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0الملخص

 الذي يعد أىـ المصادر التي تجيز األسواؽ العالمية,شكمت تجارة التمور موردا اقتصاديا ميما لمعراؽ
 وفييا أنواع, اذ تسيـ ألوية العراؽ الوسطى والجنوبية بإنتاج ىذا المحصوؿ وتقع البصرة في مقدمتيا,بالتمور
 مرت تجارة التمور بظروؼ صعبة أبرزىا سيطرة.وأصناؼ متعددة أبرزىا الحالوي والخضراوي والساير والزىدي
وتحكـ الشركات االحتكارية بأسعار التمور بطريقة ىدفيا الحصوؿ عمى أعمى األرباح وعمى حساب المنتجيف األمر
 بذلت جمعية التمور جيودا كبيرة لمعالجة.الذي أدى الى احباط الفالح مما انعكس سمبا عمى مستوى التصدير

 اذ أخذت عمى عاتقيا عقد صفقات بيع التمور بصورة, في السنوات المتأخرة مف مدة الدراسة,بعض المشكالت
 فضال عف اىتماـ الجمعية بوسائؿ,مباشرة واالستغناء عف الشركات الوسيطة التي طالما أثقمت كاىؿ الفالحيف
 وأسيـ مجمس االعمار بدور ميـ في الحد مف بعض المشكالت الميددة لتجارة.تصنيع التمور وحسف اعدادىا
.التمور في العراؽ السيما الفيضانات وانتشار األوبئة فعمؿ عمى مكافحتيا
. تجارة التمور:الكممة المفتاحية

Iraqi Dates Trade (1945 – 1958) (Historical Study)
Instructor: Isra’ Khaz’al Dhahir
General Directorate of Education - Dyala
eng.kaiss2007@yahoo.com
Abstract
Dates trade is an important economic resource for Iraq, which is considered one of the most
important international suppliers of dates.The middle and southern Iraq provinces represent the
main suppliers especially Basrah which comes in the frontier. They produce different types of
dates such as Hillawi, Khadhrawi, Sayer and Zahdi. Dates trade witnessed hard circumstance
the most prominent of which is the control of monopolistic companies at date prices in a way
that aims at gaining the highest profitsat the producers’ expense. This led to frustrate the farmers
which adversely affected the export. The dates society has made great efforts to address some
problems during the late tears of the study, as they took it upon themselves to contract for the
sale of dates deals directly and get rid of intermediary companies which have long burdened the
farmers. It also took care of the means of dates manufacturing and refining it. The
reconstruction council played an important role in reducing some of the problems that
threatened the date trade in Iraq, especially floods and the spread of epidemics and work to
combat them.
Key words: dates, companies, trade, and products.
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المقدمة:
تعد التمور مف أىـ الثروات الوطنية في العراؽ الى جانب الثروات الطبيعية كالنفط الخاـ
والمواد األخرى ,لذلؾ يعد العراؽ مف الدوؿ الرئيسة المنتجة لمتمور ,اذ يتميز بإنتاجو ألصناؼ

عديدة ونادرة مقارنة بباقي الدوؿ المنتجة السيما اف أسواؽ التمور العراقية معروفة منذ زمف بعيد

في أوربا والواليات المتحدة االمريكية واالسواؽ اآلسيوية ,وألىمية الموضوع جاءت ىذه الدراسة"

تجارة التمور العراقية ( – )1918 – 1941دراسة تاريخية " لمتابعة تطور تجارة التمور العراقية
والوقوؼ عمى ما مرت بو مف حاالت عدـ االستقرار وتقمبات األسواؽ التجارية خالؿ مدة الدراسة.

اعتمدت الباحثة المنيج االحصائي والتحميمي لبعض المؤلفات االقتصادية المختمفة ,التي
تناولت التطور االقتصادي والسياسات االقتصادية في مدة الدراسة.
قسـ البحث عمى مقدمة وثالث مباحث وخاتمة ,تناوؿ المبحث األوؿ واقع تجارة التمور حتى
عاـ 5945ـ متناوال وضع تجارة التمور في ظؿ االزمة االقتصادية العالمية وحتى نياية الحرب

العالمية الثانية ,وتضمف المبحث الثاني تطور تجارة التمور ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى

تأسيس مجمس االعمار عاـ 5951ـ ,في حيف ركز المبحث الثالث عمى تطور تجارة التمور في

المدة 5958 – 5951ـ.

اعتمدت الدراسة عمى عدد مف المصادر العربية أبرزىا كتاب محمد سمماف حسف ,التطور

االقتصادي في العراؽ ,التجارة الخارجية والتطور االقتصادي ( ,)5958 – 5864وكتاب عبد

الوىاب حمدي النجار ,سياسة التجارة الخارجية في العراؽ ,والتمور قديما وحديثا ,لجعفر الخميمي,
وسياسة العراؽ التجارية لمظفر حسيف جميؿ ,كما كاف لمدوريات موقعيا في صفحات الدراسة منيا

مجمة غرفة تجارة بغداد ومجمة آفاؽ عربية وغيرىا ,فضال عف مصادر أخرى تفاصيميا في ىوامش
البحث ومصادره.
المبحث األول /واقع تجارة التمور الع ارقية حتى عام :1941
ال شؾ أف زراعة التمور مارستيا أكثر المجتمعات الزراعية استق ار ار˝ في العراؽ وغالبا˝ ما

كانت تستقر في مناطؽ الري القريبة مف شط العرب( ,)5لذا فإف معدؿ عدد السفف التي كانت تصؿ
الى ميناء البصرة سنويا˝ في موسـ تجارة التمور ,في النصؼ االوؿ مف القرف التاسع عشر كاف
نحو (  ) 551سفينة شراعية متوسط حمولتيا ستوف طنا ,لنقؿ التمور الى موانئ الخميج العربي

واليند(.)2
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وخالؿ ستينيات القرف التاسع عشر كانت التمور ىي سمعة التصدير الرئيسة اذ بمغت قيمتيا

مف نصؼ الى ثالثة أرباع قيمة الصادرات( ,)3وكانت أصناؼ التمور المصدرة ىي الحالوي
والخضراوي والزىدي والساير والديري ,إذ يتـ العناية بيا وتحفظ في أكياس بعد اف يتـ تجفيفيا(.)4

ولمتمور موسـ معيف يمتقي في البصرة مف اجمو تجار ,مف أنحاء كثيرة مف العالـ وأصحاب

السفف والبواخر ,لشراء التمور مف المنتجيف والمصدريف ولمتشاور في بيع التمور ومعرفة اسعارىا,

وغالبا ما يكوف موسـ بيع التمور في شير أيموؿ حيف يرتفع منسوب مياه نير الفرات ,ويساعد عمى
سير البواخر ,وينتيي في شير تشريف الثاني في كؿ عاـ ,سيما اف التمور مادة غذائية سريعة

التمؼ(.)5

ومف الجدير بالذكر اف اآلفات الزراعية وأسراب الجراد والفيضانات المتكررة والرياح الشمالية

الباردة وموجات الغبار كاف ليا األثر الواضح في اليبوط المفاجئ في االنتاج وكاف ذلؾ يؤدي الى
تنافس المصدريف في شراء التمور ومف ثـ ارتفاع األسعار .كما حصؿ في أوائؿ صيؼ عاـ

5867ـ ,اذ مرﱠ سرب مف الجراد عمى معظـ ثمار النخيؿ قبؿ نضجيا مما سبب نقصا˝ ىائال˝ في

الحاصؿ رافؽ ذلؾ ارتفاع في األسعار بمغ حد الضعؼ قياسا˝ الى معدالت السنوات الخمس

األخيرة( ,)6كما أثرت عاـ  5868موجة مف الرياح الشمالية الباردة عمى طمع النخيؿ وبالتالي عمى
حاصؿ التمور الذي صار معظمو رديئا˝(.)7

وفي اواسط القرف التاسع عشر ,والسيما بعد افتاح قناة السويس عاـ 5869ـ ,برزت ظاىرة
جديدة في التطور االقتصادي في العراؽ الحديث وىي نشوء واتساع تجارة التصدير العراقية الى

أوربا الصناعية بصورة عامة والى بريطانيا عمى نحو خاص( .)8اذ وفرت طرؽ المواصالت

الم باشرة التي تربط العراؽ بمدف لندف ومرسيميا بواسطة البواخر لمخامات المحمية الوصوؿ إلى
األسواؽ األوربية التي أخذ الطمب عمى حاصالت العراؽ الزراعية فييا ينمو بسرعة مزيدا بذلؾ مف

قيمة تمؾ الحاصالت( ,)9لذا كاف المعدؿ السنوي إلنتاج التمور خالؿ عقدي الستينيات والسبعينيات
مف القرف التاسع عشر يقدر بحوالي ( )31111طف بينما بمغ معدؿ صادراتيا ( )51111طف

سنويا خالؿ المدة نفسيا ولذلؾ كانت نسبة الصادرات تعادؿ حوالي الثمث(.)51

وال شؾ أف النمو الكبير في الدخؿ والتجارة العالمية في القرف التاسع عشر ىو الذي زاد مف

الطمب المؤدي الى المعدؿ العالي لنمو تجارة تصدير التمور العراقية خالؿ المدة (-5864
5953ـ) ,ففي سبعينيات القرف التاسع عشر كانت ست شركات أجنبية()55وست شركات

عراقية()52تقوـ بتصدير التمور وفؽ أسموب تنافسي( ,)53وبذلؾ ازدادت نسبة التمور العراقية

المصدرة الى أوربا والواليات المتحدة االمريكية بالنسبة الى صادراتيا الى اجزاء العالـ األخرى ,وىذا
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التبدؿ النسبي في اتجاه صادرات التمور واضح مف خالؿ مقارنة صادرات التمور عبر ميناء
البصرة في عاـ 5879ـ مع صادراتيا في عاـ 5883ـ ,ففي عاـ 5879ـ كاف مجموع الكميات

المصدرة ( )6758طف صدر ثمثاىا الى موانئ المممكة المتحدة اي حوالي ( )4539طف ومف
الباقي يشحف ( )441طف الى موانئ شرؽ البحر المتوسط ,و()315طف الى الواليات المتحدة
االمريكية ,اما موانئ البحر االحمر فقد تسممت ()5634طف لنفس السنة وعميو فاف ما بيف الربع
والثمث مف صادرات التمور صدر الى موانئ شرؽ البحر المتوسط والبحر االحمر في عاـ

5879ـ .بينما في عاـ 5883ـ تضاعفت صادرات التمور تقريبا ,إذ أنيا ارتفعت الى ()55316
طف وشحف اكثر مف ( )51364طنا مف التمور الى موانئ المممكة المتحدة و( )291طنا صدرت

الى الواليات المتحدة االمريكية وحوالي ( )785طنا وصمت الى موانئ البحر المتوسط ,اما حصة

البحر االحمر مف تمؾ الصادرات فكانت ( )75طنا فقط وعميو فاف نسبة تجارة صادرات التمور الى
البحر االحمر وشرؽ البحر المتوسط لـ تكف أكثر مف  %51عاـ 5883ـ(.)54

يتضح لمباحثة مستوى اندماج العراؽ بالسوؽ الرأسمالية العالمية في النصؼ الثاني مف القرف

التاسع عشر السيما بعد افتتاح قناة السويس عاـ 5869ـ وأدى ذلؾ الى حدوث تغيرات ميمة
وكبيرة (معظميا كانت نوعية) في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية لمعراؽ.
ومما يذكر أف عاـ 5887ـ كاف عاـ مميز في انتاج وتصدير التمور إذ انتجت البصرة وحدىا
نحو ( )61ألؼ طف قامت بتصدير ( )44ألؼ طف منو الى الخارج ( )21ألؼ طف بواسطة
البواخر الى لندف والموانئ األوربية والى الواليات المتحدة االمريكية و( )24ألؼ طف بواسطة السفف
الشراعية الى موانئ الخميج العربي وبالد فارس واستراليا واليند وكاف صنؼ الحالوي ىو المفضؿ
في االسواؽ االوربية بينما كاف الزىدي ىو المفضؿ في أسواؽ اليند ,أما الساير الذي صار أسما

يطمؽ عمى سائر أنواع التمور التجارية األخرى غير الحالوي والخضراوي والزىدي ,فكاف يصدر
بكميات كبيرة الى بعض موانئ الخميج وشبو الجزيرة العربية واليند وحتى األسواؽ االوربية أيضا˝,

وقد نشطت تجارة التمور في السنوات الالحقة بصورة واضحة ففي عاـ 5891ـ وصمت البصرة

أعداد كبيرة مف السفف والبواخر في الموسـ فاقت كؿ السنوات السابقة ,اال انو في عاـ 5896ـ

حدث فيضاف ىائؿ في العراؽ ,دمر ما يزيد عمى مميوني نخمة مف منطقة البصرة وحدىا مما أضر

بمحصوؿ التمور لدرجة لـ يبؽ منو شيء لمتصدير(.)55

أظير تقرير القنصؿ البريطاني في البصرة عف تجارة ثغر العراؽ في عاـ 5917ـ اف
صادرات التمور في تمؾ السنة كانت (  ) 55111طف بقيمة ( )438111باوف استرليني مقابؿ

( )62111طف بقيمة ( )436111باوف في السنة السابقة وقد بمغت أسعار التمور المصدرة في
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ذلؾ الحيف لكؿ مف أنواع الحالوي والخضراوي والساير 55 ,و  8و  5باوف لمطف الواحد عمى
التوالي ,وقد صدرت التمور المعبأة في صناديؽ الى عدة بمداف أىميا بريطانيا وموانئ البحر

المتوسط والواليات المتحدة االمريكية والنمسا والمجر(.)56

ومما تقدـ يظير اف قيمة صادرات العراؽ السنوية مف التمور في المدة الممتدة بيف منتصؼ

القرف التاسع عشر وحتى بداية القرف العشريف في حالة مف التصاعد المستمر ما عدا بعض

السنوات التي تعرض الحاصؿ فييا الى ظروؼ صعبة تقمؿ مف كمية التمور المصدرة ,وبالتالي
تذبذب أسعاره في السوؽ.
لكف يبدو أف صادرات التمور عانت مف انخفاض مستمر تقريبا في مركزىا النسبي في المدة

اآلتية وحتى الحرب العالمية االولى فقد انخفضت نسبتيا مف نصؼ مجموع قيمة الصادرات في

المدة (5875-5864ـ) الى  %58في المدة (5953-5952ـ) ,أما خالؿ الحرب العالمية
اال ولى فصدرت التمور بنطاؽ اضيؽ وذلؾ بسبب النقص الحاصؿ في وسائؿ النقؿ وعدـ أمانة

الطرؽ مف جية ,واحتالؿ بريطانيا لمعراؽ وظيور الطمب الواسع والجديد لجيش االحتالؿ البريطاني
عمى المنتوجات العراقية ,مف جية أخرى ,األمر الذي أدى بال شؾ الى انخفاض صادرات العراؽ

بشكؿ ممحوظ ,ففي المدة (5958-5956ـ) بمغ معدؿ صادرات التمور العراقية (– 81111
 )85111طف(.)57

قدر المعدؿ السنوي لكمية التمور العراقية ,التي استغرقتيا االسواؽ الخارجية بعد الحرب
العالمية االولى ,بنحو أربعة أمثاؿ ما استغرقتو ىذه األسواؽ مف تمور كؿ البالد األخرى

مجتمعة( ,)58وشيدت سنوات ما بعد الحرب العالمية االولى ازدياد ارتباط العراؽ بالسوؽ الرأسمالية

العالمية ,والسيما بأسواؽ بريطانيا ومستعمراتيا ,فمغاية العاـ 5927ـ تضاعفت قيمة صادرات

العراؽ لمبمداف الرأسمالية مقارنة مع عاـ 5953ـ ,فقد ظيرت في الساحة شركات جديدة اجنبية
()59

ووطنية منيا خمس شركات أوربية كبيرة

()21

وثالث شركات عراقية

زاولت تصدير التمور(.)25

يعد العراؽ أىـ مصدر لتجييز األسواؽ العالمية بالتمور ,اذ يساىـ بأكثر مف  %26مف

انتاج التمور في العالـ وما بيف ( %)81-75مف تجارة التمور العالمية( ,)22ومثؿ ىذا االمتياز
الذي تمتع بو العراؽ ينطوي مقابؿ منافعو عمى مخاطر فيو يحممو زخـ الرسوـ والقيود الكمركية
عمى وجو لـ يكف ليتحممو لو شاركو في التصدير دوؿ عديدة ,اذ تسند تجارة الحاصؿ حينذاؾ

مجموعة يعتد بيا مف قوى المساومة تحوؿ دوف زيادة الرسوـ والقيود في الدوؿ االخرى ,فضال عف

ذلؾ اف عرض التمور العراقية لمتصدير قد زاد بعد الحرب العالمية االولى ,فقد اغرت االرباح
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العالية التي تيسرت في السنوات التالية لتمؾ الحرب زراع التمور عمى زيادة عدد النخيؿ في كؿ

وحدة قياسية مف االرض بعد اف كانوا يتجنبوف ذلؾ حرصا˝ عمى صنؼ الحاصؿ(.)23

سا عد الغاء الرسوـ الكمركية العالية عمى التجارة بيف البمداف العربية المختمفة ,والتي كانت
سائدة في العيد العثماني األخير ,وتحسيف المواصالت ورخصيا ,عمى نمو تجارة تمور العراؽ مع

بمداف الشرؽ االوسط خالؿ مدة ما بيف الحربيف (5939 – 5959ـ)( ,)24اال اف الكساد العالمي

في الدخؿ والتجارة في تمؾ المدة أدى الى النمو البطيء نسبيا˝ في تجارة التصدير ,ومف الجدير
بالذكر اف الزيادة البطيئة نسبيا˝ في مجموع قيـ الصادرات خالؿ تمؾ المدة ترجع الى انخفاض
()25

أسعار الصادرات أكثر مما ترجع الى انخفاض كمياتيا

والجدوؿ رقـ ( )5يوضح ذلؾ.
()96

جدول رقم ( )1كميات وأسعار صادرات التمور 1929-1919م
المدة
0191 - 0101
0199 - 0192
0191 - 0199

الكمٌة مقربة الى( )011طن
0101
0011
0201

سعر الطن بالدٌنار
1,2
1,9
1,5

ويعد لواء البصرة ىو المجيز الرئيسي لتصدير التمور ,اذ توجد فييا أكبر مزرعة لمنخيؿ في

العالـ ,فضال˝ عف المناطؽ االخرى التي تجيز التمور في جنوب العراؽ والسيما لواء العمارة,

ووسطو والسيما مدف الفرات االوسط اذ يوجد عدد كبير مف مغارسي النخيؿ ومنتجي التمور ,ففي

عاـ 5931ـ كاف عدد مالكي مزارع النخيؿ في منطقة البصرة وحدىا يقدر بػ ( )6111شخص,
وينقؿ ا لمنتجوف حاصؿ التمور الى (الجوخاف) وىو المحؿ الذي تصنؼ فيو التمور إلى أصنافيا

المتعددة وحسب جودتيا وينقؿ الكثير مف المنتجيف انتاجيـ الى (الجرداغ) وىو المحؿ الذي تكبس
فيو التمور وتكوف معدة لمتصدير اال أف االكثرية مف منتجي التمور اما اف يبيعوا حاصالتيـ الى
كبار المنتجيف وتجار التصدير واما اف يتعيدوا كبس التمور عمى حساب المصدريف الكبار ,ولكوف

عدد منتجي التمور كبي ار˝ ولعدـ توفر امكانيات الخزف ,وتعرض االنتاج لمتمؼ ,كؿ ذلؾ أدى الى
وجود منافسة حادة وبصورة خاصة بيف المنتجيف الصغار ولكف قمة عدد المنتجيف -المصدريف

الكبار يكوف سببا في المنافسة الناقصة في تمؾ السوؽ ,وكاف المشتروف يتمتعوف بمركز تساومي
قوي مما جعؿ الباعة يقبموف باألسعار الواطئة اعتياديا بينما كاف مصدرو التمور يجنوف ارباحا

عالية نسبيا( ,)27ولو تتبعنا تجارة العراؽ الخارجية في عقد العشرينيات وحتى أعقاب األزمة

االقتصادية العالمية ,نجد اف نظاـ الباب المفتوح قد تعيف اساسا لمسياسة التجارية في العراؽ تحت

االنتداب(.)28
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تجارة التمور في ظل االزمة االقتصادية العالمية:
لـ يكف بوسع العراؽ ,اف يبقى بمعزؿ عف آثار االزمة االقتصادية العالمية التي ىزت البمداف
الرأسمالية بعنؼ في المدة الواقعة بيف عامي (5933-5929ـ) وكاف مف الطبيعي اف تنعكس

صعوبات االقتصاد البريطاني في تمؾ السنوات عمى السوؽ العراقية أكثر مف غيرىا( ,)29اذ كانت
بريطانيا تمثؿ سوقا ميمة لمصادرات العراقية ومنذ عيد العثمانييف فيي اىـ البالد المستوردة

لألصناؼ العميا مف التمور وقد بقيت في مركزىا ىذا حتى نافستيا الواليات المتحدة في السنوات
العشر التي سبقت الحرب العالمية الثانية(.)31

أصبح الموضوع بشكؿ أوسع بحكـ واقع االنتداب الذي استبدؿ بمعاىدات فيما بعد السيما
معاىدة عاـ 5931ـ التي نصت عمى انشاء حمؼ ثابت بيف بريطانيا والعراؽ مما اتاح ليا حرية
التحرؾ في المجاالت الحيوية لمبمد وعميو كانت الروابط التجارية مع بريطانيا وثيقة جدا وعدت

السوؽ الثانية لصادرات العراؽ مف التمور( ,)35فكانت لندف مرك از يوزع بعض التمور المستوردة
عمى االسواؽ المحمية في بريطانيا ,ويعيد تصدير البعض اآلخر الى أوربا والواليات المتحدة ,ولـ
تكف التجارة في ىذه السوؽ تجارة حرة بالمعنى الصحيح ,اذ كانت خاضعة لسمطة ىيئات معينة,

كثي ار ما حددت العرض وتالعبت باألسعار ,حفظا لمصالح أعضائيا(.)32

انفجرت االزمة االقتصادية في بريطانيا في النصؼ االوؿ مف عاـ 5931ـ وبمغت الذروة فييا
في عاـ 5933ـ  ,وقد انعكست آثار كؿ ذلؾ عمى الحياة االقتصادية في العراؽ بدرجات متفاوتة
وضمف اطار التأثير العاـ لالزمة االقتصادية العالمية نفسيا( ,)33فكاف تأثير االزمة االقتصادية أشد
وطأة عمى صادرات التمور التي تعد مف المحاصيؿ الرئيسة في تجارة التصدير العراقية اذ كانت

صادرات التمور العراقية تشكؿ اكثر مف ثمثي صادرات العالـ( ,)34فيبطت اسعار التمور ىبوطا
كبي ار خالؿ مدة االزمة االقتصادية العالمية ,وازدادت حالة التوتر بيف الزراع وأصحاب المكابس ثـ

تدىورت العالقة بيف المجموعتيف الى حد كبير بسبب تصادـ المصالح ,فأصحاب المكابس يؤكدوف
عمى النوعية في حيف اف المنتجيف يريدوف بيع كؿ ما يجنونو( ,)35لذا عانى العراؽ مف ظاىرة
جديدة لـ يعرفيا مف قبؿ ,ظاىرة تردي األوضاع االقتصادية بسبب فائض االنتاج وانخفاض

االسعار ,وىما مف السمات المالزمة لالزمات الرأسمالية المعروفة ,بينما نجمت كؿ االزمات

االقتصادية السابقة التي شيدتيا البالد عمى مر القروف عف شحة االنتاج وارتفاع االسعار بفعؿ
عوامؿ كانت ترتبط عمى األغمب بظروؼ الطبيعة نفسيا (الفيضانات ,الجفاؼ ,الجدب ,الجراد

واالوبئة وما شاكؿ)(.)36
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أدى انخفاض الطمب الخارجي عمى التمور العراقية الى ارتفاع العرض وبالتالي انخفاض
االسعار بنسبة لـ يشيد العراؽ ليا مثيال مف قبؿ ,اذ انخفضت اسعار التمور في بداية االزمة

بنسبة تزيد عف  %31قياسا الى اسعارىا عشية االزمة( ,)37وبمغ معدؿ قيمة التمور المصدرة في

المدة (5931-5929ـ) ما يعادؿ 5106مميوف دينار في حيف انخفض ىذا المعدؿ خالؿ المدة

(5933-5931ـ) الى ما يعادؿ  504مميوف دينار( ,)38وانخفضت الكميات المصدرة مف التمور
مف ( )532168طف عاـ 5929ـ الى ( )554311طف عاـ 5933ـ وعند مقارنة قيمة
الصادرات خالؿ مدة االزمة مع الكميات المصدرة نالحظ التفاوت الكبير بينيما بسبب عدـ استقرار
الصادرات فضال عف التقمبات في االسعار ,اذ انخفضت أسعار بعض االنواع المعدة لمتصدير

كالحالوي والخضراوي والزىدي لعاـ 5931ـ الى ما يعادؿ ( )70565 , 40593 , 520971دينار
لمطف الواحد عمى التوالي ,بعد اف كانت اسعار التمور نفسيا في عاـ 5928ـ ما يعادؿ ( ,55031

 ) 8064 , 5044دينار لمطف الواحد عمى التوالي(.)39

ورغـ ىذا التدىور الكبير الذي ط أر عمى أسعار التمور فاف سوقيا ظمت راكدة طيمة سنوات

االزمة ,وذلؾ لتوفر كميات كبيرة منيا في الخارج مما انعكس عمى أسعارىا بصورة أكبر مف السابؽ
والسيما في عاـ 5935ـ ,اذ انخفضت اسعار الحالوي والخضراوي والزىدي الى ( 4032 , 709

 )5024 ,دينار لمطف الواحد عمى التوالي( ,)41فاف التمور بقيت متكدسة في الموانئ ال يقدـ عمى
شرائيا احد بالرغـ مف التنزيالت اليائمة التي انزليا التجار االمر الذي اضطر معظـ أصحاب

مكابس التمور في البصرة الى سد أبواب معامميـ ألف كميات التمور المكدسة في الميناء كانت

كبيرة الى درجة بحيث اف مجيء( )511سفينة شراعية مف المناطؽ الفقيرة الى الميناء خالؿ يوميف
فقط لـ يؤثر عمى اثمانيا ولو قميال ,كما اف كبار المصدريف أصبحوا في وضع يسمح ليـ برفض

قبوؿ التمور مف المنتجيف ألدنى سبب(.)45

كانت انعكاسات االزمة االقتصادية قد استحثت الحكومة العراقية الى مساندة تجارة التصدير

ومؤازرة الزراع والفالحيف لمتغمب عمى مصاعب االنتاج فخفضت رسـ تصدير التمور الى ثمثو عاـ

 5932ـ ,اال اف ىذه المبادرة لـ تكف ذات أثر ممحوظ في حركة تجارة التصدير( ,)42ولكف مع
ظيور بوادر انتياء االزمة االقتصادية في العالـ الرأسمالي ,والسيما في بريطانيا منذ عاـ 5933ـ,
بدأ االنتعاش يعود الى الحياة االقتصادية في العراؽ ايضا ,االمر الذي عكس مرة اخرى مدى

ارتباط العراؽ بعجمة الرأسمالية العالمية ,فمنذ عاـ 5933ـ اخذ بعض التحسف يط أر عمى
المنتوجات الزراعية والسيما التمور وعمى حركة تصديرىا الى االسواؽ الخارجية( ,)43اال اف النخيؿ

اصيبت في ىذا العاـ بحشرة الغبار األمر الذي أدى الى تراجع حاصالت التمور بعض الشيء(.)44
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تجارة التمور وتأسيس جمعية التمور العراقية:
حاولت الحكومة العراقية ,مطمع الثالثينيات ,اف تواجو بعض مشكالت تجارة التمور متقدمة
الذكر ,واف توجد ليا الحموؿ ,فكاف مف بيف محاوالتيا اف تؤلؼ ىيئة خاصة ليذا الغرض ,تعمؿ
تحت اشرافيا ,وتضـ أصحاب المصمحة مف التجارة المذكورة ,ولذلؾ كونت " لجنة التمور

االختبارية " ثـ " لجنة التمور " ثـ " جمعية التمور "  ,حاال بعضيا محؿ البعض اآلخر ,وقد

تكونت المجنة االولى عاـ 5932ـ ,وكانت الفكرة السائدة حينئذ اف التغمب عمى المصاعب القائمة
يتوقؼ عمى عالج طريقة العرض في االسواؽ البريطانية ,والمحافظة عمى ىذه االسواؽ وتوسيعيا,

فصدر قانوف رقـ  42لسنة 5932ـ ,متضمنا˝ عمى تأليؼ ىيئة تمثؿ منتجي التمور ومصدرييا
برئاسة شخص يعينو وزير المالية ,وواجباتيا تأسيس مركز تجارب ,وتقديـ التوصيات الالزمة

لتحسيف االنتاج والكبس وتنظيـ تجارة التصدير واقامة الصناعات التي تعتمد عمى انتاج التمور(.)45

تظافرت عمى االضرار بتجارة تصدير التمور ,في السنوات التي تمت انتياء االزمة
االقتصادية ,أسباب معقدة عديدة منيا ما كاف أصيال ناشئا عف طبيعة حاصؿ التمور وظروؼ
انتاجو وتوزيعو ومنيا ما كاف مستجدا يتمثؿ مف ناحية ,فيما أثارتو سنوات االزمة مف نشاط الدوؿ

في زيادة رسوميا الكمركية ,وفي مباشرتيا مختمؼ انواع القيود عمى االستيراد ,ويتمثؿ مف ناحية
أخرى في اطالؽ الحكومة العراقية العناف لتجارة تصدير التمور ,حتى بمغ مف تآمرىـ واستغالليـ

لزيادة كمية االنتاج في العراؽ ولمصاعب التصدير في الخارج قياـ حالة (شبو احتكار فعمي) أدت
إلى انخفاض نسبي في االسعار المعروضة عمى المنتجيف فأنخفضت قيمة التمور المصدرة عمى

الرغـ مف زيادة كمياتيا السيما عاـ 5934ـ ,إال اف مقابؿ تمؾ االسباب المعرقمة لتجارة التصدير
كانت ىناؾ اسباب باالتجاه اآلخر ,السيما بدء تالشي آثار االزمة عمى االسعار وعمى طمب المواد

االولية والغذائية ,أدت الى تحسف كمية صادرات التمور بالرغـ مما احاط بيا مف ظروؼ سيئة
ىبطت بأىميتيا مف حيث القيمة الى الدرجة الثانية بعد تجارة تصدير الحبوب(.)46

تبيف أف لجنة التمور االختبارية لـ تفعؿ شيئا˝ في الواقع ,فقد كانت نصوص القانوف الذي
أوجدىا نصوصا˝ عامة ,كما كانت صالحيات المجنة محدودة ,ومواردىا ضعيفة ,ولذلؾ الغيت

وحمت محميا " لجنة التمور " التي تألفت وفؽ قانوف رقـ  38لسنة 5935ـ ,وقد انطوى ىذا القانوف
عمى تدعيـ سيطرة الحكومة عمى الييأة الجديدة ,وزيادة مواردىا ,وتوسيع صالحياتيا ,وصدر بناء

عميو نظاـ رقـ  9لسنة 5936ـ ,المعدؿ بنظاـ رقـ  49لسنة 5936ـ ,متضمنا˝ عمى طريقة

انتخاب أعضاء المجنة ,ومعالجات أمور ادارتيا الداخمية(.)47
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وكانت ىناؾ تقمبات واضحة في قيـ الصادرات السنوية خالؿ االتجاه العاـ لنمو قيـ الصادرات
في مدة ما بيف (5939-5959ـ) وىذه التقمبات في قيـ الصادرات كانت تعود جزئيا الى التبدالت

في كمية االنتاج الناجمة عف الظروؼ الطبيعية مثؿ الجفاؼ والفيضاف ,وكانت تمؾ الذبذبات تنجـ

أيضا˝ عف التقمبات في أحواؿ السوؽ العالمية التي أخذت تؤدي دو ار˝ متزايدا˝ في االقتصاد

العراقي( ,)48والجدوؿ رقـ ( )2يوضح ذلؾ في كمية وقيمة صادرات التمور خالؿ المدة (– 5933
5939ـ) ومعدالتيا في تمؾ السنوات ومقارنتيا بمعدالتيا في المدة (5932 – 5931ـ) والمدة
.

(5929 – 5927ـ)

جدول رقم ( )9كمية وقيمة صادرات التمور في المدة(5939 – 5933ـ) ومعدالتيا ومقارنتيا
بالسنوات (5932 – 5927ـ) ومعدالتيا(.)49

السنة
كمٌة
صادرات
التمور
قٌمة
صادرات
التمور

الوحدة
الف
طن
الف
دٌنار

المعدل

معدل
سنوات
-0191
0199

معدل
سنوات
-0195
0191

029,1 001,9 011,1 010,1 011,0 059,0 059,1 000,9

011,2

099,9

112

0991

0199

190

0190

590

0191

152

0192

120

0195

150

0191

115

0191

129

111

شيد عقد الثالثينيات مف القرف العشريف دخوؿ بعض شركات التصدير وبموغيا شأنا ميما,

مثؿ شركة فرانؾ ستريؾ (  ,) Frank Strikوالشركة االفريقية الشرقية ,وشركة سوريف()Soureen
(بصرة) المحدودة ,واختفاء أو دمج شركات أخرى مع بعضيا مثؿ شركة كري مكنزي ( Gray

 ,)Maginzeyولنج اخواف( ,)Lingeوماير تويدي ( )Mayer Tweedyوشركاىما ولويس
داريغوس ( )Lues Dareghousوشركاه وىوتر( )Hotterوأوالده(.)51

لـ تكف المجنة الجديدة أفضؿ مف سابقتيا في مجاؿ العمؿ ,اذ بقيت صالحياتيا ومواردىا دوف

أمر ال طائؿ تحتو وكاف أىـ ما قامت بو ىذه
الكفاية ,كما اف جمعيا بيف المنتجيف والمصدريف كاف ًا
المجنة ىو استصدار قانوف تعديؿ قانوف التجارة البرية رقـ  51لسنة 5936ـ ,محاولة بذلؾ تنظيـ
الوساطة في تصدير التمور ,فنص القانوف المشار اليو عمى منع التوسط في بيع التمور بيف العراؽ

وموكال وكالة رسمية مطمقة,
والبالد األخرى اال اذا كاف الوسيط مسجال˝ في غرفة تجارة عراقية,
ً

ومقدما˝ ضمانا˝ اعتباريا˝ بمبمغ معيف( ,)55وبمغ مجموع مصدري التمور المسجميف في الدليؿ

العراقي  512في عاـ 5936ـ اثني عشر فقط مف ىؤالء في بغداد والبقية في البصرة(.)52
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أحاطت بتجارة التمور ظروؼ خاصة أضعفت مركز المنتجيف وأوىنت قدرتيـ عمى المساومة,
وقد تفاقـ أثر ىذه الظروؼ بعد االزمة االقتصادية العالمية ,حتى آؿ االمر بسوؽ التمور في

موسمي 5937ـ و  5938ـ الى ما يشبو الفوضى ,واىـ ىذه الظروؼ ىو كثرة عدد المنتجيف
وانخفاض كفاءتيـ ,وكثرة عدد الوسطاء الصغار ,وسيطرة شركات لمتصدير(,)53وبذلؾ بمغت قيمة

تجارة التصدير مف التمور العراقية في عاـ 5939-5938ـ  %2408مف الصادرات غير النفطية
واذا ما ادخمت صادرات النفط الخاـ ضمف قيـ تجارة التصدير العراقية تصبح نسبة التمور

.)54(%609

تفاقمت في عيد المجنة المذكورة مشكالت تجارة التمور عمى وجو ال سابؽ لو ,وبمغ تعنت
تجارة التصدير وشركاتو اقصى الحدود ,فأصبح المنتجوف ,والسيما صغارىـ ,يالقوف مصاعب

متزايدة في الحصوؿ عمى الصناديؽ الالزمة لنقؿ تمورىـ مف المزارع إلى المكابس ,وصار ما يصؿ
مف التمور الى ىذه المكابس يرفض التفو األسباب ,ولـ يكف المقبوؿ مف التمور ليمقى في الغالب

غير نصؼ أسعار مواسـ ما قبؿ أزمة 5929ـ ,حتى آؿ األمر عاـ 5938ـ إلى أف بعض
المنتجيف كاف يفضؿ اتالؼ حاصمو عمى نقمو الى المكابس وبيعو باألسعار المعروضة( ,)55وبذلؾ

أصابت تجارة التمور أض ار ار˝ جسيمة حممت الحكومة العراقية عمى درس ىذا الموضوع مف جميع
وجوىو ولـ تصؿ الى نتيجة بالنظر لخطورة االمر وتعقد المشاكؿ ,وكاف رئيس الوزراء نوري السعيد
ممف خص ىذه المشكمة باالىتماـ وقد رأى أف يبدأ بإخراج قانوف يعالج تمؾ المشاكؿ عمى قدر

االمكاف فكاف مف ذلؾ صدور مرسوـ جمعية التمور رقـ ( )6لسنة 5939ـ( ,)56متضمنا˝ عمى حؿ
لجنة التمور ,وعمى تأليؼ ىيئة جديدة باسـ " جمعية التمور "  ,جامعة شمؿ المنتجيف تحت إشراؼ

فعاؿ مف الحكومة ,ومستبعدة تجار التصدير بعد ثبوت استحالة التعاوف معيـ ,وحائزة عمى

صالحيات كبرى لمعالجة األوضاع السائدة والمحتممة ,ومزودة بموارد كافية لمباشرة تمؾ

الصالحيات(.)57

تولت الجمعية تنظيـ تجارة التمور والسيطرة عمييا ,وسعت لعقد اجتماعات تضـ كبار
المنتجيف واصحاب المكابس في مطمع كؿ موسـ مف مواسـ التمور لالتفاؽ عمى سعر ثابت طواؿ
الموسـ ,وعمى العموـ فاف أصحاب المكابس كانوا ىـ المتحكميف في المفاوضة ,وقد استطاع عدد

قميؿ مف المنتجيف االندماج بصورة جيدة في ىذه المؤسسة(.)58

واما ايرادات الجمعية فتتكوف مف رسوـ تفرضيا عمى التمور المصدرة بنسبة  %2مف قيمتيا,
ومف مبالغ تقدميا الحكومة ,وىي منحة سنوية ال تتجاوز ( )5111دينار ,وسمفة ال تتجاوز

( )31111دينار ,فضال عما قد يقرر مف اعانات وقروض اخرى بتشريعات خاصة(.)59

979

العذد -222كانون األول لسنة 2028م 2110 -هـ

مجلة األستار

مهام وصالحيات جمعية التمور العراقية:
تقوـ الجمعية بتعييف الحد االدنى ألسعار مختمؼ انواع وأصناؼ ودرجات التمور التي يبيعيا
المنتجوف لمتجار لغرض التصدير ,وليا أف تتخذ ما يقتضي مف اجراءات لممحافظة عمى تمؾ

االسعار ,بما في ذلؾ مف حؽ اطالعيا عمى العقود والوثائؽ ,وتعيينيا طرؽ الدفع ,واشتراط

مصادقتيا عمى الصفقات قبؿ عقدىا ,كما انو لمجمعية اف تعيف أسعار مختمؼ أنواع وأصناؼ
ودرجات التمور التي يبيعيا التجار المصدروف لممستورديف في الخارج ,واف تطمع عمى العقود

والوثائؽ المتعمقة بذلؾ

()61

.

ومنح مرسوـ رقـ  6لسنة 5939ـ الجمعية مف الصالحيات الواسعة ما اطمؽ يدىا في معالجة
شؤوف التمور ,في كؿ مرحمة مف مراحؿ انتاجيا وتوزيعيا تقريبا ,اذ خوليا بتفتيش المكابس ومراقبة

الكبس ومنع تصدير التمور التي ال تتوفر فييا الشروط المقررة ,فضال˝ عف سحب اجازات

المخالفيف مف المكبسيف والمصدريف( ,)65وبذلؾ حققت الجمعية التوازف بيف المنتجيف والمصدريف,
وذلؾ بحشد االوليف وتوحيد تصرفيـ تحت اشراؼ فعاؿ مف الحكومة ,حتى أصبح ممكنا˝ أف يقاؿ

إف مشكمة التمور قد أضحت مشكمة قائمة بيف الحكومة مف جية ,وبيف التجار ألمصدريف مف جية

أخرى(.)62

وترى الباحثة ىنا األىمية البالغة ليذا التدخؿ المباشر مف الحكومة في تجارة التمور العراقية
نظ ار لتعاظـ أىمية ىذه التجارة سيما اف الطبقة االقطاعية في العراؽ كانت نافذة في التأثير في

صنع القرار.

تحتاج تجارة التمور وضع حموؿ حاسمة حيف صدور المرسوـ المشار اليو ,غير أف الحكومة لـ

يكف لدييا مف الحموؿ غير فكرة حصر تصدير التمور بشركة معينة بموجب عقد تحدد فيو
األسعار ,ولذلؾ جاء المرسوـ المتضمف في المادة ( )53منو عمى تخويؿ جمعية التمور حؽ عقد

اتفاقات تصدير ,عمى أف يصادؽ عمى ىذه االتفاقات مجمس الوزراء ,وكانت شركة اندروير

( )Underwearوىي كبرى الشركات البريطانية المصدرة لمتمور ,موضع التزكية دوف غيرىا ,فتـ
عاـ 5939ـ التعاقد معيا مف قبؿ جمعية التمور وفؽ أسس معينة( ,)63منيا-:

أوال˝ :تتعيد الشركة بأف تشتري مف المنتجيف ,خالؿ كؿ مف مواسـ 5939ـ و 5941ـ و
5945ـ ,كميات محددة مف أصناؼ الحالوي والخضراوي والساير بأسعار معينة ,وأف تشتري مف
ىذه األنواع خالؿ موسمي 5942ـ و 5943ـ بنفس االسعار المقررة ,مع زيادة كمية كؿ نوع

بمقدار .)64(%51
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ثانيا˝ :تتعيد جمعية التمور بأف ال تمنح ,خالؿ مدة االتفاؽ ,أية رخصة لتصدير األنواع المذكورة
مف التمور إذا كانت معبأة في صناديؽ أو كارتوف أو سيموفيف ,اال بموافقة الشركة تحريريا(.)65

وعند اندالع الحرب العالمية الثانية ,أثناء مدة االحتكار ,فقد طمبت الجمعية مف شركة اندروير
اف تعيد النظر في أسعار التمور في ضوء أسعار الحاجيات والمواد الغذائية التي ارتفعت أسعارىا,

ونتيجة لممفاوضات التي جرت مع ممثمي الشركة المذكورة وافقت الشركة عمى اضافة أربعة دنانير

الى سعر الكارة

()66

الواحدة( ,)67والجدوؿ رقـ ( )3يبيف االسعار قبؿ وبعد التعديؿ.

جدول رقم ( )2اسعار التمور المتفق عميها مع شركة اندروير قبل وبعد التعديل
الســـــعر
(دٌنار للكارة الواحدة)
قبل التعدٌل
بعد التعدٌل

الحالوي
91
90

نــــــــوع التمـــــــــر
الساٌر
00
01

()68

الخضراوي
05,111
90,111

ولـ يكف ىذا االتفاؽ في نظر جمعية التمور ,ومف ورائيا الحكومة ,غير تجربة وقتية لتنظيـ

تجارة التمور ,وريثما تتييأ حموؿ أخرى(.)69

وفي الحرب العالمية الثانية لـ تتأثر الى حد كبير المنافذ السابقة لتجارة التمور ,فعمى الرغـ
مف اف الشحف الى الواليات المتحدة األمريكية قد تعطؿ الى درجة كبيرة ,اال اف طمبات الجيش في

زمف الحرب قد اضيفت الى الطمبات االعتيادية وساعدت عمى تخفيؼ أثر تقمص سوؽ الواليات
المتحدة األمريكية .وفي ظروؼ سنوات الحرب احتفظت التمور العراقية بأسعار عالية وقد قدر باف

أسعار الجممة لمتمور في العراؽ قد ازدادت بمقدار تسعة أمثاليا بيف 5939ـ و آب 5943ـ(,)71

لذا فقد تـ عاـ 5943ـ تعديؿ أسعار التمور ,بعد مفاوضات بيف جمعية التمور وشركة اندروير,
دينار لمكارة الواحدة وسعر الساير والزىدي واألنواع
ا
وبذلؾ أصبح سعر الحالوي والخضراوي ()51

دينار لمكارة الواحدة( ,)75وعمى الرغـ مف اف نتائج تطبيؽ االتفاقات المتقدمة قاطعة
ا
األخرى ()41
الداللة عمى تنافي احتكار التصدير مع مصمحة المنتجيف العامة ,وكاف انتياء أجؿ ىذه االتفاقات
عند موسـ 5943ـ فرصة سانحة لمعدوؿ عف تجربة االحتكار الفاشمة ,غير اف جمعية التمور

عادت فوقعت في 5944/6/27ـ اتفاقا جديدا تقدمت الشركة بمشروعو( ,)72وكانت أسسو كما يمي:

أوال˝ :تشتري الشركة كؿ حاصؿ تمور البصرة ,في كؿ مف مواسـ السنوات 5944ـ و 5945ـ و
5946ـ  ,بأسعار مماثمة تقريبا ألسعار اتفاؽ 5939ـ المعدؿ.
ثانيا˝ :تشتري الشركة كمية مف صنؼ زىدي األلوية األخرى ,لموسـ 5944ـ فقط ,بسعر يقؿ عما

حدده اتفاؽ الزىدي لسنة 5943ـ(.)73
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ثالثا˝ :تتعيد الجمعية بأف تؤمف تسميـ ( )511ألؼ طف مف مجموع تمور العراؽ خالؿ موسـ
5944ـ ,وبأف تمنع تصدير أي نوع مف التمور الى خارج العراؽ ,وتتعيد الشركة بأف تتسمﱠـ التمور
في مواعيد معينة ,واف تتعاوف مع الجمعية في توزيع الصناديؽ عمى المنتجيف وفي تسمـ التمور

منيـ بأكثر ما يمكف مف تحقيؽ العدالة(.)74

ويبدو مف نصوص االتفاؽ أف معدؿ األسعار المقررة قد انخفض عما كاف عميو في اتفاؽ عاـ

 5939ـ المعدؿ وممحقو ,وأف التزامات الجمعية قد زادت بالنص صراحة عمى كمية كبرى مف

التمور تتعيد بتسميميا( ,)75وذلؾ لما رأت الشركة مف تيرب المنتجيف مف تسميـ تمورىـ الييا
باألسعار المحددة في االتفاقية ,تمؾ االسعار التي بقيت جامدة ,بينما تجاوزتيا (االسعار الحرة),

بدرجات كثيرة جدا˝ ,بسبب ندرة المواد الغذائية أثناء الحرب(.)76

أبدت الجمعية تحججيا في قبوؿ التعاقد وفؽ ىذه الشروط اف الحرب كانت ال تزاؿ قائمة
ومجاؿ الشحف البحري والبري غير متيسر واف الجمعية لـ تجد اجدى مف االحتكار اتقاء لمشكالت

فقداف العوامؿ التجارية( ,)77وىذه الحجج قد استعارتيا الجمعية مف الشركة ,التي ظمت تميج بيا
عمى الرغـ مف تنافييا مع توسيع أسس االتفاؽ حتى شممت كؿ تمور العراؽ تقريبا ,وبالرغـ مف

الحاحيا ,ومف ورائيا " و ازرة الشؤوف االقتصادية " البريطانية ,في الحصوؿ عمى أكبر كمية ممكنة,

ورضائيا باستالـ التمور بمجرد كونيا صالحة ألكؿ البشر ,والواقع اف ظروؼ الحرب التي نوىت

بيا الشركة والجمعية كمبرر لالستمرار في تنفيذ خطة االحتكار لـ تكف عقبات يعتد بيا في سبيؿ

التصدير ,فقد كاف الطمب المتضخـ عمى التمور ,في الداخؿ والخارج ,يتخطى ىذه العقبات

بسيولة ,ويستثير حركة التيريب(.)78

لقد عبرت جمعية التمور تعبي ار˝ صحيحا˝ عف رأي أغمبية المنتجيف عند توقيعيا االتفاقات
موضوع البحث ,واف رضاء ىؤالء المنتجيف بيذه االتفاقات البد أف يكوف قد استند الى صعوبة

حمميـ عمى تسميـ تمورىـ الى الشركة ,والى اعتمادىـ عمى نشاط تجارة التيريب ,وآية ذلؾ العجز
الحاصؿ في كمية التمور المسممة في كؿ موسـ منذ عاـ 5942ـ ,وأقؿ المساوئ المترتبة عميو اف

الحكومة قد أضاعت موارد ىامة مف رسوـ االستيالؾ ورسوـ الصادر دوف مبرر( ,)79وفيما يمي

جدوؿ رقـ ( )4يبيف تطور تجارة تصدير التمور لممدة (5945-5941ـ)

()81

جدول رقم ( )4تطور صادرات التمور لممدة (5945-5941ـ)
السنة
الكمٌة
(بالطن)
القٌمة
(بالدٌنار)

0101م

0100م

0109م

0109م

0100م

0101م

099919

009001

011111

59995

015199

019911

0100112

0101009

0911901

0199029

9009912

9121090
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والجدير بالذكر أف تمؾ المنافسة ,التي كانت موجودة بيف شركات تصدير التمور آنفة الذكر,
والسيما خالؿ مدة ما بيف الحربيف قد انتيت بعد قياـ شركة اندروير البريطانية باحتكار تصدير

التمور أثناء الحرب العالمية الثانية التي استمرت الى اف حمت محميا شركة التمور العراقية فيما

بعد(.)85

المبحث الثاني /تطور تجارة التمور العراقية ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى تأسيس مجمس
االعمار :
تشكؿ التمور السمعة الرئيسة في صادرات العراؽ الزراعية وتتمتع بميزة خاصة وىي نزوليا

إلى األسواؽ العالمية في وقت مبكر يسبؽ أواف عرض التمور المنتجة في البالد األخرى( ,)82إذ أف

التمور العراقية تنضج ,وتكوف جاىزة لمقطؼ ,ابتداء مف أوائؿ شير أيموؿ ,وكاف مف الممكف اف
تصؿ االسواؽ االوربية واالمريكية قبؿ التمور الفرنسية بمدة طويمة ,ألف موعد القطؼ لألخيرة يبدأ

مف أواخر تشريف االوؿ ,ولكف البطء في النقؿ ,الذي عانت منو تجارة التمور ,قد ضيع عمى

التمور العراقية ىذه الميزة ,لذا فأنيا تصؿ الى بعض أسواقيا البعيدة بعد اف ينقضي (عيد الميالد),

مع العمـ اف ( )% 51مف الكميات التي تستيمؾ في تمؾ االسواؽ انما تستيمؾ بتمؾ المناسبة,
وعندما تنتيي تمؾ المناسبة تبدأ أثماف التمور باليبوط ,فتصؿ التمور العراقية اذا في الوقت الذي

تكوف فيو تمؾ االثماف قد ىبطت فعال( ,)83ويجري انتاج ىذا الحاصؿ في ألوية العراؽ الوسطى
والجنوبية ,وفي مقدمتيا لواء البصرة ,إذ تقع أكبر مزرعة لمتمور في العالـ ,وتنقسـ انواعو العديدة

مف حيث قيمتيا التجارية الى المجموعات الرئيسية الثالث اآلتية:

 -5الحالوي والخضراوي والساير ,وىي األنواع األعمى نوعا˝ وسع ار˝ ,وينتج أغمبيا في البصرة,
ويكوف مجموع كمية الصادر منيا سنويا نحو نصؼ مجموع الصادر مف التمور .وتكبس ىذه

االنواع بعناية في صناديؽ مف الخشب ,او في عمب مف الكارتوف او السيموفيف ,وتستيمؾ في

الواليات المتحدة وبريطانيا وأوربا الغربية كفاكية غالية الثمف.

 -2الزىدي ,وىو أكبر التمور المصدرة كمية ,اذا اخذ كؿ نوع مف األنواع األخرى بمفرده ,كما انو

النوع الغالب انتاجو في غير لواء البصرة ,ويكبس في أواني مف الصفيح او الخوص او الجمد,

ويستيمؾ في اليند وجزيرة العرب كمادة غذائية رخيصة عمى األكثر.

 -3سائر األنواع الباقية ,وىي قميمة الكمية كثيرة العدد ,ويستيمؾ أغمبيا محميا˝ كفاكية طرية أو
جافة(.)84

وكانت صادرات التمور عاـ 5945ـ قد بمغت ( )553391طف بقيمة ()2969111

دينار( ,)85وفي  31نيساف مف عاـ 5946ـ نشرت جمعية التمور اعالنا في الصحؼ العراقية,
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حددت فيو شروط قبوؿ طالبي احتكار تمور البصرة لغاية  35آيار 5946ـ ,غير انو لـ يردىا
سوى طمب واحد مف شركة اندروير نفسيا وبعد مفاوضات بيف ممثمي شركة اندروير وجمعية

التمور تـ االتفاؽ عمى اعطاء احتكار تمور البصرة لمسنوات (5947ـ 5948 ,ـ 5949 ,ـ)
لمشركة المذكورة ,وتـ التوقيع عمى ىذه االتفاقية في  4آب عاـ 5946ـ( ,)86وبذلؾ أضاعت

جمعية التمور فرصة أخرى كاف بإمكانيا اف تستغميا لتثبيت أقداميا في األسواؽ مباشرة ,السيما اف

قيود ال شحف البحري آنذاؾ بدأت تتالشى وعادت األسواؽ االوربية تفتح أبوابيا لمتمور العراقية ,بؿ

كانت بحاجة ماسة الييا ,الف (أزمة الطعاـ) كانت لـ تزؿ حتى ذلؾ الوقت مستحكمة في شتى

أنحاء العالـ(.)87

وقد تـ االتفاؽ أف يكوف السعر ( )51دينار لمكارة الواحدة مف الحالوي والخضراوي و()41

دينار لمكارة الواحدة مف الساير وزىدي البصرة واألنواع األخرى( ,)88وقد اعمنت مديرية جمعية
التمور العامة بأنو قد تـ تصدير ( )218111طف مف التمور بقيمة ( )4425111دينار خالؿ

موسـ  ,)89(5946وفي ىذه السنة عمى الرغـ مف حدوث الفيضاف ,كانت ىناؾ زيادة في كمية
التصدير ناتجة عف ارتفاع كميات انتاج تمر الخضراوي ,وألوؿ مرة منذ مدة طويمة كاف يصاب

فييا الحاصؿ المذكور بحشرة العنكبوت التي طالما أضرت بجودة ىذا المنتج ,فقمت االصابة في
تمؾ السنة بشكؿ كبير نظ ار لقمة الرياح الجافة والعواصؼ الترابية وكثرة الرطوبة مف جراء الفيضاف

الذي حدث( ,)91ومف الجدير بالذكر اف صادرات التمور الى اليند ,التي تعد السوؽ الرئيسية لمتمور
العراقية ,السيما الزىدي الرخيص نسبيا الذي يستيمؾ عوضا عف السكر والحمويات مف قبؿ

الطبقات الفقيرة ,عادت بالتوسع في ىذا العاـ ,بعد اف تقمصت اثناء الحرب ,اذ بمغت في عاـ

5946ـ ()49155طف بقيمة ()5165161دينار(.)95

شيدت صادرات التمور العراقية عاـ 5947ـ تحسنا˝ طفيفا˝ إذ أصبحت كمية الصادرات

( )226351بقيمة ( )4712111دينار( ,)92شكمت حصة اليند وحدىا  %35مف صادرات التمور

في ذلؾ العاـ ,اذ استوعبت ( )75278طنا بقيمة ( )5486663دينار في حيف استوعبت االسواؽ

البريطانية حوالي  %55مف تمؾ الصادرات فكانت ( )33638طنا بقيمة ( )785589دينار(.)93

بعد اف انتيت الحرب العالمية الثانية كاف مف الطبيعي اف تتأثر تجارة العراؽ الخارجية في

المدة التالية لمحرب ,بأحواؿ الحرب ,كما تأثرت خالليا( ,)94فقد شيدت السنوات التي أعقبت انتياء

تمؾ الحرب أمو ار˝ عديدة أىميا تدىور األوضاع االقتصادية لمبالد وسوء المواسـ الزراعية( ,)95اذ

شيدت صادرات التمور عاـ 5948ـ تراجعا˝ بسيطا˝ اذ بمغت كمياتيا ( )254395طنا( ,)96لكف
عمى الرغـ مف ىذا فاف الصادرات الزراعية استأنفت تحسيف مركزىا النسبي حتى صارت تمثؿ
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 %84في المدة (5951-5946ـ) مف مجموع قيمة الصادرات العراقية ,إال أف زيادة قيمة
صادرات التمور كانت تعود بالدرجة األولى إلى زيادة كمياتيا المصدرة ال إلى ارتفاع أسعارىا خالؿ

معظـ سنوات ما بعد الحرب(.)97

كاف لمسياسة التجارية أثرىا في تجارة التمور العراقية ,اذ كانت تمؾ السياسة في الدوؿ

المستوردة تفرض قيودا˝ شديدة عمى التمور العراقية المصدرة الييا ,فضال عف ذلؾ الضرائب
المحمية والقيود الكمركية التي كانت تفرضيا الحكومة العراقية وعمى النحو اآلتي-:
 -1الضرائب المحمية:

ﱠ
إف تكاليؼ التسويؽ المفروضة عمى المنتجات العراقية تزيد في عبئيا عف التكاليؼ المفروضة

عمى البضائع المشابية ,والتي تصدرىا دوؿ أخرى( ,)98فالحكومة االيرانية تفرض ضرائب طفيفة

عمى تمورىا المصدرة ,اذا ما قورنت بالضرائب المفروضة في العراؽ عمى تموره المصدرة ,وليذا

فاف السفف الشراعية التي تنقؿ التمور الى اليند وباكستاف والماليو وامارات ومشايخ الخميج,
تنصرؼ في كثير مف االحياف عف البصرة وتتوجو الى سواحؿ ايراف لكي تشحف التمور االيرانية

الى تمؾ البمداف ,بدال مف التمور العراقية ,اذ تتحمؿ التمور العراقية ضريبة االستيالؾ بنسبة%51
 ,وضريبة أخرى بنسبة  %505لمنفعة االدارة المحمية ,ثـ ضريبة التصدير بسعر  ,%205فضال

عف ذلؾ مبمغ يتراوح ما بيف ( )20685دينار و( )70251دينار عمى الطف الواحد مف التمور
المكبوسة والمصدرة الى الخارج ,ويتصاعد المبمغ في ىذه الحدود كمما ازدادت درجة الجودة في

الكبس ,يضـ إلى كؿ ذلؾ ضريبة بسعر  %2لمنفعة جمعية التمور(.(99
 -9القيود الكمركية

إف معظـ الدوؿ المستوردة لممنتجات العراقية – السيما التمور – تفرض عمييا ,في أغمب

األحياف ضرائب كمركية عالية ,اما لحماية منتجاتيا المشابية أو (المعوضة)( ,)511وأما لتقميؿ
()512

المستورد منيا بوصفيا (مادة كمالية)( ,)515أو مف أجؿ (التمييز في المعاممة)

بيف المنتجات

العراقية والمنتجات المستوردة مف بالد أخرى ,وقد ظيرت آثار ذلؾ التمييز واضحة في تجارة
التمور العراقية ,فقد قممت بعض الدوؿ استيرادىا مف التمور العراقية بنسبة كبيرة ,الف التمور

الفرنسية وااليرانية حمت محميا ,واف ىذا التمييز قد أضاؼ عنص ار˝ جديدا˝ لتقوية عناصر
المساومة في التمور الفرنسية ,بقدر ما أضعؼ القدرة عمى المقاومة في التمور العراقية ,فانخفض

الطمب عمييا بنسبة كبيرة مما أدى الى تراجع قيمتيا(.)513

وتصؿ ىذه الضريبة الكمركية في بعض األحياف الى ( ,)%511وفي أحياف أخرى تزيد عمى

ىذا الحد ,ففي اندونيسيا مثال˝ تفرض ضريبة كمركية عمى التمور المستوردة ,بسعر ,%511
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ويضاؼ الييا  %21كرسوـ مفروضة عمى التحويؿ الخارجي ,وتفرض تركيا ضريبة عمى التمور
المستوردة الييا بمقدار ( )55دينا ار˝ عمى الطف الواحد مف التمر ,وىذا المبمغ تجاوز في بعض

أنواع التمور نسبة  %211مف قيمتيا(.)514

وبذلت جمعية التمور بيذا الشأف جيودىا لتصنيؼ التمور كطعاـ ليناؿ المزايا التي تستفيد

منيا األغذية في نطاؽ التجارة العالمية ,فأصدرت كراسا بالمغتيف العربية واالنكميزية جمعت فيو

تقارير المعاىد العممية واالطباء وغيرىـ وشياداتيـ عف تحميؿ التمر وقيمتو الغذائية ووزعت منو

آالؼ النسخ في مختمؼ البمداف ,وكرست دعايتيا في ذلؾ عبر كؿ اعالناتيا ونشراتيا(.)515
 -2القيود النقدية:

فرضت معظـ الدوؿ منذ الحرب العالمية الثانية ,وبعضيا قبؿ ذلؾ ,كمعالجة لالختالؿ الذي

أصاب (ميزاف المدفوعات فييا) ,وبموجب ىذه القيود :إما أف تحدد الكميات المسموح باستيرادىا مف
البضاعة او يمنع استيرادىا :ومف أمثمة ذلؾ بالنسبة لتجارة التمور العراقية ,ما قامت بو كؿ مف
باكستاف واليند وسيالف واستراليا والمانيا وبريطانيا ,وىذه الدوؿ حددت المسموح باستيراده مف

التمور العراقية بكميات معينة كؿ سنة ,فضاقت بذلؾ أسواؽ التمور العراقية وضعفت كثي ار˝ قدرتيا

عمى المقاومة تجاه التمور التي تنتجيا الدوؿ األخرى(.)516

مف المؤثر أف صادرات البالد غير النفطية تراجعت بسبب ظيور الدخوؿ المتزايدة التي
تحققيا صادرات النفط الخاـ واالعتماد الرئيسي عمييا في تمويؿ االستيرادات وفي عدـ الوقوع في
مشكالت العجز في ميزاف المدفوعات ,وليذا فمـ تحظى الزراعة المحمية باالىتماـ المطموب

لتطويرىا لسد االحتياجات المحمية أو لمتصدير ,ولكف الظروؼ التي مرت عمى شكؿ أزمات بالنسبة

لتصدير النفط والسيما في عاـ 5948ـ – (بتوقؼ ضخ النفط عبر األنابيب المتجية وسط أرض

فمسطيف نتيجة االحتالؿ الصييوني) ,فضال عف سوء المواسـ الزراعية والظروؼ الداخمية ,خمقت

اتجاىا˝ عاما˝ نحو ضرورة االىتماـ بزيادة وتنويع الصادرات غير النفطية ,كتأكيد لعدـ الرغبة في
استمرار خضوع البالد تحت ارادة شركات النفط االحتكارية التي تتحكـ في عمميات االنتاج
والتصدير واالسعار(.)517

تطورت تجربة احتكار التمور وأطيمت مدتيا بعدئذ ,فبعد اف أدخمت عمى أصؿ االتفاؽ
تعديالت اقتضتيا ظروؼ الحرب ,كرر التعاقد مع شركة اندروير ,إذ امتد أجؿ امتيازىا ,بموجب

اتفاقيا مع الجمعية ,الى موسـ عاـ 5949ـ( ,)518الذي شيد تراجعا˝ ممحوظا˝ في كمية صادرات

التمور اذ بمغت ( )541889طنا مما انعكس حتما بشكؿ سمبي عمى قيمة الصادرات في ذلؾ

العاـ( ,)519وكما ىو واضح في جدوؿ رقـ(.)5
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جدول رقم (  ) 1تطور كمية وقيمة صادرات التمور مع المعدلفي المدة ()1911 –1941
السنة
0101
0102
0105
0101
0101
0111
المعدل ()0111-0101

صـــــادرات التــمـــــــور
الكمٌة بالطن
019911
911119
992901
900911
001111
900111
019100

القٌمة بآالف الدنانٌر
9121
0091
0519
0509
9120
0919
0101

ولـ تكف التجربة العتيدة التي طالت عشر سنوات غير صفقة خاسرة ,وكاف وجودىا أثناء

الحرب ش ار˝ مف عدمو ,وذلؾ ظاىر مف استعراض مواسـ تطبيقيا ,وظروؼ تعديؿ االتفاؽ
وتجديده(.)555

وفي  28نيساف 5949ـ تقدمت شركة اندروير بطمب جديد الى جمعية التمور الحتكار تمور

البصرة لمسنوات (5951ـ 5955 ,ـ 5952 ,ـ) وقد عقدت عمى أثرىا الجمعية عدة اجتماعات

كانت تستيدؼ زيادة أسعار التمور التي تنوي الشركة المحتكرة الحصوؿ عمييا وتعديؿ بعض

شروط اتفاقية االحتكار السابؽ ,اال اف ممثؿ شركة اندروير المستر المؾ وير ()Eleekwear
أصر عمى عد ـ قبوؿ شركتو شروط الجمعية فيما يخص زيادة االسعار ,وعمى الرغـ مف اعالف
جمعية التمور العراقية في الصحؼ عف بيع التمور لمسنوات الثالث القادمة ,جزءا˝ أو كال˝ ,فمـ

يتقدـ أحد بعرض ,ولكف في نياية المطاؼ استطاعت جمعية التمور اف تظير بمظير القوي فيما

نشرتو في الصحؼ وأنيا قد تجذب عروضا˝ كثيرة لشراء التمور بأسعار أجود األمر الذي أثار
الشؾ في نفس الشركة وحمؿ مديرىا الذي زار العراؽ عمى تغيير رأيو مجاراة لجمعية التمور
والموافقة عمى زيادة سعر الكارة الواحدة خمسة دنانير ,وبعد محاوالت عديدة لـ تثمر المساعي

المبذولة لجمعية التمور في الحصوؿ عمى بديؿ أفضؿ لشركة اندروير ,فمـ تجد حال˝ سوى
االستمرار في المفاوضات مع ىذه الشركة الحتكار تمور لواء البصرة عمى ضوء الشروط التي

تقدمت بيا الجمعية(.)552

احتمت التمور العراقية الصدارة في قائمة الصادرات العراقية غير النفطية وأبرز االسواؽ لمتمور

العراقية ىي  :المممكة المتحدة والواليات المتحدة االمريكية واليند وباكستاف وكندا وىولندا واستراليا
والسعودية والياباف والدانمارؾ والمانيا الغربية ومصر وعدف وسوريا والكويت ولبناف وسيالف والصيف

الشعبية(.)553والجدوؿ رقـ ( )6يبيف قيمة صادرات التمور العراقية الى العديد مف الدوؿ في المدة

5951-5945ـ.
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جدول رقم ( )6قيمة صادرات العراق من التمور الى مختمف الدول لممدة ( )1911-1941بالدنانير(.)114
السنة
0101
0102
0105
0101
0101
0111

المملكة
المتحدة
البرٌطانٌة
199995
101090
510111
121511
915919
990155

الوالٌات
المتحدة

الهند

هولندا

919019
011101
092299
951999
990001
051199

011159
0121121
0012229
0921092
0911915
0111910

-----20929
09091
0
21151
1910

المملكة
العربٌة
السعودٌة
------------011
------991
011

الدانمارك

مصر

------------019101
------911105
------151191
------991292 000110
101099 0195119

سورٌا

الكوٌت

لبنان

001001
011101
091199
995951
001191
11195

0111
95911
99199
95091
00095
00112

------95220
90222
99912
90291
90110

ومف الجدير بالذكر ,وعمى الرغـ مف كؿ تمؾ الكميات المصدرة مف التمور العراقية ,كاف ىناؾ
اىماؿ كبير في دراسة األسواؽ دراسة متقنة ,اذ لـ تقـ في العراؽ اية محاولة عمى نطاؽ ممحوظ

لدراسة األسواؽ الدولية دراسة عممية ,مف أجؿ تحديد االمكانيات التي تتوافر في تمؾ األسواؽ

لتصريؼ المنتجات العراقية ,وليذا فاف التصدير الى تمؾ األسواؽ ال يستند الى أسس صحيحة,
وانما يجري اعتباطا˝ ,وليذا نجد اف البعض مف ىذه األسواؽ تزدحـ فييا التمور العراقية الى الحد

الذي ييبط بثمنيا الى مستوى منخفض جدا˝ ,بينما اىممت أسواؽ أخرى عمى قدر كبير مف السعة,
فسيطرت عمييا منتجات مشابية لممنتجات العراقية ,وانما مصدرة مف مصدر آخر ,لذا بقيت أسواؽ

واسعة ال تعرؼ شيئا˝ عف التمور العراقية ,وكاف مف المحتمؿ اف تستوعب ىذه االسواؽ كميات
كبيرة مف تمؾ التمور فيما لو درست دراسة كافية ووجيت الييا عناية خاصة ,ومف أىـ ىذه
االسواؽ ,سوؽ الصيف الواسعة ,فيذه السوؽ عمى سعتيا وامتدادىا ال تستورد مف التمور العراقية
شيئا ,في حيف انيا تستطيع اف تستوعب كميات ىائمة مف التمور الرخيصة ,الستخداميا غذاء

أساسيا˝( ,)555بالنظر لكثرة عدد السكاف وىبوط مستوى معيشتيـ( ,)556وتأتي (أسواؽ أمريكا

الجنوبية) بالدرجة الثانية فيي مجيولة تماما˝ لتجارة التمور العراقية عمى الرغـ مف انيا تستوعب

اعتياديا˝ ما تستيمكو الواليات المتحدة وكندا مجتمعا˝ ,ولتقدير أىمية ىذه االسواؽ ,يكفي اف نعرؼ

اف التمور الفرنسية تباع فييا بأسعار خيالية اذا ما قورنت بأسعار التمور العراقية في األسواؽ

األخرى ,فكاف الكيمو الواحد مف التمور الفرنسية يباع ىناؾ بسعر يتراوح ما بيف  225و 251
فمسا ,عندما كاف الكيمو الواحد مف أحسف أنواع التمور العراقية يباع بسعر ال يزيد عمى الخمسيف

فمسا˝(.)557

وحتى األسواؽ التي اعتاد العراؽ التصدير الييا منذ زمف بعيد ,لـ تدرس بعد دراسة وافية,

وليذا فاف تصدير التمور قد حددت بحدود ضيقة جدا˝ ,عمى الرغـ مف انيا تستطيع اف تستوعب
كميات أكبر بكثير مما تستوعبو مف التمور العراقية ,فيما لو حددت بصورة واضحة رغبات

المستيمكيف(.)558
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ولعؿ الجيؿ بظروؼ السوؽ يجعؿ مف الصعب جدا˝ توجيو الدعاية فييا لممنتجات العراقية
توجييا˝ سميما˝ ,بعكس ما اذا كاف (المصدر) يمـ الماما˝ كافيا˝ بتمؾ الظروؼ ,ومف أمثمة ذلؾ ما
حدث (لجمعية التمور) عندما أرادت فتح أبواب السوؽ في (سنغافورة) و (الماليو) لمتمور العراقية,

فقد ارسمت الجمعية كميات مف التمور الجيدة الى تمؾ السوؽ ولكف التجربة قد فشمت ,فتكدست تمؾ
التمور في المخازف ولـ يصرؼ منيا اال القميؿ وبأسعار واطئة ,أما ما تبقى مف تمؾ التمور فقد
تسرب اليو التمؼ وألقي بو في البحر ,ويرجع السبب األكبر في ىذا الفشؿ الى اف (الجمعية) لـ

تميد الطريؽ لتمؾ التجربة بالدعاية المناسبة ,في الوقت الذي كانت تعمـ فيو اف الصينييف ىناؾ

يجيموف أىمية التمور مف الناحية الغذائية(.)559

وعندما أرادت (الجمعية) نفسيا اف تفتح أبواب السوؽ اليابانية أماـ التمور العراقية ,اكتفت باف

أرسمت الى بعض الشركات التجارية اليابانية كمية مف التمور ثـ انتظرت الى اف ارسمت بعض تمؾ

الشركات مندوبيف عنيا الى العراؽ لدراسة الموضوع بإمعاف(.)521

المبحث الثالث /تطور تجارة التمور العراقية (:)1918 – 1911
عقد في  25كانوف الثاني عاـ 5951ـ اجتماع في مقر الجمعية ببغداد حضره المستر

مرجسف( )Mergessinمندوب شركة اندروير إذ جرى توقيع اتفاقية احتكار بيع تمور البصرة
لمسنوات (5951ـ 5955 ,ـ 5952 ,ـ) بيف جمعية التمور والشركة المذكورة( ,)525وقد ناقش
مجمس الوزراء في  58شباط 5951ـ تمؾ االتفاقية وبعد المداولة قرر المجمس قبوليا كما قرر
وجوب اتخاذ التدابير الالزمة لتولي شركات عراقية ومؤسسات تجارية ذات نظاـ إلدارة شؤوف

التمور ,اذ ليس مف المصمحة االستمرار بإعطاء التمور جممة باالحتكار( ,)522والبد مف وضع حد

لالعتماد عمى الشركات االجنبية في احتكار تجارة التمور التي استمرت لسنيف عديدة قدمت خالليا

االرباح الوفيرة التي يدرىا ىذا االحتكار الى أيد أجنبية ال ييميا مف الصفقات اال ربحيا المباشر

الذي كثي ار˝ ما كاف عمى حساب الفالح والمالؾ والتاجر والمكبس والبالد بوجو عاـ( ,)523ولما كاف

مثؿ ىذا العمؿ يتطمب دراسة واسعة ومداولة آراء كما يتطمب تأسيس مصرؼ او ايجاد مصدر

لتييئة الماؿ الالزـ ,فقد رأت جمعية التمور اف تستعد لتييئة الوسائؿ الالزمة حتى اذا انتيت مدة

ىذا العقد في عاـ 5952ـ تمكنت الجمعية حينذاؾ مف اخراج الفكرة الى حيز العمؿ ,وقد كثر
االختالؼ في الرأي عما اذا كاف مف الصالح استمرار اعطاء التمور باالحتكار اـ ترؾ تجارة

التمور حرة كما كانت عميو قبؿ االحتكار ,وكاف ىذا االختالؼ عمى أشده بيف مالكي التمور

وتجاره ,أما جمعية التمور فقد كاف ليا رأي آخر ,فيي ترى أف المبدأ يجب أف يقوـ عمى المصمحة,
واف المصمحة تتطمب أف ال تجني االرباح غير المؤسسات الوطنية مادامت ىذه المؤسسات تستطيع
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ذلؾ ,ثـ انو مف الواجب اف توضع األسس التي تتحوؿ بموجبيا مشاريع التمور وتجارتو الى

مؤسسات وطنية بحتة(.)524

وكانت الجمعية ترى بعدـ امكانية االستغناء عف شركة اندروير المحتكرة اذا ما تـ اخراج
شركة وطنية بحتة يناط بيا احتكار تمور البصرة ,وذلؾ لخبرة اندروير المحتكرة وما كسبت طواؿ
ىذه السنيف مف اطالعات واسعة عف تجارة التمور العالمية وأسواقيا وشحنيا ونقميا والشركات التي

تتعاطى بتجارتيا( ,)525وكانت جمعية التمور قد سعت اف تطمع عمى أسواؽ تمورىا ,يوـ كانت
التمور محتكرة بيد شركة اندروير ,لمعرفة طابع كؿ سوؽ وما يستيمؾ مف ألواف التمور ,وكيفية

االتصاؿ بالمؤسسات التجارية ,ولكنيا لـ تمقى مف الشركة المحتكرة ما يغنييا لالتصاالت المباشرة
مف قبميا ,وىذا ما حمؿ جمعية التمور عمى تشجيع االيفاد الى أسواؽ التمور الخارجية وتعييف

وكالء لإلحاطة بما يقتضى اف يحاط بو ,لذلؾ كاف مف رأي الجمعية بعد تبادؿ وجيات النظر
وادالء أرباب الخبرة بآرائيـ ,اف تقوـ شركة وطنية يناط بيا احتكار تمور البصرة عمى غرار احتكار

اندروير عمى اف تدخؿ شركة اندروير مساىمة فييا ,واف يتضمف ممخص العقد امكاف دخوؿ

الشركات األجنبية مساىمة في ىذه الشركة بنسبة  %25مف رأس ماؿ الشركة(.)526

درست الفكرة ,مبدئيا˝ وامتدت حوليا المذاكرات بيف جمعية التمور وبيف و ازرة االقتصاد,

ومجمس الوزراء ,حتى اذا نضجت قامت جمعية التمور العامة بجمع المالكيف والتجار وبعض
المحالت التجارية وطرحت عمييـ فكرة المشروع في تأسيس ( شركة تجارة التمور العراقية ) ,فقبمت

الفكرة باإلجماع ,وأبدى كؿ المدعويف لممذاكرة حوؿ تأسيس ىذه الشركة ,استعدادىـ لممساىمة فييا,

وتألفت بعد ذلؾ لجنة لدراسة ممخص عقد الشركة ونظاميا الداخمي( ,)527وفي  55حزيراف 5951ـ
تـ تسجيؿ الشركة لدى و ازرة االقتصاد ووافقت األخيرة عمى ممخص عقد الشركة ونظاميا

الداخمي(.)528

وقد شيد عاـ 5951ـ جودة في المواسـ الزراعية وخموىا مف الكوارث الطبيعية حيث ساد في
تمؾ الس نة اعتداؿ الظروؼ الجوية وقمة االضرار المتسببة مف الفيضاف وموجات الجراد مما أدى
الى زيادة في كمية االنتاج ,فضال˝ عف التحسف في أسعار شراء التمور بمقدار  %51في تمؾ

السنة عف االسعار السائدة سابقا˝ ,وبذلؾ ارتفعت قيمة صادرات التمور مف حوالي ( )3مالييف

دينار عاـ 5949ـ الى حوالي ( )403مميوف دينار عاـ 5951ـ(.)529

أدت الزيادة في األسعار الدور األوؿ في زيادة قيـ الصادرات المحمية خالؿ فترة الحرب

الكورية 5953-5951ـ( ,)531كما كاف لمتنمية االقتصادية ,المتمثمة في أحداث تغير في ىيكؿ

االقتصاد الوطني ,دورىا الواضح في التوجيو والتخطيط لذا نجد اف أغمب برامج التنمية االقتصادية
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منذ عاـ 5955ـ قد أعطت اىتماما˝ واضحا˝ نحو تطوير االنتاج الزراعي باعتبار اف أغمب

صادراتنا غير النفطية ذات أصؿ زراعي وحيواني( ,)535وقد بمغت صادرات التمور عاـ 5955ـ

( )331173طنا وبقيمة ( )5576166دينار( ,)532ومف الجدير بالذكر اف مف األسواؽ الجديدة
التي ابتاعت التمور العراقية في ىذا العاـ ىي االتحاد السوفيتي ( )211طف وبرمة ( )411طف

وكذلؾ اتحاد جنوبي افريقيا ( )5511طف وكانت ىذه البمداف قد انقطع التصدير الييا في المواسـ

السالفة( ,)533وفي عاـ 5952ـ ىبطت كمية الصادرات نتيجة ىبوط كمية االنتاج بسبب تردي
حاصالت التمور بسبب الظروؼ الجوية السيئة( ,)534فبمغت صادرات التمور في ذلؾ العاـ

( )242765طنا˝ وبقيمة ( )4652175دينار(.)535

كما أ ﱠف تنامي المصالح االقتصادية الوطنية ووضوح تعارضيا مع مصالح االحتكار االجنبي

لتجارة التصدير وعمى االخص التمور أديا الى نشوء وعي وطني طالب بالتعجيؿ بإنياء االحتكارات

االجنبية في التجارة الخارجية واحالؿ الرأسماؿ الوطني محميا مما أدى الى انياء احتكار شركة

اندروير لتجارة تصدير التمور اعتبا ار˝ مف الموسـ 5954 – 5953ـ وحموؿ شركة تجارة التمور

العراقية محميا( ,)536اذ تقدمت األخيرة بطمب احتكار تمور البصرة لمسنوات 5953ـ5954 ,ـ,

5955ـ عمى غرار االحتكار المعطى لشركة اندروير( ,)537وفي  51حزيراف عاـ 5952ـ تـ عقد

اتفاقية بيع التمور لمسنوات الثالث المذكورة بيف جمعية التمور وشركة تجارة التمور العراقية(,)538

اال اف قيمة الصادرات شيدت انخفاضا˝ ممحوظا˝ عاـ 5953ـ فأصبحت ( )4227557دينار

عمى الرغـ مف وجود زيادة بسيطة في كمية الصادرات التي أصبحت ( )252493طنا˝ (,)539

والجدوؿ رقـ ( )7يبيف تطور كمية وقيمة صادرات التمور حسب أنواعيا لممدة (5953-5955ـ).
جدول رقم ( )7تطور كمية وقيمة صادرات التمور حسب أنواعها لممدة 1912 – 1911م
0119

0110

()141

0119

صادرات التمور
حسب انواعها

القٌمة (بالدنانٌر)

الكمٌة (بالطن)

القٌمة (بالدنانٌر)

الكمٌة (بالطن)

القٌمة (بالدنانٌر)

الزهدي
الساٌر
الحالوي
الخضراوي
تمور ٌابسة
أنواع اخرى
المجموع

9111991
192951
555111
091099
911911
90195
1112122

991159
19022
92990
2095
1199
0509
991159

9001111
520919
019001
19909
029121
90190
0219150

021210
01990
99195
0002
0291
0501
909520

9119599
102050
105090
011915
010211
95151
0995015

الكمٌة
(بالطن)
021020
00152
99119
1211
1091
0191
919019

وسائل الكبس وأهميتها في تجارة التمور:
وتعد مراعاة رغبة األسواؽ مف أكبر عوامؿ النجاح في تجارة التمور ,وعمى قدر ىذه المراعاة,

في اختيار نوع التمور وكيفية كبسيا ,يتوقؼ توسع سوؽ التمور ,واف ذلؾ يستمزـ دراسة كافية
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إلدخاؿ التجديد دائما في كيفية اخراج البضاعة وبطريقة تتفؽ وميوؿ تمؾ االسواؽ لتضمف البضائع

ليا استيالكا˝ مزيدا˝ واقباال˝ مستم ار˝( ,)545والتعبئة الحقمية التي تفتقر الى الكثير مف الشروط
الصحية ىي السائدة في معظـ مناطؽ زراعة النخيؿ ,وليذا فكثي ار˝ ما كانت التمور المكبوسة

تتحمض أو تكوف مأوى لمحش ارت ,فضال˝ عف احتواء البعض منيا عمى الشوائب ,فتصؿ الى

مراكز استيالكيا وىي غير صالحة لالستيالؾ البشري( ,)542واف ما يجري تعبئتو في معامؿ

التعبئة (المكابس) الحديثة قميؿ نسبيا˝ ,غير انو آخذ في التطور واالزدياد ,وال شؾ اف التعبئة في
المكابس الحديثة أفضؿ وأنظؼ اال اف تكاليفيا أكثر ,وفي التعبئة الحقمية غالبا˝ ما تستعمؿ
األوعية المحمية التي مف صنع الفالح ومف المواد المتيسرة لديو( ,)543لذا يجري كبس التمور في

العراؽ بطرؽ مختمفة فالطريقة الشائعة والسيما في المنطقة الوسطى ىي طريقة الكبس
()544

والتنؾ (الصفائح المعدنية) ,وتحتوي الخصافة الواحدة عمى ( )51كيمو مف التمر

بالخصاؼ

الزىدي وأحيانا˝ عمى ( )31كيمو حسب طمب المستورديف ,وتصدر عمى االغمب الى اليند

والباكستاف ,أما التمور التي تكبس في التنؾ فانيا تصدر الى إندونيسيا بالدرجة االولى وتحتوي

الصفيحة الواحدة منيا عمى ( )21كيمو ,وىناؾ الكبس بالكيش (الجمود) ويبمغ معدؿ وزف الكيشة

( )25كيمو ومكبوسيا عمى الغالب مف الخستاوي والزىدي ,وىناؾ طرؽ وأوعية أخرى كانت
()545

تستعمؿ لمكبس

وكما ىو واضح في الجدوؿ رقـ (.)8

جدول رقم ( )8تطور كمية وقيمة صادرات التمور حسب االوعية لممدة 1912 – 1911م
صادرات
التمور حسب
االوعٌة
تمور فً
صنادٌق
تمور فً سالل
تمور فً تنك
(صفائح)
تمور فً
أوعٌة اخرى
المجموع

0119

0110

()146

0119

القٌمة
(بالدنانٌر)

الكمٌة
(بالطن)

القٌمة
(بالدنانٌر)

الكمٌة
(بالطن)

القٌمة
(بالدنانٌر)

الكمٌة
(بالطن)

0015999

20111

121011

10010

0019009

20011

9115010

991001

9121115

091999

9912011

019109

090191

2121

902155

1091

051910

01919

501109

09511

111101

00101

059950

95910

1112122

991159

0219150

909520

0995015

919019

وبسبب االىماؿ في توضيب التمور العراقية ,ترى المستيمؾ االوربي يفضؿ عادة (التمور
الفرنسية) عمييا ,ألنيا مكبوسة كبسا˝ جيدا˝ وموضبة بييأة جذابة ,في مصانع اعدت ليذا الغرض
في فرنسا ,فترتب عمى كؿ ذلؾ اف صارت التمور الفرنسية تباع في االسواؽ االوربية جنبا˝ الى
جنب مع التمور العراقية ,بثمف يعادؿ أربعة أضعاؼ الثمف الذي تباع فيو التمور العراقية ,ومع

ذلؾ فاف االقباؿ عمى التمور الفرنسية أكثر بكثير(.)547
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قسما مف التمور المنتجة في العراؽ تحوؿ اعتياديا الى دبس (عسؿ أسود) ,وكاف ىذا
كما أف ً
التحويؿ يتـ في معامؿ صغيرة وبأساليب بدائية وفي ظروؼ تبتعد عما تقتضيو القواعد الصحية,

وكاف العمؿ في ىذه المعامؿ موسميا اذ تفتح أبوابيا عادة في أوائؿ الخريؼ وتستمر في العمؿ لمدة
اقصاىا شيريف ,بناء عمى توصيات محددة ,وقد بقي نطاؽ ىذه الصناعة محدودا جدا ,فكاف

معظـ الدبس يستيمؾ محميا ,وكاف الطمب الخارجي عميو قميال جدا ,ألف الطرؽ المستخدمة في
صنعو وتوضيبو لـ تكف لتشجع االسواؽ المستوردة عمى التوسع في طمبيا لو ,ومف أجؿ معالجة
ىذه المشكمة ,وضعت جمعية التمور رقابتيا عمى تصدير الدبس ,وساىمت بنسبة ( )%21مف

رأس ماؿ شركة أنشئت بالدرجة االولى لصنع الدبس باألساليب الحديثة ,وقد راجت منتجاتيا رواجا

ممحوظا في األسواؽ الخارجية(.)548

التفتت جمعية التمور الى ىذا الخمؿ في وسائؿ الكبس ,الذي بات يضفي الكثير مف التخمؼ
عمى تجارة التمور العراقية ,وبعد اف ادركت اف عمميا الرقابي عمى مكابس التمور أصبح ال يكفي

لالرتقاء بتجارة التمور ,وانما يجب التركيز عمى طرؽ الكبس ,وسبؿ تصنيع التمور لتحويؿ كميات

كبيرة مف التمور المنتجة كؿ عاـ الى أصناؼ جديدة او مواد جديدة ,مف أجؿ تخفيؼ الضغط
الشديد الواقع عمى أسواقو ,والذي تشتد وطأتو بصورة خاصة في السنيف التي يزداد فييا الحاصؿ

زيادة كبيرة( ,)549فوضعت مف أجؿ ذلؾ مشروعا˝ لخمس سنوات ,كانت قد ابتدأت بتنفيذه في عاـ
5952ـ وخصصت ,لتغطية تكاليفو )810111( ,دينار ,ويتضمف المشروع مجموعة أعماؿ أبرزىا
انشاء مختبر تجري فيو التجارب العممية عمى التمور ,لتحديد طبيعة المواد التي يمكف استخالصيا

مف التمور ,والتي يمكف أف تنشأ عمى أساسيا صناعات مالئمة ,وكذلؾ انشاء مكبسا˝ نموذجيا˝
لمت مور في بغداد مف أجؿ حث المصدريف عمى اتباع الطرؽ المالئمة وقد ابتدأ العمؿ فعال عاـ
5953ـ في تشييد المختبر والمكبس( ,)551فضال˝ عف اتفاؽ الجمعية في العاـ نفسو مع أحد
المصانع االلمانية لتصميـ وصنع آلة ميكانيكية لكبس التمور في الخصاؼ بطريقة آلية تغني عف

الطريقة البدائية التي كانت تستعمؿ آنذاؾ ,وقد تـ فعال˝ صنع اآللة المذكورة وقد ارسمت جمعية

التمور كمية قدرىا طنا˝ واحدا˝ مف التمر مع خمسيف خصافة فارغة الى المصنع المذكور إلجراء
تجارب كبس التمور في الخصاؼ باآللة المذكورة قبؿ اف قامت بنقميا الى العراؽ( ,)555وفي العاـ

 5954ـ ,ابتدأ كبس التمور بالطرؽ الحديثة المعروفة في الواليات المتحدة االمريكية ,حيث تغسؿ
التمور وتبخر وتوضع في العمب (أوتوماتيكيا) باألساليب اآللية(,)552وقد أخذ مكبس جمعية التمور

النموذجي ببغداد بكبس تمور الزىدي في الصناديؽ ويحتوي الصندوؽ الواحد منيا عمى ()25

كيمو(.)553
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وعمى الرغـ مف تمؾ المحاوالت التي قامت بيا جمعية التمور ,فاف النتائج التي حققتيا حتى
ذلؾ الحيف لـ تكف عمى قدر كبير مف االىمية ,نعـ اف الكبس الجيد (الذي أخرجو المعمؿ

النموذجي في بغداد) قد حاز عمى اعجاب الكثيريف مف تجار التمور في بعض االسواؽ – ىولندا,
حمب ,المانيا الغربية ,وازداد تصدير الدبس المستخرج آليا الى الدوؿ االوربية الستخدامو في صنع
الحمويات ,لكف مع ذلؾ لـ تزؿ تجارة التمور العراقية تشكو مف االزمات الشديدة التي تنتابيا بسبب

رداءة الكبس مف جية ,وألف الجمعية مف جية أخرى لـ تتمكف بعد مف السيطرة ,سيطرة تامة ,عمى
توضيب التمور ,وما زالت تفمت مف رقابتيا بعض الشحنات الكبيرة مف األنواع الرديئة التي تسبب

انطباعا˝ سيئا˝ عف التمور العراقية في األسواؽ الخارجية(.)554

وعمى الرغـ مف أف محاولة شركة تجارة التمور العراقية ,في سنتيا االولى عاـ 5953ـ ,بيع

تمور البصرة في سوؽ لندف ,لـ تجد مف ييتـ بشرائيا غير (اندروير) فاضطرت الى االتفاؽ معيا
عمى بيع ( )44الؼ طف ,اال اف في العاـ 5954ـ قامت شركة تجارة التمور العراقية بأوؿ خطوة
جريئة لكسر قيود االحتكار ,حينما تخطت وساطة (اندروير) وتمكنت مف اف تبيع ( )44الؼ طف

بينما كانت اندروير قد أصرت أثناء المفاوضة عمى شراء ( )35الؼ طف فقط(.)555

شيد عاـ 5954ـ ىبوطا في كمية وقيمة صادرات التمور بالنسبة لعاـ 5953ـ ناشئ بصورة

رئيسية عف كارثة الفيضانات التي حدثت في تمؾ السنة ,والتي عدت مف اسوأ الفيضانات ,ففي
العزيزية في لواء الكوت عمى سبيؿ المثاؿ غرقت المزروعات وسكف الكثير مف الفالحيف فوؽ
الروابي والتموؿ طواؿ أربعة أشير( ,)556فضال˝ عف رداءة الموسـ الزراعي خالؿ تمؾ السنة ,كما
اف الخسائر التي كانت تحدث بسبب تمؾ الفيضانات المدمرة في الحاصالت الزراعية كانت كبيرة

جدا مما جعميا سببا˝ رئيسيا˝ في ىبوط معدؿ االنتاج في تمؾ الحاصالت( ,)557مما أجبر رئيس
الوزراء نوري السعيد اف يقدـ موضوع السيطرة عمى الفيضاف عمى غيره في منياج االعمار ,اذ كاف

النظاـ الممكي يعتقد اف كؿ ما تحتاجو البالد مف تطوير ىو السيطرة عمى مياه الفيضانات ,لذلؾ

انصبت مصروفات مجمس االعمار عمى بناء السدود والنواظـ عمى دجمة والفرات لدرء اخطار

الفيضانات( ,)558فوضعت مشاريع الري ,السيما مشاريع خزف المياه ,في المرتبة االولى بيف
المشاريع األخرى التي تضمنتيا مناىج (مجمس االعمار) المتتالية(.)559

وبالنظر لما لمدعاية مف أىمية في التجارة ,فقد وافقت جمعية التمور عمى عرضا تمقتو عاـ

5955ـ مف شركة ىنت ( )Hintالبريطانية المحدودة الصدار نشرات تخصص لمدعاية لمتمور وقد

تـ االتفاؽ عمى طباعة عشرة آالؼ نسخة تقع الواحدة في ( )59صفحة ,كما اف الجمعية نفسيا
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كانت قد شرعت عاـ 5955ـ بوضع كتاب عف التمور تناوؿ صادرات التمور وزراعة النخيؿ,

واالسواؽ الخارجية وفعاليات الجمعية(.)561

وقد استمر ىذا التناقص في قيمة الصادرات حتى عاـ 5956ـ ,اذ شيدت تجارة تصدير
التمور العراقية في تمؾ السنة تراجعا˝ كبي ار˝ بسبب سوء حاصؿ تمور منطقة البصرة فكاف الموسـ
في المنطقة المذكورة بصورة خاصة مف أسوء المواسـ التي عرفتيا تمؾ المنطقة مف حيث جودة

الحاصؿ ,فضال˝ عف توقؼ المالحة في قناة السويس الذي يعد السبب اآلخر مما أدى الى
انخفاض عائدات التمور في تمؾ السنة ,وقد حاولت جمعية التمور تصريؼ كميات كبيرة مف

الحاصالت المتراكمة مف السنوات السابقة اال اف مجموع قيمة الصادر مف تمؾ الحاصالت
المتراكمة ومف تمور البصرة وتمور المناطؽ األخرى لـ يصؿ الى ( )2511111دينار مقابؿ معدؿ

سنوي قدره ( )3534111دينار خالؿ سنوات (5955 – 5953ـ)(.)565

تعرضت النخيؿ والتمور في العراؽ ألنواع كثيرة مف االوبئة ,ولكف أشدىا تأثي ار˝ حشرة (دوباس

النخيؿ)( ,)562التي كاف ضررىا شديد الوقع عمى الكميات المنتجة مف التمور وعمى نوعيتيا بصورة
خاصة ,ومف الجدير بالذكر انو حتى عاـ 5956ـ لـ يكتشؼ العالج الذي يقضي عمى (بويضات)
الحشرة المسماة (دوباس النخيؿ) ,بسبب ندرة الخبراء في دراسة االوبئة النباتية وليذا فاف أعماؿ

المكافحة قد اقتصرت عمى الحشرة ,وكانت تترؾ بويضاتيا تنبض فييا الحياة لحشرات

المستقبؿ( ,)563وعمى ىذا االساس خصص مجمس االعمار مبالغ لكمية الزراعة لغرض تطويرىا

ولبحث األوبئة النباتية بحثا˝ عمميا˝ دقيقا˝ ومبالغ أخرى لمكافحة تمؾ األوبئة ,اذ خصص في بداية

عاـ 5957ـ مبمغ ( )4510511دينار لكي تنفقيا عمى مشاريعيا العممية(.)564

ومما يمفت االنتباه ىو ارتفاع نسبة كمية صادرات التمور الى كمية انتاجيا فتقدر كمية االنتاج
بحوالي  351ألؼ طف سنويا خالؿ المدة (5958-5953ـ) بينما تعادؿ كمية الصادرات حوالي
 241ألؼ طف سنويا خالؿ المدة نفسيا اي اف نسبة كمية الصادرات الى كمية االنتاج صارت

تساوي .)565(%69

ال شؾ أف انياء االحتكارات األجنبية كانت خطوة ايجابية في الطريؽ الوطني جنيت ثمارىا
مباشرة في المواسـ التي تمت ىذا االنجاز وبشكؿ واضح مف خالؿ الزيادة الممحوظة في نسبة كمية

الصادرات.

وعمى الرغـ مما حدث مف ارتفاع في صادرات التمور ومركزىا النسبي خالؿ الحرب العالمية

الثانية وفي سني ما بعد الحرب مباشرة اال اف مركز التمور النسبي في صادرات العراؽ الالنفطية
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عاد فيبط الى حوالي الخمس عاـ  ,)566)5958وىذا واضح في الجدوليف ( )9و ( )51إذ يبيناف
تراجع كؿ مف المركز النسبي وقيمة الصادرات لمتمور العراقية عاـ 5958ـ.
جدول رقم( )9نسبة قيمة التمور المصدرة من مجموع قيمة المواد الخام ومن قيمة الصادرات غير النفطية
النسبة للمواد الخام
90,05
90,00
99,11

السنة
0112
0115
0111

()167

النسبة للصادرات غٌر النفطٌة
01,99
95,50
91,00
()168

جدول رقم( )11تطور تجارة التمور في السنوات 1918-1912م
السنة
0119
0110
0111
0112
0115
0111

القٌمة بالدنانٌر
0,995,015
9,191,221
9,105,199
9,025,115
9,002,901
9,111,111

الكمٌة باألطنان
919,019
905,115
901,121
929,121
991,111
991,911

وفي عاـ 5958ـ بمغت صادرات العراؽ مف التمور ( )23903الؼ طف وكاف سعر الطف

الواحد ()5509دينار( ,)569ومف الجدير بالذكر اف صادرات التمور العراقية في المدة (– 5951
 5958ـ) وصمت الى مناطؽ شاسعة مف الدوؿ العربية واالجنبية ويبيف الجدوؿ رقـ ( )55قيـ

الصادرات الى البعض مف تمؾ البمداف(.)571

جدول رقم ( )11قيمة صادرات العراق من التمور الى مختمف الدول لممدة (1918 -1911م) بالدنانير(.)171
السنة

المملكة
المتحدة
البرٌطانٌة

الوالٌات
المتحدة

الهند

هولندا

المملكة
العربٌة
السعودٌة

الدانمارك

مصر

سورٌا

الكوٌت

لبنان

0111
0110
0119
0119
0110
0111
0112
0115
0111

990155
911999
919199
911100
51912
10919
019205
11019
090909

051199
095050
901110
092100
909190
990919
010009
910910
020201

0111910
9111510
0109111
0919191
0109125
121101
152122
191105
529150

1910
1012
1551
9190
9120
0001
92200
0209
01911

011
------0119
1111
0905
0110
00110
0111
2095

0195119
51911
0015
991901
0109511
0551111
111051
019101
0190011

101099
212191
010111
900015
911905
991191
011551
909191
951929

11195
909901
912219
900000
011505
912590
992021
909190
999111

00112
12210
01091
95011
95919
01212
01011
01100
02191

90110
01199
915010
11109
001910
22102
10929
10215
21055
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الخاتمة:
أوضحت الدراسة أف صادرات التمور العراقية شيدت تذبذبا واضحا خالؿ سنوات الدراسة,
وىذا التذبذب كاف يعود الى التغيرات في كمية االنتاج الناجمة عف الظروؼ الطبيعية كالفيضاف

والجفاؼ مف جية وعف تقمبات أحواؿ السوؽ العالمية مف جية أخرى.

وعانت تجارة التمور لمدد طويمة مف حالة االضطراب وعدـ وجود رؤيا واضحة ,األمر الذي

أدى بتجارة التمور الى ما وصمت اليو مف مشاكؿ معقدة جعمت مف المنتجيف ضحية لجشع التجار
والشركات االحتكارية ,مما دفع بالحكومة الى اتخاذ خطوات باتجاه اعادة االمور الى نصابيا ,وقد

تبمورت فكرة تكويف مؤسسة تجارية وطنية بحتة ,تتولى مسؤولية تجارة التمور ,فأسست ليذا الغرض

شركة تجارة التمور العراقية المحدودة في لواء البصرة عاـ 5952ـ.
كما كانت معالـ التخمؼ واضحة ,خالؿ السنوات االولى مف مدة الدراسة ,مف خالؿ ضعؼ
مكافحة اآلفات الزراعية التي لطالما أثرت في كمية انتاج وصادرات التمور ,فضال˝ عف القصور

في منظومات السيطرة عمى المياه كالسدود والخزانات ,مما جعؿ تجارة التمور رىف الفيضانات
والظروؼ الطبيعية األخرى ,عمى الرغـ مف اف بعض تمؾ العوامؿ قد خفت آثارىا الى حد ما,

وبعضيا تالشت أىميتيا في السنيف االخيرة ,السيما الفيضانات بعد اف انصبت مصروفات مجمس

االعمار عمى مشاريع بناء السدود والنواظـ عمى نيري دجمة والفرات لدرء مخاطر تمؾ الفيضانات.

وشيدت تجارة التمور العراقية خالؿ مدة الدراسة تحكما˝ مستم ار˝ مف جانب االقتصاديات

الرأسمالية المتقدمة في أثماف صادرات التمور بالنظر الرتفاع مساىمة البالد الرأسمالية باالستيالؾ
العالمي لمتمور ,فضال˝ عف سيطرة المؤسسات االجنبية عمى تمؾ الصادرات واحتكارىا ليا لمدة

طويمة مف الزمف والتي استمرت حتى بداية العقد السادس مف القرف الماضي ,وقد كانت ىذه

المؤسسات بعيدة كؿ البعد عف االنتاج ,ومف ثـ؛ فإنيا كانت تفرض عمى المنتجيف أثمانا مختمفة
عف األثماف السائدة في السوؽ الدولية حتى تحقؽ لنفسيا أقصى االرباح الممكنة.

وعمى الرغـ مف التحدي الذي واجيتو بريطانيا وامبراطوريتيا مف قبؿ المنافسة الروسية

وااللمانية حينئذ ومف قبؿ المنافسة اليابانية قبيؿ الحرب العالمية الثانية عمى الصادرات العراقية
بقيت السوؽ البريطانية تستوعب نسبة عالية مف التمور العراقية حتى قياـ ثورة  54تموز 5958ـ.
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الهوامش:
 -5محمد سمماف حسف ,التطور االقتصادي في العراؽ ,التجارة الخارجية والتطور االقتصادي (,)5958 – 5864
ج,5المكتبة العصرية ,بيروت ,د.ت ,ص.569

 -2ثورة نصيؼ جاسـ الربيعي ,تجارة العراؽ في العيد العثماني (  ,) 5957 – 5851ط ,5مطبعة جعفر
العصامي ,بغداد ,2155 ,ص.225

 -3محمد سمماف حسف ,المصدر السابؽ ,ص523

 -4ثورة نصيؼ جاسـ الربيعي ,المصدر السابؽ ,ص.222-221
 -5المصدر نفسو ,ص.222-221

 -6حسيف محمد القيواتي ,دور البصرة التجاري في الخميج العربي  ,5954 – 5869مطبعة االرشاد ,بغداد,
 ,5981ص.357

 -7ثورة نصيؼ جاسـ الربيعي ,المصدر السابؽ ,ص.222 – 221

 -8سعيد عبود السامرائي ,مقدمة في التاريخ االقتصادي العراقي ,ط ,5مطبعة الحضارة ,النجؼ ,5973 ,ص.22

 -9الكسندر أداموؼ ,والية البصرة في ماضييا وحاضرىا ,ترجمة ىاشـ صالح التكريتي ,ج ,5منشورات مركز
دراسات الخميج العربي ,جامعة البصرة ,5982 ,ص.577

 -51محمد سمماف حسف ,المصدر السابؽ ,ص.569
 -55وىي

Mair Tweedy Co, Darby Andrews & Co. , Lynch Brothers Gray Machenzi
Louis Druffus & Co.

Haitz & Sons

Co.

ينظر  :محمد سمماف ,المصدر السابؽ ,ص .539

 -52أىميـ  :ابراىيـ المنديؿ  ,عبد اهلل الشبيمي  ,مراد نوح  ,وأصفر وشركاه .ينظر  :محمد سمماف  ,المصدر
السابؽ ,ص.539

 -53المصدر نفسو ,ص ,99ص ,531ص.539

 -54كماؿ مظير احمد ,العراؽ في سنوات األزمة االقتصادية العالمية ( ,)5933 – 5929مجمة آفاؽ عربية,
العدد ,7آذار ,5983 ,ص.23

 -55حسيف محمد القيواتي ,المصدر السابؽ ,ص  ,365-359ص.363

 -56عبد الوىاب حمدي النجار ,سياسة التجارة الخارجية في العراؽ ,ط ,5مطبعة االزىر ,بغداد ,5968 ,ص.86
 -57محمد سمماف حسف ,المصدر السابؽ ,ص ,98ص.598

 -58مظفر حسيف جميؿ ,سياسة العراؽ التجارية ,مطبعة نيضة مصر ,القاىرة ,5949 ,ص.539

 -59وىذه الشركات ىي African and Eastern Co. Ltd. , Michael Brothers , Andrew Weir :
and Co Frank C. Strick and Co. (Basrah) Ltd.
ينظر :محمد سمماف ,المصدر السابؽ ,ص .541

 -21وىي أصفر وشركاه  ,وعبد الرحمف السعيد وشركاه  ,وشركة تصدير التمور العراقية.
ينظر :محمد سمماف ,المصدر السابؽ ,ص .541

 -25كماؿ مظير احمد ,المصدر السابؽ ,ص.24

998

العذد -222كانون األول لسنة 2028م 2110 -هـ

مجلة األستار

 -22خير الديف حسيب ,تقدير الدخؿ القومي في العراؽ ( ,)5965 – 5953دار الطميعة بيروت ,د.ت ,ص
.545

 -23مظفر حسيف جميؿ ,المصدر السابؽ ,ص .541
 -24سعيد عبود السامرائي ,المصدر السابؽ ,ص.27

 -25محمد سمماف حسف ,المصدر السابؽ ,ص ,99ص.557
 -26المصدر نفسو ,ص.513
 -27المصدر نفسو ,ص.538

 -28عبد الوىاب حمدي النجار ,المصدر السابؽ ,ص.87
 -29كماؿ مظير احمد ,المصدر السابؽ ,ص.25-24
 -31مظفر حسيف جميؿ ,المصدر السابؽ ,ص.543

 -35ستار عمؾ الطفيمي ,التطورات االقتصادية في العراؽ في خالؿ فترة االنتداب البريطاني ,5932 – 5925
مجمة العموـ االنسانية ,جامعة بابؿ ,مج ,5االصدار التاسع ,2152 ,ص.545

 -32مظفر حسيف جميؿ ,المصدر السابؽ ,ص.543

 -33كماؿ مظير احمد ,المصدر السابؽ ,ص.25-24

 -34الويس عبوش ىدايا ,أثر أزمة الكساد العالمي ( )5939 – 5929عمى تجارة العراؽ الخارجية,مجمة تكريت
لمعموـ االدارية واالقتصادية ,مج  ,3العدد  ,2117 ,5ص .523

 -35سعيد عبود السامرائي ,المصدر السابؽ ,ص.538

 -36كماؿ مظير احمد ,المصدر السابؽ ,ص.25-24
 -37المصدر نفسو ,ص.25

 -38سعيد عبود السامرائي ,المصدر السابؽ ,ص .538
 -39الويس عبوش ىدايا ,المصدر السابؽ ,ص .523
 -41المصدر نفسو ,ص .523

 -45كماؿ مظير احمد ,المصدر السابؽ ,ص.25

 -42سعيد عبود السامرائي ,المصدر السابؽ ,ص  ,543ص .546-545
 -43كماؿ مظير احمد ,المصدر السابؽ ,ص.32

 -44سعيد عبود السامرائي ,المصدر السابؽ ,ص.531
 -45مظفر حسيف جميؿ ,المصدر السابؽ ,ص.545
 -46المصدر نفسو ,ص .263
 -47المصدر نفسو ,ص.545

 -48محمد سمماف حسف ,المصدر السابؽ ,ص.515

 -49ينظر مظفر حسيف جميؿ ,المصدر السابؽ ,ص.265-261
 -51محمد سمماف حسف ,المصدر السابؽ ,ص.541

 -55مظفر حسيف جميؿ ,المصدر السابؽ ,ص.546-545
 -52محمد سمماف حسف ,المصدر السابؽ ,ص.539
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 -53مظفر حسيف جميؿ ,المصدر السابؽ ,ص.542
 -54محمد سمماف حسف ,المصدر السابؽ ,ص.388

 -55مظفر حسيف جميؿ ,المصدر السابؽ ,ص.546

 -56لممزيد مف التفاصيؿ عف جمعية التمور العراقية ,ينظر مرسوـ اصدار الجمعية ؛ صباح ميدي رميض ,تطور
تجارة العراؽ الخارجية  5958-5945في كتاب دراسات في التأريخ الحديث والمعاصر ,دار الثقافة والنشر
الكردية ,بغداد ,2154 ,ص.259

 -57محمد جواد العبوسي ,محاضرات في مشكالت التقدـ االقتصادي في العراؽ ,ج,5معيد الدراسات العربية
العالية ,5958 ,ص.543

 -58سعيد عبود السامرائي ,المصدر السابؽ ,ص .539-538
 -59محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص.546

 -61مظفر حسيف جميؿ ,المصدر السابؽ ,ص 548؛ محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص.544
 -65جعفر الخميمي ,التمور قديما وحديثا ,مطبعة المعارؼ ,بغداد ,5956 ,ص.556
 -62مظفر حسيف جميؿ ,المصدر السابؽ ,ص.551
 -63المصدر نفسو ,ص.555

 -64محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص.549

 -65مظفر حسيف جميؿ ,المصدر السابؽ ,ص.552-555

 -66الكارة تساوي  2794كيموغراـ .ينظر :جعفر الخميمي ,المصدر السابؽ ,ص.553

 -67عبد الجبار البكر ,نخمة التمر ماضييا وحاضرىا ,والجديد في زراعتيا وصناعتيا وتجارتيا ,مطبعة العاني,
بغداد ,5972 ,ص 966؛ جعفر الخميمي ,المصدر السابؽ ,ص .553
 -68ينظر :جعفر الخميمي ,المصدر السابؽ ,ص.553
 -69مظفر حسيف جميؿ ,المصدر السابؽ ,ص .552

 -71سعيد عبود السامرائي ,المصدر السابؽ ,ص 541-539

 -75مجمة غرفة تجارة بغداد ,ج ,8-6حزيراف-تشريف االوؿ ,5943 ,مطبعة االىالي ,بغداد ,ص 517؛ عبد
الجبار البكر ,المصدر السابؽ ,ص.966

 -72مظفر حسيف جميؿ ,المصدر السابؽ ,ص.557-556
 -73محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص.549

 -74مظفر حسيف جميؿ ,المصدر السابؽ ,ص.557-556
 -75المصدر نفسو ,ص .558

 -76محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص.555-551
 -77جعفر الخميمي ,المصدر السابؽ ,ص .554

 -78مظفر حسيف جميؿ ,المصدر السابؽ ,ص .558
 -79المصدر نفسو ,ص 558

 -81مجمة غرفة تجارة بغداد ,ج ,7أيموؿ ,5948 ,مطبعة المعارؼ ,بغداد ,ص.425-421
 -85محمد سمماف حسف ,المصدر السابؽ ,ص.218
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 -82شاكر موسى عيسى ,التجارة الخارجية والتنمية االقتصادية في العراؽ  ,5968-5946ط ,5مطبعة الزىراء,
بغداد ,5973 ,ص.53

 -83محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص.559
 -84مظفر حسيف جميؿ ,المصدر السابؽ ,ص.539

 -85مجمة غرفة تجارة بغداد ,ج ,7أيموؿ  ,5948مطبعة المعارؼ ,بغداد ,ص.425
 -86جعفر الخميمي ,المصدر السابؽ ,ص.556-555
 -87محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص.555

 -88جعفر الخميمي ,المصدر السابؽ ,ص.556-555

 -89مجمة غرفة تجارة بغداد ,ج ,4-3آذار-نيساف ,5948 ,مطبعة المعارؼ ,بغداد ,ص.218

 -91مجمة الزراعة العراقية ,مج ,3ج ,4تشريف االوؿ – تشريف الثاني – كانوف االوؿ ,5948 ,ص .468-467
 -95مجمة غرفة تجارة بغداد ,ج ,7أيموؿ ,5948 ,مطبعة المعارؼ ,بغداد ,ص.2
 -92عبد الوىاب حمدي النجار ,المصدر السابؽ ,ص.212

 -93مجمة غرفة تجارة بغداد ,ج ,9-8تشريف االوؿ -تشريف الثاني ,5948 ,مطبعة المعارؼ ,بغداد ,ص-522
.523

 -94االتحاد العاـ لغرؼ التجارة والصناعة والزراعة لمبالد العربية ,التطور االقتصادي في البالد العربية – 5951
 ,5965مطبعة البياف ,د.ـ ,5967 ,ص.95

 -95سعيد عبود السامرائي ,المصدر السابؽ ,ص .571

 -96احصائيات تجارة العراؽ الخارجية لسنة  5955التقويمية ,مطبعة الحكومة ,بغداد ,5957 ,ص.571
 -97محمد سمماف حسف ,المصدر السابؽ ,ص ,516ص.527
 -98محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص555-554

 -99محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص ,515ص.555-554

 -511مف أمثمة ذلؾ الضريبة التي تفرضيا الواليات المتحدة االمريكية عمى التمور العراقية ,مف أجؿ حماية التمور
التي تنتجيا منطقة كاليفورنيا ,والضريبة التي تفرضيا ايراف عمى التمور العراقية لحماية تمورىا التي تنتجيا منطقة
(شط العرب) المحاذية لمواء البصرة في العراؽ ,ومف أمثمة الضريبة المفروضة لحماية (البضائع المعوضة) ,ما
تفرضو كؿ مف تركيا واليوناف مف ضريبة باىظة عمى التمور العراقية المستوردة الييا مف أجؿ حماية الفواكو المجففة
التي تنتجيا بكثرة .ينظر :محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص.516

 -515مف أمثمة ذلؾ اليند وباكستاف واألفغاف واندونيسيا وغيرىا حيث وضعت التمور ضمف أصناؼ (المواد
الكمالية) ,ففرضت عمييا لذلؾ ضرائب كمركية باىظة .ينظر :محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص .516

 -512مف أمثمة ذلؾ ايطاليا وسائر دوؿ أوربا الغربية الداخمة في (اتفاقية السوؽ المشتركة) وبموجب ىذه االتفاقية
ضمنت فرنسا لتمورىا ,التي يتـ انتاجيا في دوؿ المغرب العربي ,أفضمية عمى التمور العراقية ,ومف أمثمة ذلؾ

أيضا ك ندا ,فقد خفضت الرسوـ الكمركية عف التمور االيرانية بموجب معاىدة عقدت بيف الدولتيف ,تضمنت (شرط
أولى الدوؿ بالرعاية) .ينظر :محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص .516

 -513محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص ,516ص.555-554
 -514المصدر نفسو ,ص.517-516
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 -515مجمة الزراعة العراقية ,مج ,7ج ,2نيساف – آيار – حزيراف ,5952 ,ص.585
 -516محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص.518-517
 -517شاكر موسى عيسى ,المصدر السابؽ ,ص.52
 -518عبد الجبار البكر ,المصدر السابؽ ,ص.966

 -519احصائيات تجارة العراؽ الخارجية لسنة  5955التقويمية ,مطبعة الحكومة ,بغداد ,5957 ,ص.571
 -551عبد الوىاب حمدي النجار ,المصدر السابؽ ,ص212
 -555مظفر حسيف جميؿ ,المصدر السابؽ ,ص.552

 -552جعفر الخميمي ,المصدر السابؽ ,ص.565-556

 -553عبد الرحمف الحبيب ,محاضرات في تطور تجارة العراؽ الخارجية ( ,)5965-5941مطبعة النيضة
الجديدة ,5967 ,ص.99

وزرة التخطيط ,دائرة االحصاء المركزية – قسـ التجارة الخارجية ,ممخص المجاميع االحصائية لمتجارة
 -554ا
الخارجية مف سنة  5927الى سنة  ,5961ص.545-532

 -555وألوؿ مرة في تاريخ العراؽ الحديث ,تنبيت و ازرة االقتصاد العراقية الى ىذه الحقيقة بعد الحرب االخيرة
مباشرة ,فكتبت ىذه الو ازرة الى (جمعية التمور) تقترح عمييا ارساؿ كميات متنوعة مف التمور العراقية الى الصيف,
لتوزيعيا عمى سبيؿ الدعاية ,غير اف قياـ الحرب االىمية ىناؾ قد وضع حدا لتمؾ المحاولة ,الف الحكومة العراقية
لـ تعترؼ بالوضع الراىف في الصيف .ينظر :محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص519

 -556محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص ,513ص.519
 -557المصدر نفسو ,ص.551
 -558المصدر نفسو ,ص.551

 -559المصدر نفسو ,ص.514-513
 -521المصدر نفسو ,ص.514

 -525جعفر الخميمي ,المصدر السابؽ ,ص .563-565
 -522محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص.558

 -523مجمة الزراعة العراقية ,مج ,6ج ,3تموز – آب – أيموؿ ,5955,ص.272
 -524جعفر الخميمي ,المصدر السابؽ ,ص .563-565
 -525محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص.558
 -526جعفر الخميمي ,المصدر السابؽ ,ص .564
 -527المصدر نفسو ,ص.565 -564

 -528عبد الجبار البكر ,المصدر السابؽ ,ص.967

 -529عبد الوىاب حمدي النجار ,المصدر السابؽ ,ص ,98ص.212

 -531ىوشيار معروؼ ,االقتصاد العراقي بيف التبعية واالستقالؿ ,دار الحرية ,بغداد ,5977 ,ص.387

 -535صباح ميدي رميض ,المصدر السابؽ ,ص 277؛ شاكر موسى عيسى ,المصدر السابؽ ,ص.52
 -532و ازرة االقتصاد ,الدائرة الرئيسية لإلحصاء ,المجموعة االحصائية العامة لسنة  ,5953ص.255

 -533مجمة غرفة تجارة بغداد ,ج ,8-7أيموؿ -تشريف االوؿ ,5952 ,شركة النشر والطباعة العراقية ,ص.556
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 -534محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص .86

 -535احصائيات تجارة العراؽ الخارجية لسنة  5952التقويمية ,مطبعة الحكومة ,بغداد ,5954 ,ص.553
 -536محمد سمماف حسف ,المصدر السابؽ ,ص.554
 -537عبد الجبار البكر ,المصدر السابؽ ,ص.968

 -538مجمة غرفة تجارة بغداد ,ج ,8-7أيموؿ-تشريف االوؿ ,5952 ,ص.519

 -539احصائيات تجارة العراؽ الخارجية لسنة  5955التقويمية ,مطبعة الحكومة ,بغداد ,5957 ,ص.571

 -541و ازرة االقتصاد ,الدائرة الرئيسية لإلحصاء ,المجموعة االحصائية السنوية العامة لسنة  ,5953مطبعة الزىراء,
بغداد ,5954 ,ص .255

 -545جعفر الخميمي ,المصدر السابؽ ,ص.548

 -542محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص.98-97
 -543عبد الجبار البكر ,المصدر السابؽ ,ص.855

 -544الخصاؼ جمع خصافة وىي أوعية تصنع مف خوص النخيؿ ,ففي البصرة تكبس فييا تمور الحالوي
والخضراوي والساير وكذلؾ الزىدي ,وىي عمى نوعيف الكبيرة وتزف  6805كغـ او 75كغـ اما الخصافة الصغيرة,

وتسمى نصفية ,فتزف 3705كغـ ,اما خصافة التمر الزىدي المستعممة في وسط العراؽ فتزف  51كغـ ,وتغطى عادة
بكيس مف (جنفاص) اف اريد تصديره لمخارج ,والتمر الميف الذي يكنز بالخصاؼ يمكف حفظو سنتيف او اكثر اف
سمـ مف الحشرات .ينظر :عبد الجبار البكر ,المصدر السابؽ ,ص ,855ص.857

 -545جعفر الخميمي ,المصدر السابؽ ,ص.536

 -546و ازرة االقتصاد ,الدائرة الرئيسية لإلحصاء ,المجموعة االحصائية السنوية العامة لسنة  ,5953مطبعة الزىراء,
بغداد ,5954 ,ص .255

 -547محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص.555
 -548المصدر نفسو ,ص.534
 -549المصدر نفسو ,ص.534

 -551مجمة الزراعة العراقية ,مج ,8ج ,3تموز-آب-أيموؿ ,5953 ,ص.853
 -555المصدر نفسو ,ص.851

 -552محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص.525
 -553جعفر الخميمي ,المصدر السابؽ ,ص.536

 -554محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص.523-522
 -555المصدر نفسو ,ص.558

 -556سييؿ صبحي سمماف ,التطورات االقتصادية واالجتماعية في العراؽ ( ,)5958 – 5945اطروحة دكتوراه
غير منشورة ,كمية اآلداب ,جامعة بغداد ,5994 ,ص.65

 -557محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص ,69-68ص.86
 -558سييؿ صبحي سمماف ,المصدر السابؽ ,ص ,63ص.65
 -559محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص.41

 -561جريدة الزماف ,العدد  5355بتاريخ .5955/4/56
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 -565التقرير السنوي لمبنؾ المركزي العراقي لسنة  ,5956مديرية االحصاء واألبحاث  ,5957 ,ص .58

 -562حشرة تصيب النخمة فتمتص منيا عصارتيا النباتية وتضعفيا ,وتفرز مادة لزجة تموث التمور فتتمفيا,
واالصابة الشديدة تقضي عمى الشجرة نفسيا ,اذ ظيرت ىذه الحشرة ألوؿ مرة في نخيؿ البصرة في ربيع سنة

 ,5932ثـ ظيرت في ألوية الحمة وكربالء وديالى في سنة  ,5936ثـ مف بعد ذلؾ انتشرت في كافة انحاء العراؽ.
ينظر محمد جواد العبوسي ,المصدر السابؽ ,ص .73

 -563المصدر نفسو ,ص ,73ص .79
 -564المصدر نفسو ,ص.82

 -565محمد سمماف حسف ,المصدر السابؽ ,ص.75
 -566المصدر نفسو ,ص525-558

 -567شاكر موسى عيسى ,المصدر السابؽ ,ص.87

 -568عبد الرحمف الحبيب ,المصدر السابؽ ,ص.99
 -569شاكر موسى عيسى ,المصدر السابؽ ,ص.88

 -571و ازرة التخطيط ,دائرة االحصاء المركزية ,قسـ التجارة الخارجية ,ممخص المجاميع االحصائية لمتجارة
الخارجية مف سنة  ,5961-5927ص.545-532

 -575و ازرة التخطيط ,دائرة االحصاء المركزية ,قسـ التجارة الخارجية ,ممخص المجاميع االحصائية لمتجارة
الخارجية مف سنة  ,5961-5927ص.545-532

المصادر والمراجع:

الرسائل واالطاريح:
 -5سييؿ صبحي سمماف ,التطورات االقتصادية واالجتماعية في العراؽ (,)5958 – 5945
اطروحة دكتوراه غير منشورة ,كمية اآلداب ,جامعة بغداد.5994 ,
الكتب العربية والمعربة:
 -5احصائيات تجارة العراؽ الخارجية لسنة  5952التقويمية ,مطبعة الحكومة ,بغداد.5954 ,
 -2احصائيات تجارة العراؽ الخارجية لسنة  5955التقويمية ,مطبعة الحكومة ,بغداد.5957 ,

 -3االتحاد العاـ لغرؼ التجارة والصناعة والزراعة لمبالد العربية ,التطور االقتصادي في البالد
العربية  ,5965 – 5951مطبعة البياف ,د.ـ.5967 ,

 -4التقرير السنوي لمبنؾ المركزي العراقي لسنة  ,5956مديرية االحصاء واألبحاث .5957 ,
 -5الكسندر أداموؼ ,والية البصرة في ماضييا وحاضرىا ,ترجمة ىاشـ صالح التكريتي ,ج,5
منشورات مركز دراسات الخميج العربي ,جامعة البصرة.5982 ,

 -6ثورة نصيؼ جاسـ الربيعي ,تجارة العراؽ في العيد العثماني (  ,) 5957 – 5851ط,5
مطبعة جعفر العصامي ,بغداد.2155 ,
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 -7حسيف محمد القيواتي ,دور البصرة التجاري في الخميج العربي  ,5954 – 5869مطبعة
االرشاد ,بغداد.5981 ,

 -8خير الديف حسيب ,تقدير الدخؿ القومي في العراؽ ( ,)5965 – 5953دار الطميعة
بيروت ,د.ت.

 -9جعفر الخميمي ,التمور قديما وحديثا ,مطبعة المعارؼ ,بغداد.5956 ,
.-51سعيد عبود السامرائي ,مقدمة في التاريخ االقتصادي العراقي ,ط ,5مطبعة الحضارة,
النجؼ.5973 ,

.-55شاكر موسى عيسى ,التجارة الخارجية والتنمية االقتصادية في العراؽ  ,5968-5946ط,5
مطبعة الزىراء ,بغداد.5973 ,

.-52صباح ميدي رميض ,تطور تجارة العراؽ الخارجية  5958-5945في كتاب دراسات في
التأريخ الحديث والمعاصر ,دار الثقافة والنشر الكردية ,بغداد.2154 ,

-53عبد الجبار البكر ,نخمة التمر ماضييا وحاضرىا ,والجديد في زراعتيا وصناعتيا وتجارتيا,
مطبعة العاني ,بغداد.5972 ,

 -54عبد الرحمف الحبيب ,محاضرات في تطور تجارة العراؽ الخارجية (-5941

 ,)5965مطبعة النيضة الجديدة.5967 ,

 -55عبد الوىاب حمدي النجار ,سياسة التجارة الخارجية في العراؽ ,ط ,5مطبعة االزىر ,بغداد,
.5968

 -56محمد جواد العبوسي ,محاضرات في مشكالت التقدـ االقتصادي في العراؽ ,ج,5معيد
الدراسات العربية العالية.5958 ,

 -57محمد سمماف حسف ,التطور االقتصادي في العراؽ ,التجارة الخارجية والتطور االقتصادي
( ,)5958 – 5864ج,5المكتبة العصرية ,بيروت ,د.ت.

 -58مظفر حسيف جميؿ ,سياسة العراؽ التجارية ,مطبعة نيضة مصر ,القاىرة.5949 ,
 -59ىوشيار معروؼ ,االقتصاد العراقي بيف التبعية واالستقالؿ ,دار الحرية ,بغداد.5977 ,

 -21و ازرة التخطيط ,دائرة االحصاء المركزية – قسـ التجارة الخارجية ,ممخص المجاميع
االحصائية لمتجارة الخارجية مف سنة  5927الى سنة .5961

 -25و ازرة االقتصاد ,الدائرة الرئيسية لإلحصاء ,المجموعة االحصائية السنوية العامة لسنة
 ,5953مطبعة الزىراء ,بغداد.5954 ,
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مجلة األستار

المجالت:
 -5مجمة آفاؽ عربية ,العدد ,7آذار.5983 ,
 -2مجمة العموـ االنسانية ,جامعة بابؿ ,مج ,5االصدار التاسع.2152 ,
 -3مجمة الزراعة العراقية.5953 ,5952 ,5955 ,5948 ,

 -4مجمة تكريت لمعموـ االدارية واالقتصادية ,مج  ,3العدد .2117 ,5
 -5مجمة غرفة تجارة بغداد.5952 ,5948 ,5943 ,
الصحف:
-1

جريدة الزماف

.5955
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