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 تربية محافظة كركوك

 المقدمة: 

شهد الوطن العربي عامة وسورية خاصة محاوالت عديدد  مدن لبدر سر سدا وبريطا يدا بهدد         
 ذدددد   ، و كذذددددتواالل صدددداديةجية ياالسدددد را السدددديطر  عذددددم طددددلح الم طظددددة الحيويددددة   ددددرا  طمي هددددا 
بعدددد معركدددة  الحكومدددة العربيدددة سدددي دمشددد  المحددداوالت بال جددداا ع ددددما  مك دددت سر سدددا مدددن اسدددظاط

 . 0291م عا ميسذون سي  موز
 الفر سي أبان اال  داب واالل صادية واالج ماعية سي سورية ةولطالما بظيت ال طورات السياسي     

 .من لبر الباحثين سي دراسات عديد   مجار بحث
 خددنر المددد  أوضدداا الزراعددة سددي سددورية خددنر س ددر  اال  ددداب الفر سددي ي  دداور البحددث الموسددوم   

 ن ا وضددداا االل صدددادية والسددديما الزراعيدددة سددديالموضدددوا كدددون اأ ي أطميدددة ويددد ، 0291-0291
ال ددي شددكذت سيمددا بعددد الب يددة  احددد الجوا ددب الرةيسددية سددورية خددنر س ددر  اال  ددداب الفر سددي ، طددي

 ال طورات النحظة بعد االس ظنر.  ال ح ية لكر
الدار  الفر سددي ال ددي ا بع هددا ا ةالزراعيدددراسددة السياسددة  ضددوع عذددمحدداور البحددث ان يسددذط ال      

 مجمدددر ،  وكيددد  ا عكسدددت  ذددد  السياسدددة عذدددم 0291-0291سدددي سدددورية طيذدددة س دددر  اال  دددداب 
 عن  ذ  السياسة . تأوضاا سورية االل صادية والمعا ا  والمشاكر ال ي   ج

الحكدم العثمدا ي، و  داور البحدث أواخدر سدورية االل صدادية  أوضدااالبحث صور  عدن  أعطم     
ال ددي ا بع هددا االدار  الفر سددية سددي سددورية بعددد اح نلهددا وال ددي  مثذددت ب ظسدديم الددم ابددرز االجددراعات 

 .دوينت صغير  واثر لل  ال ظسيم عذم الوالع االل صادي سي سورية
،أي الف ددر   0292-0291المددد   رو  دداور البحددث كددلل  أوضدداا الزراعددة سددي سددورية خددن        

المية الثا ية، وكمدا   داور البحدث أيضدا والدع الزراعدة المحصور  من االح نر ح م ليام الحرب الع
 . 0291خنر المد  من ليام الحرب العالمية الثا ية ح م اس ظنر سورية سي  يسان 

اع مددددد البحددددث عذددددم العديددددد مددددن المصددددادر الغ يددددة بالمعذومددددات حددددور ا وضدددداا االل صددددادية     
  حددت اال  ددداب الفر سددي  نيا ولب ددا)سددور  واالج ماعيددة لسددورية ، ومددن ابددرز طددلح المصددادر ك دداب

 -0581 ج بدددي سددددي سددددورية سددددمار ا)أضددددواع عذدددم الر وك ددداب  غريدددد لمولفدددت سدددد يفن طمسدددذي لو 
سددي   طددورات االل صدداديةلفددت بدددر الدددين السددباعي والددلي  ضددمن شددرحا واسيددا عددن اللمؤ    0285
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لفت  اطد ؤ   لم 0285-0291سورية ، وكلل  ك اب) الظضايا االل صادية واالج ماعية سي سورية 
 من المصادر المثب ة سي الهوامش . دالعدي إلم عبد الكريم ، باإلضاسة

 : سورية االقتصادية أواخر الحكم العثماني أوضاع _ 
أيدددام كا دددت جدددزعا مدددن الدولدددة العثما يدددة ماكا دددت  عا يدددت الواليدددات العربيدددة  0) عا دددت سدددورية        

وال خذدد  ، سظددد كددان الظطدداا الزراعددي م خذدد  جدددا ، ا خددر، ، مددن أوضدداا م رديددة يسددودطا الفظددر 
سدديطر  اإللطدداا عذددم ا راضددي الزراعيددة والددلي كا ددت الدولددة  ملذزراعددة الدد ئويعددود الوضددع السددي

العثما يدددددة  شدددددجعت ، سضدددددن عدددددن اسددددد خدام ا سددددداليب الظديمدددددة والبداةيدددددة الم بعدددددة مدددددع  صدددددعوبة 
اج وا سددددوا  ، سضددددن عددددن الكددددوارث  المواصددددنت ، وا عدددددام الطددددر  المؤديددددة بددددين م دددداط  اال  دددد

واآلسددات الزراعيددة  ، باإلضدداسة الددم عدددم اط مددام الددوال  بالظطدداا الزراعددي ، وعدددم أجددراع  ةالطبيعيدد
االصنحات و طويرطا وكثدر  الضدراةب المفروضدة ،  اطيد  عدن االضدطرابات والحدروب المسد مر  

 .  9)والمشاكر الداخذية الكثير  
ا كا دددت  عدددا ي طدددي أيضدددا مدددن االطمدددار والنمبددداال  ، وكا دددت صددد اعة أمدددا الصددد اعة سأ هددد       

 ظذيديدددة  ع مدددد عذددددم الحدددر  اليدويدددة واسدددد خدامها أدوات بسددديطة ، وكا دددت موزعددددة عذدددم العواةددددر 
ي وارثوطا جير بعد جيدر ، ولدم  كدن  ذظدم ال شدجيع والحمايدة مدن الدولدة ، بدر  عرضدت الدم ضدربة 

ربي الم طور لها ، خاصة بعد الثور  الص اعية سي أوربدا ، موجعة عن طري  مزاحمة اال  اج ا و 
وعظددد اال فالددات والمعاطدددات بددين الدولددة العثما يددة والدددور ا وربيددة   9)وللدد  عبددر  يددر االم يددازات

 . 9)والسيما سر سا
ل طدددوير ا وضددداا   8)وعذدددم الدددرمم مدددن محددداوالت الدولدددة العثما يدددة الظيدددام باإلصدددنحات         

جيدددد  جددداعت م دددأخر  ولدددم   فدددل بشدددكراالل صدددادية ، أال ان للددد  لدددم يغيدددر مدددن ا مدددر شددديةا كو هدددا 
 . 1)ومرضي 
،الدددم جا دددب  0205-0209لظدددد كدددان لددددخور الدولدددة العثما يدددة الحدددرب العالميدددة ا ولدددم         

جدداري بي همدا وبددين دور ،أثددرح سدي ولدد  ال بدادر ال  7)0209 شدرين ا ور  92الما يدا وحذفاةهدا سددي 
العالم المخ ذفة ، وأصيبت ال صاديات الدولة العثما ية بالشذر الكامر بسبب  رو  الحرب ، مما 

سا عكس لل  عذم الواليات العربية ، وال ي كا ت  ، أد، الم زياد  العجز ال جاري لذدولة العثما ية
 . 5)سورية جزع م ها 

ية صددعبة   يجددة طددلح الحددرب ،ال ددي ألظددت ب  اةجهددا ، عددا م السددوريون مددن  ددرو  ال صدداد       
عذدددم الفةدددات الم وسدددطة والفظيدددر  ، س ددددطورت أوضددداا الزراعدددة و دددد م مسددد و، اال  ددداج  ،  اوالسددديم

 .  2)ساش د الغنع وع م الظحط والجوا وأصبحت مظاطعات خالية من الغلاع 
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 خددلطا وزيددر الحربيددة سددي الدولددة وممددا زاد ا وضدداا سددوعا  ذدد  االجددراعات المجحفددة ال ددي ا        
العثما يدددة جمدددار باشدددا ضدددد ا طدددالي سدددي سدددورية ، وم هدددا مصدددادر  المحاصدددير الزراعيدددة ، وسدددر  

، سكا ت  01)االعا ات لذجيش العثما ي دعما المجهود الحربي ، ومصادر  ا من  وا موار العامة
جدوا وعدز الخبدز وأصدبغ الغ دي مدن الموارد الحيوية والضرورية  كاد   فل يومدا بعدد يدوم ، ساشد د ال

يمذ  لوت يومت ، وبات الكثيدر مدن ا طدالي يشدكو لذدة الطعدام ، بسدبب  دد ي مسد و، المحاصدير 
ضرب البذد موجة من الجراد وكا ت أسوع مداجر،  0208الزراعية السيما خنر الحرب وسي عام 

مددددن ا شددددجار ال  سددددي  دددداري، سددددورية ، كمددددا لددددام الجدددديش العثمددددا ي بظطددددع أشددددجار ال ددددوت وميرطددددا
 .  00)كولود ، مما كان لت ا ثر البارز عذم ا وضاا االل صادية سي البند ااس خدامه
كددرد عذددي ، ا وضدداا المأسداوية ال ددي أصددابت ا طددالي  دولدد وصدد  المددورو السددوري محمد       

أبدددان سددد وات الحدددرب العالميدددة ا ولدددم ، حيدددث بددددأت ا سدددعار باالر فددداا  ددددريجا مثدددر المذبوسدددات 
والمدددأكوالت والكماليدددات ومشددد ظات الددد فط والظرطاسدددية وميرطدددا مدددن المدددواد ا خدددر، مثدددر   الصدددو  

 . 09)باغ والمواد الكيماويةوالظطن والسكر والظهو  وا رز والكحور وا ص
 
 : 0292  - 0291اجراءات فرنسا االدارية لتنظيم شؤون االنتداب في سورية   -

-0209 الت سورية  صيبها من ال دطور والمعا ا  اثدر ا  هداع الحدرب العالميدة ا ولدم           
 ،  مك دددت مدددن  09)0291، وب جدداا سر سدددا سددي الظضددداع عذددم حكومدددة سيصددر سدددي دمشدد   0205

، وبدلل  أصدبحت سدورية  حدت  0291 يسدان 99 طبي  مظررات مدؤ مر سدان ريمدو الصدادر سدي 
والددلي الددر سيددت با سددنو الددبند العربيددة ال ددي كا ددت م ضددوية  حددت الحكددم   ، 09)اال  ددداب الفر سددي

العثمدددا ي ، وكدددان الهدددد  مدددن إلدددرار اال  دددداب عذدددم سدددورية إعطددداع الشدددرعية لفر سدددا سدددي اح نلهدددا 
الحها االسددد عمارية ، والعمدددر عذدددم  دددأمين مصدددالحها االل صدددادية سدددي سدددورية عبدددر ولمراعدددا  مصددد

، ع ددددما خرجدددت  0291 يسدددان  07 ماسددد غنر واسددد  زا  مواردطدددا المحذيدددة ، والدددلي اسددد مر ح ددد
 .  08) هاةيا من البند

مو فها الرسمي الدلي   01)أرسذت الحكومة الفر سية ب اًع عذم ما جاع سي   ام اال  داب 
سدورية  ممدثًن لهدا سدي كدر مدن   High Commissioner" (07"حمدر ع دوان ا المفدو  السدامي

ولب ان بعد أن أسظطت الحكومة العربية سي دمش  وأ هت اإلدار  العربية سيها سدي الراابدع والعشدرين 
 .  05)0291من  موز عام 

والمرالدب ،   جا دب والظ اصدرسالمفو  السامي صاحب السذطة سي ال عامر مدع شدؤون ا
ومرجعت وزار  الخارجية الفر سية ال ي ، سي الولت  فست لجميع الشؤون االدارية والسياسية والمالية 

 صر بي ت وبدين سداةر الدوزارات الفر سدية ا خدر، ، كمدا أن الصدنحيات الواسدعة ال دي كدان ي م دع 
سدورية  سدير  حدت مطداع   دام اال  دداب بها المفو  السامي الفر سي سي إدار  شؤون البند سي 
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، وطددي  شددبت إلددم حددد كبيددر صددنحيات حكددام المسدد عمرات ، إل ي بعددت عددددًا كبيددرًا مددن المددو فين، 
، وطدو المو د  الدلي يطذدع عذدم   (Secrrtary Jeneyal  يدأ ي سدي مظددم هم السدكر ير العدام

السكر ير العام دواةر م عدد  و ر بط ب السامي ،جميع ا مور و دليظها لبر عرضها عذم المفو  
.  أمددا سددي  يظدد  عذددم رأسددها مس شددارون سر سدديون سددي حظددور المددار والظضدداع وال عذدديم واالل صدداد

أجهدددددز  الحكدددددم المحذيدددددة سيمثدددددر الحكومدددددة الفر سدددددية الم ددددددوبون الفر سددددديون ومسددددداعدوطم وضدددددباط 
الرشدو   داطر   رشدابا  االس خبارات والدر  والمصدالغ الخاصدة ، وأصدبحت ا وضداا أكثدر سدوعًا 

 .  02)ال ي كا ت م فشية بين المو فين الفر سيين
كامددر سددي سددورية ،  سعمدددت الددم  طددوير  أرادت سر سددا ضددمان مصددالحها االل صددادية بشددكر      

بعدد  المددوا ئ عذددم السدداحر السددوري ل سدد فاد م هددا  ، وس حددت م اسددل  جاريددة لحذددب وبددالي المدددن 
   91)السورية ، سضن عن  امين طر  ال جار  البرية مع العرا  وايران

لدة العثما يدة ، لظد  حمذت سورية مسدبظا السياسدة االل صدادية السديةة ال دي كا دت   بعهدا الدو        
 وخاصة االم يازات ا ج بية وال ي س حت أبواب البند لذشركات ا ج بية ، سضن عن لل  سظد

 ، كما أد، مذ  م فل  ركيا   90) الت سورية  صيبها من الديون الم راكمة عذم الدولة العثما ية 
 0299-0202ظنر سي وجت السذع السورية   يجة ا وضاا ال ي شهد ها  ركيا أبدان حدرب االسد 

، ال ي لادطا مصطفم كمار أ ا ور  الم شذر ال صاد الم اط  الشمالية لسورية ، الم جا ب ليام 
ا مدددر الدددلي زاد مدددن مشددداكر  والحدوديدددة ، ةسدددذطات اال  دددداب الفر سدددي بوضدددع الحدددواجز الكمركيددد

 .  99)االل صاد السوري
د ، إلدددددم عرلذدددددة الحيدددددا  االل صدددددادية     أدت السياسدددددة ال دددددي ا بع هدددددا سر سدددددا بعدددددد مجيةهدددددا لذدددددبن     

 و مثذت طلح السياسة بمايذي  
مما أد، الدم  مزيد     ،99) مزي  الوحد  السورية إلم دور حكومات كان م ها دولة لب ان الكبير -

الوحددد  السياسددية لذددبند ال  هددرت ، دولددة حذددب ودولددة دمشدد  ودولددة العذددويين ودولددة جبددر الدددروز 
 ال صادية وحرما ها من سواحذها. بللي لت وضع خاص ، إلم حر ا ةولواع ا سك درو 

 ، وسحب عمذة البند اللطبية .  99)ربط العمذة السورية بالفر   الفر سي مير المس ظر -

 .  98)السيطر  عذم واردات الجمار  ، و سخيرطا لمصالحها -
 السامي أصدرح المفو إلامة ما يسمم باسم ) مجذس المصالغ المش ركة   ، اللي  -
أيددار  09 يسدد    9008، وسدد  الظددرار)   ponsot –( Henry  (91الفر سددي ط ددري بو سددو )  

 أدار وا شدددات لدددت ، ال صدددادي ا بع دددت االدار  الفر سدددية سدددي سدددورية  - أداريمفهدددوم ، وطدددو  0291
بواسدددطة رؤسددداع ومدددو فين  أدار هددداهدددا مر بطدددة مباشدددر  بالمفوضدددية العذيدددا وجدددرت  وجعذ، خاصدددة 

حكومدة داخدر حكومدة مدع ا م يدازات الكبيدر  ال دي  وكأ هداسر سيين ومساعدين من السوريين سبددت 
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 واشددد مذت  ذددد  المصدددالغ عذدددم،  م عدددت بهدددا عذدددم حسددداب مصدددالغ الددددوينت المحذيدددة السدددورية 
، والمدددددوا ي  والسدددددك  الحديديدددددة واآلثددددداردواةدددددر البريدددددد والبدددددر  والكمدددددار  و   الظضدددددايا االل صدددددادية

والمطددددددارات والمصددددددالغ العظاريددددددة والجدددددديش ومصددددددذحة الصددددددحة ومرالبددددددة الشددددددركات واالم يددددددازات 
، بدددين دور المشدددر  الوالعدددة  حدددت اال  دددداب  العدددام وشدددؤون العشددداةر وميرطدددا وا مدددنواالح كدددارات 

 الفر سددي واطددم ماجدداع سيددت    كذيدد  مجذددس المصددالغ المشدد ركة لحددر المسدداةر الماليددة واالل صددادية
 .   97)، ول غطية مصاري  السذطة الفر سية ودسع روا ب جيوشها ومو فيها  المش ركة بي هم

طمدار الزراعدة والصد اعة ممدا زاد  - اس ثمار رؤوس ا موار ا ج بية سي المصار  والشركات ، وا 
 من عبأ ا وضاا المالية .

سدورية عذدم مصدراعيها أمدام ا  هاج سر سا سياسدة البداب المف دوا وال دي  ر دب عذيهدا سد غ أبدواب  -
 .  95)بضاةعها  االسذع والبضاةع ا ج بية والسيم

 
 : 0292 – 0291أوضاع الزراعة في سورية   -

 ع مد الحيا  االل صادية سي سورية عذم الزراعة و ربية المواشي سي الدرجة ا ولم ، ومن        
بعد لل  ال جار  والص اعة ، سالزراعة طي الركن ا سداس لنل صداد السدوري ، إل يعمدر بهدا الظسدم 

-%01  ،  سددي حدين ان  حددو )%71الدم  %11ا كبدر مدن السددكان والدلين  صدر  سددب هم مدن )
مذيون 0،098،981يعمذون سي الص اعة وال جار  من إجمالي عدد السكان البالغ عددطم   08%

، ويشكر الددخر الزراعدي اكبدر  سدبة مدن الددخر الظدومي سدي  0298 سمة ، حسب إحصاةية عام 
سورية ، و  وسر سيها شروط  جاا الزراعة سم اخها مع در م  وا ، وثرو ها الماةية كاسية ، و رب ها 

 .  92)وعةخصبة م  
 من أجمالي المحاصدير الزراعيدة  % 81و شكر ليمة الحبوب )الح طة والشعير  أكثر من        

 98سددي حددين شددكذت المحاصددير الصدد اعية ، ) الظطددن ، السمسددم ، الشددو در السددكري ، وال بددغ   
 .  91)  % 8، وبذغ اال  اج الحيوا ي %

، بدددأت السياسددة الفر سددية االسدد عمارية  0291بعددد أن اح ذددت سر سددا سددورية عسددكريا عددام        
م عاو ة مع االح كارات الفر سدية ، ب وجيدت اط مدام خداص لذزراعدة وكدان الخدط العدام لهدلح السياسدة 
طدو ربددط ال صداد سددورية الزراعدي بال صدداد سر سدا ، ومددن اجدر   فيددل طدلا الخددط  والدت عذددم سددورية 

جددراع ال جددارب عذددم بعدد  ا صدد ا  البعثددات الفر سددية لات االخ صدداص لدراسددة طددلا الظطدداا  وا 
 .  90)الزراعية كالظطن 

ولددد سددعت اإلدار  الفر سددية الددم إيجدداد لددو  محذيددة مواليددة لهددا  ع مددد عذيهددا سددي طددلا الجا ددب       
، للل  عمدت الدم  ظويدة ال  دام اإللطداعي عدن   99)لغر   طبي  سياس ها االل صادية سي البند

 اإل  اج  ملطاعيين حيث كان طلا ال  ام طو المسيطرعذطري   ركيز مذكية ا راضي بيد اإل
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مددن أراضدديهم مددن خددنر أعطاةهددا لنلطدداعين و اسدد خدمت طددر  وأسدداليب  ن،و ددم  جريددد الفنحددي
ش م  من اجر االس حوال عذدم اإل  داج اإلضداسي ال دا   عدن الزراعدة ، م هدا مدا يكدون عذدم شدكر 
ضدراةب مباشدر  ، او خسدار  سدي السدو    يجددة ال بدادر ميدر الم كداسئ ، او بسدبب ار فداا ا سددعار 

عدن ا جدر الثظيدر لدور  وميرطدا مدن ا سداليب ال دي ألددم عذيهدا وأشكار االب دزاز ا خدر، سضدن 
 .  99)رجار اإللطاا والفر سيون سي االس غنر المباشر لذفنا السوري

لظددد أبدددت االدار  الفر سددية  اط مامددا م زايدددا باإل  دداج الزراعددي المنةددم  لذصدد اعة وال ددي يددد م       
ال دوت باط مامهدا و شدجعيها م دل اح نلهدا لذسداحر  حويذها بالرأسمار الفر سي ، لدلا ح يدت شدجر  

، وعذم  ربيدة بيدو  الحريدر وشدرا ظت والع ايدة به  اجدت بأشدرا  الف يدين الفر سديين  0205السوري 
الفر سددية ، مددن الحريددر الخددام ، واط مددت أيضددا بزراعددة   Lyon (99 لسددد حاجددات معامددر ليددون )

مك دب ) اال حداد االل صدادي السدوري    0299الظطن ،  ولهلا الغر  أسس الفر سديون سدي عدام 
سددي بدداريس ، بهددد  دراسددة أوضدداا سددورية الزراعيددة والصدد اعية وال جاريددة والدددساا ع هددا و طويرطددا 

أجريدددت ال جدددارب الزراعيدددة عذدددم زراعدددة بدددلور  0298سدددي أطدددار المصدددالغ الفر سدددية  ، وسدددي عدددام 
لمزروعددة بددالظطن ، كمددا اط مددت الظطددن ال كساسددي )ا مريكددي  ، وزادت معهددا مسدداحات ا راضددي ا

 .  98)االدار  الفر سية أيضا بزراعة ال بغ لسد حاجات شركا ها
لددم   غيددر أشددكار المذكيددة الزراعيددة سددي عهددد االدار  الفر سددية  غيددرا جوطريددا عمددا كا ددت عذيددت        

سدددي العهدددد العثمدددا ي ، وبظيدددت ا ر  الممذوكدددة مذكيدددة سرديدددة لذيذدددة  ، سدددي حدددين ا سدددعت مسددداحة 
 .  91) ا راضي االلطاعية عذم حساب أراضي أمن  الدولة وا من  الفردية 

وسعت اإلدار  الفر سية سي سورية الم سر  سيطر ها االل صدادية عذدم الدبند مدن خدنر         
وساةر عديد  م ها اإلشرا  عذم ا ولا  اإلسنمية من أراضدي وعظدارات وميرطدا مدن المم ذكدات 

  Gouraud –Henry (97  (0202-0299لسدامي الفر سدي ط دري مدورو)سظد اصددر المفدو  ا
  يظضددي به شدداع جهدداز رلددابي عددام عذددم ا ولددا  789لددرارا بددرلم ) 0290، سددي أواةددر  لار عددام 

ير بط من ال احية اإلدارية بالمفوضية العذيا الفر سية ، ويكون بدهدار  مشدر  سر سدي عدام ، وبدلل  
از طلح ا ر  المولوسة الدم أدا  لخدمدة إمراضدهم ، وبعدد أن حور الفر سيين عن طري  طلا الجه

 ولدددت اإلدار  الفر سدددية اإلشدددرا  عذدددم أراضدددي ا ولدددا  ، أجدددازت بيعهدددا وشدددراعطا وبدددلل  سدددهذت 
عمذية ا  ظار مساحات شاسعة من ا راضي الزراعية الم أيدي اإللطاعيين . وكان من   اة  طلح 

 %98ضدديهم وا خفددا  حجددم ا راضددي ال ددي يمذكو هددا مددن السياسددة أن  ددم  جريددد الفددرحين مددن أرا
 .  95)من مجموا ا راضي الصالحة   لذزراعة %08الم 

حاولت اإلدار  الفر سية بال عاون مع الحكومة السورية رسدع مسد و، الزراعدة وزيداد  اال  داج         
  9992واصنا أحوار الفنحين ، سأصدرت بعد  الظدوا ين الم  مدة لذمذكيدة العظاريدة كالظدا ون )
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 ، ولا ون السجر العظاري ولا ون أمن  الدولة ، أال ان طلح الظوا ين 0291الصادر سي عام   92)
لم  غير من والع المذكية الواسعة شيةا بر ثب  ها عذم أسماع واضعي اليد عذيها ، ولم  غذ  الباب 
سددددي وجددددت كبددددار الرأسددددماليين واإللطدددداعيين والمسدددد فيدين مددددن االسدددد ينع عذددددم أراضددددي الفنحددددين 

لين و سجيذها بأسماةهم إلعطاةها المشروعية والثبات بر أ ها أخدلت  شدجع كبدار المنكدين والم  فد
عذدددم ام صددداب أراضدددي الفنحدددين ، ح دددم اسددد طاا بعضدددهم سدددي  دددر  سددد وات لذيذدددة مدددن ا  دددزاا 

 .  91)مذكيات واسعة وضمها أليت وحور منكيها السابظين الم سنحين أجر  ع دح
الدعامة ا ساسية ل  فيل سياسا ها االس عمارية إلدار  الفر سية سي اإللطاعيين ،ولد وجدت ا       

ل  عمر الفر سيون عذم  و ي  أب اع اإللطاعيين وأعوا هم سي مخ ذ  مراكز ، وب اع عذم ل
الحكومة الهامة ، من أمثار اإللطاعي عنع الدين الدروبي وكان طوالع المو فون يمثذون اإلدار  

سورية سهم يفرضون الضراةب سي  المحذية لإلدار  الفر سية الم فل  لسياسة مشاريعها االل صادية
الفنا السوري وي شددون بجباي ها ومرام ها ، سضن عن صنحي هم سي  مواسظ هم  الباط ة عذم

 .  90)عذم م غ الشركات ا ج بية االم يازات
طكلا  جحت االدار  الفر سية سي جعر الحكومة السورية لات طبيعة ألطاعية أسهمت سي         

، سمحت الحكومة  0290اخر عام عرلذة  طور الفنا وعدم االر ظاع بمس واح ألمعاشي ، سفي أو 
السورية لفنحي حوران بظرو  مالية لكي ي مك وا من زراعة ا ر  ، ولكن مالية الزراا لامت 
بالولت  فست باس يفاع حص ها من ا عشار حار دسع الظيمة المس ظرضة ، عذما ان الضراةب 

خنر لل  ان  سجر عذم العشرية ال  حظ  أال ال وجد المحصور ، للا سان الحكومة أرادت من 
الفنا أمواال أعف ت م ها الطبيعة و سجذها بفاةد  أيضا ، سهي  عطيت سي اليد اليم م و ظب  م ت 

 . 99)سي اليد اليسر،
كمددددا أن سددددذطات اال  ددددداب الفر سددددي لددددم  ظدددددم عذددددم  طددددوير الظطدددداا الزراعددددي بمددددا يخدددددم         

كأ شدداع المخددازن العموميددة  وسدد غ المدددارس المصددالغ العذيددا لسددورية و طددوير ال صددادطا الددوط ي  
الزراعيدددة وا  شددداع السددددود الماةيدددة ، و أسددديس ال ظابدددات واس  ددداا المعدددار  وحمايدددة الفنحدددين ورسدددع 
مسددد واطم ال عذيمدددي ، والحدددد مدددن اسددد غنر كبدددار اإللطددداعيين لذفنحدددين ، او  ظدددديم العدددون المدددادي 

 . 99)لذفنحين وجذب اآلالت الزراعية الحديثة لهم
ا عكسدددت طدددلح السياسدددة عذدددم مجمدددر أوضددداا الزراعدددة ، سظدددد عا دددت مدددن مشددداكر عديدددد           

وخاصددة ا مدددرا  واآلسدددات الزراعيدددة والحشدددرات ال دددي أ ذفدددت المزروعدددات ولضدددت عذدددم مسددداحات 
كبيددر  مددن ا راضددي المزروعددة لمحددا ، الددم جا ددب لذددة المسدداعدات الحكوميددة والعجددز سددي الف يددين 

صدغير  سرديدة ، ولدم يسد ثمر   ظسيم ا راضي المشاا و حويذها الم مذكيات الزراعيين ، كلل  عدم
، مددن مجمددوا ا راضددي الصدددالحة  99)مذيددون طك ددار78،0راضددي السددورية سددو، مددن مسدداحات ا 
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مذيددون  229،1   كددا  يمذيددون طك ددار وكا ددت موزعددة  98،08كا ددت  ظدددر ب حددو   لذزراعددة ال ددي
مذيدددون طك دددار أراضدددي ميدددر مسددد ثمر  ولابذدددة  0،520، و راضدددي لابذدددة لذزراعدددة ومسددد ثمر طك دددار أ

 .  98)مذيون طك ار مروج ومابات ومراعي 581،1لذزراعة ، و
ولددد  بددت مجذددس ال ددواب السددوري  ، الددم الوالددع الم ددردي الددلي كددان يسددود لطدداا الزراعددة ،         

، سظدد أشدار سيهدا ال اةدب حكمدت الحكديم  0299كدا ون الثدا ي عدام  08خنر جذس ت الم عظدد  سدي 
ال عدددن الوالدددع السددديئ الدددلي  مدددر بدددت الزراعدددة بظولدددت  اان بند دددا بدددند زراعدددة بح دددة ، ولسدددوع الحددد  

 .  91)من الع اية الم طلح ال احية أبدا ا عشي  يصر 
، سددان مدداامكن  نأمددا بال سددبة لمشدداريع الددري ، سذددم  حدد  بدددعم كبيددر مددن جا ددب الفر سدديي        

، مخيبدددا للمدددار ، ولعدددر للددد  يعدددود الدددم ا عددددام  0292 -0291إحدددرازح خدددنر الف دددر  مدددن عدددام 
ا ساليب الحديثة سي الري ولذة المعار  الماةية ال ي   طذب جهدا بطيةا ودؤوبدا ، كمدا ان حظدو  

 0291م ل عام الجماعات العامذة سي المياح ال ي بات  عيي ها يظع عذم عا   الحكومات المحذية 
أيددار عددام   91  سددي 991، ولددد أصدددرت االدار  الفر سددية لددرارا بددرلم )  97) ، ال ددي لددم  كددن مسدد ظر 

الميدداح العامددة ، وسددمغ أيضددا ب شددكير  ا، حددددت سيددت الشددروط ال ددي يمكددن ان  سدد خدم سيهدد 0291
أال ان لل  لدم  0292 جمعات خدمة لذم اسع الماةية ،وعذم الرمم من أ شاع داةر  لوبحاث الماةية

، سظامدددت بوضدددع الخطدددط ا ساسدددية لصددديامة   95)يدددؤدي الدددم  غيدددر حظيظدددي عذدددم الوالدددع الزراعدددي 
المشاريع  ، وأدخذت  حسي ات كبير  عذدم بعد  أ  مدة الدري الموجدود  سدي واحدة دمشد  ، وعذدم 
  هر لوي  سي حذب ، كمدا  دم  حدديث  دواعير الميداح الموجدود  عذدم  هدري العاصدي والفدرات جزةيدا
بواسطة المضخات الماةية والمحركات ال ي  عمر عذم الزيت ، أمدا عذدم صدعيد المشداريع ا كثدر 
أطمية ، كمشروا  جفي  المس  ظعات سذم  س كمر الن العمر سيها لم يكن جدديا ، بظدي مدردود طدلح 

 حدر ، وكدان مدن الممكدن أن ي ر دب المشاريع محددودا جددا ، وبظيدت المدوارد الماةيدة و حدديثها دون
عذم  طويرطا ا ساا ا راضي المزروعة ، ووسر  سي المحاصير ، و  ويدع االسد فاد  مدن أكثدر مدن 
محصددور سدد ويا ، وسددي مجددار  حسددين المحاصددير والم  جددات جددرت بعدد  المحدداوالت وللدد  عددن 

 .  92)بال ذظيغ الص اعي طري  اس يراد البلور من الخارج او
وال ي طالها الفساد ، االة مان وال سذي  ، سظد عبرت  ومن ا مور الحيوية ل طوير الزراعة        

لج ددة اال  ددداب عددن شددكوكها  حددور عمددر الب ددو  وطريظددة  وزيددع ا مددوار والمدد غ لذمددزارعين ، ولددد 
اع ر  الفر سيون سيما بعد بان ماخصص أصن لصغار المزارعين  م م حت لذمنكين الكبدار وطدم 

  كبيددر  ، وبددلل  سشددذت المصددار  الزراعيددة عددن الظيددام بدددورطم يم حو هددا لذفنحددين الصددغار بفاةددد
 .  81)بدورطا بشكر أكمر وخدمة المصذحة العامة 
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كمدددا كا دددت ال دددرو  الم اخيدددة المخ ذفدددة مدددن أطدددم المدددؤثرات عذدددم الزراعدددة ، واإلمكا يدددات         
ات الددري الماديددة الضددعيفة ، وعدددم اسدد غنر الميدداح الجوسيددة اسدد غنال كاسيددا ، واالل صددار عذددم ل ددو 

والبزر سي ا راضي الزراعية ، واسد خدام ا سداليب الظديمدة والبداةيدة ، لدلا كدان اال  داج سدي بعد  
 .  80)الس وات شحيحا ولذين

المخ ذفددة ، سددان صددعوبات ال ظددر   سضددن عددن سدد وات الكسدداد ولذددة اال  دداج بسددبب ال ددرو        
وال سددوي  مددن أطددم المشدداكر ال ددي أثددرت بشددكر مباشددر عذددم أسددعار المحاصددير الزراعيددة ، وكددان 
الظطدددن والحريدددر مدددن أكثدددر المحاصدددير  دددأثرا ب دددرو  الكسددداد والسددديما خدددنر ا زمدددة االل صدددادية 

 .  89)ال ي طزت العالم شا ها بلل  شان بظية البذدان 0292-0299
، عذدم ضدرور   0299للا سظداجمع ال واب سي المجذس ال يابي السوري سي شباط من عام        

الم واضدعة مثدر  ا خال  دابير سدريعة ل حسدين أوضداا الزراعدة والفنحدين ، ولددمت بعد  الحذدور
مشددروا إعا ددة الفنحددين الددلي ي ضددمن  ظدددم  سددهينت ماليددة لهددم و زويدددطم بددالحبوب ، و خفددي  

 .   89)مديد ديون المصر  الزراعيبع  الضراةب ، و 
كمددا وحاولددت الحكومددة السددورية معالجددت المشدداكر ال ددي كا ددت  عددا ي م هددا الزراعددة لرسددع         

 وسددعت  ،  0298 -0299عددامي  رأ  اجهددا، ولددد  جحددت سددي جهودطددا سددي زيدداد  اال  دداج سخددن
 دداج الحبددوب مددن ألدد   طك ددار ، و زاد أ  99ألدد   طك ددار الددم ) 09مسدداحة زراعددة الظطددن مددن )

   ألددددد   طدددددن ،  كمدددددا زادت الم حصدددددنت مدددددن صدددددادرات ال بدددددغ بسدددددبب زيددددداد   99  الدددددم )9811)
 .   89)أسعارح 

،  يجدة  وضداا سدورية  0292-0291عادت أوضاا الزارعدة بال ددطور خدنر السد وات         
مة السورية ،ال ي ا عكست سذبا عذم أوضاا الزراعة، ولد طرحت المشاكر عذم الحكو  88)الداخذية

ومجذسددددها ال يددددابي الددددوط ي أال ان الحذددددور كا ددددت محدددددود  ا حصددددرت بددددبع  المراسدددديم الم عذظددددة 
 .  81)بمظاومة الحشرات و مديد ديون المصر  الزراعي لرسع الضاةظة المالية عن كاطر الفنحين

 
 
 

أوضااااع الزراعاااة  فاااي ساااورية منااال قياااام  الحااارب العالمياااة الثانياااة  حتااا     – 
  : 0291 -0292االستقالل
،  0292بظيت الزراعة سي سورية سي وضع سيئ ح م ليام الحرب العالمية الثا ية عام           

، واثدددر  فدددو  دور المحور)ألما يدددا وايطاليدددا  0298 -0292سفدددي السددد وات ا ولدددم لهدددلح الحدددرب 
مريكيدددة   واج يددداا ألما يدددا واليابدددان  ، عذدددم دور الحذفاع)سر سدددا و بريطا يدددا والواليدددات الم حدددد  ا 

،  ضعضددع مولدد  الحذفدداع سددي مخ ذدد  الم دداط  وم هددا سددورية ،  رمددم  جدداا بريطا يددا   87)لفر سددا
سي دعم لوات سر سدا الحدر  سدي اسد عاد  السديطر  عذدم سدورية ولب دان ، إال أن لدوات الحذفداع بظيدت 
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ازديدداد حددد  الحددرب ، ا مددر محصددور  سددي الم طظددة وا ظطعددت صددذ ها المباشددر  بددالوطن ا م بسددبب 
الدددلي دسعهدددا ل وجيدددت أ  ارطدددا  حدددو االسددد فاد  مدددن اإلمكا يدددات الموجدددود  سدددي سدددورية  بعدددد أن عدددز 
الحصور عذم الموارد من الخارج ، وازداد للل  الطذب عذم المواد لسد حاجة السكان من جهدة ، 

 .  85)ولسد حاجة الجيوش الموجود  سي البند من جهة أخر،
ب ليام المعار  عذم ار  سورية واح نلها من لبر جيوش الحذفاع ، ساثر لل  بشكر وبسب      

سدددذبي عذدددم ا وضددداا االل صدددادية خاصدددة سدددي السددد وات ا ولدددم ، وكدددان مدددن أطدددم سدددما ت  ددددطور 
أوضاا الزراعة و د ي مس ويات اال  اج ، والبطالة الشدامذة والمجاعدة واإلسدنس العدام و ظدص سدي 

و عدر   تالصدادرا ولذدة عدم المساوا  سي ال وزيدع و شدوع  ضدخم ب سدبة عاليدةال موين الم جا ب 
الوضدع الم فذدت وزيداد  ال دا    عذدم عذم الدرمم مدن بدلر الجهدود لذسديطر  ،ال جار  الم شذر جزةي

، عذدم االع مداد عذدم مواردطدا و ذبيدة العدالم الخدارجي سدأجبرت سدوريةالمحذدي ، بسدبب العزلدة عدن 
 .  82)ة حاجة سولها الداخذي

وسددي خضددم  ددرو  الحددرب اسدد حدثت االدار  الفر سددية طيةددة عرسددت باسددم )مك ددب الحبددوب        
الصددالحة لذخبددز  ، سددعت الددم سددد الحاجددة المحذيددة مددن الحبددوب دون االسدد يراد مددن الخددارج عبددر 
ا شرا  عذم ا راضدي المزروعدة ، ودسدع اسدعارمعظولة لفداة  الفدنا مدن المحصدور ، ميدر ان 

  ألد  طدن 011 سدد حاجدة مدن الحبدوب لدلا اضدطرت الحكومدة الدم االسد يراد ) طلح االجراعت لم
لدددددمت  ي، مددددن جهدددة أخدددر، أدت ا سددددعار ال ددد 0290 -0291مدددن الحبدددوب مددددن اسددد راليا عدددام 

 من ال ظود اللطبية ، باإلضاسة ملذفنحين ان أ احت لهم من أيفاع ديو هم وان يزيدوا من موجودا ه
مؤسسددات اح كددرت عمذيددات الشددراع وال جميددع وال ظددر   شدداععددد مددن أالددم ان المك ددب اسدد طاا سيمددا ب

المحاصدير  وبمساعد  ، 0299الم حد ا ت أمكن سي عام وطحن الحبوب و وزيعها بشكر  اجغ ،
الحاجددات المد يددة  كددر و ذبيددة الزيدداد  سددي المسدداحات المزروعددة ، االسدد غ اع عددن االسدد يرادالجيددد  و 
 .  11) لذسكان
اد الهاةدددر سددددي الطذدددب شددددهدت الزراعددددة ا  عاشدددا ، و ددددم اس صدددنا لسددددم مددددن ومدددع االزديدددد         

ا راضددي الصددالحة لذزراعددة ، وا صددب االط مددام ا كبددر عذددم  حسددين زراعددة أصدد ا  معي ددة دون 
ميرطا ) كالظمغ والشعير ، والعدس ، والحمص واللر   ... ال،   ، وطي محاصير ملاةية اشد دت 

يها إلم ار فاا أسعارطا بشكر كبيدر،  سدازدادت المسداحة المزروعدة الحاجة إليها ، وأد، اإللبار عذ
، وار فعدددت  0298  طك دددار عدددام  9919909الدددم )  0292  طك دددار عدددام  0291172مدددن ) 

  طك ددار عددام  979502لددم ) ا 0292  طك ددار عددام  902027 سددبة ا راضددي المرويددة مددن ) 
لدد   راجددع زراعددة بعدد  المحاصددير ، كمددا ار فعددت أجددور العمددار الددزراعيين ، وراسدد  ل ،  0298

ال ددي لددم يكددن الطذددب عذيهددا م ماشدديا مددع  كددالي  إ  اجهددا الباط ددة ، ورخددص أسددعارطا ، مددن للدد  
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  طك دار عدام  02597الدم )  0292  طك دار عدام  91751الظطن اللي   الصت زراع ت مدن ) 
0291(10  . 
لهدا سدو  سدي الدداخر ، وعا دت ولد  ول   صدير طلح المحاصير الم الخارج ، ولم يكدن         

بعدد  طددلح المحاصددير مددن الم اسسددة ال ا جددة عددن مجدديع مثين هددا بأسددعار ارخددص مددن الخددارج ، 
ومع ازدياد الطذب عذم المزروعات الغلاةية وار فداا أسدعارطا واخ فاةهدا مدن ا سدوا  لكثدر  الطذدب 

ا عذم ثروات ضخمة وعدم كفاية العر  ،  شطت السو  السوداع وأثرت سةة من ال اس بحصوله
 .   19)وطي سةة أثرياع الحرب

لم  ظم االدار  الفر سية خنر مد  أدار ها لذدبند بأيدة عمذيدة مسدغ زراعيدة لجميدع ا راضدي         
الظابذة لذزراعة ، كما أ ها لم  ظم باية  محاولة من شا ها العمر بجدية الس صنا ا راضي الظابذة 

كمدددا ان الدددبند لدددم  بمظددددار ضدددةير ، أال اضدددي المزروعدددة او المرويدددةلذزراعدددة او زيددداد  مسددداحة ا ر 
 شهد مثن أي مشروا جدي يؤدي الم زياد  مساحة ا راضي المزروعة ك جفي  المس  ظعات سدي 
سدددهر العمددد  ومسددد  ظع الع يبدددة لدددرب دمشددد  مدددثن، وبظيدددت مسددداحات واسدددعة مدددن ا راضدددي مهمذدددة 

ادعددت االدار  الفر سددية أ هددا مه مددة بالشددؤون  ،جهددة أخددر  ومددن ،   19)بسددبب  ظددص وسدداةر الددري 
االل صادية لذبند ، مدن خدنر إ شداةها مك دب سدمي )بدهدار  الشدؤون االل صدادية   ، كا دت مهامدت 
  حصر حسب مااشار إليت الفر سيون  حسين ا راضي والري ومكاسحة ا مدرا  و وسديع ا  شدار 

فر سددية بعدد  الظدوا ين الخاصددة بسدد دات مذكيددة ، كمدا أصدددرت االدار  ال 19)زراعدة الحريددر والظطددن 
 .  18) ا راضي سي  ذ  الف ر  خدمة لمصالحها 
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 االستنتاجات
 -0291ي ضددغ مددن دراسددة ا وضدداا الزراعيددة سددي سددورية خددنر س ددر  اال  ددداب الفر سددي         
، و  بدددع  طورا هدددا و حوال هدددا عدددد    ددداة  واكبدددت  ذددد  الظضدددية وال طدددورات سدددي سدددورية س دددر   0291

 اال  داب .
مددن خددنر م ابع  ددا ل فاصددير طددلح ال طددورات االل صددادية يمكددن منح ددة جمذددة مددن ا مددور    
 رزطا  أب

يمكددن الظددور إن حالددة الزراعددة سددي سددورية كا ددت ال  ددزار م ددأخر  ، وان ط الدد  عوامددر عديددد    -0 
أعالددت سددبير  ظدددمها ، وأطمهددا كثددرت المم ذكددات الكبيددر  مددن ا راضددي ، واسدد مرار الطددر  ا وليددة 

غذون البداةيدة سددي الزراعدة ، وعذددم الدرمم مددن إن  صد  سددكان سدورية طددم مدن الفنحددين الدلين يشدد 
سدي طددلا الجا دب كمددا أن سددوع اإلدار  ال دي ا بعهددا الفر سدديون  جداح طددلا الظطدداا كدان لهددا دور كبيددر 
سي  دردي الزراعدة ، عذدم الدرمم مدن  دوسر جميدع الشدروط االل صدادية والطبيعيدة المنةمدة كالم داو 

 دوسر لزراعة الظطن والحبوب ووجود مسداحات كبيدر  مدن ا راضدي الصدالحة لذزراعدة ، سضدن عدن 
 ا يدي العامذة و كاليفها الرخيصة 

لددددم يكددددن ال  ددددام االل صددددادي الددددلي ا شددددا ت االدار  الفر سددددية سددددي سددددورية أسضددددر مددددن ال  ددددام  -9
االل صادي سي البذد أبان الحكم العثما ي ، بر اب كر الفر سيون   اما ال صداديا مربيدا عدا م م دت 

سددي الولددت  فسددت مددن  شددديد ا زمددة االل صددادية السددوريون كثيددرا ،اسدد  فل ثددرو  الددبند العامددة وسددرا 
 وأثرطا سي البند .

ان أدار  سر سددا االل صددادية سددي سددورية مدداطي أال محاولددة لددربط االل صدداد السددوري باالل صدداد  -9
الفر سددي ، و دددمير كددر اإلمكا ددات االل صددادية الم احددة سيهددا ، لكددي  جعددر م هددا سددولا لبضدداةعها ، 

لاللدددت  ، والولددددو  أمددددام أي محاولددددة سضدددن عددددن سياسدددد ها الراميددددة ا لدددم إسظددددار الشددددعب السددددوري وا 
 لذ هو  الزراعي والص اعي وال جاري والمالي سي  البند .

عا ت سورية سي طلح المرحذة ، وطأ  الحكدم االسد عماري المباشدر سظدد ا  هجدت سر سدا سياسدة  -9
وسياسددددة كمركيددددة   جزةددددة سددددورية الددددم دويددددنت صددددغير  ،كمددددا ا  هجددددت سياسددددة ضددددراةبية لاسددددية ،

 ال  سجم أطنلا مع مصالغ االل صاد السوري .

أثب ددت ا حددداث ان االدار  الفر سددية طددي صدداحبة الظددرار السياسددي واإلداري واالل صددادي سددي  -8
ال  فل أال  االبند ، وان الحكومة السورية كا ت صورية   عمر بهدار   المفو  السامي وان لرارا ه

 بمواسظ ت او من ي يبت .
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Abstract 
 

       The Arabic countries in general and particularly Syria witnessed 

many French and attempts to control this important area because of its 

strategic econemic importance Finally these attempts could the purpose 

when  French could bring down the Arabic government in Damascus 

after the battle of Maislon 1920. 

 

     This research deals with the agriculture conditions in Syria during the 

French occupation from 1920to 1946. Here comes the importance of the 

subject because economic circumstances specially the agriculture in Syria 

during the French occupa is one of the main parts which later shaped the 

country's in frastructure to following developments after the in 

dependence. 

 

       This research tries to focus on studying the agriculture  policy which 

the French  administration has followed in Syria during  the occupation 

from 1920to 1946 As was how this policy has reflected on the whole 

Syrian econemic conditions suffering and the problems which resulted 

from that policy. 

 

       This research is divided into two parts . The first part deals with the 

Syrian econemic conditions in the late ottoman rule and also deals with 

the French occupy policy and its impact  on the agriculture in Syria . 

while the second part studie agriculture conditions during the 

period(1914-1918) and the second world war(1939-1945) In addition to 

that the second part studies how the deterior of the econemic 

circumstances particularly the agriculture reflected negatively of 

country's circumstances . 
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 الهوامش :
                                                 

 -0809ا ور )دخذددت بددند الشددام) سددورية   حددت الحكددم العثمددا ي سددي عهددد السددذطان سددذيم   (0
م ع ددما طدزم لا صددو  الغدوري  خدر سدنطين المماليدد  سدي )معركدة مددرج 0801  م عدام 0891

، طدلا ولدد 0205داب   سكدان للد  بدايدة الحكدم العثمدا ي عذدم سدورية والدلي اسد مر ح دم عدام 
سددب   هايددة الحكددم العثمددا ي أن  جددزأت بددند الشددام إلددم عددد  دور م هددا سددورية الحاليددة ولب ددان 

، لمزيد من ال فاصير ي  در   0201طين وشر  ا ردن، حسب ا فالية سايكس بيكو عام وسذس
 ، ص 0251، دار ال هددددار لذ شدددر، )بيددددروت، 9يوسددد  الحكددديم، سددددورية والعهدددد العثمدددا ي، ط 

01- 07 . 
  عبددد الهددادي عبدداس ، ا ر  واالصددنا الزراعددي سددي سددورية ، دار اليظ ددة العربيددة لذ ددألي  (9

 . 91-02  ، 0219شر، )دمش ،وال رجمة وال 
  يرجددع اط مددام سر سددا بسددورية سددي العهددد العثمددا ي ، الددم االم يددازات ال ددي حصددذت عذيهددا سددي  (9

م، ال ددي س حددت ا بددواب لفر سددا سددي المشددر  العربددي و ددامين مصددالحها سيددت  0898ا فاليددة عددام 
 وجيددت السياسددة  والسدديما  سددي سددورية ، وكا ددت لذمؤسسددات االل صددادية الكبددر، دور رةيسددي سددي

الفر سية لذسيطر  عذدم مظددرات سدورية واح نلهدا ، وطدلا  داجم عدن ار بداط المؤسسدات السياسدية 
واالل صادية سي ال  ام الرأسمالي اللي لامت عذيدت ، لدلا  ب دت المؤسسدة العسدكرية. لذمزيدد مدن 

ة العثما يدددة،   يذمددداز أوز و دددا،  دددأري، الدولددد ال فاصدددير حدددور المعاطدددد  و مصدددالغ سر سدددا ي  دددر  
،  رجمددة  عددد ان محمددود سددذيمان، مراجعددة محمددود ا  صدداري، م شددورات مؤسسددة سيصددر 0مدد 

؛محمددد رجداةي ريددان ،مصدالغ سر سددا االل صدادية سددي سددورية  911  ص0255لذ موير،) ركيدا، 
كدددددا ون ا ور –أيذدددددور  95-97 ،مجذدددددة  دراسدددددات  اريخية،دمشددددد  ،العدددددددان 0898-0291)

  .92-99، ص 0257
-0295 جدداا محمددد ، الحركددة الظوميددة العربيددة سددي سددورية مددن خددنر    يما هددا السياسددية    (9

 . 99-99  ، ص 0257، دار البعث ،)دمش  ، 0، ط 0،ج 0219
  عمر المصذحون من رجار الدولة العثما ية وبجهد واضدغ سدي اصددار مجموعدة مدن الظدوا ين  8(

م 0581وخدط شدري  طمدايون عدام م 0592وا   مة، وشكر صدور خدط شدري  كذخا دة عدام 
ا سدداس لحركددة اإلصددنا سددي الدولددة العثما يددة. سظددد  ضددمن ا ور ضددرور  اسدد مرار اإلصددنا 
بأصدددددار الظددددوا ين والدددد  م واح رامهددددا والعمددددر بهددددا، وعدددددم مخالف هددددا أبدددددًا، بي مددددا وعددددد السددددذطان 

والمعدددار  العثمدددا ي سدددي خدددط طمدددايون بدددأجراع اصدددنحات شدددامذة وأساسدددية سدددي حظدددور الماليدددة 
والزراعة وال جار  والخددمات وبهدد   حسدين الوضدع االل صدادي لذدولدة العثما يدة، واسد  ادًا الدم 
مدددا جددداع سدددي ب دددود خطدددي كذخا دددة وطمدددايون أصددددرت الحكومدددة العثما يدددة سدددي السددد وات مدددا بدددين 
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مجموعددة مددن الظددوا ين وا   مددة وال عذيمددات ل حسددين الحالددة االل صددادية لذدولددة 0512 0585
يما سي ميدان الزراعة. سصدر لا ون ا راضي ولا ون الطابو بهد     يم و سجير عاةدية والس

ا راضددي سددي واليددات الدولددة، كمددا صدددر لددا ون ال جددار  ل   دديم العنلددات ال جاريددة بددين الدولددة 
عددن ب ددود خطددي كذخا ددة وطمددايون ي  ددر، أحمددد  العثما يددة والدددور ا خددر،. لمزيددد مددن ال فاصددير

 .901د025. ص  0259مصطفم، سي أصور ال اري، العثما ي ، دار الشرو ، عبد الرحيم 
-951، ص 0250  محمدددد سريدددد بيددد  المحدددامي ،  ددداري، الدولدددة العذيدددة العثما يدددة ،)بيدددروت ،(1

921. 
مبراطوريدة ال مسددا والمجددر (7   دخذدت الدولددة العثما يدة الحددرب بجا دب دور الوسددط وطدي )ألما يددا وا 

،ضدد دور الوسدا  وطدي )بريطا يدا وسر سدا  0209 شدرين ا ور  92ي  ، سد0208وبذغاريا عام 
  ، وليددد المعذددم ، سددورية  0207وروسدديا الظيصددرية وايطاليددا واليابددان ثددم الواليددات الم حددد  عددام 

، دار طدنس لذدراسدات وال رجمدة وال شدر ،) دمشد   0الطري  الم الحريدة ، ط 0201-0291
 . 97-91  ص 0255، 
 . 70 ، ص  0250ل طور االل صادي سي  ركيا ،)باريس ،  احمد عذي ، ا(5
  وجيددت كددوثرا ي ، بددند الشددام السددكان االل صدداد والسياسددة الفر سددية سددي مطذددع الظددرن العشددرين (2

 . 909 ، ص 0251، )طرابذس ،  0لراع  سي الوثاة  ،معهد اإل ماع العربي، ط
   جدددورج ا طو يدددوس ، يظ دددة العدددرب ،  رجمدددة    اصدددر الددددين ا سدددد واحسدددان عبددداس ، دار (01

 .  991  ،ص 0219،) بيروت ،  0العذم لذمنيين ،ط
 0  س يفن طمسذي لو غري ، سوريا ولب دان  حدت اال  دداب الفر سدي ،  رجمدة   بيدار عظدر ،ط(00

 .  15  ،ص  0275، دار الحظيظة ،)بيروت،
حمود ادريس الميرسيدي ، ال حوالت السياسية واالل صادية سي العرا  وسوريا   شفيع محمد م(09

، رسددددالة ماجسدددد ير ميددددر م شددددور  ، كذيددددة  0285-0290وأثرطددددا عذددددم العنلددددات االل صددددادية 
 . 81  ،ص9112اآلداب ،)جامعة الموصر ، 

،   ، دار المعددار  بمصددر 0291-0205  خيريددة لاسددمية ، الحكومددة العربيددة سددي دمشدد  )(09
 . 91  ، ص  0270)الظاطر  ، 

،دار ال فدددداةس لذطباعددددة  0  زطيدددر الشددددذ  ، مددددن أورا  اال  دددداب  دددداري، مااطمذددددت ال ددداري، ، ط(09
 . 57  ، ص  0297وال شر وال وزيع ،)بيروت ، 

، دار 9  عذددي رضددا ، لصددة الكفدداا الددوط ي سددي سددورية عسددكريا وسياسدديا ح ددم الجددنع ،ط08)
 . 05  ،ص 9112الحارث ،)دمش  ،



 

 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 خضري عيل العامريم.م. همند 

 3172( اكنون الأول 71العدد )

111 

 أأوضاع الزراعة يف سورية

 خالل فرتة الانتداب الفرنيس

7231-7291 

                                                                                                                                            

  ددام أداري ألددرح  دص المدداد  الثا يدة والعشددرون مدن ميثددا  عصدبة ا مددم المولددع  االنتدداب    (01
سدي بداريس و عدود سكر دت إلدم الج درار جدان  0202عذيت سدي الثدامن والعشدرين مدن حزيدران عدام 

   0281أيذدور  00 – 0571أيار  99  ) ( Smuts, Jan Christiaan )كريس يان سم س
ة كيدددب كولددو ي سدددي ج دددوب أسريظيددا . ذظدددم  عذيمددت سدددي كددامبرج .أصدددبغ رةيسدددًا المولددود سدددي مدي دد

، ثددم عدداد و ددرأس الددوزار  ثا يددة  0299وبظددم سددي طددلا الم صددب لغايددة عددام  0202لذددوزراع عددام 
. ي  ددددر  اآلن بددددالمر ، موسددددوعة ال دددداري،  0295، واسدددد مر سددددي طددددلا الم صددددب  0292عددددام 

، دار  9سددامر ويوسدد  محمددد أمددين ، ج ،  رجمددة سوسددن سيصددر ال 0298 -0752الحددديث 
 .  959-950 ، ص 0229المأمون لذ رجمة وال شر ، )بغداد ، 

  طددو الشددخص المخددور مددن لبددر الحكومددة الفر سددية بددأن يمددارس الصددنحيات ال ددي م حهددا لددت (07
ص  اال  داب ، عذم أن  كون  ذ  الصنحيات ال ي يعمر بموجبها مير محدد   وميدر لاةمدة 

، ص  شددريعي أو أداري صددادر سظددط مددن الحكومددة الفر سددية لهددلا العمدددر أو لا  إال بموجددب  دد
وال ي  عطي لت ا وامر وال عذيمات بصف ها الجهة المسؤولة ع ت ، وطلا المفو  ال ير بط بأية 

 ددت سددي طددلا الم صددب ال ي طذددب أيددة يصددذة و يفيددة أو  بعيددة لعصددبة ا مددم ، كمددا أن لددرار  عي
اللي ي اسبها ويحظ  مصالحها بغ  ال  ر عن  وجهت العسكري  شروط   ها  خ ار الشخص

أو السياسي أو اإلداري ، ي  ر   حكمت عذي إسماعير ،   ام اال  داب الفر سي عذم سدورية 
 . 22، ص 0225، 0، دار طنس لذدراسات وال رجمة وال شر ، دمش  ، ط 0291-0295

 . 019  الشذ  ، المصدر الساب  ، ص(05
يم ، الوثداة  ال اريخيدة الم عذظدة بالظضدية السدورية سدي العهددين العربدي والفيصدذي   حسن الحك(02

 . 011-081  ، ص0279، دار صادر ،) بيروت ،  0291-0208واال  داب الفر سي 
  سيذيددددب خددددوري ، سددددوريا واال  ددددداب الفر سددددي سياسددددة الظوميددددة العربيددددة ،  رجمددددة   مؤسسددددة (91

  11-18  ،ص0227جامعة بر س ون ا مريكية ، ) بيروت ،، مطبعة  0ا بحاث العربية ، ط
. 
  كددان مددن بددين ا مددور االل صددادية ال ددي  ددأثرت بهددا سددورية ، سددي مجددار ال ظددد مشددكذة الدددين (90

العثما ي ، سظد اس دا ت الدولة العثما ية سي ال ص  الثا ي من الظرن ال اسع عشدر مبدالغ كبيدر  
الفر سدية ، ولضدمان  سدديد  ذد  الدديون طذدب الدداة ون وأكثدرطم من المصار  ا وربيدة والسديما 

مددن الفر سدديين ضددما ات مددن الحكومددة العثما يددة ، وطكددلا حولددت الحكومددة بعدد  الضددراةب الددم 
حساب ص دو  الدين العثما ي ، كما ان الدور ا وربية اس طاعت من جهة أخدر، ان  حصدر 

اسدددئ والخطدددوط الحديديدددة وبعددد  االم يدددازات باسدددم طدددلح الدددديون عذدددم ام يدددازات جديدددد  أطمدددا المر 
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  مذيددددون ليددددر   ركيددددة ، اسددددماعير  00ال جاريددددة وكا ددددت حصددددة سددددورية مددددن طددددلح الددددديون طددددي )
 . 981-998،المصدر الساب  ، ص

،دار الطذيعدددة  0 ،ط0292-0291  لولدددان لرلدددوط ،  طدددور الحركدددة الوط يدددة سدددي سدددورية )(99
 . 99 ، ص 0278لذطباعة وال شر ،)بيروت ،

 
، بعددد ان ا  دددبت سر سددا عذددم  0291  كيددان سياسددي إ شدداعح الج ددرار مددورو  لبندداا الكبيددر  (99

، عر  بالكبير الن مورو ضم الم كيا دت  0201سورية ولب ان بمظ ضم ا فالية سايكس بيكو 
السددداب  )   دددام الم صدددرسية   الدددلي ال صدددر عذدددم جبدددر لب دددان البظددداا والمددددن السددداحذية بيدددروت 

،حددين أعذددن  0298ا ،  ددوالم عذددم حكمددت م دددوبون سر سدديين مددن عددام وطددرابذس وصددور وصدديد
لب ان جمهورية ووضع لت دس ور سي العام ال الي ، ي  ر  سعد سعدي ، معجم الشر  ا وسدط 

 . 910 ، ص 0225، دار الجير ،)بيروت ،  0،ط
   ص  0295  أبددو خذدددون سدداطع الحصددري ، يددوم ميسددذون ، مك بددة الكشددا  ، )بيددروت ،(99

011 . 
  وزعت سر سا رسوم الكمار  ب سب بين الدور ال ي ألام ها سي سورية ولب دان بموجدب الظدرار (98

 % 89، وكان  صديب الحكومدة السدورية م هدا  0299أيذور  99أصدر ت المفوضية العذيا سي 
، لذمزيدد ي  در   سدمير سدعيفان ،االصدنا االل صدادي سدي سدورية مدن  % 90سي حدين لب دان 

ت السورية الذب ا ية ، بحدث م شدور ، الظديع سدي مدؤ مر العنلدات السدورية الذب ا يدة زاوية العنلا
 . 987- 981  ،ص  9112،) دمش  ، 

، لديس لديدت أيدة  0577  ط ري بو سو   سياسدي دبذوماسدي سر سدي مح در  مدن مواليدد عدام (91
م صب  اةدب  ا  ماعات سياسية لك ت يمذ   جربة طويذة سي السذ  الدبذوماسي ، ال كان يشغر

عدام سدي مدير الظسم ا سريظي سدي وزار  الخارجيدة الفر سدية ، ثدم عدين مفوضدًا سداميًا سدي سدورية 
عددام  شددرين ا ور مددن عشددر خذفددًا لذمسدديو دي جوس يددر ،وبظددي سددي سددورية إلددم الثددا ي  0291
، لمزيدددد ي  دددر  عبدددد الدددرحمن الكيدددالي ، المراحدددر سدددي اال  دددداب الفر سدددي وسدددي  ضددددال ا 0299
 . 89  ، ص0285،مطبعة الضاد )حذب ،  0 ي ، جالوط
،شددددركة المطبوعددددات لذ وزيددددع وال شددددر  0  مسددددان عيسددددم ، العنلددددات الذب ا يددددة السددددورية ، ط(97

 . 011     ،ص 9117،)بيروت ، 
،   ظدديم  0285 – 0291   اطد عبد الكريم ، الظضدايا االل صدادية واالج ماعيدة سدي سدورية (95

،دار طدنس لذدراسدات وال رجمدة وال شدر  0ة خيرية لاسدمية ، طالعماد مصطفم طنس ،مراجع
 .90-91  ، ص 0221، )دمش  ، 
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،أطروحددددة  0291 -0291  جددددنر كددددا م محسددددن الك ددددا ي ، االدار  الفر سددددية سددددي سددددورية (92
؛ كدوثرا ي 999 ، ص 9112دك وراح مير م شور  ، كذية ال ربيدة ابدن رشدد  ، )جامعدة بغدداد ، 

 .90، المصدر الساب  ،ص
 9119، مطبعدة المشدر  العربي،)بغدداد ،  0285-0289  ابراطيم سعيد البيضدا ي، سدوريا (91

 .018  ، ص 
، دار  0285 -0581  بدددر الدددين السددباعي ، أضددواع عذددم الرأسددمار ا ج بددي سددي سددورية 90)

؛ لمزيددد مددن ال فاصددير ي  ددر  كددوثرا ي  ، المصدددر  020  ، ص 0217الجمدداطير، )دمشدد  ،
 .090 -008 الساب  ، ص

 0،  ط 0298 -0202  عذي محاس ة ، مول  سر سدا وألما يدا وايطاليدا مدن الوحدد  العربيدة (99
 .098  ، ص 0251، مركز دراسات الوحد  العربية ، )بيروت ، 

 . 998  الك ا ي ، المصدر الساب  ، ص(99
  مدي ددة  ظددع سددي ج ددوب شددر  سر سددا ،وطددي احددد  المراكددز االل صددادية المهمددة  جاريددا  ليددوا  (99

 . 11وص اعيا ، خوري ،المصدر الساب  ، ص
؛ لظدددد اح كدددرت الشدددركة االسددد عمارية )الريجدددي   989  اسدددماعير ، المصددددر السددداب  ، ص 98)

  ددداب ،والغددي مددزارا ال بددغ ، وال ددي لطددب جددزع مددن أربدداا طددلح الزراعددة لسددد  فظددات سددذطات اال
،   يجة ضغوط واس ياع شعبي عدام مدن طدلح الشدركة  0291حزيران  0ام ياز طلح الشركة سي 

مما ا طرالم دوب السامي الم إلغاعح، ولك دت اخضدع زراعدة وبيدع ال بدغ وال  بدا  وصد اع ت الدم 
،  جمذة مدن الظدوا ين وأ  مدة جديدد   ثظدر بدت كاطدر المدواطن وجعذدت ي درحم عذدم )عهدد الريجدي 

وأضعا  الواردات الحكومية ، لمزيد من ال فاصير ي  در   السدباعي ، المصددر السداب  ، ص 
079 . 

   كا ت مذكية ا ر  سي العهد العثما ي  خضع سي الغالدب ل ذد  ال  ريدة ال دي  عدد الحداكم (91
طددو المالدد  الحظيظددي  راضددي البذددد بأسددرطا ، وطددو الددلي يظطعهددا لمددن يشدداع مددن ا  بدداا وطددوالع 
بدددورطم يظطو هددا   بدداعهم ، والا  خذدد  طددوالع عددن دسددع ماسرضددت عذدديهم السددذطان سددان االل ددزام 
يسحب م هم  ويعطم لغيرطم من أمراع االلطاا ، لمزيد ي  ر   عبدهللا ح ا ، الظضية الزراعيدة 

 0279،دار الفارابي ، )بيدروت ،  9،ج 0298 -0291والحركات الفنحية سي سورية ولب ان 
  . 98 ،ص 

،رجر عسدكري عمدر سدي  0291و وسي عام  0517  ج رار سر سي ولد سي باريس  غورو  (97
لاةددد الظددوات الفر سددية سدددي  0208الكثيددر مددن الجبهددات واطمددا جبهددة الشددر  حيددث أصددبغ عددام 
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المشدددر  ، ولاةدددد الجددديش الرابدددع سدددي م طظدددة شدددمبا يا ثدددم حددداكم أعذدددم سدددي سدددورية ولب دددان الف دددر  
 ، لمع ثور  دمش  ، لذمزيد ي  ر  0297 -0299ي ة باريس ثم حاكم لمد 0299 -0202

Di ctionnaire Encylopèdique pour Tous, petit Larousse, Libraie, Paris ve 

1981, p1368.  

 . 997  الك ا ي ، المصدر الساب  ، ص(95
  طددو لددا ون جديددد لوراضددي ، ي ضددمن العمددر ب  ددام جديددد لسدد دات المذكيددة بدددال مددن أ  مددة 92)

الطابو والدس ر خا ة الذدلين كا دا معمدوال بهمدا سدي االلضدية أبدان الحكدم العثمدا ي ، وعذدم الدرمم 
ان طددلا ال  ددام لددم يدد جغ سددي إلغدداع مسدداوئ المنكددين الغدداةبين عددن أراضدديهم ، او الشددراكة سددي 
المحاصدير وسددوع ال وزيدع  ، أال ا ددت سداعد سددي أ شداع لاعددد   سد  د أليهددا الحظدو  و عيددين حدددود 

 .9راضي ، لمزيد ي  ر   لو غريغ ، المصدر الساب ، صا 
  عبدد الهدادي عبداس ، ا ر  واالصدنا الزراعدي سدي سدورية ، دار اليظ دة العربيدة لذ ددألي  (91

 .99  ،ص  0219وال رجمة وال شر ،)دمش ،
 . 991  السباعي ، المصدر الساب  ، ص(90
 . 81-88  ح ا ، المصدر الساب  ، ص (99
 .25-27، المصدر الساب  ، ص    الميرسيدي(99
 وحد  لياس ويساوي عشر  أال  م ر مربع، ويعادر أربعة دو مات عرالية . الهكتار   (99
 ، ص 0279،دار الثظاسدددة ،)دمشددد  ، 0  يحيدددم عرودكدددي ، االل صددداد السدددوري الحدددديث ،ج(98

59-59 . 
 . 91  عبد الكريم ، المصدر الساب  ، ص(91
 . 989،ص    لو كري  ، المصدر الساب (97
 . 919  اسماعير ، المصدر الساب  ، ص (95
 . 989-989  لو كري  ، المصدر الساب  ، ص(92
  يهولا زيفي طيرشدنغ ، مددخر الدم ال داري، االل صدادي الحدديث لذشدر  ا وسدط ،  رجمدة   (81

؛ لو غريددددغ ، المصددددددر 997 . ، ص  0279مصددددطفم الحسددددي ي ، دار الحظيظدددددة ،)بيددددروت ، 
 . 989-980الساب  ، ص

 . 991  السباعي ، المصدر الساب  ،ص(80
 . 995  طرشنغ ، المصدر الساب  ، ص(89
 . 99  عبد الكريم ، المصدر الساب  ، ص(89
 . 995  طرشنغ ، المصدر الساب  ، (89
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،ال ددي أبرمددت بددين  0291  والسدديما عذددم اثددر عدددم  وليددع حكومددة سر سددا وبرلما هددا معاطددد  (88
ال  دداب   يجدة المطالبدات الشدعبية والحكوميدة ل غيدر الوضدع السداةد سر سا وسدورية ل حدر محدر ا

لن  ددداب سددي سددورية ، ومددا صدداحبة الددرس  الفر سددي، مددن  ددأثير واضددغ عذددم أوضدداا سددورية 
الداخذية من لذ  وسظدان الثظة بفر سا و واياطا المبي ة، سظد ازداد ال و ر وعم السخط بين السدكان 

أمدددام الشددعب، اسدد ظار رةددديس الجمهوريددة طاشددم اال اسدددي  ، وأصددبغ وضددع الحكومدددة حرجددا جدددا
لي هددي بددلل  الحكددم الجمهددوري سددي سددورية وسددي الددر مددن سدد ة اسدد ذمت الحكددم سددي سددورية ثددنث 

محمددودي، اأزمددة  وزارت احدددطا لددم يبدد  سددو، شددهر واحددد . لمزيددد مددن ال فاصددير ي  ددر  احمددد
، حزيدددران 020عدددالم، العددددد ا، مجذدددة  ددداري، العدددرب وال0292سدددظوط الحكدددم الدددوط ي سدددي سدددوريا 

، دار 0 جيددب االرم ددازي، سددورية مددن االحدد نر ح ددم الجددنع، ط  ؛ 011 -25، ص 9110
 . 091ص  ،0279الك اب الجديد، )لب ان، 

 . 99  عبد الكريم ، المصدر الساب  ،ص (81
، دخذدت سر سدا طرسدا رةيسدا مدع الحذفداع  0298-0292  ع د اعنن الحرب العالميدة الثا يدة (87

)بريطا يدددا والواليدددات الم حدددد  ا مريكيدددة   ضدددد دور المحدددور ) ألما يدددا وايطاليدددا واليابدددان   وسدددي 
حزيدران  09خضم المعار  اس طاعت ألما يا مدن احد نر سر سدا ودخولهدا العاصدمة بداريس سدي 

دطم الحكومددة الفر سددية و شددكير حكومددة جديددد  مواليددة لولمددان برةاسددة المارشدددار ،وطددر  0291
، بالمظابدر  دزعم  0290حزيران  5ط ري بي ان وال ي سميت بحكومة سيشي وال ي اس مرت الم 

حركة المظاومة الج رار ديغور وال ي أطذ  عذيها سر سا الحر  واللي اس طاا سيمدا بعدد بال عداون 
 رد حكومة سيشي من سورية ي  ر    مع بريطا يا من ط

Grorge haddad fifty years of modern Syria and Lebanon printed at 

modern hayat (qeirut :1950) p .86.  
ه  ليددر طدارث ، الظداد  ا لمدان ي كذمدون ،  –لمزيد من ال فاصير حدور سدظوط سر سدا ي  در   ب 

 078-098  ،0259ت مك بددة ال هضددة  )بغددداد ، رجمددة   طيددثم ا يددوبي وأكددرم ديددري ،م شددورا
؛عبددد المطذددب السدديد محمددد أمددين ومحمددود المهدددي ،معركددة سر سددا ، مطبعددة ال ظددي  ا طذيددة ، 

   . 0297)بغداد ، 
  رز  هللا طدددينن ،الثظاسدددة وال  ميدددة االل صدددادية سدددي سدددورية والبذددددان المخ ذفدددة ، دار ميسدددذون (85

 . 059  ،ص 0251،)دمش  ،
 . 908ري  ، المصدر الساب  ، ص  لو غ(82
 . 902  المصدر  فست ، ص (11
 . 99  عبد الكريم ، المصدر الساب  ، ص(10
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 . 99  المصدر  فست ، ص (19
 . 92  ح ا ، المصدر الساب  ، ص(19
 . 919  طرشنغ ، المصدر الساب  ، ص(19
 . 989-980  لو غري ، المصدر الساب  ، ص(18


