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بحث  شام  مدرن در مصر و    یدار یهسرما  هایخاستگاه  یدربارهاست که    سدهبیش از نیم    یانه محققان خاورم

مسئله،  اند.  کرده این  پیرامون  اساسی  اثر  سرمادو  و    های یشهرو    نسون رود  یمماکس  دارییهاسالم 

  یتاجرپیشه  مع در جوا   یبوم  داری یهبخش سرما  یک که    دهندنشان میگران،    یتراثر پ  دارییهسرما  ی اسالم

کنت    مثالا .  کنندینوزدهم آغاز م  یهاز سدرا    آن  یجدول زمان  جدیدتر    یهاپژوهش  [ 1]وجود داشت.  یاسالم

دومان بشارا  و  م  یکونو  چگونه    دهندینشان  فلسط  دارییهسرما  هایشکل که  و  مصر  بر    با  یندر  تکیه 

، ظهور  ندایجاد شده بودقبل از آن    یاهجدهم  ی  سدهکه در    یدیو تول  یمؤسسات کشاورز   یمحل  هایداربست

 [ 2].ندکرد

که    ی داریهسرما  اروپامحور    هاییفتعر   در مقابلرا  سودمندی    ی هاچالشو گران    نسون رود  یادیبن  مطالعات 

  یستیمارکس  های تعریفداد که   یصتشخ  نسون کرد. رود  مطرحمارکس دارند،  از  محدود    یها در خوانش  یشه ر

  یاری بس  یجزم  ارکسیسمم  یکه به جاسازگار است    یدر جنوب جهان  یدار یهسرما  یربا خط س  یدر صورت  فقط

  یها از مدلکه باید  کرد    یهگران توص  [ 3]در نظر گرفته شود.  « یدئولوژیکا  ای »مجموعه  عنوان بهاز معاصرانش،  

انباشت    وجوهو در عوض به دنبال    کرداجتناب  در انگلستان    یصنعت  دارییهسرما  ینمونهبر    یمبتن  « ی»علم

  [ 5]است.  یکار ناکاف  ینا  یبرا  گران  یفرهنگ  یخ اما تار  [4].بود  یترانهمصر و مد  ی محل  بافتارهایدر    یهسرما

  تاریخیما هنوز    یسی،انگل  آلایدههای  تیپانواع    یدنکش به چالش  یبرا  یشگاممحققان پ  ینا   یها تالش  رغمبه

بر اساس  گرفته  شکل    یدار یهکه نشان دهد چگونه سرما  یمندار  یانه خاورم  ی هابافتاردر    دارییهسرما  ]تکوین[  از

  هابنگاه، با گسترش  ندداد  یحتوضآن را    نسونرودبعدها  و    اس. دی. گواتین  ابتدا  که   ایتاجرمآبانه  یهایتفعال

  ی مدل انتزاع  یک  هنوز  یانهخاورماز محققان    یاریبس  ین،عالوه بر ا  [6]است.  یزمدرن متما   یدوره  یلدر اوا

  هاییتناخواسته، روا  یدکه شا  دهندرا ترجیح می  ــ  یدتول  مناسبات  ی برا  دقیق از انتظارات    یفهرست  ــ  « ی»علم

  ی برا  یفتن شواهد تجربیا   .است  یسیانگل  یکارخانهکنند که معطوف به  ی را تکرار مییزاسیونمدرن  ینظریه

  مکان و زمان  یخیتار  یژگیو   گرفتننادیدهبدون  به صورت جهانی    یداریهسرما  بالفعل  ظهور و تکامل  یچگونگ

تمرکز    ی امنطقه  هایجلوهبر    این مقاله ، در  داریسرمایه  یجهان  سرشت با اذعان به  من  اما  .  ی ماست وظیفه

  یداریهسرما  یداتو تول  هاجلوه  یانه، است. در خاورم  دارییهسرما  خود   ی جار  یجهان  فراینداز    ی که بخش  کنمیم

اوا   یسده در   و  جهان  یمحل  هایشکلبا    یستمب  یسده   یلنوزدهم  پیشه  یو  صنعت  ورانهتولید   ی، و 

برده  یخیتار  هاییندبصورت مقوله  یدارمانند  بحث    یو  )مورد  استعماری    settlerنوآبادنشینی 

colonialism )درهم تنیده   یهو سرما   مالکیتافراد با کار،  مناسبات    یدرباره  یمحل  های برداشت  ینچن، و هم

 شده است. 
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  یبخش  عنوانبهنوزدهم    یسدهو مصر در    شاماز    ییهادر بخش  دارییهسرما  هایرویهکه    کنمیاستدالل م

  ی دومانچه کونو و  با آن  ها آن  یمحل  وبافتساخت. اما  یافترواج    ها یدهو ا  یهکاالها، سرما  یاز گردش جهان

  ی هاشرکت  ی بارهدر  ات منحقیقموجود و ت   آثاراز    ییهامتفاوت بود. بر اساس نمونهاندکی    ،کنندیم  یشنهادپ

  یدتولباز و  یدتول  یانهخاورم  درریختی چند های رویهتوسط   یجهان داری یهکه سرما کنم یادعا م  ی،شرق یترانه مد

است.   واردمن  شده  جهانبا  جنوب  با  در  یکردن  اروپامدار    یدجد  یها یختار  ]مورخان[  گفتگو  یا    آمریکامدار 

  ی ارزش اضاف  یجادا برای  ی او خاص منطقه  عامزمان هم ای هشکل عنوان به این مقالهرا در  ، آن یدار یهسرما

و انتزاع    زدایی یتو شخص  یه،سرما ی  وقفهیانباشت ب  ،اولیه و ناقص انباشت    در حال تکوین  یندفرآ  یک   یقاز طر

انتزاع نیروی  و مصر،    شاماز مناطق    یاری در بس  کنم.تعریف می  کار   یروی از جمله انتزاع ن  ی،اجتماعمناسبات  

 .یداول به اوج خود رس  یجنگ جهان خالل  درکه  بود مندیازن یمیعظ ی و معرفت یزیکیف به خشونتکار 

 و مصر شامدر   ی داریهو سرما یهسرما

  ی، و هم در دوران عثمان  ی عثمان  یامپراتور   یلهم قبل از تشک  یت،بر قوم  یو حاکمان مبتن  تاجران  یهاشبکه

  ی برارا    یتجار  یهایمستقر در قاهره استراتژ  یهودیانباشته کردند. بازرگانان    یانهرا در خاورم  یهثروت و سرما

  [7]ابداع کردند.  یزدهمس  یدهساواسط    ادهم ت  یسدههند از اواسط    یانوسو اق  یترانهمد  یایتسلط بر تجارت در

ارتباطات عم  یدجد  ی جلفا  ی هایارمن برا   مناسباتو    فردی   یق از  استفاده   یتجار   یرهای مس  یجادا  یوابسته 

ب  یانوساق  و  یترانهمددریای  در    را   یتجار  یمبادلهو  کردند   گسترش    شانزدهم و هجدهم  هایسده  ینهند 

  ینظام  نیرویبه دست آوردند تا    ایه پول و سرم  فعاالنهدر مصر    [8ـ1]  بازرگانان و حاکمان مملوک   [8].دادند

 [ 9].بخرنداز اروپا  تجملی یخود را حفظ کنند و کاالها 

کردند،  یم  ی گذاریهرمابازسخود را    سودتجارت از راه دور مشغول بودند و    بهبازرگانان    ینکه ا  ییجاآن  از

  [10].دانندمی  «ی داریهبخش سرما»از    جزیی  را  شانیگذار یهو سرما  یهسرما  را  ایشانثروت    یگرانو د  نسونرود

از اصطالحات   انباشت ثروت  [  11کند.]به صورت مترادف استفاده می  سرمایهو    ثروت گران    عنوان بهاما 

اوا  اکافین  یدار یهسرما  یا  یهسرما  یفتعر در  بازرگانان  با هدف صر   یمدرن، گاه   یدوره  یلاست.    یح اوقات 

انسان   یروی ن  یریکارگبه معنا  یبرا   یکار  به  ارزش  را    ی،مارکسـ    یتیاسم  یافزودن    ی گذاریهسرماوجوهی 

انباشت کنند،    یادی توانستند ثروت زیم  ها آنکه  یکردند. در حالینممبادرت  کار    ینابه  کردند، اما اغلب  یم

 یاساس  یندفرآ  که  ی،ارزش اضاف  یجادا  یقبزرگ از طر  یاسدر مق  یهانباشت سرماپشتیبان     االزوم  هاآناقدامات  

  یانسان  یازهاین  در مقابل  یه منطق سرما  کردنبرآورده  مستلزم    یه. انباشت سرمانبود،  است  مدرن   یدار یهسرمادر  

 . انجامدیکار م  یروین یازهایمحدودکردن حقوق و ن یبرا  تر یشکاالها و فشار ب  سرریزبه  است که 
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اینا  با تنها  یداریهسرما  یفتعر  یکعناصر کالس  ینحال،  اواسط    ی داریهسرما  سرشتدرک    ی برا  ییبه 

  یکی .  یستندن  ی( کافستانانگل  یحت  واقع در  تر )و به طور گسترده  یو جنوب جهان  یانه نوزدهم در خاورم  یسده 

  یمحل  های شکلاز    یبود که ارزش اضاف  ین نوزدهم ا  یسدهدر    یانهخاورم  داری یهسرما  یزمتما  یها از جنبه

و مناسبات    یمحل  حقوقی  هاییمرژ  یر،متغ  یاجتماع  یطبر شرا  ی، مبتندر حال تکوین  یاولیهخاص انباشت  

اوون،    یر. گرشون شفشدیم  یجادا   مالزم  یدتول راجر  بیگاری    ( sharecropping)  مزارعهو  ا  ر(  corvée)و 

  داری یهسرما  یجهان  اریخیت  فرمانتا منطقه    بود  یواژگون  مستلزم  یتکه در نها  دانندیم  عصری قدیمی  یایبقا

  ی برا  یدو تول  ی خصوص  یتمالک  ی محل  یطبه دنبال شرا  ی ارزشمند  نحوبه  یکونو و دومان  [ 12] .را تحقق بخشد

  ی هامدل  یبا تجربه  ینیو فلسط   یمصر  ی چگونه نهادهاکه    دهندنشان    تا  هستند  یو جهان  یا منطقهبازارهای  

  یخصوص یتمانند مالک یارهاییکه فقدان مع کنمیاستدالل م یگر،. از طرف دیستندناسازگار ن ییاروپا یصنعت

  ی برا   ینشانگر مناسب  استیجاری  یقراردادها   یا   « آزاد»  ی، کار مزد( freehold private propertyمطلق )

هستند که    ی داریهخاص سرما  های جلوهاز    یرناپذییجداجزیی    هاآن. درعوض،  یستن  دارییهعدم وجود سرما

کاالها، مردم و    یه،گردش سرما  یجهان  منظااز    شیبخ  عنوانبهنوزدهم    یسدهدر    شاماز مصر و    یدر مناطق

  مزارعه   در مصر،بیگاری  کار  های  شکل  یقاز طر  یدولت  قانوناا  های یندر زم  یفرهنگ ظهور کرد. ارزش اضاف

 مناسبات شد.    یجادنوزدهم ا  یسدهدر    یندر فلسط  مطلق   یتبه مالک  یهشب  یزی، و چشاماز    ییهادر بخش

کنترل    یها نظام  و سایر  قطعات دهقانی خرد،  مزارعهدر کنار    رو مص   شامدر    مطلق  یتمشابه مالک  یاجتماع

  هاینا  یهمه  یبترک  یقاز طر  عامدانهداران  یه. سرماندداشت  یستیهمز  ین،زمیکسانی از  در قطعات    یکار، حت

 ی ارزش اضاف  یترانه مد  یای در سراسر در  یدی تول  ی هاخود در شرکت  ی عمده  یهایگذار یهسرما  با   ینچنو هم

 کردند. می یجادا

  یه سرماـکار  مناسباتتنوع    ین. همیست ن  یانهمنحصر به خاورم  یه کار در خدمت انباشت سرما  مناسبات تلفیق  

دهد.  یم  یلرا در سراسر جهان تشک  ی داریهسرما  یمحل  های یخمرتبط، تار   ی و اخالق  یفرهنگ  ی و هنجارها

برده تجارت  که  است  معتقد  جانسون  سوی    ی هاوالتر  اطلسآن  به  اقیانوس  نژاد  یژهو و  به    ی،تصورات 

از    یاماندهدر هند پس   بندگیکه کار    کندیم  مطرح   نگر  یزابلا  [13]شکل داده است.  یصنعت  دارییهسرما

ن مدرن  یستسنت  با  ب  یدتول  یسازکه  بخشباشد رفته    یناز  بلکه  و    ناپذیرییجدا  ی،  ظهور    خود   پایداریاز 

( وجود داشت، و  « آزاد»  یکار مزد   ابلخانواده )در مق  ی و اداره  یت مزارع تحت مالک  [ 14است.]   یدار یهسرما

در    ی کار محل  مناسبات  [ 15] .  یافت  یشافزا  ی صنعت  ی داریهمتحده تا عصر سرما  یاالتدر اروپا و ا  یحت  یگاه
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با    اولیه انباشت    ی اخاص منطقه  های شکلرا در آنجا آغاز و حفظ کرد.    ی داریهسرما   هایجلوهو مصر    شام

 کند. را برآورده و جامعه   یه سرما یازهای شد تا ن یخته در هم آم یو پدرساالر  یخانوادگ یرتغم یساختارها

 یقبلی  سوداگرانه  هاییتو مصر که آن را از فعال  شامدر    دارییهسرما  یندمرتبط با فرآو  دوم    بخشیک  

ا  ینا  ،کردیم  یزمتما که  اساس    دارییهسرما  ینبود    مناسبات  به  شخصی   پیوندهایاز  دگرگونی  بر 

  ،ایرستهیرغ  هایبنگاهلزوماا اصناف،    داری یهظهور نابسامان سرما  [ 16] .شد  »چیزمانند« برپاو    «ی شخصیر»غ

در خوانش خود   یلو  میشلچه  آن  یهرا عل  یخشونت معرفت  یرا نابود نکرد. در عوض، نوع  مزارعه  یا  یداربرده

  ی، انسان  مناسبات ی،اخالق  ی ها، ارزشمصرفی  ی ها: ارزشیفیک  ی هاارزش ی»همه یعنی  گویدیاز مارکس م

از لحاظ    داری یهسرمابا    ی مرتبطیارهاکه مع  دهدینشان م  ی شام نمونه  [ 17اعمال کرد.]  ، «یانسان  حساسات ا

د  یفرهنگ  ،نیز  یخیتار اعضا   یسده ر  هستند.  پدرساالر جدیهسرما  یطبقه  یک  ینوزدهم،  اساس   یددار  بر 

  یو یراز ن  یه : سرماکردند  یتشروع به فعال  ندشده بود  یکیآن مکان  بنیادی  یهایناسشیکه هست  ییهایدوگانگ

کار،    یروی ن.  خود جدا شد  مادی   یط و جامعه از مح  ؛شدند  یزخود متما  یهاصاحبان سهام از شرکت  ؛کار جدا شد

  مناسبات عمل کردند و    هاآن  یرو   شام   دارانیهشدند که سرما  یلتبد  یانتزاع  یموضوعاتبه    یعت و طب  هاشرکت

 . کنار گذاشتند ،داده بودند پروبالمتقابل را که قبالا  یوابستگ  تریشخص

 متأخر یعثمان یدر امپراتور  داریزمین

نهادها  یعثمان  یامپراتور  یکشاورز  یتمالک  رژیم ز  شام  یمحل  یقانون  ی و  حد  تا  تمایز  یادیو مصر    دلیل 

  یلتبد  اتبه انتزاع  یشرکتمدل  کار و    یرویکه نرا    یخاص   یهاو روش  یهسرماـ    کار  مناسبات  یمحل  یهامدل

عبارت بودند    یعثمان  نینبر اساس قوا   ینزم  یتبرجسته از مالک  ی دو دسته  ی، لحاظ نظر  . ازکنندبیان می  شدند،

  یت مالک  یهشب  لکم بود.    چشمگیر دولت   کنترل تحت    ی کشاورز  امالک  یری م.  لک م  و    یری م  ی هاینزم  از

  های ینزم  ی رو  یبناها   یگرها و دها، ساختمانها، جنگلتاکستان  یتون، درختان ز  ی، شهر  امالک بود و    مطلق

  مالک   برای   یت مفهوم مالک  ،ی دومدستهدر    یو اغلب حت  ول ا   ی در مورد دسته  [18] .گرفت یرا دربرم  ی کشاورز

  ی، عثمان  یدر عوض، تحت نظام حقوق  را به همراه نداشت.  ینمطلق بر خود زم  یامنفرد    دعای منحصربفردا

 بود. و پراکنده  یهچند ال ینبر زم یتحقوق مالک

که    گرفتبرمیرا در  یتاز مالک یانواع  ــ  استخراج درآمد یا  یاهداف انتفاع  یبرا  ــ  ینقطعه زم  یکبر    حق

حقی    یتون باغ ز  یک  بر محصول فصل    یک   یبرا   توانست یفرد م  یک  [19]نبود.  یءش  خود   بر   یتمالک  با  معادل

اوقات به سرعت تمام    یافراد گاه  ین داشته باشد. ادو روز    یحق استفاده از آب را برا   توانست می  داشته باشد. او

صرفاا خود را از ضرر    یاحاصل کنند    ینانتا از سود خود اطم  فروختندیم  یگرانحقوق را به د  یناز ا  یقسمت  یا
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  یی تعهدات و فضاها  ینچنخاص و هم  وقیحقبا    یهمگ  یتمالک  یچندگانه  هایشکل  یند. ابدارن  ظو فکامل مح

و    ،تغییر کردند  یفرهنگ  ی در قانون و عمل با تکامل هنجارها  ینچنهم  هااین شکلمذاکره همراه بود.    یبرا

حقوقی  مقوالت    ینا  یفو تعار   یمعان  ی و دهقانان محل  ها قاضی  یعنی  قانون   نفوذ برصاحب  افراد  ینب  ی همبارز

 (20د.) نباش متغیر یاجتماعو   یاقتصاد  یاسی،سهای موقعیتتا متناسب با  عوض کردرا 

 ( 1820-1695)  یهجدهم طوالن  یسده خاللدر  یهمدرن اول بنیادهای

و آغاز    1695در سال    ( malikâne)  کانهیمال  یستمس   رواج   ینو مصر ب  شامدر    ی و اقتصاد  یاسیس  تغییرات

که به   یبوم یدار یهسرما  یهایهظهور رو یدهندهلزوماا نشان، 1820در مصر در سال   ی الیاف بلندشت پنبهک

  یرخطی غ  یدهاینفرآ  یبنیاد و شالودهعنوان  به  هاآن  در عوض،   .بودباشد ن  یکنزد  یتانیابر  یصنعت  ی هاروش

 عمل کردند. بود مناطق   ینخاص ا دارییهسرما که مختص یخلق ارزش اضاف

نظام  یسده  در اقتصاد  یهفدهم، شکست  زوال    ی زنچانه  ی هایتموقع  ی،عثمان  یمرکز   یدارخزانه  ی و 

  یکی(  21کرد.)   یت در مصر تقو  را  هایگبزرگ و افسران هنگ و بی  یهدر سور  یسرشناس شهر   یهاخانواده

  ی مقطوع مالیات نظام اجارهبه  (  timar)  یمارت  نظام  از   یرمس  ییر، تغ1683ـ 1699بار  جنگ فاجعه  یامدهایاز پ

مصر  ( iltizām)  لتزامیا) و  شام  مثابه  مقام صاحب  یک بود.    در  مشتاقمالیات  یبه    م یز ملت )  بگیری 

(multazim ) ی کنندهکه منعکس  یمتیمنطقه به قیک    یاروستا    یکاز  یاتمال  یآورحق جمع  ی، در حراج برا  

تعداد .  دادیم  قیمت  یشنهاد، پاشی سود احتمال  ینچنو هم  آوری کندشت جمعکه انتظار دا  بود  یاتیمال  یزانم

عالوه بر  [  22درصد افزایش یافت.]  250  ،1797تا    1600ی  مالیات در مصر بین اواسط دهه  مانیملتز کل  

  یاز گروه رو به رشد  یایندهفزا که به طور گیران  بمالیاترا به   ترییشحقوق ب  [2ـ1]  ( Porteباب عالی )  ین،ا

  1695در سال    ثبات درآمد   یش افزا  ی برا ی  دولت عثمانداد.  اختصاص    ،شدندتشکیل می  یاز سرشناسان استان

  مالیکانه  صاحبانحقوق درآمد،    ی برا  یقبل  یساالنه  لتزامیا  یکرد. برخالف قراردادها   وضعرا    مالیکانه نظام  

 [ 23]دانستند.یم یموروث یاغلب حتالعمر و خود را مادام یتصد

  یمارتباط مستقبا    یا   ،بگیرانمالیات  عنوان بهبه طور مستقل    یا خودشان  قاهره مملوک و بازرگانان    خانوارهای 

طور  نهما  یب،ترت  ینبه هم  [24]مشارکت داشتند.  یمحصوالت نقد   یکاالها  یددر تول  روستادر    هامیملتز با  

ی سده  یلو اوا   فدهمهی  سدهدر اواخر    یهمانند جنوب سور  یدر مناطق  یصادراتکه تخصص در محصوالت  

 [ 25د.]کرتمرکز م مرتبط با استانبول  یهاثروت را در دست خانواده مالیکانه، نظام هجدهم رشد کرد
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از   یهشروع به انباشت ثروت و سرما شرق مدیترانهبرجسته در   یهاهجدهم، خانواده یسدهدوم  ییمهن در

شکست در    ینپس از دوم  عثمانی  دولتبزرگ کردند.    یمواد خام از روستاها  یدخود در تول  ی هایگذاریهسرما

  یه سرما  ی به افراد دارااین نظام  کرد.    برقرار را    ( esham)  اشام  نظام   ، ( 1768ـ1768)  یه و ترک  یه جنگ روس

ازا  داد یم  ازهاج در  مال  یکجا،پرداخت    ی تا  نقد  ینزم  یساالنه  یاتسهام  به صورت  دولت    [ 26] بخرند.  یرا 

  یرمسلمانمسلمان و غکنندگان  دریافت  های گذارییهاز سرما   یتحما  یو اعتبار خود را برا   قهریقدرت    یعثمان

و    یو دروز  یمارون،  یونانی  ارتدوکس  یبرجسته  یهاخانواده[  27].در اختیار گذاشتو وام دهندگان    یاتمال

برخوردار    یهسور  یساحل  یز در مناطق حاصلخ  های خودبر زمینکنترل  از حمایت قانونی در  دهقانان ثروتمند  

  یگسترده در نواح  هایزمینبه دست آوردن ثروت با نظارت بر    یبرا  یشو حب  ینخز  یمارون  یها. خانوادهشدند

  بقاع را در  یریم اراضی ها طنبال شدند. ج یکسورسوق شردر جبل لبنان، با خانواده  یلکسروان، باترون و جب

 [ 28.] کردندمیکنترل 

خانوادههم ظهور  با  شام،    سرشناس  بگیرمالیات  یها زمان  مصر   یکشاورز  بارآوریدر    ی سدهاواخر    در 

  کاهش ،  یماریو ب  یسالاز جمله خشک  ،یعیطب  ی ایاز بال  یا و مجموعه  یاسیس  یثباتیب  ی واسطهبه  هجدهم

- 1775) گیو مراد ب گیب میابراه دو حاکمکه  یمتمرکز دولت  یهانظام انحصاری و سایر نظام [29].پیدا کرد

  لشکرکشی  [30]  دور کرد.   تر شیبروستاها  را از دهقانان    بگیران مالیاتکردند،    جادی رکود ا  یجهی( در نت1798

ی  هاتیمالک  حکیمت  ن،یتصرف زمبه  مصر،    یو اقتصاد  یاسیس  یثباتیبه ب  شنواکدر    1789به مصر در    ناپلئون

  ی هاالشمتکی بر ت اقدامات    نی. ا انجامید  اتیو مال  ی اریکنترل آب  یبرا  یمرکز   یبوروکراس  لیو تشک  مطلق

 [ 31]  بود.  تمرکزم  یمحل  دولت  کی  لیتشکهدف  با    یعثمان   وغیاز    ییرها   یبرا   گیو مراد ب  گ یب  میابراه  یقبل

در    ییسرشناس روستاافراد  از    یاکه طبقه  ت یواقع  نیا  کنیم کهابهامی باقی نماند، تأکید میکه  برای این

مالک  وکمال  تمام  هاآنکه    ست ین  یمعن  نیبودند به ا  ی کشاورز   جدیدی در  یهاهیسرما صاحب  هجدهم    یسده 

  قدرت استفاده از آن   ای  بگیریمالیاتبه    ب یبرعکس، حقوق افراد سرشناس و دهقانان به ترت  ایبودند    نیزم

  ل یمهم تبد  ایبه مقوله  ی دار هی سرما  که نیقبل از ا  ی لیخ  بگیرانمالیاتو    نانشد. در عمل، دهقایمحدود م

  مزارعهبا ترتیبات  را    نیزم   یدهقانان عثمان  ،یکردند. به طور کلیم  مبارزه  نیزم  تصدی  یشود، بر سر معنا

  برخوردار بودندحق انتفاع    ا ی  یر یم  نیحق استفاده از زماز  آن    بنا بهکردند که  ی( کشت ممزارعه   ای  کایشر )

  ها مملوکو    ها ملتزیممحلی،    قضات مقامات عثمانی،    [ 32] کردند.یم  ی مؤثر تلق  ت یمالک  شکلی از   عنوان بهکه  

چه در  آن  یبارهمذاکره در  ی برا  یعیوس  ی فضا  نیز، دهقانان  هنگامهمقائل بودند.    وطی شر  زراعت   ی اغلب برا

  بگیرانمالیاتبا    یی( قراردادهاهامختاررهبران روستا )  [33]داشتند.  اریدر اخت  ،دادندیخود پرورش مقطعات  
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بازپرداخت    عنوان بهرا    یو درصد  ات یعنوان مالرا به  یاز محصول کشاورز   یدرصد  بنا به آن  کردند کهمیامضا  

و منافع    ن،یزم  تی موجود، موقع  یاجتماع  مناسبات  گر،ی. در مناطق دکردندتعهد می  گریو مواد د  بذرابزار و  

 یرا به روش  نیزم  بگیرانمالیاتلبنان،    جبلدر    ثال،م  ی. برا کردرا ایجاب می  یگرید  ط یقدرتمند شرا  یتجار 

توت محصول بکارند    یهادرخت  نیب  دادندیبه دهقانان اجازه م  هاآنداشتند.    اریدر اخت   مطلق  تیمشابه مالک

از    ییها در بخش  [ 34].کردندیدهقانان اعطا م  رای اجاره به ب  نیزم  ی از درختان، مقدار  ی نگهدار  ی و در ازا

نظیر    ، یدرصد درآمد خود از محصوالت نقد  نیحفظ باالتر  یبرا  یمملوک شهر   یااز خانواره   یمصر، برخ

 [ 35]بودند. یکار بدون مزد متک یرو یبه نشکر، 

تأثیر    ی و جهان  یداخل  ی خود در بازارها  یندهیآ  ریمس بر  از شام و مصر    یمناطق خاص  یاسیس  ی اقتصادها

  ی و خارج  یموجود تجارت داخل  یها بستدارمالکان و بازرگانان    ،یهجدهم طوالن  یسده  خاللدر    گذاشتند.

در بازار    مشارکت  یبرابرخوردار بود،    یمؤسسات دولتکه از حمایت دهقانان   ایجادشده از سوی  یی کاال  دیو تول

اول، اما نه منحصراا، صادرات مواد خام و    یدر درجه  یدر بازار جهان   هاآن  کردند. نقش    کپارچهیکاالها    یجهان

تول سا  شدهدیمحصوالت  امپراتور   ریبه  دولت  ،یعثمان  ینقاط  برا  یعثمان  یدستگاه  بود.  انگلستان  مثال،    یو 

نابلس، به   تول  تجارتبازرگانان و دهقانان در جبل  بازار    ی برا  تون یصابون و روغن ز  دیپنبه و منسوجات و 

  دکنندگان، یگسترش اعتبار به تول  ت،یمالک  مناسبات  یمانند دگرگون   ،یمحل  هایپویش  [36]پرداختند.یم  یجهان

  شتگذایفروشنده م  دوشرا بر    یاخالق  تیمسئول  این  کهــ    سالم  یو استفاده بازرگانان و دهقانان از قراردادها

 [ 37کمک کرد.] ی فخلق ارزش اضاهای بعدی ایجاد شکلبه   ــ دهد لیتحو تربعد یخی را در تار  یتا محصول

در  موجود  معان  نیزم  تصدی   مناسبات  در    ها آن  یو  تغی  سدهقطعاا  حال  در  در مصر   رییهجدهم  و    بود 

با شام تحت تسلط محل برخ  یمتمرکزتر  بود. در مصر،  بوروکرات  یمتفاوت  بازرگانان و    یها از سرشناسان، 

 Ömer Lüfti)برکان    یلوفت   عمر.  کردندینگاه م  یصورت انتزاع از آن به کار بهقبل    ایزمان    نیدر ا  یدولت

Barkan  )استانبول  یهیمانیمسجد سل  ی هاساختمان  در  کار و کارگران  یبندو طبقه  احصاءاز منطق    ییهامونهن  

با این همه، مناسبات اجتماعی در    [38]شانزدهم مستند کرده است.  یسدهاواسط    ی عثماندر اسناد دولت    را

تفاوت    نوزدهم تجربه کردند  یسدهکار که دهقانان در    از   زداییتیخصی طوالنی هجدهم هنوز با انواع ش سده 

تنها با    نیآغاز شد. اما ا   م یمراد و ابراه  یدر دوره  جزام  و  خرد   یهاوهیبه ش  زداییشخصیت. در مصر  داشت

که  تشدید شد    ( izba‘)  زبای ا  نظاماز آن در    ترشیب  یو حت   1820در    توسط محمد علیپنبه    رواج الیاف بلند

جا  )کارگران روزمزد( به آن  انفار  عنوان به  ای  کردندیم   یزندگ  نیبودند که در زم  ی مستأجران  ا یدر آن دهقانان  

م سوشدندیآورده  در  ن  یهیر .  کمبود  گر  ی رویبزرگ،  و  سپراکنده  یهاهوکار  قدرت  اقتصاد  یاسیتر    ،یو 
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در    بر اساس مزارعه کرد. ادامه کشت  بدل  مبهم    یندیفرآ  بهبا مصر    سهیرا در مقا  ی کارگر انتزاع  گیری شکل 

 یشد، نوع  یگانگیبایجاد نوع متفاوتی  ، منجر به  کردندمی  دیبازار تول  یبرا  یبه طور انحصار   باایکه تقر  یمناطق

کاهش    یبه دنبال دوره  یو صنعت شهر   نیدر زم  یو محل   یخارجهای  هیاز هجوم سرما  یکه ناش  یگانگیب

 [ 39]بود.( و پس از آن 1803ـ 1815) یناپلئون یهاجنگ خالل اروپا در ی تقاضا

طلبکاران    ، یشهر  بگیراناتیاز مال  ی او تبلور طبقه  ت یمنابع در مصر و تقو  ت یری متمرکز مد  میرژ  کی  جادیا

  طینهاد. شرا  را بنا  ی کار انتزاع  ی رویدهقانان به ن  لیتبد  یهاهی، پادولت در شام  تی داران تحت حماو کارخانه

.  ایجاد کرد  نه یزم  ن یرا در ا  ی مشابه  افهجدهم اهد  یسدهاواخر  در  شام و مصر  متفاوت در    یو اقتصاد  یاسیس

کار    یرویاز ن  از پیش  شیب   یاز نظر فرهنگ  کارگزاران مالیو    کارساالراناز    یدیجد  یدر هر دو منطقه، طبقه

آلبر به قول  دور شدند.  »نوع جد  روتیب  ،( Albert Hourani)  ی حوران  ت در روستاها  نوع    ی دیبه  از شهر، 

ها  قومهاجرت سرس  [40]شد.« بدل    ییروستا  مناطق از رابطه با    یدیبا نوع جد  همراه  یشهر  یاز جامعه  یدیجد

  گرید  یهاخانواده  [41]بود.  رییتغ  نیا   انگریب  ی هجدهمسدهدر    روتی ب  یدر حال توسعه  ی از جبل به بندر تجار

نظارت بر    یبرا  زین  ــو طباط    یتون  ،یلیجوب  اض،یآبال، بوستروس، تراد، ف  یهاخانواده  ــ  یونانی ارتدوکس  

ب  نیتجارت و تام از  جمیزی  ناحیهبازرگان از    یهاخانواده[  42]مهاجرت کردند.  یمرکز شهر   هاعتبار  ه شهر 

با    ی فرد  پیوندهایاز    یاریامر بس  ن یادامه دادند. اما ا  یخود به کنترل مناطق داخل  یمحل  ساختارهای  طریق

  قدرتمندی   ی، نهادها پدید آمده بودهجدهم    یسدهکه در    دیبرد. در مصر، دولت متمرکز جد  نیاز ب  را   کشاورزان 

 [ 43]کرد. جادیا  را در قاهره ه یخاص انباشت سرما یاز جمله نهادها

را که   ی اپول نقد انباشته یعنی به خاطر پول کردند،  پولشروع به کسب  روت ی بطریق بازرگانان در شام از  

 ونیتوالسیکاپ  د یکردند. تجدیم  لیتبد  ه یآوردند به سرمایبه دست م  ی در مناطق کشاورز  ات یمال  ی آوراز جمع

و    یتجار  ازاتیداد امتیاجازه م  یخارج  ی )که به کشورها  راتب    نظامو استقرار    ی عثمانباب عالی  فرانسه با  

  نیصادرات پنبه از فلسطموجب رشد    1740مسلمان گسترش دهند( در سال  ریافراد غ  یرا برا   یقانون  تیحما

نوزدهم،   یسده  لی. در اوا شد  لبنان  جبلاز    شمیصادرات ابر   تی ( و در نها1730ـ1775ر العمر )ی در عصر ظه

را کاهش داد.   یو مارس روتیب نیآوردند که زمان سفر ب یبخار رو  یهاقی قا هب یبادبان  یهاقی بازرگانان از قا

  های مستقر در هخانواد  [44].دکشیمیدو هفته طول    فقط ناگهان    د،یکشیکه معموالا سه ماه طول م  یسفر

ساخته بودند،   1841ها را در  کارخانه  نخستینکه    ( Portalis)  س یپورتال  یاز برادران فرانسو   ی رویشام به پ

  ها یفرانسو   زمانهمکردند.    سیلبنان تأس  جبلدر    یساز شمیابر  یها و کارخانه  روتیدر ب  یچککو  ی هاکارگاه

ضمن    یشام  ی هاخانواده  [ 45] .کردمیتوقف    روت یکردند که در ب  ی گذارهیسرما  دی بخار جد  یشش کشت  ی رو
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داشتند. در    یتر شیب  لکنتر  لیجبالاز راه دور بر برداشت گندم در    کردند،یخود را اداره م  یهاکارخانه  آن که

  ی گذارهیلبنان سرما  جبلدر    گرید  یشوف، و جاها  ،کسروان در    شم یابر  دیدر تول  ها آننوزدهم،    ی سده  لیاوا

  ی هاخانواده  نیاز ا  یزمان، برخ  نیدر ا  نیچنهم  [46]کنند.  نیخود را تام  یهاکارخانه  یندهیکردند تا تعداد فزا

که شامل    پیشینقدرتمند    یتجار  یشبکه  کیبه مصر مهاجرت کردند و بر اساس    یلبنانـ    یحی بازرگان مس

 [ 47به فعالیت پرداختند.] شد،یم زین ورنویو ل یمارس

 1920-1820 ه،یو انباشت سرما ییکاال اقتصاد

پا  یسده  لیاوا  نیب  ترانهیدر شرق مد  یدار هیسرما با  این روند  .  افت یاول رواج    یجنگ جهان  انینوزدهم و 

تار  یندهایفرآ و  تول  یخی متنوع  وسا  دکنندگانیکه  از  طر   دیتول  لیرا  اول  یخاصشکل    ق یاز  انباشت  و    هیاز 

  ی شهر   بازرگانان و    یفرماندهان نظام  .شودمیمشخص    د،رکیجدا م  بنگاه کار و    یرو ین  ی انتزاع عموم  نیچنهم

به ثروتمندشدن خود ادامه دادند.    ه یدمشق و اسکندر  روت، یب  یبزرگ با شرکت در بازارها   ی هیدر مصر و سور 

دستگاه  یتریقو  یوندهایپ  نیچنهم  هاآن مرکز   یمحل  یدولت   یهابا  و    یو  کردند  به  منظماا  برقرار  شروع 

 کردند.  یبازار جهان ی در شام و مصر برا یز کشاور یکاالها  دیدر تول ی گذارهیسرماباز

خود را در    یها شرکت  ی سورسوقدوره بود. خانواده  نیا  دیجد  یها یژگیاز و  یسهام  ی هاشرکت  لیتشک

  شرکت بیهوم و شرکاء   ،بیهوم  یدر همان زمان، دو برادر از خانواده سن  [48]دادند.  لیتشک  1830  یدهه  لیاوا

  انیحی ها و مسیها، ارمنیونان ی   ان،یهودیکار را کردند.    نیهم  زیبرجسته ن  یهاخانواده  ری سا  [49].ایجاد کردندرا  

  وه،یم  دیو تول  یمال  نیکسب و کار خود را در تجارت، تام  هاآنکردند.    جادی خود را در مصر ا  ی هاشرکت  یسور

را به سهامداران خود    یمشاغل ماهانه مبالغ نیا اندرکاراندست  [ 50] و پارچه توسعه دادند.  شمی تنباکو، پنبه، ابر

خانوار را به دست    یسرپرستان مرد خانواده اغلب کنترل امور مال  هکردند. اگرچیاز جمله زنان خانواده پرداخت م

  دییگونه تأچی سهام خود را بدون ه  توانستندیم  ،یخانوادگ  یهادر شرکت  وهیزنان ب  ژه یوزنان، به  گرفتند،یم

  داران یگرفتند و با خر می  یتجار   ماتیتصم  نیچنهم  ها آنبفروشند، رهن کنند و اجاره کنند.    ،بخرند  یخارج

 پرداختند.میمذاکره به که در آن سهام داشتند  ییشده در روستاهادیو پنبه تول  شمیابر  ی برا ییاروپا

( و  ی)ول  یفرماندار استان  یالتیا  یهااستیبه س  یادیتا حد ز  دیپنبه مصر، شکل اقتصاد جد  دیمناطق تول  در

  ی ها تی، بر اساس فعال1805در    دنیپس از به قدرت رس  یعلمحمدداشت.    یپاشا بستگ  یعلمحمدخود،    ویخد

  یتحت رهبر   یکشاورز  یتوسعه  یاتژ خود، استر  انینی شیپ  نیزم  یساز کپارچهی  یها کیدهقانان و تکن  یتجار 

  د یتول  ،ییای در  یمانند زرادخانه  ،یصنعت  یهاپروژه  جادی او ا  یآغاز کرد. برنامه  یالمللنیب  یبازارها  یدولت را برا

تول  گر،ید  یهاسالح  بافندگ  یسندگی ر  یزهیمکان  دیو  بود. صادرات    نیتام  یبرا  ،یو  به رشد مصر  ارتش رو 
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که    ییهامالتز یابا لغو کامل    یعل  محمدپرداخت.  میو گسترش ارتش را    ینوساز  ی نهیهز  زیپاشا ن  یپنبه

با ا  یانحصار   ستم یس  کیبه نفع    ها آن  ی اتیمال  ی هاپرداخت او دسترس  ن یبود، شروع کرد.  به    دولت   یکار، 

در    نیزم  یایاح  قی بلند را از طر  الیافپنبه    دی، پاشا تول1820  یاز دهه  [52]کرد.  تی تقو  ترشیروستاها را ب

  جادی و ا  م اتز یلیا، لغو  هاآنو تصرف اموال    یعل  حمدتوسط م   ها مملوکقتل    چاردزیگسترش داد. ر  لین  یدلتا

آن را    ی هارو  دیوید  چیزی که   هیشب  ،داندیم  هیاول  یهی انباشت سرما  یرا نوع  ی انحصار بر محصوالت کشاورز

 منحصر به مصر بود.  یشرق  ترانه یدر مد  هیاول  انباشت شکل از    ن یا [53]نامد.یم  «ت یمالکسلب  مددبهانباشت  »

خواستند    یبزرگ از دولت عثمان  یهی از مناطق سور  یار یداران بازرگان در بسنینوزدهم، زم   یسدهدر اواسط  

که  اینپس از    ژهی منطقه به و  ن یکاالها در ا  دیمحافظت کند. تول  ی کشاورزهای جدیدشان در  یگذارهیتا از سرما 

و وعده    گشود  یسیبازرگانان انگل  ی( بازارها را به روی مانی)معاهده بالتا ل  یو عثمان  سیانگل  1838  ون یکنوانس

در مصر    1841قانون در سال    ن ی. اشد  ه برجست  ردیبگ  ی کسانی  اتیمال  یو عثمان  ی سیداد که از بازرگانان انگل

با استخدام    یروتیب  یبرجسته  یهامصر داشت. شرکت  محورییبر تجارت اروپا  یجزئ  یریبه اجرا در آمد، اما تأث

و    دیتول  [ 54]را کنترل کردند.  یکاشت و برداشت محصوالت نقد  افا،یدر    دیتول  تی ری مد  یبرا   یلبازرگانان مح

نوزدهم و    یسده  لیاوا  نی . بافت ی  شیزمان با پنبه در مصر به شدت افزادر جبل لبنان، هم  شمی صادرات ابر

  شم ی ابر  صادراتو حجم کل    متیق  [ 55] لبنان ده برابر شد.  جبلاول، تعداد درختان توت در منطقه    یجنگ جهان

درصد از ارزش    25  باا یتقر  1857سال  در    شمی ابر.  افت ی   ش یافزا  1860در    یدروز ـ    ی مارون  یپس از جنگ داخل

  لیرا تشکصادرات  رصد از کل  د  5/82،  1873تا سال    این کاال  خود اختصاص داد.  را به  روتیکل صادرات ب

جوان در اواخر    نان زاکثر    ،یروتیب  ی خانوادگ  ی هاشرکتزنان    ی  تطبقا  ف یط  ،در آن سوی دیگر  [ 56]داد.یم

 [ 57]بدل شدند.لبنان  جبل یساز شمیابر  ی هاکارگران کارخانه به نوزدهمی سده 

برا  یشهر   تجاررشد  روبه  یطبقه شرکت  ندکردیم  دیتول  ییاروپا  یبازارها   یکه  با  وارد    ییاروپا  یهاو 

خانواده    ازی. در مصر، نندگذاشت  ریتجارت و تجارت تأث  پیرامون در    یمحل  یقانون  ماتی، بر تصمندشدمیمشارکت  

 ی اسیس  ی هاتی وقعم  ،یخارج  یها یبازپرداخت بده  یوام برا دریافت  در کانال سوئز و    یگذار هیبه سرما  یسلطنت

با طلبکاران    سورسوقشرکت خانواده    یمثال، اعضا  عنوانبهکرد.    تیتقو  هیسرماتزریق  را با    یمصر  یهاشرکت

در پروژه    یپاشا با دادن سهام اضاف  لیکردند. اسماع  یگذار هیمذاکره و خود در کانال سرما  یو فرانسو  یسیانگل

  [ 58] پاداش داد.  هاآنبه    ،پنبه   دیتول  ی برا  ادیز  یهانیزم  یعالوه بر اعطا   ،یشخوموجودی اوراق بهادار  کانال از  

  ی ابیاعتبار و ارزکرد.    سیتأس  ینظر وزارت بازرگان  ری ز  ی دیو تول  یکشاورز   ی شورا  1839در    یدولت عثمان

  اصالحات بزرگ   یو با شورا بازسازماندهی  ، با هدف بهبود حمل و نقل،  1843در  در روستاها    ات یمجدد مال
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  ی ادار یشوراها  ریسا نیچنشوراها و هم نیدر ا یشد. نخبگان شهر ب یترک عدلیّهحکام امجلس واالی  یعنی

ب  یتجار   یهانهادو   اکثریت  ا  هاآنودند.  در  برا  نیاز  تصم  یرگذار یتأث  یمؤسسات  اعمال    ،یتجار  ماتیبر 

  یهادشتهجدهم از    یسده  ینیزم  ی رهایحمل و نقل در طول مس  یهارساختی ز  ی و توسعه  نیزم  نیقوان

 [ 59]استفاده کردند. یشرق ترانهیدر سواحل مد یشده تا بنادر اصلیاریو مناطق آب زیحاصلخ

. پس از بهبود  افتینوزدهم گسترش    یسدهدر اواخر    ییاروپا  ی هیبا هجوم سرما  یمحل  یهیسرما  انباشت

  ی برا  ایتانیشروع به رقابت با فرانسه و بر  ا،یتالیآلمان و ا  د،ی( صنعتگران جد1873ـ 1896اروپا از رکود بزرگ )

مد فلزات  و  پنبه  دورا،  مطابق    یشرق  یهترانیگندم، غالت،  لوکزامبورگ،    سمیالیامپر   یهینظر   باکردند.  رزا 

از کمبود    دیجد  ی هاشرکت  رایآوردند، ز  ی کاال« رو  ی »مرزها  عنوان بهبه مصر و شام    یی اروپا  ی هاشرکت

ورود خام  مواد  منچستر    ی محسوس  بنادر  سده  [ 60]کردند.می  برداریبهرهبه  اواخر  بعد،  از  به  نوزدهم  ی 

  ی برا  یمحصوالت نقد  مقیاس  بزرگ  دیدر تول  یگذارهیسرما  یبرا   پیشنهاداتکوهی از  های اروپایی  شرکت

اروپا  یخارج  یهایگذارهیاز سرما  محلی  یهاحال، شرکت  نیع. در  های محلی ریختندبر سر شرکت  بازار 

حداقل    1914به    یمنته  یها در شام در سال  یکشاورز  یکاالها   دیفرانسه در تول  یگذار هیاستقبال کردند. سرما 

 German)  یآلمان  انجمن معبدانها و  ستیونیصه  ن،ی در فلسط  [61] پوند( بود.  میلیون25فرانک )   میلیون20

Templers )  [161ـ ]  هنگفت برا   یمبالغ  پ  میمستق  دیخر   یرا  خر  شنهادیامالک  عوامل    ن یزم  دیکردند. 

استعمار    ــ   یستیونیصه بازار زم  ــ  ان یهودی  ی و صندوق مل  انیهودی انجمن  ارزش  برابر  را عرضه    نیچهل 

 د یدر داخل و خر  یخارج  یها با شرکت  یهمکار   درمستقر در شام و مصر    یهاسرانجام، شرکت  [62].کردند

 کردند. تجارت خود   یشروع به ادغام عمود در اروپا  یدیتول  یهاشرکتسهام 

به منظور    هی سرما  جادی ا  یبرا   ی شرق  ی ترانهیمد  ی محل  ی هاشرکت  ت یاول، ظرف  یجنگ جهان  خاللدر  

یافت  ی گذارهیسرماباز زافزایش  بازارها   هاآن  رای،  انحصار  حمل  یبا  و  غالت  و  سودهاگندم  به    ی ونقل 

  ی و اقتصاد  یاسیس  یسورسوق، تبت و تراد اتحادها  هوم،یب  یهاخانواده  یها . شرکتافتندیدست    یاالعادهفوق

انور پاشا، طلعت    یگانهسه  یجنگ به رهبر خالل  حاکم در    میرژ  ــ(  CUP)  یاتحاد و ترق  یتهیخود را با کم

ـ   پاشا و جمال پاشا   ییو اروپا  ی محل  یها اتحادها که با شرکت  ر یاتحاد و سا  نیبر ا  ه یبا تک  [ 63]کردند.  ت ی تقو  ـ

  را   خود  ی از امالک کشاورز  گندم، جو و ذرت  پوندهزاران    دیجد  یتجار   یشد، طبقه  جادی از جنگ ا  شیدر پ

ا افزا  نیدوباره فروختند.  به  که    منجر شد  یاساس  مایحتاجات  ریو سا  ییمواد غذا  متیق  یچندبرابر  شیامر 

  یگذار هیسرما  یمحل  یمؤسسات اقتصاد  ری در روستاها و سا  دیجد  داتیجنگ آن را مجدداا در تول  انیسودجو

مشکوک   یگاه بر اساس ادعاها  ــ هانیمعتبر از فروش زم یمحل یها و شام، شرکت نیسطدر فل [64]کردند.
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  ی سودهابه    انجمن معبدانها و  ستی ونیبه صهــ    داشتند  اریدر اخت  مطلق   ت یمالک  عنوانبهآن را    کهنیبر ا  یمبن

 گسترده در جنگ بودند.  ییسودجو ریو درگ  افتندیالعاده دست فوق

  ز یو ن  هایو سور  ان،ی هودی  ها،یونانیشامل    یشهر  یتجار  یطبقه  کی  ا،یتانیبر  تیدر مصر تحت حاکم

اما    [65]کرد.  تی اول تقو  یجنگ جهان  خالل شام را در    تر یمیبه وجود آمد و عناصر قد  ها یمسلمانان و قبط

با    یحت  [66]های شهری مستقر در شام تفاوت داشت.در خالل جنگ جهانی اول با شرکت  ها آنی  تجربه

  ن یهمکنند،    رکت در جنگ ش  ستندیکه مجبور نه بودند  گفت  روستاهادر    انیبه مصر   ییایتانیمقامات بر   که این

.  را از آن خود کردندمصر  یان امدادی  سپاه  یسربازان جوان برا   تیمزرعه، پنبه، غذا و در نها  واناتیمقامات ح

موقع  یروسا  ای  یمحل(  umdas)  یا مداها  ،سانبدین در  از    یتیروستاها  که  م  جنگبودند  و  یسود  بردند 

خود در شام، از   ان یخالف همتااما بردر مصر  یتجار شهر . کردندنفع میپنبه  یباال مت یداران بزرگ از قنیزم

  تا  1914  یهاسال  نیب  ا یتانیبر  یهااستیس  لیبه دل  هاآن  ی اقتصاد  یهاانینبردند. ز  یسود  ینظر اقتصاد

 بود.  1919مانند طلعت حرب از انقالب  یمسلمان مصر   نانیکارآفر ت یحما یاصل لیدل 1919

 و کار در شام و مصر نیزم

در    یمتفاوت  یها یرو به رشد، با استراتژ  ییدر اقتصاد کاال  ه یانباشت سرما  هنگامها در شام و مصر  شرکت

د  ییاروپا  بافتارهای  اکشورها    گریو  با  شدند.  بس  طورآنحال،    نی مواجه  تکوین از    یار یکه  با  مرتبط    آثار 

از غرب وارد نکردند.    یرا به سادگ  هاکیتکن  نیا  یمحل  دارانهیسرما  ،کنندیم  انیب  انهیدر خاورم  یدار هیسرما

نزد  زین  ها آن  یدارهیسرما  تیفیک شود. در  ینم  یناش  ایتانیبر  یمدل صنعت  یفرض  یهاتیفیک  اب  شانیکیاز 

 ،یعنی بود.  یمناطق متک ن یا یخی خاص تار طیکار به شرا یرویو ن نیزم یکربندی بر پ هی عوض، انباشت سرما

و    کردندمیشام و مصر کار  در داخل    یرهبران تجار   ز ا  ی دیجد  یهاند، نسلستخوامیو چه ن  خواستندمیچه  

  ن یاز موارد، ا  یار ی. در بسبودند  که به ارث برده   بودند  یو اقتصاد   یاسیس  ی هاتیبر واقع  ی رگذاریبه دنبال تأث

  یساختار   یهاتی محدود  گر، ید  ی هاها و مکانبودند. در زمان  ه یانباشت سرما  هایشکل  نیکارآمدتر  طیشرا

به کشاورزان    یمحل  یاسیو اقتصاد س  گذاشتعقیم میها را  شرکت  یکار، اهداف تجار   مناسبات و    نیدر زم

 فظ کنند.خود را ح تیحقوق مالک ری حق انتفاع و سا دادیکوچک اجازه م

  یمنجر به از دست دادن حق انتفاع توسط دهقانان مصر  یعل حمدم  یهااستینوزدهم، س یسده لیاوا از

دهقانان  شد.    ی شهر  دارنیقدرتمند زم یها تجار و شرکت  نظر   بزرگ تحت   ی امالک کشاورز ترشیب  م یو تحک

  ی ابیرشد، کاشت، و بازار   یبرا   ی را متمرکز   نظام، که  1829در سال    ی دهقان  یمقررات کشاورز   یواسطهبه

مستلزم    هی، انباشت سرما 1820  یاستقالل خود را از دست دادند. در دهه  ترشیکرد، ب  نیتدو  یاصل  یهاپنبه
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از دهقانان مجبور به کار در خارج از    ی که برخ  نحوی نفر در سال بود، به    467000به    بیگاری  کار   ش یافزا

هایی  در راستای دیدگاهکه دهقانان    یدر حال  [67]بدون دستمزد بودند.  ایخود با دستمزد کم    ییروستا یجامعه

در طول    یانحصار  ستمیبا لغو س  یعل  محمدکردند که بشدت زیرسوال رفته بود،  از تصدی زمین مبارزه می

اقتصاد حقوق  1836ـ1837  یجهان  ی بحران  حت  هاآن،  کرد.   ترشیب  یرا  زم  محدود  به    یادیز   یها نیاو  را 

(  1863ـ 1879)  لیاسماع ویخد  کههنگامیاش اعطا کرد.  خانواده  یو اعضا  یسرشناسان شهر  ،ینخبگان نظام

ی  به واسطهپنبه  فروش  رونق    ، چرا کهداد  ش یافزا  بارآمده بهی خارج  یهایبده  ازپرداخت ب   یها را برااتیمال

  انیبه پاناگهان    این کشور   یدر طول جنگ داخلآمریکا    ی از سوی ایاالت شمالیجنوب ایاالت  بنادر    ی محاصره

  افته یاختصاص    یکه به محصوالت نقد  ی. دهقانان در مناطق بزرگافتی شیامالک افزا نیتعداد اه بود،  دیرس

کوچک   هاییاز دست دادند. سهامدار اتیمال  اختپردعدم  لیحق انتفاع خود را به دل  یا ندهیبودند، به طور فزا

  ز ی اکثر مناطق حاصلخ  تیمالک  ها،یاز سور  ی، مالکان بزرگ، از جمله برخ1900بود. اما در سال    جیچنان راهم

  ی ا ندهیبه طور فزا  هاآنبه دست آمده بود، و    تصاحب  ق یداشتند که بخش اعظم آن از طر   اریدر مصر را در اخت

 [ 68] مطرح کردند. را مطلق  ت یمالک یادعا

کردند،   یدر شام و مصر شروع به ادغام مشاغل خود به صورت عمود  یمحل  یها که شرکت  ییجاآن  از

  ینهیاز هز  یر یجلوگ»  قی را از طر   ی ترشیب  ی هیکمک کند تا سرما  هاآنبه    نی زم  دیانتظار داشتند که خر

در مصر و سپس در   دانوزدهم ابت یسده لیاز اواها شرکت [69] .گردآوری کنند عی و توز دیتول یبرا  «ها واسطه

با ارزشهی شروع به کشت محصوالت سرما  هیسور نت  یبازار جهان  ی برا  باال  بر و  در    تر شیب  جه،یکردند. در 

و    تضامنی  یقراردادها   ای ازمجموعه  قی و از طر  ،کردند  یگذار هی سرما  سازیمانونقل و ساختحملهای  حوزه

آن بودند.   ت و محصوال نی بر زم ی ترشیب اختیارات حقوقیبه دنبال   هاآن. دافزودنمی هاآنارزش بر   ای اجاره

و    فایح  ه، یدر خارج از بنادر رو به رشد اسکندر  ی ترشیب  ی هانیزم  دیها شروع به خرشرکت  نیاز ا  ی اریبس

  ی هاگندم، فلزات، فرآورده  شم،ی پنبه، ابر  ی برا  ییباال  ی هامتیق  ا مناطق ب  نیخام ا   یکاالها   را یکردند، ز   نیمرس

درصد از   60  باای، تقر 1913سال  تا    [ 70].دیدنرسیبه فروش م  ی بازار جهان  رمواد خام موجود د  ر یو سا  ینفت

ها  این زمینمالکان غالباا    [ 71] .ندبود  ترشیب  ایهکتار    100به مساحت    یدر قطعات  هیکشت سور   ریز  یهانیزم

دهقانان   از  بدهی  عنوانبهرا  مصادربازپرداخت  رهناغلب    هاآنکردند.  می  هها  ابا  به    نیزم  نیگذاشتن 

  ی از مازاد کشاورز یآن سهم یو در ازا پرداختندیم هانهیبابت هز یو توافق نیمع  یمبلغ دهندگانی کهضمانت

 . افزودندمی هاآن  ارزش، بر  کردندیم افت یدر
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مشارکت فعال داشتند.    یو خارج  یداخل  یهیمرتبط با سرما  یهانیزم  نییدر تع  ی دوره بازرگانان خاص  نیدر ا

واسطه در   یبازرگان یهاعنوان شرکتبه یدمشق ینخبه یهاخانواده گریو د یقوواتل گ،یم با مرد یهاخانواده

آذوقه   یارتیز  ریمسبرای غوطه   ی خود از واحه ی محصوالت کشاورزبا فروش  هاآن. شدند ت یبازار دمشق تثب

  ی هابرای ساختن نظامخود را    یهیسرما  ی کشت نقد   یهانیکه صاحبان زم  ییجا از آن  [72] .کردندتهیه می

مال  ی گذارهیسرما  یاریآب بودند و شخصاا مسئول  ا  اتیکرده  راه  دیمالکان جد  نیبودند،  دنبال    ی برا  ییهابه 

درخواست کردند   یمحل  یها سرشناس در دمشق از دادگاه  یهادهخانوا  [73.]خود بودند  یگذار هیسرما  نیتضم

  ی هانیکه زم کردیم نیحرکات اغلب تضم  نیشود. ا  در نظر گرفته ( mulk) لکمُ عنوانبهدر غوطه  نیتا زم

از    یبخشصرفاا  و    شوندمصون    یدولت  یز مصادرها،  قرار گیرند  وراثت  مشمول امر  دیجد  یتجار   یطبقه  نیا

  ن یزم  نی. دهقانان ااز مالیات معاف شود  االنهسدرآمد  مبلغ ثابت  و    شود  اتیمشمول مال  آن  دواممحصول قابل

  یتماماا از اراض  باایشدند. به طور مشابه، دشت عکار خارج از جبل لبنان تقر  لیتبد  ریسپس به کارگران مزدبگ

 [ 74].تعلق داشتشده بود که به مالکان ثروتمند  لیتشک یبزرگ

،  حَو رَانخشک مانند    یدر مناطق کشاورز  ی مشابه  یندها یفرآ  ،یپس از جنگ داخل  ژه ی، به و1860  ی دهه  در

واحه   در جنوب  بیش  تاثیربود.    انیدر جر  غوطهدرست  مرکز تر  میزان  عثمان  یکنترل  و    یدولت  منطقه  بر 

اقتصاد  شیافزا فرانسو   یسیانگل  کارساالران  یمنافع  انحراف  یو  به  از مس  حرکت   منجر  به    یارتی ز  ریگندم 

شان را گرفته  چشم  یگندم در بازار جهان  یباال   یهامتیق  که  مالکان بزرگ صادرات شد.    ی برا  یساحلنواحی  

  ی منافع تجار   هیعل  یمحل  ی هایحَو رَانرا به دست گرفتند.  حَو رَان  از    ییهاکنترل بخش  1870  یدر دهه  بود،

 [ 75]ند.پرداختمبارزه به در حال رشد در منطقه  یی و اروپا یداخل یو عناصر تجار   یعثمان یدولت مرکز

ادامه    دیکنترل تول  ی برا  ی ریبه اتخاذ تداب  هایو خارج  یبازرگانان شهر   ،یمصرـ    مصر، نخبگان ترک  در

.  دادند کاهش را دلتا  در متوسطالیاف   یدهقانان بر امالک کشت پنبه آب ت یحقوق مالک ند،یفرآ ن یدادند و در ا

  [76]مبارزه کند. یداد تا با خطر ورشکستگ شیدرصد افزا 70را  هااتمالی مصر دولت ،1860 یدهه اواسط در

شد.    ها آن  ه منجر به از دست رفتن حق انتفاع باالتر را بپردازند، ک   ی هااتیمال  توانستندیاز دهقانان نم  ی اریبس

  ساالران که به نفع کارقانونی  شد،    د یتوسط دولت تشد  1871قانون وام مقابله در سال    ب یروند پس از تصو   نیا

نام صاحب  کسب    یپرداخت کنند که برا شیرا پ  اتیشش سال مال  وانستندتیکه م  ی تنها گروه  یعنیبزرگ بود  

  ، یآزادساز  ی هااستیبه س  ایتانیو تعهد بر  1882در سال    ا یتانیاشغال بر  [ 77]الزم بود.  یخصوص  تی مالک  حقوقی

  فقط اول،    یبشناسند. تا جنگ جهان  تیرا به رسم  مطلق  یخصوص  تیکرد که مالک قی مؤسسات را تشو  ترشیب

 داشتند. اریدر اخت هیدر مصر و سور یمزارع کوچک خانوادگ عنوانبهرا  نیزم درصد دهقانان  25تا   20حدود 
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  ت یگسترده و مالک  یو کار با چرخش به کار مزد  نی زم  مناسبات موجود دردر    راتییاز شام، تغ  ییهابخش  در

  تیدر شام، اسناد مالک  هانیزم  نیزتر یخحاصل  ی، بازرگانان برا1830 یدر مصر متفاوت بود. از دهه  یخصوص

تأث  ادیبه احتمال ز  هاآناز    یکردند. برخ  یداریخر از  .  بودندمصر    یو اقتصاد  یاسیس  راتییتغ  ریتحت  پس 

کرد تا مشخص کند    تیو ثبت دارندگان سند مالک   نی زم  یشروع به بررس  1860در دهه    یدولت عثمان  کهنیا

 ،دیجد  ت یمالک  اسنادخود را به دست آوردند. دارندگان    یهانیاز زم  یبرخ  هاآن  رد،ی بگ  اتیمال  ی از چه کسان

  ی حتو    ،درنظر گرفتند  ییدارابر    ت یمالک  شکلی از   عنوانبه  بزرگ  یامالک کشاورز   خصوصدر  را  حقوق خود  

کردند.  میاشاره   ،)مالک خاص(  «ی خصوص کمال» تحت عنوان ،اسنادخود در مصر و شام با همان   امالکبه 

ا بر  عثمان   ن،یعالوه  برا  یها تیمحدود  یدولت  را  زم  یخود  صاحبان  ا  ن یکنترل  رسم  نیدر  به    ت یدوره 

کشت، رهن،    ط یشرا  تواندیدادند که دولت نم  صیخمجلس تش   یاعضا   ستم،یب  ی سدهدر آغاز    [ 79]شناخت.

مرتبط    یها شرکت  از طریقعمده    یگذارهیکه قبالا محل سرما  تحمیل کند  یر یم  نیزم  بررا    رهیاعتبار و غ

 ها بود. در استان یاسیس

  ی بودند، دولت عثمان  ی ترشیب  ی و اجتماع  یاقتصاد  ،یاسیقدرت س  ها در حال به دست آوردن شرکت  اگرچه 

در شام   هانیزم  بر خود  یحق از    اسناد مالکیت زمینآگاه بودند که صاحبان    تیواقع نیاز ا  نیو خود صاحبان زم

  ان یدر م  صاحب زمین  عنوانبهدفاع  قابل  یچنان از حقوق قانونموارد، هم  ترشیدر بدهقانان  .  برخوردار نیستند

بر  متعدد  صاحبان   برخالف مصر، شام    ی کشاورز  یهانیزم حقوق  بودند.  با    یساحل  ی منطقه  کیبرخوردار 

برخوردار    یکشور به اندازه مصر از تمرکز ادار   نیا  ،یعل  محمدقبل از    یبود. حت  ر یمتعدد و متغ  یمناطق ادار

به ترغیب    ا یباشد    سه یمقاقابلی الیاف بلند  نبهنکرد که از نظر ارزش با پ  دیرا تول  یمحصول  نیچننبود. هم

  شم ی ابر  یشرق  یایکه آسی. زمانبپردازد  ت یحماتحت  (  1930بازار بزرگ و )پس از سال    ک ی  یشدن برا یصنعت

حفظ کند.   یدر توسعه صنعت یگذار هیسرماجایگاه خود را در نتوانست  شم یفروخت، ابر  لبنان جبل زیرقیمترا  

  ری مقادشروع به واردات    ی فرانسو  یهاکارخانه  رایز  ، بود  ننوزدهم در نوسا  یسدهها در شام در اواخر  متیق

  داریپا  یورود  ان یجراز  ها  شرکت  جه،یدر نت  کردند.  نی بهتر از ژاپن و چ  تیفیتر و با کارزان  شمی ابرای  هندیفزا

برا   ی هیسرما نوساز   یگذار هی سرما  یادامه  یالزم  برا  زاتیتجه  یدر  تول  ی خود  با    یایآس  دکنندگانیرقابت 

  شمی ابر  دیتول  ی الزم برا  و  ینسنگ  ی اتیعمل  ی هانهیبا هز  توانستندینم  ها آن  .برخوردار نبودند  یی و اروپا  یشرق

اغلب  و  کارگران،    یالعادهبا استثمار فوق  تیفیکیب  شمی ابر  دیجز تول  یا چاره  شانی برا  نیمبارزه کنند و بنابرا

تا    افت یادامه    1880و    1870  ی هاها در دههمتی. کاهش قماند ینم  یباق  ،یدهقان  یهازنان جوان خانواده

  د )به جز تنباکو( را رها کر  یصنعت  یتوسعه  یادیلبنان تا حد ز  [80].ابدینتوانست بهبود    شمی صنعت ابر  که نیا
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که  یشد، در حال  لیو صادرات مواد خام تبد  دات یواردات تول  یبزرگ برا   یو مال  یمرکز تجار   ک یبه    روت یو ب

 ی از جنگ جهان  پیش  یمؤسسات صنعت  ریمصر و سای  زهیمکان  ینساج  یهاکارخانه  نخستین  زبانیم  هیاسکندر

 اول بود. 

تار  ییاروپا  یسرمایهبا    پیوند نظر  از  شام  اندازه  یخیدر  ا  مستحکم   هیاسکندر  ی به  بر  عالوه    ن، ینبود. 

  تیها به امنآدانا، شرکت  نیمرس  یکمبود کار مواجه بودند. در منطقه آناتول  یها در شام با احتمال واقعشرکت

بود،    اب یکه کار کم  قطعاتیدر    نیزمنسبت به  دهقانان  ی  یافتهتخفیفبا حقوق    دیجد  داریاجاره  یقراردادها

  لیکاران موجود را تکمکشت  ی فصلکارگران   با کمک  کشت پنبهدر طول فصل پرکار و    هاآن بودند.    یمتک

را با دهقانان امضا کردند که    یااجاره  یاطراف ناصره، قراردادها  یدر مناطق داخلها  شرکت  [81]کردند.می

  مت یدر حوران، کاهش ق  هیناح  نیتریمانند عجلون، جنوب  یدر مناطق  [82]بودند.  حق مالکیتچنان صاحب  هم

  یاسیس  یهیداشته باشند که سرما  لیباعث شد تا مالکان بزرگ کمتر تما   1870  یغالت در دهه  یالمللنیب

 مصرف کنند.  ن یزم  قطعاتمبارزه با مخالفت با کنترل بر   یخود را برا

قرار داشتند. به    متمایزی  یرهایدر شام و مصر در مس  هی انباشت سرما  یندهای ، فرآسدهدر آغاز    جه،ینت  در

شکل انباشت   نیکارآمدتر  مزارعهرا متقاعد کردند که   ییاروپا  یهاشرکت یمحل ی هاکمبود کار، شرکت لیدل

  ی عل  حمدبزرگ توسط م  ی هانیزم عیتوز  راثیاست. اما در مصر، م  نیخارج از مرس  خیزدر مناطق پنبه  هیسرما

تجار طبقه  عناصر  سرما  ی به  با  تا  داد  اجازه  و    ی هاشرکت  سیستأ  یبرا   یی اروپا  گذاران هیشام  مستغالت 

  «و ساختمانی  یکشاورز   های زمینفروش مجدد    ایتوسعه و متعاقب آن اجاره    د،ی»خر   ی امالک برا  سوداگری

پنبه با    ات ینوع شامل شرکت کفرالز  ن یاز ا  هاییشرکت  [ 84] .متحد شوند  «به صورت رهن  پول دادن  »وامو  

وزف  ژ  نجیب که    بود   های مصر متحد با مسئولیت محدودشرکت زمین  و   [ 85]1894محدود در سال    ت یمسئول

تأسیس    گرانیهنتون کارور )از برادران کارور( و د  یدنیسورسوق )سورسوق و برادران( با مشارکت با الکساندر س

با استفاده از    هاآنکه منافع    دندیرس  جه ینت  ن یگذاران به اهیاتاق جلسات قاهره، سرما   یپشت درها   در .  کردند

 [ 86]شود.یم نیوجه تام ن یدر مصر به بهتر «ییمداوم ارزش دارا شی افزا»

  ی بازار برا  باالی  یهامتیکمک کرد. ق  هی کار و سرما  مناسبات  یریگحضور مهاجران به شکل  ن،یفلسط  در

 شد،یارائه م  یستیونیصه  ار دیخر   کارگزارانو    یآلمان  ان انجمن معبدکه توسط    نیمناطق فلسط   نیزتریخحاصل

  دیخر  ی اجلوه دهند تا بر   مطلق   تیمالکهایی با  زمین  عنوانبهرا    ها آن  را وادار کرد تا  ت یمالکاسناد  صاحبان  

  انیهودی  یو صندوق مل  انیهودیمناسب باشد. انجمن استعمار    پرداختندمی  ییباال  ی که قیمتدارانیخر  نیا

دادند.    ر ییتغ  هی سرما  ییمرتبط با مراکز اروپا  ز یداران را در مناطق حاصلخنیدهقانان و زم  مناسباتانداز  چشم
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  ار یکه در اخت  یی هانیدر زم  کاری مزارعه  باتیترت  رییدر تغ  شام  ی هاشرکت  ،ی که رسیدشنهاداتیپ  سیلبا    یحت

را    هاآن  ییتوانا  کمبود کار   ن،یمانند منطقه مرسهکه    کردندیگمان م  یبه درست  هاآن داشتند.    دیداشتند ترد

 دادند،یانجام م  داریاجاره  یکه در قراردادها  هیانباشت همان مقدار سرما  یبرا  مزدیکارگران    گماردن  یبرا

 [ 87].کندیمحدود م نرود، شیکه فروش طبق برنامه پ ی در صورت

 کار  یروی : انتزاع نیدارهیسرما خشونت

طبقه  یسده  خالل  در مشخصی  نوزدهم،  شهری  تجار  برا  یاز  تالش  سرما  ی به    جهت   هیانباشت 

  ی گذار هیو سرما  مناسبات مالکیت  ،یتجار   هایداربستکار را با ساخت    نیا  هاآنادامه دادند.   یگذارهیسرماباز

را از سر    یانتزاع  ندیفرآ  کی ها  و هم شرکت  یهجدهم انجام دادند. هم کار دهقان  ی طوالنیسده  خاللدر  

  ییایبه اش  ،بدل شوند  ،گیوابست   مناسباتهر چند در  ،  ها انسانبه    کهاین یجابه  هاآنمعنا که    نی. به اگذراندند

 عمل کرد. هاآن روی توان یشدند که م لیمانند« تبدزی»چ

با    هی کار و سرما  مناسباتو    ت یجنس  های مرتبط باپویشدر    ع یسر  راتییاول، تغ  یجنگ جهان  خالل  در

  سده   کیبه    کیبود که نزدزمان  همو سهامدار و شرکت    هیکار و سرما  د یشد  ییجدا  زیآمخشونت  نمودهای

  ه یآن خشونت عل  ی هخود را از دست دادند که نمون  یرد افنیب  تی . هم کارگر و هم بنگاه شخصداشت   انیجر

جان  یب  های»قالبکند، دهقانان و کارگران به  یم  انیب   لیخائی طور که آلن معالوه، همانهدهقانان و زنان بود. ب

انتزاع    نیا   [ 88]شدند.  لبدند«  کرداستفاده می  هاآناز  کار    کیانجام    ی برا  که   یکارگر   ی هانیها، ماشانسان

به شهرها نقل مکان    گرید   ی کارها  ا ی  یصنعت  ی کارها ی آشکار شد که دهقانان محروم در مصر برا  یتنها زمان

 کردند.

از    یبرخ  یاول هنوز به طور رسم  یتا زمان جنگ جهان  به کار و شرکت، دهقانان   دنیبخشرغم شیئیتبه

  سهم»  کاهشبا   یسهام  ی هااز مناطق شام حفظ کردند. شرکت ی اریدر بس کار مزارعه عنوان بهحقوق خود را 

  ی هامیانباشته کردند. برخالف رژ  هی شان« سرماسهامداران  یشهر   یها مسکنی  صندوق ذخیرهدهقانان از  

.  کردندیکسب درآمد رفتار م  یبرا   ییهانیماش  چونهمدهقانان    ن یبا ا  ها شرکت  یشرکا   ن،یزم  داری اجاره  یقبل

  ط یبر شرا یرگذار یتأث یدادخواست و مذاکره با دولت برای ارائه یبرا یمحدود یفضا از  حال، دهقانان  نیبا ا

  حقوق مالکیت بر   تیموفق  بااز دهقانان    ینوزدهم، برخ  یسده. در اواسط  برخوردار بودندو کار    نیزم  یاجاره

از شرکت  نیزم فروش  خریدو از    یعثمان  ی مقامات محل  تی با حما  هاآنپس گرفتند.    مستقر در شام  یها را 

نماشرکت  نیا  نیب  یادیز  یهانیزم و  فلسط  خرید زمین   یستیونی صه  ندگان یها  به    یریجلوگ  نیدر  کردند. 

شرکت  یهاوهیب  ب، یترت  نیهم خانواده  هاسهامداران  پدرساالران  ک  شان یهابا  طر   هاآن.  ردندمذاکره    ق یاز 
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درآمد  یبرا  ،یمحل  یشرع  یهادادگاه کشاورز   یتداوم  مازاد  از  منظم  طور  به  طر   یکه    ی قراردادها  قیاز 

کار   یرو ین یدهدر مصر، کارگران قبل از جنگ در سازمان [89].کردندیمبارزه م کردند،یم افتیدر ی کشاورز

را    یرسم  یها و سازمان  یجمع   یبه فضاها   یسدستر  ز ین  ی شهر  یکار صنعت  یروی تجربه کسب کرده بودند. ن

خود کردند و    یکارگر  یها هیاتحاد  یایشروع به اح  ، دخانیاتبه ابتکار کارگران    ی کارگران مصرفراهم کرد.  

 اول به سرعت رشد کرد. یپس از جنگ جهان ی جنبش کارگر

حاکمیت  ها اجازه داد تا  به شرکت  انتزاع   ندیآن، فرآ  لیموارد به دل  یاول، و در برخ  یشروع جنگ جهان  با

. در مصر، با  بخشند  اولویتهم در مصر و هم در شام،    ،یانسان  یزندگ  یو حت  یاجتماع  مناسباترا بر    هیسرما

  ن یا  ،یاریآب  میعظ  یهاکار در پروژه  یبرا  شانیدهقانان از روستاها  ییو جابجا  یعثمان  یگسترش بوروکراس

اواخر    زیآمخشونت  ییجدا   ی هاو شرکت  یهودی  نانینششهرکبود.    یافته  رواج هجدهم  طوالنی    یسدهدر 

  ی ها، شرکت1918و    1916  یهاسال  نی. باستخدام کردندنگهبانان مسلح    سیکار پل  یبرا   ن یدر فلسط  یعرب

استفاده کردند و دهقانان را    یدرصد محصول فصل  100برداشتن    هیتوج  یجنگ برا   طی از شرا  مستقر در شام

  یهایها مهمانشرکت  شدند،تلف می  یاز کشاورزان از گرسنگ  یاریبسکه  یدر حالرها کردند.    یگرسنگ  به حال

برا  یشام مفصل باغ کاخ   یمقامات عثمان  یرا  برگزار    های در  ناظران آن دوران  میخود    یی هااستاندکردند. 

غذا    ی گرسنه دختران خود را برا  یاهخانوادهطی آن بسیاری از  که    کنندینقل م  یدیشد  صالیاست  یدرباره

بار    نیچند  دادند،یم  لیرا تشک  ،( Afula)  مانند »افوال«   ،یعثمان  ی که مراکز ارتباط  هاروستا  [90]فروختند.می

  ی به رؤسا  نیچنمردساالرانه هم  یهنجارها   یکل  تیمورد حمله قرار گرفتند. تقوسلطنتی    هوایی  ی روهایتوسط ن

شرکت تا    یخانوادگ  ی هامرد  داد  برادران  وکالتاز    یجبارا  ی استفاده  با اجازه  و  خواهر  از  خود    همسر ،  را 

  یها هوسدر مثابل    هاآنز  ا  یکردند که به طور قانون  جادیا  ییهاشرکت  جه،ی. در نتکنندمحروم    شانوقحق

 کرد. یمحافظت م یشاوند ی خو مناسباتو  یفرد

اهمان  اش،یمحل  یتمام تکرارها   با  یدارهیسرما  یجهان  هایشکل  تحول بازگو کردم،    جانیطور که در 

ها در  زمان جنگ به شرکت کرد. خشونت یم  رییمدام در شکل و جوهر تغ این فرایند   بود. ریختیچند یندیفرآ

زمین   نیدر فلسط ییاروپا دارانیخر گریو د  هاستیونیامکان را داد که بالفاصله پس از جنگ به صه  نیشام ا

اتحاد و    یتهیکم  عناصر وفادار به   عنوان بهخود    پرنفوذ  یاسیس  ی جایگاهومرج جنگ و  از هرج   هاآنبفروشند.  

گام فراتر رفتند تا    ک ی  نیچنهم  ها آناستفاده کردند. اغلب،    ی ریم  های نیزم  سهام خود در  تحکیم  یبرا   ی ترق

حق  چه قانوناا  را از آن  امالک خود  ی و مرزها  سلب حقوق کنند  ی عثمان  فهرست نفوسرسماا از دهقانان در  

جنگ    یامدهایپ  ل،یاسماع  ویخد  یهااستی. سفراتر ببرند  اسناد مکتوب،و هم در    یداشتند، هم از نظر واقع
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آن اغلب    یاجتماع  التیرا که تشک   یبه مصر، قدرت دولت عثمان  ها یسیاول در شام، و بعداا ورود انگل  یجهان

 به حداقل رساند.  ایبرد   نیاز ب کرد،یم تیحما ن دهقانا یاز حقوق چندگانه

و اهداف    یتیری مد  یهاوهیش  ن،یخود را در مورد حقوق زم  یادعاها  توانستندیها م جنگ، شرکت  انیپا  در

شروع    یداخل  یها و فرانسه مطرح کنند. شرکت  ایتانیبر  ی هادولت  شیاندبرالیمقامات ل  یخوانا برا  یبا عبارات

  ار یبس یو فرهنگ مادی از فاصله  ی اکردند که نمونه یناظران محل  ی به جا یخارج  یبه استخدام افسران نظام

  ی هاو فرانسه نسخه ایتانی بر یها ، دولت1920 یاست. در دهه دیجد ییو کار در اقتصاد کاال هیسرما نیب ادیز

  هاآنآوردند.  همراه  به  یو مؤسسات حقوق   هااستسیبا    مصر  وشام    رای را ب  تیکار و مالک  مناسباتاز    یمتفاوت

متنوع اشکال  کشمزارعهاز    یشامل  همگ  هایشکلو    ،یشتیمع  یاورز،  که  بودند  کار  از    ییجز  یمختلف 

جا  یمحل  یدار هیسرما جهان  گاهیو  نظام  در  بس   یآن  ا  یدارهیسرما  وط ر مش  اریو  با  حتنیبودند.  در    یحال، 

فلسط  ییهانیزم شرکت  ن،یدر  به  هاآنها  که  مالکرا  مل  مطلق   ی خصوص  ت یعنوان    انیهودی  یبه صندوق 

امالک بزرگ،    براز حقوق    ی ادر مجموعه  داریاجاره  یو قراردادها   ،کاریمزارعهمربوط به    یها میفروختند، رژ

  [ 91]کنار هم وجود داشتند.در    1930و    1920های  دهه  ، در( Nuris and Ma‘lul)  و معلول  سیمانند نور

 .گذاشتندتاثیر می یدار هیسرما ن یبر شکل ا چنانهم کارگران، دهقانان و زنان و نیز  یمحل ی هاشرکت

  یعثمان  یو حقوق  یاجتماع  بافتارو  آن    یکشاورز   بنیاد  لیدر شام و مصر به دل  یدار هی سرما  یخیتار   یسابقه

.  ستین  بتیغ  تاریخ   ن یمتنوع است. اما ا  یلزوماا متفاوت و به صورت محل  ییاروپا  هایکارخانهبا    در مقایسه

ظهور    ملواقع وجود داشت و شااست که در  یی هایدارهیاز سرما  یکی  جا بازگو شد تاریخ ای که در اینخچهیتار

  ه یانباشت سرما  ی ها و اهداف خود براکیاز تکن  در استفاده  هاآندرک    ی و نحوه  ی شهر  دیجد  ی تجار  ی طبقه

 . بودکرده  رییتغ هاآن زمان با است که هم یدار هی سرما و جهانی یو فرهنگ یاجتماع مناسباتو 
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(Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1972–1979). 

[39]. Doumani, Rediscovering Palestine, 134–35. 

[40]. Quoted in Traboulsi, A History of Modern Lebanon, 55. 

[41]. Lorenzo Trombetta, “The Private Archive of the Sursuqs, a Beirut Family of 

Christian Notables: An Early Investigation,” Rivista Degli Studi Oriental 82, no. 

1–4 (2009). 

[42]. Traboulsi, A History of Modern Lebanon, 59. 

[43]. Mikhail, Nature and Empire in Ottoman Egypt, 3–4. 

[44]. Akram F. Khater, Inventing Home: Emigration, Gender, and the Middle Class 

in Lebanon (Berkeley: University of California Press, 2001), 28–31. 

[45]. Khater, Inventing Home, 29. 

[46]. Leeuwen, Notables and Clergy in Mount Lebanon, 67. 

[47]. Thomas Philipp, The Syrians in Egypt, 1725–1975, Berliner Islamstudien, 

Number 3 (Stuttgart: Franz Steiner, 1985), 2, 9, 22, 25. 

[48]. Trombetta, “Private Archive of the Sursuqs,” 202. 

[49]. Kristen Alff, “Levantine Joint-Stock Companies, Trans-Mediterranean 

Partnerships, and Nineteenth-Century Capitalist Development,” Comparative 

Studies in Society and History 60, no. 1 (2018): 155. 

[50]. Jacob N. Landau, Jews in Nineteenth-Century Egypt, Routledge Library 

Editions: Society of the Middle East (London: Routledge, 2016), 10. 

[51]. Kristen Alff, “The Business of Property: Levantine Joint-Stock Companies, 

Land, Law, and Capitalist Development around the Mediterranean, 1850–1925” 

(PhD diss., Stanford University 2019), 50. 

[52]. Richards, Egypt’s Agricultural Development, 19–21. 

[53]. David Harvey, “The ‘New’ Imperialism: Accumulation by Dispossession,” 

Socialist Register 40 (2004): 76. 



24 

 

[54]. Alff, “Business of Property,” 156. 

[55]. Akram F. Khater, “‘House’ to ‘Goddess of the House’: Gender, Class, and Silk 

in 19th-Century Mount Lebanon,” International Journal of Middle East Studies 

28, no. 3 (1996): 326. 

[56]. Khater, “‘House’ to ‘Goddess of the House,’” 327. 

[57]. Khater, “‘House’ to ‘Goddess of the House,’” 329–34. 

[58]. Samir Kassir, Beirut, trans. M. B. Debvoise (Berkeley: University of California 

Press, 2010), 127. 

[59]. Alff, “Business of Property,” 59. 

[60]. Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital, trans. Agnes Schwarzschild 

(London: Routledge, 2003); Aaron Jakes, “Boom, Bugs, Bust: Egypt’s Ecology 

of Interest, 1882–1914,” Antipode (2016): 1–25. 

[61]. Owen, Middle East in the World Economy, 248. 
[1-61 ] .  German Templer   نوزدهم و    ی سدهبودند که در اواخر    هایی نوآبادی   ن یدر فلسط  ی آلمان  انمعبد  مهاجرنشینان
  ها این نوآبادی شدند.    سیتأس  تحت قیمومت  نیو فلسط  یعثمان  نیدر فلسط  و آلمانی  یمذهب ای  فرقهتوسط    ستمیب  یسده   لیاوا

 از سکنه شدند.  ی پس از آن خال  یدوم و اندک ی در طول جنگ جهان

[62]. Alff, “Business of Property,” 101. 

[63]. Alff, “Business of Property,” 101. 

[64]. Alff, “Business of Property,” 225. 

[65]. Robert L. Tignor, State, Private Enterprise and Economic Change in Egypt, 

1918–1952 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984), 7. 

[66]. Robert Vitalis, When Capitalists Collide: Business Conflict and the End of 

Empire in Egypt (Berkeley: University of California Press, 1995), xviii. 

[67]. Beinin, Workers and Peasants in the Modern Middle East, 26. 

[68]. Philipp, Syrians in Egypt, 93; Gabriel Baer, A History of Landownership in 

Modern Egypt 1800–1950 (Oxford: Oxford University Press, 1962), 62. 

[69]. Alff, “Business of Property,” 98. 

[70]. Alff, “Business of Property,” 96–102. 

[71]. Beinin, Workers and Peasants in the Modern Middle East, 55. 

[72]. Phillip S. Khoury, Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of 

Damascus 1860–1920 (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 41–42. 

[73]. Kenneth Cuno, “Was the Land of Ottoman Syria Miri or Milk? An 

Examination of Juridical Differences within the Hanafi School,” Studia Islamica 

81 (June 1995): 148–50. 

[74]. Michael Gilsenan, Lords of the Lebanese Marches: Violence and Narrative in 

an Arab Society (Berkeley: University of California Press, 1996), 69–78; Haim 

Gerber, The Social Origins of the Modern Middle East (Boulder, CO: Lynne 

Rienner, 1987), 84. 



25 

 

[75]. Linda Schatkowski Schilcher, “The Hauran Conflicts of the 1860s: A Chapter 

in the Rural History of Modern Syria,” International Journal of Middle East 

Studies 13, no. 2 (1981). 

[76]. Richards, Egypt’s Agricultural Development, 233. 

[77]. Richards, Egypt’s Agricultural Development, 35; Beinin, Workers and 

Peasants in the Modern Middle East, 55–56. 

[78]. Richards, Egypt’s Agricultural Development, 69. 

[79]. Eric Davis, Challenging Colonialism: Bank Misr and Egyptian 

Industrialization, 1920–1941 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983), 

26–27. 

[80]. Khater, “‘House’ to ‘Goddess of the House,’” 328–29. 

[81]. Martha Mundy and Richard S. Smith, Governing Property, Making the Modern 

State: Law Administration and Production in Ottoman Syria (London: I. B. 

Tauris, 2007), 235. 

[82]. Alff, “Business of Property,” 114–15. 

[83]. Mundy and Smith, Governing Property, Making the Modern State, 57–99. 

[84]. Mundy and Smith, Governing Property, Making the Modern State, 57–99; 

“United Egyptian Lands, Ltd” and “Sidi Salem Estates of Egypt, Ltd.,” The 

Statist, 58 (December 8, 1906), 1071. 

[85]. Samir Saul, La France et L’Egypte de 1882 a 1914, Interets economiques et 

implications politiques (Paris: Institut de la gestion publique et du développement 

économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1997), 

5–8. 

[86]. “The United Egyptian Lands, Ltd.,” Times of London, December 10, 1906. 

[87]. Alff, “Business of Property,” 136–42. 

[88]. Mikhail, Nature and Empire in Ottoman Egypt, 199. 

[89]. Alff, “Business of Property,” 176–77. 

[90]. “Diary of Archibald Crawfold,” in Nicholas Z. Ajay, Mount Lebanon and the 

Wilayah of Beirut, 1914–1918: The War Years (Washington, DC: Georgetown 

University Press, 1972), 147. 

[91]. Alff, “Business of Property,” 248. 


