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 الممخص 

يتناوؿ البحث االوضاع االقتصادية في العراؽ خالؿ فترة ميمة مف تأريخو وذلؾ 

لطمب عمى السمع والمصنوعات النفتاح البمد وتجارتو عمى العالـ الخارجي وأزدياد ا

العراقية خصوصا واف الوالي دمحم نامق باشا أخذ ييتـ بالجانب االقتصادؼ لتثبيت دعائـ 

واليتو عمى بغداد وتوفير االمواؿ الالزمة لتقوية الجانب العسكرؼ فضال عف ارضاء 

ما مة لذلؾ ، بينالقيادة العثمانية العميا في استانبوؿ مف خالؿ ارساؿ االمواؿ واليدايا الالز 

جارة وازدياد الطمب الخارجي والداخمي عمى المواد الغذائية الزراعة اخذت تتطور بتطور الت

واالولية ولـ يقتصر االمر عمى ذلؾ اذ تطورة وسائل النقل والمواصالت التي ربطت البمد 
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Abstract 

The research deals with the economic situation in Iraq during 

an important period of its history, because of the openness of the 

country and its trade to the outside world and the increase in the 

demand for Iraqi goods and manufactures, especially as the 

governor Muhammad Namq Pasha took care of the economic 

aspect to stabilize his pillars of Baghdad and provide the necessary 

funds to strengthen the military side as well as the satisfaction of 

the Ottoman leadership In Istanbul through sending the money and 

gifts necessary for this, while agriculture has been developing with 

the development of trade and increased external and internal 

demand for food and primary and not only as the development of 

means of transport and the continuation T, which linked the country 

with many countries, so as not to go reading pleasure to the reader, 

we are satisfied with this amount of presentation. 
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 المقدمة
 النقل والمواصالت-:أوالا 

نظرًا لما يتمتع بو العراؽ مف مميزات وخصائص جغرافية ، فقد اصبح مركزًا ميمًا وىدفًا 
استراتيجيًا في المصالح الدولية وباألخص بريطانيا التي كاف ليا النصيب االكبر والتي سعت 

عف طريق  (1)الشرؽ والغرب الى حماية مصالحيا في اليند بالسيطرة عمى طرؽ المواصالت بيف
نيرؼ دجمة والفرات فقد كاف االخير ينحرؼ في مجراه صوب الخميج العربي انحرافًا شديدًا نحو 
ساحل البحر المتوسط وىو الوسيمة الوحيدة التي يمكف بواسطتيا ربط البحر المتوسط بالخميج 

المواصالت عبر الشرؽ  لذلؾ رأت بريطانيا اىمية ربط الشرؽ بالغرب بواسطة طرؽ  (2)العربي
األدنى ألجل تحقيق مصالحيا السياسية واالقتصادية ، وخوفيا مف ظيور قوة تستطيع السيطرة 

 .(3)عمى ىذا الطريق

وفي ثالثينيات القرف التاسع عشر قاـ بعض المساحوف البريطانيوف في العراؽ بمسح 
 افة الى ذلؾ قدـ العقيد جسنيباالض( 4)شامل ألنير العراؽ فكانوا معجبيف بقابميتيا لممالحة

Ghesny  الى دراسة نير الكاروف وشط العرب ، واصبحت لديو خطة كاممو ألنشاء مالحو في
 Williamنير الفرات ، وقد عرض مشروعو عمى العمـو البريطاني ، بل جعل الممؾ وليـ الرابع 

 .(5)ييتـ بو ايضاً 
نبوؿ مف الحصوؿ عمى )فرماف( وتمكنت الحكومة البريطانية بواسطة سفيرىا في استا

سمطاني ، يمنحيا الحق في تسير باخرتيف في نير الفرات  بشكل منتظـ ، فكاف ىذا اوؿ امتياز 
يمنح لألجانب في مياه االنيار العراقية ، وىو مف اوائل االمتيازات التي منحتيا الدولة العثمانية 

 .(6)في مجاؿ النقل في جميع آيالتيا كافة
ولـ تكد  (7)الفرات ( تحت قيادة جسني –ة البريطانية باخرتيف ) دجمو ارسمت الحكوم

باخرتا البعثة تبعداف عف بداية انطالقيما حتى غرقت الباخر ) دجمة ( ومعيا الكثير مف 
الخرائط والمعدات ، اما الباخرة الفرات ، فقد تابعت نزوليا في النير حتى وصمت الى البصرة ، 

 .(8)عف الصعود الى بغدادعجزت  اال انيا الباخرة
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وفي بداية ستينيات القرف التاسع عشر توسعت اعماؿ بيت لنج البريطاني التجارية في 
العراؽ فقرر اف يزيد اسطولو مف المراكب بعدد مف البواخر النيرية وتأسيس شركة لممالحة في 

مى حقوؽ االنيار العراقية ، فأجرػ مفاوضات مع الحكومة البريطانية مف اجل الحصوؿ ع
المالحة ونقل البريد بيف البصرة وبغداد ، وقد حصل بيت لنػػػػػػج عمى موافقة الحكومة الػػػبريطانية 

دخػػػمت الػػػػػػحكومة في مفاوضات مع الباب العالي وقاـ السفير البريطاني بجيود ( 9)لمشروعيـ
نشاط المالحي وحصمت الستصدار فرماف لغرض السماح لمسفف البريطانية بممارسة ال (11)كبيرة

عمى فرماف بالسماح بمزاولة النشاط في انيار شط العرب ونيرؼ دجمة والفرات ، وصدرت 
التوصيات مف الصدر االعظـ دمحم الى والي بغداد دمحم نامق باشا بالعمل عمى تسييل اعماؿ 

العراؽ ومنحيا شركة لنج فيما يتعمق باستخداـ الباخرة البريطانية المسماة ) لندف ( ، في انيار 
 .(11)الحماية الالزمة إلتماـ مشروعيا

لقد ادػ ىذا االمتياز الى اعتراض والي بغداد الذؼ صرح بالقوؿ ) اف ترؾ االرض قفرًا 
افضل مف الرخاء الذؼ يعتمد عمى مصادر اجنبية ( ، مستندا في تبريره ذلؾ الى حاؿ مصر 

السمطة العثمانية وتضمف اعتراض نامق حيث ادت ىيمنة المصالح االجنبية الى القضاء عمى 
 (12)باشا عمى نقطتيف ىما: 

اف االمتياز الذؼ اصدرتو الحكومة العثمانية لبيت لنج في بغداد وليس لشركة البريطانية   -7
 لنج ( التي كاف مقرىا لندف .)

 ليس مف حق الباخرة رفع العمـ البريطاني وىي في المياه العثمانية. -0
كومة البريطانية لدػ الباب العالي عمى ماقاـ بو والي بغداد فصدر في احتجت الحلذا        

فرماف اخر الى نامق باشا يتضمف نفس العبارات التي صدرت في الفرماف االوؿ ،  1862عاـ 
وقد وصف السفير البريطاني ذلؾ ، بأنو اعادة التعميمات التي صدرت لوالي بغداد بعدـ وضع 

ػدف جاىز لمعمل وأصبػحت الباخرة لن (13)ية في نيرؼ دجمة والفراتعقبات اماـ البواخر البريطان
 61 – 52مدة تتراوح بيف وتػػػػوقع اف تقطع المسافة بيف بغداد والبصرة في  1862فػػػػي نياية 

أياـ ، واخذت تستقبل البواخر القادمة مف اليند بمعدؿ واحدة كل ستة  7 –6فساعة بػػدؿ مػ
شجعتيا االرباح الى اضافة باخرة اخرػ الى العمل في انيار العراؽ اسابيع وشجعتيا االرباح و 

 .(14)باسـ الباخرة دجمة 1865حزيراف  24في 
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ىنرؼ رفع السير  1864بدء نامق باشا يعارض المصالح البريطانية مف جديد ففي عاـ 
 الدبموماسي البريطاني برقية الى حكومتو وضح فييا اعتراض والي H.J.Eloteجورج أليوت

 .(15)بغداد عمى ازدياد نفوذىـ بأنيار البالد
كما قدـ نامق باشا اعتراض أخر بحجة اف الفرماف ينص عمى استخداـ باخرتيف ، وىناؾ 

، وقد رفعت المشكمة الى الباب Cometباخرة ثالثو في األنيار العراقية تعرؼ باسـ ) كوميت ( 
الية باخرة اجنبية اف تعمل في المياه العالي وتـ حل المشكمة ، وقد نص القرار انو ال يحق 

 .(16)دجمة ( –العراقية عدا ىاتيف الباخرتيف ) لندف 
اف اعتراضات نامق باشا والي بغداد عمى االمتيازات التي منحت لبيت لنج جعمو ييتـ 
اىتمامًا كبيرًا بالطرؽ النيرية ، وسعى الى تأسيس ادارة رسمية لمنقل المائي ، فقد وافق الباب 

الي عمى اقتراح الوالي بتأسيس ادارة حكومية لمنقل النيرؼ في آيالة بغداد ، وقد اسست ىذه الع
االدارة وسميت بػػ ) االدارة النيرية ( ، واخذت تتولى ادارة عمل الباخرتيف بغداد والبصرة ، وكاف 

عمى ىشراء باالضافة الى ذلؾ عمل والي بغداد (  17)يرأسيا كبير اطباء الفيمق السادس العثماني
الباخرة الحربية )كوميت( عمى الرغـ مف انيا كانت غير صالحة لمعمل ، ويمكف جعميا نواة 

يؤيده  Kamballلمبحرية التجارية العثمانية ، وقد كاف القنصل البريطاني في بغداد ) كيمباؿ (
باخرة في ذلؾ ، بل ذىب الى اكثر مف ذلؾ فقد طمب مف المسؤوليف البريطانييف اىداء ىذه ال

واستعار الوالي نامق ( 18)الى الدولة العثمانية ، اال اف الحكومة البريطانية رفضت وعرضت بشدة
 .(19)باشا احد ميندسي الباخرة البريطانية كوميت واالستفادة مف خبراتو

كانت المواصالت النيرية في العراؽ بطيئة لمغاية ، اذ اف السفف الشراعية العاممة بيف 
كثيرا ما تعطل في سيرىا لدرجة تصبح الحاجة ماسة إلى جرىا بالحباؿ مف قبل  البصرة وبغداد

 .(21)الرجاؿ في رحمة مممة شاقة تستغرؽ وقت طويل
لقد كانت الباخرتاف تعجزاف عف نقل البضائع وتقتصراف عمى نقل الجنود والمسافريف 

كبير بأنشاء شركة والخدمات البريدية والذىب ، وكاف ىذا المشروع جزء مف مشروع مالحي 
وقد عمل دمحم نامق باشا عمى زيادة البواخر مف خالؿ التعاقد مع احد  (21)مالحية عثمانية

في بمجيكا عمى بناء ثالث بواخر لمنقل النيرؼ ، وقد اشترػ  Interyerb المصانع في انتريرب
ائيا ، ويبدو اف الوالي تمؾ البواخر مف امواؿ خزينة االيالة دوف اف يشرؾ التجار في عممية شر 
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الوالي عمد الى الحفاظ عمى صفة االدارة النيرية الحكومية وعدـ السماح ألؼ جية مقاسمة 
( 23)و) والفرات ( و)الرصافة ( وىذه البواخر ىي )الموصل (( 22)حكومة االيالة ارباح ىذه اإلدارة

إلصالح وصناعة وشيد نامق باشا معمل )الدمير خانو ( أؼ دار الحدادة مف اجل التعمير وا
 . (24)بعض المعدات التي تستخدـ في ادامتيا

لقد ساعد ىذا التطور في طرؽ المواصالت عمى نشوء عدد مف المدف الجديدة عمى نقاط 
مرور البواخر وتزويدىا بالوقود كالعزيزية والصويرة والكوت ، وكانت الكوت بمثابة ميناء نيرؼ 

البصرة ، عند تفرع نير الغراؼ مف دجمة ، وكانت يقع في منتصف الطريق بيف آيالة بغداد و 
السفف والبواخر المتنقمة بػػػػػيف اآليالتيف ، تػػػػػتوقف في ىذه المنطقة لتفرغ مف حموالتيا في سفف 

 .(25)اصغر ، وكانت ىذه المنطقة مكانًا الستراحة المالحيف والركاب وسوقًا لمتزود بالطعاـ
( يقضي  1876 – 1861طاف عبد العزيز ) صدر فرماف مف السم 1865وفي عاـ 

بأرساؿ سفينتيف مف الترسانة العثمانية في استانبوؿ الى البصرة اضافة الى السفف الموجودة 
وتوسيع ترسانة البصرة ، وتطيير نيرؼ دجمة والفرات والطرؽ الالـز تطييرىا وانشاء ثالث  ىناؾ

فرماف ييدؼ الى تعزيز السيطرة العثمانية سفف لنقل البضائع مف نوع ) شالوبو ( ، وكاف ىذا ال
 – 1862في انيار جنوب العراؽ والخميج العربي ، وقد دخمت الشركة العثمانية في الفترة ) 

 .(26)( في منافسة شديدة مع شركة لنج البريطانية 1867
البحرؼ وعمى الرغـ مف المحاوالت التي قاـ بيا والي بغداد والباب العالي التحسيف النقل        

العثماني مف اجل منافسة شركة لنج في انيار العراؽ ، اال اف منافستيا لـ تد نفعًا ف وذلؾ ألف 
مالحييا لـ يتقنوا سوػ الفنوف النظرية وظموا ضعفاء في قيادة السفف والبواخر وامور 

 باالضافة الى ىذه الصعوبات اماـ النقل النيرؼ فقد شكل انخفاض منسوب مياة( 27)اصالحيا
نيرؼ دجمة والفرات عامل اخر في ضعف عمل الشركة العثمانية ، وكانت االعتداءات التي 

( 28)يقـو بيا رجاؿ القبائل الذيف يمارسوف اطالؽ نيرانيـ عمى بواخرىا سبب اخر في ضعفيا

وكاف سبب تفوؽ الشركة البريطانية ، ىو انيا كانت تممؾ سفف اكبر وافضل كانت حكومة اليند 
ضاًل عف احتكارىا الفعمي الشحف الواردات مف اليند وبريطانيا عند وصوليا الى تموليا، ف

 .(29)البصرة وسيطرتيا عمى تجارة الصادرات لمشركات البريطانية في العراؽ
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اما بالنسبة لمطرؽ البرية في العراؽ ، فقد بقت ثابتة عمى ما كانت عمية في القرف السابع 
وافل التجارية تستعمل الطرؽ الصحراوية ، بيف  آيالة بغداد عشر والثامف عشر ، فقد كانت الق

وآياالت الدولة العثمانية ) حمب ، دمشق ( ، اما في داخل العراؽ فيناؾ اشارات عمى وجود  
الخانات التي تقاـ عمى الطرؽ والجسور الجديدة ، كانت الطرؽ تختمف باختالؼ المناطق في 

تغرؽ باألتربة فػػي الصيف وتفيض بالشتاء بسبب امتدادىا ، كانت ميممة وغير مكسوه و 
 .(31)األمطار او الفيضانات

جاء اوؿ اقتراح مف الحكومة الفرنسية التي اوفدت )الكونت دؼ   1865وفي سنة 
الى والي بغداد مف اجل الحصل عمى موافقة عمى انشاء طريق برؼ  De Berthre (بيرثرؼ 

لشاـ ، اال اف نامق باشا بقي متأثرًا مف وجود البواخر العربات بيف آيالة بغداد وا جديد لتسيير
االجنبية في نير دجمة ، رفض الفكرة الجديدة التي ينتزع بيا االجانب مف يده الطريق البرؼ 

 (31)ايضًا ، فظل العراؽ يعاني مف صعوبة النقل البرؼ 

مف القرف اما في مجاؿ الخدمات البريدية فمـ يكف في العراؽ حتى نياية النصف االوؿ 
وكانت عممية نقل البريد الخاص بأيالة بغداد تتـ بواسطة ( 32)التاسع عشر خدمات بريدية منظمة

وكاف حممة البريد يتعرضوف ليجمات مف قبل قطاع الطرؽ ( 33)وسيمتيف بدائيتيف جداً 
 .(34)ينأو تكرار ارساليا فكاف يحتـ ارساؿ الرسالة الواحدة عف طريقيف مختمف  ،والمصوص
حدثت تطور في مجاؿ المواصالت ، فقد قامت مواصالت منتظمة  1862ي عاـ وف

كما اف والي بغداد نامق باشا انشأ خط  لنقل البريد بيف بغداد ( 35)لنقل البريد داخل العراؽ
والبصرة ، وعيف لو سعاة مف ابناء العشائر العربية القاطنة بيف اآليالتيف مقابل اجور معينو لنقل 

انشأ خط اخر لمخدمات البريدية بيف البصرة  1864وفي عاـ  (36)في االسبوع البريد مرتيف
والديوانية وكانت االخيرة ذات اىمية باعتبارىا مركز لمقوات العثمانية ، وكاف ىذا الخط 

 .(37)لألغراض الرسمية والعسكرية فقط
ييا بريد كانت البصرة تمثل اىـ مراكز نقل البريد في آيالة بغداد ، حيث كاف يصل ال

الحكومة البريطانية مف اليند ، والذؼ يراد نقمة الى العاصمة العثمانية مرورًا بآيالة بغداد ، او 
 .(38)الذؼ يراد نقمو الى بريطانيا عف طريق آيالتي حمب وبيروت
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تأسست أوؿ خدمة بريدية عامة في العراؽ ، ولـ تكف عثمانية ، بل  1868وفي عاـ 
البريطانية ، وكاف ليا موزعوف وصناديق منصوبة في شوارع آيالة  كانت تتبع لحكومة اليند

 .(39)بغداد وزوارؽ لمنقل ، وشممت المدف الواقعة عمى االنير والعتبات المقدسة
لـ يستخدـ التمغراؼ في العراؽ اال في بداية الستينيات مف القرف التاسع عشر ، فبعد 

تنػػفيذ مشروع مد خط تمغراؼ عمى طوؿ نير  ازدياد المصالح البريطانية في العراؽ ، ارادت
 European and Indian)الفرات ، وقد تألفت شركة بريطانية ليذا الغرض تحت اسـ 

Junction Telegraph Company ) أؼ الشركة األوربية اليندية لخطوط التمغراؼ ، ومف
لة في تقوية قبضة ناحية اخرػ شعرت الدولة العثمانية بحاجة الى خطوط التمغراؼ كوسيمة فعا

 .(41)الحكومة عمى اإلمبراطورية المترامية األطراؼ

البريطاني نص عمى انشاء خطوط البرؽ داخل آيالة  -وبناءًا لما تقدـ عقد أتفاؽ عثماني 
 1861بغداد عمى نفقة الدولة العثمانية بأدارة ميندسيف بريطانييف فأنشئ اوؿ خط لمبرؽ سنة 

لبصرة ومف ثـ الى آيالة بغداد ممتدًا في نير دجمة ومف بغداد الى قادمًا مف اليند عف طريق ا
 .(41)استانبوؿ

االستفادة مف خطوط التمغراؼ  1862ومف الجدير بالذكر حاولت بريطانيا في العاـ 
العثمانية مف استانبوؿ الى بغداد لربط اليند باوربا عبر البصرة والخميج العربي وزيادة النفوذ 

وتبع ذلؾ ربط آيالة بغداد بالخميج العربي ، بعد اف سمح نامق (  42)المناطق البريطاني في ىذه
وقد مد ىذا الخط في ( 43)1863باشا لمبريطانييف بأف يمسحوا طريق الفرات ، وبدأ العمل اواخر 

الى البصرة ثـ الى الفاو ومف ىناؾ ربط التمغراؼ العثماني باليند بواسطة قابمو مد في  1864
 .(44)العربيقاع الخميج 

وكاف ىناؾ خط اخر يتجو مف آيالة بغداد الى خانقيف الواقعة عمى الحدود مع فارس ، 
ومف ىناؾ يرتبط بخط التمغراؼ الذؼ يربط اليند بأوربا عبر فارس والذؼ يمر بكرمنشاة وىمداف 

،  1865اال اف جميع ىذه الخطوط لـ تشرع في العمل اال في عاـ  (45)وطيراف ثـ اصفياف
عدىا أسست دائرة لمبرؽ في آيالة بغداد في العاـ نفسو وتـ ايصاؿ االسالؾ البرقية الى بقية وب

 .(46)مدف اآليالة ، وكذلؾ مد خط الى بعقوبة
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وفي (  47)اصبحت آيالة بغداد متصمة بخط تمغرافي مع استانبوؿ وطيراف والبصرة واليند
وفي عاـ (  48)يف آيالة بغداد ولبصرةتمت اوؿ مخابره داخل العراؽ ب 1865كانوف الثاني  28

كما اسست خطوط تمغراؼ  (41)تمت اوؿ مخابرة في ادارة البرؽ بيف بغداد واستانبوؿ 1866
وكاف استعماؿ التمغراؼ في ( 51)فرعية في كل مف كربالء والنجف ومندلي وبدرة والكوت واالىواز

ؿ التمغراؼ اال نادرًا ، وقد تعرضت اوؿ امرة عمى المخابرات الحكومية ومنع االىالي مف استعما
تمؾ الخطوط في بعض االحياف الى االنقطاع بسبب قمة الخبرة الفنية العثمانية مف جية، 

اما اجور البرؽ في آيالة (  51)وتعرضيا الى عبث القبائل التي تقطف بيف آيالة بغداد والبصرة
وعدد الكممات ، فكاف سعر بغداد ، فقد كانت مرتفعة جدًا حيث كانت تحسب عمى المسافة 

الرسالة التي تحتوؼ عمى عشريف كممة عشرة قروش ، في حيف كاف سعر الرسالة البرقية بيف 
ف خمسة عشر قرشًا لكل عشريف آيالة بغداد  واآلياالت االخرػ كالموصل وديار بكر وحمب 

عشريف كممة سبعيف ، اما اآلياالت البعيدة كالبوسنو فقد كاف سعر الرسالة التي تحتوؼ عمى كممة
 .(52)قرشاً 

 الزراعة والصناعة -ثانياا:
 الزراعة-أ

اولت الدولة العثمانية الزراعة في آياالتيا بعض االىتماـ منذ بداية ستينيات القرف  
تعميمات تخص وظائف مديرؼ الزراعة في  1864كانوف الثاني  27التاسع عشر فأصدرت في 

اعة والحراثة ىما اساس أعمار الدولة فالسعي عمى اآلياالت ونصت التعميمات عمى اف الزر 
استحصاؿ وسائل جديدة مف واجبات ذمة الحكومة وكذلؾ ترغيب اىل الزراعة وتبميغيا 
مايحتاجوف الية أمر يوكل الى مأمورؼ الزراعة ، وكاف اليدؼ مف ىذه الخطوة تشجيع الفالحيف 

صيل وخاص التي تدخل في الصناعة عمى زراعة اكبر مساحة مف االراضي وزراعة انواع المحا
 .(53)كالقطف

وبعد صدور الفرماف أعاله عـز نامق باشا عمى اصالح األراضي وكانت الغاية الرئيسية 
لذلؾ جني مزيد مف الضرائب ، كما سعى لتطيير قنوات الرؼ واعادة الحياة الزراعية ، فجمب 

روع ووضعوا الخطط والخرائط ليذا الغرض ميندسيف مصرييف ذو خبرة في الرؼ ودرسوا المش
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وعرضوا عمى مجمس اآليالة ، اال اف اعضاء المجمس أعمنوا صعوبة المشروع ونفقاتو الباىظة 
 .(54)وترؾ المشروع

حاوؿ نامق باشا بعدىا التفاوض مع ميندس ىولندؼ ، لكف ىذا الميندس طمب 
ومف ثـ قاـ نامق ( 55)رًا فأىمموألف فرنؾ لقاء العمل والسفر فوجد الوالي ىذا المبمغ كبي (21مبمغ)

وكاف اليدؼ مف ىذه  1858بالعمل عمى تطبيق قانوف األراضي الصادر  1862باشا عاـ
 .(56)الخطوة تأكيد ممكية األراضي وتشجيع الفالحيف عمى الزراعة

بإصدار تعميمات لتفويض االراضي في العراؽ والتي  1864قامت الدولة العثمانية عاـ 
اال اف ىذه المحاوالت باءت بالفشل بسبب ظيور مشاكل ( 57)خمسة اقساـ كانت مقسمة الى

 .(58)عديدة واىميا عجز اصحابيا عف زراعتيا واعمارىا
اال اف تطور الزراعة في آياالت العراؽ ظل محدودًا وال يتناسب مع قدرات العراؽ 

ربة جيده رغـ الطبقة فقد وصف الرحالة لجاف ارض العراؽ وتربتو ، وقاؿ بأف الت( 59)الزراعية
البيضاء التي تغطي معظـ المناطق فاالرض متكونو مف ترسبات غرينيو ليا القدرة عمى االنتاج 
وشبييا بأرض الفالندر في فرنسا ، وقاؿ كمما حاوؿ الفالح االىتماـ في االرض وبنى ناعور 

عراؽ الزراعية وكانت مساحة اراضي اياالت ال( 61)لسقي االرض فأنيا تدر عمية محصوؿ وافر
وبالرغـ مف وجود نيرؼ دجمة والفرات اال انو ظل يفتقر الى شبكات ( 61)تزيد عمى مساحة فرنسا

 .(62)الرؼ الحديثة

كانت االدوات الزراعية بدائية كما ذكرنا سابقًا ، فمـ يستعمل المحراث الحديدؼ اال في 
والشعير ( تتـ بواسطة الماشية ) الحنطة  ع ، وكانت عممية دراسة محاصيلعدد قميل مف المزار 

الجواميس ( ، ولـ تستعمل االدوات االوربية الحديثة كالمحراث وآلة الدراسة اال في  –) االبقار 
 .(63)حاالت نادرة

ذكر القنصل البريطاني العاـ في بغداد ىذه الصورة لموضع الزراعي في العراؽ عاـ 
الفرات تزرع بالرز ، وفي الحمة  ) اف مناطق االىوار المنخفضة عمى طرفي نير 1866

والمناطق المؤىولو بالسكاف في ما بيف النيريف تزرع الحنطة والدخف والشعير والذرة ، وكذلؾ 
تزرع الحبوب في االراضي الواقعة شرقي اربيل الى ديالى ، وفي جنوب الكوت ، التوجد زراعو 

ة التي كاف يزرع الرز فييا بكميات توجد الزراعة او يوجد القميل منيا حتي تصل الى شماؿ القرن
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بوب فكانت تزرع لالستيالؾ كبيره ، وكاف جانبي شط العرب مكرس الزراعة النخيل ، اما الح
اما المنتجات الزراعية في آيالة بغداد فتمثمت في الحنطة والشعير والرز والتمور ،  (64)(المحمي

وكاف التيف والعنب ال ينتجاف بجودة في  وبالرغـ مف امكاف نمو البرتقاؿ فييا فأنيـ ال يزرعونو
 .(65)بغداد ولكنيما ينبتاف بشكل ممتاز في المناطق التمية المجاورة

وقد تألفت المحاصيل الزراعية في سنجق الحمة التابع اليالة بغداد مف الحنطة والشعير 
ريبة مف والرز والسمسـ والماش والقطف ، اما النخيل فقد كاف ينتشر بكثر في المناطق الق

األنيار او القنوات المتفرعة عنيا وىذه المناطق المزروعة بالنخيل ىي القريبة مف المدينة وفي 
وكانت منتوجات كربالء الزراعية ىي التمور والقمح والقطف والدخف  (66)أطرافيا المختمفة

لحمو والحامض واالفيوف والسمسـ العراقي ، وكانت الفواكو كالشماـ والبطيخ والبرتقاؿ والميموف ا
 .(67)والرماف والتيف والتوت والخضروات فتتمثل في الباذنجاف والبامية

احتمت البصرة المكاف األوؿ في العراؽ في زراعة النخيل الف تربة اراضي البصػػرة 
ة وظػػػػػروفيا المػػػػػناخية كانت اكػػػػػػػثر مالئمة لػػػػػزراعة النخيل ، وتأتي في المرتبة الثانية زراع

الحبوب الحنطة والشعير والذرة الصفراء والبيضاء والعدس والدخف والسمسـ ، والتنتشر زراعة 
 ( 68)بساتيف الخضروات باستثناء بساتيف النخيل

وفي منتصف الستينات برزت اىمية التمور كمحصوؿ تصدير وال توجد مشاكل في نقمو 
 .(69)ألنو يزرع في البصرة والمناطق القريبة منيا

لواء كركوؾ الواقع في القسـ الشمالي مف العراؽ معظـ الخضروات الحقمية ينتج 
كالطماطو والبامية والباذنجاف والبطيخ والرقي والجزر والفجل و البصل والثـو ، والسمسـ 
والحمص والماش والباقالء والفاصوليا ، باالضافة الفواكو البرتقاؿ والميموف والرماف والتيف والخوخ 

فرجل ، وىناؾ منتجات زراعية تقتصر زراعتيا عمى االلوية الشمالية مف العراؽ والتفاح والس
 .(71)كالزيتوف والجوز والفستق والبندؽ والبموط ، فضاًل عف انتاجو لمتبغ

وقد ظمت اساليب الزراعة في الستينيات مف القرف التاسع عشر متأخرة في العراؽ ، ولـ 
ة حيث شاعت الدورة الزراعية الثنائية ، اما الدورة تواكب التطور الذؼ حصل في مجاؿ الزراع

وكذلؾ  (71)الثالثية فكاف استخداميا نادرًا ولـ تستعمل االسمدة اال في المزارع القريبة مف المدف
كانت اآلالت المستخدمة في ارواء المزارع ىي االخرػ بدائية ، فعمى الرغـ مف الفالحيف كانوا 
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 اف استخداميا مقتصرًا عمى المزارع الكبيرة بينما غالبية يستخدموف المضخات اآللية ف اال
المزارع كاف اعتمادىا عمى النواعير التي تديرىا الحيوانات ، وكاف عدد المضخات لـ يزد حتى 

 .(72)اوائل القرف العشريف عمى اثنتي عشر مضخة
في لقد اقتصرت الزراعة في آياالت العراؽ عمى مساحات محدودة ولـ تقـ الزراعة 

االقساـ الجنوبية مف العراؽ اال في المناطق القريبة مف القنوات او االىوار او االنيار كما انيا 
قد اقتصرت ايضًا كما كاف عمية الحاؿ مثاًل في المناطق الواقعة بيف البصرة والفاو التي تصميا 

مف القرف التاسع وقد قدرت المساحات الزراعية في فترة الستينيات (  73)كميات كافية مف المياه
دونـ ، وكانت االراضي الزراعية آياالت العراؽ في  1613111عشر في جنوب العراؽ بػ 

 .(74)المناطق القريبة مف المدف مثل بغداد والموصل والبصرة وبعقوبة وفي مناطق العمارة

% مف مجموع  11كانت مساحة األراضي التي تستغل في آياالت العراؽ سنويًا تقدر بػػ  
% مف 31راضي الزراعية وقدرت االراضي االميرية التي استحوذت عمييا الطبقة الحاكمة بػػ اال

% مف االراضي الزراعية الى  21% في البصرة ويعود  41االراضي الزراعية في آيالة بغداد و 
اف انحطاط الزراعة وسوء حالة الفالح كانت بسبب طريقة االلتزاـ ، فقد ( 75)المؤسسات الدينية

ت تنطوؼ عمية مساوغ اقطاعية مف حيث اعطاء مساحات كبيرة مف االراضي الزراعية الى كان
لقد سيطرة شيوخ العشائر ووجياء المدف عمى غالبية االراضي التي كانت تزرع ( 76)شخص واحد

بالحنطة والشعير ف مما ادػ الى حرماف الفالحيف الذيف يعمموف باجر يومي او لقاء نسبة معينو 
ؿ الزراعي مف ممكية االرض الزراعية باستثناء عدد قميل مف الفالحييف الذيف كانوا مف المحصو 

 .(77)يممكوف ارض زراعية
لـ تكف نسبة الفالح مف االنتاج الزراعي كبيرة بوجو عاـ فقد تراوحت في المناطق 
االروائية بيف ثمث المحصوؿ ونصفو وكانت ىػذا سائد في المناطق الوسطى والجنوبية مف 

عراؽ ، وذلؾ في حالة تقديـ الفالح البذور واالدوات االزمة لمزراعة وفي حالة عدـ تجييزه فأنو ال
يتنازؿ عف نصف حصتو لمف يقـو بتزويده بالمواد ، وكانت ىناؾ استقطاعات اخرػ مف حصة 
الفالح مثل دفع اجور العماؿ الذيف يقوموف بحصاد المحصوؿ ودراستو وكذلؾ اجور نقل حصة 

 .(78)ونتيجة ليذا فاف حصة الفالح تصل الى ثمث المحصوؿ او اقل الشيخ ،
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اما في كربالء ومقاطعاتيا فكانت الحالة تختمف ، فقد كانت مصارؼ الحفر واعماؿ 
الحراسة  تسدد مف قبل الممتزميف ، وكاف تقسيـ المحصوؿ اذا كانت المساحة المزروعة فداف 

قي الى خمس حصص ثالث لصاحب االرض والباقي واحد يخرج ميا اسعار البذور ، ويقسـ البا
لمفالح ، اما اذا كانت االرض المزروعة خمسة افدنو فأف التقسيـ يختمف حيث يعطى خمس 
المحصوؿ الى السكار ثـ يقسـ باقي المحصوؿ الى خمس حصص حصتاف لمفالح والباقي 

 .(79)الصاحب االرض
ىالؾ اعداد كبيرة مف السكاف ،  وقد ساىمت األمراض واألوبئة كالطاعوف والييضة في

فضاًل عف االوبئة الزراعية كالجراد بيف مدة واخرػ مما ادػ الى تحوؿ اغمب االراضي الزراعية 
 .(81)الى ارض جرداء

الحالة الزراعية ،  1866الذؼ زار العراؽ سنة  Enholt ويذكر الرحالة اليولندؼ اينيولت
غال االسعار ذروتو وقد اصاب ذلؾ اصحاب  وبمغ 1865ويصف آيالة بغداد في نياية عاـ 

االراضي والفالحوف قحط شديد ، واحذ اىل بغداد باستيراد الحبوب مف اطراؼ الموصل 
وكركوؾ، ومرت عمييـ ثماف شيور ينتظروف الفرج بحموؿ الحصاد ، وقد اجتاحت اسراب الجراد 

وقد كاف  1866ي اواخر سنة المزارع ولـ يبقى منيا ذرة ، فعقدة األماؿ عمى الموسـ القادـ ف
يبشر بالخير فمقد ىبطت األمطار ، ولػػػػػػـ يبقى لحصاد الحنطة والشعير اال اياـ معدودات حتى 

 .(81)حصل فيضاف اكتسح المحاصيل واآلماؿ
بينما كانت حالة الفالح في المناطق الشمالية مف العراؽ كانت احسف مف حالة الفالح 

ة ، وذلؾ يعود الى ارتفاع معدؿ االنتاج في المناطق الشمالية في المناطق الوسطى والجنوبي
وىذا امر طبيعي يؤدؼ الى زيادة انتاج الفالح ، وقمة تعرض المحاصيل الزراعية الى أخطار 

وكانت الحنطة الكردية الفاخرة التي تزرع في المناطق الشمالية وخاصة لواء ( 82)الفيضانات
انيا تورػ مف مياه االمطار وتكثر زراعة الحنطة في  كركوؾ مف اجود االنواع وذلؾ بسبب

السيوؿ المتموجة مف لواء كركوؾ والسيما االراضي الممتدة مف الزاب االسفل الى طوزخرماتو 
 .(83)وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمشعير

لقد انعكست االوضاع السيئة عمى مجمل عممية االنتاج الزراعي ، اذ لـ تستغل االرض 
اًل جيدًا ليس بسبب انعداـ الحافز لدػ الفالح باعتباره اجيرًا فاالوضاع السياسية الزراعية استغال



                                                                     

 22 (0202 كانون األول) والعشرون  التاسعالعدد ممحق  

 باسم حمزة عباس       الباحث. كاظم صبري لفتهأ.د. 

واالضطرابات ادت الى تقميص االرض المزروعة وادت الحمالت العسكرية في كثير مف 
االحياف الى احراؽ واتالؼ المحاصيل الزراعية ، اضافة الى عدـ ممكية االراضي بالنسبة 

ضئيمة مف االنتاج وكاف عمى الفالحييف دفع الضرائب المفروضة  عمى لمفالحيف وكانت نسبتيـ 
 .(84)االراضي الزراعية

لقد كاف مف اسباب سوء اوضاع الفالحييف كثرة الضرائب التي تفرض عمييـ ، وكاف 
الفالح عمى استعداد في الموسـ وغير الموسـ الستقباؿ الجباة ، بل كاف عرضة الى اشد مف 

اج الحكومة الػػػػػػى الػػػػػػػماؿ فػػػػػي حمالتيا واعماليا فيطمب منو اف يدفع قسمًا كبيرًا ذلؾ فعندما تػػػحت
مف حصة الحكومة قبل موسـ البيع ، وبسبب تعسف الجباة يضطر الى بيع غمتو قبل اوانيا 

وكانت اىـ الضرائب التي تفرض عمى االراضي الزراعية ( 85)بثمف اقل مف تقدير الحكومة
  (86):ىي
: العشر في االصل ضريبة شرعية تستوفى مف المحاصيل الزراعية  )ضربيه االعشار( -:أوال

% وقد شممت حصة الحكومة مف الضرائب المعتادة عمى االرض والفالحيف ، 11بنسبة 
وتختمف باختالؼ المناطق مابيف العشر والنصف ، مع وجود بعض االستثناءات باالعفاء منيا 

  ،دؼ خدمات خاصة لمحكومة كما يشمل االعفاء ايضًا المؤسسات الدينةلبعض المناطق التي تؤ 
وكانت جبايتيا تجرؼ بطريقة االلتزاـ ، وكانت نسبة االعشار مختمفة حسب ظروؼ المنطقة 

% مف المحصوؿ ، 21 – 11وتعتمد في تقديرىا عمى طريق الرؼ ونوع المحصوؿ وتتراوح بيف 
% مف المحصوؿ عمى ماء السيح باعتباره ممؾ 11 وكانت السمطات تأخذ اضافة الى العشر

 الدولة.
: وىي الضريبة عمى جميع الحيوانات وخاصة التي تستخدـ في  )ضريبة الكودة( -:ثانياا 

االراضي الزراعية مف ابقار وجاموس وجماؿ وبغاؿ وحمير واغناـ ، وىي ضريبة سنوية ، وبعد 
اشرًا( ، وقد تقرر اف تكوف تمؾ الضريبة التنظيمات تقرر تحصيميا بواسطة موظف يسمى ) مب

عبارة عف خمسة قروش عمى كل رأس يضاؼ ليا قرش ونصف يعرؼ بػػ ) المباشرية ( ، وقبل 
التنظيمات تعرؼ بأسـ ) ضريبة الحيوانات االىمية ( و) االحتساب( ، وعند بيع الدواب فػي 

، وعمى الرغـ مف اف رسـ واحدة عمى كل قرش مف ثمنيا  (87)االسواؽ كاف يأخذ قيمة بارة
 .(88)االحتساب قد الغي بعد التنظيمات اال اف ) ضريبة الحيوانات ( كانت تجبييا البمدية
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اما سبب موقف الفالح السمبي ازاء االرض الزراعية والتكاسل عف الزراعة او عد ابداء 
اية الموسـ قمما يكفي االىتماـ الكافي بيا ، فيو النو كاف يشعر بأف كده لغيره واف ماينالو في ني

لسد حاجتو االسرية مف طعاـ ولباس ولبقية البد اف يقدميا لصاحب االرض ولمسمطة العثمانية 
 .(89)كضرائب

 الصناعة -ب
كانت غالبية سكاف آياالت العراؽ حتى النصف الثاني مف القرف التاسع عشر مف        

واذا اضفنا الى ذلؾ جيل الفالح وتحفظو  الفالحيف ذوؼ الدخل القميل والقوة الشرائية المحدودة
ازاء تغير او تبديل كثير مف ادواتو المنزلية والحقمية عممنا اسباب تأخر تطور الصناعات 
المحمية في العراؽ ، فدخل الفالح القميل كاف يضطره الى ممارسة بعض الحرؼ كعمل المحراث 

ف او عمل بعض االدوات او تصميحو او قياـ المرأة بغزؿ او حياكة الصوؼ او القط
 .(91)المنزلية

ومف الصناعات الحرفية التي عرفتيا مدف العراؽ النجارة والحدادة نسج المالبس وصنع 
الصابوف وعطر الزيوت النباتية وصنع االغطية والسجاد والخياطة والدباغة باالضافة الى 

 ( 91)صناعة النحاس المحمي .

اال عمى نطاؽ ضيق في مدة متأخرة مف القرف  لـ تظير الصناعات الحديثة في العراؽ 
التاسع عشر ، واف اغمب االنتاج الصناعي في العراؽ اعتمد عمى النظاـ الحرفي القديـ واآلالت 
البسيطة التي كانت تدار بااليدؼ احيانًا او بواسطة الحيوانات في احياف اخرػ ، ومع ذلؾ اولت 

فػػػقد ( 92)اـ مف اجػػػػػل تشجيع وتطوير الصناعة السمطات الحكومية المحمية قدرًا مف االىتم
أولػػػػػػت حكومة آيالة بغداد اىتمامًا كبيػػػػر فػػػػػػي الصناعة فمنحت افراد ىذه الطبقة امتيازات 

منيا اف الحكومة الترىقيـ بالرسـو والضرائب كثيره وذلؾ لتشجيعيـ عمى االستمرار ، ثـ  ،خاصة
شروط معينو لكي يقوموا بصناعاتيـ تمؾ ، وفتحيـ معامميـ الكبيرة انيا التطمب منيـ شيادات و 

والصغيرة وكل الذؼ تأخذه الحكومة رسـو يسيرة عمى مصنوعاتيـ في حالة تصديرىا الى الخارج 
 (93)وحتى ىذه الرسـو الزىيدة كاف مف الممكف تداركيا وتقميميا
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 1862االوربية وفي عاـ  وقد عانت الحرؼ والصناعات في العراؽ مف منافسة البضائع
كانت الصناعة االوربية قد اخذت تنشط في آياالت العراؽ بالشكل الذؼ خمق منافسة شديدة مف 
جانب البضائع االوربية لمصناعات المحمية ، ولـ تعمل الدولة العثمانية عمى حمايتيا بالرسـو 

ليـ تعريفو كمركية  الكمركية المرتفعة ، بل بالعكس سيمت لألوربييف سبل التجارة وقدمت
وعمى الرغـ مف ىذه المنافسة قاومت صناعة النسيج في آيالة بغداد المنافسة  (94)منخفضة

االجنبية ، وكاف مستوػ انتاج النسيج في بغداد ارتفاع ممحوظ ، لذا فأف قيمة السمع الصوفية قد 
نت قمة السمع ( مادة ، بينما كا 389111( ليرة عثمانية ، وكتف عددىا )  311511بمغ ) 

( ، ولكف انتاج السمع القطنية 69511( ليرة عثمانية وعدد موادىا )   91151الحريرية ) 
( ليرة عثمانية ، في الفترة  55411( مادة بقيمة )  311111اصبح منخفضًا الى حوالي ) 

وقد بمغ عدد الذيف  (95)ال اف مجموع قيمة انتاج المنسوجات بقي مرتفعًا  1865 – 1864
 .(96)( نوؿ حائؾ 3511مموف في صناعة النسيج في آيالة بغداد ) يع

اما سبب فشل صناعة النسيج العراقية في الوقوؼ في وجو منافسة المنسوجات االجنبية 
ليا ، فكانت اساليب الصناعة العراقية تقميدية ، كذلؾ انخفاض اسعار المنسوجات االجنبية اذ 

د كانت االخيرة تعتمد عمى االساليب اليدوية في االنتاج ، قورنت بأسعار المنتجات المحمية ، فق
اما المنتوجات االجنبية كانت تعتمد عمى االساليب الحديثة اآللية ، لذلؾ لـ تستطع  المنافسة  

 .(97)ولـ تقف عائقًا اماـ المنتجات االجنبية

صة ، فعمى لقد واجيت الصناعة المحمية الخراب نتيجة استيراد البضائع الصناعية الرخي
الف  12سبيل المثاؿ كانت ورشات النسيج في النصف الثاني مف القرف التاسع عشر حوالي 

ورشة ، فقد انخفض عددىا الى بضع مئات ، اما في البصرة فقد ىناؾ صناعة حرفية مزدىرة 
ى بقالنتاج القماش ) البازه ( والشاش ، اال انيا اختفت في النصف الثاني مف ىذا القرف ، ولـ ي

، وقد تحطمت صناعة االقمشة ذات الشيرة الواسعة في ( حائل511مف االنواؿ اال )
وحاوؿ بعض الحرفييف العراقييف اف يطور صناعة النسيج اليدوية في محاولة ( 98)الموصل

 .( 99)لموقوؼ بوجو االنسجة المستوردة فتـ تشكيل بعض المعامل الصغيرة



                                                                      

 22 (0202 كانون األول والعشرون ) التاسعالعدد  ممحق

 دمحم نامق باشا   ة الوالي العثمانياألوضاع االقتصادية في العراق خالل فتر  

 نامق باشا اوؿ معمل حديث لمنسيج في أسس والي آيالة بغداد دمحم 1864وفي عاـ 
بغداد وعرؼ باسـ ) العبخانو ( ، في محاولة منو لموقوؼ بوجو البضائع االجنبية ، ، وقد وصل 

( متر مف االقمشة  411( متر في اليـو الواحد مف االقمشة الصوفية و )  311انتاجو الى ) 
 .( 111)القطنية

لغزؿ والنسيج واكثرىا شيوعًا في العراؽ ، وقد اصبحت آيالة بغداد اىـ مراكز صناعة ا
انتشرت الحياكة في مناطق عديدة مف اآليالة وكاف اشيرىا منطقة الشيخ عبد القادر الكيالني 

واخذت االيالة تنتج الخيط الحريرؼ الذؼ يسمى شعرؼ ، ( 111)والشواكو والكريمات بجانب الكرخ
ينتج منو القماش الذؼ يسمى ) اغاباني( الذؼ تصنع منو االقمشة الصوفية الخفيفة والذؼ 

وتطرز بو العمائـ واالحزمة والعباءات ومفروشات موائد الطعاـ والستائر واالغطية واقتصرت 
ىذه الصناعة عمى الييوديات وعدد قميل مف المسيحيات ، ويصنع في اآليالة حجاب المرأة الذؼ 

واحتمت صناعة دباغة الجمود ( 112)( ، وتصنع ايضًا المالبس القطنية الخشنة يسمى ) الشاؿ
المرتبة الثانية مف حيث االىمية ، بالرغـ مف اساليبيا القديمة في العمل وتتركز صناعتيا في 
منطقتيف الكاظمية واالعظمية ، كما توجد ايضا مناطق متفرقة اآليالة صناعات يدوية تسد 

يا العباءة ، وصناعة الحصراف مف القصب والبردؼ والكراسي مف سعف الحاجة المحمية من
 .(113)النخيل وحياكة السجاد والبسط والخيـ وصناعة االحذية

أما صناعة النسيج في آيالة الموصل ، فقد قاومت الصناعات النسيجية في الموصل 
االنسجة بأنواعيا  الصناعات االجنبية المستوردة ، وتمثمت الصناعة بصناعة الشراشف وصناعة

وكاف سنجق السميمانية  (114)المختمفة الحريرية والقطنية واشتير النسيج الموصمي بجودتو ومتانتو
آيالة الموصل في النسيج الصوفي والقطني ومنيا صناعة البسط والسجاد وسجاد  اشير سناجق

ي حمبجة يقوموف الصالة والجواريب والمعاطف الصوفية والطاقيات الصوفية ، وكاف بعض اىال
بنسج الحرير ، اف المناخ البارد السيما في الشتاء والػػذؼ يستػػػػػػمر خمػػػػػػسة اشير كاف مػػػػػػػف 
أسباب نجاح صناعة النسيج في سنجق السميمانية ، كما اشتير السنجق بدباغة الجمود 

نت في السنجق وتخصص الييود في ىذه الحرفة ، وكاف في السنجق عشرة معامل لمدباغة، وكا
 .(115)صناعات اخرػ كالنجارة والصياغة وصناعة الكحوؿ وصناعة االحذية
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وقد اشتير سنجق كركوؾ كباقي مناطق آيالة الموصل بصناعة المنسوجات القطنية 
والصناعات االخرػ ، وكانت صناعة النسيج تعتمد اعتماد كبير عمى تحضير الغزؿ سواء كاف 

ناعة المالبس والعبي والشراشف القطنية والبطانيات ، وشممت صقطفمف الصوؼ او ال
( ، واشتيرت  -وكانت صناعة االحذية تنتج ثالث انواع )اليمني  ،الصوفية ، والبابوج ، والجـز

اما في الصناعات النسيجية (  116)بصناعة االدوات المنزلية كصناعة السكاكيف والقدور الفخار
ال يستياف بو وىي عمى اختالؼ انواعيا واشكاليا  في تكريت فأف ليا ولمحائؾ ولمصباغ دور

القطنية منيا والصوفية والحريرية تعتبر في غاية االتقاف والجماؿ ، وكانت تنتج البسط والمدات 
والسجاجيد والعباءات الرجالية والنسائية ، وكانت تغطي الحاجة المحمية ويباع الفائض الى 

درجة الثانية مف حيث االىمية وكانت تنتج سروج التجار، وتأتي المصنوعات الجمدية في ال
 .(117)الخيل واوعية السقي ، واشتيرت بالصناعات الخشبية وخاصة االبواب

اما صناعة النسيج في البصرة فأف منتجاتيا كانت صناعة محمية، وقد عانت الصناعات 
ػناعة النسػػػػػػيج وتميزت بصناعة وقػػػػد اشتيرت الزبير بصػػػػ (118)االخرػ مػػػف المنافسة األجػػػػػنبية

 .(119)العباءة الرجالية العربية ، اما الصناعات االخرػ فييا ال تتعدػ الحدادة والتجارة
اما الصناعة في لواء العمارة فقد كانت يصنع فيو العباءات واالحزمة العربية ، والسجاد 

تي كاف الصابئيوف والبطانيات، واما الصناعات االخرػ في العمارة ىي الصياغة ال
ويوجد الصاغة في مدف سوؽ الشيوخ وشطرة المنتفق وىـ مف فضاًل الصاغة في  (111)يحترفونيا

  ،وكاف الصناعة في الكوت صناعة حرفية يدوية  (111)آياالت العراؽ باالضافة الى مينو الحدادة
شاب ، فقد كاف وقد اعتمدت الصناعات في الكوت عمى المواد االولية كالصوؼ والجمود واالخ

في الكوت مغزلتاف لمصوؼ الذؼ يستخدـ في صناعة النسيج وحياكة البسط ، ، فضاًل عف 
وجود صناعات اخرػ كالحدادة والصباغة ، فقد عمل االكراد في الكوت في صناعة ادوات 

 .(112)الزراعة)المساحي، والفؤوس، والمناجل وغيرىا (وصناعة االواني المنزلية المزخرفة
، وتقتصر عمى االعماؿ منتشرة في جميع آياالت العراؽلصناعات الخشبية كانت ا

الخشبية البسيطة المستعممة في أثاث المنازؿ كسرير المناـ وصناديق المالبس والدواليب والمرافع 
لحفع االواني البيتية ، وادوات الزراعة كالمحاريث ، وعمل صناديق االضرحة ، يضاؼ الى ىذ 
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كة السالسل عمى اختالؼ انواعيا واشير المدف التي تصنع السالسل ىي الصناعة صناعة حيا
 .(113)آيالة بغداد والبصرة وكربالء وبعقوبة ، واغمب العاممييف بيذه الصناعة مف النساء

وىناؾ صناعة المشروبات الروحية )الكحوؿ( ، وكاف يصنع في بغداد والبصرة عمى 
بغداد ويصنع مف تمور الزىدؼ ، كما ىناؾ تقطيرًا أمياؿ مف  3مف نير دجمة عمى بعد  مقمربو

 . (114) في الحمة والكحوؿ المصنوعة بيا اقل جوده
لقد ادت منافسة الصناعات االجنبية الى عرقمة الصناعة العراقية ، ولـ يقتصر االمر 
عمى صناعة النسيج ، بل امتد ليشمل الصناعات المحمية االخرػ ، فقد ادػ استيراد االواني 

معدنية المطمية منأوربا الى تقمص صناعة النحاس المحمي الى حد كبير بعدما كانت تفوؽ ال
وعمى الرغـ مف قياـ الحكومة العثمانية في اتخذت بعض  (115)المصنوعات االوربية اتقاف وجوده

التدابير لتشجيع الصناعة منيا قياميا بزيادة الرسـو الكمركية المفروضة عمى البضائع المستوردة 
% ، ومحاولتيا استخداـ أساليب أخرػ عف طريق تكويف جمعيات لممنتجيف 8% إلى 5مف 
األدوات المستوردة مف الضريبة . لكف ذلؾ لـ يكف مجديًا الف الضرائب  عمى الصادرات  وا عفاء
 .(116)% ، مما اثر سمبًا عمى الصناعة12كانت 

مع اجور العماؿ في بقية اما اجور العماؿ في آياالت العراؽ كانت منخفضة مقارنو 
انحاء الدولة العثمانية ، ففي حيف بمغ المعدؿ اليومي االجر العامل في معامل النسيج في تركيا 

قرشًا ، فأف معدؿ االجر في آياالت العراؽ لـ يتجاوز سبع قروش فقط ، بنما كاف معدؿ  8،4
قرشًا ، وكاف اجر  11،5لعراؽ قرشًا ، فقد بمغ في ا 13،6االجر اليومي لمدباغ الواحد في تركيا 

.كاف (117)النساء واالطفاؿ في المؤسسات الصناعية اقل بكثير مما يحصل عمية العماؿ البالغوف 
 (118)الحرفيوف في آياالت العراؽ ينقسموف الى ثالثة أقساـ ىي :

( : الذيف يشتغموف في بيوتيـ او في حوانيت خاصة وبأدوات أوال: )الحرفيون المستقمون 
كونيا بأنفسيـ ويستعمموف مواد اولية يشترونيا ، وتكوف سوقيـ التجارية محدودة قد ال تتعدػ يمم

 المدينة نفسيا .
وىـ الذيف كانوا يشتغموف في محالت نظمت بصورة شبييو بالمصنع  ثانياا: )اصحاب الصنائع( :

 اقيمت فييا ادوات االنتاج بعدد كبير يحركيا مساعدوف وعماؿ عديدوف .
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وىـ كانوا يشتغموف مستقميف او باالشتراؾ مع غيرىـ وكانوا يعتمدوف  : )عمال ماهرون( :ثالثاا 
في بيع منتوجيـ عمى وسيط يكوف عادة مف التجار ، وتكوف سوقيـ اوسع مف سوؽ الحرفييف 

 وربما اصبحت في بعض االحياف خارجية كصناع السجاد والصياغة.
 التجارة: -ثالثا: 

التجارة العالمية في النصف االوؿ مف القرف التاسع عشر نتيجة  حدثت تغيرات ىائمة في
لقياـ الثورة الصناعية في أوربا وتأثرت تجارة العراؽ ىي االخرػ بالتطورات العالمية ، لكف 
بدرجة اقل ، اال اف تجارة العراؽ شيدت في النصف الثاني مف القرف التاسع عشر تطورات 

التعريفة الكمركية العثمانية عمى السمع المصدرة مف واضحة االسباب عديدة منيا تخفيض 
وتأسيس  1863وتنظيـ المواصالت التجارية بيف موانئ اليند والبصرة عاـ  1861اراضييا عاـ 

دخمت بواخر  1862وفي عاـ  (119)مكاتب البريد والتمغراؼ في مختمف آياالت العراؽ وتوحيدىا
ياـ  دمحم نامق باشا بتأسيس )ادارة عماف العثمانية(، بيت لنج االنكميزية الى انيار العراؽ ، وق

 .(121)وتغير وسائل االنتاج ، وقد ادػ ىذا الى نمو المصالح االجنبية التجارية
اف تطور النقل وظيور ميناء البصرة ، قد قمل مف تكاليف نقل البضائع االوربية مما ادػ 

سابقة عمى توافد الشركات التجارية االوربية الى نمو تجارة االستيراد العراقية ، وادت العوامل ال
والمحمية ، وتوسع الطمب االوربي عمى المواد الخاـ والمواد الغذائية عمى تحوؿ صادرات العراؽ 

 وقد اخذت السفف التجارية تصل الى ميناء البصرة( 121)مف اقطار الشرؽ االوسط الى اوربا
 .(122)شركات عديدة انكميزية والمانية وعربية وفارسية

كانت التعريفة الكمركية عمى الصادرات منخفضة نسبيًا ، ومرتفعة عمى الواردات مما 
ساعد عمى التوازف التجارؼ الى حػد ما ، فمقدار الضرائب الكمػػػػركية التػػػػػي كانت تفرضيا 

% 8% مف قيمة البضائع ، اما الواردات فقد كانت  1السمطات الحكومية عمى الصادرات ىي 
 .(123)% مف قيمة البضائع11زيدت االخيرة الى وقد 

ويمكف تحديد مراكز التجارة الرئيسية في محطتيف واحدة في الشماؿ واالخرػ في  
الجنوب وتمثمت االولى مدينة الموصل التي كانت تصدر منتجات تمؾ المنطقة اضافة الى 

مزدوج بحكـ موقعيا  منتجاتيا ، وتمثل البصرة المحطة التجارية الثانية وكانت ذات نشاط
 .(124)كميناء
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مف حمب و الشاـ ، غزؿ القطف والسكر  1862كانت واردات آيالة بغداد في عاـ 
بالة والفوالذ او  211بالة وصابوف الشاـ  311المصفى والنحاس والمرجاف وصابوف حمب 

مب والشاـ الحديد والتنؾ او الصفائح واشرطة الحرير ، لكف اىـ البضائع المستوردة عف طريق ح
االقمشة المطبوعة  بالة مف المصنوعات االوربية منيا االقمشة القطنية او 7511يتألف مف 

وقد تألفت  (125)واليزمات )لباس الرأس لمنساء( وغيرىا مف السمع التي تروج في آيالة بغداد
توردة عدا التجارة مف التي تحتاج الييا االيالة وال تستطيع اف توفرىا ، كانت جميع السمع المس

قسـ منيا كاف يجمب برًا مف سوريا ونجد واالناضوؿ تمر بالبصرة ويتـ توزيعيا في بغداد ، كانت 
المالبس التي تصنعيا الشركات الييودية والبريطانية تؤلف ثمث المواد المستوردة مف 

( 126)، فقد كاف يصل الى العراؽ الفحـ مف ويمز ، والسكر مف مصرManchesterمانشستر

تورد مف فارس الصمغ واالفيوف والسجاد ، كما تجمب بعض الفواكو مثل التفاح والكمثرػ او ويس
اجاص ، ويأتي القمح ايضًا مف فارس ويستورد صمغ الكثيراء الذؼ يكوف عمى شكل قطع وليس 
عمى شكل مسحوؽ ، ويستخدـ في الطالء وتػػػصل الى آيالة بغداد مف الموصل كثير مف المواد 

بدأت الحكومة اليندية بتمويل خدمة  1862.وفي عاـ (127)االصل مف بالد فارس التي ىي في
منتظمة البخارية مف بومباؼ ، وفي البدء كانت تصل القوارب الى البصرة كل ستة اسابيع 

 .(128)قل ىذا الوقت الى مرة كل اسبوع 1866،ولكف بحموؿ عاـ 
ت تموف السوؽ العالمية بيا وادػ لقد تألفت صادرات العراؽ مف التمور والحبوب ، واخذ

االقباؿ عمى المنتوجات الزراعية المصدرة مف العراؽ الى انتعاش البساتيف  والحقوؿ والى توسيع 
المساحات المزروعة وبساتيف النخيل ، ففي الوقت الذؼ انجر فيو العراؽ الى السوؽ العالمية ، 

غداد والبصرة وساعدت تصفية الكمارؾ نقل جزء ىاـ مف تجارة ايراف بطريفة الترانسيت عبر ب
 .(129)الداخمية في العراؽ

اشتممت الصادرات باالضافة الى الحبوب والتمور الخيوؿ ايضًا ،وكانت التمور تصدر 
الى دوؿ مختمفة منيا الخميج واليند وامريكا وغيرىا ، اف انواع التمور مختمفة اال اف تجارتيا 

وؼ و الخضراوؼ يصدراف الى بريطانيا وفرنسا وامريكا ، اقتصرت عمى ستة انواع وىي : الحال
والزىدؼ يصدر الى اليند ف والقنطار يصدر الى موانئ الخميج العربي ، والساير والديرؼ يصدر 
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الف  131ويبمغ انتاج التمور في البصرة زىاء  (131)الى اليمف وانحاء اخرػ مف الجزيرة العربية
( 131)طف ويستيمؾ الباقي داخل آياالت العراؽ 111طف يصدر منيا الى الخارج حوالي 

 .(132)واصبحت التمور المادة االساسية في صادرات البصرة داخميًا وخارجياً 
سواء مف الشماؿ او الجنوب بضائع  1867 – 1866وقد وردت الى البصرة خالؿ  

غ صادرات مميوف باوف انكميزؼ ذىب ( ، وقد بم 8،5مميوف فرنؾ ) اؼ مايساوؼ  2144بقيمة 
( مالييف مف التمور ومثميا مف 4( مميوف فرنؾ منيا ) 11،5مبمغ ) 1867البصرة في عاـ 

 (133)الحنطة والشعير ومميوناف مف الرز ، وما تبقى مف صوؼ ومواد مختمفة في السنو نفسيا
 .(134)جنية 318111عبر ميناء البصرة بقيمة  1868وقدرت صادرات العراؽ في عاـ 

رتبة الثانية في صادرات العراؽ بعد التمور القمح والشعير ، ويأتي معظـ ويأتي في الم
الشعير مف منطقة شط الغراؼ والعمارة ، وىو يزيد كثيرًا عمى القمح عمى الرغـ مف اف القمح 

وكانت المنطقة الشمالية وحدىا  (135)ىو نوع الحبوب الوحيد الذؼ يصدر مف بغداد الى الخارج
جمالي المحصوؿ والسيما الموصل التي تكوف حصتيا ثمث الناتج بينما % مف ا71تنتج زىاء 

 .(136)المنطقتاف الوسطى والجنوبية ، فأف انتاجيما قميل وذلؾ لتخصصيما في زراعة التمور
وتضمنت صادرات العراؽ الرز والقمح والشعير وتصدر ىذه الى مسقط وبعض مناطق 

ه التجارة مدينة اربيل وقد ساىمت عوامل عديدة في الخميج العربي ،ومف المدف التي اشتيرت بيذ
ازدىارىا ، ومنيا موقعيا الجغرافي المتميز مما جعميا منطقة تجارية ىامة وممتقى القوافل 

 .(137)التجارية القادمة مف ايراف باتجاه العراؽ
أما الموصل فأنيا تستورد مف سنجق السميمانية العفص والفواكو المجففة والجوز، إذ 

طمق القوافل التجارية مف السميمانية الى الموصل وبالعكس كل اسبوعيف ، وكانت صػادراتيا تن
الى والية بغػػػداد فانحػػػػػصرت بالمػػػػػػنتجات الزراعية والحيوانية ومنػػػػػػيا العفص والصمغ والصوؼ ، 

لتبغ إضافة الى ا ،فضاًل عف تصدير الخشب الذؼ كاف يدخل في صناعة السفف والعربات
والبقوؿ والجبف والدىف والشحـ والصابوف والحديد و األغناـ والمواشي وكانت تصدر الى والية 

وبعد التدىور  .(138)البصرة العفص ليتـ  تصديره الى األسواؽ البريطانية واألمريكية والفرنسية
الذؼ حصل في صناعة النسيج المحمية تطورت صناعة تحضير الصوؼ والدباغة االغراض 
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،  1868 – 1864تصدير اف تصدير صناعة الصوؼ ارتفع مف المستوػ الواطئ في الفترة ال
 .(139)وباتساع تجارة الصوؼ ، ازداد عدد شركات كبس الصوؼ في آيالة بغداد

اما تجارة الخيوؿ الى اوربا واليند فقد لقيت رواجًا كبيرًا وكانت تجارتيا تدر ارباحًا 
وؿ التي يجمعيا قراف مف النظرة واالصالة االناضوؿ ، وفي وترسل بعض ىذه الخي (141)طائمة

وقد بمغت قيمة صادرات آيالة ( 141)اوربا تباع او تيدػ الى االمراء وغيرىـ مف اصحاب النفوذ
( الف دينار مف تجارة  752،391( الف دينار ، ثـ قفزت الى اكثر مف )  222بغداد وحدىا ) 

مف الدولة العثمانية منع بمقتضاه تصدير الخيل  صدر قرار 1866.وفي عاـ (142)الخيوؿ
العربية االصيمة مف البصرة لسببيف أوليما اعتقادىا الحفاظ عمى تمؾ االنواع مف االنقراض ، 
واالخر تزويد الجيش العثماني بما يحتاج الية مف خيل ، توقعت السمطات في البصرة مف وراء 

االسواؽ ومف ثـ يسيل لمجيش شرائيا  ، اال اف ذلؾ القرار ظنًا منيا بأف الخيل ستتوفر في 
 .(143)التجار عادوا في تيريبيا الى المحمرة ومف ثـ الى بومباؼ

لقد حصمت زيادة ثابتة ولكنيا ضئيمة في تجارة اآلياالت المحمولة برًا ، عمى الرغـ مف  
لبضائع ( ، اال اف قيمة ا 1867 – 1864الحضر العثماني المفروض عمى تصدير الخيوؿ ) 

باوند في منتصف الستينيات في  91،111باوند او  81،111المصدرة مف البصرة ارتفعت مف 
 .(144)1869باوند في عاـ 211،111القرف التاسع عشر الى معدؿ يقارب 

اما اىـ الشركات االجنبية التي كانت تعمل في العراؽ منذ النصف الثاني مف القرف 
 KuriMckinsey، وكرؼ مكنزيمكنزؼ Lange Akwanاف التاسع عشر ، فيي : شركة لنج اخو 

، NechausونكياوسSatarik ، وستريؾ،Mawir، ومويرDerby Aindows، ودربي اندوز
الىشركات مالحة وتجارة روسية وامريكية والمانية وسويسرية  ، باالضافةAndrweyrواندروير

 .(145)وكاف ليا فروع في بغداد وىندية وكانت مراكز الشركات في البصرة
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 الهوامش والمصادر
 ،(1914- 1869عمر ابراىيـ دمحم الشالؿ ، التطورات االقتصادية واالجتماعية في العراؽ )(1)

 . 21، ص  2119اطروحة دكتوراة غير منشوره كمية االداب جامعة بغداد ، 
بغداد ،  ، 1914 – 1611عبد العزيز سميماف نوار ، المصالح البريطانية في انيار العراؽ (2)

 .3، ص 1968
( ، 1869 –1831جاسـ دمحم ىادؼ القيسي ، احواؿ العراؽ االقتصادية واالجتماعية )( 3)

 .14، ص1985رسالة ماجستير غير منشوره كمية االداب جامعة بغداد ، 
ستيفف ىيمسميمونكريؾ ، اربعة قروف مف تاريخ العراؽ الحديث ، ترجمة جعفر الخياط ، ط  (4)
 .351، ص 1985 ، بغداد ، 6
 .478، ص 2119، بغداد ، 1، والية البصرة في ماضييا وحاضرىا ، ط الكسندر اداموؼ (5)
، القسـ ية والتاريخ واالثار وخطط بغداد معف احمد عمي ، مباحث عراقية في الجغراف (6)

. جميل موسى النجار ، طرؽ المواصالت ووسائط النقل 313، ص 1981العراؽ ،  ،الثالث
 .17، ص  2113، بغداد ،  1، ط  1872 – 1834العثماني في والية بغداد  المائي

ايرلندؼ مف أصوؿ  1789وىو فرنسيس رودف جسني ولد في آذار عاـ  -جسني:( 7)
، حيث اشترؾ في حرب االستقالؿ  1772اسكتمندية ، ىاجر مع ابوه الى كارولينا الجنوبية عاـ 

لفرات وحصل عمى دعـ مشروعو لممالحة ، تقاعد مف االمريكية ، قاـ جسني برحمة عمى طوؿ ا
لغرض اقامة   1862والثانية  1956، قاـ برحمتيف الى الشرؽ االولى عاـ  1847الخدمة عاـ 

 1861. ينظر : عمي مدلوؿ راضي الوائمي ، شركة لنج 1872سكة حديد الفرات ، توفي عاـ 
 .39، ص  2112معة بغداد  ، ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية االداب جا 1914 –
 .261، ص 1968عبد العزيز سميماف نوار ، تاريخ العراؽ الحديث ، القاىره ، (8)
  ،، تقديـ عبد الرزاؽ الحسني 1931 – 1915قزنجي ، العراؽ في الوثائق البريطانية  فؤداد( 9)

سالة ، ر  1914 – 1861،عمي مدلوؿ راضي الوائمي ، شركة لنج  44، ص  1989بغداد ، 
 .73، ص  2112ماجستير غير منشورة ، كمية االداب جامعة بغداد  ، 



                                                                      

 27 (0202 كانون األول والعشرون ) التاسعالعدد  ممحق

 دمحم نامق باشا   ة الوالي العثمانياألوضاع االقتصادية في العراق خالل فتر  

لممزيد مف التفاصيل حوؿ مباحثات بريطانيا مع الدولة العثمانية بشأف الموضوع أنظر: (11)
IOR/L/PS/18/B76/ Printed for the use of the Foreign Office May 5 , 
1881 , p:1-16.  

  ،، بغداد 1914 – 1611ار ، المصالح البريطانية في انيار العراؽ عبد العزيز سميماف نو (11)
؛ لممزيد مف التفاصيل أنظر: دمحم طاىر العمرؼ الموصمي ، تاريخ مقدرات  116، ص  1968

 .21، ص 1925، دار الراية البيضاء ، لبناف ،  1العراؽ السياسية ، ج
 – 1869وتأثيرىا عمى الفكر السياسي ) دمحم جبار ابراىيـ الجماؿ ، بنية العراؽ الحديثة(12)

  ،؛ ينظر أيضا: جاسـ دمحم ىادؼ القيسي ، المصدر السابق 86، ص 2111( ، بغداد ، 1914
 .35ص 

 .116عبد العزيز سميماف نوار ، المصالح البرطانية ، ص (13)
، (  1914 – 1869حسيف دمحم القيواتي ، دور البصره التجارؼ في الخميج العربي )  (14)

 .211، ص 1981بغداد ، 
(15)IOR/L/PS/18/B75/ cable By Henry Elliot To the government British 
p: 2. 

 . 37- 36جاسـ دمحم ىادؼ القيسي المصدر السابق ، ص ( 16)
 .27جميل موسى النجار ، طرؽ المواصالت ، ص ( 17)
 .38جاسـ دمحم ىادؼ القيسي ، المصدر السابق ، ص ( 18)
 .272العزيز سميماف نوار ، تاريخ العراؽ الحديث ، ص  عبد(19)
 .28عمر ابراىيـ دمحم الشالؿ ، المصدر السابق ، ص (21)
؛ أنظر أيضا: وميض جماؿ  111عبد العزيز سميماف نوار ، المصالح البرطانية ، ص (21)

تقاللية في عمر نظمي ، الجذور السياسية والفكرية واالجتماعية لمحركة القومية العربية االس
 .42، ص  1985، بغداد ،  2العراؽ ،  ط 
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( ، سالة  1869 – 1831العثمانيو في ايالة بغداد )  نيزؾ سعيد عبد الكريـ ، االداره( 22)
 . 174، ص  2112المستنصريو ،  الجامعو ماجستير غير منشوره كمية التربيو

رة العربية في القرف التاسع عمي عفيف عمي غازؼ ، الصراع األجنبي عمى العراؽ والجزي(23)
 .87، ص  2115عشر ، لبناف ، 

. باقر آميف الورد ، حوداث بغداد ، ط  353ستيفف ىيمسميمونكريؾ ، اربعة قروف ، ص (24)
 .246ص   2113، بغداد ،  2
 . 59، ص  1973عبد الرزاؽ عباس حسيف ، نشأة مدف العراؽ وتطورىا ، بغداد ، (25)
لبناف ،  –، بيروت 1، ط  1876- 1841في االرشيف العثماني  ديمكقايا ، كربالء(26)

؛ أنظر أيضا: فراس ابراىيـ حميد التميمي ، المالحة في انيار العراقية  71، ص 2118
وموقف القبائل العربية منيا ، رسالة ماجستير غير منشورة كمية التربية لمعمـو االنسانية جامعة 

 .53، ص  2115البصرة ، 
 .34 ىادؼ القيسي ، المصدر السابق ، ص جاسـ دمحم(27)
، ترجمة  1951الى سنة  1911، العراؽ الحديث مف سنة  1ستيفف ىمسميمونكريؾ ، ج  (28)

 .64، ص  1988، بغداد ،  1سميـ طو التكريتي ، ط 
 .42وميض جماؿ عمر نظمي ، المصدر السابق ، ص ( 29)
 .62ستيفف ىمسميمونكريؾ ، العراؽ الحديث ، ص ( 31)
؛ أنظر أيضا: ريجارد كوؾ ،  355 – 354ستيفف ىيمسميمونكريؾ ، اربعو قروف ، ص ( 31)

،  2114، بغداد ،  2بغداد مدينة السالـ ، نقمو الى العربية فؤاد جميل و مصطفى جواد ، ج 
 .169 – 168ص 

( ، رسالة 1872- 1869دمحم عصفور سمماف ، العراؽ في عيد الوالي مدحت باشا )(32)
 . 31، ص  1989جستير غير منشورة كمية األداب جامعة بغداد ، ما
أسـ ) التتاريو ( احترفو كانت الوسيمة االولى لنقل البريد ،كانت تتـ بواسطة رجاؿ عرفوا ب (33)

ينو وانفردوا بالقياـ بيا دوف غيرىـ ، النيـ كانوا مدربيف ويتمتعوف بقدرة لتحمل مشاؽ ىذه الم
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ى ) تاتارآغاسي ( المسؤوؿ عف شؤوف البريد. وكانت عممية نقل البريد السفر يرأسيـ شخص يدع
( يومًا بيف آيالة بغداد والعاصمة استانبوؿ . اما الطريقة الثانية فقد كانت  21 – 12تستغرؽ ) 

وكاف تابع  تسمى بػ) بريد اليجيف ( او بريد الجماؿ وكاف تجار آيالة بغداد يفضموف ىذا الطريق،
لشرقية  وكاف اغمب التجار يستعمموف ىذا البريد بسبب تنظيمة وضماف وصولة. لشركة اليند ا

لممزيد مف التفاصيل ينظر : سعاد ىادؼ العمرؼ ، بغداد كما وصفيا السواح االجانب في 
. نيزؾ عبد الكريـ ، المصدر السابق ، ص 45، ص 1954الخمسو االخيرة ، بغداد ،  القرروف 
177 – 178 . 

(، ترجمة اكـر فاضل،  1914 – 1814صيل ، الحياة في العراؽ منذ قرف ) بير دؼ فو  (34)
 . 34، ص  1968بغداد، 

 .441ايناس سعدؼ عبدهلل ، المصدر السابق ، ص(35)
 .181نيزؾ عبد الكريـ ، المصدر السابق ، ص  (36)
،  1995، 4، ج  1971ج.جموريمر ، ، دليل الخميج ، القسـ التاريخي  ، بيروت ، (37)

 .112؛ أنظر أيضا: سامي ناظـ حسيف المنصورؼ ، المصدر السابق ، ص  2135ص
 .181نيزؾ عبد الكريـ ، المصدر السابق ، ص  (38)
 .241،  3، ج  1971عمي الوردؼ ، لمحات مف تاريخ العراؽ الحديث ، بغداد ،  (39)
 .279عبد العزيز سميماف نوار ، تاريخ العراؽ الحديث ، ص (41)
 .181عبد الكريـ ، المصدر السابق ، ص نيزؾ  (41)
 .32 – 31دمحم عصفور سمماف ، المصدر السابق ، ص (42)
 . 357 – 356ستيفف ىيمسميمونكريؾ ، اربعة قروف ، ص  (43)
 .498الكسندر اداموؼ ، المصدر السابق ، ص (44)
 المصدر نفسو. (45)
 - 1869اد منذ والية مدحت باشا جميل موسى النجار ، االدارة العثمانية في والية بغد (46)

 .394، ص  2111، بغداد ،  2، ط  1919
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،  1971لوتسكي ، تاريخ االقطار العربية الحديث، ترجمة عفيفو البستاني، موسكو ،  (47)
 . 173ص 

 ،(1872- 1831عباس العزاوؼ ، موسوعة العراؽ بيف احتالليف العيد العثماني الثالث ) (48)
       ؛ أنظر أيضا: نمير طو ياسيف ، بداية التحديث في العراؽ  155، ص  1955بغداد ، 

( ، رسالة ماجستير غير منشورة المعيد العالي لمدراسات القومية واالشتراكية  1914 – 1869)
 .66، ص 1984بالجامعة المستنصرية ، 

 .247باقر آميف الورد ، حوادث بغداد ، ص  (49)
 .41ص  ديمكقايا ، المصدر السابق ، (51)
 .32دمحم عصفور سمماف ، المصدر السابق ، ص (51)
 .183نيزؾ عبد الكريـ ، المصدر السابق ، ص  (52)
. عمر ابراىيـ دمحم الشالؿ ، المصدر 365جميل موسى النجار ، االدارة العثمانية ، ص  (53)

 .34السابق ، ص 
 .36، ص  2119، ترجمة بطرس حداد ، بغداد ،  1866رحمة لجاف الى العراؽ  (54)
 .37المصدر نفسو ، ص (55)
 .441ايناس سعدؼ عبدهللا ، المصدر السابق ، ص  (56)
لتي افرزت االاضي اسـ الى اربعة اقساـ ، العراصات و االراضي الممموكة وكانت تنقاواًل : (57)

ثالثًا :  االراضي الخراجية .وثانيًا : االراضي االميرية .مف االراضي االميرية واالاضي العشرية و 
 :(. رابعاً الصحيح ، اراضي الوقف غير الصحيحاالراضي الموقوفة وتنقسـ الى ) اراضي الوقف 

االراضي المتروكة وتنقسف الى قسميف : االراضي التي تركت لمناس كافة كالطرؽ ، واالراضي 
ر : المخصصو لمزراعة والرعي وغير ذلؾ. خامسًا : اراضي الموات . لممزيد مف التفاصيل ينظ

. جاسـ دمحم ىادؼ القيسي ، المصدر 29 – 28عماد احمد الجواىرؼ ، المصدر السابق ، ص 
 . 49 – 48 – 47السابق ، ص 

 . 26دمحم عصفور سمماف ، المصدر السابق ، ص (58)
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، المصدر السابق ،  11حسيف دمحم القيواتي ، الحياة االقتصادية  ، حضارة العراؽ ، ج  (59)
 .91ص
 .23، المصدر السابق ، ص 1866جاف الى العراؽ رحمة ل (61)
، 1918سميماف البستاني ، عبرة وذكرػ او الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده ، د. ـ ،  (61)

 .138ص 
 .987، ص 1971،  بيروت ،  3ج.ج .لوريمر ،  دليل الخميج ، القسـ الجغرافي ، ج(62)
 .21، ص1971عبد الواحد كـر ، بغداد ، ؿ .ف . كوتموؼ ، ثورة العشريف ، ترجمة  (63)
التطور االقتصادؼ في العراؽ ) التجارة الخارجيو والتطور نقال عف: دمحم سمماف حسف ،  (64)

 .167، ص 1965، بيروت ،  1(  ج  1958 – 1864االقتصادؼ 
 . 37 – 36سعاد ىادؼ العمرؼ ، المصدر السابق ، ص  (65)
(  1869 – 1831الحمة في عيد الوزراء العثمانيف )  ،عمي كامل حمزه كاظـ السرحاف (66)

،  2112دراسة في االحواؿ السياسيو ، مجمة كمية التربية لمعموـ االنسانية جامعة بابل ، العدد ، 
 21ص 

 .51ديمكقايا ، المصدر السابق ، ص  (67)
 .36-35الكسندر اداموؼ ، المصد السابق ،ص  (68)
 .78، ص  2112ي الوثائق العثمانية ،  بغداد ، العراؽ فشمراف العجمي ،  (69)
دراسة في  1914 – 1876ميدؼ صالح سعيد ، كركوؾ في اواخر العيد العثماني  (71)

اوضاعيا االدارية واالقتصادية والثقافية ، رسالة ماجستير غير منشورة كمية االداب جامعة 
 .118، ص  2115الموصل ، 

 .21بق ، ص ؿ .ف . كوتموؼ ، المصدر السا (71)
؛ ينظر أيضا جاسـ دمحم ىادؼ  37 – 29عبد هلل الفياض ، المصدر السابق ، ص (72)

 .54القيسي ، المصدر السابق ، ص
 .55جاسـ دمحم ىادؼ القيسي ، المصدر السابق ، ص  (73)
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 – 1831تاريخ العراؽ االقتصادؼ الحقبة العثمانيو ) كامل عمي الفتالوؼ واخروف ،  (74)
 .125 – 124، ص 2112،  1، بغداد ،ط 2( ،ج 1914

 .21- 19ؿ .ف . كوتموؼ ، المصدر السابق ، ص (75)
؛ لممزيد  173، ص  2112دمحم باقر الجاللي ، موجز تاريخ عشائر العمارة ، بيروت ،  (76)

مف التفاصيل انظر: دمحم ابراىيـ دمحم ، مقاومة العرب لالضطياد العثماني ، دار الجواىرؼ ، 
 .46، ص 2111 بغداد ،

 . 21عمي كامل حمزه كاظـ السرحاف ، المصدر السابق ، ص (77)
 .56جاسـ دمحم ىادؼ القيسي ، المصدر السابق ، ص  (78)
 .53ديمكقايا ، المصدر السابق ، ص  (79)
 .26دمحم سمماف عصفور ، المصدر السابق ، ص (81)
رجمة مير بصرؼ ، بيروت ، ، ت 1867 – 1866رحمة اينيولت اليولندؼ الى العراؽ  (81)

2112  ،83-85. 
 .58جاسـ دمحم القيسي ، المصدر السابق ، ص (82)
دراسة  1914 – 1876ميدؼ صالح سعيد العباسي ، كركوؾ في اواخر العيد العثماني  (83)

في اوضاعيا االدارية واالقتصادية والثقافية ، رسالة ماجستير غير منشورة كمية االداب جامعة 
 .117، ص  2115 الموصل ،

 .495ايناس سعدؼ عبد هللا ، المصدر السابق ، ص  (84)
 .77ابراىيـ الوائمي ، المصدر السابق ، ص  (85)
، رسالة ماجستير 1914 – 1839غانـ دمحم عمي ، النظاـ المالي العثماني في العراؽ (86)

 .95- 93، 1989غير منشورة كمية االداب جامعة الموصل ، 
ي عممة فضية عثمانية ، والبارة كممة فارسية تعني القطعة . لممزيد مف التفاصيل البارة : ى(87)

 .127ينظر : نيزؾ سعيد عبد الكريـ ، المصدر السابق ، ص 
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. ديمكقايا ، المصدر السابق ، ص  336ص  جميل موسى النجار ، االدارة العثمانية ، (88)
61. 
، 11، المصدر السابق ، حضارة العراؽ ، ج  حسيف دمحم القيواتي ، الحياة االقتصادية (89)

 .96ص 
 .المصدر نفسو(91)
اشرؼ دمحم عبدالرحمف السيد مؤنس ، تاريخ العراؽ السياسي مف نياية حكـ مدحت باشا (91)

، رسالة ماجستير منشورة كمية االداب جامعة عيف  1918 – 1872الى قياـ حكـ االتحادييف 
 .12، ص 1993الشمس ، 

عمر ابراىيـ دمحم الشالؿ ، المصدر . 62 القيسي ، المصدر السابق ، ص جاسـ دمحم (92)
 .47السابق ، ص 

، نقمة الى العربية عف الفارسية عمي  1881رحمة مداـ ديوالفوا الى كمدة العراؽ سنة  (93)
 . 118، ص  1958البصرؼ ، بغداد ، 

 .498ايناس سعدؼ عبدهللا ، المصدر السابق ، ص  (94)
 .282حسف سمماف ، المصدر السابق ، ص  دمحم(95)
عيد االحتالؿ العثماني االخير ، العراؽ في التاريخ ، بغداد ، عالء موسى كاظـ نورس ، (96)

 .649، ص  1983
 .64جاسـ دمحم القيسي ، المصدر السابق ، ص (97)
 .49ؿ .ف . كوتموؼ ، المصدر السابق ، ص ( 98)
 .649حتالؿ العثماني ، ص عالء موسى كاظـ نورس ، عيد اال(99)
 . 119رحمة اينيولت اليولندؼ الى العراؽ ، المصدر السابق ، ص  (111)
 .52، ص  1999، بيروت ،  2القديمة ، ط عبد الكريـ العالؼ ،  (111)
 .993، ص3ج.ج .لوريمر، القسـ الجغرافي ، ج  (112)
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 باسم حمزة عباس       الباحث. كاظم صبري لفتهأ.د. 

 -1831داره في آيالة بغداد ) االصالحات العثمانية وتأثيرىا عمى اال دمحم نورؼ ميدؼ ،(113)
،  2112( ، رسالة ماجستير غير منشوره المعيد العالي لمدراسات السياسية والدولية ، 1869
 .154 -153ص 

 .66جاسـ دمحم ىادؼ القيسي ، المصدر السابق ، ص (114)
 – 1869فياف حسف عزيز الجاؼ ، سنجق السميمانية في العيد العثماني االخير ( 115)

 226، ص  2112، رسالة ماجستير غير منشورة كمية التربية الجامعة المستنصرية ،  1918
-227. 
 .112ميدؼ صالح العباسي ، المصدر السابق ، ص ( 116)
 .45، ص  1991دمحم جميل التكريتي ، تكريت الحاضرة وبقايا الذاكرة ، بغداد ، ( 117)
 .67جاسـ دمحم ىادؼ القيسي ، المصدر السابق ، ص(118)
يوسف حمد الباـ،الزبير قبل خمسيف عامًا مع نبذة تاريخية عف نجد والكويت،الكويت، ( 119)

 .36ص ، 1971
 ،91، ص 1ج.جموريمر ، المصدر السابق ،القسـ الجغرافي ، ج (111)
. ج.جموريمر ، 168، ص 1981عبد الرزاؽ الحسني ، العراؽ قديمًا وحديثًا ، بيروت ، (111)

 .994، ص 3ج القسـ الجغرافي ، 
، رسالة  1917 – 1869كريـ عجيل فالح الموسوؼ ، الكوت في العيد العثماني ( 112)

 .124، ص  2119ماجستير غير منشورة كمية التربية الجامعة المستنصرية ، 
 . 54 – 53عبد الكريـ العالؼ ، المصدر السابق ، ص (113)
 .994 ، ص3ج  ج.جموريمر ، المصدر السابق ،القسـ الجغرافي ،( 114)
اشرؼ دمحم عبد الرحمف ، تاريخ العراؽ السياسي مف نياية حكـ مدحت باشا الى قياـ (115)

، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية االداب جامعة عيف  1918 – 1872حكـ االتحادييف 
 .12، ص  1993الشمس ، 

 . 51 – 49عمر ابراىيـ دمحم الشالؿ ، المصدر السابق ، ص (116)
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 دمحم نامق باشا   ة الوالي العثمانياألوضاع االقتصادية في العراق خالل فتر  

 .53ؿ .ف . كوتموؼ ، المصدر السابق ، ص ( 117)
 .511ايناس سعدؼ عبدهلل ، المصدر السابق ، ص ( 118)
، 11حسيف دمحم القيواتي ، الحياة االقتصادية ، المصدر السابق ، حضارة العراؽ ، ج ( 119)

 .99ص 
لقسـ يعقوب سركيس ، مباحث عراقية في الجغرافية والتاريخ واالثار وخطط بغداد ، ا( 121)

 .296، ص  1955الثاني ، تقديـ ، رفائيل بطي ومير بصرؼ ، بغداد ، 
 .129 – 215دمحم سمماف حسف ، المصدر السابق ، ص(121)
،  1922، بغداد ،  1تجارة العراؽ قديمًا وحديثًا ، ط  يوسف رزؽ هللا غنيمة ،( 122)

 ،  113ص
 .77جاسـ دمحم ىادؼ القيسي ، المصدر السابق ، ص ( 123)
 .515ايناس سعدؼ عبدهلل ، المصدر السابق ، ص ( 124)
 . 115 – 114رحمة آينولت اليولندؼ الى العراؽ ... ، المصدر السابق ، ص ( 125)
 . 57، ص  1ستيفف ىمسميمونكريؾ ، العراؽ الحديث ، ج ( 126)
 .995، ص 3ج.ج .لوريمر ، المصدر السابق ، القسـ الجغرافي ، ج ( 127)
 .75العجمي ، المصدر السابق ، ص شمراف ( 128)
 .172لوتسكي المصدر السابق ، ص ( 129)
 .78جاسـ دمحم ىادؼ القيسي ، المصدر السابق ، ص ( 131)
 .99، ص 2114سميماف فيضي ، البصرة العظمى ، بيروت ، ( 131)
 .531 الكسندر اداموؼ ، المصدر السابق ، ص(132)
 .32، ص عبد هلل الفياض ، المصدر السابق (133)
 .43حمد جبار ابراىيـ الجماؿ ، المصدر السابق ، ص  ـ( 134)
 .997، ص 3ج.ج .لوريمر ، المصدر السابق ، القسـ الجغرافي ، ج ( 135)
 . 79جاسـ دمحم القيسي ، المصدر السابق ، ص ( 136)
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 .511ايناس سعدؼ عبدهلل ، المصدر السابق ، ص ( 137)
 – 1869جق السميمانية في العيد العثماني االخير حسف عزيز الجاؼ ، سن فياف( 138)

 -232، ص  2112، رسالة ماجستير غير منشورة كمية التربية الجامعة المستنصرية ،  1918
233. 

 .286دمحم سمماف حسف ، المصدر السابق ، ص ( 139)
 .24نمير طو حسيف ، المصدر السابق ، ص ( 141)
،  1، نقمو الى العربية فؤاد جميل ، بغداد ، ج  سر وليس بدج ، رحالت الى العراؽ( 141)

 .56ص 
، رسالة ماجستير 1914 – 1839غانـ دمحم عمي ، النظاـ المالي العثماني في العراؽ (142)

 .35، ص 1989غير منشورة كمية االداب جامعة الموصل ، 
 .381حسيف دمحم القيواتي ، دور البصرة التجارؼ، ص ( 143)
 .75، المصدر السابق ، ص شمراف العجمي ( 144)
، 11حسيف دمحم القيواتي ، الحياة االقتصادية ، المصدر السابق ، حضارة العراؽ ،ج ( 145)

 .112ص

 


