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 The international journal(        بحث منشور في المجلة الدولية لدراسات الشرق األوسط 

of Middle East Studies( تُصدرها مطبعة جامعة كامبردج في لندن في المملكة المتحدةالتي  ،

  .١٩٩١في شباط ) ١(، العدد )٣٣(المجلد 

خالل العقدين الماضيين أنجز المؤرخون المختصون في دراسة القرون األخيرة من تاريخ 

 والشرق اإلمبراطورية العثمانية بحثاً ريادياً من خالل توثيق تنامي التفاعل االقتصادي بين أوربا

األوسط، وباالعتماد على معلومات تتصل بتجارة اإلمبراطورية العثمانية مع أوربا توصل العلماء إلى 

أن القرن التاسع عشر كان عصر تحول ثقافي وسياسي واقتصادي، وبذلك لفتوا اهتمامنا إلى مسألة 

امة للثوران تغير الظروف، ووضع هؤالء المؤرخون واالقتصاديون واالجتماعيون الخطوط الع

والتغيير، وركز المتخصصون في دراسة المدن العثمانية على تأثيرات التجارة الدولية على المناطق 

الساحلية، وبدأوا في وضع مخطط للنقاط المركزية لإلعاقة االقتصادية الشاملة، ومع أن هذا المنظور 

 أنّه ركّز على تأثير التحوالت العالمي وضع اإلمبراطورية وعلى نحو مالئم في المحيط العالمي، إال

المبالغ فيها في التجارة األوربية وفي المجتمع األوربي وحاالت الغموض المستمرة في اإلمبراطورية 

  .العثمانية في القرن التاسع عشر

بقيت التجارة الدولية تمثل ناحية واحدة فقط للحياة االقتصادية في معظم اإلمبراطورية، على 

التي ال جدال فيها في االتصال العثماني بأوربا خالل القرن التاسع عشر، وإذا الرغم من الزيادة 

غيرنا المنطقة من الساحل البحري العثماني وبدلّنا التركيز عن التجارة بعيدة المدى سيصبح واضحاً 

أن خارطة القرن التاسع عشر فيها تالل وهضاب وقمم وجروف، واألسواق اإلقليمية زودت عناصر 

  .قمم وملئت تصدعات تجربة القرن التاسع عشرثلمت ال
                                                 

 .مركز دراسات الموصل/ مدرس *
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كان التغير في الموصل العثمانية في شمال العراق تغيراً تدريجياً واتسم بالتنقالت أكثر من 

التحوالت، على الرغم من تزايد االتصال باالقتصاد األوربي قد غّير بعض قطاعات االقتصاد 

  .عةالمحلي، وجاءت هذه التغييرات في مناطق غير متوق

إن زيادة التجارة مع أوربا لم تؤدي إلى تحول في اإلنتاج الزراعي للتأكيد على المحاصيل 

التجارية التي تقدم مواد خام للتصدير كما أنها لم تتسبب في عرقلة التصنيع المحلي، واقتصاد 

لٍة قد الموصل الواسع القاعدة وشبكة التجارة اإلقليمية قد جعلت الموصل محمية من تغييراٍت شام

  .داهمت شواطئ البحار

ألف نسمة في  فترة الحرب العالمية ) ٧٠٠٠٠(الموصل بعدد سكانها البالغ عددهم حوالي 

األولى كانت العاصمة االقتصادية واإلدارية لوالية عثمانية كبيرة ومتنوعة، ومنذ زمن بعيد عرف 

 وقد أّمن الموقع للمدينة الغرب الموصل بسبب وقوعها على أهم طرق التجارة في الشرق األوسط،

مكاناً في التجارة البرية التي زودت أوربا لعدد من القرون ببضائع الشرق الغريب، والرحالة في 

نيسابور بسبب : كثيراً ما سمعت أن مدن العالم العظيمة ثالث: "ياقوت الحموي قال القرن الثالث عشر

أي [الموصل بسبب قربها من االتجاهين كونها باباً للشرق، ودمشق بسبب كونها باباً للغرب، و

، إنها لم تكن إقليماً ساحلياً بل على العكس من ذلك حيث "والتي يمر خاللها الكثير] نيسابور ودمشق

أن الوصول إلى البحر يتم بعد إما رحلة برية طويلة إلى البحر األبيض المتوسط أو البحر األسود أو 

رغم إنها لم تكن واحدة من أكثر المدن العثمانية سكاناً في برحلة كلك قصيرة إلى الخليج العربي، و

فضالً .القرن التاسع عشر إال أنها كانت دون شك عاصمة والية رئيسة ذات اقتصاد متنوع ومزدهر

عن القطاعات الخدمية التي تقدم اإلدارة والحماية والتعليم والنقل، وقد تركز اقتصاد الموصل على 

اج الرعوي، وهذه الحرف تخدم منطقة واسعة جداً بضمنها الموصل التي الزراعة والتصنيع واإلنت

هي مركز لحلقات واسعة متزايدة متحدة المركز، فالزراعة تقدم الطعام والمواد الخام لمدينة الموصل 

وضواحيها القريبة، ومصنوعات الموصل كانت تشحن في جميع أنحاء إقليم أوسع كان يشمل شرقي 

 إلى البحر األسود وسوريا وإيران وأدنى العراق والصحراء إلى الجنوب، ووسط األناضول شماالً

والتجارة في المنتجات الرعوية كانت واسعة، ومعظم الحيوانات التي كانت تصدر كانت ترسل إلى 

  .سوريا ومصر، وأصوافها وجلودها كانت تشحن بحراً إلى أوربا

òÇaŠÛaZ@ @

لخصبة الواقعة بين نهري دجلة والفرات، ويمكن تتضمن والية الموصل المنطقة الزراعية ا

لمحاصيل الحبوب أن تنمو هنا باالعتماد على مياه األمطار فقط، وإن عمل سقي اصطناعي غير 

ضروري ويلغي الحاجة إلى الصيانة المتواصلة للقنوات والخنادق وتعد الحنطة والشعير من 

  التاسع عشر مراجعة لدور اوربا في اقتصاد الشرق االوسطالموصل والتجارة االقليمية في القرن
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 الموصل المتحضرين، وكان الفالحون المحاصيل الرئيسة التي تستورد من الريف إلطعام سكان

يخزنون قسماً من حاصل حبوبهم الربيعي لكي يستعملونه بذور في الخريف التالي ليبذرونه في أرض 

مهيأة بمحاريث خشبية تجرها الحيوانات، أما المزارعين فإنهم يعتمدون على مناجل حديدية مدببة 

واسطة الثيران لفصل البذور عن القش، وبسبب محلية الصنع لحصاد الحبوب التي كانت آنذاك تداس ب

غياب األسمدة الصناعية والحيوانية كان الفالحون يتركون أراضي زراعة الحبوب لتراح في السنة 

التالية لتستعيد التربة خصوبتها، وباستخدام هذه التقنيات كان المزارع يتوقع أن يسترد ثمانية حبات 

  .بات مالئمة، وفي السنة السيئة يسترد البذور فقطعن كل حبة زرعها إذا كانت ظروف اإلن

لقد كانت محاصيل الحبوب الشتوية تقدر بأكثر من نصف العشر الذي يجبى من المحاصيل 

الزراعية، فضالً عن ذلك يزدهر الرز والتبغ في المناطق الجبلية إذ يتوفر قدر كاٍف من الماء 

 التي كانت تنمو في منطقة الموصل وتسقى بماٍء الجاري للسقي، والسمسم والقطن والفواكه والخضر

  .من نهري دجلة والفرات وروافدهما الرئيسة الزاب الكبير والزاب الصغير

وخالل القرن التاسع عشر كان إنتاج الموصل الزراعي يزود سكان المنطقة بالغذاء والمواد 

ولة الوصول إلى نهر دجلة الخام ومنتجاتها الفائضة تصدر إلى بغداد والبصرة وديار بكر وإن سه

إلى أدنى نهر دجلة، ) الكلك(سهل تصدير منتجات الموصل التي كانت تشحن على الطوف التقليدي 

وعلى طول نهر دجلة في أنحاء والية الموصل كانت البضائع تحمل على متن هذه االكالك المؤلفة 

  .ات المنفوخةمن أعمدة خشبية تربط إلى بعضها البعض وتطفو بواسطة جلود الحيوان

يّعد الخشب مادة مهمة من مواد التجارة اإلقليمية فقد كانت تباع في المكان الذي يقصده 

الكلك، وكانت الجلود كانت تعاد على ظهور الحمير لكي يتم استخدامها مرة أخرى، وكان النقل 

ائية الى المدن المائي غير متاح وأن قوافل البغال والحمير تنقل الحبوب وغيرها من المواد الغذ

  .المجاورة 

ووفقاً لما ذكرته دينا رزق الخوري، فإن أهمية هذه التجارة اإلقليمية بالمحاصيل الزراعية 

من "كانت واضحة ايضاً في القرن الثامن عشر، والدكاكين التي بنيت في بداية ذلك القرن كانت 

، تزود أهم مواد التجارة وتعمل "الناحية اإلستراتيجية تقع وفقاً لقرب الوصول الى منتجات الريف

على تأمين الطريق المؤكد للثروة والسلطة، إن اختيار المحاصيل في هذا اإلقليم ال يستجيب 

الحتياجات العالم فعلى سبيل المثال لم يستجب المزارعين لبرامج تشجع إنتاج القطن خالل ستينات 

بشكل رئيسي باالحتياجات اإلقليمية القرن التاسع عشر أو بعده، وبقيت زراعة الموصل مرتبطة 

  .وبقيت الوالية سلة مهمة للمدينة والمدن المحيطة بها واإلقليم األكبر

 عامر بلو.  سارة شيلدز ترجمة م الدكتورةبقلم
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إن التركيز على التجارة المحلية واإلقليمية قد انعكس أيضاً على أسعار الحنطة وقد أوضح 

 (Roger Owen) )٢( وروجر أوين(Donald Quataert)  )١(كل من دونالد كواتيرت

مساهمة اإلمبراطورية العثمانية المتزايدة في  )٣((Roderic Davison)ودريك دافيسن ور

األسواق العالمية عن طريق إظهار تأثير حرب القرم وخطوط السكك الحديدية على اإلنتاج الزراعي 

لب في والواليات العثمانية حيث وثّقوا ارتفاع األسعار والتغييرات في اإلنتاج الناجمة عن تنامي الط

إن فترة الزيادة الحادة في الطلب األوربي على اإلنتاج التركي " :أو نقص اليد العاملة، ووفقاً ألوين

قيل أنها ربما بدأت مع إلغاء قوانين الحبوب في انكلترا، والرفع الفوري للحماية عن السوق 

ر األبيض البريطاني ضد الحبوب األجنبية أدى إلى نمٍو سريع في استيراد حنطة وشعير البح

المتوسط، وهذا ال يعد شيئاً مقارنةً مع تأثير حرب القرم عندما ارتفعت األسعار ارتفاعات عظيمة 

كنتيجة إليقاف شحنات الحبوب الروسية والحاجة إلى تموين جيوش الحلفاء التي تقاتل عبر البحر 

مسينات القرن التاسع األسود، هذه األمور تبعها ازدهار قصير في إنتاج الحرير التركي في أواخر خ

، في ستينات القرن التاسع عشر  (prebine)الفرنسية مرض الـ] القز[عشر وعندما اصاب ديدان 

حدثت زيادة واسعة في إنتاج القطن للسوق األوربية بسبب النقص في التجهيزات األمريكية خالل 

  ."ل كانت التبغ والعنبالحرب األهلية، والمحاصيل األخرى التي أصابها االرتفاع المؤقت المماث

بينما كان التكامل مع األسواق العالمية سيربط أسعار حنطة الموصل بأحوال العالم الزراعية 

والسياسية، فإن أسعار الحنطة في الموصل كانت تعكس وبشدة الوقائع المحلية إذ أن حرب القرم 

خفضت األسعار إلى أدنى تزامنت مع أفضل سنوات الحصاد التي شهدتها المنطقة خالل القرن، وان

مما ستؤول إليه الحقاً، إن سنوات الجفاف والجراد توضح القفزات الكبيرة في أسعار الغذاء كما في 

  ).١(الشكل رقم 

 الموصل والتجارة االقليمية في القرن التاسع عشر مراجعة لدور اوربا في اقتصاد الشرق االوسط
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 ناجمة عن الجفاف الحاد ١٨٤٧فعلى سبيل المثال كانت األسعار المرتفعة نسبياً لسنة 

معن حرب الحكومة ضد الحاكم المحلي بدرهان واالضطراب الذي نَج (Bedirhan) والسنوات ،

المبكرة من خمسينات القرن التاسع عشر كانت قد جلبت أمطاراً وفيرةً ومحاصيل كثيرة، إال أنها قد 

 ُأجِبر أعضاء ١٨٥٩تالها سنوات من األسعار المرتفعة الناجمة عن أضرار الجراد، وفي سنة 

 الخبز، وتمت السيطرة على ديار بكر المجاورة لشراء الحبوب بسبب ندرةللذهاب إلى  المجلس 

 أسعار الحنطة إلى ١٨٧٠الجريمة الحضرية، ورفع قحط سنة  األسعار ومنعت الصادرات وتفشت

ثالثة أضعاف، ووزع الحاكم المحلي الحبوب من مخزن الحبوب العام من أجل السماح للفالحين 

ا أدى المطر الوفير في السنتين التاليتين إلى هبوط األسعار على أقل بالزراعة في فصل الخريف، فيم

 مرت المنطقة بمجاعة نتجت عن موجات الجراد ١٩٠١ و١٨٧٩تقدير بمستوى معتدل، وبين سنتي 

والجفاف التي استلزمت مرة أخرى استيراد الحبوب من ديار بكر ومن بغداد من أجل السماح 

 عكست أسعار الحبوب األحوال السياسية وكذلك ١٩٠٨ي سنة بالزراعة في الموسم التالي، وف

  .الزراعية إذ أن احتياجات الحرب وعدم االستقرار السياسي رفعت األسعار

إن تأسيس نمط اقتصادي يؤكد على أن اإلنتاج والتسويق اإلقليمي لم يتغير جذرياً بل نسبياً 

ولكون المستلزمات األساسية لإلنتاج على ألنه كان ناجحاً  خالل القرن التاسع عشر والسبب في ذلك

نطاق واسع غير موجودة، وقد ارتبطت زراعة الموصل بشدة بالقوى الطبيعية إذ أن القحط واآلفات 

الزراعية كانت من العوائق الجدية التي تعيق اإلنتاج طالما أن السقي الصناعي والمبيدات الحشرية 

لماء كافياً فإن للجراد قدرةً على أن يدمر الحصاد، وكانت الكيميائية غير متوفرة، وحتى عندما يكون ا

 عامر بلو. سارة شيلدز ترجمة مالدكتورةبقلم
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مشاكل عدم القدرة على التنبؤ باألمطار وغياب وسائل السيطرة على اآلفات قد حدت من إمكانية 

اإلنتاج الزراعي المحلي من التوسع بشكٍل كبيٍر، وقد تفاقم هذا عن طريق القيود التي فرضتها 

  .التقنيات الزراعية التقليدية

نحو  لم يكن في الموصل من العمال والتكنلوجيا والموارد ما يكفي لتوسيع إنتاجها على

والتقدم التكنلوجي المفترض أن يدعم الزراعة على نطاق  سريع، فاألرض متوفرة أكثر من العمال، 

ب واسع بدون زيادة عدد السكان قد تأخر كثيراً في الوصول إلى الموصل، ولزيادة عدد السكان يتطل

تحدث  لم التغييرات األمر إما تغييرات تكنلوجية شاملة أو زيادة عظيمة في القوة العاملة الريفية، هذه

في الموصل، فالطرائق الزراعية خالل القرن التاسع عشر كانت مماثلة لتلك السائدة في الفترات 

 نهاية القرن وبعده المبكرة، ولم تدخل المكننة حتى تم استيراد القليل من الحاصدات البخارية في

وعلى نطاق ضيق، واستمر السكان بإنجاز العمل باالعتماد على حيوانات العمل كالخيول والبغال 

والثيران، وأخيراً انعدام األمن بسبب الغارات العشائرية والضرائب االعتباطية والفكر الحضري 

  .المانع للزراعة

نشيط نظام األرض والضرائب ساهم أن عجز الحكومة المركزية عن فرض خطتها الجديدة لت

في استمرارية اقتصاد الموصل الريفي، فاإلصالحات المقترحة ربما لها بعض التأثير عن طريق 

زيادة األمن الريفي وجعل الحصاد متاحاً أكثر للتجار األجانب في هذا اإلقليم، وان عدم استتباب 

مع ١٨٣٨ن االتفاقية التجارية لسنة األمن وعدم إصالح الضرائب واألراضي، أدى إلى جعل قواني

  .بريطانيا العظمى التي تشجع التصدير غير مفعلة

وقد تغّير ملكية األرض تغيرت خالل القرن التاسع عشر واستمر والجدال حول تأثيرات 

 ١٨٦٧ و١٨٣٩جهود إصالح األرض العثمانية، وإن إصالحات األرض نظمت بقوانين بين سنتي 

 الزراعة وزيادة حصة الحكومة من الفائض وتحديد سلطة األعيان، وكما وكان الغرض منها تشجيع

هو الحال في بقية أنحاء اإلمبراطورية إذ لم يتم تحقيق أهداف إصالح األرض لعدة أسباب منها أن 

الحكومة العثمانية لم تكن قادرة على جباية الضرائب بشكٍل مباشٍر من المزارعين، فجباية الضرائب 

 أنها القاعدة األساس لدعم األعيان وإساءاتهم في استنزاف الكثير من اإلنتاج الزراعي استمرت لتثبت

وإبعاده عن الخزينة ووضعها بيد سماسرة ومضاربي الحبوب، فضالً عن أن سندات الطابو التي تعود 

تباع عموماً بطرق مختلفة  ألراضي المزارعين قلما كان يشتريها المزارعون إذ كانت السندات

عيان الذين تحاول الحكومة أن تجردهم من االمتيازات، على الرغم من أن الوضع القانوني لأل

لألرض من الناحية النظرية قد تغير مع إصالح األرض العثمانية فإن عالقات الموصل الرعوية قد 

مي بقيت مشابهة تماماً لفترة ما قبل اإلصالح، مع أولئك الذين حصلوا في السابق على الفائض كملتز

 الموصل والتجارة االقليمية في القرن التاسع عشر مراجعة لدور اوربا في اقتصاد الشرق االوسط
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ضرائب ومقرضي أموال ثم نالوا الفائض كمالكين، وكانت العالقات الجديدة بين المستأجرين 

والمالكين تشبه إلى حد كبير العالقات القديمة في اإليجار والتسليف وتوفير البذور واألدوات 

  .والمعدات والماء

 أكثر عرضة إن إصالح نظام األرض الذي كان الغرض منه زيادة االنتاج وجعل المحاصيل

لفرض الضرائب والتصدير لم يكن فعاالً كما أرادت الحكومة أن يكون في هذه المنطقة، فبدالً من 

تحديد سلطة األعيان المحليين نجدها حافظت على سلطاتهم، وبدالً من تشجيع تنمية رأس المال عن 

البتزاز االعتباطي طريق منح الفالحين مكافأة من األرباح من أراضيهم نجدها حافظت على نظام ا

الذي يقوم به أعيان الحضر، وبدالً من إنتاج فائض كبير للتصدير شجعت استمرارية نظام اإلنتاج كما 

هو، فإصالح األرض ال يعني أي تغييرات أساسية طالما أن األشخاص الذين جمعوا الفائض 

 و ١٨٥٨األرض لسنتي يتغيروا، سواء قبل أم بعد سّن قوانين إصالح  لم الزراعي من الفالحين

، ولم يكن من الواضح أن إصالحات األرض الجديدة سوف تقهر قيود ظاهرة طبيعية في فترة ١٨٦٧

  .الظروف أفضل ظل في حتى ما قبل المكننة والمبيدات الحشرية واألسمدة
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جلود إن التصنيع في الموصل يخدم احتياجات نطاق أوسع من الزراعة، فأعمال الدباغة وال

التي تستخدم عدداً كبيراً من عمال الموصل قد ازدهرت ألنها ارتكزت على سوق إقليمي، وكانت 

الدباغة من أهم الصناعات في المدينة إذ كانت تستخدم حوالي مئة من الحرفيين الماهرين خالل 

انات التي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكان هؤالء الحرفيون يهيئون الجلد من جلود الحيو

تربى في الوالية لالستعمال المحلي والتصدير اإلقليمي ويستخدمون عمليات كانت مطلوبة ألنواع 

تقليدية من السروج واألحذية، فضالً عن الكثير من المنتجات الشائعة، وكان الجلد المصبوغ باللون 

لود الماعز وكان هذا األحمر عليه إقبال شديد، وكذا الحال مع جلود البقر غير منزوعة الشعر وج

اإلقبال منسجماً مع التفضيل اإلقليمي، وكان الدباغون يهيئون جلود الماعز الستخداماتها الشائعة في 

  .  أو لحفظ الطعام والشراب] األكالك[طفو االرماث 

من الحرفيين في منتصف القرن ) ٢٥٠(إن إنتاج البضائع الجلدية باإلجمال أستخدم أكثر من 

يعملون بجلود الغنم والخراف والماعز  األقل نهايته، وثالثة أرباع هؤالء الحرفيين علىالتاسع عشر و

التي يحصلون عليها من خالل ذبح الماشية المحلية، إن عمال الجلود وعمال صنع الفراء يستخدمون 

  جلود الحيوانات البرية التي يحصلون عليها محلياً ويستفيدون من منتجات جامعي العفصة الجوزية

(gall nuts)والسروج واألحذية بأنواعها  الذين يقدمون تجهيزات الدباغة والصباغة، وكانت الجلود

 عامر بلو.  سارة شيلدز ترجمة م الدكتورةبقلم
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ترسل إلى فرنسا وانكلترا بكميات قليلة، بيد أن الكميات الكبيرة ) بوت(ومنها األحذية الطويلة الرقبة 

رغم من كبر كمية وجدت طريقها إلى جهات في الوالية والمناطق المجاورة وبالد فارس، وعلى ال

وتنوع الجلود المنتجة في الموصل كان البعض يستوردونها من أوربا لكي يستخدمونها في صناعة 

أحذية على الطراز األوربي والتي كانت أغلى ثمناً من الحذاء التقليدي المعروف بالبابوج، أما الجلود 

عتادة فقد كانت ترسل إلى ما وراء والمنتجات الجلدية التي كانت تحضر وفقاً لألذواق التقليدية الم

  . الجبال إلى الواليات المجاورة

وكانت منتجات الموصل من النسيج تتمتع باستهالك أوسع فاألقمشة الموصلية كانت على 

 الذي (calicos) األغلب قطن ينسج بأنماط تقليدية لتجذب سكان اإلقليم، والقماش القطني الكاليكو

 الجيت كان يصنع منه المالبس ويبيض أو يصبغ باللون األحمر أو كان يعرف محلياً بالخام أو

 وهو قماش مخطط (alaca)  األزرق، وأحد المنتجات التي تخصصت به المدينة كان قماش أالكا 

اللباس الذي يلبسه الرجال، وكان النساجون يحضرون العباءات النسائية ) الزبون(يستخدم في خياطة 

فة واستخدمت أنوال خاصة لمزج الصوف والقطن لصناعة العباءة، وهذه بنوعيات مختل) االيزار(

المنسوجات فضالً عن المناشف وغطاء الرأس كانت تصدر إلى المناطق الجبلية وإلى بالد فارس 

وكان خيط القطن مادة خام ضرورية تستخدم من قبل حاكة . وبغداد وبتليس وسعرت وطرابزون

يد لهذا الخيط من أوضح المؤشرات على نمو اإلنتاج، واستمر الموصل، واستيراد الموصل المتزا

القطن والصوف يغزل يدوياً إما في المدينة أو : "الغزل المنزلي في هذه المنطقة وفقاً للقنصل الفرنسي

في القرى بواسطة النساء بل وحتى بواسطة الرجال، وهذه ليست مهنة دائمة، فيعمل الناس فيها خالل 

، كما "ا ال يكونون منشغلين في مهن مربحة أخرى، وإن من المستحيل تقييم الناتجأوقات معينة عندم

ذكر نائب القنصل الفرنسي خبر وصول كمية كبيرة من الخيط الهندي والبريطاني الى الموصل في 

، وعن استالم الموصل لخيط القطن من سنجار وحلب ذكر نائب القنصل الفرنسي أن ١٨٩٦سنة 

 )٤(باتمان) ٥٠٠،٠٠٠(القرى المجاورة لها ال سيما من إقليم سنجار ما يقارب من الموصل تستلم من "

وهذا ال ينطبق –، وعندما يكون الحصاد رديئاً ))٥(  رطل١،٤٦٧،١٠٠(من خيط القطن أي ما يعادل 

  ". تستلم المنطقة القطن من حلب-١٨٩٦على سنة 

يم كانت الموصل تستورد كميات فضالً عن اإلنتاج المحلي واستيراد خيوط القطن من اإلقل

  ).١(متزايدة من الخيوط من أوربا كما في الجدول رقم 

  

  

 عشر مراجعة لدور اوربا في اقتصاد الشرق االوسطالموصل والتجارة االقليمية في القرن التاسع



 

)٩( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@UWH@O@@ÉîiŠïãbrÛa@QTSS@ç@O@Šaˆe@RPQR@â@ @

  

  النسبة المئوية  إجمالي المنسوجات المستوردة  كمية الخيوط المستوردة  التاريخ

  ..........  ....................   ألف رطل١٠٥،٠٠٠  ١٨٥٣

  ..........  ....................   ألف رزمة١،٧٣٠  ١٨٥٨

  ..........  ....................   ألف رزمة٣٥،٠٠٠  ١٨٧٤

  ..........  ....................   ألف رزمة٤٠،٠٠٠  ١٨٧٥

  ..........  ....................   ألف رزمة٤٥،٠٠٠  ١٨٧٦

  ..........  ....................   ألف رزمة٤٨،٠٠٠  ١٨٧٧

  ..........  ....................   ألف رزمة٤٦،٠٠٠  ١٨٧٨

  %٦  مليون رطل١٣،٨٢٢،٩٠٠   ألف رطل٩٣٣،٠٠٠  ١٨٨٤

  %١١   مليون رطل٢٠،٦٧٥،٨٧٥   مليون رطل٢،١٩٣،١٢٥  ١٨٩٤

  %١٠  مليون رطل١٢،٠٤٣،٠٠٠   مليون رطل١،٢٦٠،٠٠٠  ١٨٩٥

  %١٢  مليون رطل١٣،٧٢٢،٤١٥  مليون رطل١،٦٤٦،١٠٠  ١٨٩٦

  %٩   مليون رطل١٠،٦٣٢،٤٥٠   ألف رطل٩٩٧،٣٥٠  ١٨٩٧

  %٢١   مليون رطل١٢،٦٨٩،٧٠٠   مليون رطل٢،٧٣٠،٠٠٠  ١٩٠٩

  %٢٥   مليون رطل١١،٩٩٣،٧٠٠  مليون رطل٣،٠٣٠،٠٠٠  ١٩١٠

  %٢٥   مليون رطل١٣،٥٨٧،٠٠٠   مليون رطل٣،٣٦٠،٠٠٠  ١٩١١

  %٢٧   مليون رطل١٣،٩٢٠،٠٠٠   مليون رطل٣،٧٥٠،٠٠٠  ١٩١٢

  ..........  ....................  مليون رطل٢،٥٥٠،٠٠٠  ١٩١٤

  ..........  ....................  مليون رطل٣،٠٠٠،٠٠٠  ١٩١٤
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   االستيرادات من خيوط القطن) ١( رقم الجدول

إن كمية خيوط القطن المستوردة إلى الموصل قد ازدهرت جداً في غضون أكثر من ستين 

وربي نتيجة لتحسن سنة وهذه الزيادة الحادثة في القيمة حدثت في وقت هبوط أسعار خيوط القطن األ

التكنلوجيا الصناعية، واألكثر أهمية من ازدياد استيراد الخيوط هو النمو في استيرادات الخيوط كنسبة 

من مجموع المنسوجات القادمة إلى المدينة، وبنهاية هذه الفترة كان ربع قيمة استيرادات المدينة من 

كية المصنعة قد ازداد بالنسبة لهذه المادة المنسوجات من خيوط القطن، وإن استيراد السلع االستهال

الخام األساسية لصناعة المدينة، وإذا ُأدرجت المواد الخام األخرى مثل الحرير وخيوط الذهب في 

جدول استيرادات الخيوط فسيكون من الواضح جداً أن الزيادة في المنسوجات الواصلة إلى المدينة لم 

 ذلك استمر النساجون في اإلنتاج لالستهالك المحلي وللتصدير تحل محل الصناعة المحلية، وبدالً من

اإلقليمي، كما أن المنسوجات المستوردة أكملت السلع المصنعة محلياً وزادت من خيار األقمشة 

  .المتاحة

 الخيوط من االستيراد هذا تأثير حول عن قلقه(John Bowring) وعبَّر جون باورنك 

إن " : قائال١٨٣٩ًوريا من خالل تقريره عن تجارة حلب سنة س في االنكليزية التجارة على

المصنوعات ولبضع سنوات كانت تميل إلى االنحطاط، ولكن اإلنعاش قد حدث مرة أخرى وبصورة 

رئيسة في اعقاب استيراد قسم من المواد نصف المصنعة مثل الخيوط من انكلترا، والسلع المصنعة 

كثيراً رغم أنها كانت  المنخفضة ى المصنوعات السورية بأسعارهاالبريطانية التي تطفلت تدريجياً عل

متانةً، والعديد من االقمشة الحلبية قد شقت طريقها مرة أخرى لتلقى استحساناً شعبياً، فبعض  أقل

أصحاب المصانع األذكياء عبروا لي عن اعتقادهم بأن خيط القطن وخيط الصوف وخيط الكتان 

  ...".ما مواد خام ستمكن السوريين من توسيع صناعاتهم ومواد أخرى مشابهة إلى حد 

فضالً عن زيادة التجهيز من الخيط في الموصل، فإن عدد األنوال المستخدمة في حياكة 

 ذكر القنصل ١٨٤٥المالبس القطنية تعطي مؤشراً عن استمرار حيوية إنتاج النسيج، ففي سنة 

) ٧٦٠ (أنهم القنصل بس القطنية، في حين ذكرحائك ينتجون المال) ٥٠٠(الفرنسي في تقريره أن 

 وجد المساعد التجاري للقنصل البريطاني في بغداد ازدهاراً ١٩١٠، وفي سنة ١٨٩٤حائك في سنة 

نول يدوي ) ١٠٠٠(في مدينة الموصل كان هناك ": في الصناعة النسيجية في والية الموصل، قائالً

لخيوط المستوردة بدرجات نقاء تقدر بالدرجات تعمل إلنتاج مالبس محاكة من الغزل المحلي وا

ومتنوعة من ناحية العرض من خمسة عشر وثالثة أرباع اإلنج ) ٢٢(، )١٨(، )١٦(، )١٤(، )١٢(

إلى ستٌ وثالثون إنجاً، وهناك رقم مشابه من االنوال موزعة في جميع أنحاء القرى المتعددة في 

بضائع القطنية مصنوعة بواسطة األنوال اليدوية في جنيه استرليني من ال) ٣٥،٠٠٠( حوالي الوالية،

 الموصل والتجارة االقليمية في القرن التاسع عشر مراجعة لدور اوربا في اقتصاد الشرق االوسط
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الموصل ألسواق كردستان ومنطقة وان وكذلك عدد كبير من إيزارات السيدات القطنية الصنع وجدت 

  ".   طريقها بعيداً حتى تركستان

وكان عمال المعادن ومعالجي الغذاء وعمال البناء قد أنتجوا لسوٍق أكثر تحديداً، ولكن حتى 

لصناعات، فإن المواد الخام كانت تستورد أحياناً، فالمعادن التي تستخدم في صناعة األوعية هذه ا

واألواني والتجهيزات قد وصلت من أوربا بكمياٍت متزايدة كذا الحال من المناجم المحلية، واألطعمة 

ة الحلويات تأتي على األغلب من الواليات المجاورة ولكن بعضاً منها كالسكر الذي يستخدم في صناع

والمعجنات كان يستورد من أوربا، وعلى الرغم من أن معظم مواد البناء كانت تجلب من أراضي 

والية الموصل إال أن بعض أدوات وعدد البناء كانت تأتي من الخارج، و وقد ازدهرت تجارة مواد 

. ى جميع أنحاء المنطقةالبناء في المدينة خالل القرن التاسع عشر، كما كانت مواد البناء تُصدَّر إل

  :وعلى الرغم من تنوع الصناعات في الموصل إال أن هناك بعض التعميمات يمكن وضعها ومنها 

 إن التجارة في المدخالت والمخرجات الصناعية ال يمكن أن تُبّين على أنها عالقة بسيطة -:أوالً

ل المنتجات المصنعة التي ترسل أحادية االتجاه من المواد الخام تصدر إلى المركز الصناعي في مقاب

إلى المحيط، وإن المواد الخام تحتاج إلى صناعة تأتي من قريب إلى المدينة ومن بعيد مثل أوربا 

  .بينما المنتجات المصنعة كانت تصدر للوالية والمناطق المجاورة

انت سائدة ومنتشرة  إن الصناعات اليدوية التي تنتج بضائع مطلوبة من ِقبل السكان المحليين ك-:ثانياً

وبعض الحرفيين الماهرين كصانعي األحذية كانوا قادرين على تغيير اإلنتاج لكي يتالءم مع الطلب 

  .المتغير

 إن استيراد المواد الخام وتصدير المواد المصنعة يشير إلى أن التصنيع في الموصل غير -:ثالثاً

الحتياجات واستمر في تجهيز معظم البضائع مدمر بل تغير تدريجياً لكي يواجه األساليب الجديدة وا

  .المطلوبة من قبل المنطقة

ðìÇ‹Ûa@xbnã⁄aZ@ @

لقد واجهت الموصل تغيراً ونمواً هاماً في اإلنتاج الرعوي، وخالل القرن التاسع عشر كانت 

أكثر من البضائع  المنطقة الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تنتج من قبل البدو مرغوبة خارج

راعية التي ينتجها السكان المستقرين، ولعدٍد من األسباب ازداد الطلب على المنتجات الحيوانية الز

خالل القرن التاسع عشر، فسوريا ومصر العثمانيتين كشفتا عن نهٍم ال يشبع للحوم، فعلى سبيل المثال 

ر في تجهيز أن مواشي سوريا غير كافية إلى حٍد كبي: "١٨٤٠ذكر جون باورنك في تقريره سنة 

رأس غنم من ارضروم وبالد ) ٨٠٠،٠٠٠(، وفي ذلك الوقت كان يصل سوريا سنوياً "الطعام لسكانها
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ما بين النهرين إلطعام سكان سوريا الكبيرة، وفي الوقت ذاته زاد طلب األوربيين على الصوف إلى 

رواجاً كبيراً جداً في لقي الصوف : " أكد ذلك بالقول١٨٦٠حٍد بعيد، والتقرير التجاري عن حلب سنة 

  ".أوربا ال سيما في فرنسا

إن المناطق إلى الشمال والجنوب من مدينة الموصل هي صحراوية وجبلية وكالهما يسكنها 

مجاميع عشائرية ترعى الحيوانات من أجل كسب الرزق، وخالل القرن التاسع عشر ازداد الطلب 

ي كانت فيه انكلترا وفرنسا تبحثان عن الصوف على األغنام والماعز في مصر وسوريا في الوقت الذ

 كانت صادرات الموصل من المنتجات الرعوية قد ازدادت ١٩١٢ و١٨٧٤، وبين سنتي )٦(والموهير

إلى أكثر من الضعف، فالجلود والصوف والموهير واألغنام والخيول قُدرت ما بين الثلث والنصف 

ماعز الموصلية نمت بشكٍل هائٍل خالل النصف من مجموع صادرات الموصل، وقطعان األغنام وال

الثاني من القرن التاسع عشر لكي تزود اللحوم للمناطق األخرى من اإلمبراطورية العثمانية والصوف 

ألوربا، واألهمية المتزايدة لهذه المنتجات القتصاد المدينة وثقت العالقات مع البدو ونَمَّت ثروة كال 

  .من العشائر وسكان المدينة

لكون الحيوانات الحية وجزز الصوف أصبحت من المفردات األكثر أهمية في الصادرات و

 قيمة ذات فجأة األغنام ، إذ أصبحت)٢(في نهاية القرن التاسع عشر كما هو موضح في الجدول رقم 

 لم معيشتهم بمصدر تزودهم التي والمراعي للبدو، األغنام بالنسبة طويلة فترة منذ قيمة لها كما للمدينة

 وجب وبذلك التجارية، العمليات معظم يديرون الذين المدينة تجار جانب من عليها مسيطر يكن

  .الماشية يرعون الذين الرعاة البدو من الحيوانية والمنتجات الحية الحيوانات على الحصول

  رأس غنم  الصوف  السنة

   ألف٦٥،٠٠٠   ألف جنيه إسترليني٤٦،٦٥٣  ١٨٧٤

   ألف٧٠،٠٠٠  إسترليني ألف جنيه ٤٩،٢٩٤  ١٨٧٥

   ألف٨٠،٠٠٠   ألف جنيه إسترليني٤٤،٠١٢  ١٨٧٦

   ألف٩٠،٠٠٠   ألف جنيه إسترليني٤٤،٨٩٣  ١٨٧٧

   ألف٩٥،٠٠٠   ألف جنيه إسترليني٥٠،٥٢٦  ١٨٧٨

  ..........  )٧(TL  ألف ٢٠،٢٢٤  ١٨٨٣

 الموصل والتجارة االقليمية في القرن التاسع عشر مراجعة لدور اوربا في اقتصاد الشرق االوسط
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   ألف١٢٠،٠٠٠   ألف جنيه إسترليني٣٠،٢٤٠  ١٨٨٤

  ..........  TL  ألف ١٦،٥٠٠  ١٨٩٤

   ألف١٥٨،٦٤٥  TL  ألف ٢٨،٤١٩  ١٨٩٥

   ألف١٤٥،٥٠٠  TL  ألف ٥٥،٠٦٣  ١٨٩٦

  ..........   ألف جنيه إسترليني٧٢،٠٠٠  ١٨٩٦

   ألف٩٠،٠٠٠   ألف جنيه إسترليني٦٨،٤٩٨  ١٨٩٧

  ..........  TL  ألف ٥٥،٦٠٤  ١٠-١٩٠٩

   ألف١٠٠،٠٠٠   ألف جنيه إسترليني٨٠،٠٠٠  ١٩٠٩

   ألف١٣٣،٠٠٠  يني ألف جنيه إسترل٨٥،٠٠٠  ١٩١٠

   ألف٥٠،٠٠٠   ألف جنيه إسترليني٧٨،٠٠٠  ١٩١١

  ..........  TL  ألف ٨٥،٣٢٠  ١٩١٢

  صادرات الموصل من الصوف واالغنام مقدرة بالجنيه االسترليني) ٢(جدول رقم 

 في واار في المدينة استثمرجفالت،  تماماً مع الحاجة المتغيرةقابل للتكيفاإلنتاج الرعوي إن 

،  أو وفرة هذه المنتجاتالمالئمةعلى فرصة ولم يعتمدوا مين التجهيز أ العشائري لزيادة وتاإلنتاج

البعض انهمك في المضاربة بالبضائع وتسليف المبالغ إلى رؤساء العشائر مقابل استالم مستقبلي و

لتا آخرين اشتروا قطعان واستأجروا مراعي من أحد االتحادات العشائرية، وفي ك، كما أن للبضائع

الحالتين انعكس االعتماد المتبادل المتزايد بين تجار الحضر وأشباه أبناء العشائر في كل مكان على 

االقتصاد والبيئة السياسية في الموصل خالل القرن التاسع عشر، وهذا قد عقد العالقة االقتصادية 

 قَِلقَ ١٨٦٢ر سنة  ضد حلف شمحملةلتخطط الحكومة  كانت وعقد سياسة المدينة والصحراء، وعندما

إن وجود حملة منظمة في " :وكيل القنصل البريطاني رسام حول التأثير االقتصادي لهذه الحملة قائالً

هذا الموسم ستكون السبب في الخسارة الفادحة والضرر على التجار المحليين واألوربيين والتجار 

ابل الصوف، وبصفتي وكيل شركة الصغار الذين سلفوا أمواالً لألربعة أشهر القادمة إلى شمر مق
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ألف ) ٦٠٠،٠٠٠(بريطانية في حلب فقد قدمتُ أيضاً إلى شمر و إلى عشائر أخرى تابعة لها مبلغ 

قرش وإني حسبت أن هذا ذكاء، وفي حالة تعرض هذه األموال للفقدان يتوجب إخبار السلطات 

  "المحلية باألمر

لى ثمانينات القرن التاسع عشر كان استجابةً يبدو أن النمو الهام للصادرات منذ سبعينات إ

تجهيزات ما وراء البحار من " فإن (Hobsbawm) للحاجات األوربية، ووفقاً لما ذكره هوبسباوم 

الصوف، بقيت ذات أهمية ضئيلة طيلة عصرنا، إال أنها أصبحت قطاعاً رئيساً فقط في سبعينات 

 قد شجع كذلك ١٨٩٥سنة (Meline) يالين ، وإن رفع فرنسا تعريفات الم"القرن التاسع عشر

صادرات الموصل من المنتجات الرعوية إلى فرنسا، وفي نهاية القرن التاسع عشر بلغت المنتجات 

الرعوية نصف صادرات الموصل وساهمت في التوسع السريع لثروة مدينة الموصل، والزيادة في 

ألف جنيه إسترليني ) ٨٥،٠٠٠(إلى  ١٨٧٥ألف جنيه إسترليني سنة ) ٤٦،٠٠٠(هذه الصادرات من 

  . لم ينتج عنه تناقص النشاط الصناعي وال االستقاللية١٩١٠سنة 

لقد تمتعت الصادرات الرعوية بسوٍق جغرافيٍة واسعة للموصل المتعددة الصادرات، وهذا 

أهمية  تأد قد القسم من اقتصاد المدينة تكيف مع اإلقليم المتنامي والطلب األوربي بزيادة اإلنتاج، و

التجار الموصليين كل المنتجات الحيوانية إلى تغييرات مثيرة في اإلنتاج الرعوي وتمويله، وأدخلوا 

عن طريق شراء المواشي بغية تامين من األموال النقدية ورأسمال الحيواني إلى هذه العمليات 

  .استمرارية التجهيزات

الرئيسة بالمنتجات البدوية، علَّقَ وفي مجال التحري عن الجدوى االقتصادية لتجارة السوق 

وعلى نحو ال مفر منه يبرز حينها " قائالً (Khazanov) عالم األعراق البشرية الروسي خازانوف 

عدم االستقرار  سؤال وهو كيف يمكن لالقتصاد البدوي أن ينتج فائضاً ضرورياً للتجارة عندما يعد

ال أو بشراء مواشي البدو ساعد تجار المدينة في ، وبتسليف األمو"واحداً من أهم خصائصه الدائمة

 العالقات  تغيرتتقليل عدم االستقرار المتأصل في حياة الرعي، وبتطور الظروف االقتصادية

االقتصادية بين المنتجين والتجار من عمليات الشراء البسيطة إلى ما يمكن تقريباً أن يوصف 

صاد األوربي يظهر بوضوح في هذا القطاع ، وإن تأثير االقت(sharecropping)بالمحاصصة 

اإلنتاجي وله ردود أفعال على الممارسة السياسية واالقتصادية في الموصل خالل القرن التاسع عشر 

 ولكن هذا التأثير كان على األغلب عبارة عن استجابات لتغير الطلب بدالً من إبطال األنظمة السابقة

@.القائمة @

@ @

 عة لدور اوربا في اقتصاد الشرق االوسطالموصل والتجارة االقليمية في القرن التاسع عشر مراج
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@ @
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واضح في الصادرات الرعوية كان للتجارة األوربية من دون شك مكاناً في اقتصاد كما هو 

الموصل، فالمنتجات الحيوانية التي كانت تُصدَّر إلى أوربا كانت تضاهي الحيوانات الحية المصدَّرة 

 إلى اإلقليم كأهم صادرات الموصل، وكان الطلب شديداً على الصوف ووبر الموهير في انكلترا وفي

 جوزةالقارة األوربية خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إن هذه الحيوانات المصدرة مع 

التي تدخل في صناعة الدباغة تمنح الموصل توازناً تجارياً مالئماً جداً، وفي (gall nuts)  العفص

قيمة من %) ٦٠(بـكل سنة كانت صادرات الموصل إلى اإلقليم والى الخارج  تقدر كحد أدنى 

 التجارة اإلجمالية وأحياناً أكثر من ذلك بكثير، كما أن استيرادات الموصل من أوربا كانت خليطاً من

مصنعة ومواد غير مصنعة تدخل في صناعات الموصل وأغلب هذه المواد هي خيوط  استهالكية سلع

شتملت على ومعادن ومواد كيميائية تستخدم في التصنيع والنفط، كما أن السلع االستهالكية ا

المنسوجات والورق والدواء والسكر، ومع ذلك فإّن هذه التجارة مع أوربا لم تنل مطلقاً المرتبة األولى 

 شكلت التجارة الدولية ١٩١٠في تجارة الموصل قبل نشوب الحرب العالمية األولى، ومؤخراً في سنة 

الموصل كانت تجري مع فقط من تجارة %) ٢٦(حوالي أقل من نصف مجموع التجارة اإلقليمية و

، إال أن هذا الرقم قد انخفض في سنة ١٨٩٧ وسنة ١٨٨٤ في سنة أوربا والواليات المتحدة والهند

على الرغم من أن التجارة بعيدة المدى في االقتصاد العثماني في القرن %).٢٠( إلى أقل من ١٨٩٦

وصل كانت مجرد جزٍء صغيٍر التاسع عشر كانت موضوعاً لنقاش طويل، إال أن هذه التجارة في الم

من مجمل االقتصاد العثماني في نهاية القرن، وكان العامل المساهم في استمرار الحياة االقتصادية في 

في هذا الجانب هو التجارة الخارجية التي بقيت لفترة طويلة تُعد ثانوية قياساً  أهميةً الموصل واألكثر

 األهمية المستمرة للتجارة البرية البعيدة المدى تشكل على للتجارة المحلية واإلقليمية، ومع ذلك كانت

الريفية، ومن -األقل نصف تجارة مدينة الموصل التي تلت األنماط التقليدية للتغييرات الحضرية

المتناثرة في المصادر عن االستيرادات والصادرات الداخلة إلى الموصل والخارجة منها  المعلومات

ى فكرة مفادها أن األهمية النسبية لثالث مراحل من التجارة، والجدول أصبح من الممكن الحصول عل

يبين بوضوح األهمية البارزة للتجارة المحلية بالنسبة لمدينة الموصل لجميع السنوات التي ) ٣(رقم 

  .اإلسترليني أدخلت في اإلحصائيات التجارية المقدرة بالجنيه
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  المحلية  اإلقليمية  الخارجية  التاريخ

 جنيه إسترليني ٢٠٦،٣٦٥  ١٨٨٤

)٢٦(%  

 جنيه إسترليني ١٧٥،٤٨٥

)٢٢(%  

 جنيه إسترليني ٤٢٢،٤٣٨

)٥٣(%  

 جنيه إسترليني ٢١٨،٩٦٩  ١٨٩٦

)٢٠(%  

 جنيه إسترليني ١٣٧،٣٣٨

)١٢(%  

 جنيه إسترليني ٧٥٠،٩٩٦

)٦٨(%  

 جنيه إسترليني ٢٠٢،٨٩١  ١٨٩٧

)٢٦(%  

 جنيه إسترليني ١٤٠،٢١٣

)١٨(%  

رليني  جنيه إست٤٤٣،٠٤٦

)٥٦(%  

 جنيه إسترليني ٣٦٣،٣٠٠  ١٩٠٩

)٥٠(%  

 جنيه إسترليني ٣٥٦،١٥٠

)٥٠(%  

....................  

  ١٩١٢-١٨٨٤إجمالي تجارة الموصل ) ٣(جدول رقم 

 تعكس تغيراً في طريقة تقديم ١٩٠٩إن االختالف المهم بين المقادير السابقة ومقادير سنة 

تيرادات تشير إلى البضائع القادمة إلى مدينة الموصل التقارير، وقبل ذلك الوقت كانت االس

فإن ولذلك وضواحيها بينما كانت الصادرات تشير إلى البضائع التي تغادر المدينة وضواحيها، 

االستيراد من الوالية إلى المدينة والصادرات من المدينة إلى الوالية لم يتم إدخالها في التخمينات 

، وبناء على ذلك ١٩١٢ إلى ١٩٠٩انت وحدة قيد الدراسة للسنوات من ألن والية الموصل كالتجارية 

فإن االستيرادات والصادرات ضمن نطاق الوالية لم يشر إليها وانحسرت أهمية التجارة اإلقليمية في 

  . ازدادت أكثر عما كانت عليه في السابق األوربية التجارة حين أن أهمية

القرن العشرين على التجارة اإلقليمية في حين أن صار التركيز في السنوات المبكرة من 

 التجارة لم تُضمن الموصل حتى عندما نصف تجارة مدينةلم تشكل أكثر من التجارة البعيدة المدى 

المحلية في بيانات الصادرات والواردات، ولغرض التوضيح أمكن استثناء التجارة المحلية من 

يتضح أن ) ٤(، وكما مبين في جدول رقم ١٩٠٩مع سنة السنوات المبكرة إليجاد قاعدة للمقارنة 

  .التجارة اإلقليمية ال تزال تشكل إلى حٍد ما أكثر من ثلث إجمالي تجارة مدينة الموصل

  

 الموصل والتجارة االقليمية في القرن التاسع عشر مراجعة لدور اوربا في اقتصاد الشرق االوسط
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  النسبة المئوية من الكل  اإلقليمية  النسبة المئوية من الكل  الخارجية  التاريخ

٤٦،٠  ١٧٥،٤٨٥  %٥٤،٠  ٢٠٦،٣٦٥  ١٨٨٤%  

٣٩،٠  ١٣٧،٣٣٨  %٦١،٠  ٢١٨،٩٦٩  ١٨٩٦%  

٤١،٠  ١٤٠،٢١٣  %٥٩،٠  ٢٠٢،٨٩١  ١٨٩٧%  

٤٩،٠  ٣٥٦،١٥٠  %٥٠،٥  ٣٦٣،٣٠٠  ١٩٠٩%  

٥١،٢  ٣٨٤،٣٥٠  %٤٨،٨  ٣٦٧،٠٢٠  ١٩١٠%  

٢٨،٧  ١٤٧،٧٠٠  %٧١،٣  ٣٦٦،٣٨٠  ١٩١١%  

٣٧،٣  ٢٢٥،٢٠٠  %٦٢،٧  ٣٧٩،٠٣٠  ١٩١٢%  

  تجارة الموصل) ٤(جدول رقم 

ك هي حصة كبيرة من إجمالي تجارة الموصل على الرغم من أن التجارة الدولية بال أدنى ش

عند استثناء التجارة المحلية إال أن نسبة التجارة الخارجية من اإلجمالي لم تشهد ازدياداً حتى آخر 

االختالف زيادة التجارة الخارجية بل كان السبب هو تناقص  سبب يكن سنتين، وفي تلك السنوات لم

 نتج عنه تناقص عدد األغنام المرسلة ١٩١١-١٩١٠للغاية لسنة التجارة اإلقليمية، إن الشتاء القاسي 

األرقام إلى بداية   تشير١٩١٢إلى سوريا وقلة كمية الحنطة المتاحة للتصدير إلى بغداد، وفي سنة 

  .التعافي التدريجي

من الواضح أن التجارة المحلية واإلقليمية قد بقيت أساسية القتصاد الموصل، والمناطق 

وصل والعشائر العربية والجبال كانت تجهز أكثر من نصف استيرادات الموصل في المحيطة بالم

السنوات التي أشير فيها إلى التجارة المحلية، ووالية الموصل الكبيرة التي تقدر مساحتها بأكثر من 

ميل مربع كانت تزود المركز الحضري بمعظم البضائع التي يحتاجها وكذلك أغلب ) ٣٠٠،٠٠٠(

المناطق المحيطة بها بالسلع  تزود بحة في التجارة البعيدة المدى، ومدينة الموصلموادها المر

المصنعة على يد حرفييها وتعمل بعض المدن كأسواق لمنتجات الموصل وكمنتج لبعض السلع 

االستهالكية مثل كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك وعقرة وجزيرة ابن عمر، فالمنسوجات تشكل 

 عامر بلو. سارة شيلدز ترجمة مالدكتورةبقلم
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ادرات الموصل إلى ضواحيها، كذلك الحال مع األحذية ذات الرقبة الطويلة من ص%) ٩٠(حوالي 

  .واألحذية العادية والجلود) البوت(

بعد التجارة ضمن والية الموصل نفسها كانت التجارة األكثر أهمية للمدينة قد تمت مع اإلقليم 

ميل بما ) ٥٠٠(ف قطر المحيط بهذه الوالية، وهذا اإلقليم يشمل كل المناطق ضمن نطاق حوالي نص

في ذلك بغداد وديار بكر وحلب ودمشق وتبريز وأرضروم وطرابزون وبتليس وسعرت، وكانت 

الموصل قد تخصصت في هذه المناطق بالكتان والسجاد والحرير والصابون ومفردات كثيرة أخرى 

انب الخشب واسعة االستعمال، وشكلت المنسوجات نصف مجموع االستيرادات من هذا اإلقليم إلى ج

الذي مثََّل حوالي الربع، وفي ترتيب تنازلي لألهمية تأتي مواد الصابون ) ال سيما الجوز والفواكه(

والجلود والحبال واألدوية والمواد المنوعة األخرى، أما صادرات الموصل إلى اإلقليم فقد كانت أكثر 

ر شكلت صادراتها عموماً أكثر من بكثير من استيراداتها، وخالل النصف الثاني من القرن التاسع عش

من هذه %) ٤٠( شكلت الحيوانات الحية على األقل ١٩٠٠من تجارتها اإلقليمية، وإلى سنة %) ٧٠(

من %) ٣٠-١٦(الصادرات اإلقليمية، في حين كانت المنتجات الغذائية ثانوية تتراوح نسبتها بين 

  . أخرىالصادرات، والمنسوجات واألحذية والجلود كانت مواد مهمة

وقد لعبت تكاليف النقل بعض الدور في تخفيف تأثيرات التجارة األوربية، وتطلب بعد 

الموصل عن ساحل البحر نفقات ثبطت التجارة الواسعة النطاق مع أوربا إلى أن تم بناء خطوط 

ن السكك الحديدية، كما أن طرق وسائل النقل ذات العجالت لم تكن موجودة في القرن التاسع عشر بي

الموصل وساحل البحر، فطريق سكة الحديد وصل المدينة بعد الحرب العالمية األولى تحديداً، لقد كان 

 أكثر التجارة ١٨٦٧النقل النهري في نهر دجلة رخيصاً جداً ومع ذلك، بعد إكمال قناة السويس سنة 

ناك من واسطة نقل كانت مع أوربا، إذ كانت البضائع ترسل من الموصل إلى الخليج لكي يتم نقلها ه

إلى أخرى، وكان النقل من الخليج أو بغداد إلى الموصل أكثر صعوبة وتكلفة إلى أن وصلت المالحة 

  .النهرية إلى أعلى نهر دجلة إلى الموصل في نهاية القرن التاسع عشر

وبالنسبة ألنواع التجارات األخرى بقيت خطوط النقل البري بكل تأكيد أساسية، فكل 

ع المناطق في الشمال وفي الجنوب وفي غرب الموصل كانت برية وتستخدم قوافل البغال التجارات م

في المناطق الجبلية وقوافل الجمال في أنحاء الصحراء، ومعظم التجارة بين الموصل والبحر األبيض 

المتوسط استمرت عن طريق استخدام قوافل الجمال حتى بعد نهاية القرن التاسع عشر، وهذا النقل 

بري كان أكثر تكلفة من النقل النهري الذي شجع التجارة على طول السواحل العثمانية، فعلى سبيل ال

 كانت أجرة النقل البحري لرطل واحد من الصوف من الموصل إلى ساحل ١٨٨٤المثال في سنة 

االسكندرونة على البحر األبيض المتوسط  يكلف خمسة أضعاف تكلفة نقل نفس الرطل من هناك إلى 

 الموصل والتجارة االقليمية في القرن التاسع عشر مراجعة لدور اوربا في اقتصاد الشرق االوسط
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رنسا، فضالً عن تكاليف الحيوانات والتوجيه والطعام والماء وعلف الحيوانات، فكان يجب على ف

التاجر أن يدفع أمواالً ألجور شرعية وغير شرعية، فالرسوم الكمركية على البضائع المنقولة داخلياً، 

اً لالتفاقية حتى تلك المعدة لالستيراد والتصدير، استمرت تفرض بعد فترة طويلة من منعها وفق

التجارية المبرمة بين انكلترا واإلمبراطورية العثمانية، وكانت هذه الرسوم تجبى في العديد من نقاط 

  .التوقف على طول الطرق

فضالً عن رسوم الترانزيت هذه، كان يتوجب على القوافل في أحيان كثيرة دفع أموال مقابل 

ة تتنافس من اجل الهيمنة، وطلبت من الحكومة حق الحماية، وكانت اتحادات قبائل شمر وعنزة القوي

أخذ أموال من الرحالة مقابل حماية أرواحهم وممتلكاتهم، وبالتأكيد كان التجار يعرفون وظيفة العشائر 

في الحقيقة، االبتزاز : " كتب القنصل البريطاني في بغداد عن هذا الطلب قائال١٨٦٢ًهذه، وفي سنة 

أن يدفع التجار الذين يصدرون البضائع ] الحكومة[توقف، وكان يطالب من وكيل شمر في بغداد لم ي

تُدفَع لتعطي قدراً كبيراً من األمن ) األموال(، هذه "إلى الموصل وحلب األموال عن طيب خاطر

للبضائع عندما تعبر الصحراء، ولكن عندما ال تدفع مثل هذه األموال أو عندما تكون المجموعة التي 

 حالة قتال، يصبح عبور الصحراء أكثر خطورةً وتكلفةً، فالسلب والنهب واألضرار توفر الحماية في

، يتضح من خالل دراسة أموال الحماية هذه التي .يمكن أن تصل إلى حد يتوقف عنده كل النقل البري

تنتزعها العشائر بالقوة والرسوم التي يأخذها المسؤولين العثمانيين المحليين وضرائب وتكاليف 

  .انات والتوجيه أن نقل البضائع بين السواحل والموصل يتطلب إنفاقاً كثيراًالحيو

على الرغم من كل هذه التكاليف كانت تستورد وتصدر العديد من المواد من المناطق 

 أشار القنصل الفرنسي في الموصل إلى وصول كمية ١٨٤١المحيطة ومن أوربا والهند، وفي سنة 

ة إلى المنطقة، ووفقاً لما ذكره القنصل فإن البضائع قد تم تحميلها في كبيرة من المستوردات األوربي

اسطنبول على بواخر نمساوية، ونقلت من هناك إلى سامسون التي تقع على البحر األسود، ومن هناك 

 وديار بكر، وكانت الموصل (Sivas)  وسبسطية  تنقل البضائع إلى الموصل عن طريق توقات 

ئع الواصلة إلى المناطق الجبلية والى إيران وبغداد، وأكد القنصل أن مركز توزيع تلك البضا

، وقد فَضّل القنصل الفرنسي هذا الطريق من "أهم مدينة يواجهها المرء على هذا الطريق: "الموصل

 بسبب كونه أكثر أمناً من الطريق عبر حلب، بل ويحتَمل انه أسرع (Samson) خالل سامسون

في البحر األسود، إال أن الطريق األقصر من البحر األبيض المتوسط عبر حلب بسبب توفر البواخر 

  .قد استمر استخدامه أيضاً

بغض النظر عن النفقات المستخدمة في التجارة البرية، فإن التجارة مع أوربا كانت جزءاً 

 المدى واجهةً من المشهد االقتصادي الموصلي في القرن التاسع عشر، وكان هذا التبادل الدولي البعيد

 عامر بلو.  م سارة شيلدز ترجمة الدكتورةبقلم
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أحادية لنشاط اقتصادي قد أثر على إنتاج المدينة وجهز مواد خام رخيصة للصناعة كما وسع 

األسواق للمنتجات الرعوية، هذه التغييرات فضالً عن استيراد السلع االستهالكية كان لها نتائج 

  . على التصنيع في الموصل-إذا استمرت-تدريجية 

ة األمد لهذا االقتصاد مع االتصاالت الجديدة مع أوربا، من المهم عند إدراك التكييفات البعيد

إدراك أن التجارة األوربية قد بقيت فقط قسماً صغيراً من نشاط الموصل االقتصادي، وهنالك صعوبة 

كبيرة يواجهها الباحثون في قياس حجم التجارة المحلية واإلقليمية بسبب محدودية المصادر، ولكن كما 

تاح أنه بصرف النظر عن كون هذه التجارة المحلية قد تم توثيقها أم ال، فإنها مع ذلك ال بينت هالة ف

تزال موجودة، كما أن شبكات التجارة اإلقليمية كانت مهمة للغاية وراسخة التأسيس إلى درجة أن 

  .القوى األجنبية لجأت إليها

الموصل من اضطرابات هذه التجارة المحلية واإلقليمية قدمت االستمرارية التي صانت 

تحوالت القرن التاسع عشر، واالستيرادات األوربية لم تحطم صناعات المدينة، وشهد االستيراد المهم 

من الخيوط من أوربا إلى جانب كميات كبيرة من خيوط القطن والصوف المحلي على استمرارية 

 " نسيج قطني رقيق"إنتاج المدينة الشهير من النسيج منذ العصور الوسطى وهو الموسلين 

(Muslin) وباستثناء الوسائل الجديدة في تمويل إنتاج الماشية، فإن الزراعة حافظت على ،

االستمرارية المدهشة في أشكال اإلنتاج، بالمجمل العام فإن تنوع القاعدة االقتصادية لمدينة الموصل 

جارتها العنكبوتية المحلية ودورها في الخدمة والتوزيع ودورها كمركز تصنيعي، فضالً عن شبكات ت

  .واإلقليمية قد حدت بمجموعها من تأثير أي متغير مثل التجارة الخارجية

إن المؤرخين واالقتصاديين ركزوا على الدور األوربي في تحول الشرق األوسط، ووصف 

ار هذا الدور على أنه تجارة أحادية االتجاه وبعيدة المدى ومحيطة بالمركز، وعلى العكس بقي ازده

الموصل مرتبطاً باستغالل أطرافها وتبادل البضائع مع الواليات المجاورة، ففي الموصل كما في 

 كثيرة في اإلمبراطورية العثمانية، لم يكن معظم اإلنتاج للتصدير بعيد المدى، ومعظم أخرىمناطق 

ثماني من التجارة لم تشمل أوربا، ومن أجل فهم تأثيرات التجارة الخارجية على االقتصاد الع

الضروري تقييم مدى تلك التجارة عند مقارنتها باألنواع األخرى من التجارة مع اإلنتاج واالستهالك، 

بل ومع جميع العوامل األخرى التي تؤثر في اقتصاد الشرق األوسط، لذلك يستحيل فهم االقتصاد عن 

ؤرخين المتخصصين بتأريخ طريق النظر نظرة أحادية إلى التجارة بعيدة المدى، وكما بّين بعض الم

أوربا العصور الوسطى أن التجارة المحلية في المواد الغذائية واألساسيات كانت مهمة جداً للعديد من 

االقتصاديات وأهم من التجارة البعيدة المدى التي كانت أقل حجماً والتي كانت ترتكز في اغلب 

طبيعي أن دراسة أي اقتصاد يجب أن تتم من وان من ال. األحيان على البضائع الثانوية أو الكماليات

 اوربا في اقتصاد الشرق االوسطالموصل والتجارة االقليمية في القرن التاسع عشر مراجعة لدور 
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كما أن معرفة زيادة اإلمبراطورية العثمانية من عالقاتها . خالل محيطه أو بيئته األوسع إقليمياً ودولياً

االقتصادية مع أوربا خالل القرن التاسع عشر مهمة في تحديد مدى مساهمة اإلمبراطورية العثمانية 

ميتها ال تنفع في تحديد أو توضيح الممارسات االقتصاديات المحلية في في التجارة الدولية إال أن أه

أماكن معينة مثل الموصل، وبالتالي يجب علينا أن نوجه الدور المهم في اإلنتاج إلى األسواق المحلية 

واإلقليمية وكذلك إلى اعتبارات االقتصاديات العالمية إذا كنا نأمل انجاز موازنة واكمال صورة التغير 

  .القتصادي في شرق اوسط القرن التاسع عشرا

”ßaìaZ@ @

وهو مؤرخ أمريكي متخصص بشؤون الشرق األوسط  في الفترة العثمانية  -:دونالد كواتيرت .١

 وقد تلقى دروسه عن هذا التاريخ باهتمامه بالتاريخ (Binghamton) في جامعة بنغهامتن 

استقال من رئاسة مجلس إدارة ة العثمانية االقتصادي واالجتماعي وتدرب على قراءة أرشيف الدول

إبادة "معهد الدراسات التركية على اثر تصريحه بان العلماء ال يجب أن يتجنبوا بحث ما اسماه 

 Nabi (وقد اثر على استقالته السفير التركي في الواليات المتحدة األمريكية نبي سينسوي " األرمن

Sensoy (ادة الحكومة التركية وعرض للخطر تمويل الذي قال له أن تصريحه قد اغضب ق

   .٢٠١١ شباط ١٠ وقد توفي في المعهد،

 في بريطانيا وهو مؤرخ بريطاني لديه العديد من المؤلفات ١٩٣٥ولد في سنة  -:روجر أوين .٢

عن تاريخ الشرق األوسط وكانت اهتماماته البحثية تتركز على التاريخ االقتصادي للشرق األوسط  

، كان ١٨٨٠ اجتماعي منذ - ولحد اآلن والتاريخ السياسي واالقتصادي١٨٠٠السيما مصر من 

عضواً في كلية في جامعة أكسفورد الذي خدم هناك عدة مرات كمدير لمركز الشرق األوسط بكلية 

باإلضافة لتدريسه كتب أعمدة للنسخ المكتوبة باللغة االنكليزية  .)St Antony (القديس انطوني 

 من ٢٠١٠وقد نال جائزة فخمة لمساهمته في دراسات الشرق األوسط  ام،لصحف الحياة واألهر

، وهو حالياً أستاذ ٢٠١٠المؤتمر العالمي لدراسات الشرق األوسط الذي انعقد في برشلونة في آب 

تاريخ الشرق األوسط في جامعة هارفرد وكان في السابق مدير مركز هارفرد لدراسات الشرق 

  .ارفردوقبل تدريسه في ه. األوسط

 وهو رئيس كل من رابطة دراسات الشرق االوسط ورابطة الدراسات ١٩١٧ آذار ٢٣ولد  .٣

التركية ، دراس التاريخ في جامعة جورج واشنطن  ألكثر من أربعين سنة،عاش في واشنطن دي 

 ١٩٥٤ ونال األستاذية في التاريخ في ١٩٤٧بدا مهنته التدريسية في جورج واشنطن سنة .سي 

 وقد درس كورسات ١٩٩٣وأكمل التدريس في الجامعة حتى . ١٩٨٦لكلية في سنة وقد اعتزل ا

عن التاريخ الدبلوماسي للشرق األدنى وأوربا وعن اإلمبراطورية العثمانية ، وخدم كأمين صندوق 

 عامر بلو.  سارة شيلدز ترجمة م الدكتورةبقلم
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 Sibley) الرابطة التاريخية األمريكية توفي من جراء مرض تنفسي في مستشفى سيبلي التذكاري 

Memorial Hospital) ومن كتبه١٩٩٦. آذار٢٣  في :   

١ – Reform in Ottoman Empire ١٨٧٦-١٨٥٦,Gordian Press(June ١٩٧٣). 

٢- Essays in Ottoman and Turkish History, ١٩٢٣-١٧٧٤,Saqi Book (٢٠٠١). 

٣-Turkey: A Short History , The Eothen Press (١٩٩٨). 

خدم في تركيا وبالد فارس وغيرها متنوعة حسب وحدة وزن كانت تست(batman) الباتمان  .٤

  .كيلو غرام) ٧,٤٨٤(وهو يعادل . المناطق

وهو وحدة وزن في نظام األوزان والمقاييس البريطاني وهو : (Pound)  الرطل االنجليزي  .٥

  http://en.wikipedia.org/wiki/Pound         .جرام كيلو ٠,٤٥٣٥٩٢٣٧يعادل 

  .لطويلوبر معزاة أنقرة الحريري ا .٦

  .عملة إنكليزية لم يتم العثور على معلومات عنها وعن قيمتها .٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الموصل والتجارة االقليمية في القرن التاسع عشر مراجعة لدور اوربا في اقتصاد الشرق االوسط
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