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 الملخص 

نظرا لما تتمتع بو البصرة مف موقع جغرافي استراتيجي جعميا ذات مركز تجاري 
وليا طرؽ تجارية داخمية ميمو منيا  ميـ تأتي الييا البضائع مف مختمف انحاء العالـ.

 النيري الذي يزود اقطار الخميج العربي والجزيرة العربية واليند,البصرة -طريق بغداد
 فضال عف طريق البصرة _الحمة النيري ايضا.

لـ تقتصر التجارة عمى التجارة الداخمية فقط انما اعتمدت عمى التجارة الخارجية 
حيث كانت تصل الى مختمف بمداف العالـ .وكاف ليا عالقات تجارية مع الشركات 

التي كانت اساسا الزدىار التجارة الخاصة بيا منيا التجارة االنكميزية واليولندية  االوربية
 والفرنسية

ولمظرائب اىمية اليرادات والية البصرة التي كانت تحت االحتالؿ العثماني ففرضوا 
الظرائب والرسـو عمى اغمب السمع والمنتجات الداخمة والخارجة الى والية البصرة فضال 

نقود التي كاف التجار يتداولونيا في معامالتيـ التجارية لكف ىناؾ عوامل عف معرفة ال
اثرت عمى التجارة في البصرة بسبب عدـ االستقرار السياسي وعدـ االىتماـ بطرؽ 

 المواصالت فضال عف انتشار االمراض واالوبئة.

 جعفر عبد الدايم املهصور  . د.م. أ   

               كلية الرتبية للعلوم االنشانية  / جامعة   البصرة   

  م. كوثر غضباى عبد احلشو   

 مركز دراسات البصرة واخلليج العربي/جامعة البصرة
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Abstract 

Due to the strategic geographic location of Basra, which made 

it an important commercial center for goods from different parts of 

the world, and it has important internal trade routes, including the 

Baghdad-Basra river road that supplies the countries of the Arabian 

Gulf, the Arabian Peninsula and India, as well as the Basra-Hilla 

riverway as well. 

Trade was not limited to internal trade only, but relied on 

foreign trade as it reached various countries of the world. It had 

commercial relations with European companies that were the basis 

for the prosperity of their trade, including the English, Dutch and 

French trade. 

Taxes are important to the revenues of Basra Province, which 

was under the Ottoman occupation, so they imposed taxes and fees 

on most of the goods and products entering and leaving Basra, as 

well as knowing the money that merchants used to trade in their 

commercial transactions, but there are factors that affected trade in 

Basra due to political instability and lack of interest in 

transportation methods as well. On the spread of diseases and 

epidemics. 
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 المقدمة
تمكف العثمانيوف في مطمع القرف السادس عشر , مف مد نفوذىـ الى العراؽ , ولـ يكف 
ذلؾ لمواجية التغمغل االوربي او لمواجية الخطر االيراني فقط بل كاف مرتبطًا بأسباب اخرى 

لمصالح التجارية  التي ىدفت الدولة العثمانية مف ورائيا الى استغالؿ ميمة تأتي في مقدمتيا ا
خيرات وموارد العراؽ والبقاء فيو , وبذلؾ رافق التوسع العثماني الرغبة في تحقيق المزيد مف 
العائدات المالية سواء عف طريق التجارة أو فرض الضرائب , ونظرًا ألىمية موقع البصرة فقد 

في التجارة , او انيا تمثل احد الطرؽ الرئيسة لميند والى اوربا وايراف , اصبحت محط األنظار 
وىي مف اكثر مناطق العراؽ اتصااًل بدوؿ الخميج العربي وسوريا وشيدت في ىذه الفترة تنافس 

 بيف قوى دولية عديدة مف القرف السادس عشر .

ة التي شيدت ـ , إذ اف المد 8775ـ وحتى عاـ  8668وتـ اختيار البحث في عاـ 
االحداث التجارية الميمة ومنيا تزايد التنافس بيف الدوؿ االوربية لمحصوؿ عمى موطئ قدـ 
والمتمثل بدور شركة اليند الشرقية البريطانية التي مارست دورًا اساسيًا كبيرًا وىو الدور 

النشاط  االقتصادي مع ايضاح الطرؽ التجارية النيرية والبرية التي كانت تمارس مف خالليا
 التجاري .

فضاًل عف الضرائب التي فرضتيػػػػػػػػا الدولة العثمانية التي كانت تمثل وارداتيا مف 
ومعرفة النقود التي كاف التجار يتداولونيا في تعامالتيـ التجارية ألف ىناؾ العديد مف  ,البصرة

 العمالت المتداولة في السوؽ البصري .

مصادر كانت مواردىا االولية مع مجموعة مف  وفي دراستنا لمموضوع اعتمدنا عمى
 الوثائق والمصادر االجنبية . 
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 التجـــارة

نظرًا لموقع البصرة الجغرافي االستراتيجي فقد أصبحت ذات مركز تجاري ميـ عمى مر 
العصور, ولذا  كانت التجارة مف اىـ مقومات حياتيا االقتصادية وخاصة عند ازدياد  المنافسة 

 االوربية .

      التجارة الداخلية -أ

لقد كانت مدينة البصرة الميناء الوحيد لمعراؽ وقد ادى ذلؾ إلى تحوليا إلى مركز تتجمع 
فيو السمع والبضائع القادمة مف مناطق العالـ المختمفة , ويتـ مف خالليا توزيعيا الى مدف 

لبضائع , الى بغداد وعف العراؽ , لحاجة ىذه المدف الى السمع والبضائع وتولى التجار ايصاؿ ا
 طريقيا يتـ توزيعيا الى مدف العراؽ االخرى . ومف اىـ ىذه الطرؽ : 

  البصرة –طريق بغداد  -8

البصرة النيري عبر دجمة بأىمية خاصة في مجاؿ النقل التجاري  –تميز طريق بغداد 
ف ىذا الطريق لسببيف ىما انعداـ الطرؽ البرية المضمونة بيف بغداد والبصرة مف جية , وكو 

وبيف المناطق  -الذي يعد المنفذ الرئيس لمتجارة الخارجية  -حمقة وصل بيف ميناء البصرة 
الداخمية مف العراؽ التي تعتمد عمى البصرة ايضًا في تزويدىا ببعض السمع والحاجات الواردة 

 .  (8)المناطق المجاورة  الييا مف اقطار الخميج العربي والجزيػػػػػػػػػػرة العربية او اليند وغيرىا مف

يبدأ ىذا الطريق النيري مف بغداد عبر نير دجمة جنوبًا حتى النقطة التي ينقسـ فييا 
النير الى قسميف االوؿ يتجو الى الشرؽ والثاني اتجاه الغرب نحو الفرات والطريق الرئيس ىو 

ولكف ىذا الطريق يكوف  .(2)الشرقي الذي يمر بكوت العمارة والمجر والعزير والقرنة ثـ البصرة 
متعبًا ومنيكًا ألف السفف التي يقودىا الرجاؿ ال تتمكف مف قطع اكثر مف فرسخيف ونصف 

الفرسخ في اليوـ , وليس بوسعيا السير ضد الرياح مما يضطرىـ في الغالب الى اجتياز الطريق   
يكوف طريق العودة  , في حيف (3)يومًا أو اكثر 88أياـ أو  81أياـ أو  8بوقت قدره قد يكوف 

يومًا وأكثر, بسبب كثرة االنحناءات في نير  61يومًا أو  44أطوؿ بكثير , وقد تستغرؽ الرحمة 
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دجمة وسرعة تيار الماء فكثيرًا ما تعاني السفف مف الصعوبة عند العودة مف البصرة الى 
   .(4)بغداد

لغراب وتدعي اوكانت تستخدـ السفف والزوارؽ الصغيرة في الغالب في نير دجمة 
. وكانت اىـ ما تحممو السفينة مف بغداد النحاس والمسكوكات  (5)والترانكي والبغمة والبركش

ومختمف البضائع التي تنتجيا االناضوؿ وحمب وايراف , وكاف اصحاب السفف ينتظروف عودتيا 
ـ مثاًل , 8774الى اليند بتميف لمحصوؿ  عمى حمولة جيدة مف المسكوكات . وفي عاـ 

روبية مف المسكوكات الذىبية والفضية وعادت   811وصمت سبع سفف كبيرة مف بغداد تحمل 
 . (6)ؾ السفف محممة بالبضائع اليندية تم

 الحلة النهري  –طريق البصرة  -2

لنقل البضائع وىو مف  الطرؽ التجارية الميمة ايضًا وف ىذا الطريق عبر نير الفرات ,يك
. وعندما تصل الى الحمة تنقل برًا الى بغداد بواسطة  (7))الدانؾ( ل البضائع بواسطة سفينةوتنق

 .  (8)االبل والبغاؿ 

يتميز ىذا الطريق بقمة االنحناءات قياسًا بنير دجمة , اال اف مف عيوب النقل عبر ىذا 
.  (9)الى صعوبة سير السفف الكبيرة فيوػػػؤدي و في فصل الصيف , ما يػيق وىو قمة مياىػالطر 

 ( اياـ حسب الموسـ وسرعة الرياح والتيار. 8-3المسافة التي تستغرقيا السفف مف )ومدة 

اما نقل البضائع بيف البصرة ومناطقيا والقرى المجاورة ليا, فيتـ بواسطة الزوارؽ الصغيرة 
البصرية الصنع والتي اتخذ بعضيا اسماء اشير االنيار فييا وىو نير العشار , فسميت بالبمـ 

, ومف خالؿ نير العشار تحصل معظـ المحالت السكنية في البصرة عمى اغمب (81))العشاري( 
البضائع والسمع , كما تحصل الزبير عمى بعض السمع مف نير العشار , وتصدر بعض 
منتجاتيا الى مركز البصرة , وذلؾ عف طريق القوافل البرية وطريق النير الذي يستخدـ في 

 .(88)مياه فصل الشتاء عند ارتفاع منسوب ال
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 التجارة الخارجية 

تعد البصرة ىي المنفذ المائي الوحيد لمعراؽ, وكانت الميناء الرئيس لمتجارة في عيد 
الدولة العثمانية  وبالرغـ مف اف الحكـ العثماني كاف ميتزًا لضغط القبائل العربية والعشائر 

ا الجغرافي في القسـ الشمالي , اال اف موقعيوالت بالد فارس لؤلستيالء عمييا البدوية , ومحا
مف الخميج العربي ساعدىا ليكوف ليا دورًا في المالحة والتجارة عبر العصور المختمفة , وقد 

, وكانت البضائع  ارية مع مختمف دوؿ الخميج العربيشيدت العديد مف المعامالت التج
اؼ االنجميزية والحرير المحمولة الى البصرة ىي قطع االقمشة القطنية الناعمة والخشنة واالصو 

والبف العربي والسكر والعطور والتوابل والبيارات , وصبغ النيمة واالدوية والخزؼ الصيني 
 .(82)والمعادف 

وقد تـ توصيل بعض ىذه البضائع الى البالد الخاضعة لمعثمانييف وارسمت بقيتيا لبالد 
وشاالت وقطع القماش والحرير  فارس  . وجاءت النقود الذىبية والفضية واالدوات النحاسية ,

واقمشة القطيفة والمخرمات المزينة بالذىب والفضة واقمشة الجوخ الفرنسي والمصوغات واالواني 
 .(83)الزجاجية مف البندقية وصبغ القرمز والتبغ 

فيوف اما صادرات البصرة  فكانت التمور والنحاس القديـ والحديد والعفص والتبغ واال
 . (84)والقصب الذي تصنع منو االقالـ  ػػاروالصمغ واالوت

ومف بالد فارس جاءت الخيوؿ والآللئ والحرير والنسيج والمواشي , والبسط , ونصاؿ  
السيوؼ ورؤوس الحراب ومواسير البنادؽ والزجاج , وماء الورد وعطر الورد والمنسوجات 

تبغ ونبات التاؾ وكميات القطنية والشاالت والجمود والحرير الخاـ , وبعض مف صبغ النيمة وال
 صغيرة مف الفضة والذىب , والقطع النقدية .  

ىذا عالوة عمى تجارة الترانزيت التي تمر بطريق البصرة وتتكوف مف مصنوعات كثيرة 
ومواد اخرى واردة  مف اوربا واألقاليـ العثمانية اخرى بعيدة عف بغداد في طريقيا الى منطقة 

 . (85)الخميج العربي واليند 
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وتأتي احيانًا قوافل تجارية تعبر البادية مباشرًة مف البصرة الى حمب , مارة بالنجف 
ويالحع اف ارصفة موانئ  بر الشاـ كانت مفتوحة دوف قيد أو شروط اماـ العراؽ لمتصدير 
واالستيراد . فكانت السفف العثمانية واالوربية , تقـو بتفريغ شحناتيا عمى االرصفة مثل 

طرابمس وبيروت والالذقية وعكا , وغيرىا لتنقل الى حمػػػػػػػػب او دمشق الى العراؽ , االسكندرية و 
كما كانت تمؾ السفف تقـو بشحف السمع الواردة الى العراؽ الى اوربا وبالد الدولة العثمانية . 

ـ وكانت البصرة تزدحـ بالبدو الذيف يقصدونيا لبيع االبل لمتجار واستخدميا في نقل البضائع ول
. اذ عمموا عمى (86)ي الفترات التي حكميا االيرانييفتفقد البصرة مكانتيا التجارية المتازة ف

 اجتذاب التجار االجانب ليا , فظمت العالقات التجارية مزدىرة بيف البصرة واليند .

كما تتردد عمى البصرة السفف القادمة مف البحريف وشرؽ افريقية , وكانت السفف تحمل 
بف والعنبر , اما سفف البحريف فكانت تحمل المؤلؤ , وكانت لمتجارة اليندية أىمية كبيرة العبيد وال

في الحياة االقتصادية في البصرة , إذ كانت تستقبل معظـ سمع اليند وتصدر الييا شتى انواع 
السمع الواردة مف الشاـ واالناضوؿ وغيرىا , وعف طريق البصرة كاف العراؽ يصدر الى بومباي 

. عمى الرغـ  (87)يوؿ العربية والخيوؿ في العػػػػػػراؽ ذات سمعة طيبة , واعدادىا ال بأس بيا الخ
مف الحظر الذي فرضتو الدولة العثمانية عمى تمؾ التجارة , بسبب حاجة الدولة الى الخيل 
 لؤلغراض العسكرية , ولـ تستمر تجارة البصرة عمى وتيرة واحدة وانما كانت بيف مد وجزر خالؿ

 . (88)تمؾ المدة 

لـ تقتصر التجارة في البصرة عمى ايصاؿ بعض السمع مف اليند الى حمب ونقل السمع 
االوربية الى اليند والخميج العربي فحسب , بل اف التجار مارسوا عممية التجارة  بنقل بعض 

ية عمى حمب التجاري وبيع السمع االورب –السمع الى الكويت او المتاجرة بيا عبر طريق بصرة 
 . (89)الطريق نفسو الى موانئ الخميج العربي او الى نجد 

ومف الجدير بالذكر اف الكويت تعتمد اعتمادًا كبيرًا في استيراد معظـ حاجياتيا مف والية 
البصرة . فقاموا ببيع القمح والشعير والتمر والخضر الى مناطق الخميج العربي وكذلؾ بيع السمع 

 . (21)ند واوربا التي تصل البصرة مف الي
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ىناؾ اسباب أدت الى تدىور البصرة التجاري اال وىو تحوؿ طرؽ التجارة الدولية مف 
الطريق البري الذي يمر مف الخميج العربي الى العراؽ ومف ثـ الى سوريا وموانئ البحر االبيض 

واقطار المتوسط الى طريق رأس الرجاء الصالح الذي اصبح نقطة االتصاؿ المباشر بيف اوربا 
الشرؽ والطريق الرئيسي الذي يسمكو التجار  االوربيوف في رحالتيـ التجارية بيف اوربا وىذه 

, ثـ بعد ذلؾ تدىورت التجارة, أكثر عند تعرض (28)ار خالؿ القروف الثالثة التي تمتاالقط
في البصرة لمتيديدات الفارسية , اال انو مع بداية القرف السابع عشر برزت اىمية البصرة 

المواصالت الدولية اال وىو نقل الرسائل بيف اوربا واليند واقطار الشرؽ في البداية ومف جية 
اخرى ىو ظيور القوى االوربية في مياه الخميج كاالنكميز واليولنديوف  الى جانب البرتغاؿ 
والفرنسيوف وما شيدتو تمؾ القوى مف منافسات تجارية دفعتيـ الى اقامة مراكز تجارية في 

. وتميزت بعد مدة بتدىور التجارة نتيجة لتدىور االحواؿ السياسية وكذلؾ نشاط  (22)البصرة 
ثـ  8773القرصنة الذي تمارسو قبائل بني كعب وايضًا انتشار مرض الطاعوف في البصرة سنة 

 الحصار االيراني لمبصرة واحتالليـ ليا .

كانت اساسًا ألزدىار التجارة وكاف لمبصرة عالقات تجارية مع الشركة االوربية التي 
 الخاصة بيا .

 االنكليزيةالتجارة  -1

ـ , عندما قاـ وكيل شركة اليند 8635بدأت العالقات التجارية بيف االنكميز والبصرة عاـ 
, فكاف  (23)الشرقية االنكميزية في بندر عباس بارساؿ باخرة عمييا شحنة صغيرة مف البضائع 

الى البصرة لكف االنكميز قبل ذلؾ عمى صمة بسيطة بالبصرة ذلؾ أوؿ وصوؿ بحري انكميزي 
حيث كاف يأتي الييا بعض الوكالء التجارييف قادميف مف سورات أو بندر عباس لمتعامل بشأف 

 , ارسل اثناف مف رجاؿ الشركة الى البصرة وىما  8641وفي سنة  ( 24)بيع أو شراء البضائع 
نجحا في الحصوؿ عمى ترخيص مف متسمـ ( و  Pearceوبيرس  Thurston) ثرستوف  

 .(25)المدينة سمح ليما بموجبو انزاؿ بضاعتيما في ميناء البصرة 
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ومع ذلؾ لـ تمق البضائع االنكميزية رواجًا في اسواؽ البصرة ألف البضائع البرتغالية التي 
وظفوا جاء بيا االسطوؿ البرتغالي مف مسقط  مؤخرًا كانت قد اغرقت سوؽ البصرة ولـ يبع م

 . (26)الشركة االنكميزية مف بضائعيـ اال القميل 

وبعد خسارة البرتغالييف وابتعادىـ عف الميداف, لـ يؤد ذلؾ الى تخمص االنكميز مف 
المنافسة السياسية التجارية , ألنو مع تدىور قوة البرتغالييف , كانت قوة اليولندييف تتزايد تزايدًا 

لممتاجرة مع البصرة كي تكوف بعيدة  (27)ليند الشرقية البريطانية سريعًا , االمر الذي دفع شركة ا
عف المنافسة اليولندية واالضطياد الفارسي واصبح ليا مقر دائـ في البصرة يشرؼ عميو مقيـ 

 .(28)مباشر لوكيل بندر عباس 

ـ عندما حدثت ازمة بيف اليولندييف والفرس , مما اضطر شركة اليند 8645وفي عاـ 
البريطانية الى نقل ممتمكاتيا بصورة مؤقتة مف بندر عباس الى البصرة لتأميف الشرقية 
قاـ تجار شركة اليند الشرقية بأحتكار التجارة مع البصرة , اال اف المنافسة  (29)سالمتيا

اليولندية وسعت حربيا ضد االنكميز ما أدت الى كساد التجارة االنكميزية , االمر الذي أدى 
قديـ شكوى الى والي البصرة  , اال اف السياسة  التي استخدميا اليولنديف باالنكميز الى ت

كالتقرب الى الوالي ساعد عمى احتكارىـ  التجارة  في البصرة كما ادى الى اضطراب العالقة 
ـ نتيجة ألشاعة راجت في المدينة  8657مع المتسمـ ألستيالئو عمى ممتمكات في البصرة سنة 

عمى الرغـ مف ذلؾ  بقيت التجارة مع كة المالية ليست عمى ما يراـ , ر مفادىا اف اوضاع الش
 . (31)البصرة اال انيا لـ تحقق ارباحًا بسبب المنافسة 

ـ ارسل السيداف جورج كرانمر وروبرت سانتييل , الموظفيف في الشركة 8668وفي عاـ 
 (G.Cranmer & Sqinthilly تحمل ش )حنة مف الثياب ( الى البصرة عمى الفرقاطة )امير

 (38)والتوابل والصمغ واالرز وغيرىا 

ـ حصمت الشركة عمى امتيازات مف الدولة العثمانية ,  حددت حقوؽ  8663وفي عاـ 
الرعايا االنكميز في الدولة العثمانية  وحددت التعرفة الكمركية عمى البضائع االنكميزية , اال انو 
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ا استمرت شركة اليند الشرقية بارساؿ شحناتيا . وىكذ 8675لـ يتـ التصديق عمييا حتى سنة 
 الى البصرة .

يبة الكمركية ومف اسباب ذلؾ لـ تنفذ بحذافيرىا أي لـ تطبق الضر ( 32)غير اف المعاىدة 
الوالة العثمانييف في البصرة ورفضوا تطبيق االمتيازات .  لـ تستمر المنافسة اليولندية نظرًا ىو 

ربية مما ادى الى اضعاؼ سيطرتيا عمى تجارة الشرؽ فشددت لسوء االحواؿ في القارة االو 
 . (33)شركة اليند الشرقية منافستيا لميولندييف مما ادى الى خسارة اليولندييف وبدأ نفوذىـ ينحسر

, وتتكوف لبريطانية وكالة دائمة في البصرةـ انشأت شركة اليند الشرقية ا8723وفي سنة 
 . (34)ة الناعمة والحديد تجارتيا في ىذه الفترة مف األقمش

عانت البصرة في بداية القرف الثامف عشر مف سوء االدارة وعدـ االستقرار وجشع الوالة, 
فأضطر التجار الى مغادرة البصرة , والسبب الرئيسي ىو الحممة االيرانية عمى البصرة سنة 

 8741 -8737ـ. ثـ تحسنت تجارتيا في البصرة كثيرًا وعمى االخص المدة ما بيف 8735
نتيجة تحوؿ التجارة مف بندر عباس الى البصرة , بسبب الحرب الفارسية العثمانية حيث 
اصبحت بندر عباس قاعدة لمعمميات العسكرية االيرانية الموجيو ضد ُعماف , وفي منتصف 
القرف الثامف عشر اصبحت البصرة تأتي بعد بندر عباس مف حيث االىمية لمتجارة االنكميزية 

, والتي كانت ترسميا  (35)ميج , فضاًل عف  اىميتيا في  نقل الرسائل بيف اليند واوربا في الخ
رئاسة الشركة مف لندف الى اليند أو بالعكس . وتجارة نقل النحاس بشكل خاص الذي كاف 

استفادت تجارة الصوؼ  8748يحمل عمى سفف البنغاؿ مف الخميج الى البصرة , وفي سنة 
ف الحظر الذي فرضتو السمطات المحمية في البصرة عمى القوافل بيف البصرة االنكميزي كثيرًا م

 .  (36)اشتد الطمب كثيرًا عمى المنتوجات االنكميزية في العراؽ  8753وحمب . وفي سنة 

كما اف مف اسباب زيادة النشاط التجاري في ىذه لفترة اليدوء الذي نعمت بو البصرة 
ـ  باألضافة الى العالقة الجيدة 8762استمر حتى وفاتو عاـ  خالؿ حكـ سميماف ابو ليمة والذي

 – 8752بيف االنكميز وسميماف ابو ليمو وذلؾ لموقف االنكميز مع سميماف ضد اليولندييف 
 . (37)ـ  8754
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فقد كاف سميماف ابو ليمة  يدرؾ اىمية التجارة االنكميزية في البصرة , والتي كانت تشكل 
مصدرًا ال يستياف بو لدخل المدينة , خاصة واف البريطانييف اصبحوا  مع الرسـو العائدة منيا

.  (38)التجار الرئيسييف فييا , بعد أف اضطر  اليولندييف الى االنسحاب مف مقراتيـ التجارية 
 بسبب الحرب الدائرة في اوربا والمنافسة الحادة مف جانب بريطانيا .

إذ ارسل   showبالمقيـ البريطاني شو  8754وليذه االسباب  رحب الوالي سميماف سنة 
اليو ىدية قيمة ضمنيا خطابًا اكد فيو تجديد االمتيازات الممنوحة لمبريطانييف في الوالية والغاء 

 .  (39)الضرائب التي كانت مفروضة عمى الشحف ونقل البضائع 

ادت ـ التي 8746االوضاع في بالد فارس بعد اغتياؿ نادر شاه سنة ونتيجة ألضطراب 
 . (41)الى مغادرة تجار ايراف وتوجييـ نحو البصرة ألنو المكاف المالئـ لمتجارة 

ـ عندما دمرت السفف الفرنسية مقر الشركة في بندر عباس بسبب اندلع 8759وفي عاـ 
, فضل االنكميز االنتقاؿ الى البصرة دوف غيرىا مف 8763-8756حرب االعواـ السبعة 

اب اىميا , النشاط الواضح لتجارة المدينة , وليدوء الحاؿ فييا إذ الموانئ االخرى , لعدة اسب
.وكانت  (48)توجد  حكومة  صديقة لمبريطانييف فضاًل عف وجود نوع مف التمثيل البريطاني فييا 

بالة مف  819اىـ واردات االنكميز في ىذه الفترة ىي المنسوجات حيث قاـ مستر شو بنقل 
 .  (42)مف المنسوجات الرقيقة بالة  31المنسوجات الخشنة و

ـ  رفعت مقيمية البصرة الى درجة 8763وبعد اف اغمقت وكالة بندر عباس في سنة 
وكالة وصارت تتولى االشراؼ عمى تجارة الشركة , وبعد سنة اعترؼ الباب العالي بوكالة 

 . (43)البصرة بأعتبارىا قنصمية تتمتع بنظاـ االمتيازات 

ند الشرقية البريطانية تتمتع بحماية تجارتيا وممتمكاتيا وحقوقيا وىذا يعني اف شركة الي
وال تستطيع الدولة العثمانية اف ترفع في كل سنة الضرائب وبيذا اصبحت البصرة مركز تجاري 

 لمبريطانييف لوقوعيا عمى الطريق البري لؤلتصاؿ بيف اوربا واليند 
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درات البريطانية في البصرة ـ كاف الحديد والصمب والسجاد مف الصا8764وفي سنة 
 (44)ولكف بكميات قميمة 

اخذت التجارة البريطانية في البصرة بالتدىور بسبب الحرب مع  كعب وانسحاب المقيـ 
الى فرع تابع ليا في منطقة ) بمفور( عمى شط العرب  لكف سفف الشركة ظمت تتردد عمى 

 . (45)ة بالبضائع المختمفة ـ وصمتيا حوالي احد عشر سفينة محمم8771البصرة ففي عاـ 

 8773مطمع عاـ   (46)وما كادت اوضاع البصرة تستقر حتى داىميا مرض الطاعوف  
ـ فعادت االحواؿ الى ما كانت عميو مف تدىور حيث توقف النشاط التجاري وانسحبت وكالة 

ى ثمث شركة اليند الشرقية البريطانية مف البصرة الى بوشير مؤقتًا , وقد قضى الطاعوف عم
السكاف تقريبًا , وجاء  في تقرير شركة اليند الشرقية ىنري مور الذي رفعو الى حكومة بومباي 

اف عدد ضحايا الوباء في البصرة بمغ  8774اثر عودتو الى البصرة في كانوف الثاني 
 وىذا الرقـ مبالغ فيو كثيرًا . (47)( وفاة 211111)

البصرة رافق ذلؾ عدـ االستقرار واضطراب  نتيجة لما تقدـ ضعف النشاط االنكميزي في
االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية فقد استغمت القبائل ىذه الظروؼ وراحت تغير 
عمييا وتزيد مف متاعبيا فأضطر المتسمـ الى شراء ىدوئيا بالماؿ . ليذا قررت الشركة سحب 

ـ بأتجاه 8775د  سنة وكالتيا مف البصرة بعد وصوؿ الشائعات عف غزو فارسي جدي
 . (48)البصرة

 التجارة الهولندية  -2

ـ بواقع سفينة كانت مستأجرة مف قبل شاه  8639ظير النشاط اليولندي في البصرة عاـ 
. وظمت ىذه (49)بالد فارس , كما اف ىولندا  لـ تقـ ببعثة تجارية لشركة اليند الشرقية اليولندية 

ر اليولندييف  كمنافسيف رئيسييف لمبرتغالييف في تجارة ـ ,  عندما ظي8641الحالة الى سنة 
التوابل الشرقية , وظير منافسيف لشركة اليند الشرقية االنكميزية , ودخل الطرفاف في صراع حاد 
مف اجل ىذه التجارة , اال اف التفوؽ كاف لميولندييف ,  بسبب اتباعيـ سياسة تخفيض االسعار  

ياسة معينة ىي كسب ود حكاـ البصرة, وسعوا في الوقت نفسو لبضائعيـ , كما انيـ اتبعوا س
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% بينما كاف العرب 3. فمـ يدفعوا  رسومًا كمركية اكثر مف (51)الى كسب ود التجار المحمييف 
 . (58)% 7يدفعوف 

ـ وصمت سفينة ىولندية افرغت حمولتيا في البصرة وفوتت الفرصة  8645وفي سنة 
البضائع  بنصف كمفتيا , وقد وصمت المبيعات اليولندية مف  عمى االنكميز فأضطروا الى بيع
روبية رسـو بينما دفع  3275روبية دفعوا عمييا  111,88البضائع في البصرة اكثر مف 

, اثر النشاط التجاري اليولندي  (52)روبية  111,36روبية مف المبيعات البالغة  8251االنكميز 
بصرة بحيث لـ تعد البضائع االنكميزية مف االقمشة بشكل سمبي عمى النشاط االنكميزي في ال

 .  (53)والتوابل قادرة عمى منافسة اليولندييف وظمت فترة لـ يسأؿ عنيا احد مف التجار

ـ وصمت ايضًا سفينة ىولندية محممة بكميات كبيرة مف الفمفل ادت 8646اما في سنة  
ف السعر األصمي , وقد بمغت % م41أي نسبة  ريال 3, 15الى ىبوط سعر المائة رطل الى 

التجارة اليولندية ذروة ازدىارىا في خمسينات القرف السابع عشر ,  حتى اصبح لميولندييف 
 . (54)مكانة ونفوذ كبيراف 

أدت ىذه السياسة الى احتكار اليولنديوف التجارة مع البصرة خالؿ السنوات العديدة التي 
النكميز والبرتغالييف , وقد عمموا عمى عدـ وصوؿ تمت مستفيديف مف قوتيـ , وخوؼ منافسييـ ا

ـ 8653اية سفينة الى البصرة , عدا سفنيـ لغرض المتاجرة وقد نجحوا في ذلؾ فعاًل  سنة 
ومنعوا أي سفينة انكميزية او برتغالية مف الوصوؿ الى البصرة التي لـ تصميا في تؾ السنة 

 . (55)سوى السفف اليولندية وبعض السفف العربية 

وتمثل النشاط اليولندي الرئيسي لمشركة في البصرة ببيع منتجات شرؽ وجنوب آسيا مف  
امثاؿ البيارات والسكر واالنسجة القطنية اليندية واالقصدير واالواني الخزفية الصينية , وقد 
جمبت في بعض االحياف المنتجات االوربية الى البصرة وباألخص االنسجة الصوفية اليولندية , 

% أو اكثر , عمى اسعار شراء 811الى  51ت ارباح مثل ىذه الحموالت تتراوح بيف وكان
أصمية , غير اف طاقة السوؽ في البصرة كانت محدودة, عالوة عمى نفقات ارساؿ سفينة 
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% 811تجارية الى مكاف بعيد , عف مركز نشاطات الشركة , وبالنتيجة فأف ربحًا اجماليًا قدره 
 . (56)ارة قد يخفي في حقيقتو خس

ظل اليولنديوف يترقبوف امكانية العودة ثانية الى البصرة عمى الرغـ مف االحداث في 
البصرة . وعند استقرار االمور فييا , أعاد اليولنديوف فتح مؤسساتيـ التجارية في البصرة وكانت 

لى البصرة االرباح في بداية االمر ضئيمة غير انيا اخذت تتحسف . وقد ذكر تافرنيو في رحمتو ا
 . (57)ازدىار تجارة التوابل اليولندية في البصرة 

وقد احتفع اليولندييف بتفوقيـ الى نياية القرف السابع عشر , وذلؾ ألف اصحاب الشركة 
ػػة اليولندية تمتعت اليولندية كانوا في الوقت نفسو ىـ حكاـ ىولندا , فضاًل عف  اف الشركػػػػػ

ا الى مقيمة في البصرة خالؿ النصف االوؿ مف القرف الثامف , وتحوؿ مقرى (58)بأحتكار تاـ
ودة  في بالد فارس عشر , وتمارس نشاطيا التجاري وباألخص شراء بعض البضائع غير الموج

. الى جانب تجارة التوابل والقيوة كاف اليولنديوف يتاجروف في مادة السكر ( 59)واىميا المؤلؤ
ػػػػػػػػػل المختمفة واأللبسة الصوفية في بعض االحياف , ولـ تقتصر والفمفل والحديد والقصدير والتوابػ

تجارة اليولندييف مع البصرة عمى طريق  الخميج العربي فقط , بل نافس اليولنديوف البريطانيوف 
في جمب الجوخ مف حمب الى البصرة . واخيرًا فأف البصرة كانت ميمة بالنسبة لميولندييف اال 

ـ حدثت كارثة قضت عمى 8752. وفي سنة  (61)اليند واوربا أو بالعكس وىو نقل البريد بيف 
( والقت  kniphausenالمقيمة اليولندية في البصرة كاف مسؤواًل عنيا الباروف كنيغياوزف)

. وقيل انو لـ يطمق سراحو اال بعد اف دفع  (68)السمطات العثمانية القبض عميو  بتيمة خاصة 
تـ غمق المقيمة اليولندية في البصرة , ورفع االمر الى السفير ألف روبية و  51رشوة قدرىا 

 . (62)اليولندي في اسطنبوؿ الذي بعثو الى المسؤوليف العثمانييف 

ـ استقر الباروف كنيغياوزف في جزيرة خرج , ومعو قوات بحرية 8753وفي نياية سنة 
ستيالء عمى عدة زوارؽ تعود وعسكرية حتى بدؤا بتنفيذ تيديداتيـ لمتسمـ البصرة  وحاولوا اال

ممكيتيا الى البصرة ولما وصل الخبر الى سميماف باشا ابو ليمة قرر اف يستعيد كل ما أخذه 
ولـ تمر فترة اال وعاد اليولندييف لمثل ىذه المحاولة حيث جوبيت سفف  (63)اليولنديوف منيـ 
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ستطاع السفير اليولندي لدى عثمانية متجية نحو البصرة بمقاومة شديدة مف اليولنديوف , وقد ا
الباب العالي الحصوؿ عمى فرماف بأف يعاد رفع العمـ اليولندي مرة اخرى وارسل الباروف خطابًا 
موجيًا الى سميماف باشا يطمب رد االمواؿ التي انتزعت مف العامميف في المقيمة , واستقبل اشار 

ذا لـ يستجب الى مطاليبو غير اف سميماف بنفسو الباروف في البصرة وىدده باستخداـ القوة ا
 (64)الباشا رد بأنو ال يستطيع دفع أي شئ سوى السماح لممقيـ اليولندي بأف يظل في البصرة 

 بشرط اف يكوف رجاًل آخر غير ىذا الباروف  . 

ـ  سار البػػػػػػػػػػػاروف لحصار شط العرب واستولى عمى سفينتيف 8754وفي سنة 
جراءات  سميماف باشا عمى طمب التفاىـ مع اليولندييف اليجاد حل وارغمت ىذه اال ,عثمانيتيف

لمخالؼ واطالؽ سراح السفف العثمانية المحتجزة , وفعاًل تـ االتفاؽ بعقد معاىدة وافق فييا 
( الف  831 .111ع مبمغ )المحتجزة بعد دفػػ اليولنديوف عمى انياء العػػداء بينيـ وعادت السفف

سمح لميولندييف اف ينقموا  البضائع التي خمفوىا ورائيـ في  8755عاـ  . وفي اوائل(65)روبية 
, لكف منافسة االنكميز ليـ جعميـ يضعفوف  (66)البصرة واف يجمعوا التمور التي كانت ليـ فييا 

 في البصرة ولـ يعيدوا فتح الوكالة فييا .

 التجارة الفرنسية 

ـ عندما 8623ع عشر, أي في سنة تعود عالقة فرنسا مع البصرة الى القرف الساب  
عندىا دخمت فرنسا ساحة التنافس والصراعات مع  (67)فتحت اوؿ محطة ليـ في المدينة 

الشركات االوربية االخرى وذلؾ بتأسيس شركة تجارية لمحصوؿ عمى مناطق نفوذ في اليند 
مف ناحية الموقع  والمناطق الواقعة عمى طريق اليند , وألف مدينة البصرة ليا أىمية ستراتيجية

 –كونيا مركز نقل البريد الى اليند الذي يذىب الى اليند واآلتي عبر الطريق الصحراوي بصرة 
, حيث قامت شركة اليند الشرقية الفرنسية بأرساؿ سفينتيف  (68)حمب مف البحر المتوسط 

الشركة مف مبعوث  frotterتحمالف كميات مف الفمفل والنيمة الى البصرة , وقد تمكف فروتر 
 .(69)تحقيق ارباح كبيرة واستطاع اف يحصل مف متسمـ البصرة عمى امتيازات ممنوحة لالنكميز
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ـ اصدر لويس الرابع عشر مرسومًا بأف يكوف رئيس الكرممييف في 8679وفي سنة 
البصرة قنصاًل عامًا لفرنسا في البصرة واعتمادًا عمى ىذا القرار مارس االباء الكرمميف منصب 

كاف  8735وحتى عاـ  8679, ومنذ عاـ  8729 -8674صل الفرنسي في البصرة لممدة القن
وىو العاـ الذي دخل   (71)قد تولى منصب قنصل فرنسا احد عشر مسؤواًل كميـ مف رجاؿ الديف 

بعده النشاط التجاري الفرنسي الى البصرة , عندما جمب الفرنسييف معيـ كميات كبيرة مف قماش 
 .  (78)حمب مف موانئ الشاـ  الجوخ  عف طريق

ـ, رينو 8728عينت شركة اليند الشرقية الفرنسية وكياًل ليا في البصرة سنة 
Reynault(72)   . لؤلشراؼ عمى بيع وشراء البضائع والعناية بمصالح الشركة 

بدأ الفرنسيوف إقامة عالقة تجارية ونشاط تجاري مع اليند وبدأوا   8739اما في  سنة 
ائع مف بندر عباس الى البصرة عمى الرغـ مف اف الوجود البحري الفرنسي كاف بجمب البض

ضعيفًا في منطقة الخميج العربي ومف ضمنيا البصرة , لضعف التجارة الفرنسية ولكف مع ىذا 
سعى القناصل الفرنسيوف في البصرة لؤلحتفاظ بعالقات جيدة مع القوى العربية المحمية , وقد 

الفرنسي  مارتنفيل في البصرة التي ارسميا الى مجمس الشركة في فرنسا أكدت رسالة القنصل 
عمى ىذه الحقيقة )لقد تمكنت اف اكوف عالقات صداقة مع الشيوخ واالمراء في منطقة الخميج 
العربي, الذيف يمتمكوف او يحكموف مساحات مف االرض الصغيرة وبفضل ىذه العالقة تمكنت 

ية عندما كانت تحمل اوراقًا وجوازات سفر بتوقيعي , بينما مف اف احمي مرور السفف الفرنس
,  (73)راء لموقف االنكميز المعادي ليـ(السفف االنكميزية تتعرض الى ىجمات اولئؾ الشيوخ واالم

بالة مف القيوة )البوربانية( بعد شيريف مف وصولو لمبصرة  311وقد استطاع مارتنفيل اف يبيع 
ار مارتنفيل االعماؿ التجارية بنجاح كبير حيث شيدت البصرة زيادة وبيع األقمشة والحديد , واد

  (74)كبيرة في التجارة الفرنسية وعالقات طيبة مع باشا بغداد 

وصمت السفف الفرنسية التي تحمل بعض الشحنات مف البضائع الى ميناء البصرة . ففي 
ت قسمًا مف شحناتيا في قامت سفينة فرنسية بالتوجو الى البصرة , بعد اف افرغ 8735عاـ 

بندر عباس . وبما اف نادر شاه كاف يحاصر البصرة آنذاؾ ولـ تستطيع اي سفينة اوربية أف 
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تتجو الى البصرة بسبب الحصار , فقد اصدر نادر شاه امرًا حصل الفرنسيوف بموجبو عمى حق 
 .  (75)اعادة مركزىـ في بندر عباس 

وفرنسا قد خمقت متاعب لممقيـ الفرنسي لذلؾ قرر  اف الحرب التي كانت قائمة بيف انكمترا
مغادرة البصرة , وغمق المقيمية الفرنسية , بسبب اىماؿ فرنسا لممؤسسات التجارية, ولتأخر 

.لكف ىذه المقيمية عادت وفتحت ابوابيا في صيف عاـ  (76)8748مخصصات المقيـ في عاـ 
ة , وقاـ بتحسيف الوضع التجاري والمنافسة  ـ واصبح السيد بردريا مقيمًا فرنسيًا في البصر 8755

مع البريطانيف الذيف دائمًا يريدوف القضاء عمى التجارة الفرنسية . واتسمت العالقة بالود 
والصداقة بيف الممثميف الفرنسييف والبريطانييف  في البصرة  فقد كاف المقيماف يتبادالف الزيارات 

فقد توترت بعد قياـ حرب السنوات السبع  بيف فرنسا  والمجامالت بينيما , لكنيا لـ تدـ طويالً 
 .(77)وانتقاؿ القتاؿ بينيما الى مستعمراتيا الشرقية  8763 – 8756وبريطانيا 

ـ كانت الحرب التزاؿ قائمة بيف فرنسا وبريطانيا , فقاـ القنصل الفرنسي 8759بداية عاـ 
شا ابو ليمة عمى فرماف بأف يكوف أوؿ بزيارة الى بغداد , وحاوؿ الحصوؿ مف الوالي سميماف با

االوربييف المستقبميف لدى الوالي في الحفالت الرسمية وحيف عاد المقيـ الفرنسي الى البصرة 
حاوؿ التأكيد عمى اف تكوف معاممتو ال تقل عف معاممة مثيمو البريطاني كما  ابمغ وجياء المدينة 

س ابمغوا المقيـ البريطاني انو المفضل وتجار البصرة والمسيحييف بصورة خاصة , لكف النا
وارسل المقيـ البريطاني احتجاجًا الى الوالي في بغداد عمى انو كتب الى متسمـ البصرة   ,لدييـ

انو يجب معاممة المقيـ البريطاني بالمرتبة األولى . واستمر البريطانيوف يتعرضوف لمنشاط 
 .  (78)الفرنسي الذي بدأ يكوف محدودًا لمغاية

 ق التجارة البــرية طر

التجاري وىو طريق صحراوي كاف يسمكو معظـ التجار القادميف مف  حلب -طريق البصرة  -8
.   (79)اليند وبالد فارس والذيف كانوا يقصدوف بػالد الشاـ والبحر المتوسط دوف المػػػػػرور ببغداد 

كانت القوافل التجارية  وقد ارتبطت البصرة بعالقات تجارية مع حمب عف طريق بادية الشاـ اذ
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التي تنطمق منيا ىي القوافل الرئيسية التي تنقل البضائع مف البصرة ومناطق الخميج العربي 
 . (81)واليند الى حمب 

تتوجو القوافل  الى حمب والى اسطنبوؿ واوربا عف طريق ميناء االسكندرونة ومف 
يبعثوف بو الى حمب واسطنبوؿ ويفضموف  المتاجرات الثمينة ليؤالء التجار , تجارة المؤلؤ وكانوا

ارساؿ  بضائعيـ عبر الصحراء مباشرة باتجاه حمب لقمة الضرائب والكمفة ولكوف المخاطرة 
محدودة . كذلؾ كاف في البصرة تجار يعمموف  لحسابيـ الخاص مع البندقية عف طريق حمب 

مف اوربا والشاش الرفيع وباقي مف مدينة سورات , والجوخ ىـ المواد المستوردة ىي االقمشة أما ا 
 .  (88)انواع االقمشة والعقاقير 

اما القوافل التي ال تحمل بضائع انما تكوف مف الجماؿ فقط , ىي نفسيا لمبيع التدفع 
ضريبة في الطريق , ذكر الرحالة االنكميزي بالستيد اف شيخ االحساء ىو الذي يرسل مثل تمؾ 

باعو او اقربائو كشيخ لمقافمة , وبعد ثالثة اياـ يمتحق بيا كل القوافل سنويًا , حيث يعيف احد ات
مف لديو جماؿ لمبيع , حيث يتضاعف عددىا ثالث مرات او اكثر عند الوصوؿ الى حمب , 
يبدأ رحيل ىذه القوافل في منتصف نيساف حتى منتصف حزيراف مف كل عاـ , بسبب زيادة 

لعثمانية , كذلؾ حتى يتمكف تجار االبل في ىذه الطمب في ىذه الفترة عمى الجماؿ مف الدولة ا
القوافل مف بيع ابميـ مبكرًا , والعودة مع القوافل التجارية السنوية النازلة مف حمب الى البصرة 

 (82)في اواخر تموز , واوائل آب مف كل عاـ 

( 8211وىذا الطريق يعد مف اىـ الطرؽ التجارية البرية في العالـ ويبمغ طولو حوالي )
كـ ويبدأ مف الزبير ويسير محاذيًا لمضفة الغربية لنير الفرات الى حمب وقد عانت الدولة 
العثمانية كثيرًا لبسط سيطرتيا عمى ىذا الطريق ,  ورغـ انيا بنت معظـ الخانات عمى امتداده 

ل اال انيا فشمت في حفع االمف لمقوافل التجارية اال اف السيطرة عميو لـ تتـ اال بفضل القبائ
العربية حيث كانت ترى اف ليا حق السيادة في منطقتيا ومف حقيا اف توقف سير القافمة 
وتمزميا بأداء رسـ معيف , ولذا يقـو رئيس القافمة او المتعيد بالنقل بدفع ذلؾ الرسـ ألنو افضل 

لى .  وكانت القوافل التجارية الكبيرة تقطع طريق حمب ا  (83)طريق لسالمة القافمة وحمايتيا 
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يوما في حيف اف القوافل الصغيرة كانت تقطع المسافة في  71و 45البصرة في مدة تتراوح بيف 
 يومًا فقط . 25

وكانت وسائل النقل البرية التجارية تتكوف مف الجماؿ والبغاؿ والحمير, ويقدر عدد 
بدو انيا جمل , اما العربات في (84) 4111جمل تقريبًا , اال اف بعضيا قد يبمغ  8511الجماؿ 

لـ تكف مستعممة عمى نطاؽ واسع في تمؾ المدة ,  بسبب مرور القوافل التجارية بمناطق وعرة 
او رممية في بعض االحياف االمر الذي جعل استخداـ العربات في تمؾ الرحالت امر غير 

 . (85)عممي 

فمة ولـ تكف القوافل التجارية متساوية في اعدادىا واحجاميا, بل كانت تختمف مف قا
 .(86)بعير 611فر معيا كانت تحتوي عمى ألخرى وقد ذكر تافرنييو اف القافمة التي سا

كانت القافمة تسير تحت امرة رئيسيا ودليميا رئيس القافمة أو )كرواف باشي( الذي يتـ 
اختياره مف قبل اصحاب الجماؿ عادة  , ويكوف اختياره حسب المنطقة التي ستجتازىا القافمة 

العربية او التي تقطنيا العشائر العربية التي ستجتازىا القافمة , وكاف االفضل  في المناطق
 . (87)اختيار دليل يعرؼ تمؾ المنطقة وقبائميا ولغتيا

ـ اف الشيخ ذو السمعة الحسنة الذي يختاره  8751ويذكر الرحالة بالستيد في رحمتو عاـ 
واف كممتو ىي جواز سفره وعقده  التجار ويحترمو شيوخ الصحراء النو يعمل بشرؼ واخالص

الذي يتعامل بيا , وكونو رجاًل متدينًا حتى اف بعض الرحالة والقناصل االوربييف سافروا مع 
, اما الرحالة نيبور فيذكر اف السفر بصحبة عشائر بني خالد اكثر أمنًا   (88)القافمة مرات عديدة

 . (89), ويمروف في طريقيـ قرب البصرة ة كبيرة مف الجماؿ الى حمب لمبيعالذيف يجمبـو مجموع

وتضـ القافمة المؤذف والحالؽ والخياط والقيواتي واشخاص لربط وتحميل االمتعة عمى      
الجماؿ , واف ميمة المؤذف ىي ليس اوقات الصالة فحسب , وانما ألسماع اوامر الشيخ بالتييؤ 

يت , ويقـو القيواتي باعداد القيوة كما اف واالستعداد لمحركة , بعد استراحة معينة , والتوقف لممب
ىناؾ قوافل مكونة لبيع الجماؿ و ال تحمل اية بضاعة في رحمتيا مف البصرة الى حمب وال تدفع 

 . (91)أي ضرائب في الطريق 
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لقد كانت اىـ البضائع التي تنقميا القوافل القادمة مف الشاـ ىي مسكوكات الذىب والفضة 
والحرير والساتاف وخيوط الذىب والفضة والمجوىرات واالواني والنحاس ومنسوجات حمب 

 . (98)الزجاجية والتبغ وماء الورد واالفيوف 

كانت بعض القوافل تتعامل معيا الدوؿ االوربية كيولندا وفرنسا وبريطانيا وكاف يرأسيا 
جميع شخص مف تجار العرب  , ويتفق الرحالة اف الزبير كانت اوؿ محطة تجارية يتـ فييا ت

التجارة القادمة مف البصرة بعدىا تأتي منطقة )جويبدة( التي تأتي بعد الدرييمية والرميمة وبعد 
جوبيدة , )الخانق( التي تعد محطة انتظار , وتبعد عف البصرة ثالثة اياـ  لمجماؿ ,  ثـ منطقة 

القوافل لمتبرؾ . )االئمة( التي ىي قريبة مف مشيد االماـ عمي )ع( )النجف الحالية( وتتوقف بيا 
لؤلبتعاد عف عشائر الفرات  (92)وىناؾ بعض القوافل تفترؽ مف منطقة الخانق باتجاه السمماف

تجارية حتى تصل منطقة ) ىديو( والتي الجنوبي وخاصة قبيمة المنتفؾ , ثـ تسير القوافػػػػل ال
, (93)( مياًل , بعدىا يأتي قصر االخيضر ثـ محطة الرحالية82تبعد عف النجف ما يقارب )

وعندىا تتوقف القوافل القادمة مف حمب الى البصرة وبعدىا محطة )ىمكة حوراف( ويقاؿ انيا 
 . (94)ساعة سيرًا عمى الجماؿ 86تبعد عف الرحالية مسافة 

اؾ خانات معدة ألستقباؿ التجار في اغمب المدف وعمى االخص المدف الواقعة عمى وىن
طريق القوافل , يوجد فييا العديد مف الخانات لسكف التجار منيا خاف )كرواف سراي( بأسـ 

. ومف المحتمل اف ىذا الخاف ممؾ لمشيخ الذي سمي بأسمو , كما  (95)الحاج قاسـ الشمري 
خاف في المدينة ينزؿ فيو التجار االوربييف عادة .  فضاًل عف الخانات كاف آلباء  الكرمميف 

. مما ىو   (96)الموجودة داخل المدينة , اال اف اغمب ىذه الخانات خربت , نتيجة لغزو البدو
جدير بالذكر اف القافمة عند وصوليا قرية يثرب التي تبعد عف حمب اثنتا عشر مياًل , يفتشيا 

الموجوديف في الخياـ , بحثًا عف المؤلؤ ألف ضريبتو مضاعفة ويشير  موظفوىا مف الكمارؾ
بعض الرحالة الى اف موظفي الكمارؾ  عثروا عمى مجوىرات مع شخص ارمني تقدر بمائتي 

 . (97)الف روبية ) الف باوف استرليني( 



                                                                      

 239 (2020 كانون األول والعشرون ) التاسعالعدد  ملحق

 
 م1775 -1668أوضاع  البصرة  التجارية 

وألىمية ىذا الطريق فقد قامت بريطانيا وخاصة في القرف الثامف عشر باالىتماـ بو  
اعتبرتو ميمًا بالنسبة ليا , وبضرورة المحافظة عمى الطريق ألنو اصبح الطريق السريع لنقل و 

البريد البريطاني , واصبح نقل الرسائل بيف البصرة والبحر االبيض المتوسط , وبيف البصرة 
واليند مف ميمة المقيـ البريطاني في البصرة , واليو ترد الرسائل مف حمب واسطنبوؿ وبغداد 

. وقد اقترح احد التجار البريطانييف نقل الرسائل بيف اليند وبريطانيا عف  (98)يراف ومسقط وط
حمب التجاري , الذي سمي بطريق البريد السريع وذلؾ لسرعػػػػػػػػػػػػة وصوؿ  –طريق البصرة 

وعند اندماج والية .  (99)الرسائل المنقولة لو عػػػػػػػػػػػػػػػػػف طريق حمب الى العراؽ )البصرة ثـ بومباي(
البصرة مع والية بغداد قد الحق ىذا االندماج تأثيرًا ضارًا بتجارة القوافل الى حمب , حيث البد 
مف اخذ موافقة والي بغداد ليسمح لمقوافل بالذىاب مف البصرة الى حمب مباشرة , فعندما تضعف 

 .(811)السيطرة العثمانية عمى البصػػػػػػػرة ينشط ىذا الطريق 

  ضرائـب ال

تشكل الضرائب والرسـو العمود الفقري اليرادات والية البصرة , وبخاصة اف اراضي ىذه 
الوالية كانت اراضي عشرية , ولـ تخضع لمنظاـ االقطاعي العسكري , وىذا مما حـر الدولة 

ب العثمانية مف الضرائب التي كانت تستمميا مف الفالح في اراضي الميري )التابعة لمدولة( وبسب
ذلؾ اىتـ العثمانيوف بتقدير دقيق لمضرائب التجارية , وألنيا  تشكل المورد الرئيس لموالية , 

  .(818)ففرضوا الضرائب والرسـو عمى اغمب السمع والمنتجات الداخمة والخارجة الى والية  البصرة

وضة عمى كانت الضريبة التي تفرض عمى السمع والبضائع التجارية , وكذلؾ الرسـو المفر      
. وكانت ايضًا تفرض عمى التجارة الداخمية وعمى  (812)المنتجات الزراعية ىي ضريبة )التمغا( 

المنسوجات الحريرية واالواني المعدنية والفضة وعمى اغمب ما يباع في االسواؽ وكانت ىػػػػػػػػػػػذه 
 . (813)يجة المزايدة الضريبة تؤخذ بالضماف وتفػػػػػػػػػػوض الى طالبيا , الذي ترسو عميو نت

وىناؾ ضرائب تفرض عمى السمع والبضائع المستوردة  , فيؤخذ عمى القوافل القادمة مف 
% اما بالنسبة 6% او 3حمب والشاـ المحممة باألقمشة الجوخ والصوؼ والسجاد ما نسبتو 
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ة % ومثمو بالنسب81-5لمسفف والقوافل القادمة مف بالد فارس ففرضت عمييا ضريبة قدرىا 
 . (814)لمبضائع القادمة مف االحساء والقطيف  والبحريف 

كما يؤخذ عمى المواد التي يأتي بيا العرب عمى الجماؿ مف كل حمل بعير , دينار 
كما فرضت السمطات العثمانية ضرائب اخرى عمى النخيل والصيد البري واالسماؾ  ,ذىب

 .(815)والثروة الحيوانية كاألغناـ والخيوؿ 

الخارجة مف ميناء البصرة فكاف يجري االتفاؽ بيف مسؤوؿ الميناء وبيف  اما السفف
كاف تجار البصرة  8676. وفي سنة  (816)اصحاب البضائع حوؿ مقدار المبالغ المستوفاة منيا 

 . (817)يدفعوف اموااًل الى خزينة البصرة بواسطة سندات ويتـ ارساليا الى االستانة 

ة المفروضة عمى البضائع التي يجمبيا االوربيوف , وعمى اما بالنسبة لمضرائب التجاري
% بموجب االتفاقيات التجارية بيف الدولة 3االخص تجار انكمترا وفرنسا , فقد كانت محدودة بػػػػ 

العثمانية وىذه الدوؿ االوربية والمعروفة باألمتيازات اال اف ىذه النسبة لـ تكف تعني شيئًا بالنسبة 
% عمى البضائع 7-5, اما غير األوربييف فكانوا يدفعوف ضريبة تقدر (818)لمسمطات المحمية 

 .(819)% عمى البضائع الخشنة 8-5الرقيقة و 

وىناؾ ضرائب الكمرؾ التجارية في البصرة فقد كاف يسجل في القرنة ويدفع في البصرة 
ية القادمة مف ىذا بالنسبة لمبضائع التي ترسل الييا عف طريق نير دجمة , اما القوافل التجار 

حمب الى البصرة عف طريق الشاـ أو البضائع التي تجمبيا السفف عف طريق شط العرب الى 
البصرة فربما كانت تدفع الكمرؾ في البصرة نفسيا ,  اما االتاوات التي تفرض عمى القوافل التي 

مف ثالثيف  تمر مف حمب الى البصرة بطريق البادية , فقد ذكر تافرنيو انو قابل قافمة مكونة
 411فارس مسمح طمبوا مف قافمتو الوقوؼ لحيف وصوؿ اميرىـ الذي فرض عمى القافمة مبمغ 

 .(881)كرواف 

كما فرضت ضرائب عمى المنتوجات الزراعية سواء أكانت غالت او فواكو , وكانت تأخذ 
ت عمى منيا العشر , وتمؾ التي تجبى مف الماشية )الكودة( مثل االغناـ والجاموس وقد ثبت

الرأس , والعشر يشكل اىـ الضرائب المفروضة عمى الزراعة , فقد جمع تحت االسـ نفسو , مع 
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اختالفات كبيرة نجدىا مف مقاطعة ألخرى , وذلؾ استنادًا الى نوع االنتاج ومقداره ونوعية 
الشعير االرض , ففي والية البصرة والمناطق التابعة ليا , كاف مقداره الثمث عمى الحنطة والرز و 

 . (888)والبصل , وواحد ونصف عمى التمور 

وىناؾ اختالؼ في الضرائب والرسـو الزراعية كانت مرتبطة بطرؽ ارواء االرض ولذلؾ 
فأننا نجد اف الضرائب المفروضة عمى االرض التي تروي بالواسطة ىي اقل مف تمؾ التي تروى 

 سيحًا .

يرىا مف الخضروات االخرى فقد استثنيت اما الخضروات مثل الرقي والبطيخ والباقالء وغ
مف دفع ضريبة العشر الى الدولة . وفي مناطق اخرى مف والية البصرة , مثل العشار التي 

مف ½ تسمى آنذاؾ ناحية الشماؿ  فكاف العشر يؤخذ حسب الوزف , وغالبًا ما كاف مقداره 
منو وخمسة اطناف مف  الحنطة , عمى كل كارة واحدة , وفي واحد مف الشعير عمى كل كارة

.وفي منطقة حفار)المحمرة( و مكرلي  التابعتيف لقضاء البصرة كاف  (882)التمر عمى الكارة 
يؤخذ ثالثة قروش )عجمية( المعروفة بالعباسي مف كل نخمة مف النخيل التي يممكونيا , وكذلؾ 

 . (883)دفتر تحصيل العشر مف محاصيل الرز في مزارعيـ بقرية )مكرلي ( بموجب قانوف ال

اما العقارات التي التـز بيا العثمانيوف مثل قمعة البصرة وقمعة القرنة فقد التـز بيا حسيف 
آغا , لبناء مستودعات الذخيرة لمقوة العسكرية فتأخذ االمواؿ وتدفع الى خزينة الدولة عف طريق 

 .  (884)عمميات الشراء والبيع 

 البصرة  على النشاط التجاري فيالعوامل المؤثرة 

ىناؾ عوامل عديدة اثرت عمى التجارة في البصرة خالؿ مدة البحث نتيجة لعدـ االستقرار 
العشائرية , التي تعد بات واألنتفاضات السياسي , وضعف السمطة المركزية وكثرة االضطرا

اف عاماًل سمبيًا اثر عمى التجارة , وأدى الى تقميميا او حتى ايقافيا في بعض االحياف ومعروؼ 
السمـ مالـز لمتجارة ومف الصعب ازدىار النشاط التجاري بدونو ومف جية اخرى فأف عدـ 
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االىتماـ بطرؽ المواصالت البرية والنيرية مف قبل الوالة واغمبيـ مف حكـ لمدد قصيرة  خالؿ 
 . (885)القرف الثامف عشر , وأدى ذلؾ الى خمق صعوبات كبيرة بالنسبة لحركة النقل التجاري 

 8668المالحع اف الثورات المحمية والتيديدات بالغزو مف الفرس مستمرة منذ سنة  ومف
فأثر ذلؾ عمى اعاقة حركة التجارة وأضعفيا  , فقد كانت تمؾ اليجمات  مستمرة واحيانًا تؤدي 
الى عرقمة التجارة لمدد طويمة ,  اف العامل االخر المؤثر في التجارة ىو احتالؿ البصرة مف 

ـ فقبل االحتالؿ كانت القوافل تستطيع اف تتنقل فييا بكل حرية مف 8546ة العثمانية قبل الدول
فكر الباشا في اصدار بعض االوامر لمنع  8739غير دفع رسـو المرور او الطريق وفي سنة 

 .(886)اية قافمة تتجو الى سوريا بغير اف تنظـ في البصرة ووقتيا خمق ىذا االمر قمقًا بيف التجار

وامل التي اثرت عمى تجارة  البصرة مع الخميج العربي ىي  اف السفف التي تعود مف الع
الى السكاف المحمييف كاف اصحابيا يتخوفوف مف اف تتعرض ليا سفف اوربية قوية كالسفف 

 . (887)البريطانية واليولندية 

اف لو ويمكف القوؿ اف تنامي قوة ُعماف البحرية في الخميج وقياميا بعمميات القرصنة ك
. وربما  (888)تأثير عمى التجػػػػارة , وخاصًة في القػػػػرف السابع عشر ومياجمتيا لميناء كنج 

احتماؿ قياميا بيجـو عمى ميناء بندر عباس ومف االسباب  التي اثرت عمى التجارة ىو 
ـ والذي أدى الى تجميد النشاط التجاري وكاف 8735الحصار الذي قاـ بو نادر شاه لمبصرة 

شاط آخر ىو تحوؿ التجارة مف شماؿ الخميج مف البصرة الى الموانئ االيرانية وعمى االخص ن
. (889)في نقل المقرات التجارية االوربية مف تمؾ الموانئ بسبب اضطراب اوضاعيا في البصرة 

وكذلؾ استبداد الكثير مف الوالة , ومطالباتيـ المستمرة بالضرائب , ورفع نسبة الضرائب الى 
 ر مف الحد المقرر,  قد اثر عمى التجارة سمبًا .اكث

ـ الذي اثر  بشكل كبير في تجارة 8773فضاًل عف ذلؾ انتشار مرض الطاعوف عاـ  
المدينة , فقد ىرب معظـ التجار الى خارج المدينة,  وما اف انتيى الطاعوف حتى كاف احتالؿ 

 . (821)ـ8775كريـ خاف الزند لمبصرة عاـ 
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 النقـــــود 

لـ يكف في البصرة نوع واحد مف العممة يتـ التعامل بيا , بل كاف ىناؾ العديد مف 
العمالت المتداولة في السوؽ البصري منيا العثمانية و اليندية والفارسية و األوربية وذلؾ كوف 
مدينة  البصرة  ميناءًا تجاريًا يرتاده مختمف الجنسيات مف مختمف البمداف . ونظرًا لتعرضيا 

ـ , فرضت السمطات العثمانية نقودًا معينة تتعامل بيا  . يضاؼ  8546تالؿ العثماني منذ لؤلح
الى ذلؾ وجود عدد مف الشركات االوربية , وقد كانت ىذه الشركات تتعامل بنقود معينة خاصة 
بدوليا , كل ىذه العوامل مجتمعة اضافة الى عوامل اخرى , اما التجار في البصرة فقد تمسكوا 

 قود الخاصة بيـ وبقوا يتعامموف بيا . ما اىـ النقود التي كانت ىشائعة  في البصرة .بالن

وىي عممة عثمانية شاعت في القرف السادس عشر وكانت موجودة مف اياـ  -: االقجة -8
وىي كممة يونانية مشتقة مف اسبروس ومعناىا  Asperالمغوؿ واطمق عمييا االوربيوف اسبر 

 . (828)ابيض

عممة عثمانية فضية كانت مستعممة في العراؽ خالؿ القرف السادس عشر الميالدي  رة :البا -2
تساوي )اربع قيراطات ( سرعاف ما حمت محل االقجة بأعتبارىا الوحدة النقدية وكاف وزنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

نخفض وزنيا غراـ , وكانت في تغير مستمر الى اف ا ½قمحػػػػػة او ما يعادؿ   861اوؿ االمر 
  (822)الى ربع ذلؾ في اوائل القرف التاسع عشر.

: عممة عثمانية في االصل, بوزف ستة دراىـ , وزنت في عيد السمطاف احمد الثالث  القرش -3
درىـ ثـ طرأ عمييا انخفاض مستمر في عيد السمطاف مصطفى  88( بػػ 8731 -8713)

يسمى صاغا  وغير الرسمي يسمى الرائج . وكاف القرش الرسمي  (823)( 8773 -757الثالث )
أي ما يطمق عمى العممة المعدنية ) الصاغ وسماىا اىل البصرة متميؾ,وىو ربع القرش 

 (824)(احياناً 

الروبية : ىي عممة ىندية مف الفضة , وقد استخدمت في التعامل التجاري خالؿ القرف  -4
 . (825)الثامف عشر عراقياً 
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 ( قرشًا رائجًا .41اني مف الذىب وىو كالميرة الذىبية التي تساوي )التوماف : وىو نقد اير  -5

 المايديف : انيا عممة اوربية تعادؿ البارة ويكوف قيمة البارة تساوي المايديف . -6

ويعتقد انو كاف مف  (826)( فموس تعادؿ بارة واحدة 5الفمس : عممة عثمانية في البصرة كل ) -7
 . (827)نقود آؿ فراسياب

الشامي : عممة عثمانية قديمة ضربت في الشاـ فسميت بالشامي,  وىي تساوي ثماني  -8
, ويعادؿ الواحد اربعيف بارة والشامي كانت عممة معروفة عند اىالي البصرة  (828)بيزات عثمانية 

وعندما يأتي التجار مف دوؿ مختمفة لشراء التمور البصرية يجب عمييـ تغيير نقودىـ الى عممة 
 . الشامي

 . (829)الفواري , عممة نقدية تستخدـ في البصرة والمنتفق وتساوي عشر شاميات  -9

( شامي , يكوف التعامل بيا مع االجانب 82الميرة : وىي عممة مف الذىب تعادؿ ) -81
 .(831)وتستخدـ مف التجار غالبًا 

كانت قيمتيا نصف فرنؾ ذىبي , الدمحمي : نقود عثمانية منسوبة الى محمػػػػػػػػػػػػػػػد الفاتح , و  -88
 . (838)وكانت موجودة في البصرة خالؿ القرف الثامف عشر 

العباسي : عممة فارسية نسبة الى الشاه عباس االوؿ , وكاف يعادؿ ثالث شاىيات او  -82
 (832)اربع بارات , .

ػػة حتى وبحكـ موقػػػػػع البصرة التجاري فقد كانت تتداوؿ فييا مختمف العمالت االجنبيػػ
 . (834)في بعض انواع التعامل  (833)اصبحت تمؾ العمالت تطغى عمى العممػػة الرسمية  لمدولة 

 . (835)الشاىي , عممة ايرانية كاف وزنيا مثقاؿ مف الفضة  -83
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 ـةالخاتم
عمى الرغـ مف االضطرابات واالنتفاضات العشائرية وعدـ استقرار  الوضع االمني 

نتيجة لسرعة تعاقب الوالة عمى الحكومة في البصرة وتولي العشائر ألكثر  والحكومي في البصرة
مف مرة الحكـ , فقد شيدت البصرة ازدىارًا واضحًا وخاصة عند تولي اسرة افراسياب الحكـ ألنيا 
شيدت نوعًا مف االستقرار السياسي ومعاممة حكومة افراسياب االجانب معاممة حسنة باألضافة 

 ئب عمى السمع االجنبية .الى انخفاض الضرا

نالحع مف خالؿ دراستنا ليذه الفترة اف موقع البصرة االستراتيجي الذي يعتبر حمقة 
وصل بيف اوربا وآسيا جعميا اماـ القوة االوربية لمتنافس عمييا , وىذا ادى بدوره الى ازدىار 

اتصااًل بدوؿ الخميج الحركة التجارية في البصرة ألنيا الطريق المؤدي الى اليند وىي االكثر 
العربي وخاصة عند توسع النفوذ االنكميزي الحاجة في الخميج واليند وبالتالي تزداد الحاجة الى 

حمب( لنقل البريد . لكنيا في بعض  –طريق آمف وسريع لنقل التجارة وخاصة ) طريق بصرة 
 والضرائب الثقيمة . االحياف تتسـ بالركود بسبب ضعف متسممييا , فضاًل عف الثورات العشائرية

لكف موقعيا الجغرافي ساعدىا ليكوف  ليا دورًا في المالحة التجارية عبر العصور 
المختمفة حيث تأتي الييا البضائع مف مختمف الدوؿ ولعبت صادراتيا مف التمور الى مختمف 

 الدوؿ موردًا ىامًا لممدينة .

مركز بسيط الى سوؽ كبير فضاًل عف سياسة سمماف ابي ليمة تجاه البصرة مف مجرد 
اصبح ذات ميناء بحري وذلؾ بتأميف الطريق وتسير المواصالت النيرية والبرية والقضاء عمى 

 8676ـ واالحتالؿ الفارسي لمبصرة سنة 8773حركات العشائر المتمردة , ولكف الطاعوف سنة 
 كانا سبباف اساسياف ألنحدار التجارة في البصرة  .
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 الهــوامش
ـ , رسالة 8751 -8638عمي مراد , تاريخ العراؽ االداري واالقتصادي في العيد العثماني خميل (8)

 . 376, ص 8975كمية اآلداب ,  –ماجستير غير منشورة , جامعة بغداد 

 . 376خميل مراد , المصدر نفسو , ص (2)

,  8676ر سنة جاف باتيست تافرنيو , رحمة الفرنسي تافرنيو الى العراؽ في القرف السابع عش (3)
 . 72, ص 2116ترجمة كوركيس عػػػػػػػػواد وبشير فرنسيس , الػػػػػػػػدار العربية لمموسوعات , بيروت , 

عبد الحكيـ عجيل , البصرة في النصف الثاني مف القرف الثامف عشر , رسالة ماجستير غير  (4)
  7-6, ص 8989كمية االداب ,  –منشورة , جامعة البصرة 

د الجبار عبد هللا , االقتصاد السياسي لتجػػػػػػػارة البصرة في القرف السابع عشر , ترجمة عبد ثابت عب (5)
 .874, ص 2183العزيز سباىي , دار الثقافة والنشر , بيروت , 

 . 876ثابت عبد الجبار , المصدر نفسو , ص (6)

ة بعضيا مع بعض بحباؿ الدنؾ : نوع مف السفف الكبيرة المصنوعة مف الواح جوز اليند مشدود (7)
مطمية بزيت السمؾ )القار( وىي مف السفف المستعممة بكثرة في نير دجمة . ينظر : كاظـ الدجيمي , 

 . 497, ص 8972,  2السفف في انيار العراؽ , مجمة لغة العرب , السنة الثانية , ج

 . 377خميل عمي  مراد , المصدر السابق , ص (8)

 . 79صدر السابق , صعبد الحكيـ عجيل , الم (9)

, اتحاد  8888 – 8798مصطفى النجار واخروف , يوميات المقيمة االنكميزية في البصرة  (81)
 . 412, ص2,ج 8981المؤرخيف العرب , بغداد , 

حسيف عمي عبيد القطراني , الزبير في  العيد العثماني , رسالة ماجستير غير منشورة , كمية  (88)
 . 64, ص 8988, االداب / جامعة البصرة 
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سمطاف دمحم القاسمي , اسطورة القرصنة العربية في الخميج العربي , ترجمة دمحم باقر , ىمسايا  (82)
 . 418, ص 2118طيراف ,  –لمنشر 

 , ديواف حاكـ . 419المصدر نفسو , ص (83)

 . 266, ص 8الدوحة , ج –لوريمر , دليل الخميج العربي , قطر  (84)

 . 266, ص 8صدر نفسو , جلوريمر , الم (85)

, مكتبة االنجمو  2عبد العزيز دمحم الشناوي , الدولة العثمانية دولة اسالمية مفترى عمييا , ج (86)
 . 759, ص 8981المصرية , القاىرة , 

 . 761المصدر نفسو , ص  (87)

, مجمة الخميج  حسيف دمحم القيواتي , اضواء عمى تجارة البصرة في القرنيف الثامف والتاسع عشر (88)
 . 28, ص 8981,  2, ع  82العربي , مجمد 

دمحم عبد هللا العزاوي , دور البصرة التجاري في الخميج العربي , موسوعة البصرة الحضارية ,  (89)
 . 843القسـ التاريخي , ص

 . 845المصدر نفسو , ص  (21)

(21)Halford Loncester Hoskins , Biritsh routes to India , London , 1966 , pp. 
3- 86. 

 . 379د , المصدر السابق , ص خميل عمي مرا (22)

 . 8767, ص 4لوريمر , دليل الخميج , ج (23)

(24)P. Tuson , The Records of the Britsh Residency and Agencies in the A- 
Gulf ( C.A . GS ) , p 175                   
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ة ماجستير غير , رسال 8838 – 8798النفوذ البريطاني في العراؽ  باسـ حطاب طعمة , تغمغل (25)
 . 22, ص 8985منشورة , جامعة بغداد , كمية االداب , 

يقظاف سعدوف العامر , نشاط شركة اليند الشرقية االنكميزية في البصرة , جامعة البصرة ,  (26)
 . 82, ص 8991

ـ , فقد اخذ االنكميز منذ اواخر القرف السادس 8611تأسست شركة اليند الشرقية االنكميزية سنة  (27)
ـ اخذوا يتطمعوف بشكل اكبر نحو الشرؽ بحثًا 8588عشر وبعد انتصاراتيـ عمى االرماد االسبانية عاـ 

     IOR / L / PS / 20 L Dzz  75 uoعف مصادر الثراء فيو , ينظر : سجالت مكتب اليند

 . 85ابق , صيقظاف سعدوف العامر , المصدر الس (28)

 . 8769, ص 4لوريمر , المصدر السابق , ج (29)

احمد مصطفى ابو حاكمة , محاضرات في تاريخ شرؽ الجزيرة العربية في العصور الحديثة ,  (31)
 . 43, ص 8967القاىرة ,  –مطبعة النيضة 

 . 8769, ص  4جلوريمر , المصدر السابق ,  (38)

دة نصوص عقدىا االنكميز مع الدولة العثمانية حددت بشكل عاـ وىي اتفاقية تجارية تتكوف مف ع (32)
 Earl of( وايراف وينسمشيا )Henegeحقوؽ االنكميز في الدولة العثمانية وقد وقع ىذه االتفاقية  ىينج )

winchei ػػف وتػػػػػػػػػػـ التصديق عمييا مػػػػػػػػػػػػ 8668في سنة ( السفير فوؽ العادة لمممؾ لدى الباب العالي
. ينظر : المصدر  8675( السفير البريطاني الثاني في سنة  Sir J – finchجانب سيرجوف فينش )

 . 8773, ص  4نفسو , ج

 . 86يقظاف سعدوف العامر , المصدر السابق , ص (33)

 . 8788, ص  4لوريمر , دليل الخميج , ج (34)

 . 8793, ص 4يل الخميج , ج؛ لوريمر , دل 285خميل عمي مراد , المصدر السابق , ص (35)

 . 8793, ص  4لوريمر , المصدر السابق , ج( 36)
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ـ , ترجمة ىاشـ كاطع , 8778 – 8747عبد االمير دمحم اميف , المصالح البريطانية في الخميج  (37)
 . 91, ص 8977غداد , مراجعة حبيب المؤمف , مطبعة االرشاد , ب

ـ ,  8881 -8798ف النشاط الفرنسي في الخميج العربي صالح دمحم العابد , موقف بريطانيا م (38)
 .  59 -56, ص 8979بغداد , 

 . 8887, ص  4لوريمر , دليل الخميج , ج (39)

 . 32باسـ حطاب طعمة , المصدر السابق , ص (41)

 . 85, ص المصالح البريطانية في الخميجعبد االمير دمحم اميف ,  (48)

 . 8828, ص  4, ص لوريمر , دليل الخميج , ج  4لوريمر , دليل الخميج , ج(42)

(43)C.U.A : tchison , Acolleection , Engagement and sands Relating India 
and Neighouring countries ( Caleutta – 1990 ) Vol , XIIIp . p899 .   

   . 8829, ص  4لوريمر , دليل الخميج , ج (44)

 . 875 – 865المصدر السابق , ص عبد االمير دمحم اميف ,  (45)

فتوقفت الحركة التجارية في المدينة وىرب ممثمو الشركة الى  8772داىـ الطاعوف البصرة سنة  (46)
بومباي ولـ يبق منيـ سوى الطبيب )رايمي( فقط كانت وطأة الطاعوف عمى البصرة شديدة الى درجة انيا 

 مميوف نسمة وىو بال شؾ رقـ مبالغ فيو .جعمت الرحالة )ساسونز ( يقدر عدد ضحاياه بربع 

 Abraham , parsons , Travels in Aisa and Africa ( London 1808 ), p 151 . 
                                                                          

؛  77, ص8969بغداد  حامد البازي , البصرة في الفترة المظممة ومابعدىا, مطبعة دار البصري, (47)
 . 42, ص 6عباس العزاوي , المصدر السابق , ج

 .     845عبد االمير دمحم اميف , المصالح البريطانية في الخميج , ص(48)
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 8645بي . جي سموت , دراسة حوؿ المصادر عف النشاطات اليولندية في البصرة بيف عامي  (49)
 .  88, ص 8985,  3, ع 87, مجمة الخميج العربي, ـ ـ , ترجمػػػػػػػػػة  عبد الجبار ناجي 8754 –

ىيفاء عبد العزيز الربيعي , غزاة في الخميج , الغزو اليولندي لمخميج العربي والمقاومة العربية , (51)
 . 65, ص 8989دراسػػػػػػػة تاريخية , دار الكتاب لمطباعػػػػػػػة والنشر , جامعة الموصل , 

  383در السابق , ص خميل عمي مراد , المص (58)

(52)J.A Saldanha, selections from statepapers, Bombay rejrarting the East 
India company `s connections with the Gulf , with a sammary of events , 
1600- 1800 , Culcutta ,1900 , p . 10 .                

(53)Ibid,p11                                                                               

 . 67 -66ىيفاء عبد العزيز الربيعي , المصدر السابق , ص  (54)

 . 385خميل عمي مراد , المصدر السابق ,    ص (55)

 .  89بي جي سموت , المصدر السابق , ص (56)

 . 98-94تافرنيو , المصدر السابق , ص  (57)

,  8974اد التيارات السياسية في الخميج العربي , مكتبة االنجمو المصرية , القاىرة , صالح العق (58)
 . 33ص

 . 97ىيفاء عبد العزيز , المصدر السابق , ص (59)

 . 385خميل عمي مراد , المصدر السابق , ص  (61)

 .29وف العامر , المصدر السابق , ص؛ يقظاف سعد 8796, ص  4, جدليل الخميج, لوريمر (68)

 . 8796, ص4ؿ وريمر , المصدر نفسو , ج(62)
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(63)Laurcnee Lokhart : The fall of the savacafid dynasty    Combridge  - 
1958 , p.280. 

 . 89يقظاف السعدوف , المصدر السابق , ص (64)

 . 826ىيفاء عبد العزيز , المصدر السابق , ص (65)

 . 8797, ص 4لوريمر , دليل الخميج , ج (66)

 . 58, ص 8968ـ , بغداد ,  8984زكػػػػي صالح , بريطانيا والعراؽ حتى عاـ  (67)

 .62عبد الحكيـ عجيل , المصدر السابق , ص  (68)

 .21دمحم عبد هللا العزاوي , دراسات في تاريخ الخميج العربي الحديث والمعاصر , ص (69)

 . 26يقظاف عامر السعدوف , المصدر السابق , ص  (71)

صادؽ ياسيف الحمو , البصرة في الوثائق الوطنية والفرنسية ووثائق الوزارة الخارجية الفرنسية في  (78)
 . 812, ص 8988,  3, ع  21القرف الثامف عشر والتاسع عشر , مجمة الخميج العربي , مجمد 

البحوث دمحم حسف العيدروس , تاريخ الخميج العربي الحديث والمعاصر , عيف لمدراسات و  (72)
؛ محمػػػػػػد عبدهللا العزاوي , دراسات في تاريخ  48, ص 8996االقتصادية واالجتماعية , القاىرة , 

 .  23الخميج العربي الحديث والمعاصر , ص

(73)AI – Hilo sadik , Leuropc, Ctles problemes , martimors DH Golfe Arabe 
De 178, 1857 – france 1983 , p . 77 .   

 . 26دمحم عبدهللا العزاوي , دراسات في تاريخ الخميج العربي الحديث والمعاصر , ص (74)

 . 8841, ص 4لوريمر , دليل الخميج , ج (75)

 . 41دمحم حسف العيدروس , المصدر السابق , ص (76)

 . 8841, ص  4لوريمر , دليل الخميج , ج (77)



                                                                     

 252 (2020 كانون األول) ملحق العدد التاسع والعشرون  

 م. كوثر غضبان عبد الحسن       جعفر عبد الدايمد. م.أ.

 . 57 -56صالح دمحم العابد , المصدر السابق , ص  (78)

 .399حسيف دمحم القيواتي , المصدر السابق , ص (79)

 . 43, ص 8932جميل عبد الوىاب المحامي , عمى طريق اليند , مطبعة االىالي , بغداد ,  (81)

 . 73عبد الحكيـ عجيل , المصدر السابق , ص (88)

لة االوربييف في فالح عبد الحسيف وآخر , طريق بصرة حمب لمقوافل التجارية كما وصفيا الرحا (82)
 58, ص89العصور الحديثة , مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية , ع 

ـ, المصدر السابق , 8984 -8578حسيف عمي عبيد القطراني , الزبير في العيد العثماني  (83)
 . 69ص

 .883ثابت عبد الجبار , المصدر السابق , ص (84)

 . 485خميل عمي مراد , المصدر السابق , ص (85)

 . 481تافرنيو , المصدر السابق , ص (86)

 . 481خميل عمي مراد , المصدر السابق , ص (87)

 . 68فالح عبد الحسيف وآخر , المصدر السابق , ص (88)

, العراؽ , ترجمة سعاد ىادي العمري, دار الوراؽ لمنشركارستف نيبور , رحمة نيبور الكاممة الى  (89)
 . 59, ص 8973

 . 59الحسيف وآخروف , المصدر السابق , ص فالح عبد (91)

, سمطنة عماف,  8ـ , ترجمة دمحم اميف , ج8881- 8759جوف ب . كيمي , بريطانيا والخميج  (98)
 . 63وزارة التراث والثقافة, مطبعة عيسى )ب. ت( , ص

 . 78-63فالح عبد الحسيف وآخروف , المصدر السابق , ص (92)
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دودية بيف كربالء واالنبار مشيورة بالنخيل واالف ناحية تابعة لؤلنبار الرحالية : وىي منطقة ح (93)
 قريبة مف قضاء عيف تمر )شتاتو( في كربالء .

 . 488خميل عمي مراد , المصدر السابق , ص  (94)

 . 488المصدر نفسو , ص (95)

 . 72حسيف عمي عبيد القطراني , المصدر السابق , ص(96)

 . 78-69ر , المصدر السابق , ص فالح عبد الحسيف  وآخ (97)

, اتحاد  8888-8789مصطفى النجار واخروف , يوميات المقيمة االنكميزية في البصرة  ((98)
 . 4, ص 8981,  2المؤرخيف العرب , بغداد , ج 

 . 891عبد االمير دمحم اميف , المصالح البريطانية في الخميج , ص (99)

 . 885بق , صثابت عبد الجبار , المصدر السا (811)

طارؽ نافع الحمداني , التنظيمات االقتصادية العثمانية في والية البصرة اباف النصف الثاني مف  (818)
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