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 وانعكاساته االقتصادية في الموصل  1878غالء سنة 
 

 لمى عبد العزيز مصطفى 
 قسم التاريخ كلية اآلداب  جامعة الموصل

 ( 9/2021/ 7 ، قبل للنشر في  7/2021/ 25  )قدم للنشر في 
 

 :ص البحثلخم
( سيت تتاخ باتتلاخ و تترو ستتا سلءتتال مو تتلم اموت تتت اموص ا تتال مو تت  1918-1516كانتتا موصل تتا  متتاا ستترة موعتتانية مو  صاناتت   

ت يضتتا و تتا ا قتتي نتتتم تسفاتت  سع ى تت  د تتا  ىتت  ك تترمو رقمتتية ستتا وتت ان ا  اراتت  مستت لة موصل تتا  باتتم م رمضتت  مو رم اتت  مو تت  
ا ناءال هذه م رمض  سا موصااه  اسا در يف    تا من لتاو اضا تاا امن صتاو هتذم موف تي ستا ش ىا سااه ن ي وءى  موصلرو مويئاع  و أسم

تترسمي وصعتانال ترم ات  اموتت   استا ةت  نتتررة موصف  تال مو رم ات  مو تت  مشت  يل ا تا موصل تان استتا رملتد نوتل ستتا مء اتا  موصريفت  وصلءتتال 
ف  موىمتية كا موقيوتصا   موقيوتاص ( اس فاهتا متاو)يوي  مو ل تاا( اموتذي اموذي  يف ورى كهتاو  موصل تا معت 1878مو لم اسف ا الم وف  

 ر امنرمخ سا كدع  سلءتال مو تلم مو ت  ت يضتا و تا موصريفت   قتي تارطع تا مونلطتا  فترسا مرت  تا كوت ار موصتلمو مو ذمئات   وت  مو تر موتذي 
يض موصريف  ا رو سا موصرا مو يمقا   و  سلءت  اتلم داوتا  ا ىا ضاه كو ار اتن  مو فن   و   ومية نهقا ( سصا كوى ل  موف اي   و  ت 

 نهم ض م  ا ك رمو رقمية سا موع اا 
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Abstract: 
During the domination of Ottomans (1516-1918), Mosul was overfull with waves of high prices, 

aridity and famine throughout various periods of time, which resulted in death of great number of its 

populations. Although Mosul is characterized with the most fertile agricultural soil supported by the 

Tigris which is the main source of water to the lands, but the flooding, restriction of water and the 

freezing of this river water could destroy vast agricultural lands, which in turn leads to the scarcity of 

agricultural products Mosul was famous with in addition to the waves of high prices in 1878 were 

known by Mosul people as the "year of Lire" or "Barsameyya year" (Barseemah), which means in 
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Kurdish (hungry) This year was considered as one of the most cruel wave of famines and high prices the 

city witnessed that the price of wheat was one gold lire and this eventually brought a ruthless wave of 

high prices (famine) that led to the death of great number of people in Mosul and other governorates. 

 

 

 :مقدمة
اموص يالت  وترى  1878ادع مب اار مولان    ى  امنرة ستا مو)تلمرا مو ت  مء انتا سريفت  موصل تا انوتل وتف  

كهتتاو  موصل تتا معتتف  موىمتتية كا موقيوتتصا  امو تت   تتر نتتراة ا ن ا تت  مقاااتت  و تتأةمي  تترو ستتا م وتتلا  نتتذري سف تتا روممة 
مو رم ت  امرت تاا موت ار موصتلمو مو ذمئات  اموتذي موى  موصلو  مو رم   امن صاو سااه ن ي وءىت  سصتا موى  وت  دىت  مو ا تا

 ل  موف اي   و  مء اا  موصريف  وصلء  الم نهم ض م  ا م رمو رقمية سا موع اا 
يتع مول ث ل  سترس  امربع س اار مو  يض موص لر مالال مايت سلءال مو تلم مو ت  مء انتا موصريفت  بتلل 

سا كولا  مقااا  ابشيط     1878عىت مو لم  ى  سعقلال الم وف   (  كسا موص لر مو ان  ل1878-1546موصرة  
ضاصتا تفتاال موص تلر مو اوتث من  اوتال هتذه م تست   ىتت  مولمدتع مالد اتاوي وصريفت  موصل تا  اررت  موص تلر مويممتع  ىتت  

 سلدف موعىنال موص ىا  ا رو سا مو  ال اموشعااال وصلمء   هذه م تس  
 

 :1878جتاحت الموصل حتى سنة  أواًل: موجات الغالء التي ا
ت   االي  موصل ا سفنت  ترم ا  بال  تص ر اتما ن تيي وءىت  امو تيملن اباال  صتاو  ىت  ساتاه مالسنتار لتتت 
نمتث متوهتتيل ترم تت  مو فنت  اموشتت مي اموتتيت اموعصعتت  اموتنتا امو لمكتته اموع تتيمامل  ابتتلل موتتيا مو اوتتع  شتتي التتي 

و مالاوا  وىع اا موص ىممان ضاصا ءيى تاريي مو ائض  و  م رمو امولاية اويار م ي  هذم مالن اج مو رم   مو ذمم اموصلم
ءتتذ  هتتذم موفشتتاا مو رم تت  منمتتار  تترو ستتا مويناوتت  موتتذيا تمرام موصريفتت  نتتذري ستتف   مويناوتت  مالينتتاو  واسمفا تتل النتت م 

Domenico Lanza   نمث مشاو معالب  مرمضم ا االتية  1764امو انا  وف   1754موذي تمرها وصيتما مالاو  وف
من اء ا  فرسا دال "ما مرمض  موصل ا موصص رة  ى  مو    مو يبات  رانتا ت تيا رى تا" ارتذول مرمضت  "موتتيى مو ريترة 

مو اتتلر    وتتذول ل ى  تتا ت) تت  ال اتتا موتائصتت   ىتت  مو تت   موشتتيقا " امو تت  ا تت  ا مأن تتا "باتتل  وى ايتت  باتتلاخ ي تتل  
موتذي تمر موصل تا وتف   Croves  كستا ريالت  (1 تفاض  ا ناء  مولالي ن اربصا ت) ت  وعتر ناءت  مولاليتال موص تاارة"

لأشتتتاو ماوتتترار موتتتذي مضتتتنى ا متتته موصل تتتا اريووتتت اا لتتت  ن تتترة االيتتت  م تتترمو ادتتتا مالتستتتال  فتتترسا دتتتال كنتتته  1831
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موتتتتذي تمر  Badger  كستتتتا مويناوتتتت  موقيطنتتتتان  متتتتاوءي (2 لو  ستتتتا موصل تتتتا اريووتتتت اا""ماإلس تتتتاا اراو مو قتتتتل  معتتتت 
  (3 لذهم  و  كم ر سا نول  فرسا ا ف بق  موصل ا مأنه "كءلو بق  ل  تيراا" 1842موصل ا وف  

ت تية را  تفلا موصف  ال مو رم ا  و ذه موصريف ن  ال كن ا رانا ت  يض  و  ن)لال مد ااوي  لاون  وي اا سا 
 آةارها  ى  مو ااة مالد ااوي  و ذه موصريف   ولا   رة:

م  صتتتتاو مو رم تتتت   ىتتتت  مالسنتتتتار لصتتتتا مونقا تتتت  كا ي تتتتأةي من تتتتاج هتتتتذه موصريفتتتت  متتتتاو  مميمل موصفاباتتتت  كا موقم اتتتت    1
  (4 كاوفا انال كا تأبي هنلل م سنار سصا يؤةي  ى  موصف لج مو رم   اطؤوي  و  متلله ابعا   مو قل  

  اض ورءال مو يمرة اتعادت مو ىلج سصا ي رو ماوت ام  ى  كاىم موص ا ما مو رم ا  منع  2

ه صال مو يمو موف ري موصفرل    وت  موصفنتت  ستا سلممف تا موات يماط  لت  مو  طتية مو يبات  امو ت  ت ترو مالن تاج   3
  (5 مو رم  

تلدتف موص تاسلل مو  ارطت  امرت تاا من شار مالسيمض ام اب   ل  موصل ا اسا ييملد نوتل ستا ماتل  وىصريفت  ا   4
تلد تا  1801-1791 ل ى  مةي من شار ابام مونا لا ل  موصل ا وىصترةمو ار موصلمو ل  مولم  موصلم ا   

نير  موصلاوالل مو  ارط  اما موصل ا اموصفنت  مو)يوي  اب ترمو سصتا كوى  وت  مرت تاا موت ار مو ريتر ستا موصتلمو 
  (6 ل  مولم  موصل ا

ائي مو يبا  امو)يويت   ىت  موتلملتا مو  ارطت  سصتا يتؤوي  وت  تلدتف تلملتر هتذه موتلملتا  وت  موصل تا ه صال مو ش  5
مرت  تا كوت ار  1806-1805كنااناخن امرت اا كوت ار ر متي ستا موصتلمو موتلمروة  وت  هتذه موصريفت  لعتلل وتف   

 ىتت   (7 شتتصي مو يبتتا  تترو ستتا موصتتلمو اسف تتا موصىتتن اوتتصا مو تتف  لتت  كوتتلم  موصل تتا معتتقم ت تتااتمل  شتتائي
  (8 موني  مو  ارط 

كانا و ذه مالولا  من  اوات ا موعىقا   ى  ش   موصلمو ل  مالولم  امرت اا مو ارها سصا  تيض موصريفت   وت  
سلءال الم شريرة اطترم مو رال مو او   لرة ت امىا   ا سلءال مو تلم مو ت  مء انتا موصل تا بتلل موصترة اتما 

1546-1878  
 ( 1قم )جدول ر 

 1878-1546موجات الغالء التي اجتاحت الموصل للمدة 
 سبب الغالء السنة
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 سبب الغالء السنة
 ه لم مو يمو م   ي امن لاو موصني  1546
  (11 معقم مو لم (10 موعق  اررهصما (9 ااع رما 1591
اموتذي تت مسا ستع ت تيض موصريفت   وت  سلءت  اتلم  (12 مء ا  ابتام مونتا لا موصل تا 1601

  (13 مضني لم ا موفاو  و  ككا موصم   امرت ع و ي رما مو فن   و  ةلة  ورمه 
  (14 "ءام مو يمو امكا تر  ا انرا مو لم  امو لا" 1616
  (15 "نرا الم لانش ل  موصل ا" 1627
ت يضتتتتا موصريفتتتت   وتتتت  مو تتتتلم  ىتتتت  مةتتتتي ه تتتتلم مو تتتتيمو موف تتتتري موتتتتذي د تتتت   ىتتتت   1672

  (17   نمث ااع رما موعق  ا لة  ورمه  اناف(16 س را ات ا
"د تتت ا تتا موصني   ارتتاا موتت را دتتر نقتتا اءتتام مو تتيمو موف تتري اككتتا ستتا نقتتا اهيبتتا  1676

  (18 موي ايان ابيبا موتيميان ن   سال بىد ر مي   "
1687-
1689 

   اىتتتع وتتت ي رمتتتا (19 "كتتتاا ما تتترمم مو تتتلم موشتتترير اوتتتقله س تتت م مو تتتيمو اككتتتا موتتت را
مو فن  ورهصاخ ارا رمى  ش مي ورهصاخ ارما مو صي ورهصتاخ استع مشت رمو مو تلم م تلن 

  (20   ما مو فن  را رما اررهصما او ي رما موش مي ورهصاخ   "
  (21 ادع ايو ر مي 1690
م موص لوتتتت "اتتتلم ماتتتيم ا  ماشتتتا" نعتتتل   وتتت  اموتتت  موصل تتتا ماتتتيم ا  ماشتتتا كتتتاا مو تتتل 1712

   نمتتتتث "هتتتتاء  مو تتتتتيمو لأضتتتتي موتتتتقلو ر متتتتيمخن للوتتتتتر (22 (1713-1711موعتتتتى رمر  
   (24 مو فن  ول   ورمه " (23 الم   لقىع و ي اتن 

  (25 ت يضا موصل ا  و  الم شرير م ر مكا مو يمو وى ا ا 1725
1741-
1742 

هاءصا سفنت  مو  طتية سلءت  ستا موقتيو موشترير مس ترل  وت  موصل تا ءصتر  ىت  مةيهتا 
ن ي وءى  وصرة  شيطا يلسااخ  ال  س ااو  وىل ث  ا موتلل ترلتا  وم ا ك رمو رقمية  
سا مهاو  موتيى  رصا ماا مو تيمم افات   اكم او  ن ة  ءام ه لم مو يمو  اسصا تمو لت  

شتتتتتا موص تتتتتااالل و تتتتتأسما ناءتتتتتال موعتتتتت اا مو ذمئاتتتتت   تتتتتا ميطتتتتتد تتتتتترهلر موصلدتتتتتفن ل
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 سبب الغالء السنة
  (26 مالو ميمو 

"مشتتت ر مو تتتلمن كتتتت  مو تتتيمو اككتتتا موتتت ران اا تتتا مو ىتتت  بصعتتت  كرمتتتال ا صاناتتت  ورمهتتت ن  1757
رصتتتا كتىتتتف موقتتتيو موص را تتتال اموصلمشتتت  اتمو  ىتتت  نوتتتل  (27 اموشتتت مي رمتتتا اتتترره    "

منتنتتاا امرو مو ىتت  و تترم اءلوهتتا لتت  موتتقلو موص تتاارةن ادىتت  اوتتائت موفتتتا و ىق تتا ستتا 
  " تتتانم نوتتتل تتتترلد ك تتترمو رقمتتتية ستتتا موفتتتاو ستتتا موتتتتيى موص تتتاارة (28 موتتتقلو مول متتترة

ن  (29 ا م ستتاكا موفائاتت "لتاس تل موصريفتت  متتاو تيمم ستتا كهتتا موقىتترة استا كهتتاو  موتتتيى استت
  (30 مو صي مو لم ةلة  وفلمل 

  (31 اا ا مولتن  اموفاف سا مو فن  ا صانا  ورمه  1877
 منتنع موصني  1878
 منتنع موصني  1782
  (32 منتنع موصني 1784
"د تتت موصنتتي ماوصل ا   امشتت ر مو)ي    ابا تتا مو فنتت  رتتا رمتتا اتترره ن اموشتت مي  1785

اناتتف اتترره  اادتتع موصتتلل لتت  موتترام  اموصلمشتت  و تترم موصي تت  ابا تتا مولتتتية رمتتا 
امو لر مقاص  مو ىر    ا   مو لم ءصاع ديى موصل ا    اهيبا موي ايا  وت  م ستاكا 

  (33 مول مرة منىم موص اش"
 (35 تلتتاا ايطتتال (34 "مشتت ر مو تتلم لتت  موصل تتان ل)تتاا مو تتلة مو تت  تلتتاا متتتيش م تترموي 1786

  (36 ابنا مو  اسا"
مشتتت ر مو تتتمد انصتتتا وتتت اا م متتتيمف ستتتا ك تتتيم  اككتتتيمو  ىتتت  مو  تتتية ستتتا موصل تتتا  1788

  (37 اريوو اا اكوتلم ةتى    ىم ا   "
"منتنتتع موصنتتي اطتتلا م تتض موتت راا ا تتار مو اتتاو لتت  م تتض موتتتيى انتترا مو تتلم  1791

  (38 ايطال اموش مي را مرب   ايطال   "ماوصل ا ن   اا ا مو فن  را اتن ما 
( ديطتت ن كستتا مو تتيمو لأكتتا ةىتتث 36تمتتالي موقتتيو ستتع مو تتيمون  فتترسا متىتتف موقتتيو تراا   1794
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 سبب الغالء السنة
  (39 س را ال موصل ا اكتىف ترا بصا ديى 

ككا مو يمو "ااوم مو فن  اموش مين ة  ككا موتنا موص راا لىصا نقا ككىته مو تيمو ستية  1795
  (40 ةاوث   "ةانا  ل ر له 

  (41 ديط " 70"وسي موقيو اى   1796
  (42 منتناا موني  موصؤوي   و  موصرا مو)يوي  ات ذر ا لل مول ائع 1798
  (43 ديى  5وسي موقيو اى   1801
"وه  موقلو مو تيمو ةت  من ترم نا تا مو فنت ن ادتا من تاج نتتلل موع تي موصص ترة  ىت   1824

  (44 موتيى   "شامئ وءى ن اضاصا نلل 
  "اسال بىد ر مي (45 "من رم موص الل معقم مو  اف امش رل مو ائت  مالد ااوي " 1826

  (46 سف   ابتما ء     ل  موشلمرا ام تد    "
 

ابتتلل وتتفلمل مو تتلم مو تت   اتت ا ماوصل تتان رتتاا و تترو ستتا االت تتا م تتض موص تتااالل وى عفاتت  ستتا آةارهتتا 
مإنشتتام  (47 (1750-1730كستتي اموتت  موصل تتا نعتتما ماشتتا مو ىمىتت    1742موعتت اان ل تت  اتتلم وتتف  موعتتىقا   ىتت  

كستتي اموتت  موصل تتا س صتتر كستتما مو ىمىتت   1757  امةفتتام اتتلم وتتف  (48  تترو ستتا ماللتتيما إلم تتام مو تتتيمم اموص  تتاءما
ا  ىت  كا تتلتا  ىت  مو تتيمم ا تا مأا ي   ملخ شلرب  را يلم ل  كنر مو لمستع مو ت  دتام اقفائ ت  (49   (1752-1768 

تىتتل مو  تتلو ي  تترا كنتتر ستتؤرب  موصل تتا متلوتته "اتتذل اوتت ه اقتتذل مون تتام اتيباتت  م رمستتا امالي تتام ار تتا ستتا م ستتلمل 
( ل)انا وه مءيمممتته لت  هتذم موص تال  فترسا 1806-1789  كسا امو  موصل ا س صر ماشا مو ىمى   (50  رو ر مي   "

مو قل  مصفع ب ن ا ا يض ا وىقاعن رصا اف  "بصع   شتي لينتاخن ل) تي موعقت  لت  موصل تا   م رر كامسيه  و  س  )يي 
( مءيمممتتتته 1872-1822  ارتتتاا وتتتلمو  موصل تتتا ي متتت  ماشتتتا مو ىمىتتت   (51 ابا تتتا موتي تتت  ستتتا موعقتتت  مصاتتتيط    "

  (52 وى عفا   ا راها مو تيمم سا بلل مو ميموه وى قل  ل لخ  ا مل  انه و رو سا موصعاا 
كسا ماوفعل  وىصلمما موصل ى  لى أ هتل مخبتي  وت  بت ا رصاتال رقمتية ستا مو قتل  ت عتلاخ وصتا دتر يلمء ته لت  

  (53 موعفلمل مولنت 
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ال  مو قات  و  ت)ا هذه مالءيمممل ولى نىلل سؤد  ن   ان من ا واهصا ل  مو ر سا م تسال و  ية تسفا  
ا موعانية اتاتلن موصريفت   ىت  نالت  كتست  نقاقات  رصتا نترا لت  اتلم س راوة  ال كنه در ي را كا تعيج مالسلر  

  1878وف  
 

 دراسة في األسباب: 1878ثانيًا: غالء سنة  
سع ارمي  هتذه موعتف  هنىتا م سنتار انقتا موت را سصتا نلتأ مصلوت  ترم ت  ءمترن و)تا دقتا سلوت  مو اتاو هقتا 

  اسصتا تمو لتت  وتلم كاضتاا سريفتت  (54 موصل تا اب ترمو اويتتار م تيرطتا  وتصلم الل ت  منيدتتا موص ا تما مو رم ات  لتت  
موصل ا قاام ت ار م رمو مشيمم س الو  مو فن  اموش مي سا س مر   موصريف  سصا رانا وقلاخ ل  ليمغ كولم  موصريف  

موتتينصا ماشتتا   ارتتإءيمم من تتيمتي او  فتتم م تترمو بنتتي مو تتلم متتاور اموتت  م تترمو  قتتر (55 اديمهتتا ستتا موصف  تتال مو رم اتت 
(  و  م رمر كامسيه مصفع تاريي موصلمو مو ذمئا  سا االي  م رمو  وت  موصترا موص تاارة اسف تا موصل تان 1879-1880 

  نمتتث كر تتي كهتتاو  موصل تتا  تترم مويضتتا  تمم ه تتذم مءتتيمم  فتترها (56 ال تتا موشتت م نمتتته اموتت  ويتتار م تتي  تت ل ماشتتا
ماو  ت  ى  امواا م رمو اويار م ي وىعتصا  و ت  ماوت ميمو مو تلل اموصتلمو بامقلم مولا  مو او  ا ك ي سا سية سناوقما  

مو ذمئاتت ن اراتت  تمتتاهي اموتت  ويتتار م تتي ماوصلملتتت   ىتت  ستتفن موتتيب  وفتتتا موعتتىع اموصتتلمو مو ذمئاتت   وتت  موصل تتان  ال كا 
  ةت  هاءصتا موصريفت  (57 م بمي وي اا سا ك رر كامسيه مصااورة سا وقد كا كش يمه ت ار موصل تا ستا ستلمو اب تائع

ن ت    ت ل م كتلة  ىت  موعتمي ضاتهن وتذول و تأ موفتاو  وت  موت عرمم  (58 سلء  ايو شريرة ءصر  ى  مةيها ن تي وءىت 
  (59 مو ملمنال ل   صىا  نتا مالشعاص امول ائع  ال كا مالبمية ك اا ا م  اام موشرير م  ا موصيض ادى  مو ىف

 ه على االوضاع االقتصادية للموصل:وانعكاسات 1878غالء سنة  ثالثًا:  
كستتام هتتذ م وتتلا  س  ص تت   اشتتا موصل تتا كاضتتا اخ مد اتتاوي   تتال  يص تتا مي اتهتتا مشتت   موصتتلمو مو ذمئاتت  

  ادتتر   تتي موتترر لر  صتاو  قتتر موعتتلم رلاف  ىتت  روتتاو  ي تتلو )60(امرت تاا موتت ارها مشتت ا وتت  ت  تتره موصل تا ستتا دقتتا
كومتام موصل تا اطتر    س ت  موتتريا( اط فت  ماوصل تى  نمتث باات ا وى تتريث ابتىت  كنتتر  1878تارطع تا  وت  وتف  

( ستتاوة اذمئاتت  77 تتا ستتا ك تتا  موصل تتا ستتا ضتتمد امرت تتاا لتت  موتت ار موصتتلمو مو ذمئاتت  ستتا بتتلل تتريصتته  وتت ار  
يوتاو  اسا دقى ا  ادر مب ارل مولان   م ض سا هذه موصلمو مو ت  ارو نريهتا لت  هتذه مو  1878 يض كو ارها ل  وف   

 إل نام موتارئ ل)ية  ا مو ار هذه موصلمو ل  مومياف مال  ااوي  ارا  مرت  ا مو ارها بلل هذه موعف  
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 ( 2جدول رقم )
 (61)وما قبلها 1878أسعار عدد من المواد الغذائية في سنة 

اسعارها قبل سنة   الوزن  المادة  ت
 بـ )القرش(  1878

  1878اسعارها سنة  
 بـ)القرش( 

 99 1 مولتن  ش مي  1
 (62  120 4 مولتن  نفن   2
 90 4 موصا شىم  3
 30 - (63  مو ت  بق  نفن   4
 15 - مو ت  بق  ش مي  5
 52 2 موصا سىن  6
 220 40 موصا وها اف   7
 25 2 مولتن  ماا  8
 12 1 ( 64 ماقا  و   اف   9
 6 2 ماقا  وصل 10

اموصنىع  ى  مو رال م له يلنظ مرت تاا كقاتام موصتلمو مو ذمئات  مشت ا وت  يعتقد وته س متان رصتا ال يع ت  موترار 
موذي مضنىع مه مو  ار اموص  )ياا موذيا موت  ىلم مومتياف مو ت  رانتا تصتي ا تا موصل تا لت ةيام ستا لت  اوت     ىت  

ور "اوتائا ء فصات  ويلتع م وت ارن ل)تانلم ي  صتلا نعا  مو تيمم اموص  اءما سع عرسما ا ى  نعم دتلل كنتر موصاتا
مع ي يقىتع  شتيطا ستية كا بصعت  ا شتيطا ستية  -مو   من )ياها–ن ان مو فن  او)ف   ل  مولدا ن عه يقا لا نقلب   

  (65 سا و ي مو )ىا    "
ض قاصتت  ستتع هتتذم مولضتتع مالد اتتاوي موص تتيوي موتتذي رانتتا تااشتته موصل تتا ءتتام دتتيمر موراوتت  مو  صاناتت  ا عفتتا

رصتتا كو تتتا موعتتىنال  (68 تعتتااي ديشتتما (67  وتت  ةصاناتت  دتتياش ااتترم مولشتتىال (66 مو صىتت ن نمتتث تتترنا قاصتت  موص متتري
مو  صاناتت  ا تتذم موتتتيمر دتتيمرمخ ال يتتتا مء التتاخ  تتا موتتتيمر م ال  فتترسا بلوتتا موعتتىنال موقىريتت   تتلنا  سرمهصتت  موصعتتاكا 

 ال كا وىقاال  (69 اون ارا  كا تنقمد هذم موتيمر در ءيى ات "ولاد  اب  "اسااورة سا لم ا سا م ام اتلتط ه  ى  موف
 رة رملتتا مو نقمتد سف تا "مل تتار موصتلر ما موتذيا رى تلم ا ف متذ هتذه موص صت   وت  موف مهت  س تأةيطا ماال  لتارمل موشعاتا  

 تتر دتترام موعتتىنال موقىريتت  و   اشتت   سصتتا كناانتتاخن امويشتتلة كناانتتاخ كبتتيى ار متتيمخ ستتا رتتانلم ي صتتراا  وتت  ماتتلغ مالافاتتام مصل 
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ي نم   مو ي   و  يطم سا وري   سا سلمو اذمئا  لائ   كسا مو تيمم لتر رانلم ي  يضلا وى   اش ن   ت يغ املت   سا 
  ل تتلخ  تتا نوتتل موتت  ا  تترو ستتا موصعتتؤاوما مو تتاسىما لتت  موقىريتت  هتتذه م تستت  و  تمتتد مالةتتيمم  (70 وتصتت   اشتت     "

موتذي موت ناا كا ي تا ف ةياتته  (71 (1882-1878ارص ال  ى  نول رئتاا اىريت  موصل تا يتلنا متل آل ءىمىت   
  (72 كرب   كض اف

  ادتر دترسا منترى (73 ابصيار م يام كبذ موعني ي  اد   وت  مو تر موتذي لتتر وت اا موصريفت  اوتائا مولتتام تصاستاخ 
شتت ا وتت اا موصل تتا موتتذيا "بتتارل دتتلمه  معتتقم مو تتلا اموصتتيض مواتت ف ا تت اخ وقاتتتاخ وتاضتتاا موصأوتتااط  مو تت  ياا

ات لولم  و   ااكا ضاسية ي اصلا  ى  اءله   ل  مونيدال ستا واا هترف ي فتلا اط  تلراا ءل تاخ اطنىقتلا  ىت  
 Nicolas  ضاصتا ل تا مو) متيطا ستا وت اا م رطتاف ا ىت  نعتم دتلل ناتتلال وتملل  (74 موترامم مو تلا اموصعتا رة   "

Siouffi 75)   نائم موتفاا مو ينع  ل  موصل ا "تية دتيمه  امو لءته شتني سريفت   موصل تا( م  تاخ  ىت  موي ات  م تر
ما ملا مو لا اضادا ويارهان ادر مو  ال موص ال سا و اا هذه موصفامد موذيا يف صلا  و  مونلت  مو)اون  ستا دىت  

  (76 مو صا  و  لتيمم س علوما   "
كتتاا ستتا ن ا تت  موتت صيمر هتتذه م تستت  التتاة مو) متتي ستتا كهتتاو  موصل تتا ن ا تت  مو تتلا او تتلئ    وتت  ككتتا موصم تت  

  الت  هتذم موص تال نرتي نائتم موتفاتا مو ينعت  لت  موصل تا اموت فاومخ (77 ل لخ  تا ت)ترو مو  تث لت  شتلمرا موصريفت 
  ضاصتا كدترم (78 رتا يتلم لت  سريفت  موصل تا"  و  ش اوة كنر مو لاا ما "بصعت  كشتعاص رتانلم يصلتتلا ستا مو تلا لت 
  (79 مو) مي سا م هاو   ى  ااع كاالوه  ابفات   ل  س ااو  و أسما وتص  موااش

من تا تأةمي سلء  مو لم  و  سرا موعىاصانا  اريرلة امو   رانتا ت تيف وترى كهتاو  ريرتلة اتت  امتلة ا تاود( 
ةتتما شعاتتاخ لتت  مومتتلم  رصتتا نشتتنا  اتتامال موىاتتلص ادنتتاا كي  مو تتلم مو)قمتتي( امو تت  ا تتىا ضتت اياه  وتت  ةل

ا مو) متتتي ستتتا موعتتت اا تتتتية ستتترن   امو لءتتته ن تتتل م تتترمو مو تتت  رانتتتا هتتت  م بتتتيى ت تتتان  ستتتا "اتتتلم  )80(مونتتتي   ال تتتا
نمتتث  يلتتا وتترى كهتتاو  م تترمو اتتت "وتتف  موقيوتتاص "  ا موص تتاءيطا رتتانلم يفنتتتلا رىصتت  موقيوتتصا  كي ءل تتاا  (81 شتترير"
 مو)يوي  ماوى   

 

 :1878: االجراءات الرسمية وغير الرسمية لمواجهة غالء سنة  رابعاً 
كستتام هتتلل هتتذه مو)ارةتت  اموتت صيمرها و  تتية ملطىتت  نتتاال  تترو ستتا موصعتتؤاوما موص ىمتتما ام شتتعاص ارءتتال موتتريا 

شتتتر موتفاتتتا نا 1880تتتتتري  موصعتتتا رة و تتتتيمم موصريفتتت  اب تتتض موفمتتتي  تتتا موتتتريا اموص  تتتتر  ل تتت  رتتتانلا مو تتتان  وتتتف  
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التتت  منتتترى روتتتائىه  وتتت  مو  لستتت   (S.M.Miles  1879-1880) 83(82 موقيطنتتتان  مو تتتام لتتت  م تتترمو مو تمتتتر ستتتايى  
موقيطناناتت  تتتتري  موصعتتا رة مو اءىتت   هتتاو  موصريفتت  امو تت  ءتتام لم تتا "مو تتلا مو تتلا    ا ىتت  موتت   الن مولضاتتال ر متتية 
ام م تتتتال يلتتتتا لا اطشتتتت ياا كا يل يرتتتتلا رنصتتتت  وتدتتتترمرن مو اتتتتاا يف تتتترراا راوعتتتتما موصف صتتتتي ستتتتا موتتتتتيى موص تتتتاارة 

انتا مالوت  ام  وتيط   ستا مو  لست  موقيطنانات   فترسا  تررل م امستي  وت  موتفاتىا  موقيطنانات  وىصريف    "  اباو  ا ر
  (84 ل  موصل ا افام موترار مو عص  ون   مون ام اتلتط ه  ى  كهاو  موصريف 

ل)انتتا و تتا موتت اسات ا لتت  هتتذم موص تتال  فتترسا داستتا ا لتطتتع  (85 كستتا مروتتاوا  مخمتتام موتتراسمفا اا لتت  موصل تتا
   (86  ذمم  ى  مو تيمم اموص  اءما ل  سقف  رفاع  موعا  مو

كصا تنيدا منرى موصااور  و  مو  لو مو   مضنى ا ا ا ءصاا  "مبلما موص ل  موراسمفا اا و ترست  مو تذرمم 
( 300لتت  مو عفاتت   تتا لتتتيمم موصريفتت   فتترسا "مستت ت ويتتي مويم لتتال ماو اتتاا ل)تتا  ين صتتا ستتا يتتتار  موتتت   (87 موتريعتت "

  التت  موعتتاا  نمتتته (88 شتتع  يلساتتاخ اا تتا مو تتال ا تتاا  وتت  مالن تتتال ستتا امتتلل مالافاتتام يعتت  نما موعقتت  و تتتيمئ ا"
( لت  تلتط تته وىاتردال  ىتت  1897-1891اتيتل ء تلو منيطتتية مائ ت  موعتتيطاا مو)اةلواتل لتت  موصل تا ا فتام افتت   

  رصتا و تأ  ترو ستا (89 موىمتيمل موذهقات  وشتيمم مو تذمم و تتيمم موصريفت مو تيمم ن   وتم ات  كال موذهم( و) ية ستا كن تته ستا 
  (90 موصل ىمما  و  ملخ درار مو عام ااض  ا  فر ما  مو عي موتري  نمث ي يي تلتط  ا  ى  مو ااا امو تيمم

الة ( متااالته سع  رو سا مول 1879-1878اركل من يمج مالتس   فرسا مءيى امو  موصل ا  قر موفالع ماشا  
و أسما  روال موصعتا رمل مو ذمئات  مو اءىت  وىصل تان رصتا مو  اتىا موعتىنال موص ىات  لت  مولاليت  موصلملتتال مويوتصا  
إل  ام س الو  مو فن  اموش مي سا مويولم امو يمئم وصرة و   كش ي ل لخ  تا ءصاتع موصف  تال مو رم ات  موتاوست  

ا كسنتار ا طتية  ىت  موصل تتا رصتا كبتذل م كتلة ماول تتلل وتتتن 1880ستا مولاتية اريتيما امو فتترن لت  شتلاا وتف  
نمتتث تتت   (91  وتت  موصل تتا س صىتت  ماو فنتت  اموتتيت امو صتتين رصتتا ا تتىا  وتت  موصل تتا دلملتتا مو صتتال موتاوستت  ستتا م تترمو 

  (92 منشام  رو سا م ليما وعق  موعق  اتلتط ه  ى  م هاو 
ام هذه م تست   وت  تعت طا موصتلمو مو ذمئات  اسف تا مولتلواتال كسا ماوفعل   هاو  موصل ا لى أ مو) ميطا اب ر من  

ابش ا كك ي سا موعااد  ادر درم موصؤرخ موصل ى  ياوما مواائع ا  اخ  هاو  موصل تا  فترسا   (93 امو قل  اموى لم
نقتل  دال " ا كها موصل ا ااولاخ سا يش راا اه  سنيدما ي  صلا وىصع تقان ن   ما مويءا ومربي دلل وف ما سا 
  (94 مو فن  ااميها سا ضيارطال موصااش  اطلاكي مالولم  وشيمم دلته موملس  سعال  كا يليتَم "شم اخ سا سربيه"
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 :الخاتمة
ش ىا سلءال مو لم مو   ت يضا و ا موصل ا ءانلاخ سا مه صام  رو ستا موصتؤربما مو تيمدمما استف   موصتؤرخ  -

سلءتتتال مو تتتلم مو تتت   -استتا بتتتلل  تتترو ستتتا سؤو اتتته– كناتتت موصل تتى  ياوتتتما اتتتا بمتتي ل مو صتتتيي موتتتذي 
(ن نمتث تت  تلرات  هتذه موصؤو تال لت  موص تلر م ال 1804-1546ت يضا و ا موصل ا بلل موصترة اتما  

 سا مول ث 
امنرة سا كك ي موصرا مو يمقا  ت يضاخ وصلءال مو تلمن اموتذي ي تر اسا بلل تارطع ا مو ريث كانا موصل ا   -

كستام م  صتاو نشتامات ا مو رم ات   ىت  م سنتارن سصتا ي  تا هتذه موفشتامال  يضت  وى ذاتذ  لت  سعأو  مقااات  
وفلمل مو ر  امولا  مبتيى تتؤوي لت  موف ايت   وت  ن ا ت  ن صات  كال اهت  مرت تاا كوت ار موصتلمو مو ذمئات  استع 

 ايت   وت  ت تتيض تتؤوي لت  موف  تت مسا نوتل ستع دىت  ستربلالل موصتتلمما موصل تى  اضت ف دررتته موشتيمئا  امو تت
امنرمخ ستا كلمتع سلءتال مو تلم مو ت  ت يضتا و تا سريفت   1878موصريف   و  سلءال المن اطأت  الم وف  

 موصل ا و) ية ض اياه سا ء  ن ل لخ  ا مو صيمره وصرة داربا موعف ما 

  قتتتتيل رتتتتياف هتتتتذه م تستتتت   تتتتا موتتتت لن  مالء صتتتتا    ن رتتتتاا وتتتتل ض ستتتتا مونلمئتتتتف موتتتت اسات ا لتتتت  تتتتتتري  -
 موصعا رمل مو ذمئا  وى تيمم اموص  اءما م ض موفمي  ا مونائ   كا موص  تر 

 

 

ن موصنل ت  2مو تاسا  شتي نعتم ستذريمل واسمفا متل النت من  يب تا  تا موتف  مإلينتاو : موتتا رللائمتا امرماطترن ا( موصل ا ل  موتيا 1 
  15(ن ص1953موشيقا ن  موصل ان 

من سفشلرمل س  ل  ساعي 1834-1726هت/1249-1139(  صاو  قر موعلم رلافن موصل ا ل  مو  ر مو  صان  ل ية مو    موص ى  2 
  279(ن ص 1975ن موف صااين  موصل ا

(ن 1975ن موعتف  مو او ت ن  موصل تان 10-9( "موصل ا نعم رنىت  متاوءي"ن ت يطتم م   وتلطا وتاكلمن س ىت  اتما موف تيطان مو ترويا 3 
  65ص 

  279( نتلخ  ا: رلافن موصارر موعاادن ص 4 
  279( موصارر ن عهن ص 5 
مو  صتتان  ستتا بتتلل ر امتتال سؤرب تتا ياوتتما اتتا بمتتي ل مو صتتيي"ن س ىتت  كارم  ( بىمتتا  ىتت  ستتيمون "مد اتتاويال موصل تتا لتت  مو اتتي 6 

  7ن ص 2002ن 1سل ىا ن مو رو 
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( ليضا هذه مو شمية ضيطل  موعااة  ى  مو  ار اموصعاليطا  ى  مونيطد موذي ياا اما موصل ا ابلو موشام ابما موصل ا اب رمون 7 
مالافتتام مو تت  ت تتلو  وتت   تترو ستتا مو شتتائي مو تت  رانتتا ت تتل  سفنتتت  مو  طتتية ر شتتائي كصتتا من تتا رانتتا تعتت لل  روتتلساخ  ىتت  موعمتتلل ا 

-هتتتت1327-1293مو قتتتلر امتتت  اموقتتتل نصتتتر امو ريتتتريما امو  تتتاش  ءاوتتت  س صتتتر نعتتتا مو تتترالن "موصل تتتا لتتت  مو  تتتر مو صمتتتري  
  99(ن ص 1992 ن ومر مو) م وىنلا   اموفشين  ءاس   موصل ان4م("ن سلول   موصل ا مو  ارط ن م1876-1909

  8-7( سيمون موصارر موعاادن ص 8 
( رى    شاكي  ااي مو امتن "مو)ما اموصم ما ل  موصرا مو يمقا  بلل موتيا مو اوع  شي"ن 24( مويما: انرة وقااو مولتان اط اول  9 

  69ن ص 1964كانلا مو ان  -1963(ن رانلا م ال 5-4موصم ما" "مو)ما"ن س ى  مو يما موش ق ن سج  
ايمستاخن تت  ضتيب ا بتلل مو تتر مو تان  ستا موتتيا مويممتع  شتي  1,154( مورره : اهل موص ياف ما د  ن امالد ت :  صىت  ل تا  ت تاول 10 

  555 -554  رلافن موصارر موعاادن ص 1827موصملوي امو صي ترماو ا ن   تلدف و  ا وف  
ن رباع 46"ن س ى  ورموال سل ىا ن مو رو 1918-1516و  ر مو  صان   ( اعاا اومر مو لموين "نير  م و ار ل  موصل ا بلل م11 

  88من ص 2017هت/كانلا م ال 1439مو ان  
ن 4من م1639-هتتت1049م/1534-هتتت941(  لتتاو مو تت ماي موص تتاس ن سلوتتل   تتتارطخ مو تتيم  اتتما من لوتتمان مو  تتر مو  صتتان  م ال 12 

  192مورمر مو يبا  وىصلول الن  اميالن و ل(ن ص 
( ياوتتما اتتا بمتتي ل مو صتتيين تبتترة مخةتتار مو ىاتت  لتت  مو تتلموا مالرضتتا ن نتتتته ا ىتتد  ىاتته:  صتتاو  قتتر موعتتلم رلافن  موف تتفن 13 

  59(ن ص 1974
(ن 2009ن  موصل ان 2( ياوما اا بمي ل موعنمم مو صيين سلفا  م ومام ل  تارطخ موصل ا مو رمامن ت تمد: و مر موريله ء ن ا14 

  154ص 
 1164-1048سملويت ن  1750-1638( و  ي رو موصارر وقم هتذم مو تلم   ىت  شتاكي  ىت ن تتارطخ مو تيم  لت  مو  تر مو  صتان  15 

  156(ن ص 1985ن ومر ماا مالةمي وىنلا   اموفشين  موصل ان 1ه يط  ورمو  ل  كنلموه موعااوا ن ا
  124ن  اميالن و ل(ن ص 5من م1750-هت1163م/1638-هت1048( موص اس ن موصارر موعاادن مو  ر مو  صان  مو ان  16 
  88( مو لموين موصارر موعاادن ص 17 
  156( نتلخ  ا: مو صيين سفا  م ومامن ص 18 
  14( سيمون موصارر موعاادن ص 19 
  157-156( مو صيين سفا  م ومامن ص 20 
  157( موصارر ن عهن ص 21 
  157( موصارر ن عهن ص 22 
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ن 1914-1800ر تتت ن اهتتت  انتترة وقاتتتاو مو تتتلل  شتتتارل  اعتتااين مو تتتارطخ مالد اتتتاوي وى تتتلل موعاتتتمم  260اتعتتتااي ( مولتنتت : 23 
  689(ن ص 1990تيءص : رلاف  لاو ناسرن  اميالن 

  157( نتلخ  ا: مو صيين سفا  م ومامن ص 24 
تارطخ مو يم  مو ريثن نتىه  و  مو يبا : ء  ي    و ا ا هصعى  ولن)يطلن مرب   دياا سا251ن ص 5( مو  ماين موصارر موعاادن م25 

  192(ن ص 1985ن س  ل  مواتم  مو يبا ن  م رمون 6موعااان ا
  383-382( رلافن موصارر موعاادن ص 26 
  163-162( نتلخ  ا: مو صيين موصارر موعاادن ص 27 
 ىاتته:  قتتر موعتتاود اتتا  قتتر موىناتت  اتتا نعتتا ن نتتتد ناتته ادتترم وتته ا ىتتد 1( موتتتا وتتىاصاا مواتتائع موصل تتى ن تتتارطخ موصل تتان م28 

  354موصل ى ن ومر مو) م مو ىصا ن  اميالن و ل(ن ص 
  43( الن من موصارر موعاادن ص 29 
  88( مو لموين موصارر موعاادن ص 30 
  88( موصارر ن عهن ص 31 
  2( رلافن رواو  ل  المن ص 32 
موعنمتم مو صتتيي موصل تى ن ايمئتتم م ةتي لت  نتتلموا ربتع موتتيا مو اوتتث  شتين  فتت  ( نتتلخ  تا: ياوتتما كلفتري مو صتيي اتتا بمتي ل 33 

  14-13(ن ص 1940منل ه انشيه: س صر  ريد مو ىمى ن سنل   كم مويبا مان  موصل ان 
متتام ( مد تت   اتتان  س صتتر  ىتت ن موف120( موتتيش:  صىتت  ل تتا  ءتتيى تتترماو ا لتت  ن ايت  موتتتيا موعتتامع  شتتين كستتا  تتا قاص ته ضاعتتااي  34 

من روتتاو  ساءعتت مي  امتتي سفشتتلرة(ن رىاتت  مخوم ن  ءاس تت  موصل تتان 1914-1839-هتتت1333-1255موصتتاو  مو  صتتان  لتت  مو تتيم  
  166-165(ن ص 1989

( مد ت   بىمتا  ىت  ستيمون تتارطخ مو تيم  150( مد  ن كسا موفلا مو تان  ضا تاول  175( مويطال: اهل  ى  نل مان موفلا م ال اط اول  35 
من روتاو  ساءعت مي  امتي سفشتلرة(ن رىات  مخوم ن  ءاس ت  1750-1638هتت/1164-1048ي امالد ااوي ل  مو  ر مو  صان  مالومر 
  447(ن ص 1975م رمون 

  283( نتلخ  ا: رلافن موصل ا ل  مو  ر مو  صان ن ص 36 
  295(ن ص 1972ون  م رمون ( نتلخ  ا: نمص  تموة سيت   ملفرين رىشا بى ان نتىه  و  مو يبا : سلو  رار  نلر 37 
  26( نتلخ  ا: موصل ى ن ايمئم م ةين ص 38 
  283( رلافن موصل ا ل  مو  ر مو  صان ن ص 39 
  283( موصارر ن عهن ص 40 
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ن تيءصت : س تم منصتر مو ىمىت  ااتان  1834-1726( نتلخ  ا: اميوت  راصتمن موصل تا اموصؤربتلا موصل تىملا لت  مو  تر مو ىمىت  41 
  41(ن ص 2007مو  مى ن سيمء   مو يءص :  ل  وىا   ى ن  ءاس   موصل ان سير  ورموال موصل ان 

  48( مو صيين ايمئم م ةين ص 42 
  41( راصمن موصارر موعاادن ص 43 
  283( نتلخ  ا: رلافن موصل ا ل  مو  ر مو  صان ن ص 44 
  284( نتلخ  ا: موصارر ن عهن ص 45 
  286(ن ص 1969ن  م رمون 1ن تيءص  ات ىمد: لؤمو ءصمان ا1اواا ارجن رنلل  و  مو يم ن ج ( نتلخ  ا: موعمي46 
 -1738ن  1733(ن 1731 -1730( تتتتلو  نعتتتما ماشتتتا مو ىمىتتت  االيتتت  موصل تتتا بتتتلل هتتتذه موصتتترة وتتتلع ستتتيمل ا ىتتت  مو تتتلمو   47 

  1750(ن 1748 -1847(ن  1746 -1741(ن  1840
  308ن ص 5م ( موص اس ن موصارر موعاادن48 
  1768-1761(  ما س صر كسما ماشا مو ىمى  اموااخ  ى  موصل ا او  يمل س تن   بلل هذه موصرة راا آبيها موصرة اما 49 
  283( رلافن موصل ا ل  مو  ر مو  صان ن ص 50 
  442( كد ال  سيمون تارطخ مو يم ن ص 3  اموصايط   صى  ل ا  ت اول  283( موصارر ن عهن ص 51 
  117راصمن موصارر موعاادن ص ( 52 
( مايم ا  بىما منصرن "م سيمض ام اب   اتأةميها  ىت  موص  صتع موصل تى  بتلل مو اتلر مو ري ت "ن س ىت  مو يبات  امو ىت   موصل تا(ن 53 

  112ن ص 1990ن 9مو رو 
 وت  وتف   1876ستا وتف   3ج ؛  ى  موتلروين وص تال مء صا ات  ستا تتارطخ مو تيم  مو تريثن254( موصل ى ن تارطخ موصل ان ص 54 

  291؛ نعان موصارر موعاادن ص 42(ن ص 2005ن ومر مويمشرن  اميالن 2ن ا1914
  11( رلافن رواو  ل  المن ص 55 
  95؛ مو لموين موصارر موعاادن ص 54( موصل ى ن تارطخ موصل ان ص 56 
  95؛ مو لموين موصارر موعاادن ص 11( رلافن رواو  ل  المن ص 57 
من روتتتاو  ساءعتت مي  امتتتي 1909 -1876؛ ءاوتت  س صتتتر نعتتان مو تتتيم  لتت  مو  تتتر مو صمتتري 42موتتلروين موصاتترر موعتتتاادن ص ( 58 

  291(ن ص 1975سفشلرة(ن رىا  مخوم ن  ءاس   م رمون 
  11( رلافن رواو  ل  المن ص 59 

(60) Tristram J, Ellis, on a raft and through the desert, (London, n.d), Vol I, p. 97. 
  11( رلافن الم مالو ارن ص 61 
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( ديش كي سا ي اول ومية نهقا ن 100هل   1878( ما هذم موع ي يعاوف سا كءص ا  ىاه موصااور سا كا و ي اتن  مو فن  وف  62 
اومتتر ساتتن    ؛ اعتتاا354ن تت  ما هتتذه موعتتف  رانتتا س يالتت  وتترى مهتتاو  موصل تتا معتتف  موىمتتية  موصل تتى ن تتتارطخ موصل تتان ص 

(ن 2006ن روتتاو  ساءعتت مي  امتتي سفشتتلرة(ن رىاتت  مو يباتت ن  ءاس تت  موصل تتان 1918-1834مو تتلموين منتتلمل موصل تتا مالد اتتاوي  
  32ص 

  5( رى    رلافن رواو  ل  مو لمن ص 480,4( مو ت : تعااي  63 
  5( ايمساخ  رلافن رواو  ل  مو لمن ص 736( مالاقا : تعااي  64 
  83(ن ص 1968ن تيءص : ككيم لاضان  م رمون 1914 -1814ي لل مان مو ااة ل  مو يم  سفذل ديا ( اممي و65 
(ن اتعتتااي  شتتيطا ديشتتاخ  ستتيمون 1861-1839( موص متتري:  صىتت  ل تتا   يلتتا ا تتذم مالوتت  نعتتل   وتت  موعتتىناا  قتتر موص متتر م ال  66 

  251موفمام موصاو ن ص 
   لتتاو مو تت ماين تتتارطخ موفتتتلو مو يمقاتت  وصتتا م تتر موراوتت  مو  صاناتت ن 1844تتت  ضتتيب ا وتتف   ( مولشتتىال:  صىتت  ستتا ل تت  موعصعتت  دتتياش67 

  163(ن ص 1958 م رمون 
  43( مولروين موصارر موعاادن ص 68 
  287( نتلخ  ا : ارجن موصارر موعاادن ص 69 
  84( نتلخ  ا: لل مان موصارر موعاادن ص 70 
  27-26(ن ص 1970ن سنل   مو ص لرن  موصل ان 1يف  موصل ان ج( منصر  ى  موالل ن تارطخ اىري  سر71 
  287( ارجن موصارر موعاادن ص 72 
( ءىمى  ءىمان م  ك  نعيتااا شاكي اس لطاان م  و  التمرطت ن كاو تا ءا اومفتان مو يرت  مو)يويت  لت  مو اتي مو تريثن تيءصت :  قتر 73 

  46 (ن ص2013ن ومر مرمو وىنلا   اموفشين  مربمان 2ناء ن ا
  46( موصارر ن عهن ص 74 
ن ستا كوتية سعتا ا ن  صتا س يءصتاخ لت   ترو ستا موتفاتىاال مو ينعتا ن رصتا  صتا س يءصتاخ 1829( ناتلال وملل : اوتر لت  وسشتد وتف  75 

( موتذيا رتاا سففاتاخ لت  وسشتدن شت ا سفاتم نائتم موتفاتا مو ينعت  لت  موصل تا وتف  1883-1808وتسمي  قر موتاور مو  مئيي  
(ن روتتاو  ساءعتت مي  امتتي سفشتتلرة(ن رىاتت  مخوم ن 1918-1834  س صتتر ومبتتا موعتت رين موصاتتاون مالءفقاتت  لتت  موصل تتا  1878

  25(ن ص 1999 ءاس   موصل ان 
  Ellis, op. cit., p. 100؛ 83( نتلخ  ا: لل مان موصارر موعاادن ص 76 
  354( موصل ى ن تارطخ موصل ان ص 77 
  83وصارر موعاادن ص ( نتلخ  ا: لل مان م78 
  62ن ص 8( مو  ماين موصارر موعاادن م79 
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(80) Ellis, op. cit., p. 100. 
  45( مولروين موصارر موعاادن ص 81 
ن ومر موشتتتؤاا مو تاضاتتت  مو استتت ن 1ورموتتت  تارطعاتتت ن ا 1914-1831(  تتتاون ب تتتي س صتتترن موراىلساوتتتملا موقيطنتتتانملا لتتت  مو تتتيم  82 

  268(ن ص 2005 م رمون 
  Ellis, op.cit, p.97( نريل منرى موصااور كا سع اا موتفاىا  سا موصلمو مو ذمئا  ات ريرمخ مو فن  در ن ذ  83 
  287( نتلخ ا: ارجن موصارر موعاادن ص 84 
 ن رانتتتا لتتت  ارميتتت  تأواعتتت ا امتتتر مإلينتتتاومما و ف تتتتا ضاصتتتا م تتتر  وتتت 1636( مروتتتاوا  مخمتتتام موتتتراسمفا اا: التتترل  وتتت  موصل تتتا وتتتف  85 

مو ينعممان متل ا كواومم ش   وى تي   و  موفاو سف ا موعرسال مونقا  نمث ايت سف   مخ  لينعاا تلرطان ن ام   رلويىمل تشما 
ام    ااوفا ااعلان ل لخ  ا مل  ان   و رو سا موصرمرو  وىص طر نلل تىل مالو اسال ييمءع: نمرر ءاو   قتر  قتاا راط ت ن 

ن روتاو  ساءعت مي  امتي سفشتلرة(ن 1974-1750صل تا ورموت  لت  نشتامات   مونقات  امو تاضات  امالء صا ات  مخمام موراسمفا اا ل  مو
 ( 2001كىا  مو يبا ن  ءاس   موصل ان 

( رفاع  موعا  : كا رفاع  مخمام موراسمفا اا مولتما ات يف ورى مهاو  موصل ا ستا موصعتا مما م فاعت   كم مال  لبت (ن تت  منشتائ ا 86 
ن ت صم  معا   ا مو   مروى  ا مو  لس  مو ينعا  مدتيمرمخ سف تا م  تلو مخمتام موتراسمفا اا لت  موص تال مو لشتميي  وتصمي مشتمي 1873وف   

راط ت ن موصاترر موعتاادن ص  ؛www.baytalmosul.comموعا   نصلنج وى  ب  اما شيمئن موص  صع موصل تى "ن نريرن "سفنت   
103  

 Maryاب  تتلو ستتا ستتاري الوتتلاا  1696( ءصااتت  مبتتلما موص لتت  موتتراسمف)اا و ترستت  مو تتذرمم موتريعتت : تأوعتتا لتت  لينعتتا وتتف  87 
Poussepin  ن ستتتا مهتتترمل ا ر ايتتت  موص تتتلدما اموصيضتتت  ام ي تتتام   قتتتر مو  طتتت  وتتتىاصاا نتتتلمرن  لمستتتا ل اوتتت  لتتت  مالت اهتتتال مو )يطتتت

  127-126(ن ص 1974ن  موتاهيةن 1909-1872اموعااوا  ل  مو يم  مو ريث اكةيه ل  ت)لطا مو  اس  
(ن 2006ن سنل تتت  نتتتاج هاشتتت ن  مربمتتتان 2005-1750رسات   ( ا فتتتام وتتتىا  نلامتتت ن مخمتتتام موتتتراسفا اا لتتت  موصل تتتا كبلتتتاره  ابتتت88 

  23ص
  69(ن ص 1985( و ما داشان تارطخ مايشا  موصل ا وىعيطاا مو)اةلوالن  م رمون 89 
  83( لل مان موصارر موعاادن ص 90 
 1295/ كيىتتلل 12تتت  تتتارطخ مولةا 21( بىمتتا  ىتت  ستتيمو ا ىتت  شتتاكي  ىتت ن موصل تتا اريرتتلة لتت  مولةتتائد مو  صاناتت  ردتت  مولةاتتت   91 

 117(ن ص 1995راس ن سعنلا س  لظ ل  سير  ورموال موصل ان  ءاس   موصل ان 
( رانا هذه موتلملا ت  يض  و  ه صال  شمية شصي مو   رانا تع لو   ى  دع  سف ان اهذم سا ناتا ماو  تا إلنترى هتذه موتلملتا 92 

  Ellis, op. cit., p 100( نصلخ اموص صى  ماو صي امويت  ن و  ياا سف ا  و  موصل ا ولى ةى   مو صلو   40موصؤو   سا  
  334( موصل ى ن تارطخ موصل ان ص 93 
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  رتتاا  هتتاو  موصل تتا متتيطت    موعا تت  لتت  ن تتظ موى تتلم  اتتتتلم هتتذه مونيطتتت   ىتت  287( نتتتلخ  تتا: اتترجن موصاتترر موعتتاادن ص 94 
تتناع موى    و  دنع   مية ااض  ا ل  كامن  لعارط  ك رل و ذم مو يضن نمث ي اف  وم ا موصام موذي ي لي  ى  رصاال رقمتية 

 مج موى   اط عا ءمرمخ وم   م رموه وىنلخ سا موصىنن ا فر مو اء  ي   مبي 


