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المعربمقدمة

العلمية، أوالمحافلمنمحفلفىيذكراألوسطالشرقلبلداناالقتصادىالتاريخيكادال
شارلأعمالإلىاألنظارتتجهأن، دونالعالمأنحاءمختلففىالدرسقاعاتمنقاعة

ميدانغمارخوضعلىالرجل، عكفالقرننصفعلىيزيدمامدىفعلى. عيساوى
لهاالقتصادى، فكانالتاريخميداناألوسط، هوللشرقالتاريخيةالدراسةميادينمنبكر
الذينالباحثينمنقليلنفرجانبالغربية، إلىاألكاديميةالمدرسةفىالريادةفضلمنه

اإلطارتحديدعلىوقدرةوتمحيصدأبمنعيساوىشارلبهتميزماإلىبعضهمفتقرا
المصادرمنالمستخرجةالمادةمنيتخذبنائىبأسلوبللمنطقةاالقتصادىللتطورالعام

أقدرفيها، فكانجذورهنبتتالتىللمجتمعاتعميقًاأساسية، وفهمًادعامةاألصلية
.المجتمعاتتلكفىاالقتصاديةالحياةنبضتجسيدعلىالغربيينالباحثين

خبرةمحصلةيمثلالكريمالعربىالقارئإلىاليومأقدمهأنيشرفنىالذىوالكتاب
األوسطالشرقإلقليمالمحوريةللمنطقةاالقتصادىالتاريخفىالطويلةعيساوىشارل
ولبنانوسورياالعراقهىعربيةأقطارخمسةيضمالذى" الخصيبالهالل "وهو

شهدالذىعشرالتاسعالقرنالزمنيةالناحيةمنالكتابويغطى. واألردنوفلسطين
الذىالعصربظروفإرتبطت، واالجتماعىاالقتصادىالصعيدينعلىمهمةتحوالت

المنطقة،بلدانعلىالغربيةالمصالحتكالب، عصرالغربىالتوسعذروةعصركان
فيها، ألغراضالطامعةالقوىأيدىمتناولفىجعلتهاالتىالمواصالتثورةوعصر
تلكحدوثالتحدياتلتلكالطبيعيةاالستجابةوكانت. اقتصادىوأقلهااستراتيجىمعظمها

المالية، بماوالنظموالتجارةوالنقلوالصناعةالزراعةميادينفىاالقتصاديةالتحوالت
جنبًاالرأسماليةاإلنتاجعالقاتبإدخالإرتبطتمهمةجتماعيةاتطوراتمنعليهاترتب

دفاعالقديمةمواقعهاعنتدافعأخذتالتىالتقليديةاإلنتاجعالقاتمعجنبإلى
.الجديدةالظروفمعللتواؤم – أحيانًا – ، وسعتالمستميت
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لبلداناالقتصادىللتطورحيةبانوراميةرؤيةيقدمالذىالكتابهذاأهميةتأتىهناومن
خاللمنالمرشددورعيساوىشارلفيهاعشر، يلعبالتاسعالقرنفىالخصيبالهالل

كلفىالتطورمالمح، ثمالعاماالقتصادىالتطورمالمحفيهاأبرزمهمةدراساتسبع
التىالمراجعأهمإلىالقارئحدة، محيًالعلىالرئيسيةاالقتصاديةالقطاعاتمنقطاع

السبعالدراساتمنواحدةبكلوألحق. أكبربتركيزالتطورهذاجوانببعضتناولت
الوثائقيةالمصادرمختلفمنجاءتالتىالنصوصمنفائقةبعنايةمختارةمجموعة

المحليةالمصادرأمهاتاألجنبية، ومنالوثائقدورمنالعديدفىالمودعةالمنشورةغير
فىالتطورتناولتالتىالمهمةالدراساتبعضجانب، إلىاآلنمتاحًابعضهايعدلمالتى
النصوصتلكبهاكتبتالتىاللغاتتنوعتثمومن. االقتصاديةالقطاعاتبعض

الكتابقارئعيساوىشارليتركوهكذا. مقدمتهفىالمؤلفأشارمانحوعلىاألصلية
من – بنفسه، ليرىالقطاعاتمنقطاعلكلمستفيضةعميقةدراسةلهيقدمأنبعد

.المنطقةمجتمعاتفىفعلهاوفعلتالتطوراتتلكتشكلتكيف – األصليةالمادةخالل
تطور، فقدمنحدثماتعكسدقيقةإحصاءاتعلىالعثورصعوبةمنالرغموعلى

جداولمنهاليقيمالمختلفةالمصادرفىالمبعثرةاألرقامشتاتيجمعأنالمؤلفاستطاع
الدائمحرصهالتطور، معجوانببعضتجسيدفىكبيرًادورًامهمة، لعبتإحصائية

.الدقةإلىاألرقامتلكفتقارامنالقارئتحذيرعلى

شارلترجمهاالتى – النصوصأصحابأتركأنالكتابتعريبعندحاولتوقد
الضاد،بلغةالعربىللقارئأنفسهمعنيعبرون – األجنبيةاللغاتمختلفعنعيساوى

إلىعدتالعربية، فقدالنصوصإلىبالنسبة، أماذلكعلىالكريمللقارئالحكموأترك
وغيرها، وفقوالنحوالصياغةأخطاءذلكفىحالها، بماعلىهناأصلها، ونشرت

نصوصثالثةترجمةإلىإضطررتقدكنتوإن. عليهاالمتعارفاألكاديميةاألصول
قدمهاالتىاإلنكليزيةالترجمةعن – العربىأصلهافىعليهاالعثورعنعجزتقصيرة
تفسيرًافيهاقدمتوهناكهنامعدودةقليلةحواِشبإضافةأحيانًاوقمت. عيساوىشارل

التىالمعلوماتمنالكثيرألشرحالقارئعلىنفسىأقحمأنأحاولما، ولملمصطلح
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علىالكريمالقارئإلىالكتابأقدمحتى. شرحهاعيساوىشارليحاولولمذلكتطلبت
.صاحبهبهأخرجهالذىالنحو

معلوماتيضمأنهوبخاصةالعربيةالمكتبةفىكبيرًافراغًايسدالكتابهذاأنريبوال
بأدقحكوماتهممدعلىحرصواالذيناألجانبالقناصلتقاريرفىجاءتمهمة

بهاقدمالتىالقيمةالدراساتتلكأهميتهامنيزيدوالتى، قنصلياتهمدوائرعنالتفاصيل
.النصوصلتلكالمؤلف

.1989يونيو / حزيران9فىالقاهرة

المعرب

حامدعباسوفءر

الحديثالتاريخأستاذ

القاهرةجامعة



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة13

تقديم

الدورىالعزيزعبد

فىبالتطوريتصلنسبيًا، وهوحديثالعربيةللبلداناالقتصادىالتاريخإلىاإللفتاتإن
وبقلةاالقتصادىالتاريخمصادرجهة، وبطبيعةمن) واالقتصاد (التاريخدراسة

.أخرىجهةمنبهالمتصلةالمعلومات

القرنبينالفترة، فإناإلسالمىاالقتصادىالتاريخدراسةفىنسبىتوسعحصلولئن
.اإلهتمامتنتظرتزالالالعشرينالقرنوأوائلعشرالثامن

وشرقية، وفى، غربيةالوثائقمنأنواععلىاإلطالعتتطلبالفترةهذهدراسةإن
.الوقتبنفسأخرى، ومشكلةلفتراتتتوافرالقدميزةمانية، وهىثالعالوثائقمقدمتها

يزيدذلكسابقة، وكلفتراتإلىبالقياسالفترةهذهعنتقلبعامةاألدبيةالمصادرولكن
.االقتصادىالتاريخدراسةصعوبةفى

أووببلدبآخرأوبموضوعتتعلقاالقتصادىالتاريخفىدةومحددراساتوضعتلقد
إينالجيكوخليلشفالييهودومينيكريموندأندريهدراساتمثلدراساتفهناك. بآخر

،الموضوعفىثغراتهناكتزالال، ولكنوغيرهمأوينوروجرحسنسلمانومحمد
.الدراسةهذهأهميةهناالشاملة، ومنالدراساتتعزكما

األوروبىالتغلغلشهدتالعربية، فقداألقطارتاريخفىتحولفترةالفترةهذهوكانت
حركةوشهدت. سياسيًا – وأخيرًا – وإقتصديًاتجاريًااألقطارهذه) غزو (المتزايد، ثم

أعمال، وفىالتنظيماتوفىالثانىمحمودأياممنالعثمانيةالدولةفىوالتحديثاإلصالح
متطلباتمواجهةفىرغبةنتيجةذلكوكان. مصرفى – أخالفهوبعض – علىمحمد

إتجاهاتظهورإلىلمصالحها، هذاخدمًةالغربيةالدولضغطإلىالعصر، إضافة
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وإلىاإلصالحإلى، وتهدفإسالمى – عربىإتجاهفىوالنهضةلليقظةتدعوفكرية
.الخارجيةاألخطارمواجهة

للنظامالشاملالتغييربدايةتمثلتحولفترةالركود، جاءتمنقرونوهكذا، فبعد
فى، وتوسعًاالسكانفىتكاثرًاشهدتفترة، وبدايةالموروثاالجتماعىاالقتصادى

.شاملغربىبغزويقترنتجاريًاالزراعة، ونشاطًا

:فائدةمنيخلوالالخطوطبعضرسمولعل

الوضعتوقففقد. الفترةلهذهخلفيةمثلتتطوراتإلىالخالفةبالدتعرضتلقد
فىوظهرت. قتصاديةاواجتماعيةالعامةالتطوراتيماشىيعدللخالفة، ولمالمؤسسى

أما. راكدةبيروقراطيةفترة، إلى، بعد، وتحولتالدواوينبيروقراطيةالعباسىالعصر
وإختل، عناصرهبينالتنافسوقع، إذيرسخلمفإنهوأرزاقهبأعطياتهالنظامىالجيش
إلىأدىستبداد، مماإلاإلىالخالفةتجاهاالسياسية، معالطموحاتبهوعبثتتوازنه
تاليةتطورات، وحصلتالنظامىالجيشبدلإليهموالركونالجيشفىالمماليكإدخال

.العامةالحياةفىاألتراكهيمنةإلىأفضت

تشجيع، وإلىالمالىالتدهوراإلدارية، وإلىالمؤسساتتراجع، إلىأدى، بدورههذا
والصيرفية؛الماليةالمؤسساتالمركز، وتراجعضطراباالخالفة، وبالدفىالتجزئة

إلىالخليجطريقمناألقصىوالشرقالهندمعالتجارىالنشاطنقلإلىكلهذلكوأدى
عشرالسادس / الهجرىالعاشرالقرنإلىاستمرتجاهاوهو. األحمرالبحرطريق

.الميالدى

علىسيطرتهم، إثرأدت – اإلقطاعيةالبويهيينخلفيةإلىإضافة – التطوراتهذهولعل
والمالية، وإلىاإلداريةالمؤسساتفىالتدهورتأكيدم)، إلى945 / هـ334 (الخالفةقلب

زمنالشامبالدإلىالعسكرىاإلقطاعنتشراثم. العراقفىالعسكرىاإلقطاعإدخال
أياممصرفىالميالدى)، وسادعشرالحادى / الهجرىالخامسالقرن (السالجقة
العسكرىاإلقطاعالميالدى)، واستمرعشرالثانى / الهجرىالسادسالقرن (األيوبيين

الرخاءجلباألقصىوالشرقالهندمعالتجارةاستمرارولكن. والمماليكاإليلخانيينأيام
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هذاعلىالبرتغاليينتسلطبعدالتراجعلبعضتعرضهذاأنومصر؛ إالالشامبالدإلى
تحولتعشر، حينالسابعللقرناألولىالعقودفىذلكوتأكدالهند؛ إلىالبحرىالطريق
علىذلك، فأثرالصالحالرجاءرأسطريقتقريبًا، إلىبالكليةالهند، معالتوابلتجارة

حتىاستمرتفترةالتجارةهذهعنالعربأبعدحتىورخائهاالعربيةالبلدانقتصادياتا
.عشرالتاسعالقرن

المشرقفىالعربيةاألقطارالعثمانية، لتشملالدولةاتساعالتطورهذابدايةورافق
ورثتالتىالعثمانيةالدولةإلىالعسكرىاإلقطاعيمتدأنطبيعيًاوكان. والمغرب
، وتحسيناألمنتحقيق، نتيجةالزراعىالقطاعفىتوسعًاالمباشراألثروكان. السالجقة

إطارفىالعربيةالبلداندخولأن؛ كماالضرائبلجمعكفوءةإدارةالرى، وإقامةنظام
الحركةالداخلية، ولحريةالتجارةلسيرواسعًاالمجالالحواجز، وفتحأزالواحدسياسى

.الناسنتقالاو

عليهمالقضاءفى، ونجحتالبيزنطيينوجهفىجهادإمارةمنالعثمانيةالدولةنشأت
، وتراجعتالضعفبوادرعليهابدت، ثمللغربتهديدمصدرغربًا، وكانتالتوسعوفى

إلىاإلتجاهإلىدفعهاعشر، مماالثامنالقرنفىبهزائمالعسكرية، وأصيبتمؤسستها
جيشبإنشاءذلكعشر، وبدأالثامنالقرنأواخر، منذالجيشفى، وبخاصةالتحديث
فى) م1880 – 1839 (القوانينوفىاإلدارةفىتحديثمحاوالتعقبتهجديدنظامى
.الخيريةالتنظيماتنطاق

إعادةإلىتجهاالذىعلىمحمديدعلىوأسرعأنشطبصورةالتحديثسارمصروفى
مصانعإدخالذلكفى، بمايسندهاقتصادبناء، وإلىحديثجيشوإنشاءاإلدارةتنظيم

.التجارةفىإحتكاراتحديثة، وإحداث

علىمحمدتجهامصرففى. وملكيتهااألرضوضعفىالنظرإعادةبالتحديثويتصل
تأكيدإلىتجهام)، و1814 – 1812 (اإللتزامعلى، والقضاءالمماليكإقطاعإلغاءإلى

المتروكةاألراضىفىوضباطهأنصارهمنمالكةفئةتكوينالفردية، فحاولالملكية
فىأخالفهوتابع. أراضيهافىقريةكللفالحىحقوقتثبيتحاولالمسجلة؛ كماوغير
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إلىاألراضىتحويلفىالتوسعإلىإسماعيلثمسعيدتشريعات، فأدتاإلتجاههذا
ذلكرافق. مملوكةاألراضىجلكانتحتىالقرننهايةجاءتخاصة، وماملكيات
الرىبمشروعاتاإلهتماموساعد. جديدةتقنيةوأساليبجديدةمزروعاتإدخال

.األرضفىاألموالرؤوسمنجانبتوظيفعلىالسوقلحاجاتواالستجابة

اإلقطاعاتبإلغاءتعقيدًا، فبدئأكثرأوضاع، وفىمماثلخطفىالعثمانيةالدولةوسارت
جمعحقيعطى، حيثمحلهاإللتزامبعامة، وإحاللاإلقطاعإلغاءومحاولةالعسكرية
اإللتزامظهرثم. للجيشالمالإلىالحاجةبسببالحكومةقبل، بالمزايدة، منالضرائب

سناجقإعطاءذلكفىعشر، بماالسابعالقرننهايةفىالمالكانة)، وذلك (الحياةمدى
.باإللتزامأحيانًاوواليات

لبنانجبلفىالفالحيةللثورات، وكان1838عاممنذاإللتزامإلغاءمحاوالتبدأتثم
فىاإلقطاعإلغاءفىجدىأثر) م1887 – 1886 (الدروزجبلوفى) م1860 – 1845(

م1861عامحزيرانبروتوكولصدوربعدالفردية، وبخاصةالملكيةتعزيز، وفىلبنان
.جديداقتصادىلنظامالمجالهيأم)، مما1864عاموتعديله(

تجزئةتجاهافىالشامبالدفىأثره) م1858 (سنةاألراضىقانونلصدوروكان
.الفرديةالملكيةتشجيعخاصة، وفىملكياتإلى، وتحويلهالمشاع

الملكياتمحلالفرديةالملكيةتشجيعإلىاإلتجاهفىالعراقفىذاتهاإلتجاهويالحظ
اإللتفاتالطابو، معأراضىوفى – الرىأراضىأكثرشملتالتى – للقبائلالمشتركة

.العراقجنوبالسهليةاألرضفىالرىأعمالإلى

التجارإلى، إضافةوالمتنفذونواألعيان، الشيوخاألولىالجديد، بالدرجةاإلتجاهمنوأفاد
، ومثلهم1869عاممنذالعراقفىاألراضىقانونتطبيقبعد، وبخاصةالمدنأهلمن
.م1864سنةتطبيقهبعدسوريافى

نطاقتوسيعمنواسعة، مكنمناطقعلىالنظاموفرضاإلدارةفىللمركزيةاالتجاهإن
تغييرأهمولعل. للبدوأوسعاستقرارإلىأدى، كماوالعراقسوريامنكلفىالزراعة
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التخصصمنالمجموعتينوالتجار، وإفادةالمالكينقوةإزدياداالجتماعىالتكوينفى
.الخارجيةالتجارةتوسع، ومنللسوقاإلنتاجفى

حتكاراتاعشر، ولكنالثامنالقرنأواخرفىمصرفىتجارىنشاطبوادرظهرتلقد
نموذج، وظهوراألوروبىاالقتصادىالتوسعوجاء. ذلكغطتالتجارةفىعلىمحمد
مقابلاألقمشةاألوروبية، وبخاصةالمصنعةالبضائعببيعيتمثلالدوليةللتجارةجديد

إلى) والنمساويةوالفرنسيةالبريطانية (األوروبيةالصناعةحاجةفهناك. األوليةالمواد
عشرالتاسعالقرنمنالثالثيناتفىالبخاراستخداموأدى. األسواقوإلىاألوليةالمواد
 –عادةاألقلياتمن – المحليينبوكالئهمأو، مباشرةاألوروبيينالتجارنشاطإزديادإلى
والمدارساإلرسالياتمدارسفىتتوافركانتالتىاألجنبيةاللغاتيعرفونممن

.الخاصة

علىالغربية، أثرالصناعةاألوروبية، ولحاجاتللبضائعالعربيةاألسواقلفتحوكان
الخارجية،لألسواقالزراعىاإلنتاجتوسيعإلىاإلتجاهفى، األرضوملكيةالزراعة

فىالتوسع، وفىولبنانسوريافىوالقطنمصر، والحريرفىالقطنمقدمتهاوفى
.والقبليةالمشاعواألرضالدولةأراضىحسابعلىلألرضالخاصةالملكية

الزراعىباإلنتاجدفع، مماالسويسقناةفتحبعدكبيرةلدرجةالتجارةقويتالعراقوفى
.بالرىالعنايةذلككلعلىالملكية؛ وساعدنموعلىوساعد

مقدمتهاالعثمانية، وفىالدولةفىاإلحتكاراتضربفىسببًااألوروبىالضغطوكان
م)،1840سنةمصرعلىوفرضها1838عاممعاهدةنطاقفى (علىمحمدإحتكارات

.العربيةالبلدانفىالغربيةللبضائعاألسواقوفتحت. األجنبيةاإلمتيازاتإلىإضافة

تتراجع، بدأتالنسيجصناعةالمحلية، وبخاصةالصناعةإن، إذتطوراتذلكورافق
بالنسبةالغربيةالبضائعأسعارالغربية، ولرخصالتقنيةالغربية، لتفوقالمنتوجاتأمام
الضرائبفىالتفضيليةالغربية، والمعاملةاإلمتيازاتأنكما. المحلىاإلنتاجإلى

.ذلكعلىحماية، ساعدكلمنالمحليةالصناعةحرمانالغربية، معللبضائع
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.مواردهموتقلصتعددهمقلاألجنبية، وربماالمنافسةمنكثيرًاالصناعتضرروقد
لتسدالمنافسةأمامدورهابعضعلىحافظتسوريافىالنسيجصناعة، فإنذلكومع

.أيضًاالمحلىالذوقمحلية، ولتماشىحاجات

القناصلبحمايةتتمتعالتىالدينيةاألقلياتمنالتجار، جلهامنجديدةفئةوظهرت
اقتصاديةبمزايايتمتعونصاروا – األوروبيينالتجارمع – وهؤالء. األوروبيين

،وفلسطينولبنانالعراقفىواضحوهذا. الخارجيةالتجارةعلىمتزايدة، ويسيطرون
الخارجية،التجارةحركةفىالمسلميندور، تقلصوبالمقابل. سوريافىما، حدوإلى

أواسطمنذاألجنبيةالمصارفإقامةعلىاإلتجاههذاوساعد. الداخليةالتجارةإلىتجهاو
.الغربيةالمصالحخدمةفىدورهاوإزديادعشر، التاسعالقرن

إنهااألوسط، إذالشرقفىدورها – وأهليةحكومية – األجنبيةاألمواللرؤوسوكان
بالنقلتتصلوالتىالتجارة، تخدمالتىالمشاريع، تمويلاألول: إتجاهينفىاستخدمت

، وسككوبيروتاإلسكندرية، وموانئالسويسقناة، مثلالموانئوبتحديثوالمواصالت
رؤوس، تقديموالثانى؛ العراقفىالنهرىللنقللنج، وشركةوالشاممصرفىالحديد
مصر،فىالسكروقصبالقطنمثل (الغربيةللسوقالحاصالتإنتاجلتشجيعأموال

لربطبدايةذلكوكان. المتوسعالغربىاالقتصادلخدمةوذلك) لبنانفىوالحرير
.الغربىباالقتصادالعربىاالقتصاد

معوالحياةواإلدارةالجيشفىالتحديثإنإذ. أخطردورالغربىالماللرأسوكان
إلىأدىذلكالسويس)، كلقناةمثل (طموحةتحديثأوإصالحببرامجحكامظهور
قدرتهاتفوقبالتزاماتالدولةلثقلالممكنة،الموارديتجاوزبمااإلنفاقفىالتوسع

مصرالعثمانية، وفىالدولةفىالغربىالمالرأسدخلوهنا،القروضإلىولتدفعها
.عشرالتاسعللقرنالثالثالربعفىخصوصًا

الديونوفىالبنوكوفىالمواصالتفى، األوروبىالمالرأسسيطرةإلىذلكأدىلقد
العثمانيةالدولةأعلنتضخمة، حتىأجنبيةلديونالقائمةالدولخضعتوبالتالىالعامة، 
عناألوروبيةالدولتدخلإلىذلك؛ وأدى1876عاممصر، وتلتها1875عامعجزها
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،األوروبيينالمقرضينصالحفىالماليةالمواردوتوجيهالغربيةالديونهيئاتطريق
الحمايةبفرضالعثمانية، أوالدولةفىكماالغرببحاجاتأوثقبصورةاالقتصادوربط
.م1882عاممصرفىكما

الطلبتزايدالتىالحاصالتبعضفى، وبخاصةالزراعىاإلنتاجفىزيادةحصلتلقد
مثلالنقلوسائطفىالسريعالتحسنذلكعلىاألوروبية، وساعداألسواقمنعليها

هذهوكانت. والبحرى) العراقفىكما (النهرىالنقلأو) سوريافى (الحديديةالخطوط
بتحسنالالزراعيةاألراضىمساحةوبتوسيعالسكانعددبزيادةتتصلالزيادة

علىالتركيزوكان). مصرخارج (الحاصالتفىالتنوععلىدليل، والاألساليب
البالدهذهوفى. السوقطلباتحسبتتغيرقداألوروبية، وهذهالسوقتتطلبهاحاصالت

علىاالستحواذمنتمكنتالتىالعائالتمنقليللعددالزراعىاإلنتاجفائضجلكان
.المزروعةاألرضمنكبيرةنسبة

ومجالللمبيعاتسوقإلىالبالدهذهتحويلإلىاإلتجاهإلىالغربيةالهيمنةوأدت
األوروبية،الصناعةأمامتراجعتاليدويةالصناعاتأنكما. األموالرؤوسلتوظيف

وضعهاعلىحافظتصناعاتالزمة، وهىمحليةحاجاتلسدفهوبعضهابقىوإن
.القديم

فىمتميزدورله، لمؤلفالقيمالكتابلهذاالتمهيدإالبهايرادالأوليةخطوطهذه
.األوسطللشرقاالقتصادىالتاريخدراسة

للشرقاالقتصادىالتأريخميدانفىكبيردورعيساوىشارلاألستاذللمؤلفكانلقد
،إتجاهاتثالثةفىجهوده، وسارتالحقلهذافىقيمةدراساتلناقدماألوسط، وقد

للشرقاالقتصادىالتاريخفىكماشاملةصورةلتعطىوتصنيفهادراساتإنتقاءاألول
مع – أمكنما – معاصرةودراساتوثائقجمععلىالتركيزفى؛ أو1966عاماألوسط
للهاللاالقتصادىوالتاريخ1980عاملتركيااالقتصادىالتاريخفىكماتحليليةمقدمات

االقتصادىالتاريخ: وفىمقاالتهمنجملةفىكماتحليليةنظرةفيهاكتابات؛ أوالخصيب
.1982عامأفريقيةوشمالاألوسطللشرق
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الهاللعنشاملةومالحظاتبمعلوماتوثائقيًا، يبدأتاريخًايقدمالكتابهذافىوهو
، تليهاومالحظاتبخالصاتاالقتصادىالتاريخحقولمنحقللكليقدم، كماالخصيب
معاصرةوثائقجلهاغنيةمجموعةوهى. بهالمتصلة – الدراساتوأحيانًا – الوثائق

.والتنقيبوالتمثيلاإلختيارفىكبيرجهدعنوتكشف

جليلة،العربيةللبالداالقتصادىللتاريخ، فخدمتهالفاضلالمؤلفعلىالثناءبصددولست
.عليهثناءخيرنتاجهأن، ليرىكتبماالدارسيقرأأنويكفيهضخموجهده

الدورىالعزيزعبد
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مقدمة

لكتابصنوبنشرها، فهوقمناالتىالكتبمنسلسلةفىاألخيرالكتابيعدالكتابهذا
تاريخ، وكتاب2االقتصادىإيرانتاريخ، وكتاب1األوسطللشرقاالقتصادىالتاريخ
تضمالتىالمنطقة، وهىالرافدينوبالدالطبيعيةسوريايغطىالذى، 3االقتصادىتركيا
)، إضافة2كلمألف320 (واألردنوفلسطينولبنان)، وسوريا2كلمألف450 (العراقدول
الخصيببالهاللالمتعلقةالمادةمنالكثيربأنالقارئونذكر. تركيامنصغيرإقليمإلى

اإلطالعالقارئشاءفإذا. منهااألولالكتاب، وبخاصةأعالهالمذكورةالكتبفىيتوافر
وشمالاألوسطللشرقاالقتصادىالتاريخكتابناإلىالرجوعتحليلية، يمكنهنظرةعلى

كانتولما. 5العالمىاالقتصادفىاألوسطالشرقأوينروجركتاب، وإلى4أفريقيا
اآلنأشتغلفإننى، الكتبتلكفىاإلهتماممنالقليلإالتنللماليوميةالحياةمظاهر
.الخصيبوالهاللمصريغطىالموضوعهذافىمجلدبتأليف

الحالهوكما – كانالوثائقىالتاريخلهذاالمادةإختياروراءيكمنالذىالمبدئىوالهدف
علىالتأكيدطرافة، معوأكثرهاالمتاحةالنصوصأفضلإدراج – سبقتهالتىالكتبفى

.األيدىمتناولفىليستالتىالمصادر

منمقتطفاتأىنشربإعادةنقمأوًال، لم: معاييرخمسةباستخدامقمنااإلطارهذاوفى
غيرالمادةثانيًا، أعطينا. قصيرةلفترةواحداستثناءعداباإلنكليزية، فيمامجلةأوكتاب

اللغاتبغيركتبتالتىالنصوصثالثًا، فضلنا. المنشورةالمادةعلىأفضليةالمنشورة
األوروبيةباللغاتكتبتالتىالنصوصنطاقبها، وفىكتبتالتىتلكعلىاألوروبية

1 Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914 (Chicago, Ill.:
University of Chicago Press, 1966).
2 Charles Issawi, ed. The Economic History of Iran, 1800 – 1914, Publications of the Center
for Middle Eastern Studies; no. 8 (Chicago, Ill. : University of Chicago Press, 1971).
3 Charles Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, Publications of the Center
for Middle Eastern Studies; no. 13 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1980).
4 Charles Issaw, Economic History of the Middle East and North Africa (New York:
Columbia University Press, 1982).
5 Roger Owen, The Middle East in the World Economy (London: Methuen, 1981).
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علىوالمقاالتللتقاريراألولويةاإلنكليزية، رابعًا، أعطيناعلىاإلنكليزيةغيرفضلنا
القوانينكانتوأخيرًا، لما. حديثًانشرتالتىتلكعلىقديمًانشرتالتى، وللكتبالكتب

هيوروتزكتابفىنشرتقداإلتفاقياتمنوغيرهاواإلمتيازاتوالمعاهداتاألساسية
الحقوقهيئة: يانغكتابفىمتاحةأنها، كما6واألوسطاألدنىالشرقفىالدبلوماسية
.هناالوثائقهذهنوردأننحاول، لم7العثمانية

هنا،األولىللمرةمنها117نصًا، ينشر156عددهايبلغالتىالمختاراتبينومن
منقرنينالنصوصهذهوتغطى. والفرنسيةاإلنكليزيةالنصوصكلالغالبفىوتشمل
القرنثمانيناتفىآخرهاعشر، وكتبالثامنالقرنسبعيناتفىأولهاكتب، إذالزمان

باإلنكليزية، والفرنسية، والعربية،كتبتأصولمنالنصوصتلكوجاءت. العشرين
إلى (جميعًابترجمتهاوقمناوالروسية، واأللمانية، والعبرية، والتركية، واإليطالية

،جوتشكموجفاطمةبترجمتهاقامتالتىالتركيةالنصوصعدااإلنكليزية)، فيما
فىالعلياالدراساتطلبةمن، وكالهمالوجالديناترجمتهاالتىالعبريةوالنصوص

.برنستونجامعة

والمقدماتالمختاراتورتبناتمهيديةبدراسةالكتابفصولمنفصلكلاستهللناوقد
االقتصادلفرعالبارزةالمالمحيوضحنحوالسرد، علىفىتتابعًاتحققالتىبالصورة

إلىاإلشاراتأوالتوضيحيةالجملأوالكلماتبعضأضفناوقد. الفصليتناولهالذى
النطقتغييرأوالنصوصضبطنحاوللمأنناغير. أقواسداخل، وضعناهاالمراجع
عدا، فيماالمؤلفوناستخدمهاالتىالكلماتمنوغيرهاالمفرداتلبعضالغريبالعربى
لألسماءاإلنكليزىاالستخدامتبعتاوقد. إليهااإلشارةتمتالتىالحذفمواطنبعض

.وحلبدمشقمثلالشائعة

هذامختاراتفىالعراقيحتلهمماأكبرمساحات – واضحبشكل – سورياوتحتل
أكثرتعدادًا، ومواردهاأكثر، فسكانهالذلكوجيهةأسبابثمة، ولكنومقدماتهالكتاب

.غزيرةعنهاالمتاحةالمادةأنذلكإلى، أضفأعلىاالجتماعىتطورًا، ومستواها
6 Jacob Coleman Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East (Florence: Van Nostrand
Reinhold Co., 1956).
7 George Young, Corps de droit ottoman, 7 vols. (Oxford: Clarendon Press, 1905 – 1906).
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المادةأغلبأنإلىذلك، ويرجعللحسابأساسيةوحدةاإلسترلينىالجنيهمنإتخذناوقد
إلى – كاناإلسترلينىالجنيهأنإلىرئيسيةبصفةيرجعبريطانية، كمامصادرمنجاء
إلىالتحويلالقارئشاءفإذا. الدوليةوالماليةالتجارةفىأهميةاألكثرالعملة – بعيدحد

يعادل – البحثموضوعالفترةمعظمخالل – كاناإلسترلينىالجنيهأخرى، فإنعمالت
ماركًا، وخمسةذهبية، وعشرينروبالتوعشرة) أمريكية (دوالراتخمسةنحو

فىالقارئيجدهالعثمانيةللقروشالصرفسعريبينجدولوهناك. فرنكًاوعشرين
كتابنافىالفارسىالكرانصرفلسعرآخر، وجدول8االقتصادىتركياتاريخكتابنا

.9االقتصادىإيرانتاريخ

،لىلمساعدتهملويسوبرناردبطاطو، ، وحناحورانىألبرتإلىبالشكرأتقدمأنوأود
يعدذلكالكاتبةاآللةعلىالمخطوطةلضربهماروثباردودوروثىغروسجودىوإلى

،لىعونًا – كعادتها – فكانتزوجتىأما. المادىلعونهادودنجمؤسسةإنجازًا، وأشكر
.واألعالماألماكنفهرسفريرسونإليزابيثوأعدت

1988مارس / ، آذاربرنستون

عيساوىشارل

8 Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 329 – 331.
9 Issawi, ed., The Economic History of Iran, 1800 – 1914, pp. 343 – 345.
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األولالفصل
األوسطالشرقاقتصادفىالخصيبالهالل

،تركيا، وإيران: األوسطالشرقأنحاءببقيةالصلة، دائمًا، وثيقالخصيبالهاللكان
واحدبكلالخصيبالهاللتربطالتىالوشائجأنريبوال. العربية، ومصروالجزيرة

.باآلخرأحدهمابلدينأىتربطالتىتلكمنوأكثرأقوىعادةكانتالبلدانهذهمن

الهاللكانالسنينآالفومنذ. الدم، برابطةشئكلالعربية، قبلبالجزيرةيرتبطفهو
الصحراءمنالمهاجرةوالقبائلالشعوبمنبموجاتآخرإلىحينمنيمتلئالخصيب

البدوقبائلذلكإلىأضف. والعراقسوريافىالزراعيةواألراضىالمراعىفىلتستقر
ومساكنهاالعربيةالجزيرةفىالشتويةأحيائهابيناألميالمئاتعامكلتنتقلكانتالتى

الرحلالبدووقام. الماءووفرةاإلبلمرعىوراءسعيًاالخصيبالهاللفىالصيفية
األساسيةاإلنتقالوسيلة – باإلبلوالعراقسوريافىالمستقرةالمناطقبمدالرحلوشبه

، وبمختلفوالحروباإلحتفاالتفىتستخدمالتىاألصيلةوالخيول – األوسطالشرقفى
التاسعالقرنفى، المثالسبيلوعلى. الجمالووبرالماعزشعرمثلالحيوانيةالمنتجات

تجارةبيوتمناإلنتشارواسعقديمبيت، وهوعقيليدفىاإلبلتجارةكانت "عشر
المقابلوفى10"تقريبًاكبيرةقبيلةكلفىلهممثلونبغداد، ويوجدفى، يتمركزاإلبل

،، والتبغالغاللمنصغيرةكميات، سوريا، القبائلالخصوصوجه، وعلىالعراقباعت
منوغيرها، والمنسوجاتالدبسأوالدينقمرمثلالسكربدائلوالسكر، أو
بينالمتنقلةالقوافل، فرافقواالنقلفىأساسيًادورًاأيضًاالبدولعبكما. المصنوعات

الحجقافلةأحيانًا)، وكانتبنهبهاقامواأو (العربيةالجزيرةوشمالوسورياالعراق
.خاصةأهميةذاتالمدينةإلىدمشقمنالمتجهة

10 Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914 (Chicago, Ill.:
University of Chicago Press, 1966), p. 344; Richard W. Bulliet, The Camel and the Wheel
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1975); John Lewis Burckhardt, Syria and the
Holy Land (London: John Murray, 1882), and Alois Musil, Manners and Customs of the
Rwala Beduin (New York: [n. pb.], 1928).
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فكانتمعهاالعراقتجارةتنوعًا، أماوأكثرحجمًاأكبرمصرمعسورياتجارةوكانت
210.5بـمصرإلىسورياصادراتجيرارعشر، قدرالثامنالقرننهايةوعند. محدودة

مليون131.4بـمصرمنوارداتهاإسترلينى)، وقدرجنيهمليوننصفنحو (بارةمليون
منالعديدبواسطةبرًاينقلالتجارةتلكعشرنحووكان). إسترلينىجنيهألف300 (بارة

منورشيددمياطبينبحرًاينقلفكانالباقىوغزة، أماالعريشعبرالصغيرةالقوافل
السفنحظيتالنقلياتهذهوفى. أخرىجهةمنوبيروتوصيداصورجهة، وعكا

طولعلىاألخرىالتجارةفىالحالعليهكانتمانحواألوفر، علىبالنصيباألوروبية
أساسًا، وكانالسوريينبيدفكانتذاتهاالتجارةأما. العثمانيةالمتوسطالبحرسواحل
تراوحالتى (دمشقتجارمععائليةبروابطويرتبطونالقاهرةفىيقيمونمنهمالكثير
وتجار) ألفومائةنسمةألفخمسينبينعشروالثامنعشرالسابعالقرنينفىسكانها
،، والتوابلوالكتاناألرز، والحبوبمصرمنسورياواستوردت. ونابلسالقدس

الزيتونوصور، وزيتوطرطوسالالذقيةفىيزرعكانالذىالتبغمصرإلىوصدرت
الذىالساحلية، والقطنالمناطقمنجاءتالتىالحريروخيوطفلسطينمنجاءالذى
.11الرئيسيةالمدنمنوالحريريةالقطنيةوالمنسوجاتالداخليةالمناطقمنجاء

تدفقتالعراقوشمالسورياشمالتجارةمصر، ولكننحوسورياتجارةتجهتاو
الدولةفىمدينةأكبرعشروالثامنعشرالسابعالقرنينفىحلبوكانت. تركياصوب

ومائةنسمةألفمائةبينسكانهاتعدادتراوحوالقاهرة، إذإستانبولبعدالعثمانية
عاموفى. آسياغربجنوبفىالرئيسىوالحرفىالتجارىالمركزألفًا، وكانتوخمسين

.12إسترلينىجنيهألف750نحوأوذهبىفرنكمليون18بـتجارتهاقدرت1775
وشمالاألناضولجنوبأسواقإلىطريقهااألخرىومصنوعاتهامنسوجاتهاوعرفت
منالخامالموادذاتها، وجلبتسوريافىنتشارهااالعربية، بقدرالجزيرةوشمالالعراق

11 André Raymond, Artisans et commercants au Caire au xviieme siècle, 2 vols. (Damas:
Institut française de Damas, 1973), vol. 1, pp. 165 – 191; Albert Habib Hourani, Syria and
Lebanon: A Political Essay (London: Oxford University Press, 1946), and Robert Mitchell
Haddad, Syrian Christians in Muslim Society: An Interpretation (Princeton, N. J.: Princeton
University Press, 1970), pp. 40 – 46.
12 J. Suavaget, "Halab," in: Hamilton Alexander Roskeen Gibb [et al.], ed., Encylopaedia of
Islam (Leiden: E. J. Brill; London: Luzac and Co., 1979), vol. 3, pp. 85 – 90.
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بنقلبدورهاقامتالتىوبغدادوالموصلبكربديارالتجاريةقوافلهاوربطتها. البالدتلك
إلىالبالد، أضفتلكبسلعأمدتها، والهندإيرانوشمالوالقفقاسأرمينياإلىحلبتجارة
اإلسكندرونة،عبرالمستوردةاألوروبيةللبضائعالرئيسىالمستودعكانتحلبأنذلك

الحرفمراكزبينالعملتقسيممننوعوتطور. أوروباإلىالمصنوعاتوصدرت
عامةيستخدمهاالتىالبوخازأوالكنجاكمادةكانتثماآلسيوية، ومنتركيافىالرئيسية

فىوتجهزحلبفىوتصبغومالطيةأماسيةفىتنسجالقفاطينلصناعةتركيافىالناس
ألفخمسينإلىسكانهاوصلالتى (الموصل، كانتاألحيانبعضوفى. 13الموصل

للقوافلالمستودعدورتجارتها، وتلعبمعظممعها، تديرحلبفلكفىتدور) نسمة
وغربًاشرقًاأيضًاصدرت، ولكنهاإيرانوغربشمالوبينبينهاالمتداولةوالبضائع
.14بهاالمحيطةالمناطقفىالمنتجةالخاموالموادالخاصةالحرفيةمنتجاتها

ترتبطألفًا، كانتوخمسيننسمةألفعشرينبينيتراوحمايسكنهاكانالتىوبغداد
منترسلالفارسيةالسلع، وكانتوطهرانهمذانإلىالمتجهالقديمالحريربطريقأيضًا
حلبإلىغالبًاالقوافلتنقلهاأوبالبحرتصدرحيثالنهربطريقالبصرةإلىبغداد

منتأتىاألوروبيةالبصرة، والسلعمنتأتىالهنديةالسلع، كانتالمقابلوفى. ودمشق
تجارتهامعيقفلمبغدادإنتاج، فإنحالأيةوعلى. إيرانصوبوتتجهودمشقحلب
أقرباءأحدوهو – 1800عامنحوالفرنسىروسو، القنصلكتبوقد. المساواةقدمعلى
الصوفية، الالمصنوعاتوبعضوالتبغالتمرعدافيما "يقول – روسوجاك – جان

تداولعلىكليةالخارجيةالتجاريةعالقاتهاللتصدير، وتقوممحليةمنتجاتلبغدادتتوافر
.15"تتلقاهاالتىاألجنبيةالسلعوتبادل

مناألكبرالقسطعشر، صدرالسابعالقرنففى. بحلبوثيقةروابطأيضًاإليرانوكان
،الفارسىالخليجموانئعبر – اإلطالقعلىصادراتهاأهميعدالذى – الخامحريرها

13 Charles Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, Publications of the Center
for Middle Eastern Studies; no. 13 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1980), p. 300.

:صيدا (1958–1864االقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىاالقتصادى، التطورحسنسلمانمحمد14
.92–89)، ص1965العصرية، المكتبة

:فىالتفاصيلإنظر15
Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 135 – 136, and Abd
al – Aziz Duri, "Baghdad", in: Hamilton Alexander Roskeen Gibb [et al.], ed., Encylopaedia
of Islam (Leiden: E. J. Brill; London: Luzac and Co., 1960), vol. 1, pp. 894 – 908.
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أوحلبإلىليتجهالفارسية – التركيةالحربنهايةمعغربًامعظمهتجهاولكن
المحلية،المصنوعاتفىمنهجانبًايستهلككانبغداد، حيثعبربروسهأوأرضروم
،فارسحريرعلىكبيرًاعتمادًاايعتمدحلبرخاءوأصبح16أوروباإلىالباقىويصدر

الصفويينأسرةنهيارابعدالفارسىالحريرإنتاجتدهورعندماكثيرًاالمدينةعانتلذلك
.عشرالثامنالقرنعشريناتفى

تموالتجارة، إذلإلنتاجالعالمىالطابعهذافىكبيرةتغييراتعشرالتاسعالقرنشهدوقد
زمنيةفتراتعلىوالنقلللتجارةالدولىالنظامفىاألوسطالشرقأنحاءمختلفندماجا

طريقمثلقديمةطرقإحياءوأعيدالسويسقناةجديدة، وبخاصةطرقففتحت. مختلفة
وتوجيههامعينةمناطقمنالتجارةسحبعلىالتغييراتتلك، لتعملطرابيزون – تبريز

وأزميراإلسكندريةمثلالقديمةالثغوربعضفىجديدةموانئوبنيت. أخرىمناطقإلى
العديدبينمبعثرةكانتالتىالبحرىالنقلحركةالموانئتلكإلىذلك، فجلبوبيروت

لتحققالقوافلمحلالحديديةالسككحلتالمناطقبعضوفى. الصغيرةالموانئمن
جديدة، وتممحاصيلاألوروبية، أدخلتاألسواقلحاجةوتلبية. التجارةتركيزمنمزيدًا

، واألفيونالتركىالمصرى، والتبغالقطنالقديمة، مثلالمحاصيلإنتاجفىالتوسع
األصباغإحتلتعندماوالفلونالفوةمثلأسواقهااألخرىالمحاصيل، وفقدتاإليرانى

.التقليديينالصيارفةحسابعلىأعمالهاالحديثةالبنوكووسعت. مكانهماالكيميائية
علىاليدوية، وقضتاألوسطالشرقمنتجاتالحديثةاألوروبيةالمصنوعاتونافست
عدةالمدنبعضسكانفإزداد، مكانكلفىالسكانوتزايد. الحرفيينمنالكثير

تنتشرلمالتطوراتتلكإنالقولإلىبناحاجةوال. قبلمنعليهكانواماأضعاف
حينسريعًا، علىتقدمًاالمناطقبعضحققتاألوسط، فقدالشرقفىنمطيًاإنتشارًا
الهاللعلىالعامتأثيرهاولكن. التدهورحتىأوالركودمنأخرىمناطقعانت

.ملحوظًاكانالخصيب

16 Charles Issawi, ed.: The Economic History of Iran, 1800 – 1914, Publications of the (v)
Center for Middle Eastern Studies; no. 8 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1971),
chap. 3, and the Economic History of Turkey, 1800 – 1914, p. 120.
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مناطق، أسرعالخصبوريفهاالكبيرةبمدنهاوإستانبولأزمير، ومنطقةالنيلدلتاوكانت
بذلكثراًء، ونعنىأكثرأقاليمإلىالطريقعلىيقعكالهماكاننموًا، كمااألوسطالشرق
المنطقتينإلىتوجهتولذلك. ورومانياروسياجنوبىفىالغاللإنتاجوأراضىالهند

.األحمروالبحراألسودوالبحرالمتوسطالبحرعبراألولىاألوروبيةالبخاريةالسفن
مالحيةخطوطهناكعشر، أصبحتالتاسعالقرنمنواألربعيناتالثالثيناتوبحلول
تلكغالبيةتجهتا، والمنطقتينتخدموروسيةونمساويةوفرنسيةبريطانيةمنتظمة
تلكومن. السوريةالموانئمنالكثيرعلىمعًا، وترددتوتركيامصرإلىالخطوط
ولكن. الصغرىالمدنتجارةمنقدرًامستوعبةتقدمها، وتابعتبيروتبرزتالموانئ
بأوروباالموانئتلكتربطالالتىالمنتظمةالمواصالتخطوطتوافرمناستفادواالجميع
المحلييناألعمالورجالالموظفينمنكل، ووجدالبعضببعضهاوتربطها، بلفحسب

.برًاالسفرمنومتعةراحةأكثرالسواحلعبرالبواخرمتنعلىالسفرأنواألجانب
منيافاالبحر، فاستفادتطريقإلىومصرفلسطينبينالقوافلتجارةبعضوتحولت

.17التحولذلك

علىنشطتالتىالمالحيةالخطوطبعضهناككانتعشرالتاسعالقرنأربعيناتوفى
تلكتأثيروكان. القفقاسوراءومابطرابيزونإستانبولوربطتاألسودالبحرسواحل

بما – إيرانشمالتجارةمعظمتحولتعكسيًا، فقدتأثيرًاالخصيبالهاللعلىالخطوط
، لماكلوعلى. األقصرطرابيزون – أرضروم – تبريزطريقإلى – الحريرذلكفى

 –أرضرومطريقإلىحلب – أرضرومطريقمننتقلاقدالحريرتجارةمعظمكان
أخرىمرةإيرانتجارةتحولتالثمانيناتوبحلول. فادحةتكنلمالخسارةأزمير، فإن

النهريةالمالحةفيهاستخدمتالذىطهران – همذان – بغداد – البصرةطريقإلى
بومباىبينبخارىمالحىخطإقامةنتيجةبالطبعاألخيرالطريقتدعموقد. 18والقوافل

17 D. A. Farnie, East and West of Suez: The Suez Canal in History, 1854 – 1956 (Oxford:
Clarendon Press, 1969), p. 148.
18 Issawi, ed.: The Economic History of Iran, 1800 – 1914, chap. 3; The Economic History of
Turkey, 1800 – 1914, pp. 124 – 128, and "The Tabriz – Trabzon Trade," International Journal
of Middle East Studies (January 1970).
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مشروعمنالخصيبالهاللاستفاد، وهنا1862عامفىالفارسىالخليجوشواطئ
.19الكبارجاراته، إحدىإيرانخدمةاستهدف

الهالليتجاوزبعيدإقليممعالمواصالتتيسيرإلىتهدفالسويسقناةكانتولما
طولنقصعندماكثيرًاالعراقفاستفاد. عليهمتنوعةآثارلهاكانت، فقدالخصيب
، وأصبحميل10.000إلىميل14.000منأوروبابغربيربطهالذىالبحرىالطريق

زراعتهوتأثرتأضعافعدةالبحريةتجارته، فتضاعفتالزمانذلكبواخرمتناولفى
ودمشقحلبعلىالسويسقناةتأثيرأنغير. إنتاجهعلىالطلببزيادةكبيرًاتأثرًا

بغدادإلىعبرهمتنقلكانتالتىالبضائعسلكتعكسيًا، حيثتأثيرًاكانوالموصل
1871وعام1869عامبين، وفيماالسويسقناةطريقأوروباإلىالعراقيةوالصادرات

منعليهكانتماأخماسأربعةبمقدارالثالثالمدنهذهبينالقوافلتجارةإنخفضت
منالكثيرتحولمندمشقوعانت. بعدفيماالخسارةتلكبعضاستعادتأنها، غيرقبل

بينالنقلحركةبعضأيضًاإليهتحولتالبحر، كماطريقإلىالحجاجومعظمالبضائع
.20بغدادعنالعربيةوالجزيرةإستانبول

تركيافىماحدمصر، وإلىفىإنشائهافىالتوسعتمالتىالحديديةالسككتؤثرولم
السوريةالحديديةبالسككربطهمايتم، فلمالخصيبالهاللعلىملحوظًابعد، تأثيرًافيما
يبدووال. 1940عامإالالعراقيةالحديدية، وبالسككاألولىالعالميةالحربنهايةعنداإل

أنشئتالتىالحجازحديدسككوكانت. وجهتهاحولتأوالتجارةتطورفىأثرتقدأنها
عامالمنورةبالمدينةدمشقلتربطاإلسالمىالعالمأنحاءمختلفمنجمعتبأموال
الحجطريقاستعادةفىالخطأخفقوقد. االقتصاديةالناحيةمناألثر، محدودة1908

كما. الحجازإلىالبحرىالطريقيستخدمونالحجاجالتقليدى، فاستمرالبرىاإلسالمى
زيادةالعربيةالجزيرةشمالمعسورياتجارةزيادةفىتساهملمأنهاأيضًايبدو

الخطمنالممتدالجزءنسفيتململوذلكتحققأنبإمكانهاكانأنهملحوظة، رغم
صادراتزيادةداخليةالخطنتائجأهموكانت. األولىالعالميةالحربخاللمعانجنوب
.الرئيسىللخطفرععبرحيفاإلىحورانمنالغالل

19 Issawi, ed., The Economic History of Iran, 1800 – 1914, pp. 165 – 177.
20 Farnie, East and West of Suez: The Suez Canal in History, 1854 – 1956, pp. 146 – 147.
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فتدهور. وإيرانوتركيامصرفىالزراعىبالتوسعسلبيًاتأثرًاالخصيبالهالليتأثرولم
نتيجةالمحلىاالستهالكفىالحادالنقصجزئيًايفسرهقدختفاؤهاوالسورىالقطنإنتاج

الزيادةعنالناتجالعالميةاألسعاربتدهورجزئيًايفسراليدوية، كماالحرفإضمحالل
القطنأنكما. والهنداألمريكيةالمتحدةالوالياتمنالقطنصادراتفىالضخمة
يزد، ولملهمباشرًامنافسًايكنلمثمالسورى، ومنالقطنمننوعًاأجودكانالمصرى

وينسحب. عشرالتاسعالقرننهايةعندإالملحوظةزيادةالقطنمنوإيرانتركياإنتاج
واإليرانية،التركيةالصادراتزيادةمنيعانلمأنهيبدوالذىاللبنانىالحريرعلىذلك
تكنلمكذلك. 21مباشرةمنافسةكانت – الحالةهذهفى – المنافسةأنمنالرغمعلى

.األربعاإلقليميةالمناطقبينصناعيةمنافسةأىهناك

.سورياعلىمعينًاإيجابيًاأثرًاتركعامبشكلالمصرىاالقتصادنطاقإتساعولكن
وزيتالصابونمثلمصرإلىالتقليديةالسوريةالصادراتتزدادأنأوًال، يفترض

بالمائة8بنسبةجمركيةرسومفرضأنمنالرغم، علىالمنسوجاتوبعضالزيتون
اللبنانيينمناآلالفعشراتثانيًا، هاجر. الوارداتتلكمنقللالمصريةالوارداتعلى

الفرصعنبحثًامصرإلى – المسيحيينمنالعظمىغالبيتهم – والسوريينوالفلسطينيين
مئاتبضعإليهميضافنسمة50.000عددهمبلغ1914عاموبحلول. االقتصادية
المالية، والصحافة،التجارة، واألعمالفىقياديًادورًاهؤالءولعب. السودانفىاستقروا
إلىالمهاجرونيفعلهكانمافعلواهؤالءأنويفترض. الحكومةووظائفالحرةوالمهن
لعبواأنهمالمؤكدومن. بلدانهمإلىالنقديةالتحويالتبعضإرسالمن22الجديدالعالم
.لبنانفىالصيفيةالسياحةرواجفىرئيسيًادورًا

األرمنية،األقلياتإليهامصر، وقدمتفىمنهنوعًاأبطأتركيافىاالقتصادىالنموويعد
السوريينبعضولكن. والمهنيةالتجاريةلألعمالالالزمةالكفاءاتواليونانية، واليهود

.23أضنةإقليمفىالقطنزراعةفىالتوسعفىمحدودًادورًالعبوا
21 Issawi, ed.: The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 446 – 448; The
Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 253 – 258, and The Economic History of Iran,
1800 – 1914, pp. 231 – 238 and 244 – 246.

، والكتابهذامن12ثانياً، النص، القسمالثانىالفصل: إنظر22
Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 269 – 273.
23 Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, p. 243.
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، ربطوجيرانهالخصيبالهاللبينواألفرادالتجارةحركةتيسيرعلىكثيرًاوساعد
الحربخاللالعراقىالحديدىالخطوالتركية، وإقامةبالمصريةالسوريةالحديديةالسكك
جاءذلك، فإنحالأىوعلى. الصحراءعبرالميكانيكىالنقل، وتطوراألولىالعالمية

الكبيرة،الحرةالتجارةمنطقةمحلفحلت. العثمانيةاإلمبراطوريةتفتتآلثارإنعكاسًا
، تحيطاألردن، وشرقوفلسطين، وسوريا، ولبنانالعراقوهىلإلنتدابالخاضعةالبلدان

إيجادمناإلنتدابنظامتضمنهاالتىالموادوجودمنالرغموعلى. وتركيامصربها
رتفاعًااالجمركيةالرسومإرتفعت، لإلنتدابالخاضعةالبلدانبينتفضيليةجمركيةمعاملة

الرسومتحديدفىحقوقهماوتركيامصراستعادتعندما1930عامبعدسريعًا، وبخاصة
أخرى، كانتومرة. وزراعتهاصناعتهاحمايةإلىاإلنتداببلدانالجمركية، وسعت

تجارةفقدتكمامنتجاتهاأسواقمعاناة، ففقدتالمدنأكثرمنودمشقوالموصلحلب
السياسية،وغيرالسياسيةالصعوباتعلىالتغلباستطاعتبيروتأنغير. العبور
أكثرذلكوكان. العربيةوالجزيرةوإيرانالعراقإلىإمتدتوماليةتجاريةشبكةوأقامت

فلسطينخدمالذىالحديثحيفاميناءتطورعننتجتالتىللمنافسةنعكاسامجردمن
.السوريةالجمهوريةجنوبأنحاءوبعض

شكلتخذاالذىالتفككمنالمزيدالثانيةالعالميةالحربأعقبتالتىالفترةوشهدت
الجمركىالنظام، وإلغاءوإسرائيلالعربيةالبلدانبينالتجارةوتوقفالحدودإغالق

زيادةعلىيعملالقوةبالغكعاملظهرالنفطولكن. وسوريالبنانبينالموحدوالنقدى
األربعيناتومطلعالثالثيناتوفى. وجيرانهالخصيبالهاللبيناالقتصاديةالمعامالت

،العراقشمالى، كركوكفىالنفطحقولمناألنابيبخطمد، أدىالعشرينالقرنمن
عبراألنابيبخطمنهما، وإقامةكلفىللنفطمصفاةإقامة، إلىوطرابلسحيفاإلى

نفطيةمصاٍفسوريا، وأنشئتعبرالعراقمنلألنابيبأكبرالعربية، وخطالجزيرة
علىوفلسطينلبنانوحصل. األردنفىوالزرقا، وبانياس، صيدا، وحمصفىأخرى
العالميةالحربوبعد. وحيفاطرابلسمنالمصدرةالنفطكمياتعنزهيدةشحنعوائد
الجزيرةونفطالعراقىالنفطعلىزهيدةعبوررسومبفرضاألربعةالبلدانقامتالثانية
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.24الخمسيناتفىكبيرةزيادةالرسومهذهوزيدت. أراضيهاعبريمرالذىالعربية
مليون15ولسوريا، دوالرمليون55قدرهدخًالالرسومتلكحققت1970عاموبحلول
زيادةفيهااألخرى، بماالتطوراتأما. 25لألردندوالرماليين، وخمسةللبناندوالر

يحملخالصعراقىأنابيبخط، وبناء1976عاماألنابيبلخطالعراق، وإغالقالرسوم
مجالتركيا، فالفىدورتيولإلىيحملهآخر، وخطالفارسىالخليجإلىكركوكنفط

.26هنالمناقشتها

فىوعوائدهالنفطإنتاجفىالهائلةالزيادةعنالناجمةالمباشرةغيرالتأثيراتوتعد
مناستفاداسوريا، قدماحد، وإلىلبنان، كانالثالثيناتففى. كبيرمغزىذاتالخليج

الخارجية،العراقتجارةمنبهبأسالجانبًاويتوليان، العراقفىاالقتصادىالتوسع
، ويستقبالنالموظفينمنوغيرهمالمعلمينإليهمنتجاتهما، ويوفدانبعضإليهويصدران

أضعافًا – الثانيةالعالميةالحرببعد – المعامالتتلكوتضاعفت. والطالبالسياحمنه
.وجيزة، إيرانللنفط، ولفترةالمنتجةالعربية، البلدانالعراقجانبإلىلتغطىمضاعفة
المعامالتفىيتمثلمنهااألعظمالقسطأنإلىاألوسطالشرقتجارةنسيجودراسة
مثلللنفطالمنتجةالعربيةناحية، والبلدانوسوريا، منواألردنلبنانبينالتجارية
ولبنان. أخرىناحيةالخليجية، منالبلدان، وبقيةالسعودية، والكويت، والعربيةالعراق

كبيرًاجانبًااإلقليميةتجارتهاتمثلالتىالمنطقةفىالوحيدةالبلدانهىوسورياواألردن
منبالمائة20 – بالمائة10الستيناتمنتصففىبلغتإذالخارجيةتجارتهامن

مئاتبضعالثالثةالبلدانأوفدتكما. الصادراتمنبالمائة50 – بالمائة30والواردات
فىقليلةبأعداد، فذهبواالخليجفىللعمل – الفلسطينيونذلكفىبما – األفرادمناآلالف

التىالمجاالتمختلففىللخدمةكبيرةبأعدادالنفط، ثمصناعةفىللعملاألمربداية
البلدانمنطائلةأموالوتدفقت. المنطقةتلكفىالسريعاالقتصادىالتوسعتطلبها
والممتلكاتالمشروعاتفىوتستثمرالبنوكفىلتودعلبنانعلىللنفطالمنتجةالعربية
منغيرهاشأنذلكفىشأنها – الثالثةالبلدانونالت. المجاالتمنوغيرهاالعقارية

24 Charles Issawi and Mohammed Yeganeh, The Economics of Middle Eastern Oil (New
York: Praeger; London: Faber and Faber, 1963), pp. 137 – 139.
25 Petroleum Press Service (June 1970).
26 Edith Tilton Penrose, Iraq: International Relations and National Development (Boulder,
Colo.: Westview Press; London: E. Benn, 1978), pp. 441 – 446.
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بلدانأقامتهاالتىالعديدةالتنميةصناديقمنوالقروضالمنح – األخرىالعربيةالبلدان
المشروعاتبعضفىالثالثةالبلدانتشتركمجتمعة، كماأومنفردةالغنيةالعربيةالنفط

الهاللبيناالقتصاديةالعالقاتأنمنالرغم، وعلىذلكوعلى. المشتركةالعربية
إزدادت، الراهنالوقتفىمحدودة، تعدأخرى، إيرانومصر، ومرةوتركياالخصيب

االقتصادىمستقبلهوتالحمًا، وأصبحقوةالعربيةبالجزيرةالخصيبالهاللروابط
.مضىوقتأىمنأكثربهامرتبطًا
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الثانىالفصل
واالجتماعيةالعامةالتطورات

العامةالتطورات: أوالً
التىالسابقةالقروننقيضعلىمتميزًا، وذلكتقدمًاالدراسةموضوعالحقبةشهدت

الحديثة،المدارسعددًا، وفتحتالسكانفازداد، 27أحيانًاواالضمحاللبالركودتسمتا
،الميكانيكىالنقلالزراعية، وأدخلاألرضرقعةتسعتا، ووالصحفالكتبونشرت

عدد، وأقيمالمالىالنظامإرهاصات؛ وظهرتأضعافعدةالخارجيةالتجارةوتضاعفت
اليدويةللحرفالحادالتدهوربعدوذلكإقامتهافىشرعأوالصناعيةالمشروعاتمن

، إذالعراقفىنظيرهسوريافىالتقدموفاق. واالنتعاشاالستقرارمننوعتبعهالذى
.العراقمنأعلىبمستوىتتمتعوهىالحقبةبدأتحينأكبرنسبيًاتقدمًاسورياحققت

بعدمعدالتهالتطور، زادتفىاستمرارًاالحربينبينمافترةشهدتاإلقليمقطاعىوفى
.الثانيةالعالميةالحرب

فترةحتىأوركودسوريا، فترةفىعشرالثامنالقرنمنالثانىالنصفوكان
منالبريطانيةالوارداتقيمةاألسعار، قلتفيهرتفعتاالذىالوقتففى. اضمحالل

فولنىويذكر. 28حجمًاأكبركانتالتىالفرنسيةالتجارةحاد، وتدهورتبشكلسوريا
باشالكفىالضرائبسجالتفىمدرجةقرية3200هناككانبينماأنه) 1785عام(

قتامةالصورةتزيدمعلومةويضيف. الضرائببتسديدتقومفقطقرية400، كانتحلب
تناقصشاهدواعامًاعشرينلمدةحولهاوماحلبفىأقامواالذينتجارناإن: "يقولحين

تقريرهفىالفرنسىالقنصلذكر1847عاموفى29"المنطقةمناألكبرالجزءفىالسكان
:إنظرممتازةشاملةنظرةعلىللحصول27

Roger Owen, The Middle East in the World Economy (London: Methuen, 1981), chaps. 1 –
3, 6 – 7, and 10 – 12.

.7–6ص، الجداولنفسهالمصدر: إنظر28
29 Constantin Francois Volney, Travels Through Syria and Egypt in the Year 1783,1784,
1785, containing the Present Natural and Political State of those Countries, their Productions,
Arts, Manufactures and Commerce; with observations on the Manners, Customs and
Government of the Turks and Arabs (London: Robinson, 1787), vol. 3, p. 44.
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القمححقولدمروابعدماعنهاسكانهاوصدهمحلبأبوابعلىأغارتعنيزةقبيلةأن
بدايةإن: "تقريرهفىحلبفىالبريطانىالقنصلذكر1860عاموفى0. 30والشعير
منعنيزةقبائلأغارت، عندمامضتعامًاثمانيننحوإلىترجعالغنىالبلدهذاتخريب

للسهولالشرقيةالحدودعلىضخمةحشودفىبالمجاعة، مدفوعةالعربيةالجزيرةوسط
وبينعكاقربمنطقتينفىالدمارمدأمامتدريجيًاالقرىتراجعتومنذئذ. السورية
علىاألخيرةالسنواتفىتقدمهاوإزداد. البحرإلىأخيرًا، ووصلتوطرابلسالالذقية
قريةوعشرينخمسًاالعامهذارأيت... البدوومراعىالماشيةقطعانفىالزيادةحساب

".وهجرتنهبتوقد

فى "األمننعداماوالقبائللغاراتنتيجةأنهدمشقفىزميلهواحد، ذكربعامذلكوبعد
قريةألفبينهامنكانت. ومهجورةمدمرةقريةألفىمنأكثر، يوجددمشقباشالك
تتمثلأخرىسلبيةعواملثمة، كانتحلبوفى. 31"الذكرياتعدادفىأصبحتثمتزرع

المدينة، والصراعاتدمرتالتى – 1822عامزلزالوبخاصة – الزالزلسلسلةفى
فىسوريامتخطيةاألسودالبحرعبرفارسإلىالتجارةالمستمرة، وتحولالطائفية
أنالبريطانىالقنصل، يذكر1857عامكتبهتقريروفى. 32عشرالتاسعالقرنثالثينات
فعلردحدثعامًا، عندماعشرإثنىمنذاألسفلالدركبلغتقدتكونربما "المدينة
قدالعشورأنإلىآخرتقريرويشير". منذئذملحوظًاالمتزايدالتجارىالنشاطوأصبح

.33المزروعةالمساحاتزيادةنتيجة1857 – 1847بينفيماتضاعفت

30 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commerciale, "Geofroy to
Guizot, 10 May 1847," (Alep), vol. 31.
31 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Skene to Bulwer, 12 May 1860," (FO
78 / 1538), and "Rogers to Bulwer, 10 June 1861," (FO 78 / 1586).

:أيضاًوإنظر، الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمةإنظروآثارها، البدوغاراتحولالتفاصيلمنوللمزيد
Hamilton Alexander Roskeen Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West: A
Study of the Impact of Western Civilization on Moslem Culture in the Near East, 2 vols.
(London; New York: Oxford University Press, 1950-1957), vol. 1, pt. 1, pp. 166-167, and
Norman N. Lewis, Nomads and Settlers in Syria and Jordan, 1800-1980 (Cambridge, Mass.:
Cambrideg University Press, 1987), pp. 1-57.
32 Charles Issawi, "The Tabriz – Trabzon Trade," International Journal of Middle East
Studies (January 1970).
33 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Aleppo 1857," (FO 78 /
1389).

.Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30: فىحلبعنتقريرينأيضاًوإنظر
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باشاإبراهيمأصدرالركود، فقدحالةفىإنقطاعًا) 1840 – 1831 (المصرىالحكموشهد
.36التجارة، وزيادة35الزراعةفىوالتوسع34االقتصادىبالتطورالنهوضوحاولاألوامر

المنافسةأبعدتأنذلكعلىوترتب. 37التدهورتجديدأعقبهالمصرىاإلنسحابأنغير
.38حرفهمعنالحرفيينالصناعمنالكثيراألوروبية

فىنسبيًاأفضلكانتأحوالهاألنلنشاطهااستعادةاإلقليمبلدانأولكانتفلسطينولعل
فىالبريطانىالقنصلأشار1851عامففى. 39عشرالثامنالقرنمنالثانىالنصف
الماليةالمواردفىالكبيرةأوًال، "الزيادة: عليهبرهانًايقدمالذىالعامالتحسنإلىالقدس
الذىالزراعةنطاقإتساع "إلىيرجعاألخيرة"، وذلكالثالثةالسنواتخاللجمعتالتى
الخرابأنقاضبينمنالقرىبناءيافا"؛ وثانيًا، "إعادةمعالتجارة، وزيادةالجميعيقره

المسيحية، مثلالقرىعلىذلكسكانها، ويغلبيهجرهالمالتىاألخرىالقرىوتحسين
فال... عامًايكنلمذلكولكن. ، ويطرونالله، ورامديوان، وديركارم، وعينلحمبيت

فىسنوات"؛ وثالثًا، ستتمتدالتىخبرتىطوالللدمارتعرضفلسطينفىمكانًاأعرف
أنيجبوال. كبيرًااألديرة، حدًا، وبخاصةالمبانىعلىأنفقتالتىاألموالبلغت "القدس
لإلقامة"؛ وأخيرًا،مسكنعنالبحثعنداألوروبيينتواجهالتىالصعوبةذكرأغفل
، وفى40"مطردةزيادةفلسطينإلىالقادمينواألمريكييناألوروبيينالزوارأعداد"تزايد

بالنسبةطيبةتبدويافاحالةأنأالحظ: "بيروتفىالبريطانىالقنصل، كتب1880عام
:يافافىالبريطانىالقنصلكتب1856عاموفى". المحيطةالمناطقمنغيرهاإلى

الماء، وصهريج، وينابيعبالبساتينعامرةأميالثالثةلمسافةيافاحولتقعالتىالمنطقة"
.41"الصيففىالخضرة، حتىدائميجعلهبستانكلفى

.الكتابهذامن1، القسمالثانىالفصل: إنظر34
.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة:  إنظر35
.الكتابهذامن9أوالً، النص، المقدمة، والقسمالثالثالفصل: إنظر36
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report of 14 June 1858," (FO: إنظر37

78 / 1388), and Lewis, Nomads and Settlers in Syria and Jordan, 1800 – 1980, pp. 38 – 46.
.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر38

39 Ammon Cohen, Palestine in the 18th Century: Patterns of Government and Administration
(Jerusalem: Magnes Press; Hebrew University, 1973), pp. 184 – 188.
40 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Finn to Canning, 7 November 1851,"
(FO 78/ 874).
41 Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol.73, "Beyrout," and Great Britain, Public
Record Office, Foreign Office, "Reply to Questionnaire," (FO 78 / 1419).
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القنصلسوريا، وذكرموانئأهملتصبحبسرعةتزدهربيروت، كانتنفسهالوقتوفى
اإلقطاعاتإن "، وأضافالتحسنفىآخذةلبنانفىاألحوالأن) 1847عام (الفرنسى
فىدمويةطائفيةمصادماتإلىأدىقدالتفتتهذاكانوإن. 42"فشيئًاشيئًاتتفتتالدرزية
وتدخلت. 43والممتلكاتباألرواحالخسائرمنالكثيرألحقتالتى، 1860و1845عامى
وضعًالبنانأعطىالذى1861عامالخاصاألساسىالنظامإلقامةاألوروبيةالدول

عامحتىمتزايدرخاءتحقيقإلى، وأدىالضرائبمنالكثيرمنمتميزًا، وأعفاه
فىبهاقامرحلةعقبنطباعاتهاعنالبريطانىالقنصليكتب1872عاموفى. 191444
السنواتخاللطرأالذىالتحسنترىأنالمدهشمنكان: "فيقولالقمرديرمنطقة

.45العملالحكومةإدارات، وحسنتللعرباتطرقشيدتاألخيرة"، حيثالثالث

تجارتهاوعطلت46دمشقفىللمسيحيينمذبحةقيامإلى1860عاممصادماتوأدت
أنهابسرعة، رغمنشاطهااستعادتأنلبثتماحالأىوعلى. 47فيهاالنسيجوصناعة
.48العالمىالكوليرا، والجراد، والكسادهىآفاتثالثمن1866عامعانت

بؤسيصف1838عامالنمساقناصلأحدوكتب. تخلفهاعلىالالذقيةمنطقةواستمرت
لعامبريطانىتقريريتناول. 49للضباطبناتهمبيعإلىأحيانًايضطرونكانواالذينالسكان

والجسور، وتدهورالطرقحالة، وسوءالسهولفىالمحدودةالزراعةبالتفصيل1874
السهولهذهفىالسكانتناقصإن: "، ويقولعليهماألمية، وغلبةالقرويينمعيشةمستوى
الخمسينالسنواتففى". األخيرةالقليلةالقرونخاللتدريجيًاتمقدلهاالمجاورةوالجبال

42 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commercial, "Report in
Beyrouth," vol. 5, p. 346.

.الكتابهذامن2، القسمالثانىالفصل: إنظر43
.الكتابهذامن15، القسمالثانىالفصل: إنظر44

45 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Eldridge to Rumbold, 30 October
1872," (FO 78/2228).

.الفصلهذامن2ثانياً، النصالقسم: إنظر46
.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر47

48 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Eldridge to Lyons, 30 October
1886," (FO 78/1927).

".Great Britain, Accounts and Papers 1865, vol. 53, "Damascus: أيضاًوإنظر
49 Austria, Haus – Hof and Staatsarchiv, "Dispatch of 14 February 1938," (HHS 67, 1338, I –
VI).
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تجارةزدادتاو50التبغبزراعةالضرائبوأضرتأضنة، إلىالمهاجروناألخيرة، نزح
.51نقصًاالالذقية

التصديرأسعاروهبوطالمحاصيلنقصتسبب) عشرالتاسعالقرنمن (السبعيناتوفى
.188053عامحلب، وفى1878عامدمشقفىقحطهناككان (52الصعوباتمنبالمزيد

أن، ويبدو54الزراعىاإلنتاجزيادةنحوكلهاسوريافىعامتجاهاهناككانولكن
 –األجنبىالمالرأستجهاو. مستمرتينكانتاالخارجيةوالتجارةالحرفيةالمصنوعات

إلىالهجرةوكانت. 55والموانئالحديديةالسككفىاالستثمارإلى – أساسًاالفرنسى
موازنةعلىساعدتالتىالنقديةالتحويالتتدفقمنها، ونتج56الفترةسمةأمريكا

صورةفىاألجنبىللنقداألخرىالمصادروجاءت. الجديدةاألفكاروإدخالالمدفوعات
التبشيريةاإلرسالياتالسياحة، ونفقات، وعائداتفلسطينفىاليهودإلىمرسلةتحويالت

.والمدارسالكلياتمنطيبةمجموعةاألخيرةبيناألجنبية، وكانالخيريةوالمؤسسات

1868عامففى. االقتصاديةبالمسائلالسوريينبينمتزايدًاهتمامًااندركأنويمكن

للعرباتطريقشقتتضمنعديدةباشا، قراراترشيدالسورى، برئاسةالمجلسأصدر
، وإصالحدمشق – بيروتطريقإلىليصلوبعلبكوحمصبحماهمرورًاالمعرةمن

،البرقخطوط، ومداألراضىمساحةوتسجيلالعقاريةالرهوناتالجسور، وتسجيل
الفالحينتقرضمصارفبفتحوعكار، والترخيصدمشقفىالزجاجصناعةوتحسين

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر50
51 Great Britain, Accounts and Papers 1875, vol. 75, "Beyrout," pp. 372 – 383.

.الفصلهذامن7ثانياً، النصالقسم: إنظر52
53 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commercial, "Rousseau to
Waddington, 17 March 1878," (Damas), vol. 6; Great Britain, Accounts and Papers 1878,
vol. 73, "Damascus", and Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Henderson to
Layard, 10 March 1880," (FO 195/1305).
54 Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 74, "Damascus".

منمساحةاستزراعفتمملحوظتقدمتحقق "باألردنالبلقامنطقةفىأنهإلىيشير1872عامفىالبريطانىالقنصلكتب
،والممتلكاتاألرواحإلىبالنسبةاألمنتوافرعلىأكيدةعالمة، وثمة1866عامتزرعكانتالتىتلكمنأكبراألرض

منوكثير. 1871و1870عامىالزراعيةالمحاصيلتدهورمنالرغم، علىوالمأكلالملبسحسنالناسعلىويبدو
:إنظر". نسبيةإنتعاشحالةفىوتبدوآمنةأصبحتالبدولغاراتتتعرضكانتالتىالمناطق

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Eldridge to Rumbold, 29 April 1872,"
(FO 27/2228).

.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر55
.الفصلهذامن12ثانياً، النصالقسم: إنظر56
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البدو،أعماللمراقبةاألخرىوالمدنوالسلطالبتراءفىحامياتبالمائة، وإقامة12بفائدة
النافعةاآلثارإلىأيضًانشيرأنويجب. 57بالزراعةواإلشتغالاالستيطانعلىوإجبارهم

.58)1880 – 1878 (باشامدحتلوالية

عامحلبمنطقةفىحدثالحدة، مثلمامنكبيرةدرجةبعضها، بلغنكساتهناكوكانت
،الفوضىإنتشارمنالفرنسىالقنصلشكا1899عاموفى. األرمنمذابحأثناء1895

علىالفقرفحط: "المسلميننحوهجومهمحولواالمسيحيينعلىاألكرادقضىأنفبعد
الطبقةأبناءالفقراء، أصبحعانىحين، وعلىالزمنبمرورفقرًاإزدادواالذينالسكان

.59"لهايرثىحالفىالوسطى

بشكلالتسارعفىالتطورإيقاعأخذ، فقدكلهذلكفىالعثمانيةالبلدانحذوسورياوحذت
غيابمتعددة، منهالعواملنتيجة، وذلك1880عامنحووالروملىاألناضولفىملحوظ

إدارةممارساتنتيجةالماليةاإلدارة، وتحسين1912و1878عامىبينالكبرىالحروب
مشروعاتفىاالستثمارإلىاألجنبيةاألموالرؤوسكبير، وتدفقحدإلىالعامالدين

بالتنميةالحكومةهتمامااألساسية، والبنيةمشروعاتمنوغيرهاالحديديةالسكك
يدلمداإلجراءاتمنالكثيرتخاذاوالمساعدةبالتشريعاتعنهعبرتالذىاالقتصادية

وبخاصةاالقتصاديةاألمورفىالفرديةالمبادرةوإزديادوالزراعة، الصناعةإلىالعون
.60األقلياتجانبمن

منالثانىالنصفإلىفيهينظرأصبح، فقدالعراقفىالشئبعضمختلفًاالتوقيتوكان
إلىبوشهرمنالتجارةتحولنتيجةقتصادىارخاءفترةأنهعلىعشرالثامنالقرن

نتهاءا)، و1802 – 1780" (الكبير "باشالسليمانالمستنيرالحازمالحكمالبصرة، ونتيجة
57 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/2051).

:بالنقلالخاصةمشروعاتهالمثالسبيلعلىإنظر58
Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 74, "Beyrout".
59 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commercial, "Report on Trade,"
1899, (Alep), vol. 39.
60 Charles Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, Publications of the Center
for Middle Eastern Studies; no. 13 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1980), Passim;
Vedat Eldem, Osmanli Imperatorluğunun Iktisadi Şartlari Hakkinda bir Tetkik (Ankara:
Turkiye İs Bank asi Kültür Yayinlari, 1970), passim, and Osman Okyar, "A New Look at the
Problem of Economic Growth in the Ottoman Empire, 1800 – 1914," Haceteppe University
(unpublished paper).



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة40

نسبيًاكانالرخاءولكن. 178061عامعنهاالفرسجالءبعدللبصرةالفارسىالتهديد
الشركةمبيعاتإلجمالىالمحدودالحجمالقبلية، ويبينالمنازعاتاستمرت، إذفحسب
هبوط1790 / 1789 – 1781 / 1780الماليينالعامينبينوبوشهرالبصرةفىالشرقية
جنيهألف27و، إسترلينىجنيهألف65المبيعاتتلكبلغت (التجارىالنشاطمستوى

إقفالفىالتفكيرإلىالشركةبهامنيتالتىالخسارةودعت). التوالىعلىإسترلينى
.تدهورًااألحوالإزدادتعشرالتاسعالقرنمناألولىالعقودوفى. 62الخليجفىمنشآتها

المتوسط،البحرتجارةعلىأثرتالتىاألوروبيةالحروبذلكأسباببينمنوكان
، وما63للخطرالمواصالتعرضتالتىالقبلية، والمنازعاتالوهابيينغاراتوتزايدت

تبعهااالتىاإلبتزاز، وسياسة64معهودةخسائرمنوالفيضاناتالطاعونعلىترتب
محدودة، ولعلهالبالدلتطوير) 1831 – 1817 (باشاداوودجهودنتائجوكانت. 65الباشا
الحكومةعلىالسهلمنوكان. مصرفىعلىمحمدتجربةمناإللهاميستمدكان

عامىحدثتالتىوالفيضاناتالطواعينأوهنتهأنبعدالمماليكحكمتسقطأنالعثمانية
.183166و1822

، كان67العثمانىالحكممناألولىالقليلةالعقودخاللحدثمحدودًاتحسنًاثمةأنويبدو
بلغت1861عامففى. المرتشينمنبعضهمكانالكفاءة، كماإلىيفتقرونالوالةمعظم
قرشًا، أما2.249.425باشانورىمصطفىالسابقالوالىبحقالثابتةالرشوةحاالتقيمة

61 Stephen Hemsley Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq (London: Oxford University
Press, 1925), pp. 177 – 220.
62 Charles Issawi, ed., The Economic History of Iran, 1800 – 1914, Publications of the Center
for Middle Eastern Studies; no. 8 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1971), pp. 82 –
89.

.الفصلهذامن2ثالثاً، النصالقسم: إنظر63
.الفصلهذامن5–3ثالثاً، النصوصالقسم: إنظر64

65 Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914 (Chicago, Ill.:
University of Chicago Press, 1966), pp.. 135 – 136.

جامعة:القاهرة (المعهدطالبعلىألقاهامحاضرات :العثمانيةوالدولةالعربيةالحصرى، البالدساطع : أيضاوانظر
العالية، العربيةالدراساتالعربية، معهدالدولالدول 1957 52-44)، ص .

.الفصلهذامن4ثالثاً، النصالقسم: إنظر66
:إنظرالفترة، هذهحول67

Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, PP. 277 – 297, and Phebe Marr, Modern History of
Iraq (Boulder, Colo.: Westview Press, 1985), PP. 22 – 28.

:عامبشكلالفترةالتالىالمصدرويعالج
P. Vaucelles, La Vie en Iraq il y a un siècle (Paris: [s. n.], 1963), PP. 64 – 88.
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كانالرئيسىهدفهمأنويبدو. 68قرش1.495.500قيمتهافبلغتتثبتلمالتىالحاالت
الدفاعفىالعراقللدولة، وإشراكالماليةالمواردالمركزية، وزيادةللسلطةالبالدإخضاع

.1870عامالعراقوجنوب1835عامالموصلفىالعسكرىالتجنيدبغرضالدولةعن
عنعجزتاإلدارة، ولكنالعراقشمالوأعياناألكرادرؤساءشوكةتدريجيًاوكسرت

تفلحولم. العراقجنوبفىالبدوإخضاعأوتوطينأوتهدئةفىالنجاحمنقدرتحقيق
وزيادةالعيشومصادرالمحاصيلتدميرفىإالالمحدودةالقواتذاتالمتعاقبةالحمالت
بينالواقعةالمنطقةبأنإخطارًاالبريطانىالقنصل، تلقى1854عاموفى. القبائلاستفزاز
الصعبمنأصبحأنهحتىوالقراصنةباللصوصمليئة "الشيوخوسوقالبصرة

حاكممعاإلتهاماتأخرىمرة) المنتفققبائلشيخ (منصورالشيخيتبادلإجتيازها، وهنا
شمالىفىأنهلهتقريرفىرولنسونذكر1849إبريل / نيسان، وفى69"البصرة

بنوالمنزلالعراقجنوبالتركى"، وفىالحكمضدعارمةثورةالجبالشملت "كردستان
ضد" جهودهاتوحيدعلى "الشمرإتفقتالشماليةالصحراءكبيرة"، وفىبأعدادالميدان"

اإلتاواتبعضدفعمنوالنهابين"، والبدباللصوصحافلة "ذاتهابغدادالباشا، وكانت
إدارةطبيعةإلىشكدونترجعالمباشرةاألزمةولكن. والعرباألكرادلشيوخدائمًا

وفى. األموالتكديسهوواحدعتباراسبيلفىاألهدافبكلتضحىالتىباشانجيب
21.000الحكومةمنهمحصلتالهندية، فقدترعةعلىالمقيمونالعربثارمايو / أيار

الشديد"،اإلمالقإلىالنسبىاليسرحالةمنإنحدرواقدفجأةأنفسهمفوجدوا "كيس
إنتشريوليو / تموزوفى. األخرىوالممتلكاتالعامةالغاللمخازننهبإلىتجهوااو

حملة، "فشلت1852عام، وفى70"تمامًادجلةنهرفىالمالحةتوقفت"والمسلحالعصيان
النظاميينالجندمنآالفعشرةاستخدمأنهرغم" تامًافشًالالمنتفققبائلضدباشارشيد
أنهفيها، إالمعهمإشتبكالتىالمعارككلفىبالبدوالخسائروألحقالنظاميينوغير

وسفكهالوحشىالباشانهبأننضيفأنيبقى: "الديوانيةمناإلنسحابإلىإضطر

، والفصلهذامن9ثالثاً، النصالقسم: إنظر68
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatch of June 1861," (FO 195/676).
69 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Jones to Rawlinson, 26 July 1854,"
(FO 195/442).
70 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Rawlinson to Canning, 25 April
1849, 23 May 1849, and 16 July 1849," (FO 195 / 334).
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عامةالعربثائرةإثارةإلىبالفعلأدتقدالحلةفىحمايتهطلبواالذينالبدولدماء
.71"بغدادغربى

األتراكيستطع، "ولمالمنتفققبائلبينسيئةتزالالاألحوالكانت1856عاموفى
عنويكفواالشيوخسوقمنحاميتهميسحبوالمالعسكرية، كمابالقوةمناطقهمإخضاع
فىوالتجارةالزراعةدمار "إلىاألخيرةالسنواتفىالسياسةشؤونهم"، وأدتفىالتدخل

وفى. 72"ولصوصقتلةإلىجادينوعمالزراعمنالقبائل، وحولتالمناطقتلك
حتىاألهالىعلىالنظامية، يغيرونغير" الحميدية "والفرساناألكراد، استمرالشمال

.73األولىالعالميةالحرب

.74ثمارهاتؤتلمالحسنةالنياتوحتى

الحالةعتبارهاافىتضعلمالتركيةالسلطاتبأنتظاهرًاهناكأنطبعًايبدوال"
حينمنأرسلهاالتىالتقاريرفىجاءفكما: الفراتنهرتحدالتىللمناطقالمهملة

نجيبواليةمنذ – تعيينهعندواٍلكليسعىالجاللةصاحبسفارةإلىآخرإلى
النهر، وتنظيممياهعلىبالسيطرةحتفاظاللالالزمةاإلجراءاتتخاذاإلى – باشا

سوءتلقىأوالخبرةإلىتفتقركانتجهودهمالرى، ولكنألغراضتوزيعها
خزعلشيوخجانبمنالسريةأوالعلنيةالمعارضةإلىتؤدىالتقدير، أو

تلكمنيتثمومن. المباشرةالعثمانيةالسيطرةلتفادىيسعونالذينوالمنتفق
أموال، وهىالسبيلهذافىأنفقتالتىاألموالهباًء، وذهبتبالفشلالجهود
".طائلة

، وقوى،شريف "حكمبأنه) 1856 – 1852 (باشاجزلكىرشيدحكمووصف
الرواتبعظيمة"، فدفعإصالحات "بـ) 1868 – 1861 (باشانامقوقام. 75"ومتحرر

71 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Rawlinson to Rose, 2 June 1852,"
(FO 195/367).
72 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Taylor to Kemball, 17 April 1856,"
(FO 195/521).

.الكتابهذامن6و5خامساً، النصين، القسمالرابعالفصل: إنظر73
74 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Kemball to Bulwer, 22 Aptil 1863,"
(FO 195/752).
75 Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, P. 283.
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العسكر، وحققختالساتا، وأوقفنضباطهماعلىالحامية، وحافظلجنودالمتأخرة
مدحتولعل. 77شديدةكراهيةاألوروبىالتدخليكره، وكان76الماليةالمواردفىفائضًا
غطىوقد. عشرالتاسعالقرنفىالعثمانيينالمصلحينأعظمكان) 1872 – 1869 (باشا

.78جهودهتطاولالإنجازاته، ولكنوالمجتمعواالقتصادالحكممظاهرمنالكثيرنشاطه

معالتجارة، فأخذتالعراقواقعتغيربدأتقدالدوليةالقوى، كانتنفسهالوقتوفى
البصرةأنبريطانىقنصلكتب1848عاموفى. 79بإطرادتنموالهندىالمحيطمنطقة

قريةمجرداآلننسمة، أصبحتألف60نحوعامًاخمسينمنذيسكنهاكانالتى"
والبصرة، وإدخالبومباىبينيربطالتجاريةالسفنمنخطإقامةأنغير. 80"صغيرة
منعدد، "كان1866عاموفى. البصرةإحياءإلىأدى81دجلةنهرإلىالبخاريةالمالحة

منفكانواوالعمالالتجارمناألكبرالجانبجدًا، أماقليًالسكانهامنبالبصرةولدوا
األجورجتذبتهماالذينالفارسىللخليجالعربيةوالسواحلفارسمنإليهاالمهاجرينبين

منجديدفصل، بدأ1869عامالسويسقناةوبإفتتاح. 82"المعيشةتكاليفقلةأوالمرتفعة
التجارةحجمفإزدادأوروبا، منالقادمةالسفنمتناولفىأصبحت، إذالعراقتاريخ

فىالقرصنةونشاطباستمراريةملحوظًاتأثرًاالتجارةتتأثرولم. 83كبيرةزيادةالخارجية
الغاللعلىالخارجىالطلبزيادةوشجعت. 84القرنهذاحتىاستمرتالتى، الخليج

ماإلىدجلةضفاففعلى. البدوواستقرارالزراعةفىالتوسععلى85العراقيةوالتمور
ميكانيكية"، ومنرىوسائلالسكانمنالعربالبدو، "أقام1878العمارة، عاموراء

من، وتخلصواالمنازلاستقرارًا، فشيدواأكثرأصبحوا "ذلكفعلواأنبعدأنهالمالحظ

.الكتابهذامن8رابعاً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر76
77 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Kemball to Bulwer, 28 June 1856,"
(FO 195/803 A).

.الكتابهذامن9رابعاً، النص، القسمالسابع، والفصلالفصلهذامن12و11ثالثاً، النصينالقسم: إنظر78
.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر79

80 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Rawlinson to Canning, 14 April
1848," (FO 195/318).

.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر81
82 Great Britain, Accounts and Papers 1867, vol. 62, "Bussorah".

.الكتابهذامنوالرابعالثالثالفصلينمقدمة: إنظر83
84 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Dispatches of 27 December 1887,"
(FO 195/1580); "12 August 1891," (FO 195/1762), and "Several in 1900," (FO 195/2074).

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر85
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أىيرتكبوالمالمنتفقأنإلىالتقاريرأشارتالمثالسبيلوعلى". والنهبالسلبعادة
فىالشراءبطريقالزراعيةاألراضىبحيازةلهمأذنمنذالسرقةجرائممنجريمة
بينهمكبيرةثورةتحدثالباشا، وكادتهوىرهنالعربهؤالءولكن. الفراتوادى
فىوالرغبةالفوضىحالةنصف، ويعود86منهماألرضإلنتزاعمحاولةقامتعندما
ربطوأدى. 87الزراعيةاألرضحيازةمشكلةإلى) العراقجنوب (العرببالدفىالتقدم

البالدطولفىالبرقشبكةومدالستيناتفىالبرقبخطوطوالهندبإستانبولالعراق
تحسنًااإلدارةوتحسنت. االقتصادىوالتقدمالنظامإقرارفىالمساهمةوعرضها، إلى
بعض، وفتحتالسكانعددوزاد. المالىالنظامإلىبالنسبةالحالكانتوئيدًا، وكذلك

جدًامحدودبقدرتطورقدالعراق، كانالقرنهذابدايةمعأنهغير. الحديثةالمدارس
.88األخرىالعثمانيةبالوالياتمقارنةفقيرًابلدًا، وعد1800عامعليهكانعما

إزديادًاالعراقفىالتقدمإيقاعإزداد، األولىالعالميةالحربعلىالسابقالعقدوفى
مواردلديهابالتنمية، وتوافرتإهتمامًاأكثرالعثمانيةالحكومةأصبحتملحوظًا، فقد

لتصبحاأللمانالعراقجتذبتاو. 1907عامالجمركيةالعوائدزيادةبعدكافيةمالية
وكان. والنفطبالقطنإلمدادهامصدرًامنهابغداد، ولتتخذ – برلينحديدلخطمخرجًا

مثل (حمايتهاإلىيسعونأخرىمصالحالنفطإلىشتهاءالافىشاركواالذينللبريطانيين
الخطمشروعإعاقةفىالرغبةبدافعالعراقنحوتجاهًااوإزدادواالنهرية)، البواخر
السياسيةالخالفاتحلوتم. عليهالسيطرةفىالمشاركة – األقلعلى – أوالحديدى
الرى، فأقيمتلمشروعاتخطةولكوكسووضع. بالفعلالمشروعتنفيذوبدأبالتدريج

وتم. 90النهرىاألسطولحجموإزداد. 89األخرىالمشاريعفىالعملوبدأالهنديةقناطر

.نفسهالمصدر86
87 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Trade, 1878 – 79," (FO
195/1243).

:إنظر، التفاصيلمنللمزيد88
Stephen Hemsley Longrigg, Iraq, 1900 to 1950: A Political, Social and Economic History
(London; New York: Oxford University Press, 1953), PP. 1 – 66.

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر89
.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر90
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،المشروعاتهذهتعطيلإلىالحربنشوبوأدى. 91وسامراءبغدادبينحديدىخطمد
.التاليةعامًاالخمسينمدىعلىتدريجيًاتنفيذهاوتمفيهاالعملعادولكن

السكان - 1

للهاللواالجتماعىاالقتصادىالتاريخدراسةدقتهاوعدماإلحصاءاتندرةتعوق
منالكتابهذافىالواردةاألرقاممعظمجاءتوقد. عشرالتاسعالقرنفىالخصيب

بذلك، فليسواالعثمانيينالموظفينمنبدورهمعليهاأصحابهاأوروبية، حصلكتابات
منبهبأسالقدربتجميعالحكومةغالبًا، قامتماليةوألغراض. مصادرهممنأفضل
،الضرائبالجمركية، وموارد، والعوائداألراضى، وحيازةبالسكانالمتعلقةالمادة

األخرىوالمعلوماتاألرقامهذهبعضعلىالعثورويمكن. الموضوعاتمنوغيرها
1846عامإصدارهابدأوالتىالمختلفةبالوالياتالخاصة) السنويةالكتب (السالناماتفى

بحسيمتازلمؤرخإنطالقكنقطة – ضبطمنيلزممامع – استخدامها؛ ويمكن1847/ 
،1844، 1831السنواتفى، الشمولدرجةفىمتفاوتةتعداداتأجريتوقد. إحصائى

منالعديدبمعرفةوتلخيصهتحليلهوتمبعضهاونشر. 1907 – 1906و، 1893 – 1881
الخاصةاألرقاممندقةأقلأرقامهاالعربية، ولكنالوالياتمعظمها، وتغطىالباحثين

.92للدولةاألوروبيةالوالياتأوباألناضول

بعنوان) 1896 / 1895 (هـ1313عامرسمىسنوىإحصائىكتابأولصدروقد
هىالرسمية، المصادرمنالمستمدةالتاريخهذاعلىالسابقةاألرقام، ولكناستاتستك

غاستنبهاقامورصينةشاملةإحصائيةدراسةأخيرًاونشرت. كوبينيهفيتالأوردهاالتى
المحاكمسجالتمنالمعلوماتمنكبيرقدرعلىالحصولويمكن. ماكارثى

.نفسهالمصدر91
92 Enver Ziya Karal, Osmanli Impartorlugunda ilk Nufus Sayimi, 1831, Nesriyat; no. 195,
Tetkikler serisi; no. 87 (Ankara: [n. pb.], 1943); Kemal Karpat, "Ottoman Population Records
and the Census of 1881 / 2 – 1893," International Journal of Middle East Studies, vol. 9, no. 2
(May 1978); Stanford Jay Shaw, "The Ottoman Census System and Population,"
International Journal of Middle East Studies, vol. 9, no. 5 (August 1978), and Issawi, The
Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 19 – 22.
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فىالعثمانىاألرشيففىمدفونًازالماالمعلوماتمناألكبروالقدر. 93الشرعية
قلمىمحاسبىدفترلرى، وجزيهدفترى، وأحكاممهمى: خاصة، وبصفةإستانبول

.94السجالتمندفترلرى، وغيرها

)1 – 2 (رقمجدول
 (*)الوالياتعلىموزعينوالعراقسوريافىالسكان

السنةالوالية
18781895/18961913/1914

سوريا
6708401.040دمشق

5307601.000بيروت
)800()240()210(لبنان

240290360القدس
)110()90()70(الزوردير

)1.230()970()800(حلب
)4.540()3.190()2.520(المجموع

العراق
)850(.م. غ.م. غالموصل

)1.400(.م. غ.م. غبغداد
)1.200(.م. غ.م. غ (**)البصرة

)3.450(.م. غ.م. غالمجموع

.متاحغير. = م. تقديرية، غاألقواسبيننسمة، األرقامألف = الوحدة* 
.ونجدالكويتتتضمن** 

– Justin McCarthy, "The Population of Ottoman Syria and Iraq, 1878: المصدر
1914," Asian and African Studies, vol. 15, no. 1 (March 1981.(

، والكتابهذامن11ثالثاً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر93
Abdel – Karim Rafeq, "Les Registres des tribunaux de Damas comme source pour l'histoire
de la Syrie," Bulletin d'études orientales (1973).
94 Bernard Lewis, "The Central Ottoman Archives as a Source for Arab History,"
(unpublished paper).
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غاستنمؤخرًانشرها، مقالةوالعراقسوريابسكانالخاصةعمقًاالدراساتوأكثر
العالميةالحربقيامفعند). 1 – 2 (رقمالجدولفىمادتهابعضأوردناالتى، 95مكارثى
3.5حوالىالعراقنسمة، وسكانماليين4.5حوالىسورياسكانتعدادكاناألولى

نحوإلىعددهميصلقدالذينوالكويتنجدسكاناألخيرالرقمنسمة، ويتضمنماليين
بمعدل1878عامونصفمليونينمنسورياسكانتعدادإزدادوقد. نسمةمليوننصف
الزيادةنسبةبلغت1896 / 1895 – 1878الفترةبالمائة، وفى1.7قدرهاسنويةزيادة

يبدومعدلوهوبالمائة، 2نسبتهابلغت1913/1914-1895/1896الفترةوفىبالمائة،1.4
.اإلرتفاعبالغ

الثالثيناتألواخرمختلفةتقديرات، لديناالتواريختلكعلىالسابقةالفتراتإلىوبالنسبة
ثالثة، وتستحقوالمليونينالمليونبينتتراوحاألرقاموهذه96باورنغتقريرفىوردت

1.449.000بـ ؟) للسكان1839لعام (الحكومةتقدير: اإلهتماممنقدرًاالتقديراتتلكمن

نسمة)،1.254.000، وهوالضرائبمنالدخلأساسعلىالمقدرالبديلأو (نسمة
، وتقدير1836عامنسمة1.262.000وهوحلبفىويرىالقنصلقدمهالذىوالتقدير
مصرية، وهومصادرمنأرقامهاستمدقديكونربماالذىكامبلالعامالقنصل

قدالتقديراتهذهإليهتشيرالذىالسنويةالزيادةومعدل. 1839عامنسمة1.864.000
إلىبالنسبةبالمائة1.6والحكومة، تقديرإلىبالنسبةبالمائة1.8أوبالمائة1.4يكون
عتبارناافىوضعناوإذا. كامبلتقديرإلىبالنسبةبالمائة.- 8وويرى، القنصلتقدير
للنمواألقلالمعدالت، تصبحوالستيناتاألربعيناتبينفيماالمضطربسورياتاريخ

95 Justin McCarthy, "The Population of Ottoman Syria and Iraq, 1878 – 1914," Asian and
African Studies, vol. 15, no. 1 (March 1981); Haim Gerber, "The Population of Syria and
Palestine in the Nineteenth Century," Asian and African Studies, vol. 13 (1979); Alexander
Schölch, "The Demographic Development of Palestine, 1850 – 1882," International Journal
of Middle East Studies, vol. 17, no. 4 (November 1985).

فىألفا470ً–460بـ، ويقدرهم1865–1850بينفيمانسمةألف360–350بـفلسطينسكانالمصدهذايقدرإذ
:أيضاًإنظر. 1912–1911عامفىألفا695ًو، 1882عام

Daniel Panzac, La Peste dans l'empire ottoman (Louvain la – Neuve: [s. n.], 1985), PP. 71–=
75.

نسمةمليون2.2و1840عامحوالىنسمة1.350.000–مليون1.3سوريالسكانأقلأرقاماًالمصدرهذايقدم75= 
.1890عامحوالى

96 John Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston (New York: [n. pb.], 1972), pp. 3 – 4, 120 – 122 and 136.
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1.5تجاوزقدالسكانتعدادأنيبدوتقبًال، إذأكثرللسكاناألعلىواألرقامالسكانى

لعام، وتقديرًا1836لعامنسمةمليون1.5الرقمغريرلناويقدم. 1840عامنسمةمليون
.نسمةمليون1.2يبلغ1800

حتىالفترةتغطىالتىحسنسلمانمحمددراسةسوىلدينا، ليسالعراقإلىوبالنسبة
رقمالجدولإنظر (كوينيهوإلىالبريطانيةالقنصليةالمصادرإلىتستند، وهى1919عام
)2 – 2((97.

)2 – 2 (رقمجدول
 (*)الوالياتحسبالعراقسكان

السنةالوالية
1867189019051919

265401540703الموصل
491575855966بغداد

5247508551.179البصرة
1.2801.7262.2502.848المجموع

.نسمةألف = الوحدة*
Hassan, in: Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle:- المصدر

East, 1800 – 1914 (Chicago, Ill.": University of Chicago Press, 1966), pp. 154 –
162.

أنهاإلى، فأشار1905عامعنحسنأوردهاالتىلألرقامالنقدمكارثىوجهوقد
منأكثرمرتفعًا1919 – 1914األعوامبينالسكانىالنمومعدلتجعلمنخفضة، وأنها

النمونسبةأنيعنىقدذلككعينة، فإنبغدادواليةأخذناإذاأنناذلكإلىأضف. الواقع
األرقامتشير، بينما1947 – 1921السنواتبينفيماسنويًابالمائة3بلغتفيهاالسكانى

:أوردهاوالتى1893–1881إحصاءفىوردتالتىاألرقام97
Karpat "Ottoman Population Records and the Census of 1881 / 2 – 1893".=

واليةنسمة، وفىألف197بلغبغدادواليةفىالذكورتعدادأنإلىيشيركبيراً، إذإنخفاضاًمنخفضةاألرقامهذه= 
، قدر1856عاموفى. منطقياًيبدو–وحده–األخيرألفاً، والرقم176الموصلواليةألفاً، وفىعشرأحدالبصرة
القرى،فىألفا130ً، المدنفىألفا230ً (نسمةألفبثمانمائةالبصرةفيهابمابغدادواليةسكانالبريطانيونالقناصل

.نسمةألف468بـالموصلسكانقدرواالرحل)، كماالبدومنألفا440ًو
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Replies to Questionnaire," (FO: إنظر

78/1418 – 1419.(
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تماشيًاأكثروهوبالمائة1.7بلغتالنسبةتلكأنإلى) 1 – 2 (رقمالجدولفىالواردة
زيادةمنالبدذلكوعلى. 1947 – 1927للسنواتالعراقيةالسجالتومعالمنطقمع

تشيرالنحوهذاعلىتقديراتهأنذلكعلىزد. عليههىعماحسنأوردهاالتىاألرقام
بالمائة1.3نسبةبلغت1890 – 1867السنواتبينفيماالسكانىالنمومعدلأنإلى

فىواضحًاالغلوبالمائة، ويبدو1.8بلغت1905 – 1890السنواتبينسنويًا، وفيما
مليون1.7عنقليًاليقلبماالسكاننقدرأن، يمكنالتخمينسبيلوعلى. األخيرةالنسبة
1.3نسبتهتبلغسكانىنموبمعدل1878عاممليونينمنيقرب، وما1967عامنسمة

.1913عامحتىسنويًابالمائة

عالية،تكونأنالبدأنها، رغموالوفياتالمواليدمعدالتإلىتشيرأرقاملديناتتوافروال
هذا، ويرجع98الوفياتنسبةإنخفاضإلىأساسًاتعودالسكانزيادة، فإنحالأيةوعلى

،، والمجاعاتالحروب: مالتوسبهاقالالتىالسكانيةالضوابطضعفإلىبدوره
عامففى. الحديثبالطبواألخذالصحىالحجرنظامإدخالنتيجةاألوبئةوبخاصة

كانتإدارتهأنالبحر، غيربطريقالقادمينلفحصبيروتفىصحىحجر، أقيم1834
التطعيمنظامالمصريةالسلطاتأدخلتنفسهالوقتوفى. غالبًاالفائدةعديمسيئة، وكان

الكبرى،السوريةالموانئفى – تدريجيًا – الصحيةالمحاجروأقيمت. 99األمراضضد
نقاط، أقيمت1876عاموفى. وإيرانالعراقبينالحدودعلىوالبصرة، والفاو، وخانقين

الطاعونإنتشرعندماالمناطقمنالزور، وغيرها، وديربيراجيكفىالصحىالحجر
.100العراقفى

علىرحاهادارتالتىاإليرانية – التركيةالحروبالسابقةالقرونفىالعراقوعانى
عسكريةعملياتأرضهاعلىتقعلم1831عامالبالدفتحإعادةوبعد. العراقأرض

:فىأوردناهاالتىالنحفظاتإنظر98
Charles Issawi, Economic History of the Middle East and North Africa (New York:
Columbia University Press, 1982), pp. 95 – 96.
99 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commerciale: "Dispatches of 31
December 1834," (Beyrouth), vol. 1 – ter; "26 February 1837," (Beyrouth), vol. 2, and Leila
Tarazi Fawaz, Merchants and Migrants in Nineteenth Century Beirut (Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1983), pp. 9 and 33 – 34.
100 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Skene to Eliot, 18 March 1878,"
(FO 195/1113).
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فىوقعتالتىالعامةوالمجاعاتالمحليةبالمجاعاتقائمةحيدرلناويقدم. كبيرة
بعد. 1831و، 1827، 1801، 1786، 1756، 1733، 1719، 1700، 1690، 1689السنوات

تحسنإلىيرجعذلك، ولعل1878عامفىإاليبدوماعلىشاملةمجاعةتحدثلمذلك
التىتلكإلىوبطاطولونغريغ، يشيربالطواعينيتعلقماوفى. والنقلالمواصالت

وقعبشاعة، وأشدها1822، 1802، 1799، 1719، 1689السنواتفىبغدادفىوقعت
وأماكنوالهنديةالحلةفىالناسمنالعديدومات. 101مدمرفيضانأعقبه، وقد1831عام

أنه – ريبدونالمبالغةسبيلعلى – قيلبالموصلوقعطاعونوهناك. 102أخرى
.103سكانبالمنزلألفعشرسبعةوتركشخصألفمائةعلىقضى

وقع1867عامففى. الدراسةموضوعالفترةخاللالطاعونفيهاوقعأخرىحاالتوثمة
بغداديهودبينمنيهوديًا1130مات1877 – 1876عاموفى. بغدادفىمحدودوباء
بريطانىطبيبويشير. الوباءبسبب) بالمائة6.3بنسبة (ألفًاعشرثمانيةعددهمالبالغ
المقدربغدادسكاننسبةيمثلحددهالذىالرقمأنإلىوفاةحالة4394حصرقدكان

حددتهالذىحالة1560رقممنالحقيقةإلىأقرب "نفسها، وأنهنسمةألفبسبعينعددهم
المدينة،غادرواقدالسكاننصفنحوكانولما". بغدادلوفياتالرسميةالصحيةاللجنة

أنسبق: "البريطانىالطبيبويقول. 104مضاعفًاالحقيقةفىكانالوفياتمعدلفإن
الحجر، إناليوماألمرعلىيصدقكالمىزالرسمية، والمناسباتفىالقولكررت
منأقيمالذىالوباءانتشارعلىيساعدالواليةهذهفىبهيدارالذىالنحوعلىالصحى

.الفصلهذامن4ثالثاً، النصالقسم: إنظر101
102 Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, p. 266; Hanna Batatu, The Old Social Classes
and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of Iraq's Old Landed and Commercial
Classes and its Communists, Ba'thists, and Free Officers (Princeton, N. J.: Princeton
University Press, 1978); Saleh Haider, "Land Problems of Iraq," (Ph. D. Dissertation,
University of London, 1942), p. 112, and James Baillie Fraser, Travels in Koordistan,
Mesopotamia, Including an Account of Parts of those Countries Hitherto Unvisited by
Europeans, with Sketches of the Characters and Manners of the Koordistan and Arab Tribes,
2 vols. (London: R. Bentley, 1840), vol. 1, pp. 234 – 254.

:إنظر، 1850–1700بينفيماالعثمانيةالدولةفىالطاعونعلىشاملةنظرةوإللقاء
Panzac, La Peste dans l'empire ottoman.
103 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commercial, "Botta to Guizot,
Report on Mosul, 18 May 1843," (Mossoul), vol. 1.
104 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Dispatches by Nixon, 31 May
1876," (FO 195/1076); "Colvill, 4 September 1877," (FO 195/1142), and Great Britain,
Accounts and Papers 1877, vol. 83, "Bagdad".
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أندون) المرضىمن (القذرةالجموعحشدمنأكثريفعلالكان، طالمامقاومتهأجل
، وفى1882، 1881عامىبغدادفىالطاعونوقعكذلك105"صحيةرعايةأىلهميقدم

.106الخطورةمنكبيرًاحدًاتبلغلماألوبئةتلك، ولكن1910عامالبصرة

عددهمالمقدربغدادسكانمنألفًاعشريننحوهاجمتبالغًا، فقدخطرًاالكوليراومثلت
ضحيتهاالبعضذهب، كمامنهمآالفستةبحياة)، وأودت1846عام (نسمةألفبثمانين

بينفيماعامكلبغدادفىالكوليراوقوعإلىالفرنسيةالسجالتوتشير. 1847107عام
وحصد. 1869108و1865عامىفىأخرىمرةالوباءعاد، ثم1861 – 1851السنوات

الذى – 1869عاموباءوقضى. 109البصرةسكانأرواحمنستمائةنحو1851عاموباء
.110البالدمنوغيرهاكربالءسكانمنمئاتبضععلى – اإليرانيونالحجاججلبه

أسوأ "بأنه1889وباء، ووصف1893و1889عامىفىأخرىمرةالكوليرانتشرتاو
مرةالكوليراووقعت111والبصرةالموصلإلىبغدادمننتشرا"، و1831عاممنذوباء

كانتالوبائينآثارأنيبدو، ولكن1910عامالبصرة، وفى1899عامبغدادفىأخرى
.112محدودة

الشرقيةالهندشركةوقامت. 1914عامعندالعراقفىمحدودًاتأثيرًاالحديثالطبوأثر
ضدالتطعيمإدخالوبغداد، وبدأالبصرةإلىفيهاالعاملينالبريطانييناألطباءبإيفاد

105 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report by Colvill, 6 March 1876,"
(FO 195/1076).
106 Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, p. 316, and Great Britain, Accounts and Papers
1911, vol. 96, "Basra".
107 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Answers to Queries by Dr. Hyslop,
27 January 1848," (FO 195/318).

:إنظر، 1821عاممرةألولالهندمناألوسطالشرقإلىالكوليراجاءتوقد
Panzac, La Peste dans l'empire ottoman.
108 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commercial: "Pellissier to
Drouyn, 17 September 1866," (Bagdad), vol. 12, and "Rogier to La Valotte, 6 December
1869," (Bagdad), vol. 13.
109 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Rawlinson to Canning, 23
September 1851," (FO 195/577).
110 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Herbert to Eliot, 15 September
1869, and 30 September 1871," (FO 195/949).
111 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commerciale, "Pognon to
Spuller, 25 August; 16 September, and 18 November 1899," (Bagdad), vol. 14.
112 Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, p. 316, and Great Britain, Accounts and Papers
1911, vol. 96, "Basra".
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كانللعالجخضعوامنعدد، ولكن113عشرالتاسعالقرنمنالعشريناتفىاألمراض
بعالجبغدادفىالبريطانيةالقنصليةعيادة، قامت1879يناير / الثانىكانونوفى. ضئيًال

فىصيدلياتستوجودإلىكوينيه، يشير1890عاموفى. 114مريض3500نحو
اإلرساليات، أقامت1914عاموبحلول115الراهباتإحداهابإدارة، تقومالموصل
فىبماوالبصرةوالموصلبغدادفىصغيرةومستوصفاتمستشفياتاألجنبيةالتبشيرية

يمارسوناألجانباألطباءبعضهناكالبروتستانتية، وكاناإلرساليةأقامتهماذلك
كاننشاطهمأنالحكومة، غيرفىالعاملينواألطباءالمفتشينبعضجانبإلىالمهنة

.116الرئيسيةالمدنعلىقاصرًا

كانتفيهااألوبئةأنمنالرغمالصحية، علىالحالةفىأكثرتقدمًاسورياوشهدت
، وفى1843 – 1840السنواتفىسوريافىالطاعون، وقعالمثالسبيلوعلى. فتاكة
األخيرةالسنة، وفى1848، 1837، 1832، 1822أعوامفىالكوليرانتشرتاحلب

عامأصابتهاكمادمشقالكوليراأصابت1851عام، وفىنفس3500الكوليراحصدت
،1883عامبيروتالوباءختصاو. 118كلهاسوريافى1875عامنتشرتا، و1865117

.الفصلهذامن8ثالثاً، النصالقسم: إنظر113
:طبىتقريرعلىالتالىالمصدريحتوى114

Great Britain, Accounts and Papers 1878/79, vol. 72, "Baghdad".
115 Vital Cuinet, La Turquie d'Asie: Géographie administrative, statistique, descriptive et
raisonnée de chaque province de l'Asie mineure, 4 vols. (Paris: Leroux, 1891 – 1895), vol. 2,
p. 820.
116 Longrigg, Iraq, 1900 to 1950: A Political, Social and Economic History, p. 37, and Cuinet,
Ibid., vol. 3, pp. 11 – 13.

:إنظرالبصرة، بإرسالياتيتصلوفيما. الصحيةللخدماتوصفاًويقدم
H. Conway Zeigler, "A Brief Flowering in the Desert, Protestant Missionary Activity in the
Arabian Gulf, 1889 – 1978," (M. A. Thesis, Princeton University, 1977).

.الفصلهذامن4ثانياً، النصالقصم: إنظر117
118 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Answer to Queries, 27 May 1859,"
(FO 78/1449); France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commercial,
"Despréaux to Bastide, 19 July and 12 August 1848," (Alep), vol. 31; Great Britain, Public
Record Office, Foreign Office, "Wood to Palmerston, 21 January 1851," (FO 78/872), and
France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commercial, "Dispatches of 22
July and 4 August 1875," (Beyrouth), vol. 9.

 /1761، 1723  - 1720، 1686 / 1685، 1670 / 1669: األعوامفىحلبفىالتاليةالطواعينإلىجربريشير
:إنظر1847 / 1846و، 1827 / 1826، 1814 / 1813، 1787 / 1786، 1762

Gerber, "The Population of Syria and Palestine in the Nineteenth Century".
، مات93و90)، ص1879، [.ن. د]: بيروت (الفيحاءدمشقفىالغناءالروضة، كتابقساطلىنعمانيذكرهلماووفقاً
.1865عامآالفوعشرة1852عامدمشقفىشخصألفثالثين
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آالفعشرةأنالبريطانىالقنصلويذكر. 1902عام، والقدس1890عاموحلبودمشق
عددالرسميةالمصادرقدرت، بينما1912عامدمشقواليةفىبالوباءماتواشخص

.119شخصآالفبأربعةالضحايا

.العراقفىمنهاإنتشارًاأكثركانتسوريافىالطبيةالتسهيالت، فإنحالأىوعلى
مستشفيينإلى، إضافةالمصريونأقامهعسكرىمستشفى) 1845عام (دمشقفىوكان

عاموفى. 120بعيدزمنمنذعملهمايمارسانكاناالعقليةلألمراضواآلخرللجذامأحدهما
.الالتينية، والفرنسية، واليهوديةالبروسية، والبطريركيةالمستشفياتالقدسفىكان1854

البروتستانتيةالكلية، بدأتالسبعيناتوفى. 121بريطانيةطبيةخدماتهناككانتكما
فىاألطباءبيروت)، تخرجفىاألمريكيةالجامعةبعدفيماأصبحتالتى (السورية
،1903عاموفى. الثمانيناتفىيوسفالقديسجامعةلها، وتبعتهاالتابعةالطبمدرسة
1848عامحلبفىالفرنسىالقنصلذكروقد. دمشقفىللطبمدرسةالحكومةأنشأت

منثالثةأو، وإثنينحلبفىاألوروبييناألطباءمنثالثةسوىهناكيكنلمأنه
فلسطينفى، كان1895عاموفى. 122الجيدالتدريبلهميتوافرلمالذينالسورييناألطباء

مستشفياتستةهناكسرير، وكان700نحوتضم) القدسفىمستشفى17 (مستشفى23
وحمصدمشقمنكلفىواحدعسكرى، ومستشفىحلبفىوإثنان، بيروتفى

سوريافى، كان1914عاموبحلول. 123بيروتفىطبيبًاخمسونهناككان، كماوحماه
تعليمهممنهمالسوريونتلقى، وقدوالسورييناألوروبييناألطباءمنبهبأسالعدد

.المحليةالطبيةالمدارسفىأوالخارجفىالطبى

119 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Richards to O'Connor, 2 December
1912," (FO 195/2122).
120 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commercial, "Memorandum of
22 February 1845," (Damas), vol. 2.
121 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Finn to Clarendon, 27 July 1854,"
(FO 78/1024).
122 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commercial, "Despréaux  to
Bastide, 29 July 1848," (Alep), vol. 31.
123 Cuinet: La Turquie d'Asie: Géographie administrative, statistique, descriptive et raisonnée
de chaque province de l'Asie mineure, vol. 2, p. 184, and Syrie, Liban et Palestine (Paris:
Leroux, 1896), PP. 56, 119, 446, 450 and 533.
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تشهدوالمجاعات)، لمالحروبأى (السكانيةمالتوسضوابطمنبقىبمايتعلقماوفى
علىرحاهادارتالتىالمصرية – التركيةالحروببعدكبيرةحربيةمعاركسوريا
1845عامىفىالطائفيةالصراعاتأنغير. 1840و، 1832 – 1831أعوامأرضها

وجهتكما. الممتلكاتمنالكثيرودمرتاألفرادمنالكثيربحياةأودت1860124و
ذلكإلى، أضيفعليهسيطرتهالفرضالدروزجبلإلىعديدةحمالتالحكومة
معلوماتأىلديناوليس. العثمانىالجيشفىخدمواالذينوالعراقيينالسوريينالمجندين

العالميةالحربخالللبنانأصابتالتىالبشعةالمجاعةتلكعداماوقعتمجاعاتعن
.1878عامالمحلىالصعيدعلىالغذائيةالموادفىحادنقصهناككانولكن. األولى

حاصراألخيرةالثالثةاأليامخالل: "دمشقفىالفرنسىالقنصلتقريرفىجاءوكما
:يصيحونوهمالسراىأبواب – الخبزسوىيأكلونالالذين – المسلمونالمدينةسكان

اإلضطرابذلك، وكانالحاكمقصرالنسوةمنمئاتبضعهاجمتوباألمس. المجاعة
.125"معالجتهأمرالمسلحةالقواتإلىعهدالذى

تجاهينالافىالحركة، ولكنالعراقوإلىمنمحدودةهجراتإالتحدثلمأنهويبدو
فىوإتجهت، الخمسيناتفىلبنانمنالهجرةبدأتوقد. سوريافىالنطاقواسعةكانت
إلىكبيرةأعدادهاجرتالثمانيناتسريعًا، وفىتنموكانتالتىمصرإلىاألمرأول

،السكانىالضغطمنها: الهجرةحركةدفعتمعينةعواملوثمة. الجديدالعالم
خضعالتىالعسكريةالخدمةمنالهربفىواالجتماعية، والرغبةالدينيةواإلضطرابات

فىفعلهاتفعل" جذب "عواملأيضًاهناكوكانت. لبنانجبلعدافيماسورياأبناءلها
عاموفى. شخصألف120نحوهاجر1900 – 1860أعوامبينوفيما. مختلفةمواقع
وفى. الجنوبيةأمريكاإلىرئيسيةبصفةإتجهوا5500بنحوالمهاجرينعددقدر1896
التحويالتالدروز، وبلغتإليهمإنضم، ثمالمسيحيينمنالمهاجروناألمر، كانبداية

.الفصلهذامن3و2ثانياً، النصينالقسم: إنظر124
125 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commercial, "Rousseau to
Waddington, 17 March 1878," (Damas), vol. 6.
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األمريكىالقنصلوذكر. 126جنيهألف143سنويًاالمهاجرونيرسلهاكانالتىالنقدية
آالفخمسةنحو، وأن1878عامفىبدأتالمتحدةالوالياتإلىالهجرةإن) 1900عام(

عددالمتحدة، وأنالوالياتإلىوطرابلسبيروتمنسنويًاالبالديغادرونشخص
السابقةالسنةوفى. 127مهاجرألفخمسينمنأكثربلغقدهناكالسوريينالمهاجرين

ذوىاألمريكيينمنخمسمائةنحوأنإلىأشارقداألمريكىالقنصلكانذلكعلى
البريطانىالقنصلكتب1902عاموفى. 128لبنانفىقراهمإلىعادواقدالعثمانىاألصل

أنحاءسائرإلىلبنانمنمتدتاقداآلندائمة، وإنهازيادةفى "الهجرةأنتقريرهفى
.129األوضاعتلكيستغلونالسماسرةسوريا"، وأن

أبرزمنمعظمهمجاء "الذينبيروتمنللمسيحيينهجرةهناك، كانت1903عاموفى
إحساسهمبسببالمهجربلدانمنوغيرهامصرإلىإتجهوااألرثوذكسية"، الكنيسةأتباع
، ذكر1907عاموفى. العامذلكسبتمبر / أيلولمنالسادسأحداثبعداألمانبعدم

سوىفلسطينمنيهاجرنسبيًا، فلممحدودةفلسطينمنالهجرةأنالفرنسىالقنصل
، قدرت1909عاموفى. التاريخهذاعلىالسابقةالعشرالسنواتفىشخصآالفأربعة

يزيدبماقدرالمهاجرينعددأنمهاجر، إالآالفبعشرةسوريامناإلجماليةالهجرة
متوسطقدر1914و1900عامبينالسنة، وفيماتلكفىوحدهاحلبمنذلكعلى

.130شخصألفعشربخمسةالسنويةالهجرة

126 Sa'id B. Himadeh, comp., Economic organization of Syria and Lebanon, American
University of Beirut, Publications of the Faculty of Arts and Science, Social Science series:
no. 10 (Beirut: American Press, 1936), pp. 13 – 16, and France, Ministère des Affaires
étrangères, correspondence commercial, "Report on Trade, 1896," (Beyrouth), vol. 12.
127 United States, National Archives, Group 84, dispatches to Department of State,  "Randvall
to Hill, 4 October 1900," (T 367.21).

.الفصلهذامن12ثانياً، النصالقسم: أيضاًإنظر
128 United States, National Archives, Group 84, dispatches to Department of State, "Randvall
to Hill, 11 April 1899".
129 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Quarterly Report, June 1902," (FO
195/2122).
130 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Richards to O'Connor, 22 October
1903," (FO 424/205); Great Britain, Accounts and Papers 1910, vol. 103, "Beirut and
Aleppo", and Himadeh, comp., Economic Organization of Syria and Lebanon, p. 13.
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بمهاراتيتمتعونالسوريينالمهاجرينأناألمريكيةالهجرةلجنةذكرت1911عاموفى
إلىتحتاجوظائفيشغلونمنهمبالمائة22.7كان، إذالمهاجرينمنغيرهمتفوق

.131بالتجارةمنهمبالمائة20.3وإشتغلخاصة، مهارات

إلىثلثاهمهاجروا، فذهبقدسورىألف350 – 300نحو، كان1914عاموبحلول
المهاجرينعددوبلغ. الجنوبيةأمريكاإلىالباقونتجهااألمريكية، والمتحدةالواليات

.132األخرىالمناطقسكاننصفقليًال، ونحوأكثرأوالجبلسكانربعنحواللبنانيين
األفكارتقلوال. 133سوريامدفوعاتميزانإصالحفىالنقديةتحويالتهموساهمت

إلىاألدبمنتمتدمجاالتفى، ذلكعنأهميةبالدهمإلىنقلوهاالتىوالمهارات
منالعائدينالمهاجرينأنالبريطانىالقنصل، ذكر1905عاموفى. التجارةإلىالسياسة
،الدينورجالاإلقطاعيينللشيوخمعاديةحركةيثيرونالمهجربلدانمنوغيرهاأمريكا

.134والجبللبنانشمالفىوغيرهمواألرثوذكسالموارنةبين

،المسلمينوالجراكسة، األرمن: سورياإلىالمهاجرينمنتياراتثالثةهناكوكان
غالبًايعملونعديدة، وكانواقرونًاحلبفىاألرمنمنبهبأسالعددعاشفقد. واليهود
عينتابمثلحلبشمالىتقعالتىالمدنفىعاشواالحرفية، كماوالصناعةبالتجارة
عامنسمة، وفىآالفبأربعةحلبمدينةفىاألرمنعددقدر1857عاموفى. ومرعش

:المعلوماتمنالمزيدالكتابهذاويتضمن131
Kemal Karpat, "The Ottoman Emigration to America, 1860 – 1914," International Journal of
Middle East Studies, vol. 15, no. 2 (May 1985), and Abdul – Latif Tibawi, American=
=Interests in Syria: A Study of Educational Literary and Religious Work (Oxford: Oxford
University Press, 1966), p. 238.

.Ruppin, in: Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp: إنظر132
296 – 273.

)، و1965، القومىواإلرشادالثقافةوزارة: دمشق (الشماليةأمريكافىالعربطعمة، المغتربونجورج: أيضاًإنظر
Elie Safa, L'Emigration Libanaise préface du président Alfred Naccache (Beyrouth:
Universite Saint Joseph, Faculté de droit et des sciences économiques, 1960); R. Bayly
Winder, "The Lebanese in West Africa," Comparative Studies in Society and History, vol. 4,

no. 3 (1962), and Karpat, "The Ottoman Emigration to America, 1860 – 1914."
.نسمةألفبستمائةالطبيعيةسوريامنللمهاجريناإلجمالىالعدداألخيرويقدر

.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر133
134 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Administrative Conditions in
Lebanon, 17 October 1905," (FO 424/208).
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وتقدم. 135ألفًا48بـحلبواليةفىعددهمقدرنسمة، بينما5500بـعددهمقدر1890
40.843هماحلبواليةفىلألرمنرقمين1914/1915لعامالرسميةالرواياتإلينا

فىالزيادةنسمة، ولعلآالفثمانيةحلبمدينةإلىنسمة، وبالنسبة49.481ونسمة، 
بقيةفىاألرمنعددوقدر. األرمنضمنالبروتستانتإدراجإلىترجعالثانىالرقم
150لجأبعدهاومااألولىالعالميةالحربسنواتوخالل. نسمة2500بـسورياأنحاء

فىأرمنىألف200هناككانالثانيةالعالميةالحربسوريا، وأثناءإلىأرمنىألف
.136فلسطينفىآالفوأربعةولبنانسوريا

وروسياالقفقاسمنتدفقواالذينالمسلمينالالجئينمنجانبًايمثلونالجراكسةوكان
منغالبيتهم، وكانت1878 – 1876عامفىالعثمانيةاإلمبراطوريةعلىوالبلقان

سوريالوزراءرئيسًاسيصبحالذى – الخورىفارسقدر1906عاموفى. 137المزارعين
الجركسيةالعائالتعدد – دمشقفىالبريطانيةالقنصليةفىموظفًاعندئذبعد، وكانفيما
ثالثيننحوتعدادهموعمان)، وكانالقنيطرةفىتركزوا (عائلة5540بـالشامواليةفى

واليةفىأكبر، وعدد138حماهسنجقفىتقيمكانتأخرىأسرة670وهناك. نسمةألف
.140أنطاكيةفىالكريتيينالالجئينبعض، واستقر139الزورديروإقليمحلب

135 Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30, "Aleppo," and Cuinet, La Turquie
d'Asie: Géographie administrative, statistique, descriptive et raisonnée de chaque province de
l'Asie mineure, vol. 2, pp. 114 and 164.
136 Justin McCarthy, The Arab World, Turkey and the Balkans, 1878 – 1914: A Handbook of
Historical Statistics (Boston, Mass: G. K. Hall, 1982), pp. 64 – 71; Himadeh, comp.:
Economic Organization of Syria and Lebanon, p. 23, and Economic Organization of
Palestine, American University of Beirut, Publications of the Faculty of Arts and Sciences,
Social Science series; no. 11 (Beirut: American Press, 1938), p. 10, and Albert Habib
Hourani, Minorities in the Arab World (London: Oxford University Press, Royal Institute of
International Affairs, 1947), p. 12.

".Karpat, "Ottoman Population Records ad the Census of 1881/2 – 1893: إنظر137
138 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report," (FO 618/3), and Lewis,
Nomads and Settlers in Syria and Jordan, 1800 – 1980, pp. 96 – 123.

.الفصلهذامن9ثانياً، النصالقسم: إنظر139
.الفصلهذامن14ثانياً، النصالقسم: إنظر140
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عامبألفينعددهمسيتزنوقدرالسبعيناتحتىمحدودًافلسطينفىاليهودعددظلوقد
بينيتراوحعددهمفتجعلالثالثيناتتقديراتأما. 1816141عامآالف، وأربعة1806
فىمنهموخمسةآالفثالثةبينيتراوحمايهودى، عاشآالفوعشرةآالفستة

خاللطفيفةتغييراتسوىاألرقامتلكعلىيطرأصفد، ولمفى1500و، القدس
فىألفًا13بينهممنألفًا25إلىاإلجمالىالرقمإرتفعالسبعيناتمنتصفوفى. الستينات

منألفًاخمسينإلىاليهودعددرتفعا1895عاموفى. صفدفىآالفوثمانيةالقدس
.ويافاطبريةمنكلفىآالفصفد، وثالثةفىآالفوسبعةالقدسفىألفًا28بينهم
1914عامبحلولألفًاالتسعينعددهمتجاوزألفًا، ثمثمانينعددهم، بلغ1907عاموفى

وكانصفد، فىآالفيافا، وثمانيةفىآالف، وعشرةالقدسفىألفا45بينهممنكان– 
تاريخ، وفى142الفالحينمنألفًا12نحوبينهمكان، ولكنالمدنسكانمنفلسطينيهود

اليهودإنفقاليهوديةمستعمراتسبعالبريطانىالقنصل، وصف1891عاممثلمتأخر
رغدلحرموايتلقونهاالتىالخارجيةالمعوناتأكفاء، ولوالزراعيينمستوطنينليسوا"

.143"بأنفسهمالعملمنأكثرالوطنيينالعمالاستخدامإلىيميلونوهم. العيش

المستوطناتمنوغيرهاتكفابتاحمستوطنةأقيمتالقرنهذابداياتمعولكن
فىمنهميبق، فلمفلسطيناليهودآالفغادر1918 – 1914األعواموخالل. 144الناجحة

سوءبسببكبيرًاالوفياتمعدلكانالفترةهذهوخالل. 1918عامألفًا56سوىالبالد
يستطعالمواليد، ولممعدالتالوفياتمعدالتالمبكر، ففاقتوالزواجالمعيشيةاألحوال

.145وحدهاالهجرةخاللمنإالفلسطينفىينموأناليهودىالمجتمع
:منمأخوذةالفقرةبهذهالواردةاألرقام141

Mordechai Eliav, Ahaavat Tiziyon ve – anshei Hod (Tel Aviv: [n. pb.], 1970), Appendix A,
and A. Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet" Beihefte Zum Tropenpflanzen,vol. 16, nos. 3 –
5 (1916), p. 11.

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر142
143 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, Trotter, "Report on Visit, 10 August
1891," (FO 195/1723); Dan Giladi, "The Agronomic Development of the Old Colonies in
Palestine, 1882 – 1914," in: Moshe Ma'oz ed., Studies on Palestine during the Ottoman
Period (Jerusalem: Magnes Press, 1975), pp. 175 – 189.

.الكتابهذامن22ثالثاً، النص، القسمالخامسالفصل: إنظر144
145 Ma'oz Ibid., pp. 119 – 141; A. M. Luncz, Jerusalem Yearbook for the Diffusion of an
Accurate Knowledge of Ancient and Modern Palestine (Vienna: [n. pb.], 1881), Passim, and
Martin Gilbert, Jerusalem: Rebirth of a City (New York: Viking; Elizabeth Sifton Books,
1986), Passim.
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الفرنسيينعددبلغفقد. العراقوأسوريافىاآلخريناألجانبمنجدًاالقليلونواستقر
الحاديةسنتحتشخصًا42بينهممن (1831عامشخصًا97عكاقنصليةفى

أطباء،وأربعةوالتراجمةالمبشرينمنالقليلعداماالتجارمنجميعًاكانوا) والعشرين
منغالبيتهمالفرنسيةبالحمايةالمتمتعينالرعايامنشخصًا29أيضًاهناككانكما

جبلشخصًا، وفى25صيداشخصًا، وفى69بيروتفىالفرنسيينعدد، وبلغاللبنانيين
يافا، وفىأشخاصستةدمشق، وفىأشخاصسبعةعكامدينةشخصًا، وفى12لبنان
فىفرنسيًا25هناك، كان1863عاموفى. 146أشخاصثالثةحيفا، وفىأشخاصأربعة

منهم (حلبقنصليةفىفرنسيًا95وأطفال)، وثالثةنساءثمانىبينهممن (دمشققنصلية
فىالفرنسيينالضحاياعددالفرنسىالقنصل، قدر1895عاموفى. 147)طفًالثالثون

البالد،داخلفىيقيمونمنإلىإضافةشخص1300 – 1200بينيتراوحبمابيروت
150بـ، واأللمانبمائتين، والنمساويينشخصستمائةيتجاوزبمااإليطاليينوعدد

قالئلأشخاصهناكشخصًا، وكان50بـ، والسويسريينشخصبمائةشخصًا، واإلنكليز
.148األمريكيينبعضإليهميضافالروسمن

من18وبالمولدالبريطانيينمن215) 1891عام (هناك، كانبالبريطانيينيتعلقماوفى
البريطانيةبالحمايةيتمتعونممن171إلىالبريطانية، إضافةبالجنسيةالمتجنسينالرعايا

.149القدسقنصليةيتبعونجميعًاهؤالءالروس)، وكاناليهودمن139بينهميدخلوال(
من295وبالمولد، البريطانيينمنأنثى151وذكرًا59هناك، كان1901عاموفى

منأنثى164وذكرًا81و، بيروتقنصليةفىالبريطانيةبالحمايةالمتمتعينالرعايا
أنثى19وذكرًا14هناك، كان1911عاموفى. 150القدسقنصليةفىبالمولدالبريطانيين

ألمانيةمجموعةأهمالمعبدفرسانوكان. 151دمشققنصليةفىبالمولدالبريطانيينمن

146 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commercial, "Dispatches of 1
January 1831 and Table," (Beyrouth), 1 bis.
147 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commercial, "List in CC
Beyrouth," vol. 9.
148 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Trade, 1895," (Beyrouth), vol. 11.
149 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, (FO 195/1727).
150 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, (FO 195/2075), and (FO 195/2106).
151 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, (FO 195/2370).
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كبيرعددجلبإلىبغدادحديدسككخطبناءوأدى. 152ألفينعددهمبلغإذفلسطينفى
، أن1911عامحلبفىالبريطانىالقنصلويذكر. سورياشمالىإلىاأللمانالفنيينمن

مدرسة، وفتحواحلبفىبالدهمقنصليةفىأنفسهمسجلوااأللمانمنمائتينمنأكثر
مرعشفىألمانرعاياوجودإلىاأللمانيةالتقاريرأشارتسابقتاريخوفى. ومستشفى
،1895عاموفى. 153الحديدىالخططولعلىاألماكنمنوغيرهاوخاربتوأورفه
2742بيروتوالية: التالىالنحوعلىالمقيميناألجانبأعدادالعثمانيةالحكومةحددت

تشملاألرقامهذهأنالمفترضومن. 5457154القدس، والية2107حلبشخصًا، والية
البدرجةقليلةاألجانبأعدادعامة، كانتوبصفة. األجنبيةبالحمايةالمتمتعينالرعايا

.والثقافىاالقتصادىتأثيرهممعتتناسب

فىالفرنسىالقنصلذكر1895عامففى. واضحبشكلالعراقعلىنفسهاألمرويصدق
، والوفدالدومينيكانإرساليةأعضاءسوىأجانبكلهاالواليةفىيوجدالأنهالموصل
77هناك، كان1891عاموفى. 156األمريكيينالقساوسةمن، وإثنين155الرسولى

تجار،أربعة، منهمواألطفالالزوجاتفيهمبمابغدادقنصليةدائرةفىبالمولدبريطانيًا
المتمتعينمنخمسةهناككان، كما، وطبيبومصرفى، ومحاسبانمهندسينوأربعة
البصرةفىالبريطانيينعددوبلغ. واحدويونانىألمانأربعةبينهمالبريطانيةبالحماية

بالحمايةالمتمتعينمنأربعةهناككانواحد)، كماوطبيبتجارسبعةبينهم (عشرسبعة
منأنثى20وذكرًا35بغدادفىيقيمكان1901عاموفى. 157اليونانيينمنالبريطانية

، وخمسةمهندسينستةبينهممنطفًال، وكانعشرستةإلىإضافةبالمولدالبريطانيين
وكان. ، ومصورواحد، وصائغومحاسب، ومصرفيانأطباء، وممرضتانتجار، وثالثة

الهنودمن37إلى، باإلضافةالبريطانيينمنإناثوسبعذكرًا18البصرةفىيقيم

.الكتابهذامن13ثالثاً، النص، والقسمالخامسالفصلمقدمة: إنظر152
153 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Young to Lowther, 24 October
1911," (FO 195/2366), and "Cartwright to Grey, 1 June 1907," (FO 424/212).

:دمشقعنأرقاماًالتالىالمصدريقدموال154
McCarthy, The Arab World, Turkey and the Balkans, 1878 – 1914: A Handbook of
Historical Statistics, p. 61.

.الفصلهذامن1ثالثاً، النصالقسم: إنظر155
156 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commercial, "Report, 30 April
1895," (Mossoul), vol. 2.
157 Great Britain, Public Record Office, Forgeign Office, "5 April 1891," (FO 195/1721).
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،البريطانيينمنأنثى24وذكرًا49بغدادفىيقيمكان1911عاموفى. 158البريطانيين
واألرقام. 159الجنسينمنكلمنثالثةالموصل، وفىأنثى16وذكرًا35البصرةوفى

اإلجمالىالعددكانمعروفة، وإنغيرالعراقفىالمقيميناآلخرينباألجانبالخاصة
فىيقيم، كانحالأىوعلى. شخصبمائتىيقدرواألمريكييناألوروبيينمنللمقميمن
المدينتينمعظمهم، سكنواآلسيوييناإليرانيينمنألفًا33نحو) 1895عام (العراق

.160والنجفكربالءالمقدستينالشيعيتين

والمذاهبوالطبقاتالجماعات - 2

عشرالتاسعالقرنفىوقعتالتىوالثقافيةواالقتصاديةالسياسيةالتطوراتعلىترتب
البالدمنواسعةمساحاتعلىالنظامفبسط. االجتماعيةالبنيةفىمغزىذاتتغيرات

إخضاعإلىالعمليةتلكتؤدولم. 161والعراقسوريافىممكنًاالزراعيةالرقعةمدجعل
ذلكإلىيضاف. البدواستقرارسرعةإلىأيضًاأدت، بلفحسبللزراعةجديدةأراض

إلىالتجارةتحولأسفر، فقدتطوراتمنالنقلمجالعلىطرأبماسلبيًاتأثرواالبدوأن
المحتملمنأنوسيناء، كماالشامباديةعبرالقوافلحركةحجمإنقاصعنالسويسقناة
منالحديديةالسككقتطعتاو. أيضًاتأثرتقدالعربيةالجزيرةشمالقوافلتكونأن

مبيعاتكونتأنأيضًا، ويحتمل162النقلأعمالمنبهيقومونكانوامابعضالبدو

158 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, (FO 195/2096).
159 Great Britain, Public Record Office, (FO 195/2368).
160 Great Britain, Foreign Office, Historical Section, Mesopotemia, Peace Handbook; vol. 11,
no. 3, Handbooks…; no. 63 (London: H. M. Stationary Off., 1920), pp. 11 – 12, and
McCarthy, The Arab World, Turkey and the Balkans, 1878 – 1914: A Handbook of
Historical Statistics, p. 61.

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر161
.الكتابهذامن8رابعاً، النص، القسمالرابعالفصل: إنظر162
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أنمنالرغمعلى. 163كذلكنقصتقدالسكانمنللمزارعينوالخيلالجمالمنالبدو
ومن. 164المتزايدينالحضرلسكانالغذائيةالمنتجاتمبيعاتزيادةعلىنعكساقدهذا
محمدلتقديراتووفقًا. شديدًاتناقصًاالسكانعددجملةإلىالرحلالبدونسبةتناقصتثم

17إلى1867عامبالمائة35منالعراقفىالرحلالبدونسبة، نقصتحسنسلمان

وساد. 1930165عامبالمائة7نسبتهمتجعلدقةأكثرأرقام، وهناك1905عامبالمائة
المنطقةأنعتقادًااثمةأنإلىالتقاريرأشارت1843عامففىسوريا، فىنفسهاإلتجاه

200بينهمالبدو، منمنمليوننصفنحويسكنهاوبغدادوحلبدمشقبينتقعالتى

السكانإلىالرحلالبدونسبةبلغت، وقدالعنزهمنألف300والشمالبأهليعرفونألف
فىكثيرًاذلكمنأقلنسبتهمبالمائة، وكانت13، 1930عامالسوريةالجمهوريةفى

.166األردنفىبالمائة50نحووربمافلسطينفىبالمائة6بلغتحين، علىلبنان

التوسعمناستفادواوالتجار، الذينالمالككبارتقويةالطبقيةالبنيةفىتغيرأهموكان
النقدىالطابعالزراعية، وزيادةوالمنتجاتاألراضىأسعاروإرتفاعالزراعة، فى

عظيمأمانمنالملكيةتوفرهوماالنظاماستقراربواسطةعونًاوجدواكما. 167للزراعة
الملكيةبحقوقأقرالذى1858168عامفىالصادراألراضىقانون، وبخاصةلهم

تساعاأتاحهاالتىبالفرصتفاعإلناعلىقادرينكانواكما. قويمأساسعلىلألرض

.Pershits, in: Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, PP: إنظر163
342 – 349.

:إنظرالمنتفق"،  "قبائلباستقراريتعلقوفيما
Fraser, Travels in Koordistan, Mesopotamia, Including an Account of Parts of those
Countries Hitherto Unvisited by Europeans, with Sketches of the Characters and Manners of
the Koordish and Arab Tribs, vol. 2, PP. 97 – 104.

:إنظرعشر، التاسعالقرنفىالعراقبدووعن
T. Nieuwenhuis, Politics and Society in Modern Iraq (The Hague: [n. pb.1, 1981), pp. 121 –
168.

.الكتابهذامن18ثالثاً، النص، القسمالخامسالفصل: إنظر164
165 Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, p. 157.
166 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commercial, "Consul to Guizot,
21 December 1843," (Damas), vol. 1; Himadeh, comp. Economic Organization of Syria and
Lebanon, p. 12, and Economic Organization of Palestine, p. 35.

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر167
.نفسهالمصدر168
.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر169
.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر170
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.171الميكانيكىالنقل، وإدخال170النقديةالمحاصيلفى، والتخصص169الخارجيةالتجارة
إلىالولوجفرصةاألفرادلبعضكذلكواإلدارةالعثمانىالجيشفىالعملوأتاح

.172العليااالجتماعيةالمستويات

الملكياتأصحابمنالعائالتبعضسوريافىظهرتعشرالتاسعالقرننهايةوعند
خورى، حلفيليبيقولوكما. قرىبضعتمتلكمنهاواحدةكلالواسعة، كانتالزراعية
دينية،أسسمنمكانتهميستمدونالذينالعلماء: البارزتينالجماعتينمحلهؤالء

إندماجثمرةهؤالءكانماعسكرية، وغالبًاأسسمنيستمدونهاالذينواألغوات
،ومردم، ، والعابد، ويوسفالعظمعائالتهناك، كانتدمشقوفى. المجموعتين

عائالتهناك، كانتحلبوفى. 173األخرىالعائالتمنوالبكرى، وغيرها، والعجالنى
.174، وغيرهموالكيالىباشا، والكيخيا، وإبراهيم، والرفاعى، والقدسىوهنانو، الجابرى، 

،العظمعائالتحماه، وفىوالدروبى، األتاسىعائلتاحمصفىالمالككبارأبرزوكان
.األراضىمنالكثيرالفواعرةمنالبدوشيوخإمتلكالحولة، وفى. والكيالنىوالبرازى، 

األسعد،عائلةلبنانجنوبوفى. وحمادهحرفوشعائلتىأمالكهناك، كانتالبقاعوفى
آلمثلالمسيحيينمنالتجارعائالتبعضمتلكتاو. 175المرعبىعائلةعكاروفى

لديونسدادًاإماواسعةزحلة، ضياعًافىوسكاف، وفرعونبيروتفىسرسق
المالكمنهؤالءالعملية، كانالناحيةومن. الشراءطريقعنأوللغيرأقرضوها
.عنهموكالءطريقعنيديرونهاأوللمزارعينأرضهميؤجرونالذينالغائبين

.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر171
172 Ruth Roded, "Ottoman Service as a Vehicule," in: Gabriel Warburg and Gad Gilbar, eds.,
Studies in Islamic Society (Haifa: [n. pb.] 1984), pp. 63 – 94, and Joseph Vashitz, "Dhawat
and Isamiyyun," in: Ibid., pp. 95 – 120.
173 Philip Shukry Khouri, Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus,
1860 – 1920 (Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1983), pp. 18 – 52, and Linda
Schatkowski – Schilcher, Families in Politics, Berliner Islamustudien: 2 (Stuttgart;
Wiesbaden: F. Steiner, 1985), pp. 136 – 156.
174 Margaret Meriwether, "The Notable Families of Aleppo," Dissertation, University of
Pennsylvania, 1981), and Abraham Marcus, Social Realities in the Premodern Middle East
(forthcoming).
175 Michael Gilsenan, "A Moden Feudality ? Land and Labour in North Lebanon, 1858 –
1950," in: Tarif Khalidi, ed., Land Tenure and Social Transformation in the Middle East
(Beirut: American University of Beirut. 1984), p. 460.
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وبخاصةالمدينةتلكتجارلمصلحةبيروتإلىالداخلمنالتجارةنتقالاوجاء
منمنافسيهمعلىالتجارمنالمسيحيونتفوقالقرنمنتصفوبحلول. منهمالمسيحيين
أوالبنوكفىيعملونمنهمالكثيرونالتجارة، كانإلىوإضافة. 176والمسلميناألوروبيين

التىالعقاراتفىأموالهماستثمروااألجنبية، كماالمالحةشركاتوكالةفىأوالتأمين
، وطراد،وبسترس، سرسق، بيروتتجارعائالتأبرزوكانت. سريعًاربحًاتحقق
منوبربير، وعيتانى، ، وبيهمالمسيحيينمنوأبيال، والمدور، وتوينى، وفريج

، والرباط،باشىالدهر، والمعمارصايمعائالتهناك، كانتحلبوفى. 177المسلمين
من، واألصفر، وشاميةالحمصىعائالتهناككانتدمشقوفى. وغيرهمواللبان

وعدسولنيادو، ، والفرصالمسلمينمن، والحفار، والجالد، وسكروالقوتلى، المسيحيين
.178اليهودمن

منشديدةمعاناةالحضريةالتقليديةالحياةفىمهمًادورًالعبواالذينالحرفيونوعانى
،179بعدفيماقليًالإنتعشواأنهمكثيرًا، غيرقلتأعدادهمأنويبدو. األجنبيةالمنافسة
تتفككطوائفهموأخذت. اإلحتماالتأكثرعلىشديد، وتدهورتلضغطدخولهموخضعت
إليهايركنالمدينةمجتمعفىوزنهالهااجتماعيةقوةيشكلوناستمرواولكنهم. تدريجيًا

وهناك. العالميتينالحربينبينالوطنيةالحركةفىدورهمالسياسية، ومثلوااألزماتفى
عملالتعليمية، فقدللصحوةنتاجًاجاءتالصغيرةالبورجوازيةمنأخرىمجموعة
منغيرهاأوالقليلةالبنوكفىأوالحكومةفىموظفينالحديثةالمدارسخريجو

ونظرًا. والمدرسونوالصحافيونوالصيادلةاألطباءمنهمكانالكبرى، كماالمؤسسات
.األثر، ضعيفةالحجمضئيلةالحضريةالعاملةالطبقةللصناعة، كانتالمحدودلإلنتشار

عجزاالقتصاد، إذعلىطرأتالتىبالتطوراتكثيرًايتأثروالمالفالحينأنويبدو
حقهممنكانوالتىيحرثونهاالتىاألراضىفىحقوقهمإثباتعنمنهمالكثيرون

.الكتابهذامن9أوالً، النص، القسمالثالثالفصل: إنظر176
177 Fawza, Merchants and Migrants in Nineteenth Century Beirut, pp. 88 – 96.
178 Khouri, Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus, 1860 – 1920, p.
119.

.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر179
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نقصولعل. المقاسمةبنظاميزرعونهااستمروا، ولكنهماألراضىلقانونوفقًامتالكهاا
القطعزراعتها، ولكنيريدونلمنالمتاحةاألراضىوفرةيعنىكانالسكانضغط
.التمحيصمنالمزيدإلىيحتاجالموضوعهذافىبرأى

الزراعيةالملكيةتأكيدمنمزيدمعتقريبًا، ولكنمشابهةالعراقفىالتطوراتوكانت
األرضنتزاعاوالزراعىالتوسععلىترتبفقد. الحضريةاألنشطةتوكيدمنوالقليل

مناآلالفعشراتبعضهمإمتلكالواسعة، الملكياتأصحابمنطبقةقيامالبدومن
واألكراد،العربمنبعضهموجاءالبالدأنحاءسائرفىإنتشرواوقد. 180الهكتارات

والياور، بجزاذهالجافمثلقبليةعائالتهناك، كانتالشمالففى. والشيعةالسنةومن
عائلتىمثلالدينيةالفرق، ورؤساءبابانمنالقديمةالحاكمةاألسروممثلى، والفرحان
عائلةمثلزراعيةأراضعلىاستحوذتالتىالتجار، وعائالتوالطلبانىالكاكائى

،، والقصابوالياسيناألمير، مثلالقبليةالعائالتهناككانتالوسطوفى. الصابونجى
وفى. والباجهجى، والدامرجىوالخضيرى، الحلبىمثلالتجار، وعائالتوالسعدون
،والشعالنالعطية، والشهد، عائالتمثلالمالكمنالقبائلشيوخهناككانالجنوب

.، والمجترطانجأبومثل) النبىنسل (السادةمنالقبليةوالعائالت

سوريا، كمافىعنهاكبيرحدإلىتطورًاأقلالعراقفىالماليةواألنشطةالتجارةوكانت
المجتمعفىاليهوددوركبيرة، وبرزبدرجةاألجانبسيطرةتحتاألعمالتلككانت

.العراقى

، ورغم1857عامبغداد، وفىفىبريطانيتانشركتان، تأسست1840 – 1839عاموفى
[بريطانيينغيرأى]أجانبتجاريوجد، "اليونانيتينوشركتينسويسريةشركةوجود

أقبلوعندما. 181"البريطانيتينالشركتينعدافيماأوروبامعالمباشرةالتجارةفىيعملون
معالتجارةكلعلىأيديهاتضعبغدادفىاليهوديةالتجاريةالجماعة، "كانت1879عام
:فىذلكمناقشةإنظر180

Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of Iraq's
Old Landed and Commercial Classes and its Communists, Ba'thists, and Free Officers, pp. 53
– 361.

.التاليةالمعلوماتإليهاتستندالتى62–58صالجداولوبخاصة
181 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Kemball to Redcliff, 26 December
1857," (FO 195/577).
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،182"فرنسامعغالبًايتعاملونالعراقيونالمسيحيونالتجاركانتقريبًا، بينماإنكلترا
وفى. 183مضاعفةأضعافًافرنسامعالتجارةمنأكبركانتبريطانيامعالتجارةولكن
منجميعهمإنكلترا، وكانفىفروعلهمبغدادفىمستوردًا54هناك، كان1909عام

مثلدوليةشهرةذاتأسماءالعراقفىاليهوداألعمالرجالبينمنوكان. 184اليهود
السبعيناتفىالتمورتصديركانالبصرةوفى. وقدورى، وحزقيالوزلخة، ، ساسون
، ويصدقالمسلمينمنغالبيتهاكانتعراقيةبيوتأوروبية، وستةبيوتستةتتواله
إلىإلتماسًاالبصرةتجارقدم1891عاموفى. 185والصوفالغاللتجارةعلىنفسهالشئ

واحد،وسورى، ويونانيانالمسلمينمن، وثالثةالبريطانيينمنخمسةوقعهالسلطات
البيوتتتضمنقائمةلناوتورد. 186يونانيتانشركتانهناك، كانت1908عاموفى

أجنبيةأسماءسبعة1908عامالعراقفىوالصادراتالوارداتبتجارةالمشتغلةالرئيسية
.187واحدلمسلموإسمًايهودية، وخمسة

ينتسبونمنهمالكثيرونالداخلية، وكانالتجارةفى، عام، بشكلالمسلمونالتجاروتركز
وكان. ، وشوكت، والقصابالغنامعائالتفيهمقبلية، بماأصولذاتعربيةعائالتإلى

البارزينالتجاربعضوجاء. وكبهالملوكىعائلتىمثلالحرفبطوائفصالتلبعضهم
مثلإيرانيةأصولمناآلخربعضهمالنجدى، وجاءعائلةمثلسوريةأصولمن

.188والجرجفجى، ، والغناموالزيبق، والباجهجىالشهبندر، 

182 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Trade Report, 1878 / 79," (FO
195/1243).

.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر183
184 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "List in Ramsay, Note," (FO
195/2308).

:صيدا (1958–1864االقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىاالقتصادى، التطورحسنسلمانمحمد185
، و162–139)، ص1965العصرية، المكتبة

Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of Iraq's
Old Landed and Commercial Classes and its Communist, Ba'thists and Free Officers, pp. 252
– 256.
186 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Petition of 20 June 1891," (FO
195/1722), and "Crow to O'Conor, 18 January 1908," (FO 195/2274).

:فىالتفاصيلإنظر187
Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 184 – 185.
188 Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of
Iraq's Old Landed and Commercial Classes and its Communists, Ba'thists, and Free Officers,
pp. 259 – 260.
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المهنوكانت. 189الماليةاألعمالتمارساألجنبيةالبنوكالصيارفة، كانتعداوفيما
والموصلوالبصرةبغدادفىالمحاماةمهنة "سوريا؛ فكانتفىمنهاتطورًاأقلالحرة
اإلدارية، وخدمالوظائففىالغلبةللمسلمينكانحينعلى. 190"المسيحيينعلىوقفًا

.191السوريينمنكثيرًاأكبربقدرالعثمانىالجيشفىكضباطالعراقيون

المعلوماتمنالرئيسيةللمذاهبالنسبىالوضعفىالرئيسيةالتحوالتلناوتتضح
من – المدنفىأساسًاعاشتالتىاألقلياتمن – المسلمينغيراستفادفقد. السابقة
التجارة،مثل (االقتصادفىالمتوسعةالقطاعاتعلىالمتزايدة، وركزواالتعليمفرص

فىإخوانهممنكبيرًاعونًاالحرة)، وتلقوا، والمهنالميكانيكىالمالية، والنقلواألعمال
، أصبحلبنانوفى. 192أيضًااألجنبيةالحمايةمناستفادواما، وغالبًاالخارجفىالدين

وفى. الحريروصناعةالحرةوالمهنالماليةواألعمالالتجارةعلىيسيطرونالمسيحيون
1860عامالقدسفىالبريطانىالقنصلوكتب. والسياحةالتجارةفىبرزوافلسطين

السلعفىيتاجرون "الرئيسيون"، والمسيحيونوالتجارالمصدرونهمالمسلمون: "يقول
اليهودمنجميعًاالحرفيةالصناعاتأنواعأحسنصناع"عام"، وبشكلواألجنبيةالمحلية

سوريا، فقدوفى. 193"المسلمينفبيدوالعقاراتاألراضىملكياتغالبية "والمسيحيين"، أما
فىكبيرةبأهمية، يحظونالثالثيناتفىكانوا، أنبعدالمسيحيينلمصلحةمكانتهماليهود
المهنمجالفىأيضًاالمسيحيونوبرز. 194حلبتجارةفىمتميز، وبوضعدمشقتجارة

عامأحداثنتيجةالضعفبهلحقالحرفيةالصناعاتمجالفىتفوقهمأنالحرة، غير

.الكتابهذامن11رابعاً، النص، والقسمالسابعالفصلمقدمة: إنظر189
190 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, "Report … by George Lloyd,"
(London, 1908), p. 7 (IOPS/3/446).
191 Batatu, Ibid., PP. 319 – 323, and Szyliowicz, "Changes in Recruitment," in: Ma'oz, ed.,
Studies on Palestine during the Ottoman Period, PP. 249 – 283.

:إنظر، التفاصيلمنللمزيد192
"The Transformation of the Economic Position of the Millets, in the Nineteenth Century," in:
Charles Issawi, The Arab World's Legacy (Princeton, N. J.: Darwin Press, 1981), pp. 199 –
230.
193 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Finn to Russel, 19 July 1860," (FO
78/1521).

:أوردهاالتىاألرقامإنظر194
Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, PP. 80 and 94.

.Issawi, The Arab World's Legacy: فىوجدولناها
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كانتدمشقوصناعةتجارةمعظم "أن1861عامالبريطانىالقنصلوذكر. 1860195
،حلب، قنصلزميلهأنعلى". التشتتمناآلنيعانىالذىسكانهامنالقطاعذلكبأيدى
،المسيحيينمنالمدنفىالتجار، وغالبيةالمسلمينمنالريففىالمالككل "أنيقرر
منفهمالصناعمناألكبرالجانب، أماالمسلمينمن – الغالبفى – الزراعوجميع

دمشقفىالمسيحيينأندمشقفىالفرنسىالقنصل، ذكر1879عاموفى". المسيحيين
زميلهيقرر، بينماالحالميسورىفكانواحمصمسيحيوفقراء، أماكانواوحماه

خمسيننحوقبلمنيملكهاكانالتىبهاالمحيطوالريفالمدينةثروات "أنالبريطانى
أيدىفىأساسًاتتركزاآلنواليهود، أصبحتوالمسيحيينالمسلمينمنستينأوشخصًا

يرتبطونأوالمحلىالحكمجهازإلىينتمون، غالبيتهمالمسلمينمنشخصًاعشرىإثن
مساوئبسبببالغةإصابةاليهودوغالبيةالمسيحيينبعضمصالحأصيبتبه"، وقد
.لبنانجبلعدافيماالمسلمينبيداألرضوظلت. 196الحكومة

فىبارزين – أقلبدرجةوالمسيحيون – العراقفىاليهود، أصبحسبقفيماالحظناوكما
إذطفيفًاتحسنًاالشيعةوضعوتحسن. الحرةوالمهنالماليةواألعمالالتجارةمجاالت

البدوشيوخمركزتقويةإلىاألراضىقانونأدى، بينماالتسامحإلىكثيرًاالحكومةمالت
بالمائة44أن1958عامالمالكلكباركانتالتىالملكياتتوزيعويبين. والسادةالشيعة

بالمائة24، العربالسنةبيدبالمائة31و، والعربالشيعةبيدكانتالواسعةالملكياتمن
الحربقبلحجمًاأقلالزراعيةالملكياتمنالشيعةنصيبكان، وربما197األكرادبيد

.األولىالعالمية

، فنماالساحلإلىالداخلمنالتحولسوريافىللنظرلفتًااإلقليميةالتغيراتأكثروكان
لبنانجبلمنكلوحقق. الداخليةالمدنسكاننمومنأسرعبشكلالموانئسكان

.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر195
، والكتابهذامنالسابعالفصلمقدمة: إنظر196

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Rogers to Bulwer, 20 August 1861,"
(FO 78/1586); "Report on Aleppo, 4 August 1860," (FO 78/1538); France, Ministère des
Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Gilbert to Waddington, 14 August 1879,"
(Damas), vol. 6, and Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 74, "Damascus".
197 Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of
Iraq's Old Landed and Commercial Classes and its Communists, Ba'thists, and Free Officers,
p. 62.
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الفالحوناستفادفقد. كبيرًاجتماعيًااوقتصاديًااتقدمًا – الخصوصوجهعلى – وفلسطين
وإلى – لبنانوكان. 198التصديرإلىتوجهالتىالنقديةالمحاصيلإنتاجزيادةمنفيهما

النقديةالتحويالتمعظمتجهتاللهجرة، وإليهمارئيسيًامصدرًا – فلسطينماحد
مسرحًاكاناالسياحة، وأخيرًاوبخاصةالمريحةالخدماتفيهما، وتطورت199للمهاجرين
تطورهماعلىالهائلأثرهلهكانعامل، وهوالتعليمىوالنشاطاألجنبيةلإلرساليات
بالحجارةالمشيدةالبيوتبينالتناقضمنبجالءهذاويتضح. 200واالجتماعىاالقتصادى
،الله، وراملحمبيتمثلالصغيرةالمدنوبعضلبنانجبلفىبالقرميدالمسقوفة

البالد، فضًالداخلفىالمسطحةالسقوفذات) اللبن (بالطوبالمبنيةوالناصرة، والبيوت
.الداخلفىعنهافيهمااألميةنسبةنخفاضاوالصحىالمستوىرتفاعاعن

أشرناالتىالتطوراتإلىجنوبها، يرجعإلىسورياشمالىمنمهمآخرتحولوهناك
أنبعدحلبأصابالذىالنسبىالركودإلىأيضًاترجعالتطوراتهذهأنغير. إليها
الزلزالإلىبدورهذلكويعود. 201عشروالثامنعشرالسابعالقرنينفىمدينةأهمكانت

،القرنمناألولىالعقودشهدتهاالتىاألهلية، والصراعات1822عاموقعالذىالمدمر
ذلكعلىساعدآخرعاملوهناك. 1895عاماألرمن، ومذابح1850عامضطراباتاو

لمما، وهوالجنوبفىعنهكثيرًاتأخرالشمالفىالحديديةالسككبناءأنهوالركود
الحديثةالمصانعأنبالذكروالجدير. األولىالعالميةالحربنشوبعندإالعالجهيتم

وليس) اليهودالمهاجرينيدعلى (، وفلسطينوبيروتدمشقفى، بنيتأقيمتالتىالقليلة
.202حلبفى

هذافىاتجاهينرصديمكن، ولكنالعراقفىاإلقليمىالتطورعنالقليلإالنعرفوال
.الجنوبإلىالشمالمنبغداد، والتحولوبخاصةالمدنإلىالريفمنالتحول: الصدد

اإلدارة، وزيادةالتجارة، وتطور، نموبالريفمقارنةالمدندخلزيادةإلىأدىومما
بانتزاعالمدينةسكان، وقيام203المدنفىتنفقوالتىالفالحينعلىالمفروضةالضرائب

.الكتابهذامن6ثالثاً، النص، والقسمالخامسالفصلمقدمة: إنظر198
.الكتابهذامنالثالثالفصل، ومقدمةالفصلهذامن12ثانياً، النصالقسم: إنظر199
.الفصلهذامن11ثانياً، النصالقسم: إنظر200
.الكتابهذامن5أوالً، النص، القسمالثالثالفصل: إنظر201
.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر202
.الكتابهذامنالسابعالفصلمقدمةنظرإ203
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بعضهمأصبحالذينوشيوخهمالبدوبينالصالتالقبلية، وضعفاألراضىبعضملكية
سهلوتركيا، إذسوريامعالبريهالتجارةركودمعذلك، وتزامن204الغائبينالمالكمن

،األعمالمنالكثيرإليهاوجرالبحريةالتجارةودجلةالخليجفىالبخاريةالمالحةتطور
الوسطفىتقعكانتللزراعةاستصلحتالتىاألراضىمناألكبرالقسطأنيبوكما

الموصلسكانإليها، فإنالركونيمكنالالمتاحةاألرقامأنمنالرغم، وعلىوالجنوب
بغدادسكانازدادحينعلى1914-1860األعوامبينفيماثابتين- يبوماعلى–ظلوا

.والبصرة

الحضر - 3
من – الخصوصوجهعلىوسوريا – عشرالتاسعالقرنبدايةعندالخصيبالهاللكان
سوريافىالمدنسكانأنإلى) 3 – 2 (رقمالجدولويشير. مدنًاالعالممناطقأكثر
، كماللسكاناإلجمالىالتعدادمنبالمائة20بلغواوربمانسمةألف250يتجاوزونكانوا

15بيننسبتهمتراوحتنسمة، وربماألف200تجاوزواالعراقفىالمدنسكانأن

ذلكبمستوىمرتفعًايعدالرقمين، وكالللسكاناإلجمالىالتعدادمنبالمائة20وبالمائة
.205الزمان

األراضىريععلىيحصلونمنمعظمأنصحيح. كثيرةعواملذلكفىوساهمت
لألسواقالشرائيةالقوةزيادةإلىأدىمماهناكدخولهموأنفقواالمدنفىأقامواالزراعية
تركزذلكعنونتج. للريفالشرائيةالقوةتدهورتذلكمنالنقيضوعلى. الحضرية
مثلمدنفىالحرفيةالمنتجاتوخدمت. المدنفىوغيرهموالتجارالحرفأصحاب

وأدى. 206الحاليينوسورياالعراقنطاقخارجتقعسوقًاوالموصلوبغدادودمشقحلب
المدنسكانمنالكثير، فكانالمدننحوالسكانجتذاباإلىالريففىاألمنفقدان

إلىيفرونكانواالفالحينأنذلكإلىأضف. أسوارهاخارجتقعأراضىيزرعون

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقمةإنظر204
:إنظرمدلوالتها، وتحليلاألرقاملمقارنة205

"Economic Change and Urbanization in the Middle East," in: Issawi, The Arab World's
Legacy, pp. 289 – 307.

".Gerber. "The Population of Syria and Palestine in the Nineteenth Century: أيضاًوإنظر
.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر206
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جوعًا،يموتونالمدنسكانتدعلنالحكومةأنإلعتقادهمالمجاعاتوقوععندالمدن
أوبطريقةالريفمنالمؤنلهمتوفرثم، ومنواإلضطراباتبالشغبقيامهمخشية

العبورتجارةوأخيرًا، جلبت. الريففىالمجاعةوقوعإلىذلكأدىلوبأخرى، وحتى
مهمًادورًاالحج، فلعب207الرئيسيةالطرقعلىتقعكانتالتىالمدنإلىمعتبرةموارد

.وكربالءوالنجفوالقدس208دمشقاقتصادفى

.الكتابهذامنالثالثالصفلمقدمة: إنظر207
.الكتابهذامن8رابعاً، النص، القسمالرابعالفصل: إنظر208
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)3 – 2 (رقمجدول
(*)المدنلسكانالتقريبيةاألعداد

السنةالمدن
18001840186018901914

100100100165220دمشق
15070100130200 - 100حلب

61060100150بيروت
6080.م. غ.م. غ)10(حمص

4570.م. غ40 - 30)10(حماه
4070.م. غ25.م. غعينتاب

3050.م. غ15.م. غطرابلس
2025.م. غ.م. غ.م. غالالذقية

1112.م. غ.م. غ6صيدا
913204080القدس

40)20(356يافا
912132030حيفا - عكا
812152030غزة

88101530نابلس
78101525الخليل
**90145200)70(80بغداد

**5080456070الموصل
**5024101880 – 5البصرة
**40.م. غ20.م. غ.م. غالنجف
**306550.م. غ.م. غكربالء

**203030.م. غ10الحلة
**158253020كركوك

.متاحغير. = م. تقديرية، غاألقواسبيننسمة، األعدادألف = الوحدة(*) 
.1919لعامالرقم(**) 

Hamilton Alexander Roskeen Gibb [et al.], eds., Encyclopaedia of Islam(Leiden: المصادر
Brill; London: Luzac and Co., 1979); Justin McCarthy, The Arab World, Turkey and the

Balkans, 1878 – 1914: A Handbook of Historical Statistics (Boston, Mass.: G. K. Hall,
1982); Hamilton Alexander Roskeen Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West:

A Study of the Impact of western Civilization on Moslem Culture in the Near East, 2 vols.
(London; New York: Oxford University Press, 1950 – 1957), vol. 1, p. 281; Vital Cuinet, La

Turquie d'Asie: Géographie administrative, statistique, descriptive et raisonnee de chaque
province de l'Asie mineure, 4 vols. (Paris: Leroux, 1891 – 1895); Leila Tarazi Fawaz,

Merchants and Migrants in Nineteenth Century Beirut (Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1983); A. Ruppin, "Syrien als Wirstschaftsgebiet," Beihefte Zum

Tropenpflanzen, vol. 16, nos. 3 – 5 (1916), and Great Britain, Public Record Office, Foreign
Office, "Replies to Questionnaire," (FO 78/1418.(
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بعضالدقة، وأنعنبعيدة) 3 – 2 (رقمالجدولفىالواردةاألرقامأنمنالرغموعلى
األخرى، فإنوالكوارثالطواعينبسبببشدةتأرجحتمستقرة، واألعدادغيرالتقديرات

ودمشقحلبمدنتنمعشر، لمالتاسعالقرننهايةحتىأنهإلىتشيراألرقامتلك
الصناعاتإضمحالللذلكاألساسيةاألسبابولعل. محدودًانموًاإالوبغدادوالموصل

وبخاصة – الموانئأننالحظأخرىناحية، ومن210التجارةطرق، وتغير209الحرفية
مالهاظاهرةبسرعة، وهىتطورتقد – والبصرةوطرابلسوحيفاويافابيروتموانئ
سريعًا،نموًانماالصغيرةالمدنمنالعديدأنكما. األوسطالشرقأنحاءبقيةفىيقابلها

المدنسكانكان، ربما1914عاموفى. كربالء، وربما، والقدس، وحماهحمصمثل
كانجميعًا، وربماالسكانمنبالمائة25علىقليًاليزيدمانسمة، أومليون1.2السورية

جملةمنبالمائة15علىيزيدماأىنسمةالمليوننصفالعراقيةالمدنسكانعدد
تميلكانتوقتفى – المدنسكاننسبةفىالثباتأوالبسيطاإلرتفاعويرجع. السكان

أدىالذىالسكانىللنموالمرتفعالمعدلإلى – العالمأنحاءمعظمفىاإلرتفاعإلىفيه
،بالمدنالمتاحةالفرصمنالنسبىالحديعنىالذىالتصنيعالمؤشر، وغيابإرتفاعإلى

الهاللمدنتنمولم. الزيادةمعدلإرتفاعدونتحولثمإليها، ومنالهجرةوبطء
.الثانيةالعالميةالحربمنذإالسريعًانموًابعامةاألوسطوالشرقالخصيب

تنميةإلى – ، وبغداد، والقدسوحلب، ودمشقبيروت – الرئيسيةللمدنالسكاننمووأدى
أحياءإليجاد "محاوالتحلبفى، قامت1888عامففى. المدنأسوارخارججيدةأحياء
4وبالمائة3بينيتراوحدخًالصغيرة، تحققبيوتمنالمدينة، تتكونخارججديدة

،1890عاموفى". ماليةأوصحيةألسباببالنجاحتكلللمالمحاوالتهذهبالمائة، لكن
الجميلةالجيدةالبيوتمنكبيرةضاحيةإقامة "إلىالقدسفىالبريطانىالقنصلأشار

السنواتخاللبالمائة800 – 600منالبناءأراضىأسعاروإرتفاعالمدينة"، غربى
.211"إلخ ... جيدةأوروبيةومحالتراقيةفنادق "أقيمتالسابقة، حيثالعشرين

.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر209
.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر210

211 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Moore to White, 15 February 1890,"
(FO 195/1690), and Great Britain, Accounts and Papers 1889, vol. 81, "Aleppo".
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شركة، أكملت1875عامففى. العامةبالمرافقالمدنمدأمامالطريقبيروتوفتحت
منالماءلضخالشربمياهشبكةمشروعإسترلينىجنيهألف144رأسمالهابريطانية

2000معتتعاملالشركةأصبحت1887عاممترًا، وفىكيلو14مسافةإلىالكلبنهر

1896عاموفى. جنيهآالفسبعةصافيًا، وإيرادًاجنيهألف11بلغإيرادًا، وحققتمنتفع

الصافى، واإليرادالجنيهاتمنألفًا14اإلجمالى، واإليرادمنتفع3000المنتفعينعددبلغ
شركةوبدأت. 212الفرنسيةالمصالحملكيةإلىبعدفيماالشركةنتقلتاو. آالفتسعة

منافسةبسبباألولعامهافىالمصاعبالقت، ولكنها1888عامعملهاللغازفرنسية
، قامت1908عاموفى. 213بالكهرباءالمدينةمدتم1909عامالكاز)، وفى (الكيروسين

نفسهالوقتوفى. 214الكهربائىالترامخطوطمنمترًاكيلو16بمدبلجيكيةشركة
مالرأسبالكهرباء، وبلغدمشقلمدمتيازاعلى1905عامبلجيكيةشركةحصلت
علىالتكيةعندبردىنهرمنالكهرباءبتوليد، وقامتإسترلينىجنيهألف240الشركة

قامتكما. األوسطالشرقفىهيدروليكىمشروعأولبذلكمترًا، فكانكيلو35بعد
إلىالكهرباءتوصيلتم1907عام، وفىمتراتكيلوثمانيةبطولترامخطبمدالشركة
بغدادفىالمياهمرفقوأقيم. 215متراتكيلو5.6طولهاخطوطعلىعملالذىالترام
شبكاتإلقامةعديدةمشاريع، وضعتالقدسإلىوبالنسبة. األولىالعالميةالحربقبيل
الحربقيامفرنسية، ولكنلمجموعةمتيازاأعطى1913عام، وفىوتراموكهرباءمياه

.216المشروعتنفيذأعاق

212 Great Britain, Accounts and Papers 1875, "Beirut," and Noel Verney and Georges
Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine (Paris: [s. n.],
1900), pp. 447 – 448.
213 Verney and Dambmann, Ibid., p. 451, and Great Britain, Accounts and Papers 1910, vol.
103, "Beirut".
214 Great Britain, Accounts and Papers 1909, vol. 89, "Beirut".
215 Great Britain, Accounts and Papers 1909, vol. 129, "Damascus," and Ibid. 1908, vol. 117.
216 Great Britain, Accounts and Papers 1909, vol. 98, "Jerusalem"; Ibid., 1913, vol. 95; Great
Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Morgan to Secretary of State, 11 August
1910," (FO 195/2351), and Gilbert, Jerusalem: Rebirth of a City.
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التعليم - 4

قبلالتعليمحولأرقاملديناتتوافرجدًا، والمنخفضًااإلقليمفىالتعليمىالمستوىكان
كانوافمن. 1914عامإلىبالنسبةمختلفاألمر، ولكنالعشرينالقرنمنالثالثينات
فىيكنلم – ذلكمنأكبركانواأوالعاشرةبلغواممن – والكتابةالقراءةيعرفون
هذهبلغت1932عاموفى. بالمائة5منأكثرالعراقبالمائة، وفى25منأكثرسوريا
جمهوريةأنحاءبقيةفىذلكمنأقلكانتحينبالمائة، على60لبنانجبلفىالنسبة
بالمائة،37النسبةسوريا، بلغتدولةوفى. بالمائة53اإلجماليةالنسبةكانتحيثلبنان

فىبالمائة42و، دمشقسنجقفىبالمائة45، اإلسكندرونفىبالمائة49بينوتراوحت
كلفىبالمائة18و، الفراتإقليمفىبالمائة20و، حلبواليةفىبالمائة37و، حمص

بالالذقية، ولكنخاصةأرقاملديناتتوافروال. الجزيرةفىبالمائة3و، وحماهحورانمن
نصفوالكتابةالقراءةيعرفنالالتىالنسوةكانتعاموبشكل. منخفضةكانتأنهاالبد
إلىتشير1930عامأرقام، فإنحالأىوعلى. 217تقريبًايعرفونهاالذينالرجالعدد

.العاشرةسندوناألطفالالستبعادالثلثبمقدارتزادأنيجبثم، ومنالسكانجملة
سنمن (المسلمينالذكورمنوالكتابةالقراءةيعرفونمننسبةكانتالفلسطينيينوبين

بالمائة72النسبةكانت (بالمائة3النساء، ومن1931عامبالمائة25) فوقوماالسابعة
بالمائة73واليهود، للذكوربالمائة93و، لإلناثبالمائة44والمسيحيينالذكوربين

التىاألولىواألرقام. األردنفىاإلنخفاضبالغةكانتالنسبةأن، والبد218)لإلناث
يقرأونمننسبةأنإلى، وتشير1947عامجاءتالعراقفىعليهانعولأنيمكن

الذكوربيننسبتهافقط، وكانتبالمائة11بلغت) فأكثرسنواتخمسسنمن (ويكتبون
.بالمائة3واإلناثبالمائة11

المبشرينأحديذكر1845عامففىسوريا، فىالتعليمعنمبكرةمالحظاتوتتوافر
بينالبالغينالذكورمنيقرأونمنعدديتراوح "أنهالمارونيةكسروانفىاألمريكيين

عامحلبوفى. بكثيرذلكمنأقلتعلمنالالتىالنساءعددالسكان"، ولكنوثلثربع
أنالنادرمن "ولكنالعربيةويكتبونيقرأونالمسيحيينالذكوراألوالدبعضكان1848

217 Himadeh, comp., Economic Organization of Syria and Lebanon, pp. 11 – 12.
218 Himadeh, comp., Economic Organization of Palestine, p. 36.
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القرىأنالبريطانىالقنصلكتب1875عاموفى". والكتابةالقراءةتستطيعفتاةتجد
يستطيعالذىالوحيدالشخصكان "والالذقيةطرابلسبينالساحلىالسهلعلىالواقعة
الذىالالذقيةأوطرابلسلصرافالمقيموالمندوبالقريةشيخهو – بعامة – القراءة
سكان "أنباورنغ، قرر1839عاموفى. 219"مقدمًامحاصيلهاويشترىالقريةيمتلك

مضىأحسن"، ولكنه – عامبشكل – بعامة، وحالتهممصرسكانمنتعلمًاأكثرسورية
إلىالعامةالحاجةضوءفىيتحققأنيمكنالتعليمفىالعامةالرغبةتقديرإن: "قائًال

،حلبأودمشقفىللكتببائعًاأجدلمأننىحتىضئيلةكانتالتىسوريافىالكتب
".لبيعهاالمخطوطاتنسخطريقعنالعيشكسبباستطاعتهميعدلمالكتبةأنوعلمت

.220سورياإلىطريقهاعرفتمصرفىطبعتالتىالكتببعضأنغير

قراءةيتعلموناألطفالكاندينية، حيثمدارسللمسلمينالمتاحةالمدارسوكانت
أحياءمنحى "فىالمدارسهذهمنواحدةتوجد، كانتباورنغيذكرهلما، ووفقًاالقرآن

أنيمكنمرتبة، ولكنأعلىدينيةمدارسهناككانتكما. الرئيسيةالمدنفى" المساجد
الذىالقاهرةفىاألزهرحالةمنالتعليمىنظامهامستوىنخفاضاومدىطبيعتهانتبين
حديثتينمدرستينالمصريونفتتحاوقد. 221اإلسالمىالتعليمىالنظامقمةيعدكان

تلميذًا،450وتضمحلبفىتلميذ، واألخرى600تالميذهاعددبلغدمشقفىإحداهما
أحد، كتب1845عاموفى. الشاممنالمصريينإنسحاببعدمنهماأىتبقلمولكن
عدا، فيمافلسطينمنمكانأىفىللبناتمدرسةأرلم: "األمريكيينالدينرجال

219 Tibawi, American Interests in Syria: A Study of Educational Literary and Religious Work,
p. 118; France, Ministère des affaires étrangères, correspondance commerciale,  "Despréaux
to Guizot, 18 March 1848," (Alep), vol. 31, and Great Britain, Accounts and Papers 1875,
vol. 95, "Beirut".
220 Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, pp. 105 – 110, and Tibawi, Ibid., pp. 66 – 71.
221 James Heyworth – Dunne, An Introduction to the History of Education in Modern Egypt
(London: Luzac and Co., [1939]), pp. 41 – 84, and Abdul – Latif Tibawi, Islamic Education:
Its Tradition and Modernization into the Arab National Systems (London: Luzac, 1972), pp.
19 – 50.
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بالدسائرفىاألعباءيتحملونوالجمالوالحميرالبروتستانتية، فالنساءاإلرساليةمدارس
.222"الشرق

إلىترجعالتىرومامعالوثيقةللصالتنتيجة، إذالتعليمفىحظًاأوفراألقلياتوكانت
العديدة،الرهبانوكلياتمطابعهموالكاثوليكللموارنةعشر، كانالسادسالقرن

.وحلبدمشقفىوجودلهاكان، ولكنلبنانفىأساسًاقامتالتىاإلبتدائيةوالمدارس
عاموفى. وبيروتوالقدسودمشقحلبفىمدارسولليهودلألرثوذكسكانكذلك
لتوفيرالتيسيراتبتقديم "دمشقفىواألجنبيةالوطنيةاإلكليريكيةالمدارس، قامت1879
ولكن ... رمزيةبأقساطأومجانيًاإماالمسيحيين)، وجعلته (لجميعاإلبتدائىالتعليم

.223"نوعأىمنتعليمدونحاًال، تركتأفقركانتربماالتىاليهوديةالطائفة

إيطاليةوكانت (الفرنسيسكان: األجنبيةاإلرسالياتمدارسهناك، كانتذلكإلىوإضافة
1875عام، وفى1831عامبعدلبنانفىاليسوعيون، والفرنسيونفلسطينفى) أساسًا

كثيرةمدارسالكاثوليكياتالراهبات، وأسستبيروتفىيوسفالقديسجامعةفتتحواا
عامبيروتفىلهممدرسةأولاألمريكيون، فأنشأالبروتستانتهؤالءوتبع. للبنات

.1850عاميافافى، وأخرى1849عامالقدسفىمدرسةالبريطانيون، وفتح1824
81و، القدسقنصليةدائرةفىبريطانيةمدرسة22هناك، كانت1887عاموبحلول

تلميذة، وكان3281وتلميذًا2093ومدرسًا، 249فيهابيروتقنصليةدائرةفىمدرسة

222 Bowring, Ibid., pp. 107 – 108; Tibawi, Ibid., p. 64; John Price Durbin, Observations in the
East, Chiefly in Egypt, Palestine, Syria and Asia Minor, 2 vols. (New York: Harper and
Brothers, 1845 – 1847), vol. 2, p. 22, and C. T. Wilson, Peasant Life in the Holy Land (New
York: [n. pb.], 1906), chaps. 5 – 7.
223 Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 74, "Damascus"; Philip Khuri Hitti: History
of Syria: Including Lebanon and Palestine, 2nd ed. (London:Macmillan;New York St.Martin's
press,1957),pp674-677,Lebanon in History(London: [n. pb.], 1957), pp. 453 – 470; Iliya F.
Harik, Politics and Change in a Traditional Society: Lebanon, 1711 – 1815 (Princeton, N. J.:
Princeton University Press, 1968), pp. 160 – 166, and

أعدادهاويذكردمشقفىالمدارسيصف، حيث120–118الفيحاء، صدمشقفىالغناءالروضة، كتابقساطلى
.فيهاالدراسةونظام
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المدارسمنالعديدتأسيسوبعد. 224الدروزأوالمسلمينمنالتالميذمنكبيرجانب
بعدفيماسميتالتىوهى1866عامالبروتستانتيةالسوريةالكليةاألمريكية، أقيمت

.225بيروتفىاألمريكيةالجامعة

لبنانفىأوًال، ثمفلسطينفى1882فىعملهاالروسيةاألرثوذكسيةالمدارسوبدأت
عددوسوريا، تجاوزلبنانفىمنهامدرسة77هناك، كانت1905عاموسوريا، وفى

قياموعند. تعليمهمالستكمالروسياإلىخريجيهابعضتلميذ، وذهب9000تالميذها
كانكما. وبيروتفلسطينفىألمانيةبروتستانتيةمدرسة14هناككانتاألولىالحرب
الثانويةالمدارسبعضوكانت. القدسفىالجيدةاليهوديةالمدارسمنالقليلهناك

واألسقفالفرنسية)، وبرمانا (وحلبعينطورةمدارسمثلالمستوىرفيعةاألجنبية
الروسية)، والمدرسة (األمريكية)، والناصرة (وحلباإلنكليزية)، والرملة (جوبات

.226القدسفىاإلسرائيليةواألليانس، بيروتفىللبناتالبروسية

العامالتعليمقانونبصدورالتعليممجالفىنشاطًاأكثردورًاتلعبأيضًاالحكومةوبدأت
عامدمشقواليةفىالتعليمىالوضعالفصلهذامن) 11 (النصويبين. 1869227فى

1880عامفى، ولكندمشقبمادةلمقارنتهابحلبخاصةمادةلديناتتوافر، وال1885

224 Tibawi: American Interests in Syria: A Study of Educational Literary and Religious Work,
pp. 32 – 33; British Interests in Palestine, 1800 – 1901: A Study of Religious and Educational
EnterPrise (London: Oxford University Press, 1961), Passim, and Great Britain, Public
Record Office, Foreign Office, "Moore to white, 20 July 1887," and "Eyres to White, 7
February 1887," (FO 195/1581).
225 Stephen Beasley Linnard Penrose, That they May Have Life: The Story of the American
University of Beirut, 1866 – 1941 (New York: Trustees of the American University of Beirut,
1941), Passim.
226 Derek Hopwood, The Russian Presence in Syria and Palestine, 1848 – 1914 (London:
Oxford University Press; Oxford: Clarendon Press, 1969), pp. 136 – 137, and Great Britain,
Foreign Office, Syria and Palestine, Handbooks prepared under the direction of the Historical
section of the Foreign Office; no. 60 (London: H. M. Stationary Office, 1920), pp. 53 – 56.

:فى1900–1838بينفيماالقدسفىاألخرىالتعليميةوالمؤسساتالمدارستأسيستواريخمتابعةويمكن
Gilbert, Jerusalem: Rebirth of a City, pp. 29, 58, 106, 140, 172 and 204.

:إنظراليهودية، المدارسمنوغيرها
K. Grunwald, "Jewish Schools under Foreign Flags in Ottoman Palestine," in: Ma'oz, Studies
on Palestine during the Ottoman Period, pp. 164 – 174.
227 Andreas M. Kazamias, Education and the Quest for Modernity in Turkey (London: Allen
and Unwin, 1966), Passim, and Stanford Jay shaw and Ezel Shaw, History of the Ottoman
Empire and Modern Turkey, 2 vols. (Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1977),
vol. 2, pp. 111 – 113 and 249 – 252.
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بنتًا، باإلضافة55وولدًا120تضمأجنبيةكاثوليكيةمدارسخمسالمدينةفىتوجدكانت
لليهودتلميذًا، ومدرستين980ضمتعينتابفىأخرىمدارسثانوية، وثالثكليةإلى

لثالثمائةتتسعداخليةثانويةمدرسةحلبفىفتتحتا1890عاموفى. تلميذًا80ضمتا
،، والقدس، وبيروت، والشامحلبوالياتفىتوجد، كانت1895عاموفى. 228طالب
6700ولد، 42.200 (مسلمتلميذ48.900ضمتإبتدائيةمدرسة1562الزور، ودير

29والذكور، منجميعًاكانوامسلمتلميذسبعمائةضمتإعداديةمدارسوثمانىبنت)، 

.تقريبًاالذكورمنكانوامسلمًاطالبًا2150ضمت) ثانوية (رشديةمدرسة

250وتلميذ، ألف19ضمتإسالميةمدارس710حلبواليةفى، وجد1907عاموفى

عاموفى. تلميذ2000ضمتيهوديةمدرسة30وتلميذ، 8000ضمتمسيحيةمدرسة
5900تالميذهاعددبلغحكوميةمدرسة89) دمشق (الشامواليةفىيوجد، كان1909

500، المسلمينمن500بينهممن (تلميذآالفأربعةضمتطائفيةمدرسة131وتلميذ، 

فى1100 (تلميذ10.500ضمتأجنبيةمدرسة89والمسيحيين)، منوالباقىالدروز، من
مدرسةإفتتاحتم1903عاموفى. 229)المسيحيةالمدارسفىوالباقىاليهوديةالمدارس
.230طالبًا38ضمبصفدمشقفىالطب

تلميذ،29.500، فبلغ1913عامالدولةمدارسفىاإلبتدائيةالمدارستالميذعددوزاد
مدارساألرقامهذهتتضمنوال. 231الخاصةالمدارسفىتلميذألف51هناكوكان

،232لبنانجبلفىمدرسة330هناك، كانت1900عامففى. لبنانجبلومدارسالمساجد
المدارسفىالتالميذعددبلغ1924عاموفى. تلميذألف20تالميذهاعددكانوربما

وفىألفًا53الخاصةالمدارستلميذ، وفى8000اللبنانيةالجمهوريةفىالحكومية
228 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Population of Aleppo Vilayet, 28
August 1880," (FO 195/1305), and Great Britain, Accounts and Papers 1892, vol. 82,
"Aleppo".

:إنظر، التفاصيلمنللمزيد229
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Long Worth to O'Conor, 15 April
1907," (FO 424/212), and "Devey to Grey, 13 September 1909," (FO 424/221).
230 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Richards to O'Conor, 10 December
1903," (FO 195/2144).
231 McCarthy, The Arab World, Turkey and the Balkans, 1878 – 1914: A Handbook of
Historical Statistics, pp. 117 – 127.
232 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Lebanon," (FO
195/2075).
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الحكومية،المدارسفىألفًا25األرقامكانتسورياتلميذ؛ وفى7000األجنبيةالمدارس
نحوأنفترضنااوإذا. 233األجنبيةالمدارسفىالخاصة، وألفينالمدارسفىألفًا27و

15عامًا، فإن12وأعوام7سنبينكانوامنهمنسمةألف560نحوأوسورياسكانثمن

25الذكورنسبة، وبلغت1913عامبالمدارسلتحقوااالدراسةسنفىاألطفالمنبالمائة

وفلسطينسورياوكانت. واليهودالمسيحيينالتالميذمناألكبرالقسطبالمائة، وجاء
بلغالتىصحافتهاجيد، وبتطورتعليمىبنظامتحظى – األوسطالشرقبمعايير – ولبنان

.1914234عامفصليةأوشهريةمجلة20وأسبوعية15ويومية، صحيفة50عددها

مدارسهأيضًالهكانفقد. حظًاأقلكان – المستوىبهذاحتى – العراق، فإنكلوعلى
الشيعيةالعناصرمنالطالبوكربالء، وتجتذبالنجفكلياتفىقمتهاتبلغالتىالدينية
إرساليةللدومينيكيانوكان. حديثةمدارسغالبًاهناكتكنلم، ولكن235العراقخارج

مدحتإفتتح1870عاموفى. الكاثوليكمنمحدودلعددالتعليموفرت236الموصلفى
فىبالمدارسقائمةالبريطانىالقنصللناقدم1885عاموفى. حكوميةمدرسةأولباشا

عسكرية،مدارسثالثبغدادفىيوجدكانأنهفذكر. 237تقريرهضمنهاالعراق
والعربية، ومدرسةوالفارسيةالتركيةيتعلمونتلميذًا260تضمانبتدائيتاناومدرستان

أيضًاهناكوكانت. التركيةباللغةتعليمهميتلقونتلميذًا30ومدرسينعشرةفيهاثانوية
والعربية،والفارسيةالتركيةيتعلمونتلميذًا120تضمانبتدائيتانامدنيتانمدرستان
مدرسةهناك، كانتالخاصالتعليممجالوفى. تلميذًا69تضمصناعيةومدرسة

عامإسرائيلية، تأسستأليانس، ومدرسةللبناتوأخرىلألوالدفرنسيةكاثوليكية

233 Matta Akrawi and R. D. Matthews, Education in Arab Countries of the Near East
(Washington, D. C.: American Council on Education, 1949), p. 351.

–1913األدبية، المطبعة: بيروت (ج4العربية، الصحافةطرازى، تاريخدىفيليب: إنظر، التفاصيلمنللمزيد234
)، و1932

Maurice Pernot, Rapport sur un voyage d'études (Paris: [s. n., s. a.]), pp. 228 – 229.
:إنظر، المعلوماتمنللمزيد235

Roy P. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet: Religion and Politics in Iran (New York:
Simon and Schuster. C1985), passim.

.الفصلهذامن1ثالثاً، النصالقسم: إنظر236
237 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Table of Public Educational
Institutions," (FO 195/1509).
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عددتراوحواحدةحكوميةمدرسةهناكالبصرة، كانتوفى. أرمينية، ومدرسة1864238
كلفىللبناتوأخرىلألوالدوطنيةكاثوليكيةومدرسة. تلميذًا40 – 30بينتالميذها

مدرسةهناك، كانتالموصلوفى. تلميذًا30فيهايهوديةتلميذًا، ومدرسة40منهما
مدرسة25فيهاتلميذًا، وكان522فيهماإبتدائيتانومدرستانتلميذًا81فيهاإبتدائية

الاألرقاموهذه. تالميذ110تضملليهودواحدةتلميذًا، ومدرسة1513تضمللمسيحيين
مدرسةإفتتاح، تم1896يونيو / حزيرانوفى. المساجدمدارس – طبعًا – تشمل

منأوروبيينتالميذوعشرةعراقيًاتلميذًا26بهاإلتحقبغدادفىبروتستانتيةبريطانية
 /األولتشرينفىبالمدرسةلإللتحاقآخرينتلميذًا61أسماء، وسجلتوالبناتالبنين
فىالبروتستانتيةاإلرسالياتتديرهاأخرىبنينمدارسهناكوكانت. التالىأكتوبر

عاموفى. بغدادفىللبناتإبتدائيةمدرسة، أنشئت1898عاموفى. 239والبصرةالموصل
240"العسكريةالمدارسإلىقضاء، إضافةكلفىإبتدائيةمدرسةللحكومةكان "1913

.والبصرةوالموصلبغدادفىللمعلمينمدارسوأنشئت

تالميذعدد، بلغ1913عاموفى. بغدادفىالحقوقمدرسةإفتتحت، 1908عاموفى
160هناككانتتلميذًا، كما472اإلبتدائيةتلميذًا، والمدارس818الثانويةالمدارس

بينمنكان). بنتًا756وولدًا، 5899 (تلميذًا6655ومعلمًا321فيهاإبتدائيةمدرسة
.الموصلفىتلميذًا2134والبصرة، فىتلميذًا950وبغداد، واليةفىتلميذًا3571هؤالء
.241تلميذ8400العراقيةالحكومةمدارس، ضمت1920عاموفى

:فىالتفاصيلإنظر238
Grattan Geary, Through Asiatic Turkey: Narrative of a Journey from Bombay to the
Bosporus, 2 vols., Franklin Square Library; no. 34 (New York: Harper and Brothers, 1878),
vol. 1, pp. 132 – 133.
239 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatch of 1 June 1896," (FO
195/1935), and Zeigler, "A Brief Flowering in the Desert, Protestant Missionary Activity in
the Arabian Gulf, 1889 – 1978," pp. 4 – 7.
240 Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, p. 316.

فىالتعليم، تاريخالهاللىالرازقعبد: إنظر، التفاصيلمنوللمزيد. الفصلهذامن15ثالثاً، النصالقسم: إنظر241
Akrawi and)، و1959األهلية، والنشرالطبعشركة: بغداد (1917–1638، العثمانىالعهدفىالعراق

Matthews, Education in Arab Countries of the Near East, p. 139.
:إنظر، 1912عامفىالفرنسيةبالمدارسيتعلقفيما

Pernot, Rapport sur un voyage d'études.
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واحدمسلمسوىالموصلفىيوجديكنفلم. ضئيًالالتعليمىالتطورهذاتأثيروكان
لعل. "243الموثوقةالمصادرذوىمنالعيانالشهودألحدووفقًا. 242أجنبيةلغةيعرف
10إلى، وصلتالمدنسكانمنبالمائةنصفًاكانت1850عامالقراءةيعرفونمننسبة

عدافيماالمقروءةالموادأوللكتبإنتاجأومطبوعاتهناكتكن، ولم1900عامبالمائة
 –الجيشوضباطواألطباءالمحامون – المهنيونوحظى... الضحلةالرسميةالجريدة
مجاالتأوروبا، وفىفىبهالمسموحالمستوىدونتخصصاتهمفىمعرفىبمستوى
، أوذلكمنشئثمةيكنلم – الزراعة، الهندسة، االقتصاد – األخرىالتطبيقيةالمعرفة

".الغالبفىشئالثمةكان

المعيشةومستوىالقومىالدخل - 5

معلوماتتظلسوريافىالقومىالدخلمنالفردنصيبتجاهاحولمعلوماتأىإن
إالنعرفالالمعيشة، ألننامستوىعنالمعلوماتشأنكبيرة، وكذلكدرجةإلىمبدئية
،الدخل، وتوزيع، والسكانوالصناعىالزراعىاإلنتاج – الرئيسيةمحدداتهاعنالقليل
مثلالباحثينوبعض. التخمينأواإلفتراضقبيلمنإال – الخارجيةالتجارةوحتى

تسببالذىالمدقعالفقرإلىرونيشيشيلشر، ، وشاتكوفسكى، وشوفالييهسمليانسكايا، 
إلىتستندالتىالمقوالتتلكمثل، ولكن244التجارةميزانعجزنتيجةالسكاننقصفى

القرنأربعيناتإلىبالنسبةصحتهاحتمالامنالرغممقنعة، علىليستالذهبيةاألرصدة
وجودحولالمناقضةوالمقولة. 1880245عامإلى1865عاممنعشر، والفترةالتاسع
إلىإقناعًاأكثرتبدو246الخارجيةالتجارةفىالكبيرةالزيادةنتيجةاألوضاعفىتحسن

242 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Notes on the City of Mosul," (FO
195/2308).
243 Longrigg, Four Countries of Modern Iraq, pp. 21 and 316.

.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر244
245 Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 226 – 247;
Dominique Chevallier, "Western Development and Eastern Crisis in the Mid – Nineteenth
Century," in: William R. Polk and Richard L. Chambers, eds., Beginnings of Modernization
in the Middle East: The Nineteenth Century, Publications of the Center for Middle Eastern
Studies; no. 1 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1968), and Linda Schatkowski –
Schilcher, "Ein Modelfall Indirekter Wirtschaflicher Durchdringung: Das Beispiel Syriens,"
Geschichte und Gesellschaft, no. 1 (1975).

.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر246
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بال)،ذاتالمحصولفىزيادةوجودعدممع (المزروعةالمساحةفإتساعما، حد
.الزراعىاإلنتاجفىملحوظةزيادةإلىيشيران247النقديةالمحاصيلإنتاجفىوالتوسع

،1835عامإلى1833عاممنالفترةفىقرشمليون11 – 10منالعشورعائدكانوقد
منتصففىمليونًا35نحوالثقيلة)، ويبلغالضرائبفترةوهى (المصرىالحكمخالل

فىمليونًا65و، 1904عامفىمليونًا54و، 1898عامفىمليونًا46، وحوالىالسبعينات
قدالقمحأسعارالفترة، فإنتلكخاللتقريبًاتضاعفواقدالسكانكانولما. 1910248عام

اإلنتاجمنالفردنصيبأنذلكمن، ويبدو249الضعفمنيقربماإلىإرتفعت
.سنويًابالمائة0.5يعادلبماأوالفترةخاللبالمائة50بنسبةزادقدالزراعى

فىكما – سوريافىاليدويونالغزالونوكان. نادرةالصناعىباإلنتاجالخاصةوالمادة
منذحادًاتناقصًاإنتاجهم، وتناقصاآللىالغزلمنافسةعنعاجزين – البلدانمنغيرها

الجديدالوضعمعالتوافقعلىقادرينالنساجونأخرى، كانناحيةومن. 250العشرينات
إنتاجبدأثمومن. 251األخرىالبلدانفىحدثمانحوالمستورد، علىالغزلمستخدمين
تناقصقدكانأنبعدبسرعةالسبعيناتبعدأخرىمرةالزيادةفىالقطنيةالمنسوجات

كالصابوناألخرىالصناعيةالمنتجاتبعضإنتاجإزدادكذلك. ملحوظًاتناقصًا
السكانيةالزيادةواكبالصناعىاإلنتاجأن، يبدوحالأيةوعلى. 252السياحيةوالبضائع

.دونهايكونأنالمحتمل، ومنالفروضأحسنعلى

المالية،، والتجارة، واألعمالكالنقلالقطاعاتبعضإنتاجأنعمليًاالمؤكدمنأنهسوى
، وكذلكالسكانزيادةفيهاالزيادةفاقتوالسياحة، قدكالتعليمالمتنوعةاألخرىوالخدمات

.الحكومىالقطاعإلى، بالنسبةاإلحتماالت، بكلالحالكانت

.الكتابهذامن6ثالثاً، النص، والقسمالخامسالفصلمقدمة: إنظر247
.الكتابهذامن7ثانياً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر248
.الكتابهذامن1ثانياً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر249
:فىالعثمانىاإلنتاجتقديراتإنظر250

Seveket Pamuc, "The Decline and Resistance of Ottoman Cotton Textile, 1820 – 1913," in:
Explorations in Economic History ([n. p.: n. pb.], 1986).

.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر251
.نفسهالمصدر252
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فإذا). 20 (النصفىالمبينةالقومىاإلنتاجإجمالىتقديراتخاللمنآخرمدخلوثمة
على، نحصلركلنتصويباتعتبارناافىلندخلبالمائة10بنسبةروبينتقديراترفعنا

السنة)،فى (شلناتوعشرةإسترلينيةجنيهاتثمانيةمنقليًالأعلىللفرددخلمتوسط
الفرددخلمتوسطيقدرالذىإلديمتقديرمعيتفقوهذا. أمريكيًادوالرًا42يعادلماأى
اإلمبراطوريةإلىبالنسبةدوالرًا45تعادلماأى1913عامتركيةاتلير10.5بـ

رتفاعابعدالقدرهذاالبلدانحققتوقد. 253مصرإلىبالنسبةدوالرًاالعثمانية، وخمسين
.سوريافىمماثلةزيادةيعنىقد، مماالسنواتمنعقودعدةعبرالقومىللدخلمستمر

فيهايقولوالتى، ذلكقبلأوردناهاالتى، باورنغمقولةاستعادةأخرى، يمكنناناحيةومن
معكانالتحسنولعل254"أفضلالعموموجهعلى – بمصرمقارنة – سورياأحوالأن

.محدودًاذلك

علىيعتمد) 4 – 2 (رقموالجدول. الحقيقيةاألجورتجاهافىيتمثلآخرمؤشروهناك
،1858 – 1840األعوامبينفيماأنه)، ويبين19 (النصفىالواردةاألرقاممتوسطات

تكاليفتزدلمالمرة، بينماونصفمرتيننحواألجورمعدلإرتفع1914 – 1910و
األجورفىبينةزيادةيعنىوهذا. 255الضعفمنبأقليبدو، إالماالمعيشة، على

كانتوربماتركياحالةمعتتماشىوالزيادة. العاديينوالعمالالمهرةللحرفيينالحقيقية
الحقيقيةاألجورفىالزيادةأنإلىيشيرالفتراتبعضفىالتدهوركانوإن. 256منهاأقل
الزيادةيبدو، تواكبمااألجور، علىتكنلمالوقتذلك، فحتىالسبعيناتبعدجاءتقد
األجورإنخفاضعنالبريطانىالقنصلذكرهمامعتتفقالمالحظاتوهذه. األسعارفى

النصفىالقسمينبينوالمقارنة. 257والسبعيناتالستيناتأواخرفىالعامةالكسادوحالة
مالدينايتوافرالكانولما. والسبعيناتالثالثيناتبينفيمااألحوالتدهورإلىتشير) 6(

253 Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 6 – 7; Eldem, Osmanli
Imperatorluğunun Iktisadi Şartlari Hakkinda bir Tektik, p. 305, and Bent Hansen, "National
Product and Income for Egypt ca. 1800 to 1913," (University of California, 5 March 1974).
254 Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, p. 105.

.الكتابهذامن2ثانياً، النص، والقسمالسابعالفصلمقدمة: إنظر255
256 Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 37 – 43, and K. Boratav [et
al.], "Ottoman Wages and the World Economy," Review, vol. 8, no. 3 (1985).

.الفصلهذامن7ثانياً، النصالقسم: إنظر257
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الطبقاتحسابزداد، علىاقدالقومىالدخلمنالعملنصيبأناإلعتقادإلىيدعو
منالفردنصيبفىمماثلةزيادةإلىتشيرالحقيقية، قداألجورفىالزيادةاألخرى، فإن

.1914258 - 1880األعوامبينفيماالقومىالدخل

)4 – 2 (رقمجدول
سوريافىاإلسميةاليوميةاألجور

)1840 – 1914(

الزمنيةالفترة
العمل

العاملالتجارةالبناء
العادى

العامل
الزراعى

المتوسط
التقريبى

1840 - 1849100100100100100
1850 - 1858103127111165127
1873 - 1878146211195-184
1900 - 1914253-292278274

.الفصلهذامن19ثانياً، النصالقسمإنظر: المصدر

عنمادةلديناتوجدفال. ندرةأكثرالمعيشةمستوىفىبالتغيراتالمتعلقةوالمعلومات
فقد. مغزاهلهواسعنطاقعلىتستهلكسلعثالثإلىالوارداتتجاهاالغذاء، ولكن

جنيهآالفوثمانية (1837 – 1836عامفىجنيهألف14منالسكروارداتقيمةزادت
ألف136و، 1877 – 1873األعوامفىجنيهألف72إلى) 1846 – 1844العامينفى

،البنإلىوبالنسبة. 1913عامفىجنيهآالف607و، 1897 – 1893األعوامفىجنيه
ألفًا89وللثالثة، ألفًا48وللثانيةألفًا20واألولىللفترةجنيهألف12األرقامكانت

للثانية،ألفًا93و، لألولىألفًا17كانتاألرزإلىوبالنسبة. لألخيرةألفًا127وللرابعة، 
إنخفضقدالثالثالسلعسعرأنذلكإلىأضف. لألخيرةألفًا218وللثالثة، ألفًا64و

الفقربالتساوى، وكانموزعةالبالدثروة، كانتاآلنعليههىمماأفقراألرضكانتعاماً، عندما40أو30منذ"258
المدنالرى، وفىماءيتوفرعندماوالخضروالفواكهوالدبسوالجبنالخبزعلىيعيشونالفالحينومعظم... إنتشاراًأقل

العادية، بينمااألوقاتفىبارةمقابلعليهاالحصوليمكنالتىوالزيتونالفواكهوبعضالخبزعلىيعيشونالمزدحمة
:إنظر". رخيصمطعمفىمتنوعةلوجبةالمبلغهذاضعفيكفى

Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 74, "Damascus".
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.سابقةلفتراتأرقاملديناتوجد، وال1913 – 1873األعوامبينفيمابالمائة50بنسبة
.259الملبوساتوفرةأيضًاتعنىقدوالغزلالقطنيةاألقمشةمنكلوارداتفىوالزيادة

فىالقرىمنالكثيرفى، وأيضًاالمدنبعضفىالجديدةاألحياءفىاإلسكانوتحسن
التغيراتمناستفادت – بيروتمثل – المدن، وبعضفلسطينفىالقرىوبعضلبنان

.قبلذىمنأكبربصورةاألمنوالمجاعة، واستقرالطاعونحدوثوقل. الجديدة
.سورياأنحاءمعظمفىالمواصالتشأنكانأكبر، وكذلكبقدرميسورًاالتعليموأصبح

استقل، ثمبغلظهرعلىالبترونإلىقريتهمنالمقدسىأنيسإنتقل، 1897عامففى
المدرسةإلىأخرىعربة، ثمعاليهإلىالقطارركبهناك، ومنبيروتإلىعربة

كلهاالمسافةيقطعأنعليه، كانسنواتببضعذلكوقبل. 260الغربسوقفىالداخلية
وفى. الحياةسبلتيسيرإلىاألجنبيةالمنتجاتبعضإدخالأدىكذلك. البغلظهرعلى
كبيرنطاقعلىيستخدم "النفطأندمشقمنالبريطانىالقنصل، يكتب1900عام

1903عام، وفى261"الطهىألغراضيستخدمالميسورينبيوتمنكثيرلإلنارة، وفى

.262"جيدةكانتحولهاالطرقألنحلبفىشائعة، أصبحتالدراجات "أنزميلهالحظ

باستخدامكبيرًاتغيرًاوالوسطىالعلياللطبقاتالمعيشيةاألحوالناحية، تغيرتومن
تقوم "كانتالصغيرةالالذقيةمدينةوفى. الطابعاألوروبى، والمسكن، واألثاثالمالبس

.زبائنهاإلىالكتالوغاتبإرسال – فصلكلبدايةفى – باريسفىالكبرىالمحالت
يساوىماعلىتحتوىالبريديةالطرودمنطردًا536المدينةإلىوصل1913عاموفى
تقدمُاأن) 1904عام (دمشقفىالبريطانىالقنصلوالحظ". المالبسمنفرنكألف30

تقدممالحظة، يمكننفسهالوقتوفى: "السابقةعامًاالعشرينخاللحدثقدمحدودًا
فىبعامةالبالدأهليعكسهاأفضلحياةفىالرغبةفى – محدودًاكانوإن – واضح
قتناءافىالرغبةفىهذاوينعكس. الريففىذلكمنأقلبدت، وإنريببالالمدن

259 Mohammad Said Kalla, "The Role of Foreign Trade in the Economic Development of
Syria, 1831 – 1914," (Ph. D. Dissertation, American University, Washington, D. C., 1969),
pp. 79 and 266 – 271, and Pamuc, "The Decline and Resistance of Ottoman Cotton Textile,
1820 – 1913".

.160)، ص[.ت. ن.، د. د]: بيروت (الزمان، معالمقدسىالخورىأنيس260
.الفصلهذامن18ثانياً، النصالقسم: إنظر261

262 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Quarterly Report, 26 April 1900,"
(FO 195/2075), and Great Britain, Accounts and Papers 1904, vol. 101, "Aleppo".
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إعتادواالتىتلكمنأفضلنوعياتعلىالحصولفىالرغبةاألوروبية، وأحيانًاالسلع
أنالنادرمنكانأربعأوسنواتثالثوقبل. "السلعهذهبينالدراجاتعليها"، وتأتى

الطلب، ويزداددمشقفىدراجة150نحو[1910]اآلنيوجدمنها، ولكنواحدةترى
.263"عليها

،القومىاإلنتاجتجاهاتحديدالسهلمنندرة، ولكنأكثرالعراقفىالخاصةوالمعلومات
إرتفعت) أرقامعنهاتتوفرالتى (1913 – 1911و1868 – 1864األعوامبينففيما

267ضعفًا، والشعير16، والقمحقبلمنعليهكانتماأضعافسبعةالتمورصادرات

الزيادةكثيرًاتجاوزتالزراعىاإلنتاجفىضخمةزيادةوجودذلكويعنى. 264ضعفًا
تقملمبالتأكيد)، كمايزدفلم (الحرفىاإلنتاجتدهوروربما. الضعفبلغتالتىالسكانية
كانتاألهمية، وكذلكمحدودالحديثالنقلوكان. عمليًامحلهلتحلحديثةصناعات
الحكومىالقطاع، ولكن265وكربالءالنجفإلىبالحجمنهاتصلاماعدا، فيماالخدمات

الدخلمنالفردنصيبيكونأنالمحتملمن، يبدوالعموموجهوعلى. تساعًااحقق
.زداداقدالقومى

يكونأنالمؤكدفمن266العراقفىاألراضىملكياتتوزيععتبارناافىأخذناوإذا
ذهب، كماالقومىالدخلمنكبيربنصيبفازواقدالقبائلوشيوخاألراضىمالكو
التىالسلعاستيرادفىالكبيرةالزيادةعلى، قياسًاولكن. وغيرهمالتجارإلىآخرنصيب
فقد. الجماهيرمعيشةمستوىفىأيضًارتفاعاهناك، كانواسعنطاقعلىتستهلك

جنيهألف81، إلى1870 – 1864األعوامفىجنيهألف14منالسكروارداتزدادتا
19بمقدارأى، 1913 – 1910األعوامفىجنيهألف263و، 1899 – 1894األعوامفى

، وعشريناألولىالفترةفىآالفأربعةكانتالشاىإلىبالنسبةالمقابلةواألرقام. ضعفًا
تشيرالمتاحةواألرقام. أضعافخمسةزادأنهأىاألخيرة، فىألفًا21والثانية، فىألفًا

263 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Consul General Beirut, 1 April
1914," (FO 368/1140); Great Britain, Accounts and Papers 1905, vol. 93, "Damascus," and
Great Britain, Accounts and Papers 1911, vol. 97, "Damascus".

.511–510، ص1958–1864االقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىاالقتصادى، التطورحسن264
.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر265
.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر266
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القنصل، يقول1899عامففى. 267والشاىالسكرأسعارفىشديدنخفاضاإلى
بالتأكيد،يتزايداستهالكهالقهوة، ولكنمحلحلقدالشاىأنالقوليمكنال: "البريطانى

الضخمةالوارداتوتشير. 268"الهندىالشاىأنواعأرخصعلىإالطلبهناكوليس
اإلتجاه، إلىالمحلىاإلنتاجفىالتدهورمعدلمنأكبركانتأنهاالبدالتىللمنسوجات

الثانية، وإلىفىجنيهالمليوننصفإلىاألولىالفترةفىألفًا39منإزدادت، إذنفسه
أىإليناتقدمالالمتاحةضعفًا، واألرقام26يعادلماأىاألخيرة، فىجنيه1.002.000

.269المنسوجاتأسعارعندالالت

)5 – 2 (رقمجدول
*بغدادفىاليومىالكسبأواألجور

السنةالمهنة
1855187019081911

12 - 108 - 11.257.5 – 13.56.75 – 10.7خباز
60 - 4030 - 820 - 5.م. غنجار
8 - 75 - 35 - 2.72نجارصبى
20 - 22.51515 – 711.25نحاس

20 - 2015 - 15.7515 – 166.75إسكافى
30 - 2020 - 22.515 – 10.76.75 – 8سمكرى

11 - 98 - 11.258 – 4.5.م. غفالح
60 - 4030 - 18.م. غ10بناءمعلم

30 - 1614.5 - 8.م. غ.م. غ (**)طباخ
14.5 – 812 - 6.م. غ.م. غ (**)منزلخادم

13.5 – 6.55.5 – 4.م. غ.م. غ(**)ممرض

.متاحغير = م. العشرية، غوكسورهبنس = الوحدة(*) 
.30علىمقسوماًالشهرىاألجر(**) 

Great Britain, Public record Office, Foreign Office, (FO 83/337); Great: المصادر
Britain, Accounts and Papers: 1909, vol. 98 "Baghdad,"and 1912-1913 vol.100

"Baghdad" and James Felix Jones, Memoirs (Bombay: Bombay Educational
Society's Press, 1875), pp. 346 – 351.

.643–462و539–538، صنفسه، المصدرحسن267
268 Great Britain, Accounts and Papers 1900, vol. 96, "Barsa".

.الكتابهذامن) 7–3 (رقم، والجدولالثالثالفصلمقدمة: أيضاًإنظر؛ نفسه، المصدرحسن269
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بعضفىكبيرةكانتالتى – األجورفىالزيادةإلى) 5 – 2 (رقمالجدولويشير
 –1870األعوامبينفيما– البعضفىمعدومةأواآلخربعضهافى، وضئيلةالحرف

تتعلقالتىالمتاحةالوحيدةالمعيشة، والمادةتكاليفعنأرقاملديناتتوافروال. 1908
غيرالسنتينجانبًانحيناوإذا. 270بغدادفىوالشعيرالقمحبأسعارالخاصةهىبذلك

مغزىذىطفيفتغيرإلىتشيراألسعارهذه، فإن1913وسنة1870سنةمثلالعاديتين
إزدادت، 1913 – 1908األعواموفى. العشرينالقرنوأوائلالستيناتأواخربين

تعليقاتوكانت. 271الفعليةاألجورأيضًازدادتاملحوظة، كمازيادةاإلسميةاألجور
العملتكلفةزيادةللفترةالمميزةالمالمحمن: "أنهااألرقامهذهعلىالبريطانىالقنصل
قدالطبقاتجميعمعيشةتكلفةأنويبدو... حولهاومابغدادفىالماهروغيرالماهر

التجارىالنشاطزدياداإلىترجعاألجورفىالزيادةكانتوربما. موازيةبدرجةرتفعتا
ومن. معهالعامالرخاءجلبهاالتىالراحةمستوىرتفاعااألخيرة، والقليلةالسنواتفى

جانبمنالعملعلىالمحتملأوالحقيقىالطلبذلكفىساهمتالتىاألسباب
والمستمرالتدريجىبغداد، والتوسعحديد، وسككالرافدينرىمشروعمثلمشروعات

للخدمةوالمسيحييناليهود، وإخضاعبالمضخاتالرىاستخدامنتيجةالزراعةفى
".اإلجباريةالعسكرية

أضعافالثالثةأوالضعفينأحيانًاكبيرة، فبلغتزيادةالمساكنإيجاراتزادتوقد
علىتؤثراإليجاراتوزيادة. الماضيةالقليلةالسنواتفىعليهكانتماإلىبالنسبة
الوقودوندرةالجديدةالمساكنعلىالطلبإلىترجعالرئيسيةواألسباب... الفقراءإسكان

.272الطوبصناعةفىالمستخدم

كانت1894عامالموصلفىاإلسميةاألجورأنتبينالتىاألرقامبعضشيلدزلناوتقدم
:273ذلكمن، وتستنتج1845عامفىمنهاأعلى

.الكتابهذامن14رابعاً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر270
:إنظرتركيا، فىللتطوربالنسبة271

Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 37 – 38.
272 Great Britain, Accounts and Papers 1912 – 1913, vol. 100, "Baghdad".
273 Sarah Shields, "An Economic History of Nineteenth – Century Mosul," (Ph. D.
Dissertation, Chicago University, 1986), pp. 80 – 81 and 98 – 99.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة90

السكراستهالكفىالسريعةالمتزايد، والزيادةأوالمتواصلاللحماستهالكإن"
يبدو،مااألجور، علىأنشكوال. المعيشةمستوىرتفاعاإلىيشيرانأنهمايبدو

عانواقدالعمالبعضكانالغذائية، وإنالموادأسعارفىالزيادةلتواكبرتفعتا
الثالثةاألنواعوأنفق. عالهأالجدولمننتبينكماالحقيقيةأجورهمفىنقصًا
عامالقمحعلىاليوميةأجورهممنأقلقدرًااألمرحقيقةفىالعمالمنجميعًا

".1858عامنفسهاللكميةيدفعونهكانواماإلىبالنسبة1894

يتقاضونالحديديةالسككعمالأنالموصلفىالبريطانىالقنصلكتب1911عاموفى
عشرةاليومفىالجملإيجارطبيًا"، وكانأجرًايعدذلكوكان "اليومفىقروشعشرة
10 – 7منيتقاضونالترعإحدىعمالقصير، كانبوقتذلكوبعد! أيضًاقروش

النيةتجهتا، والعمالمنالكافىالعددعلىالحصولالصعبمنيوميًا، وكانقروش
بغدادفىالقنصلذكر1912عاموفى. 274األجورلتحسينطلبًااإلضرابإلىالعمالبين
شركةتنفقهكانتمانتيجةماحدإلىالمحليينللسكانالشرائيةالقوةإزدادتقد "أنه

بغداد،حديدسككشركةالرى، وكذلكمهندسىعلىأجورمنجاكسونسيرجون
استخدامنتيجةالزراعةفىالتوسععنالناتجةالدخلفىاليوميةالزيادةذلكإلىوأضف
.275"بالنفطتعملالتىبالمضخاتالرى

قيمةرتفاعاإلىالمتزايدالرخاء، أدى1905عامبعدوبخاصة – 1900عاممنوإبتداًء
الرخاء "إلىيعودذلكفىالسببخارجها، وكانترتفعبغداد، وظلتفىالعقارات

غيرفىاالستثماراتعلىالفائدةسعراليهود، وهبوططائفةبينالتجارى، وبخاصة
.276"المنقولةغيرالملكيات

274 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatches from Greig, 12
September and 8 November 1911," (FO 195/2369).
275 Great Britain, Accounts and Papers 1914, vol. 95, "Baghdad".
276 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatch from Lorimer, 27 October
1911," (FO 195/2369).
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إفتتاحجيدة، وتمطرقشيدتفقد. "بكركوكتتعلقأيضًامتفائلةأخرىمالحظةتردكما
وإشتريتالبلدية، مستشفىهناك، وكانالحرفبعضيتيممائةلتعليمصنائعمدرسة
.277"منهاالمزيدشراءالميكانيكية، وطلبالزراعيةاآلالت

بدرجةسوريا، ولكنفىحدثمانحو، علىاالستهالكعلىاألوروبىالطابعوغلب
السنويةحاجتهملشراءكبغدادمدينةمنالبدويقتربعندما "أنه1885عامولوحظ. أقل
واألسلحةوالشوكوالسكاكينالخزفيةاألطباقعلىللحصولاستعدادهمالتمر، يبدونمن

يعرفهاالالتىاألشياءمنللتصدير، وغيرهاصنعتالتى، والساعاتالصنعاألوروبية
الخشبية،القصاعمنبدًالالطعاملتقديمالزنكمنالمصنوعةالقصاعواستعملت. آباؤهم

البدوبيوتإلىالطريقتعرفالمتواضعالذوقذاتالمنزليةاألدواتزالتوال
.278"الحساءأوعيةمثلالمستقرين

مختلفمناألوروبيةالمصنوعاتعلىالناسإقباليتزايد: "279بالمدنيتعلقماوفى
تقليد) 1: (إلىأساسًاذلكويرجع. إنكليزيةوليستأوروبيةوطرزها، وأذواقهاالسلع

فىتتعاملالتىإستانبولومتاجرالسوريةللمتاجربغدادفىفروعإقامة) 2، (األتراك
جانبمنوالتركىالفرنسىباألدباإلهتمام) 3والفرنسية، (والنمساويةاأللمانيةالسلع

".األوروبيةالمصنوعاتبعضرخص) 4، (الطبقاتمختلفمنالمتعلمين

الندرةبالغةباإلنكليزيةالمعرفة "أنغريبًا، يبدوالبريطانىاالقتصادىالنفوذضوءوفى
.280"بغدادسكانكبيرمنعددالفرنسيةيتحدثلتركيا، بينماالخاضعةالعربيةالبلدانفى
بواسطة "، وفندقين1911281عامبغدادفىسينمادارإفتتاحبأوروباالتأثرعالماتومن

ليس، ولكناألوروبيينبعضبيوتفىخدمًاكانواالذينالشرقيينالمسيحيينبعض
.282"األولىالدرجةفنادقمنفندقبينهما

277 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Honey to Lowther, 7 July 1912,"
(FO 424/231).
278 Great Britain, Accounts and Papers 1886, vol. 65, "Baghdad".
279 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secrets, "Report … by Georges Lloyd,"
(IOPS 3/446, 1908), p. 9.
280 Great Britain, Accounts and Papers 1906, vol. 129, "Baghdad".
281 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, " 4 September 1911," (FO 195/2369).
282 Great Britain, Accounts and Papers 1914, vol. 95, "Baghdad".
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الحياةأساليبتخاذاواألوروبيةالمشروعاتلتشجيعمضادًاعامًالهناكأنغير
المحادثةسجلتفقد. 283البريطانىالتدخلمنالخوففى، تمثلالعراقفىاألوروبية

ضحك: "284ولكوكسوضعهاالتىالرىمشروعاتمعارضىأحدمع1909عامالتالية
تتكررسوفمصرنفسها، فمأساةالقديمةالقصةأنهاجيدًانعرفإننا: وقالإبراهيمبير
العمالمنألفًا25خدماتتتطلبالتىالرىمشروعاتأوًالتبدأ. العراقفى

تكنلمماثمارهاتؤتىاألرضجعليمكنالأنهفجأةيكتشفثم. الهندمنوالمزارعين
الغرضهذاولتحقيق. أرباحًاتحققالتىاألسواقإلىاإلنتاجفائضلتصديروسائلهناك
أوآالفالهنود، عشرةمنالمزيداستخدامذلكويعنى. الحديديةالسككإقامةمنالبد

، ألنالمالمشكلةتأتىثم. وغيرهاالحديديةالسككفىكمستخدمينألفًاعشرخمسة
".معسرةالتركيةالحكومة

الحكومةوتقدم. إنكلترامنقرضبتدبيرإذنعلىولكوكسوليمالسيريحصلعندئذ
الرىمشروعاتوإنجازالقرضتدبير، ويتمالمالالبريطانىالشعبأوالبريطانية
ويصبح. أبدًاالقرضيسددوالالظهورفىجديدةمشروعاتوتبدأ. الحديديةوالسكك
، ويصبحاإلحتالل، فيتمالعراقمنمقربةعلىتقعضروريًا، والهندالعسكرىالتدخل

.أخرىمصرالعراق

.الكتابهذامن8رابعاً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر283
284 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Confidential Memorandum by A. R.
B.," (FO 195/2310).

.الفصلهذامن13ثالثاً، النصالقسم: أيضاًوإنظر
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سوريا: ثانياً

1840 – 1831المصرىالحكمتحتسوريا - 1

العملةإصالح - أ
منفضيةكيسوخمسمائةألفالنقودسكمنطلبهأنباشاإلبراهيمسبقماإلىيشير
فكرقدبأنهينبئه، ثمالشامبرفىالمتداولةالنقودلقلةتالفيًاالعشرةوذواتالخمسةذوات

والسكةاإلستنبوليةوالسكةاألوروبيةالسكةقيمبينالتفاوتجراءمنالبالدأصاببما
الغاليةالعيارالعاليةالمصريةالسكةتصديرمنالطمعذوىبعضيأتيهالمصرية، لما

ينظرواأنوغيرهمالمجلسأعضاءكلفقيمتها، وأنهبفرقاستئثارالخارجإلىالقيمة
نتيجةعنمذكراتهمتسفرلمولكنمراتبعضتذاكرواالنقود، وفعًالتنظيمأمرفى

الجنابعمدولذلك. جزئىضررمنالخزينةيصيبماعلىالكليةالخسارةآثرواكأنهم
علىالمختلفةالفضيةالنقودتضربأناستشارةبغيرفأمرهابخانهالضرإلىالعالى
ناقصةأىالديلونأساسعلىالمختلفةالذهبيةالنقود، وعيارالفرنسىالريالأساس

فىمصلحةألحديكونالذهبها، حتىأوفضتهامنالمائةفىأربعةبمقدارجميعها
يبعثكى، ضربتالتىالمسكوكاتمنبنماذجباشاإبراهيمإلىيبعثهووها. إخراجها

إبراهيمليتولىبالدفاتروبالنقودالخاصةبالدفاترإليهوسيبعث. بهاالخاصةبالدفاترإليه
حديثًا،إليه" دارالخزينة "أرسلهاالتىكيسوخمسمائةألفمنالمطلوبالنقودسكباشا
الفضيةالقطعإال، اللهمالمقررينوالقيراطللعيارحائزةالمذكورةالنقودتكونأنعلى
منمقدارًازادهاباشاإبراهيمأرادإنالقديمة، فهذهأمثالهامنقليًالأصغرأخرجتالتى

.285سكهاعنجملةتجاوزأراد، وإنالنظامىالحجميبلغهاالنحاس

لبنانفىوالفحمالحديدمناجمتنميةمحاولة - ب
هذاصهر، ويقترحاللبنانىالحديدصهرعنأفندىعارفمحمدإليهرفعهتقريرًايقدم

.المعدنهذابصهرلبنانفىالمعدنيينإلخفاقنظرًابوالقفىالحديد
،، عابدينم1835مايو / أيار24 / هـ1251محرم25باشا، إبراهيمباشا، إلىعلى، محمد4058الوثيقة: "إنظر285

فهمهاعلىيساعدوماالشامبوثائقبيان: المصريةالملكية، المحفوظات، محققرستمأسد: فى،" 22، رقم212سجل
.10–9، ص3)، مج1943–1940األمريكانية، ، المطبعةبيروت (مج4الكبير، علىمحمدمقاصدويوضح
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قامأنه" الدروزجبلفىالمعدنناظر "أفندىعارفمحمدالقائمقامتقريرمنويستدل
منبالقربالحديد، ومنجموبزبدينقرنايلفىالحجرىالفحممناجمتفتيشية، فزاربدورة

تسفرالحجرى، فلمبالفحمالشويرىالحديدلصهرالتجارببعضالشوير، وأجرى
.286مرضيةنتيجةعنهذهتجاربه

والضرائباألرضملكية- ج
هذهمعظم، وإنالشامبرأراضىجميعتملكالالحكومةأنيفيدالعالىلألمرإمتثاًال

تعشيرها"،أمرأصحابهايتولىوأوقافوزعاماتوتيماراتشخصيةممتلكات "األراضى
من، فهنالكاألراضىجميعفىواحدأساسعلىتستوفىالالشامبرفىاألعشاروإن

ثم. الخمسأوالسدسأوالسبعأوالثمنأوالتسعيستوفونالبعضبالعشر، ولكنيكتفى
يقومونالقرى، وهمهذهمنالعشرماللتحصيلالموظفينبعضتعينالحكومةأنيقول

أقسامًاالمحصوالتتقسموإنمااألعشارتستوفىالالجهاتبعضوفى. "والكيلبالوزن
بالنسبةالخبراءيقدرهاالعشرعنبدًالفيصلىبإسممقاديرمنهاتؤخذثممتساوية، ومن

السالفةالمقاديرمنهاتؤخذالتىالقريةأهالىأسماءقيدوبعد. القريةمحصوالتإلى
األهالىالحكومة، يحملإلىآلتالتىالمقادير، وذكرالمحصوالتأصنافالذكر، وبيان

القرىمناآلخرالبعضإنويقول". وتسلمتكالحيثالشؤونإلىالمحصوالتهذه
منهاتؤخذالقرىوثمة "نقدًامنهقسمويدفعأعالهالمشروعالوجهعلىالعشرماليؤدى
.287"مقطوعبإسمالقدرمعلومةالمالمنمبالغمنهاتستوفىوإنماغالل

،، عابدينم1836نوفمبر / الثانىتشرين / هـ1252شعبان، غرةبكسامىإلىباشا، إبراهيم4783الوثيقة: "إنظر286
.172، ص3، مجنفسهالمصدر: فى،" 277، رقم254سجل

،م1837يناير / الثانىكانون14 / هـ1352شوال5، بكسامىإلىباشاشريف، محمد4850الوثيقة: "إنظر287
.188–186، ص3، مجنفسهالمصدرفى،" 351، رقم254، سجلعابدين
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)6 – 2 (رقمجدول
"التسريح "مالمن" بالمتحصل "كشف

بعدالصافى
المصارف

مصارف
وغيرهماهيات

المتحصلإجمالى

غروشبارةغروشبارةغروشبارة
17إبتدىمنمدةعنيافا143008512955493306401

لغاية51سنةاألولىجمادى
52سنةاألولىجمادى27

كاملةسنة
المذكورةالمدةعنصيدا311782000000311782

مصارفدونمنأعاله
والطنطورةوحيفاعكا17298341ي3295045143296

كاملةسنةوعتليت
القعدةذى15منصور623511711801324691

القعدةذى25لغاية50سنة
51سنة

إبتدىمنمدةعنبيروت2162177276133868311
51سنةاألولىجمادى17

سنةاألولىجمادى27لغاية
52

المذكورةالمدةعنجونية29103193724212612741
أعاله

كاملةسنةمدةعنطرابلس16534060032301656636
كاملةسنةمدةعنالالذقية4220513119023523953
29792859ى047691452523714ى

"التسريح "مالمن" المتحصل "))، بـ6 – 2 (رقمالجدولإنظر (كشفًاكلههذابعدويقدم
ربيعبتدىامنغزةتسريحمنالمتحصلأما: "بالحرفنصههوهذامعينةجهاتعن

ماهياتبارة12وغرشًا125768، 1252سنةاألولربيعلغاية1251سنةالثانى
37وغرشًا121353المنصرفبعدمنوالباقىبارة15وغرشًا1414ومصروفات

بعدبلغتقدالشامبرسواحلفىالتسريحرسوممنالمتحصلةالمبالغإن". "بارة
بدأالذىوالقالالقيلمصدركانآنفًا، ولمابيانهجاءمانحوعلى769145المصروف
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ولئنحدةعلىالموانىهذهأسماءذكرتالمذكورة، فقدالموانىهواإلفرنجطوايفمن
الكشفلوصولنظرًاأنهالصدد، إالهذافىعتراضابغزة، اإلفرنجمنيظهرلم

".علمًابهماوتحيطوالتتفضلوافقطوالمقدارالكميةبيانإلىعمدت، فقدبهمالخاص

الجماركإدارةتنظيمإعادة- د
:288يلىكماالجديد"، وهوالترتيب "نصالرسالةهذهيتبع

باإلدارةعمًالالعالىالقصرفىإجتمع، 1253سنةالمحرم5المصادفاإلثنينيومفى
صددفىالرأىتداولواحيثالمذكرةهذهذيلفىأسماؤهمالمبنيةالكرامالذواتالسنية
.الموضوعهذافىاستصوبتالتىاآلراءبيانيلى، وفيماللجماركترتيبوضع

وذوىالعقالءلدىالمحققمنأنهكما – والعوامالخواصلجميعالواضحمنكانلما
األسباباستحصالإلىمنصرفةالخديوىالعالىالجنابأفكارجلإن – البصيرة
والعجزة، وأنالفقراءبأيدىاألخذعلىوالبرايا، عاملةالرعاياحالتحسينإلىالمؤدية
فىالمقررمنكانالعباد، ولماوإسعادالبالدترقيةفىمحصورةالكريمةآمالهجميع
والبنادر، حيثالموانئجميعفىالداخليةالتجارةبضائعمنجمركأخذالحاضرالوقت
، فإنالجماركمنجمرككلإلىوصولهاعندالموادهذهعنالجمركيةالرسومتدفع

بهاشملطالماالتىالفياضة، والشفقةالرحمةمنبهتصفالمانظرًاالعالىجنابه
الرسوماستيفاءبإلغاءترتيببوضعالكريمأمرهأصدروالفقراء، قدوالشعبالرعية

والحجازوالشامالمصريةاألقطارفىالقائمةوالبنادرالموانئفىمكررةالجمركية
أولالتاجربلغماإذاواحدة، حتىمرةالرسومهذهباستيفاءواإلكتفاء، كريتوجزيرة
 –واحدةمرة – بضاعةمنيحملهعماالجمركىالرسممنهاستوفىبندرأوميناء

أنغيرمنيختارهاالتىالجهةإلىذلكبعديقومأنيمكنه، حيثتخليصتذكرةوأعطى
الكريمة،اإلرادةبهذهوعمًال. التذكرةتلكيحملدامماهناكجمركىكرسمشئأىيدفع
وجوهالمجلستصفحوقد. الكرامالرجالبعضقوامهمجلسالعالىالقصرفىعقد

:التاليةاإلجراءاتتخاذا، واستصوبالموضوعهذافىالرأى

،255، سجل، عابدينم1837أبريل / نيسان26 / هـ1253محرم8، بكسامىإلىبكباقى، 4949الوثيقة: "إنظر288
.224–221، ص3، مجنفسهالمصدر: فى،" 16رقم
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التجار،إراحةإلىأوًاليرمىالموضوعبهذاالخاصالخديوىالعالىالجنابأمرأنبما
أخذهاالمعتادالجمركيةالرسومتخفيضبسببالواردةالبضائعأثمانتخفيضإلىوثانيًا
األهالىرفاهيةفىيزيدأنشأنهمنالعامالخيرىالعملهذاأن، وحيثالبضائعهذهعن

:الغايةهذهإلىالمؤديةالتاليةالطرقإتخاذيتطلباألمروالرعايا، فإن

األقطارجماركوجدة، منالبحروينبعودمياطورشيداإلسكندريةجمارككانتلما
تستوجبالحالة، فإناألصولمنمعتبرةأىأصلية، جماركهىوالحجازيةالمصرية

وكتبةنظارمنبهاعمااألخرى، فيستغنىالجماركأما. هىكماالجماركهذهإبقاء
تكونوالسويسالقصيرمحافظىمنكللدىواحدكاتببإبقاء، ويكتفىومستخدمين

هذينإلىببضائعهميأتونالذينالتجاربيدالتىالتخليصتذاكرعلىاإلطالعمهمتهما
الرسوممنهاستوفيت) رفتية (تخليصتذكرةيحملالتاجرثمةكانإذا، حتىالميناءين
أن، وحيثسيلغىالخطةلهذهتبعًابوالقجمركألنونظرًا. بضاعتهعنالجمركية

يجبوالرفاهية، فإنهاليسرلألهالىيوفرأنهذابأمرهيقصدالخديوىالعالىالجناب
ورشيدواإلسكندريةالقديمةومصربوالقفىالجمركيةالرسومتستوفىأالهذهوالحالة
فىلبيعهاالتجاراألهالىيحملهاالتىالمصرىالقطرمنتجاتعنوالسويسودمياط
فيهيعينأيضًا، وأنالقديمةمصرجمركيلغىأنيجبأنهكما. الجهاتهذهأسواق
إلىيعهد، وأنالسودانمنتردالتىبالبضائعالخاصةلإلجراءاتفقطوكاتبناظر

همااللذينالفتوحوبابالنصربابجمركىبشؤونالقديمةمصرفىسيقيمالذىالناظر
موانىجماركأما. تخليصتذاكربدونالبرطريقعنتصلالتىالشامية، البضائعممر
واإلسكندرونةوالالذقيةوطرابلسوبيروتوصيداوصوروعكاوحيفاويافاغزة

الرسومكانتولما. تبقىأن، فيجبالشامىالقطرجماركمنوأضنةوطرطوس
قاعدةعلىمستوفىجمركفيهايؤخذالواإلسكندرونةالالذقيةميناءىفىالجمركية
جرتمرورية)، وقد (بإسمالمالمنالشئبعضمنهايستوفىاألخرى، وإنماالجمارك

وصولهالدىالميناءينهذينإلىالواردةالبضائععنالجمركيةالرسوماستيفاءالعادة
حلبجمركإبقاءيتطلباألمر، فإنهناكالجمركيةرسومهاتستوفى، حيثحلبإلى

منإليهتصلالتىوالبضائعالموادعنالجمركيةالرسومفيهتستوفىلكىهوكماأيضًا
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جمارك، وإلغاءتخليصتذاكربدونواألناضولبغدادمنواإلسكندرونة، أوالالذقية
عنالجمركيةالرسوماستيفاءعدميجبأنهوكما. وحماهوحمصوالخليلونابلسدمشق

سلفتمانحوعلىالمصريةوالبلدانالموانىفىتباعالتىالمصريةالمحصوالت
الشاميةالبلدانمنتجاتعنالرسومهذهتستوفىأاليجب، كذلكإليهاإلشارة

.البالدتلكداخلفىتباعالتىومحصوالتها

فىيوجد، والالملتزمينبمعرفةتدارالشاميةالبلدانفىالجماركجميعألنونظرًاهذا
هذهتدارأنمنالبدأنهالحكومة، وحيثقبلمنمعينونموظفونالجماركهذه

علىتقفأنللحكومةيتسنىحتىالحكومةبواسطةالسنةأولمنإعتبارًاالجمارك
التىالجماركفىالموظفينمنالكافىالعددتعيينيتطلباألمروإيراداتها، فإنشؤونها
هذهفىموافقة، فتعطىبشروطلتزامهاافىيرغبمنثمةكانإذا، أماتلغولمأبقيت
أكثرأووكاتبناظريعينأنويجب. الشروطهذهعلىإلتزامهافىالراغبينإلىالحالة
،، والخليل، ونابلسدمشق: وهىجماركهاألغيتالتىالجهاتمنجهةكلفىكاتبمن

يمرونالذينالتجاريحملهاالتىالتخليصتذاكرعلىلإلطالع، وذلكوحمصوحماه
تلكأصحابهايحملالالتىالبضائععنالرسوم، واستيفاءالجهاتتلكمنببضائعهم
.التذاكر

15قدرهارسومعنهايستوفىموادثمةأنألفىالجماركتعريفةأمرالمجلسبحثولما

األخرىالموادبعضرسوم، بينماأقلأوذلكمنأكثرعنهايستوفىالمائة، وأخرىفى
علىكلهاتسيرالالجهاتجميعفىالجماركأنالمائة، كمافى4الـأو3الـتتعدىال

صنفعنجمركيًارسمًاالمائةفى10تستوفىالجماركبعضواحدة، فبينماقاعدة
وهناك. نفسهالصنفهذاعنالمائةفى5تستوفىاألخرىالجماركببعض، إذامعين

إلىبالنسبةالرسومتستوفىالطرود، وأخرىإلىبالنسبةالرسومتستوفىجمارك
استيفاءوجوبرؤىقدكانولما. القطعإلىبالنسبةالرسومتستوفى، وغيرهااألحمال
بسببالرسوماستيفاءفىتباينثمةيكونأنالبداهةمنفقط، وكانواحدةمرةالرسوم

بعضفىناقصةذاكإذالرسومتؤخذواحدة، حيثقاعدةعلىالجماركجميعسيرعدم
يعالجأنالضرورىمنأصبحمنها، فقداآلخرالبعضفىزائدةتؤخذ، بينماالجمارك
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علىالجماركإدارةمنالموجودةالغايةألننظرًاأيضًا، وعليهالناحيةهذهالمجلس
رواجها،إلىالمؤديةالسبل، وتسهيلالجهاتجميعفىالتجارةإنماءهىواحدةقاعدة

لألصولوفقًاالجمركيةعالقاتهمحيثمنالمساواةقدمعلىالتجارجميعومعاملة
منالتجارينالهمابسببالمرتجىالرواجإلىبالتجارةيسيرالذىاألوروبية، األمر

استيفاء، وجوبهذه، والحالةالمجلسرأى، فقدالمشروعهذاطريقعناآلتيةالمنافع
المائة، ويستوفىفىماقدريخصصواحدة، حيثوتيرةعلىالجماركجميعفىالرسوم

، فهووالنقصالزيادةموضوعأما. واحدنظامعلىالجماركجميعفىالمعينالقدر
،تساهلمنالداخليةالتجارةتنالهماجميعألنونظرًا. فقطالداخليةالتجارةعلىمنصب
الرسومإلىبالنسبةيرىالمجلسفإنواألمةالملكرقىفىالطيبأثرهلهسيكون

علىلداخليةاالتجارةأى – اإلسالميةبالبلدانالخاصةوالبضائعالموادعنالجمركية
إدارةتحتالتىواألمصاراألقطارفىالقائمةالجماركإلىتردالتى، التعميموجه

األمربادئفىوالبضائعالموادهذهأمثالتثمنأن – منهاتصدرأوالخديويةالحكومة
المائة، وفىفى3أنواعها، ختالفاعلىذلكبعدعنهايستوفىوأن) الدارجبالسعر(

الرسميدفعأن، وأرادبضاعتهبهاثمنتالتىالقيمةقدرعلىالتاجريوافقلمإذاماحالة
مرةبضاعتهعنرسمأىاستيفاءعدم، معمنهذلكقبولبضاعة، وجبالجمركى
.آنفًاذكرمانحوعلىأخرى

إبقاؤها،يجبكريتجزيرةفىالجماركأىالمجلسلدىالمجهولمنألنهونظرًاهذا
الذكر، حتىالسالفةالجهةإلىالموضوعهذاإحالةوجوبرؤىإلغاؤها، فقديجبوأيها

.آنفًاالمبينةالخطةعلىوتسيروتعالجهفيهتنظر

توقيعات
غالىباسيليوس- المصريةالحساباتمدير
مختارمصطفى- المدارسديوانناظر
الباقىعبد- الملكيةشورىناظر

حبيبمحمد- الخديوىالديوانمأمور
شريفمحمد- الشامحكمدار
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العملةتصدير - هـ
التىالنقودبشأنقبًالعليكمعرضماعلىبناءفيهطلبتمالذىدولتكمخطابتلقيتلقد"

التىالنقودنوعنبين، أنالخارجإلىإرسالهاإلىواألهالىاألوروبيينمنالتجاريعمد
هذهسعربينإليها، والفرقيرسلونهاالتى، والجهةالخارجإلىالتجارهؤالءيرسلها
،دولتكمخطابوصولأثروعلى. إليهاترسلالتىالجهاتفى، وسعرهاحلبفىالنقود
هذهيرسلونإنهم: يقولعلىاألمر، فرداستوضحهحلبحكمداربكإسماعيلإلىكتبت
أنهمأوروبا، أوإلىحوالةهناكمنترسلحيثسعاتهمبواسطةاألستانةإلىالنقود

بيانًاخطابهمععينًا، وأرسلهىأوروبا، كماإلىالبخاريةالسفنإحدىعلىيرسلونها
لعرض، توطئةطيهمنالمذكورالبيانأقدموإنىواألستانة، حلبفىالنقودبأسعار
وأوروبيةعثمانيةعملة11تتضمنقائمةذلكيلى" (الخديوىالعالىالجنابعلىاألمر
7 – 6بنسبةأعلىكانتحيثإستانبولفى، 1253شعبان21فىالعملةأسعارعن

).اآلخربعضهافىفقطبالمائة2 – 1ومنبعضهافىحلبفىعنهابالمائة

باألستانة، وأسعارهاأعالهالمشروحةاألصنافهىالتجاريرسلهاالتىوالمعاملة
صحبةبحرًاالثانيةأوروبا، والجهةبالدإلىاألستانةمنبوالسفىتبدلأعالهمشروحة
.289والوزنالعيارعتبارابالبالدبتلكأوروبا، وأسعارهابالدإلىالنارمراكب

العملةتنظيممحاولة- و
برفىالمتداولةالعملةأسعارتحديدفىعلىمحمدأوامرلتنفيذالفاشلةمحاوالتهبعد

الصارمةالعقوباتالقاهرة)، ويشرح (بالمحروسةبهاالمعمولنفسهابالمعدالتالشام
فوجدنا: "... ، يقولذلكيخالفلمن" والتعذيرالضرب "واستعمالهبالتجارأنزلهاالتى

وماأيضًاوضايقنافشددناالقديمةأسعارهاحسببالمعاملةسالكةوالناسهوكمااألمر
قتضىاالعمد، فالتجارعلىهووسلوكهابالمعاملةالعمدةحيث، ومنالبتهنتيجةصلح

أسعارحكمالمعاملةسلوكمنالزم، وأنهبالخطاب، وضايقناهممنهماألغلبجمعنا
ألجلبينهممستحسنةرابطةلهايعملواأنبتسليكها، فيلزمالعمدةهمحيث، وإنهالتنبيه

،م1838يناير / الثانىكانون17 / هـ1253شوال19، بكسامىإلىباشاشريف، محمد5257الوثيقة: "إنظر289
.314–313، ص3، مجنفسهالمصدر: فى،" 302، رقم255، سجلعابدين
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ويتداولوايتذاكرواأنهمعلىطرفنامننصرفوااو. لهماألذيةحصولمنسلوكها، أولى
منوختمأمضاوستينبإثنينعرضلناقدمواذلكوبعد. ويعرفونالذلكالرابطةبعلم

:فحواهيتضمنالشامتجارعمد

والمشاكالتبالديونبعضهممنالناسيتخالصوامعلومةلمدةالمهلةاسترحامهمأوًال، 
استحسنوابعدهإنهم، ثمالتنبيهحسبالسلوكيحصلالمذكورةالمدةوبإنتهى، بينهمالتى

بتعاطىأسبابهامنحصرةالبلدةأنأوًالهىالتىالحالواقعةعنباألعراضالتجاسر
أصناف، واستجالبوأطرافهالتركلبرتصريفهمعمدةالذىوالقطنىاألالجةكارصنعة
، والربعيةالممدوحىالذهب، وهىالجهاتبتلكالسالكةالجديدةمنبدلهجديدةمعاملة

القبضعمدةهمأنهموبما. وأرباعهم، وأنصافهمبشلكوقمرى، التيلكالظريفة، وريال
، ولذلكبهمالمتاجرةعنالتجارمتناعامن، فالبدأقيامهمتنازلتبالبلدة، فإذاوالصرف

.العالمأحوالتتوقف

هذامعمدةوبعدواألستانةأوروبابالدإلىاستجرارهامتداومالقديمةالمعلومةثانيًا، إن
.منابهاتنوبمعاملةيوجديعودوجودها، والوندرةضعفيظهراالستجرار

الجزوية،للمصارفاتهم، إذ، وربع، ونصفغرشمنالفضيةالصغارالقطعثالثًا، إن
إلىينسحبواقيمتهم، فبنزولوالعاموالخاصواألصنافالفقرافتراجا، وبهموالتكاميل

والمضايقةالغدر، ويحصلبالتنبيهقيمتهمتنازللزيادةوجودلهميعود، والسلوكهممحل
.بمقامهمخالفهميستعملماوجود، وعدمبفقدهم

المعاملةالستجالبكافيةأهاليهاصناعاتالتىأوروباكبالدليستالبالدهذهرابعًا، إن
،غشبالضربهامنصافيةمعاملتهمأصلمضايقة، حيثلهميحصلجهة، والكلمن

حسبالمعاملةسلوكباجرااألمريصدربدوالكانإذاولذلك. بالعمومالمعدلمتساوية
شئبأيديهميوجدال، وحيثأحوالفتقاراوإضمحاللالرعاياللعباد، فيحصلالتنبيه

ولذلك. إضمحاللهممعخرابهميقبلأن، وحاشاوالخرابللعدمحالهمفيئولبهيتعاملوا
الفقرا، ومنعمعاشحالليسلكاألصلىمسراهاحسبالمعاملةسلوكيبقىأنيسترحموا

.وخرابهمفتقارهما
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ببرالبالدبكافةبهاوالعطااآلخذالسالكالمعاملةأن، وحيثأعذارهمهكذاوجدناوحيث
سلوكعلىحتمًاضايقناهمقليلة، وإذاالمصريةاألستانة، والمعاملةمعاملةهىالشام

أنهميقال، ويبقىضمحاللاوسقامةيحصلبعدفيماأنهمنيخشىالتنبيهحسبالمعاملة
.الستماعهاصغىأحد، ومالهمتحصلالتىالخرابأنواع، وأوضحواعذرهمشكوا

بهذالحضرتكمنحررلحينما، اآلنمجاوبتهمعنصفحًانضربأنعندنافاستحسن
العرضحالضمنهاالشقة، ومرسلينهذهبتحريربادرناولذلك. الجوابويحضرالشأن
العرضمناسبًا، تقديموجدتمإنمطالعتهمبعد، لكىالمذكورينالتجارمنالمتقدم

للحججحرفيًانصًاغالبًايتضمنالمرفقحالوالعرض. (290"الخديويةالسنيةلألعتاب
منعددبينهمكان، ولكنالمسلمينمنتاجرًا62الـمعظموكان. أعالهالمذكورة

).واليهودالمسيحيين

األهليةالصراعاتتكاليف - 2

1860 – 1845لبنان
الموارنةدعاءاتاب، تتعلقالخمسالدولممثلىإلىالعالىالبابمنموجهةمذكرة(

).الفرنسيةإلىالتركيةمنترجمة - 291القمرديرإدارةإلىوموجهة. والدروز

العالىالبابإلىرفعالذىصيدا، مشيرباشاأسعدالسيادةصاحبرسائلاآلنتلقينا
المجلسحققهحسبما – الدروزضدلبنانبجبلالموارنةدعاءاتاإن. التاليةالترتيبات
إدعاءاتأخرىناحيةمنوللدروز) للكيسقرشًا500 (كيسألف16تبلغ – المؤقت
تتوفرالالدروزأنالمفهوم، مناإلدعاءاتمقداركانومهما. كيس2600تبلغمقابلة
تصفيةتتمأنيجبثمومن. كيسألف16مبلغحتىدفعمنتمكنهمالتىالوسائللديهم

:التالىالنحوعلىاإلدعاءات

الدروزيقومأنبالموارنة، علىلحقتالتىالخسائرتسويةتكلفةكيسألف16الـتعتبر
غيركانتأممخبأةكانت، سواءحوزتهمفىأنهايعتقدالتىالمسروقةالبضائعبإعادة

،م1839فبراير / شباط2 / هـ1254القعدةذى17باشا، حسينإلىباشاشريف، محمد5667الوثيقة: "إنظر290
.472–469، ص3، مجنفسهالمصدر: فى،" 295، رقم256، سجلعابدين

291 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 1845, 406/8, 406/10, 406/11).
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تعادقيمتها، فسوفمننقصوماعليهااالستيالءمنذاستخدمتالتىالسلعأما. ذلك
التقريبىالتقديريمثلالذىكيس2600الـمبلغويخصم. الراهنةلحالتهاوفقًاألصحابها

منكجزءتخفيضهيتم، وسوفأعالهالمذكورةالتسويةتكاليفمنالدروزخسائرلقيمة
.التسوية

...مناسبةبشروطالمستحقالفرقيدفعذلكوبعد

أحداثخاللوقعتالتىالمنقولةالشخصيةالملكياتخسائرتسويةخطةمنإقتباس(
).الفرنسيةإلىترجة - 292لبنانبجبل1860

تمثلألفًا160بينها، منكيسألف400 – 300بينماالخسائرتقديربلغعندئذ... 
.كيسألف86نحوإلىالفرقالدروز، ونقصخسائر

،لبنانجبلأحوالالستطالعالعاديةغيرمهمتهفىباشاشكيبالمرحوموصولوعند
وقد. بذلكماضيهميشهدالذينالثقاةمنالمسيحيينوأعيانالقساوسةمنمجلستشكل
.كيسألف61بـالرقمبتحديدنهائيًاقرارًاتخذواا، ولهمالمقدمةالتقديراتهؤالءعدل

سالفالمبلغمنتخصمكيسآالفعشرةصيدالماليةالسلطانحكومةمنحتوقد
،كيسألف13يتوفر، وبذلككيسآالفثالثةبسدادالدروزيلزمقرارًاالذكر، وأصدرت

دعاءاتهااصحةعلىالدليلإقامةبمجردمنهحصتهاعلىالقرىمنقريةكلوستحصل
.293عندئذحدثتالتىالشخصيةالممتلكاتفىبالخسائرقائمةيلىفيماونقدم

مننقدًاقرشًاماليينستةتوزيع، وتملبنانجبلفىالتعويضاتقضيةمعالجاتبدأت
.الخاصةبالملكياتالخاصةالتعويضاتتقريبًابهاتقدرالتىمليونًا22 – مليونًا20جملة
.المنازلبناءإلعادةوذلكمنهعليهاالحصوليمكنمكانكلمناألخشابتدبيروتم
بيضمندرهمألف200يساوىحاجة، وماالناسأكثرعلىسرير1200توزيعوتم
قرشًاماليين9 – 8يعادلماسدادتمثمومن. الجبلأنحاءمختلفإلىأرسلالقزدود

.الشخصيةبالملكياتالخاصةالتعويضاتثلثقيمة

292 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 406/11).
.نفسهالمصدر: إنظر، الخمسالدوللجنةمحاضرمن293
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)1860أغسطس / آب23بيروتفىللمعونةاألمريكية – اإلنكليزيةاللجنةتقريرقرر(
نحوالموارنة، وهربمن، غالبيتهمشخصآالفسبعةبلغالمعوناتيتلقونمنعددإن
جملةوبلغ. المعونةطالبينالعودةفىأخذوابعضهم، ولكنكسروانإلىشخصألف20
عددإجمالى، وبلغ294قرشًا65.232أوإسترلينىجنيه543.10تاريخهحتىإنفاقهتمما

).قتيلآالفستةلبنانفىالقتلى

1860، دمشق
.295)بدمشقالمشيخىاأليرلندى، المبشرروبسونالمسترمذكرة(

الكثيرون، وخبأالمسيحيينأحياءفىحملهيمكنشئيترك، ولمالنهابينعملإكتمل... 
بإلقائهاأوالحوائطفىحفرأوسريةمخابئفىأواألرضتحتالثمينةممتلكاتهمبعض
،األسواقفىالدكاكينونهبت. عليهواالستيالءكتشافهاتمذلكعدامااآلبار، ولكنفى

ولم. هناكللمسيحيينكانتالتىالممتلكاتبذلكونجتللهجومتتعرضلمالخاناتولكن
والحراسةاإلسالمىالحىفىوضعهاوبروسيا، نتيجةوفرنساإنكلتراقنصلياتتنهب

فىمنزل – ذلكإلىباإلضافة – نجاكما. األخرىالخاصةوالظروفحولهاالموجودة
.إنكليزىرجليسكنهكانالمسلمينحى

.يمسأندونعليهحراسةالخاصواحدبيت، وتركمنزل1500نحوسرقوقد
للنهببينهاتقعالتىأوالمسلمينلبيوتالمجاورةالمنازلمنمنزلمائتىوتعرض
 –1200بـتقدرالتىببيوتهالحىوبقية. تحرقلملكنهاكبيرًاضررًاوأضيرتوالسلب

وفى. الخرائبمنأكوامإلى، تحولوخاناته، ودكاكينه، وأديرتهبيتًا، وكنائسه1300
مالتدميرمتواصلعملفىالزينةأشجاروقطعتالحوائط، هدمتاألماكنمنكثير
400 – 300هودقةالمفقودة، وأكثرهاالشخصيةللممتلكاتتقديروأقل. الحرائقخلفته

ذلكإلىيضافأنويمكن. إسترلينىجنيهمليون1.5 – 1.25يعادلماأوكيسألف
.األحوالاستقرتحتىالمسيحيينللسكانالجبرىالتعطلعنالناجمةالخسارة

294 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 406/10).
295 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dufferin to Russel, 23 September
1860," (FO 406/10).
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قيدعلىبقوامن، وتبعثرالمئاتختفىادقيقًا، فقدتحديدًاالقتلىعددتحديديمكنوال
.بالمفقوديندقيقةقائمةوضعالصعبمنأصبححتىوالقلقالهموموشغلتهمالحياة
نجوا، فعددمنإلىقتلوامنونسبةالفتنةيومدمشقفىالذكورعددتقديرويمكن
منالالجئينعددبلغ، بينمارجل9000 – 8000حوالىالمسيحيينالذكورالسكان
ماالمسيحيينالذكورعدديتراوحوبذلك. رجل3000 – 2000بينماالمجاورالريف

سندوناألطفالالستبعادالثلثبمقدارالعددهذايخفضأنألفًا، ويمكن12 – 10بين
أوالثلثمنأكثر، قتلرجل8000 – 7500بينماوهمالباقينبينومن. عشرالرابعة
الرقمعنمئاتبضعةأقل، ولعلهاآلنحتىتقديرأقل، وهذاشخصآالفثالثةحوالى

...الحقيقى

نحوقرشًا، أومليون150، فالخسائرفرنسىمبشرقدمهآخرتقديرمعيتفقالتقديرهذا(
هذااللجنةعتبرتا، و296لهاتفصيليةتقديراتإلىيستندإسترلينىجنيهمليون1.25

ولكن" للتعويضاتكأساسالتقديرهذانفسهباشافؤادقبل "وقد" جدًامتواضعًا "التقدير
).1861فبراير / شباط27بولور، إلىدافرنمن (السدادوسيلةحولمناقشاتهناك

الثانىتشرين21فىبيروتفىالمنعقدةالسوريةللجنةعشرالثانىاالجتماعبروتوكول(
.297)بالفرنسية، واألصل1860نوفمبر/ 

غيربالضرائبيتعلقدمشقىمسيحىقدمهجديدًاقتراحًاااللجنةرئيس) باشافؤاد (قرأ
:يلىماعلىالمدينة، وتقومعلىالمفروضةالعادية
:دمشقفىيوجد

للمسلمينبيت13.356
مقاهىدكاكين7.600

حماما58ً
طاحونا73ً
خانا22ً

بستانا669ً

.نفسهالمصدر296
.نفسهالمصدر297
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آالف، وعشرةدكانكلعلىقرشًا750و، بيتكلعلىقرشألفضريبةفرضت(
على، وألفينالخانعلىألفًا15و، الطاحونعلىالواحد، وألفينالحمامعلىقرش

قدمهاالتىالتبرعاتإلىتضافقرشًا21.450.000تجميعإلىالواحد، يؤدىالبستان
المبلغ، وهوالقروشمنمليونًا35مبلغمنهاليتوفرقرشًا13.550.000وقدرهااألثرياء

دمشقلسكانالمتواضعالثراءإن. "السابقاالجتماعفىالعثمانىالمفوضقترحهاالذى
الثراًءاألكثرالسكانمعظمأفراد، فإنستةأوخمسةباستثناء، ولكنسعادتكميدهشقد

.298"إسترلينىجنيه1000 – 700بينماسنويًادخًاليحققون

والخمسيناتاألربعيناتفىلبنانفىالفالحينإنتفاضات - 3
299

النصففىإالأخرىمرةقائمةلهتقم، ولمالفالحيننضال، خمد1845عامحوادثبعد
.الخمسيناتمنالثانى

االجتماعيةاالقتصاديةالتطوراتبكثافةالشعبيتينالحركتينبينالواقعةالفترةوتميزت
األربعيناتبينفيمابيروتسكانإزداد: التاليةالحقائقتذكرأنويكفى. البالدفى

الحريرإنتاجنسمة، وزادألف40إلىنسمةألف12 – 10بينيتراوحبماوالستينات
1860عامعند، ولكن300بتاترقريةفىللحريرمصنعأولوأقيم. المرةونصفمرة

فىبنكأولالخمسيناتفىوتأسس. 301المصانعهذهمنستةأوخمسةهناككانت
عاموفى. 302فندقأولالمحليونالمستثمرونبريطانى)، وفتحمالبرأس (بيروت
.303ودمشقبيروتبينسوريافىللعرباتطريقأولببناءفرنسيةشركة، قامت1858
الساحلطولعلىبحريةخطوطًااألوروبيةالمالحةشركاتنظمتالسنواتتلكوخالل

.نفسهالمصدر298
299 Irina Mikhailovna Smilyanaskaya, Krestyanskoe Dvizhenie v livane v Polovine xixv
(Moscow: Hayka, 1965), pp. 148 – 151 and 209 – 212.
300 Dominique Chevallier, "Aux origines des troubles agaires libanais en 1858," Annales
(January 1956), p. 52.
301 K. D. Petkovich, Livan I Livansty, p. 169.
302 James Lewis Farely, Two Years in Syria (London: Saunders and Otley, 1858), pp. 36 and
54.

.M: إنظر، بيروتىتاجرجانبمنجاءالطريقهذامشروعأناألخبارحديقةالبيروتيةالجريدةذكرت303
Mudawwar, in: Journal asiatique, vol. 11, no. 321 (1858.(
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فىللبنانالتدريجىواإلندماجالبورجوازيةالعالقاتتطورإلىكلهذلكويشير. اللبنانى
.العالميةالسوق

صفوففىوالدماروالتناقضاتالبورجوازيةقيامالرأسماليةالعالقاتتطوروصحب
، ثمالخمسيناتفىبدأتلبنانمنالفالحينهجرات، أنالحالسوءيعكسوما. الفالحين

قرىخمسمنفالحآالفخمسةهاجر، حيث1858عامفىزدادتاأنلبثتما
.304فقطمارونية

زادوعندما. نفسهاعناإلعالنفىبطيئةالعالميةالسوقفىالبالدإدماجنتائجتكنولم
صادرات، زادتالقرمحربسنواتخاللالغربفىالسوريةالمنتجاتعلىالطلب

إيجابيةنتائجلهكانالذىاألمرأوروباإلىولبنانسوريامنوالغاللالزراعيةالمنتجات
الدولية،التجاريةاألزمةنتيجةالحربنهايةبعدتدهورحدثولكن. الريفقتصاداعلى

المنتجاتعلىالطلبنخفضاحادًا، وهبوطًاالزراعيةالخامالموادأسعارفهبطت
محصولكان1858عاموفى. كبيرًاإنخفاضًااألجنبيةاألسواقفىواللبنانيةالسورية
إلحاقعنهانتجطبيعيةكوارثوقعت1858 / 1857عامشتاءوفى. ضعيفًاالغالل
أصًال،المحدودةالمحليةالسوقضيقزداداسوريا، وووسطدمشقفىالدمارمنالمزيد

اإلفالسحاالتعددرتفعاواألجنبية، والمحليةالبضائعتصريفإلىسبيلهناكيعدولم
.أوضاعهمعنرضاهموعدمالجماهيربؤسنطاقتسعا، والبورجوازيينالتجاربين

فىوالثقافيةاالجتماعيةالحياةفىكبيرًانشاطًاأيضًاوالخمسيناتاألربعيناتوشهدت
االقتصادىالمركزأصبحتالتى، بيروتفىالخصوصوجهعلىذلك، يتجلىلبنان

للشرائحتطورًابيروتسكانعددفىالزيادةوصحب. البلدهذافىوالثقافىواالجتماعى
المثقفينالتجارية، التجار، السماسرة)، وشريحةالشركاتأصحاب (البورجوازية

).، األدباء، الكتبة، الصحفيينالمعلمين(

، وهىبيروتمدينةفىسوريافىثقافيةجمعيةأول، تأسست1847عامشتاءوفى
الخاصة، وكانمجلتهاالجمعية، نشرت1852عامواآلداب"، وفىالعلومدراسةجمعية"

304 M. Jouplain, La Question du Liban: Etude d'histoire diplomatique et de droit international
(Paris: Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1908), p. 368.
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الجمعية،حلمنسنواتعشروبعد. وحيفاوصيداوطرابلسدمشقفىمراسلونلها
بسببالرسمىاإلعترافالجمعيةتلكتنلالعلمية"، ولمالسوريةالجمعية "محلهاحلت

.التركيةالسلطاتمعخالفها

البنيةفىالتغيريعكسمتميزًا، كالمرآةجاءالجمعيتينلهاتيناالجتماعىوالتكوين
، وهوالجمعيتينفىبارزًادورًاالبستانىبطرسلعبفقد. ولبنانسوريافىاالجتماعية

ناصيفلعبإكليريكية، كماإقطاعيةأسرةمنالتنوير، جاءرجال، وأحد، وكاتبمعلم
فىشبابهبالبالط، قضىرتبطتاعائلةمنوكاتبمعلمأيضًا، وهوبارزًادورًااليازجى

تجار،عائلةمنإنحدر، وكاتبطبيبمشاقة، وهوميخائيل، ثمالثانىبشيراألميربالط
.تجارية، وغيرهمعائلةمنأيضًاطرادإبرهيمجاءكما

أعضاؤها، فعملالتعليمنشرخاللمناللبنانىالمجتمعبإصالحالجمعيتانطالبتوقد
يتطرقواولم. والتربيةبالتعليمتتصلمسائلمناقشةطريقعنالطبيعيةالعلومنشرعلى
فىتناولقدالبستانىبطرسكانلمامًا، وإنإالالسياسيةاالجتماعيةالموضوعاتإلى

بينالمساواةفكرة – الوضوحيعوزهبشكل – النساء ، وطرحتعليمعنالدفاعكتابه
الناحيةمنمتوافرةعالميةرؤيةذاتبورجوازيةقياممتطلباتكانتثمومن. الناس

.األيديولوجية

بيروتفىسياسيةجتماعيةاصحيفةأول، صدرت1858يناير / الثانىكانونأولوفى
التجارية،الشركاتإحدىفىموظفًاالخورىخليلمحررهااألخبار"، وكانحديقة "هى
هوهدفًالنفسهاالصحيفةوحددت. بتمويلها – البيروتىالتاجر – مدورميخائيلوقام

سياسيةأقسامًاوتضمنت. 305والتعليمالتقدماألخبار، وترقيةأنواعالمعرفة، ومختلفنشر"
التجارة،تطورمثل (كبيرًاإهتمامًااالقتصاديةالمسائلوأدبية، وأولتوتجارية

).الطرقالرى، وتشييدومشروعات

305 Journal asiatique, vol. 12, no. 312 (1858).
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بعنوانالشدياقطنوس، كتبهابيروتفىلبنانيةتاريخيةحولية، صدرت1858عاموفى
التنويربرجالوثيقةصالتعلىمؤلفهاوكانلبنانجبلفىاألعيانأخباركتاب

.306السوريين

عنبدورها، عبرتلبنانفىجديدةاجتماعيةأشكالمولدعلىشواهديقدمذلككل
بينولألتراكلإلقطاعمعادشعوروساد. للبالدالداخليةالسياسيةاألوضاعفىنفسها

.الشعبفئاتمختلف

الرعايابينالمساواةأعلنوالذى، 1856عامفىالصادرالهمايونىالخطوأدى
اإلمتيازاتعلىوالقضاءاإلقطاعاتإلغاءفىالناسنفوسفىاألملبعث، إلىالعثمانيين
، ممااألوهامتلك، تبددتالخمسيناتنهايةوعند. 307الضرائبمقدارتحديدفىاإلقطاعية

تعقيدًا، فبدأتاألوضاعاالقتصاديةاألزمة، وزادتالعامالسخطزيادةإلىأدى
علىجديدةضريبةفرضوأدى. ولبنانسورياأنحاءمختلففىتقعاإلحتكاكات
فقد. السخطحدةرتفاعاإلى" – العسكريةالخدمةبدل – "1859عامسوريافىالمسيحيين

للتجنيد،استعدادهممبدينالجديدةالضريبةدفع – دمشقفى – الفقراءالمسيحيونرفض
إلىالقواتالتركيةالحكومةالجديدة، فأرسلتالضريبةسدادعنعجزهمعنمعبرين
.المدينةسكانأفقريقيمحيثالميدانحىفىوخاصةالعديدينعلىالقبضوألقتدمشق

ضدإضطراباتووقعت. اإلقطاعيينحكامهمعلىالفالحونثارالالذقيةمنطقةوفى
.نابلسفىاألتراك

الفالحينسخطتزايدوأدى. 308غضبحالةفىبدمشقالمحيطالريففىالفاحونوكان
..البالدفىالفالحيةالحركةتاريخفىحدث، أبرزكسروانإنتفاضةقيامإلىلبنانفى

من، تجعل1860 – 1782أعوامبينالفترةفىلإلقطاعالمعاديةالفالحيةالحركةودراسة
.التالىالنحوعلىتطورهارصدالمنطقى

.الكتابهذامن4ثالثاً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر306
.الهمايونىالخطإلى1895عاماإلقطاعيينمظالمضدشكواهمفىالفالحونأشار307
.395–388، ص301 / 11 / 21القسطنطينية،" محفظةسفارةالروسية، "ملفالخارجيةأرشيف308
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فالحيةإضطراباتمجرد1820عاموإنتفاضة، 1784و1782العامينأحداثكانتفقد
، وقدالساخطيناإلقطاعيينبعضقيادتها، وتولىبالضرائبتتعلقمطالبعادية، رفعت

.اإلضطراباتتلكمنلهنهايةالعددًااإلقطاعىالمدخلشهد

الحركةتاريخفىتحولنقطة1840يونيو / حزيران – مايو / أيارإنتفاضةوكانت
وأكثرمدىأوسعكانت، ولكنهاالمطالبمجالفىجديدةمبادئأىتتضمنفلم. الشعبية
.مقارنتهايمكنالبصورةالسابقةالحركاتمنغيرهامناالجتماعيةالناحيةمنتركيبًا

للمطالبكانوأخيرًا. أيضًاإقطاعيةوعناصربورجوازيةعناصرقيادتهافىإشتركإذ
أنورغم. والعدالةالحريةأجلمنالطغيانضدالنضالجديد، هوأساسرفعتالتى
الطغيانلتصفيةالدعوةتضمنت، فقدالسياسىلإلصالحبرنامجًايقدموالماإلنتفاضةقادة
علىترتبتالتىالحوادثعلىاأليديولوجىتأثيرهلذلك، وكانالحكمنظمجميعإدانة

.اإلنتفاضة

التركية، وتغيرالحكومةسلحتهمأنبعدالمصريينطردفىالفالحينشتراكاوأدى
الدروزاإلقطاعيينسعىنتيجة- االجتماعيةالتناقضاتحدة، وزيادةلبنانفىالوضع

اللبنانيينالفالحينبينالسخطزيادةإلىكلهذلكأدى – وإمتيازاتهمحقوقهماستعادةإلى
توجهالتركية، ولكنهالماليةالسياسةنحوالسخطهذاالسواء، وتوجهعلىالمدنوسكان

عدمليعلنواكبيرةجماعاتالفالحونحتشداو. اللبنانييناإلقطاعيينإدعاءاتضدأيضًا
القضائيةللسلطاتالخضوع، ورفضواالبيانات، وأصدرواالضرائبأداءفىرغبتهم

.اإليجاراتجامعىواإلدارية، وقتلوا

بينوالمذهبيةالدينيةواإلختالفات، لبنانفىللحياةالخاصةاألحوالالتناقضاتمنوزاد
وزادت. والموارنةالدروزبيناالجتماعيةاألزمةفيهحتدمتاوقتفى، وذلكالسكان
واالجتماعيةالسياسيةالجماعاتاالجتماعية، وساعدتالتناقضاتحدةمنالدينيةاألحقاد

.السياسيةلمصلحتهااستخدامهاعلىالمختلفة

،1841أعوامفىالمارونية – الدرزيةالمصادماتوطبيعةاالجتماعىالمغزىوتغير
علىهجومهموراءمنالدروزاإلقطاعيونسعى1841عامففى. 1860و، 1845
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بقوةلإلقطاعالمعاديةاإلتجاهاتعلىالقضاءالموارنة، إلىالمدنوسكانالفالحين
الداخلية، لفتحالسياسةفىالمركزيةدعاةبلسان، المتحدثقاسمبشير، وإسقاطالسالح

.إقطاعيةردةنتصاراأمامالطريق

لبنانوسطفىالشعبىالصراع1845عامالمارونية – الدرزيةالمصادماتوحولت
،التناقضاتإضعافإلىأفندىشيخقدمهالذىالوفاقدموى، وأدىصراعإلىوجنوبه
.حينإلىالفالحيةالحركةوخمدت

سريعًاتطورت، حيثلبنانشمالىفىالخمسيناتنهايةعندجديدمنالحركةوبدأت
اإلقطاعيينمظالمعلىالسخطعنكتعبيرالسابقة، وبدأتالسنواتتجربةبفضل

قامتكسروانوفى. األراضىوتقسيماإلقطاعيينبطردنتهتابالمساواة، ووالمطالبة
عناإلمتناع: 1841عامأعلنتالتىاللبنانيينالفالحينأفكارتضمنتفالحيةجمهورية

،السكانجميعبينالتامةاإلقطاعية، والمساواةالقضائيةالسلطة، وإلغاءالضرائبأداء
.الفالحينعلىاإلقطاعأراضىتوزيعطريقعنالزراعيةالمسألةوحل

إلىيفتقريزالالكانالبلدهذا، ولكنبأسرهلبنانإلىالسخطمتداداالممكنمنوبدا
البورجوازيةفالعناصر. البورجوازىللتحولوالسياسيةاالقتصاديةاالجتماعيةالمتطلبات

مصالحها، وكانتالطبقىالتضامنينقصهاكانطبقة، إذصيغةفىنفسهاتشكللم
نصفاالجتماعىجوهرهافىكسروانفىالريفيةالعلياالشريحةوكانت. محدودة

باإلصالحتقبلالولكنهااإلقطاعيينحكمبإزاحةإقطاعية، تقبلونصفبورجوازية
، مماالسلطاتمعالوفاقإلىوسعوا. وجماعتهشاهينطانيوسإليهيدعوالذىالزراعى

بيروتتجارالحركةتأييدعنمتنعاو. اإلنتفاضةقيادةفىنشقاقاتاوقوعإلىأدى
علىللحصوللبنانفىاإلضطراباتالستغاللاستعدادعلىكانواالذينالكومبرادور

عنوجنوبهلبنانوسطفىالطبقيةالتناقضاتوعجزت. التركيةالحكومةمنمتيازاتا
الدرزىالصدامإشعالمنمعينةقوىتمكينعلىالدينية، وساعدتالصراعاتتجاوز

أدى، ممالإلقطاعالمعاديةالحركةلتصفيةكأداة، واستخدمته1860عامبمهارةالمارونى
.كسروانإنتفاضةفشلإلى
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 –هزيمتهارغم – والخمسيناتاألربعيناتفىالفالحيةللحركات، كانحالأىوعلى
الفالحينملكياتإنتشرتالبداية، ففى. لبنانفىواالجتماعيةاالقتصاديةالحياةعلىنتائج

التمايزمنكبيرًا، لتزيدنموًاالحريرحلمصانعونمت) والسبعيناتالستيناتبينفيما(
عمليةنشوءتنشيطإلىتشيرالتغيراتهذهوكل. الهجرةحركةإلىوتؤدىالفالحينبين

إلىالحوادثأدتالسياسىالنظاممجالوفى. وتطورهاالرأسماليةالعالقاتمولد
إلىلبنانفىلإلقطاعالمعاديةالحركة، وأخيرًا، أدتللبنانالذاتىباالستقاللاإلعتراف

.أدبيةتنوير، ونهضةحركةالسياسية، وقياماالجتماعيةاألفكارتطور

1865الكوليرا، عام - 4
309

اإلسهالعدوىإنتشرت،)1865عام (شهورببضعةبيروتفىالكوليراظهورقبل... 
، أثبتتخبيثطابعذاتاألولىالحاالتشائعًا، وكانتيكنلمنحوعلىوالدوسنطاريا

أصبحالوباءشكلأخذتعندماولكن. المصابينعلىالقضاءعلىالسريعةقدرتها
التىالبواخربعضطريقعنمصرمنالوباءنقلوقد. للعالجقابليةأكثرالمرض

شوارعوفىالصحىالحجرداخلالمصابون، وماتالطريقفىركابهابعضقضى
.وبيوتهاالمدينة

الواحداليومفىللوفياتمعدلأكبريونيو، وبلغ / حزيران28فىوفاةحالةأولووقعت
يجبولكن. ألفينمنأقلاألولىالثالثةالشهورخاللالحاالتتلكعددحالة، ولعل35
حيثالجبلقرىإلىهربواألفًاثمانينعددهمالبالغالسكانمنألفًاستينأننالحظأن

التىالخيامإلىالمؤنأرسلتكما. االستثناءاتبعضعدافيمابسالمالصيفقضوا
بداية،كنقطةبيروتومن. السكانمنبقواالذينمنللمئاتالمدينةخارجضربت
العامتجاههااوجنوبًا، وكانشماًالالساحلطولعلىسوريافىببطءالكوليراإنتشرت
المنخفضةاألراضىعامبشكلكالالذقية، وتتبعالموانئأحدأحيانًا، تتركالشمالصوب

تقعاناللتينونابلسالقدسفىحدثمثلماواحدةوتيرةعلىتسرلمأنهاوالسبخة، غير

309 United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, "Johnson
to Seward, 28 July 1866, Miscellaneous Correspondence, Beirut, 1864 – 1867".
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تمسلمسكانهما، بينمامنبالمائة10البحر، وفقدتاسطحفوقاألقدامآالفرتفاعاعلى
.طفيفًامسًاإالالجليلبحرعلىطبريةمدينة

آب18حتىالعدوىأصابتهاقدبيروتجنوبىميًال30بعدعلىتقعالتىصيداتكنولم
فىالبحرفىيصبالذىالنهرطريقعنتقدمهفىالوباءتأخر، وربماأغسطس/ 

منالوباءنتقلاو. ضفتيهعلىالصحيةالمحاجر، ولوجودالمدينتينبينالطريقمنتصف
ثم، ومنونابلسالقدسإلىطريقهفىفتاكًا، ومضىكانحيثيافاإلىجنوبًاصيدا

.بوضوحفلسطينعبرالكوليرانتشارامالحظةيمكن

 –حينإلى – الواقىدورالسورى، لعبتالساحلبمحاذاةتمتدالتىلبنانجبالولعل
منالرغم، علىالجبالفىالعلياالقرىإلىالعدوىتنتقلفلم. الوباءمنالداخليةللمدن

أنورغم. هناكالصحىالحجرفىالجبلإلىالمهاجرينبينالوفاةحاالتبعضحدوث
بيروتمنجاءتهاأنهايبدو، الأغسطس / آبمنالثانىفىدمشقفىظهرتالكوليرا

فرنسيةشركةتديرهالذىاليومىالمواصالتخطتوقفمعميًال60نحوعنهاتبعدالتى
.الجبلعبرالمدينتينيربطوالذى

الحجحراسطريقعندمشقإلىجاءتالكوليراأناألمريكىالقنصلنائبويذكر
يسكنهامنطقةفىأوًالظهرت، وأنهاالموتىمننهبوهاالتىالمالبسلفائففتحواالذين

يومًا،60الوباءواستمر. الصالحيةأكرادفىالسروجةبسوقوتعرفالحراسأولئك
.آالفبعشرةوحمصوحماهدمشقمناطقفىالوفياتوقدرت

كان، ولكنهأقلبقدرمنهعانتالتىالمدنفىأطولفترةعامةبصورةالوباءومكث
دخلالوباءأنالقنصلنائبويذكر. غيرهامنأطولمدةفيهااستمرالتىحلبفىفتاكًا
وصولبعدنتشارًاازداداالساحلية، والمدنمنإليهاالمهاجرينطريقعنالمدينةتلك

.لدفنهاالحجاجحملهامصابةجثةثالثين

سبتمبر، / أيلولفىذروته، وبلغأغسطس / آب15فىهناكإلىالمرضوصلوقد
 /الثانىتشرينفىوهناكهناموزعًاأكتوبر، وأصبح / األولتشرينفىحدتهوهدأت
.نوفمبر
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منثمانمائةماتألفًا، كماسبعينعددهمالبالغالمسلمينالسكانمنآالفثمانيةومات
منأما. آالفستةعددهمالبالغاليهودمنمائتانألفًا، ومات15عددهمالبالغالمسيحيين

.الوباءيصبهمفلم – دمشقفىكما – حلبفىالصحيةاإلحتياطاتلتزمواا

المحيطةالقرىكذلك، وأصابالتوالىعلىوكلسوعينتابأنطاكيةإلىالوباءوإنتشر
.بها

ماتتالتىأوغلوكوزانعائلةمعجاءأنهتضحاالوباء، ودخولتعقبتمأضنةوفى
رضاعلىبصحبةأكتوبر / األولتشرين8فى، بانياسمنوصولهاليلةنسائهاإحدى
الوباءمتداأضنةومن. سبتمبر / أيلول30فىهناكظهرقدالوباءالحكمدار، وكانباشا
علىويقعأضنةميناء (أكتوبر، ومرسين / األولتشرين17فىطرطوسفبلغاإلقليمفى

.نوفمبر / الثانىتشرين13فى) منهاأميالبضعةبعد

منالقادمينالمسلمينالحجاجطريقعنمرةألولسورياإلىالكوليراوصلتوقد
رتفعتاحيثحمصعداعندئذ، فيماواسعًانتشارًااتنتشر، ولم1832عامالحجاز
كما. هناكالتركيةوالقواتالمصريةالقواتوجودنتيجةاليومفىحالة248إلىالوفيات

العدوىوصلتعندما1848عامحتىالتاليةالمراتفىبالوباءاإلصابةحاالتتنتشرلم
نائبمشاقةالدكتورويذكر. الشمالمنالقادمينالمسلمينالحجاجطريقعندمشقإلى

.الشمالمنتأتىعندمافتكًاأكثرتصبحالكوليراأندمشقفىالقنصل

الصحيةاإلجراءاتيراعونال، فهممكانكلفىالمسلمينبينكبيرةالوفياتوكانت
العالجيطلب – األغنياءمنحتى – منهمالوباء، والقليلمنللوقايةتباعهاايجبالتى

ولكنهمالدينيةالعقيدةبحكمضروريةالشخصيةوالنظافة. المتعلميناألطباءعندالطبى
النفاياتمنهمالفقراءتركي، والصحىبالصرفهتمامالواالبيوتنظافةعامةيهملون

.بيوتهمأبوابأمامتتجمعالكريهة

مصيرهنكانمنهنالحوامل، وأننسائهمبينوقعالوفياتمنعددأكبرأنويقال
القذرة،بيوتهنبسببالفاسدللهواءتعرضًاأكثركنالنساءأنفيهشكالومما. الموت
.أنقىجوفىللعمليوميًاالرجاليخرجحينعلى
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البالد،داخلتقعالتىاألسوارذاتالمدنفىأكثركانتالوفياتأنأيضًايالحظكما
،الحدائقبينمنتشرةالبيوتحيثالساحليةبالمدنمقارنةالبحرسطحعنرتفاعهاارغم
.دائمًاالكوليرايسبقكانالماشيةطاعونوأن

مصر،منالعدوىتحملباخرةوصولعندأنهالعاماإلنكليزىالقنصلمنوعلمت
وأصاب. بيروتميناءخارجأيامثالثةالصحىالحجرمنطقةفىبالبقاءلهاسمح

منالقادمةالريحتجاهافىمراسيهألقىبريطانىطرادبحارةجميعالشديداإلسهال
بعدرجالهأحوالتحسنتحيثالبحرعرضإلىيبحرأنالطرادقائدضطراالباخرة، و

.العدوىمنطقةمغادرة

فىالكوليرامرضىيغطسونكانواكرياشفالحىأنحيفافىالقنصلىالوكيلويذكر
هذهتمامًا، وأنعراةوهموأرجلهمأيديهممنالماءفىويسحبونهمقريبمائىمجرى

.األحوالمعظمفىناجحةكانتالعالجيةالطريقة

رتفاعاعلىتقعالتىالقرىأناستنتجتمشاهداتىواقعمنأنهأبينأنوختامًا، أود
يتسعوقوعها، والحالةفىطويًالفيهاتستمرتكنالعدوى، ولممننسبيًانجتكبير

المراكزمنأميالبضعةبعدعلىالصحىالحجرمحطاتإقامةيجبمداها، وأنه
.فعاليةأكثرتكونحتىالسكانية

البواخرعبرأكبربسرعةمعهمالحجاج، حملهااألصلهنديةالكوليراأنريبوال
عتلتا، الذينالجياعأنصافالمؤمنينمنهائلحشديتجمعحيثمكةإلىالمتجهة
العدوىسرعةلزيادةالمالئمةالظروفيخلقممااألضاحىبقايانتيجةبالفعلصحتهم

.سمهانتشاراو

للحجرالسويسفىالحجاجوجميعوالبصرةجدةإلىالواردةالسفنجميعوإخضاع
فىالوفاةحصراألقلعلى، أوللوفياتالهائلالعددإنخفاضإلىيؤدىقدالصحى
.المنشأمنطقة

لم، وإذاذلكتحقيقإلىالقسطنطينيةفىاآلنالمنعقدالكوليرامؤتمريتوصلأنونأمل
.أمريكاإلىيصلأنالمحتملومنأوروبافىسنويًاالوباءهذايقعأنيخشى، فإنهيفعل
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)7 – 2 (رقمجدول
1865عامسوريافىالكوليراوفيات

وفياتالسكانالموقع
المدىالظهورتاريخالكوليرا

20.0002.000القدس
2.000يافا

2.000نابلس
4.000300حيفا
1410.650596الـحيفاقرى
9.500530عكا
1326.975157الـعكاقرى

3.60075صور
نوفمبر/ الثانىتشرين18أغسطس/ آب4215.64842818الـصورقرى
13.480441صيدا

سبتمبر/ أيلوليونيو/ حزيران80.0001.20028(*)بيروت
(**)، حماهدمشق

سبتمبر/ أيلول30أغسطس/ آب10.0002حمص
1.577وقراهاطرابلس
تصبلمالالذقية

بالكوليرا
اإلسكندرونة

نوفمبر/ الثانىتشرينأولأغسطس/ آب91.0009.00015حلب
/األولتشرين25.0005.31417وقراهاطرسوس

أكتوبر
/األولتشرين30.0005.0738وقراهاأضنة

أكتوبر
10.00032طبرية

1.67511الثالثطبريةقرى
8.90052الناصرة

5.075285الناصريةقريتا
.ألفا20ًالوباءوقوععندللسكانالفعلىالتعدادكانبيروتفى(*)

سكانهاربعحماهفقدت(**)

منتمكنتالتىاإلحصاءاتيتضمن) أعاله) 7 – 2 (رقمالجدول (جدوًالهناوأقدم
.القنصليةلهذهالمختلفةالوكاالتمنعليهاالحصول

توقيع
جونسون
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1869، عاملبنانفىالتعليم - 5
310

أحوالالتبشيرية، فتحسنتاإلرسالياتجهودبفضلجتماعيةالااإلصالحاتبعضتمت
.الطبيعيةالمواردعلىتطورإلدخالاإلجراءاتبعضوإتخذتالصناعة، 

فىألفًا150بينهمالبدو، منباستبعادنسمةمليونونصفبمليونسورياسكانويقدر
فىهناكيكنولم. بيروتفىألفًا80و، القدسفىألفًا20، حلبفىألف100و، دمشق
، وبذلكللبنينمدرسةعشرةوتسعللبناتمدارسأربعسوى1880عامقبلبيروت
القرنفىمدرسة23مقابلالسابقةالتسعالسنينخاللمدرسة52مجموعهايصبح

طالبًا،1749فيهاللبنينمدرسة26، واألرثوذكسالكاثوليكللرومكانوبالطبع. السابق
للبروتستانتوكان. طالبًا2669يبلغتلميذة، وبمجموع920فيهاللبناتمدرسة11و

يبلغتلميذة، بمجموع1060فيهاللبناتمدرسة16وتالميذ، 609فيهاللبنينمدارسثمانى
مدارسثالثولليهودوتلميذان700فيهاللبنينمدرسة11للمسلمينوكان. تلميذًا1679
تلميذًا،3170فيهامدرسة48البنينمدارسجملةبذلكتلميذ، فتكونمائةفيهاللبنين

فيهامدرسة75اإلجمالىالمجموعتلميذة، ويكون1980فيهامدرسة27البناتومدارس
.السكانمنبالمائة6بنسبةأىتلميذًا5150

تلميذًا،480فيهاثانويةمدارسخمسنسمة، وفيهاألف450لبنانمنطقةيسكنوكان
إبتدائيةمدرسة21أيضًافيهاكانمنها، كماواحدةعدافيمااألجنبيةالمعونةعلىتعتمد
السنويةتكلفتهااإلسكتلندية، وتبلغالجمعيةإشرافتحتتلميذ800ومدرسًا32فيها

.دوالرآالفأربعة

النفقاتوتبلغ. السوريةالمدارسعلىالسنةفىدوالرآالفعشرةلندنيةجمعيةوتنفق
الدوالر، بينماألفمائةلهاالتابعةاإلرساليةمعونةعتماداتاعلىاألمريكيةالسنوية
.المبلغهذااإلرساليةتملكهاالتىالعقاراتقيمةتتجاوز

310 United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, "US
Consul to Johnson, 31 December 1879, Miscellaneous Correspondence, Beirut, 1869, 1972,".
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1873، عام1838العاملة، عامالطبقةأحوال - 6
311

1838عاماألحوال - أ
اللحميأكلونفهم. إنكلترافىباألحوالمقارنةوجيدةميسورةالعامةالطبقاتأحوال
يوميًا، وأحيانًاالخبزويتناولوناألسبوعفىمراتعدةلألقةقروشثالثةبسعرالضأن

مجروشقمحوالبرغل – البرغلمنسفيتناولونمااألرز، وغالبًامنسفيتناولون
الزيتونزيتأوبالزبد، إماالبرغلمنسفتجفيفه - ، ويعدثمبلهبعدذلكمقشر، ويتم

أنواعومختلف، والزيتون، والبيضوالجبنواللبنالحليبيتناولون؛ كماالسمسمزيتأو
فىلالستخدامالمخلل، والفجلوالشمندر، واللفتالخضرمنالمجففة، ووفرةالفاكهة

المنسوجاتبإرتداءلهميسمحالمعتدلالرداءة، فالطقسبالغةليستالشتاء، ومالبسهم
يتدثرونعامةبصورةنجدهمالقصيرالشتاءفصليشبهها، وخاللوماالخفيفةالقطنية

بتنوعتتنوع، واإليجاراتمستقلبيتفىأسرةكلتقيمجيد، وعادةومسكنهم. جيدًا
مقارنةالطبقاتجميعإلىبالنسبةسوريافىرخيصًاالسكننجدعامة، وبصفةالمواقع
...األخرىالبلدانبمعظم

ثقيلة،أحماًاليحملننراهنماوكثيرًا. سوريافىالعملمنكبيربجانبالنساءوتقوم
اآلبارمنالماءجلبفىوقتهنمنكبيرًاقسطًاالنسوةمصر، تقضىفىالحالهىوكما

فىكثيرًا، ويساعدنالغاباتمناألخشابويجمعنيحتطبن، كماالمنزلىلالستخدام
يتسمن، وهنالوجوهسافراتيخرجنالمسيحياتالفلسطينياتوالنساء. الحقولحراثة

مناديلرؤوسهنعلىيضعنمنهنوكثيرات. عامبوجهالجمالفائقاتبالقوة، ولكنهن
.السمكقشريشبهالذىالفضىوالترتربالخرزنواصيهنتزين

:إنظر، 1838سنةإلىبالنسبة311
Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, pp. 49 – 50.

سنةإلىوبالنسبة 1873 :انظر
United States, National Archives, Group 84 Dispaches to Department of State,
"Miscellaneous Correspondance" (T 367 11).
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1873عاماألحوال - ب
وشيفيلد، وبالبضائع، برمنغهاممنالمستوردةالرديئةبالمنتجاتممتلئةاألسواق... 

نجدماقليًالالرخيصة، ولكنواأللمانيةالفرنسيةمنشستر، والمصنوعاتمنالقادمة
.312للخارجتصدرتعدالبالد، ولمأهلإاليستخدمهاالالتىالسوريةالمنتجات

ويعيش. العمللطبيعةتبعًااليومفى60وسنتًا45بينالدمشقيينالعمالأجوروتتراوح
يعدواللحم. الزيتونزيتمنكبيرًاقدرًاوالخضر، ويستهلكواألرزالخبزعلىالعامل

يدهمتناولفىيجعلهاوالخضرالفواكهوتنوع، ورخصشراءهيستطيعماونادرًاترفًا
.مصروفاتهبقيةوتغطيةمالبسهلشراءيكفىماأجرهمنمنخفضة، ويدخربأسعار

 –1.25بينيتراوحشهرىبإيجارخمسأوحجراتأربعمنبيتًايستأجرأنويستطيع
وقذرة،ضيقةيسكنهاالتىوالشوارع. والطينبالحجارةمبنىدوالرًا، والبيت1.5

اإلحتياطاتإلىللحاجةشتاء، ونظرًاالبردويعانىالصيففىللحرارةويتعرض
.السائدةاألوبئةأنواعلمختلفعرضةأيضًاالصحية، نجده

فىيقيمونالذينمواطنيهحياةمنأفضلليستالدمشقىالعاملحياةأنيبدووهكذا
الصبية،: تذكرهمأنتستحقالعمالمنعريضةطبقةوهناك. األخرىالشرقيةالمدن
بينمنهمللعاملاليومىاألجريتراوح، الذينالمحارة، وغيرهمالمحاجر، وعمالوعمال

ناحية، منالعمالمنالحرفيينحياةمنمستوىأدنىحياةيعيشونوهم. 37وسنتًا20
رفاقهبعضمعحجرةمتزوجًا، يسكنالعامليكنلمفإذا. والمسكن، والملبسالطعام

بمبلغوألسرتهلهحجرةمتزوجًا، فيستأجركانإذا، أماالظروففىيماثلونهممن
ويتكون. ذلكمنبأقلشهريًا، وأحيانًاواحدبدوالرأويوميًا4وسنتات3بينيتراوح
الطهو، والفراشأدواتمرتبة)، وبعض (وحشيةالسجادمنالعباءة، وقطعةمناألثاث
.صيفًاوحصيرشتاءبطانية

سنتبينماهىاإلقامةكلفةأن، إذأعزبكانإنالخانيسكنالطبقةتلكمنوالمسلم
يقدمونالذينالعديدينالبقالينمنواحدعندطعامهويتناول. الواحدةلليلةوسنتينواحد

)1873عام (اآلنعددهايكادال، بينما1860عامقبلدمشقفىنولآالفثالثةهناككانأنهذكرأنللقنصلسبق312
.نول1300تبلغ
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بطهووقامحجرةاستأجرمتزوجًاكانفإذا. المدينةسكانمنالدنياالطبقاتإلىالطعام
منبنصيبهمقانعونالتفكيربسطاءدمشقوعمال. الطلقالهواءفىخارجهاطعامه

.إلنفاقهاالمقهىإلىويذهبونمعدودةقروشًايكسبونعندماالدنيا، يفرحون

1878سوريا، عامفىالتنميةمشكالت - 7
313

األفضلمنأنهبتقديمها، أعتقداألنشرفتالتىالمالحظاتأحسنتوضيحأجلمن... 
بينفيماالماضيةالقليلةالسنواتخاللالسوريةالتجارةعلىتأمليةنظرةإلقاءنحاولأن

، وهىالحديثرخائهاذروةسوريافيهابلغتالتىالفترة، وهى1865و1863أعوام
فىالمحاصيلوفرةإلىالفترةتلكرخاءويعود. أكيدًاوئيدًامنهااإلنحداربدأالتىالذروة
،كالقطنالرئيسيةمحاصيلهاوبخاصةأوروبافىأسعارهارتفاعا، وآنذاكسوريا

منكبيرةكمياتاستيرادمنالبالدمكن، وغيرها، مما، والسمسموالحرير، والغالل
باألسعارمجزية، حتىبأسعاراألوروبيةالدولمنوغيرهابريطانيافىالمصنوعةالسلع

.األمريكيةالحربنتيجةقبلمنعليهكانتلمابالنسبةالعالية

طويًالالبالدمنهاعانتالتىالمساوئعنالنظر، وبغض1865عاممنذالتدهوروبدأ
الزراعيةالمواسمسوءإلىيعودالتدهورذلكالمدنية، فإنباإلدارةيتصلماجراءمن

وفقدانوالركودأوروباإلىالصادراتأسعارنخفاضا، وإلىآنذاكحدوثهتصادفالذى
إلنقاصجميعًاتكالبتعواملوالخارجية، وهىالمحليةالحروبعنالناجمينالثقة

.عامةالسكانإفقارإلى، وأدتعامبعدعامًااألوروبيةللمصنوعاتاالستهالكيةالقدرة

حولتقريرىفىمالحظاتمصادفةطرحتقد – 1876يوليو / تموزفى – وكنت
:فيها، جاءوفلسطينسوريافىوالضرائبالماليةالموارد

طبيعية،محاصيلمناألرضبهتجودماعلىتامًاعتمادًااتعتمدسورياأنالقوليجب
الفقراء،المستهلكينحاجاتتغطيةحدودفىزالماالمحليةالمصنوعاتمنوالقليل

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Syria," (FO: عننقال313ً
78/3070.(
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طبيعتهابسببهناكللتسويقمجاالتجدحيثالمجاورةالبلدانلبعضمحدودةوحاجات
.الخاصةالشرقية

،، والحرير، والسمسمالزيتون، وزيتالغاللمثلللتصديرالمتاحةالرئيسيةومنتجاتها
بمنتجاتمقارنةالحرير، وذلكمنواحدصنفعدا، فيماالنوعحيثمنرديئةمنتجات
.فقطالندرةأوقاتفىإالالبلدانتلكفىللتصريفمجاًالتجدالولذلك. األخرىالبلدان

الوئيدالتدهورنحوتتجهسوريافىالتجارةأخذتاأللمانيةالفرنسيةالحربومنذ
أناألخيرة، إالالثالثالسنواتفىوفيرةمحاصيلأنبتتأرضهاأنالمستمر، ورغم

سبب، ممابيعدونمحاصيلهافائض، تركتوالمشرقأوروبافىالمجزيةغيراألسعار
وركودوالمحليةاألوروبيةللمنتجاتالشرائيةالقدرةنقصعليه، وترتبللفالحينالبؤس
إلىسورياحالتدهورإلىأدىمهمآخرعاملوثمة. وعرضهاالبالدطولفىالتجارة

،كلهالعالمأفادتالقناةأنمنالرغمفعلى. السويسقناةكساد، هومناآلنعليههىما
متناولها، كانتفىاألقصىالشرقبجعلأوروباأسواقإلىجلبتهاالتىالثروةأنإال

هاتينأسعارنخفضتافقد. والسمسمالحريرتجارةفىسوريا، وبخاصةعلىوباًال
وقلت. الماضيةالقليلةالسنواتفىبأسعارهمامقارنةالثلثينإلىالنصفمنالسلعتين
غزلمصانعثلثنحويزالوال. النحوهذاعلىاألسعارنخفاضامعحتىالمبيعات
قد1872و1868األعوامبينفيماإنتاجهكانأنبعداآلنالقطنوأهمل. مغلقًاالحرير

ذلكعنونتج. وحدهاالمحليةالسوقتكفىاآلنتنتجالتىبالة، والكميةألفعشرينبلغ
هذافوصلاألسعارنخفاضامعتتوافقبنسبوالمدنالريففىالعقاراتقيمةتدهور

البالدمدنوعانت. األخيرينالعامينفىذلكعلىثابتًا، وظلالنصفإلىاإلنخفاض
دليًالشديدة، ويقوممعاناةمعاشهافىالتجارةورواجالتجارىالنشاطعلىتعتمدالتى

 –الريفسكانيكافح، بينماتقعزالتوماوقعتالتىاإلفالسحاالتعددذلكعلى
.الكفافحدلبلوغالوقتطوال – معاناةيقلونالالذين

عليهايحصلالتىالمنخفضةاألجورمنأصدقالحالىالكسادعلىبرهانًانجدوال
الموادأسعاررخصمنالرغمعلىوحاجةعوزمنيشيع، وماالمدنفىاآلنالعمال
شلنًا1.02بينيتراوحيوميًاأجرًايتقاضىالماهرغيرالعاملكانعامومنذ. الغذائية
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3يتقاضيانوالبناءالنجاروكان. 10وبنسات8بينماعلىيحصل، واليوم1.04و

يتقاضىفكانصبيهمايوميًا، أمابنسينعلىمنهماكليحصليوميًا، واآلنبنسات
وفى. يوميًا1.02وبنسبينماعلىاآلنيحصل، فأصبح1.08وبنس1.04منهمالواحد
يوميًا، والعاملبنسينعلىالماهرةغيرالمعاملةتحصلولبنانبيروتفىالحريرمعامل

الواحديحصلعندماواألوالدالبناتيسعد، بينما6وبنسات5بينماعلىالماهرغير
العملمقابلاألجرهذاويعطون. إليهمالطعامتقديمذلكيشملوال. يوميًابنسعلىمنهم
يباعإذرخيصةبأسعارالخبزيتوافرالحظلحسنولكن. غروبهاحتىالشمسشروقمن

العادىالدقيقيباع، بينماونصفأرطالخمسةلكلبنسنصفبسعرالجيدالقمحدقيق
ثم، ومنالرخصبالغةوالفواكهالخضرأنذاتها، كماللكميةدايماتخمسةبسعر

.تكلفةبأقليعيشأنالفقيريستطيع

مشروعاتفىالمالرأساستخدامطريقفىتوضعالتىوالمعوقاتللمضايقاتونظرًا
الدركأسفليحتلونالذينأولئكجهودعلىالزراعىاإلنتاجزراعية، يقتصر

حدودإلىبالزراعةالهبوطإلىإمكاناتهمونقصالتامجهلهميؤدى، الذيناالجتماعى
كبيرحدإلىتعكسالفالحينأولئكوأحوال. البدائيةاألساليبعلىوقصرهاضيقة

عليهايحصلكانالتىالصغيرةالقروضاآلنوتوقف. البالدأحوالفىالعامالتدهور
إلىذلك، ويرجعالزراعىاإلنتاجلمتابعةالمدنفىالرأسماليينمنالفالحونأولئك

إلىالقرىمنلكثيرالسكانهجرذلكعلىوترتب. القروضسدادضمانصعوبة
.لتزاماتامنعليهموماديونهممنهربًااستقرارًااألقلالمناطق

فىالمالرأسالستخدامواألوروبيينالمسيحيينالمواطنينبعضبذلهاالتىوالجهود
ملكيةصكوكعلىالحصولصعوبةبينهامتنوعة، منعقوباتواجهتهاالزراعة
سلطةأعلىعنتصدرالصكوكتلكأنالزراعية، رغملألراضىصريحةواضحة
أن، طالمابالرفضالصددهذافىالمحاوالتتواجهكانتماوغالبًا. باألراضىخاصة

وترتب. الشأنبهذالقانونيةالدعاوىتقبلوالعادةالبيعتتولىالتىهىنفسهاالحكومة
يعانىالتىالظروفهذهفىبورًا، وبخاصةاألراضىمنكبيرةمساحاتبقاءذلكعلى
الزراعة،مجالإلىالمالرأسإدخالأمامالعقباتوالفقر، وتوضعالعوزالفالحونفيها
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تفوقسوريافىاالستقرارمناطقفىالبوراألراضىمساحةأنمنالرغمعلىوذلك
.الحصر

المكتظةالمدنففى. البالدتقدمهاالتىالشاذةاألوضاعلتبيناألحوالتتطورولسوف
، يتنافسالكفافحياةلنفسهاضمنتأوالفقربحارفىغالبيتهمغرقتالذينبالسكان

تكفىالمدنتلكحولواسعةأراٍضتقعالبقاء، بينماأجلمنبعضمعبعضهمالناس
وفىبوسائلالفقراءالسكانمنقلةإاليزرعها، والالسكانمنكبيرعددإلعالة

.أودهميقيمماإاللهمتوفرالظروف

مركزنسمة، وبكونهاألف65نحويبلغونالذينبسكانهاأفضلنموذجًابيروتتقدموال
الوطنيينالمسيحيينبينثراًءالناسأكثرسوريا، ومستقرفىالماليةواألعمالالتجارة

بمعظمفادحةخسائرألحقالحكومةمنهتعانىالذىالمالىفالحرج. واليهودواألوروبيين
والركودلإلضطرابونظرًا. والمصريةالتركيةالسنداتتملكالتىالميسورةالطبقات
.أسعارهاإنخفاضرغمالممتلكاتشراءعلىالناسيقبل، الالحالىوالتجارىالمالى
إلىالمصروفاتنخفضتا، والعاماإلفالسحالةنتيجةنسبيًاهبوطًااإليجاراتوهبطت
ذلكحدود، وتسبببالآفاقإلىالثروةفيهاتقودالتىالبلدانتلكفىحتىالحدودأضيق

.األثرياءمواطنيهمحاجاتتلبيةعلىمعاشهمفىيعتمدونالفقراء، الذينبؤسزيادةفى
الصادراتبلغتحينعلىالوارداتضمحلتاالثقة، وتوافرعدمنتيجةالقروضوتوقفت

.الصفرحد

سوريافىوعددًاثراءنظرائهمأكثربيروتفىوالتجارالممولينأنمنالرغموعلى
مالرأسمنهمكليملكمنهمفرد15 – 10بينكبيرة، فيماليستثروتهمأنكلها، إال

رأسمالهم، ومعظمذلكعنيقلماأفراد8إلى7بينماليرة، ويملكآالفعشرةقدره
وفى. اإلسميةالقيمةذاتالسنداتفى، أواآلنشيئًاتحققالالتىالعقاراتفىمجمد
حملةكبارمن، وجميعهماألصابععلىواليهودالمسيحيينمناألثرياء، يعددمشق
العامفىعليهكانتممابالمائة50بنسبةاإلسميةقيمتهانقصتالتىالحكومةسندات

إلىلحاجتهالحرجيعانىمنهمالشراء، وكثيرفىيرغبمنيوجدال، ولكنالماضى
أسعارتدهورمنالمسلمينالمالككبارأخرى، يعانىناحيةومن. النقديةالسيولة
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،الحضيضبلغتلدمشقالحقيقيةالماليةالرئيسية، والحالةثروتهم، مصدرالمحاصيل
.بيروتشأنذلكفىشأنها

المحيطالريفعلىسكانهايعتمدالتىالصغيرةوالداخليةالساحليةالسوريةالمدنوفى
تأثيرًاالسائدالتجارةوكسادالزراعيةالمنتجاتأسعارنخفاضابالغذاء، يؤثرلمدهمبهم

الذينالمحليونالصناعويعانى. ذلكعنأسفرتالتىالطبيعيةالنتيجةهوسلبيًا، والركود
قلةمنالمدنحولالمقيمينالفقراءوالفالحينالمحليينالسكانحاجاتتلبىسلعًاينتجون

.المستهلكينجمهورعنداليدذات

، مماالفالحينإقراضفىأموالهميستثمرونالذيناألثرياءالسكانمعظمأعمالوتعطلت
وأضعفاإلنتاجأعاقالذى، األمرالقروضتوقفنتيجةالفالحينبؤسزيادةإلىأدى

.كفايتهفىاألمل

عبئًاتشكلالتىاألميريةالضرائبتعدلمسوريا، حيثغالل، إهراءاتحورانوفى
لممااألسواقإلىجلبهايصعبنادرةسلعةإلىالغاللكاملة، تحولتتجبىالسكانعلى
هذهمنلالستفادةجهدأىيبذلولم. النقلنفقاتتغطيةنظيرالمحصولنصفعينًايدفع

.للبالدالضريبيةالقدراتزيادةوبالتالىالطرقببناءالموارد

والتشجيعاألمنفقدانتفاقمهامنيزيدالتىللبالد، الراهنةالحالهىهذهكانتولما
الحدبلغتالضرائبأنواضحًا، يصبحكلهالعالمفىللتجارةالعامةوالحماية، والحالة

خاللكبيربشكلتناقصتالضرائبسدادعلىالبالدطاقة، وإنتجاوزهيمكنالالذى
لزيادةحاليًاالجهودتبذللممقبولة، إذالنظرةهذهأنشكوال. الماضيينالعامين

الخزانةعلىضررهاألولأثبتالتمغة، وقدوضريبةالتبغرسمإدخالعداما (الضرائب
).السواءعلىوالناسالعامة

، إنالحالىالضريبىالنظامظلفىالواضحأنمنالرغمعلىأنهذلكمنونستنتج
بسكانمقارنةالريفسكانعلىثقيلةضغوطًاتمثللنالقانونحسبوزعتلوأعباءه
،الريفسكانعاتقعلىالرئيسيةاألعباءيضعالحالىالعملىالتطبيق، ولكنالمدن
ومن. حيويةمنفيهاتبقىماعلىويقضىالتنميةيعوقثمللبالد، ومنالفقرىالعمود
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ضوءفىالضرائبمنبإعفاءالمدنفىالمركزةاألراضىملكياتأخرى، تحظىناحية
...هناالمبينةالظروف

نطاقمتداإذاسورياحققتهالذىالكبيرقدمتالمنالرغمعلىأنههناأذكرولعلى
فيها، فإنريبالزيادةزادتقدالبالدثروة، وأنخلتسنواتفىأحوالهاإلىالمقارنة

منأسوأوضعفىالسكانمنالعريضةالقاعدةقليلة، تاركةأيٍدفىتركزتالثرواتتلك
بقاء، نتيجةالحالىالوقتفى" منتجة "تعتبرالالعقاريةالثرواتهذهأنكما. قبلذى

...سوريافىالمضموناالستثمارتوافرلصعوبةأوروبافىاألموال

1880السورية، عامالصحراءفىالقبائل - 8
314

17فىالعربية، وعدتالقبائللزيارةسبتمبر / أيلولمنالسادسفىحلبتركت... 

...أكتوبر / األولتشرين

فالحةإلىأخيرًاتجهوااوالشهيمة، وقدواللهيبالفردونهمحلبإلىالبدوقبائلوأقرب
المراعىوراءقصيرةمسافاتإلىصيفًااإلنتقالبغرضبالخيامحتفاظهمارغماألرض
فىيظلون، بينمامحاصيلهملزراعةالخريففىيعودون، وهموأبقارهملغنمهمالالزمة

،والسلبالغزوعاداتعنتمامًاتخلواوقد. أخرىمحاصيللزراعةالشتاءفىمواقعهم
يسددونوهم. التركىللحكمللفالحة، وخضعواالالزمةالثيرانليشترواخيلهموباعوا

توجد، والالسياسىباالستقاللتتعلقأفكارأىخلدهمفىتدور، والبإنتظامضرائبهم
متوسطبحسابالعددحيثمنقبيلةكلقوةتحديدويمكن. التطلعاتتلكمثلبينهم

.أفرادخمسةنحوخيمةكلفىمنها، لكلخيمةمائتى

بعيدة، وهىمسافاتإلىأبدًاتنتقل، ولمحلبمنبالقربتسكنقبيلةأقوىوالحديديون
تربيةعنتخلواأرضًا، ولكنهميزرعونالأفرادها. للسلطةوخاضعةمسالمةأيضًا
، علىحلبسكانمعظمهايملكالتىالغنمرعىإلىجهودهم، ويصرفونواإلبلالخيل

314 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatch to Granville, 3 November
1880," (FO 195/1305).
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اآلخروينالالثلثينعلىاألوليحصلإذالنتاجوالراعىالمالكالمشاركة، فيقتسمأساس
فىباألمانةلهامشهودالقبيلةوهذه. خيمةاأللفعلىالحديديينخيامعددويزيد. الثلث
يأتمنوهمالذينالمدينةسكانمعمكتوبةمشاركةبعقودعادةتتعاملمعامالتها، والجميع
.قطعانهمعلى

اليدوية، تمارسالقبائلأقوىمنمايومًاكانتالتىالموالىقبيلةمنالقليلةوالبقايا
القرى،ونهبكالسلبالقانونيةغيربعاداتهاتتمسكزالتماما، ولكنهاحدإلىالفالحة
القبيلةهذهوكانت. لذلكالفرصةتسنحعندمااألخرىالقبائل، وغزوالقوافلومهاجمة

القبائلغزواتعنهاأزاحتهاالسورية، وقدالصحراءفىبارزًامكانًاقبلمنتحتل
الذىالعاديةغيرالجفافمواسمأحدفىالعربيةالجزيرةوسطمنخرجتالتىالكبرى

وقدوراثيةبصفةبكلقبالموالىشيخويحمل. الشمالصوبالمرعىلتماساإلىدفعها
هنامصر، ومنإلىطريقهفىحلبواليةعبرمرعندماالثالثمرادالسلطانإياهمنحه
كوفيةفىوثبتهاطربوشهمنجوهرةالسلطاننتزعاريشة"، حيثأبو "عائلتهلقبجاء

فىوالتطرفالفائقةالشجاعةمنالقبيلةبهتتسممماالرغموعلى. الموالىشيخ) حطة(
القبيلةتضمإذعددهاقلةبسببالتركيةللسلطاتاإلزعاجتسببالأنها، إالالقالقلإثارة
عنزةقبائلشيوخمنتوجيهاتهاتتلقىحركاتهاكلفىأنهاخيمة، كماخمسمائةاآلن
فىعنزة، وقبائلالعراقفىشمرقبائلعلىبتفوقهماإلحتفاظفىإاليطمحونالالذين

.الذاتيةاإلدارةأواالستقاللطموحاتبذلكتثيرأندونسورياجنوب

،والعقيداتوالحفادلة، والسبحة، الولدة، : هىالفراتوادىفىصغيرةقبائلخمسوتوجد
الأنهاما، إالحدإلىرحلقبائلأنهاالتركية، ومعللسلطاتخاضعةوبقارة، وجميعها

قبيلةوتقوم. للرزقطلبًاالجنوبأوالشمالإلىأميالبضعةمنأبعدهوماإلىترتحل
اإلبلترعىوالبقر، والسبحةالجاموسالحفادلةترعى، بينماوالغنمالبقربتربيةالولدة
ترعىفالالبقارة، أماوالخيلاإلبلالعقيدات، وترعىالخيلمنالقليلجانبإلىوالغنم
.البقرسوى

الواحدة،للقبيلةوخمسمائةخيمةأربعمائةبينيتراوحبماالرحلالقبائلهذهعددويقدر
.التركيةللحكومةوخاضعونجدا،ومسالمون،نتظامابضرائبهميسددونوأفرادها
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منطقةإلىالفراتوادىمنالغربىالجنوبإلىيمتدالتاللمنخطًاتحتلاألسمروقبيلة
وحمصحماه، ومدنالشرقفىتدمربينفيماالكبرىعنزهلقبائلالصيفمراعى
وليس. بالسرقةلتمرسهموعاداتخلقًاالعربقبائلأسوأهمورجالها. الغربفىودمشق

لسرقةبسرعة، وينقضوناألقدامعلىسيرًابعيدةلمسافاتيرحلونبلإبلأوخيللديهم
.الشامباديةأطرافعلىالقريبةالقرىفىويبيعونهااألخرىالقبائلمواقعمنالحيوانات

حمايةفىيسيريكنلممامنهمبالقربمرإذاأذاهممنينجوأنمسافريستطيعوال
البالدمنواسعةمساحةقطعانهمبسيطة، وتغطىرعويةوحياتهم. عنزهقبيلةمنقوية
يقترنالذلك، فإنالقانونعلىخروجهممنالرغموعلى. مرعاهمطريقعلىتقعالتى
بنادقمنخوفًايرتعدوناألخرى، وهمالعربيةالقبائلمعصراعهمفىالشجاعةمنبقدر

الصخوربين، ويختفوناألتراكالجنودمنصغيرةشرذمةرؤيةعندويفروناألتراك
مماواضحًاخيمة، ويبدواأللفاألسمرقبيلةقوةتتجاوزوال. الخيالةإليهايصلالالتى
،واإلبلالخيلإلىيفتقرونسياسية، فهمأهميةبأىتحظىالالقبيلةهذهأنأعالهذكر

بنفوذيتمتعواأوخاصةبمزايايتميزواأندونالباديةمجتمعحثالةمن، ويعدونوالسالح
.القبائلمنغيرهمعلى

والتىحلبعنبعيدًاتتجولالالتىالصغرىالقبائلعلىفاحصةنظرةألقيناأنبعد
والشعوربالدولةاإلهتمامعنالحديثإلى، أنتقلالشامباديةفىمتواضعًامكانًاتحتل
.الباديةسكانمنالكبيرالعددذاتعنزهقبائلعندالسلطانحكومةنحو

،وحمصحماهمنالشرقإلىالممتدةالمنطقةتغطىالكبرىالقبائلهذهأنوجدتوقد
، والسبعة،الفدعانهىرئيسيةأقسامثالثةمنوتتكون. تدمرمنالغربوإلى

...والجالس
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1881الزور، عامديرسنجق - 9
315

والقرىالزراعة - أ
بعيدًااليمنىالضفةعلىالزراعيةاألراضى، تمتدأعالهالواردالوصفمنيبدوكما... 
مناطقوغيرهاوتدمرالسخنةمثلالمبعثرةالقليلةوالقرى. ملحوظًاإمتدادًاالفراتعن

حشائشبينمنالبوتاساستخراجفىأساسًايعملونمضمحلة، وسكانهابائسةفقيرة
،الصابونصناعةفىيستخدموغيرها، حيثوحلبأورفةإلىالصحراء، ويرسلونه

حجمًا،أكبرالماضىفىكانتالقرىهذهأنعلمتوقد. بالذاتمكاسببذلكفيحققون
إعتبارنافىوضعناإذاالصحةإلىتفتقرالالمعلوماتهذهأنخربوها، ويبدوالبدووأن

الرخاء،درجاتأقصىتبلغعندماحتىولكن. القرىتلكفىالمهجورةالمنازلعدد
عنبعضهابعيدةمبعثرةقرىفهى، ورداءتهفيهاالماءلندرةتزدهرأنيمكنالفإنها

.ماءبالسهلوسطبعض

منبنيتأكواخفىالناسيسكنالشتاء، وفىالفراتوادىفىالقرىمنالعديدويقع
.العامطوالالخياميسكنونالقرىبعضوفى. الخيامفيسكنونالصيففى، أماالطين

الشمالوإلىدجلةشرقالممتدةالمناطقمنوغيرهاوالرميلةكوجكوتلالخابورففى
عنالزراعةتجودالمناطقتلكوفى. عامةبصورةالخيامالناسيسكنطوروسقرب

متناولعنبعيدةأنهامنالرغمعلىاليمنىالضفةعلىنراهاالتىالزراعاتمنغيرها
مساحةأنعلمتوقد. بالساحلتربطهاالتىالرخيصةالمواصالتإلىوتفتقرالحكومة
.وغيرهاوالرميلةالخابورمناطقفىاألخيرةالسنواتفىنقصتقدالزراعيةاألرض
الخابور، أنمنطقةوتسكنبالفالحةتشتغلعربيةقبيلةالجبور، وهىمنوعلمت
30وساقية20بينيتراوحمافيهاكانجيدًا، وأنهتزرعسنواتعشرمنذكانتالمنطقة

التعسف) 1: (التاليةباألسبابذلكبررواوقد. فقطواحدةساقيةإالاآلننرىوال
السرقات) 4البدو، (غارات) 3، (للناسالموظفيننهب) 2المرتفعة، (والضرائب

315 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, D. H. Stewart, "Report on the Sanjak
of Deyr, 14 July 1881," (FO 195/1368).
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إلىجاؤواالذينبوالقوالكاراالشيشانمنالمهاجرونإرتكبهاالتىالقتلوحوادث
التىالمجاعة) 5، (العينراسعندوأقامواالروسأمامشميلالشيخهزيمةبعدالمنطقة
.الماضيةالسنةوقعت

علىالمناطقمنكثيرففى. لىذكروهمايعززالمنطقةربوعبينتنقلىخاللرأيتهوما
بقرىنمركناماالنهر، وكثيرًاضفةعلىأحراشفىالبرىالقمحينموالخابورطول

تسمىالتىاألخرىالمناطقمنوالكثيرالمنطقةتلكفىغنيةمهجورة، والتربة
األرضالراهنة، تعطىالمحاوالتحقارةمنالرغمعلىأنهذلكعلىوالدليل. صحراء
محصولكانأورفةوفى. 40أوضعفًا30إلىيصلقدمدهشةبصورةوفيرًامحصوًال
متاحةالمياهكانتوكلما. ضعفًا70نحواألوروبيينأحديملكهامزرعةفىاألرض

استخدامإمكانيةفىالخابورلنهرالعظيمةالقيمةتتمثلثمجيدة، ومنالنتائجكانتللرى
.الفدادينآالفلرىمياهه

)وأنواعها (الحاصالت - ب
الذرة) 2، (القمح) 1: (هىحولهاوماالمناطقهذهفىتزرعالتىالرئيسيةالمحاصيل

يزرعأورفةوفى. الذرة) 5، (العينراسمنبالقرباألرز) 4الشعير، () 3الصفراء، (
وكان. الماشيةعلففىيستخدمالذى، والجلبان، والكتان، والعدس، والخروعالقطن
والتينالعنبينموسنجاروفى. سنواتثالثقبلماحتىالمنطقةفىالقزدوديربى

جيدًا،سيكونالعامهذامحصولأنإلىالدالئلوتشير. األخيرتصديرويتمبكثرة
تفسيرفى، وقيلزراعتهالمعتادمنأقلالعامهذاالمزروعةالمساحةأنعلمتولكننى

يحتاجون، ولذلكأربعأومراتثالثنحوحرثهايقتضىللزراعةاألرضإعدادأنذلك
.الماضىالعامفىنفقمنهاالكثيرأن، وبخاصةالثيرانمنالمزيدإلى

المراعى- ج
.كلهاالفائدةالبدويجنى، وهناالخصوصوجهعلىالباديةعتادتهاماهوالرعىإن

حقًا، وعلىنوعهفىفريدمنظرالشمسغروبعندالقبيلةمنازلإلىالقطعانفعودة
منبالقربالشرق، وتجاهوالغنماإلبلبقطعانعامرةالمنطقةتبدوالبصرمرمى
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.بكثرةمتوافرةاأللبانمنتجاتجميعإنالقولنافلة، ومنالجاموسيظهرالموصل
عاليةدرجةمبكرًا، وذاتتنضجفهىالغنملرعىتمامًامناسبةسنجارمنطقةإنويقال
.الخصوبةمن

المختلفةأنواعها – األرضحيازة- د
:الباديةفىنجدهااألرضحيازةمنأنواعخمسةهناك

استعادةبشرطمنهاشرائهاأوالدولةطريقعنحيازتهاتتمأراٍضالميرى، وهى1.
منكبيرةمساحاتوهناك. سنواتثالثخاللزراعتهاعدمحالةفىلهاالدولة

الحيازتهاعليهاالمعلقةالشروطولكنالنوعهذامنالناسحيازةفىاألراضى
هذهمنواسعةمساحاتحلبأعيانبعضإشترى، الماضيينالعامينوخالل. تراعى

.المضاربةقبيلمنإسميةبأسعاراألراضى

منالقليلإالبالباديةيوجدمباشرة، والمملوكةالميرىأرضتصبحالمملوكة، حيث2.
المالكحق، ومنحلبقربالمملوكةاألرضمساحةالحيازة، وتزدادمنالنوعهذا
.يشاءمابهايفعلأن

.لهاقيمةفالالباديةفىمساحتهاتساعالالبور، ونظرًااألراضىالمتروكة، وهى3.

مساحات، وتوجد، والمشاع، والطرقوالمراعىالقاحلة، األراضى، وتشملالموات4.
المشاعمثلالقانونبحكميباعالمنهاالبادية، والكثيرفىاألراضىهذهمنواسعة

.القرىمراعىوأرض

.القليلإالمنهايوجد، والاألوقاف5.

المزارعأى، البابتتجاوزالفهى، أعالهالمبينةالمختلفةالحيازةأنواعجانبوإلى
تخذاوقد. تركيةليرةألفأربعينعشورهاقيمةتبلغالتى) همايونجفتلك (السلطانية
.ينفذلمأنه، غيرالجفتلكهذاببيعقرارًاالقسطنطينيةبرلمان
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من، ولكناألرضلحيازةالمختلفةاألنواعيوضحأعالهذكرناهالنظرية، ماالناحيةومن
قيمةتقلمبعثرًاقليًالالسكانعدديكونتمامًا، فعندمااألمريختلفالعمليةالناحية
منقطعهأنسبختياراهوالعمليةالناحيةمنالفالحيفعلهوما. قيمتهاتفقدأواألرض
الحاالتبعضفىولعله – اليدبوضعلهحقًاتصبحثمفالحتها، ومنيتولىثماألرض

منازلأوالماءعيونمنبالقربالممتازةالمواقعذاتاألراضىحولالمعاركتنشب– 
تكونلمنلتقريرللشيخالكلمةتكونالحالةهذهمثلفىأنهوأعتقد. غيرهاأوالقبيلة

الماشيةمنيكفىماالفالحلدىفيهايكونالالتىالحاالتفىأنهوعلمت. األرض
المالككبارمننفسهوالشيخ. األثرياءألحدمنهاجزءًاالشيخ، يبيعاألرضلحرث

معارفىمنالشيوخأحديدفعهاالتىالرواتبيلىوفيما. العمالمنالعديدويستخدم
أسرةالستهالكالقمحمنكافية، حذاء، كميةمالبسسنويًا، طقمقرشمائتى، للعامل

.العامل

الضرائب- هـ
بقيةشأنذلكفىشأنهاهناالشكوىمبعثفرضهاونظامالضرائبجباةممارساتتعد

.جزئىبشكليطبقأوالسنجقفىيطبقالالعشورنظامأنويبدو. تركياأنحاء
يقومالذىشيخهاأوالقريةوعمدةالحكومةجباةيقدرهاتقديرية، إذالمحصولوضريبة

منالنظامبهذايحيطمامدىوواضح. مالككلعلىالضريبةويقررالحقلحولبجولة
قيمتهالجابىيقدرمانقدًا، وعادةيقدرالعشرأنمنأخرىشكوىوهناك. التضارب

آخرإلىحينمنالعشرجبايةويتولى. الحقيقيةالسوقأسعارضعفمنأكثرأوبضعف
الضرائبتدفعوالفراتالخابورمناطقوفى. الحكومةقبلمنعسكريونموظفون
.القمحمنشمبًال18ساقيةكلعلى، فيضربالمحاصيلمنبدًالالسواقىعلىأحيانًا

كلعلىالهند، ويضربفىالحالهىكمابالشادوفالرىمياهترفعالفراتوفى
.شمبلتسعةشادوف

).إنكليزيًارطًال213 = أقة80 = القمحشمبل(
).إنكليزيًارطًال170 = أقة64 = الشعيرشمبل(
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أسبابفهمأستطعلمأننى، إالالضريبىالنظامهذامنالسكانمنالكثيرويشكو
تجبىالمجاورةالمناطقمنكثيروفى. نتقدتهاقدحلبلجنةأنويقولون. الشكوى
عشرةإلىالمحصوليقسمالعشرجبايةوعند. المناطقمنغيرهافىكماعينًاالعشور

تابعًاالحقلكانفإذا. األكوامأحديختارأنالملتزمأوالحكومةموظفحق، ومنأكوام
قتسامهافيتمالتاسعالكوم، أماالفالحوكذلكأكوامأربعةعلىالمالكيحصللجفلك
.بينهما

،للرأسونصفقروشثالثةالغنمعلىعاديةضريبةالفالحونيدفعالعشورجانبوإلى
والخيامالمنازلعلىأمالكضريبةأيضًاويدفعون. للرأسقروشعشرةواإلبل

الملكية، بلقيمةيقدرونخبراءيدعلىالضريبةهذهتقدروال. وغيرهاوالبساتين
بمساعدةأفرادهامنجبايتهالشيخيتولىالقبيلةأوكلهاالقريةعلىمعينمبلغيضرب
أربعةقدرهاضريبةغيرهاأوبستانأوبيتكلعنيدفعالقديمللقانونووفقًا. كبارهم

أخيرًاتغيرتوقد. اإليجاريةالقيمةمناأللففى40والشراء، عندالقيمةمناأللففى
عنقيمتهاتزيدالتىوغيرهاالمنازلعلىالضريبة، وأصبحتاإليجاراتعلىالضريبة
ضوءوفى. األلففى4، ذلكعنقيمتهاتقلوالتى، األلففى8، قرشألفعشرين
ذىمنأكثريدفعونجميعًااألهالى، أصبحاآلنحتىتقييمهاتمالتىاألماكنفىالتجربة

الدولةمواردتخفيضعلىيعملأنالعقارقيمةتقديريتولىبمنالحماقةتبلغفال. قبل
هذامنالمستفيدينكانواهؤالءرشوةباستطاعتهمكانالذيناألثرياءأنغير. لمصلحته

.الفقراءعلىالغرميقعأنالطبيعى، ومنالنظام

توازىضريبةوأرباحها، وهىالتجارةعلىضريبةإدخالتمأنهالزورديرفىوعلمت
.الفالحونيدفعهاالتىالضرائبمنغيرهاأوالعشور

أهلها،وجهلالمنطقةبدائية، ولعلحرجوالحدثالدولةموظفىوفسادنذالةوعن
.آخرمكانأىمنأكثرهناالسرقةعلىقادرينجعلهم

الضريبةهذهوتحصيل. اإلبلمنرأسكلعنقروشعشرةيدفعواأنالبدو، فعليهمأما
سبيًالتملكالالحكومةكانتقسرًا، ولماإاليدفعالالبدوى، ألنبمكانالصعوبةمن
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وال. بهموثوقًاأمرًاالصددهذافىالشيخكلمةعلىالتعويل، أصبحالقطعانإلحصاء
، ومنللمرعىطلبًاشماًالالبدويتجهعندماالصيففىإالالضريبةجبايةيمكن

.يبيعهجملكلعنواحدمجيدىالبدوىيدفعأنأيضًاالمفترض

كانتإذاإالضرائبمنعليهاماتدفعالأخرىمتوحشةقبيلةسنجارفىواليزيدية
ضريبةأىشيخهميدفع، لمالمثالسبيلفعلى. القوةمندرجةعلىاإلقليمفىاإلدارة
استعداده، أبدىالعامهذاسنجارفىالجنودظهروعندما. الماضيةالثالثالسنواتطوال
.األخرىالقبائلعلىهذا، وينسحبالمتأخراتمنبهبأسالوجانبالضريبةلسداد

، والقبائلاألجناس- و

ودياناتأجناسبضعةهناكأخرىناحيةمنأساسًا، ولكنعربيةالزورديرمنطقةإن
األكرادويظهر. وراءهوماالحدودخطمنوالشماليةالغربيةالشماليةالحدودعلىأخرى
اللغةتستخدمالعربية، بينمااللغةهىالقرىبعضفىالمستخدمةسنجار، واللغةغرب

هناكوغيرهاأورفة، ونصيبينفىالشمالىالخططولوعلى. أخرىقرىفىالكردية
...واألرمنوالعرباألتراكبينخليط

الزورديرسنجقومصروفاتإيرادات- ز
السنواتتركية، وفىليرةألف70بمبلغإيراداتهتقدر، كانتالسنجقمساحةإنقاصقبل

ربما (ألفًا30السنويةإيراداتهتتجاوزالألفًا، واآلن40إلىإيراداتهنخفضتااألخيرة
).أغنامضريبةليرةآالفسبعةفيها

:التالىالنحوعلىتركية، مقدرةليرةألف30نحوتبلغالسنجقومصروفات
ليرة7.000الموظفينمرتبات1.
ليرة13.000)الشرطة (الجندرمة2.
ليرة8.000)النظامية (الحامية3.
ليرة1.500السريةالخدمةإعتمادات4.

29.500
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األوراقتحددهماخيالة، وهذا290بينهمفردًا، من390إلىالجندرمةتخفيضتموقد
.كثيرًاذلكمنأقلتكونأنالمحتملفمنالحقيقيةالقوةالجندرمة، أمالقوة

معظمواآلن. البغالراكبىمن200بينهمالمشاةمنفردًا550بـالحاميةعددويقدر
.حلبفىفعًاليخدمونالزورلديرالمعنيينالرجالأولئك

يتبقىالخزانة، أوإلىلتحويلهفائضلديهيتبقىالالسنجقأنأعالهذكرناهمماويتضح
.المصروفاتاستقطاعبعدالقليلأقللديه

1883عامحماهمتصرفيةفىوالصناعةالزراعة - 10
316

السكانعددعليها، ويقدريعولالبالسكانالخاصةاألرقامأنإلىباإلشارةالكاتبيبدأ(
.حمصفىألفًا30، حماهمدينةفىألفًا40بينهمقليًال، منأكثرأونسمةألف216بـ
، وقيمةفرنكماليينبعشرةالزراعىلإلنتاجاإلجماليةالقيمةيقدرالعشورعلىعتمادًااو

الزراعىاإلنتاجمنالفردنصيبأنذلك، ومعنىفرنكماليينبستةالغذائيةالمنتجات
).إسترلينيةجنيهاتثالثةعلىقليًاليزيدماأىفرنكًا، ثمانينكان

يتمفلمسوريافىآخرمكانأىفىنفسهاهىهناالزراعةبهاتمارسالتىوالكيفية... 
يشقوبالكاد، كيلوغراماتاألربعةوزنهيتجاوزمانادرًاالذىالبدائىالمحراثتحسين

يشدقد، إذسلبىأثرأخرى، وذاتمناطقفىمنهانفعًاأقلالجرحيواناتالتربة، وحتى
حمار،معثورحتى، أوبغلأووحصانثورواحد، أونيرإلىصغيرثورمعكبيرثور

أحوالسوءأسبابإلىويضاف. معًاجمالنيشدأخرىمعًا، وأحيانًاحمارانوأحيانًا
منهتتخلصلمالذىالماشيةبطاعونالمتكررة، اإلصابةالسلبىوأثرهمالجرحيوانات

.المتصرفيةفىبكثرةقبلمنموجودةكانتالتىالثيرانعلىيقضىوالذىالبالد

كوقود، يتميستخدمونهالللزراعة، وعندماكسمادالبهائمورثالفالحونيستخدموال
.للمستقبلغنيًاحتياطيًاامكونًاالقريةخارجتشوينه

316 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, P. Savoye,
"Report on the Mutasarriflik of Hama, 15 March 1883," (Beyrouth), vol. 9, 1868 – 1888.
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المرء، ويستطيع40وبالمائة24بينيتراوحالزراعةإلىالمقدمةللقروضالفائدةوسعر
رحمةتحتهؤالءيقعكيف – النظربقصرالفالحونفيهيمتازبلدفى – يدركأن

.ملكيتهمنتزاعاباألمر، وينتهىالمرابين

نوعالوحيدطعامهماألنصاريةجبالففىأخرى، إلىمنطقةمنالفالحينطعامويختلف
منالخبزيصنعالسهولالبيضاء، وفىالذرةدقيقمنالمصنوعاألسودالخبزمنردئ

،البصلبعضالخبزإلىالفالحونويضيف. تقبًالأكثروهووالشعيرالصفراءالذرة
الطعامهذاإلى، يضيفونالشاقالعملفصلوخالل. والخضراألرزيضيفونماونادرًا
لدى – غالبًا – معروفةغيرراتكوالمسوالنبيذ. البرغلأواأللبانمنتجاتالبسيط
يستخدمحيثوحماهحمصمدينتىسكانعلىالقولهذاينسحبال، ولكنالريفسكان

.الموسرينالمسلمينبينكبيرًانتشارًااالحشيشحققوقد. العرق

يعادلماحماهفىيبلغسنويًا، وهوالغاللمنواحدًاشمبًالالسكانمنالفردويستهلك
إلىبالنسبة12.26و، القمحإلىبالنسبةفرنكًا28.30قيمتهمتوسطمكعبًاديسمترًا320

180مزرعةفىيعملالذىالفالحويكلف. 317الذرةإلىبالنسبةفرنكًا15.10والشعير، 

مائةفرنكا، والبغلبخمسينفيقدرسنوياالثوريستهلكهماقيمةأما.السنةفىفرنكًا
زمنفىإاليثمنالالذىالدريسثمنذلكفىيدخلوالفرنكا،150، والحصانفرنك

.القحط

6فهوالمحصولمتوسط، أما1 : 20، والشعير1 : 16القمحلمحصولاألقصىوالحد

.المنطقةبحسبالشعيرإلىبالنسبة1 : 11أو9، القمحإلىبالنسبة1:7أو

،سنواتثالثكلواحدةسنةزراعةبالأرضهمسورياشمالىفىالفالحونويترك
زراعةعندمراتثالثاألرضيحرثون، وعادةبالتبادلوالشعيرالقمحويزرعون
الخاصةوالممارسات. الشتاءمحاصيلزراعةعند، ومرتينالصيفمحاصيل

األمرويتركونعملهبوسعهممايعملونبالذكر، فهمجديرةغيراألخرىبالمحاصيل
.نموهامنليتأكدواللطبيعة

أشيرأنأحاولاآلخر، لمالبعضمعبعضهاالقرىبين، وحتىوحمصحماهبينتتنوعوالمقاييسالموازينكانتلما317
.إليها
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العباءاتلصناعةوالقطنالصوفبغزلالنساءجدًا، وتقوممحدودةاأللبانوصناعات
.العائلةالستخدامالخشنةواألقمشة) الزنانير (واألحزمة

الصناعة

حماهفىالمميزةالوحيدةالصناعةهىالشرقيونيستخدمهاالتىالمنسوجاتصناعة
منالرغموعلىوالقسطنطينيةوأزميرواليمنوالحجازمصرأسواقها، وأهموحمص

منتطورلمماختفائهاابنتنبأأننستطيعزدهارهااوالمحليةالصناعاتهذهنشاط
نتشارابعدالزوالإلىطريقهافىوأذواقًاعاداتتخدمالصناعاتتلككانتفلما. نفسها

تغيرمعيتالءمبماطرقهامنتغيرلمماالفناءمصيرها، فإنالشرقفىالحضارة
.بالضرورةالعرفيتجاوزالذىالملبس

إلىراجعًايكونأنالبدوحمصحماهفىالنسيجصناعةزدهاراأنأيضًاوأعتقد
األيدىوجوديندرالعثمانية، حيثالدولةمنبعينهامناطقفىالصناعةهذهفىالنقص
.مربحًااإلنتاجيجعلالمماالعاملة

األنصاريةجبلمنوحمصحماهأنوالفىالمستخدمالحريريأتىكانقريبزمنوحتى
إلىقبلمنالقطنغزلتصدرالمنطقةكانتوبعدما. اليومكافيًاإنتاجهيعدلمالذى

المحليةالصناعةتنتجهالذىوالغزل. وألمانياإنكلترامناآلنتستوردهأوروبا، أصبحت
،الفالحونيلبسهاالتىالخشنةاألقمشةصناعةفىإاليستخدموالجودةوأقلتكلفةأكثر

االقتصاديةبالوسائلالصناعةهذهتزويدالسهلومن. محليًاتستهلكالتىالسلعوبعض
الروتينولكن. البقاءعلىيساعدهاتطويرها، مماعلىوتعملحقيقيةفائدةتفيدهاالتى

.آخرمكانأىمنهناأقوىالتقدميعرقلالذى

.فرنكماليينتسعةقيمتهماسنويًاتنتجنول4000منأكثراليومحمصمدينةوفى
.بهاالمتصلةاألخرىواألعمالاألنوالهذهإدارةفىعاملألف12نحووتستخدم

والمشغوالتالحرير، ويحظىالقدممنذتمامًامعروفةحمصفىالنساجينومهارة
.بالتقديرهناتصنعالتىالذهبية
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والحريرالبشاكيرصناعةأنوالتتطورما، فلمنوعًاجديدةحماهفىالنسيجوصناعة
الحمدية، وهوصناعةعلىذلكوينسحب. حديثًاالرقيقة، إالالقطنيةوالمنسوجاتوالقطن
األنوالعددأناليقينعلموعلمت. العامينعلىعمرهيزيدالالذىالساتانيشبهقماش
.نولألفمناليومعددهايقترب، بينمانول400يتجاوزلمعامًاثالثينمنذحماهفى

والحرفالنسيجصناعةفى، ويعملفرنكالمليونعلىيزيدبماالسنوىإنتاجهاويقدر
.شخصآالفثالثةنحوبهاالمتصلة

1885سوريا، عامفىالتعليم - 11
318

غيردمشقفىالتعليمأحوال، كانتللشامعامكحاكمباشامدحتوصولقبل... 
جانبمنالتشجيعالحكومة، وعدمجانبمنتبذلجهودإلىالحاجةنتيجةمرضية
نجاحأملعليهاوعلقسنواتبضعمنذأقيمتالتى" الرشدية "المدارسوتحولت. األهالى
.الشيوخإشرافتحتوالقرآناللغةقواعدلتدريسصغيرةإبتدائيةمدارس، إلىالتعليم
أومدرسةبهألحقتمسجد، وكلمنازلهمفىالتعليميتلقونالموسرةالطبقاتأطفالوكان

هناكتكنالقراءة، ولمبعض، ويتعلمونالقرآنفيهايحفطونالصغارلألطفالمدرستان
.للبناتمدارس

بعض، وفتحالتعليمموضوعإلىعنايته، وجه1878عامباشامدحتتوليةوعند
التعليمحظىذاكصناعية، ومذمدرسةأقام، كمادمشقفىالحكوميةاألوليةالمدارس

للبنينبتدائيةاأوأوليةمدرسة77اآلنوتوجد. السلطاتجانبمنأكبرهتمامابالعام
منمتوسطللبناتمدرسة25وتلميذًا، 2929تالميذهاعددمتوسطدمشقمدينةفى

وفيهماعسكرية، إحداهماللبنين" الرشدية "مدارسمنوإثنتان، تلميذات906إليهايختلفن
78تالميذهما، وعددللبنين) صناعية (سلطانيةإعدادية، ومدرسةتلميذًا، ومدرسة346

من1448لكلواحدةمدرسةهناكتكونوبذلك. الثانيةفىتلميذًا96واألولىفىتلميذًا
، وفى1880طالبهامتوسطإسالميةمدرسة94األخرىالسناجقوفى. المسلمينالسكان

318 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Education within the
Consular District of Damascus," (FO 195/1514).
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369فيهامدرسة83توجدنسمةألف150سكانهايبلغالتىوحماهحمصمتصرفية

مدرسةهناكنسمة18.200بـ) المسيحيينغيرمن (سكانهايقدرالتىحورانتلميذًا، وفى
الحكوميةاإلسالميةبالمدارستفصيليةقائمةالملحقفىأوردناوقد. تلميذًا32فيهاواحدة

.القنصليةنطاقفىالموجودة

التركيةمنالعربية، والقليلاللغةقواعدوالكتابة، وبعض، والقراءةالقرآنتدريسويتم
هذهفىوالمدرسون. الحالىالوقتفىوالرشديةاإلبتدائيةالمدارسفىوالفارسية
الفتيةعلىدمشقفىالعسكريةالمدرسةفىالتعليمقتصراو. المساجدشيوخمنالمدارس

يسمحكضباط، والالعسكريةبالخدمةاإللتحاقفىالراغبينالكريمةاألسرأبناءمن
عامباشامدحتأنشأهاالتىالصناعاتمدرسةمنالهدفوكان. بهاباإللتحاقللمسيحيين

نجاحها، ولكنهاالمأمولمن، وكانوالمهنالصناعاتبعضبتعليمالنهوض1879
منأىإلىالمسلموناألوالديرسلالعامةوكقاعدة. تالميذهاعددوقلذلكبعدأهملت

المسلميناآلباءبعضأنمنالرغمالمحلية، علىالمسيحيةالمدارسأواألجنبيةالمدارس
اللعازاريينأواليسوعيينمدارسالوقتلبعض – حالتينأوحالةفى – أبناءهمأدخلواقد

لمالمسلمينأنكما. نادرةاستثناءاتهذهالفرنسية، ولكناللغةلتعلمخارجيينكتالميذ
زالواماالريفوسكان. أجنبيةمطابعفىبالعربيةمطبوعةكتبأىشراءيعتادوا

ضرورى،أمرأنهعلىالبناتتعليمإلىاليومالنظرةورغم. التعليموسائلمنمحرومين
وزواجالمرأةحريةعلىاإلسالمىالدينيفرضهاالتىالقيودبسببخلفًاتميزالالفإنه

.مبكرةسنفىالبنات

، عنالعامالتعليمقانونبموجبأنشئتالتىالمدارسعلىاإلنفاقالحكومةوتتولى
فرضتبالمائة6نسبتهابلدية، وضريبةوالهبات، والمنحبذلكالخاصةاألوقافطريق
والمسيحيوناليهودساهموقد. تمييزدونالسكانمنتحصلالتىاألمالكضريبةعلى
المعلمونويحصل. علمانيةمدارسالحكوميةالمدارسأنعتباراعلىالضريبةهذهفى
للفردإسترلينيةجنيهاتوستةجنيهينبينيتراوحراتبعلىالرشديةالمدارسفى

القليلةالخاصةالمدارسوبعضبالمساجدالملحقةالصغيرةالمدارستالميذشهريًا، ويدفع
.شهريًاواحدشلننحوتعليمهمالقائمة، كنفقات
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علىلإلشرافوسيدتان، قسيساناآلندمشقفى) المشيخية (األيرلنديةاإلرساليةوفى
،1847عامدمشقفىلهابنينمدرسةأولاإلرساليةهذهأسستوقد. البناتمدرسة
استجابةبالمدينةالمحيطةالقرىفىالمدارسفتحتذلكوبعد. 1855عامللبناتومدرسة
ضواحىفىالقرىمختلففىمدرسة12الحالىالوقتفىويوجد. السكانلمطالب
الجانبعلىراشياقريةفىمدرستانوهناك. دمشقفىمدرستينجانبإلىدمشق
وأربعبلودانفىلراشيا، واحدةالمجاورةالقرىفىمدارس، وخمسالشيخلجبلالغربى

فىالتالميذوعدد. دمشقمنالشمالإلىعطية، وقريتين، وديربيرود، ونبققرىفى
البناتمدرسة، وفىالداخلىالقسمفىتسعةبينهممنتلميذًا97دمشقفىالبنينمدرسة

تلميذًا، وبذلك414المختلفةالقرىمدارسوفى. الداخلىالقسمفى16منهنتلميذة88
المدارستلكفىتدرسالتىوالمواد. بنتًا170بينهمتلميذًا615التالميذعددجملةيكون
.القرىمدارسفى، وذلكالعربى، والجغرافيا، والنحوالقراءة، والكتابة، والحسابهى
،المثلثاتوالهندسة، وحسابالجبرأيضًاالتالميذفيتعلمدمشقفىالبنينمدرسةفىأما

تدرسالبناتمدرسةوفى. والتركيةاإلنكليزيةالطبيعية، والبالغة، واللغتينوالفلسفة
الموسيقية، والعزفوالفرنسية، واألصواتاألعضاء، واإلنكليزيةوظائفعلمالتلميذات

مدرسةفى، وستةمعلمينخمسةالبنينمدرسةفىالتدريسيتولىوكان. البيانوعلى
عشرة، وبذلكاإلثنىالقرىمدارسمنمدرسةكلفىواحد، ومدرسدمشقفىالبنات
.مدرسًا23جميعًاالمدرسينعدديكون

بوينالسيدةالمرحومةأسستهاالتى – البناتلتعليمالسوريةالبريطانيةالمدارسأما
استجابة1868عامدمشقفىلهافرعًافتتحتافقد – بيروتفى1860عامطمسون

حاصبيافىمدرسة1863عامإفتتحتقليلة، بسنواتذلكوقبل. المدينةأهالىمنلطلب
أحدفىللمسلماتآخرفرعإفتتح1870عام، وفىالشيخلجبلالغربيةالمنحدراتعلى
الالتىالمنطقةبناتلتعليمبعلبكفىمدرسةفتتحتاوأخيرًا. بالميدانيعرفدمشقأحياء

،والبناتللبنينمدرستاندمشقفىيوجدواآلن. الشيعةهوإسالمىمذهبإلىينتمين
المدرسةعنالنظروبغض. للمكفوفين، ومدرسةالمسلماتللبناتواحدةومدرسة

،، واليهوديات، والدرزياتالمسلماتتضمالمدارسهذه، كانتللمسلماتالمخصصة
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وفيهمابريطانيتانسيدتاندمشقمدرستىوتدير. ، والبروتستانتالشرقياتوالمسيحيات
تلميذة،174التلميذاتعدديبلغحاصبياوفى. تلميذًا440و، الوطنيينمنمدرسًا12

بعلبكمدرسةوفى. الوطنيينالمدرسينمنوثالثةواحدةبريطانيةالمدرسةإدارةويتولى
المدارسهذهوتقوم. تلميذة81التلميذاتالمدرسة، وعددعلىتشرفأوروبيةسيدةهناك

، والجغرافيا، واإلنكليزية، والفرنسية،القراءة، والكتابة، والنحو، والتاريخبتدريس
.اإلبرة، والغناءوأشغال

األردنشرقىوفلسطينحورانمناطقمنتخذتاالكنسية، فقداإلرساليةجمعيةأما
قريةعدافيمادرزيةقرىفىجميعًاتقعمدارسسبعتوجدحورانففى. لنشاطهامسرحًا
القرىهذهشيوخطلبعلىبناءالمدارسهذهفتتاحاتموقد. خرابةهىواحدةمسيحية

األردنشرقىفلسطينوفى. للمعلمالئقًامسكنًاووفرواالمدرسةإلىحجرةقدمواالذين
كنيسةأيضًايوجدحيثالسلطفىثالثاإلرسالية، منهاهذهتتبعمدارسخمسهنالك
المرحلةعلىقاصرمدرسة، والتعليمكلفىتلميذًا30حوالىالتالميذوعدد. وملجأ

.اإلبتدائية

فيهادمشقفىاليهودحارةفىاليهودبينمدرسةالمسيحية، فلهاإلىالدعوةجمعيةأما
الدينرجاللمعارضةالصعوبةبالغالمدرسةهذهإلىالتالميذجتذاباتلميذًا، ولكن41

األليانس "أنشأتوأخيرًا. الذكورلألطفالالدينىالتعليمأمريتولونالذيناليهود
منعليهاأقبلفقدخالصةيهوديةمدرسةكانت، ولمادمشقفىمدرسة" اإلسرائيلية

المدرسةهذهتلميذة، وتدرس62وتلميذًا120اآلن، وفيهابهبأسالعددالجنسين
،والكتابة، والحسابالقراءةهىباللغتينتدرسالتىوالعربية، والموادالفرنسية

ترقيةفىالنجاحلتحقيقالدراسةهذهعلىمعقودواألمل. وغيرهاوالجغرافيا، والبالغة
منالرغم، علىللبنينجيدةمدرسةإلىاآلنحتىتفتقرالتىاليهوديةالطائفةعندالتعليم

.األجنبيةالمسيحيةبالمدارسيلتحقنكناليهودياتالبناتبعضأن

مدارسالمحليةالمسيحيةوالطوائفالفرنسيةبالحمايةتحظىالتىالمختلفةولإلرساليات
،األولىالمدارسجميعفىالفرنسيةوتدرس. المجاورةوالمناطقدمشقفىعديدة

وهناك. جيدةإدارةيداراإلبتدائيةالمرحلةفىوالتعليمطيبالمدارستلكعلىواإلقبال



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة141

مؤخرًااليسوعيونبذلوقد. بالبناتخاصةدمشقفى" اإلحسانألخوات "داخليةمدرسة
يشكلالتىبلدجةالجرداءالبركانيةالمنطقةوفىحورانفىمدرسةإلقامةكبيرةجهودًا
دمشقمناطقفىمدارسثمانىاإلجمالعلىالجمعيةولهذه. سكانهامعظمالبدو

.جديدةمدارسلفتحاإلجراءاتتخاذالاألنتنشطتلميذًا، وهى685فيهاوحماهوحمص
مدارسثالثاإلحسانتلميذًا، وألخوات250فيهادمشقفىللبنينمدرسةوللعازاريين

الرومطائفةمدارسوتعد. تلميذًا45فيهامدرسةوللفرنسيسكانتلميذة، 525فيها
فىمنتشرةعديدةمدارسالمحلية، ولهاالمسيحيةالطوائفمدارسأكبريةالكاثوليك

).9 – 2 (ورقم) 8 – 2 (رقمالجدولينفىالمدارسبهذهبيانًاقدمناوقد. البالد

)8 – 2 (رقمجدول
، وحوران، وحماهدمشق: سناجقفى) الحكومية (العثمانيةبالمدارسبيان

السنجق
الرشديةالمدارساإلبتدائيةالمدارس

للبناتللبنينللبناتللبنين
التلميذاتالعددالتالميذالعددالتلميذاتالعددالتالميذالعدد

دمشق
7729292590621211225)1(دمشق
------37693البقاع
--150--255بعلبك
--37700128125دمير

----130134حاصبيا
وادى
----12240125العجم

حماه
--130--46479حماه

--337202110130حمص
حوران

--132----القنيطرة

96فيهاواحدةسلطانيةتلميذاً، ومدرسة78فيهاواحدةإعداديةمدرسةأيضاًهناككان)1(
.للبنينمدرستانتلميذاً، وهما
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لتعليمالمنطقةهذهلسكانالفرصة، أعطيتالطائفىالمسيحىبالتعليميتعلقماوفى
كانولكن. األجنبيةالمدارسبعضإلىأحيانًابناتهميرسلونالمسلمونوحتى. أطفالهم

ناحية، ومنقبلمنذكرنامانحوعلىالمدارستلكإلىأوالدهميرسلواأنالنادرمن
،المدرسينرواتبوقلةالتنظيمسوءبسببالتخلفمنالحكومةمدارستعانىأخرى
عثمانية، فهومدرسةإلىإبنهيهودىأومسيحىأىيرسلوال. التعصبروحوغلبة
قدرًايعانىالمدرسة، فقدفىولدهقبلالكفاية، وإذاإلىيفتقرفيهاالتعليمأنتمامًايعلم
إلىالغيرةمنبقدراألخيرةالسنواتفىالعثمانيةالسلطاتنظرتوقد. اإلضطهادمن
المدارسمنهتعانىالذىوالتخلفاألجنبيةالمدارستحققهالذىالتقدمبينالتناقضهذا

.المختلفةالمسيحيةاإلرسالياتبرعايةالتعليمترقيةإلىرتياحابتنظراإلسالمية، ولم
إلىبالنسبةمدرسةبناءأولفتحترخيصعلىالحصولاآلنالمستحيلمنوأصبح
إصدارمنللتهرباألعذارمختلفاإلدارةالمسيحية، فتلتمساإلرسالياتمنإرسالية

تعاليمعلىتقومثيوقراطيةطبيعةذاتالعثمانىالحكمأسسبقيتوطالما. الترخيص
التقدمالحديثة، وأمامللعصورالمستنيرةاآلراءأمامالصمودتستطيعلن، فإنهاالقرآن

.الحضارى
)9 – 2 (رقمجدول

، وحوران، وحماهدمشق: سناجقفىالالتينيةوالطوائفالمحليةالمسيحيةالطوائفمدارسبيان

السنجق

اإلحسانتأخوااللعازاريوناليسوعيونالرومالكاثوليك
الفرنسيات

البناتالبنينالبناتالبنينالبناتالبنينالبناتالبنين

عدد
ال

ميذ
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ال
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ال

ت
يذا
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ت
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دمشق
1252500--1125--34651701120)1(دمشق
---1بعلبك

140)2(نبق
150يبرود
130ملولة
130موارة
حماه
190حماه

1180140--1155حمص
--5345--8330حوران
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للبنينمارونيةومدرسةتلميذاً،45فيهاللبنينللفرنسيسكانواحدةمدرسةأيضاًيوجد)1(
80فيهالألرثوذكسللرومتلميذاً، ومدرسة70فيهاللبنينسريانيةومدرسةتلميذا،50فيها

.البنينمنتلميذاً
.تلميذا60ًفيهاللبنينسريانيةمدرسةأيضاًفيها)2(

1904عامأمريكاإلىالسوريونالمهاجرون - 12
319

تعوزهالسوريينالمهاجرينعنالسوريةالمطبوعاتإحدىفىالمنشورالبيانإن... 
سكانهينتمىالذىلبنانعلىغالبًايقتصرونالسوريونفالمهاجرون. مانوعًاالدقة
فىالكبيرالنفوذذاتالعريقةالعائالتمنعددشكبالوهناك. الفالحينطبقةإلىتقريبًا
الفالحينطبقةعلىتقريرىسأقصرثمومن. أحدمنهايهاجرأنالنادرمن، ولكنلبنان

مجالفىكتسبوهااالتىالصعبةوالتجاربالصخريةأرضهملطبيعةونظرًا. المذكورة
علىشجعناهمإذاعندناالريفلسكانقيمةإضافةمنهميجعلذلك، فإناألرضحراثة
منالذىالعملبنوعلإلشتغالالنيةلديهمتتوافرالحظ، الولسوء. المجالهذافىالعمل

فإنهمالعائدونالمواطنونقدمهاالتىالبياناتمنيتضحوكما. منهمننتظرهأنالطبيعى
، وكلمتجولونباعةأنهمالحاالتمنكثيرفىذلكعنىيبالتجارة، وجميعًايشتغلون

.األمريكىالريففىالترابيةالطرقيرتادالذىالمألوفةالسورىالبائعمالمحيتذكرمنا
المدنمنغيرهاأوبيروتمنالمهاجرينهؤالءمنأىيأتالعملية، لمالناحيةومن

ونموذج. جدًاضئيلةسوريافىاألمريكيةالمدارسفىمنهمتعلموامنالتجارية، ونسبة
.البالدهذهفىاألمريكيةبالثقافةتأثروامنبينغالبًانجدهبسهولةيتأمركالذىالسورى

.األمريكيةالمناهجاألمريكيونالمحاضرونيتبع – مثًال – ببيروتاألميركيةالكليةففى
، منالمتعلمينالسوريينأولئكمنأمريكاإلىيذهبمنعددقلةمدىنتبينأنويمكن

بالمائة، قد4.5منأقلأوالكليةخريجىجملةهمخريجًا842بينمنفقط37أنواقع
.أمريكاإلىهاجروا

319 United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, "From
Magelssen to Loomis, 12 September 1904, Miscellaneous Correspondence, Beirut,".
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:المهاجرينبهؤالءتفصيلىبيانيلىوفيما

)10 – 2 (رقمجدول
بالمهاجرينبيان

شخصا13ًالمهنةتحديددونالكليةأقساممنخريجون
8أطباء

6صيادلة
5تجار

2قساوسة
2تالميذ

1مدرسون
37الجملة

قدرأكبرليوفرالضنكعيشةممكنةنفقةبأقليعيشأمريكافىالعادىالسورىأنويبدو
عادوامنعددعلىوقياسًا. عودتهعندمعهيحملهأوبالدهإلىيرسلهالمالمنممكن

يصبحواأنإليهيطمحونمامنتهىأن، يبدواألراضىوشراءالمنازللبناءبالدهمإلى
أنواألجانبالسوريينبينالشائعةالعامةالمالحظاتومن. بالدهمفىالمالكعدادمن
.أمريكامنجاءتبأموالبنيتإنماالقرمديةبالسقوفلبنانفىبنيتالتىالبيوتكل
فيهايشيداللبنانمننائيةمنطقةأىفىقريةتوجدتكادالأنهعتبارناافىوضعنافإذا

قرىبناءتمقدالقرميد، وأنهمنسقوفذاتاألقلعلىجديدةبيوتثالثةأوبيتان
أمريكامننزحتالتىاألموالحجمعلىالتعرفأحيانًا، يمكنناالنحوهذاعلىبأكملها

األموالعنبسيطةفكرةعلىنحصلأنويمكننا. سوريافىدائمًااستثمارًاواستثمرت
العثمانىالبنكمصادربعضتذكرهممابالدهمإلىالسوريونالمهاجرونأرسلهاالتى

.التحويالتهذهمن500وإسترلينىجنيهألف400بينماتلقىيتمأنهمناإلمبراطورى
البالدمناألموالنزحنحوالمهاجرينالسوريينبينالعاماإلتجاهإلىيشيرذلكوكل
الوالياتمنجاءاألموالهذهمنكبيرًاقسطًابأنالجزمأستطيعوال. بهايعملونالتى

.ذلكأعتقديجعلنىمااألسبابمنلدىالمتحدة، ولكن
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عدداألمريكية)، يغامربالجنسية (المتجنسينهؤالءعلىتركياتفرضهاالتىالقيودورغم
زادتالتىالقنصليةهذهفىعملىمدةوخالل. األصليةبالدهمإلىبالعودةمنهمكبير
الذينالناسمنالمحددةالطبقةهذهلدراسةنادرةفرصلى، سنحتسنواتخمسعلى
330منأكثرإدراجتمالمدةهذهوخالل. خطاباتهفىالسوريةالجريدةمحررإليهميشير

غالبيتهممعتحدثتوقد. أمريكيينمواطنينبإعتبارهمقنصليتناسجالتفىهؤالءمن
إلىعودتهممنالغرضحولسؤاًالعليهمأطرحأنعنالمحادثةخاللأغفلولم

مشروعأوتجاريةكالةوإقامةفىأمًالبالعودةأسرعأنهمنهمأىيقلولم. تركيا
لتصفيةأووأقاربهمأسرهملزيارةعادواإنهمدائمًايقولونكانوااستثمارى، ولكنهم

المرضكانالحاالتبعضزوجة، وفىعنللبحثعادمنهمبهبأسالوعددممتلكاتهم
أنالمستحسنمنالفقرة، لعلهبهذهيتعلقماوفى. للعودةدافعًاالصحيةالحالةوسوء
األمريكيينهؤالءتسجيلعندالحظناأنناإلى) األمريكية (الخارجيةوزارةعنايةنوجه

الجنسيةشهادةعلىالحصولبعدالمتحدةالوالياتتركواقدغالبيتهمأنالقنصليةفى
.السفروجواز

تجارية، قولوكاالتإلقامةيعودوناألمريكيةالجنسيةعلىالحاصلينأولئكإنوالقول
المرتفعاتمحاريث "أنيعلمونسوريافىاألمريكيونفالقناصل. الصحةعنعاٍر

التربةومسالف، والحصاداتلبنانجبلمنحدراتعلىمشاهدتهايمكناألميركية
الزراعيةاآلالتهذهأنأيضًايعلمونوهم". سورياسواحلعلىتشاهداألمريكية
أواألصلالسوريىاألمريكيةالجنسيةحملةبواسطةاستيرادهايتملماألمريكية
بميزةوحدهسوريا، ويتمتعفىيعيشسورىأصلمنواحدأمريكى، فهناكلحسابهم
وارداته، بلغتمنهالمستمدةللمعلوماتووفقًا. البالدهذهإلىاألمريكيةالبضائعاستيراد

هذهدوالرًا، وتتكون5093نحو1904يونيو / حزيرانفىالمنتهيةالماليةالسنةفى
.واألحذيةالقطنيةالبضائعمنالورادات

مساعدةنستطيعالمحليةوالسلطاتالقنصليةهذهبينالقائمةالصداقةلعالقةونظرًا
السفرجوازمثلالمطلوبةالوثائقيحملونالذينالسورىاألصلذوىاألمريكيين

نسهلالصفة، كماالميناء، بهذههذاإلىوصولهمعندالبالدليدخلواالجنسيةوشهادة
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بجنسيتهمرسميًاتعترفالالعثمانيةالحكومةأن، رغمزيارتهمنتهاءا، عندخروجهم
.األمريكية

المواطنينهؤالءمنكبيرًاعددًاإنالقوليؤسفنىالوطنية، منبتنصلهميتعلقوفيما
منيبحرونعندمااألمريكيةالمواطنةعباءةسورى، يخلعونأصلمناألمريكيين

أونيويوركمنتركيةسفرجوازاتعلىسوريا، فيحصلونلزيارةالمتحدةالواليات
تعليماتهميتلقونالذيناألتراكالقناصلأنإلىذلكمرجعيكونأنمارسيليا، ويفترض

حسبهؤالءيحملهاالتىاألمريكيةالجنسيةشهاداتبصالحيةيعترفون، البالدهممن
جوازعلىالحصوليرجعوقد. الدخولتأشيراتمنحهم، ويرفضونسفرهمجوازات

سلطةيمارسوالن "سوريافىاألمريكيينالقناصلبأنالخاطئاإلعتقادإلىتركىسفر
".السلطةتلكيملكونالأوحمايتهم

ممنالقليلينآلخرأولغرضالقنصليةإلىيأتونالذينالسوريينبينأنلناتبينوقد
األسئلةفهمعنحتىيعجزالبعضكانالحاالتبعضبسهولة، وفىاإلنكليزيةيتحدثون
...العادية

1890، عامحلبواليةعنتقرير - 13
320

السكانعددتقدير - أ
الكتاب، أوالسالنامهلنانسمة، وتقدمالمليونمنيقرببماالواليةسكانعدديقدر... 

نسمة،776.745أنهعلىالسكان، عدد1889بعامللوالية، الخاصةالسنوىالرسمى
نسمة،554.483إلىالسكانعددإجمالىيصلقضاءكلسكانتفاصيلذكرعندولكن

.الواليةداخلالسكانتوزيعالسالنامةتحددولم

320 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, Consul Jago, "Report on the Vilayet
of Aleppo, June 1890, Aleppo," (FO 195/1690).
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،الضرائبفرضبغرضللسكانجديدةتقديراتالحكومة، وضعت1879عاموفى
النحوعلىأرقامها، وجاءتاإلمكانبقدرالدقةإلىتكونماأقربكانتأنهاويبدو
:التالى

)11 – 2 (رقمجدول
الضرائبفرضبغرضللسكانتقديرات

نسمة712.964جراكسة، أكراد، ، عربأتراك: المسلمون
نسمة40.000الصابئةأوالنضارية

نسمة35.000الدروز
نسمة10.000اليزيدية

نسمة10.410اليهود
المسيحيون

الغريغوريوناألرمن
الكاثوليكالروم
األرثوذكسالروم

الرومالكاثوليك
السرياناليعاقبة

السريانالكاثوليك
الموارنة

الالتين
البروتستانت

نسمة132.177
نسمة77.397
نسمة11.679
نسمة12.504
نسمة10.257
نسمة2.778
نسمة3.000
نسمة2.484

نسمة813
نسمة11.265

نسمة940.551الجملة
حلبفىاألوروبيون، ويقيماألعمالغالبفىحلبمدينةفىيقيمونالسكانمنواليهود

واليهودالعربهؤالءضمنيدخل، والشخص400عنعددهميزيدواإلسكندرونة، وال
أوبطريقةأجنبيةجنسياتعلىالماضيةالسنينفىحصلواالذينحلبسكانمن

.بأخرى

ألف65نسمة، أورفةألف116حلب: التالىالنحوعلىالرئيسيةالمدنسكانوتعداد
15نسمة، كلسألف20نسمة، أنطاكيةألف30نسمة، مرعشألف45عينتابنسمة، 

.نسمةألف12إدلبنسمة، ألف
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اللغات - ب
التركية،اللغةاستخدامويبدأالعربيةاللغةاستخداميتوقفحلبمدينةمنشماًالإتجهناإذا

العربيةأنعلى. حولهاوماومرعشوعينتابكلسسكانبهايتحدثالتىاللغةوهى
منالفالحينمعظمكانولما. معًاباللغتينالتحدثيتمحيثأورفةفىجديدمنتظهر
الطبقة، والقطاعهذهبينتنتشرالكرديةاللغةاألكراد، فإنمنالمستقرةالمناطقسكان

،، والبروتستانتالغريغوريون (األرمنمنجاؤواالمسيحيينالواليةسكانمناألكبر
بالدهمإلىيعودونأرمينيامنالمهاجرينمناألولىالكنيسةرعاياوغالبية) والكاثوليك

يستقر، وبعضهموخدموخبازينكباعةفيهايشتغلونسنواتعدةقضاءبعدكسبوهبما
.الواليةفى

والمبادالتالتجارة- ج
المسلمونيوجهواليهود، بينماالمسيحيينأيدىفىوالمبادالتالتجارةغالبًا، تتركز

التجارى،حلبرخاءإلىقاضيةضربةالسويسقناةوجهتوقد. الزراعةإلىجهودهم
علىونشير. روضقالوقلتالثقةاألخيرة، وغلبتالسنواتفىالملحوظالركودوساد

يسمعحيث – حلبميناء – اإلسكندرونةفىوالصادراتالوارداتعائداتإلىحالأية
يصعبالتىالتجارةأحوالمناألطرافكلمنبالشكوىالمرتفعةاألصواتالمرء

ماإلىوصلواالذينواليهودالمسيحيينالتجارمنالمتزايدالعدديفسرهاوالتىتحملها، 
مجالفىاإلنتحاريةوالمنافسةوالتجاريةالصناعيةاألعمالختفاءابسببالكفافدون

.321التالىالنحوعلىالماضيةالخمسالسنواتخاللالتجارةعائداتوكانت. التجارة

التركيةالموانئمنالواردةاألجنبيةالبضائعمنالكبيرةالكمياتالحسبانفىأخذناوإذا
بهذهالخاصةاألرقامفىتظهرالثم، ومنهناكالجمركيةرسومهادفعتحيثاألخرى

التركية،الموانئإلىوالصادرةالرسوممنالمعفاةالمحليةالصناعية، والمنتجاتالعائدات
.إسترلينىجنيهماليينثالثةعنتقلالوالخارجيةالداخليةللتجارةاإلجماليةالقيمةفإن

النقلوسيلة، وهىالساحلإلىالداخلمنباإلبلللنقلوالمتذبذبةالمرتفعةللقيمةونظرًا
،1885عامففى. للبالدالرئيسى، اإلنتاجالغاللصادراتتقريبًاالمتاحة، توقفتالوحيدة

.الكتابهذامن1، النصالثالثالفصل: إنظر321
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سنويًايصدرماقيمةتزدلم، ومنذئذالغاللمنإسترلينىجنيهألف252قيمتهماصدر
علىالوارداتقيمةبثلثىتختصإنكلتراأناإلرتياحإلىيدعوومما. جنيهألف90عن
.تقديرأقل

الوطنيةوالحريرالقطنصناعة- د
بالمائة،ثالثينيقدربماالماضيةعامًاالثالثينخاللحلبفىالوطنيونالصناعنقص

اإلضمحاللهذافىكثيرةأسبابوساهمت. قبلمنكبيرةأهميةيحتلونكانواأنبعد
الصغرىآسياسكانفقرمنهااألخيرةالسنواتفىالخطوأسرعتدريجيًا، ثمتمالذى

4نسبتهاضريبةإلغاءوساعد. الحرب، نتيجةلإلنتاجالرئيسيان، المستهلكانوالسودان

علىالطلبعودةعلىالتركيةالموانئبينالمارةالمصنوعاتعلىتحصلكانتبالمائة
8قدرهاجمركيةرسومفرضأخرى، كانناحيةومن. األناضولفىالمصنوعاتهذه

أنوالمنيعمليبقلمإنهقيلإذ) حلبمصنوعاتعلى (مدمرأثرذامصرفىبالمائة
نتيجةفقط80إلىنوًال70بينما، سوى800ونول700بينعددهاتراوحالتىالنسيج
.وقيمتهاحلبمصنوعاتوصفالتالىالجدولويقدم. لذلك

)12 – 2 (رقمجدول
واألجورالصناعىاإلنتاج

عددالصنف
األنوال

قيمةمتوسط
بينماالمقطع

ياردة6 ¾ –4½
القيمةجملة

السنوية
)باإلسترلينى(

اليومىاألجر
بالقطعةللعامل

بنسشلن
بنس11 – 56.0008¼5 - 15001قطنيةمنسوجات
القطنمنمنسوجات
1/2 – 49.0001½10 - 6502والحرير

5½/1 – 9135.0001/3 - 9005حريريةمنسوجات
3 – 5025.0001وذهبحرير
355.000ستان

3135270.000المجموع
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واليةإلىالباقىتصديرالوالية، ويتمداخلالمنسوجاتمنبالمائة15نحوويستهلك
العينتابمنسوجاتوكانت. التركيةالموانئمنوغيرهادمشق)، واألناضول (الشام

لتلكاألساسيةالصناعة، وتعدلحلبمنافسةاآلن، فأصبحتقبلمنبأهميةتحظى
منأكثروالمهارةبالبراعةهناكالحرفيونويشتهر. نول2500تشغيليتمالمدينة، حيث

.الحجممحدودةفالصناعةكلسفى، أمانول900نحوأيضًامرعشوفى. حلبصناع
بمايقدروالحريريةالقطنيةالمنسوجاتمنإنتاجهاقيمةأن، نجدككلالواليةأخذنافإذا

استخدامومرعشوعينتابحلببلدياتوحظرت. إسترلينىجنيهمليوننصفمنيقرب
يستخدمحيثحلبفىتامًاليسالحظرالمنسوجات)، ولكنصناعةفى (األنولينصبغ

.أحيانًاالصبغذلكفىالغامقواألخضراألصفراللون

كان، وإناألجنبىالغزلمنوغيرهاإلنكليزىالغزلمنتصنعجميعًاالمنسوجاتوهذه
فىقليلةبكمياتبأيديهنالنسوةتصنعهالذىالمحلىالغزلويستخدم. إنكلترامنغالبيته
منهيتخذوننالذيوالفالحينللبدوويباعبالنيلةيصبغالذىالمحلىالشيتصناعة
أنهمنبالرغمالمدنأهلعليهيقبل، الالقماشوخشونةالفتلةلسماكةونظرًا. مالبسهم
.اإلنكليزىالشيتمنوأرخصعمرًاأطول

.تيلتهقصربسبباألوروبيةالنسيجآلالتيصلحالحلبواليةفىيزرعالذىوالقطن
منذأنطاكيةمنبالقربالقطنونسجغزلفىاإلنكليزيةاآلالتاستخدامتجربةوأسفرت
 –مؤخرًا – العسكريةالسلطاتشجعتوقد. المشروعصاحبإفالسعنسنوات

بضرورةإستانبولألوامرتنفيذًاالحديثةالنسيجصناعةإدخالعلىالمحليينالرأسماليين
ونتيجة. نفعًايجدلمذلكأنالمحلية، غيراألقمشةمنمصنوعةمالبسالجنوداستخدام

واألحذية، ويتموالجواربالنسيجصناعةفىيستخدموناآلنالجنودأصبحالفشلهذا
المصنعأن، غيرطرطوسفىحديثًاأنشئمصنعمنلذلكالالزمالغزلعلىالحصول

.322نجاحًايحرزلم

األجنبية، فالوالحريريةالقطنيةالمنتجاتعلىالمقترحةالجمركيةالرسومطبقتوإذا
.منهاالمحليةالمنتجاتاستهالكوزيادةالمنسوجاتصناعةإزدهارإلىستؤدىأنهاريب

.Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, p. 310: إنظر322
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الزراعة - هـ
محاوالتأىتبذل، ولمالقدممنذشائعةكانتالتىالبدائيةبالطرقالزراعةتمارس

.البالدأهلأفقردائمًاكشأنهمالفالحونوظل. عليهاأفضلنظامإدخالأولتشجعيها
وأورفة،، وعينتاب، وإدلب، أنطاكية، وكلسسهولفىأحوالهاأحسنفىالزراعةوتبدو
غيرهافىالزراعةحالولكن. الزراعةفىبمهارتهمالمناطقتلكسكانيعرفحيث
مقارنةأعدادهم، وقلةالفالحينوبؤسفقرذلكعلىنحطاطًا، ويترتباوتخلفًاأكثر

السهولفىزراعةبالاألرضتتركماونادرًا. زراعتهايحاولونالتىالرقعةبإتساع
وال. بالتناوبوصيفيةشتويةزراعاتتزرع، حيثقبلمنإليهاأشرتالتىالغنية

وفيرةمحاصيلتعطىالتربةألن، بللندرته، الاألشكالمنشكلبأىالروثيستخدم
أحصيتوقد. البؤسبالغةالفالحينأحوال، فإنذلكورغم. عديدةقرونًازراعتهابعد
يزرعونالسكانمنبالمائة15إلىبالمائة10بينماالخصبةالمستقرةطقاالمنفى

المتنفذينمعأوالمدنفىالمرابينمعأنفسهمربطوافقدالباقون، أمالحسابهماألرض
فىالفالحبمشاركةالمدينةساكنبالفقر، فيقومذلكفىمدفوعينالمدنسكانمن

والحصادللزرعالالزمةالماشيةليشترىفوائددونوالبذورالمالله، فيقدمالمحصول
إقتسامًاالمحصولالطرفانويقتسم. والزراعةالعملالفالحكاهلعلىوغيرها، ويقع

العمليةالناحيةمنولكن. الحكومةتحصلهاالتىالعشرضريبةاستقطاعبعدإسميًا
دفعهماالزراعية، فيستوفىالديونيغطىالالعثمانىالقانونأنطالماحقهاألوليضمن
مننصيبهعلىيحصل، ثميحددهالذىبالسعرالمحصولمنالبذورقيمةمعنقدًاللفالح

أنالنظامهذاعنونتج. بالفعلشئتبقىإذا، هذاللفالحتبقىما، ويتركالمحصول
الالمحصولمنمحدودقدرعلىيعيشالمدينة، وتركهلشريكدائمًامدينًاالفالحأصبح
طاقةبأقصىشريكهلغشالفالحأخرى، يسعىناحيةومن. وأسرتهإلعالتهيكفى

دائمة؛ومشاحناتلهانهايةالمتصلةمنازعاتاإلثنينبينالعالقةتكونثمومن. ممكنة
أنطرفكل، فيحاوليتصارعانالطرفينفيها، تاركًاطرفًايدخلالالقانونأنغير

، كماالمتنفذينمندائمًاكانالذىالمدينةشريكولكن. قوةمنيملكمابكلنفسهيحمى
.مصلحتهفيهبماالصراعهذامندائمًا، يخرجالماليملكأنه
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بإجراءاتهاالفالحينأوضاعتفاقممن، تزيدالتشجيعأوالعونالحكومةتقدمأنمنوبدًال
الغاللتحصد، إذكمثالالعشورمسألةبالضرر، ولنأخذنفسهاعليهاتعودالتىالمتعمدة

شهوربثالثةذلكبعدإالنهائيًاتباعالالعشوريونيو، ولكن / حزيرانأومايو / أيارفى
فىملقاةالغالل، فتظلأحسنأسعارتحقيقفىاألملبدافعخمسةحتىأوأربعةأو

الطويلالصيفشهورخاللللحريقمصادفةتتعرضماوغالبًاللمطرمعرضةاألجران
.الحار

ذلكأن، إالالجرنمنينقلهاأوالغالليدرسأنيستطيعالالفالحأنمنالرغموعلى
بينتقعالتىاإلنتظارفترةطوالعليهاالعيشمنوأصدقاءهماشيتهيمنعأويمنعهال

المعذبينالفالحينشكاوىرغمسائدةاألمورهذهظلتوقد. العشروبيعالحصاد
.وصلواتهم

الزراعىالبنك- و
.المرابينمنوينقذهمالفالحينإلىالقروضيقدمزراعىبنكإقامةمشروعينجحلم

كانتكمابالمائة30أوبالمائة20بفائدةالمرابينمنيقترضواأنيفضلونفالفالحون
عجزهمعندأرضهمعلىبالحفاظالقانونلهميكفلهاالتىالتيسيراتمعقبلمنالحال
الحكومةمناإلقتراضيقبلونالزراعية، والالديونيغطىالالقانونأنالسداد، إذعن

.السدادعنعجزهمعندمنهماألرضنتزاعالخطريتعرضواالحتىمعتدلةبفائدة
تذليلها، وتحجبيمكنالعقباتطريقهمفىغالبًاتضعالبنكلوائحأنذلكإلىأضف

للحصولالبنكإلىيتقدمالذىالفالح، يحتاجالمثالسبيلوعلى. منهاالستفادةإمكانية
التىالمختلفةاألقسامفىطلبهلمتابعةحلبمدينةفىشهرنحوقضاءإلىقرضعلى
كما. اإلجراءاتتقدميضمنحتىمرحلةكلعندصغيركاتبلكلرشوةنافحًابهايمر
متأخرة،بضرائبللدولةيدينالأنهتفيداألراضىإدارةمنشهاداتيقدمأنعليهأن

أى، وألناألراضىسجالتفىاإلضطراببسببعليهاالحصوليصعبشهاداتوهى
.الضرائبمنمتأخراتدائمًاعليهفالح
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كاتبأىكانصغيرًا، ولماالقرضكانمهماتباعهاامنالبداإلجراءاتهذهوجميع
هذهضروراتمنوالمالالوقتخسارةرشوة، فإنتقاضىإذاإاليتحركالحكومى
.منهاالفكاكيمكنالالتىالعملية

الذى، البنكمال، ورأسإسترلينىجنيه200علىتزيدقروضًاتأسيسهمنذالبنكيقدمولم
،إسترلينىجنيهآالفخمسةاآلن، يبلغالغرضلهذافرضإضافىعشرحصيلةمنجاء
سيولةصورةفىمتاحًاالحكومة، وليسسجالتفىالبنكلحسابالمدرجالمبلغوهو

وقد. طويلوقتومروركبيرةصعوباتبعدإالعليهالحصوليمكنالمانقدية، وهو
يملكونالفالحينمنالقليلولكن) للقرض (إسترلينيًاجنيهًابخمسينالقروضحددت
جنيهاتثالثةبينيتراوحماعلىقروضهمتقتصرثمالقيمة، ومنهذهتغطىأرضًا

.وعشرة

الزراعةمدير- ز
مزرعةبإقامةتعليماتحامًالمؤخرًاالقسطنطينيةمنالزراعةمديروصوليقدم

يتعلقمافىالقسطنطينيةفىالسائدللجهد، مثاًالالفالحينوتشجيعلتعليمنموذجية
إلىيحتاجون، وإنماالتعليمإلىيحتاجونال، فهماأليامهذهللفالحيناألولىبالحاجات

صفقاتاآلنتباعفال. لمنتجاتهمأسواقلفتحبالساحلتربطهمرخيصةمواصالتوسائل
بالشونيظلاإلنتاج، ولكنالمحاصيلوفرةالبالد، معبهاتمتلئالتىالغاللمنكبيرة
أنورغم. بالبالدنوعأىمنأوروبيةزراعيةآلةأىتوجدوال. للتلفعرضةبيعدون
شيئًايفعالنالحكومة، فالمقرفىمحددةمهامالزراعىوالبنكالزراعةمديرمنلكل

.بصعوبةرواتبهماعلىويحصالن

الطرق- ح
سنواتبضعمنذفتتحاوالذىبحلباإلسكندرونةيربطالذىالعرباتطريقإلىإضافة

ذمةعلىاألهالىمنتحصيلهتممارغمالتلفمناليومباهظة، ويعانىبتكاليف
فىوهناكهناالسخرة، واستخداممستخدميهعلىفرضتالتى، والرسومإصالحه
آخر، وطريقحلب – اإلسكندرونةبطريقكلسيربططريقشق، تماإلصالحعمليات
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منللعرباتطريقلبناءمحاوالتوبذلت. كرامتخانعندنفسهبالطريقأنطاكيةيربط
سنواتأربعوقبل. فيهالعملتوقفثممنهأميالثالثةإنجاز، تمعينتابإلىمرعش

منأميالثمانيةبعدعلىالعملتوقفثمكلسإلىعينتابمنآخرطريقإقامةبدأت
.كلس

حقًاصممتلقد. العمليةالناحيةمنلهانفعجميعًا، فالالطرقهذهاستكملتإذاوحتى
منجلبتالتىوالكبيرةالصغيرةاألحجاربنائهافىطراز، واستخدمتأحدثعلى

تتحاشىوالدوابالعرباتجعلجيدًا، مماترصفلمنهر، ولكنهاأقربمجرى
.الحقولبينجانبهاعلىالممتدةالممراتعليهاوتفضل. استخدامها

المحاوالتمنتصويرأصدقالبالدلحكومةالراهنةاألحواليصورماهناكوليس
حولالقسطنطينيةإلىتقريربكتابةعادةتبدأفهى. الطرقإلقامةوالمكلفةالفاشلة

المخطط،حسبإنجازهاتمإذالتنفيذها، وحتىمحليًااألموالتحصل، ثمالموضوع
.لمصيرهاتركت

...الواليةفىالقدممنذالمستقرةالخصبةالمناطقطاقةيفوقماوهو

1879عامدمشقفىوالنسيجالزراعة - 14
323

،، وحماهحمصهىالوالية، فىللصوفرئيسيةأسواقأربعهناك: الخامالصوف
قنطارقنطار، وكل1500وحماهحمصفىعامكليباعماومقدار. وزحلة، ودمشق

ألف15أىقنطار، 500زحلةفىيباعوما. كيلوغرامألف45أى، رطلمائة
التىالكميةهذهبينومن. كيلوغرامألف90أىقنطار، 3000دمشق، وفىكيلوغرام

تنتجالتىالمحليةلصناعتهاألفًاعشربخمسةالوالية، تحتفظكيلوغرامألف150تبلغ
إنتاجباقىويصدر. الشخصىلالستخدامالسلعمنوغيرهاالعباءاتأنواعمختلف

،وحماهحمصمنالقادمالصوفطرابلسميناءمنيشحنأوروبا، إذإلىالصوف

323 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Agriculture of Vilayet of Damascus, 27 March 1879," (Damas), vol. 6, 1878 – 1889.
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يمدونالذينهموالبدو... وزحلةدمشقمنالقادمالصوفبيروتميناءمنويشحن
.بالصوفودمشقحمص

).1879أبريل / نيسان27، وادنغتونإلىغلبرتمن(

وبيرودعطيةوديرنبققرىفىقبلمنواسعنطاقعلىيزرعالنباتهذاكان: الفوة
، أماألف300وكيلوغرامألف200بينالسنوىإنتاجهاوتراوح. دمشقشمالىتقعالتى

.األوروبيةاألسواقلغيابكيلوغرامألف100إلىاإلنتاجهذايصلفالاليوم

يندرماوهو – المالإلىبحاجةالفالحيكنلمإذا، أماعامينبعدهناتحصدوالفوة
، وعندئذسنواتبأربعزراعتهبعدماإلىالنباتجذورقتالعاتأخيرفيستطيع – حدوثه

.أخرىمرةاألرضيزرعأنوزنًا، دونوأثقلنوعًاأحسنمحصولعلىيحصل

الصباغة،ألغراضللفوةالحالىاإلنتاجمنكيلوغرامألف35بـلنفسهادمشقوتحتفظ
التجارويشترى. التركيةالمدنمن، وغيرهاوأزمير، وقبرص، حلبإلىالباقىوترسل

85، ويدفعون1.40وفرنك1.20بينما، أو7ولألقةقروش6بينيتراوحبسعرالفوة

أقة،200يزنالذىللقنطارجمركيةعوائدبالمائة1و، نقلمصاريف) فرنكًا17 (قرشًا
.كيلوغرامًا256أو

فىمعبأةكيلوغرامًا512.800أوأقةألف400نحودمشقفىيباع: المشمشنوى
قروش4بينيتراوحبسعر) كيلوغرامًا75أو (60وأقة50بينمامنهاكلفىأقفاص
والجماركالنقلكلفةيتحملأنبعدمرسيلياإلىمنهاألكبرالجانب، ويرسل4.5ولألقة
.نفسهاالفوةتتحملهاالتى

بنحويقدردمشقلمتصرفيةالتابعةالقرىفىالمحصولهذامنالسنوىاإلنتاج: القمح
نحوويستهلك. لترًا36أوأقة25يعادلجفتإستانبولى)، وكلكيلةأو (جفتألف600

المدينة، أماسكانتعدادأساسعلىوضعلتقديروفقًادمشقفىالقمحمنجفتألف35
.لبنانوجبلبيروتفىفيباعالباقى
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جنوبىلبنانجبلوراءماقرىبعض، وفىالسفلىالهضبةفىالسمسميزرع: السمسم
ويصدر. محليًاثلثههكتولتر، يستهلكألف12بـالسنوىاإلنتاجويقدر. دمشقغربى
.بيروتميناءمنالخارجإلىالباقى

لإلنتاجالرئيسيةالمراكزوفىالشيخجبلفىالمنتجالحريركميةأخيرًا، تقدر: الحرير
جميعًاتستهلك1200وكيلوغرام1100بينيتراوحبما) وراشياحاصبيامثل (الجبلفى

.محليًا

:التالىالنحوعلىتلخيصها، يمكندمشقفىاليدويةالمسنوجاتإلىإشارةذلكيلى(
إجمالى، صانع1200قطاعهفى، يعملوالقطنالحريرمنمصنوعاآلالجة، قماش

بوصة)،20وعرضه6وأمتار5بينالمقطعطول (مقطعألف120 – ألف100اإلنتاج
).30وفرنكًا18بينماأى (150وقرشًا90بسعرالمقطعويباع

اإلنتاجوإجمالى، صانع2500 – 2000بينماقطاعهفى، يعملىقطنالديما، قماش
يتراوحبمابوصة، ويباع20وعرضه6وأمتار5بينماالمقطعمقطعًا، طولألف300
.وستةفرنكاتثالثةبين

كوفية،ألف13اإلنتاجوإجمالى، صانعمائةقطاعهافى، يعملالرأسالكوفية، غطاء
.حريرمنتحتويهماحسب120وفرنكًا12بينيتراوحبماالواحدةتباع

، يباعمقطعألف300إنتاجه، وجملةعاملآالفثالثةبصناعتهيشتغل، قماشالمبروم
.الواحدللمقطعفرنكات4وفرنكينبسعر

الواحد، يباعمقطعآالفخمسةصانعًا، ينتجونستونبصناعتهيشتغلالبنبازهر، قماش
.فرنكًا12وفرنكات8بينبسعرمنها

الواحد، يباعمقطعآالفخمسةصانعًا، ينتجونستونقطاعهفىيعمل، قماشالملف
.فرنكًا18بسعرمنها

.الصغرى، والعراق، ومصر، وآسياإستانبولإلىترسلالمنسوجاتوهذه
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1900، عاملبنان - 15
324

،الزيتونالحرير، وزيتشرانقمنللجبلالرئيسيةالزراعيةالمنتجاتتتكون... 
القيمة، وتقدراأللباناألخرى، والخضر، ومنتجات، والفواكه، والشعير، والكروموالقمح

:التالىالنحوجنيهًا، على1.072.726بـلهااإلجمالية

)13 – 2 (رقمجدول
1900الرئيسيةالزراعيةللمنتجاتاإلجماليةالقيمة

)اإلسترلينىبالجنيه(
572.727الحريرشرانق

118.182الزيتونزيت
181.818والشعيرالقمح

109.090والفواكهالكروم
األلبانمنتجات
90.909الخضر

1.072.726المجموع

، أو5وفرنكات3األقةبسعرالشرانقمنأقةماليينثالثةنحوالحريرإنتاجقيمةوتمثل
.فرنساإلىكلهاإلنتاجويصدر. كيلوغراممائةالواحدةالحرير، تزنمنبالةآالفثالثة
.إنتاجهنصفبنحوللبنانالمجاورةالوالياتإنتاجويقدر

 –كثيرةأماكنفى – عددهاأنحتىلبنانأنحاءكلفىالتوتأشجارزراعةعيوتش
....

الشماليةالمناطقفىرئيسيةبصفةالزيتونأشجاروتنمو: والكرومالزيتونأشجار
زيتًاتنتجثابتة، وهىاألشجارهذهزراعةخصوبة، ولكنأكثرالتربةوالجنوبية، حيث

324 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report by Consul – General
Drummond – Hay on the General Conditions of Lebanon," (FO 195/2075).
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الصغرىآسياإلىيصدر، أوالصابونلصناعةأوالمحلىلالستهالكإمايستخدمجيدًا
.ومصر

قدم3000بينإرتفاععلىتزرعالتىتلكبجودتها، وبخاصةلبنانكروموتشتهر
، إلىالرئيسىغذاءهمتشكلأنهامنها، إذينتجونهمامعظمالسكان، ويستهلك4000و

موسمالماعز، طواللبنمنالمصنوعوالجبنالرقاقيشبهالذىالقمحخبزجانب
.الكروم

النبيذ، وصناعةوالقطنالحريرالحرير، ونسجغزلهىالرئيسيةوالصناعات
جمع (والخرجة، والسجادالصابون، وصناعةالزيوتالروحية، واستخراجوالمشروبات

.الساللالماعز، وصناعةشعرمن) خرج

.ونبيذزيوتمعصرة113والحرير، مصانعفىالغزلدواليبمن6965وهناك

روحىغالبًا، وشرابالمذاق، الحلوواألبيضاألحمرالنبيذمنكبيرةكمياتوتصنع
يشبهولكنهالعنبمنيصنعآخر، وشراباليانسوننكهةإليهتضافالعرقيسمى

.حولهاوماوبيروتالجبلفىكلهاإلنتاجهذا، ويستهلكالموالس

لونذاتعادة، وهىاألثاثلوازمصناعةفىإالتستخدموالجدًاقليلةالحريروأنوال
.باألحمرمقلمأوسادةفاتحأصفر

قرىفىالرئيسيةاألنوالالتطور، وتوجدعلىأهمية، وأقدرأكثرالقطننسجوصناعة
.كسروانفى، والذوقالمتنقضاءفى، شباببكفيا، وبيت

، ويختارجنيهألف80نحوقيمتها) القطنقماشمن (مقطعبمليونالسنوىاإلنتاجويقدر
ثابتة،صباغةمعالقماشينسجثمالمحلية، ومنالملبوساتيناسبماوالطرزالنسيجمن

.األجنبيةالمنسوجاتعلىبذلكتمتازوهى

والحريرالذهبخيوطبأنوال – كسروانفىلجونيةمجاورةقريةوهى – الذوقوتشتهر
.لبنانبهمايشتهرومفضضمذهبقماشمنهاينتجالتى
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استخدامقبلالغاليةالشرقيةالمالبسلصناعةالخاماتهذهعلىكبيرًاالطلبوكان
كبيرًاحدًاتبلغوالوسائد، وهىالطاوالتمفارشاآلنمنهاوينسج. األوروبيةالمالبس

.زاهيةالصباغةتكونالعندماالجمالمن

،كسروانفىوبطحاشاهينقريتىفىالماعزشعرمنوالركائبالخرجةوتصبغ
نسيجها،ومتانةتحملهالقوةوالزكائبالخرجةهذهواإلبلالبغالأصحابويستخدم

.غالبًاإليهايتسربالالماءأنإلىإضافة

ألفنحويوجد، حيثالشوفقرىمنوغيرهابعقلينفىوالعباءاتالسجاجيدوتصنع
.للعباءاتنوًال18وللسجادنول

جودة، واللونمنهأقلأزمير، ولكنهتنتجهماتشبهالسميكالوبرذاتوالسجاجيد
.الغامقاألحمرمناألخرىواأللواناألسودهوالمفضل

والبرد، واأللوانالمطرمنللوقايةجيدًا، وتنسجالخالصالصوفمنالعباءاتوتصنع
الدروز، ويستخدمباألبيضالمخطط، واألسوداألسود، واألصفر، والبنىهىالشائعة
.بالعقالءعادةيعرفونالذينالقومعليةعامة، وبخاصةكقاعدةاألسوداللون

قدروقد – الجزيةضريبةتطبيققبل1862عامالذكورللسكانالتعدادإجراءتموعندما
،الثمن، والدروزالنصفمنأكثريمثلونالموارنةكان – نسمة99.834بـالسكان
،والمسلمينالكاثوليكالرومبينقسمةكانبقى، ومااألرثوذكسمننفسهاوالنسبة
سكانأما. وغيرهمواألرمنالبروتستانتمنمحددةأعدادجانبإلى) الشيعة (والمتاولة

زيادةأناللبنانيينبينعامًارأيًاهناكألف220بنحوقدروافقدمعًاالجنسينمنلبنان
تقديرتقديمبمكانالصعوبةومن. الماضيةعامًاوالثالثينالثمانيةخاللحدثتقدكبيرة
السنواتخاللالعالمبلدانمنوغيرهاأمريكاإلىالهجرةبسببالسكانلعددبهيوثق

،بلبنانممتلكاتلديهمالمهاجرينمنكبيرةنسبةأنمنالرغموعلى. األخيرة
لمراقبةالمحليةالحكومةفىقسمثمةوالجزية، فليساألرضضريبةسدادويواصلون

اآلراءوتختلف. الماضيةعامًاالعشرينفىكبيرةنسبًاتحتلبدأتالتىالهجرةحركة
.نسمةألف100وألفًا50بينبمايقدرونالفترة، إذخاللالمهاجرينعددإلىبالنسبة
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إلىالمهجرإلىعادوامنيمثلالذىالثلثاستقطاعمعألفًابستينالرقمتقديرإلىوأميل
لبنانغادرواألفًاعشريننحوأجنبية، هناكانبلدإلىهاجروامنإلىوإضافة. بالدهم
، وصور، وصيدا،بعلبكأقضيةوبخاصةالمجاورةالوالياتفىواستقرواالفترةخالل

عددتقديريمكنثمومن. وقبرصمصرجانب، إلىبيروت، ومدينةوطرابلس
الدولةوالياتإلىألفًااألجنبية، وعشرينالبلدانإلىألفًابأربعينلبنانمنالمهاجرين

منالكثيرونويعتقد. عامًا38فىنسمةألفستيناإلجمالىالعددالعثمانية، فيكون
يكونقدذلكأنشكنسمة، والألف400علىيزيدللسكانالفعلىالعددأنالناس

يعملوناللبنانيينأنعتبارناافىنضعأنيجبالهجرة، ولكنحركةتتملمإذاصحيحًا
منمحدودلعددإالالرزقتوفرالاألحوالهذهمثلظلفىالبالدبالزراعة، وأنأساسًا

منقدرًاالبريطانيةوالمستعمراتأمريكاإلىالمهاجرينمنالكثيرحققوقد. السكان
فيهاعادالتىالحاالتمنالعديدهناكالجديدة، ولكنأوطانهمفى، واستقرواالنجاح

منقدرًاحققواأنالمهجر، وبعدفىنسبيًاقصيروقتقضاءبعدالجبلإلىالمهاجرون
.بالدهمفىعليهيعيشونالمدخرات

التىالكبيرةالمبالغمنذلكعلىالهجرة، ويستدلمنكثيرًاإنتفعلبنانأنفىشكوال
جنيهألف200بحوالىثقةمصادرعلىعتمادًااأقدرهاوالتى، بيروتبنوكعبرمرت

التىالبالد، وتلكفىتركتالتىالعائالتنفقاتلسدترسلالتىالمبالغفىسنويًا، تتمثل
فىدالئلوهناك. بالدهمإلىالعودةيعتزمونالذينألولئكممتلكاتشراءفىتستثمر

عالماتكلتحملنجوعتحولتفقد. الهجرةلحركةالنافعةاآلثارعلىلبنانأنحاءكل
.بالعنايةتحظىالتىالمزروعاتتحيطهامنتعشةقرىإلىالفقر

والدروز،المسلمينإلىمتدتا، ولكنهاالمسيحيينعلىتقتصرالبدايةفىالهجرةوكانت
وقتبعدبالدهمإلىيعودونلذلك، ونتيجةمعهمأسرهميصحبونالهؤالءأنغير

علىللهجرةالخلقىالتأثيريكونماوعادة. النادرةاالستثناءاتبعضعداقصير، فيما
...رقيًاأكثرأمممعصالتهمويوثقمداركهميوسعالترحالطيبًا، ألناللبنانيين

صحف، وأربعجونيهفىوواحدةبعبدافىإثنتانمنهالبنانفىمطابعثالثوتوجد
،األرثوذكسأحديصدرهاالتى" لبنان"، والمارونيتان" األرز"و" الروضة "هىأسبوعية
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"الروضة "منكًالالمحليةالحكومةالدروز، وتستخدمأحديصدرهاالتى" الصفا"و
.الرسميةوالتعليماتالبياناتنشرفى" لبنان"و

.1861عامالصادراألساسىالنظاممنلبنانكسبهاالتىالمزاياأكثرالطرقبناءويعد
تمسك، إذالنجاحمنمحدودًاقدرًاالبالدعبرالطرقلشقاألوائلالحكامجهودونالت

الجبلتماسكيمسمافيهارأواالتىالمشروعاتوعارضواالقديمةبتقاليدهمالسكان
السليمة،اإلدارةمنسنواتبضعوبعد. أعدائهممنلهمالحمايةيكفلمافيهكانالذى

كانتالتىالقليلةالطرقبفائدةيشعرونالسكانعنها، بدأنجمتالتىالحضاريةوالمنافع
شبكةاآلنالجبلوفى. إليهاللتوصلعامًا25إلىإحتاجتالنتيجةتلك، ولكنبنيتقد

سطحفوققدمآالفأربعةرتفاعاعلىتقعقرىإلىحتى، تصلأقضيتهكلفىطرق
.البحر

باإلضافةكيلومترًا10/4149) دمشق – بيروتطريقعدافيما (للطرقاإلجمالىوالطول
.طرقمشروعاتكيلومترًا169واإلنشاء، تحتكيلومترًا2/1261إلى

5/2اإلنشاءقيدهىالتىأوالمشيدةالطرقنسمة، وطولألف300لبنانسكانوبإعتبار

ويختص. مواطنألفلكلالطرق، منوربعكيلومترانهناككيلومترًا، يكون676
فىالطرقأطوالنصفعلىيزيدتقدمًا، بمالبنانمناطقأكثريعدالذىالمتنقضاء
.الشوفالصددهذافى، ويليهالجبل

كانالشرقيةالمنحدراتعلىالبقاعممراتعبربالطريقلبنانجبلفىالوحيدوالمخرج
قريبًا، وممرًاسيفتحاإلنشاءقيدطريقًاهناكدمشق"، ولكن – بيروت "طريقاآلنحتى
طريقإقامتهاالمزمعالطرقبينومن. زحلةإلىيصلوالكنيسةصنينجبلىبينآخر

.البقاعإلىجزينجنوبىالجبليعبرسوفآخر

يحيلالذىالعامالحاكمإلىطلبًاالسكان، يكتبطريقشققىرغبةتوجدوعندما
تقدرعليهالموافقةتمت، وإذاالمشروعبفحصاإلدارة، فيقوممجلسإلىبدورهالطلب

منتنتفعالتىالمنطقةسكاندفعهاأكفاء، ويتولىمهندسينبمعرفةلهالالزمةالميزانية
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عنللقرىالنسبىالبعدحسبتتزايدالمبالغتلككانتاألحيانمنكثيروفى. الطريق
.تشييدهالمزمعالطريق

حصيلةمنلذلكالالزمةاألموال، وتأتىالطرقإصالحمسؤوليةالمحليةالسلطةوتتولى
...السكانمنذكركلعلىتفرض) واحدفرنكحوالى (مجيدىربعقدرهاضريبة

فىجاءحسبما1862عامالزراعيةاألراضىومساحةالسكانمنالذكورإحصاءتموقد
دونمًا،125.078بـالزراعيةاألراضىمساحةوقدرت. األساسىالنظاممن16المادة

علىالمالرأسضريبةوفرضت. بالمساحةالخاصالملحقفىمبينهومانحوعلى
21بواقعاألرضعلىضريبةشلن)، وفرضت1.07 (قرش4/38مقدارهاذكركل

النحوعلىالمحصولقيمةمنتقديريًانصيبًاالواحد، أوللدونم) شلنات3,08 (قرشًا
21أودونمكلعنبذورمد12، زيتمكياًال12، التوتأشجارمنحمًال12: التالى

.نقدًاقرشًا

قيمتهاقطعةكلعندرهمالزراعاتمنوغيرهاالكرومومزارعالبساتينعلىوفرض
الصناعية، درهمالمنشآتوجيمعوالدكاكينوالخاناتالطواحينقرشًا، وعلى4.320
.التقديرىالدخلمنقرشًا360كلعنواحد

كيس3500منلبنانعلىالمفروضةالضريبةزيدتاألساسىالنظاممن15للمادةووفقًا
طريقعنالمواردهذهضمانتموقد. اإلدارةمصاريفلمواجهةكيس7000إلى

سنويًا) جنيهًا31.818 (قرش3.500.000إلىتصلالتى، أعالهإليهاالمشارالضرائب
العثمانيةالدولةخزانةتقومنفسها، أنالمادةفىأيضًاتقرروقد. 9الملحقمنيبدوكما

وأن. الضريبيةالمواردعنلإلدارةالمخصصةالمبالغزيادةحالةفىالعجزبتغطية
طريقعنتجبىضريبيًاالمستقلةلبنانفىالدولةأراضىمنالمواردأو" البيكلك"

1862عامفىاإلدارةبدأتوعندما. اإلمبراطوريةالخزانةمنوتخصمالمحليةاإلدارة

.العجزلتغطيةتركيةليرةألف20العثمانيةالحكومةكافية، قدمتغيرالمواردوكانت
نخفضتااألخيرإدارةالمنحة، وخاللتخفيضفىباشا، رستم، حتىحاكمكلونجح
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عامفىروسيامعالحرببعدتوقفتليرة، وأخيرًاآالف6إلىألفًا12منالمنحة
1878.

:يلىبماذلكتأثروقد

.القضائيةالرسومفىالتدريجيةالزيادةأ.
.والماعزالغنمعلىفرضتالتى" المحموالت "ضريبةب.
.التبغ، ورسوموالسالحالعرباترخص، وضرائبالغراماتت.
إلصالحأقضيةسبعةفىالضرائبدافعىعلىفرضتالتىمجيدىربعضريبةث.

.الجبلفىالطرق

ضريبةمنلبنانمواردالدولة، بلغتتقدمهكانتالذىالدعمإلغاء، بعد1880عاموفى
القضائية، والرسوماإلسفنجالدولة، ومصايد، وأمالكاألراضى، وضريبةالرأس
قرشًا612.833قدرهقرشًا، بعجز4.541.089المصروفاتقرشًا، وبلغت3.928.256
.الدولةخزانةعلىدينإلىتحول

تدرجالزالتوماالضرائبهذه، وكانتقرش285.400العامذلك" محموالت "وبلغت
النفقاتلمواجهةفرضتالتىالضرائبإلىبالنسبةنفسهاالقاعدةتبعتاالميزانية، وفى

.والطرقوالجسورالعامةالمبانىبإصالحالخاصة

قرشًا4.102.677تبلغ – اإلضافيةالضرائبباستبعاد – المواردكانت1899عاموفى
العجزتغطيةجنيهًا)، وتمت37.315 (قروش4.104.697جنيهًا)، والمصروفات37.297(

األخرىالضرائبمعإيراداتهابلغتالتى، المحموالتضرائبمنقرشًا2020وقدره
984.915جنيهات)، ومصروفاتها11.304 (قرشًا1.243.603الميزانيةفىالمدرجةغير

.البندهذاتحت) جنيهًا2.351 (قرشًا258.688قدرهفائضًاجنيهًا)، محققة8.953 (قرشًا

فىالعامموازنةفىزيادةوجود، إلى1880عامبموازنةالموازنةهذهمقارنةوتشير
قرشًا436.382قدرهاإلضافية، ونقصالضرائبفيهابماقرشًا1.132.624المواردباب
1400منذكرنامانحوعلىالشرطةقوةبخفضتأثرتالتىاإلدارةمصروفاتفى
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منالدعمتوقفعنالناجمالعجزمنجانب، لتغطيةالرتبمختلفمن963إلىرجًال
.الدولةجانب

خالللبنانشمالىالواقعة) البيكلك (الحكومةأراضىتدرهاالتىالمواردختلفتاو
الذىقرشًا59.140ومبلغ. قرشألف397وألفًا330بينماالماضيةعامًاالعشرين

منبالقربالواسعةالزيتونمزارعإلنتاجقدرمايمثل1899عاممواردمنخصم
.درهمآالفبثالثةوقدرتالمساحةفىأدرجتوالتى" المناصرة "تسمىالتىطرابلس

المساحة، ولماإجراءعنداألرضفىاألحقيةلبناندعوىفىطرابلسسكانطعنوقد
.الضرائباستعادةقطتستطعلماإلدارةنظر، فإنموضعتزالالالقضيةكانت

فقط،قرش1200تبلغ، واآلن1880عامقرشألف70تبلغاإلسفنجمصايدعوائدوكانت
إلىقرشألف12منزادتالقضاءرسومولكن. الصيادينهجرةإلىذلكويرجع

بالقضاياالمتصلةتلكالجديدة، وبخاصةالقضائيةالرسومفرضمنذقرش229.900
...الجنائية

1911، عامحماهمتصرفية - 16
325

يأتىمنهابالمائة75أنمالحظة، يجبوحماهحمصإلىالواردةبالبضائعيتعلقمافى
تسعةنحويشحن، واآلندمشقمنبالمائة10و، طرابلسمنبالمائة15و، بيروتمن

أوالخيلأوباإلبلهناكمنينتقل، ثمطرابلسإلىبالبحربيروتمنيأتىماأعشار
السككنولونكلفةرتفاعاو) الميناءفى (الرصيفعوائدإلرتفاعنظرًاوجهتهإلىالبغال

الواسعة،السككإلىالضيقةالحديديةالسككمنرياقعندنتقالالاصعوبةالحديدية، مع
.بيروتفىكبيرةجمركيةرسومتسديدإلىالحاجةذكرأغفلناإذاهذا

325 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Devey to Lowther, 20 May
1911," (FO 195/2370).
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والقضاءبالدوابالنقلحركةإنقاصفىالجديدالحديدىالخطوجودبأثراآلنونحس
بسعرهناكتباعحيثمصرإلىالمجاورةالمناطقمناإلبلتصدرثمعليها، ومن

.أفضل

المختلفةوالسلع) نولألفىنحوهناكحيث (المدينتينفىالنسيجصناعةإلىباإلضافة
حماهمنيصدرالذىالصوفهوالرئيسىاإلنتاجومصر، فإندمشقإلىتصدرالتى
آالفعشرةقيمتهماالخارجإلىحمص، ومنجنيهألفثالثونقيمتهماالخارجإلى

بها،المحيطةوالمناطقبيروتإلىترسلالتىوالسمنوالقمحالشعير، وكذلكجنيه
.الجدولفىيردحسبما

)14 – 2 (رقمجدول
الخارجإلىوحماهحمصصادرات

المجموعحمصحماهالصنف
90.00090.000180.000الشعير
27.00030.00057.000القمح

24.0006.00030.000السمن
141.000126.000267.000المجموع

فيها، ويرجعأمل، الالنوعرديئةالشمالإلىبعلبكمنالمتصرفيةتنتجهاالتىوالغالل
حولالغاللإنتاجنجدالخسارة، بينماهذهسببتالتىالشتاءقسوةإلىذلكفىالسبب
تصديرعنستعجزانوحماهحمصأنشكالمتوسط، والفوقحورانوفىدمشق

.العامهذاوالقمحالشعير

الكمياتإنقاصعلىبالعملمشغوًالصدفة، وكانالضرائبناظر، قابلترحلتىوأثناء
.وحلببيروتفىزميليهمعبالتنسيق) الضرائبمن (المهربالتبغمنالمستهلكة

أقلمنأساسًاضئيلة، وهوكمياتيمثلالمباعللضرائبالخاضعالتبغأنويبدو
تركىجنيه300بـحولهاوماحمصمدينةفىمبيعاتهقيمةجودة، وتقدراألصناف
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إاللبنانمنيأتىالهائلة، بينمابكمياتالالذقيةمنيأتىالمهربالتبغشهريًا، ألن
.قليلةبكمياتإالالتبغيزرعالالشامواليةففى. قليلةكميات

مئاتذلكإلىتشير، كماقبلذىمنأكثرالواليةأرجاءمختلففىمستمرةوالهجرة
األراضىهذهسكانتعدادبذلكتبديدها، ويظليتمزيادةمنكسبهيتمماالشواهد، وكل

منالفالحونإليهمايلجأ، اللتينوحماهحمصفىكذلكالحالوجدتوقد. ثابتًاالخصبة
متنوعةقانونيةوشروطًاقيودًاوضعتقدالمتحدةالوالياتكانتولما. المجاورةالمناطق

.فأكثرأكثرالبرازيلإلىيتوافدونالسوريونالهجرة، أخذمنللحد

فىأطنانثالثةإلىتصلكميةينتجأن، يستطيعحماهفىللثلجصغيرمصنعأقيموقد
.هناكتوافرهلعدمبالقطار، نظرًاحمصإلىاإلنتاجمنجانبالواحد، ويرسلاليوم

نهرمنبالمياهومنازلهاحمصمدينةلمدمشروعفىسنواتثالثمنذالتفكيروتم
أميالخمسةتبعدنقطةمنالنهرمياهجلبإلىيرمى، وكانذلكيتحقق، ولمالعاصى

وتعير. الخطةعنالنظرصرف، ولكنإسترلينىجنيهألف45قدرهابتكلفةالمدينةعن
المواردهاأممنالرغمعلىالشوارعونظافةواإلنارةللرصفأكثرإهتمامًاالبلدية

مدنمنغيرهاعلىحمصتمتاز، وبذلكالعامفىإسترلينىجنيهآالفثالثةتتجاوز
.وسوريااألناضول

المناطقفىالكهرباءتوليدفىالماءقوةالستخداممشروعاتأىعنأسمعولم
نحداراونسبيًاالكبيرةحمصبحيرةباستخداممايومًايحدثقدذلكأنرغم. المجاورة

...العاصىنهر

1914، عاملبنانفىالسياحة - 17

326اإلصطياف

)تركياجنوب (القرمانوبالدالنهرينبينومالسورياالطبيعىالمصطافهولبنان
...ومصر

إفرامفؤادوفهارسهمقدمتهووضعفيهواجتماعية، نظرعلميةمباحث: ، محرر، لبنانحقىإسماعيل: عننقال326ً
.535–531ص1)، ج1969التاريخية، الدراساتاللبنانية، قسمالجامعة: بيروت (ج2، البستانى
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بتماميتمتعأنفيهاينزلمنالممتازة، يمكنالدرجةمنتعتبرفنادقخمسةالجبلفىإن
.الجبلأنحاءعمومفىمتفرقةوكلها. الوسطىالدرجةمنفندقًاوثمانين. الراحة

أصبحتعظيمًا، حتىإتساعًااألخيرةالسنينفىلبنانفىاإلصطيافحركةتسعتاوقد
ماأضعافثالثةالشويروضهورمرىوبيتوصوفروبحمدونكعاليهالقرىبعض
.سنة20نحومنعليهكانت

جهة، ومنغرش20.000.000بمبلغالجبلعلىاإلصطيافيدرهكانالذىالدخليقدر
يساوىكانالذىالمربعهائًال، فالمترإرتفاعًاالقرىبعضفىاألرضثمنرتفعاأخرى

مرىوبيتوصوفربحمدونومحطةعاليهفىواحدًاغرشًاأوباراتعشرسنة20منذ
.غرشالمائةإلىغرشًاالعشرينمناآلنالشوير، يساوىوضهور

اللبنانىتعلقمزيد، ألناإلصطيافحركةإنماءعلىمانوعًاالمهاجرةساعدتوقد
فىالبيوتوبناءاألرزاققتناءالقتصادهاثمرةيخصصأنإلىغالبًايدفعهبوطنه

.سكناهمورفاهراحتهمأمرللمصطافينالبناياتهذهسهلت، وقدموطنه

العمرانية، كمسألةاألموربعضإلىوتنبيههاللبنانىأفكارإتساعاألسفارفوائدومن
30منذعكفواقداللبنانييننرى، ولهذاالبلدانحياةفىمهمًادورًاتلعبالتىالنقليات

لبنانأنعرفناإذاهذاعملهمعظمةوتظهر. المعابروبناءالطرقفتحعلىتقريبًاسنة
1200طولهايبلغالطرقاتمنشبكةاللبنانيونفيهاأنشأالتىالوحيدةالعثمانيةالواليةهو

عائدهذافىوالفضل. 2كلم400الزراعيةأرضهامساحةتتجاوزالكانتكيلومتر، وإن
أنإاليسعناوال. والتقتيرباالقتصادالمهجرمنالوطنأبناءجمعهاالتىاألموالإلى

.ونشاطهمبهمتهمنعجب

القديمةوالمعابرالطرقإدارةوفائدتها، فإنالطرقأهميةأدركقداللبنانىكانإذاولكن
أكثرعليههىصيانتها، لماحسنعنلتغاضيهامنهاالمبتغاةالفائدةمعظمخسرتقد

متانةلقلةعليهاتمرأنالسياراتعلىالبناء، فيتعذرالهندسة، وسوءخللمنالطرقات
.منعطفاتهاوضيقحيطانها
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يكونسوفإنه، إذاإلصطيافمسألةعلىبخاصةيتوقفالجبلمستقبلأنريبال
...للغربسويسراهىماللشرقلبنان

، معسنينعشرفترةفىتضاعفتمتواصلة، حتىزيادةاإلصطيافمداخيلزادتوقد
الغايةلهذهالعامةالتدابيربعضتخذتافلو. عليهللتحريضالالزمةاألسبابتتخذلمأنه

.للجبلثروةمعينتجعلهزيادةاإلصطيافدخللزاد

الجبلفىاإلصطيافتقدمفىتؤثرأنيمكنهاالتىاألمورأهمبإختصارنتناولنحنوها
:فنقول

الطرق، وإصالحالسياراتاستعمالهىالمسألة، هذهفىتؤثرالتىاألمورأهمإن
.حركتهاتسهلجديدةطرقالقديمة، وإنشاء

الراحةيحبوناليسارذوىمنجماعةهمالمصطافينأن – عامكمبدأ – ننسىأاليجب
منوأمتعأسهلقريبةمسافاتإلىللنقلطريقةاألرضوجهعلىوليس. ءوالهنا

إنثم. مناظرهاوتنوعبجمالهاالنفوستخلبالتىلبنانلاجبفى، وخصوصًاالسيارات
أمر، لكنهالقارئذلكاستغربوربما. السهولفىمنهأكثرالجبالفىالسياراتفائدة

:ذلكعلىمثاًالاإلختبار، وإليكوأيدهاالستعمالأثبتهوقدالحسابيةكالحقائقراهن

الحالةهىكمامسافرًا12تنقلأنتستطيعحصانًا40بقوةتجاريةسيارةأنفترضناالو
تقريبًا، فإنهكيلومترًا25أىوجونية، بيروتبينالمسافةقطعالمرادأنفترضنااعادة، و
37.5سرعةبمعدلأىدقيقة، 40منبأقلالمسافةهذهقطعالسيارةعلىيصعب

تواصلبسبب، وخصوصًاالطرقفىالمنعطفاتوجودلسببالساعة، وذلكفىكيلومترًا
أنيمكنه، فالسيارتهسرعةتخفيفعلىالسائقيجبر، مماالمواضعأكثرفىالقرى

فلو. العادةالخارقةالظروفبعضفىإالخطردونحصانًااألربعينقوةيستعمل
120األقلعلىلهايقتضىالقوىمتوسطةخيلتجرهاعربةفىالمسافةهذهقطعت

.الوقتثلثىأى، 40إلىبالمائة120بنسبةالوقتفىقتصدتاقدالسيارةدقيقة، فتكون

منذاتهابالسيارةالسفرالمرادأنالجبلية، ونفترضالطرقإحدىفىنفسهالمثالفلنتخذ
بمدةالمسافةهذهتقطعفالسيارة. تقريبًاكيلومترًا25بينهماصوفر، والمسافةإلىبيروت
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تسمحالمحركقوةألنالساعة، وذلكفىتقريبًاكيلومترًا30بمعدلأىدقيقة50
نظرًاالجبالفىالسرعةبهذهالمسيرمنبأسوأكثر، والالسرعةهذهعلىبالحصول

إذاأما. خطردونبكاملهاالمحركقوةاستعمال، فيسهلبعضعنبعضهاالقرىلبعد
دقيقة،300أىساعاتخمساألقلعلىلهاعربة، فيقتضىفىالمسافةهذهقطعت

50بنسبةالوقتإختصرقدالسيارةفىالسفرقوى، فيكونخيلأيضًالذلكويقتضى

.السهولفىمنهاالجبالفى، إذًا، أفضلفالسياراتمرات6أى300إلىبالمائة

فيهاالقطارفمرور. لهانراهاالتىاألهميةوصوفروبحمدونعاليهبلوغسببهوهذا
...المسافرينراحةوأمنكثيرًاالمسافةقصرالذىهو

 –1853األعوامحلبفىواالجتماعيةاالقتصاديةالمستحدثات - 18
1914

327

تدخينحلبإلىوصل) م1854 / 1853 (هـ1270سنةوفى: حلبإلىالسجايروصول
وهجرواأكثرهمألفهاأوًال، ثمبهاالتدخينالناسبالسجاير، فأنكرالمعروفةباللفافاتالتبغ

ويزيد،قرشألفمنهاالبعضقيمةبلغتوربما... بالغليونالمعروفةبالقصباتالتدخين
إلىأشرناالكريمة، وقدواألحجارباأللماسمرصعةخواتمقطعهابينيكونقدألنه

األولالجزءمنحلبصنائععلىالكالمفى) التدخينقصباتصناعة (الحرفتينهاتين
.الكتابهذامن

باذنجان (بإسمعرفبقلحلبفىظهرالسنةهذهفى: حلبفىالطماطمبقلةظهور
فنماحلبفىوزرع. التجارأحدمصرمنبذرهأحضر) بندوره (بإسمأو) إفرنجى

،منهينفربعضهمكان، بلظهورهأوائلفىأكلهيألفوالمالحلبيينأنغير. وأخصب
أنهمنه، توهمًابالشهادتينينطقحضورهفىذكرأورآهإذاكانالبسطاءبعضأنحتى
ما، وإذاأكلهعلىيقبلونالقليلونوكان. الفرنجةخترعهااالتىالمحرمةالخضرمن

هذاأنزاعمينمنهاألحمرالناضجمطبوخًا، ويتحاموناألخضرعلىيقتصرونفعلوا
)، ج1926–1923المارونية، المطبعة: حلب (ج3، حلبتاريخفىالذهبالغزى، نهربالىحسينكامل: عننقال327ً
.536–388، ص3
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يتحامونوصارواأكلهالناسألفاألياممرعلىثم. األمراضيسببمضر" وخم"
زائدًا،إقباًالالناضجاألحمراستعمالعلىمخلًال، وأقبلواإاليستعملونهوالمنهاألخضر

فىتلذالالتى، أطعمتهملتطييبللشتاءيدخرونهدبسًاعصيرهمنيعملونصارواحتى
...منهشئإليهايضافأنبعدإالأذواقهم

صارقبلهاالتىأو) م1862 / 1861 – 1278 (السنةهذهفى: التلغرافىالسلكتمديد
قيلإذاالناسمنالبسطاءوكان. ملحقاتهاوبعضحلبفىالبرقىالسلكبتمديدالشروع

ويقولونذلك، ينكرونعينبطرفةبعيدةكانتمهماآخرإلىبلدمناألخبارينقلأنهلهم
.السلكفىمنبثماردشيطانالخبرهذاينقلالذىأنشكال

حلبإلىوصل) 1864 / 1863 (1280سنةوفى: حلبإلىالنفطزيتاستعمالوصول
فىاستعمالهالناستحاشىوقد... المصابيحفىبالكازالمعروفالنفطزيتاستعمال

وقد... البصريضرنورهسطوعالصدر، وأنتؤذىرائحتهأن، زاعمينظهورهأول
.استعمالهقليلة، فعممدةبعدالكازفوائدللناسظهرت

صحيفةصدرت) 1868  - 1867 (1284السنةهذهمنمحرمفى: الفراتجريدةصدور
فىصدرتجريدةأولوالعربية، وهىالتركيةباللغتيناألسبوعيةالرسمية" الفرات"

واألرمنية، ثموالعربيةالتركيةالثالثباللغاتمنهاالخمسونالعددصدر، ثمحلبمدينة
...فقطوالعربيةالتركيةباللغتين101الـالعددصدر

علىوطبعصغيرًااألولىالمرة" السالنامة "صدر) 1284 (السنةهذهفى: الواليةسالنامة
...مسائلهوتزادحجمهيتسعزالحجرية، ومامطبعة

إسكندرونة،طريقبتعبيدالشروعكان) 1284 (وفيها: إسكندرونةطريقبفتحالشروع
يومكلعننقدىببدل، وإمابنفسه، إماأيامأربعةعملبالغذكركلعلىفرضوقد

...قروشعشرة

حلبفىصدرت) 1879 / 1878 (1294نفسهاالسنةوفى: حلبفىجريدةصدور
...تركىواآلخرعربىوجهيهاأحد" اإلعتدال "عنوانهاجريدة
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العظيمةالجادةفتتاحاكان) 1884 – 1883 (1301السنةوفى: العظيمةالجادةفتح
...الفرجباببجادةالمعروفة

.إسكندرونةطريقإفتتاححفلةجرت) 1886 / 1885 (1303اآلخرربيعوفى

1278الغزالة: الفترةخاللحلبفىالتاليةالجديدةاألحياءإنشاءبدأ: جديدةأحياءبناء

)،1887 / 1886 (1304الجميلية)، 1869 / 1868 (1285العزيزية)، 1862 / 1861(
).1893 / 1892 (1310التلل

مستنقعبتجفيفبوشر) 1900 – 1899 (1317سنةفى: إسكندرونةمستنقعتجفيف
مترًا،950طولهيكونأنمتر، وتقررخمسمائةطولهعظيمسدعليهإسكندرونة، فبنى

.عليهكانماعلىالمستنقعوبقىالهمةفترتثم

مكتبحلبفىإفتتح) 1902 / 1901 (1319سنةفى: اآلبارحفروآلةالصنائعمدرسة
األقمشة، ونسجبالكندراتالمعروفةاألحذيةالنجارة، والخياطة، وصنع، وهىللصنائع

المسارحدخلمنجمعتالمكتبلهذااألوليةوالنفقات. الجواربالغزلية، ونسج
إعانةبإسمسنواتبضعقبلاللحومعلىوضعتإعانةمنالدائمةالتياترو)، والنفقات(

مدةفيهمديرًا، وبقيتأمورهورتبتصنائعه، فأسستإدارتهوليتوقد. كريتمهاجرى
اإلرتوازية، وحضرباآلبارشبيهةآبارلحفرآلةحلبإلىأحضرتوفيها. سنواتأربع
النصرباببينالخندقجادةمنجهةفىمهمتهمافباشراأستاذاناآللةمع

تعطال،حتىالزمنمنقليلغيرعليهمامضى، فمابئرينهناكوالسهروردى، وحفرا
.اآلالتمنمعهمابماحلبمناألستاذاننصرفاو

.شخصىويركوإسمهاالناسعلىجديدةضريبةبفرضاألمروردوفيها: جديدةضريبة
إلىسنةكلعنيدفعهالمالمنمقدارالجسمصحيحبالغذكركلعلىيطرحبأنوذلك
الفقرجهةمنالشخصحالةالمالمقدارفىملحوظًايكونالحكومة، بحيثجهة

.قرشمائتىالسنة، وأكثرهافىقرشًاعشرخمسةالمراتبأقلتكونأن، علىوالغنى
الشهرىراتبهمنالسنةفىمنهمواحدكلعنيحسمالحكومةفىالمستخدمينوإن

يومًاوعشرينأربعةالشهر، وراتبفىقرشخمسمائةيبلغراتبهكانإنيومينراتب
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األمروصدر... األمرهذامنالناساستاءوقد. قرشخمسمائةفوقراتبهكانإن
.الجديدالمكسهذابإبطال

محطةإلىوصل) 1906 (يوليو / تموز20وفى: حلبإلىالحديدسكةقطاروصول
أول، وهىالعمليات) عجالت (واغوناتمنقطاروحماهحلب) حديدسكة (شمندوفر
...حلبوصلتحديديةسكةعجالت

نحولوكسمصنعمنالبلديةأحضرت) 1908 / 1907 (1325سنةفى: لوكسمصابيح
بحلبفيهااستصبحمرةأول، وهىحلبفسحاتأشهرفى، وركزتهامصابيحسبعة

يونيو / حزيرانفىوفيها. الكهرباءيسمونهاحلبفىوالناس. المذكورةبالمصابيح
القز، وأباحتدودتربيةألعمالمكانًاحلبفىاإلعدادىالمكتبفىالحكومةخصصت

بنوطمنهمالسابقووعدت. الحريردودبتريةيشتغلأنأرادمنلكلإليهالدخول
منهمالسابقوأنطاكية، وأعطتحلبمنالقزصناعالمكانذلكعلىونقود، فأقبل

أرضفىالخيلسباقالحكومةأجرتسبتمبر / أيلولفىوفيها. بهاوعدتالتىالجائزة
وعشرينخمسإلىليرتانقدرهانقديةبجائزةالسبققصبيحوزمنووعدت. الحلبة
حضرهمشهودًااليومذلكوكان. ليرةوعشرونخمسوأعالهمليرتانالسابقينأدنىليرة

أجرتمرةأولوهى. الناسمن، وألوفواألعيانوالوجهاءالمأمورينوعظماءاألمراء
.الخيلسباقحلبفىالعثمانيةالحكومة

عظيمة،إفرنجيةمطحنةأيقولخانفىوضع) 1908 / 1907 (1325سنة: آليةمطحنة
الغازتسمىبقوةتدوروهى. وتنخلهاوتغسلهاالحبوبحصانًا، تنقى58محركهاقوة

وضعتالنوعهذامنمطحنةأولوهى. النباتىأوالحجرىالفحممنيتولدالذىالفقير
حصانًا،وأربعينخمسةبقوةمطحنةالمسلخبريةفىبسنةقبلهاوضعوكان. حلبفى

منوغيرهاحلبفىوضعبالكاز، وقبلهاالمعروفالنفطزيتبقوةمحركهايدور
.فيومًايومًابالزيادةآخذةالجليدومعاملالنوعهذامنعديدةمطاحنبلدانها
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حديدسكةعلىالقطارسيرإبتداءكان) 1912 / 1911 (1330فى: بغدادقطارسير
جهةإلىمنهاسار – الخناقيةكرمفىالكائنةحلبفىاألولىمحطتهبغداد، من

.328راجو

ألولحلبسماءفىحلقت) 1914 (1332نيسان / أبريلفى: حلبجوفىطيارةأول
شابان، وهماالطيرانفنفىأستاذين، تحملإستانبولمنعليهاوردتطيارةمرة

فىدمشقإلىإتجها، (ثمفتحى، واآلخرصادقأحدهماإسم، األهابغضاتركيان
).، وقتالاألردنفىالطائرةسقطتالقاهرة، ولكنإلىطريقهما

سوريافىالعمالأجور- 19

)15 – 2 (رقمجدول
)1915 – 1820 (سوريافىللرجالاليوميةاألجور

)وكسورهابالقروش (األجرالمصدر

عاملحرفى
زراعى

عامل
السنةالمكانبناؤوننجارونعادى

1820حلب5 - 4.م. غ2 - 11.5.م. غ.)1(124، صباورنغ
1836حلب10 - 8.م. غ4.54.م. غ.نفسهالمصدر
، صنفسهالمصدر

1838حلب88.م. غ.م. غ20 - 82.5

1838دمشق12 - 158 - 79 - 5.م. غ12 - 5110، صنفسهالمصدر
1838بيروت15 - 1514 - 6.514 – 5.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر

CC Alep, vol 28.(2(1825حلب5.م. غ2.م. غ.م. غ
28، جنفسهالمصدر

1837حلب10 - 7.م. غ6 - 3.5.م. غ.م. غ.29و

1847حلب.م. غ9م.غ.م. غ.م. غ31، جنفسهالمصدر
FO 226 / 11.(3(1835لبنان.م. غ.م. غ8.م. غ.م. غ

CC Beyrouth, 1 b.1832صيدا.م. غ.م. غ3.3.م. غ.م. غ
1835صيدا366.5 - 2.م. غ.م. غنفسهالمصدر
1836صيدا366.5 - 2.م. غ.م. غ.2، جنفسهالمصدر
1837صيدا41010.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1839صيدا10.م. غ3.م. غ.م. غ.4، جنفسهالمصدر
2، جنفسهالمصدر

1840صيدا11.م. غ3.5.م. غ.م. غ.4و

1841صيدا11.م. غ3.75.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر

 –2.3.م. غ.م. غ.5، جنفسهالمصدر
1841صيدا11.م. غ3.75

328 Issawi, ed.: The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 254 – 255, and
The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 147 – 150 and 188 – 194.
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)وكسورهابالقروش (األجرالمصدر

عاملحرفى
زراعى

عامل
السنةالمكانبناؤوننجارونعادى

1842صيدا12 - 11.م. غ4 - 3.8.م. غ.م. غ.5، جنفسهالمصدر

 –4.1.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1845صيدا11.م. غ4.25

 –4.6.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1846صيدا10.م. غ4.75

1849صيدا588 - 3.م. غ.م. غ.6، جالمصدرنفسه

صيدا499 - 3.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1850

-
1851

FO 78 / 1419.1846بيروت)11 –6()11-6()4.5-3(.م. غ.م. غ
1846يافا)7.5()6()2.5 – 2()2.5 – 2(.م. غ.نفسهالمصدر
1851إسكندرونة.م. غم.غ.م. غ)3(.م. غنفسهالمصدر

A and P 1865, vol.
1853بكرديار277.م. غ.م. غ)4)53

،1859، نفسهالمصدر
1854بكرديار499.م. غ3.7ج

FO 198/13.1853حلب.م. غ.م. غ)5()3.5(.م. غ
FO 78/1419.1856بافا51215 - 4)5 – 4(.م. غ

1856بكرديار9 - 96 - 36.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1856حلب71111 - 4)3(.م. غ.نفسهالمصدر
1856الموصل3910.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1856طرابلس11 - 119 - 39.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1856مرعش.م. غ.م. غ67 - 2.5.م. غ.نفسهالمصدر
1856أنطاكية2.53119.م. غ.نفسهالمصدر
1856أورفة)8()8()5(6 - 3.م. غ.نفسهالمصدر
1856إسكندرونة14 - 5.51111 – 5.54.5 – 5.م. غ.نفسهالمصدر
1856الالذقية11 - 99 - 47.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1856عينتاب377.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1856بيروت14 - 148 - 68 - 64 - 4.م. غ.نفسهالمصدر

A and P, 1859, vol
1858إسكندرونة81515.م. غ30.12

FO 78 / 1418.1858أنطاكية338.511.م. غ
1858بكرديار488 - 53.5 - 1.5.م. غ.نفسهالمصدر
1858عينتاب35.55.5)4(.م. غ.نفسهالمصدر
1858مرعش.م. غ3.56.5 – 62.5 - 2.5.م. غنفسهالمصدر
1858أورفة)6(.م. غ)4(6 - 3.م. غ.نفسهالمصدر
1858حلب71111 - 33.5.م. غ.نفسهالمصدر
1858الموصل4910.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1858بيروت.م. غ14 - 68 - 4.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1858يافا51215 - 44.م. غ.نفسهالمصدر
1858الالذقية.م. غ.م. غ3 - 2.5.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1858طرابلس11 – 119 - 4.59 – 43 - 3.م. غ.نفسهالمصدر

FO 195/771.1863القدس.م. غ.م. غ.م. غ5.5.م. غ
A and p, 1865, vol.

1863بكرديار13.م. غ4.5.م. غ.م. غ.53
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)وكسورهابالقروش (األجرالمصدر

عاملحرفى
زراعى

عامل
السنةالمكانبناؤوننجارونعادى

،1870، نفسهالمصدر
1869حلب.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ66.7ج

1869بيروت.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ20 - 6.نفسهالمصدر
U S G R 84, T 367,

vol. 11.(5(
12.6– 

 –5.6.م. غ16.8
1873دمشق.م. غ.م. غ10.14

FO 78/3070.1876حلب613.513.5.م. غ.م. غ
FO 78/3070.1877الشام102020 - 8.م. غ.م. غ

1878الشام71410 - 6.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1878دمشق.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ11 – 9

،1880، نفسهالمصدر
1880بيروت)22(24)10(.م. غ.م. غ.73ج

،1883، نفسهالمصدر
1882بيروت.م. غ.م. غ6 - 4.م. غ.م. غ.73ج

،1886، نفسهالمصدر
1885القدس.م. غ.م. غ.م. غ6.8.م. غ.60ج

،1887، نفسهالمصدر
1886بيروت)26-16()26-16()17-11(.م. غ.م. غ.86ج

CC Beyrouth, vol.
1888لبنان.م. غ.م. غ.م. غ8 - 7.م. غ.10

1888حماه.م. غ.م. غ.م. غ)5 – 4(.م. غنفسهالمصدر
Cuinet, Syrie, p.

1895دمشق.م. غ.م. غ.م. غ8.م. غ)6).338

A and P, 1912/13,
vol. 100.1900دمشق15.م. غ7.م. غ.م. غ

،1904، نفسهالمصدر
1903فلسطين.م. غ.م. غ.م. غ6.5.م. غ101ج

،1905، نفسهالمصدر
1905يافا.م. غ.م. غ.م. غ6.5.م. غ.93ج

Auhagen, Beiträge,
p. 78.(7(م. غ.)1905يافا.م. غ.م. غ.م. غ)6

A and P, 1906/129.1905دمشق30.م. غ11 - 7.5.م. غ.م. غ
،نفسهالمصدر

1906دمشق25 - 20.م. غ12.م. غ.م. غ.10ج، 1912/1913

Weakley, "Report"
p. 66.(8(8 - 121910حلب.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ

1910عينتاب.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ8 - 4.نفسهالمصدر
1910لبنان.م. غ.م. غ.م. غ7 - 6.م. غ.58ص، نفسهالمصدر

A and P 1912/13,
vol. 10.1912دمشق35 - 30.م. غ15.م. غ.م. غ

Ruppin, Syrien, p.
يهود.م. غ.م. غ.م. غ10.8 – 6.8.م. غ)9).84

1914فلسطين

، صنفسهالمصدر
1914غزة.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ8 - 138.4

، صنفسهالمصدر
1914الشام43 - 11.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.160

 –4.5.نفسهالمصدر
1915حمص.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ6.5
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.تقديريةاألقواسبينواألرقام. متاحغير.) = م. غ: (عامةمالحظات
)1(John Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount

Palmerston (New York: [n. pb.], 1972.(
)2(CCتعنى:France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale.
)3(FOتعنى :Great Britain, Public Record Office, Foreign Office.
)4(A and Pتعنى :Great Britain, Accounts and Papers.
)5(US GRتعنى :United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of

State.
)6(Vital Cuinet, Syrie, Liban et Palestine (Paris: Leroux, 1896.(
)7(Hubert Auhagen, Beiträge zur Kenntnis der Landesnatur und der Landwirtschaft Syriens,

2vols. (Berlin: Deutsch Landwirtschaft gesellschaft, 1907.(
)8(E. weakley, "Report on Conditions and Prospects of British Trade in Syria," A and P 1911,

vol. 87.
)9(A. Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebeit," Beihefte zum Tropenflanzen, vol. 16, nos. 3 – 5

(1916.(

1913سوريا، عامفىلإلنتاجاإلجماليةالقيمة- 20
329

سوريافىعلللسالسنوىاإلنتاجقيمة

التحويالتذلكفىربما (البالدفىالمنتجةالسلعقيمةعلىحقيقيةنظرةتقديمبغية... 
330روبنتقديراتهناالتجارة)، نقدمعنالناتجةالدخولحذف، معالخارجمنالنقدية

السلعإلنتاجالسنويةاإلجماليةالقيمةعنلسوريا، وهىاإلنتاجيةالقوىفىبحثنالتدعيم
).الفرنكاتبماليين(

الزراعة1.
، المحاصيل، الحبوبالغالل (السنويةوالعلفالغذائيةالمحاصيلأ.

).الجذرية، الخضر، السمسم
450

،اليانسون، بذر، القنب، القطنالتبغ (السنويةالنقديةالمحاصيلب.
)الشمار، الكمون

10

األشجارمحاصيلت.
30الزيتون
30الكروم
25القزدودتربية
15)الحمضيات (الموالح
110)، وغيرها، تين، مشمش، بندقفستق (أخرىفواكه

329 Wihelm Rechlin, Syriens Stellung in der Weltwirtschaft (Greifswald: L. Bamberg, 1920),
pp. 112 – 115.
330 Ruppin, "Syrien als wirtschaftsgebiet," pp. 20 – 23.
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5)العفصة، النبق، السوسوعرقالبريةالنباتاتث.
100)، وغيرها، صوف، ألبانلحوم (الحيوانىاإلنتاجج.
20والزراعةالدواجنح.

695)700حوالى (اإلجمالى
، والصنوبر، وأقصىالنباتى، والفحمالحطبمنغالباًيكوناإلنتاج: الغابات2.

لهتقدير
5

10)تقديرى: (األسماكمصايد3.

2)جزئىتقدير: (األحجاروقطعالتعدين4.

30للتصديرالمنتج: الحرفيةوالصناعةالصناعة5.

30اليدويةالصناعة6.

:المواصالت7.
، النقلالموانئفىشراعية، الشحنحديدية، سفنسكك (النقلأ-

)الدوابوعلىبالعربات
45

1055والسياحةالحجب-
:الخارجمنالنقديةالتحويالت8.

الفقراءأواألقاربإلىتحويالتأ-
30المجاورةوالمناطقلبنانإلى
10)أساسيةبصفةلليهود (فلسطينإلى

10المسيحيةالخيريةلألغراضتحويالتب-
882اإلجمالىالمجموع

:التالىالنحوعلىتقديريةبصورةالوالياتعلىالمجموعهذاتوزيعويمكن
مليونا222ًحلبوالية
مليونا350ًدمشقوالية
ماليين210بيروتوالية

مليونا50ًلبنانمتصرفية
مليونا50ًالقدسمتصرفية

واليتىالسابقة، وبخاصةاإلداريةالوحداتمنلثالثمختلفةتقديراتنقدمأنونستطيع
عامبيروتفىاأللمانىالقنصلتقريرعلى، تعتمدلبنانومتصرفيةوبيروتدمشق
رقمصورةفىولكنالثالثالوحداتهذهإلنتاجالسنوىالمتوسطيقدمالذى، 1911
، وتربيةالزراعىباإلنتاجيتصلمافىالواليةفىمنتجكليخصماتوزيع، معشامل
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).األرقامفى (عجزًابيروتواليةفيهاتعانىالتىوالصناعة، الخام، والموادالحيوانات
ومختصر. مرتفعةوليستجدًامنخفضةروبنأرقامأنإلىتشيرالحساباتهذهأنغير

:التاليةاألرقاميوضحالتقرير

.الماركاتبآالفالزراعىلإلنتاجالسنوىالمتوسط

)16 – 2 (رقمجدول
)الماركاتبآالفالقيمة(الزراعىلإلنتاجالسنوىالمتوسط

لبنانبيروتدمشقالصنف
44.10031.1401.800القمح

26.0706.600300الشعير
30.7302.10035الذرة

2.0001.000؟22.000العلف
7.0007.0007.000الفواكه
170.0004.0006.000الماشية

3.000500500اإلبل
34.0004.00020.000والماعزالغنم

4.0002.500500الخيل
800200200الحيواناتجلود
1.0003.0003.000الزيتونزيت

3.0006.80017.000الحرير
200400400التبغ

4.0001.0002.000الصوف
349.900.000

 =مارك
فرنكمليون437.5

مارك71.240.000
=

فرنكمليون89

مارك41.735.000
=

فرنكمليون51
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العراق: ثالثاً

1800–1750، عامالموصل - 1
331

عامفىالكهنوتسلك، ودخل1718عام" النزادومينكو "التالىالنصمؤلفولد(
السنةفىالموصلفىالدومينيكانيةاإلرساليةإلىروما، أرسلفىدرسأن، وبعد1749

إلى1764عاممن، ثم1761عامإلى175عاممنهناكخدمةفترتىأمضىذاتها، وقد
تاريخنعرف، واللبنانجبلفىكسروانإرساليةفىالمدتينبينفيما، وخدم1770عام

.1775عامبعدتوفىقديكونأنالبد، ولكنوفاته

التاريخيةالعالقات "بعنوانمنهما، األكبرالموصلعنمخطوطينالنزااألبتركوقد
أرشيففىاآلخر، فمودعالمخطوطأما. مفقودالموصل"، وهوفىإلرساليتنا

منذلكبعداستعادتهتمت، ولكن1848عامثورةخاللفقدروما، وقدفىالدومينيكيين
مننسخة، أعطيت1895عاموفى. اللحوملففىاستخدامهينوىكانجزاردكان

بتاريخالخاصةاألقسامترجمةتمتوقد. الموصلفىالدومينيكانلديرالمخطوط
فىالموصل: "عنوانتحتبيداويدروفائيلاألبالعربية، ونشرهااللغةإلىالموصل

عنهأخذنا)"، وقد1951الموصل (النزادومينكومذكراتحسبعشرالثامنالجيل
).37 – 34، 15 – 9ص (التاليةالفقرات

صحيحة، فإنكانتفيها، وإذامبالغالنزاأوردهاالتىبالسكانالخاصةاألرقاموتبدو(
سكانمنجدًاكثيرًاالقاهرة، وأكثرمنسكانًاأكثركانتالموصلأنذلكمعنى
العددحيثمنيتذبذبونكانواالسكانأنيعطيهالذىالعاماإلنطباعولكن. 332حلب

331 Domenico Lanza, "Compendiosa relazione istorica dei viaggi fatti dal P. Domenico Lanza
dell' Ordine dei Predicatori da Roma in Oriente dall' anna 1753 Finno a/1771".

1000، اليهود8000–7000منالمسيحيون: عشرالثامنالقرنتسعيناتفىللسكانالتاليةالتقديراتأوليفييهيقدم332
يقدرالسكانعددجملةأنأى، األتراكمنمثلهمنسمة، وحوالى16000–15000نسمة، األكراد25000نسمة، العرب

:إنظر. ألفاًبسبعين
Guillaume Antoine Olivier, Voyage dan l'empire ottoman, l'Egypte et la Perse, fait par ordre
du gouvernement pendant les six premières années de la république, 4 vols. (Paris: H.
Agasse, 1801 – 1807), vol. 1, p. 268.
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أخرى،ناحيةمنالمدينةبناءإعادةناحية، ونتيجةمنوالمجاعاتالطواعيننتيجة
االقتصادىالنشاطعنيذكرهماعلىذلكوينسحب. دقيقةالصددهذافىومالحظاته

القرنوبدايةعشرالثامنالقرننهايةعندللوضعحقيقيةصورةيقدم، حيثالرئيسى
).عشرالتاسع

:333التالىالوصفأولفييهقدمعشرالثامنالقرنتسعيناتفى

والسلع، والعقاراتالمصنوعات، فمعظمالشرقأسواقأكبرمنواحدةالموصل"
منهاتنتشرالقسطنطينية، أوإلىعبرهاتمروبغدادالبصرةإلىتأتىالتىالهندية

وهى. الفارسيةوالبضائعمخابنعلىهذاوينسحب. الصغرىآسياداخلإلى
،كردستانالكثيراء، وشمعالجوزية، وصمغللعفصةالمخزندورأيضًاتلعب
الجلدأنواعأحسنالموصلوفى. المجاورةالمناطقمنيأتىالذىالقطنوكذلك

.المحليينالسكانالستخدامالقطنيةاألقمشةمنالكثيريصنع، كماالمراكشى
الكثيراء،وصمغالجوزيةالعفصةجانبإلىحلبإلىيرسلالسلعهذهوبعض

أعطتوقد. مرسيلياإلىالسلعهذهيشحنونالذينالفرنسيينالتجارإلىليباع
مناألولىالعينات، ألنالموسلينبإسمالمعروفالقطنلقماشإسمهاالموصل

الهندمنوصلتهاأنالمدينة، بعدهذهطريقعنأوروباإلىوصلتالقماشهذا
.الفارسىوالخليجفارسعبر

العباءاتاألوروبية، وكذلكالسلعمنإليهتحتاجماالموصلإلىحلبوترسل
،سوريا، والعراقمنإليهاالقديمالنحاسيأتىكما. سوريافىالمصنوعة
إلىبحرًايشحنوالبصرة، ثمبغدادإلى، ويرسلوكردستان، وأرمينيا، واألناضول

".الهند

.273، صنفسهالمصدر333
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المدينةسكان - أ
334

حتىالسكانجدًا، كثيرةواسعةتزالالفهىودمارتقلباتمنالموصلنتابامارغم
الجيش، ذلكالفرسملكخانكولىطهماسبجيشاألخيرةالسنينفىوحدهادفعتأنها

.العثمانىالجيشمساعدةإلىتحتاجأنغيرمنعددهاوكثرةقوتهاالجرار، بفضل

خرائبزمانهمفىكانتقريبًاالبلدةنصفأنمرارًاالبلدةأهلمنالمسنونحدثنىولقد
علىالمعيشةوكانت. الثلثبنحواآلنمنعددًاأقلكانواأهاليها، وأنالسكانمنخالية

السلعبائعىمنفيهايكن، ولمالثمنوقليلخشنًاواللباسجدًارخيصةأنواعها
وأزيائهمبعاداتهميختلفونالالنصارىوكان. النصارىمنبضعةسوىوالمنسوجات

الحربنشبتلماأنهفارقة، إالعالمةمنوالمسلمالمسيحىبينيكن، فلمالمسلمينعن
متتاليةتتواردالعثمانيةالجيوشالعصر، أخذتهذامستهلفىوإيرانالعالىالباببين
باألتراكختلطواا، وهكذاللحربسيقواالموصلأهالىمنكثيرًاأنفحدث. الموصلإلى

فىوالترفملبسهمفىالنعومةوتعلمواالسيئةوعوائدهمأخالقهمقتبسوااواألجانب
تسعتاحتىالحرفمختلفويحترفونيتاجرونأيضًاهم، وأخذواومعاشراتهممأكلهم
التركنظرفىأهميةتقلالوصارتأهلهاوكثرثروتهاونمتقليلةسنينفىالمدينة

قوىبجيشالقطرهذاخانكولىطهماسبقدملماوأخيرًا. الفرسنظرفىهىعما
نصارىومنواألتراكواألكرادالعربمنكبيرعددإليها، لجأالموصلعلىلالستيالء

معظمنخرطا، وباألهلينمزدحمةالبلدةبقيتالشهيرالحصارهذاوبعد. المجاورةالقرى
الحرفشتىحترفوااوالتجارةعينهالوقتفىوتعاطواالجنديةسلكفىاألتراك

أتراكمنأكثرمتعجرفينصلفينوأصبحواثروتهموزادتعجيبةبصورةوتكاثروا
.المدنسائر

ذاتالمدنمنعتبارهاايمكنبحيثجدًاالسكانكثيرةهىللظنخالفًاالبلدةهذهإن
عديدةظروففىأنحائهافىوتجولتفيهاأقمتأنوبعد. اإلمبراطوريةفىالشأن

،النجممطبعة: الموصل (النزادومينكومذكراتحسبعشرالثامنالجيلفى، الموصلبيداويد، مترجمروفائيل334
1951.(
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وعدة335فرنسيساألبوفاتحتالهائلةسكانهاكثرةلىأقسامها، تبينتجميعوتأملت
عددهمأنعلى، فأجمعناظنهمعندسكانهاعددهوكمألعرفالبلدةأهلمنأشخاص
.بالضبطإحصاؤهمالممكنمنيكنلمأنهنسمة، إالألفالثالثمائةيتجاوز

الطاعونفىإنهبالقولوأكتفى، التخمينهذالناهيأتالتىاألسبابعنصفحًاأضرب
كلكعادتهميحصواأنالمدينةأبوابحراسإلىالوالىأوعز،336سفرىبعدحدثالذى
ألفمائةمنأكثرأنالطاعوننتهاءاعندفوجد. السورمنتخرجالتىالجنائزعدديوم

البلدةداخلالمقابرفىدفنواالذينالكثيرينذلكإلىأضف. المدينةخارجدفنواميت
ماهذا. 337الهيكلبجواربكنائسهمالمتصلةمقابرهملهمالذينالمسيحيونمنهموخاصة

بالكفاية، لكنمأهولةزالتماالمدينةأنقولهمعلىوزادواالموصلمنرهباننالىكتبه
.شديدبؤسفىهماألهلين

معظمهموالكياسة، ألنالثقافةتنقصهمالموصلأهالىغالب، فإنعددهممنيكنومهما
.وآغواتتجارًابعضهم، فصاربالتدريجالمدينةوسكنواأتواوأكرادأتراكمنيتألف
إلىنضوىامنلحرثها، ومنهمعمالءيستخدمونأواألرضيحرثونبعضهموبقى
، والكلالصناعاتبمختلفيعيشون، وآخرونلهمبالتجسسوخدموهمللطرققطاع
علىعونًالهموتكونالشدائدعندإليهاليلتجأوا338األورطاتإحدىإلىينتسبونتقريبًا
.الشر

عددهمفيبلغالنصارىأما. األربعمائةيتجاوزالعددهمأنوالمظنونفقراءالبلدةيهود
يزاولونعددًا، معظمهمأكثرأنهمفيهمظنىنسمة، لكنآالفستةنحوإلىيقالماعلى

ملتينإلىينقسمون. متوسطةوثروتهمأخرىبمهنيشتغلونأوالصباغةأوالتجارة
مماأقلحيفًايعانونالمدينةهذهفىوالنصارى. والنساطرةاليعاقبة: مختلفينومذهبين
:تصيبهمجمةإهاناتمنيخلصونالأنهمإال. العثمانيةالدولةبالدبقيةفىغيرهميعانيه
التىوطقوسهممعتقدهمعنإلنحيازهمغيرهممنللتعدياتتعرضًاأكثرالكاثوليكفمنهم

فىومساعدهرومافىدراستهورفيقالنزاصديق) Corradino Turriani (توريانىكورادينوفرنسيساألبهو335
.المذكراتهذهفىمراتعدةذكرهيرد. الموصل

.1771سنةاألخيرةللمرةالموصلمغادرتهأى، الثانىسفرهإلىيشير336
.293–292، ص1)، ج1956، الكريممطابع: لبنان (الموصل، تاريخالصائغسليمان: إنظر337
.الجيشفرقةعلىتطلقوإصطالحاًالوسطمعناها" أورته "تركيةكلمةاألورطة338
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وكان. البلدةأهالىمنالعثمانيةالحكومةإلىبهمللوشايةسببًاكانوهذا. فيهاولدوا
القرىفىالعددهذامنوأكثرونيفًاالمدينةفىشخصألفنحوسفرىعندعددهم

.المجاورة

االقتصاديةالحالة - ب
االستعمالقليلةكانت، وإناألراضىفإن: الموصلفىالحبوبكثرةمنأحديتعجبنوال

زرعهامناألهلونيتمكنالالتىوهىالصحراءجهةإلىمنهاالواقعةللزراعة، خاصة
إال. للبلدةالمجاورةاألراضىعلىحراثتهمقتصرتا، فاألعرابغزواتمنخوفًاأبدًا
القائمةالعديدةالقرىأيضًاومعهاكلهاتحرثكانتالنهرضفةعلىالممتدةاألراضىأن

التكفىفغلتهاالتصور، لذلكيفوقخصبًاجدًاخصبةأراضاألخرى، وهىضفتهعلى
آنبينلكن. المجاورةالوالياتحاجةلسدتكفىوربماالواليةحاجةعنتفيضبل

إذاكلهاوتلتهمهاالحنطةمنشيئًامعهاتتركوالبكثرةالجرادأسرابتغزوهاوآخر
.وقعًاأخفيكونالالحقفالضررأوانهابالغةكانتإذاطرية، أماكانت

عادة،الوالياتسائرمنقيمةأرخصالواليةهذهفىالضروريةالغذائيةالموادإن
الكمياتإلىنظرًاالثمنزهيدة، وهىأشبهوماوالقطنوالخوخوالعنبالخبزوخاصة
أماكنمنإليهاتردألنهاقليلةفهىاألثماربقيةأما. كردستانمنإليهاتردالتىالكثيرة

التىاألرضثمارمنوغيرهاوالبطيخالشمزىسوىمامحدودة، هذاوبكمياتبعيدة
.البالدفىتتوفر

التجارة - جـ
األقطارومنوأوروباوالهندإيرانمنإليهاالمستوردةالبضائعأنواعالموصلفىتوجد

هى، الحبوبعداالخاصةالموصلتجارةأنإال. اإلمبراطوريةإلىالتابعةاألخرى
أنالقولويمكن. الجهاتسائرإلىكبيرمقدارسنةكلمنهاويصدرالقطنيةاألقمشة

فيهايكثرالتىالقرىفىفإنه: التجارىالصنفهذامنعظيمةفائدةيستفيدبكاملهالبلد
يقصدونالناسمنفكثيرالمحلية، ولذاللحاجةيكفىالبكثرة، لكنهالقطنيزرعالماء
الرجالويهتمبغزلهالنساءعامةوالقرى، فتشتغلالموصلإلىلتوريدهكردستانبالد
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شتىبصوررسمهأوبصبغهوغيرهم339بتقصيرهوآخرونمختلفةأشكاًالبنسجه
.بهيشتغلونتقريبًافالجميع، وهكذاوبيعهبنقلهوغيرهم

يربحهاالتىوبالدراهم. جدًاوفيرًاللبلدمنهاالناتجوالربحرائجاألنسجةبهذهاإلتجارإن
ألشغالهميحتاجونهاالتىالمواداألقطارشتىمنيستوردونهذهتجارتهممناألهلون

تنتجهبمامحملينفيرجعونوإيرانكردستانمنالمجاورةالوالياتفىبهاويتاجرون
بأرباحويبيعونهالبالدمنوغيرهاحلبإلىبهيذهبونواطئة، ثمبأسعاراألقطارتلك

.فائضة

لبيعهحلبإلىكبيرةبمقاديرالموصليونيحملهكردستانجبالفىكثيروهوالعفصإن
األوروبيةالبضائعمنوغيرهاوالنيلواألقمشةاألجواخبتياعالواألوروبيونالتجارعلى

ألفعلىثمنهيربوماالموصلإلىحلبمنسنويًاالنيلمنكميات، وتستوردبأثمانه
.شتىبأشكالالمنسوجاتلصبغالمدينةهذهفىكلهيستهلكأنهوأعتقد. غرشألف

الجغرافىموقعهامنتستفيدالمختلفة، أنهاتجارتهافروععداالموصلأنويالحظ
مامنهاويبتاعونالجبالمنواألكرادالباديةمناألعرابفتأتيها: الجهاتبينالمتوسط
منهاالسيريكونبغدادإلىوكذاالجبالجتيازايكفىإيرانإلىمنهاوللسفر. يحتاجونه

منكثيريفعلكمافالهندفالبصرةبغدادبالنهر، ومنمنهسهولةوأكثربالبرسهًال
تمرالعثمانيةالمملكةإلىوالهندإيرانمنالقوافلبهاتجئالتىوالبضائع. التجار

إلىالشماليةالعليااألقطارمنتنقلالتىالبضائعبهاتمرأنالبدوأنه، كمابالموصل
.الجنوبيةالسفلىاألقطار

أعظمثروتهاولكانت. األهميةمنجانبعلىالموصلثروةكانتالمميزاتهذهوبنتيجة
األغنياءعنالبحثسوىلهمهمالحكامالستبدادمطمحًاتكنولمالحكمفيهانتظمالو

.بعضهاأوكلهاعليهااالستيالءإلىللتوسلثرواتهموتحرى

.بالقصرالعاميةباللهجةعنهيعبرماوهووتبييضهالثوبدقمعناهاللغةفىالتقصير339
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اإلدارة- د
منيضطر، حذرًاكانماكثيرًا، ولكنهالموصلباشايرسلالذىهوالعالىالبابإن

والحقيقة. توليتهأوإقصاءهالباشاهذايطلبمننصبأوعزلبغداد، إلىباشاإغاظة
مابقدرإالالسلطةمنفيهالهيكونعنها، الغريبوهوالموصليأتىباشاكلأنهى

علىالشعبيثيرونرغباتهمحسبوهؤالء. البلدةفىالمتنفذونالوجوهبهالهيسمح
341السراىفىالباشايبقىبحيثبينهميقتتلواكى340الينجريةبينالشقاقيلقونأوالباشا

.سلطتهاستعمالعلىقادرغير

علىيثورالشعبكانفتارة. الموصلفىالطويلةإقامتىأثناءكثيرةفتنوقعتولقد
إلىتنقسمكانتالمدينةأنبعضًا، أوبعضهايقاتلالينجريةأورطاتكانتالباشا، وطورًا

.أنفسهمالجليلعبدآلآغواتبينيقعاإلنقسامكانما، وكثيرًامتحاربينفريقين

دجلةنهرتجمد- هـ
342

البردشتداوفيهالشتاءوجاء. أشخاصبعضفيهاقتلأنبعدأخيرًاالقالقلهذهسكنت
خوفبالعليهتمرالقوافل، وكانتاألصقاعهذهفىتمامًاجمددجلةنهرأنحتىوقسا

.يومًاعشرينطوال

تجمديشاهدالحيثالمناخالحارةالبالدهذهتاريخفىكهذابردذكريردالأنهأظن
الوحشيةالحيواناتمنكبيرعددنفقالهائلالبردهذاوبسبب. جدًانادرًاإالالمياهوجه

ديارفىاألقواتغالءذلكوتبع. كبيرحدإلىوقوتهاالبالدثروةينابيعوهىواألهلية
ولوغلةالموصلفىكانفقد. الموصلفىمماأكثرالمجاورةالبالدوكلوماردينبكر

المدينةمتألتا، فللطعامطلبًازرافاتإليهايردونكثيرونخلقوكان. غاٍلبسعر
نحطوااالتىالحالةفكانت. النائيةاألماكنومنالقرىأهالىومنالبلدةأهلمنبالفقراء

أورخانالسلطانأنشأهافرقةوهى. الجديدالعسكر: معناها" يكيجرى "التركيةمنمشتقةكلمة" اإلنكشارية "الينجرية340
فىوالمرونةواإلقدامالقوةفىلهامثيلالالجيشفىفرقةأهمصارتحتىبتدريبهاوعنى). م1359–1326 (العثمانى
الدولة،فىوالقالقلالشغبمنبعاستعمالها، وأصبحتوأساءتبالسلطةتستأثرأخذتاألمدعليهاطاللمالكن. الحرب

).هـ1241 (م1826سنةعليهايقضىأنالثانىمحمودالسلطانإضطرمما
.الحكومةدارهوالسراى341
.290، ص1، جالموصل، تاريخالصائغ: إنظر342
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 –األثمانبأبخسأمتعتهمجميعبيعإلىمعهاضطروااحتى – وشقاءبؤسمنإليها
يبيعأنإلىالحالبهمآلأنالقلبيفطرماملوإنه. والعطفالشفقةاإلنسانفىتحرك
هالكينيفقدوهاأنيعتمونالقصيرة، ثممدةحياتهملمدنساءهمواألزواجأوالدهماآلباء

بالالطرققوارععلىتبقىجثثهموكانت. الشتاءقسوةفيهاتزيدالتىالجوعآالممن
الذيناألتراكمنكثيروكان. غالبًادجلةفىيلقيهامنالخيرأهلمنيأتىأنإلىدفن

علىاألخرىواألطعمةالخبزمنعظيمًامقدارًايوزعونالكئيبةالمناظرهذهآلمتهم
يسعفونالشتاءهذافىالكلوصار. األبوابعلىيزدحمونهؤالءالفقراء، فكانزمر
.الحاجةمستهممن

الغرباءالفقراءبإلزامالباشاشباط، أمرأواخرفىالعشبونبتالشتاءنقضىاولما
بغدادإلىبعضهمتجهاوالمساكينهؤالءفسافر. عنهاالشقاءلتخفيفالبلدةعنالخروج
قوى، وخارتكالبهمالبربأعشابيقتاتونزاد، وصاروابال343جوالنقرهنحووالبعض

جوعًايموتونفصارواطاقةلهمتبقولمالشتاءفىقبلمنعانوهممامنهمكثير
.جثثهممنيحصىالبعددالبرية، وتغطتأفواههمفىوالعشب

العظيمةوالمجاعةالجراد- و
بمايقتاتونالناسوصارأيضًااألهلىمنوقسمالغرباءبمغادرةقليًالالحالةخفتولما

جميععلىمعهاأتىجدًاهائلةبكثرةالجرادبهجومالحصاد، فجعوامنتظرينيتيسر
ولجأالمجاورةوالقرىالمدينةاألهلينمنكبيرقسمتركعندها. قليلةأيامفىالزروع
ترىوكنت. منهاأبعدوأماكنإيرانأوالمجاورةالوالياتإلىوالغيربغدادإلىبعضهم
كليموتفصارالبلدةفىبقواالذينوأما. الهاربينبجثثجديدمنتغطتوقدالحقول

تجرأوالكالبتأكلهااألزقةفىمطروحةالجثثتبقىلكانتحتىعظيمعددمنهميوم
هذا1757عامطيلةالخبيثةالحمياتتفشتأنهذاكلإلىأضف. النهرفىلتلقى

.بالموتىوالمقابربالمرضىالبيوتفإمتألت

.السليمانيةواليةفىمدينةهى343
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ضروريًاكانمالتحصيلاألموالإنفاقعنيحجموالمتمكنهمحالتهمكانتالذينإن
األماكنمنوغيرهاوإيرانجوالنقرهإلىيرسلونأويذهبونكانوا، بلذويهمإلعالة
الحبوبأحديبعلموشتائهاالسنةهذهخريففىأنهالمؤكدمنولكن. الحبوبلجلب

يبيعوهاكىويحتكرونهاالحبوبترونشيكانواالذيناألغنياءشرهذلكعلنًا، وسبب
وجودالنادرمنوكان. بالقوةعليهااليديضعونكانواالذين، وظلملهميحلوحسبما

.فاحشةبأثمانولومنازلهمفىيبيعونهاأشخاص

والدارًااللصوصيتركيوميًا، ولمتقعكانتالتىالسرقاتكثرةالشقاءهذاعنونجم
فىكانتأوانبضعةوسرقوا344دارناعلىسطواأنهمحتىعليهوسطواإالمحًال

أبناءهميبيعونآباءرؤيةوالدهشةالعجبأشدإلىوالداعىحقًاالمفجعأنعلى. المطبخ
المسلمينبيناللديهمعزيزوكلنساءهميبيعون، وبعولةبخسوبثمنكانألىوبناتهم

الكالسابقجياعًاقليلبعدأنفسهميجدونكانواذلكومع. أيضًاالمسيحيينوبينبلفقط
الخبزيستجدونالناسأصواتنهارليلتسمع، وكانتشقاءهمبهيخففونمايجدون

.وعذابشقاءكلهاالتىالحياةمنللخالصالموتيتمنونوغيرهميجدفونوآخرين
التىوالفظيعةالغريبةوالحوادثالزمانهذامصائبجميعوصفيستطيعمنولكن

 !كهذهفجائعخاللالديارهذهفىجرت

يقرأهمايصدقأنيمكنهالالظروفهذهفىحدثتالتىالغريبةالمشاهديرلممنإن
يبان، ومماالماضىفىحدثتالتىالفاجعاتعنأوغيرهاالتاريخيةالروايةهذهفى

حالةفىأصبحوالمصائبالفاجعاتهذهكلوسطالشعبأنهوغرابةأكثرللبعض
كانتالثورةروحأنكما. خرابهاقبلأورشليمفىحدثقبًال، كماعليهكانمماأسوأ

.بينهمفيمامنقسمينأيضًاالمسيحيون، وكاناألتراكبينسارية

.الدومينيكييناآلباءدارهى344



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة188

1800عامالعراق - 2
345

هارفردبالسيربعدفيماعرف (جونزهارفردوإلىمنمراسالتعنالتاليةالفقرات(
السنةتلكفىوكان). كتببضعةومؤلفإيرانإلىالبريطانىبردجز، المبعوثجونز
غيرالعراقأحوالعنصورةمراسالتهوتعطى. بغدادفىالشرقيةالهندلشركةمقيمًا

تعتمدوالمراسالت. بالبالديتعلقمالكلالتام، والجهلالنقلوبطءالمستقرة، وصعوبة
تناقشواألولى. الفراتنهربطريقالحلةإلىالبصرةمنبهاقامرحالتثالثعلى

).بونابرتحملة (الفرنسيينلمحاربةالعراقعبرسورياإلىجيشإرسالإمكانية

، إلىالنهرانيلتقىالقرنة، حيثمنبالزراعة، والقرىالفراتلنهرالغربيةالضفةتعج
بشكل – المجرى، وهىتحدالتىالشرقيةمنها، والضفةمعينةمناطقعدافيماالسماوة

حيثالضحلالمجرىيبدأالسماوةمنالشمالوإلى. النهرينبينتمتدسبخة – عام
ومن. النهرضفتىعلىجزئيةزراعةنجدالحلةإلىهناكمن، ثململومقربينتهى
المساقطمننوعًاالنهرويشكل. الصحراويةالطبيعةمناألرضتقترببيرإلىالحلة
عماهناأتحدثأننىسيدى، تذكر، يا (مجراهتعترضالتىالضخمةالصخوربسبب
البالدفى، تنتشرللفراتالغربيةالضفةتزرعحيثوالسماوةالبصرةوبين). سمعته

جيشًاتضطرقدوالتىالزراعية، للمناطقالرىمياهلتوفيرأقيمتالتىالعديدةالقنوات
 –يومينأويوملمدة – أنظارهعنتختفىالصحراء، حتىعبربعيدًااإللتفافإلى

أرضًاالغربيةالضفةتعدنفسهالمجالوفى. النهرصفحةعلىشماًالتتجهالتىالقوارب
إلىالنهرمناألرزمستنقعاتهناتنتشرميًال، حيث320إلىتصللمسافةوعرة

أوميًالثالثينمسافةإلىعتقادىافىيمتدالذى، الضحلوالمجرى. بعيدةمسافات
األرز،زراعةبغرضالنهرمنالخزعلعربسحبهماإلىاألصلفى، يرجعأربعين
يقودخاللهاوالعبور. الباشامواجهةفىوجودهموتأمينأنفسهمعنالدفاعبغرضوأيضًا

علىتساعهاايزيدصغيرة، المائيةمجار، وإلىالبوصفيهينمومخيفمستنقعإلى
345 Jones to Elgin, 28 November 1800; Jones to Resident Basra, 25 October 1800; Great
Britain, India Office, Bombay, Political and Secret (Bombay): (IOPS 381/17); "Tooke to
Jones, 27 March 1801," (Bombay), (IOPS 381/23), and "Manesty to Government Bombay, 4
March 1802," (Bombay), 8 (IOPS 381/31).
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خاصةبقواربإالجتيازهاايمكن، والالساقمنتصفعنعمقهايزيد، والأقدامبضعة
المالحةحالةفىخطيرةعقيهوبيرالحلةبينالمائيةالمساقطلىوبدت. مشوفلهايقال
...التيارضد

.والشعيرالقمحمنالستهالكهايكفىماالبصرةإلىبغدادمنالمنطقةتنتجال: المؤن
كردستانمنجلبهايتمالتىالغاللمنالكبيرةالكمياتمنعليهايستدلحقيقةوهى

الغذائيةالموادندرةورغم. تستهلكهمماأكبربكمياتوالتمراألرزتنتجوغيرها، ولكنها
الذينالعرببيدغالبيتها، ولكنالكافىبالقدرمتوفرةأنهامختلفة، إالأخرىألسباب
)...معهمؤونتهالجيشيحملأنيجبثمومن (آخرإلىمكانمنينتقلون

ستة،أوأيامخمسةفىبغدادإلىالبصرةمنيصلالرسمىالبريدأنفىللشكمجالوال
سبيلوعلى. حلبطريقعنالمرسلالبريدقبلدائمًاالقسطنطينيةإلىيصلوأنه

، ولوسفرهمنيومًاثالثينبعدبلغهاالقسطنطينيةإلىأرسلتهالذىالرسول، فإنالمثال
بينفيمايتلقاهاأنتوكالمسترستة، الستطاعأوأيامخمسةفىوصلتنىقدحقيبتهكانت

.إياهاإرسالكمنعشروتسعةيومًاعشرثمانية

الصحراء،والصورة، لمخاطر، األصلالبريديتينالحقيبتينتعرضتجنبويستحق
شيخحكمنطاقفىتدخلالسماوةإلىالبصرةمنالمسافةولكن. عليهوتأكيدكإهتمامك
المراسالتتعرضبعدمأعتقدأننىدرجةإلىكبيرلديهنفوذكأنأعلمالذى، المنتفق
الخطرأنالمتواضعرأيىوفى. المكانوذلكالبصرةبينفيمابالذىلخطرالرسمية

فىوالحلة، واضعًاعلىومشهداوةمالسبينيقعالعربالرسائلحملةلهيتعرضالذى
منطقةعبورهم، خاللوالنهبللسرقة) الشكودار (الحكومةبريدحملةتعرضاإلعتبار
إلىاوةمالسمنيمرالذى" السريعالشكودار "لهيتعرضمماأكبر، بمتوسطالخزعل
.الحلة

أمًالعليهأعلق، المسنرجلالحميد، وهوعبديدعىاألوجاقمنتترىاستأجرتوقد
كامًال،والعودةالذهابأجرأعطيتهوقد. مابطريقةعلىفرض، ولكنهاإلرسالفى

الرحلةتستغرقهاالتىيومًاوعشرينالخمسةعنينقصيومكلعنقرشبمائةووعدته
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أناستطاع، إذا16و15اليومينعنقرشخمسمائةبغداد، ومبلغإلى) القسطنطينيةمن(
،قرش1900علىالحصولحقهمنيكونيومًا، عندئذعشرأربعةفىبغدادإلىيصل

متأخرالوقتإنإذغدًايسافروسوف. قرش1400علىيحصليومًا15فىوصلوإذا
...للرحيلاليوم

برشرقىتعملالتىأكتيفبالسفينةلحقتالتىالخسارةجملةعن ... إليناإكتب... 
...األخرىالسفنعلىخطورتهعلىالنهريبرهنوقد. البصرة

تراهأنالنهر، يمكنمصبقربعمودإقامةفىأفكرجعلتنى، أكتيفالسفينةخسارةإن
أوللصعوباتتعرضيرشدها، دونالبر، لعلهإلىالوصولقبلسواريهاأعلىمنالسفن

كبيرةتكونلنالعمودهذامثلإقامةوتكاليف. المناسبالمالحىالمجرىللخطر، إلى
...التجربةموضعنفعهمدىيكونأنعلى

وأطرافهابغدادطواعين - 3
346

فىالبسيطةالعيشةمعظمهالعثمانىالحكمأيامفىالعراقىالمجتمعخصائصمنكان
أكثرعلىالمستحوذالحياتية، والجهلالمرافقشتىفىالملحوظ، والتأخروالمدنالريف
بزغتقدكانتالحديثةالمدنيةأنومع. باليةوتقاليدخرافاتمنيصحبهمابكلالسكان
تلكفىاألخرىالعالمأنحاءفىيسيرغيرقسمإلىتأثيرهامتداوأوروبافىأنوارها
.أرجائهفىمخيمينواإلهمالالجهلالبالد، وظلسائرعنمعزوًالالعراقبقىفقداأليام

، وتفتكوحينحينبينوأصقاعهمدنهفىالمجاعاتتكثرأنهذهوالحالةغريبًايكنولم
األوبئةباتتفقد. منهمالمؤلفةاأللوفبحياةفتودىوأهليهبسكانهواألوبئةاألمراض

نتشارامنتخلوالحقبمنحقبةأيةتعد، ولميومذاكالناسعندمألوفًاشيئًاوالطواعين
.تلكأوالجهةهذهفى) الهيضة (األصفرالهواءتسربأوهناكأوهناالطاعون

كلشن "إلىيستند). 1956–1935الحديثة، بغدادمطبعة: بغداد (ج8، إحتاللينبينالعراقالعزاوى، تاريخعباس346
الثالثالقرنربعحوادثفىاألثرالعمرى، غرائباللهخيربن؛ ياسينالموضوعهذافىرواياتهمنكثيرفى" خلفا

عامفىبغدادإلىفريزر)؛ رحلة1940، الربيعينأممطبعة: الموصل (الجليلىصديقمحمدونشرهبطبعهعشر، عنى
:بيروت (المظلمةالعصورفىالعراقتاريخمنالخياط، صورالشوشترى، وجعفرطالبأبىاللطيفعبد؛ رحلة1834

.205–197)، ص1971، [.ن. د]
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، مااألبدانهولهامنتقشعرفظيعةطواعينالتاريخيذكرماعلىالعراقفىوقعتولقد
قبيلحدثفقد. عشرالتاسعالقرنوأواسطعشرالسابعالقرنمناألخيرالعقدبين

تسعسنةبغدادفىالطاعونتفشىأنالعراقإلىباشاحسنالمشهوربغدادوالىوصول
علىتزيدمدةعليهموطأتهوتشتدبالناسيفتكللميالد، وظلوألفمئةوستوثمانين
"طبرأبو "البغداديونيسميهصارأنضحاياهوكثرةضراوتهمنوبلغ. أشهرخمسة
وقضىالسكانمننسمةألفبمائةفتكقدالطاعونهذاأنالمراجعبعضتقدرولذلك
مندلىمنبغدادإلىتسربتقدعدواهأنوالمعتقد. أربعةأوشهورثالثةخاللعليهم
العراقإلىمتدتاثملهاالمجاورةوالمناطقبالموصلبدأتكبيرةمجاعةأثرعلى

بغدادعلىالسكانتقاطرفأدى. الحقولوجفافاألمطارلقلة، نظرًاوالجنوبىاألوسط
.إليهاالمرضنتقالاإلىذلكبسبب

فكانوألفمئةوستتسعينسنةفىأىالتالية، السنةفىبغدادإلىالطاعونهذاعادثم
بألفتقدرضحاياهفكانتأشهرثالثةتناهزلمدة، واستقامقبلمنوضراوًةفتكًاأشد

األصقاعإلىعدواهسرتثم. الشاكلةهذهعلىكثيرخلقجرائهمنيوميًا، وماتنسمة
قيلوقد. باآلالففيهاالناسفأهلكالفيحاءالبصرةإلىوصلحتىالعراقمنالجنوبية

الناسأنبحيثبغدادفىعليهاأجهزالتىالضحاياعددعلىزادتقدفيهاضحاياهأن
المحلفىويدفنونهمالترابيوارونهم، فصارواموتاهمدفنعنعجزواقدالبصرةفى

.فيهيقعونكانواالذى

مقيمًاوبقىالموصلفىالطاعونتفشىوألفمئةوسبعوثالثينسبعسنةأواخروفى
بلغحتىبالناسذريعًافتكًايفتككلهاالمدةتلكخاللتلتها، وكانالتىالسنةإلىفيها
هذاعلىسنتانتمضولم. أحيانًايزيدأوالواحداليومفىإصابةألفتهاإصابعدد

.أهاليهامنكثيرخلٍقعلىفقضىكذلكبغدادفىظهرحتىالطاعون

بغداد، وظلإلىإستانبولمنالطاعونتسللوألفمئةوسبعوسبعينإثنينسنةوفى
عمرالمملوكالوالىخرجهذاأجلومن. أشهرالستةتناهزمدًةفوقهاالثقيلظلهينشر
فىجاءوقد. شهرينعلىتزيدمدًةاألعظميةضواحىفىمعتزًالوخيممنههاربًاباشا

أدوارأولفىماتواقدالناسمنألفًاسبعينأنالشوشترىطالبأبىاللطيفعبدرحلة
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.الدورذلكتأعقبالتىاأليامفىالموتىعدديحص، ولمالطاعونهذابتأثيراإلصابة
العراقيةوغيرالعراقيةواألسرالبيوتاتمنيسيرغيرعددًاأناأليامتلكفىوالمعروف

األمننعدمافبتأثيرهرتبكتاقدالبالدأحوال، وإنالوبيلالمرضهذاعليهمقضىقد
إلىذلكبعدعدواهسرتفقدهذاومع. تقريبًاالحركةنقطعتاالتجارة، ثموتوقفت
الوجودمنختفىاونحبهقضىممنوكان. أيضًاوالبوادىالقرىوبوشهر، وإلىالبصرة

الواليةشؤونتمشيةفىعليهميعتمدكانالذيناألكفاءالموظفينمنكبيرعدد
الكارثةهذهبسببالزمنمنمدةكثيرةدوائرفىالعملتوقفولذلك. ومصالحها

.أحوالهرتبكتاوالديوانأمورنحلتاف

أنهالطاعونهذا، عن1781فىبغدادزارالذى، 347سيستينىاإليطالىالرحالةويقول
منأكثربغدادسكانمنالحياةقيدفىيبقلملبغدادزيارتهحينإلىحدثأنمنذ

بغدادمنكثيرةأحياءبقيت، بحيثالسكانثلثىأفنىالطاعوننسمة، ألن) 25000(
فدفن" بابلأسقف "الطاعونهذافىماتمنجملةمنوكان. إليهامجيئهحينإلىمقفرة
.الكنيسةفى

نقطاعاألنبسرعةالقحطفعم1785سنةشتاءفىاألمطاروإنقطعتالدنياأمحلتوقد
أسعاررتفعتاولذلك. أيضًاسبقتهاالتىالسنةفىحصلقدكانالسنةهذهفىاألمطار
،قروشثمانيةالحنطةمنالواحدةالوزنةسعرفيهبلغفاحشًاإرتفاعًابغدادفىالطعام
توزيعإلىالكبيرباشاسليمانالوالىضطراف. قروشستةالشعيرمنالوزنةوسعر

التدبيرهذافىيكنلمكلههذاواطئة، ومعبأسعاراألهلينعلىاألطعمةمنالمخزون
هاجمواوماجوا، ثمالبغداديونفهاج. الناسأحوالتهدأولميظهرماعلىكبيرنفع

هذهنهايةوفى. منهمالمحرضينوتأديببالسالحردهمإلىضطرتافالحكومةسراى
أشهر، ولمعدةاستقاموقد. أبالهعلىضغثًابالناسفتكهفكانالطاعونتفشىالسنة

.البريئةاألرواحمنالكثيرعلىأتىأنبعدإالالثقيلظلهينقشع

347 Domenico Sestini, voyage de Constantinople à Bassora en 1781, par le Tigre et l'Euphrate,
et retour à Constantinople en 1782 par le désert et Alexandrie… (Paris Dupuis, l'an VI (i. e.
1797 – 78).
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ففتكبكرديارفىوقعمفجعطاعونإشتدعشرالثامنالقرنسنىمنسنةآخروفى
يبقلمدارألفوأغلق) األيامتلكبتقديرات (نفسألفعشرينعلىقضىحتىودمر
باشاإبراهيمعهدفىحولهاوماالسليمانيةإلىهناكمننتقلاف. قيلماعلى،أحدفيها

منأكثرأوثالثةيدفنصار، حتىنفسألفعشرثمانيةباشا، فأهلكأحمدبنبابان
الوسيلةوبهذه. الكالبتأكلهمفصارتمنهمالكثيردفنيتمقبر، ولمكلفىالموتى
بهذهماتوامنعددبلغحتىاألحياءتهاجمفأخذتوحشيتهازدادتاوضراوتهاإشتدت
الكالبلقتلخاصةحملةتجريدإلىهذاإزاءالباشاضطراوقد. نفسًاأربعينالوسيلة

.وتدميرها

وألفومئتينعشرةخمسسنةمناألخيرينالشهرينفىأى، وألفمئةثمانسنةوفى
منفيهايموتوصارمحالتهاأكثرإلىفسرىالموصلفىالطاعونإشتدللهجرة، 
فىوالمواداألطعمةأسعارفغلت. اليومفىشخصًاوخمسينمئةحوالىالمصابين
بيعحتىاألكرادوبالدبغدادمنإليهاالقادمةالقوافلنقطاعالذلكأثرعلىالموصل

.دراهمبثالثةوالتينالزبيبفيها، وبيعالواحدللرطلونصفدراهمبأربعةالتمر

علىفقضىأيضًاببغداداألولىسنتهفىالطاعونظهرعشرالتاسعالقرنبدأوحينما
.فيهاالحياةمعالممنالكثير

ثالثسنةفىجديدمنداهمهاحتىبغدادفىهذاالطاعونظهورعلىسنتانتمضولم
فىوتخريبًافسادًاعاثوقد. أشهرثالثةعلىتزيدمدةفيها، واستقاموألفمئةوثمان
.األرواحمناأللوفوأزهقجاورهاومابغداد

بغدادفىنتشراالذىالطاعونوتأثيرًا، كانفتكًا، وأشدهاالطواعينأعظمأنعلى
مئةوثمانوثالثينإحدىسنةمناألولىاألشهرخاللفيهاالحياةمعالمعلىوأجهز
...وألف

الطاعونزيارةتتجددأنالعهودتلكفىالمرزءةبغدادالزمالذىالتاعسالحظويشاء
آالفخمسةفيهاضحاياهعددبلغخفيفةزيارًة1833سنةفىزارهافقد. جديدمنلها

قدوكان. كذلكضحيةآالفسبعةلهفقدمت1834سنةربيعفىفقط، وزارهانفس
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والىذلكعنالمسؤولكان، كماإيرانفىكرمنشاهمناألخيرةالمرةفىإليهاتسرب
الرسومفىطمعًابغدادإلىمنهاالقادمينيمنعأنيشألمالذىباشارضاعلىنفسهبغداد
بالعواقبوتذكيرهلهالبريطانىالمقيمتحذيرالزوار، برغممنيتقاضاهاكانالتى

ألشياءيعودذلكفىالسببفإنالمرتينهاتينفىقليًالالضحاياعددكانولئن. الوخيمة
السكانعددفيهاهبط، قدالطاعونداهمهاالتىالمدنمنبغداد، وغيرهاأنمنهاعدة
الموبوءةالمناطقمنبالفرارالمرةهذهفىللناسمنحتقدالحريةكبير، وإنحدإلى

طريقفىيقف، ولمالمرضظهورأولعندواألريافالقرىإلىمنهاوالهزيمة
إلىبأسرهاوجماعاتمناطقهربتفقد. 1831نكبةفىحصلكماعائقأىهزيمتهم
اليهودأن، حتىالمرضأعراضظهرتحالماومالمتاعمنتملكماجميعمعالخارج

العنايةشملتهمأننصيبهممنالمكتظة، وكانمحالتهممناألخصعلىكلهمخرجواقد
.ضرريمسسهمفلمبرعايتهااإللهية

التىهىالمفزعة، وأخبارهاالمميتةاألخيرة، بتأثيراتهاالثالثةالطواعينهذهكانتوربما
طواعين "، فيسمونهابالمناسباتإليهاويشيرونأخبارهايرددونبغدادأهالىيزالال

".بغداد

شتدافقد. بسكانهاوتفتكالطواعينتنتابهاتعدلمحولهاومابغدادأنيعنىالهذاأنعلى
الشدةبتلكتكنلم، ولكنهاالعشرينالقرنأوائلإلىوحينحينبينالعراقفىتفشيها
سنةالبصرةفىظهرقدالطاعونأنإلى348المراجعمنعندناماإلىفيشير. المخيفة

ذهبمنجملةفىضحيتهاسنة، فذهبقبلفيهاظهرتقدالهيضةكانتأن، بعد1847
وصلحتىدجلةطريقعنشماًالنتشرافيها، والفرنسىالقنصلنائبريمونالمسيو

الطاعونأنيقولالقنصلهذاكتبوقد. أيضًاالفرنسىالقنصلفيهابهفأصيببغدادإلى
فى، وتفشىاألخصعلىدجلةمنالغربيةالضفةطولعلىنتشراالمرةهذهفى

اليومفىأنفسعشرةأوثمانىفيهاضحاياهعددفبلغالحلةإلىوصلحتىالمستنقعات
علىسكانهاعدديزيدالالبصرةضواحىمنضاحيةفىالضحاياعددبلغالواحد، كما

.اليومفىشخصًاعشرخمسةإلىعشرإثنىمننسمة) 4000(
4المترجمة؛ الكتب، سلسلةفاضلأكرم، ترجمة1914–1814، قرنمنذالعراقفى، الحياةفوصيلدىبيير348

).1968، واإلعالمالثقافةوزارة: بغداد(
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.الحلةمنإليهانتقلاأنبعد1876آذارأواخرفىكذلكبغدادفى349الطاعونوظهر
، وهو1831سنةأيضًامرةأولفيهاظهرالتى، الشيخبابمنطقةفىظهرماوأول

ببغداد،البريطانيةالقنصليةطبيبكولفيلالدكتورفطلب. ذكرهالمارالكبيرالطاعون
يغلقأنبغدادوالىمنفيهاالموجودة" الدوليةالصحىالحجرلجنة "فىعضوًاوكان

والخليجبغدادبينالبلدانجميعكانتحتىأيارشهرحلوما. واحدشهرلمدةالمدارس
عددكانحتىالشهرهذانتهىا، ومابهأصيبتوالبصرة، قدالعمارة، عداالعربى
حادةمشادةأنالشأنهذافىيذكرومما. نسمة) 2500 (وحدهابغدادمنطقةفىضحاياه
بوجوبيقتنعلمالوالىألنباشاالرحمنعبدوالوالىهذاكولفيلالدكتوربينحصلت

إلىكولفيلالدكتورضطرافالطاعوننتشارادونللحيلولةالوقائيةاإلجراءاتتخاذا
وغيرالبرقيةإرسالأوقفالوالىلكن. إستانبولفىالصحةوزارةإلىاستقالتهتقديم

.تامًاتعاونًاالدكتورمعيتعاونفراحموقفه

كانوإنماأماكنهمفىالناسحصرعدميفضلكولفيلالدكتوركاناألساسهذاوعلى
هذهفكرتهجربوقد. الموبوءةالمناطقمنوالهرببالتفرقلهمالسماحإلىيدعو

، وبدأكذلك1877سنةفىأىالتالية، السنةخاللبغدادفىالطاعونظهرحينماونجحت
أوالضواحىإلىويخرجوناليهوديتفرقأناألكبرالحاخامإلىطلبفقد. باليهودفيها

خمسةحوالىأسبوعينمدةفىتامة، وخرجاستجابةلهفاستجابواالعراءفىيخيمون
حذاوقد. حينئذمنهمبغدادفىكانواألفعشرثمانيةمجموعمنيهودىألفعشر

غادرحتىواحدشهريمض، ولمذلكبعدوالنصارىالمسلمينمنكبيرعددحذوهم
أنبعد1877صيففىدقيقإحصاءأجرىوحينما. الشاكلةهذهعلىسكانهاثلثابغداد
بغدادسكانمجموعمننسمة) 4394 (مجموعهابلغضحاياهأنتبينالطاعونشرزال

سوىمنهميمتلمخرجواالذيناليهودأنوجدوقد. يومذاكنسمةألفسبعينالبالغ
.يخرجواولمبيوتهمفىبقواالذيننصفمنأكثرفقط، وماتنسمةعشرين

Joseph Malone, "Surgeon Colvill's Fight Against Plaque and Cholera in: كتبهمفصلمقال349
Iraq, 1868 – 1878," in: American University of Beirut, American University of Beirut

Festival Book (Beirut: The University, 1967), pp. 163 – 183.
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1831و1822عامىبغدادفىوالفيضاناتالطواعين - 4
350

هـ1247و1237سنتىفيضانا - أ
نهايةتمثلالتى) م1831 – 1816 / هـ1247 – 1232 (باشاداوودواليةفىحدثوقد

م)،1822 (هـ1237سنةفىاألول، وقعخطيرانبغداد، فيضانانفىالمماليكحكم
الفيضانينمنكلأثناءالطاعونوباءنتشاراصادفم)، وقد1831 (هـ1247فىوالثانى

تاريخ، عنالكرملىأنستاساألبالمرحومنقلوقد. خطورتهمافىفزادالمذكورين
الذىالبغدادى، الوصفديرهمفىالمحفوظةالسجالتبغداد، وعنفىالكرمليينرسالة
البالياتراكمت) م1822 (هـ1237سنةوفى: نصهمافيهفجاءاألولالحادثعندون

باشا، فقامتداووديدمنالمدينةليأخذالعدوتقدمالواحدةالجهةبغداد، فمنعلىوالرزايا
فىالطاعونتفشىالثانيةالجهةومن. بغدادأهالىعمت، حتىوساققدمعلىالحرب

قدإذ. الفراقواجباتألعزتهمليؤدواوقتالموتىبدفنللقائمينيبقلمحتىاآلفاقهذه
ويدفنونللحالفيموتونيطعنونكانواأنهم، إلىلهندبواكانواماإلىاألمربهمينتهى
بلة،الطينزادومما. السردابأوالداربطنفىالمدينة، أوداخلحتىيسقطونحيثما
الصيفيةالمزروعاتالسنةتلكفىأتلفالعادة، فإنهخارقإزديادًادجلةمنسوبإزدياد

األشجاروأماتتأسنتعديدة، حتىأيامًافيها، وركدتالبساتينالمياهوالشتوية، ودخلت
،جانبكلمنتفجرتالسيولإنثم. المياهكثرةتكرهالتىالنباتاتوسائروالنخيل
التدابيرتخاذابللقيامالسكانمنالكافىالعددمنلخلوهاالمدينةداخلفىوتدفقت

والبيوتالمنازلأسقطتولهذا. السدودوخرقالتدفقمنالمياهلمنعالالزمةوالوسائل
الناسالفقرمن، وبلغالعراقفىالديارسائرالوباءالوباء، فعمغائلةمننجامنعلى

.مبلغكلاألحياءالقليلين

تاريخفىحدثتالتىالطوامأعظممنكانتالكبرىالطامةهذهإنيقالوالحق"
الفتكشديدةمنهاأختها، وكلمنأشأمالواحدةثالثًاكننشأتها، ألنهنمنذبغداد

لمدينةبالنسبةوتأثيرهاالعراقأنهارفيضاناتتاريخفىبحث: التاريخفىبغدادسوسة، فيضاناتأحمد: عننقال350ً
)،1966–1963، األديبمطبعة: بغداد (ج3المدنية، عصورمختلففىالغرقخطرمنللوقايةالمتخذةوالتدابيربغداد

.374–367، ص2ج
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أبقتولذلك. األخرىأبقتماالواحدةلتتلفمتتالياتمتتابعاتجئن، وقدبالخالئق
.351"يمحىأنيمكنواليمحىالذكرًاالسنةتلك

فىجاءكما) م1831 (هـ1247سنةفيضانحادثأىنىاالثالحادثعنروىماأما
:نصهماأيضًا، فهذاالديرسجالت

بعدالشبهكليشبههاماحدثبغداد، فقدتاريخفىالمثالوحيدةم1822سنةتكنولم
طاعونبدأمارس / آذارشهرمنعشرينفىأنه، وذلك1831سنةيعنىسنواتعشر

يناهزماالواحداليومفىالمتوفينالمطعونينعددبلغأبريل / نيسانشهر، وفىجارف
بعضفىيقلكانأنهكمااأللفينيتعدىماالعددهذايبلغكاناأليامبعض، وفىاأللفين
الوافدةبهذهالمتوفينعدد، أنريبشائبةيشوبهالالذىالمؤكد، منأنهبيد. األيام

زادالسنةهذهوفى. شهرينعنتنقصمدةفىنفسألفمائتىمنأكثركانالمشؤومة
مفرطةزيادة) الحدوثالقليلةاألمورمنواحدوقتفىوالفراتدجلةوطغيان (الرافدان

،أذرععدةببغداد، وعلتالمحيطةالسهولالمياهغطتأنبعدومن. السنةتلكربيعفى
علىفسقطتالمنازلمنيحصىالعددًاالمدينة، وهدمتالسدود، ودخلتتفتقت

هاتانوكانت. وقصورًادورًالهمكانتأنبعدقبورًالهمفكانتوسكنتهاأصحابها
،ونهابونلصوصالمدينةفى، فقامكافيتينغير) الفراتينوطغيانالطاعون (البليتان
البيتيةوالعروضوالمجوهراتالحلىمنفيهايجدونمايسرقونالبيوتيدخلونفكانوا
تلكعليهاالتىاألعضاءكسرواالمدفونينغيرالموتىعلىوجدوهاإذاوكانوا. الثمينة
قائمًاكانماكل، فأخرجتالغرقإثرالحربجاءتثم... باردةغنيمةوأخذوهاالحلى
زالوما. والبالدالقرىمنجاورهاومابغدادالخرابعموجماد، وبذلكحىمنفيها

.352السامعلهايقشعربتفاصيلالسنةهذهأهواليذكرواالشيوخبعض

إلىالوباءتسربأبريل / نيسانشهرففى: نصهماالفيضانلهذاآخرصففىوجاء
وزاد. نسمةآالفسبعةالمذكورالشهرمنالعاشراليومحتىفيهبغداد، فتوفىالمدينة
ولمالشقاء، فعماألهليندورإلىالماءنقلعنالسائقينمتناعا، والطعامندرةسوءًااألمر

.6)، ص1911، [.ن. د]: بغداد (بغدادتاريخفىالمرادالفوز351
.نفسهالمصدر352
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ألوففغرقببغدادالمياه، وأحاطتنيسان21فىالفيضاندهمهافقدالحدهذاعنديقف
المدينة،منالشماليةالسدةتهدمتأيامبخمسةوبعدهاممكنًاالطعامنقليعد، ولمالناس
أربعظرفواحدة، وفىساعةفىدارألفىالماء، وأغرقفهجمالقلعةمنوقسم

داوودخيولوشوهدت. متراكمةدار، أنقاضًاآالفوسبعةالسراىأصبحساعةوعشرين
األسبوعنهايةالماء، وفىنخفضايومينالمدينة، وبعدفىوجههاعلىتهيماألصليةباشا

يدفنونالباقوناألحياءالمدينة، وأخذمنوالماءالطاعونخطرزالأيارشهرمناألول
.353الطاعونفىإصابتهمننجاقدباشاداوودوكان... الموتى

لحادثوصفأدق) Antony Groves (غروفسأنتونىالبريطانىالمبشرلناتركوقد
،آنذاكبغدادفىمقيمًاالمبشرهذام)، وكان1831 – 1830 (سنةفىوالفيضانالطاعون

تاريخمنالخطيرةالفترةهذهعناليوميةمذكراته، فدونعملهعلىمداومًابقىوقد
 /األولتشرينفىبدأتالطاعونإصاباتأولىأنالمذكراتهذهفىوردومما. بغداد
مارس / آذارآخرفىأشدهعلىالوباءظهر، ثمالوقائعهذهكتمتوقد1830أكتوبر
سبعةالبلدووجهاءالوالىقصورتقعحيثالمدينةمنالشرقىالقسمفىفتوفىم1831
المدينةفىحتفهمالقواالذينالمصابينعددبلغوقد. يومًاعشرخمسةخاللنسمةآالف
كلفىالموتىمعدلاستمرنسمة، ثمألفثالثينم1831أبريل / نيسان24يومحتى
القواالذيناألشخاصعددبلغأبريل / نيسان26، وفى1800ونسمة1000بينيوم

.شخصآالفخمسةحتفهم

القسمفىالكائنةالسدودفهدمتترتفعالمياهفأخذتدجلةفيضاننفسهالوقتفىوبدأ
سورإلىالمياهوصلتفغمرتها، ثمالمنخفضةالمناطقجتاحتاالمدينة، ومناألعلى
بكاملهااليهودمحلةفغرقتالمدينةإلىالمياهودخلتعديدةأماكنفىنهارافالمدينة
فهدمم1831أبريل / نيسان28يومأشدهالفيضانبلغوقد. القلعةسورمنقسموتهدم

عددبلغ، وقدوالمرضىالموتىمعهمكتسحًادارآالفسبعةمنأكثراليومذلكفى
فقدالمدينةمنبالهربتشبثواالذينأما. نسمة1500اليومذلكفىحتفهمالقواالذين

المرتفعةاألماكنإلىاللجوءإلىضطرواافالمدينةأطرافغمرتالتىالمياهصادفتهم

.102، صنفسهالمصدر353
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ماتواوقدأماكنهممناإلنتقالوالالمدينةإلىالعودةيستطيعونالمحصورينبقواحيث
داوودالوالىحاولوقد. رحمةبالاألشقياءنهبهمفقدالهاربينبقيةأما. والبردالجوعمن
الكوتإلىالهرباألوروبىالطرازعلىالمدربجيشهفىجندىآخرفقدأنبعدباشا
القىوبعضهمهربوامعهومنالزورقسائقأنالبريطانية، إالالقنصليةزورقفى

.أشخاصأربعةغيركرجىمائةمنالمؤلفالخاصالباشاحرسمنيبقولم. حتفه
مايأخذونالناسفصارالحبوبمخازنأبوابمفتوحًا، وفتحتقصرهالباشاوترك

األصيلةخيولهفقطعتالباشاإصطبالتالمياهوغمرت. األطعمةمنحملهيستطيعون
الطاعونمنباشاداوودنجاوقد. المدينةشوارعفىوجههاعلىتهيموأخذتأربطتها

، فعطفتالطعاملهيعدمنباشاداوودعائلةمنيبقولم. منهغروفسالمبشرنجاكما
بغداد،حولباشارضاعلىخيمالحينذلكوفى. بذلكتقوموأخذتلهجارةعجوزعليه
.حرببالتسليمهاإلىباشاداوودضطراف

منوالفيضانالطاعونخطرزالمايو / أيارشهرمناألولاألسبوعنهايةوفى
القبور،تيسرلعدمالنهرفىبعضهموألقىالموتىيدفنونالباقوناألحياءالمدينة، وأخذ

وعادتالشاردةالحيوانات، وجمعتاألسواقفىالطعام، وظهرالمآذنالمؤذنونعتلىاو
.354طبيعتهاإلىاألمور

وبعده1831سنةفيضانقبلبغدادسكان - ب
قبلالمدينةنفوسلعددتقديراتهمفىاألجانبالسائحونختلفافقدبغدادمدينةنفوسأما

الطاعونعنيومياتهفىغروفسالمبشرذكرفقد. وبعدهماوالطاعونالفيضان
:1831–1830سنةوطاعونفيضانعنالتاليةالمصادرإنظر354

Anthony Norris Groves, Missionary Journal of a Residence at Baghdad during the Years
1830 and 1831 (London: J. Nisbet, 1832), "Memoires de Antoine Norris Groves Missionnaire
à Baghdad et aux Indes contenant des extraits de ses letters et de ses journaux rassemblés par
son veuve, traduit de l'anglais sur la seconde édition par le traducteur de Robert et James
Haldone," 1861, pp. 150 – 216; James Raymond Wellsted, Travels to the City of the Caliphs,
Along the Shores of the Persian Gulf and the Mediterranean, including a Voyage to the Coast
of Arabia, and a Tour on the Island of Socotra, 2 vols. (London: H. Colburn, 1840).

أخبارفنقل1831و1830سنتىفىالعراقإلىبرحلةقيامهمصادفالهندىاألسطولإلىينتمىالكتابهذامؤلف
، والعراقفىتفشىالذىوالطاعونالفيضان

Fraser, Travels in Koordistan, Mesopotamia, including an Account of Parts of those
Countries Hitherto Unvisited by Europeans, with Sketches of the Characters and Manners of
the Koordish and Arab Tribes, vol. 1, pp. 233 – 254.
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يعود، ثمشهرينعنتقلمدةخاللهلكواالمدينةسكاننصفمنأكثرأنوالفيضان
، ولماالسكانثلثىبلغهلكواالذينعددأنإلىوالتحقيقالتدقيقبعدتوصلإنهفيقول
حسبالباقى، فيكون355والفيضانالطاعونقبلنسمةألفبثمانينالسكانعددقدركان

سنةفىالعراقزارالذىويلستيدوقال. نسمة27000زهاءالوفياتلعدداألخيرتقديره
السائحبغدادزارثم. 356نسمةألفعشرينإلىهبطبغدادنفوسعددأن1831 – 1830

عددأنفأفادوالطاعونالفيضانحادثعلىوجيزةمدةمضىبعدفريزرالبريطانى
150كانأنبعدوذلكالمذكورالحادثبسببنسمةألفثمانينإلىهبطبغدادسكان

السائحوالفيضانالطاعونحادثبعدالعراقزارواالذينالسياحومن. 357قبلهنسمةألف
ألفبأربعينالمدينةسكانعدد، فقدر1837سنةالعراقفىكانالذىساوثغيت

1835سنةمنمايو / أيارفىبغدادفىكانالذىإيلوىالسائحقدر، كما358نسمة

وقدر. 359بعدهألفًاوبعشريننسمةألفبخمسينالحادثقبلالمدينةسكانمجموع
،1837و1835سنتىبينالعراقأنهربدراسةقامتالتىالبريطانيةالبعثة، رئيسجيسنى

السائحةزارتوقد. 360بعدهألفًا65وبـنسمةآالف110بـالحادثقبلالمدينةنفوس
خمسينبينيتراوحبغدادنفوسعددأن، فذكرت1848سنةالعراقبفيفرالسيدةاأللمانية

عددأنفذكرالمدينةغيرىغريتانالبريطانىالسائحبعدهاوزار. 361وستيننسمةألف
زارتم1890سنةوفى. 362نسمةألفبثمانيناإلعتياديةالحاالتفىيقدربغدادسكان
ريتشاردويقول. 363نسمةألف120بـبغدادسكانعددفقدرتالعراقبيشوبالسيدة

:إنظر. نسمةألفبمائتىبغدادسكانباشا، قدرداوودعهدأوائلفىأىم1817سنةبغدادزارالذىهيودوليمكان355
William Heude, A Voyage up the Persian Gulf (London: [n. pb.], 1819).
356 Wellsted, Travels to the City of the Caliphs, Along the Shores of the Persian Gulf and the
Mediterranean.
357 Fraser, Ibid.
358 H. Southgate, Narrative of a Tour Through Armenia, Kurdistan, Persia, etc… (London: [n.
pb.], 1840), vol. 2, chap. 16, p. 178.
359 Eloy Aucher, Relations de voyages en Orient de 1830 à 1838 (Paris: [s. n.], 1843).
360 Francis Rawdon Chesney, The Expedition for the Survey of the Rivers Euphrates and
Tigris, 2 vols. (London: Longman, 1850).
361 Ida Pfeiffer, Voyage d'une femme autour du monde, traduit de l'allemand par W. de
Suchaw, 2éme ed. (Paris: Hachette, 1859).
362 Geary, Through Asiatic Turkey: Narrative of a Journey from Bombay to the Bosporus,
vol. 1, p. 130.
363 Isabella Lucy Bishop, Journeys in Persia and Kurdistan: Including a Summer in the Upper
Karun Region and a Visit to the Nestorian Rayahs, 2 vols. (London: John Murray, 1891),
letter 2, 9 January 1890, p. 28.
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حادثقبل365بكنغهامقدرهبغدادسكانعددإن364السالممدينةبغدادكتابهفىكوك
إلىالمدينةنفوسعددإزدادثمنسمةألفبثمانين (سنةعشرةبأربع1831سنةفيضان

بعدنسمةألفخمسينإلىهبطالعددهذاأنباشا، ويعتقدداوودعهدفىنسمةألف150
.366والفيضانالطاعونحادثأثناءنسمةألفمائةهالكأى، الحادث

1820عامالبصرةوإضطراباتالفراتنهرفىالقرصنة - 5
367

المراكبعلىسطوا، وقدواسعنطاقعلىالفراتفىموجودةالقرصنةأنالحقيقة... 
شحناتتحميلأثناءالمدنفىالمقيمينوكالئهامعاليومىباإلتصالتقومالتىالتجارية

.البصرةمنمتفرقةمسافاتعلىالنهرعلىالواقعةالنقاطمختلففىالتمر

وشركةالتجاريةالمراكبرؤساءمنالموضوعهذاحولشكاوىتلقيتوقد
)Honourable Company's Gruiser Psyche (قاربعلىالقبضفىنجحتالتى

،القاربعلىالتحفظوتمالشاطئإلىعراةوسبحواتركوهبحارتهقراصنة، ولكن
وعدوابعدما) الحاكم (المتسلممنبتدخلممتلكاتهإليهأعيدتيطلبهمالكهجاءوعندما

.المستقبلفىذلكإلىيعودواأال

364 Richard Coke, Baghdad the City of Peace (London: [n. pb.], 1927).
365 Bishop, Ibid., vol. 1, p. 130.
366 Groves, Journal of a Rsidence at Baghdad during the Years 1830 and 1831; Wellsted,
Travels to the City of the Caliphs, Along the Persian Gulf and the Mediterranean, and Fraser,
Travels in Koordistan, Mesopotamia, including an Account of Parts of those Countries
Hitherto Unvisited by Europeans, with Sketches of the Characters and Manners of the
Koordish and Arab Tribes.
367 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, "From Taylor to Rich, 20 and
21 November 1820," (Bombay, IOPS 385/1).
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)17 – 2 (رقمجدول
)1907 – 1840 (بغدادفىدجلةفيضان

الفيضانمدةالسنة
باأليام

مالحظاتالوالى

ووقوعالسدودتهدم: والفراتدجلةباشارضاالظالى1840
كبيرةخسائر

باشانجيب184540
باشاالكريمعبدشربانلى184950
باشارشيد185330
باشاعمرسردار185740
باشانامق186230
باشانامق186560
هائلفيضانباشارادف187430
باشاالرحمنعبد187620
هائلفيضانباشاعاكف187760
باشاالدينتقى188060
باشاالدينتقى188430
باشاعاصم188540
باشاسرى188840
خسائرعنهنجمتهائلفيضانباشاحسن1891120

كبيرة
خسائرعنهنجمتهائلفيضانباشاحسن1894120

كبيرة
باشانامق189860
باشافيضى190130
بكحازم190560
هائل، فيضانوالفراتدجلة)125(1907

أنهارفيضاناتتاريخفىبحث: التاريخفىبغدادسوسة، فيضاناتأحمدعننقالً: المصدر
مختلففىالغرقخطرمنللوقايةالمتخذةوالتدابيربغدادلمدينةبالنسبةوتأثيرهاالعراق

،419 – 384، ص2)، ج1966 – 1963، األديبمطبعة: بغداد (ج3المدنية، عصور
.أخرىومصادرالسالناماتعلىإعتماداً

.هنانذكرهالذىالحادثبينهامنآخرينيدعلىوقعتمماثلةأخرىحوادثأنغير
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حتىجدوىدونولكنالمنهوباتواستعادةالمدبرينإلكتشافممكنجهدكلبذلتوقد
سلطتهتمتدإذالخصوصبهذاالمنتفقشيخمخاطبةإلىاألمرنهايةفىدفعنى، ممااآلن
أنفىالشكبعضوثمة... كعبقبيلةعدافيماالنهرضفتىعلىالواقعةالقبائلكلإلى
استمرفإذا. مغانمهمفى، والمشاركةمعاقبتهمبإهمالالقراصنةأولئكيشجعالمنتفقشيخ
فىالمالحةتعرضعدميضمنماهناكيكونالنحو، فلنهذاعلىعنهمالتغاضىفى

هذاعليهينطبققاربكلبإحراقعلنًاالمثلضربعداماأخرىهجماتإلىالنهر
...بسهولةاللنشاتمنأربعةأوثالثةعملهتستطيعما، وهوالوصف

آالفأربعةقدرهاماليةغرامةدفعالبصرة، عرضواعلىللنجادةاألولىالهجمةوبعد
Honourable (دارفىوكيلهمبغداد، وتحدثباشاقرش ؟) إلىمليون400 (كيس

Company's Gruiser (إلىذهبعندما، ولكنالنصفإلىالمبلغهذاتخفيضأمرفى
.البصرةإلىمهانًاوأعادوهذلكعليهأنكرواالغرامةلتحصيلالزبير

إتفاقلتجديدإليهمآغاغالبيدعىتركىضابطبغداد، أرسلاألنباءهذهبلغتوعندما
ماأداءعلىوإجبارهمالنجادةعقابمنبدًالمقدارها، وذلكتخفيضمعالماليةالغرامة
فىفقطقرشألف12تحصيلفىآغاغالبوفوض. المستسلمطريقعنبالقوةعليهم
.قبلمنعليهالمتفقالمبلغتدبيرهمعدمحالة

تركىفارسأربعمائةمنقوةيرسلأنالباشامنالثانية، طلبالكارثةحدثتوعندما
القبائلبينمنالمتسلمجمعهمالذينالعربمنآالفأربعةأوثالثةيعاونهموكردى
المدينةأمامجاؤواالذينالنجادةيدعلىمنكرةهزيمةالقوةالبصرة، فتفادتحولالمقيمة

.رجالهمكبارمنإثنينوفقدوالمواجهتها

يعززالمتسلميزالوالالمدينةأسوارأماممنإرتد) النجادة (العدوأنالحظحسنومن
الزبيرمدينةحصارمنيمكنهالذىبالقدريتقوىحتىوتركيةعربيةقواتبإضافةقواته

.لعدوانهماحدًاويضعوالنجادة
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ثقةعلىقضىمماالسكانينهبونلها، فهمضابطالالبصرةفىاآلنالموجودةوالقوات
شلمماضفتيهعلىاألمنوغيابدجلةمنسوبنخفاضابذلكرتبطاو. جميعًاالناس

.توصفالوقلقإضطرابحالةفىالمدينةتمامًا، وتركالتجارةحركة

1831 – 1817األعوامباشاداوودحكمتحتالعراق - 6
368

يوسفبنالحجاجكانالذىالنيلنهرحفرالصددهذافىمشروعاتهأهمومن... 
لحفرهداوودحشد. الحلةقربالفراتمنيأخذوهو) م709 (هـ82سنةشقهقدالثقفى
آالتباستخداممهتمًاكانوكذلك) م1826 (هـ1242سنةأتمهحتىعاملآالفخمسة
أمرالمياهلرفعآلةاإليرانيينأحدعليهعرض، فلماعملهالفالحعلىتسهلالتىالرى

الفكرة، وأطلقصاحبالوزيركافأبنجاحتم، فلماالمشروعإلتمامالالزمةبالتسهيالت
.داوودبنيوسفإلىنسبة) يوسفجرخ (اآللةهذهعلى

الرىمياهتوفيرعلىمقصورةغيرشاملةبالعراقاالقتصادىالنهوضفىخطتهوكانت
قدكانالذىالصناعىالمستوىرفععلىعملفقد. المستغلةاألرضمساحةوزيادة

استغاللإلىالشأنهذافىخطتهتهدفأنالطبيعىمنوكان. الحضيضإلىنهارا
الجوخوكان. 369والجوخالقطنيةلمنسوجاتلمصانعفأسسالزراعيةالعراقخامات
هذهكانتحقيقة. 370وفرنسابريطانيامنكلالعراقفىبيعهاعلىتتنافسسلعة

حاجاتتتطلبهأمروهذا. الجديدةوتشكيالتهجيشهحاجاتكبيرحدإلىتخدمالصناعات
الباشاكونهاالتىالعسكريةللقوةالسريعةالحاجاتسد، وهىالظروفهذهفىالوالية

نجدولذلك. شعبىصناعىبرنامجتنفيذإلى – األمرأولفى – النظردونالمصلح
ذلكوما. 371للبنادقمصنعلبناءالالزمةواألدواتأوروبامنالفنيينيستقدمداوود
لخشيةقدميهتحتيهتزكانالوزارةكرسىألننتيجةإالالتصنيعسياسةفىاإلتجاه

.296–286)، ص1968، العربىالكاتبدار: القاهرة (بغدادوالىباشانوار، داوودالعزيزسليمانعبد: عننقال368ً
369 Suleiman Faiq, Baghdad Kuleh (Istanbul: [n. pb.], 1292), p. 38.
370 Olivier, Voyage dans l'empire ottoman, l'Egypte et la Perse, fait par ordre du government
pendant les six premières années de la république, vol. 4, pp. 436 – 437.
371 Faiq, Ibid., p. 38.
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فىتقريبًاوحدهوقفوألنهالبالدفىالخطيرةالثورات، ولتعددالسلطاننياتمنداوود
.إيرانضدالحرب

دونيحولالجهلولكن. الصناعاتمنلكثيرالالزمةوالخاماتبالمعادنعامروالعراق
للصناعةمهمةوخاماتمعدنيةموادكتشافاإلى) Ghesney (غسنىأشاروقد. استغاللها

فىوبريطانيافرنسامنكلفيهتطمعكانتالذىوالنفطالبتومينمثلتستغلأندون
المعادنتلك، فكانتوالرصاصالنحاسجانب، إلى373الكبريتومثل372الوقتذلك

.الحينذلكمنذاألوروبيينأنظارمحط

العراقالزراعة، ولكنلضعفتبعًاضعيفةالعراقتجارةتكونأنالمنتظرمنوكان
األوروبيةالمتاجرواستهالكلتوزيععظيموكمركزوالغربالشرقبينكطريق

ويرجع. االقتصادىاإلزدهارمننوععلىالعراقيستمرأنفىسببًاوالهندية، كان
رتقاءافى) 1802 – 1780 (الكبيروسليمان) 1761 – 1749 (ليلةأبىسليمانإلىالفضل
فىالتجارةتقدمتولذلك. 374كبيرةشرقيةسوقإلىبسيطتجارىمركزمجردمنبغداد
ستسنويًاالبصرةإلىيصلوأصبح. كبيرًاتقدمًاعشرالتاسعالقرنمناألولالربع
بفضلوذلك. العربيةالسفنعداهذا. سفينتينمنبدًالاإلنكليزىالعلمتحملسفن

خمس1815سنةاستقبلتالبصرةإنبل. وللعمانيينلإلنكليزمنحتالتىالتسهيالت
.400إلىطن300منالواحدةحمولةمتوسطوبومباىالبنغالمنأتتسفينةعشرة
والسكرواألرزوالمخدراتوالتوابلالبنغالىالموسلينحاملةتأتىالسفنهذهوكانت

الحادةواآلالتوالرصاصوالدانتالالصينيةوالسلعوالشيالنوالحريراألمريكى
بلدانإلىبكثرةدمنغوسانمنتردكانتالتى375والنيلةوالبخوروالعطارةوالصفيح

، ولذلكهناكمنورودهاقلعشرالثامنالقرنأواخرمنذالعثمانية، ولكنالدولة

372 Chesney, The Expedition for the Survey of the Rivers Euphrates and Tigris, vol. 1, p. 108,
and Olivier, Ibid., vol. 4, pp. 436 – 437.

.55، صالعراقفىزيجالبغدادى، رحلةالمنشئالحسينىأحمدبنمحمد373
374 Groves, Journal of a Residence at Baghdad during the Years 1830 and 1831, pp. 244 –
245.
375 James Silk Buckingham: Travels in Mesoptamia, Including a Journey from Aleppo,
Across the Euphrates to Orfah… with Researches on the Ruines of Baylon, Nineveh, Arbela,
Ctesiphon, and Seleucia (London: Colburn, 1827), vol. 2, pp. 201 – 205, and Travels in
Assyria, Media and Persia, 2nd ed. (London: Colburn, 1830), vol. 2, p. 169.
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بغدادمنيصدرالنيلةمنالنوعهذاوكان. بالهندالهورفىالمزروعةبالنيلةاستبدلت
خيوطمنأقةألف30سنويًاتتلقىكانتالبصرةأنإلىوتركيا، هذاوقندهارإيرانإلى

كذلكالبصرة، وكانتوحلبودمشقوالموصلبغدادإلىالبصرةوتصدرهاالقطن
والعنبر،والبنبالعبيدمحملةالسفنهذهإفريقيا، وكانتوشرقىمسقطمنسفنًاتستقبل

.والصمغباللؤلؤالسفنتأتىالبحرينومن

والتبغالفواكهحاملةبغدادإلىباستمرارتأتىوإيرانوقندهارالتيبتمنالقوافلوكانت
أطراففىمزروعالتبغأنمعهذا. واآلستانةوحلبدمشقإلىبغدادمنيصدرالذى
اآلستانة، وتأتىإلىمنهجزء، ويصدراإليرانىالنوعمنجودةأقلكثيرةبكمياتبغداد
.بالشيالنمحملةأيضًاالقوافلهذه

وحلببكرودياروكركوكوالسليمانيةوزهابسنهمنتأتىكانتأخرىقوافلوهناك
بعضوكانت. السلعتتبادلحيثبغدادأسواقفىتلتقىكلها، هذهوماردينوأورفة

أوروبا، ومنمنواردةألنهانظرًااألهميةمنكبيرجانبعلىحلبمناآلتيةالمنتجات
.والمنسوجاتالحلوىأنواعأهمها

منتجاتمنالمصدرقيمةبلغتالتجارة، فقدنشاطفىنفسهالعراقمنتجاتأسهمتوقد
إمكانات، وكانتقرشألف350حوالىعشرالتاسعالقرنمنالثانىالعقدفىالعراق
العراقيةالحكومةأنلوأمثالهاأربعةإلىالقيمةهذهبرفعتسمحاالقتصاديةالعراق

تعملأماكنفىالعربيةالعشائراالقتصادى، واستقرتاإلنتاجتنميةبوسائلمتاهت
قيمةمنبالمائة4تساوىالبنغالإلىالبضائعشحنقيمةكانتأخرىناحيةومن. فيها

وكانت. بوشيرإلىبالمائة1ومسقط، إلىبالمائة2وبومباى، إلىبالمائة3والبضاعة، 
.الهندإلىالعراقيةالصادراتأهممننجدوفىبغدادحولتربىالتىالعربيةالخيول

الموانئفىبيعهايحظرفرمانًافأصدرالحربفىالخيلبأهميةالعالىالبابشعرولقد
البصرة،متسلمعلىوفيرةأرباحمنالتجارةهذهتدرهكانتلمانظرًاالعثمانية؛ ولكن

التمرمنالبصرةصادراتوكانت. نشطةالتجارةهذهبغداد، استمرتباشاعلىوبالتالى
ومسقطوهمذانكرمنشاهإلىيصدروكان. العراقصادراتمنجدًاهامًاجزءًاتمثل
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طنًا60منهاواحدكلحمولةمتوسطقاربًا250سنويًاالبصرةإلىيأتىوكان. والهند
؟376الهندإلىحصان1500والتمرلنقلخصيصًا

.الجهاتمختلفمنالوافدةالمنتجاتخالفالتجارىالنشاطمنآخرنوعهناكوكان
إلىيأتونالشيعةوكان. وكربالءالنجففىالشيعةمزاراتأهمالعراقفىكانتفقد

للزيارةسنويًاالعراقإلىالوافدينعددويقدر. المقدسةالعتباتهذهلزيارةسنويًاالعراق
فيكون378األعظماإلماملزيارةالهندمنالسنيونالزواريأتىكما. 15377إلىألفًا12من

منترفعالتىالعواملومنالعراقفىالتجارةنتعاشاعواملمنعامًالهؤالءمجئ
وجهعلىاإلنكليزلمصلحةتجرىالهنديةالتجارةكانت، بينماالعراقفىالنقدكمية

.العراقخارجوإلىاإلنكليزالتجارإلىيتسربذلكبسببالنقد، وكانالخصوص

الضرائبوكانتنشاطًاالتجاراتأوسعالهنديةالتجارةكانت، فقدحالأىوعلى
3بفرضبغدادووالةالشرقيةالهندشركةرجالبينعليهاتفقاقدعليهاالمفروضة

كبيرمجالهذاوفى. البيععندإالتدفعالبصرة، الفىالبضائعقيمةمنبالمائة
بهمخاصةمتيازاتاعلىيحصلواأناستطاعوااإلنكليزالتجارأن، وبخاصةللتالعب
فىأوالوكالةمخزنفىأوًالبضائعهمإنزالحقلهمكانفقد. بغدادفىقناصلهمبفضل

يمنحاإلمتيازوهذا. الجمركديوانإلىهذهبضائعهمترسلأندونآخرمكانأى
فبعضها. كلهاالبضاعةعلىالضريبةدفعمنالتهربفرصةشكبالاإلنكليزالتجار
تقبلكانتالبصرةمتسلمإلىاإلنكليزيقدمهاالتىالبضائعقائمةإن، بليهربأنيمكن

376 Buckingham, Travels in Assyria, Media and Persia, vol.2 pp. 170 – 173, and Travels in
Mesopotamia, Including a Journey from Aleppo, Across the Euphrates to Orfah… with
Researches on the Ruines of Baylon, Nineveh, Arbela, Ctesiphon, and Seleucia, vol., 2 pp.
201 – 205; William Francis Ainsworth, A Personal Narrative of the Euphrates Expedition, 2
vols. (London: K. Paul; Trench and Co., 1888), vol. 2, p. 110; Olivier, Voyage dans l'empire
ottoman, l'Egypte et la Perse, fait par ordre du gouvernement pendant les six premières
années de la république, vol. 4, pp. 440 – 448; Victor Fontanier, Voyage dans l'Inde et dans le
Golf persique par l'Egypte et la mer rouge, 2 vols. In 8 (Paris: Paulin, 1844 – 1846), vol. 1,
pp. 142 – 143, and Adrien Dupré, Voyage en Perse, fair dans le années 1807, 1808 et 1809 en
traversant la Matolie et la Mésopotamia, depuis Constantinople jusqu' à l'extremité du Golf
persique et de la à Irewan (Paris: J. G. Dentu, 1819), p. 180.
377 Fontanier, Ibid., vol. 1, p. 323.
378 Gibb and Bowen, Islamic Society and the West: A Study of the Impact of Western
Civilization on Moslem Culture in the Near East, vol. 1, pt. 1, p. 305.
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صاعدةالجمركديوانأمامبالمرورأيضَاالبريطانيةللسفنيسمح، وكانتمحيصدون
ترفعالتىالعربيةالسفنعلىمنطبقةغيركانتاإلمتيازاتهذهأن، معتفتيشدونالنهر
.اإلنكليزىالعلم

علىموقعةتكنلمالتىوالدولاألهالىبهايقومالتىالتجارةعلىالضرائبأما
الرسميةالقيمةهىوهذهبالمائة7.5قيمتها، فكانتالعالىالبابمعمعاهداتأواإلتفاقات

عن1816سنةفىالبضاعةسعرإلرتفاعبالمائة9.5إلىفعليًاتصلللضريبة، ولكنها
تسمى، وهذهالوزنبحسبأوالصندوقأوالبالةبحسبتقدرالضريبةوكانت. قبلذى

.379كرسمبالةكلعنقرشيستقطع، وكانصاغتسمىوهذهاألطوالبحسبسقط، أو

يدفعوال. 380والفضةوالذهبالنقدمثلالضريبةمنالمعفاةالبضائعبعضهناكوكانت
ولم. 381استهالكيةبضائعأنهاعتباراعلىوالتمرالقمحتصديرعندضرائباإلنكليز

أخرى، ولكنإلىسلعةمنتختلففهى، األصنافجميععلىثابتةالضرائبقيمةتكن
.382اإلنكليزلمصلحةدائمًاكانالتجارىالميزانأنهوالثابتاألمر

نتيجةليستالواسعة، وهىاإلمتيازاتبهذهيتمتعونباشا، واإلنكليزداوودتولىوهكذا
نتيجةأيضًاكانت، بلفحسبالسلطانمناإلنكليزعليهاحصلالتىاألجنبيةلإلمتيازات

تمنحالتىالتسهيالتبتلكسمحالذى، العراقلىاباشا، وسعيدجانبمنشائنلتساهل
ومن. مستعمراتهمإحدىفىإالمثيلهاعلىيحصلواأنيمكنالتجاريةفرصًالألجانب

باشالسعيدحدثماالمواد، وهذانقصمنكثيربشئالخزانةتصابأنمنالبدكانثم
مغزىذوألمراإلنكليز، فإنهعلىاإلمتيازاتتلكتقتصرولم. مواردهأفلستفعًال، فقد

اإلنكليزمسقط، حليفةحكومةهىالواسعةاإلمتيازاتذاتاألخرىالحكومةتكونأن
السيد – مسقطسلطانبغدادوالىسعيدمنحفقد. العربىالخليجفىاأليمنوساعدهم

.د]: بغداد (السياحوصفهاكماالعمرى، بغداد؛ سعاد20)، ص1954، [.ن. د]: النجف (الديوانيةالعطية، تاريخوادى379
، و47و42–41)، ص1954[.ن

Dupré, Voyage en Perse, fait dans les années 1807, 1808 et 1809 en tranersant la Matolie et
la Mésopotamie, depuis Constantinople jusqu' à l'extremité du Golf persique et de la à
Irewan, vol. 1, p. 189.

، و38، صنفسهالعمرى، المصدر380
Buckingham, Travels in Assyria, Media and Persia, vol. 2, pp. 169 and 181 – 182.
381 Dupré, Ibid.
382 Buckingham, Ibid., vol. 2, p. 187.
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ضريبة،أيةدفعدونحمولتهاتفرغحيثالبصرةإلىسفنثالثإرسالحق – سعيد
تفقاو. اإلمتيازاتهذهتعدلبأنالباشاطالبأنحدإلىالفداحةمناإلمتيازهذاوكان

مقابلفىسنويًا383تومانألفمسقطسلطانيدفعأنعلىاألمرنهايةفىالطرفان
أرباحعشرتعادلالتوماناأللفهذهكانتذلكومع. السفنتلكتحملهاالتىالحمولة
.384مسقطسلطان

تدهمهالملونشاطًاتزدادأنلهامقدرًا، وكانعهدهفىنشاطًاالتجارةزدادتاولقد
تبعهاالذىالوحيداألسلوبالقنواتشقفكرةتكنولم. 1831وسنة1830سنةكوارث
النهريةالمواصالتوتيسيرالطرقبأمناإلهتمامكلهتماالتجارة، بلهذهلتنشيط

بعضوكلفالنهريةبالمالحةعبثتألنهاعفكعشيرةضربأنهذلكوالبرية، ومن
دخلبزيادةكفيًالهذاهتمامهامعينة، وكانمناطقفىالمالحةعلىبالمحافظةالقبائل

.أيضًاالوطنىالدخلوزيادةالوفيرةالتجارةهذهمنخزانته

تقدركانتالبصرة، وفىقرشبمليونتقدربغدادفىالتجارةعلىالرسومكانتفقد
منواحدًانوعًاإالتمثلالجمركيةالضرائبتكنلمذلكومع. 385المليونونصفبمليون

الضرائب، وهذهالضرائبمنأخرىأنواعهناكفكان. الواليةتفرضهاالتىالضرائب
مهمًامصدرًايمثلاإللتزامنظامآخر، وكانإلىعهدمنوالنقصانللزيادةتعرضت
.الباشالخزانة

األموالمنمعينمقداربجمعيتكفلللملتزمتمنحمدينةأوقريةأومنطقةكلكانت
األموالجمععنالوالةعجزعندماعشرالسادسالقرنفىوضعنظاممنها، وهو

.اإللتزاماتهذهمنححقللباشاوكان. بأنفسهم

.الفضةمنإيرانيةعملة383
384 Buckingham, Ibid., vol. 2, p. 188.
385 Dupré, Ibid., vol. 1, pp. 187 – 189.
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إلىعليهاالمقررةاألموالوتدفعمباشرةالغنيةالمناطقبعضيربطأحيانًاداوودوكان
ينعمأحيانًاداوود، وكانحسنقرهمنطقةإلىبالنسبةالحالكانمثلمامباشرةالخزانة
386إليهالمقربينأحدعلىبقرية

:التالىالنحوعلىفكانتداوودعهدفىالضرائبأما

شرعيةضرائب - أ

.الجزية1.
فىالخمسكانتأنهاالمراجعبعض، وفى387الزراعيةالحاصالتعلىالعشر2.

.388البصرة
389الغنمزكاة3.

.390الجماركرسوم4.
الضريبةهذهلجمعمعينونموظفونللباشاكان، فقدالبضائععلىالمرورضريبة5.

هذهيجبونالمتغلبةكانوأحيانًا. 391الجبالمضايقوالخاوة، عندالباجوتسمى
.زهاوفىالحالكانمثلماألنفسهمالضريبة

.والمنازلوالحاناتالحوانيتعلىضريبة6.

.392المزروعةاألراضىعلىضريبة7.

.393المدنحكاميقدمهاأموال8.

"طارئة "ضرائب - ب

386 Claudius James Rich, Narrative of a Residence in Koordistan and on the Site of Ancient
Nineveh, with Journal of a Voyage Down the Tigris to Baghdad, and an Account of a Visit to
Shirauz and Prespolis, 2 vols. (London: Duncan, 1836), vol. 1, p. 35, and

.266–265و35، ص1، جالعراقفىزيجالبغدادى، رحلةالمنشئ
.35، صنفسهالبغدادى، المصدرالمنشئ387
:الموصل (م1831–1749، القريبالعراقتاريخمنخطيرةصحائف: العراقفى، المماليكالصوفىعلىأحمد388

.215–214)، ص1952اإلتحاد، مطبعة
.43، صالسياحوصفهاكماالعمرى، بغداد389
.215–214، صنفسه، المصدرالصوفى390
.43–39، صالعراقفىزيجالبغدادى، رحلةالمنشئ391
.58، صنفسهالمصدر392
.215–214، صم1831–1749، القريبالعراقتاريخمنخطيرةصحائف: العراقفى، المماليكالصوفى393
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كانأوشيئًايصلحأنأرادإذاالقريةمختارأوالمتسلمأوالشيخأوالباشايفرضها
.394األموالإلىحاجةفى

عنمعينمبلغردفيلزماإللتزامطريقةعلىتجبىالعموموجهعلىالضرائبوكانت
منوكان. للباشايدفعهسنوىبمبلغكذلكالمتسلم، ويلتزممعينومحصولمعينةمساحة

.ذلكوراءمنأذىالناسفينالاألموالجمعفىالملتزمينبعضيشتطأنالطبيعى
اليهود، ففرحكمهأواخرفىالضرائبجمعفىشتداقدكانداوودأنثبتالذىولكن

جديدةضرائباستحدثالذى396متسلمهاعلىماردينوثارت. 395مسقطإلىالعراقمن
،بقرشصارقرشينوأبوالعملةقيمة، وهبطت397التجارعلىالضرائبقيمةوضاعف
.398)1244سنةالقعدةذى25فى (ثمانيةالعشرةمقدارالسابقعننزلتوالدراهم

، وقددخلهملزيادةالباشواتإليهايلجأكانالتىاألساليبمنالعملةسعرتخفيضوكان
اإلنكليزيةالسلطاتإلىبعضهم، فلجأاألهالىوأرهقواضحبشكلالضرائبهذهزادت

.399تخفيضهافىلهمليتوسطوا

فىاإليرانية، فكانالحربنتهاءابعداإلصالحبدأداوودألنإالالتطورهذايكنولم
القنواتوشقالمدربينوجلبالمصانعولشراءالجديدالجيشلتجهيزاألموالإلىحاجة

أنهمحيث، منالوقتذلكفىالشرقحكاممعظمعنداووديختلفلمذلكومع. والترع
الحاكمأماميكنلمذلكومع. الكامنةطاقتهااستثماردونالبلدإمكاناتيستغلونكانوا

القفزيحاولأنإال – أوروباوبينبينهالشاسعالفرقرأىوقد – الوقتذلكفىالشرقى
حكامبهاقامالتىاإلصالحاتسطحيةأسبابمنسببًاذلك، فكانالخطىيسرعوأن

394 Rich, Narrative of a Residence in Koordistan and on the Site of Ancient Nineveh, with
Journal of a Voyage Down the Tigris to Baghdad, and an Account of a Visit to Shirauz and
Prespolis, p. 52.

.157منشور)، الورقةغيربحث" (ماردين، "تاريخاالماردينىالسالمعبد395
396 Wellsted, Travels to the City of the Cliphs, Along the Shores of the Persian Gulf and the
Mediterranean, p. 15.

.158–157،" الورقةماردين، "تاريخالماردينى397
ج2، الشبيبىرضامحمدبغداد، تقديموخططواآلثاروالتاريخالجغرافيةفىعراقية، مباحثسركيسنعوميعقوب398

.220، ص2)، ج1948والطباعة، التجارةشركة: بغداد(
399 Groves, Journal of a Residence at Baghdad during the Years 1830 and 1831, p. 50.
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باهظةكبيرةعسكريةقوةتكوينسبيلفىالبالدأرهقتالتىاألسبابومن. الشرق
.400التكاليف

الدخلهذابلغفقد. أسالفهعهدفىبكثيردخلهايفوقداوودعهدفىالخزانةدخلوكان
فىباشايبلغهلمما، وهذاالمصروفاتخصمبعدكيسألفوعشرينأربعة1828سنة

:التالىالنحوعلىالخزانة، وهىبدخلقائمة) غسنى (أعطاناوقد. 401قبلمنبغداد

.دوالرمليون1.5المساكنوتأجيروالقطنالتمرصادراتمن1.
ماليين4والحلةبغدادمنطقةمنالخصوصوجهعلىالمنتجةالحبوبمن2.

.دوالر
.دوالرماليين3.5الحيواناتعلىمفروضةبالمائة310.

يمكنالتىالضريبةقيمةغسنىيقدرنفسهالوقتوفى. دوالرماليين9المجموعفيكون
.402دوالرماليين3.5بحوالىالنفطإنتاجبعدالباشاخزانةتدخلأن

العالىالبابصرحالخالفةمركزعن، ولبعدهالعراقفىاالقتصادىالنشاطلهذاونظرًا
العملةأنعلى. العملةلسكودارمصرفخانةبغدادفىالعملة، وكانبسكبغدادلباشوات

فىالعملةبسكلبغدادسمحالوالية، وقدخارجنتشارهاابيسمحالبغدادفىتسكالتى
.403هـ1235سنةداوودعهد

بعدبفرمانالعملةضربمنع، ولكنقرشألفبخمسينبغدادفىيضربماقيمةوحدد
.404)1839 (1255بتاريخبغدادفىمضروبةعملةشوهدتذلكهـ، ومع1235سنة

400 Dupré, Voyage en Perse, fait dans les années 1807, 1808 et 1809 traversant la Matolie et
la Mésopotamie, depuis Constantinople jusqu' à l'extremité du Golf persique et de la à
Irewan, vol. 1, pp. 160 – 161.

.293، ص1ج) 1910–1873، [.ن. د]: إسطنبول (ج8، لطفى، تاريخلطفىأحمد401
402Chesney, The Expedition for the Survey of the Rivers Euphrates and Tigris, vol. 1, p. 110.

.300، ص6، جإحتاللينبينالعراقالعزاوى، تاريخ403
.نفسهالمصدر404
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وسالحاًطبيباًتطلببغداد - 7
405

1824عاماألمراضضدالتلقيحإدخال

يريدالتىالباشامنمؤخرًاتلقيتهاالتىاإللتماساتبعضأيديكمبينأضعأنيشرفنى... 
.إيجابيةردودًاعليهايتلقىأن

أثناءبالبقاءالمبالدكتوريقنعأنحاولوقد. بغدادفىجانبهإلىطبيبًايريدوسموه
أحدإلىالعرضهذالتقديمهسموهعاتبتوقد. ذلكفىينجحأندونبعاصمتهمروره

)بغدادفى (المحلىالوكيلإلىملحًاطلبًاقدم، عندئذإلىالرجوعدونالبريطانيينالرعايا
.الصددبهذا

لهامؤكدًاالحكومةإلىأرفعهأنواجبىمنأنرأيتتكرر، فقدقدالطلبهذاكانولما
معلوممحددمرتبتحديدعلىنفسهالوقتفىأحثهأناستطعلمأننى – حالأىعلى– 

ضمانًافيهأنأعتقدالذىالطلبلهذااالستجابةالحكومةقررتفإذا. الوظيفةلهذه
الناحية، فيماهذهمنسموهإلىتركنأنتستطيعال، فإنهالهالمجاملةمنوقدرًالسالمته

.طبيبًايعينالذىالشخصإلىآخرإلىحينمنيقدمهاقدالتىالهدايابعضعدا

التلقيحنظامإلدخالثمينةفرصةيتيحأنهاإلعتبار، أرىموضعالطلبهذاوضعفإذا
يؤدىالهند، كمافىبهالمعمولالواسعالنحوعلى) الوالية (الباشاويةفىاألمراضضد
مهمتها، فيكونفىالوكالةهذهتعينسموهجانبإلىدبلوماسيةمساعدةوضعإلى

.الذهنىوحضورهدهائهبفضلالبصرةلوكالةنافعًاالمعينالشخص

،شكدونمفيدًايكونقدبغدادفىالوطنيةالشخصيةعلىوتأثيرهالمساعدهذاونفوذ
فإن. الفوائدمنالكثيرتحقيق، يمكنبالفعلهناكالموجودالمحلىالوكيلوبمساعدة

ذاتعالقةإطارفىتدمجالبالدهذهفىاألوروبىوالطبيبالوطنىالعاهلبينالعالقة
...دبلوماسيةطبيعة

405 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, (Bombay, IOPS 385/51,
383/32).
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جنودمنأللفالالزمةالكاملةوالتجهيزاتالسالحبإمداداتيتعلقللباشاالثانىوالطلب
،السناكىغمادأ، والرصاصالجلدية، وصناديقواألحزمةوالسناكىالبنادقالمشاة، مثل

.الزنادقداحاتمن، وكميات، والمفكات، والشوكوالفرش

هذهقيمةبسدادالخزانةفيهتتعهدكتابعلىسموهمن، حصلتالطلبهذاولتلبية
يجعلنىمااألسبابمنولدى. رسوممنتتحملهمابكلالبصرةفىتسليمهاعنداألشياء
ماضوءفىالقيمةتسديدإلىسيسارع، بلفحسبلناشكرهيبدىلنسموهأنأعتقد

.ممكنوقتبأسرعالسالحعلىللحصول، وسعيهأعدائهضغوطمنلهيتعرض

ضوءفىبغدادباشامعوثيقةعالقاتفىالتورطعدمأساسعلىالطلبانرفضوقد
كتبوقد... 1821عامرتشىرحيلحتى1798عامإنشائهامنذبغدادفىالمقيميةخبرة
إمدادهالباشاسعادةمنىطلب: "بومباى، إلى1812يناير / الثانىكانون5فىرتشى
علىعادتناجرتفقد. المخازنمنتدبيرهااستطعتملوسعيدًاأكونغدارة، وكمبمائتى

منطلبًافيهاأتلقىالتىاألولىالمرةهىهذه، ولكنوالغداراتبالبنادقبغدادباشامد
بقيمتهاوفاتورةالمطلوبةالغداراتإرسالعلىالموافقةوتمت" السلطةتوليهمنذسعادته

.406)مارس / آذار14فى

بهالجارى، المرفق13فىالمؤرخخطابكمبوصولإبالغكمالطبىالمجلسمنىطلب
وطنىمعاونإقامةبخصوص3فقرةالبصرةفىالمساعدالطبيبمنمقدمةمذكرة

لتماساالمدينة، ويتضمنفىاألمراضضدللتلقيحالدعايةبغرضبغدادفى) محلى(
تقريرمنيبدووكما. البصرةخليجفىمحطاتعدةإلىالتلقيحخدماتلمدالحاكمسعادة

المجلسويرى. التلقيحبمزاياالتمتعإلىبغدادسكانالبصرة، يتطلعفىالمساعدالطبيب
سوفالناستلقيحبمهمةجيدًامتعلموطنىشخصقيامأنالظروفهذهظلفىالطبى
.بعدتعرفهالبالدفىالتلقيحنطاقتوسيعإلىويؤدىالمدينةلسكانجمةفائدةيحقق

منى، طلبفارسخليجمحطاتمختلففىالتلقيحممارسةفىالتوسعإلىوباإلشارة
األنحاء، وتأكيدًاتلكفىتقدمًاتحققلمأوالتقدمبعضحققتأنهاإبالغكمالطبىالمجلس

406 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, "Taylor, Political Agent Barsa,
to Government Bombay, 16 July 1824," (Bombay, IOPS 385/51).
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31بوشهرفقط، منشخصًا27الماضىالشهرالبصرةفىلقحوامنعددبلغلذلك

هناكحيثمسقطمنتقاريرنتلقولم. شخصًا25فارسإرساليةطبيبشخصًا، ومن
.407التلقيحفىإختصاصى

إلىآخرإختصاصى1827عامأرسلبغداد، كماإلىالتلقيحفىإختصاصىأرسل(
).أصفهان

1851بغداد، عامباشاوية - 8
408

وبأقلبسهولةحكمهايمكنالتركيةاإلمبراطوريةوالياتمنواليةتوجداللعله... 
توافرحيثمنلهانظيريوجدالأنهالمؤكدومن. الواسعةبغدادكباشاويةكلفة

تميلأخرى، الناحيةومن. التجارةنطاقوتوسيعالصناعةلتطورالالزمةالتسهيالت
كفيلوحدهاالستفزازفىوالتطرف. القتال، إلى، بالطبعالنهرينبينالعربيةالقبائل
درجةأىأنمرعبة، كماالعداوةتلكجعلإلىاإلدارةسوءيؤدى، بينماعداوتهمبإثارة

الزوار،عليهاالبالد، فيتدفقثراءمعهاتوفيرها، يزيديمكناألمندرجاتمنمعقولة
زدهاراتحتمدرجةوممتازة، إلىكثيرةوالفراتدجلةالنهرانيوفرهاالتىالنقلووسائل
.والسعادةالسالميعقبهاالتىالتجارة

حظسوء، ألنالغالبفىصحراءالعراقباشاويةزالت، مااإلمكاناتتلكمعأنهغير
جشعيؤد، فلمالحكممساوئلكلاألخيرةالتسعالسنواتفىتخضعجعلهاالبالدهذه

إلىأدى، بلفحسبتقدمهاعدمإلىسنواتستنحوالبالدحكمالذىباشانجيبوفساد
.أحيانًاالمناطقبعضمنالسكاننزوحوإلىالفقرنتشاراوإلىالتجارةتأخر

العنفحركات، ووضعتالحضيضإلىالحكومةسلطةخليفتيهكفاءةعدموأوصلت
للكوارثاألخيرةالمطلقة، اللمساتسلطتهمإقامةإلىيسعونالذينالشيوخبهاقامالتى

407 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, "From Medical Board, Bombay,
23 October 1824," (Bombay, IOPS 385/51).
408 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Rawlinson to Malmesbury, 21
June 1852," (FO 195/367).
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إليها، فدفعالحاجةتدعوالالتىالقسوةتباعابعهدهباشانامقبدأوقد. بالبالدحلتالتى
جميعسخطأثارذاكالحكومة، ومذضدالتحالفإلىاآلخرتلوالواحدالقبائلشيوخ
ووسائلوالتهدئةأحيانًاالعسكرىالضعفطريقعنالواليةسكانمنالعربيةالقبائل
لهجةاستخدامعنالمشاعر، فضًالروايتهتصدمالذىأخرى، األمرأحيانًاوالقسوةالغدر
إعادةولعل. الصحراءبدوضيقيثيرما، وهوالسكانمعالتعاملفىمتعاليةعنيفة

...جندىألف50قوامهاقوةإلىيحتاجالمعارضةيدعلىوالضربالهدوء

1856عامالمقترحالبرقخططولعلىاألحوال - 9
409

المساحاتمتداداعلىواحدميليوجديكادالأنهمالحظةإلىسعادتكمعنايةأوجه... 
التركية،للسلطاتالحقيقيةالسيطرةتحتأنهالقول، يمكنالمدنحدودخارجالواقعة
هذهقياسيجب، فإنهالسلطاتبتلكيعترفحيثاالستقراربمناطقيعرفمافىوحتى
للفوضىحدلوضعسواءفعليًاتمارسمانادرًافرضها، ولكنهاعلىبمقدرتهمالسلطة
يطلبونما، وكثيرًاالسكانمنالنظامعلىيخرجونمنأيدىعلىالضربأوالمحلية
وإدارة. القبائلتلكعلىقررتالتىالضرائبزيادةيحاولونأوالقبائلشيوختدخل

.توفيقىلنظامفعًالتخضعالوالية

صالتتربطهمالالذينالمعزولينالعسكرييناألجانبمنحفنةأيدىفىهوفالحكم
ليمألواواحدةعائلةسلطةتحتجماعاتفىيتحدونالسكانوهؤالء. بالسكانمباشرة
والماليةالداخليةالمسائلتتولىالعائلة، وتلكواألمنوالنظامبالقانونالخاصالفراغ

.للقبيلةواالقتصادية

السياسةالقبيلة، تجدفىالمتنفذةالعائلةأفرادبينينشبالذىالسلطةعلىالصراعوخالل
تقديرسوءأولحسنتبعًااإلضطراباتتساعايتفاوتإلخضاعها، وبينمافرصتهاالتركية

.مرشحهالمساندةالكافىالنفوذأوختيارها، والقوةا

409 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, (FO 195/521).
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إالالضعيفةالحكومةتملكوضفير، الوعنزةكالشمرالكبرىالبدويةالقبائلحالةوفى
تعرضقطعهاأوإيقافهايعنىوالتى، للشيوخشهريةمرتباتبتخصيصوالئهمشراء
تقعوعندما. المجاورةالمواصالتطرقوإعتراضوالنهبللسلبوالقوافلالقرى

حدًاتضعأنالحكومةتستطيعالهدوءًااألوقاتأكثرفىحتىالقبيلةداخلاإلضطرابات
...النهبأولإلبتزاز

وخبرتى، أنفسهمالعربتجاهالتوفيقيةالليبراليةالممارساتعلىالنجاحفىاألملوأعلق
ومن. عهودهميحفظونفهمبالنهبإغراءحالةتوجدلمماأنهأعتقدتجعلنىالقومبهؤالء

.إليهمتقدمالتىاإلغراءاتتلكعليهتبقىالذىالترتيبهذاتأكيدالحكمة

عبرالبرقأسالكتمرالذينالشيوخإلىآخرإلىحينمنهداياتقدمأنالضرورىومن
أحدأوالشيخأسرةأفرادأحدخدماتعلىيكونسوفأساسًاعتمادىا، ولكنأراضيهم
بينماشهرىراتبله، يخصصالشيخأسرةمنصغيرفرعمنكانلوحتىالمتنفذين

أالالعرببينالسائدةوالقاعدة. إليهالموكلةالمهامحسبيحددجنيهًا12 – جنيهات5
استخدامهاويمكنمحترمةالقبيلة، قاعدةأبناءأحديرافقهكانإذاللسلبالمسافريتعرض

.البرقخطلمصلحة

بغداد،حتىالموصلمنالعراقعبرالخطيسيرأنوزنها، أرىلهاإعتباراتوبعد
،األحوالغالبيةفىمفضلوهوالكوتمواجهةفىالهورعلىدرويشقلعةإلىومنها

منالجزءفهذا. األخيرةالنقطةمنالخطتجاهاأحددأناستطيعالأننىعترافىارغم
متدادامدىحولالمعلوماتلدىتتوفرقليًال، والإالاألوروبيونيرتدهلمالبالد

عبريسافرأنالمرءباستطاعةكانإذا، وماالموسمذروةفىسطحهعلىالمستنقعات
.410الشيوخسوقإلىدرويشقلعةمنمستقيمخطفىجافةأرض

بسلطةيعترفونفالللسلطةالخضوعيقبلونالمعيشتهمأسلوببحكمالبدوألننظرًا
جمالبخطالنقلحريةوتقوم. عليهمومفروضةمحسوسةكانتإذاإالاألتراكسادتهم
البريطانيةالحكومةنظمتهوالذىالوعرةالصحراويةالمسالكأحدعبرالشهرىنصف

410 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Kemball to Redcliffe, 29 December
1856," (FO 195/521).
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الصعوبةهذهأنعلى، دليًالودمشق) بغداد (المدينةهذهبينسنواتلعدةمستخدمًاوظل
دائمًايراعىمحتوياتها، ولكنمنللتأكدمراتعدةالطرودعليها، وتفتحالتغلبيمكن

، فالنفوذللتلفتتعرضالمحتوياتتلككانتماالثمينة، ونادرًااألشياءنقلاستبعاد
لرغبةحدلوضعيكفيانالبريطانيابهاتتمتعالتىالمكانةمجردحتى، أوالبريطانى

مسالمتهمشراءيمكنقدنهمهمإلشباعشيئًايقدمالعندماأنه، غيرالسلبفىالعرب
.411فيهمبالغغيربمبلغ

1869عاماإلصالحيةباشامدحتمشروعات - 10
412

برغبةجاءأنهسامعيهمطلعًا) الحكومةسراىفى (الجمعيةعلىخطابًاسعادتهألقى
واإلصالحاتالتغييراتمنالعديدإدخالقترحا، وأنهالسكانوإثراءالبالدإلفادةمخلصة

قداألمر، ولكنهابدايةفىموافقةموضعتكونالقدالتىنفعها، والتغييراتيرجوالتى
.ورائهامنعليهميعودالذىالنفعالناسيدركعندماالتقديرموضعتصبح

ضارةأنهاثبتمحليةضرائبأنهاقيلالتىالتاليةالضرائببإلغاءحكمهبدأوقد
:وظالمة

بيعهابغرضالمدينةأبوابمنتدخلسلعةكلعلى، وتفرضاإلحتسابضريبة: أوًال
.السوقفى

.المحليةالنهريةالقواربعلىالكالبية، وتفرضضريبة: ثانيًا
إلىيجلبالذىالوقودعلىبالمائة20بواقع، وتفرضالحطبخمسضريبة: ثالثًا

.والقوارببالدوابالمدينة
.العرببالمزارعينالخاصةالرىسواقىعلىبقر، وتفرضرؤوسضريبة: رابعًا

411 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Kemball to Frere, 21 February
1856," (FO 195/521).
412 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Herbert to Elliot, 26 May
1869," (FO 195/949).
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البساتينإنتاجمنبالمائةعشرةبواقعجديدةضريبة، فرضالضرائبهذهمنوبدًال
.والحقول

متبعًاكانمما، بدًالرواتبعلىأعضاؤهايحصلجديدةمجالسبضعةسعادتهوينظم
،ممكنكسبأكبرلتحقيقالفرصةوينتهزونمجانًايعملوناألعضاءكان، إذاآلنحتى
.واإلضطرابللفسادمصدرًاكانمما

وجهتالتىالرسالةمن) لهاترجمةمع (نسخةأرفقأنويشرفنىالوالية، نظامأنشأوقد
.الصددبهذااألجانبالقناصلإلى

تخرج" الكنانية "تسمىقديمةترعةفتحبإعادةأفندىسرىيدعىضابطًاسعادتهوكلف
النهرينربطدجلة، بغرضفىبدورهاتصبالتى" السجالوية "ترعةإلىالفراتمن

النهريةالبواخرمنخطعليهابينهما، يعملالمواصالتسبيلتيسرالمالحيةبقناة
.الغرضلهذاأوروبامناستيرادهايتمسوفالتىالصغيرة

هذالفتحالترتيباتوضعلمحاولةالفراتعبرشماًالبالصعودبخاريًاقاربًاأرسلكما
،مجراهعلىالنهرمياهالجزيرة، وقصرمنطقةجسوربناءإعادةبغرضللمالحةالنهر

مدينةحتىتصلالتىجنوبًاالبالدأراضىمنواسعةمساحاتإغراقدونوالحيلولة
.أحيانًاالبصرة

وغيرالصحيةغيرالمستنقعاتمنمساحاتإلىالبالدتحولإلىيؤدىاإلغراقوهذا
.فيهالمالحةتعوقبدرجةالنهرمياهتقلحينالمنتجة، على

.البالدشأنبإصالحالخاصةالمشروعاتبمختلفعامرسعادتهذهنأنويبدو

المواصالتسبل، وتوفيرالممتلكاتتأمين: معًاأمرينإلىالماسةبالحاجةيعترفوهو
.اإلنتاجولنقل) عنهبمعزلاآلنالبالدتعيشالذى (العالممع

المالحىبالخطالخطلربطكخطوةكربالءإلىهنامنحديدىخطإنشاءيعتزموهو
،بالسويسالواليةلربطوالنهريةالبحريةللمالحةالبواخربعضواستيراد. بالفرات

.للرى، وآالتالصناعاتلمختلفاألنهار، وآالتمجرىلتطهيرآالتواستيراد
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1872–1869أعوامباشامدحتإصالحات - 11
413

الزوراءوجريدةالمطبعة - أ
.تكوينهاالصعبمنوكان. األخرىالوالياتفىوتأسست. الدولةتشكيالتمنوهذه

صدرمنهاعددوأول. الزوراءجريدةفأصدر. بهيقوموماأعمالهتدونأنأرادوالوزير
إلىدامتوبعدها. عهدهطوال، واستمرتم1869 - هـ1268سنةاألولربيع5فى

تسجلوأن. تشوهلئالأخبارمنيجرىماتنشرأنالحكومةمنهاجوكان. اإلحتاللقبيل
.الوالىهذازمنقبلالمطبعةبجلبالحكومةأوصتقدوكانت. الحكومةأعمال

وأعمالوالسالنامات، المؤلفاتبعضطبعتوحدها، بلالجريدةبطبعالمطبعةتقمولم
كتابفىذلكأفردناوقد. بهاوالقائمينوعمالهاالمطبعةمرتباتذكربناويطول. رسمية
).العراقفىوالمطبوعاتالطباعة (بإسمخاص

األخرىوالمقاييساألوزان - ب
، وأندرهم400الحقةتعتبرأنوتوحيدها، فأمراألوزانفىالتعديلباشامدحتحاول
10كلوعدد. واحدةوزنةأمنانعشرةتكونواحدًا، وأنمنًاحقات10كلتجعل

إلىموجهًايكنلموالغرض. رغبكمايتمفلم. األولربيعفىوذلك. تغارًاوزنات
.ذلكلهيتملمأنه، إالالعالمىالتعاملالغرضوإنما. عشريةموازينإبداع

.الجديدةبالمقاييسهـ1286سنةاآلخرةجمادى20المؤرخالقانونالدولةأصدرتثم
بموجبههـ، ومنع1286سنةالحجةذى3فىالعامرةالمطبعةفىالعربيةباللغةوطبع

.سنتينبعدأىرومية، 1290سنةمارس / آذارمنإعتبارًاالقديمةالمقاييساستعمال
.التطبيقطريقةفىنظامبذلكوألحق. لألهلينالخياريكونخاللهماوفى

، ودامالمشروعهذاينجحولم. العراقيةالنقودكتابمناألوزانمبحثفىذلكفصلت
.أواخرهحتىالعثمانىالعهدفىمعتادهمعلىيخرجوا، فلمالناساستعمال

.260–171، ص7، جاحتاللينبينالعراقالعزاوى، تاريخ413
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النقود - جـ
الالنقودوأنواع. ينجحفلمدولتهلرغبةموافقمطردبوجهتمشيتهاالوزيرحاولوهذه
األوامرإلىالناسيلتفتولم. األجنبيةوالنقودالعثمانيةالنقودوبينها. حصرهايمكن

النقودفإن. االقتصاديةوحاجتهامألوفهاخالفعلىتمضىأناألمةتشأالمشددة، فلم
العراقوعالقات. األجنبيةالنقودالدولة، وكذلكنقودومثلهابكثرةبهايتعاملاإليرانية

.نتشارهااوتنوعهاوكثرةالنقودتحوالتتعينهاباألقطار

علىتعاملهافىتكنولمهـ1262سنةمنأىأمد، منذالنقودتضربلمالعراقوفى
بستةالتداولصحيحة، وفىقروشبخمسة) البيشلغ (البيشلكتعتبرثابتة، بلونسبةوتيرة

وكذا. قرشًاوعشرونخمسة) المتاليك (المغشوشبالنقد، ويقابلهباراتوعشرقروش
بينبهالتعاملأنحينفى، بارهوثالثينقروشتسعةالحكومةتعتبره) الشامى (فىيقال

.ظاهروالرداألخذبينواإلجحاف. قروشبعشرةاألهلين

قروشثالثةبسعرالكرانكان. بأسعارهاوالتالعباإليرانيةالنقودفىيقالوهكذا
.414الحالةهذهعلىيستقرلم، ولكنهبارهوثالثين

الصنائعمدرسة – العليةالمدرسة- د
...يضرالصنائعمدرسةإلىمنهاواحدةتحويلأن، فظنالمدارسكثرةالوالىرأى
إلىفيهاالطالبتوزيعوجرىالصنائعمدرسةفتتاحاتمهـ1287سنةأوائلوفى

أنإلىمخيمفىوضعواطالبًا1440وبلغوا... األحذيةوصنعالحدادة، والنسجصنوف
.المطبعةفىمرتبينيكونواألنبعضهموأختير... المدرسةفىاألبنيةتتم

...األخرىالعراقومواطنوالبصرةبغدادمنالمدرسةلهذهالتبرعفىاألهلونإشترك
...مرضيةنتائجإلىألدتبالمهمةقامواباشامدحتبعدالوالةكانولو

العراقيةالنقودالعزاوى، تاريخ، وعباس91، ص8، جلطفى، تاريخلطفى؛ 9العراق)، العدد (الزوراء: جريدة414
).1958، [.ن. د]: بغداد(
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نحوخطوةتخطولمإبتدائيةحالةفىالمدرسةتزال، والاألياموتوالتالسنونمضت
جدواهؤالءألنإالذلكفيها، فماالمتعلمينبعضظهرقدكانوإذا. اإلصالح

.تحسنتالتعليمنظمألنال... جتهدوااو

الطرقرصف- هـ
"...المأمونشارع "اليومللتجربة، ويسمىالبلنجيةسوقتبليطفىالحكومةشرعت... 

.عندهالتبليطووقف

البواخرخط- و
حصانًا350ليرة، بقوةألف23بمبلغالمزايدةبطريقالدولةإشترتهبابلمركبإن

.اإلنكليزيةالحربيةنظارةختبرتها، وقدالركابمن280منام، وفيهطن1700وسعته

نهرفىسيسيرالذى" باشامدحت "سمىمانوعمنآخرمركبيؤخذأنتقرروهكذا
)بوشهر (شبرعلىأبىوبندروالكويتوالبصرةالقرنةبينللمالحة، ويستخدمالدانوب
وهذه). وآثورنينوى، ونجد، : هىأخرىبخاريةمراكبثالثةشتريتاو (والبحرين
إلىمرةأشهر، وتذهبثالثةكلمرةوالعراقإستانبولبينتسيركانتاألربعةالمراكب

إنكلترا،منالحكومةتأخذه. الفحملوازمهاأعظممنوكان. سيرهاموعدإنكلترا، فنظم
تعينأنتحتاجكانتبوشهر، كماوبندرومسقطعدنفىموانئإلىتحتاجكانتوكذا
بلدةفىتحفظأنإلىتدعوهاالضرورةوكانت. بالمهمةلتقوماألماكنتلكفىوكالءلها

مركبًاهناكتجعلالحجرى، وأنالفحممنطنآالفعشرةأوآالفثمانيةمقدارعدن
،الفحمذلكمن، فتأخذوغيرهاألحمرالبحرإلىالسيرأرادتإذافيماالدولةلمراكز
...المراكبتلكأمرفتسهل

شتهراالعثمانى"، وقدالعمان "لهاقيل" عثمانيةإدارة "لهاتأسستالبحريةالسفنوهذه
.415ليرةألفنحوشهريًاتربحالمجاورة، وصارتاألنحاءفىنتظامهااحسن

415 Ali Haidar Midhat, Tabsere –I ibrat, 2 vols. (Istanbul: [n. pb.], 1909), p. 89.
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الفراتتطهير- ز
الثقيلةالوسائللتأمينالفراتفىطريقًايتخذأنإلىمصروفةباشامدحتآمالوكانت

.المنتوجاتالتجارة، وتتبادلمخارجلتتكامل

وتلفهاالمراكبهذهغرقأن، إالهناكأتمهاالتى" جكبيره "منبالمراكبيأتىأنحاول
مياههكانتالبصرةإلىمسكنة، ومنجسيمالفراتنهرفإنمبرمًا، وإالقضاءشكل

يةتمتأوعانة، وهذههيتقصبةبينكانتطريقهافىعقبة، وأكبرالسفنلسيرصالحة
.نهدامهااوأنقاضهاوبقاياالقديمةالكرودمنالنهر، وكذافىالقديمةاألبنيةمنغالبًا
شاكركذلكوالتعمير، وذهبلإلصالحقابلةأنها، وعلمبنفسهإليهاباشامدحتفذهب

يكفى، ومالهخصصامركبانالتالية، ومعهالسنةفىبغداد، لواليةالنافعة، مأموربك
...الفراتمواطنجميعلكشفوقوفوأربابمهندسينمن

يعمر،ألنقابلالفراتأنكافية، وبينمعلوماتعلى، وحصلالتحقيقاتأجرىوهذا
جزائرأنحاءفىالعقباتتطهيروزاولهيتمن، وبدأالموانعبإزالة، فقاملإلنتفاعويعد

شديدًا، فلمقويًافيهالجريانيشاهدمواضعهأكثرفىالفراتأن، إالوألوسوجبةالفليوى
12عنالمراكبهذهسرعةتزيدالفكانت. المطلوبةالدرجةإلىالقوةهذهتخفيفيتيسر

نوعمنمركببصنعتوصىأنالحكومةالماء، فعزمتمنقليًالتسحببلميًال
وسرعةدواليبأربعةلهاالقوية، يكونالمجارىفىالنمسافىتستعملالتىالمراكب

بصورةيأتىال، بحيثطويلوقتإلىيحتاجالمركبهذامثلبناءولكن... زائدة
مسكنة"، فعمل "سمىالعراقإلىالمركبوردولما. باشامدحتنفصالابعدإال" أجزاء"

.416ومسكنةبغدادبينيعملكانالذىالوحيدالمركب، وهوالفراتفىمدة

.المشروعهذاينجحولمتلفهتاريخيعرفولمالمركبهذاأمرإليهآلماوأغفل

الغرباءمستشفى - حـ
،وأجانبغرباءنسمة، وفيهاألف150علىيزيدماتحوىكانتوإنبغدادمدينةإن

).المستشفىوأقيمتبرعاتجمعت (صيدلىوالطبيب، والإليهيلجأمستشفىفيهاليس

.91، صنفسهالمصدر416
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النخيلرسم- ط
منيكونالعشر، وهذاأوالخمسعلىتجرىالحاصالتضريبةفىالقاعدةكانت
أخذفيتيسرواحدآنفىيتمالكبيرة، وحاصلهافكلفتهالنخيل، أماالتخمينطريق

الفرقأنالصحة، إالوجهعلىيكونالذلكلكن. التخمينطريقإلى، فيصارالعينيات
...تقريبى، والتخمينقليل

، وفىباإللتزامإعطائهاإلىتميلالحكومة، فكانتحصةاستخراجفىظاهرةوالصعوبة
جهةومن... ظلمًاالتخمينزيادة، وفىالحاصلزيادةفىالملتزمربحنرىالحالةهذه

صاحبعلىيكونالزائد، والقسرالربحوهنا... أيضًاالتخمينفىالحيلتجرىأخرى
العنايةعدمإلىأدىمما... آخرأمرًاتنظروالنصيبهاتستوفىوالحكومةالنخيل

فواتهناكفكان... وتعديهمالملتزمينظلممنحذرًاتعطلت، بلبالمغروساتواإلهتمام
.معًاوالحكومةاألهلينعلىدمارهابلالمنفعة

النخلةأنباشامدحتزمنعلىالحكومة، راعتممكنضررلكل، وتالفيًاثمومن
منهالحقةتساوىالعادىسنويًا، والتمرتمرحقة20منبأكثرتأتىالوسطيةبصورة
تكوناألمكنةمنوجوارهابغدادمثلالعشرتعطىالتىفالمحال. بارة20معدلةبصورة
يستدعىفالواألهلينالحكومةعلىأيسرالبدلوتحصيل. بارة40أوحقتينإمارسومها

تكونأناألهلونوطلب... بالقبول، وتلقوهاذلكفىالرغبةفظهرت... وتشويشًاكلفة
أوقلةالسعرفىالمدةتبدلمنيحصلماليراعىسنواتبخمسمقيدةغيردائمة
...كثرة

قرشينفيؤدوااألمرهذايشملهمأن، فطلبواالخمسيؤدونكانواالخالصقضاءوأهل
.417الخمسبدلنخلةكلعن

وينفعونهذايضرون، وهؤالءخراصينبواسطةتقدركانتبالبصرةالنخيلرسوم(
)...الخرص (سنويًا، وألغىقرشًا15دونمكلعنأميريةرسومتؤخذصارت)... ذاك

كانت، وإنمامغروسغيرهومااألراضىمنيترك، والالكلمساحةتؤخذفكانت
ماأوالخللمواطنيغرسواأنالناسدعا، مماالحسابفىداخلةالخاليةاألراضى

).هـ1286اآلخرةجمادى1 (13الزوراء، العدد417
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بعدالنقود، فبلغتمنحمًال48البصرةوارداتوكانت... الجريبأوالدونميتحمله
.ذلكحمًال، وتجاوزت70سنتين

النهريةالبواخر- ى
صاربغدادإلىووصلتركيبهتمأنوبعد". الرصافة "مركبشترتاقدالحكومةكانت
يسيرفإنه" بصرة "مركبأما. البصرةإلىعادشوال3وفى. وبغدادالبصرةبينيسير

، ومالحظةبغدادشمالهولماالنهرعنللكشفيستخدم"بغداد "، ومركبالفراتنهرفى
منهناكماإلىأضيفتوهذه. البريدلنقلخصصقد" الرصافة "ومركب... تطهيرهأمر

اإلدارة "وتسمى" المراكبإدارة "توسعتاآلخران"، وبذلكالمركبان "وكذا" بابلمركب"
".النهرية

وهو418"الفيحاء "سماهمركبًاالرحمنعبدالسيدالبصرةنقيبإشترىاأليمهذهوفى
اإلدارةتصرففىفصارللحكومةبهتبرعقدإليهالمومأالنقيبإنثم. صغيرمركب

.النهرية

البصرة، وأنهوردأوروبامنالحكومةشترتهاالذى" بابل "مركبأنالزوراءفىوجاء
فىيغالوناإلنكليز، وكانرخيصبسعرالحجموسمفىوجدةالبصرةبينسيسير

قرش4000األجرةلهيومًا، وعينت15فىجدةإلى، يصلبهماألمرالسعر، وحصروا
.419الثالثللموقع1200والثانىللموقع2500واألولللموقع

القطنأعشار- ك
منالمزروعاتكسائرحسابهتجعلالعشر، ولمخاصةالقطنفىراعتالحكومةإن

ثقيلفإنه... النصفالمواطنبعضكضريبة، وفىالثلثأوالربعأوالخمسأخذ
.420العشرحاصلهمنتستوفىبأنهاأعلنت. تكثيرهفىترغبأنهاخصوصًا

.35و31، العدداننفسهالمصدر418
).هـ1286شوال16 (31، العددنفسهالمصدر419
).هـ1286الحجةذى5 (38، العددنفسهالمصدر420
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الكاظميةتراموى- ل
اإلمامينمرقدوفيها. بغدادعنكثيرًاتبعدبغداد، المحالتمنبالمحلةأشبهالكاظمية
.مقيمأوشغلزائر، وصاحببينمنهناكوالناس. الجواد، ومحمدالكاظمموسى

.نقطاعابالدائمببغدادواإلتصال

فىالحاجةتزيد. يسهلماإلىيتطلعالمرءأنمعروفة، إالالقديمةالنقديةالوسائطوإن
...البضائعنقلالمرءيريدعندماأشدوالضرورة... أكثرواألعيادالزياراتمواسم

أيام، وكذايحصىالماالكثيرةواألضرارالصعوبةمن، وفيهاتكفىالفالوسائط
.ضررهيحصىالمماواألمطاراألخطار

وهى... وإيابهمذهابهمالمارةعلىتسهلشركةتأسيسإلىيدعومماوأمثالهاهذهكل
تباعفصارتالتراموىشركةتكونتالتسهيلهذاجراءمن. طائلةوأرباحنفعمدار

تشويقمنحصللماحصة784بلغتيومًاعشرإثنىأوأيامعشرةبكثرة، وفىاألسهم
.421األسهمبيعاستمرثم. وإقبال

علىقرشًا250حصةكلالحكومة، وجعلت، وضمانةالوالىمنويقسبتأسستكانت
قويًااألملفكان. قرش1.500.000مالهارأسمجموعحصة، فيكون6000تكونأن

.المشروعنجاحفى

جميعها،أسهمهاتصرفولم... ليرةألف18بمبلغتحويهمابكلالمؤسسةهذهوقامت
، فصرف020/0أو018/0السنةفىالمشروعربحبلغ. منهاسهمألفنحوصرفوإنما

فبلغت. سنةكلنهايةفىللدينتسديدًاجعلاآلخروالبعضالحصصألرباببعضه
...422كذلكحصة، فبقيتآالفخمسةالتراموىشركة

الحيازةنظامإصالح- م
423

).هـ1287صفر6 (46، العددنفسهالمصدر421
422 Midhat, Tebsere – i ibrat, p. 94.

، والكتابهذامن9رابعاً، النص، القسمالسابعوالفصلالخامسالفصلمقدمة: إنظر423
Issawi, ed., The Economic History of Middle East, 1800 – 1914, pp. 163 – 178.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة227

النهروانسد- ن
بنهرالنهروانملتقىزلى"، محل "نقطةفىسدًاللنهروانإتخذ. المشروعبهذاالوالىقام

أبى "بـيعرفالمقابل، والمحلينجحلمسدًا، ولكنهلهقديمًا، فعملمعروفًا، وكانديالى
ومجاريهاالمياهتيارلمقاومةصالحهاوعدمالسدموادالمشروعدونوحال"... عروج
.القوية

جديدةمصانع- س
مدحتأيامالفيلقموجودكانكبيرة، فقدحتياجاتهاتكاثر، وصارتالجيشأنوذلك... 
ألفًا، فمثلعشراإلثنىعددهتجاوزوالمتطوعينالقرعةجندى، وبسببآالفسبعةباشا
...األمراليدوية، فصعبوأعمالهماألهلينطريقمنحاجتهسديتيسرالالعددهذا

400و) الجوخ (الصوفيةاألقمشةمنمتر300يوميًايعمل، فصارالنسيجمعملفأسس

لهايقالالمحلةأنبالعباخانة، كماالمعملويسمى. السميكالقطنىالقماشمنمتر
قيةألفىيوميًايعدفكانالطحينمعملوأما". القاطرخانة "تسمىكانتالعباخانة، وكذا

حصانًا70بقوةأوروبامنالغايةلهذهمعاملباشامدحتفجلب... ويخبزهاالدقيقمن
يراقبمهندسًاليرة، وأرسلبألفىفرنسامنعليها، أوصىأدواتمنتحتاجهمابكافة

.424العمل

تلكأعمالتأخر) السبعينحرب (وألمانيافرنسابينالحربأيامصادفقدذلككانولما
البصرة،طريقمنجاءتثم. باشامدحتنفصالابعدماإلىضرورة، فبقيتالمعامل
.الصدأأكلهاحتىبالمهمة، وأهملتلتقومإشغالهامنيتمكنرجًاللهاتجدلمولكنها

لهاتخذابغداد، وإلىجلبهاالسادسللفيلقمشيرًاكانحينماباشافوزىحسينأياموفى
.425أمرهامنعلمماهذا... تعملاألبنية، فصارت

).هـ1288صفر30 (145هـ)، والعدد1286رجب6 (18العدد: الزوراء424
425 Midhat, Tabsere – I ibrat, p. 95.
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1884عامالموصلاقتصاد - 12
426

الذيننسبيًا، والتجارمحدودوالعرضضئيلهنااألوروبيةالبضائععلىالطلبإن
يشتروهاأن – طبعًا – يستطيعونالأوروبامنالبضائعمنصغيرةكمياتيستوردون

الموصليونالتجاروجدثمكبيرة، ومنكمياتيستوردونمنيفعلمثلمارخيصةبأسعار
مناألوروبيةالبضائعمنإليهايحتاجونالتىالقليلةالكمياتشراءلهماألنسبمنأنه

منمباشرةبهايستوردونهاالتىتلكمنأدنىبأسعاروبغدادحلبفىالجملةتجار
التجاريةالمراكزفىوكاالتإقامةعليهمكاناستيرادهاإلىضطرواافإذا. أوروبا

.الفائدةمحدودةيجعلهاالسلععلىالمحدودالطلباألوروبية، ولكنالقارةفىالرئيسية
الساحلعنالمدينةهذهتفصلالتىالكبيرةالمسافةاإلعتبارفىأيضًانأخذأنويجب
منالمستوردةفالبضائع. غايتهاإلىتصلأنقبلالبضائعتقطعهاالتىالطويلةوالمدة
بينماعادةتمكثتقدير، ولكنهاأقلعلىالطريقفىأشهرثالثةتستغرقإنكلترا
جذريًا، فماتغيرًااألسعارتغيرتكذلك. الموصلإلىتصلأنقبلوستةأشهرخمسة

األسبابولهذه. للخرابمجلبةفجأةيصبحقدأربعةأوأشهرثالثةمنذمربحًايعدكان
السلعكميةقلتاألخيرة، بينماالسنواتفىأوروبامنالمباشراالستيرادتوقفوغيرها

أنهذلكفىوالسبب. سبعأوسنواتستقبلتباعكانتالتىتلكعنمنهاتباعالتى
إقليمومدنفارسمعوالتركيةاألوروبيةبالسلعهناكبيرةتجاريةصفقاتتتمكانتبينما

سوقمنمباشرةحاجتهاعلىتحصلأصبحتالمناطقتلكوالسليمانية، فإنكركوك
والعفصةوالجلودوالموهيرالصوفمنأساسًافتتكونأوروباإلىالصادراتأما. بغداد

بريطانياإلىأرباعهاثالثةتذهبليرةألف100نحوالصادراتقيمةتبلغحيثالجوزية
...وحدها

منالمنطقةهذهفىللربحإدرارًاالتجاريةالمشروعاتأكثرتعداألغنامتربيةولكن
مليئةبالرمالمكسوةلكونهاللزراعةالتربةتصلحال، بينماالمرعىيطيب، حيثالعراق

العامالواليةهذهفىليرةألف51قدرهإيرادًااألغنامضريبةحققتباألحجار، وقد
426 Great Britain, Accounts and Papers 1884 – 1885, vol. 79, "From Report by Vice – Consul
Richards on Trade and Commerce of Mosul for the Year 1884".
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األغنامعدديكونالواحدة، وبذلكالرأسعلىقروشثالثةبواقعتجبىالتى، الماضى
البدو، وبخاصةالعربأنعتبارناافىوضعناإذا، ولكنرأسمليون1.7الواليةفى

، وأنالغنممنكبيرةقطعانًايربونأنهمرغمعادةضرائبيدفعون، البينهمالرحل
منرأسماليينثالثةرقمالضريبة، أيضًا، فإنمنيعفونالرحلاألكرادمنالكثير
سورياإلىسنويًامنهاالكثيرالوالية، ويصدرفىالغنملعددفيهمبالغًاتقديرًايعدالالغنم

 –الموصلموهيريقارنوال. أوروباإلىالصوفمناألكبرالجانبيتجهومصر، بينما
وبخاصةأوروباأسواقإلىيتجهمنهكبيرًاقسطًا، ولكنأنقرهتنتجهالذىبذلك – طبعًا

وهكيارى، واألخضررواندوزمنطقةمنالجوزيةالعفصةأنواعأحسنوتأتى. بريطانيا
.جودةاألبيضيفوقمنها

علىالطلبيقلأننتوقعأن، يمكنكركوكحولأخيرًاالنفطآباربعضكتشافاونتيجة
أنالمتوقعمن، ولكنالشوارعإلنارةحاليًايستخدموهو. المستقبلفىاألمريكىالنفط

الفحمكتشافاوتم. التكريرمعداتاستخدامعندالمنزلىلالستهالكأكبركمياتتتوافر
تمإذالإلنتاجقابلأنه، ويبدوكركوكمنطقةفىالصالحيةفىالماضىالعامفىأيضًا

منطقةقرىإحدى، وهىكربولفىكبيرفحممنجمأيضًاوهناك. جيدًاالمنجمتشغيل
الحكومةتتولىوأحيانًا. عامًاعشرخمسةمنذبدائىبشكلاستغاللهيتمالجزيرة، وكان

إلىالفحملتوريدعقودبموجبيستغلونهتجارإلىالمهمةهذهتسندغالبًا، ولكنإدارته
أحدبيدالعقدكان، إذالماضىالعامفىكذلكالحاللألقة، وكانتمرتفعبسعربغداد
.الواحدللطنقرشًا290بسعربغدادإلىالفحمتوريدعلىوافقالذىالموصلتجار

هذايجددلنالعقد، وأنالنقلعرباتكفايةعدمبسببأرباحًايحققالأنهعلمتولكننى
...العام

العامخاللهنا) Caisse d'Epargne Agricole (الزراعىالتوفيربنكإنشاءأيضًاوتم
علىباهظةربويةفوائددفعمنإلنقاذهمالفالحينإلىالعونتقديم، بغرضالماضى
واحدقدرهابفائدةالمحتاجينيقرضالبنكوهذا. المدنتجارلهميقدمهاالتىالقروض

تتجاوز، والالقرضقيمةضعفيعادلبماالمقترضأرضضمانمعشهريًابالمائة
.اآلنحتىنجاحًاتحققلمالتجربةأنفهمتوقد... واحدًاعامًاالقرضمدة
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مانحوعلىاألرباحتحقيقعنتمامابعيدةالماضىالعامفىالخيلتصديرتجارةوكانت
منبومباىإلىصدرتالتىالخيولتجدلمنعرفهاالالعادة، فألسبابعليهجرت

.جيدبسعربيعهامنأصحابهايئسعندمازهيدةبأسعارمنهاالكثيربيعيشتريها، بينما
.شديداهبوطاالخيولأسعارهبطتالموصلوفى

عدافيماالقليلإالتنفيذيتم، لمالماضىالعامخاللالعامةاألعمالبإنجازيتعلقماوفى
...زاخوبطريقالعملوبدءالجسوربعضوإصالحبناء

1894عامالعراقفىالفيضانات - 13
427

أرمينياثلوجتذوبعندماالربيعفىعامكلأكثرأوقدمًاعشريندجلةيفيض
24النهرإرتفعالعاموهذا. جارفسيلإلىضحلمجرىمنالنهر، ويتحولوتركستان

فيضانمن، وأعلى1849عاممنذفيضانأعلىالمنخفضة، وهوالمياهمستوىفوققدمًا
أنقاضهاتحتسكانهاودفنبغدادفىواحدةليلةفىمنزلآالفسبعةسقطعندما1831

، وتحطمتفيهأقيمالذىالمنزلجدرانحولأقدامبضعالمياهرتفعتاوقد. المنهارة
.بالماءالمنزلسردابمتألاالسقوط، وإلىآيًالالباقىوأصبحالخارجيةالجدرانبعض

قطعضروريًا، وأصبحمكتبىشباكمنبصنارةأسماكمنأشاءماأصطادأنواستطيع
الصحراء،إلىالماءولصرفالمدينةفىالممتلكاتإلنقاذمختلفةمواضعفىالنهرجسر

فىمماثلرتفاعاوحدث. واألوالدالرجالآالفبهقامماوهوالمدينةحوائطتقويةثم
ينخفضالذىدجلةنحوويتجهالريفأراضىعلىيفيضالماءجعلالفراتنهرمستوى
النهرينبينهنا، وماالنهرينمياهتمتزجبغداد، حيثعندالفراتمجرىعنمجراه
يرىالبغدادغرب) الرشيدهارونزوجة (زبيدةالستضريح، ومنبالقواربيعبر

هناالقليلةالجزربعضالحلةصوبالناظريرى، بينمااألفقإمتدادعلىالماءإالالناظر
الموج"، ومنإرتفاع، وكساهابابلإلىالبحرجاء "وحقًا. القديمةالخرائبتشبهوهناك
بضعةمنذترعىاألغنامقطعانكانتوحيث. متشابهالمنظرالغربيةبغدادأسوار

427 United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, "From
Sundberg to Uhl, 10 May 1894, Miscellaneous Correspondence, Baghdad".
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المحاصيلدمرتوقدوالبضائعوالدوابالناسبنقلالقواربمئاتاآلن، تقومأسابيع
منبالغاللممتلئةالشونإبقاءعلىاألسعارنخفاضاساعدالحظلحسنتمامًا، ولكن

سوفالماءينحسرعندماولكن. المجاعةتجنبيمكن، وبذلكالماضىالعاممحصول
...الطاعونذلكيعقبأنوالبد. الهواءيلوثالذىالعفنمنالكثيريترك

1908عامبغداد - 14
428

الكرخ: قسمينإلىالمدينةبغداد، ويقسمعبريمردجلةنهرأنذكرناأنسبق... 
منكلوصفسنحاولالفصلهذااليسرى)، وفىالضفة (اليمنى)، والرصافةالضفة(

.الضفتين

مناليوممواقعها، يعانىتتخذالمهمةاآلثارومعظمالخلفاءقصركان، حيثوالكرخ
إالنجد، الاألعيانبعضأخيرًاشيدهاالتىالمبانىبعضعنالنظروبغض. الخراب
والجمالةالفالحينمنغالبيتهمجاءتالفقراء، الذينواحد، يسكنهاطابقمنمنازل

ضريحإاليبقالقديمة، لماآلثارنسمة، ومنألف20حوالى، وهموالحمالينوالنساجين
معروفالشيخ، وضريحيوشعالنبىالرشيد، وقبرهارونالخليفةزوجةزبيدةالسيدة

مستشفىالحديثةالمبانىبينومن. صندلالشيخمقلة، ومسجدإبن، وضريحالكرخى
مدحتيدعلىبنيااللذاندميرخانةبإسمالمعروفالحديداألجانب)، ومصنع (الغرباء

إلىالدميرخانة، وتحولتالمسلمينللفتيانمدرسةإلىالقديمالمستشفىتحولوقد. باشا
كمحطةيستخدممبنى" الشامباب "موقعفىيوجد، أنهذلكإلىأضف. للبحارةثكنات
أيضًاوهناك. باشامدحتعهدإلىأيضًابالكاظمية، ويعودالحىهذايربطالذىللترام

.للغاللوالصغير، وسوقالكبيربينمساجدخمسة، وستةأوعامةحماماتأربعة
.أراضيهامحاصيلفيهاتخزنللغاللشونالحىذلكفىوللحكومة

428 Habib China, La Province de Baghdad (Le Caire: [n. pb.], 1908), pp. 163 – 165 and 102 –
105.
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الجسور - أ
القدمبالغالنهر، أحدهماعبربجسريناآلخربالقطاعيرتبطالمدينةمنالقطاعوهذا

قبلمنيعرفكانالذى" المعظمباب "منبالقربالمدينة، واآلخروسطمنبالقرب
بمادةمكسوةخشبيةقوائمعلىالبناء، يرتكزانضعيفابدائيانوالجسران. خراسانبباب

جيدًا،النهرتياراتيقاومانالالحديد، وهمامنسالسلبالضفتينعازلة، وتربطهما
،قبلمنرسومدفعيقتضىالجسرعبوريكنولم. باستمراراإلصالحإلىويحتاجان

فىالرسومهذهللعبور، وتطرحرسمًافرضالثانىالجسرباشامدحتشيدعندماولكن
بمبلغسنويًاالمدينةجسرإيرادالملتزمين)، ويقدرأحدعلىيرسو (عامكلعلنىمزاد

بينيتراوحبمافيقدرالمعظمبابجسرإيرادفرنك)، أماألف30نحو (تركيةليرة1200
.سنويًا1000وتركيةليرة800

آخرشماًال، وجسرفرسخبعدعلىبالمعظمالكاظميةضاحيةيربطجسرأيضًاوهناك
جسورمنغيرهمامثلالجسرانجرارة، وهذانلهيقالموقعفىجنوبًافرسخبعدعلى

كلاألفراد، وطولمنملتزمينإلىعبورهمارسومتحصيلأمرالحكومةتسندالوالية
يقعالذىذلكعرضًا، وأوسعهاالعرضفىتتفاوتمتر، ولكنهامائتىنحوالجسورهذه

يتجهالجسورهذهوإيراد. صيانةأفضلهاوهوأمتارثمانيةعرضهيبلغالمدينة، إذوسط
.الكرخفىوالثالثالرصافةفىمنهماإثنانيقعالمدينةبلديةمنأحياءثالثةإلى

السكان - ب
اليمنىالضفةفىألفًاعشرونمنهمنسمة، يعيشألف150بغدادمدينةسكانيبلغقد
:منويتكونون. اليسرىالضفةفىألفًا130و

)18 – 2 (رقمجدول
الطائفةإلىبالنسبةبغدادمدينةسكان

40.000السنةالمسلمون
50.000الشيعةالمسلمون

7.000المسيحيون
53.000اليهود

150.000
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تعتمدأعالهالواردةدقيقة، واألرقامأرقامإعطاءيصعبالرسمىاإلحصاءغيابوفى
...الواليةفىيعيشونالذينالمختصينتقديراتأفضلعلى

المدارس - جـ
اإلبتدائيةالمدرسةوفى. الحكومةمدارسبغداد، وأهمهافىمدارسبضعللمسلمين
المدرسةوتقبل. تلميذَا150نحويوجدالعسكريةالرشديةبإسمتعرفالتىالعسكرية
خريجيهامنتلميذًا، والفتية150نحوالرشدية، وفيهامدرسةخريجىالعسكريةاإلعدادية

، وبعدإستانبولفىالعلياالعسكريةالمدرسةفىيقبلونشهادتهاعلىيحصلونالذين
العسكريةالمدارسنمطعلىنظمتاالمدرستانوهاتان. ضباطًايصبحونسنواتثالث

.األخرىالوالياتفىنفسها

الملكية،الرشديةالمدرسةهىإبتدائية، واحدة، مدنيتانحكوميتانمدرستانأيضًاوهناك
60يتجاوزالماوفيهاالملكيةاإلعداديةهىإعداديةتلميذًا، والثانية150نحووفيها

.تلميذًا70إلىتلميذًا

.429البالدفىنفعًاالمدارسأكثرمنباشامدحتأقامهاالتىوالصنائعالفنونومدرسة
صناعةمثلحرفة، لتعلماليتامىوبخاصةبدخولهاالفقراءأبناءمنللتالميذويسمح

أحدفىوغيرهاألثاثمنالمدرسةإنتاجويعرض. األحذية، والنجارة، والحدادة، والنسيج
.المدرسةبمبنىملحقمحل، وهوللبيعالمحالت

بسيطًاتعليمًاالتالميذيتلقىحيثالمدينةفىصغيرةمدرسةأربعيننحوأيضًاوهناك
.العربيةباللغةوالكتابةالقراءةيعلمهممدرسيدعلى

.واألوالدالبناتلتعليمللكاثوليكمدارسبضعالمسيحية، هناكالمدارسإلىوبالنسبة
تضمالتى، الكرمليوناآلباءيديرهاالتىالفرنسية، الكليةاألولالمقامفىنذكرأنويجب

العربيةمبادئلتعلمهمالصغاراألطفالتقبل، األولىبالمجانفيهما، التعليممدرستين

.الفصلهذامن12ثالثاً، النصالقسم: إنظر429
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والفرنسيةوالتركيةالعربيةدراسةيشملكاملبرنامجفلهاالثانيةالمدرسةوالفرنسية، أما
التىالكاثوليكاألليانسمدرسةهىالبنينمدارسمنالثانيةوالمدرسة... واإلنكليزية

مدارسفىالتالميذعددويقدر. السريانىاألسقفإشرافتحتمحليونقساوسةيديرها
.تلميذ1300بـالكاثوليك

 –العراقفىالرسولىوالقاصدالسابقبغدادأسقف – ألتمايرهنرىالمونسنيورأقاموقد
راهباتتديرهاالتىالمدرسة، هذهحققتوقد. للبناتالخاصة، مدرسةنفقتهعلى

الفرنسية، والعربية،الطوائفمختلفمنالبناتتتعلماإلزدهار، وفيهامن، قدرًافرنسيات
تقديرًاتستحقللبالدالمدرسةهذهتؤديهاالتى، والتطريز، والخدمات، والرسموالموسيقى

3بينأعمارهمتتراوحالذينلألطفالملجأ – أيضًا – ألتمايرالمونسنيوروأسس. خاصًا

.أنفسهنالراهباتتديره6وسنوات

نحوالبناتمدرسةوفى. للبناتواألخرىللبنينواحدة: مدرستانالغريغوريينولألرمن
بيدالمدرسةإدارةأنمنالرغموعلى. والفرنسيةاألرمنيةفيهايتعلمنتلميذةثالثين

ثمانيننحوالبنينمدرسةوفى. األرمنالدينرجالإلشرافتخضعأنهاإالالعلمانيين
.والتركيةوالفرنسيةاألرمنيةيتعلمونتلميذًا

العربيةفيهاوتدرساإلسرائيلىاألليانسمدرسةهىكبيرةمدرسةحارتهمفىولليهود
ومنذ. الفرنسيينالمدرسينمنخاصةلجنةالمدرسةهذهوتدير. واإلنكليزيةوالفرنسية

اليهوديةوللطائفة. فرنسيةسيدةإدارتها، تولتللبناتجديدةمدرسة، أنشئتسنواتبضع
واللغةالتلمودلتعليمالدينرجاليديرهاالصغيرةاإلبتدائيةالمدارسمنكبيرعددأيضًا

.العربيةباللغةوالكتابةالقراءةأيضًاالتالميذيتعلمالمدارستلكبعضوفى. العبرية

المدينة،أعيانمنمهدىأغلبهامجلد500نحوصغيرة، فيهاعامةمكتبةبغدادوفى
...دينيةموضوعاتتتناولالكتبومعظم
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التجارة - الثالثالفصل

أنحاءبقيةفىالسائدةنفسهاالنظمبنيتهفىيناظرسوريافىالجمركىالنظامكان
دخلت، عندما1840عامإلى1832عاممنالفترةعدافيماالعثمانية، وذلكاإلمبراطورية

عينهالشئوينسحب. 430المصرىاالقتصادفىوأدمجتعلىمحمدحكمتحتالبالد
عوائديعنىوذلك. لهالعثمانىالفتحإعادة، وبعدالمماليكحكمتحتالعراقعلى

السلععلىبالمائة3بنسبةاألجنبيةاإلمتيازات، حددتهاالوارداتعلىمنخفضةجمركية
رتفاعا، أنذلكإلىأضف. 431أحيانًاذلكعنزادتالحقيقةفىاألوروبية، ولكنها

العوائدتلكوزنمنعشر، قللالتاسعالقرنوأوائلعشرالثامنالقرنفىاألسعار
نقصبالمائة، ولكن3أيضًاالصادراتتدفعأنالمفروضمنوكان. الجمركية
بضرائبالعوائدهذهدعمإلىالمحليينوالحكامالمركزيةالسلطاتدفعاإليرادات

القيود،هذهبعبءاألوروبيونالتجارأحسوقد. 432واإلحتكارالحظرإضافية، وبفرض
المعاهدةحرمتوقد. 1838عامليمانبالطافىالتركية – اإلنكليزيةالمعاهدةتوقيعفتم
بلدانفىمكانأىمنالبضائعبشراءاإلنكليزللتجاراإلحتكار، وسمحتأنواعكل

والصادراتللوارداتالجمركيةالعوائدعنتزيدضرائبأىدفعاإلمبراطورية، دون
12و، الوارداتعلىبالمائة3ضريبةالداخلية)، وفرضتالضرائبمنيعادلهاماأو(

أنعلىاإلنكليزالتجارووافق. العبورتجارةعلىبالمائة3و، الصادراتعلىبالمائة
التىالداخليةالضرائبعنبدًالبالمائة2الجمركيةالوارداترسومإلىإضافةيدفعوا

.الكتابهذامن1أوالً، النص، القسمالثانىالفصل: إنظر430
.الفصلهذامن5و4ثانياً، النصينالقسم: إنظر431
.الفصلهذامن7أوالً، النصالقسم: إنظر432
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فىطبقتسوريا، كمافىالمعاهدة، طبقتعلىمحمدهزيمةوبعد. المستوردونيدفعها
.433تطبيقهامنقناصلهاإليها، وتأكدنضمتاأناألخرىالدوللبثتوما. مصر

أفادتثم، ومنالصادراتسبيلالعثمانية، ويسرتاإليراداتزيادةإلىالمعاهدةأدتوقد
منأكبرلمنافسةاليدويةالحرفأيضًاعرضتولكنها. ودعمتهاالزراعيةالمصالح

الكبيراإلنخفاضخطورتهمنزادعامل، وهو434آليًاالمصنعةاألوروبيةالسلعجانب
، وكانتقبلذىعنزادتالمالإلىالحكومةحاجةأنكما. 435الشحنتكاليففى

بعدجديدةمعاهداتوقعتثمومن. يدهافىطواعيةالضرائبأكثرالجمركيةالعوائد
3منالجمركيةالرسوم، رفعت1862 – 1861وعامى، 1843عامفىدارتمفاوضات

إلىبالمائة12منالصادراتعنالرسوم، وخفضتالوارداتعلىبالمائة8إلىبالمائة
هذهفيهتصبحالذىالوقتيحينحتىسنويًابالمائة1بنسبةتخفيضهابالمائة، مع8

، ولكن1874عامبحلولالتجارةعلىالداخليةالرسومغالبيةوألغيت. بالمائة1الرسوم
والياتمنأخرىإلىواليةمنبحرًاالمنقولةالسلعقيمةمنبالمائة8تحصيلاستمر

2إلىالرسومهذهخفضت1900عاموفى. أخرىإلىعثمانيةمدينةمنالدولة، أو

الدولةوكررت. منهاالقليلعدافيماالسلعجميععنألغيت1909عامبالمائة، وفى
عامأخيرًانجحت، ولكنها1875عاممنذالجمركيةالرسومبزيادةالدولمطالبةالعثمانية

1914عامفىزيدت، ثمالدولبموافقةبالمائة11إلىالوارداترسومزيادةفى1907

التنمية، فأعفتلخدمةالجمركيةالتعرفةتستخدمالحكومةكانتوعندئٍذ. بالمائة15إلى
.436الجمركيةالرسوممنواألسمدةواآلالتاألدوات

:إنظر، والتحليلالتفاصيلمنللمزيد433
Charles Issawi: The Economic History of the Middle East and North Africa (New York:
Columbia University Press, 1982), pp. 17 – 19; The Economic History of Turkey, 1800 –
1914, Publications of the Center for Middle Eastern Studies; no. 13 (Chicago, Ill.: University
of Chicago Press, 1980), pp. 74 – 75 and 88 – 100; Roger Owen, The Middle East in the
World Economy (London: Methuen, 1981), p. 91, and Charles Issawi, "Notes on
Negotiations Leading to the Angelo – Turkish Commercial Convention of 1838," Memorial
Omer Lutfi Barkan (Paris: [s. n.], 1980), pp. 119 – 134.

:إنظرالمعاهدة، نصعلىولإلطالع
Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914 (Chicago, Ill.:
University of Chicago Press, 1966), pp. 39 – 40.

.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر434
.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر435

436 Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 75 – 76 and 318 – 320.
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وحجمهاالتجارةقيمة - 1

:جمةصعوباتوحجمهااإلقليمتجارةقيمةحسابمحاوالتتواجه

إلىيدعومااألسبابمنهناكأنالبرية، معبالتجارةخاصةبياناتتوجدأوًال، ال
مرعلىأنهذلكإلى، أضف437البحريةالتجارةحجمفاقتاألربعيناتحتىأنهااإلعتقاد

إجمالىأنيعنىوهذا. 438نقصتقدتكونربماالبرية، بلسورياتجارةتزدلمالقرن
.14)، والنص1 – 3 (رقمالجدولفىيبدومماأصغركاناإلقليمتجارةفىالنمو

كلعنتتوافرالالرئيسية، وهىالموانئعنفقطمتاحةالتجارةعائداتثانيًا، أرقام
.السنوات

صادراتتدرجبعضهاففىعليها، يعولوالثابتةليستالمتاحةالعائداتثالثًا، أرقام
بالسلعالخاصةاألرقامإالتظهروال. اآلخربعضهافىتدرج، والاألصنافبعض

والسجاير، والنبيذ،، الخامالتبغمثلمنهاالمعفاةالسلعالجمركية، أماللرسومالخاضعة
.439بياناتهاحذفتفقد) إحتكارًاكانتالتى، (والملح

تعقدأنمتغيرًا، كماالتجارةعائديجعلبشكلالسلعقيمةرتقديطرقرابعًا، تتغير
.440والخطأالفسادعنهينتجالجماركإجراءات

تباينًاالفرنسىوالقنصلالبريطانىالقنصلمنكليوردهاالتىاألرقامخامسًا، تباين
.كبيرًا

هذامنببغدادالخاص5ثانياً، النص، والقسمبحلبالخاص5، والنصبدمشقالخاص6النص: أوالًالقسم: إنظر437
.الفصل

خارجمنجاءتمليونا16.2ًبينها، منفرنكمليون18.5قيمتهابضائعالقوافلبطريقدمشقتلقت1833عامفى438
:إنظر". األوروبيةالسلعمنسورياتلقتهمانصفيعادلهذاوكان. "نفسهاسوريا

Georges Douin, La Mission du baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en 1883 (Le Caire:
Impression de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, 1927), pp. 254 – 255.

، والعامين1884–1882األعوامبينفيماأنهحقيقةمعتتناقضالالبريةدمشقتجارةبثباتالخاصةوالمعلومات
كانتالثمانيناتعند، ألنهبيروتفىالزيادةمعدليفوقمعدلسنوياً، وهوبالمائة3.3بنسبةمجملهازاد1911–1910
.الساحليةالموانئمنتداردمشقتجارةغالبية

439 A. Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebeit," Beihefte Zum Tropenpflanzen, vol. 16, nos. 3 –
5 (1916), pp. 190 – 191.

، و190–188، صنفسهلمصدر440
Great Britain, Accounts and Papers 1889, vol. 103, "Beirut".
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قدرتوالصادراتالوارداتمنكًالأناإلعتقادإلىيدعومااألسبابمنسادسًا، هناك
الكثيرأن1851عامالفرنسىالقنصل، أعلنالمثالسبيلالفعلية، وعلىقيمتهامنبأقل
حتىالوارداتقيمةمنقللالجماركملتزم، وأنالتهريببطريقتصديرهتمالحريرمن

.441أرباحهيخفى

.فعليةقيمةإلىاإلسميةالقيمةلتحويلأسعارجداولتوجدوأخيرًا، ال

 –3 (رقمالجدولفىجاءمااألخطاء، باستثناءتلككلإلصالحمحاولةأىتبذلولم
،الفروضأحسنوعلى. ذكرهايردلمالتىبالموانئخاصةتقديراتوضعت)، حيث1

.442إتجاهاتهاإلىالتجارة، وإشاراتحركةنظامالجدولهذايقدم

)1 – 3 (رقمجدول
الرئيسيةالسوريةللموانئالبحريةالتجارة

الجملةالصادراتالوارداتالميناءالسنة
إسكندرونة)1(1784

طرابلس
وعكاصيدا

)200(
)16(
)120(

)208(
)20(
)144(

)408(
)36(
)264(

)750()400()350(اإلجمالى
إسكندرونة1825

بيروت
)2(سورياجنوبموانئ

220
112
236

108
80

160

328
192
396

)800()300()500(اإلجمالى
إسكندرونة)3(1833

الالذقية
طرابلس
بيروت
صور

عكا

140
120
25

440
4
3
7

80
72
22

240
16
13
5

220
192
47

680
20
16
12

441 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Trade, 26 July 1851," (Beyrouth), vol. 6.

:إنظرأحياناً، الصعوبةشديدأخرى، بعضهاأرقامعلىلإلطالع442
Mohammad Said Kalla, "The Role of Foreign Trade in the Economic Development of Syria,
1831 – 1914," (Ph. D. Thesis, American University, Washington, D. C., 1969), pp. 254 – 259,
and B. Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban (Beyrouth: [s. n.], 1984), pp.
182 – 199.
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الجملةالصادراتالوارداتالميناءالسنة
يافا

7394481187اإلجمالى
إسكندرونة)4(1844

بيروت
يافا

227
977

.م. غ

106
634
52

333
1611

.م. غ
)2200()850()1350(اإلجمالى

إسكندرونة)5(1857 – 1855
طرابلس
بيروت

يافا

504
103

1473
.م. غ

315
163

1596
123

819
266

3069
.م. غ

)4400()2200()2200(اإلجمالى
إسكندرونة)6(1863 – 1861

بيروت
صيدا

يافا

790
1301

64
.م. غ

443
796
21

200

1233
2097

85
.م. غ

)4000()1600()2400(اإلجمالى
إسكندرونة)7(1873 – 1871

بيروت
1203
1240

732
615

1935
1855

138247385يافا
)4600()1800()2800(اإلجمالى

إسكندرونة)8(1885 – 1884
طرابلس
بيروت

يافا

1558
769

)2000(
280

998
286
791
125

2556
1055
2791
405

)6600()2200()4600(اإلجمالى
إسكندرونة)9(1897 – 1895

الالذقية
طرابلس
بيروت
صيدا
حيفا – عكا
يافا

1708
60

398
1609

31
160
280

1115
100
679
743
50
60

322

2823
160

1077
2352

81
220
602

424630697315اإلجمالى
إسكندرونة)10(1902 – 1900

الالذقية
طرابلس

2283
97

442

1122
.م. غ

357

3405
.م. غ

799
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الجملةالصادراتالوارداتالميناءالسنة
بيروت

حيفا – عكا
يافا

1412
200
405

626
80

249

2038
280
654

)7500()2600()4900(اإلجمالى
إسكندرونة)11(1912 – 1910

طرابلس
بيروت

حيفا
يافا

1251
880

1857
399

1087

1122
320
633
328
707

2373
1200
2490
727

1794

)8700()3200()5500(اإلجمالى
1911660033209920 - 1910عامإجمالى
1912592036739593 - 1908عامإجمالى

، جميعذلكغيرعلىينصلممااإلسترلينيةالجنيهاتبآالفاألرقام:عامةمالحظات
.متاحغير. = م. وغتقديرية، األقواسبين)، األرقام4 – 1 (النصوصمناألرقام

)1(Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914
(Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1966), pp. 33 – 37.

.بإثنينالفرنسيةالتجارةأرقامضربتوقد
:إنظر، بيروتبينهامنأنيبدو)2(
"South Syrian Ports," in: William Roe Polk, The Opening of South Lebanon,

1788 – 1840: A Study of the Impact of the West on the Middle East, Harvard
Middle Eastern Studies; 8 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1963),

p. 162.
:منمأخوذةاألرقام)3(

George Douin, La Mission du baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en
1883 (Le Caire: Impression de l'institut français d'archéologie orientale du

Caire, 1927), p. 269.
لعامفهى، وطرابلسالالذقية، وأرقام1825لعامفهىويافا، وعكاصورأرقامإلىوبالنسبة

:فىغريغور، ماكويقدم. 1832
John MacGregor, Commercial Statistics: A Digest of the Productive,

Commercial Legislation, Customs Tariffs… of All Nations, 2nd ed., 5 vols.
(London: Whittaker and Co., 1844 – 1850), vol. 2, p. 250.

:وتركيامصرمعالتجارةفيهابماالتاليةاإلجماليةاألرقاميقدم
.إسترلينىجنيه480.000، واردات280.000صادرات: 1835عام
جنيه448.000الساحل، وتجارة1.033.000أوروبامعالتجارةإجمالى: 1836عام

.إسترلينى
.إسترلينىجنيه373.000، واردات752.000صادرات: 1837عام
.إسترلينىجنيه657.000، واردات890.000صادرات: 1838عام
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.1843عاميافا)4(
:منمأخوذلطرابلسالمتاحالرقممتوسط)5(

Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30, "Tripoli."
:منمأخوذلصيداالمتاحالرقممتوسط)6(

B. Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban (Beyrouth: [s. n.],
1984), p. 189.

، صيدا،، بيروتالالذقية، طرابلس (الشامواليةمنللصادراتالمتاحالرقممتوسط)7(
SY: إنظر، إسترلينىجنيه422.000بـيقدر) يافاصور، عكا، حيفا، 
1868/1869/1870/1871.

المحصولقلةبسببالعادةغيرعلىمنخفض1871 / 1870لعامالوارداترقمومتوسط
جنيه1.181.000السنواتتلكفىالواردات، وكانتالحربخاللفرنسامعالتجارةوتوقف

:إنظر. إسترلينى
Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 58, "Syria."

األرقاممتوسط)9(.Labaki, Ibid., p. 189: منمأخوذلطرابلسالمتاحالرقممتوسط)8(
.المتاحة

:منمأخوذةوحيفاوطرابلسبالالذقيةالخاصةاألرقام)10(
Mohammad Said Kalla, "The Role of Foreign Trade in the Economic

Development of Syria, 1831 – 1914," (Ph. D. Thesis, American University,
Washimgton, D. C., 1969), p. 256.

.1902 – 1898الفترةإلىتشيروهى
:منمأخوذة1912للعاموحيفابطرابلسالخاصةاألرقام)11(

A. Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," Beihefte Zum Tropenpflanzen, vol.
16, nos. 3 – 5 (1916), p. 196.

.188ص: من1911 / 1910لعاماإلجماليةواألرقام
.Kalla, Ibid., p. 256: منمأخوذة1912 – 1908بالفترةالخاصةواألرقام

بمازادتالواردات، فإن1911 / 1910و1825عامىبينالعامةبالزيادةيتعلقوفيما
اإلجماليةالتجارةضعفًا، وزادت11.1يوازىبمازادتضعفًا، والصادرات13.2يوازى

والوارداتالصادراتأسعارمؤشراتحسباألرقامهذهوتفريغ. ضعفًا12.4يعادلبما
للوارداتضعفًا31.8حوالىهوللزياداتالحقيقىالتقديرأنإلى، يشير443البريطانية

3.5زيادةبمعدلللصادراتضعفًا19بالمائة، وحوالى4.1نسبتهسنوىزيادةبمعدل

عليهنعولأنيمكنالذىالرقموهو – 1833بعامالخاصالرقمأخذنافإذا. سنويًابالمائة

:فىوالوارداتالصادراتأسعارمعدالتإنظر443
Albert Henry Imlah, Economic Elements in the Pax Britannica: Studies in British Foreign
Trade in the 19th Century (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1958), pp. 94 – 98.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة242

،أضعاف8.9الواردات، زادت1911 / 1910عامأنه، نرىكأساس – مانوعًا
حسبفرغناهأخرى، إذا، ومرةأضعاف8.4التجارةوإجمالى، أضعاف7.4والصادرات

3.5بمعدلضعفًا14تكونللوارداتالحقيقيةالزيادةالبريطانية، فإناألسعارمؤشرات

.سنويًابالمائة3.1بمعدلأضعاف10.2سنويًا، وللصادراتبالمائة

، بسببحالأيةالفترة، علىهذهخاللالتحقيقعنيكونماأبعدالزيادةمعدلوكان
نابليونالفرنسية، وحروبالثورةحربفخالل. األوروبيةاألسواقبتطوراتأساسًاتأثره

تمامًا،ختفتاو – اإلجماليةالقيمةبنصفتقدركانتالتى – فرنسامعالتجارةتدهورت
أرقاماألمر، كانتحقيقةوفى. 1808عامبعدتدريجيًانشطتالبريطانيةالتجارةولكن
.444تأكيدبكل1784عامأرقاممنأقلغالبًا1825عام

التجارةنشاطعن، الناجمالسريعالتوسعفتراتمن1833 – 1825األعوامفترةوكانت
أرقامأخذناوإذا. مصرمعالتجارةالمصرى، ونموالحكمتأسيسالدولية، وعن

بالمائة50عنقليًالتقلإسميةزيادةزادتوالصادراتالوارداتمنكًال، فإنبوالكونت
هذاواستمر. سنويًابالمائة5.5نحوتبلغبنسبةأىطفيفة، زيادةحقيقةعنهاوتزيد

الواردات، فزادتالمصرييننسحابارغم1844 – 1833األعوامفترةفىاإلنتعاش
منبالمائة85بنسبةالتجارةوإجمالىبالمائة، 89بنسبةبالمائة، والصادرات83بنسبة
تغيير،إلىغالبًاتشيرالالبريطانيةاألسعارمؤشراتكانتولما. اإلسميةالقيمةحيث

بالمائة5.5متوسطهايبلغالتىالحقيقيةالزيادةعنمعبرةاألرقامهذهعتبارايمكنفإنه
.سنويًا

444 Alfred Cecil Wood, A History of the Levant Company (London: Frank Cass, 1964), pp.
179 – 195; Frank Edgar Bailey, British Policy and the Turkish Reform Movement: A Study
in Angelo – Turkish Relations, 1826 – 1853 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press;
London: H. Milford; Oxford University Press, 1942), pp. 74 – 76; Owen, The Middle East in
the World Economy, pp. 84 – 87, and Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914,
p. 86.

:إنظراألسعار، معدالتإلىوبالنسبة
Schumpeter – Gilboy and Gayer [et al.], in: Brian R. Mitchell and Phyllis Dean, eds.,
Abstract of British Historical Statistics (Cambridge, Mass.: Cambridge University Press,
1971), pp. 331 – 332.
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عنالناتجالصادراتفىالتوسع1857 – 1855األعوامبفترةالخاصةاألرقاموتعكس
بالمائة، على63بنسبةالواردات، فزادتالقرمحربخاللالغاللعلىالطلبزيادة
حيثومن. التجارةإجمالىتضاعفبالمائة، بينما159بنسبةالصادراتزادتحين

بالمائة80و، للصادراتبالمائة125و، للوارداتبالمائة50النسبةكانتالحقيقيةالقيمة
.سنويًابالمائة6نحوبمعدلأىالتجارة، إجمالىإلىبالنسبة

عنالناتجالتجارةإضطراب1863 – 1861األعواملفترةالمنخفضةاألرقامتعكسكما
المنسوجاتصادراتفىتدهورهناككانأنهأيضًا، ويفترض1860عامأحداث

نقصتفقد. األمريكيةاألهليةالحربأوجدتهاالتىالقطن"، مجاعة "البريطانية، نتيجة
التجارةإجمالىفإنبالمائة9بنسبةالوارداتزيادةبالمائة، ورغم27بنسبةالصادرات

فترةأرقامرخاء، وتشيرفترةالستيناتسنواتبقيةوكانت. أيضًابالمائة9بنسبةنقص
،الصادراتفىبالمائة11و، الوارداتفىبالمائة17زيادةإلى1873 – 1871األعوام

األرقامهذهقليًال، فإنإالتتغيرلماألسعاركانتولما. التجارةإجمالىفىبالمائة15و
.حقيقيةزياداتعنتعبرأنيمكن

عامالصعود، وفىتجاهاإيقاعسرعة، زادتالثمانيناتوأوائلالسبعيناتأواخروفى
وإجمالىبالمائة، 22بنسبةبالمائة، والصادرات64بنسبةالوارداتزادت1885 – 1884

بالمائة75نحوالزياداتكانتالحقيقية، فربماالقيمةعنأما. بالمائة43بنسبةالتجارة
بالمائة3.5نحوأىالتجارة، إلجمالىبالمائة50و، للصادراتبالمائة25و، للواردات

 –1895األعوامففىأبطأ؛ نموًاالتالىالعقدوسجل. كلهاالتجارةإلىبالنسبةسنويًا
بالمائة،40زادتالصادرات، ولكنعليهكانتمماأقلبالمائة8الوارداتحققت1897

فىالحقيقيةالزيادةالفترة، فكانتتلكفىاألسعاروهبطت. بالمائة10التجارةوإجمالى
12زيادةإلى1902 – 1900األعوامأرقاموتشير. سنويًابالمائة1نحوالتجارةإجمالى

فىبالمائة3نحو، وزيادةالصادراتفىبالمائة15نحو، ونقصالوارداتفىبالمائة
.األسعارفىزيادةيعكساناألخيرانالتجارة، والرقمانإجمالى

:أخرىمرةسريعًانموًا) 1911 / 1910عامحتى (القرنهذامناألولالعقدوشهد
بالمائة؛ ومن32التجارةوإجمالىبالمائة، 28بالمائة، والصادرات35الوارداتفحققت
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بنسبةأىالتجارة، إجمالىفىبالمائة10نحوالزياداتتلككانتالفعليةالقيمةحيث
إلىالحروب، أدت1913 – 1911األعوامفترةوفى. سنويًابالمائة3نحوقدرها

، إنهالقوليمكنوبذلك. معًاوالفعليةاإلسميةقيمتهانخفضتاالتجارة، فإضطراب
أمر، وهوالثانىالنصففىمنهإيقاعًاأسرعالنموالفترة، كانمناألولالنصفخالل

االستنتاجهذايدفعاألرقامتلكعلىالتعويلإمكانيةعدم، فإنحالأية، وعلىمعقول
.األمامإلىقدمًا

تتعلقعليهايعتمدالتىاألولىاألرقامبحرًا، فإنالمنقولةالعراقتجارةإلىوبالنسبة
وضعناجدًا، إذامرتفعةتبدوذلكعلىالسابقة، واألرقام1846445 - 1844األعوامبفترة
.446عشرالتاسعالقرنمناألولىالعقودسادتالتىاتيةوالمغيرالظروفعتبارناافى

فىزيادةإلى، تشير15النصفىنجدهاالتىدقةاألكثراألرقامأنذلكإلىأضف
بمقداركلهالخليجمع) البصرةتجارةفىاألهمالشريكدورتلعبالتى (بومباىتجارة
.سنويًابالمائة2.5بنسبةأى، 1857 – 1855و1803 – 1801األعوامبينمراتأربع
الفعليةالزيادةكمحدد، فإنوالوارداتللصادراتالبريطانيةاألسعارمؤشراتأخذناوإذا

.سنويًابالمائة7وبالمائة5بينتراوحت

، زادت1870 – 1869و، 1846 – 1845األعوامبينالبصرة، فيماإلىوبالنسبة
3.6 (بالمائة136بنسبةسنويًا)، والصادراتبالمائة0.75بنسبةأى (بالمائة20الواردات

لمالفترةوخالل). سنويًابالمائة2.2أى (بالمائة69التجارةوإجمالىسنويًا)، بالمائة
بنسبةالوارداتأسعار، وزادتالخصوصوجهعلىالبريطانيةالصادراتأسعارتتغير
بالمائة،60بلغتربماالتجارةإجمالىفىالفعليةالزيادةأخرى، فإنوبعبارة. بالمائة16
.سنويًابالمائة2بمعدلأى

.الخليجفىوالتجارة447البحرىللنقلقويةدفعة1869عامالسويسقناةفتحوأعطى
قدرهمتوسطمنالوارداتزادت1913 / 1912وعامى1870 / 1869عامىبينوفيما

سنويًا)،بالمائة7.5 (مرة21.6أىإسترلينى)،  (جنيه3.264.000إلى152.000
.الكتابهذامن2ثانياً، النصالقسم: إنظر445
.الكتابهذامنالثانىالفصل: إنظر446
.الكتابهذامنالرابعالفصل: إنظر447
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سنويًا)،بالمائة6 (مرة11.9أى، جنيه2.593.000إلى218.000منوالصادرات
بالمائة6.6 (مرة15.8أى، جنيه5.862.000إلى370.000منالتجارةوإجمالى

20بنسبةمعًانخفضتاقدالبريطانيةوالوارداتالصادراتأسعاركانتولما. 448)سنويًا

بالمائة7و، للوارداتبالمائة9كانتللزيادةالفعليةالمعدالتالفترة، فإنخاللبالمائة
.التجارةإلجمالىبالمائة8و، للصادرات

 /1891عامإلى1870 / 1869عاممناألولى: متساويتينفترتينإلىالفترةوتقسيم
فىواضحبطءإلى، يشير1913 / 1912غامإلى1892 / 1891عاممن، والثانية1892
سنويًا)،بالمائة8.9بنسبةأى (مرات6.5الواردات، زادتاألولىالفترةففى. النموإيقاع

9.4أى (مرات7.2التجارةوإجمالىسنويًا)، بالمائة9.7أى (مرات7.6والصادرات

خاللبالمائة25بنسبةإنخفضتالبريطانيةاألسعارأنذلكإلىأضف). سنويًابالمائة
.السبعيناتفىمنهكبيرحدإلىإيقاعًاأسرعالثمانيناتفىالنمومعدلفكان. الفترة

سنويًا)،بالمائة5.9بنسبة (مرات3.3الواردات، زادتالتقسيمهذامنالثانيةالفترةوفى
بالمائة3.9 (مرة2.2التجارةوإجمالىسنويًا)، بالمائة2.3أى (مرة1.6والصادرات

كانتالتجارةأننضيفأنويجب. الفترةخاللثابتةالبريطانيةاألسعاروظلت). سنويًا
، زادتاألولىالعالميةالحربعلىالسابقالعقدفى، ولكنالتسعيناتفىالركودتعانى

الالزمةواآلالتالبناءمواداستيرادإلىناحيةمنذلكأكبر، ويرجعبسرعةالواردات
 /1901عامىبين؛ ففيماالصادراتأيضًازدادتا، و449المختلفةالتنميةلمشروعات

بمعدلوالصادراتسنويًابالمائة8.9بمعدلالواردات، زادت1913 / 1912وعام1902
فىالطفيفةالزيادةضوءوفى. سنويًابالمائة8.7بمعدلالتجارةوإجمالىبالمائة، 8.5

.الحقيقىالنموعنمعبرةاألرقامهذهعتبارايمكنالبريطانية، فإنهاألسعار

مركزًاكانتالتىبغدادتجارةعنالمعلوماتبعضالبرية، تتوفربالتجارةيتعلقماوفى
الصادراتمتوسطكان1869 / 1868 – 1865 / 1864األعوامفترةففى. مهمًاتجاريًا

القيمةجنيه)، وبقية260.000 (التجارةإجمالىمنبالمائة2.1، أوجنيه5500إيرانإلى
االقتصادى،والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىاالقتصادى، التطورحسنسلمانمحمد: فىالجداولأيضاًإنظر448

.223و114)، ص1965العصرية، المكتبة: صيدا (1958–1864
.الكتابهذامنوالخامسالرابعالفصلينمقدمة: إنظر449
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العثمانيةوالوالياتسورياإلىالصادراتولعل. 450البصرةفىشحنعوائدعنهايدفع
منالواردات، فإنحالأيةوعلى. إيرانإلىالصادراتالشئبعضتفوقكانتاألخرى

اإلجمالىمنبالمائة72، أوجنيه165.000قدرهبمتوسطكثيرًاأكبركانتإيران
.كبيرةأيضًاكانتسوريامنوالمحليةاألوروبيةالسلعمنوالواردات). جنيه230.000(

22بنسبةأى، جنيه103.000إيرانمنالوارداتقيمة، بلغت1879 / 1878عاموفى

منبالمائة43بنسبةأى، جنيه184.000الصادراتاإلجمالية، وبلغتالقيمةمنبالمائة
يعادسلعًايمثلاإليرانيةالوارداتتجارةمنكبيرجانبوكان. اإلجماليةالقيمة

، ووارداتجنيه43.000التركيةالوارداتمتوسطبلغ1908عاموفى. 451تصديرها
، وحتىالوارداتمنبالمائة2قدرهامشتركةبنسبةأى، جنيه27.000الفارسىالخليج

تركياإلىالصادراتقيمةوبلغت. المنطقتينفىالواقعةالموانئإلىاألرقامتعودهنا
كانت1908 / 1907عاموفى. الصادراتجملةمنبالمائة7بنسبةأى، جنيه54.000
ألف300نحو، والصادراتجنيهألف900للوارداتبالنسبةتبلغإيرانمنالعبورتجارة
جنيهألف200و، للوارداتألف100ومليونًابلغت1909 / 1908عام، وفىجنيه

عبروإيرانبغدادبينالعبورتجارةاألمريكىالقنصل، قدر1913عاموفى. للصادرات
القسطوكان. 452للصادراتألفًا35و، ومليونللوارداتدوالرماليينبسبعةكرمنشاه
.453قليلةكانتالكمياتوتركيا، ولكنوسورياإيرانمعالموصلتجارةمناألكبر

المدفوعاتوميزانالتجارىالميزان - 2

التاسعالقرنفىالبحريةسورياتجارةأنإلى) 1 – 3رقمالجدول (المتاحةاألرقامتشير
ماذروتها، وهوالقرمحربفيهابلغتالتىالفترةعدانقصًا، فيماباستمرارعانتعشر

450 Great Britain, Accounts and Papers 1870, vol. 64, "Baghdad".
–89، ص1958–1864االقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىاالقتصادى، التطورحسن: إنظر451
:أيضاًإنظر. 253و217–216، 129–128، 90

Great Britain, Accounts and Papers 1878 / 1879, vol. 72, "Baghdad," and Charles Issawi, ed.,
The Economic History of Iran, 1800 – 1914, Publications of the Center for Middle Eastern
Studies; no. 8 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1971), pp. 120 – 121.
452 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, (FO 195/2308); Great Britain,
Accounts and Papers 1911, vol. 96, "Baghdad," and United States, National Archives, Group
84, Dispatches to Department of State, "Report on Political Conditions," C. 8. 9, vol. 5.

.الفصلهذامن3ثانياً، النصالقسم: إنظر453
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فىفائضًاحققتوقدسوريابدتالسابقة، عندماالقرونمعواضحًاتناقضًايتناقض
.السلعمنالكثيرختزنتاأوروبا، ومعالتجارة

بيروتالرئيسية، هماالموانئمنإثنينفىنتظامابالصادراتالوارداتفاقتوقد
،الصادراتفىعامة، فائض، بصورةطرابلسلدىوكان. يافافىوإسكندرونة، وأيضًا

االقتصادإلىوبالنسبة. فائضوجودإلىأيضًاتشيرصيداعنالمتاحةالقليلةواألرقام
األولىعامًاالعشرينفىالوارداتمنبالمائة60نحوغطتالصادراتأن، يبدوككل

بينهماتقعالتى)، والفترة1912 – 1895 (األخيرةعامًا)، والعشرين1844 – 1825(
،حالأىوعلى. 454الوارداتثلثىتبلغالصادراتقليًال، وكانتأعلىتغطيةإلىتشير
للخطأواسعًامجاًاليتركاألرقامإلىاإلطمئنانعدمأنعلىأخرىمرةنؤكدأنيجب
.الحساباتهذهفى

قدبحرًاالمستوردةالسلعمنبهبأسالجانبيكونأنحتماًالاثمةأنذلكإلىأضف
تمتثم، ومنالعربجزيرةوشمالاألناضولوجنوبالعراقإلىبالقوافلتصديرهأعيد

مناألولالنصفأنعلىوافقواالمراقبينجميعأنغير. 455جزئيًاالعجزموازنة
بحرًاشحنقدالعملةمنملحوظًاقدرًاسوريا، وأنتجارةفىكبيرًاعجزًاالفترة، شهد

.456الخارجإلى

فائضموازنةعلىالمنظورةغيرالمواردبعض، ساعدت1860عامبعدوحوالى
:الجاريةالحساباتفىالعجزمن، وقللتالواردات

:إنظريافا، أوإسكندرونةتغطىالأنها، رغمالتفاصيلمنللمزيد454
Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban, pp. 200 – 255, and Kalla, "The Role
of Foreign Trade in the Economic Development of Syria, 1831 – 1914," pp. 30 – 40.
455 Said B. Himadeh, comp., Economic Organization of Syria and Lebanon, American
University of Beirut, Publications of the Faculty of Arts and Sciences, Social Science series;
no. 10 (Beirut: American Press, 1936), pp. 199 – 200.
456 Dominique Chevallier, La Société du Mont Liban à l'époque de la révolution industrielle
en Europe, Bibliothèque archéologique et historique; t. 91 (Paris: Librairie orientaliste
Geuthner, 1971), pp. 192 – 199, and Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30,
"Aleppo".

األعوامفىحلبعلىيتدفقالعملةمنمحدودقدرهناكتدريجيا، وكاننقصللعملةالنزجهذاولكن 1900-1913 فى. 
:األمر، انظرحيقة

Kalla, "The Role of Foreign Trade in the Economic Development of Syria, 1831-1914,
pp.38-39.
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أساسًا، ولكنفلسطينإلىوالسياحالحجاجيدفعهامتزايدةمصروفاتهناكأوًال، كانت
الحركةبعضأنالبريطانىالقنصل، كتب1896عاموفى. ودمشقلبنانإلىأيضًا

،فلسطينعبرتمر– البريطانىاإلحتاللمنذإزدادتوالتى – مصرإلىالمتجهةالسياحية
جديدةجيدةفنادقخمسةسنويًا، وأنآالفوثالثةألفينبينمااآلنالسياحمتوسطوأن
فىالسياحعددقدر1899عاموفى. يافافىفنادقثالثة، وكذلكالقدسفىأنشئتقد

الحجاجعددواألمريكيين)، وقدراإلنكليزمنثلثاهمكان (سائح2300بـالقدس
سائح1200نحو، زار1906، وفىالروسمن7500بينهممنحاج13.400بـالمسيحيين

منسائح1200، زار1909، وفىإسترلينىجنيهألف12نحوهناك، وأنفقوادمشق
األوروبيونالسياح: 1912للعامالتاليةاألرقامروبنلناويقدم. 457بيروتاألمريكيين

، أنفقوا458ألفًا20المسلمونألفًا، والحجاج24المسيحيون، والحجاج5300واألمريكيون
.459)إسترلينىجنيهألف400 (فرنكماليين10نحوجميعًا

،فلسطينفىاليهودإلىاليهوديةالجمعياتترسلهانقديةتحويالتهناكثانيًا، كانت
لذلكاإلجماليةالقيمةروبنويقدر. معهمالمهاجرونجلبهالذىالمالرأسإلىإضافة

يرسلكانصغيرمبلغإضافةيجبالمبلغهذاوإلى. 460سنويًافرنكماليينبعشرةكله
.461فلسطينفىاأللمانالمستوطنينإلى

.462لبنانإلى، وبخاصةاألمريكتينإلىالمهاجرونيرسلهاتحويالتهناكثالثًا، كانت
دمشقواليةإلىتصلالتىالتحويالتإجمالىالبريطانىالقنصل، قدر1906عاموفى

تتلقاهاالتىالتحويالتاللبنانييناالقتصاديينأحد، ويقدرإسترلينىجنيهألف150بـسنويًا
، ويقدرإسترلينىجنيهألف800نحو، أوقرشمليونبتسعينسنويًالبنانمتصرفية

إسترلينى)،جنيهألف200ومليون (فرنكمليونبثالثينالنقديةالتحويالتإجمالىروبن

457 Great Britain, Accounts and Papers: 1896, vol. 89, "Jerusalem"; 1900, vol. 96, "Palestine";
1908, vol. 116, "Damascus," and United States, National Archives, Group 84, Dispatches to
Department of State, "Ravndall to Gottschalk, 28 March 1910," C. 8.5.

.الكتابهذامن8رابعاً، النص، القسمالرابعالفصل: إنظر458
459 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," pp. 330 – 332.

.18، صنفسهالمصدر460
.الكتابهذامنالثانىالفصلمقدمة: إنظر461
.نفسهالمصدر462
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،طرابلسفىبنوكخاللمنمليونًا12و، بيروتفىبنوكخاللمننصفهاتحويلتم
.463حمصبنوكخاللمنماليينوثالثة

المدارسعلىالمسيحية، لتنفقالخيريةالمؤسساتسنويًاترسلهاالتىالمبالغرابعًا، هناك
روبنوغيرهما، قدرولبنانفلسطينفىالمؤسساتمن، وغيرهاوالمستشفياتوالكنائس

.464سنويًافرنكماليينبعشرةالمبلغهذا

قافلةعلىسنويًاالعثمانيةالحكومةتنفقهاإسترلينىجنيهألفمائةنحووأخيرًا، هناك
علىالسابقةالسنواتفىأعالهالمذكورةالمصادرالبالد، مندخلماوإجمالى. 465الحج

يوازنماسنويًا، وهوجنيهمليونونصفمليونيننحو، بلغاألولىالعالميةالحرب
المواردهذهكانتذلكعلىالسابقةالسنواتوفى. التجارىالميزانفىالعجزبالضبط

.كذلكقليًالكانالوارداتفائضقدرًا، ولكنأقل

سورياوالياتبينالمبادالتفى، يتمثلحجمهنحددأندوننذكرهآخرموردوهناك
).قصيرةلفترة (القاهرةوبينبينها، وكذلكإستانبولفىالمركزيةالمختلفة، والحكومة

القاهرةمنبالتحويالتتغطيتهتمتعجزهناككانواألربعيناتالثالثيناتففى
إلىالماليةاإلعتماداتتحولسورياكانتالسبعيناتأواخروفى. 466وإستانبول
.السوريةالحساباتفىمدينًاالبندهذاكانالموازنةوفى. 467إستانبول

االستثماراتلنايوضح) 2 – 3 (رقمالجدول، فإنالمالرأسحسابإلىنظرناوإذا
محدودةمبالغإليهانضيفأنويمكن. 468)الفرنكاتبماليين (سوريافىاألوروبية

463 Great Britain, Accounts and Papers 1908, vol. 117, "Damascus"; Ruppin, "Syrien als
Wirtschaftsgebiet," pp. 15 – 16, and Issawi, ed., The Economic History of the Middle East,
1800 – 1914, pp. 269 – 273.

:إنظرتركية، ليرةألف143بـالتحويالتقدرت1896عاموفى
France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on Trade,
1896," (Beyrouth), vol. 12.
464 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," p. 18.

.الكتابهذامن8رابعاً، النص، القسمالرابعالفصل: إنظر465
.الكتابهذامن6ثانياً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر466
.الكتابهذامنالسابعالفصلمقدمة: إنظر467

468 Jacques de Monicault, Le Port de Beyrouth et l'économie des pays du Levant sous le
mandate français (Paris: Librairie technique et économique, 1936), p. 32, et Labaki,
Introduction à l'histoire économique du Liban, pp. 219 – 223.
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عشرةرقمأنلبكىويرى. التجارية، والبيوتالمختلفة، والبنوكالصناعاتفىاستثمرت
هذهتحققهاالتىاألرباحمعقوًال، وأنيبدوالماللرأسالسنوىالتدفقمنفرنكماليين

السنواتفىأنهويبدو. سنويًافرنكمليون19نحومتوسطهايبلغاألجنبيةاالستثمارات
أىبتغطيةيسمحالتوازنمنقدرإلىيصللسورياالجارىالحسابكان1912 – 1890
.الخارجمنالمتدفقالمالرأسطريقعنيحدثعجز

،العراقفىالمدفوعاتأوالتجارةميزانعنذكرهيمكنمماالقليلإاللديناوليس
عامحتىالوارداتفىدائمفائضوجودإلىتشيرالبصرةعنالمتاحةفاألرقام

إليها،صادراتهاتفوقإيرانمنبغدادوارداتأننتيجةالفائضذلكتزايدوقد. 1869469
تجارةفىالصادراتفىفائضسيوازنهالعجزهذاأناإلعتقادإلىيدعوماثمةوليس
عجزًاتعانىبغدادأنالبريطانىالقنصل، ذكر1846عاموفى. تركياأوسوريامعبغداد
،إسترلينىجنيهألف200أوكرانماليينأربعةاألقلعلى، يبلغاإلتجاهاتكلفى

ذلكعلى، وترتبإستانبولإلىسنويًاتحويلهايتمإسترلينىجنيهألف50ذلكإلىأضف
فائضوجودتبين471الموصلعنالقليلةوالمعلومات. 470البالدمنالعملةنزوح

.البالدمنهتعانىالذىالعجزتخفيضعلىيساعدمحدود، قدصادرات

)2 – 3 (رقمجدول
سوريافىاألوروبيةاالستثمارات

)الفرنكاتماليين(المستثمرالمبلغالمشروع
4.2دمشق - بيروتطريق
13.5بيروتميناء
20.5القدس - يافاحديدسكك
10.6مزيرب - دمشقحديدسكك
26.5دمشق - بيروتحديدسكك
31.7حماه - رياقحديدسكك
27.6حلب - حماهحديدسكك

.الفصلهذامن2ثانياً، النصالقسم: إنظر469
470 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Rawlinson to Canning, 3 February
1846," (FO 195/237).

:إنظر، 1806–1802الفترةفىوالهندالخليجبينالتجارةعلىنفسهاألمرويصدق
William Milburn, Oriental Commerce, 2 vols. (London: [n. pb.], 1813), vol. 1, p. 123.

.الفصلهذامن3ثانياً، النصالقسم: إنظر471
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)الفرنكاتماليين(المستثمرالمبلغالمشروع
15.7طرابلس - حمصحديدسكك
5.7المعاملتين - بيروتحديدسكك
17-.)السورىالقسم (بغدادحديدسكك
9-.بيروتمياهشبكة
6-.دمشقوكهرباءترام
8.4بيروتترام
9-.بيروتوكهرباءغاز

205.9المجموع

الحجاجنفقاتفىيتمثلكبيررصيدهناكالمنظورة، كانغيرباإليراداتيتعلقماوفى
أنبريطانىقنصلكتب1875عامففى. العراقفىالمقدسةالشيعيةالمدنإلىالفرس

مليونمتوسطهبماالسنويةمصروفاتهم، وقدرعامكلالقدومعلىدرجواحاجألفمائة
.البضائعتجارةفىالعجزلموازنةالحاجةعنيزيدالمبلغهذا، ولعلإسترلينىجنيه
بمبلغ1846عام، وفىجنيهألفمائةبمبلغ1800عامقدرتالمصروفاتتلكوكانت

الفارسيةنالمدإلىالحجحركةتحولأناإليرانيةالحكومةحاولتوقد. ألفًا125
إلىجاءالصدد، ولكنهذافىالنجاحبعضحققتأنها، ويبدووقممشهدفىالمقدسة
بندأيضًاوهناك. 472ألفًا55نحو1910عام، وفىحاجألف95نحو1905عامالعراق
العراقمنالهجرةغيابوفى. 473األستانةإلىاإليراداتتحويالتفىيتمثلآخرمدين

غيراإليراداتبقيةأنفتراضااألجنبية، يمكن، والسياحة، واالستثماراتإليهأو
.قيمةذاتغيركانتالمنظورة

.الوارداتفاقتحتىملموسبشكلالبصرةصادرات، تزايدتالسويسقناةفتتاحاوبعد
فائضفىمتوسطوجود، إلى1907 – 1870األعوامفترةعنالمتاحةاألرقاموتشير

الفائضهذاولعل. الوارداتمنبالمائة16بنسبةأى، جنيهألف130نحوبلغالصادرات
توضحهالذىالعجز، وكذلكإيرانمعبغدادتجارةفىالعجزلموازنةكافيًايكنلم

والوثيقة. Issawi, ed., The Economic History of Iran, 1800 – 1914, pp. 128 – 129: إنظر472
:فىرولنسونذكرهفقد1846عامرقمالمستخدمة، أما

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Rawlinson to Canning, 3 February
1846," (FO 195/237).

.الكتابهذامنالسابعالفصلمقدمة: إنظر473
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ولكن. 1879 – عامإلى1884عاممنالفترةفىالموصلعنالمتاحةالقليلةاألرقام
، بدأتحالأىوعلى. الموازنةعنصردورلعبتقدتكونأنالبدالحجاجمصروفات

طرقفىالتغييرإلىناحيةمنذلكويرجع. 1908عاممنذفائضًاتحققالبصرةواردات
موادوارداتفىالكبيرةالزيادةأخرى، إلىناحية، منيرجع، ولكنهالجماركتقدير
الموصلتجارةحققتكما. الحديديةوالسككالرىبمشروعاتالخاصةواآلالتالبناء

.السنواتتلكفىكبيرًافائضًا

الالتحويالتهذه، وكانتأهميتهلهمدينًابندًايمثلإستانبولإلىاألموالتحويلوكان
تتلقىالتىالسنيةاإلدارةطريقعنكذلكوحدها، بلالواليةحكومةطريقعنتتم

استثماراتذلكيوازنكانولكن. السلطانبإسمالمسجلةاألراضىمنوفيرةإيرادات
األهمية،محدودةوالسياحةاألجنبيةاالستثماراتواستمرت. 474الرىفىكبيرةحكومية

.475كبيرةكانتالحجاجنفقاتولكن

التجارةمسالك - 3

مدنبينتفصلالعاليةالجبالمنسلسلتانالجغرافيا، فهناكالسوريةالتجارةمسالكتتبع
الميناءهىوإسكندرونة. طريقهادائمًاالتجارةإتخذتممراتها، وعبر. والساحلالداخل

حلبتجارةمعظمإليهتجهتاممتاز، وقدطبيعىبميناءسوريا، وتتمتعلشمالالرئيسى
الالذقية، علىعبريمرحلبتجارةمنقليلقدركانوإن. عفريننهركونهممرعبر
النهرطولعلىالطريقالشغور، ويتابعجسرعندالعاصىنهريعبرطريقطول

جنوبىإلىتجارتهاسوريا، تتجهلشمالالكبيرالتجارىالمركزحلبوكانت. الكبير
.476العراقوشمالوكردستاناألناضول

–1864االقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىاالقتصادى، التطورحسن: إنظر، التفاصيلمنللمزيد474
.414–404، ص1958

البريطانيونشيدهاالتىوالمبانىوالموانئوالبواخرالحديديةالسككفىالمستثمرالبريطانىالمالرأسقيمةقدرت475
استثمارات، وقدرت1919عاماألقلعلىجنيهماليينبعشرةاألولىالعالميةالحربخاصة، خاللأوعامةكانتسواء
:إنظرمليوناً، بخمسينالبترولحقول

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatch of 22 July 1919," (FO
371/4149).

.الفصلهذامن5أوالً، النصالقسم: إنظر476
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شمال، وكذلكوحماهحمصمدينتىسوريا، وبخاصةوسطتجارةمخرجطرابلسوكانت
 –نسبيًااإلنحداروقليلقصيرًاكانالذى – طرابلسإلىحمصمنوالطريق. لبنان

.األنصاريةوجباللبنانجبالبينيقعممرًايخترق

بالنسبةالنافذةدوريلعبوعكا، وكالهماصيداهمارئيسيانميناءانسوريالجنوبوكان
لبنانجبالحوليلتفالبقاعوادىعبردمشقمنالقادموالطريق. وحوراندمشقإلى

لبنانجبالبينممرعبرعكاإلىيتجهأحدهماطريقينإلىيتشعبالشرقية، وعندها
الميناءذاتعكاوكانت. مرجعيونعبرصيداإلىشماًاليتجه، واآلخرعاملوجبل

المتجهةالقوافلملتقىدمشقوكانت. فلسطينشماللتجارةأيضًامنفذًاالحسنالطبيعى
.477والمدينةمكةإلىالمتجهةالحجبغداد، وقافلةإلى

ميناءيافا، وكانتلبنانفىالصغيرةالداخليةالمناطقبيروت، خدمتذلكإلىوإضافة
فىمهمةمحطة، كانتفلسطينجنوبلتجارةمخرجًاكونهاعنفضًال، وغزةالقدس

.مصرإلىالمتجهةالقوافلطريق

علىالثالثيناتفىبيروتأهميةالدراسة، بروزموضوعللفترةالمميزةالمالمحومن
نموها، ثمبطءمنذلكتبعمالمكانتها، ثمإسكندرونةاستعادةوعكا، ثمصيداحساب

.األولىالعالميةالحربعلىالسابقةاألخيرةالعشرينالسنواتفىحيفاإزدهار

فىالجبلأمراءحكم، تحتمتسامحبديعصحىكموقعطيبةبسمعةبيروتوتمتعت
نشاطهاولكن). عكاوالىعليهااستولىعندما1775عامحتى (عشرالثامنالقرن

منالرغمعلىأوروبىتجارىبيتإنشاءتبررالتىالدرجةاألهميةمنيبلغلمالتجارى
المصرية،والمنسوجاتاألرزمنحمولتهالتفريغتقصدهاكانتاألوروبيةالسفنأن

حروبخاللالمشرقمنالفرنسيةالشركاتنسحاباوأعطى. 478اللبنانىالحريرولنقل
جديدةتجاريةإتصالقناةلفتحالمحليينالمسيحيينللتجارذهبية، فرصةونابليونالثورة

من، وللمزيدالكتابهذامن8رابعاً، النص، القسمالرابع، والفصلالفصلهذامن6أوالً، النصالقسم: إنظر477
،[.ن. د]: بيروت (الفيحاءدمشقفىالغناءالروضة، كتابقساطلىنعمان: إنظروخاناتها، دمشقأسواقحولالمعلومات

.111–110و100–97)، ص1879
478 Francois Charles – Roux, Les Echelles de Syrie et de la Palestine au. Xviiie siècle (Paris:
Geuthner, 1928), pp. 79 – 80.
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علىدمشقتجارةمعظمأمرتتولىبيروت، كانت1825عاموبحلول. 479أوروبامع
أصبحتقليلةبسنواتذلك، وبعد480بعداستقرقديكنلموضعهاصيدا، ولكنحساب
كبيرةزيادةبيروتتجارةازدادتالمصرىالحكموتحت. لهامنازعالللتجارةقيادتها

األوروبيينمتناولفىأصبحتدمشقأنالتحسنهذاعواملومنأوضاعهاوتحسنت
فىظلتالتجارةغالبيةأوروبية، ولكنتجاريةبيوتبضعة، وأسستقبلذىمنأكثر
وكالءيصبحوابأنعلىمحمدلهمسمحالذينالمسيحيين، وبخاصةاللبنانيينأيدى

إذ482بخارىمالحىخطإنشاءبيروتأهميةمنوزاد. 481األوروبيةللدولقنصليين
تحولهاأهميتهامنزادكذلك. الخطلهذابالفحمالرئيسيةالتموينمحطةبيروتأصبحت

جتذبتاثم، ومنذلكبعدالعثمانيينأوًال، ثمالمصريينيدعلىإقليمىإدارىمركزإلى
ملتزموحصل1846عامففى، ذلكعلىالبراعةساعدتوأيضًا. 483فيهالإلقامةالقناصل

،المستوردينمنبالمائة4 – 3.5بينتراوحتجمركيةرسومًاالمحليونالجمارك
األخرىالموانئمنالتجارةجتذبوااالحسمبالمائة، وبهذا5بسدادإيصاالتوأعطوهم

.484كاملةالرسومتحصلكانتالتى

البيوتالتجارة، وكلمركز "أصبحتبيروتأنالفرنسىالقنصل، ذكر1851عاموفى
 –الحريرعداما – جميعًاالصادراتأنالمدينة"، غيرهذهفىقائمةاألوروبيةالتجارية

السنواتفىكبيرةزيادةتجارتهاحققتالتىيافااألخرى، "وبخاصةالموانئعبرشحنت
فى، بيروتتجارةتعطيل، إلى1860عامالطائفيةالحوادثأدتوقد. 485"األخيرةالقليلة
، مماودمشقالجبلمنإليهاالمهاجرينبتدفقدعمتهاأنلبثتمااألمر، ولكنهابداية

.الفصلهذامن7أوالً، النصالقسم: إنظر479
.الفصلهذامن6أوالً، النصالقسم: إنظر480
.الفصلهذامن10و7أوالً، النصينالقسم: إنظر481
.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر482

483 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Guys to
Minister of Foreign Affairs, 20 March 1836," (Beyrouth), vol. 2, and Leila Tarazi Fawaz,
Merchants and Migrants in the Nineteenth Century Beirut (Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1983), pp. 21 – 26.
484 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Trade Report of
1846," (Beyrouth), vol. 5.
485 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report of 26
July 1851," (Beyrouth), vol. 6.
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وتغلبت. 486الخصوصوجهعلىمنهمالمسيحييننسبةرتفاعاسكانها، وزيادةإلىأدى
منالجبلرتفاعافىالداخلية، ويتمثلالمنطقةوبينبينهايفصلعائقأكبرعلىبيروت

وفى). 1895عام (الحديدىالخطثم) 1863عام (دمشقطريقشقعندماورائها، وذلك
أزميربينيقعالذىالمشرقبالدفىالوحيدالحديثالميناءبيروتفتتحتا1893عام

يتمثلآخرمؤشروهناك. 488المدينةتقدموالتجارةالسكاننموويعكس. 487وبورسعيد
شركاتخمسهناككان1849عامففى. التجاريةاألجنبيةالمؤسساتعددزيادةفى

فىفرنسيًاتجاريًابيتًا14و) مالطيةواألخرىأيونيةإحداهماوإثنتان (بريطانية
ألمانيةشركاتسبعبيروتفىأنهاألمريكىالقنصل، ذكر1910عاموفى. 489بيروت
انتوإثن، نمساويتانانتوإثنإيطالية، بريطانية، وثالثفرنسية، وأربعوأربع

التجاريةالوكالةفىيعملمعظمها "أمريكية، وواحدةسويسريتانانتوإثن، بلجيكيتان
أيدىفىاستقرقدزمنمنذالتجارمناألكبرالقسط، كانحالأىوعلى. 490"والبنوك

.491المسيحيين، وبخاصةاللبنانيين

1871و1833األعوامبينفيماأنه)، إلى1 – 3 (رقمالجدولفىالواردةاألرقاموتشير

زادتقدصادراتهاسنويًا، وأنبالمائة2.7أىمرة، 2.8بيروتواردات، زادت1873/ 
،1871/1873األعوامبينسنويا، وفيمابالمائة2. 5بنسبةالمائةمن56وضعفين

سنويًا،بالمائة1.1بنسبةالمرةونصفمرةالوارداتزيادةكانت1910/1912واألعوام
)، إلى1 – 3 (الجدوليشيركذلك. سنويًابالمائة0.1بنسبةأى، ضعف1.03والصادرات

بلغت، عندماالقرنمنتصفعندالذروةبلغالذىسوريا، تجارةفىبيروتدوربروز
40إلىهبطسورياتجارةمننصيبهاأنغير. التجارةإجمالىأرباعثالثةنحوتجارتها

تجارةزيادةإلىذلكمنجانبويرجع. ذلكبعدبالمائة30و، 1885 – 1860فىبالمائة

486 Fawaz, Merchants and Migrants in the Nineteenth Century Beirut, pp. 28 – 60, and
Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban, pp. 182 – 204.

.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر487
.الفصلهذامن2أوالً، النصالقسم: إنظر488
:إنظروغيرها، العثمانيةالدولةبلدانبباقىالخاصةاألرقامإلىبالنسبة489

Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 100 – 101, and Great Britain,
Public Record Office, Foreign Office, "Replies to Circulars," (FO 83/111).
490 United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, "Ravndall
to Gottschalk, 28 March 1910," C 8. 5.

.الفصلهذامن9أوالً، النصالقسم: إنظر491
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إلىحيفامنالساحلموانئ "تضمالتىاألضيقالدائرةفىوحتى. ويافاإسكندرونة
بالمائة46إلى1892عامبالمائة60منالصادراتمنبيروتنصيبإنخفضالالذقية"، 

أنوذكر". كلهاللمنطقةالتوزيعمركز "دورتلعبظلتأنهامنالرغم، على1901عام
وكذلكالحديديةالسككفىالنقلأجورزيادة "هوالصادراتإلنخفاضالرئيسىالسبب

تحسنتاللتينوحيفاطرابلسإلىالتجارةتحويلعلىذلكوساعد. 492"الميناءشركات
.الداخلمعمواصالتهما

المدينةتلكعشر، كانتالثامنالقرنففى، حلبأحوالتقلباتإسكندرونةتجارةوتعكس
لمناطقهاالزراعىاإلنتاجإلى، فإضافة493نشاطًا، وأكثرهاالخصيبالهاللمراكزأكبر

،494الحرفيةالمصنوعاتمن، وإنتاجهاوالعراقالحاليةتركياعمقفىالممتدةالداخلية
،1846عاموفى. وإيرانالعراقمعالعبورتجارةمنالتجاريةأهميتهاحلباستمدت

، قدرالسويسقناةفتتاحاوالبخاريةالسفنباستخدامجذريًاتغيرًااألحوالتتغيرأنوقبل
:كالتالىبغدادإلىسويسرامنالمنسوجاتلنقلالالزمينوالكلفةالزمنفرنسىقنصل

إلىترييستابالمائة؛ من4 – 3يومًا، والكلفة25 – 20منترييستاإلىسويسرامن
حلبإلىبيروتبالمائة؛ ومن1.5يومًا، وتتكلف25تستغرقالشراعيةبالسفنبيروت
يومًا60ويومًا50بينمافبغدادالموصلإلىحلببالمائة؛ ومن1بكلفةأيامعشرة
شهور،أربعةقدرهزمنًاالسلعةتستغرقبالمائة؛ وبذلك9إلىبالمائة4.5منبكلفة

ما (وبيروتترييستافىالوكالءعموالتذلكفىبما14وبالمائة12بينماوتتكلف
بومباىإلىترييستامنالرحلة، كانتذلكنقيضوعلى). بالمائة2 – بالمائة1.5بين

بالمائة،15 – بالمائة12بينما، وتتكلف7وشهور6بينماتستغرقالكابطريقعبر
.495مرتفعةأيضًاالتأمينقيمةوكانت

492 Great Britain, Accounts and Papers 1902, vol. 110, "Beirut".
.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: أيضاًإنظر

.الفصلهذامن5أوالً، النصالقسم: إنظر493
.الكتابهذامن2ثالثاً، النص، القسمالسادسالفصل: إنظر494

495 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report for
1846," (Beyrouth), vol. 5.
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القرنمناألولىوالعقودعشرالثامنالقرنمنالثانىالنصف، شهدحالأىوعلى
نهياراذلكإلىأدتالتىالعواملأهمومن. 496حلبنشاطفىحادًاعشر، تدهورًاالتاسع
الطريقاستخداممنبدًالالخليجإلىصادراتهمنالكثير، وتحولإيرانفىالحريرإنتاج
الذىالسياسيةالقوىبينالصراعفىيتمثلاآلخروالعامل. 497المتوسطوالبحرالبرى
حلبفىالبريطانيةالمصالحأصبحتلذلكونتيجة. بالغًاضررًاالمدينةقتصادابأضر
فىبريطانيًاتجاريًابيتًا28هناككانأن، بعدالقنصلشخصفى1792عامممثلة

الفرنسيةالتجاريةالبيوتأنذلكإلىأضف. 498عشرالثامنالقرنمنتصفعندالمدينة
.لمصرنابليونغزوعندأغلقت

ذلكأعقبأنلبثبالمدينة، وماالدمارمنالكثيرعنيفزلزال، ألحق1822عاموفى
بالغًاضررًاألحقتالتىأوروبامنالحديثةباآلالتالمصنعةالمنسوجاتتدفق

.499المحليةاليدويةبالصناعات

تضخمت، عندماالقرمحربعننجمالذىالرخاءخاللنشاطهاحلبتجارةواستعادت
هبوطإلىأوروبافىالغاللمحاصيلوفرة، أدت1857عاموفى. الغاللصادرات

.500األعمالوتوقفالعملةنزوحعننتجتطاحنةأزمةذلك، وأعقبالغاللأسعار
األهليةالحربخاللالسلعمنوغيرهالقطنصادراتزيادةأدتفقدكلوعلى

المادىالدخلحيثمنقياسىمستوىإلىالخارجيةالتجارةرفعاألمريكية، إلى
تحولحدثالفترةهذهوخالل. 1866502عامأخرىأزمةووقعت. 501الفعليةوالشروط

496 Ralph Davis, Aleppo and Devonshire Square: English Traders in the Levant in the
Eighteenth Centruy (London: Macmillan, 1967); Paul Masson, Histoire du commerce
français dans le Levant au xviiie siècle (Paris: Hachette, 1911); Robert Paris, Histoire du
commerce de Marseille,  de 1600 à 1789 le Levant (Paris: [s. n.] 1957); J. Sauvaget, "Halab,"
in: Hamilton Alexander Roskeen Gibb [et al.], ed., Encyclopaedia of Islam (Leiden: E. J.
Brill; London: Luzac and Co., 1979), vol. 3, pp. 85 – 90, and Herbert Luther Bodman (Jr.),
Political Factions in Aleppo, 1760 – 1826 (Chapel Hill, N. C.: [n. pb.], 1963), passim.

.Issawi, The Economic History of Iran, 1800 – 1914, pp. 12 – 13 and 82 – 91: إنظر497
.الفصلهذامن9أوالً، النصالقسم: إنظر498
.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر499

500 Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30, "Aleppo".
.الفصلهذامن1أوالً، النصالقسم: إنظر501

502 Great Britain, Accounts and Papers: 1866, vol. 69, "Aleppo," and 1868/1869, vol. 60,
"Aleppo".
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التجار، نجحالمسيحيينضدالموجهة1850عامإضطراباتمنالرغمعلى، إذمهم
.األوروبيينحسابعلىالتجارىالنشاطبزماماإلمساكفىالمحليونواليهودالمسيحيون

،عليهمالضغوطلتخفيفنظرًا "هؤالءأنالفرنسىالقنصليذكر1855عامففى
األوروبيةالتجاريةالبيوتضطرتاأوروبا"، ومعمباشرةصالتيقيمواأناستطاعوا

.503، وبغدادبكر، والموصلأورفة، وديارالداخلية، إلىالمناطقإلىنشاطهاتنقلأن
منذ: "يقول1872عامنفسها، وكتبالظاهرةالبريطانىالقنصل، الحظ1859عاموفى
واحدإالمنهايبقلمبريطانية)، واآلنتجارية (بيوتخمسهناككانتسنواتبضع
.504"فقط

الخطفتتاحاسلبيًا، هوتأثيرًاحلبتجارةعلىيؤثرجديدعاملالنقطة، بدأهذهوعند
القنصل، كتب1863عاموفى. ذلكبعدالسويسقناةأوًال، ثمالمصرىالحديدى

الفارسىوالخليجالبصرةبطريقالبالدإلىتصلالوارداتكانتلما "أنهاألمريكى
الصباغةوموادوالنيلةوالبنالسكرمنحلبواردات، فإنالنهرينوبينوالموصل
حولتالسويسقناة، أنالبريطانىالقنصل، ذكر1879عاموفى. 505"كثيرًاإضمحلت
كما. هناكمنوتصدرالبصرةإلىبالنهرتنقل، فأصبحتحلبعنالعراقصادرات

العراقشمالوارداتمناألكبرالجانب "أيضًا، لكنبغدادوارداتتجارةبعضتحولت
الجديدة، وبفضلاألوضاعحلباستوعبتوقد. 506"حلبعبريمرزالماوكردستان

.وارداتهاوكذلك1908عامحتىصادراتهاإرتفعتالداخلية، للمناطقزايدنالماإلنتاج
،أضعاف8.59إسكندرونةوارداتإرتفعت، 1871/1873و1833األعوامبينوفيما
بالمائة،6بنسبةأى، أضعاف9.15صادراتهارتفعتابالمائة، و5.7قدرهاسنويةبنسبة
مرة،2.11الوارداتفىالزيادةبلغت1908 – 1906و1873 – 1871األعوامبينوفيما

.للثانيةسنويًابالمائة2و، لألولىسنويًابالمائة2.2بنسبةأىضعفًا، 1.99والصادرات

503 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Grasset to
Drouyn, 14 January 1855," (Alep), vol. 31.
504 Great Britain, Accounts and Papers: 1859, vol. 30, "Aleppo," and 1872, vol. 58, "Syria".
505 United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, "Report
on Alexandretta," 1863 (T. 367. 5).
506 Great Britain, Accounts and Papers 1878/1979, vol. 72, "Aleppo".
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1871/1873و1825األعوامبينفيماالوارداتفإزدادت. بسرعةيافاتجارةتسعتاو

بنسبةأىضعفًا49.4بمقدارسنويًا، والصادراتبالمائة6.6بنسبةضعفًا19.71بمقدار
أضعاف7.88الزيادةبلغت1910/1912و1871/1873بينوفيما. سنويًابالمائة8.7

فىالسببويرجع. بالمائة2.7بنسبةللصادراتمرة2.86وبالمائة، 5.4بنسبةللواردات
،، والصابونالزيتون، وزيتالغاللمنالمصدرةالكمياتزيادةإلىالصادراتزيادة

القدستطورإلىالصادراتزيادةوترجع). الموالح (الحمضياتمنالكبيرةوالكميات
علىيافااستحوذتكما. السياحةونشاط – األلمانماحدوإلى – اليهودهجرةمع

.مصرإلىالمتجهةالقوافلتجارةمنوافرنصيب

جنيه21.900الوارداتكانت1862عامففىصيدا، تجارةأخرى، تدهورتناحيةومن
فقط،جنيهألف33الوارداتبلغت1897عام، وفىجنيهألف64فقط، والصادرات

والوارداتالصادراتأرقامعنكثيرًاتنقصاألرقاموهذه. 507جنيهألف48والصادرات
.1784عام

7بنسبةضعفًا30.76بمقدارالوارداتزادتسريعًا، إذإتساعًاطرابلستجارةتسعتاو

بينفيماسنويًا، وذلكبالمائة5.2بنسبةضعفًا13بمقدارسنويًا، والصادراتبالمائة
بينحادًا، ففيماهبوطًاالزيادةمعدلهبطذلكوبعد. 1885 / 1884و1833األعوام
نصفمرة، بنسبة1.14بمقدارالوارداتزادت1912 / 1910و1885 / 1884األعوام
طرابلسربطأنيبدووال. 508بالمائة0.4بنسبةمرة1.12سنويًا، والصادراتبالمائة

.509التجارةعلىبالذاتأثيرًاأثرقد1883عامأنشئالذىالداخليةبالمناطق

العالميةالحربعلىالسابقةعامًاالعشرينفىسريعًاتطورًاحيفاتجارةوأخيرًا، تطورت
وفيما. فلسطينشمالفىميناءأهمعكا، وأصبحتتجارةعلىاستحوذت، عندمااألولى

أىضعف2.49بمقداروارداتها، زادت1912 – 1910و، 1908 – 1895األعوامبين
.سنويًابالمائة12بنسبةأىأضعاف5.47صادراتهاسنويًا، وزادتبالمائة6.3بنسبة
مدأنيافا، كمافىلعبتهالذىالمهمنفسهالدورواأللمانيةاليهوديةالهجرةلعبتوهنا

507 Labaki, Introdution à l'histoire économique du Liban, p. 189.
.191–188، صنفسهالمصدر508
.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر509
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القادمةالغاللصادراتبعضإليها، حول1905عامحيفاإلىالحجازحديدسككخط
.حورانمن

بغدادوعند. البصرةإلىالموصلمنالنهرينمجرىدائمًاتبعت، فقدالعراقتجارةأما
إلىوكرمنشاهخانقينعبرالقديمالحريرطريق: المحورهذامنطرقثالثةتتشعب
، هناكالموصلومن. حلبإلىالقوافلوطريق510دمشقإلىالقوافل، وطريقطهران
ثمبكرديارعبرشماًاليتجهوأورفة، وآخرماردينعبرحلبإلىغربًايتجهطريق
إلىورواندوزأربيلعبرشرقًايتجهثالث، وطريقإستانبولأوسمسونأوالبحريقصد

.تبريز

.الطرقلتلكالنسبيةاألهميةفىكبيرةتغيراتهناككانتالدراسةموضوعالفترةوفى
يربطغربى – شرقىمحورعلىتقليديًاتتجهكانتدراميًا، فبينماتحوًالإيرانتحولتإذ

هراتعبرآسياووسطبأفغانستانببغداد، ومشهدوكرمنشاه، وهمذانبأرضرومتبريز
 –شماليةوجهةإلىعشرالتاسعالقرننهايةمعالتجارةغالبيةقندهار، تحولتإلى

عبروأوروباالهندتبريز، وإلىمنقزوينبحرعبرأوالبربطريقروسياإلىجنوبية
والموصلبغدادمنكلعبرالتجارةأهميةوتدهورت. األخرىالخليجوموانئبوشهر

.511الثمانيناتفىبغدادطريقإحياءشديدًا، رغمتدهورًا

كبيرًا،تدهورًاالتجارةتلكأحوالسوريا، تدهورتمعالقوافلبتجارةيتصلماوفى
سلب1842عامففى. األمنمنعاليةدرجةيوفركانالذىالمصرىالحكمنتهاءاعقب
منيومينمسيرةعلىالسلعمنقرشالمليوننصفقيمتهماالقوافلإحدىمن

ماعلى، واستولتهيتقربدمشققافلةعنزةقبيلة، نهبت1857عاموفى. 512دمشق
عنيزيدلمامغلقًاالطريقظللذلك، ونتيجةالبضائعمنقرشماليينعشرةقيمته

إحداها، كانتالعراقفىللنهبالحجقوافلبعض، تعرضت1861عاموفى. 513عامين
.الكتابهذامن1رابعاً، النص، القسمالرابعالفصل: إنظر510
Issawi: The Economic History of Iran, 1800 – 1914, pp. 73 – 74, and The Economic: إنظر511

History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 120 – 127 .
512 France, Ministère des Affaires étrangères. Correspondance commerciale, "Consul to
Guizot, 21 March 1842," (Damas), vol. 1.
513 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Misk to Clarendon. 31 August
1857," (FO 78/1298), and "Report on Trade," 1859 (FO 78/1450).
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1866عاموفى. 514إسترلينىجنيهًاآالفوستةخمسةبينماقيمتهاتبلغبضائعتحمل

عنزة، وفىقبيلةيدعلىجنيهآالفستةقيمتهابضائعحلب – بغدادقافلةمنسلبت
غياثقبيلة، نهبت1901عاموفى. 515حلب - الموصلقافلةشمرقبيلةسلبت1871
الحديدىالخطفتتاحاأنذلكإلىأضف. 516"باشاخسروبصرتحت "دمشق – بغدادقافلة

النهريةالمالحةإدخالومع. العراقعنالتجارةمنجانبًاحولالسويسقناةثمالمصرى
البصرة، وكانإلىالقوافليدمنالتجارةمنكبيرقسط، سحبالعراقإلىالبخارية
ثمالبصرةإلىالبضائعشحنكانالشمالية، حيثالموصلتجارةعلىتأثيرهنفسهللعامل
وفى. إستانبولأوسمسونعبرشحنهامنأرخصالسويسقناةعبرأوروباإلىنقلها

الموصلتجارةمنقسطسحبإلىتركيافىالمواصالتتحسين، أدىنفسهالوقت
قدرًا، إنالقولوجملة. المتوسطالبحرأواألسودالبحرعلىالتركيةالموانئتجاهاب

برًاينقلكانعماكثيرًايقل1913عامالبريةالطرقعبرنقلالعراقتجارةمنضئيًال
.الزمانمنقرنقبل

والمسيحيوناليهودوكذلك – األجانبالتجارالتجارية، كانبالمؤسساتيتعلقماوفى
إلى، إضافةالموظفيناستبدادضدبالحصانةيتمتعون – األجنبيةبالحمايةالمتمتعون
تأسس1840 / 1839عامففى. التجارةعلىالسيطرةمنمكنهمالخارجية، مماعالقاتهم

وبيتيونانيانبيتانأقيم1860 / 1859عامبغداد، وفىفىبريطانيانتجاريانبيتان
1879عام، بحلولحالأىوعلى. األوروبيةالوارداتتجارةأمرجميعًاتولتسويسرى

التجاركانتقريبًا، بينمابريطانياتجارةبزمامتمسكبغدادفىاليهودالتجارطائفة "كانت
فىبريطانيانتجاريانبيتانهناكوكان. فرنسامع – الغالبفى – يتاجرونالمسيحيون

الوارداتتجارة، ظلت1888518عامفىآخرينبريطانيينبيتينإقامةورغم. 517"بغداد

514 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Kemball to Bulwer, 18 December
1861," (FO 195/676).
515 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Kemball to Lyons, 17 October
1866," (FO 195/803), and "Herbert to Eliot, 17 July 1871," (FO 195/949).
516 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Richards to O'Conor, 2 April 1901,"
(FO 195/2097).
517 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Trade Report," 1878 / 1879 (FO
195/1243), and Great Britain, Accounts and Papers 1878/1879, vol. 72, "Baghdad".
518 Great Britain, Accounts and Papers 1889, vol. 72, "Baghdad".
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فىالنظرأمعنا، إذاولكن. 519بعدهاومااألولىالعالميةالحربحتىاليهودقبضةفى
أيدىفى... كبيرحدإلىيقعمنهااألكبرالقسط "أنالبصرة، نجدصادراتتجارة

أوالعراقيينالتجاربعضفيهاشارككما520"الجاللةصاحبرعايامنالهنودرجالنا، أو
.أيضًاالمسلمينالفرس

التجارةوجهة - 4

تركيا، (جيرانهمامعأساسًاتتم – عشرالتاسعالقرنحتى – والعراقسورياتجارةكانت
 –الهندمعكثيرًاالعراقتاجرتكما. بعضمعوبعضها) العربية، الجزيرةمصر، إيران

كانتعشرالسابعالقرنمنذا.أوروبامعسورياوتاجرت – القدممنذتفعلكانتكما
إقتسمتالتجارة، بينماإجمالىنصفنالت، وربماالرئيسىالتجارىشريكهافرنسا

.521والبندقيةوبريطانياالمنخفضةاألراضىاآلخرالنصف

النابوليونية، فحلتوالحروبالثورةحروبخاللسوريامعفرنساتجارةوتوقفت
،األولىالعالميةالحربحتىالبريطانيةالتجارةتصاعدتدريجيًا، واستمرمحلهابريطانيا
مصر، وفرنسا، والنمسا،جانبمنالناجحةالمنافسةظهورأمامببطءتناقصتولكنها

أسواقعلىسيطرتهااستعادتأنفرنسالبثتوما. وألمانيا، وإيطاليا، وغيرها
منتامًاوضوحًاذلكويتضح. بعدهوما1914عامحتىكذلك، وظلتالصادرات
.522الفصلهذافىاألولىاألربعةالنصوص

519 Charles Issawi, "Transformation of the Economic Positions of Millets," in: Benjamin
Braude and Bernard Lewis, eds., Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Fuctioning
of a Plural Society (New York: Holmes and Meier Publishers, 1982), pp. 269 – 270.

.الكتابهذامنالثانىالفصلمقدمة: أيضاًوإنظر
520 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Consul – General to Ambassador, 27
August 1887," (FO 78/4106).
521 Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, p. 37.

:إنظر، التفاصيلمنللمزيد522
Kalla, "The Role of foreign Trade in the Economic Development of Syria, 1831 – 1914," pp.
22 – 30; Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban, pp. 227 – 261, and Noel
Verney and Georges Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en
Palestine (Paris: [s. n.], 1900), pp. 481 – 626.
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بالمائة31مصرالمصرى، قدمتباالقتصادمرتبطةسورياكانت، عندما1838عاموفى
،لألولىبالمائة18 (تركيا، وتبعتهاالصادراتمنبالمائة41إليهاتجهتا، والوارداتمن
الصادرات)،منبالمائة22و، الوارداتمنبالمائة14 (فرنساللثانية)، ثمبالمائة16و

2و، وارداتبالمائة15 (وبريطانيا) صادراتبالمائة11و، وارداتبالمائة19 (وتسكانيا

.523)لكلبالمائة3 (النمساثم) صادراتبالمائة

إعتبارًاطفيفة، وذلكتغيراتمعاألولىالعالميةالحربحتىدامإتجاه، تدعمكلوعلى
صادراتها،منبالمائة10وبيروتوارداتمنبالمائة32بريطانيا، فنالت1855عاممن

38وبالمائة، 29، والنمساالصادراتمنبالمائة21والوارداتمنبالمائة28وفرنسا

منبالمائة8والوارداتمنبالمائة0.2بالمائة، وتركيا8وبالمائة9بالمائة، ومصر
0.2األمريكيةالمتحدةبالمائة، والواليات9وبالمائة2وسردينياوتسكانيا، الصادرات

منبالمائة65بريطانيا، قدمت1858عاموفى. 524صادراتبالمائة5ووارداتبالمائة
منبالمائة10فرنسانصيبصادراتها، وكانمنبالمائة5علىوحصلتحلبواردات

ذلكفىبما (بالمائة، وتركيا1وبالمائة7، والنمساالصادراتمنبالمائة32والواردات
6وبالمائة12وسردينياوتسكانيا، صادراتبالمائة56ووارداتبالمائة6) مصر

.525بالمائة

5، ونالتحلبوارداتمنبالمائة62ومستعمراتهابريطانيا، قدمت1880عاموفى

منبالمائة22والوارداتمنبالمائة14فرنسانصيبصادراتها، وكانمنبالمائة
5بالمائة، والنمسا25وبالمائة، 4بالمائة، ومصر41وبالمائة11، وتركياالصادرات

.526والصادراتالوارداتمنلكلبالمائة2بالمائة، وإيطاليا1وبالمائة
:فىالجدولإنظر523

John Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston (New York: [n. pb.], 1982), p. 135.

:فىالجدولإنظرأكبر، وبريطانياأقلمصرنصيبوكان
Douin, La Mission du baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en 1883, p. 269.

)، و1924، الفنونبدائعمطبعة: دمشق (االقتصادىسوريا، تاريخحسنىالعزيزعبد: عننقال524ً
Kalla, "The Role of Foreign Trade in the Economic Development of Syria, 1831 – 1914," p.
25.

.1846- 1844للفترةأرقاماًيقدموكالهما
:إنظرالتركية"، الموانئ "إلىيشيروالرقم525

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Trade," (FO 78/1452).
526 Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 73, "Aleppo".
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قدمتوتوابعهابريطانياأنإلىتشير – عادىعاموهو – 1910بعامالخاصةواألرقام
منبالمائة10علىويافا، وحصلتوبيروتإسكندرونةوارداتمحصلةمنبالمائة36

16، وتركياصادراتبالمائة32ووارداتبالمائة9فرنسانصيبوكان. صادراتها

بالمائة، وإيطاليا1وبالمائة9بالمائة، والنمسا22وبالمائة3بالمائة، ومصر23وبالمائة
بالمائة،2وبالمائة5بالمائة، وروسيا1وبالمائة7بالمائة، وألمانيا2وبالمائة8

أقلكانتسورياتجارةأنذلكمنويبدو. 527بالمائة6وبالمائة1المتحدةوالواليات
بيروتيقارنعندماالخطأفىيقعالذى – التركز، ومؤشرقرننصفقبلمنهاتركزًا

.528معًاوالصادراتالوارداتفىضمحاللاإلىيشير – كلهابسوريا

القنصلمنوكل. التسعيناتفىالنمساويةالمنافسةوتجددألمانياقيامكانالتطوراتوأهم
تجارمصالحتناقصتعكسمعلوماتتقاريرهمافىيذكرانالفرنسىوالقنصلالبريطانى

استطاعربما "بيروتمننسمع، فمثًالوالنمساوييناأللمانمصالحمعوصناعهابالدهم
للعملالتجاريينالمندوبينأوفدواإذا... لمصلحتهمالمنافسةيوجهواأناإلنكليزالتجار
التجاريةبالعاداتدرايةعلىاألسواقفىوكالءلهمكان، وإذابضائعهمتسويقعلى
مندوبينهنانرىال، فنحنالمجالهذافىنشاطًاأكثرنووالنمساويواأللمان. للبالد

استثماراتإلىوالحاجةاألجنبيةللمنافسةنظرًا "أنهحلبمنونسمع". إنكليزتجاريين
والسويسريونالواردات)، فاأللمانتجارة (فىكلهنصيبناتدريجيًابالدنا، نفقدفىالتجار

أن، منجانبه، منالفرنسىالقنصلشتكىاو529"والرخيصةالمناسبةالسلعيرسلون
 –والنمساوييناأللمانوبخاصة – منافسيهموأنكافيةجهودًايبذلونالالفرنسيينالتجار

 –جديدةأصنافإيجادحدإلىزبائنهم"، فيذهبونأذواقبتملق "كبيرًاإهتمامًايهتمون
درسوا، وقدممتازينالتجاريينالشرقية، ومندوبيهمالحياةنمطتناسب – الطلبحسب

527 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," pp. 193 – 194.
528 Kalla, "The Role of Foreign Trade in the Economic Development of Syria, 1831 – 1914,"
pp. 25 – 29.
529 Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, p. 87; Great Britain, Accounts and
Papers: 1893/1894, vol. 91, "Beirut," and 1897, vol. 94, "Aleppo".
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السعرإعطاءمنبدًالوالتأمينالشحنمصاريفاألسعارفىيدخلونبعناية، وهمالسوق
.530إلخ... مارسيلياتسليمالفروضأحسنعلىأوالمصنعتسليمللعميل

منتجار، أقام1850عامونحو. محدودةسوريامعالمتحدةالوالياتتجارةوكانت
الصوفيشترونكانواسوريا، إذمعمباشرةصالتوفيالدفياونيويوركبوسطن
التجارةتزالال "أنهاألمريكىالقنصل، كتب1859عاموفى. السكرمنكمياتويبيعون

مبادلةوتتم. أساسيةبصفةالصوفتجارةعلىالمهد، وتقتصرفىسوريامعاألمريكية
األساسأنباهظة، كماأرباحًاوتحققعليهاالطلبيزدادالتىباألخشابالصوف
المتحدةالوالياتصدرتقصيربوقتذلكوبعد. 531"رائجةسوقًايعدالمنزلى

الروسىالنفطدخلالثمانينات، وفىالوقتبعضتجارتهحتكرتاو) الكاز (الكيروسين
النفطوارداتمنبالمائة60 – 50نسبتهبلغتالحربقبلاألخيرةالسنوات، وفىالسوق

منالباقىبالمائة، وجاء30 – 20قدمتالتىالمتحدةالوالياتبنصيباإلجمالية، مقارنة
.532والنمسارومانيا

ميسورًاأوروبامعالبحرىاإلتصالأصبححتىالهندمعأساسًاتتمالعراقتجارةوكانت
بالمائة65الهندمنالواردات، بلغت1846 / 1845عامففى. 533السويسقناةفتحبعد
الوارداتأنذلكإلىبالمائة، أضف74إليهاالصادراتالبصرة، وبلغتتجارةجملةمن
ناحيةومن. 534البالدتلكمنتجاتمنأساسًاتتكون – يبدوماعلى – كانتالهندمن

تجارةاإليرانيةالسلعتركيا، وميزتأوسوريامناألوروبيةالسلعجاءتالواردات
.535وبغدادالموصل

530 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Trade Report,"
1895 (Alep), vol. 38.
531 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Trade Report,"
1853 (Beyrouth), vol. 7, and United States, National Archives, Group 84, Dispatches to
Department of State, "Johnson to Cass, 30 September 1859," C. 8.

. Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 138 – 143: إنظر532
.الفصلهذامن5ثانياً، النصالقسم: إنظر533
.الفصلهذامن11ثانياً، النصالقسم: إنظر534
.Issawi, ed., The Economic History of Middle East, 1800 – 1914, pp. 135 – 136: إنظر535

.الفصلهذامن5و3، 1أوالً، النصوصالقسم: أيضاًوإنظر
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فإذا. الهندطريقعنغامرةكبيرةبكمياتالبريطانيةالسلع، دخلتالستيناتوبحلول
الهنديةالواردات، بلغت1866 / 1865و1865 / 1864األعواممتوسطإلىنظرنا

إلىصادراتهامنبالمائة99نحوتجهتاالبصرة، ووارداتمنبالمائة83والبريطانية
الجمركيةالرسومعليهاتفرضالتىالبضائعيتضمنالاألخيرالرقمكانوإن. البلدين

.الخليجوموانئإيرانمعفكانالتجارةباقىأما. البصرةإلىوصولهاقبلالداخلفى
الهندمعكانالتجارةمناألكبرالقسطأنإلىيشيرالبلدينبينالتجارةوتوزيعوتقسيم
السلعمنبالمائة43أن1903عامالبريطانىالقنصل، قدركلوعلى. 536بريطانياوليس

المستعمراتومنهنديةبالمائة17وأصًالوبغداد، بريطانيةالبصرةإلىالواردة
ما1903عاموأمريكاأوروباإلىبغداد، صدرتبالصادراتيتعلقماوفى. األخرى

إلىوبالنسبة. 537جنيهألف71قيمتهماوالصينالهندإسترلينيًا، وإلىجنيهًا652قيمته
37نحو1897عامبريطانياقدمت – وكردستانبغدادمعالتجارةحسمبعد – الموصل

بالمائة10والوارداتمنبالمائة4، والهندالصادراتنصفونالتالوارداتمنبالمائة
36بالمائة، وتركيا23وبالمائة، 6بالمائة، وسوريا16وبالمائة8، وفرنساالصادراتمن

.538بالمائة3وبالمائة

المتحدةالوالياتإلىالصادراتزادتناحية، فمنجديدانمنافساندخلالحدهذاوعند
وارداتروسيامعباإلشتراككبيرة، وقدمتزيادة – والعرقسوسالتمرمنوبخاصة– 

تحملهاالتىاأللمانيةالوارداتأخرى، زادتناحيةومن. اإليرانىاإلنتاجبدأحتىالنفط
غير. 539البريطانيةللدوائرشديدًاقلقًاسببتهائلةزيادةأمريكا – هامبورغخطبواخر

،للعراقاألساسىوالعميلالرئيسىالموردالحرببدايةعندتزالماكانتبريطانياأن
صادراتها،منبالمائة33بغداد، ونالتوارداتمنبالمائة45نحو1913عامفقدمت
بالمائة،18وبالمائة.- 3المتحدةبالمائة، والواليات4وبالمائة20الهندنصيبوكان
بالمائة، والنمسا6وبالمائة5أساسًا)، وألمانياالصوفمن (بالمائة19وبالمائة3وفرنسا

536 Great Britain, Accounts and Papers 1867, vol. 67, "Basra".
537 Great Britain, Accounts and Papers 1904, vol. 101, "Basra" and "Baghdad".

:إنظرأوروبا، بلدانبقيةيغطىالفرنسيةالوارداترقم538
Great Britain, Accounts and Papers 1899, vol. 103, "Mosul".

، والكتابهذامنالرابعالفصلمقدمةإنظر539
Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 350 – 355.
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فىالنفطتصدرالعراقبدأتحتىجذريًاالوضعهذايتغيرولم. 540بالمائة3وبالمائة9
.1935541عام

التجارةعناصر - 5

ذاتتغيراتحدثتالسورية، ولكنالصادراتعناصرفىأساسىتحولهناكيكنلم
).3 – 3 (رقمالجدولفىتبدومغزى

)3 – 3 (رقمجدول
سوريافىالصادراتعناصرألنصبةالمئويةالنسب

المنتجاتالزمنيةالفترة
المنتجاتالفواكهالزراعية

الرعوية
المنتجات
البرية

الشرانق
والحرير

الخام

المنسوجات
والمصنوعات

126911.م. غ183716 - 1835
14172733.م. غ184610 - 1844
1873 - 18772112943114
1878 - 18823151932320
1883 - 18874241262512
1888 - 18922051943318
1893 - 18971781743320
1898 - 19021981653319
1903 - 19071981933317
1908 - 191222111942618
191319162022518

.متاحغير. = م. غ
.Kalla, Ibid., p. 41: المصدر

.جزئياًتقديريةالمبكرةالسنواتأرقام

540 Great Britain, Accounts and Papers 1914 – 1916, vol. 75, "Baghdad".
–1864االقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىاالقتصادى، التطورحسن: إنظر، المعلوماتمنللمزيد541

.261–253و137–128، ص1958
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،، والتبغ، والشعير، والقطنالقمحهى" الزراعيةالمنتجات "خانةفىالرئيسيةوالمواد
هبوطمنعندئذعانت، ولكنهاالثمانيناتفىالذروةالغاللتجارةوبلغت. والسمسم
كانتأنوالهندية، وبعدوالروسيةاألمريكيةالصادراتفىالتوسعنتيجةعالميًااألسعار

الفترة، أخذتتلكعلىالسابقةالقرونفىاألهميةمندرجةعلىالخامالقطنصادرات
).، المقدمةالخامسالفصل (التجارةوتدهورالشديدةالمنافسةبسببتدريجيًاتنزوى
منالمجموعةهذهالسمسمويتصدر. 542الدولةحتكارانتيجةالتبغصادراتونقصت
.543والنمسافرنساإلىوحيفايافامنأساسًايصدر، وكانالسلع

المصدرة، وكانتالفواكهطليعةفى) الموالح (الحمضيات، كانتالثمانيناتمنبتداءاو
.544وتركياومصروروسياإنكلتراإلىلبنانوساحلفلسطينمنتأتى

إلىإسكندرونةمنتصدرالتىوالزبدالمواشىمنأساسًاالرعويةالمنتجاتوتكونت
المبادالتأدتوقد. المتحدةوالوالياتأوروباإلىتصدرالتىوالجلودمصر، والصوف

.545للبيعأكبركمياتطرحإلىالبدومعالمتزايدة

،الجوزية، والزعفرانوالعفصة، اإلسفنجهىالرئيسيةالبريةالمنتجاتوكانت
الوالياتإلىالغواصينهجرةنتيجةاإلسفنجصادراتتناقصتوقد. والعرقسوس

موادمنافسةبسببوالزعفرانالجوزيةالعفصةصادراتتناقصتالمتحدة، وكذلك
.546الكيميائيةالصباغة

فرنساإلىوطرابلسبيروتمنيرسل، وكان547فريدمنتجأكبريمثلالحريرواستمر
مرضتأثيرإلىوالثمانيناتالسبعيناتفىالحريرصادراتتدهورويرجع. أساسًا

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر542
543 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," pp. 197 – 198, and Labaki, Introduction à
l'histoire économique du Liban, p. 326.

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: وإنظر، نفسهالمصدر544
.الكتابهذامن18ثالثاً، النص، القسمالخامسالفصل: إنظر545

546 Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban, p. 337.
.الكتابهذامن7و6ثالثاً، النصين، والقسمالخامسالفصلمقدمة: إنظر547
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الصادراتفىالشرانقنصيبزادوقد. األقصىالشرقحريرمنافسة، وإلى548الفليل
.549محدودًاقدرًايمثلظل، ولكنهنتظاماب

الصناعاتإنتاجمنوالحريريةالقطنيةالمنسوجاتمنأساسًاتتكوناألخيرةوالخانة
العناصرأحدوالصابون. وتركيامصرإلىأساسًاوتصدر550ودمشقحلبفىالحرفية
إلىويافاطرابلسمنويصدرالزيتونزيتمنأيضًا، ويصنعالمجموعةهذهفىالمهمة
.أيضًاوتركيامصر

واضحة" أولوية "إلى1910عامبأرقام1833عامأرقاممقارنة، تشيرلبكىيذكروكما
والصوفوالقطنالخامالحرير، مثلالخامالموادصادراتقيمةزادتفقد. للصادرات
بالمائة67إلى1833عامالتجارةإجمالىمنبالمائة30منوالفواكهوالغاللوالمواشى

ومن. بالمائة17إلىبالمائة42منالمصنعةالموادصادراتنقصت، بينما1910عام
،الحمضياتظهورمعماحدإلىتنوعًاأكثرالصادراتأخرى، أصبحتناحية

.اليدويةالمنتجات، والنبيذ، ومختلف، والصابونوالسمسم

)4 – 3 (رقمجدول
سوريافىالوارداتعناصرألنصبةالمئويةالنسب

الزمنيةالفترة
المأكوالت

والمشروبات
والتبغ

المنسوجات
الوقودواألقمشة

سلع
استهالكية

أخرى

سلع
وسيطة

سلع
رأسمالية

.م. غ29.م. غ.م. غ18371358 - 1836
.م. غ930.م. غ1846556 - 1844
م.غ11.م. غ187711761 - 1873
.-84.م. غ18828821 - 1878
.-115.م. غ18878792 - 1883
1888 - 189267613-.165-.
1893 - 1897116531196-.
1898 - 1902116531214-.
1903 - 1907134842322

).المعرب. (تموتثملألكلشهيتهافيفقدهاالقزدودةيصيب، مرضالفلفلأوالفليل548
.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر549
.الكتابهذامن5و2، 1ثالثاً، النصوص، والقسمالسادسالفصلمقدمة: إنظر550
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الزمنيةالفترة
المأكوالت

والمشروبات
والتبغ

المنسوجات
الوقودواألقمشة

سلع
استهالكية

أخرى

سلع
وسيطة

سلع
رأسمالية

1908 - 1912164073332
1913193492352

.متاحغير. = م. غ
.44، صنفسهالمصدر: المصدر

كانوإن). 4 – 3 (الجدولمنيبدوكماالسوريةالوارداتفىوضوحًاأكثروالتحول
بحذرمعهنتعاملأن، ويجببالصادراتالخاصالجدولمندقةأقلالجدولهذا

لبكىيقدمهالذىكال، والتحليليوردهاالتىالتفاصيلفىالنظريمعنمنوإن. 551شديد
:552التاليةالتغيراتإدراكإلى، يصل1910بعام1833عامبمقارنة

بلغتهاالتىالذروةواألقمشة، منالمنسوجاتوارداتفىحادنخفاضاهناكأوًال، كان
أنمالحظةويجب. 1913عامبالمائة34إلىبالمائة80فوق، وكانت1880عامنحو
تشيرالمتاحةالمجموعة، واألرقامهذهضمنالسنواتبعضفىيدرجكانالقطنغزل
إلى1837 / 1836عامفىإسترلينىجنيهألف25منالصنفهذافىكبيرةزيادةإلى

120بلغت1833عامقيمتهأنبوالكونتويذكر (1913عامفىإسترلينىجنيهألف900

ذلك، فإن553التاريخينهذينبينالغزلأسعارهبوطعتبارناافىأخذناوإذا). جنيهألف
الصناعةنشاطحيويةاستمرارعلىالدليل، ويقدمالوارداتحجمفىضخمةزيادةيمثل

.554اليدوية

551 Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban, pp. 327 – 343.
552 Kalla, "The Role of Foreign Trade in the Economic Development of Syria, 1831 – 1914,"
pp. 266 – 275, and Labaki Ibid., pp. 303 – 323.

:أيضاًوإنظر)، 7–3 (رقمالجدولإنظر553
Imlah, Economic Elements in the Pax Britannica: Studies in British Foreign Treda in the 19ht
Century, p. 105.

.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر554
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الوارداتإلىوالتبغ"، ترجعوالمشروباتالمأكوالت "خانةفىالزيادةثانيًا، معظم
أصنافاآلنإليهاأضيفالتى، واألرز، والبن)، السكر، والتوابل (التقليديةالسورية
).السنواتبعضفى(المحفوظة، والدقيقواألطعمةكالشاىأخرى

،بالسبعيناتبدءًاالنفطيةالمنتجاتوارداتإلى" الوقود"خانةفىفىالزيادةوترجع
العامة،والمنافعالحديديةللسككاألخيراستخدمما)، وقدحدإلى (الفحموارداتوكذلك
.555والطهواإلنارةفىيستخدمالذىالكيروسينمنالنفطوارداتمعظموكانت

لبنانفىالمعيشةمستوىرتفاع، فإنالوضوحيعوزهاألخيرةالخاناتبينوالتمييز
، والقرميد،األخشاباستيرادإلىأدىالغربيةالحياةنمطقليلة، وتزايدأخرىوأماكن
واألطعمةالمحفوظةاألغذيةاستيراداألخرى، وإلىالبناء، ومواد، واألسمنتوالزجاج

.الملبوساتأنواعالزجاجية، واألدوية، ومختلفواألوانى، والخردواتاألخرى، 
،، واألخشاب، والكيميائيات، المعادنالغزلإلىَإضافةالوسيطةالسلعوتضمنت

إعتبارهمنيسقطالجدولفىالرأسماليةبالسعالخاصوالرقم. الجلديةوالمصنوعات
بماالوارداتجملةمنبالمائة3.6بـ1910عامنسبهاقدرتالتى، النقلومعداتاآلالت

جملةمنبالمائة10نسبتهبماالرأسماليةالسلعلبكىالبناء، ويقدرموادذلكفى
.556الواردات

لماالستهالكية، وهىالسلعمنيتكونسورياوراداتمناألكبرالقسطأننرىوهكذا
اإلنتاجيةقواهامنيزيدالذىالفترة، األمرنهايةعندإالالرأسماليةالسلعاستيرادتبدأ

.اقتصادهاتنويععلىويساعدها

إلىالنظرالبصرة، عندمنالعراقصادراتعناصرفىالتغيراتمالحظةويمكن
إجمالىثلثىبينمامعًاتكونالتىالستةاألصنافيغطى)، وهو5 – 3 (رقمالجدول

،والعرقسوسالبذور، تمثلاألخرىوالصادرات. أرباعهاوثالثةالعراقصادرات
تضمنتالزراعية، وإنغيرالمنتجاتغيابالنظريلفتوما. الماعزوالزبد، وشعر

.الكتابهذامن8ثانياً، النص، القسمالثانىالفصل: إنظر555
556 Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban, pp. 311 – 312.
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،األحذية، والصابون (الحرفيةالمنتجاتمنمحدودًاقدرًا – حالأىعلى – الصادرات
.والموصلبغدادمنصدرتالتى) والمنسوجات

)5 – 3 (رقمجدول
العراقفىالرئيسيةالصادراتألنصبةالمئويةالنسب

الحيواناتالجلودالصوفالشعيرالقمحالتمورالزمنيةالفترة
2.م. غ187148617 - 1864
34120.م. غ187962 - 1872
.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ18879 - 1880
1888 - 1895241152014
1896 - 1903212101631
1904 - 1911174111232
1912 - 191318524923

.متاحغير. = م. غ
والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىاالقتصادى، التطورحسنسلمانمحمد: المصدر

.119)، ص1965العصرية، المكتبة: صيدا (1958 – 1864االقتصادى، 

اإلنتاجإلىالرعوىاإلنتاجمنواضحتحولهناكالزراعية، كانالصادراتنطاقوفى
للزراعة، وزيادةالهائلواإلتساع، 557الرحلالبدوتوطينزيادةهذا، ويعكسالحقلى
والشعير، فقدالقمحصادراتفىالزيادةالخصوصوجهعلىويالحظ. 558اإلنتاج
1864األعوامبينفيماالتوالىعلىضعفًا250وضعفًا14نحوالحجمحيثمنإزدادت

الدولىالطلبشدةيعكسمماالفترةخاللأسعارهازادتكما. 1913559وعام1871– 
معدلضعفالزيادةسرعةفىتبلغالشعيرأسعار، وكانتالسويسقناةفتحأعقبالذى

.560القمحأسعارزيادة

.الكتابهذامنالثانىالفصلمقدمة: إنظر557
.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر558
.103ص، الجدول1958–1864االقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىاالقتصادى، التطورحسن559
).9–3 (رقمالجدول: إنظر560
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نصيبها، هبطالسويسقناةفتحقبلالبصرةصادراتنصفتمثلالتموركانتأنوبعد
.561اإلنخفاضإلىالتمورأسعارتجهتاومراتسبعتضاعفحجمها، ولكنالخمسإلى

الجلودصادراتضعفًا، ولكن13نحوتبلغملموسةزيادةالصوفصادراتوزادت
الجلودأسعاررتفعتاوقد. الثلثمقداريتجاوزالزيادتهامجملالبداية، وكانفىهبطت
العرضجانبإلىيرجعالتوسعفىالقصورأنإلىذلكيشيروربما،ملحوظًاإرتفاعًا

الخيولأعدادزادتوقد. الفترةمعظمفىالصوفأسعارهبطتبينما. السلعةهذهمن
السجاجيدوكانت. 562األستراليةالخيولمنافسةرغمضعفًا40بمقدارالهندإلىالمصدرة
رئيسية، وإلىبصفةالمتحدةالوالياتإلىتصديرهايعادثمبغدادإلىإيرانمنتستورد
وفى. 563إسترلينىجنيهألف83صادراتهاقيمةبلغت1913عاموفى. وغيرهابريطانيا

تجارةفىالرئيسيةاإلتجاهاتإلى) 6- 3 (رقمالجدوليشيربالوارداتيتعلقما
إنخفاضًاالوارداتمن" والتبغوالمشروباتالمأكوالت "نصيبنخفضاوقد. البصرة

الرئيسيةواألصناف. قليًالالربعمنأقلإلىالوارداتجملةربعمنقليًالأكثرمنطفيفًا
وقد. الكحوليةوالشاى، والمشروبات، ، والسكر، والتوابلالبن: كانتالمجموعةهذهفى

أربعةمنالسكروارداتزادتالمثالسبيلوعلى (مطلقةزيادةاألصنافهذهحققت
،1913 – 1912األعوامفىطنآالفعشرةإلى1895 – 1892األعوامفىطنآالف

.شعبىكمشروبالقهوةمكانيحتلالشاىطنًا، وأخذ85إلىطنًا13منوالشاى

:إنظرالتمور، تعبئةوصفعلىللتعرف561
AC. wratislaw, A Consul in the East (Edinburgh: William Blackwood and sons, 1924), pp.
150 – 155.

.113–111، ص1958–1864االقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىاالقتصادى، التطورحسن562
563 Great Britain, Accounts and Papers 1914 – 1916, vol. 75, "Baghdad".
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)6 – 3 (رقمجدول
العراقفىالوارداتألنصبةالمئويةالنسب

الزمنيةالفترة
المأكوالت

والمشروبات
والتبغ

المنسوجات
واألقمشة

األدوات
المنزلية

السلع
الرأسمالية

الخامالمواد
ونصف
المصنعة

1864 - 1865283053-.25
188732235510
1889 - 189522453621
1897 - 190323386618
1904 - 191124435914
1912 - 191323294831

.241، صنفسهالمصدر: المصدر

وال. قيمتهاجملة) 5/2 (خمسىمنأكثرإلىالوارداتمنالمنسوجاتنصيبوإرتفع
قلةأوقيمتهاهبوطإلى1913 – 1912أعوامفىوارداتهافىالحاداإلنخفاضيرجع

األدواتوتضمنت. ككلالوارداتقيمةفىالكبيرةالزيادةإلىيرجعحجمها، وإنما
،، والكيميائيات، والصابونالزجاجية، واألثاثواألوانى، المطبخأدوات: المنزلية

معينة،طبقاتمعيشةمستوىرتفاعانتيجةكبيرةبكمياتتستخدمأصبحتالتىواألدوية، 
.الغربىبالطابعاألذواقوتأثر

زكائبأيضًاتضمنت، بلفحسبالنقلومعداتاآلالتالرأسماليةالسلعتتضمنوال
فىالشديداإلرتفاعويرجع. التوالىعلىوالتمورالغالللتعبئةالخشبيةواألقفاصالخيش

والنقلالرىأعمالإلىاألولىالعالميةالحربعلىالسابقالعقدفىالوارداتتلكقيمة
.564الفترةتلكفىنفذتالتى

،الدباغة، والمعادن، ومواداألصباغ" المصنعةونصفالخامالمواد "خانةوتشمل
اإلنتاجكبيرة، فتنافسزيادةالنفطوارداتزادتوقد. البناء، والوقود، وموادواألخشاب
البريطانىاإلنتاجكان1913عامعند، ولكنالعراقسوقفىوالروسىاألمريكى

.الكتابهذامنوالخامسالرابعالفصلينمقدمة: إنظر564
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وتشمل. القريبةعبادانمصفاةمنجاءالذىالنفطمنالوارداتنصفيقدماإليرانى
جنيهألف72قيمتهامتوسطقليلة، بلغكانتالمستوردةالكمية، ولكنالغزلأيضًاالخانة

بالسلعاالستهالكيةالسلع، بمقارنةالعموموجهوعلى. 1913565- 1911فىإسترلينى
إالملحوظةزيادةيزدلمالوارداتمناألخيرةنصيبأنالجدولمناإلنتاجية، يتضح

.مباشرةالحربعلىالسابقةالسنواتفى

والتنميةالتجارة: التجارىالتبادلمعدل - 6

مبعثرة، ولكنهاسوريا، مادةفىالتجارىالتبادلمعدلصافىحولالمتاحةالمادةإن
األكبرالقسطيمثلكانالذىبالحريرتتعلقالمادةهذهمناألكبرداللة، والسلسلةذات
يوضحوكما. 566سورياصادراتإجمالىوثلثربعبين، ومابيروتصادراتمن

األربعيناتبينفيماتقريبًاوالشرانقالحريرسعر)، تضاعف7 – 3 (رقمالجدول
.الثلثبنحوالبريطانيةالصادراتأسعارمؤشراتنقصت، بينمااألولىالعالميةوالحرب

مثلتالتى (البريطانيةالقطنيةاألقمشةأسعارهبطت1880وعاماألربعيناتبينوفيما
أسعارأنذلكإلىنضيفأنويجب. الربععنيزيدبما) سورياوارداتنصفنحو

،1835567 - 1824األعوامبينفيماالضعفونصفالضعفينبمقداررتفعتاقدالحرير
القطنيةالمنسوجات، وأسعارالسدسبمقدارالبريطانيةالصادراتأسعارهبطتبينما

.الربعبمقدارالقطن، وغزلالثلثبمقدار

565 Great Britain, Accounts and Papers 1914, vol. 95, "Basra", and Sarah Shields, "An
Economic History of Nineteenth – Century Mosul," (Ph. D. Dissertation, Chicago University,
1986), p. 72.

.جنيهألف30متوسطهمابالموصلالغزلوارداتبلغت1914–1910الفترةوفى
).3–3 (رقمالجدول: إنظر566
:إنظر، الضعفونصفالضعفينواألربعيناتالثالثيناتبينفيماالشرانقسعرإرتفع567

=Gaston Ducousso, L'Industrie de la soie en Syrie et en Liban (Beyrouth): Impression
catholique, 1913), p. 108, and Chevallier, La Société du Mont Liban à l'époque de la
révolution industrielle en Europe, p. 225.
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)7 – 3 (رقمجدول
بيروتفىالتجارىالتبادلومعدلوالشرانقالخامالحريرأسعار

السنة
الحرير
الخام

/فرنك(
)كيلو

الشرانق
/فرنك(

)كيلو
المؤشر

)1880=100(

أسعارمؤشر
الصادرات
البريطانية

)1880=100(

أسعارمؤشر
المنسوجات

البريطانيةالقطنية
)1880=100(

معدل
التبادل

التجارى
×¾)100(

.م. غ160196.م. غ.م. غ183624
1839224.57913816357
.م. غ124148.م. غ.م. غ184122
1842242.84911413243
.م. غ112125.م. غ.م. غ184315.7
1845233.25611812747
18481.42510610824
18492.23910110639
18502.84910111249
18513.3589910859
18525.1899810891
18544.47710910671
18554.17210610368
18567.8137108105127
185710175112109156
18585.29110910683
18597.8137112112122
18615.69811110988
18626.7118117128101
18635.39312916872
18645.810214119072
18659.3163135171121
18667.813713917499
18679.3163131147124
186810175122132143
18698.3146121135121
18707.9139119128117
18728.1142131129108
18737.312813512795
18743.86712812052
18754.47712011864
18763.46011110854
18775.49510610790
18796.41129699117
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السنة
الحرير
الخام

/فرنك(
)كيلو

الشرانق
/فرنك(

)كيلو
المؤشر

)1880=100(

أسعارمؤشر
الصادرات
البريطانية

)1880=100(

أسعارمؤشر
المنسوجات

البريطانيةالقطنية
)1880=100(

معدل
التبادل

التجارى
×¾)100(

1880)5.7(100100100100
18815.1899693
18835.1899495
18845.910491114
18855.29187105
18866.711884140
18875.39383112
18884.3758390
4.1728585.م. غ1889
4.8848895.م. غ1890
4.8848895.م. غ1891
1892463.8678480
1893544.6818496
1894393.8677985
1895394.2747697
1896373.9687788
1897373.9687788
1898345.39376122
1899515.18980111
1900483.8679273
87.م. غ.م. غ190140
83.م. غ.م. غ190244
1903495.810283123
1904414.4778492

1905434.7828498
1906505.39389104
1907595.910493112
1908514.8849093
1909535.18987102
1910424.9869096
4.2749280.م. غ1911
.م. غ93.م. غ.م. غ.م. غ1912
.م. غ97.م. غ.م. غ.م. غ1913

.متاحغير. = م. وغتقديرية، األقواسبيناألرقام:عامةمالحظات
:إنظر، والشرانقالحريرإلىبالنسبة:المصادر
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Gaston Ducousso, L'Industrie de la soie en Syrie et en Liban (Beyrouth:
Impression catholique,1913) pp. 118- 112; Dominique Chevallier, La Société du
Mont Liban à l'époque de la révolution industrielle en Europe, Bibliothèque
archéologique et historique; t. 91 (Paris: Librairie orientaliste Geuthner, 1917),
pp. 227 – 233; Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban, pp. 129 –
135, and France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance
commerciale: "Dispatch of 29 May 1841"; "Trade Report 1842," vol. 3,
"Beyrouth,"Trade Report,26 July 1851," vol.6, "Beyrouth"1853 vol. 7
"Beyrouth" and "Dispatch of 2 November 1875; Delaporte to Waddington," vol.
9 (10 September 1879), "Beyrouth".

أواخرفىأخرىمرةبلغها، كماالقرمحربعقبالذروةالتجارىالتبادلمعدلوبلغ
بطيئًانتعاشهاكانذلك، وبعدالسبعيناتمنتصففىنقطةأدنىإلىهبط، ثمالستينات
.األولىالعالميةالحربحتىمنتظموغير

القمحبأسعارالخاصةالمادةسلسلةاألخرى، تشيرالصادراتبمنتجاتيتعلقماوفى
فيماالصعودنحومحدودتجاهاوجودإلى– الرئيسىالتصديرمركز – حلبفىوالشعير

هذهاستخدامالمضمونمنليس، ولكن568األولىالعالميةوالحرباألربعيناتبين
يقيسالذى) – 8 – 3 (رقمالجدولويبين. التصديرألسعاركمؤشرالمحليةاألسعار
وعلى. الدراسةموضوعالفترةفىواضحًاتحسنًا – حلبفىالتجارىالتبادلمعدالت

أعقابفىجاءت، ربماوالثمانيناتالسبعيناتفىنكساتهناككانتأنه، يبدوحالأى
.والستيناتاألربعيناتشهدتهالذىاإلنتعاش

والعام1882 / 1881العامبينفيماحلبمنالمصدرةالفرديةبالسلعيتعلقماوفى
أسعارمؤشراترتفعتا، ووالصوفوالقطنالغاللأسعارمؤشراتهبطت1913
فيمايافامنيأتىالذىالزيتون، وزيت، والبرتقالالسمسمأسعاررتفعتاكذلك. الجلود

التبادلمعدلأن، يبدوالعموموجهوعلى. 1913569و1877 – 1874األعوامبين
،حالأىوعلى. الكتابهذايعالجهاالتىالفترةخاللتحسنقدسوريافىالتجارى

.الكتابهذامن1ثانياً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر568
569 Kalla, "The Role of Foreign Trade in the Economic Development of Syria, 1831 – 1914,"
pp. 264 – 265.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة279

فىالكبيرالكسادمن – األولىاإلنتاجذاتالبالدمنغيرهامثل – سورياعانت
.السبعينات

)8 – 3 (رقمجدول
حلبفىالتجارىالتبادلمعدالت

مؤشرالسنة
الصادرات

مؤشر
الواردات

التبادلمعدالت
التجارى

وارداتمؤشرات
القطنيةالمصنوعات

18919311283115
18928910287101
1893831018295
1894931029198
1895961019597
18961011148999
1897951029393
1898979610192
189998999995
190010011289113
190110010992111
1902100100100100
190310511393120
190410610799102
190510810310597
190611510411098
19071159711891
190812110211891
190912510212391
191012810612192
191112410511992
191211810111782
191312310112286

Kalla, "The Role of Foreign Trade in the Economic Development of: المصدر
Syria, 1831 – 1914", p. 68.

.100 = 1902عامأنويالحظ
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الذى) 9 – 3 (رقمالجدولفىنرىمانحو، علىالعراقعلىنفسهالقوليصدقوقد
وال. وملحوظًامطردًاالتحسنيبدو، وهناالصادراتمنبالمائة60 – 50بينمايغطى
إرتفعتالعراقصادراتأسعارأنيبدوالسابقة، ولكنالسنواتعنأرقاملديناتتوافر

.كبيرةبنسبةهبطالمنسوجاتمنوارداتهاثمن، وأن570والستيناتالخمسيناتفى

)9 – 3 (رقمجدول
العراقفىاألسواقمؤشرات

الجلودالصوفالشعيرالقمحالتمورالزمنيةالفترة
مؤشرات

غير
سعرية

مؤشرات
أسعار

الصادرات
البريطانية

التبادلمعدالت
التجارى

)7/6×100(
1864-1871105683854376013544
69597012257.م. غ1872-18797575
1880-18876556513848529555
1888-18958353233271528859
1896-19037430412781518659
1904-19117071685687709275
1912-1913100100100100100100100100

.متاحغير. = م. غ
االقتصادى،والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىاالقتصادى، التطورحسن:المصادر

، و111و103، ص1958 – 1864
Albert Henry Imlah, Economic Elements in the Pax Britannica: Studies in

British Foreign Trade in the 19th Century (Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1958), pp. 94 – 98.

.100 = 1913 – 1912عامأنويالحظ

وعشية. والعراقسوريامنكلقتصادافىمهمًادورًاالخارجيةالتجارةلعبتوقد
فىدوالرًا12معًاوالوارداتالصادراتمنالفردنصيب، كاناألولىالعالميةالحرب

:إنظر، 1866 / 1865و1862 / 1861بينفيمابالمائة20–10بينتراوحتبنسبةالتمورأسعارإرتفعت570
Great Britain, Accounts and Papers 1867, vol. 67, "Basra".

شك، والالسويسقناةفتحبعدأفضلأسواقاً، لتوفرأضعافستةإرتفعتالتمورأسعارأنجيرى، ذكر1878عاموفى
:إنظركبيرة، مبالغةذلكفىأن

Grattan Geary, Through Asiatic Turkey: Narrative of a Journey from Bombay to the
Bosporus, 2 vols., Franklin Square Library; no. 34 (New York: Harper and Brothers, 1878),
vol. 1, pp. 103 – 104.
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بمصر، ولكنهاالخاصةاألرقامعنتقلأرقام، وهىالعراقفىدوالراتوعشرسوريا
نحوسوريافىالوارداتبلغتوربما. 571، وروسيا، واليابانتركيا، واليونانبأرقامتقارن

عالية، ولعلنسببالمائة، وهى8، والصادراتالقومىاإلنتاجإجمالىمنبالمائة15
.اإلرتفاعمننفسهالمستوىعلىكانتالعراقأرقام

مسئوليةتتحملكانتالزراعة، فقدفىللنموالمحركدورالخارجيةالتجارةولعبت
فىالحريرإنتاجوسوريا، ونموالعراقفىالغاللزراعةفىالتوسععنمباشرة

وتقدمت. والموانئالحديديةالسككأقامالذىاألجنبىالمالرأسإجتذبتكما. 572لبنان
.573الحريرمعاملبإقامةاألمامإلىخطوةلبنانفىالعمليةهذه

الحرفمنكبيرًاجانبًادمرتعكسيًا، حيثالتجارةتأثير، كانالصناعىالقطاعوفى
السلعإلىالمستهلكينأذواقبتحولمباشرةغيرالمنافسة، أوخاللمنمباشرةاليدوية

فعلتمانحوعلىالمعلمدورتلعبلمالتجارةأنذلكإلىأضف. الغربىالطابعذات
.أخرىميادينإلىنقلهايمكنالتىالمهاراتتطوراألخرى، ولمالبلدانبعضفى

واستثمر. أساسيةبصفةاألجانببهاقامالتجارةإليهاحتاجتاالتىالمعاونةوالخدمات
وأخيرًا، لم. األخرىاالقتصادفروعفىالتجارةعننجمتالتىاإليراداتمنالقليل
علىتأثيرهاظلجميعًااألسبابولهذه. للوارداتبدائللتقديمالمحليةالصناعةتحفز

.574بعدهاوماالدراسةفترةفىمحدودًااالقتصاد

571 League of Nations, Statistical Yearbook, 1928 (Geneva: The League, 1929).
.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر572
.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر573
:إنظرالتفصيلية، المعالجةمنللمزيد574

Issawi, The Economic History of the Middle East and North Africa, pp. 41 – 43; Labaki,
Introduction à l'histoire économique du Liban, pp. 303 – 343, and

279و205–167، ص1958–1864االقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىاالقتصادى، التطورحسن
–291.
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سوريا: أوالً

)حلب (إسكندرونةتجارة - 1

)10 – 3 (رقمجدول
)حلب (إسكندرونةتجارة

الزمنيةالفترة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

1775341366Guys, Esquisse, p.
155.(1(

1776 - 178771109Masson, xviiie siècle, p.
16.(2(

للشرقاالقتصادىالتاريخ1784102113
.)3(36األوسط، ص

178759152
Charles-Roux, Les
Echelles de Syrie, p.
196.(4(

1783 -1792(*)250139Guys, Esquisse, p. 155.
.نفسهالمصدر12562(*)1822 – 1815
1824)100()60()70()50(CC Alep, vol. 28.(5(

.نفسهالمصدر182522015010893
.نفسهالمصدر1830299181312
.)6(71، صباورنغتقرير1912)36(972)110((*)1835
1835 - 18404943Guys, Esquisse, p. 155.
1837180165222FO 78/341.(7(

1841 – 1846(*)32-39Guys, Esquisse, p. 155.
184214212FO/593.
)227142211061036Guys, Statistique.(8؟1844

184734430930802038CC Alep, vol. 31.
.121041Guys, Esquisse, p. 16ظ25214334األربعيناتآخر

1851(*)324146FO 78/1221.
.FO 78/1389؟185216522
.نفسهالمصدر1853188263
.نفسهالمصدر1855685445271
.نفسهالمصدر1856482300410
1857344206263A and P 1866, vol.

69.(9(

18585343465136420116FO 78/1452.
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الزمنيةالفترة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

.نفسهالمصدر1859468385
.نفسهالمصدر1860457306
.نفسهالمصدر18611032312
1862555380A and P 1867, vol. 67.
.نفسهالمصدر1863784636
.نفسهالمصدر18642081161769995
.نفسهالمصدر1865135312501359375250
.نفسهالمصدر186612761203953961230
18701816708CC Alep, vol. 35.
.نفسهالمصدر1871147686034660
1871775284A and P 1872, vol. 57.
1872151694028780CC Alep, vol. 35.

18721043)800(424FO 78/3070; A and P
1879, vol. 72.

.نفسهالمصدر1090)500(18741161
18751346)400(880A and P 1879, vol. 72.
.نفسهالمصدر776)200(1876978
.نفسهالمصدر1877514421
.نفسهالمصدر187822501390369109979326
187917761131252100439225A and P, 1880.
1880127779217983641183A and P, 1881.
18811703101526889454193A and P, 1882.
18821664951201104349239A and P, 1883.
1885155881023999841122A and P 1887, vol. 86.
18861671890229102248157A and P 1888, vol. 103.
.نفسهالمصدر1887161987820788586150
188816939251981052178144A and P 1890, vol. 77.
.نفسهالمصدر1889176596220398195191
1890171695115569646148A and P 1983/94, vol.

91.
.نفسهالمصدر18911800102719273645149
18921800106811786668123A and P 1894, vol. 88.
.نفسهالمصدر1893188391318293373138
1894182988516495269117A and P 1897, vol. 94.
.نفسهالمصدر1895141383568107760203
18961659814104113187245A and P 1898, vol. 99.
.نفسهالمصدر189720511034123113698234
18982332136110995947206A and P 1900, vol. 96.
189921641159111931109163A and P 1901, vol. 85.
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الزمنيةالفترة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

19002082999981185113186A and P 1902, vol. 110.
1901242912741211220118167A and P 1903, vol. 79.
19022337128812296199146A and P 1904, vol. 101.
1903240413411161322140183A and P 1905, vol. 93.
1904217011211411561118172A and P 1906, vol. 129.
.نفسهالمصدر1905248713101471393102221
1906239411891361466113257A and P 1908, vol. 116.
.نفسهالمصدر190723261198173144895224
19081891907191146782221A and P 1910, vol. 103.

190922261063215130973195A and P 1912/13, vol.
100.

.نفسهالمصدر19101399548171130125189
19111145445121104414178A and P 1913, vol. 73.
.نفسهالمصدر1912121057388102020133
19139303656293210141A and P 1914, vol. 95.

.تقديريةاألقواسبيناإلسترلينية، واألرقامالجنيهاتبآالفاألرقام
متوسط(*)

.والوارداتالصادراتمجموع(**)
)1(Henri Guys, Equisse de l'état politique et commercial de la Syrie (Paris: [s.

n.], 1862.(
)2(Paul masson, Histoire du commerce français dans le Levant au xviiie siècle

(Paris: Hachette, 1911.(
)3(Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914

(Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1966.(
)4(François Charles – Roux, Les Echelles de Syrie et de la Palestine en xviiie

siècle (Paris: Geuthner, 1928.(
)5(CCتعنى :France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance

commerciale.
)6(John Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to

Lord Viscount Palmerston (New York: [n. pb.], 1972.(
)7(FOتعنى :Great Britain, Public Record Office, Foreign Office.
)8(Henri Guys, Statistique de Pachalik d'Alep (Marseilles: [s. n.], 1853.(
)9(A and Pتعنى :Great Britain, Accounts and Papers.
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بيروتتجارة - 2

)11 – 3 (رقمجدول
بيروتتجارة

السنة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف
18242519CC Beyrouth, vol. 1.
.نفسهالمصدر18252367516054
.2، جنفسهالمصدر18261121456801925
18272035414949Guys, Esquisse, p. 229.
.نفسهالمصدر18334485323539
.نفسهالمصدر183448068323108
.نفسهالمصدر18354826728365
.نفسهالمصدر1836660111362107
.نفسهالمصدر18374708225468
1838617403Chevallier, Société, p. 196.(1(

1841790123615109Guys, Esquisse, p. 229.
.نفسهالمصدر1842113613664080
.نفسهالمصدر1843886672
.نفسهالمصدر1844977179634123
.FO 78/1580، ونفسهالمصدر1845872208116641756

1846631350151403765Guys, Esquisse p. 229, and
FO 78/1580.

18473665352347FO 78/1580.
)كذا(

.نفسهالمصدر184838130424015
1849914135716116CC Beyrouth, vol. 6.
.5، جنفسهالمصدر185099741925671950300
.7، جنفسهالمصدر185189528718363123269
185283427215181153321FO 78/1117.
185395422614787442252FO 78/1298.
.نفسهالمصدر1854838261105630
.نفسهالمصدر18551430455156597
18561370519160843FO 78/1149.
18571618276161467FO 78/1539.
.نفسهالمصدر185843331
.نفسهالمصدر18593628
18603643FO 78/1586.
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السنة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

186174143234011FO 78/1670.
18621861)500(6411251334CC Beyrouth, vol. 7.
.8، جنفسهالمصدر)250()600(1863
1866490A and P 1872, vol. 58.
.نفسهالمصدر1867544
.نفسهالمصدر514)1100(1868
.نفسهالمصدر580)1200(1869
.نفسهالمصدر617)900(1870
.نفسهالمصدر18711240556530
18721158590282699A and P 1874, vol. 66.
18731323697FO 78/3070.
.نفسهالمصدر1874563
.نفسهالمصدر1875472440
.نفسهالمصدر18761194635919
.نفسهالمصدر1877724450
1878709A and P 1879, vol. 72.
1879770A and P 1880.
1881752A and P 1883.
.نفسهالمصدر1882919
18841082848A and P 1887, vol. 86.
.نفسهالمصدر18851170733
18861030A and P 1888, vol. 103.
.نفسهالمصدر1887994
18882088959A and P 1893/94, vol. 91.
18891136)900(A and P 1890, vol. 77.
18902588A and P 1893/94, vol. 91.
.نفسهالمصدر18911057
.85، جنفسهالمصدر189228001260
.88، جنفسهالمصدر1893968
.94، جنفسهالمصدر18942052894720
.نفسهالمصدر1895152078013565218496
.88، جنفسهالمصدر1896172082415879721602
.103، جنفسهالمصدر1897158875812078140616
.96، جنفسهالمصدر1898140371411572424575
.85، جنفسهالمصدر1899158084892105239850
.110، جنفسهالمصدر190013528026160531446
.نفسهالمصدر190115458958154118420
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السنة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

.101، جنفسهالمصدر190213407147573139577
.128، جنفسهالمصدر190312597506469283531
.نفسهالمصدر190414268755595476780
.93، جنفسهالمصدر1905153895448924115701
.117، جنفسهالمصدر19061698984851020127765
.98، جنفسهالمصدر190716948201301029160770
.103، جنفسهالمصدر19081693710145919175638
.96، جنفسهالمصدر19091656665130792110568
.100، جنفسهالمصدر1910215393415082371672
.نفسهالمصدر1911192090213055141432
.95، جنفسهالمصدر1912149874912152632424
.نفسهالمصدر19132175101563114

.تقديريةاألقواسبيناإلسترلينية، واألرقامالجنيهاتبآالفاألرقام
)1(Chevallier, La Société du Mont Liban à l'époque de la révolution industrielle

en Europe.
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دمشقتجارة- 3

)12 – 3 (رقمجدول
دمشقتجارة

السنة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف
1880315177A and P 1883.
.نفسهالمصدر1882459218443
1884368307A and P 1884/85, vol. 78.
188571237962365947A and P 1887, vol. 86.
1886626292702891049A and P 1888, vol. 103.
.نفسهالمصدر1887398201463411346
1888611234673381442A and P 1890, vol. 77.
.نفسهالمصدر1889671354644531750
1890526223582161512A and P 1893/94, vol. 91.
.نفسهالمصدر1891542239723581814
1892611271634251713A and P 1894, vol. 88.
.نفسهالمصدر1893678285524571710
1894615237564011711A and P 1895, vol. 100.
1898675314353021415A and P 1899, vol. 103.
190185530529307521A and P 1905, vol. 93.
.نفسهالمصدر1902776232303072621
.نفسهالمصدر1903825280243873415
1904784264284053927A and P 1908, vol. 116.
.نفسهالمصدر1905872279243863830
.نفسهالمصدر1906920307296434045
1907929322296393950A and P 1910, vol. 103.
.نفسهالمصدر1908852290366574051
19099693114910056344A and P 1912/13, vol. 100.
.نفسهالمصدر1910950253449808147
.نفسهالمصدر1911926260469669348

.اإلسترلينيةالجنيهاتبآالفاألرقام
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يافاتجارة- 4

)13 – 3 (رقمجدول
يافاتجارة

السنة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

184165CC Beyrouth, vol. 5.
.نفسهالمصدر184252
184352Guys, Esquisse, p. 3.
.نفسهالمصدر1849229
1850237CC Beyrouth, vol. 5.
.نفسهالمصدر1851303
185315FO 78/963.
1857123FO 78/1296.
1858101FO 78/1387.
185950FO 78/1449.
1860117FO 78/1537.
1863200A and P 1864, vol. 61.
18731382524724FO 78/3070.
.نفسهالمصدر18741142720821
.نفسهالمصدر18751111925861
.نفسهالمصدر18762313743631
.المصدرنفسه1877199301197
1879231188A and P 1880, vol. 74.
1880219227A and P 1881.
1881246249A and P 1882, vol. 71.
1882281280A and P 1883.
1884271117A and P 1884/85, vol. 78.
18852885213324A and P 1887, vol. 86.
18862414612026A and P 1888, vol. 103.
.نفسهالمصدر18872324018642
18882534620450A and P 1889, vol. 81.
189128822401100A and P 1893/94, vol. 91.
18923435025872A and P 1894, vol. 88.
18933505333370A and P 1895, vol. 100.
18942734328653A and P 1896, vol. 89.
.نفسهالمصدر18952762928341
18962562837356A and P 1898, vol. 99.
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السنة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

.نفسهالمصدر18973073230960
18983223130761A and P 1899, vol. 103.
18993903531666A and P 1901, vol. 101.
19003823826577A and P 1902, vol. 110.
.نفسهالمصدر19014264027875
19024063620370A and P 1904, vol. 101.
19034403832290A and P 1908, vol. 116.
.نفسهالمصدر19044734329592
.نفسهالمصدر190536345368114
.نفسهالمصدر190666065500145
190780974484160A and P 1911, vol. 96.
.نفسهالمصدر190880380556164
1909973321561158A and P 1912/13, vol. 100.
.نفسهالمصدر19101002129636173
19111170146711185A and P 1914, vol. 95.
.نفسهالمصدر19121090155774190
.نفسهالمصدر19131313170745200

.اإلسترلينيةالجنيهاتبآالفاألرقام

عشرالثامنالقرنفىحلبتجارة-5
575

منتستمدوالتى، حلبفىالتجاريةللوكالةالخاصةوالطبيعةاألهميةإلىقبلمنأشرنا
التىالرئيسيةوالقوافل. بعيدةمسافاتعلىبعضهايقعالتىاألخرىالمناطقمععالقاتها

منيحملونوهم. ، وبغدادبكر، والموصلديارقوافلهىمنهاتخرجأوحلبإلىتأتى
حلبإلىيقصدونها، ويحملونالتىاألسواقفىبيعهايمكنالتىاألوروبيةالبضائعحلب
والموصلبكرديارأنذلكإلىأضف. إنطالقهممناطقمنوالمصنوعاتالخامالمواد
وغرب، وشمالوالقفقاسأرمينيامع – حلبلمصلحة – الوسيطدورلعبتوبغداد
حلببينعملتالتىالقوافلألنذلك. وهندوستان، الفارسى، والخليج، والعراقفارس

575 "Annex VII, note sur les relations d'Alep avec l'intérieur de l'Asie," in: Charles – Roux,
Les Echelles de Syrie et de la Palestine au xviiie siècle, PP. 200 – 202.
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واريفان، وفانوأرضروم، وبتليسبكردياربينتعملالتىبتلكتتصلكانتبكروديار
تسيرالتىبالقوافلتتصلكانت، فقدوالموصلحلببينسارتالتىالقوافلأما. وتفليس

حلببينعملتالتىوالقوافل. ، وطهران، وتبريز، وهمذانواروميه، الموصلبين
والبصرة،بغدادبينعملتالتىالنهريةاألخرى، والقوارببالقوافلتصلتاوبغداد، 

الهندى، وخليج، والمحيطالفارسىالخليجإلىالكبيرةبالسفنتنقلالبضائعكانتحيث
.البنغال

القرنمنالثانىالنصفخاللالبصرةفىوكيلالفرنسيةالشرقيةالهندلشركةوكان
أيضًا،وكيلاإلنكليزيةالشرقيةالهندلشركةكانتقدير، وكذلكأقلعلىعشرالثامن
مدراسمنحتىبومباى، أوأوسوراتمنالبصرةإلىاإلنكليزيةالسفنوجاءت
.وكلكتا

يتعلقماففىسريعة، أومنتظمةمواصالتكفلتقدالتجارةحركةأننفترضأاليجب
الرحلةزمن، كانلهندوستانوالشرقيةالغربيةوالسواحلالبصرةبينالبحريةبالصالت

بمثلتحيطالتىالمالبساتمنالعديدعلىيتوقفالموسمية، ومداهاالرياححسبيتحدد
البريةالتجارةلهتعرضتمامدىنتبينأننستطيعولكننا. الطويلةالبحريةالرحلةهذه

رحاهادارتالتىالفارسية – التركيةالحروب، بسببإضطرابمنحلبفىالمتمركزة
الحروبالتحديد، ومنوجهعلىالفارسىالخليجإلىالقفقاسمنالممتدةالحدودعلى

.األفغانية – الفارسيةالصراعاتمنحتى، أوبعضهمعلىالفرسقسمتالتىاألهلية
.ذلكعلىالكثيرةاألدلةقدمناوقد

...فارسإلىالمتجهينلألوروبيينمحطةحلب، كانتالبضائعإلىوبالنسبة

حلبفىالفرنسىالقنصلواآلراء، فكانوالمعلوماتللمراسالتقناةأيضًاحلبوكانت
اإلرسالياتكانت، كمافارسفى– وجدواإن – عمالئهاإلىالشركةمنبالرسائليبعث

ترسلهاكانتالتىالرسائلالمنتظمة، وكذلكغيربرسائلهاتبعثالكاثوليكيةالتبشيرية
مراسالتترسلأنالنادر، فمنكلوعلى. البصرةفىممثلهاإلىالشرقيةالهندشركة

طريقهوالطبيعىالطريقكان، إذالطريقهذاعبرهندوستانفىوكاالتناإلىالشركة
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البحر – السويسطريقحققالقرنمنالثانىالنصفوخالل. الصالحالرجاءرأس
أخباريجمعونحلبفىقناصلناكانماالصدد، وغالبًاهذافىالفائدةبعضاألحمر
...فرساىإلىوينقلونهافارس

علمعلىيظل، أنحلبفىالفرنسىالقنصلفرساى، بفضلفىالبالطاستطاعثمومن
للنشاطظهورأولمنبينة، وعلىالفارسىالخليجفىاإلنكليزىالتجارىبالنشاط

الساحل: الفارسىالخليجساحلىإلىالهندمنالموجهوالعسكرىالسياسىالبريطانى
الفرنسيةاإلنكليزية، والحربالسبعالسنواتحرب، وخاللالفارسىوالساحلالعربى

حدثلمااألولىاألنباءنفسهالطريقعنالفرنسىالبالطإلى)، وصلت1783 – 1778(
وتيبوعلىحيدرمثلالهنودوأعدائهماإلنكليزبينأوواإلنكليزالفرنسيينبينالهندفى

.صاحب

والمدنفارسوالهند، وبينالبصرةبينالتجاريينالوسطاءعادةاألرمنالتجاروكان
واألخبارالمعلوماتنقلسبيلهيأوا، كماحلبصوبالقوافلمنهاتنطلقالتىالتركية

البالطيعينوأحيانًا. مصادرهطريقعنحلبفىالفرنسىالقنصلإلىتصلكانتالتى
.وإيرانوالعراقالهندفىواألعمالبالتجارةمعرفةلديهمممنأفرادًاحلبلقنصلية
 –1768يونيو / حزيرانفىحلبفىقنصًالعينالذى – بردرياوبيدوركانولذلك
...البصرةفىالفرنسيةالشرقيةالهندلشركةسياسيًاوكيًال

1825، عامدمشقتجارة-6
576

، لكونهاوفلسطينسوريافىالبارزةالتجاريةالمدينة– موقعهابفضل – دمشقتعتبر
.العرببالدوجميعوالصينوفارسالشرقيةالهندجزرلبضائعالتجارىالمستودع

جميعفىيباعوالقطنيةالحريريةالمنسوجاتمنيتكونالذىالكبيرالصناعىوإنتاجها
دمشقإلىالناسيأتىاإلمبراطورية، هذهأرجاءمختلفومن. العثمانيةالدولةأنحاء

.الفرنسيةالمنتجاتوكذلكمنتجاتهاليشتروا
576 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, Beaudin,
Mémoire sur le commerce de Damas, 20 January 1826, (Alep), vol. 18, 1825 – 1829.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة293

إلىالتجاريةالقوافلجلبتهاالتىالبضائعقيمة" التجارىالتقرير "، قدرنفسهالعاموفى
األوروبىالشيتإدخالقبل: "قائًال، ويمضىفرنك18.528.000بـالصحراءعبردمشق

منالهندىالغزلواستورد. شخصألف20تستخدمدمشقورش، كانتالمشرقإلى
الفقر، ووصلفىالسكان، وغرقالنصفبمقداراآلننقصتالصناعةهذهولكن. بغداد

".الصفرإلىجودةاألقلالصوفيةالمنسوجاتاستهالك

اإلنكشاريةبيناألهليةالحرب، مثلدمشقلمصلحةبحلبحلتالتىالكوارثوجاءت
المدينةدمرالذىالزلزال: كلهذلكمنالباشا، وأهمعلىاإلنكشاريةتمرد، ثمواألشراف

نقلواالذينواليهودواألرمناألتراكالتجارمنكبيرعددحلبهجرفقد. الجميلة
.دمشقإلىتجارتهم

اآلنجدًا، ولكنهاضئيًالدمشقفىاألوروبيةالمنتجاتتصريفقليلة، كانسنواتومنذ
عبرالساحلمنإليهاتردالتىالبضائعكانتولما. السلعلتلكاستهالكًاسوريامدنأكبر

السلعهذهجلبإلىدمشقسعتأسواقها، فقدفىالطلبلمواجهةكافيةغيربيروت
األوروبية،والمصنوعاتالمستعمراتمنتجاتومصر، ومنوأزميرإستانبولمنبكلفة
الصناعأنملموسة، غيرزيادةتكاليفهازيادةإلىأدىممابرًاتنقلالبضائعتلكوكانت

بكلفةأزميرمنالمجلوبوالقرمزبالغزلورشهميمدواأنيفضلوندمشقفىالحرفيين
يجلبونهماقيمةيسددونفهم: اآلتية، لألسباببيروتعبرأوروبامنيأتىماكلفةتفوق
ماثمننقدًايدفعواأنعليهمكانينتجونها، بينماالتىبالمصنوعاتمقايضةأزميرمن

.بيروتبطريقمباشرةأوروبامنتردسلعمنيشترونه

القطنية،، واألقمشة، واألصوافالقالنسمثلاألخرىالسلععلىنفسهاألمرويصدق
يبيعونالذينومصروإستانبولأزميرتجاريفضلعامةوبصفة. والحرير، والمطرزات

يتقاضوا، أنوالصينوالهندوفارسبغدادإلىلتصديرهادمشقتجارإلىالثمينةالبضائع
وبغداد،فارسمنالمجلوبالتبغعلىالباقىبنقدًا، ويحصلوابضائعهمقيمةربع

السلعمنوغيرهاوالكشمير، واللؤلؤ، والسيوفالقطينةالهندى، والمنسوجاتوالموسلين
.وإستانبولوأزميرمصرألسواقالمالئمة
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تبدىأنصيداأوبيروتفىنشاطهاتمارسالتىالفرنسيةالشركاتإحدىوتستطيع]
المحليةالسلعمقابلدمشقإلىاألوروبيةالبضائعمؤقتة، فتبيعخسارةلتحملاستعدادًا
.[والهندية

،عتباراتالعدةأهميةأكثرصيداأعتبرفإننى، دمشقميناءاآلنتعدبيروتأنورغم
،دمشق – بيروتطريقمنأكثرلالستخدامدمشق – صيداطريقيصلحالسنةفطوال
الخانفىشيئًا، وبخاصةتكلفالالتجارةمعقولة، ومخازنفيهاالسكنوأسعار

تركيا،فىوقوعهايكثرالتىالكوارثفىاألخطارمنمأمنفىأنها، كماالفرنسى
فيهاالحياة، وتكاليفبيروتفىقيمتهاثلثتتكلفصيدافىالحيوانيةوالمنتجات
بعيدًامراسيهاتلقىجودة، والسفنبيروتمرفأيماثلصيدامرفأأنوأعتقد. منخفضة

.كلفةوأقلسهلةالمدينة، والموصالتعن

1827، عامبيروتظهور-7
577

:علىالدليلأقيمأنالتقريرهذافىسأحاول... 

.مؤكدةبصورةبيروتفىوجودهادعمتالتجارةأنأ.
أجنبىأىفىحاكمهامحصنة، يرتابمدينةمجردطويلوقتمنذيعدعكاميناءأنب.

.أراضيهإلنتاجالوحيدالمحتكريكونأنيريدألنهفيهايستقر
يحتاجالتىالمصادريقدميعدتصورها، ولميمكنالبدرجةتدهورقدصيداميناءأنت.

.الفرنسيونالسفنوأصحابالتجارإليها

مرفئها، وثراءموقعها، وجودةبفضلكبيرةتجاريةإمكاناتذاتدائمًابيروتكانت
مستمرةبصفةفيهاينازعهموكانالجبلألمراءإقطاعًاطويلةلفترةكانتسكانها، ولكنها

مناألجانبتمكينعدمأساسعلىدعاواهمقامت، الذينالعالىوالبابالباشاوات
منالفرنسيونالتجارنسحباعندماإالأهميةذاتبيروتتجارةتصبحولم. فيهااإلقامة

577 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Memorandum
on Trade of Beirut," 15 January 1827, (Beyrouth), vol. 1, 1821 – 1828.
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الجزارمصر، وكانعلىالفرنسيةالحملةزمن– سوريافىمواقعهمآخر – طرابلس
رتفاعاتأثيروتحت. سنواتببضعذلكقبلعكالباشاويةتابعةالمدينةجعلقدباشا

منيشترونهاالسلعتلكتجاراألخيرة، بدأالحربخاللاألوروبيةالبضائعأسعار
الرنكا، ولكنهممعاألولىتصاالتهمابدأتثمومن. إليهاالتجارةتحملهمالتىاألماكن

األخطاربرًا، بعدبضاعتهممنها، لينقلواالخصوصوجهعلىوأزميربإستانبولتصلواا
سفنعلىحملهامنمنعتهموالتىالمتحاربةالقوىجانبمنالمالحةلهاتعرضتالتى

.محايدة

إلىيتطلعونالتجارأولئكجعلتاوالخبرةالممارسةعلمية، فإنأصولللتجارةكانولما
أمامهمالموانئفتحفورأخرىمرةأوروباإلىتجهواااألصلية، والمصادرإلىالرجوع

،وجنوى، وليفورنهمارسيليا، أسواقمعمباشرةصالتأقامواثمومن. السلمتحقيقبعد
تلكفىعليهاالطلبلتوافرتبعًاالمحليةمنتجاتهمإليهايرسلونالتىوترييستا، ومالطا، 
مواطنيهممثلواحيثأوروبافىاإلقامةحدإلىالسوريينالتجاربعضوذهب. األسواق
...بلغتهممعهمالتعاملبميزةوتمتعوا

والمقاييسالموازيننسبتمامًايدركالمنسوريافىنجد، الكلهلذلكونتيجة
التنزيالتعلىصفقاتنا، أوشروطعلىالتجارية، أوعاداتناعلىيطلعمنالفرنسية، أو

حكومةتمنحمعينةبضائعثمةأنيعرفونالمنالمختلفة، أوالمبيعاتعلىتعطىالتى
تاجراليوميستطيعأنبمكانالصعوبةمنيصبحوهكذا. لتصديرهاالجوائزفرنساملك

مختلفبدقةيعرفون، الذينالقومأولئكمننفعًايحققأنفرنسيةسفينةربانأوفرنسى
هذهطالعاكانإذاولكن. لهاثمنًايدفعوهأنعليهمماتمامًا، ويعلمونالسلعأنواع

بمصالح– األمربدايةفى – ضارًامصنوعاتناأسرارعلىالتجارمنالصغيرةالجماعة
المنتجاتبيعلمصلحةعتبارهايمكنأنه، إالالمشرقفىالمقيمينالفرنسيينبعض

، وطدبيروتسكانتجارةتساعانتيجةأنهالقارئيالحظوسوف. لمملكتناالصناعية
عاموقبل. ذلكوراءمنالمنافعبعضوحققواالمدينةهذهفىمركزهمالفرنسيونالتجار
تعدبيروتأنالميناء، غيرهذافىواحدأوروبىتاجرهناكبعدها، كان، وحتى1814

تأسيسإنالقولنستطيعالهنانشاطًا، ومنالتجارية) السورى (الساحلموانئأكثرمن
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ترجعاألهميةتلكبروزفبداية. أهميتهابيروتمنحالذىهواألوروبيةالتجاريةالبيوت
إلحاقمنسنواتبضعبعدحدثالوالية، ومامنالفرنسيونفيهطردالذىالوقتإلى

البيوتمنيشترون– الوقتلبعض – استمروادمشقتجارأنعكا، علىبواليةبيروت
...فحسبببطءتنتشربيروتفىالعربالتجارمعامالتولكن. طرابلسفىالفرنسية

جانبمنالفرنسيونالتجارلهايتعرضالتىالمنافسةقوةمدىالقارئيدركوسوف
، وضعتالغرضولهذا. وإمكاناتهمأعدادهممقارنةخاللمنوالمحلييناألجانبالتجار

نجمية، وعالمةالحجمكبيرةصفقاتفىيتعاملونالذينأولئكأمامنجميتانعالمتان
إلىفتشيراألخرىاألسماءأما. حجمًاأصغرصفقاتفىيتعاملونالذينأمامواحدة

.محدودًانشاطًايمارسونالذينأوالسوقمناإلنسحابإلىطريقهمفىهمالذينالتجار

، وخمسةنجمتانأمامهم) المسلمينأى (األتراكمنخمسةإلىاألسماءقائمةوتشير]
منهمإثنانالنمساويينمنواحدة، وأربعةبنجمةوخمسةبنجمتينستةمنهممسيحيًاعشر

،بنجمتينواحدوروسىواحدة، بنجمةواحدة، وبريطانيانبنجمةواآلخرانبنجمتين
أوروبا،معتتعاملتجاريًابيتًا34عددهميكونوبذلك. [نجمةدونواحدوسردينى

نطاقفىاألخرىالبيوتبعضهناكأنذلكإلىأضف. فرنسامعرئيسيةوبصفة
.مارسيليامع، تتاجركسروانفى، وبخاصةبيروت

قدالتجاريةاألعمالأنسنجدهلفرنسا، ترىمععكاباشاويةتجارةعائداتقارناوإذا
أوبصورة – ظلحجمهاولكن. نتقالامجردأخرىإلىأيٍدمننتقلتاموقعها، وغيرت
1784عامنشرتالتىالمذكرةفىنجدأننافى، ريبعليه ؟ الهوماعلى – بأخرى

1.198.403قيمتهابلغت) وعكاوصيداطرابلس (سوريامعالتجارة، أنالمشرقعن

،1802يناير / الثانىكانون28مذكرةوفى . 578للصادرات1.604.000و، للوارداتليرة
فرنكمليون1,8بوصادراتهافرنكالمليونونفبمليونصيداوارداتقدرت

إلىبالنسبةالتاليةالنتائجتوضحسنواتثالثمدىعلىالشخصيةومالحظاتى

.Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 31 – 37: إنظر578
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منحالبأىتتدهورلمبيروتتجارةأنقبلمنذكرتهماصحةذلك، ويؤكد579بيروت
...1784عاممنذاألحوال

1838، عامبيروتتجارة-8
580

8والفرنسية، بالحمايةتتمتعأوفرنسية11بينهاتجاريًا، منبيتًا67اآلنبيروتفى

.والمسلمينالمسيحيينمنالبالدألهالىبيتًا34ومختلفة، جنسياتمن14وإنكليزية، 

،1837عامعنماليينأربعةبمقدار، فزادتفرنك15.329.824الوارداتقميةوبلغت
لمسلفىكانولما. نفسهابالنسبةبدورهازادت، وقدفرنك10.069.047الصادراتوقيمة
، ألنحذوهحذوتالبريطانية، فقدالبواخرعلىشحنتالتىالعملةقيمةتقاريرهفىيدرج
دولتزاولهاالتجارةهذهأن، كمابمكانالصعوبةمندقيقًاتحديدًاالرقمهذاتحديد

كلعلىفرنكألف600بـ1838عامالمصدرةالعملةقيمةيقدرحالأىوعلى. مختلفة
.شهركلبيروتتغادرإنكليزيةباخرة

ترجعالزيادةمنها، وهذهالوارداتفاقتفرنساإلىالصادراتأنالقارئيالحظوسوف
والذينالفرنسيينمارسيليالتجارالمدينونالسوريونالتجارأرسلهاالتىالشحناتإلى

.السابقةالسنواتمنذعليهممابعضيسددواأنعليهمكان

.خاصةداللةذاتزياداتوجودإلى1838عامبيروتتجارةتشيرالذلكعداوفيما
تنجمقدالتىاألحداثوخشيةالسائدةالظروفبسببالراهنالوقتفىراكدةفاألعمال

المستحقةالمبالغتحصيلفىصعوباتاألوروبيونالتجاريواجهمعلومةوألسباب. عنها
.فرنكمليونىعلىيزيدبماتقدروالتى، الجبلأوبيروتفىسواءلهم

فىوفرةحققتالغاللمحاصيل، ولكنبيروتفىالعامهذاضعيفالحريرومحصول
.كلهاسوريا

.الفصلهذامن2أوالً، النصالقسم: إنظر579
580 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Trade," 20 June 1839, (Beyrouth), vol. 2, 1836 – 1840.
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1860–1830، بيروتوظهورالبريطانيةالتجارة-9
581

تدهورًاسوريامعبريطانياتجارةعشر، تدهورتالثامنالقرنمنالثانىالنصففى
2بتاريخإستانبولفىالبريطانيةالقنصليةأعدتهتقريرالوضعهذاوصفوقد. حادًا

 :582فيهجاءالمشرقفىقنصليةخدمةإقامةحول1831ديسمبر / األولكانون

القسطنطينيةموانئمنالرئيسيةعملياتهاالخارجيةالتجارةتركيا، تمارسفى"
أكبرالماضىالقرنمنتصفقبلكانتالتى، وحلب... واإلسكندريةوأزمير
بدأتوقد. التجاريةالناحيةمنأهميةأقلمكانًااآلنتركيا، وأصبحتفىمركز

بحلالمشرقشركةقامت1792عاموفى. المذكورةالفترةبعدتتدهورالتجارة
كانالقنصلأناألمر، وحقيقةقبلمندعمتهاطالماالتىالمحترمةالمؤسسة

فىتاجرًا28قبلمنيوجدكانالمدينة، بينمافىالمقيمالوحيداإلنكليزىالرجل
البريطانيةالبضائعمنحاجتهاعلىسوريامدنالتجارية، وتحصلالوكالةهذه

فىالتجاريةالبيوتيشجعالاالستهالكأنيبدواإلسكندرية، ولكنمنمؤخرًا
.السورىالساحلعلىلهافروعتأسيسعلىالمدينةتلك

،ذلكفىالرئيسىالسببويعد. متنوعةأسبابإلىحلبفىالتجارةنقصويرجع
علىتحصلفارسبدأتأنبعدالفارسيةالسوقفىللطلبالتدريجىالتوقف

،الفراتعلىالشرقيةالهندشركةمراكزمناألجنبيةالبضائعمنحاجتها
سوريامنتصدركانتالتىالسلععلىإنكلترافىالطلبهبوطذلكإلىويضاف

".سبقفيما

.قيصريةفىأخرى، وربماطرطوسفىقنصليةإنشاءقتراحابالتقريرويختتم

حملةوضعتسوريا، حتىفىتجارةأكبرصاحبة– كبيرحدإلى – فرنساوكانت
تجاريًابيتًاعشرونهناك، كان1789عاموفى. لتجارتهانهايةمصرعلىنابليون

581 Charles Issawi, "British Trade and the Rise of Beirut, 1830 – 1860," International Journal
of Middle East Studies, vol. 8, no. 1 (January 1977), pp. 91 – 101.
582 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 781/1).
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بضائعشترتا، وفرنكماليين5و4بينقيمتهابلغتبضائعسوريا، باعتفىفرنسيًا
نتعاشاوكان. مجتمعةاألخرىالبالدتجارةضعفمنأكثرأى، ماليين6و5بينقيمتها

.583...1815عامبعدبطيئًاالفرنسيةالتجارة

ناحية، وبالتوقعاتمنالتجارةبزيادةمدفوعًاسوريافىالبريطانيةالمصالحبعثوكان
والغاللللقطنالبريطانية، ومصدرللمصنوعاتكسوقالبالدهذهتقدمهاالتىالكبيرة

هناككانربماولكن. وإيرانالعراقإلىاألخرى، وكمعبرالخاموالموادوالصوف
المسائلتركناوإذا. المشرقبالدفىعلىمحمديفعلهماتحسبفىيتمثلأقوىسبب

كانواالبريطانيينوالتجارالبريطانيةالحكومةمنكًالأنجانبًا، نجدالمتشعبةالسياسية
حتىالسلطانعلىالضغطعلىقادرينمصر، وكانوافىطبقالذىاإلحتكاريعارضون

منبهرتبطاومااإلحتكارعنيعدل، أن1841عامفىهزيمته، بعدعليهأصبح
الوجودمنالبريطانيةالتجارةبهأفادتمهمجانبثمةولكن. للحمايةإداريةإجراءات

:584بيروتفىالبريطانىالقنصل" مور "قولحدوعلى. سوريافىالمصرى

الضاروطابعه – الجوانببعضفىآثارمنالمصرىاإلدارىللنظامكانمهما"
فىتمثلتورائهمنفائدةحققواالبالدأهالىفإن– إخفاؤهأوإنكارهيمكنال

، وأيضًاقبلمناألتراكالباشاواتعهدفىيحدثلمنحوعلىالممتلكاتضمان
البالد،ربوعيرتادونالذيناألجانبللمسافريناألمنتوافرذلكإلىيضاف

.محددةولكنهاثقيلةالاإلدارةهذهظلفىوالوارداتوالضرائب

التأثيراتذلكالبالد، وصحبفىالثروةمصادرتزايدالممتلكاتتأمينعنونتج
يمكنماوهو – العيشوطيبالراحةوسائلإلىالميلزيادةحيثمنالعادية

لتحسنالمميزةالعالقةعادةوهى – الملبوساتأصنافمتابعةمنمالحظته
عاممنذعنهايبحثونكانواالتىالرديئةالمنسوجاتمنفالكثير. المجتمعأحوال

583 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale Smyrne,
Memorandum, "Etat du commerce et de la production de Syrie," 1 September 1839, vol. 43.
584 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Commercial Report," 16 November
1835 (FO 78/264).
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،األفضلالنوعياتعلىطلبهناك، وأصبحاآلنأهملتلرخصها، قدعامينأو
".تستخدمال، أصبحتواسعنطاقعلىتصنعالتىللبالدالعاديةالمنتجاتبينما

تساعامعبيروتميناءتطورالمصرىالوجودوراءمنتحققالذىاآلخرالنفعوكان
.585تجارتهانموإلىاإلجماليةاألرقامبعضوتشير. والفرنسيةالبريطانيةالتجارة

:586أنيقرربأنلهيسمحموقففىفارنالقنصلكان1834فبراير / شباط7وفى

هناإلىبريطانيةسفينةأوبريطانيةشحنةأىتصل، لممنصبىفىتعيينىقبل"
فىمكانأىفىبريطانىتجارىبيتأىهناكيكنإنكلترا، ولممنمباشرة
طنًا120بينمامنهاكلتحملبريطانيةسفنوصلتتعيينىومنذ... سوريا

لندنمن، جاءتالمستعمراتومنتجاتاإلنكليزيةالمصنوعاتمنطنًا150و
.ليفربولمنوواحدةلندنمنإثنتان، اآلنطريقهافىسفنثالثمباشرة، وهناك

اآلنمباشر، أصبحغيربطريقإنكلتراإلىيصلكانالذىالبالدهذهوإنتاج
 -مباشرةالوطنإلىالطريقفىشحنتاقدسفينتينهناكأنمباشرة، حتىيصل

الفوة،جذورمنكاملةبحمولةأيضًاعادت) المراسالتهذهتحمل (وثالثة
.فرصةأقربفىللشحناآلنمعد، والحرير، والجلود، واإلنتاجوالصوف

للتجارةنفسهالوقتفىوحلبدمشقفىبريطانيةتجاريةبيوتثالثةأقيمتوقد
إلقامةالالزمةالترتيباتيعدهناآخرإنكليزىتاجرإنكلترا، وهناكمعمباشرة

فرعًاالبيوتهذهأحدأقاموقد – الطريقفىآخرينهناكأن، وسمعترابعبيت
".بغدادفىله

.587ذكرهسلفوالذىبيروتمنالصادرالتجارىالتقريرفىالمعلومةهذهتأكدتوقد

إنكلترا،فىباإلسمحتىمعروفةغيرالماضيةالقليلةالسنواتفىبيروتكانت"
مناآلنتحولتوقد. المستعمراتومنتجاتالبريطانيةللمصنوعاتكسوقوكذلك

.الفصلهذامن2أوالً، النصالقسم: إنظر585
586 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/243).
587 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Commercial Report," 16 November
1835 (FO 78/264).
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لألوروبيينمزدهرة، ومستقرًاتجاريةمدينةإلىالثالثةالدرجةمنعربيةمدينة
سوريا، وسوقًامنكبيرولجانبلدمشقميناًءتعدوهى. الجنسياتمختلفمن

).البريطانية (المستعمراتومنتجاتاإلنكليزيةالمصنوعاتمنكبيرةكمياتلبيع
األخيرةالخمسأواألربعالسنواتفىإنكلترامعالمباشرةتجارتهاوتضاعفت

الفرنسيةوالموانئسوريامنالبريطانيةالمصنوعاتوارداتفاقتحتى
".واإليطالية

،القطنغزلكانتإنكلترامنالرئيسيةالوارداتأنإلىيشيرالتجارةأرقاموتوزيع
،، والصوفالقطنفكانتإليهاالرئيسيةالصادرات، والسكر، أماواألقمشة، والبن

بيروتقنصليةفىللتجارقائمةوفى. الصباغةموادمنوغيرها، والفوةالخاموالحرير
إنكليزيةأسماءيحملونسبعةمنهمتاجرًا15جملتهمعكا، كانتتتضمن1834عام

بيروتسكانزيادةوأدت. 588آخرونبريطانيونورعاياومالطيونأيونيونواآلخرين
القنصلشهدوقد. كبيرًاإرتفاعًاالمساكنإيجاراتقيمةإرتفاعإلىاألجانبوتدفق

500بيروتفىالمساكنإيجاراتتزدلم "أن1835سبتمبر / أيلول29فىالبريطانى

الطلبمواجهةفىالمساكنفىندرةأيضًاهناك، بلفحسباألخيرةالسنواتفىبالمائة
فىالقنصليةمقروكان". متاجرهملتأسيسالمدينةإلىجاؤواالذيناألوروبيينجانبمن

.دوالر900قدرهسنويًاإيجارًايدفعبيروت

عاموفى... بيروتميناءنشاطفىواضحةزيادةالتاليةالقليلةالسنواتوشهدت
إسترلينىجنيهألف150بـبيروتإلىالواردةالبريطانيةالبضائعقيمة، قدرت1848589

الذهيسةوالسبائكالعملةمنجنيهألفخمسون:التالىالنحوعلىثمنهاسددسنويًا، وقد
بريطانيةبيوتبحلهقامتالذىالحريرمنجنيهألفعشرونالبريطانية،السفنحملتها

المختلفةالقنصلياتمنإنكلتراعلىمسحوبةصكوكقيمةألفًاوفرنسية، عشرون
مصرإلىالمرسلةالعملةقيمةألفًا، أربعونوالسياحفلسطينفىالتبشيريةواإلرساليات

أنالمالحظومن. فرنساخاللمنمسحوبةإنكلترا، وصكوكعلىأذوناتلشراء
588 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Farren to Palmerston, 29 July 1834,"
(FO 78/243).
589 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Trade," 1848 (FO
78/802).
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بدأتقدوالقنصليتالتبشيريةواإلرسالياتالسياحنفقاتمثلالمنظورةغيرالمصادر
عناصرفىمهمتغيريحدثولم. بيروتمدفوعاتموازنةفىفعالةمساهمةتساهم

التغير، وكانبيروتتقصدالتىالبواخرتستخدمهالذىالفحمإضافةعدا، فيماالواردات
.الغاللشحناتزيادةالصادراتعناصرفىالرئيسى

مزدهرة،تجاريةمدينةبيروت "أنيقررأنالقنصلباستطاعة، كان1849عاموبحلول
منزًال365علىيزيدمابنى1845عاموفى. صيدايدمنالخارجيةالتجارةإنتزعت

بينالرئيسيةاإلتصال، ونقطةودمشقسورياوسطميناءاآلن، وهىبيروتفىجديدًا
واحدةمرةنمساويةوواحدةبريطانيتانتجاريتانباخرتانهناإلىوأوروبا، وتأتىسوريا

".شهركلمرتينالفرنسيةللحكومةتابعتانشحنشهر، وسفينتاكل

بإيقاعذلككانأيضًا، وإنالنموفىآخذةككلسوريامعالبريطانيةالتجارةوكانت
 –وطرسوسوإسكندرونةوالالذقيةطرابلسوارداتقيمةبلغت1836عامففى. بطئ
نصيبألفًا، كان190، وصادراتهاجنيهألف351 – سورياوشمالحلبتخدمكانتالتى

ألفًا36الفرنسيين، ونصيبللصادراتألفًا14وللوارداتجنيهألف151منهاالبريطانيين
ألف179إسكندرونةواردات، بلغت1842عاموفى. 590للصادراتألفًا56وللواردات

ألفًا12وللوارداتألفًا141منهاالبريطانييننصيبألفًا، وكان73، وصادراتهاجنيه
والصادراتجنيهألف228وطرابلسالالذقيةعبرالوارداتإجمالى، وكانللصادرات

جنيهمليون1.2بـسورياإلىالبريطانيةالواردات، قدرت1855عاموفى... 591ألفًا122
ثمننحوإاليتبقولمودمشقحلبعبروفارسبغدادإلىخمسهاإتجه "إسترلينى

.592"العامنهايةعندالمستودعاتفىاإلجماليةالواردات

ذكرهانجدأنالبريطانية ؟ يمكنناالتجارةإزدهارعلىساعدتالتىالعواملهىماترى
:1855للعامبيروتتجارةعنتقريرمناإلقتباسهذافى

590 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/316).
، والفصلهذامن1أوالً، النصالقسم: إنظر591

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/539).
592 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/1221).
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الغالللصادراتإنكلترافىالصادرةاألخيرةالقوانينتهلكفالذىالتشجيع- 1"
شراءعلىقدرتهممنوزادالبالدأهالىإثراءعلىساعدالذىسوريا، من

.األجنبيةالبضائع

السورية، وبخاصةبالتجارةيشتغلون، الذينلندنفىالمشرقتجاربينالتنافس-2
، وبذلكلمراسليهعاديةغيرتسهيالتقدمالذىوالسكاريدى، سبارتالىبيت

فىأسعارهامنتقتربمتدنيةبأسعارسوريافىالبريطانيةالسلعبيعمنمكنهم
.إنكلترا

الذىسوريا، طريقعنفارسإلىالمتجهةالبريطانيةللبضائعالجزئىالعبور-3
.إليهألمحناأنسبق

ورخصتحسنإلىيرجعالذىالسويسريةالقطنيةالمصنوعاتوارداتتناقص-4
تقدمهاالتىاألخرىالفاخرةناحية، والسلعمنمانشسترمصنوعاتأسعار

بدرجةالسويسريةالمصنوعاتعلىتفوقتوالتىأخرى، ناحيةمنغالسكو
.الماضىالعامخاللكبيرة

عاممحصولنتائجأنرغمأنهإلىأشيرأن، يجببالصادراتيتعلقماوفى
".العجزعوضاألسعاررتفاعاأن، إالالمتوقعمنأقلكانت1855

حلتبريطانياأن، وهى1843عاممنذإدراكهاتم، حقيقةذلكإلىنضيفأنويجب
ثالثةوجودويالحظ. 593المستعمراتتنتجهاالتىللسلعرئيسىكمستوردفرنسامحل

التجاريةللمعاهدةاإليجابىالتأثير: هىبيروتلتجارةالعاماإلتساععلىأثرتعوامل
، وتطوروالوارداتالصادراتمنكلعلى) ليمانبالطا (1838عامالتركية – اإلنكليزية
...الحريرإنتاجفىالبخارية، والتوسعالمالحة

ماولكنها. البضائع، وليسللمسافرينوالعملةالبريدنقلفىللبواخراستخدامأولكان
قيمة1854للعامتقريرهفىالقنصل، ويقدرالبضائعمنمتزايدةكمياتحملتأنلبثت

، والفصلهذامن1أوالً، النصالقسم: إنظر593
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/539).
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125قيمتهمامقابلفىجنيهألف136بـبخاريةسفنعلىالواردةالبريطانيةالبضائع

ألف400بينمنطنألف280البواخرنقلت1866عاموفى. شراعيةسفنحملتهألفًا
وحدهابيروتيفدلمالتحولوهذا. 594بيروتميناءإلىوصلتالتىالبضائعمنطن

أزميربينالبواخرخطوطعلىالوحيدالميناء– سنواتلعدة – كانتتجارتها، فقدبزيادة
لمأنه– المثالسبيلعلى – 1844عامحلبفىالبريطانىالقنصليذكرواإلسكندرية، إذ

ماإلىوإضافة. 595، وإسكندرونة، والالذقية، وطرابلسطرسوسإلىباخرةأىتصل
بالفحمللتموينالوحيدةالمحطةجعلها، فإنهبيروتإلىالتجارةجذبمنذلكعننتج
وزنهمابلغالفحممنسفينتينحمولةاستيراد، تم1843عامففى. المشرقساحلعلى
سفينة21حملت1854عاموفى. والتركيةالنمساويةالبواخرحاجةطنًا، لسد681نحو

.والفرنسيةالنمساويةالبواخرالستخدامبيروتإلىالفحممنطن6900شراعية

الرعاياأعدادزيادةإلىالبريطانىوالسياسىوالتبشيرىالتجارىالنشاطزيادةوأدت
فىتدخلالتىالمنطقةفىأقاموا، الذينوالمالطيوناأليونيونفيهم، بمنالبريطانيين

، إلى1846عامشخصًا163إلى1843عامشخصًا75، منبيروتقنصليةأعمالنطاق
قدأنهالقنصلأعلنوعندئذ. 1851596عامشخصًا282، ثم1849عامشخصًا227

عاموبحلول. جنيهًا25قدرهابكلفةلهؤالءالدينيةالخدمةلتقديمإنجيليةكنيسةأقيمت
المالطيينعدافيما (بيروتفىيقيمونبالمولدبريطانيًاثمانونهناك، كان1861

،حلبفىالبريطانيينالرعايامن24هناك، كان1843عاموفى. 597)وغيرهمواأليونيين
الرعاياعددكان؛ وبذلكطرابلسفى4والالذقية، فى31وإسكندرونة، فىوثالثة

فىالبريطانيةالتجاريةالبيوتعددولكن. 598شخصًا62حلبقنصليةدائرةفىالمقيمين
1842عامإلىترجعقائمةتتضمننفسها، إذبالدرجة– يبدوماعلى – يزدلمبيروت

بيروتفى" والتجارالبنوكرجال "قدمهإلتماس، وفى599مالطيينوبيتينفقطبيوتستة

594 Chevallier, La Société du Mont Liban à l'époque de la révolution industrielle en Europe, p.
184.
595 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/580).
596 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/580, 78/661 A, 78/802 and
78/912).
597 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 195/700).
598 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/580).
599 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/754).
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التجاريةالبيوتبعددذلكمقارنةويمكن. 600فقطبريطانيةتوقعاتسبعةنجد1858عام
التجاريةالبيوتعددنقصحلبوفى. 1849601عامفىبيتًا14بلغتالتىالفرنسية

.602دمشقفىستةإلىسبعة، ومن1848عامثالثةإلى1842عامخمسةمنالبريطانية

التجاريدعلى– األمرواقعفى – تحققتقدالبريطانيةالتجارةحجمفىالزيادةأنويبدو
فىبيروتفىالبريطانىالقنصلأعدوقد. إنكلترامعمباشرةيتاجرونالذيناللبنانيين

نوردهاأنتستحقاللبنانيةالتجاريةبالبيوت، قائمة1848603ديسمبر / األولكانون27
واألعمالالتجارةعلىسيطرتالتىالتجاريةالعائالتمعظمتتضمنأنهاهنا، بخاصة

المقاولينمنجديدةموجةظهرتالثانية، عندماالعالميةالحربحتىلبنانفىالمالية
،اللهفرج، نقوالنقاشاألخوان: هىالتجاريةالبيوتوتلك. الصناعةورجالوالتجار

وأنطونفرنسيسبربير، ، األخواناللهفرجوإلياس، بشارةاده، منصورقطهأنطون
جرجسوأصفر، ، طوبياوشركاه، ثابتوشركاهسيور، يوسفوولدهجاهل، نقوالمسك

،كبابهصليبا، بطرسداغر، ميخائيلخورى، يوسفاللهخورى، عبداللهعيد، نعمة
، أحمدبيهماللهوعبد، عمرأخيهوأوالدبسترس، نوفل، األخواناللهنصرأنطون

حناالله، عبددهان، حبيبوأخوتهسرسقطراد، نقوالوإبراهيمالله، رزقالعريس
هذه: "قائًالالقنصلويضيف. فيعانى، األخوانوالجمالسرسق، وفياضوعودة، دباس

فىووكالؤهم. المدينةفىإحترامًاالمحليينالتجارأكثرتمثلوالعشرونالتسعةالبيوت
.س. ، ونلندنفىهافا. ب، وشركةلندنفىوالسكاريدىسبارتالى: همإنكلترا

بينمنأخرى، كانوبعبارة". مانشسترفىكبابى، وبوللندنفىوشركاهفرانكبولو

600 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/587).
:إنظر، مسيحىحاجآالفخمسةحوالىعشرالتاسعالقرنخمسيناتفىالقدسزاروقد

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Finn to Clarendon, 27 February 1854,"
(FO 78/1302).

:إنظر، إسترلينىجنيه70.000مبلغالعثمانيةالحكومةمكةإلىالحجاجقوافلوكلفت
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Wood to Clarendon, 25 November
1854," (FO 78/1029).
601 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/802).

.نفسهالمصدر602
603 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/754).
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الأنهمالحظةيجبكما. 604يونانيون، واآلخرونلبنانيانإنكلترافىالتجاريينالوكالء
يهود، وبذلكيوجد، والالمسلمينمنثالثةسوىوالعشرينالتسعةالبيوتهذهبينيوجد
.605فعًالاستقرقدالماليةواألعمالالتجارةفىالمسيحيينتفوقكان

عامبيروتتجارةحولتقريرهفىالبريطانىالقنصلنائبالظاهرةهذهأبرزوقد
:606التالىالنحوعلىاألسفبعضمبديًا، 1871

بلدانمنغيرهافىكماسوريافىعددهايتناقص: البريطانيةالتجاريةالبيوت"
واحدًاإنكليزيًانجدالبريطانية، ولكننابيوتخمسةاآلنبيروت، وفىالمشرق

التجاريةللبيوتيعدالبالد، ولمهذهمنآخرمكانأىفىالتجارةفىيعمل
.سنواتبضعمنذبيوتخمسةفيهاكانأنبعدحلبفىوجودالبريطانية

وقد. ألمانيانبيتانبعامةواألوروبيةالبريطانيةالتجارةأعمال، يتولىدمشقوفى
.الميدانعنالبريطانيينإبعادفىالمحليينالتجارمنافسةنجحت

بالدنا، وتدنىفىالمنتجونيقدمهاالتىالتسهيالت – يفقهلمإن – ذلكويعادل
األعمالإدارةفىقدرًا، والتقاعسأقلأرباحمنعليهايترتبوماالمعيشةأنماط

معالمتزايدةالوارداتتجارةمواجهةفىجميعًاتحالفت، وقدالحاالتبعضفى
".بنجاحاإلنكليزمنافسةعلىالمحليينالتجاربريطانيا، لتساعد

االقتصاديةالنتائجأبرزاألخرى، كانوالمدنبيروتفىتجاريةبورجوازيةنموولعل
تكونتكادأخرىنتيجةأوروبا، وثمةمعالتجارةتساعاعلىترتبتالتىواالجتماعية

.607واللبنانيةالسوريةاليدويةالحرفعلىالمدمراألثرهىأهميةأقل

الجبلمنإليهاالالجئينبوفودتعدادها، فتضخمالستيناتأوائلمعبيروتوتشكلت
يقلبمامقارنًةنسمةألفخمسينسكانهاعدد، وبلغ1860عامإضطراباتبعدوالداخل

:إنظرمرسيليا، فىتجارياًبيتاًدحدحعائلةأقامتكذلك604
Chevallier, La Société du Mont Liban à l'époque de la révolution industrielle en Europe, p.
206.

.الفصلهذامن7أوالً، النصالقسم: إنظر605
606 Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 58, "Syria".

.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر607
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وقع1858ففى. أيضًافيهااألجنبيةالجالياتحجمزداداكما. 1830عامآالفعشرةعن
فرعهؤالءبينمنإلتماسًا، وكانبيروتفىالمقيمينمنأوروبيًاومصرفيًاتاجرًا37

شركةشيدتهبطريقبدمشقبيروتوربطت. 608حديثًاإفتتحالذىالعثمانىالبنك
اإلمبرطوريةفىنوعهمنفريدطريق، وهو1863 – 1859األعوامفى609فرنسية

منتظمةبأوروبابيروتتصاالتاوكانت. برقىبخطالمدينتانربطتالعثمانية، كما
مرسيليا، وكلبطريقجمعةيومكلسورياإلىمتجهًالندناآلنالبريديغادر: "ووفيرة

بصورةوبيروتليفربولبيناإلنكليزيةالبواخرتبحرترييستا، بينمابطريقإثنينيوم
204نحو1861عامبيروتميناءعلىترددتالتىالبواخرعددوبلغ. 610"منتظمة

كانالتى – أمريكاإلىالهجرةوكانت. 611وبريطانيةوروسيةونمساويةفرنسيةبواخر
وأدت. واسعةبخطىتسير – لبنانفىوالثقافةوالمجتمعاالقتصادعلىالمهمأثرهالها
التقليديةالبنيةتحطيمإلى1860عامإلى1858العاممنالفترةفىالفالحيننتفاضاتا

تؤتىأنتوشكاألمريكية – اإلنكليزيةلإلرساليةالتعليميةاألنشطةوكانت. لإلقطاع
لتصبحبعدفيماتوسعت، ثم1867عام" البروتستانتيةالسوريةالكلية "أنشئتفقد. أكلها

تبعهالذىالفرنسيةالمدارستأسيسمعذلكبيروت"، وتزامنفىاألمريكيةالجامعة"
واالجتماعىاالقتصادىالبناءهذاقمةعلىتقبعوكانت". يوسفالقديسجامعة "إقامة

التجارةتوسعأحضانفىوترعرعتمالية، ولدتتطلعاتذاتغنيةتجاريةبورجوازية
.معاونةأنشطةمنصاحبهاوماالخارجية

608 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 195/587).
:إنظر، مسيحىحاجآالفخمسةحوالىعشرالتاسعالقرنخمسيناتفىالقدسزاروقد

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Finn to Clarendon, 27 February 1854,"
(FO 78/1302).

:إنظر، إسترلينىجنيه70.000مبلغالعثمانيةمكة، الحكومةإلىالحجاجقوافلوكلفت
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Wood to Clarendon, 25 November
1854," (FO 78/1029).

.الفورعلىشراؤهاتم، وقدودمشقوحلببيروتفىللمستثمرينسهمبألفىالشركةإحتفظت609
610 James Lewis Farley, The Resources of Turkey Considered with Especial Reference to the
Profitable Investment of Capital in the Ottoman Empire (London: Longman, 1862), p. 209.
611 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Trade," 1861 (FO
78/1690).
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1855عامحلبفىاليدويةوالحرفالتجارة-10
612

سنةكلتضاعفتقدأنهاإلىوالوارداتالصادراتلتجارةاإلجمالىالمردوديشير... 
الظروفإالتتطلبمتوافرة، والالزيادةمنالمزيدعناصر، وأن1851عاممنذتقريبًا

تطورًا، وبخاصةتحدث، حتىالساحلإلىالنقلوسائلفىالتسهيالتالمؤاتية، وزيادة
شئمنهايصدرلم، بينمااألخيرينالعامينفىكبيرةزيادةحققتالتىالغاللصادرات

.السابقةالسنواتفى

الحكومةالدقة، وتعتمدتعرفالبالدفىمحدودةتعددقيقةمادةعلىللحصولووسائلنا
هذهمثليودونالعادة، وهمالجماركرجاليقدمهاالتىالمعلوماتعلىذاتها

وقد. المالمنقدرأكبريدفعلمنسنويًالتزامًااتعطىالجماركأن، وبخاصةالمعلومات
بالمعلوماتبمقابلتهاقمتوالتىالتجار، أوساطبينالمتوافرةالعامةبالمعلوماتهتديتا

:التاليةالنتائجإلى، فتوصلتالجماركمنعليهاالحصولاستطعتالتى

ثلثىاألخرىالسلعمنثالثةأوونوعينالمصنوعاتمنالبريطانيةالوارداتتشكل
الثلثوالسويسريونواأللمانواإليطاليونالفرنسيونكلها، ويقدمالوارداتتجارةحجم

مرتفعة،قيمةذاتواإليطاليةالفرنسيةالسلعبعضالتجارة، ولكنتلكحجممنالباقى
جنيهًا، حتى150نحومنهاالواحدةالبالةتساوىالتىالحريريةوالمنسوجاتاألقمشةمثل
تجارةوتماثل. الوارداتتجارةنصفالقيمةحيثمنتتجاوزالالبريطانيةالتجارةأن

.معًاوالقيمةالحجمحيثمنبريطانيانصيبالمستعمراتمنتجاتمنوإيطاليافرنسا
الفرنسيةالتجارةتعادلاإلسكندريةحتىإستانبولمنالساحلىالخطتجارةأنكما

.الخطهذاعلىالتجارةقيمةبثلثالبريطانيةالوارداتوالسويسرية، وتخصواإليطالية

الصادراتتجارةأخذتفقد1851عاممنذالزيادةمقدارالتاليةالتقديريةالمعلوماتوتبين
لقيت، ولكنها1851عاممنذأوروبافىاألسعاررتفاعامعبسرعةتتزايدالغاللمن

فىاالستهالك، وتزايدبالغاللالحلفاءجيوشلمدإستانبولحاجةنتيجةقويةدفعة
612 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report from Mr. Acting Consul
Barker on the Trade of Aleppo with Europe and Turkey for the Year 1855," 31 March 1856
(FO 78/1221).
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هائلةكمياتبصبالعراقلقامتالساحلإلىالمواصالتوسائلتوافرتولو. العاصمة
50نحويبلغمازالوما. األسودالبحرمنطقةفىالسائدةتلكمنأقلبأسعارالغاللمن

ضعف، ونحوالفراتشرقىمخزونًاالمشترينمختلفتخصالتىالغاللمنمدألف
وإذا. إسكندرونةإلىالنقلوسائلإلىللحاجةنظرًابيعدونمخزونًازالماالكميةهذه

الجمالكلفتها، ألنالتجارةتدفقيغطى، فسوفالساحلإلىالعراقمنالطرقمدت
،1855عاموخالل. جدًامرتفعةبهاالنقلنادرة، وأجورالبغالتجرهاالتىوالعربات

قرشمائةبينمايتراوحإسكندرونةإلىحلبمنالواحدةالعربةإيجارمعدلكان
3.68بين، وماالقمحلمد26.5إلىقرشًا18.5تعادلالتىأحمالخمسةلكلومائتين

ماحلبفىالغاللأسعارتراوحتبينما. الواحدللطنإسترلينيةجنيهات6.13وجنيهات
كانأورفةوفى. الشعيرلمد14وشلنًا11بين، وماالقمحلمدشلنًا30وشلنًا25بين

الثمنهذابنصفللمد، والشعيرشلنًا18وشلنات10بينمايتراوحبسعريباعالقمح
.البالدهذهمحاصيلأجودمنأنهرغم

القيودالعالىالبابتصديرها، رفعفرصةأوروبافىالغاللأسعاررتفاعاأتاحوعندما
تساعالذلكالمباشرةالنتيجة، وكانتالغاللتصديرعلىقبلمنمفروضةكانتالتى

والحمير،والخيلالجمال: الدوابمنالمئاتكانتالعامينصرمأنوقبل. زراعتهانطاق
وبقيتأبرمتالتىالصفقاتلعقودتنفيذًاالساحلإلىالغاللنهارليلتحملوهىتشاهد

بناءعندأنهريبوال. التالىالعامفىنفسهللغرضتستخدمالدوابمنالكبيرةاألعداد
تسويقسريعة، ويتمزيادةكلهاالداخليةللمناطقالزراعىاإلنتاجسيزيدالطرق

...مجزيةبأسعارالمحصول

بمتانتها، وتشتهرالشرقبقاعمختلفإلىترسلالتىبمصنوعاتهادائمًاحلبوتزهو
طواللسوريا، ولكنالمصرىاإلحتاللحتىالتجارةمنمهمًاقطاعًاوجودتها، وشكلت

الباباستردادبعداإلنتعاشإلىالتجارة، وعادتهذهكسدت1840عاموحتىالحكمذلك
أن، غيركلهللنشاطحدًاوضعت1850عاموقعتالتىالثورةلسوريا، ولكنالعالى
.السيئةالحوادثتلكبعد1850عاممنذعافيتهااستردادفىآخذةحلب
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الذىاإلنتاج، وكميةاآلنتعملالتىاألنوالعددإلى) 14 – 3 (رقمالجدولويشير
:اليدويةالمنسوجاتمنسنويًاتخرجه

)14 – 3 (رقمجدول
حلبفىالمنسوجاتإنتاجوكميةاألنوالعدد

عددالنسيجنوعالصنف
القطععدداألنوال

قيمة
القطعة

بالقروش

القيمة
اإلجمالية

)قرشألف(
25001.200.0002530.000وحريرقطنشطارة
1000600.000116.600خالصقطنغزلية
500120.000759.000صقيلوحريرقطنقطنية
400134.000608.064القطنمنقليلمعحريرأالجة

5012.00050600بالحريرمطرزقطنعجبانية
1009.6002001.920ذهبيةوخيوطحريرسواعية
507.200100720قطنمعذهبيةوخيوطحريرجكمك
153.60070252صقيلحريرأطلس
5048.00010480وحريروقطنمرايلفوطة
2524.00020480حريريةمناديلبوشيه

204.8002096ألوانوحريرقطن)حزام (مشد
5024.0008192ألوانقطنمشد
200134.400202.688مصنوعغيرقطنقماشخام

(*)10028.80025720وقطنصوفنسيجعبية

300192.000305.760سوداءقطنمناديلمنديل
30096.000201.920ألوانقطنمناديلمنديل
56602.638.80069.492الجملة

)المحرر. (69.292.000األصلفىالمجموعورد، كما520.000خطأاألصلفىوردت(*)

السنواتففى. قدرهاحقتقدرلمأنهاأعتقدولكننىوزنها، لهاالداخليةحلبوتجارة
،حلبتجارةتقدمتمثلماتقدمًاوفلسطينسورياوجنوبدمشقتجارةتحققلماألخيرة

لعل، أولهالتاليةالفترةفىالتجارةتنشيطفىساهمقدذكرهسلفالذىالكسادولكن
تلقىسبيليسرالذىالبخارالنقلإدخالمثلالتجارةبتقلباتتتصلأخرىأسبابًاهناك
.العراقسكانطلباتالمدينةهذه
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.السوقفىالطلبتزايدمعتناسبًاأوزيادةيحققلمحلبسكانتعدادأنالمؤكدومن
تركيامعحلبفىالداخليةالتجارةحركةالتالىالجدولفىأوضحأنحاولتوقد

المصادرأوثقمنبهالخاصةالمعلوماتعلىحصلت، وقد1855عامختامعندوأوروبا
.البالدهذهفىنجدهاأنيمكنالتى

بلغتقدالداخليةحلبتجارةأنإلىتشيرالنصمنهناحذفتالتىالجداولومجموعة]
المذكورةالمنسوجاتبينومن. إسترلينىجنيهمليون1.08أوقرشمليون134.9قيمتها

مليون70.7معًااإلجماليةقيمتهابلغتأخرىمنسوجاتإلىإضافةالسابقالجدولفى
، وبلغتوالعراقتركياإلىالباقى، وصدرحلبفىمنهابالمائة10نحو، استهلكقرش
، وصدرتقرشماليين5.8الصغرىوآسياتركياإلىالمصدرالصابونإنتاجقيمة

بينومن. والذهبيةالفضيةالخيوطمنقرشماليينخمسةقيمتهماتركياإلىالمدينة
صدر "اللؤلؤمنقرشماليينخمسةقيمتهماحلبإلىوصلتالتىاألساسيةالبضائع
الحريريةالمنسوجاتمنقرشألف700ومليونينقيمتهالخارج"، وماإلىمعظمه

قيمتهاالخامالحريرمنكيسًا1050والعراق"، إلىمنهااألكبرالجانبأرسل "الدمشقية
وأماسيهوحماهوبيروتوبرسةوفارسوالالذقيةأنطاكيةمنجاءتقرشماليين6.7

ماليينعشرةقيمتهاالغنممنرأسألف200ومعظمها"، المدينةاستهلكت "وقبرص
".دمشقفىاآلخروالنصفحلبفىنصفهااستهلك "أرضروممنجاءتقرش

، تتكونجنيهألف634أوقرشمليون79.3أوروباإلىالصادراتإجمالىقيمةوبلغت
والفوة،والعفصةالقطنمنقليلةكميةأيضًاصدرتالتىحلبواليةمنالغاللمن

منجاءتالحريرشرانقمنمحدودة، وكميةالعراقمنجاءالذىالماعزوشعر
.[أنطاكية

فىالصحىغيرالمناخ، يلعبالسواحلإلىالنقلوسائلإلىالحاجةجانبوإلى
...حلبتجارةلتطورمعوقًا، دورًاالقرشقيمة، وهبوطحلبوميناءإسكندرونة
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1899يافا، عامتجارة-11
613

الواردات - أ
بلجيكا، أمامنمنهابالمائة75تقريبًا، جاءطنألفنحوالوارداتجملةتبلغ: الحديد
كانعماالبلجيكىالحديداستهالكتضاعفوقد. مناصفةوالسويدإنكلترافتقاسمتهالباقى
يرجعوالسويدى، وذلكاإلنكليزىالحديداستهالكيزدلم، بينماسنواتعشرمنذعليه
الحديدطنالحديد، وسعرفيهايستخدمالتىاألغراض) 2(السعر، وفرق) 1: (سببينإلى

الحديدمنللطنجنيهات9.1يافا، مقابلتسليمإسترلينيةجنيهات7.1البلجيكى
اإلنكليزىالحديديستخدمالبناء، بينماأغراضفىالبلجيكىالحديدويستخدم. اإلنكليزى
ثمومن. الزراعيةواألدواتالخيلحدوةلصناعةنوعًاواألجودثمنًااألغلىوالسويدى

لألدواتالمستخدمالحديدعلىثابتًاالبناء، يظلحديدعلىالطلبيتزايدبينماأنهنرى
فىمعروفًايكنلمالبلجيكىالحديدأنبالذكروجدير. للعيانماثلةحقيقةوهىالزراعية

وسبب. اإلنكليزىالحديدعنه، ويبعدالسوقيحتكراآلنعامًا، فأصبح15قبلالبالدهذه
.نوعهمالءمةمعرخصهذلك

50بنسبةزادتسنويًا)، وقدإسترلينىجنيهألف20 (قيمتهماوارداتهاتمثل: األخشاب

منهاأجودنوعويأتى، أوديسهمنأساسًاوتستورد. األخيرةالعشرالسنواتخاللبالمائة
أوديسهمنالمستوردةالكميةنصفونحو. أضاليامنواألبوابالنوافذلصناعةيصلح

.البناءأغراضفىيستخدموالباقى، البرتقالصناديقصناعةفىتستخدم

.سنويًاجنيه500قيمتهبلجيكا، بمامنيستورد: الزنك

.جنيه1500قيمتهبمامارسيليامنيستورد: القرميد

.األخرىالبناءموادعلىالطلبزيادةمعالنوعينهذينعلىالطلبويزداد

613 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Irwin and Hordern to Dickson,
28 January 1899," (FO 195/2062).
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توزعبرميلألفوستينخمسينبينمااآلنباطوممنالمستوردةالكمياتتبلغ: النفط
50بنسبةسنةعشرةخمسأوسنواتعشرمنذوارداتهزدادتاكلها، وقدفلسطينفى

.بالمائة

.ثابتة، وكمياتهاالغالللتعبئةبومباىمنسنويًامنهاألف100يستورد: الخيشزكائب

.المصرىاألرزمنألفًا25والهندىاألرزمنشوالألف50نحويستورد: األرز

.ترييستامنأساسًاتأتىشوالألفمائةيستورد: السكر

، وقدعدنمنبالمائة25ومرسيليا، منمنهابالمائة75يأتى، شوالآالفعشرة: البن
عشرالخمسةأوالعشرالسنواتخاللبالمائة50بنسبةالغذائيةالموادوارداتزادت

.السابقة

ترييستامنأساسًاتأتىاألوروبيةالمالبسإلنتاجالقماشالجاهزة، وقطع: الملبوسات
.سنويًاجنيهألفأربعونوقيمتها

مانشستر،منالمحلية؛ والقطنالمالبسلصناعةالمزخرفوغيرالمزخرف: الشيت
.جنيهألف60أساسًا، القيمةألمانيامنالقماش

.سنويًاجنيهألف80نحووإيطاليا، قيمتهفرنسامنواألحذية، يستوردللنعال: الجلد
أوالعشرالسنواتخاللتضاعفقدالملبوساتموادعلىالطلبإنالقولويمكن

.متزايدًازالاألخيرة، وماعشرةالخمس

والطلبرئيسيةبصفةترييستامنخامموادمصنوعاتاستيراديتموأخيرًا: متنوعات
.منهاالناسحاجاتمعيتواءمعليها

الصادرات - ب
فىتقريبًاكلهيستخدمطنألفعشريننحواألخرىتلوالسنةإنتاج: الزيتونزيت

سنويًاجنيهألف60الصابونفىيستخدمما، وقيمةمنهقليل، ويصدرالصابونصناعة
.مصرإلىالباقىويصدرالمحلىاالستهالكيغطىوالباقىتقريبًا، 
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أساسًا، ولكنفرنساإلىالسمسممحدودة، ويتجهتصديرتجارةهناك: والسمسمالبقول
.التناقصفىآخذةنقولوالثابتةالمحاصيلهذهزراعة

.للتصديرفائضيوجدال: القمح

الخمسأوالعشرالسنواتفىكبيرًاتقدمًاوتصديرهاالفاكهةهذهزراعةحققت: البرتقال
كلتزرعجديدةبساتين، وهناكجنيهألف60اآلنالصادراتوقيمة. األخيرةعشرة
.الزمنبمرورالقيمةهذهتزيد، وقدعام

اإلنكليزية، فيماالبضائعأوًال، غياب: التاليةاالستنتاجاتإلىتقودناالسابقةوالمالحظات
والموادالمستوردةالبناءموادفىالنسبيةالقطنية؛ ثانيًا، الزيادةالمنسوجاتبعضعدا

بينالواضحالتناسب، ثالثا، عدمونشاطهمالسكانتزايدإلىتشيروالملبوساتالغذائية
إذاوبخاصةالنظريلفتماوهو. بالزراعةشئكلرتباطاووحاجاتهمالسكانتزايد

.األولىبالدرجةزراعيةالبالدهذهأنأدركنا

الرخيصةالبضائعإالتشترىلنالبالدبسهولة، فهذهشرحهايمكناألولىوالمالحظة
الصغيرة، والبالتفاصيلتهتمالالبريطانيةالتجاريةالبيوتأنلدرجةمحدودوالربح
قبيلمنغالبًاجهدمنيبذلماأنذلكإلىأضف. قليلةنتائجأجلمنالصعابتتحمل

.اإلنكليزهتمامايجذبوالالمخاطرة

واالقتصادبالحرصيتسمونالذينالبالدأهالىطبيعةإلىفترجعالثانيةالمالحظةأما
حدتكفىالقدمواردعلىبيتبناءوحتىالحياةيستطيعونوالمهارة، فهموالتدبير
.غيرهمألناسالكفاف

مسائلتناولإلىيجرناذلكالثالثة، ولكنللمالحظةتفسيرًاقولهيجبالذىالكثيروهناك
حكومةوجدتإذاإنهبإختصارالقوليمكنأنهغير. التقريرهذانطاقعنتخرج

.جدًامشجعًايكونقدليافا – عندئذ – المتوقعالرخاء، فإنأفضل

مرافئأكثرومنمفتوحمرفأإنه. يافابميناءتتعلقكلماتبعضأوردالتقريرختاموفى
دخولدونالعاصفالطقسيحولالشتاءشهورالجوية، وفىباألحوالتأثرًاالساحل
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لشحنشهريًامراتثالثعليهيتردداإلنكليزيةالبواخرمنخطوهناك. إليهالسفن
تأتىاإلسكندريةفىاإلنكليزبعضيملكهاأخرىباخرةذلكإلىأساسًا، أضفالبرتقال

اإلنكليزيةالبواخراألخرى، أماالسلعوبعضالبرتقاللشحنآخرإلىحينمنهناإلى
فىالبريطانىالعلمتحملبواخرثالثتعملالسياحةموسموخالل. عرضًافتأتىاألخرى
بصفةوروسيةونمساويةفرنسيةبواخرالميناءإلىوتأتى. السياحلنقلخاصةرحالت

.والبضائعالبريدمنتظمة، تحمل
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العراق: ثانياً

بغدادتجارة - 1

)15 – 3 (رقمجدول
بغدادتجارة

السنة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

18289001260CC Baghdad, vol. 10.
1840459225FO 195/237.
1844120 - 24055CC Baghdad, vol. 10.
.نفسهالمصدر1845400105
.نفسهالمصدر1846137
1864282A and P 1870, vol. 64.
.نفسهالمصدر1865255
186619924A and P 1872, vol. 57.
1866360CC Baghdad, vol. 12.
18671752433A and P 1872, vol. 57.
.نفسهالمصدر18681653233
.نفسهالمصدر186918153
.نفسهالمصدر187028650
187140620012536CC Baghdad, vol. 13.
.نفسهالمصدر1874873400877
187445242FO 95/1243.
1875211230CC Baghdad, vol. 13.
1876276208FO 195/1142.
.نفسهالمصدر1877452295
1878463426FO 195/1243.
1884371)1(FO 195/1509.
1887762)1(484)2(A and P 1889.
.نفسهالمصدر)2(525)1(1888813
1890760)1(476)3(A and P 1893.
.نفسهالمصدر)3(565)1(1891915
.نفسهالمصدر)3(286)1(1892847
1896604)3(A and P 1897, vol. 94.
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السنة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

18971183)1(523)3(A and P 1898, vol. 99.
18981271)1(638)2(A and P 1900, vol. 96.
18991417)1(662)2(A and P 1902, vol. 110.
.نفسهالمصدر)2(639)1(19001495
.نفسهالمصدر)5(551)1(19011439
19021984)1(575)2(A and P 1904, vol. 101.
19031924)1(723)2(A and P 1906, vol. 128.
.نفسهالمصدر)2(607)1(19042014
.نفسهالمصدر)2(696)4(19051610
19061858847A and P 1909, vol. 98.
19072312710A and P 1910, vol. 103.
.نفسهالمصدر19081912931556
.نفسهالمصدر190921531201765256
191027361319854330A and P 1912/13, vol. 100.
19112661)5(1200747284A and P 1914 – 1916, vol. 75.
.نفسهالمصدر1415981286)5(19122823
.نفسهالمصدر1314756246)5(19132914

.الجنيهاتبآالفاألرقام
.والهندأوروبا)1(
.أوروبا، أمريكا، الهند، الصين)2(
.وأمريكاأوروبا)3(
.أوروبا، الهند، الصين)4(
عامفىجنيهألف367قيمتهابغداد، وكانتحديدبسككالخاصةالمعداتعدافيما)5(

1912.
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البصرةتجارة- 2

)16 – 3 (رقمجدول
البصرةتجارة

السنة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

1813)500(400 - 480CC Bassorah,. Vol. 3.
.9، جنفسهالمصدر)500(1822
.10، جنفسهالمصدر1844123
.نفسهالمصدر184511258
184513988FO 195/237.
184611496FO 78/704.
185114694FO 195/647.
.نفسهالمصدر185511955
.نفسهالمصدر185512973 - 1851

.نفسهالمصدر58/185941824158
.نفسهالمصدر58/1859203131

186426781A and P 1867, vol. 67.
.نفسهالمصدر186531390
186632582FO 195/803 A.
1867480CC Baghdad, vol. 12.
1869118218A and P 1872, vol. 57.
1870185217A and P 1884/85, col. 79.
18731442621460FO 78/3070.
18731442421660CC Baghdad, vol. 14.
18741472220055FO 78/3070.
18741482020056CC Baghdad, vol. 14.
187517931399119FO 78/3070.
187518032308120CC Baghdad, vol. 14.
187620232287112FO 78/3070.
187620432288112CC Baghdad, vol. 14.
187720931543112FO 78/3070.
187720832544124CC Baghdad, vol. 14.
.10، جنفسهالمصدر18798801441552472
1887511972A and P 1890, vol. 77.
.نفسهالمصدر18888421010
.نفسهالمصدر18899601117
18909211376A and P 1893/94, vol. 91.
.نفسهالمصدر189111442025
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السنة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

18928391114A and P 1894, vol. 88.
.نفسهالمصدر1893684765
18941156864A and P 1897, vol. 100.
.نفسهالمصدر189513991091
189610641173A and P 1898, vol. 99.
.نفسهالمصدر18977191020
18981178833A and P 1900, vol. 96.
189911901136A and P 1902, vol. 110.
.نفسهالمصدر190012641562
190112781152A and P 1903, vol. 79.
.نفسهالمصدر19021276958
19031255)540(1297A and P 1904, vol. 101.
190412611306A and P 1906, vol. 129.
.نفسهالمصدر190513881505
190615121644A and P 1907, vol. 93.
190718801970A and P 1910, vol. 103.
.نفسهالمصدر190824141784
.نفسهالمصدر190923601504
191026351669A and P 1913, vol. 73.
191128562526A and P 1914, vol. 95.
.نفسهالمصدر191226383247
.نفسهالمصدر191338991939

.تقديريةاألقواسبين، واألرقامالجنيهاتبآالفاألرقام
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الموصلتجارة-3

)17 – 3 (رقمجدول
الموصلتجارة

السنة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

1845)100(CC Mossoul, vol. 1.
.نفسهالمصدر1853320420
.نفسهالمصدر)360()300(1861
.نفسهالمصدر1862133370
.نفسهالمصدر1863218366
.نفسهالمصدر1864168320
.نفسهالمصدر1865200162
.نفسهالمصدر1866185168
18845639025279A and P 1884/85, vol. 79.
1892320CC Mossoul, vol. 2.
18968557725391A and P 1879, vol. 94.
1897563223A and P 1899, vol. 103.
190613718487185A and P 1908, vol. 117.
.نفسهالمصدر190713316508195
190914742572164A and P 1912/13, vol. 100.
.نفسهالمصدر191014238609177
.نفسهالمصدر191116543343164

.تقديريةاألقواسبين، واألرقامالجنيهاتبآالفاألرقام

):الدوالراتبآالف (التاليةاألرقاماألمريكىالقنصل، قدم1912 – 1909للسنواتبالنسبة
1909191019111912

1.2121.2471.1271.155صادرات
587571659720واردات
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البحر (والعربىالفارسىالخليجينمعوصادراتهابومباىواردات-4
)األحمر

)18 – 3 (رقمجدول
)األحمرالبحر (العربىوالخليجالفارسىالخليجمعبومباىوصادراتواردات

1801 – 1858

السويسعدنالعربىالخليجالفارسىالخليجالماليةالسنة
1801/18021.684

1.216
705
304

1802/18031.829
1.640

2.425
1.73

1803/18042.388
1.167

1.648
1.331

1804/18052.230
1.372

3.984
1.921

1805/18062.904
2.154

2.604
1.504

1806/18073.375
1.765

1.461
311

1807/18081.971
1.705

1.605
1.071

1808/18093.099
1.985

914
1.107

1809/18103.095
2.039

1.715
1.140

1810/18112.712
1.182

736
1.053

1811/18122.302
2.223

1.593
911

1812/18131.429
1.995

1.580
1.070

1813/18141.436
1.719

1.387
1.424

1814/18152.546
1.758

2.182
1.820

1815/18163.700
2.131

2.499
1.490

1816/18172.827
1.515

3.657
2.878
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السويسعدنالعربىالخليجالفارسىالخليجالماليةالسنة
1817/18183.756

1.932
4.202
2.589

1818/18195.235
2.336

3.693
2.294

1819/18202.994
2.038

3.025
2.780

1820/18213.577
2.900

3.477
1.638

1821/18223.398
3.380

2.640
1.975

1822/18233.686
3.094

2.751
2.207

1823/18243.951
4.171

2.414
1.655

1824/18253.562
3.730

2.404
1.674

1825/18263.182
4.353

2.651
1.727

1826/18273.480
4.249

1.866
1.269

1827/18283.206
3.366

1.400
514

1828/18294.511
4.512

988
660

1829/18304.034
5.562

1.488
890

1830/18313.638
4.560

1.649
1.101

1831/18322.380
3.602

1.224
862

1832/18331.561
2.736

1.236
884

1833/18343.348
3.129

1.837
1.186

1834/18352856
2.187

1.830
1.143

1835/18364.004
3.868

1.844
1.654

1836/18373.560
3.500

1.884
1.265



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة323

السويسعدنالعربىالخليجالفارسىالخليجالماليةالسنة
1837/18383.602

3.733
1.777
2.397

1838/18392.997
2.414

1.522
1.629

1839/18402.896
2.881

1.695
1.647

1840/18413.355
3.743

2.245
1.993

1841/18423.680
4.277

2.037
1.804

1842/18433.105
4.960

2.131
1.507

1843/18443.145
5.317

1.624
2.055

1844/18453.353
4.572

2.413
1.814

45/18463.988
4.100

2.249
2.576

78
66

46/18473.908
5.027

2.532
2.671

119
133

47/18487.115
7.886

188
102

48/18497.429
6.780

426
1.392

158
166

49/18508.150
7.264

548
777

287
346

50/18518.100
6.312

1.548
562

1.148
261

51/18526.738
5.154

1.850
1.646

4.570
544

232
205

52/18536.150
5.770

1.462
1.849

6.069
706

669
322

53/18545.902
5.071

1.348
1.795

1.466
553

560
564

54/18556.117
5.674

1.970
2.324

1.910
987

1.809
252

55/18566.817
5.914

1.582
1.8267

14.174
681

17.163
492

56/18575.695
6.630

1.629
2.254

6.066
1.472

43.921
1.005
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السويسعدنالعربىالخليجالفارسىالخليجالماليةالسنة
57/18587.969

6.432
2.330
2.240

6.079
1.553

39.791
501

,Great Britain, India Office, Bombay Commerce, Political and Secret: المصدر
Range 419, vols. 39 – 106.

إلىالعلوىالرقميشيرمكانسنة، وكلكلإلىالهندية، وبالنسبةالروبياتبآالفاألرقام
1801/1802الماليةبالسنواتالخاصة، واألرقامالصادراتإلىالسفلىوالرقمالواردات

26/1827 – 1802/1803بينالماليةالسنواتأرقام، أماسوراتتتضمنال1806/1807و
غيرمنذلككانوإن – التاليةالسنواتإلىسوراتتصنفلمفإذا. سوراتفتتضمن
العربىالخليجمعتجارتهاضئيلة، ولكنكانتالفارسىالخليجمعتجارتهافإن – المحتمل

.بومباىتجارة، مثلاإلتساعمننفسهاالدرجةعلىكانت

عشرالثامنالقرنتسعيناتفىالعراقتجارة-5
614

الحلة،إلىالبصرةمن – الغالبفى – حاليًاالفارسىالخليجمنالقادمةالبضائعتنقل
الفراتفىاإلبحارالسهلمنألنهالطريقهذاتتخذبغداد، وهىإلىبرًاتنقلهناكومن

بالمائة7.5نسبتهاالبصرةفىتدفعالتىدجلة، والجماركفىاإلبحارمنأكثرشماًال
البضائعتغادروعندما. لألوروبيينبالمائة3و، ديانتهمعنالنظربغضالبالدألهالى

،الفراتطريقعلىالعبوررسوممنلسبعةتخضع، وإنماللتفتيشتتعرضالالبصرة
الحلةعنداألخيرويدفعقروشخمسةوقدرهالبصرةمغادرةعنداألولالرسميدفع

المراكبأما. ذلكنصفاألوروبيونويدفع. قيمةفأقلبينهماما، أماقروشثالثةوقدره
البصرةعندرسمًاتدفعإذالعبوررسوممنخمسةفتتفادىدجلةفىشماًالتبحرالتى

مرتفعة، وفىالنهرمياهتكونعندمافقطالطريقهذاتسلكالقرنة، ولكنهاعندوآخر
هاىتدعىبقناةطريقهاتأخذفراسخثالثةالقرنة، وبعدعندالفراتتدخلالحالةتلك

.دجلةإلىتحملها

614 Guillaume Antonie Olivier, Voyage dans l'empire ottoman, l'Egypte et la Perse, fait par
ordre du government pendant les six premières années de la république, 4 vols. (Paris: H.
Agasse, 1801 – 1807), vol. 4, pp. 432 – 449.
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كانمهماضريبةبالمائة8.5البالدأهالىتخصالتىالبضائعبغداد، تدفعدخولوعند
وتفرض" ثمينةبضاعة "كانتإذابالمائة5وثقيلة"، بضاعة "كـمصنفةكانتإذامصدرها
،، والتبغ، والبنالمعادنفتشمل" الثقيلةالبضائع "أما. الساريةاألسعاروفقالرسوم
"الثمينةالبضائع "أما. الكبيرالحجمذاتالبضائعكلأخرىبعبارةأى، والسكر، والفلفل
جميععلىبالمائة3األوروبيونويدفع. قيمتهاأونوعهاعنالنظربغضاألقمشةفتشمل
.البضائعأنواع

المتجهةفالبضائع. للضرائبتخضعوالللتفتيشالبضائعتتعرضبغداد، المغادرةوعند
يحصلونالعربعبور، ولكنلرسومتخضعالالفراتأودجلةبطريقالبصرةإلى

منتأتىالتىتلكمثلبالمائة7.5تدفعالبصرةإلىوصولهاوعند. األتاواتبعض
يدفعبالمائة، ولم5تدفعالهندأومسقطأوفارسإلىالبصرةمغادرتها، وعندالخليج

.بالمائة3منأكثراألوربيون

القادمةتلكنفسها، أماالرسومتدفعالصحراءعبرالبصرةإلىحلبمنالقادمةوالقوافل
اإلجراءحلبمنالقادمةالقوافلما، نفذتبغداد، ولفترةإلىدائمًافتذهبدمشقمن

الهدايابعضيقدمونالقوافلرؤساءالصحراء، ولكنفىرسومأىتحصلوال. نفسه
.بهايمرونالتىالعربيةالقبائلإلى

الصادرات - أ
عليهايحصلونالتىوالوفيرةالثمينةللسلعثمنًايدفعواأنوحدهماألوروبيينعلىليس
كلالقناةتلكعبرتنزحأيضًاتركياففى. النفيسةالمعادنمنغيرهأوالهند، ذهبًامن

عليهاالحصوليتمالتىالبضائعثمنودفع. أوروبامنعليهاتحصلالتىالنفيسةالمعادن
.القديمةوتركيا، وبالقروشوالمجروهولنداللبندقيةالذهبيةبالعمالتيتمالخليجعبر
أنالممكنمنوكان. تركىقرشماليينعشرةعنيزيدماحونزتمالطريقةوبهذه
تصلالتىالعملةوتقدر. الثمينةالبضائعببعضالهندبمدتركياقياملوالالمبلغهذايزيد
لماسدادًااألتراكيرسلهاالتىاألوروبية، والبضائعقرشماليينبخمسةفارسإلى
.قرشبمليونتقدروالهندفارسمنشتروها
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أيضًاتحصلبغداد، كماعبرالصغرىآسيامناجممنالخامالنحاسعلىالهندوتحصل
.وكردستانواألناضولوالعراقسوريامنالمجلوبالقديمالنحاسمنكبيرةكمياتعلى

بعضشراءيتمالهند، كماإلىمنهاالكثيريصدرأخرىمهمةسلعةالجوزيةوالعفصة
الفوة، وتصدروالموصلوكركوكوبغدادالصغرىآسيامنالكثيراءوصمغاألفيون
.كذلك

قليلةوكمياتفارسوشمالوهمذانكرمنشاهإلىالتمورمنكبيرةكمياتتصديرويتم
مسقطإلىوالشعيرالقمحوأحيانًاواألرزالتمورالبصرةمنوتصدر. أيضًااألرزمن

.بومباىوخليجوسورات

شطشرقتنموالتىاألقصابمنواألتراكالفرسيستخدمهاالتىالكتابةأقالموتصنع
.الهندإلىأيضًامنهاكبيرةكميات، وتصدرالعرب

فىخاصًاتقديرًاتقدربغدادوفىالبصرةغربالمقيمونالعربيربيهاالتىوالخيول
.وغوجاراتسوراتإلىعامكلكبيرةأعدادمنهاالهند، ويصدر

األوروبيةالبضائع - ب
منالمستوردوالمفضضالمذهب، والقماشوالمخملالساتانأقمشةتركيافىتستخدم

فارسإلىمنهاتنقلثمبغدادإلىتجلبماوغيرها، وكثيرًاالمموج، والحريرليون
.وقندهار

يحظىالذىالنوعوقندهار، ولكنفارسإلىفرنسامنالقادمةالصوفيةاألقمشةوترسل
.النغدوكمصانعتنتجهالذى) اإلنكليزىالصوفتقليد (اللندورينصوفهوأكثربإقبال
كبيرةكمياتتسويق، تموأصفهانالفارسىالخليجفىمتاجرهماألوروبيونأقاموعندما

)1779 – 1751 (خانكريمعهدوفى. األخرىاألوروبيةوالمصنوعاتاألصوافمن
.فارسنحوإتجهت) فرنك (مليونقيمتهابلغتأصوافًاوبوشهرالبصرةفىاإلنكليزباع

الحكومةأجبرتالماضىفى: اآلتيةلألسبابالغالبفىأصوافًايبيعونالواليوم
المصانعمناألصوافمنمعينةكميةشراءعلىالشرقيةالهندشركةاإلنكليزية
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الوكالةهذهالشركةفقدتولما. عباسبندرفىبخسارةتبيعهاالشركةاإلنكليزية، فكانت
بالخسارة،يباعاإلنكليزىالقماشكانولما. والبصرةبوشهرفىللبيعأصوافهاأرسلت

التصرفحريةعلىالشركةحصلتمنذ، ولكنمنافستهعنعجزتاألخرىالبلدانفإن
كبيرًا،رتفاعًاافارسوموانئالبصرةفىاألصوافأسعارإرتفعت، المجالهذافى

.أقلبأسعارالفرنسيةاألصوافبيعالممكنمنوأصبح

هذهفىلهالناسوتفضيلقماشهمأسعاربتدنىيتمتعون، الذينالفرنسيينأنفىريبوال
إقامةالضرورىمنالتجارة، ولذلكفروعمنالفرعهذاتنميةيستطيعونالبالد، سوف

والمواداألصوافتحملأنفرنسامنالقادمةالسفنوتستطيع. البصرةفىوكاالت
أنويستطيعون. فارسوموانئوالبصرةمسقطإلىوغيرهاليونأقمشةوالمصنعة

إلىوالتمورالنحاسمسقط، أوإلىالبصرةمنالغذائيةالموادعودتهمطريقفىيحملوا
الموادحملأيضًاويستطيعون. أوروباإلىمعهمالبضائعبعضيحملوا، أوسورات
).موريشيوس (فرانسدوايلإلىهيتمنالمعدنىوالقارالغذائية

العثمانية،اإلمبراطوريةفىواسعنطاقعلىتستهلكليونمنالقادمةالمطرزةواألقمشة
محاوالتبذلتوقد. بغدادفىمنهاالكثيريباع، ولكنفارسإلىمنهاقليلجزءويصدر

أوالصنعإتقانصعوبةثبت، ولكناالستخدامالشائعةاألصنافلتقليدالقسطنطينيةفى
.رخيصبسعرإنتاجها

هىالشعبية، واألنواعفارسإلىمنهاكبيرةكمياتمهمة، وترسلسلعةاإلبروتشكل
.أسعارهاتدنىبحكمإنتشارًااألكثر

.القليلإالمنهايستوردالبسرعة، لذلكتباعالاألخرىواألدواتوالساعات

والصفيحوالمساميروالصلبالحديديةالقضبانمنكمياتبرًابغدادإلىوتأتى
فىالمصنوعواألصفراألحمرالنحاسورقائقالنحاسوأسالكوالقصديروالرصاص
.الهندإلىوأحيانًافارسإلىبغدادمن، وتنقلنورنبرغ

.نفسهالطريقعلىوفارسالهندإلىالبندقيةمنالمجلوبةالزجاجيةاألوانىوترسل
مثلبوهيميامنالقادمةالزجاجيةالمنتجاتشراءعلىتركياأنحاءجميعفىالناسويقبل
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إلىمنهاالكثيرويصدر. المطلىواألوعية، والزجاجوالنرجيالتواألطباقالقوارير
.والبصرةبغدادعبرفارس

،حلبعبرالهندإلىمرسيليامنالمجلوبالقرمزمنصغيرةكمياتترسلوأحيانًا
الهندإلىمنهرونقًااألكثرالنوعياتتتجهإذ. نفسهالطريقيتبعالمشغولوالمرجان

.العربيشتريهمنهايتلف، ومافارسإلىواألقل

وبالدفارسفىكبيرًاتقديرًا، يقدرجميلأصفربلونيمتازالذىالشفافوالكهرمان
فىتستعملمنهالقاتمةواألنواع. بغدادتجارةمهمًافىعنصرًاوالهند، ويشكلالعرب
.فارسإلىمنهاقليلةكميات، وتصدرللغاليينوبخاصةتركياأنحاءجميع

الواردات - جـ
كانتكلماالهندى، وذلكالسكرعلىلجودتهدائمًااألمريكىالسكريفضل: السكر
العربوبالدبغدادفىليستهلكالبنغالمنيستوردالسكرهذاأنغير. معتدلةأسعاره

.فارسإلىبعضهويذهب

الستهالك6000 – البنمنبالة5000بينماعامكلفىوبغدادالبصرةإلىيرد: البن
.ودمشقحلبإلىوأحيانًافارسإلىمنهالقليلوأرمينيا، ويتجهوكردستانالعراق

بغداد، ومنإلىويردوشيرازأصفهانمنبالتنباكالمعروفالفارسىالتبغيجلب: التبغ
بغدادحولكبيرةبكمياتنفسهالنوعويزرع. وإستانبولوحلبدمشقإلىينقلهناك

درجةفىبعدهويأتىنوعًا، األجودشيرازتبغويعد. تركياأنحاءمختلفإلىويصدر
بالةآالفبعشرةاألخيرالنوعصادراتوتقدر. بغدادتبغيليه، ثمأصفهانتبغالجودة
للنرجيلة، ويكونإاليستخدموالقوىالتبغمنالنوعوهذا. للواحدةقرشًاخمسينبسعر
التنباكبينيفصلالذىالزجاجيةبالقارورةالماءخاللمنتبريدهيتملمإذاالذعًامذاقه

تستخدم، والينضجحتىاألرضفىالنباتتركإذاإالالذعًاالتبغيصبح، والوالمبسم
فصيلةمنوالتنباك. كلهالنباتأىوالساقاألغصانتستخدمبلوحدهاالنباتأوراق
.الشرقبلدانسائروفىأوروبافىيزرعالذىالتبغ
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أكثراألمريكيةالنيلةاألخيرة، أصبحتعشرةالخمسأوالعشرالسنواتخالل: النيلة
زراعةفىالتوسعتم، وقدوفارستركيافىقبلمنعليهكانتمماثمنًاوأغلىندرة

.بومباىخليجحولالواقعةوالمنطقةوملتانالهورفىالنيلةمنهتستخرجالذىالنبات
.الجودةحيثمندومنغوسانمنتأتىالتىتلكتماثلالمناطقهذهمنتأتىالتىوالنيلة
عبرالتركيةوآسيافارسإلىالباقى، ويتجهسوراتإلىالسلعةتلكمنجانبويحمل
بعدتضيعسوفالسلعةهذهتجارةأنفتراضا، ونستطيع615البربطريقوكندالسكابول
حاجةتغطىسوفالهندفىتصنعالتىالنيلة، وأناألوروبيينأيدىمنقليل

شرقششتار، شمالفىأيضًابعضهاينتجأصبحوحديثًا. وفارسالعثمانيةاإلمبراطورية
...منهاالكثيرتنتجمصرأنقبلمنذكرناوقد. البصرة

البطم)... الهندىالشعير (االهليلج... السنامكى... الراوند... السحلب.. العقاقير
)...التربنتينهزيتمنهاويستخرج – الضراوه(

،والجدوار، والسعد، والزنجبيلالحبهان)،  (الهال، والقرفة، وحبالفلفليستورد: التوابل
واآلستانة،ودمشقحلبإلىجميعًاوترسلالهندمنكبيرة، بكمياتالطيبوجوزة
الزنجبيلمنمحدودةكمياتاستيرادأيضًايتمكما. الصغرىآسيافىمنهاالقليلويوزع

...السكرفىالمحفوظةالطيبوجوزة

...العنبر... المسك... الصمغ

بماكشميرمنالشيالنبغدادإلىعامكلفىالفارسيةالقوافلتجلب: الكشميرىالشيالن
يدعلىإستانبولإلىينقلماوكثيرًا. تركياأنحاءمختلففى، ليباعقرشمليونيعادل

إلىيصلالالذىكرمانشيالنأيضًافارستصدركما616الباشايرسلهمالذينالمبعوثين
ماعزشعرمنكشميرشيالنيصنعإذ. والرونقالجودةحيثمنكشميرشيالنمستوى
النوعسعريتراوحبغدادوفى. كرمانماعزشعرمنكرمانشيالنيصنع، بينماالتيبت
.25وقرشًا20بينالثانىالنوع، وسعر200وقرشًا150بيناألول

.الفصلهذامن6ثانياً، النصالقسم: إنظر615
.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر616
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والبنغالجيالنمنالحريروبغدادالبصرةتستورد: الحريريةوالمنسوجاتالحرير
أقلالبنغال، وحريرقليلمنهبغدادواستهالك. ودمشقحلبإلىغالبًاوترسلهوالصين
الحريرمنقليلةبكمياتبغدادبمدكردستانجنوبوسائروكركوكأربيلوتقوم. نعومة
أوالخالصةالحريريةالمنسوجاتمنكبيرةكمياتوتجلب. المدينةورشتستخدمهالذى

،البسيط، والمقلم، منوغوجاراتسوارتمنبالقطنالمخلوطةالحريريةاألقمشة
البسيطالحريرقماشيستوردكما. الذهبأوالفضةأوالحريرمنبأزهاروالموشى
.العرببالدإلىتصديرهليعادالبنغالمنأيضًاوالمقلم

فىوحلبدمشقتنتجهاالتى – والمقلمالبسيط – والقطنالحريرمنسوجاتتسويقويتم
الستهالكهمافحسبإليهتحتاجانماوالبصرةبغدادمنهاتركيا، وتتلقىأنحاءسائر

.مباشرةحولهماتقعالتىالمناطقواستهالك

تناسبالتى – القطنأنواعأحسنتزرع: الكتان، قماشالموسلينالقطنية، األقمشة
كبيرةكميات، وتجلبسوراتقرببروادجهمملكةفى – الموسلينأنواعأحسنصناعة

نقلهايتمالقطنغزلمنأقةألف30نحواستيراديتمالبصرة، كماإلىالقطنهذامن
قيمةالواحدة، وتعادللألقةقرشًاعشرينبسعرعادة، وتباعوحلبودمشقالموصلإلى

 –الهندشمالقربيقعالذىديفل (؟) – ميناءويمد. فرنكمليون1.2كلهاالكمية
أقمشةصناعةفىيستعملالخشنالقطنمنبنوعالفارسىالخليجمدنوجميعالبصرة

ويصنع. المراكبأشرعةأقمشةلصناعةالخصوصوجهعلىيستعمل، كماالقمصان
مننوعفارسجنوبىمنويأتى. البحرينبجزرالمراكبأشرعةقماشمنالكثير
وحلببغدادورشدجلة، تستخدمهنهرضفافعلىيزرعالذىالقطنمنأجودالقطن

.ودمشق

وبعضالرفيعةالقطنيةالمنسوجات، ومنالموسلينمنكبيرةكمياتالبنغالمنوتأتى
واألسعار،األنواعمختلفوالمطبوعة، من، البيضاءالثمنالمرتفعةالقطنيةالمنسوجات

ألنه" برس "بإسمفرنسافىيعرفوالموسلينديانوم (؟)، فىوتصنعمدراسمنوتصدر
،سدراسمن) الخام (الشيتاستيراديتمكما. فارسمناألمرأولفىإليهايأتىكان
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تركياإلىمنهاألبيضالبصرة، يرسلبطريقكبيرةوبوندشرى، بكميات، ومدراس
.فارسإلىوالمطبوع

فى – أزرقاألحمر، ومعظمه، أواألبيض، أواألزرق – السميكالكتانقماشويصنع
.العربليستخدمهالبصرةإلى، ويصدرسورات

رأسحيث) الكويت (جرانمنالفارسىالخليجمنكبيرةبكمياتاللؤلؤيستخرج: اللؤلؤ
أربعةأوقرشمليوناقيمتهماسنويًايستخرجالمتوسط، وفىالبحرينجزروحولسندم

، وتقدروالصينالهندإلىحجمًاوأكبرهاوجماًالقيمةأكثرهاويصدر. 617فرنكماليين
أنحاءسائرفىتسويقهليتمالبصرةإلىالباقىويرسل. كلهاالقيمةأرباعثالثةبنحو

الآللئبعضأوروباإلىالبنغالوتصدر. فارسإلىشئمنهيصليكادتركيا، وال
.المستديرةالصغيرة

1801النيلة، عامواردات-6
618

وقوراننبيهانتاجرانإياهماأعطانىورقتينمننسختين "عنمأخوذةالتاليةالفقرات]
عنفكرةتقدمانوهما. ركيكةبفرنسيةجيدة، والثانيةبفرنسيةبغداد، األولىفىأى" هنا
.[مهمةسلعةفىالتقليديةالتجارةوتشعبتساعا

نوعينطويللوقتتستخدموكردستانوكركوكوبغدادالبصرة، كانت1776عامحتى
ألنوزندونبالكيسطويلة، ويباعانجلديةأكياسفىسوراتمنيجلبانالنيلةمن

بالمائة50بنسبةيزيدمنهمااألولالنوعسعر، وكانالوزنفىتتساوىجميعًااألكياس
.الثانىالنوعسعرعن

مرةبثقبهيسمحالالبائعأن، غيراألعلىطرفهعندالكيسالنوعية، يثقبمنوللتأكد
أحيانًاكانتالتى، األكياسهذهفىإكتشافهاتمالتىالكثيرةالغشلحاالتنظرًاأخرى

.Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 312 – 316:  إنظر617
(The Editor.(

618 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, "From Jones to Government,
Bombay, 24 April 1801," (Bombay, 381/23).
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القسمفىأردأنوعالوسط، ثمفىردئنوعيليهالكيسأعلىفىجيدنوععلىتحتوى
عامكلويجلب. شرائهاعنالناسشهرتها، وأحجماألكياسوفقدت. الكيسمناألسفل

،قرش300بسعرالجيدالنوعمنهامنها، يباعكيسًا350وكيس300بينماالبصرةإلى
.الواحدللكيسقرش200بسعراآلخروالنوع

مهمةتسهلواسعةفتحةذاتباالتفىسوراتمنالنيلةيستوردونالتجاروبدأ
فتحأعيد) 1793 (العرششاهزمانعتلىاوعندما. السعرتحديديليهاالتىهاصفح

منردجاتمنالقادمةالنيلةإغالقها، وحملتطالأنبعدقندهارمنالقادمةالطرق
بإسموالثانىكروتة"،  "بإسميعرفاألول: أنواعثالثةعلىبغداد، وهىإلىفارس

ثالثعلىتحتوىالثالثةاألنواعهذهمنبالةبوكوى"، وكل "بإسمشامبورى"، والثالث"
أعلىبسعرتباعوالكروتة. بالمائة5يعادلمنهاكلبينالسعرفرق: الجودةمندرجات

بغدادفىكبيرًاهتمامًااتلقىوالنيلة. بينهماالشامبورىالبوكوى، وتقعمنبالمائة50
بكرديارإلىبهااإلهتمامإمتدالفرنسيةالثورةوبعد. وكردستانوالموصلوكركوك
فىمطلوبةسوراتنيلةتعدلملذلكونتيجة. وأرضروموحلبودمشقوأزميروقيصرية

بغداداستهالكلتغطيةعامكلمنهامحدودةكمياتاستيراديتمأنه، غيرالمناطقتلك
.والموصل

7بنسبةأعلىقيمتهاالبصرة، وكانتإلىتصلالبنغالنيلة، أصبحت1794عاموفى

.عينهبسعرهااآلنالكروتة، وتباعمعلتتساوىنخفضتاأنلبثتمابالمائة، ولكنها
،درهم2400زنةللطردقرشًا73بسعربغدادفىالكروتة، بيعتالماضىالعاموفى

شاهزمانشقيققيام، نتيجةاآلنولكن. قرشًا47بـوالبوكوىقرشًا، 50بـوالشامبورى
.األسعارهذهعنبالمائة10يزيدبسعرنقدًاالنيلةمناألنواعهذهقندهار، تباعبحصار

الثورةسنويًا، وقبلبغدادفىالنيلةمنقرشمليونقيمتهماالفرنسية، يباعالثورةومنذ
وأزمير،، وقيصريةوحلبدمشقسنويًا، أماقرشألف600نحوالمبيعاتقيمةكانت
.األمريكيةالنيلةفاستخدمتوأرضروم، وتوكاتبكر، وديار

منهاكميةأحيانًا، تؤخذبغدادتصدرهاالتىالنيلةنوعتحديدحولخالفيقعوعندما
، ترفعالدخانيتوقف، وعندماكثيفأزرقدخانيتصاعد، وعندئذتحرقثموتوزن
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النيلة،مناألخرىالكمياتمعنفسهاالطريقةتباعا، ويتموتوزنالنارعنكميةال
فيهاالخالصةالنيلةنسبةنوعًا، ألنأجودهايكونالحرقبعدالوزنفىنقصًاوأكثرها

،الشوائبكثيرة) جلدية (أكياسفىتحملالتىوالنيلة. فرمادمنهايتبقىماكبيرة، أما
النيلةمنبالمائة12.5منأكثرتحوىالأنهاإتضحذاتهاالطريقةاستخدامعندألنه
.الصرفالترابمنبالمائة87.5و

زدادتاضرورة، وقدوأكثرهابغدادتجارةأساسعليهايرتكزالتىالسلعمنأهموالنيلة
مناستيرادهاتوقفإلىذلكوأدى – الحاليةالحربمنذكبيرةزيادةبغدادعبروارداتها
ومعظماألناضولأنحاءسائرفىتنتجهاالتىالنيلةاستهالكنتشراذلكوبعد – أمريكا

.الروملى

عبرفارسبطريقبعضهاالهند، ويجلبإنتاجمنالنيلةمنأنواععدةهناوعندئذ
تقعمنطقة – كروجياإنتاجمنوهى" الهورى "نسميهاالتىكروجيانيلةقندهار، وهى

بوكوى، بأنواعأوشامبورىتسمىالتىلنجياتأوملتاننيلةوهناك– ودلهىالهوربين
منبحرًاإليناتصلأخرىأنواعهناكذلكإلىأحيانًا، وإضافةمختلفةوأسعارمختلفة
نقدًا، ويصلقرشًا85بـحاليًاويباعاإلطالقعلىاألنواعأجودهووالالهورى. الهند
الدفعأساسعلىقرشًا85بـالماضىالعامفىالندرة، وبيعوقتفىقرشًا145إلى

منمنهايردمابحسبتنخفضأوترتفعفهى، بالثباتاألسعارهذهتتسموال. السنوى
كانالسلمزمنوفى. األخرىالسلعإلىبالنسبةالحالهوكماهناعليها، والطلبكميات
السعرمنيقربماقرشًا، وهو83نحوإلىذلكبعدإرتفعثمقرشًا65النيلةهذهسعر

يتزايد، وكذلكاالستهالككانلماالبالد، ولكنهذهفىالنقودزيادةإلىأدى، مماالحالى
...السلمزمنسعرهامنتقتربذلكجعلهامنها، فقديزرعماكمية

تباعبحرًاالبنغالمنتردالتىاألنواع، فإناألنواعأجودالالهورىالنيلةكانتولما
فتباعالبوكوىأوملتاننيلةأما. الالهورىسعرعن8إلىقروش5يقلبسعرعادة
والبوكوىقرشًا، 80إلىالالهورىسعريصلماوغالبًا. الالهورىسعربنصفغالبًا
منأقلبسعرتباعزالتماسوراتمنتردالتىالنية، ولكن48وقرشًا45بينماإلى

،ثمومن. أقاتستبغدادى، أودرهم2400زنةللطرد10وقروش8منالبوكوىسعر
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مايكونالبنغاليةالنيلةسعرقرشًا، فإن80الكروجياأوالالهورىالنيلةسعركانإذا
أو38وقرشًا35بينماسوراتونيلةقرشًا، 45ملتانأووالبوكوى، 75وقرشًا72بين
.األنواعمختلفبيناألسعارفرقهوذلك. قليًالأكثرأوأقل

إلى14بينماهناكالسعريبلغحيثقندهارإلىلتصلكثيرًاتتكلفالالهورىوالنيلة
الطردمن2.25البالد، ويعادلتلكفىالمستخدمالكيلاإلفريزى، وهوللطردروبيه16

إذاكبيرربحعلىالتاجريحصلالوغالبًا). أقاتست (درهم2400يزنالذىالبغدادى
.قندهارفىالبيعتم

:اإلفريزىالطردإلىبالنسبةبالروبيةمحسوبةالنيلةتتحملهاالتىالتكاليفيلىوفيما

روبيةنصفعادةالطرد، يتكلفهراتإلىقندهارمنالنقل.
طردًا60منالمكونللحملروبيات4، هراتعندالجمركيةالرسوم.
للطردواحدةيزد، روبيةإلىهراتمنالنقل.
للحملروبية60، تباسعندالجمركيةالرسوم.
للحمليزد، روبيتانعندالرسوم.
للحملروبية60بغداد، إلىيزدمنالنقل.
للحملروبية60، كرمنشاهعندالرسوم.

، بحسبالنقصدرجةفىأيضًاالدقة، تتفاوتدرجةفىتتفاوتالتىاألرقامهذهوجميع
وتباعروبية16بسعرقندهارمنتشترىالتىالالهورىالنيلةفإنثم، ومنالطقسحالة
8/71حاليًاتعادلالروبيةأنأدركنامجزيًا، إذاربحًاقرشًا، تحققبثمانينبغدادفى

بغدادعندتتحملهاالتىالكلفةاإلعتبار، والفىوقتمنتستغرقهمانأخذأندونقرشًا
.كثيرًاالبائعتهمالألنها

حاجةسنويًا، وهناكبغدادىطردألف50نحويبلغقدالنيلةمناألنواعهذهواستهالك
.الراهنةالحربخالل – بأخرىأوبصورة – األنواعهذهجميعإلى
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المناطقفىالناسكبيرة، ألنبكمياتتستهلكآسيا، حيثفىمطلوبةالسلعةوهذه
نادرةأصبحتقداألمريكيةالنيلةكانت، ولمااألزرقباللونثيابهميصبغونالفقيرة
.السلعةهذهإلىالسوقحاجةسدتالهنديةالنيلةالحالية، فإنالحربخالل

كشتر،فىالخشنة، ويصنعاألقمشةلصباغةبغدادفىيستخدمجودةالنيلةأنواعوأقل
األنواعجانبإلىللطرد، ويستخدمقرشًا15بسعريباعالنيلةمنبغداد، نوعقرب

.األغراضلمختلفالنيلةمناألخرى

إذاتخفيضهامرتفعة، ويمكنقندهارعبركروجيانيلةاستيرادتكاليفأنشكوال
القياميتولىلمنباهظةأرباحًايحققسوفالكلفةفىبحرًا، والفرقالمنقولةالنيلةنافستها

أسواقهافىطرحهاإذافارسفىأيضًاةالسلعهذهيبيعأنباستطاعتهأنكما. العملبهذا
.قندهارمنجلبهايتمالتىتلكسعرمنأدنىبأسعار

1801عامالبصرةجماركمنمسقطإمامشكوى-7
619

[بغدادباشاإلىالتاليةالرسالةمسقطإمامأرسل]

قاصرًاومسقط، وليسالبصرةحاكمبينالصداقةعلىمتبادلةةمعالالجماركتخفيضإن
يفعلمابقدر) البصرةحاكم (المستلمبضائععلىالرسوميخفضالذىوحدهاإلمامعلى

بينبهالعملجرىعرفبدعة، ولكنهليست، وهىبضائعهإلىبالنسبةذلكالمستلم
.بعيدزمنمنذالحكومتين

الباشاطلبها، وإذاالمستلمبيداآلن، وهىبالبضائعقائمةالبصرةإلىترسلعامكلوفى
يتجاوز، ولمقرشآالفستةالسنواتبعضفىبلغالمخفضالمبلغأنيتبينسوفمنه

علىالباشاإلىوفدمعسفارةفىخلولمحمدذهبعندماالماضىالعامإالآالفالعشرة
قدم، وعندئذقرشألف24الخصوماتتلكبلغت، عندماعلىمالإبراهيمسفينةظهر

.سلمتوالمللباشاثمينةهداياخلولمحمد
619 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, "From David Seton, Company
Resident Musqat to Government, Bombey, 18 February 1801," (Bombay, 381/20).



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة336

كبيرة، مامبالغةفيهقرشألفوأربعينوثالثينبعشرينالحسميقدرالذىالباشاوحساب
أسعارقيمةضعفيعادلبماتعسفيةبطريقةالتجاربضائعقيمةقدرسلمتالميكنلم

علىرياالتعشرعلى، ويحصلتقديرهبحسبالجمركيةالرسومبجباية، ويقومالسوق
يجعلالرسمية، مماالرسومعنزيادةالبنبالةعلىرياالتوأربعالبنغاليةالبالة

أهل، أماالسلعبعضعلىبالمائة15) سلمتالمبمعرفة (تحصيلهايتمالتىالجمارك
الضريبةبالمائة، بينما3سوىيدفعونفالواليهوداآلخرينالمسلمينمنالخطوة
تجارمنمسقطفىتحصيلهايتمالالنسبةوهذه. البيعسعرعلىبالمائة8هىالرسمية

.منهامسقطتجارإعفاءيجبثمالبصرة، ومن

تكونأنبغداد، يجبوالىمعالطيبةالعالقاتعلىالحفاظفىاإلماممنرغبةولكن
علىالعالقاتاستمرارعنالباشارغبفإذاثمالمساواة، ومنقاعدةعلىبينهماالصالت

أندونالبصرةمعاإلتصالأنواعكلقطعفىالرغبةشديداإلمامالمساواة، فإنأساس
ويمنعموانئهعلىالبصرةسفنترددعدمعلىللباشا، ويوافقصداقتهمنذلكينقص
...البصرةعلىالترددمنرعاياهسفن

1810، عاموإستانبولوحلبالعراقفىالجماركتعريفة-8
620

األهالىبمعرفةبغدادفىالوارداتعلىالمحصلةالتركيةالجمركيةبالرسومبيان
:حاليًاالمتبعالجماركنظامحسبالمحليين

بالمائة5.نوعهاكانمهماالبنغالبضائععلى
بالمائة5.األنواعمختلفمنوالسندوجزيراتسوراتبضائععلى
بالمائة5.كمباىبضائععلى
بالمائة5).كذا (وسرماسوتسوراتلرىبضائععلى
بالمائة5.انهندالمسمىالقطنغزلعلى
بالمائة8.5.شاجرىالمسمىالقطنغزلعلى
بالمائة3.وجرماسوتوتافنكجزيرتلرىبضائععلى
الطردعلىقرش8/5.النيلة

620 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, "From Manesty, Resident at
Basra, to Bombay Government, 20 December 1810," (Bombay, 383/14).
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األسود،، والخشبالصندل، والسكر، والحلوى، وخشبالفلفل
،، والبناللك، وصمغوالحديد، والقصدير، والرصاص

.إلخ... الصينية، والقرفةالطيب، وجوزةالهالوالقرفة، وحب

بالمائة8.5

.بغدادفىتطبقالبصرةجمركفىالتعريفةهذهوفقتحصلالتىوالرسوم

بغدادمنالقادمةاألهالىبضائععلىحلبفىتحصلالتىالتركيةالرسومبيان
:والبصرة

قرشًا42:السند، بضائعجزيرات، بضائعسورات، بضائعالشيالن، البنغالبضائع
.الواحدالجمللحمل

النيلة، شرحه.
الوزنمنرطل500كلعلىقرشًا40، البن.

بغدادمنالقادمةاألهالىبضائععلىإستانبولفىتحصلالتىالتركيةالرسومبيان
:وحلب

بضائعجزيراتكمباى، بضائع، بضائعسورات، بضائعالشيالن، البنغالبضائع ،
.بالمائة5: السند

حسباألهالىوارداتبضائععلىبالبصرةالمحصلةالتركيةالجمركيةالرسومبيان
:البصرةبجمركاآلنبهاالمعمولالقواعد

بالمائة7.5.نوعهاكانمهماالبنغالبضائععلى
بالمائة7.5.األنواعمختلفمن، والسندوجزيرات، سوراتبضائععلى
بالمائة7.5.كمباىبضائععلى
بالمائة5.5).كذا (وجرماسوتسوراتلرىبضائععلى
بالمائة5.5.تربندالمسمىالقطنغزلعلى
بالمائة8.5).كذا (شاجزرىالمسمىالقطنغزلعلى
بالمائة3.5).كذا (وجرماسوت، وتافنكجزيرتلرىبضائععلى
الطردعلىقرش8/59.النيلة
األسود،، الخشبالصندل، السكر، الحلوى، خشبالفلفل

، القرفة، حب، البناللك، صمغالحديد، القصدير، الرصاص
.إلخ.. الصينية، القرنفل، القرفةالطيب، جوزةالهال

بالمائة8.5
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ملحوظة

تبدودائمًا، ولكنفيهالسلعة، ومبالغلقيمةباهظتقديروفقأحيانًاتحصلالجماركهذه
وجزيرتلرىوجرماسوتسوراتلرىبضائعإلىبالنسبةمعتدلةاآلنالجمارك

إلىالمجئعلىأصحابهاوتشجيعالتهريبلمنعخفضتكذا)، وقد (وتفرنكوجرماسوت
البضائعألحسنالجمركومسؤولالمستلمختيارامنهناكيعانونأنهم، رغمالجمرك
.بأنفسهميحددونهالذىبالسعر

:البصرةمنبغدادإلىالوافدةاألهالىبضائععلىالمحصلةالتركيةالرسومبيان

العبوةأوالواحدةالبالةعلى) كذا (قرشإلىقروشًاالسلعأنواعجميععلىتحصل
.الواحدة

1814عاموبغدادالبصرةتجارة-9
621

مائةتحملبومباىإلىطريقهافىجوناسالسفينةغادرت: 1814فبراير / شباط24
فإشترى. الهندفىالعربيةالجيادعلىالعامهذاالطلبزادوقد. وتمورًاعربىحصان

بهذهيعملونممنالميناءهذاتجارشترىا، وحصان300) البريطانىالوكيل (كولكهون
قرشًا،450منهالحصانثمنيبلغاألسعار، وأقلهارتفعتامماثًال، ولذلكعددًاالتجارة

بومباىإلىمحددةالنقلوأسعار. قرشآالفثالثةإلىسعرهيصلفقدالكريمالجوادأما
قدرهاجمركيةضريبةذلكيتضمن، والقرش900بـالبنغال، وإلىللرأسقرشًا675بـ

.األخرىونفقاتهاالخيلطعامقيمةأيضًاتتضمنالبصرة، والفىللحصانقرشًا63

621 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Commercial
News Bulletin on Basra," 17 February 1814 to 26 January 1815, (Bassorah), vol. 3, 1813 –
1816.
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بريطانيةسفنثالثأمريكيةفرقاطةأسرتشهورأربعةمنذ: 1814مارس / آذار22
.فرنك2.440.000بـحمولتهاقيمة، قدرتالصينمنبالقرب

بمركبهرمزخليجفىجابربناللهعبدسفنإلتقت: 1814نوفمبر / الثانىتشرين20
واستولت، فهاجمتهكولكهونيملكهاجوادًا60يحملبومباىإلىالبصرةغادرقدكان
للوكيلملكالخيلأنشناسإلىنزولهمبعدعلمواوعندما. أيامثالثةدامقتالبعدعليه

5700بمبلغآخرمركباستئجارإلىالغاضبونهؤالءالبصرة، أسرعفىالبريطانى

...قبيلتهمعربمنرجلينبصحبةاألصليةوجهتهاإلىالخيولوأرسلواعينًا – قرش

بغدادواليةمعاألوروبيةالتجارةحولمعلومات

الميناء، وحدثهذهفرنسيةسفينةأىتدخلالبصرة، لمقنصليةمهامإليناأسندتأنمنذ
.البالدهذهمعمباشرةفرنسيةتجارةتوجدالأنهيتضحثمسلفنا، ومنأيامنفسهالشئ

إلىالفرنسيةالبضائعمنوالواردات. لهاوجودالبغدادمعالفرنسيةالتجاريةفالعالقات
،، والمرجانالهولندى، والمطرزات، واأللماس، والقالنساألصوافتشملبغداد

التطريزبالترتر، وخيوطالموشى، والقماشالصقيل، والحريرالذهبى، والمخملوالمخمل
والقرمز، والصبغة، والكريب، ، والشاشالالمع، والحريروالساتانوالفضية، الذهبية

،، والساعات، والمباضعمعدنية)، واألدواتخيوط (والبهرجان، القرمزية، والورق
وهما – وحلبإستانبولطريقعنبغدادإلىالواردةالسلعهذهقيمةتصلوال. والتفتاه

ذلكمقابلوفى. سنويًافرنكماليينثالثةإلى – بغدادمعاألوروبيةالتجارةمستودعا
الخليجمنواللؤلؤوالفارسيةالهنديةمعًا، البضائعوإستانبولحلبإلىبغدادتصدر

علىيزيدبماتقدرإستانبولإلىكشميروشيالناألخيرهذامن، والصادراتالفارسى
.فرنساإلىمنهايصلماقيمةنعرفسنويًا، وال) فرنك (ماليينثمانية

إحداهماالواليةهذهمعالفرنسيةالتجارةحجمتخفيضعلىتساعدانعقبتانوهناك
يعرقلونالذينأنفسهماألتراكنشاطعنناتجةلها، واألخرىعالجالطوبوغرافية

500مسافةإستانبولعنبغدادبعدفىفتتمثلاألولىالعقبةأما. حمايتهامنبدًالالتجارة
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الضرائبزدواجافىتتمثلاألخرى، والعقبةفرسخ200مسافةحلب، وعنفرسخ
.لهاوصفًاهنانقدمالتىالجمركية

بالمائة، ويبيعها3قدرهاجمركيةرسومًاتدفعاآلستانةإلىتصلالتىالفرنسيةفالبضائع
بغداد،فىمراسليهمإلىإرسالهايتولونمحليونتجارإلىهناكالفرنسيونالتجار

5يدفعونبكردياربالمائة، وفى5وبالمائة4بينماقدرهاتصديررسومبدفعفيلزمون

والتىبالمائة8.34بالوزنتباعالتىالبضائعبغداد، تسددإلىتصل، وعندماكذلكبالمائة
.بالمائة5بالقياستباع

أوقبرصفىحمولتهافرنسامنالبضائعتجلبالتىالسفن، تفرغحلبمستودعوخالل
بسيطة،رسومًايدفعونوإنماجمركيةضرائبيدفعونالحيثالالذقيةإسكندرونة، أو

إلىيبيعونهاثمجماركبالمائة3األوروبيونالتجاريدفعحلبإلىالبضائعتصلوعندما
يدفعواأنالصحراء، بعدعبرالقوافلبطريقبغدادإلىيرسلونهاالذينالمحليينالتجار
.بالمائة5إلى4منتصديررسوم

فىأربعةهىبغدادإلىوصولهاعندالسلعةتتحملهاالتىالرسومأنالمثالهذاويوضح
عبروصولهاحالةفىبالمائة، ورسمان17عننسبتها، تزيدإستانبولعبروصولهاحالة
رغمإسكندرونةأوالالذقيةفىتدفعالتىالرسومألنبالفعلرسومثالثةأو (حلب

).بالمائة9عنيزيدمانسبتهاتبلغالتجارةعلىعبئًاتمثلبساطتها

500تقطعإستانبولمستودعمنتجلبالتىالبضائعأن – الصددهذافى – غريبًاويبدو

والحلبعبرتأتىالتىالبضائعتسددبينماوجماركرسومًابالمائة17وتدفع622فرسخ
تجارأن – أكرر – غريبًاويبدو. فقطبالمائة9عنيزيدما623فرسخ200إالتقطع
إستانبولتجارةزالت، وماالثانىلمصلحةاألولالمستودعمعالتعامليتركوالمبغداد
بينواحدةقافلةوجودإلىيرجعذلكفىوالسبب. عنهاتزدلمإذاحلبتجارةتعادل
بغدادبينمستمرةتصاالتاتوجدالسنة، بينمافىواحدةمرةوذهابًاجيئةوبغدادحلب

بغدادإلىإستانبولمنتكلف) درهمألف40 (أقةمائةالواحدللبغلالحمل، وطاقةالبغالمنإستانبولقافلةتتكون622
.قرشا15ًإلىقروش10منتكلف) درهم400 (أقةكل) الطرطرأوالبريد (المبعوثين، ومعقرش300

.قرشا120ًوقرش100بينمادرهم)، ويكلفألف80 (أقة200الجمليحمل623
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والتاجر). الطرطر (المبعوثينبواسطةأوالقوافلبواسطةتقريبًا، إماشهركلوإستانبول
إذا، أماأسابيعبضعةخالليقابلهامايصلهأنيتوقعاآلستانةإلىبضاعتهيشحنالذى

هومايغطىالوقتمنيكسبه، وماعامبعدإاليقابلهامايتلقىالفإنهحلبإلىشحنها
.أعالهالمذكورةالكلفةعنالناتجالعجزمنأكثر

فرنسيةبيوتإقامةخاللمنتتمقدالثانيةالصعوبةعلىللتغلبالوحيدةوالطريقة
الرسوميدفعونالفرنسية، وعندئٍذوالبضائعالتجارةبنفسهاتتولىبغدادفىتجارية

.بالمائة3بمعدل) اإلمتيازات، من57، 39، 37الموادإنظر (فقطواحدةمرةالجمركية

إستانبولعبرالتجارةهذهحجمأيضًا، ولكناإلنكليزيةالتجارةتواجةالعقبتينوكلتا
البصرة،طريقعنالهندمنبغدادفىتجارتهميصبونفاإلنكليز. كبيرًاليسوحلب
،والنيلة، والفلفلالسكر، منتتكونالبضائع، وهذهكلهالشرقعلىتفيضهناكومن

،الصبر، والبخور، والكافور، والزنجبيل، وخشب، والقرنفلالطيبوالقرفة، وجوزة
،القطن، وغزلالموسلين، والقصدير، وأيضًااألمونيا، والترياق، وملحالصندلوخشب

الحريرية،القطنية، والمنسوجات، والمنسوجاتالمصبوغالمطرز، والقماشوالموسلين
البندقيةالعمالتالهندإلىبغدادتصدرذلكمقابلوفى. بالذهبالموشىوالحرير

،المرجانمنقرش، ومليونالنحاسمنقرشمليوناقيمتهماتصدرواألسبانية، كما
األصفر،والكهرمانالجوزية، والعفصة، والتمور، معدنية)، والسيوفخيوط (والبهرجان

هذهفىتباعالتىاإلنكليزيةالبضائعقيمةوتقدر. المصنعة، واألدواتوالزمرد، والخيول
منمليونًا12علىيربوبماوالعربيةوالفارسيةاإلنكليزيةالسفنوتجلبها) بغداد (الوالية

:التاليةاألسبابإلىالوارداتهذهضخامة، وترجعالفرنكات

بحرًا،بضائعهمإرسالللمنطقة، الستطاعتهمالجغرافيةالحمايةمناإلنكليزاستفادة1.
.جدًامحدودقدرإلىالنقلتكاليفتخفيضإلىتؤدىميزةوهى

جمركيتينضريبتينمنأكثرتدفعالالتىالهنديةالبضائعبهاتتمتعالتىالميزة2.
.بغدادفىالبصرة، واألخرىفىواحدة

وبالنسبة. منافسةأىتواجهالأنهاحقيقةإلىهنا، يرجعالبضائعلهذهالكبيرالتقدير3.
،السلعهذهتنتجالهندغيرأخرىبالدثمةليسأنهإلىالزراعية، يرجعالمنتجاتإلى
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وتساويهاتنتجهاالتىالمشابهةالبضائعأنإلىالمصعنة، فيعودالسلعإلىبالنسبةأما
...هناإلىتستوردعليها، التتفوقأو

استهالكتمامًايغطى، فإنهالغاللمجالفىالواليةلهذهالزراعىباإلنتاجيتعلقماوفى
.السكان

1824عامبغدادتجارة-10
624

تأتىالتىشديدًا، والقوافلضررًاةاألخيرالحرببهابالتجارة، أضرتيتعلقمافى... 
.أخرىطرقسلوكعلىدأبوا، فقدقبلذىمنكثيرًاأصغراليومبغدادإلىفارسمن

شيراز،: الفارسىالخليجعلىالواقعةالمدنفىاآلنتتمالتجاريةاألعمالومعظم
وفقالمنطقةهذهفىتسيراألمورأنالمرءيالحظوغيرها، ولكنوبوشهروالبصرة، 

وحدهمأحد، وهماإلنكليزينازعالالعربىوالعراقالفارسىالخليجففىاإلنكليز، مشيئة
يسببماكثيرًاثمومن. أحدلهميتصدىأندونالبالدهذهفىيجرىماعلىيؤثرون

تجارةيعوقأنيستطيعللباشا، فهوالقلقمنالكثيرالبصرةفىللشركةالممثلالمقيم
اإلنكليز، ولكنهيحبالباشاوداوود. والفراتدجلةدخولمنالبضائعويمنعالعراق
تحصيلهايتمالتىالجماركمنتأتىاألساسيةفموارده: لذلكوجيهةأسبابولديهيخشاهم

الوالموصلوحلبدمشقمنالقادمةوحاليًا، القوافل. الهندمنالمجلوبةالبضائععلى
أخرى، يعيشونناحيةمنناحية، واألكرادمنالصحراءوبدو. محدودًاربحًاإالتحقق
.كثيرًاالمدنهذهبينالمواصالتطرقتقطعثمدائمة، ومنحربحالةالغالبفى

إلىباالستسالمذلكيتفادون، أويحملونهماوسرقةإيقافهميتم) الطرطر (والمبعوثون
.شئكلعلىتقضىإتاواتويدفعوناإلبتزاز

:فى1824أبريل / نيسان28توقيعاً، تاريخهيحملالكتابمنمأخوذ624
France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, (Baghdad), vol. 9,
1822 – 1830.
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وسفن. نسبيًاهادئ، فالبلداإلنتباهيلفتماالعربىالعراقفىيحدثالالحالىالوقتوفى
كتلكخطيرةأمراضتوجدصعوبة، والدونوجنوبًاشماًالوالفراتدجلةمنتبحرالنقل
.625...الخاصعملهفىمنهمكإنساناألخيرة، وكلالسنواتفىحدثتالتى

:التالىالمصدروكان625
France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on the
Trade of the Pashalik of Baghdad," 9 February 1823 (Baghdad), vol. 9, 1822 – 1830.

12وماليين10بينبماالبصرةعبرالبريطانيةالبضائعمنالرسالة، الوارداتهذهتاريخعلىالسابقالعامفىقدر، قد
الحكومةبينالنزاعنشوببسببالتجارةحجمنقصاليمن)، ولكنمن (البنتجلبالعربيةالسفنوكانت. فرنكمليون

.البصرةفىاإلنكليزيةالشرقيةالهندلشركةالتابعوالمقيم
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1846 – 1845البصرة، فىالنقديةوالمبادالتالسلعتجارة-11

)19 – 3 (رقمجدول
1846 – 1845عامالبصرةفىالنقديةوالمبادالتالسلعتجارة

:)1(البصرةىفالسلعتجارة
إلىصادرةمنواردة
:الهند

18451.865
دوطى، قماش660نيلة(

)80كشمير، شيالن427
18461.909

دوطى، قماش624نيلة(
)120كشمير، شيالن202

:الهند
1.446

مسنى، 180، تمور1.175خيول(
20(

1.567
، صوف120، تمور1.300خيول(

49(
:البحرين

1845768
)750لؤلؤ(

1846132
)125لؤلؤ(

:الفارسىوالخليجالبحرين
233

)45، تمور84، قمح90أرز(
220

)42، تمور68، أرز100قمح(
:فارس
1845174

)20، كلس34، حناء40تبغ(
1846168

)11، كلس43، حناء45تبغ(

:فارس
116

، قماش32، تمور50دوطىقماش(
)21أوروبى

143
، سكر36، تمور60دوطىقماش(

25(
:بغداد
1845137

،26، قار35دمشقىحرير(
)عمائم75

1846194
،22أوروبى، شيت35قار(

)21صوف

:بغداد
2.009

، شيالن124مخا، بن750لؤلؤ(
)65نيلة، 68، تمور80كشمير
1.654

، شيالن125، لؤلؤ159، بن606نيلة(
)105، عمائم120كشمير
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إلىصادرةمنواردة
:الشيوخسوق
1845629

، أرز128مسلى، 264قمح(
120(

1846664
مسلى، 166، أرز221قمح(

157(

:الشيوخسوق
478

)27، حناء83، بن252دوطىقماش(
346

،12، فلفل86، بن120دوطىقماش(
)12بريطانىحديد

:ومكةجدة
1845248

)248بن(
1846234

)234بن(

:ومكةجدة
144

)18، عباءات126تمور(
138

)12، عباءات126تمور(
:مباشرةإنكلترا
1845
184670

)مقروءغير(

:مباشرةإنكلترا

45
،15الحيوانيةوالشحومالجلود(

)10العفصة، 14الصوف

.FO 135/237, and FO 78/7: فىراولنسونهنرىأعدهاجداولمن)1(
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)20 – 3 (رقمجدول
)1(السلعتجارةملخص

الميزانإلىصادرمنوارد
184518461845184618451846

342-419-1.8651.9091.4461.567الهند
88-535-768132233220والخليجالبحرين

25-58-174168116143فارس
96-104-248234144138ومكةجدة

704525إنكلترا
400-1.116-3.0552.5131.9392.113البحرتجارةإجمالى

1371942.0091.6541.8721.460بغداد
318-151-629664478346الشيوخسوق

7668582.4872.0001.7211.142البرتجارةإجمالى
3.8213.3714.4264.113605742العاماإلجمالى

.والسنداتبالعمالتالموازنةتمت
اإلسترلينىللجنيهكران1846و1845عامىالصرف، وسعرالكرانبآالفاألرقام)1(

.الواحد

)21 – 3 (رقمجدول
)1(1845عامالبصرةفىالنقديةالمبادالت

مقابلبالكرانبغدادمنوصل
البحرينلؤلؤ

229قديمةعمالتالهندإلىأرسل750
535بالكرانالبحرينإلىأرسل

بالعمالتبغدادمنوصل
صيارفتهاأرسلهاالقديمة
الصرفسعرمنللربحاليهود

58بالكرانفارسإلىأرسل277
151بالكرانالشيخسوقإلىأرسل
القديمةبالعمالتوجدةفماإلىأرسل

والكران
54

1.0271.027اإلجمالى
:1845عامبالسنداتالمبادالتيلى، فيماذلكإلىإضافة)1(

182الهندإلى293بغدادمن
ثمناًالهندعلىلسنداتبغدادمن

لخيول
جرانعبروجدةمكةإلى543

)الكويت(
50

836232
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1847عامالبصرةفىالعبيدتجارة-12
626

البريطانيةالقنصلية

1847أبريل / نيسان28 – بغداد

سيدى،

ذلكفىاألفريقيينالعبيدموضوعحولالبصرةمنرسائلالقليلةاأليامخاللتلقيت
.سياسيةأوإحصائيةقيمةذاتتبدوالتىالمقتطفاتبعضمنهاإليكم، وأنقلالموقع

أوالبصرة: التركيينالميناءينمنأىإلىينتمىواحدمركبوالحتىيوجدال1.
بالعبيدالبصرةسوقتمدالتى، والمراكباألفريقيينالعبيدنقلفى، يعملالكويت
التىالمراكبتلك، وعددالفارسىالخليجفىالمستقلينالعربللشيوخجميعًامملوكة
التىبالمحمرةالعبيدتجارةذلكيشمل، وال100ومركبًا50بينماالعربشطتدخل
.الفارسىالشاطئمنمراكبرئيسيةبصفةفيهاتقوم

العددوصلالسنواتبعض، وفىشخص2000البصرةإلىالعبيداستيرادمتوسط2.
إماملتوقفعبد، نظرًاألفمنأكثراستيراديتملم1836عامفى، ولكن3000إلى

.العبيدنقلحركةتشجيععنمسقط

سوق "المسماةالفراتنهرعلىالمنتفقمدينةإلىالمجلوبينالعبيدنصفعادةيرسل3.
نحوسوريا، ويرسلوشرقالعراقجنوبعلىتوزيعهميتمهناكالشيوخ"، ومن

.البصرةسوقفىمنهالتخلصفيتماآلخرالربعبغداد، أماإلىالربع

عادة، يحصلهاللشخصشامى3إلىتصلالتىالعبيدعلىالجمركيةوالرسوم4.
سنويًا، تعادلشامى6000مقابلبهاالموظفينبعضإلزامطريقعنالبصرةسلمتم

.إسترلينيًاجنيهًا450نحو

626 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Kemball to Welles," (FO
195/272).
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العادية، وأسعارهموالبومباسيين، ، والنوبييناألحباش: طبقاتثالثإلىالعبيدينقسم5.
:التالىالنحوعلىالسوقفى

الفرصةإنتظارفىمسقطفىاآلنتجميعهمتمعبد2500نحوهناكأنالمفهومومن6.
،المستقلينالعربشيوخأعالمتحتتبحرمراكبفىالفراتإلىلشحنهمالمؤاتية

فسوفالعربشطفىاإلبحارمنمنعوا، فإذاالصيفخاللالنهريصلونولعلهم
.المحمرةفىحمولتهمويفرغونخورهفانإلىيفرون

مركبأىعلىلالستيالءالنهرفىالحراسةسفينةإلىأوامرهالبصرةحارسأصدروقد
المركبالنهر، ويرسلفىلإلبحارويتهيأعبيدًايحملالكويتأوالبصرةإلىينتمى
مرورعلىحظراآلنهناكليس، ولكنوالبيعللمصادرةالبصرةميناءإلىعنهالمنوه
.العبيدمننفسهابالحموالتشماًالالنهرفىالخليجعربسفن

)22 – 3 (رقمجدول
السوقفىالعبيدأسعار

إسترلينىشامى
:األحباش

ذكور
إناث

200 – 120من= 
300 - 160من= 

9 – 15
12½ – 22

:النوبيون
ذكور
إناث

250 – 200من= 
350 - 250من= 

15¾ – 18
¾18 – 26

)زنوج(:البومباسيون
ذكور
13 –½4½180 - 60من= إناث

، فهمذلكيتبعسوفالخطرهذامثلأنيتوقعونالمسلمونالبصرةسكانكانولما
منواسعةمساحاتألن، بلفحسبالتجارةهذهيفقدوالن، ألنهمرعبفىيعيشون

علىاآلنحتىاألساسىاإلعتمادألنزراعتهايتعذرسوفوالبساتينوالنخيلاألراضى
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بالكادتكفىعامكلجديدةعاملةيدخمسمائةإلىاألمرالزراعة، ويحتاجفىالعبيدعمل
.العراقلجنوبالمهلكالوبائىالطقسيسببهالذىالتخريبلمواجهة

1858، عامالموصلتجارة-13
627

زيادةإلىاألخيرةالسنواتفىواألوروبيةالبريطانيةالسلعتجارةتقاريرأشارت... 
المصنوعاتقبلمنيستهلكونكانواالذينوالبدووالفالحونالجبالفسكان. مطردة

أشكالها،واألوروبية، لرخصها، وتنوعالبريطانيةالمصنوعاتإلىتمامًاالمحلية، تحولوا
منتشرةوغالسكومانشسترتنتجهاالتىالقطنيةالمنسوجاتأنواعوجميع. ألوانهاوبهاء

الملبوساتلصناعةالسواءعلىواألغنياءالفقراءالسكانالبالد، ويشتريهافى
ذلكملحوظة، وتبعزيادةاألخيرةالسنواتخاللالسكانعددزادوقد. والمفروشات

.نفسهبالقدرالسلعاستهالكزيادة

الصادراتتجارة - أ
فالتربة. والتصديرالمحلىلالستهالكإنتاجهاكفايةإلىترجعأهميةالموصلتحتل

يفعلال، والفالحالمخصباتاستخدامدونوالشعيرالقمحمنجيدًاحصادًاخصبة، وتقدم
هناتنتجالتىوالغالل. وفيرمحصولعلى، فيحصلالحبوبذرالتربةنبشمنأكثر

ماأن، غيرالعربالبدومنكبيرجانب، واستهالكالمحلىاالستهالكحاجةعنتفيض
بمسافةوالفراتدجلةبينيقعالذىالواليةأرضمنكبيروقسمصغيرةمساحةيزرع
القليلةالمساحاتبعضعدافيمابورأرضطوًالميل240وعرضًاميل120نحو

جنوبأميالتسعةعلىالزراعةمتدادايزيدالالحقيقةوفى. وهناكهناالمزروعة
.الرحلالعربغاراتمنوالحمايةاألمنإلىللحاجةنظرًاالموصل

627 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Rassam to Allison, 29 May
1858" (FO 195/647).
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الغنمصوف - ب
بالدفىالغنيةفالمراعىكبيرة، زيادةاألخيرةالسنواتفىالغنمصوفصادراتزادت

القبائلبقيتإذاأنهريب، والواإلبلوالماعزاألغنامتربيةجيدًاتالئمالنهرينبينما
بقطعانها،لإلهتمامعنايتهاكلوالغزو، ووجهتالسلبعادةعنمسالمة، وتخلتالعربية

دفعًاأحوالها، ويعطىتحسينإلىيؤدىقدكبير، ممابنجاحالمارينوأغنامإدخاليمكن
،الموصلتجارةإلىكبيرًادعمًايقدموالصوف. السلعةهذهمنالتصديرلتجارةكبيرًا

المتزايدةالوارداتلمواجهةعملتهالنزحتلوالهاالتىالنقودمنالمزيدإليهاتلقىفهى
.واألوروبيةالبريطانيةالسلعمن

الجوزيةالعفصة - جـ
يجمعبرىإنتاجالجوزية، وهىالعفصةهىالتصديرتجارةفىالمهمةالثانيةوالسلعة

كميةتزيدالسنواتبعضوفى. كردستانجبالفىبوفرةتنموالتىالبلوطأشجارمن
400تتجاوزفالتافهًاحدًاتبلغقنطار، وأحيانًاآالفثالثةنحوإلىفتصلالمحصول

غالبًاوهمعيشهمبهيكسبونماالفقراءلألكرادتوفرالسلعةوهذه. 500إلىقنطار
دونيأتىثمينمحصولإليها)، وهويحتاجونالتى (بالمصنوعاتالسلعةهذهيقايضون

.لجمعهكلهاالعائلةتذهبالجنىفترة، وفىأجلهمنالنفقاتبذل

القطن - د
ماإالحاليًامنهيزرعالالوالية، ولكنهذهفىالمهمةالمحاصيلمنأيضًاوالقطن
علىفيؤثرزراعتهتوسيعمنيخشونالفالحين، ألنالمحلىاالستهالكحاجةيكفى

، فالالقطنلزراعةتمامًاتصلحالموصلوتربة. كبيرحدإلىأسعارهوتهبطالسوق
.الجهدمنبقليلوجهةأىتوجيههايمكنوفيرة، والمياهمخصباتإلىتحتاج

وفى. تشجيعمنالمزارعينإلىتقديمهيمكنماعلىالقطنزراعةفىالتوسعويعتمد
هذامناألرضمنواسعةمساحاتزراعةيمكن، قدالشئبعضعلميةإدارةظل

اآلنالحالهىمثلماالتصديرسلعمنهامةسلعةيصبحقدقصيروقتوبعد. المحصول
.الغنمصوفإلىبالنسبة
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تدر، والتبغالقطانى، واألرز، وحبوبالسمسممثلاألخرىالزراعيةوالمنتجات
...واسعنطاقعلىتزرعالولكنهاطبيًامحصوًال

1859عامالبصرةفىواألسعاروالعملةوالمالحةالتجارة-14
628

تجارةقيمة، تزايدت1859أغسطس / آب31فىإنتهتالتىالتجاريةالسنةخالل
منهالتحققيمكنماالسابقة، وهوالسنواتفىقبلمنتبلغهلمحدإلىالبصرة

.آخرجانبمنوالتقديراتجانبمنبالحسابات

باألرقاملإلحتفاظنظرًاأنهأعيننانصبنضعأن، يجبحالأى، علىذلكنفعلوعندما
فىنوردهاالتىاألرقام، فإنالجمركفىواالستيرادالتصديرلقنواتالمختلفةوالمصادر

يمكنأنهحتىتتزعزعالدقةهذهدقيقة، ولكنأرقامًانعتبرهاأاليجبالتاليةالجداول
للسنةالعامةالنتائجعلىالملموسغيرلتأثيرهااإلعتبارموضعوضعهايصعبإنهالقول
منأيضًاتحسب، بلفحسبوالصادراتالوارداتسجالتعلىإعتمادًاتحسبالالتى

.عليهماالمفروضةالجمركيةالعوائد

بينتقلب، ومنعامتحسنمنالبصرةتجارةأصابماإلىأدتمتنوعةأسبابوهناك
سيوضعاألسبابتلكمنالماضية، وكلالسنةخاللبهاوالمعترفالقديمةالقنوات
.المناسبموقعهفىاإلعتبارموضع

نتوقفأنودون. الوارداتفىوبخاصةالخارجيةالتجارةفىملحوظًاليسوالتحسن
فىعليهكانتعماطفيفتغييرإالبهايلحقلموالتىإنكلترامنتجلبالتىتلكأمام

وبلجيكافرنسامنتأتىالتىالبضائعإلىاألنظارلفتضروريًاالسابقة، يصبحالسنوات
والتجارةاإلنتاجقوىلتحسينالتركيةالحكومةتتخذهاالتىباإلجراءاتعالقتهاحيثمن

.الداخلية

628 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Report, 28 April 1860," (FO
195/647).



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة352

تحملنهريانبخاريانوقاربانشراعيةسفينةالغاية، وصلتهذهتحقيقنحواإلتجاهوفى
الشراعيةوالسفينة. 1858عامخاللأوروبا، وذلكمصنوعاتمنللرىومضخةاآلالت

للبالد، والقاربانالخارجيةالتجارةفىلتستخدمجاءتطنستمائةنحوحمولتهاتبلغالتى
الذىالتركية، والوقتالحكومةرعايةتحتالداخليةالتجارةلخدمةجاءاالبخاريان

بإبداءتسمحالالتىبالدرجةقصيراآلنحتىالمشروعاتهذهتنفيذبدايةمنذنقضىا
موضعحققتهالذىالنجاحإنالقولنستطيعكناالفعلية، وإننتائجهاحولوزنهلهرأى

.اآلنحتىاألموربهاتسيرالتىالطريقةضوءعلى، وذلكتساؤل

البالدبحاجاتدرايةعلىأفرادبيدالبخاريةبالقواربالنهريةالمالحةكانتولما
النهرىالبخارىالخطمشروعأنتأكيدفىأترددخاصًا، الالمشروعوقدراتها، وكان

عائدًاحققتوبغدادالبصرةبينالتجارةلكانتجيدًاتنميتهتمتلو، ألنهناجحمشروع
الفرنسيةالوارداتتكادأخرى، الناحيةومن. منهالمزيدإقامةعلىيشجعمجزيًا

.المدينةتجارةعلىأثرًاتتركوالبلجيكية

حققت – البريطانيةالمصنوعاتوبخاصة – الوارداتأنبالهند، نالحظيتعلقماوفى
علىزيادةشامى904.499اإلجماليةقيمتهاتجاوزت، وقدالعامهذاواضحًانجاحًا

المقارنةعلىتعيننىوثائقلدىتتوافر، وال1855 – 1851األعوامبينالعامالمتوسط
تجارةمنالهندىالقطاع، حققالسنواتتلكففى. الحقةأوسابقةأخرىبسنوات

األدنى، وحدهشامى1.749.000فبلغالقيمةحيثمناألقصىالحد1851عامالواردات
.شامى1.559.845يبلغالمتوسطكان، وبذلكشامى1.444.443، فبلغ1855عام

التىاألوروبيةوالمصنوعاتاألدواتعلىبغدادفىالمتزايدالطلبإلىالتحسنويعود
كانتالذىوحلببغدادبينبالطريقالمحيطةاألخطاربومباى، نتيجةطريقعنتأتى
بغدادتجار، تعرضكلوعلى. 1858عامقبلالسلعمنكبيرةكمياتعبرهتصل

وبغداد، ومذدمشقبينالطريقفىقافلةفقداننتيجةالماضىالعامفىفادحةلخسارة
علىالعملةتدفقوأدى. كثيرًاقبلمنعليهكانتعماالطريقهذاعلىالتجارةقلتذاك

منحدوثهيسبقلمنطاق، علىوالبغالوالخيلالتمورلشراء– الهندمنبخاصة – البالد
البصرة،فىتساعامناآلنعليههوماوبلوغهالتجارةمنالفرعهذاتقوية، إلىقبل
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مقابلشامى921.216وارداتهاقيمةالتجارة، فبلغتهذهفىأيضًافارستساهمحيث
بلغتحيثالوارداتطليعةفىالغالل، وكانت1855 – 1851للفترةالمتوسط338.138

ماأضعافثالثةمنيقرب، وماالوارداتجملةثلثىنحوأىشامىألف608قيمتهما
وسوقبغدادمنالغاللالبصرةخاللهاتجلبكانتالتىالسابقةاألعوامفىعليهكانت

نعرضالتىالفترةفىبغدادمنالسلعةهذهمنوارداتأىتأت، لمكلوعلى. الشيوخ
إعتمادًاأكثرالبصرةجعلحولها، مماوماالشيوخسوقمنالقليلإاليأت، ولماآلنلها

.الغاللمنحاجتهالسدقبلذىمنالخارجعلى

هذافىشئهناك، ليسواليمنومسقطالبحرينفيهابماالعربيةبالجزيرةيتعلقماوفى
بينالتجارةتحتاجالخاصًا، كذلكتعليقًامنايستدعىالسابقةالسنواتعنيميزهاالتقرير

.حجمهازيادةأسباببيناأنسبق، فقدالمالحظاتإبداءإلىوبغدادالبصرة

، فهذهالصادراتبتجارةتتعلقالتىالقليلةالخصائصبعضنتناولأنيبقىذلكوعلى
التجارة، وفيماهذهمنبغيرهاتتحكمأنهامرضية، وبخاصةنتائجحققتالهندمعالتجارة

:الهندإلىسلعمنتصديرهتممايلى
شامى1.000.000التمور
شامى510.000الخيول
شامى 80.000البغال

1590.000

:التالىالنحوعلىإليهااإلشارةسبقتالتىالخمسللسنواتالمتوسطوكان
شامى658.000التمور
شامى510.000الخيول
---البغال

:التالىالنحوعلىالمعدلكانوخاللها
1851880.000عاماألقصىالحدالتمور

1855500.000عاماألدنىالحد

1855258.000عاماألقصىالحدالخيول

1853172.400عاماألدنىالحد
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، فقدالفارسىالخليجوسواحلمسقطإلىالتمورلصادراتمميزةمالمحنجدوال
قيمتهاتموربغدادإلىصدرتوقد. السابقةالمواسمفىعليهكانتمانحوقيمتهابلغت

فىالنقصلسدالزيادةجاءت، وقدالماضىالعامفى12.050مقابلفىشامىألف75
.المحلىالمحصول

العامخاللالبصرةإلىوردتالتىالبريطانيةبالسفنالخاصالجدولإلىوبالعودة
السبعالسنواتعتبارناافىأخذنا، فإذاأطنان5510½بـتقدرحمولتهاأننجدالماضى

هذاالزيادةطنًا، فإن1272وأقلهاطنًا2018خاللهاحمولةأقصىبلغتالتىاألخيرة، 
ألف754عينهاوالوسيلةنفسهالوقتفىالوارداتقيمة، وكانتطن3900تمثلالعام

السنويةالقيمةمتوسطإلىنسبتهابتأكيدلىيسمحموقففىلست، ولكنىعينىشامى
.تجاوزتهولماالحددونعتبرتالبالضعفقدرتإذاالسابقة، ولكنهاالسبعللسنوات

بلغتبغدادسوقإلىبضائعالعامهذاحملتا، وقدلندنمنسنويًاتأتيانسفينتانوهناك
الواردةالبرقوأعمدةأسالكًامحملةلندنمنثالثةسفينةوجاءت. شامىألف296قيمتها

.قيمتهانعرفالوالتىالتركيةالحكومةلحساب

منكنوعالمحليونالبصرةتجاراستأجرهمابومباىمنتأتياناللتانوالسفينتان
واألوانى، والنيلة، والسكر، والمعادن، ، أساسًا، المنسوجاتتحمالناالستثمار، وهما

رسائلالبضائعهذهوتشكل. الداخليةاألسواقفىالطلب، لتلبيةإلخ... إلخ... الخزفية
لحسابهماستيرادهاتمالحمولةثلثىنحوتبلغاألولالمحلفىبالبصرةووكالءلتجار

حمولةتعادلالباخرةوحمولة. الداخليةالسوقفىعمالئهملحساباستوردوهوالباقى
.وحدهمالبصرةتجارإلىبضائعتحملذكرناهما، ولكنهااللتينالسفينتين

بإسموتعرف (بريطانيةأعالمًاتحملالتىالعربيةالشراعيةالسفنأعدادبلغتوقد
السنواتفىقبلمنعليهكانتماأضعافثالثةالبصرةميناءدخلتالتى) البغالة

.للبضائعالنسبيةوالقيمةالحمولةحيثمنالسابقة
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السنةخاللالبصرةغادرتالتىالبريطانيةالسفنحمولةأنالقائمةهذهمنويتضح
362قيمتهاالبالغالصادراتمنطنًا4650بلغت1859أغسطس / آب31فىالمنتهية

...شامىألف

:سببينإلىترجعالماضيةالسنةخاللالبريطانيةالسفنحمولةفىالملحوظةوالزيادة
عددعلىاستيرادها، وتشحنموسميحلأنبمجردالتمورعلىالهندفىالطلبزيادة
الفارسىالميناءحولالقائمةاإلضطرابحالةعنالشراعية، فضًالالسفنمنكبير

البصرة،جنوبميًالوعشرينخمسةنحوبعدعلىالعربشطعلىالواقعالمحمرة
إلىالتمورشحناتمنعددًاتحملكانتإذاإليهاالشراعيةالسفنتجاهادونحالتوالتى

.البصرةقصدتثمالهندية، ومنالسوق

السفنباستطاعةكانالبريطانية، ماالمالحةلمصلحةجاءااللذينالسببينهذينودون
التىالبالدأهالىسفنمعمنافسةفىتدخلوأنالشحناتتلككلتحملأنالبريطانية

.والهندالبصرةبينالتجارةنقلفىعادةتعمل

فىبمصالحيرتبطونأهاٍلبريطانية، يملكهاأعالمًاترفعكانتلواألخيرة، حتىوالسفن
تحملهاالتىالشحناتيرعونلذلك، وهمالفارسىالخليجموانئفىيقيمونأوالبالد
فىالبالدتجارةحاجةتكفىالسفنتلككانتولما. أصدقائهمسفنأوالشراعيةسفنهم

علىيساعدذلك، فإنكبيرتينشراعيتينسفينتيناآلنهناكألنالعادية، ونظرًاالظروف
بنقلمجديةغيرالمنافسةجعلعلىلذلكتعملسوفالتىالتجارة، نتظاماخدمة

تجارةفىتشاركالتىالبريطانيةالسفنإلىبالنسبةمجزيةتكونالقدبأسعارالشحنات
التىالشراعيةالسفينة، فإنذلكعلىوكمثال. وذهابًاجيئةالميناءوهذاالهندبينالمنطقة
التجارةفىالستخدامهاأوروبامنلهاالتركيةالحكومةجلبإلىقبلمنأشرنا

السلطاتجانبمنبتدخلجاءذلكبومباى، ولكنإلىشحنةحملتالخارجية، قد
السفنلفضلواالشخصىختيارهمالالتجارتركالشحنة، ولوهذهتدبيرلضمانالمحلية
أنوبعد. ألصحابهاكوكالءيعملونأوملكيتهافىمعظمهميشتركالتى) البغالة (المحلية
عندتحملهالهاشحنةتدبيرلضمانجهودبومباى، بذلتفىحمولتهاالسفينةأفرغت

علىالبضائعمصدروتركطالماالنجاحالجهودتلكتحققأندونعودتها، ولكن
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هذهعلى) النولون (الشحنأجرةقيمةخفضتم، حتىالنقلوسيلةختيارافىحريتهم
منالرغموعلى). البغالة (المحليةبالسفنالشحنتكاليفقيمةعنيقلماإلىالسفينة

األمورتجاهاالعودة، رغمرحلةفىلتحملهاالبضائعمنطنمائةمنأكثرتجدلمذلك
...للتلفالتعرضمنالبضاعةوتأمينالنقلبسرعةيتعلقفيماسواءلمصلحتها

الوحيدةالعملةالبصرة، وهوفىالنقديةالمبادالتبهاتتمالتىالعملةهوالعينىوالشامى
التمور، والجدولموسمفىبغدادإلىالبصرةمنالعرببينواسعنطاقعلىالمستخدمة

الماضىالعامخاللالعملةهذهصرفلسعرالنسبيةالقيمةيبين[هنامدرجغير]التالى
متداولة،العمالتهذهكلأنالرغموعلىالبصرةفىالموجودةاألخرىالعمالتمقابل

بالثباتتتسموالالتقلببالغةالتداولفىمنهااألخرىعلىالواحدةغلبةنسبةأنغير
وخالل. تقديرهاأوبهاالتنبؤيمكنالعواملعلىسنويًا، وتعتمدأوالمواسمخاللسواء
الجنيهأوالمطبقأوالغازىسواءالذهبيةالعمالتجميع، كانتالجدولفىالمبينةالفترة

الطلببغداد، ولكنفىالطلبزيادة، نتيجةالتداولفىتوجدتكادوالنادرةاإلسترلينى
أوالمحليةالصفقاتفىللتعاملكأداةسواءالبصرةفىملموسغيرالعمالتهذهعلى

،شاهمحمدكرانيفضلاألولالنوعمنالمبادالتوفى. النقديةالتحويالتإلجراء
الهندمعالمعامالتإلىوبالنسبة. العمالتمنغيرهاعلىوالريجى، العينىوالشامى

بغدادمعالمعامالت، أمااألسبانى، والريالاأللمانىوناوالكر، شاهمحمدكرانيفضل
.شاهمحمدبكرانفتتم

الذىالعامخاللالعينىالشامىقيمةفىختالفاللمرضيةمقارنةأقدمأناستطيعوال
سعرمتوسطإلىنظرناإذا، ولكنعليهالسابقةالسنواتمنغيرهمعبصددهنحن

أولمنالموسممعًا، خالل1855 – 1852بالسنواتالخاصةالتقاريرفىالمبينالصرف
قيمةأن، نجدالجدولفىالموضحديسمبر / األولكانونأخرحتىسبتمبر / أيلول

زادتبها، قدمقارنةأعقدأناستطعلمالتىاألخرىالعمالتإلىبالنسبةالعينىالشامى
.كبيرةبنسبة

لمالتى، منهالمتداولةالكميةفقدانعنالناتجوالمستمرالبطئالنقصإلىذلكويرجع
سعيهمفىالعربوبالدوفارسالهندتجارأناألخرى، كماالعمالتفىقبلمنتحدث
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تأخيربأقلمشترياتهميمولواحتىمبكروقتفىالنوعهذامنالعملةعلىالحصولإلى
المبلغبعضعلىالحصولفىالبعضبعضهممنافسةإلىغالبًا، يضطرونممكن

دونالعملةهذه، ألنأعمالهمتتوقفدونهامنالتىالبصرةفىالعملةتلكمنالمتداول
.محاصيلهمعلىللتعاملالزراعيةالمنتجاتأصحابيقبلهاالتىهىغيرها

روجرزريتشارد

، البصرةالقنصلنائب

 –1864 (الرئيسيةوالوارداتالصادراتوأسعاروحجمقيمة-15
1958(

629

فىالصادراتقيمةمجموعةفىالنموأن) 1 /26 (للجدولالدقيقالتمحيصيرينا... 
النموالزراعية، إلىالصادراتيخصمافىيعود، كان) 1913 – 1864 (المبكرةالفترة

، أوالعموموجهعلىثابتةالزراعيةالصادراتأسعارإن، إذالصادراتكميةفىالسريع
،الصادراتقيمةمجموعفىالبطئالنموبينما. الشعيرسعرقليًال، باستثناءمنخفضة

 –1919 (الحربينبينمافترةخاللالزراعيةبالصادراتاألمريتعلقماقدرعلى
كانتالزراعيةالبضائعصادراتكمياتأناألسعار، إذنخفاضاإلى)، يعود1939
[أعقابهاوفىالثانيةالعالميةالحربخاللاألسعارتقلباتعنأما]. محسوسةزيادةتزداد

أثناءالزراعيةالصادراتلنموالمطلقالهبوطأوالبطئالنمومعدلإنالقولفيمكن
أسعاررتفاعامنالرغمللتصدير، علىالمتوافرةالكمياتتناقصإلىيعودكانالحرب

الثانية،العالميةالحرببعدماسنواتخاللالزراعيةالصادراتقيموزيادة. الصادرات
الكوريةبالحربالمشمولةالفترةمعًا، عداوكمياتهاأسعارهازيادةإلىترجعكانت

...األولالدوراألسعاررتفاعادخل)، حين1953 – 1950(

،105–102، ص1958–1864االقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىاالقتصادى، التطورحسن629
.232–227و115–109
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، يعود1925 – 1896الفترةخاللالشعيرإلىبالنسبةالعراقيةالحنطةأسعارنخفاضاف
ودولوروسياأمريكاتجهزهاصارتالتىالجيدةالنوعيةذاتالحنطةكمياتإزديادإلى

وسائلفىالعظيمالتحسنإلىيرجعوبريطانيا، وكذلكاألوروبيةالقارةألسواقالبلقان
الذىالعراقىالمنتجعلىبدورهأثرالذى، الحبوبوخزنالرخيصةوالمواصالتالنقل

باالستهالكالحنطةمنإنتاجهيحددجعله، تأثيرًاهذهالكبيراإلنتاجقتصادياتابيتمتعلم
األخرى،الجهةومن. فقطاإلنتاجهذامنالفائضفىالتصديرتقريبًا، ويحصرالمحلى

الشعيرعلىالطلببريطانيا، رفعفى، وبخاصةاأللبانمنتجاتإنتاجفىالتوسعفإن
والشعيرالعراقيةالحنطةمعبالمقارنةجيدةنوعيةذاالشعيرهذا، ويعتبروسعرهالعراقى

...األخرىاألقطارتجهزهالذى

،الصوفهىالمنتجاتهذهوأهموكمياتهاالحيوانيةالمنتجاتأسعارإلىاآلنونرجع
11رقمالجدوليريناالغرضولهذا. والمرعز، والسمنة، والشعر، والجلود، والحيوانات

.وأسعارهاالمصدرةوالجلودالصوفكميةإتجاه

األعوامفىسنويًاطن300وهىنسبيًاالقليلالرقممنالمصدرةالصوفكمياتإرتفعت
وحدث. 1903 – 1896األعوامفىسنويًاطن12.600ذروتها، وهىإلى1871 – 1864

فىالواحدللطندينارًا38.6البالغالسعرأسعارها، مننخفاضاحقيقةمنبالرغمهذا
سنىفىالواحدللطندينارًا19.6البالغالمتدنىالسعرإلى1871 – 1864األعوام
الفترةفى630الصادراتقيمةمجموعفىالسرعةالعظيمةالزيادةأنيريناوهذا. الذروة

الحربسبقتالتىالعشرالسنواترئيسية، عدابصورةالكميةزديادابسببهىالمبكرة
 –1912عامفىالواحدللطندينارًا71.6إلىالصوفسعررتفعا، حينمااألولىالعالمية

،1939 – 1933األعوامفىإالالمصدرللصوفالعالىالسعرهذايسترجعولم. 1913
المصدرةالصوفكمياتواستمرت. الواحدللطندينارًا75إلىببطءاإلرتفاعبدأحينما

طن3.800، منالحربينبينمافترةخاللالسعرهبوطمنالرغم، علىاإلرتفاعفى
.1939 – 1933األعوامفىسنويًاطن5.600إلى1913 – 1912عامفىسنويًا

).9–3 (رقمالجدولإنظر630
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زدادتاالواحد، وللطندينارًا123.5إلىملحوظًارتفاعًااالصوفسعررتفعاوقد
قيمةتعاظمأنإال. الثانيةالعالميةالحربفترةخاللسنويًاطن6.100إلىصادراته
بلغت، إذأسعارهرتفاعاإلىتقريبًابكليتهيعودكانالحرببعدماسنواتخاللالصوف

بعضالصادراتكميةعانت، بينما1958 – 1952األعوامخاللللطندينارًا224.6
14فى[العراقية]الثورةقيامقبيلسنويًاطن5.400إلى، فهبطتاإلنخفاضثمالثبات

.1958يوليو / تموز

الهبوطثم، والثباتالثالثيناتخاللالمصدرةالصوفكمياتفىنسبيًاالبطيئةالزيادةإن
المحلىالطلبزدياداإلىيعودالثانية، كانالعالميةالحرببعدماسنواتخاللالجزئى

.تساعهااوالحديثةالصوفيةالنسيجمصانعنشوءعلىالمترتب

الجلودصادراتأناألخرى، نالحظوالحيوانيةالزراعيةالعراقيةالصادراتلبقيةوخالفًا
صادراتكميةرتفعتالقد. شديدًاإرتفاعًارتفعتاقدأسعارهاكميتها، ولكنإنخفضت
 –1912العامفىطن3.300إلى1871 – 1864األعوامفىطن2.500منالجلود

رتفعتاثم. التاريخينهذينبينماملحوظًانخفاضًاانخفاضهاامنالرغم، على1913
،أضعافثالثةالسلعةهذهسعررتفعاو. 1911 – 1904األعوامفىطن3.400إلىقليًال

فىالواحدللطندينارًا17إلى1871 – 1864األعوامفىالواحدللطندنانير6.2من
.1913 – 1912العام

هذاعنالثالثيناتمنذالمسؤولوالسراجةوالجزماتاألحذيةصناعةوتطورنشوءوكان
...الجلودصادراتكمياتفىالنسبىاإلنخفاض

الواردات

الممكن، من[القياسوحداتالمادة، وتغيرفىالنقص]ذلكمنالرغموعلى... 
قيمةتحديدفىوالسعرالكميةلعاملىالنسبيةاألهميةعنالمعلوماتبعضعلىالحصول
تزيدكانتالتىوالشاى، والمنسوجاتالسكر، مثلاالستهالكيةالسلعبعضمنالواردات

الكميةفىالتغيراتألثرتقديرًايقدم) 3 / 26 (والجدول. الوارداتقيمةنصفعلىعادة
.1958 – 1952األعوامإلى1895 – 1892منالفترةفىالسلعلهذهوالسعر
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منولكن. كمياتهافىتغيراتإلىتؤدىالوارداتقيمةفىالتغيراتعامة، كانتوبصفة
.وسعرهاالسلعهذهمنكلكميةفىالتغيراتندرسأنالمفيد

1892األعوامفىطنًا13.2منحادًاإرتفاعًاالشاىمنالمستوردةالكميةإرتفعت: أوًال

قيمتهامعدلأوسعرهاهبط، بينما1913 – 1912عامفىطنًا84.3، إلى1895– 
إرتفاعلذا، فإن. نفسهاالفترةخاللالواحدللطندينارًا214إلىدينار400منبسرعة

رئيسيةبصورةيعزى، كانالضعفونصفأضعافأربعةحوالىالشاىاستيرادقيمة
أما. المبكرةالفترةهذه، خاللأضعافستةمنأكثررتفعتاالكمية، إذفىالزيادةإلى

نتيجةيكن، فلمالحربينبينمافترةخاللالمستوردةالشاىكميةفىالنسبىالهبوط
تجارةفىالشاىأنإلىالشئبعضيعزىكانمنخفضًا، وإنماكانالذى، سعرهإلرتفاع

استيرادأرقامضمنكان) والكميةالقيمةمجموعنصفحوالى (إيرانإلىالترانزيت
تجارةمنصافيةالمتأخرةللسنواتاالستيرادأرقامأن، وإلى1922لسنةالشاى

 –1929 (العالميةاالقتصاديةاألزمةتأثيربسببالشرائيةالقوةنخفاضا، وإلىالترانزيت
1933...(

الحربعلىالسابقةالفترةفىملحوظةزيادةالسكرمنالمستورداتكميةإزدادت: ثانيًا
األعوامفىطنًا11.956، إلى1892 – 1885األعوامفىطن3.945مناألولىالعالمية

الحربوقبل. الواحدللطن12إلىدينارًا15منسعرههبط، بينما1911 – 1904
معًاواألسعارالكمياترتفعتاالحربوبعد. سعرهرتفعاوالسكركميةهبطتمباشرة
إيران)، وبلغإلىالترانزيتتجارةذلكفىبما (طنألف62وارداتهفبلغتكبيرًاإرتفاعًا
بسعرطنًا38.685معًا، إلىوالسعرالكمياتهبطتذلكوبعد. للطندينارًا38سعره

...1939 – 1933فىللطندينارًا11

المبكرة،الفترةخاللالمنسوجاتمنالمستورداتقيمةفىالزيادةإن – وأخيرًا: ثالثًا
منالمستورداتكميةرتفعتابينما. والسعرالكميةمنكلفىاإلرتفاعإلىتعزىكانت

عامفىحزمة27.900، إلى1895 – 1892األعوامفىحزمة25.300منالمنسوجات
الفترةخاللحزمةمائةلكلدينارًا32إلىدينارًا27منالسعرإرتفع، 1913 – 1912

المنسوجاتمنالمستورداتقيمةمجموعرتفاعااألخرى، فإنالجهةومن. المذكورة
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1926األعوامفىدينار1.668.000، منالحربينبينمافترةنسبيًا، خاللقليًالرتفاعًاا

فىبزيادةمصحوبًا، كان1939 – 1933األعوامفىدينار1.746.000، إلى1932– 
مربعة،ياردةمليون93إلىمربعةياردةمليون65منإزدادتالمستوردة، حيثالكمية

الفترةمربعة، خاللياردةألفلكلدينارًا32إلىدينارًا25منالسعرفىرتفاعاو
.نفسها

،1903 – 1897األعوامفىبالشاىالخاصةتلكمتضاربة، مثلاألرقامبعض(
.)المحرر – 1958 – 1933األعوامفىوالمنسوجات
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)23 – 3 (رقمجدول
1958 - 1892والمنسوجاتوالسكرالشاىمستوردات" وأسعار "وكمياتقيم

المدة

المنسوجاتالسكرالشاى
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ردة
يا

1892 - 1895413.3400)3(8.5394515)4(34925227
1897 - 190323.553.525496.3584816)5(439.817524
1904 - 191123.596.1234126.91195612)6(870.330129
1912 -191318.084.3214135975523488737922
1922490.01800272238062600385127--
1926 - 1933279.019571476762879224)7(16686525
1933 - 1939279.026991044103868511)8(17469332
1940 - 1945695.025022697942840130299655.7251
1946 - 19512428.0643927633086109854800368.5278
1952 - 19586011.016061394630412787150919397.5227

.1913 – 1892للفترةحزمةمائةإلىمقربة. أ)1(
.1958 – 1929للفترةمربعياردألفإلىمقربة. ب

.1913 – 1892للفترةحزمةمائةلكل. أ)2(
.1958 – 1929للفترةمربعياردألفلكل. ب

)3(1889 – 1895.
)4(1894 – 1895.
.1903 – 1899و1898 – 1897)5(
.1911 – 1906و1904)6(
)7(1929 – 1932.
)8(1933 – 1937.
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)24 – 3 (رقمالجدول
والحيوانيةالزراعيةالصادراتلحجومالقياسيةاألرقام
1958 – 1864) النفطعدا (وأسعارهاالصادراتومجموع

الفترة

الصادراتمجموعالحيوانيةالصادراتالزراعيةالصادرات

رقم
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قيا
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ا
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ال

1864 - 187913.4890.3138.1362.0116.21100.20
1880 - 188716.7064.30--13.4464.30
1888 - 1895145.1029.0398.6046.93135.0332.40
1896 - 1903109.3445.04132.1435.33113.7341.57
1904 - 191197.1476.07140.8162.31103.9971.35

1913100.00100.00100.00100.00100.00100.00 - 1912األساسسنة

رة
لفت

ا
رة

أخ
لمت

ا

1919 - 192557.8256.373.9113.3163.6
1926 - 193273.5131.1139.584.388.8108.6
1933 - 1937118.783.1113.994.3117.183.3

1939100.00100.00100.00100.00100.00100.00 - 1938األساسسنة
1940 - 194563.1345.4129.3149.181.5234.6
1946 - 195193.1453.4216.6337.3127.7216.9
1952 - 1958123.9304.9166.0245.3142.1219.9

100 = 1939-1938و، 1913-1912السنتان
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)25 – 3 (رقمالجدول
1958 – 1864، والحبوبالتمورصادراتوأسعار "كميات

المدة
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ا

1864-187110114.78.1105.3147.46.367.730.43.737.9
1872-1879608.75.875.3178.97.075.3----
1880-188710515.35.064.9--5.356.0--5.051.0
1888-189551074.46.473.1264183.14.952.033943.92.223.6
1896-190354579.55.774.011863.13.830.136347.14.041.0
1904-191167398.35.470.115481.16.670.946860.76.667.7
1912-1913685100.07.7100.0190100.09.3100.0772100.09.7100.0
1919-19251.518221.09.6124.7386303.06.974.050569.07.779.0
1926-19321.408205.48.2106.5249113.17.277.01.047135.74.546.3
1933-19391.640239.55.774.0403313.14.549.01.871243.53.233.8
1940-19451.237165.915.1196.16433.733.3239.01.469190.317.2177.3
1946-19512.218323.720.5336.31889946.8503.03.097401.331.7223.7
1952-19582.400350.314.5180.91125920.0215.03.437445.318.9194.8

100 = 1913 – 1912األساسسنة
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النقل - الرابعالفصل

ذلكمنأكثرتغيرًاالدراسةموضوعالفترةخاللالخصيبالهاللفىالنقلنظامشهد
والبحريةالبريةالنقلوسائلكانت1800عامففى. األخرىاالقتصادفروعأصابالذى
البواخركانت1914عاموعند. السنينآالفحتىأومئاتمنذعليهكانتمانحوعلى

ظهوروبدأوالبرقيةالحديديةللخطوطشبكةبسرعةالبحرية، ومدتالتجارةجلتحمل
.الطائراتوحتى، بل، والتليفوناتالسيارات

المالحة: أوالً
أبحرت1784عامففىعشر، التاسعالقرنثالثيناتحتىمحدودًاالبحرىالنقلحجمكان

وسورياإسكندرونةموانئإلى– طنآالفستةحمولتهامجموع – فرنسيةسفينةأربعون
استعادالنابوليونية، ثمالحروبخالليتالشىأخذالفرنسىالبحرىالنقل، ولكنوفلسطين

تقدرنمساويةسفينة46مصرموانئ، بلغت1803عاموفى. 631شديدببطءنشاطه
والبد. 1804عاممناألولالنصفخاللالمعدلهذاواستمر. طنآالفبسبعةحمولتها

،1824عاموفى. 632تقريبًالذلكمساويًاسورياإلىالمتجهالبحرىالنقلحجميكونأن
هذا، واستمرطنآالفبثالثةحمولتهاتقدربريطانيةسفينة19بيروتإلىوصلت
السفنحمولةتكونأنالمحتملومن. 633العشريناتخاللالتغيراتبعضمعالمعدل
معظمها200وسفينة150بينمالسورياأن1833عامبوالكونتقررأكبر، إذالمحلية

أعالمبرفعقيامهاإلىأدتعليهاعلىمحمداستيالءمنالخشية، ولكنطرابلسفىبنى
.634أجنبية

631 Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914 (Chicago,
Ill.:University of Chicago Press, 1966), p. 36.
632 Austria, Haus – Hof und Staatsarchiv, Tuerkei, vol. 2, p. 135.
633 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 616/1), and John Bowring,
Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount Palmerston (New
York: [n. pb.], 1972), p. 52.
634 Georges Douin, La Mission du baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en 1833 (Le
Caire: Impression de l'institut français d'archéologie  orientale du Caire, 1927), p. 262.
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1837 – 1835الفترةففىالمصرى، الحكمتحتكبيرةزيادةبيروتمالحةزدادتاو

سفنحملتهاطن30.000بينها، منطنألف50نحوحمولتهاسفينة300الميناءدخلت
للنمساوية3000وللسردينية، 3900وللفرنسية، 5200ولليونانية، طن5500ومصرية، 

حمولةاألخرى، بلغتبالموانئيتعلقماوفى. 635البريطانية، وغيرهاللسفن1700و
، وإلىطن10.200الالذقية، وإلىطن3300إسكندرونةإلىالمتجهالبحرىالنقل

العلمكان، ولعلهالعثمانىالعلمتحملالسفنمعظم، وكانتطن4100طرابلس
.636المصرى

رتفعتا1850عامعند، ولكناألربعيناتفىالبحرىالنقلعنأرقاملديناتتوافروال
وإلى. 637طنألف126سفينة، حمولتها1573إلىبيروتإلىالواردةالسفنجملة

1852عام، وفىطنألف219حمولتهاسفينة3351نحو1851عامجاءتبيروت

طنألف38هناكاألخيرة، كانالحمولةومن. طنألف242حمولتهاسفن4506جاءت
تقومالتىالعثمانيةالشراعيةالسفننصيبللبريطانية، وكانألفًا30والفرنسية، للسفن
33المتوسطفىتتجاوزلمحمولتهاأنالعدد، غيرثلثىنحوالساحلعلىالبحرىبالنقل

.638األوروبيةللسفنتقريبًاطنبمائتىمقارنةطنًا

حركةمتوسطكان، عندما1866عامحتىالبحرىالنقلحجمزيادةنحواإلتجاهواستمر
هبطالعالمىالكسادتأثير، تحت1867عاموفى. 639طنألف400بيروتفىالمالحة
، ألنالسبعيناتطوالاستمرالمعدلهذاأنويبدو. 640طنألف296إلىالحركةإجمالى

635 Bowring, Ibid., p. 55.
.53الصفحةفىالمعطاةاألرقاممعيتعارضاإلجمالىتقديرى، والرقمالمصرىالرقم

636 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatch of 10 February 1838," (FO
78/341).
637 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Trade," 26 July 1851, (Damas), vol. 3.
638 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Trade," 5 July 1853, (Beyrouth), vol. 5.

.الفصلهذامن4رابعاً، النصالقسمفىتوزيعهاإنظر639
640 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Rousseau to
Moustier, 10 July 1868," (Beyrouth), vol. 9.
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قفزةحدثتولكن. 641طنآالف310نحوبلغ1879 – 1871األعوامبينفيماالمتوسط
،1890فىألفًا534، وأصبحطنألف448اإلجمالى، بلغ1884عام، فعندذلكبعد

1.180.000المتوسطكان1904 – 1902األعوامبينوفيما. 1896642عامفىألفًا950و

ألفًا50والشحنلبواخرطن1.383.000المتوسطكان1912 – 1911عام، وفى643طن
طنألف377هناككاناألولىبين، ومنبيروتميناءدخلتالتىالشراعيةللسفن
وفى. 644للروسيةألفًا194وللنمساوية، ألفًا197وللبريطانية، ألفًا342والفرنسيةللسفن

1.799.000بيروتميناءدخلتالتىالسفنلجميعاإلجماليةالحمولة، كانت1913عام

.645البضائعمنطنألف246وتفريغبشحن، قامتطن

إسكندرونةميناءفىالبحرىالنقلوصل1858عاماألخرى، عندبالموانئيتعلقماوفى
292إلىوصل1885عامألفًا، وفى185بلغ1878عام، وفىطنألفمائةنحوإلى

وكان. 646ألفًا580إلىإرتفع1911عاموألفًا، وفى400كان1898عامألفًا، وعند
عامألفًا484و، 1857عامطنألف62طرابلسقصدتالتىالسفنحمولةإجمالى
98نحو1863عامالسفنحمولةجملةبلغتيافاوفى. 1905647عامألفًا521و، 1891

عامطن1.090.000و، 1898عامآالف604و، 1876عاموألفين200، وكانتطنألف
، إلى1892عامطنألف97منحيفاميناءفىالبحرىالنقلوأخيرًا، زاد. 1912648

641 Great Britain, Accounts and Papers: 1872, vol. 58, "Syria"; 1874, vol. 66, "Beirut";
France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Dispatch 31 March
1876," (Beyrouth), vol. 9, and Great Britain, Accounts and Papers 1878 – 1879, vol. 72,
"Beirut".
642 Noel Verney et Georges Dambmann, Les Puissances étrangères dans Le Levant en Syrie
et en Palestine (Paris: [s. n.], 1900), table p. 343.
643 Great Britain, Accounts and Papers 1905, vol. 93, "Beirut".
644 Great Britain, Accounts and Papers 1912 – 1913, vol. 100, "Beirut".
645 Great Britain, Accounts and Papers 1914, vol. 95, "Beirut" and Jacques de Monicault, Le
Port de Beyrouth et l'économie des pays du Levant sous le mandat français (Paris: Librairie
technique et économique, 1936), pp. 26 – 28.
646 Great Britain, Accounts and Papers: 1859, vol. 30, "Alexandretta"; 1878 – 79, vol. 72,
"Aleppo"; Verney et Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en
Palestine, p. 373, and Great Britain, Accounts and Papers 1912 – 1913, vol. 100, "Aleppo".
647 Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30, "Tripoli"; Verney et Dambmann, Ibid.,
p. 368, and Great Britain, Accounts and Papers 1905, vol. 93, "Beirut".
648 Great Britain, Accounts and Papers: 1864, vol. 61, "Jaffa"; 1877, vol. 83, "Jaffa"; Verney
et Dambmann, Ibid., p. 354, and Great Britain, Accounts and Papers 1913, vol. 73,
"Jerusalem".
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وبيروتيافافىالبحرىالنقلزداداوقد. 1912649عامألفًا697و، 1902عامألفًا270
الموانئ، ونموالموانئتلكإلىالحديديةالسككخطوطبوصولوحيفاوطرابلس

.فلسطينإلىواليهوديةاأللمانيةالهجرةتحقيقهعلىساعدتالذىالفلسطينية

إلىوصلتباخرةالبواخر، وأولاستخدامإلىالمالحةحجمفىالزيادةتلكوترجع
وصلت1836أغسطس / آب، وفى1835سبتمبر / أيلولفىإستانبولمنجاءتبيروت
عاموفى. تشناىبحملةالخاصالبريدلتحمللندنمنإسكندرونةإلىأخرىباخرة
مالطةطريقعنلندنمنبيروتإلىنتظامابتأتىالبريطانيةالبواخركانت1837

:المشرقتجارةلخدمةالبواخرمنخطينتسيير، بدأنفسهالعاموفى650واإلسكندرونة
الملكية، ثم (المساجيرىلشركةترييستا، واآلخرمنالنمساويةلويدلشركةأحدهما

يصلولم. 651مرسيليامن) التوالىالبحرية، علىاإلمبراطورية، وأخيرًاالوطنية، ثم
ببطء،سفنهماحجمرتفعاوقد. 1845652عامإالالسوريةالموانئإلىاألخيرالخط
طنًا397إلى1836عامطن254متوسطمنلويدشركةلسفناإلجماليةالحمولةفزادت

ذلكوصاحب. 1874عامطنألفمنأكثر، وإلى1860عامفىطنًا526و، 1850فى
جنيهًا24إلى1847عامإسترلينيًاجنيهًا47منالواحدللطنالشحنكلفةفىنخفاضا

أنالفرنسىالقنصلكتب1853عامففىإدارة، أفضلالنمساوىالخطوكان. 1870عام
لدىكانجديدة، بينمابواخرمنهاالكثيرباخرة40لديهمدقة، وأنأكثرالنمساويين

عملتاالشركتينأنغير. بكفاءةيعملوالقديممنهاباخرة، الكثير18الفرنسيةالشركة
أرباحًا،بالمائة28حققتأنهاالمساجيرىشركةعالية، فأعلنتأرباحًامعًا، وحققتا

649 Verney et Dambmann, Ibid., p. 359; Great Britain, Accounts and Papers: 1905, vol. 93,
"Beirut," and 1914, vol. 95, "Beirut".
650 France, Ministère des Affaires étrangères, Correspondance commerciale: "Dispatch of 25
September 1835," (Beyrouth), vol. 1 ter; "29 August 1836," (Beyrouth), vol. 2, and "24 May
1837," (Beyrouh), vol. 2.

Charles Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, Publications of the: إنظر651
Center for Middle Eastern Studies; no. 13 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1980),

pp. 161 – 163.
652 Dominique Chevallier, La Société du Mont Liban à l'époque de la révolution industrielle
en Europe, Bibliothèque archéologique et historique; t. 91 (Paris: Librairie orientaliste
Geuthner, 1971), p. 183.
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وفى. 653أيضًاناجحةالنمساويةالشركةكانت، كذلكالضعفعنأسهمهاقيمةوزادت
وبيروتسوتهامبتونمينائىبينخطًاتسيرأورينتالأندبنسوالرشركة، بدأت1842عام
منالكثيرأن، غيرسنواتبضعبعدبإستانبولكتفتاولكنها. 654إستانبولطريقعن

1844عاموفى. عرضًاأونتظامابالسوريةالموانئعلىترددتاإلنكليزيةالبواخر

أوديسايربطروسىخطتسييرتم1856عامعثمانية، وفىفواندىشركةخطتأسس
خطوطوظهرت. 3رقمالنصفى1859عامالوضعشرحناوقد. 655السوريةبالموانئ

فىالبريطانىالقنصل، كان1878عاموبحلول. وغيرهاويونانيةإيطاليةأخرىبحرية
فىبرنديزىطريقعنبيروتإلىلندنمنالرحلةيقطعكانالبريدأنيذكربيروت
.656الجوىالبريدإدخالبعدإالواضحبشكليقللمرقمفقط، وهمتسعةأوأيامثمانية

التىتلكمنأعلىشحنأجورعلىتحصلالبواخرستمرتإ، بالبضائعيتعلقماوفى
البضائعلنقلإالتستخدمالبواخرتكنلمعقود، ولذلكلعدةالشراعيةالسفنعليهاتحصل
السفنأصبحتالسبعيناتحلولعندولكن. 657النقلسرعةتتطلبالتىأوالثمينة

.الفحم، مثلالحجمذاتالبضائعوبعضالساحلتجارةعلىنشاطهاتقصرالشراعية

البياناتتفحصمننقدرهاأنيمكنالبخاريةالمالحةتطورعننتجتالتىوالتغيرات
.التأخيرمدةإطالةعلىمحتجينبيروتفىقنصليتهمإلىالبريطانيونالربابنةقدمهاالتى
، ومتوسط150وطنًا140بينماالشراعيةللسفنالمعتادةالحمولة، كانت1851عاموفى

بيروتإلىليفربولميناءمنسفينةعشرةإحدىإلىبالنسبةالرحلةتستغرقهالذىالزمن
تقطعسرعةاألكثرالسفينة، وكانت42ويومًا41بينكان) ميلآالفخمسةنحو(

653 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report of 24
February 1853," (Beyrouth), vol. 5, and Great Britain, Public Record Office, Foreign Office,
"Finn to Malmesbury, 28 December 1852," (FO 78/914).
654 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatch of 31 December 1847,"
(FO 78/715).
655 Issawi,  The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 137 and 167.

:إنظر، التفاصيلمنوللمزيد
B.Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban (Beyrouth: [s. n.],1984)  pp. 176 –
179.
656 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Eldridge to Derby, 1 May 1878,"
(FO 195/1201).

:فى1850بعامالخاصةاألرقامإنظر657
Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, p. 163.
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بالنسبةالمتوسطكان1856عاموفى. يومًا67فىتقطعهايومًا، واألبطأ27فىالمسافة
40وسرعة، ألكثرهايومًا21ويومًا، 28.5بالرفاصتعملالتىتلكمنبواخرأربعإلى

824حمولتهاباخرةطنًا، ولكن350نحوالبواخرهذهمعظمحمولةألبطأها، وكانتيومًا

ومالطةطارقجبلفىالتوقفذلكفىبمايومًا28فىالمسافةتلكقطعتطنًا
بواخرثالثإلىبالنسبةالرحلةمتوسط، كان1858عاموفى. وإسكندرونةواإلسكندرية

)وإسكندرونةاإلسكندريةفىالتوقفمع (يومًا31أبطأهايومًا، واستغرقت24.7
بدايةومع. 800وطن700بينماحمولتهاوتراوحت. 658يومًا19أسرعهاواستغرقت

طنألفإلىبيروتإلىتصلالتىالبريطانيةالسفنحمولةمتوسطرتفعاالقرنهذا
رحلةذلكويقابل. يومًا15نحوإلىبيروتإلىليفربولمنالرحلةزمنللسفينة، ونقص

، ومع659يومًا25استغرقتالتىبيروتإلىترييستامن1846عامالشراعيةالسفينة
.بالباخرةأيامخمسةتستغرقأصبحتالقرنهذابداية

، لمالشحنتكاليفخفضإلىأدتالتىالسفنحجموزيادةالبخاراستخدامقبلوحتى
ففى. بالذاتسورياإلىأوروبامنالمصدرةوالثمينةالخفيفةالسلعنقلتكاليفتكن
منثوبًا60علىيحتوىطردلنقلالنولونأنالفرنسىللقنصلتقرير، يذكر1851عام

إلىمرسيليامنالشراعيةبالسفنقرشًا4062قيمته) ياردة2500 (السويسرىالقماش
4، ثمبيروتفىوللحمالينالتفريغلصنادلقروشتسعةإليهايضافقرشًا45بيروت

بذلك، لتبلغتخزينومصاريفوعموالتسمسرةبالمائة7.5ووتمغة، جماركبالمائة
.660قروش504القماشذلكمنالواحدللطردالكلفةجملة

،1835عامففى. الصادراتقيمةمنأكبرجانبًاشكلت) النولون (الشحنتكاليفولكن
زنة (للقنطارفرنكاتخمسةبواقععادةيحددكانفرنساإلىبيروتمنالنولونأنيذكر
إلى8بقدارالقيمةرفعتالسفنقلةأنالمترى، غيرللطنفرنكات110رطل)، أومائة

658 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 616/4).
659 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report for 1846,
26 June 1846," (Beyrouth), vol. 5.
660 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report of 1 May
1851," (Beyrouth), vol. 6.
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علىمرسيلياإلىفلسطينمنالنولونقيمة، حددت1842عاموفى. 661فرنكات10
3بينمااألخرىاألجنبيةالسفن، وعلىفرنكات5و4بينبماالفرنسيةالشراعيةالسفن

.662للطنفرنكًا35و30بينماأو) فرنكًا42تساوى (كيلوغراممائةلكلفرنكات3.5و
للطنإسترلينيةجنيهات6.5مرسيلياإلىإسكندرونةمنالنولون، كان1859عاموفى
ليفربولإلىالنولونللعفصة، وكانفرنكات3.5و، المكبوسللقطنأوالصوفمن

.663للغاللجنيهاتثالثةاآلخر، ونحوللصنفجنيهًا45واألولللصنفجنيهاتثمانية
إلىبيروتمنبالبواخرالمنقولةوالمعادنالغاللعلىالنولون، كان1862عاموفى

األولىالدرجةبضائع، أماللطنفرنكمائةأوكيلوغراممائةلكلفرنكاتعشرةأوروبا
،القطنباالت (الثانيةالدرجةوبضائعفرنكًا49الواحدالقنطارعنيدفعفكان) كالحرير(

السبعيناتوخالل. 664فرنكًاعشرينتدفعكانت) والفواكه، والتبغالمكبوسالصوف
إن، فقيلالعالمىالبحرية، والكسادالمالحةتحسننتيجةحادًاهبوطًاالنولونقيمةهبطت
الشديدةالمنافسةبسبببالمائة50بنسبةإنخفضقد1878عامإسكندرونةمنالنولون

وفى. 665نفسهابالنسبةالتأمينقيمةواإليطالية، وهبطتوالفرنسيةالبريطانيةالبواخربين
للمائةفرنكات9إلى8منلندنإلىيافامنالبرتقالعلىالنولون، كان1887عام

ينقلأنالبرنسخطعرض1893عاموفى. 666فرنكاتسبعةليفربول، وإلىكيلوغرام
السائدالسعرمقابلفىللطنشلنًا18قدرهبنولونبيروتإلىليفربولمنالمنسوجات

12إلى10منفرنساإلىالالذقيةمنالنولون، كان1897عاموعند. 667شلنًا25وهو

باقىإلىبالنسبةفرنكًا، أما14إلى13منبريطانيا، وإلىالغاللمنللطنفرنكًا
الموانئإلىيافامنالغاللنولونكان1909عاموفى. 668للطنفرنكًا41فكانالبضائع

661 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commercaile, "Trade Report,"
Beirut, 1835 (Beyrouth), vol. 2.
662 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Trade Report,"
Beirut, 1842 (Beyrouth), vol. 4.
663 Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30, "Alexandretta".
664 United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, "Report
on Commerce,"  Beirut, 1862 (T 367. 4).
665 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Trade," Alexandretta, 1878 (Alep), vol. 36.
666 Great Britain, Accounts and Papers 1888, vol. 103, "Jerusalem and Jaffa".
667 Great Britain 1894, vol. 88, "Beyrout".
668 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Trade," Latakia, 1897 (Beyrouth), vol. 12.
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بالمالحظةوجدير. 669للطنفرنكًا14إلى11شلنًا، أو11إلىشلنات9منالبريطانية
للرطلوسنتينالسنتونصفسنتبينمنكانالمتحدةالوالياتإلىالصوفنولونأن

النولونقيمةفىاإلنخفاضوهذا. 1869670عامواحدًاسنتًاأصبح، ثم1854عامالواحد
سائدهووماالعالمىاإلتجاهإطارفىيسيركثيرًا، كانالسوريةالصادراتساعدالذى

لندنإلىأزميرمنالمصدرةالغالل، دفعالمثالسبيلوعلى. المتوسطالبحرشرقى
20إلى14منليفربول، وإلىللطنفرنكًا20إلىفرنكات7، من1900عامحوالى

.671فرنكًا20إلىفرنكات10منمرسيليافرنكًا، وإلى

بالطمىطمرهابسببمتدهورةالسوريةالموانئأحوالكانتالحديثالعصرمطلعوفى
أيضًايرجعذلككانوالالذقية)، كما – أنطاكيةميناء – يافا، وصور، والسويديةمثل(

إلبعادعشرالسابعالقرنفىالدينفخريدعلىوصيدالبيروتالعمداإلغالقإلى
، لم1835عامبيروتميناءفىبنىصغيرًاحاجزًاوعدا. 672عنهماالعثمانىاألسطول

تلقىالتىالسفنكانتيسمحالطقسكانوعندما. الميناءلتحسينبذلتمحاولةأىتسجل
مغطاةأوالعراءفىوتتركهاصنادلعلىبضائعهاتفرغالشاطئعنبعيدًامراسيها
.األخرىالموانئعلىيصدقسكندرونةالالتالىبدائية، والوصفبأغطية

تحملهاالتىالحموالتوتفريغشحنموقعفىتافهينحاجزينسوىيوجدال"
،نمساويينبحارةبواسطةسنواتمنذأقيماهنا، وقدإلىتأتىشراعيةسفنبضع

منالرغمصيانتهما، وعلىأوبنائهمافىواحدةبارةالتركيةالحكومةتنفقولم
قبليتملمإذاالذىإلصالحهمامحاوالتأىيبذل، لمتهدمحالةفىاآلنأنهما
لشحنمكانًاتجدلنالسفنمكانهما، فإنفىغيرهمايبنى، أوالمقبلالشتاءحلول

.تفريغأو

669 Great Britain, Accounts and Papers 1910, vol. 103 (Palestine).
670 United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State: "Reply to
Circular," 15 July 1854 (T 367. 2) and "Commercial Report," 1869 (T 367. 7).

:إنظر، التفاصيلمنللمزيد671
Verney et Dambmann, Les Puissances étrangères dans Le Levant en Syrie et en Palestine, PP.
628 – 631, and Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 170 – 171 and
sources cited.

.الفصلهذامن2رابعاً، النصالقسم: إنظر672
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بالغةوبالعكسالشاطئإلىالسفنمنالبضائعنقلفىالمستخدمةوالصنادل
مبللةالشاطئإلىالقيمةالمنسوجاتباالتتصلأنيحدثماالسوء، وكثيرًا

تسربإلىيرجعالشاطئإلىنقلهاأثناءبالبضائعيلحقتلف، وكلالمالحبالماء
.الصنادلإلىالماء

تصلحتىالرصيفعلىبدحرجتهاالحمالون، يقومالبضائعتفريغيتموعندما
الغرض)،لهذاالداخليةوالمناطقحلبتجاريستخدمهمالذين (الوكالءمخازنإلى

المدينةفىيدعربةحتىتوجدقذرة، فالمبتلةشوارعخاللذلكيكونماوغالبًا
علىتقعالسلعفيهاتودعالتىالمخازنمعظمأنمنالرغم، علىالبضائعلنقل

علىملقاةمانشستربضائعباالترأيتما، وكثيرًاالتفريغمكانمنبعيدةمسافة
.673"الليلفىواألمطارللرياحمعرضةالشاطئ

لعدة "الشتاءفىالتفريغ، يتوقفللموجحاجزوجودلعدم، فنظرًابيروتحالذلكويماثل
أضف" الجسيمللتلفتعرضهاأوالبضاعةفقدانإلىتصلقدكبيرةبمخاطرة، ويتمأيام
تصلحيثالجمركفىللبضائعكبيرمستودعإلىحاجة "هناككانت، أنهذلكإلى

فىالمكانتغمرالتىاألمواجمنيحميهاأوالمطريقيهامايوجدالبر، فالإلىالبضائع
يومينالبواخرتنتظر: "1885عامحتىتحسنتقداألمورتكنولم. 674"العاصفالطقس

،675"العراءفىبضائعهاتفرغأنتستطيعحمولتها، وعندئذتفرغأنقبلأيامثالثةأو
سبعمنسفنخمس، فقدت1859عامففىآخر، إلىحينمنالسفنغرقحوادثوتقع
عام، وفىبيروتميناءأمامالبحرعرضفىمراسيهاألقتقدكانتبريطانيةسفن

أمامإنكليزيةباخرة، غرقت1911عام، وفىالشاطئعلىفرنسيةباخرةجنحت1869
.676يافاميناء

673 Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30, "Alexandretta".
674 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report for 1858," (FO 78/1449).
675 Great Britain, Accounts and Papers 1886, vol. 66, "Beirut".
676 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report for 1858," (FO 78/1449);
Monicault, Le Port de Beyrouth et l'économie des pays du Levant sous le mandat français, p.
20, and Great Britain, Accounts and Papers 1912 – 1913, vol. 100, "Palestine".
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الرغموعلىوعندئذ677بيروتفىحديثميناءلبناءالستيناتفىإقتراحاتقدمتوقد
القادمةالبضائععلىوحيفا)، وأنإسكندرونةعكسعلى (سيئًاالطبيعىمينائهاكونمن

وحيفا،طرابلسعكسعلىالداخلإلىتصلأنقبلالجبالمنسلسلتينتعبرأنمنها
العواملبين، ومن678األخرىالموانئطليعةفىنفسهاتضعأنبيروتاستطاعتفقد

يتحسنأنعلىحريصينكانواأهلهاإداريًا، وأنمركزًاكانتأنهالهاالمؤاتيةاألخرى
الصخرىالقاعالحرير، وأنوتنتجبالسكانمكتظةالمباشرةضواحيهاالميناء، وأنحال

بدمشق1858عاميربطهاأصبحالحديثة، وأخيرًاالمنشآتإلقامةجيدًاأساسًايوفرللميناء
دورًالعبتالطريقشركةأنذلكإلىيضافسوريا، كمافىالوحيدالحديثالطريق

خمسةقدرهمالبرأس1888عاماألخيرةأسستوقد. 679الميناءشركةتكوينفىهامًا
حصلت – لذلكإضافة – أنها، كما1894 – 1888األعوامبينفيمادفعفرنكماليين

بيروتحديدسككشركةأصدرتهاالتىالسنداتمنفرنكماليينخمسةيساوىماعلى
رأسرفعتجديدةأسهم، طرحت1895عاموفى. 1892عامفىحوران – دمشق– 

وقد. 680ماليين4.9منهاالفرنسىالمالرأسنصيبكانفرنكماليين6.1إلىالمال
الجديدالميناءاستخدامبدأ، ولكن1895عامفىكتملتاو1890عامفىاإلنشاءاتبدأت
مترًا350طولهوحاجزمتر800بطولأمواجحاجزمنيتكونوكان. 1893عام

10.9قدرهاإجماليةبأرصفة، بكلفةمحددةهكتاراتثالثةهكتارًا، منها23بـيحيطان

فيماالمرةتلوالمرةالميناءتوسيع، وتم1914عامعديدةتحسيناتوأدخلت. فرنكماليين
.681والثانيةاألولىالعالميتينالحربينبين

تفاقاإلىالتوصل، فتمالصنادلأصحابجانبمنفوريةمعارضةالشركةواجهتوقد
صندلكلعنقروشخمسةتحصيلحقالشركة، ومنحالعملإحتكارهملهؤالءوحفظ

.الشاطئإلىالسفنمنالبضائعنقلتكاليفعلىبالمائة25إلى20بينماإضافةمع

.الفصلهذامن4رابعاً، النصالقسم: إنظر677
.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر678

679 Monicault, Ibid., pp. 19 – 20 and France, Ministère des Affaires étrangères,
correspondance commerciale, "Dispatch of 5 November 1833," (Beyrouth), 1 – bis.
680 Jacques Thobie, Intérêts et impérialisme français dans l'empire ottoman (Paris: [s. n.],
1977), pp. 177 and 383.
681 Ibid., pp. 172 – 177, and Monicault, Ibid., pp. 19 – 20.
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القنصلقولحدالعالم"، علىفىآخرميناءأى "أوأزميرفىالرسومهذهمثلتوجدولم
:682البريطانى

البيروتميناءفىالبحرىالنقلوكالءأننوضحأنالضرورىمنلعل"
استخدامواستطاعواالحقهذالهمكان، فإذاصنادلهماستخدامبحريةيتمتعون
50إلى20بينماتحملمما) بخاريةبضائعناقالت (برجاتأوكبيرةصنادل

الوكالءولكن. قانونيتهاعدممنالرغمعلىتافهةتصبحالضريبةطنًا، فإن
لماوفقًاالميناءقائدعندقائمةوفقالدوربحسبالصنادليستخدمواأنمضطرون

،قديممنها، والكثيرأطنان5إلى3منالصنادلهذهوحمولة. العادةعليهجرت
الذىالماءمنالنقلأثناءللتلفالبضائعتتعرضماالماء، وكثيرًافيهتسربي

".الصندلقاعإلىيتسرب

صرفأسعارإلختالفنظرًاأزميرفىمنهاأعلىكانتالميناءرسومأنذلكإلىأضف
التجارةأنمنبالشكوىالتجاراألخرى، وجأراإلضافيةالرسوموكذلك683المجيدى
بتخفيضلهايسمحأن1895عامالشركةطلبتوحيفا، ولذلكطرابلسإلىتتحول
عاميذكرالبريطانىالقنصلنجدأنناغير. 684بذلكلهابتحصيلها، فأذنتقومالتىالرسوم

قرشًا137.65كانتبيروتميناءفىالقطنغزلمنباالتستتفريغتكاليفأن1908
42بينهامن) عندئذالسائدةالصرفبأسعارواحدإسترلينىجنيهعلىقليًاليزيدما(

.685قرشًا53.40نفسهاالكميةتفريغتكاليفكانتإسكندرونةميناء، وفىرسومقرشًا
،كلوعلى. 686والحمالينالصنادلأصحابمعتفاقاإلىالتوصل، تم1912عاموفى
ألف812، إلى1896عامفىفرنكألف581مننتظامابالميناءإيراداتإجمالىزاد

.1913عامفرنك1.119.000و، 1910عامفرنك1.155.000، إلى1904عامفرنك

682 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Trotter to Currie, 3 May 1894," (FO
195/1843), and Great Britain, Accounts and Papers 1894, vol. 88, "Beirut".

.الكتابهذامنالسابعالفصلمقدمة: إنظر683
684 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Jago to White, 13 April 1893," (FO
195/1720); France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report
on Trade," 1894 (Beyrouth), vol. 11, and Ibid., 1895.
685 Great Britain, Accounts and Papers1909, vol. 98, "Beirut".
686 Monicault, Le Port de Beyrouth et l'économie des pays du Levant sous le mandate
français, p.20.
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1913عامحتىالفترة، وطوال1903عاممنإعتبارًاالمساهمينعلىاألرباحووزعت

1.35المساهمينعلىسنويًا، ووزعبالمائة2.53المتوسطفىاألرباحإجمالىكان

2.55و، لإلجمالىبالمائة4، 1913 – 1901األعوامبينفيمااألرقامبالمائة، وكانت

.687للموزعبالمائة

إسكندرونة،فىحديثميناءلبناء1912عامالعملاألخرى، بدأبالموانئيتعلقماوفى
وأعطى. 688بحلبيربطهاالذىالحديدىالخطالستكمالإنتظارًاقليلإنجازهتمماولكن

إلقامةخطةوضعوتم. 689حيفافىحديثميناءإلقامةالحجازحديدلسككأيضًامتيازا
ميناء "إقامةفكرةونوقشت. الحربقياممعتقدمأىيحدثلميافا، ولكنفىميناء

.690معارضتهافىنجحتبيروتميناءشركة، ولكنجونيهفى" لبنانى

زيادتها، وجاءتالمشرقسواحلعلىالمالحةمنكثافةأقلالخليجفىالمالحةوكانت
البصرةميناءدخلتالتىالحموالتمتوسطكان1845 – 1842الفترةففى. إيقاعًاأبطأ

وفى. 691طن22.300وسفينة162األرقامكانت1843عامإلىطنًا، وبالنسبة22.600
حمولتها) بريطانيةجميعًا (باخرة11المتوسط، كان1866 / 1865و1865/ 1864عامى
86اإلجمالية، حمولتهاالجنسياتمختلفمنشراعيةسفينة1018و، طنآالفثمانية

شراعيةسفنأربععدافيماالهندأوالخليجتجارةفىتعملجميعها، وكانتطنألف
حمولتهاباخرة117البصرةميناءدخلت. 1884عاموفى. 692إنكلترامنمباشرة

،طنألف137حمولتهامجملبريطانيةوباخرةمائةبينهامن (طنألف160اإلجمالية
مركبا320وجاوى)،منجاءتربما (طن2000حمولتهامربعةأشرعةذاتسفنوأربع

.693طن32.500حمولتهاتبلغوفرنسيةوبريطانيةوفارسيةتركيةأعالماتحملصغيرا
باخرة،1900135عامإلىبالنسبةاألرقام، فكانتالتاليينالعقدينفىتقدمأىيسجلولم

687 Ibid., p. 22; Great Britain, Accounts and Papers 1914, vol. 95, "Beirut" and Thobie,
Intérêts et impérialisme français dans l'empire Ottoman, table pp. 378 – 379.
688 Great Britain, Accounts and Papers: 1913: vol. 73, "Aleppo," and 1914, vol. 95, "Aleppo".
689 Great Britain, Accounts and Papers 1914, vol. 95, "Beirut".
690 Thobie, Intérêts et impérialisme français dans l'empire ottoman, pp. 379 – 383.
691 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Trade," 1845 (Baghdad), vol. 10.
692 Great Britain, Accounts and Papers 1867, vol. 67, "Basra".

:التقريرهذافىبالتوزيعجدولهناك693
Great Britain, Accounts and Papers 1884, vol. 85, "Basra".
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)طنألف162حمولتهابريطانيةباخرة130بينهامن (طنألف167حمولتهامجمل
النقلحركة، زادتكلوعلى. 694طنألف35اإلجماليةحمولتهاشراعيةسفينة717و

208حمولتهاباخرة313، دخلتها1910عامففى، ذلكبعدالبصرةميناءفىالبحرى

شراعيةسفينة348و) طنألف169حمولتهابريطانيةباخرة185منها (طنآالف
ذروتها، فدخلهالبصرةميناءفىالحركةبلغت1913عاموفى. 695طنألف16حمولتها

)طنألف255حمولتهابريطانيةباخرةبينهامن (طنألف328حمولتهاباخرة195
الحمولةمنالبريطانيةالسفيننصيب، أماطنألف19حمولتهاشراعيةسفينة250و

.696بالمائة84إلىنخفضافقدبالمائة97فبلغ1900عامذروتهبلغالذى

إلىبومباىمنخطبإقامة1862عامالخليجفىالبخاريةالتجاريةالمالحةبدأتوقد
بورمةشركة "إلىالخطهذاأسند، وقدبكراتشىمرورًاالساحلينعلىالخليجموانئ

وفى". البخاريةللمالحةالبريطانيةالهندشركة "إلىإسمهاغيرتالتى" البخاريةللمالحة
شهرية، ثمأصبحتأنالخدمةلبثتما، ولكنأسابيعستةكلباخرةهناككانتالبداية
وصولعلىساعدتالتىهىالسويسقناةفإنكلوعلى. 697أسبوعيةشهرية، ثمنصف
عبرميل12.400منوبومباىلندنبينالمسافةبتخفيضالخليجإلىالبواخرمنالكثير
ميل9500إلى14.000منوالبصرةلندنبين، والمسافةميل9500إلىالكابطريق
بالمائة60بنسبةبومباىإلىوترييستامرسيليامنالرحلةزمننخفضاوقدأيضًا
والبحرالمتوسطالبحرفىكثيرًاأسهلكانبالفحمالتزودأنذلكإلىأضف. 698تقريبًا

مسقطفىالبريطانىالمقيم، كتبلذلكونتيجة. 699األفريقيةالسواحلعلىمنهاألحمر
مباشرةإنكلترامنوصلتالتىاألولىالباخرة: التاليةالتطوراتعن1870عامتقريرًا

694 Great Britain, Accounts and Papers 1902, vol. 110, "Basra".
695 Great Britain, Accounts and Papers 1911, vol. 96, "Basra".
696 Great Britain, Accounts and Papers 1914, vol. 95, "Basra".

.الفصلهذامن9خامساً، النصالقسم: أيضاًإنظر
:إنظر، التفاصيلمنللمزيد697

Charles Issawi, ed., The Economic History of Iran, 1800 – 1914, Publications of the Center
for Middle Eastern Studies; no. 8 (Chicago, Ill. University of Chicago Press, 1971), pp. 166 –
170.
698 D. A. Farnie, East and West of Suez: The Suez Canal in History, 1854 – 1956 (Oxford:
Clarendon Press, 1969), p. 138.
699 Max Fletcher, "The Suez Canal and World Shipping, 1869 – 1914," Journal of Economic
History (December 1958).
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جدة، وباخرتانمن، وباخرتانإقامتهمزمعتركىخطمناألولىوالباخرةالقناةعبر
زمنخفضقدالبخار، كان1884عاموبحلول. 700والهندالخليجبينماتعمالنفارسيتان

فىإنكلترامنتصلالبضائعكانتيومًا، كما18إلىوبومباىالبصرةبينالرحلة
.شهورخمسةنحومن، بدًال701يومًاأربعين

النولونإنخفض، المثالسبيل، وعلىالنولونأسعارفىشديدنخفاضاذلكعلىوترتب
واحدجنيهإلى1869نوفمبر / الثانىتشرينفىللطنجنيهينمنبومباىإلىلندنمن

قدمماثًالضغطًاثمةأنفتراضاونستطيع. 1870702فبراير / شباطفىالجنيهوربع
، عندماالسبعيناتكسادخاللتزايدقدالضغطالبصرة، وأنوإلىمنالنولونعلىوقع

الفرنسىالقنصل، ذكر1869عاموفى. ملحوظًانخفاضًااالبحرىالشحنأسعارنخفضتا
إلىالبصرةمنالركابنقلةأجرخفضت" البخاريةللمالحةالبريطانيةالهندشركة "أن

إلىبومباىمنللطنالنولون، وخفضت290إلىروبية390مناألولىبالدرجةبومباى
جنيه1.5 (روبية22.5إلىبومباىإلىالبصرةومن40إلىروبية130منالبصرة

، ذكر1872عاموفى. والعربيةوالفارسيةالهنديةالسفنمنافسةبسببإسترلينى)، وذلك
إلىبغدادمن1867عامالصوفصادراتمنبالمائة40إتجهتبينماأنهالقنصل
اآلنإسكندرونة، يتمعبرالبربطريقالباقى، وذهبالكابعبرالبحربطريقأوروبا

.لندنأومرسيلياإلىبورسعيدفىشحنهيعادحيثالسويسقناةعبركلهاصادراتهنقل
النولونوكان. حجمًاأكبرباالتاستخدامعلىويساعدوأسرعأرخصالطريقهذاوكان
كيلوغرامًا،160زنةللبالة) إسترلينىجنيه1.1 (فرنكًا26مرسيلياإلىالبصرةمن

خمسينإلىالمجموعليصلالبصرةإلىبغدادمننقلتكاليففرنكًا24إليهايضاف
عاموفى. 703إسكندرونةعبرالنقلتكاليفمنأقلأى) سترلينياناجنيهان (فرنكًا
لندنإلىشهرىنصفخطتسييربدأوابغدادفىاليهودالتجاربعضأن، ذكر1879

Issawi, ed., The Economic History of Iran, 1800 – 1914, p. 170, and Great: فىمذكورنصه700
Britain, Accounts and Papers 1871, vol. 51.

701 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Trade," 1884 (FO
195/1509).
702 Farnie, East and West of Suez: The Suez Canal in History, 1854 – 1956, p. 99.
703 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale: "Rogier to La
Valotte, 1 March 1869," (Baghdad), vol. 13, and "Rogier to Rémusat, 23 December 1872,"
(Baghdad), vol. 13.
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هناك، وأنالنولونتخفيضطريقعنالبخاريةللمالحةالبريطانيةالهندلشركةمنافسة
، أقامت1874عاموفى. 704آخرإلىحينمنبومباىإلىيبحرالفارسيةللبواخرخطًا

القنصلقولحدعلى – باهظةكانتأسعارهاخطًا، ولكنالفرنسية" نيكولشركة"
روبية50مرسيليا، وإلى35إلىروبية30منبومباىإلىالنولونكانإذ – الفرنسى

البصرة،إلىتصلاألخرىالمالحيةالخطوطبعضوبدأت. 705)إسترلينيةجنيهات3.3(
البريطانيةالمالحيةالخطوطكانت1906عامحتىولكن. 706روسىخطذلكفىبما

أسعارهبطت1903عامفى، المثالسبيلوعلى. السوقعلىتمامًاتسيطرالرئيسية
مقارنة (الواحدللطنشلنًا15وشلنات10بينماإلىلتصلالبصرةإلىلندنمنالنولون

النولونلرفعمعًاتحدتاالرئيسيةالثالثالشركات)، ولكن1900عامفىجنيه1.1بـ
بومباىإلىالنولونأسعارإلىبالنسبةنفسهوالشئ، جنيه1.75حتىأوواحدجنيهإلى

.707روبية14إلى، رفعتوثماٍنروبياتأربعبينماإلىروبياتعشرمنهبطتالتى
:708بريطانىموظفقولحدوعلى

العملية، كلالناحيةيحتكر، منالبريطانىالبحرىالنقلكان1906عاممنذ"
خطهناككانأنهصحيح. منهاتخرجأوالخليجموانئإلىتردالتىالتجارة
حالبأىالبريطانيةللتجارةمنافسًايعدالإسمًا، ولكنهشهريةبرحلةيقومروسى

موسموفى. الخاصةتجارتهفىنجاحًايحققلمأنهذلكإلى؛ أضفاألحوالمن
أواألمريكيينمنمستأجرةالبصرةإلىالبريطانيةغيرالسفنبعضتأتىالتمور
البريطانيةالبضائعكلأنالقوليمكن – ذلكعدافيما – ، ولكن709غيرهم

704 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Trade Report," 1978/79 (FO
195/1243).
705 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Navigation," 4 January 1875 (Baghdad), vol. 13.

.الفصلهذامن7خامساً، النصالقسم: إنظر706
707 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Crow to O'Connor, 20 January
1904," (FO 78/5461); Great Britain, Accounts and Papers: 1902, vol. 110, "Baghdad"; 1903,
vol. 79, "Basra," and 1904, vol. 101, "Basra".
708 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, Georges Llyod, "Notes on the
Economic Situation in the Persian Gulf and Mesopotamia Markets," (11/59, B 240, 1916),
and Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 350 – 355.

:إنظر). المحرر (المتحدةالوالياتإلىمباشرةواتجهتا1902عامباخرتانشحنت709
Great Britain, Accounts and Papers 1903, vol. 79, "Basra".
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، بدأكلوعلى. بريطانيةسفنتحملهامنهاالصادرةأوالخليجموانئإلىالواردة
عملهفى، واستمرالخليجإلىالرحالتمنعددتسييرأمريكا – هامبورغخط
الخاصةاالستيرادتجارةمنزادواأنهمخسائر، حتىمنبهمنىمماالرغمعلى
شركةمعتامبتنسيقالشركةهذهتعملذاكومذ. بالمائة100بنسبةبهم

نجاحها، فأصبحالخليجمواقعبعضفىوجودلهاالتىاأللمانيةفونكهاوس
".ملموسةظاهرة

بنسبةأدنىأى، وأنتويربهامبورغإلىشلنًا17.5النولونأسعاربجعلذلكحققواوقد
:نفسهالموظفيذكرهلماووفقًا. 710البريطانيةالشركاتتتقاضاهمماشلناتعشرة

األلمانية، أصابهابالشركةتستخفالبريطانيةالمالحةشركاتكانتأنوبعد"
ماوسرعان. لتبقىالخليجإلىجاءتاأللمانيةالشركةأنأدركتعندمااإلنزعاج

ألسعارنهايةأمريكا – هامبورغشركةفىرأواالذينالبريطانيونالتجارتبين
مصالحلخدمةهناكإلىتذهبلماأللمانيةالشركةالسابقة، أنالعاليةالنولون
لتحملجاءتبعيد، ولكنهازمنمنذقامتالتىالبريطانيةالتجاريةالبيوت

سوقمنالبريطانيينالتجارإخراجإلىورائهامنتهدفالتىاأللمانيةالبضائع
.الخليج

كلقتناصافى، نجحواسنواتعشرعلىتزيدالقصيرةزمنيةفترةوخالل
الشركات، منوحدهمالبريطانيينبيدقبلمنكانتالتىالسكر، شحنات

كانتالتىالشحناتمنالكثيرعلىخطيرةإغارةاآلنيغيرونالبريطانية، كما
أوجزولعل. وأنتويربهامبورغمناآلنتأتىبريطانيا، فأصبحتمنأصًالتأتى
خاللأمريكا – هامبورغشركةحققتهمامدىإقناعًا، لتبياناألدلة، وأكثردليل

الذىاإلتفاقطبيعةمنيبدوالبريطانية، ماللشركاتمنافستهامنالعشرالسنوات
الشركةلمواجهةتكونالذى" البريطانيةالمالحةشركاتمؤتمر "أعضاءبينأبرم

نصتوقد. الحربنشوبقبيلأمريكا – هامبورغشركةإدارةاأللمانية، ومجلس

710 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Diary, 6 August 1906," (FO
195/2214).
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،الخليجإلىأوروبامنالنولونأسعارعلىاإلتفاق) أ: (أمرينعلىاإلتفاقية
أوهامبورغمنسفنهابتحميلالبريطانيةالشركاتقيامعدمعلىاإلتفاق) ب(و

الموانئمنسفنهابتحميلاأللمانيةالشركةقيامعدمبشرطأنتويرب
.711"البريطانية

سبيلوعلى. الحربنشوبحتىمنخفضةالنولونأسعارالمنافسة، ظلتهذهوبسبب
روبية14وروبيات5بين، ومالندنإلىللغالل22وشلنًا17بينالنولون، كانالمثال

عاملندنإلىللتمور35وشلنًا30وللغالل30وشلنًا25بين، وما1911عامبومباىإلى
1913712.

إدخال – ميةلالعالناحيةمن – يتمالبحرى، لمالنقلفىالزيادةهذهكلمنالرغموعلى
بوغازأنمنالبريطانىالقنصلشكا1879عاموفى. البصرةميناءعلىتحسيناتأى

كراكةهناكوكانت. 713المالحةيعوق، مماالطمىتراكمبسببضحًالأصبحالبصرة
والسفن. 714"عامًاثالثينمنذالصدأيعلوها "السبعيناتفىالعثمانيةالحكومةأحضرتها

)البصرةجنوب18 (المحمرةعندعائقأولتواجهجنوبًاالعربشطفىتبحرالتى
خمسةبعدوعلى. فقطالمياهمنسوبرتفاعاحالةفىالمحملةالبواخرتجتازهأنيمكن
فىالمنخفضالمدحالةفىأقدامتسعبعمقالخارجىالعائقيقعالنهرمصبمنأميال
أعماقفتتراوحالنهرفىاألخرىالعوائق، أماالمرتفعالمدحالةفىقدمًا19والربيع
تحتاجالتىوالسفن. "المرتفعللمد18وقدمًا17والمنخفضللمد9وأقدام7بينمياهها

711 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, Georges Llyod, "Notes on the
Economic Situation in the Persian Gulf and Mesopotamia Markets," (11/59, B 240, 1916).
712 Great Britain, Accounts and Papers: 1912/1913, vol. 100, "Basra," and 1913, vol. 73,
"Basra".

.الفصلهذامن7خامساً، النصالقسم: أيضاًإنظر
713 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Turner to Robertson, 16 January
1879," (FO 195/1242).

فىطميهاترسبوالكرخةوالفراتدجلة، ألنقاروننهرمنأصالًيأتىالطمى، كانويلكوكسالسيريذكرهلماووفقاً
:إنظر، المستنقعات

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report, 31 March 1911," (FO 406/37).
714 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Matthew to Lowther, 31 October
1911," (FO 195/2369), and Geary Grattan, Through Asiatic Turkey: Narrative of a Journey
from Bombay to the Bosporus, 2 vols., Franklin Square Library; no. 34 (New York: Harper
and Brothers, 1878), vol. 1, p. 87.
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قدمينلعمقمنهتتكونالذىالناعمالطينخاللالعوائقعبرطريقهاتشقأكثرمياهإلى
تعبرحتىمدينإلىفتحتاجالعميقالغاطسذاتالسفنأما. القدمونصفقدمينأو

التالىالمدذروةتحينحتى، وتنتظراألولالمدذروةفىاألولالعائقتعبرإذالعائقين
طافياتأربعالتجاريةللمالحةالبريطانيةالهندشركةأقامتوقد". الثانىالعائقلتعبر
النهرعلىأدخلالذىالوحيدالتحسينصيانتها، فكانتأمرشمندورات)، وتولت (إرشاد

.715الميناءأو

إلىكبيرًاعونًاقدمتمنارةعائمةإقامةتمت، أنه1911عامالبريطانىالقنصلوذكر
.1903716عامالبصرةإلىوصولهمنذتطهيرأوللطمىجرفأىيتملمالمالحة، ولكن

.717لإلبتهاجمدعاةالجمركفوقالمموجالصاجمنسقيفةإقامةوكانت

فىتسهيالتأىتوجدفال: "عليههىماعلىتزالمااألحوالكانتالحربنشوبوعند
علىحمولتهاوتفرغالمجرىفىمراسيهاتلقىالشراعيةالسفن، فكلنوعأىمنالميناء
القواربهذه، تفرغبالجماركمرورهامحلية، وبعدبيوتتملكهاصنادلأوقوارب

، "نتيجةكلوعلى. 718"دجلةفىلتبحرالشراعيةالمركبةأوالنهريةالبواخرفىحمولتها
الحاالتبعضفىاآلنتستطيعالبحارأعالىعميقًا، "وبواخرالنهرأصبح" طبيعيةأسباب

البخاريةالصنادلعددنقصالظروفهذهظلوفى... قدمًاعشرينعمقإلىتحملأن
أربعةقدرهاشحنوطاقةأطنان2310إجماليةبحمولةأربعةإلىالميناءفىالمستخدمة

1912عامالميناءغادرتالتىالبريطانيةالبواخرمنبالمائة20وحوالى. طنآالف

فىحديثميناءبناءيتم، ولم719"البخاريةالصنادلبواسطةالعائقخارجشحناتهاأكملت
.1914عامالبريطانيونحتلهااعندماإالالبصرة

715 Great Britain, Accounts and Papers 1893/94, vol. 97, "Basra".
716 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Consul to Lowther, 22 December
1911," (FO 195/2369).
717 Great Britain, Accounts and Papers 1912/13, vol. 100, "Basra".
718 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Note," by India Office, 14 May
1919 (FO 371/4149).

.الفصلهذامن7النص: خامساًالقسم: أيضاًإنظر
719 Great Britain, Accounts and Papers 1913, vol. 73, "Basra".
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البرىالنقل: ثانياً
سوريا، وأهملتفىالعرباتمحلالجمالحلت، عندماالقدممنذالبرىالنقليتغيرلم

أوالبغالأوالجمالظهورعلىتحملالبضائع، فكانت720المرصوفةالرومانيةالطرق
كيلوغرامًا، أما170يحملقدالبغالأفضلأنالتقاريرأحد، ذكر1860عاموفى. الحمير
الحمارقليًال، أماأقلأوذلكمثليحملكيلوغرامًا، والجمل136فيحملالمتوسطالبغل

فىبهاالخاصةاألخرىاألرقاممنأقلبالجمالالخاصوالرقم. 721كيلوغرامًا91فيحمل
الحملدوابولكن. 722)فأكثركيلوغرام200مثل (األوسطالشرقمنأخرىمناطق

مرتفعاتمنالعظيمةالجمالأحضرتالشتاء، عندماففى "قدرةأقلكانتربماالسورية
، ولكنللطنشلنًا40إلى) وإسكندرونةحلببين (النقلأسعارإنخفضت... األناضول

خمسينإلىالنقلسعروهزيلة، ويرتفعضعيفةسوريةوبغالبجمالالنقليتمالصيففى
بماالطريقذلكعلىالسنويةالحركة، قدرتالوقتذلكوفى". للطنشلنًاستينحتىأو

.1898723 - 1896الفترةفىطنألف66إلىإرتفعت، 50وطنألف40بين

وجدت: "724الذكرالسالفالتقريريذكرنادرة، إذكانتالحملدوابأنذلكإلىأضف
خاللالحلفاءلجيوشالبغالمنألفينلتوفير – رخاءحاالتهاأكثرفى – صعوبةسورية
،الدوابهذهفىعاديةغيرندرةتوجد، فاليومالنقصهذامنتعانى، وهىالقرمحملة

720 Richard W. Bulliet, The Camel and the Wheel (Cambridge, Mass.: Harvard University
Press, 1975), chap. 1 and passim.
721 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Memorandum by Lt. Col. Burnaby,
enclosed in Duffrin to Russel, 8 October 1860," (FO 406/10).
722 Bulliet, Ibid., P. 281; Issawi: The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, p. 5;
The Economic History of Iran, 1800 – 1914, pp. 195 – 196; The Economic History of
Turkey, 1800 – 1914, pp. 177 – 179, and The Economic History of the Middle East and
North Africa (New York: Columbia University Press, 1982), pp. 52 and 58 – 60.

كلغ180، بين1856العامفىالواحدالجملحمولةتراوحت؛ وقدالنقلبتكاليفخاصةأرقامعلىيحتوىالمصدروهذا
أورفة؛فىكلغ400وحلبفىكلغ300علىيزيدماإلىبكروديارفلسطينفىكلغ250و، الموصلفىكلغ250و

:إنظر. التوالىعلىكلغ250و150، 200، 150–110بينتراوحتحمولةالواحدالبغلحالةفىويناظرها
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Replies to Questionnaire," (FO
78/1418).

Great: إنظر، كلغ140الواحدالبغل، وحمولةكلغ300، 1909العامفىالواحدالجملحمولةبلغت، فقدفلسطينفىأما
Britain, Accounts and Papers 1910, vol. 103, "Palestine."

723 Great Britain, Accounts and Papeers 1883, vol. 73, "Aleppo," and Great Britain, Public
Record Office, Foreign Office, "Barnham to O'Conor, January 1900," (FO 195/2073).
724 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 406/10).



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة384

فىالستخدامهامنهاالمسيحيينيخصمامعظمأخذواكمامعهمبغالهمالدروزأخذفقد
".حورانإلىوعائالتهممتاعهمنقل

ماوغالبًالخدمتهاالحملدواببتجنيدآخرإلىوقتمنالحكومة، تقومذلكجانبإلى
علىخاصةبصفةوتؤثرجدًامرتفعةالنقلأسعار، كانتثمومن. 725سائقوهايصاحبها

تتحركفهىبطيئة، النقلحركةكانتكذلك. المعبدةالطرقغيبةفىالزراعة، وذلك
صغيرة،مجموعاتفىوالحميرالبغالوتسير. الساعةفىكيلومتراتخمسةبواقععادة
.726وألفينألفبينماإلىفيهااإلبلعددفيصلالصحراءقوافلأما

علىالمرسلةالبضائع، كلفت1838عامففىالصورة، جوانباألمثلةبعضوتوضح
100وقرشًا80بينما) كيلومترًا125 (حلبإلىإسكندرونةمنوالجمالالبغالظهور

قرشًا35، كلفت1857عام، وفى4وللطنإسترلينيةجنيهات3.1بينماأوللقنطار
160تبعدالتىإسكندرونةإلىنقلمصاريفقرشًا25يدفع، كانعينتابفىللشمبل

عشرةإنكلترافىالقمحسعرمتوسط، كان1859 – 1858عاموفى. 727كيلومترًا
للقنطارقرشًا90إسكندرونةإلىحلبمن1860عامالنقلأسعار، وكانتللطنجنيهات

إلىحلبمنالقمحنقل، كان1871عاموفى. 728للطنإسترلينيةجنيهات3.2نحوأو
بعدعلى (أورفةمنالقريبةالقرىفىالضعفيكلفوقدللشمبلقرشًا25إسكندرونة

عادةحلبفىالقمحسعركانالوقتذلك، وفىحلبإلىللوصول) كيلومترًا230نحو
يعادل1888عامإسكندرونةإلىالنقل، كاننفسهالمنوالوعلى. 729للشمبلقرشًاخمسين

فكانتإسكندرونةإلىلندنمنالنولونقيمة، أماحلبفىالقمحسعرمنبالمائة50

:إنظر، 1886عاممثالًحدثكما725
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Eyres to Thornton, 10 October 1886,"
(FO 195/1548).

.الفصلهذامن2خامساً، النص، والقسم1رابعاً، النصالقسم: إنظر726
727 Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, p. 46, and Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30, "Alexandretta," and
"Aintab".
728 Brian R. Mitchell and Phyllis Dean, eds., Abstract of British Historical Statistics
(Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1971), p. 488, and United States, National
Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, "Commercial Report on Aleppo," (T
367. 4).

.الكتابهذامن1ثانياً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر729



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة385

الذرةنقلسعرمتأخر، كانتاريخوفى. 730حلبإلىاإلسكندرونةمنقيمتهنصف
فىثمنهكانوقتفى) كيلومترًا340نحو (حلبإلىبكرديارمنللشمبلقروشعشرة
نقلويكلف. الواحدللشمبلثمنًاقرشينسوىالمزارعينالالقرشًا، وبذلك12حلب

منبحرًاالنقلكلفةأضعافخمسة) كيلومترًا60 (إسكندرونةإلىأنطاكيةمنالعرقسوس
.731نيويوركإلىإسكندرونة

جنيهات2.4 (فرنكًا60يكلفحلبإلىإسكندرونةمنباإلبلالنقل، كان1882عاموفى
.732جنيهينإسكندرونةإلىحلبمنيكلفالطن، كان1900عام، وفىللطن) إسترلينية

قدالسابقةالستينأوالخمسينالسنواتمدىعلىالنقلتكاليفأنترىوبذلك
.التصديرتيسيرإلىمؤديًايكونقد، مما733القمحأسعارزادت، بينمانخفضتا

تستغرقرحلة (حماةإلىالالذقيةمن1879عامالبضائعنقلسوريا، كانوسطوفى
بنولونجنيهات)، مقارنةأربعة (للطنفرنكمائةيكلف) كيلومترمائةمسافتهاأيامثالثة
.734فرنكًا25عندئذقيمتهكانتالذىجنوىإلىالشراعيةبالسفنالنقل

القنصل، ذكر1826عامففى، ذلكمنأفضلتكنلمسورياجنوبفىواألحوال
بينقبلمنكانت) كيلومترًا125نحو (دمشقإلىبيروتمنالنقلتكاليفأنالفرنسى

إرتفعولكنه) إسترلينىجنيه2.6 – 2.1 (كيلوغرامًا225زنةللقنطارفرنكًا15و12
، كانت1838عاموفى. 735شتاءذلكعنجنيهات)، وتزيد6.2 (فرنكًا35إلىاآلن

قرش100أوقرشًا80بينماالجمالأوبالبغالدمشقإلىبيروتمنالنقلأسعار

730 Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 57, "Aleppo," and Great Britian, Accounts
and Papers 1889, vol. 81, "Aleppo".

.نفسهالمصدر731
732 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Alexandretta," (Alep), vol. 37, and Great Britain, Public Record Office, Foreign Office,
"Report on Alexandretta," 13 February 1900 (FO 195/2073).

.الكتابهذامن1ثانياً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر733
734 Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 74, "Damascus".
735 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Trade Report,"
Beirut (Alep), vol. 28.
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أسعار، كانت1857عاموفى. 736للطنجنيهات4-3. 1، أوأرطال504زنةللقنطار
.737للطنجنيهات4.6وأعشار3وجنيهينجافةالطرقحيثالصيففىالنقل

عامففى. نفسهبالقدرعاليةفكانت– سورياغاللمخزن – حورانمنالنقلأسعارأما
"ثمنهايعادلبماتنقل "قروشأربعةهناكمنهاالكيلةسعريبلغالتىالغالل، كانت1880

14إلىكيلومترًا)، وتصل140نحو (عكاإلىأو) كيلومترمائةنحو (دمشقإلىإما

إلىحورانغربمنباإلبلالنقلكان1899عاموفى. 738لبنانجبلفىللكيلةقرشًا
بينماأى (فرنكًا40 – 35حورانوسط، ومنللطنفرنكًا30 – 25منيتكلفعكا
.739فرنكاتعشرةالناصريةفرنكًا، ومن18عكاإلىبيسانجنيه)، ومن1.6 – 1.4
حلبمنبلغت1838عامففىأيضًا، مرتفعةالداخليةالمناطقفىالنقلأسعاركانتكما
قد1860عامللقنطار، وكانتقرشًا160 – 150بينما) كيلومتر400نحو (دمشقإلى

بلغت1838عامففى، 741الصحراءعبرالنقلأسعارعنأما. 740للقنطارقرشًا160بلغت
بينللقنطار، وماقرش300 – 220بينما) كيلومتر700نحو (والموصلحلببينما

12 – 8.8بينماللقنطار، أوقرش500 – 400بينما) كيلومتر900نحو (وبغدادحلب

مائتىكانت1860عامللثانية، وفىجنيهًا20 – 16بين، ومالألولىإسترلينيًاجنيهًا
.742للثانيةوثالثمائةلألولىقرش

736 Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, p. 47.
737 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Misk to Clarendon, 31 August
1857," (FO 78/1298).
738 Great Britain, Accounts and Papers 1880, "Beirut" and "Damascus".
739 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Prospects of Haifa –
Damascus Railway," (FO 195/2056).

.الفصلهذامن7و6رابعاً، النصينالقسم: أيضاًإنظر
740 Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, p. 47, and United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department
of State, "Commercial Report on Aleppo," (T 367. 4).

.الفصلهذامن1رابعاً، النصالقسم: إنظر741
742 Bowring, Ibid., p. 85, and United States, National Archives, Group 84, Dispatches to
Department of State, "Commercial Report on Aleppo," (T 367. 4).

:فى، 1825عامدمشقإلىوصلتالتىبالقوافلقائمةوإنظر
Douin, La Mission du baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en 1883, p. 225.
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بـالجملحمل، قدر1895عامالموصلففى. العراقفىتمامًامشابهةاألحوالوكانت
ما) استخدامهندرالذى (الحماركيلوغرامًا، وحمل133بـالبغلكيلوغرامًا، وحمل178
250 – 110منحلبإلىالموصلمنالنقلأسعاروتفاوتت. كيلوغرامًا67 – 53بين

الموصلإلىبغدادللطن)، ومنجنيهات9 – 4 (كيلوغرامًا266.6زنةللقنطارقرشًا
)للطنجنيهات5.3 – 4.2حوالى (قرشًا150 – 120بينما) كيلومترًا525نحو(

كبيرًانخفاضًااالنقلأسعارنخفضتاوقد. بالحميرقرش200 – 150بين، ومابالجمال
أعدادوفرةذلكمن، ونتجالسويسقناةطريقإلىالتجارةوتحولالمنافسةبسبب

500 – 400بينماقبلمنحلبإلىالموصلمنالنقلأسعاركانتثم، ومنالجمال

.للقنطارقرش

ستةيكلفالحلةفىشلناتأربعةثمنهيبلغالذىالقمح، أن1878عامجيرىوذكر
الذىالقمحكيلومتر، وأنمائةعنقليًاليزيدماتبعدالتىبغداد، إلىنقلنفقاتشلنات
عاموفى. 743النقلوسائلنقصبسببمخازنهافىليتعفنيترككضريبةالحكومةتجمعه
لينقلفرنكًاعشرينيكلفالموصلفىفرنكًا43.50ثمنهيبلغالذىالزبيب، كان1888

الذىالطريقعلىالنقلأسعاروكانت. مرسيلياإلىلينقلأخرىفرنكًا16والبصرة، إلى
2.5المتوسطفىللطن1906 – 1902الفترةفى) كيلومترًا150 (بخانقينبغداديصل

طنألف30نحونقليتم، وكانالعكسىاإلتجاهفىأقلبالمائة30و، إسترلينىجنيه
.744مسافرألف200نحو، وكذلكعامكلغربًاطنألف15وشرقًا

الذين) الطرطر (المرسلينأووالمبعوثينالزاجلالحمامالعثمانيونالبريد، استخدمولنقل
13 – 12بينتتراوحمدةفىوإستانبولبغدادبينالمسافة، ويقطعونالهجنيركبون

حملة، كان1838عام، وفىبالهجنبريدخطأيضًاللبريطانيينوكان. قليًالأكثرأويومًا
30 – 24بينتتراوحمدةفىوالعودةأرضرومإلىبغدادمنالرحلةيقطعونبريدهم

743 "Report on Mosul," 30 April 1895, and Geary, Through Asiatic Turkey: Narrative of a
Journey from Bombay to the Bosprous, vol. 1, pp. 95 – 96.

:إنظر، 1908العامفىحلب–بغدادقافلةتنظيموحول
Jean Baptiste Rousseau, Voyage de Baghdad à Alep, 1808 (Paris: J. André, 1899), pp. 40 –
50.
744 France, Ministère des affaires étrangères, correspondance commerciale, "Siouffi to
Goblet, 15 November 1888," (Mosul), vol. 2, and Great Britain, Public Record Office,
Foreign Office, "Report on Roads," 7 November 1907 (FO 195/2243).
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المهمةبهذهالقيامنظيريحصلون، وكانواذلكعنيقلالرحلةزمنكانيومًا، وعادة
عامأغلقالبريطانىالخطهذاولكن. قرش3000 – 2500بينمايراوحأجرعلى

.745األولىالعالميةالحربحتىاستمرفقدالعثمانىالخط، أما1886

منللمالحةيصلحالمائية، فالالطرقهو) والعراقسوريا (البلدينبينالوحيدوالفارق
يمكن، حيث746الفراتإسكندرونة، ونهرإلىأنطاكيةمنالعاصىنهرإالسورياأنهار

دجلة (العراقفىالنهرينكالأنغير. المرتفعالغاطسذاتالصغيرةالقواربتبحرأن
إلىبكرديارمنمراكبعلىالسلعالمجرى، وتنقلمعظمفىللمالحةيصلح) والفرات
منذلكعلىيترتبوما. الفراتعلىالفالوجةإلىبيرجكبيندجلة، ومنعلىالموصل

النقلأسعاركانت1864عامففى: التاليةالثالثةالنماذجمنتبينهيمكنالنقلنفقاتتوفير
جنيهًا13وجنيهات10بينما) كيلومتر900حوالى (حلبإلىبغدادمنللقطنبالنسبة
نحوهى) كيلومترًا570نحو (البصرةإلىالشراعيةبالمراكبالنقلأسعار، ولكنللطن
، كانت1895عاموفى. 747جنيهيننحوالبخاريةواحد، وبالقواربإسترلينىجنيه

أيام3منتستغرق748بغدادإلىالموصلمن" كلك "المسماةبالمراكبالمرسلةالبضائع
الغاللنولونكان1867عاموفى. للطنجنيه1.3 – 0.16منفقطيومًا، وتكلف12إلى
)للطنجنيه1.2حوالىأى (رطًال2690زنةللطغارقرشًا150البصرةإلىبغدادمن
سعرمنبالمائة20 – 15نسبتهمايمثلذلكوكان. الفراتعلىقرش200ودجلةعلى

745 Christina Phelps Grant, The Syrian Desert, Caravans, Travel and Exploration (London:
Black, 1937), pp. 241 – 259; Great Britain, Public Record Office, Foreign Office:
"Memorandum, 31 December 1838," (FO 248/83), and "Tweedie to white, 24 March 1887,"
(FO 195/1579).

.الفصلهذامن10رابعاً، النصالقسمإنظر746
747 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Delaport to
Drouyn, 3 February 1864," (Baghdad), vol. 12.

:إنظرالكلك"،  "رحالتوصفعلىولإلطالع
David Fraser, The Short Cut to India: The Record of a Journey along the Route of the
Baghdad Railway (Edinburgh: Blackwood, 1909), pp. 163 – 233, and Max Oppenheim, Vom
Mittelmer Zum Persischen Golf (Berlin: Reimer, 1899), pp. 193 – 235.

.الفصلهذامن8خامساً، النصالقسم: إنظر748
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شماًالالمتجهةالرحلةفىساريًااألسعارهذهمنالكثير، وكان749بغدادفىالغالل
.750الفراتفىالشراعيةوالمراكبدجلةفىالنهريةبالبواخر

حملةقامت1836عامففى. العراقأنهارفىالمنطقةإلىالحديثالنقلمجئأولوكان
فىبهماأبحرتسوريا، ثمصحراءعبربخاريينقاربينبحملتشسناىفرانسسبقيادة

قواربأربعةنحوعددهيبلغما، قام1842 – 1839عامىبين، وفيما751جنوبًاالفرات
صعودًاوقارونوالفراتدجلةأنهارفىباإلبحارالشرقيةالهندشركةتملكهابخارية
لزمإذاعلىمحمدضدللعملوالبريد، والتأهبالمسافرينمجراها، وحمللمسحونزوًال
بيتالصغير، ومؤسساألسطولهذاقائد – لنتسنالكابتنحصل1841عاموفى. األمر

باخرتينلتشغيلالعثمانيةالحكومةمنتفويضعلى – نفسهالعامفىبغدادفىتجارى
.752والبضائعوالمسافرينالبريدلنقل

.الكتابهذامن14رابعاً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر749
750 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Mosul," 30 April 1895 (Mossoul), vol. 2, and Saleh Haidar, "Land Problems of Iraq," (Ph. D.
Thesis, London University, 1942), p. 266.

:إنظروللوصف
Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of
Iraq's Old Landed and Commercial Classes and its Communists, Ba'thists, and Free Officers
(Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1978), pp. 228 – 230.

:إنظرواإلسكندرونة، حلبإلىالموصلمنالتكاليفولجدول
Sarah Shields, "An Economic History of Nineteenth Century Mosul," (Ph. D. Thesis,
Chicago University Press, 1986), p. 49.

قرشا95ًإلىالموصلفىقرشا40ًمنالقمححملتسليمأسعارزيادةإلىوالضرائبالنقلتكاليفأدت1848العاموفى
.Shields, Ibid., p. 114: إنظربغداد، فى

751 Francis Rawdon Chesney: The Expedition for the Survey of the Rivers Euphrates and
Tigris, 2 vols. (London: Longman, 1850); Narrative of the Euphrates Expedition, Carried out
by the British Government during the Years 1835, 1836 and 1837 (London: Longmans
Green, 1868), and Stephen Hemsley Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq (London:
Oxford University Press, 1925), pp. 292 – 293.

:إنظرلينتش"،  "بيتحولمعلوماتعلىلإلطالع752
Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 146 – 153.

–1600، العراقأنهارفىالبريطانيةنوار، المصالحسلمانالعزيزعبد: إنظرالدبلوماسية، بالجوانبيتعلقماوفى
المصرية،األنجلومكتبة: القاهرة (العراقفىللمالحةبريطانياإحتكارإلىأدتالتىللتطوراتوثائقيةدراسة: 1914
1769العاممنذاألنهارقطعتقدالبريطانيةالمسلحةواألساطيلالتجاريةالسفنوكانت. موضعمن)، أكثر1968
:إنظرالعربية، القبائلضدبغدادباشالمساندة

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Memorandum by Pelly, 5 July 1883
(FO 424/137), and "Memorandum Regarding the Navigation of the Rivers of Mesopotamia,"
26 November 1907 (FO 424/213).
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،مشتركأهلى – حكومىمالبرأسشركةالعثمانيةالسلطات، كونت1855عاموفى
خطةهناك، وكانت1859أبريل / نيسانفىالعملبدأتابلجيكامنباخرتينشترتاو

شركةإندمجت، لذلكفعلوكرد. 753الخليجبموانئاألحمرالبحرموانئيربطخطإلقامة
قدرهإبتدائىمال، برأس1861عام" البخاريةللمالحةودجلةالفراتشركة "بإسملنتسن

العائد، وقدر1914عامجنيهألف100إلىتدريجيًا، زيدتإسترلينىجنيهألف15
لهاباخرةأولدشنت1862عاموفى. 754بالمائة20عنيقلالبماالماللرأسالسنوى
عونًا، وتلقتاوالبضائعالركابإلىإضافةالبريدحملتا، وقد1865عامالثانيةوتبعتها

تمامًامرتبطةوأصبحتمالهارأسمن، زادت1879عاموفى. الهندحكومةمنماليًا
حجمًاأكبربواخربإحاللتدريجيًا، وقامت755البخاريةللمالحةالبريطانيةالهندبشركة
.ثالثةباخرةبتسييرترخيصعلى، حصلت1907عامبواخرها، وفىمحلقوةوأكثر

ملكًاكانتالتىشركتهاتنظيمبإعادة1865عامالحكومة، قامتنفسهالوقتوفى
عامالحميدعبدللسطانالسنيةالدائرةشترتهااالعثمانية، فوالحكومةعمانلحكومة

السلطانسقوطبعدالحكومةاستعادتها1909عامفىالحميدية"، ولكن "وسميت1900
.756سفنهاتحديثفىبدورهاقامتوقد". النهريةاإلدارة "تسمىوأصبحتالحميدعبد
بعضبإدارةالبصرة، أيضًافىاألعمالرجالجعفر، أحدأحمدقام1912عاموفى

1908عامىبينفيماوأنصبتهاالثالثالشركاتحجم18النصويبين. النهريةالبواخر

للخطالباقىتاركًاالنقلحركةمنبالمائة52يتولىالبريطانىالخطكانمعًا، وقد1912و
.757العثمانى

.110–109، صنفسهنوار، المصدر753
:صيدا (1958–1864االقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىاالقتصادى، التطورحسنسلمانمحمد754

بالمائة8وبنسبةلينتشلشركةبالمائة25بنسبةالعائد1878العامفىجيرىويقدر. 412)، ص1965العصرية، المكتبة
:فىالتركية، للبواخر

Geary, Through Asiatic Turkey: Narrative of a Journey from Bombay to the Bosporus, vol. 1,
p. 106.

.البضائعمنطن300وراكب1000حوالىتحملكانتالتى) Blosse Lynch  (لـحيوىوصفلجيرىوكان
755 Issawi, ed., The Economic History of Iran 1800 – 1914, pp. 165 – 170.

.الفصلهذامن3خامساً، النصالقسم: إنظر756
757 Great Britain, Public Record Office, Froeign Office, "Draft Agreement," 9 June 1913 (FO
424/231).
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عشرمنيتكونكانالنهرىاألسطولأناألمريكىالقنصل، ذكر1909عاموفى
بينالواحدةالباخرةقيمة، وتراوحتشراعىمركبأربعمائةعنيزيدمابواخر، وربما

ماتحملالبرجةطنًا، وكانت350وطن100بينيتراوحما، وتحمل44ودوالرألف35
ماويحمل1700ودوالرًا650بينمافيساوىالشراعىالمركب، أما100وطنًا70بين
مليوننحوالنهرىالنقلفىاالستثماراتكانتثمومن. 758طنًا75وأطنان10بين

.دوالر

العثمانيةالبواخر، قامتالشمالبغداد، وإلىجنوبدجلةفىأبحرتالخطوطهذهوجميع
المحاولةأعقابفى، الفراتإلىوبالنسبة. 759سامراءإلىبغدادمنالحجاجبنقلأحيانًا
موسمذروةفىالعثمانيةالبواخرقامت1870760عامباشامدحتبهاقامالتىالرائدة

1910عاممسكانة، وفىإلىشماًالرحلتينبتسييرمايو / أيارفىيبدأالذىالفيضان

الفراتأعالىفىلنشاتلتسييرالحكومةمحاوالتوفشلت. 761الكوفةإلىخدمتهاإمتدت
.1912762و1911عامى

، جأرت1856عامففىدائمًا، متوترةوالحكومةلنتسنشركةبينالعالقاتوكانت
شحنت، عندما1886عاموفى. 763قواربهاعلىالقبائلإتاواتاستمرارمنبالشكوى

تقطرأنلهاسمحإذابالمائة20بنسبةالنقلأسعارتخفضأنالشركةعرضتالغالل
ألغىثم1887مايو / أيارحتىبذلكلها، فصرحبواخرهمنواحدةبكلبرجة

جعلتالشيوخحفرهاالتىالرىقنواتأنالشركةزعمت1897عاموفى. الترخيص

758 United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, "Simpich
to Ozmun, 23 October 1909," C 8. 9.
759 Great Britain, Accounts and Papers 1867, vol. 67, "Bghdad"; France, Ministère des
Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Bertrand to Moustier, 22 June 1870,"
(Alep), vol. 34; Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Trade Report,"
Baghdad, 1878 (FO 195/1243), and Great Britain, Accounts and Papers 1912/13, vol. 100,
"Basra".

.الكتابهذامن12ثالثاً، النص، القسمالثانىالفصل: إنظر760
761 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Young to Lowther, 24 October
1911," (FO 195/2366 and 424/229).
762 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Taylor to Kemball, 17 April 1856,
and Hector to Kemball, 3 October 1856," (FO 195/521).
763 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Consul General to Ambassador at
Constantinople, 27 April 1887," (FO 78/4016).
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مناسبة، وكانتغيربغدادفىوالتفريغالشحنتسهيالتأنصعبة، كمادجلةفىالمالحة
منميل200هناكاألقلفعلى "منهاجدوىالالفراتفىالمالحةأنقبلمنأعلنتقد

أنالشركة، أعلنت1910عاموفى. 764"ومستنقعاتأهوارإلىيتفرعالجنوبىمجراه
،طن5000العثمانىالخطلدىالبصرة، وأنفىالمتراكمةالبضائعمنطن3000لديها
السلطاتأن، غيرطن10.000معًاللشركتينالبضائعتلكحمولة، بلغت1911عاموفى

كانتفقد. 765إصالحإلىتحتاجباخرةمحلجديدةباخرةبإحاللللشركةتسمحلم
للعلمبواخرهاحملالنهرى، وضايقهاللنقلالشركةإحتكارحتمالامنتخشىالحكومة

العراقفىللتوغلالمتزايدةالبريطانيةللمحاوالتحدوضعتقررقدكان، كماالبريطانى
تبذل "السلطاتأنالبريطانىالقنصلذكر1870عاموفى. سياسيًاتهديدًافيهارأىالذى

.766العراقأنهارعنالبريطانيةالسفنإلبعاد" جهدمنتستطيعماأقصى

تاجر، زعم1910عامففى، لنتسنعلىتحفظاتوحدهاالعثمانيةللسلطاتيكنولم
خدماتهاالشركة، وأنهذهتعارضالعراقسكانفئاتمنفئةكلأنبريطانى

للطنجنيهانعليهاالغاللنولونأسعار، وأنبالبضائعالتلفإلحاقإلىمتواضعة، تؤدى
.767بغدادأسواقفىالسلعةهذهسعرنصفيعادلماوهو

لومماأقلالنولونأسعارإبقاءعلىوالتركيةالبريطانيةالشركتينبينالمنافسةوساعدت
نتيجةأنهالبريطانيةالتقاريرأحدفى، جاء1893عاموفى. منفردةشركةبيدكانت

وأن" سنواتبضعمنذعليهكانتمانصفاآلنالنقلأسعارأصبحت "التركيةالمنافسة
درجةإلىقليلةاألسعارتلكوكانت. 768قبلمنعليهكانتمماأقللنتسنشركةأرباح
بغدادمنالرحلةزمنالبواخرقللتوقد. 769الميدانمنالصغيرةالشراعيةالقواربإبعاد

764 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Report by Captains, 25 January
1897, and Consul General to Currie, 4 September 1897," (FO 195/1978), and "Consul
General to Ambassador, 3 February 1888," (FO 78/4116).
765 Great Britai, Public Record Office, Foreign Office: "Wire from Lynch, 26 July 1911," (FO
195/2368), and "Company to Carey, 20 June 1911," (FO 424/227).
766 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Herbert to Secretary Government of
India, 7 April 1870," (FO 195/949).
767 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Letter from Cree," (FO 195/2238
and 424/222).
768 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Beville to Mockler, 31 May 1893,"
(FO 195/1799).
769 Great Britain, Accounts and Papers 1878/79, "Baghdad".
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تقطعهاكانتالتىالشراعيةبالمراكبمقارنةأيامثالثةأويوميننحوإلىالبصرةإلى
بينيتراوحبمامقارنةأيامأربعةفىبغدادإلىالبصرةوثمانية، ومنأيامخمسةبينفيما
بالمعدالتمرتفعةالنولونأسعار، كانتكلوعلى. 770الشراعيةللمراكب60ويومًا40

2.25و، الجنوبإلىللطنجنيه1.1متوسطهاكان1906 – 1902األعوامففىالعالمية

1.6وإنكلتراإلىالبصرةصادراتمنللطنجنيه1.2بـمقارنةالشمالإلىللطنجنيه

.771لوارداتهاجنيه

فىلنتسنشركة، دخلتاألولىالعالميةالحربقبيلأنهذلكإلىنضيفأنويجب
البواخرشراءحاولت1908و1907و1887األعوامففى. المفاوضاتمندورتين
دمجعلىالتركيةالحكومة، وافقت1909عاموفى. 772نجاحًاتحققأندونالتركية
مالبرأسحكوميةمصلحةالجديدةالشركةتكونأنعلىالبريطانيةالشركةفىشركتها

هناككانتولكن،العثمانىالعلمبواخرهاترفعمناصفة، وأنجنيهألف322قدره
علىالتصديقيتمولم،العثمانىالمبعوثانومجلسبغدادمنكلفىمعارضة
المالحةبغدادحديدسككبخطالخاصةالمفاوضات، شملتكلعلى. 773اإلتفاقية

شركةتملكهاالنهرىللنقلشركةلتكوينتفاقيةاإلىاألمرنهايةفىالتوصلالنهرية، وتم
نشوبحتىعامينمدةالشركةهذهعملت، وقداأللمانىالبنكمعباإلشتراكلينتسن
به، عصفأورينتالأندبتسوالرشركةمصالحفيهتدخلأكبرمشروعوهناك. الحرب

جنيهألف300إلىرأسمالهالنتسنشركةزادتالحربوبعد. الحربنشوباآلخرهو
.774نشاطهاواستأنفت

770 Halford Lancaster Hoskins, British Routes to India (New York: Longmans, 1928), p. 427.
771 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Ramsey to Lowther, 10 March
1909," (FO 195/2308).

:إنظروالبحر، النهرعبرالشحنرسومحولولمعلومات
Great Britain, Accounts and Papers 1901 – 1913, "Trade Reports" on Baghdad and Basra.
772 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Confidential Print," 22 July 1913
(FO 424/239).

بريطانياإحتكارإلىأدتالتىللتطوراتوثائقيةدراسة: 1914–1600، العراقأنهارفىالبريطانيةنوار، المصالح773
.215–207، صالعراقفىللمالحة

؛220–215، صنفسهالمصدر774
Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 152 – 153, and Great
Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Draft to Memorandum to be Exchanged by
Lord Inchcape and Mr. J. Lynch, 1 February 1914," (FO 424/251).
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ماعكسالحديدية، علىالسككإنشاءالطرقتحسينأوروبا، سبقفىسوريا، كماوفى
فىالبريطانىالقنصل – وودريتشاردحثوقد. األوسطالشرقبلدانمعظمفىحدث
ولكنبيروتإلىدمشقمنطريقبناءعلىالعثمانيةالسلطات – األربعيناتفىدمشق
حربخاللالغاللعلىالطلبزيادةوأكدت. 775تنفيذهدونحالالتمويلمصادرنقص
علىبرتوىدىالكونتحصل1857عاموفى. النقلوسائلتحسينإلىالحاجةالقرم

دمشقيربطلطريقآخرإمتيازيعطىأال، علىالطريقلبناءعامًاخمسونمدتهمتيازا
هذهمثلبناءبحقلنفسهاحتفظتاالحكومةوعكا، ولكنالالذقيةبينفيماآخرميناءبأى

كانونفىالطريقبناء، وبدأفرنكماليينثالثةقدرهمالبرأسشركةوتكونت. الطرق
رسالةأولدمشقإلىوصلت1863يناير / الثانىكانونأول، وفى1859يناير / الثانى
، واحدةيوممقعدًا، كل12منهماكلفىعربتينبتسييرالشركةوقامت. الطريقهذاعلى
112الـذاتالرحلةصغيرة، وكانتعربات، وكذلكدمشقمنواألخرىبيروتمن

الشركةوفرضت. 776بيروتمنساعة14ودمشقمنساعة13فىتقطعكيلومترًا
،الطريقعلىالنقلأجوروتنوعت. الطريقتستخدمالتىالحملدوابعلىعبوررسوم

،دمشقإلىبيروتمن) كيلوغرامًا254 (للقنطار60وقرشًا50بينتراوحت1869ففى
وعشرةطنألف12نقلتمالسنةتلكوفى. العكسىاإلتجاهفى90وقرشًا85بينوما

الطريقعلىالحركةزادت1894عاموفى. اإلتجاهينبينتقريبًامناصفةمسافرآالف
بعد1892عامالشركةتصفيةتمقدوكان. 777مسافرألف15وطنألف27إلى

أعادت، ولكنالطريقأحوالتدهورتذلكوبعد. الحديديةالسككشركةإلىنضمامهاا
.الحربإندالعقبلإصالحهالحكومة

:فىالفقرةهذهإنظر775
R. Tresse, "Histoire de la route de Beyrouth a Damas," La Géographie, no. 6 (1936).

عاموفى. 26، ص1)، ج1972للنشر، المتحدةالدار: بيروت (ج3، العظمخالد، مذكراتالعظمخالد: أيضاًإنظر776
Great Britain, Public: إنظرقرشاً، 290المسافرتكلفدمشقإلىبيروتمنوإياباًذهاباًالرحلةكانت1884

Record Office, Foreign Office, Dispatch of 23 February 1884," (FO 78/3648.(
777 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Trade," 1894 (Beyrouth), vol. 11, and Great Britain, Accounts and Papers 1895, vol. 100,
"Beirut".
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زيد1872عامبالمائة8قدرهربحعلىالسهمحصلمرضية، فقدالماليةالنتائجوكانت
المنافسة،منكبيرًاحدًايحققلمالطريقولكن. 778بعدهوما1880عامبالمائة16إلى
نهايةمعأنه، غيرطن5500نحواستخدامهتفادتالتىالحملدواب، نقلت1869ففى

بينمامنهاكلتحملعربة200نحوبإنتظامالعبور، استخدمتهرسوم، وإلغاءالقرن
.779الحديديةبالسككالنقلأجورمنأقلنولونعلىتحصل، كانتطن1.50 – 1.25

منالقوافلبعضجتذبااألخرى، والموانئعلىبيروتتميزالطريقهذاحسموقد
.دمشقإلىحلب

الوالىبدأ1879عاموفى. 780الطرقمنكبيرةشبكةببناءالذاتىالحكم، قاملبنانوفى
حماةإلىمتداأنلبثماالذىحمص – طرابلسطريقفىالعملباشامدحتالمصلح
86طولهيبلغالذىالقدس – يافاطريقتشييدوتم. كيلومترًا142قدرهإجمالىبطول

تحصيلحقنظيردفعتالتىالمبالغمنعليهالحركةزيادة، وتتضح1865فىكيلومترًا
.1887781عامفىجنيهًا1564و، 1865عامفىجنيهًا450كانت، إذعليهالمروررسوم

المناطقخارجلهوجودالبالعرباتالنقل "أنالبريطانىالقنصلكتب1892عاموفى
، بنيتالحربإندالعقبلأنهغير. الطرقهذهعلى، سوى782"الكبرىبالمدنالمحيطة
وأريحا، ودمشقويافا، والقدسكيلومترًا)، ونابلس125 (وصيداطرابلسبينالطرق

أصلحقدإسكندرونة – حلبطريقوكان. ومرجعيونكيلومتر)، وصيدا200 (وحمص
15هناك، كانت1910عام، وفىكلسإلىمتدادهاإلىبالنسبةالحال، وكذلك1876عام

.لبنانأنحاءتجوب783بيروتفىالصنعفرنسيةسيارة

778 Eleuthère Eleftériadès, Les Chemins de fer en Syrie et au Liban: Etude historique,
financere et économique (Beyrouth: Impression catholique, 1944), p. 42.

المصدر: فىالجدولإنظر)، 800.000حوالى (والنفقات) بقليلفرنكالمليونعنيزيدما (اإليصاالتعنسنويةوألرقام
.409، صنفسه

779 Great Britain, Accounts and Papers: 1902, vol. 110, "Damascus," and 1905, vol. 93,
"Damascus".

.الكتابهذامن15ثانياً، النص، القسمالثانىالفصل: إنظر780
781 Great Britain, Accounts and Papers 1881, vol. 103, "Jerusalem".
782 Great Britain, Accounts and Papers 1893, vol. 97, "Beirut".
783 United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, C 8.5, 19
September 1910.

.الكتابهذامن17ثانياً، النص، القسمالثانىالفصل: أيضاًوإنظر
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أجورتخفيضإلىالخيولتجرهاالتىوالركابالبضائعنقلعرباتإدخاليؤدولم
بالجمالسواءوطرابلسحمصبينالواحدالطننقلأجر، كانالمثالسبيل، فعلىالنقل

زمنتقصيرإلىراحة، وأدتأوفركانتالعرباتواحدًا، ولكنجنيهًاالعرباتأو
الثقيلةالحموالتنقلوجعلت) أيامثالثةمنبدًالواحديومبيروتإلىدمشقمن (الرحلة

كيلوغرام300مقابلكيلوغرامألف1909عامتحملالعربةكانتفلسطينففىممكنًا، 
.784للبغل140وللجمل

حلببينالركابلنقلعرباتخطتسييربدأنك، ولالعراقفىمماثلتحسنيحدثولم
يومًا، أما12فىالمسافةأسبوعيًا، تقطعرحلتانهناك، وأصبحت1902عاموبغداد

ليرتينبينماللفردالسفرأجرة، وبلغتأيامأربعةفىتقطعهافكانتالصغيرةالعربات
أيامتسعةالرحلة، استغرقت1908عاموفى. 785تركيةليرات4وتركيةليرةونصف

منسيارةإنكليزىرجلقادنفسهاالسنةوفى. 786السفرمدةتقريبًاساعات103منها
ليعمالدمشقإلىسيارتينبغدادأعيانأحداستورد1909عام، وفى787بغدادإلىحلب
.1923788عامحتىيتحققلمذلكأنوبغداد، غيردمشقبين

فىللطرقالعامةالشركة "مععقدالفتاة، أبرملتركياالعامةالتنميةخطةمنوكجزء
، منجنيهمليوناقدرهابكلفةالطرقمنكيلومترًا9312إلقامة" العثمانيةاإلمبراطورية

،حلبفىكيلومترًا1173و، ، ولبنان، والقدس، وبيروتدمشقفىكيلومترًا459بينها
.789الزوروأورفة، وديروبغداد، 

يونيو / حزيرانففىالحديدية، والسككالبرقخطوطمنشبكة، أقيمتنفسهالوقتوفى
ربطتم1867يناير / الثانىكانون، وفىودمشقبيروتبينالبرقخطفتح1861

784 Great Britain, Accounts and Papers 1910, vol. 103, "Palestine".
785 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Ramsay to O'Conor, 12 September
1907," (FO 424/213).
786 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Memorandum by Ramsay, 28 May
1908," (FO 424/216).
787 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Ramsay to Board of Trade, 2
December 1908," (FO 195/2275).
788 Great Britain, Accounts and Papers 1910, vol. 103, "Damascus," and Grant, The Syrian
Desert, Caravans, Travel and Exploration, pp. 270 – 289.
789 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Annual Report," 1910 (FO
424/250).
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تمقصيربوقتذلكوأنقرة، وبعدبكروديارحلبطريقعنبرقيًابإستانبولبيروت
فىالفاو، وإلى1863مطلعفىبغدادإلىالبرقخطوصلوقد. 790باإلسكندريةربطها
فى، جاء1909عاموفى. 791كراتشىإلىمتداهناك، ومن1865يناير / الثانىكانون

فرنكًا52.750الحكومةكلفوالبصرةبغدادبينالبرقخطوطقطعأنالتقاريرأحد
غير" للبالدالتجاريةوللمصالحللحكومةمفيدًاالالسلكىاستخداميصبحثمومن "سنويًا

حلبإلىعسكريتينطائرتينوصولوكان. 792صاغيةأذنًايلقلماإلقتراحهذاأن
فىسيحدثالذىبالتطوربشيرًاالقاهرةإلىطريقهمافى1914ربيعفىودمشق

.793نجاحهماعدم، رغمالمستقبل

الحديديةالسكك: ثالثاً
خطوطلمدمقترحةمختلفةمشروعاتعشرالتاسعالقرنمنالخمسيناتمنذهناككانت

مشروعاتتكنلم، ولكنها794الهندإلىحتى، أوالعراقإلىالمتوسطالبحرمنحديدية
السككخطهوالمنطقةفىيقامحديدىخطأولوكان. عنهاالنظرقتصادية، فصرفا

،1892عامويافا، وافتتحالقدسبينكيلومترًا87بطول) واحدمتر (الضيقةالحديدية
والقدس"،ليافاالعثمانيةالحديديةالسككشركة "تدعىفرنسيةشركةتملكهوكانت

.795سنداتفرنكماليين10وفرنكماليينأربعةقدرهمالبرأس1889عاموتأسست
البدايةفىالنتائجواحد، وكانتكيلومترلكلفرنكآالف110اإلنشاءاتوتكلفت

منالكثيرأنناحية، كمامنالمدينتينخارجكانتاويافاالقدسمحطتىمحدودة، ألن
يافامنللطنالفحمنولونكان1903عاموفى. والعرباتبالجماليتمكانالنقلحركة

790 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Moore to Russel": 20 June 1861
(FO 78/1586); 15 January 1863 (FO 78/1752), and 26 May 1864 (FO 78/1833).
791 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, (FO 195/752), and Issawi, ed., The
Economic History of Iran, 1800 – 1914, pp. 152 – 154.
792 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Ramsay to Lowther, 5 March 1909,"
(FO 424/219).

.18–116، ص1، جالعظمخالد، مذكراتالعظم793
:أيضاًوإنظر، الفصلهذامن2رابعاً، النصالقسم: إنظر794

Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 137 – 145.
795 Verney et Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine,
pp. 253 – 260; Thobie, Intérêts et impérialisme français dans l'empire ottoman, pp. 158 – 161
and 330 – 331, and Issawi, ed., Ibid., p. 236.
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عملياتتوقف، بعدكلوعلى. 796بالجمالنفسهالنقلأجروهوشلنًا14.6القدسإلى
ألف81تدريجيًا، منالخطعلىالحركةزدادتاونفسهاتنظيم، أعادت1894فىالشركة
، وبالنسبة1913فىراكبألف183، إلى1903فىألفًا76إلى1894عامراكب

183ثم1903عامطنألف26، إلى1894عامطنألف11منمقدارهزادللبضائع

ثمفرنكألف779إلىفرنكألف513مناإليراداتجملة، وزادت1913عامطنألف
عندما1910عامقبلالشركةسنداتعلىأرباحتدفعولم. التوالىعلىفرنك1.310.000

متوسطوقدر% 2.8بواقعاألسهمعلىأرباح، ووزعتالسنداتهذهلحملة% 5صرف
يوميًاتجاهاكلفىللركابقطارينتسييريتم، وكان797%2.4بنسبةالمالرأسعائد

عام، ثم1916عاموفى. ليًالواحدبضاعةالساعة، وقطارفىكيلومترًا23بسرعة
حديدلسككتابعًاالخط، وأصبحالقضبانبتوسيعالبريطانيونثماألتراك، قام1918

.فلسطين

عنهالنظرصرف، ولكنبدمشقعكالربطبريطانىخطفى1892عامالعملبدأوقد
لمجموعةدافعًا – حالأىعلى – كانولكنه. فقطكيلومتراتثمانيةبناءبعد1898عام
الحديديةالسككشركة "بإقامةمشروعهمبتنفيذلإلسراعالفرنسيينالممولينمن

،1893عاموفى. 1892798عامسوريافىحوران – دمشق – بيروتلخطاالقتصادية
لإللتقاءوصلهمعبيراجك – دمشق – بيروتخطإقامةمتيازاعلىالشركةهذهحصلت

للسككالعثمانيةالشركة "إلىإسمهاالشركةوغيرت. تلكعندإنشاؤهالمزمعبغدادبخط
مناإلسمىرأسمالهاوزيد" الفراتعلىوبيراجك – دمشق – بيروتلخطالحديدية

فرنكمليون60بقيمةسنداتإصدار، وتم1893عاممليونًا15إلىفرنكماليينعشرة
مسافةعالية، فتكلفالخطتشييدكلفةوكانت. مليونًا31.2المالرأسجملة – ليصبح

796 Great Britain, Accounts and Papers: 1895, vol. 100, "Jerusalem," and 1903, vol. 101,
"Palestine".
797 Great Britain, Accounts and Papers: 1905, vol. 93, "Palestine," and 1914, vol. 95,
"Palestine".
798 Eleftériadès, Les Chemins de fer en Syrie et au Liban: Etude historique, financière et
économique, pp. 37 – 104; Verney et Dambmann, LesPuissances étrangères dans le Levant
en Syrie et en Palestine, pp. 241 – 253; Thobie, Intérêts et impérialisme français dans
l'empire ottoman, pp. 165 – 172 and 318 – 331, and Issawi, ed., The Economic History of the
Middle East, 1800 – 1914, pp. 250 – 251.
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ماليينثمانيةنحو1894عامفتحتالتىمزيرب – دمشقبينالخطمنكيلومترات103
 –بيروتخطأما. القطاراتذلكفىبماالواحدللكيلومترفرنكألف80نحوأوفرنك
وهبوطلصعودمتينًامنهجزءكان، فقد1895عامفتحالذىكيلومترًا147وطولهدمشق

فىبماالواحدللكيلومترفرنكألف130نحوأوفرنكمليون19.1، وتكلفالمرتفعات
.الضيقةالخطوطمنالخطينكالوكانالقطاراتذلك

علىيعملوكان. دمشقإلىبيروتمنيومكلواحدقطاربتسييرالخطتشغيلبدأوقد
عامأصبحتحتى، زيدتبضائعنقلعربة73و، ركابعربة20وقاطراتثمانىالخط

للركابقطارهناكوكان. بضائعونقلركابنقلعربة130وقاطرة15تضم1902
فكانتومزيربدمشقخط، أماورياقدمشقبينيوميًامعًاوالبضائعللركابوآخر
يومينمندمشقإلىمزيربمنالرحلةزمننخفضاو. 799يوميًاقطاراتأربعتخدمه

زمنهاينخفضفلمبيروتإلىدمشقمنالرحلة، ولكنساعاتثالثةإلىاليومونصف
عامفرنك2.389.000منالشركةإيراداتوزادت. 800ساعاتتسعإلىساعة13منإال

وإلى) طنألف220نولونمن1.446.000وراكبألف220منألفًا943 (1896
تعلنالشركةكانتولكن. 1913801عامفرنك4.241.000و1903عامفرنك3.057.000

2.5نحواإليراداتجملةكانت1899، عامالمثالسبيلسنويًا، وعلىخسارةهناكأن

، وبذلكفرنكمليون1.6السنداتوفوائدمليون1.25التشغيل، ومصاريففرنكمليون
فرنك20 – 12 (عاليةالنولونأسعاروكانت. 802فرنكألف350قدرهعجزهناككان

خمستبلغ – منافسًاالدوابتجرهاالتىبالعرباتالنقلواستمر) 1894عامللقنطار
بعدأن، كماحورانمنالغاللنقلفىالجمالواستمرت – بيروتإلىالنقلحركة
حركةإلىأخرىصعوبةأضافالميناءعنواحدميلمسافةالنهائيةبيروتمحطة

799 Great Britain, Accounts and Papers: 1895, vol. 100, "Damascus"; 1903, vol. 79,
"Damascus," and Issawi, ed., Ibid., p. 256.
800 Eleftériadès, Ibid., pp. 46 – 47.
801 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Note sur la
situation économique," August 1897 (Beyrouth), vol. 12, and Eleftériadès, Ibid., p. 137.

.1913–1901منللفترةأرقاماًاألخيرالمرجعويقدم
802 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Richards to Bunsen, 22 October
1900," (FO 424/200).
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عامفرنك120إلىاإلصدارعندفرنك500منالشركةأسهمقيمةهبطتلذلك. النقل
1897803.

وبعضالعثمانىالبنكبواسطةتنظيمها، وأعيد1900عامالشركةتصفيةبدأتولذلك
الحديديةللسككالعثمانيةالشركة "لتصبحإسمهاتغيرأخرىاألخرى، ومرةالبنوك
كيلومتركلعنفرنكألف15للشركةالحكومةوضمنت" 804وإمتداداتهاحماه – لدمشق
بغداد)، ولكنهاحديدبسككربطهعند12.500إلىتنقص (تشغيلهعندللخطواحد

نقليعنىذلكمتر)، وكان1.435 (عليهالمتعارفالمعدلإلىالخطتوسيععلىأصرت
وصل1902عامحلولوعند. رياقإلىوالجديدةالقديمةالخطوطبيناإلتصالنقطة
بغداد، وصلحديدسككمعاإلتفاقيةتوقيعوبعد) كيلومترًا188 (حماهإلىالحديدىالخط
حديدىخطبناءتم1909عام، وفى1906عام) أخرىكيلومترًا143 (حلبإلىالخط
القديمالخطوربط. الحكومةمنضماندون) كيلومترات103 (بطرابلسحمصربط

هذهلتمويل1909و1905و1901األعوامفىالسنداتأصدرتوقد. بيروتبميناء
1914عاموفى. فرنك76.928.000، فجلبتفرنك150.202.000إسميةبقيمةالخطوط

بينهامنفرنك150.200.000يبلغوالسنداتاألسهمفىالمستثمرالمالرأسكان
، وبلغت805فرنسىمالرأس% 70، منهابالفعلمدفوعةكانتفرنك116.741.000

للكيلومترفرنكألف179أوحلب–رياقلخطفرنك59.364.000مبلغاإلنشاءتكاليف
خطعنكثيرًااألرقامهذهتختلف، والالقطاراتفيهابماألفًا187، القطاراتبدون
.806بغداد

لديناتتوافر، والوطرابلسحمصبينوأخرىوحلبرياقبينيوميًاخدمةهناكوكانت
أنيمكنأنه، غيرالركابعددأوالمنقولةالبضائعحجموالالقطاراتعددعنمادة

803 Eleftériadès, Les Chemins de fer en Syrie et au Liban: Etude historique, financière et
économique, p. 136; Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Quarterly Report
on Damascus," 26 April 1900 (FO 195/2075); "Report on Beirut," 6 August 1901 (FO
195/2122); Great Britain, Accounts and Papers: 1897, vol. 94, "Beirut," and 1898, vol. 99,
"Beirut".

Eleftériadès, Ibid., pp. 51 – 79, and Thobie, Intérêts et impérialisme: فىالتفاصيلإنظر804
français dans l'empire ottoman, pp. 318 – 323.

805 Eleftériadès, Ibid., p. 114, and Thobie, Ibid., p. 329.
806 Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 225 – 256.
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 –300بينما (وحيفاوطرابلسبيروتصادراتكلأن – العمليةالناحيةمن – نعتبر
ألف100 (الوارداتمنكبيرقسمالحديدية، وكذلكبالسككتنقلكانت) طنألف350
تحولواتجارها، أن1907عامفىالبريطانىالقنصل، ذكربحلبيتعلقماوفى). طن
إلى – الحديديةبالسككالنولونأسعاررتفاعابعد – بالجمالبضائعهمإرسالإلى

1911عامذكرالقنصللكن. طرابلسإلىالحديديةبالسككشحنهامنبدًالإسكندرونة

.807إسكندرونةعنبعيدًاحلبواليةتجارةنصفحولتالحديديةالسككأن

منمطردةزيادةطرابلس – ، وحمصحلب – رياقخطىمناإليراداتجملةوزادت
فرنك5.046.000و، 1910عامفرنك2.627.000، إلى1902عامفىفرنكآالف209
مليون22مبلغبدفعالعثمانيةالحكومة، وقامتالنفقاتيغطلمذلكولكن. 1913عام

الخطوطعلىلإليراداتاإلجماليةالقيمةيعادلمبلغكيلومترى، وهوكضمانفرنك
المعدالتتلكهبطتكلالخطوط، وعلىكلإيراداتمن% 30المضمونة، ويعادل

سدادسبلتيسيرعلىذلكساعدوقد. الحربعلىالسابقةالسنواتفىشديدًاهبوطًا
جملةعلىسنويًافرنكوالمليونىالمليونونصفمليونبينماوتوزيعالسنداتأرباح

.808للعائدمتدنيًامعدًالتمثلكانتمختلفةبنسبالسنداتوأصحاباألسهم

المقدسةاألماكنإلىالحجاجلنقلالحجازحديدبسككالثانىالحميدعبدالسلطانوإهتم
ميسورًا، حيثأمرًاالعرببالدعلىالسيطرة، وليجعلالمسلمينبينمكانتهمنوليزيد
تهديدتحت – أيضًا – تقعكانت، وحيثاألتراكعلىثائرةعناصرتتجمعكانت

منجمعتالتىالتبرعاتخاللمنللمشروعالالزمةاألموالتجميعوتم. البريطانيين
وتم. الغرضلهذافرضتخاصةضريبةإيرادات، ومناإلسالمىالعالمأنحاءمختلف
62بلغتحيثالخطبناءكلفةنخفاضايفسرالخط، ممامدفىالجنداستخدامفىالتوسع

كيلومترًا1528لمسافةفرنكمليون95قدرهاإجماليةبكلفةالواحدللكيلومترفرنكألف

807 Great Britain, Accounts and Papers: 1908, vol. 116, "Aleppo," and 1912/13, vol. 100,
"Aleppo".

:إنظر، التفاصيلمنللمزيد808
Eleftériadès, Les Chemins de fer en Syrie et au Liban: Etude historique, financière et
économique, pp. 115 – 117 and 137, and Thobie, Intérêts et impérialisme français dans
l'empire ottoman, pp. 323 – 324 and 759.
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 –دمشقخطشراءإلىمتجهة – البدايةفى – النيةوكانت. 809بالفعلتشييدهاتم
7 (الفرنسيةالشركةطلبتهالذىالمرتفعالسعرولكنمزيربمنالخطمد، ثممزيرب

وقد) سنتمترات105 (نفسهابالسعةلهموازخطبناءإلىالحكومةدفعت) فرنكماليين
، وإلى1904عام) كيلومترًا459بعدعلى (معانإلى، فوصل1901عامفىالعملبدأ

درعامنتفريعةبناءوتم. 1908810عامفى) كيلومترًا1320بعدعلى (المنورةالمدينة
، وكانبالساحلوربطه،الرئيسىالخطبناءلتسهيل1905عام) كيلومترًا160 (حيفاإلى

الواحد،للكيلومترفرنك78.500بلغتإذ، الرئيسىالخطتكلفةمنأعلىتكلفتهامتوسط
نزاعبسببتنفذلمالعقبة، ولكنهاإلىمعانمنأخرىتفريعةلبناءخطةهناكوكانت
بسببمكةإلىالخطمدخطةعنالنظرصرفكما. مصرفىبريطانيامعالحدود
منتبعهاوماالفتاهتركياالحجاز، وثورةشريفالبدو، ومعارضةهجومتكرار

.811حروب

االقتصاديةالنتائج، كانتاألردنشرقفىللزراعةالخطأعطاهاالتىالدفعةعداوفيما
1909 / 1908عامراكبألف246منالركابعددرتفعاضئيلة، ولكنالرئيسىللخط

.يومينعلىقليًاليزيدماإلىالرحلةزمننخفضا، و1913812 / 1912عامألفًا361إلى
زادتالتىحيفا، إلىبيروتمنالغاللمنملحوظًاكمًاحولتحيفاوصلةأنغير

صغيرةفروعبضعةأضيفتاألولىالعالميةالحربوأثناءوقبيل. ووارداتهاصادراتها
بمساعدةالرئيسىالخطبتعطيل1918 – 1917فىالعربالثوارقامحيفا، ولكنخطإلى

يزالفالالخطبقية، أماوظيفتهيؤدىمعانحتىالخطمنالقسمظلومنذئذ. لورانس
.تشغيلهإلعادةبذلتالتىالعديدةالمحاوالت، رغممستخدمغير

809 Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, p. 256.
؛253–252، صنفسهالمصدر810

Z. H. Zaidi, "Hidjāz Railway," in: Hamilton Alexander Roskeen Gibb [et al.], ed.,
Encyclopaedia of Islam, 2nd. Ed. (Leiden: E. J. Brill; London: Luzac and Co., 1979), vol. 3,
pp. 364 – 365.

:فىالمذكرةإنظر، ومشاكلهالبناءأساليبحولالشيقةالتفاصيلمنوللمزيد
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 424/213).

:التاليةالمراسالتإنظر811
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, Dispatches: "25 May 1908," (FO
424/215); "28 January 1909," (FO 424/218), and "27 March 1909," (FO 424/219).
812 Jacob M. Landau, The Hejaz Railway and the Muslim Pilgrimage (Detroit: [n. pb.], 1971),
p. 16.
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سوريا،فىالحديديةالخطوطمشروعاتعلىكثيفةظالًالبغدادحديدسككألقتوقد
لمدمشروعاتهمعنالعدولعلى، وأجبرتهمللفرنسييناإلمتيازاتمنحتأخيرإلىفأدت

األولتشرينأولفىأبرمتفاقًااولكن. 813الفراتوإلىإسكندرونةإلىحلبمنخطوط
 /شباط15فىأبرمآخرتفاقًاا، وحلبإلىالخطبمدللفرنسيينسمح1903أكتوبر/ 

إلىحلبمناأللمانىالخطمتداداعلىاألساسية، فنصالمشاكلجميعحل1914فبراير
الموصلإلىثمالعينرأسإلى، وكذلكالغربفىوإسكندرونةالشرقفىمسكانه

يتمولم. الفراتعلىالزوروديرتدمرإلىحمصمنخطًاالفرنسيونيشيدفبغداد، بينما
203بعدعلى (طرابلسإلىحلبمنمتدافقدبغدادخطأما. الفرنسيةالخطوطبناء

.1913عامإسكندرونةبلغأضنهقربطبراكالمن، وفرع1912عامفى) كيلومترات
إلىاألناضولمنالخطبناءفىاإلبطاءإلىالحربوظروفالتضاريسصعوبةوأدت
، قبل1918أكتوبر / األولتشرين9حتىحلبإلىقطارأولوصول، وتأخرحلب
120طولهخطمدتم1915 – 1914عاموفى. قالئلبأيامتركيامعالهدنةإتفاقيةإبرام

إلىالبصرةمنخطًاالبريطانيونأقامالحربوخالل. وبغدادسامراءبينكيلومترًا
الحديديةالخطوطمتدتاالعالميتينالحربينبينوفيما. بيجىإلىسامراءبغداد، ومن

إلىبغدادقطارأولالتركية، وغادروالخطوطالسوريةبالخطوطلتتصلالعراقية
.1940814يوليو / تموزفىإستانبول

813 Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, 188 – 194; The Economic History
of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 248 – 257; Maybelle Rebecca Chapman, Great Britain
and the Baghdad Railway, 1888 – 1914, Smith College Studies in History; vol. 31
(Northampton, Mass.: [n. pb.], 1948); Edward Mead Early, Turkey, the Great Powers, and the
Baghdad Railway: A Study in Imperialism (New York: Macmillan, 1923); M. Hecker, "Die
Eisenbahnen in der asiatischen Turkei," Archiv fur Eisenbahnwesen (Berlin), (1914); Karl
Theodor Helfferich, Georg von Seimens; ein Lebensblid aus Deutschlands Grosser Zeit
(Berlin: J. Springer, 1923); P. Rohrbach, Die Baghdadbahn (Berlin: [n. pb.], 1902); John
Williamson, Karl Helfferich, 1872 – 1924 (Princeton, N. J.: Princeton University Press,
1971), and John Baptist Wolf, The Deplomatic History of Baghdad Railway (Columbia,
Miss.: University of Missouri, 1936).
814 Geographical Handbook, Iraq, pp. 579 – 583.

ذلكوتولتاألرضمسحجرىكربالء، وقدإلىبغدادمنحديديةسككلمدمخططوضعتمقدكان1866عاموفى
أدىقدمنصبهمنباشامدحتإزاحةأن، كماالمشروعأخرقدالبروسية–النمساويةالحربنشوبأنبلجيكية، إالشركة

:إنظر، تأجيلهإلى
Geary, Through Asiatic Turkey: Narrative of a Journey from Bombay to the Bosporus, vol. 1,
pp. 153 – 154.
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مدحتفتتحا1880عامففى. الدراسةموضوعالفترةخاللأيضًاالتراماستخداموبدأ
شركةالمشروعمولتمينائها، وقدإلىطرابلسمنكيلومترات3.5طولهخطًاباشا

وفى. 815قليًالذلكمنأعلىالفعليةالكلفة، وكانتفرنكألف200قدرهمالبرأسمحلية
مساهمةمالبرأس" بيروتوجنوبلبنانشمالترامواياتشركة "تأسست1894عام
خطإقامةإلىتهدف، وكانتفرنك2.025.000قيمتهاوسنداتفرنك1.750.000قدره
جبيلمنخطإاليبنلماألمرحقيقةفىكيلومترًا)، ولكن138 (صيداإلىطرابلسمن

الساحلية،الشراعيةالمراكبمنافسةعنعجزتولما. كيلومترًا63طولهالدامورإلى
مسافةعلىنشاطهاقصرتأنلبثتتصفيتها، وماإلىذلكاالستقرار، وأدىعدمأصابها

فىالبلجيكيةوالترامالكهرباءشركةوتأسست. والمعاملتينبيروتبين816كيلومترًا19
مالبرأساألخيرة، وكانتدمشقمدينةفى1907، وعامبيروتمدينةفى1906عام

.817ضئيلةعائداتهماكانت، وقدفرنكماليينستة

بينتامتنسيقهناكيكنخطيرة، فلمسلبياتعنتكشفسورياحديدسككإلىونظرة
الخطمثلإليهاماسةالحاجةكانتالتىالخطوطبعضبناءيتمالمختلفة، ولمالخطوط

مشروعاتفىاألخيرةاللمساتوضعرغمالجزيرةوإلىإسكندرونةإلىحلبمن
قدرهناككانكما. الحربقياملوالالمشروعاتهذهتنفيذالممكنمنبنائها، وكان

وتنوع). وبيروتحيفاوالحجاز، وخطىمزيربخطىمثل (اإلزدواجيةمنملحوظ
عالية،كانتالنقلأجورأن، كمارياقدعنمكلفةبنقلياتالقياماستدعىالخطوطتساعا

بالجمالالنقلمنافسةعنالحديديةالسككعجزتالخطوطأجزاءمنكثيروفى
تغطيةتمتكبيرةخسائرالخطوطبتلكوأخيرًا، لحقت. الدوابتجرهاالتىوالعربات
.مكلفةحكوميةبضماناتبعضها

815 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Blanche to Eldridge, 16 February
1880," (FO 195/305).
816 Thobie, Intérêts et impérialisme français dans l'empire ottoman, p. 336; Eleftériadès, Les
Chemins de fer en Syrie en au Liban: Etude historique, financière et économique, pp. 141 –
153, and Said B. Himadeh, comp. The Economic Organization of Syria and Lebanon,
American University of Beirut, Publications of the Faculty of Arts and Sciences, Social
Sciences series; no. 10 (Beirut: American Press, 1936), p. 181.
817 Vedat Eldem, Osmanli Imperatorluğunun Iktisadi Şartlari hakkinda bir tekik (Ankara:
Turkiye İs Bank asi Kültür Yayinlari, 1970), p. 42; Great Britain, Accounts and Papers: 1908,
vol. 116, "Damascus"; 1908, vol. 117, "Damascus," and 1910, vol. 103, "Damascus".
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فأكبرأكبرأعدادًاتنقلأخذتإنكارها، فقديجبالورائهامنتحققتالتىالفوائدلكن
كبيرًا،نقصًاالرحالتزمن، ونقصالبضائعمنفأكبرأكبروكمياتالمسافرينمن

مشروعاتجديدة، وبشرتمناطقإلىالخدمةمتدتا، وواألمانالراحةأسبابزدادتاو
مايو / آيار25وفى. إشراقًاأكثربمستقبلالفرنسيةوالمشروعاتبغدادحديدسكك
بغدادحديدسككأعلنتهاالتىالغاللنقلتعرفةأنتلغرافالدايلىمراسل، كتب1912
تقلاللمسافةالمحملةالبضاعةلعرباتفقط، وبالنسبةكيلومتر1فىللطنبارة22كانت
).إسكندرونةإلىتكريتمنللطنشلنًا25نحوأى (فقطباراتتسعكيلومتر900عن

التحسنمدىلناتبينذكرهاسبقالتىبالنولونالخاصةباألرقامالرقمهذاومقارنة
.الحديديةالسككحققتهالذىالكبير

سوريا: رابعاً

1847عامبغداد – دمشققوافل - 1
818

عبروتمضىدمشقتغادرالتىوالقوافل. بالقوافلدائمًابغدادإلىدمشقمنالرحلةتقطع
أقلالطريقهذا، ألنحلبعبربغدادإلىالقوافلجميعتتجهمنتظمة، واآلنغيرتدمر

بطريققافلة15 – 12نحوالبادية، تخرجاألمنيسودوعندما. البدولمخاطرتعرضًا
.نفسهالطريقعنمنهاالكثيرويعودالعامفىتدمر

عنالمرةونصفمرةدمشقإلىبغدادمنتخرجالتىالقوافلحجمعامة، يزيدوبصفة
،والتنباك، واللؤلؤ، والشيالنالنيلة، األولىوتحمل. بغدادإلىدمشقمنتتجهالتىتلك

.الكتابةأقالممنهتصنعالذىالجوزية، والعقاقير، والقصبوالعفصة، والنرجيالت
فتحملدمشققافلةأما. ذلكعنيزيدوأحيانًا2000و1500بينماالجمالعددويتراوح

،، والطرابيش، واألصوافواألوانىاإلنكليزية، الهندى)، والمنسوجات (الشيتبغدادإلى

France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Itineraire: إنظر818
de Damas a Baghdad par Palmyre," 1847 (Damas), 1845 – 1848, vol. 2.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة406

القافلةوتتكون. إلخ... السكر، وأحيانًاوالحبالوالقرمز،الدمشقية، والورقواألقمشة
.1200إلىجمل800منالواحدة

يزيدنتظامًا، أواأكثرالقوافلحركةتصبحالسنةمنوقتأىفىنحددأننستطيعوال
، إذبذلكلهاشأنال، فالمواسماألوقاتمنغيرهفىعنهالبضائعمنتحملهمامقدار
،الطريقإلىاإلطمئنانأوالخشيةدرجةعلىالتجارى، أوالطلبعلىشئكليعتمد
...الصحراءفىللقوافلالبدونهبعننسمعماكثيرًاألننا

:التالىالنحوعلىالطريقمراحللوصفملخصًانورد
واحديومعدرا – دمشق
واحديومالطايفةخان – عدرا
واحديومقصير – الطايفةخان

واحديومالقريتين – قصير
أيامثالثةتدمر – القريتين

أيامأربعةالغنمضب – تدمر
يومانريحانة – الغنمضب

أيامثالثةعنة – ريحانة
واحديومالفراتعبر – عنة
أيامثالثةنجيارالحبيبشيخإلىهناكمن

أيامثالثةعين – الحبيبشيخ
واحديومالعشينةتل – عين

واحديومدجلة – العشينةتل
واحد يومبغداد – دجلة

يوما26ً

التالية،المحطةفى، ويومينالفراتعبرالقافلةلنقلعنةفىأيامثالثةذلكإلىأضف
.يومًا33اإلجماليةالمدةبذلكالعشينة، فتصبحتلعندالجماركلموظفنتظارًااويومين
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1856عامللبصرةالمقترحالحديدىوالخطسورياموانئ - 2
819

1856سبتمبر / أيلول15، بيروت

يسمىبالكادكلعلىوهو – القديميوباميناء – الجنوبإلىميناءأولهىيافا... 
علىمراسيهاإلقاءإلىتضطروالبواخرالكبيرالحجمذاتالشراعيةالسفنميناء، ألن

خطربحرىحيديقعالمرفأ، بينماعرضفىالمدينةمناألقلعلىالميلنصفبعد
إالدخولهتستطيعالصغيرميناءالمدينة، فهوسورمنقصباتبضعبعدعلىممتد

.نسمةألفعشريننحولهاالمجاورةالبرتقالوبساتينالمدينةوتضم. الصغيرةالمراكب
الساحلطولعلىميلمائةنحويمتدالذىشارونسهلمنتجاتيافاميناءإلىوتجلب

والصوفوالشعيرالقمحمنأساسًاالمصرية، وتتألفالحدودإلىالكرملجبلمن
فىينتجماأحسنمنويعدالوفرةبالغوالليمونالبرتقالمنيافاوإنتاج. والفواكه
وعشرينبخمسةاألحجامأكبرمنمنهبرتقالةالمائة، تباعالرخصشديدأنه، كماالشرق
.سنتًا

مزدحمًاكان – يافامنميًال40نحوبعدعلىيقعالذى – القديمقيصريةميناءأنورغم
التىالمدينةتلكتمامًاختفتا، ووالردمبالرمالتمامًامملوءاآلنالبحرى، فإنهبالنقل
.عظيمةمدينةيومذاتكانت

آالفخمسةيسكنهاسورذاتمدينة، وهىالكرملجبلسفحعندحيفا، تقعأوكيفا
ذاتالشراعيةللسفنآمنًامرفًأخلفها، وتهيئيقعالذىالكرملجبلنسمة، ويحميها

واإلقليمالحولةسهلوشعيروصفد، وقمحنابلسقطنإليهاويجلب. الكبيرةاألحمال
.المجاورةالمناطق، وصوفالجليلبحرحول

عكا،خليجعلىحيفاشمالفقطميلينبعدعلى، يقعالقديمالبطلمىعكا، الميناء
الشراعيةالسفن، وتقومبالرمالمطمورنسمة، والميناءآالفعشرةنحواآلنويسكنها

,United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State: إنظر819
"American Consulate in Beirut, Dispatches to State and Treasury, January 12, 1855 –

December 31, 1863."
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كبيرةسفينةتدخلهالمإنه، وقيلوالغاللوالقطنالصوفمنكبيرةكمياتبنقلالصغيرة
.عامًاثالثينمنذ) صاريينذات(

وميناؤهاالسكانمنألفينتضمفقيرةقريةاآلنوهى... القديمصورصور، ميناء
.تجارىنشاطأىغالبًاتمارستقريبًا، والالقديمةالمدينةختفتا، وبالرمالتمامًامطمور

ثمانيةنحوالتجارة، وسكانهاتاريخفىكصورشهرة، لهاالقديمصيدونصيدا، ميناء
تزالالالمدينةتجارة، ولكنبالرمالغالبًاومطمورصغيرالحالىنسمة، والميناءآالف

.فيهتقعالذىالسهل، ولثراءبدمشقجيدمواصالتبطريقرتباطهاالنشطة

جاورجيوسالقديسخليجمرفأ، ولكنسوىلها، ليسالقديمبيريتوس، ميناءبيروت
السفنلهذهيوفرالعاصفةهبوبعندالكبيرةالشراعيةالسفنإليهتلجأقدالذىالمجاور

.إزدهارًاواإلسكندريةأزميربينالواقعةالمدنأكثرالمدينةوهذه. الحمايةمنكبيرًاقدرًا
يقدرفقط، واآلننسمةآالفوعشرةآالفثمانيةبينمايسكنها، كان1820عاموفى
يقمولذلك. قبلذىمنأكبربسرعةنسمة، ويتزايدونألف60 – 30بينبماسكانهاعدد

،الخارجمعالصالتمنالكثيرثمةأنهنا، كماواألمريكييناألوروبيينمنالكثير
الحضاريةالسماتمنالكثيركتسبتاالمدينةأنواألسفار، حتىالتجارةبواسطة

، وإلىلبنانجبلعبربطرقبدمشقالمباشرإتصالهاإلىزدهارهااويرجع. والمسيحية
الذىالبقاعسهلخصوبةإلىأيضًايرجعاللبنانية، كماوالقرىالمدنمنالعديدإنتاج
إنكليزيةسفينة126، زارتالماضىالعاموفى. الميناءهذاإلىتجلبالتىالغاللينتج
فىمعها، وتنقلوبرمنغهاممانشسترمنتجاترئيسيةبصفةمعهاالميناء، حاملةهذا

منخطوطثالثةتأسيستموقد. والشعيروالقمحوالحريرالصوفأساسًاالعودةطريق
الخطينإلى، إضافةوليفربولبيروتبينلتعملمعدودةشهورخاللالكبيرةالبواخر

أحدبتأسيسأخيرًاإنكليزيةشركةوقامت. قبلمنالموجودانوالفرنسىالنمساوى
.الميناءببناءمؤخرًاالتركيةالحكومةأمرت، وقدالبنوك

نسمة،ألفعشريننحو، ويسكنهابيروتشمالميًال50نحوبعدعلى، تقعطرابلس
مزارعبها، وتحيطاألمانمنبقدرالشراعيةالميناءسفنفيهترسومرفأسوىلهاوليس
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المجففة، وماءوالفواكهوالقطنالحرير، وتصدرالتوتوأشجاروالحمضياتالبرتقال
.الجوزيةوالعفصةواإلسفنجالبرتقالزهر

السورىألودسياميناء، وهىطرابلسشمالأبعدميًالخمسينمسافةعلىالالذقية، تقع
عليهتقعالذىنفسهالبعدعلىتقعإذحلبموانئأحدعالية، وهىربوةفوق، وتقعالقديم

فيهترسوأنتستطيع، والضيقومدخلهمطمورنصف، والميناءحلبمنإسكندرونة
نسمة،آالفبثمانيةسكانهاويقدر. طنمائةحمولةذاتالشراعيةالسفنإالبأمان

أخفمنويعدحولهامنالمنطقةفىيزرعالتبغمننوعتصدرهاالتىالرئيسيةوالسلعة
الجوزيةوالعفصةالقطنأيضًايصدركما. المكانمنإسمهويستمدالعالمفىاألنواع

.محدودةبكمياتوالشمعوالحرير

تعنيهمابالعربيةتعنياناألوليانألكسندريتا، والكلمتانأوإسكندرونةأوسكندرون
قريةالشمالية، وتعدسورياحدودعلىالصغرى"، وتقعاإلسكندرية "وهىالثالثةالكلمة
منمتسعةمساحاتبهاوتحيطالبحرشاطئعلىنسمة، تقعألفمنأقليسكنهافقيرة
منعلىخطرةصيفًا، وهىمهلكةعفنةأبخرةمياههامنتنبعثوالمستنقعاتالبرك

الذىفالخليج. سورياموانئأفضل – نفسهالوقتفى – دائمة، ولكنهاإقامةفيهايقيمون
السفنومرسى. ميًال15نحووإتساعهميًالثالثيننحوطولهيبلغالمدينةرأسهعندتقع
بالغةسكندرونةإو. الجنوبىواإلتجاهالشرقمنالعاليةالجبالتحميهبينما--- الـيعدفيه

حلببهاأوروبا، تمدمنالواردةالبضائعمنهائلةلكمياتمستودعًالكونهااألهمية
باالتإليداعتكفىالومستودعاتها. حولهامنالواسعةوالبالدوالموصلبكروديار

الجوزيةوالعفصةوالقطنالصوفصادراتهاومن. العراءفىتكديسهايتمالتىالبضائع
.والفوةوالشمعوالحريروالسمسم

يعد، ولماألنواعمختلفمنوالردمبالرمالمطموراآلنالقديمة، وهوسيلوكياالسويدية، 
.بعيدعهدمنذميناء

فى، يبدومقترحمشروعنتيجةاألهميةبالغتىنقطتينوإسكندرونةالسويديةأصبحتوقد
األفكارأكثرأنهإلىالمشروعأهميةترجعالتنفيذ؛ والإلىطريقهفىأنهالراهنالوقت
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فىالكبرىراتيالتغأحديحققسوفتنفيذهأنإلىتعودجرأة، ولكنهاطرحتالتى
العاصىنهرطولعلىالسويديةمنحديدىخطتشييدإالليسوهو. والحضارةالتجارة
الخليجرأسعلىالبصرةإلىويتجهالنهريعبر، ثمالفراتضفافحتىبأنطاكيةمرورًا

الساحلعلىبكراتشىالبصرةيربطبخارىمالحىخطتشغيليتمحيثالفارسى
طوًالالهندتقطعالتىالنهرىوالنقلالحديديةالسككبشبكةيتصلللهند، وهناكالغربى

إلىالمتوسطالبحرمن، والمسافةميلمائةنحووالفراتالسويديةبينوالمسافة. وعرضًا
سوفالطريقوهذا. ميل900نحوتبلغالمقترحالحديدىالخطبحسبالفارسىالخليج
منأكثرإلىالرحلةزمنخفضإلىيؤدى، وسوفالسويسقناةطريقمنأقصريكون

.يومًا39منيومًا20 – النصف

لألمريكيينليسالتىالتجاريةللمشروعاتالميدانيتسعالخط، سوفهذاتنفيذتمفإذا
...حاليًادورفيها

1859عامالسورىالساحلعلىالبخاريةالمالحة - 3
820

مرسيليا،منإمبريالالمساجيرىشركةبواخرإحدى، تصلأسبوعينكلالثالثاءيوم... 
هناوالالذقية، وتمكثوطرابلسبيروتالسوريةفاإلسكندرية، فالموانئبمالطةمرورًا

باخرةوتصل. ومالطةوسيراوأزميرورودسبمرسينمرورًامرسيلياإلىتغادرثميومًا
بمالطةمرورًاالسابقةللرحلةتاٍلسبتيومكلمرسيليامننفسهاللشركةتابعةأخرى
عنمرسيلياإلىواحدًا، تعوديومًاتتوقفأن، وبعدومرسينورودسوأزميروسيرا
.ومالطة، اإلسكندرية، بيروتالالذقية، طرابلسطريق

برودسمرورًاأزميرمنأسبوعينكلاإلثنينيومالنمساويةاللويدشركةباخرةوتصل
بالطريق، وتعودوبيروتوطرابلسالالذقيةإلىنفسهاليومفى، وتغادرومرسينوأضاليا

.أعالهالمذكورةبالمدنمرورًاأزميرإلىنفسهاليومفىوتغادرالتالىاألسبوعفىنفسه

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report by Vice – Consul: إنظر820
Sankey, 10 January 1859," Alexandretta (FO 78/1452.(
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وأزميربإستانبولمرورًاأسبوعينكلاألحديومأوديسامنروسيةباخرةوتصل
إلىويافا، وتعودالسوريةالموانئإلىنفسهاليومفى، وتغادرومرسينورودس

سالكةأوديساإلىنفسهاليومفى، وتغادرالتالىالسبتيومنفسهبالطريقإسكندرونة
.جيئةقطعتهالذىعينهالطريق

تكملحتىمرسيليافىتنتظرإذمؤكدفغيرالفرنسيةبازانشركةبواخروصولأما
.ومرسينوإسكندرونةوبيروتبقبرصتمرحمولتها، وعادة

.والمالحةاإلدارةسوءنتيجةمؤكدغيرأيضًاالتركيةالبواخرووصول

ومنتجاتبالمصنوعاتمحملةالشهرفىإنكليزيةبواخرأربعنحوليفربولمنويصل
.المستعمرات

وشركةاإلنكليزيةالشركاتعدافيما – إسكندرونةفىفحممخازنالشركاتولكل
البحر، وقدفىالبواخرتأخرإلىالجويةاألحوالسوءيؤدىعندماإالتمسال – بازان
.حيفافىأيضًامخزنًاالروسأقام

منيت، ولكنهااألوروبىالبريدنتظامًا، وتحملااألكثرهىالمساجيرىشركةوبواخر
بأجوروالبضائعالمسافرينتنقلالجديدةالشركاتمنعددتأسيسنتيجةبالغةبخسائر
ترسلأناآلنالعادةوجرت. السبلبمختلفالبعضبعضهاجدًا، ويعوقمخفضة

الباخرةأنمعلنًاوالبضائعالمسافرينعلىمناديًاالسوقأرجاءيطوفمناديًاالشركات
لمولذلك. غيرهامنأقلبالفرنكاتكذابأسعاروالبضائعالمسافرينتقبلسوفالفالنية

بأسعارمؤخرًاحموالتالبواخربعضشحنتثابتة، وقدبتعرفةاإلحتفاظالممكنمنيعد
.الفحمثمنلتغطيةحتىتكفىال

،كمصاريفميللكلواحدروبلعلىبالحصوللبواخرهاالروسيةالحكومةوتسمح
مختلفمنالبحريةمنأيضًاوضباطهااإلمبراطوريةالبحريةمنقباطنةقيادتهاويتولى
ركابهاويحظىعاليةكفاءةذاتقويةالجنود، وبواخرهامنالعسكرية، وبحارتهاالرتب
.الرعايةمنكبيربقدر
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أناإلعتقادإلىنميلالتجعلناوالبضائعالركابلنقلكأجوريحصلونهاالتىواألسعار
.المضاربةقبيلمنالبحرىالنقلميداندخلواقدالروس

،الفحمإليهاتقدماستخدامها، كماحقالحكومةجيدة، أعطتهابواخرالتركيةالشركةولدى
.األرباحمنمعينةنسبةنظيروذلك

والبحرية، فسوفالنظامىالجيشمنأتراكضباطعليهاوالعملقيادتهايتولىكانولما
.حديثةبواخركونهامنأكثرالخنازيرحظيرةيشبهماإلىقصيروقتفىتتحول

والضباطالقبطان، ويتنافسقرشبمائةبيروتإلىإستانبولمنالركابينقلونوأحيانًا
.الوكالءأولئكرفضهاالتىوالبضائعالركاب، فيقبلونأنفسهموكالئهممعحتى

الباخرة،أوراقفىمطلقًاتسجلالالمعامالتهذهأننضيفأنإلىيدعوماثمةوليس
أناآلنالسلطانحكومةوتنوى. الضباطمنوغيرهللقبطانإضافيًادخًالتصبحولكنها
.بنفسهاوتديرهاالشركةعلىيدهاتضع

بالنقلوالمشتغلينالركابتندرموضعالمالحة، وأخطاؤهمفىيخطئونكانواماوكثيرًا
.البحرى

إلى، ووصلتقبرصعنفيهماتبحثيوميناإلسكندريةمنقادمةباخرةأمضتوقد
.عليهاالعثورمنتتمكنأندونإسكندرونة

تستديرأنفىالقبطان، ورغبطرابلسإلىالطريقفىبيروتأخرىباخرةوغادرت
رأىالتالىاليوم، وصباحقمرتهإلىذهبثممعينةنقطةإلىوصولهاعندالباخرة

.الخطأاإلتجاهفىولكنبالفعلاستدارتقدالباخرةتكونأن، والبدبيروتفىالباخرة

المالحيةالتوكيالتبعضتتحولواحدة، وعندئذدفعةخمسأوبواخرأربعتصلوأحيانًا
السعدلحظةتكونآخر، عندئذشئأىكونهامنأكثرالعامةالمزادصاالتيشبهماإلى

الواضحومن. رمزيةأجورًاعندهايدفعونالذينالبضائعوأصحابالركابإلىبالنسبة
أوبالكلفةاإلكتراثعديمةتبدوإذاألخرىالشركاتتكتسحسوفالروسيةالبواخرأن

.البحرىللتدريبكمراكزقامتأنها، ويبدوالربح
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أوديسا، ومنميناءمدخلتغلقالثلوجألنبواخرهموصولينتظمالالموسمهذاوفى
.إصالحهامناإلنتهاءبعدلهامركزًاسيباستوبولجعلالمزمع

رحلةفى" أراكس "الباخرةأفرغتللغاية، فقدثمينةحموالتاإلنكليزيةالبواخروتنقل
.البضائعمنإسترلينىجنيهألف200قيمتهماواحدة

إاللديناعنها، ليسالناجمةالحركةوالمغادرة، ومقدارالقادمةالبواخرهذهكلومع
،الطقسعتدالاعندإالتامًاقترابًاامنهاإلقترابيمكنالالخشبيةالكتلبعضمنحاجز
.يوميًاطنًاعشرينمنأكثرتنقلأنالفحمإلىتحتاجالتىالبواخرتستطيعالولذلك

األوروبيينمنكلعندمفقودالتنظيمعنصرأنيبدومرتفعة، ولكنالعمالوأجور
500جمعوالومتينحاجزبناءالتجاريينوالوكالءالتجارفباستطاعة. المحليينواألهالى

يسمونقنصليينوكالء – نفسهالوقتفى – هؤالءكان، لماولكن. منهمكلمنقرش
رفععلىيصرونألنهماإلسمهذايحملونمنأسوأبالطبع، فإنهمقناصلنوابأنفسهم
حولمحدودتجارىنزاعأوصراعكلفىيمثلونهاالتىللبلدانالحظسيئةاألعالم
.السمسمبذورمنغراراتبضع

.األوروبىالوقارعنسيئةفكرةاألهالى، يعطىشائعأمرعلنًاالشتائموتبادل

إلخ ؟... وكذاكذاملكالجاللةصاحببضاعةمصادرةعلىتجرؤكيف" سيدى"

ويسمونالعامينالقناصلأوالقناصلبواسطةعينواالذىالقنصليونالوكالءوهؤالء
صاحبقنصلنواب "علىاألسبقيةلهمتصبحاألقدميةقنصل"، وبحكمنواب "أنفسهم
للخدمةتمامًا، ويتفرغمرتبيتناولونالذينالوحيدينالموظفينيعدونالذين" الجاللة
...العامة
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1868عامبيروتميناءمشروع - 4
821

كانت1866عامكبيرًا، وحتىتناقصًااألخيرةالقليلةالسنواتخاللالميناءنشاطتناقص
بالسفنألفًا60وبالبواخر، ألفًا280بينهامن – طنألف400فيهالبحرىالنقلحمولة

 –طويلةلمسافاتساحليةبمراكبألفًا40ومحلية، ساحليةبمراكبألفًا20والشراعية
آالف207بينهافقط، منطنألف267البحرىالنقلحمولةكانت1867عامفىولكن

).بالبواخر

فيها، بخاصةالتجاريةالمصالح، وتطوربيروتمدينةفىالرواجمستوىإرتفاعإن... 
إلى" إمبريالالمساجيرىشركة "إدارةمجلس، دفعللعرباتبطريقبدمشقربطهابعد

آمنًاملجأأكبر، ويوفربقدرالتجارىالنشاطزيادةعلىيعملميناءبناءمشروعدراسة
يمكنالذىالسورىالساحلعلىالرئيسىالميناءهذاإلىتأتىالتىالسفنمنللعديد
.الموجرتفاعاوالرياحقسوةمنالحمايةلهتتوافرالمفتوحمرفأمنيتكونإنهالقول
،ستوكالنيدعىالفرنسيةوالطرقالجسورإدارةمنمهندسًاالشركةكلفتالغرضولهذا
.السويسميناءأرصفةإنشاءاتقبلمنإليهأسند

فىكثيرًامنهمكةهناالحكومةفيهكانتوقتفىالمهندسهذاالحظ، وصلولسوء
األخذتأخيرفىكبيرةمساهمةساهمتمؤاتيةغيرظروفومالية، وهىسياسيةمسائل

يةلعمبحوثبإجراءستوكالن، قامكلوعلى. إمبريالالمساجيرىطرحتهاالتىبالفكرة
لعدممنهااألوليناستبعادمختلفة؛ تممشروعاتأربعةنتيجتها، كانتالموقععلىجادة

وأكبرالشروطأحسنيقدموكأنهوحدهالثالث، وبداكلفتهرتفاعالمناسبتهما، والرابع
.للنجاحالفرص

أوًال،: اليومإختيارهحولأخرىمرةاألقوالتدورالذىاألخير، المشروعهذاوفى
شرقًاويتجهالمنخفضةالمدينةشمالنقطةأبعدمنيبدأمترًا680طولهرئيسىرصيف
المرورنقطةمنكثيرًاأقصرآخرمترًا؛ ثانيًا، رصيف14وأمتار4بينتتراوحبأعماق

France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Rousseau: إنظر821
to Moustier, 10 July 1868," (Beyrouth), vol. 9, 1868 – 1888.
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الميناء؛داخلإلىالوصولمن) للموج (اإلرتجاعىالدفعتأثيرلمنعتمامًاومخصص
.الرئيسىالرصيفطولعلىأوالشاطئطولعلى، سواءالسفنرسوثالثًا، أرصفة

عشرينمساحتهالزاويةقائممثلثشكلبذلكستتخذتمامًامحميةستكونالتىوالمسافة
بعنايةوضعتالتىوالمواصفات. القديممرسيلياميناءمساحةمنيقربماأوهكتارًا
فرنكالمليوننحوتخفيضهيمكنمبلغ، وهوفرنكماليين5.8بـالتكاليفجملةقدرت

ضروريةغيركانتربماالتىالشاطئعلىالسفنرسوأرصفةعنالنظرصرفإذا
.الحاليةللحركة

مجلسإلحاحرغمفيهالنظرأرجئحيثإستانبولإلىومواصفاتهالمشروعوأرسل
الماليةاإلعتماداتوتقديرعاتقهعلىالمشروعبأخذتعهدالذىإمبريالالمساجيرىإدارة

.القرضواستهالكالفوائدلتسديدضمانًاالحكومةتقديممقابللهالالزمة

عندئذ، رغمالمشروعلهذاالمؤقتالرفضفىدورًامعًامختلفةظروفلعبتوقد
مالئمةمصادرإيجادالضرورىمنكانثمومن. المبدأحيثمنبسالمتهاإلعتراف
العثمانيةالخزانةتستطعلم، بينماالقرضواستهالكفوائدخدمةلتأمينالجديدةللحاجات

لهذاالماليةبيروتمواردمنجزءبتقديملهاتسمححالةفىتكنولمالضمانهذاتدبير
رفضعلىالمسلمينمنبيروتسكانأصرأخرىناحيةناحية، ومنمنهذا. الغرض
المدينةمستقبلأنعتقادهمالالمطلوبة، المواردإلىالحاجةتسدجديدةضريبةفرض

الدينيةالمسألةوظلت. العقاراتقيمةرتفاعاوفيهاالتجاريةاألعمالبإتساعمضمون
المسلمونقالالمالية، إذالمسائلفىتتدخلالقاضيةالمعوقةبنتائجها) الطائفية(

بدعة،تفرضضريبةكلإن: "الميناءمشروعلمناقشةمعهمجتمعوااالذينللمسيحيين
إرجاءإلىأدتوغيرهااإلعتباراتهذهمثل". النارفىضاللةضاللة، وكلبدعةوكل

.جادةمعارضةأىضدهتقملمإنهالقوليمكنالذىالمشروعتنفيذ

أكثرأذهانفىحتىالنورالتقدميةاألفكار، ورأتذاكمذكثيرًاتغيرتاألمورولكن
ورخاؤهابيروتأوضاعتغيرتكما. التقليدىبالنمطالمتمسكينوأولئكتخلفًاالمسلمين

ذلكتبع، وقددمشقإلىالواليةمقربنقلاألولىالضربةكبيرًا، وجاءتتغيرًاأيضًا
مدنهاأهمذلكفىبعامة، بماسورياطحنتالتىالتجاريةلألزمةالسيئةاآلثاروقوع
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شديدة،بنكسةأصيبت، بلفحسببيروتفىالتجارةحركةتصاعديتوقفولم. الساحلية
إليهالجأتالتىالعائالتمنالكثير، وغادرتهايومبعديومًايتالشىالمدينةرخاءوأخذ
آخذةالعقاراتقيمةزالت، وماالنصفإلىالمساكنإيجار، وهبط1860عامحوادثبعد
التجارإلىاألوروبيةالبيوتقدمتهاالتىاإلئتمانيةالتسهيالتبشدة، وتناقصتالهبوطفى

.التجارىالنشاطبتناقصالسوريين

الوحيدالعالجأنإلىالعامالرأىإتجهباستمرار، التدهورفىاآلخذالوضعمواجهةوفى
فىالميناءبناءويأتىالتجارى، للرواججديدةعناصرإيجادفىيكمنالتدهورلهذا

العقاراتعلىاألساسيةثروتهمترتكزالذين – المسلمينأعيانأبرز، وكاناألولالمحل
أولالمتردية، هملألوضاعالمدمرباألثرالمسيحيينمواطنيهممنأكثرأحسواوالذين– 
إلىبالحاجةالسابقة، وطالبوامعارضتهمعنالعدولفىيترددوا، ولمذلكإلىتنبهمن
.األبدإلىستدومأنهاقبلمنظنواالتىالرواجحالةتردىدونتحولإجراءاتتخاذا

يعيدونبدأواالذينالسكانمنوالمسيحيينالمسلمينبينتحاداوتفاقاهناككانثمومن
.بيروتفىميناءتشييدفكرةفىالنظر

موليًاالبالدبصالحدائمًامعنيًاكانالذى، الشاموالىباشارشيد، قامنفسهالوقتوفى
األوائلأعضاءهإختاربيروتفىبلدىمجلسبتأسيسالعامهذابداية، عندعنايتهإياها
هذابهنهضماأولبينمنوكان. المدينةفىوالمسلمينالمسيحيينأعيانأبرزبينمن

،قبلمنمؤقتًاالنظرعنهصرفالذى، القديمالمشروعتنفيذأعمالمنالمجلس
المحليينالتجارمنتتكونالغرضلهذالجنةالمجلسفشكل. الميناءبإنشاءوالخاص

قبولهايمكنالتىالخطةناحيةمنالمسألةفىالنظرلها، وخولالعقاراتومالك
التقدير،يستحقانهتماماوبحماسةعملهااللجنةبدأتوقد. بهاالمتصلةالماليةوالنواحى

:التاليةالقراراتتخذتاجلساتعدةوبعد

وضعهالذى3رقمالمشروع، بتنفيذبيروتفىتجارىميناءلتشييدالملحةأوًال، الحاجة
.الفرنسىوالطرقالجسور، مهندسستوكالن1863عام
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والالزمةاألعمالتلكفىالمستثمرالمالرأسفوائدلخدمةالالزمةالمصادرثانيًا، تدبير
.بهالخاصالقرضالستهالك

لهذاتأسيسهايمكنخاصةشركةأى، أوإمبريالالمساجيرىإدارةمجلسأنوافترض
تقومأنأساس، علىلهالالزمةاألموالوتقديمالمشروعتنفيذتتولى، سوفالغرض

األموالتجنبالمستثمر، وأنالماللرأسكفوائدسنويًابالمائة5بسدادبيروتمدينة
...18وعامًا15بينمايتراوحمدىعلىالمالرأسالستهالكالالزمة

1881و1886عامىبيراجك - حلب – إسكندرونةطريق - 5
822

البناءموقعإفتتاحيوليو / تموز19فى، تمأعالهالمذكورةالتقاريرفىذكرتكما... 
طريقعلىسبتمبر / أيلول16فىآخرموقعفتح، كمابيراجكإلىحلبمنطريقعلى
يبدأبيراجكفىأكتوبر / األولتشرين17فىثالثموقعفتحإسكندرونة، وأخيرًاحلب
العملبدأوهكذا. حلبمنالقادمبالطريقيتصلأنلهالمخطط، ومنالفراتنهرمن

كانونفى (العملتوقفعندماولكن. كيلومترًا12نحوطولهامعلومةمحددةمسافةعلى
ستةبالكادللمروروفتحاستكمالهتمالذىالمعبدالطريقطولكان) ديسمبر / األول

توصلأنيجبكثيرةمواضعفىمقطوع، وهوحلبمنالجانبينعلىكيلومترات
.بعدبناؤهايتملمالتىوالبرابخالجسورب

يكونأنعنتأكيدبكلبعيدالعائدهذا، فإنالعملمنكاملةشهورستةإنقضاءوبعد
كيلومترًا235طولهالذىالطريقهذابناءمناإلنتهاءيتملنالمعدلبهذامرضيًا، ألنه

مااستخداممنبدًالبأنهالضئيلةالنتيجةهذهسببنفسرأنويمكن. عامًاعشرينقبل
النقلووسائلالطرقلجنةتضع، لمالعملإلنجازمستمرةبصفة900وعامل800بين

اإلداريةالعناصريوميًا، وظلتعامل200منأكثرالمسؤولالمهندستصرفتحت
،900وشخص800بينعملقوةإلدارةخصصواالذيناألفرادمنوالرقابيةوالتنفيذية
.الوقتمعظمبالعملقيامهاعدمرغمشهورستةلمدةرواتبهاوتتقاضىعملهاتمارس

822 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale (Alep), vol. 34,
1867 – 1870, and Ibid., vol. 36, 1879 – 1882.
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وفقًا، ولكنالطريقمنالستةالكيلومتراتهذهكلفةبدقةنقومأنبمكانالصعوبةومن
نحوالعملتوقفوقت – الحقيقيةالكلفة، بلغتالمشروعمهندسمنجمعتهالمعلومات
:كالتالى، بيانهاقرش548.700

71.700الفنيوناألفراد
30.000المشرفوناألفراد

30.000وأدواتمواد
195.000)ضريبة (عينيةمستلزمات

187.000عمالأجور
25.000إداريةمصاريف
10.000متفرقات
548.700المجموع

قرشًا91عن، تزيدأنجزتالتىالستةالكيلومتراتمنالواحدالمتركلفةأنيعنىوهذا
فىالواحدللمترقروش10.60الكلفةتتجاوزأالالمأمولكانفرنكًا)، بينما21.04(

لمأننى84رقمتقريرىمنتذكرونسعادتكمولعل. المشروعلهذااألولىالتقديرات
.التقديراتهذهمعتتفقسوفالحقيقيةالكلفةأنأبدًاأعتقد

ظهورإلىأدتبعد، ألنهافيماالكثيروالبالدالدولةتكلفسوفاألعمالهذهولكن
نحوعلى – المركزية، وأدتالحكومةإلىأمرهارفعالتىالسيئةالممارساتمنالعديد

اإلداريينأعماللفحصلجنةإرسالنحواألخيرةتجاهاإلى – تأكيداتمنتلقيتما
.دفاترهمومراجعة

تحسم، لمبصددهنحنالذىالطريقبناءالبدايةفىالعالىالبابحكومةقررتوعندما
بتنفيذهالدولةخاصة، وقيامشركةإلىالعملإسنادبينالتنفيذ، وترددتأسلوبأمر

األولاإلختيارإلىيميلكانالذى – باشاجودتوقام. البالدمواردمستخدمةبنفسها
إلىتتقدممساهمةشركةتكوينإلىومموليها، ودعاهمحلبأعيانمعباالجتماع
بيدهأنإدعى، فرنسىمضاربتقدمنفسهالوقتوفى. المشروعلتنفيذبعطاءالحكومة
العروضأكثراعتبرتبعروضباشاجودتمرسيليا، إلىممولىبعضمنتفويضًا

، وقدطلبهالذىاإلمتيازعلىللحصولفرنكمليونربعلدفعاستعدادهأبدىمالءمة، ألنه
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أعلنتعندماتتمأنالصفقةوكادتفرنكألف300إلىالمبلغيرفعأنمنهطلب
واليةإلىبذلكتعليماتعاتقها، وأرسلتعلىالتنفيذمهمةستأخذأنهاالمركزيةالحكومة

فىاإلنجاز، وشكعلىكانتالتىالترتيباتالعالىالبابإحباطتسببوقد... حلب
طويًالوقتًاتستغرقلمالسراى، ولكنواضحبشكلحلبسكانمنالكثيرينمضايقة

فأقيمت. وأمانتهماألهالىبوطنيةهنايرتبطالذىالمشروعالستغاللترتيباتتلفيقفى
غيربجرأةطبقللنهبنظامبوضعالفورعلى، قامتالنقلووسائلللطرقلجنة

منعددإلضافةبالموقعللعامليناليوميةالقوائم، زورتالعملبدءفبمجرد. معهودة
تم، وبذلكللعاملينالحقيقىالعددمنأكبر – مسخرينأومأجورينكانواسواء – العمال

علىالحسابيةالحيلوأدخلت. العامةالخزانةمصلحةلغيراألجورمنمبالغقتطاعا
الستبعادمبالغدفعمقابلللعملالمسخرينالرجالمنكبيرعددإعفاء، فتمالحسابات
فىفعًالتتملمأعمالإلدراجمحاوالتجرتالدور، كماأصابهممنقوائممنأسمائهم

وأخيرًا، حتى. ضخمةلسرقاتمجاًالواألدواتالموادوتوريدالعملأتاحالدفاتر، وقد
صرفهاعلىالقائمينجانبمناستغاللموضعكانوالمكافآتوالمرتباتاألجوردفع
.الربويةالممارساتطريقعن

من، وعانىالممارساتلهذهتعرضفيدالالفرنسىالمهندسأنالتقريرويضيف
محاوالتجرتبعد، وفيمامرتبهلهيصرفاالستقالة، ولمعلىأجبرحتىالمنغصات
نجحتأوًال، ثمبالفشلمنيتمحاوالتالمركزية، وهىالحكومةطريقعنالستدعائه

.823الطيبةسمعتهبسببأخيرًا

[عامًاعشرينمنذوإسكندرونةحلببينللعرباتطريقإنشاءفىالعملالحكومةبدأت]

النسيجهذاداخل – بأخرىأوبدرجة – أيديهمالواليةعلىتعاقبواالذينالوالةوضعوقد
تحملتكمااألهالى، وتحملوالمواصفاتالمخططاتالمهندسون، ووضعالعنكبوتى

بعيدًااستكمالهزال، وماالمشروعهذاكلفةفىضخمةماليةمساهماتالعامةالخزانة
للتلفإنجازهتمالذىالجزءيتعرضالصيانةفقدان، نتيجةالعكسعلى، بلالتحقيقعن

823 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Bertrand to
Moustier, 22 February 1868," (Alep), 1867 – 1870, vol. 34.
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ردئالالطقسموسمكانلما، ولكنللمشروععثمانيًامهندسًاالحالىالوالىعينوقد(
.824)إنجازهيتملنشيئًاقريبًا، فإنسيحل

لكلالمعارضةموقفسنواتلعدةتخذتاقدالعثمانيةالحكومةأنادتكمعستعلمون
،األجانبالرعاياإليهايقدمهاالتىالعامةالمنافعأعمالمتيازاتاعلىالحصولطلبات

ثمومن. غيرها، أووالغاباتالمناجماستغاللأوالحديديةالسككأوالطرقإلنشاءسواء
منذوإسكندرونةحلببينللعرباتطريقلبناءمتيازاعلىفرنسيةشركةحصلتفقد

منجمًاإكتشفيونانىلتاجرحدثماذلكويماثل. قبولهايمكنالوبشروطعامين
مدىمنللتأكدهناكبالحفرلهيسمحغنيًا، ولممنجمًالهبداطوروسجبالفىللكروم

...االستغاللترخيصبطلبالتقدميستطيعحتىالمنجمتساعا

...رعاياهانحوسلوكًاأفضلليستالتركيةالحكومةأنبينتاألخيرةاألحداثولكن

فىالعامةاألشغالوزارةإلى، تقدمتومسيحيينمسلمينضمتشركةهناتأسستفقد
عنيبعدواولكى. وإسكندرونةحلببينللعرباتطريقإقامةبمشروعإستانبول
إحتياطاتالشركةمؤسسوإتخذ، الديوانريبةتثيرقدأوروبيةعناصرأىشركتهم
أضف. شركتهمفىأجانبمساهمينأىقبولبعدمتلزمهمالشركةعقدفىمادةبإدراج

العامةالخزانةترهقشروطأىاإلمتيازعلىالحصولطلبفىيضعوالمأنهمذلكإلى
لهمالترخيصفقططلبواالفوائد، وإنماضمانأواإلنشاءتكاليففىبالمشاركةسواء
عامًا، وأبدواخمسينلمدةاستغاللهمقابلمسؤوليتهموعلىحسابهمعلىالطريقبتشييد

.طويلةأنهاالعالىالبابرأىإذاالمدةلتخفيضاستعدادهم

العامةاألشغالوزارةمنمضادًاإقتراحًالتوهمشهور، تلقواستةدامنتظاراوبعد
، علىكانإذمنهاأفضلالواضحالرفضبها، كانالقبوليمكنالشروطًايتضمن
،إليهمقدمتالتىالمقترحاتسخفمدىأبينوحتى. الصراحةبفضيلة، يتحلىاألقل
:منهاإقتراحينهناأقتبسبأنأكتفى

824 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Destrées to St.
Hilaire, 7 November 1881," (Alep), vol. 36, 1879 – 1882.
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أرباحهمتزيدأنيجب، البالمشروعالمتعلقةالمخاطركلالمساهمونيتحملبينماأ.
.الرقمهذايتجاوزالبماالمرورتعرفةيضعوابالمائة، وأن7عن

األطرافتعويضتشاء، معوقتأىفىالطريقعلىيدهاتضعأنللحكومةيحقب.
السنواتخاللاإلجماليةاإليراداتمتوسطمقدارتقررسوف: التاليةبالطريقةالمعنية

بها،المصرحاالستغاللفترةنهايةحتىمنهابالمائة40للشركةوتدفعاألولىالخمس
.اإلدارةتكاليفنظيربالباقىوتحتفظ

.المساهميننهبإلى، وتهدفالجنونمنمدىأبعدالشروطهذهومثل

والسعربالمائة12للفائدةالقانونىالسعرفيهيبلغبلدفىاألولاإلقتراحقبوليمكنوال
المخاطرةقبولفىيرغبالذىالرأسمالىهوفأين. سنويًا18وبالمائة15بينماالفعلى

واإلقتراحبالمائة ؟ 7هىقصوىفائدةمقابللهالمتاحةبالفرصيرتهنمشروعفى
رحمةتحتتمامًاالشركةيضعالذىالجنونىالعقدهذافىاألخيرةاللمساتيضعالثانى

بالديونمثقلةدولةوعودتستحقكمالسابقةخبراتهممنالناسأدركوقد. الحكومة
متوسطمنبالمائة40بنسبةالمساهمينبتعويضالعالىالبابيعدوعندما. كتركيا

...شيئًااألمرحقيقةفىيدفعلنأنهجيدًايعلم، فهواألولىالخمسالسنواتإيرادات

هنا، وأصيبسيئًاإنطباعًاالحالة، هذهعنهاتكشفالتىالسيئةالنياتهذهتركتوقد
تهملإدارةمنيرتجىأملثمةليسأنيدركوناإلحباط، وهمدرجاتبأعلىاألهالى
.825للواليةالحيويةالمصالحتمامًا

825 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Destrées to St.
Hilaire, 21 November 1881," (Alep), vol. 36, 1879 – 1882.
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1883، عامالنقلتكاليف - 6
826

الوسيلةهىوالبغالالجمال، فإنودمشقبيروتبينالعرباتطريقعداما: النقلوسائل
باشا، غيرمدحتبناهالذىحماة – طرابلسطريقهناكحقًا. سوريافىللنقلالوحيدة

.منتظمةنقلخدمةعليهبعد، وليستيستكمللمأنه

اإلمتيازمرسومفىالواردةالرسميةاألسعار، فإندمشق – بيروتطريقإلىوبالنسبة
الرقمهذاولكن) كيلوغرامًا250 (أقة200زنةللقنطارفرنكًا18هى) التعرفةكراسة(

بدوابالنقلوأسعار. ندرتهاأوالبضائعووفرةالموسمحسبوالنقصانللزيادةيخضع
.المواسممنموسمأىفىآخرإلىيومآخر، ومنإلىمكانمنتتنوعالحمل

النقلبأجور، أومكانأىفىاألسعارفىالدقةمنيقتربجدولتقديميصعبثمومن
البضائعتندرفعندما. سوريافىالمنتجاتمختلفإلىبالنسبةالساحلإلىالداخلمن

أساسعلىالنقلتكاليفيقدرأنالمرءكبيرة، يستطيعبأعدادوسائقيهاالبغالوتتوافر
45إلى40 (واحديوملمسيرةالجمللحملفرنكاتوخمسةالبغللحملفرنكاتأربعة

أوالضعفإلىاألجورهذهتزيدالبضائعفيهاتتوافرالتىاألوقاتفىولكن). كيلومترًا
إلىغاللهمنقلعنيعجزونالذينحورانفىالمنتجونيلجأوأحيانًا. أضعافالثالثة
عادةالجمليحمل، واآلنالنقلتكاليفمقابللصاحبهالجملحملنصفإعطاءإلىعكا
كانتفإذا. أيامثالثةفىعكاإلىحورانمنالرحلة، ويقطعالقمحمنكيلوغرامًا250

يحصلالجملصاحبفرنكًا، فإنبخمسينعكافىتباعالجملهذايحملهاالتىالكمية
.القمحصاحبإلىاآلخرالنصف، ويدفعلجملهإيجارًاالمبلغهذانصفعلى

France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on: إنظر826
Trade," 23 October 1883 (Beyrouth), vol. 9, 1868 – 1888.
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عشرالتاسعالقرننهايةعندسوريافىالبرىالنقل - 7
827

االستفادةلتأميناألساسيةالواسطةألنهاالماديةالشعوبحياةفىكبيرًاتأثيرًاللطرقإن
هناكيكنلم، فإذااالجتماعىاألعمالتقسيملمبدأ، وفقًاوالزراعىالصناعىاإلنتاجمن

تفوقذلكأثرعلىالمحصوالتنقلتكاليفكانت، وإذاالزرعلتوريدصالحةطرق
زيادةإلىأوالمخصبةاألراضىمناالستفادةإلىالمزارعيدفعدافع، فأىالبيعفوائد

الزراعية ؟بالعملياتوالدقةاإلعتناءبوفرةالوسطيةاألراضىواردات

دائرةتوسيعإلى، المزارعالنقلنفقات، بتقليلهاتدفع) عاديةأوحديديةكانتإن (فالطرق
ذلكحتىأهملهاأراٍضبحراثةإماالزراعيةالمحصوالتتكثيرإلىيسعىبحيثعمله

المحصولزيادةيفيدماذا، وإالالزرعنموعلىوالسهروريهاالتربةبتسميد، أوالوقت
فىيعدلم، حين1881سنةحلبفىالحالةعليهكانتكمامنهاالستفادةيمكنهلمإذا

روسياوارداتبمناسبةأوروبافىالقمحرخص، إثرالسوريينالمزارعينإمكان
إلىضطرارهماوالسهلةالنقلوسائللفقداننظرًاالمرتفعةالنقلتكاليفدفعوالبرازيل

بأمرالعشرمحصوالتأورفةفى1874سنةفأحرقت. الجمالظهورعلىالقمحنقل
لغالءنظرًاالخارجإلىتوريدهاأولبيعهاسبيلهناكيكنلمإذحلبوالىباشاأحمد
الحديدىالخطيبنىأنوقبل. المخازنفىحفظهأجرةدفعمنوالتخلصالنقلنفقات
المحصولنصفيدفعوناألطرافهذهمزارعوكانبحيفاحورانأطرافيربطالذى
)1890سنة (القمحطنقيمةكانتبينماعكا، ولذلكثغرإلىقمحهالينقلالمكارىإلى

،الفرنكاتمن1725عكا، وفى7091زحلةفىقيمتهكانتحورانفىفرنكًا5318
الحكومةإلىالضرائبمنعليهمادفعبعدالفوائدمنللفالحيبقىماتصورفيمكننا

وحورانحيفابينالحديدىالخطأنمعأوروبافىالزراعيةالمحصوالتورخص
فىيخفضهأن، ويمكن828النصفعنعوضًاالسدسإلىالنفقاتهذهخفض) درعا(

أنويكفى. األوروبيةالحديديةالخطوطتعرفاتإلىنظرناإذاذلكمنأقلإلىالمستقبل
بناءالفرنسيةالشركاتإحدىقبلمنبنيتالتىبيروتالشامطريقوارداتفىندقق

.342–339)، ص1924، الفنونبدائعمطبعة: دمشق (االقتصادىسوريا، تاريخالحسنىالعزيزعبد827
828 Recueils consulaires belges (1913), p. 220.
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إلحتياجاتموافقًاجاءالطريقهذابناءأنكيفلنرى1857عاملهاأعطىمتيازاعلى
:االقتصاديةالبالد

سنةإلىالمستوىهذاعلىتقريبًافبقيتسنةمدىفىتضاعفتالخطهذاوارداتإن
1877سنةعداما1892سنةإلىذلكعلىوبقيت، فرنك1031000بلغتحين1869

من1780000إلى1892سنةمنذرتفعتا، وفرنك892000الوارداتتتجاوزلمحين
أجرةبتخفيض829التقدمهذاأوقفالذىالحديدىوالشامبيروتخطنتهاءاإلىالفرنكات

بواسطةسنتيمًا20إلىالعادىالطريقزمنعلىسنتيمًا56منالكيلومترعنالطننقل
المحصوالتبكميةالطرقتأثيرعلىبصراحةتدلالسابقةاألرقامالحديدية، فهذهالسكك

حلبيربطخطلتأسيسالحكومةتشبثتوقدالخارجومعسورياحدودضمنالمتبادلة
قتداراعدم، ولكن1882سنةذلكتنفيذمنوتمكنتإسكندرونةالطبيعىبثغرها

هذاخرابسبباإلقتضاءحسبصيانتهعلىالسهروقلةفنيًابنوهالذينالمهندسين
تعقبوالبركاتجبلعنآخرطريقًاتسلكالقوافلكانتوجيزة، بحيثمدةبعدالطريق

الجمالظهورعلىالبضائعنقلغالءعن، عدا830عفرينوادىمنذإالالطريقهذا
...1897سنةالحالةهذهبقيت، وقدالطريقأثناءالرطوبةبسببمنهاقسموتضرر

جهةمنالشاموطرابلسوحلبحمصبينالحديدىالخطإتمامبعدحلبنرىولذلك
إلىترسلهاأنعنعوضًاطرابلسطريقعنالغربإلىالزراعيةبضائعهاأكثرترسل
عنالطننقلأجرةأنمنها، ورغممقربةعلىهىالتىإسكندرونةأىالطبيعىثغرها
نراهمفرنكًا30حلببلدةفىوالمزارعينالتجاريكلفكانطرابلسحمصطريق
بطريقيجدونهماالكانواالتىوالسهولةلألمنإسكندرونةطريقعلىهذايفضلونكانوا

...إسكندرونةإلىالذاهبةالقوافل

829 Verney et Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine,
p. 215.
830 Rudolf Fitzner, Aus Kleinasien Syrien (Rostock: C. J. E. Volckmann, 1904), p. 133.
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1903، عامالحجقافلة - 8
831

قافلةأنأبلغكمأنيشرفنى، المنصرمالشهرمنالسابعفى2رقمرسالتىإلىباإلشارة
 –المعتادعنأيامستةمتأخرة – الماضىالشهرمنالثالثينفىالزرقاغادرتالحج
المسبوقوغيرالعادىغيرالضئيلالعددوهذا. 100و90بينماجميعًاالحجاجوعدد

ناحيةمنيرجعالمجاورة، كماالمناطقوفىهناالكوليراوجودإلىبالتأكيد، يرجع
والمعاناةواإلرهاقالنفقاتمنالمزيدتحملفىالرغبةعدم، إلىريبأخرى، بال

نفسهاالغايةتحقيقإمكانيةمعمكةإلىالطويلةالبريةالرحلةتلكتجرهاالتىوالمشاق
قدالشعورهذاكانوسواء. بسيطةرحلةفىبحرًاجدةإلىالذهابطريقعنأقلبمشقة
عددأنحقيقةتبقى، ولكنذلكتقريريصعب، فإنهذلكغيركانأوحقًاعامًاأصبح

كما – المائةمنأقلبلغحتىسنويًايتناقصأصبحالطريقهذايسلكونالذينالحجاج
.الرحلةبهذهالقيامعاتقهمعلىأخذوا – اآلنالحالهى

،المحملإلرسالسنويًاالحكومةتتحملهاالتىالنفقاتحولالتفاصيلبعضعلمتوقد
للحجاإلجماليةالكلفةوتتراوح. معينًاهتمامًاايستحقمافيهاتجدونقدسعادتكمأنأظن

،أمينىالصرةأمرهايتولىألفمائة، منهاإسترلينىجنيهألف140و136بينماسنويًا
الصدارةفى) األرشيفمدير (مديرىأوراقوهوبكباقىيدعىشخصالعامهذاوهو

سعادتكمتعلمونقدكما – أمينىالصرةمنصبأنإلىهناأشيرأنبىوجدير. العظمى
يمضىالسنواتإحدىفىعليهيحصل، ومنالموظفينمنمعينةطبقةبينإليهيسعى– 

.الفعلىدورهيحلأنقبلسنواتبضع

المؤنشراءأو) المخزن (للكيالريخصصجنيهألف40و30بينماالمتبقىوالمبلغ
.الكبيرالمبلغهذافيهاينفقوالتىاألنواعمختلفمنللحجالالزمة

كمامانوعًاتصنفأنيمكنمختلفةمصادرمنيأتىجنيهألف135اإلجمالىوالمبلغ
:يلى

831 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Richards to O'Conor, 10 February
1903," (FO 195/2144).
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علىمسحوبصرفإذنبموجببإستانبولالماليةوزارة
دمشقفىالعثمانىالبنكفرع

جنيه30.000

35.000)دايرسىأوقاف (بإستانبولالشريفينالحرمينأوقافدائرة
30.000هناكالعثمانىالبنكفرعخاللمنبيروتوالية
ليحصلالمدينةإلىيرسلأنهعلمتآخر، مبلغبيروتوالية
مكةإلىالطريقفىبالقافلةيمرعندماأمينىالصرةعليه

30.000

5.000نفسهأمينىللصرة، مدفوعدمشقوالية
5.000الكيالرمصاريففىمساهمة
إسترلينىجنيه135.000الجملة

خاويةأنهاالمعروفمنالتى – الواليةخزانةمناألخيرانالمبلغانيدفعالالحقيقةوفى
،الحجمحافظباشاالرحمنعبدمنجزئيًامقترضةولكنها – الخصوصوجهعلى
البنكمناآلخرجزؤهابالوالية، ومقترضالخاصالمحاسبجىالبناأفندىوسعيد

األوقافدائرةتقدمهاالتىجنيهألف35الـمبلغأنأذكرأنيجبكما. هناالثعمانى
فىوالطبيعيةالمعقولةالطريقةاألقلعلى، وهذهبنفسهأمينىالصرةمعهيحضرها

تقدمهاالتىجنيهألف30الـبينومن. الخاصالمبلغهذاإحضارلكيفيةنفسهالوقت
األخرىالمبالغإلىإضافةألفًاعشريندمشقفىالعثمانىالبنكفرعيقدمبيروتوالية
.أعالهالمبينالنحوعلىدفعهايتولىالتى

القدسوسنجقبيروتواليةتتضمنالشامواليةكانت، عندما15أوعامًا14ومنذ
 –تقدمهفكانتالباقى، أماكلهجنيهألفالمائةمبلغوحدهاتدفعالوالية، كانتالحالى
تمبيروتعنالواليةهذهنفصلتاعندما، ولكنإستانبولفىاألوقافدائرة – كقاعدة
علىبأخرىأوبصورةبالتساوىجنيهألف100إلى80بينماتقديمعبءتقسيم

المبلغ، بسببالعاموهذا. الراهنالوقتحتىسائدًاظلالنظامهذاأن، ويبدواإلثنين
الضمانلسدادعشورهامنتقدمهأنالواليةعلىالذى) جنيهًا126.270 (الكبير

نفقاتمنحصتهاتقدمأنبمكانالصعوبةمنأنهحماة، وجدحديدلسككالكيلومترى
.قدرهكانمهمامبلغأىأوالحج
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يصلالذىمرتبهعلىأمينىالصرةيحصلجنيهألفمائةوقدرهالرئيسىالمبلغومن
وبعضالدراويشالطرقمشايخمختلفعلىألفانهنايوزع، بينماجنيه4500إلى

وقدرهتبقىماأما. الحجحتفاالتابمراسمرتبطوااالذينالدينيةالمكانةذوىاألفراد
تلكقربمضاربهاتقومالتىالبدويةالقبائلعلىمنهجانبتوزيعفيتمجنيهًا93.500

، وعطية،علىالرويلة، وولدمثلالحجدربعليهايقعالتىالصحراءمنالنواحى
محمدساللة (األشرافعلىآخرجانبويوزع. كثيرون، وغيرهم، وسرحانوعقيل
يتصلونالذينأولئكوبإختصار، كل، الحرمحولها)، وخدمةأومكةفىيعيشونالذين

حرمفىمماثلةوظائفيشغلونالذينأولئكالمدينة، وكذلكطقوسأوالدينيةبالخدمة
سنويًاالكبيرالمبلغهذامنالمستفيدينعددقدروقد. منهأنصبةعلىيحصلونالمدينة
مواردلقلةنظرًاأنهعلمناإذاالضخامةطابعيتخذالالمبلغ، ولكنشخصآالفبخمسة
الدينية، وهمغيروربماالدينيةالوظائفمنالعديدرواتبمنهالحجاز، تدفعوالية

.سنويًاوصولهعلىمعاشهمفىيعتمدون

الرحمنعبدفيدبرهجنيهألف40و35بينيتراوحالذىبالكيالرالخاصاإلعتمادأما
إلىالرحلةخاللوتصرفنقدًاللباشاتعطىألفًا14بينها، منالحجأميرأوالمحافظباشا

،والبغالوالخيللإلبلوالعلفبالمياهمدهاللقافلة، مثلخدماتيؤدىمنلكلالحرمين
.إلخ... بأنفسهممعهميأخذونهاالتىالمؤنبعضإلى، إضافةوالحجاجللمرافقينوالطعام

ويميلونأمينىالصرةمعاملةمنمتعاضهمايبدونالذينللبدوكهداياأخرىمبالغوتدفع
.اإلضطراباتإثارةإلى

القافلة، علىرحيلقبلدمشقفىفينفقجنيهألف26و22بينيتراوحالذىالفرقأما
ذهابًايومًا37تستغرقأنهانذكرأنيجبالتىللرحلةالالزمةالمؤنأنواعمختلفشراء
الذينوالضباط، ورجالهنفسهالمحافظرواتبسدادعلىمنهاينفقعودة، كماومثلها

120وقرش81.600علىنفسهالباشاويحصل. الفرقةورجالالحراسةفرقةيقودون

علىمنهماكليحصلالبشائرحملةأوالمزدجيةمنثناناجراية، ويصحبهكبدلجنيهًا
مكةإلىالنذورنقلبغرضيستخدمانجنيهًا، وهما264قيمتهاجرايةوعلىجنيهًا450



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة428

السيداتنفسها، وبعضالسلطانوالدةترسلهاوالتى، أموالصورةفىعادةتكونوالتى
.إستانبولفىالمقيمةوالثريةالنبيلةالعائالتأفرادوبعضالسلطانىالحريمفىالبارزات

، ومعظمبوضوحإليهوالمرسلالمرسلإسممنهاكليحملأكياسفىالهداياهذهوتوضع
).والمدينةمكة (الحرمينفىالمستخدميناألشخاصمنهؤالء

ليعلنأيامثالثةأوبيومينالقافلةيسبقأنعليهالذىالمبشرالمزدجية، هناكإلىوإضافة
،المزدجىمنأقلمرتبعلىيحصلالشخصوهذا. األمريعنيهممنكلإلىقدومها
واحد، وقاٍضاألطباء، وجراحمنثالثةهناككذلك. بالضبطقدرهأعرفالولكننى

وتسجيلالحجاجبينتقعالتىالمنازعاتفضواجبه، ومنالمفتىبدورأيضًايقوم
المرافقةوالفرقة. الحكمدورأيضًاالرحلة، ويلعبخالليموتقدالذىالحاجوصية

هذهفىعليهمويطلقالبغاليمتطوننظامىجندى300تضم" الموكب "بإسمتعرفالتى
نقيبإمرةتحتمدفعجى16أمرهمايتولىمدفعينتضمكما" معززة "إسمالحالة

وأربعةيوزباشيان – ضباطهمقيادةتحتالضبطيةجنودمن130و) – يوزباشى(
قيادة، ويتولىعقيلقبيلةإلىينتمونالذينالراكبينالبدومن85وأخيرًا – مالزمين
).بنباشى (مقدمبرتبةضابطكلهاالفرقة

العباءاتمنتتألفالهدايامنكبيرعددشراء، يتمالرواتبودفعالمؤنشراءإلىإضافة
كله)،الجسمتغطىمالبس (والغمبازالحمراء، المغربيةوالمراكيبالمطرزة، الثمينة
ألف22الـمبلغمنهنامنتشترىالتىالمناسبةالهدايامن، وغيرهاالشيتمنوباالت

التقاليدلهمتجعلالذينوهؤالء. الطريقطولعلىالبدوشيوخلمختلف، وتمنحجنيه
منهمكليتلقىحيثالقافلةللقاءتقليديًامحددةنقطإلىيأتونالكيالرمنمعلومًانصيبًا
إنتظرهاأنبعدعليهاحصولهبعدطريقهفى، ويمضىإسمهوتحملتخصهالتىاللفافة

.عديدةشهورًابشغف

 –مسيحىأنهللنظرالملفتومن – طويليوسفالكيالر، ويدعىباشكاتبويحتفظ
حتىبنفسهيقطعهاالتىالرحلةمدةطوالالهدايامتلقىمنالمئاتأسماءتحملبكشوف

المالحظاتبآخرمذكرةإليهيقدمأنبعدالمسلموكيلهإلىالمهمةيسلمثم" تركه"
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وغيرهاوالمؤنالخيامالهدايا، وكذلكهذهوكل. دمشقإلىراجعًايقفل، ثموالتعليمات
يقينلعلوإننىعقود، بموجبالدمشقيونالتجارتوريدها، يتولىالحجاجمستلزماتمن

.األصنافأجودمنأنها

طولعلىالبدوعلىاألخرىوالهداياالهباتتوزيعنظاموضعحاكمأولأنوعلمت
...األولسليمالسلطانكانالحجاجطريق

1903و1899عامىوطرقهاإسكندرونةميناء - 9

مدحتموظفىبينمن – الحالىوالينا – باشارائفكانعامًا، عندماثالثينمنذ... 
السكانمنألفانفيهاصغيرةكمدينةيتذكرهاالتىإسكندرونةعبربغداد، مروالىباشا
المستنقعاتليتجنبوااألرضعنترتفعأكوامعلىمقامةأكواخفىيعيشونكانواالذين
تمامًاختفتانسمة، وألف14نحوالمدينةسكانيبلغواليوم. بهمالمحيطةوالبركالعفنة

بالحجارة،المبنيةالجميلةالبيوتمنطويلخطيحتلهاالبحرالقديمة، وواجهةاألكواخ
.ومرصوفةممهدةالشوارع، بينماوالمكاتب

، لتتولىكاتونىالقنصلنائبأعضائهاأنشط، منالماضىالعامفىلجنةتشكيلوتم
.المجالهذافىبإطراديتقدم، والعملالمستنقعاتتجفيفعلىاإلشراف

.إسكندرونةفىأمواجحاجزلبناءالترتيباتوضعتوأخيرًا

منذباشاجميلالمرحوميدعلىالشاطئإلىحلبمنالعرباتطريقفتتاحاتموقد
منحدراتفيهتوجدالالذىالقديمالقوافلطريقتباعامنعامًا، وبدًالعشرخمسة

المهندسأرباحزيادةسوىداٍعدونالشمالنحودائريًاشكًالالطريقصعبة، يتخذ
طريقإقامةعلىاآلنيعملوالوالى. كيلومترًا157اإلجمالىطولهويبلغ) أنشأهالذى(

نهرعندالحالىالطريقمعيلتقىسوفالذى) القديمالقوافلطريق (ترمنينعبرجديد
.عفرين
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المسافةتقصيريتم، حتىبيالنممرفوقالطريقمناألخيرالقسمبناءإعادةيتموسوف
إلىالوصولباإلمكانيكونكيلومترًا، وسوفخمسينمنيقرببماالشاطئإلى

...832حمامىعندالخيولباستبدالواحديومفىإسكندرونة

يقومونالتىللسلعمخازنوجودعدممنبالشكوىإسكندرونةتجارجأرماكثيرًا... 
يجعلالداخلية، مماالمناطقإلىإرسالهاالمقررمنوالتى، الجمركفىإجراءاتهابإنهاء

وللقضاء. بحملهاتقومالتىالجماليجدواحتىأيامعدةالشوارعفىملقاةالبضائعتلك
للبضائعالمؤقتللتخزينكبيرمستودعببناءالبلديةتقومسوفالعامةالشكوىهذهعل

.التخزينأياممنيومكلعنثابتةرسوممقابل

إلىالعرباتطريق – بناءإعادةأقوللعلىأو – إصالحفىالتقدممنالكثيرتحققوقد
خاللالحوادثعليهتقعفكانتالخطورةبالغةدرجةإلىليصلتركإسكندرونة، فقد

الذىالكاملمتدادهاعلىالطريقلتعبيدالحجارةمنكافيةكمياتإحضارتموقد. الشتاء
.أموكسهلفىكراسونهرعلىحديديانجسرانتركيبوتم. ميًال96يبغ

ظل، ولكنهكلسإلىالطريق، يتفرعحلبمنميًال30بعدعلىتقعالتىكاتمة، وعند
.الطريقمنالجزءهذااستكمالاآلنالمدينة، وتمتلكخارجأمياللعدةاإلنشاءتحت

يعلقسوفالمستقبلففى. الطريقعلىتقعالتىبالخاناتيتصلمهمإجراءتخاذاتموقد
بلديةبواسطةومحددةموحدةستكوناألسعار، وهذهبوابتهعلىباألسعارقائمةخانكل

،للنومواحدةحجرةتتجاوزالإذالخانفىالمساحةمحدودةاإلقامةأن، ورغمحلب
...833باهظةأجورًايتقاضوناألرمنمنالخاناتأصحابأنوالقهوة، إالواإلضاءة

832 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Aleppo Vilayet," (FO
195/2054).
833 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Administration of Aleppo
Vilayet," (FO 195/2137).
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1903عامالفراتفىالمالحة - 10
834

قواربعلىإالالبضائعتنقلالوهيتبيراجكبينفيما. بيراجكقواربوصفأ.
مكانأىفىتصنعوالبيراجكفىشختورة"، تصنع "بإسمتعرفالقاعمسطحة

زمنموجودةيبدوماعلىتكنلماآلناستخدامهايشيعالتىالقواربوهذه. آخر
القواربعنكتبهالذىالشاملالفصلفىلهاوصفًايوردالألنهتشسناىحملة

بيراجكفىالعبورقوارب، وصفذلكنقيضوعلى. 835الشرقفىالرىوأعمال
.زمنهفىبيراجكفىموجودةهذهالنقلقواربتكنلمربمادقيقًا، ولذلكوصفًا
من، وعمقهاأقدام8قدمًا، وعرضها18طولهايبلغالشكلمستطيلةالقواربوهذه
360مساحتهاتحميلقدرة، تعطىالقدمونصفقدماناألرضيةحتىالعوارضحافة

.القدمونصفقدمنحوغاطسهايبلغ، وبذلكبالكاملتحميلهايتمعندمامربعًاقدمًا
وثمانىأقدامثالثالقاعإلىالعوارضحافةمنالقواربلهذهاإلجمالىوالعمق
خشبيةألواحتحتهاثبتتثمنصفينشقتأشجارجذورمنالقاع، ويتكونبوصات

وجوانب. القاعفوققدممسافةعلىمثبتةمسطحةالاأللواحمنبالمسامير، وأرضية
بقوة،بالمساميرببعضبعضهامثبتةمسطحةألواحمنأيضاتتألفالقاربونهاية

إنوقيل. لماءلالعازلبالقاردهانهايتم، ثمبالخرقمقلفطةاأللواحبينوالفراغات
.الجنيهونصفتركيةجنيهاتأربعةالنوعهذامنالواحدالقارببناءتكاليف
.أطنانخمسةعلىقليًاليزيدماأوإستانبولىقنطارمائةنحوالواحدالقاربويحمل
توجيهها، ويتمجنبإلىجنبًاباآلخرمنهاالواحديربطأزواجًابيراجكقواربوتبحر

علىإالتبحرالأنهالدرجةفيهاالتحكميمكنالمقدمة، والعندمثبتضخمبمجداف
يتمثم) جنوبًا (المجرىأسفلإلىالبضائعتنقلطبعًاوهى. هادئةمسطحةمياهسطح

مجرىأعلىيعودمنهاعددًاأنخشبها، غيرويباعالبضاعةتسليمموقععندتفكيكها
القواربهذههبوطيستغرقهالذىوالوقت". عنة "أهالىجهودبفضلفارغًاالنهر

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Euphrates," (FO: إنظر834
78/5324.(

835 Chesney, The Expedition for the Survey of the Rivers Euphrates and Tigris, vol. 2, chap.
20.
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إلىبيراجكمنالمسافةتقطعأنهاالمعروفبينًا، فمنختالفًاامختلفالنهرمجرى
نفسهاالمسافةتقطعقدأخرىناحيةومن. يوما12فىالنهرمياهإرتفاعوقتالفلوجة

 .منخفضاالمياهمنسوبيكونعندماأوالرياحتعطلهاعندمايوما60فى

منأساسًاتتألفوبغدادحلببينالتجارة. وبغدادحلببينبالقواربالتجارةب.
الفالوجة،إلىبيراجكمنبالقواربالصابونالقطنية، وينقلوالمنسوجاتالصابون

القطنيةالمنسوجاتتحملبغداد، بينماإلىالبغالظهورعلىهناكمنتنقلحيث
السنوىواإلجمالى. يومًا24فىوبغدادحلببينالمسافةتقطعالبنغالمنقوافل

.طنًا30منأكثربالقواربمنهاينقل، الطنمائةيتجاوزالالبضائعهذهألوزان
أعلىميًالسبعينعنهاتبعدالتىبيراجكمنحلببضائعشحنفىالسببويرجع
قريةمسكنةأنالنهر، إالعلىحلبإلىنقطةأقربمسكنةمن، وليسالفرات

.البضائعلشحنمناسبةاستعداداتفيهاليسصغيرة

من: قسمينإلىالفراتفىالنقلحركةنقسمأنيمكن. المحليةالقواربحركةت.
...الزورديرأسفلالزور، ثمديرإلىبيراجك

النحوعلىالزوروديربيراجكبينسنويًاالنهرىالنقلحركةإجمالىتلخيصويمكن
:التالى

:الزورديرإلىبيراجكمن
غالل
وزبيبوخضرغالل

طن5500
60

علىالقائمةالقبائلمعالزورديرإلىعرودوشيحنجبمن
:النهرضفاف
1.600غالل

10متفرقات
)كذا (6.170
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األشجارأغصانمنكبيرةكمياتمنأطواف، تصنعسبقماإلىإضافة
المجاورةحريرةأبومنالزورديرإلىجنوبًاالطرفاء)، تطفوشجروبخاصة(

...لها

النحوعلىالزورديرجنوببالنهرالمنقولةالسنويةلألوزانالتقريبىوالمتوسط
:التالى

:عنةإلىالزورديرمن
غالل
ومتفرقاتغالل

طن200
20

)رمادى، حديثة، هيت (عنةجنوبإلىالزورديرمن
غالل
ومتفرقاتغالل

400
50

:عنةإلىوالبوكمالميادنبينالواقعةالبالدمن
50غالل

720هيتقواربعداماالزورديرجنوبإجمالى

بسببالفالوجةجنوبإلىالفراتأعالىمنمحدودةالنقلحركةإنويقال
المقامةالسدةعبورعندبيراجكفىالمصنوعةالقواربتواجههاالتىالصعوبات

قواربمنبهبأسالعددًاأنعلمتولكننىالهندية، ترعةمدخلعندالنهرعلى
.والكلسالقارحاملةالبصرةإلىجنوبًاتتجهثمينةبضائعتحملالهيت

الفرقمنتتكونبيراجكقواربعلىتحملالتىالبضائعنقلكلفةإن. النقلكلفةت.
عملأجرإليها، يضافالوصولجهةعندبيعهوثمنبيراجكعندالقاربكلفةبين

:كالتالىيكونقدالزورديرإلىبيراجكمنوالنولون. قاربكلمعيبحرانرجلين
بيراجكعنداألصليةالقاربكلفة
الوصولجهةعندالقاربأنقاضثمن

تركيةجنيهات4.5
2

2.5القاربكلفةصافى
2وإياباًذهاباًرجلينأجر

تركياًجنيها14.5ًالزورديرإلىقاربحمولةإرسالكلفةصافى
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.قرشًا98نحوتبلغ) أطنانخمسةنحوالقاربيحمل (الواحدللطنوالكلفة

،القوارببشراءيقومونالقواربتلكعلىالبضائعيرسلونالذينوالتجار
إلىبتعليماتهمويبعثونالبضائعليرعىوكيًالويرسلونالمالحينواستئجار
المبالغإلىالوكيلأجرإضافةيجبالبر، ولذلكبطريقالبضاعةإليهالمرسلة

منالقواربلهاتتعرضالتىاألخطاراإلعتبارفىتوضعأن، ويجبأعاله
بالمائة3نحوإنالقولاستطيعكلهذلك، ومنالمياهمنسوبوهبوطالرياحجانب
...الرحلةخاللغرقتالقواربمن

1906الحجاز، عامحديدسكك - 11

تاريخ – الثالثالقسمالحجازحديدسككبشأنباشاأولرمنىتقرير: 122برقم2مرفق
836اإلنشاء

علىاالستعداداتالخط، وبدأتلبناء1900مايو / آيارأولفىالسلطانيةاإلرادةصدرت
منلبنائهالالزمةاألموالجمعتدينيًا، فقدغرضًادمخيالخطكانولما. وساققدم

لبناء، خصصتذلكجانبوإلى. اإلسالمىالعالمأنحاءجميعمنالتلقائيةالتبرعات
فىيذبحالذىالغنمصوفبيعالتمغة، وعائدرسوممثلمعينةحكوميةإيراداتالخط
الصلتقرالفوسفاتطبقاتدخلمنللمستقبلأخرىإيراداتوخصصت. األضحىعيد
درعا – حيفاتفريعةعلىالواقعةحماقربالكبريتيةالحجاز، والعيونحديدخطعلى
.الحجازحديدلسككاستغاللهاحقأعطىالتى

7.5نحوأى، فرنكمليون46.7الدخلجملة، بلغت1905سبتمبر / أيلولأولوحتى

الحديديةللسكك، يتبقىالنفقاتجميعسداد، بعدالتاريخهذاوفى. سنويًافرنكماليين
.تصرفهاتحتفرنكماليين8.25

:التاليةاألوليةالترتيباتوضع، تماألموالفيهتجمعكانتالذىنفسهالوقتوفى

.واإلدارةالبناءسلطاتتنظيمأ.
). Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 424/210: إنظر836
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.األراضىعلىللحصولمفاوضاتفىالدخولب.

.للبناءخطةوضعبغرضكلهالخطمسحت.

.ومعداتهاالحديديةالسككأدواتتجهيزث.

:اإلنشاءاتلتوجيةالتاليةاللجانأنشئتوقد) 1(

الصدربرئاسةإستانبولفىالحجاز، وتكونتحديدسككإلنشاءالعامةاللجنة)أ(
العامة،األشغال، ووزيريكلالالذىالنفوذباشا، صاحبعزت، وعضويةاألعظم
األشغالوزارةموظفىبعضجانبهمالبحرية، إلىالترسانةفىالصناعةدارومدير
الالزمةاألموالتدبيرعبءاللجنةعلىويقع. فنيينمستشارينتعيينهمتمالذينالعامة

علىبالحصولالخاصةالدبلوماسيةالمفاوضاتإنفاقها، وإجراءأوجه، وتقريرللمشروع
.الالزمةالتوريداتعلى، والتعاقدوالموظفينالمهندسين، وتعييناألراضى

،المدنيينالمهندسينلتخريجتركيةمدرسةتأسيسعلىعامًا22سوىيمضلمكانولما
حديديةسككوجودلعدمالعمليةالخبرةكتسابالمحدودةفرصةإاللهمتتوافرولم

قامتالخبرة، ولذلكذوىالمهندسينإلىماسةحاجةالبدايةفىهناككانتحكومية، فقد
ألمانيا، وأبرمتمنوبخاصةالخارجمنالمهندسينباستدعاءالراهنالوقتفىاللجنة
 –الهندسيةالمدارستالميذمنعددالخط، تحولبناء، أثناءكلوعلى. عقودًامعهم

واآلن. أعمالمنإليهميسندبماللقيامالكفاءةلديهم، وتوافرتمهندسينإلى – تدريجيًا
الحديدية، والالسككفىيعملونتركيًامهندسًا25واألجانبالمهندسينمنعشرةهناك

.الضباطمنالمهندسونضمنهميدخل

،دمشقوالى، ويرئسهادمشقالحجاز، ومقرهاحديدسككإلنشاءالمحليةاللجنة) ب(
،الخامسللجيشالعامباشا، والقائدكاظمالحجازحديدسككعاممديرهموأعضاؤها

األعمال، ومديرالمهندسينكبيرباشامسنرفهمفنيونالاألعضاءأما. دمشقأعيانوأحد
.األتراكالحديديةالسككمهندسىالحديدى، وبعضالخطإلنشاءالهندسية

تخاذالإستانبوللجنةإلىوترفعهاومقترحاتهالعامالمديرخططبفحصاللجنةوتقوم
علىوضعوقد. واألجورالمرتباتلصرفالالزمةالترتيباتتتخذبشأنها، كماقرار
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بقدراتهيتميزالالذىالذكرالسالفباشاكاظمالمشيرالحديدىالخطإنشاءمشروعرأس
،المهندسينكلإلمرتهوالنشاط، ويخضعبالحرصأيضًايمتاز، بلفحسبالتنظيمية
بيننقساماقيامتالفيهخاصةبصفةلهالجنود، ويحسبإلىإضافةوالعمالوالمقاولين
.الهدفهذالتحقيقواحدرجلبقلبيعملوالعسكرية، فالجميعالمدنيةالعناصر

علىالتجربةدلت، وقدالمهندسينكبيرباشامسنرإلىللمشروعالفنيةاإلدارةوأسندت
فىالطويلةعملهسنواتخاللالخبرةمنالكثيرباشامسنركتسبااإلختيار، فقدحسن

.بهايتمتعحديديةإرادةتلكخبرتهإلىاألوروبية، ويضافتركيافىالحديديةالسكك

األكبرالقسط، أماوإيطالييننمساويينمقاولينإلىوغيرهاالجسوربناءمهمةوأسندت
.األجنبيةالعمالةعلىالحصوللصعوبةمحليينبعمالتنفيذهفيتمالعملمن

ولهذا. صعوبةأكثرالعمالةمسألةالصحراء، أصبحتفىالحديدىالخطتقدموكلما
أعمالفىواسعنطاقعلىاألتراكالجنوداقتصادية، يستخدم، وألسبابالسبب

.اإلنشاءات

:هناكاآلنيعملونوهم
1900سبتمبر / أيلولأول، منذرجل1200:، من1الحديدية، رقمالسكككتيبة

المسح، ألعمال1900أبريل / نيسانأولحتى(
)فقط

منعملت (1900مايو / أيار، منرجل1200:، من2الحديدية، رقمالسكككتيبة
خطفى1905سبتمبر / أيلولحتى1904ربيع
)حيفا

1900مايو / أيار، منذرجل200الخامسالجيش، قواتالمهندسينسرية
1901سبتمبر / أيلولأولرجالً، من50الخامس، الجيشالبرقشركةمفرزة
1901سبتمبر / أيلولأول، منرجل331000مشاة، الجيشكتيبتا
1901سبتمبر / أيلولأول، منرجل391000مشاة، الجيشكتائبثالث
1901سبتمبر / أيلولأول، منرجل391000مشاة، الجيشكتائبأربع

رجال5650ًالمجموع
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التمهيدبأعمالالحديديةالسكككتيبةجنودقامالحفر، بينمابأعمالالمشاةالجنودوقام
األفرادوقدمواوالبرابخالجسوربناءالثانوية، مثلالبناءأعمالالخط، وبعضومد

...837المساحة، وسراياالمبدئىالمسحألعمالالالزمين

، وصناعكميكانيكيينالحديديةالسككورشفىاستخدموا، فقدالمهندسينسريةجنودأما
الحجازحديدلسككالبرقخطوطإقامةالبرقمفرزةوتولت. ، ونجارين، وحدادينأقفال

.البرقتشغيلمحطاتمواقعفىتمركزواوحيفا، وقد

معدارتالتىتلكإستانبولفىالعامةاللجنةأجرتهاالتىالمفاوضاتأهمكانت)2(
يتصلفيمااإلنكليزيةالشركة، ومعمزيرب – دمشق – بيروتالفرنسية، خطالشركة
.بهخاصمتيازاعلىالشركة، وحصلتلتوهبدأالذى، دمشق – حيفابخط

أنهأساسعلىمزيرب – دمشقخطحيازةعلىالشركةتحصلأنالمهممنوكان
120مدنفقاتتوفروبذلك. دمشقوليسمزيربمنمباشرةالخطتبدأأنعليها

الواضح، ومنبالنجاحتكلللمجهودهاولكن. الحجازلخطالحديديةالسكةمنكيلومترًا
الشركةمعالمفاوضاتوكانت. فرنكماليينسبعةوقدرهالتعويضمبلغقبوليتملمأنه

كلهالخطأنمالية، وإلىصعوباتوجودإلىذلكيرجعتوفيقًا، وقدأكثراإلنكليزية
السكةمنكيلومترات، وثمانيةبيسانإلىحيفامناإلنشاءتحتأعمالمنيتكون

.ماركألف925مقابلاإلنكليزيةالشركةمناإلمتيازاللجنةشترتاوقد. الحديدية

علىللحصولالمفاوضاتمنمزيدإلىيدعواألمريكن، لمالحالتينهاتينوعدا
قيددونيدهيضعأنيستطيعالمطلقالحاكمعتبارهابفالسلطان. للخطالالزمةاألراضى

األرضمنألغراضهاالحكومةإليهتحتاج، وماإمبراطوريتهأراضىمنشاءماعلى
دينيًا،غرضًايخدمالحجازحديدسككبناءكانولما. المالكإذندونعليهاالستيالءيتم
.المشروعنجاحفىليساهمراضيةبنفسملكيتهعنمسلمكلتنازلكانفقد

.4، جنفسهالمصدر: إنظر837
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حديدلسككمبدئىمسار، لتحديدكلهللخطشاملمسحإجراءالضرورىمنكان)3(
السلطانيةاإلرادةصدوربمجردبكمختارالحاجالتركىالمهندسذلكتولىالحجاز، وقد

.الخطببناء

مكة، وخاللإلىدمشقمنالمتجهةالحجقافلةإلىبكمختارنضماالغرضولهذا
تقريرًابهاقامالتىالمسحأعمالضمن، وقدالقياساتبعضوأخذمالحظاتهدونالرحلة

رسومهتصحيحتممقطعيًا، وقدمسقطًاتتضمنالتىبهالمرفقةوالخريطة) الملحقإنظر(
عندالنقطةهذهإلىالحديدىالخطاستكمالبعد) كيلومترًا572 (مدورحتىللخطالمبدئية

مزيرب – حيفاخطومسار. دقيقةقياساتأخذالممكنمنأصبح، حيث1905عامنهاية
.استكمالهبعددقيقةقياساتنتيجةأيضًاوضع

الخارجمنتجلبأنالحجازحديدسككإضطرتمحلية، مصانعوجودلعدمونظرًا) 4(
صنعتالتىالعرباتبعضعدافيما) والقطاراتالقضبان (الضروريةالمستلزماتكل
ألمانيةشركات) الفلنكات (والعوارضالقضبانبتوريدوقامت. البحريةالترسانةفى

.فقطوبلجيكيةألمانيةشركتانبتوريدهاقامتفقدالقطاراتوأمريكية، أماوبلجيكية

هونالصعوبةهذه، ولكنالمعداتهذهكلفةبالطبع، تضاعفتالنقلحسابإلىوبالنظر
فىمتوافرةالسكةوتدعيمالحجريةالجسورلبناءالالزمةالموادأنحقيقةأمرهامن

الجيرعداوذلكمقابلدونالمقالعمنعليهاالحصولجيدة، ويمكنبنوعياتالموقع
.واإلسمنت

بالسككالخاصةالبرقخطوطبإقامةالحجازحديدسككفىالحقيقىالعملبدأوقد
.ومعانالصلتعبرالمدينةإلىدمشقمنالحكوميةالبرقخطوطإقامةبعدالحديدية

لمالدرعا، إذ – مزيرببقسمذاتهاالحجازحديدسككبناءبدأقصيربوقتذلكوبعد
العملاستمروقد. محددةنتائجإلىدمشق – مزيرببخطالخاصةالمفاوضاتتصل
فىمسنرالمهندسينكبيرمعسنواتثالثلمدةمبدئىعقدتوقيعتمحتىببطءولكن

.1901يناير / الثانىكانون
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على، والحصولالمناسبينالمساعدينعنالبحثباشامسنرمعاألولىالخطوةوكانت
الدرعا، – مزيرببينالخطبناءبدأوعندئذ. القياسأدواتالمالئمة، وبخاصةالمعدات
الوقت، وفىتصرفهتحتوضعواالذينوالمدنيينالعسكريينباألفرادالدرعا – ودمشق

مسدود، فقررتطريقإلىالفرنسيةوالشركةالعامةاللجنةبينالمفاوضاتوصلتنفسه
أعيدوعندما. مزيرب – دمشقالفرنسىللخطموازيًاالدرعا – دمشقخطبناءاللجنة

مرةالعملتوقف – الحظلسوءنتيجةإلىالتوصلدون – بعدفيماالمفاوضاتاستئناف
الخطمنالجزءهذافتحيتملم، ولذلككاملعاملمدةالدرعا – دمشقخطفىأخرى
.1903سبتمبر / أيلولفىإالللعمل

األقسامتشغيلتمإذتوقفدونالدرعا – مزيربخطفىالعمل، استمركلوعلى
:التالية

.1901سبتمبر / أيلولأولفى)كيلومترا12.8ً(الدرعا - مزيرب
.1902سبتمبر / أيلولأولفى)كيلومترا79.75ً(سركا - الدرعا
.1903سبتمبر / أيلولأولفى)كيلومترا123.45ً(القطرانة - سركا

.1904سبتمبر / أيلولأولفى)كيلومترا132.60ً(معان - القطرانة

رسميًامعانإلىدمشقمنكلهالخطفتتاحا، تمالسلطانجلوسعيد، يوماليومهذاوفى
.باشاطرخانالوزيربرئاسةخاصةسلطانيةبعثةبواسطة

132.2 (المدورة – معانالخطفتحمكة، تقررإلىالعامهذابالحجيتعلقماوفى

).كيلومترًا

ذاتإلىالمدورةمنالجزءاستكمال، تم1906عاممنالصيفهذاخالل: مالحظة(
).تبوكمحطةإلىالعامهذاالخطيصلأنالمحتملمنيكون، وقدالحج

ساحلعلىمنفذعلىالحصولفىترغبالحجازحديدسككأننفهمأنالسهلومن
علىالبناءموادمنالهائلةالكمياتنقلكلفةرتفاعالنظرًاممكنوقتأقربفىالبحر
حيفامنالدرعا – حيفاتفريعةبناءعمليةبدأتولذلك. وبيروتدمشقالفرنسىالخط

سبقتالتىالمفاوضاتفىاإلنكليزيةالشركةمعتفاقاإلىالتوصلبمجردمباشرة
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منالخطسيمربموجبهكانالذىاألصلىاإلنكليزىالمشروعتغييروتم. إليهااإلشارة
ثمبيسانمدينةندعاألردنيعبرالخط، فأصبحدمشقإلىاألردنوادىعبرمباشرةحيفا
العميقالقديماليرموكوادىفىطريقهيشق، ثمسماخقربطبريةبحيرةبجانبيمر
حيفابينالخطمناألولالقسمتشغيلتم1904سبتمبر / أيلولأولوفى. مزيربإلى

،مزيربإلىاألردنمنالثانىالقسمإفتتح1905سبتمبر / أيلولأول، وفىواألردن
.المتوسطبالبحرالتركيةالحديديةللسككإتصالمرةألولهناكأصبحثمومن

الجيد،الميناءفىتوافرهاالواجبالشروطبكلحيفاتحظىالطبيعىموقعهاخاللومن
إلىالسفن، وتضطرالرمالفيهاتتراكمالغربمنالقادمةالقويةللتياراتنتيجةولكن
األمورتحسينإلىمترًا350طولهرصيفبناءيؤدالمرفأ، ولمخارجمراسيهاإلقاء

متر500نحوطولهأمواجحاجزبناءيجبنافعميناءإلىالميناءيتحولبعد، ولكى
...متر600طولهورصيف

العراق: خامساً

1804عامبومباىفىالبحرىالنقل - 1
838

تضرمسقطإمامبرعاياالخاصةوالمالحةالبحرىالنقلفىالمدهشةالزيادةإن... 
وكان... بخاصةالمستوطنةولهذهبعامةالهندفىالبريطانىالبحرىبالنقلبينًاضررًا
كبيرة،شراعيةسفينةوعشرينخمسنحوقبلمنيستخدمانبسوراتبيتانهناك

،العربيملكهمامسقطفىاآلنموجودتان) شاهوسليمانجنجارا (منهماإثنتينوأفضل
الالئحةإلىوبالرجوع. بحرىنقلطن2000نحوتيتوبالصهرجالبىبيتممثلولدى
،بسوراتوالوارداتالصادراتتجارةفىتعملسفينة25اآلنهناكأنيبدو13رقم
الفارسى (والخليجينسوراتبينوتعملعربيةأخرى23وإنكليزيتانمنهاإثنتان

).األحمرالبحرأى – والعربى

Great Britain, India Office, Bombay, Commerce, "Report on Trade," 1803 – 1804: إنظر838
(Bombay, 419/2.(
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العربيةالسفنتحميلطاقةزادتالفارسىوالخليجبومباىبينالتجارةفىأنهويبدو... 
3918إلىاألولالعامفىحوزتهمفىكانتطن900منسنواتأربعمدىعلىوحدها

العامخاللاستخدمتقدالعربيةالنقلطاقة، وأنالماضىالعامحوزتهمفىكانتطنًا
88إلىوصلتالتى، الماضىالموسمخاللالداخليةالخاصةتجارتنانقلفىالماضى

منيبدوماعلى) روبية500.000 (الكخمسةعلىنقلهانظير، حصلواكيسألف
عربالتقرير، أنهذامن19الفقرةفىأيضًاجاءوقد. عادلةبطريقةالقيمةحساب
حتى، وأنهمالخليجيينمعالشرقيةالبضائعبعضتجارةعنتمامًابإبعادناقامواقدمسقط

إلىالشرقيةالجزرمنمباشرةباستيرادهقاموامافائضموانئناإلىسفنهمعلىأحضروا
...األحمرالبحرموانئ

،سلطانالسيد: العربمنأربعةعدافيماوالفرسالهنودمنمسقطفىالسفنوأصحاب
كبيرةأموالرؤوسلديهمرجالظرافة، واآلخرونمحمد، وبنى، والسيدسيفوالسيد

ينالونهاالتىوالحمايةالتشجيعنتيجةهناكللتجارة، واستقروالمناسبتهابمسقطيرتبطون
التىالتجارةيدفعونها، وحريةالتىالجمركيةالرسومعتدالاالبالد، وتلكحكومةمن

علىوالتخليصالصفقاتبعقدترتبطسائلرورحالتمنبهتمرسوابها، ومايتمتعون
...الجماركفىالبضائع

الخليجمنالكنوزمنكبيرًاقسطًايجلبونالذينالفرسندفاعاضدليستالشكوىوهذه
الكنوزهذهمنبقىمايجلبونالذينالبصرةفىاألتراكأوالعربضد، وليستالفارسى

،السويس، أومكال، ومخا، والحديدة، وجدة، وينبععربضدليستأنهاهنا، كماإلى
والموانئالبالدتلكأنواحدة، رغمسفينةيملكونال، فهمالعربىالخليجموانئوبقية
العربوبالدفارسمنتجاتبحرًامنهاتنقلالتىالوحيدةهىذكرهاأوردناالتى

كماليستأعدادهاأنرغم (الضومراكبعلىبومباىإلىيأتونوكنوزهما، فهؤالء
هذهإن. الهندومصنوعاتبمنتجاتومنتجاتهمكنوزهميبادلونقبل)، وهممنكانت

أوإنتاجفيهايتوافرالالتىالبالدلمسقط، تلكالبحرىالنقلحركةضدالشكوى
فىنفسهاتقحمالهند، ولكنهاإلىأوروباكنوزخاللهامنتمرقنواتأىأومصنوعات
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هوذاتهحدفىاإلقحامسفنها، وهذااستخدامتضمنحتىاألخرىالعرببالدتجارة
...الشكوىموضوع

عشرالتاسعالقرنمنالخمسيناتفىودمشقحلب – بغدادقافلة - 2
839

قبلمنالشاميةطريقتسلكبغدادإلىحلبأودمشقمنالقادمةالغنيةالقوافلكانت
وتقطعالواسعةالباديةعبرمدينتناإلىتأتىوهى. الكبرىالسوريةالصحراءعبر

يسمحونربوعها، والذينبينيتنقلونالذينالبدوينهيهاأندونيومًاعشرينفىالرحلة
.مقدمًاوتدفععليهااإلتفاقيتمصغيرةإتاوةمقابلبالمرورلها

فقط،سنواتعشرمنذتمامًاتوقفتطويًال، ثمزمنًاالنحوهذاعلىاألمورسارتوقد
الطريقالقوافلتسلكذاكومذ. تمامًاثالثةقافلةختفتاللسرقة، وقافلتانتعرضتأنبعد

منأكثرالموصل)، وتستغرق – بكرديار – حلبعبر (والمكلفةالطويلةالسلطانية
عنبتعادالباالعقيل، أوالقوافلقادةيقومالنيةسوءوبدافع. بغدادإلىتصلحتىشهرين

:ذلكأشرحدعنى. القصيرالمناسبالطريق

ذكيةقبيلةإلىينتسبونالذينالعقيلكان– جدًابعيدماضىعنهناوأتحدث – البدايةففى
للقوافلفقطكمرافقينيخدمون) العربيةالجزيرةفى (نجدمنأصولهاجاءتمقاتلة

أهالىيمارسهاالحينذلكفىالجمالةمهنةوكانت. الصحراءلصوصضدعنهايدافعون
وتدريجيًا. لبغدادالمجاورةالمناطقمناللهعبدوقبيلة – القديمةالبصرة – زبيرقرية

موطنهم – نجدمن، بنجاحللقالقلالمثيرةوعمارةوالفدعاناألسبعةقبائلطردتعندما
عقيلباستطاعةيعدالشامية، لممنواسعةمساحةحتلواافبقطعانهموجاؤوا – األصلى
عتمادًااو. الطريقأمنلضمانالبدومعوديةإتفاقاتهؤالءرتبولذلك. القوافلحماية
لهاأسبابوهى – واألخوةللوعدالصحراءأبناءجانبمنالتقليدىاإلحترامعلى

إتاوةمقابلهجومأىضدوأمنوهمالطريقفىالمرورحريةمنهمإشتروا – وجاهتها
يعد، واألخيررحلتهمفىقبيلةكلمن) رفيق (، وصحبهمجملحملكلعلىصغيرة

France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on: إنظر839
Caravans," 1 October 1866 (Baghdad), vol. 12, 1856 – 1867.
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هؤالءكلبينوتم. كأصدقاءجاءتالقوافلأنواضحًااألمريجعلأنمهمتهضامنًا
.الخاصةمسؤوليتهموعلىتمامًاخاصأساسعلىعليهواإلتفاقشئكلترتيبالفرقاء
أنفىاألكيدةرغبتهارغمقط، ألنهاالتركيةالسلطاتتتدخللموجاهتهالهاوألسباب
،السلطانبالدمنكبيرةوالياتثالثثراءبهايرتبطالتىالتجاريةللقوافلاألمانيتوافر

التىالحرةالمزهوةالقبائلمنأطرافهأحديعدأمرفىالتدخلعدمالحكمةمنأنهرأت
متناولعنبعيدةدائمًاوستظلزالتوماكانتالقبائلتلكالواسعة، ألنالشاميةتسكن

.اإلسمهذايحمللموإنحقيقىباستقالليدها، وتتمتع

لعاداتووفقًامقيدةفترةبعدالرفيقمهمةبممارسةأنفسهماألشخاصقيامحقيقةعنونتج
المركز،هذاشغلحقعلىالقبائلمنبعينهاعائالتبحصولتقضىالتىالصحراء

إسمجميعًاالحقوقتلكوأخذت. اإلرثطريقعنتقسيمهحتىأوتوريثهيمكنحقوهو
الذينوأولئكبالرفيققبلمنيعرفونكانواالذينأولئكأصبحالحينذلكاألخوة"، ومنذ"

.باألخوانيعرفونبعضهاأواألخوةحقوقكلفىشاركوا

األخوةالكبرى، وهىسورياصحراءفىاألخوةتكونت– الوزيرسيدى – ثمومن
توجدوال. الفارسىوالخليجالمتوسطالبحربينيسكنونمنعندجيدًاالمعروفةالشامية
باإلتفاقالماضىفىيتمكانشئاإلرتباط، فكلمنالنوعهذاعليهايقوممكتوبةوثيقة

.الصحراءفىمقدسةالتقاليدالتقاليد، ولكنإلىيستنداآلنحتىشئ، وكلالشفهى

فىاإلخالصطريقعنأنهممن) العقيل (تحققوا، لقدالقوافلإلىنعوداآلندعنا
)جملحملكلمقابلعليهالمتفقالصغيرالمبلغبدفع (األخواننحوبإلتزاماتهماإلحتفاظ

األخوانتوقففشيئًا، وشيئًاحمايتهمتحتوقتأىفىالصحراءعبوريستطيعونفإنهم
القوافلمرافقةعن – األقوياءالشاميةشيوخمناليوممنهمالكثيرأصبحالذين– 

القبائلتعريفمهمتهمبرجالالضرورةعندالقوافلمدواذلكمن، وبدًالبأنفسهم
.الرفيقمهام، واستعادةبالقوافل

عندمامرٍضبشكلتجرىكانتاألمورأنأيقنت، وقداألحوالبهجرتماذلككان
يبعدواأن – قبلمنذكرتمانحوعلىكمرافقيناستأجرواالذين – العقيلاستطاع
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أنفسهموجدواثم، ومنللقوافلوقادةكجمالةمحلهميحلوا، وأناللهوعبدزبيرجماعة
.األمرفىماأسوأ، وهوالقبائلأخوانمواجهةفى

الحكومةجانبمن، سواءأشرافأوضابطأىجماحهميكبحأن، دونالعقيلظنفقد
النقلتكاليفلتغطيةالمالمنمبلغًابضائعهممعإعطائهمعلىدرجواالذينالتجارأو

،بدهائهمالصحراءبدويخدعواأنباستطاعتهمأن، ظنوالألخوانالمستحقةواإلتاوات
تركإلىأدتالتىالكوارثإلىآخرإلىحينمنللثقةوفقدانهمبالوعدحنثهمفأدى

.وحلبدمشققوافلجانبمنالشاميةطريق

سالمةتضمناآلراء، أنبإجماعباستطاعتهازال، ومااستطاعتوحدهااألخوةولكن
الوالتىإختراقهانظاميةقواتأىتستطيعالالتىالصحراءعبروالمسافرينالقوافل
بسببتخدمهمتعدلمأنهاكيفيبينسلطانها، وهذاتفرضأنفيهاالحكومةتستطيع
...العقيلأخطاء

ثم. إليهممستحقاتهمبدفعالعقيلفشلمعالقبائلقيامكيفيةوصففىالتقريرويمضى]
عاموفى. أخرىقافلةاألسبعةسلبت1858قافلة، وفىبنهب1856عامالفدعانقام

الحينذلكمنذ – العقيلزالالتجار، وماضيقأثارتمامًا، مماكبيرةقافلةإختفت، 1859
.الصدعرأبيحاولون– 

 -بيروتلطريقالعثمانيةالشركةيمثلالذى، برتيوسدىليونالكونتحاولوقد
.[الصحراءعبر) نقل (خدمةإقامةحوليتفاوضأن840دمشق

1904عامدجلةفىالحكوميةالبواخر - 3
841

تلقىقد – العثمانيةعمانشركةمدير – بكيعقوبالقبطانأنعلمًاأحيطكمأنيشرفنى
التىوالممتلكاتالنهريةالبواخرشترتاقدالسنيةالدائرةأنتخطرهإستانبولمنبرقية

.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر840
841 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Crow to O'Conor, 20 January 1904,"
(FO 78/5461).
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للبواخرالمعينالجديدالمديراسكلأفندىساسونيضعبأنالشركة، وتأمرههذهتخص
.موضعهفىالسنية

تفريغتمالتىالسنيةبالدائرةالخاصةبرجاتواألربعالباخرتينبناءسريعًاويتقدم
وتستكملالرصيفإلىاألولىالسفينةإنزالقليلبعديتموسوف. الصيففىأجزائها

إحدىأن، كمامارس / آذارأوائلفىللتجربةجاهزةتكونأنالمتوقعالنهر، ومنفى
.للعملجاهزةأيضًاأصبحتالبرجات

أقدامستوالعمققدمًا33والعرضأقدام210الجديدتينالباخرتينمنكلطولويبلغ
250وطنًا230حمولتهابكاملتكونعندماغاطسهايكون، وسوفبوصاتوست

.بوصاتوستأقدامراكبًا، أربع

علىوكشافاتكهربائيةبأنهارالجيد، وزودتامارتنسيمنصلبمنصنعتاوقد
غالياتفيهاأنالنهرية، كماالمالحةفىكبيرةميزةتعطيهماسوفاألمامىالصارى
.بخارية

مركزفىزدواجاالمتداخلة، ذاتالقطريةالمحركاتمنبمجموعتينمجهزةباخرةوكل
تشغيلبدايةترتيبيتمبينهما، وبذلكاإلتصاليقطعأنيمكناإلدارة، حتىعمود

140ضغطقوةتتحمالنغاليتانباخرةولكل. اآلخرالمحركبهيلحقثماألولالمحرك

للشوط،بوصة45وبوصة38وبوصة19قوةوالسلندراتالمربعة، البوصةعلىرطًال
.األفقىالنصلذىالطرازمنوالعجالت

فيهماالفحممستودعالساعة، وسعةفىعقدة12هىالباخرتينلهاتينالقصوىوالسرعة
سوفأنهماقدرالساعة، وقدفىعقدعشرسرعتهمامتوسطيكونوسوف. طنًا45

.األقلعلىساعة24بغدادإلىالرحلةزمنينقصان

أقدامخمسقدمًا، وعمقها25وعرضهاقدمًا180الواحدة، فطولاألربعالبرجاتأما
، وحمولتهابوصاتوستأقدامثالثالكاملالتحميلحالةفى، وغاطسهابوصاتوست
.طنًا265
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األولىالدرجةبواخرمنالجديدتينالباخرتينأنالسابقةالمواصفاتمنيتضحوسوف
صفحةعلىأخوانلنتسنالسادةيملكهشئأىعلىتتفوقانالمقاييسالحديثة، وبكل

حمولةطاقةضعفتبلغحمولتهماوطاقة. السرعةفىاألخيرعلىتتفوقانفهما. النهر
طنًا250بينمامقابلطنًا495معًاتحمالنسوفوالبرجةالباخرةألنلنتسنسفن

بإضاءةمزودتانذلكعلىزيادةأنهماكما". الخليفة"و" المجيدية "حمولةطن300و
الوحاليًا. للنهرالمتعرجةالمالحةفىعظيمةميزةتعطيهماسوفوبكشافاتكهربائية

.القمريسطععندماإالليًاللنتسنبواخرتبحر

بواخرأربعلديهاالتىالعثمانيةعمانشركةمعالسنيةالبواخرندماجاأنالواضحومن
منمعطلةاألخيرةأنمنالرغموبغدادى، على، والرصافة، ، والفراتالموصلهى

علىيكون، وسوفلنتسنشركةضدتحاداأخطرقيامإلىيؤدىالعملية، سوفالناحية
بواخرستتشغيلالسنيةوتستطيع. النهرصفحةعلىبقائهاأجلمنتكافحأناألخيرة

أسبوعيًامرةالحمولةطاقةلتدعيمبرجةاستخدامفىاألخير، وحقلنتسنباخرتىمقابل
قادرةالسنيةتكونسوفثمومن. وقتأىفىتساؤلموضعيصبحواضحًا، وقدليس
ضيقضوءفىمهمأمروهو. بباخرتيناألسبوعيةلنتسنباخرةرحلةتسبقأنعلى
الصغرمنيبلغالذىبغدادفىتمامًاالجمركرصيفمالءمةوعدماستكمالهاوعدمالقناة
تأخرًالنتسنباخرةتحققأنالمحتملومن. واحدوقتفىسفينتينبرسويسمحالحدًا

.ضروريةمعاناةحركتهاترتيباتتعانىوأنخطيرًا

.بغدادإلىالبصرةمنالنولونأسعارفىملحوظًاإنخفاضًانتوقع، قدنفسهالوقتوفى
البصرةمنالحاليةالنولون، وكلفةالعثمانىعمانخطعلىللطنشلنًا35اآلنوالنولون

، ولكنللطنشلنًا15إلىهبطتالماضىالعامفىالفتراتإحدىشلنًا، وفى35لندنإلى
يدخلأنيوشكالذىالجديدوالعنصر. األسعارلرفعمعًاإتحدترئيسيةشركاتثالث

.عامًانفعًاريبباليحققسوفالنهرىالنقلمجالفىالمنافسةغمار
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1905عامللمالحةودجلةالفراتقابلية - 4
842

ثالثةتويدىالكولونيل، حدد1887عامالتركيةالعرببالدفىرحلتهعنتقريرفى... 
:الفراتفىالمالحةدونتحولأسباب

روافدإاللهليس – دجلةعكسعلى – أنهبحقيقةمجراهطولعلىالنهريتأثر: أوًال
منميل800طولعلىإضافيةمياهفيهتصبأرمينيا، الجبالمنيخرجأنقليلة، فبعد

مجرييناليسرى، ومنضفتهعلىوالخابورالبتخمنفقطتأتيهالتىتلكإالمجراه
.اليمنىضفتهعلىصغيرين

بالعنايةتحظىالالتىالمنخفضةضفافه، فإنالعراقالطميىالرصيديدخلوعندما: ثانيًا
مساحاتتقعحيثالغربىأواأليمنالجانبعلىوالفيضانمجراهتركإلىدائمًاتتجه

فىتمامًانفسهالنهريفقداألحيانبعضوفى. العادىمستواهتحتاألراضىمنواسعة
الحلةعندياردة200إلىهيتعندياردة350منتساعها، ويتناقصجالدينمستنقعات

ترعةرأسعلىالمسيبجنوبقليًالالنهرجنوبًا، ويتشعبميًال185بعدعلىتقعالتى
القناةللمالحة، وهذهصالحًاالحلةبفرعاإلحتفاظعنالحكومةالحديثة، وتعجزالهندية
.الغيضموسمفىتجف

النهر،منسوبعلىيؤثرضفافهعلىالشائعةالرىطرقتسببهالذىوالعائق: ثالثًا
رفعبغرضمجراهتعترضالمناطقبعضفىتمتدالتىالمتينالبناءذاتالسدودفإقامة

.للمالحةكبيرًاعائقًايمثل، إنماالمياهمنسوب

فىويبدأالجليدذوبانعنينتجللنهرالدائمالفيضانأنأيضًاتويدىالكولونيلويقرر
ويظل. لهرتفاعاأقصىالنهرمجرىيبلغعندمامايو / أيارفى، ويتزايدمارس / آذار
منلهنخفاضاأدنىيوميًا، ويبلغيتناقصثمأربعينأويومًاثالثينمدةمرتفعًاالنهر

األولكانونحتىيتزايدأكتوبر، ثم / األولتشرينمنتصفإلىسبتمبر / أيلولمنتصف
يخضعانالبالدوطبيعةالنهرومجرى. لهضابطًاوالمساقطالبرديضعوعندئذديسمبر/ 

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office , "Crow to O'Conor, 13 October: إنظر842
1905," (FO 195/2188 .(
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اليمنىالضفة، فإنالترعشبكةرأسعلىوالفلوجةهيتبينمستمرة، ففيمالتقلبات
علىيعتمدشئكلفإن) جنوبًا (ذلكأسفلكبير، ولكنتغيرحدوثيمكنوالمرتفعة
مجراهالفراتيشقفعندما. صناعيًاالنهرمجرىجسورتدعيمإلىتصرفالتىالعناية

، ويظلبالمياهتغمربغدادغربالواقعةالبالدالسقالوية، فإنقناةويمألالفاوجةعند
عندالجسورعلىالحفاظالهندية، ويحتاجقناةرأسعلىالمسيبقربأكبرفيضانهناك
مساحاتأمامالفرصةإتاحةالغرضيكونأنويجب. فائقةعنايةإلىالتشعبنقطة

،النجفأسفلخزعلعربأراضىرىليمكنتجفحتىغربًاالواقعةالمياهمنكافية
للمالحةصالحًايجعلهالذىللنهرالرئيسىبالمنسوبالحلةمجرىيحتفظأنيجببينما

الهندية،رأسعلىالواقعةالقناطرتجرفأنآخرإلىحينمنيحدثولكن. البحرحتى
.ضحًالالحلةمجرىيصبح، عندئذتصريفقناةفتحويتم

مياهرتفاعاإلىترجعالبصرةغربتقعالتىالصحراءعلىالفيضاناتأنعلمتوقد
،هائلالمياهوفقدان. العامهذاالعادةبهجرتعمامدىوأطولأقسىتعدالتى، الفرات

.الجليدوزيادةالشتاءقسوةإلىيرجعذلكولعل. المعتادمنأوسعتغطيهالذىوالسطح
"البلم "أوالشراعيةالقوارببالزبيرالوحيدةاإلتصالوسيلةتكونالظروفتلكمثلوفى

جنيهألف70نحوبالفعلأنفقواقداألتراكأنعلمتوقد. القليلالغاطسذاتالمحلية
.بالغرضيفىالالعملأنيبدوولكنالهنديةقناطرعلىتركى

محاجرتوجدوكذلكوالنفطوالكبريتالقاريتوافر، حيثهيتعنددلتاهالفراتويدخل
أسفلميًال80بعدعلىالفلوجةبالفخار، وتقعالخاصوالصلصالالجيدالجيرىللحجر
خمسةبعدعلىالفلوجة، وتبدأفوقأميال5¾بعدعلىالسقالويةقناة، وتنتهىهيت

.ميًال45طولهمتعرجمجرىذاتبغداد، وهىأسفلأميال

،الفارسىللخليجالجغرافىالدليلمنمأخوذةوالمعلومات) محذوف (التالىوالمخطط
.النهرفىيؤثرالحالىالترعنظامأنكيف، يوضحاآلنالطبعتحتوهو

،األيمنالجانبعلىالمسيبأسفلميلينبعدعلىالفراتمنالحسينيةترعةتخرج
ويتشعب. العتيقشطبإسمللنهرسابقةثنيةتقعاليسارمنمباشرةالنقطةهذهوتحت
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الشرقوإلىالهنديةترعةالغربالحسينية، وإلىترعةأسفلأميالثالثةبعدعلىالنهر
مرةليصبالعتيقشطيعودالتشعبنقطةأسفلمنميلنحوبعدالحلة، وعلىشط

مترًا230طولهسدأوقناطرالهنديةترعةويعترض. اليسارمنالحلةشطفىأخرى
يوجدالحيثمترًا20عرضهاوسطهفىفتحةالترعة، لهفمأسفلقصيرةمسافةعلى
الحلة، فشطالفراتمنالمياهكلعمليًاتنقلالهنديةوترعة. الدعاماتفوقمبنىحائط

وشطالفراتبينتقعالتىاألراضىتمامًا، ومعظمجافالعتيقوشطالجفافمنيقترب
أسفلميًال35بعدعلىالنهرمنارةغالدترعةوتخرج. السنيةالدائرةتخصالعتيق
أخرىمرةيعودالهنديةترعةتسحبهاالتىالمياهمنالمتبقىوالجزء. اليسارإلىالحلة
فىوتصبالنجفبحرمنالعطشان"، تبدأ "تسمىقناةبواسطةالسماوةقربالفراتإلى

الحلة،شطيجفالصيففىالشهرونصفشهرينوطوال. اليمنىالضفةمنالنهر
حتىضحًالمجراهيصبحالحلةوقرب. الفراتمياهمن35/1الشتاءفىيحملإنهويقال
لخطرتتعرضالحلةحولالتموربساتينإن، ويقالالقديممنسوبهفوققدمًا12نحو

منموجودًاالفراتيعدوالسماوة، الالهنديةترعةرأسوبين. المياهنقصمنجسيم
اليومالحقيقى، والفراتالمرتفعالفيضانموسمعدافيماالمياهتفرقنتيجةالعمليةالناحية

.الهنديةترعةهو

القرنةمنالراهنة، للمالحة، بحالتهالفرات، يصلحولكوكسوليامالسيريذكرهلماووفقًا
واحدمتربعمقالغاطسذاتبالقواربالقناطرحتىالهنديةترعةوأعلىالسماوةإلى

العامطوالوالفلوجةالمسيببعدالهنديةقناطرمنمفتوحةوالمالحة. السنةطوال
.المتروربعمترًاغاطسهايبلغالتىالمحليةللقوارب

سدقرببغدادشمالميلمائةمنيقربمانحوبعدعلىبلدعنددلتاهدجلةويدخل
دمارويرجع. السدهذافوقمنمياههماودجيلةالنهروانترعتا، وتستمدالقديمأوبس
110بغداد، مسافةإلىبلدومن. السدودوتحطيملمجراهدجلةتغييرإلىالقديمالرىنظام

بغدادومن. الشراعيةللقوارببالنسبةمستحيلةالمالحةالقويةالتيارات، تجعلكيلومترات
بينفيمانفسهالشئكيلومترًا، يحدث740، مسافةوالفراتدجلةيلتقىحيثالقرنةإلى
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أسفلكيلومتر100بعدعلىيقعالذىالعائقإلىكيلومترًا، ثم60والبصرة، مسافةالقرنة
.بغدادعنداليومفىأمتارأربعةيرتفعالنهرأنالمعروفومن. الفاو

متر400ومتر300بينماالنهركيلومترًا، يتسع340، مسافةالكوتإلىبغدادومن
ويؤدى. المنخفضةالمياهمستوىمنأمتار، أقل5.75مجراهعمقعرضًا، ويكون

التىالمناطقعدافيماالماءمنسنتيمترًا25بـالبالدغمرإلىأمتارستةإرتفاعهفيضان
وشرشوالسيافيةباكوسليمانوكسيبةالرقادزرافمتداداتاكانتوقد. السدودتحميها

المياهكانتحولهماوماوالمهدىالرقادزرافففى. 1904عامسيئةحالفىوالمهدى
تخرجالكوتوعند. فيهاالمروروالبرجاتالبواخرعلىيصعبضيقةمجاٍرفىتجرى
بينوفيما. الفراتإلىالجنوبصوبوتجرى. للنهراليمنىالضفةمنالحىترعة

.200إلىمتر300منالنهرعرضكيلومترًا، يتناقص260مسافةوالعمارةالكوت
نحوالنهرعمقيبلغالكوتوعند. عباسوالسيدالعمدجباستثناءجيدةواإلمتدادات

والجنوبًاالمجرىنحدارامعويتناقص. منخفضالماءمنسوبحيثأمتارخمسة
مستودعأوالجمركمواجهةفىسواءالكوتعندالضفةمنتقتربأنالبواخرتستطيع

وعند. المجرىمنالبعيدالجانبعلىمراسيهاتلقىأنالماء، وعليهالضحالةلنتسنفحم
آخر، وعندإلىحينمنيقعوالفيضانالمترونصفمترينالنهرعمقيبلغغربىعلى
علىوبين. المتروربعمتراالعمارةوعند.المتروربعمترًاالعمقيبلغشرقىعلى

بينالواقعةالمستنقعاتإلىالطافيةدجلةمياهالقنواتمنالعديدوالعمارة، تحملغربى
ترعةتأخذالشرقإلىالعمارةوقرب. للنهراليمنىالضفةعلىالحىوترعةدجلة

تساعهاايبلغالترعةوهذه. ذلكعلىيزيدماأوالمياهكميةنصفالحيضأوالجهالة
المستنقعاتعلىتنساححيثالشرقإلىميًال15نحووتمتدفمهاعندياردةمائةنحو

عميقة،مياههولكنالرياحوتنشطالنهريضيقصالحقلعةإلىالعمارةومن. وتتالشى
.مياههمنكبيرةكمياتتصرفالتىالقنواتمنوالعديدومساربكبيرةتصدعاتوفيه
ألغراضشقتالتىالعديدةالصغيرةالقنواتتعملحيثصالحقلعةعنداألهواروتبدأ
القناة، بينماخمسينأومترًاأربعينإلىالنهرتساعاوإنقاصالمياهحجمتقليلعلىالرى

القرنةإلىعزراقبرمنالقرنة، ولكنإلىاألهواروتمتد. ذلكمنعرضًاأقلالمالحية
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تساعهااألهوار، ويزيدمنإليهالمياهرتداداإلىذلك، ويرجعوأعمقأوسعالنهريصبح
مترينالنهرمجرىعمقيبلغالقرنةوعند. 4وأمتار3بينماإلىوعمقهمترًا125إلى

والبصرة،بغدادبينالنهرعبرعائمةجسورثالثةوهناك. ضحلمياهونصفًا، منسوب
سالمةعلىخطرمصدروالعمارة، واألخيرانوالكوتجرارةفىالتحديدوجهوعلى

منحنىحولفيقعالعمارةجسر، أماكاٍفتساعابيفتحالالكوتعندالمالحة، فالجسر
إذامماالتحققالمدينة، يصعبأضواء، وبسببمنهتقتربعندماإالالسفينةتراهوال

.مغلقًاأومفتوحًاكان

مترمنغاطسهايبلغالتىوللقواربالبخاريةللمالحةدجلةنهرالراهنة، يصلحوبحالته
الكوميتبينهامنباخرةعشرةإحدىوتستخدمه. العامطوالالمتروربعمترإلى

المراكبمنوالكثيروالحميديةلنتسن، وبواخرألوسالتركىالحربىوالزورق
والمنحنياتالضيقالممرعبرالباخرةلقيادةفائقةمهارةيتطلباألمرالشراعية، ولكن

كانت1904نوفمبر / الثانىتشرينوفى – عزراوقبرصالحقلعةبينتكثرالتى
أىإلىيرجعالالتحسنوهذا. سنواتبضعمنذعليهكانتمماأفضلدجلةفىاألحوال

، وقدأفضلومعابرقنواتوجودإلىيرجع، وإنماالصيفخاللالمياههبوطفىنقص
التىالسيئة، اإلمتداداتفىالرمليةوالجسورالجزرمنالعديدتكوينبواسطةقامت

.وأعمقأحسنبشكلالضيقةالقناةإلىالمياهدفعت

يستطيعكيفعنجيدةلدراسةموضوعًادجلةنهرتويدى، يقدمالكولونيلالحظوكما
.المعطاءالسخىدوريلعبأنلهيتاحعندمانفسهمعيتواءمأنواسعنهر

1902بغداد، عامحديدسككعنألمانيةنظروجهات - 5
843

:رئيسيةأقسمثالثةإلىالنشرةقصيرة، تنقسممقدمةبعد

السياسيةاإلعتبارات.
843 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, Inclosure in no. 66. Summary of a
Pamphlet by Paul Rohrbach Respecting the Baghdad Railway, dated January 18, 1902 (FO
424/205).
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للمشروعاالقتصادىاألساس.
بغدادحديدسككتقطعهاالتىوالمناطقالمسار.

السياسيةاإلعتبارات - أ
...

للمشروعاالقتصادىاألساس - ب
للكيلومترليرةآالفعشرةمنيقرببمتوسطالحديديةالسككإنشاءكلفةحسابتم

ولتحقيق. الشرقبهايختصوالتىتجنبهايمكنالالتى" المصروفات "ذلكفىبماالواحد
اإلعتماديمكنالالواحد، بينماللكيلومترليرة600يضافأنيجبالكلفةهذهعلىفوائد
الحكومةتقدمأنيجبذلكوعلى. األمربدايةفىليرة200عناإليراداتتزيدأنعلى

أنتستطيعكيلومترى، ولكنهاكضمانسنويًااألقلعلىليرةألف600البدايةفىالتركية
، سوفكلوعلى. القيمةمنبالمائة15إلىالجمركيةالرسومرفعتلوبسهولةذلكتفعل

فىزيادةتتبعهسوففإنهالحديديةالسككفتتاحاوعند. الزمنبمرورذلكيتحسن
الذىالبلديستعيدعندمافقطمردودًاالحديديةالسككتحققوسوف. معًاوالدخلالسكان
االقتصاديةاآلثارتحققأنوبمجرد. القديمةاألزمنةفىشهدهالذىزدهارهاالخطيخترقه
والعراقالجزيرةوأرضسورياوشمالاألناضول، فإنالكاملتطورهاالحديديةللسكك
كلهاروسياتصدرهماالكثرةمنغلتبغاللتصديرعلىمعًاقادرةتصبحسوف
.اليوم

بالدغربشمالكان، فقدالقطنزراعةفىكبيرةزيادةالمتوقعةالتطوراتبينومن
زراعةمراكزأهممنسوريامنلهاالمجاورةوالمناطق) الجزيرةأرض (الرافدين

، والقبلمنعليهكانامانحوعلىوالتربةالمناخزالوما. القديمةالعصورفىالقطن
أىدونشكباليحوالنسببان، وهماوالمواصالتاألمنتوافرعدمإالاآلنذلكيمنع

بواسطةاألجنبىالمالرأسمنبمبادرةالزراعةإحياءيتمأنويجب. كانتزراعة



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة453

التركية،الحكومةمناألراضىمنواسعةمساحاتتستأجرقدالتىالزراعيةالشركات
العملباستخداممباشرةزراعتهاأوالمزارعينصغارإلىوتأجيرهابتقسيمهاإمالتقوم

منالقطنعلىاأللمانىالطلبمنكبيرجانبتلبيةفىألمانىمشروعنجحوإذا. المحلى
سوقًانفسهالوقتفىأقامقديكونأمريكا، فإنهمناستيرادهمنبدًالالجزيرةأرض

لبضائعهاتفضيليةبمعاملةالمطالبةفىالحقأللمانيايكوناأللمانية، وسوفللمصنوعات
.أموالهابرؤوسوطورتهافتحتهابالدفى

بغداد، وهىحديدسككتقطعهاالتىالمناطقفىللثروةآخرمصدرًاتمثلالنفطومنابع
الصحراءإلىودجلةالفراتعبراإليرانيةالمرتفعاتسفوحمنواسعةمنطقةفىتمتد

علىدجلة، وهيتنهرعلىوتكريتكركوكمدنالحزامهذافىالعربية، وتدخل
فىكركوكفىالنفطلمنابعالمجاورةالمناطقفىالطبيعىالغازتسربويفوق. الفرات
.منهاالنفطاستخراجيبدأأنقبلباكومنطقةفىلوحظتالتىنفسهاالظاهرةحجمه
علىالحصولفىينجحونقداألجانبالمضاربينأنمنهيخشىالذىالوحيدوالشئ
بالغةالنفطومسألة. إنتاجهحتكاراعلىألمانياتحصلأنقبلالعراقنفطاستغاللحقوق

الحديدى، والحقلالخطمسارعلىالفحموجودعلىقليلةشواهدإالتتوافرالاألهمية، إذ
طوروسممراتغرب، شمالالرجلىالمجاورةالمنطقةفىهوبذلكيبشرالذىالوحيد

.السيليزية

منالمستقبلفىتكمنسوفوبابلالرافدينلبالدالعظمىالثروة، فإنحالأىوعلى
الصدد،هذافىمتميزتانمنطقتانوهناك. الماضىفىحالهاكان، كماالغاللإنتاج

.الرىإلىتحتاججنوبيةالزراعة، ومنطقةحاجةاألمطارسقوطفيهايكفىشماليةمنطقة
بخطوطحمراء، والثانيةرأسيةبخطوطاألولىميزتبالنشرةالملحقةالخريطةوعلى(

فىيتغيرلمشيئًاأنالفحوصكلأثبتتالقديمة، وقدالعصورفىكذلكوكانت). أفقية
.البالدلهذهالسابقالرخاءاستعادةيعوققدممااأليامتلكمنذالخارجيةالطبيعيةاألحوال

، حيثكذلكبالضرورةليس، فهواآلنصحراءالمطيراإلقليممنكبيراقسمًاأنورغم
أحوالظلوفى. خيولهمإلطعامالشعيرمنمحدودمحصولبزراعةالبدوالعربيقوم

.أخرىمرةكلهاالمنطقةزراعةمستقرة، يمكن
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مبشرة، فاألمطارنفسهالوقتفىتروى، ولكنهاالتىالمنطقةفىصعوبةأكثرواألحوال
 –كلهاالسوادمنطقةتحتاجثم، ومنكركوكرتفاعانحوعندالزراعةبحاجةتفىال

قدالمساحةهذهثلثىمنأكثر، فإنكلوعلى. الرىإلى – األنهاررواسبكونتهاالتى
عمًالفقطيتطلبمعهااألمرأصبححالإلىنحدرا، وعاماأللفعنيزيدلماأهمل
جزءإالاآلنيزرعالالباقىالثلثومن. ضررمنلحقهاماإلزالةومكلفًامتسعًا

األولىوالمنطقة. الرىأعمالفىهنااألوروبىالمالرأساستخداميمكنمحدود، ولكن
الحديدى، تتضمنالخطإنشاءمنكاملجيلبعداستصالحهاإلىالسعىيتمقدالتى

العمارة، وعلىكوتأسفلاإليرانيةالمرتفعاتوسفوحدجلةبينالمستنقعاتمناطق
بابلجنوبالنهرينبينالواقعةالبالدكلالبصرة، كذلكإلىبابلمنالفراتضفتى

:هىبهاالبدءيمكنالتىوالمناطق. العربشطضفتىعلىالواسعةواألهوار

سامراء، ومنالفراتعلىالكوفةخرائبإلىالفلوجةمنالنهرينبينالواقعةاألرض
.دجلةعلىالعمارةكوتإلى

.بغدادإلىتكريتمنلدجلةاليسرىالضفةعلىالواقعةاألرض1.

.والدجالةالنهروانقناةحيثالقديمةالرىمنطقة2.

منكلفتهاتبلغالرى، قدترعمنكيلومتر700نحوإلىالثالثالمناطقوتحتاج
الشكإلىتدعوالتىاألسبابمنالقليلوهناك. تركيةليرة1.500.000إلى1.250.000

سكانأنمعرفةمنذلكتبينويمكن. مربحًاعائدًاتغلسوفالرىأعمالأنفى
مليوناآلنهمنسمة، بينماماليينستةكانوام800عامنحوالرشيدهارونزمنالعراق
إلىدفعتالتىاألراضىضريبةمقدارتحددسجالتهناكأنكما. فقطالمليونونصف

منالعراقإنتاجأننتبينأننستطيعومنها. السادسالقرنفىريال) كذا (كسرىالملك
بينماإلطعاميكفىالقدر، وهذاطنماليينعشرةعندئٍذتجاوزقديكونأنالبدالغالل

ثلثىأخرى، فإنمرةالرقمهذاتحقيقالممكنمنكان، فإذا30إلىنسمةمليون25
المستوىإلىالسكانبزيادةيسمحللتصدير، وحتىمتاحًا، يصبحاألقل، علىالمحصول

علىتحصلأنتستطيعبيدها، فإنهاكلهاالمسألةأجنبيةرىشركةأخذتوإذا. السابق
هامشلهاويبقىللحكومةالعشر، وتدفعربعهأوالمحصولخمسبمقدارعينًامستحقاتها
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الحديديةالخطوطتخدمهاالتىالمناطقوفى. المالرأساستثمارعائدلسداديكفى
زيادةالعشور، وحققتبالفعلكبيرةدفعةالزراعة، أعطيتاألناضولفىالحالية

.844ملحوظة

فيهاتتمسوفالتىالمناطقفىتحدثالتىوالتطوراتبغدادحديدسككمنوكل
األلمانىغيرالمالرأساستبعادالممكنأوالحكمةمن، ليسواسعنطاقعلىإنجازات

األلمانيةللصناعةحتكاراميدانخلقمسألةهناكتكونالثمومن. فيهاالمشاركةعن
سياسيةأسبابإلىذلكيعودالتركية، والاإلمبراطوريةمنجزءأىفىاأللمانىوالنفوذ
.أيضًااقتصاديةأسبابوإلى، بلفحسب

تجتازهاسوفالتىوالمناطقبغدادحديدسككمسار - جـ
كيلومتر2500نحويبلغسوفالكويتإلىباشاحيدرمنللخطاإلجمالىالطولإن
:مميزةأقسامخمسةينقسمأنالطبيعىميًال)، ومن1.550(

.السيليزيةطوروسسفحإلىالبوسفورمن1.

.الفراتأعالىإلىطوروسمن2.

.تكريتأسفلبابلسهلبدايةإلىالفراتمن3.

.العربشطعلىالبصرةإلىاألخيرةالنقطةمن4.

.الكويتإلىالبصرةمن5.

لهالمخططهوقونيهطريقالفراتإلىالمساريكن، لماألولبالقسميتعلقماوفى
العنهالنظرصرفبكر، وديارخيربوت، سيواسطريقللخطاألولفالمشروع. أصًال
هندسيةصعوباتكيلومتر، وتعترضه200بمسافةأطولأنه، بلفحسبسياسيةلدوافع
الكبيرة،اإلستراتيجيةلمزاياهالشمالىالمسارتفضلكانتالتركيةالحكومةولعل. كبيرة
.قيمةأكبريكونقدالكيلومترىللضمانتخصيصهيجبالذىالمبلغولكن

بضعةطولهنفقشقتطلببعيد، وربماحدإلىاألقسامأصعبالثانىوالقسم
يقتربأالعلىالحزمبالغةبصورةالسلطانإصرارالفضوليثيرومما. كيلومترات

844 Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, p. 193.
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خشيةيومنصفمسيرةمنأقليعادلماإلىمكانأىفىالساحلمنالحديدىالخط
عبربالمرورمطالبتهاعلىالشركةأصرت، فقدكلوعلى. البحرمنللهجومتعرضه
.مرسينميناءإلىإنكليزىحديدىخطهناكمنيؤدىحيثأضنه

هنالكليسوراءهافما) الفراتعلىبيراجكمنقليًالالجنوبإلى (جرابلسومن
عبرالخطمرورإلىاألمربدايةفىمتجهةالنيةوكانت. بالذاتأخرىفنيةصعوبات

إلىالصحراءعبرنصيبينبطريقمباشرةيسيرأنبعدفيماتقررأورفة، ولكن
القوليمكن، ولكنالنفقاتتوافرهوالتغييرلهذااألساسىالسببأنريبوال. الموصل

، ومناآلنصحراءهوالذىالبالدوسطعبرالخطيسيرأناألفضلمنإنهأيضًا
الالبصرةإلىجرابلسمنالخططولفعلى. استزراعهاإلىالخطيؤدىأنالمأمول

توجدما، والنوعمنبمستقبليبشرالأوتخصيبهيمكنالواحدكيلومتريوجديكاد
محدود، والجسرتساعاذاتالمستنقعاتبينمساراتبضعةخالماهندسيةصعوبات
.األدنىالفراتفوقالكبير

يجبثمالحديدية، ومنالسككمتطلباتومرسينأضنهبينالوصلةتكفىأنيحتملوال
أنطاكية، ميناءعنديكونأنالممكنالمتوسط، ومنالبحرعلىآخرمخرجعنالبحث
صوبودجلةالفراتلحوضالطبيعىالتجارىالممرهوالعاصىووادى. القديمسلوقيا
تدخلتلوأنهريبرخاًء، والالبالدأكثرقديمًاسورياشمالمنالقسمذلك، وكانالغرب

المنطقةحذفالممكنمنالتركية، لكانالمصالحإشراكوحدها، دوناأللمانيةالمصالح
خطاستكمالضرورةإلىنيدعواسببان، هناككلوعلى. وقونيةكيليكيابين

:، همااألناضول

.الهندإلىالسريعالبريدالتركية، وطريقالعسكريةلمتطلباتا

الحميديةيدعلىالحالىالوقتفىمخربةالموصلوراءماإلىأورفةمنكلهاوالمنطقة
لهذهدائمةنهايةيضعسوفالحديدىالخط، ولكنومصطفىإبراهيم" لواءين "لـالتركية

.الصراعات
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التىالنقطةبغداد، تحديدحديدسككإلىبالنسبةالخاصةاألهميةذاتالمسائلومن
معالتفاوضيقتضىالفارسيةاألراضى، فدخولالفارسىالخليجعندإليهاستصل
يعترضالذىالعائقعلىتقعانوالبصرةالمحمرةأنذلكإلىأخرى، أضفحكومة

علىالكويتوتقدم. الكبيرةالمحيطاتبواخرإليهتصلأنيمكنالثم، ومنالعربشط
فإذا. بهاالخاصةمخططاتهملإلنكليزإنيقالومعروفًا، ولكنجيدًاميناًءالغربىالساحل
، فإنالبريطانىالنفوذمجالفىالتركية، وتدخلالسيادةمنحقًاستخرجالكويتكانت
.معًاوالتركيةاألوروبيةللمصالحعنيفةضربةيوجهسوفذلك

المصالحعلىحفاظًاالفارسىبالخليجبغدادحديدسككتتصلأالالمناسبمنولعل
بغدادعندالخطينتهىوعندما. أيضًاالتركيةالعسكريةوالمتطلباتاأللمانيةاالقتصادية

صادراتتجارةفىبنجاحوالكويتالبصرةمنافسةعلىقادرةالسوريةالموانئستصبح
منبدًالإسكندرونةخليجعلىجيدميناءقياماألسهلمن، وسيصبحووارداتهالعراق
سيطرةتحتالفارسىالخليجيظلأنالمحتمل، ومنالعربشطمدخلعندقيامه

تثيرقدمياههعلىألمانيةبحريةمحطة، ووجودقليلبعدأيضًاروسيابريطانيا، وربما
لهاأتيح، فإذاالكويتعلىاالستيالءمنبريطانيامنعبمكاناألهميةومن. دوليةغيرة
شرقوجنوبالهندإلىواألسرعأيضًااألقصرالثالثالطريقعلىتسيطر، سوفذلك

الروسأنذلكإلىأضف. هواهاوفقوفتحهإغالقهعلىقادرةتصبحآسيا، وسوف
 –شكدون – يردون، فسوفالكويتإنكلتراحتلتا، وإذافارسعبرببطءيتقدمون

القوتانهاتاندعمت، إذاحالأى، وعلىعباسبندرأوبوشهرحتاللابذلكعلى
الهند، فإنإلىالجديدالطريقخططولعلىالموانئكبيرة، وحصنتبأساطيلوجودهما

حديدخطأوجدهالذىالتجارةطريقتطورعلىتحققهأنألمانياتستطيعالذىالتأثير
مفتوحةهرمزمضايقمكفوًال، وظلتالخليجحيادكانلومماكثيرًاأقليصبحبغداد
.الدولجميعتجارةأمام
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1907عامالبريطانيةالنظرووجهاتالمصالح: بغدادحديدسكك - 6
845

كلمصالحجميععلىالتركيةالعرببالدفىالبريطانيةالتجاريةالمصالحوتتفوق... 
:كالتالىاألخرى، وبيانهااألوروبيةالبلدان

.البصرةميناءفىالبحرىالنقلمنبالمائة96أ.
غيرهاإلىأوبريطانياإلىمباشرةإماتنقلالتى، الصادراتتجارةمنجدًاكبيرقسمب.

.بريطانيةسفنعلىالبلدانمن
بريطانيةومنتجاتمصنعةبضائعمنأساسًا، وتتكونالوارداتمنبالمائة60نحوت.

.المستعمراتوهندسية، ومن
إلىالبريطانيةبالحمايةالمتمتعينالرعاياأوالبريطانيينللرعاياالسنوىالحجث.

الذين – أساسًاحجاجوهم – وأوروباالهندمنالمسافرينالشيعية، وعددالمزارات
.شخصًا11.535كان1905عامالالزاريتوعبرمروا

الخاصتينالباخرتينفى، يتمثلوالعكسالبصرةإلىبغدادمنالنهرىالنقلربعنحوج.
).اخوانلنتسنالسادةووكالؤها (للمالحةوالفراتدجلةبشركة

يعدالنهرية، وماالمالحةتعوقالتىالنهر، عوائقالراهنة، مثلالصعوباتضوءوفى
منلكلالبريطانيةالوارداتتجارةأنللنهر، أعتقدتركيًاحتكارًااالعمليةالناحيةمن

بغدادحديدسككمنتستفيدسوففارسإلىالعبوروتجارةالداخليةالتركيةالمدن
عادلةقواعدتأمينتمإذا، وذلكنشتركلمأوإنشائهفىشتركنااتوسعًا، سواءوتحقق
السككبشبكةهناكويتصلإستانبولمنيبدأالخطكان، لماولكن. التجارةللعبة

أوروبا،وشرقوسط، تجارةشكيفيد، دونسوفأوروبا، فإنهوشرقلوسطالحديدية
فىبمزايانانتمسكأننستطيعلكىنحتاجولذلك. الجهاتتلكفىالضرربناويلحق

البحرية،لتجارتناالمتاحةالتسهيالتزيادةالبرية، إلىالتجارةحركةمنافسةمواجهة
 –تفيدسوفبغدادحديدسككأن، أعتقدذلكتمفإذا. اآلنتعترضهاالتىالعوائقبإزالة

845 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Crow to Barclay, 8 January 1907,"
(FO 195/2242).



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة459

ووجود. تنميتهاعلىوتساعدالفارسىالخليجمنالقادمةالداخليةتجارتنا – ماحدإلى
يحدثالذىالتكدسإزالةإلىبلوغها، تؤدىالمحيطاتبواخرتستطيعنهائيةمحطة
الذىالعربشطفىالمالحةيعوقالذىالعائقالنهر، ويبرزمنسوبيهبطعندماسنويًا
جديدة، وسوفزراعيةمناطقتنميةعلىطبعًاالخطيعملوقد. تجارتنااآلنيخنق

على – واإلنكماشالتقلصمناآلنتعانىوالتى – بالنهرالمنقولةتجارتناتحصل
أولمنافسيناالتفضيليةالمعاملةلضغوطتتعرضلمالبالد، مارخاءعائدمننصيبها
والنقلالحديديةالسككبينالمنافسةتؤدىوسوف. كانشكلبأىسبيلهايعترض

، وهىوبالعكسبغدادإلىالبصرةمنالنولونأسعارتخفيض، إلىشكالنهرى، بال
اإلمتيازعقدمنالتاسعةالمادةبموجبتحتفظاأللمانيةالشركة، ألناآلنفيهامبالغ

تمامًاتتخلىأنبعيدًاحتماًالايبدوالخط، والإنشاءمدةخاللالنهرفىالمالحةبحقوق
الضرورية، وتقيمالمنشآتتقتنىأنبعدالمالحةخاللمنتحققهاالتىالمزاياعن

كماالنهرىالنقلعلىتمامًاتسيطرقدثموالبصرة، ومنبغدادفىوالمخازناألرصفة
المصالحأمامللتطورأملبارقةهناكتبدوالحالة، لنهذهوفى. البرىالنقلعلىتسيطر

.كلهاالمالحةربعتتجاوزالالتىالنهريةالمالحةفىالبريطانية

سيتغير، بلفحسبجديدةتجارةتنمولنأنحسابهمفىيضعوناأللمانأنريبوال
الوسيلةدورلعبعنالبريطانيةالسفنتتوقفأنالمتوقعفمن. الحاليةالتجارةمسار

.الهندإلىالركابحركةالحديدىالخطيستوعب، وأنوالشرقأوروبابينالرئيسية
،برلينمنأيامعشرةمسيرةعلىوربةأوالقصروأموالكويتالكاظميةتصبحفسوف
نهائيةمحطةالحديدية، وأىبالسككإستانبولمنأيامأربعةأواليومونصفأياموثالثة

.بومباىمنبالباخرةخمسةأوأيامأربعةمسيرةعلىتقعالنقطهذهمنواحدةفى
والعراقالصغرىآسياحديدسككعلىالبغدادحديدسككشركةسيطرةتمتدوسوف

الحديديةالخطوط، وشبكةالعرببالدوشمالسورياحديدسككوعلىوحدهما، بل
عتبارهاابشكدونيدهاإلىكليةتنتقلسوفحلبإلىاآلنوصلتالتىالسورية
التجارة، وأنمساريتغيرأنالمحتملغيرمنليسالمزاياهذهومع. األقوىالشركة
بعدتغمرها، سوفالفارسىوالخليجالجنوبمناآلنحتىبضائعهاتستمدالتىاألسواق
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تصبحسوفثمالتفضيلية، ومنالمعاملةتشجعهاالتىأوروباوشرقوسطبضائعحين
للمادةالصددوبهذا. بحرًاالمحمولةالبريطانيةالبضائعقتالعابلهايسمحموقعفى

بالخليجالخاصالقسمفتحترجئشرير، ألنهامغزىاإلمتيازمنوالعشرينالتاسعة
أعطيتالتىوالحقوق. بغدادإلىقونيةمنالرئيسىالخطوتشغيلفتحيتمحتىالفارسى
لالستغاللحتكارهااتأمينطبيعةلهااإلمتيازمناألخرىالموادبموجبللشركة

المصالحتبعدأنالمحتملغيرمنعبرها، وليسالخطيمرالتىللبالداالقتصادى
.التنميةهذهأرباحمناالستفادةفىاإلشتراكعنالبريطانية

، والتمور،الغاللمنتتكونالتىالمعنية، المناطقفىالتصديربتجارةيتعلقماوفى
وغيرها، الالجوزيةوالعفصة، ، والجلود، واألفيون، والصوفوالعرقسوس، والخيول

فىتزرعالتىفالغالل. الحديدىالخطبإقامةخطيرًاتأثرًاتتأثرسوفمصالحناأنأرى
للسككالمقترحالخطمنكبيربعدعلىتقعالتى، والفراتلدجلةالمجاورةالمناطق

بالسفنتشحنحيثالبصرةحتىالنهرمجرىفىطريقهافىتستمرالحديدية، سوف
فىتعبئتهاالنهر، يتمضفافعلىبساتينفىتنموالتىوالتمور. نسبيًاأقلبصعوبات

وعمًالوقتًاإاليتطلبالمماالبساتينأمامتقفالتىالبواخرفوقوتشحناإلنتاجموقع
تستفيدوسوف. تصديرهالتسهيلحديديةسككإلىتحتاجالالسلعوهذه. محدودين

، وسوفشكالحديدية، دونبالسككالنقلمنحولهامنوالريفبغدادفىالخيولتجارة
كلفتهامنأقلبكلفةالهندإلىبحرًالتشحنالخليجعندالنهائيةالمحطةإلىمباشرةتنقل
قبللكبسهبغدادإلىالشيوخوسوقالعمارةمناآلنيرسلالذىوالصوف. اآلنحتى

يتمسوفالتىالجديدةوالمساحات. الحديدىبالخطينقلأوروبا، سوفإلىتصديره
الغاللسعرينخفض، وقد، بالطبعمنهتستفيدسوفالحديدىالخطبفضلاستزراعها

.عامنفعذاسيكونما، وهولذلكنتيجة

خالصًاسياسيًاطابعًابغدادحديدلسككجانبًا، فإنالتجاريةاإلعتباراتنحينا، إذاولكن
، وهذهالرافديندلتافىالمشروعقلبفىالبريطانيةفالمصالح. التمحيصيستحق

تجاريةوكالةأنشئتعندما1639عامإلىتاريخهامعًا، يرجعوتجاريةسياسيةالمصالح
مركزنابريطانية، فإنمشاركةدونبأكملهالخطأنشئفإذا. البصرةفىبريطانية
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األجنبيةللدولكانتالتىتلكعلى، وتفوقتمنازعدونكانتالتىومكانتناالسياسى
،تختفىأنبدوالتتقلص، سوفالزمانمنالقرنونصفقرنينمنألكثراألخرى
.مؤكدبشكلوجوهنافىوالتجارىالسياسىللتطورشرعىميدانإغالقيتموبذلك

التىالضعيفة، والدولةالدولفىسياسيةأهميةتدريجيًاتكتسبالتجاريةوالمصالح
بالطبيعةتتصلألسبابالبالدعلىبدورهاتسيطرسوفالحديدىالخطعلىتسيطر

.مفتوحًاالمواصالتخطيظلحتىمالئمةحمايةيتطلبسوفالذى، للمشروعالخاصة
كان، كماالعراقخطلحمايةعنهاغنىالاأللمانيةالعسكريةالشرطةتصبحوسوف
مفهومبأىحكومةدوناآلنوالبالد. منشورياحديدسككلحمايةعنهمغنىالالقوزاق
لهاالمجاورةوالمناطقالمدنمنالقليلعلىقاصرةاألتراكللكلمة، فسلطةمعقول

تروعوالحميديةاألكرادفرسانوفرق. مزمنةتمردحالةفىالعربيةمباشرة، والقبائل
شمالفىفكاكًا، وذلكيملكواأنالسواء، دونعلىوالمسلمينالمسيحيينالسكان
وفى. الموصلإلىبكرديارمنإرهابيًانظامًاأقامقدباشامصطفىإن، ويقالالعراق
،الموقفمفتاحالمنتفقعربالحديدى، يملكالخطمنالزبير – النجف – بغدادقسم

علىالحديدىللخطالحضارىالتأثيريساعدأنوالبد. اإلعتبارفىوضعهمويجب
الحكمسوءيفعلال، حيثالربوعتلكفىاألمنوإقرارالنظاميةالضوابطبعضاستعادة
بالعدولالقانونعلىالخروجبربرى، وتشجيعشبهشعبسخطإثارةسوىشيئًاالتركى

.فاسدينمسؤولينغيرموظفينبتزازاولمظالموإخضاعهمالبدومنللعربعهودهمعن
المصنوعاتأسعارتدنىنتيجة، ويزداداألقاليمهذهاأللمانىالنفوذيخترقوسوف

المصالحضد – مباشرًاعدوانيًايكنلمإن – معاٍدتيارنموإلىذلكيؤدىاأللمانية، وقد
عاتقناعلىأخذناإذاأفضلبصورةالمصالحهذهنخدمأنالممكنمنولعل. البريطانية

الخطمنالجنوبىالقسمعلىسيطرنابأنفسنا، وإذاالحديدىالخطأجزاءبعضبناءمهمة
...الفارسيةالحدودعلىخانقينوصلة، وكذلكالفارسىوالخليجالبصرةإلىبغدادمن
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–1864، األعوامالفارسىوالخليجالبصرةفىالبحرىالنقل - 7
1910

846

أساسمرةألولوضع1864847عامفىالبخاريةللمالحةالشرقيةالهندشركةبتأسيس
العالقاتمناألكبرالقسطنقل، وأخيرًاالفارسىالخليجفىالتجارىالنشاطتوسع

علىساعدتالتىالعواملمن؛ وكانالخليجإلىوالعراقوفارسأوروبابينالتجارية
طريقمنالحركةحولتالتى، 1878 – 1877عامالروسية – التركية، الحربذلك

.848القوقازعبرالعبورإغالقذلكوتبعأرضروم – طرابيزون

البريطانيةالهندشركةتعد، لمإليهالحركةوتحولللخليجالتجاريةاألهميةتزايدومع
شركة "تأسستأنقليلبعدلبثتوحدها، وماتكفىأعالهالمذكورةالبخاريةللمالحة
مباشرتصالاوجوديتطلباألمركانولكن". البخاريةللمالحةالفارسىوالخليجبومباى

فىالبخاريةللمالحةشركتانبالفعل، ظهرت1887عاموفى. أوروباغربموانئمع
خطوطلهاكانتالتى" البخاريةللمالحةالفارسىالخليجشركة: "هماالفارسىالخليج
بتلكمرسيلياربطتالتى" وشركاهمينييهشركة"، والخليجوموانئإنكلترابينمباشرة

.الموانئ

العربىوالعراقالفارسىوالخليجأوروبابقيةبينبالربطالمذكورتانالشركتانقاتوقد
المينائينعبرأخرىناحيةومن – مرسيلياأولندنإلىتجهتاالتىبالسلع – ناحيةمن

إلىالهنديةالمالحةشركاتبواسطةالبضائعنقليتم، حيثوكراتشىبومباىالهنديين
عامأخرى، وفىإلىسنةمنالفارسىالخليجفىالبحرىالنقلزداداو. المقررةوجهتها
"وشركاؤهماوداوسغراىشركة "هىسابقتهاإلىجديدةإنكليزيةشركةأضيفت1890

بدأت1893عاموفى. وبومباىكراتشىبطريقلندنمنشهريةرحلةنظمتالتى
1895عامكالن"، وفىخط "، بدأ1894عامفىالفارسية"، ثمالعربيةاإلنكليزيةالشركة"

.Aleksandr Adamov, Irak Arabskii (St. Petersburg: [n. pb.], 1912), pp. 473 – 479: إنظر846
. Issawi, ed., The Economic History of Iran, 1800 – 1914, pp. 165 – 170: إنظر847
، و116–92، صنفسهالمصدر: إنظر848

Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 120 – 128.
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إليهاإنضمت1895عاموفى". البخاريةللمالحةاالستعماريةالبريطانيةالشركة "بدأت
.1888عام" وشركاؤهمينييه "شركةإختفتالفرنسية، بينما" البحريةالمساجيرىشركة"

ملحوظة، وبخاصةزيادةالخليجمنطقةفىالبحرىالنقلحجمزيادةذلكنتيجةوكانت
دفعالعكسية، مماالنقلحركةفىنقصهناككانقصيروقتبعد، ولكنالصادرات

الخليجلموانئخدماتهاإيقافالبحرية، إلىالمساجيرىشركةفيها، بماالشركاتبعض
البصرةميناءفىوالشراعيةالبخاريةللمالحةعامةصورةالتالىالجدولويقدم. الفارسى

.1910 – 1887منالماضيةوالعشرينالخمسالسنواتفى

)1 – 4 (رقمجدول
1910 – 1887األعوامفىالبصرةميناءفىوالشراعيةالبخاريةالمالحة

1887 - 18911892 - 18961897 - 19011902 - 19061906 - 1910
:البواخر

العدد
)بالطن (الحمولة

110
113.365

125
143.885

111
131.455

153
180.400

191
217.345

:الشراعيةالسفن
العدد

)بالطن (الحمولة
603

40.135
620

33.260
566

29.500
597

33.980
422

23.175

عندالخليجفىالبحرىالنقلحركةزيادةفىالنقصأنإلىبوضوحاألرقامهذهوتشير
التجارةفىالسريعةالزيادةوفرت، عندماالقرنهذافىعوضقدالماضىالقرننهاية

كان1910عاموفى. الجديدةللخطوطأيضًاوحدها، ولكنالقائمةللخطوطالالشحنات
.الخليجتخدمبواخرخطوطثمانيةهناك

اإلنكليزيةالخطوط - أ
الهندمن1.

البريد،لحملالحكومةمنالبخارية"، مدعومةللمالحةالبريطانيةالهندشركة"أ.
البريدلنقلسريعة، خدمة1904عاممنذأسبوعيةواحدة: برحلتينتقومواآلن
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رحلةوبوشهر، والبصرة)، والثانيةمسقط، مثل (الرئيسيةالخليجموانئبين
.معًاالخليجساحلىتخدمدائرية

كلبرحلةهنود، وتقومتجارالبخارية"، أسسهاللمالحةوفارسبومباىشركة"ب.
.الخليجموانئإلىأسبوعين

إنكلترامن2.

خط "بإختصارأو" البخاريةللمالحةالفارسيةالعربيةاإلنكليزيةالشركة"أ.
فىالتوقفمعشهريًاواحدةبرحلة، وتقوم1893عامستريك"، تأسست

.مرسيليا

بكنول "بإسموتعرف" البخاريةللمالحةاالستعماريةالبريطانيةالشركة"ب.
.1895عامالبخارية"، تأسستللمالحة

.فقط1902عامالخليجإلىرحالتهبدأالذى" هارتلبولوستخط"ت.

اإلنكليزيةغيرالخطوط-ب
إلىسنويًارحالتبأربع، وتقوم1901عامأسست" والتجارةللبواخرالروسيةالشركة"1.

.الخليج

عامخريففىالخليجإلىالشهريةرحلتهابدأتأمريكا"، وقد – هامبورغخط"2.
األرقامإليهتشيرمانحوعلىحادةزيادةنشاطهاإزداد،الحينذلكومنذ1906

رحلة،12 – 1907، عامرحالت4 – 1906عام: التاليةالسنويةللرحالتاإلجمالية
ووكيل. رحلة12 – 1910، وعامرحالت9 – 1909رحلة، عام11 – 1908عام

.849"وشركاؤهوونكهاوسروبرت "بيتهواأللمانيةالشركةلهذهالبصرة

غيرأساسعلى، ولكن1897عاممنذالخليجإلىرحالتهاالنمساوية"، بدأتلويد"3.
الشركة "بيتشخصفىوبغدادالبصرةفىخاصوكيلإقامةأنفقط، غيرمنتظم

849 Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 351 – 355.
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رغبةحالأىعلى، تبينالعراقفىالقائم" الشرقية – النمساويةللتجارةالمساهمة
.متانةأكثرأساسعلىالعملهذاوضعفىوالمجرالنمساحكومة

السفنإحتكاركسرإلىالخليجفىاألوروبيةالبحرىالنقلشركاتظهوروأدى
96يشكل1900عامالبريطانىالعلمترفعالتىالبواخرعددكان، وبينمالهاإلنكليزية

التىاألوروبيةالبواخرعدد1909عامفى، وكانالخليجفىالبحرىالنقلمنبالمائة
عددها، كان1910عامبريطانية، وفىباخرة138مقابلباخرة24البصرةميناءدخلت

.بريطانيةباخرة174مقابلأوروبيةباخرة28

المراكزبينالصالتإزدادتاألجنبية، البحرىالنقلشركاتفىالزيادةجانبوإلى
وحتى. النولونأسعارحولالمنافسةزادت، وكذلكالخليجوموانئاألوروبيةالتجارية

شركاتدخلتماتامة، كثيرًاسيطرةالعملهذاعلىيسيطروناإلنكليزكانعندما
،النولونوأنقصتالشحناتعلىالحصولأجلمنصراعفىالتجاريةالبخاريةالمالحة

أسعارعلىأكبربشكلالتأثيرإلىالخليجفىاألوروبيةالمالحةشركاتظهوروأدى
فيهتتقاضىكانتالذىالوقتوفى. الخليجوموانئاألوروبيةالموانئبينالنولون
البصرة، والإلىمانشسترمنللطنشلنًا15وواحدجنيهقدرهنولونًااإلنكليزيةالبواخر

إلىالنولونالجديدةاأللمانيةالشركةبلجيكا، خفضتموانئمنللطنواحدجنيهعنيقل
العراقمنالصادراتنولونخفضتالمقابلاإلنكليزية، وفىالموانئمنواحدجنيه

خالل، وحتىبنساتوستةشلنًا12إلىلندنإلىالنولونأسعارهبطتثمومن. العربى
األمركان1910عامواحد، وفىجنيهمنأكثريكلفالتمورنقليكنلمالموسمذروة

أسعارعلىلإلبقاءالبريطانيةالبخاريةالبحريةالشركاتكلبينخاصتفاقاعقديتطلب
، رغمللطنبنساتوستةشلناتوسبعةواحدجنيهحدعندالموسمخاللالتمورنولون

غيرحمولةعنيحصلمماأقلالرقمهذاكان1904عام، مثلقريبعهدإلىأنه
.كالغاللمجزية

العديدتحتتبحر، وهىالخليجبضائعأيضًاالشراعيةالسفنالبواخر، تنقلجانبوإلى
ميناءإلىتنتمىوالفرنسية، واألخيرةالبريطانيةإلىالفارسيةإلىالتركيةمناألعالممن

مختلفإليهاوتحملوالغاللالتمورلنقلالبصرةإلىتأتىالسفنوهذه. مسقطقربسور
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فتحملزنجبارمنالقادمةتلك، أما، والكيروسينالهندى، والخشبالنباتىالفحم: البضائع
وغيرها، وتلكوالليمونالمجففالسمكتحملمسقطمن، والقادمةالسفنلبناءالخشب
البحرمنالقادمةتلكوالخضر، أماوالحصرالدقيقتحملنفسهالخليجمنالقادمة
السفنحموالتوتتنوع. توازنهاتحفظالتىباألثقالعادةتأتىالتىوحدهافهىاألحمر

إلىتأتىالتىتلكولكن.طن300الـتتجاوزواحدةأحيانًاكبيرًا، فنرىتنوعًاالشراعية
وتطور.طنالمائةمنهاالواحدةحمولةتتجاوزالصغيرةقواربسوىليستالبصرة
القرنهذابدايةالشراعية، ومنذالسفنأمامالعملفرصمنينقصالبخاريةالمالحة

الجدولفىنراهمانحوعلىملحوظًانقصًاالبصرةإلىمنهاالقادمةالسفنعددنقص
.السابق

البصرةإلىالسواء، يجلبعلىوالشراعىالبخارى، الضخمالتجارىاألسطولوهذا
المصنعةنصف، والموادالخامالمواد: األجنبيةالسلعمناألنواعمختلفكللدون

إلىالميناءهذاعبرتمرحركةأهميةعنهاتقلالالتىالصادراتمعوالمصنعة، تشكل
التىالخليجتجارةفىبارزًادورًاتلعبأنإمكانيةالبصرةهذاالبحار، ويعطىوراءما

ووفقًا. البحريةالسفنأمامللمالحةالعربشطصالحيةبسببموانئهبينمنتعد
بـ، مقارنةالخليجتجارةمنبالمائة32نحو1901عامالبصرة، نالت850ويغاملتقديرات

للمحمرةبالمائة4.5عنيزيدال، وماعباسلبندربالمائة6لبوشهر، بالمائة24
).خورامشهر(

التجارةحيثمنالخليجموانئبينالبصرةتحتلهاالتىاألولىالمنزلةإرجاعيمكنوال
عباسوبندرلبوشهرالضحلةالمياهفىحقًا. األخرىبالموانئمقارنةلذلكمالئمتهاإلى

شطإلىالوصول، ولكنالشاطئمنونصفميلأوميلبعدعلىحمولتهاالسفنتفرغ
جتيازهامنالكاملةالحمولةذاتالسفنيمكنالعائقيعترضالبصرةتقعحيثالعرب

تستخدمولذلك. المياهمنالكافىالمنسوبليتوافرهالًالأوبدرًاالقمريكونعندماإال
عند، وذلكالوقتوضياعالتأخيرتتفادىحتىشحناتهالتفريغالبخاريةالصنادلالسفن

كان1907عاموفى. لهمغادرتهاعندالشحنفىتستخدمها، كماالعربشطإلىوصولها

850 Henri James Whigham, The Persian Problem (London: [n. pb.], 1903), p. 147.
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إلىأضف. ضروريةدائمًامنها، وهىخمسةالبريطانىالعلم، يحملصنادلستةهناك
،الجماركإلىنقلهاأجور، مثلالحموالتعلىاإلضافيةبالنفقاتيتعلقمافىأنهذلك
أنتستطيعالهناالسفناألخرى، ألنالموانئمنغيرهاعنبميزةتتمتعالالبصرةفإن
إلىالباخرةسطحمنالبضائعلنقلالمرضيةغيروالحالة. مباشرةالجمركبجوارتقف

الذىالمقاولوهو" – باشىالحمال "الكثير، ألنتتطلبالبصرةفىالجمركمخزن
الوقتوفى. البضاعةتلفأوضياععنمسؤوًالليس – الجمركبمعاونةالتجاريختاره
لكلكوبكًا20، مثًالالبضائعنقلنظيرمرتفعأجرعلىباشىالحماليحصلنفسه

بالةلكل50إلىكوبكًا40، ومنجوتبالةلكل40إلىكوبكًا30شاى، ومنصندوق
الحمال (المقاولأخرى، فإنوبعبارة. كيروسينوعاءكلعلىكوبكات10و، منسوجات

إلىالباخرةمنالبضائعنقلنظيركوبكًا50إلىكوبكات10بينماعلىيحصل) باشى
منمباشرةتنقلوحدهابغدادإلىالمتجهةوالبضائع. الجمركمستودعإلى، ثمالجمرك
روبًالإليهالمرسلتكلفالعمليةهذهالنهرى، ولكنالنقلوكالءبواخرإلىالباخرة
بغداد،إلىذلكبعدشحنتثمالبصرةفىالبضائعتفريغتمفإذا. للطنكوبكًا20وواحدًا

تخزينرسوموهى" األرضية "التكاليفبينومن. أعالهالمذكورةالكلفةتضاعفت
هذه، وتصلأيامثمانيةمنألكثرالجمركمخازنفىالمودعةالبضائععلىتفرض
فىالواحدوالمكانلليوم60إلىكوبكًا20، أو30وبارات10بينماإلىالرسوم

بحسبأضعافأربعةإلىتصلقدالكبيرالحجمذاتالبضائعإلىالمتوسط، وبالنسبة
.حجمها

يتصلمافىالخليجموانئمنغيرهاوضعمثلالبصرةوضعأنيتضحكلهذلكمن
الوارداتبسببالخليجتجارةمنكبيرًانصيبًاتنالوتفريغها، ولكنهاالحموالتبشحن

بالعراقمرورًافارسغربإلىعبرهاتتجهالتىاألوروبيةالبضائعمنالكبيرة
النشاطكلفإنثمومن. الخارجإلىمنهاالمتجهةالكثيرةالصادرات، وكذلكالعربى

البضائعمنالواردات: التاليةالعناصرمنيتألفالبصرةعبريمرالذىالتجارى
المنتجات، وتصديرفارسإلىالبضائعهذهوعبورالعربىالعراقإلىاألجنبية، وبخاصة

...الفارسيةالمنتجاتعنفضًالالعراقية
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1912، عامالعراقفىالنقلوسائل - 8
851

فيماودجلةالعربشطفىتعملبواخرشركاتثالثهناك: دجلةفىالنهرىالنقل... 
ودجلةالفراتبواخر، "وشركةأربعولديها" النهريةاإلدارة: "هىوبغداد، البصرةبين

.جدًاصغيرةبواخرأربعولديها" جعفرآغاخط"بواخر، وثالثولديها" البخاريةللمالحة
فىأخوانلنتسنيملكهاودجلةالفراتالتركية، وشركةالحكومةتملكهاالنهريةواإلدارة

تحملهاالتىالشحناتالبصرة، ووزنمنجعفرآغاالسيدفيملكهجعفرآغاخط، أمالندن
علىكانت1912عامبالطنونزوًالصعودًاالنهرعلىالثالثالمالحيةالخطوطهذه

:التالىالنحو

)2 – 4 (رقمجدول
1912عامونزوًالصعودًاالمحمولةالشحناتوزن

نزوالًصعوداًالخط
18.85618.270النهريةاإلدارة

28.44329.546البخاريةللمالحةوالفراتدجلة
4.5264.091جعفرآغا

51.82551.907الجملة

51.825كان1912عامالنهرفىصعودًاالثالثةالخطوطبواخرعلىنقلهتمماوجملة

والحموالت. السنةخاللاألجنبيةالبلدانمنلبغدادالتقديريةالوارداتتمثلطنًا، وهى
وجملة. أهميةذاتليستالنهرفىصعودًاالشراعيةالسفنحملتهاالتىالمحلية، والكمية

طنًا،51.887كانتالنهرفىنزوًالالثالثةالخطوطبواخرعلىنقلهاتمالتىالحموالت
كبيرقسموينقل. فقططنًا26.362األجنبيةالبلدانإلىبغدادمنالصادراتكانتبينما
هناكيعبأالبصرة، ثمإلىمحلية، كشحناتالغالل، وبخاصةاألقاليمصادراتمن

أغسطس / آب9فىمؤرخبخطاب، ألحقها1913يوليو / تموز23فىبغداد، فىاألمريكىالقنصلأعدهامذكرةمن851
:إنظر، 1913

United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State,C.8.9, vol. 5,
Classes 810 – 892.
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صادراتضمنتدخلالالتىالنهرينفىنزوًالالمنقولةالشحناتللتصدير، ولكن
.لهاأهميةفالاألقاليم

حملتهاالتىتلكمنأكبرشحناتحملتالثالثلنتسنبواخرأنأعالهاألرقاموتبين
ذاتالتركيةالبواخرأنحقيقةإلىأساسًاذلك، ويرجعاألربعالنهريةاإلدارةبواخر
المياهمنسوبإنخفاضموسمخالللمصلحتهااألمورتسيرالجدًا، ولذلكعميقغاطس

.يناير / الثانىكانونإلىيوليو / تموزمن

نخفاضازمنخاللأقلحمولةتنقلأنإلىتركيةباخرةكلتضطرلذلكونتيجة
والبصرة،بغدادبينالمسافةلتقطعأطولوقتإلىتحتاجذلكجانب، وإلىالمياهمنسوب
ماوادىتجارةعنمقالفىشرحتالنهرفىصعودًاالبضائعنقلفىالتأخيروأسباب

.852"وتجاريةقنصليةيوميةتقارير "فىمنشورةالنهرينبين

الركابالعربوشطدجلةفىلنتسنوبواخرالتركيةالبواخرتحمل: الركابخدمة
:التالىالنحوعلى1912عامخاللالنهرفىونزوًالصعودًا

)3 – 4 (رقمجدول
1912عامونزوًالصعودًاالركابمنالبواخرحمولة

نزوالًصعوداًالخط
30.24029.630النهريةاإلدارة

17.54217.421البخاريةللمالحةوالفراتدجلة
3.2053.809جعفرآغا

50.98750.860الجملة

أجرلقاءينقلونالذينالسطحركاب، منمنهممئاتبضععدا، فيماالركابوجميع
.والبصرةبغداد، بينطعامتقريبًا، دوندوالر1.56، نحومنخفض

حديدسككخطإنشاءاتألعمالالخططبدأتعندما: بغدادحديدسككلبناءالمعداتنقل
بالبواخرحاليًاالموجودةالبخاريةالمالحةشركاتأنالمعروفمنبغداد، كانعندبغداد

852 Daily Consular and Trade Reports (17 November 1912), p. 1061.
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منسوبنخفاضافترةخاللوبخاصةاإلضافيةالحركةتحملتستطيعلنلديهاالتى
.باإلهتمامجديروضعنشأوبذلك. المياه

وشركاؤههولزمانفيليبيملكهامعاونةشركةالحديدى، وهىالخطإنشاءشركةوكانت
معداتلنقلالتركيةالحكومةمنمتيازاعلىحصلت، قدالماينعلىفرانكفورتمن

تموقد. مباشرةحقوقهاتستخدملم، ولكنهاوالفراتدجلةنهرىعلىالحديدىالخطإنشاء
شراءبغرض1912يوليو / تموزفىالبلجيكىللقانونخاضعةأخرىشركةتأسيس

"الشرقفىالنهرىالنقلشركة "هىالحديدىالخطمعداتلنقلالالزمةالبواخر
متلكا، وقدفرنك500منهالكلاإلسمية، القيمةسهم5000الجديدةالشركةوأصدرت

بلوس: السادةمنكلمتلكا، واأللمانىوالبنكأخوانلنتسنمنكلمنهاسهمًا2497
،بيشوف. أ. سى، ، أوتوريفهلفرخكارل، نيكلسون. أ. بيرى، سيرج. و. ، فلنتسن
،األلمانىبالبنكيرتبطوهلفرخ، أخوانبلنتسنيرتبطوناألولوالثالثة. واحدًاسهمًا
الالزمالمالرأسيدبراأللمانى، والبنكوشركاؤههولزمانبفيليبوبيشوفوريف
بـمهتمةالتركيةوالحكومة. اإلنشاءبشركةالصلةوثيقالحديدى، وهوالخطإلنشاء

أنبعدوالبرجاتالبواخرعلىتحصلسوفأنهاحتى" الشرقفىالنهرىالنقلشركة"
من18ونهريةبخاريةقاطراتخمسبإمتالكللشركةصرحالخط، وقدبناءيستكمل

.الحديدىالخطلتشييدالالزمةالمعداتلحملالبرجات

وبرجتان" سريرن "تسمىواحدةبخاريةقاطرةسوىالشركةلدىليساآلنوحتى
بيتيقومسوفعشرةالثمانىوالبرجاتالخمسالقاطراتتصل، وحتىللعملجاهزتان

منالحديدىالخطمعداتلنقلالوكيلالبصرة، بدورفى" وشركاؤهونكهاوسروبرت"
"بايونير "المسماةقاطرتهاونكهاوسشركةتستخدمالغرضولهذ. بغدادإلىالبصرة
النهرىالنقلبشركةالمتعلقتينوالبرجتينسريرنالقاطرةتستخدم، كمابرجاتوثمانى
شركةلقاطرتىالفعلىالتشغيلوترك. الخطإنشاءشركةتملكهماقاطرتينإلىإضافة

، لنتسنسريرنتشغيليتولى، بينماوشركاؤهلونكهاوسبايونير، والقاطرةاإلنشاءات
.أخوان
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والبرجاتالقاطراتمتالكامجردهوالشرقفىالنهرىالنقلشركةإقامةوهدف
شركةخاللمنأخوانلنتسنسيتولىالحديدى، بينماالخطمعداتنقلفىالمستخدمة

الخمسالقاطراتتصلوعندما. الوحداتهذهتشغيلالبخاريةللمالحةوالفراتدجلة
بإعادةالنهرىالنقلشركةتقوم، وسوفونكهاوسينسحبسوف18الـوالبرجات
أخوانلنتسنيتولىالحديدى، وسوفالخطإنشاءشركةإلىوالبرجاتالقاطرات
.تشغيلهامسؤولية

إلىالبصرةمنالحديدىالخطإنشاءمعداتمناألكبرالقسطنقل1912عاموخالل
.الثالثالمنتظمةالنهريةالمالحةخطوطبواسطةبغداد

بتشغيلبغدادفىاسترابادىشركةتقوم: بغدادوسامراء، شمالبغدادبينالبواخرخدمة
معًا، وعندماوالركابالبضائعسامراء، تحملإلىبغدادمندجلةعلىمنتظمةباخرة
ورحلةيومينفىسامراءإلىبغدادمنالرحلةالباخرةتقطعجيدًاالمياهمنسوبيكون
منمنتظمةغيرباخرةبتسييرجعفرآغاشركةوتقوم. واحديومفىالتيارمعالعودة
.الخريففىالحجموسمخاللسامراءإلىبغداد

منبواخرهاإحدىأخوانلنتسنشركةأرسلت1912عامفى: الفراتفىالبواخرخدمة
تتطلبالرحلةبالرى، وهذهخاصةمعداتحاملةالهنديةحتىالفراتفىصعودًاالبصرة

.إلتمامهاالصعوبةمنكبيرًاقدرًا

برجتانبهماملحقصغيرتينباخرتينبتشغيلبغدادبلديةتقوم: مسكنةإلىالفلوجة
فىصعودًاالرحلةوتقطع. حلبمنالشرقإلىالواقعةمسكنةإلىبغدادمنبإنتظام
بينفيماالموقعينبينيومًا، ونزوًال12وأيام8بينفيمامسكنةإلىالفلوجةمنالنهر
وبغداد، ولكنحلببيننتقالاوسيلةأسرعتمثالنالباخرتانوخمسة، وهاتانأيامثالثة
محدد، وأجرغيرتأخيرإلىيؤدىمماللجنوح، تتعرضانالمنسوبنخفاضافترةخالل
دوالرًا17.60وصعودًا، دوالرًا22ومسكنةالفلوجةبينالباخرتينهاتينعلىالسفر

.نزوًال
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الفلوجةبيننتظامابباخرةبتشغيلأيضًابغدادبلديةوتقوم: الفلوجةإلىالمسيب
أيامثالثةبينفيماالفلوجةإلىالمسيبمنصعودًاالرحلةوتقطع. الفراتعلىوالمسيب

.أياموثالثةيومبينفيمانزوًالالموقعينبيننفسهاالمسافةتقطعوخمسة، بينما

دجلةفىكبيرةبأعدادالشراعيةالسفنتوجد: الجوفةالشختورة، ، الكلكالشراعية، السفن
رتفاعاموسمخاللديالىنهرشماًال، وفىمسكنةحتىالفراتشماًال، وفىسامراءحتى

النباتى، والفحمالعرقسوس، وجذورالخشبأساسًاتحملوهى. بعقوبةحتىالمياهمنسوب
بالسفنبغدادإلىالبصرةمنسنويًاالنفطمنصغيرةكمياتنقلويتم. والحصير
.الشراعية

وهو. بغدادإلىبكرديارعندالشمالمنالموادلنقلواسعنطاقعلىالكلكويستخدم
لطوفالجلدمنقطعةمائةإلىاألمرالمسطحة، ويحتاجبالجلودمدعمطوفعنعبارة
مننزوًالنتقالاوسيلةأنسبفوقهالمكوخأوبالخيمةوالكلكقدمًا، 16×16بقياس

إلىالموصلمندجلةفىللنزول8وأيام3بينمابكر، ويستغرقديارأوالموصل
.المياهمنسوبإرتفاعمدىعلىيعتمدالزمنىبغداد، والمدى

علىالبضائع، وتنقلالكلكمنبدًالالشختورةيسمىكبيرقاربيستخدمالفراتوعلى
.853بيراجكمننزوًالالشخاتير

األقاليمفىتعملكهربائيةأوبخاريةحديديةطرقأىاآلنتوجدال: الحديديةالخطوط
الحديدىالخطإنشاءالهندية، وأعمالعندالرىأعمالفىتستخدمالتىتلكعدافيما

كانونفىتشغيلهايبدأسوفوسامراءبغدادبينبغدادحديدسككإنويقال. بغدادقرب
.1914فبراير / شباطأويناير / الثانى

،أميالخمسةنحووالكاظمية، بطولبغدادغرببينالخيولتجرهترامخطوهناك
والنجفالفراتعلىالكوفةبينالخيلتجرهترامخطوهناك. الركابلنقلفقطيستخدم
.معًاوالبضائعالركابلنقليستخدمأميالستةبطول

.الفصلهذامن10رابعاً، النصالقسم: إنظر853
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الشمالفىوبعقوبةبغدادبينمنتظم) الخيلتجرها (عرباتخطهناك: العرباتخدمة
أميالستةبعدعلىوالمعظمبغداد، وبينالشمالفىوسامراءبغدادغرب، وبينالشرقى

وبابلبغدادغرب، وبينالغربىالجنوبفىوالنجفوكربالءبغدادغربشماًال، وبين
.الكثيفةالحجاجحركةعلىأساسًاتعتمدالخطوطوهذه. والحلة

ال، ولكنوالموصلوبغدادوحلببغدادبينالعرباتخدمةعلىدائمًاالحصولويمكن
.الخطينهذينعلىمنتظمةخدمةتوجد

،الحملاألنهار، دواببخالفالواليةهذهفىالمهمةاإلنتقالوسائلومن: القوافلطرق
.اإلتجاهاتكلفىبيروتمنتخرجواإلبلالبغاللقوافلطرقوهناك. واإلبلالبغال
،الخارجمنمستودرةبضائعطنألف53منيقربمابغدادإلى، ورد1912عاموفى
تجارإليهابالتوريديقومالتىالمجاورةالبلدانإلىاألقلعلىمنهاطنألف35نقلوتم

،جملحملألف130و، بغلحمل71.500عنعبارةالبضائعوهذه. المستوردونبغداد
رطل300بينرطًال، والبغل450ورطل400بينالجملوحمل. حمارحمل5000و
المهمةالقوافلطرقعلىاألعمالهذهتوزعتوقد. رطًال225رطًال، والحمار320و

:اآلتية

،شيرينوقصروخانقينبعقوبةبمدنيمرالطريقوهذا: وهمذانكرمنشاهطريقأ.
50منيقربماالطريقهذاعلىويمر. شيرينوقصرخانقينبينفارسويدخل

آالف10حمولة، وتتجهالعامخاللكرمنشاهإلىبغلحملألف40و، جملحملألف
.شيرينقصرإلىآالفثالثة، وحمولةخانقينإلىفقطجمل

الضفةطولعلى، أحدهماالموصلإلىيؤديانطريقانهناك: الموصلإلىالطريقب.
بمدنيمرالشرقإلىأبعد، واآلخروتكريتوسامراءقاسمينمدنعبرلدجلةالغربية
آالفخمسةحمولةينقلاألولالطريق، وعلىوأربيلكبرىوالتونوكركوكبعقوبة
.بغلآالفثالثةحمولةنحواآلخرالطريقعلىنقل، بينماجملآالفوسبعةحمار

عبريمرالشرقىالشمالإلىمهمآخرطريقهناك: السليمانيةسنجقإلىالطريقت.
إحدىوهذه. كردستانفىسنجقخورماتو، وكوىطوزالسليمانية، إلىكركوك
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اإلقليمهذامعلتركيا، والتجارةالشرقيةاألقاليمفىوالرعويةالزراعيةالمناطقأفضل
لمدأرسلمافيهابمابغلحملألف17الطريقهذاعلىنقلوقد. بإطرادتتزايد

.وأربيلكبرىالتونوكذلكالسلعمنبحاجتهاكركوكمنطقة

.بغدادمدينةبعدبغدادواليةفىمدينتينأكبرهماهاتان: والنجفكربالءإلىالطريقث.
.جملحملألف30منيقربماالطريقهذاعلىوينقل

الجنوبإلىبغدادمنالغربىالجنوبإلىالطريقيتجه: والحلةبابلإلىالطريقج.
.جملحملألف15علىيزيدماالطريقهذاعلىكربالء، وينقلطريقمنقليًال

عليهالفارسية، ينقلالحدودمنبغداد، بالقربشرقجنوب: وبدرهمندلىإلىالطريقح.
.بغلحملآالفعشرةعلىيزيدما

منبالقربدجلةبغداد، عبرمنجنوبًاالطريقهذايتجه: الناصريةإلىالطريقخ.
.سنويًاعليهجملحملألف15نحو، وينقلالفراتإلىجنوبُا، ثمالمدائن

والرمادىالفلوجةعبرالفراتوادىفىالطريقهذايسير: ودمشقحلبإلىالطريقد.
يمردمشقإلى، والطريقدمشقإلىالمتجهالطريقيتفرعحيثالزوروديروهيت
نقلإلىبالنسبةمهمًاليسالطريقوهذا. مسكنهعبريمرحلبتدمر، وإلىعبر

بغلحمل4500نحوعليه، وينقلالركابلنقلبرىطريقأهم، ولكنهالبضائع
.سنويًا

1914عامالخليجفىالبواخرخدمات - 9
854

شركاتتنظيميعادأن، يجبالعدوانضدالبريطانيةالتجاريةالمصالحدعمبغرض... 
وقبل. العامالنقلميدانفىقتصادًا، اوأكثرهاالممكنةالخدماتأحسنلتقديمالبحرىالنقل

854 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "The Prospects of British Trade in
Mesopotamia and the Persian Gulf," (FO 371/4152).
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مملوكةسفنبهاتقوموالخليجأوروبابينبالبواخرالبريطانىالنقلخدماتكانتالحرب
:التاليةللشركات

.وبوكنولاللرمانخطوطأ.
.وشركاؤهمستريكالسادةب.
.وشركاؤهمويرأندروالسادةت.
.وشركاؤهمصامويلماركوسالسادةث.
إلىالهندمنالبضائعشحنإعادةمع (البخاريةللمالحةالبريطانيةالهندشركةج.

).أوروبا

أسعارتكنأمريكا، لم – هامبورغخطجانبمنالمنافسةفيهبدأتالذىالوقتوفى
فىالعبوررسومعتبارهاافىتضعفهىمرتفعة، البريطانيةالبواخرتفرضهاالتىالنقل

والتفريغالشحنبصنادلالمرتبطةوالنفقاتالبصرة، والتأخيرفىالفحمالقناة، وأسعار
الخطوطمارستهالذىالعملىاإلحتكارأنترددأخرىناحيةومن. الفاوعائقوراء

.عملهأمريكا – هامبورغخطيبدأأنقبلخدماتهاعلىتأثيرلهكانالبريطانيةالمالحية
التجاررغباتتولىالالبريطانيةالشركاتأنعنبوشهرفىالقنصلنائبويتحدث
غيرجديدخطالمجالهذافىدخلإذابأنهكافيًا، وتنبأإهتمامًاوطلباتهمالمحليين
التجاررتياحاعدمبسببقويًاتأييدًايلقىألمانيًا، فقدأوروسيًاكانسواءبريطانى
البريطانيةالبواخررحالتنتظاماعدمعنتقاريروردتفقد. المتاحةالمالحيةللخدمات

وترددت. عليهاالحصولالصعبمنبهاالمتعلقةالمعلوماتأنكبير، كماحدإلى
الخليجفىالصغيرةالموانئفىأوروباوإلىمنالتجارنقليهملونأنهممنالشكوى
كانتعندمابوشهرمنالغالللنقلمساحاتتوفيرعن، وعجزهمالعربيينوالساحل
.للشحنهناكمتوفرةالغالل

:يلىفيماختصارهايمكنالسفنأصحابيثيرهالذىوالجدل

.بهاالتعاملالسهلمنجدًا، وليسمحدودةوالخليجالعراقتجارةأن1.
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حدودخارجشئأىتشمللمالتجارةالتجارية، فإناألعمالنظروجهةمنأنه2.
.المقدمةالخدمات

ليستالعربيينوالساحلالخليجفىالصغيرةالموانئتوفرهاالتىالشحناتمقدارإن3.
.باالستدعاءالمرتبطوللتأخيرإضافيةبواخرترتيبلتبريركافية

التىالعادة، بسببالغالللشحنعليها، كميناءتحسدالمضايقاتبوشهر، فيهاأن4.
.فجأةالغاللشحنحظرإعالنمنالفارسيةالسلطاتعليهادرجت

ذلكتحقيق، فيجبالخليجفىالبريطانيةالمصالحرعايةيتطلباألمركان، إذاإنه5.
الخطنجاحأنشك، والالسفنأصحابجيوبحسابعلىاألمة، وليسحسابعلى

األلمانية،الحكومةمنالشركةتلقتهالذىالدعمإلىذلككبيرًا، ويرجعكاناأللمانى
أنبغداد، كماحديدسككإلنشاءالالزمةالموادنقلمنتحققتالتىواألرباح
والعراقالخليجإلىأنتويربمنالشحناتكلعمليًايضمنالذىاأللمانىاألسلوب
بدوال. البريطانيةالخطوطإلىوجهتثقيلةوضربةآخرنصرًاكاناأللمانيةللبواخر

الخطوطخدماتمنأحسنأمريكا – هامبورغخطيقدمهاالتىالخدمةتكونأن
منتقدمهاالتىوالتسهيالتحركتهانتظاماأنكما. الحكومىالدعمبسببالبريطانية

ذلككل – الخطبواخرإليهاتصلالالتىللموانئالشحنبوالصعلىالضمانخالل
.كبيرتقديرموضعكان

فىأمريكا – هامبورغخطإلىقدمالذىالمالىالدعمأنبهالمسلممنيكونوقد
ونكهاوسبيتفيهكانالذىالوقتفىجدًا، ولكنكبيرًاكاناألولىالقليلةالسنوات
ذلكيكونأنالمحتملالفارسية، فمنواألسواقالعراقفىالغاللعمليًايضمنوشركاؤه

...األلمانىالضرائبدافعجيبمنوليسبغدادحديدسككشركةحسابعلىتمقد
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الزراعة - الخامسالفصل

الفترةفى، خضعتالسنينلمئاتتغيرًاتشهدتكدلمالتى، الخصيبالهاللزراعةإن
بعضعلىالعالميةالسوقفىالطلبزيادة: هىرئيسيةمؤثراتلثالثةالدراسةموضوع
الرقعةمساحةتوسيعباإلمكانجعلالذىاألمنوالعراقية، توافرالسوريةالمنتجات

التقليديةاألشكالعلى1858عامفىالصادرالعثمانىاألراضىقانونالزراعية، أثر
.األراضىلحيازة

والمحاصيلالزراعةوطرقالمساحة: أوالً
، ولكنلألرقامتامةتكونتكادالتىالغيبةفىنمطيًاتحليًالنقدمأنبمكانالصعوبةمن

.تمييزهايمكنالتىاإلتجاهاتبعضثمة

سوريا - 1

عشرالتاسعالقرنمناألولىوالسنواتعشرالثامنالقرنمنالثانىالنصفشهد
أنويبدو. البدووهجماتبالنظاماإلخاللذلكفىسوريا، بمافىاإلضطرابمنالكثير

كبيرعدد، هجرفلسطينففى. الزراعيةالرقعةمساحةفىواضحنقصإلىأدىقدذلك
، فكتبالريفسكانالبدوروعدمشقمنطقةالمالريا، وفىبسببالقرى، بعضهامن

القرىمناأللفينعلىيزيدما "ضمتالباشاويةأن1861عامالبريطانىالقنصل
".الناسبذاكرةيطوفزمنمنذوهجرتتزرعكانتألفبينهاوالمهجورة، منالمخربة
نوعًامضللةتعدوالتىفولنىمنقتبستاماكثيرًاالتىالمعلومةنجدحلبإلىوبالنسبة
فىمدرجةقرية3200بـمقارنةالضرائبتدفعكانتفقطقرية400أنما، من
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، فإنكلوعلى. 855كبيرحدإلىمأهولينغيركاناالدروزوجبلحوران، وأنالسجالت
.856الرخاءمنمابقدر – يبدوماعلى – يتمتعانكانابعكاالمحيطةوالمنطقةلبنان

إلىأساسًايرجعذلك، وكاناإلنتاجوزادالزراعةمساحةتسعتاالمصرىالحكموتحت
األنصارية)، وتوفيروجبلالدروزجبلمثلالمرتفعةالمناطقفىحتى (النظامفرض
كانولكن. مانوعًااستبدادًاأقلللضرائبنظامكبير، وإقامةحدإلىللممتلكاتاألمن
قدرًاباشاإبراهيم، "استخدم-المثالسبيلوعلى – إيجابيةأكثرإجراءاتأيضًاهناك
ضفافعلى "االستقرارعلىالبدو، وشجع857"الزراعيةاألعمالفىأموالهمناكبير

األراضىوغيرها، بمنحهماألردنوادىطول، وعلىفلسطينجنوب، وفىالفرات
،التوتزراعةزيادةفىذلكنتيجةوتمثلت. 858"السنواتمنلعددالضرائبمنوإعفائهم

فىالزراعة، وتوسيعالقطنإنتاجفى، والتوسعلبنانفىالحريروتصديرإنتاجوزيادة

855 Wolf – Dieter Hütteroth and Kamal Abdul – Fattah, Historical Geography of Palestine,
Transjordan and Southern Syria in the Late 16th Century (Erlangen: Franskische
Geographische Ges, 1977); Abdel – Karim Rafeq, "Economic Relations between Damascus
and the Dependdent Countryside," in" Abraham L. Udovitch, ed., Islamic Middle East, 700 –
1900: Studies in Economic and Social History (Princeton, N. J.: Drawin Press, 1981), p. 655;
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Rogers to Bulwer, 10 June 1861," (FO
78/1586); Constaintin Francois Volney, Travels Through Syria and Egypt in the Years 1783,
1784, 1785, Containing the Present Natural and Political State of those Countries, their
Productions, Arts, Manufactures, and Commerce, with Observations on the Manners,
Customs, and Government of the Turks and Arabs, 2 vols. (London: Robinson, 1787), vol. 2,
p. 44; Burckhardt, cited in: Norman N. Lewis, "The Frontier of Settlement in Syria 1800 –
1950," International Affairs (London), vol. 31, no. 1 (January 1955), and Charles Issawi, ed.,
The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914 (Chicago, Ill.: University of Chicago
Press, 1966), p. 261.

:إنظر، الفصلهذافىعولجتالتىالموضوعاتبعضعلىولإلطالع
Norman N. Lewis, Nomads and Settlers in Syria and Jordan, 1800 – 1980 (Cambridge,
Mass.: Cambridge University Press, 1987), passim.

:إنظر، المناقشاتمنللمزيد856
Roger Owen, The Middle East in the World Economy (London: Methuen, 1981), pp. 5 – 7.
857 John Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston (New York: [n. pb.], 1972), p. 133.
858 Owen, Ibid., p. 79.
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فى" اإلنتاجفىملحوظةوزيادة "قرية170نحو، وتعميرفلسطينأجزاءوبعضالبقاع
.859حورانفىمماثلوقدرحلبمنطقة

فىالزراعةعلىنعكاسهاوبالنظاماإلخالل، تجدد1841عامالمصريينإنسحابوتبع
قويةجديدةحركةبدأتولكن. 860األردننهرطولوعلىودمشقحلبمثلمواقع

الذىالنظامنتشاراف. حدوثهاموقعحسبوالثمانيناتالخمسيناتبينماوقتفىللتوسع
الدروزللبدو، وهجرةالتلقائىالمتقدمة، واالستقرارالبنادقذاتالحامياتأمنته

،861السكانضغط، وزيادةوغيرهمللشركسالحكومةبرعايةحظيتالتىوالمستوطنات
،المدنرأسماليوحصلهاالتىالمتزايدةبعده)، والفوائدإنظر (األراضىقانونوآثار
هذهكل - 862المواصالتوتحسنالزراعيةالمنتجاتعلىالعالمىالطلبوتزايد

:1950863و1850األعوامبينوفيما. االستقرارنطاقلتوسيعمعًاإلتحمت-العوامل

اآلنتشغلهاالتىالمساحةففى. عشوائيةالتاليةالمحافظةالتقديراتتكونقد"
منمربعميلآالفعشرةنحوحرثت... الجزيرةعدامافىسورياجمهورية
شرق، وفىاألراضىتلكعلىقرية2000نحوالجديدة، وأقيمتاألراضى

البدنفسهاعامالمائةوخالل. قرية300ومربعميل1500األرقامكانتاألردن
كانتبعدمانتظامابللزراعةخضعتقداألرضمنواسعةمساحاتتكونأن
محالتمجردمنالمواقعمنالمئاتآخر، ونمتإلىحينمنتزرعالماضىفى

".كبيرةقرىإلىصغيرة

859 Ibid.; Lewis, "The Frontier of Settlement in Syria, 1800 – 1950", p. 79; Konstantin
Mikhailovich Bazili, Siriya I Palestina pod Turetskim Pravitel stvom (Moscow: Izd – bo
Ostounor Litra, 1962), pp. 128 – 129, and

زراعةإدخالفضلإبراهيمإلى)، يرجع1879، [.ن. د]: بيروت (الفيحاءدمشقفىالغناءالروضة، كتابقساطلىنعمان
.والقرمزوالنيلةاألرز

860 Owen, The Middle East in the World Economy, pp. 79 – 81.
.الكتابهذامنالثانىالفصلمقدمة: إنظر861
.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر862

863 Lewis, "The Frontier of Settlement in Syria, 1800 – 1950," p. 267.
:فىوالخريطةالمقالإنظر، التفاصيلمنولمزيد

International Affairs (London), vol. 31, no. 1 (January 1955), p. 49, and Owen, The Middle
East in the World Economy, pp. 173 – 175,

.الداخليةالمناطقعن256–254، وصبفلسطينيتعلقمافى
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البريطانىالقنصلذكر1850عامففى. األمثلةبعضبتقديمتصويرهايمكنالعمليةهذه
.864المدينةإلىويجلبونهالقمحيزرعونكانوااألردنوراءفيماالعربأنالقدسفى

خاللالغاللوإنتاجالزراعةفىملحوظةزيادةهناكأن1857عامحلبفىزميلهوذكر
جنيهألف60منطرادابزادتجبيتالتىالعشورقيمةالسابقة، وأنالعشرالسنوات

زراعبينمتزايدةتصاالتادارتالستيناتفىحوران، وفى865جنيهألف137إلى
،أنهدمشقفىالقنصلذكر1880عاموفى. 866األوروبيةالتجاريةوالمصالحالغالل
اإلنتاجوزادالتوسعفىآخذةالزراعةالسابقة، كانتالثالثينأوالعشرينالسنواتخالل
.قبلذىمنأفضلليستالفالحين، وأحوالتتحسنلماإلنتاجطرقأنسوريا، غيرفى

محاولة، ورغمالسبعيناتفىمعًاوالديونوالفسادالمحصولسوءلتجمعونتيجة
أيدىإلىاألراضىبعضنتقلتا، بديونهمالوفاءعنالعاجزينالدائنينحمايةالحكومة
منالفدانقيمةأنالقنصلقرر1882عاموفى. 867األموالمقرضىوبعضالموظفين
إلى2700وقرش2500منعامًا12خاللرتفعتاقدالبقاعفىالرىالجيدةاألراضى

نفسهالوقتالبور، وفىاألراضىاستصلحتلذلك، ونتيجةقرش14.000عنيقلالما
وفى. 868المحاصيلمن، وغيرهاوالكرومبالزيتونالبوراألراضى، زرعتالقدسناحية
اإلختفاءفىآخذةالغاباتوأخيرًا، كانت. القرننهايةعندالزراعةإتسعت، بيروتوالية
األخرى،والفواكهالتوتزراعةفى، والرغبةالنباتىالفحمإلىالحاجةبسببلبنانفى

بورأراٍضمجردكانتمما "كبيرةكبيرًا، ومساحاترتفاعًاااألراضىقيمةرتفعتاو
سككسهلتاألردنشرقوفى. 869"ومزروعةمسيجةاآلنأصبحت1861عامصخرية

الرسميةواألرقام. والزراعةاالستقراربوغيرهمالشركسالمهاجرينقيامالحجازحديد
864 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Finn to Bidwell, 30 September
1850," (FO 78/839).
865 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Skene to Redcliffe, 15 July 1857,"
(FO 78/1297), and Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30, "Aleppo".
866 Linda Schatkowski – Schilcher: "The Hauran Conflicts of the 1860's," International
Journal of Middle East Studies, vol. 13, no. 2 (May 1981), and Families in Politics, Berliner
Islamustudien; no. 2 (Wiesbaden: F. Steiner, 1985), pp. 75 – 78.
867 Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 74, "Damascus".
868 Great Britain, Accounts and Papers: 1883, vol. 7, "Damascus," and 1866, vol. 66,
"Jerusalem".
869 Great Britain, Accounts and Papers 1897, vol. 94, "Beirut"; Great Britain, Public Record
Office, Foreign Office: "Report for 1902," (FO 195/2117), and "Report on Lebanon," 17
October 1905 (FO 424/208).
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)، كما1 – 5 (رقمالجدولالفترةنهايةعندإالتتوافرالالمزروعةبالمساحاتالخاصة
.واضحبشكلاإلنخفاضشديدةبعد، وتبدوفيماسنوضحه

)1 – 5 (رقمجدول
)الهكتاراتبآالف(1909عامفىالمزروعةالمساحة

المحاصيلالخضرالغاللالمدينة
والزيتيةالصناعية

المجموعالكروم

279111350353حلب
23428306298بيروت
31010126347دمشق

38.-4.-374الزوردير
944113112القدس

9545355581148المجموع
38لبنانجبل

– Nickoley, "Agriculture," in: Eliot Mears, Modern Turkey: A Politico: المصدر
Economic Interpretation, 1908 – 1923 (New York: Macmillan, 1924), p. 285.

:أوردهمامعيتفقوالمجموع
A.Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," Beihefte Zum Tropenpflanzen, vol.

16, nos. 3 – 5 (1916), pp. 32 – 58.
.24، صمنهمحتسبلبنانجبلورقم

.د. كقدمهاالتىوالصوراألوصافومقارنة. 870بدائيتهاعلىاإلنتاجطرقواستمرت
من، وغيرهاالزيتون، ومعاصرالدراسالرومانية، وأدواتالمحاريثعنهوايت

.العمليةالناحيةمنمماثلةأنهاتبينوفريحةالترونقدمهاالتىبتلكالزراعيةاألدوات
الخريففىيبذرالذىالغاللمحصولبعدزراعةدوناألرضتتركأنالعادةوجرت

:أيضًامورستالتاليةالدورةولكن. الربيعفىويحصد
الثالثةالسنةالثانيةالسنةاألولىالسنة

، شعير، حمصقمح)1 (الحقل
وغيرها

، سمسمذرة، قطن
وغيرها

راحة

:أيضاًوإنظر.Owen, The Middle East in the World Economy, pp. 39 – 40: إنظرجيد، لوصف870
.الفصلهذامن8ثالثاً، النص، والقسم10ثانياً، النص، القسمالثانىالفصل
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وغيرها، شعيرقمحراحة، قطنذرة، سمسم)2 (الحقل
البيقة، شعير، قمحراحة)3 (الحقل

وغيرها
، سمسمذرة، قطن

وغيرها

الحمص، يزرعالربيعفى: "أيضًاالوضعيصورحلبمننسوقهالذىالتالىوالمثال
الصفراء،واللوبيا، والذرة، الذرة، والفولالصيفوالبيقة؛ وفى، والينسون، والعدس
.871"، والكتان، والشعير، والفولوالشوفان، القمحالشتاء، يزرع؛ وفى، والقطنوالسمسم

هىالثيرانوكانت. كوقوديحرقكانالتسميد، إذفىالروثيستخدمكانماونادرًا
.والخيولالبقرإلطعامالتذريةعنالناتجالقشالرئيسية، واستخدمالجرحيوانات
التذرية،آالتإدخالتم "إنهطريفة، فيقولمعلومةحلبفىالبريطانىالقنصلويضيف

فىوبالخيولبالمياهتدارالتىالطواحينجدًا، وتستخدمضيقنطاقعلىتستخدمولكنها
كانالفشلمرة، ولكنمنأكثرالهواءطاحونةتجربةمحاولة، وتمتالدقيقطحن

وعلى". المجاورةالتاللأخاديدأسفلتدفعالتىالرياحتغيراستمرارنتيجةدائمًايصيبها
مروانالمرحومجمعهالمادةوفقًا (1914عام، وفىقليلتحسنثمةكان، فقدذلك

أوبالبخارتعملكلهاسوريافىفقطحصادةأوجرارًاعشريننحوهناككان) بحيرى
.فلسطينفىاآلخروالثلثلبنانفىثلثهابالنفط، كان

سوريافىالمزروعةالمساحةمنبالمائة83نحو)، أن1 – 5 (رقمالجدولويبين
تقريبيًارقمًاروبنويقدم. 872اآلنحتىكثيرًاذلكعنيقلرقموهو – غالًالزرعت

يقدمذلكإلىوإضافة. عاديةسنةفىالحقليةالمحاصيلإلنتاج) 2 – 5 (الجدولفىنجده
أقةمليون125المتوسطفىسنويًاتنتجشجرةماليين9.6نحوالزيتون: التاليةالمادة

871 Vital Cuinet, Syrie, Liban et Palestine (Paris: Leroux, 1896), p. 335; Great Britain,
Accounts and Papers: 1907, vol. 93, "Aleppo," and 1859, vol. 30, "Aleppo".

:إنظر، 1863العامفىوالقدسعكاإلىفقطتشيرالمتاحةاألرقامأقدمإن872
Charles Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, Publications of the Center for
Middle Eastern Studies; no. 13 (Chicago, III.: University of Chicago Press, 1980), p. 199, and
Alexander Schölch, "European Penetration and the Economic Development of Palestine,
1856 – 82," in: Roger Owen, ed., Studies in the Economic and Social History of Palestine in
the Nineteenth and Twentieth Centuries (Carbondale, III.: Southern Illinois University Press,
1982), p. 61.
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أقةمليون270السنوىهكتار، محصولهاألف82، والكروم873فرنكمليون30قيمتها
الشرانقمنكيلوغرامماليين6.6تنتجهكتارألف28، والتوتفرنكمليون30تساوى
إنظر (فرنكمليون15يساوىبمابعده)، والحمضياتإنظر (فرنكمليون25تساوى

الفواكهإليهيضافأن، يجبفرنكمليون100قدرهإجمالىبمجموعبعده)، أو
.الجوزأنواعومختلفوالتوتوالتفاحوالرمانالتينمثلاألخرىوالبريةالمزروعة
:التاليةالتقريبيةاألرقامالحيوانية، يقدمالثروةإلىوبالنسبة

الخيلمنألف270واألبقار، منألف500ووالماعز، الغنممنرأسماليين4.8
وقدرت. فرنكمليون260نحوجميعًا، تساوىاإلبلمنألف180و، والبغالوالحمير
100بـالحيوانيةللمنتجاتاإلجماليةالسنة، والقيمةفىفرنكمليون36بـاأللبانمنتجات

نحوكانتربماالزراعةلمخرجاتاإلجماليةالقيمةأنذلكويفترض. 874فرنكمليون
.سنويًا) إسترلينىجنيهمليون28 (فرنكمليون700

)2 – 5 (رقمجدول
للمحاصيلاإلجماليةوالقيمةاإلنتاج

طنألف (اإلنتاجالمحصول
)مترى

ماليين (القيمة
)الفرنكات

والعلفالطعام
1.000210القمح

50075الشعير
20030الرغوم

506الذرة
50065)، العدسالبازالء، الفول (البقول

3012السمسم
20018والسلجمالبطاطا
25.م. غالخضر
9.م. غ)البيقة، الفصةاألرز،  (غيرها

)450كذا، تقرأ (445المجموع
الصناعيةالمحاصيل

.الفصلهذامن16ثالثاً، النصالقسم: إنظر873
874 A.Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," Beihefte Zum Tropenpflanzen, vol. 16, nos. 3 –
5 (1916), pp. 32 – 58.
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طنألف (اإلنتاجالمحصول
)مترى

ماليين (القيمة
)الفرنكات

1.51.2القنب
33.5القطن
2.55التبغ

.-3.م. غغيرها
10-.المجموع
460اإلجمالىالمجموع

.Ruppin, Ibid, pp 44-45:المصدرمتوفرغير. = م.غ

الرعاةأمرهتولىوالباقىبتربيتها، البدوقامالحيوانيةالثروةغالبيةأنإضافةويمكن
عاموفى. مختلطةزراعةهناكتكنولم. 875القريةنطاقخارجقطعانهميرعونالذين

ألبانمصنعكلهاسوريافىيوجدالأنهاألمريكيةالمتحدةالوالياتقنصلذكر1910
يصنعانواللبنةاللبن، كانوبالطبع. 876وإيطالياالدنماركمنيستوردالزبدواحد، وأن

.البالدأرجاءشتىفى

المساحةأن، إلى1909عامأرقام، تشيرالوالياتحسبالتوزيععلىنظرةألقيناوإذا
فىبالمائة32و، حلبواليةفىبالمائة33نسبتهاكانتمعًاوشعيرًاقمحًازرعتالتى

وعلى. 877القدسمتصرفيةفىبالمائة9و، بيروتواليةفىبالمائة26و، دمشقوالية
أكبرنسبةعلىشتملاإذأعلىكانأنهالبداإلنتاجإجمالىمنبيروتنصيب، فإنكل
يبدوالذىلبنانجبلحريرهنانذكر، والوالتبغكالحمضياتالقيمةمرتفعةمحاصيلمن
).الزورديرسنجق (مثلتغطيهالالرسميةاألرقامأن

علىالغاللبإنتاجالخاصةروبنأرقامقسمتفإذا. خاطئةتبدوبالغلةالخاصةواألرقام
أنه، غيرطن1.5نحوبلغتالهكتارغلةأنإلىتشيربالمساحة، فإنهاالخاصةأرقامه

0.97سوريافىالقمحهكتارغلةمتوسطكان1938 – 1934فترةمثلمتأخروقتفى

.الفصلهذامن18و4ثالثاً، النصينالقسم: إنظر875
876 United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, Report,
October 1910, C 8. 5, "Beirut".

:إنظر، الحيواناتتدجينوحول
Charles Thomas Wilson, Peasant Life in the Holy Land (London: John Murray, 1906), chap.
3.

.Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," p. 35: فىالجدولإنظر877
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كانتالشعيرإلى، وبالنسبة0.40فلسطين، وإلى0.52لبنانإلىمترى، وبالنسبةطن
،1933 – 1922فترةوفى. لفلسطين0.29، للبنان0.88لسوريا، متريًاطنًا1.06األرقام
العثمانية،األرقاممنمجموعتينبينومن. 878إنخفاضًاأكثرالواحدللهكتارالغلةكانت

األساستشكلألنهانظرًا – الصحةإلىتكونماأقربالزراعةمخرجاتأرقامتبدو
البذورنظيربالمائة10خصم، بعدروبنيذكر، وكما879العشورجبايةعليهتقومالذى

إلىنسمةماليينبأربعةعددهميقدرالذينسورياسكانيحتاج) نوعًامنخفضرقموهو(
منكلإهمالوتم – سنويًاالدقيقمنفقطكيلوغرامًا225ذاتقمحطنألف900

فىالحراريةالسعراتمنألفينعلىيزيدماذلكيوفروقد. والوارداتالصادرات
،يقولغريبة، إذتبدو1906عامحلبفىالبريطانىالقنصلمقولةتزالوال. 880اليوم

أكرلمساحةحصادهيتمالذىالمحصولإلىحبوبًاالمزروعةالبذورنسبةمتوسط"إن
 :6والشوفان، 45 : 3، والشعير30 : 3القمحإلىبالنسبة: بالبوشلاألرضمنواحد

نفسها، والشعيرالبريطانيةمعاصرتهارتفاعادرجةفىكانتالقمحغلةألن. 881"90
الواحد،للهكتارطنينعلىيزيدمايعادلالقمح، ورقمذلكمنأكثريغالنوالشوفان

فىأنهذكر – أخرى، مرة1901عاموفى. 882أطنانثالثةعلىيزيدالشعيرورقم
كانالقمحبذورمنبوشلنصفأنحتىالخصوبةمندرجةعلىالتربةكانتحوران

إلىبالنسبةالرقمتسميد، وكاندونالواحدلألكرالغلةمنبوشًال24 – 20بينماينتج
.883سنواتأربعكلواحدةمرةتزرعاألرض، كانتكلبوشًال، وعلى32 – 16الشعير
تقتربكانتوالشعيرالقمحمنكلمنالواحدالهكتارغلةأننقررأنلناكانوربما
.نوعًاعنهتقلأوواحدمترىطنمن

878 Food and Agricultural Organization (FAO), Yearbook of Food and Agricultural Statistics
(Rome: FAO, 1949), and Said B. Himadeh, comp., The Economic Organization of Syria and
Lebanon, American University of Beirut, Publications of the Faculty of Arts and Sciences,
Social Science series; no. 10 (Beirut: American Press, 1936), p. 78.

.الكتابهذامنالسابعالفصلمقدمة: إنظر879
880 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," p. 36, and Fernand Braudel, The Structures of
Everyday Life (New York: [n. pb.], 1981), p. 130.
881 Great Britain, Accounts and Papers 1907, vol. 93, "Aleppo".
882 Brian R. Mitchell and Phyllis Dean, eds., Abstract of British Historical Statistics
(Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1971), p. 90.
883 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Richards to O'Conor, 3 October
1901," (FO 195/2097).
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إمكانيةوعدمالمطرندرةعنالنظر، بغضالقمحزراعةتوسيعأمامالرئيسيةوالعقبة
قربالقمحزراعةكلفة، قدرت1857عاموفى. 884النقلكلفةإرتفاعهى، عليهاإلعتماد

ذلكوفى. شلنًا17.6إليهايضيفالساحلإلىالنقلللقنطار، ولكنفقطشلناتبتسعحلب
،كلوعلى. 885مربحًاالتصديريجعلشلنًا، مما56إنكلترافىالقنطارسعركانالوقت

منكبيرًاقدرًايحققأنباستطاعتهيكنلمالفالحأن1901عامدمشقفىالقنصليذكر
للقنطار،شلنًا28، أو886)مرتفعًايبدوالذى (للكليةقرشًا30القمحسعريكنلمماالربح
.887للقنطارشلنًا27كانإنكلترافىعندئٍذالقمحسعرولكن

أهمومن. للتصديرالنقديةالمحاصيلإنتاجزيادةفىتمثلالزراعةفىالرئيسىوالتغير
العصورمنذأوروباإلىويصدرسوريافىينتجالحريركانالحرير، فقدالمحاصيلهذه

وتخصصت. 888منتشرًاأصبحقدالحريرإنتاجكانعشرالثامنالقرنوبحلول. الوسطى
50عنيزيدالماإنتاجعلى1842عامقادرةجعلتهابكثافةالحريرفىلبنانجبلأنحاء

درجةعلىاألوروبيونالتجارأصبحوعندئٍذ. 889الغاللمنحاجتهامنفقطبالمائة67– 
علىوتعاقدواماليةدفعاتقدموا1837عامففى: الحريرإنتاجفىالنشاطمنكبيرة

حدإلىالمزارعينمصلحةغيرفى "شروطوفقصيدامنطقةفىالمقبلالمحصول
تساوىطنبأربعمائةالحريرمنسورياإنتاجبوالكونت، قدر1833عاموفى. 890"كبير

قدره1838عام، وفىنفسهالرقموودقدم1834عاموفى. الفرنكاتمنمليونًا12

.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر884
885 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Harisson to Skene, 13 July 1857,"
(FO 78/1297), and Mitchell and Dean, eds., Abstract of British Historical Statistics, p. 488.

.الكتابهذامن1ثانياً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر886
887 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report, 6 April 1901," (FO
195/2097), and Mitchell and Dean, eds., Ibid., p. 488.
888 Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 33 and 221, and
Ralph Davis, Aleppo and Devonshire Square: English Traders in the Levant in the Eighteenth
Century (London: Macmillan, 1967), pp. 134 – 172.
889 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Trade," 17 September 1842 (Beyrouth), vol. 3.

.Volney, Travels Through Syria and Egypt in the Years 1873, 1874, 1875, vol. 2, p. 72: لـووفقاً
ثالثاً، النصالقسم: أيضاًإنظر. دقةأكثريبدواألخيرالرقمفقط، ولكنالغاللمنإليهيحتاجماثلث1875عاملبنانأنتج

.الفصلهذامن1
890 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatch by Campell, 17 February
1837," (FO 266/11).
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من500و، لبنانمنجاءتقنطار700بينهاطنًا)، من380 (قنطار1700بـباورنغ
.891صيدامن100و، طرابلسمن100و، بيروتمن200وأنطاكية، 

فرنساإلىيصدركانبعضه، ولكنالسوريونالصناعيستهلكهكانالحريرهذاومعظم
، وهذااألربعيناتفىالتصديرإلىالتحول، بدأكلوعلى. المغاربةالتجاريشتريهأو

أوروبا،فىالطلب، وزيادة892سوريافىالحرفيةالصناعةتدهورعننتجالتحول
893الحريرلحلاألوروبيةالطرقاستخدامنتيجةالحريرنوعيةفرنسا، وتحسنوبخاصة

علىضرائبفرضعنالناجمةالمعوقاتموازنةمنأكثرهوماإلىأدتوكلها- 
فىالفليلمرضنتشاراوأدى. 894الصينجانبمنالكبرىوالمنافسةالصادرات
رتفاعا، وهناكالحريرإنتاجفىالحادالهبوطمنعليهترتبومافرنسافىالخمسينات

السورى، فتوضحاإلنتاجتنشيطإلىعليهكانتما895أضعافأربعةإلىالحريرأسعار
وما. العقدذلكفىاإلنتاجزيادةإحتمال896الخمسيناتفىبيروتمنالصادراتقيمة

1861بينفيماأضعافأربعةنحو (اإلنتاجفىكبيرةزيادةمنذلكعلىترتب

إلنتاجالتالىالتوزيع – ألمانىقنصلتقريرعننقًال – روبنلناويقدم. 897)1910و
أرسوس، 600، السويدية600، طرابلسطن2800وبيروتلبنان: 1909عامالشرانق

.898طن200، الالذقية200، إسكندرونة450

891 Georges Douin, La Mission du baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en 1883 (Le
Caire: Impression de l'Institut Français d'archéologie  orientale du Caire, 1927), p. 265; A.
Cunningham, ed., The Early Correspondance of Richard Wood (London: [n. pb.], 1966), p.
50; Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, p. 134, and John Carne, Syria, the Holy Land, Asia Minor, 2 vols. (London:
London Printing and Publishing, 1861 – 1863), vol. 1, p. 23.

.للقنطارجنيها80ًبسعرالسنةفىقنطار800قبلمنطرابلسصدرتاألخيرالمرجعيذكرهلماووفقاً
.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر892
.نفسهالمصدر893

894 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Dispatch of 12
March 1850," (Beyrouth), vol. 6.
895 United States, National Archives, Group 84, dispatches to Department of State, "Moore to
Secretary of State, 10 October 1856," C 8.

.الكتابهذامن) 7–3 (رقموالجدولالثالثالفصلمقدمة: أيضاًإنظر
.الكتابهذامن2ثانياً، النص، القسمالثالثالفصل: إنظر896
.الكتابهذامن6ثالثاً، النص، القسمالثالثالفصل: فىمبين897

898 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," p. 50.
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 –تقليديًايصدر – لبنانكانالحرير، فقدصادراتنوعيةفىتغيرأيضًاهناكوكان
ذلكمنوأهم. 899فرنساإلىالقزبيضصدر1876 – 1868الفترةففى. الحريرخيوط

فقد. 1850900عامفىفعًاللوحظالذىالشرانقتصديرإلىالخيوطتصديرمناإلنتقال
وسائلتحسين، بسبب901"بالمائة50أو45أو40 "ربحًاتغلمربحةالشرانقكانت

أخرىناحيةناحية، ومنمن؛ هذاالثلثينبمقدارالوزنإنقاصإلىأدتالتىالتجفيف
"فرنسافىمثيلتهامنأعلى "كانتاألجورأنحقيقةمنتعانىالحريرحلمعاملكانت

األكبرالقسطحلفىاستمرتالحريرمعاملأنغير. 902مهارةأقلكانواالعمالوأن
بالمائة15وصدربالمائة85حوالىحلهتممانسبةبلغت1913عام، وحولالشرانقمن

.903الخامحالتهفىفقط

أنهإلى1853عامفرنسىقنصلأشار، وقدالتوتزراعةنتشاراإلىأدىالطلبتساعاو
بأسعاركافيةكمياتقبلمنقدمتقدببيروتالمحيطةوالسهوللبنانجبلكانبينما

حيثوأنطاكيةحاصبياإلى – التجارةنطاقتوسيعالضرورىمنأصبحمربحة، فقد
أحدفىجاءحلبومن. 904ربحًاتغلبأسعارالشرانقعلىللحصول – أقلالمنافسة
،1861عامالعاصىوادىمنطقةمنالحريرمنصندوقًا50تصديرتمأنهالتقارير

ومرة. 905قرشمليون1.8قيمتهاتبلغ1871عامصندوق300إلىالكميةإرتفعتولكن
:إسكندرونةمنطقةفىإنتشرالحريرإنتاجأنإلى1879عامإشارةأخرى، وردت

قيمتهاطنًا162إلى1897عامفىجنيهألف71قيمتهاطنًا141منالصادراتوزادت
بسببالتشاؤمعنالتعبيرإزدادالفترة، نهايةقربولكن. 1898906عامفىجنيهألف83

899 B. Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban (Beyrouth: [s. n.], 1984), pp. 32
– 33.
900 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Trade," 1850 (Beyrouth), vol. 6.
901 Labaki, Ibid., p. 42, and France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance
commerciale, "Dispatch of 4 April 1851," (Beyrouth), vol. 6.
902 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Dispatch of 14
November 1852," (Beyrouth), vol. 6.
903 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," p. 50.
904 France, Ministère des Affaires étrangères, cprrespondance commerciale, "Dispatch of 24
February 1853," (Beyrouth), vol. 6.
905 Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 57, "Aleppo".
906 Great Britain, Accounts and Papers 1899, vol. 103, "Aleppo".
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منلبنانفىالحريرإنتاجفىالنسبيةالكفاءةوالصينية، وعدماليابانيةالكبرىالمنافسة
وقد. فليكر. أ. جوالشاعردوكوسوالحريرواإلنكليز، وخبيرالفرنسيينالقناصلجانب
الحقيقةفىولكن. 907التوتبأشجارالبرتقالأشجاراستبدالتمقدأنهإلىاألخيرأشار
الخيوط، ومنافسةاألولىالعالميةالحربفىكوقودالستخدامهاالتوتأشجارقطعكان

.لبنانفىالحريرعلىقضتالتىهىالصناعية، 

كان1840عاموحتى. لبنانمسيحيىمنالقز، وأغلبهمدودتربيةالفالحونوتولى
إيرانمنالبيضاستيرادالتاريخذلكبعدبدأ، ثميستخدمالذىهوالمحلىالبيض

سوريالبثتماالقز، ولكندودالفليلمرضأصابالسبعيناتوفى. وغيرهماوإيطاليا
العثمانىالدينإدارةأسستهالذىبروسهفى" القزمعهد "من" معقم "بيضعلىحصلتأن

.908ذلكبعدالمرضبهذاأخرىإصابةأىتسجيليتمفرنسا، ولم، ومن1888فىالعام
مقدمًاالمالبعضإليهميدفعونكانوا، كمابالبيضالفالحينيمدونالسماسرةوكان

مقدمًا، وكانمحددةبأسعارالمحصولمنجانبًاويشترون) أكثرأوبالمائة20بمعدل(
الشرانقمنكيلوغرامًا30 – 25بينماينتجبيضة25علىيحتوىالذىالصندوق

أوللبخارتعريضهايتمالدودة، ثملقتلأفرانفىذلكبعدالشرانقتوضعالطازجة، ثم
تجفيفهايتم، ثمالشرانقفىالصمغيةالمادةتذوبحتىماءفيهاأحواضفىوضعها
منواحدًاكيلوغرامًاالطازجةالشرانقمنكيلوغرامات3كل، فتنتجذلكبعدوكبسها
كيلوغرامًاالجافةالشرانقمنكيلوغراماتخمسةكلتنتجحلهاوبعد. الجافةالشرانق
.909للتصديرالباقىيخصصثمسوريافىبالمائة15نحومنهالخيط، يستهلكمنواحدًا
كانتالبيوتأكبرمنسبعةبينهاالتصدير، منفىتعملبيتًا70منأكثرهناكوكان
تصديراللبنانيةالبيوت، وتولت1910و1940األعوامبينفيمابالمائة72تصديرتتولى

معظمهاكانتبالمائة30األجنبيةالبيوتوصدرت) للمسيحيينمعظمها (بالمائة70

907 Great Britain, Accounts and Papers 1912 /13, vol. 100, "Beirut".
Owen, The Middle East in the World Economy, pp. 250 – 251, and Ruppin, "Syrien: أيضاًإنظر

als Wirtschaftsgebiet," p. 50.
:إنظر، التفاصيلمنللمزيد908

Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban, pp. 32 – 38, and Issawi, The
Economic History of Turkey, 1800 – 1914, p. 256.
909 United States, National Archives, Group 84, dispatches to Department of State, "Robeson
to Secretary of State, 1 September 1883," (T 367. 15).
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وبالبنوكليونفىالحريربشركاتوثيقةصالتالكبرىللبيوتوكانت. فرنسية
.910ليونحريرسعريتبعاللبنانىالحريرسعروالمحلية، وكانالفرنسية

منغيرهامنلإلعاقةتعرضًاأقلكانتالحريرصادراتأنذلكإلىنضيفأنويمكن
بلغتفقد. الساحلمنوقربها.حجمهاوصغرقيمتهارتفاعابسبب911األخرىالمحاصيل

44.86طرابلسإلىالكورةمن1890عام) كيلوغراممائةزنة (الحريربالةنقلتكاليف

25مارسيلياإلىنقلهاأساسًا، ويكلفتعبئةوتكاليفجماركصورةفى – فقطفرنكًا

فرنكمنأقلأى، 912فرنكًا87الكلفةجملة، فتكونللتأمينفرنكًا15وأخرى، فرنكًا
الحريركانكذلك. فرنكًا50و40بينتراوحالذىبسعرهامقارنة – للكيلوغرامواحد

العشر،منمعفيًاالحريرمناألكبرالقسطينتجالذىلبنانكانفقد: أقللضرائبيخضع
علىبالمائة12.63منبدًالبالمائة12.13الحريرعلىالعشركاناألخرىالمناطقوفى

.913إنتاجهلتشجيعالعامالدينإدارةبذلتهاالتىالجهوداألخرى، بسببالمحاصيل

أنلبثماالحرير، ولكنهمجئعنقليًالمتأخرًاسورياإلىالقطنمجئكانوربما
وإضافة. عشرالثامنالقرنطوالكذلكأوروبا، وظلإلىالرئيسيةالصادراتمنأصبح

، قدر1833عام، وفى914حاجتهمالعديدينالسوريينالحرفيينللصناعوفرتذلكإلى
أضنه)، وفىفىأخرى2500(ومترىطن2500بـالسورىالقطنمحصولبوالكونت

Owen, The Middle East in the World Economy, pp. 154 – 155; Labaki, Introduction: إنظر910
à l'histoire économique du Liban, pp. 38 – 76, and Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet,"

pp. 49 – 50.
. Labaki, Ibid., p. 68: فىباألسعارجدوالًوإنظر

.الفصلهذامن1ثالثاً، النصالقسم: إنظر911
912 France, Ministère des Affaires étrangères, Correspondance Commerciale, "Notes on
Commerce," June 1890 (Beyrouth), vol. 10.
913 Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban, pp. 70 – 71.

.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر914
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بينوما (حلبمنطقةفى500و، ونابلسعكافىطن2200بـباورنغ، قدره1838عام
.915)أضنةفى3000و2500

حدثقدأنهالمصرى، ويبدوالحكمتحتاإلنتاجفىزيادةتعكساألرقامهذهولعل
األمريكىالقطنجانبمنمنافسةسورياناحية، واجهتفمن. اإلنتاجفىبطئنقص

تدهورهناككانأخرىناحيةومن. ثمنًااألرخصأونوعًااألجودوالمصرىوالهندى
علىعتمادهااكاننشاطهااستعادتالداخلية، وعندماالسوقهزالسوريةالحرففى

فىالبريطانىالقنصلذكرأخرى، فقدصعوباتهناككانتكذلك. 916المستوردالغزل
السلطاتبمساعدةدمشقإلىاألمريكىالقطنبذورإدخاليحاول، أنه1851عامتقرير

شهوربضعة، وبعدالقطنفىأمريكاعلىعتمادًااأقلإنكلترايجعلالعثمانية، حتى
"فلوريدافىيزرعالذىالقطنمنأسوأليس "أجودقطنإنتاجإلىالتوصلالتجربةأثبتت
، كانكلوعلى. 917لتفاتًااالتطوريعيرونالجعلتهم" الوطنيينعندالكسلطبيعة "ولكن
أنهويذكرالقطنزراعةفىبذلتالتى" الهمة "يصف – نفسهالوقتفى – يافافىزميله

الحجمكبيرةكانتعبواتهألنربحًايحققلم، ولكنهاألولىللمرةيافامنشحنهتمقد
.918للحلجآالتإلىتحتاجوخفيفة

تصديرعلىيافادرجت، فقدعامنقصعن1857عاماستبيانعناإلجاباتوتكشف
،، والسمسم، والقمحالبرتقاللمصلحةاآلنالقطنإهمالتمسنويًا، ولكنبالة500

)ممكنةكانتاألمريكىالقطنزراعةأنرغم (البذورمنالرديئةاألنواعواستخدمت

915 Douin, La Mission du baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en 1833, p. 265, and
Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, pp. 13, 14, 58 and 134.

الثلثوالسامرة، صدروعكانابلسإنتاجإجمالىمنأن، قدر1842عاموفى. متناقضةتبدواألخيرالمصدرهذاأرقام
:إنظرمحلياً، الباقىواستهلكأوروباإلى

France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance Commerciale, "Report on Trade,"
17 September 1842 (Beyrouth), vol. 3.

.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر916
917 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Wood to Palmerston, 21 Januray and
10 November 1851," (FO 78/872).
918 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Kayat to Palmerston, 20 August
1850," (FO 78/839), and "2 May 1851," (FO 78/874).
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منعامًاعشرينقبلزرعالذىالقطنمقداركانحلبواليةوفى. 919الرىواستخدم
بسببتناقصالمحلىالطلبعندئٍذ، ولكنيزرعكانماأضعافثالثةيبلغالتاريخذلك

45إلىيحتاجالواحداإلكروكان. األمنإضطرابمنالبدوسببه، وماالغزلاستيراد

أنرديئة، غيرالبذور، وكانتالنظيفالقطنمنرطًال800ويغلالبذرةمنرطًال
المماثلةوالمكابسالمحالجنجاحًا، واستخدمتحققتالمصريةالبذوراستخدامتجارب

سورياشمالإنتاجاألخيرة، وكانالسنواتفىوآسياأوروبافىتستخدمكانتالتىلتلك
القطنزراعةختفتا " بيروتوفى. 920النظيفالقطنمنطن400علىيزيدعادة

تقعالتىالسهولوكانت. 921"المناطقمنكثيرفىالسمسمزراعةمكانهامؤخرًا، وحلت
علىيتوقفذلكقطنًا، "ولكنإكر، تزرعألف15حوالىوالبحر، ومساحتهانابلسبين

ماأى (محلوجغيرقطنأنه، يفترض922رطل2000نحواإلكرالمطر"، وغلةكمية
).الحلجبعدرطًال650نحويعادل

فىكبيرتساعاإلىاألمريكيةاألهليةالحرببسببالقطنأسعارفىالحاداإلرتفاعوأدى
عامففى. 923األوسطالشرقمنأخرىمناطقفىحدثمانحو، علىالقطنزراعة
،بنساتوتسعواحدشلنإلىللرطلبنسات2/14منحلبفىالقطنسعرإرتفع، 1862

، وقاربتقبلمنعليهكانتماأضعافخمسةقطنًاالمزروعةالمساحةزدادتاو
الساحلىالسهلفىمماثلتوسعهناكوكان. رطلمالييناألربعةأوروباإلىالصادرات

طنآالفتسعةنحوالقطنزراعةناتجإجمالى، وبلغالغاللإنتاجحسابعلىاللبنانى
فىنفسهباإليقاعهبوطإلىأدىالحربنتهاءاولكن. 924فرنكماليينتسعةقيمتها

919 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Reply to Questions from Cotton
Supply Association, Manchester," (FO 78/1246).
920 Ibid., (FO 78/1297).
921 Ibid., (FO 78/1298).
922 Ibid., (FO 78/1384).

؛الفصلهذامن7ثالثاً، النصالقسم: إنظر923
Issawi, ed.: The Economic History of The Middle East, 1800 – 1914, pp. 416 – 419; The
Economic History of Iran, 1800 – 1914, Publications of the Center for Middle Eastern
Studies; no. 8 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1971), pp. 244 – 247, and The
Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 232 – 243.
924 Great Britain, Accounts and Papers: 1866, vol. 69, "Aleppo"; 1872, vol. 58, "Syria";
France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on Trade,"
1863 (Beyrouth), vol. 8, and Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," p. 41.
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بنسات9و6بينيتراوحسعرإلىيافا، وعادفىأسبوعينخاللبالمائة25 – األسعار
هجماتوزادت. 925قطنًاالمزروعةالمساحةونقصت – 1868عامحلبفىللرطل
إلىيحتاجالقطن "كانلماأنهالبريطانىالقنصل، وذكرالمحصولدمارمنالجراد
مرتفعة، فضلعليهالضرائبالمحاصيل"، وكانتمنغيرهمنالماللرأسأكبرمصدر

للمحافظة "وذلكللقطنفقطصغيرةمساحةوالشعير، وخصصواالقمحزراعةالفالحون
.926"جيدةحالةفىاألرضعلى، لإلبقاءللمحاصيلالضروريةالزراعيةالدورةعلى
ناجحةمحاوالتبذلتسوريا، ولكنجنوبفىالقطنزراعةتركتالعمليةالناحيةومن
عام، وفى927األردنوادىفىالمصرىالقطنمنمختلفةأنواعلزراعة1909عام

1000والالذقيةفلسطين، وفىطن2000نحوحلبواليةفىالقطنإنتاجكان1913

.928فرنكماليين3.5جميعًا، قيمتهاطن

،الوسطىالعصورمطلعمنذالسوريةالساحليةالسهولفىتزرعالحمضياتوكانت
واليونانتركيافىالتصديرأسواقفتحمععشرالتاسعالقرنفىزراعتهانتشرتاولكن

برتقالة،مليون20نحويافا، أنتجت1856عاموفى. وروسيابريطانيافىأوًال، ثم
1859عامجنيهًا، وفى3750قيمتهابلغتبرتقالةماليينثالثةنفسهالعامفىوصدرت

قيمتهماطرابلسصدرتنفسهالعام، وفىجنيهآالفعشرةقيمتهاماليينستةصدرت
تاركًانقدًايدفعاإليجارالسائدة، وكانهىالصغيرةالحيازاتوكانت. جنيهألف15

يافا، صدرت1881عاموبحلول. 929المالرأسعلىعائدًابالمائة10األرضلصاحب
،1887عام، وفىجنيهألف50قيمتها) برتقالة300نحومنهاكلفى (صندوقألف171

،1891عاموفى. 930صندوقألف30علىيربوماوطرابلسوصيدابيروتصدرت

925 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Kayat to Russell, 15 March 1865,"
(FO 78/1874), and Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 58, "Syria".
926 Great Britain, Accounts and Papers 1868 / 69, vol. 60, "Aleppo".
927 Great Britain, Accounts and Papers 1910, vol. 103, "Beirut".
928 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," pp. 41 – 42.
929 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Report for 1857," (FO 78/1387);
"Report for 1859," (FO 78/1449); Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30,
"Tripoli," and Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Reply to Questionnaire,"
(FO 78/1419).
930 Great Britain, Accounts and Papers 1882, vol. 71, "Jaffa," and United States, National
Archives, Group 84, dispatches to Department of State, "Report for 1887," (T 367. 17).
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البواخرخطوطإقامة، وبعدجنيهآالف108قيمتهاصندوقألف270يافاصدرت
مليون1.3تصديراألسعار، وتمرتفعتاوالنقلتكاليفنقصتإنكلترامعالمباشرة
طرابلسصدرت1912عام، وفىجنيهألف267قيمتها1913و1911بينفيماصندوق
ليافا، متوسطالمجاورةالمنطقةفىالبساتينعددوزاد. 931صندوقألف220وصيدا

،1912فىبستانألفنحوإلى1880عامبستانًا340نحوإكر، من3 – إكرانالمساحة
السواقىباستخداميتمالرىوكان. الثلثنحويملكوناليهودالمزارعونكانذاكوإذ

كلفة، قدرت1880عاموفى. 1900منذبالنفطتعملالتىالمضخاتاستخدمتأوًال، ثم
.932فرنك5000و4000بينماسنويًاعائدًا، تعطىفرنكألف50و40بينماالبستان

المنشآتمنجنيهًا4348بمبلغإكرًا25مساحتهبستانقيمة، قدرت1907عاموفى
تغطىالسادسةالسنةالخامسة، وفىالسنةنهايةحتىتدفعالتىوالفوائدالصيانةوتكاليف
.933سنويًاربحًاجنيهًا320يحققالثامنةالسنةمنعتبارًااالكلفة، والعائدات

عندالالذقيةحولزراعتهعشر، واستقرتالسابعالقرنأوائلفىسورياإلىالتبغوجاء
قدر1833عام، وفى1800934عامحولصيدامنطقةعشر، وفىالثامنالقرنحلول
بـقدر1843عام، وفىفرنكماليين6.3تساوىطن4500بـالتبغمنسورياإنتاج

،طرابلسمنتقريبًامتساويةبمقاديريأتى، وكانفرنكمليون1.7تساوىطنًا1867
.936مصرإلىقليلةكمياتمنهتصدر، وكانت935والكورة، والالذقية، وصور، وصيدا

إلىصدرتطنًا350إلىإنكلترا، إضافةإلىالكمياتبعضصدرتالستيناتوفى
931 Great Britain, Accounts and Papers: 1892, vol. 82, "Jerusalem," and 1914, vol. 95,
"Jerusalem" and "Beirut".
932 Great Britain, Accounts and Papers: 1880, vol. 73, "Beirut," and 1910, vol. 85,
"Palestine".

.مؤخراًاإلدارةوحسناإلنتاجأسعارزيادةنتيجةقيمتهاإزدادتلإلكر، وقدجنيهات10األرضثمنكان1856عاموفى
:إنظر

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Reply to Questionnaire," (FO 78/1419).
التكاليفوعن". ,Great Britain, Accounts and Papers 1908, vol. 116, "Palestine: فىالتفاصيلإنظر933

:إنظر، 1893عاموالعوائد
Graet Britain, Accounts and Papers 1893 / 94, vol. 91, "Jerusalem".

.الفصلهذامن3ثالثاً، النصالقسم: إنظر934
.نفسهالمصدر935

936 Douin, La Mission du baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en 1883, p. 265; France,
Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on Tobbaco," 1843
Beyrouth), vol. 4, and Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to
Lord Viscount Palmerston, p. 93.
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تدهورإلى، أدى1874عامفىتجارتهحتكاراب" التبغمصلحة "قيامولكن. 937مصر
صدرت، ولكنلبنانمنإنتاجهإختفى1888عاموبحلول. والصادراتاإلنتاجفىكبير
نحوتساوىطن1300اإلجمالىاإلنتاج، كان1911عاموفى. 938الالذقيةمنطن200

،اللبنانىوالساحلصيدامنوالباقىالالذقية، منمعظمه، جاءفرنكماليينخمسة
.939ومصرإنكلتراإلىالمحصولمناألكبرالجانبوصدر

منالفترةوفى. ، والكرومالزيتون، وزيتالسمسمكانتاألخرىالنقديةوالمحاصيل
الفرنسيةالقنصليةدائرةضمنتدخلالتىالمنطقةفىالسمسمإنتاج، زاد1844 – 1841

السمسممحليًا، وكاننصفهانحويستهلك، كان2000نحوإلىطنًا970، منبيروتفى
اإلنتاجقدر1913عاموفى. 940األخرىوالمحاصيلالقطنمحلويحلجدًامربحًا

نحومنها، صدرفرنكمليون12تساوىطنألفبثالثينالسمسممنلسوريااإلجمالى
كان1872عاموفى. 941الجفافنتيجةللتلفعرضةأنه، إالمربح، والمحصولالنصف

زراعةتمتذلكمترى، وبعدطن7500بـيقدرالعاديةالسنةفىالزيتونزيتإنتاج
، وبحلول942للجبالالغربيةالمنحدراتعلىرئيسية، وبصفةالزيتونأشجارمنالكثير

علىأيضًاتزرعالكروموكانت. 943طنألف22إلىالمحصولزاد1909عام
.فلسطينفىاليهوديةالمستوطناتوفى944لبنانفىيصنعالنبيذ، وكانالمرتفعات

،1902عامبيروتواليةفىأنهاألخرى، نجداألساسيةاألنشطةعلىنظرةألقيناوإذا
اإلختفاء"، بسببفىآخذةأربعينأوعامًاثالثينمنذموجودكانتالتىالخمس"الغابات

937 Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 58, "Syria".
938 Great Britain, Accounts and Papers 1875, vol. 75, "Beirut," and France, Ministère des
Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on Trade," 1888 (Beyrouth), vol.
10.

=. Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 249 – 251: أيضاًإنظر
.Wilson, Peasant Life in the Holy Land, pp. 216 – 217: إنظر، التبغإحتكارنتائجعلىولألمثلة=

939 Ruppin, "Syrien als Wirtschafts gebiet," p. 43.
940 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Reply to
Questionnaire, 6 November 1844," (Beyrouth), vol. 4.
941 Ruppin, Ibid., p. 39.

.الفصلهذامن16ثالثاً، النصالقسم: إنظر942
943 Ruppin, Ibid., p. 146.

:إنظر، الزيتونلزراعةوصفعلىلإلطالع. لهتوزيعاًيقدمحيث
Wilson, Peasant Life in the Holy Land, pp. 226 – 232.

.الفصلهذامن11ثالثاً، النصالقسم: إنظر944
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4عادةتغطىالغابات، كانتلبنانوفى. النباتىالفحمصناعةأجلمنأشجارهاقطع

التوتلزراعةالمجالإلفساحشديدًانقصًانقصتمساحتهاالمساحة، ولكنمنبالمائة
، ومنفرنكماليينبخمسةللغاباتالسنوىالمردودروبنوقدر. األخرىالفاكهةوأشجار
فىعمل1842عامففى، 945نشطةاإلسفنجمصايدوكانت. فرنكماليينبعشرةالمصايد

وإروادوالبترونطرابلسمنجاءتوقدرجًال215حملتقاربًا43نحواإلسفنجصيد
150هناك، كان1865عاموفى. اليونانىاألرخبيلمنمماثلعددإلىوالالذقية، إضافة

ألف600تساوىكيلوغرامألف38بـاإلنتاج، وقدراليونانمنمماثلوعددقاربًا
قاربًا، وكان80إلى – حالأىعلى – القواربعددنقص1912عاموبحلول. 946فرنك

الوالياتإلىاليونانيونالصيادونهاجرفقط، فقدفرنكألف80يساوىاإلنتاج
.947المتحدة

العراق - 2

:واضحتانحقيقتانهناكسوريا، ولكنعننعرفهمماكثيرًاأقلالعراقعننعرفهماإن
بسهولة؛للزراعةقابلةولكنهامستخدمةغيراألراضىمنأكبرمساحةفيهأوًال، أن
إلىبالنسبةوبخاصةأرخصالساحلإلىاإلنتاجنقلجعلالنهرىالنقلوثانيًا، إن
دون – الفترةنهايةحتى – للنقلالمرتفعةالتكلفةحالتذلكورغمالثقيلةالحموالت

وفتحالنظاممنالقليلإقرار، بمجردثم، ومن948كثيرةمساحاتإلىالزراعةمتدادا
بماكبيرًاتوسيعًاالمزروعةالمساحةتوسيع، يمكنالعراقيينوالشعيرالقمحأماماألسواق
قوةالبدووتوطينالسكانتعدادفىالزيادةوقدمت. المحصولزيادةمنذلكعلىيترتب

.الفصلهذامن2ثالثاً، النصالقسم: إنظر945
946 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale: "Report on
Trade," 17 September 1842 (Beyrouth), vol. 3, and "Report on Sponge Fisheries," 3
December 1856 (Beyrouth), vol. 8.

:إنظر، تفصيلىولوصف
Great Britain, Accounts and Papers 1874, vol. 66, "Beirut", "Report on Sponge Fisheries."

947 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," pp. 125 – 126.
.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر948
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قناةإفتتاحبعدحدثقدذلكأنإلىتشيرالصادراتوأرقام949الضروريةالعمل
.950السويس

ظلتالدراسةموضوعالفترةوخالل. للرىالخاضعةالمنطقةمنبالتأكيدالزيادةوجاءت
ويغمرانمجراهمايغيرانالنهرانظلوقد. والفراتدجلةلبطشخاضعةالمنطقةتلك

شدة، وبسببوالسهلمياههمامنهايستمدانالتىالجبالبينالمسافةقصر، بسببالريف
منعامكلالمتوسط، شهدوفى. 951الطمىمنهائلةكمياتمنيحمالنهوماتياراتهما

نقاطثالثمالحظةويمكن. 952فتراتعلىشديدةفيضاناتفيضانًا، ووقعتأعوامثالثة
:أخرى

جدًامتأخرًاالوقتيكونمايو، حين / أيارفىالنهرينفىالفيضانذروةأوًال، تصل
.الصيفمحاصيلإلىبالنسبةجدًاومبكرًاالشتاءمحاصيلإلىبالنسبة

لهماالمجاورالريففىالمودعالماءتبخرنسبةوإرتفاعفيهماالملحنسبةإرتفاعثانيًا، 
وثالثًا،. للزراعةصالحةغيراألراضىمنالكثيرالملوحة، وجعلمنكبيرًاقدرًاأنتج
بعضبإغالقاألخرىالرىأعمالوتدميرالقديمةالترعالمشكلة، طمرضخامةمنزاد

:األدنىالفراتفىنجدهالمجرىتغيرعلىواضحمثالوهناكالزائدةالمياهمسارب
، ولكنالعربشطالقرنة، ليكوناعندبدجلةالفراتلتقىاعشرالتاسعالقرننهايةفحتى

منمقربةعلىالمجرىأسفلكيلومترًا50بعدعلىتقعالتىقرمة، عنداآلناإللتقاءهذا
وعام1822عامالمهولينالفيضانينإلى، إضافةبالفيضاناتيتعلقماوفى. 953البصرة

خاللالثانيةللمرةبغدادشمال1874مايو / أيارفىدجلةجسور، تحطمت1831954

.الكتابهذامنالثانىالفصلمقدمة: إنظر949
.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر950
:-فى، والعراقمصربينالتناقضولكوكسبين951

=William Willcoks, The Irrigation of Mesopotamia, 2 vols. (London: [n. pb.], 1911); 2nd ed.
(London; New York: E. and F. Spon, 1917).

Issawi, ed., The Economic Hidtory of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 129 – 130: أيضاًإنظر
and 191 – 197.

.الكتابهذامن7و6ثالثاً، النصين، القسمالثانىالفصل: إنظر952
:فىالخريطةإنظر953

Great Britain, Naval Intelligence Division, Iraq and the Persian Gulf, Prepared by the Oxford
Sub – Centre, Geographical Handbook series, The Division, 1944), p. 62.

.الكتابهذامن4ثالثاً، النص، القسمالثانىالفصل: إنظر954
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عرضًا، ودمرتميًال12 – 3بينوماطوًالميًال25مساحة، وأغرقتسنواتثمانى
فىذلكوبعد. المحاصيلمدمرًاأيضًاالفراتفاضبأسبوعينذلكمحاصيلها، وبعد

والميلينالميلبينوماميًال15طولهاببحيرةبغداددجلة، أحاط1884أبريل / نيسان
، وهددجنيهألف300 – 200بينيتراوحبماقدرتمحاصيلدمارإلىعرضًا، وأدى

بغداد، وفىمنالغربىالقسمالفراتأغراق1907عاموفى. 955المالريابخطرالمنطقة
.956شديدًادمارًا، مسببًاالشرقىالقسمعلىدجلةفاضنفسهالوقت

حفرتعشرالثامنالقرننهايةففى. تدهورقدالرىأنيبدوالفترةنهايةقربوحتى
الهنديةسدتحطم1851عاموفى. 957النجفإلىالفراتمنالماءرجلتالهنديةترعة
وتوسيعالمياهمنالمزيدلتوفيرجديدسد، بنى1858عاموفى. 958الفراتماءمنهوتدفق

فىطموحًاأكثرسد، وبنى1859عامفيضانأوللدىتصدعالمزروعة، ولكنهالمساحة
ثالثةالحكومةستدعتإ1863عام، وفى1904عامفىأيضًا، تحطم1890 – 1888فترة

.959شيئًاأنجزواأنهميبدوالالرى، ولكنحاجاتلدراسةمصرمنمهندسين

ترعةالسقالوية، وهىترعةحفرفىوساققدمعلىقائمًاالعملكاننفسهالوقتوفى
الرىبغداد، وتخدمجنوبكيلومتراتستةبعدعلىودجلةالفراتتربطجدًاقديمة

سدبناءالزراعية، فتمواألراضىبغدادمنكًالمهددًاالترعةطفحوتزايد. معًاوالمالحة
المواصالتقطعولكنهلبغدادالحمايةالسدهذاوفروقد. 1848 / 1847عامفىعليها

األعمالالقديمة، ولكنالترعةإعادةإلىباشامدحت، سعى1871عاموفى. والرى
أخرىأعمالبناءمنالبدودجلة، وكانالهنديةفىالفراتيصبأنإلىأدتالخاطئة

955 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Herbert to Elliot, 6 May 1874 and
20 May 1874," (FO 195/1030), and "Plowden to Dufferin, 17 April 1884," (FO 195/1030).

والتدابيربغدادلمدينةبالنسبةوتأثيرهاالعراقأنهارفيضاناتتاريخفىبحث: التاريخفىبغدادسوسة، فيضاناتأحمد956
، ص2)، ج1966–1963، األديبمطبعة: بغداد (ج3المدنية، عصورمختلففىالغرقخطرمنللوقايةالمتخذة

402–410.
.الفصلهذامن27ثالثاً، النصالقسم: إنظر957

958 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatch of 7 May 1851," (FO
195/367).
959 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Delaporte to
Drouyn, 1 August 1863," (Baghdad), vol. 12.
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والبصرةالشيوخسوقبينالواسعةالمستنقعات، كانتالجنوبوإلى. 960باهظةبتكاليف
منالفراتعلىقبلمنموجودةكانتالتىالجسورإصالحإهمالإلىبوجودهاتدين"

أسفلكيلومتراتعشرةطولهاترعةحفرت1886عاموفى. 961"القرنةإلىالشيوخسوق
مؤخرًا،السلطانشتراهااالتىاألراضىورىالدجيلةترعةإلىالمياهلجرالكوت
النهر، وتدميرمنسوبدجلة، وخفضمنالمياهمنالمزيدسحبخطورةأثارتولكنها
.962المالحةوإعاقةالعمارةمنطقة

كانتعشرالتاسعالقرنبدايةالزراعة، فمعإتساعدونكلهذلكيحل، لمحالأىوعلى
يعتمدللرىبديعنظامتولىحيثالبصرةحولالمنطقةعلىقاصرةالنظاميةالزراعة

بقيتوكربالء، حيثوالحلةديالةحتى963األخرىوالحقولالنخيلبساتينرى، المدعلى
األمطارترويهاالتى، والمنطقةوهيتعنةبينالفراتعلىصغيرةمناطق، إلىالترع

أنحاءبقيةأما. التركيةالحامياتتحرسهاالتىبكرودياروالموصلوكركوكأربيلبين
منبسيطًاشكًالتبعوااالذينالبدويمارسهاالتىاإلنتقاليةللزراعةتخضعفكانتالبالد

.والطينباألغصانالمدعمةالبوصحزممنبحصيرالنهرمجرىبسدالرىأشكال
والقسم. 964والشعيرالقمحبزراعةتنفردوغالبًاشتويةمحاصيلتزرعاألراضىومعظم
األرزمنفائضًاينتجوالشعير، ولكنهالقمحمنحاجتهيكفىالالبالدمنالجنوبى
.965والتمور

960 Great Britain, Accounts and Papers 1878 / 79, vol. 72, "Baghdad," and
المتخذةوالتدابيربغدادلمدينةبالنسبةوتأثيرهاالعراقأنهارفيضاناتتاريخفىبحث: التاريخفىبغدادسوسة، فيضانات

:أيضاًوإنظر، 401–389، ص2المدنية، جعصورمختلففىالغرقخطرمنللوقاية
.الفصلهذامن29ثالثاً، النصالقسم

961 Great Britain, Accounts and Papers 1867, vol. 67, "Basra".
962 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Lynch to Consul, 22 September
1866," (FO 195/1546).

.الفصلهذامن28ثالثاً، النصالقسم: إنظر963
964 Saleh Haider, "Land Problems of Iraq," (Ph. D. Dissertation, London University, 1942), p.
223; Owen, The Middle East in the World Economy, p. 32, and Hanna Batatu, The Old
Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of Iraq's Old Landed and
Commercial Classes and its Communists, Ba'thists, and Free Officers (Princeton, N. J.:
Princeton University Press, 1978), pp. 63 – 67 and map.

.الكتابهذامن2ثانياً، النص، القسمالثانىالفصل: إنظر965
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أراضىتنتج "أنهوذكر: 966حدثقدمحدودًاتغيرًاأنيبين1866عامكتبوصفوثمة
النهرينبينبالسكاناألهلةالمناطقوعبرالحلةوفى. ألرزاالمنخفضةالمستنقعات

الواقعةاألراضىفىأيضًاتزرعوالذرة، كماالصفراءوالذرةوالشعيرالقمحيزرع
دجلة،ضفتىعلىالكوتوأسفل. ديالةإلىأربيلمنالجبالسفوححتىدجلةشرق
فوقالمستنقعاتإلىنصلحتىاإلطالقعلىزراعاتتوجدالأوقليلةزراعاتتوجد
التىواألراضى. كبيرةبكمياتاألرزيزرعونالذينالبومحمدعربيسكنهاالتىالقرنة

لزراعةالغالبفىتمامًامخصصةالعربشطضفتىعلىالبحرإلىالقرنةأسفلتقع
كانت، ولماالمحلىاالستهالكيحددهالغاللإنتاجمحدودًا، فإنالتصديركانولما. التمور

.أخرىإلىسنةمنمتساويةبمعدالتتحتفظاألسعارالتكرار، فإننادرةالسيئةالمواسم

غيراإلضطراببفتراتأوبالغرقالنهرينلمياهالناسبغيررتفاعالباأساسًاتتأثروهى
.العادية

للمدنالمجاورةالمناطقعلى، قاصرةالمستقرينكالسكان، الزراعةالراهنالوقتوفى
وهىبالترعتروىالتىاألقاليمالكبرى، وعلىالتجارةطرقعلىالواقعةوالقرى
بالزراعة، كماأبدًايعملونالالذينالبدوقبائلتسكنهاألوسطوالريف. اإلتساعمحدودة

معينةحدودفىسنويًااستقرارهمموطنيغيرونالذينالمستقرينشبهالعرببدويقيم
".الستهالكهمفقطتكفىغالًالويزرعون

أخضع "السابقة20الـ – 15الـالسنواتخاللغيرى، أنه، ذكر1878عامفى، كلوعلى
القنصلأشارنفسهالوقتتدريجيًا"، وفىتتوسعوالزراعةالتوطينيشبهلماالعرب

العمارةفوقدجلةعلىالمياهرفعأدواتيقيمونالمنتفقوبخاصةالبدوأنإلىالبريطانى
استبدال "عنالبريطانىالقنصل، تحدث1888عاموفى. 967االستقرارإلىويتجهون

.968المالرياإنخفاضمنعليهترتبالبصرة، وماحولالواقعة" البالدفىباألرزالقمح
المحليةبالقواربالبصرةمنالمنقولةوالغاللالتموركميةالقنصلقدر1893عاموفى

966 Great Britain, Accounts and Papers 1867, vol. 67, "Baghdad".
967 Grattan Geary, Through Asiatic Turkey: Narrative of a Journey from Bombay to the
Bosporus, 2 vols., Franklin Square Library; no. 34 (New York: Harper and Brothers, 1878),
vol. 1, p. 114, and Great Britain, Accounts and Papers 1878 / 79, vol. 72, "Baghdad".
968 Great Britain, Accounts and Papers 1888, vol. 103, "Basra".
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عاموفى. 969جنيهالمليوننصفنحوتساوىطنألفمائةهومسبوقغيركبيربرقم
إتسعت1872منذ "أنهالبصرةإلىإستانبولمنسافربريطانىموظف، قرر1908

شططولوعلىبغدادقربالنخيلبساتينأسعارعنالمتاحةكثيرًا"، والمادةالزراعة
.1880970عامبعدحادةزيادةإلىتشيرالعرب

كانوالسبعيناتالستيناتففى – حسنسلمانمحمدمنالتقديراتبعضهناونقتبس
عاموعند. طنآالف10نحو، والصادراتطنألف30نحوللتمورالسنوىالمحصول

،1913و1909بينألفًا، وفيما44إلىوالصادراتألفًاستينإلىالمحصولزاد1887
نسبةرتفعتاأخرىوبعبارة. طن65.700إلىوالصادراتطن91.500إلىزاد

الوالياتفىالغاللإنتاجكوينيه، قدر1890عاموفى. بالمائة70إلى33منالصادرات
:يلىكماالثالث

118والشعير، منطنألف514والقمحمنطنألف319بـ، والبصرةبغداد، والموصل

،طنألف35القمحصادرات، وبلغتطًنألف951قدرهبإجمالىاألرز، منطنألف
منبالمائة6أوطنألف34الشعير، وصادراتالمحصولمنبالمائة10نحوأو

،1911عامإلىوبالنسبة. 971بالمائةواحدًاأوطن1300األرز، وصادراتالمحصول
240، 1912عامطنألف274البصرةفىالغاللإنتاجإلجمالىرقمًاالعثمانىالبنكقدم

20القمحصادراتمتوسطتركية، وبلغليرةالمليونوربعمليوننحوتساوىطنألف

، والبذورطنألف37، واألرزطنألف77، والشعير1912 – 1910أعوامفىطنألف
بقيتللحاصالتاإلجماليةالقيمةمنتركيةليرةألف645أنالبنكوقدر. طنألف14
الحكومةتركية، وعشورليرةألف160والسمسرةالنقل، واستوعبالمزارعينبيد

.972البصرةفىأرباحًاليرةألف70تحقيقتركية، وتمليرةألف375واإليجارات

969 Great Britain, Accounts and Papers 1893 / 94, vol. 97, "Baghdad and Basra".
970 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Ramsay to Board of Trade, 28 May
1908," (FO 195 / 2274), and Vital Cuinet, La Turquie d'Asie: Géographie administrative,
statistique, descriptive et raisonnée de chaque province de l'Asie mineure, 4 vols. (Paris:
Leroux, 1891 – 1895), vol. 3, pp. 41, 234, 236 and 251 – 252.

:صيدا (1958–1864االقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىاالقتصادى، التطورحسنسلمانمحمد971
.173–169)، ص1965العصرية، المكتبة

972 Great Britain, Accounts and Papers 1913, vol. 73, "Basra".
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وعلى. 973هكتارألف400أوإكربمليونالمزروعةالمساحةحسنسلمانمحمدوقدر
غلةأن – صحيحةكوينيهأرقامكانتإذا – يعنىكثيرًا، إذمنخفضًاالتقديرهذا، يبدوكل

بريطانيينخبراءبواسطةدقيقةحساباتأجريتوقد. تقريبًاونصفطنانالواحدالهكتار
طن8/5لإلكر، والشعيرطن4/1القمح: للغلةالتاليةاألرقامفأعطت1917عامالحلةفى
الثانى)،إلىبالنسبةكيلوغرامًا1563و، األولإلىبالنسبةللهكتاركيلوغرامًا625أى(

البذورإلىالغلةنسبةبلغت1918عاموفى. 974ضعفًاعشرأحدالبذورإلىالغلةونسبة
البذورإلىالغلةنسبةقدرت1908عاموفى. 975سبعةأوأضعافستةكركوكفى

إلىذلكويرجع "مرتينذلكعلىتزيدالقرىخارجكانتأنها، غيرأضعافبخمسة
.976"للتربةالعامةالخصوبةإلىيرجعالشتاء، كمافىبروثهااألرضتسمدالتىالقطعان

فقط،إكرألف937الرىمنطقةفىالمزروعةاإلجماليةالمساحةكانت1918عاموفى
ألف500ذلكإلىيضافوربما. 977الحربعنالناجماإلضطرابيعكسذلكولعل
ألف600المزروعةالمساحةإجمالىبذلكليصبحاألمطارسقوطمنطقةفىأخرىإكر

.أكثرأوهكتار

فىتحسنوجودعدممعالزراعةتوسعطريقعناإلنتاجفىاألساسيةالزيادةوتحققت
ختصاصىابإشرافنموذجيةمزرعةأقيمت1869عاموفى. العمليةالناحيةمنطرقها

آالتأوبذوراستخدامإلىإشارةأىنجدأثرًا، والتتركلم، ولكنها978بولندىزراعى
أراضيهميخصبونالباشاواتبعض "أنالتقاريرأحدفى، ورد1891عاموفى. محسنة
األوروبيينأحدباستدعاء) باشاكاظم (أحدهموقام. أوروبامنالمستوردةاآلالتبواسطة

.178، صنفسه، المصدرحسن973
974 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Administrative Report," Revenue
Board, Baghdad, 1918 (FO 371 / 4150).
975 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Land Revenue Note on Kurdistan,"
1918 (FO 371 / 4148).

:إنظر، 770والشعيركيلوغراما270ًالقمحغلةمتوسطكان1938–1934فترةوفى
Food and Agricultural Organization (FAO), Yearbook of Food and Agricultural Statistics.
976 Llyod Georges, "Report upon the Conditions and Prospects of British Trade," 1908,
Confidential, p. 114.
977 Doreen Warriner, Land Reform and Development in the Middle East: A Study of Egypt,
Syria and Iraq, 2nd ed. (London; New York: Oxford University Press, 1962), pp. 99 – 101>
978 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Rogier to La
Valotte, 4 January 1870," (Baghdad), vol. 13.
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تعدالحاالتهذهمثلولكن. وتشغيلهابتركيبهاليقوماستوردهاالتىاآلالتمع
البريطانيةاآلالتمنوحدة35لنتسنشركةاستوردت1911عاموفى. 979"استثنائية

.980الضعيفةالحيواناتتناسبالتىالخفيفةاآلالتمنعشرينمنهاواألمريكية، باعت
المياهروافعباستخدامالزراعةوالقيم)، تتمبوكمالبين (نهايةإلىنزوًالمسكنةومن"

ومرة). النواعير (السواقىفىغالبًاالزراعةتتمهيتإلىنهايةومن. الدوابتديرهاالتى
الرمادى، حيثأسفلتستمرالتى، المياهروافعمنكبيرًاعددًانجدهيتأخرى، أسفل

مضخةلنتسن، أدخل1866عاموفى. 981"للفراتاليمنىالضفةمنترعةأولتخرج
مواجهةفى، إسترلينىجنيه2000قيمتهادجلةنهرعلىحصانًا20بقوةبالبخارتعمل

متوسطمضخاتعشرهناك، كان1907عاموبحلول. الوالىجانبمنشديدةمعارضة
قد) حصانًا147قوة (أخرىمضخة14هناككان، كمابالفعلتعملحصانًا63قوتها
مضخة400هناك، كان1914عاموعند. 982"الفنيةالمهارةنقص "صعوبات، رغمطلبت
اآلنتفضلمنهاحجمًاواألكبر. والفراتدجلةعلىنتظامابتعملأنهابالنفط، "قيلتعمل
.983"أكثراقتصاديةلكونهاغيرهاعلى

فىمحاوالتجرتالستيناتففى. الحاصالتفىتنوعإلىإشاراتأىأيضًاتوجدوال
أعاله)، ووزعتإنظر (القطنوغيرها، لزراعةسوريافىحدثمانحوعلىالصددهذا

القطنمن" جودةأقل "قطنًافأنتجتبغدادفىالفالحينعلىاألمريكىالقطنبذور
.984التجربةلتلكنهايةالجراد، وضعاوهجوماألسعارهبوطأنغير. األمريكى

979 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Tweedie to White, 14 January
1891," (FO 195 / 1721).
980 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Political Resident, Summary, July
1911," (FO 195 / 2368).
981 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Ramsay to Board of Trade, 28 May
1908," (FO 195 / 2274).
982 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Kendall to Bulwer, 13 April 1864,"
(FO 195 / 367) and 23 June 1866 (FO 195 / 803 A); "Diary, 25 February 1907," (FO 195 /
2242), and "Ramsay to Board of Trade, 12 October 1906," (FO 195 / 2215).
983 Great Britain, Accounts and Papers 1914, vol. 95, "Baghdad".
984 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Reply to Questions, 23 January
1863," and "Kemball to Bulwer, 25 February 1863," (FO 195/752), and Great Britain,
Accounts and Papers 1867, vol. 67, "Baghdad".
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تحققجدًا، لممرتفعةكانتالقطنغلةأنرغم، أنه1918عامفىبريطانىتقريروذكر
القطنلزراعة – خاصةأوعامةكانتسواء -،الحربقبلبذلتالتىالمحاوالت

الرىنتظاماالحيازة، وعدماستقرارعدممنها: عدة، ألسبابنجاحأىالمصريةبالبذور
كلفةرتفاعا، والنقلكلفةرتفاعا، والتسويقتسهيالت، ونقصعليهاإلعتمادوصعوبة
علىللضريبةنتحارىاوفاسدنظاموجود"، والمياهروافعباستخدامالزراعة

400منهاالواحدةزنةفقطبالةستينالقطنمحصولكان1920عاموفى. 985"المحصول

واليةمحصول، قدر1869عامالشمالية، وفىالمناطقفىيزرعالتبغوكان. 986رطل
 –، وكرادار، والسليمانيةسنجقرواندوز، وكوىمناطقرئيسيةوبصفة – الموصل
،العراقداخلنصفهكيلوغرامًا، استهلك79منهاالواحدةزنةبالةألفعشربخمسة
منتشرةوالخضرالفواكهبساتين، أصبحتكلوعلى. وسورياإيرانإلىالباقىوصدر

كانتالتىباشارشيدجهودبفضلالخمسيناتمنذببغدادالمحيطةالمنطقةفىفأكثرأكثر
.987ذلكأسباببينمن

،الجماركمنبذورهبإعفاءالسكرقصبزراعةلتشجيعباشامدحتمحاوالتتسفرولم
قتالعهابريًا، يتمالنهرضفافعلىينموالذىالعرقسوسوكان. 988نتيجةأىعن

البصرةفىالطنثمنكان1891عامويصدر، وفىيكبسحيثالبصرةإلىوإرساله
.989لندنإلىالنولونتكاليفالجنيهونصفجنيهإليهايضافالجنيهونصفجنيهين

فىالصوفمكابسلنتسنأنشأ1891عاموفى. 990الرعويةالمنتجاتأهمالصوفوكان

985 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Cotton Expirmental
Farms, Baghdad, 1919," (FO 371 / 4150).

5واألرزبالمائة74والشعيرالقمح (العشورمنبالمائة12نسبتهما1845عامالموصلفىالقطنمقداربلغبينما
4والصيفية، منبالمائة9الشتوية، الغاللمنالعشورمنبالمائة87جاءت، إذ1919عاموزنلهيعدبالمائة)، لم

:إنظر. والخضارالفواكهمنبالمائة
Sarah Shields, "An Economic Histroy of the Nineteenth – Century Mosul," (Ph. D.
Dissertation, Chicago University, 1986), pp. 113 – 114.

.179)، ص1938، بيروتفىاألميركيةالمطبعة: بيروت (العراقفىاالقتصادىحمادة، النظامسعيد986
987 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Reply to
Circular, 1869," (Baghdad), vol. 13.
988 Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 57, "Baghdad," and Habib Chiha, La
Province de Baghdad (Cairo: [n. pb.], 1908), pp. 95 – 96.

Great Britain, Accounts and Papers 1890 / 91, vol. 84, "Basra", "Report on Liquorice: إنظر989
Plant ."

.الفصلهذامن24ثالثاً، النصالقسم: إنظر990
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الجمركيةالضرائب، فإنكلوعلى. 991التصديرتكاليفإنقاصإلىأدتالتىالعمارة
عامفى – للصوفالرئيسيةالسوقكانتالتىالمتحدةالوالياتفرضتهاالتىالمرتفعة

.992الصادراتأعاقتاألسترالى – الصوفجانبمنالمتزايدة، والمنافسة1897

الرىعنشاملتقريربتقديم1905عامالعراقفىالزراعةتاريخفىجديدفصلوبدأ
منالبدوكان. 993ومصرالهندفىكفاءةأظهرمهندس، وهوولكوكسوليامالسيرأعده

دونمجراهما"، حالمستوىدونالنهرينبيننخفاضًااهناك "ألنالمشروعهذاتعديل
فىالزائدةالمياهلتصريفمنفذًاليتضمنتغييرأدخلولذلك. 994بينهماالترعجريان
قربآخر، ومنفذًاديسأبوومنخفضالحبانيةبحيرةفى – الرمادىقرب – الفرات
سدودإقامةمنالبدالثرثار، وكانمنخفضفىدجلةفىالزائدةالمياهلتصريفسامراء
دجلة، وعلىعلىوالكوتبلدعندبها، وذلكالترعومدالمياهمستوىلرفعمنظمة

 –وتحسينهالمشروعهذامراجعةتمتوقد. الفراتعلىالقديمالسدمنبدًالالهندية
دجلةعلىخزاناتإضافة، مع1949 – 1946األعوامفىهيغلجنةيدعلىوبخاصة
النصويشير. العشرينالقرنمنوالستيناتالخمسيناتفىأخيرًانفذثم– روافدهوبعض

العالميةالحربقبيلالحالةإلى31النصيشيرالمتوقعة، كماوالفوائدالتكاليفإلى30
التىالجديدة، الهنديةقناطركانبالفعلنفذالذىالوحيداألساسىوالمشروع. األولى
بمنافعالمزارعينعلى، وعادت1913ديسمبر / األولكانون12فىرسميًاإفتتحت
.995مباشرة

األرضحيازة: ثانياً
الدولة،علىيقوماألوسطالشرقفىأساسيًانمطًااإلسالمىاألرضحيازةنظاميعد

الدولةإحتفظتإذ. والمكانالزمانمدىعلىكبيرًاتنوعًاتضمن، ووسيط، وإنوالفالح
991 Great Britain, Accounts and Papers 1893 / 94, vol. 97, "Baghdad".
992 Great Britain, Accounts and Papers 1898, vol. 99, "Baghdad".

:إنظر، الموصلمنالصوفصادراتوعن
Shields, "An Economic History of Nineteenth – Century Mosul," pp. 145 – 151.

.الفصلهذامن31و30ثالثاً، النصينالقسم: إنظر993
994 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Memorandum on the Present State
of Irrigation Works in Iraq, 16 May 1910," (FO 424 / 223).
995 Great Britain, Accounts and Papers 1914 – 1916, vol. 75, "Baghdad".
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الحرةللملكيةالضئيلةاالستثناءاتبعضالرقبة)، معحق (األرضبملكيةالحاكمأو
لبنان)،مثلالمناطقوبعضالقرىووسطالمدنفىنتشراالذى) (الملك (لألرض
علىلإلنفاقدخلهاخصص، إذللهالملكيةحقوقفيهاعتبرتاالتى، الوقفوأراضى
أوالدينيةاإلنتفاعلجهةيكونالعائلة، فالإطارفىبقيتوالخيرية، أوالدينيةاألغراض

بحقوقاألرضيزرعكانالذىالفالحوتمتع. إليهاالملكيةإرتدادحقوقإالالخيرية
تخصالتىاألرضتحديدحريةللقريةالتطبيقية، تركالناحيةومن). التصرف (اإلنتفاع

وأوقاتها،زراعتهاوأماكنتزرعهاالتىالمحاصيلتقريرأعضائها، وحقمنعضوكل
الريعجبايةالوسطاءوتولى. األخرىواإللتزاماتالضرائبمنعليهاماتؤدىدامتما
بالفرق، محتفظينالمالبيتإلىاإليراداتمنجانبًا، وحولواالفالحينمنالضرائبأو

.بهايقومونالتىاإلداريةأوالعسكريةالخدماتنظير

عشرالسابعالقرنينخالل – العثمانىالعهدفىللدولةالمملوكةاألراضىنقسمتاو
وهو" الخاص: "قسمينإلى) الميرىأواألميريةباألراضىعرفتوالتى – (عشروالثامن
مواردهاتخصصالتىاألراضىالحاكمة، أواألسرةأفرادأوللسلطانالخاصةالملكية
أوللسباهيةالمخصصةاإلقطاعاتالتيمار، أوبعينها، وأراضىوظائفلشاغلى

إدارةتولواوقد. الفالحينمن) ضريبةأوريع (المواردجبايةتولوا، الذينالتماريوت
الحكومةمنصارمإلشرافيخضعون، وكانواالعثمانىللجيشالفرسان، وقدمواالريف

يزرعهالقريةأراضىمنقسملهمخصصالضرائبجبايةإلىوإضافة. المركزية
إطارخارجالبدووعاش. عاتقهمعلىتقعالتىالعمللتزاماتامنكجزءلهمالفالحون

علىضرائبيدفعونوكانوا. بهمالخاصةالديرةفى، قطعانهميربونالنظامهذا
.للسلطةمركزأقربمواجهةفىالنسبيةالقبيلةقوةبمدىأساسًامقدارهايحددحيواناتهم

رتبطاالذىالنقديةاألموالإلىالدولةحاجةتزايد، أدىبعدهوماعشرالسابعالقرنومنذ
األسلحةاستخدامإزدياد (التسليحوفى) الفرسانتدهور (العسكريةاإلدارةبنيةفىبالتغير

التيمارأراضىتحولإلكلهذلك، أدى996التضخمنتيجةالحاجةهذهالنارية)، وتفاقم
أعطواالذينالضرائبجباةإلىاألراضىهذهأصحابها، فأعطيتموتعندوالخاص

.الكتابهذامنالسابعالفصلمقدمة: إنظر996
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جبايةحقوقأصبحتعشرالثامنالقرنوبحلول. بعينهامناطقمنالضرائبجبايةحق
.997معًاوتورثتباع) بالمقاطعةسوريافىأيضًاوتعرفالمالكانهأواإللتزام (الضرائب

عنمسئولينأصبحواالذين) المزرعة (الجفتلكمثلأفرادإلىتؤجراألرضكانتأو
.998عليهاالمستحقة" الميرى "ضريبة

سوريا - 1

سبيلالعثمانية، وعلىسوريافىمنتشرًاكاناإللتزامأنإلىالسجالتدراسةتشير
أحيانًايتوالهكانحيثفلسطينشمال، وفىالقبائللشيوخأعطى، حيثالبقاعفى، المثال
كان، حيثوحمصوحلبدمشقحولالريف، وفىالمحليونالشيوخأولبنانأمراء

عشرعادةوهو" – العشر "كانتالرئيسيةوالضرائب. 999المحلييناألعيانبأيدىاإللتزام
كانمتدرجة، ولكنرأسضريبةوهى" الفردة "أو" اإلعانة"و – عينًا، ويجبىالمحصول

ربعيأخذالملتزم، كان1845عاموفى. المزعجةالمكوسمنالكثيرأيضًاهناك
العشر،بدفعهوقامإذاالحكومة، أماإلىمباشرةالعشربدفعقامواإذاالفالحينمحصول

.1000المحصولثلثعلىعندئذيحصلفإنه

بتأجيرهاقاموامباشرة، بلأراضيهمبحراثةالمدنسكانمناألراضىأصحابيقمولم
أو) المزارعة (بإسمالمعروفالمحصولعلىالمشاركةأوالمقاسمةنظاموفق

:إنظر، التفاصيلمنللمزيد997
Charles Issawi, The Economic History of the Middle East and North Africa (New York:
Columbia University Press, 1982), pp. 134 – 137 and sources cited, and Owen, The Middle
East in the World Economy, pp. 10 – 12 and 43 – 44.
998 Abdul – Karim Rafeq, "Land Tenure Problems and their Social Impact in Syria around the
Middle of the Nineteenth Century," in: Tarif Khalidi, ed., Land Tenure and Social
Transformation in the Middle East (Beirut: American University of Beirut, 1984), pp. 374 –
376.
999 Abdul – Rahim Abu – Husayn, "The Iltizam of Mansur Furaykh: A Case Study of Iltizam
in Sixteenth Century Syria," in: Ibid.; Muhammad Adnan al – Bakhit, "The Role of the
Hanash Family and the Tasks Assigned to it in the Countryside of Dimashq al – Sham, 790 /
1388 – 976 / 1568; A Documentary Study," in: Ibid.; Jean – Paul Pascual, "The Janissaries
and the Damascus Countryside at the Beginning of the Seventeenth Century According to the
Archives of the City's Military Tribunal," in: Ibid.; Rafeq, Ibid., and Owen, The Middle East
in the World Economy, pp. 17 – 20.
1000 Rafeq, Ibid., pp. 383 – 388.

.الكتابهذامن1ثانياً، النص، القسمالثانىالفصل: أيضاًإنظر
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والدوابوالبذورالزراعةوأدواتمنزًالللفالحاألرضصاحبيقدموعادة). المرابعة(
بعدبها، فيماالمعمولللممارساتكانإذا (المحصولمناألكبرالقسطالالزمة، ويأخذ

)بأنفسهماألرضيحرثونالذينأى (المزارعونالمالككانجانبهمومن. 1001داللتها
الفوائديدفعونالحالتينكلتامقدمًا، وفىالمحصوليبيعونأوقروضعلىيحصلون
.1002عاليةبمعدالت

وفى. الجماعيةالملكيةأو" المشاع "هوبالذكرجديرالحيازةمظاهرمنآخرمظهروثمة
الذكورأعدادوفقعائالتهابينالزمنمنفترةكلالقريةأراضىتوزيعيعادالنظامهذا
غيراألرضمنقطععلىعائلةكلتحصلثمومن. آخرتصنيفأىأوالعائلةفى

الشيخيحددهاالتىالدورةحسببعينهاسنةفىتزرعالتىالقريةأراضىمنمتجاورة
.1003فردىأساسعلىالقطعهذهزراعةوتتم. القريةشيوخأو

مجموعتينيدعلىعميقًاتحوًالاألراضىحيازةالدراسة، تحولتموضوعالفترةوفى
:القوىمن

1001 Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30, "Aleppo"; Pascual,"The Janissaries
and the Damascus Countryside at the Beginning of the Seventeenth Century According to the
Archives of the City's Military Tribunal," pp. 361 – 365; Jacques Weulersse, Paysans de
Syrie et du Porche Orient, 8 ème ed. (Paris: Gallimard, 1946), pp. 121 – 123; Jean Hannoyer,
"Le Monde rural avant les réformes," dans: André Raymond, ed., La Syrie d'aujourd'hui
(Paris: Centre nationale de la recherché scientifique, 1980), pp. 286 – 287, and حنا،اللهعبد

، ولبنانسوريافىالفالحيةوالحركاتالزراعيةالقضية 1820 – 1945 ،2 ، الفارابىدار: بيروت (ج 1978 1)، ج ، ص
119 – 125 عاموفى.  1856 :إنظر. ينتجونماونصفربعبينويدفعونكلهاالتكلفةيتحملونيافاقربالفالحون، كان
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Reply to Questionnaire," (FO 781 /
419).
1002 Abdel – Karim Rafeq, "Economic Relations between Damascus and the Dependant
Countryside," in: Udovitch, ed., Islamic Middle East, 700 – 1900: Studies and Economic and
Social History, pp. 663 and 674 – 674.
1003 Weulersse, Paysans de Syrie et du Porche Orient, pp. 99 – 109; Doreen Warriner, "Land
Tenure in the Fertile Crescent," in: Issawi, ed., The Economic History of the Middle East,
1800 – 1914, pp. 74 – 76; André Latron, La Vie rurale en Syrie et au Liban: Etude
d'économie sociale (Beyrouth: Imression catholique, 1936), pp. 14 – 18; Abraham Granott,
The Land System in Palestine: History and Structure (London: Eyres, 1952), pp. 174 – 179;
Yakov Firestone, "Faddan and Musha," Paper Presented at: Conference on the Economic
History of the Middle East, Princeton, N. J., 1974, and Wilson, Peasant Life in the Holy
Land, p. 189.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة509

كثيرًا، وزاداألرضقيمةرتفاعاإلىأدىالذىالزراعة، تتجيرفىتزايدهناككانأ.
.ةدمقيأومشروطةغيرفرديةملكيةملكيتهافىالرغبةمن

بينالوسطاءبإلغاءالزراعيةاألرضمنالمواردلزيادةالحكومةمحاوالتهناكب.
وترتب. الملكيةحقوقبإعطائهالضرائبعنمسؤوًالاألخير، وجعلوالفالحالدولة
.شيوعًاأكثرالخاصةالملكيةالقديمة، وأصبحتاالجتماعيةالروابط، تفككذلكعلى
نتقلتا، واألصليينحائزيهاأيدىمناألراضىمنالكثيرنتزعتا، نفسهالوقتوفى
موظفى، أوالمرابين، أوالمدنتجارالقرى، أوشيوخأوالقبائلشيوخأيدىإلى

.المتنفذيناألفرادمنغيرهمأوالحكومة

عام، وفىالتيماراتمنتبقىماعلىالثانىمحمودالسلطاناستولى1831عاموفى
فىجديدمنليلغى1842عامفىأخرىمرةعادأنهرسميًا، غيراإللتزامإلغاءتم1839
.سوريافىاإللتزاممنللتخلصأيضًاباشاإبراهيمبهاقاممحاولةوفشلت. 1856عام
.1004القرنهذامطلعحتىاستمرقدالضرائبلتزاماأنالحقيقة، يبدووفى

أنأساسًاينشدكانفقد. أهميةأكثرنتائج1858عامفىالصادراألراضىلقانونوكان
عليهاالواضحةالملكيةحقوقيقيمثم، ومنللضرائباألرضمنقطعةكليخضع"

،باألرضواإلنتفاعالحيازة، وراثةبحقيتمتع" ميرىكمالكقانونىحائزبإسمبتسجيلها
،الغرضهذاولتحقيق. للدولةاألرضملكيةاستمرتالطابو)، بينماسند (بوثيقةمؤكدًا

وفى. واحدلشخصكمزرعةكلهاالقريةأرضتسجيلأوالجماعيةالملكيةالقانونحرم
النتائجبينمنيكونقدالذىالصغار، الفالحينمزارعنتشاراالقانون، سهلاألناضول

Gabriel Baer, "The Evolution of Private Landownership in Egypt and the Fertile: إنظر1004
Crescent," in: Issawi, ed., The Economic History of the Middle East , 1800 – 1914; Peter
Sluglett and Marion Farouk Sluglett, "The Application of the 1858 Land Code in Greater

Syria: Some Preliminary Observations," in: Khalidi, ed., Land Tenure and Social
Transformation in the Middle East, pp. 410 – 412.

أوالمالكانةمنأخذالزراعةلمصلحةإتخذالذىاألساسىاإلصالح "أنحلبفىالبريطانىالقنصل، ذكر1851عاموفى
،الخمسالسنواتمتوسطأساسعلىمحسوبةتعويضاتمنحهمالعشور، بأنمناإليراداتتحصيلحقالقرىمالك
األموالإليهمتقدمالتىالحكومةمعمباشرةالتعاملفصاعداًاآلنمنعليهم، الذينالفالحينمعالتدخلمنمنعهموبذلك

:إنظر". ذلكإلىيحتاجونعندماوالبذور
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Werry to Palmerston, 28 February
1851," (FO 78/871).
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العربيةالوالياتفىتجهاالقانونولكن.1005عليهاالحصولفىمزارعوهارغبالتى
سيئةكانتالسجالتأنذلكإلىأضف. والقبليةالقرويةالممارساتتجاهاعكس

فىيثقونالالفالحينأنكماوالفساد،الخبرة،، وعدمالموظفيننقصمنتعانىواإلدارة
يستطيعون، واللألرضشغلهمإثباتعنيعجزونكانواماوأغراضها، وغالبًاالحكومة

كلهاالقريةأرضتسجيلفىالمحلييناألعيانأحدأيدوابها، وأحيانًامطالبتهممتابعة
الحميدعبدالسلطانأخذهبعضهاهائلةمساحاتالدولةفقدانذلكعنونتج. سمهاب

يملكهكانماجملةإنفلسطين)، وقيلشمالوفىحماةقربالمنطقةمثل (لنفسهالثانى
ظهورإلىأدىكما. 1006جدًامرتفعًايبدورقمسوريا، وهوقرىمنقرية1114السلطان

راضيةالسلطاتتكونأالالضرورىمنليستطور، وهوالمالككبارمنكاملةفئة
أراٍضمنأخرىكبيرةمزارعوتكونت. الضرائبجبايةتسهيلإلىسيؤدىدام، ماعنه
منبالمائة25أن، إلى1913لعامأولىتقديرويشير. 1007للديونوفاءعليهاالحصولتم

هكتارات)،عشرةمنأقل (الصغيرةالحيازاتمنكانسورياأراضىمساحةإجمالى
منبالمائة60وهكتار)، 100إلىهكتارات10 (المتوسطةالحيازاتمنبالمائة15و

الملكياتبتوزيعالخاصةدقةاألكثرهكتار)، واألرقام100فوق (الكبيرةالحيازات
15كانتالصغيرةالملكياتأنإلى، تشير1945عامالسوريةالجمهوريةفىالزراعية

وكانت. بالمائة33الدولةبالمائة، وأراضى29بالمائة، والكبيرة33بالمائة، والمتوسط
دمشقفىالكبيرةالدروز، والملكياتوجبلحورانفىنتشارًااأكثرالصغيرةالملكيات

منتشرةالصغيرةالملكياتعامة، كانتوبصفة. 1008وحمصوالالذقيةوالجزيرةوحلب
أوالرطبةالمناطق، وفىاألمنمنأكبرقدريتوافر، حيثللمدنالمجاورةالمناطقفى

1005 Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 202 – 210.
.99، ص1، ج1945–1820، ولبنانسوريافىالفالحيةوالحركاتالزراعيةحنا، القضية1006

1007 Sluglett and Sluglett, "The Application of the 1858 Land Code in Greater Syria: Some
Preliminary Observations," pp. 413 – 421; Baer, "The Evolution of Private Landownership in
Egypt and the Fertile Crescent," pp. 83 – 90; Warriner, "Land Tenure in the Fertile Crescent,"
pp. 72 – 78; Paul Klat, "The Origins of Landownership in Syria," Middle East Economic
Papers (1957); Schölch, "European Penetration and the Economic Development of Palstine,
1856 – 1882," pp. 21 – 26; Michael Gilsenan, "A Modern Feudality ? Land and Labour in
North Lebanon. 1858 – 1950," in: Khalidi, ed., Land Tenure and Social Transformation in the
Middle East, and

.104–100، ص1، ج1945–1820، ولبنانسوريافىالفالحيةوالحركاتالزراعيةحنا، القضية
، و143–133و103، ص1، جنفسهحنا، المصدر1008

Hannoyer, "Le Monde rural avant les réformes," p. 288.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة511

أنيمكنالضغطًاآخر، مسببًاإلىعاممنالمحصوليتذبذبالللرى، حيثالخاضعة
سبيلكثيرة، وعلىأماكنفىالمشاع، بقىنفسهالوقتوفى. الضغارالفالحونيتحمله
المساحةمنبالمائة70العشرينالقرنثالثيناتفىيغطىكان، حيثفلسطينفىالمثال
.1009الكلية

األراضى: 1895عامالتاليةالتقديراتكوينيه، قدماألراضىبأسعاريتعلقماوفى
المتوسطةاألراضىللهكتار)، فرنكًا880 (للدونمقرشًا350للرىالخاضعةالخصبة

75تروىالالتىاألراضىللهكتار)، فرنكًا440 (قرشًا175للرىالخاضعةالخصوبة

بالمائة، منها15.5بـلألرضاإلجمالىالعائدوقدر). للهكتارفرنكًا188 (للدونمقرشًا
.1010بالمائة9قدرهصافيًاعائدًااألخرى، تاركًاوالتكاليفالعمليستنفدها6.5

يسودكانفقد. وفلسطينلبنان: تفصيًال، هماأكثرمعالجةإلىتحتاجانمنطقتانوهناك
الشرقفىآخربلدأىمناألوروبىاإلقطاعإلىأقربجتماعىاوسياسىنظاملبنان

ذكركليكونماغالبًا "باورنغيذكرهلمامنتشرة، ووفقًاالملكيةكانتفقد. 1011األوسط
أيضًايوجدلبيروتالمجاورةالمنطقةوفى. لألرضصغيرًامالكًالبنانجبلسكانمن
الكباروالمالك. البريةالتوتأشجاربزراعةمعظمهميقومالذينالمالكمنكبيرعدد

إماواسعة، وهىأراٍضبعضهميملكالذينالجبلأمراءعدافيماقليلعددهمهناك
تامأمانفىيعيشرجلكل "أنفولنىالحظكذلك". للمزارعينتؤجر، أولحسابهمتزرع
التصطيبفىالتوسعإلىذلكوأرجع" األتراكعكسوممتلكاتهحياتهإلىبالنسبة

.1012الفالحونأدخلهاالتىاألخرىوالتحسينات

1009 Hannoyer, Ibid., Gabriel Baer, Fellah and Townsman in the Middle East: Studies in
Social History (London: [n. pb.], 1982), p. 136, and

.39–37، ص2، جنفسهحنا، المصدر
1010 Cuinet, Syrie, Liban et Palestine, pp. 334 – 335.
1011 Iliya F. Hariq, Politics and Change in a Traditional Society: Lebanon, 1711 – 1815, pp. 3
– 73; Dominique Chevallier, La Société du Mont Liban à l'époque de la révolution
industrielle en Europe, Bibliotheque archéologie et historique; t. 91 (Paris: Librairie
orientaliste Geuthner, 1971), pp. 80 – 105, and Theodore Swedenburg, "The Development of
Capitalism in Greater Syria, 1830 – 1914," (M. A. Thesis, University of Texas, 1980), pp. 88
– 98.
1012 Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, p. 102, and Volney, Travels through Syria and Egypt in the Year 1783, 1784,
1785, vol. 2, p. 73.
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االقتصاد،وتتجيرسبق)، ماإنظر (الحريرإنتاجفىوالتوسع1013السكانىالنمووأدى
المدنبرجوازيةنمو، بدأنفسهالوقتوفى. النادرةلبنانأراضىعلىالضغطزيادةإلى

وهناك. 1014المسيحيينمنكبيرعددبينالتحرريةاألفكارنشرإلىيؤديانوالتعليم
لبنانجنوبفى – الموارنةالفالحينمنالكثيروجودفىتعقيدًا، يتمثلأكثرآخرعامل

أربعوقوعإلىالريفضطراباتاوأدت. الدروزالمقاطعجيةأراضىيزرعونالذين– 
استيالءإلىعنفًا، وأدتأكثراألخيرة، وكانت1860و1820عامىبينإنتفاضات
وألغى. 1015دمويةمصادماتإلىجميعًاتحولتأنلبثت، ومااألرضعلىالفالحين
.للتطورقابًالوإداريًاسياسيًابناءلبنان، ومنحاإلقطاعبقايا1861لعاماألساسىالنظام

أو1016المهاجرونيرسلهاكانالتىباألموالاألراضىمنالمزيدبشراءالفالحونوقام
قطعةورعايةبزراعةالفالحيقومبموجبهاالتى" المغارسة "خاللمنعليهاحصلوا

.الكتابهذامنالثانىالفصلمقدمة: إنظر1013
.الكتابهذامن3ثانياً، النص، القسمالثانىالفصل: إنظر1014
:إنظركثيرة، الموضوعبهذاالمتعلقةاألعمال1015

Baer, Fellah and Townsman in the Middle East: Studies in Social History; Marwan Buheiry,
"The Peasant Revolt of 1858 in Mount Lebanon," in: Tarif Khalidi, ed., Land and Tribal
Administration ([n. p.: n. pb., n. d.]); Dominique Chevallier, "Aux origins des troubles
agraires libanais en 1858," Annales (January 1956); Antun Dahir al – aqiqi, Libanon in the
Last Years of Feudalism, 1840 – 1868, with notes and commentary by Malcolm H. Kerr,
American University of Beirut, Publications of the Faculty of Arts and Sciences, Oriental
Series; no. 33 (Beirut: The University, 1959); Samir Khalaf, Persistence and Change in 19th

Century Labanon: A Sociological Essay (Beirut, American Universityof Beirrut 1979); Raif
Khuri,  Modern Arab Thought, edited by Charles Issawi, Kingston Press Series, Leaders,
Politics and Social Change in the Islamic World; vol. 4 (Princeton, N. J.: Kingston Press,
1983); Yehoshua Porath, "Peasant Revolt of 1858 – 61 in Kisrawan," Asian and African
Studies, no. 2 (1966); Irina Mikhailovna Smilyanaskaya: Krestyanskoe Dvishenie V Livane
Polovine xixv (Moscow:Hayka, 1965 "Razlozhenie Feodalnikh Otnoshenii…,"
Peredneaziatskii Etnograficheskii Sbornik (Moscow), no. 1 (1958); Toufic Touma, Paysans et
institutions féodales chez les Druses et les Maronites du Liban au xviième siècle à 1914,
publications de l'Université libanaise, section des études historiques; no. 20 – 21 (Beyrouth:
Librairie orientale, 1971 – 1972); Owen, The Middle East in the World Economy, pp. 160 –
166, and

الفالحينإنتفاضاتعلىولإلطالع. 1945–1820، ولبنانسوريافىالفالحيةوالحركاتالزراعيةحنا، القضية
، جنفسهحنا، المصدر: إنظر، الثمانيناتحتىالثالثيناتفىالدروزوجبلاألنصاريةوجبالفلسطينفىاألخرى، مثالً

،حلبفىالشغورجسرفىالمحليينالبكواتضد1835عامالنتفاضةوبالنسبة. 190–175و162–160، ص1
:إنظر، 1880عامسادتالتىاالستبداديةواألحوال

Great Britain , Public Record Office, Foreign Office, "Dispatches by Goschen of 20 July and
14 August 1880," (FO 195/1305).

.الكتابهذامن3و2ثانياً، النصين، القسمالثانىالفصل: أيضاًإنظر
.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر1016
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.نصفهاأواألرضربععلىيحصلعامًا20وأعوام10باألشجار، وبيناألرض
التىالمناطقفىالصغيرة، ولكنالملكياتتسودهاالتىالمنطقةلبنانجبلوأصبح

،لبنانجنوب – أقلبدرجة – ، وعكار، والبقاع – لبنانجمهوريةلتكوينإليهأضيفت
.كبيرةمزارعهناك

واليهودية، وحيازةاأللمانيةالمستوطناتتأسيستطورأهم، كانبفلسطينيتعلقماوفى
تملكعليهممحظورًاكاناألجانبأنورغم. لألرضالمختلفةالمسيحيةالكنائس
1017بالمشاركةوالريفيةالحضريةالملكياتمنضئيلقدربإمتالكقاموافقدالعقارات

ر، ولكنحظالهذا1867عامفىالصادرالقانونوأزال. التحايلأساليبمنوغيرها
،فلسطينفىاألجانباستقرارخشيةتنفيذهطريقفىالعراقيلوضعتالعثمانيةالسلطات

الكنائسوحازت. القناصلمنبضغطآخرإلىحينمنذلكعنتراجعتقدكانتوإن
منكبيرقدرعلى – والشرقيونوالبروتستانتوالكاثوليكاألرثوذكس – المسيحية
فىمستوطناتتأسيس – بروتستانتيةألمانيةطائفةوهم – الداويةوبدأ. 1018الملكيات
أربعةنحويمتلكون، كانوا1890عاموبحلول. 1019والقدسويافاحيفاحولالستينات

أراضيهمكانت1913عامبداية، وفىإسترلينىجنيهألف400قيمتهاهكتارآالف
1400والقرى، فىمستوطنة624لديهم، كاناإلجمالوجه، وعلىذلكضعفتساوى

.1020جيدةالزراعيةطرقهموكانت. المدنفى

.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر1017
:إنظر، التفاصيلمنللمزيد1018

Ruth Kark, "Changing Patterns of Landownership in Nineteenth Century Palestine," Journal
of Historical Geography (1984).

منمؤخراًهناإلى) فرداًعشرأحد (بروسيتانعائلتانوصلت: "يافافىالبريطانىالقنصل، كتب1850عامفى1019
".غيرهمالكثيرونيتبعهمأن، ونتوقعكمزارعيناألرضفىاالستقرارهدفهمأنوعلمتألمانيا
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Kayat to Palmerston, 15 February: إنظر

1850," (FO 78/839.(
13ثالثاً، النصالقسم: أيضاًإنظر. غيرهمأمالداويةمنالمستوطنونهؤالءكانإذاماذلكمنيتضح، الحالكلعلى
.الفصلهذامن

1020 Kark, Ibid., Alex Carmel, Die Siedlungen der württembergischen Templer in Palestine,
1868 – 1918 (Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1973), passim, and Schölch, "European
Penetration and the Economic Development of Palestine, 1856 – 82," pp. 42 – 45.

.الفصلهذامن15ثالثاً، النصالقسم: أيضاًإنظر
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بعضإليها، وقدمتالسبعيناتفىفلسطينفىاليهوديةالزراعيةالمستوطناتوبدأت
التى" فلسطينفىاليهودىاالستيطانجمعية "أهمهامن، وكانالالزمالدعمالمنظمات

جنيهمليون1.6نحو1914عامفىاستثمرتوالتىروتشليد، البارونرعايتهاتولى
النمطتباعاإلىتجهوااالسابقة، فقدالخبرةإلىيفتقرونالمستوطنونكانولما. إسترلينى

أدواتاستخدموا، ولكنهمالعربالعمالباستخدامبعضهم، وقامالمحلىالمحصولى
الذىالصهيونية، الحركةفىاإلشتراكىالجناحضيقالتطورهذاوأثار. أفضلوأساليب

عاموبحلول. دحانيافى" كيبوتز "أول1909عامفأسس" مزارعينطبقة "قياميخشىكان
وفى. 1021األرضمنهكتارألف41يحتلونزراعىمستوطنألف12هناككان1914

بالمائة20نحوأن – بهموثوقمراقبوهو – أوهاغنقدرالعربيةبالملكياتيتعلقما
بالمائة،50يهودافىنسبتهابلغت، بينماالفالحينبيدكانت1907عامالجليلأرضمن

.1022بالمائة15األردنشرقوفى

العراق - 2

حيازةتعكسهاحقيقةسوريا، وهىمنعشائريةأكثرخلتقرونلعدةالعراقكان
القبليةاإلتحاداتسيطرةتحتيقعللرىالخاضعةالمنطقةمناألكبرفالقسم. فيهاألرض
تدعىالتىالمساحةوكانت. ، وغيرهموالمنتفقوالبومحمد، ، وبنوالمالشمر، مثلالمختلفة

تربيةباستبدالالقبائلتقومماواسعة، وغالبًامساحة" الديرة "عليهاالسيادةالقبيلة
منالسابقةالقطعةأصبحتكلماأخرىإلىأرضقطعةمنبالزراعة، وتنتقلالحيوانات
"اللزمة "حقلنفسهاالقبائلوتدعى. التربةإجهادأوالملوحةبسببصالحةغيراألرض

"إحياء "أوالغزوطريقعنعليهاحصلتوالتىتحتلهاالتىاألراضىعلى) الحيازةأى(

1021 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," pp. 81 – 88, and Dan Giladi, "The Agronomic
Development of the Old Colonies in Palestine, 1882 – 1914," in: Moshe Ma'oz, ed., Studies
on Palestine during the Ottoman Period (Jerusalem: Magnes Press, 1975), pp. 175 – 189.
1022 Hubert Auhagen, Beiträge Zur Kenntnis der Landesnatur und der Landwirtschaft Syriens,
2 vols. (Berlin: Deutsche Landwirtschaft Gesellschaft, 1907), p. 52.
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عليهايقعالتىاألراضىتخصيصيتموكان. 1023الرىبأعمال" الموات "األرض
يتولىالتى" القطعة "إلىتصلالقبيلة، حتىفروعمنفرعلكلعامكلللزراعةاإلختيار

أوالجماعاتعلى" فدان "إلىبتقسيمهافيقوم) الشيخمساعدىأحد" (السركال "أمرها
علىوالحصاد، واإلشرافالبذرتواريختحديدمثلاإلدارةبحقحتفاظهااألفراد، مع

األمطار،علىتعتمدالتىالشماليةالمناطقوفى. والمالالبذورالرى، وإقراضأعمال
أخرى،بعدسنةاألرضمنمعينةمساحةاستقرارًا، يزرعونأكثراألكرادالفالحونكان

.1024نسبيًامنخفضًاكانأنهيبدوالذى، لشيوخهماإليجارويدفعون

،العثمانىالحيازةنظامعليهاقامالتىاألساسيةالمبادئعكسيسيرالنظامهذاوكان
كانتعندمافقطمحدودةمساحةإلىالتيمارنظامأدخلتالتى – الحكومةأنيبدوولكن

عامكمالكوضعهاتأكيدمنأكثرهوماتفعلأنعلىقادرةتكنلم – قوتهاذروةفى
طريقعنذلكفعلتوقد. األرضإيراداتمن، بنصيبلذلك، تبعًا، وتطالبلألرض

منعليهيحصلونالذىالفائضبعضالدولةإلىقدمواالذينللشيوخاإللتزاماتمنح
حيدر،قتبسهااوبتقريره1867عامبريطانىقنصلأوردهامعلوماتلووفقًا. الفالحين

بالمائة، ولم82نسبتهاتبلغللرىالخاضعةالمناطقفىالميرىأراضىمساحةكانت
مدحتالمصلحالوالى، حاول1872 – 1869الفترةوفى. بالمائة12الملكنسبةتتجاوز

أىحقمن، كان78للمادةووفقًا. 1858عامالصادراألراضىقانونيطبقأن1025باشا
،حقهيسجل، أنمنازعدونسنواتعشرمدةلألرضشغلهيثبتأنيستطيعشخص

.1026االستثناءاتبعض – حالأيةعلى – هناككانتالطابو، وإنسندعلىويحصل

1023 Albertine Jwaideh: "Aspects of Land Tenure and Social Change in Lower Iraq during
Late Ottoman Times," in: Khalidi, ed., Land Tenure and Social Transformation in the Middle
East; "Land and Tribal Administration of Lower Iraq under the Ottomans, 1869 – 1914," (Ph.
D. Dissertation, University of Oxford, 1957 – 1958); "Midhat Pasha and the Land System of
Lower Iraq," St Antony's Papers, no. 3 (1963), and Batatu, The Old Social Classes and the
Revolutionary Movements of Iraq: A Study of Iraq's Old Landed and Commercial Classes
and its Communists, Ba'thsts, and Free Officers, pp. 63 – 152.
1024 Saleh Haider, "Land Problems in Iraq," in: Issawi, ed., The Economic History of the
Middle East, 1800 – 1914, pp. 163 – 178, and T. Niewenhuis, Politics and Society in Modern
Iraq (The Hague: [n. pb.], 1981), pp. 115 – 117.

.الكتابهذامن9ثالثاً، النص، القسمالسابع، والفصل12و11ثالثاً، النصين، القسمالثانىالفصل: إنظر1025
1026 Jwaideh, "Aspects of Land Tenure and Social Change in Lower Iraq during Late Ottoman
Times," pp. 340 – 343.
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منكلففىسوريا، فىأثارهاالتىتلكمنحجمًاأكبرمشاكلأثارالقانونتطبيقولكن
، شيخالسعدونباشاناصرللرى، سجلالخاضعةوتلكاألمطارعلىتعتمدالتىالمناطق

وعلى. 1027وأعوانهأقاربهوأسماءبإسمهالقبائلأراضىمناألكبرالقسم – المنتفققبائل
دوافعها، وخشيةفىالثقةعدمالحكومة، بدافععرضالشيوخمعظم، رفضكل

ومن. عندئذبهالعملبدأقدكانالذى، الخصوصوجهعلىللتجنيدوالخضوعالضرائب
جتذبتهما، بعدماالقبائلألراضىحيازتهمالمدنسكانمنالكثيرإدعىأخرى، ناحية
المنازعاتتسوية، وتمتاإلدعاءاتهذهالقبائلأنكرتوقد. المتزايدةالتجاريةقيمتها

المالك، دعمالمدنمنوبالقرب. والقبائلللحكومةالنسبيةالقوةبواسطةعنهاالناجمة
أيدىالقبيلةكفتالنائيةالمناطق، وفىلألرضمستأجرينالعشائررجالالجدد، وأصبح
العراقأرضمنكبيرًاقسطًالنفسهأخذالحميدعبدالسلطان، أنذلكإلىالغرباء، أضف

قدالسركاالتمنالكثيروأخيرًا، كان" المدورة "أو" السنيةاألراضى "بإسميعرفأصبح
تلكلحيازةالفرصةنتهزوااواألراضىبعضإيراداتجبايةأمرالحكومةفوضتهم

.1028المحصولمنأكبرنصيبعلىالحصول، أواألراضى

ثمومن. أثرًاتتركلم، ولكنهاالسبعيناتفىالبسيطةوالتعديالتالتحسيناتبعضوتمت
 –األراضىإيراداتزيادةبهدف – 1892عامفىثم1880عامفىالمراسيمصدرت

أوالقرارحقعلىبناءالتصرفحقأعطتالتى (78المادةتطبيقبإيقافقضتالتى
منجديدنوعإيجادإلىذلكوأدى. للرىالخاضعةالمناطقفى) األرضشغلإثبات

بيدوالتصرفالرقبةحقوقمنكلكانتإذالقانونفوقكانتإنهاالقول، يمكناألرض
هذهضطرابًا، أصبحتااألمريزيديشغلونها، وحتىمنهناككانأنهالدولة، رغم

للمصطلح)، أماالجديدالمعنىالحظ" (ميرى "أو" أميريةأراض "بإسمتعرفاألرض
أوالميريةاألراضىذلكويقابل" (الطابو "بإسمتعرففأصبحتسجلتالتىاألراضى
الدولة،تملكهاأرضًاالجديدةالميرىأراضىعتبرتاو. 1029)العثمانىالقانونفىالميرى

؛347–345، صنفسهالمصدر1027
Haider, "Land Problems of Iraq," p. 167, and Owen, The Middle East in the World Economy,
pp. 183 – 188.
1028 Jwaideh, Ibid., pp. 346 – 351.
1029 Hiader, Ibid., pp. 169 – 170.

.الفصلهذامن33ثالثاً، النصالقسم: أيضاًإنظر
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مستأجرينعتبارهمااألمد، بقصيرالتأجيرأساسعلىشاغليهاحيازةفىولكنها
وهنا. تشاءإيجارأىعلىمنهمالدولة، وتحصلوقتأىفىإبعادهم، يمكنبإرادتهم

همالشيوخظلالنائيةالمناطقوفى. للدولةالنسبيةالقوةعلىالفعلىالتطبيقيعتمدأيضًا
عنأيديهمكفتماكثيرًاالمدنمنبالقرب، ولكنمعهمالتعامليمكنالذينالمستأجرون

حيازةلتوزيعإجماليًاتقديرًاكوينيهقدموقد. مرتفعةإيجاراتعليهمفرضتأواألرض
بالمائة30يملككانالسلطانأنمنه، نتبينالتسعيناتأوائلفىبغدادواليةفىاألراضى

هناكبالمائة، وكان30األميريةواألراضىبالمائة20الزراعية، واألوقافاألراضىمن
إلىأراضيهأضيفتالسلطانسقوطوبعد. 1030طابوأوملكأراٍضفقطبالمائة20

.األميريةاألراضى

لمثم، ومناألمانمننوعأىاألرضحائزىيعطلمأنهالنظاممساوئأبرزومن
البريطانيةالسلطات، حافظتاألولىالعالميةالحربوبعد. إنتاجهاتحسينعلىيحفزهم

بعدالعثمانىالنظامعلى – المالكوكبارللشيوخالسياسىالتأييدعلىتعتمدكانتالتى– 
اإلصالحاترغم – ولذلك. الهنديةالتجربةمنالمستمدةالتعديالتبعضعليهأدخلتما

عامثورةحتىالعراقظل – الصرفالميرىتسويةمشروعمثلالمختلفةالبسيطة
،كمستأجرينالريفسكانمعظمفيهايعملالتىالكبيرةالملكياتتسودهبلدًا1958
هكتارًا125منأقليملكونمنبيدالخاصةالملكياتمنفقطبالمائة37نسبةوكانت
أراضىبقيةيملكونمالك4500هناككاننسمة، بينمامليونربععددهمويبلغ

.1031العراق

.Owen, The Middle East in the World Economy, p. 280: فىمذكور1030
1031 Peter Sluglett, Britain in Iraq, 1914 – 1932, St. Anthony's Middle East Monographs; no. 4
(London: Ithaca Press, 1976(; Peter Sluglett and Marion Farouk – Sluglett, "Transformation
of Land Tenure in Iraq, c. 1870 – 1958," International Journal of Middle East Studies, vol.
15, no. 4 (November 1983); Doreen Warriner, Land and Poverty in the Middle East (London;
New York: Royal Institute of International Affaires, 1948), pp. 53 – 112 and table, p. 54;
Owen, Ibid., pp. 279 – 258, and Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary
Movements of Iraq: A  Study of Iraq's Old Landed and Commercial Classes and its
Communists, Ba'thists, and Free Officers, pp. 53 – 62.
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سوريا: ثالثاً

الخمسيناتفىاللبنانيةالزراعة - 1
1032

أرجاءيسودعمابينًاختالفًاايختلفلبنانفىاألراضىوحيازةالزراعىاإلنتاجنمطإن
فىاالقتصادية – اإلضافيةالمعلوماتتقديمإلىالبحثهذاويهدف... الخصيبالهالل
ذلكجاءوقد. بيروتفىالبريطانىالقنصلقدمهتقريرمنالمستمدة – األولىالدرجة
جميعإلى1858عامفىإستانبولفىالعامالقنصلأرسلهادوريةلنشرةاستجابةالتقرير

وتوجد. والياتهمعنقتصاديةاوإحصائيةمعلوماتالعثمانية، طالبًاالدولةفىالقناصل
)Public Record Office (العامةالمحفوظاتدارفىمنشورينغيرمجلدينفىاإلجابات

،العراقعنالقيمةبالغةمادة)، ويتضمنانFO 78/1418, 78/1419 (أرقامتحتلندنفى
الوالياتوبعضاألناضولأنحاءعنمعلوماتأيضًايتضمنانوسوريا، ومصر، كما

بالزراعةالمتعلقةواألجوبةاألسئلةصياغةبإعادةالتالية، قمناالصفحاتاألوروبية، وفى
لمالتىالكلماتبعضبوضعقمناوقد. جانبنامنالتعليقاتبعضإلىإضافةلبنانفى

وردتعربيةكلماتثالثوترجمنامعقوفةأقواسبينالوثيقةصورةفىواضحةتكن
.مائلةبحروفكتبناهاالنصفى

منجاءت، سواءمنطقتكفىتنتجالتىاألساسيةالزراعيةالمحاصيلأهمما - أ
الفاكهة ؟أشجار، أوالبساتينأوالمراعىالزراعية، أواألراضى

هىوصيداوبيروتطرابلسمنالقريبةوالسهوللبنانفىتنتجالتىالسلعأهمإن
،القمحهىالمختلفةالحبوبوأنواع. التبغمنممتاز، ونوعالزيتونالحرير، وزيت
البازالءمن، ونوعانوالبازالء، والفولالصفراء، الهندية، والذرةوالشعير، والذرة

التينوأشجارالكروموتزرع. الخضرمنكثيرةونوعيات" سويس "يسمىالحلوة، وحب
الثالثالسنواتخاللاآلفاتمنبأخرىأوبدرجةعانتاألولى، ولكنواسعنطاقعلى

الفواكهأنواعكلالمنطقةهذهفىوتزرع. الجبلفىالمرتفعةالمناطقعدااألخيرة، فيما
",Charles Issawi, "Lebanese Agriculture in the 1850's: A British Consular Report: عننقال1032ً

American Journal of Arabic Studies, vol. 1 (1973.(
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،، والبرقوقواألبيضاألسود، والتوت، والعليق، والمشمشاللوز، والتفاحمثلغالبًا
،، والبرتقال، والليمون، والكمثرى، والموز، والحمضيات، والسفرجل، والخوخوالرمان

الجبالوسفوحإهدنقربوغيرها، وبخاصةالصغير، والخروب، والجوزالشوكىوالتين
الذكر،السالفةوالخضروالفواكهالذرةمحليًاوتستهلك. وصيداوطرابلسبيروتقرب
للماشيةالعلفتوفيرهاجانبالجرد"، وإلى "تسمىالجبالقممعندمراٍععدةوهناك
فىاإلقطاعأصحابعليهميفرض، حيثواإلبلالغنمقطعانإلطعامصيفًاالبدويرتادها

.النقديةأوالعينيةالمساهماتبعضيقدمواأنالجهاتتلك

 –األخيرةالعشرالسنواتخاللالمنتجاتهذهمنواحدلكلالسنويةالغلةبين - ب
زراعته ؟موقعفىمنتجكلأسعارومتوسط – ممكنًاذلككانكلماجدولشكلعلى

)).3 – 5 (رقم(الجدول

يناظرهما، له1853عامالقرمحربنشوبمنهزادالذىاألسعارفىالشديداإلرتفاعإن
)،4 – 5 (رقمالجدولتكوينيمكناألرقامهذهوباستخدام. العثمانيةالدولةأنحاءبقيةفى
عامىفىالرئيسيةالمحاصيلإلىالمزرعة، بالنسبةعنداإلجمالىاإلنتاجقائمةيبينالذى

.1855و1864

منيقربماكانتالرئيسيةالمزرعة، للمحاصيلاإلجمالية، عندالقيمةفإنثمومن
يستحوذالقيمةهذهومن. 1855عامفىجنيه، والمليون1846عامفىجنيهمليوننصف
مع1855لعامالمنخفضةاألسعارتناقصتوإن – النصفعلىيزيدماعلىالحرير
منالخمسمنأقلإلىيصلماللقيمةتضيفوالغالل. 1856و1854عامىأسعار
،القرمحربنتيجةأسعارهافىالكبيراإلرتفاعمع، حتى1846عامفىاإلجماليةالقيمة
علىلبنانتركيزأخرى، فإنوبعبارة. 1855عامفىاإلجماليةالقيمةثلثمنأقلقدمت
منحاجتهافىسورياأنحاءبقيةعلىعتمادهااوالعاليةالنوعيةذاتالمحاصيلإنتاج

القرنأربعيناتفىبالفعلكبيرًاتقدمًاحققعشر، قدالسابعالقرنفىبدأالذى، الغالل
.1033عشرالتاسع

:إنظر، التفاصيلمنللمزيد1033
Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 226 – 247, and
Chevallier, "Aux origins des troubles agaires libanais en 1858".
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)3 – 5 (رقمجدول
)1856 – 1846 (للفترةأسعارهاومتوسطللمنتجاتالسنويةالغلة

إسم
المنتج

المتوسط
السنوى
للغلة
خالل
عشر

سنوات

18461847184818491850185118521853185418551856

1(الحرير

(
260.000

)2(أقة
100
160180160250)3(1001201101151251855قرش

10.000الزيت
-65065070070075080090090010001400قنطار

2.000التبغ
-1800180019002000200022002200230024002500قنطار

50.000القمح
10101213141830252438كيلة

40إلى

68910111113191920الشعير
23إلى

5.000الزبيب
-200200220250275300350350450600قنطار

4.000التين
-130150150150175250275300350400قنطار

لبنانجبلإلىأدخلتالتىاألوروبيةاآلالتباستخدامالشرانقحليتممحلياً، ولكنالمحلولالحرير)1(
باآلالتيحلالذىالحريرسعربضغفيباعالنوع، وهذا1836عامفرنسىتاجريدعلىمرةألول

أسعارفىكبيراًتأثيراًفرنسافىاألحوال، تؤثرالمحصولفشلأونجاحعنالنظروبغض. المحلية
يتممانصفتتجاوزالاألخرىسورياأنحاءمنناحيةكلفىالمنتجةالحريروكمية. سوريافىالحرير
يعطىوالزيتون. أقة500.000سورياالجيد، تنتجالمحصولحالةوفى. جاورهاومالبنانفىإنتاجه

.االستثناءاتبعض، معسنتينكلواحداًمحصوالً
 –36بينما، والكيلةكغم288 – 256يساوى، والقنطاركغم1.28إليهاالمشاراألقةتكونأنيفترض)2(

.ليترا37ً
.األصلفىهكذاوردت)3(

)4 – 5 (رقمجدول
)القروشبماليين (اإلجمالىاإلنتاجقيمة

)القروشبماليين (اإلجمالىاإلنتاجقيمةالمنتج
18461855

2641.6-.الحرير
14-.6.5الزيت

5-.3.6التبغ
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)القروشبماليين (اإلجمالىاإلنتاجقيمةالمنتج
18461855

20-.5-.القمح
10-.3-.)1(الشعير
3-.1-.الزبيب

1.6.-5التين
45.695.2

.القمحمحصولالحجمفىيماثلكانالشعيرمحصولأنفتراضامع)1(

عام ؟كلفىتصديرهاتمالتىوالكمياتيصدرالمنتجاتأىحدد- ـج

تمماحساب، وتمبيروتمنتصدرالمجففة، والفواكهالزيتون، وزيتالحرير، والتبغ
:-التالىالنحوعلىاألخيرةالعشرالسنواتخاللتصديره

فرنساموانئإلىسنويًاصدرتأقة200.000 – 1856عامإلى1846عاممنالحرير
.المحليةالمصانع، وتمدوالمغربومصر

و(؟).ومصراليونانإلىأقة1.200.000 – 1856عامإلى1846عاممنالزيت

.أساسًامصرإلى100.000 – 1856عامإلى1846عاممنالتبغ

:األجنبيةالبالدإلىالتصديرسلعمنأصبحلبنان، إنتاجالمجففوالتينالزبيب
زبيبأقة30.000وتينأقة184920.000عامفى

لى
إ

وبا
ور

أ

زبيبأقة30.000تينأقة185020.000عامفى
زبيبأقة60.000تينأقة185140.000عامفى
زبيبأقة60.000تينأقة185250.000عامفى
زبيبأقة60.000تينأقة185350.000عامفى
زبيبأقة20.000تينأقة185410.000عامفى

األمريكيةالمتحدةالوالياتإلى

النحوعلىوتركيامصرإلىسوريا، ويصدرفىواسعنطاقعلىيستخدماللبنانىوالتبغ
من – يستهلكوالزيت. عامكلوفرنساإنكلتراإلىعبواتهبعض، وترسلأعالهالمبين
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1855عامإلى1852عاممنذالمحلية)، ولكن (الورشمدوفىالبالدفى – فصاعدًااآلن

فرنسا،جانبمنالمعتاد، والطلباألرخبيلجزرفىبالتلفالزيتونأشجارإصابةنتيجة
...أعالهالمبينالنحوعلىالزيتتصديرتم

 –تكوينهمايمكناللذين) 4 – 5 (رقم)، والجدول3 – 5 (رقمالجدولعلىإعتمادًا]
.[المحرر

موقع، وعنداإلنتاجموقعتصديرها، عنديتمالتىالمنتجاتسعرمتوسطقارن - د
، والرسوميستغرقهالذىالتصدير، والوقتموقعإلىالنقلوسيلةالتصدير، وحدد

النقل ؟هذاعلىتحصلالتىالمختلفة

ليسلبنانجبلمنتجاتإلىبالنسبةالتصديروموقعاإلنتاجموقعبينالسعرفىالفرق
أوبيروتإلىينقالنوالتبغوالزيت. للقنطار90إلىقرشًا70منالحريرفسعر. كبيرًا
بينكبيرةختالفاتاهناكولكن. للقنطارقرشًا40أجربمتوسططرابلسميناءإلى

الخصبةوالمناطقوالبقاعبعلبكلسهولالوحيداإلنتاجتشكلالتىالغاللأنواعمختلف
اإلبلواستخدامالطرقحالسوءوبسبب. وحورانلبنانجبالووراءحولالواقعة
الشعيركيلةيوميًا، فإنميًال15نحوبمعدلتسيروالتىاإلنتاجنقلفىوالحميروالبغال

يتراوحبسعربيروتفى، تباعقروشتسعةبسعر[دمشق]حولالريفمنتشترىالتى
بعديبدأالذىالشتاءفىالمكانهذاإلى[الريف]فىالقمحونقل. 20وقرشًا18بين

التصديرميناءمننقلهعنديتكلفهالذىنفسهالنولونقيمةيتكلفقصيربوقتالحصاد
إلىحينمنيعترضهاالنقليستغرقهالذىللوقتالتجاروحسابات. أوروباإلىالسورى

جبالممراتبعضفىوالجليدالبقاعفىالوحلبسببالطرقعلىالبغالإحتجازآخر
...الحملدوابالحكوميةالسلطاتمصادرةبسببالصيف، وخالللبنان

أوالطبيعيةاألسبابالزراعية، مبينًاالمنتجاتأنواعلبعضالجغرافىالتوزيعصف- هـ
هذهمنكلإلىبالنسبةواألسعاراإلنتاجيةبهاتأثرتالتىاالجتماعيةأوالسياسية

المنتجات ؟
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، والمساحاتوالتينالزيتونبأشجارالجبلسفوحعندالضيقةالسهولزراعةتتم
الكروملزراعةالمرتفعةالحرير، والمساحاتإلنتاجتخصصاإلرتفاعالمتوسطة

وراءهفيماالزراعة، ولكنعلىتؤثرسياسيةأسبابتوجد، اللبنانحالةوفى. والقمح
،األمنإلىالحاجةهىالزراعةتعرقلالتىالوحيدةالعقبة، فإنالغاللتزرعحيث

الذىالفاحش، والرباالنظاميينغيرالفرسانجانبمنالفالحينعلىيقعالذىوالعدوان
الفالحونيتعهدوالذى، معلومنصيبمقابلبممارستهالممولينلبعضالسلطاتتسمح
.الحصادوقتبدفعهالبؤسوطأةتحت

أعمالهناكليسالتقاليد، ألنهحسبفقطمحدودة، وتمارسبالزراعةالفالحينومعرفة
فىتؤثرطبيعيةأسبابوهناك. وتشجيعهاتحسينهاعلىتعملمدارسأوجمعياتأو

شتاءتسقطالتىاألمطاركفايةعدممنهاالعامالذكر، والسببالسالفةالمختلفةالمحاصيل
أيارفىسادتإذاالقزدودعلىتقضىشبروكوالمسماةالشرقيةالجنوبيةالرياحوكذلك

.الشرانقتكوينمايو، وقت/ 

خاطئًا،المحاصيلأنواعمختلفزراعةأسلوبيعدالنواحىمنناحيةأىمنحدد - و
تحسينه ؟يمكننحوأىوعلى

لضبط) الحرارةميزان (الترمومتراستخدامإلىاألمرالبالد، يحتاجبهذهيتعلقمافى
إدخالإلىالزراعيةاألعمالتحتاجالقز، كمالدوداألولىالمراحلفىالحرارةدرجة

تعبرالتىالرئيسيةالمجارىوفيرة، فإنالرىمياهأنورغم. حديثًاالمخترعةاألدوات
العصورفىحفرتالتىتلك، وآثاروالجداولالقنواتغيابنتيجةتتبددلبنانجبل

الحكومةشجعتلوإصالحها، ويمكناألماكنبعضفىللعيانماثلةتزالالالقديمة
تمتإذا، وحتىالماللرأسالالزمةالحمايةتوفرالالراهنةحالتهافىواألمور. ذلك

،المهامهذهبمثلاإلضطالعيستطيعلنالمحلىالمالرأسالصدد، فإنهذافىتحسينات
12وهوالحالىالفائدةسعرمعحتىمصرفية، وأنهمؤسساتأىتوجدالأنهوبخاصة

،النقصهذاسدتمإذاأنهريبوال. بسهولةالكبيرةالماليةالمبالغتدبيريمكنالبالمائة
تحقيقيمكنالللدولةالمملوكةاألراضىولكن. الزراعةتحسينإلىذلكيؤدىفسوف
...الشركاتأولألفرادبيعتإذاإالمنهانفعأكبر
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بعملاآلالتاستبدلتمدىأىالزراعية، وإلىلألغراضالمستخدمةاألدواتما - ز
استخدامها ؟عندبهااإلنتفاعيمكنالتىاإلضافيةاآلالتهى، وماالحيوانأواإلنسان

لعزق، والمعولالثيرانتجرهالذىالعادىالمحراثهىاآلنتستخدمالتىاألدوات
الجبليةالمناطقفىقتصادًااوللزراعةتطويعًااألدواتأكثريعدانوهما. باليداألرض
يعتمدشئوكل. تمامًامعروفغيرالحديثةاآلالتواستخدام. القمحيزرعحيثوالسهلية

الحكومة، واستمرسيطرةتحتاألرضبقيتماولكن. والحيواناإلنسانعملعلى
نوعأىمنتحسينًانتوقعأنيمكنحالها، العلىالطرقبالقرى، وبقيتالفالحةنظام
، وبدًالمنازلهمقربيتراكمالروثيتركونأنهمحتىمحبطونمثبطون، فالفالحونكان
تلكعنيسألون، وعندمابحرقهمنه، يتخلصونبهلالستفادةالحقولإلىينقلوهأنمن

األرض ؟"...فىموقتةمصالحإالنملكالونحنأنفسنانجهدلماذا: "يجيبونالالمباالة

، وهلالرهنيشيعاألرض ؟ وهلبضماناألموالإلقراضالمعتادةالشروطما - حـ
آلخر ؟حينمنيحرم

يحصلوالمستأجر. 1034حرةحيازةاألرضألنلبنانفىالقروضهذهمثلتوجدال
والرهونات. باألرضهتمامهاووحصادهزراعتهفىجهدهنظيرالمحصولربععلى

قابلةغيرولكنهاالقرضيسدد) حتى (الريععلىيحصلالمالشائعة، ومقرض
...للتحويل

المختلفةاألنواعهىالمستأجر، وماأوصاحبهابواسطةعادةاألرضتزرعهل- ط
لإليجار ؟

ملكياتمنآخرقسم، وثمةلحسابهميزرعونهاالتىاألرضلبنانسكانيملكماغالبًا
عقودًامعهميبرمونالذينللمستأجرينيعطىالدينورجالاألرستقراطيةبيداألراضى
مزارعفىالمستأجرفمثًال، يحصل: التالىالنحوعلىالمختلفةاإليجارأساليبتتضمن
األرضصاحبالقز، ويتحملدودوتربيةرعايةفىجهدهلقاءاإلنتاجربععلىالتوت

إعطاءهوآخرأسلوبوهناك. واإلصالحات – واألدواتواإلقامةالزراعةتكاليفكل

).المحرر. (ميرى، وليسملكهذا1034
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بموجبهيحصلثالثالزراعة، وأسلوبتكاليفتحملهنظيرفىاإلنتاجثلثالمستأجر
إنتاجفىيحدثقدنقص، وأىالنفقاتجميعيتحملأنعلىالمنتجنصفعلىالمستأجر

10وبالمائة5بينيتراوحتعويضعلىيحصلبزيادتهاعتنىالوالتىالتوتأوراق

المحصولعلىالمستأجرأشجارًا، يحصلالمزروعةغيراألراضىزراعةوفى. بالمائة
صاحبيقدمالجهاتبعضوفى. النفقاتوبقيةالبذورقيمةنصفيتحملأنعلىنفسه

...األخرىالنفقاتويتحملالبذوركلالفالحيقدمأنعلىالمحصولثلثىاألرض

بعامة ؟الزراعيينوالعمالالعملصاحببينالعالقةطبيعةهىما- ى

الذىالحراثيحصلالمناطقبعضففى، العمالمنالمتاحللعرضتبعًااألحوالتختلف
أيضًااألجورمعدالتنسبتتنوعكذلك. قروشعشرةعلىثورانيجرهمحراثًايستخدم
الشتاءفىاألجوروتختلف. المستخدمةالدوابأوالرجالوقدرةاستعداددرجةبحسب
بينماعلىيحصليومىأجرلقاءيعملالذىوالعامل. للطلبوفقًاالصيففىعنها
بالماشيةللعنايةسنوىأجرلقاءيستخدمونالذينوأولئك. يوميًاوستةقروشأربعة

300و200بينمايتراوحأجرًالهمويدفعإطعامهمالمالكيتولىالحقولفىوسوقها

بماسنويًاقرش1000إلىقرش900بينماعلىيحصلونالسهولالسنة، وفىفىقرش
.الطعامذلكفى

موجودة ؟الجبرىالعملمننوعأىالقنانة، أوتزالالمدىأىإلى- ك

يعاملونزالوامااإلقطاعيينالشيوخأن، غيروبيروتلبنانفىجبرىعمليوجدال
.لإلنصافضئيلةفرصإالتوجداستبدادية، والبطرقيةفالحيهم

السنواتخاللتنوعتحدأىالزراعية، وإلىلألجورالحاليةالمعدالتهىما- ل
تقلباتها ؟إرجاعيمكناألسبابأىاألخيرة، وإلىالعشر

السؤالعناإلجابةعندذكرت، وكماالحالىالوقتفىالعادىالعاملأجرمعدليتنوع
بالمائة30نحوالمدنفىزادتوقد. اليومفىوستةقروشأربعةبينى)، تتراوح(

لبنانمنالجزءهذافىإدراكهيتملمالتغيرهذااألخيرة، ولكنالعشرالسنواتخالل
.الضروريةبالحرياتالفالحونيتمتعالحيث
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الطبقاتأوالعناصرأىعامة ؟ ومنالزراعيينللعمالاالجتماعيةاألحوالهىما- م
هناككانالوطنيين ؟ وإذاالعمالفىنقصأوزيادةأىهناكالعمال ؟ هلأفضليأتى

سده ؟يتمالبالدأىمننقص

الطلبنتيجةأحوالهمتحسنتاألخيرةالسنواتوفى. مريحةحياةعادةالعماليعيش
نحوعلىالحاصالتأسعاررتفاعاأثارهالذىبالزراعةالعادىغيراإلهتمامعنالناجم

المبانىمنالعديدبناء، ونتيجةاالستفساراتبهذهالمرفقالجدولفىمبينهوما
األخرى، وقسمفىالعجزتسدمنطقةكل، ولكنأجانبعمالاستخداميتمالخاصة، ولم

.المصريينمن، وبعضهمالجبلأهالىمنالمسيحيينمنبيروتفىالعمالمنكبير

اإلجاباتمنأخرىأجزاءمنمستقاةبمادةتدعيمهايمكنباألجورالخاصةوالمعلومات
أنذكرباألولىيتعلقماوفى. أخرىقنصلياتقدمتهاإجابات، ومنبيروتمنالواردة

العمالمنكبيرًاعددًايوفرأنسوريا، استطاعمناطقبقيةعكسعلى "لبنانجبل
ومتوسط". يوميًاواحدشلنإلىبنساتثمانيةبينيراوحلألجورمعتدلبمعدلاألشداء
8منالمحارةقرشًا، وعمال14 – 8النجارون: كالتالىكانبيروتفىاليوميةاألجور

بالمعدالتاألجورالجبلوفى. قروش6 – 4منالعاديونقرشًا، والعمال12– 
.1035نفسها

الطبيعية، وأعلىسورياأنحاءمختلففىمثيلتهاعنفقطقليًالتزيدكانتالمعدالتوتلك
غيابوفى... األوروبيةوالوالياتالجزرفىمنهانوعًا، وأقلالعراقفىمنهاقليًال

إلىبالنسبةتمثلهاالتىالفروقمدىتحديداألسعار، يصعبعنتفصيليةمعلومات
.1036الحقيقيةاألجور

الرى، أو، أوالصرفمثلبعملياتاألرضلتحسينكبيرةإمكانيةهناكهل- ن
؟إلخ... التسميد

، والكتابهذامن19ثانياً، النص، القسمالثانىالفصل: إنظر1035
Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 37 – 43.

.نفسهالمصدر1036
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علىأحيانًااإلصالحاتبعضأجريت، وقدالعملياتهذهلمثلبالذاتإمكانيةثمةليس
.بيروتسهلفىللرىضيقنطاق

يمكنالزراعة ؟ وأيهالتنميةإليهاالملحةالحاجةتدعوالتىالعامةاألعمالهىما-س
التجارية ؟الشركاتالمحلية، أوالعناصربواسطةالحكومة، أومنمنحبواسطةتنفيذه

عبرودمشقبيروتبينالطريقتعبيدهوسوريامنالجزءهذافىالحاجاتأعظمإن
فىالتجارهتمامابيحظىالمشروعوهذا. العرباتلمروريصلححتىلبنانجبل

فىاألرضتمليكهىالمرجوةالتاليةوالخطوة. التشجيعينتظرون، ولكنهمالمدينتين
منالحكومةتفيدالحالةهذهمثللألفراد، وفىلبنانجبلوراءوماوبعلبكالبقاعوادى

الفسادإغراءاتهائلة، وتتناقصزيادةوالجماركالعامةنةاالخزمنفعة، وتزيدالعطاءات
القانونعلىالخارجينهجماتمنالسواءعلىوالفالحونالسلطاتوترتاحكبيرًاتناقصًا
عندماالسهولفىالعزلالفالحينعلىويغيرونلبنانجبلمنكالصاعقةيهبطونالذين

بقيتوطالما. الشرعيةالسلطاتيطيعونتجعلهمالتىالعيشسبلبذلكلهؤالءتتوافر
أىأوالحكومةسمابتتخذخطوةكلتعرقل، سوفاآلنعليههىمانحوعلىالحال
تشجيععدمالذكر، وهماالسالفىالسببينفىتكمنالشروجذور. أجنبيةأومحليةشركة

.العاماألمنوغيابالزراعة

السنواتنقصها، خاللأوزيادتهاأسبابومالألرضالحاليةالقيمةمتوسطما- ع
األخيرة ؟العشر

البناء، والمستوىألغراضعليهاالطلبيزداد، حيثبيروتفىمرتفعةاألرضقيمة
فىولكن. ذلكنصفتبلغالضواحىوفى. المربعةللقصبةقرشًا12للسعرالحكومى

بينماالتوتسعريراوحمثًال – تحققهالذىالدخلمقدارالملكيةقيمةيحددالمنطقةهذه
.القزلدودالمناخلمالءمةتبعًاأقة، ويختلف25زنةاألوراقلحمل500وقرش200

6000وقرش4000بينماتساوىالقمحمنكيلةلبذرتكفىالتىاألرضومساحة

المناطقفىاألسعارمعكبيرًاتناقضًاتتناقضاألسعارهذهولكن. موقعهابحسب
فىاألراضىقيمةزدادتاوقد. الذكرالسالفةالقيمةربعاألرضتساوىحيثالمجاورة
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قدرتوافرإلىذلكاألخيرة، ويرجعالعشرالسنواتفىالضعفمنأكثرالمنطقةهذه
التىاإلنتاجأسعاررتفاعاوالساحلمعاألوروبيةالتجارةوالرخاء، ونمواألمنمنأكبر

.قبلمنإليهاأشرنا

الطريقةهى، ومااألراضىلملكياتتقويمأومسحأىبإجراءالحكومةقامتهل- ف
قيمتها ؟وحساباألرضلقياسالمحلية

مقدارهاثابتةجزيةعلىفقطتحصل، والحكومةالمكانهذاوفىلبنانفىحرةالملكية
مسحأوتقويمإجراءيتملمالسنة، ولذلكفى) قرش500يساوىالكيس (كيس3.500

أعباءتوزيعبغرض1847عامللقياسطريقةلتطبيقمحاولةوتمت. كياتمللل
.أفندىأمينالمفوضاستدعاءبسببتستكمللم، ولكنهاالسكانبينبالتساوىالضرائب

وهىالسابقةاألسئلةعناإلجابةفىاألراضىملكياتوتقويمقياسطريقةذكروردوقد
الملكيةتقاسحيثلبنانجبلوراءتقعالتىالسهولفى – حالأىعلى – تختلف
بمحراثواحديومفىتحرثأنيمكنالتىالمساحةأميرية، وهىأرضًالكونهابالفدان
.ثورانيجره

األرض ؟إلراحةمنطقتكفىالشائعاالستخدامهوما- ص

حيثاألخرىالمناطق، وفىسنتينكلواحدةمرةاألرضتزرعالمناطقبعضفى
.عامكلاألرضالبذور، وتزرعنوعفقطريها، يتغيرويمكنخصبةاألرض

خالصة

الذىالمسارلقياسمعلمًاقدمت1858عاماستبيانعلىاإلجابات، إنالقولوخالصة
.األخيرةسنةالمائةمدىعلىاللبنانيةالزراعةقطعته

عامعندتضحتاقد، كانتاليوماللبنانيةللزراعةالمميزةالمالمحبعضأنتوضح1.
هذااستمرللتصدير، وقدالنقديةالمحاصيلعلىواضحتركيزهناككانفقد. 1858
واألسعارالطلبفىللتحول، استجابةتغيرتالمحاصيلتلكنوعيات، ولكناإلتجاه
كثيرًايتأثرلمأمر، وهوبالفعلسائدةالريفلسكانالعاليةالكثافةوكانت. العالمية
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.المدنمنوغيرهالبيروتالسريعالبحار، والنمووراءماإلىالكبيرةبالهجرة
عدةمنذئذزدادتاالمجاورة، والبلدانفىغيرهامنفعًالأعلىاألرضقيمةوكانت

.والخدماتالتجارةأثمرتهاالتىاألموالتدفق، وزيادةالدخوللزيادةنتيجةأضعاف

عامىنتفاضاتامنذنتشرتاالصغيرة، وقدالملكياتفيهتسودبلدًابالفعللبنانكان2.
، وتفتتوعائالتهمالعائدينالمهاجرينبواسطةاألراضى، وشراء1860و1858

.المغارسةنتشاراخاللمنالمزارع

العالميةالحربحتىببطءإتسعجدًاصغيرةمنطقةعلىيقتصركانالذىوالرى3.
.سرعةأكثرنتشارًااالرىبعدهانتشراالتىالثانية

التحسيناتأنالزراعية، غيرالتنميةطريقفىكبرىعقبةيزالالالنقلسوءكان4.
.التاليةالعقودفىكبيرةزيادة، وزادتالطريقفىكانت

الثانية، ومنذئذالعالميةالحربحتىالزراعةبأساليبتغييرأىيلحقوأخيرًا، لم5.
الحديثة،اآلالتالكيميائية، واستخداماألسمدةاستخدامفىسريعةزيادةهناكأصبح

.المنتقاةالحشرية، والبذوروالمبيدات

1839، عاماإلسفنجصيد - 2
1037

،الغواصينأفضلهم، واألولوناإلسفنجبصيدوالعرباليونانيونالغواصونيقوم
بينمايراوحعمقإلىالمحليونالغواصونيغوصقامة، بينما29عمقإلىيغوصون

.كاليونانيينبالجرأةيتميزونالعربفبعضكلفقط، وعلى20وقامة19

الالغواصينأنغير. الصيدفىالشعبثالثىالرمحيستخدماليونانيةالقواربوبعض
صفحةعلىيسقطونهاالزيتمنقطرةهادئة، فيستخدمونمياهفىإالالعمليستطيعون

الذىواإلسفنج. بالرماح، فيصطادونهالقاعفىاإلسفنجرؤيةمنوتمكنهمفتنتشرالماء

France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report: عننقال1037ً
on Sponge Fisheries, 28 August 1839," (Alep), 1830 – 1837, vol. 29.
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ألنالغواصونيجمعهالذىذلكعنبالمائة30بنسبةثمنهيقلالطريقةبهذهصيدهيتم
.تمزقهماغالبًاالرماح

العاموفى. روسوكاسلأرخبيلمنيأتونالعملهذايمارسونالذيناليونانيينوكل
علىهناكمنويتفرقونطرابلسإلىيونانىغواص300إلى290نحويأتىالمتوسط

طرابلسمنللصيدالمناسبةالقواربباستئجارويقومون. السورىالساحلطول
قواربكانتوستة، ولماغواصينثالثةبينمامنهاواحدكلوالالذقية، يحملوالبترون

فىيتركونهاالصيد، فإنهمتناسبالمعهمالغواصونيحضرهاالتىالساكوليفيس
.بصيدهقامواالذىاإلسفنجمعهمحاملينالعودةرحلةفىإاليستخدمونها، والطرابلس

، وهوبيجليوتىمسيوإدارةتحتروسوكاسلمنالقادمينالغواصينكليعملماوغالبًا
معهمويبرمالشتاءفىمقدمًااألمواللهميدفعالذى، رودسفىويقيمتسكانيارعايامن

دائمًا، وهوعليهيتفقبسعرالموسمخالليصطادونهالذىاإلسفنجكلببيعتلزمهمعقودًا
بيجليوتىدرجوقد. لهمدفعهماقيمةيغطىالبالد، وبذلكهذهفىالبيعسعرمنأقل

مدىوعلى. رودسفىبريطانىتجارىبيتلمصلحةهذهالغوصبعملياتالقيامعلى
.الالزمةباألموالمرسيليا، مدهفىفرنسىتجارىبيتلمصلحةبهاقامعامين

يقدمكرامانياساحلوإسكندرونة، ألنبيروتبينفقطيمارساإلسفنجعلىوالغوص
بيروتبينصخرىالساحلبعامة، بينمارملىقاعهألناإلسفنجمنجدًاالقليل

يوجدكما. بكثرةاإلسفنجمنجيدةنوعياتتتوافر، وفيهمنهموضعكلفىوإسكندرونة
هناكالعثوريتمماعادى، فنادرًانوعمن، ولكنهقبرصجزيرةسواحلفىاإلسفنج

.الجيداإلسفنجعلى

بينماطرابلسفى، يوجدايونانيوناالغواصونعليهايعملالتىالقواربإلىوإضافة
، وفىقاربانبيروت، وفىالمحليونالغواصونعليهايعملقاربًا15وقوارب10

هذهسكانومعظم (6وقوارب4بينماأرواد، وفى10وقوارب8بينماالبترون
بالمالحة، أويعملونالعندماالسنواتهذه، وفىالغواصينمنالغالبفىالجزيرة

الالزمينالرجالتدبيريمكنأنهحتىعددهم، يزداداإلسفنجعلىالطلبيزيدعندما
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يحمل7وقوارب6بينماالالذقيةفىويوجد). البصرلمحفى30إلىقاربًا25لنحو
.وستةغواصينخمسةبينمامنهاالواحد

:هىاإلسفنجمنأنواعثالثةوهناك

الصغيرةالحبوبذىاألبيضالرقيقاإلسفنج.
المنزليةلالستخداماتيصلحسميكإسفنج، وهوالفينيسى.
اإلصفرارإلىتميلالتىالحبوبذىالرقيقالمتيناإلسفنج.

موسمخاللالواحدالقاربيصطادهالذىاإلسفنجكميةنحددأنبمكانالصعوبةومن
يستطيعالهادئالطقسذاتالسنواتففى. السائدالطقسعلىيتوقفذلكالصيد، ألن

من200إلىأقة150بينمايجمعأنوستةغواصينأربعةبينمايحملالذىالقارب
أوالفينيسىالنوعمنوثلثاهاالرقيقاإلسفنجمن، ثلثهاذلكمنأكثر، وربمااإلسفنج

تصطادهاالتىتلكمنأكبركميةاليونانيينقواربتصطادوال. الرقيقالمتينالنوع
إلىالعودةيستطيعواحتىشهرًاأقصرعندهمالصيدموسمولكن. المحليةالقوارب
كليصطادهمامقدارنخمنأننستطيعثمومن. الطقسأحوالتسوءأنقبلبالدهم
المحليونوالغواصون. المتوسطفىاإلسفنجمن250وأقة150بينيراوحبماقارب

الشتاء،فىمقدمًامبالغلهميدفعوناألوروبيينالتجارأن، غيرلحسابهميصيدون
الذىاإلسفنجعليهمتفقبسعرالتجارأولئكيسلمواأنتلزمهمعقودًامعهمويبرمون
.الرحلةأوبالشهرالسداديتمال، وهنابصيدهيقومون

قرش100وقرشًا50بينماراوحبسعرمحليًاالجيداإلسفنجبيعالماضىالعاموفى
قرشًا15بينمابسعرالسميكواإلسفنجالفينيسىالنوعالسفينة، وبيعتسليمالواحدةلألقة

وفى. أقلبأسعاراإلسفنجعلىللغواصينمقدمًادفعواالذينالتجارويحصل. لألقة20و
وفى. المشترينبينالشديدةالمنافسةبسببجدًاالثمنمرتفعاإلسفنجكانالماضىالعام

والمتينوالفينيسى60وقرشًا50بينيراوحبسعريباعالجيداإلسفنجكانالسابقةاألعوام
أخرىمرةالفرصةتتاحلنأنه، أعتقدكلوعلى. لألقةقرشًا12وقروش10بينبسعر
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بينالشديدالتنافسبسببالنقود، أوعرضزيادةبسبباألسعار، سواءهذهلمثل
.عامكلفىيزدادالذىالمشترين

السورىالساحلأماماإلسفنجمنأقةألف16و14بينماصيدالمتوسط، يتمالعاموفى
منالنوعوهذا. المتينواإلسفنجالفينيسىالنوعمنوثلثاهاالجيدالرقيقاإلسفنجمنثلثها

.إدارتهأحسنتلونطاقًاأوسعيصبحأنيمكنالصيد

 /أيلولفىيونيو، ويتوقفون / حزيرانفىاإلسفنجصيديبدأونالمحليونوالصيادون
 /آبنهايةعندويغادرونيونيو / حزيرانمنتصففىفيصلوناليونانيونسبتمبر، أما

.أغسطس

الشاطئعلىيلقىالبحرعددًا، وكانأقلالغواصونكاناإلسفنجعلىالطلبزيادةوقبل
ماجدًا، ونادرًاالقليلإالالبحريلقىال، واآلنعليهيعثرمنفيلتقطهاإلسفنجمنبالكثير
.الشاطئعلىمتناثرةقطعبضعمنأكثرالمرءيرى

عامًاعشرالخمسةفىإالالسورىالساحلأمامالعملاليونانيونالغواصونيبدأولم
واليوم. الالزمةالمهارةإلىويفتقرونمحدودًاالمحليينالغواصينعددوكان. األخيرة
قبلمنوحدهمالفرنسيينللتجاروكان. المهارةفىاليونانيينيضارعأنبعضهميستطيع

تجارنافقدالمصريةالحملةمنذولكن. سوريافىصيدهأمر، وإدارةاإلسفنجشراءحق
فىالفرنسىالقنصلجاى، نائبشارلالمسيو، حصلكلوعلى. المربحاإلمتيازهذا

المسيويمنحباشااللهعبدمن) مرسوم (بيورولدى، علىسنواتبضعمنذطرابلس
حقلهأنكلها، كماسوريافى) اإلسفنج (لصيدالكاملةالحقوقالفرنسىالتاجرتومان

.بيجليوتىالمسيوإلىحقوقهالتاجرهذاباعبالشراء، وقداإلنفراد

مائةقدرهرسمًاللحكومةعربىأويونانىغواصكليدفعالعثمانىالحكمظلوفى
بعدتفتحولم... جماركقروشستةإلىإضافةاإلسفنجمنفينيسى10كلعنقرش

بإصدارتقملماآلنالتجارة، وحتىفروعمنالفرعهذاعلىعيونهاالمصريةالحكومة
.عليهااإلبقاءأوالرسومهذهإلغاءبشأنتعليماتأى
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1843، عامالتبغزراعة - 3
1038

للتبغالمناسبوالسمادوالطقسالتربة - أ
إالالتبغزراعةتنتشروال. المحلىلالستهالكالالزمالتبغإاليزرعكلها، السوريافى

المجاليفسحوصور، حيثوصيداالالذقيةفوقلبنانلجبلالغربيةالمنحدراتعلى
المدنلهذهالمجاورةالمناطقفىالتبغزراعةبدأتوقد. مصرإلىنشطةتصديرلتجارة
باهظةرسومًاوفرضالقطنحتكارابباشاالجزارقامأنبعدفحسبالذكرالسالفة
.محلهالتبغوحلولزراعتهعنالناسنصرافاإلىأدى، مماعليه

الشرقية،لبنانجبالوفىالشرقيةلبنانجبلمنحدراتعلىالتبغمنالقليلإاليزرعوال
الداخليةوالمدندمشقفىاالستهالكحاجةلسدحتىالمحصوليكفىالوأحيانًا
يقدمونالذينالمتاولةيفعلمانحوعلىالمحصولهذاالمسيحيونيزرعوال. األخرى

.منهصنفوأجودالمحصولمنقدرأكبر

السهول، وفىاإلرتفاعالمتوسطةالجبالومنحدراتالتاللعلىالتبغيزرعوعادة
هذهتنموأنيمكنالالبالد، إذلغذاءالالزمةوالبقولالغاللتزرعبالجبالالمحيطة

مرتفعةالصعوبةبالغةاألرضفالحةتصبحالعاليةالقمموفى. المرتفعاتفىالمحاصيل
وعلى. الشتاءفىطويًالالبقاءالحقولفىعادةتتركالتىالقطعانتستطيعالكلفة، وال

العالية، ألنالهضابعلىزراعتهتجودالالتبغأنإلىهذامننخلصأنيجب، الكل
بضعةالجليديغطيهاوالتى، جزينعلىوالمطلةالجبلقمةعلىالواقعةسجدقرية

هناككانت، إذاكلوعلى. األخرىالقرىتنتجهماسعربضعفيباعتبغًاشهور، تنتج
تنموالتىالشتالتزراعةالضرورىمنالباردة، فإنهاألماكنفىالتبغزراعةفىرغبة
...جدًامتأخرًااإلنباتكاندافئة، وإالأخرىمناطقفى

روثفقطيستخدمسوريا، حيثفىكسمادوالخيلالبقرروثيستخدمعامة، الوبصفة
تطلقباإلمكانكاناألخير، وكلماالسماديستخدمالتبغإلىوبالنسبة. والماعزالغنم
France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report: عننقال1038ً

on Tobacco Cultivation in Syria," (Damas), vol. 2, 1845 – 1848.
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تجرىحيثعنهاالمرتفعةاألراضىفىأوالتبغلزراعةتعدالتىاألراضىفىالقطعان
أثناءالقطعانخلفتهمامنهاحاملةالمزروعةالحقولإلىالشتويةاألمطارمياهمنها

.هناكرعيها

التربةإعداد - ب
،قبلمنبهزراعتهايسبقلمكان، إذاالتبغلزراعةاألرضمنقطعةتخصصعندما
يجبمتتاليةسنواتثالثمدىوعلى. ، والحشائشالحصىمنعزقها، وتنظيفهايجب

الصالحةلطبقةاكانتأى (عميقةالتربةكانتوكلما. مراتثالثوتحرثتسمدأن
ثالثاألدنىالحديكونلإلعداد، ولذلكأكثرسنواتاألمرإقتضىسميكة)، للزراعة
الغنمروثمنبطبقةالحقلتغطيةأوًالويتم. سبعًاأوسنواتستواألقصىسنوات

المستخدمالوحيدالمحراثوهو – العادىبالمحراثتحرث، ثمبوصتينسمكهاوالماعز
دوناألرضتتركالوحتى. حديدىسالحبهامثبتالخشبمنقطعةوهو – سوريافى

تمامقبلتحصدأنعلىالنباتاتهذهبهاتزرعأناإلعداد، يمكنسنواتخاللزراعة
،والقرعالخيل)، والخيارإلطعامأخضرقطعهيمكنالذى (الشعيروهىنضجها
يتمسبعإلىسنواتثالثمنيراوحمدىعلىالحقولإعدادوبعد. إلخ... والبطيخ
.التبغشتالتالستقبالمهيأةتصبح، وبعدئٍذالربيعفىسبعًاأومراتستحرثها

الشتالتوزراعةالبذر - جـ
مربعاتالقرىداخلنوفمبر، تعد / الثانىتشرينمنتصفحتىسبتمبر / أيلولأولمن
وتغطىالمنازلجدرانبجوارجيدًا، وذلكنخلهاتمالتىالثقيلةالسوداءالتربةمن

تلكتحرقثمالماعزروثمنطبقةفوقهتوضعالذىبالقشفتغطى. الرياحمنلحمايتها
بطبقةالمربعاتيدويًا، تغطىبالتربةالرمادخلطوبعد. القشفىالناربإشعالالطبقة

 /األولكانونأوائلحتىموضعهافىتترك، ثمالمسحوقالروثمنبوصتانسمكها
بماتخلطالتىبالبذوريؤتىعندئٍذ. تقديرأكثرعلىيناير / الثانىكانون15أوديسمبر
باليد،التربةعلىتنثرعادى، ثمخشبحرقعنمتخلفرمادمنوزنهاثلثىيوازى
البذورإلتقاطمن – البذورهذهتحبالتى – الطيورلمنعالشجربأغصانوتغطى
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المطرسقط، فإذاجافجوفىتتمأنيجبالعمليةوهذه. النباتتخضيردونوالحيلولة
يمكنحتىأيامبضعةتجفحتىالتربةتتركأنالبذر، يجبعلىالسابقةاأليامفى

مربعاتفحصويجب. المطرنتيجةتتكونقدوالتىمنها، المتجمدةالكتلبسحقتفتيتها
.ضروريةالبذورنثرإعادةتصبحالبذورتنبتلم، فإذا20أويومًا15كلهذهالبذور
الخطريكونأنبعدالمربعاتعناألغصان، ترفعاألولالثالثالورقاتتظهروعندما

الشتالتتسقىأنمطر، يجبيسقطولمجافًاالطقسكانفإذا. النباتعنزالقد
النباتطولبلغإذا، حتىاألقلعلىأيامثالثةأويومينكلمرةخاصإناءباستخدام
.الحقلإلىللنقلصالحًااألكثر، أصبحعلىقدمنصف

، يتمقبلمنإليهأشرناالذىالنحوعلىأعدتقدالحقولتكون، حينأبريل / نيسانوفى
.القدمونصفقدمينمسافةاآلخرالبعضعنبعضهايبعدبالمحراثخطوطشق

معادلةوأخرىشتلةكلبينمسافةتركالخطوط، معتلكقاعفىالشتالتوتغرس
،األرضفىبجذورهاالشتالتتضربوحتى. البعضوبعضهاالخطوطبينللمسافة

إبريقباستخدامحدةعلىشتلةكلودافئًا، وتروىجافًاالطقسكانإذايوميًاريهايجب
يوميًاالنباتفحصويجب. النباتيقتلعالحتىبقوةالماءصبعدممراعاةمعخاص
تتدعمحتىوذلك – الرىإلىبحاجةالنباتكانوطالما. الحشائشقتالعاواآلفاتلتنقية

وعندما. مراتعدةيدويًاالحشائشإقتالعيجب- الواحدةالقدمنحوإرتفاعهويبلغجذوره
يصبحالرىيروى، ألنفال. لشأنه، تركعودهعلىاستقامقدالنباتأنواضحًايبدو

أغصانهمنيتركوالفيشذبالنباتمنللبذوريخصصالذىالقسمأما. بهضارًاعندئٍذ
رتفعتاإذاالوسطىالزهرةإالمنهيقطعالعنقودية، والاألزهاريحملالذىالعرقإال
يخصصالذىالنباتبقية، أمااألوراقإبطعندالتىاألغصانجاراتها، وكذلكعن

وقتيحينحتىوشأنهيترك، بلغيرهأوبالتقليمخدمةأورعايةدونفيتركالتبغإلنتاج
.التبغجمع

التبغجمع - د
البيئيةوالظروففيهايزرعالتىالمنطقةختالفابيختلفموسمفىالتبغجمعيبدأ

ويتم. جافطقسفىذلكيكونأنويفضلالصباحفىالجمعيتموعادة. بهاالمحيطة
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الحصادموعدفىالمتميزةمحاصيلأربعةتكونمتتاليةمراتأربععلىالتبغجمع
تشرينبنهايةوتنتهىيونيو / حزيرانفىتبدأوعادة. أيضًاالتبغنوعيةوفىبلفحسب
.أكتوبر / األول

التبغإعداد- ـه
تضمحزمفىاألوراق، توضعإليهأشرناالذىالنحوعلىالتبغفيهايجمعمرةكلوفى
علىالحزموتوضع. النباتقوسبإحدىمربوطةوعشرأوراقثمانىبينماواحدةكل

بعنايةتنظيفهيتمحقلفى، وذلكالخارجإلىالنباتوسوقالمركزمتحدةدائرةشكل
إلىالحزمتنقلالمطرسقطوإذا. والندىللشمسمعرضًاولياٍلأيامأربعةمدةوتركه
السوقمناألوراقتملصلألوراقاألوسطالضلعيذبلوعندما. مسقوفمكانداخل

ولياٍلأيامأربعةلمدةالحقلفىاللفافة، تتركيشبهما، فتكونالبوصمنأداةباستخدام
لمدةاآلخرالجانبعلىتقلبثمأوًالجانبيهاأحدعلىوالندىللشمسمعرضةأخرى
الذى – المطلوباألثرتركاقدوالندىالشمسأنمنالتأكديتمعندماوأخيرًا. مماثلة
بعدوهوصباحذاتالتبغجمعيتم – اإلحمرارإلىيميللونًاالتبغإكتسابمنيتضح
عند، مغطاةالمحصولبحجمسعتهاتتحدداألرضفىحفرةفىويوضعبالندىمبلل
بوضعالتبغعلىيضغطالذىبالحصيرالحفرةتغطى، ثمالقشمنبطبقةوجوانبهاقاعها

للشمستعريضهيتمأخرىالحفرة، ومرةمنإخراجهيتمثم. فوقهالكبيرةاألحجار
فىوضعهمماثلة، ويعادلمدةاآلخرالجانبعلىيقلبثموليلتينيومينلمدةوالندى
.للبيعويعدالحفرةمنيرفع، وبعدهاآخرينيومينلمدةوضغطهالحفرة

المختلفةالتبغأنواع- و
تختارالتىالحقولمنينتجتبغوهو" الجدار "أولها: التبغمنأنواعثالثةبينالتمييزيمكن... 

.األديرةبجوارتقامالتىالصناعيةالحقولمنينتجكما، أعالهإليهاالمشاربالطريقةوتزرع

لموالتىاإلعدادالحديثةالحقولمنيجنىالذىاألولالمحصولوهو" الكسار "هووالثانى
يأتى، وأخيرًا. األولالنوعقيمةعن12 – بالمائة8منتقلوقيمته، بالتبغزراعتهايسبق



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة537

أشرناالتىبالرعايةيحظىأندونمتاححقلأىفىيزرعتبغوهو" البراوى "الثالثالنوع
.ثلثهوأحيانًاالجدارقيمةنصفويساوى، الغنىينقصه، خفيفوهو، إليها

1851عامدمشقواليةفىاألغنامتربية - 4
1039

:التالىالنحوعلىأعمالهميمارسوندمشقأهالىإن... 

الخمسينهذهبينمنحمًال، وأنخمسينالمتوسطفىتلدنعجةمائةأنكيفرأينالقد
الزبد،منالرطلونصفرطًالتنتجنعجةكلأنأيضًاذكرًا، ورأينا25وأنثى25حمًال
منيجزمانصفعلىأيضًايحصلالذىالقطيعلصاحبملكتولدالتىالحمالنوكل

رطًال68بينماتنتجحمالنًاتضعنعجة45كلرطًال، ألن23أىالزبد، وثلثالصوف
.الزبدمنرطًال48و، صوفجزة37علىالبدوىيحصلذلكوعلى. 70والزبدمن

:التالىالنحوعلىالقطيعمالكربحتقديرويمكن
قرش5000نعجة، تساوىمائةلكل
قرش500قرشا20ًبسعرذكراًحمال25ً
قرشا750ًقرشا30ًبسعرأنثىحمال25ً
قرشا322ًقرشا14ًبسعرزبدرطل23
قرشا190ًقروش5بسعربالمائة25األغنامنفوقمعدلألن (صوفجزة38

قرشا1762ً

النفوق، ولوضعالمالرأسمنبالمائة10خصميجبأنهإالبالمائة35هذايمثلوقد
25أىقرشًا، 1262قدرهاأرباحفتبقى1762مبلغمنقرش500اإلعتبار، يخصمفى

فىلألموالاالستثمارعائدمعدلمنجدًاقريبالمستثمر، وهوالمالرأسمنبالمائة
:كالتالىنتاجًاتعطىوهىحورانلسكانالزمةصفةالحيواناتوتربية. دمشقسوق

1039 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "From Ségur to
Minister of Foreign Affairs, 26 November 1851," (Damas), vol. 3, 1849 – 1855.
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بسعر) لترًا850 (الذرةمنكيلة25نظيرهاكأمانة، يتلقىللبدوىتعطىنعجةمائةكل
يقدمجانبهومن. قرشًا125علىمقدمًاحصلقديكونللكيلة، وبذلكقروشخمسة
ويحتفظنعجةالمائةتنتجهاجزة75بينمنصوفجزة63القطيعصاحبإلىالبدوى
التىالحمالنبربعأيضًا، يحتفظكلفقط، وعلى) األصلفىهكذا (جزات9بـلنفسه

فقط،حمًال38إليهيعيدالسابقة، وإنماالحالةفىكماحمًال50المالكإلىيعيدتولد، فال
فقطرطًال23السابقة، يأخذالحالةفىالزبد، كمامنرطًالبخمسيناإلحتفاظمنوبدًال

.رطًال23منبدًالرطًال46للمالكويعطى

:يلىماعلىطرفكليحصلوبذلك

الـندخلالزبد، والمنرطًال25وحمًال، 12و، صوفجزاتتسععلىيحصل: البدوى
.الحسابفىالذرةمنكيلة25

:يلىماعلىقطيعهمنيحصل: المالك
قرشا380ًقرشا20ًبسعرالذكورمنحمال19ً
قرشا570ًقرشا30ًبسعراإلناثمنحمال19ً
قرشا644ًقرشا14ًبسعرالزبدمنرطال46ً
قرشا315ًقروش5بسعر) بالمائة25النفوقمعدلبإعتبار (الصوفمنجزة63

قرشا1909ً
قرشا125ًالذرةقيمةمنهاتخصم

قرشا1784ً

منبالمائة10قدرهاأخرىخسارة، هناكالنفوقبسبببالمائة، ولكن35يمثلماوهو
يكونوبذلك. المستثمرالمالرأسمنفقطبالمائة25قدرهعائد، فيتبقىالمالرأس

.الحالتينفىمتساويًاالعائدمعدل
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1855سورياعامفىالزراعيةالتنميةإمكانات - 5
1040

عجلونمنطقة - أ
فيهاأن، كماالمحاصيلأنواعكلتنتجأنيمكنواسعةزراعيةأراٍضالمنطقةهذهفى

إلىالعربهجمات، حولتهادمشقعنلبعدهاونظرًا. المعادنأنواعلمختلفمناجم
كانتماإلىإلعادتهامحاولةأىتبذللمالسنينمنعددمدىوعلى. تقريبًابورأراٍض

يدعىنفوذصاحبثرىرجلالبور، تقدماألراضىزراعةناحيةومن. رخاءمنعليه
المنطقة، فإنهإدارةإليهأسندتإذاأنهأساسالحكومة، علىإلىبطلببركاتالشيخ

منواٍلأىباستطاعةيكن، ولماألفضلإلىتغييرًايحدثأنقصيروقتفىيستطيع
.بركاتالشيخمساعدةدوناآلنحتىشيئًايفعلأنالوالة

إربدمنطقة - ب
سببهمأيضًاالعرب، وكانعجلونألراضىمماثلةواسعةأراٍضأيضًاالمنطقةوهذه

إذالحكومةاستخدمتهلوخيرًايفعلأنيستطيعثرىشيخوهناك. خرابمنبهالحقما
وزيادةالحمايةتوفيرمسألةفىالمطلوبالتحسنتحقيقفىفعالةمساهمةيساهم

.اإليرادات

)الدروزجبل (حورانجبلمنطقتا - جـ
لهجماتكثيرًاحورانلتعرضونظرًا. جيدًامعروفةالمنطقتينهاتينأراضىخصوبة
، فإذاالفالحينعلىعينيةإتاواتيفرضونالعربإنكبيرة، إذبخسائرمنيتفقدالعرب
الغاللمنتنتجأنوحدهاحوران، استطاعتتلكالفقرأسبابمنالمنطقةحمايةأمكن

الريفسكانأضعافعشرةيكفىماالمواردمنفيهاكلها، ألنسورياحاجةيكفىما
هذهتتحولأنبمكنالسهولةومن. للزراعةكافيةأراٍضهناكذلكبعد، وتبقىالحاليين
العربإلبعادالمثلىوالطريقة. كبيرةزيادةمواردهاتزيدوأنالرخاءحالةإلىالمنطقة

1040 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Wood to Clarendon,
Damascus, 12 February 1855," (FO 78 / 1118).
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الفرسانمننظاميةغيرقوةرأسعلىحورانوشيوخالدروزشيوخبعضتعيينهى
بهذهالقيامخاطرطيبعنيقبلونالشيوخوهؤالء. الحكومةمنرواتبعلىتحصل
اآلنيستخدمعما، يقلالفرسانمنقليلبعددحتىالعربمنالريفلتطهيرالمهمة

منكبيرقدرالخزانة، ويدخلالمناطقهذهتنتعشالطريقةوبهذه. نفسهللغرض
الريفشرطةنفقاتتخفيضالسكينة، ويمكنمنأكبربقدرالسكان، ويتمتعاإليرادات
.ملحوظًاتخفيضًا

وراشياحاصبيامنطقتا - د
.الوجوهكلمنإنتعاشحالةفىوتبدوانالجبلية، المناطقمنالمنطقتانهاتانحقًا

، فيماحالهمتحسينفىأحديفكرلسلطة، ولميخضعونالهمجقومالغالبفىوالسكان
كتفتاالحينذلكففى. المصرىالحكمزمنالضرائبلجبايةالقواتإرسالعدا

تتبعهنفسهالضريبىوالنظام. المبالغةمنبقدرفرضالذىالميرىبجبايةالحكومة
الستفادتالمنطقتينهاتينأوضاعإلىالتركيةالسلطاتفطنتلوالحالية، ولكنالحكومة

بقيةفىيحدثمانحوعلىقراهمأراضىفالحةأمرللسكانيتركفقد. الوجوهكلمن
.العامةالخزانةوعلىعليهمالفائدةالبالد، فتعودأنحاء

البقاعمنطقة- هـ
طريقعلىتدريجيًاالحكومة، وتنحدرإهمالالخصبةالجيدةالمنطقةهذهعانت

بعضباستمرار، وتدخلحكامهاتغييرإلىتعودلخرابهاالرئيسية، واألسباباإلضمحالل
ضداالستبدادأنوعكليمارسونالذينوكالءهميرسلونإذقراهافىدمشقأعيان

.المشاكسونلبنانجبلسكانيثيرهاالتىالمضايقاتذلكإلىيضافوقد. الفالحين
تحسبالتى (الثابتةالضريبةفوققرشألفمائةقدرهاإضافيةضريبةفرضوأدى
السكانكاهلعلىجديدعبءإضافةإلى) سنواتخمسمحصولمتوسطأساسعلى
عنتكونقدالمنطقةهذهإلىالرخاءإعادةوطريقة. الطغيانمنلمزيدالبابوفتح

:طريق

.القرىفىشخصيةمصالحعلىالحصولعنالحكومةموظفىتوقف1.
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.القرىعلىسيطرتهمفرضمنلبنانجبلسكانمنع2.

.قرشألفمائةتبلغالتىالضريبةإلغاء3.
بعضلحسابيزرعونلهوفقًاكانواالذىالقديمالزراعةنظامبإتباعللسكانالسماح4.

.خاصةعقودبموجباألفراد

بعلبكمنطقة- و
أكدوقد. الخرابتعانىفقطقرىثالثفهناك. عامةبصفةإنتعاشحالةفىالمنطقةهذه
القرىهذهعلىالمستحقةالضرائبأنالمتأخراتضرائبسجالتمنالمصادرأحد

إلىالقرىهذهإعادةذلكيتبع، ثمسنواتلبضعاألشخاصأحدبهايلزمأنيمكنالثالث
.تأكيدبكلاإلنتاج

والمعرةوحمصحماةمناطق - ز
البدوالخصوبة، ولكنمنعاليةدرجةعلىواسعةأراٍضالثالثالمناطقهذهفى

تطبقلماللحظةهذهوحتى. سكانهاوعلىعليهابسيطرتهمبورأراٍضإلىحولوها
قديمةعداوةوهناك. الناسضداألعيانمعالحكام، ويتآمرالمناطقهذهفىالتنظيمات

هجماتمنالفالحين، وبحمايةاآلخرينصففىيقفونوالناسواألنصاريةالدناجيةبين
إتاحةأجلمنالمحليةاإلدارةوظائفلشغلواألنصاريةالدناجيةشيوخالبدو، وباستدعاء

لتوفيرإليهمالوظائفبعض، وإسناداآلنبهميستبدونومنبينهمأفضللتفاهمالفرصة
علىالمحليةالمجالسالسلطانية، وتنظيموالمراسيمبالتنظيمات، والعملللريفالحماية
التىالسجالتبحثها، وحفظتتولىالتىالمسائلإلىاإللتفاتليتحققالمساواةقاعدة

شهركلمرةالحكومية، وتقديمهاباإليراداتالخاصةوالبياناتالعامةالقراراتتتضمن
جراءمنبالضرورةتتحسنسوفاألوضاع، فإندمشقفىالمركزىالمجلسأمانةإلى
.اإلجراءاتهذهمثلتباعا
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والغوطةدمشقمنطقة - حـ
عشرمسيرةعلىتمتدوالتىلهاالتابعةالقرىفىأقضيةأربعةإلىدمشقمنطقةتنقسم

مثولتقتضىمشكلةأىتحدثأوالسكانبيننزاعينشبوعندما. المدينةمنساعات
وقتًايقضونثم، ومندمشقإلىللقدوميضطرون، فإنهمالقاضىأمامالمعنييناألطراف

الفالحينأحداستدعاءإلىاألمريحتاجوعندما. واإلنتظارواإليابالذهابفىطويًال
بعينهمموظفينبإرسالأىنفسها، بالطريقةتتمالضرائبوجباية. إلحضارهموظفيوفد
منتحملوهمانظيرمعينةمبالغعلى، ويحصلونالضرائبمنهاتجبىالتىالمواقعإلى

عينتالتىالمصريةالحكومةمارستهالذىالنظامإتباعاألفضلمنيكونوقد. أعباء
المشروعاتفىالبتحقللمشرفينقرى، وكانأربعمنمجموعةكلعلىمشرفًا

للناسبالمتاعبالتسببودونبسهولةالضرائبجبايةيمكنأيضًاخاللهمالصغيرة، ومن
فىيتحملونهاالتىوالنفقاتالوقت، ويوفرونبشؤونهماإلهتماممنبذلكيستفيدونالذين
.الحالىالنظامظل

1900، 1879، 1852األعواموسوريالبنانفىالحرير-6
1041

التى – المشترياتقدرتوقد. العامهذاجدًاكبيرةالخاموالحريرالشرانقصفقاتكانت
إلىالشرانقمناألكبرالقسطويرسل. قرشمليون14بـ – بمعظمهاالفرنسيونقام

وعددهالبنانفىأنشئتالتىالحريرحلمعاملتستخدمهالبالدفىيتبقىومامرسيليا
فىتجاريةبيوتلحسابأولحسابهميعملونفرنسيونيديرهاخمسةبينهامنسبعة

.فرنساجنوب

الشراءومحاولةالمضارباتزيادةعننتجتالسابقةالحملةحققتهاالتىالكبيرةواألرباح
سوقفىالهبوطتجاها، رغم، لذلكالربحتوقعاتتتحققأالأخشىولكننى. سعربأى

قرشًا،24وحتىقرشًا20بسعرالحصادموسمفىالشرانقمناألقةشراءمرسيليا، تم
شتروهاا، ألنهم15 – قرشًا13المشترينمنالكثيرإلىبالنسبةالشرانقأقةتتكلفهنا

France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report: عننقال1041ً
on Silk, 16 September 1852," (Beyrouth), vol. 6, 1848 – 1853; Ibid., 1868 – 1888, vol. 9, and

Ibid., 1897 – 1901, vol. 12 .
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الشرانقأقاتمنالكثيربتسليمفيهايتعهدونالتجارمععقودًاالفالحونيبرممقدمًا، إذ
النوعهذاإلىيلجأونالذينوالفالحون. التوقيععندعليهمتفقبسعرالحصادموسمعند
لمصلحتهمالوضعهذاالمشترونالنقدية، ويستغلالسيولةإلىعادةيحتاجونالبيعمن

.الغالبفىيحدثما، وذلكممكنحدأدنىإلىالسعربتخفيض

فماذا. قرشًا20إلىقلناكماترتفعفاألسعار: الحصادزمنعندخطيرةمنازعاتوتحدث
بسعرويبيعالتاجرنحوإلتزامهيتجاهلمثًال ؟ إنهقرشًا12بسعرباعالذىالفالحيفعل

أبرمهالذىالعقدتنفيذمنهيطلبوعندما. لألقةقروشثمانيةهوربحًامحققًاقرشًا20
مثلوفى. المقررةالكميةيسلمأنيستطيعالوأنهيئًاسكانمحصولهأنمقدمًا، يدعى

أماميقاضيهأومدينهمعاإلتفاقإلىللتوصلمضطرًانفسهالتاجريجدالحالة، قدهذه
لمصلحةالمحكمةحكمتإذاصعبًا، فحتىاألمريظلاألخيرةالحالةفىالمحكمة، ولكن

.مقدمًادفعهاالتىالنقوديستعيدأنيستطيعالالتاجر، فإنه

...[لبنانفىالدروزوقائمقامالباشابينقضائيةمنازعاتوقوعإلىأدىالوضعوهذا]

شراعية،سفينة12 – سفن10بواسطةمرسيلياإلىوالحريرالشرانقتنقلوسوف
وإنقاصالشرانقكبسباإلمكانتجعلالبخارباستخدامالدودةلخنقالجديدةوالطريق

ناسيونالالمساجيرىبواخراستخدامقررواقدالتجارأنويبدو. كبيرحدإلىحجمها
، هذهالتأمينقيمة، وهبوط، واألمانالوصولفىفالسرعة. المقبلالعاممحصوللنقل

ينخفضسوفأنهيقالالذىالقيمةالمرتفعالنولونكفةكفتهاترجحمعًاالثالثةالعوامل
الساحلعلىالشراعيةللمالحةاألخيرةالضربةهذهتكونوسوف. حالأىعلى

تعودأنباإلمكانتجعلحتىالكافىبالقدرالحجمكبيرةليستالوارداتألنالسورى
الحظ، سوفولسوء. العودةرحلةفىفارغةبيروتإلىشحناتتحملالتىالسفن

.ممكنًاالتصديربجعلأسعارهاتسمحعندمافقطوالزيتالغالليجدون

ثالثثمنًا، ومنذأرخصالشرانقكانتبيروتعنبعدناكلماأنهمالحظةيجب... 
بسعرللتصديركافيةكمياتيقدمانلبنانمنوجزءبيروتسهل، كانأربعأوسنوات

األسعارعنبحثًاالمرءيسعىأنيجبوالمشترى، واآلنالبائعمنلكلربحهامشترك
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األسعاربمختلفتمتالتىالمشترياتأنلىتأكدوقد. ربحًاتحققأنالممكنمنالتى
بسعرمقدمًاالصفقاتعقدحقيقةأنلوالخسارةتحققأنالممكنمن، كان1852عام

.التوازنمننوعًاوأوجدتالشراءسعرمتوسطخفضتمنخفض

موسم، تسليمالشرانقمنكبيرةكمياتشتروااالذينالتجار، حققذلكنقيضوعلى
مألنهجدًاكبيرة، أرباحًاالشمالفىأنطاكيةوسهلالجنوبفىحاصبيامنالحصاد
...1042بعدالمنافسةتفسدهالمجديدةمنطقةفىيعملون

صيدا،إلىطرابلسفمن. الحريرإلنتاجمهمًامركزًاسورياتمامًا، تعدمعلومهوكما
وحلالقزدودتربيةبمعاملمغطى، الجبللبنانجبالوراءماإلىالساحلومن

هذهبفضلالذينالبالدهذهسكانعندللدخلمهمًامصدرًاتعتبرالمعامل، وهذهالشرانق
لبقيتذلكلوالالتىالخصوبةقليلةاألرضفىالكبيرةالتوتأشجاريزرعونالصناعة

.إنتاجودونزراعةدون

تطورًاالحريروحلالقزدودتربية، تطورتالخصوصوجهعلى1850عامومنذ
هناكيكنلم، بينماالغالبفىالبالدأهالىجميعًايملكهامعمًال67هناكفاآلن: ملحوظًا

وهذا. فرنسيونيملكهاثالثةبينها1850و1840األعوامبينفيمافقطمعاملخمسةسوى
:متنوعةأسبابإلىيعودالسريعالتوسع

، وأنالجبلفىالجديدةاإلدارةأقامتهالذىالمؤكداألمنأذكرأنأودشئكلقبلأ-
بمثلالمغامرةعلىشجعهمأعمالهمفىللمضايقاتيتعرضوالنأنهمإلىالناسطمأنة
.إخفائهاعلىالسابقةاإلضطرابحالةأجبرتهمالتىاألموالبواسطةالمشروعاتهذه

يتجاوزالللرجالاليومى، فاألجرللربحكبيرًاهامشًايتركالعملأجورإنخفاضب-
،قروشأربعةأوثالثةيتجاوزالللنساءاليومىواألجر) فرنك1.40 (قروشسبعة
لومبارديافىالمماثلةالصناعةينافسواأنالمصدرينعلىالسهلمنيجعلوهذا

.مرتفعةبأجورالعماليطالبحيثفرنساوجنوب

1042 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Dispatch to
Minister of Foreign Affairs, 24 February 1853," (Beyrouth), vol. 6, 1848 – 1853.
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يحققوالذىمؤكد، نتظامامنالمحصولعلىيغلبمااإلعتبارفىنأخذأنأخيرًا، يجب
يتعرضالالجيدة، فهوالسنواتمعالمحصولالسيئةالسنواتإعتبرناإذامجزيًامتوسطًا
.محصولهمعلىتقضىماكثيرًاوالتىاألخرىالبلدانفىنجدهاالتىالطقسلتقلبات

بحاجةدائمًاتفىسوفأنهايقينعلىوهمسوريانحوالغربيةاألسواقتتجهثمومن
.الطلب

تسعةلمدةعامل10.000، تستخدمحوض5800نحواإلجمالعلى، هناكلبنانوفى
...الحريرمنكلغألف160و140بينماسنويًا، ينتجونشهور

)كيلوغراممليونى (أقةمليون1.6بـقدر1879عاممحصولأنفيذكرالتقريرويمضى]
البيضمحدودًا، أمادورًاباستيوربيض، ويلعب1878عامأقةمليون1.8بـمقارنة

، ولكناليابانىالبيضمننوعياتتستخدم، كذلكواسعنطاقعلىفيستخدمالكورسيكى
منالغزالوندفعهماومتوسط. سوريافىإنتاجهاإعادةتمتمنهابالمائة97 – 96من

.1043[)للكيلوغرامفرنكات4.50 – 4.40 (لألقةقرشًا29 – 28½كانثمن

تكنلمالتىالتوتأشجارزراعة، تتطوردمشقمنمقربة، علىالبقاعسهلفى... 
الكرمةأشجارحسابعلى... يومبعديومًاكبيرًاعامًا، تطورًا25منمعروفة

معطلةكانتمنها880، حوض4700كلهاسوريافى، كان1875عاموفى. والزيتون
الشرانقومحصول]األقلعلىحوض9000فيها، كان1899عام، وفىالعملعن

465.000مقابلالحريرمنكيلوغرام456.000تنتجكيلوغرام5.128.000بـيقدرالحالى

.[الماضىالعامكلغ

وتعقدالطرفينمنالشرانقأكبرها، تحلالفرنسيونيملكالتىالسوريةوالمعامل
اإلنتفاعيمكنمماكثيرًاتخلفالعراءفىووضعهاتركيبهابطريقةومعداتها. األطراف

التىالتحسينات، فإنبرسهفىيتمكانمانقيضوعلى. غالبًامجهولة، والنظافةبه
برسهإنتاجينافسالسورىاإلنتاجأنغير. هناإدخالهايتملمأخرىأماكنفىأدخلت

:التاليةاألرقاممنيتضحكماوإيطاليا

1043 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on Silk,
10 September 1879," (Beyrouth), vol. 9, 1868 – 1888.
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عادمفيهابماالصادرات]. 56، إيطاليا53بالمائة)، برسه (55سوريا،األولىالدرجة
.1044[فرنكمليون25 – 22تبلغوالرديئةالممتازةواألنواعالمشاقة

1864عامحلبواليةفىالقطن-7
1045

تحتلمؤخرًاأصبحت، ولكنهاهتمامالبادائمًاتحظىحلبواليةفىالقطنزراعةكانت
كانتسنواتعشرنحوومنذ. الصادراتبينبارزًاموقعًايحتلكبيرة، وإنتاجهاأهمية

الحربوخالل. الداخلىاالستهالكوتغطىالمحليةالحاجةسدعلىقاصرةالقطنزراعة
لهاأتاحتالتى، الغاللزراعةلمصلحةتمامًاعنهااإلنصرافثم) القرم (الشرقية
الطلبهذامثلهناكيعد، لم1856عامبعدولكن. للربحكبيرةفرصةالحلفاءإمدادات

للمنتجينأرباحًاتوفرأوروبافىالسوقأسعارتعد، ولمالمشرقفىالغاللعلى
، تقتصرالماضىفىكانتالسابقة، كماحدودهاإلىالغاللزراعةفعادت. السوريين

الحاجةبعدولكن. القطنيزرعونالفالحونبدأثمومن. المحليينالسكانحاجةسدعلى
حلبواليةفىزراعتهحققتالمتحدة، فقدالوالياتفىاألهليةالحربعنالناتجةالملحة

محصولأنتطورًا، حتى – والعراقوكردستانواألناضولسورياأنحاءبقيةفىكما– 
عاممحصولويبشر. 1858و1857عامىمحصولأضعافعشرةكان1863عام

تقدمحلبواليةأنقدروقد... بعدجنيهيتملمأنهأكبر، غيربإنتاجحتى1864
وخمسةآالفأربعةبينما – المحليةالسوقحاجةتغطيةبعد – للتصديرختيارهااب

.القطنمنكيلوغرامألف500 – 400زنتهماأىبالةآالف

فىأيضًايباعالوالية، ولكنهقطنفيهايباعالتىالسوقوحدهاحلبمدينةوليست
.يمن، وقاضىوخربوتبكر، وديار،وماردينأورفة،فىالقطنعبورتجارةمستودع
أنعلىقادرةتكونسوفحلبسوقأنالمتوقعومن. األخرىالصغرىآسياومناطق

1044 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Sercy to
Delcassé, 25 February 1900," (Beyrouth), vol. 12, 1897 – 1901.

France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report: عننقال1045ً
on Aleppo Cotton, 9 June 1864," (Alep), vol. 33, 1863 – 1866.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة547

 –4000الـعنفضًال) كيلوغرامألف300 (بالةآالفثالثةنحوالصادراتإلىتضيف
.أعالهذكرناهاالتىبالة5000

:أنواعثالثةتجاريًاالقطنويصنف

؛أدلبأوالالذقيةمنويأتى: األولالنوع
؛ماردينأوأورفةمنويأتى: الثانىالنوع
وغيرهماوكلسخربوتمنويأتى: الثالثالنوع.

.الشوائبمنالقطننقاوةمتانتها، ودرجةودرجةالتيلةطوليحددهاالنوعياتوهذه
منكبيرةكميةعلىويحتوىالنقاوةردئحلبسوقتقدمهالذىعامة، القطنوبصفة
إلىالجوفىالرطوبةتؤدىالشتاء، حيثفىتتمتنقيتهأنإلىذلكويرجع. اللوزقشور

ناحية، ومنمن؛ هذاالجافالطقسحالةفىيحدثمماأكثربالقطنالقشورلتصاقا
محاوالتبذلتوقد. المستخدمةواآلالتالمتبعةالطرقسوءإلىيرجعأخرىناحية
الهناالناسألنذلككانوسواء. البالدهذهإلىأوروبافىتستخدمالتىاآلالتلجلب

المحلية، فقدالقطننوعياتتالئمالألنها، أوقيلمانحوعلىتشغيلهاكيفيةيعرفون
القطنلمعالجةصممتالتىاآلالتهذهأنتأكد، وقدبالفشلالمحاوالتهذهمنيت

ومن. بهالبالغالتلفوتلحقالسورىالقطن، تفتتالمحلىالقطنمنواألمتنتيلةاألطول
.الفالحونيألفهاالتىوالطرقباألدواتالريففىالناس، يتمسكثم

فىاألسعارلتقلباتاستجابةفقطتتغيرالتى، حلبسوقفىالحاليةالقطنوأسعار
الباخرةتسليمكيلوغراممائةزنةالبالةإلىبالنسبةهىواإلنكليزية، الفرنسيةاألسواق

)F. O. B:(

فرنكًا450 – 440: األولالنوع.
فرنكًا435 – 425: الثانىالنوع.
فرنكًا420 – 410: الثالثالنوع.

:التاليةالنفقاتتتضمناألسعاروهذه
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.األرضإنتاجعلىالمفروضةالعشرضريبةبالمائة10أ.

إلىحلبمنونقلوتعبئةوزن، مصاريفكيلوغرام100زنةللبالةفرنكًا30 – 25ب.
.إسكندرونة

تصل) – 1861 (التجاريةللمعاهدةوفقًا – العامهذاللتصدير، وهىجمركيةضريبةت.
العثمانيةالسلطاتألنبالمائة12إلىترتفعالحقيقةفىفقط، ولكنهابالمائة6إلى

عندتجبىدخوليةضريبةالسوقإلىقطنهميجلبونالذينالفالحينعلىتفرض
هذايكونعندمامحليًا، ولكناستهالكهاالمزمعالمنتجاتكلالمدينة، علىدخول
وتصرالرسوممنإعفاءهالجماركترفضوجهتهوغيرتللتصديرشترىاقدالقطن
تجارناحاولوقد. للتصديرالجمركيةالرسومإلىبدفعها، إضافةتجارنايقومأنعلى
الضريبةمنإعفاءعلىالحصولإستانبولفىوسفاراتناقنصلياتناخاللمنعبثًا

.التصديربغرضالمدنمنالمشترىالقطنعلىالمفروضة

.[طرسوسواليةفىالقطنعنآخرالتقريرهذاتبعوقد]

1871الزراعة، عام-8
1046

السامرةوالبقاعوحورانحماةسهولمثلالواسعةالخصبةالسهولإنتاجإن... 
حاجة، لسدمؤاتيهظروفظلفىالراهنالوقتفىيكفىمماقليًالوغيرها، أكثر

زراعة،دونمهملةالخصوبةبالغةاألراضىمنواسعةمساحاتوهناك. السكان
وعمرانهاالسابقرخائهاعلىعالماتموضعكلفىتقدم، ولكنهاالسكانهجرها

.السكانى

يجرهالذىالقديمالرومانى، فالمحراثمكانكلفىتخلفحالةفىالزراعيةوالمعرفة
سحيقة،عصورمنأصولهاتستمدالزراعيةاألدواتبقيةمستخدمًا، بينمازالماثوران

يكونأنويحتمل... متعددةمساحاتلهسوريافىاألرضمساحةمقياسأو" الفدان"و

1046 Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 58, "Syria".
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وبالطبع. ثورانيجرهبمحراثالعامخاللحرثهايمكنالتىالمساحةأنهعلىمتفقًا
.األرضوطبيعةالتربةخصوبةلدرجةتبعًااإلتساعفىيتنوع

أرضًاللزراعةيعداأنثورانيستطيعخفيفة، فقدالتربةحيثالتاللمناطقفىف
.العاديةالمساحةتعد36إلىإكرًا28منالسهول، وفى40إلىإكرًا36منمساحتها

خصوبتها،ودرجةاألرضطبيعةختالفابأيضًاتختلفتزرعالتىالبذوروكمية
قطعيدويًا، ومعظمالبذورالواحد، وتنثرللفدانإستانبولى60وكيلة25بينوتتراوح
فدانينمساحتهاتبلغالتىتلكالعددحيثمنفقط، يليهاواحدفدانمساحتهااألرض

.7أوأفدنة6علىيزيدمماالقليلونصفًا، ونجد

من50و، القمحمنبوشل200بنحوجدًاتقريبىبتقديرحسابهايمكنالفدانوغلة
.السمسممن40والصفراء، الذرةمن75والشعير، 

،، بالطبعتختلفالمحاصيلأنواعلمختلفالزراعيةاألراضىمنتخصصالتىوالنسب
عكافىالخصبةالمناطقفىسنواتخمسلمتوسطالىتالالتقدير، ولكنللموقعتبعًا

أوقطنًاتزرعالتىاألراضىعداكلها، ماالبالدعنتقريبيةفكرةيعطينا، سوفونابلس
:تبغًا

بالمائة
40القمح

9الشعير
7الصفراءالذرة

13السمسم
6القطن
5البازالء، ، الفولالعدس

2التبغ
4والتينوالكرومالبطيخ
14الزيتونأشجار

100
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األولىوتتكون. الشتاء، ومحاصيلالصيفمحاصيل: مجموعتينفىالمحاصيلوتصنف
منفتتكوناألخرىأما. ، والسمسم، والقطنالهندية، والتبغالصفراء، والذرةالذرةمن

.، والخضر، والحمص، والفول، والشعير، والعدسالقمح

، ولذلكتزرعالتىالحاصالتألنواعالبديلةالسنواتفىبالتغيرترتبعالمحاصيلودورة
.قمحًا، وهكذاالتالىالعامفىتزرع، سوفللقطنالعامهذاتخصصالتىاألرضفإن

، حيثالرعىمناطقفىإالعليهالحصوليندرأنشككسماد، والالروثيستخدموال
.حالأىعلىالزراعةحدودمنالريففىاالستقرارعدمحالةتقلل

الضرائبنظاممواجهةفىزراعىمشروعفىمستثمرمالرأسهناكوليس
استقرارًا، ولكنهااألقلالمناطقوفى. زارعونالملهيتعرضالذىواألذىوالمضايقات

والشعيرالقمحمحاصيلنوعيةحيث – المثالسبيلعلى – حورانمثلخصوبةأشد
إلىذلكنفسها، ويرجعبالدرجةالمعوقاتهذهثمةكلها، ليسسوريافىالصيتذائعة
اإلدارةنظامتطبيقدونتحولوالتىالسكانبهايتمتعالتىاالستقاللشبهحالة

ناحيةومن. هناكالمالرأسإلىماسةالحاجةاألخرى، ولكنالمناطقفىالمستخدم
ضئيًالربحًايحققأناستطاعإذابالسعادةالمستقرةالمناطقفىالفالحأخرى، يشعر

ضريبةيدفعبأنالفالحلتزاماف. حالأىعلىالحدوثنادرأمروهو – عملهنتيجة
العدالةتراعىالالتىرديئًا، والضرائبأوجيدًاكانسواءمحصولهعلىالثابتةالعشر

عليهسلطةيمارسونمنكلعليهايحصلالتىالقانونيةغيرإقرارها، واالستقطاعاتفى
الذينالمرابيننذكرالريفية، ولنالشرطةإلىالضرائبجابىالعشور، إلىجابىمن

وبينالفالحبينلتحولتتضامنالظروفهذهكل – براثنهممنالفالحينجومانادرًا
العقباتهذهإلىأضفنا، فإذاكدهثمرةمنالبائسالفتاتحدوديتجاوزماعلىالحصول

مقابلالمرابينمطالبسدبهايتصلالتىالرديئةالرخاء، المحاصيلطريقفىتقفالتى
، يصبح40وبالمائة25بينتتراوحبفائدةتقترضبأموالالضرائبالبذور، وسدادشراء
للفالحالعامالوضعهووهذا. اليأسعلىيبعثماصعبًا، وسرعانالسورىالفالححال

المرابينبواسطةكدهثمرةمنكبيرةثرواتجمعتفقد. البالدأنحاءجميعفىالسورى
الحماية، فجهودلهتتوافروال. رمقهبهيسدماإاللهيتركلمبينماالعشوروجباة
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، والللضرائبجديدةطرقعنالبحثعلى – يبدوماعلى-قاصرةتزالالالحكومة
للدخلكمصدرعليهمتعتمدالذينأولئكوضعتحسينالبالد، أوبرفاهيةمطلقًاتهتم

أواألوضاعلتحسينالالزمةالطاقةكلأنللدهشةيدعوماهناك، ليسثم؛ ومنالقومى
المطبقالجهلحالةفىيظلأنيجب، إذالفالحداخلتسحقأنيجبمحاكاتها

.والالمباالة

، وقدتامعداء، عالقةعليهسلطةيمارسونمنوبينبينهالعالقةأننتصورأنويمكن
المتعلقةاألمورمنأمرفىتغييرأىأنذهنهفىواالستبدادالحكمسوءعصورطبعت

إلىالمضايقاتمنالمزيدإلضافةخفىمشروععنفقطتكشف، ألنهايقاومأنيجببه
.فعًالكاهلهبهينوءما

1878عامالزراعيةالتنميةمشكالت-9
1047

البدائىالفالحةأسلوبمؤخرًا، بسببالتجنيدكثافة، رغمالعمالإلىحاجةثمةليسأ.
وإلقاءالتربةخدشعلىيقتصروالذى، وجهلهالفالحفقراألرضعلىيفرضهالذى

المهرةغيرالعمالفىوفرةالمدنكلفىوتوجد. للطبيعةذلكعداماوتركالبذور
األعدادذاتالقاعدةمنيأتونواحد، وهموشلنبنسات10بينتتراوحيوميةبأجور
معالعيشأسباباستقرارعدمتفضلالتىالسكانمنالدنياالطبقاتمنالكبيرة
المرتبطةالمشاقعلىالفقراءإلىالمدنتقدمهانسبيةلوفرةموقتةلمحاتبعض

السكانمحدودبلدسكانمنكبيرًاجانبًاتكونالطبقةهذهأنوحقيقة. بالزراعة
مناطقمنجزءأىعلىيدهاالبدويةالقبائلتضع، الكذلك. مغزاهالهاكسوريا

.األرضمناألكبرالقسطتمثلالتزالماالتىاالستقرار

منتعفيهالبؤسبالغةبدرجةالكفافحدعندالعيشعلىتجبرهالتىالفالحوحالب.
تمامًامحروم، فهولعيشهإليهيحتاجعمايزيدمابزارعةقيامهلعدمالنظرقصرتهمة
الوسائلفعاليةمدىعلىالحكمويمكن. التوسعهذامثلعلىتعينهالتىالوسائلمن

1047 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report by Jago," (FO 78/3070).
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على، عرضتبيروت – دمشقلطريقالفرنسيةالشركةأنحقيقةمنلهالمتاحة
دون (يأخذونهالروثمنكبيرةكمياتالطريقعلىأراضيهمتقعالذينالفالحين

علىالفالحينألنأثرًايتركلمالغرضهذا، ولكننقلهعلىقدرتهمبقدر) مقابل
إلىالروثلنقلالالزمةالبغالأوالخيليجهزواأنمنتمكنهمالالفقرمندرجة

المناطقفىالبالغالسكانىالتفرقظاهرةوجودمعوحتى. للطريقالمجاورةحقولهم
تجبرخارجيًاأومحليًامجزعملأىإلىالحاجة، فإنوفلسطينسوريافىالزراعية

المحاصيلحيثالجبليةالمناطقوفى. سنويًاشهورلمدةعاطًاليبقىأنعلىالفالح
علىالفالحعملتقصرالمتاحةالفالحةوسائلالرئيسية، فإنالمحاصيلتمثلالشتوية
تستغرقالعمليات، وهىالصيففىوالحصادوالجنىالخريففىوالبذرالحرث

المحاصيللزراعةأيضًاالظروفتسمحوعندماخمسةأوشهورأربعةاألكثرعلى
فترةوجودمععامة، ولكنبصفةنشغاًالاأكثريكونالفالحوقتالصيفية، فإن

آثارهاتركتالسيئوالحكماالستبدادعصورأنشكوال. الجبريةالبطالةمنطويلة
المحاكاة،وروحالتقدمفىالرغبةعلى، والقضاءالفالحطاقةتبديدفىالطبيعية

لهذهكانماوإال. بهابعدقدالزمانكانلوكبير، حتىحدإلىالالمباالةعلىوحثت
أخرى،، مرةتنفيهتلقائيةالبطالةبأنوالقول. الحالىالنظامظلفىقيمةالسمات

التىالعناصرإلختالفمختلفةبسماتالناسالبالد، يتميزأرجاءجميعفىأنهحقيقة
فقرهمويتضح. مكانكلفىواحدةوالفالحينالزراعةأحوالأنمنها، غيرإنحدروا
شمستحتاألقدامعلىمنهمالكثيرونيقطعهاالتىالمسافاتمنأيضًاوشقاؤهم

أسواقفىليبيعواميًالوعشرينأميالعشرةبينماغالبًاتبلغلمسافةالمحرقةسوريا
علىالحصولأجلمن، والخضر، والعشباللبنمنالقليلإنتاجهمالمجاورةالمدن

.قليلةبنسات

فحسبظاهرتينالضرائبلجباةالمحدودغيرالجشعالباهظة، أوالضرائبوتشكلت.
.بالزراعةيستبدالذىالوجوهالمتعدداإلبتزازظواهرمن

والتىالشرقيةالحدودعلىالواقعةالقرىوباستثناء. اللصوصألخطارالتعرضث.
، وعلىبأنفسهمأنفسهمحمايةأمرتدبيربعامةالناسالبدو، يستطيعلغزواتتتعرض
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أنذلكإلىالسرقة، أضفيستحقمايملكونالأوالقليلإاليملكونالفهمكل
.أقرانهمعلىيعتدونالسوريافىالفقراء

عالوةوفلسطينسوريافىطرقأىتوجدالإنهالقولالسيئة، ويمكنالطرقحالةج.
.النقلحركةأوجدتهاالتىتلكعن

هوتطبيقها، كمايعطلالفساد، ولكنالغاباتعلىبالمحافظةخاصةلوائحهناكح.
لحاءوقطعو، النباتىالفحمصناعدمرهاالتىحلبواليةفىالهائلةالغاباتفىالحال

.المسؤولينالموظفينأعين، وأماملذلكالحكومىالحظرالبلوط، رغم

...وسوريافلسطينفىوجودللغاباتيعدولم

1897عامحورانقمح - 10
1048

يبلغالذىوالمحصول. سوريافىالرئيسيةالقمحإنتاجمنطقةهىحورانهضبة... 
الزراعةطرقباستخداممراتثالثمضاعفته، يمكن1049طنمليونربعمتوسطه
الخطوطإنشاءالقمحصادراتتنشيطعلىساعداألخيرةالقليلةالسنواتوفى. المتقدمة
القمحعلىيتفوقالذى (األمريكىلإلنتاجالهائلةالوفرة، نتيجةكلوعلى. الحديدية
البلدانمعظمفىالجمركيةالضرائبزيادةوأيضًا، نتيجة) الجودةحيثمنالسورى

 –السورىللقمحالرئيسىالمشترىقبلمنكانتالتىفرنسا، وبخاصة – األوروبية
ذلكعلىوترتب. سوريافىالمنتجالقمحتسويقتواجهمتزايدةصعوبةهناكأصبحت
.الماضيةالقليلةالسنواتفىسوريافىحقيقيةاقتصاديةأزمةوقوع

، ألنورائهمنطائلالاألمريكىالقمحضدالنضاليكون، قدالراهنالوقتوفى
فىبيعإذفرنكات7.20بسعرالمحليةالسوقفىيباعالذىحورانقمحمنالهكتولتر

France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Note sur: عننقال1048ً
la situation économique de la Syrie," August 1897 (Beyrouth), vol. 12, 1897 – 1901.

ماليين4–3نحوالسنوىالمحصول، كان1896يوليو / تموز25فىالواردبتيتفيلدوالمسيولتقريروفقا1049ً
أوروباإلىألف200ويصدردمشقفىألف200، ويستهلكاليونانوجزرمصرإلىنصفهانحويصدرهكتولتر، كان

.فرنكماليينعشرةنحوتساوىالقمحمنطنألفمائةتصدرسورياكانتالمتوسطوفى. بيروتطريقعن



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة554

النقلمصاريفلتغطيةسنتيمًا80وفرنكانيتبقى، فسوففرنكاتعشرةبسعرفرنسا
بإدخالالوضعهذاتغيير، يمكنكلوعلى. ، وغيرها، والتأمينوالنولون، بيروتإلى

.الغلةزيادةطريقعناإلنتاجتكاليفمنتخفضسوفالتىالمتقدمةالزراعةأساليب

1898عامسورياوسطفىالنبيذصناعة - 11
1050

عليهترتبالصغرى، مماآسياجنوبفىالعادةغيرعلىقاسيًادائمًاالشتاءكان... 
علىتعملالتى – النعمانمعرةضبطيةحصرتوقد. واألغنامالماشيةفىكبيرةخسارة
فىمسجلةكانتألفًا52، مقابلالعامهذافقطالغنممنرأس12.000 – الضرائبجباية
...رأسألفعلىيزيدماوحدهاالشيخونخانقريةوفقدت. الماضىالعام

التقطيرومعملالتعتيقالنبيذ، وقبومصنعلزيارةالفرصةتزإنتهشتورا، فىكنتوبينما
منشتورافىإكر200يمتلكالذىالعربأثرياءالمالكبوالد، أحدسليمجميعًاويملكها

القز، وتقدمدودوتربيةالغاللإلنتاجمخصصوالباقىكرومًامزروعةإكرًا50بينها
علىإسترلينىجنيهألف30بنحوالنبيذومخزونوآالتهالمصنعفيهابمامزارعهقيمة
فرنسا،منمنهااألكبرالجانباستيرادتمالتىالكروموزراعة. الشخصىتقديرهحد

علىويحتوىمتسعاألوروبية، والقبواألصولوفقجميعًاالنبيذ، تتموتخزينوصناعة
لفتراتخشبيةبراميلفىالمعبأالنبيذمن) غالونًا66.666 (لترألف300قدرهمخزون
عمرًااألقدمالمعتقالنبيذمن) غالونًا2222 (لتر1000و، سنواتعشرإلىتصلزمنية

.زجاجاتفىوالمعبأ

وله. واسعنطاقعلىالخديوىمعهيتعاملحيثمصرفىتتمبوالدالسيدمبيعاتوأكثر
.فرنسامعالتجارةمنكبيرًاقدرًاويمارس. ومدغشقروباريسنيويوركفىوكالء

بأحسنقورنماإذااألبيضفالنبيذ: الجودةفائقةالنبيذمناألفضلاألنواعوبعض
بالنسبةللترسنتيمًا35بينتتراوحواألسعار. لمصلحتهالمقارنةجاءتالراينمنتجات

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Journey from Bitlis to: عننقال1050ً
Beirut," (FO 195 / 2024.(
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وهو. الجيدةاألنواعمنللزجاجةسنتيمًا25والعادى، وفرنكينالسورىالمائدةنبيذإلى
لترألف200هىسنويًاالمزرعةتنتجهاالتىالنبيذوكمية. والعرقالكونياكأيضًاينتج

).غالونًا44.444 (تقريبًا

.يومًا39بـبتليسمغادرتىبعدأبريل / نيسانمنالخامسفىبيروتإلىوصلتوقد

1901سوريا، عامجنوبفىالغاللإنتاج - 12
1051

)5 – 5 (رقمجدول
دمشققضاءمنالجنوبىوالقسمعجلونوقضاءالدروزوجبلحورانفىالغاللإنتاج
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قرية122منتتكون
تقعأقربهارئيسية

منميل8/5بعدعلى
وأبعدهاالحديدىالخط
ميال24ًمسافةعلى

الدروزجبل
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قرية95منتتكون
علىأقربهارئيسية

الخطمنميال15ًبعد
علىوأبعدهاالحديدى

ميال48ًمسافة

1051 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Richards to O'Conor, 3
October 1901," (FO 195 / 2097).
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أنويالحظ. بوشال8.252.483ًالمناطقتلكفىللغاللالسنوىاإلجمالىاإلنتاجيكونوبذلك: مالحظة
أنيحتملأوالحديدىبالخطمحصولهاتأثرالتىالمناطقعلىقارةشاملة، ولكنهاليستاألرقامهذه

.بهيتأثر

1902عامفلسطينفىاأللمانيةالمستوطنات - 13
1052

، أسسهاشخص500نحوحيفا، ويسكنهافىالتىتلكزدهارًااوأكثرهاالمستوطناتأكبر
جماعةرأسعلىعامًاأربعينمنذفلسطينإلىهاجرالذىهوفمانالدكتوريدعىرجل

فىاالستقراروأتباعهعليهيفرضدينىإلعتقاد، استجابةفرتنبرغأبناءمنأساسًاتتكون
.المقدسةاألرض

1052 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Dickson to O'Conor, 3
November 1902," (FO 195 / 2127).
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،هوفمانللدكتوررفيق، وهوهاردغالسيديافا، أسسهافىالثانيةاأللمانيةوالمستوطنة
.بالتجارةيشتغلونشخصًا، معظمهم230نحوويسكنها

علىيزيدمابعدعلىيقعسارونةلهيقالموقعهىزراعيةمستوطنةالثالثةوالمستوطنة
الذينأعضائهامنالقليلشخصًا، باستثناء360يافا، ويقطنهامنالشمالإلىميل

المستوطنةتأسيس، ومنذالمزارعينمنالمستوطنونالنبيذ، وهؤالءبصناعةيشتغلون
.بهاالمحيطالريففىوتحسيناتكبيرةتغييراتأدخلت

منشخص300نحو، وتضمالقدسقرباأللمانيةالمستوطنةهىالرابعةوالمستوطنة
وأصحابصغاركباعةعيشهمبكسبأساسًايشتغلونأيضًا، وهمهوفمانالدكتورأتباع

.القدسفىدكاكين

منوتأييديافا، بتشجيعمنطقةفىاآلنتأسيسهايتمخامسةمستوطنة، هناككلوعلى
علمتوقد. األلمانيةاألرستقراطيةأفرادمن، وعددفرتنبرغ، وملكاأللمانىاإلمبراطور

قدرت، وقدالخاصمالهمنتأسيسهانفقاتفىماركآالفبعشرةساهماإلمبرطورأن
.إسترلينىجنيهآالفوعشرةثمانيةبينيراوحبماالمستوطنةإلقامةاإلجماليةالكلفة

المدينة،منالشرقإلىأميالتسعةنحوبعدعلىيافاسهلفىالجديدةالمستوطنةوموقع
دونم5500شراءتموقد. ورانتيةوالطيرةاليهوديةقرىمنشتريتاأراٍضمنوتتكون

القريةسكانمندونمًا1684شراءوتماألولىالقريةسكانمن) إكر – 0224 = الدونم(
دونمًا8884هوالمستوطنةمساحةإجمالىأنأىرانتية، سكانمندونم1700والثانية، 

.إكرًا1995أو

إليهماألنظارالمنافسة، ولفت، وكذلكلألرضعاليةأثماندفعاأللمانيتجنبوحتى
شترياااللذينيافاأعيانمنإثنينخاللمنبهدوءأعالهالمذكورةاألراضىشترواا

كريستوالمدعورئاستهايتولىالتىاأللمانلجنةإلىملكيتهابنقلقاماأوًال، ثمبإسمهما
...جنيهًا ؟) للدونم (16لألرضثمنًادفعهتمماومتوسط. هوفمان
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1903عامالالذقيةمنطقة - 14
1053

السوقكتظاظانتيجةأنهالمنطقة، يبدوهذهبهتشتهرالذىبالتبغيتعلقمافى... 
ذلكإلىأضف. فقطاآلنيشترونالالمحليينالتجارالسلعة، فإنبهذهاآلناإلنكليزية

كما-تتولىالتى" التبغمصلحة "طريقفىالعراقيلويضعونالمصاعبيخلقونأنهم
بريطانيافىللتبغاإلمبراطوريةالشركةلمصلحةالسلعةهذهشراء – سعادتكمتعلمون
فىطريقتهموتتمثل). Imperial tobacco company of G. B. 8 I (وأيرلنداالعظمى
التبغمحصولكلالمصلحةموظفويشترىأنعلىيصرواأنعلىالمزارعينتحريض

نشترىسوفالثانيةالحالةفىإنهللفالحينشيئًا، ويقولونيبيعونهمفال، وإالاألقاليمفى
، إذاكلوعلىالمصلحةبهاتشترىالتىتلكمنأعلىبأسعاركلهالمحصولمنكم

منهميشترواالتجار، لنأى، الماكرة، فإنهمالنصيحةبهذهاألخذعن) الفالحون (متنعواا
يرفضونالسذجاألغبياءهؤالءمنالكثيرينأنويبدو! حالأىعلىالتبغمنكميةأى

منأنويقال. الجدمأخذتأخذبدأتقدالمسألةأن، ويبدوالمستودعاتإلىتبغهمإحضار
بينمرٍضتفاقاإلىللتوصلالقرىفىالمركزيةالسلطاتأخيرًاتتدخلأنالمحتمل
األمريكنلمالعشر، فإذاضريبةجباية، بغرضالمحليينوالتجارالتبغوزراعالمصلحة

...النظام، فلمصلحةكذلك

1905عامفلسطينفىمزرعتان - 15
1054

الخليلقربعربيةمزرعة - أ
:تتضمنكنموذجإختيارهاتمالتىالمزرعة... 
)الخليلمنكيلومترينبعدعلى (زففىاألرضمندونم300

فرنكا15ًبسعر
فرنك4500

,Great Britain, Public record Office, Foreign Office, "Quarterly Report Beirut: عننقال1053ً
"Richards to O'Conor, 1903," (FO 195 / 2140.(

,Auhagen, Beiträge Zur Kenntnis der Landesnatur und der Landwirtschaft Syriens: عننقال1054ً
pp. 73 – 79.
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3000فرنك200بسعركرومدونما15ً
3600معقودبسقفالجيرىالحجرمنبنىسطبلامعجيدبيت

11.100المالرأسإجمالى

إنتاجهاثلثمالكهايعطىاألرضمنأخرىدونمًا60المالك، يستأجرذلكإلىوإضافة
.التاليةاإلنتاجتقديراتضمنليست، وهىلنفسهبالباقىعينًا، ويحتفظ

صغيرًابيتًاأبيهمعنعامًا، ورثوا53و48و41أعمارهمأخوةثالثةالمزرعةويملك
راشدينولدينإلىوإضافة. متزوجونالثالثةبعد، واألخوةفيماتوسيعه، تمبالخليلفقط

14وسنتينبينأعمارهمتراوحطفالأسبعةدائمة، هناكبصفةالمزرعةفىيعمالن

بإدارةتمامًايهتمالثالثةاألخوةوأحد. المزرعةأعمالفىأحيانًاأكبرهمسنة، يعاون
يدير، فهوالشاقاليدوىبالعمليقومالأنهعلىتدالن، ويداهالمنتجاتوبيعالمزرعة

.العائلةرأسعامةبصفةويعتبرالفالحةأمور

:تتضمنالدوابوقائمة
فرنكا840ًفرنكا140ًبسعرثيران6
فرنك200جمال1ً

فرنكا40ًصغيراًحماراً
فرنك1500فرنكات10بسعرماعزرأس150
فرنك600فرنكا12ًبسعرغنمرأس50
فرنكات3واحدفرنكبسعردجاجات3

3183اإلجمالى

:تتضمنوالمعداتاألدواتوقائمة
فرنكا20ًفرنكات10بسعرالغيارقطعمعمحراثين
4فرنكينبسعرمنخلين

3ونصففرنكبسعرشوكةمذراتين
6فرنكينبسعرمعاول3

8وحبالجملسرج
41الجملة
فرنكا14.324ًالمزرعةقيمةإجمالى
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):كنموذجأخذت1905 / 1904سنة (يلىمازراعةتمتوقد
12منهاواحدكلجملحمل57تغل) للواحدةكلغ24 (طبة68، القمح

أحياناًتختلفالبذورنسبة (للبذورخصصتأحمالسبعةبينهاطبة، ومن
الخبزلصناعةخصصتحمالًوعشرينوخمسة) آخرإلىعاممن

للواحد،طبة12 (األخرىحمالًوالعشرونالعائلة، والخمسةالستهالك
فرنك1200.فرنك1200أوالواحدةللطبةفرنكات4بسعربيعت) طبة300بإجمالى
بينها، منجملحمل30حصادللواحدة)، تمكلغ22 (طبة68الشعير، 

للبذور، وتمأحمالالجر، وثالثةحيواناتلعلفخصصتأحمالسبعة
فرنك400)جداًرخيصاًكانالشعير (الواحدللحملفرنكا20ًبسعرحمال20ًبيع

بثالثمنهاإحتفظجملأحمالعشرةحصاد، وتمطبات3الذرة، زرعت
فرنكا120ًللواحدةفرنكينبسعرطبةستينللخبز، وبيعتطبة57للبذور، طبات
كان – طبة36حصادوتم) للواحدةكلغ24 (طبة12، بذرتالعدس

للبذور، وبيعت6، المنزلىلالستهالكطبتانبينهامن. رديئاًالمحصول
فرنكا112ً.للواحدةفرنكات4بسعرطبة28

24، منهاجملأحمال10طبة، والحصاد24بذرت) البيقةالكرسانة، (
وخمسينفرنكينبسعرطبة80، وبيعتالجمللعلفطبة16وللبذور، 
فرنك200سنتيماً

1.10بسعربيعت) للرطلكلغ2.5 (زبيبرطل400الكرومإنتاجومن
فرنك440فرنك

:يأتىماالدوابتربيةغلتوقد
فرنكا180ًفرنكات6بسعرالزبدمنرطال30ً
فرنكا75ًفرنك1.5بسعر) زبادى (اللبنمنرطال50ً
فرنكا160ًفرنكات8بسعرحمال20ً
فرنكا180ًفرنكات6بسعرجديا30ً

595
للحملفرنكا12ًبسعريافاإلىأحمالعشرةالجمليحملالمتوسطوفى

فرنكا120ًالواحد
فرنكا140ًاآلخرينأرضحرث

فرنكا3372ًالدخلإجمالى
المصروفات

لمزرعةفرنكات10، للمنزلفرنكا12ًأراضٍضريبة: ضرائب-1
فرنكا56ًدونم300علىفرنكا34ً، الكروم

فرنك200للرأسواحدفرنكبواقعرأس200وماعزأغنام
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فرنكات4.5فرنكنصف، الحمار1055فرنكان، الحصانفرنكانالجمل
فرنكا19.25ًسنتيما75ًوفرنكانتعليمفرنكاً، وضريبة16.50طرقضريبة
المختلفةالمحاصيلغلةأساسعلىيحسبالذىالعشر

فرنكا279.75ًالعشردونالضرائبإجمالى
.لنفسهيربيهاماعزرأس20علىسنوياًالراعىيحصل: األجور-2

،قميصلكلفرنكينبسعرقميصينعلىيحصلذلكإلىوإضافة
، وحزامفرنكات6بسعروحطة، وكوفيةفرنكات8بسعروعباءة

عامالنحذاء، الجملةلكلبفرنكين، وحذاءينفرنكات4بـجلد
فرنكا26ًقمحاًأجرهماعلىيحصالنللحصاد

،سالحلكلفرنكينبسعرللمحراثجديدةأسلحة5: األدواتصيانة-3
فرنكا38ًفرنكا23ًاألحماللربط، حبالفرنكات5بسعرللجملسرج

فرنكا343.75ًالمزرعةكلفةإجمالى
،قمحطبات5علىالدوابحدواتصناعةنظيرالحدادويحصل
الذرة،منوطبتينالقمحمنطبتينعلىالعجالتصانعيحصلكما

.الحصادوقتالشعير، وذلكمنوطبتين
:األسرةنفقات- 4
لكلفرنكينبسعرقميصينعلىمنهمكليحصلرجال5: مالبس- أ

، كوفيةفرنكات3بسعر، حذاءينفرنكات8بسعر، وعباءةقميص
فرنكا120ًرجللكلفرنكا24.50ًأوفرنكات6بسعروعمامةوحطة

واحد، ورداءفرنكينبسعرواحدحذاءعلىعامكليحصلننساء3
فرنكا18ًفرنكات6إلىفرنكمنونقاب، خمارفرنكات3بسعر

فرنكا28ًطفللكلفرنكات4، بواقعأطفاللسبعةمالبس
فرنكاً،24فرنكاً، زيت40لحوم: المزرعةتنتجهالالذىالطعام-ب

6فرنكاً، سكر16فرنكاً، أرز40، خضرفرنكات6زيتون
فرنكا148ًفرنكات6، بنفرنكات10، ملحفرنكات

،فرنكات6قيمتهمايدخنالرجالبينواحدمدخنهناك: متفرقات- ج
3كيروسين، صندوقفرنكات8النباتىالفحممنجملحمل

فرنكا20.50ً.فرنكانوغيرهاحياكة، مستلزماتفرنك2/11، ثقابفرنكات
القهوةيشربنواليدخنالالنساء

فرنكا334.50ًاألسرةنفقاتإجمالى
الجندية،بدلاألبناء، وسدادزواجفيهابماعاديةغيرمصاريف

العروس، تتكلفالخليللعاداتووفقاًفرنك1000يكلفواألخير
،حالأىعلىالحسابفىعادةيدخلالالمبلغوهذا. فرنكا560ً
كصداق)، وبدل (مساوياًمبلغاًالمتوسطفىيجلبناألسرةبناتألن

سنوىبمبلغسنواتخمسعلىتقسيمهيجبفرنك1000الجندية
فرنك200قدره

)المحرر. (الذكرالسابقةالموجودةالمواشىضمنمنمحسوبغيرالحصان1055
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فرنكا343.75ًالمزرعةمصاريفأضف
فرنكا334.50ًاألسرةنفقاتأضف

فرنكا878.25ًالنفقاتإجمالى
فرنكا3.327.50ًإلىيصلالدخل
فرنكا2.448.75ًقدرهسنوىفائضيتبقى

نسبيًا،جيدةالنتيجةوهذه. الكباراألطفالنساء، وبعض3و، رجال5عملأنتجه
.العادىالمتوسطوتتجاوز

يافاشمالكيلومترات6سارونة، حوالىفىألمانيةمزرعة-ب
فرنك25.000فرنك1000بسعرالزراعيةاألرضمنهكتارا25ً

فرنك1.000فرنك2000بسعربساتينهكتارنصف
فرنك10.000فرنك2500بسعركرومهكتارات4

فرنك15.000)رىبمعدات (برتقالبستانهكتار1.25
فرنك600)قبلمنبوراًأرضاًكانت (غابةهكتار
فرنك600بروافعرىمعدات

فرنك8.000.مبانٍ
فرنك60.200

فرنك4.700)مهجنةبقرات7، خيول5تشملدوابقائمة(
فرنك8.525)بالنفطيعملمحركفيهابماومعداتأدوات(

فرنكا73.425ًالمزرعةقيمة

،سايسان، البرتقاللبستانواحدعامل: المزرعةفىهؤالء، يعملالمالكإلىوإضافة
الجرقوة. للخضرواحد، عاملإسطبلواحدة، عامليوميةواحد، عاملةيوميةعامل

...خيولخمستوفرها

الدخل - 1

، العنبفرنك3500، الخضرفرنك4200، اللبنفرنك5500البرتقال(
، منتجاتفرنك1000البطيخفرنكًا1280فرنكًا، البطاطس2880

فرنكًا20.290)فرنكًا1930أخرى

المصروفات - 2
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فرنكا720ًإلىالضرائبعيناً، وصلتيدفعالذى8/1لـالعادىالعشرإلىإضافة
فرنكا370ً:أخرىمصروفات

والعمالالخدمأجور
480سايس1
400إسطبلعامل1
400يوميةعامل1
200إسطبلصبى1
200يوميةةعامل1
300)الجيرانمعباإلشتراك (برتقالبستانحارس1

150أخرىأجور
1100)المحصول3/1 (الخضرفالحنصيب

فرنكا3430ً
األخرىالمزرعةمصاريف

فرنك4400)إلخ... المبانىوصيانةواألدواتالدوابواستبدالزيادة
فرنك3000منزليةنفقات

فرنكا11.920ًالمصروفاتإجمالى
فرنكا20.290ًالدخل

فرنكا8.370ًالفائض

1910عامحيفامنطقةفىالزيتون - 16
1056

جبلعلىبريًاينموالزيتونشجرأنمنالرغموعلى. للتصديرهنايخللالالزيتون
تدميرتم، وقدالصليبيينأياممن، وأقدمهاالزيتونأشجارمنالقليليزرع، فإنهالكرمل
منزرعتالضريبة، وقددفعلتفادىالقديمةاألشجارقطعأوالعواصفبفعلالكثير
.جديد

بالقدرنفقاتهالتغطىاألقلعلىعامًاثالثينإلىتحتاجالزيتونشجرةأنيرونواألهالى
.جدًامحدودةزراعتهاجعلتالتىاألسباببينمن، وهذاالكافى

علىعامًا12فىبالفعلهنا) األلمان (المستوطنونحصل،بعنايةالمعالجةمعولكن
.النفقاتلتغطيةتكفىبدرجةكبيرمحصول

1056 United States, National Archives, Group 84, dispatches to Department of State, "From
Struve to Memminger, 14 June 1910, Miscellaneous Correspondence, Beirut, April – June
1910".
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تنموالبريةاألشجاركانتلما، ولكنالزيتمنالقليلعلىفقطيحتوىالبرىوالزيتون
.تطعيمهاتمسنواتبضععمرهابلغمازراعتها، فإذاتمتفقدأحسنبصورة

الجبالوديانأزرق)، وفىأوأخضر (الصيفىالزيتونيزرعالمنخفضةاألراضىوفى
.األسودأوالشتوىالزيتونيزرع

، يصبحالنضجوقتيحينعندماغزيرمطرأصابهأوالصيفىالزيتونرىتموإذا
.زيتهيفقدولكنهبديعًاالزيتونشكل

.غزيرمطرأصابهإذاإالجيدًاالشتوىالزيتونيصبحوال

تحتاجماالزيتونمنفقطتخللعائلةللتجارة، وكلهنااألخضرالزيتونتخليليتموال
.الستهالكهاإليه

بالملحويغطىقدرفىيوضعساعة، ثم24لمدةعذبماءفىينقعالزيتونتخليلوعند
أوشهرين، وبعدعليهتطفوأنللبيضةتسمحبدرجةكثيفًاالمحلوليكونأنعلىوالماء
.مرارتهالزيتونيفقدثالثة

ألنهمروىبستانفىينموالذىالزيتونأوالبرىالزيتونتخليلعدمإلىاإلنتباهويجب
يحظىالالزيتونمنالنوع، وهذاوالعذقالنواةإالمنهيبقىواليهترئماسرعان
.الزيتعلىيحتوىالذىالزيتونبهيحظىالذىمثلبإقبال

والثمرةالجيدةالثمرةبينالتمييز، يصعبالنضجمكتملغيرالزيتونيكونوعندما
.البرية

يصابإنهإذحسنًايكونالالشكلمرارة، ولكناألقلهونضجًااألكثروالزيتون
.سوداءببقعبسهولة

تحتمنيومكلويتساقط، ويجمعنضجهيزيدحتىالشجرعلىاألسودالزيتونويترك
يملح، ثميغسلأنيجبمبتلةالتربةكانت، وإذاالسيئالطقسبفعليسقطألنهاألشجار
.الجرارفىويحفظالخلمنكافيةبكمية
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بعد، كمامنهمزارعلديهمليساألسود، ألنهالزيتونهذايأكلوناألوروبيينمنوالقليل
.كافيةنظافةنظيفًاليساألسودالزيتونأن

.محليًاجميعهاستهلكأسود، إذزيتونتصديريتملمالعاموهذا

هناكباألشجار، ولكنبالعنايةاألهالىهتماإذابسهولةالزيتونمحصولزيادةويمكن
.يهملونهاتجعلهمأسبابعدة

امرارقريةشأنأنبتتها، وهذاالتىلألرضمالكغيرالشجرةصاحبيكونماوغالبًا
تخصعليهاينموالتىاألرض، ولكنللزيتونقديمةكبيرةمزرعةفيهاالتىمغار؟) (

ستبعدعلىالفوليزرعاألرضومالك. شخصيًاذلكرأيتجديدة؟) وقد (ستيدهقرية
.جيدمحصولعلىمنهماأىيحصلال، وبالطبعالزيتونشجرةجذعمنبوصات

أجلمنينفقأنمنهمأىيريدواحد، والمالكمنأكثرلهاالزيتونأشجاروبعض
.غيره

منزيتونمزرعةمن24/16سنواتبضعمنذألمانىفالحإشترى، المثالسبيلوعلى
مهملة، فقداألشجاركانتولما. آخرينمالكينتخصبقيتالتى24/8، والـمالكثالثة

الواآلن. تمامًامختلفًااألشجارمظهركانعامين، وبعدعنايتهاأللمانىالفالحأوالها
منهمابها، وكليعتنياأواألشجاريقتسماأويشترياأويبيعاأناآلخرانالمالكانيريد

التىشجرةالثمانينتحديدًايعرفالاأللمانىبها، والفالحالعنايةاآلخريتولىأنينتظر
.تخصه

فقرًايزدادوناألتراكالفالحونأصبحعامًاثالثينومنذ. كثيرةالمماثلةوالحاالت
لهميدينونالذينالمدنفىالتجارإلىيملكونهاالتىالزيتونأشجاربيععلىوأجبروا

يهتمال – طبعًا – ، والمستأجرنصيبهيؤجروالتاجر. فشيئًاشيئًايبيعونها، وعادةبالمال
لمدةالريععلىالحصولهوبهيهتمما، وكلمنهسلمتأمباألشجارالدمارلحقماإذا

.نفقاتأىدونالعامين

.عامبعدعامًاهناالزيتونمحصولتناقصفىالرئيسىالسببهووهذا
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1914عاملبنانفىالحرير - 17
1057

فترضنااتقريبًا، فلوكيلوغرام4.000.000بـلبنانجبلفىالسنوىالشرانقموسميقدر
مليون60السنوىالشرانقدخلكانقرشًا15األوسطالتعديلعلىالكيلوغرامسعرأن

، وهذهقرشمليون80قيمتهافتصبححريرإلىالشرانقهذهحلجرىإذاأما. غرش
األرقامهذهمنجليًاويتضح. الجبلوارداتعموممنبالمائة60تعادلاألخيرةالقيمة

.للجبلاالقتصاديةالعواملأهممنالحريرأن

فىأوالقزتربيةصناعةفىسواءاإلنحطاطبعضزمنمنذالحظلسوءيظهربدأوقد
تناقصهامنبدالالجبلفىالتوتزراعةأنبعضهمويعتقد. الحريرحلصناعة
بربحاألمالكأصحابعلىتعودالتىالمغروساتببعضاستبدالهالسهولةنظرًاتدريجيًا
.أوفر

الشرقمنالدائمالحريراستيرادإلىصناعتهمإنحطاطالحلمعاملأصحابينسب
فىالمواسموتعددهناكالدودلتربيةالموفقةالخصوصيةالظروفأن، ويعتقدوناألقصى

أوروبافىمنهاأقلعندهمالحريرنفقاتتجعلالصناعأجوروتدنىالواحدةالسنة
أخرىعنسنةتزداداألقصىالشرقفىالحريرمواسمأنهذا، ونرى. األدنىوالشرق

يقنعواأنالمعاملأصحابلتزمافالحريرأسعارفىعمومىهبوطذلكعنتسببوقد
.األولىأسعارهادونأسعارًاالشرانقلقاءيدفعواوأنقليلبربح

المذكورةاألسبابعنفقطناتجالحريرصناعةنحطاطاأنلبنانفىالكثيرونويعتقد
كانتفإذا. عظيمخطأاإلعتقادهذاأنمعمقاومتهاإلىسبيلالاألسبابهذهآنفًا، وأن
فى، الحلمعاملوأصحابالمربينفىجوهريًاتأثيرًاأثرتقدالمتقدمةاألسباب
فىوالحلالتربيةفنىفىظهرإذتأثيرهازالوقداآلنحالتهافىظنك، فماالماضى
.الدعائممتينةجديدةصناعيةاقتصاديةموازنةاألدنىوالشرقأوروبا

إفرامفؤادوفهارسهمقدمتهووضعفيهواجتماعية، نظرعلميةمباحث: ، محرر، لبنانحقىإسماعيل: عننقال1057ً
.518–517و504–499، 491–487)، ص1969التاريخية، الدراساتاللبنانية، قسمالجامعة: بيروت (البستانى
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الجبلفىنحطاطاعلىيزاالنالالحريرحلفنوخصوصًاالقزتربيةفنكانفإذا
.مقاومتهاتسهلخصوصيةأسبابفلذلك

، بلالماضىفىعليهكانتكماهىالقزتربيةصناعةأنقلناإذاالقارئيدهشولربما
صحةيؤيداآلتىوالجدول. البعضيتوهمكماتتأخرأنمنبدًالونجاحتقدمعلىإنها

:قولنا
)6 – 5 (رقمجدول

سنينعشركلعنسوريافىالشرانقحاصالتمعدلمقابلة
1890 – 1881سنة1870 - 1861سنة

كغمسنةكغمسنة
1861960.00018812.800.000
18621.900.00018822.050.000
18631.500.00018833.300.000
18641.200.00018843.070.000
18652.000.00018853.075.000
18663.400.00018863.200.000
18672.400.00018873.642.000
18681.700.00018883.600.000
18691.350.00018893.725.000
18701.152.00018904.636.000

3.409.000سنينالعشرمعدل1.661.200سنينالعشرمعدل
)3.310.000الصواب()1.756.000الصواب(

1900 – 1891سنة1880 – 1871سنة
كلغسنةكلغسنة

18712.100.00018913.492.000
18722.000.00018924.102.000
18732.300.00018935.900.000
18741.800.00018945.290.000
18751.795.00018954.311.000
18761.667.00018964.710.000
18771.500.00018975.490.000
18782.250.00018985.210.000
18792.000.00018995.050.000
18802.468.00019005.000.000

4.865.000سنينالعشرمعدل1.988.000سنينالعشرمعدل
)4.855.000الصواب()1.978.000الصواب(
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1910 – 1901سنة
كلغسنة

19014.650.000
19025.670.000
19035.380.000
19044.965.000
19055.330.000
19065.081.000
19075.840.000
19085.476.000
19094.875.000
19106.100.000

5.336.000سنينالعشرمعدل
)5.337.000الصواب(

للجبلالمجاورةالوالياتحاصالتوهىشرانقكلغمليوناألخيرالعددمنطرحنافلو
أناألرقامهذهمنجليًا، ويتضحكلغماليين4األوسطالتعديلعلىللبنانيبقى

فذلكأرضهممنالتوتالمالكينبعضقتلعاقدكانفإذا. زدياداعلىالشرانقحاصالت
وبالنباتاتبالليمونالتوتواستبدالاألرضرىيسهلحيثالخصبةالسواحلفى

ضعفمناألرضعليههىلمانظرًاالعكسعلىفاألمرالجبالفىأما. الخضرية
الضعيفة،األرضفىتنموالتىالقويةاألشجارمنالتوتأنوبما. الخصبوقلةالتربة

فىتنالأنمنالشجرةلهذهبدمتزايدًا، والإقباًالزراعتهعلىيقبلونالجبلسكاننرى
والبيامونوكورسيكاوالفارالساقينفىاألولىالرتبةنالتكماكبرىحظوةلبنان

.التربةالرقيقةالجبليةالبلدانمنوغيرهاوكاالبرياولومبارديا

الزارعينجهلالوحيدفسببهالقزوتربيةالتوتزراعةفىاإلنحطاطبعضظهورأما
.والمربين

أقلهىبزرعلبةمنبالدنافىتحصلالتىالشرانقكميةمعدلأنالغريبمن
وإليك. القزلطبيعةوموافقتهالطقسعتدالامنالرغمعلىهذا. المعروفةالحاصالت

:القزفيهايربىالتىاألماكنأهمفىالواحدةالبزرعلبةمحصولمعدل



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة569

.سنوات6فىغرامًا25تزنالتىالبزرلعلبةبالكيلوغرامالمحصولمعدل

)7 – 5 (رقمجدول
سنوات6فىلبنانفىبالكيلوغراماتالحريرمحصولمعدل

لبنانفى
الكيلوالسنة
190623.300
190720.080
190822.050
190920.730
191024.940
191125.300

136.400
22.733 = 6: 136.400األوسطالمعدل

غراما733ًوكيلو22أى

)8 – 5 (رقمجدول
البلدانسائرفىالمحصولمعدل

المحصولالسنةالمملكة
كيلو190525.400 - 1890المجر
كيلو190534.400 - 1890بروسهوالية

كيلو190539.110 - 1890إيطاليا
كيلو190539.340 - 1890فرنسا
كيلو190642.178فرنسا
كيلو190744.575فرنسا
كيلو190844.400فرنسا

العلبةمحصولضعفهوفرنسافىالبزرعلبةمحصولأنالجدولينهذينمنيتضح
يؤملبلالجبلفىاإلنقراضمنالصناعةهذهعلىيخشىالهذابالدنا، ومعفىنفسها

تخذتاإذاومحسوسًاأكيدًاتقدمهايكونلها، وإنماالطقسلموافقةوالتقدمالنمولها
.المربينعقولفىالقويمةالمبادئوغرسالفنهذالتنشيطالفعالةالوسائط
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أقفل، وقدالمربينحالةمنالقلقإلىوأدعىخطرًاألشد "الحلمعاملأصحابحالةإن
.التعببسوىعليهميعودالشغلهمأنرأواعندماعمالهموصرفوامصانعهممنهمقسم
ألف12عليهاويشتغلكلغماليين6تحلأنهايقدرخلقينآالفتسعةالجبلفىكانوقد

ستةعليهاويشتغلكلغماليين3تحلأنهايقدرخلقينآالف5سوىمنهايبق، فلمعامل
التصديرهذاعنوينتجأوروباإلىيصدرالبالدشرانقمنكبيرفقط، وقسمعاملآالف

:أمران

هبوطحدثالمعاملأصحابمنبدًالبالسماسرةمنوطًاالشرانقشراءأصبحعندماأ-
.المربونفتضررأسعارهافى

أجورًايتوزعالفرقسعرها، وهذامنبالمائة30تقريبًايعادلالشرانقحلأنب-
الربحهذاالجبليسلبالشرانقفتصدير. المعاملألصحابوأرباحًاالصناععلى

.العظيم

:الجبلفىاألنالمستعملةالطرقبحسبالحلأكالف

:واحدحريركيلوغراملحلاللبنانىالمعملصاحبيتكلفكماآلنفلندرس
الفرنسيةالطريقةعلىعمالتينعلىالحلأىلبنانفىحاليًاالمستعملةالطريقةعلى

)Chambon (لدرسناقاعدةمثًالفلتتخذ. 10/9عيارمنغرامًا20الساعةفىالعاملةتحل
85فىالحالةهىكماالمتوسطالجنسمنحريرًاتحلخلقينًا80علىيحتوىأكبرمعمًال

سنتىفىالحريرألسعاراألوسطالحدفنجعلهالثمنأما. اللبنانيةالمعاملمنبالمائة
.1914و1913

320 =غروش4بأجرة)حاللة (عاملة80
32 =غروش8بأجرةنظار4
30 =غروش5بأجرةبرامون6
8 =غروش4بأجرةمشاقتان2

6 =غروش3بأجرةخادمتان
125 =غرشا250ًسعرفحمطننصف0.5

521يكون
29تقريباًبالمائة5منتظرةغيرمصاريف

550عمومىيكون
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اليومفىيحلالذىالحريرمعدليكوناليومفىساعة11تشتغلالعاملةأنقدرنافلو
:يأتىكماذكرهالمتقدمكالمعملمعملفى

.غرام600وكلغ17 = 80×غرام0.20×11

:الواحدالكيلوغرامأكالففتكون

550 : 17.60 = 31.25

.مانوعًاالظروفبعضذلكعلىساعدتإذاقليًالاألكالفهذهتخفيفيمكنوقد
الوقودمشترىلهافيسهلالكثيفةالغاباتقربالمعاملبعضالخصوصية، كوجود

منذلكغير؛ إلىالعمالأجورترخصحيثالعاليةالجبالفىاألسعار، أوبأرخص
.الموضعيةاألسباب

أوسطحدًاغرشًا31أو31.25جعلناقد، ولهذاالعكسعلىفاألمرالسواحلفىأما
.الجبلفىالحريركيلوغرامألكالف

.الجبلفىالحلمعاملحالةعلىإقنصاديةنظرةفلنلق

،األولالممتاز، الجنسالحرير: ثالثةوهىأجناسهإلىبالنظرةالحريرأسعارتتغير
أوروبامعاملحاصالتإلىبالنسبةوللرواجللحاصالتنظرًاوتتغير. الثانىالجنس

.الشماليةوأمريكاأوروباأسواقفىالصنفهذارواج، وإلىاألقصىوالشرق

.العامواإلقبالالمالىواليسر" الموضة "ورغائبأهواءعلىفيتوقفالحريررواجأما
الناسيقبل، فالوالرفاهللبذخإالتصلحالالتىالموادمنالحريرأنيعتقدونوكانوا
قدالحاضرةاألحوالهذهفىاألخيرةالحوادثأنغير. والنعيمالرخاءسنىفىإالعليه

المقاملهامهمةمادةهو – والترفالتنعمعواملمنكونهمع – الحريرأنبرهنت
.عديدةصناعاتفىاألول

:فتتغيربالدناشرانقأسعارأما
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.الحريرأسعاربتغير1.

.ومقطوعيتهاالشرانقحاصالتإلىبالنظر2.

.فرنساإيطاليا، وخصوصًامواسمإلىنسبة3.

.فرنسافىالحلمعملحالةإلىنسبة4.

)9 – 5 (رقمجدول
الحريركيلوغرامأسعار

فرنكاتالسعرالعيارالحريرجنسالبلد
11/1353 – 9/10الممتازفرنساحرير
53 – 11/1352الممتازإيطالياحرير
9/1052الممتازسويسراحرير
9/1049األولالجنسسورياحرير
9/1047الثانىالجنسسورياحرير
14/3047األولالجنسبروسهحرير
14/3046الثانىالجنسبروسهحرير

:اآلتيةباألسعارسورياشرانقتباعكانتنفسهالوقتوفى

.للكيلوغرامفرنكًا11.25بـالممتازةإسكندرونةشرانق

لألقةغرشًا21و15بينتتراوحالوقتذلكفىالشرانقأسعارفكانتلبنانفىأما
.البيع" بندر "محالتعنبعيدةتكونحسبما

37لبنانفىسعرهافكان – حريركلغلحلالالزمةالشرانقكميةأو – الحريرأما

.فرنكًا39مرسيلياوفىفرنكًا

.حريرإلىويحولهاالشرانقالمعملصاحبيشترى

يشترىالذىوالسعرالحريركلغالمعملصاحببهيبيعالذىالسعربينالموجودفالفرق
هذاإلىالهامش"، ويضاف "يدعىالكيلوغرامهذاالستخراجالالزمةالشرانقكميةبه

6إلى4منتعادلوهى) وغيرهاكالمشاقة (الحلبعدتبقىالتىالموادقيمةالهامش
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لكلسنتيمًا50وفرنكانالمتقدمةاألسعاربنسبةوقيمتهاالحريرسعرمنبالمائة
.حريركيلوغرام

:يأتىكماالهامشفيكون

)10 – 5 (رقمجدول
الحريرأنواعهوامش

كلغسعرالحريرنوع
الحرير

الالزمةالشرانقسعر
الهامشالحلبقاياسعركلغلكل

فرنك17.50= فرنك2.50فرنكا37ًفرنكا52ًالممتازالحرير
فرنك14.50= فرنك2.50فرنكا37ًفرنكا29ًاألولالجنس
فرنك12.50= فرنك2.50فرنكا37ًفرنكا47ًالثانىالجنس

:أقسامثالثةإلىالهامشهذايقسمأنويجب

الشرانقمنكميةتستلزمهاالتىاألكالفأى، الحلأكالفلدفعيخصصاألولالقسمأ.
".الحلأكالف "القسمهذاوندعو. حريرمنكيلوغراممنهاليستخرج

والتقلباتوالسمسرةللعملالمخصصةاألموالفوائدلدفعيخصصالثانىالقسمب.
".الفائدة "القسمهذاوندعوذلكوغير. أوروباإلىوالشحن

الذىوهو" الفائض"و" الحلأكالف"و" الهامش "بينالموجودالفرقهوالثالثالقسمت.
".الربح "القسمهذاوندعوالمعملصاحبربحمنهيتألف

حسابيةمعادلةبصورةالجبلمعاملفىاالقتصاديةالحالةندونبأنلنايسمحتقدمماإن
موقففهممننتمكنولكى. الفائض – الحلأكالف – الهامش = ، الربحيأتىكماتكون

المعادلةأقساممنكلتغييركيفيةندرسأنعلينايجببالتدقيقاالقتصادىالمعامل
.المذكورة

.المذكورةالمعادلةأجزاءبسائربالطبعيتعلق: الربح
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الممتازللحريرفرنكًا17.50يبلغوأنهالحريربجنسيتعلقالهامشأنآنفًارأينا: الهامش
.الثانىالجنسلحرير12.50واألولالجنسلحرير14.50و

فىالحلعليهايجرىالتىالطريقةعلىالحريركيلوغرامأكالفأنرأينا: الحلأكالف
.تقريبًاقرشًا31هى) القريةفىوأوالدهاكيرانالمسيوأرملةكراخينعداما (لبنان

:الواحدالكيلوغرامألكالفأوسطكحداآلتيةاألرقامنتخذأنيمكنناوعليه
فرنكات7.10الممتازالحريركلغأكالف
فرنكات6.70األولالجنسمنالحريركلغأكالف
فرنكات6.30الثانىالجنسمنالحريركلغأكالف

المعاملأصحابأما. الحريرسعرمنتقريبًابالمائة10تعادلوهىثابتةقيمته: الفائض
عندتدريجيًاالحريريبيعونممثلونأوروبافىلهموالذيناالقتصاديةالمكانةذوو

هؤالءأمثالأنغيربالمائة10تحتماإلىالفائضيخفضواأن، فيمكنهماستخراجه
10األوسطالفائضحدنعدلوإنماللقياسقاعدةنتخذهمأننقدرفالبالدنافىنادر

.القيمةهذهيدفعالذىاألعظمالسوادإلىنسبةبالمائة

:الفائضهذهمنالواحدالحريركيلويصيبماوإليك

الكيلويصيبالذىالفائضالممتازالجنسمنالحريريحلونالذينالمعاملألصحاب
.فرنكات4.90

الكيلويصيبالذىاألولالممتازالجنسمنالحريريحلونالذينالمعاملألصحاب
.فرنكات4.80

الكيلويصيبالذىالثانىالممتازالجنسمنالحريريحلونالذينالمعاملألصحاب
.فرنكات4.70

.أخرىجهةمنوالفائضالحلوأكالفجهةمنالهامشبينالموجودالفرقهو: الربح
:اآلتىالجدولمنيظهركماالحريرجنسبنسبةالربحويتغير
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)11 – 5 (رقمجدول
لألجناسوفقًاالحريركيلوربح

الذىالفائضالكيلوأكالفالهامشالحريرجنس
الكيلوربحكيلوكليصيب

فرنكات5.50فرنكات4.90- فرنكات7.10-فرنكا17.50الممتازالحرير
فرنكات3.0فرنكات4.80- فرنكات6.70- فرنكا14.50ًاألولالجنس
فرنك1.50فرنكات4.70- فرنكات6.70- فرنكا12.50ًالثانىالجنس

)القطافمدة (أىالموسمأولتلزمهمالتىالشرانقالمعاملأصحابيشترى: الرأسمال
أنأرادمنيحتاج. الغايةلهذهالكثيرالمالاستعمالإلىفيضطرونالوقتذلكبأسعار
:اآلتىالرأسمالالسنةفىحريركلغآالفخمسةيحل

فرنك35.000للمعمل
فرنك180.000الشرانقلمشترى

فرنك5.000الصندوقفى
فرنك220.000المجموعيكون

تكونالمشترىتقديرعلىالشرانقمقطوعيةطابقتوإذاالحريرأسعارتتغيرلمفإذا
:يأتىكماالمذكورةكلغآالفالخمسةأرباح

)12 – 5 (رقمجدول
الحريرمنكلغآالفلخمسةالفائضاستخراجبعدالرأسمالربح

بعدالرأسمالربحالسنوىالصناعىالربحالحريرجنس
الفائضاستخراج

بالمائة12.5فرنك27.000 = 5.50 × 5.000الممتازالحرير
بالمائة6.8فرنك15.000 = 3.00 × 5.000األولالجنس
بالمائة3.4فرنك7.500 = 1.50 × 5.000الثانىالجنس
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الحريرأسعارتغير - أ

أنهمأى" تسليمبيع "حريرهمالمعاملأصحاببعضيبيعالتغييرهذامثلمنفهربًا
منمعلومةكميةإليهميقدمواأنعلىأوروباسماسرةبعضمعالموسمأولفىيتفقون
يتمالتىاألسعارأما.صفقةبموجبعليهيتفقونوبسعرمعلومةأوقاتفىالحرير
فىرتفاعاحدثفلو.الصفقةفيهتعقدالذىالوقتأسعارالغالبفىفتكونعليهااإلتفاق

.منهايستفيدأنالمذكورةبالصفقةرتباطهالالحرير، بالنظرصاحبيقدرالاألسعار
أمنقديكونالطريقةوبهذه. هبوطهامنيتضررالاألسعارهبطت، لوالنقيضعلى

حريرأما. الممتازالحريرعلىإالاإلتفاقهذامثليعقدالالغالبوفى. الصناعىربحه
الجنسحريربيعجدًاويصعب. قصيرةلمدةغالبًابيعهعلىالصفقةفتكوناألولالجنس
وباعالثانيةالطبقةمنيحلالذىالمعملصاحبوفقفإذا. المذكورةبالطريقةالثانى
أولفىالسمساريشترى: مثًال. جدًاقصيرةلمدةإالذلكيكون، فالهذهبالطريقةحريره
مدارفىالمعملصاحبيحلهأنيقدرالذىالممتازالحريركلالوقتذلكبسعرالموسم
خمسةمدةفىحلهايمكنهالتىالكميةسوىاألولالجنسحريرمنيشترىوالالسنة
منأكثرعلىمنه" يسلفون "فقلماالثانىالجنسحريرأما. األكثرعلىستةأوأشهر

.أشهرثالثةمحصول

هناكليسأنهجدًا، غيرحسنالممتازالحريريحلونالذينموقفأنتقدمممايتضح
85واألوروبيينيخصانوهماالممتازالحريريحالنمعملينسوىالجبلفىالحظلسوء

الجنسمنتحلفقطبالمائة13والثانىالجنسمنحريرًاتحلالجبلمعاملمنبالمائة
جزيلةالفائدةكثيرةصناعةمنالبالدفتحرممعاملهميقفلونالكثيريننرىولهذا. األول
.الربح

وجعلالحريرنوعتحسينعلىباألكثريتوقفالصناعةهذهنهوضأنذكرممانستنتج
العواملمختلفمعرفةأيضًايقتضىإذبالسهلاألمرهذاوليس. الممتازالجنسمنالحل
الحريرعلىالحصولمنتمكنالتىالحديثةاألدواتوإيجادالحلعلىتؤثرالتى

.بسهولةالممتاز
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فرنسافىسريعإنتشارعلىإيطاليا، وهىفىعامفاستعمالهاالحديثةاألدواتأما
.واليابان

،والعملالوقتفىتوفرإنهاالممتاز، بلالحريرحلعلىاألدواتهذهفضليقتصروال
صناعيًاربحًاالمعمللصاحبعظيمًا، وتضمنتخفيضًاواألجوراألكالفوتخفض

يحلأنيقدرالجبلإنالقولسبقوقد. حريركيلوغرامكلفىفرنكات8يعادلصافيًا
بربحالمعاملأصحابعلىتعودمدهشةعظيمةكميةوهىسنويًاحريركلغ400.000

العمالبهاينتفعالتىاألجورعنالنظرصرفمعهذا. سنويًافرنك3.200.000
.اللبنانيون

.الحديثةالحلمعاملفىاالقتصاديةالمميزات

مثًالفنعتبرقاعدةولنتخذالحديثةالمعاملأحدفىالحريركيلوغرامكلفةعناآلنفلنبحث
.عامالت8خلقينكلخلقينًا، على24علىيحتوىمعمًال

96=قروش4بأجرةعاملة24
30=قرش2بأجرةسالقة16
18=قروش3بأجرةمصفيات6
24=قروش4بأجرةعقادات6
8=قروش4بأجرةمشاقات2
6=قروش3بأجرةخادمان2
24=قروش8بأجرةنظار3

55206
14تقريباًبالمائةالعادةفوقمصاريف

220يكون
125والمحركالخالقينلتسخينفحمقنطارنصف0.5

345إجمالياًيكون

الشرانقكانتإذاعاملةلكلغرامًا750هوالواحداليومفىالحريرمحصولمعدلإن
وقد. اليومفىساعة11الشغلمدةوكانت10/9عيارومنالمتوسطالسورىالجنسمن

مجموعفيكون. إيطاليافىنالوهاالتىاإلختياريةالنتائجإلىاألرقامهذهفىاستندنا
.كيلو18 = 24 * غرامًا750: يأتىكماالواحداليومفىالمحلولالحرير
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وعامًالعاملة55ويستخدمخلقينًا24علىيحتوىالحديثالطرازعلىمعمًالأنأى
80علىيحتوىالقديمالنسقعلىمعمليعطيهأنيمكنماتفوقكميةالحريرمنيعطى

.عاملة94وخلقينًا

:يأتىكماالكيلوغرامحلأكالففتكون

هىكماقرشًا31منبدًالفرنكات4.50أىالواحدللكيلوغرامقرشًا19 = 18 : 345
.القديمالنسقمعاملفىالكيلوغرامكلفة

الثانىأواألولالجنسمنالحلكانإذاأما. الممتازالحريرعلىينطبقالتعديلوهذا
اليومىالمحصوللزيادةنظرًا3.50أوفرنكات4إلىالكيلوغرامكلفةفتنخفض

.واألكالفالمصاريفبعضعنواالستغناء

.فرنكألففهوومصاريفهلوازمهجميعمعالجديدةالخالقينمنالواحدالخلقينثمنأما
خلقينًا24معملهفىيكونأنيقتضىسنويًاحريركلغآالف5علىالحصولأرادفمن

.واحدةسنةفىالمبلغهذااستهالكيمكن، وقدفرنك24.000قدرالمالمنويلزمه

1914عامالبدومعالتجارة - 18
1058

األرضمنالمزروعةالمساحةحافةعلىالبدومعدارتالتىالتجاريةالعالقاتإن... 
؛ أما، وحماة، ودمشق، وحمصحلبهىالتجارةهذهومراكز. باإلهتمامجديرةعالقات
إلىالبدوويجلب. أقلبقدرفيهاشاركت، فقدسبع، وبيروطبرية، وصفد، والخليلزحلة، 

، والماعز، والخيول)،، واألغناماإلبل (الدواب، مثلالحيوانتربيةمنتجاتاألسواق
،، والكيروسينالغاللمنهاويأخذون. البيض، والجلود، والزبد، وأيضًاوالصوف

والذخيرة،، والبنادقالمستعمراتمنتأتىالتىاألخرى، والمنتجاتوالسكر، والتبغ
تقديرهالممكنمنكانقليًال، وربماليسالتجاريةالحركةوإجمالى. واألقمشة، والسروج

:التالىالنحوعلى

.Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," pp. 258 – 262: عننقال1058ً
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)13 – 5 (رقمجدول
التجاريةالحركةإجمالى

فرنك10.000.000قيمتهااألغناممنرأس600.000
فرنك25.000.000قيمتهااإلبلمنرأس100.000

فرنك1.000.000قيمتهاالخيلمنمئاتبضع
فرنك200.000قيمتهاالماعزمنرأس30.000
فرنك5.000.000قيمتهاصوف

فرنك500.000قيمتهاجلود
فرنك3.000.000قيمتهاغنمزبد

فرنك300.000قيمتهابيض
فرنك45.000.000اإلجمالى

ثابتةتجاريةعالقاتفى، وجماعاتالبدو، أفرادًايدخل: التالىالنحوعلىتتموالتجارة
منالمياهنقصيدفعهم، عندماالربيعوفى. حماة، أوحمص، أوحلبفىمعينتاجرمع

للبيعالمعدةالحيواناتالتاجرهذاإلىالزراعية، يحضروناألراضىحافةإلىالبادية
كثيروفى. إليهايحتاجونالتىالسلععلىمنهيحصلونمقابلهااألخرى، وفىوالمنتجات

وهو. كأمانةأحضروهاالتىالمنتجاتقيمةمنأكثرسلعًاالتاجريعطيهماألحيانمن
أولسقوطبمجردالخريففىالصحراءإلىيعودونالبدوأنرغمتردددونذلكيفعل

سلطةأومحكمةأىعنبمنأىيصبحونهناكإلىذهابهم، وبمجردهناكوفيرةأمطار
البدوىيسرق: "المثليقولكمافيهمتوضعالتىالثقةيخونونالالبدوولكن. قضائية
".ديونهيسددولكنه

فىرأسمالىمعمشاركةفىبالفعليدخلوالمالذينالبدومنالكثيرينإلىوبالنسبة
المبيعاتسوقفىالتاجرمعالثابتةالعالقاتهذهالموصل)، فإنمثل (اإلنتاجمنطقة
ويصبحكاستثمارالبضائعأوالمالالبدوالتاجرفيعطى. اإلرتباطمننوعإلىتؤدى
التجار،مندائمصديقلهمليسبدوأخرى، هناكناحيةومن. قطعانهمفىشريكًابذلك

أالاآلنيحدثماوغالبًا. المدينةضواحىيبلغونعندماالبيعقراراتأحسنويتخذون
الباديةإلى، فيذهبونالربيعفىمواشيهمإليهمالبدويحضرحتىالماشيةتجارينتظر
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بهذهإشتريتجلبتالتىالحيواناتوثلثربعبينماوحوالى. هناكالحيواناتويشترون
من – عليهم، ولكنأدنىبأسعارالماشيةعلىالتجاريحصلالطريقةوبهذه. الطريقة

، قدالعلفتوافرعدمأواألوبئةالجسيمة، فبسببالنقلمخاطريتحملواأن – أخرىناحية
.النقلأثناءالماشيةمنكبيرعددينفق

هاتيناألغنامتبلغ، وعندماوحمصحلبهىلألغنامالرئيسيةاألسواق: األغنامتجارة
قطعتقد، تكونأعواموثالثةالعامونصفعامينبينعندئذعمرها، ويراوحالمدينتين

نوعانوهناك. المدينتينإلىاألصلىموقعهامنوأربعةشهورثالثةبينمامدتهارحلة
بكر)، واألغناموديار (الزوروديرالموصلمنطقةمنالبيضاءاألغنام: األغناممن

إلىتصلالتىرأسألفالستمائةإجمالىبينومن. أرضروممنطقةمنالحمراء
منالبيضاءاألغناممنبالمائة30والحمراء، األغناممنبالمائة60نحواألسواق
منتأتىالبيضاءاألغناممنبالمائة10نحوذلكإلىالزور، ويضافوديرالموصل

إلىكلغ15زنةالموصلمنالوارداألبيضالغنم، سعرحلبوفى. حولهاومابكرديار
فرنكًا20بينماكلغ35 – 20زنةاألحمرفرنكًا، والغنم15وفرنكات10بينما25
مصرإلىمنهاجانبيصدرسوريا، ولكنفىاالستهالكحاجةتغطىواألغنام. 30و

دمشقوفىالضأنإاليؤكلالسوريافىكبير، ألنالداخلىواالستهالك. وإستانبول
الصغرىآسيامناألغنامتصلعندمايونيو / وحزيرانمايو / أيارشهرىبينوحدها

مدينةتستهلكالاإلجمالوجهيوميًا، وعلىحملوألفخروف300ذبحيتموالموصل
سنويًا، ومعظمالحمالنمنرأسألف150واألغناممنرأسألفمائةمنأقلدمشق

يعودمالئمةغيرالسوقأحوالتكونوعندما. ذاتهاسوريافىتربىاألخيرةهذه
حولترعىويتركونهاالتالىالربيعحتىبقواشهور، وربمالعدةبهااألغنامأصحاب
).بأنطاكية ([عمق]أموكبحيرة

التىرأسألفالمائةبين، ومنالشاموباديةالزورديرمنالجمالتجلب: اإلبلتجارة
إلىألفًاثالثون، وتتجهحملكدوابلتستخدمسوريافىألفًاأربعونسنويًا، تبقىتصل
أنغزة، نستطيع، حولالصيفوفى. لتذبحأوحملكدوابلتستخدمالبربطريقمصر
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اإلبللتجارةالرئيسيةواألماكن. اليومطوالمصرإلىالطريقتقطعالجمالقوافلنرى
.500وفرنكًا250بينالجملسعرويراوح1059وغزةدمشقهى

قدالعربيةللخيلالبدوتربية، ألنالخيلمنآالفبضعةعلىتقتصر: الخيلتجارة
.كثيرًاتخلفت

.حلبإلىالموصلمنقليلةأعدادفىيجلب: الماعز

يأتىأساسًا، ولكنهوماردينأورفةمنوحماةوحمصحلبإلىالصوفيجلب: الصوف
،والعاصىالقويقنهرىفىالصوفمنجانبيغسلوهناك. سورياشمالمنأيضًا
120زنةباالتفىالصوفويعبأ. العمليةهذهفىوزنهمنبالمائة50نحويفقدوبذلك

.مغسولغيرأومغسوًالتصديره، يتمالمحلىلالستهالكتبقىقليلةكميةعدا، وفيماكلغ
.للمغسولفرنك2.50و، المغسولغيرالصوفمنللكيلوغرامفرنك1.25هووالسعر

إلىمتزايدةكمياتمؤخرًاوتصدر، وإيطاليامرسيليا، وليفربولإلىصادراتهوتتجه
.السجادصناعةفىهناكيستخدمبخاصة، حيثالمتحدةالوالياتإلىألمانيا، وكذلك

حلبواليةمنالصوفصادراتكانتحلبفىاألمريكىالقنصلأعدهلتقريرووفقًا
:1060التالىالنحوعلىاألمريكيةالمتحدةالوالياتإلى

)فرنك2.700.000نحو (دوالرًا534.280 - 1912عام

)فرنك1.400.000نحو (دوالرًا272.674 - 1913عام

خمسةبمتوسطيقدرربماوحماةوحمصحلبفىالسنويةالصوفتجارةوإجمالى
15بالمائة، وحمص25وحماةبالمائة60إلىمنهاحلبنصيب، يصلفرنكماليين

إليهاالبدويجلب، إذدمشقفىقليلةصوفتجارةيوجدالأنهذلكإلىويضاف. بالمائة
.بردىنهرفىويغسلونهاألردنوشرقحورانمنصوفهم

، فيقوموناألغنام) حليب (لبنمنالبدوبواسطةبدائيةبطريقةالزبديصنع:الزبد
حلبإلىالبدوويجلبها. الكثيرةالشوائبمنوتخليصهاالفسادمنلحفظهابصهرها

.16، ص1912لعامبالقدسالبريطانىالقنصلتقرير1059
1060 Daily Consular and Trade Reports (Washington), 6 June 1914.
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النوعويعرف" الحديدىالسمن "بإسممنهاالجيدالنوعيعرف: نوعينعلىوحماةوحمص
النفطصفائحفىويعبئونهاالتجاريشتريهاوهناك". الغريبالسمن "بإسممنهاالردئ
جملةومن). هناكالمقيمينللسوريين (وأمريكاوإستانبولمصرإلىويرسلونهاالقديمة
حلبنصيب، يصلفرنكماليينوثالثةمليونينبينبمايقدرالذىالتجارةهذهحجم

500بنحويقدروسعرهابالمائة20حمصمنهما، ونصيبلكلبالمائة40إلىوحماة

.كلغ256زنةللقنطارفرنك

البدوألناألبقارجلودتشملوالماعز، والاألغنامجلودمنأساسًاتتكونوهى: الجلود
،الباقىالبالد، ويصدرداخلجلدإلىالجلودهذهمنجانبتحويلويتم. يربونهاال

ويكلىويشير. األمريكيةالمتحدةوالوالياتوألمانياالنمساإلىالحمالنجلودوبخاصة
1.6، ونحوحلبسوقإلىالصوفمنأقة1.122.500عامكليحضرونالبدوأنإلى

ويقدر. 1061فرنكماليينخمسةاإلجماليةقيمتهاوزحلةوحماةحمصإلىأقةمليون
أقةبمليونهناكللبيعوحماةوحمصحلبإلىيجلبالذىالغنمزبدكميةنفسهالمؤلف
.1062فرنكألف500ومليونينتساوى

صادرات)، كانت1911 / 1910 (هـ1326عامالتجارةعنتركيةإلحصاءاتووفقًا
:[باآلالفوأرقامه13 – 5بالجدولموضحهوكما]سوريا

فرنكماليين4.7نحوالصوف
فرنك900.000نحووالماعزاألغنامجلود

فرنك70.000نحواألخرىالخامالجلود
فرنكمليوناالزبد

يجلبهاالتىوالزبدالصوفكمياتقيمةتقريبًاتماثلوالزبدالصوفصادراتوقيمة
.البدوجميعًايقدمهاالصادراتأناستنتاجإلى، وتؤدىاألسواقإلىالبدو

1061 Great Britain, Accounts and Papers 1911, vol. 87 "Report on the Conditions and
Prospects of British Trade in Syria," p. 204, (Ed.)

)المحرر. (200، صنفسهالمصدر1062
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1326عاموفى. لتصديرهاالجلودبعضدباغةالمصدرة، تتمالخامالجلودإلىوإضافة

).باآلالفواألرقام2 – 18بالجدولالمبين (وقيمةكمًابلغت

المنطقةحافةعلىتقعالتىاألماكنمنالبدومعالمتجولةالتجارةمننوعوهناك
معليتبادلوهاالصحراءإلىبضائعهمالتجاربعضفيأخذ. وصفدالخليلمثلالزراعية

الذينالبدومعللتجارةالميتالبحرجنوبالطفيلةفىكبيرةمخازنالخليلولتجار. البدو
...1063منهابالقربخيامهميضربون

1063 Karl Baedecker, Palestine und Syrien, 7th ed. (Leipzig: K. Baedecker, 1910), p. 163.
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)14 – 5 (رقمجدول
)باآلالف (الخامالجلودمنسورياصادرات

منخامجلودالخامالصوف
والماعزاألغنام

خامجلود
زبدأخرى

قرشكلغقرشكلغقرشكلغقرشكلغ
التابعةالموانئمن

7365.1522631.09210642212.738إسكندرونةلجمرك

2.13515.6585332.550292025445.873بيروتمن
الموانئمن

5842610549164116182األخرىالسورية

2.92921.2369014.133453077818.793
ماليين4.7نحوأو

فرنك
900نحوأو

فرنكألف
70نحوأو

فرنكألف
مليونانحوأو

فرنك

)15 – 5 (رقمجدول
)باآلالف (المدبوغةالجلودمنسورياصادرات

قرشكلغ
لجمركالتابعةالموانئمن

1592.486إسكنرونة

1041.465بيروتمن
684األخرىالسوريةالموانئمن

2694.636
فرنك900.000نحوأو
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التاسعالقرنينفىدمشقغوطةفىاألراضىملكيةفىالتغيرات - 19
والعشرينعشر

1064

أوإقطاعًاكلهاالغوطةيجعلواأنفىكاناألغلبفىالطغاةغرامأناألمرومالك
أكثرعلى، فاستولىالعثمانيينعمال، منكيوانفعلأكثرها، كمايملكواأويملكوها
أوبالشراءيملكونماواستخالصالفالحينأمالكبغصبوالمزةالربوةبساتين

منمهمًاجزءًايملكواأنالماضىالقرنفىدمشقيهودصيارفةكادوكما. بالمعارسة
الفالحينكبارمنيتقاضونهكانواالذىالفاحشالربامنلهمتكاثربماالغوطة

منالفالحينوأنقذأفندىأسعداألستاذالتركمنالمحاماةرجالأحدأقامفقد. وصغارهم
تضييقمنتخلصًااألرضمنملكوامايبيعواأنإلىاليهودضطراالصيارفة، ف

.األمالكأربابمنجيرانهم

وأصحاباألغنياءأيدىإلىاألهلينمنمالكيهامنالغوطةأمالكبعضبهنتقلتاومما
أناألفنديةإلىالفالحينملكمناألمالكخروجسببإن1065صديقبهحدثنىماالنفوذ

علىأى" الضيعةحجر "علىيلقىكانغيرهاأومظلمةأودينمنيقعكانماكل
بيعهاإلىأهلهاضطراحتىالقريةعلىالديونهذهكلها، فتجمعتالضيعةحساب

رتضواامنومنهمالقرىفىتشردوامنالفالحينومن. واحدةصفقةاألثمانبأرخص
أنالماضىالقرنفىدوماقريةوأوشكت. الجدداألمالكأربابعندفالحينيكونوابأن

لهمويبقىنصفهاعنغريمهمإلىيتنازلواأنأهلهاأرادلقد، حتىالديونتستغرقها
.اآلخرالنصف

،األصليينمالكيهاأيدىمنالغوطةأرضبعضلخرج" الضيعةحجر "قاعدةتلغلمولو
إالأهلهاأيدىمنواألفتريسوالمحمديةوالحديثةوباالزيدينقرىنزعأننحسبوما
علىتراكمتالدولةضرائبأنالمضر، أوالقانونأوالمصطلحذاكبسببكان

.128–126)، ص1952، [.ن. د]: دمشق (دمشقغوطة، علىكردمحمد: عننقال1064ً
باشاإبراهيمحكم، أدركالمرجأهلمنمعمرشيخعنوروايتهالمزارعينمناألرض، شيخحكمتالسيدهو1065

)المحرر). (1840–1831 (الشامفىالمصرى



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة586

يبتاعواأنإاليرضونالاألعيانبعضبالمزاد، وكانبيعهاإلىفإضطرتهمالفالحين
...واحدةصفقةكلهاالقرية

وغداغالتهمناالقتصادطرقوعرفالشئبعضالغوطةفىالفالححالحسنتولما
منبيعهإلىالزراعةصاحبضطرامايبتاعأنمكنتهفىقيمة، أصبحللحاصالت

ويؤثروناألرضملكمنيهربونأجدادهمكانالذينالفالحينبعضأن، وسمعتملكه
شركاتيؤلفوناآلنوعملة، عادوافالحينبصفةاألغنياءأمالكفىبسالميعيشواأن

يبيعها، ويتقاسمونهاأنحفيدهأوإبنهأوالغنىصاحبهاأحبأرضكلويبتاعونمنهم
الفالحونأنشأالمباعة، وبذلكالقطعمنجاورهماأرضهإلىواحدكل، فيضمبينهم

...الماضيةالقرونمنذسواهمدونيتملكوهأنحقهمكانمايتملكون

سوريافىاألرضحيازة - 20
1066

األرضاستثمارطرائق

بالواسطةأورأسًاالفالحةفىيعملونالشامسكانمنالمائةفىستينمنأكثرإنقلناإذا
يقربعددهمكانوإنوالمتوسطةالكبيرةالمدنسكانألنقولنافىمغاليننكونفال
ويتصرف. الفالحةغيرلهعملالمنهمفكثيرالشامفىالسكانمجموعنصفمن

والثروةالوجاهةأربابأنهذاعادلة، ومعنىغيرنسبةعلىباألرضاليومالشاميون
فىيعملالفالح، بينماالمناطقمنكثيرفىجدًاواسعةبمساحاتيتصرفونقلتهمعلى

منهاقرية124مثًالحماةأطرافففى. نصيبتملكهافىلهيكونأندوناألرض
وهووالباقى، األصابععددتتجاوزالعيالمنالوجاهةألربابالمائةفىثمانون

وفى. الشعبمنالمتوسطةالطبقةورجالالفالحونبهيتصرفالمائةفىعشرون
المائةفىوعشرونغيرهمدونللوجهاءالمائةفىثمانونمنهاقرية176حمصأطراف
فلبثتالمتغلبينأيدىإليهاتمتدلمقرىبضعإالوالفالحينالوجهاءهؤالءبينمشاع

فىوغيرهاالنعمانمعرةكقرىالشاممناطقمنكثيرعنقلوهكذا. وحدهمللفالحين

.216–214، ص3)، ج1928–1925، [.ن. د]: دمشق (ج6، الشام، خططعلىكردمحمد: عننقال1066ً
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بينموزعةاألرضمنالمائةفى95ترىحيثحورانفىكذلكالحالةوليست. حلب
والبلقاءوعجلونحورانجبلفىوكذافالحةأربابعادلة، وكلهمنسبةعلىسكانه

ويملكإالالكبيرةدمشقبيوتمنبيتمن، وماالبالنوإقليمالتيمووادىوالكرك
بيدوالربعالزراعمتوسطىبيدفيهااألرضنصفبل1067الغوطةفىواسعةمساحات

.بدمشقالوجاهةأربابيخصاألخيروالربعصغارهم

والتىالمالبيتاليومتخصالتىالواسعةاألمالكعنكلمةأذكرأنالمقامهذافىويفيد
أقدرمنالعثمانىالحميدعبدالسلطانكان: فأقولالشامحكومةسمابشؤونهاأدير

وسلميةحمصشرقىلشخصهتملكالثروة، فقدوجمعاألرضينتملكعلىالسالطين
منمقربةإلىوتمتدوالشومريةالبلعاسجبلعلىتشتملاألرضمنهكتارمليوننحو

وتملك. هكتارألفمائةنحوتستثمرومزرعةقريةوعشرينمائةنحوفيهاتدمر، وعمر
منبجحوالىعامرةومزرعةقرية567اليومفيهاهكتار500.000نحوحلبأنحاءفى

معظمويشملمسكنةإلىالساجورمصبمنالفراتمنالغربىالشاطئوعلىوالباب
سبعأيضًاقتنىاو. قويقنهرمصبعندحلبجنوبىواسعةومساحاتالحاصجبل
وكان. منهابالقربقرىوبضعبيسانقتنىاكماالمسميةقريةمنهاحورانفىقرى
الجنديةمنالمستأجرينالزراعويعفىالواسعةالخاصةالمملكةهذهفىاألمنيوطد

أنبعداألنحاءتلكعمرتحتىربابالالمالويسلفهمالوجاهةأربابتعدىمنويحميهم
الحكمطرزفىالشهيراإلنقالبحصلولما. فسادًافيهايعيثونللعربانمنازلكانت

بيتإلىالمعموراتهذهعنالتنازلإلىإليهالمشارالسلطانإضطر1908سنةالعثمانى
المالبيتالجديد، وهوالمالكلدىمستأجرينفالحوهاوأصبحلهملكًا، فأصبحتالمال

بعضفىالمستغالتمنالمائةفىعشرينالحكومةإلىالفالحونويدفع. الحكومةأو
كانواناووهم). معًاأرضوأجرةعشر (أخرىأماكنفىالمائةفى22.50واألماكن

والحكومةلهامالكينكانوالوكمايتوارثونهافهمرسميًااألرضيملكونالمستأجرين
علىالتمادىأوفتنٍةإحداثمنمنكرًاعمًالأتىإذاإالقريتهمنفالحًاتخرجال

وكانتربابالأمواًالالفالحينهؤالءتسلفالحكومةكانتولما. بالناساإلضرار
فىالفالححالةالوجهاء، رجحتقرىفىمنهاأقلنسبةاألرضغالتمنتستوفى

.الفصلهذامن19ثالثاُ، النصالقصم: إنظر1067
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.قراهمفىالمتغلبونيستعبدهالذىالمسكينالفالححالةعلىوجهكلمنالدولةأمالك
الفالحينمناألمالكهذهتبيعأنسنتيننحومنذالحكومةعلىقترحتافقدهذاومع

يضمنأنسنة، وعلىعشرةخمسخاللأقساطًاالثمنيدفعواأنعلىسواهمدوننفسهم
استطعتفإذامبدئيًاالبيعالحكومةأقرتوقد. األرضينلهذهأيديهمالمتغلبةمدعدم

العمرانيةالمسائلأفيدمنالمسألةهذهأعدألنىسعيدًانفسىحسبتبنجاحفيهالسير
األرضغالتفىيزيدأنيستطيعالأنهاألياملناأثبتتفقد. الشاملبالدواالقتصادية

.صغيرةأومتوسطةمساحاتفيهايملكونالذينسوى

الغوطةاستثنيناإذا: فنقولالشامفىاليومالمتبعةاألرضاستثمارطرقإلىولنرجع
أرباببعضيستغل، حيثالمزارعمنالمدنحوالىوماتسقىأرضينوبعضوالمرج
أوسنويةمقطوعةأجورًابهاالمشتغلينالفالحينإلىويدفعونمباشرةأرضهمالزراعة

مختلفةبشرائطالمزارعةطريقعلىتستغلالشامأنحاءسائرفىاألرضشهرية، فإن
وتبقىالعشرمنهفيدفعالمحصولربعاألرضصاحبيأخذوحماةحمصففى). بالقسم(

صاحب، ولكنواألعمالالنفقاتبجميعالفالحيلزمالحالهذهوفى. للفالحأرباعالثالثة
أصحابويأخذ. البيدرمنيستوفيهاأنعلىالغالبفىبرباالبذاريقرضهقداألرض
األرضوضريبةالعشرمنهويدفعونحورانقرىبعضفىالمحاصيلربعاألرض
إيجارهىحورانفىالشائعةالطريقةلكن. واألتعابالنفقاتلقاءللفالحالباقىويكون

الحنطة،منمدًا60 – 50بنحو1068)الربعة (تؤجركأنالحبمنمعلومبمقداراألرض
أربعةالمدأغلالبذار، فإذامنمدًا60 – 50تستوعبأرضالربعةفىيزرعكانولما

لربعمعادلةاألرضصاحباستوفاهاالتىاألجرةتكونأمثالهخمسةأوأمثاله
.خمسهأوالمحصول

يستوفيهالذىالمقدارضيقة، يزدادوأرضهاكثارسكانهامنطقةفىالقريةكانتوكلما
األرضصاحبيأخذمثًالالبقاعففى. بالعكس، والعكسالمحصولمناألرضصاحب
تروىاألرضحيثالحولةوفى. الحكومةإلىمنهالعشرويؤدىالمحصولنصف
فىأما. عليهالمحصولعشرويكونالمحصولثلثاألرضصاحبحصةتكون

)المحرر. (القيراطأوالفدانألخرى، مثلمنطقةمنتختلفاألرضلقياسوحدة: الربعة1068
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هذاعشرسوىالحكومةإلىيدفعاللكنهالثلثاألرضصاحبفحصةوالمرجالغوطة
.ثلثيهعنالعشريدفعأنالفالح، وعلىالثلث

أما. الفالحعلىواألتعابالنفقاتجميعفيهاوتعوداألرضاستثمارطرائقبعضهذه
فىيشتغلالذىفالفالحمنهاالستثمارمالرأسيكونأناألرضصاحبأحبإذا

هكتاراتثمانيةنحوزرع (البقرمنفدانبأعمالمطالبوهو) مرابعًا (يسمىأرضه
منالعشررفعبعدخمسهأوالمحصولربعويأخذ). القادمةللسنةمثلهاوتجهيزحبوبًا

.الغالبفىالمجموع

1923–1869فلسطينفىألوروبيينمملوكةمزرعة - 21
1069

شوشةأبوومزرعةبيرغايمعائلة - أ
إحدى – شوشةأبوبمزرعةيتصلمافىبيرغايمعائلةبهقامتمانفهمحتى... 

إلىأوًالبإيجازنشيرأنيجب – الماضىالقرنفىفلسطينفىجدًاالحديثةالمزارع
.العائلةتاريخ

بعضتذكرهلما، ووفقًابوسنانمنطقةقرىإحدىفى1851عامبيرغايمبيترميلفلولد
1833عامإنكلتراإلىنتقلاو). رابى (الدينرجالألحدإبنًايهوديًا، بلالمصادر، كان

أوائلوفى. المسيحيةخاللهاعتنقاقديكون، وربماسنواتثمانىمدةعاشحيث
".اليهودبينالمسيحيةلنشرلندنجمعية "برعايةمالطةبطريقالقدسإلىجاءاألربعينات

حمايةتحت، ودخلبروسىمواطنأنه، أعلنبريطانىسفرجوازيحملكانأنهورغم
.كصيدلىالعملمنعيشهيكسب، وكانالقدسفىالبروسيةالقنصلية

Ruth Kark and Tsvi Shiloni, "Hindush hayishuv be – Geser," [The Resettlement of: عننقال1069ً
Geser] in: E. Schiller, ed., Zev Vilnay's Jubilee Volume (Jerusalem: [n. pb.], 1984), pp. 331 –

342.
القنصلأرجعوقد). الحواشىحذفمع (القدسفىللنشرأربيلدارمنخاصبإذنهناالعبرية، وننشرهباللغةالكتاب

:إنظر. وتاجركمصرفىبيرغايمنشاط، إلىاألردنالسلط، شرقفى" أمياللعدة "الكروممزارعانتشارالبريطانى
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Finn to Clarendon, 26 May 1855," (FO

78 / 1121.(
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،القدسفى" وشركائهبيرغايمبنك "فتتاحابالمصرفىالعملمجال، دخل1851عاموفى
،سامأبنائهبمعاونةأوًال، ثماالقتصادية، بنفسهالمشروعاتمنسلسلةبدأذلكوعلى

سلعًايبيع، كانالقدسفىكبيرًاحديثًاتجاريًامحًالفتتحاو. وبيتروكريستوفر، ، وتيموتى
اإلنكليزية،والبيرةبالنبيذوتاجر. الروسىالطرازعلىالبناءمعداتبينهامنكثيرة
الطلبوكان. حديثةألمانيةبآالتومجهزةبالبخارتعملفلسطينفىطاحونةأولوأقام
المشروعوتحول. البالدفىمرةألولينتجالذىالجودةالفائقاألبيضالدقيقعلىكبيرًا
خصصالتىاألراضىبشراءأيضًابيرغايمشتغلاو. مجزيًاربحًايدرمشروعإلى

فىالطلبيةأراضىشترىاحديثة، فمزرعةإلقامةاآلخرللمضاربة، والبعضبعضها
مساحاتشترىاالمدينة، كماجنوبالبحرسورأراضىمندونمآالف، وعشرةالقدس

القديمة،جزرموقعهوالمزرعةإلقامةختارهاالذىوالموقع. والرملةأريحاقربواسعة
،الخليلجبلإلىالساحلىالسهلمنالطريقعلى]لهاومالصقةشوشةأبوقريةفوق
سكرتيروضعه – 1887عامعنتقريرويصف. [غزة – يافا – القدسطريقبجوار

القدسفىكبيرًابيتًايملكثرىرجلبأنه -     بيرغايم – القدسفىاأللمانيةالقنصلية
ألف200نحوإجماًالتساوىبالهواءيدفعوآخربالبخاريدارأخرى، ومطحنًاوعقارات

بمليونبيرغايمبنكألعمالالسنويةالحركةوقدر). إسترلينىجنيه8000حوالى (فرنك
.شوشةأبومزرعةإلىإضافةكلهذلكإن، وقالفرنكالمليونونصف

جزرتلالقدسفىالمقيمةالمصرفيةاأللمانيةاألسرةهذهإشترت، 1869عاموفى
قانونصدورإلىالصفقةهذهأصولوترجع. بهالمحيطةوالمنطقة) األثرىجزرموقع(

أواخرمنذالحكومةبهقامتالذىاألراضى، ومسح1858عامالعثمانىاألراضى
فىتمبمايربطأنيمكنالشراءوتوقيت. األراضىشراءحقاألجانب، ومنحالستينات

معلوماتلديناوليس. القديمةجزرلمدينةاألثرىالموقعتحديدمنالسنةتلكمطلع
الموقعتضمنت، وأنهابيرغايميدعلىتمتقدأنهاحقيقةعدافيماالصفقةعنتفصيلية

تذكرهلماووفقًا. شوشةأبوقرية، أراضىكل، وربمابعضتضمنتاألثرى، كما
بينماالعثمانيةالحكومةمنشراؤهاتمالتىاألرضمساحةالمصادر، بلغتمختلف
القرائنبعضولكنالملكيةنقلبهاتمالتىالكيفيةتتضحوال. 2000ودونم7500
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بعضملتويةكانتربمااإلجراءاتبأنتوحىالتاليةالتطوراتدعمتهاالتىالمعاصرة
مبلغمقابل1872عاماألرضملكيةعلىالحصول، تمشولشيذكرهلماووفقًا. الشئ

بيرغايمحصلوقد). قرشألف46 (القريةسكانعلىتراكمالذىالضرائبمتأخرات
إثارةإلىالشراءوأدى. عندهمستأجرينفالحًا، أصبحوا51منطابوسند153على

،كلوعلى. العامالرأىهتماماموضعوأصبحالقضاءإلىورفعالفالحينمعالمنازعات
.الملكيةسنداتلهموأصدرتبيرغايمعائلةبإسم1882عاماألرضتسجيلتم

للفالحيناآلخرالجزءمنها، وأجرتجزءبزراعةالشركةالمزرعة، قامتإقامةوبمجرد
تولتالذىالجزءفىالحديثةالزراعيةالطرقالشركة، واستخدمتالمحصولربعمقابل

فىوكانتاإلنكليزيةالحصادآالت، استخدمتالسبعيناتفىمبكر، وقت، فمنذزراعته
منكبيرمبنىإقامةوتمت. كبيرًازراعيًامشروعًاتنشئفلسطينفىشركةأولالحقيقة

،للسكنىأماكن، يضمالموقعهذافىالواحد، المترنحوجدرانهعرضيبلغطبقتين
المحاصيلوكانت. عديدةأخرىواسعًا، وتسهيالت، وحظائر، وفناءللتخزينوأخرى

ولكى. القدسفىبيرغايمبمطاحنللتصدير، وللطحنوالشعيرالقمحتزرعالتىاألساسية
.اليهوديةالشريعةفىالواردبالعشرإرتبطتاليهود، عمالئهاإلىمبيعاتهاالشركةتسهل
أشجارزراعةتمتأنهإلىوكتشنركوندركتبهامعاصرةبتقاريرأرفقتخريطةوتشير
.القزدودتربيةبغرضذلككانوربماالمزرعةمبانىغربأيضًاالتوت

كانتأنها1882عامفىعدةمصادر، ذكرتأرباحمنالمزرعةحققتهماورغم
ذلكأوائلفىالملكيةسنداتعلىبالحصولمرتبطًاكانذلك، ولعلللبيعمعروضة

قاموقد. كبيرًاربحًابيعهالحققالمزرعةفىإنجازهتممااإلعتبارفىوضعفإذا. العام
إلقامةمناسبةأراٍضعنبحثًاعندئذفلسطينيزوركانالذى، ليفونتيندافيدزلمان

وطقسها"، ولكنبإنتاجها "شوشة، وأعجبأبوموشافا)، بزيارة (جديدةمستعمرة
.لهاثمنًاطلبتالتىإسترلينىجنيهألفالعشرينمبلغتدبيرتستطيعتكنلممجموعته

فرند "إسمتحملتبشيريةإرساليةمعأخرىمفاوضات، دارت1883أو1882عاموفى
بـعندئذالسعرحددبريليذكرلماووفقًا. القدسفىاإلنجيليةاإلرساليةفى" الندر

الذيناليهودمنمائتيننحواألرضفىيوطنأنالمتوقعالمشترىووعد. جنيه11.200
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قياموراءكانالصفقةبهذهاليهوديةالمنظماتبعضهتماماولعل. المسيحيةإلىتحولوا
إلىالمشتراةاألرضنقلتعتزمأنهامنهايفهمغامضةوعودبتقديماإلنجيليةاإلرسالية

1882أكتوبر / األولتشرين23فىمؤرخخطابفىإليهأشيرماوهذا. اليهودأيدى

:فيه، قالالقدسفى" هاعارتزبيتشوف "اليهوديةالشركة، رئيسفرامكنليوبإليهكتبه
،األرضمندونمألف25الموقعفى، عمالئىأحدعليهاحصلشفويةلمعلومةووفقًا"
40وحمارًا، 24و، والبغالوالجمالالثيرانمن100وماشية، وحظيرةمبنى25و

".ماءعيون7و، حصاد، ومحراثان، وآلتادراس، وآلتاالغنممنرأسًا20وحصانًا، 

ريبوال. الصفقةإبرامإمكانيةفىويشكك" اإلرساليةشبكة "منإليهالمرسليحذروهو
.منهااألرباحيجنىاستمرالذىبيرغايمبيدعندئذبقيتالمزرعةأن

وفالحيها،شوشةأبوأراضىمالكبينالعنيفةالمنازعات، خالل1885عامشتاءوفى
تمقدالقتلأنيشاعإنه "الصحفإحدىوذكرت. عربتهسائقمعبيرغايمإبنبيترقتل

الفالحينوإنتزعشوشةأبومزرعةبيرغايمشترىامنذاآلنحتىزمنمضىللثأر، فقد
".أرضهممن

القنصليةسكرتيركتبهلتقرير، ووفقًاللبيعأخرىمرةالمزرعة، عرضت1887عاموفى
.إسترلينىجنيه14.000لهاثمنًاالمطلوبوالمبلغدونم7500مساحتهاكانتاأللمانية

أنويبدو. والفالحينبيرغايمشركةبينالنزاعالصفقة، واستمرتتملمأخرىومرة
إلىهؤالء، فسعىاألجانبالمسيحيينمنلينالالوضعمناالستفادةحاوليافاقائمقام
الفالحين "أن1891عاميافافىاأللمانيةالقنصليةرجالأحديذكر، إذوظيفتهمنطرده
ولجأ" حقوقهمعنالتنازلعدمعلىحرضالقائمقامتهدأ، ولكناألموريتركونكادوا

ملكيةقانونيةالمحكمة، وأعلنتدعواهمرفضتولكنيافامحكمةإلىالفالحون
.بيرغايم

حظرواقدالعثمانيونكانولما. ماليةصعوباتيعانىبيرغايمبنككانالوقتذلكوفى
بعضببيعالبنكإنقاذفىأملهناكيكنقصير، فلمبوقتذلكقبللليهوداألراضىبيع
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، وعيناإلفالسإلىالبنكالظروف، قادت1890نهايةالعائلة، وفىتملكهاالتىاألراضى
.رسميًاحارسًايافامنمرادسرابيون

عائلةمعبالتعاونمرادسرابيونبواسطةتدارشوشةأبومزرعةومنذئذ، أصبحت
العثمانيةالسلطاتأنعلىالتسعيناتمنتصفمناألدلةبعضوهناك. القدسفىبيرغايم
ألهالىتعطىأنيجباألرض "أنمرةذاتيافاحاكم، وأعلنالفالحينتأييدفىاستمرت

أوبصورةهادئةظلتاألمورأنغير". بيرغايمللسيدوليسشوشةأبوالقرية، وشيوخ
.1908حتىالمزرعةفىبأخرى

الفتاةتركياثورةأثر - ب
يتعلقمافىاأللمانيةالقنصليةعنصدرتالتىالعديدةالمراسالت1908عاماستؤنفت
فىالفتاةتركياثورةنتيجةجاءصدفة، ولكنهاستئنافهايأتشوشة، ولمأبوبأراضى

أبوفالحوالجديدة، ظنالظروفظلوفى. جديددستوروإصدار1908يوليو / تموز
محكمةأمامأوًالالدعوىتحريكوبدأوامصالحهملرعايةحانتقدالفرصةأنشوشة
القانونية،غيرالوسائلإلىلجأواالمحاوالتتلكفشلت، وعندمااالستئنافمحكمةثميافا
المزرعة، واستولوامديرإلىالمحصولربعتسليمأواإليجارعقودتوقيععنمتنعوااف

جورجوقدم. أراضيهمزراعةمنالمزرعةمالكومنعوابالقوةالزراعيةاألرضعلى
مديروإلىالمدينةحاكمإلىإلتماساتيافا، عدةفىاأللمانيةالقنصليةمراد، سكرتير

المالكعندفاعًااإلجراءاتتخاذا، والموقعإلى) الضبطية (الشرطةإلرسالالرملة
المسؤولينمراد، ولكنسرابيونأخيهإشرافتحتيعملونالذينوالعمالالشرعيين

.اإللتماساتلهذهاالستجابةفىالمماطلةتعمدوا

تعليماتعلىيافا، بناًءفىاإلدارىالمجلس، قرر1909ديسمبر / األولكانون20وفى
شوشةأبوفىالشرعيينالمالكحقوقلحمايةاإلجراءاتإتخاذ، القدسمتصرفمن

.القانونمخالفةبتجنبكتابةبالتعهدالقريةمخاتيرالمجلس، وطالبالفالحينوتأديب
موضوعاألرضفالحةفىاالستمرارفىنيتهمعنوأعلنواذلكهؤالءرفضوعندما
قوةرأسعلىمفوضوأرسلالعامةالنيابةيدعلىالقانونيةاإلجراءاتتخذتا، النزاع
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مواجهةفىالكثيرعمليستطيعوالم، ولكنهمالمجلسقراراتلتنفيذالشرطةمن
.الفالحينمعارضة

مبدأ، أو، مسألةالقدسفىاأللمانىالقنصلإلىبالنسبةشوشةأبوقضيةأصبحتوعندئذ
لبضعة. إستانبولفىالسفارةإلىاألمراأللمانية، فرفعالملكيةحقوقبحمايةتتعلقمسألة

،الفالحينجانبمنالعنفحاالتبعض، معحلدونالنزاعاستمرأخرىشهور
الطابوموظفىيافا، وإرسالفىاأللمانيةالقنصليةرجالجانبمنمتكررةوشكاوى

أنمرادسرابيون، كتب1910أبريل / نيسانفىوأخيرًا، . القريةإلىالضبطيةوقوات
الطابورجالمنجديدةمجموعةالفالحونوتلقىحلإلىفيهالوصولتمقدالنزاع

اإليجار، كماترتيبات، رفضوانفسهالوقتوفى. العنفإلىيعودواأندونوالضبطية
الكانثمومن. األرضلصاحبالمحصولربعبإعطاءالعقودفىيتعهدواأنرفضوا

العاممنأكتوبر / األولتشرينوفى. األجورنظامإلىبالمزرعةالعملتحولمنبد
 –بيرغايملعائلةقانونيًاوممثًالعامًاحارسًاعتبارهاب – مرادسرابيونباعنفسه

.شوشةأبومزرعةمنجانبًاالفالحين

بيرغايمألراضىاليهودشراء - جـ
منعددإنتباهشوشةأبوفالحىإلىالمزرعةمنبيعهيتملمالذىالجزءوجذب

قررالذى" العظمىلبريطانياالمشتركالصهيونىالمجلس "فيهابماالصهيونيةالمنظمات
.فلسطينفىمستعمرةعليهاتقامأرضماليًا، لشراءعتمادًاايخصصأن1911عامفى

الصهيونيةالمنظمةإسمعلى" المكابيةاألراضىشركة "إسمالمؤسسةعلىوأطلق
القدامى"، وهىالمكابيينجماعة "بإسمتعرفكانتوالتىعندئذبريطانيافىالمركزية

فلسطينمكتبولعل. أعضائهابينمنالجددالمستوطنونيأتىأنالمتوقعمنكانالتى
فيهكانالذىنفسهالوقتفىجزر، أراضىلشراءالحركةهذهبإسميتفاوضكان

أراضىتنميةشركة" (هاييشوفهاخشارات "عننيابةعينهالشئيفعلهانكنيهوشع
).فلسطين
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أمرت، لقدتعلمكما: "... هانكنإلىرابينآرثر، كتب1912يناير / الثانىكاونوفى
تعطيلعلىتؤثرأنيمكنالالصفقةأنمنيشكوكلشوشة، وعلىأبوبشراءعنتابى

قدإنكيفيدبمامرادإلىتكتبأنأرجوكشكواهضوءوعلى. مرادسرابيونعلىردك
".المفاوضاتمنتنسحبلذلكللمزرعة، وإنكمشتٍرإيجادفىفشلت

 /الثانىكانوننهايةوفى. مرادإلىبالفعلكتبقدبأنههانكنعليه، ردأيامثالثةوبعد
القنصليةإلىمرادسرابيونكتبفبراير / شباطبدايةالصفقة، وعند، تمت1913يناير

شوشةأبومزرعةاليهودىاالستعمارجمعيةإشترت، أسبوعينمنذ: "يافافىاأللمانية
فالحوشترىاوقد. مرادسرابيون، ويديرهابيرغايمعائلةقبلمنملكهاتكانتالتى
معطرفًاكانوا، بعدمادونم10000وقدرهاالمساحةإجمالىمندونم3600شوشةأبو

".دعواهمعنالفالحونتنازلذلكطويلة، ومقابلقضائيةمنازعاتفىالمالك

أنتفيداليهوديةالصحافةفىمعلومات، وردت1914عاممناألولالنصفوخالل
بيتًايقدمأنعرضاليهودية، قداالستعمارلجمعيةالرسمىالراعىروتشيلد، دىالبارون
تهمةمنبرئقدكانالذىبيلسمندلالروسىاليهودىالمهاجرإلىجزرفىوأرضًا
بسببربماالكريمالعرضرفضبيلسولكن. اليهودىالعالمفىعاصفةأثارتدموية
.جزرفىاألجانبالمستوطنينتنتظرالتىالمعيشةأحوالوسوءاألمنتوافرعدم

.ذلكعنبديًاليجدلممؤقتًا، عندمااألرضالعربالفالحينيؤجرأنروتشيلدضطراو
من، جزءًابينتوتشنورمانالمكابية، األراضىشركةرئيسإشترىسنواتثمانىوبعد
إسمالموقععلىوأطلقاليهودأيدىإلىمتزايدبشكلمنذئذتنتقلوأخذت. األراضىهذه
".جزر"

يهوديةإنكليزيةمستوطنةألولالتخطيط - د
إلقامةخطةصفحة، تضع12فىتقع1924عامنشرةالمكابيةاألراضىشركةطبعت

للحفائروعرضجزرعنتاريخيةبنبذةوبدأت. جزرفىيهوديةإنكليزيةمستوطنة
أولإلقامةاختيرقدالموقعأنالنشرةأعلنت، ثمالموقعفىقبلمنتمتاألثرية

علىأعلىمنيطل، فهوالموقعمزاياعددت، ثمفلسطينفىيهوديةإنكليزيةمستوطنة
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للسككاللديافا، ووصلة – القدسوطريقالرملةعنكثيرًايبعدوالبهالمحيطةالمنطقة
الحديديةالسككمحطةمنقريبةوهى. وحيفاومصرسورياإلىتتفرعالتىالحديدية
وتربتهااللطيفالصحىبجوهاتمتازوهى. لمنتجاتهامنفذًاتكونسوفالتىبالتعنة

حملةعلىبشرائهاقامتالتىاألراضىتوزعأنعلىالعزمالشركةوعقدت. الممتازة
األولىالتجاربأثبتتوقد. المزرعةفىواإلقامةللعمليأتونسوفالذينأسهمها
كاللوز، والبرتقالوالفواكهالخضر، والتبغ، ولزراعةألبانمزرعةإلقامةالموقعمالءمة
ذاتاألعمالالمستوطنونيمارسأنذلكوراءمنالفكرةوكانت. والعنبوالخوخ
.العاليةالربحية

هربرتالسيرالسامىالمندوببينهمالمهمة، منالشخصياتمنالعديدشتراكاو
محصول، بمناسبة، "أول1923مايو / أيارفىالجديدةالمستوطنةفتتاحافى، صامويل

وثبتت. المأجوراليهودىبالعمليزرععندئذيزالالالمزرعةمنجانبوكان". علف
،بالتبغتجريبيةحقولزراعةوتمت. جنيه2000قيمتهبلغتالذىالمحصولبيعسهولة

األعمالاألولىالسنةخاللتمتكما. جنيهألفإلىقيمتهتصلجيدًامحصوًالغلت
مزرعةبئرمنأنابيبخطالمزرعة، ومدإلىيصلخاصطريقإلقامةالتمهيدية
الكيلومتر،ونصفكيلومترطولعلىالزينةأشجارالتسميد، وزراعة، وأعمالبيرغايم

حدودوعلىمجموعاتفىالنموسريعةاألشجارمنوغيرهااألوكالبتوسأشجاروكذلك
.المزرعة

هماألسهمحملةمنالقليلاألصلية، ألنالخطةتغييرضرورةتبينالسنةنهايةوفى
ذوىللعمال "األرضتأجيروسط، تقرروكحل. فقطالمستوطنةفىاإلقامةقررواالذين

لحملة – نفسهالوقتفى – السكنبمواقعاإلحتفاظمع". المهاجرينبينمنالخبرة
لتوطينأخرىخطةقترحتا، والموقعفىاإلقامةفىبعدفيمايرغبونقدالذيناألسهم

والذينفلسطينفىاألولىالعالميةالحربفىشتركوااالذيناليهودالقدامىالمحاربين
طرحآخرقتراحًااأنغيرالمستوطنة، بهذهكمهاجرينالبالدفىالبقاءفىيرغبون

ريهرفرتفىالموجودالنوعمنالمهاجرينالعمالمناليمنيينلليهودمستعمرةإلقامة
المستعمراتإحدىمنخبرةذامديراالشركةوعينت. المجاورةالمستعمراتمنوغيرها
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المحليينالخبراءمنمجلسوأقيم. المستقبلفىالجددللمستوطنينوالعونالمشورةلتقديم
استئجارواستخدامها، وتماألراضىبتخصيصالخاصةالمسائلفىالرأىإلبداء

أنإعتقادهناكوكان. العامةبالمبانىالخاصةاألراضىلتحديدوالمساحينالمهندسين
".أصليةمكابيةمستوطنة "قواعدوترسىجزرفىلإلقامةتأتىقدعائلةمائةنحو

جزركيبوتزإقامة- هـ
كيبوتزوقام. جزرفىيهوديةمستوطنةإلقامةالقدامىالمكابيينجماعةخطةتتحققلم

.جزركيبوتز1945عام، واستوطنهااألرضبزراعةمجاور

1918 – 1878تيكفابتاح: مبكرةيهوديةمستوطنة - 22
1070

منالعربالمرابينأحدمناليركونضفافعلىتيكفالبتاحاألولىىضااألرإشتريت
الذينالمواطنينمناألراضىهذهعلىحصلقدهذاالكسارالكسار، وكانيسمىيافا

الرىعلىتعتمدالتىالمحاصيلمنمزرعةفيهاأقاموقد. ديونهمسدادعنعجزوا
منيتخلصأنمرضية، فقررتكنلمالنتائجأنتبينأنلبثالسكر، وماقصبوكذلك

مياههاتستمدكانتالتىوالبئرالكسارضيعةمنتبقىمامشاهدةاآلنويمكن. األرض
.المعمدانيةالقريةقربتيكفابتاحمنالشرقىالشمالفىوالسور، اليركونمن

"أشوروادى "فىعملهيمكنشيئًاأنيثبتواأنتيكفالبتاحالجددالمستوطنينعلىوكان
كبيرًاجهدًايتطلبكانذلكولكن. مرةألولالموقعإلىوصلواعندماوجدوهالذى

التىالمختلفةللمشاكلحلولعنالبحثمحاولتهموفى. كثيرًاونضاًالوتضحيات
الزراعة،طرقمجاالتفىوتقانيةزراعيةهندسيةبتكاراتاأدخلواالموقعفىصادفتهم
المنتجاتوتجهيزجديدة، والحصادمحاصيلوإدخالالموجودةالمحاصيلوتحسين

.المياهوضخاآلبار، حفركلهذلكالزراعية؛ وفوق

Shmuel Avitsur, "Trumata shel Petah Tikva… [ The Contribution of Early Peter: عننقال1070ً
Tikva to the Agricultrual and Industrial Develoment of Eretz Yisrael, 1878 – 1917],

Cathedra, no. 10 (January 1970), pp. 129 – 141.
).العبريةباللغةوالدراسةمحذوفةالحواشى (الناشرمنخاصبإذنهناننشرها
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 –األولىعامًااألربعينخالل – تيكفالبتاحكانالمجاالتأىفىبعد، فيمانبينوسوف
التطوراتوهذه. نجاحًاتصيبأندونفيهاختبرتاالمشروعاتالريادة، وأىفضل
الزراعةفىتيكفابتاحإتبعتهاالتىالخطواتتأثيرمدىنحددحتىونحللهانصفهاسوف

بصفةالبالدفىالزراعيةوالصناعاتالزراعةتطورعلىالزراعيةالمنتجاتوتجهيز
الزراعةتطورفىتيكفابتاحمساهمةطبيعةكانتكيفختصارابنبينوسوف. عامة

التىواإلنجازاتاإلبتكاراتأننتذكرأنويجب. ككلالبالدفى) الزراعيةوالصناعات(
وبخاصةالنواحىبعضفىأيضًافلسطينخارجمغزاهالهاتيكفا، كانبتاحفىتمت

تيكفابتاحعتباراالصددبهذا، ويمكناإلنتاج، وتنظيمواآلالتالجديدةاألدواتاستخدام
.المحلىالمستوىعلىرائدةهىمابقدرالعالمىالمستوىعلىرائدة

الزراعةوبداياتالتجارب - أ
تيكفا،بتاحفىاألوائلالمستوطنونأجراهاالتىالمتنوعةالزراعيةالتجارببينمن

نجاحهعدمأثبتأوالتجريبيةالمرحلةالبعضيتجاوزروتشيلد، لمإدارةأجرتهماوحتى
تيكفابتاحأراضىاستخدمت، فقدكلوعلى. القائمةالظروفظلفىقتصاديتهاعدمأو

يضربلكىسنواتبضعبعضهااستغرقالتىالمحاصيلمنللكثيرتجاربكحقل
،الكتانمثلالحقليةالمحاصيلزراعةمحاولةنالحظأنويجب. األرضفىبجذوره
، وأدخلتفوالصضربفىبارزة، ليستخدمبرؤوسالشوكىالنباتمن، ونوعوالقنب
حققتالمحاصيلهذه. سوريامنالغرضلهذااستدعىخبيربإشرافالتنباكزراعة
زراعةفىروادًاأيضًاتيكفابتاحفالحووكان.طويًالتستمرلمكبيرًا، ولكنهانجاحًا

منهأرسلتالذىالسكرى، الشمندرلزراعةالناجحةالتجارببعضالشمندر، وأجروا
الشاى، والورود،زراعةتناولتاألخرىوالتجارب. التقديرلقىحيثباريسإلىعينات
.األفيونوحتى

"ياعالى "إلىينتمىالذى – نافتسكىنوححاولالقرنهذامناألولىالسنواتوفى
عندئذكانالذى، كاتزينلسونبرلبمساعدة) – اليهوديةالهجرةمنالثانيةالموجة (الثانية
القمحلزراعةالصينيةالطريقةباستخدامأفضلغلةعلىتيكفا، الحصولبتاحفىعامًال

األردنوادىفىدجانيافىتجاربهبإجراءنافتسكىقامبعدوفيما. الحدائقمهادفى



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة599

محالجوجودلعدمتوقف، ولكنهاليركونضفافعلىالقطنفيهيزرعكان، حيثوغيره
أشجارزراعةمنالهدفوكان. األخرىواالجتماعيةاالقتصاديةاألسبابلبعضآلية

فىزهورهابالمستوطنة، وتستخدميحيطحاجزًااألشجارتكون: غرضينيخدمالسنط
فىكبيرًادورًالعبتالتىاألوكالبتوسأشجاربالطبعهناكوكانت. العطورصناعة
جميعفىمماثلةلمشاريعنموذجًا، وقدمتاليركونمنالمتفرعةالمستنقعاتمحاربة

العلفمحاصيلزراعةفىتحققالذىالكبيرالنجاحنالحظأنيجبكما. البالدأنحاء
الرائعاإلنجاز، وبخاصةقبلمنفلسطينفىوجودلهايكنالرى، ولمعلىتعتمدالتى
التىالحمضياتوأخيرًا، زراعة. ميرفىالبرسيمزراعةفىلبكيسأرييهحققتهالذى
حمضياتبستانأولأنللسخريةالمثيرومن. تيكفابتاحلرخاءاألهميةبالغةكانت
وفسدنجاحهعدمالتحديد، ثبتوجهعلىالخمانمزرعةفىالمستوطنة، فىيزرع
،الحمضياتزراعةعلىتيكفابتاحمزارعويقبلأنقبلأنهمالحظةيجبولكن. تمامًا
ميروفتزمناشىأجراهمعاصرمسحويبين. تحسينهأجلمنالكثيرروتشيلدإدارةبذلت

منتيكفا، أكثربتاحفىالحمضياتبساتينمندونمًا923هناككان1900عامفىأنه
األولىالعالميةالحربوعشية. أمالكهمنروتشيلد، وهودىالبارونلحسابزرعثلثها
الحمضياتزراعةمساحةبلغت، وبذلكدونم6000نحوالحمضياتبساتينمساحةبلغت
المحليونالفالحونيزرعهاالتىالحمضياتبساتينمساحةزدادتا، بينماأضعافسبعة
تيكفابتاحمساهمةنناقشعندماالحمضياتموضوعإلىنعودوسوف. أضعافعشرة

.الرىمكننةفى

البحريةبستان - ب
،اليركونشمالالبحريةبستانكان) دونمًا650 (فلسطينفىاليهوديملكهبستانأكبر

.ويافاتيكفابتاحمنشركاءخمسةملكيتهفىيشتركوكان. مباشرةتيكفابتاحخارج
يمكنالالتىالمبتكرةوالطرقللتجاربموقعًاالبحريةبستانكانمساحتهوبفضل
منمباشرةيروىاآلبار، ولكنهمنمياههيتلقىالوهو. ضيقنطاقعلىتجربتها
بتاحبساتينبينرائدًادورًالعبالناحيةهذهومن. ضفتهعلىبالفعليقعالذىاليركون
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المحاصيللرىالمجرى، مخصصًامير، أعلىفىالرىمضخاتمشروعوكان. تيكفا
.بعدالعملبدأقداليافىبيتزالمضخاتمشروعيكن، ولمالبساتينوليسالحقلية

الزراعةمكننة - جـ
أرضفىاألولىالخطوطبشقرآبيهودا، قام1878ديسمبر / األولكانون21فى

ولما. فلسطينفىجديدةيهوديةمستوطنةبدايةعلىعالمةعتبارهايمكنفيماتيكفابتاح
رتكبوااالكثير، فقدعنهيعرفون، والالمحلىبالمحراثيثقونالالجددالمستوطنونكان
وهذه. رطوبتهاتفقدوجعلتهاالتربةقلبتالتىالثقيلةالمحاريثأحضرواعندماخطأ

الذىالمحلىالمحراثيتطلبهالذىالجهدأضعافثالثةيعادلجهدإلىتحتاجالمحاريث
إلىبالنسبةوبخاصةالغلةسوءوراءالسبباستخدامها، وكاناألثالمشقفىيستخدم

الحصادفىاإلسراععلىأوروبيةحصادةساعدتنفسهالوقتوفى. الصيفيةالمحاصيل
دونذلككلتمومتاعبها، وقدوزنهاثقلرغم، وذلكالسنابلمنالحبوبتسقطأنقبل

.خارجيةمساعدة

ميكفىففى. الجديدةاليهوديةالمستوطنةفىأيضًااألولتيكفابتاحفىحصادأولوكان
يعزورقريةمنالعربللفالحينالحقليةالمحاصيل، تركتذلكقبلأنشئتالتى، إسرائيل

منبدًالاآللةاستخدامالحصادهذافىتموقد. المحصولمننصيبلقاءالمجاورة
والحصانيجرهاآلةالدقة، كانتوجه، وعلىالعربالفالحونيستخدمهالذىالمنجل
بعد، حتىاستخدمتقدالداخلىاإلحتراقآلةتكنولم (بترولىأوبخارىمحركيديرها

فىألمانيةمستعمرةمناستؤجرتالخيلتجرهابآلةأيضًاالدراسأوروبا)، وتمفى
اآلالتهذهأنتضحاولكن. منهاواحدةبشراءقامواأنفسهمالفالحينأنسارونة، حتى

.األحيانمنكثيرفىالتقليدىالجرإلىيعودواأنالفالحونضطراكثيرًا، وتسعفال
حركة، ومصممًابذراعيعملثقيًالمحراثًاروتشيلدإدارةأدخلتقصيربوقتذلكوبعد

الصلبمنكابلبهايحيطالتىالذراعالخيولوتدير. األشجارلزراعةالتربةإلعداد
:الثالثواآلالثسنتيمترًا، 80بعمقيحرثالذىالمحراثنفسهالوقتفىويحرك
فىالميكانيكيةاآلالتاستخدامقبلمامرحلةتمثلوالمحراثالدراسوآلةالحصادة

.المحركاتبقوةتدارتكنلم، ولكناآلالتبعضإليهاأدخلتالتىاليهوديةالمستوطنات
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المحراثأصبحفقد. تجاريةآلةأولبإدخالروتشيلدإدارةقيامالتسعيناتبدايةوشهدت
الحرثأدىوقد. الزراعةفىالحقيقيةالمكننةمنجديدعصربدأثمبالبخار، ومنيدار

أصبحتإذ) للزراعةإلعدادهاعولمبالاألرضعزق (الجرعناالستغناءإلىالعميق
شرارةبمثابةهذاوكان. المهمةبهذهتقوم) بعدفيماوالجرارات (البخاريةالقوةأوالدواب

بزيادةأيضًاتبشربالزراعة، بلالمرتبطالبدنىالجهدبتيسيرفحسبتبشرالأمل
الوقتهذافىالناسبعض؛ بدأالتواضعبالغةتزالالكانتالبداياتهذهولكن. اإلنتاج
إحدى – برزيالىيهوشعوكتب. المستقبلفىاستخداماتهافىيفكرونالمبكر

الوكان (العميقالحرثاستخدامإنيقول – الوقتذلكفىالمعروفةالعامةالشخصيات
التىالمساحة، ألنالعمالعناالستغناءسببقدالمعولمنبدًال!) عندئذمحدودًايزال

عمالخمسةإلىفقطاليوم، تحتاجاليومفىبالمعاوللعزقهاعاملمائةإلىتحتاج
نسىوطبعًا. ضعفًاعشرينبنسبةاإلنتاجزيادةتحققالتىالجديدةالطريقةيستخدمون
.المحراثهذاتحركالتىالبخاريةالقوةأوالخيوليذكرأنبرزيالى

عناصرإدخالتموهنا. نقلهاأوالمياهعلىالحصولميدانفىمهمأثرللمكننةوكان
.تفصيليةمعالجةمنايتطلبماوهو. آخرمكانأىفىبعدقبلمنتستخدملمجديدة

بالرياحتدارالتىالمضخة

وحدهاالحيوانأواإلنسانقوةعشر، كانتالتاسعالقرنمناألخيرةالسنواتحتى
الحبليستخدمكانالشفةمياهإلىوبالنسبة. فلسطينفىاآلبارمنالمياهلسحبتستخدم

.الساقية، أوالشلفأوالشادوفيستخدمكانمعًاوالشربالرىإلىوالدلو؛ وبالنسبة
الضحلةالمياهمنالشربأوالرىمياهمنمعقولةكمياتلرفعنافعةاألدواتهذهوكانت
الفخارية، ثمالجرارمنمجموعةبهاتثبتالحيوانبقوةتعملالتىوالساقية. فحسب

الشنابرمنبإطارومحاطةالخشبمنمصنوعةأوعيةبعدفيمابهاتثبتأصبحت
يحملواحدمترطولهمنهاصفًابالماء، فإنمملوءةاألوعيةهذهتكونوعندما. الحديدية

)البغالتستخدمعادة (الحيوانلقدرةحدًاهذاويضع. كلغ70إلىتصلالماءمنكمية
علىمترًاعشرإثنىأوأمتارعشرةمنأكثرعمقمنيرفعأنيمكنالالماءألن

الحصولالفائدة، ويمكنعديمةالساقيةأصبحتذلكمنأعمقالبئرنتاكفإذا. األكثر
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خصيصًاأعدمنحدرًاتهبطدوابتسحبهارافعةباستخدامالماءمنقليلةكمياتعلىفقط
كانتدابتينأودابةباستخدامالطريقةبهذهرفعهايمكنالتىالماءوكمية. الغرضلهذا
راأمت5بينبماالساعة، مقارنةعنقليًاليقلماأوساعةخاللواحدًامكعبًامترًا

.الساقيةباستخدامترتفع8 – مكعبة

يهود"، وقد "إلىمؤقتًايتنقلواأنتيكفابتاحمستوطنىالمالريا، أجبرت1883عاموفى
مترًا، بينما47أو46عمقمنإالعليهالحصوليمكنالالماءأنوجدواعندمادهشوا

8000البئرتكلفتوقد. فقطمترًا18المجاورةالعربية" اليهودية "قريةبئرعمقكان

تكنلمالداخلىاإلحتراقآلةأننتذكرأنويجب. األيامتلكفىضخمرقم، وهوفرنك
فىفلسطينفىمنهعينةتوجدكانتالذىالبخارىالمحركبعد، وأناستخدمتقد

تشغيلهكلفةرتفاعاعنالغيار، فضًالقطعأوالمالئمالوقوديجدلم1071الدقيقطاحونة
.محليًاإصالحهوصعوبة

يدعلىحلهاتمقدمماثلةمشكلةأنتبين، ولكنمنهميؤوسًا" يهود "فىالوضعوبدا
المضحةمضتسنواتلعدةيستخدمونكانواسارونة، الذينفىاأللمانالداويةجماعة

فتم). حالأىعلىنفسهبالعمقتكنلمالتى (بئرهممنالماءلرفعبالرياحتدارالتى
روتشيلد،منعليهالحصولتمالمالمنيمبلغ" يهود "فىبهاشبيهةمضخةتركيب
الفكرةوكانت. معدنيةريشذاتمستديرةمروحةيحملالحديدمنهائًالبرجًاوكانت
وال. عندئذيتحققلمذلكأيضًا، ولكنللدقيقطاحونةإدارةفىاستخدامهاإلىتتجه

للمياهبمخزونلإلحتفاظالمضخةهذهجانبإلىللمياهخزانبنىكانإذامانعرف
.المضخةلتشغيلالكافيةبالدرجةقويةالرياحتكونالعندمامنهيستفاد

لبثما، ولكنالوقت، بعضالمياهمنبحاجتهم" يهود "مستوطنىالمضخةأمدتوقد
تكنلمولما. تدريجيًاالمستوطنون، فغادرهاتحسنأنتيكفابتاحفىالصحىالوضع
األرضمنرفعت، ثمالعملعنالمضخةأوقفت، فقدالمياهمنالمزيدإلىحاجةهناك
إطارفىوجاءوايهودفىأقامواالذينالجددالمستوطنينعلى، وكانسنواتبضعبعد

.يدويةبرافعةباالستعانةأخرىمرةوالدالءالحباليستخدمواالثانية، أنالموجةمهاجرى
.الفصلهذامن21ثالثاً، النصالقصم: إنظر1071
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بيلو،عضوتشيسمحاييمفيها، ذكرهتستخدمكانتالتىاألياممنللمضخةوصفولدينا
.الهواءفىجناحيهباسطًاضخمطائربهايتصلكانإذ

أورغبتهمأبدواقدليتزيونوريشونتيكفابتاحفىاألوائلالمستوطنينمنكلوكان
نصيبمنكانولكن. بالرياحتدارمضخةباستخداممايومًاالماءيرفعوابأنحلموا
فلسطينفىبالرياحتدارحديثةمضخةاستخدموامنأوليكونواأنالموقتينيهودسكان
.المياهلرفع

ونقلهاالماءضختقانة- هـ
مترًا، فإن24عمقهاكانفقط، ولماالشربمياهتوفرتيكفابتاحفىاألولىالبئركانت

.يدويًاالماءيرفعواأنعليهممجديًا، وكانيكنلمالساقيةاستخدام

كلفىالبساتينيافا، زرعتحولالمنطقةفىالحمضياتزراعةحمىنتشرتاوعندما
هىالساقيةأننتذكرولعلنا. مترًا12وأمتار10بينماعمقعلىالماءفيهتوافرمكان
يوفرهاالتىالماءكمية، كانتكلوعلى. البساتينلرىكافيًاماءتوفرالتىالوحيدةاألداة

التىالمياهفىتستخدمالالسواقىمحدودة، ألنالساقيةإدارةفىجملأوبغلاستخدام
مساحةزيادةدونحالالذى" العمقحد "يسمىمامترًا، وهذا12علىعمقهايزيد

صاحب – نافونهتماوقد. أوروبافىعليهاالمتزايدالطلبرغمالحمضياتزراعة
، أنالقدسبلديةفرنجية، مهندسمنوطلبالمسألةبهذهالقدس – يافاحديدسككمتيازا

إلىوترجمتوقدمهاالخطةالجاذبية، فأعدبقوةاليركونينابيعمنالمياهلنقلخطةيعد
مياهاستغاللمتيازاعلىجانبهمننافونوحصل. برلمانيةكوثيقةونشرتاإلنكليزية
أنتبينقد، ألنهالالزمالمالرأستدبيرمنيتمكنلم – الحظلحسن – ، ولكناليركون
عينروشهافىاليركونينابيعمستوى، فقاسحساباتهفىجسيمًاخطأأخطأفرنجية

إرتفاعهايزيدالتىيافاحولالتاللوجودقدمًا، ومعخمسينمنبدًالمترًابخمسين
.تنفيذهحالةفىالذريعالفشلسيواجهكانالمشروع، فإناليركونينابيععنبالفعل

ووجودالبساتينمساحةصغر، ساعدالحمضياتزراعةروتشيلدإدارةبدأتوعندما
بعدزرعتثم. المياهرفعفىالسواقىاستخدامنسبيًا، علىالمنخفضةالمياهذاتاآلبار
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بسيطبخارىمحركإدخال، وتمبالحمضياتودونمدونممائةقدرهامتصلةمساحةذلك
بالكيروسينتعملمحركاتأولجلبتقصيربوقتذلكوبعد. الوقودمننوعبأىيعمل
الالخشبيةالسواقىولكن. المستوطنينمنوسواهروتشيلدشتراهاا، وقدفلسطينإلى

اإلحتراقبنظامتعملالتىأوالبخاريةالمحركاتحركةتوائمبسرعةتتحركأنتستطيع
صممتحديديةسواقبصناعةيافافىاليهودالحدادونالمشكلة، قامهذهلحول. الداخلى

تركيبمتانة، وتموأكثرحجمًاأصغر، فكانتواإلسبانىوالفرنسىاإليطالىالطرازعلى
فى – يبدوماعلى – تجربتهاتمتأنتيكفا، بعدبتاحفىالنوعهذامنساقيةأول

وكانليتزيونريشونفىالنبيذمعملبنىالذىيابو، يعقوفبواسطةروتشيلدبساتين
المحركاتاستخداموساعد. أيضًاالسواقىهذهكفايةعدمثبتولكن. فيهاميكانيكىأول
يسدالرملكانماسرعان، ولكنقبلذىمنأعمقمستوياتمنالماءرفععلى

تؤدىالسرعةألنقوتهابأقصىالمحركاتإدارةيمكنالأنهذلكإلىأضف. األنابيب
علىاآلليةالمضخاتإدخالفائدة، تممنالمحركاتحققتهماورغم. المياهبعثرةإلى

.البدايةفىفقطمحدودنطاق

تعملالتىاآلليةالمضخاتإدخالمنسنواتأربع، بعد1900عامالوضعهوذلككان
إثنتانستخدمتإبئرًا، 28 – عندئذ – تيكفابتاحفىكانفقد. فلسطينإلىبالكيروسين

عندئذتستغلتكنلمواألخرى. يدويةرافعةإحداهمافقط، علىالشربلمياهمنها
منها23كانتاألخرى26الـاآلباربينومن). يهودفىبالهواءتدارالتىالمضخة(

مساحةوكانت. دونمًا923اإلجماليةمساحتهاتبلغحمضياتبساتينرىفىتستخدم
بواسطةللزراعة، تروىتعدكانتدونمًا70إلىإضافةدونمًا348تبلغروتشيلدبساتين
575الـوالبساتين. الداخلىاإلحتراقذاتمحركاتبخارى، وثالثةومحركواحدةساقية

.واحدة، ومحركينيدويةساقية، ومضخة17عليهابئرًا20بواسطةتروىكانتاألخرى
يكونوالمألنهمالجديدةالمحركاتإدخاليتعجلونالفالحونيكنعامة، لموبصورة

فىتمثلكانتتيكفابتاحفىالحمضياتبساتينأنمالحظةويجب. فائدتهامنواثقين
.فلسطينفىاليهوديملكهاالتىالبساتينمساحةمنبالمائة40الوقتذلك
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يافا، معالجةفىحديثةميكانيكيةورشةأولوصاحب، المهندسشتاينليونوتولى
يطوريبدو، أنما، على1904عامواستطاع. الرىمياهبضخالمتصلةالفنيةالصعوبات

رقيقةشبكةالمصفاةتلكوكانت. المضخاتأنابيبإلىالرمالدخولدونتحولمصفاة
.الرمالبتسربتسمحوالالماءبدخولتسمحاألنبوبعلىتركبالمقوىالنحاسمن
ونتيجة. السواقىمنبدًالاآلليةالمضخاتاستخداممهمةسهلتالبسيطةاألداةوهذه
.تيكفابتاحفىكانأغلبهبعامة، ولكنالبرتقالزراعةفىمكثفنشاط، بذللذلك

بتاحفىبنجاحتجربتهاتمتأنبعدإالالبالدأنحاءجميعفىالمصفاةتوزيعيتمولم
أجهدماسرعانللمياهوالمكثفالسريع، فالضخوجهينذاتأنهاأثبتتتيكفا، ولكنها

علىبالماء؛ وللتغلبأخرىمرةلتمتلئطويلةساعاتإلىتحتاجكانتأنهاحتىاآلبار
.الوفيرةالجوفيةالمياهتصلهاحتىكبيرةأعماقإلىاآلبارحفريجبكانالمشكلةهذه
للماء، يتمالحاملةالطبقةفىبعمقالحفرمنآخر، فبدًالبتكاراإدخالإلىذلكوأدى
.الجوفيةالمياهفىالحفريبدأهناكللماء، ومنالحاملةالطبقةسطححتىالبئرحفر

منتحفرالتىماًء، واألوفرالمتطورة، األعمقاآلبارمنجديدنوعاستخدامبدأوهكذا
اآلبارعنلتمييزها" الجافة "أو" اليهودية "باآلبارتعرففقط، وأصبحتاألعلىجزئها

للطريقةفنىسببأيضًاوهناك. قاعهافىالمياهتشاهدالتىأىالمبتلة"،  "أو" العربية"
تستخدمكانتالتىالكابسةالمضخات، ألنالمياهمستوىفوقماإلىالبئرلحفرالجديدة
أمتار)،9 – 8.5بينماوعمليًا (فقطأمتارعشرةرتفاعاإلىالمياهترفعكانتعندئذ
المياهضخيتمولم. المياهمستوىمنبالقربالبئرقاععندتركيبهامنبدالكانولذلك

ضخالممكنمن، فأصبحالرأسىالمركزىالطردمضخاتاستخدامبعدإالاألعماقمن
البريطانىاإلنتدابقيامبعدتيكفابتاحفىحدثذلكولكن. األرضمستوىمنالمياه
.فقط

.تيكفابتاحأراضىإلىاليركونمياهونقللضخمشروع، وضعالمياهتقانةمجالوفى
متيازاتاعلىللحصولالعثمانيةالسلطاتإلىالمشروعصاحبيلجأأنمنوبدًال

للرجلالوعدهذاوأعطى. المحليةاللجنةمن" وعد "علىبالحصولإكتفى، المشروع



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة606

"فلسطين "بإسممساهمةشركةخاللمنجافىبتزلعلويدعىالفكرةحتضناالذى
".يركون "إسمتحتروتنبرغمتيازاشركةإلىبعدفيماإنضمت

منبالقربيباهفتزفىالرىمياهلضخمشروعفىقبلمنالعملهذابدأقدوكان
بالنسبةالحالعكسواحدة، علىشركةيخدمكانالمشروعالحاضرة، ولكننهرمجرى

ينابيعمنبالقربميرفىجافىمشروعوقام. نتاعيمأجوداتشركةهى، لليركون
.فلسطينفىخرسانىمبنىأولفيهالمضخاتتركيبتمالذىالمبنىوكان. اليركون

ريشوننبيذمعملمن – األفقالواسعالرجل – جافىإشترى، 1914صيفنهايةوفى
بفحمأصًالتعمل (الجافالوقودباستخدامالداخلىباإلحتراقيعملمحركًاليتزيون

محركبأولجهزتقدالضخمحطةكانت1914عامربيعنهايةوعند). اإلنتراسيت
، توقفاألولىالعالميةالحربقيام، وبسببأسابيعبضعةوبعد. فلسطينفىيظهرديزل

استخدامعندئذوأعيد. الوقودلنقص1918عامنهايةحتىالعملعنالديزلمحرك
صنعخاصجهازفىيحرقالذىالنباتىبالفحميدارأصبح، ولكنهالجافالوقودمحرك
منالمنطقةسكانوكلتيكفابتاحسكانالمحركهذاأنقذوقد. بالمحركويتصلمحليًا

.والدمارالعطش

البخارية، وفىاآللةتطورإنكلترافىعشرالثامنالقرنفىالصناعيةالثورةقمةكانت
بدأتالتىالمصفاةختراعاوالداخلىاإلحتراقآلةإدخالفىالذروةتلكتمثلتفلسطين

.الرىوبخاصةالزراعةمجالفىكانتمابقدرالصناعةمجالفىالثورة، ليسهذهبها
لبساتين، آليًا، فأصبحالمياهضخإدخالبعدإالجدوىذاتالحمضياتزراعةتكنولم

منالمنطقةمعضمتالتىتيكفابتاحوكانت. رصينةوتقانيةاقتصاديةقاعدةالحمضيات
العالميةالحربعشيةالحمضياتبساتينمندونمألفالعشرينعلىيزيدماحولها

.الثورةتلكالثانية، رائدة

الزراعيةالمنتجاتتجهيزصناعة- و
الخراسانة،ستخدامإ، اآلالت، صيانةالثلج، صناعة، النسيجالحمضياتالنبيذ، منتجات(

).الرىوخطط
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العراق: رابعاً

1820، عامكردستانفىالزراعة - 1
1072

فىالزراعةحولآغاومحمودآغاعمروبينبينىحديث، داراليومظهربعد... 
كميةأضعافوعشرةخمسةبينيراوحالغاللمحصولزيادةنسبةإن. كردستان

محصولوكان. الجودةالفائقةالمحاصيلفىضعفًاعشرخمسةإلىتصلالبذور، وقد
والشعيرالقمحزراعةوتتم. البذورضعفالغلة، وكانتالماضىالعامفىرديئًاالغالل

بإسمزراعتهاطريقةتعرفالتىاألمطارعلىيعتمداننفسها، وهمااألرضفىبالتناوب
.صناعىرىإلىويحتاجالربيعفىيزرع" بحارة "يدعىالذرةمننوعوهناك". دم"

زراعةتبادلخاللمنإراحتهاتتمزراعة، ولكندوناألرضتتركالالسهولوفى
وال. عامينكلمرةترتاحلكىاألرضتتركالمرتفعةالمناطقوفى. والشعيرالقمح
محصولينبينفيماالتبغزراعةتتمنفسها، وعادةاألرضفىمرتينالقطنزراعةيجب
.القطنمن

فىيزرعبعضهأنالرى، رغمإلىبعامةيحتاجالذىالسنوى، النوعمنالقطنوجميع
الكرومزراعةفىفقطللتسميدالروثويستخدم.المطرعلىعتمادًااالمرتفعةالمناطق

زراعتهايمكنالتىنفسهااألرضفىمتتاليةسنواتلعدةاألرزيزرعأالويجب.والتبغ
بصفةشهرزورمنطقةفىاألرزويزرع. الغاللمنآخربمحصولحالأىعلى

هذابذرأنهآغاعمرمنعلمتوقد. كردستانفىالقنبأوالكتانيزرعرئيسية، وال
.مصرمنأحضرهاحاجمنعليهاحصلالتىالكتانبذورمنصغيرةكميةالعام

نوعانأو، ونوع، والحمصالصفراء، والعدسالهندية، والذرةالذرةمنالكثيرويزرع
.ثورانيجرهوالمحراث. القطانىالحبوبمن

Claudius James Rich, Narrative of a Residence in Koordistan and on the Site of: عننقال1072ً
Ancient Nineveh, with Journal of a Voyage Down the Tigris to Bagdad, and an Account of a

Visit to Shirauz and Prespolis, 2 vols. (London: Duncan, 1836), vol. 1, pp. 133 – 135.
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علىقدرتهامنأكثرالصيف، فحرارةكردستانفىالليمونأوالبرتقالأشجارتجودوال
سفيلبرتقالأشجاربعضمؤخرًاالباشاحملوقد. إليهابالنسبةقاٍس، والشتاءاإلحتمال
ويزرع. أقبلشتاءأولعليهاقضىالجديد، ولكنبستانهإلىبغدادمنالحلووالليمون
أحيانًاالقطنحقولوفىأحيانًابهخاصةحقولفى، كردستانأنحاءجميعفىالخروع
...أخرى

1860عامالعراقفىالصوفتجارة - 2
1073

تفضلالسواد، فإنهاوأرضالعراقسهولفىترعىالتىاألغنامصوفلجودةنظرًا... 
مصاريفتحملتقتضىالتىالمسافةبعد، رغمولذلك. سوريامنالقادمةاألصوافعلى
منبالةآالفخمسةإلىتصلالسنوية، وصادراتهعليهالطلبيتوقفكبيرة، النقل

128 (إستانبولىأقةمائةالبالة، وزنةالموصلمن2500وبغدادمنتصدر2500بينها

العراقىالصوففيهيحظىالذىالبلدهىوفرنسا. منهاإثنتينالجملكلغ)، ويحمل
حلبطريقمنمرسيلياإلىبالةآالفالخمسةهذهتتجه، وغالبًاخاصبتقدير

).إيطاليافى (ليفورنةإلىمنهاقليلقدروإسكندرونة، ويصدر

:رئيسيةأنواع) األصلفىهكذا (ثالثةمنيتكونالوصفوهذا

الجودةفائقصوف، هوأبيضأواإلحمرارإلىمائلأوبنىأوأسودصوف: الشفل
يرتديهاالتىالطبيعىاللونذاتالمالبسمنوغيرهاالعباءاتلصناعةمحليًايستخدم
.الجنوبإلىفرسخًا45بعدوالعمارة، علىبغدادبينالمنطقةمنيجمع، وهوالعرب

المحلية،األغراضفىأيضًا، يستخدمسابقهعنجودةيقلأسود، الصوف: البزونى
.بغدادالشطرة، أسفلمنيجمع

أطولولكنهالسابقينالنوعينمنجودة، أقلالبياضعليهيغلبصوف: العووسى،
.شماًالفرسخًا70بعد، علىوكركوكبغدادبينللتصدير، ويوجدويطلب

France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report: عننقال1073ً
on Wool, 10 October 1860," (Baghdad), 1856 – 1867, vol. 12.
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نوعية، وهووالدباغينالجزارينمنيشترىاأللوانمنمختلفصوف: الهالسة
منهيصدرمايتجاوزاألخرى، والاألنواععنالثلثبمقداريقلبسعرويباعرديئة

اإلجماليةالصادراتمن8/1الثمنمقدار

هتمامادرجةإلىيعودالسعرفىختالفالتقريبًا، واواحداألولىالثالثالنوعياتوسعر
.الجزمنأربعةأوأيامثالثةقبلتتمعملية، وهىقطعانهمبغسلالعرب

صوفمن20/17وبغداد، منالقادمالصوفبنصفاألبيضالصوفحجمويقدر
.الموصل

الكمياتبثلث، ويقدرالعراقصوفمنالجودةحيثمنكثيرًاأقلكردستانوصوف
.فقطوالموصلكركوكفىشراؤهايتمالتى

الفرنسية (األوروبيةالتجاريةالبيوتبواسطةمباشرةمحليًا، إماالصفقاتوتتم
البيوتلحسابيعملونالذينالمحليينالتجارخاللمنبغداد، أوفى) والسويسرية

هذهفىدورأىبغدادفىالبريطانيونالتجاريلعب، والبيروتأوحلبفىالتجارية
والبيوتسويسرىأحدهاتجاريةبيوتعشرةالعامهذاالصوفشترتاوقد. التجارة
.عربيةاألخرىالتسعة

بغداد، بينتجاروكالء، يتحركالعاممنالوقتذلكففى، أبريل / نيسانفىالعمليةوتبدأ
يستفيدبغداد، حتىفىرؤسائهمإلىتجميعهبعد، ويرسلونهالصوف، يشترونالقبائل
يونيو، وتصل / حزيرانفىعادةبغدادتغادرالتىالقافلةمعحلبإلىإرسالهمنهؤالء

التجاربعضغيرأن. 80إلىيومًا70عنمداهايقلالرحلةبعدإسكندرونةإلى
أولغايتهإلىالوصولقبلينالهحتىوشهرينشهرًاصوفهمتصديرتأخيريفضلون
أفضلرونقًاتعطيهالصوفتبللالتىالرطوبةتلكأنويزعمون. الخريفندىقطرات
بسببالصوفعلىاألمطارتسقطأنأيضًايحدثفائدة، ولكنيحققوزنًا، مماوتزيده

منبالمائة7 – 6نسبةحتىسعرهتخفيضإلىالالزممنأكثربللهالتأخير، ويؤدىهذا
.القيمة
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شهور،خمسةبذلك، فتستمرأغسطس / آبفىوتنتهىأبريل / نيسانفىتبدأوالعملية
سوءإلىقليلةبدرجةترجعالمستحقة، وهذهاألرصدةهوبعدهاالبارزالعنصريكون
حتىالمتأخراتبهذهيحتفظونالتجاروكالءأنحقيقةإلىأكبر، وبدرجةالعربخلق

.لمصلحتهم – بعدفيما – يستخدموها

أحيانًاشخصية، ويحدثمخاطرأىالوكالءهؤالءيتحمل، الالعرببينتجوالهمفأثناء
هذهمثل، ولكنأموالمنيحملونما – معهايتعاملونالتىتلكغير – القبائلتسلبهمأن

يتدبرونفإنهممنهممعروفيناللصوصكان، ولماحالأىعلىالوقوعنادرةالحوادث
.منهميسلبماالسترجاععادةاألمر

فىإالمنهايصدرال – الصيفنهايةعندوذلك – الصوفمنبغدادإلىيصلماوآخر
:التالىالربيع

الشيخمعالوكيليتناقشأنالجزة"، وبعد "أساسعلىالعربمنالصوفشراءويتم
حقومن. نفسهالسعرالقبيلةلدىماكل، يسلمهتفاقاإلىالجزة، ويصالسعرحول

إذاجزتينحتىيشتريها، أوجزاتعشركلمقابلمجانيةجزةعلىيحصلأنالمشترى
أساسوعلىنقدًاالبيعويتم". العشر "لهيقالالحققليًال، وهذاالمشترينعددكان

تتعرضالالتى – القرشنصفأحيانًا6أوقروش5ذاتمنالقطع – العمالت
يزيدالعمالتهذهالعربوتفضيل. والفضيةالذهبيةالعمالتمثلللتغيركثيرًاأسعارها

.الموسمبدايةمع3وبالمائة2بينماقيمتهامن

مقابلهافىالمشترىأشهر، يحصلثالثةأوشهرينلمدة" سلفة "العربيمنحماوكثيرًا
الواحدة،للجزة) سنتيمًا25و15و10 (بارة50أحيانًاأو30أو20قدرهحسمعلى

الذىالصوفقيمةنصفعادةالسلفةهذهتتجاوزالمنافسة، والدرجةعلىذلكويتوقف
سنتيمًا90 (قروش6 – 2/14بينماالعامهذاالجزاتوسعر. قطعانهمتنتجهأنيمكن

واحد)، ولذلكفرنك (قروشخمسةإلىيصلأغلبهاالواحدة، ولكنللجزة) فرنك1.30– 
.لتقديراتىأساسًااألخيرالرقمأعتبرسوف
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14.80 (إستانبولىأقة11يزيدالصوفمنالواحد، والمنبالمنالصوفيباعبغدادوفى

التىخارجها، وهىالجزاتأسعاربغداد، وليستفىالساريةاألسعارهىوهذه). كلغ
.حلبفىالتجاريةالبيوتتدفعها

العشر، وهوحسميجبكانلماالمتوسط، ولكنفى16.5أوجزة17أو16يعادلوالمن
قرشًا75أىجزة15يساوىاألولللمشترىالسعرإجمالىالواحد، فإنللمنجزة1.5
).فرنكًا15(

ورسومالمدينةإلىالنقلكلفة، يغطىالمنسعروبينالجزاتشراءسعربينوالفرق
جماركتفرضهاالتىالدخولية، ورسوموجدتإنالطريقالجسور، ورسومعندالعبور
، ويجدووكيلهالمشترىبينمناصفةالفرققتسامايتمالتكاليفتلكحسموبعد. بغداد

.تجشمهاالتىالمشاقعنكافيًاتعويضًانصيبهفىاآلخر

.الصوفمنالواحدالمنإلىبالنسبةالتكاليفلتلكحسابوهذا
قرشا75ًجزة15ثمن

قروش4بغدادإلىالنقل
-الجسوررسوم
قرش2الدخوليةرسوم

)فرنكا16.20ً(قرشا81ًالمجموع

)فرنكًا19 – 16 (قرشًا95 – 80بسعرالعامهذابغدادسوقفىالصوفمنالمنوبيع
البيعوسعرالكلفةبينالفرقيكونفرنكًا)، وبذلك17.50 (قرشًا2/187قدرهبمتوسط

)...فرنك1.30 (قروش2/16هووكيلهمعاألولالمشترىيقتسمهالذى

إستانبولىأقة200معًايزنانبالتين – الواحدالجمللحملإسكندرونةإلىالنقلكلفة
):كلغ250(

علىتتمالعمليةهذهكانت، ولماالعربمنالصوفبغدادتجارمعظميشترىأ.
منالصوفيشترواأنالمفروضمنوكان – خاصةحاالتفىإال – مسؤوليتهم

).سمسرة (عمولةبالمائةنصفًايضيفونمهبغداد، فإنسوق
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حدة،علىمنهلونكل، ويفضلينظفأنيجبباالتفىالصوفتعبئةوعندب.
.الواحدةللبالةقروشخمسةالعملهذا، ويتكلف، ويوزنويكبس

والحبالالعبوة، وثمنبالحبال، وتربطالغنمشعرمنمصنوعقماشفىبالةكلتلفت.
.قرشًا35

، فإنهناكمنالرحلةويبدأونبغداد، منالغربىالقسمفىيعيشونالحمالونكانلماث.
األخرىالضفةإلىالشرقيةالضفةعلىالمخازنمنتنتقلأنيجبالصوفباالت

.الواحدةللبالةقرشينالنقلالمقابلة، ويتكلف

التجارة،علىالطلبختالفابعامكلتختلفحلبإلىبغدادمنالنقلتكاليفج.
هذاالنقلوكلفة. المنأوبالقنطار، وتحسبإلخ... الجمال، وعددالنقلوسائلوندرة
.الواحدللحملقرشًا570إسكندرونةوإلىقرشًا530حلبإلىالعام

،الصوفقيمةإلىبالنسبةتحسببغدادتجارعليهايحصلالتى) السمسرة (العمولةح.
التىالخسائرضمانمعبالمائة5: العمولةمننوعانوهناك. بهالمتصلةوالنفقات

.الضمانذلكدونبالمائة3والمشترياتإطارخارجتنجم

:لذلكخالصةوهناك

)بغدادىمن18 (إستانبولىأقة200واحد، زنةجملحملتمثلالصوفمنبالتينثمن
:كالتالى

قرشا1575ًللمنقرشا87.5ً
قروش7.35سمسرةبالمائة2/1

قروش10وتعبئةتنظيف
قرشا70ًوحباللف

قروش4النهرعبور
قروش570إسكندرونةإلىالنقل

2236.35
111بالمائة5عمولة
10إسكندرونةفىجمركيةتصديررسوم

قرشا2357.35ًالمجموع
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مرسيليافىالصوفبيععنتنجمسوف) سنتيمًا57وفرنكًا471أى (األساسهذاوعلى
بسببفقطمغزاهالهاالنوعهذامنفالصفقات. المستوردونيحققهاأرباحًاوليسخسائر

.الورقأوبالعمالتمقارنةالتمويللموازنةكوسيلةتحققهاالتىالنسبيةالمنفعة

األربعالسنواتفىأوروباإلىالصادراتعناصرمنعنصرًاالعراقصوفأصبحوقد
وقبل. بهاإلتجارجربمنأولمرسيليافىروستانبيتمراسلوكان. فقطاألخيرة

الحينذلكسنتيمًا)، ومنذ45 (باراتعشرعندتقريبًاثابتًاالجزاتسعر، كانالوقتذلك
تجارتهعلىالطلببسببليسيستمرسوفالتصاعدتجاهاأنبإطراد، ويبدويرتفعأخذ

صناعةهنابغداد، لتتمفىالعسكريةاإلدارةتخذتهاالذىالقراربسببأيضًافقط، ولكن
العامهذاالغرضلهذاالمطلوبةالكميةوكانت. الجيشلمالبسالالزمةالصوفيةاألقمشة

.التجربةسبيلعلىكلغ)، وذلكوألفىمائة (إستانبولىأقةألف80

منالمجلوبالصوفأنأضيفأن، يجبالعراقفىالصوفعنالتقريرلهذاوختامًا
، وهذهالفارسىالخليجعلىوالكويتالبصرةعبربومباىإلىيصدرونجدالبصرة

.سنويًابالة1500تتجاوزالالصادرات

1863، عامالقطنزراعةتوقعات - 3
1074

فىأوالنخيلبساتينداخل، سواءوالترعاألنهارضفافعلىالميلنصفلمسافة
علىكبيرةودجلة، ولمسافةالفراتملتقىإلىالعربشطمصبالمكشوفة، منالحقول
الذىالجهدمنبالقليلالقطنإنتاجالمناطقهذهصعودًا، تستطيعالنهرينهذينطول
الحاجةينفىالمائيةوالمجارىالقنواتفىالمدفحدوث. حدود، ودونماالفالحونيبذله
التربة، وكذلكالنباتيناسبالمناخأنويبدو. القطنلرىالمياهلرفعالالزمةالنفقاتإلى

اإلنتباهتجذبلممؤخرًاهنازرعتالتىالقليلةوالشجيرات. وقويةعامةبصورةخصبة
.الخاص

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Kemball to Bulwer, 22: عننقال1074ً
April 1863," (FO 195 / 752.(
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أوًال، عدم: هىالمنطقةهذهفىالقطنزراعةتساعادونتحولالتىالحاليةوالعقبات
بوجهالقطنعلىتأثيرهاعدمرغمالتى، والمحاصيلالملكيةإلىبالنسبةاألمانتوافر
منكبيرةمساحاتخلوفىبعامة، وتتسببالزراعةتقدمدونحائًالتقفأنها، إالخاص

إقامةأوللزراعةاألموالأصحابلدىالرغبةتوافرتلووحتى. الزراعةمناألراضى
العربيقومأنحتمالاهناكبينماذلكيفعلونيكادونال، فهمرأسمالىزراعىمشروع
عليهمأتراكًا، فيفرضونأو، عربًاختالفهماعلىالحكامينتهز، وأنزراعتهمبتدمير

علىالمفروضةالضرائبمنويزيدون– هنااألتراكفعلمانحوعلى-األتاوات
، ومظالمالفئات، المتباينةاألسسالمختلفةاألراضىضريبةهىاألخرىوالعقبة. األرض
القيامتنوىالحكومةأنعلمتوقد – الضرائبتلككلمنالقطنعليها، وإعفاءالقائمين
"المعاف "مناألراضىيحوزونالذينوالمالكالمزارعينعلىوحدهيؤثرقد – بذلك

علىلإلقبالاألراضىحائزىمنالعريضةالقاعدةإلىمعينًاتشجيعًاتقدمالأصًال، قد
نيةفىكانفإذا. 1075الجريبعلىمعلومقدرحيازتهمعلىتفرضممنزراعته

معينة، وتخفضلفترةالقطنعلىالمفروضةالرسوم، وترفعزراعتهترعىأنالحكومة
شيخإلىالدعوةتوجهأنيجبأنهالفئة، أعتقدهذهمنالقطنزراععلىالضرائب

يحقالذىاإلنتاجإجمالىمنالثلثأوالربعبتحريكالجهودهذهفىالمعاونةإلىالمنتفق
الالواليةهذهفىاألراضىمنكبيرقدر، فلديهالقطنزراعةحالةفىعليهالحصولله

أرضهمستأجرووغيرها، ويخشىغالًالخصوبة، وتزرعاألجزاءأكثرإالمنهايزرع
وعقبة. التسولإلىبهردئمحصوليؤدىالحتىخصوبةاألقلاألراضىزراعةمن

العامواإلتجاهالفالحينمباالةعدمفىتتمثلالقطنزراعةطريقفىتقفأخرى
األخيرةالعقبةهذهعلىالتغلبيمكنكلوعلى. كانتنوعأىمنالمبتكراتلمعارضة

األراضىمالكمنحاًالاألحسنالطبقةبهموتقماخاللمنزراعتهربحيةتضحتالو
.زراعتهتجربةمن

وحائزىالمزارعينفقراءعلىوالمصرىاألمريكىالقطنبذورتوزيعأنريبوال
،النفعبعضيحققللسعرأدنىحدضمانجيد، وكذلكإنتاجإلىسيؤدىاألراضى

اإلجراءاتهذهقيمةمنيقللقدبعهودهاالحكومةلتزامافىالثقةغيابأنأعتقدولكننى
.الكتابهذامن9ثالثاً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر1075
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منالمزارعينإلىسلفاتوتقديمالسعرضمانأنتمامًا، سوىالنفععديمةويجعلها
...الواليةلهذهالخيرتحقق، وقدالقطنزراعةفىالتوسعتؤكدقدإليهيطمئنونمصدر

1865عامالعراقفىالزراعة - 4
1076

فىالجاللةصاحبةقنصلنائبتقريرمننتبينأنيمكنأعالهالمبيناإلنتاجمن... 
،الصادراتسلعمنكسلعتينالذكريستحقانوحدهماوالقمحالتمورأنالبصرة

جانبًانحيناولو. واستثنائيةبالغةبدرجةمحدودةوالذرةوالقطنالفولوصادرات
عامإلىيرجعخالصًاحكوميًاعمًالتعدالتىاألحمرالبحرموانئإلىالقمحصادرات

،الجهاتتلكإلىمصرمنتأتىالتىالقمحإمداداتمحليحلأنإلى، ويهدف1863
زيادةنتيجةخاصبشكلتحسنهامتقلبة، رغمطبيعةذاتالسلعةبهذهالتجارةأنلوجدنا
الخليجموانئعلىبعامةمقصورةووجهتها1866 – 1865عامبومباىفىالطلب

إنتجيكونوعندما. وبتافياموريشيوسجزرإلىمحدودةكمياتمنهاوتصدرالفارسى
النقلفمصاريف. البصرةإلىيردالفارسىالقمح، فإنفارسجنوبفىوفيرًاالغالل
منوغيرهابوشهرمنالنقلكلفةمنأعلىاآلنأصبحتالسوادمنجنوبًاالنهرى
شطعلىالواقعةاألراضىفىالغاللتزرعماونادرًا. للخليجالشمالىالساحلموانئ

.التركيةالحدودداخلالعرب

المستودعاتأوالمدينةعنوالبعدالنوعيةعلىتعتمدالزراعةمناطقفىواألسعار
.الوسيطة

، مستودعاتالفراتعلىالشيوخوسوقوالسماوةدجلة، والحلةعلىبغدادعتباراويمكن
.السلعةلهذهوسيطة

2/113لكلقرشًا40بغدادفىالقمحسعرمتوسطكاناألخيرةالخمسالسنواتوفى

.قرشًا55اآلنرطًال، والسعر

1076 Great Britain, Accounts and Papers 1869, vol. 67, "Report on Baghdad," pp. 272 – 274.
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كاناألخيرةالخمسالسنواتفىالشيوخوسوقوالسماوةالحلةفىالقمحسعرومتوسط
.قرشًا50اآلنرطًال، وهو2/1134لكلقرشًا30

النقلكلفةومتوسطرطًال2690زنةللطغارقرشًا150دجلةعلىالنقلكلفةومتوسط
.قرش200للغارالفراتعلى

منتحصلكانتالتىالسابقةواألتاواتاإلبتزازعملياتسنواتمنذتمامًاتوقفتوقد
.النهرينضفافعلىمعينةنقاطفىالمراكب

.الباشاويةهذهأنحاءكلفىمحدودةبكمياتتزرعأنيمكنعددناهاالتىالغاللوكل
واألراضى. الرىوبوسائلبالمياهاألراضىمدهىتوافرهايجبالتىالوحيدةوالشروط
طولوعلىالحلةوفى. األرزتنتجالفراتضفتىعلىالمستنقعاتذاتالمنخفضة
فىواألذرة، وكذلكالصفراءوالذرةوالشعيرالقمحيزرعالعراقمنالمأهولةالمناطق

علىالكوتوأسفل. ديالةإلىأربيلمنالجبالسفوححتىدجلةشرقالواقعةاألراضى
إلىنصلمطلقُا، حتىزراعةتوجدالأوقليلةزراعةإالهناكليسدجلةضفتى

األرزيزرعونالذينالبومحمدعربيسكنهاالتىالقرنةفوقالواقعةالمستنقعات
مخصصةالعربشطضفتىعلىالبحرإلىالقرنةأسفلالواقعةوالبالد. كبيرةبكميات

بالضرورةالغاللإنتاجرتبطامحدودًا، فقدالتصديركانولما. التمورلزراعةتمامًا
تحتفظالغاللأسعار، فإنالحدوثنادرةالرديئةالمواسمكانت، ولماالمحلىباالستهالك

األنهار، أولمياهالمالئمغيرباإلرتفاعأساسًاتتأثروهى. أخرىبعدسنةتوازنبمعدل
تصورهااالجتماعية، كماالسكانوحالة. العاديةغيراإلضطرابفترات، أوالغرق
وصراعاتهمالمسؤولينغيرالشيوخإلىالسلطة، وإسنادالعربلقبائلالمميزةالسلطة
األمنفقدانالمحلية، وحالةاإلدارةضعفخطورتهامنيزيدالتىالمستمرة، الداخلية
التىالمعوقاتمنذلككل – للتجارةالرئيسيةالقنواتتوقفمنعليهايترتبوماالعامة
إلىالسلفاتتقديمشروطعنتفصيليةمعلوماتوتقديم. الزراعةتساعادونتحول

،الزراعىللعملالعامة، واألحوالبالمستأجرينالمالك، وعالقةاألرضلزراعةالفالحين
حانتربماالتقرير، ولكنهذاإطارخارجكانكثيرًا، وربماأكبرمساحةإلىيحتاج

أسوأتعدوالتىوالمتفاقمةالمنتشرةالمدنيينالفالحينحالةيتناولإلصالحاآلنالفرصة
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.للغايةبدائىأسلوبفروعهامختلففىالزراعةوأسلوب. الحالىالنظامسمات
، وهوبوصات8سالحهطوليبلغالذىالمحراثعلىتقتصرالزراعيةواألدوات
)ماسكدون (لهمقبضوجود، وفىسالحهصغرفىاإلنكليزىالمحراثعنيختلف

مسلحمحورمنتتكونالقشتقطيعالخشبية، وآلةاليدذى، والمعولأقدام5طوله
، وبدًالالبغالتجرهاعجالتوتديرهاطوليًااآلخرالبعضعكسبعضهامثبتةبشفرات

متوسطيراوحنهرمعتتالءمالتىالرىآالتواستخدام. القمحاألبقارتدوسالدراسمن
رفعطريقةمنالتخلصإلىيؤدى، قد20وقدمًا18بينفيهنخفاضهاوالماءرتفاعا

صعودًاوالثيرانالخيولتجرهاالتىالحبالبواسطةبكرةحولتدورالتىبالزقاقالماء
.بذلكخاصلمنحدروهبوطًا

علىالواقعةوالقرىبالمدنالمحيطةالمناطقعلىالزراعة، تقتصرالراهنالوقتوفى
والمناطق. المحدوداإلتساعذاتبالترعتروىالتىالكبرى، والمناطقالتجاريةالطرق

يسكنهاأبدًا، كمابالزراعةتعملالتىالكبيرةالبدوقبائلتحتلهاالريفمنالوسطى
ويزرعونمعينةحدودداخلسنويًازراعتهممواقعينقلونالذينالمستقريننصفالعرب

كانتالقديمةالعصورفىالعربيةتركياأنغير. لالستهالكحاجتهمتكفىالتىالحبوب
تجاهاكلفىالموجودةاآلثارالحظنازدهارًا، وإذااوأكثرهااإلمبراطورياتلحكممقرًا
بالسكانعامرةآنذاكالمناطقهذهتكونأنبدالمطمورة، فالللترعالريفسطحعلى

المحاصيللزراعةفقطيطوعالمالمعتدلوطقسهاالغرينيةالعراقتربةوأن. الكادحين
نتشراوكلما. الشماليةالمناطقمنتجاتلزراعةأيضًاطوعاالحارة، وإنماللمناطقالغنية
الغاللمنقيمةأكثرمحاصيلزراعةعلىالتشجيعقترناالبالد، وربوعفىاألمن

والتدريجيةالطبيعيةالنتيجة، تكونالمحاصيلتلكيزرعونلمنتعطىالتىبالمزايا
إلىالمستقرةنصفالقبائلبتحويلالعملمنالكافىالعرضتوفيراألمننتشارال

.الفالحينمنومنتجةمستقرةمجتمعات

، لمالقطنلزراعةتمامًامناسبةالتركيةالعرببالدفىوالمناخالتربةأنرغم: القطن
القطنمنوالعرض. األمريكيةاألهليةالحربقيامنتيجةاإلنتاجفىكبيرةزيادةتحدث

المحليةوالبذور. قبلمنالحالعليهكانت، كماالمحلىالطلبلتغطيةكاٍفغيرزالما
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الماضيةالخمسالسنواتخاللبذلتالتىالمختلفةالمحاوالتأنالمؤسفومن. رديئة
التشجيعغيابوفى. الجرادبهجومووجهتقدواألمريكيةالمصريةالبذورإلدخال
األجنبية)، وكذلكالمشروعاتعلىقاصرةالزراعيةالمضاربات (والقدوةالمباشر
عامةبصورةاألوروبية، تعملاألسواقفىالقطنأسعارإلنخفاضالخسارةمنالتخوف

...القطنزراعةفىالتوسعضد

1890 – 1888الهنديةسد - 5
1077

النجفزراتهنديةأميرةنفقةعلىحفرتألنهااإلسمهذاالهنديةترعةإتخذت... 
تأخذفيها، وهىالماءتدفقوزادالترعةوسعتالزمن، وبمرورهناكالمياهقلةورأت
ذلكأدىوقد. األميرةإلىالهندية، نسبةنهرسمابتعرف، وأصبحتالفراتمنمياهها

منوشكاوىكثيرةسلبيةنتائجعليهترتبالذىاألمرالحلةفرعفىالمياهنقصإلى
إالإنفاقهتمماكثرة، ورغمنجاحدونالموقفمعالجةالوالةوحاول. الحلةسكانجانب
.بفائدةيأتلمأنه

وقتهمعظمصرفالهندية، وقدسديكملأن) باشاسرى (الوالىهذابهيهتمماوأكثر
.والهمةالعنايةمنالكثيروأبدىهذافى

ديوومساعدهشويندورفيهالمهندسمععقدًاباريسفىالعثمانيةالسفارةأبرمتوقد
السلطانيةالمخصصاتوزارتىواليةطلبعلىبناءبغدادإلىجاءا، وقدفيفان

،والفراتدجلةمنالعوائقإلزالةالالزمبالمسحيقوماأنعليهماوكان. العامةواألشغال
هـ1305سبتمبر / أيلول19فىبغدادإلىوصالوقد. الهنديةسدمشروعودراسة

قربللمالحةوصالحيتهالفراتلمجرىمسحًاوأجرياالسديتطلبهما)، ودرسا1888(
قدماهتقريرًاوأعداخريطةبغداد، ورسماإلى، وعاداالفصولمختلففىوالحلةالهندية

.العامةاألشغالوزارةإلىبهمابعثتالتىالواليةإلى

،8)، ج1956–1935الحديثة، بغدادمطبعة: بغداد (ج8، احتاللينبينالعراقالعزاوى، تاريخعباس: عننقال1077ً
.102–99ص
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وضعهاالتىالخططعلىتعديالتإدخالضرورةتبينالمهندسأنواضحًاوأصبح
إنتظارضروريًاأصبحثمالعامة، ومناألشغاللوزارةالفنى، المستشارغاالنالمسيو

الفراتلمسحبرًابغدادومساعدهالمهندس، غادر1307اآلخرةجمادىوفى. الوزارةرد
، ثمهيتعندالنهرفىالصخوروفحصا. القواربمالحةلدراسةمسكنةإلىووصال

.بغدادإلىالنهربطريقعادا

بلغتنوفمبر / الثانىتشريننهايةحتىالهنديةسدلجنةتشكيلمنذالمصروفاتوجملة
منأوالواليةخزانةمنصادرةبأوامرإماتدبيرهاتمبارة، وقد33وقرشًا1.733.998

لمالواليةفىالحساباتقلمولكن. األراضىمالكمنأو) السلطانضياع (السنيةخزانة
منحالبأىتقتربالجلبتالتىفاألشياءكل، وعلىالمصروفاتهذهتوزيعمنيتحقق
وعلى. جدًاعاجلةتفاصيلعلىدائمًاالواليةتطلعأنيجب، ولذلكالمبلغهذامعالتعادل

والمصروفاتاألوامرإدراجضرورةللجنة، طالبةالمناسبةاألوامرالواليةأصدرتذلك
بالمشترياتيتعلقمافىواضحةالبياناتتكونبها، وأنالخاصةالحساباتفى

 /األولتشريننهايةحتىالخزانةأنفقتهاالتىالمصروفاتأنعلموقد. والمصروفات
قرشًا، وما200.665السنيةأنفقتهبارة، وما13وقرشًا1.350.885كانت1888أكتوبر
.1078بغدادواليةتولىمنذالوزيرنشاطيبينوهذا. قرشًا182.444المالكأنفقه

المسيوللمهندسالفنىالتقريروفقالعملبمتابعةالعامةاألشغالوزارةأوامروقضت
، واإلجراءاتالفنى، المستشارغاالنالمسيوفكرةمعأساسًاتفقاالذى، شويندورفيه
المقبلةالعملياتأنوأعلنت. المصروفاتمنالمزيدلمالفاةتخاذهااالواجبالضرورية

طلبتركية، وتمليرة15.180إنفاقتماآلنتركية، وحتىليرة15.300تتطلبقد
:التالىالنحوعلىالوزيرردأخرى، وجاءإيضاحات

بمعرفةصرفتقرشًا779.539بينها، منقرش1.922.000يبلغاآلنحتىإنفاقهتمما
أيامفىالثانيةاللجنةبمعرفةقرشًا1.142.461وباشا، الدينتقىأياماألولىاللجنة

بعداألولىاللجنةبهقامتالذىالعملعنالنظرصرفوقد. باشاعاصممصطفى
تمصغيرمبلغإالالثانيةاللجنةإلىيقدم، فلمالمصروفات، وتبددتغاالنالمسيووصول

).هـ1307الثانيةجمادى8العراق)، ( (الزوراءجريدة1078
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وآخرينكبيرينللحفر، وقاربينالثانيةاللجنةنفقاتوخصصت. مصروفاتهاإلىضمه
للمقاولينمستحقةبقيتقرش70.000ذلكإلى، يضافالمعدات، وبعضللنقلصغيرين

...والنقلالحفربأعماليقومونالذين

السدإفتتحوقد (1079مبدئيةتقديراتوأعطىاألمرفىيحققسوفأنهالوالىوأعلن
).1890 / 1308األولربيع11فىرسميًا

1897البصرة، عامفىالتمورتجارة - 6
1080

إلىأسابيعستةمن، ويستمرمنتصفهأوسبتمبر / أيلولأوائلفىالتمورموسمبدأ... 
العامهذاللتعبئةجاهزًاالمحصول، وكانتأخيرهأوالمحصوللتبكيرتبعًاثمانية، وذلك

.سبتمبر / أيلولمنتصفأىالمعتاد، الوقتحوالىفى

، أواالجتماعهذا، ويعقدوالمشترينالمزارعينيضمجتماعافىالسعرتحديديتموعادة
التوصلفىأمًالالعامهذاكثيرًاتأخرللتعبئة، ولكنهالتمورتجهيزبمجردالمؤتمر، عادة

وأنهماألموريتعجلونالالمصدرينأنالتمور، بإشعارهمأصحابمعأفضلشروطإلى
صغارأنغير. اإلرتفاعبالغةبأسعارالتمورعلىالحصولعلىحريصينليسوا

لتمورهمعاليةأسعارًاالكبار، دفعواالمصدرينبعضالبحرى، وحتىبالنقلالمشتغلين
وكانت. تعبئتهفىويبدأون، منهيحتاجونماعلىالحصولضمانفىبالرغبةمدفوعين
التمرأنواعأفضل (للهالوى) جنيهًا20نحو (1081شامى340طلبتالتىاألولىاألسعار

180و) الثانيةالدرجة (للخضراوى) شلنات9وجنيهًا16نحو (شامى280والمعبأ)؛ 

1082أقة2000زنةللكرةوذلك) جودةاألقل (للساير) شلنًا12وجنيهات10نحو (شامى

200، 300، 400لـالزيادةحدتمثلالاألسعار، فهذهكلوعلى). جملحمل50نحو(

جنيهًا17و، شلنات10وجنيهًا23نحو (التوالىعلىالثالثةاألصنافأسعارفىشامى
).شلنًا15وجنيهًا11وشلنًا، 13و

.104هـ)، ص1307اآلخرةجمادى29 (نفسهالمصدر1079
1080 Great Britain, Accounts and Papers 1898, vol. 93, "Report by Forbes".

.واحدإسترلينىجنيهنحوتعادلشامى108117
.وزناً) ليبرة (رطل4/3ورطليننحوتعادلاألقة1082
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بالنقلالمشتغلينببعضالخسارةإلحاقإلىالمرتفعةاألسعارهذهتؤدىأنويخشى
لندنفىبيعهايتملمالماضىالعامتمورمنكبيرةكميةهناكإنيقالالبحرى، ألنه

التفكيركبيرة، تمخسارةوقوعدونيحولمستوىعنداألسعارعلىوللحفاظ. وغيرها
)التجاربين (اإلتحادهذامثلإقامةدونمنأنهالمعتقد، ومنلندنفىتحاداإقامةفى

التموربوارداتالسوقإغراق، نتيجةمنهنفعالالبيعيجعلشديدًاهبوطًااألسعارستهبط
العاممخزونتصريفيتمحتىالبواخرمغادرةالتمور، وكذلكتعبئةوتأخرت. العامهذا

إليهالمشارالغرضلتحقيقوأمريكا، وكذلكلندنفىبعدبيعهيتملمالذىالماضى
إالينقصلمالمخزونألناألمامإلىخطوةيتقدموالمالمشترينأنيبدو، ولكنأعاله
...قليًال

مانوعًاأقلالكميةأناستثنائية، رغمبصورةجيدةالموسمهذاالتمورنوعيةإنويقال
فىتسببمماالمحصولنضجمرحلةقربالحرارةرتفاعا، بسببالماضىالعاممن

الثمارسقوطتسببالتىباآلفاتأيضًاالبساتينبعضوتأثرت. وسقوطهاالثمارجفاف
،لندنإلىالبصرةمنالتمورمنصندوقألف750شحنتمقدإنهوقيل. نضجهاقبل

جانبوإلى. صندوقألف60صدرتمسقطإنوقيل. األماكنمن، وغيرهاونيويورك
وتوابعها، وهىالهندإلىساللفىكبيرةكميةتصدير، يتمصناديقفىالتمورتصدير

.المحليةالشراعيةالسفنوتنقلهاعامةبصورةجودةاألقلالتمورمن

منعددأكبرشحنإلى – بأخرىأوبدرجة – إضطرواالتمورمعبئىأنويبدو
منمليونالموسمبدايةعندهناككانأنهمنذلك، ويتضحشحنهيمكنهمالصناديق
يكونواأنعنبالتعبئةالمشتغلينصغارثمنها، وعجزسدادتمالتىالفارغةالصناديق

سدادمنأيضًايتضح، كماالتالىللموسمالثمنمسددةفارغةصناديقحجزعلىقادرين
حدودعنتزيدتمورتعبئةعلىساعدتهمبالتعبئةالمشتغلينإلىدفعتكبيرةسلفات
كبيرةسلفاتتدفع، كذلكالسلفاتتلكلوالتعبئتهاباستطاعتهمكانالمالية، ماقدرتهم

يتحملونالمعبئينأنمالحظةيجبكما. للتعبئةمعدةتمورهمأصبحتعندماللمزارعين
بالقدرمتسعةيجعلونهاأنهمالمفترضالتعبئة، ومنأماكنإلقامةبالذاتمبالغأيضًا
تمالتىنسبيًاالجيدةاألسعاربواسطةالتمورمنممكنةكميةأكبربتعبئةيسمحالذى
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يبدو، بينماالماضىالعامفىلندنإلىوصلتالتىاألولىللشحناتثمنًاعليهاالحصول
.الماضىالعامتمورمنبيعدونبقيتالتىالكبيرةالكمياتتناسواأونسواقدأنهم
قدرأكبرعلىالحصولعلىوحرصهمالمحليينالمصدرينصغاربعضرغبةولشدة
تعجلهمفىحتىزوجاتهمبمجوهرات، شاركواعليهالحصوليمكنالتمورمنممكن

التىلندنفىالتمورسوقحالةإلىنظرناإذاولكن. ممكنربحأكبرعلىالحصول
يندمونسوفالكثيرينأنفىللشكمجالالأنه، يبدوأعالهإليهالمشاربالوضعتأثرت
.الصائبةغيرومضارباتهمندفاعهماعلى

منذطرادابإزدادقدالتركيةالبصرةواليةفىالنخيلزراعةأنبعامةالقولويمكن
منذذلكوأمريكا، وكانالمتحدةالمملكةإلىللتصديرصناديقفىالتمورتعبئةبدأت
،مثيللهايسبقلمبفيضاناتالبالدمنكبيرقسم، غرق1896عاموفى. عامًا15نحو
جديدةنخيلأشجارإحاللتمقدأنهالمعتقدومن. بسببهانخلةمليونتدميرتمإنهقيل

.نوعأىمنتمرًاتثمرلكى10وسنوات6بينماإلىتحتاجتزالالمحلها، ولكنها
أكثرالنخيلبساتينمن، جعلتتمورهمنظيرالزراععليهايحصلالتىالعاليةواألسعار
باإلهتمام، وكذلكالعربجانبمنكبيرةبعنايةالنخيلزراعةقيمة؛ وتحظىالممتلكات
...أخرىمحاصيلتزرعالتىاألراضىإلىبالنسبةالحالعكسوالرى، علىوالتسميد

الصقالويةترعة1907، عامالعراقفىالرى - 7
1083

القديمةالوثائقإلحدىووفقًا. القديمةاألزمنةإلىيرجعالصقالويةترعةوجودأنيبدو
الترعةأنيعتقدذلكجانب، وإلىللكلدانييناألرضيةللجنةالشماليةالحدودتمثلكانت
قبلماعصرفىأنهشئكل، ويبينالفراتفروعأحداألوقاتمنوقتفىكانت

 –للصقالويةالواسعالمجرىصنعتالفراتوادىالفيضاناتمياهمألت، عندماالتاريخ
استقامةواألقلضيقًااألكثرالمجرىقبل – للجبسالحاملالطينمنقاعًابيعبرالذى

1083 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From a Report from L. Cugnin, 12
October 1907, Baghdad," (FO 195/2243).
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كانكلهالفراتنهرإنالقوليمكنأنهأى – الفراتمجرىكلاليومفيهيتركزالذى
.بغدادقربدجلةصوبوجرىالصقالويةمجرىأصًاليحتل

تسهيلهاحيثمنكبيرةبأهميةقبلمنحظيتالصقالويةترعةاألمر، فإنيكنومهما
بغدادمدينةموقعختياراالمرءيرجع، وقدوالفراتدجلةمناألوسطاإلقليمبيناإلتصال

هىالترعةهذهدجلة، ومياهالترعةهذهدخولنقطةعنديقعإذاإلتصالهذاأهميةإلى
بغداد، وهىقربلدجلةاليمنىالضفةعلىالواقعةالسهولفىسريعًاالحياةبعثتالتى

.صحراءمجرداآلنولكنهاقبلمنخصبةكانتالتىالسهول

هذهعبرتباخرةإنمهمتها، وقيلتؤدىالترعةهذه، كانت1838كعاممتأخروقتوفى
أخذالترعةمدخلأنالظنالممكنومن. 1084الفراتإلىدجلةمنالحينذلكفىالترعة

مياهفىالتحكمعنالمدخلجانبىعلىالمقامةالسدودفشيئًا، وتوقفتشيئًااإلتساعفى
درجةعلىالترعةتفريغأصبحالكبيرةالفيضاناتحدوثعندأنهالمؤكدومن. النهر
المنخفضةاألجزاءتمامًا، وعانتيغرقببغدادالمحيطالسهلكانالكبر، حتىمنبالغة
السدودمستوىبرفعالحالهذهعالجمنوبدًال. ملحوظةبصورةالدمارالمدينةمن

التىالوحيدةالفكرةالضرورى، كانتالحدإلىالترعةمدخلتساعاوإنقاصوتقويتها
العملتنفيذوتم1848 – 1847عامنحوالغريبالقرارهذاسدها، ونفذهىطرحت

بغدادفتنفستالترعةضفافرفعفتم: المحليةللعادات، وفقًااألغصانحزمباستخدام
.الفراتفيضاناتمنشيئًاتخشىتعدلمماالصعداء، بعد

دجلةوادىبينتصالاهناكيعدالجذرى، فلمالحلهذامالءمةعدمتبينماوسرعان
وفى. بالماءتروىاليمنىالضفةعلىتقعالتىوالحدائقالسهولتعد، ولمالفراتووادى

منبدًالالقديمة، ولكنحالتهاإلىباألمورالعودةفىبالرغبةشعورهناككان1869عام
قليًال،أدنىوهومفضًالكانالذىالموقعأوالقديمالموقعقربالترعةرأسموقعختيارا

منأعلىكيلومتراتستةبعدعلىالترعةرأستحديدرأتالتىالمشؤومةالفكرةإتبعت
علىالضفة، وزيادةمنالمقعرالجزءفىللوادى، العاماإلتجاهفىالقديمالرأسموقع

.).ر. جالتوقيع. (دجلةإلىالفراتمنعبرتالباخرة: ملحوظة1084
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غيراألحوالهذهكلتجمعوأدى. تمامًامناسبةوغيرحديثًامترسبةتربةفى، ذلك
.الفشلإلىالمالئمة

بناءحاولواثم) ب. بإتجاهفىالقنانيةترعة (جديدةتغذيةترعةالبداية، فتحواوفى
عليهاقامالتىالتربةتماسكمدىإلىباًاليلقواأندونأمتارثمانيةعرضهاسدادة
عمللتسهيلالمضخاتاستخدام، أدىعيانشهوديقولوحسبما. السدادةهذهأساس

عليهايرتكزالتىاألرضعلىأثرمماالماءلكميةمساويةرمالرفعإلىالبناءين
تلعتهابوشئكلإختفىالبناء، ينتهىأنقبل، وحتىفيضانأولوقعوعندما. البناء

كانتالتىالسدادةكتمالاقبلتساعهاابكاملفتحتالتىالترعةتساعا، وتحولالرمال
تآكلأنغير. أمتارعشرةمنبدًالمترًا80الماء، إلىبتلعهااوالتىمدخلهاستحمى
عاموفى. الترعةرأسأسفلموقعفىمانوعًامتينةضفةعنأسفرالترعةمجرى
تتخذلم، ولكنالمتيناألساسهذاعلىأمتارثمانيةرتفاعابجديدةسدادة، أقيمت1871

دونللحيلولةشئيعملللسدادة، ولمالمواجهةالهشةالضفةلتدعيمالالزمةاإلحتياطات
األعمالهذهالمياهغطتفيضانأولحدوثوعند. نفسهاوالمداخلالسدادةغرق

قائمةالتعسةالسدادةظلت، بينما40أومترًا30تساعابمنهماكلالضفتانوأزيحت
.نتظامادونالمتسعةالترعةوسطقاعدتهاعلى

فىيفكروالمفإنهماإلخفاقاتتلكأسبابفهميستطيعونالالمشروعأصحابكانولما
بغدادسكانصيحاتأنشكوال. قبلمنحدثكماالجديدةالترعةهذهإغالقغير
اإلجراءهذاتخاذاإلىدفعتهمالتىهى، فشلحالةكلفىالغرقضحاياكانواالذين

.المتطرف

النقطةعندالجديدةالترعةمدخلعلىالغرضلهذاأقيمالذىالشرقىالحاجزيكنولم
،الفيضانمستوىفوقضفتيهرفعبالسابقة، األعمالفىكانممابأكثرمدعومًا) ح(

.د (إتجاهفىجديدممرلتقويضطويًالوقتًاتجاهاكلفىيفيضالذىالنهريستغرقولم
وفى. الضفافتدميرالتالىالعامفيضاناتوأكملت. يكنلمشيئًاوكأنالترعةوغمر) د

القنانية، بفمهاترعةعدافيماتمتالتىلألعمالملموسأثرأىهناكيكنلم1879عام
.بغدادأهالىليحذرعبرهاسهًالممرًافيضانكليجدالتىمترًا، 80بإتساعالمفتوح
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 .هـ (تجاهافىللفراتجديدمجرىإليجادمحاولة، جرتالحاللهذهحديوضعولكى
الصعوبةفائقةالعمليةهذهوكانت. مترًا150بإتساع) و (عندتمامًاالنهر، ولسد1085)هـ

فقطواحدمتروعمقفقطأمتارأربعةتساعابحفر) هـ . هـ (للنهرالجديدالمجرىألن
التربةكانتالمشروعنجاحأجلومنالحظولحسن. المنخفضالماءمستوىأسفل

هذهتنفيذوتم. القناطرإقامةعمليةتقدممعالجديدالمجرىتوسيعباإلمكانرخوة، وكان
استخداممنبدًال" المتحركةالقناطر "إلقامةالشائعةللطريقةوفقًااألغصانبحزمالقناطر
الطرفاءشجرأغصانواستخدمت. الجهاتتلكفىيتوافرانالاللذينوالقشالبردى

منالحزمةلحشوالسنطوشجر" االسترالجا "الشوكيةاألشجاروأغصانالحزملبناء
طولكانالطريقةبهذهصنعالذىوالسجق" السجق "إسمالحزمةعلى، وأطلقالداخل
استخدمالمتر، وقدونصفأمتارثالثةوقطرهامترًاخمسينعنيقلالمنهالواحدة
الماءسقوطكانالسدإغالقلحظةوعند). مواقعهاإلى (وتحريكهالعملهاالرجالمئات

بعدعلىتسمعكانتسقوطهعنالناجمةالضوضاءأنحتىشديدًاالمجرىأعلىمن
أعمقحفرةرؤيةالممكنمن، كانبالفعلالسدأغلقوعندماكيلومتراتعشرةمنأكثر
طولأنشكوال. للنهرالمسدودالمجرىمنالمنخفضالجانبعلىحفرتمترًا15من

نجاحفىساهمتقدالحزملصنعالطريقةهذهعنالناتجةالكبيرةوالمقاومة" السجق"
،األمانمنأكبرقدرتوفيرأجلومن. المؤاتيةغيرالظروفهذهمثلفىتمالذىالعمل

ز)، (النقطةعندالفيضانمستوىفوقالتراب، مناألغصانحزمسدوراءآخرسدأقيم
بوصلهماقامامماثالنسدانسد، ثماإلثنينبينوأقيم) ز (عندمماثلآخرسدأقيمكما

زيادةوأخيرًا. الغرقمنحقولهملحمايةالفالحونأقامهاالتىوبالسدودباآلخرأحدهما
كان – السدز)، وهذا (عندالترابمنثالثبسدالقنانيةترعةإغالق، تمالحرصفى
وقد. الفالحينوبسدودالفيضانمنسوبمنأعلىبسدوديتصل – األخرىالسدودمثل

التركية، وكلفةالليراتمنألفًاعشربثمانيةالشجرأغصانحزممنالسدهذاكلفةقدرت
ليرةآالفبثالثةبينهماتصلالتىتركية، والسدودليرةآالفبستةالترابيةالسدود

850نحوأو) األصلفىهكذا (تركيةليرةألف37هواإلجمالىالمبلغأنأىتركية، 

تنشرلمأنهاغيربالتقريرمرفقةكانتخريطةعلىمواقعإلىتشيرالعربيةإلىترجمناهاالتىالرموزهذهأنواضح1085
)المعرب. (النصمعالكتابفى
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نجدالقنانية، الترعةفتحمنذقبلمنإنفاقهتمماالمبالغهذهإلىأضفنافإذا. فرنكألف
.فرنكالمليونونصفالمليونإلىيصلإنفاقهتمماأنفىللشكمجاًال

القنانية، وفىقربجديدةترعةالسدود، وتكونتحطمت) 1907 (العامهذابدايةوفى
هىأمتار، وهذه3فيهاالمنخفضةالمياهوعمقمتر200بإتساعالفتحةكانتقصيروقت

.األغصانحزاممنبسدإغالقهااآلنيحاولونالتىالفتحة

إقامةإعادةتصبح، وسوفالفراتنهرعلىمالحيةخدمةإقامةفيهالمرغوبومن
إحساسوهناك. الملحةالضروراتمنالصقالويةترعةبواسطةالنهرينبينتصالا

فىالمراكبمنكبيرعددمنهااستفادالعامهذاخاللأنه، حتىاإلتصالهذابفائدةكبير
إقامةباإلمكانتجعلسوفالترعةوهذه. بغدادإلىهيتمنوالقارالجيرىالحجرنقل
منكيلومترًا90بعدعلىتقعالتى، الفراتعلىبمسكنةبغداديربطبخارىمالحىخط

للوصولالمائىالممرهذادائمًايستخدمونسوفوالبضائعالركابأنشك، والحلب
.مهمًاطريقًاتصبحثم، ومنانبولتإسإلىبغدادمن

قيسدجلة، وقدقربخورجسرحتىالصقالويةقريةمنكيلومترًا75الترعةوطول
بنسبةالترعةتنحدرثمأمتار، ومنتسعةمقدارهالطرفينبينفرقًافأعطىقديمًامنسوبها

عندسدينظمهاقنطرةتقامأنالبدايةفىكافيًايكونوقد. كيلومتركلفىالمترمن0.12
تدفقكانمالو. كلهاالفصولمرعلىاإلتصاالتإقامةالصقالوية، إلعادةمياهمدخل
،تحكمبواباتاستخدام، فباإلمكانمفاجئفيضانفيهيحدثوالاإلنتظامبالغالفراتمياه

القناطروعرض. ميكانيكيةوسائلاستخدامدونوغلقهالسدفتحيمكنلذلكونتيجة
المتوافرطولهيكونأنأمتار، علىثمانيةالسدوعرضمترًاعشرينيكونأنيجب
ألف100إليهايضافأن، يجبفرنكمليوننصفإنشاؤهيتكلفوقد. مترًا50حاليًا

.الحاليةالسدودتقويةكلفةفرنك

األراضىالقناطر، واستخدامعبورنتيجةيتحققسوفالذىالدخلأنفىشكثمةوليس
.بنائهاعلىينفقالذىالمالرأسكبيرةبنسبةيعوضالترعةهذهترويهاأنيمكنالتى
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األراضىمساحةلبيانضروريًايكونقدواسعةمنطقةتغطىكنتوريةخريطةووضع
.الترعةبهذهتروىالتى

1911الرى، عاممشروعات - 8
1086

لوثر. جالسيرإلىلوريمرالعامالقنصلمن

1911مارس / آذار31بغداد، )جدًاخاص14رقم(

السعادة،صاحب

مشروعاتمنمجموعةالتركيةالحكومةإلىيقدمأناآلنولكوكسوليمالسيريوشك
فىلعالقتنا، والخاصةالطيبةالسمةمعتوافقفىالنهائية، صورتهافىالعراقفىالرى
األخذتمماإذاتحقيقهيأملماالمالية، بينبالنتائججدوًالمقدمًاسلمنى، وقداألولالمحل
التىالمهمةالوثيقةهذهمننسخةسعادتكمإلىأنقلأنفىوأتردد. المقترحاتبهذه

الجدول. (جانبىمنتعليقأوشرحإلىحاجةفىتبدوالأنهاحتىواضحبشكلأعدت
29 – 1.(

،المشروعاتكلفةتحديده، عندولكوكسوليامالسيرأنهىمالحظةأقدمسوفولكننى
هومانحوعلىالتقديريةالمصروفاتإلىفقطبالمائة33 – أبلغنىكما – يضفلم

الذىالهائلالهامشإليها، وأنتوصلالتىالنتيجةضاعفمصر، ولكنهفىبهمعمول
.البالدوتنميةاألعمالتشييدخاللالفائدةأسعاربتغطيةيسمحبالمائة166يبلغ

التىتلكهى) الرىأعمالكلفة (الجدولمنالثانيةالخانةفىالمبينةوالمصروفات
.الهندفىيحدثمانحونفسها، علىالحكومةتتحملهاأنيحتمل

التىتلكهى) الزراعيةاألعمالكلفة (الجدولمنالثالثةالخانةفىالمبينةوالمصروفات
، وغيرها،الحشائشقتالعا، والمياهتوزيعقنوات، وبناءالحقولمستوياتبتسويةتتعلق

1086 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office,"From Lowther to Grey, 2 May
1911," (FO 424 / 227).
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شركةتتوالها، أواألرضشاغلأوالمالكيتحملهاأنيمكنالثانويةالمصروفاتوهذه
اآلخروالجانببطريقةمنهاجانبينفذمماثلة، أوهيئةأىأوالزراعىالبنكالتنمية، أو

.بأخرى

الرىألعمالاإلجماليةللكلفةالريعصافىبنسبةمحسوبةبالمقاوالتالخاصةواألرباح
حسمبعدالعشوربنسبةحسبتالحكومةوأرباح. بالمائة24.9وهىالزراعيةواألعمال

منالمباشرالكسبإلىوإضافة. بالمائة9الرى، وهىأعمالكلفةمنالصيانةنفقات
وكلالوارداترسومزيادةمنتستفيدسوفالحكومةالرى، فإنأعمالمصروفات

.األهالىثروةزيادةتصاحبالتىاألخرىاإليراداتمصادر

لوريمر.  1911مارس / آذار30
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1914، عامالعراقفىالرىمشروعات - 9
1087

)17 – 5 (رقمجدول
ولكوكسوليامالسيرمشروع: الرافدينرى

الفقرةرقم
تقريرفى

وليامالسير
ولكوكس

ولكوكسوليامالسيرتقديرالمتضمنةاألعمال

تركيةليرةتركيةليرةفعالًاليدمتناولفىأعمال
669.80669.480الحلةفرعأعمالفيهابماالهنديةقنطرةأعمال8

1914فىتقضىسوفبأنهاالتقاريرتفيدأعمال
791.000الحبانيةمنفذ9

بغداد،الصقالوية، سدةلدجلة، منظماليمنىالضفةطولعلىسد10
214.940وغيرها

711.620وغيرهاالفراتتهديدالفلوجة، تحويلقنطرة11

12
، وسدواألعلىاألدنىالصقالويةمنظمفيهادجلة، بمايمينالترعنظام
والبغيلة،هريةترعتى، السفلىدجلة، ملحة، يمينكوفعكار

وغيرهاوالجسور
1889,480

13
، يمينغريبأبوالفراتيسارترعفيها، بماالفراتيسارترعنظام

المحموديةوكوثا، إسكندرية، ملجة، وفوقغريبأبوديسارغريبأبو
الرضوانية، واللطيفة، وبابل

1.192.660

أعمالوغيرهاوالجسور، المنظمات10 – 1منكوفعكارمصارف14
554.220الهنديةفرععلىجانبية

67.940وغيرها، منظماتترعتان19
5.421.860

691.006.7604.415.100الكيلومترأسفلدجلةيمينترعنظام – 12الفقرةعداما
691.006.760الكيلومترأسفلدجلةيمينقنواتنظام12

أخرىأعمال
48.380مجيرةالكبير، وقناطرجاال، المجرىفيهادجلة، بمامالحظة16

وتحويلةدجلةوتحويلةالكوتقناطرفيهبماهاىونظامالكوتقناطر17
2.757.980وغيرهاوالترعوالمصارفهاىهاى، ومنفذفرع

للفراتالقديمةالضفةالبصرة، وإصالحقناطرفيهبماالبصرةنظام18
1.996.960والمصارفوالترع

دجلة،وتحويلة، عاشقبلد، وسدةعندالقناطرفيهابلد، بماقناطر20
2.118.240وغيرها، والمصارف، والترعدجيلومنفذ

، والترعالسفلىالنهروانديالة، ترعةتحويلةفيها، بماالنهروانرى21
1.187.120وغيرهااألخرى

425.0009.163.680الفراتفيضزيادة52صفحة
15.255.020اإلجمالىالمجموع

1087 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Communicationby Messrs
Pearson,31 January 1914," (Fo 424/251).
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1919، عامحتماالتهاوالزراعىاإلنتاج - 10
1088

منجانبيهعلىالواقعةالسهول، يروىواضحبشكلمحددبمجرىدجلةيتميزبينما
ودجيلة،الكبير، وبطيرةوالمجرىوالجهالة، ومشارةالمجيريةمثلكبيرةفروعخالل
بعدالجنوبنحوحادًانحناءاتنحنىالفروعهذه. الصغيرةالجداولمنلهحصرالوعدد

مياهتلتئمأصغر، حتىفروعإلىمنقسمةغالبًالهموازيةدجلة، وتجرىمنتخرجأن
.والصحراءالمزروعةاألراضىمنحاجزًاتشكلالتىالكبرىاألهوارفىذيولها

الطمىأدىوقد. الفارسيةالجبالمنالقادمةالسيولتوسعهاالشرقإلىالواقعةواألهوار
المحيطالريفمستوىفوقوفروعهدجلةرفعإلىالفيضاناتخاللسنويًايترسبالذى
.األهوارحيثأسفلإلىوالترعاألنهارحدودمنتدريجىنزولهناك، ولذلكبه

الفيضانبلوغوقتإالتروىالالرئيسيةوفروعهدجلةأقامهاالتىالوسطىوالهضبة
.الباردالطقسخاللالجفافدائمة، وهىالربيعآخرأوذروته

األراضىالمياهتغطىبينماوالصيفالربيعمعظمخاللتروىالالوسطىوالمنحدرات
مدرجة،منحدراتقناةكلحولهناكوهكذا. دائمةبصفةالقنواتذيولعندالمنخفضة

نحسارابعدالصفراءالذرةتناسبتليهاوالتى، والقمحالشعيرزراعةتناسبمنهاالعليا
مرةتنقسماألرززراعةوأراضى. لألرزيصلحنخفاضًااالمنحدرات، وأكثرالفيضان

األرز، ولكنهاموسمخاللبالماءريهافىالتحكميتموالتىاألعلى: درجتينإلىأخرى
.الماءمنمعلومقدردائمًايغطيهاالتىالمنخفضةواألراضى. بالماءمغطاةدائمًاليست

يزرعالمنخفضةاألراضى، وفىزراعتهعنداألرزبذورتنثراألعلىاألراضىوفى
المليئةالمستصلحةغيرالمستنقعاتتقعالمنخفضةاألرزأراضىودون. الشتالتبنظام

منالبدثم، ومنوقنواتهدجلةمنالقادمةالمياهبكمياتالمستنقعاتوتمتد. بالبوص
الزراعيةاألرضحزامعلىتفيضالكىالمرتفعةالسداتجسورمنبنظامإحاطتها

1088 : عننقالً Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "The Prospects of British
Trade in Mesopotamia and the Persian Gulf, 1919," (FO 371 / 4152).
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يزرعالصيففيضاناتبعدالمستنقعاتهذهشمتنكوعندما. حولهامننسبيًاالضيق
يمكنفال. الماءعنهاينحسرالتىالرطبةاألرضفىالصفراءالذرةمنجيدمحصول
الشائعةالفكرةهى، وهذهالغرينمنكافيةكميةتحملالمياههاألنفيهااألرززراعة
رتفاعاعندالجسوركسرتإذاالتلفمنالمزيدبالزراعةويلحق. األقلعلىمحليًا

.األرزالصفراء، وزراعوالذرةوالشعيرالقمحزراعإلىالقبائلوتنقسم. الفيضان

طولوعلىالعربشطضفتىطولعلىمنتظمرىإلىتحتاجالتىالنخيلمزارعوتقع
.الغاللإنتاجمناطقتوزيعتبينالمرفقةالقرنة، والخريطةإلىالنصيريةمنالفرات

الصفراء،، والشعير، والذرةالتمور، واألرز، والقمح: هىللواليةالرئيسيةوالمنتجات
قيمة،الصادراتعناصرأكثرالتمور، تشكلاآلنوحتى. ، والخضر، والفواكهوالبطيخ

بالفعلتحقيقهيتمالذىالسنوىواإليراد. البالدفىاألساسيةالغذائيةالمادةكانتوربما
)روبيةمليون1.2 (الخ12نحوتقريبًايبلغالراهنةالظروفظلفىالتمورمناطقفى
أكثرظروفظلفىالشيوخسوقفىتجمعأخرىالخاتثالثةإليهايضافوقد

20إلىالتمورإيراداتزيادةعلىتساعدالراهنةاالستقرارحالةمراجعةولعل. استقرارًا

التمور، فإنمحصوللقيمةاإلجمالىالمتوسطخمسيمثلذلكأنفرض، وعلىالخ
كانوإذا. السنةفىالروبياتمن1089واحدبكرورتقدرقدللمحصولاإلجماليةالقيمة

قدالتموروزنإجمالىالبصرى، فإن1090للمندروبياتخمسالتموربيعسعرمتوسط
وفى. محليًايستهلكوالباقىللتصديرمتاحًااإلنتاجهذانصفمند، ويعدمليونىيكون
واحدةروبيةنحووقدرهاالسنويةبالضريبةأخذناوإذا. العراقبجنوبالمحيطةالبالد
جنوبفىنخيلشجرةماليينعشرةهناكيكونأنبد، فالنخالتخمسكلعلى

المتوسطفىمندربعتنتجالتى، بالنخيلمزروعةأكثرأوإكرألف100نحوأوالعراق
...مند2.500.000نحواإلجمالىإنتاجهاأنأىالواحدة، للشجرة

إلنتاجالرئيسيةوالمراكز. العراقجنوبفىالتموربعدأهميةالمحاصيلأكثرهواألرز
دجلة،ضفتىعلىالكبرىالقنواتمخارجعلىالعمارةمنالجنوبيةالمناطقهىاألرز

)المعرب. (روبيةماليينعشرة = الكرور1089
)المعرب). (باوند (إنكليزياًرطال82.28ًتعادلهنديةوزنوحدة = المند1090
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.صنافوهورالحمارهورفىمياههالفراتفيهايفرغالتىالمنطقةعندالشيوخوسوق
67شحنتتزايد، وتمصادراتهأن، إالالمحلىلالستهالكأصًاليزرعاألرزأنورغم

محصولعلىيؤثرالمياهموردفىالتذبذب، ولكن1912عامالبصرةمنطنألف
أرزًاالمزروعةللمساحةدقيقتقديروضعبمكانالصعوبةومن. خطيرًاتأثيرًااألرز
األراضىعلىإجمالىمبلغبفرضالخاصالتركىوالنظام. منتظممسحإجراءيتمحتى

المساحةمنمحصولكلنصيبتحديدالصعبمنيجعلوأرزًاشعيرًاالمزروعة
واألهالى، يعرفالالحسابمنالشعيرأواألرزمنإكرإسقاطأنكما. المزروعة

منهمالمقدمة، والتقديراتالمحصولوغلةالقياسوحداتعنغامضةأفكارلديهمأنفسهم
، غلةحالأىوعلى. طنينالشعير، ومنأطنان4تبلغاألرزمناإلكرغلةأنتبين

والتقدير. المعاييربكلثراءالقبائلأكثرهىاألرزتزرعالتىوالقبائلجدًاكثيفةاألرز
المفروضةالضرائبأساسعلىيحددوالذىأرزًاالمزروعةاألراضىلمساحةالعام
، وعلىطنألف195نحوالبصرة، تغلواليةفىإكرألفمائةهوالتركىالحكمتحت
الزيادة،إلىيميلاألرزعلىوالطلب. شديدبحذرالقديرهذاتأخذأن، يجبكل

.البصرةصادراتفىالقيمةمتزايدعنصرًاتمثلقدوصادراته

بخمسينقدرتربماالبصرةواليةفىصفراءوذرةقمحًاالمزروعةالمساحةإجمالى-
ضفافعلىغالبًاتنموصفراء، واألخيرةذرةتزرعاألقلعلىأخماسهاإكر، ثالثةألف

لبذركافيةبدرجةمبكروقتفىالفيضانمياهعنهاتنحسرالتىاألراضىفىالنهر
بدرجةوتجفالماءعنهاينحسرالتىاألراضىمنكلفىالقمحيزرعبينمااألرض

طويًالوقتًاالفيضانعنبمنأىتظلوالتىالمطر، سقوطقبلبالزراعةتسمحكافية
وشطالفراتضفافطولعلىالنخيلأشجارتحتيزرعكما. للحصادتكفىبدرجة

الوالية،حدودوراءمنجاءالبصرةمنيصدرالذىالقمحمناألكبروالقسط. العرب
.التجاريةبغدادبيوتأيدىفىأساسيةبصفةتتركزالقمحتجارةإنالقولويمكن
جميعًاعملتالمطر، وندرةبالقنواتالرىإلىاإلطمئنانوعدموالتموراألرزفمنافسة

أخرىمرةالرىتوفيرتمإذاأنهالبصرة، رغمواليةفىالقمحزراعةفىالتوسعضد
فىكبيرةزيادةذلكعنبعد، لنتجفيماالمقترحالنحوعلىوالدويرجالتبتلمناطق
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البصرةواليةفىقمحًاتزرعكانتإكرألف20نحوأنتفترضأنويمكن. المحصول
الصفراءالذرةزراعةألفًا، ومساحة70الشعيرزراعةمساحةكانت، وربماالحربقبل
، إنالقولوجملة. إكرألف349للزراعةاإلجماليةألفًا، والمساحة20ألفًا، والخضر30

أما. القمحمنآخرنوعمعالخلطفىأساسًايستخدمالجيد، وكانالنوعمنيكنلمالقمح
الشوائبنسبةرتفاعامنكثيرًاعانتالسوقفىسمعتهأننوعًا، غيرأجودفكانالشعير

نخفاضانتيجةأنهحقيقةالغاللصادراتأعاقوقد. عمدًاإليهالفالحونيضيفهاالتى
منالكثيرجلبيمكن، الوالخريفالصيففىهاىونهردجلةفىالمياهمنسوب

وسوء. التالىالربيعفىإالالمحليةبالمراكبالبصرةإلىحديثًايحصدالذىالمحصول
فىسيئةسمعةأكسبها، مماالغاللإتالفعنمسؤوًاليعدالخريفورشهخاللالتخزين
فىالغاللإنتاجلقدراتوصفًاتقريرهفىلويدالمسترتناولوقد. األوروبيةاألسواق

حولجديدةمعلوماتأىعلىالحصولالمفوضونيستطع، ولمالعراقأعالى
...الموضوع

فهناك. ملحوظًا، تحسينًاوالقمح، الشعيرالربيعمحاصيلزراعةأسلوبتحسينويمكن
والأبدًاالتربةتقلبوالجيدًاتشقالفقط، واألرضالحراثةأعمالمنجدًاالقليل

خصوبةعواملمنمهمعاملذلكأن، رغمزمنىمدىألىوالهواءللشمستعرض
عنهاينتجبالزراعةالبدءقبللألمطارسقوطأولنتظاراعادةأنذلكإلىالتربة، أضف

مناالستفادةفرصةالنباتيفقدالمحدد، وبذلكالزمنعنمتأخروقتفىالحببذر
.مارس / آذارأولحتىمتأخروقتفىوالشعيرالقمحيزرع، وغالبًااألولىاألمطار

أكتوبر، مثًال، / األولتشرينمنالثالثاألسبوعحتىكللدونوالبذرالحرثتموإذا
علىالتصرفعدمفىوالسبب. األولىاألمطارسقوطفوراإلنباتفىتبدأالبذورفإن
محصولمنكللرعايةالسكانكفايةعدمإلىيرجعقداألماكنمنكثيرفىالنحوهذا

ومعهااألرزحقولإلىوالشعيرالقمحتزرعالتىالقبائلوتنتقل. الربيعومحاصيلاألرز
لحرثماشيتهامعتتجهثمودراسهالمحصولبجنىالحصاد، وتقوموقتماشيتها
ينتهىالذىاألرزمحصولودراسجنىيتم، حتىثمومن. الربيعلمحصولاألرض
القمحأراضىإلعدادالالزمةالوسائلتتوافرديسمبر، ال / األولكانوننهايةحوالى
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وقتفىالتربةتقليبيتمأناآللية، يمكنالمحاريثاستخدامبالوسعكانوإذا. والشعير
المطرزخاتمعللزراعةجاهزةوتصبح. خصوبتهاتزيد، وبذلكالموسممنمبكر

أجلومن. الباردالطقسمنأسابيعثالثةأوأسبوعينكسبإلىذلكأدى، وربمااألولى
.للزراعةمصلحةإقامةإلىماسةحاجةهناكعامبوجهالحاليةالزراعةطرقتحسين
وقد. السنةفىواحدمحصولمنأكثرزراعةتتموالالنوعردئيزرعالذىفاألرز
المالئمةاألخرىالمحاصيلمنبالكثيريتصلمافىقيمةنتائجإلىالتجاربتؤدى

التىاألمالحمنللتخلصنظامإلىالتوصلللبالداألولىالمتطلباتبينومن. للعراق
أنويجب. مجدبةأراٍضإلىالزراعيةاألراضىتحولوالتىكثيرةمناطقفىتتركز
.الدراسةمنالالزمالقدراألمرهذاالزراعةمصلحةتولى

الفالحينحيازةتأكيدعدممناآلنحتىكثيرًاالزراعة، عانتالثانىالمحلوفى
إيجاربصفةالدولةمناألرضعلىيحصلونالشيوخكانالسابقةاألحوالففى. لألرض

بمحضمستأجرينعادةلهميخضعونالذينكان، بينماسنواتخمسعلىتزيداللمدة
عليهيقدرونماأخذواباألرضالمتصلينكلأنحتى. سيئًااستغالًالواستغلواإرادتهم

واإلسميةالعاليةالقيممنمتصلةسلسلةهناكوكانت. شيئًاإليهايضيفواولممنها
يمكثالوعندها. فالحأقلحتىالشيخمنواإلتاواتوالمتأخراتواإليجارات

،األرضإلراحةمعيننظامهناكليس. واحدمكانفىواحدعاممنأكثرالمستأجرون
أنالبريةلألشجارحتىيسمحوالأشجارفيهايزرعسيئة، والبطريقةتزرعفاألرض

منالضيقةاألشرطة، علىحالأى، علىتنسحبالالعامةالمعلوماتوهذه. فيهاتنمو
.المدنقربوالحدائقالنخيلبساتين

مناألكبركبيرًا، والقسطتحسينًاوزراعتهاالغاللمحاصيلتمويلطريقةتحسينويمكن
الظروفتسمحقدالحرببعدالبصرة، ولكنفىيتمللتصديرالمتجهةالغاللمشتريات

تنظيفهابعملياتإنتاجها، والقياممواقعمنالغاللبشراءالبريطانيةالتجاريةللبيوت
المحاصيلنوعيةتحسيننحوالجهودتتجهأنويجب. المراكزتلك، قربإلخ... وتعبئتها

.بالشوائبالغاللخلط، وتحريمتزرعالتى
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المتاحةإمكاناتهأساسعلىتقومالعراقمستقبلعلىنعلقهاالتىالكبيرةآمالناولكن
بالقنواتتروىالتىالسهولفىرئيسيةبصفةالقمح، يزرعاآلنوحتى. للقطنمنتجكبلد

التقريبيةوالمساحة. بغدادوواليةخراسانسنجقفىديالةنهرتشكلالتىالصغيرة
القطنكانكما. صغيرةحقولفىإكرألفإلى500بينيراوحبماتقدرللمحصول

ولكنالتيلةقصيرالعراققطنأنلويدالمستر، ويذكرالفراتعلىعنةفىأيضًايزرع
وقد. للزراعةالمالئمةالطرقغيابعنتكشفالقوة، ونتائجهمنجيدةدرجةعلىتيلته
والهند،مصرمنالقطنمنأخرىأنواعإلدخالمحاولةبغدادقرباليهودأحدبذل
زراعةفىراغبينغيرأوقادرينغيركانواالمزارعينألنبالفشلمنيتالتجربةولكن

...واسعنطاقعلىبإنتاجهتسمحالتىبالطريقةالنبات

:شروطثالثةعلىتمامًايعتمدللعراقالزراعىالمستقبلأنشكوال

نطاقعلىللرىنظامبإيجادكبيرًاتوسيعًاللزراعةالخاضعةالمساحةتوسيعإمكانيةأ.
.القديمةاألزمنةفىكبيرًاإنتاجًاتنتجاألراضىجعلالذىلذلكمشابه

.البالدتنميةتتطلبهالذىللعملالثقيلالعبءتحملعلىالسكانقدرةب.

.المواصالتوسائلتحسينت.

،الموضوععنتقريرهفىولكوكسوليامالسيريصف. الرى، أوًالمسألةنتناولوسوف
التىالوحيدةواألجزاءإكر12.500.000مساحتهمجدبإقليمبأنهاالفراتدجلةدلتا

:هىمناسببشكلتروى

ديالة؛دلتا1.

؛الشيوخسوقإلىالنصيريةمناألدنىالفرات2.

.العربشط3.

المياهإمداداتاستغاللأحسنإذابأنهاإلعتقادإلىبهولكوكسوليامالسيرأبحاثوأدت
الصيفيةالمحاصيلالشتوية، ومنالمحاصيلمنإكر7.150.000رىيمكنالمتاحة، فإنه



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة637

.وغيرهاوالقطنوالسمسمالصفراءالذرةمنإكر3.125.000األرز، أومنإكرمليون
.الرىلمشروعاتمناسبتهارأىقطاعات1091ستةوليامالسيرختاراو

،الناجح، أوًال، االستخدامجوانبثالثةذاتمشكلةيعداألنهارنظاماستعادةأنيبدو
تعدالتىللمالحةبهااإلحتفاظالرى، وثانيًا، أغراضفىاالقتصادى، لمياههاولكن

حالةوفى. حاليًاالموجودالمستنقعاتضرورية، وثالثًا، تجفيفطويللوقتوستظل
الرىبينالعالقةفىتناسقًاثمةأن، نرىترعشبكةلهاأقيمتالتىاألكبرالهندأنهار

توجد، والالترعخططولعلىيجرىبأنللنهريسمحفال. النهروصيانةوالصرف
ونظاموالصرفالرىأنإلىيرجعذلكفى، والسببالكوارثتنشركبيرةمستنقعات

،العراقوفى. مستقلةمشاكلوليستاآلخرالبعضعلىبعضهامعتمدةاعتبرتالنهر
.وشأنهالصرفأمروتركللرىالنهراستغاللظاهرةتبدو

تعدالتىباإلتجاهاتيتعلقمافىرأىأىتقديميفترضونالالتجاريونوالمفوضون
مجردإلىالراهنالوقتفىيميلونمواجهتها، وهميجبالتىالصعوباتلحلمرغوبة

كاٍفقدرتجميعقبلللرىكبيرةمشروعاتبتبنىالتسرعأخطارمنالتحذيراتتقديم
منالرىمشروعاتتعانىماوكثيرًا. سليمةنتائجتحقيقعلىتساعدالتىالبياناتمن

الرى، يصبحمشروعاتمنمشروعبشأنقرارتخاذايتم، وعندمااألولىالمفاهيمضيق
...الصعوبةبالغالتالية، أمرًاالمفاهيممعيتواءمحتىطبيعتهتعديلأوحدودهتجاوزأمر

األراضىسياسةعنمالحظة: األرضحيازة - 11
1092

معروفةالمسألةلهذهالرئيسيةاألحوالأنتقررأنمشكلة، يجبأىتحلأنقبل... 
األتراكإلىالملكيةحقوقكلالعقار"، تعود "بـيعرفلماالممكناالستثناءومع. تمامًا

،الفتحبحقنظريًالألرض – إفتراضًا – الوحيدالمالكهىالتركيةفالحكومة. الفاتحين

المنطقة) وجبير؛ (دالبصرةبينالواقعةالبالد) بدجلة؛ (جهاىفرع) وبغيلة؛ (بوبغداد، بابلالفلوجةبين) أ(1091
إنظر. النهروانترعة) لدجلة؛ (واليمنىالضفةعلىوبغدادبلدبينالمنطقة) ؛ (هـالفراتفىالهنديةفرعحولالواقعة

.الفصلهذامن31ثالثاً، النصالقسم: أيضاً
1092 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Revenue Circular, Baghdad, 29
May 1919," (FO 371 / 4150).
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المالكمنأفرادلمصلحةالملكيةلتحويلمعينبإجراءالحقهذامننفسهاتجردلمما
خصصتأو" وقفًا "جعلتقدكانتالتىاألراضىحسابنامناآلنولنسقط. الحائزينأو

وإدارتهااألوقافعلىلإلشرافأقيمتخاصةمصلحةوهناك. دينيةطبيعةذىلغرض
:األراضىمنأنواعأربعةذلكبعدويبقى. هنااإلعتبارفىتفاصيلهاتضعأنتحتاجال

الملكيةبحقوقألصحابهاالحكومةعترفتاالتىاألراضى، وهىصرفملكأ.
إذااألرضإيراداتضريبةدفعفىتستمرالملكفأرضكلالمطلقة، وعلى

.الزراعةفىاستخدمت

، ثمقبلمنللسلطانملكًاكانتالتىاألراضىمدورة، وهىأراضسنية، أوأراٍضب.
.العامةالخزانةإلىملكيتهانقلت

شغلهاحقالدولةأعطتالتىاألراضىالدولة، وهىأراضىأميرية، أوأراٍضت.
األراضىمعينة، وهذهعامةبشروط" الطابوسند "بإسمتعرفوثيقةبموجبألفراد

".ملك "أنهاعلىإليهايشارماونادرًا" الطابوأراضى "بإسمعامةتعرف

.أحدإلىملكيتهاالدولةتنقللمالتىالدولةأراضىأميرية، وهىأراٍضث.

إالتبقىالالميرى"، وبذلك "والرابعالثالثالنوعينمناألراضىعلىيطلقماوكثيرًا
نظرلوجهةتبعًا" ميرى "أو" طابو "أو" ملك "إماعليهايطلقالتىالثالثالنوعأراضى

.المتحدث

بينالثابتةالملكية، ونقلاألرضلملكيةالدولةنقلأمرتناولتالتىالحكوميةوالمصلحة
إلىتهدفالمصلحةالطابو"، وهذهمصلحة "بإسمتعرفالبعضبعضهموبيناألفراد
أومسحهايتملمبالدفىالنجاححققتمدىأىإلى. الملكيةحقوقلتسجيلنظامإيجاد
عملياتهاتتمحين، علىاألراضىتحديدعالماتمنتقريبًاوتخلولهاخرائطوضع

وإلىالكفاءةإلىيفتقرونالذينالمبالينوغيرالجهلةالموظفينمنمجموعةبواسطة
.نتخيلهاأنلنايمكناألمانة، نتيجة

.بهالخاصةالصعاباألراضىمننوعولكل
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الصرفالملك - أ
الشريعةتحكمهااإلرثمسائلالحالية، كلللقوانينوفقًاأنههناالرئيسيةالصعوبة
يقضى، فهووالدوابالقطعانمنثروتهمتتكونألناسوضعالقانونوهذا. اإلسالمية
المشكوكاالستثناءاتبعض، معكلوعلى. تجزئتهايستحيلمتعددةأنصبةإلىبالتقسيم

المدنفىوالحدائقالبناءمواقععلىاألراضىمنالنوعهذاأمرها، يقتصرفى
.الزراعيةالسياسةتقريرفىكبيرةأهميةله، وليسوالضواحى

المدورةأوالسنيةاألراضى - ب
.أحيانًافيهامشكوكبوسائلالحميدعبدللسلطانملكًامعظمهافىكانتاألراضىهذه

موضعجيدًا، وذكراهرعايتهاتولىحتىاألراضىهذهعلىيحصلكاد، ماكلوعلى
الرجالنفسيبدووهكذا. لقومهأبًاكانالذىللمالككنموذجالعراقفىكبيرتقدير

السنيةاألراضىأديرتالدستورصدورومنذ. مختلفةمواقففىمختلفةبصورة
تحصلالذىالتغيير، فالنصيبهذامنيبدوماعلىتستفدالعامة، ولمالخزانةلمصلحة

المراقبتصدمكلهابالمائة، واإلدارة60إلىأحيانًايصلإنتاجهامنالدولةعليه
للتفرقةحقيقيًامجالالأنهيبدو، وقدواإلغتصابالخيرمنغريبمزيجألنهاالخارجى

مرةيحدثأنيمكنالالتغييرولكن. الرابعالنوعوأراضىالنوعهذاأراضىبين
.واحدة

)الطابو (األميريةاألراضى - جـ
بغدادوالى – باشامدحتكانفقد. جلهاأوالكوارثكلمصدراألراضىمنالنوعهذا
منذأقيمقدالنظام، وكاننحوهأو1870عامفىالواليةإلىالطابونظاممدالذىهو– 

ذلكفعلإنهالقولإلىبناحاجةوال. العثمانيةالممتلكاتمنأخرىأنحاءفىبعيدزمن
الدافعلديهايتوافروالالحيازةضمانإلىتفتقرالعراققبائلأنرأىحسنة، فقدبنية

مااألسبابمنالعربلدىكان، ولكنيفيدهمأن، فحاوليجبكمااألرضلفالحة
العسكرىالتجنيدخشوا، فقدالشكنظرةاألتراكهباتوإلىاألتراكإلىينظرونيجعلهم

ذلكتبعوما. السخيةالهبةقليلة، رفضوااستثناءات؛ ومعخفىهدفهناكيكونأنأو
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يكونوالماآلخرين، ولكنوسنداتهالطابوعنبأنفسهمالقبائلرجالنأى، فقدمغزاهله
 –استعدادعلىكانواالمحليينوممثليهاالتركيةفالحكومة. التخلفمنالدرجةهذهعلى
بيتلمنفعةدائمًايكنلماإلعتبار، وهذامعينعتبارالالدولةأراضىعنللتخلى – بعامة
سنداتعلىنوعكلمنالمتنفذونوالرجالاألثرياءالتجارحصلوهكذا. وحدهالمال

المشترى،رغبةحسبوضعتوحدودبمساحاتالزراعيةاألراضىمنواسعةمساحات
.فعليةحيازةاألرضيحوزونالوقتطوالظلواالذينالقبائلرجالعنالنظربغض
وعداءومرارةسخطموضعالنظامهذاأوجدهمالذينالطابومستأجرىطبقةوكانت
شترىا، فقدالسلطاتلمواجهةاستعدادعلىدائمًاتكنلمالقبائل، ولكنالقبائلرجال

الأنعلىاألحيانأغلبفىحريصًاالمشترى، وكاناألرضمعالغالبفىشيوخهم
استعادةمنلتمكينهكافيةبدرجةقويةقادرةالسلطاتأصبحتوعندما. األموريتعجل

استعادأو، استعادهااألرضصاحبنحوالعاداتبهتقضىلماوفقًالهالمستحقالنصيب
القبيلةشيخمعتفاقاإلىالتوصلإلىسعىمصلحتهغيرفىالزمنكانوعندما. بعضها

سماتمناإلسمية، ألنقيمتهامننصيبمقابلحقوقهلهيؤجركانماكثيرًاالذى
وينقلحقوقهيؤجردونهافماالحكومةمنشخصكلأنالعثمانىالمالىالنظام

ومتعهدىالوسطاءمنضارةطبقةظهرتثمومن. آخرشخصإلىصالحياته
مثلالمناطقبعضوفى. حيلتهاوقلةالدولةعجزعلىكالطفيلياتتسلقواالذينالضرائب

للمدنالمجاورةالمناطقفىحدثمانحو، علىالقبلىالنظامتحللوبغداد، حيثالبصرة
أنالطابوحائزوالبتة، استطاعقويًاالقبلىالنظاميكنلمحيثبعقوبةالكبرى، وفى

إالمنهمممتلكاتهيزرلم. الغائبين" المالك "منكبيرةطبقةنجدوهنا. وضعهميدعموا
كانوابماواستمتعواللوسطاءأخرىإلىسنةمنحقوقهمبتأجيرقنعوافقد. قليلنفر

علىالقبليةالعناصراألخرى، كالحلة، بقيتالمناطقوفى. ذلكنظيرعليهيحصلون
أنفسهمعاهدواالذينمنهمالقليلعدا، ماالسطحعلىأساسًاالطابوأصحابقوتها، وكان

أيضًاأخرىمناطقوفى. ضياعهمبتنمية، وقامواصالحينمالكًايكونواأنعلى
مختلفة،طبقةمنالطابوسنداتعلىحصلواالذين، كاناألدنىالفراتوفىكالنصيرية

الشيوخهمالسعدونوأسرة. مباشرةبهمالمرتبطينمنأوالسعدونأسرةمنكانوافقد
حيازتهمعلىاألمرأولفىالقبائلرجاليعترض، ولممحلىقبائلتحادالالوراثيون
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علىإعتمادًا – التقليديةمستحقاتهمزيادةالسعدونبدأعندمافقطولكن. الطابولسندات
خمسكامًال، وهواألرضصاحبنصيبعلىبالحصولوطالبواالسنداتهذهقوة

هذه، ولكنأراضيهممنوطردتهمضدهمالقبائل، ثارتذلكعنيزيدماأوالمحصول
التقديرحسنفاقالذينأولئكأما. السعدونعائلةأفرادكلتشملولمعامةتكنلمالهبة

أرضهمعلىيعيشونظلوافقد – العرببينوجودهايندرطباعوهى – عندهمالجشع
مذموينالمنفىفىفعاشواالعيشطيبلهميوفرماعلىالبدومستأجريهممنويحصلون
جلبباشامدحتإصالحنأنبينحتىالكفايةفيهماقلناوقد. مكروهينمحتقرين

كاناآلنفحتى. الصعوباتأكبرنواجهأنعلينا، وهنااألمانمنبدًالاإلضطراب
التسويةمننوعًابالحيازة، وعملوادائمًايهتدونومساعدوهمالسياسيونموظفونا
الحمايةجسورعلى، والحفاظاألرضزراعةالمباشرة، وهىالحاجاتلمواجهةالموجزة

أحسنأنهاوحدها، رغمالحيازةمجردولكن. الحكوميةالضرائبودفعالفيضاناتمن
نبحثأنيجباألحوالكل، وفىالنهائىالمعيارعتبارهاايمكننتبعها، الالتىاألدلة
.ذلكاألمرقتضىاالراهنة، كلمااألحكامونراجعالمتضاربةالدعاوىدوافععن

األميريةاألراضى - د
مشاكلتقدمأنهايظنوقدللزراعةالصالحةاألراضىمنجانبأكبريتضمنالنوعهذا

ويبدو. التوقعهذاتبررالالحقائقولكن. األراضىمناألخرىاألنواعمنوأقلأبسط
بالفعلالبالد، حققتأنحاءمنكثيرفىأنهاحقيقةالتركية، رغمالسياسةسماتمنأنه

علىالحرصشديدةتكون، حتىاألراضىمنالنوعهذامنشيئًاتحققلمأوالقليل
أنهعلىيفسرأنيمكنعملكلوتجنبت. تشاءمابهاتفعلملكهاأنهابفكرةالتمسك

القبلىالحقهذاكانوحيثما. األرضمنمساحةأىعلىقبليةحقوقبأىعترافا
مثًال، استمتعتالعمارةقضاءفىالحالهوعنها، كماالتغاضىيمكنالبدرجةواضحًا

أخرىمناطقوفى. القبيلةمنطقةداخلآخرإلىمكانمنالقبائلشيوخبنقلالحكومة
النفوذلموازنةالمنطقةخارجمنالغريبةوالقبائلالسادةبعض، جلبواالفراتوسطمثل

شغلاستمراركان، إذاذلكورغم. يخشونهاكانواالتىخزعلقبائللتخالفالكبير
علىمكتسبةحقوقصاحبةتبدوالقبائلمنالكثيرحقًا، فإنيعطىمضتلقروناألرض
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هذهأنإلقراراستعدادعلىأنهمرغمنظرهموجهةهذهأنتسكنها، ويبدوالتىاألرض
،حقلهاكانحقها، إذاعلىالقبائلتطلقالفلوجةوفى. الدولةأرضاألرض
.ورهنهعنهالتنازلشكدونتمتلكفالقبائل،الحقهذاكانمهماة"، ولكني"السكن

كانإذامابعديتأكدولم. بينهمفيماولكن، الحقهذابيععليهالمتعارفمنأنويبدو
حقأشكالمنشكًالولعلالخارجمنآخرإلىنقلهأوالحقعنالتنازلحقهممن

.وضعهالتخفيفالمعامالتهذهفىإدخالهيتمالشفعة

حقالدولة، هناكأرضمنبعينهامساحةفىككلالقبائلحقوقعنالنظربغضثم
ويبدو. األرضإنتاجبهايقسمونالتىباألنصبةعنهيعبر، كمابينهمفيماالقبائلرجال

مكانمننتقالهاباالستبدادمنأكبرأشكالمنبالحمايةيتمتعالذىالفالحأنالقاعدةأن
الصراعات، وكذلكلهمالمتاحةاألرضمساحةإلىبالنسبةالفالحينعددآخر، وقلةإلى

علىمكانكلفىيحصلالفالحهذا – القبيلةلمشيخةالمتطلعينبينواألحقادالمتبادلة
أخرىبارد"، وفىنصف "علىيحصلالمناطقبعضففى. كدهثمرةمنسخىنصيب
وبينه. مكانأىفىالثلثمنأقلعلىيحصلالأنهيبدوولكن. بالمائة40علىيحصل

يمثلالذى" السركال "بعامةوتنطق" السركار "بإسمتعرفالوسطاءمنطبقةالشيخوبين
.اإلطالقعلىيصحالأوالفالحعمليسوءدونهمنالذىالمالورأسوالطاقةالعقل

بعضفىولكنبالمائة20بعامةآخر، وهوإلىمكانمنيختلفأيضًاونصيبه
36علىيحصلكبيرةمبالغالطمىتطهيرفيهايتكلفالتىتلك، وبخاصةالمناطق

علىقدرتهبقدريحسبأنهيبدونصيبًاالشيخيأخذوكذلك. للشيخالقليلويتركبالمائة
.شئفالوإالبالقليليقنعأنعليهضعيفًاكانالكثير، وكلماأخذقويًاكاناإلبتزاز، فكلما

الخاصةالحقوقتساعادرجةحسبمقسمةاألراضىمناألربعةاألنواعهىهذه
.العامةوالمصلحة، العدلباألراضىالخاصةسياستناهدفأنأعلنوقد. بهاالمعترف

كلمعتعاملنافىاألهدافهذهتحقيقمحاولتنافىنواجههاأنعليناالتىوالصعوبات
فىنأخذهاأنيجبالتىاإلجراءاتعتماداإلىونأتى. شرحناهاالتىاألراضىمننوع

...الصعوباتهذهمعتعاملناعنداإلعتبار
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الصناعة - السادسالفصل

التعدين: أوالً
،األردنفىوالقار، والفوسفاتالنفطعدا، فيماالمعادنفىفقرًاالخصيبالهالليعانى

وتوجد. حديثًاإالتستغللمالتى، العراقفىوالكبريت، والنحاسالميتالبحروبوتاس
استغالل، وتمحلبفىالمعادنمن، وغيرهاوالبوراسيتوالفضة، الحديدمنمستودعات

تم – المصرىالحكمظلفى – لبنانوفى. 1093تركياداخلاآلنموجودةأنهاإالبعضها
،حينبعدأهملت، ولكنها1094والحديدوالكبريتللفحمالصغيرةالمناجمبعضاستغالل

وضعتقريرتضمن1902عاموفى. الحريرمعاملفىالفحماستخداممحاولةوفشلت
الجيرى، والحديد، والفحم، والفحمالقار، والجبسدمشقواليةفىالمتوافرةالمعادنعن

منطقةفى، كان1878عامكتبالذى، 1096غيرىيذكرمانحووعلى. 1095والرخام
، وهو1097اإلنكليزىالفحميعادلالحالأىعلى، وإنتاجهاالفحممناجمبعض "الموصل

الفحممخزونالتركية، وبعضالحكومةتستغله) الحجرىالفحممننوع (للجنيتمنجم
تبعتاالتىالكفاءةإلىتفتقرالتىالبدائيةالوسائلدجلة، ولكنفىالبواخرلمداستخدم

علىتفوقإنكلترامنالمستوردالفحمأنحتىغاليًامنهيستخرجماجعلتالستغالله
فىاستغاللهاتمالتىوالحديدالفضةمناجمإلىبالنسبةنفسهالشئوحدث". المحلىالفحم
منخفضة، ولمكانتالخامالفضةنسبةألنأهملتوالتى، السبعيناتفىالموصلوالية

.الفصلهذامن6ثالثاً، النصالقسم: إنظر1093
، والكتابهذامن1ثانياً، النص، القسمالثانىالفصل: إنظر1094

John Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston (New York: [n. pb.], 1972), p. 20

,A. Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," Beihefte Zum Tropenpflanzen, vol. 16: أيضاًإنظر
nos. 3 – 5 (1916), p. 127.

1095 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report for 1902," (FO 195 / 2117);
Gaston Ducousso, L'Industrie de la soie en Syrie et au Liban (Beyrouth: Impression
catholique, 1913), pp. 153 – 154; Great Britain, Public Record Office, Foreign Office:
"Moore to Bulwer, 23 January 1862," (FO 78 / 1670), and "Mines and Forests in the Vilayet
of Syria," (FO 618 / 3).
1096 Grattan Geary, Through Asiatic Turkey: Narrative of a Journey from Bombay to the
Bosporus, 2 vols. (New York: Harper and Brothers, 1878), vol. 2, p. 98.

.الكتابهذامن13ثالثاً، النص، القسمالثانىالفصل: إنظر1097
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مخزون، جذب1904عاموفى. 1098الروسىالحديدمنافسةأمامالصمودالحديديستطع
أنالحجازحديدسككمنبريطانية، طلبتتعدينشركةإهتمامالسلطقربالفوسفات

عرباتبتقديمتساعدهاأنللتصدير، وعرضتحيفاإلىشهريًاالخاممنطن5000تنقل
لشركةمتيازامنح1911عاموفى. 1099تنفيذهيتملمالمشروعالحديدية، ولكنالسكك

قربالكروممناجمتشغيلتموقد. 1100استغاللهدونحالالحربقيامإيطالية، ولكن
وفى. ذلكبعدأهملضئيلة، ثمكميةمنه، وصدرت1907حتى1904عاممنالالذقية

كلقيمةروبنوقدر. 1101األجنبيةالمنافسةبسببتدريجيًاالجبساستخراج، توقفلبنان
.1102سنويًا) جنيه8000 (فرنك200.000بـالمعادنمنسورياإنتاج

مناطقفي, مثًال (سوريامنمختلفةأماكنفىمعروفةوالنفطالقارارتشاحاتوكانت
علىمختلفةعصورفياستغاللهاوتم, السنينآلالف) األسودوالبحر, وحاصبياالالذقية
دونالتقليديةالعثمانيةالتعدينلوائححاولت, كلوعلى. بدائيةوبطرقمحدودنطاق

1861،1869،1886األعوامفيالصادرةالتعدينقوانينأنورغم، اإلنتاجعلىالتشجيع

ميدانإلىالمالرأسمنالكثيرجذبفيفشلتأنهاإال،ليبراليةأكثرالتواليعلىكانت
علىألمانيةشركةحصلتوقد. 1103بخاصةالنفطواستخراج،الدولةفىبعامةالتعدين
"نجاحدونسنواتثالثلمدةبالكدحضاقت "أنبعدولكن،اسكندرونةقربامتياز
الدولمنبإلحاح1906عامصدرالذيالقانونكان،كلوعلى. 1104نشاطهاأوقفت

سوريافىاالمتيازاتبعضعلىللحصولالسعيتموبموجبه،ارضاًءأكثريعداألجنبية
.استخداماتهوزيادةبالنفطالعالمياالهتمامتزايدمع

1098 Great Britain, Public Recor dOofice, Foreign Office, "Newmarch to O'Conor, 23 June
1902," (FO 195 / 2118).
1099 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Damascus, 7 January
1904," (FO 195 / 2165).
1100 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," p. 129.

ج2، البستانىأفرامفؤادوفهارسهمقدمتهووضعفيهواجتماعية، نظرعلميةمباحث: ، محرر، لبنانحقىإسماعيل1101
.446، ص2)، ج1969التاريخية، الدراساتاللبنانية، قسمالجامعة: بيروت(

1102 Ruppin, Ibid., p. 127.
Charles Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, publications of: إنظر11031103

the center for Middle Eastern Studies; no.13 (Chicago,III.,Universityof Chicago Press, 1980),
pp. 273 - 274.

.الفصلهذامن6النص, ثالثاًالقسم: أيضاًإنظر
1104Great Britain, Accounts and Papers 1897, vol. 94, "Aleppo".
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علىبالحصول "1912عاملندنفيالمسجلة،السوريةاالستكشافاتشركةوقامت
إلىقدمًاتتحركلمولكنها،"هناكالعميقغيرالحفربعضومارستسوريافيتراخيص

الشرقيةالشركةتوابعأحد" يافانفطحقول "هيأخرىبريطانيةشركةواستأجرت. األمام
شركةأما". الميتالبحرغربأراٍضمنقطعسبع "،مصرفىتعملكانتالتيللنفط
تنميةفيوفشلت،طويًالتعّمرفلم "1913عامالمسجلة،المندمجةالسوريةالنفطحقول
.1105"الستغاللهعليهعثرتالذيالقار

على- 1914مايو/ أيارفي)- جيرسينيو (أويلستانداردشركةحصولذلكمنوأهم
بيرقربللحفراالستعداداتوتعطلت. فلسطينفيعثمانيينلرعاياممنوحةتراخيص

إلىالبريطانيةالعسكريةالسلطاتوضعتهاالتيالمعوقاتوأدت،الحربقيامبسببسبع
ذاتستانداردشركةأصبحتالحدهذاوعند. 1920- 1918عاميفياستئنافهامنع

منهنصيبًاأخذتوعنما،التركيةالنفطشركةعليهتفاوضتعراقيامتيازفيمصالح
نظرأ( األحمرالخطالتفاقيةوفقًافلسطينامتيازفيادعاءاتهاعنتتخلىأنعليهاكان

.1106)أدناه

سوريامعظمغطتامتيازاتعلىالعراقنفطشركةحصلت،الحربينبينوفيما
توقعاتواتجهت. تنميتهاتتملمولكن،الجزيرةمنطقةفيالغازمواقعوحددت،الطبيعية

يبدألم،كل، وعلى1107الميتالبحرسواحلإلىفلسطينتعديناتحادهيأخرىشركة
عاموقبل،العشرينالقرنمنالستيناتقبلالسوريةقرتشوقمنطقةفيالنفطإنتاج

.الحربينبينفيماالالذقيةفيينتجاالسفلتوكان. إسرائيلفي1955

1105Stephen HemsleyLongrigg, Ou in the Middle East, 3rd ed. (London: Oxford University
Press, 1968) ,p. 25.

:إنظر, 1913- 1911عاميفيأبرمتالتيبالعقوديتعلقماوفي
Great Britain,  Public Record office, Foreign Office, "Memorandum by Mr. Weakley on
Syrian Oil Fields, 30 August 1913," (FO 424/ 239).

و, نفسهالمصدر1106
Benjamin Shwadran, The Middle East, Oil and the Great Powers, 3rd ed. (New York: Wiley,
1973), pp. 403-408.
1107 Longrigg, Oil in the Middle East, pp. 90-94, and Shwadran, Ibid., pp. 409-418.
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خطوطومّدالعراقيةالنفطصناعةتنميةإلىالنفطصناعةعالمفيسورياأهميةوترجع
هذهنهايةعندالتكريرومعامل،المتوسطالبحرإلىوالسعوديةالعراقمنأنابيب

.الخطوط

منكبيرعددهناكيكنفلم. لهامثيلالبصورةمعقدالعراقفيالنفطصناعةوتاريخ
العديدأيضًاهناككانبل،فحسب، حكومتهامنكلوراءتقفالتيالمتنافسةالشركات

ومجلس،البريطانيةوالبحرية،البريطانيةالخارجيةمثل (المعنيةالحكوميةاإلداراتمن
ذلكإلىأضف،)المستعمراتووزارة،الهندوحكومة،الهندووزارة،البريطانيالتجارة
تركياثورةوأبرزها،استمرارهادونوحالتالمفاوضاتاعترضتالتيالسياسيةالقالقل
كنتماريونكتبهاالتيتلكهيدراسةوأكملوأحدث. األولىالعالميةوالحرب،الفتاة
الرئيسيةالخيوطحلمجردهناوهدفنا . 1108كبيرًااعتمادًاالنبذةهذهعليهاتعتمدوالتي

.الفصلهذايتضمنهاالتىالوثائققراءةسبيلوتيسيرالمتشابكة

التاسعالقرنوفي. القديمةالعصورمنذالعراقفيوُتستخدمُتشاهدالنفطارتشاحاتكانت
السبعيناتحلولوعند. 1109بدائيةبطريقةرواسبهبعضالمحليونالسكاناستغلعشر
السواء، وأقامعلىواألجانبالعثمانيينالرعاياانتباهتجتذبوغيرهاالرواسبهذهبدأت

فرنسيخبيراستخدامها، وأدخلبطلمابعقوبة، سرعانفيصغيرةمصفاةباشامدحت
فيكوقودالنفطهذاالستخداممحاولةوجرت. 1110قيارةفياآلبارعلىالتحسيناتبعض

للطنجنيهات6 (إنتاجهكلفةوارتفاعنوعيتهرداءةالتركية، ولكنالنهريةالبواخر
كاننفسهوللسبب. المحاولةهذهنصيبالفشلجعل) البصرةفيللفحمبجنيهينمقارنة

:التاليةاألعمالأيضاًإنظر1108
Longrigg, Ibid.;Shwadran, Ibid., and Charles Issawi and Mohammed Yeganeh, The
Economics of Middle Eastern Oil (New York: Praeger; London: Faber, 1963).

:فيبالموضوعالمتعلقةثائقالوكنتأعادتوقد
Marian Kent, Oil and Empire: British Policy and Mesopotamian Oil, 1900- 1920 (London:
Macmillan; New York: Barnes and Noble, 1976).

.الفصلهذامن5و4رابعًا، النصينالقسم : إنظر1109
1110 Longrigg, Oil in the Middle East, pp. 13 – 14; Great Britain, Accounts and Papers 1867,
vol. 67, “Baghdad,” and Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Dispatch from
Basra of May 1873,” (FO 195 / 996).
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كتبتالتسعيناتوفي. 1111المستورداألمريكيالكيروسينمنافسةعنعاجزًاالنفطهذا
إلىذلكوأدى. األرمنياألعمال، رجلغولبنكيانكتبهمابينهامنالنفطعنتقاريرعدة
سيطرةتحتوالموصلبغدادواليتيفيالنفطملكياتوضعإلىعبدالحميدالسلطاندفع

النفطمنافسةيستطيعالموصلنفطأنالموصلفيالفرنسيالقنصواعتقد. السنيةالدائرة
عاموفي. 1112استخراجهكلفةالنخفاضمحليًا، وذلكتكريرهتمإذابسهولةالروسي

األجنبية، وكانالوارداتأرخصقيمةبثلثيمندلينفطكلفةبريطانيموظف، قّدر1908
.1113طن400.000إلىزيادتهالممكنمنكان، ولكنطن20.000عائده

فيبغدادحديدوسككاألناضولحديدسككلشركتيمنحتالتياالمتيازاتوأعطت
طولعلىالمعادناستخراجفيللشركتيناألفضليةحق19031114و1888العامين

حديدسككشركة، حصلت1904يوليو/تموزوفي. النفطفيهاالحديدية، بماالخطوط
.النفطعنللكشفعاملمدةعقدعلى – األلمانيالبنكلمصلحةعملتالتي – األناضول

،نتائجمنإليهتوصلتبماتقريرًاتضعسطحية، فلمكانتأبحاثهاأنيبدوكلوعلى
وتمت. آخرطرفإلىمنحهيمكناالمتياز، وأنهانتهاءالعثمانيةالحكومةوأعلنت

كانتالتيدارسيمجموعةفيهابماالبريطانيةالشركاتمختلفمعمبدئيةاتصاالت
.الوضعغيَّر1908عامثورةقيامولكن. 1115إيرانفيعمل

التيالجهةهيأصبحتالتيالماليةلوزارةالنفطحقولتبعيةالجديدةالحكومةنقلتفقد
اهتمامًادارسيمجموعةأبدتالتاليةالثالثالسنواتمروعلى. الطلباتجميعتتلقى

.1116الحديديةللسككمشروعهمنكجزءاألمريكيتشستر، واألميرالاأللمانوكذلك
الهولنديةالملكيةشلشركةتمثلكانتالتيبتروليومساكسون – انكلووشركة

1111 Geary, Through Asiatic Turkey: Narrative of a Journey from Bombay to the Bosporus,
vol. 2, pp. 16 – 17.
1112 France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report on Mosul,
30 April 1895,” (Mossoul), vol. 2.
1113 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, George Lloyd, “Report upon
the Conditions … 1908.” (IOPS 3 / 446), p. 96.

.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر1114
1115 Charles Issawi, ed., The Economic History of Iran, 1800 – 1914, Publications of the
Center for Middle Eastern Studies; no. 8 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1971),
chap. 7.
1116  Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, p. 196.
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مجموعاتجانب، إلىلنتسنلشركةممثلةالشرقيةالنفطاتحاد، وشركةوغولبنكيان
.1117أخرى

للنفط،امتيازعلىالحصولأجلمنشديدةمنافسة1914 – 1912السنواتوشهدت
:أبطالهاوكان

عامدارسيمجموعةاتخذتهالذياإلسمللنفط، وهوالفارسية – اإلنكليزيةالشركة1.
فيبالمائة51قيمتهامصالحعلىالبريطانيةالحكومةحصلت1914عام، وفي1909

باعتبارهااألخرىالمجموعاتمواجهةفيساندتهاذلكقبلحتىالشركة، ولكنهذه
.للنفطكارتلإلىاالنضمامإلىشلمنميًالوأقلخالصةبريطانية

40هولندية، مصالحمنهابالمائة60تمتلكالهولندية، وكانتالملكيةشلشركة2.

.ساكسون – أنكلوشركةخاللمننشطت، وقدللبريطانيينبالمائة

تركيةبمبادرة1909عامأسستتركية– إنكليزيةمجموعة، وهوالتركياألهليالبنك3.
.البريطانيةالخارجيةمنوتشجيع

.األلمانيةالحكومة، تساندهااأللمانيالبنكمجموعة4.

المولدألمانيبريطانيمصرفيوهوكاسلأرنستريالس، وبرعاية1912عاموفي
، ومجموعةالتركياألهلي، والبنكساكسون – انكلو، وشركةالبعضمعبعضهااتحدت
التيالنفطحقوقتأخذأنعليهاكانالتياألهليةالنفطشركة، لتكويناأللمانيالبنك
منموقعأيفيالنفطعنتبحث، وأناأللمانيتينالحديديةالسككلشركتيكانت

فيترغبكانتاأللمانيةالحكومةأننرىسوفذلكوعلى. العثمانيةاإلمبراطورية
قبولفيبعدفيماتترددالمقترحة، ولمالنفطشركةفيكبيربريطانينصيبقبول

طويًال،وقتًاالمفاوضات، توقفتكلوعلى. األغلبيةعلىالبريطانيةالمصالححصول
األقلعلىاألسهمنصفلهايكونأنعلىالفارسية – اإلنكليزيةالشركةاصرارنتيجة

.الجديدةالشركةفيموّجهوصوت

، والكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر1117
Kent, Oil and Empire: British Policy and Mesopotamian Oil, 1900 – 1920, pp. 15–30.
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فوجدتامباشرةمفاوضاتواأللمانيةالبريطانيةالحكومتان، بدأت1913يوليو/تموزوفي
للبنكالفارسية – اإلنكليزيةالشركةمشاركةفكرةكانتلحظةوفي. متطابقموقفهماأن

غيرأنهارأتامطروحة، ولكن – وشلىالتركاألهليالبنكمنكلواستبعاد – األلماني
للشركةبالمائة50: التاليةاألسسعلىتفاقيةاإلىالتوصلتمماوسرعان. ممكنة

مناصفةاألخيرةيقتسمالتركية، حيثالنفطلشركةبالمائة50الفارسية،  – اإلنكليزية
.1118)شل (ساكسون – أنكلووشركةاأللمانيالبنك

 –األهليالبنكحصةفيجوهريةمصالحيملكأنهغولبنيكانالنقطة، كشفهذهوعند
.المقترحتيازإلمامننصيبعلىالحصولعلىالتركية، وأصرالنفطشركةمنالتركي
،1914مارس/آذارفينهائيةاتفاقيةإلىأخرى، والتوصلمرةالتفاوضإلىذلكوأدى

منبالمائة2.5عنالفارسية – واالنكليزيةساكسون – أنكلوشركتاتنازلتبموجبها
خمسةالسيد "أصبح، وبذلكالتصويتحقلهيكونأن، دونلغولبنكيانمنهماكلأسهم

سيمنحالتيالتركيةالنفطلشركةالمالرأسمضاعفةتقررنفسهالوقتوفي. 1119"بالمائة
الشركات، أوهميقومواأالعلى) 10فقرة (أيضًاالمشاركوناالمتياز، ووافقلها

فيالتركيةالنفطشركةخاللمنإالالنفطتكريرأواستخراجإلى، بالسعيبهمالمرتبطة
"المنقولةاألراضي "ووالكويتمصرالعثمانية، عدااإلمبراطوريةأجزاءمنجزءأي
أيولمنععامةجبهةإليجادالشرطهذاصيغوقد. 1120الفارسية – التركيةالحدودعلى

الخطاتفاقيةعليهقامتالذياألساسشّكل، وقداآلخرينمنخطوةاختالسمنمشارك
.1928عاماألحمر

.الشركةتكوينإعادةفيواضحةأغلبيةذاتالبريطانيةالمصالحأننرىسوفولذلك
ثمنلدفعاستعدادعلىاأللمانكان، فقدالتفاوضيوضعهاقوةإلىبريطانيانجاحويرجع

.79–33، صنفسهالمصدر1118
:Ralph Hewins, Mr. Five Percent: The Biography of Calouste Gulbenkian (London:إنظر1119

Hutchinson, 1957.(
:إنظر، 1914مارس / آذار19إتفاقيةنصعلىولإلطالع

The Middle East and North Africa in World Politics: A Documentary Record, Compiled,
translated and edited by Jacob Coleman Hurewitz, 2nd ed., 3 vols. (New Haven, Conn.;
London: Yale University Press, 1975), vol. 1, pp. 547 – 576.
1120 Shwadran, The Middle East, Oil and the Great Powers, pp. 195 – 196.
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تقديمتريدكانتالتركيةبغداد، والحكومةحديدلسككالبريطانيةالمعارضةإزالة
.1121بالمائة15إلىالجمركيةالرسومزيادةعلىالبريطانيةالموافقةمقابلتنازالت

بشأنالتركيةوالحكومةالتركيةالنفطشركةبينالمفاوضاتمنالتاليةالجولةوكانت
قامتعندمامستمرةتزالالالمفاوضات، وكانتاألرباحفيونصيبهااألخيرةرسوم

.1122الحرب

آبارتنميةاأللمان، فتولىالحربخاللالقائمةالنفطارتشاحاتاستغاللواستمر
الدبلوماسيونومشقة، ودخلببطءالعراقاحتلتالبريطانيةالجيوش، ولكن1123قيارة

الوزاراتمنوزمالئهمالحلفاءمننظرائهممعمضنيةمفاوضاتفيالبرطانيون
، دخلت1916عامبيكو – سايكساتفاقيةوبموجب. ونفطهاالبالدمستقبلحولاألخرى

منطقةإقامةفيالرغبةأنوواضح. الفرنسيالنفوذمنطقةفيسوريامعالموصلوالية
االستحواذفيالرغبةمنأقوىكانتالعراقفيالبريطانيةوالمنطقةروسيابينحاجزة
.الفرنسيةللمطالباإلذعانإلىببريطانياودفعتالبالدفيالرئيسيةالنفطأراضيعلى
، وانهيارالحربمنروسياانسحابنتيجةالمواقففيتّغيرذلكبعد، حدثكلوعلى
جعلاستهدفتالتيشلوشركةالبريطانيةالحكومةبينوألمانيا، والمفاوضاتتركيا

بفحصلالستكشافدارسيشركةقامت1918عاموفي. تمامًابريطانيةشركةاألخيرة
آباربحفرايجابية، وأوصتالنتائجوكانتلبغدادالمجاورةالمنطقةفيالنفطحقول

عامريموسانمؤتمروأخيرًا، في. 1124معًافيهماأوهيتأوجيرأبوفياستكشافية
عنفرنسابمقتضاهافرنسية، تنازلت – انكليزيةاتفاقيةعقدإلىالتوصل، تم1920

في – ألمانياحسابعلى – بالمائة25نسبتهامصالح، مقابلالموصلفيإدعاءاتها

. Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 74 – 76: إنظر1121
:إنظر، التفاصيلمنللمزيد1122

Kent, Oil and Empire: British Policy and Mesopotamian Oil, 1900 – 1920,
pp. 103 – 112.
1123Longrigg, Oil in the Middle East, p. 43.
1124Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “D’Arcy Company to USS foreign
Affairs, 16 May 1918.” (FO 371 / 3402).

.النفطعنأكثرمعلوماتيضمالملفوهذا



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة651

منأنابيبخطومدحديديخطبناءعلىالموافقةتكوينها، وتّمتيتمالتيالنفطشركة
.1125سورياعبرالمتوسطالبحرإلىالعراق

لعابسالفقد. المتحدةالواليات، هوالمسرحخشبةجديدممثلأعتلىالنقطةهذهوعند
.العراقفيالنفطلتوقعاتاألخرىاألمريكيةوالشركات) جرسينيو (أويلستاندارد

البالد، ولماجتاحالذيالنفطيةاألمريكيةالمواردانهاكمنالخوفمعمتزامنًاذلكوجاء
علىتضغطوشرعتالمفتوحالبابسياسةالمتحدةالوالياتوأعلنت. صدفةمحضيكن

على1925مارس/ آذار14فييحصلواأناستطاعوااآلخرينأنغير. البريطانيين
جميعيغطيالتركيةالنفطشركةلمصلحةالعراقيةالحكومةمنعامًا75مدتهامتياز
مع1926يونيو / حزيران5فيابرمواكما. 1126البصرةواليةعدافيماالبالدأنحاء
السابقةوالياتهافيادعاءاتهاعنتركيابموجبهاتنازلتحدوداتفاقيةوالعراقتركيا
شركةمنالعراقيةالحكومةعليهاتحصلالتيالرسومكلمنبالمائة10فائدةمقابل
والحفراالستكشافوبدأ. 1127عامًا25لمدةآخرينامتيازأصحابأيأوالتركيةالنفط

،كركوكقربجرجرباباعندمتدفقةبئر، فتحت1927يونيو/ حزيران27مباشرة، وفي
جميععلىالضغطإلىذلكأدىوقد. قيارةعنداألهميةفيمعادلاكتشافتبعها

إلىالتوصل، تم1928يوليو/تموز31البارزة، وفيالمنازعاتلحلالمعنيةاألطراف
أمريكيةمجموعةإلىاسهمهانصفعندارسيمجموعةبموجبهاتنازلتجديدةاتفاقية
التوزيعكانوبذلك. التركيةالنفطشركةنفطكلعلىبالمائة10عمولةرسممقابل

بالمائة،33.75) الفارسية – اإلنكليزية (دارسي: التاليالنحوعلىلألسهمالنهائي
23.75) للنفطالفرنسيةالشركة (بالمائة، الفرنسيون23.75) شل (ساكسون – واالنكلو

)متساويةبحصصموبيلوسوكونيجرسينيوأويلستاندارد (بالمائة، األميركيون
األحمر، التيالخطاتفاقيةتأكيدالمشاركونوأعاد. بالمائة5وغولبنكيانبالمائة، 23.75
النفطشركةوحصلت. 19481128نوفمبر / الثانيتشرينحتىالمفعولساريةظلت

1125Kent, Oil and Empire: British Policy and Mesopotamian Oil, 1900 – 1920, pp. 120 – 178.
:إنظر، النصعلىلالطالع1126

The Middle East and North Africa in World Politics: A Documentary Record, vol. 2, pp. 355
– 365.

.374–372، ص2، جنفسهالمصدر:إنظر، النصعلىلالطالع1127
1128Shwadran, The Middle East, Oil and the Great Powers, pp. 195 – 196.
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النفطواستغاللاكتشافحقعلى) 1929عامبعدالعراقيةالنفطشركةسميت (التركية
وفي. 1938عامالموصلنفطشركةامتيازخاللمن، وذلكالعراقأنحاءجميعفي

البحرإلىكركوكنفطيحملالذياألنابيبخطافتتاحتم1935يناير / الثانيكانون
واسعنطاقعلىالنفطانتاج، وبدأوطرابلسحيفاعندينتهيانفرعينخاللمنالمتوسط

.1129العراقفي

اليدويةالصناعة: ثانياً
تلكمن، تتضحالنسيجاليدوية، وبخاصةالصناعةفيالقديمةالخصيبالهاللشهرةإن

،وموسلين، وجوز، ودماسين، دمسكمثلاألوروبيةاللغاتفيالمستعارةالكلمات
خطواتاألمامإلىخطتقدأوروباكانتالوسطىالعصورنهايةوعند. وبلداكوين

يصدرهاكانالتيالمنتجاتمنوالحراير، وغيرها، ، والورقالزجاجواسعة، وأصبح
األقمشةمنكبيرةكميةُتستوردكانتمنها، كمااآلنأوروبا، تستوردإلىقبلمناالقليم

،حلبمنيصدرانمازاالاألقمشةبينقليلةوكميةالقطنغزل، كانكلوعلى. الصوفية
والزيادةالمتزايدةالهنديةالمنافسةبسببتوقفافرنسا، حتىعشر، إلىالثامنالقرنفي

الشئفعلتقطنها، ماسوريا، صدرتذلكوبعد. 1761عامالفرنسيةالجماركفيالحادة
منالمنطقةوحاجاتحاجاتهاتغطياستمرت، ولكنهاالخامحالتهبحريرها، فينفسه

.القطنيةاألقمشةمنحولها

البلدانفيالمنسوجاتصناعةوبالتالي – البريطانيةالمنسوجاتلصناعةالمكننةوأعطت
الشرقحمتنابوليونوحروبالثورةحروبعديدة، ولكنمزايا – األخرىاألوروبية

1816عامكتبهمافيبكنغهامالحظوقد. 1130المنافسةهذهمثلمنسنواتلعدةاألوسط

اآلسيوية، وببعضوالتركيةوالفارسيةالهنديةبالمصنوعاتيغصالسوق "أنأورفةعن
تقدير، بالغةأعلىتلقىالتياالنكليزيةالسلع، ولكنأنقرهالكشمير، وشيالنشيالن

1129 Longrigg, Oil in the Middle East, pp. 76 – 78.
.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة:إنظر1130
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تتسمصناعتهاكانتالتيالمحليةوالصوفيةالقطنيةالمصنوعاتبعدئذيصفالندرة"، ثم
.1131بالبدائية

سوريا - 1

بدأتالثالثيناتوفي. متزايدةبكمياتالعشريناتفيسورياتدخلالوارداتبدأت
السورية، وتدفقتالسوقتنافسعليمحمدمصانعأنتجتهاالتيالمصريةالمنسوجات

األسعارساعدتهاوقد. خطورةأكثربشكلوالسويسريةالبريطانيةالبضائع
عقب18381134عاممعاهدةتطبيقوبعد. 1133المنخفضوالنولون، 1132المنخفضة
بعدحدثما، ثمالوارداتعلىالمتدنيةالجمركيةالرسوماعدتهاس، المصريينانسحاب

المحليةالمنسوجاتأخرى، استمرتناحيةومن. األوروبيالزيإلىتحّولمنذلك
لالقنصقولحدوعلى. مختلفةمراحلفيمتعددةطويلة، لرسومخاضعة، لفترة

فالنظام. للجميعليسولكنللكثيرتستجيبأناألوروبيةالمنافسةعلىكان ""البريطاني
البالد، إنمافيتصنيعهايتمعندماالخامالمنتجاتعلىالضرائبلفرضالحاليالفاسد
حضيضإلىوصلتالتيالصناعيةالمشروعاتكلعلىالقضاءبغرضافتراضًاوجد

الخامالموادعلىالحصولصعوبةأيضًاالحرفيينبعضواجهكما. 1135"العامالتدهور
1131James Silk Buckingham, Travels in Mesopotamia, Including a Journey from Aleppo,
Across the Euphrates to Orfah… with Researches on the Ruins of Baylon, Nineveh, Arbela,
Ctesiphon, and Seleucia (London: Colburn, 1827), vol. 1, pp. 139 – 148.

.الكتابهذامن) 6–3 (رقم، والجدولالثالثالفصلمقدمة:إنظر1132
.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة:إنظر1133
.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة:إنظر1134

1135Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 58, “Syria,” and Linda Schatkowski –
Schilcker, Families in Politics, Berliner Islamustudien; no. 2 (Wiesbaden: F. Steiner, 1985),
p. 71.

:، في1857عامحلبفيبالرسوم، قائمةدمشقفيالفرنسيالقنصلعننقًالاألخيرويورد
Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30, “Aleppo”.

ذلكعلى، وترتبللمسلميناليدويةاألنوال، أسكتتللمسيحييناآلليةاألنوال "أنأمريكيذكر1845العاموفي
قوةباستخدامحينبعديتغيرسوفذلك، فإنكلتجارية، وعلىإلىصناعيةمدينةمنوتغيرهاالمدينةسكانانخفاض

:إنظر. الرخيصةالخاموالموادالرخيصوالعملالمحليةالمياه
John Price Durbian, Observations in the East, Chiefly in Egypt, Palestine, Sysria and Asia
Minor, 2 vols. (New York: Harper and Brothers, 1845 – 1847), vol. 2,
pp. 62 – 63.
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اليدويةالحرففيتدريجيًاتدهورًاثمةأنتقريرفيالمراقبونويتفق. 1136محليًا، كالقطن
.1137)1 – 6 (، رقمالجدولفيمبينةاالتساقعنكثيرًاتبعدالتيبدأ، وتقديراتهمقد

اتجاهًاتعكس، ولكنهاالكميالتحليلإلىبالنسبةومهتزةالتجانسعنبعيدةواألرقام
.1138عواملعدةإلىيعودواالنتعاش. تالهالذيواالنتعاشالحادالتدهورهوواضحًا

مستوىفيزيادةهناككانتأنهأيضًاسكانية، ويحتملزيادةهناكأوًال، كانت
المحليةالمنتجاتبعضتفضلاستمرتاألهاليغالبيةأنحقيقةبهااقترنت1139المعيشة

الحرفيينبعضكفاية، ونجحواقلتركيزًاأكثراالنتاجوأصبح. األجنبيةالمنتجاتعلى
الداخليةالرسوممعظملغاءإأيضًااالنتعاشعلىساعدكما. األجنبيةالتصميماتتقليدفي
، وازدادتواألمتناألرخصاألجنبيالغزلعلىالحرفييناعتمادوازداد. 18741140عام

فيجنيهألف70 – 60من) وغيرهابريطانيامن (القطنغزلمنسورياواردات
 –1903األعوامفيجنيهألف400، إلى1892 – 1888منالفترةسنويًا، فيالمتوسط

أخرى،، وبعبارة1141األولىالعالميةالحربعشية1913عامألف900، إلى1907
كما. أوروبافيحدث، كماالمحليينالغزالينحسابعلىموقتًاانقاذًاالنساجونأكتسب
،وحدهالقطنمنيصنعالذيالديمامثل (األرخصالنوعياتانتاجإلىأيضًاتحولواأنهم
1854عاموفي. األحسناإلنتاجطرقالحرير)، وإلىعلىيحتويالذياالالجهمنبدًال

لألقمشةنولينتركيبتم، وأنهالفرنسيالحريرتقليديتمكانأنهالفرنسيالقنصذكر

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة:إنظر1136
1137Roger Owen, The Middle East in the World Economy (London: Methuen, 1981), pp. 93 –
95, 172 – 173 and 261 – 262, and Said B. Himadeh, comp., The Economic Organization of
Syria and Lebanon, American University of Beirut, Publications of the Faculty of Arts and
Sciences,  Social Series; no. 10 (Beirut: American Press, 1936) p. 124.
1138Owen, Ibid., pp. 94 – 95; Mohammad Said Kalla, “The Role of Foeign Trade in the
Economic Development of Syria, 1831 – 1914,“ (Ph. D. dissertation, American University,
=Washington, D. C., 1969), pp. 198 – 207, and Theodore Swedenburg, “The Development of
Capitalism in Greater Sysria, 1830 – 1914,” (M. A. Thesis, University of Texas, 1980), pp.=
56 – 59.

.الكتابهذامنالثانيالفصلمقدمة:إنظر1139
.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة:إنظر1140

1141Kalla, “The Role of Foreign Trade in the Economic Development of Syria, 1931 – 1914,”
p. 203.
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، وبعد1142القديمةاألنوالانتاجمنوأحسنأرخصانتاجهماالقمر، وأنديرفيالمنقوشة
الموقعينفياألنوالومعظم. 1143دمشقفيتعملاألنوالهذهمنثالثةهناك، كانتقليل

 –30بينماهناك، كان1911عامبحلول، ولكن1860عاماضطراباتخاللدمرت
وأخيرًا،. 1144وحلبدمشق، فيمعدلطرازمنالمنقوشة، بعضهااألقمشةأنوالمن40
يعانونالسوريونالحرفيونكانبينما، وحتى18741145منخفضظلتاألجورأنيبدو
عاموفي. بمنتجاتهماألجنبيةاألسواقمدفي، استمروابالدهمفياألجنبيةةفسالمنامن

ما، وأنإستنانبولوالصغرىآسياإلىيرسلكانالسوريةاألقمشةثلثأن، قّدر1861
.1146مصرإلىيرسلكانقليًالالثلثعنيقل

القطنية،األقمشةمنمترماليينتسعةحلبإنتاجمنمصرإلى، صّدر1872عاموفي
ثمانيةقيمتهماتصدير، تم1879عامفيوكذلك. 1147منهامترماليينسبعةتركياوإلى

عبرالخارجإلى) مليونًا12بينمن (وحماهحمصفيالمنسوجاتمنفرنكماليين
75بفرضأضيرتمحدودة، وقدوروسياالبلقانإلىالصادراتوكانت. 1148طرابلس

الحربأعقابفيالروسية، وذلكالموانئتدخلالتيالتركيةالبضائععلىجمركًابالمائة
، وبالثورةوالهرسكالبوسنةإلىالنمسابضمأضيرتالتركية، كما – الروسية
آخذةكانتالزوقمنتجاتأنأمريكيقنصلذكر1884عاموفي. 1149البلغارية

)، و1985ن.]، . د: [دمشق (االقتصاديالتاريخفي، بحوثرافقالكريمعبد1142
France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report on Trade, 29
May 1854,” (Beyrouth), vol. 7.

.الفصلهذامن2ثانياً، النصالقسم:إنظر1143
1144E. Weakley, “Report on the Conditions and Prospects of British Trade in Syria,” in
Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914 (Chicago, III.:
University of Chicago Press, 1966), pp. 282 – 283.

.الكتابهذامن19ثانيًا، النص، القسمالثانيالفصل: إنظر1145
1146France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report on
Agriculture and Industry, 12 August 1862,” (Beyrouth), vol. 7.
1147France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report on Trade,
1872,” (Alep), vol. 35.
1148France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report on 31 July
1879,” (Damas), vol. 6.
1149France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report on
Aleppo, 24 September 1887,” (Alep), vol. 37.

United States, National Archives, Group 84, dispatches to Department of: أيضاوإنظر State,
“Answer to Questionhs, 21 July 1880.” (T 367. 14.(
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أنأيضًاذكرأمريكا، كماوحتىوأوروباسوريافياألسواقتمدكانت، وأنهابالتحسن
المذابحوأدت. 1150ومصرواستانبولأزميرإلىيصّدربيروتأنوالإنتاجأرباعثالثة

إلىبعضهم، فتوجهحلبواليةفيالحرفيينمنالكثيرهجرةإلىالتسعيناتفياألرمنية
،كلوعلى. 1151السوقلهذهحلبخسارةفيوتسببواهناكورشهمأقامواحيثمصر

الحريريةالمنسوجاتتجارة "أنيكتبدمشقفيالبريطانيالقنصلكان1901عامعند
تسير... األسيويةوتركياأوروباأسواقإلىوالصادرات... تتحسنمصرمعوالقطنية

وفي. 1152التكاليفالرتفاعصغيرةكانتالربحهوامشطيب"، ولكننحوعلىأيضًا
.1153حلبإنتاجنصفتصدير، تم1901عام

عامزلزالأدىفقد. الفترةهذهخاللمواقعهممنُينتزعونماكثيرًاالنساجونوكان
.دمشقإلىالنساجينمنالكثيرانتقالإلىحلبفياضطراباتمنتبعه، وما1822
المسيحيينالنساجينخروجإلىدمشقفي1860عاممذابح، أدتذلكنقيضوعلى

وبحلول. ، ولبنان، وبيروتحلبإلى) األنوالكلالعمليةالناحيةمنيملكونكانواالذين(
ثلثاهاأصبح، ولكن1860عامقبلمامستوىدمشقفياألنوالعدداستعاد1864عام
التيومرعشوبيراجكوأورفةعينتابقامتالسبعيناتوفي. 1154للمسلمينملكًااآلن
كانالعملألنبهاالخاصةأنوالها، بإقامةقبلمنحلبمناألقمشةتشتريكانت

رقمالجدولإنظر (ازدادقدوحماهحمصفياألنوالعددأنويبدو. 1155هناكأرخص
1150United States, National Archives, Group 84, dispatches to Department of State, “Report
for 1884,” (T 367. 15).
1151France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Trade Report,
1889,” (Alep), vol. 37.

.الكتابهذامن14، 13ثانيًا، النصين، القسمالثانيالفصل: أيضًاوإنظر
1152Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Richards to Bunsen, 7 January
1901,” (FO 195 / 2097).

.الفصلهذامن2ثانيًا، النصالقسم: أيضًاوإنظر
1153Great Britain, Accounts and Papers 1902, vol. 110, “Aleppo”.

:إنظر، فلسطينفيالقرىبأنواليتعلقماوفي
Charles Thomas Wilson, Peasant Life in the Holy Land (London: John Murray, 1906), pp.
259 – 260.
1154France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report on
Agriculture and Industry, 12 August 1862,” (Beyrouth), vol. 7, and Great Britain, Accounts
and Papers 1864, vol. 53, “Damascus”.
1155France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Destrées to
Waddington, 25 February 1879,” (Alep), vol. 36.
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فياليدويةاألنوالمناآلالفهناك "أناألمريكيالقنصل، كتب1880عام))، وفي6-1(
.1156"الصانعبيتفيتوجدماالبالد، وغالبًاأنحاءمختلف

1156United States, National Archives, Group 84, dispatches to Department ofState, “Answer
to Questions, 21 July 1880,” (T 367. 14).



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة658

)1-6 (رقمجدول
سوريافياليدويةاألنوال

كللبنانبيروتحماهحمصدمشقحلبالزمنيةالفترة
سوريا

40.00034.000)1(18القرن
1825)2(12.000

12.000)3(العشرينات
25.000)4(العشرينات

1829)5(6.000
1838)5(4.0004.4001.200
1845)3(1.5001.000

50.000)6(األربعينات
1847)6(2.500
1848)7(5.000
1850)8(10.0001.666
1853)4(4.500
1855)9(5.560
1856)10(10.000
1856)10(5.5002.800
1858)7(1.400
185910.000)10(3.436)8(

1859)11(3.156
600صفر3.5003.000)12(الخمسينات

1860)13(2.000
186110.000)14(550)11(

1862)12(4.0006.500100150
1864)11(3.156
1871)14(5.000
18726.000)15(1.300)16(

1874)13(5.0002.500
1875)13(2.4005.250
18793.000)17(4.000)18(4.000700)19(

1884)20(1.800
1891)13(5.8843.0004.000700
18922.000)21(

18973.000)22(5.000)23(

1902)24(2.0005.0001.000
1907)25(14.0001.200
1908)13(8.500
1909)26(10.0002.50010.0001.0002.50031.100
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إلىدمشقورقم" الماضيالقياس "إلىيشيرحلبورقممحددغيرالتاريخ)1(
".القريبالماضي"

:Moshe Ma’oz, Ottoman Reform in Syria and Palestine, 1940 – 1861:إنظر
the Impact of the Tanzimat on Politics and Society (Oxford; London:
Clarendon, 1968), p. 179.

)2(De Bocage, p. 242, cited in: Roger Owen, The Middle East in the
World Economy (London: Methuen, 1981), p. 94.

:إنظر، 1845سبتمبر/ أيلول10بتاريخمحدّد، رسالةغيرالمبكرالتاريخ)3(
France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commerciale,
(Beyrouth), vol. 5.

:إنظر، 1853التجارةعنمحدّد، تقريرغيرالمبكرالتاريخ)4(
Ibid., (Beyrouth), vol. 7.

)5(John Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed
to Lord Viscount Palmerston (New York: [n. pb.], 1972), pp. 20 – 21
and 84.

)6(Konstantin Mikhailovich Bazili, Siriya I Palestina and Turetskim
Pravitel’ stvom (Moscow: Izd – bo Ostounor Litra, 1962), p. 243.

)7(Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Report on
Aleppo, 1858,” (FO 198 / 13).

:إنظر، حلبإلىبالنسبة)8(
James Lewis Farley, The Resources of Turkey Considered with
Especial Reference to the Profitable Investment of Capital in the
Ottoman Empire (London: Longman, 1862), pp. 199 and 212, cited in:
Owen, The Middle East in the World Economy, p. 94.

:إنظر، دمشقإلىوبالنسبة
France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial,
(Damas), vol. 3,cited in: Abdul – Karim Rafeq, “The Impact of Europe
on a Traditional Economy: The Case of Damascus, 1840 – 1870,” in: J.
L. Bacqué – Grammont et P. Dumont, Economie et sociétiés dans
l’empire ottoman (Paris: [s.n.], 1983).

)9(Great Britain, Accounts and Papers 1856, vol. 57, “Aleppo,” cited in:
Rafeq, “The Impact of Europe on a Traditional Economy: The Case of
Damascus, 1840 – 1870, “ p. 427.

:إنظر، مرعشفينول300هناككانوكذلك)10(
Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30, “Aleppo,”

:إنظر، حلبوعن)11(
Ma’oz, Ottoman Reform in Syria and Palestine, 1840 – 1861: The
Impact of the Tanzimat on Politics and Society, p. 179.

:إنظر، دمشقوعن
France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial,
(Damas), vol. 4, cited in: Rafeq, “The Impact of Europe on a
Traditional Economy: the Case of Damascus, 1840 – 1870,” p. 427.

)12(Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Rogers to
Bulwer, 20 August 1861,” (FO 78 / 1586).

)13(France, Ministère des affaires étrangères, correspondence
commercial,“Report, 12 August 1862,” (Beyrouth), vol. 7.
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:فيلدمشقنول2000رقمونقترح
France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial,
(Damas), vol. 4, cited in: Rafeq, Ibid., p. 427.

:إنظر، حلبعن)14(
Owen, The Middle East in the World Exonomy, p. 172.

الفيحاءدمشقفيالغنّاءالروضة، كتابقساطلينعمان: إنظر، دمشقوعن
.لهاتوزيعاًيقدم، الذي123)، ص1879ن.]، . د: [بيروت(

)15(Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 58, “Syria”.
)16(France, Ministère des affaires étrangères, correspondence

commercial,“Report on Trade,” (Alep), vol. 35.
)17(Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 58, “Syria”.
)18(France, Ministère des affaires étrangères, correspondence

commercial,“Destrées to Waddington, 25 February 1879,” (Alep), vol.
36.

)19(Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 74, “Damascus”.
)20(France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial,

“Dispatch 31 July 1879,” (Damas), vol. 6.
)21(United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department

of State, “Report for 1884,” (T 367. 15).
)22(Great Britain, Accounts and Papers 1883 / 94, vol. 91, “Damascus”.
)23(Great Britain, Accounts and Papers 1898, vol. 99, “Aleppo”.

.أورفةفي2000وعينتابفي2500هناككانأيضاً
:إنظر، 1898عن)24(

Great Britain, Accounts and Papers 1899, vol. 103, “Damascus.”
)25(Great Britain, Accounts and Papers 1903, vol. 79, “Damascus”.
)26(Great Britain, Accounts and Papers 1907, vol. 93, “Aleppo”.

:أيضاًإنظر. وإنطاكيةوأورفةومرعشعينتابويتضمن
Great Britain, Accounts and Papers 1911, vol. 87, E Weakley, “Report on the
Conditions and Prospects of British Trade In “Syria”.

:فيالتوزيعاتأيضاًإنظر
Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914
(Chicago, III.: University of Chicago Press, 1966), p. 275.

ستةرقمبوالكونت، ويقّدموقيمتهاالنتاجلكميةمحددةأرقامًانقدمأنالمستحيلومن
بـالحريريةالمنسوجاتصادراتإجمالي، ويقدرلدمشق) جنيه240.000 (فرنكماليين

للمنسوجاتاإلجماليةالقيمةتقديرونستطيع. 1157)جنيه520.000 (فرنكمليون13
820.000بحوالي – باورنغقّدمهاالتيالمادةإلىاستنادًا – 1838عاموالقطنيةالحريرية

جنيه84.000دفعتالتياألجور، وبلغتجنيه16.00بـللقطنياتاإلجمالية، والقيمةجنيه
انتاجًايعطينافإنهلبنانعلىنفسهاالنعكاسُمعاملطبقناوإذا. للقطن2300وللحرير

1157Georges Douin, La Mission du baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en 1883 (Le
Caire: Impression de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, 1927), pp. 266 – 267.
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وإذا. 1158لحلبجنيه250.000رقمأيضاباورنغويورد. جنيه180.000قيمتهإجماليًا
ماالسورياإلنتاجقيمةكانتاالعتبار، ربمافياألخرىوالمراكزوحماةحمصأخذنا
.جنيهالمليونونصفوالمليونالمليونبين

نحوأوقرشمليون69بـحلبأنوالإلنتاجاإلجماليةالقيمة، قّدرت1856عاموفي
وفي. 1159جنيه360.000، أوفرنكماليينبتسعةقّدرت1872عام، وفيجنيه600.000

760.000بـحماةأنوال، وقيمةفرنك230.000بـحمصأنوالقيمةقّدرت1879عام

.1160للمدينتينجنيه480.000، أوفرنك

دمشقعنالقنصليةالتقاريرفيالواردةالتفصيالت، تساعدنا1898بعاميتعلقماوفي
حسبوقد. جنيهالمليونبنصفالمنسوجاتقيمةإلجماليعامًاتقريرًانقدمأنعلى

مختلفمنالمحليةاليدويةالصناعة "قيمة، إجمالي1901عامحلبفيالبريطانيالقنص
إلىبالنسبةسيئةسنةكانتالمتوسط، ألنهادونيعّد، مماجنيه400.000بـاألنواع

األقمشةإنتاج، قّدر1902عاموفي. 1161"العملعناألنوالمنالكثيرالتجارة، وتوقفت
إنتاجقيمةويكلي، قّدر1909عاموفي. 1162"جنيه150.000قدرهأدنىبحد "حمصفي

350.000لعينتابعامًاتقديرًانضعأنالممكنمنتجعلومادتهجنيه400.000بـدمشق

مليون40-30بينبماالمخلوطةوالمنسوجاتوالقطنالحريرقيمةروبنوقّدر. 1163جنيه
منكلمنفرنكمليون15 – 10بينماجاءبينهامن)جنيهمليون1,6-1,2،(فرنك
وكان. ولبنانحماةمنماليين3 – 2ومن، دمشقمنماليين5 – 3ومن،وحمصحلب
فرنكماليين8 – 6بينماعلىيحصلونعاملألف30نحوالصناعةبهذهيعمل

1158Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, pp. 20 – 21 and 84.
1159France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report on Trade,
1872," (Alep), vol. 35.
1160France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Gilbert to
Waddington, 31 July 1879." (Damas), vol. 6.
1161 Great Britain, Accounts and Papers: 1899, vol. 103, "Damascus." And 1902, vol. 110,
"Aleppo".
1162Great Britain, Accounts and Papers 1903, vol. 79, "Damascus.
1163 Weakley, "report on the Conditions and Prospects of British Trade in Syria," pp. 283 -
284.
1164Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," p. 138.
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يمثلذلككان، فربما1165المنسوجاتأسعارهبوطاعتبارنافيوضعنافإذا. 1164سنويًا
.الثالثيناتفيعليهكانعمااإلنتاجمنأكبرحجمًا

بينمافقطيكّلفالنولداممحدودًا، ماالصناعةفيالمستثمرالثابتالمالرأسوكان
األقمشةأنوالشلنات)، وحتى10 – بنسات8وشلنات6 (مجيديات3ومجيديتين
، ولكن1166وثمانيةجنيهاتخمسةبينماتكّلفكانت) محليًاتصنعكانتالتي (المنقوشة

صاحبيشتريهاكانفقدكبيرًاكانأنهالبدالخامالموادصورةفيالمتداولالمالرأس
.1167معينةبعمليةيقوممنهمكلكانالذينالحرفيينعلىويوزعهاالعمل

فروعهابعضتأثرتضآلة، وقدأشداألخرىاليدويةالحرفعنالمتاحةوالمادة
الطرزنحوبالتحول) ، والنرجيالت، والعمائمالنعالكصناع (التقليديةباألذواقالمرتبطة
مثلطبيعةبحمايةتمتعتألنهابنفسهاتنجوأنأخرىفروعاستطاعتولكن1168الغربية
الصابونوكان. الصابونمثلمعينةبحاجاتتتعلقألنهاالفخار، أووصناعةالدباغة

درجةحيثمنالمستوردالصابونيفوقكان، ولذلكالزيتونزيتمنيصنعالسوري
عاموفي. الدهونأنواعمختلفعلىتحتويكانتالصابونوارداتأنالنقاء، وبخاصة

)متريطنألف12 (قنطارألف45بـالصابونمنسورياإنتاجبوالكنت، قّدر1833
بعامخاصةأرقامًاباورنغإليناويقدم. 1169)جنيه257.000 (فرنك5.175.000تساوي
أقة، ديرمليون1.2وكلسوأدلبأقة، حلبمليون1.6فلسطين: التاليالنحوعلى1838
نحوأقة، أي3.760.00المجموعيكونأقة، وبذلك320.000أقة، دمشق640.000القمر
عاموفي. 1170استرلينيجنيهمليونبربعتقديرهايمكنإجمالية، قيمةمتريطن4800
إلىمنهاالكثير، أرسلكلغ7200بـيافافيالقائمةالسبعالورشإنتاج، قدر1850

.الكتابهذامن) 6-3 (رقم، والجدولالسادسالفصلمقدمة: إنظر1165
1166Weakley, "Report on the Conditions and Prospects of British Trade in Syria." P. 289.
1167Dominique Chevallier: "A Damas, production et société à la fin du xix ème siècle,"
Annales (1964), et "Techniques et société en Syrie," Bulletin d'études orientales de l'Institut
français de Damas (1963 – 1964).

.الفصلهذامن5ثالثًا، النصالقسم: إنظر1168
1169Douin, La Mission du baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en 1883, pp. 266.
1170Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, pp. 19 and 83.
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طن2500بنحووعينتابوأورفةوكلسحلبإنتاجقّدر1871عاموفي. 1171مصر
توفيرإلىاالنارةفيالكيروسينعلىاالعتمادزيادة، وأدتجنيهألف125نحوتساوي
إجماليويكليقدر1909عاموفي. 1172الصابونلصناعةالزيتونزيتمنالكثير
الرئيسيةاإلنتاجمناطق، وكانتطنألف20نحوأقة، أو016.630.00بـالسورياإلنتاج

، ومنطقةمليونينأقة، ولبنانماليين3وتنتجويافاأقة، ماليين4وتنتج، نابلسهي
فلسطينصابونوجدوونصفمليونينحلب، وواليةمليون1.4، وحلبمليونينطرابلس

يساويطن20.000رقمروبنوأخيرًا، قّدم. 1173واليمنوالحجازمصرفيمهيأةأسواقًا
رجل3000 – 2000بينماإنتاجهافييستخدمجنيه)، كان600.000 (فرنكمليون15

ثلثنحويصّدروكان. 1174سنويةأجورًافرنكومليونيمليونبينماعلىحصلوا
موضوعالفترةخاللازدادالصناعةلهذهاإلجماليالعائدأنواضحًا، ويبدواإلنتاج

.الدراسة

114، كانت1914عاموفي. البدائيةبالطريقةيمارسالزيتونزيتعصرواستمر

معاصرمعصرة، تستخدم800 – 600بينمن) لبنانفيمعظمها (فقطمعصرة
22.000نحوالسنوياإلنتاجالسابقة، وكانعامًاالعشرينخاللتركيبهاهيدروليكية، تم

نحوالصناعةبهذهيعملوكان). جنيهمليون (فرنكمليون25نحويساويمتريطن
السجاجيدصناعةهيراجتالتياألخرىوالحرف. 1175شخص10.000 – 6000

.السياحيحملهاالتيالمنتجاتمنالنحاسية، والنجارة، وغيرهاواألدوات

الذينهمالعثمانيينأنويبدو. الطوائفمركزاضعافإلىاليدويةالحرفتدهوروأدى
بلدانمنغيرهافيمنهأشملكانسوريا، ولكنهإلىالطوائفنظامأدخلوا

،كلوعلى. الخدماتفيوالعاملينالتجار، بلفحسبالحرفيينيضماألمبراطورية، ال

1171France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report of 26 July
1851,” (Beyrouth), vol. 5.
1172Great Britain, Accounts and Papers: 1872, vol. 57, "Aleppo".
1173Weakley, "Report on the Conditions and Prospects of British Trade in Syria."
P. 281.
1174Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet." P. 151.

:، فيالسنويللدخلجنيهمليون1.25عامالً، و8000–6000رقمقدموقد
Swedenburg, "the Development of Capitalism in Greater Syria, 1830 – 1914." P. 60.
1175Ruppin, Ibid., pp. 145 - 146.
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بيناداريةاتصالكأداةتعملأن – األخرىالوالياتفيكما – الرئيسيةوظيفتهاكانت
، كماالسلطاتأمامأعضاءهاوتمثلالتعليماتتنفيذعلى، فتساعدالمدنوسكانالحكومة

األسعار، وتحديداإلنتاجونوعيةوالمقاييسالموازينضبطعلىالطوائفعملت
حينمنالحكومة، واإلشرافإلىوالبضائعالخدمات، وتقديمالضرائبواألجور، وجباية

أعضائهابينالمنازعاتبفضوقامت. والمنتجاتالخامالموادتوزيععلىآخرإلى
علىساعد، طالماكلهذلكعلىالحكومةشجعتوقد. الحاجةعندإليهمالعونوقدمت
مصرفيكما – دمشقوفي. الخطرمنهميتوقعالذينالمدنسكانعلىالسيطرةتسهيل

أخرىطوائففي، بينمانفسهالدينيالمذهبمناعضاءتضمالطوائفبعضكانت– 
إلىينتمون) األجير (والصبية) الصانع (والمياوموناألستاذ)، ، أواألسطى (المعلمونكان

.1176مختلفةمذاهب

صغيرتانصناعتانهناكالحرفية، كانتالصناعاتبينتحدثالتغيراتتلككانتوبينما
مصنعان1177االحتكارصاحبةالتبغلمصلحةوكان. الحرير، والتبغحلهماتنموان

الوسائليستخدموكان1883عامحولاألخيرأنشئوقد. ودمشقحلبفيللسجاير
الحديثةاآلالت1908عامأدخلأنهفقط، غيرخمسينأوعامًالأربعيننحووفيهاليدوية
الفتياتمنمعظمهم (عامل300إلىعمالهعدد، وزادجنيهاآلفسبعةقدرهابكلفة

430نحوبتجهيزوقام) يوميًاواحدًافرنكًاتتقاضىمنهنكلكانت، اللواتياليهوديات

.1178سنويًاسيجارةمليون72، أنتجتالتبغمنطنًا

:إنظر، التفاصيلمنللمزيد1176
Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 303 – 305; Gabriel Baer, Fellah
and Townsman in the Middle East: Studies in Social History (London: [n. pb.], 1982), pp.
149 – 222; Abdel – Karim Rafeq, "The Law Court Registers of Damascus," dans: Jacques
Berque et D. Chevallier, eds., Les Arabes par leurs arcives, xvième – xxème siècles,
Colloques internationaux du Centre national de la recherché scientifique; no. 555 (paris: Le
Centre, 1976); Elia Quoudsi, "Notices sur les corporations de Damas," papier présenté au:
Congrès international des orientalists, 6, Leiden, 1884. And

.192 – 160، صاالقتصاديالتاريخفي، بحوثرافق
.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر1177

1178Great Britain, Accounts and Papers: 1908, vol. 98, "Damascus"; 1910, vol. 103,
"Damascus," and Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet." P. 265.
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لقرونلبنانفيالفالحينبيوتفييمارسالبدائيةالطرقباستخدامالحريرحلوكان
عامالقريَّة)، وبحلول "في1810عامحديثمصنعبإنشاءفرنسيرجلوقام. 1179عديدة

،لدينسدادًاأخذأحدهما (انكليزيانومصنعانفرنسيةمصانعخمسةهناككان1845
مصانع)، وخمسة1846عامالصناعةهذهفيبخاريةآلةأولاستخدمشمالنفيواآلخر
.1180عجلة360نحوجميعًافيهاكانجودة)، وقداألقلاألنواعمنانتاجهاكان (لبنانية
الحريرمنأكثرالشرانقتصديرنحومتزايدًااتجاهًاثمةأنلوحظقدأنهورغم

44إلىالمصانععددزاد1862عامبحلولأنه، إال1850عامفيوذلك1181المحلول

فرنسيونيملكهامصانععشرةبينها، منحوض2200عجلة، و1800نحوفيهامصنعًا
حوضًا)،1350 (للبنانيين33حوضًا)، و80 (بريطانييمكلهحوضًا)، وواحد770(

، وكانأفضلكانتالفرنسيةالمصانعأسلوبها، ولكنمنتحسناألخيرةالمصانعوكانت
منأكثرسوريا، كانفيُحّلتالشرانقمنأفةمليون1.2بينفمن: السبققصبلها

مصانعخمسةيملكونالفرنسيون، كان1885عاموعند. 1182الحديثةبالطرقيتمالثلثين
735فيهامصنعًا195بينمنسبعةيملكونكانوا1913عام، وفيمصانع105بينمن

العالميةالحربوعشية. المستخدمإجماليتمثلحوض11.000نحوبينمنحوضًا
كانتالذينللمسيحيينملكًااللبنانيةالمصانعمنبالمائة90علىيزيدماكاناألولى

حوضًا)، ولكن99 – 25 (الحجممتوسطكانمنهااألكبروالقسط. الموارنةمنغالبيتهم

:منبكثافةمستمدةالتاليةالمعلومات1179
Ducousso, L'Industrie de la soie en sysrie et au Liban; Dominique Chevallier, La Société du
Mont Liban à l'époque de la révolution industrielle en Europe, Bibliothèque archéologique et
historique: t. 91 (Paris: Librairie orientaliste Geuthner, 1971).

:إنظرممتازًا، تفصيليًاتحليًاليتضمنالذيليكيوبخاصة
B. Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban (Beyrouth: [s.n.], 1984).
1180Labaki, Ibid., pp. 79 – 84; France, Ministère des affaires étrangères, correspondence
commercial, “Report for 1846,” (Beyrouth), vol. 5, and Great Britain, Public Record Office,
Foreign Office, "Scott to Moore, 24 May 1852." (FO 78 / 911).

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر1181
1182Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Reply to Questions, 1857." (FO 78 /
1298); "Moore to Bulwer, 23 January 1862," (FO 78 / 1670); France,
Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report 1850,” (Beyrouth),
vol. 6, and "Report, 12 August 1862," (Beyrouth), vol. 7.

فيبالدخولذلكعلىتحايلواالعثمانية، ولكنهمالدولةفياألراضيملكيةاألجانبحقمنيكن، لم1856عامحتى
.الخطرهذاالهمايونيالخطأزال، وقدالمحلييناألعيانأحدمعمشاركة
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بينالعملقوةجملةوتذبذبت. األحواضمنبالمائة32ضمتالكبيرة28الـالمصانع
منغالبيتهنالنساءمنبالمائة85بينهم، منشخصألفوعشرينآالفعشرة

و9بينشتاء، وماساعة13بينالعمليوم، وتراوحالمارونياتوبخاصةالمسيحيات
 –3.5صيفًا، قروش6 – 5بينماالمدربةلةمللعااليومياألجرصيفًا، وبلغساعات10
.شتاًءقروش4

بمبلغ1858عامبريطانينمصنعانبيعفقد. كبيرًاالمستثمرالمالرأسيكنولم
كان1909عام، وفي1183للثانيجنيهًا1250، ولألول) جنيه1400نحو (قرش156.100

2.5نحو، بإجمالي250وفرنك200بينيراوحبمايقّدرللحوضالثابتالمالرأس

راسكان – أيضًاالحالةهذهفي – أنهغير. كلهاللصناعة) جنيه100.000 (فرنكمليون
المتداولالمالهذاوكان. 1184سنويًافرنك5000 – 3500كثيرًا، نحوأكبرالمتداولالمال
المستوردينمنسلفاتصورةفيمباشرةالكبيرةواللبنانيةالفرنسيةالمصانعإلىيقدم
منهاالكثيركانالتيالمحليةالبنوكمنحاجتهمعلىيحصلوناآلخرون، وكانليونفي

.بليوناالرتباطوثيق

، ففيالنجاحبعضهاسوريا، وحققفيحديثةصناعةإلقامةأخرىقليلةمحوالتوجرت
30أنزلتاالسكندريةمنقادمةسفينةأنبيروتفيالفرنسيالقنصل، ذكر1835عام

،الجوخإلنتاجالكلبنهرقربمصانعإلقامة" اآلالتمنكمية "وأووبيًاعامًال
، أقام1851عاموفي. المشروععنذلكبعدنسمعلم، ولكنناالقطن، وغزلوالطرابيش

مصنعإقامةإلىالتقاريرأشارت، كماطرابلسفيالزيتونلزيتمصفاةفرنسيرجل
القطنلغزلمصنععنمعلومات، وردت1863عاموفي. 1185ذاتهاالمدينةفيلألقمشة

المانشستر، ولكنإلىمهاجرمسلمسوريبواسطة" التأسيسإلىطريقهفي "بيروتفي
40تكلفالقطنيةللمنسوجاتمصنعشيد1870عاموفي. 1186أُنجزقدالمشروعأنيبدو

1183Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Documents of 9 January 1858 and
19 October 1859," (FO 616 / 4).
1184Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban, p. 106.
1185France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Dispatch of 18
February 1835," (Beyrouth), vol. 1 – ter, and "Report on 26 July 1851," (Beyrouth), vol. 6.
1186Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Eldridge to Russel 30September
1863," (FO 78 / 1769).
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،اآلالتبتركيبإنكليزعمال، وقامالعاضينهرمياهقوةانطاكية، استخدمفيجنيهألف
اللبنانيينأحدوقام. 1187يبررهمالهكاننجاحهفيالبريطانيالقنصلتشككأنغير

وردت، كماباآلالتتعملمدبغةإلنشاءةبمحاول1878عامالبريطانيةبالحمايةالمتمتعين
المستعمرةقيامعنمعلوماتذكرتالتاليالعاموفي1188للقرميدمصنععنمعلومات
وفي. 1189الزيتونلزيتومعصرةالهواءبقوةتدارللقمحطاحونةبإقامةحيفافياأللمانية

،1896أغلق، ولكنهجنيهألف25قدرهابكلفةبيروتفيللورقمصنع، بنى1881عام
.1190للجلودمصنعذكريردأنهغير

مناألولالعقد، فيدمشقفي، وبخاصةأسرعالصناعيالنشاطإيقاع، كانكلوعلى
مصنعإقامةفيجديًاالمسلمينمنمجموعة، فكرت1901عامففي. العشرينالقرن

بعدإالالمصنعهذامثلبناءيتملمأنهالمستورد، غيرالشمندراستخدامللسّكر، وجربت
الستيناتفيأنشئ – القطنلغزلمصنععندئذدمشقفيوكان. الثانيةالعالميةالحرب

 –سنويًاغزل) شلة (ربطة5000وينتجالمائيةالقوى، يستخدمالماضيالقرنمن
دقيقمطاحنخمسإلىإشارةوردت1904عاموفي. 1191للنشاوآخرللصمغومصنع

لإلنارةبلجيكيةشركةبواسطةمائيكهربائيمصنعأقيم1905عامبالنفط، وفيتعمل
أقيم، كماجنيه6500مالبرأسللثلجمصنعأقيم1909عاموفي. 1192التراموتشغيل
يناضلأنعليهكانأسهمعلىموزعةجنيهألف16قدرهمالبرأسللزجاجمصنع
ليرةآالفعشرةاسميمالبرأسجلودالنمساوية، وشركةالمنافسةمواجهةفيبشدة

ومصانعمصابغأيضًاهناكوكانت. للطرايشمصنعإقامةمحاولةفشلتتركية، ولكن

=، والفصلهذامن3ثالثًا، النصالقسم: إنظر1187
=Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 57, "Aleppo".
1188Great Britain, Accounts and Papers 1878/ 79, vol. 72, "Beirut".
1189Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 73, vol. 72, "Caiffa".
1190Great Britain, Accounts and Papers 1882, vol. 71, "Beirut," and 1897, vol. 94, "Beirut".
1191Great Britain, Accounts and Papers 1902, vol. 110, "Damascus".
1192Great Britain, Accounts and Papers 1905, vol. 93, "Damascus" and 1906, vol. 129,
"Damascus".
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جيدةكانتالتيالحديديةالسككورشنذكرأنوأخيرًا، يجب. والجواربللفانالت
.1193عامًال180وتستخدماإلدارة

السجادصناعةذكريرد1902عامفيكثيرًا، ولكناقلكانحلبفيإنجازهتموما
واورفةحلبفيبالنفطتدارالتيالدقيقمطاحناألمريكية، وكذلكللسوقالحريري
700 – 600بينما1910عامتستخدمالسجادصناعةوكانت. 1194الزوروديروعينتاب

الصناعاتبعضنذكرأنيجبكذلك. 1195منهناأللفنحو1911وفتاة، وعامامرأة
الزيتونزيتمعاصرتشمل، التيفلسطينفياليهودالمهاجرونأقامهاالتيالصغيرة
اآلالتإنتاجالصيانة، وورشالتطريز، وورشالنبيذ، وكلف، ومصانعوالسمسم
عددنقّدرأننستطيع: "قائًال1914عامفيالعامالوضعروبنوصفوقد. البسيطة

بأقلواحدمصنعفيعامًالخمسينمنأكثرتستخدمالتيكلهاسوريافيالمشروعات
،عاملمائةمنأكثرتستخدمالتيالمصانعمندزينةيوجديكاد، فالمصنعالمائةمن
 –سورياأنوالحقيقة. 1196"العمالمنمائتينمنأكثريستخدمواحدمصنعيوجدوال

.تصنيعهاسبيلاعترضتالتيالمعوقاتمنعانت – األوسطالشرقبلدانمنكغيرها
الوقوداألجنبية، وكانالبضائعنحوالتحولفيالطلبوأخذمحدودةالسوقكانتفقد

الماهرةالعمالةتكن، ولم1197مكلفًاالنقل، وكانالخامالموادمعظمإلىغاليًا، وافتقرت
ومحدودًا، ولمنادرًاالمالرأسرخيصة، وكانالماهرةغيرالعمالةتكنلمكماوفرةتم

يتخذولم. 1198الفترةنهايةقربحتىالصناعةتشجيعأوحمايةأيغالبًاالحكومةتقدم
.القرنهذامناألربعيناتأواخرحتىسبيلهالملحوظالتصنيع

1193Great Britain, Accounts and Papers 1910, vol. 103, "Damascus" and 1911, vol. 97,
"Damascus".
1194Great Britain, Accounts and Papers 1903, vol. 79, "Aleppo" and 1904, vol. 101, "Aleppo".
1195Great Britain, Accounts and Papers 1911, vol. 96, "Aleppo" and 1912 / 13, vol. 100,
"Aleppo".
1196Ruppin, "Syrien als Wirstschaftsgebiet." pp. 131 - 132.

.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر1197
:إنظرالتفصيلية، المناقشةمنللمزيد1198

Charles Issawi, the Economic History of Middle East and North Africa (New York: Columbia
University Press. 1982), pp. 156 – 159.
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العراق - 2

األمورمجرياتسوريا، ولكنعننجدهمماكثيرًاأقلالعراقعنالمتوافرةوالمعلومات
فينشطةاليدويةالنسيجصناعةفكانت. سوريافيحدثلمامماثلةكانتهناك

ألفمائةاستهلكت) األولىبخاصة (والبصرةبغدادأنحقيقةمنيتضح، كماالثالثينات
دمشقفيألف، ومائةحلبفيدرهمألف150بـالذهبية، مقارنةالخيوطمندرهم

عاموفي. 1199الرافدينبالدفيأخرىدرهمألف25معًا، واستهلكتوحماهوحمص
، وفي1200بالضرائبمثقلةكانتأنهارغممزدهرةنسيجصناعةبغدادفيكان1842

لألقمشةخمسمائة: التاليالنحوعلىنولألفمنيقربماالموصلفي، كان1845عام
جميعها (الصوفيةلألقمشةنول400أخماسها)، وأربعالمسلمونويملك (القطنية

وخمسةلألشرطة20للمسيحيين)، وجميعها (الحريريةللمفارشنوًال30للمسلمين)، و
.1201الحريريةلألقمشة

وأضرت. 1202نول3500بـبغدادفياألنواعمختلفمناألنوالقّدرت1866عاموفي
بعدتجارتهافياتساعمنصحبهاوماالمنسوجاتمنالعراقوارداتفيالكبيرةالزيادة
وفي. القطنيةاألقمشةوبخاصةالمحليةالمنسوجات، بإنتاج1203السويسقناةافتتاح

منتركيةليرة312.000قيمتهبمابغدادفيللمنسوجاتاإلجمالياإلنتاجقدرالثمانينات

1199Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, p. 21".

.الفصلهذامن1رابعًا، النصالقسم: إنظر1200
1201France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report of 31
January 1845," (Mossoul), vol. 1.

وصّناعوالسروجية، 95، والدباغين120السكافيةأبرزهاكانالتياألخرىبالحرفقائمةأيضًاالتقريرويقدم
9 (24مسيحيين)، والصاغة3ومسلمًا12 (15والنحاسينمسيحيون)، كلهم (40، والحدادين35الجلديةاألكياس
.13والسيوفيينمسلمين)، 7يهود، 8، مسيحيين

1202Great Britain, Accounts and Papers 1867, vol. 67, "Baghdad".
هذامن9النصفيوردوالذيعشرالتاسعالقرنمناألولالنصفخاللبغدادفينولألف12رقمكانربما

.المبالغةمنالكثير، يحملالفصل
.الفصلهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر1203
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.1204القطنياتمنتركيةليرة55.000الحرير، ومنتركيةليرة91.000، واألصواف
خمسة، تنتجنول900إلىبغدادفياليدويةاألنوالعددنخفضإ، 1907عاموبحلول
.1205واألصوافالحرايرمنياردةمليونونصفالقطنيةاألقمشةمنياردةماليين
قرىفيماثلوعدد (المدينةفييدوينولالفنحوهناككانالموصلإلىوبالنسبة
.1207فقطنولخمسمائةإالهناكيكنلم1911عامفي، ولكن1907عام1206)الوالية
الحرف، ولكناألولىالعالميةالحرببعدغالبًاالمدينتينكلتافياليدويةاألنوالواختفت

،الصابوناألحذية، وصناعةصناعة: مثلتأخرًاأكثروقتإلىموجودةظلتاألخرى
.1208السجايروصناعة

، وعملالصوفكبسصناعةهماللتصديرالخامالموادلتجهيزصناعتانوتطورت
، هماالصوفلكبسبريطانيتانشركتانهناككانت1889عاموفي. التمورصناديق
بالة14.284كبسيستطيعانبخاريينمكبسينتملككانتالتيوشركاؤهلنتشمؤسسة

ألف15بقدرةمائيينمكبسينتملككانتوواير، التيواندروزداربيالسنة، وشركةفي
منهتصنعالذيالخشبوكان. 1209العديدةاليدويةالمكابسإلىإضافةوذلك. بالة

عاموفي. ، وروسياالمجر، والنرويج – النمسامنحزمفييستوردالتعبئةصناديق
الصناديقتسمير، وكلفةالنولونذلكفيبماجنيهًا32حزمةاأللفسعركان1911

.1210فقطلأللفبنسات8وشلنًا11كانتبالبصرة
1958–1864، االقتصاديوالتطورالخارجيةالتجارة: العراقفياالقتصادي، التطورحسنسلمانمحمد1204

:أيضًاوإنظر، )Cuinet(كوينيهمن، مقتبسًا282)، ص1965العصرية، المكتبة: صيدا(
Habib Chiha, La Provinice de Baghdad (Le Caire: [s.n.], 1908), pp. 123 – 126.

.الفصلهذامن3رابعًا، النصالقسم: فيالتفاصيلإنظر1205
.نفسهالمصدر1206
، مقبسًا283، ص1958–1864، االقتصاديوالتطورالخارجيةالتجارة: العراقفياالقتصادي، التطورحسن1207
وارداتإلىونسبتهاالقيمةحيثمنالغزلوارداتفيالزيادةالحظكل، وعلىالبريطانيللقنصلتقريرمن

:فيالجدولوإنظر، المنسوجات
Sarah Shields, “An Economic History of Nineteenth-Century Mosul,” (Ph. D. Dissertation,
Chicago University, 1986), p. 72.

.285 - 284، صنفسهالمصدر،حسن1208
.البريطانيالقنصلتقريرمن، مقبسًا288–287، صنفسهالمصدر1209

1210Great Britain, Accounts and Papers 1910, vol. 103, "Basra," and 1912 / 13, vol. 100,
"Basra ".
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باشاداودأقامالعشريناتففي. الداخليةبالسوقالمتصلةالصناعاتمنالقليلوأقيمت
،1211جيشهحاجةلسدالصوفيةللمنسوجاتالقطنية، وثانيهماللمنسوجاتأحدهمامصنعين

العباخانةباشانامقأسس1864عاموفي. مصرفيعليمحمدبتجربةمتأثرًاكانولعله
منمتر300اليوميإنتاجها، وكان1869عامباشامدحتخلفهوسعهاالتيبغدادفي

نتاجإلباقائمًاالمصنعأيضًا، واستمرالجيشحاجة، لسدالتيلمنمتر4000واألصواف
يتمفلمرحيلهبعدوصلتللدقيقآليةمطحنةأيضًامدحت، واستورد1950عامحتى

المختلفةالحرفلتعليمصناعيةمدرسةأسس1870عاموفي. لتصدأوتركتتركيبها
، ففيذلكبعدالقليلإاليصنعولم. 1212ناجحةتكنلمولكنها1917عامحتىقائمةظلت
خمسبغدادفي، كانالعسكريالمصنعإلىإضافًةأنهالبريطانيالقنصلذكر1912عام

لألرز،مضاربوستةللدقيقصغيرةمطحنة21وكبيرةمطاحن، وثالثللثلجماكينات
.1213بريطانيةبيوتأقامتهااألعمالاآللية، وبعضباألدواتمجهزةوورشة

سوريا: ثالثاً

1863 – 1850، دمشقفيالنسيجصناعة - 1
1214

الحرايرصناعة - أ
بالقطنيالمعروفالقماش - 1

الكميةالناحيةمنأهمهاالحريرية، ولكنالمنسوجاتأنواعمختلفدمشقتصنع... 
األقمشةمنافسةمنسنواتلبضعالمدينةفياليدويةالحرفعانتوقد. واآلالجةالقطني

.الكتابهذامن6ثالثًا، النص، القسمالثانيالفصل: إنظر1211
، والكتابهذامن12ثالثًا، النص، القسمالثانيالفصل: إنظر1212

Matti Moosa, “General Reforms of Midhat Pasha in Iraq,” Islamic Literature (January 1966).
1213Great Britain, Accounts and Papers: 1912 / 13, vol. 100, “Baghdad.” And 1914, vol.

.الفصلهذامن2رابعًا، النصالقسم: أيضًاإنظر
1214France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial,(Damas), vol. 3,
1856 - 1869.
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فيتصنعوكانتالدمشقيالقماشقلدتالتيكبيرة، وهيمعاناةالمصقولةالقطنية
األخير،القماشرخصاألمربدايةفياجتذبهمالذينالمشرقسكانولكن. سويسرا
.لالستخدامتحّملهقلةيعوضالسعرهرخصأنتبينواأنبعدمنهموقفهمغيروا
تصبغالاللحمةتكونالتي، والخيوطالقطنولحمتهالحريرسداهمقلمقماشوالقطني

خطوطفيه، واألخيروالمنقوشالعادي: القطنيمننوعانوهناك. بيضاءتتركوإنما
األرضيةاللحمةتكوناللحمة، وهناعلىالسداةتشكلهابنقوشمزينةسادةساتانية

.النقوشتكونوالسداة

نفسها، والمقاطعوالقطنالحريرونسبنفسهابالمواصفاتيصنعانمعًاالمنقوشوالعادي
علىتحصلالتيالبالدنفسها، ألنللسوقمعدةتكنعندماعينهماوالعرضالطوللها

فيلالستهالكتنتجالتيالقطنيومقاطع. للمقطعمعينةأبعاداتطلبالدمشقمنحاجتها
8.75منهاالواحدطوليكونأن، البدوأزمير، وفارس، سوريا، وبغداد، واستانبول

لمصرتصنعالتيتلكأما). سنتيمترًا70 (واحدةذراعوعرضه) أمتار6.13 (أذرع
.عليههوماعلىالعرضأمتار)، ويبقى6.83 (أذرع9.75منهاالمقطعفطول

)2 – 6 (رقمجدول
1835، عاملبنانفياليدويةالحرف
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لمن
ا اح)ب(

رب
األ )ب(

بيروت
)كذا (368823601.323228نوال120ًحريريةأحزمة

163926650446نوال40ًوالكريبللقمصانمنسوجات
للخياطةحريروشريطقطان

1002.0001.0004.0001.000ورشة100والتطريز

300150600150عامل200خامجلود
1005020050عامال120عاديةخزفيةآنية

300150600150ورشة12وحلوىسمسمزيت
50259015واحدةورشةالخيولشعرشنط
250200600150واحدمصنعوقواربسفن
1083618محجرانجيريحجر
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المنتجطبيعة
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القمردير
)كذا (601.2009002.400900نوال120ًوقطنياتحراير

10200100400100نوال40ًوحريرصوفعباءات
داببع

20400200800200نوال40ًوقطنياتحراير
مكايلذوق

5036512حريررطل40أنوال10وصوفحريرعباءات
قيمتهاذهبخيوطجيدقطنوغزلذهبيةخيوط

قرشألف20
قطنوغزلذهبيةخيوط

1356624140حريرقنطارنوال15ًمتوسط

صوفقنطار8.5
قطرغزلرطل175
خيوطقرشألف50

ذهب
1329827040حريررطل75نوال75ًعاديقطنوغزلذهبخيوط

صوفقنطار13
القطنغزلرطل260

خيوطقرش52.500
ذهب

.بالقنطار)أ(
.القروشبآالف)ب(

:المصدر
France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial,“Tableau de l’industrie des
habitants de Beyrouth et des principaux Bourgs qui en dependent,” 1 March 1835 (Beyrouth), vol. 1 –
ter.

، حسبمانفسهالنولعلىمقطعًا20حتىأو18أو15بنسجيسمحبطولالسداةمدويتم
إلىإضافةمترًا136.66لمصرالمخصصةالسداةطوليكن، وبذلكالنساجمعيتوافق

مترًا، بينما140للسداةاإلجماليالطول، فيكونمقطعينكلبينالسداةفيالمساحة
125أعالهالمذكورةاألخرىللبالدالمخصصةمقطعًاالعشرينذاتالسداةطوليكون

...إجماًالمترًا
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الحريروزنيكونالمنتجلهذااألولىالدرجةمنمقطعًا20لكلأنذلكعلىويترتب
أما. غرامًا839الواحدالمقطعوزنيكونثم، ومنكلغ9.06القطن، ووزنكلغ7.772

.غرامًا675المقطعووزنكلغ13.507اإلجماليوزنها، فيكونالمنتجمنالثانيةالدرجة
.غرامًا621مقطعكليزنالثالثةالدرجةإلىوبالنسبة

بعضوفي1215)انكليزي (18 – 12رقمهوالقطنيصناعةفيالمستخدمالقطنوغزل
علىأقلبدرجةتعتمدالمستخدمالغزلوجودة. 20رقمحتىيستعملالقليلةالحاالت

أنواعأجودأنهذامن، ويفهمالنقشتركيبةعلىأكبر، ودرجةالقماشجودةدرجة
.خاصبوجهالمنقوشلصناعةتستخدمالغزل

أجردفع·ويعاملمائةواالالجة، تستخدمالقطنيسداةفيهاتتوافرورشة25دمشقوفي
:التاليالنحوعلىالعمل

الصانعيدفعمقطعًاعشرينمنلسداة) كلغ7.722 (الحريرمنأقات6تستخدمعندماأ.
يدفعبدورهالورشةسداة، وصاحبلكل) فرنكًا12 (قرشًا50الورشةلصاحب
فرنكات)، وبذلك4.80 (قرشًا20العمليةهذهفيكامًاليومًايقضياناللذينللعاملين
منمقطعصناعةتتكلفيوميًا، وبذلكسنتيمًا40وفرنكينعلىعاملكليحصل
.فرنك0.60األولىالدرجةالقطن

مقطعًا، يدفععشرينمنلسداة) كغم5.577 (الحريرمنآقات4½يستخدمعندماب.
ويدفعسداةلكل)] 8.40كذا، وتقرأ (فرنكات7.40 [قرشا35الورشةلصاحبالصانع
1.68 (قروش7العملهذايتطلبهمااللذينالعاملينمنواحدلكلبدورهالمالك

، فإنالعملهذافيفقطساعاتثمانييقضيانالعامالنكانولما). فرنك
اليوميأجرهمابذلكالواحد، ليصلاليومفيالسداةونصفسداةإنجازباستطاعتهما

الدرجةالقطنمنالواحدالمقطعصناعةفتتكلف. للفردسنتيمًا52وفرنكينإلى
.فرنك– 0.42الثانية

)المحرّر. (الصنعإنكليزيدمشقفىالمستخدمالغزلجميعكان1215
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مقطعًا، يدفععشرينمنلسداة) كلغ4.504 (الحريرمنآقات3 ½يستخدمعندمات.
لكلبدورهاألخيرسداة، ويعطيلكل) فرنكات6 (قرشا25الورشةلصاحبالصانع

كانلماولكن).فرنك1.44 (قروش6العملهذايتكلبهمااللذينالعاملينمنواحد
العامالنكانولمافقط،ساعاتثمانىيستغرقالحريرمنأقات3½منسداةإنتاج

إلىيصلالعاملأجرالواحد، فإناليومفيالسداةونصفسداةإنتاجيستطيعان
الدرجةالقطنمنالواحدالمقطعصناعةتكلفوبذلك. يوميًاسنتيمًا16وفرنكين
.فرنك0.30الثالثة

وهذه. األفرادأوالمساجدأوقافتملكهاالتيالخاناتفيغالبًااألقمشةنسجويتركز
عددويقدر. معًاتعملفيهاأنوالعدةوضعيمكنبحيثحجراتإلىتنقسمالخانات
، وهيصبي300ونحورجًال) كذا (613بهايعملنوًال653بـالقطنتصنعالتياألنوال
.القماشمنمقطعألف115 – 110بينماتنتج

:طوًال) أمتار7 (أذرع10لكلالتاليالنحوعلىالنسيجمقابلويدفع

قرشًا220 (مقطعًاللعشرينفرنكًا52.80 – األولىالدرجة.(
قرش200 (مقطعًاللعشرينفرنكًا48.00 – الثانيةالدرجة.(
قرشًا180 (مقطعًاللعشرينفرنكًا43.20 – الثالثةالدرجة.(

والنثرياتالنشانظيرمقطعلكلقرشانالتكاليفهذهإلىيضافأن، يجبكلوعلى
قرشًا40مقابلواحدًايستأجرواأنأنواًاليملكونالالذينالعمالويستطيع. األخرى

.سنويًا) فرنكات9.60(

:التاليالنحوعلى) 3 – 6رقمالجدولفي (ذلكتلخيصويمكن
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)3 – 6 (رقمجدول
)بالفرنكات (القطنلنسيجالعملتكاليف

3أوأقات6
أرطال

أوأقات3/14
رطل6/12

أوآقات3½
رطل1¾

13.659.888.0للرطل4.56بسعرالحريرحل
2.341.691.38السداةطولعلىالغزلتوزيع
52.8048.0043.20مقطعا20ًنسيج

, -48, -48, -48مقطعا20ًلـوغيرهنشا
6-,128.43-,للمالكالمدفوع
81.3068.4559.06الجملة

4.063.422.99الواحدللمقطعالعملكلفة

باألالجةالمعروفالقماش - 2

منولحمتهالحريرمنسداتهقماش، وهوومنقوشعادةإلىكالقطناالالجةينقسم
منأقالملهاللحمةمعالسداةبتقاطعالمنتجعادة، والقماشمصبوغة، واللحمةالقطن

طولهاعلىالمنقوشالنسيجفياالقالمخطوطبعضتزينكل، وعلىاأللوانمختلف
.معينةبتصميمات

منهالمقطعوتركيا، طولوفارسالعربوبالدسوريافيلالستهالكينتجالذيواألالجة
8.23 (ذراعًا11.75منهالمقطعطوللمصرينتجأمتار)، والذي7.53 (أذرع10.75

أرباعثالثةعلىهنا، يقتصرالقطنإلىبالنسبةواحدًاذراعًاكانالذيوالعرض). أمتار
...فقطمقطعًا17لـهناالسداةسنتيمترًا)، ويمد525 (فقطالذراع

7.722يتطلبالجةألامناألولىالدرجةمنمقطعًا17نتاجإنأقيلماعلىويترتب

غرامًا، وبالنسبة923الواحدالمقطعيزن، وبذلكالقطنمنكلغ8.15الحرير، منكلغ
الواحدالمقطعيزن، وبذلككلغ7.55والقطنكلغ5.148الحريرالثانية، يزنالدرجةإلى

، ويزنكلغ7.55والقطنكلغ3.21الحريريزنالثالثةالدرجةإلىغرامًا، وبالنسبة747
.غرمًا633الواحدالمقطع
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)فرنكات7.68 (قرشًا32الصانعمنالورشةصاحبيتلقىاألولىالدرجةمنسداةولمد
فرنك)، ويستطيع1.20 (قروش5العمليتطلبهمااللذينالعاملينمنعامللكلويدفع

عاملكليحصلثمساعة، ومن12طولهعمليومفيسداتينينجزاأنعامالن
.سنتيمًا40وفرنكين

لكلويدفع) فرنكات6.48 (قرشًا27علىالمالكيحصلالثانيةالدرجةإلىوبالنسبة
اليومفيالسداةونصفسداتينينجزانالعامالنكانفرنك)، ولما,- 69 (قروش4لعام

.سنتيمًا40وفرنكينيكسبعاملكلالواحد، فإن

عاملكلفرنكات)، ويدفع4.80 (قرشًا20علىالمالكيحصلالثالثةالدرجةإلىوبالنسبة
يكسبعاملكليوميًا، فإنسداة3ينجزانالعامالنكانفرنك)، ولما,- 72 (قروش3

.سنتيمًا16وفرنكين

،صبيآالفخمسةونحورجًال1013األالجة، تستخدملنسيجنوًال1013دمشقوفي
.القطنيالنسيجمنينتجماضعفأي – سنويًامقطعألف230 – 220وينتجون

:األخرى، كالتاليوالمصروفاتالنشافيهااألالجة، بمانسيجوكلفة

ينتجمابربعويقدر) سنتيمًا40وفرنكان (قروش10العثمانية"،  – "األولىالدرجة
.األالجةمن

ماىإجمالبربعوتقدر) سنتيمًا16وفرنكان (قروش9الطفارية"،  – "الثانيةالدرجة
.األالجةمنينتج

أيضًاالربع) فرنك1.68 (قروش7الكساوية"،  – "الثالثةالدرجة.
فرنك1.44 (قروش6النجاجية"،  – "الرابعةالدرجة.(
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)4 – 6 (رقمجدول
)بالفرنكات (األالجةلنسيجالعملكلفة

أرطال3سداة
حرير

رطلينسداة
حرير

رطل1 ¼سداة
حرير

بسعرالحريرحل
13.689.126.70للرطل4.56

,-2.341.5697السداةتوزيع
40.2034.7225.67مقطعا17ًنسيج

33.34)كذا (56.2247.40للسداةالجملة
3.302.791.96الواحدللمقطعالعملكلفة

أخرىحريريةمنسوجات - 3

32 – 16يبلغمقطعسنويًا، كلمقطعألف11 – 10المقلمة، نحوالكوفية، المفارش[

)].سنتيمترًا525 (عرضًاالذراعأرباعمترًا)، وثالثة22.432 – 11.216 (طوًالذراعًا

القطنيةالمنسوجات - ب
، ولكنالماضيفيوحدهابهاتنفردكانت، التيحلبعنالصناعةهذهدمشقأخذت... 
، ولماالمنسوجاتهذهفيهاتباعالتياألسواقبعضإلىحلبمنأقربدمشقكانتلما

أنهالصناعة، كماهذهإقامةإلىتسعىأنالطبيعيمنها، فمنمعينًاقدرًاتستهلككانت
.تنميتهاعلىتعملأنأيضًاالطبيعيمن

منهاواحدالقطنية، كلاألقمشةمنألفًا40نحوسورياعاصمةتنتجالحاليالوقتوفي
سنتيمترًا)، ولهذه583 (عرضًاسدسًاإالوذراع) أمتار6.560 (طوًالأذرع3/19يبلغ

.صبي100وعامل300بهايعملنول200اليدويةالصناعة

18: التاليالنحوعلىتباع) كذا (80الاألنوالهذهتنتجهاالتيمقطعألفواألربعون

مكةإلىترسلآالف3بغداد، وإلىترسلآالف10حولها، وماالمدينةفيتستهلكألفًا
انطاكية)، و، عينتابالالذقية،  (سوريالشمالتذهب2500الكبرى، والقافلةبصحبة
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لمأنني – الوزيرسيدي – تالحظوربما ... والخليل، والقدسنابلسإلىتذهب5000
البيعفأسعار: مقصودالحذفالمختلفة، وهذاالمنسوجاتبيعأسعارالبحثهذافيأذكر

.1216دائمًاثابتةالعملكلفةالحرير، بينماأسعاربتغيرتتغير

،لبنانمن) كلغ8000 (الحريرمنقنطار300دمشق، استهلكت1860عامأحداثقبل
اضطراربالكاد، بسببالكميةهذهنصفيستهلك، وجورجيا، واليوم، وفارسوبرسه

ألف100منالقاهرةإلىالصادرات، وهبطتحلبومنافسةحلبإلىللهجرةالمسيحيين
...سنويًامقطعألف25إلىمقطع

70طوًال، وأمتار5.60يبلغالواحد (حريرمقطعألف24إنتاج، تمالماضيالعاموفي

واألناضولمصرإلىالباقيمحليًا، وصّدرمنهاآالف10استهلكعرضًا)، وقدسنتيمترًا
.المتوسطالبحروساحل

جلبثمالمنقوشللنسيجنوًالبوالداللهعبدأدخل1860عاموقبل. نول1700وهناك
ويستمر. [1860عامفيجميعاحترقتاطيبة، ولكنهابصورةجميعًا، عملتآخريناثنين

.1217]األخرىاليدويةالحرفوصففيالتقرير

1870، عامحلبفياليدويةالحرف - 2
1218

الحريرمنمنسوجاتهاعامًا، وكانتأربعينقبلنشطةتزالالحلبصناعةكانت... 
تشتريتكن، ولمرقالشفيواسعنطاقعلىتستخدمبالفضةوالموشىبالذهبالموشى

كبيرًاقدرًاأمدتأيضًاالقطنيةأقمشتهاأنكما. والهندفارسوفيبلوحدهاتركيافي

1216France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial,”Report on
Weaving, 20 January 1850,”(Damas), vol. 3, 1849 - 1855.
1217France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial,”Report on
Industries of Damascus, 5 March 1863,”(Damas), vol. 4, 1856 - 1869.

:عننقًال1218
France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial,”Report on Trade of
Alexandretta, 20 May 1871,” (Alep), vol. 35, 1871 – 1878.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة680

فيالهنديةالمنتجاتينافسأنتنتجهكانتالذيالموسلينتركيا، واستطاعسكانمن
.العثمانيةاالمبراطوريةأسواقمعظم

لمأنهاالحلبية، رغمللحرفاألولىالضربةليونفيالمنتجةالمقلدةالمنسوجاتووجهت
منسوجاتيفضلونالشرقسكانجعلتالتيالتصميماتأصالةأواأللوانبرونقتحظ
جعلأنلبثماالمقلدةالمنسوجاتهذهرخص، ولكنالزمانمنطويًالردحًاحلب

األوروبيةوالطرزاألوروبيللزيالتدريجياالنتشاربعد، قادوفيما. شائعًااستخدامها
ومذ. الفضلةأوبالذهبالموشاةالحريريةالمنسوجاتاستخدامعنفشيئًاشيئًاالعدولإلى
ماواحدًانوًالنجد، والحلبفيوحدهاوالسويسريةالفرنسيةالحراير، تستخدمذاك

مصير، ولكننّساج4000 – 3000بينماقبلمنتستخدمكانتالتيأنوالهامنيعمل
منتجاتفبتقليد. الحريريةالمنسوجاتلمصيرتمامًامماثًاليكنلمالقطينةالمنسوجات

اإلنكليزية، والفرنسية،المصانع، نجحتأرخصبأسعارللمستهلكينوبيعهاحلب
المنسوجاتاستخدامعلىالمدنسكانتعويدفيوالسويسرية، والبلجيكية، واأللمانية

حتىاستمرواالمدنفيالدنياوالطبقاتالريفسكانالرخيصة، ولكناألوروبيةالقطنية
بأسعارالمحليةاألنوالبهاتمدهمالتيالمتينةالقطنيةالمنسوجاتاستخدامفياآلن

أناألوروبيةالمصانعاستطاعتالتدهور، فقدفيأخذتالصناعةهذهأنغير. رخيصة
فييستخدموالذيزاهيةبخطوطالمقلمالقطنيالقماشوبخاصةمنتجاتهابعضتقلد

عشرنحوومنذ. الناسعامةمنوالنساءالرجالمالبسمنأساسيةقطعصناعة
، واآلنعنهتحدثتالذيالقماشتصنعحلبفينولآالفعشرةنحوهناك، كانسنوات

.اإلنتاجفيمستمرةمازالتمنهانولآالفأربعةتوجدتكادال

والغزلللحلجمصنعلتأسيسمعًاحلبتجاربعض، اشتركسنواتثالثنحوومنذ
.المحليالقطنويستخدمالنهرمياهاندفاعبقوةيعملالعاصينهرعلىبإنطاكيةوالنسيج

أنيمكنغزًالبدقة، وتنتجانكلترا، وتشغيلهامناشتريتالتياآلالتتركيبوتم
قدالمنتجاتهذهكانتولما. المحليالطلبتناسبقطنية، وأقمشةحلبنساجويستخدمه
الوسطاء،، وعمالتالنقلالجمركية، وتكاليفالعوائدكاهلهاتثقلأندونالسوقدخلت

، وتّمتينجحلمالعملأنغير. األجنبيةالمنافسةمواجهةفيتصمدأناستطاعتفقد
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أنهويعتقد. السيئةاإلدارةارتكبتهاالتياألخطاءإلىفشلهاويرجع. الشركةتصفيةاآلن
لرجالالبلدهذافيالمصنعبيعالمالكعلىالسهلمنالتصفية، يصبحإنهاءبمجرد

مطاحنكانتذكرتالتياألخرىالصناعات. (أخرىمرةتشغيلهفيالراغبينالصناعة
قوةتسخدمكانت، وجميعًاالصابون، مصانع، المصابغ، المدابغالقطن، مكابسالغالل
).الماءأوالخيل

السبعينات - الخمسينات: دمشقفيالنسيجصناعةفيمبتكرات - 3
1219

الحريرغالءلسببالنسيجصنعةنكبة، والسيماأعظمدمشقصنائعنكبتفقداآلنأما
عبد1220السيدالحاذقدعاممامتانتها، وهذاعدممعاألفرنجيةالبضائعانتشاروكثرة
ذات، ولضيقاستعمالهمنالوطنأبناءليتمكنبالغزلاألالجةيقلدأناألصفرالمجيد

بينعمله، وراجمرادهنالالجهد، وبعدبالمال، فأمدهالخانجيحسنالسيدإلىنضما، يده
الديما، صناعةنسجاتقانًا، فأضحىعملهالعملة، وزادوابعضبه، واقتدىوالعامالخاص

.ألوفبهامهمة، يتعيش

جميًال،نقشًامنقوشًاجديدا، شكًالمرتضىآلمنرجلسنة، استنبطعشريننحوومنذ
بمساعدةالمعرقاالفرنجيالقالووظوقّلدالرومانيدرويشالسيدتبعهكثيرًا، ثمفراج

،أفرنجيبوساممشرفغيرألنهلبسهأبينالنساءأنماشطة، علىجورجيالخواجة
علىالقومإنصابالخواميوسفالخواجةالحاذقرأىوجيزةمدةومنذ. عملهعنفعدل
الديما،نولفيوزاد، فّغيرالصيفيناسبخفيفنسيجإلى، واحتياجهمالبنطلونلبس
جميعاهتموول. الجميعثناء، فنالوأرخصاألفرنجيةالنسجمنأحسنبنسجوأتى

فياالفرنجيةالنسجعنالبالد، وأغنوافوزهلفازواصنائعهماصالحفياهتمامهالصناع
.قليلةبرهة

.123، ص1879ن.]، . د: [بيروت (الفيحاءدمشقفيالغّناءالروضة، كتابقساطلينعمان: عننقًال1219
.للمسيحيين" الخواجة "وللمسلمين" السيد "المؤلفيستخدم1220
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والتجارةالحرفعلىالتفرنجأثر - 4
1221

أنتكجي - أ
اآلثاربائع: األنتكجيومعنى. قديمأثرالتينية، معناهااللفظةوهذه. األنتيكةبائع: أي

وفيفيهاالفرنجلرغبة، وذلكالعظيمالرواجالوقتبهذاراجتقدالحرفةوهذه. القديمة
،تاريخبها، وكانوأجيالزمانمنقديمًاأثرًاكانتإذاالعظيمة، سيماالرغبةاشترائها

جلالبالد)، وكانإلى (الفرنجسياحةكثرتلماوذلك. مضاعفةبأضعافيأخذونهافإنهم
، فإذذلكوتدمر، وغيركبعلبكالعظيمة،  / القديمة، واألبنيةاآلثارعلىالتفرجرغبتهم
،قديمكثوبملبوسمنكان، سواءوشكلنوعأيمنقديمةبقطعةسياحتهمأثناءعثروا

، أونحاسقطعة، أوالقيشانيسيماحجرمقطعة، أووسجادة، ولوكبساطمفروشأو
األشياء،هذهمثلفيأفكارهمزائد، لرغبةبثمن، أخذوهذلكغيربندقية، أو، أوسيف

نصفعنكنايةبربية، وهيمكةمنقديمةنحاسطاسةاشترىرجًالأنبلغنيكما
يبيعهاأناألنتيكة، ألجلشراءفييرغبممنبيروتفيمعهرجل، فرآهاريال

يزلفرنساويًا، فلمذهبًاعشرينمنهفيها، فطلبصاحبها، فطمعمنه، فسامها1222للسياح
،الثمن) ّفنّقَدُه (فرنساويةليرةعشرةبثالثمنهاشتراهاثمنها، حتىفييزيدهالمشتري

مصرفخرج: فرنساويًا، وقالذهبًاقرشكلفيربح، ألنهالعظيمالفرحالبائعففرح
وخمسينبمئةافرنجيلسائحباعهاأنهاشتراهاالذيعنَبلَغُهثم. الطاسةربحمنحجتي
وغير. المقدورفيهنفذقدوالثبور، وكانبالويلنفسهعلىيناديفرنساويًا، فصارذهبًا
.يحصىالمماذلك

.السبببهذاعظيمةثروةأصحابالناسمنكثيرصاروقد

،موتون: باريس (القاسميظافرلهوقّدمالشامّية، حققهالصناعات، قاموسالقاسميىسعيدمحمد: عننقًال1221
1960.(

.للسّواح: األصلفي1222
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الزوار، وكثرةالشريفالقدسموسمأيامعظيمًا، سيماربحًاتصادفالحرفةوهذه
تلكمنكثيرةحوانيتدمشقبلدتنافيصاروقد. أوروبامنالواردين1223والسياح

هوما، ومنهاالقديمتقليدهوما، ومنهاقديمهومامنهاثم. اآلثارتلكمنالحرفة، ممتلئة
ومن. لالفرنجمرغوبةجدًا، وكلهاجميل، وشكلبديعبرسمأنهاالجديدة، إالاألشغالمن

بالدإلىاألشياءهذهيرسللهعميًالبالدهمفيجعلتجارة، وقدجعلهامنالناس
بالدنافيكثرتوافرًا، لماعظيمًا، وكسبًاربحًاتنتجالحرفةهذهتكنلمولو. األفرنج

مثل / أخرأشخاصالحرفةتلكمنأثر، ويتعيشلهايكنمعدومة، ولمكانتأنبعد
،والمشتريوالترجمانالواسطة، والسمسار، إلى، والبائعاألولالمشتريوهو: المتسوق

،لألسبابالمسببهوتعالىوالله. عظيمبربحبالدهفييبيعهاقد، ألنهاالفرنجيوهو
.حساببغيريشاءمنيرزق، الذيلألبوابوالمفتح

بوابيجي - ب
،العلمأهلدائر، يلبسهأصفر، بالنعلوهو. عربي، غيربابوج، جمعالبوابيجصانع
نساءيلبسهنوعفمنه: أنواعوهو. العجائزالنساء / منغالبًا، والنادرالطلبةوفقراء

لهاقريةكل، فإنبملبوسهماصطالحاتهمحسبأيضا، علىأنواععلى، وهوالفالحين
قطعة، داخله، مكشوفرقيق" االسالنبولي "بـيسمىنوعومنه. لغيرهامخالفطراز
معالبابوجيلبسنالشامنساءسنة، جميعثالثيننحومنكانوقد. جميلبلونجوخ

مازلنثم. االسالنبوليالبابوجمعالمستيلبسنمنهنواالكابر، الخف، وهوالمست
المختلفةاالفرنجيةوالسكربينات، والكواليشالكنادر، يلبسنصرنحتىفشيئًاشيئايتمدن

.وألفوثالثمئةتسعسنةهذا، وهوزماننا، إلىاألثمان، والغاليةاألشكال

رائجةصنعتهكانت – الميمحرففياآلتي – والمسوتيالصنعة، هوهذهصاحبإنثم
وأما. والباوجالمستيلبسونوغيرهاالشامفيوالنساءالرجالأنمنعلمتجدًا، لما

.الصنعةهذهضعفت، فقداآلن

.للسّواح: األصلفي1223
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حمّار - ج
، بأجرةمحلإلىمحلمنللركوبومهيأة، فيؤجرهامعدةحميرعندهيكونلمناسم

ظهورقبلكانتالحرفةوهذه. المستأجر/ يريدهاالتيالمسافةحسبمخصوصة، على
لقرية،أولنزهةالذهابإلىيحتاجونالناسغالبأنوذلك. جدًاورائجةكثيرةالعربات

لنحوحمارًافيستأجرالحمَّارإلى، فيأتيالمشيعنعاجزًاكانمنبعيد، سيمالمحلأو
مخصوصة، فيركبه، بأجرةإليهللذهابمجبوربعيدلمحللنزهة، أوبستان، أوقريته

قضيب، بيدهالرجلغالمًا، حافيمعه – الحمارصاحب – مؤجره، ويرسللهالمستأجر
،معلمهإلىبهالحمار، ويذهباألجير، فيأخذقصدهلمحلراكبهيصل، حتىلهفيسوقه

الحمير، وصارواركوبعنالناسغالباستغنىالعرباتظهرتفلما. جرًاوهلم
منهمباق، فاآلنكلوعلى. والسرعةللراحةأرادوا، نظرًامحلأليالعرباتيستأجرون

لنحوالحمارأجرةالمشقة، ألنمعالسعر، ولورخيصيرغبمنمنهمبقية، يستأجر
منينسىواليشاءمنيرزقتعالىوالله. القرشإلىثالثينأوفضةبعشرينساعة

.أحدًافضله

خيّاط- د
:والثانية. المقصأيالمقراضاألولى: غالبًاعنهايستغنيالآالتإلىيحتاجالخياطإن

.الثيابعليهيفصِّلأملسدف: والخامسة. الكشتبان: والرابعة. االبرة: والثالثة. الهنداسة
كقطعةملسًا، فتصيرالثياببهاالنار، ويكوىعلىحديد، تحمىمنالمكواة: السادسة
.المفصلالثوبحسبعلىكتانأوقطنأوحريرالخيوط، من: والسابعة. واحدة

، كالمقراضعنه/ يستغنيواليستعانمابه، وأعنيطبيعيهومااآلالتهذهمنثم
.المذكورةالثالثة، كغيرغنهويستغنييستعانما، وهوطبيعيوغير. والخيوطواالبرة

يستعانماكينا"، فصارت "تسمىه، آلوانتشرتالمدةتلكفيظهرتالتياآلالتمنثم
،العقوليبهر، مماوآالتدوالب، ذاتالفرنجأشعالمنوهي. كثيرًاالخياطةعلىبها

،الخياطينالنصارىجميعفاآلن. بكثيراسرعتلكاليد، لكنبشغلعنهايستغنيلكنها
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1224البناطيمنذلكوالمالية، وغيرالعسكريةالحكومة، منثيابيخيطونالذينسيما

هو، كماذلكوالتنبيتة، وغيرالدرزعلىتعينهمغالبًا،  ألنهابهاإاليخيطونوغيرها، ال
.المسلميننَساِءمنكثيرتعلمهاقداآللةبتلكوالخياطة. معلوم

غالييني - هـ
الماءفي، يتخّمرالمنخولالمطحونالترابمنهو" الغليون "و. الغليونصانعهو

معّدفرنفيتشوى، ثملذلكيعّدقالببواسطةالغاليينمنهيعملجامدًا، حينئذويعجن
.وغيرهوذهبيوأحمرأسودمنالمرغوببالدهانتدهنالفرنمنإخراجهالها، وغّب

للغليونالشامأهلالستعمالجدًا، نظرًارائجةالسابقالزمنفيكانتالحرفةوهذه
".التتن "بـالمعروفوهو" التبغ "بهيمتصون

البدو، نظرًاسوىبهيعتنيوال. بهيعتنونالدمشقأهل – االجمالبوجه – اآلنولكن
.بالغليونالسيجارات"، فيشربون "للّفمعرفتهملعدم

قومسيونجي- و
األجنبيةالبالدفيوشركاء1225عماللهالقومسيونجيأنوهي. بدمشقحادثةحرفةهي

،حسبهعلىتاجرالتجارة، كلمنأصنافًامنهالتجار، ويطلبونإليهوغيرها، فيأتي
،يرغبونهبمالهمليأتيدراهمله، ويدفعونعليهيتفقونبماأوراقًابينهمفيماويحررون

كانتوإذا. ونصفقرشانقرشمئةكلالعمولة"، في "بـيأخذها، وتعرفأجرةوله
التجارعلىيتوفر، وبذلكالطرفينيوافقمبلغعلىفيتفقونعظيمةقيمةذاتالبضاعة
وبحرًا،برًاالشاقةواألتعابالمصروفات، وتتوفرالبضائعالبالد، لجلبإلىسفرهم
.زمنهمعليهمويتوفر

بصفاتمتصفًاصاحبهايكونأنينبغيموافقًا، لكنربحًامهمة، تنتجحرفةوهي
استعمالالتامة، وعدموالصيانةالتجار، واألمانةمعوالسياسةاإلدارةحسن، منالكمال

البنطلونبهاالمقصودأننظنبانطو، والنطقهاعلىدرجواالكثيرينأنبالطو، وخاصةجمعالبالطييعنيلعله1224
).المعّرب. (بناطيتجمعوالالسبعيناتمنذمعروفةكانتبنطلونكلمةألنعيساويبترجمةجاءكما

.عمالءيريد1225
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يملكالكانما، بعدأحوالهالحرفة، ونجحتهذهمنأثرىمنرؤيولقد. الكذب
.األسبابمسيرفسبحان. قطميرًا

قونطورانجي- ز
والسكروالشعيروالحنطةواللحموالسمنالعساكر، كاألرزبأرزاقيتعهدلمناسمهو

فيالمناقصةإجراء، غبمعلوموملبوساتها، بمبلغالعسكرأرزاقمنوغيرهاوالبصل
أصنافجملة، أوشخصعلىصنفكلمثًالالقونطوارنجية، يتقرربين، فيماالثمن
السنةلنهايةالتعهدابتداءمنمكلفأنه، مضمونهابذلكأوراقعليه، فتحررشخصعلى
حسبيوميًا، علىموزونأومكيلأوعدد/ مناألصنافمنعليهتقررمايقدمأن

األمر، فالربحذلكبعدثم. التعهدحينعليهالقرارصارماالسنة، والقيمة، آلخرالطلب
انعكسزائدًا، وإذاربحًافيربحاألسعاررخصتالمتعهد، إذالحظراجعانوالخسارة

الغالء،زمنفيعليهتقررماأداءعنتأخروإذا. الفادحةالخسارةحيئنذ، تقعالموضوع
هذهمنأثرىمنشاهدناوقد. مطلوبهأصلمنالفرقعليه، ويخصمالمطلوبفيشتري

.درهمًايملكالاصبحالحرفة، ومن

.والخسارةالربحتتحملتجاريةحرفةفهيوبالجملة

قاووقجي- ح
صناعها،، وانقرضالماضيالقرننصفنحومنانقرضتالتي" القواويق "صانعهو
.آبائهمعنإليهاالمنتسبينبعضلبقاءرسمها، نذكرهإاليبقولم

كانواأشخاصيجيدها، وهملمنيرسلهااللبادةأوالقاووقعلىالتعمميجيدالمنوكان
رغبةحسبوشكلها، علىالعمةهيأةيتقنون، فكانوابالتعميم، يرتزقونمعروفين
.طريقأوعلم، منومظهرهصاحبها

".المزهر "بـالكبير، المعروفكالدفمدورقاووقعلىعمتهكانتمنالناسومن

.األبيضبالشاشالقاووقعلىيتعممكانالعلماءمنوكثير
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األغباني"، "وبـ" خانعزيز "بـالمعروفالمطرزالحريرمنبالعمائميتعممكانمنومنهم
، تبلغالثمنغاليةالصنفهذامنالعمةوكانت. اآلنالناسالتجار، وبقيةسائرعمةوهي

منليًالتخطفماكثيرًاكانت، ولغالئهااألذرع، كبيرة، كثيرةفأقلغرشخمسمئة
.عمتهالبارحةخطفتفالنًاأنصبيحتهاالناس، ويتحدثالرؤوس

.المغربيالطربوششكلعلىوكانت. قليلةالمعروفة" الطرابيش "وكانت

عمة: يعنون. للسياسةللرياسة، وعمةعمة: ويقولون. فأكثرعمامتانالناسألكثروكان
مننظافتهاعلىللمحافظةمدةتمكثفاألولى. الحرفةوتعاطيللدار، وعمةالناسلمقابلة

.فتنزعتتسخأن

، أخذتالماضيالقرنمحمود، فيالسلطانعهدفيوانتشرتالطرابيشكثرتولما
،عمحتىينتشرأمرهاوبدأالبالدمنالطرابيشتجلب، وصارتتتناقصالقواويق

بقيةواللبادة، إالوالطبزةوالعرفالقاووقمنتقدمماجميععنبهالناسواستعاضت
تتعممالناسبها، وصارتأسالفها، تعيشًاهيأةعلىمحافظةتزل، لمالطرقمشايخمن

آل/ حتىتصغيرهافييتلطفونغلظة، فأخذوافيهالعمامةكبروجدواثم. الطربوشعلى
.ترىماإلىاألمر

التعمماإلسالمية، وتركالملوكمنالطربوشلبسمنأولهوخانمحمودوالسلطان
اقتضاهالجديد، الذيالمدنينظامهاعلىللعساكراألوروبية، وتشجيعًاالمدنيةمعمشيًا

.العصرمظهر

تركمنعلىالغارة، ويشنونالدينقواعدمنالتعميمأنيظنالناسبعضيزلولم
علىومكذوبةموضوعةكلهاالعمامة، التيأحاديثإلى، ويستندون، ويسترجعونالتعميم
الدينالموضوعة، ويجلاألحاديثفيالحديثعلماءبينه، كماوسلمعليهاللهصلىالنبي
ماإلىعصر، راجعةكللحالةتابعةفإنهااألزياءمنذلكِمْثُل. أصولهفييدخلأنعن
، فإناوأمثالههذا، فيبالدينالعامةهوسالمرء، منيعدوماذا. زمانكلفيالناسيألفه
.راجعونإليهوإنالله
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الشريفكان، بلالشامفيالعلماءلكلزيًاتكن، فلمالطربوشعلى" البيضاءالعمة "وأما
منم، وكثيرالمعمرينالعلماءبقيةيزلولم. المتقدمالطربوشعلىاألغبانييلف

دمشقبقضاةخاصةاآلنالمتقنبزيهاالبيضاءالعمةوكانت. بهإاليتعممونالأدركناهم
منبهميتشبهمنوبينالعلماءبينفشت، حتىتقلدهمالعلماءأخذتفقط، ثماألتراك

.عجيبًاُفُشّوًاالمتعاملين

، لمادمشقواليباشاالرؤوفعبد1244سنةأدركأنالمعمرينالفقهاءبعضوحدثني
ثم: قال. عليه، معتمًارأسهعلىبالقاووقبسًاالعليهأميرًاالحجبموكبمسافرًاخرج

لمافأدركته: قال. عمامةدونمنطربوشًاالعمامة، ويلبسينزعبأنأمرإليهوردإنه
.عمامة، بغيربطربوشالموكبفي، وهوالحجركبقدم

كندرجي- ط
، والجزمة،والكالوشوالصباط، بالكندرة، المعروففمنها. المشهورةالنعالصانع

المعروفةالجلودأصنافمنالكندرجييصنعهاكلهاوهذه. النساءكنادروأصناف
واألحمر، واألصفر" الجلد "و" البويا "و" دريسيالدودة "درسي"، والكشي "وباللماع

األنواعتلكمنيصنعونالكندرجيةمنالبالد، والبعضمنتجلبكلهاوهذه". الكالس"
الخاصللشغلحانوتلهمنهم، والبعضبيعه، ألجلحوانيتهمفيالمشروحة، ويعلقونها

أحدهمعجلة، فيوصيهبالعملهفيالمتأّنىاألجناستلكمنالجيدفييرغبونبأناس
وهذه. األنواعتلكمنرغبماله، ويصنعرجلهقياسمثًال، فيأخذكندرةعملعلى

.لدكانهيصنعهالذيمنوأمتنأقوىتكون

متعددة،أسواق، ولهاتضاعفتزائدًا، وأرباحهارواجًاالصنعةهذهدمشقفيراجتوقد
المدنيةلبسها، وظهورعنالناساستغناءبجملتها، وعدماألنواعهذهطلبلكثرةوذلك
كانالوجود، وماعديمةالسابقالقرنانصاففيالصنعةهذهكانتوقد. الوجودلعالم
أمرشاعلماأنهلنايحكيكانوقد. الحمراألصفر، والصراميوجبوالباالخفإال

يجوزالالتيالفرنجأزياءمنالمتنطعينبعضيعدها، كان1280سنةحدودفيالكنادر
لها،األلفزيها، وعدمغرابةهوالحقيقةفيوالسبب. عنهاينفرونبها، وكانوامحاكاتهم
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الدينوإدخالاألزياءفيالتنطعوما. وغيرهعالورفيفشااستعمالهاانسإذاحتى
.الفطرةدينفالدين. الجهلمنإالبهاوقواعده

1902عامدمشقفياليدويةالحريرأنوال - 5
1226

الحريرأسعارهبوطإلىفيهالسببيعودالذياليدويةالحريرصناعةفيالكسادإن... 
مستمرًااإلضراب، ومازالنقصثمةكانإذاالمحدودالنقصعالماتلىإ، يشيرالخام
ال) شنغهاي (الصينمنالمستوردالخامالحريرنأورغم. فيهالمشاركينالنساجينبين

أسعارههبطتفرنسا، فقدفيالقائمةاالستيرادبيوتعبرلمامًاإالالبالدهذهإلىيصل
2, 17, 1 (مجيدية17إلى) ليرات6.65 (للرطل) جنيهات3, 5, 6 (مجيدية19 ½من

أسعارفيالهبوطأنافتراضطبيعيًايكونأنيجباألولىللوهلة. نفسهاللكمية) جنيه
الحريرمنكبيرمخزونلديهمحظهملسوءكبيرة، ولكنفائدةالمنتجينيفيدالخامالمادة

هذااستنفاديتمحتىأسعارهمتخفيضيستطيعونالمرتفعة، ولذلكبأسعاراشتري
يعلمون، الذينعمالئهمأفضل، وهمالمصريينمنالسلعةهذهمشتريولكن. الرصيد

إلىالمنتجونالقديمة، فاتجهاألسعارحسبيدفعواأناألسعار، يرفضونبهبوططبعًا
.النساجينإضرابإلىأدىممااألجورتخفيضوهوالوحيدالبديل

المنسوجاتهذهكلعمليًاتصّدرمصر، حيثفيبضاعتهمالمنتجونيبيعأنمنوبدًال
)بنسات4وشلنًا15 (للمقطعقروش110بسعر) مصرإلىنسبةبالمصريةالمعروفة(

اإلنتاجكلفةألنللمقطعقروش10الربحصافيأنياردات)، أي3/26 (أذرع9طول
.عامخاللقرش100أونقدًاقرشًا88علىإاليحصلواأنيمكنهم، القرش100هي

أعلنالحظلسوءاألخيرة، ولكنالسدادطريقةيفضلونالدمشقيينالمنتجينومعظم
كمافقدواالذينبالمنتجينفادحةخسارةألحقمماالبضائعتسّلمبعداإلفالسالمشترون

.صفقاتهمقيمةنصفعلمت

1226Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “From Richardson to O’Conor, 6
January 1902,” (FO 195 / 2122).
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التيواقألسافيطنطافيمنهاكبيرقدرتصريفيتمالبضاعةهذهأنذلكإلىأضف
يستمرالذيالسيدبمولدمنهاواحدكلأربعة، ويعرفأوشهورثالثةكلهناكتعقد

 –المصريةالحكومةالمدينة، منعتهذهفيالطاعونلظهورونظرًا. أسبوعينلمدةعادة
.أسواقهاأفضلدمشق" مصرية "فقدت، وبذلكاألسواقهذهعقد – يبدوماعلى

تنتقلأنمصروفيالبالدهذهفيالعملأحوالجيدًايعرفونالذينبعضويخشى
نوًالثالثوناآلنفيهاالتيمصرإلىدمشقمنسنواتبضعبعدالحريرنسيجصناعة

الحريريةالمنسوجاتأنإلى، وأشارالدمشقيينأحدمنعلمتمانحوعلىحريرًاتنتج
مختلفأسلوبإلىيرجعقدمماهنايصنعمايفوقولمعانبريقذاتبمصرالمنتجة

بعضهناكويبدو (هناعليههيمماأعلىهناكاألجورتكنلمإذاأنهكما. للصناعة
أن، وحقيقةيفضلهلمإنجودةهناينتجمايعادلوالمنتج) الناحيةهذهفيالغموض

علىمرة (مرتينمنبدًالواحدةمرةُتدفعوسوفبالمائة8وقيمتهااإلستيرادعوائد
إلىالبلدهذامنالواردةالمنسوجاتعلىأخرىومرةسورياإلىالواردالخامالحرير

منالواردمنافسةعلىكبيرةميزةمصرفيالمنتجالحريريمنحكلهذلكمصر)، فإن
.سوريا

قبولعلى– بالقطعةيعملونالذين – عمالهمحثعنعاجزونعناالمنتجونكانولما
46 – 30، وبنسبةالمنسوجاتمننوععلىبالمائة18 – 16بنسبةاألجورفيخفض

راكدًاالعملأصبححتىأنوالهمالحاالتمنكثيرفيأوقفواآخر، فقدنوععلىبالمائة
.رجالهموإلىإليهمبالنسبةخطيرةنتائجمنذلكعلىيترتببما

1902، عامحلبواليةفيالمناجم - 6
1227

كثرةرغمألنهالواليةهذهفيالتعدينوعملياتالمناجمعنالكتابةالمستحبمنليس
.الذكريستحقامتيازأيمنحتمقدأنهأذكرالالمعدنيةالثروة

:عننقًال1227
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Report upon the Mines of the Aleppo
Vilayet, Aleppo, 13 January 1902,” (FO 195 / 2115).
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امتيازعلىالحصولإجراءات - أ
التماسًا – أوًال – يقدمواأنتنقيبترخيصعلىالحصولفييرغبونالذينأولئكعلى
ويحّول. فيهاالتنقيبفييرغبونالتياألرضحدودفيهُتحددالمحليةالحكومةإلى

والحفرالتنقيبأعمالكانتإذاماليقررواالمجاورةالقرىمخاتيرإلىأوًالالتماسهم
الوالية،مهندسإلىذلكبعديحّول، ثمالوجوهمنوجهبأيالمنطقةفيبالزراعةتضر

بتسويةعالقةلألمركانإذامايقررأنعليهالذيالعسكريالمفوضإلىاأخيرثم
مرضية، تستطيعاإلجاباتكلجاءتفإذا. االستراتيجيةلألعمالالالزمةاألراضي

إبالغيجب، ولكنطن2000حتىبتصديرالسماحمعبالتنقيبترخيصًاتمنحأنالوالية
منحفياألخرىوالمرحلة. حقائقمنإليهالتوصليتم، بمانفسهالوقت، فيإستانبول
نفقاتدوننجاحًاتحققأنيمكن، والالعاليالبابمعبشأنهاالتفاوضيجباالمتياز
صيغتقدبالتعدينخاصةجديدةأنظمةهناكأنالتقرير، علمتهذاكتابةوعند. باهظة
.تركيافيلألجانبالحاليةالحقوقفيخطيرًاتأثيرًاتؤثرطبيعةذات

حلبواليةمناجم - ب
الوصولصعوبةتجعلحيثالساحلعنبعيدةأنحاءفيتقعالواليةهذهفيمناجمهناك
مجردمنأكثرالمناجمهذهأعطيأنالمجديغيرمنالنقلوصعوبةالمسافةوبعدإليها
والمعهاالقيمةفيتتساوى، لعلهاالساحلقربأخرىمناجموهناك. عابرةنظرة

عمليةأهميةذاتألنهاأكثرباستفاضةعنهاأكتب، سوفالصعوباتتلكمثلتحيطها
، والحديد، والفضة،الفحم: هيبأخرىأوبصورةمواقعهاحددتالتيوالمعادن. أكبر

.القصار، والنفط، وتراب، والكبريت، واألنتيمونوالبوراسيت، ، والكروموالنحاس

فوققدم4200ارتفاع، وعلىزيتونشمالساعاتأربعبعدعلىداغ – بيروتوفي
العملية، غيرالناحيةمنمشقةدونجيدنوعمنحديدًاينتجحديدمنجميوجدالبحرسطح

وجودلعدمونظرًا. بدائيةبطرقاستغاللهزيتونألهاليباًال، وتتركتلقيالالحكومةأن
بعدعلى (مجندججرإلىالخيلظهورعلىالخام، ينتقلداغ – بيروتفيالخشب
الحديدمنقرشمائةيساويماصهرأنوقيل. هناكصهرهليتم) واحديوممسيرة
هناكأنالفحمرأواثقاتمنعرفتأنيغير. الخشبمنقرشألفييساويمايستهلك
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خبراءذلكصحةمنيتحققأنالحديد، وأتمنىمنجمقربالمعدنهذامنكبيرةرواسب
بالرغمبالتأكيدمجزيًاالحديدمنجماستغالليصبحكذلكاألمركانإذا، ألنهأوروبيون

.النقلومشقةالموقعبعدمن

حلبجنوبميًالسبعينبعد، علىفياضأبوفيردئنوعمنفحمعلىالعثوروتم
منالخيلظهورعلىدقيقةعشرينمسيرةعلىداغمحسنشيخفيالنحاسويوجد
محاولةلتبريركاٍفبقدرمشجعةتكنلمالنتيجة، ولكناستانبولفيتحليلهتم، وقدحلب

.استغالله

، وقربمرعشغربجنوبساعاتستمسيرةعلىفنداجكفيالفضلةعلىوعثر
.قليلعنهماُيعرفماانطاكية، ولكن

الأنهجدًاالمؤسف، ومنبالكرومغنيةاسكندرونةخليجعلىالواقعةالمنطقةوكل
فيويوجد. هائلةزيادةالسلعةلهذهالسوقأسعارفيهتتزايدوقتفيمنهااالستفادةيمكن
منها، وفيبالقربأوديريغنكمتميزًا، وفيمنجمًاعشراثناوحدهابيالنمنطقة
يوجد، كماونرغيجلك، أولق، وسفوكوكورتلوبرونن، بكرلي، ودلي، وجيالنالعيدي
اسكندرونة،منساعاتثالثمسيرةعلى) داغجياعور (أمانوسفيمنجمانأيضا
المجاورةبالمطقةكسابمنبالقربالبحر، وآخرسطحفوققدم2000ارتفاعوعلى
.كاسيوسلجبل

األخيرالمنجمإلىبالنسبةطن2000إلىتصلكميةوتصديرللتنقيبترخيصمنحوقد
منذذلك، وكاناألمبراطوريالعثمانيالبنكلحسابيعملأفنديدوريانيدعىرجلإلى
يغليكنلمالمعدنأنمنخفضًا، وأعتقدالكرومسعركانعندماعامًاعشرخمسةنحو
.طيبةبنتائجللتبشيركافيةنسبةب

لترابمنجمكلسقضاءفيويوجد. أنطاكيةقربواألنتيمونالبوراسيتعلىوعثر
.واألناضولسورياأنحاءمختلفإلىتصديرهعدة، ويتملسنواتاستغاللهتمالقصار
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نفقطالبحر، يوجدمنساعةمسيرةبعدواسكندرونة، علىأرسوسبينتشنجلكنيوفي
، وبعدالستغاللهامتيازعلىألمانيةشركةحصلتسنواتستنحوالجودة، ومنذفائق
.البالدوتركت، أفلستعنهبحثًامالهارأسكلأنفقتأن

عنبعيدةمسافاتعلىمختلفة، ولكنأماكنفيالصخريوالملحالكبريتمناجموتوجد
.الساحل

العراق: رابعاً

1842عامبغدادفيالنسيجحرف - 1
1228

السلعوبعضوالصوفيةالحريريةالمنسوجاتفيهاتصنعالتيالبلدانمنالقليلهناك... 
ترونبغداد، وسوفأراضيفيالحالهيكمامنخفضةبأسعاراألخرىاالستهالكية

لوالأنهالتجارةوزيرإلىالقنصليةهذهأرسلتهاالتيالعيناتأسعارفحصمنسعادتكم
مناألنحاءهذهفيالصناعةلهاتخضعالتيالعديدةوالضرائبالجزافيةاألسعار

.معهامنافسةفيالدخولالمستحيلمنلكانعربستان

فيهاالتوسعيمكنالتيالصناعاتأنواعمختلفالبالدأوضاع، تناسبشئكلوقبل
جيالنوحرير. التركلحكم – حظهملسوء – يخضعونالصناعيكنلمإذاكثيرًا

عنايةأيالقزدودتربيةيتطلبوفيرة، والبكمياتيوجدبغدادإلىفارسمنالمستورد
،ديالينهرعلىالواقعةالقرىكلفياألخيرالعملويمارس. األحوالأغلبفيخاصة

فقسوبعقوبة، وبمجردسامراءقريتيفيبغداد، وبخاصةمنساعاتبضعمسيرةعلى
قطعبمجردالفالحون، ويقومالتوتبستانوسطكبيرةحاضناتفيالدوديتركالبيض

الممتازالطقسوييسر. القزدوديضعونحيثالحاضناتهذهفيوالقائهااألغصان
ويتم. القزدوداخصابموسمخاللأبدًاالمطريسقطالالسهلة، حيثالتربيةهذهسبيل
الخيطوهذا. االنخفاضبالغةالنساء، واألجوريدعلىالقرىفييدويًاالشرانقحل

France, Ministère des affaires étrangères, correspondance commerciale, “Reply to: عننقال1228
Circular, 1 December 1842,” (Baghdad), vol. 10, 1831-1846.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة694

جميعًاالعربيضعهاالتيالمناديلصناعةفييستخدمألنهخاصةبقيمةيحظىالحريري
.رؤوسهمعلى

في – األقمشةلصناعةجيدةخامةيمثلالذي – الجيدكردستانصوفيستخدمماونادرًا
إلىالصوفهذاويصدَّر. وحدهاالخشنةالمنسوجاتإالتستخدمالالبالد، حيثهذه

.بومبايإلىاألخيرةالسنواتفييصّدرأصبحوإنكلترا، كمافرنسا

.الهندمناستيرادهمن، بدًالالنهرينبغداد، بينواليةفيبسهولةالقطنزراعةويمكن

قماشًامنه، وينسجونبغزلهالرجال، ويقومالتيلمنجديدًانوعًاالبالدهذهوتنتج
.رخيصًا

، ثمالخامالموادعلىتفرضماأولالظالمةوالضرائباالحتكاراتبغداد، تفرضوفي
والنيلة،، الصندلالقرمز، وخشبمثلالمصنعةالسلعتجهيزفيالمستخدمةالموادعلى

بيانًاسعادتكمإلىأقدمأنويشرفني. نفسهاالنهائيةالمنتجاتعلىتفرضوأخيرًا
.المنسوجاتصناعةعلىالمختلفةبالضرائب

1842/1843عامالصباغةاحتكارالتزامالصباغة، وأعطىعلىتفرضضريبة – الدمغة

،استانبوليقرش1.058.750مقابل) أكتوبر/ األولتشرينإلىأكتوبر/ األولتشرينمن(
صباغتهيريدالذيالقماشاالمتيازصاحبةالمصبغةإلىيرسلأنعلىيجبرصانعوكل

التياأللوانحسبالضرائبعنهاليسددقماشهالنتاجاستخدامهايريدالتيالموادأو
.يختارها

السائلةغيرالصباغةموادلها، وتخضعالسحقعلىتدفعضريبة – خانةمدارأ.
كعوائدنفسهالوقتفي، وتدفعالزاج، أوكردستانمنتأتيالتيالجوزيةكالعفصة

.1842/1843عامفياستانبوليقرش40.000مقابلالتزامهاجمركية، وأعطى

.بغدادفيالمصنوعةالسلععلىتدفعصقلضريبة – خانةدقاقب.

..نتاجهإعلىضريبةالحرير، أولبيعاحتكار – لكتختهشيخت.
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فهيالمدينةتدخلالتيوالمصنوعاتالمنتجاتكلعلىتدفعضريبة – انتسابث.
.التزامًاومجحفة، وتعطيمتنوعة، ولكنهادخولضريبة

بعدإضافيةكعوائدتدفعمحددةغيرضريبة، وهيمعروفغير، وتعنيمعلومناج.
.السلطانرعايايستوردهاالتياألوروبيةالبضائععلىالجمركيةالضريبةسداد

التقريرصاحبويقول. [الوقودولموادالسمسمزيتلعصراحتكار – خانةمعصرح.
،الموظفينلمختلفيدفعالذيالبقشيشالضرائبهذهمنكلإلىيضافأنيجبأنه

:يأتيمابينهامنالتيالمرفقةالعيناتالتقريرويشرح

20وواحدًافرنكًايوميًا، ويكسبمقطع1 ¾منهالعاملحرير، يصنع – قز1.

.سنتيمًا

)سنتيمترًا80 – 70الذراع (ذراعًا15 – 12منهالعامل، يصنعمثلثخام2.
للفرنكقرشًا17الصرف، وسعرللذراعواحدبغداديقرشعلىويحصل
..الواحد

 ...صوفقماش – تشب3.

باألحمر،المنقوشاألبيضالحريرمنللنساءحريريغطاء "بأنهوُصف – إزار4.
1135بـتقدرالواحداالزاروتكلفة "الحريممنالخروجعندضروريرداءوهو

أجر) قرشًا210 (قرشًا)، صبغةو531 (¼حريرأوقية2: ½كالتاليموزعةقرشًا
أنقرشًا)، ويجب132 (صباغةقرشًا)، ضريبة62 (½قرش)، دمغة200 (العامل
األرقاموهذه. قرشبألفالمقدرالسعرمنبالمائة3بنسبةالرفتيةإليهايضاف
].الكلفةمبالمائة20منأكثرتبلغالضرائبأنإلىتشير
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1902العاملةالطبقةوأحوالوالصناعةاليدويةالحرف - 2
1229

البالدتلكفيالرأسمالياإلنتاجومولدالعراقيةالمدينة - أ
اليدويةالحرفأزمة - 1

تدهورًا،يعانيكان، كماالتدنيبالغمستوىعندالعراقيةالمدنفيالصناعياإلنتاجكان
خلفة،تالمالعثمانيةللدولة، والتبعيةالعراقيالريففياالقطاعيةالبنيةسيطرةبسبب
المدقعالفقر، وأدىالخصوصوجهعلىاألجنبيالماللرأساالقتصاديالتوسعونتيجة
.الصناعةتطوروإعاقةالداخليةالسوقنطاقتضييقإلىالعراقيونالفالحونعاشهالذي

.العراقيينللفالحينالشرائيةالقوةضعفإلىالتجارةبإحصاءاتالخاصةالمادةوتشير
بينما) ماليين3حوالي (العراقسكانمنفردكلاشترى1913 – 1890الفترةففي
الخاصالرقموكان. المستوردةالبضائعمنكوبكًا30وروبالت4إلىكوبكًا85

ككلالعثمانيةروبًال، واالمبراطورية22روبًال، ومصر36نحو1913عامفيبإيطاليا
 –الذروةسنة – 1910عامفيالسّكراستهالكيتجاوزولم. 1230كوبكًا90وروبًال14
.1231تركيافيللفردكلغ6.8للفرد، مقابلكلغ4.5

مباشرة،بصورةوالصناعةاليدويةوالحرفالتجارةتطورالعثمانيةالسيطرةأعاقتوقد
الالمرءأنكما. ضرائبشكلفيالعراقمنهاتاستنزفالتيالكبيرةالمبالغبسبب
وحتى. العراقفيالسائدةاالقطاعيةالفوضىعنالناجمةالمهلكةاآلثارمالحظةيعدم
والمعابر، وقدالجسور، علىالعراقفيجمركيةرسومهناكالعالمية، كانتبالحرقيام

وأخيرًا، أعاقت. 1232القبائلوشيوخالمحلييناألراضيالحكومة، وأصحابفرضتها

:عننقًال1229
Lev Nikolaevich Kotlov, Natsionalnoosvoboditelnoe Vosstanie 1920 goda V Iraq (Moscow:
[n. pb.], 1985), pp. 49 – 56.
1230D.C.R. (British Diplomatic and Consular Reports], 1890 – 1913, and A.D. Novichev,
Ocherki ekonomiki Tursii (Moscow; Leningrad: [n. pb.], 1937), p. 179.
1231D.C.R. : No. 4513, p. 16; No. 4730, p. 14, and Novichev, Ibid., p. 86.
1232Ely G. Soane, To Mesopotamia and Kurdistan in Disguise, 2nd ed. (London: Murray,
1926), p. 113; Bertram Thomas, Alarms and Excursions in Arabia (London: Allen, 1931),
and I. Sh. K.V.O. [Newsletter of the Staff of the Caucasian Military District], No. 31, p. 13.
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، تطورقريبعهدحتىبقيتالتيالوسطىالعصورمؤسساتمنوغيرهاالطوائف
.العراقيةالمدنية

القويةالمعارضةفيتمثلتالعراقيةالمدنيةتطوراعترضتالتياألساسيةالعقبةأنغير
بالبلدانملحقالخامللموادمصّدرإلىالبالدحولتاالمبريالية، التيجانبمن

.الرأسماليلالستثمارلمبيعاتها، ومجالالرأسمالية، وسوق

التيالمصنعةالسلعلوارداتالمطردالنموالخارجيةبالتجارةالخاصةاألرقاموتوضح
الخاموالموادالمصنعةنصفالموادتدهورتوضحأسرها، كمافيالمحليةالسوقوقعت
،واسعنطاقعلىتستهلكالتيالبضائعتنتجالتيالمحليةالحرفتستخدمهاالتي

وارداتبلغتالحربقيامعندأنهإلىنشيرأنويكفي. 1233والنيلةالغزلوبخاصة
كانالوقتذلكوفي. 1234الوارداتأجماليمنبالمائة45 – 43البالدإلىالمنسوجات

ذكريكنولم. المحليةللسوقتنتجالتيللمشروعاتمحدودًا، وبخاصةاآلالتاستيراد
.العبثقبيلمنبالمالحظةجديركأمرلبغداد1235يدوينوللتسليمالبريطانيالقنصل
المكثفةباإلنشاءاتالحربعلىالسابقةالسنواتفياآلالتوارداتفيالزيادةوتفسر
الخامالموادبتجهيزتقومالتيتلكاألخرى، وكذلكالنقلومشروعاتبغدادحديدلسكك
الدولةريببالاستخدمت، كماالعراقالرأسماليةأوروبااستخدمتوقد. للتصديرالمحلية

القليلةالنوعياتذاتبالبضائعالخفيفة، تمدهاالصناعيةلمنتجاتهاكلها، كسوقالعثمانية
حسبتقّدرالالثالثة، حيثأوالثانيةالدرجةبضائعتركياإلىأوروباترسل. "الجودة
الراكدةالبضائعكلمنهناتتخلص، فهيالخارجيمظهرهاحسبولكننوعها

.1236"والمعيية

فبينماالمحليالحرفياإلنتاجالرخيصة، تدهورالمصنوعاتمنالوارداتتأثيروتحت
، انكمش1237نول12.000عشرالتاسعالقرنمناألولالنصففيوحدهابغدادفيكان

1233D.C.R., 1891 – 1913, and Aleksandr Adamov, Irak arabskii (St. Petersburg: [n. pb.],
1912), p. 513 and following..
1234Adamov, Ibid., p. 513.
1235D.C.R., No. 4482, p. 1.
1236I.I. Goloborodko, Staraya I novaya Turtsii (Moscow: [n. pb.], 1908), p. 150, and H. V.
Geere, By Nile and Euphrates (Edinburgh: [n. pb.], 1904), p. 108.
1237Khursid – Effendi, Siyahat Name – I – hudud (St. Petersburg: [n. pb.], 1877), p. 67.
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بدايةكانتالبصرة، حيثوفي. 1238مئاتبضعإلىالعشرينالقرنبدايةمععددها
النسيجصناعة، اختفتوالموسلينالشيتتنتجرائجةحرفيةصناعةعشرالتاسعالقرن
بعدالموصلفيالنسيجصناعةتمامًاوتدهورت. 1239القرنخاللالخصوصوجهعلى
األوروبيةالمصنوعاتدمرت: "أداموفقولحدوعلى. يومذاتالصيتذائعةكانتأن

بالفعلكبيرًاتدهورًاتعانيأصبحتتدريجيًا، التيالمحليةالمنسوجاتصناعةالرخيصة
المستوردةالبيضاءالمنسوجاتصباغةحتى. عشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصففي

تدرتعدلم، ألنهاالذكرياتعدادفياآلنأصبحتقريبعهدحتىتمارسكانتالتي
تأثيروتحت. 1240"السوقإلىالمجلوبةالمطبوعةالمنسوجاتتحققهالذيربحًا، وكذلك

النحاسيةاألوانيصناعةصفحةالبراقة، طويتالنمساويةالمنتجاتمنالوارداتزيادة
.1241جرًا، وهلمالمحلييناالسكافيينمنتجاتمحلاألوروبيةاألحذيةالمحلية، وحّلت

،1242حادةأزمةوغيرهاوهيتمندليفيواالسفلتالنفطمنالحرفياإلنتاجوعانى
 –مندليآبارفيالنفطإنتاجوأمريكا، توّقفباكونفطمنافسةمواجهةعنالعجزونتيجة

.1243بغدادإلىقبلمنيرسلانتاجها، وكان1901عامفي – المثالسبيلعلى

األولالمحلفيبوضعها، وتأتيالعراقيةاليدويةالحرفمنفقطقليلةفروعواحتفظت
واألوانيالطبيعيةاألقمشةتنتجالتي – المحليةللسوقمعينةحاجاتتلبيالتيتلك

.الحرفيالصانعلعملعادلغيرتكثيفطريقوعن – الفخارية، واألسلحة، وغيرها
عشرمنعادةيعملالمهارة، فهومنعاليةدرجةعلىالمدينةعاملكانإذاوحتى"

أحد، يبدأالمثالسبيلوعلى. ذلكمنأكثريوميًا، وأحيانًاساعةعشرةإحدىإلىساعات
إالمحلهيغادرالغداء، الالشتاء، وبعدفيصباحًاالسابعةفيعملهالكتبتجليدعمال

.الفصلهذامن3رابعاً، النصالقسم: إنظر1238
1239Khursid – Effendi, Ibid., p. 3.
1240Adamov, Irak arabskii, p. 511, and Harry Charles Luke, Mosul and its Minorities
(London: Martin Hophinson, 1925), p. 15.
1241Adamov, Ibid., p. 508, and Geere, By Nile and Euphrates, p. 108.
1242E. Shultse, Borba za persidsko – mesopatamskiyu neft (Moscow: [n. pb.], 1924), p. إنظر: 

النصرابعًا، القسم 4 .الفصلهذامن
1243Iwan Kirchner, Der Nahe Osten, der Kampfum Vorderasien und Ägypten vom Mittelalter
bis zur Gegenwart (Brünn: R. M. Rohrer, 1943), p. 574, and The Geographical Journal, vol.
9, (1896), 53.
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يسمحوضعفيالحرفيينمنالكثيريكن، لمكلعلى. 1244"مساءالثامنةأوالسابعةفي
وعلىالبدائلالستخدام، واضطرواالمكثفالعملهذامع، حتىالخامالموادبشراءلهم

فيهايجلبالذيالخردةالصفيحعلبمناللمباتبصناعةالنحاسون، قامالمثالسبيل
.1245العراقإلىالكيروسين

الذيالصانعالحرفةعماد، وكانالوسطىالعصوربسماتالباقيةالحرفواحتفظت
والالصناعيباإلنتاجيرتبطونالالحرفيينغالبيةوكان. المباشرةالسوقلخدمةيعمل

الحرفياإلنتاجفيهاقامالتيالمدنوفي. وسيطدونبضائعهماليدوية، ويبيعونبالصناعة
فييتجمعونالحرفيونوكان. 1246يدويًاالمنتجةالسلعولبيعلإلنتاجمكانًاالسوقكانت

.1247دينيأوعرقيأساسعلىتوزعكانتوأحيانًاطوائف

العربالصابئةبيدالفضةأساسًا، وصياغةاليهودبأيديالذهبصياغةصناعةوكانت
)، ولكلرالمحر – الخاصةعقيدتهملهم، ولكنمسيحيينليسواالصابئة) المسيحيين(

.1248آخرإلىجيلمنتنتقلالتيالطوائفباقيشأنالخاصةأسرارهاحرفة

الصبية، وكانتبعضأوأسرتهأفرادبمساعدةأووحدهيعملالحرفيالمعلموكان
، وعلىالحرفيينغالبيةعندالتمويلنقصبسببتحسينهايمكنوالجدًابدائيةاألدوات

العمالبهايجمعالتيالنخيلسعفباستخداميتماألسفلتاستخراج، كانالمثالسبيل
.الساخنةاآلبارفيالمنصهراألسفلت

1244Richard Coke, Baghdad the City of Peace (London: [n. pb.], 1927), p. 286.
1245Geere, By Nile and Euphrates, pp. 105 – 106.
1246E. S. Stevens, By Tigris and Euphrates (London: [n. pb.], 1923), pp. 34 and 130, and
Edward Sachau, Am Euphrate and Tigris (Leipzig: [n. pb.], 1900), p. 124.

24)، ص1939ن.]، . د: [عمان (الجنوبيةكردستانفيجولةأوماديةعالإلىعمان، منالكورانيسيدوعلي1247
، و137و

Coke, Baghdad the City of Peace, p. 123.
 ؛153، صنفسه، المصدرالكوراني1248

Stevens, By Tigris and Euphrates, pp. 134 and 245, and Luke, Mosul and its Minorities, p.
31.
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األجنبيالمالرأسوتغلغلالرأسمالياإلنتاجمولد - 2

نتاجًابالضرورةتكنمعدودة، ولمالحرفياإلنتاجاطارتجاوزتالتيالمشروعاتكانت
رأسويملكها. 1249الخارجمنجاءتالبالد، ولكنهافيالعضويالرأسماليللتطور
الحكومةتملكهاالتيالميكانيكيةالورشفهناك. العثمانيةالحكومةأواألجنبيالمال
التيبغدادفيوالعباخانة، الحربيوالبحرية، كالمصنعالجيشحاجةلتلبيةتعملوالتي
 ...عرباتنجارة، وورشةوورشةحدادةورشة، وبهاوالقطنياتاألقمشةتنتجكانت

فيوكان. 1251الحكومةتملكهاالسفنإلصالحورشةبغدادفيكانكذلك. 1250إلخ
لشركةوكان. 1252والبنادقوالمدافعالبحريةللمحركاتصيانةورشةفيهاترسانةالبصرة
فيالعمالمعظموجاء. 1253البصرةفيسفنحوضالحكومةتملكهاالتيالعثمانيةعمان
.السخرةأيضًااستخدمت، كماالعسكريينالمجندينمنالمشروعاتتلك

هيوضوحًااألكثرالتغيراتضعيفًا، وكانتالخاصةالرأسماليةالمشروعاتتطوروكان
األقمشةإنتاجالمحلية، مثلللسوقالخاصةالحاجاتلّبىالذيبالفرعلحقتالتيتلك
، وفي، والبناء، والسجاد، والمجوهراتوالشيالنالمحليةالمالبسلصناعةتستخدمالتي

، والتعبئة،الخيلللتصدير، والحدادة، وعدةالزراعيةالمنتجاتبتجهيزالمتصلةالفروع
.1254األعمالتلكفييستخدمكانالمأجورالعملأنعلىأدلةوهناك. والنقل

.البالدأنحاءجميعفياألعمالتلكتمارسالتيالصغيرةالورشمنكبيرعددوانتشر
لورقمصنعالموصلالجلود، وفيلدبغخاصةمدابغبغداد، مثًال، تسعفيفكان

الثمانيناتفيالفاشلالمشروعرأسمالية، مثلمشروعاتظهوردون، حيلالمالرأسكفايةلعدمنظرًا1249
:إنظر، محليمالبرأسخانقين–بغدادحديدسككلبناءوالتسعينات

Stephen Hemsley Longrigg, Irak, 1900 to 1950: A Political, Social and Economic History
(London; New York: Oxford University Press, 1953), pp. 32 – 33.
1250S.S.S. [Compendium of Information on Adjacent Countries, Tiflis, 1911 – 1913], nos. 21
– 22, pp. 13 – 15; S.K.D. [Collection of Consular Reports], 1904, no. 1, pp. 28 – 29, and
Sachau, Am Euphrate und Tigris, pp. 28 - 29.
1251Stephen Hemsley Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq (London:  Oxford University
Press, 1925), p. 34..
1252Adamov, Irak arabskii, p. 32.
1253S.K.D., 1902, no. 5, P. 368.
1254D.C.R., no. 4999, pp. 22 – 23, and Max Oppenheim, Vom Mittelmeer Zum Persischen
Golf, 2 vols. (Berlin: Reimer, 1899), vol. 2, p. 250.
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العمالرقموكان. إلخ.. النهريةالخشبيةالقواربلصناعةورشةالبصرةالسجاير، وفي
فيكبيرًا، وكذلكالمحليونالتجاريملكهاالتيالمراكبعلىيعملونالذينالمأجورين

تجرهالذيوالترام، والنجفوكربالءبغدادبينوالركابالبريدتحملالتيالنقلشركات
األعمالفييستخدمالعمالهؤالءمناألكبرالعددوكان. والكاظميةبغدادبينالخيول

25إلى20نحوبالبصرةبهاالمشتغلينعددبلغالتيللتصديرالتمورالموسمية، كتعبئة

.1255عاملألف

لإلنتاجتطورفيهاحدثالتيالعراقيالوطنيلالقتصادالقليلةالفروع، حتىكلوعلى
تبقللرأسمالية، ولماألوليةاألشكالمستوىعنتزد، ولمالثباتطابعتخذتإ، الرأسمالي

التيتلكمية، مثلالالعالرأسماليةالسوقفيالطلبمعتواءمتالتيالمشروعاتإال
تدريجيًاالفروعهذهأخضعتللتصدير، وقدالخامالموادلتجهيزاألولىبالمراحلقامت
العاملةللطبقةالشديداالستغاللورغم. أحيانًايدهإلى، وانتقلتاألجنبيالماللرأس

الصناعياالنتاجمنافسةمواجهةالعراقفيالوطنيةالصناعةتستطعالبائسة، لم
.األجنبي

إلىجنبًاالوطنيباالقتصادالرأسماليةللعالقاتوالضعيفالمتوازنغيرالتطوروسار
فروعمنآخرأوفرعًاّطوع، الذيالعراقفياألجنبيالمالرأستغلغلمعجنب

بواسطةالمالرأسالستثمارمجاًالالعراقوكان. متطلباتهلخدمةالعراقياالقتصاد
بدايةحتىأنهغير. العثمانيةالدولةبلدانبقيةشأنذلكفيشأنهمبريالةإلااالحتكارات

قدأنهاالمهمالشيءضعيفة، ولكنتزالالالعمليةهذه، كانتاألولىالعالميةالحرب
لخدمةالفترةتلكفياألجنبيالمالرأسأقامهاالتيالمشروعاتووجهت. بالفعلبدأت

عشر، وبلغالتاسعالقرنفيالعراقإلىالمالرأستصديروبدأ. الخارجيةالتجارة
.العشرينالقرنبدايةعندملحوظًامستوى

التاسعالقرنمنتصففياألجنبيالمالرأسبواسطةالنقلشركاتتنظيموبدأ
.1256عشر

1255S.K.D., 1902, no. 5, p. 368.
.الرابعالفصلمقدمة: إنظر1256
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العراقيةالمدنفيالعمالجماهيرأوضاع - 3

العمالفيهم، بمااآلالفعشراتبضعالعراقفيالمأجورينالعمالعدديتجاوزلم
االشتغالينشدونالذينالمعدمينالفالحينمنالكبيرةاألعدادضغطوأدى. الموسميون

اتساعًاالعمالاستغاللنطاقاتساع، إلىاألجنبيالماللرأسالمتزايد، والتأثيرعملبأي
.كبيرًا

بلدانفيباألجوربالمقارنةحتىاالنخفاضبالغالعراقيينالعمالأجورمستوىوكان
8.4تركيافيالنسيجصناعةفياألجرمتوسطكانفبينما. األخرىالعثمانيةالدولة

قرشًا،13.6تركيافيالجلودعاملأجر، وكانالعراقفيقروش7، بلغاليومفيقروش
بينماعلىالمياومونوحصل. 1257قرشًا11.5العراقفياالسكافيأجركانحينعلى

، وكانتواسعنطاقعلىوالنساءاألطفالعملواستخدم. 1258يوميًاقروش5وقرشين
،العربيالصمغبجمعيعملناللواتيالنساءوكانت. الرجالأجورمنكثيرًاأقلأجورهم

.مراتثالثأومرتينالرجالمنأقلأجورعلىغيرها، يحصلنأوالصوفأو

وجهعلىصعبةوالسدودالطرقفيالبناءفيللعملالمأجورينالعمالأوضاعوكانت
كانالذيوالظلمالحقوقوغيابللبؤسمفجعةصورةأداموف، ويعطيناالخصوص

كانوا، الذينالعمالعاشفقد. للتصديرالتمورلتعبئةوصفهعندالعمالأولئكيعانيه
البوصمنأقيمتأكواخ، فيأطفالهنمعالبصرةإلىجئناللواتيالنساءمنمعظمهم

أولئكعلىوكان. يوميًاونصفًاقرشينأجورهمكانتاألحوالأحسنوالحصير، وفي
وفي: "أداموفويقول. 1259التالفالتمريأكلواوأنمعهمطعامهمُيحضرواأنالتعساء

، وبخاصةوالجدريوالطاعونكالكوليرااألوبئةمعظمأنيدهشناالالظروفتلك
.1260"التعبئةموسمخاللتنتشرالسكاننصفنحومنهايعاني، التيالعيونأمراض

1257Novichev, Ocherki ekonomiki Turtsii, p. 113, and D.C.R., no. 4999, p. 23.
1258I. Sh. K.V.O, no. 31, p. 14.
1259S.K.D., 1902, no. 5, pp. 367 - 368.
1260Adamov, Irak Arabskii, p. 369.
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1907بغداد، عامفياليدويةاألنوال - 3
1261

هذهفيتعملالتياليدويةاألنوالبعددأصليسجللديهاليسالمحليةالسلطاتأنيبدو
التيوالمعلوماتمعيالعاملونبهاقامالتياالستفساراتمنفهمتالوالية، ولكن

فييدوينول900منأكثرهناكالوالية، أنفيالحكوميةالسلطاتمنعليهاحصلت
بينماعرضهيراوحالذي" لونكا "المقلمالخشنالقطنقماشنسجفيتعملبغدادمدينة

واليشمغعرضًا، بوصة39و30بينمااللوانالقطنبوصة، وقماش20و16¾
بينماعرضهايراوحالجيدةوالحرايرمربعة، بوصة32و24بينمايراوحالقطني

.عرضًابوصة32و24بينماالعباءاتبوصة، وأصواف40و27

خاللمنمؤكدة، ولكنغيرتحديدًاالمنسوجاتهذهمننوعكلمنتنتجالتيوالكمية
المنسوجاتمنسنويًاينتجماأن، استنتجالورشأصحابأهمإلىوجهتدقيقةاسئلة

منمقطعفأل52وياردة4.310.000طولهااللونكامنمقطع598.000نحوالقطنية
جميعابوصة، تنتجها89,550طولهايشمغ80,600وياردة80,850طولهااللوانقماش
وإلى. ياردةمليونبنصفوالحرايراألصوافمنينتجماويقدر. اليدويةبغدادأنوال
حلبمنياردةألف660طولهايبلغاللونكامنمقطعألف90استيراد، يتمذلكجانب

.سنويًاودمشق

والسليمانيةكركوكإلىهناالمنتجةوالصوفيةالقطنيةالمنسوجاتأخماسأربعةويرسل
.هناكلتباعالفارسيةالحدودوعبر

نحو، أنالموصلواليةحدودحتىبجولةمؤخرًاقام، الذيالتجاريمساعديويذكر
والمستورة،المحليالغزلمستخدمةالمحليةاألقمشةنسجفيتعمليدوينولألف

بوصة،36و15 ¾بينمااتساعهامرة، ويراوح22، و18، 16، و14، و12تتحرك
.الواليةقرىمنالعديدفيمبعثرًامماثًالعددًاهناكوأن

 :عننقًال1261
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Hand Looms in Baghdad and
Surrounding Country,” (FO 195 / 2243).
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القطنيةالمنسوجاتمناسترلينيجنيهألف35قيمتهمااليدويةالموصلأنوالوتنتج
إلىبعيدًاطريقهالنسائيالقطنياإلزارمنكبيرعدديشق، كذلكوفانكردستانألسواق
.كردستانحتىالشمال

يدويةأنوالعلىالحصولبشأنوالموصلوكركوكبغدادفيبالنساجيناالتصالتموقد
ويحرصون. حرفتهمفيالحديثةاألدواتاستخداماقتصاديةتمامًايدركونسريعة، وهم

.إمكاناتهايرواأنقبلشرائهافييترددونمالمناسبة، ولكنهاآلالتعلىالحصولعلى

أيضًاأنهم، وتبينأعالهإليهاالمشارالمواقعفيالتجارمعأيضًاالموضوعنوقشوقد
بالنسبةغاليةكانتوربماللسوقمناسبةتكونالقدآلةفيأموالهماستثمارفييترددون
.إياهايبيعونهمالتيالسكانلطبقات

شلنًا12بينمامنهاالواحدويتكلفالخامالخشبمنمصنوعةالمحليةاليدويةواألنوال
16 ½بينمابنسجالنساجويقوم. الصناعمنبتشغيلهيقوم، ومنحجمهبحسب60إلى

قدرتهحسبيوميًابنسات3وواحدشلنإلىبنسات8منويكسب24 ¾إلىياردة
.اإلنتاجية

فييوميًاساعاتثمانيعادةالصناعبالمتوسط، ويعملسنويًايومًا260األنوالوتعمل
.الشتاءفيساعةعشرةواثنتيالصيف

علىإنهم، ويقولونمكاسبهمزيادةعلىحريصونمكانكلفيالورشوأصحاب
، قويةالتصميمبسيطةكانتإذاالسريعةاليدويةاألنوالاعتبارهمفييأخذواألناستعداد
.الماديةلقدرتهم، مناسبةالتحمل

منياردةماليينخمسةعلىيزيدمانسجيتمأنهالمذكورةاألرقاممننتبينوسوف
أخرى،ياردةألف660استيراديتموحدها، بينمابغدادفيسنويًاالمنسوجاتمختلف

فياليدويةاألنوالأرقاممعوأرقامها. اإلمكاناتتوافرتلومحلياصناعتهايمكن
.القولعنتغنيالموصل
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اليوميةبغدادورشفيالمنسوجةالقطنيةاألقمشةمنعيناتالمذكرةهذهمعومرسل
بعيناتاالحتفاظتموقدمرقمةوهيبهاالخاصةبالمعلوماتبطاقةمنهاكلوعلى

.نفسهااألرقامتحملالقنصليةفيمماثلةصغيرة

تصنعالتيالمنسوجاتمن، وعيناتاألنوالكتالوغاتتوزعأنطبعًاالقنصليةوتستطيع
وسريعة، فالناسمرضيةنتائجتحقيقإلىيؤديسوفذلكأنمتفائًاللستبها، ولكنني

، وبخاصةنفوسهمفيالحيرةيرةثالكالعيناتتبعثقدالفنيةالمعرفةلهمتتوافرالالذين
بعضإدخالبعديتمذلكواحدة، فإنبآلةنتجتأإذاحتىوواحدةبآلةجميعًاتنتجلمأنها

.عليهاالتغيرات

لم، ماأمكنواالنكليزية، إنبالفرنسيةاآلالتبتشغيلالخاصةالتعليماتإرسالويجب
.الفارسيةأوبالعربيةمتاحةتعليماتبالصدفةهناكتكن

االنكليزية، وتلكيعرفونممنأكثرالفرنسيةيعرفونحولهاومابغدادفيأناسوهناك
.الموصلحالبالذات

فرنسييدوينولطلبفيمؤخرًاأرسلفرنسيًامهندسًاأنبغدادواليمنعلمتوقد
منعينةالفرنسييناألنواللصناعكانفإذا. بغدادفيالصنائعمدرسةفيليستخدم
يهتمونقدالمحليينالمشترينأنيبدوجيدة، فالآل، وكانتالموقعفيمتاحةانتاجهم

.اإلعالنيةمزاياهاإالعنهايعرفونالآالتشراءفيبأموالهمبالمخاطرة

تكونأنيجبالتيبغدادفياليدويةاألنواللبيعللترويجطرقعدةباليعلىوطرأت
.المبيعاتانطالقنقطة – ريببال– 



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة706

1871النفط ، عامإنتاج - 4
1262

التيالمناطقوحول... الثالثينعلىيزيدماإلىعديدة، تصلمندليفيالنفطينابيع... 
أربعةأوأيامثالثةأمتار، وكلبضعةعمقعلىاألرضنفطية، حفرتشواهدفيها

أحدقذر، ولكنأخضرلونذوعادةوهو. مندليإلىلينقلالمياهقربفيالنفطيجمع
الرواسبطبقةمنيخرجانالالنوعينأسود، ولعلنفطًايخرجباأمفيالينابيع

.نفسهااألرضية

مسيرةبعدوبخاصةالوعورةمندرجةعلى، وهماوالينابيعمندليبينطريقانوهناك
الحملدوابباستخدامإالتسمحالالحالية، وحالتهمامندليمنساعاتثالثأوساعتين

علىالحّمارقرب)، ويحصل (ثلمثالثةمنهاالواحدفيحملالحميرتستخدم، حيثللنقل
و25بينيتراوحبسعرالخامالنفطمنالثلمتانوتباعثلمنصفإلىاضافةقروشأربعة

قريتيننقلكلفةأنيعنيوهذا. المتوسطفيقرشًا40، أوالموسمحسبقرشًا55
قدرعلىيحتويفهوافيةكبعنايةُيجمعالالنفطكانولما. قرشًا14تبلغالقربةونصف

، فإنالسببينبينًا، ولهذيناختالفاتختلفالقريةسعةأنذلكإلىأضف. الماءمنمعين
.الوزنحيثمنفقطأقة50يعتبرالحمارملح

ورشةفيبتكريرهتقومالتركية، وهيللحكومةملكالينابيعهذهمنيخرجالذيوالنفط
منمرجلأوانبيقفيوضعهبعدمعتدلةلحرارةالخامالنفطتعريض، فيتممندليفي

فياستخدامهيمكنالذيالهيدروكربونمنمعينةكميةتقطيريتمالطريقةوبهذه. النحاس
يستخدم – اللون، سوداءخاصبشكلالكثافةعاليةتكونالتي – اإلنارة، والمخلفات

.المراجللتسخيناآلخروالجانبلإلنارةمنهاجانب

أيأقة50أو) ثلمان (لليوكقرشًا18بسعرللعربالتقطيرعنالمتخلفالنفطويباع
في، ولسناكفتيلالباليةالخرقوُتستخدمفخاريوعاءفيويحرق. الواحدةلألقة,-  375

 :عننقًال1262
France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial,”Report by Guyot on
the Petroleum of Mendeli and Kifri, 30 August 1871,” (Baghdad), vol. 13, 1868 - 1877.
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منالكثيرعنهينتجالمحترقتمامًا، والنفطكاٍفغيراالحتراقإنالقولإلىحاجة
.جدًاالكريهةوالرائحةالدخان

روثينقع، إذالمراجلبهفتسّخنالتقطيرعنالمتخلفالنفطمناآلخرالجزءأما
بجزءإاليستفادالولكنجيدًاوقودًابذلك، ويصبحأيامعدةالنفطفيالمجففالمواشي

فتحتاتبينتوازنعدم، فهناكاالشتعالطرقعيوببسببمنهالمولدةالحرارةمنقليل
والمراجل. االحتراقنواتجالخراجالمصممةالموقد، والفتحاتداخلوالهواءالدخول

:كالتاليعادة، وأحجامهاالنحاسمنمصنوعة

المترالقاعدة، نصفعندالقطرسنتيمترًا80القمة، عندالقطرسنتيمترًا55
.حينبعدتتلفأنتلبثالولذلكملم2 – 1 ½بينما، وسماكتهاالعمق– 

أوثلمًا35 – 32بينمامنهاكل، تأخذمراجلثمانيةالورشةوفي
الوقتفيهابماساعاتخمسالعمليةوتستمر. أقة25الثلمباعتبار. أقة875 – 800

.ساعة24كلعملياتثالث، وتتمواالصالحاتالنارواضراموالتفريغللتعبئةالالزم

النحاسمنعلبةالقمقم). أقة36نحو (المقطرالنفطمنقماقم4مرجلكلينتجوعادة
55و50بينماالنقل، ويكلفهناكليباعبغدادإلىمندليمنالنفطفيهاينقلالرقيق

تحتويأقة26الفارغةللعبواتإجماليبوزنقماقم6منيتكونيوك، وكللليوكقرشًا
.النفطمنآقة54على

فبراير / شباطنهايةحتى1870فبراير / شباطمناإلنتاجوكان
39.725منيوكًا، أي794مناستخراجهاالمقطر، يتمالنفطمنأقة15.252 – 1871

نتاجإوكان. الخاممنبالمائة38.3بنسبةهوالمنتجأنأقة، أي50كاليوأقة، باعتبار
أقة458أي (أقة167.500أوثلمًا6744الماضيةعشراألثنيالشهورفيالينابيعكل

).يوميًا

يوجد. وطوزشرماتيكفريفيالنفطينابيععنكلماتببضعالتقريرهذاأنهيوسوف
السنوياالنتاجإجمالي.. مندليلظروفمماثلةجغرافيةظروفينبوعًا، لها14بالمنطقة
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أنأعتقد، ولكننيمندليمنأغنىاالقليمهذايعدثمأقة، ومنمليوننصفللينابيع
.فيهامبالغاألرقام

1914النفط، عامشواهد - 5
1263

بالدفيالنفطرواسبعنموجزةمالحظاتبضعأقّدمأنالمذكرة، أودلهذهوختامًا... 
هذه – مراتعدةالمناطقهذهزارالذي – باخروهربولويقارن. النهرينبينما

مقارنةحدإلىاستغاللها، ويذهبالروسيبدأأنقبلباكوفيالنفطمناطقفيالرواسب
بعدةتقّدرعديدةاستخداممجاالتفيأدخلالذيأمريكافيبمثيلهمنهاالمنبعثالغاز

.الفرنكاتمنماليين

، توجدعليحّماملهايقالمنطقةمنبعيد، غيرالموصلمنمترًاكيلو25مدىوعلى
نفطيةمصادرهناكقيارةقربالموصلجنوبمترًاكيلو60بعدالنفط، وعلىآثار

يوميًاكلغألفنحوتنتجاآلباروهذه. جدًا، بالطبعبدائيةبطريقة، ولكنبالفعلمستغلة
توجدالموصلشمالساعاتثمانينحومسيرةوعلى. غرامللكيلومسنتي30بسعرتباع

ثالثأوساعتينمسيرةوعلى. سنتيمترًا39بارتفاعالنفطمنهاينبثقأخرىرواسب
.منتظمًااستغالًالاآلنحتىتستغللمأخرى، ولكنهارواسبتوجدبالدوابساعات

ملكالنفطيةالمصادربعضأيضًاهناككركوكقربليرجرالجنوبيةالمنحدراتوعلى
والالحكومةتخصالالتيالمصادرهذهإلىاالنتباهالضروريمنأنعتقدأ، والوقف
.األلمانمعالمبرمةاالتفاقاتضمنتدخل

مائةبمبلغآبارهاالتزامأعطيالنفط)، الذيجبل (داغنفطيقعكركوكشرقوجنوب
واليةمنالشماليالقطاعفيالنفطرواسبنذكرأنبنايجدركما. سنويًاتركيةليرة
أحدحققمضتعامًاثالثينومنذ. 1264مندليإلىجنوبًاتمتدالنفطوآثار. بغداد
 :عننقًال1263

Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, R. Seefelder, “Rapport à la
Standard Oil Company, January 1914,” (IOPS / 10 / 301).

.الفصلهذامن4رابعًا، النصالقسم: إنظر1264
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بسببالمنطقة، ولكنهذهمنسنويًاتركيةليرة1000 – 800قدرهاأرباحًاالمنظمين
،العمل، تركطلبهالذيباالمتيازيتصلمافياستانبولفيواجههاالتيالصعوبات

.أقامهاالتيالمعداتكلودمر

.بغدادغربكيلومترًا150، نحوالفراتعلىهيتحولأيضًاالبدائياالستغاللونجد
آسيافيالنفطفيالعملاأللمانية، يبدوالمجموعةبذلتهاالتيالجهودعلىوقياسًا

بخاصةكبيرةأمللخيبةتخضعالنفطمسائلأنننسىأاليجبمبشرًا، ولكنالصغرى
وجودعلىكشواهدالمماثلةالموادمنوغيرهااالسفلترواسبفيهاتؤخذالتيالبالدفي

وعلى. اختالفهمعلىالجددالرافديننفطاستغاللُأذونحملةوجودمعالنفط، والسيما
أقربأخرىرواسبهناكالرافدينبالدفيالنفطرواسبإلىإضافةأنهالمؤكد، منكل
بحقلنفسيالفرنسية، وأحتفظالحديديةالسككمنطقةضمنتدخلالبحر، ولكنهاإلى

.بعدفيماعنهاالحديث

1918بغداد، عامواليةفيالنفطتوقعات - 6
1265

بأيالعالمينالرأسماليينجانبمناليومالكبيراالهتماماالعتبارفيأخذناإذا... 
الرافدينبالدرواسبأنبالمالحظةالجديرمنبكرًا، فإنهتزالالللنفطجديدةمصادر

حديثةنفطصناعةإليجادالجادةالمحاولةإنالقولويمكن. استغاللدوناآلنحتىظلت
الطبيعةالتأخيرفيالوحيدالسببوكان. األخيرةاألربعالسنواتخاللفقطجرت

تنظيمتجعلتركيافيالسائدةالداخليةاألحوالكانتقريبعهدللمسألة، فحتىالسياسية
.بمكانالصعوبةمنحديثةأسسعلىكبيرةشركةأي

.الرواسبهذهفحصحقعلىللحصولمحاوالت، جرتبالفعلذكرنامانحووعلى
الرواسبهذهفحصحقعلىاألناضوليةالحديديةالسككشركةحصلت1904عاموفي
وكانت). السنية (السلطانأمالكإدارةمعأبرمتهااتفاقيةخاللمنخبراء، وذلكيدعلى

 :عننقًال1265
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “The Naphtha and Asphalt Deposits in
Mesopotamia,” (Translated from German), 11 March 1918 (FO 371 / 3402).



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة710

لمدةالرواسبفحصحق: التاليالنحوعلىإليهاالمشاراالتفاقيةلهذهالرئيسةالخطوط
عامًا، والرسوم40لمدةاالستغاللحقللشركةمرضية، يكونالنتائججاءت، فإذاعام
األرباحعائداتمنبنسبة، وإنماالمالمنمّعينبقدرتحددالالسنيةللدائرةُتدفعالتي

أخرىلشركةالفحصحقفترةخاللالنفطحقولأعطيتوإذا. لالستغاللالصافية
أناألخيرةحقاألناضولية، فمنالحديديةالسككشركةشروطمنمالءمةأقلبشروط
.الموضوعهذافينفقاتمنتحملتهماكلعنالسنيةالدائرةمنتعويضعلىتحصل

نفسهالعاممنمايو / أياربدايةحتى1905يناير / الثانيكانونمنالفحصأجريوقد
يومًا36تستغرقالنفطحقولإلىاستانبولمنالرحلةأناعتبارعلىوجيزةفترةوهي

.طريقبأقصر

ماوهوالفحصبنتائجتوافيهاأنالحديديةالسككشركةمنالسنيةالدائرةطلبتوقد
تقدم، لممراتعدةالطلبتكراررغماالتفاقية، ولكنبموجببهملزمةالشركةكانت

تتمكنمشجعة، ولمغيرالفحصنتائجأنيفيدشفويًاردًاقدمتمكتوبًا، بينماردًاالشركة
إلىبالنسبةنياتهاعنالشركةمنمحددةإجابةعلىالحصولمنالسنيةالدائرة

.التنقيبأعمالفياالستمرار

الدائرةالصدد، طلبتبهذاالحديديةالسككشركةاتخذتهالذيالمؤكدغيرللموقفونظرًا
خولتهاارادةفأصدر. أخرىشركةإلىالنفطامتيازبمنحيأذنأنالسلطانمنالسنية

السككلشركةيزالالكانإذامامسألةحسماألمرفيقراراتخاذيسبقأنعلىذلك
.الفحصاتفاقيةبموجبلهاُمنحتلحقوقإدعاءاتاألناضوليةالحديدية

إلىانتهت) باروزيبرئاسة (هناالمحامينمنمجموعةإلىالمسألةهذهبحثأمروأسند
لمأنهااألناضولية، كماالحديديةالسككلشركةالفحصالتفاقيةتمديدمنحيتملمأنه

منالمتكررةالمطالباتعنالنظربغضأنهذلكإلىيضاف. التمديدهذامنحهاتطلب
استغاللفياالستمرارتنويالأوتنويكانتإذامابتحديدللشركةالسنيةالدائرةجانب
السككشركةمنالسؤاللهذامحددةإجابةعلىتحصلذلكرغمالنفط، فإنهاحقول
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منتهيةأصبحتللشركةتكونقد) بالرفضالمبادرة (تفضيليةحقوقفأيالحديدية، ولذلك
.الخسائرعنبالتعويضمطالبةأيذلكعلىيترتبأندون

،العملهذاانجازفيتمامًاراغبةكانتالحديديةالسككشركةأنهنانالحظأنويجب
التنقيباتفاقيةفيجاءمانحوعلىالنفطحقوقاستغاللفيفورًاالبدءيناسبهالمولكن

كانتبغداد، إذحديدسككانشاءامتيازضمانيتمحتىتنتظرأنأرادتالفحص)، فقد(
.الحديديالخطبناءيتملمإذاالنفطمجالفيبالعملاهتمامكلستفقدالشركة

كلعنالنظرخطتها، بغّضتنّفذأناألناضوليةالحديديةالسككشركةباستطاعةوكان
تغيرنتيجةالقويةالحمايةمنحرمتقدتكنلم، إذاأثيرتالتيوالشكاوياالدعاءات

.السياسيالنظام

منوجزءالرافدينبالدفيعنهاالمنوهالنفطآبارعنمذكرة - 7
1918، عامفارس

1266

لهذاالمبكرةالسنواتإلىترجعالتياأللمانيةالتقاريرإلىتستندالتاليةالمالحظات
بواسطةالنفطيةاالكتشافاتلفحصأوفدواالذينللجيولوجيينالحالية، والتقاريرالقرن

.العسكريةالسلطاتلحسابالفارسية – االنكليزيةالنفطشركة

أدنىبحدوجنوبًاشماًالميًال650نحومسافةإلىالرافدينبالدفيالنفطمنطقةوتمتد
المنطقةهذهطولوعلى. مربعميلألف50نحومساحةميًال، تغطي80للعرض
وشواهدلهاحصرالارتشاحاتاآلبار، وهناكمنكبيرعددمنالنفطُيستغلالواسعة
.النفطوجودعلىأخرى

للسلطاتملكًااألميرية، وكانتاألمالكإلىتنتميالرافدينبالدفيالنفطرواسبوكل
.السنةالدائرةبواسطةلمستأجريهاوأجّرتاستغلتعندما

 :عننقًال1266
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Memorandum, 2 August 1918,” (FO
371 / 3402).
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60نحوبعدعلىزاخوفيتقعالمذكرةهذهتتناولهاالتيشماًالالنفطيةالشواهدوأقصى

30هناكإن، ويقالاألهالييستغلهمهمًاارتشاحًاتمثل، وهيالموصلغربشمالميًال

.0.9نوعيةالنفط، بكثافةمنجيدةنوعيةمنهاتستخرجيدويًاحفرتبئرًا

ميًال50نحوبعدعلىالجيارةبجواراالرتشاحاتمجموعةأنالتقاريرفيجاءوقد
بإيجارالدولةمناألهالياستأجرها، وقدكلهاإلقليمفيأهميةاألكثرهيالموصلجنوب
هذاعلىينتجوكانمتواضعةبكمياتالنفطإنتاجيتمسنويًا، حيثتركيةليرة250قدره

.0.8نوعيةكثافةبدرجةجيدنوعمن، وهومضتعصورمنذالنحو

أدنىميًال50بعدوالفتحة، علىالمكانهذابيندجلةضفتيعلىالنفطشواهدوتقع
.األهميةبالغةهناكاالرتشاحاتإنالنهر، ويقال

ارتشاحاتمنالحالياإلنتاجبينماكركوكفيالنفطوجودإلىقويةإشاراتوهناك
الموقعينهذينيوميًا، وبينبراميلأربعةطوزخرماتييوميًا، ومنبراميلثالثةجويل
.بالنفطغنياالقليمالنفطية، فهذاالشواهدمنالعديدتوجد

يعثر، كماالطبيعيللغازكبير، انبثاقمهمنفطيارتشاحإلى، إضافةكفريفيويوجد
.الناحيةتلكفيأيضًاالفحمعلى

.بدائيةمحليةأنابيقفيالنفطتكريرويتم

نفطحقولبوجوداألهمية، وتبشربالغةخانقين – مندليمنطقةفيالموجودةوالمجموعة
الفارسية – االنكليزيةالنفطلشركةالحالياالمتيازضمنغالبًا، وهياإلنتاجوفيرة

فيبئرفتحتموقد – تفصيليًابأخرىأوبصورةجيولوجيوهافحصهاالمحدودة، وقد
سهولةأساسعلىاألولىالبئرتركتنفطميدانفيبئراكتشفتعندما، ولكنجياسرك
.بالساحلاألخيرالحقلاتصال

جيولوجييأحدأعدهخانهنفطعن1918مارس / آذارتاريخهتقريرفيوردوقد
إلىمبشرًايعدأنيجبأنهبدرجةالمثاليةالشروطمنيقتربخاهنفطحقل "أنالشركة

كبيرًاالنفطمخزنيكونأنيحتمل، وبذلكأميالعشرةالقبةطولإنكبير، ويقالحد
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، وذلكالمعداتنقلامكانيةبمجردالمنطقةهذهفيللحفرالترتيباتالشركةوتعد. جدًا
".ةالعسكريالسلطاتطلبعلىبناء

.وفيربإنتاجيبشرأيضًاغيالنأبيحقلأنالتقاريروتفيد

إيجابيةشواهدأيضًاودلباريدهلورانفيكوهبشتمنطقةفيالمحددانالحقالنويقدم
أيضًاوهناك. بذلكالتنميةأعمالتسمحأنبمجردفيهماالحفرإلىالنيةجدًا، وتتجه

.خانهونفطدهلورانبينايجابيةشواهد

بمنطقةانبثقالذيالنفطبفحصالفارسية – االنكليزيةالنفطشركةجيولوجيوقاموقد
:التاليالتقرير، وكتبواالفراتعلىهيت – الرمادي

ببضعالواحدالميلعنيقلبعمقجوانبهاقبةمنأجزاءثالثة، هناكثممن"
المتحدةالوالياتفيمماثلةتكويناتمنكبيرانتاجتحقيقتم، وقدأقدام

يعنياللالرتشاحاتالكبيرواالتساعالغازضغطأنورغم. األمريكية
يؤخذأنيجبالمحفورة، ولكنهاآلبارمناالسفلتيللنفطالجيداالنتاجبالضرورة

.المهمةااليجابيةاألدلةمنأنهعلى

بحيرةيوميًا، وهناكالمحفورةاآلبارمنالبترولمنكبيرقدرعلىالحصولويتم
تتحولأنالمحتملومن. المادةهذهمنطنألف60نحوعلىتحتويالقارمن

...".اإلنتاجوفيرحقلإلىأيضًاالمنطقةهذه
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العامةوالماليةالمالية–السابعالفصل

المالية: أوالً
ميزتانالعثمانيالنقديللنظامعشر، كانالتاسعالقرنومعظمعشرالثامنالقرنفي

ذلكيصحبمامعالشرائيةقوتهاالعملة، ونقصلقيمةالمستمرالخفض: همابارزتان
منعليهيترتبما، معالطلبإلىبالنسبةالمحليةالعملةاألسعار، ونقصفيارتفاعمن

.واسعنطاقعلىاألجنبيةالعمالتاستخدام

يعرفهاالتي1327عاماالقجه (العثمانيونسكهاالتيالمتتاليةالعمالتقيمةخفضتفقد
األوروبيونيعرفهاالتي، والقروش1620عام، والبارةaspraأوasperباسماألوروبيون

فرنكات5منالقروشصرفسعروانخفض). 1690عامفيPiasterأوgroschenبـ
وفرنك1774عامفيسنتيمات6وفرنكينإلىعشرالسابعالقرنمنتصففي6إلى

المنتجاتأسعارمؤشراألسعار، فارتفعتتضخمأنالطبيعيومن. 1811عامفيواحد
النادرةالمادةوتشير. 18001267عام338إلى1756عام83مناستانبولفيالرئيسية
، ونفترض1268عشرالثامنالقرنفياألسعارفيمتدرجارتفاعإلىسورياعنالمتاحة
استبدلقدأنهالعثمانيةالعمالتنوعورداءةندرةوتعني. العراقفيمشابهتطوروجود

العملةكانتعشرالثامنالقرنفيسورياففي. األجنبيةالعمالتمنواسعةمجموعةبها
هذهكانتلماارة)، ولكنب40إلىالقرشينقسم (القروشأساسًاالمتداولةالرئيسية

قروش "باسمعرفتمنهالقيمةمخفضةنسخةأوالهولنديالدوالرتداولانتشرفقدنادرة
فأصبحتالعثمانيةللبلدانخصيصًاتسكوجهها، وكانتعلىزيلنداأسدلوجود" اسدي

 :إنظر، التطوراتهذهحولالتفاصيلمنللمزيد1267
Charles Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, Publications of the Center for
Middle Eastern Studies; no. 13 (Chicago, I11.: University of Chicago Press, 1980), pp. 326 –
337, and Hamilton Alexander Roskeen Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the
West: A Study of the Impact of Western Civilization on Moslem Culture in the Near East, 2
vols. (London; New York: Oxford University Press, 1950 – 1957), vol. 1, pt. 1, pp. 49 – 59.

.الفصلهذامن2ثانيًا، النصالقسم: إنظر1268
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العمالتمنوغيرهااألسبانيةتريزا، والعملةماريادوالرمحلهحلوقد. نمطيةعملة
عادةتسجلهالذيالصادراتفائضخاللمنعليهاالحصوليتموكان. األوروبية
.1269أوروبامعالتجارة

تقدممثلعواملذلكفيبماوالطلبللعرضتبعًاالعمالتلهذهالنسبيةالقيمةوتقلبت
،العراقوفي. 1270إيرانمنالعمالتعلىوالطلبأمريكامناإلسبانيةالكنوزأساطيل

كانتالرسميةولألغراضأيضًامهمةااليرانيوالكرانوالتومانالهنديةالروبيةكانت
.قرش500وهو) الكيس (هيالحسابوحدة

منهاجديدةعمالتسكوتم. عشرالتاسعالقرنمعظمسائدةاالتجاهاتهذهواستمرت
،1829، 1810أعوامفي) قروش6 (وااللتلك) قروش5 (البشلك

الخلطنسبة، وكانتالوزنقليلةأيضًاكانتألنهاكثيرًاالمشكلةتحللم، ولكنها1833و
قرشًا25بقيمةالخزانةعلى" القايمة "سنداتصدرت1839عاموفي. 1271كبيرةفيها

، سكت1844عاموفي. كبيرًاانخفاضاقيمتهاانخفضتأنلبثتبالمائة، وما12بفائدة
:1بنسبةوالفضةالذهبمعدنيعلىتقومالتيالتركيةالليرةهيجديدةتركيةعملة

العجزأمامتحطمتالمحاولةهذهشلنًا، ولكن18أوقرشمائةتساوي، وكانت15.909
.عالميًاالفضةأسعار، وهبوطالواردات، وفائضالحكوميالمالي

التركيةالذهبيةالليرة، فأصبحت1881عامجديدةمحاولة، قامتاإلفالسأزمةوعقب
دوالرات4.40أوشلنًا18تعادلأساسيةعملة91.65نقاءبدرجةغرامات7.216زنة

القرشباسمالعربيةالبالدفيعرفتذهبصاغقرشمائةإلىتنقسمأمريكية، وكانت
األصلفيمتجهةالنيةالمجيدية، وكانتهيالرئيسيةالفضيةالعملةوكانت. الصحيح

قدللفضةالشرائيةالقوةكانتلماصاغًا، ولكنقرشًالعشرينمساويةتكونأنإلى
1269Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914 (Chicago,
I11.: University of Chicago Press, 1966), pp. 30 – 37.

 :إنظر، 1838عامالصرفأسعارإلىبالنسبة1270
John Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston (New York: [n. pb.], 1972), pp. 95 – 96, and Ralph Davis, Aleppo and
Devonshire Square: English Traders in the Levant in the Eighteenth Century (London:
Macmillan, 1967), pp. 189 – 193.

.الفصلهذامن2ثانيًا، النصالقسم: إنظر1271
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القيمةأصبحتصاغًا، وبذلكقرشًا19بـرسميًاالمجيديةسعرتدحد، فقدانخفضت
قيمةنقصتأخرى، فقدتعقيداتالثانويةالعمالت، وشكلتقروش105.26لليرةالضمنية
هبطتثمومن. الحاجةعلىيزيدماالنحاسيةالعمالتمنمنها، وسكالقديمةالفضة
القرش: بالعربية (الشركالقرشهيجديدةعملةالحد، وظهرتدونالسوقيةقيمتها

والمجيديةالذهبية، الليرة: النقودمنمختلفاننوعانهناككانأنهذلكويعني) المعيب
يستعمالناالسمية، وهماقيمتهمابآخرأوبقدرتعادلالمعدنيةقيمتهماكانتاللتانالفضية

منأعلىاالسميةقيمتهارمزيةفنقودالثانيةأما. الحكوميةالمعامالتفيحسابكوحدتي
ثالثلألخيرةوكان. اليوميةالمعامالتفيتستخدمكانتالتيالحقيقية، وهيقيمتها

لليرة،قروش105.26أوللمجيديةقرشًا19وهيالقانونيةالقيمة: قيميةمجموعات
لليرة، وقيمةقروش108بقيمةاستانبولفيوبخاصةالتجزئةلتجارةمالئمةوأخرى
التيالسلعةطبيعة، وبحسبوالطلبالعرضبحسبآخرإلىمكانمناختلفتتجارية

عامحولذلكوعلى. الفعليةوالقيمةاإلسميةالقيمةبينتأرجحتوقدتشتريأوتباع
102ازمير، وفي109وقروش108بيناستانبولفيلليرةالتجاريالسعركان1905

سعركان1914عاموفي. 153 – 103بغداد، وفي125 – 124بيروت، وفي178– 
، دمشق125، صيدا124.6، بيروت124، حمص123طرابلس: كالتاليسوريافيالليرة

:للتجارةأساسيةكوحدةمختلفةعمالتاستخدمتالمختلفةالمناطقأنكما. قرشًا130.8
فيأرمينيا، والقروشفيوااللتلكازمير، فيوالمجيدية، استانبولفيالليرةفكانت
العمالتمنكبيرةكميات، استمرتقبلمنالحالعليهكانتوكما. والعراقسوريا

التيالنقديةاألوراقمنالقليلذلكإلى، أضفالتداولفيوالهنديةوالروسيةاألوروبية
فيمنهايتداول، ولمبحسمقبلواحيثاستانبولعدافيما، ولكنالعثمانيالبنكأصدرها



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة717

إصدارفياالستمرارأنالقولإلىحاجةوال. 1272محدودقدرإالوالعراقسوريا
 ...الصرفسعرفيحادهبوطوإلىالتضخمإلىأدىالقيمةمنخفضةمحليةعمالت

أصبح1900عامبحلولولكنسنتيمًا37وفرنكًايساويالقرشكان1800عاموفي
.كبيرًاارتفاعًااألسعارترتفعأنوطبيعي. 1273ذلكمنأقلأوفقطسنتيمًا22يساوي

جانبمنالمتكررةوالمحاوالتالعمالتنقصعانتالتجارة، أنذلكإلىيضاف
ثقوبذاتعمالتاستخدمتقد، أنه1842عامذكر، وقدالصرفسعرلتنظيمالحكومة

التيالعمالتأخرى، خرجتوبعبارة. 1274النساءحليمنمأخوذةأنهاإلىتشير
طرحتالقديمة، ولكنالعمالتسحب، تم1852عاموفي. خزناتهامنقبلمنتراكمت
العمالتنصفأصبحأنذلكعنونتج: مكانهاالجديدةالعمالتمنكافيةغيركميات

تعادلالتيالعمالتمنوالروسية، والربعواإلنكليزيةالفرنسيةالعمالتمنالمتداولة
الحقيقيةقيمتهاتعادلالتيالعمالتمناآلخرالحقيقة، والربعقيمتهااإلسميةقيمتها
نظرًاأنهحلبفيالبريطانيالقنصل، ذكر1859عاموفي. 1275اإلسميةقيمتهانصف
الصيارفةأوامرعلىالتجارة، تعتمدالوارداتفائضخاللمنالخارجإلىالعملةلنزوح
إلىيضطرونكانواماوغالبًاالصرفسعرمنضاعفوابعده)، الذينإنظر (بكثافة

:إنظر، التفاصيلمنللمزيد1272
Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 326 – 337; George Young, Corps
de droit ottoman, 7 vols. (Oxford: Clarendon Press, 1905 – 1906), vol. 5,
pp. 1 – 12; Haim Gerber and Nachum Gross, “Inflation or Deflation in Nineteenth Century
Syria and Palestine,” Journal of Economic History (June 1980); Said Himadeh, Monetary
and Banking System of Syria, American University of Beirut, Social Science series; no. 6
(Beirut: American Press, 1935); Noel Verney et Georges Dambmann, Les Puissances
étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine (Paris: [s.n.], 1900), pp. 156 – 165.=

االقتصاديحمادة، النظامسعيد: أيضًاإنظر. صرفهاوأسعارواألجنبيةالمحليةبالعمالتقوائماألخيرالمصدرويتقدم=
.434–433)، ص1938، بيروتفياألميركيةالمطبعة: بيروت (العراقفي

1273Verney et Dambmann, Ibid., p. 156.
.Issawi, Ibid., pp. 329 – 331: إنظر، 1844–1740األعوامفياإلسترلينيصرفسعرإلىبالنسبة

1274France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commerciale, “Report on Trade,
17 September 1842,” (Beyrouth), vol. 3, and Dominique Chevallier, “Western Development
and Eastern Crisis in the Mid – Nineteenth Century,” in: William Roe Polk and Richard L,
Chambers, eds., Beginnings of Modernization in the Middle East: The Nineteenth Century,
Publications of the Center for Middle Eastern Studies, no. 1 (Chicago, I11.: university of
Chicago Press, 1968).
1275France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commerciale, “Dispatch of 14
November 1852,” (Beyrouth), vol. 6.
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20خفضالحكومة، قررت1860عاموفي. 1276التجارإفالسإلىأدى، ممااإلفالس

العمالتبهاتصرفأنيجبالتي) الشركالقروشفي (الصرفسعرمنبالمائة
وصعوباتشديداضطرابوقوعالنتيجةالصحيحة، وكانتالتركيةوالعمالتاألجنبية

انقاصإلىهوالفضالذهبتصدير، أدى1871عاموفي. 1277التجاريةالمدنمنكلفي
صكوكبموجبتعقدكانتالصفقاتأنحتىكبيرةلدرجةحلبفيالمتداولةالعملة

بينيراوحشهريًاحسمًاتحمل) كمبياالت(
لعمالتالصرفسعرانقص "1880مارس / آذار11فيأمر، وصدر1278بالمائة5و4

قرشًا15كانتللمجيديةالحقيقيةالقيمةأن، ذكر1882عاموفي. 1279"بالمائة50المعدنية
إلىأدىقرشًا، مما19بسعرتقبلهالحكومةقرشًا، وكانت18.5الجاريةوالقيمة

لتحققوتستوردالخارجفيتسكالمجيديةكانتثمالجارية، ومنالقيمةعلىالمحافظة
منأنقصذلكبعدالحكومةتدخلأن، يبدوكلوعلى1280بالمائة15قدرهافائدة

.ترددتالتيالقليلةالشكاوى

جانبإلىتداولهايتمالقروشمننوعانهناك، فكانالعراقفيمماثًالالوضعوكان
عملة (الشاميأوالعينالقروش: واإليرانية، هماوالهنديةاألوروبيةالعمالتمنالعديد

منتعادلوكانت) المبادالتواسطةتمثلاستمرتعشر، ولكنالثامنالقرنمنذتسكلم
، أصدرت1888ابريل / نيسان3وفي. 1281الستيناتفيصاغًاقرشًا11إلىقروش10

بمقداربخفضالقرشإلىبالنسبةبغدادفيالجاريةالعمالتقيمةبأنقرارًاالحكومة
صاغًا، والليرةقرشا19إلىصاغًاقرشًا28.75منالمجيديةقيمةانخفضتوبذلكالثلث

تشجيعإلىذلك، أدىالبريطانيالقنصليقولوكما. 111إلىقرشًا170من

1276Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Skene to Bulwer, 28 May 1859,”
(FO 78/1452).
1277Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: “Brant to Bulwer, 8 April 1860,” and
“Kayat to Russel, 2 February 1860,” (FO 78/ 1537); “Skene to Bulwer, 1 May 1860,” (FO
78/1538); “Rogers to Bulwer, 10 June 1861,” (FO 78/1586), and “Sandwith to Bulwer, 31
March 1862,” (FO 78/1670).
1278Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 58, “Aleppo”.
1279Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 73, “Beirut”.
1280Great Britain, Accounts and Papers 1883, vol. 73, “Aleppo”.
1281Great Britain, Accounts and Papers 1867, vol. 67, “Basra”.

.شامي17التسعيناتوفياإلسترلينيللجنيهشامي13.3األربعيناتفيصرفسعركان
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كانتالعملةأنالبصرةفيالبريطانيالقنصلذكرسنواتبضعوبعد. 1282الواردات
من، ومازالالموقعفينفسهالمرءيفهمأنالصعوبةتناولها، ومنيصعبمسألة"

أنهإلىالمتداولة، يشيرالرئيسيةالعمالتيعددأنوبعد". لآلخريناألمرشرحاألصعب
ليرةمنة100يعادلالذيالحكومةقرش "هيالقروشمنأنواعثالثةهناككانت

المصروفاتفيالمستخدمليرة، والقرشتعادلمنة153 ¾والمحليواحدة، والقرش
تعادلمنة170 ¾و) الخ... البساتينومنتجاتالسوقفيالصغيرةالمشتريات (الجارية

.1283"واحدةليرة

هناككانقليلة، إذالفضيةالعملةكانمدىأيإلى1883عامببغدادخاصتقريرويبين
األجنبيةالعمالتمنروبيهألف186التركية، والعمالتمنروبيهألف142يعادلما
مليونبربعيقّدرماإلىالرقمارتفع1907عام، وفي1284استرلينيجنيهألف43نحواو

.1285المليوننصفنحوإلى1909عام، وفياسترلينيجنيه

فقطبقبولهالبنكنجح. "مانوعًاالوضعتحسينإلىالعثمانيللبنكفروعفتحواّدى
الذهبيالقرشإدخالفيوالنابليونيواالسترلينيوالمجيديةالتركيةبالليرةالمدفوعات

فيالعملةمنمختلفةأنواعاستمرتالمبادالت"، ولكنأعمالفي) التركيةلليرة100(
والشراء، يؤثرالبيعفيللمبادالتكأساس، يقومالسوقهذهيسودالذي "والكران، التداول
.1286"النقودهذهعلى

فيبعدفيماالمسيحيينثمأوًالاليهودمنغالبيتهمكانالذين – الصيارفةأحوالوتحّسنت
إلىالصغيرةالمدنفيعملواالذينأولئكالعملة، منفياالضطرابهذامع – سوريا

النقد، وتقديمبتحويالتقامواالعمالتتغييرإلىوإضافة. استانبولفيغالطةصيارفة

1282Great Britain, Accounts and Papers 1889, “Baghdad”.
1283Great Britain, Accounts and Papers 1893 - 1894, vol. 91, “Basra”.

.الفصلهذامن10ثالثًا، النصالقسم : أيضًاإنظر
1284Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “25 January 1883,” (FO 195/1479).
1285Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, Ramsay, “Note,” (FO 195/3208).
1286Great Britain, Accounts and Papers 1907, vol. 93, “Basra”.

:إنظر، 1914و1809األعوامبينوالكراناإلسترلينيسعرمعدّلعلىولإلطالع
Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 343 – 345.
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الضرائبالتزامفيبارزًادورًالعبواكما) الكمبياالت (األذنيةالسندات، وحسمالقروض
.1287نفسهاااللتزاماتيأخذونأوالفالحينبضمانيقومونوكانوا) بعدهإنظر(

27النص، ويبّين1801عامحلبفياالقليمفيالنقدسوقاتساعإلى) 3 (النصويشير

،األموالباقراضالتجاربعضقامكذلك. 1908عامعندكثيرًاتتغيرلماألساليبأن
عامفيفليروبنك، مثلوالقدسبيروتفيالصغيرةالخاصةالبنوكبعضوقامت
مماثلةبنوكأنشئتبعدوفيما. 1288األخيرةالمدينةفيأوروبيتجاريبيت، أول1848

نصفقدرهبرأسماللندنفيالعثمانيالبنك، أسس1856عاموفي. ودمشقحلبفي
البنوكأعمالالفرعهذا، ومارسبيروتفيلهفرعًا، وفتحاسترلينيجنيهمليون

ومدىالمدةحسبألجلالودائععلىبالمائة6إلى4منفائدةوأعطىالمعتادة
فييعملالذيالوحيدالعامالبنك، كاناألقل، على1871عام، وحتى1289األخطار

األلماني، والبنكهيليونالكريديبنكإليه، انضم1900عام، عندكلوعلى. 1290سوريا
كانت1914عاموعند. 1291حيفافيسوريابنكهوصغيربريطاني، وبنكلفلسطين
األلمانيفرعًا، البنك12ولهالعثمانيالبنك: سوريافينشاطهاتمارسالتاليةالبنوك

فيالبنكين، وكالفروع8ولهاالفلسطينيةاالنكليزية، الشركةفروع9ولهلفلسطين
بفرعسالونيكدو، وبنكوالقدسيافافيفرعينمعليونيهوالكريديأساسًا، فلسطين

فيفرعولهاأللمانيالشرق، وبنكالقدسفيلفلسطينالتجاري، والبنكبيروتفيواحد
قصيرةقروضًاوتقدمالكمبياالتبحسم، وتقومالودائعتقبلالبنوكهذهوكانت. 1292حلب

أنهالبريطانيالقنصذكر1860عاموفي. الرخيصةاالئتمانيةالتسهيالت، وتتيحاألجل
فائدةلدفعاستعدادعلىأنيرغملالقتراضإليهألجاأنأستطيعالقدسفيبنكيوجدال"

.Issawi, Ibid., pp. 339 – 343:  إنظر، التفاصيلمنللمزيد1287
1288Martin Gilbert, Jerusalem: Rebirth of a City (New York: Viking; Elisabeth Sifton Books,
1986), p. 51.
1289Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Copy of Bank Circular, 30 October
1856,” (FO 78/1219), and Adrien Biliotti, La Banque impériale ottoman (Paris: Impression
H. Jouve, 1909), passim.
1290Great Britain, Accounts and Papers, vol. 58, “Syria”.
1291Verney et Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine,
pp. 171 – 172.
1292A. Ruppin, “Syrien als Wirtschaftsgebiet,” Beihefte zum Tropenpflanzen, vol. 16, nos. 3 –
5 (1916), pp. 267 – 277., and Himadeh, Monetary and Banking System of Syria, pp. 28 – 31.
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كانتالتسعيناتوفي. 1293"القدسفياآلنالشائعالمعدلبالمائة، وهو24بمعدل
معدلكان1910عامبالمائة، وعند10 – 6بفائدةبيروتفيتعقدالتجاريةالقروض

بالمائة6.75، األولىالدرجةلمصارفبالمائة6.5: كالتاليتحصيلهايتمالتيالفائدة
منلغيرهبالمائة8 – 7، األولىالدرجةلتجاربالمائة7الثانية، الدرجةلمصارف

.1294التجار

بالمائة6 – 5البنوكأعطتإذ. المالرأسعائداتعنفكرة1890عامتقريرويعطينا
أوبالمائة5الزراعةبالمائة، وغلت25و15بينراوحتأرباحًا، وحققتالودائععلى

غيربصورةمنخفضرقم، وهو1887عامفقطبالمائة7حققت، والمباني7حتى، أو6
.1295السابقةالسنواتفيالبناءفيالتوسعبسببطبيعية

تأمينهناكليس "أنهاألمريكيالقنصلذكر1854عاممتاحًا، ففيأيضًاالتأمينوأصبح
1900عاموعند. 1296"المخاطرةهذهيتحملونأفرادأوشركاتتوجدالبالد، والهذهفي

علىالتأمينتمارسبيروتفيمكاتبلهاتأمينشركة25هناك، كانتحالأيعلى
شركة19هناك، كانت1910عاموفي. 1297البحريالنقلوأخطارالحريقوضدالحياة

ألمانية، واثنتان3ونمساوية، 3بريطانية، و4فرنسية، و5بينهامنبيروتفي
.1298ايطاليةوأخرىكندية، وواحدةأمريكيتان

1293Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Finn to Russel, 24 May 1860,” (Fo
78/1537).
1294Veney et Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en syrie et en Palestine,
p. 173; Ruppin, Ibid., p. 171; Great Britain, Accounts and Papers: 1909, vol. 98, “Jaffa”;
1910, vol. 103, “Damascus,” and 1913, vol. 72, “Aleppo”.
1295France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial,”Notes on Trade,
June 1890,” (Beyrouth), vol. 10.
1296United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, “Reply to
Circular, 15 July 1954,” (T 367.2).

:فيالقائمةإنظر1297
Verney et Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine, p.
200.
1298United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State,
“Correspondence, October – December 1910,” (C 8.5).
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فيشيئًاتفعللم، ولكنهاالمدنسكانمنوغيرهمالتجارالتطوراتهذهساعدتوقد
صغارإلقراضبنكتأسيسعنحديثهناك، كان1837عاموفي. للفالحينالغالب

.1299يتحققلمالمشروعبالمائة، ولكن12 – 10بفائدةالمالك

بالمائة، وقد8بـالفالحينقروضعلىالفائدةمعدلحددقرارصدر1852عاموفي
تمثل، وهي24 – بالمائة20كانتالمعتادةالمعدالتأنإلىالبريطانيالقنصلأشار
صرفأسعارفيالتقلباتاالعتبارفيأخذناإذابالمائة18 – 14نحوحقيقيًامعدًال

عامتّمتأخرىمحاولةمصيرذلككانطبعًا، كماجدوىبالالقراروكان. 1300العمالت
منيقترضونالفالحونبالمائة، واستمر12 – 8حتىينخفضالفائدةمعدللجعل1861
البنكفتحوقد. 1301الحصادوقتيسددونكانواإذبالمائة24 – 20بفائدةالمدنسكان

6بفائدةالقروضوقدمسوريافيفرعًا15منأكثرالحكومةتملكهالذيالزراعي

متميزقرضألف71قّدم، كان1913عاموفي. الحاجاتمنفقطجانبًاسدبالمائة،ولكنه
.1302قرشمليون58.7إلى

فرعفتحفقد. نطاقًاوأضيقأبطأكانتمماثلة، ولكنهاالعراقفيالتطوراتوكانت
صفقاتعلىقاصرةكانتعملياته، ولكن1864عامفيبغدادفيوبغدادلندنلجمعية

فيلهفرعًاالفارسياالمبراطوريالبنك، أقام1890عاموفي. 1303الهندمعالصرف
اتجاهنتيجة1893عاممعًاأغلقاالبصرة، ولكنهمافيآخرفرعًاأقام1891غداد، وفيب

يفتتحلم، ولكنه1893عامبغدادفيفرعًاأقامقد، وكانلهفروعفتحإلىالعثمانيالبنك

1299France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Dispatch of 3
May 1837,” (Beyrouth), vol. 1.
1300Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Wood to Canning, 28 January
1852,” (FO 78 / 910).

الفالحينأقرضتدمشقفيالبريطانيةالبيوتأنإلىاألخيرةالوثيقةوتشير 50.000 العامفيجنيه 1852 :إنظر.
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Dispatch of 28 February 1852,” (FO
78/918).
1301Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Finn to Alison, 19 June 1858,” (FO
78/1388); “Rogers to Bulwer, 10 July 1862,” (FO 78/1670); “Rogers to Eliot, 30 January
1868,” (FO 78/2051), and “Reply from Marash to Questionnaire,” (Fo 78/1418).
1302Himadeh, Monetary and Banking System of Syria, pp. 31 – 33, and Ruppin, “Syrien als
Wirtschaftsgebiet,” pp. 104 – 112.

.الكتابهذامن13ثانيًا، النص، القسمالثانيالفصل: أيضًاإنظر
1303Great Britain, Accounts and Papers: 1867, vol. 67, "Baghdad".
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عامبغدادإلىالنقدأوراقإلدخالمحاولةوجرت. 19041304عامإالالبصرةفرع
فيللبنكفرعفتح1907عاموفي. 1305النجاحمنالقليلإالتحققلم، ولكنها1895

.1306بغدادفيلهفرعًاالشرقيالبنكأقام1912عام، وفيالموصل

فيالمستثمرالمالرأسبات "1911عامالسائدة، فيالفائدةمعدالتإلىوبالنسبة
أكثرعلىيحصلأناآلنيستطيعالبالمائة9قبلمنبربحكانالذيالمحليةاألعمال

.1307"بالمائة7أو6من

بغداد،فيتعملواحدةشركةهناككانت1900عاموفي. محدودًاأيضًاالتأمينوكان
لويدجورجكتب1908عاموفي. 1308البحريالتأمينفيتعملسويسريةشركةهي

15نحوأّمن، وقداألهاليبينبعيدحدإلىمنتشرغيربغدادفيالحياةعلىالتأمين"

يكنولم". االمريكيتينالشركتينمنأخرىأوواحدةلدىحياتهمعلى20أوشخصًا
تقبلالجيدةوالشركات. بتشجيعهتقملمالتأمينشركات "ألنشائعًاالحريقضدالتأمين
.1309"األوروبيينمناألولىالدرجةأخطارعلىالتأمينفقط

إاليكن، "لم1845عامالموصلسوريا، ففيفيحتىندرةأكثرالزراعياالئتمانوكان
الالزمةاألموالعلىالفالحونيحصل، ولكيالماللديهميتوافرالمزارعينمنالقليل

الحصاد، ثمعندثمنهاويسددوابالدَّينالتجارمنالبضائعرواتيشأنللزراعة، اعتادوا
واألحوال" نقدًاالدفعمقابل25أوبالمائة20بحسمالرأسماليينبعضإلىبيعهايعيدون

1304Great Britain, Accounts and Papers: 1893 - 1894, vol. 91, "Baghdad." and “Basra”; 1895,
vol. 100, “Baghdad”; 1905, vol. 93, “Basra”.

 :إنظر، اإلمبراطوريالصرفحول
Geoffrey Jones [et. al.], Banking and Empire in Iran (Cambridge, Mass.: [n. pb.], 1986), pp.
64 – 66.
1305Great Britain, Accounts and Papers: 1897, vol. 94, "Baghdad.".
1306Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Ramsay to O’Conor, 3 July 1907,”
(FO 195 / 2243); Great Britain, Accounts and Papers 1908, vol. 117, “Mosul,” and  ،حمادة

، صالعراقفياالقتصاديالنظام 445..
1307Great Britain, Accounts and Papers: 1912 - 1913, vol. 100, "Baghdad.".
1308Verney et Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine,
p. 200.
1309Great Britain,.India Office, Bombay, Political and Secret, “Report upon the Conditions,”
(IOPS/ 3/ 446), p. 47.
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فيعملهمارسقدالزراعيالبنكأنيبدواألخرى، والالمناطقفيأفضلليست
.1310العراق

فيالرئيسيوالعامل1311الخمسيناتحتىاألسعارفيالشديداالرتفاعسوريا، استمروفي
، وعلىالمصريالحكمتحتذلكواستمر. قبلمنذكرناالعملة، كماقيمةانخفاضذلك

فيقرشًاعشرينإلى1824عامقروشثمانيةمنالنمساويالدوالر، ارتفعالمثالسبيل
األسعاررفعإلىأيضًاوالمنتجاتالعملعلىالحكوميالطلب، وأدى1838عام

، وبلغتالضعففاقتأوتضاعفتقدالغذائيةالموادأسعارأنويبدو. 1312واألجور
عاممعاهدةتطبيقتعنيالعثمانيالحكمعودةوكانت. 1313أضعافثالثةاألراضيأسعار
المستوىإلىالغاللأسعارارتفاعثم، ومنالصادراتعلىالحظروإلغاءالتجارية1838

اتجاهكان، إذقبلذيمنأرخصالوارداتأخرى، أصبحتناحيةومن. 1314العالمي
أواالستقرارهذاوقطع. تدريجيًاالعملة، واستقرتاالنخفاضنحوالعالميةاألسعار
سوريافي1847 – 1845عاميموسميفيالمحاصيلتلفاألسعارانخفاض

أخرى، ولكنمرةاألسعاروهبطت. 1315أوروبافيالطلبتزايدصحبهواألناضول
كلفيالطلبزيادةبسببقبلمنتبلغهلممستوىالغاللأسعاربلغتالقرمحربخالل

إلىالستيناتمنالثباتإلىاتجهتاألسعارأنويبدو1316واستانبولأوروبامن

1310Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Rassam to Canning, 9 August
1845,” (FO 195 / 228);

هذامن13ثالثًا، النص، القسمالثانيالفصل: أيضًاوإنظر، 458–456، صالعراقفياالقتصاديحمادة، النظام
.الكتاب

.الفصلهذامن1ثانيًا، النصالقسم: إنظر1311
.الكتابهذامنالثانيالفصلمقدمة: إنظر1312

1313Bowring, Report on the Commerical Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, pp. 118 – 124.
1314Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Dispatch from Wood, May 1841,”
(FO 406 / 7).

:، فيالنمساوياألرشيفمنرسالةإنظر1315
Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 213 – 214, and France, Ministère
des affaires étrangères, correspondence commercial, “De Lesseps to Bastide, 25 February
1848,” (Alep), vol. 31.
1316Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Werry to Canning, 2 February
1850,” (FO 78 / 836); “Finn to Clarendon, 27 February 1854,” (FO 78 / 1032); “Kayat to
Clarendon, 31 December 1855,” (FO 78 / 1122).
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منذكثيرًاارتفعتالعالمية، ولكنهااألسعاروهبوطالجيدةالمحاصيل، بفضلالتسعينات
وارتفاعالتخزينإمكاناتغيابإنالقولإلىحاجةوال. األولىالحربحتىالتسعينات

عرضةكانتويةنالسواألسعارالموسميةاألسعارمنكًالأنيعنيكان1317النقلكلفة
ماوفي. 1318آخرإلىموقعمنكبيرًاأختالفًااختلفتاألسعارجدًا، وأنحادةلتقلبات
توافرًاأكثركانتالتيالفتراتعنالمتاحةاألرقامدراسةالمعيشة، تمتبتكاليفيتعلق
ارتفاعًاالمعيشةتكاليفارتفعتاألربعيناتعلىالسابقةعامًاالخمسينخالل. فيها
تقريبًا، بينماالخبزثمنتضاعف1912 – 1900، و1856 – 1844بينوفيما. 1319حادًا

الجدولإنظر (أربعةأوأضعافثالثةاللحومسعرواألرز، وارتفعالدقيقسعريتغيرلم
ونصفمرتينارتفعتالمعيشةتكاليفأنيفترضالمتوازنغيروالمعدل)) 1 – 7 (رقم

كانا، اللذينوالبنالسكرأسعارأنكما. تستحقهالوزنًااللحوميعطيذلكالمرة، ولكن
.1320حادًاهبوطًاوالمنسوجاتالكيروسينأسعارقليًال، وهبطت، هبطتيستوردان

يتماشىالتقديروهذا. تقديرأكثرعلىتضاعفتالمعيشةتكاليفأن، يبدوعاموبشكل
.1321بتركياالخاصالمماثلوالتقدير

)1 – 7 (رقمجدول
)100 = 1846 – 1844 (الغذائيةالموادتكاليف: سوريا

خبزالفترة
القمح

دقيق
لحماألرزالقمح

غيرالمعدلالبقرلحمالضأن
المتوازن

1844 – 1846100100100100100100
1850 – 185678--146189138
1871 – 1878-108253358483301
1900 – 191216794104415553267

.الفصلهذامن2ثانياً، النصالقسم: المصدر

.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر1317
:إنظربتركيا، الخاصةاألرقامعلىلإلطالع1318

Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, p. 332.
.الفصلهذامن2النص: ثانيًاالقسم: إنظر1319
.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر1320
.Issawi, Ibid., pp. 32 – 337:  إنظرالمناقشة، منلمزيد1321
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فيأكبرزيادةعنانطباعًاتعطيالقنصليةالتقاريرأنإلىاإلشارة، يجبكلوعلى
المدنأراضيأسعارفيالحاداالرتفاعإلىناحيةمنذلكالمعيشة، ويرجعتكاليف

صغيرةأسرةإلقامةجيدلبيتالسنوياإليجاركانبيروتففي. واإليجاراتوالمنازل
عائلةإلقامةالحديقةذاتالفيالإسترلينيا، وإيجارجنيهابثالثينيقدرالثالثيناتأوائلفي

فيهااستقرواالذينالفرنجةكثرة "بسبباإليجاراتارتفعتوقد. جنيهًابأربعينيقدرأكبر
داخلالبناءوأراضياألرضثمن "أنالبريطانيالقنصل، ذكر1887عاموفي". أخيرًا

ثمنارتفعالقدس، وفيالمبانيأسعارترتفعكما" باطراداالرتفاعفيتستمروحولهايافا
ذلكسبب، وكان1322مضتقليلةسنواتمنذقبلمنعليهكانتماأضعافستةاألرض

دمشقوفي. األجنبيةوالخيريةالدينيةالمؤسساتعددوزيادةاليهوديةالهجرةإلىيعود
،أضعافثالثةالماضيةعامًاالثالثينخاللالمعيشةتكاليف، "بلغت1891عام

زادت – األوروبيينإلىبالنسبةعداما – منخفضةتزالماأنهاأيضًا، رغمواإليجارات
أومرتينارتفعتالحياةتكاليفأنالظن، غلب1899عاموعند. 1323"الضعفعلى
أسعاررفعتبيروتحديدسككأنعامًا، وقّدرعشرينقبلعليهكانتعمامراتثالث

ماأمثالثالثةعلىالمعيشةتكاليفزادت "1905عاموبحلول. 1324الزراعيةالمنتجات
.1325"1861عاممنذعليهكانت

نفسهاالعامةاالتجاهاتأنافتراضيمكنندرة، ولكنأكثربالعراقالخاصةوالمعلومات
قداألسعارأنبغدادفيالفرنسيالقنصلذكر1831سبتمبر / أيلولففي. هناكسادتقد

منولكن - قرشًا20بسعرواللحملألقةقروش10.4بسعرالقمح – باطرادارتفعت

1322John Carne, Syria, the Holy Landm Minor, 3 vols. (London: [n. pb.], 1836), vol. 2, p. 10;
Great Britain, Accounts and Papers: 1887, vol. 100, “Jaffa,” and 1888, vol. 103, “Jerusalem”.
1323Great Britain, Accounts and Papers 1893 / 94, vol. 97, “Damascus”.
1324Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Richards to Salisbury, 1 November
1889,” (FO 195 / 2056).

:إنظر. أضعافثالثةأوضعفينبنحوزيادةتظهر، التي1906و1890للعامينباألسعارالئحةأيضًاإنظر
Great Britain, Accounts and Papers 1908, vol. 116, “Damascus”.
1325Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Craw to Hay, 4 October 1897,” (FO
195 / 1940), and “O’Conor to Landsdowne, 17 October 1905,” (FO 424 / 208).
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واستنتاجًا. 1326والحصاروالوباءللفيضانالمتجمعةاآلثارإلىيرجعذلكأنالمفترض
،الغاللأسعارفيشديدارتفاعفيالقرمحرمالفرنسية، تسببتالقنصليةالتقاريرنبرةمن
1908عامحتىتدهورأواستقرار، أعقبه1870عامحواليحتىطفيفارتفاعتبعها

النشاطسرعةنتيجةباطراداالرتفاعإلىأخرىمرةاألسعارعادتعندما
األعوامبينالموصلفيوالزبدواللحومواألرزالخبزأسعاروارتفعت. 1327االقتصادي

الكبيرةالزيادةعلىتعليقًاالبريطانيالقنصلوقال. 1328ملموسًاارتفاعا1895و1855
المعيشةتكاليفأنويبدو: "1329بغدادفيالمهرةوغيرالمهرةالعمالمنكلأجورفي

كبيرًا،ارتفاعًاالمساكنايجاراتفارتفعت –مقابلةبدرجةازدادتقدالطبقاتلكل
سنواتمنذعليهكانتماأضعافثالثةحتىأوضعفإلىالحاالتبعضفيووصلت

.1330"مضتقليلة

فيالمعيشةتكاليف، كانت1913عامحواليإلديمجمعهاأرقاممناستنتاجًاأنهغير
مستوىباعتبار (للثانية113ولألولى86عندتقفومؤشراتهادمشقفيمنهاأقلبغداد

.1331)100 = استانبولفيالمعيشة

العامةالمالية: ثانياً
العثمانيالفتحالدراسة، فمنذموضوعالفترةخاللالخصيبللهاللاإلداريةالبنيةتتغير
تغييرتكرر) الباشاويات (بالباشالكأيضًاوتعرفاياالتإلىتنقسمكانت1864عامحتى

1326France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Beusches to
Sebastiani, 19 September 1831,” (Baghada), vol. 10, and Stephen
 Hemsley Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq (London: Oxford University Press,
1925), p. 272.

.الفصلهذامن14ثالثًا، النصالقسم: إنظر1327
1328France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report on Mosul,
30 April 1895,” (Mossoul), vol. 2.

:إنظر، والطعامالحبوببأسعارالخاصةلألرقاموبالنسبة. الفصلهذامن15ثالثًا، النصالقسم: أيضًاإنظر
Sarah Shields, “An Economic History of Nineteenth – Century Mosul,” (Ph. D. Dissertation,
Chicago University, 1986), pp. 138 and 178.

.الكتابهذامنالثانيالفصلمقدمة: إنظر1329
1330Great Britain, Accounts and Papers 1912 - 13, vol. 100, “Baghdad”.
1331Vedat Eldem, Osmanli Imperatorluğunun Iktisadi Şartlari Hakkinda bir Tetkik (Ankara:
Türkiye Is Bank asi Kültür Yayinlari, 1970), pp. 203 – 204.
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الشاموالياتمنتتكونسورياعشر، كانتالثامنالقرننهايةوعند. وحدودهاعددها
بغداد، والبصرة،والياتمنيتكونالعراق، وصيدا، وكان، وطرابلسدمشق)، وحلب(

الحكامبينكانتاألماكنمنكثيرفيالسلطةأن، غير1332زور، وشهروالموصل
، وآلالموصلفيالجليليوالبصرة، وآلبغدادفيالمماليكمثًال – المحليينالعثمانيين

.لبنانفيسوريا، والشهابيينفيوالجزاردمشقفيالعظم

الحكمبعد1840عامفيسوريااحتالل، وإعادة1831عامفيالعراقفتحإعادةتؤِدولم
عامخاصًاوضعًاُمنحلبانأنغير. اإلداريةالبنيةعلىتغييرإدخال، إلىالمصري

،الوالياتاصالحقانونصدركذلك) األساسيالنظام (الكبرىالدولاشرافتحت1864
صغيرةوالياتعامةبصفةكانماباالياالتفاستبدل. 1880و1870عاميفيعّدلثم

، ثمدمشق)، وحلب (سورياواليتينإلىتنقسمسوريا، وأصبحتسناجقإلىتنقسم
القدسمتصرفيةأقيمتقدكانتذلك، وقبل1888عامفيبيروتهيثالثةأضيفت
واستمر1333والموصلبغداد، والبصرة، والياتإلىينقسمالعراقذاتيًا، وأصبحالمستقلة

.األولىالعالميةالحربحتىالنظامهذا

منوالعسكريةاإلداريةنفقاتهاتعطيفكانت: بذاتهقائمًامنفصًالكيانًاشكلتواليةوكل"
...سنويًاتدفعهالمالمنثابتبمبلغالسلطانخزانةفيتساهمأنعليهامواردها، وكان

منواليةأينفقاتفيالعاليالبابفيهاساهمتسجيلهايمكنلحظةثمةأنيبدووال

المعهدطالبعلىألقاهامحاضرات: العثمانيةوالدولةالعربية، البالدالحصريساطع: إنظر، التفاصيلمنللمزيد1332
، العربرافقالكريم، عبد136–128)، ص1957العالية، العربيةالدراساتالعربية، معهدالدولجامعة: القاهرة(

، و96–95)، ص1974، أطلسمكتبة: دمشق (1916–1516، والعثمانيون
Gibb and Bowen, Islamic Society and the West: A Study of the Impact of Western Civilization
on Moslem Culture in the Near East, vol. 1, pt. 1, pp. 124 – 144 and
216 – 224.
1333Stanford Jay Shaw and Ezel Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 2
vols. (Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1977), vol. 2, pp. 88 – 90; Peter
Malcolm Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 1516 – 1922: A Political History (London:
Longman, 1966), pp. 242 – 243; Henri Lammens, La Syrie: Précis historique (Beyrouth:
Imprimerie catholique, 1921), pp. 191 – 192, and

.143–138، صنفسه، المصدرالحصري
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عشرالثامنالقرنثمانيناتفيحلبإيراداتإجماليفولنيوقّدر1334"األخرىموارده
، وأرسلتاستانبولإلىألف400منهايرسل، كانقرشماليين6.5 – 6بينيتراوحبما
هذهتعادلبمؤنالحجقافلةتجهيزفيوساهمتقرشألف375وصيداطرابلسمنكل

الحجقافلةتكاليفتغطيأنعليهاكانفقط، ولكنقرشًا2250دمشقوأرسلت. القيمة
900.000؟) و300.000 (ماليينثالثةتبلغوهيالحجازإلىوصولهاسالمةتضمنوأن

ضرائبهتحصيليتمكانالذي – فلسطينسهلوأرسل. التواليعلى؟) قرش90.000(
يرسللبنانأميرصيدا، وكانإيالةيتبعقبلمنلبنانوكان1335قرشألف170وحدها

مقدارهأنيبدوالذيلبنانعلىالمقررالميريالسلطانإلىالواليةتلكباشاخاللمن
لبنانالمراءُتركاقدوجبايتهاالضرائبتقديرأنويبدو. بينًااختالفًايختلفكان

لبنانالخضاعنجاحها، درجاتتنوعتمحاوالتبذلتمختلفةأوقاتوفي. والمقاطعجية
.1336الرأسضريبةمثلأخرىإضافيةلضرائب

فيمبينة، وهيالمصريالحكمإلىعشرالتاسعبالقرنالخاصةالمتاحةاألرقاموترجع
يتمكانالذيالمبلغزادالعشرينالقرنوأوائلالثالثيناتمنتصفبينوفيما. 7النص

نمومعتقريبًايتساوىما، وهوالضعفعلىقليًاليزيدماإلىسوريافيتحصيله
دخلفيالمحتملةالصغيرةوالزيادةاألسعارتضاعفاالعتبارفيأخذنا، وإذاالسكان

1334Gibb and Bowen, Islamic Society and the West: A Study of the Impact of Western
Civilization on Moslem Culture in the Near East, vol. 1, pt. 2, p. 37.

:كتابمن1825عامطبعةفينجدهالماليين6.5–6رقمإن. 46–45، ص2، ج1، مجنفسهالمصدر1335
Volney, Oeuvres (1825), vol. 3, p. 39.

علىكيس1800و60000 (الحجبنفقاتالخاصينفولنيرقميفي)Gibb and Bowen(: وبوينغبويجد
:التاليالمصدرأما". يصدقأنويمكن) التوالي

Karl Khalil Barbir, Ottoman Rule in Damascus, 1708 – 1758 (Princeton, N. J.: Princeton
University Press, 1980), pp. 184 – 190.

فولنيولعل. قرشألف300علىقليًالتزيدبأنها18القرنمنوالستيناتالثالثيناتفيالحجنفقاتفيقدر
)Volney(ماليين6.3الحجنفقات، بلغت1858عاموفي. كيسًا180و600منبدًالكيس1800و60000كتب

.الفصلهذامن9ثانيًا، النص، والقسمالكتابهذامن8، النصالرابعالفصل: إنظر. قرش
1336Wiliam Roe Polk, The Opening of South Lebanon, 1788 – 1840: A Study of the Impact of
the West on the Middle East, Harvard Middle Eastern Studies; no. 8 (Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1963), pp. 32 – 49, and Iliya F. Harik, Politics and Change in a
Traditional Society: Lebanon, 1711 – 1815 (Princeton, N. J.: Princeton University Press,
1986), pp. 38 – 39.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة730

الضرائبأنوحقيقة– 1338الضريبيةاألعباءفينقصحدوثيفترضذلكفإن1337الفرد
هذاتعديلتستدعيبعدهأوقبلهعليهكانتمماالمصريالحكمتحتوطأةأثقلكانت

نحو1913عامالضرائبمنالفردنصيبكانوربما. ثابتًاأساسهيظل، ولكناالستنتاج
بالمعدالتمنخفضةوهي) أمريكييندوالرينأوبنسات6وشلنات8نحواي (قرشًا50

بالمائة15بـتقارنالتيالقوميالدخلمنبالمائة5بلغتربماالضرائبالعالمية، وأن
.1339عندئذتركياإلىبالنسبةبالمائة10مصر، وإلىبالنسبة

منوافرعددمنالحكومةإيراداتعشر، جاءتالتاسعالقرنمناألولىالعقودوفي
.الطرقضريبةأوالبتجمثلالضيقعلىيبعثمنهاالكثير، كانوالرسومالضرائب

األراضيعلىالضرائب: هيثابتةرئيسيةمصادرثالثةهناك، كانتكلوعلى
علىوالخارجية، والجزيةالداخليةالتجارةعلىالجمركيةومحاصيلها، العوائدالزراعية

.واليهودالمسيحيين

االقطاعالقرى، أصحابمن) ، والعشرالميري (األرضإيراداتجبايةيتولىوكان
هذهاستبدالتزايدولكن. قديمًاالعثمانيونعليهدرجماعلىجريًا) التيمار، والزعامة(

.الكتابهذامنالثانيالفصلمقدمة: إنظر1337
الجماركفيالمتوقعةالزيادةإلىترجعكانتربما1915 / 1914عامبيوتإيراداتفيالمسبقةالحادةالزيادة1338
، والكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر. 1914عامفيالتعرفةزيادةعقب

Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 75 – 76.
1339Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 107 – 113; The
Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 325 and 353 – 355, and Bent Hansen, National
Product and Income for Egypt ca. 1800 to 1913 (Berkeley, Calif.: University of California,
1974).
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حتىأوأكثرأوعاملمدةللملتزمالمركزيةاإلدارةتحددهالذيااللتزامبنظاماالقطاعات
.المختلفةالوالياتعلىاألراضيضريبةوفرضت1340)مالكانه (الحياةلمدى

منهاقيراط300، أوالميريمنقرشألف300تدفعأنحلبواليةعلىمثًال، كان
سكانها،تعدادحسبالمختلفةالقرىعلىالمبلغهذايقسموعندئذ. قرشألفيساوي
.1341القرىعلىكلهالمبلغبتوزيعأنفسهمالفالحونويقوم... أراضيهامساحةوحسب

.1342عديدةرسومالفالحينعلىالعادية، ُفرضتالضرائبإلىوإضافة

منتنقلالتيالبضائع، وعلىوالصادراتالوارداتعلىتدفعالجمركيةالعوائدوكانت
الزمنيالمدىحسبآخرإلىمكانمنتختلفتفرضالتيوالرسوم. "أخرىإلىمدينة
دائمًا، بحسبليسأحيانًا، ولكنيتمالتمييزمنها، وكانكلبهتتميزالذيالتجارةلنوع
وفي1343"الحربدارسكانمنأي – حربيًاأوذميًاأوكانمسلمًا: المعنيالتاجرحالة

الوارداتعلىفقطبالمائة3لجماركاألوروبييناألجنبيةاالمتيازاتسوريا، أخضعت

:إنظر، العثمانيالتطبيقعلىلإلطالع1340
B. Lewis, "Askari," in: Hamilton Alexander Roskenn Gibb [et al.], eds., Encyclopaedia of
Islam, 2nd ed. (Leiden: E. J. Brill; London: Luzac and Co., 1979), vol. 1, p. 712; H. Bowen,
"A'Yan," in: Ibid., vol. 1, p. 778; Halil Inalcik, "Ciftlik," in: Ibid., vol. 2, pp. 32 – 33; J. H.
Mordtmann and B. Lewis, "Derebey," in: Ibdi., vol. 2, pp. 206 – 208; Halil Inalcik, The
Ottoman Empire: The Classical Age, 1300 – 1600, Transalted by Norman Itzkowitz and
Collin Imber (London: Weindelfeld., 1973), pp. 104 – 118, and Gibb and Bowen, Islamic
Society and the West: A study of the Impact of Western Civilization on Moslem Culture in the
near East, pp. 235 – 275. =

:إنظرسوريا، إلىوبالنسبة= 
Bernard Lewis, "Ottoman Land Tenure and Taxation in the Syrian Lands," (unpublished
paper). And Abdul – Karim Rafeq, "Economic Relations between Damascus and the
Dependent Countryside," in: Abraham L. Udovitch, ed., Islamic Middle East, 700 – 1900:
Studies in Economic and Social History (Princeton, N. J.: Darwin Press, 1981), pp. 666 –
669.
1341Bowring, report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, p. 131.
1342Rafeq, Ibid., pp. 666 – 669.

:إنظرونسبها، دمشقفيالرسومعلىلإلطالع
Georges Douin, La Mission du baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en 1883 (Le Caire:
Impression de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, 1927), pp. 221 – 224.

:فيأمثلةهناك1343
Gibb and Bowen, Islamic Society and the West: A Study of the Impact of Western Civilization
on Moslem Culture in the Near East, vol. 1, pt. 2, p. 13.
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كانتعامةوبصفة. 1344العثمانيوناالرعاييدفعهاكانبالمائة5مقابلوالصادرات
.1345التركية – االنكليزية1838معاهدةموجببخفيفة، وتجبيالجمركيةالعوائد

حمايتهممقابل) جزية، خراج (واليهودالمسيحيينعلىُفرضتالتيالرأسضريبةأما
منهاوأعفي. اإلسالميةالدولةعهدبدايةمنذتجبيفكانتالعسكريةالخدمةمنواعفائهم

ثالثإلىقسموافقدغيرهمأما. الفقراءوالعاطلينوالعميانالعجزةواألطفالالنساء
العملةقيمةانخفاضمعمنهاكلمعدالتارتفعت، وقد، وأوسط، وأدنىعاٍل: مجموعات

،24، 12، إلى1804عام) أسديقروش (قرشًا12للثانية، و6، ولألولىقروش3من
.18341346عامفيقرشًا60، 30، 15، و1829عامالتواليعلىقرشًا48

السيطرةعنبعيدًا – عليمحمدابتدعهاالتيالماليالمجالفيالرئيسيةالبدعةوكانت
ضريبةفرضفيتتمثل – االحتكارنظاموإدخالالمواردجبايةفيوالحزموقعًااألشد
عامًا،60سنحتى16سنمنالذكورلهاوخضع" الفردة "باسمعرفتالجميععلىرأس
واستمر1347قرش500يدفعالسنة، وأغناهمفيقرشًا15يدفعفقرًاأكثرهمفكان

تقبًالأكثرالجديدةالضريبةيجعللمذلكأيضًا، ولكنالجزيةيدفعونواليهودالمسيحيون
السابقةالسنةمنقليًالأعلىكانتالتي1835 / 1834عامعائداتوتشير. المسلمينعند

ألف297عددهمالبالغ) وأضنة، وطرسوس، لبنانجبلعداما (سورياسكانعليها، أن
تمتماأجماليمنبالمائة21.6أيقرشمليون14.7بلغتفردةضريبةدفعوانسمة

قرش1.875.000فرد37.500دفعلبنانمليونًا، وفي67,9وكانمواردمنجبايته
بالسنواتتقارنالالتي1836 / 1835بعامالخاصةاألرقام، وتشير1348فردةضريبة

1344Robert Mitchell Haddad, Syrian Christians in Muslim Society: An Interpretation
(Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1970), pp. 34 – 35.

.والمراجعالثالثالفصلمقدمة:  إنظر1345
1346C. Cahen, Halil Inalcik, and P. Hardy, "Djizya," in: Gibb [et al.], eds., Encyclopaedia of
Islam, vol. 2, pp. 559 - 567.
1347Konstantin Mikhailovich Bazili, Siriya I Palestina pod Turetskim Pravitel'stvom
(Moscow: Ized – bo Ostounor Litra, 1962), p. 172, and Bowring, Report on the Commercial
statistics Addressed to Lord Viscount Palmerston, p. 131.

.Bowring, Ibid., p. 22:  فيالجدول:  إنظر1348
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منبالمائة19الفردة، ومنجاءتااليرداتجملةمنبالمائة35أنعليهاالسابقة
:1349الجزيةمنبالمائة2والجماركمنبالمائة10، والضرائبمنوغيرهاالميري

الجزار، (الباشوات، فرضالمصريالحكمفقبل. لبنانحالةعنمتاحتقديروهناك
أخرى، ويبلغكيس2500علىبشيراألمير، وحصلكيس2500) اللهوعبد، وسليمان

.قرشمليون1.25السابقالميريإليها، يضافقرشمليونونصفمليونينإجماًالذلك
.1350ككلماليين8.75أوقرشماليين5علىبشيروحصل

الذيالمصريالجيشنفقاتالغالبفيامتصتهاقدسوريافيجمعتالتيواإليرادات
علىكانالذيالخراجمنفقطجزءًاأنويبدو. جنديألف50و40بينمايضمكان

تغطيتهتمتقدالمصريالحكمخالل) قرشمليون17.5 (السلطانإلىتقدمهأنسوريا
تمثلكانتسورياأنالمراقبونيتفقمصر، إذفتحملتهالباقيالسورية، أماباإليرادات

.1351المصريةالخزانةعلىثقيًالعبئًا

هيمماثلةضريبةأدخلواالفردة، ولكنهمالعثمانيون، ألغىالمصرياالنسحابوعقب
البالغينالذكورجميعلها، وخضعالممتلكاتوليساألفرادعلىفرضت: "التي" انةإلعا"

فيسنويًاواحدةمرةتدفع، وكانتوالمدنالريفمنكلفيديانتهمعنالنظربغض
قرش500تاجردفع، وقدعملهمكانفيوليسالشخصيسكنهاالتيالقريةأوالمدينة
عبيدهمنعبدوكلمماليكهمنمملوككلعنقرش100، ونفسهعناعانة

.1352"السود

.131، صنفسهالمصدر: فيالجدولإنظر1349
1350France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Dispatch of 29
April 1841," (Beyrouth), vol. 3.
1351Bowring, Ibid., pp. 22 – 25, 132 and 133, and Bazili, Siriya I Palestina pod turetskim
Pravite'l stvom, p. 129.
1352Abdul – Karim Rafeq, "Land Tenure problems and their Social Impact in Syria around the
Middle East of the Nineteenth Century," in: tariff Khalidi, ed., Land Tenure and Social
Transformation in the Middle East (Beirut: American university of Beirut, 1984), p. 384.
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فياألراضيوإيجاراتالمدنفيالمساكنايجاراتعلىضريبةأيضَافرضتوقد
تمالذيالمبلغأن، غير1353"الويركو "باسمعرفتالقرىفياألراضيوايجاراتالمدن

فيالويركوحققت1857عام، ففيالمصريالحكمزمنحصلمماأقليبدوتحصيله
، ونقصالمصريالحكمتحتللفردةألفًابعشرينمقارنةجنيهآالفعشرةدمشقوالية

17.5، إلىمتأخراتدون) جنيه275.000 (قرشمليون27.5منااليراداتاجمالي

العسكريةالقواتعددأنورغم. قرشماليين5متأخراتمع) جنيه143.000 (مليونًا
أن، يجبجنيهألف42الواليةحكومةكلفوا، فقد1354المصريالحكمأياممنهأقلكان

خزانةالموازنة، قامتفيعجزهناككانثمومن. 1355الحجلقافلةألفًا70إليهايضاف
ثقيًال، بسببعبئًاشكلتالضرائبأنرأىالبريطانيالقنصلأنغير. بتغطيتهالدولة
قداإليراداتأنالقرى، كمامنلكثيرالفالحينهجرإلىيؤديالذيالسائداألمنفقدان

.1356"الموظفوننهبهاأوبهاالتصرفأسيئ"

علىأصحابهاتعويضوتم1357وااللتزامللتيمارالنهائياإللغاءهومهمآخرتغيروهناك
وأصبح. اإللغاءلىعالسابقةالخمسالسنواتخاللعليهيحصلونكانواماأساس

تعطياستمرتالضرائبأن، غير1358للحكومةالضرائبيدفعونجميعًاالفالحون
الموظفينفيالنقصبسبباألماكنمعظموفيالفترةمعظمطوالألفرادالتزامات

السنوياإليجارمنبالمائة11نحوبلغتدمشقفيالمساكنضريبةأنإلى1864و1859عاميعائداتتشير1353
".Great Britain, Accounts and Papers 1865, vol. 53, "Damascus:إنظرالمقدر، 

:إنظر، للكثيرينالضيقسببممااإليجاراتمنبالمائة25بنسبةيقدر" الويركو "كانحلبتوفي
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Werry to Rose, 19 January 1853," (FO
78 / 960).

.الفصلهذامن6و5ثانيًا، النصينالقسم: أيضاإنظر
.الفصلهذامن6ثانيًا، النصالقسم: إنظر1354
.الفصلهذامن9ثانيًا، النصالقسم: إنظر1355

1356Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Damascus, 14 June
1858," (FO 78 / 1388).

.الخامسالفصلمقدمة: إنظر1357
1358Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Werry to Palmerston, 28 February
1851," (FO 78 / 871).
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التيالميريضريبةبانقاصقرارًاالعثمانيون، أصدر1841عاموفي. 1359المدربين
الذيبالعشرمقارنةخفيفةضريبةكانتأنها، ويبدوالثلثبمقدارالمصريونفرضها
بالمائة4 (الويركوالريففيضريبتانهناك، كانت1867عاموبحلول. 1360أيضًاُفرض

بحسبكبيرًااختالفًاالعشرتقديرواختلف1361المحاصيلعلىوالعشر) األرضقيمةمن
25دمشقواليةفييعادلأنهالبريطانيالقنصلذكر1859عامففي. والمكانالزمان

التيالقرىعلىالعمليةالناحيةمنثقيًالعبئًا، ويشكلالمحاصيلمنأكثرأوبالمائة
في: "أن1880عاممطولتقريرفيذكرخلفائهأحدأنغير1362السكانفيفقرًاتعاني

تحملعلىأبدًاقادرًايكنلمالملتزمأن – األقلعلى – خبرتيمنيتضحالقائمقاميةهذ

:إنظر، التفاصيلمنللمزيد1359
Stanford Jay Shaw, "The nineteenth Century Ottoman Tax Reform," International Journal of
idle East Studies (October 1975); Verney et Dembmann, Les Puissances étrangéres dans le
levant en Syrie et en Palestine, pp. 173 – 176: Issawi, The Economic History of Turkey, 1800
– 1914, pp. 353 – 354, and

، الفنونبدائعمطبعة: دمشق (االقتصاديسوريا، تاريخالحسنيالعزيزعبد 1924 .231 – 228)، ص
1360Rafeq, "Land Tenure problems and their Social Impact in Syria around the Middle East of
the Nineteenth Century".
1361Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 58, "Syria".

:، فيباأللف4" الويركو "أن)Shaw(شوذكرخاطئاً، فقدالرقمهذاكانربما
Shaw, "The Nineteenth Century Ottoman Tax Reform ".

:، فيباأللف16و5بينيتراوحكان" الويركو "أن)Himadeh(حمادةويشير
Said B. Himadeh, comp., Economic Organization of Palestine, American University of
Beirut, Publications of the Faculty of Arts and Sciences, Social Science series; no. 11 (Beirut:
American Press, 1938), pp. 353 – 361.
1362 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Brant to Bulwer, 12 June 1859,"
(FO 78 / 1450).
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الفالحون، كانذلكإلىواضافة1363"العشركضريبةفعًالالمحصولعشرمنأكثر
.1364المرهقةالرسوممنلعدديخضعون

البنكلتمويلبالمائة1بنسبةإضافيةضريبةالعشرإلى، أضيفت1883عاموفي
أضيفت1897عاموفي). المعارف (للتعليمالمائةفينصفبنسبة، وأخرىالزراعي
 –اليونانبحربصلةلهاكانربما – المائةفينصفبنسبةأخرىاضافةضريبة
بالمائة12.63إلىالضريبةجملةبذلكلتصل1900عامفيللتسلحبالمائة0.63وضريبة

.1365الفالحينوحمايةالجبايةأمورلتسهيل1906عامبالمائة12.5إلىتخفيضهاتم
والنفقاتالبذورقيمةحسمدونللمحصولاإلجماليةالقيمةعلىالمعدلهذاوطبق

يدفعفقد: ذلكعنتنتجالتيالمفارقاتإلىروبنيضربهالذيالمثلويشير. األخرى
،دخلهصافيمنبالمائة16.8المنخفضةاالنتاجوكلفةالجيدةاألرضذوالقمحزارع

الفالحالزاموكان. 1366بالمائة31.8الكلفةعاليةرديئةأرضًايزرعآخريدفعبينما
غياب، معالخصوصوجهعلىمرهقًاالعشر، أمرًاسداديتمحتىبالمحصولباالحتفاظ
وفرضت. 1368تدريجياصفيتقدالبالغةالمضاربعضأنغير. 1367التخزينإمكانات

1363 Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 73, "Damascus".
علىاتفقواالذينالضرائبلملتزميالسابقةالمؤامرةلمنعباشامدحتبهاقامالتيالناجحةالمحاولةالتقريريشرح
كاهلعلىجديدةأعباءإلقاءدونالواليةايراداتزيادةإلىالكبيرةالمنافسةوأدتللحكومةالعطاءاتخفض

علىالعشورتجديدمحاولةآخرتقريرويصف. مباشرةبالجبايةالحكومةقيامصعوبةأيضًايشرح، كماالفالحين
:إنظر، ومظالمصعوباتمنعليهترتبالسابقة، وماالخمسالسنواتمحصولأساس

Great Britain, Accounts and Papers 1884 / 85 vol. 78, "Damascus" and Shamir, in: Polk and
Chambers, eds., Beginnings of Modernization in the Middle East: The Nineteenth Century,
Passim.

:إنظر1364
Rafeq, "Land Tenure Problems and their Social Impact in Syria around the Middle East of the
Nineteenth Century," pp. 384 – 388.
1365 Donald Quataert, "Ottoman Reform and Agriculture in Anatolia," (Ph. D. Dissertation,
University of California, 1973), pp. 28 – 30, and Young. Corps de droit anoman, vol. 5, pp.
310 – 341.
1366 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," p. 373.

.الكتابهذامن13ثالثًا، النص، القسمالثانيالفصل: إنظر1367
1368Verney et Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine,
and Quataert, "Ottoman Reform and Agriculture in Anatolia," pp. 33 - 36.
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تأخذإذعينيةالضريبةهذه، كانت1863عاموحتى1369الماشيةعلىضريبةأيضًا
بينتراوحضريبةذلكبعدفرضت، ثمرؤوسعشرةكلبينمنواحدةرأسًاالحكومة

.1370قروش3لضريبةخضعواالذينالحميرعدا، ماالمكان، حسب5وقروش3.5
يدفعهاكانالتيالماشية، والضريبةبرؤوسقوائمالقبائلوشيوخالقرىمخاتيروأعد
بعددارتباطهامنيتبعها، أكثرالتيالسلطةقوةبدرجةأكثرترتبط " كانتالقبائلشيوخ

.1371"قبيلتهتملكهاالتيالماشيةرؤوس

فيالغاللعلىالعشرضريبةحصيلةإلىنسبةالماشيةضريبةحصيلةمعدلوكان
وتربيةالمحاصيللزراعةالنسبيةاألهميةعنفكرةتعطيقد، التيالتسعيناتأوائل

بالمائة،24.5بالمائة، بيروت43.9حلب: التاليالنحو، علىالوالياتمختلففيالماشية
.1372بالمائة23.3بالمائة، القدس7.9دمشق

قيمة، كانت1861عاموفي. والتمتعالويركوهيالمدنفيالرئيسيةالضريبةوكانت
أوالخالءواألراضيكالمبانيالمدنفياألمالكعلىتفرضوهي – الويركوضريبة

8وباأللف5إلىقيمتهازيدتالعقار، وتدريجيًاقيمةمناأللففي4 – المزروعة

علىبالمائة4ضريبةفرضتذلكإلىضافةإو. دقيقًاتقديرًايكنلمأيضًاوهذاباأللف
.1373المساكنايجارات

فرضوهاقدالعثمانيونكان) الطوائف (األصنافعلىضريبةمحلالتمتعضريبةوحلت
5تدفعدرجاتثالثإلىالطوائفأعضاءقسم، وبموجبهاالمصريينانسحاببعد

1369Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Brant to Bulwer, 12 June 1859,"
(FO 78 / 1450).

.Young, Corps de droit ottoman, vol. 5, pp. 292 – 301:فيالنصوصإنظر1370
1371Quataert, "Ottoman Reform and Agricultre in Anatolia," p. 31.
1372Vital Cuinet: La Turquie d' Asie: Géographie administrative, statistique, descriptive et
raisonnée de chaque province de l'Asie mineure, 4 vols. (Paris: Leroux, 1891 – 1895), vol. 2,
p. 139, et Syrie, Liban et Palesine (Paris: Leroux, 1896), pp. 50, 383 et 625.
1373Shaw, "The Nineteenth Century Ottoman Tax Reforms"; Said B. Himadeh, comp.: The
Economic Organization of Syria and Lebanon, American university of Beirut, Publications of
the Faculty of Arts and Sciences, Social Science series; no. 10 (Beirut: American Press,=
=1936), pp. 353 – 361; Economic Organization of Palestine, p. 508, and Verney et
Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine. P. 174.
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علىبالمائة3ضريبةفرضت1860عاموفي. 1374سنويًاقرشًا15، قروش7.5، قروش
فيامتدت، إذ1886عامفيبالمائة5، ثم1878فيبالمائة4إلى، رفعتاألعمالأرباح

2بينتراوحتابكاريوسيذكرواألجور، وحسبماالرواتبعلىلتفرضالسنةتلك

.19141375عامالسنويالدخلعلىبالمائة10وبالمائة

أن، وسبق1376العشوربعدنموًاالعثمانيةاإليراداتمصادرأكثرالجمركيةالعوائدوكانت
البضائععلىالداخليةالضريبة، ألغيت1873عاموفي. 1377التعريفاتفيالتغيرذكرنا

العوائدانقصت1900عاموفي. 81378وبالمائة2بينتراوحكانتوالتيبرًاالمنقولة
2إلىأخرىإلىعثمانيةمدينةمنبحرًاالمنقولةالبضائععليهاتحصلكانتالتي

.القليلةالبضائعبعضباستثناءالغاؤهاتم1903عامبالمائة، وفي

موزعةكانتنسبيًا، ولكنهاخفيفةسوريا، نجدهافيكلهاالضريبيةاالعباءاعتبرناوإذا
40وحدهاالعشوربلغتًا، فقددجكبيرًامنهالريفنصيبكانأوًال. جائرًاتوزيعًا

منإليهاأشرناالتياألخرىالضرائبإليهايضافأن، ويجب1379اإليراداتمنبالمائة
.العامالدينإلدارةتدفعكانتالتيوالتبغالحريرانتاجعلىالمفروضةوالرسومقبل

اناقطانقدروقد. 1380رديئًاالمحصولجاءإذاخاصبوجهتسوءاألحوالوكانت
إجماليمنبالمائة77بـالتسعيناتفيساهمواقد) الحاليةبحدودها (تركيافالحي

1374Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Brant to Bulwer, 12 June 1859,"
(FO 78 / 1450).
1375Himadeh, comp., Economic Organization of Palestine.

.Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914. P. 354:فيالجدولإنظر1376
".Shaw, :The Nineteenth Century Ottoman Tax Reforms:عنمأخوذا

.الكتابهذاالثالثالفصلمقدمة: إنظر1377
، و232، صاالقتصاديسوريا، تاريخالحسني1378

Great Britain, Accounts and Papers 1875, vol. 75, "Beirut".
.الفصلهذامن7ثانيًا، النصالقسم: إنظر1379
بلغبها، ومهماجبيتالتيالطريقةنتيجةكذلكأصبحتولكنهاالحقيقةفىالوطأةثقيلةتكنلمالضرائب1380

الرخاء،سنواتفيكمانفسهاالضرائبمعدلمنهمويحصلالرحمةمنبقدرالسكانيحظىالالسوءمنالمحصول
.التدهورمنالواليةهذهفيالزراعةتعانيالضريبيالنظامهذابالقوة، ونتيجةمنهمانتزعتبالحسنىيدفعوالموإذا

:إنظر
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Beirut, 29 April 1900." (FO
195 / 2075).
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أنذلكإلى، أضف1381سورياعلىأيضًاهذايصدق، وقدنسبتهميفوقبماالضرائب
الدخولأنويبدو. تصاعديةأخرىضريبةأيتكنولممطلقةبنسبةفرضتالجمارك
على، والضرائبالضرائبمنضئيًالقدرًااالتتحمللمالمدنفيوالمتوسطةالكبرى
وزادتاالنخفاضبالغةضرائبلبنانودفع. ضئيلةأيضًاكانتالمالككباردخول
الجيشعلىانفقتجميعًاأنهابلة، وبخاصةالطينالحكوميةالمصروفاتطبيعة

االنفاقزادعندماأعقابهاوفيالتسعيناتفيقليًالاألحوالتحسنتوقد. 1382واإلدارة
لتجربةمشابهةسورياتجربةأيضًا، كانتالصددهذاوفي. العامةواألعمالالتعليمعلى
التحسيناتعلىاالنفاقفيضرائبهاستخدمحظًا، فقدأسعدلبنانكانأيضًاوهنا. تركيا

.كبيرحدإلىالداخلية

عجزًاأوفائضًاحققتقدككلالسوريةالوالياتكانتإذاعمانتساءلأناآلنونستطيع
لىإمبالغترسل1831عامحتىسورياكانتسبقممايتضحوكما. موازناتهافي

سورياتدفعهالذيالخراجمنجانبًامصرتحملتالمصريالحكم، وتحتاستانبول
.1383السلطانخزانةغطتهكبيرعجزهناككانالمصريينانسحاب، وبعدللسلطان
.18781384عامحتى1862عاممنعجزًاتعانيلبنانموازنةوكانت

علىكيسالف11 "اقترضتدمشقحكومةأنالتقاريرأحدفي، ورد1858عاموفي
أنهورد1864عام"، وفي30 – بالمائة24سنويةبفائدة) استرلينيجنيهألف45 (األقل

تعادلكيسألف30بـمدينةتزالالالسلطانخزانة، ولكنالعسكريالدينكلسدادتم"
األجانبسنويًا، ويملكبالمائة24الموحدالفائدةلسعرتخضعاسترلينيجنيهألف150

اقراضطريقعنكبيرةأرباحًابعضهمحققالذينالمحليونالتجار، وكذلكالسندات
وفي. 1385"منخفضفائدةبسعرأوروبامنباقتراضهاهميقومونالتيباألموالالخزينة

سنداتشكلعلىصدرالذيالمحليدمشقدينالبريطانيالقنصل، قدر1879عام

1381Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 108 – 113.
.الفصلهذامن14و13، 3—5ثانيًا، النصالقسم: إنظر1382
.الفصلهذامن6ثانيًا، النصالقسم: إنظر1383
.الكتابهذامن15ثالثًا، النص، القسمالثانيالفصل: إنظر1384

1385Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Finn to Alison, 29 June 1858," (FO
78 / 1388), and Great Britain, Accounts and Papers 1865, vol. 53, "Damascus".
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عام، وفيبريطانيينرعايابيدألفًا170منهااسترلينيجنيهألف700بنحو) سركي(
1889عام، وفىجنيهألف50بالبريطانيينللرعاياالمملوكةالسنداتقدرت1883

ألف86بـوالروسوالفرنسيينواإليطاليينالنمساويينالرعايابيدالتىالسنداتقدرت
فائدةبمعدلالسراكياستهالك، تمحالأي، على1899عاموحوالي. 1386تركيةليرة

.1387منخفض

إلىلحاجتهاموقففينفسهاالمحليةالحكومةوجدتعندما "1854عامبيروتوفي
،فيهساهممنأولهماألوروبيونالتجار، وكانقرشبمليونهناقرضًا، عقدتالمال

،الباقيمنكبيرًاقسطًا) المسلمينغيرأي (الرعاياتجار، وتحملقرشألف700فقدموا
.1388"قليًالالمطلوبكانعندماإالالمسلمونالتجاريتقدمولم

،السلطانخزانةإلىكبيرةمبالغتقدمسوريا، وأصبحتالوضع، تغيرالسبعيناتوبحلول
1871عام، وفياستانبولإلىتركيةليرةألف326دمشقوالية، أرسلت1870عامففي

المتعاقبةالسنواتعنمتاحةالتاليةواألرقام. 1389تركيةليرةألف324أرسلت
.1390ليرةألف51أرسلت1891/ 1896ليرة، واألعوامألف123أرسلت1880/1881

ليرة، وفيألف61أرسلت1903/1904ليرة، وفيألف84أرسلت1899/1900عاموفي
الف40حلبأرسلت1893/1894عاموفي. 1391ليرةألف62أرسلت1904/1905عام

 /1894بينالفترة؛ وخالل1392ليرةألف150أرسلت1895 / 1894عامليرة، وفي

1386Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Dispatch by Jago, 1 March 1879,"
(FO 1915 / 1262): "Dickson to Wyndham, 3 May 1882," (FO 195 / 1488), and Ibid., 21 May
1889 (FO 195 / 1648).
1387Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatch of March 1899," (FO 195 /
2056).
1388Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Calvert to Redcliffe, 7 January
1854," (FO 78 / 1030).

.الفصلهذامن10 – 8ثانيًا، النصوصالقسم: أيضًاإنظر
1389United States, National Archives, Group 84. Dispatches to Department of State,
"Commercial Report on Syria. 30 September 1872." (T 367. 8).
1390Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dickson to Wyndham, 3 May
1883," (FO 195 / 1445), and "Richards to Currie, 3 April 1897," (FO 195 / 1984).
1391Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Quarterly Report, 26 April 1900,"
(FO 195 / 2075); "Report," (FO 195 / 2075); "Report, 7 January 1904," (FO 195 / 2165), and
"Report," (FO 195 / 2187).
1392Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatch in (FO 195/1883).
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وفي. 1393ليرةآالف104نحوسنويًامتوسطًابيروتأرسلت1905 / 1904و1895
، وبذلك1394سنويًاليرةالف40القدسأرسلت1901/1902حتى1895 / 1894منالفترة
ليرةألف300بحواليالقرننهايةقربالعثمانيةالخزانةفيساهمتقدسورياتكون

.1395مدفوعاتهاميزانفيبارزًابندًاتمثلسنويًاتركية

عندبغدادواليةايراداتأوليفرفيقدر. العراقعلينسحبسورياعنقلناهماومعظم
كانربما، ولكنماليين7.5رقمروسو، ويعطيناقرشبمليونيعشرالثامنالقرننهاية
.ببغدادملحقتينعندئذكانتااللتينوشهرزورماردينالمجاورتينالواليتينيتضمنذلك
جاءت "واإليرادات. استانبولخزانةإلىقرشالمليونربعأرسلااليراداتهذهبينومن
، والمساهماتالتزاماتالمعطاةالضرائبالعادية، وعائد، والضرائبالجماركمن

أخرى، كانتناحيةومن. العربقبائلعلىالمقرر، والخراجوالموظفينللوالةالسنوية
وكذلكالبصرةايراداتالدفاعتكاليفمتواضعة، وتمتصوالموصلالبصرةايرادات

بخمسينالموصلايراداتصافيأوليفرويقدر" المجاورةللقبائلتعطيالتيالمعونات
.1396قرشمليون17.5الوارداتالجماليرقمًايعطينيبور، ولكنقرشألف

والعقدعشرالتاسعالقرنأربعيناتبينوفيما. 15النصفيمبينةالتاليةوالتطورات
ربماالسكانعددأنرغمطفيفةزيادةبغدادايرادات، زادتالعشرينالقرنمناألول
األرقاموتشير). سبقماإنظر (ملحوظًاارتفاعًاارتفعتواألسعارتضاعفقديكون

العالميةالحربوعشية. االيراداتفيكبيرةزيادةإلىوالموصلالبصرةعنالمتاحة
كانالضرائبعبءأنسوريا، والبدضرائبثلثينحوالعراقضرائبكانتاألولى
.القوميالدخلإجماليإلىبنسبتهأوالفردبنصيبقدرسواءتقريبًامماثًال

1393Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatches in (FO 195 / 1843);
"Hay to Currie, 17 November 1897," (FO 195/1980); (FO 195/2056); (FO 195/2075); (FO
195/2097); (FO 195/2117); (FO 195/2140); (FO 195/2165), and (FO 195/2187).
1394Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatches in (FO 195/1895); (FO
195/1940); (FO 195/1984); (FO 195/2061), and (FO 195/2127).

.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر1395
1396Gibb and Bowen, Islamic Society and the West: A Study of the Impact of Western
Civilization on Moslem Culture in the Near East, vol. 1, pt. 2, p. 46, and T. Nieuwenhuis,
Politics and Society in Mdern Iraq (The hague: [n. pb.], 1981).
P. 10.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة742

فياالختالفسوريا، ولكنفيكانتالتيلتلكمماثلةفرضتالتيالرئيسيةوالضرائب
المدنضرائبكانتالعراقففي. الضرائبنسبعلىانعكسللبلديناالقتصاديةالبنية
قنصليتقريرلنافيها، وبينمنهاأكثرالماشيةعلىسوريا، والضرائبفيمنهاأقل

تمتماوغيرها، أنالقانونيةالضرائباعتبارهفيأخذأنهيزعم1845عامفرنسي
من) بالمائة68.5 (قرش15.997.000بينهامن، جاءتقرش23.338.000جبايته

)بالمائة22.4 (قرش5.228.000أساسًا)، العشورأنهايفترض (التزامًاالمعطاةالضرائب
من) بالمائة7.1 (قرش1.650.000، وبالمدنالجمركيةوالرسوماالحتكاراتمن

عامحواليأنهكوينيهأوردهاالتياألرقاموتبين. 1397البدوعلىالمفروضةالضرائب
مبلغواضيفالعشور، منبالمائة32بغدادفيالماشيةعلىالضرائبنسبةكانت1890
بلغتالموصلبالمائة، وفي21النسبةكانتالبصرةالبدو، وفيعلىفرضصغيرآخر
نحوالنسبةالبدو، اتجهتوتوطين1399الزراعةتطورمعأنهغير1398بالمائة96

،اإليراداتمنبالمائة31.9كلهاللبالدالعشورنسبة، بلغت1911عاموفي. االنخفاض
الخدمةمناالعفاءبالمائة، ورسوم23بالمائة، والجمارك10.9الماشيةضرائبونسبة

1.8بالمائة، والتمتع2.7) فقطبالموصلالمفروض (والويركوبالمائة، 3.2العسكرية

مقابلاضافيةمبالغفرضتسوريا، حيثفيمنهاتعقيدًاأكثرالعشوربالمائة، وكانت
.1400األرضحيازةنوعباختالفالضريبة، واختلفتالري

نفقاتغالبًاتتطلبكانتالضرائبجبايةكبير، فإنحدإلىقبليًاالعراقكانولما
بغداد، أنباشا، والينجيبتعهدفقد. لذلكتوضيحًااألمثلةبعضلناعسكرية، وتقدم

،الضرائبجبايةحقعلىحصولهالباشاوية، مقابلنفقاتلتغطيةكافيةموارديجبي

1397France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report of 19
April 1846," (Baghdad). vol. 10.

ماوفيالفصلهذامن2ثالثًا، النصالقسم: إنظر، الموصلفي1845عاملموازنةتفصيليتوزيععلىلالطالع
. Nieuwenhuis, Ibid., pp. 208 – 215: إنظربغداد، واليةموازناتبتوزيعيتعلق

1398Cuinet, La Turquie d' Asie: Géographie administrative, statistique, descriptive et
raisonnée de chaque province de l'Asie mineure, vol. 3, pp. 85 and 253; vol. 2,
p. 805.

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر1399
:في، مترجمًا467–461، صالعراقفياالقتصاديحمادة، النظام1400

Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 187 – 190.
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وفي. قرشماليين10استانبولإلىيرسل، وأنقرشمليون22.5بـالنفقاتتلكوقدر
ماوراوندوز، وجمعوالسليمانيةالمنتفقمنعاليةضرائبلجبايةحمالتأنفذ1846عام

تتحملأنبغدادعلىكانالفرنسيالقنصلتعبيرحدوعلى. قرشمليون35جملته
، حسبمانفسهالوقتوفي" الجديدالنظامفرضهاالتيوالضرائبالقديمالنظاممظالم"

علىمعاشهمفييعتمدونال، الذينلهالخاضعون، "الموظفونالبريطانيالقنصليقرره
إلىاللجوءإلىاضطرواقدمحددةاسميةرواتبعلىيحصلونوالذينالضياعأرباح

حاولت1906عاموفي. 1401"شخصيةتعويضاتعلىالحصولبدافعواالتاواتالرشوة
فرضتأنهازعموا – ضرائبمنعليهاماتدفعالمنتفققبائلتجعلأنعبثًاالحكومة

.1402معهمقتالفيوالدخولضدهمحملةإلرسالواضطرتعادلةغيراسسعلى
.1403الحلةإلىحملةبقيادةحكمهيبدأأناضطرباشامدحتالعظيمالمصلحوحتى

باشانجيباتخذاالبتزاز، فقدمنللمزيدأيضًاتخضعالبالدمنالمستقرةالمناطقوكانت
، وكانت1404الضرائبوزيادةاحتكارإلقامةسبيًال1847عامالردئالمحصولمن

على، فرض1861عاموفي. 1405االرتفاعبالغةالغاللنقلعلىالمفروضةالرسوم
قيمتهإجباريقرض1406)بالفعلالضرائبمنبالعديدناءتالتي (الموصلوالية

كما. 1407بهاالمحيطةوالقرىالمدينةعلىقرش550.000منها، فرضقرش1.415.000
.والمباغتةالحدةإلىمالتالضرائبفيالتغيراتأن

1401France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Neimars to
Lamartine, 9 May 1848," (Baghded), vol. 11, and Great Britain, Public Record Office,
Foreign Office, "Kimball to Canning, 15 January 1850," (FO 195 / 334).

ثالثًا، النصينالقسم: ايضًاإنظر 3 و 4 .الفصلهذامن
1402Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Crow to O'Conor, 12 May 1906,"
(FO 195 / 2214).

.الفصلهذامن9ثالثاً، النصالقسم: إنظر1403
.الفصلهذامن4و3ثالثاً، النصينالقسم: إنظر1404
.الفصلهذامن5ثالثاً، النصالقسم: إنظر1405
.الفصلهذامن2ثالثاً، النصالقسم: إنظر1406

1407Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Rassam to Bulwer, 11 November
1861," (FO 195 / 676).
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العشوربمضاعفةبغدادواليةإدارةالماضيالعاماتخذتهاالتياالستبداديةالخطوةإن
البصرة)، وجعلها (المنطقةهذهفيالخاصةالمزارعفيالمنتجةوالفاكهةالتمورعلى
المقترحةالتحسيناتلكلحدًاوضعتقد) ... والشعير، الكليالقمحعلىأضعافثالثة

نفعًاااليراداتتحققأنأجلمن، الواٍلكلويسعى ... التحسينإلىطريقهافيالتيأو
فيالوفريةالزيادةبعضتحققالتيالبدائلبعضعنيبحثحكمة، ولكنهمندائمًا

سوفذلكأنمنهمصيريًا، ظناأثرهاكانعابرة، ومهمازيادةكانتنإواإليرادات
.1408ذكرهيحفظ

حدًا، ووضعاالحتكاراتبعضباشانامقتدريجيًا، فألغىتحسنتاألمورأنغير
، ولكن1410األراضيضرائبإلصالحجهودًاباشامدحت، وبذل1409النهريةللرسوم

أنمنالرغمعلىالضرائبفيللتعدديةيخضعالعراقكانالعثمانيالحكمنهايةحتى
.1411قبلمنذكرنامانحوعلىثقيًاليكنلمالنسبيعبئها

،المصروفاتمعظمواإلداريةالعسكريةالنفقاتسوريا، امتصتفيالحالكانتوكما
المبينالنحوعلى1894 – 1893الماليةالسنةفيالمصروف، كانالمثالسبيلوعلى

ألف550إليهيضافأناالسترلينية)، ويجبالجنيهاتباآلف) (2 – 7 (رقمالجدولفي
.1412للجيشالثالثالوالياتمنجاءتجنيه

1408Great Britain, Accounts and Papers 1867, vol. 67, "Basra".
:إنظر، الضرائبحولالتفاصيلمنولمزيد

Nieuwenhuis, Politics and Society in modern Iraq, pp. 48 – 49.
.الفصلهذامن8و7ثالثاً، النصينالقسم: إنظر1409
.الفصلهذامن9ثالثاً، النصالقسم: إنظر1410
.469–461، صالعراقفياالقتصاديحمادة، النظام: إنظر1411

1412Great Britain, Publc Record Office, Foreign Office, "Report from Mockler,"
(FO 195 / 1885).
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 )2 – 7 ( رقمجدول
1894 – 1893سوريا، فيواإلداريةالعسكريةالمصروفات

الموصلالبصرةبغداد
6122الميريمخصصات

533240)الشرطة (الضبطية
445القضاء

30736ورواتبمحليةمصروفات
)*(822173أخرىمصروفات

19688249اإلجمالي
).واالحتياطيالجنودعلىلالنفاق (حواالت(*)

خزانةإلىمباشرةمساهماتأيضًاقدم – كسوريا – العراقكانواضحًا، إذاوليس
ماالمتوسطفيبلغتالتي (االحتكاروعوائدبغدادجماركايراداتكانتفقد. السلطان

كذلككانتالحالةأن، ويبدواستانبولإلىترسل) سنويًاجنيهألف100علىقليًاليزيد
وربما. 1413ايراداتهاعنكثيرًاتقلنفقاتهاكانت، التيوالموصلالبصرةإلىبالنسبة
ولكنقبلمنذكرنامانحوعلىالجيشعلىاالنفاقفياستنفدتقدالمبالغهذهكانت
.محتمًاليبدوالذلك

خزانةانفقتفقد. تتحسناالمور، بدأتاألولىالعالميةالحربعلىالسابقالعقدوفي
،حديديخطأولوبني. 1415المدارسنظامتوسيع، وتم1414الريعلىكبيرةمبالغالدولة
االنفاقمنالعراق، استفادقرونمنذمرةوألول. 1416الدولةخزانةضمنتهابأموال

.التنميةعلىالحكومي

:المثالسبيلعلىإنظر1413
Cuinet, La Turquie d'Asie: Géographie admihnistative, statistique, descriptive et raisonnée
de chaque province de l'Asie mineure, vol. 2, p. 805; vol. 3. Pp. 85 – 86.

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر1414
.الكتابهذامنالثانيالفصلمقدمة:  إنظر1415
.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة:  إنظر1416
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سوريافيالقمح - 1

)3 – 7 (رقمجدول
)1(1913 – 1756سوريا ، فيالقمحسعر

يافالبنانجبلدمشقحلبالسنة
المصدرمالحظاتالسعرالمصدرمالحظاتالسعرالمصدرمالحظاتالسعرالمصدرمالحظاتالسعر

1756/5710
جداًغالٍ)2() 7(

،الغزي
،3جنهر، 

)3(301ص

المصدرجداًغال1758/5911ٍ
نفسه

فاحش178525
الغالء

المصدر
، صنفسه

308

جداًغال1778/795ٍ
،الشهابي

، صلبنان
126)4(.

1788/897
المصدر

، صنفسه
149.

1789/906
المصدر

، صنفسه
151.

1790/917
المصدر

، صنفسه
165.

1796/9712
المصدر

، صنفسه
185.

1797/989
المصدر

، صنفسه
191.

جداًغال1801/210ٍ
المصدر

، صنفسه
355.

1802/34 - 30

المصدر
، صنفسه

369- 
370.

1803/420– 
40

المصدر
، صنفسه

408.

1804/524
المصدر

، صنفسه
430.

1805/610
المصدر

، صنفسه
511.

1808/916
المصدر

، صنفسه
540.
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يافالبنانجبلدمشقحلبالسنة
المصدرمالحظاتالسعرالمصدرمالحظاتالسعرالمصدرمالحظاتالسعرالمصدرمالحظاتالسعر

1809/1012
المصدر

، صنفسه
550.

1811/1232
،الشهابي

، صلبنان
575.

1813/1424
المصدر

، صنفسه
599.

1814/1528
المصدر

، صنفسه
627.

1824/2528
المصدر

، صنفسه
642.

أواخر
العشرينات

)5(
30

تقرير،
،باونغ
ص

50)6(.

غال183875ٍ
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82.
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عادي184525
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365ص

محصول1845150
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60
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CC Alep,
vol. 31.(8(
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30
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p. 205.
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محصول185016
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يافالبنانجبلدمشقحلبالسنة
المصدرمالحظاتالسعرالمصدرمالحظاتالسعرالمصدرمالحظاتالسعرالمصدرمالحظاتالسعر
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يافالبنانجبلدمشقحلبالسنة
المصدرمالحظاتالسعرالمصدرمالحظاتالسعرالمصدرمالحظاتالسعرالمصدرمالحظاتالسعر

1884
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)18(

محصول
جداًجيد

A and
P 1889,
vol. 81.

1889
CC

Alep,
vol. 38.

32
)14(

محصول
جداًجيد

A and
P 1890,
vol. 77.

189362
)31(

آخر
التسعينات

52
)24(

)16(

A and
P 1952,

vol.
110.

1900

120– 
150

)17(

)53– 
80(

محصول
بالغ

السوء

A and
P

1912/1
9, vol.

100.

190154– 
68)18(

محصول
ردئ

A and
P 1902,

vol.
110.

محصول)19(190236
جيد

A and
P 1903,
vol. 79.

األولالعقد
سعر2080ق

عادي

،الغزي
،3نهر، ج

.475ص

44– 
56

)22(

1906

62-
75

)30– 
36(

A and
P

1912/1
3, vol.

100.

هجوم1908110
الجراد

المصدر
.نفسه

1909150– 
180

هجوم
الجراد

المصدر
، صنفسه

476.

1910

110– 
150

)40– 
50(

محصول
ممتاز

A and P
1911,
vol. 96.

1911

130– 
170

)60– 
70(

محصول
جيد

A and P
1912/13,
vol. 100
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يافالبنانجبلدمشقحلبالسنة
المصدرمالحظاتالسعرالمصدرمالحظاتالسعرالمصدرمالحظاتالسعرالمصدرمالحظاتالسعر

1912

150– 
190

)90– 
110(

محصول
ردئ

A and P
1913,

vol. 73

45– 
59

)20– 
23(

A and
P 1919,
vol. 95.

1913

75– 
110

)40– 
50(

A and P
1914,

vol. 95

36– 
37

)24– 
31(

المصدر
نفسه

للكيلةفهيويافالبنانوجبلدمشقأسعار، أماللشمبلحلبفيباوند)، واألسعار (رطال132ًأوكلغ60نحوأوةفأ45زنةللشمبلبالقروش)1(
0.56يكونأن، ويفترضبوشل8/11ويعادلللجفتهيالتي1912، 1906، 1900أعوامعداماالشمبللتساويضوعفتثمومنأفة22زنة
.الشمبلمن

.قوسينبينوضعتالشعيرأسعار)2(
).1926 – 1923المارونية، المطبعة: حلب (ج3، حلبتاريخفيالذهب، نهرالغزيباليحسينكامل)3(
فؤاد، تحقيقالزمانأبناءأخبارفيالحسانالغرركتابمنوالثالثالثانيالجزء، وهوالشهابييناألمراءعهدفي، لبنانالشهابيأحمدحيدر)4(

).1933الكاثوليكية، المطبعة: بيروت (البستانيوأفرامرستمأسد، تحريرالبستانيأفرام
.المصريالحكمقبلماأسعارتكونأنالمفترضالسابقة"، ومناألسعارمتوسط")5(
)6(John Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount Palmerston(New

York: [n. pb.]), 1972.
.القمحسعرثلثاالشعيرسعر)7(
)8(CCتعني :France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial.
)9(Alfred von Kremer, Mittelsyrien und Damaskus (Vienna: Gedruekt bei den P.P. Mechitharisten, 1853.(
)10(FOتعني :Great Britain, Public Record Ofice, Foreign Office.
.1985يونيو / حزيران)11(
.الصادراتفيالكبيرةالزيادةبسبب" االرتفاعمنالحدهذابلغأنالقمحلسعريسبقلم: "1855سبتمبر / أيلول)12(
)13(A and Pتعني :Great Britain, Accounts and Papers.
.االستيرادسعر)14(
يقل، عندمابنسات3وشلنات3أو) للشمبلقرشا40ً (للكيلةقرشا20ًالقمحسعريكونأنيعنيكانسوريافيالجيدةالمحاصيلتعاقب")15(

".الصادراتعلىالطلب
).للبوشلسنتاتوعشرةواحدشلن (للكيلةقرشا16ًبـيباعالقمحعاماً، كان20للبوشل)، منذشلنات3 (للكيلةقرشا26ًكانالعاديالسعر)16(
:إنظر. الشعيرمنللجفت16والقمحمنللجفتقرشا36ًالعاديالسعركان1900عامإلىبالنسبة")17(

A and P 1912 / 13, vol. 100.
).للبوشلسنتاتوعشرةواحدشلن (للكيلةقرشا16ًبسعريباعالقمحعاماً، كان20قديماً، منذ)18(
).للبوشلبنساتوخمسةواحدشلن (للكيلةقرشا12ًالعاديالسعركان)19(



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة751

سوريافيالغذائيةالمواد - 2

)4 – 7 (رقمجدول
)1(1912 – 1756سوريا، فيالغذائيةالموادأسعار

خبزالمكانالسنة
القمح

دقيق
اللحماألرزالقمح

البقري
لحم

الضان
السم
المصدرالسكرالبنن

، ص3، نهر، جالغزي0.16)3(و)2(حلب1756/57
301)4(.

 –0.17)3(و)2(حلب1785/86
، ص3، جنفسهالمصدر0.13)5(0.530.8

308.

، صباورنغتقرير، 34810.68)6(0.83حلب1838
83)7(.

)1.651.58FO 78/621(8)3(حلب1844

، ص3، نهر، جالغزي1.51.633.8)2(حلب1845
365.

.366، صنفسهالمصدر0.3)2(حلب1846
9(العشرينات

 -153.5810دمشق)
.50، صباورنغتقرير، 15

-25.54.51110.5دمشق1838
.نفسهالمصدر15.5

 –1.9)2(القدس32/1833
2.1

6.4– 
7.2

Tober, Lustreise, p.
227(10(

 –1.872.672.679.6)2(القدس1846
نفسهالمصدر12.8

.1.441.2FO 78/621بيروت1844
.1.51.8FO 78/1419اسكندرونة1846
.21.99FO 78/621)3(دمشق1846

 –0.35)2(دمشق49/1850
0.53

1.87-
2.4

6.9– 
10.7

7.5– 
10.7

5.6– 
7.5

Kremer, Mittelsyrien,
p. 256(11(

.105A and P 1859, vol)5(0.51.5اسكندرونة1854
30. (12(

.1.442.882.88C C Beyrouth, vol. 7بيروت1855
(13(

.نفسهالمصدر1.51.41.6بيروت1855
.1.122.5C C Alep, vol. 29حلب1855
.C C Beyrouth, vol. 7)5(0.923.2طرابلس1855
.نفسهالمصدر1.52الالذقية1855
.نفسهالمصدر1.322.653صيدا1855
.نفسهالمصدر1.562.42حيفا1855
.نفسهالمصدر2.76.6بيروت1856
.2FO 78/1419 - 1بكرديار1856
.نفسهالمصدر3.1)14(يافا1856
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خبزالمكانالسنة
القمح

دقيق
اللحماألرزالقمح

البقري
لحم

الضان
السم
المصدرالسكرالبنن

 –1.5الموصل1856
.نفسهالمصدر)5(3

 –3طرابلس1856
.نفسهالمصدر4 – 3.53

1.254.55.7حلب1856
11.5أورفة1856
.نفسهالمصدر4.55.5اسكندرونة1856

 –1.52انطاكية1856
.نفسهالمصدر2.5

.نفسهالمصدر1.82.9الالذقية1856
.نفسهالمصدر2.9عينتاب1856
.نفسهالمصدر2 – 1بكرديار1856
.211A and P 1859, vol)5(14.5اسكندرونة1858

30.

.9A and P 1865, volبكرديار1863
53.

.22.86.56.816126.9A and P 1872, volبيروت1871
58.

)2.5377.516.513.57US GR 84, 1873.(15بيروت1873

.1.5FO 78/3070سوريا1878
.147.25C C Damas, vol. 6دمشق1879

,3.43.696.415.4146.8Luncz, Jerusalemالقدس1880
11.(16(

.A and P 1908, vol)5(4.2دمشق1891
116.

,2.51.253.2577.512.597A and P 1912/13دمشق1900
vol. 100.

.1.22.86125.44US GR 84, 1910حلب1905
.نفسهالمصدر11.592.5)5(1.51.55.7حيفا1905
.نفسهالمصدر1.21.85.211.25.22.1دمشق1905
,31.83.58.59.514117.5A and P 1912/13دمشق1906

vol. 100.
.2.83.210187.23US GR 84, 1910حلب1910
.نفسهالمصدر219.53.25)5(2.21.710حيفا1910
.نفسهالمصدر1.82.77.8147.52.9دمشق1910
,324.510.251217.516.58A and P 1912/13دمشق1912

vol. 100.
).باوند (أعشار8ورطلينأوكلغ1.28لألقةالعشريةوكسورهابالقروشالسعر)1(
.أقة1.875 = الرطل، بافتراضللرطلالسعر)2(
.الجفافالغالء، بسببفاحش)3(
.حلبتاريخفيالذهب، نهرالغزي)4(
.محددةغيرالجزارونيبيعهالحوم)5(
.الثمنغالي)6(
)7(Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount Palmerston.
)8(FOتعني :Great Britain, Public Record Office, Foreign Office.
.المصريالحكمقبلماالمقصودأنالسابقة"، ويفترضاألسعارمتوسط")9(
)10(T. Tobler, Lustreise ins Morgenland, 2 vols. (Zurich: [n. pb.], 1939.(
)11(Kremer, Mittelsyrien und Damaskus.
)12(A and Pتعني :Great Britain, Accounts and Papers.
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)13(C Cتعني : France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commerciale
.السابقةالعشرالسنواتمتوسط)14(
)15(US GR 84تعني :United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State.
)16(Abraham Moses Luncz, Jerusalem Yearbook for the Diffusion of an Accurate Knowledge of

Ancient and Modern Palestine 9Vienna: [n. pb.], 1881.(

1801، عامحلبفيالعملةسوق - 3
1417

هناالعملةكانتاستانبول)، ولما (العاصمةإلىأساسًاتتجهحلبواليةفيالحاليةالتجارة
في) الكمبياالت (السحبسنداتفيشديدةندرةهناك، أصبحتاستنابولفيمنهاأعلى

،أظن، كماحلبفيتدفعانبولتاسفيالمسحوبةالسنداتكانتاألخيرة، وربماالمدينة
قطعمصاريفبالمائة10المشترينظيرهاشهريًا، يدفعقرشمليونمائةبمعدل

منهابالمائة10أعلىهذهالعملةقيمةألنشيءالإلىينتهيالربحهذاأجيو)، ولكن(
أثبتتإذاأنهحتىالخصوصوجهعلىالمسائلهذهأذكر، وإننيالسوريالساحلعلى

.حلبتوفرهمماالقليلتدبيرباستطاعتككانتأخرًا، ربماأوعجزًااستانبولمنوارداتنا

منرأسألفنحو – واإلبلوالبغالالخيولعلىحولهاوماحلبمنالحصولويمكن
أوحصانوكل – اإلبلمنرأسالثانية، ومائتيمنرأسأربعمائةأو، وثالثمائةاألولى

حلبيًا، وهوقرشًا250إلىقرش200بينماإلىثمنهيصلالجملةباعتبارجملأوبغل
.العملةاختالفبسبب) استانبول (العاصمةقروشعنالقيمةحيثمنبالمائة10يقل

1840 – 1820لبنانفيالمعيشةتكاليف - 4
1418

أحمدشقيق) 1861؟ - 1794 (الشدياقطنوسالمؤرخكتبهاالتيالشخصيةالحساباتإن
.كبيرةأهميةذاتشهرة، وثيقةمنهاألوسعالشدياقفارش

1417Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, “From J. Barker to Admiral
Keith, Aleppo, 3 February 1801,” (Bombay), (IOPS 381 / 20).

.MS 647 (رقمتحتبيروتفياألميركيةالجامعةمكتبةفي، مخطوطالشدياقطنوسالشيخمفكرة: عننقًال1418
1, Sh. 55.(
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الشهورخاللالدخلسجلكذلك. وقتهافيالمصروفاتبنودكلسجلأنهويبدو
الذيواألعياناألمراءمختلفمنتلقاهاوعينيةنقديةعطايامنيتكونالمختلفة، وكان

أحيانًا،ذلكيتضح، كماالمصروفاتمنأقلكانبعامةالدخلأنويبدو. بهميتصلكان
القروشإلىمقربةالمبينةاالستدانة، واألرقامأولالقتراضاتجاههناكيكنلمولكن

)).5 – 7 (رقمالجدول(
)5 – 7 (رقمجدول

)بالقروش (1840 – 1820الفترة، فيوالدخلالمصروفات
الدخلالمصروفاتالسنة
1820389855
1821872475
1822662454
182315081943
1824351366
18256591022
عطايا361إلىإضافة1826813726
18271439858
182816141590
عطايا240إلىإضافة1235)تقديري (18291326
1036)مايو/ أيار – يناير / الثانيكانون (1830364
عطايا125إلىإضافة2133)يونيو/ حزيران – يناير / الثانيكانون (18311104
18331391971
183621721937
عطايا89إلىإضافة18371931704
عطايا151إلىإضافة (18382291467
18392660528
عطايا168إلىإضافة18402177495

نجدسنواتثالثمتوسطأخذنا، فإذاواضحتصاعدياتجاهإلىالمصروفاتوتشير
1823االعوامفيقرشًا839، إلى1822 – 1820العامينفيقرشًا641منارتفعالرقم

1831بلغ1837 – 1833األعوام، وفي1829 – 1827العامينفي1460، و1826– 

،األساسيالمعدلمنمرات3.7قرشًا، أي2376، بلغ1840 – 1838العامينوفيقرشًا
ذلكمنجانبيرجعوقد. سنويًابالمائة7.5قدرهاجماليزيادةمعدلمتوسطهذاويمثل

ارتفاعإلىغالبًايرجعيكونأنيحتمل، ولكننفسهالشدياقمعيشةمستوىارتفاعإلى
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.1419الفترةتلكفيالعثمانيةالدولةبلدانمنغيرهامعسورياعرفتهالذياألسعار
وحدةأنلألسعار، غيرمؤشرإقامةوبينبينييحولالشدياقإشاراتحلعنوعجزي

االعتماديمكنأرقامعنهاتتوافرالتي) األوقيةلعله (السلعإحدىإلىبالنسبةالسعر
عامقرشنصفأوبارة20من: كالتاليارتفعتقدأنهايبدو) التتن (التبغعليها، وهي

أربعةسعرهاأصبح، أي1840عامفي، والقرشين1827عامالقرشنحو، إلى1820
عامبارتينإلى1821عامواحدةبارةمنالحالقةأجروزاد. عليهكانماأضعاف
1836.

والخضرالفاكهةأنواعمختلفيشتري، فكانالعيشمنبحبوحةفيالشدياقعاشوقد
، والخيار،، والقرعالحلو، والليمون، والليمون، والبطيخ، والمشمش، والتينالعنبفيهابما

،األرز، الحليبتشملاألخرىاألساسيةوالبنود. الطماطم، وأحيانًا، والباذنجانوالبصل
،، والضأنالدجاجغذاؤهوشمل. الزيتون، زيت، الزيتون، الجبنالزبادي)، البيض (اللبن

الجوز،واشترى. مرة36اللحم1827عام، اشترىالمثالسبيلوعلى. البقريواللحم
، - وكانالشايوليس – ، والبن، والفلفل، والسكر، والثلجالطحينة)، والكعك (والحالوة

يتناولوكان. النرجيلةمستخدماالتنباكمنبهابأسالكمية، ودخنوالعرقالنبيذيشرب
واشترى. شعرهيحلقكانآخر، كماإلىحينمنالبيتخارجالعشاءأوالغداءطعام

للغسيلمالبسهيرسل، وكاناألقلعلىمرةالورقأحيانًا، ويلعب، والورقالصابون
183قرشًا، و23دفع1821عاملعباءة، وفيقرشًا25مبلغ1820عامدفع، وقدوالكي

آخرإلىحينمنيتصدقوكان. بتصليحهاقامساعةلديهوكان. كبيرةمبالغوهيقرشًا
وهوبارة1.65بمتوسطبارة33تشملحالة22سجل1821عامبسيطة، ففيلغابمب
ارتفاع، ومعبارتانوهوالسنةتلكفيالخبزلسعرالمسجلالرقمعنقليًاليقلرقم

سنفيأحدهماماتطفالنولهمتزوجًاالشدياقوكان. الكتابهذامن3ثالثًا، النص، القسمالثانيالفصل: إنظر1419
:إنظر. زواجهتاريخنعرفالالحظ، ولسوءشكدونمصروفاتهزيادةإلىذلكأدىالطفولة، وقد

Kamal Suleiman Salibi, Maronite Historians of Mediavel Lebanon, with a Preface by
Bernard Lewis (Beirut: Catholic Press, 1959), p. 164.

،البستانيافرامفؤادوفهارسهمقدمتهووضعفيه، نظرلبنانجبلفياألعيان، أخبارالشدياقطنوس: لكتابومقدمة
).المحرر. (B – G، ص1)، ج1970اللبنانية، الجامعة: بيروت (ج2
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وهناك. الثالثيناتنهايةعند5وبارات4إلىكصدقاتالمعطاةالمبالغاألسعار، زادت
.1821فيبارات3كانمنديلثمنفييتمثلالشرائيةللقوةآخرمقياس

اليدوية، فاألجوررقمانلديناوالكساء، يتوافرالغداءغيراألخرىالبنودإلىوبالنسبة
يزيد، وما1824عامفيللعاملواحدًاقرشًاكانتالعاديينللعمالدفعتوالتيالمقيدة
29للبيتشهريًاإيجارًادفع1840يوليو / تموزوفي. 18271420عامالقرشعلىقليًال

.قرشًا

1841عامالحكومةومصروفاتإيرادات - 5
1421

).للكيسقرش500 (كيس362.000المصريالحكمتحتسورياايراداتبلغت
102.000الميري
60.000الفردة
)تقريباً (200.000المبايغ

362.000اإلجمالي

الخيرية"،التنظيمات "بموجباألخرىوالضرائبوالفردةالمبايعإلغاءاآلنتموقد
فيالحكومةونفقاتمصاريفبلغتفقط، بينماكيس72.000إلىااليرداتوانقصت

سنويًاعجزًاهناكأنيعني، مماالتقديراتأبسطبحسبسنويًاكيس140.000سوريا
أنهوعلمتأفنديوالمستشارباشاسليمالسعادةصاحبقابلت، وقدكيس68.000قدره
واالعتقاد. األمالكعلىضريبةبالمائة10أو" مالتحرير "ضريبةفرضعدمتقرر

هذانتخذجعلنا) عصيان (البالدفيالمتاعبسيجلبالضريبةهذهجمعبأنالراسخ
يستمرأنسعادتكمعلى، اقترحااليراداتضعفنحوالمصروفاتكانتولما. القرار
عائدًاتجلبقد، والتياألمالكضريبةمنبدًالالمبايعنصفتحصيلفيالعاليالباب
.سنويًاكيسمائة

.الكتابهذامن19ثالثًا، النص، القسمالثانيالفصل : إنظر1420
1421Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Wood to Rifaat, 23 May
1841,” (FO 406 / 7) )بالفرنسيةاألصل(
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المصروفاتمنبدًالثم، ومنكيس172.000إلىااليراداتجملةيزيدقدالمبلغوهذا
كيس32.000مبلغيتبقى – كيس140.000إلىتصلوالتيأعالهالمتكررةالكثيرة

.العاديةغيرللمصروفات

الموظفينكبارمنالعددهذامثلإرسالضرورةيقدرأنالعاليالبابعلىكانولألسف
تبلغ، ومرتباتهموابتزازهمبالناساالستبدادوسائلنسبةتزيدأعدادهم، فبزيادةالسوريين

باتباععددهمتخفيضالصعبمنسوريا، وليسايراداتربعنحوأوكيس1600بالفعل
.1422االدارةمنآخرنمط

التركية – االنكليزيةالتجارية1838عامومعاهدةالماليةالسياسة - 6
1423

الماليالنظامإلىيعودون – وعودهمنقيضعلى – األتراك، بدأالمالعزعندما
فتمت. الضرائبمنالكثير، لجبايةالماضيفيالحالكانتفشيئًا، كماشيئًاالمصري
الثلثبمقدارالخزانةجانبمنخفضهامع" ويركو "اسمتحت... الفردةضريبةاستعادة
الضرائبزيادةرغم، ولكنالناسوتذمر. 1424المصريالحكميجيبهكانبمامقارنة
السورية، واالحتفاظاإلدارةفيوالمصروفاتااليرداتةموازنعنالحكومةعجزت
ابتلعتسنواتسبعوفي. المفتوحةاألراضيفيجنديألف20 – 15قوامهبجيش
نظرًاأنهكما. الدولةخزانةمن) فضيروبلماليين9نحو (كيس300.000سوريا
بلغ) 1847 (الحاليةالسنةسنويًا، وفيالضرائبمتأخراتمقداراإلدارة، زادلضعف

الحاليالماليالنظامفيزيادةحققتالتيهيفقطوالجمارك. فعًالكيس140.000
 –وصناعتهاالبالدتجارةاتساعإلىيعودالذلك، ولكنالمصريالحكمبفترةمقارنة

جديدةجمركيةتعرفةإدخالإلىيرجعولكنه – والصناعةالتجارةتدهورتالعكسفعلى

ثانيًا، النصوالقسم، المقدمةالسابعالفصل: إنظر. األخرىالمصادرفيجاءمامعتتفقالالنصهذافياألرقام1422
)المحرر. (الكتابهذامن7

.Bazili, Siriya I Palestina and turetskim Pravitel’stvom, pp. 242 – 245: عننقًال1423
.الفصلهذامقدمة: إنظر1424
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تجارةفياالحتكاراتكلعلىقضتالتيالتجارية1838عاممعاهدةبموجب
.المستوردةالبضائععلىالداخليةالرسومكلوعلىالصادرات

أنهااألوروبية، كماالدولةمعالعثمانيةالتجارةفيجديدعهدبدايةتحددالمعاهدةوهذه
هنانشرحأنيجبالهامة، ولذلك – الحكوميةالتحوالتأحدتمثلنفسهالوقتفي

والدولالعثمانيةالدولةبينالمبرمةاألصليةالتجاريةالمعاهداتكانت. األساسيةمالمحها
علىجمركيةكرسومبالمائة3هيموحدةلضريبةالخارجيةالتجارةتخضعاألوروبية

لحريةوالجرئيةالجديدةالنظريةإقامةتمتوبذلك. والصادرةالواردةالبضائعكل
خصوبةمنبهتنعممارغمللحكومةالعاموالفقر. مبكروقتمنذالشرقفيالتجارة
لتركيامدينةاوروباجعلتالتيالقديمةصناعتهاودمار، وانهاكالمناخواعتدالالتربة

النظرياتكلمثل – النظرياتهذهزيفعلىدليلأبلغجميعًا، تعدسحيقزمنمنذ
التطوراتجاهودرجةوالمكانبالزمانالبصيرةومروجوهادعاتهايفقدالتيالمجردة

.الجذابةمعارفهملنشرالرغبةبدافعللمجتمعالصناعي

نقصإليهُنرجعالالحرة، كماالتجارةنظامإلىتركيافيالزراعةتدهورُنرجعالونحن
تجنبها،يمكنالالتيالعثمانيللحكماألخرىالنتائجمنغيرها، والواإلنتاجالسكان

الحكومةكانتاليدوية، التيالصناعةانهيارُنرجعأنيمكنأخرشيئأيإلىولكن
مطلقًا، منتعانيال، أوالقليلتعانيالتيبالمدنتختصكانتترعاها، والتيدائمًا

ككلالسوريةالمدنفيعامًا، كانأربعيننحوالبالد؟ ومنذفيالسياسياالضطراب
يوجدبالكادالمطرزة، واليوموالمنسوجاتالمخلوطوالحريررللحرينولألف50نحو

كلهاتركيافيالمحليةاليدويةللصناعةوالمتينةالجميلةالمنتجاتواستبدلت. نول2500
فإذا. المحليالذوقمعتتماشى، بتصميماتقطنياتمنمانشسترأنتجتمابأسوأ

تدهوريوميًا، فإنفضيكوبك20بمقدارصافيًادخًاليحققالواحدالنولأنافترضنا
مضاعفة، ويمكناليوميالدخلمنفضيروبل33.000أفقدهاسوريافيالصناعةهذه
واعدادالمحلية، المنتجاتفيالتجارةحركةاجمالياعتبارنافيوضعناإذاالمبلغهذا

، وفيالخليلجبلفيالقطنغزلمنالكثيرينتجوكان. وغيرهاوالصباغةالخامالمواد
أوقوافلثالثحمليوازيماتصديريتمكانالماضيالقرننهايةونحو. ولبناننابلس
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.للزنوجالقمصانلصناعةالمستعمراتفيتستخدموعكا، كانتيافامنعامكلأربع
، بينماروبلالمليوننصفمحصولهيعادلقد، الذيالخامقطنهمالفالحونيبيعواليوم

والمطرزاتاالنكليزيالغزلمنروبلماليين3يساويماعامكلسورياتستورد
جدلأيمنوأربحأبلغباعتبارهاتصدمناالبسيطةاألرقاموهذه. القطنيةوالمنسوجات

منبلدلكلواالستهالكاالنتاجاجماليبينإغفالهيمكنالالذيالتوازنعننظري
تعبيرًاأكثرتصبحأنها، كماالصناعاتمنصناعةكلفياألزماتأوقاتوفيالبلدان

عنعامكليزدادالذيودمشقحلبفيالسابقينالحرفيينعائالتبؤسضوءفي
بهمحلالذيالحرفيينعلىيقترحونالمشروطةغيرالتجارةجزيةودعاة. سابقه

هللكن – بالمحراث، ويمسكواآبائهمعنورثوهاالتياألنواليحطمواأنالخراب
ألناسواحدًامثاًالإلينايقدمواأنباستطاعتهمالعملية؟ وهلالناحيةمننفعًاهذايجدي
أجيالثالثةأوجيالنيكنلممامزارعينإلىتحولوايدويةصناعةأحضانفيتربوا
والفاقة؟البؤسمنزلةإلىانحدرواقدمنهم

معتركيابالمائة، أبرمت3العامةالجمركيةللرسومالمتغيرةغيرالقاعدةأساسوعلى
كانت، لماأنهالعملة، غيروقيمةاألسعارتقلباتمعمحددة، تغيرتبتعرفةاتفاقًادولةكل

وتناميالفقرتفاقمغلىذلكمتنفذة، ومردأصبحتقدالبالدفيالدولةايرادات
البداية،وفي. األموالإلىالحكومةحاجةازدادتوالخارجية، وقدالداخليةاالضطرابات

، وثانيًا، أدخلتالمعاهداتروحعكسعلىالداخليةالتجارةعلىالرسومتضاعفت
السلطانحكمنهايةعندأنهفشيئًا، حتىشيئًاالنظامهذا، وانتشرالسلعلبعضاالحتكار

تتولىبسعرالمنتجينمنالحكومةتشتريهاالغالبفيالتصديرسلعكلكانتمحمود
مباشرةالسلعهذهبشراءللتجارتسمحكانتوأحيانًا. باإلنتاجالضررألحق، مماتحديده

رسومًا، ويدفعخاصفرمانعلىيحصلمنعلىذلكيقتصرولكنالمنتجينمن
وعلى. التعرفةاتفاقاتحددتهاالتيالجماركإلىاضافة، البضائعثمنعنتزيدجمركية

الحكومةكانت. واليتهفيالصادراتتجارةعلىضريبةباشاكلفرضاألساسهذا
المقابلالباشاأوالضرائبجباةإلىمحاصيلهمتسليمعلىأجبروافقيرة، والفالحون

وقنعوافالحةدونالحقول، فتركواكدهميعوضماعلىالحصولشيء، ودون
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البضائعالستيرادالمحدودةغيرالحريةفعلتمثلماتمامًا. اليوميخبزهمعلىبالحصول
علىاالحتكارات، وفرضالضرائبالحظر، وجبايةفاجراءاتالحرفية، الصناعةفي

.ذاتهاالنتاجدمارإلىأدىاألوليةالمواد

مصر،فيطبقمثلماعثمانيةواليةأيفيوحازمعامبشكلاالحتكارنظاميطبقولم
منفزادالخصيبالنيلواديزراعةعلىالفالحينإجبارعلىقادرًاالباشاكانفقد

هوخياليمبلغإلىايراداته، وزادتقبلمنعليهكانتماأضعافعشرةانتاجيته
).فضيروبلمليون27 (مصريكيس800.000

والرسوماالحتكاراتمنطويلةلفترةبالفعلتذمرتقداألوروبيةالتجارةوكانت
الصناعةدمارإلىأدىلنظاممتغيرةأسسوضعفيالحكومةوبدأت. الداخليةالجمركية
.للخزانةوقتيةمكاسبحقققدكانلو، حتىمراٍعإلىالخصبةالحقولوحولالوطنية

سيدمرالغاءهأناالعتقادهواالحتكارسياسةضدجدلمنأثيرماأهم، كانكلوعلى
عليمحمدتطلعاتكانعندما1838عامذلكوكان. وقوتهعليمحمدثروةمصدرمعه
وقتفي) أغسطس/آب5/17 (انكلترامعأوًالمعاهدةإبرامسوريا، فتمعلىتتركزكلها

وقد. األخرىالدولمعإبرامهاذلكأعقبالجمركية، ثمالتعرفةالتفاقاتالدوريالتجديد
االمبراطورية،فيالداخليةالجمركيةالرسوموكلاالحتكاراتكلالمعاهدةهذهألغت
، غيرالوارداتعلىبالمائة2، والصادراتعلىبالمائة9جمركيةمحلها، عوائدوأحلت

بحريةترسلأنيمكناالضافيةالرسومهذهمرةذاتدفعتالتيالبضائعأناشترطأنه
األساسية،بالمائة3الـضريبةمنبدًالولذلك. الحدودعبرتصدرأوأخرىإلىسوقمن

تبدوالنسبةهذهأنوالشك. بالمائة12والصادراتبالمائة5تدفعالوارداتأصبحت
إلقاءإلىأساسيةبصفةوتتجهمنتجاتهاتسويقإلىاالمكانبقدرتسعىدولةغريبة، فكل

تمدتزالالتركياأننعلمعندماذلكغرابةوتبدو. الوارداتكاهلعلىجمركيةأعباء
أفكارًااألتراكلدىالمصنعة، ولكنالبضائعمقابلهاوتتلقىالخامبالمواداألخرىالبالد
بنفوذوتميزتعليلمحمدمعاديةسياسيةفكرةعنكشفت1838عامفمعاهدة. أخرى

واليعلىغضبهاوزيادةاألوروبيةالدولتأييدكسبإلىيسعوناألتراكجعلخارجي
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استعدادًاُيبِدعندئذ، لمباإلفالسمهددًاكانالذيعليمحمدأننالحظأنويجب. مصر
.االحتكارعلىباإلجهازيقضيالذيالفرمانلقبول

التجارةأعطىإنهسوريا، بلإلىاالحتكاريدخللمعليمحمدأنذكرناأنسبقوقد
بالسخرةالعملقانونإدخالالسابقة، وكانالمعوقةاالجراءاتبالغاءأكبرحريةالسورية
سياسية،ألسبابمستحيًالأمرًامصرفيحدثمانحوماعلىسوريا، فياالنتاجلزيادة

.الزراعةإلىالناستجذبالتيالمزاياسوىيبَقلموبذلك. السوريةاألرضولطبيعة
وحصل. كبيرةعقباتسوريافيالجديدالتجاريالنظامادخاليواجهلمالسببولهذا

المصريةاإلدارةعليهاتحصلكانتالتيالجمركيةالعوائدأضعافأربعةعلىاألتراك
).كيس20.000نحو(

وإدارةاإلقليميةاإلدارةالزامنظام ... شرحناالمدنيةالسلطةبتنظيميتعلقماوفي
يرئسانالوالمتسلمالباشاأنحقيقةفيتمثليالحكملهذااألسياسيواإلصالح. الوالية
منيحصلواأنمنبدًالرواتبعلىالعسكرية، ويحصالنالقواتأواالقتصاديةاإلدارة

موظفواليةكلوفي. الخزانةنصيبدفعبعدمعينمبلغعلىالحكوميةااليرادات
كلوفي. والمصروفاتاإليراداتعلىليشرفالماليةوزارةتعينهالدفتردارهوخاص
فيهاتستدعيالتيالوالياتمنالكثيرهناكولكن. بالحساباتيحتفظمحصلاقليم

االلتزامعلىللقضاءالعاليالباببذلهاالتيوالجهود. االلتزامنظاماستمرارالضرورة
هذهمنيحصلون – الوالياتموظفيإلىالوزراءمن – موظفيهألنموفقةغيركانت

ويشاركونهمالضرائبملتزميمعاألموريرتبونكبيرة، إذمنافععلىااللتزامات
ومن. أخرىأسماءتحتالضرائبالتزامالباشايشترياألحيانبعضوحتى. أرباحهم
جبايةيتولونالذيالوالةأيديعلىبالناسيلحقالذياالستبدادمدىنتبينأنالسهل

مجاًالوطرقها، تفتحتركيافيجمعهاطبيعةبحكمالحقلمحاصيلالعشور، مثًال، ألن
...للفسادواسعًا



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة762

والعشوراإليرادات - 7

)6 – 7 (رقمجدول
1914 - 1833للفترة)1(سورياوالياتفيوالعشورااليرادات

المصدرالقدسدمشقبيروتحلبالسنة
1833/1834

13.9
)2.7()4(

20.1)2(

.)3(22، صباورنغتقرير، )7.2(
نفسهالمصدر)2(1834/183515.221.10

)3.3()8.2(

15ص، 4ج، ، المحفوظاترستم)2(1836/183720.935.9
)5(.

184420.6C C Damas, vol. 2. (6(

)A and P 1859, vol. 30.(7تقديري) 5(-,1847

نفسهالمصدر185716.8
)10.7(

1858,-2017.524.1FO 198/13.(8(

)6.7()7.5(
187067.5D. S. 1289. (9(

نفسهالمصدر)2(187155.9
187387.7)2(A and P 1875, vol. 75.
187625.1A and P 1877, vol. 83.

)9.5()10(

187955.5)2(FO 195/1263.
)24.9()2(A and P 1880, vol. 73.

.نفسهالمصدر)2(1880/188158.8
)19.23()2(

1882/188321.3C C Damas, vol. 6.
.نفسهالمصدر1883/188432.4
.نفسهالمصدر1884/188520.7
1885/188630.8
1888/188953.6Cuinet, Turquie, vol. 2, p. 237.

)21.6(
1889/189045.9A and P 1892, vol. 82.

)19.6(
1891/189233.2D. S. 1308.

)11.6(
1893/189439.628.4,-13FO 195/1843, 1848, and 1895.

)14.9()12.4()6.3(
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المصدرالقدسدمشقبيروتحلبالسنة
,16.1CUINET, Syria)12()كذا(1890/189536.1104.3

)pp. 69, 303.625. (13)4.1()12()كذا (87.5متوسط

1894/18959.2FO 195/1895
)3.8(

1895/189635.0)10(8.4FO 424/186.
)12.6()10()3.0(FO 195/1940.

1869/189734.7)10(32.8)10(8.6FO 195/1984.
)13.8()10()11.7()10()3.4(

1897/189812.1FO 195/2028.
)3.6(

1898/189940.4)10(30.134.113.9FO 195/2056, 2062, and 2073.
)13,5()10()14.0()13.4()5.3(

1899/190036.038.4)10(FO 195/2075.
)16.0()16.0()10(

1900/190136.4)10(38.6)10(16.6FO 195/2097, and 2016.
)16.0()10()15.5()10()5.9(

.15.2FO 195/2122. And 2177)10(39.9)كذا (1901/190215.2
)14.8()17.2()10()4.1(

1902/190338.637.2)10(42.6)10(FO 195/2137, and 2140.
)16.5()16.4()10()18.7()10(

1903/190441.7)10(FO 195/2165.
)18.2()10(

1904/190545.0036.638.4)10(22.0FO 195/2187. And 2199.
)18.0()15.3()10()15.3()10()7.5(

1908/1909)37.2()27.3()29.3()9.0(Ruppin, Syrien, p. 358.(14(

.نفسهالمصدر)10.7()18.8()30.7()24.8(1909/1910
1910/1911)35.1(A and P. 1911, vol. 96.
1911/1912)21.8()28.1()15()28.0()15()9.1()15(A and P. 1912/13, vol. 100.
1912/191368.5A and P 1913, vol. 73.

)28.2(
1913/191460.1A and P 1914, vol. 95.

)23.4(
1914/1915)1

6(89.2140.468.520.4FO Hamdbook. p. 137(16(

القروشبماليين) 1(
و62.1كانوطرطوسأضنةعدامالسوريااإلجمالي: والقدسبيروتمتضمناًيكونأنيحتمل) 2(

تقرير،1835/1836فيمليونا42.5ً، و34/1835فيمليونا24.8ًو67.6، 1833/1834عاممليونا21.8ً
93.0وطرطوسأضنةعدامالسوريااالجماليكأن1836/1837عامإلىوبالنسبة). 132، صباورنغ
االيراداتإلجمالي) قرشمليون181أو (كيسألف362هوإجمالياًرقماً" وود "ويعطينا. قرشمليون

.الفصلهذامن5ثانياً، النصالقسم: إنظر. صحيحغيررقموهو. المصريالحكمخاللالسنوية
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)3 (Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerstun.

.القوسينبينمذكورالعشر) 4(
ويوضحفهمهاعلىيساعدوماالشامبوثائقبيان: المصريةالملكية، المحفوظات، محققرستمأسد) 5(

).1943 – 1940األميركانية، المطبعة: بيروت (ج4الكبير، عليمحمدمقاصد
)6 (CCتعني:France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial
)7 (A and Pتعني :Great Britian, Accounts and Papers.
)8 (FOتعني :Great Britain, Public Record Office, Foreign Office
)9 (D. S.تعني :Devlet Salnameh (Official Handbook.(
.الواحدللجنيهقرشا120ًبسعرمحولاالسترليني) 10(
)11 (Vital Cuinet, La Turquie d’ Asie: Géographie administrative, statistique, descriptive et

raisonnée de chaque province de l’ Asie mineure, 4 vols. (Paris: Leroux 1891 – 1895.(
.سنواتخمسفياالجماليتمثلاألرقامهذهكانتربما) 12(
)13 (Vital Cuinet, Syrie, Liban et Palestine (Paris: Leroux, 1896.(
)14 (A. ruppin, “Syrien als Wirtschaftsgebiet,” Beihefte Zum Tropenpflanzen, vol. 16, nos. 3

– 5 (1916.(
:يقدمهكماللعشورالمخصصالمحصول8/1أساسعلىمقدر) 15(

Vedat Eldem, Osmanli Imperatorluğunun Iktisadi Şartlari Hakkinda bir Tetkik (Ankara:
Türkiye Is Bankasi Kültür Yayinlari, 1970), p. 272, and Ruppin, Ibid., p. 358.

:إنظر. بالموازنةقرش4.4 = الواحدالفرنكأساسعلىمحول) 16(
Great Britain, Foreign Office, Historical Section, Mesopotamia, Peace Handbooks, vol. 11,
no. 3 (London: H. M. Stationary Off., 1920), p. 137.

متاحةتقديراتهناكلبنانلىإوبالنسبة. قرشمليون92.4تساويالعشوركانتكلهاسورياإلىوبالنسبة
:التاليالنحوعلىإليراداته
إنظر، ماليين8.75بلغت1835، عامقرشالمليونونصفمليونينالعشريناتفي:

C C Beyrouth, vol. 2, 24 April 1841.
إنظر، قرشماليين3.6نحوالتسعيناتأواخرفي:

Noel Verney et Georges Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Sysrie et
en Palestine (Paris: [s. n.], 1900), pp. 177 – 178.

إنظر، قرشماليين4.4، 1914/1915وعامقرش4.461.000بلغت1913عامفي:
Great Britain, Foreign Office, Historical Section, Ibid., p. 137.
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1858، عامحلبمالية - 8
1425

:هيبنودخمسةتحتحلبواليةإيراداتتأتي

فيالمحليةالمجالستقدرهاالويركومنبدًالترابيةتسمىالمنازلعلىضريبة: أوًال
القرىاإليجار، وفيمنبالمائة15بمعدلالحكومةوكالءالمدنية، ويجبيهاأحياءمختلف

حسبرخائها، وقددرجةحسبتنقصوالتزيدالقريةكلعلىكانتضريبةتمثل
.قرش4.250.000بـسنويًاالضريبةهذهإيراداتمتوسط

:اآلتيةالسلععلىتفرضرسوماتتسمىمحليةعائدات: ثانيًا

أقة، أي200زنةللقنطارقرش900 – 300بمعدلالنوعيةحسب، بالوزنالتبغ
معدل، ويصلالتبغعلىأيضًاالعشريؤخذكما. قيمتهثلثنحويعادلما

.المحصولإجماليمنبالمائة46إلىالضريبتين
نفسهابالطريقة، النحلعسل.
ثمنهامنبالمائة1يحصلالسوقفيتباعالتي،الحيوانات.
،الحكومةوحماة، تجبيهاانطاكيةقربالمصايد.
ماكلعلىبسيطرسميحصلالعامة، حيثالخاناتفي، والمقاييسالموازين

.الحكومةوكالءيدعلىالتحصيل، ويتميقاسأويوزن
لسنواتتحصيلهاويتمالعمقبحيرةعند، المالحات.

.قرش1.750.000متوسطهسنويًاايرادًاتجلبالستالسلعهذه

5000كلعلىواحدقرشبواقععوائدباسمالمساكنعلىيفرضأرضايجار، ثالثًا

هذهمناألوقافوتعفيبيتكلعليهايقومالتيلألرضالمسجلةالقيمةمنقرش
.الضريبة

:عننقًال1425
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Report on the Finances of Aleppo,”
(FO 198 / 13).
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.الميريباسمالعربيةالقبائلعلىالمفروضالخراج

.اليدويةالحرفعلىالضريبة

يبلغسنويًاايرادًاوتحققوكالؤهاويجبيهاالحكومةتفرضهاالثالثالفئاتهذه
.المتوسطفي1.250.000

بواقعالتموينيةالموادعلىرسومإلى، إضافةاستانبولفيتحصلالتيالجمارك:رابعًا
.قرشماليينستةسنويًاتجلبالحرير، وهذهبالمائة، وعشور12

علىيحصل، الذيالملتزمويجبيهايقدرهاللزراعةاالجمالياالنتاجعلىالعشور:خامسًا
اإليراداتنقدا، ومتوسطالمقدرةقيمتهاللحكومة، ويدفعالفالحمنعيناالضريبةهذه

:كالتاليالمختلفةاألقاليممنالضريبةلهذهالسنوية
قرش500.000وجبوليالباب
قرش750.000سمعانجبل

قرش200.000بجلية
قرش200.000رويان
قرش100.000ادلب
قرش200.000الشغورجسر

قرش250.000مارتمسرن
قرش250.000سرمين

قرش350.000وبريشهحارم
قرش250.000أموك

قرش1.000.000انطاكية
قرش1.5000.000كلس

قرش750.000عينتاب
قرش250.000بيالن

قرش150.000كالحمضيق
قرش50.000الزوردير

قرش6.750.000الجملة
:كالتاليللضرائباالجماليةااليراداتتكونوبذلك

قرش1.750.000ثانياًالبند
قرش6.000.000رابعاًالبند
قرش6.750.000خامساًالبند

قرش14.500.000
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:هيتجمعوالتي
قرش4.250.000أوالًالبند
قرش1.250.000ثالثاًالبند

قرش5.500.000
قرش20.000.000 =الواليةايراداتجملة

:بندينعلىموزعةحلبواليةومصروفات
:التاليالنحوعلىالمدنيينالموظفينمرتبات:اوالً

قرش720.000الوالي
قرش120.000الماليةمدير

قرش18.000باشكاتب
قرش18.000المراسالتباشكاتب

قرش24.000المحاسبون
قرش12.000الكتبةمنإثنان
قرش25.200المراسالتكتبةمنثالثة
قرش43.200الواليةلمجلسالكتبةمنثالثة
قرش9.000واحدعربيكاتب

قرش12.000صراف
قرش18.000المحاكمكتبةمنثالثة
قرش84.000دينيةنفقات

قرش120.000معاشات
قرش24.000واحدقاضٍ

قرش60.000واحددفتردار
قرش1.307.400

:كالتاليالجيشمرتبات:ثانياً
قرش2.400.000شتاءالصيف ، وألففي2050نظاميينغيرجند
قرش432.000)شرطة (الضبطيةرجالمن180

قرش108.000والشرطةالنظاميةغيرالقواتضباطرواتب
قرش6.000.000فرد2200نظاميونجند
قرش264.000واحدلواء

قرش138.000واحداميراالي
قرش60.000واحدقائمقام

قرش42.000واحدبكباشي
قرش120.000صاغقول4

قرش24.000واحدصراف
قرش36.000معاونان

قرش16.800واحدواعظ
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قرش22.800واحدجراح
قرش9.600واحدصيدلي

قرش102.240يوزباشياًعشراثنا
قرش162.480مالزما24ً
قرشا67.680ًجاويشا24ً
قرشا132.480ًأونباشيا96ً

قرشا10.138.080ًالجملة
مناستانبولفيالمدفوعةالجماركرسومحسمويجب
قرش20.000.000االيراداتجملة

قرش6.000.000وهو
الباقي14.000.000

المحليةالخزانةإلىالمدفوعةااليراداتكليمثلهذا
منهاالمحلية، تحسملألغراضوالمتاحةحلبفي

:أعالهتفصيلياًالمبينةالمصروفات
قرشا11.475.080ً

قرشا2.524.020ً
المصروفاتعنااليراداتزيادة

األذوناتبعضإلىإضافةألنهحقيقيوجودلهليسالواضحالفائضهذاأنغير
بينيتراوحمبلغتحويلآخر، يتمإلىحينمنحلبخزانةعلىاستانبولمنالمسحوبة

مسحوباتأنافترضناوإذا. دمشقإلىسنويًاقرش5.000.000وقرش3.000.000
منيغطيأنيجبتقريبًاقرش4.500.000مبلغ، فإنقرش500.000سنويًااستابنول
.قرشًا1.975.080قدرهعجزذلكعن، وينتجالفائض

مليوناستدانة، تمتقرشماليينخمسةبمبلغاآلنالمحليةالخزانةتدينلذلكونتيجة
مستحقةماليينسنويًا، وأربعةبالمائة72 – 36بينيتراوحفائدةبسعراليهودمنمنها

الضباطعداماالمتأخرةالعسكريةالمؤسسةورواتبتدفعأندونصدرتألذونات
حجمبذلكليصلماليينستةالبالغالدينإلىأيضاوالضبطية، يضافالنظاميينوغير
.قرشمليون11إلىالدين

منمليونًاعشربخمسةالضرائبملتزميالواليةحكومة، طالبتالدينهذاولموازنة
علىليتبقىالثلثنحوويبلغمعدومًاالمتأخراتهذهمنجانب، وُيعدالمتأخرات
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مليونوقدرهاالجديدةاألغنامضريبةإليهايضاف، وقدقرشماليينعشرةالملتزمين
.مليونًا11بذلكلتصبحقرش

.الغرضلذلكالمطالباتهذهجمعتملوالديناستهالكيمكنذلكوعلى

1858، عامدمشقمالية - 9
1426

:بنود، هيخمسةتحتدمشقواليةايراداتتأتي

الحكومة، كماوتجبيهاالويركو، تفرضهامنبدًالفردةتسمىالمنازلعلىضريبة: أوًال
.قرش) موجودغيرالرقم (قدرهاايراداتتجلبالضريبة، وهذهحلبفي

التيوالمقاييسواألوزانالتموينيةالموادعلىرسوماتالمسماةالمحليةالعوائد: ثانيًا
).موجودغيرالرقم (قدرهاجماليبمبلغالحكومةتجبيها

1.291.000سنوياوتجلبااليرداتمنجانبًاتشكلالتيالجماركيشملالمبلغوهذا

.حلبحالةعكسعلىمصروفاتهالتغطيةالجماركعلىالواليةحكومةوتحصل. قرش

3.153.279سنويًاوتحققحلبفيكما، وتحصلالزراعياإلنتاجعلىالعشور:ثالثًا

يمثلمنهجانبًاألندمشقواليةانتاج، عشرحالأي، علىيمثلالالمبلغقرشًا، وهذا
الضريبةلهذهالفعليةالنسبةحسابالمستحيلالحكومة، ومنتجبيهاالتيالفردةضريبة
.القرىظروفلتغيرتبعًامراجعتهايمكنوالبعيدةسنواتمنذفرضتالتي

للحكومةعينًاوتدفعالقرىعلىتفرضأفنيةمرتباتباسمتعرفإضافيةضريبة:رابعًا
،الحبوبمنانتاجهمحجموفقالقريةأفرادعلىبتوزيعهايقومقريةكلشيخبواسطة

مبالغوسجلت. مقدارهاالضريبة، وتغيرهذهالشامفيالمصريةاالدارةوضعتدوق
المبالغعليهاقيدتهجرتالتيالقرىالمالية، ألنسجالتفيالمتأخراتمنكبيرة

:عننقًال1426
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Report on the Finances of Damascus,”
(FO 198 / 13).
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مماأكبرمبالغعليهايضافالحالهاوتروجقريةسكانيزيدسدادها، وعندماالواجب
.ضريبةمنعليهامربوطهو

.قرشًا2.475.050الضريبةهذهمنالحكومةعليهتحصلالذيالسنويوالمبلغ

فيبعدُتفرض، ولموحدهمالمسيحيونالعسكرية، يدفعهاللخدمةبدليةضريبة:خامسًا
.دمشق

).7 – 7 (رقمالجدولفيواردهومانحوعلىااليرداتوتوزيع

الأنهالتقرير، كماهذافيادراجهايصعبانهحتىعديدةاألفنيةمرتباتوتفاصيل
وجودلهاليسعليهافرضتالتيالقرىمنالكثيروألنلغموضهاعليهااالعتماديمكن
يتعرضونالذينحولهاالضعيفةالقرىسكاناستوعبتبالسكاناآلهلة، فالقرىمستقل
تزرعقبلمنيحرثونهاكانواالتياألرضتزالالبيماالبدو، وهجماتاألعيانلمظالم

.تجبيتعدلمعليهاالمقررةالضرائبأنرغمبواسطتهم

)7 – 7 (رقمجدول
دمشقواليةإيراداتتوزيع

العسكريةالبدليةالعشورالرسوماتالفردة
167.250-1.051.6003.262.530دمشق
---1.418.164غوطةمرج
---655.936العجموادي
2.973.24475.000-286.450برديوادي
---658.086القلمونجبل

67.500-1.127.70981.500بعلبك
606.020171.77812.41548.750حمص

78.750-2.422.602339.495حماه
-214.4292.5501.200مرة

477.76127.51320.50086.250األكرادحصن
85.815118.750-1.142.059حوران
19.4577.500-658.942عجلون

27.250--79.772الحسا
52.500-175.53324.960راشيا
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العسكريةالبدليةالعشورالرسوماتالفردة
260.17850.360152.00045.000حاصبيا

الدروز،جبل
28.47011.250-150.220حوران

185.0003.750-310.833القنيطرة
264.59729.1001.386.23586.250البقاع

11.960.8913.989.7864.864.336875.750

:الضرائبايراداتتكونوبذلك
قرشا3.979.786ً½الثانيالبند
قرشا4.864.336ًالثالثالبند

قرشا8.844.122ً½
:كانتجبايتهاتمتوالتي
قرشا11.960.889ًاألولالبند
قرشا2.475.050ًالرابعالبند
قرشا835.750ًالخامسالبند

قرشا15.271.689ً
قرشا24.115.811ً½األسميالمبلغ
قرشا3.213.643ًالسنويةالمتأخراتتُحسم

قرشا20.902.168ً½فعالًالمتحصلةااليرداتإجمالي

:بندينإلىتنقسمدمشقواليةومصروفات
عليه، مثلمادمشقمدينةفيالمدنيينالموظفينمرتبات:أوالً

تقريباًحلبفيالحال
قرشا1.375.534ً

قرشا867.938ًالواليةفياألخرىالمدنفيالمدنيينالموظفينمرتبات
قرشا1.346.861ً)االلتزامبغير (ضرائبجبايةمصاريف
قرشا415.003ًمعاشات

قرشا244.561ًأوقافمصاريف
قرشا6.311.637ًمكةإلىالسنويالحجمصاريف
قرشا900.993ًتفاصيلهاتختلفالواليبأمرمتنوعةمصاريف
قرشا11.462.527ًاإلجمالي

قرشا11.462.527ًأوالًإجمالي
:التاليالنحوعلىالجيشمرتبات:ثانياً
قرشا3.809.046ًجزءا1920ًوالضبطيةالنظاميينغير

قرش6.000.000النظاميون
قرشا9.809.046ًاإلجمالي
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وفقالمواقعتغيرحسبيختلفالنظاميينلرواتبالمخصصقرش6.000.000ومبلغ
هناكيكونفيها، وعندماالمتمركزةالقواتنفقاتتحملالوالية، وإمكانيةمتطلبات
حسمبعددفعهتستطيعالذيقرشماليينالستةمبلغمندمشقواليةفيأكثرنظاميون

:كالتاليالحاليالوقتفيموزعة، والقواتالمتأخراتاإلدارة، تتراكممصاريف
)جندياً (11.394الجملة

المصروفاتإجمالي
قرشا11.462.527ًالمدنيةللخدمة
قرشا9.809.046ًالعسكريةللخدمة

قرشا21.271.573ً

369.404يبلغسنويًاعجزًاهناكفإنقرشًا20.902.168االجماليةااليراداتكانتولما

.قروش

نحوالدينهذابينبالمائة، ومن30فائدةعنهتدفعقرش11.000.000قدرهدينوهناك
.المركبةالفوائدمنجاءاوالثلثانمقترضمالرأسالثلث

،قرشمليون74عنيقلالماإلىتصلااليراداتمنالدفاترفيالمسجلةوالمتأخرات
تحصيلذلكعنالعسكرية، ونتجالقواتبمساعدةلتحصيلهامحاوالتجرتوقد

عشرمدىعلىأخرىماليينسبعةتحصيليمكنأنهذلك، ويعنيقرش3.000.000
.معدومًادينًافتعدالباقيةمليونًا64الـ، أماسنوات

1858، عامبيروتمالية - 10
1427

:بنودثالثةتحتبيروتواليةتقع

،منازلكضريبةودمشقحلبفيتحسبال، التيالدخلعلىالضريبةالويركو، أو:أوًال
.قرش10.000.000قدرهإيرادًااألخرى، وتحققالتركيةالوالياتفيكماتجبيولكنها

:عننقًال1427
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Report on the Finances of Finances of
Beyrouth,,” (FO 198 / 13).
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معًاتجبي، التيرسوماتالمسماةالمحليةوالعوائدالزراعياإلنتاجعلىالعشور: ثانيًا
.تقريبًاسنويًاقرش7.500.000وتحقق

جملةتبلغ، وبذلكقرش14.000.000وتحققاستانبولفيتجبيالتيالجمارك:ثالثًا
.قرش17.500.000المتاحةاإليرادات

:بنودثالثةتحتتقعالواليةومصروفات

قرش7.500.000المتوسطفيتبلغالتيالمدنيةالموظفينمرتبات:أوًال
قرش9.000.000لدمشقتدفعالجيشمرتبات:ثانيًا
قرش 1.000.000المعاشات:ثالثًا

قرش17.500.000المصروفاتإجمالي

قرش35.000.000اإليراداتمتأخراتالوالية، وتبلغهذهعلىدينيوجدوال

1850غزة، عامفيالديون - 11
1428

غزةفيالشرعيةالمحكمةسجالتإلىتستندالتاليةالفقراتعنهاأخذناالتيالدراسة
 –1273السنواتوتغطي) سجًال461 (بدمشقالتاريخيةالوثائقإدارةفيالمحفوظة

).1861 – 1857 (هـ1277

والباقونمسلم14.000بينهممننسمة15.000يسكنهامدينةالخمسيناتفيغزةوكانت
علىاالقتصاديةأهميتها، وارتكزتالقدسيتبعلسنجقعاصمة، وكانتالمسيحيينمن

قابئلهاكانتبسوريا، كمامصريربطالذيالبريالطريقعبرهاأساسًا، ومرالتجارة
أنكما. األخرىوالمنتجاتوالصوفالغاللمنهااستوردتالتيباالسكندريةمرتبطة

تحركًاالعودة، مسببةطريقفيفي1429غزةإلىأحيانًاتتجهكانتالشاميالحجقافلة

/أيار24–19، ، عمان3، الشامبالدلتاريخالدوليالمؤتمر: إلىقدمتورقة" ، "غزةرافقالكريمعبد: عننقًال1428
).حذفتالهوامش. (70–66مايو، ص

.الكتابهذامن8رابعًا، النص، القسمالرابعالفصل: إنظر1429
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فيبغزةمروااآلخرينالحجاجأنذلكإلىمعًا، أضفتحملهاالتيللتجارةسريعًا
.المصريالحجقافلةإلىلينضمواالعقبةإلىطريقهم

والمحاصيلوالزيتالزيتونتنتجكبيرةزراعيةلمنطقةالسوقمدينةغزةكانتكذلك
والفخاروالصباغةكالنسيجالبسيطةالحرفبعضفيهاكانوالماشية، كمااألخرى
، وبلغوا1882عام16.000بنحوسكانهافيالزيادةوقدرت. والجلودالصابونوصناعة
.19321430عام17.000إلىسكانهاتعدادانخفض، ثم1906عام40.000

.الدباغةحمودهالسيدبنحسينالسيدخاصةغزةسجلفيالتركاتمنثروةوأكبر
65.86ثروتهبلغتوقد. الريففيأموالهبعض، ووظفاألساسفيأقمشةتاجروكان

سنيدديرقريةفيبقرثمن14.50فيهابما (موجوداتقيمة36.081 ½ منهاقرشًا
قرشًا،3.780مصاريفهوكانت. الناسبذمةديون29.004 ½ وبلغوغيرها)، والباقي

...الورثةعلىوزعتقرشًا61.36التركةباقيفيكون

بالمئة44.5بلغتاآلخرينبذمةالدباغةحسينللسيدكانتالتيالديوننسبةأنويالحظ
وعبدالسيرواندرويشمنكلعقدهامنالدخلنسبةمعذلكقارناماوإذا. ثروتهمن

الرأسماليالطابعلناغزة، تبينفيالتركاتأصحابمنآخركبيروعددالشواالقادر
.الشرعيةالوثائقفيأسماؤهمتذكرممنغزةفياألغنياءمعظملثروة

أوأفرادمجموعةوليسفردالدائنأنفردية، بمعنىأنهاغزةفيالديونعلىويالحظ
، إذالريففيذلكأمرختلفاو. الغالبفيأفرادًاكانوااستدانواالذينومعظم. شركاء

جماعية،بصورةكلهمأوماقريةسكانبعضإلىغزةفيأفرادقبلمنالديونأعطيت
الريفسكانحاجةعلىيدلمما. أيضًاجماعيةالدينوفاءفيهؤالءمسؤوليةوكانت

ولماألرضفيعملواألنهمالمشتركة، ربماالزراعيةأعمالهملالستدانة، وعلىالجماعية

:إنظر1430
D. Sourdel, “Ghazza,” in: Gibb [et al.], eds., Encyclopaedia of Islam, vol. 2, pp. 1056-1057;
Karl Baedecker, Palestine and Syria, with Routes through Mesopotamia and Babylonia and
the Island of Cyprus: Handbook for Travellers (Leipzig; New York: C. Scribner’s sons,
1912); Martin Abraham Meyer, History of the City of Gaza from the Earliest Times to the
Present Day (New York: Columbia Univdrsity Press, 1907), and Yehoshua Ben – Arieh, The
Population of the Large Towns in Palestine (Jerusalem: [n. pb.], 1970).
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استدانةعنأمثلةعلىيعثرولم. بمفردهلالستدانةأحدهممالءمةعدميملكوها، وعلى
دفعتأخيرالشوا، إلالقادرعبدمثالفياألغنياء، كمابعضعمدالدولة، وقدمنالمال
دونولكنالدولةعنرغمًادين، وكأنهأعمالهمفيذلكوتوظيفللدولةالميريمال
القادرعبدتركةفيوردغزة، مثًاللمساجداألفرادبذمةديونعنامثلةوهناك. فائدة
دلولحسنتركةفيقرشًا، وورد87 ½وقدرههائمالسيدمسجدإلىبذمتهدينالشوا
درويشمحمودبشهادةالخضرمسجدلجهةعليهثابتقرشًا279 ½ مقدارهدينوجود

الوقفمالمناستدانةالدينهذاهل: هنايطرحالذيالمهموالسؤال. الهليسوسالمة
الوقفمالمنالديونعقدإلىالوقفنظارلجأهلآخربمعنىالمسجد، أوإلىالعائد

المترتبالحكرماللقاءهوللمساجداألفرادهؤالءبذمةكانالذيالدينأن، أمولفائدته
المساجد؟هذهلفائدةممتلكاتهمبعضعلى

زهيدةالديونكانتمامعًا، وغالبًاآنفيواإلقراضاالستدانةإلىالناسمعظموعمد
الوقت، وفيللقرشالشرائيةالقيمةعلىيدلحالة، وهذامنأكثرفيقرشًابلغتجدًا، إذ

فيبالنظرالمحكمةاهتمامالصغيرة، وعلىالمبالغأهميةيعزز، مماالدخلقلةعلىنفسه
مهماالماليةبالحقوقااللتزاممنعاليةدرجةأيضًاذلكمنونستشف. الديونأقل

والعاديًاكاناألمرأنإليها، وعلىالناسحاجةعلىدليلالمداينةوكثرة. صغرت
.جهدبأقلوالربحالمالتوظيفوسائلمنوسيلةكانأنه، كمافيهاجتماعيةغضاضة

كانالحاالتهذهوفي (اإلفالسفيهاثبتالتيالحاالتفيإالالديونبوفاءالناسوتقيد
متميزمستوىعلىالدين)، يدلبوفاءالورثة، ويلتزمالدائنينعلىيقسطالثروةمجموع

جعلفيالقضاءفعاليةالمالية، وعلىااللتزاماتاحترامالعامة، وعلىالعالقاتفي
ديونهمالستيفاءالقضاءإلىالديونأصحابلجأقلمالذلك. الدينعقوديحترمونالناس

.صاحبهاافالستركة، أوحلمثلقليلةحاالتفيإال

أن، أيمعينينأفرادعلىتقتصرلمالدائنينأسماءأنالتركاتضبوطمنونالحظ
الدينمعينة، وشيوعأسرعلىيقتصروالمأنهم، كماالمحترفينمنقلةيكونوالمالدائنين

استدانمذهبية، فقدحدودللديونتكن، ولمتعاطوهقدالناسمنكبيرًاعددًاأندليل
التيالديونفيالمسيحيون، ولجأاولئكمنهؤالءاستدان، كماالمسلمينمنالمسيحيون
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، ولكنبينهموقعتالتيالخالفاتفيللفصلالشرعيةالمحكمةإلىبينهمفيماعقدوها
مابدليلالمسلمينبينبالديونقيستإذاومدينينكدائنينالمسيحيونبهاالتزمالتيالمبالغ

ذلكدلوربما. كبيرحدإلىمتواضعةدرسناها، كانتالتيالتركاتضبوطفيورد
وحضر, عليههمبما، واكتفائهمبالمالالمغامرةفيرغبتهمعدم، أوثرائهمعدمعلى

.منهاواشترواالمسلمينلتركاتالعلنيالبيعالمسيحيون

منبعضهنيستدنكن، إذالرجالمنكمستديناتذكرن، وقلماكدائناتالنساءواشتهرت
أوزوجتهمناألمرأولاستدانالرجلأننجدالتركاتضبوطدراسةومن. بعض

وتألفت. أخرياتنساءمناستدانأنه، كماأبنائهمناستدانمثلمابناتهومنزوجاته
اختالفعلىنقود، ومناألولىبالدرجةمتنوعةحليمنالغالبفيالنساءثروة

أنهنوالبد. صداقمؤخرأووصيةأوإرثًاكانالغالبفيثرائهنانواعها، ومصادر
.خيوطهوغزلالقطنوقطفاأللبانوصناعةالزراعة، مثلاألعمالبعضفيعملن

.الماشيةشراء، وأحياناالعقارات، وشراءالديونفيالمالالنساءووظفت

،أغناهنثروةأنلناغزة، يتبينفيتوفيننساءلتركاتكاملةضبوطثمانيةدراسةومن
9352ذلكقرشًا، من33.267بلغتمتزوجة، قدتكنلمأنها، ويبدوالرمليزينبوهي

لشخصعقدتهدينقرش16.000لديها، ووجدتالتيالنقودحليها، وأنواعقيمةقرشًا
قرشًا، والمبلغ30.352ذلكويعادل. عقاراتفيحصصقيمةقرش5.000واحد، و
للسيدةالمدينوالشخص. شخصيةوممتلكاتأمتعةثمنهوالثروةمجموعمنالمتبقي
معتوقتانزينبللسيدةوكان. عنهذلكمنأكثرنعرفعودة، والأحمدالسيدكانزينب

.ومحبوبةحليمةالحاجة، وهماالمالببعضلهماأوصت

حدث، وقلماالريفيونمنهم، فاستدانالديونعقدفيمدينتهمنطاقغزةسكانوتجاوز
الماليةالريف، وتبعيةالريفإلىالمدينةمنالمالرأستدفقعلىهذا، ويدلالعكس

لقريةالدينوأعطى. الريفاستثمارطريقعنغزةفيالثروةنموللمدينة، وعلى
فيمالهممنجانبًاغزةسكان، وظفالديونجانبوإلى. منهالجماعةبكاملها، أو

.الريففيالحيواناتتربيةفيأوالزراعة
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دعتماوإذا. سندبموجب، وتمشرعيدينبأنهالشرعيةالوثائقفيالدينووصف
بعضفياألمر، واقتضىباليمينوتدعمالشهوديثبتهاعدمهاأوالسندصحةالحاجة، فإن

كفالةإلىأحيانًاولجئ. عقار، مثًالأوحليترهن، كأنالدينلقاءرهن، إيداعاألحيان
للغير، بليقدمماًالنقدًا، أيباستمرارالدينيكنولم. الدينوفاءلتأمينآلخرشخص
،أشخاصمجموعة، أوشخصبذمةتربتغيرهاأوحيواناتاومحاصيلكانأحيانًا

مبلغبذمتهفالنًاأنذكرماوكثيرًا. شرعيًادينًاالثمنهذا، واعتبرالريففيوبخاصة
بالعبارةاقترنتإذاإالالدينإلىدائمًاتشيرالبذمتهآخر، وكلمةلشخصالمالمن

".الشرعيالدينبطريق "التالية

حددشهرفييومأوشهركغرةمعينتاريخفيمؤجلأوأولموعدالدينلوفاءوحدد
إثباتشهودذلك، ويقتضيالدينوفاءفيهيستحقالذيالشهرهاللرؤيةأساسعلى

، أوالمبلغمعسر، قسطأنه، وثبتبالدينالوفاءعنشخصعجزوحين. الهالللرؤية
الدينوفاءفيولجئ. الدينلوفاءعقار، بيعللمدينكانإذاأنه، وطبيعيمنهجزءألغي
الذيبائعهالعقارمشترييعدوالفائدة، كأنالرهنيشبهماتضمنالعقاربيعمننوعإلى

البائعوأباح. المباعله، ردالثمننظيرمعينةمدةخاللجاءهإنأنهالثمنقبض
.بذمتهباقالثمندامثمرًا، ماأوتأجيرًاأوسكنًابالعقار، االنتفاعالحالهذهفيللمشتري
وعدبيع "البيعمنالنوعهذاوسمي. الفائدةأنواعمننوعهواالنتفاعهذاأنوطبيعي
"...باإلباحة
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الضرائبإيرادات – 12

)8 – 7 (رقمجدول
)1()القروشبآالف(1885 – 1882دمشقفيالضرائبإيردات

1300
)1882/1883(

1301
)1883/1884(

1302
)1884/1885(

1303
)1885/1886(

األرضضريبة
1.1311.2671.3201.514)ركويو(

284277232320التمتعضريبة
168177165164العسكريةالبدلة

9012615896الغنمعلىالضريبة
3266403اإلبلعلىالضريبة
408317146973التزاماًالمبجاةالعشور
.م. غ.م. غ.م. غ.م. غالمناجمعلىالرسوم

8891اإليجارات
14-2متنوعةرسوم

6664متنوعةإيرادات
2.0733.075)2(2.1283.244الجملة

.القروشبمالييناألصلفي)1(
.3.244وتقرأاألصلفيكذا)2(

.متوافرغير. = م. غ
,France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commerciale: عننقالً: المصدر

“Dispatch to Minister of Foreign Affairs, 29 October 1889,” (Damas), vol. 6, 1878 – 1889.

1896 / 1895، عامدمشقموازنة- 13
1431

منأنهنالحظ، وسوف1896 / 1895للعامدمشقواليةموازنةإليكمأنقلأنيشرفني
المحلية،المصروفات "بندانقسمائدة"، بينمافال "بند، اختفىالمصروفاتبنودبين

أكتوبر/ األولتشرين11بتاريخ22رقممراسلتيفيبينتوكما. قمسينإلى" مرتبات
آالفثالثةبنحوالتاريخذلكمنذللمرتباتالمخصصةالمصروفات، ازدادت1893

1431Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “From Eyres to Currie, February
1896,” (FO 195 / 1940).
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إدارةأنمنمغالر، علىمعانسنجقمصروفاتأساسًادمشقخزانةتحملت، إذجنيه
.مصروفاتهاجزئيًاتغطيالتيالضرائبمنمبلغًاتجبيأناستطاعتالسنجق

العجزأنعلمت، ولكننيجنيهألف60قدرهعجزوجودالمرفقالبيانمنويتضح
تبدوالمصروفاتبنودفيها، وبعضمبالغاإليرادات، ألنجنيهألف100يبلغالفعلي
تدفع، ولمجنيهألف29بمبلغالحاليالوقتفيالعثمانيكنللبمدينةوالوالية. ناقصة

متأخرةتقريبًاالموظفينكلومرتبات. األخيرةالخمسةالشهورخاللالمستحقةاألقساط
تالقوايمدونالذينللمقاولينمستحقةجنيهألف15هناكأنشهور، كماأربعةلمدة

، رغمبالكامليدفعلم" الحربية "بندتحتلالمسجأنذلكإلىأضف. بالمؤنالعسكرية
جنيهألف50تسليمعنهاونتجأكتوبر/األولتشرينبدايةمنذبذلتالتيالكبيرةالجهود

.العسكريةللخزانة

هذهموازنةبثقلهتنوءالذيالعبء، وهوللحجاحتياطيبتكويناآلنمشغولوالدفتردار
.الوالية

.حورانمصروفاتمنالجيشبخزانةالمتعلقةالنفقاتالموازنةفيتظهروال

أبرقفقطأيامبضعة، ومنذمنهميؤوسالماليالوضعأنأعالهذكرناهمماويتضح
إجابةيتلقلمسعادته، ولكنجنيهألف140إلىفورًايحتاجأنهالعاليالبابإلىالوالي
.شافية

.دمشقإلىخلفه، ووصلاستقالتهُقبلتألي، وبعدمراتثالثالدفتردارأستقالوقد

)9 – 7 (رقمجدول
الواليةومصروفاتإيرادات

مالحظاتتركيةليرةالواليةإيرادت
97.300)ويركو (العقاريةالضريبة
10.000الرسوم
12.700العسكريةالعملية
49.100األغنام
104.500العشور
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مالحظاتتركيةليرةالواليةإيرادت
900والغاباتالمناجم
6.370الحيازةونقلالطابور
900الميريأمالكإيرادات
3.700المحاكمإيرادات
6.370متفرقات

291.840الجملة

تركيةليرةالواليةمصروفات
11.700)المحاكم (العدلية

,36,400محلية، مرتباتمصاريف

بعضهاألناختفت" الفائدة"9.100)الخاصة، (معاشاتالمرتبات
سدد

3.700المدنيةالخدمات
163.640الحربية

40.900الضبطية
3.640الشرطة
900خدمات
82.000حواالت

351.980الجملة

1902، عامحلبموازنة- 14
1432

أقدمأنإلىالواليةهذهموازنةعنمعلوماتيتضمنمؤخرًارسميتقويمنشريدفعني
أنهايبينالمعلوماتلهذهالوجيزوالفحص. الماليالوضععلىالمالحظاتبعضإليكم
وتبعثالسابقةالسنواتفيطبعتالتيتلككثيرًاتشابهبالثقة، وأنهاتمامًاجديرةغير
عنبحثتولذلك. تمامًاخياليةتكنلمإذاالصحةمحتملةغيرأرقامهاأنفيالشكعلى

وأولهاالعثمانيالبنكموظفيأخرى، منمصادرمنعليهااالعتماديمكنالتياألرقام
تدهورًاتتدهورأنهاالرأيفياتفاقًاوجدتأنذلكعلىوترتب. وغيرهمالعامالدين

1432Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “From Barnham to O'Conor, 10
January 1902," (FO 195 / 2115).
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تعرضالواليةألن – أختاراإليراداتأرقامأيبينحيرةفيأننيرغم – منتظمًا
لتغطيةشيئًاتتركلمالتيالماليةلوزارةالمتزنةغيرالمطالبجراءمنللنزعمواردها

القليلةالوالياتبينمنحلبالسابقة، كانتالحقبوفي. الضروريةالمحليةالمتطلبات
منذولكن. المحليةاألوضاعتحسينفيباستخدامهلهاُيسمحفائضًا، وكانتحققالتي

، ومالكلهشأنالفالوالي. الرسميالنهبليدالواليةباشا، سلمترؤوفتركها
الواليوكيلمعيكونونوهمباشالقبيحملونمتأصلونلصوصالمحليوناألراضي

يقبلوالدفتردارالعشر، دفعمنالتهربفي، وبخاصةاإليراداتلنهبعصابةوالدفتردار
إلى (لإليراداتتقدير، وأقربطلباتهكليلبيالذيالماليةوزيرعلنًا، ويساندهالرشاوي
).11 – 7 (الجدولفي)، وللمصروفات10 – 7 (الجدولفيأقدمه) الصحة

)10 – 7 (رقمجدول
)التركيةبالليرات (لإليراداتتقدير

102.000والدخلالعقاراتضرائب
20.000العسكريةالبدلية

135.000العشور
102.000األغنامضريبة

43.000متفرقات
402.000المجموع

)11 – 7 (رقمجدول
)التركيةبالليرات (للمصروفاتتقدير

75.000المدنيةالخدمة
136.000العسكريةالخدمة

20.000الشرطيةالضبطية
60.000الروسيةالحربتعويضات

15.000المدنيينمعاشات
20.000حواالت

40.000الماليةلوزارةمدفوعات
36.000متفرقات
402.000المجموع
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إيراداتالتتضمنالمطبوعة، والرسميةالموازنةفيوردتالتيالبنودهناذكرتوقد
، الكلوعلى. الالجئينإلعاشةالمخصصةالدفعةوضريبةوالجماركوالبرقالبريد
ضريبةفمثًال. األحوالمنحالبأيالسنويالمتوسطمثلشيئًاأوردتهاالتياألرقامتمثل

ترجع) 10 – 7 (الجدولفيالواردالرقمفيوالزيادةألفًا80 – 70بينتراوحاألغنام
الروسيةالحربتعويضاتلسداداسمًامخصصةالضريبة، وهذهالمتأخراتتحصيلإلى
يبدوكمادفعتأنهاسنويًا، رغمليرةألف40منهاتدفعأنحلبواليةمنطلبالتي

.الماضيالعامفيالنصفمقدار

فتقوم. دينيةطائفةأوملةكلومجلسرئيسإلىالعسكريةالبدليةجبايةأمروُترك
أوجبايتهاعملية، وأنطائفتهعلىالمخصصةالبدليةبمقدارالبطريركبإخطارالوالية
منطلبمادائمة، وكثيرًاشكوىمنها، موضعاألكبرالجانبالسدادعلىالقادرينتحمل

.األمرهذافييتدخلواأنالقناصل

تركيةليرةألف36يتضمنالعسكريةالخدمةبندأنأشيرأن، أوالمصروفاتإلىوعود
للعسكريينكرواتبدفعتليرةألف70، وجندي7500نحوجرايةنظيرللمقاولدفعت

الواحدللجنديمجيديةبواقع – ليرة2800يتجاوزالربماللجنوددفعالذيوالمبلغ
.سنويامرتين

يعيشونالذينالباشاواتمنللعديدمعاشاتكيدفعليرةألف15يبلغالذيالكبيروالمبلغ
الداخليةالمدنفي، يعيشونمنهمكبيرًاعددًاهناكأنالذهنإلىويتبادر. المنفىفيهنا

إلىأرسلالكبيرليرةاألربعينومبلغ. البحريةلحسابأساسًاتدفعوالحواالت. األخرى
القصرنفقاتابتلعتهوربماالماليةوزارةجانبمنالمتكررةللطلباتتلبيةاستانبول
الكبيرةالمبالغاألخرى، وحجمالوالياتأرسلتماقيمةنقدرأننستطيع، وهناالسلطاني

.تبديدهاتمالتي

قديكونأالالمحتملمنأنه، رغماألتراكالالجئينإلعاشةليرةألف20مبلغوخصص
سهلفيوحسنةنظيفةقرىلهمبنيت، وقدالمبلغهذانصفمنأكثرعليهمأنفق

.والسويداءألنطاكيةالمجاورةالمناطقوفياسكندرونة
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سيئةالواليةماليةأنإلىيذهبالذيالسائدالرأيإلىالرسالةهذهمستهلفيأشرتوقد
وأوصي. العشورإدارةمجالفيالسائدةالمظالمإلىبخاصةاإلنتباهألفتأنوأود. اآلن

تختصالمحلية، وأنالسلطاتأيديمناإليراداتفروعمنالفرعهذابانتزاعبإصرار
.أخرىوالياتفيبنجاحالعملبهذاقامتقدأنهافهمت، التيالعامالدينإدارةبه

العراق: ثالثاً

والعشوراإليرادات - 1

)12 – 7 (رقمجدول
)القروشبماليين(1911 – 1893األعوامفيالعراقيةالوالياتوعشوريراداتإ
الموصلالبصرةبغدادالسنة
182812)1(

25 – 22.5)متوسط (1841 – 1839
1843 – 184420.10.4
184523.30.311.3

)1.7()2(

184935
1862)3.1(
1863)3.8(
188919.316.2)3(

)13.6()4.3(
1890 – 189124.622.5

)13.7()6.8(
1892/1893)4(24.121.523.0

)13.0()13.8()8.5(
1893/1894)4(22.227.419.3

)11.4()63.2()4.8(
1894/1895)4(231817.4

)4.5(
1895/1896)4(23.322.1

)11.3()9.2(
1897/1898)4(27.228.7
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الموصلالبصرةبغدادالسنة
)17.2()14.0(

1898/1899)4(25.3
1899/190025.4
1901/1902)4(24.8
1902/1903)4(21.3
1903/190425.7
1904/1905)4(22.0
1905/190623.1)4(17.5
1907/190824.1

)14.3(
1909/1910)18.3()5()14.8()5()11.9()5(

1911/1912)6()1/21()6()19.4()6()14.1()6(

.الكتابهذامن8رابعاً، النص، القسمالثانيالفصل: أيضاًإنظر. النفقاتحسمبعد)1(
.القوسينبينالرقمهوالعشر)2(
.مؤكدغيرالتاريخ)3(
.قرشا110ًبـمقدراالسترليني)4(
.المحصولقيمة8/1يعادلالعشركانإللدموفقاً: تقديري)5(
1.653.000يعادل1911/1912الماليةالسنةفيالثالثالوالياتايراداتإجماليكان)6(

العشورقرشاً)، وبلغت110 = الجنيهباعتبار (قرشمليون181.8، أواسترلينيجنيه
:فيمذكورالوالياتبينالتوزيع. قرشمليون58أوجنيه527.000

Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914
(Chicago, I11.: Univeristy of Chicago Press, 1996), p. 186.

متوسطهاكانالتيالجمركيةالعوائدالتتضمن1890عاممنذبغدادإيرادات: عامةمالحظة
.سنوياًقرشمليون11أواسترلينيجنيه100.000علىقليالًيزيد

1845، عامالموصلفياالقتصاديةواألحوالااليرادات - 2
1433

مثلعلىالحصولالوالية، ويصعبهذهإيراداتقائمةسعادتكمإلىهناأنقلأنيشرفني
تقديرية،ولكنهاعليهالحصوليمكنماأفضلهيالحالية، والمعلوماتاالحصاءاتهذه

.الفعليةالمعدالتمنتحليًالأقلولعلها

1433Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “From Rassam to Canning, 27 April
1845," (FO 195 / 228).
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المحددة، هناكالبنودجانبإلى، ألنهأتمنىكنتمانحوعلىكاملةليستالوثيقةوهذه
الباشاواتمنهايحصلالتي) الطرقكراتذ" (تذكرةيول "مثلالصغيرةالمواردمنالكثير
.لهاالتقديريالمبلغأتبينلمكبير، ولكننينسبيدخلعلى

بالذاتتنسحب، وهيوالصادراتالوارداتمصطلحياستخدمت" الجمارك "بندوتحت
األجنبيةوالبضائع. ومنهاالمدنإلىالواليةلهذهالصناعيةالمنتجاتوخروجدخولعلى

العوائدمنمتفاوتةبدرجاتتعفيهاتذاكرالغالبفيتحملاألخرىالوالياتوبضائع
.التعرفةاتفاقاتحسبعوائدعنهاتدفعأوروباإلىاألخرى، والصادراتالجمركية
الوارداتمنها، وعوائدخروجهاعندالعوائدتدفعالمدنفيالمصنوعةوالبضائع

نسبةكانتسواءاالحتسابطريقةبحسببالمائة18 – 13بينماتبلغمعًاوالصادرات
.محددًامبلغًاأوقيمتهامن

)الضريبةجبايةالتزام (بمقاطعةخاصةكانتلو، حتىوالملحالغاللعداسلعة، ماوكل
الواليةمنخروجهعنديدفعالقمح، وحتىوالخروجالدخولعوائدلذلكاضافةتدفع

.الباشاإرادةوفقتحدداضافيةضريبة

إذااألخيرةالحالةحرفة، وفيأوسلعةألي) التزام (مقاطعةيضعأنالباشاويستطيع
، مثلماالمطلوبالمبلغلهتدفعأن، وعلىذلكعلىأجبرهاالعملعنالطوائفامتنعت
.القرمزوطباعيصناعيإلىبالنسبةحدث

استهالكمنتحدوالطباعةالصباغة" مقاطعة "أنفيالشكمنقليلقدروهناك
والشيت، الصباغونيستخدمهاالتيللتيلةالمتزايدةاألسعارالبريطانية، فمثًالالمنسوجات
،الناساستخدامليناسبالقماشإعدادعمليةخاللالطباعونيستخدمهمااللذينوالتنجيب

كانتالفقيرة، فإذاالطبقاتمنكبيرعددمتناولعنبعيدةالمنسوجاتهذهيجعل
تدريجيًا،تتالشىالحرفة، ألنباألهالينفسهالشيءتفعلبمصالحنا، فهيتضرالمقاطعة

يؤديسوفأقلبتكاليفُيجلبالمطبوعةالقطنيةمنسوجاتنااستيرادمناآلنيحدثوما
سيوجهرواجًا، كماالموصلصناعاتأكثرمنكانتالتيالصناعةهذهإيقافإلى

.وغازليةالقطنلزراعضربة
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مغادرتهاعندالجمالاحمالعلىالضرائبالبنودفيتذكرلمالتيالرسومبينومن
آخر، ويعتمدإلىعاممنقيمتهاتختلفابتزازيةضريبةألنهاحذفتالمدينة، وقد

الحملعلىالجمالةيدفعالعاموهذا. المصدرةللبضائعالمتغيرةالكمياتعلىمقدارها
،قرشين" قياية، "كرونقروش5" قرشًا، "بدج20" جملقلبة: "التاليةالرسومالواحد
الواحدللحمليدفعماجملة، فتكونقرشين" ، "مبشر، "بوابة"، قرشينقروش10" "شيخة

الحملأنفرضللبضاعة، وعلىالمصدرالتاجريتحملهاأنيجبقرشًا، التي41
500ولألولىقرشًا350يساويالذيالعفصةأوالصوفمنموندا20منالمكون

إلىتصلقرشًا175وقدرهاالساحلإلىالنولونقيمةإلىاإلضافةهذهللثانية، فإنقرش
9بـتحددتالتيوحدهاالجمركيةوالعوائد. لألخرىبالمائة8¼ولألولىبالمئة4/311

.أوروباإلىالسلعهذهتصديردونغالبًافعًال، وتحولثقيلةبالمائة3وبالمائة

الجبالمراعيإلىطريقهافينصبعبورهاعنداألغنامعددعلىالضريبةإلىوإضافة
العشائر "إلىكبيرًاأوصغيرًاكانمهماقطيعكل، يقدمالخريففيعودتهاصيفًا، وعند

منوقدرًاالغنممنواحدًاالضريبة، رأسًالجبايةالباشايعينهالذيلموظفا" أنماسي
.وفيرًاربحًاشاغلهعلىيدرالمنصبأنوالشك. الهدايا، وبعضالطلبحسبالسمن

ُتمنحشخصيةالجسور، حقوقعبور، ورسومالزرقاء، واألطوافالصباغة" مقاطعات "و
عليها، يدفعحصلمنباشا، أولمحمدوكان. السالطينبعضيصدرهامراسيمبموجب

.البتةشيءعلىيحصلونيعودوالممنها، ولكنهمكلعنقرش6000ألصحابها

الغنيةالطبقاتمنهاتعفيالطوائف)، ولذلك (األصنافعلىفقطتفرضالمدينة" سآليانه"و
بالفعلسحقتهمالذينالسكانمنالعمالكلهالعبء، ويتحملبالحرفالمشتغلةغير

.عليهمالمفروضةالثقيلةالضرائب

.تيمار، محلوله، ، وقف، ملكانهملك: تسمىللديانةدرجاتلخمساألراضيوتخضع
ال، وأصحابهاالبيعحقلحائزهايكونأندونمطلقًاحقًااألرضحيازةحقهووالملك
ما" ملكًا "تصبحقدوالبساتينالمنازلعليهاتقامالتيواألراضي. للحكومةشيئًايدفعون
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تزرعالتيالقديمة، واألراضيالعصورفيمكةمنبحقولها، منحتقرىثالثعدا
.ملكًاليستغالًال

يهبهاأنحياتهأثناءيستطيعحائزهاإيجار، ولكنمقابلالحياةلمدىحباشة، والمالكانه
إلىينقلهاأنقبلحائزهاماتوإذا – اإلبنإلىاألبمنتنتقلالطريقةآخر، وبهذهإلى

األشخاصأقربمحدد، فإنثمنمالكانهلكلكانلماأنهغير – السلطانإلىآلتغيره
.األخرىعلىأفضليةولهعليهايحصلأنالثمندفعإذايستطيعالمتوفىالحائزإلى

يعطيال – اسميايجارمقابلأفرادبيدأولمسجدمطلقًاملكًاكانسواء – والوقف
علىيباعأنفيمكناآلخرالنوع، أمافيهالتصرفيمكنالاألولوالنوع. شيئًاالحكومة

.نفسهااليجارمقابل – منخفضةقيمتهكانتمهما – آخرعقاربهُيستبدلأن

تقديمفيها، مقابليقيمأنبورًاوجدهامنكلحقلها، ومنحائزال، أرضوالمحلوله
.فالحتهافيمستمرًادامماأحدمنهينتزعهاالحكومة، والإلىمحصولهاعشر

بالمائة13إلى10منللمالكيدفعوناألراضيمنالمختلفةاألنواعهذافيوالفالحون
الحكوميةاألراضيوفي. المختلفةالقرىفيالسائدالقديمالعرفحسبالمحصولمن

والفالح. جزافيًاتقديرًانقدًايقدرالنصف، وهذاالمحصولنصفعلىالباشايحصل
رغبإذايطردهأنالمالكيستطيع، ولكنقريتهيتركأنيستطيع، والباألرضمرتبط

إالالفالحيتركأنيمكنزراعتها، والفيالفالحقصرإذا، أوبنفسهاألرضزراعةفي
ضغوطتتزايدعندماآخرإلىحينمنيحدثما، وهوهواهوفقالمحلولةاألرض
.الباشا

.شاءمنالباشايطلبهاالمحصولأو" الزهرة "منكميةأيبتقديمملزمونوالفالحون
بالحيلولةكفيلوحدهوهذا. جشعهأوالحاكمالوزيراعتدالعلىالكليةتعتمدثمومن
جرداء،صحراءاألرضمنكبيرةمساحاتبقاءعلىكافيًادليًالويقدمالتحسندون
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يكون، وسوفباألرض، المتعلقةإلخ... القرآنأحكامعلىالمبدأهذايقومالحظولسوء
.1434حاجتهتقتضيهمماأكثرينتجأالالمرءإرادةبقيت، طالماتغييرهالصعبمن

إلىيذهبماإلىاضافةفعًال، ألنهالناسيدفعهماعلىدليًالتقومالالمرفقةوالمعلومات
وصغارالجباةعليهايحصلالتي" حذوة "باسمتعرفالتيالثقيلةالعوائدالباشا، هناك

.لحسابهمعوائدعلىيحصلونوالذينالبالدفيالمنتشريناإلدارةموظفي

الحصولفيفقطنجحتكلها، ولكننيالواليةسكانتعدادعلىأحصلأنحاولتوقد
.المرفقةالقائمةحسبالموصللواءسكانعددعلى

عددويسكنهانشطةلتجارةمقرًاالموصل، كانتتركيواٍلأولباشامحمدوصولوقبل
،بغداد، وحلبفيتجارتهماآلخر، وأقامواتلوالواحدهجروهاالتجار، الذينمنكبير
الحوانيتمنكاملةشوارع، وتوجد، خرائبالخاناتمعظمأصبحتواآلن. بكروديار
سبقمنها، وفيمابيتًامكانكلفييرىأنمستأجرًا، ويمكنتجدالبالحجارةالمبنية
داخلانكمشتأسوارها، واآلنخارججديدةأحياءبسكانها، وبنيتتضيقالمدينةكانت

بيوتقبلمنعليهاتقومكانتالتياألماكنفيالخيولإلطعامالشعيرأسوارها، وزرع
بلدًايدعوماثمةليس، ألنالتركيالحكمسوءعنناتجالمتزايدالشرعامرة، وهذا

متمتعًايصبحأنأوروبا، منمنيستوردماتغطيللتصديرتصلحسلعًاينتجخصبًا
، فإنالمحليينبالنساجينأضرتقداألوروبيةالمصنوعاتبأنالتسليممعوحتىبالرخاء
قنواتإلىجهودهمتحويلإلىيدفعهممحدودًا، واليصبحأنالممكنمنكانالضرر
كلفينجدهمانفسه، والخرابنفسهللمدينة، البؤسحدثماللقرىوحدث. أخرى
يوضع، وحتىوالفالحللحرفياألمانيتحققحتىالتدهورهذايستمرأنبد، والمكان
...الطبقاتجميععلىعادلةبطريقةأعباؤهتتوزعمعتدلضريبينظام

الموصلباشاإليراداتالتقديريةالمبالغ - أ
العوائد) 1(
:مثل) مباشرةالباشايأخذها(

.تمامًاذلكعكسعلىتحضالقرآنفأحكام–قصدبغيرأوبقصد–اإلسالمعلىالتقريرصاحبمنإفتئاتهذا1434
).المعرب(
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علىبالمائة3والوارداتعلىبالمائة10، متوسطالجمرك
18تعادلمحددةعوائدعليهاالسلعمنوالكثيرالصادرات

بعد؛فيماسنرىمانحوعلىبالمائة
قرش70.000

قرشينأيللمرةقرش1 ¼بواقعسنوياًمرتين،أغنامعدد
400.000.بالمائة12 = قرشا21ًقيمةمنللرأسالقرشونصف

،الحدائقمستوىإلىالماءوترفعحصانيديرها، السواقي
25.000)بالمزادالتزاماًتعطي (ساقيةلكلقرشا250ًبواقع

، وعوائدالصادراتعلىبالمائة5الموصلمدينةالدمغة،
بالمائة5وكذلكبالمائة10إلىتصلالسلعبعضعلىمحددة

علىبالمائة5ألفاً)، 12 (الموصلقرىالمزاداتمبيعاتعلى
المحليالشيت

130.000
142.000

4، الدخولعندالجملحملعلىالقرشونصفقرشان، القمح
 =قرشا50ًقيمةمنقروش6 ½أي – البيععندللحملقروش

100.000بالمائة13

قرشا14ًبسعرللبتمانقرشوالنصفالقرشينإلىاضافة،التبغ
قرش20.000بالمائة9= 1 ¼، يؤخذكجماركتدفعبالمائة18= 

2 = ½قروش4تساويالواحدعلىبارات4،الغنمجلود
8.000بالمائة

60.000بالمائة4= ½ونصفاًقرشينتساويجزءلكلبارات4، الصوف

18.000المشغوالتمبيعاتعلىبالمائة2½الثمينة، المعادن
18.000المشغوالتمبيعاتعلىبالمائة2½، النحاس

5 = والمشتريالبائعمنكلمنبالمائة2½الماشية، بيع
30.000بالمائة

علىبالمائة2 ½دمغة، تدفعبالمائة5إلىإضافةالمزاد، 
14.000المبيعات

قروش10منلالقةالقرش ¾ المدينةفيالمغزول،القطنغزل
20.000.بالمائة6 ½المتوسطقرشا15ً– 

40.000أفرادخمسةعملإلىتحتاجالتيلألرضقرش200، البساتين

الصفراءوالذرةالقطنلريالنهرمنتقطعالتي، الريقنوات
الملتزممعللمساومةوتخضعوغيرهاوالحدائق

15.000

قرشاً،15، الجمالقروش7 ½، البقرقرشالغنمعلىالسلخانة، 
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بينماللرأسقرشا40ًالجاموس
85.000بالمائة1-5

1.000بالمائة5، الشيتصنعل

أودخوالًحملكلعلىواحدقرشالجسور،عبوررسوم
 ¼بالمائة، و7 = قرشا30ًبقيمةالخشبعلىخروجاً، قرشان

45.000بالمائة1 = ½قروش4بقيمةالحطبعلىقرش
1.741.000العوائدجملة

الباشامخصصات) 2(
وبعضالرعية، تتحملهاالهجريالعامبدايةفيمحرمية، 
قرش65.000اإلسالمية) طوائف (األصناف

القضائيةالدعاوىعلىبالمائة10، يكده
الغراماتأو، جرم

قرش500بواقعللمتولي، تعطيالمنصبتقلدلباسأوخلعة، 
850.000بالمائة1550 = قرشا30ًقيمةمن

800.000القبائلمنالمنهوبةالغنائمبيع،العربتأديب
1.715.000المخصصاتاجمالي

مساهمات) 3(
قرش1.120.000ساليانة،

، والجزيرة، والجبال، وماردينالموصلألويةعلىمقرر،خراج
علىالعاليالباببغداد، ويحصلفيوكركوكاربيلوأراضي

ثالثينقسم، وهواآلخرينالثلثينالباشافقط، وأضافالثلث
280.000قرشا18ًقرشاً، 32قرشاً، ½62: ½درجات
1.400.000الجملة

المحاصيلعلىالعشور) 4(
قرش1.250.000للواحدقرشا50ً – طغار25.000،الغالل
200.000للواحدقروش8 – بتمان25.000، القطن
80.000للواحدقروش8 – بتمان10.000األرز،

45.000للواحدقروش10 – بتمان4.500، السمسم
80.000للواحدقروش4 – بتمان20.000،الزبيب

30.000للواحدقروش15 – بتمان2.000،التبغ
1.685.000الجملة

االحتكارات) 5(
النيلةصباغة

105.000الموصلمدينة
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85.000الموصلقرى
7.000تفكرمنطقة
2.000دهوكمنطقة

قرش199.000
بسعربهاويصبغقرش100بسعرالنيلةأقةالمحتكريشتري

كثيراًيكتبالبالمائة، ولكنه500، الفرققرش500
30.000القرمزيةوالصباغةالشيتطباعة

باللونصبغبالمائة، وإذا5أوالًالشيتالسبانة، يدفعفيهابما
، ثمالصباغيحصلهاالنيلةعلىبالمائة100الطباعدفقاألزرق

بالمائة3استيراد، عوائدبالمائة10عندئذ، وبالمائة5يدفع
تصدير

قرش12.000القبانة، الوزن
لحملبارة22والبغللحملبارة18، نحوللتيمانواحدةبارة

.الجمل
44.000السمسمزيتمعاصر

االحتكارهذاالقرى، ويؤديفي، وثالثةالموصلمدينةفيست
، أيللتيمانقرشا36.30ًإلى25منالزيتكلفةزيادةإلى

.بالمائة30بمتوسط
2.000الرحىحجر

60.000األطواف
وعلىللقنطارقرشا90ًبواقعيحصلالنهريالنقلنولون

صناعةكانتفإذا. قرشا60ًكالفواكهالقيمةالمنخفضةالبضائع
بفارقللقنطارقرشا24ًيحصل) حرة (االحتكارخارجالطوف

.بالمائة240وبالمائة360
النهرعبور

13.000القواربجسرعلىيشتدالتيارحيثالموصلفي
24.000النهرفيصعوداًساعات8مسيرةعلىوانهفي
12.000الترابفي

49.000
35.000الملح

يراوحبسعربالتجزئةويبيعهابارات5بـاالقةالمحتكريشتري
بالمائة600 – 400بنسبةالكلفةبارة، فيزيد30و20بين

الحيوانيالشحمشموع
10.000بالمائة50قرشا27ًبسعريباعقرشا18ًللتيمانالحقيقيةالقيمة

قرش432.000االحتكاراتاجمالي
ملخص
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قرش1.741.000العوائد
1.715.000الباشامخصصات

1.400.000والخراجالسليانة
1.685.000المحاصيلعشور

432.000االحتكارات
6.973.000الموصللواء

الموصلوالية
قرش6.973.000الموصل
1.450.000ماردين

860.000الجزيرة

750.000بادنان

300.000زاخو
300.000تلعفر

300.000والداوديةالعمادية
275.000عفرة

100.000سنجار
11.380.000الباشاايراداتجملة

)13 – 7 (رقمجدول
الموصللواءسكان

البالغونالذكورمنازلمحلةالموصلمدينة
315.14311.245المسلمون

149242.566المسيحيون
1172577اليهود
466.23914.388الجملة

البالغونالذكورمنازلقرىالموصلقرى
2985.1028.486المسلمون

171.4543.821الرعية
3156.55612.307الجملة
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1848بغداد، عامفيالغاللأسعارعلىالسيطرةمحاولة - 3
1435

أنالمفترضقريبًا، فمنالحصادوقتبالوفرة، وأصبحيبشرالعامهذاالحصادكانلما
القليلةاأليامففي – يحدثالذلكولكن – يومبعديومًاالغاللسوقفياألسعارتنخفض
الذينالرأسماليينإلىيبدوما، علىذلككثيرًا، ويرجعالغاللسعرارتفعالماضية
.المتاحةالغالءكلبشراءأخرىمرة، ويقومونالماضيالعامالسوقاحتكارفينجحوا

األمربرفعقمت، وقدأحوالهمسوءتشرحبالتماساتالمدينةسكانتقدمأنذلكعنونتج
أيديفيالسوقوقوعدونتحولالتياإلجراءاتباتخاذنصحًا، وتلقيتالمجلسإلى

رأيتالتيواإلجراءاتالواليةسكانحاجةلسديوميًاالغاللإتاحة، وتحققاالحتكاريين
:كالتاليهيتنفيذهالذلكتبعًاطلبتوالتيالغايةهذهلتحقيقتناسبأنها

البيع، ويحظرهناكبيعهويتمالغاللسوقإلىمباشرةبغدادإلىالواردالقمحيؤخذ:أوًال
.آخرمكانأيفي

الشراءعملياتتتمبأالخاصةبصفةاالهتمامعلىاألقاليمجميعفيالسلطاتتعمل:ثانيًا
.طغار5علىيزيدلماالواحدالفردجانبمن

علىاإلخطارهذاصدور، بعديشترونمنيجبر، سوفالنظامهذايحترملمإذا:ثالثًا
.ممكنسعربأقلالغاللمنبحوزتهممايبيعواأن

االحترامالناسعنالمعاناةلرفعبغدادواليةتتخذهاالتياإلجراءاتهذهتلقىوحتى
البريطانيينالتجارإلىاألوامرهذهتبلغأن، راجيًابذلكأخطركمأن، يشرفنيالواجب

...1436بحمايتكميتمتعونالذيناألشخاصمنوغيرهمالمدينةفي

:عننقًال1435
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 195 / 318).

13فيبغداد، مؤرخفيالجاللةصاحبقنصلراولنسونالميجورإلىباشانجيبسعادةمنخطابترجمة1436
).م1848مايون / أيار16 (هـ1264اآلخرةجمادي
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السابقالمرسومعلىتعليق

علىاحتجوابغداد، الذينسكانرآهماتنفيذيريدباشانجيبأنسعادتكمترونسوف...
ماالمدينةإلىالغاللمنالواردات، بضبطالغاللسوقأخيراسادتالتىالمجاعةأسعار

علىيؤثرأنيريدسعادتهأنوترونللبيعجبريةالصغيرة، وبشروطالكمياتعدا
االحتكارضدالموجههاإلجراءاتأنتماما، ويوقنالغالللتجارالحاليةالمضاربات

.الجميععلىبالنفعتعودسوف

بالجهلنتهمهسوفاألوامر، فإنناهذهبإصدارالنيةحسنسعادتهنعطىلكىواآلن
التىلإلجراءاتالطبيعيةبالنتائجعلمهافترضنالو، بينماالمدنىللحكماألساسيةبالمبادئ

بأرواح- أقولوأكاد–براحةللمغامرةقوىشخصىدافعوحدهذلكيفسريتبعها، سوف
.السكانالكثيفةالمدينةهذهمنالفقيرةالطبقات

منالتحققفىجهدا، بذلتسعادتهإجراءاتبهنرىأنيجبالذىالضوءولتحديد
اللىتسمحونسوفسعادتكمأنتمامابغداد، وأثقفىللغاللالمحليةالندرةأسباب
األوامرلمغزىالقانونيةالداللةمنهاأستمدبأن، بلفحسبالتحقيقاتهذهنتائجبعرض

.المناقشةموضوع

،عاديغيرجفافبسببكلهاالواليةفىبعامةمحدودًاالماضىالعاممحصولكانفقد
لذلكتبعًا، وارتفعاألنفسبشقإالللغاللادتالمعالمحصول) 5/1 (خمسيتحققولم

كبيرجانبعلىتحصلالحكومةكانتولما. مكانكلفيفاحشًاارتفاعاالغاللسعر
بفتحالناسعنالمعاناةرفعوسيلةدائمًالديهاتوافرت، فقدغاللصورةفيإيراداتهامن

تزيدالعكسعلىبل – األوقاتمنوقتأيفييتملمذلكولكن – الحكوميةالشئون
العسكرية،القواتمتطلباتعناألقاليممختلففيالحكومةشونفيالمخزونةالكميات

المدينةفيالرئيسييينالغاللتجاربينكبيرةمضارباتنفسهالوقتفيحدثتبينما
زمنمنذاآلخربالبعضبعضهايرتبطالتيلألطرافيعطيباشا، حتىنجيبوموظفي

التي (الحظرأوامربإصدارأكثرتدعممصالحهم، فإنللسوقالمطلقحتكتارالابعيد، 
سيظلالذي) نفسهاإلنسانيالهدفلتحقيقفعًالصدرتالتياألوامرروحتمامًاتماثل
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تحققتوقد. المنافسينجميعبالفعلأسكتواقدالوالييشاركونالذينالتجارألنمعطًال
سيطرةوراءمنأخرىمغانمتحققت، كمااألولىالمضاربةخاللمنطائلةأرباح
منالحظوةأصحابعلىصغيرةكمياتإلىوزعت، إذالسوقعلىاألميريةالشون

ذلكعنالناتجالخرابأصبحاالحتكارإدانةعنأبدًاباشانجيبيكفلمالتجار، وبينما
كلغيليأناإلنسانيةباسماالباشمطالبةفيفكرالعامفرنساقنصلأنعامًا، حتى

فيالفرنسيةالسفارةإلىالمظالمهذهينقلسوفأنهحتى، وأعتقداإلجراءاتهذه
بوضعيالتقليديضر، وقداالحتجامجهذافيالتعاونإلىأدَعلمكنتولما. استانبول
الحكومة،ضدنشطًاموقفًاأتخذأنالمناسبةهذهفيالضروريمنأنأعتقد، الالمستقل
كنت، ولماالفرنسيزميلياتبعهاالتيواإلجراءاتاآلراءعلىتمامًاوافقتولكنني

أنواجبيمنأن، أشعرالقديماالستبدادنطاقفيوربماإلجراءترتيبًانواجهأنناأعتقد
.مبكروقتفيالموضوعهذاإلىسعادتكمعنايةأوجه

إجراءاتتأثيرإلىجزئيةبصفة – الحقيقةفي – ، ترجعاآلنالواقعةالغاللفيوالندرة
منترجعبغداد، كمافيالغاللتجارعددمنكثيرًاأنقصتالتيالسابقةباشانجيب
خاللهالعرضيكنلم، الذيامعالنهايةعندللبالدالحقيقياإلنهاكإلىآخرجانب
بفتحالناسعنالمعاناةرفعويمكن. للبيعالجديدالمحصولطرح، وقبلالطلبيواكب
تحتاجالوالتيالماضيالعاممحصولمنكبيرةكمياتتضمزالتماالتيالميريشون
،وفرتهفيفريدمحصولمواجهةفيوشأنهااألمورتركتبإذاأو. اآلنالحكومةإليها
مثلفيلعالجهاأوامرإصدارومجرد. وقتيةأزمةمنأكثرتكونلناألزمةهذهفإن
المبرراتأنسنجدفإننااألوامرهذهبفحصنقومالثقة، وعندماعدمعلىيبعثإنماهذا
منحدوثهاالمفترضمنالتيسافر، واآلثاربشكلالحقيقةتعاكسعليهاترتكزالتي
عاقلشخصأيأن، حتىاألحداثمجرىعكسوتتجهتمامًارشيدةغيرتطبيقهاوراء

.فاسدةنياتلتغطيةوضعخداعمجردكلهاالمسألةأنفيالشكيساورهال

.السوقحالةفيباشانجيبلتدخلالحقيقيالهدفيعدمااآلنلسعادتكمأوضحوسوف
منبالتزاماتهمللوفاءالميريأراضيمستأجروبهاعوملالتيالمفرطةللصرامةفنظرًا

بغدادفيالمالرأسأصحابمنكبيربقسمدفعتالتيالصرامة، تلكالسابقالمحصول
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وظلتأخرىمرةالمضارباتفيالدخولعنمنهمالباقينأعاقت، والتياإلفالسإلى
كانولما. الغالبفيواسعنطاقعلىالحكومةبيدالعامهذاالزراعيةالمناطق

الغاللأسعارفيضروريهبوطيحدثأنمنخوفبالوفرة، فهناكيبشرالمحصول
ألفًا40حققأنبعدكيسألف20منأكثرالمحصولمنالحكومةنصيبيحققوأال
يتوقعالتيالماديةالخسارةوقعمنيقللأنباشا، يريدنجيبأن، وأعتقدقبلمن

.حدوثها

قيامعلىالكاملواحد، وبالحظرفرديشتريهاالغاللمنكميةأليطغار5حدوبوضع
بالبيع، وبالتهديدالقمحمنكبيرمخزونبتجميعالغاللبتجارةالمشتغلينمنفردأي

يمسكثمومنالسوقعنالباقينالقالئلالتجارإبعادإلىيهدفأنهأعتقد، فإننيالجبري
فوق – نفسهالوقتفي – األسعارإيقاءللمدينة، معالغاللإمداداتجميعزمامبيده

تغطيةعنيزيدالمدينةإلىالقمحمنالمزيدبجلبالسماحبعدمالطبيعيمعدلها
ومن. موقتةبصفةالغاللوارداتجميعإيقافطريقعنربما، أوالحالياالستهالك

إجراءاتبالغاءالمركزيةالحكومةتقملمماالمؤكدالخرابهذايستمرأنالمتوقع
.عملهسعادتكمتنوونماعلىالتعرففيألحأنأود، والسعادتهاتخذهاالتيالحظر

المساوئبينمنإن. عنهالنقابكشفتالذيالضررأبينأنبمكاناألهميةومن
يجعلهأنهيظنترتيببغداد، وهوواليةالتزامعلىحصولهباشالنجيبالضرورية

حريةلهالمسؤولية، ويتركمنمتحلالوكياليجعلهالحقيقةفيالمراقبة، وهوعنبمنأى
،بالمالخزانتهامتالءواحد، وهوغرضلتحقيقاألخرىاالعتباراتكلمناقضة
يشملهمأنيجبالذىالسلطانجاللةرعايامنللماليينالرفاهيةتحقيقعنمتغاضيا
.الواليةمنلخلفهيتركهاسوفالتيوالتشريعيةالماليةبالصعوباتعابئ، غيربعنايته

فيهيحتجونالمدينةهذهتجاربعضمنخطابًا، تلقيتأعالهالرسالةكتبتمنذ:مالحظة
.1437ببغدادالقمحتجارعلىباشانجيبأصدرهاالتيالحظرقراراتعلى

1437Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Rawlinson to Canning, 20 May
1848,” (FO 195 / 318)..
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1848بغداد، عامفيواالبتزازوالضرائباالحتكارات - 4
1438

رأسماليغاللهميبيعواأنوحدهملهمسمحبغدادنواحييبعض، فاآلنوحتى... 
القمحكلشراءبفرضوثيقة، روابطالواليسعادةابنبكأحمدوبين، بينهمعينيهودي
.اآلخرينالتجارعنالبالد، وإبعادهفيالمتاح

تبعدمسافةإلىيرسلأنإلىيضطر، فإنهغاللصفقةيعقدأنبريطانيتاجرأرادوإذا
المدينةفيوالشعيرالقمحأسعارعلىتسيطرالمجاعةأسعارزالت، وماميلالمائةنحو
نجيبأنتقدير، يفترضأقل، وعلىاألقاليممختلففيالغاللمنوفرةهناكأنرغم
تجارةعلىيفرضهالذيالحظربهذااسترلينيجنيهألف100علىيحصلسوفباشا

...المستهلكينحسابعلىإالبالطبعيتحققأنيمكنالالربحهذا، ولكنالغالل

عندقيقةفكرةسوىيعكسومتقنًا، الأصيًالكان، مهمايتحققعائدأي، فإنكلوعلى
بنودمنبندكل، ألنوالمستهلكونالعاملةالطبقاتلهتتعرضالذيالحقيقيالضغط

باستخداماإلبتزاز، حتىصنوفشتىبممارسةلهميسمحالذينالمقاولينبيداإليرادات
بيداحتكارًاكانتالقمحوتجارة. الحكومةنحوبالتزاماتهميوفوا، لكالشخصيالتعذيب
بأكثرالمستهلكلىإبالنسبةالسعرتضاعفلذلكاألخير، وتبعًاالمحصولمنذالحكومة

والعوائدالبالدفيالمحصولوفرةبسببعليهيكونأنيجبكانمماالضعفمن
فيالقيمةمنبالمائة50إلىتصلوالخضروالفواكهالحيوانغذاءعلىالمفروضة

تلكمنتسلمتكادالالعربإلىبالنسبةالحياةضروراتمنتعدالتيالمتوسط، والتمور
تعدأوللمجتمعالضروريةالحاجاتتلبيالتيالمحليةالحرفوكل. الباهظةالضريبة

:نذكراالحتكاراتهذهبينعطاء، ومنأعلىلصاحبالتزامًاضرائبهاتعطيأهميةذات
،المنسوجاتوطباعةالجلود، وصباغةالخمور، وصناعة، وصناعةالصابونصناعة

رسومأنكما. إلخ... ، والسمسرة، والنقلوالغاللاألرزووزن، وتخزينالقطنوحلج
والصوفالجلودإلىبالنسبةالقيمةمنبالمائة30إلىتصلعديدة، وقدأيضًاالعبور

1438Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “From Rawlinson to Malmesbury, 28
May 1848,” (FO 195 / 318)..
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بغدادأسوارإلىالبضائعتصلأنقبل، وذلكإلخ ... الجوزيةوالعفصة، الغنموجلود
ضرائبباستمراروتضاف. المدينةدخولهاعندبالمائة12أخرىضريبةعليهاوتفرض

أوسنداتكانالرسمية، سواءاألوراقلجميعالزمةالدمغةأيضًا، فرسومجديدة
كاهلعلىثقيالعبئاتمثلالمرورتذاكر، ورسومالتماساتحتىأواتفاقاتأوإيصاالت
المكتسبة، وعلىاألموالوعلىالملكيةنقلعلىباهظةرسوموتفرض. الفقيرةالطبقات
منجمعتهاالتيللمادةووفقًا. أموالهمتوظيفعناألغنياءيعوقالعقود، مماتحرير
نتائجمنالماليةباشانجيبسياسةحققتهمالمدىتقديرًاتوضحمختلفة، والتيمناطق
قيمةمقابلالواليةضرائبالتزامعلىحصلالذيسعادتهأن، أجدالماضيالعامخالل
الظاهرةبالطرقجمعاسترليني)، قدجنيهألف300 (كيسألف60تبلغمفترضةسنوية
العاديةغيرألرباحهتقديرواقل). جنيهألف600 (كيسألف120علىيزيدماوحدها
علىهجماته، ومنالغاللتجارةاحتكارمنحققهاالتيتلكبهاوأقصد – حكمهخالل

ال – المباشرةالرشاوىكلهذلك، والهدايا، وفوقالغراماتأوالمصادرات، ومنالعرب
خاللأنهاالعتبارفيسعادتكمتضعوعندما. استرلينيجنيهمليونعنتقلأنيمكن
حيازةهناكتكنالشرعية، ولملإليراداتواحدمصدريضفلمحديثناموضوعالفترة

الزراعة، أوتتحسنأوالتجارةتزدصحراوية، ولمأراضأييستصلح، ولملألراضي
علىولكن – االنتاجيزيدجديدة، أومصنوعاتتبتكرأوالمعادنمنكنزيكتشف
والصناعةواألعمالوالتجارةالزراعةفروعمنفرعكلتدهورذلكمنالعكس

اإلمكاناتإلىتمامًايعود، الالضخمالمبلغهذاأنتدركونسوففإنكم – بالضرورة
، ودونباألهاليالمعاناةمنهائلقدرالحاقدونزيادتهايمكنالللوالية، والتيالحالية

...اللعينةالحكمسلطةاستخدام

1857، عامالغاللوتصديرنقلعلىالعوائد - 5
1439

المدفوعةوالعوائدالشيوخسوقإلىالحلةمنأرسلتالشعيرمنطغار10كلفةعنمذكرة
:عنها

1439Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “From Hector to Kimball, 26 March
1857,” (FO 195 / 577).
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قيمتهاللطغاركرانا25ًبسعرشعيرطغار10
كرانا250ً:عنهاالمدفوعةالعوائد
كرانا30ًالحلةعوائد
كران1.4بالحلةالسيفينشيخ

كران1.4بالكسكوشيةباشااللهعبدرجال
كرانا17.10ًالديوانيةعوائد

كرانات3.10الجماركرجالمتحصالت
كرانا26.10ًالسماوةعوائد

كران2.00الجماركرجالمتحصالت
كرانا31.10ًتبرأبوعوائد

كرانات4.17الجماركرجالمتحصالت
كرانا59ًالكوتعوائد

كران1.13الجماركرجالمتحصالت
بالمائة71 ½أوكرانا179ً

عوائدتُفرضللتصديرالبصرةإلىنفسهاالكميةنقلوعند
:هيإضافيةعليهاأخرى
كرانات4.10القرنةعوائد
كرانات4.10المركبعلىالبصرةعوائد
كرانا72ًالبصرةجمركعوائد

القيمةمنبالمائة104كراناً، أو260اإلجماليفيكون(
)...األصلية

المجاورةالمنطقةمنشراؤهاتمالقمحمنحلةطغار62 ½شراءعنمالحظة) 1 (رقم
:التصديربقصدللحلة

كمري
4.162½للطغاركمري75بسعراشتريتحلةطغار55½
434للطغاركمري62بسعراشتريتحلةطغار7

كمري4.596½

:البصرةإلىوصولهحتىإليهالمشارالقمحعلىدفعناهاالتيالعوائدعلىمالحظة) 2 (رقم
كمري

375--كمري6بواقعطغار62 ½لـبالحلةدفعتعوائد
30127الحلةفيالسفينشيخإلىدفعت

30127بالكسكوشيةباشااللهعبدرجالحصلها
90-23الديوانيةفيدفعتمخفضةعوائد

23--الديوانيةفيالجماركرجالحصلها
1616176السماوةفيدفعتمخفضةعوائد
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17113بالسماوةالجماركرجالحصلها
209--تيرأبوفيدفعتمخفضةعوائد

28732قيرأبوفيالجماركرجالحصلها
2392-الكوتفيدفعتعوائد

281213الكوتفيالجماركرجالحصلها
2192-20وقرش34بسعرشامي113تختهفيدفعتعوائد

410-تنخبةفيالجماركرجالحصلها
6--شامي3 ¾القرنةعوائد
410-شامي6بالبصرةجشير

العوائدإلىإضافةتبرأبوفيحصلت
60--كمري6بسعرحلةوزنات10

60--كمري6بسعرحلةوزنات10كوتفيحصلت
بسعركيلة13الشيوخسوقفيحصلت
39--للكيلةكمري3السوق

22161717القيممنبالمائة37 ½نحوأو

والعوائدالبصرةفيبصريطغارإلىالمذكورالقمحتحويلعنمالحظة): 3 (رقم
:هناكالمطلوبة

شامي5.950للطغارشامي70بسعربصريطغار85
شامي535½نفسهاالكميةعلىجمركيةعوائدبالمائة9

85½التعريفةسموحبالمائة12منهايحسم
شامي450

كمري765أو

،شامي52 ½تبلغعوائدبالمائة3عليهاأعالهالمذكورالقمحمنطغار30صدر:مالحظة
العوائدمسألةتسويةتتمحتىذلكرفضتالجمركسلطاتولكندفعهاعرضناوقد

.الداخلية

1863، عامالموصلواليةفيالعشور - 6
1440

للواليةالعشورضريبةبيعأنهتقدالموصلسلطاتبأنعلمًاسعادتكمإحاطةيشرفني
:يليماحققتالتيكلها

1440Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “From Rassam to Bulwer, 4 July
1863,” (FO 195 / 752).
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2.435.735بالموصلالمحيطةالقرىفيالعشورضريبةبيع
207.500بتلعفرالعشورضريبةبيع
55.000بدهوكالعشورضريبةبيع
50.000بسنجارالعشورضريبةبيع
453.000بعقرةالعشورضريبةبيع
126.000بالداوديةالعشورضريبةبيع
89.000بمازوريالعشورضريبةبيع
155.000بزاخوالعشورضريبةبيع

3.571.235
.العماديةعشوربيعبعديتمولم

قرشًا،3.140.219هوتقريبيامبلغًاللحكومةالعشورضريبةجلبتالماضيالعاموفي
لذلكالوفرة، ونتيجةبالغاألخرىوالغاللالشعير، وكذلكالعامهذاالقمحمحصولولكن
إضافة، معتحققأنيمكنقرشًا، التي3.571.235بمبلغكلهاالواليةعشوربيعت

.3.751.235العمادية، مبلغ

الذيباشارنانوحرصيقظةإلىكبيرحدإلىإرجاعها، يجبكلالزيادة، علىوهذه
فيالواليهذامثللديناكانمنذبعيدزمنمضى، وقدعينيهنصبالواليةمصلحةيضع

والسهولالجبالفيالناس، ويتمتعاألهاليطبقاتجميعبحبيحظى، وهوالموصل
.ممتلكاتهمإلىبالنسبةباألمن، وينعمونالرزينحكمةتحتبالحماية

1863، عاماالحتكاراتبعضإلغاء - 7
1441

مشيرباشانامقسعادةقامالماضيفبراير / شباطشهر، فينأسعادتكمأبلغأنيشرفني
ايجاراتهامعينة، ألناحتكاراتإللغاءالموصلسلطاتإلىالتعليماتبإرسالالعراق
التقويمحسبالجديدةالسنةفياألولاليوميمثلالذيمارس / آذار12فيتنتهي

.التركي

1441Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “From Rassam to Bulwer, 11 April
1863,” (FO 195 / 752).
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أنشكثمةبالرضا، وليسيشعرونجميعًاالناسجعلتالحكيمةالخيرةالخطوةوهذه
يكونلنالعملأخرى، ألنقنواتخاللمنتعويضهايتمسوفللخزانةالماليةالخسارة
حائزييدعلىالمحاصيلمنوغيرهالسمسمانتاجيتزايدالقلة، وسوفعلىقاصرًا

.األراضي
:العامهذاالغاؤهاتمالتيباالحتكاراتقائمةيليوفيما

قرش206.000النيلةمصبغة
45.000السمسمزيتمعاصر
7.000الشموعصناعة

3.100الطازجةاللحومإعداد
12.000القطنغزلبيع
45.000والقبانةالفاكهةبيع

.400الوتريةاآلالتعمل
318.500

:العامهذاالحكومةمنهاتتخلصلمالتيباالحتكاراتقائمةيليوفيما
20.000والفضةالذهبدمغة

50.000العامةالدمغة
1.100المطفأالجير

13.500البنتحميص
61.100الخيلقسو

35.000الطوفصناعةجلود
16.000القمحسوق

30.000والخيارالبطيخحدائق
81.500السلخانة

12.600الخضرعشور
8.000الحدائقفيالسواقي
16.500القبانيموازين

80.000القرىفيالمباعةالمنتجاتجميععلىالضرائب
45.500النيلةمصبغةايجار

470.800

وأعطتقرش766.000بمبلغاألغنامعددضريبةالحكومة، باعتالماضيالعاموفي
فئةأنقصتالحكومة، ولكنالغنممنرأسكلعلىقرش1 ½تحصيلحقالملتزم

حتىلجانبهابتحصيلهاالحكومةتقوم، وسوفللرأسواحدقرشإلىالعامهذاالضريبة
...الموصلواليةفيلألغنامبالنسبةالوضععلىتقفأنتستطيع
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1866، عامووطنيمحافظوالٍ - 8
1442

لهتتوافرتأكيد، إذبكلبغدادواليةفيالريبنظامتتصلخصوصةثمةليس... 
فيمتاحةكانتالتيللزراعةالصالحةالواسعةاألراضينفسها، وكذلكالمائيةالموارد
علىتقتصراآلنالزراعةأنغير. بالترعتعجالبالدكانتعندماالقديمةالعصور
المناطقعدامكانكلفيصناعيالمائية، والريالمجاريضفافعلىالواقعةالمناطق

يمكنحتىوتنظيممالرأسإلىيحتاجواألمر. الجرماشيةقوةعلىويعتمدالمنخفضة
وسيلةهناكتعدولم. القديمةالعريقةللحضارةاحياءالحاليالنظامظلفييتحققأن

الدمار،عواملمنعامًالتصبحجعلهاجريانهما، مماوضبطالنهرينفيضانخطرلدرء
.أكثرمنفعةذاتمستنقعاتإلىبالكادتحولتبورًاتتركتكنلمالتيواألراضي

علىيعتمدالذيالرخاءمنأفضلقفرًااألرضتركإنبالقوليجهرباشانامقولكن
المتكررالفشلبأناقتناعهورغم. العثمانيةالسيادةنظروجهةمنأجنبية، وذلكمصادر

أوالبحريالنقلبأعمالاالشتغالوحبهماألتراكالرعاياارتباطمالءمةعدمنتيجةجاء
فياألجنبيالعنصريلعبهأنيمكنالذيالبارزالدورينكر، فإنه1443الزراعةأوالتجارة
وحرصأمانةفيالمحكومينثقةمثلورطوالتللتنميةالالزمةباألسسالبالدتزويد

.1444حكامهموعدالة

طابعًاعليهيضفيبإصرارلهدليًالمنهيتخذالذياالنعزاليةبمبدأيتمسكسعادتهأنغير
األجنبيةالمصالحهيمنةجاءتمصر، حيثحالةإلى – ذلكتبريرهفي – مميزًا، ويشير

.العثمانيةالسلطةعلىتدريجيًاقضت، ولكنهاالماديبالتقدممصحوبة

1442Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “From Kimball to Lyons, 26
December 1866,” (FO 195/803 B).

بضماناتالبوراألراضيزراعةالطابو، وتشجيعلنظامتبعًااألميريةاألراضيبيعبمشروعاآلنمنهمكسعادته1443
.مشروعهنجاحعلىكبيرًاأمًاليعلقالالعاملحائزها، والرأيتعطيالملكيةلحقوقمعينة

سفارةجهودإلىتعودالتيالنهريالنقلحركةالنهر، ومراقبةعوائديسمىلماالعامالتخفيضمثًالهناأعطي1444
.البريطانيينالرعاياعنالمعاناةلرفع) البريطانية (الجاللةصاحب
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،مربحاستثمارإلىاألوروبيينيدفيتتحولالبخاريةالريآالتأنسعادتهويدرك
التيالملكيةحقوقعلىلوايحصلمبالحذر، مايتسمسوفلهااستخدامهمأنيرىولكنه
الذيالقاطعالحدذلكيكتشفوهنا. هايريمكنالتياألرضعلىالسيطرةلهمتتيح

.األراضيوحيازةشراءحقمناألجانبيحرمللبالد، والذيالقانونياألساسعليهيقوم
هذافياالنكليزيةالمصالحمجاملةعنالناسأبعدسعادتهاالعتقاد، يعتبرهذاإطاروفي

سوانا،األجنبيةالعناصرمنيوجدالالعثمانية، حيثاالمبراطوريةمنالنائيالمكان
.النهائيةمرامينافيالدائمةثقتهعدمالهندفيوضعناإلىالمتكررةاشارتناتثيروحيث

يورثالالذيوالدينيالعنصريالتحفظسعادتهفييتضحباختصار، إنهالقولوجملة
أشكالمنمختلفشكلمعتصالبإقامةيقبلالجمود، ولكنأوالسياسيالضعف

هيإنماالمعارضةواتجاهاته. آثارهافيالمتمثلتفوقهابالطبعينكرالالتيحضارةلا
الشرحصريجبأنهيعتقدوهو. األولالمقامىفأسالميعثمانيتحاملأولتحيزنتاج
بالحقوقالتمسكعلىتقومسياسةباتباعاالجنبية، وذلكباالمتيازاتالمحددنطاقهفي

الراهنالوقتفيالعمليبالطابعالسياسةهذهاتساممدىهناأناقشأنأملكوال. الدولية
تتضحكماباشانامقتفكيرطريقةإليكمأنقلأنهناحاولتوقد. سعادتهتفسيرحسب

مثًالأضربمناقشتها، لعليإلىيميلالتيالمسائلفيالخاصةالمتبادلةالمناقشاتمن
االجراءاتفيباشاعاليأثارهاالتيللمعارضاتاكتشافهيمكنالذيالوحيدلألساس

...النظرموضوع

)1872 – 1869 (األراضيلضرائبباشامدحتاصالحات - 9
1445

طليعةفي، كانالعراقشؤونوتنظيمتطويرخاللمناألحوالتحسينإن... 
غيرهاعلىأولوليةالمسألةهذهباشامدحتأعطىولذلك. اتباعهاالواجباالجراءات

لشاغليهاالموجودةالميريأراضيبموجبهاأعطىالئحهفأصدر. الدغارةمنعودتهبعد

:عننقًال1445
Ali Haidar Midhat, Tabserai ibrat, 2 vols. (Istanbul: [n. pb.], 1909). Vol. 1, pp. 84 – 93.
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تقديمبعدالئحتهتنفيذوحاول. للدولةالمملوكةاألراضيطابو)، يماثل (سندبموجب
.سلطانيةارادةعلىوالحصولالعاليالبابالمسألة، إلىإلىبالنسبةوقراراتهمالحظاته

بأراضيالعراقأراضيمقارنةيمكنال: كالتاليالتفصيليةالمعلوماتتلكصخومل
أراضيومعظم. حيازتهافيالطبيعيالتصرفإلىالحاجةبسببوالرومللياألناضول

مافيمختلفةمتعددةبأساليبتتصلالزراعةهذه، وحتىوالترعباألنهارتروىالعراق
تزرعالتياألراضيهذهبينأنهكما. ، وباألمطارالمياهوبروافعبالغمربالرييتعلق

مرتبطةاألخرىاألماكنايراداتكانت، بينماكأوقافخصصمامختلفةبوسائل
المزروعةاألراضيكلكانتالوضعهذاعقر"، وبسبب "اسمتحتمعينةبأطراف

تتكونالتيلمقاطعاتها، تبعًاوالدرجاتاألنواعمختلفإلىتقسمالمأهولةغيروالراضي
الثلثمقدارهاللدولةضريبةانتاجهامنتدفعوالتيقناةأونهرًاتضمالتياألراضيمن
وفقًالزراعيهاتسليمهامنقيمةأعلىكانتربمااألراضي، وهذهالثلثينأوالنصفأو

الناسلكلتتوافرالأنهكما. محصولهامنفقطالعشرتتطلبالتيالراضيلالئحة
اجراءاتاتخذاألمرولتسهيل. واحدةدفعةثمنهاوسداداألرضشراءعلىالمقدرة
أنهغير. األراضيتلكمحصولمن) بالمائة20أي (عشرانيؤخذأنفتقرر. متنوعة

،المطلوبالثمنإلىإضافةسنواتخمسفيالمحصولعشريعادلماالمشتريدفعإذا
أن) أيضًاتقرر (كما. واحدعشرإلىيدفعهاأنعليهالتيالعشرينتخفيضيتمعندئذ

فتحإعادةإلىتحتاجثمطويلة، ومنلفتراتالزراعةمنخاليةتركتالتياألراضي
األراضيهذهعلىموحدةضريبةتحصيلمويت. بالمزادتباعأن، يجبوالقنواتألنهار

أو) الساقية (بالكردترويالتيلألراضيالطابووسند. المحصولعشرمقدارهي
أالبشرطدائمةحيازةلزراعهاموقعها، تعطيبسببباألمطارتروىالتياألراضي

علىزراعتهاتقتصرالتياألراضيأنأيضًاتقرركما. العشرمنأكثرعنهايؤخذ
عندئذ1446والجاربالدونملقياسوفقًافرزهايتموالعمارةالهنديةمقاطعاتمثلسكانها

بشأنالبتتماألولالعاموخالل. مناسبةأسعارمقابلالسكانعلىوتوزيعهاتقسيمهايتم
ليرةألفبمائةاالستفادة، تمتالعامهذاوخاللالالئحةهذهعلىبناءكثيرةأماكن

)المحرر. (المساحةبحسبعليهاتفرضالضرائبأنيعنيوهذا1446
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البتتمالطابو، أوسنداتبموجبوزعتأوبيعتالتياألراضيثمنمنإضافية
وبالمائة60منخفضتقدللدولةالسنويةااليرداتكانتولما. النحوهذاعلىبأمرها

التخفيضهذايؤديأنالمتوقعمنكانبالمائة، فقد20وبالمائة10معدلإلىبالمائة50
اجمالييقل، فلمحدثقدالعكسأن، غيراإليراداتإجماليفينسبينقصإلى

سوفالتاليةالسنواتالعجز، وفيغطتالمحاصيلكميةمنالزيادةألنااليرادات
عندماالدولةلخزانةتتحققسوفالتيالنقديةوالمكاسبالنشاطلهذاالطيبةالنتائجتظهر
مزروعةواحدةشجرةيرىالمرءيكن، لمذلكإلىإضافة. السابقةمعدالتهاالنتاجيفوق

وفقتزرعكانتالتياألراضيفيالرخاء، وذلكبعضثمةأنإلىيشربناءأيأو
أنإلىالمشترونيطمئنالجديدالنظامظلفيأنهغير. محددبسعرأو" األمانات "نظام
فييبدأواأنالطبيعيمنيكونثمومن. منازعباللهمملكالمباعةاألراضيهذه

كاألشجارالحالصالحعالماتنرىأنيمكنعامينأوعام، وخاللأراضيهمتحسين
مباشرةغيرأوشخصيةبصفةاآلنالسكانويتمتع. األراضيهذهمعظمفيوالمباني

، لذلكوالعصيانالتمرد، وأضعفهمواليأسالفقرمزقهمانبعداألراضيملكيةبمذاق
.عامكلتحدثكانتالتياليةتالمتواالضطراباتالحوادثتلكتمامًاتوقفت

مقاطعاتأهممنباعتبارهاالحالطبيعةعلىواضحًادليًالالهنديةمقاطعةوتقوم
سنويةقيمةمقابلالضريبةبالتزامتعطيكانتالمقاطعةهذهأنمنالرغمفعلى. العراق

واحدةمرةعليهاالحصوليمكنالقيمةهذه، فإنأقحهكيس1000أو8000قدرهاثابتة
يفقدأويتلفقدالمحصولأنكما). عامكلمرةمنبدًال (أربعأوأعوامثالثلكفقط

باشاعمرحكموتحت. وثورتهمالسكانمعارضةبسببالسنواتمعظمفيقيمته
لتجريدكبيرةماليةخسائرإلىالثورةهذهباشا، أدتونامقباشاوراشدباشاوعابدي
التاليالشهروفي. األرواحفيأكبرخسائر، وإلىالسكانضدالعسكريةالقوات

الحقيقةاألسبابإلىليتعرفالهنديةإلىشخصيًاباشامدحتبغداد، ذهبإلىلوصوله
سكانيزرعهاالتيالمحاصيل: كالتاليجمعهاالتيالمعلوماتوكانت). الثوراتلهذه(

منبالمائة66أنإاليزروعونهاالتيالبذوريدبرونأنهماألرز، ورغمهيالمنطقة
رسوملسدادالباقيمنكبيرقسطويحصل. الدولةنصيبباعتبارهمنهميؤخذالمحصول
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الثورةعلىالسكانأجبرثمومن. الصوامعوإيجار) القبانة (والوزنالمشايخرسوممثل
واضحًاأصبحوبذلك. الجائرةالمعاملةهذهنتيجةهملالمحصولمنشيءيتبقىالألنه
في" الهنديةاضطرابات "باسمعرفتالتيالحوادثلكلمصدرًاكانالوضعهذاأن

الفور،علىبالمائة50إلىالدولةنصيببتخفيضباشامدحتوقام. السنواتمعظم
للسكانأصدرهالذيالمرسومضمن، كماوالكلفالرسوممنعددًاوألغىوغير

بالمائة،40إلىالتاليالعامفيالمحصولمنالدولةحصةبتخفيضوعدًاالمذكورين
السكانأولئكأبدىإذاالمستقبلفيأخرىتخفيضات، معيليهالذيالعامبالمائة30وإلى

منأكثرهناكالذكر، وكانالسالفةالدغارةحادثةوقعتمباشرةالقرارهذاوبعد. والءهم
دعمأقصىالرجالأولئكيقدمأنالمتوقعمنوكانالهنديةفيمسلحرجلألف15

عصايشقواولممواقعهمفيقابعينظلواالهنديةسكانأنغير. الدغارةلثوارممكن
بدقةالمحصولمنالدولةبحصةالوفاءإلىبرغبتهمسعواأنهمذلكإلىأضف. الطاعة
.بالغة

ماليين6أو (طغارآالفستةاألرزمحصولمنالدولةحصة، كانتالعامذلكوفي
كانترخاء، عندماالسنواتأكثرخاللتحقيقهتمالذيللمحصولمساٍوالقدروهذا). قية

مع، حتىأعالهذكرناهالذيالوعدلمتطلباتوتبعًا. كاملةبالمائة66الـنسبةتطبق
لمالدولةايراداتحصة، فإنالتاليالعامبالمائة50منأقلإلىالدولةحصةتخفيض
...تنقص

األولوالمصنعالنفطواحتياطيالمياهومضخاتالبستان

كمكانعامةحديقةإقامةالفترةهذهخاللباشالمدحتالكثيرةاألخرىاألنشطةبينومن
هناكتكنلمولما. لألرزمضرب، وتشييددجلهعلىالكبيرالجسربناءللنزهة، وإعادة

ينقلهكانإذللسكانالالزمةاألساسياتمنالماءبغداد، كانمدينةفيماءينابيع
وبذلت. عديدةأماكنفيتجاريةمضخاتبوضعذلكتيسيردجلة، وتمنهرمنالسقاؤون
المستوردةاآلالتلوصولوانتظارًا1447مندليحولالنفطرواسبمنلالستفادةمحاوالت

هذاكانولما. المتاحةالمحليةبالوسائلالكيروسيناستخراجيتمأوروبا، كانمن
.الكتابهذامن4رابعًا، النص، القسمالسادسالفصل: إنظر1447
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األسواقفيالزيتونزيتمحلتدريجيًاحلللقية، فقدبارة70البلديةيكلفالكيروسين
.وغيرهااإلدارةمكاتبفييستخدمأصبحكماقبلمناستخدامهعلىالعادةجرتإذ

مصابيحتستخدممدينةكل، وأصبحتاألمريكيالكيروسينعناالستغناءذلكعنونتج
.الكيروسين

1892البصرة، عامفيالعملة - 10
1448

،االسمهذايحملاقليمًاتضمالتيالواليةأنحاءجميعفيالبصرةفيالمتداولةالعملة
طويلوقتإلىتحتاجوحدهاالمختلفةالعمالتوقيمةفأسماء. ومعقدةمتنوعةعملة

التركيالجنيههياالساسيةوالعملة. باستمرارالصرفأسعارتتغيربينمالمعرفتها
القروشوعدد. بنسات2وشلنًا18ويعادلقرش100منأسميًايتكونالذي) ليرة(

، ولكنقروش108المتوسطفيوتبلغباستمرارتتنوعلليرةالمعادلةالمسكوكةالفضية
أساسعلىيكونإنمابالقروشُيحسبمبلغأنعلىتصرالتركيةالحكوميةالمصالح
)مجيدية (قرشًاالعشرينذاتمنفضيةقطعةقبولمثًاللليرة، وترفضالمئينيالتقسيم

أربع، وخاللاالطالقعلىالقروشتتوافرالولكن. قرشًا20قيمتهابرقيةرسوملقاء
نلتقيهاالتيالوحيدةالتركيةوالعمالت. منهادستةأرلمالمقيميةفيوجوديمنسنوات

متداولة، وهيقروشوالخمسةقروشوالعشرقرشًاالعشرينذاتالقطعهيعددبأي
ذاتالقطعنفعًا، بينمايحققالذيالمدىإلىليسالمدينة، ولكنفيآخرإلىوقتمن

معروفة، ولماغير – فقيرمجتمعفيجدًاضروريةتعدالتيوالقرشينالواحدالقرش
بغيريتعاملواأنالسكانعلىتركيا، فإنفيمحظورًااألجنبيةالفضةإدخالكان

باسممحليًاالمعروفالبرونزيالقرشربععلىتعاملهميقصرواالصغيرة، أوالعمالت
هذافي (الحظولحسن. الوفرةحدإلىيصلالكاٍفعرضمنهيوجدالذي" المعدن"

علىالفضيالفارسيالكرانتداولتركيا، ويتمفيكثيرًايحترمالالقانونأن) الصدد
مرةبدتولكن. بهالصغيرةوالشراءالبيععملياتمعظمتتمما، وغالبًاواسعنطاق
في، تعادلالكرانالفعلية، فالعملة. القروشحالةفيكمامنهاجدوىالتعقيداتأخرى

1448Great Britain, Accounts and Papers 1893, vol. 79.
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حساباتجميعأن، غيرالصرفمعدلتغيرالواحدة، رغملليرةكرانًا54المتوسط
حقيقةفيوهو (كرانًا34.4إليهبالنسبةالليرةتساويالذيالمزيفبالكارنتقيدالتجار
الخياليالكرانهذاإنليوقيل). عامًا20قبللليرةالكراننسبةعليهكانتمااألمر

، فإذاالحقيقيالكرانقيمةوانخفاضارتفاععلىللتغلببهاالحتفاظيتم) االفتراضي(
.النجاحمنالقليلإالالحيلةهذهتحقق، الكذلكاألمركان

للخليجالتركيالساحلطولوعلىالبصرةميناءفيالمتداولةاألخرىالفضيةوالعملة
األهمية، وتتمبالغةالهندمعالمحليةالتجاريةوالعالقات. الهنديةالروبيةهيالفارسي
الشيعيةالمزاراتإلىيفدونالذينالهنودالحجاجآالفيجلببالروبية، بينماصفقاتها

.نفقاتهملتغطيةالهنديةالفضيةالعملةمعهم – بغدادقرب

العالممعالمراسالتجميععبرهتمرالذيالبصرهفيالبريطانيالهنديالبريدومكتب
سدادًاالبريطانيةالذهبيةالعملةأوالهنديةةيالفضالعملةإالأيضًايقبلالالخارجي
.وغيرهاالرسائللرسوم

منأنتجدمحظور، وعندماالفضةاستيرادأنالجمركيةالسلطاتتتذكروأحيانًا
منالزمالكرانلها، ألنضحيةروبياتشحنةمنتتخذبالقانونااللتزامالضروري

.لهالتعرضمعهايصعببدرجةغيره

بهايعترفوالتيالداخليةالعربيةالمناطقمعالتعاملفيالمستخدمةالوحيدةوالعملة
عرضًاهناكأنيبدوالتيالمهجورةالعملةتريزا، تلكماريا) ريال (دوالرهيسكانها
.منهادائمًا

قديمةتركيةعملةالشاميوهذا. وحده" الشامي "إاليستخدمالالتمورتجارةإلىوبالنسبة
الفضةمن، ويسكشلناتالخمسةذاتالقطعةمنأقلوهيالعراقعربدائمًاإليهايميل

الشاميقيمةاألخيرة، كانتالتركية –الروسيةالحربوبعد. المعادنمنبكميةالمخلوطة
معبالمائة50بنسبةالحكومةبأمرُأنقصتليرة، وقد10/1أو. ذهبيةقروش10االسمية

العشريناألعوامخاللالشامىبعامة، واختفىتخفيضهاتمالتىالتركيةالعمالتبقية
العملةهذهعليهاتحتويالتيللفضةالفعليةالقيمةأنالعملةصيارفةواكتشفاألخيرة
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.الواضحةالنتيجةذلكعلى، وترتبقروشبخمسةالمنخفضةاالسميةالقيمةعنتزيد
جيلأنللموند، رغم" الشامي "منمعينبمبلغتسعرالتمورزالتمااليومحتىولكن

أوبالمجيديةأوبالليراتالنقديالدفعويتم. العملةهذهمنقطعةحياتهفييرلمالناشئين
".الدفتريالكران "أساسعلىمعقدتقديرخاللمنتتمالصرف، وعمليةبالكران

1907بغداد، عامفيالمصارف - 11
1449

رجاللحثفوريةخطواتاتخاذفيالرغبةإلىالتجارةمجلسعنايةأوجهأنيشرفني
وضعفيلستأننيبغداد، ويؤسفنيفيفرعفتحإمكانيةلبحثالبريطانيةالمصارف

إلىبشأنهااللجوءيمكنالتيالنجاحتوقعاتعنتفصيليةمعلوماتبتقديملييسمح
االهتمامتزايدومع. أيضًابالنموآخذةهي، بلفحسبكبيرةليستبغدادوتجارة. الخبراء

.مستقبًالالعالممنالجزءهذافيبسرعةالتجارةتنموأن، البدالعالممنالجزءبهذا
، استطيعلندنفييطلبهالمنبالفعلمتاحةتعتبرالتيالعاديةاإلحصاءاتإلىوإضافة

:التاليةالمعلوماتأقدمأنفقط

المتوقع، ومنطويلوقتمنذهنافرعفتحفيتامةرغبةلديهاأللمانيالشرقبنكأ.
أسابيعخاللهناإلى –فيهاموجودًاكانأوطهرانفيموجود – البنكممثلوصول

توقعاتحولابحاثًاُيجريقويًافرنسيًابنكًاأنسمعتمعروفة، كمامسألةقليلة،وهذه
.هناالعمل

،الطلبمنبعامةأقلأنهاالمعروفبغداد، منفيالمتاحةاالئتمانيةالتسهيالتب.
منتتمبالمائة، وهي13و10بينيتراوحالكمبياالتحسمسعرأنذلكونتيجة
.الجديدةالماليةاألوراقمن، وتعدصرافخالل

:عننقًال1449
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “British Residency and Consulate
General, Baghadad, 20 May 1907,” (FO 195 / 2242).
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بينهامنألٍفمائةإن، يقالاسترلينيجنيهمليونربعبنحوالكمبياالتهذهقيمةتقدرت.
.وغيرهماليهودبيدالباقي، بينماالعثمانيالبنكبيد

بنكبفتحيرحبونأنهممنهمالصيارفة، وفهمبعضمعمقابالتلويدالمسترأجرىث.
تسهيالتعلىالحصولفيرغبتهمالتجارمنعدديبديكما. يعارضونوالجديد

.أفضلمصرفية

الماليةباألعمالمعرفةلديهموالذينانكلترافيالموجودينباألشخاصقائمةوُأرفقج.
ولم. 1450مستقبًالالخبراءأحديجريهالدراسةأساسًايصلحونقدوالذينبغدادفي

بغدادمنينسحباالمبراطوريفارسبنكجعلالذيالسببأتبينأنأستطع
أكثرهوماأفعلأنالحاليالوقتفيأستطيعالأننيورغم. العثمانيالبنكلمصلحة

أسئلةأيعنأجيبأنيسعدنيخبير، فسوفيدعلىدراسةاجراءاقتراحمجردمن
بنكبدأإذاأنهبهأثقالذيوالشيء. للخبيرنافعةعنهااالجابةمباشرة، تكون

يجدفسوفهنا، وإالفرعفتحفيوقتًايضعالصحيحة، فسوفبدايةانكليزي
.وحيدًااالمبراطوريالعثمانيالبنكيقفالراهنالوقتوفي. مسيطرينالمنافسين

.الماليالموقفسيدفهوولذلك

مابغداد، نادرًامنبخطابتطلبالتيالبضائعأنانكلترافيالمفهومغيرمنولعله
بغداد، وفيإلىللوصولأطولوقتًاتستغرقلندن)، بينماإلى (شهورأربعةقبلتصل
.االئتمانيةللعملياتواسعمجالهناكالظروفهذهظل

)المحرر. (األصلمنساقطةالفقرة1450



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة812

1908المصادر، عاممنوغيرهااألرضضرائبجباية - 12
1451

بغدادفيالمصادرمنوغيرهااألرضضرائب - أ
منالجزءهذافييدويةبأعماليقومونالذيناألشخاصمنتحصلالتيالضرائب

تأخذاألمريكية، وأحيانًاالبالدفيالمتواضعةالرأسبضريبةمقارنةباهظةتركيا
مقابلدفعالحكومةأرضاستأجرعشرية، فإذاكضريبةالرجلينتجهماخمسالحكومة

.المحصولنصفذلك

فيفريدةبغدادواليةفيالحكوميةااليراداتمنوغيرهااألرضضريبةجبايةوطريقة
إلىتنقسمالعقاريالسجلمصلحةيقابلمافالدفترخانة، أو. االهتمامعلىوتبعثنوعها

.الطابو، واألمالكإدارتين

هنااالدارةهذهانشئتالطاعة، وقدتعنيالتي) طابوق (التركيةللكلمةاختصاروالطابو
الملكية،، ونقلبالرهناألفراد، وتختصمنالحكومةأراضيببيع، وتقوم1889عامفي

أراضيايجارأيضًاتتولىكما. المعامالتهذهكل، وتسجلاألراضيواسترداد
لهاالمجاورةالعربيةالقبائلإلىاألراضيهذهتسلممستأجرينتجدالالحكومة، وعندما

.المحصولنصفمقابل

التكاليفسدادبانواعها، وبعدالحيازةونقلورهنبيععلىضريبةالطابوويحصل
.الحكومةنفقاتلتغطيةاستانبولإلىالرسومهذهرصيدلإلدارة، يذهبالمحلية

ونقلورهوناتبمبيعاتتختصاالمالك"، وهي "إدارةعلىاالشرافالطابومديرويتولى
القيمةمنبالمائة1 ½تحصيليتمالتصرفاتهذهمنواحدةكلوفي. المنازلملكية

فيالدفترخانةوتحصل. الرسومهذهانقاصأوبزيادةاستانبولمنأوامرتصلواحيانا
.المحليةاإلدارةتكاليفتغطيةبعدالرسومتلكمنيبقىماعلىاستانبول

1451United States, National Archives, Group 84. Dispatches to Department of State,
"Miscellaneous Correspondence, Baghdad, June 1908 – December 1909”.
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بغدادحولاألرضحيازة - ب
أرضأو" الميري "أولها: للحيازةمصطلحاتأربعةتحتهناأراٍضعلىيعيشونالناس

الممنوحةاألراضيأو" الملكانة "الدينية، وثالثهاالمنشآتأرضأو" الوقف "الدولة، ثانيها
عبدزمنفيكانتالتيالميريوأرض. الحرةالملكيةأو" الملك "الدولة، ورابعهامن

لمإذاإليهافتعودلملكيتهاالدولة، تحتفظالسلطانأمالكمناألكبرالجانبتشكلالحميد
منحتوالملكانة. والمدارسالمساجدإلقامةالالزمةااليراداتتوفرواألوقاف. تزرع

الموكلةالعسكريةالخدماتعنالقديمة، تعويضًاالتركيةالعسكريةالقواتللسباهية، أو
الملكيةأوالملكهوللحيازةالرابعوالشكل. العشورمنومعفاةةيوراث، وهياليهم

القرىوبعضالمدنمنازلمنالعقاراتوبعض. محدودنطاقعلىالحرة، موجود
.الفالحوناشتراها" تلك "المجاورة

وعندما" البكرة "تسمى) ضخهاأو (المياهرفعإلىتحتاجالتياألراضي:الريأراضي
دم"، أما "تسمىباألمطارتروىميري"، وعندماأراضي "تسمىبالقنواتتروى

".الكبس "تسمىتزرعفعندماالمجففةوالبركالمستنقعات

:التاليالنحوعلىللحصادموسمانوهناك
القمحمنشتويمحصول، يزرععاديونمستأجرونيزرعهاالتيالبكرةأراضيفي

:التاليالنحوعلىويقسموالشعير

للحكومة10/2
للمستأجر10/2
البذوريقدملمن10/3
للفالح10/3

:كالتالييقسمالصفراءالذرةأواألرزمنالصيفيوالمحصول
للحكومة10/1
للمستأجر10/3
البذوريقدملمن10/3
للفالح10/3

:كالتاليالمحصوليقسمللحكومةمباشرةمملوكةالبكرةأراضيتكونوعندما
للحكومة3/1
البذورلمقدم3/1
للفالح3/1
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:التاليالنحوعلىبغدادواليةفيالمزروعةاألراضيتوزيعقدروقد
.الدولة، ملكميريأراضيبالمائة30
.للحكومةأصبحتثمالعرشعنتنازلهحتىالسلطانملكالسنيةاألراضيبالمائة30
لألفرادمملوكةبالمائة30

3384إلىتحتاجاألرضمنمساحة، والفدانفدانألف38بـتقدراالجماليةوالمساحة

.لبذرهاالقمحمن) باوند (رطًال

المزارععلىكانإذا: التاليالنحوعلىتروىالتياألراضيعلىتفرضوالضرائب
يجرهبكرةعلىمعلقثورجلدمنوعاءبالجرد، وهوالنهرمنحقلهإلىالماءيرفعأن

كانتوإذاالمحصولعشريدفعونزوًال)، فإنهصعودًا (خاصمنحدرممرعلىحصان
كالمستخدمالقنوات1452 ...فإنهخاصةأدواتاستخدامدونبالنهرطبيعيًاتروىاألرض

.الفالحيحصدهماثلثعلىالحكومةاألرز، تحصلحقولفي

المحصولنصف، تجبياألرضالحكومةتمتلكحيثوالهنديةالديوانيةمناطقوفي
األراضيإلىبالنسبةالحالهي، وتلكالضرائبمناحيانًاالوقفأراضيوتعفيكايجار

.بغدادفيالنقيبويديرهايملكهاالتيالواسعة

األراضيايراداتضمنالنحلعسليدخلمجهوللسببإنهنقولأنالغريبومن
.الخالياانتاجعشرالحكومةوتجبي

األخرىوالضرائبالتجارة- ج
استيرادهماعندللضرائبيخضعانالفهماميًاوحكاحتكارًاوالملحالتبغكانلما

كلعلىبالمة1والقيمة، منبالمائة8جمركيةعوائدالوارداتجميععلىويفرض
المرسلةبالمائة8بنسبةالبضائعكلعلىتحصلعبورجماركأيضًاوهناك. الصادرات

تمرالتيالبضائعجميععلىبالمائة1الدولة، وكذلكوالياتمنأخرىإلىواليةمن

من: العقاريةالضرائب، تاريخالعزاويعباس: إنظر. الخمسكانتتدفعالتيالوثيقة، والضريبةمنساقطسطر1452
)،1958والطباعة، التجارةشركة: بغداد (م1917 - هـ1335: م633 - هـ12، العثمانيالعهدآخرإلىاإلسالمصدر
)المحرر. (110ص
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تفرضآخرإلىوقتبغداد، ومنعبرفارسمنتأتيأوفارسإلىطريقهافيببغداد
الخيلمنرأسكلعنسنتًا50بواقعتجبيالحيوانات، وضريبةترفعأوالدمغةرسوم

.عامكلالحميرعلىسنتًا13الخنازير، وأوالثيرانأوالبغالاوالجاموسأواالبلأو

وهيبغدادفيالمنسوجةاألصوافأوالقماشقيمةمن40/1بواقعدفعةضريبةوتفرض
.بلديةضريبة

عنيعرفماحسبتتدرجوهي" بالبسوانية "محليًاتعرفدخلضريبةأيضًاوتحصل
والحراسةالشوارعوانارةكنسكلفةتغطيةمنهاوالقصدشهريًاالبلدية، وتفرضهاالدخل

أواألراضييملكونالذيناألجانبوكلاألتراكالرعاياجميعوغيرها، ويدفعها
.المنازل

سنجقوفيسنويًا40وسنتًا20بينما" األصنافية "ضريبةالحرفيينعلىوتفرض
.ثانيةحرفيةضريبةتفرضكربالء

علىسنويًا) أمريكيدوالر1.76 (مجيديتينبواقعالعسكريةالبلديةضريبةوتفرض
إاليسمحعامًا، وال60سنوتحت15سنفوقالمسلمينغيرواألتراكالرعاياجميع

.الضريبةفيدفعونغيرهم، أماالجيشفيبالخدمةللمسلمين

، وهيوالخادمينوالنجفكربالءالمقدسةالمدنفيجثةكلعن، وتدفعالدفنضريبة
الحرمفيفيهتدفعالذيالموقعبحسبللجثةدوالرًا175 -,ودوالر1.50بينماتراوح

.المقدس

اضافيةللحكومة، وضريبةكنصيبالمحصول6/1: ضريبتينمحليًاالمزروعالتبغويدفع
طنًا250نحوسنويًاويستورد. التبغأوراقمنللكيلوغرام39إلىسنتًا18بواقعأخرى

رطل2 ½لكلسنتًا17نحوضريبةعليه، وتفرضالنرجيالتفيلالستخدامفارسمن
).ليبرة(

العائلة)، مضاف (للخيمةسنتًا25ودوالرينإلىتصلالبدوعلىسنويةضريبةوتفرض
.والعسكريةالتعليميةألغراضللقيمةسنتًا25ضريبةإليها
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للراسسنتًا15بمعدلالربيعفيسنوية، تدفعضريبةوالماعز، وهيالغنمضريبة
.الواحدة

45ضريبةالوالية، تجبىأنحاءمختلفإلىالجواميسفيهتصدرالذيالعراقإقليموفي

.الجمالعلىمماثلةضريبةهناكوكذلك. سنويًاللراسسنتًا

1908، عامالعراقفيوالماليةالتجاريةالممارسات - 13
1453

األعوامخاللعاديةغيربدرجةالنواحيبعضفيطبيعتهامنتركيافيالتجارةغيرت
أسواقهيتركياتجارةمراكزأهمكانتمضتعاًمثالثينوحتى. األخيرةالثالثين
كلومنوبغداد،ودمشقالرافدينتجارأكبرجاءالموقعينهذينوإلى. وظلةبيركلو

الحاالتبعض، وفىللبيعالسلعمنكبيرةكمياتمعهمحاملينتركيافىالكبرىالمراكز
.السلعمنليرةألف25يساوىمامعهيحملالواحدالتاجركان

ماشيتها، وهكذاوكردستانحريرها، موهيرها، ودمشقنحاسها، وأنقرةتوكاتوأرسلت
رئيسية، ولكنمراكزبينتتمالتجارةكانتوبذلك. والتبادلللمقايضةكبيرةسوققامت

-كبيراتغيراحققتاالتصالطريقفىوالبرقالحديديةالسككوفرتهاالتىالتسهيالت
كمشترينموقعهمعنالبريطانيينالتجارنحتالتىالصغيرةالمحليةالبيوتكظهور

رتبالذى، األمرواستانبولأزميرفىالمستقبلينالوكالءوضعإلىللتصدير، وحولتهم
.األحوالمنحالبأىالصادراتتجارةمصلحةفىليستنتائجذلكعلى

كانتالتىنفسهابالطريقة- حالكلعلى–اليومالتجارةتتمالنواحىتلكمنكثيروفى
فىالشرقيةالعاداتفىماحدإلىااألوربيةالطرقأثرتوقد. مضتقرونمنذبهاتتم

.الساحلمدنوغالبيةوالبصرةبغداد

:عننقًال1453
Great Britain, India, Office, Bombay, Political and Secret, George L1oyd, “Report upon the
Condition and prospects of British Trade in Mesopotamia, 1908,” (IOPS/3/446), pp. 36 and
17 – 18.
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الغربيةالعقليةتعيهالأوتعيهشىءلكلمبرراتتخذالتىوهىتتحكمالتىهىوالعادات
، وطرقهىكمافاألسواق. الشماليةمناطقهاوفىالبالدداخلالقليلإاليتغيرلمولكن

معينمكانفىالسوقفىالبضائعأسعارعنسؤالوكل. عليههىماعلىالتعامل
ألىالسوقسعربدقةيحددأنتاجرأىيستطيعأورباوفى. دهشةتفيضبنظرةيقابل

.مجالهفىسلعة

مبالغاستبدالويتم.. .مستساغغيرالسؤاليعدتركيا، وقدفىكذلكليستالحالولكن
شراءأجلومن. االئتمانعلىيقومللتجارةالعامالنظاميوميا، ولكنالعملةمنكبيرة
كبيرةأرباحًاغالبًايحققالمخاطرة، والبائعمعأوًالنقديةمبالغتدفعأنما، يجبمنتج
.مباشرةالشحنطريقعن

مقدمًاويدفعالسمسرةبيوتأحدمعاتصالفييدخلبضاعةيجلبأنتاجريريدوعندما
مرضية،بطريقةيتمماالبضاعة، وهووصولعندالقيمةيغطي، ثمكتأمينصغيرًامبلغًا
تغيرتلوألنهبالدناصناعإلىبالنسبةالمخاطربعضيتضمنمباشرةالطلبولكن

أورفضهاحقيملكالمحليالعميلقليًال، فإنولوالعينةعنارسالهاعندالبضائع
النحوهذاعلىبالتجارةوالمخاطرة. السوقتالئمالكانتإذاكبيرحسمعلىالحصول

الشراءطلباتبجمعتقومبغداد، إذفيالسمسرةبيوتمنالكثيرإيجادوراءكانت
.أوروبيتجاريبيتعلىالمستنديالسحبخاللمنالدفع، ويتمةالتجارتسهيلوتتولي
الثمنباقيمقدمًا، ويغطيتأمينًايدفعالمنسوجاتمنبالةيطلبالذيالصغيروالتاجر
وقد. الباعةصغارمنأسبوعيمبلغبجمعبدوره، ويقومكمبياالتبموجببالتقسيط

محدد، ويمكنبتاريخيدفعمؤجلسندعامًا، وهي18نحومنذالكمبياالتنظامأدخل
البنكيتداولهاعليهاغبارالماليةأوراق، وهي12إلىبالمائة6منبفائدةعليهالحسم

ولكن. واالسترداد) بروتستو (لالحتجاجالقانونيجهازهاستخداميستطيع، الذيالعثماني
.أخرىأيدتداولتهاإذاللكلفةتصبحقد

واضطروالهمشريكأووكيلبإرسالللتجارةمجاًاليفتحواأنأوروباتجارحاولوقد
إقامةفيعادةينجحونأوروباإلىيذهبونالذينالوطنيينبغدادتجار، ولكنلالنسحاب

.التجاريةلبيوتهمفروع
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.كافةالناسمعرائجبعمليقومالعملة، وهوباستبداليقومالصراف: الصيارفةطرق
التيالعمالتمنالواحدةلليرةصغيرةشوقر4وقرشينبينعمولةعلىويحصل
مكتبًايشغلبغدادصرافالمطلوبة، ولكنوالعمالتالمستبدلةالعملةحسبيستبدلها

خانفيمكتبهيقعإذمختلفةمرتبةمن، فهوالعمالتسمساريشغلهالذيذلكمنأكبر
.بغدادفيالمالسوقعليهنطلقأنيمكنالذيزارورخانأوباشي

200الـبينالمحدودينالعمالءمنعددمنهمصرافًا، لكل50نحوالصيارفةعددويبلغ

:مزدوجًاعمًاليعملونوهم) تقريبًا (تاجر

مقابلخاصةبطريقة) البالدأنحاءمختلفمنتجلبالتي (والمجيديةالليرةفحص) 1(أ.
،للتداولالعمالتطرحقبلالعثمانيوالبنكالتجاركبارلمصلحة، وذلكثابتمرتب

التيالواليةعندئذ، وتحديدبغدادفيوتداولهافقط، بلوزنهايعنيالالفحصوهذا
البصرةفيتقبلقدبغدادفيتقبلالالتيفالمجيديةالمرفوضة، المجيديةفيهاتصلح

،الوزنالخفيفةالعمالتواستبدالبضبطالصرافيقوممعينوبترتيب. حلبفيأو
.والتسديداتللكمبياالتكمحصليعمل) 2النقدية؛ (الصفقات، تتعثرعملهدونومن

مقابلهايقومسنداتأونقديةمبالغيودع، التاجروخالصبسيطخاصكمصرفيب.
بها،يدفعالتيالعملةنوعتقديرلصرافه، تاركًابالقروشصكوكبموجببالسحب

المتنوعة،العمالتبهايقيددفاتريمسكأنالتاجرإلىبالنسبةضروريًاوليس
.الواحدةلليرةبارتينأحيانًاتبلغضئيلةعمولةمقابلالعبءهذاعنهيحملفالصراف

معيعملونوهم. قوةمنهمتجعلالصيارفةأيديبينتمرالتيالضخمةوالمبالغ
بهاتطرحالتيللتاجر، والمعدالتالتجاريةالكمبياالتمعدلعمليًافيحددونالتاجر

.والمشترينعمالءهيزوروالسمسار. الكمبياالتلسمسارتصدرعندمااألسواقفي
، ولكنالحسابتسويةيومنقدًا، أييدفعواأنبخاصةالبريطانيينالتجارمنويطلب

شروطضمانفيصعوبةيجدون، فإنهمالمعدالتبهذهكمبياالتهمبيععليهمكانإذا
.جزافًاتقدرنقديةمبالغمقابلالعثمانهيالبنكمنبيعهاإالأمامهمبديلمجزية، وال
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، ويفيالطلباتيقدسالتجارة، فهوروحالصراففينرىتجعلناقربمنونظرة
ضغوطعنهللتاجر، فيدفعصديقًايكونأن، ويمكنالكوارثمن، ويحميبالحاجات

.بكرامتهويحتفظالصرافإلىالمطالبيحيلأنالمدينيستطيعبيمادائن

الغالل - 14
)14 – 7 (رقمجدول

)1(1914 – 1855األعوامفيبغدادفيالغاللأسعار

السنة
قمح

درجة(
)أولى

أرز
)نجازة(

أرز
المصدرشعير)شمبا(

.1855454990619277CC Baghdad, vol. 12ديسمبر/ األولكانون
(2)

.نفسهالمصدر1856470990578332يوليو / تموز
.نفسهالمصدر1856578908619367ديسمبر/ األولكانون

.نفسهالمصدر1857578990660474يونيو/ حزيران
.نفسهالمصدر1857743908660474ديسمبر/ األولكانون

.نفسهالمصدر18586601238825395يونيو/ حزيران
.نفسهالمصدر18586811138660474نوفمبر/ الثانيتشرين

.660A and P 1867, vol)متوسط (1860-1865
67(3)

.نفسهالمصدر1866908
.1867123816501155632A and P 1872, vol. 57يونيو / حزيران

.نفسهالمصدر1867957990908474ديسمبر/ األولكانون
.نفسهالمصدر186871012381242300يونيو/ حزيران

.نفسهالمصدر18686271238825284ديسمبر/ األولكانون
.1870123818651155474A and P 1872, vol. 57يونيو / حزيران

.نفسهالمصدر1870186524751320869ديسمبر/ األولكانون
.1876413221A and P 1877, vol. 83يونيو / حزيران

.نفسهالمصدر1876429221ديسمبر/ األولكانون
.1878495363A and P 1878/79, volيونيو/ حزيران

76.

.نفسهالمصدر1878908585ديسمبر / األولكانون
1884 / 18850)4(657440A and P 1886, vol. 65.

1890/1891)4(790535A and P 1893/94, vol.
91.

.نفسهالمصدر582)4(1891/1892
1894)400()200(A and P 1897, vol. 94.
.نفسهالمصدر1895302165
.نفسهالمصدر-175(-330()5(1896
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السنة
قمح

درجة(
)أولى

أرز
)نجازة(

أرز
المصدرشعير)شمبا(

800(400(
1897)5(880350A and P 1898, vol. 99.

1898) 5(550A and P 1899, vol.
103.

1902580-
840

250-
410

A and P 1903, vol. 79.

1903370-
460

180-
210

A and P 1904, vol.
101.

1904400-
600

200-
350

A and P 1905, vol. 93.

1905370-
430

250-
300

A and P 1906, vol.
129.

1906470-
640

275-
400

A and P 1907, vol. 93.

1907500-
720

280-
400

A and P 1908, vol.
117.

1908510-
930

280-
560

A and P 1909, vol. 98.

1909870-
1090

250-
640

A and P 1910, vol.
103.

1910650-
790

260-
330

A and P 1911, vol. 96.

1911600-
720

320-
370

A and P 1912/13, vol.
100.

1912550-
1210

440-
880

A and P 1914, vol. 95.

19131200- 
1830)6(

600-
740

A and P 1914 - 16, vol.
75.

1914)7(7001300350FO 371/4148. (8)

والهندردويتكلغ)، 992 (والطغار) كلغ102، 63، 61 (بالوزنةكانتاألصليةاألسعار: عامةمالحظة
للجنيهقروش110أساسعلىاالسترلينيالجنيهأسعارتحويلتموقد. افواردوبواكلغ)، والطن50(

.الواحد
.المتريللطنبالقروش)1(
)2(CCتعني :France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commerciale .
)3(A and Pتعني :Great Britain, Accounts and Papers.
.البصرةإلىبغدادواليةصادراتسعرمتوسط)4(
.البصرةمنالتصديرسعرمتوسطأرقامتمثالن1898و1897: ردئمحصول)5(
.قياسي، سعرردئمحصول)6(
كركوك – الحربقبلماأسعارمتوسط)7(
)8(FOتعني :Great Britain, Public Record Office, Foreign Office
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الغذائيةالمواد - 15

)15 – 7 (رقمجدول
)1(1865 – 1855األعوامفيالعراقفيالغذائيةالموادأسعار

السنة
الخبز

درجة(
)أولى

الخبز
درج(

ة
)ثانية

األرز
)2(

لحم
الجاموس

لحم
التموالضأنالبقر

المصدر)3(ر

بغداد
,30222.521.5CC Baghdad,-175-,1855عامنهاية

vol. 12. (4)

.نفسهالمصدر21-,28.5112,-188-,1856يوليو / تموز
ديسمبر/ األولكانون
.نفسهالمصدر1351.251.1223.5-,18561.12

.نفسهالمصدر135222.530-,18571.12يونيو / حزيران
ديسمبر/ األولكانون
.نفسهالمصدر18571.401.254522330

.نفسهالمصدر18581.51.25401.51.5225يونيو / حزيران
نوفمبر / الثانيتشرين
.نفسهالمصدر18581.251.1241.251.51.752.530

87.94.5)5(19081.24عام
Eldem,
Osmanli, p.
203.(6)

الموصل
 –نوفمبر/ الثانيتشرين
ديسمبر/األولكانون
185575-,6-,11.5CC Mossoul,

vol. 1.
/آذار – فبراير/ شباط

.نفسهالمصدر18501.251.61.52مارس

,--5)5 (,-185525عام
6-,)7(

CC Mossoul,
vol. 2.

18951.25)5(2– 
.نفسهالمصدر)7(2.5

البصرة

18612.32.422عام
A and P
1867, vol.
67.(8)

.نفسهالمصدر18621.62.419عام
.نفسهالمصدر18631.62.414عام
.نفسهالمصدر18641.4582.313عام
.نفسهالمصدر18651.4603.111عام

.كلغ1.28زنةلالقةالعشريةوكسورهابالقروش)1(
.كلغ60.6بالوزنة)2(
.كلغ43.7بالوزنة)3(
)4(C Cتعني :France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial.
.النوعدرجةمحددةغير)5(
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)6(Eldem, Osmanli ïmperatorluğunum Iktisadi Şartlari Hakkinda bir Tetkik.
.باالقة)7(
)8(A and Pتعني :Great Britain, Account and Papers.
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ملحق

شأنذلكفيشأنهااالضطراببالغةوالعراقسوريافيوالمقاييسالموازينكانت
،بهالخاصةوحداتهاقليملكلوكان. الصناعيةالمرحلةعلىالسابقةاألخرىالمجتمعات

وحداتلتغطيةنفسهالواحدالمصطلحيستخدم، بينماالوحداتلهذهالخاصواالسم
و1886، و1869األعوامفيالعثمانيةالحكومةحاولتوقد. كبيرًاتفاوتًاحجمهايتفاوت
منيت، ولكنهاالمتريالنظاماستخدامعلىوتشجعوالمقاييسالموازينتوحدأن1897

.1454بالفشل

الموازين: أوالً

سوريا - 1

فييعادلوهوكالحريرالثمينةوالبضائعالنفيسةللمعادنالمستخدمةالوحدة" الدرهم "كان
.غرامات3.09دمشق، وفيغرامات3.17حلب

.قمحاتأوحبات4منهاكليعادلقيراطًا16منيتكونالنظريةالناحيةمنوهو
).1 (½الدرهمونصفالدرهميعادل" المثقال"و

:إنظرالمحلية، واإلختالفاتالتفاصيلمنللمزيد1454
Walther Hinz, Islamische Masse und Gewichte (Leiden: [n. pb.], 1995); André Latron,
La Vie rurale en Syrie et au Liban: Etude d’économic sociale (Beyrouth: Impression
catholique, 1963); Vital Cuinet: Syrie, Liban et Palestine (Paris: Leroux, 1896); La Turquie
d’Asie: Géographie administrative, statistique, descriptive et raisonnée de chaque province
de l’Asie mineure, 4 vols. (Paris: Leroux, 1891 – 1895); Noel Verney et Georges Dambmann,
Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine (Paris: [s.n.], 1900); Great
Britain, Admiralty, Intelligence Division, Handbook of Mesopotamia, 4 vols. In 6 (London:
Naval Staff, Intelligence Department, 1917 – 1918); Great Britain, Naval Intelligence
Division, Iraq and the Persian Gulf, Prepared by the Oxford Sub – Centre (London: The
Division, 1944); Charles Issawi, ed: The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914
(Chicago, I11.: University of Chicago Press, 1966); The Economic History of Iran, 1800 –
1914, Publications of the Center for Middle Eastern Studies; no. 8 (Chicago, I11.: University
of Chicago Press, 1971), and The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, Publications of
the Center for Middle Eastern Studies; no. 13 (Chicago, III.: University of Chicago Press,
1980).
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، وهيكلغ1.283أودرهم400زنة" االقة "األساسيةالوحدةكانتالسلعإلىوبالنسبة
اختالفاتهناككانتأنهغير. غرامًا214أودرهمًا66.6منهاكلأوقيات6إلىتنقسم
درهمًا60حلبغرامًا، وفي154.2أودرهمًا50االوقيةتساويدمشقمثًال، في: محلية

225أودرهما71حمصوفىغراما171,9أودرهما55حماهغراما، وفى190أو

.غرامًا

، وفيكلغ3.255إلىكلغ2.564درهمًا، أو1017ودرهم800بينيراوحوالرطل
2.884أوأقة2.25سورياجنوب، وفيكلغ2.564أوأقة2عامةيساويسورياشمال

:محليةاختالفاتأيضًاهناكوكانت. كلغ

صيدافي15و، الشويفاتفيأوقية13.5يساويالرطلكانالزيتإلىبالنسبةمثًال
لبنانجنوبفيوالخروبوالتبغالتينإلىوبالنسبة. جزينفيأوقية18.5وانطاكية، و

.1455أوقيات4.5يساويالرطلكان

230أوحورانفيأقة180، ودمشقفيكلغ288.4أورطلمائةيعادلكانوالقنطار

.كلغ256.8أورطل200حلب، وفيكلغ

العراق - 2

للؤلؤالعجميالمثقالسوريا، واستخدمفيكماتقريبًانفسهابالقيمةوالمثقالالدرهمكان
.1456قيراطًا24منبدًالقيراطًا22.5ويعادل

1455Latron, Ibid., pp. 8 – 9; Verney et Dambmann, Ibid., pp. 150 – 152, and Cuinet, Ibid p.
371.
1456Great Britain, Admiralty, Intelligence Divison, Handbook of Mesopotamia, vol. 1, p. 154.
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فيالتجزئةتجارةفي، وتستخدمكلغ1.282أودرهم400تعادلكانتاالستانبوليةواألقة
،كلغ3.2أواستنبوليتينونصفاقتينتعادلالكبيرةواألقة. وغيرهماوالبنالسكر
.1457أوقيات4إلىوتنقسموالخضروالفاكهةواللحمكالخبزالغذائيةللموادتستخدموكانت

الصغيرةالتجارةفيالصغيرالمنالمند)، واستخدم" (المن "منمختلفةأنواعهناكوكانت
12يعادلكانواسعنطاقعلىيستخدمكانالذيالكبيروالمناستانبوليةأقات6ويعادل

في10، والصابونفي4يعادلكانالبصرةفيمثًال: أخرىقيمهناككانتأقة، ولكن
.والجلودوالصوفوالدقيقواألرزوالفواكهالخضرفي60وواللحومالتوابل

الممارسةوفياستانبوليةأقة48أوكبيرةمنات4المبدأحيثمنتساويكانتوالوزنة
.واسعنطاقعلىتنوعتأنهاغير. أقة50عادةكانتالفعلية

،كلغ7.7تعادلوالمعادنوالبنللشاي، فهيتوزنالتيالسلعةباختالفتختلف: مثًال
ألفأووزنة20يعادلوالطغار1458كلغ99والفاكهة، وللغاللكلغ63الحجريوللفحم

بغدادفيأحيانًايعادلكانثمومن. واسعنطاقعلىتنوعأيضًاكلغ)، ولكنه1282 (أقة
الموصلوفي. والجبسللرملكلغ1278وللغاللكلغ1534البصرة، وفيكلغ2036
والخضروالفواكهللغالل، ويستخدمكلغ260أواستانبوليةأقات208يعادلكان

كلغ270أوأقات208منيتكونالذيالقنطارأيضًايستخدموكان. وغيرهاوالصوف
.1459والبقالةوالسكروالنيلةوالنحاسللحديدالموصلفي

20يعادلالصغيرالكارةيستخدم)، وكانكلغ69 (المعادلالمنكانالتمورإلىوبالنسبة

.1460منًا40يعادلوالكبيرمنًا

:نفسهالمصدر1457
Cuinet, La Turquie d’Asie: Géographie administrative, statistique, descriptive et raisonnée

de chaque province de l’Asie mineure, vol. 3, p. 110; Great Britain, Accounts and Papers=
=1911 ,vol .96“ ,Basra ;”GreatBritain ,NavalIntelligenceDivision ,IraqandthePersian

Gulf ,pp .640 – 642.
1458Great Britain, Naval Intelligence Division, Ibid., p. 640.
1459Great Britain, Accounts and Papers 1899, vol. 103, “Mosul”.

:إنظر، التفاصيلمنوللمزيد
Great Britain, Admiralty, Intelligence Division, Handbook of Mesopotamia, pp. 153 – 156.

1460Great Britain, Accounts and Papers 1909, vol. 98, “Basra”.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة826

المكاييل: ثانياً

سوريا - 1

فيوسمي" الشمبل "هيالصلبةالموادمنوغيرهاوالزيتونللغاللاألساسيةالوحدة
فيأساسًااستخدمالذي" المدد "و. 37إلىليترًا36ويعادلوالطبةبالكيلةكثيرةمناطق
المزروعةالمناطقكانتحيثالكبرىالسهولوفي. كيلةيعادلنصفكانسورياجنوب
هيأيضًاأخرىوحدة، استخدمتوالبغالالحميرمنأكثرللنقلُتستخدموالجمالأوسع

"المد "يعادلكانالذيالجزيرةفي" االلجق"والالذقيةفي" الربعة"وحورانفي" الجفت"
يعادلالصغيروالشمبل: سورياشمالفيمنتشرًاالشمبلكانذلكإلىوإضافة. مرتين
حمليعادلالكبيروالشمبل، القمحمن150وكلغ100بينمايتراوحجملحملنصف
أقة45زنةالشمبلكانوإن) تقريبًاالقنطارنحوأي (260وكلغ200بينيتراوحجمل

وتعادل" بالقفه "يكالالبصلكانعكاروفي. واسعنطاقعلىيستخدمكلغ60نحوأو
.الزيتمنأرطال6.5إلىأرطال5وتسع" الجرة "الزيتونزيتإلىرطًال، وبالنسبة18

.1461بالوزنتباعكانتاألخرىوالسوائل

العراق - 2

وكذلكالعراقفيبالوزنتباعكانتاألخرىوالمنتجاتوالتمورالغاللأنيبدو
.المكاييلإلىإشارةأيأر، ولمالسوائل

1461Latron, La Vie rurale en Syrie et au Liban: Etude d’économie sociale, pp. 9 – 11 and 25 –
27; Verney et Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine,
pp. 154 – 155, and Cuinet, Syrie, Liban et Palestine, p. 372.
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األطوال: ثالثاً

سوريا - 1

76إلى75كانالعام)، وقياسهPicاألوروبيونيسميه (األساسيةالوحدةهو" الذراع "كان

فيسم65، حلبفيسم68، دمشقفيسنتمترًا63: محليةاختالفاتمعسنتمترا
.للقيراطسم3نحوأوإصبعًاأوقيراطًا24إلىينقسموكان. 1462القدس

كانأميال3يبلغالذيمتر، والفرسخ700أوذراعمائةوطولهالميلهناكوللمسافات
.1463كذلكيستخدم

العراق - 2

،سم76البغداديالذراعبغدادفي: أيضًامتنوعًاوكان، القياسوحدةهوالذراعكانأيضًاهنا

وكان، نفسهابالطريقةوينقسمسم68الحبيوالذراع، عقد4منهاكلفيجرك4إلىوينقسم
معاألخرىوللمعامالتللسجاديستخدمسم107منشاهوالذراع، صوافأوالالحريرلقياس

،سم76بكردياروفي، سم81الموصلوفي، سم48الذراعكانالبصرةوفي. 1464االيرانيين

.1465"أرشين "فيهايسمىوكان

1462Hinz, Islamische Masse und Gewichte, pp. 56 – 57.
1463Cuinet, Ibid., pp. 372 – 373.
1464Great Britain, Admiralty, Intelligence Divison, Handbook of Mesopotamia, pp. 156 – 157;
Cuinet, La Turquie d’Asie: Géographie administrative, statistique, descriptive et raisonnée
de chaque province de l’Asie mineure, vol. 3, p. 111.
1465Great Britain, Admiralty, Ibid., pp. 156 – 157; Great Britain, Accounts and Papers 1889,
vol. 103, “Mosul”; Grat Britain, Accounts and Papers 1908,vol. 98, “Basra,” and Cuinet, الذي

رقميعطي 71 .بكرلديار



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهاللاإلقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة828

المساحة: رابعاً

سوريا - 1

التيالمساحةبأنهُعرفالمناطقبعض، وفيواسعنطاقعلىالفدانمساحةاختلفت
وفي. 1466الهكتارمن0.33إلى0.25نحوأيواحديومفيبمحراثحرثهايمكن

منأقة700إلىإضافةالقمحمنأقة500بـتبذرالتيالمساحةيمثلكانأخرىمناطق
بينماتراوحاألخرى، والقيم1467والتربةالتضاريسبحسبهكتارًا27.5نحوأوالشعير

.1468أيضًالناقدممانحوعلىهكتارًا18و11

أمتار3.6نحوأوذراعًا7.33تعادلوالقصبةمربعًامترًا49تعادلالسريعةوالذراع
.مربعًامترًا919ومعدلهاألرضلمساحةتوحيدًاأكثرمقياسًاالدونم، وكان1469مربعة

العراق - 2

500بـيبذرأنيمكنالذيأو" رجالنيحرثهاأنيمكنالتيالمساحة "بأنهالفدانُعرف

.هكتارًا18نحوالشعير، أيمنأقة700والقمحمناستانبوليةأقة

يختصللمساحةآخرمقياسهكتار، وهناكربعبالمشارة، يعادلأيضًا، وُيعرفوالدونم
0.23نحوأونخلةمائةبهاتزرعالتيالمساحةويمثل" الجريب "هوالعراقبجنوب

.1470قافز10إلىالجريبوينقسمهكتارًا

1466Latron, La vie rurale en Syrie et au Liban: Etude d’économie sociale, p. 12.
1467Cuinet, Ibid., vol. 3, p. 44.
1468Verney et Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine,
p. 154.

.نفسهالمصدر1469
1470Great Britain, Admiralty, Intelligence Divison, Handbook of Mesopotamia, p. 158.
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