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 انقرن انخاسع عشر: يف املصريت  (ٔ)اجلمارك
انظمق الكثير مسا كتب عؽ تاريخ مرر في القرن التاسع عذر مؽ مقدمة 

نا  أدخل شكبلا جديداا منؽ الحكؾمنات ُمَدمَّؼ برحتيا مؤداىا أن حكؼ دمحم عمي ونغاما
ا ،  ل مرنر إلنكل  مشيسا اقترادياا جديدا ى دولنة أو أمنة عرنرية ، وقند حغني حنؾَّ

 دمحم عمي باعتباره مؤسنس مرنر الحديثنة بالسجند عمنى ىناا األسناس ، وقند يعتقند
عمنى  البعض أن تحديث كل مؽ الدولة والسجتسع يجنب أن ينتؼ وفنق ىناا االعتقناد

نا أنقاض الشغام القديؼ تساماا اقترنادياا ، إال أن الحقيقة أن دمحم عمي لؼ يندخل نغاما
ا ت ننا إلننى مرننرجدينندا إصننبلحو عسننل عمننى ، لكشننو قننام يتيننايب الشغننام الدننا د و ساما

وتؾسننيعو ، فزننبلا عننؽ أن الذننكل الجدينند مننؽ الحكؾمننات النناة أدخمننو نذنن  نتيجننة 
تحؾينل  فيدمحم عمي  شرع ساالزرورات التي فرضيا ىاا الشغام االقترادة ، فحيش
ننا، مرننر إلننى دولننة عرننرية لننؼ يبنندأ مننؽ صننفحة ييزننا  انننه ىشنناك ولكننؽ ك تساما

نا وأننو كنان عمنى دراينة سؾايق أرشد تو إلى الظريق الاة يجب أن يدمكو، خرؾصا
تكؾن دولة مدتقمة يندالا التي تؤىميا ألن مرر تستمػ السقؾمات البلزمة  تامة ب ن

الكامشننة فييننا وأن  كنان عميننو أن يبعننث القنؾ  ومننؽ  ننؼ ، منؽ كؾنيننا واليننة عثسانينة
 ، إضنافة إلنى كلنػ(ٕ)ؽ اسنتالبلل مؾاردىناينشغؼ اقترنادىا ويحدنؽ منيحي أرضنيا و 

افقنند كننان  فنني تثبيننه حكسننو أو دعننؼ اسننتقبللو مرىننؾن بننامتبلك  ن نجاحننو بنن منندركا

                                                           

جسرك: تكتب بالتركية كسرك ، وعرفيا الجبرتي يديؾان السكس، وىي كمسة إيظالية األصل  (ٔ)
، ويعرف الجسرك ب نو يشا  في الثالر عمى الحدود تسر أة التجارة    Commercioمؽ 

بو البزا ع ألخا الزريبة عمييا . مجسع المالة العربية : السعجؼ الؾسيط ، الظبعة الرابعة 
، احسد الدعيد سميسان: ت صيل ما ٖٗٔم، صٕٗٓٓه/ ٕ٘ٗٔالذروق الدولية  ، مكتبة

   ٓٚم ص ٜٜٚٔة ورد في تاريخ الجبرتي مؽ الدخيل، دار السعارف، القاىر 
يؾنان لبيب رزق، محدؽ يؾسف: تحديث مرر في عرر دمحم عمي ، اإلسكشدرية  (ٕ)

 .   ٛٗ،  ٚٗم، ص ٕ٘ٓٓ
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اعشاصر القؾة التي تسكشو مؽ كلػ   وجو اىتساموولالػ  ،القؾة االقترادية خرؾصا
 .  (ٕ)الجسارك إيراداتومؽ ييشيا  (ٔ)زيادة مؾارد الدولة الساليةل

الستسثمنننة فننني كلنننػ الؾقنننه فننني كنننل منننؽ جسنننارك  ك السرنننريةكاننننه الجسنننار     
تعظنى  ،(ٖ)االسكشدرية وبنؾالق والدنؾيس والقرنير ومرنر القديسنة ورشنيد ودمينا 

لمتجار الايؽ يتعاقدون مع الحكؾمة لسدة عام أو أكثر مقايل مبمن  ضنليل بااللتزام 
 عشد مقارنتوالسبم  ضآلة ىاا  الحععشدما تؾلى دمحم عمي حكؼ الببلد و ،  مؽ السال
كاننه و نحنؾ زينادة مبنال  االلتنزام لنالػ يندأ يؾجنو اىتسامنو  ،الجساركىاه بإيرادات 

بجسنرك االسنكشدرية (ٗ)يؾغؾص بنػ التزمم حيث ٓٔٛٔه/ ٕٕ٘ٔالبداية في عام 
ل انتينا  مندة االلتنزام اسنتدعاه دمحم عمني وطمنب ينوقب ،فني العنام كيدنة ٓ٘مقايل 
 ، ا مننؽ الخدننارةمننؼ يقبننل يؾغننؾص بننػ خؾفاننف، عننؽ العننام الجدينند كيدننة ٓٓ٘مشننو 

فني العنام  كيدنة ٓٓ٘نقنص إينراد الجسنرك عنؽ  فني حنالفتعيد لو دمحم عمي ب ننو 
                                                           

ه/ ٕٖٗٔأ. ب. كمؾت بػ: لسحة عامة إلى مرر ، ترجسة دمحم مدعؾد ، دار الكتب  (ٔ)
  ٛٛٗم : ص ٕٔٔٓ

قرش  ٓٓ٘لكيدة تداوة ) ا كيدة ٓٓ٘ٚالتزم دمحم عمي بجسيع الجسارك السررية مقايل  (ٕ)
أقدا  متداوية كل  ٗكيدة تدفع لخزانة البحرية العثسانية عمي  ٜٓٓ٘إلي بعدىا  زاد (
.  األوامر والسكاتبات الرادرة مؽ عزيز مرر دمحم عمي : الجز  األول، دار الكتب شيؾر ٖ

يع ربٕٓسى فيمكاتبة مشو إلى الردارة العغم ،ٕٓٔٓه/ٖٔٗٔلقؾمية ، القاىرةوالؾ ا ق ا
 .ٖٚم،صٕٓٛٔيشايرٕٓه/ٖٕ٘ٔاألخر

 م .ٙٔٛٔه/ ٕٖٕٔفي غرة محرم  ٕٔٔمحافع األبحاث : محفغة  (ٖ)
م عسل ٜٓٚٔم ووصل إلى رشيد عام ٛٙٚٔيؾغؾص بػ يؾسفيان : ولد في أزمير عام  (ٗ)

م  ؼ ٜٛٚٔفي بعض مرالح الجسرك  ؼ انتقل إلى جسرك االسكشدرية ، غادر مرر عام 
مؾضع  قة دمحم عمي وأصبح مؽ كبار مؾعفيو حيث رقاه إلى م ، كان ٔٓٛٔعاد عام 

، تؾلى نغارة التجارة واألمؾر بػ وأطمق لو التررف في كل أعسالورتبة فريق مع لقب 
م . جرجي زيدان : تراجؼ مذاىير الذرق ٗٗٛٔعام ، وتؾفى عام  ٕٓالخارجية  لسدة 

  ٕٙٗ،  ٖٕٗ، ص ، ييروت ، يدون الثانية، الظبعة ٔفي القرن التاسع عذر،ج
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إينراد الجسنرك  تجناوزوإن  ، كيدنة ٓٓ٘حتنى يبمن   العجنزىناا ىنؾ تحسنل ؾف يسن
الربح ، ونتيجنة ليناه الثقنة منؽ جاننب  فدؾف يذارك يؾغؾص بػ فيالسبم  كلػ 

مسنا يؤكند بن ن دمحم ، (ٔ)كنامبلا  االلتنزام مبمن عمنى دفنع ص بنػ يؾغنؾ  وافنقدمحم عمي 
ا مقدار إيرادات ىاه الجسارك يناىب  يناوأن الشريب األكبنر مش ،عمي كان يعمؼ جيدا

ا بعد أن صندر يرادات ىاه اإلحاول االستفادة مؽ ، لالػ لجيؾب السمتزميؽ خرؾصا
ل لو ضبط ٙٔٛٔه/ ٕٖٕٔلو فرمان في غرة محرم  ، (ٕ)السررية ركجساالم يَخؾَّ

 تعنديبلتالرفة الذنرعية عمنى ال ضفىأقد يسكؽ القؾل ب نو ىاا الفرمان بردور و 
فننني إدارة الجسنننارك قبنننل ىننناا التننناريخ ييننندف إحكنننام قبزنننتو عميينننا  التننني أجراىنننا

 . (ٖ)ومزاعفة إيراداتيا
ننا كبيننراا بننإدارة ىنناه الجسننارك وبسؾاردىننا  وإكا كننان دمحم عمنني قنند أينند  اىتساما

فيسكؽ القؾل ب ن ىناا االىتسنام كنان الباعنث عمينو والسنتحكؼ فينو ىنؾ كثنرة السالية 
وقمة العسميات التجارية التي ميزت كل جسرك عؽ اآلخر، فإكا ما نغرنا إلى جسنرك 

التجنننارة اإلسنننكشدرية منننثبلا نجننند أن كثنننرة إيراداتنننو تعنننؾد فننني السقنننام األول إلنننى أن 
مؤسدات ىاماا وبيا عدة   الراا بحرياا باعتبارىاىاه السديشة في تركزت قد الخارجية 

تنرتبط إضنافة إلنى أنينا  ،يينا ازدىنار الحركنة التجارينةعسمنه عمنى تجارية أجشبية 
بلد البحنر الستؾسنط وشننسال فني الخنارج منع منؾان  بنسنؾا  بخظنؾ  مبلحينة كثينرة 

عبننر  أورشنيد  عننؽ طرينق فننرعفني الننداخل منع يننؾالق ومرنر القديسنة  وأ ،إفريقينا
قند سناىسه بذنكل  عمني ترعة السحسؾدية التي أنذ ىا دمحم، كسا أن  الظريق البرة 

                                                           

  . ٕٗٗالسرجع الدايق،  ص (ٔ)
 م .ٙٔٛٔه/ ٕٖٕٔفي غرة محرم  ٕٔٔمحافع األبحاث : محفغة  (ٕ)
م ، بحث مشذؾر ٙٔٛٔ-ٚٔ٘ٔمحدؽ عمي شؾمان : جسارك البيار في مرر العثسانية  (ٖ)

، الدشة الثامشة ، االجتياد لؤلبحاث والترجسة والشذر ،  ٖٖفي مجمة االجتياد ، العدد 
 . ٖٛٔم، ، ص ٜٜٙٔه/ ٚٔٗٔيروت ، لبشان ي
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كنل كلنػ سناىؼ  ،(ٔ)السديشنةفني فني ازدىنار الحركنة التجارينة بذنكل كبينر أو ب خر 
 تركنزتأمنا فني القناىرة فقند  بذكل أو بآخر في زيادة السؾرد السالي لياا الجسنرك،

ع الر يدني لمدنمع والستناجر بسثابنة مركنز التؾزين حيث ُيَعدميشا  يؾالق في  التجارة
كانننه الدننفؽ ترننل مننؽ مننؾان  الذننام و  ،الذننرقية والالربيننة والسحميننة عمننى الدننؾا 

 ميشنا  الدنؾيس فينؾجسنرك ، أمنا (ٕ)عؽ طريق فنرع دمينا  إلى ىاا السيشا وتركيا 
وقنند سنناىسه ىنناه  ،لتجننارة الننببلد مننع الجزيننرة العربيننة واليشنند ر يدنني مركننزيعتبننر 

إضافة إلنى كلنػ فنإن ميشنا  الدنؾيس ُيَعند ، ديشة بذكل مباشرجارة في رواج السالت
لقرننير لجسننرك ا ، وبالشدنبة(ٖ)ؽ يينه   الحننراميمحجناج القاصنندالبؾابنة الر يدننية ل

لمتجنارة الننؾاردة  اا الستسينز عمنى سناحل البحننر األحسنر أصنبحه مركنز  كؼ مؾقعينافنبح
ارة الرننادرة مننؽ والتجنن ،عننؽ طريننق مديشننة قننؾص الجزيننرة العربيننة  الننببلد مننؽإلننى 

تذننتير بسعامننل األرز وإن كانننه فينني مننا رشننيد أ، (ٗ)الرننعيد إلننى الجزيننرة العربيننة
 وأصنبحه ، سنكشدريةبعند سنقؾ  اإلشيرة تجارية كبينرة  كاتأصبحه فقد  وتجارتو

ىي السيشا  الر يدي لالرب الدلتا الاة يخدم التجارة الخارجية السررية عؽ طرينق 
ىنناه  يننتؼ نقننلإلننى االسننكشدرية قادمننة مننؽ أوربننا، و اسننتقبال البزننا ع التنني تنن تي 

البزا ع إلى القاىرة عؽ طرينق الشينل ، ومنؽ ىشناك ينتؼ تؾزيعينا إلنى كافنة أنحنا  
منع بنبلد ينتؼ  فسعغنؼ الرنادر مشنو والنؾارد إلينودمينا  ميشنا  جسنرك أما ،  (٘)الببلد

                                                           

 .  ٖٕٔ، ٕٕٔأ . ب. كمؾت بػ : مرجع سايق ، ص  (ٔ)
م ، مرجع سايق ٙٔٛٔ-ٚٔ٘ٔمحدؽ عمي شؾمان : جسارك البيار في مرر العثسانية  (ٕ)

 . ٜٕٔ،ص
 . ٖٖٕأ. ب. كمؾت بػ : مرجع سايق ، ص (ٖ)
عيد قدما  السررييؽ إلى سشة دمحم رمزة : القامؾس الجالرافي لمببلد السررية مؽ  (ٗ)

 .ٕٔٚم ، ص ٜٜٗٔمة السررية لمكتاب م، الجز  الرابع ، الييلة العاٜ٘ٗٔ
م ، الييلة ٜٗٔٔ -ٕٓٛٔحمسي أحسد شمبي : فرؾل في تحديث تاريخ السدن في مرر  (٘)

 . ٚٔ،  ٙٔم ، ص ٜٛٛٔالسررية العامة لمكتاب ، 
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السحسؾدينة بعد حفر ترعة  مثل رشيدقد ت  رت دميا  وإن كانه  ،(ٔ)واليؾنان الذام
فمؼ يكؽ عمى نفس قدر القديسة  مرر ، أما جسركوتحؾيل التجارة إلى االسكشدرية 

ألنو لؼ يكؽ يدتخدم إال كسشظقة تخزيؽ لمبزا ع القادمة  أىسية الجسارك الدابقةو 
  . مؽ الرعيد

  : اجلهاز اإلداري نهجمارك
واتخاك  ريةوىؾ السشؾ  بو إدارة جسيع الجسارك السر ديىان عمىو اجلمارك : 

 ا شانويزؼ الديؾان وكلػ بعد العرض عمى دمحم عمي،  القرارات الخاصة بذ نيا
ومقره جسرك مؽ الشغار أحدىسا يذالل وعيفة أميؽ عسؾم الجسارك السررية 

ا، واآلخر مداعد لو في نفس الؾعيفة يرا ٜٕٓٓويتقاضى راتب يؾالق  تب قرشا
ا ، كسا يزؼ الديؾ  ٕٙٔٗبارة ،  ٕٙقدره   ٖٔوكيل ، وباشكاتب يراتب ان قرشا
ا ، وصراف يراتب  ٖٛٗبارة ،  ا ، وكذاف يراتب  ٖٜٔبارة ،  ٖٔقرشا  ٕٓقرشا
ا ، ويدقجي يراتب  ٕٚبارة ،  ا ، ٜٕقرشا ا ٜٔبارة ،  ٖٔوختام يراتب  قرشا ، قرشا

 .  (ٕ)فراشوعدد مؽ القؾاصة العرب والترك ، إضافة إلى ال
ؽ األخر في حجؼ الؾارد إليو والرادر يختمف كل جسرك ع اجلمارك : مىظفى

مشو، وبالتالي يختمف عدد السؾعفيؽ التابعيؽ لكل جسرك عؽ األخر، وقبل تؾلي 
دمحم عمي حكؼ الببلد كانه أعداد مؾعفي الجسارك ضليمة، فجسرك اإلسكشدرية 

، وفي جسرك  ٓٙكاتباا و ٕٔ يزؼعمى سبيل السثال كان  يؾالق ومرر عامبلا
 ٓ٘و وكتب ٛعدد  فكان بو دميا جسرك  أما ، عامبلا  ٓٗو ب اكت ٙ القديسة
 ، وبعد تؾلي دمحم عمي حكؼ الببلد عامبلا  ٕٓو وكتب ٖرشيد  جسركفي و  ، عامبلا 

وجو اىتسامو لزبط أمؾر الجسارك وزيادة إيراداتيا وبالتالي زادت أعداد السؾعفيؽ 
                                                           

 . ٕٛٔ،  ٕٚٔأ . ب. كمؾت بػ : مرجع سايق ، ص(ٔ)
م ، ٘ٗٛٔه/ ٕٔٙٔديؾان الجسارك : جريدة االستحقاقات يديؾان عسؾم الجسارك ) يؾالق( (ٕ)

 . ٖٖٖٓٓٔٓٓٗٓكؾد 
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دادىؼ في أع في بعض الجسارك نتيجة استحداث وعا ف جديدة، كسا انخفزه
 ومعاون ووكيل ناعر  مؽيتكؾن لكل جسرك جسارك أخر  ، وأصبح الجياز اإلدارة 

تحه إمرتو عدد مؽ الكتبة ، وصراف ، وعدد مؽ السؾعفيؽ يزيد و وباشكاتب 
 . عددىؼ ويشقص تبعاا لحجؼ العسميات التجارية في دا رة كل جسرك 

الشغار أو  رة سؾا أعزا  الجياز اإلدا رواتبمؽ الجدير بالاكر أن و      
عمى ندق واحد يل اختمفه مؽ جسرك آلخر، وربسا يعؾد كلػ لؼ تكؽ السعاونيؽ 

ألسباب مشيا : أىسية الجسرك ومقدار إيراداتو، إضافة إلى اختبلف)رتب( الشغار 
عمى  وبؾالق االسكشدرية ياألقدمية في التعييؽ، ففي جسرك، بجانب  والسعاونيؽ

 جسركناعر  (ٔ)م، كان مؾسى قبؾدانٗٗٛٔه/ ٕٓٙٔسبيل السثال وخبلل عام 
ا ، ويعاونو سميسان أغا  ٕٛٓٔبارة ،  ٖٔيتقاضى راتباا قدره  االسكشدرية قرشا

ا ، في حيؽ أن عمي أفشدة  ٕٛٓٔبارة ،  ٖٔمفتش السدكؾكات يراتب قدره  قرشا
 ٕٕٙٗبارة ،  ٕٙكامل ناعر جسرك يؾالق في نفس العام كان يتقاضى راتباا قدره 

ا ٜٖ٘ة ، بار  ٖٚشاا ، ويعاونو عمي بػ حبيب يراتب قر  ، وتحه إدارتيؼ  قرشا
كان يتبعو عمى سبيل السثال  يؾالق ليؼ ، فجسرك التابعة الجسارك األخر   نغار

 أحسد نغارتو ويتؾلى القديسة مرر ساحل مشيا : جسرك أخر  فرعية عدة جسارك
ا ٜٙبارة ،  ٕٙيراتب  أفشدة يراتب  أغا عبد  نغارتو ىويتؾل طرة وجسرك ، قرشا
ا ٖٚبارة ،  ٙ بارة ،  ٗ عبدالرحسؽ ويتؾلى نغارتو خميفة كرداسة وجسرك ، قرشا
، باإلضافة إلى جسرك باب الشرر، وساحل يؾالق، شؾن الحدايشة ، قرشاا  ٖ٘

البحرية ، جسرك شبرا ( وعمى رأس  (ٕ)شؾنة القادرية ، يمبيس، الدقي ، السؾردة

                                                           

الباشكاتب : وىؾ كبير الكتاب . زيؽ العايديؽ شسس الديؽ نجؼ، و ا ق تاريخ مرر والعرب (ٔ)
 . ٗٛٔم ، ص ٖٕٓٓه/ ٖٕٗٔالحديث ، دار الفكر العربي 

ير الشيل . زيؽ العايديؽ شسس الديؽ نجؼ: و ا ق تاريخ مرر، السؾردة : مرسى عمى ن (ٕ)
 .  ٖٔٔمرجع سايق ، ص 
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ا يقؾم بإدارة أشالالو نغير راتب محدد ي كل جسرك فرعي ناعر  ٜٙبارة،  ٕٙ نأيزا
ا.  قرشا
لؼ تكؽ سا دة في  ىاه الؾعيفة ن ب فيسكؽ القؾلأما بالشدبة لؾكيل الجسرك     

كانه قاصرة عمى الجسارك الكبر  فقط مثل جسرك اإلسكشدرية جسيع الجسارك يل 
لجسرك االسكشدرية م تؼ تعييؽ وكيبلا ٘ٗٛٔه/ ٕٔٙٔوجسرك يؾالق، ففي عام 

ا،  ٓٛ٘يراتب  وفيسا عدا كلػ كان يتؼ تعييؽ  ، (ٔ)بلا لجسرك يؾالقوكي وأخرقرشا
 عر في إنجاز األعسال .لكل جسرك يداعد الشا معاون 

والكتاب فيؤال  رواتبيؼ كانه تتحدد يشا ا عمى أقدميتيؼ ،  (ٕ)أما الباشكاتب    
باشكاتب الجسرك يتقاضى راتباا  ففي جسرك االسكشدرية كان الخؾاجة بذارة يؾسف

ا ، في حيؽ كان باشكاتب جسرك يؾالق السعمؼ أنظؾنيؾس يتقاضى  ٖ٘ٗقدره  قرشا
ا ، وفي جسرك ساحل يؾالق كان غبريال فانؾس باشكاتب  ٖٛٗبارة ،  ٖٔ قرشا

ا، وفي جسرك مرر القديسة التابع لجسرك  ٕٔٗبارة ،  ٕٙالجسرك يتقاضى  قرشا
نفس األمر ، و قرشاا  ٘ٗٔريال باشكاتب الجسرك يتقاضى يؾالق كان ميخا يل غب

يشظبق عمى الكتاب أو الكتبة، ففي جسرك االسكشدرية كان السعمؼ يؾسف سالؼ 
ا، في حيؽ كان ميخا يل  ٖٙٛبارة ،  ٕٙكاتب الجسرك يتقاضى راتباا قدره  قرشا

ا، ، و  ٖٜٔبارة ،  ٕٔتادروس كاتب جسرك يؾالق يتقاضى راتباا قدره  حشا   قرشا

                                                           

م ، ٘ٗٛٔه/ ٕٔٙٔديؾان الجسارك : جريدة االستحقاقات يديؾان عسؾم الجسارك ) يؾالق( (ٔ)
 . ٖٖٖٓٓٔٓٓٗٓكؾد 

رية قبؾدان : كمسة تركية وىؾ ر يس األسظؾل العثساني ويعتبر أعمى رتبة عدكرية في البح (ٕ)
العثسانية . سييل صابان : السعجؼ السؾسؾعي لمسرظمحات العثسانية ، مظبؾعات مكتبة 

 .ٚٚٔم ، ص ٕٓٓٓه/ ٕٔٗٔالسمػ فيد ، 
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ا ، وفي جسرك مرر القديسة  ٜٙٔبارات ،  ٙلظف   كاتب  اني يراتب  قرشا
 . (ٔ)قرشاا  ٜٙبارة ،  ٕٙالتابع لجسرك يؾالق كان إيراىيؼ خميل يتقاضى راتباا قدره 

كسا تزؼ الجسارك بجانب الشغار والكتاب مجسؾعة مؽ أصحاب السيؽ     
ا يؼ، وىؤال شؤون حرفيتستعؾن بخبرة واسعة في والحرف والايؽ   تتفاوت أيزا

، ومؽ خبلل (ٕ)، إضافة إلى الخفرا  والقؾاصيؽ اآلخر عؽ جسرك كل في رواتبيؼ
 جسرك يؾالق يسكؽ اإلشارة إلييؼ كسا يمي : 

 ممحؾعات الراتب الؾعيفة
  قرش بارة

يختمننف عنندد األشننخاص الننايؽ يذننالمؾن كننل وعيفننة  ٜٙٙ ٕٙ الخذاب
إضنافة ،  سرك عؽ اآلخنرمؽ ىاه الؾعا ف في كل ج

أن رواتب األشخاص في الؾعيفة الؾاحدة ليدنه إلى 
كسنا أن أصنحاب الؾعيفنة الؾاحندة ،  عمى ندق واحند

غالباا ما تكؾن رواتبيؼ في جسرك االسكشدرية وبؾالق 
أعمى مسؽ يذالمؾن نفس الؾعيفة في جسنارك فرعينة 

ننا  ،أخننر   ننا بنن ن األتننراك والخؾاجننات دا سا ولننؾحع أيزا
أعمننى مننؽ الننؾطشييؽ الننايؽ يذننالمؾن نفننس  رواتننبيؼ

 ٘ٗٔ ن الُسَثِسؽْ 
 ٖٜٔ ٖٔ الرراف
 ٘ٗٔ ن العداد

 ٕٚ ٕٓ فتاحيؽ البزاع
 ٘ٗٔ ن السخزنجي
 ٜٔ ٖٔ ختام الكسرك
 ٛ٘ ن العتال

                                                           

م ٗٗٛٔه/ ٕٓٙٔديؾان الجسارك : جريدة االستحقاقات يديؾان عسؾم الجسارك ) يؾالق(  (ٔ)
ه/ ٕٓٙٔ: تحقاقات يديؾان جسرك االسكشدرية، جريدة االس ٖٖٔٓٓٔٓٓٗٓ، كؾد 
 . ٖٖٗٓٓٓٓٓٗٓم ، كؾد ٗٗٛٔ

القؾاس : كمسة عربية األصل مذتقة مؽ قؾس وتعشي صاحب القؾس والرامي ييا ،  (ٕ)
واستعارىا األتراك بسعشى حارس ،  ؼ نقميا عشيؼ السرريؾن بالشظق التركي قؾاس أو 

 اريخت غؾاص كسا كان يشظقيا األتراك أحياناا . زيؽ العايديؽ شسس الديؽ نجؼ ، و ا ق
 . ٓٗٗالحديث ، مرجع سايق ، ص  والعرب مرر
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نننا بننن ن وعيفنننة القنننؾاص سنننا لنننؾحع أالؾعيفنننة ، ك يزا
 )ىنؾ(ٔ)ذية فني الالالنب يذنالميا جينادة سنقطوالجاوي

 الؾعننننا ف لتننننؾلي صننننالحاا  يعنننند لننننؼ النننناة الذننننخص
فنننروع الجسنننارك يؾعيفنننة سننناعي  وانفنننردت( السيرينننة

الجسننننرك نغننننراا لبعنننندىا عننننؽ العاصننننسة ففنننني جسننننرك 
يل السثال تنؼ تعينيؽ عبدالؾاحند الفنار البرلس عمى سب

 قروش ٘بارة ،  ٕٗيؾعيفة ساعي يراتب 
 عبلمنننة يؾضنننع السشنننؾ  وىنننؾ نذنننان، الفارسنننية منننؽ ٕٚ ٖٓ الشذشجي

 (ٕ)مشذؾرات مؽ عشو يردر ما مىع الحاكؼ
  ٜٙ ٙ شيخ الخفرا 
  ٗٔ ٕٓ قؾاصيؽ أتراك

 ٜٔ ٖٔ عرب يؽقؾاص
 األصل في وىي ، عدكرية لرتبة تركي لفع شاويش، ٜٙ ٕٙ جاويش أتراك

 الشغنننام وفننني ، الحنننروب فنني والننندليل حاجنننب بسعشننى
 إمرتنو وتحه األونباشي فؾق  مؽ عمى أطمق الحديث
 (ٖ)جشدة ٕٓ

والد جاويش أ
 عرب

ٕ٘ ٙٚ  

                                                           

 ، القاىرة لمكتاب، العامة السررية  الييلة مرر، في السؾعفؾن : شمبي أحسد حمسي (ٔ)
 ٕ٘،ص مٜٜٛٔ

، ص خ الجبرتي مؽ الدخيل ، مرجع سايقأحسد الدعيد سميسان : ت صيل ما ورد في تاري (ٕ)
ٜٔٔ . 

 األولى الظبعة ، السسمؾكي العرر في التاريخية األلفاظ : معجؼ الدىسان أحسد دمحم (ٖ)
 باشا تيسؾر أحسد.  ٔ٘ ص ، لبشان ، ييروت ، السعاصر الفكر دار ، مٜٜٓٔ/ هٓٔٗٔ
 الظبعة ، الثالث الجز  نرار، حديؽ تحقيق ، العامية األلفاظ في الكبير تيسؾر : معجؼ
  .ٕٙ ص ، مٕٕٓٓ الكتب دار مظبعة ، القاىرة ، الثانية
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 أو نؾايننا يتزننسؽ مشذننؾر أو إعننبلن أو رسننسي ييننان ٜٙ ٕٙ مترجؼ السانيفدتؾ
 اإلنجميزينة وفني ، البينان ناشنر تخنص أرا  أو دوافع
 (ٔ)قا سة تعشي

 ميننزان بسعشننى( كبننان) فاسنني لفننع وىننؾ الننؾزان وىننؾ ٗٚٔ ن القباني
 (ٕ)الثقيمة لؤلحسال

 اآلن عروفنننننننننؾن والس الدنننننننننريؾن  الذنننننننننرطة رجنننننننننال ٕٗ ٙ براص
 (ٖ)بالسخبريؽ

  ٕٚ ٕٓ كذاف
 (ٗ)الدفؽ عمى السذرف ىؾ ٕٓ ن معرف
 والدنننننفرا  القشاصنننننل يحنننننرس الننننناة القنننننؾاس وىنننننؾ ٜٕ ن يدقجي

 (٘)ويحسييؼ
وعيفة مدتحد ة، ويبدو أنو كان مدنؤوال عنؽ تقنديؼ  ٖٛ ٕٙ مقدم البزا ع

 البزا ع لتقدير القيسة الجسركية عمييا .
فنة مدنتحد ة ، ومشنؾ  بنو اإلشنراف عمنى خنروج وعي ٕٙ ٖٔ الخرجاوة 

 البزا ع الرادرة والؾاردة مؽ الجسرك
في كل جسرك عؽ اآلخر ، ففي جسرك اإلسنكشدرية يمن   عدد الخفرا يختمف  الخفرا 

خفينراا ، ورواتنبيؼ ليدنه  ٜٔخفير ، وفي يؾالق يم  عنددىؼ  ٘ٓٔعددىؼ 
 ٜمن  راتنب الخفينر عمى ندق واحد يل كانه مختمفة، ففي بعض الجسارك ي

 ٕٙبارات ، 
ا ، وفي جسرك آخر يم  راتبو  نا ، وربسنا يعنؾد ىناا الفنارق فني  ٜٕقرشا قرشا

                                                           

 أغدننظس ٖ/ هٖٙٗٔ شننؾال ٛٔ فنني ، ٜٖٔ الدننشة ، ٜٜٔٙٗ العنندد ، األىننرام ينندةجر  (ٔ)
 السانيفدتؾ. مقال م،ٕ٘ٓٔ

 . ٕٕٚزيؽ العايديؽ شسس الديؽ نجؼ، و ا ق تاريخ مرر ، مرجع سايق ، ص  (ٕ)
 . ٖٚزيؽ العايديؽ شسس الديؽ نجؼ: و ا ق تاريخ مرر، مرجع سايق ، ص  (ٖ)    
 . ٜٕٗالسرجع الدايق ، ص  (ٗ)
 . ٕٔٓأحسد الدعيد سميسان : مرجع سايق ، ص  (٘)
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الراتب إلى أن خفرا  الذؾن كانه رواتبيؼ أعمى مؽ خفرا  الجسارك إضافة 
 (ٔ)إلى األقدمية في التعييؽ   

وردت في دفاتر  أخر  قد وعا فىؤال  فقد كانه ىشاك إضافة إلى   
مثل ناعر حدب المزوم، وبراص  (بحدب المزوم)ت تحه مدسى استحقاقاال

يتؼ استدعا يؼ عشد في دفاتر الجسارك و مقيدة ، وىؤال  أسسا يؼ حدب المزوم
   .االحتياج إلييؼ فقط 

يسكؽ إجسال عدد السؾعفيؽ في جسركي االسكشدرية وبؾالق بحكؼ أنيسا مؽ و    
 جسارك في كلػ الؾقه كسا يمي :الأكبر 
صيارف  ٖكاتباا ، و ٕٛجسرك االسكشدرية يزؼ ناعر وا شيؽ معاونيؽ ، وعدد     
خر ، واألمخزنجية أحدىؼ خاص بسخزن البزا ع ٖمثسشيؽ لمبزا ع ، و ٖ، و

فتاحيؽ  ٕيؾعيفة عداد لمبزا ع ، و ٕ إضافة إلىلؤلخذاب و الث لمجمؾد ، 
 ٘يش مشيؼ جاو  ٙٔ، وعتاليؽ ٜقباني ، و  ٖقؾاصة ، و  ٖلمبزا ع ، و

 جسيعاا يتقاضؾن  خفير ، ٘ٓٔجاويذية جيادة سقط ، وواحد نذشجي ، وعدد 
 قرشاا مؾزعيؽ كسا يمي: ٕٔٔٙٓبارة ،  ٔٔرواتب شيرية قدرت بحؾالي 

 مٗٗٛٔه/ ٕٓٙٔاستحقاق مدتخدمي جسرك االسكشدرية عؽ شير شؾال 
 قرش بارة الؾعيفة قرش بارة الؾعيفة

 ٕٖٓ ٚ قؾاصة ترك وعرب ٕٛٓٔ ٖٔ ناعر جسرك السحسؾدية
 ٘ٔٚ ٓٔ قبانية ٕٛٓٔ ٖٔ مفتش السدكؾكات

 ٖٛٗ ٕ عتاليؽ ٜ٘٘ٔ  معاونيؽ
 ٜٗٚ ٕ جاويذية عرب ٔٗٓٙ ٛٔ كتاب
 ٕ٘٘ ٖٙ جيادية سقط ٕٔٛ  مخزنجية

 ٕٔٛ ٕٙ صيارف ٜٙ ٕٙ مترجؼ السانيفدتؾ
 ٕٚ ٕٓ نذشجي ٘ٗٔ  فتاحيؽ البزا ع

                                                           

م ٗٗٛٔه/ ٕٓٙٔديؾان الجسارك : جريدة االستحقاقات يديؾان عسؾم الجسارك ) يؾالق(  (ٔ)
  ٖٖٔٓٓٔٓٓٗٓ، كؾد 
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 ٕ٘ٓٙ ٕ٘ خفرا  يرايرة ٕٔٗ ٕٙ عداديؽ
 ٖٛٓٔ ٖ٘ بحدب المزوم ٖٕٗٗ ٙ مثسشيؽ
 (ٔ) ٕٔٔٙٓ ٔٔ ن اإلجسالي

 ٗ، وصيارف ٙوا ، كاتبا  ٖٔعددجسرك يؾالق وفروعو فكان يزؼ في أما    
واآلخر خاص  ،الحظب البمدةكذافيؽ أحدىؼ خاص ب ٜمقدميؽ بزا ع ، و

 ،ختاميؽ لمبزا عٕبراصيؽ، و ٗ، ومخزنجية ٕرجاوية ، وخ ٗ، وعدد بالجمؾد
ا باإلضافة إلى ، ىاقؾاص تؾرك وعرب ٖٔ، وعدد ة معرفوفرد واحد يؾعيف
 . (ٕ)في كل جسرك يدقجي وفراش

إضافة إلى الؾعا ف التي تؼ  (ٖ)ومؽ خبلل ىاه الزيادة في أعداد العامميؽ   
، ولؼ يكتفي دمحم عمي استحدا يا يتزح مد  اىتسام دمحم عمي ب مؾر الجسارك

وأىسمه بإحيا  جسارك أخر  كانه مؾجؾدة في الدايق  يل قامالقا سة  الجساركب
مؾردة البرج ، وسؾق الجسعة (  مثل جسرك البرلس وتؾابعو ) يمظيؼ ، فيسا بعد
 ٖٖ٘يراتب  أميؽ شكرة يؾعيفة أميؽ جسرك البرلس قام دمحم عمي يتعييؽ حيث

                                                           

م ، كؾد ٗٗٛٔه/ ٕٓٙٔديؾان الجسارك : االستحقاقات يديؾان جسرك االسكشدرية :  (ٔ)
ٖٖٓٗٓٓٓٓٓٗ . 

 األميرية السظبعة ، األولى ط التؾفيقية الجديدة ، الجز  الدابع ، الظبعةعمي مبارك : الخظ (ٕ)
 .  ٛ٘ه، ص ٖ٘ٓٔ يؾالق ،

حيان بخرؼ جز  مؽ مؽ الجدير بالاكر أن دمحم عمي كان ي مر إدارة الجسارك في بعض األ (ٖ)
الجسارك إكا  به أنيؼ مديشيؽ لاليرىؼ أو عشد نقميؼ مؽ وعيفة ألخر  مدتحقات مؾعفي 

ه عمييؼ عجز مالي ، فكانه األوامر تردر ألميؽ الجسرك بسقدار الخرؼ الاة يجب و ب
م تؼ نقل الخؾاجة فرنديس خيسي مؽ مديرية البحيرة لمعسل في ٗٗٛٔأن يتؼ، ففي عام 

ا ،  ٛٛٛٔجسرك االسكشدرية و به أن لديو عجز مالي لسديرية البحيرة يقدر بحؾالي  قرشا
ا، صدرت  ٓٛ٘ي( في جسرك االسكشدرية وراتبو وبسا أنو التحق يؾعيفة )مخزنج قرشا
ا شيرياا مؽ مدتحقاتو. ديؾان الجسارك : جريدة  ٘ٚاألوامر ألميؽ الجسرك بخرؼ  قرشا

 م.ٗٗٛٔه/ٕٓٙٔعام  ٖٖٗٓٓٓٓٓٗٓاستحقاقات جسرك االسكشدرية ، كؾد 
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ا، ة قرشاا يدل تعييؽ، كسا تؾلى اسساعيل أغا أورفمي نغار  ٘ٙ إضافة إلى قرشا
ا ٜٙبارة ،  ٕٙ مؾردة يمظيؼ يراتب فروع ال رف في جسيععَ مُ  ، وتؼ تعييؽقرشا

، وبماله جسيع مدتحقات مدتخدمي عدد مؽ الكتاب، إضافة إلى مجسركالتابعة ل
ه/ ٕٕٙٔ يماله إيرادات جسرك البرلس في عامكسا  ،قرشاا  ٚٚٙٔالجسرك حؾالي 

 .  (ٔ)قرشاا  ٖٖٙ٘٘م حؾالي ٙٗٛٔ
 انرسىو اجلمركيت :

بسا أن مرر تابعة لمدولة العثسانية فقد كانه تدور فني فمنػ قؾانيشينا، فعشندما     
يزمام حركة التردير فني قام دمحم عمي يتظبيق سياسة االحتكار التجارة واإلمداك 

وطننالبؾا يؾاسننظة حكؾمنناتيؼ أن تننتؼ التجننارة فنني ( ٕ)الننببلد تذننكى التجننار األجانننب
نا يريظانينا بعقند معاىنندة مرنر بحرينة ودون قينؾد، وسنارعه ىناه الن دول وخرؾصا

م ، ومنؽ خنبلل ٖٛٛٔه/ ٕٗ٘ٔبالظو ليسان التجارية مع الدولة العثسانينة عنام 
ىننناه السعاىننندة تنننؼ  بينننه التعريفنننات الجسركينننة لمدولنننة العثسانينننة عمنننى الترننندير 

، وخفزننه ندننب الجسننارك الداخميننة بذنندة، يننل ونجحننه يريظانيننا مننؽ (ٖ)واالسننتيراد
ىنننننندة أن تقننننننؾم يتخريننننننب مؤسدننننننات دمحم عمنننننني التجاريننننننة خننننننبلل تؾقيننننننع السعا

                                                           

م ، كؾد ٚٗٛٔه/ ٖٕٙٔديؾان الجسارك : جريدة استحقاقات جسرك البرلس  (ٔ)
ٖٖٕٓٗٓٓٔٔٓ . 

تذير الؾ ا ق إلى أن دمحم عمي كان يدسح لمتجار األجانب بعسميات التردير ولكؽ في  (ٕ)
حدود معيشة وكلػ بعد دفع الرسؼ الجسركي وقبل عقد معاىدة بالظو ليسان التجارية، ففي 

م سسح ليؾركي السؾروة يتردير ما ة أردب أرز مؽ ٕٔٛٔه/ مايؾ ٕٕٚٔربيع االخر 
مؽ الجشاب العالي إلى عثسان أغا أميؽ  ٔديؾان الجسارك : محفغة  دميا  إلى مالظة .
 جسرك االسكشدرية .

 ( ٔأنغر ممحق رقؼ )  (ٖ)
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، وأعظننه السعاىنندة الحننق لمتجننار اإلنجميننز فنني أن يقؾمننؾا يترنندير (ٔ)والرننشاعية
% منؽ قيسننة البزنناعة عمنى أنننو عشنند ٕٔ نبزنا عيؼ مقايننل رسننؼ جسركني محنندد ينن

% ، وعشنند ترننديرىا ٜوصننؾل البزننا ع إلننى السيشننا  يننتؼ دفننع رسننؼ جسركنني عشيننا 
% ٘ ن% ، أمنا النؾاردات فقند تنؼ تحديندىا ينٖفنع رسنؼ جسركني عشينا لمخارج يتؼ د

% عشند وصنؾليا إلنى السيشنا  ، ٖمؽ قيستيا عمى أن يتؼ دفع رسؼ جسركي عشينا 
 . (ٕ)% عشد نقميا إلى الداخل ٕو 
ومسنا يجندر ككنره أن دمحم عمني قند خاطنب حكسندار الذنام بزنرورة قيند وإ بنات     

ا يينا ننؾع  البزا ع التي يشقمينا التجنار منؽ رعاينا الندول فني دفناتر خاصنة مؾضنحا
البزا ع وكسياتيا وأسسا  التجار وألقاييؼ ، وترسل ىاه الدفاتر إلنى دينؾان عسنؾم 
الجسارك لتحديد الرسؾم الجسركية عمييا ، ونتيجة لتراكؼ ىاه الرسنؾم عمنى التجنار 

 ، كسنا(ٖ)فقد تسه مخاطبة قشاصل دول ىؤال  الرعايا بزرورة تحريل ىاه الرسنؾم
% عمنني التجننارة الننؾاردة مننؽ اليشنند إلنني بننبلد ٓٔفننرض رسننؾم جسركيننة بقيسننة تننؼ 

 ينتؼ تحرنيلوىناا الرسنؼ الجسركني كنان  (الترانزينه وىي ما تعنرف يتجنارة )العرب 
ا أو عيشننناا إمننا أمننا البزننا ع السيربننة فعشنند ضننبظيا كننان يننتؼ مزنناعفة الرسننؼ  ،نقنندا

ننا فنني إحكننام الدننم ظة عمننى ىنناه الجسننارك ألننزم دمحم عمنني الجسركنني عمييننا ، وإمعانا

                                                           

خالد فيسي : كل رجال الباشا، دمحم عمي وجيذو وبشا  مرر الحديثة ، دار الذروق القاىرة  (ٔ)
 . ٜٖٚ، ص 

 ٔٔه/ ٕٕ٘ٔغرة رجب  ، إلى أميؽ جسرك االسكشدرية في ٔديؾان الجسارك : محفغة  (ٕ)
 م .ٖٙٛٔاكتؾبر 

ه/  ٕٕ٘ٔمؽ الجشاب العالي إلى حكسدار الذام في رجب  ٔديؾان الجسارك : محفغة  (ٖ)
 م .ٖٙٛٔاكتؾبر 



 
 (21مجلةىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهاىالعددى)

  2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)

2006 

أمشا  الجسنارك بإرسنال دفناتر السحاسنبة الخاصنة بنإيرادات ومرنروفات كنل جسنرك 
        . (ٔ)إليو نياية كل عام

 اإلعفاءاث اجلمركيت يف عهذ حممذ عهي :
في أحيان كثيرة كاننه أوامنر دمحم عمني تقزني باإلعفنا  الجسركني عمنى الكثينر     

م وبشننا  عمننى رغبننة القشرننل ٕٗٛٔه/ٜٖٕٔلننببلد ، ففنني عننام مننؽ الننؾارد إلننى ا
الفرندنني بسرننر صنندرت أوامننر دمحم عمنني بعنندم تحرننيل أة رسننؾم جسركيننة عمننى 
السذننروبات الروحيننة الننؾاردة إلننى الفرندننييؽ السقيسننيؽ بننالببلد، مننع أنننو قنند  تننؼ 

، كسنا صندرت (ٕ)فرضيا عمى جسيع السراكب األخر  التي تن تي بسثنل ىناه البزنا ع
وامره إلنى أمنيؽ جسنرك االسنكشدرية بعندم تحرنيل أة رسنؾم جسركينة عمنى صنشف أ

كسنننا شنننسمه اإلعفنننا ات ، (ٖ)السننناورد ) منننا  النننؾرد ( الخننناص يبظريكخاننننة النننروم
الجسركية الالبلل والسيسات التي اعتبرت مؽ لؾازم الحرميؽ الذريفيؽ ، كسنا أعفني 

ي أشنراف جنندة كنل عننام، إلنن جسيننع منا يننتؼ إرسنالو منؽ الرسننؾم الجسركينةدمحم عمني 
عنؽ طرينق جسنرك جندة العثسناني باإلضافة إلي إعفا  البؽ الُسرسنل إلني الدنمظان 

، كسننا تننؼ إعفننا  الحشنا  الحجننازة والكتننان السظمننؾب  والسقندر سننشؾياا ب ربعسا ننة أقنة
 .  (ٗ)لمحكؾمة مؽ الرسؾم الجسركية

وبجانننب كلننػ فقنند كانننه ىشنناك بعننض اإلعفننا ات الذخرننية حيننث صنندرت 
امره إلى دينؾان اإلينرادات بعندم فنرض أة رسنؾم جسركينة فني جسنرك ينؾالق عمنى أو 

الدا حيؽ اإلفرنج بسؾجب التراريح التني أعظينه لينؼ منؽ طنرف قشاصنميؼ ، كسنا 
                                                           

م ، ٕٗٛٔيشاير  ٚٔه/ ٜٖٕٔجساد  األولى  ٙٔاألوامر والسكاتبات : الجز  األول، في  (ٔ)
 . ٜٓٔمرجع سايق، ص 

 . ٕٓٗالجز  الثاني ، مرجع سايق، ص أميؽ سامي : تقؾيؼ الشيل ،  (ٕ)
محرم  ٕمؽ الجشاب العالي إلى أميؽ جسرك االسكشدرية في  ٔديؾان الجسارك : محفغة (ٖ)

 مٖٗٛٔمايؾ  ٓٔه/ ٕٓ٘ٔ
 .ٕٗٚ، ٖ٘ٔص  سايق، م ، مرجعٖٙٛٔه/ ٕٕ٘ٔ، في ٕاألوامر والسكاتبات :ج (ٗ)
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صننندرت أوامنننره إلنننى محنننافع القرنننير بعننندم فنننتح صنننشاديق أتبننناع دولنننة اإلنجمينننز 
ت الخؾاجننة ، وعنندم فننرض رسننؾم جسركيننة عمننى متعمقننا(ٔ)الستننردديؽ عمننى القرننير

،إضافة إلنى إعفنا  جسينع (ٕ)جيجيشيا حيث تعاممو التجارة الكبير مع ديؾان التجارة
أنؾاع الظيؾر والجياد والزرافنة والزنبع والدنبع الرنادرة منؽ السحروسنة إلنى دولنة 

، كسا وافق عمى التساس يؾغؾص بػ بعندم فنتح (ٗ)مؽ الرسؾم الجسركية (ٖ)يروسيا
 .(٘)صة وإعفا يؼ مؽ جسيع الرسؾم الجسركيةوتفتيش متعمقات القشاصل الخا

ومؽ أجل الشيؾض بالرشاعة والتجارة في الببلد فقد كنان ين مر بإعفنا  جسينع     
فننني مجنننال ، فمنننا يتعمنننق ييسنننا منننؽ الرسنننؾم الجسركينننة سنننؾا  الرنننادر أو النننؾارد 

أوامننره إلنني سننميؼ أغننا أمننيؽ ت م صنندر ٜٕٛٔىننن /  ٕ٘ٗٔعننام الرننشاعة وخننبلل 
" أال ي خا رسؼ الجسرك عمى الزجناج الجنارة وروده منؽ معسنل  ة جسرك اإلسكشدري

                                                           

 . ٖٚ٘،  ٖٙ٘السرجع الدايق :  ص  (ٔ)
شؾال  ٗٔمؽ الجشاب العالي إلى أميؽ جسرك االسكشدرية في  ٔمحفغة  ديؾان الجسارك :(ٕ)

  ٙٗٛٔأكتؾبرٗه/ ٕٕٙٔ
يروسيا : دولة قديسة كانه تقع في شسال ألسانيا عمى ساحل البمظيق وتعرف باسؼ مقاطعة  (ٖ)

م ، وبعد تحقيق ٜٔٚٔيروسيا ، وارتبط تاريخيا بذكل و يق يتحقيق الؾحدة االلسانية عام 
نه الييسشة الفعمية عمى الحياة الدياسية األلسانية لمبروسييؽ ، وبعد الحرب الؾحدة كا

العالسية الثانية قدسه يروسيا ييؽ االتحاد الدؾفيتي وبؾلشدا وجسيؾرية السانيا الديسقراطية 
م . عبد الؾىاب الكيالي : مؾسؾعة ٜٚٗٔوأعمؽ الحمفا  نياية وجؾدىا الدستؾرة عام 

، السؤسدة العربية لمدراسات والشذر ، ييروت ، لبشان ، يدون ،  الدياسة ، الجز  األول
 . ٜٕ٘ص 

ربيع  ٜٔمؽ الجشاب العالي إلى أميؽ جسرك االسكشدرية في  ٔديؾان الجسارك : محفغة (ٗ)
 ٘ٗٛٔه/ إيريلٕٔٙٔالثاني 

أكتؾبر  ٜٕه/ ٕٛ٘ٔرمزان  ٕ٘األوامر والسكاتبات: الجز  الثاني ، إلى يؾغؾص بػ في  (٘)
 .ٜٖٓص سايق، م، مرجعٕٗٛٔ
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الزجاج باإلسكشدرية عمي كمة )عمكدان فشؾمنؾ( وكينل كلنػ السعسنل السقنيؼ بسرنر 
وىنؾ منا يذنير إلني  د منؽ أمنؾال الحكؾمنة".، َعنيُ  –أة الزجناج  –ألجل البيع ألننو 

عسنننؾم ان يزنننا فقننند صننندرت األوامنننر لنننديؾ ، أ احتكننناره ليننناه الرنننشاعة فننني مرنننر
الجسنارك بعنندم تحرننيل الرسننؾم الجسركيننة عمنى الجمننؾد التنني اسننتؾردىا طنناىر أغننا 

الظمنننب عمننني الجمنننؾد حينننث ، النننببلدممتنننزم السنننداب  تذجيعنننناا ليننناه الرنننشاعة فننني 
السديؾغة والسرشعة الستخداميا في أعسال الجيش، وفي األعسال التي كانه تقؾم 

كننان يدننتخدم فنني تجمينند الدننجبلت  ييننا السظننابع الحكؾميننة واألىميننة، وخاصننة مننا
كنل اآلالت والسعندات الرنشاعية  كسا شنسمه إعفنا ات دمحم عمني ،  والدفاتر والكتب

حتننى لرننشاعات السحميننة ا وكلننػ لتشسيننة الننؾاردة مننؽ الخننارج مننؽ الرسننؾم الجسركيننة
ترندير الفنا ض عنؽ حاجنات الحكؾمنة جنرا  عمني خزاننة الدولنة يعؾد كلنػ بنالشفع 
 .  خارجوالدواويؽ إلي ال

وفي مجال التجارة حاول دمحم عمي القيام يتشذيط التبادل التجارة الحنر ينيؽ 
مرر والدؾدان، ولالػ أمر بإعفنا  جسينع األقسذنة التني ينتؼ ترنديرىا إلنى غنرب 
الدؾدان وأىسيا القساش القظشي الاة يحتل السكانة األولى، وكالػ أقسذة السحمة 

فة إلننى الكتانيننة الننؾاردة مننؽ أسننيؾ  ، إضننا ( واألقسذننة(ٔ)السعروفننة باسننؼ ) األجننا 
ننَبوبعننض البزننا ع األخننر  مثننل ) (، والمبنناد النناة يؾضننع عننادة تحننه سننروج (ٕ)الذَّ

                                                           

األجا : تركية األصل وتكتب األالجة وىي اسؼ لخامة مررية قديسة مؽ القساش أو الحرير  (ٔ)
السمؾن يتؼ حياكتيا بظريقة فييا إيداع مسا يدل عمى الفخامة والذياكة ، وجدير بالسبلحغة 

عسمؾا  م بعدما عير مرسسؾن لؤلزيا ٖٕٔٓأنيا يدأت تغير حديثاا في مرر مشا عام 
. أحسد الدعيد سميسان : مرجع ووجدت إقباالا في الدول األوربيةعمى إحيا يا مرة أخر  

 م .ٕ٘ٔٓ، مجمة صباح الخير:  عدد سبتسبر  ٕٗسايق ، ص 
ابُّ وممح مّتمبر: اسؼ لسركب كيسيا ي يتكؾن مؽ كبريتات البؾتاسيؾم  (ٕ) بُّ ، الذَّ الذَّ

 .ٓٚٗ. السعجؼ الؾسيط، مرجع سايق ، ص حواأللؾمشيؾم ، ويظمق عمى اشباه السم
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والتني تدنتعسل كندروع واقينة ، إضنافة إلنى  (ٔ)الخيل والقسران السعسؾلة مؽ الزرد
السمح واألرز والدكر، وىاه كميا بزنا ع مرنرية ال ينتؼ تحرنيل أة رسنؼ جسركني 

، أمنا الدنمع األوربينة واليشدينة واليسشينة أو التني تن تي منؽ بنبلد الذنام وينتؼ عمييا
فكنان يكتفني بسنا تنؼ تحرنيمو عميينا منؽ الرسنؾم الجسركينة فني ترديرىا لمدؾدان 
 . (ٕ)ميشا  اإلسكشدرية

ويجندر يشننا فني ىنناا السقننام أن نناكر أن دمحم عمنني قنند اتبنع سياسننة السرونننة 
ننا إكا كننان كلننػ سننيؤ ر عمننى وعنندم التذنندد فنني تحرننيل الرسننؾم  الجسركيننة خرؾصا

رواج التجننارة السرننرية ، واألمثمننة عمننى كلننػ متعننددة مشيننا أنننو أمننر بننالشغر فنني " 
مد لة رسؼ الجسنرك الجنارة تحرنيمو منؽ األقسذنة السرنرية السرندرة إلنى القظنر 
الحجازة بسعرفة ديؾان التجنارة ، فنإكا كنان تحرنيل ىناا الرسنؼ سنيؤ ر عمنى رواج 

ألقسذنننة السننناكؾرة فيرنننرف الشغنننر عنننؽ تحرنننيمو ، أمنننا إكا كنننان األمنننر ترننندير ا
ننا أننو أمننر دينؾان شننؾر  (ٖ)بنالعكس فيجنرة الننبلزم حدنب السرننمحة " ، ومشينا أيزا

السعاوننننة يتخفنننيض الرسنننؼ الجسركننني عمنننى البزنننا ع اليشدينننة اآلتينننة منننؽ جسنننرك 
الدؾيس إلى 

2

ب التجنار اإلنجمينز فني ىناا % قرش في حال ترديرىا وكلػ لترغين1

                                                           

رع ، وىؾ عبارة عؽ قسيص يرشع مؽ الحديد يرتديو السقاتل  (ٔ) َرُد : ِحَمُق الِساْلَفِر والدِّ الزَّ
 . ٜٖٔلحسايتو . السعجؼ الؾسيط ، مرجع سايق ، ص 

نديؼ مقار : األسس التاريخية لمتكامل االقترادة ييؽ مرر والدؾدان ، دراسة في   (ٕ)
م، الييلة السررية العامة لمكتاب ٛٗٛٔ-ٕٔٛٔلعبلقات االقترادية السررية الدؾدانية ا

 ٛٛٔ،  ٚٛٔم ، ص ٜ٘ٛٔ، القاىرة 
عبد السشعؼ إيراىيؼ الجسيعي : عرر دمحم عمي ، دراسة و ا قية ، الييلة العامة لمكتاب  (ٖ)

  . ٕٚم، ص ٖٕٓٓ
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الظريق، إضافة إلى خمق فنرص عسنل لؤلىنالي، أمنا إكا كاننه ىناه البزنا ع واردة 
 .(ٔ)% ٕٔ نإلى داخل الببلد فيتؼ تحريل الرسؼ الجسركي عمييا السقرر ي

ومسا يجدر ككره أنو رغنؼ أىسينة ىناا السنؾرد السنالي ورغنؼ اعتسناد دمحم عمني       
الجسنارك لنؼ يكنؽ لينا ال حنة تنشغؼ أعسالينا، ينل كنان ينتؼ  عميو بذنكل كبينر إال أن

التعامل فييا يشا  عمى التجارب الدابقة إضافة إلى رأة دمحم عمي في األمؾر التي 
ترفع إليو بذ ن الجسارك ، وبعد إيدا  رأيو فييا تربح  قاعدة يدنير عمنى خظاىنا 

وبشا  عمنى م ٖ٘ٛٔمايؾ  ٖه/ ٕٔ٘ٔمحرم  ٙمؾعفؾ الجسارك فيسا بعد ، ففي 
اإلفادة التي وردت مؽ خميل بػ محافع دميا  إلى دمحم عمي بذن ن االسنتفيام عنؽ 
كيفية التعامل مع السراكب التي يتؼ إنذاؤىا في ميشا  دميا  ، ىل يتؼ أخا نرف 

عؽ السراكب الخاصة بالقشاصل وجسينع الرعاينا )الحساينة( كسنا كنان يجنرة (ٕ)نؾلؾن 
ؽ مراكب رعاينا الدولنة العثسانينة ، صندرت أوامنر في الدايق ، وأخا  مث نؾلؾن ع

محنننرم  ٕٔدمحم عمننني بإعفنننا  الجسينننع منننؽ دفنننع الشؾلنننؾن عمنننى منننراكبيؼ ، وفننني 
م صدرت أوامره إلى شكرة أفشدة أميؽ جسنرك ينؾالق ٖ٘ٛٔمايؾ  ٛٔه/ ٕٔ٘ٔ

ب نو يرغب في زيادة صادرات البؽ إلى الدول األوربية، وتدا ل أميؽ الجسرك عؽ 
كي ىل يغل  بل نة قنروش كسنا ىنؾ متعنارف عمينو ، وأشنار عمينو دمحم الرسؼ الجسر 

                                                           

 مرجع ،مٖٗٛٔه/ٕٛ٘ٔؾر  السعاونة في ى ش، أمر إل الثاني الجز : والسكاتبات األوامر (ٔ)
  . ٜٖ٘ص   سايق،

الشَّْؾُل: ُجْعُل الدفيشة وأْجُرىا ، والرسؼ الاة يؤد  إلى مرمحة البريد أجرة لشقل الظرود  (ٕ)
. ويؤكد البعض ٜٗٙرجع سايق، صونحؾىا . مجسع المالة العربية : السعجؼ الؾسيط ، م

لتي تفرض عمى السراكب الداخمة أو الخارجة ب ن الشؾلؾن ىؾ نؾع مؽ الرسؾم الجسركية ا
مؽ السيشا  وىي مؽ أكبر مؾارد الرسؾم لجسركية . نررة عبد الستجمي إيراىيؼ : 
اإلسكشدرية في العرر العثساني ، الحياة االقترادية واالجتساعية ، الييلة السررية العامة 

 . ٛ٘ٔم ، ص ٕٕٔٓلمكتاب  
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% فزننة فقننط ينندالا مننؽ  بل ننة ٖٓعمني يتخفننيض وتؾحينند الرسننؼ الجسركنني وجعمننو 
 . (ٔ)قروش حتى يتؼ التذجيع عمى ىاه التجارة

                                                           

محرم  ٙول ، أمر مشو إلى خميل بػ محافع دميا  في األوامر والسكاتبات ، الجز  األ  (ٔ)
 . ٖٔٗص   سايق، مرجع ، ٕٙٗم ، ص ٖ٘ٛٔمايؾ  ٖه/ ٕٔ٘ٔ
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 انخالعب بإيراداث اجلمارك :
عب البعض نتيجة عدم وجؾد ال حة أو قانؾن يشغؼ العسل في الجسارك، فقد تبل   

مؽ السؾعفيؽ ومؽ التجار بإيرادات الجسنارك، وىنؾ األمنر الناة لنؼ يتيناون بذن نو 
م وأ شنننا  انعقننناد السنننزاد ٖ٘ٛٔيؾنينننؾ  ٜه/ ٕٔ٘ٔصنننفر  ٖٔدمحم عمننني، ففننني 

الخاص بجسرك االسكشدرية تشامى إلى عمسو أنو قد تؼ اتفاق ييؽ يرىنان بنػ نناعر 
اجنة جبنارة منؽ طا فنة اإلفنرنج فني الترسانة ور يس مجمس اإلسنكشدرية وبنيؽ الخؾ 

أمر إرسا  السزاد عميو، ولالػ قام دمحم عمي بإلالا  السزاد ومعاقبة يرىان بػ ، كسا 
ا مؽ أميؽ جسرك يؾالق ب ن مفنتش السدنكؾكات بجسنرك االسنكشدرية كنان  عمؼ أيزا
يقؾم بالتؾقيع عمى تااكر القساش الؾارد مؽ أوربنا عمنى أننو وارد بنبلد النروم حتنى 

كؽ منؽ تخفنيض الرسنؾم الجسركينة، وتنؼ التشبينو عمينو منؽ أمنيؽ جسنرك ينؾالق يتس
بعنندم التؾقيننع عمننى مثننل ىنناه التننااكر حيننث لننؼ تكننؽ مننؽ اختراصننو، يننل ىنني مننؽ 
اختراص مجمنس االسنكشدرية ولكشنو لنؼ يستثنل لنالػ، ومنؽ  نؼ فقند أمنر دمحم عمني 

 .(ٕ)والتشبيو عميو بزرب عشقو في السرة القادمة (ٔ)نبؾت ٓٓٔبزربو 
ويبدو أن جسرك اإلسكشدرية قد شنيد كثينراا منؽ السخالفنات نتيجنة سنؾ  إدارتنو     

د مؾعفينو منؽ ناحينة أخنر  ، ولنؼ يخفنى كلنػ عمنى التجنار اعندأمؽ ناحية، وكثرة 
األمننر النناة دعننا كثيننر مننشيؼ إلننى التقنندم بالتساسننات إلننى دمحم عمنني يظمبننؾن فييننا 

ع الكذنف عميينا ودفنع رسنؾميا فني اإلفراج عؽ بزا عيؼ مؽ جسنرك ينؾالق وتؾقين

                                                           

جسع َنباييُه : ىراوة أو عرا غميغة ، مدتقيسة ضخسة مدتؾية قريرة ، ليا في  الشبؾت : (ٔ)
ر مكتَّل، ) مررّية (  ضربو بالشبُّؾت ف صاب رأَسو ؾسيط ، . السعجؼ ال طرفيا جز  مدوَّ

 . ٜٙٛمرجع سايق ، ص 
م ، ص ٖ٘ٛٔيؾنيؾ  ٜه/ ٕٔ٘ٔصفر  ٖٔاألوامر والسكاتبات ، الجز  األول ، في  (ٕ)

ه/ ٕٔ٘ٔرجب  ٖٕ،  الجز  الثاني ، أمر مشو إلى يرىان بػ ناعر الترسانة في  ٖ٘ٗ
 . ٖٙص   سايق، مرجع م ،ٖ٘ٛٔنؾفسبر  ٖٔ
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، وكلػ نتيجنة لؤلخبنار التني انتذنرت ينيؽ التجنار منؽ أن أمنر (ٔ)جسرك االسكشدرية
التيرب مؽ دفنع الرسنؾم الجسركينة عمنى البزنا ع فني جسنرك االسنكشدرية ىنؾ أمنر 
ننا  ميدنؾر، فننالظرق السمتؾينة لمتيننرب متعننددة، ومعغنؼ العننامميؽ فني الجسننرك عسؾما

ننا يجينندون اسننتخداميا، وعشنندما عمننؼ دمحم عمنني يننالػ أمننر وخفننرا  الجسننرك خرؾ  صا
بالبحث عنؽ األسنباب السؤدينة ليناا األمنر، وتبنيؽ بن ن الدنبب الر يدني ورا  كلنػ 

صناليرة بالسدناعدة فني عسمينات  (ٕ)ىؾ قيام أىالي اإلسكشدرية الايؽ يسمكؾن فبليػ
يقؾمؾن يتيريب تيريب البزا ع، فيؼ يتجؾلؾن يياه الفبليػ ليبلا في مياه البحر و 

البزنا ع دون السننرور عمنى الجسننرك، وأن خفنرا  الجسننرك يتالاضنؾن عننؽ رؤيننتيؼ، 
ومؽ  ؼ فقد أمر دمحم عمي يتخريص دفناتر ينتؼ فيينا حرنر أسنسا  أصنحاب ىناه 

وتخريص مؾضع لؾضع ىاه الفبليػ فيو ليبلا وكلنػ تحنه حراسنة مذنددة  الفبليػ
 . (ٖ)فمؾكة الخاصة بو، وكل مؽ يخالف كلػ يتؼ معاقبتو وإحراقو ال

وفي محاولة مؽ دمحم عمي إلحكام قبزتو مرة أخر  عمى الجسنارك والقزنا  
عمننى ىنناه السخالفننات طمننب مننؽ منندير اإليننرادات إرسننال كذننف شننيرة عننؽ أصننؾل 

كسا طمب مؽ أمشا  الجسنارك إرسنال الندفاتر الخاصنة  (ٗ)وخرؾم حدابات الجسارك
مقدار الرسؼ الجسركي السقنرر عمنى ىناه ب سسا  التجار ونؾع بزا عيؼ وكسياتيا و 

                                                           

 ٙه/ ٕ٘٘ٔجساد  األخر  ٕ٘ة في األول: أمر مشو إلى حبيب أفشد الجز  ، نفدو(ٔ)
  . ٗٗٔم، ص ٖٙٛٔسبتسبر 

الفبليػ :  نؾع مؽ الزوارق الراليرة التي تدتعسل لشقل الركاب مؽ الدفؽ الكبيرة إلى  (ٕ)
الداحل . درويش الشخيمي : الدفؽ اإلسبلمية عمى حروف السعجؼ ، جامعة اإلسكشدرية 

 . ٙٔٔم ، ص ٜٗٚٔ
 مرجع ،مٖٙٛٔه/ٕٕ٘ٔربيع األخر  ٕٔو في الثاني ، أمر مش األوامر والسكاتبات ، الجز (ٖ)

  . ٕٗٔص   سايق،
م، ص ٖٛٛٔيشاير  ٕ٘ه/ ٖٕ٘ٔشؾال  ٜٕنفدو : أمر مشو إلى مدير اإليرادات في  (ٗ)

ٖٓٛ . 



 
 (21مجلةىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهاىالعددى)

  2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)

2034 

البزنا ع ، إضننافة إلننى قينناميؼ بإرسننال كذنف  يبيننان إيننرادات الجسننرك والسشرننرف 
، وبنندأ فنني ترتيننب جدينند لمجسننارك حيننث أمننر بإلالننا  (ٔ)مشيننا والبنناقي ينندون صننرف

جسيننع الجسننارك السؾجننؾدة بالدننؾدان نغننراا لتعننددىا وتزننارب رسننؾميا يننيؽ مرننر 
يتخرنيص جسنرك فني أسنؾان لتحرنيل الرسنؾم الجسركينة عمنى والدؾدان، واكتفنى 

البزا ع الؾاردة مؽ الدؾدان إلى مرر ، وصدرت أوامره إلى ديؾان السعية الدشية 
 ويخرننص لننو خننتؼ باسننؼ جسننرك (ٕ)بالقيننام يتعيننيؽ شننخص يقننيؼ بجيننة كروسننكؾ

كسركجي (، وأمر بإلالا  عؾايد الدخؾلية التي أسؾان ويعاونو شخص أخر يؾعيفة )
كانه تفرض عمى البزا ع الؾاردة إلى الؾجو القبمي واالكتفا  بفرض رسؼ جسركي 

ننا مننع ٕٔ نيفننرض فنني جسننرك أسننؾان يقنندر ينن ا أو عيشا % مننؽ قيسننة البزننا ع نقنندا
االستسرار في إعفا  كل ما ينتؼ ترنديره منؽ البزنا ع السرنرية إلنى الدنؾدان منؽ 

لقمنة الثنروة الحيؾانينة  م ونغنراا ٕٗٛٔه/ ٕٛ٘ٔ، وخبلل عام (ٖ)الرسؾم الجسركية
في الببلد صدرت أوامره إلى أميؽ جسرك القرنير بإعفنا  الحيؾاننات التني تنرد منؽ 

، وحاول تجار الرقيق القادمؾن منؽ الدنؾدان (ٗ)ببلد الدؾدان مؽ الرسؼ الجسركي 

                                                           

ه/ ٕٕ٘ٔفي  ٙٔتركي جسرك االسكشدرية ، ترجسة الؾ يقة  ٔديؾان الجسارك : محفغة  (ٔ)
 م .ٖٙٛٔاكتؾبر 

رية تابعة لسركز عشيبة التابع بسديرية أسؾان وكانه تابعة مؽ الؾجية السالية كروسكؾ : ق (ٕ)
م أصبحه مقراا لسركز ٜٜٛٔه، ومشا عام ٕٕٚٔلشاحية إيريؼ  ؼ فرمه عشيا عام 

م تؼ نقل مقر السركز إلى يمدة الدر وأطمق عميو مركز الدر . ٕٜٓٔكروسكؾ، وخبلل عام 
أسيؾ  وجرجا وقشا وأسؾان  ز  الرابع ، مديرياتدمحم رمزة : القامؾس الجالرافي ، الج

 . ٖٕٙم،  ص ٜٜٗٔالحدود، الييلة السررية العامة لمكتابومرمحة 
ه/ ٕٚ٘ٔشؾال  ٕٔاألوامر والسكاتبات : الجز  الثاني، أمر لحكسدار الدؾدان في  (ٖ)

  ٖٛٚ،ٖٚٚص سايق، م، مرجعٔٗٛٔديدسبر 
م ٖٗٛٔأغدظس  ٕٗه/ ٜٕ٘ٔرجب  ٜٕفي  دفتر ترتيبات الؾعا ف : أمر إلى الذؾر   (ٗ)

 . ٕٛٔ، ص 
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التيرب مؽ دفع الرسؾم الجسركية حيث أصبحؾا يدمكؾن طريق الؾحدات السعروف 
أ شا  قدوميؼ إلى مرر ، وبالتالي فيؼ ال يسرون عمى  (ٔ)يؽبظريق أو درب األربع

جسرك أسنؾان ، ومنؽ  نؼ فقند صندرت األوامنر بإنذنا  جسنرك فني أسنيؾ  لتحرنيل 
الرسؼ الجسركي السعروف يرسؼ داخمية سؾا  عمى البزا ع أو عمنى الرقينق النؾارد 

دات الجسنارك، ، ونتيجة ليا االىتسنام فقند زادت إينرا(ٕ)% ٕٔ نإلى الببلد والسقدر ي
قرش، أة ما  ٖ٘ٚكيدة ،   ٗٚٔٗٙم حؾالي ٕٗٛٔه/ ٕٛ٘ٔوبماله في عام 

% مننننؽ مجسننننؾع اإليننننرادات كافننننة والتنننني يمالننننه ٖيرننننل بالتقريننننب إلننننى حننننؾالي 
  .  (ٖ)مميؼ ٓٔٚجشيو مررة ،  ٕٕٜٕ٘ٙٙ

وكانننه الشتيجننة الحتسيننة لعنندم وجننؾد ال حننة أو قننانؾن مننشغؼ يتعامننل بسؾجبننو    
أصننبح أمشننا  الجسننارك فنني حالننة استفدننار دا ننؼ مننؽ ديننؾان  مؾعفننؾ الجسننارك أن

السعينة الدنشية عنؽ كيفيننة التعامنل منع كننل منا يرنادفيؼ مننؽ مذنكبلت جديندة فنني 
م خاطنننب أمنننيؽ ٚٗٛٔأغدنننظس  ٕٛه/ ٖٕٙٔرمزنننان  ٚٔالجسنننارك ، ففننني 

جسننرك االسننكشدرية ديننؾان السعيننة بذنن ن مننا صنندر لننو قبننل كلننػ مننؽ إعفننا  جسيننع 
سؼ الكؾمبانية اإلنجرارية منؽ الرسنؾم الجسركينة، واسنتالل بعنض اآلالت التي ترد با

التجار ىاا األمر لكي يتيربؾا مؽ سداد الرسؾم الجسركية عمى بزنا عيؼ التني تنرد 
مؽ الخارج، حيث يقؾمنؾن يبيعينا لمكؾمبانينة اإلنجرارينة داخنل الجسنرك وكلنػ قبنل 

بدنداد ىناه الرسنؾم سداد ما عمييا مؽ رسؾم جسركينة ، وعشند مظالبنة الكؾمبانينة 
                                                           

درب األربعيؽ : طريق يستد لسلات الكيمؾ مترات يبدأ مؽ أسيؾ  مروراا برحرا  الشقب إلى  (ٔ)
واحة الخارجة ومشيا  لظريق الخارجة باريس وبؾالق  ؼ باريس مروراا في الجشؾب حتى 

ه/ ٖ٘ٗٔرمزان  ٘ٔفي  ٖٛٔ الدشة ٘ٓٙٙٗالحدود الدولية الدؾدانية . األىرام عدد 
 م .ٕٗٔٓيؾليؾ  ٖٔ

كو القعدة  ٕٔاألوامر والسكاتبات : الجز  الثاني، أمر إلى شؾر  السعاونة ، في (ٕ)
 . ٖٓٛ، ٜٖٚص   سايق، مرجع م،ٔٗٛٔديدسبر  ٕ٘ه/ٕٚ٘ٔ

  . ٕٔ٘أميؽ سامي : تقؾيؼ الشيل ، الجز  الثاني ،  مرجع سايق ، ص  (ٖ)



 
 (21مجلةىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهاىالعددى)

  2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)

2036 

فإنيا تستشنع بحجنة أنينا معفناة منؽ دفعينا فني األسناس، وصندرت إرادة سنشية إلنى 
أمشا  الجسارك بزرورة تحريل الرسؼ الجسركي عمى كل ما ينتؼ ييعنو منؽ بزنا ع 
داخننل الجسننرك وكلننػ مننؽ الجيننة التنني تننؼ البيننع ليننا سننؾا  أكانننه الكؾمبانيننة أم 

لسحروسنة إفنادة إلنى السالينة لبلسنتعبلم مشينا ، كسا أرسل من مؾر جسنارك ا(ٔ)غيرىا
عؽ الرسنؼ الجسركني الناة يفنرض عمنى الدنكر الؾاينؾرة ، وتنؼ إحالنة األمنر عمنى 
مجمس األحكنام السرنرية، والناة أفناد فني الشياينة بن ن ينتؼ تحرنيل رسنؼ جسركني 

سنؾا  الدنكر الخنام أو األينيض  بنبلد القظنرداخنل  تنؼ تداولنوإكا % عمى الدنكر ٜ
إضافة % ٖندبة تؼ فرض الؾجو القبمي ، أما إكا كان مردراا لمخارج في الؾارد مؽ

% ، ونننص األمننر عمننى إعفننا  الدننكر ٕٔ% أة يرننبح الرسننؼ الجسركنني ٜإلننى 
 . (ٕ)الؾارد إلى القرر مؽ ىاا الرسؼ

م خاطنب أمنيؽ جسنرك اإلسنكشدرية دينؾان السعينة ٛٗٛٔه/ ٕٗٙٔوخبلل عام    
تننب السظبؾعننة فنني مظننابع يننؾالق والتنني قننررت الدننشية وديننؾان الساليننة بذنن ن الك

الحكؾمة إعفا يا مؽ الرسؾم الجسركية رغبة مشينا فني تخفنيض أ سانينا منؽ جينة 
وتذجيع األىالي عمى شرا يا مؽ جية أخر  ، ومنع كلنػ فقند تذنكى تجنار الكتنب 
وطمبننؾا مننؽ أمننيؽ الجسننرك الدننساح ليننؼ ينندفع رسننؼ بدننيط عمننى ىنناه الكتننب حتننى 

م الرفتينة ) مدننتخمص منؽ الجسننرك يثبنه قينناميؼ يندفع الرسننؾم يتسكشنؾا منؽ اسننتبل
الجسركية ( والتي تعفييؼ مؽ دفع الرسؾم الجسركية في ميشا  الؾصؾل، حينث ينتؼ 
فرض رسؾم جسركية فني ميشنا  الؾصنؾل مثنل منؾان  األسنتانة وبنبلد الذنام تفنؾق 

امنر  سؽ طباعة ىاه الكتب ، وننؾقش األمنر فني السجمنس العسنؾمي، وصندرت األو 

                                                           

 ٘ه/ ٖٕٙٔكة الحجة  ٕٚ ف: إرادة سشية لكسرك االسكشدرية في دفتر ترتيبات الؾعا (ٔ)
  ٜٕٔم، ص ٚٗٛٔديدسبر 

يشاير  ٛٔه/ ٕ٘ٙٔصفر  ٕٗنفدو : ترجسة خبلصة مؽ مجمس األحكام السررية في  (ٕ)
 .ٜٕٔم ، ص ٜٗٛٔ



 
 المصروةىفيىالقرنىالتاسعىصشرالجماركى

2037 

بعدم فرض أة رسؾم جسركينة عمنى جسينع الكتنب التني ينتؼ تنداوليا داخنل النببلد ، 
%  ٕٔ نأما الكتب التي يتؼ ترديرىا لمخارج فقد تؼ تحديد الرسؼ الجسركي عمييا ين

ويجب عمى دار الظباعة القيام يتحرير كذف شيرة بجسيع أنؾاع الكتب و سؽ كل 
 . (ٔ)جسارك التي يتؼ التردير مشياكتاب ويتؼ تؾزيع ىاا الكذف عمى جسيع ال

ننا قشاصننل  ولنؼ يقترننر أمننر الذنكؾ  عمننى تجننار الكتنب فقننط، يننل تذنكى أيزا
دولتنني فرندننا وبريظانيننا لننديؾان الساليننة مننؽ تحرننيل عؾاينند الدخؾليننة فنني جسننرك 
 (ٕ)يننؾالق عمننى البزننا ع التنني ينناىب ييننا أصننحاييا لمسؾالنند مثننل السؾلنند األحسنندة

طرد مؽ ىاه البزنا ع ، ىناا بخنبلف الرسنؼ الجسركني % عمى كل ٕٔ نوالسحددة ي
نا النؾارد مشينا منؽ الخنارج  الاة يحدده مؾعفؾ الجسارك عمى ىاه البزا ع خرؾصا
ا أ شننا  اإلفننراج عشيننا مننؽ الجسننرك  والتنني قنند تننؼ دفننع الرسننؼ الجسركنني عمييننا مدننبقا
بسؾجننب أوراق ب ينندة التجننار، ومننع كلننػ يننتؼ تحرننيل الرسننؼ الجسركنني عمييننا مننرة 

خنننر  بحجنننة أن الرسنننؼ األول قننند فنننرض عميينننا وىننني منننادة خنننام، واألن قننند تنننؼ أ
ترنشيعيا وتالينرت ىيلتينا فيمنزم دفنع رسنؼ جسركني عشينا، كسنا أوردوا فني شننكؾاىؼ 
ننا بنن ن التجننار يتعرضننؾن لنندفع كثيننر مننؽ الرسننؾم األخننر  مشيننا مننا ىننؾ خنناص  أيزا

، وأن التعنامبلت بعسميات الؾزن عشد القباني، ومشيا ما ىؾ خاص بعسمينات الشقنل 
في جسيع الجسارك ليده عمنى ندنق واحند ، واستذنيدوا فني كلنػ بسنا يحندث فني 

 جسركي دميا  واإلسكشدرية .
                                                           

يؾليؾ  ٗٔه/ ٕٗٙٔشعبان  ٖٔدفتر ترتيبات الؾعا ف : قرار مؽ مجمس العسؾم في  (ٔ)
 . ٖٓٔ، ٜٕٔم ، ٛٗٛٔ

السؾلد األحسدة : الديد أحسد البدوة مؽ أكبر أوليا  مرر يقال أنو مؽ ندل اإلمام عمي  (ٕ)
 -ٜٜٔٔه/ ٜٙ٘، انتقل أجداده إلى مديشة فاس، وبيا ولد الديد احسد البدوة عام 

م ، ولقب بعدة ألقاب مشيا البدوة ألنو كان يمبس المثام عمى عادة يدو أفريقيا ، ٕٓٓٔ
وبالقدسي . دمحم أحسد دىسان : معجؼ األلفاظ التاريخية في العرر  كسا لقب بالرامه

 . ٕٕٓ،  ٕٔٓالسسمؾكي ، مرجع سايق ، ص 



 
 (21مجلةىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهاىالعددى)

  2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)

2038 

ففنني جسننرك دميننا  وأ شننا  التعامننل مننع التجننار الننايؽ ينناىبؾن يبزننا عيؼ إلننى    
السؾالنند ، يقننؾم مؾعننف الجسننرك بإ بننات ىنناه البزننا ع ونؾعيننا واسننؼ صنناحبيا فنني 

تركنو يناىب يينا لمسؾلند وبعند عؾدتنو ينتؼ تحرنيل الرسنؼ الجسركني دفتر خاص، وي
% منؽ قيسنة البزناعة، إضنافة إلنى إعفا نو منؽ ٕٔعمى ما تؼ ييعنو فقنط يشدنبة 

، أما في جسرك اإلسكشدرية فاألمر مختمف نؾعاا ما حينث يفنرض (ٔ)عؾايد الدخؾلية
فني كلنػ %  رسؼ جسركي عمنى البزنا ع النؾاردة منؽ السسالنػ اإلسنبلمية و ٘ندبة 

تذننؾيق وترغيننب التجننار السدننمسيؽ فننني العسننل بالتجننارة وتشذننيظيا مننع السسالنننػ 
% عمنى جسينع ٕٔ ن، وفيسا عدا كلنػ ينتؼ فنرض رسنؼ جسركني يقندر ين(ٕ)اإلسبلمية

البزا ع ، وىشاك بزا ع واردة وب يدة أصنحاييا رفتينات منؽ جينات أخنر ، ولكنؽ 
 بات ىاه البزا ع  ونؾعينا فني في أ شا  كىاب التجار يبزا عيؼ إلى السؾلد يتؼ إ

دفاتر خاصة، ويعظى لمتاجر ترنريح يقدمنو لمخزيشنة بناإلفراج عنؽ بزنا عو، وبعند 
انتيا  السؾلند وعنؾدة التجنار ينتؼ مقارننة منا تبقنى لند  كنل تناجر منؽ بزنا ع منع 
الدفاتر التي بالجسرك، ويتؼ تحريل الرسؼ الجسركي عمى ما تؼ ييعنو فقنط، وبنالػ 

التعامل منع التجنار عنؽ جسنرك ينؾالق حينث ينتؼ تحرنيل الرسنؼ فيؼ مختمفؾن في 
 الجسركي مرتيؽ عمى جسيع البزا ع .

وخاطبننه الساليننة جسننرك يننؾالق بذنن ن كلننػ وطمبننه كذننؾف بعنندد الظننرود التنني     
وردت إلى الجسرك وكىب ييا التجار إلى السؾالند فني مندة عنام ، ومنؽ خنبلل ىناه 

ا، مشيننا بزننا ع واردة  ٖٕٛٓيمنن   الكذنؾف تبننيؽ أن عنندد جسيننع الظننرود قنند  طننردا
ا ، ومشينا بزنا ع وردت منادة خنام وتنؼ ترنشيعيا  ٛٗٓٔ نمؽ الخارج قدرت ي طنردا

ا ، وأشار أميؽ جسنرك ينؾالق بن ن  ٖ٘ٓٔوبالتالي تاليرت ىيلتيا وقدرت بعدد  طردا

                                                           

 ٕٗه/ ٕٗٙٔجساد  األخر  ٕٔدفتر ترتيبات الؾعا ف : قرار مؽ مجمس العسؾم في  (ٔ)
 . ٖٔٔ، ٖٓٔم ، ٛٗٛٔمايؾ 

 م .ٕٗٛٔغدظس أ ٕٛه/ ٕٛ٘ٔرجب  ٕٕفي  ٛٔديؾان التجارة والسبيعات محفغة  (ٕ)



 
 المصروةىفيىالقرنىالتاسعىصشرالجماركى

2021 

ما يجرة بو العسل في الجسرك مؽ تحرنيل الرسنؼ الجسركني عمنى البزنا ع منرتيؽ 
مؾال عمننى الخزيشننة، وتننؼ عننرض األمننر عمننى السجمننس العسننؾمي سننؾف يعننؾد بنناأل

والاة أشار في الشياية إلى ضرورة تؾحيد العسل بجسيع الجسارك مع إلالا  العؾايد 
% منؽ قيسنة البزنا ع، أمنا ٕٔالقديسة، وأن ينتؼ تحرنيل الرسنؼ الجسركني يشدنبة 

معينا كسنا فني  بالشدبة لبزا ع التجار التي ياىبؾن ييا إلنى السؾالند فينتؼ التعامنل
جسرك دميا  مع أخا التعيدات والزسانات عمى التجار الالير مذيؾريؽ، وبسنا أن 
ىاه السؾالد تكؾن في أوقات محددة وبالتالي يحدث زحام شديد في الجسارك فيجب 
عمننى نغننار وأمشننا  الجسننارك القيننام يتعيننيؽ كذننافيؽ مننؤقتيؽ لمكذننف عمننى جسيننع 

معنناونيؽ مننؽ الساليننة لجسننارك السحروسننة،  الظننرود التنني ينن تي ييننا التجننار، وننندب
ومنننؽ دينننؾان اإلسنننكشدرية لجسركينننا، ومنننؽ محافغنننة دمينننا  لجسنننرك دمينننا ، ومنننؽ 
محافغة رشيد لجسرك رشيد، وبعند انتينا  ىناه السؾالند ينتؼ رفنه الكذنافيؽ وإعنادة 
السشتدييؽ ألماكشيؼ األصمية ، إضافة إلى تعييؽ قباني في كل جسرك يقؾم بنالؾزن 

 .  (ٔ)تؼ صرف رواتب العامميؽ مؽ إيراد الجسرك الاة يعسمؾن فيومجاناا وي
وكانه شكاو  التجار البريظانييؽ مؽ مقدار التعريفة الجسركية ضليمة إلنى حند    

مننا مقارنننة بذننكاو  غيننرىؼ مننؽ التجننار، وربسننا يرجننع كلننػ إلننى أنيننؼ فنني أغمننب 
إلننى الننببلد ، وأن األوقننات كننانؾا يقنندرون ب نفدننيؼ قيسننة البزننا ع التنني ينندخمؾنيا 

الحكؾمننة كانننه نننادراا مننا تقننؾم بسراجعننة البيانننات التنني ينندلي ييننا سننؾا  التنناجر 
السشتسي لمجالية البريظانية ، أو التاجر الاة يشتسي إلى جالية أخر  ولكشنو يتستنع  
بذننيرة كبيننرة فنني األعسننال التجاريننة فنني الننببلد، ولننؼ يكننؽ ىنناا فحدننب ، يننل تؤكنند 

القشاصل كانؾا أحياناا يستشعؾن عؽ دفع الرسنؾم الجسركينة  الؾ ا ق أن بعض وكبل 
السقننررة ، ففنني طرسننؾس امتشننع " وكيننل القشرننل اإلنجميننزة والتجننار الننايؽ تحننه 

                                                           

 ٕٗه/ ٕٗٙٔجساد  األخر  ٕٔدفتر ترتيبات الؾعا ف : قرار مؽ مجمس العسؾم في  (ٔ)
 . ٖٔٔ، ٖٓٔم ، ٛٗٛٔمايؾ 



 
 (21مجلةىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهاىالعددى)

  2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)

2020 

حسايتو عؽ ت دية الرسؾم الجسركية عمى األمتعة التجارية واألرزاق التي ترندر أو 
خؾاجنة منانؾلي " ، وامتشع ال(ٔ)تدتؾرد إلى طرسؾس حدب الشغام التجارة الداخمي

 . (ٕ)الفرندي عؽ معايشة بزا عو أو دفع الرسؼ الجسركي عمييا
مسا يجدر ككره ب ن الذكؾ  لؼ تشقظع مؽ جانب التجار في عيد دمحم عمي و 

ا مؽ عدم وجؾد نغام مؾحند ينتؼ التعامنل بنو فني جسينع الجسنارك ، وتؤكند  خرؾصا
ة عمننى بزننا عيؼ الؾ ننا ق بنن ن معغننؼ شننكؾاىؼ كانننه بدننبب فننرض الرسننؾم الجزافينن

 ٕٙه/ ٕٗٙٔرجننب  ٕ٘ففنني ، وتجننارتيؼ واختبلفيننا فنني كننل جسننرك عننؽ اآلخننر
م صدر قرار مؽ السجمس العسؾمي ينشص عمنى ضنرورة دفنع الرسنؾم ٛٗٛٔيؾنيؾ 

الجسركيننة عمننى األرز النناة يننتؼ نقمننو مننؽ رشننيد إلننى اإلسننكشدرية ب سننعار جسننرك 
را  كلننػ بدننبب ارتفنناع اإلسنكشدرية ينندالا مننؽ جسننرك رشنيد ، وتذننكى التجننار مننؽ جن

األسنننعار فننني اإلسنننكشدرية ، إضنننافة إلنننى أن عسمينننات البينننع ىشننناك تنننتؼ بظرينننق 
، وأن كبار الاوات يقؾمنؾن يبينع محاصنيميؼ فني اإلسنكشدرية ب قنل منؽ (ٖ)الحؾاالت

ا ب ن األرز الي يتؼ  أسعار جسرك اإلسكشدرية كاتو، وأورد التجار في شكؾاىؼ  أيزا
كشدرية لؼ يكؽ جسيعو مخرنص لمترندير، ينل ينتؼ يينع ترديره مؽ رشيد إلى اإلس

جننز  كبيننر مشننو داخننل اإلسننكشدرية ومننؽ  ننؼ فدننؾف تننتؼ محاسننبتيؼ عمننى أن األرز 
مخرص جسيعو لمترندير ، ومنؽ  نؼ فقند أعمشنؾا عنؽ رغبنتيؼ فني تحرنيل الرسنؼ 
الجسركي مشيؼ صشف عنيؽ ، إال أنينؼ وجندوا معارضنة شنديدة منؽ دينؾان السالينة، 

ب ن يتؼ تحريل الرسؼ  الجسركي عنؽ األرز الناة يخنرج منؽ رشنيد  والتي تسدكه

                                                           

 ٛه/ ٕ٘٘ٔصفر  ٕٗأمر إلى يؾغؾص بػ في  ٖٔديؾان التجارة والسبيعات : محفغة  (ٔ)
 . ٕٛم . عبدالسشعؼ إيراىيؼ الجسيعي : مرجع سايق ، ص ٜٖٛٔمايؾ 

 .ٗٗٗم، ص ٚ٘ٛٔه/ ٕٗٚٔمجسؾع أمؾر إدارة وإجرا ات : إفادة مؽ السعية في دفتر  (ٕ)
الحؾاالت : مفردىا حؾالة بسعشى الذيادة أو الكفالة يحؾل ييا السال مؽ جية ألخر  .  (ٖ)

 . ٕٛٓالسعجؼ الؾسيط : الجز  األول ، مرجع سايق ، ص 
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في جسرك اإلسكشدرية ، واعترض محافع رشيد عمى إفنادة دينؾان السالينة حينث أن 
نا  ا كبينراا منؽ إيراداتنو ، خرؾصا جسرك رشيد سنؾف يفقند يتظبينق ىناا اإلجنرا  جنز ا

ونغننراا لينناا وأن ىنناه اإليننرادات تدنناىؼ بذننكل كبيننر فنني مرننروفات يشنندر رشننيد ، 
الخنننبلف فقننند تنننؼ إحالنننة األمنننر عمنننى السجمنننس العسنننؾمي والننناة قنننرر بننن ن األرز 
السخرننص لمترنندير يننتؼ دفننع الرسننؼ الجسركنني عميننو بجسننرك اإلسننكشدرية مننع أخننا 
التعيدات الكافية عمى تجنار األرز ييناا الذن ن، أمنا األرز الناة ينتؼ تداولنو داخنل 

جسرك رشيد، وفني حنال حندوث عجنز  الببلد فيجب تدديد الرسؼ الجسركي عشو في
واضح في إيرادات جسرك رشيد فيتؼ تدارك األمر بسعرفة دينؾان السالينة حينث تقنؾم 

 . (ٔ)يتدديد ىاا العجز
 ياعسل عمى تشغيسبإحكام قبزتو عمى الجسارك و قام دمحم عمي  إيرادات الجسارك :
 يراداتاإلأصبحه و  ما أراد ،وتحقق لو  مزاعفة إيراداتياحتى يتسكؽ مؽ 

يماله م ٕٕٛٔه/ٖٕٚٔففي عام  ،عمييا عتسداالجسركية مؽ أىؼ اإليرادات التي 
وكلػ مؽ إجسالي  ،بارات ٜقرش ،  ٗٛٗ،  كيدة ٜٖٛٛ حؾالي ركرادات الجساإي

بارات ، أة ما  ٗقرش ،  ٜٓٗ، كيدة ٖٕٚٙٚ ت الحكؾمة والتي يمالهإيرادا
 ية التي فرضهركرسؾم الجسإيرادات ال وبماله، اإليرادات مجسؾع% مؽ  ٘ٔيعادل 

تؼ تحريل  حيث،  مؽ مجسؾع اإليرادات %٘ ما يقرب مؽعمى التجارة الداخمية 
الؾاردة  (ٕ)الجبلبةالتجار مؽ بارة  ٕٚقرش ،  ٕٓٔ،  كيدة ٗٙٔما يقرب مؽ 

البؽ  مؽبارة  ٖٓقرش ، و  ٔٔٔ،  كيدة ٛٔما يقرب مؽ و  ،مؽ ببلد الدؾدان

                                                           

 . ٕٖٔ،  ٖٔٔم ، ص ٛٗٛٔه/ ٕٗٙٔدفتر ترتيبات الؾعا ف : قرار  (ٔ)
الجبلبة : ىؼ التجار الايؽ يعسمؾن في تجارة العبيد الدؾد . أحسد أميؽ : قامؾس العادات  (ٕ)

 . ٕٗٔم ، ص ٖٜ٘ٔوالتقاليد والتعايير السررية ، القاىرة 
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مؾرد أة ولؼ يترك دمحم عمي ، (ٔ)رير إلى يشدر قشامؽ يشدر القوالعظؾر الؾاردة 
أضاف دمحم عمي إلى فبعد انتيا  الحرب الؾىايية  ،مالي إال ووضعو تحه سيظرتو

ا جسرك جدة ، ففي  فبراير  ٖه/ ٖٕٚٔجساد  األولى  ٕٔىاه الجسارك أيزا
 .(ٕ)ريال فرندي ٘ٙ٘م كان إيراد جسرك جدة بعد السشررف حؾالي ٕٕٛٔ

 بعدعاماا زيادة ممحؾعة في إيراداتيا الجسارك لياا االىتسام فقد شيدت ونتيجة    
حننؾالي  الدولننة إيننراداتجسيننع مجسننؾع  م يمنن ٖٖٛٔ ه/ٕٛٗٔ ففنني عننام خننر ،اآل

 ٓٓٓٓٓ٘ٗحنؾالي بسفردىا إيرادات الجسارك ، ييشسا يماله  فرنػ ٓٓ٘ٔ٘ٛٓٙٔ
ننا % ٕٛ ندننبة مثمننهأة أنيننا قنند فرنننػ  شدننبة لخزيشننة مسننا يؤكنند أىسيتيننا بالتقريبا

مجسننننننؾع اإليننننننرادات حننننننؾالي  م يمنننننن ٖٗٛٔه/ ٜٕٗٔالدولننننننة ، وفنننننني عننننننام 
فرنػ  ٖٓٓ٘ٓٚٓفقط حؾالي ايرادات الجسارك فرنػ ، ييشسا يماله  ٕٕٓ٘ٛٚٚٙ

كاننه معغنؼ  اغالبان، و (ٖ)تقريبانا% ٛٗندنبة يقنرب منؽ  مناأة أن ندبتيا قد مثمه 
ق، وبسننا أن جسنننرك سنننكشدرية وبننؾال يننرادات يننتؼ تحرنننيميا مننؽ جسركنني اإلىنناه اإل

اإلسكشدرية ُيَعد مؽ أكبر جسارك القظنر السرنرة اسنتقباالا لمدنفؽ النؾاردة بالزنا ع 
انفنرد ىناا ، كسنا كان االىتسام ب مر ىاا الجسرك عمى درجة كبينرة منؽ األىسينة فقد

)قنؾارب النديؾان(  قؾارب أطمنق عميينا ه لو الحكؾمةرالجسرك دون غيره ب ن خر

                                                           

أميؽ سامي : تقؾيؼ الشيل ، الجز  الثاني ، الظبعة الثانية، دار الكتب والؾ ا ق القؾمية ،  (ٔ)
 .  ٕٖٓ،  ٖٔٓم ص ٖٕٓٓه/ ٖٕٗٔالقاىرة 

قروش ، وفي ببلد الذام يداوة  ٜنرف فزة أة  ٖٓٚالريال الفراندة يداوة في مرر  (ٕ)
نرف فزة فقط وكان دمحم عمي يرسل إلى وكبل و بالذام ألف كيدة شيريا مؽ  ٖٓٓ

أمثاليا نحاس يزربيا  ٖأنراف الفزة لي تؾه يدالا مشيا يرياالت فراندة فيزيف عمييا 
يربح يالػ ربحا كبيرا . عبدالرحسؽ فيسي دمحم : الشقؾد العربية ، ماضييا فزة عددية ف

 . ٕٗٔم ، ص ٜٗٙٔوحاضرىا ، السكتبة الثقافية ، القاىرة 
 . ٕٜٗأ . ب . كمؾت بػ : مرجع سايق ، ص  (ٖ)
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 يابزنا عنقنل و  منؽ الخنارج مقايمة الدفؽ القادمنةفي ة األساسيميستيا  تشحررو 
 .  الرسؾم الجسركية عميياوأدا  إلي ديؾان جسرك اإلسكشدرية لتقدير 

فنني سنند اعتسنند دمحم عمنني بذننكل كبيننر عمننى إيننرادات ىنناه الجسننارك واسننتالميا    
وفننني بعنننض  ،وفننني دفنننع رواتنننب السنننؾعفيؽ والعربنننان ،احتياجنننات الدولنننة السالينننة

إضافة إلى  ، السحافغات وأفي السديريات سؾا   السدنية أو العدكرية  االنذا ات
ربينع االخنر  ٕٙففني  ، (ٔ)قيامو يدفع الست خرات السالية الخاصة بالتجنار األجاننب

مننؽ إيننراد جسننرك  اا قرشنن ٕٓٓم تننؼ تخرننيص مبمنن  ٚٔٛٔفبرايننر  ٕٔه/ ٕٖٕٔ
كسنننا تنننؼ  ،االسنننكشدرية لمذنننيخ حدنننيؽ أينننؾ ضنننفار منننؽ مذنننايخ عربنننان أوالد عمننني

عنام فني ، و (ٕ)مؽ إيراد الجسنرك لنبعض السرنالح الحكؾمينة كيدة ٖٛٛتخريص 
م صدرت األوامر بررف مرتبنات قزناة السديشنة السشنؾرة وقزناة ٕٕٛٔه/ٖٕٚٔ

م ٖ٘ٛٔيشنناير  ٗه/ ٕٓ٘ٔرمزننان  ٘فنني و  ،(ٖ)مكننة مننؽ إيننرادات جسننرك جنندة
السذناة البينادة صدرت أوامره إلى محافع دميا  بالبد  فني إنذنا  مكتنب الدنشانية 

 لنو السكاتب سنميسان باشنا عمنى أن تخرنص السبنال  السالينة بسعرفة مفتش عسؾم
صفر  ٕ٘في كسا أصدر أوامره ألميؽ جسرك اإلسكشدرية  ،(ٗ)مؽ إيراد جسرك دميا 

كيدننة نقديننة مننؽ  ٓٓٓٔيظمننب مشننو إرسننال م ٖٗٛٔىننن /فبرايننر ٜٕ٘ٔمننؽ عننام 

                                                           

كيس نقدية مؽ جسرك االسكشدرية إلى الخؾاجة تؾسيجة  . ديؾان  ٖٕٔٓتؼ صرف مبم   (ٔ)
مؽ كة الحجة  ٕٔ، أمر مشو إلى أميؽ جسرك االسكشدرية في  ٔة الجسارك : محفغ

 م.٘ٗٛٔديدسبر  ٔٔه/ ٕٔٙٔ
ربيع االخر  ٕٙ، أمر مشو إلى أميؽ جسرك االسكشدرية في  ٔديؾان الجسارك : محفغة  (ٕ)

 م.ٚٔٛٔفبراير  ٕٔه/ ٕٖٕٔ
ص  ايق،س م ، مرجعٕٕٛٔه/ ٖٕٚٔاألوامر والسكاتبات : الجز  األول ، أمر في عام  (ٖ)

ٙٗ  ،ٙٙ . 
م ، ٖ٘ٛٔيشاير  ٗه/ ٕٓ٘ٔرمزان  ٘السرجع الدايق ، أمر مشو إلى محافع دميا  في  (ٗ)

 . ٔٔٗص 
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العسنال الستن خرة ، كسنا  رؾ لرنرف أجن اتمفتش عسؾم الفايريقلى إ الجسرك إيرادات
  ٓ٘،ٜٚٙشدرية في نفس اليؾم بإرسنال مبمن أصدر أمره الثاني ألميؽ جسرك اإلسك

الجسرك لعثسان ييػ لررف أجرة األنفار السدتخدميؽ في أشنالال  إيراداتمؽ  اا قرش
ن ٖٙٔ،ٕٚٓإرسنال مبمن   و الترع والجدؾر بجفالػ البحيرة ،  لسفنتش جفالنػ  اقرشا

جفالننػ كفننر الذننيخ ، وإرسننال سفننتش قننرش ل ٜٜٗ،ٖٕٔوإرسننال مبمنن   الذننرقية ،
نن ٕٙٔ،ٕٛٔمبمنن    نن ٜٔٗ٘إلنني مفننتش جفالننػ نبننروة ، ومبمنن   اقرشا إلنني  اقرشا

، األنفار السدنتخدميؽ فني ىناه الجفالنػ  رؾ فتش جفالػ البحيرة وكلػ لررف أجم
ا ألميؽ جسنرك اإلسنكشدرية بإرسنال مبمن   قدينة نكيدنة  ٕٙٛكسا أصدر أوامره أيزا

العداكر السدتخدميؽ بجفالػ الذنرقية ، وأمنر  رؾ مؽ حاصبلت الجسرك لررف أج
ن ٖٚ٘،ٖٕٕآخر بإرسال مبم   قات لسندير جفالنػ الدقيمينة لتدنؾية االسنتحقا اقرشا

منننر مشنننو إلنننى أمنننيؽ جسنننرك االسنننكشدرية وصننندر أ،  الستننن خرة لسدنننتخدمي الجفالنننػ
غة رشيد لررف اسنتحقاق بزرورة إرسال مبم  مؽ إيراد الجسرك إلى صراف محاف

ا برنرف أجنرة عسنال مدنتخدميؽ فني دينؾان عسنؾم ، وأمر آخر إليو أ السدفعية يزا
 .  (ٔ)البحرية
تنؾفير األمنؾال التني  دمحم عمي قد كمف جسيع أمشا  الجسارك بزرورةويبدو أن     
إلنذنا ات التني تقنع فني دا نرة كنل تؼ الررف مشينا عمنى أجنؾر العسنال أو عمنى اي

كنان دمحم عمني  البلزمنةتنؾفير األمنؾال عنؽ الجسنرك  أمنيؽي حالة عجز فجسرك ، و 
 يا إلنى الجسنركوإرسنال األمؾال الباقية أميؽ جسرك اإلسكشدرية بزرورة تؾفير ي مر

 . لو ىاه األمؾال السظمؾبة

                                                           

، أمر مؽ الجشاب العالي إلى أميؽ جسرك االسكشدرية في  ٔديؾان الجسارك : محفغة  (ٔ)
 م .ٚٗٛٔه/ ٖٕٙٔم، وفي عام ٖٗٛٔه/ ٜٕ٘ٔ
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  املشكالث انخي واجهج حممذ عهي يف إدارة اجلمارك:
بعنض   أننو قند عنانى كثينراا منؽالجسنارك إال إيرادات ىناهرغؼ اىتسام دمحم عمني بن   
عدم وجؾد ال حة جسركية أو قؾاعند  ايتنة تنشغؼ قيسنة : كان مؽ أىسيا  تكبلالسذ

سننؾاكؽ  يركننجسففنني  ،الننؾاردة والرننادرة مننؽ ىنناه الجسنناركعمنني البزننا ع الرسننؾم 
 يركننننة أعمننننى مننننؽ الرسننننؾم الجسركيننننة فنننني جسيننننركالرسننننؾم الجسكانننننه ومرننننؾع 

 ،ى رواج التجننارة فييسننا عننؽ سننؾاكؽ ومرننؾعاالسننكشدرية والدننؾيس مسننا أد  إلنن
 ،(ٔ)إلينو التجنار جسرك سؾاكؽ لعندم ورود بزنا عونتيجة لالػ كثرت الذكاو  مؽ 

ا مؽ السذنكبلت التني واجينه دمحم عمني ، التينرب الجسركنيو كثنرة االختبلسنات  أيزا
ؾعيفنة وقام يتعييؽ أشخاص ي ،وإن كان دمحم عمي قد اتخا التدايير األمشية البلزمة

منؽ سنداد الرسننؾم  الستينربيؽالعسنل فني الجسنرك واإلبننبل  عنؽ سراقبنة لالبرناص" "
 وجننؾد عنندد كبيننر مننؽ " الجاويذننية " و" القؾاصننة العننربإضننافة إلننى ،الجسركيننة 

ا جسرك االسكشدرية عنل  ،والترك" لحساية الشغام بالجسارك إال أن الجسارك وخرؾصا
السذناكل التني واجينه دمحم عمني  أما أكبنر، يعاني مؽ االختبلسات والفداد اإلدارة 

لتشفيا السعاىدات واالتفاقيات الدولية التي عقدىا الباب العالي  وخزؾعفكانه في 
حننا بلا أمننام اسننتكسال سياسنناتو االحتكاريننة فنني  هوقفنن والتننيمننع النندول األجشبيننة 

التجننارة الخارجيننة، ومننؽ  ننؼ الننتحكؼ الكامننل فنني الرننادرات والننؾاردات وخاصننة بعنند 
 .مٖٛٛٔعام  التجارية عاىدة بالظة ليسانتشفياه لس

 يسكؽ القؾل ب ن دمحم عمي قند اسنتفاد منؽ وجنؾد ىناه الجسنارك مادياناورغؼ كلػ    
إينرادات منؽ خنبلل ارتفنع و الندخل القنؾمي لمنببلد  زادالجاننب السنادة ففني  وسياسياا 

كانه قيسة الؾاردات بنالقرش حنؾالي م ٖٕٛٔ ه/ٖٕٛٔ ففي عام، ىاه الجسارك 
قننننرش ، وخننننبلل  ٓٙٗٙٚٗٛ٘ٔ، وقيسننننة الرننننادرات حننننؾالي  ٜ٘ٚٔ٘ٗٓٛٓ

قننرش ، وقيسننة  ٕٜٕٓٓٓٓٚٗم يمالننه قيسننة الننؾاردات  ٕٗٛٔ ه/ ٕٛ٘ٔعننام
                                                           

 .ٕٚدمحم عمي ، مرجع سايق ، ص عبد السشعؼ إيراىيؼ الجسيعي : عرر  (ٔ)
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2026 

% ٙ٘عنننام يشدنننبة  ٜٔقنننرش ، أة زادت فننني مننندة  ٓٓٓٛٛٙٓٛٔالرنننادرات 
 .    (ٔ)تقريباا 
نننادمحم عمننني  أمنننا الجاننننب الدياسننني فقننند اسنننتخدم    كؾرقنننة  رسنننؾم الجسنننارك أحيانا

اوسيمة مؽ وسا ل الزالط الدياسي ية و سياس فعمى مع الدول األوربية ،  خرؾصا
سبيل السثال ونغراا لعبلقتو الجيدة في كلػ الؾقه مع فرندا فقد صدرت أوامره إلنى 

بإعظنننا  األرزاق البلزمنننة لمدنننفيشة الحربينننة الفرندنننية  أمنننيؽ جسنننرك اإلسنننكشدرية "
منؽ  " ، وعمي العكنس السرروفاتالراسية في ميشا  اإلسكشدرية وقيدىا في دفاتر 

فقنند طمننب مننؽ أمننيؽ جسننرك اإلسننكشدرية تحرننيل كامننل السبننال  السظمؾبننة مننؽ  كلننػ
وكنننان قننند أصننندر أوامنننره بعننندم "تحرنننيل رسنننؾم ، (ٕ)باإلسنننكشدرية إسنننبانياقشرنننمية 

، وكنالػ أمنره (ٖ)جسركية مؽ الذريف إدريس الاة جا  مؽ طرف سمظان السالنرب"
كشدرية بذ ن صرف جسيع السبال  السدنتحقة لقشرنل الرادر إلى أميؽ جسرك اإلس

 . تو الدياسية يياه الدول األجشبيةدولة الشسدا، وىؾ ما يؾضح جانب مؽ عبلقا

                                                           

 . ٜ٘عمي مبارك : الخظط التؾفيقية، الجز  الدابع، مرجع سايق، ص  (ٔ)
ه/ ٕٕٙٔتركي مؽ الجشاب العالي إلى أميؽ جسرك االسكشدرية  ٔديؾان الجسارك : محفغة (ٕ)

 م .ٙٗٛٔ
مارس  ٖٔه/ ٕٕٙٔربيع االخر  ٗنفدو : إلى راتب أميؽ جسرك االسكشدرية في  (ٖ)

 م .ٙٗٛٔ



 
 المصروةىفيىالقرنىالتاسعىصشرالجماركى
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 اجلمارك يف عهذ سعيذ باشا :
 يشفس األنغسة التي كانه تدار ييا في عيد دمحم عمنيتدار إدارة الجسارك  عمه   

أمنر رندور مه تخزع في إدارتينا لعو  ،قانؾن أو ال حة تشغؼ أعسالياوضع دون 
أو لردور قرار مؽ السجمنس العسنؾمي أو  ،أو إلفادة ترد لمجسارك مؽ السالية عال

مؽ م وردت إفادة ٗ٘ٛٔاكتؾبر  ٛٔه/ ٕٔٚٔمحرم  ٕٙففي  مجمس األحكام ،
شنننكؾ  حجننناج يينننه   الحنننرام منننؽ الرسنننؼ  إلنننى السالينننة بذننن نمحنننافع القرنننير 

عشند فني جسنرك القرنير ميؼ وأمتعنتيؼ الذخرنية الجسركي الاة يفرض عمى طعنا
ألمشنا  جسنارك الدنؾيس مجمنس األحكنام منؽ وصندر قنرار  ،الفريزة ألدا  كىاييؼ

عمننى سننؾا   ةم الجسركيننؾ الحجنناج مننؽ الرسنن بإعفننا والقرننير ومرننر واإلسننكشدرية 
 . (ٔ)أو اليدايا التي ي تؾن ييا التي ي خاونيا معيؼ طعسةاأل
د حنناول تشذننيط التجننارة الخارجيننة والداخميننة فنني الننببلد قنن باشننا ويبنندو أن سننعيد   

بالشدننبة لمتجننارة مننؽ اإلعفننا ات الجسركيننة ، ف اكثيننرا وبالتننالي فننإن عيننده قنند شننيد 
صدرت أوامره يتخفيض الرسؼ الجسركي عمى البزا ع التي ترد في ىيلة الخارجية 

عميينا  وعدم تحريل أة رسنؾم أخنر  ، % ٘ مادة خام مؽ السسالػ اإلسبلمية إلى
بإعفنا  كنل منا ينرد منؽ األقظنار  هصندرت أوامنر  كسنا ،بعد ترنشيعيا وتاليينر ىيلتينا

، أمنا بناقي (ٕ)إلى الببلد مؽ جسنال وأبقنار وأغشنام منؽ الرسنؾم الجسركينة ةالدؾداني
 كانننه مخررننةالبزننا ع الدننؾدانية مثننل سننؽ الفيننل والرننس  فينناه البزننا ع إن 

حرننيل رسننؼ مننرور عمننى ىنناه لمترنندير عننؽ طريننق جسننرك اإلسننكشدرية فيجننب ت
تؼ الجسرك عمى أنيا بزاعة مارة تختؼ بخا% و ٖالبزا ع في جسرك اسؾان يؾاقع 

                                                           

ه/ ٕٔٚٔربيع األول  ٕٗمؽ مجمس األحكام في  ٕٔٚدفتر ترتيبات الؾعا ف : خبلصة  (ٔ)
 . ٕٗٔم ، صٗ٘ٛٔ

مايؾ  ٖٕه/ ٕٔٚٔرمزان  ٚدفتر مجسؾع أمؾر إدارة وإجرا ات : أمر لمسالية في  (ٕ)
 .ٗٗٗم ، ص ٘٘ٛٔ



 
 (21مجلةىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهاىالعددى)

  2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)

2028 

أمنا إن تنؼ  ويتؼ تحريل رسؾم التردير في جسرك االسكشدرية ،مؽ كسرك أسؾان ،
وعمنه األمنؾر % ، ٘تداوليا وتؾزيعينا داخنل النببلد فيفنرض عميينا رسنؼ جسركني 

يينناا الذننكل إلننى أن تننؼ اعتبننار جسننرك أسننؾان مننؽ مننع البزننا ع الدننؾدانية تدننير 
جسارك الحدود وأصبح مدنؤوالا عنؽ الرنادر والنؾارد منؽ جينات الدنؾدان ودارفنؾر 

عمى البزا ع في جسرك أسؾان ويعظى لراحب  % ٕٔفرض الرسؼ الجسركي فتؼ 
، واستسر الشغام يدير البزاعة ما يفيد أنو قد سدد الرسؾم كاممة في ىاا الجسرك

بإلالننا  ىنناا  العننالي مننراألصنندر م حيننث ٓٙٛٔه/ ٕٚٚٔعننام لذننكل حتننى يينناا ا
 .(ٔ)الجسرك 
ونغننراا لمذننكاو  التنني كانننه تننرد مننؽ التجننار ب نننو يننتؼ العبننث يبزننا عيؼ بعنند     

عنندم تفتننيش أة بزننا ع تكننؾن قنند ب خروجيننا مننؽ الجسننرك ، فقنند أمننر سننعيد باشننا
ية تعننؾد فالسدننلؾل ميربننة ن ىنناه البزننا ع بننتبننيؽ وإن حتننى خرجننه مننؽ الجسننارك 

حجننز أة  معمننى أمشننا  الجسننارك بعنند وتننؼ التشبيننو (ٕ)كاممننة عمننى أمشننا  الجسننارك
أكتننؾبر   ٔه/ ٕٔٚٔمحننرم  ٜففنني  ،تكننؾن معرضننة لمتمننففنني الجسننارك بزننا ع 
منننؽ قينننام أمنننيؽ جسنننرك إلنننى محنننافع اإلسنننكشدرية م تذنننكى بعنننض التجنننار ٗ٘ٛٔ

 ،الدننساح بنناإلفراج عشيننا وعنندم الننؾاردة مننؽ طننرايمس اإلسننكشدرية بحجننز بزننا عيؼ
جسننرك فنني  اقننامؾا ينندفعي تننيال ةم الجسركيننؾ أوراق الرسنن قبننؾل رفزننوإضننافة إلننى 

ا التؾقيع عمى أن  كسا رفض ،طرايمس حتى يتسكشنؾا ىاه البزا ع غير مقبؾلة أيزا
، وبعنند التحقيننق فنني أمننر شننكؾاىؼ تبننيؽ أن مننؽ اتخنناك االجننرا ات القانؾنيننة ضننده 

                                                           

سبر سبت ٕٛه/ ٕٔٚٔمحرم  ٚٔدفتر ترتيبات الؾعا ف : أمر لسحافغة مرر في  (ٔ)
، دفتر مجسؾع أمؾر إدارة وإجرا ات : أمر صادر ٖٓٔ،ٕٛٔ، ٕٚٔم ، ص ٘٘ٛٔ

 .ٗٗٗم، ص ٛ٘ٛٔه/ٕٗٚٔلمسالية في عام 
م ، ٗ٘ٛٔنؾفسبر  ٕٕه/ ٕٔٚٔربيع األخر  ٕدفتر ترتيبات الؾعا ف : أمر لمسالية في  (ٕ)

 . ٕٗٔص 
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التيننرب مننؽ يحنناولؾن التجننار أن  ىننؾ  عيؼبزنناجننز قيننام أمننيؽ الجسننرك بحسننبب 
عمننى الرسننؼ ىنناا أوراق تفينند بقينناميؼ دفننع يسمكننؾن ب ينندييؼ  فيننؼالرسننؼ الجسركنني 

ننا بنن ن  ،جسننرك طننرايمس فنني بزننا عيؼ أو تننؾنس ىنناه البزننا ع ال تننرد إال مننؽ عمسا
وال ينتؼ دفنع أة رسنؾم جسركينة عميينا فني مالظنة ينل  ،عؽ طريق مالظنةصفاقس 

ننا فنني يننتؼ كلننػ دا ىننؾ مننؽ تبلعننب بننو التجننار وأن مننا قننام  ، جسننرك اإلسننكشدرية سا
، يؽ جسنننرك اإلسنننكشدرية وجسنننرك طنننرايمسمحاولنننة لبلسنننتفادة بفنننرق النننثسؽ منننا يننن

قند سنددوا الخاصة بالتجار ما دامؾا   عوصدرت األوامر بزرورة اإلفراج عؽ البزا
دت مظابقننة البزننا ع التنني ور  بعنند الت كنند مننؽ أن ،الرسننؾم الجسركيننة فنني طننرايمس

  .(ٔ)لمكذؾف التي ب يدييؼ
والسننؾاد لبزننا ع انرننه أوامننره عمننى إعفننا  وبالشدننبة لمتجننارة الداخميننة فقنند 

 هتسن وفني حنال ،در منؽ الرسنؾم الجسركينة التني تنرد منؽ األريناف إلنى البشناالخام 
الترندير مثنل الظنراييش التني ينتؼ ترنشيعيا فني  وخررنه يا داخل النببلدتعاصش

ضنريبة ، كسنا ألالنى سنعيد باشنا  (ٕ)%ٕٔض عمييا رسؼ جسركني فايريقة فؾه فيفر 
التي كانه مفروضة عمى مرمحة الخزرة في اإلسكشدرية  عؾايدجسيع الالدخؾلية و 
التني كاننه مفروضنة عمنى األغشنام التني ينتؼ نقمينا داخنل النببلد  عؾايندالورشيد ، و 

 التجننارة، لخدمننة كسننا اعتشننى بالسبلحننة الداخميننة ،(ٖ)بالننرض كبحيننا وبيننع لحؾميننا

                                                           

أكتؾبر  ٔه/ ٕٔٚٔ محرم ٜدفتر ترتيبات الؾعا ف: أمر إلى أميؽ جسرك اإلسكشدرية في (ٔ)
 ٕٚٔ،  ٕٙٔم، ص ٗ٘ٛٔ

ه/ ٕٔٚٔدفتر ترتيبات الؾعا ف : أمر إلى محافع السحروسة في ربيع األخر  (ٕ)
 . ٕٚٔم ، ص ٘٘ٛٔيشاير

ه/ ٕٕٚٔشؾال  ٛأميؽ سامي: الجز  الثالث ، أمر عالي لسحافغة اإلسكشدرية في  (ٖ)
 .٘ٙٔص  سايق، مرجع م،ٙ٘ٛٔ



 
 (21مجلةىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهاىالعددى)

  2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)

2030 

واليندف منؽ األخينرة ىنؾ  ،ف نذ  شركتيؽ لمسبلحة ، إحداىسا بحرية واألخر  نيمينة
    . (ٔ) بظريق الشيل داخمياا نقل البزا ع والسدافريؽ

والعسننل عمننى تخفيننف  ،قنند حنناول تشذننيط التجننارة الداخميننة سننعيد باشننا إكا كننانو    
الفدنناد اإلدارة مننؽ ي تعننان إال أن الجسننارك عمننه ،التجننار ؽالرسننؾم الجسركيننة عنن

فني جسنرك اإلسنكشدرية وتؾابعنو مثنل  وبم  الفداد اإلدارة مبمالنو االختبلساتوكثرة 
يتقاضننؾن رواتننب  افننردا  ٚٚٔحيننث يمنن  عنندد العننامميؽ فييسننا  ،جسننرك السحسؾديننة
وضنع ترتينب  فنيسنعيد باشنا شنرع ، و فزنة  ٕٔو  اا قرشن ٖٙٚٙٙقدرت بحؾالي 

أكتننؾبر  ٓٔه/ ٕٔٚٔمحننرم  ٛٔففنني  ،جدينند لمجسننارك يقزنني عمننى ىنناا الفدنناد
صننندرت أوامنننره بزنننرورة تقمنننيص عننندد العسنننال فننني جسنننرك اإلسنننكشدرية م ٗ٘ٛٔ

 افنردا  ٓٚتؼ رفه و  ،اقرشا  ٖٕٖٛتؾفير حؾالي كانه الشتيجة أن تؼ و  ،والسحسؾدية
 نيؼ كاآلتي:ييا افردا  ٚٓٔ لمعامميؽ  العدد اإلجساليمؽ الجسرك وأصبح 

 وعيفة السدتخدم قيسة الفرق  بعد التعديل الراتب الراتب قبل التعديل
  قرش فزة قرش فزة قرش فزة
 قؾل أغاسي دمحم سعيد أفشدة ٕٚٛ ٖٓ ٓٓٛ ن ٚٛٓٔ ٖٓ
 يؾزباشي كاتب تركي مدتجد ٜٜ٘ ٓٔ ن ن ٜٜ٘ ٓٔ
 يؾزباشي مرظفى قبؾدان ٜ٘ ٓٔ ٓٗ٘ ن ٜٜ٘ ٓٔ
 يؾزباشي دمحم عفيفي يغل يرتبتو ٜٜ ٓٔ ٓٓ٘ ن ٜٜ٘ ٓٔ

يؾزباشي ياقؾت  ٜٖٕ ٓٔ ٖٓٙ ن ٜٜ٘ ٓٔ
معاونيؽ  أفشدة

 أساكل
 يؾزباشي رجب أفشدة ٜٖٕ ٓٔ ٖٓٙ ن ٜٜ٘ ٓٔ
 مبلزم دمحم قبؾدان معاون الفحؼ ٓٔٔ ن ٖٜٖ ٙ ٖٓٗ ٙ
مبلزم عمي قبؾدان معاون  ٓٔٔ ن ٖٖٓ ٘ٔ ٖٔٗ ٘ٔ

                                                           

، ص مٕٔٓٓول، الييلة العامة لمكتاب سساعيل، الجز  األ عبدالرحسؽ الرافعي: عرر ا (ٔ)
ٖٕ ،ٖٜ . 
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 مخزنجي
 مبلزم مترجؼ حدؽ أفشدة ٓٙ ن ٕٖٗ ٘ٔ ٖٓٗ ٘ٔ
 مثسؽ  اني ٓ٘ٔ ن ٓٓٙ ن ٓ٘ٚ ن
 كاتب السانيفدتؾ ٓٓٔ ن ٖٓٓ ن ٓٓٗ ن
 ٖعدد  عتاليؽ قبانية مدتجديؽ ٕٓٔ ن ن ن ٕٓٔ ن
 ٖعداديؽ البزا ع        عدد  ٓ٘ٔ ن ٓٓٚ ن ٓ٘ٛ ن
 ٕٔعدد    مداعديؽ السخزن   ٘ٚ ن ٕٓ٘ ن ٕٖ٘ ن
 ٔنذانجي                عدد  ٕ٘ ن ٓٓٔ ن ٕ٘ٔ ن
 (ٔ)   ٚٚعدد      يرايرة خفرا   ٓٚٚ ن ٕٓٙٗ ن ٜٖٓ٘ ن

ورغؼ العدد الكبينر فني خفنرا  الجسنارك إال أن تيرينب البزنا ع داخنل النببلد 
عننل مشتذننراا ، ولمحنند مننؽ عسميننات التيريننب صنندرت األوامننر ب نننو فنني حننال ضننبط 

يعظننى نرننف ، عمننى أن البزننا ع السيربننة يننتؼ مزنناعفة الرسننؾم الجسركيننة عمييننا
حننرص الخفننرا  عمننى ضننبط بالتننالي لزننبط ، و السبمنن  لمخفيننر النناة قننام بعسميننة ا

، أمنا البزنا ع التني لنؼ يذنسميا الرسنؼ  فقط البزا ع التي يذسميا الرسؼ الجسركي
فقنند كننان  مثننل البننارود األسنناس منؽالجسركني بحكننؼ أن تؾاردىننا إلننى الننببلد مسشننؾع 

ب ، رِ َينيا منؽ السُ نيداىسؾن في تيريبيا نغير مبال  مالينة يتقاضنؾ بعض الخفرا  
 ،جسركينة ارسنؾما  لحكؾمنة تفنرض عمنى ىناه البزنا عتذر األمر برؾرة جعمه اوان

ب مشيا يتؼ مزاعفة الرسؼ الجسركي عمييا وإعظنا  الخفينر رَ يَ وفي حال ضبط السُ 
جسنرك الدنؾيس ففني  الجسارك مدنتسر، فيمع كلػ عل التبلعب ، و  نرف السبم 

 ،مرنؾع وسنؾاكؽكان يتؼ التبلعنب فني صنشف الذنسع الدنكشدرة النؾارد منؽ جندة و 
أو فني األسناس ، لنؼ ينرد ينؾروده وىنؾ  التحرير ورقيااكان يتؼ  وفي بعض األحيان

                                                           

ه/ ٕٔٚٔمحرم  ٔٔأميؽ سامي : الجز  الثالث، أمر عال لكسرك اإلسكشدرية في  (ٔ)
 ٖٜم، مرجع سايق ، صٗ٘ٛٔ
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وفنني  ،(ٔ)وراق والكذننؾفالسحننرر فنني األ  مخننالف لمسقنندار ضننليل ورد مشننو مقنندار
عمننى الحظننب  (ٕ)األسننكمة عؾاينندرسننؾم تعننرف بجسننرك اإلسننكشدرية كننان يننتؼ فننرض 

منننؽ الرسننننؾم  و معفنننيرغنننؼ أنننننكنننل قشظننننار حظنننب  ؽقننندرت بخسدنننة قننننروش عننن
  .(ٖ)الجسركية
مسا يجدر ككره أن عندم وجنؾد تشدنيق ينيؽ إدارات الجسنارك قند فنتح أيؾابانا و 

ؽ من مراراا لساليةديؾان الجسرك التذكى أميؽ كثيرة لمتبلعب ففي جسرك االسكشدرية 
لبزا ع يتؼ ترنديرىا  بالتؾقيع عمى كذؾف ؾن جسرك باب الشرر يقؾممؾعفي أن 

ة البزا ع مخالفىاه  وفي أغمب األحؾال تكؾن شدرية يدون معايشة مؽ ميشا  اإلسك
ال إضننافة إلننى أن جسننرك االسننكشدرية ينناه الكذننؾف ، ي ةسدونننلحقيقننة البزننا ع ال

ا فني أنو حيث يدتظيع القيام يتحريل أة رسؾم جسركية عمييا  قد تؼ دفعيا مدبقا
عناممؾن منع جسنرك التجنار النايؽ يت جسينعالسالينة دينؾان  لنزم، وأجسرك باب الشرر

يؼ بزنا عا يشنؾع ييانا  حررواويريدون تردير بزا عيؼ إلى الخارج أن ي باب الشرر
إلننى جسننرك اإلسننكشدرية ، كسننا ىننؾ الحننال فنني أوراق الرسننؼ الجسركنني مننع  ويرسننمؾه

كسننا أقننرت الساليننة يشقننل مقننر البزننا ع التنني تننرد مننؽ جسننرك الدننؾيس والقرننير ، 

                                                           

كو القعدة  ٕٔدفتر ترتيبات الؾعا ف : ترجسة أمر صادر لكسرك اإلسكشدرية في  (ٔ)
صفر  ٖ، وأمر لسحافغة الدؾيس في  ٕٛٔ م ، صٚ٘ٛٔيؾليؾ  ٕٔه/ ٖٕٚٔ
 . ٖٓٔم ، ص ٙ٘ٛٔاكتؾبر  ٕه/ ٖٕٚٔ

دخمه التركية بريالة أسكمة وتظمق عمى األلؾاح الخذبية التي تثبه   scalaاألسكمة :  (ٕ)
أفقياا عمى السباني ليقف عمييا البشاؤون وىي الدقالة في العربية الدارجة ، وتظمق عمى 

تؾسع فييا ف طمقه عمى السيشا  . أحسد الدعيد سميسان :  رصيف السيشا  البحرة ،  ؼ
 . ٙٔمرجع سايق ، ص 

إيريل  ٖٔه/ ٕ٘ٚٔرمزان  ٔٔدفتر ترتيبات الؾعا ف : أمر لسحافغة اإلسكشدرية في  (ٖ)
 . ٕٛٔم، ص ٜ٘ٛٔ
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ىننؾ فنني األسنناس مخرننص حيننث  (ٕ)حيةالرننال (ٔ)جسننرك بنناب الشرننر إلننى جيننة
تذننكى بعنندما تننؼ نقننل مقننر الجسننرك لمبزننا ع الرننادرة والننؾاردة مننؽ بننبلد الذننام ، و 

وأوضننحؾا فنني شننكؾاىؼ بنن ن  ،مننؽ نقننل ىنناا الجسننركاألوربيننيؽ والسحميننيؽ التجننار 
إضنافة إلنى أن  ،الرالحية صحرا  وال يؾجند يينا أمناكؽ مخررنة لحفنع البزنا ع

جسال التي تقنؾم يشقنل البزنا ع ( ال يرغبنؾن فني التؾجنو إلنى الأصحاب الة ) سَّ الجَ 
ويرغبننؾن فنني إعننادة الجسننرك إلننى  ،لمجسننال لرننالحية بدننبب كثننرة النناباب السيمننػا

أقننر النناة ؼ عننرض األمننر عمننى السجمننس الخرؾصنني السحروسننة مننرة أخننر  ، وتنن
عر ننا الشرر مرة أخر  عمى أن تقؾم نغارة السالية يتعينيؽ إلى باببعؾدة الجسرك 

بعنننض ويعاوننننو  ،عرفنننة وخبنننرة سنننابقة بننن مؾر الجسننناركليننناا الجسنننرك يكنننؾن لنننو م
، ويبندو أننو قند تنؼ (ٖ)سرور دون معايشنةالبلمبزا ع السدتخدميؽ وال يتؼ الترريح 

الق وتنؼ إلحناقيؼ بجسنرك فرل جسرك كرداسة وجسرك مرر القديسة مؽ جسنرك ينؾ 
دداا منؽ السنؾعفيؽ عم ٚ٘ٛٔه/ ٖٕٚٔفي عام ، وشسل ىاا الجسرك باب الشرر

  كؽ اإلشارة إلييؼ في ىاا الجدول.يس
 
 

 
 
 

                                                           

م، ص ٜ٘ٛٔفبراير  ٘ٔه/ ٕ٘ٚٔرجب  ٖٔنفدو : قرار السجمس الخرؾصي في   (ٔ)
ٕٔٗ ،ٕٔ٘ . 

ة : يمدة تابعة لسركز فاقؾس بسحافغة الذرقية ، أنذ ىا السمػ الرالح نجؼ الديؽ الرالحي  (ٕ)
ه ييؽ مرر والذام لتكؾن مشزلة لمعداكر عشد كىاييؼ إلى الذام أو ٗٗٙأيؾب سشة 

عؾدتيؼ مشيا . دمحم رمزة : القامؾس الجالرافي لمببلد السررية ، القدؼ الثاني ، الجز  
القميؾبية والذرقية والدقيمية ، الييلة السررية العامة األول ، السحافغات ومديريات 

 . ٖٔٔ،  ٕٔٔم ، ص ٜٜٗٔلمكتاب 
فبراير  ٘ٔه/ ٕ٘ٚٔرجب  ٖٔدفتر ترتيبات الؾعا ف : قرار السجمس الخرؾصي في  (ٖ)

 . ٕ٘ٔ، ٕٗٔم، ص ٜ٘ٛٔ
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اإلجسالي  الراتب وبدل التعييؽ الؾعيفة االسؼ
 يدل تعييؽ راتب قرش بالقروش

 ٘ٔ،ٜٕ٘٘ ٘ٔ،ٕٓٚ ٕٖٕ٘ أميؽ الجسرك شاىيؽ
   ٓٓ٘ باشكاتب الديؾان أنظؾنيؾس لؾقا
   ٖٓ٘ كاتب بالديؾان ميخا يل حشا

   ٕٓ٘ تبكا السعمؼ يميد جمبي
   ٕٓ٘ صراف الديؾان الذيخ حديؽ دمحم
   ٓ٘ مخزنجي الديؾان دمحم مرظفى

) يبدو أنو يدل متسشجي الخؾاجة نخمة يعقؾب
 مقدمي البزا ع(

ٕٓٓ   

   ٓ٘ كذاف بالديؾان صالح حشا
 ٖالعدد   ٘ٗ قؾاص عرب حداد أباعة
   ٓ٘ٔ ناعر بجسرك كرداسة جرجس يؾسف

 دمحم أيؾ الشيل، حدؽ
 أيؾ سسػ

 ٕالعدد   ٘ٗ قؾاص بجسرك كرداسة

معرف بجسرك مرر  غظاس واصف
 القديسة

٘ٓ  (ٔ) 

سناىؼ فني انتذنارىا ونتيجة لكثرة السخالفات التي كانه تحدث فني الجسنارك والتني 
خشناق عمنييؼ منؽ خنبلل باشنا تزنييق السنعيد  حناول، بعض مؽ مؾعفي الجسنارك

يتعيننيؽ رجننال الفننرق العدننكرية فنني حيننث قننام  يننة،ركلمؾعننا ف الجسإعننادة تشغننيؼ 
، ومعنناونييؼ فنني ىنناه الؾعننا ف مننؽ العننامميؽ فنني الؾعننا ف  السشاصننب القياديننة

الحكؾمية وليؼ خبرة سابقة في القيادة ، عمنى أن يتنؾلى كنل منشيؼ مشرنب قينادة 

                                                           

م ، كؾد ٚ٘ٛٔه/ ٖٕٚٔديؾان الجسارك : استحقاقات جسرك باب الشرر  (ٔ)
ٖٖٜٓٗٓٓٓٓٔ . 
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جعل لكنل وعيفنة معناون خناص يينا يتفق مع الدرجة السالية التي ىؾ عمييا، كسا 
السنؾعفيؽ العنامميؽ جسينع جسينع السخالفنات التني يرتكبينا ويعد ىؾ السدنلؾل عنؽ 

مرنظفى بنػ أننؾر  (ٔ)السينر لنؾا يتعينيؽ حه إمرتو ، ففي جسرك االسكشدرية قام ت
ا ، وبيجه بػ سعيد أميشاا لعسؾم الجسارك  ٓٓٓٙوكيبلا لعسؾم الجسارك يراتب  قرشا

ا  ٓٓٓ٘يراتب  نا ،  ٕٓ٘تنب ، دمحم سعيد أفشندة نناعراا لعسنؾم األسناكل يراقرشا قرشا
نا،  ٕٓٓٓويعاونو في ىاه الؾعيفة عبند  أفشندة يراتنب  ولمحند منؽ عسمينات قرشا

التيريب قام يتعييؽ محسؾد أغا يؾعيفة معناون منرور بالرياحنات والالفنر بنالجسرك 
نا ،  ٕٓٓٔيراتب  كسنا قنام يتعينيؽ معناونيؽ لمسنرور بحندود الجسنارك وتختمنف قرشا

ا و  ٓٓ٘يؽ رواتبيؼ باختبلف درجاتيؼ ما ي ا ، إضافة إلنى من مؾر  ٓٓٗقرشا قرشا
ننا ، ومعنناون لترنندير البزننا ع يراتننب  ٓٓٙلظا فننة الذننياليؽ يراتننب   ٕٓٓٔقرشا

ننا ، ور ننيس لحدنننابات الجسننارك يراتنننب  ننا ، وأصنننبح ىشنناك كاتنننب  ٓٓٓٔقرشا قرشا
وأصنبح ، لمتحريرات يعناونيؼ كاتنب لمسراجعنةخاص باليؾمية وآخر لؤلمانات و الث 

 الرننننيارفة والقبانيننننة والكذننننافيؽ اتب لكننننل ميشننننة مننننؽ ىنننناه السيننننؽباشننننك ىشنننناك
نا لكنل مشيسنا ٕ٘ٔوالسخزنجية ، وتؼ تعييؽ فراش وقينؾجي لمجسنرك يراتنب  ،  قرشا

ا قام يتخريص حكيؼ في كل جسرك يراتب  نا يعاوننو مشندوبؾن منؽ  ٖٓ٘وأيزا قرشا
تمزم معينؼ أفراد الرحة لمكذف عؽ األطعسة والسؾاشي النؾاردة إلنى النببلد مسنا اسن

إنذنا  أمنناكؽ لمحجننر الرننحي فنني الجسننارك ، ويكفنني أن ننناكر أن العنندد اإلجسننالي 
يتقاضؾن رواتب  فرداا  ٛٛٔلجسيع الؾعا ف في جسرك االسكشدرية وتؾابعو قد يم  

ننا ،  ٖٙٗ نقنندرت ينن ننا ٕٓٔقرشا  عنناىرة ورغننؼ كلننػ فمننؼ يننتؼ القزننا  عمننى (ٕ)،جشييا

                                                           

السير لؾا  :  رتبة عدكرية وتعشي أمير المؾا  ويقايميا اآلن رتبة المؾا  . زيؽ العايديؽ  (ٔ)
 . ٜٙٚشسس الديؽ نجؼ: و ا ق تاريخ مرر والعالؼ العربي ، مرجع سايق ، ص 

 ٖ٘ديؾان الجسارك : جز  أول استحقاقات عسؾم وفروع الجسارك باإلسكشدرية ، سجل رقؼ  (ٕ)
 .ٕٖٖٛٔٓٓٓٗٓ، كؾد 
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منؾر عمنى ىناا دات الجسنارك واسنتسرت األعنب بنإيراالتيرب الجسركني وال عمنى التبل
 .الشحؾ حتى تؾلى اسساعيل باشا حكؼ الببلد 

 اجلمارك يف عهذ امساعيم باشا :
وجؾد نغام ؾ  مؽ عدم ولؼ تشقظع الذك ،تخبط دا ؼاستسرت إدارة الجسارك في    

، ينل ندنق واحند عمنى  دنيرتحتى في جسيع الجسارك  التعامل  ايه يتؼ مؽ خبللو
ننا مننع نسننؾ الحاصننبلت الزراعيننة ؾ  فنني عينند اسننساعيل باشننا الذننكزادت  خرؾصا

التجنارة ورواج وزينادة وسنا ل العسنران  تظنؾرو واتداع السؾاصبلت البرية والبحرية 
سحسمنة والالنببلد  أو الرنادرة منؽ، ويتزح كلػ مؽ عدد الدفؽ الؾاردة (ٔ)الخارجية

ا في ميشا  االسكشدريةببال تسرة فني الرنادر أو الاة شيد زيادة مد زا ع خرؾصا
ه/ ٖٕ٘ٔ ففنني عننام الننؾارد مشننا عينند دمحم عمنني  واألرقننام التاليننة تؾضننح كلننػ ،

سننفيشة ، وعننام  ٔٙٔٔ حننؾاليم كننان الننؾارد مننؽ الدننفؽ عمننى ىنناا السيشننا  ٖٚٛٔ
 ه/ٕٓٚٔسنننفيشة ، وعنننام ٗ٘ٚٔم كنننان النننؾارد عمنننى السيشنننا  ٛٗٛٔه/ ٕٗٙٔ
 ٕٓٛٔم كان النؾارد ٖٙٛٔ ه/ٕٓٛٔ ، وعامسفيشة ٖٕٓٔم كان الؾارد ٗ٘ٛٔ

أمنا الرنادر منؽ  ،سنفيشة ٖٜٕ٘م أصبح الؾارد ٕٚٛٔ ه/ٜٕٛٔ سفيشة ، وعام
سفيشة ، وخنبلل عنام  ٕ٘ٗٛم عدد ٓٚٛٔ ه/ٕٚٛٔ ىاا السيشا  في خبلل عام

قند يمن  مقندار النؾارد نغراا ألىسية ىاا السيشنا  فو سفيشة ،  ٕٕٚٛم حؾالي ٚٚٛٔ
 ٜٕٔٙ٘ٚٔالبزننننا ع حننننؾالي م إلننننى ميشننننا  اإلسننننكشدرية مننننؽ ٓٚٛٔفنننني عننننام 
نننا، مقارننننة بنننالؾارد إلنننى بننناقي  ٖٓ٘ٙٚ٘ٓٙٙأة منننا يعنننادل  ،(ٕ)طؾنؾالتنننؾ قرشا

                                                           

 . ٕٚٛعبدالرحسؽ الرافعي : عرر اسساعيل ، الجز  الثاني ، ص  (ٔ)
طؾنؾالتؾ : كمسة أعجسية دخمه إلى المالة العربية وىي  قيمة عمى المدان وتؼ اخترارىا  (ٕ)

إلى طؽ . فؾاز عبد  العسرة: الدخيل عمى األصيل في المالة ، بحث مشذؾر في مجمة 
م ، ص ٜٔٛٔه/ أغدظس ٔٓٗٔة الدابعة، شؾال الدارة الدعؾدية ، العدد األول ، الدش

ٖٜٔ . 
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 مؽ ىاا السيشا  الرادر، أما طؾنؾالتؾ  ٕٙ٘٘ٗالجسارك السررية والبال  حؾالي 
ن ٜٜٖٜٜٚٔ٘ٙ فقد يم  حؾالي فقط النؾارد قيسنة  كنان ٓٚٛٔخنبلل عنام ، و اقرشا

 ٖٜٙ٘ٙٔٓٓٗ حنؾالي االسنكشدريةجسنرك يؼ بسنا فني عمى جسارك القظر السرنرة 
 : كاالتيييانيؼ  اقرشا 

 شو قيسة الرادر بالقر  قيسة الؾارد مؽ الببلد األجشبية إلى القظر السررة بالقروش
 ٕٖٜٓٓٙٔٙٛ ٕٓ٘ٙ٘ٚٓٙٙ الؾارد عمى ميشا  اإلسكشدرية
 ٖٜٓٓٛٗٔ٘ٓ ٕٖٙٙ٘ٗٓٓٓ الؾارد عمى ميشا  دميا 

 ٕٕٕٓٓٔٔٔٓ ٕٜٙٚٚ٘ٓٔٓ يؾرسعيدالؾارد عمى ميشا  
 ٙٙٚٚٙ٘ٓٛٓ ٜٕٔٗٔٗٔٓٓ الؾارد عمى ميشا  الدؾيس
 ٖٓٓٚٗٗٙ٘ٓ ٕٕٖٕٔ٘٘ٓٓ الؾارد عمى ميشا  العريش
 ٖٖٓٓٚٔٗٗٓ ٜٙٙٗٛٓٓٓٓ الؾارد عمى ميشا  القرير
 ٖٖٜٛٛٚ٘ٗٓ ٓٓٓٓٓٔٓٓٓ الؾارد عمى ميشا  سؾاكؽ
  ٖٖٜٕٕ٘ٗٛٓ ٓٓٓٓٓٔٓٓٓ الؾارد عمى ميشا  مرؾع

 قرش ٕٖٕٕٜٚٗٙٔٔ قرش ٖٜٙ٘ٙٔٓٓٗ اإلجسالي
منؽ ب يندة التجنار واألىمنيؽ فني النببلد مجسؾع ما تؼ تداولنو يسكؽ القؾل ب ن و     
م مننننننننا يقننننننننرب مننننننننؽ ٓٚٛٔ ه/ٕٚٛٔ رات والننننننننؾاردات خننننننننبلل عننننننننامرننننننننادال

ا أة حؾالي  ٕٜٕٜٜ٘٘ٙ٘ٔ  . (ٔ)مميؾن جشيو مررة  ٘ٔقرشا
 األمنر الناة ،ةتسر مدن العسميات التجارية كانه في زينادةأن  ويبرىؽ كلػ عمى     

 يؾرسنننعيدفننني مديشنننة فنننتؼ إنذنننا  جسنننرك  ،إنذنننا  جسنننارك جديننندةاسنننتدعى معينننا 
ا بعد أن قامه الحكؾمة السرنرية بجعنل ميشنا   إحند  السحظنات  يؾرسنعيدخرؾصا

في طريقيا إلى ببلد الذنام وىي التي تتؾقف ييا الدفؽ التجارية لمذركة العزيزية 
ننا، كسننا أن ىنناا السيشننا  ننا وإيابا أصننبح يدننتقبل البزننا ع القادمننة مننؽ جيننات  كىابا

                                                           

 . ٔٛ، ٜٚم، ص ٜٛٛٔديشة اإلسكشدرية ، يؾالق : الخظط التؾفيقية لسعمي مبارك (ٔ)
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يبندو أن ىناا و  ،(ٔ)مختمفة مثل الشسدنا وإيظالينا وعدنير ودمذنق والبرنرة وروسنيا
عمننى درجننة كبينرة مننؽ األىسيننة ، ويتزننح كلنػ مننؽ أعننداد مؾعفيننو أصننبح الجسنرك 
نا يتقاضنؾن رواتنب قندرت بحنؾالي  ٕ٘يم  عددىؼ حيث  نا ٓ٘ٛمؾعفا  ٕٚ، و قرشا
ا  يؤكدو كسا  ،و حديث الشذ ةرغؼ أن (ٕ) جشييا  مقارنتو بجسرك الدؾيسأىسيتو أيزا

نا يتقاضنؾن رواتنب قندرت بحنؾالي  ٔ٘وىؾ األقدم حيث يماله أعداد مؾعفيو  مؾعفا
ننا ٜٕٗ ننا ٕٚ، قرشا لننؼ يقترننر األمننر عمننى مديشننة يننؾر سننعيد فقننط ، يننل و ، (ٖ)جشييا

 م بسخاطبنننة دينننؾانٖٚٛٔإيرينننل  ٗٔه/ ٜٕٓٔصنننفر  ٙٔفننني قامنننه الداخمينننة 
 ؾقننعيشننا  عمننى قننرار السجمننس الخرؾصنني بالبحننث عننؽ موكلننػ عسننؾم الجسننارك 

ه/ ٜٕٓٔاألولنى جسناد   ٛفني مية إلنذا  جسنرك فيينا ، و مشاسب في اإلسساعي
وىؾ عبنارة عنؽ  نبلث غنرف منؽ الخذنب تؼ إنذا  ىاا الجسرك م ٖٚٛٔيؾليؾ  ٖ

  .العريش  آخر في مديشة جسركإنذا  إضافة إلى ، (ٗ)اقرشا  ٓ٘ٙٗيتكمفة يماله 
ننويبنندو أن الجسننارك قنند      مدننيؾ  تعيننيؽتننؼ فمقنند  مننؽ التشغننيؼ اينندأت تذننيد نؾعا
وعيفنننة أمنننيؽ عسنننؾم فننني الفرندننني لبلسنننتفادة منننؽ خبرتنننو اإلدارينننة  نفيشؾ(اسنننكر )

كسنا تنؼ  (٘)ومتابعنة شنؤونيا وعميو القيام بالتفتيش الدا ؼ عمنى الجسنارك ،الجسارك

                                                           

حتى عام  ٜ٘ٛٔزيؽ العايديؽ شسس الديؽ نجؼ : يؾرسعيد تاريخيا وتظؾرىا مشا نذ تيا  (ٔ)
 . ٖٖٔم، ص ٜٚٛٔم، الييلة السررية العامة لمكتاب ٕٛٛٔ

، كؾد ي جسرك يؾر سعيد والدؾيس والقريرديؾان الجسارك :جريدة استحقاقات مدتخدم (ٕ)
ٖٖٖٓٗٓٓٓٚٔ . 

 ديؾان الجسارك : السردر الدايق . (ٖ)
إيريل  ٗٔه/ ٜٕٓٔصفر  ٙٔ، تحريرات في ٕديؾان الداخمية : صادر ديؾان العسؾم ،ج (ٗ)

  ٚٚ،صٚٔم ، ص ٖٚٛٔ
 . ٕٖٗٔلخامس ، مرجع سايق ، ص أميؽ سامي : تقؾيؼ الشيل ، الجز  ا (٘)
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لمفرل في الخبلفات التي تحندث ينيؽ التجنار يديؾان الخارجية  (ٔ)إنذا  قؾمديؾن 
سنارك تؼ ندب أفنراد منؽ مجمنس الرنحة فني الجكسا  ،(ٕ)األوربييؽ وإدارات الجسارك

( النؾاردة منؽ الخنارج يشنا  عمنى  والس كؾالت األطعسةلمقيام بالكذف عؽ البزا ع )
قينناميؼ بعنندة إجننرا ات إضننافة إلننى  ،قننرار السجمننس الخرؾصنني فنني ىنناا الذنن ن

داخنل السيشنا  وعمنى عينر الدنفؽ لمؾقاينة منؽ األوبلنة واألمنراض السعدينة  إجبارية
ومحننبلت لعننزل  ،مسننا اسننتمزم مننع ىنناا األمننر إنذننا  حجننر صننحي فنني الجسننارك

ننا إنذننا  أحننؾاض لمسينناه كننالػ و  ،األشننخاص والبزننا ع السؾاشنني التنني تظمبننه أيزا
ناأفنراد منؽ الزن تعينيؽتنؼ وبالتنالي لياه السؾاشي مدة الحجر الرحي ،   بظية أيزا

 .(ٖ)لمحراسة في الجسارك
صندرت ، واحتياج اسساعيل لؤلمنؾالحاقه بالببلد ة لؤلزمة السالية التي ونتيج     

األوامر يتحريل عؾايد الفشارات عمنى الدنفؽ السنارة بنالبحريؽ الستؾسنط واألحسنر ، 
بخسدننة سننشتيسات عمننى كننل باإلضنافة إلننى عؾاينند االسننتقبال بالسيشننا  والتنني قنندرت 

                                                           

 رؤية ألجل مشتغسة جساعة عمى الدياسة أرباب عشد يظمق ، التيشي لفع:  قؾمديؾن (ٔ)
 مؽ بالتفؾيض عربه كسا ، الظا فة أو البمدة عمى بالشفع تعؾد تجارية أو سياسية دعاو  
ا األمر إليو فؾض  comite فرندية كمسة ب نيا البعض ويرجح ، ميسة ب ة لمقيام تفؾيزا
 الديؽ شسس العايديؽ زيؽ. commission قؾميتيو أو كؾميتيو إلى وعربه ، لجشة أة
/ هٕٙٗٔ العربي الفكر دار ، القاىرة ، التاريخية والسرظمحات األلفاظ معجؼ:  نجؼ

 في مرر في اإلدارة لالة:  اليراوة  سالؼ عبدالدسيع  ، ٖٚٗ ، ٖٙٗ ص ، مٕٙٓٓ
 القاىرة ، االجتساعية والعمؾم واآلداب الفشؾن  لرعاية عمىاأل السجمس ، عذر التاسع القرن 
 .ٛٔٗ ص ، ٖٜٙٔ– ٕٖٛٔ

ه/ ٜٕٓٔصفر  ٕٚديؾان الداخمية : صادر ديؾان العسؾم ، الجز  الثاني، تحريرات في  (ٕ)
  ٕٖ، صٖٕم ، ص ٖٚٛٔإيريل  ٕ٘

ه/ ٜٕٓٔصفر  ٕٚديؾان الداخمية : صادر ديؾان العسؾم ، الجز  الثاني، تحريرات في (ٖ)
  ٚٔم ، ص ٖٚٛٔإيريل  ٕ٘
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نا تنؼ فنرض عؾايند رسنؼ اإلقامنة وىني عبنارة عنؽ ؾالتؾطؾن تفنرض قنروش  ٘، أيزا
ات الجسارك مؽ قمؼ جؾاز  يتؼ استخراجياوالتي  الخاصة باألفراد، اإلقامة اكرعمى تا

 ياىب ألدا  الفريزنة جاح سؽ جؾاز الدفر الخاص بكل  قروش ٓٔ، وتؼ فرض 
رسننننؼ أخننننر  قننننروش  ٓٔرننننحية ، إضننننافة إلننننى التنننناكرة القننننروش  سننننؽ  ٖ، و 

 .رسؼ تحرير إعبلنات الظمبقروش  ٖ الذروحات والترديقات ، و
لؼ تكؽ عمنى ندنق واحند ىاا بخبلف عؾايد الدخؾلية والتي يسكؽ القؾل ب نيا      

عمنى السفروضنة كاننه عؾايند الدخؾلينة  يؾرسنعيدففني جسنرك  ،في جسيع الجسنارك
ينؾالق وفني ، % ٘ وفني جسنرك دمينا ، % ٜأصشاف الفخار الؾاردة إلنى الجسنرك 

العؾايننند و  ،وشقنننر  ٘ فيننني القسنننح والالنننبلل السفروضنننة عمنننى عؾايننندال % ، أمننناٜ
% ، أمنننا عؾايننند الدخؾلينننة ٜ كاننننه جسينننع األطعسنننة والسننن كؾالتالسفروضنننة عمنننى 

بعد % ٜ وعدله إلىونرف قرش عمى الرأس  ٖ فكانه عمى السؾاشيالسفروضة 
و  الننؾاردة مننؽ التجننار فقنند نتيجننة لكثننرة الذننكاو  ،(ٔ)مننؽ أصننل الننثسؽكلننػ تخرننؼ 

استجايه السالية وأعفه السؾاشي مؽ عؾايد الدخؾلية واكتفه بفرض رسؼ جسركي 
 .%ٛعمييا 
ننا      ننا لؤلمننر الرننادر فنني  كسننا كانننه ىشنناك أيزا عؾاينند النندخان والتنني تقننررت طبقا
،  وأنؾاعبكافة دخان  عؽ كل آقة اقرشا  ٕٓ نم يٖٚٛٔه/ أغدظس ٜٕٓٔرجب 

رغنؼ صندور ىناا ان يتؼ تحرنيميا بعند تدنديد الرسنؾم الجسركينة ، و وىاه العؾايد ك
، ففني عمى الدخان البمدة لؼ تكؽ عمى ندنق واحند العؾايد السفروضةاألمر إال أن 

ن ٓ٘% وفني أمناكؽ أخنر  كاننه ٜبعض األماكؽ كانه ندبتيا  ، ا لكنل قشظنارقرشا
 تعنديلألحق ييا   ؼلآلقة ،  اقرشا  ٕٓوقررت الحكؾمة تؾحيد ىاه العؾايد فجعمتيا 

قنروش عنؽ كنل آقنة منؽ الندخان  ٓٔلتربح م ٗٚٛٔه/ ٜٕٔٔعام  خبلل أخر
نن ٕٓالبمنندة ،  ه/ ٜٕٙٔعننؽ كننل آقننة مننؽ النندخان األوربنني ، وخننبلل عننام  اقرشا

                                                           

 . ٖ٘ٔ،  ٚٗٔزيؽ العايديؽ شسس الديؽ نجؼ: يؾرسعيد ، مرجع سايق، ص  (ٔ)
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ا حيث أصبحه العؾايد عمى صنشفي البقجنة والبرنسةٜٚٛٔ  م شيدت تعديبلا جديدا
ن ٕ٘ مؽ الندخان خنر  ، أمنا الدنجا ر فنتؼ قنروش لؤلصنشاف األ ٘آلقنة ، و ل اقرشا

والرننشف  ،قننرش  ٓ٘عؾاينند وينندفع عشننو ترننشيفيا إلننى صننشفان ، الرننشف األول 
كسا تؼ إعفا  مقدار مؽ الدخان مؽ دفع العؾايد يتراوح ما ييؽ ، قروش ٓٔ الثاني
تقنرر فقند الندول لقشاصنل ، وبالشدنبة (ٔ)لبلسنتخدام الذخرنيوكلػ درىؼ وأقة  ٕ٘

ستخدام أقة سجا ر لبل ٛٔو  (ٕ)لمقشرل الجشرالياا آقة مؽ الدخان سشؾ  ٜٓإعفا  
 ، ووكينل القشرنل آقنة سنجا ر ٗٔدخنان و  آقنة ٓٚ فمو القشرل، أما ذخري ال
 . (ٖ)آقة سجا ر ٓٔدخان وآقة  ٓ٘ لو
نا ىاه اإلجرا ات إال أن عسميات تيريب البزا ع عمه مدتسرة ، ورغؼ      خرؾصا

قربنو  حينثاألحسنر (  والبحنر دنؾيسال محنافغتي ينيؽ )والناة يقنع في جبل عتاقة
اتخات الحكؾمة عدة إجرا ات أخر  لمحد مؽ عسميات و مؽ سؾاحل البحر األحسر، 
 تعيننيؽجبننل عتاقننة، إضننافة إلننى نذننا  نقظننة تفتننيش فنني إالتيريننب حيننث قامننه ب
كسنا قامنه ب خنا التعيندات عمنى مذنايخ ، لمحراسنة والستابعنةمجسؾعة مؽ الخفرا  
رغنؼ كلنػ فقند ، و  يؾرسنعيدجسنرك عؽ البزا ع السيربة منؽ السظرية بعدم اإلفراج 

عمنى ىناه اإلجنرا ات لنؼ تقزني ، و  شيد ىاا الجسرك الكثير مؽ تجارة السسشؾعنات
 لتجننار كننانؾا يدننتالمؾن فرصننة اإلجننازاتيننل إن بعننض ا ،عنناىرة التيننرب الجسركنني

سجمنننس وننننؾقش األمنننر فننني الرك ويقؾمنننؾن يتيرينننب بزنننا عيؼ ، االرسنننسية لمجسننن
% ٘ٔم بإعظنا  ٘ٚٛٔه/ سنبتسبر ٕٜٕٔي وصدر قراره في رمزنان الخرؾص

ننا يقننؾم بنناإلببل  عننؽ البزننا ع السيربننة  لمذننخص النناةمننؽ  سننؽ البزننا ع  خرؾصا

                                                           

 . ٓ٘ٔالسرجع الدايق ص  (ٔ)
 سايق مرجع ،  مرر تاريخ و ا ق الديؽ، شسس العايديؽ السقرؾد بو قشرل العسؾم. زيؽ (ٕ)

 . ٔٓٗص ،
 .ٓ٘ٔ ٜٗٔرجع سايق ، ص زيؽ العايديؽ شسس الديؽ نجؼ : يؾرسعيد ، م (ٖ)
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وربسننا يعننؾد الدننبب فنني كلننػ إلننى أن إيننرادات  ،األجشبنني وأالسحمنني سننؾا  النندخان 
القنرار  ننصو ، (ٔ)تقرر تؾريد إيرادىسا لرشدوق الديؽ العسنؾميقد الدخان والتشباك 

ن ٓٓٗمؾعفي الجسرك وراتبو يقل عؽ  مؽالُسَبِم  الذخص كان  كاو إنعمى أ  اقرشا
 ٓٓٗوإن زاد راتبنو عنؽ  ،يتؼ إعظا و نرف كسية البزا ع التي قام بالتبمي  عشيا

نن عنندم قيننام لقرار نننتج عشننو بننا النناة لحننق عننؾارالىنناا و  ال يعظننى لننو شنني  ، اقرشا
 اعتنرض بعنض السنؾعفيؽ عمنى كلنػكسنا  البعض بناإلببل  عنؽ البزنا ع السيربنة،

بإعظننا يؼ نرننف وكلننػ صنندرت األوامننر بسدنناواة جسيننع السننؾعفيؽ فقنند ومننؽ  ننؼ 
إك كنان اليندف منؽ القنرار قبنل التعنديل ، و (ٕ)بناإلببل  عشينا منؾن يقؾ البزا ع التني 

ىؾ مداعدة أصحاب الرواتب الزعيفة وإحاطتيؼ بالتحريشات ضد قبؾليؼ الرشنؾة 
أمنيؽ الجسنرك األمنر لنؼ يكنؽ كنالػ ففني جسنرك الدنؾيس قنام   ، فيسكؽ القؾل ب ن

عميينا بعندم دخؾلينا إلنى  عنؽ بزنا ع مشرنؾصرغؼ تقاضيو راتباا ضخساا بناإلفراج 
لفنات خرطنؾش باسنؼ الخؾاجنة  ٖيشنادق و ٜج عنؽ فمقند أفنر  الببلد نغير الرشؾة ،

 .  (ٖ)سشجر
فنني اعيل باشننا فنني عينند اسننسوعمننه اإلجننرا ات التشغيسيننة الخاصننة بالجسننارك    

فننني أوقنننات كثينننرة كنننان النننبعض منننؽ التجنننار أو بعنننض السرنننالح تظنننؾر مدنننتسر ف
الحكؾمية تترك بزا عيا في الجسرك لفترات كبيرة مسنا ترتنب عمينو ازدحنام وارتبناك 
شديد بالجسرك ، صندرت األوامنر يندفع رسنؾم أرضنية عنؽ كنل ينؾم يسنر عمنى ىناه 

م ٖٚٛٔيؾنينننؾ  ٘ه/ ٜٕٓٔربينننع األخنننر  ٜ، ففننني البزنننا ع ب رضنننية الجسنننرك 

                                                           

فيميب يؾسف جبلد : قامؾس اإلدارة والقزا  ، السجمد الثاني ، الظبعة الثانية ، دار الكتب  (ٔ)
 .  ٕٖ٘،  ٕٖٗم ، ص ٖٕٓٓه/ ٖٕٗٔوالؾ ا ق القؾمية ،القاىرة 

 . ٖٔٚٔأميؽ سامي : الجز  الخامس ، مرجع سايق ، ص  (ٕ)
 ٘ٔه/ ٜٕٓٔجساد  األولى  ٛالجز  الثاني ، في  ديؾان الداخمية : صادر ديؾان العسؾم(ٖ)

 . ٜٛم، صٖٚٛٔيؾليؾ 
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م ؾ رسن اقرشا  ٕٖٓٔخاطب أميؽ عسؾم الكسارك ديؾان الداخمية بزرورة دفع مبم  
   .(ٔ)لداخميةزخؽ  لديؾان اأرضية لتدع طرود ماكيشة قام بإرساليا الخؾاجة 

ففني  ،تؼ تعديل الرسؾم الجسركية التي تفرض عمنى الرنشاعات السحمينةكسا 
% عمننننى ٛيتحرننننيل رسننننؼ جسركنننني  م صنننندرت األوامننننرٚٚٛٔه/ ٜٕٗٔعننننام 

الرشاعات التي ت تي مؾادىا الخام مؽ داخل الببلد أو مؽ مسالػ الدولنة العثسانينة 
% ٗوإن تاليننرت ىيلتيننا مننرة أخننر  يننتؼ تحرننيل  ،بعنند الرننشاعة وتتاليننر ىيلتيننا 

 رسنؼ جسركني عميينا وأما الجمؾد واألقسذة التي تسه حياكتيا يتؼ تحريلعمييا ، 
% ٛ الرسنؼ الجسركني عميينا ينتؼ تحرنيليلتيا أكثنر منؽ منرة ، وان تاليرت ى% ٕ
 .%ٛسمح البمدة بعد دفع رسؼ جسركي ، وسسحه الحكؾمة يتردير ال (ٕ)

إال أن  لتشغننيؼ بالعسننل بالجسننارك، ورغننؼ التعننديبلت واإلجننرا ات التنني تسننه
نننا التجنننار األجاننننب كنننانؾا يرفزنننؾن االمتثنننال ليننناه التعنننديبلت  النننبعض وخرؾصا

نننا منننؽ ، وتعنننرض والتشغيسنننات  مؾعفنننؾ الجسنننارك فننني أحينننان كثينننرة لمغمنننؼ خرؾصا
ففنني جسننرك يؾرسننعيد األجانننب الننايؽ تستعننؾا باالمتيننازات وحسايننة قشاصننميؼ ليننؼ ، 
بزنا ع ال اإلفنراج عنؽتعد  أحد الفرندييؽ عمى مدنتخدمي الجسنرك النايؽ رفزنؾا 

د يبؾرسنعيالتي أحزنرىا منؽ أوربنا لتؾزيعينا عمنى التجنار و خاصة بالسديؾ بازان ال
جسنرك ، كسا تعد  أخنر منؽ فرندنا عمنى أمنيؽ الالرسؾم الجسركية عميياقبل سداد 

الرد عمنى محافغنة والتزمه القشرمية الفرندية الرنسه ولنؼ تكمنف نفدنيا القينام بن
يؾرسعيد التي طالبه بسعاقبتو ، يل قام وكيل قشرل فرندا كاتو باالتحناد منع أحند 

ستيبل  عمى مؾاشيو السحجؾزة بنالحجر الرنحي باال واميقبعد الجزاريؽ الفرندييؽ 
، ورفض وكيل القشرل إجرا  التحقينق دون دفع عؾايد الرحة السقررة عمييا  ليبلا 

                                                           

 ٘ه/ ٜٕٓٔربيع األخر  ٜديؾان الداخمية : صادر ديؾان العسؾم الجز  الثاني، تحريرات في (ٔ)
  ٔٚم ، ص ٖٚٛٔيؾنيؾ 

 . ٗٛٗٔأميؽ سامي : الجز  الخامس ، مرجع سايق ، ص  (ٕ)
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مع الجزار يل وادعى أن أميؽ الجسرك ىؾ الاة مشعو منؽ أخنا مؾاشنيو بعند أدا نو 
الجسننرك كسننا تعنند  ا شننان مننؽ الشسدنناوييؽ عمننى أحنند الخفننرا  الرسننؾم السقننررة ، 

ولنؼ تكنؽ االمتينازات التني حرنل  ريقة وحذية وقامؾا بذحؽ بزنا عيسا عشنؾة ،بظ
عمييا األجانب ىي الدنبب الؾحيند ورا  كلنػ ينل كاننه مؾاقنف الحكؾمنة الزنعيفة 

ففي عنام  ىي الدبب الر يدي ورا  ىاه االعتدا ات ،وتياونيا في حق الؾطشييؽ 
ينؾر جسنرك دمي تختذكى وكيل قشرمية إيظالينا منؽ أحند مدنم ٚٛٚٔه/ ٜٕ٘ٔ

وطمبنننه القشرنننمية اإليظالينننة يبؾرسنننعيد إرسنننال  سنننعيد ب ننننو لنننؼ يقننندره حنننق قننندره،
 سننا كننان مننؽفإرسننال السدننتخدم لمقشرننمية أمننيؽ الجسننرك  السدننتخدم إلييننا ورفننض
ألزمننه أمننيؽ الجسننرك بالتؾجننو إلننى الؾكيننل السنناكؾر إال أنيننا الحكؾمننة السرننرية 

  .(ٔ)واالعتاار إليو يشا  عمى رغبتو
لنؼ تكنؽ عمنى وأنينا  فني كلنػ الؾقنه، الحكؾمنة السرنرية كلػ خزنؾعكد يؤ و 

ىناا السؾقنف قند سثنل استعداد لحساية مؾعفيينا منؽ اعتندا ات األجاننب وبالتنالي ف
وفني نفنس الؾقنه ، فني النببلدكيفسنا شنا وا شجع األجانب عمى التررف بحريتيؼ 

 مر الاة لنؼاأل ، أعظى مؾعفؾ الجسارك شيادة خشؾع وضياع حقؾق وىيبة الدولة
يكننؽ مؾجننؾداا فنني عينند دمحم عمنني ، فبننرغؼ اىتسامننو بننإيرادات الجسننارك إال أنننو فنني 
نفس الؾقه كان يينتؼ بالسحافغنة عمنى العنامميؽ فيينا باعتبنارىؼ واجينة الحكؾمنة 

ا مؽ طرف قشاصل الندول  ،في الجسارك وكان ال يقبل أة إىانة تمحق ييؼ خرؾصا
 (ٕ)م تعد  قشرل سرديشيإٗٛٔدظس أغ ٗٔه/ ٕٛ٘ٔرجب  ٛاألجشبية، ففي 

                                                           

 . ٜٙ،  ٛٙسعيد ماضييا وحاضرىا ، مرجع سايق ، زيؽ العايديؽ شسس الديؽ نجؼ : يؾر  (ٔ)
سرديشيا : جزيرة إيظالية بالرب البحر الستؾسط ، كانه تحكؼ كاتياا وعاصستيا كاليارة ،  (ٕ)

تشازعه ممكيتيا عدة مدن إيظالية ودول أوربية ، ولعبه دوراا ر يدياا في حركة الؾحدة 
تاريخ مرر والعرب الحديث ، دار اإليظالية . زيؽ العايديؽ شسس الديؽ نجؼ : و ا ق 

 . ٚٗٛم ، ص ٖٕٓٓه/ ٕٕٗٔالفكر العربي القاىرة 
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قننام  ،بالزننرب عمنى أمنيؽ جسنرك يننؾالق أرسنبلن أغناالقشرنمية  بسدناعدة يدناقجي
دمحم عمي بعزل القشرنل وأصندر أوامنره لنديؾان شنؾر  السعاوننة بعندم إجابنة دولتنو 
عننؽ سننبب العننزل ، إضننافة إلننى عننزل أرسننبلن أغننا ألنننو لننؼ يعامننل القشرننل بسثننل 

" يعزل أرسبلن أغا جزا   في ىاا الردد اقجي بالزرب وقالمعاممتو ومجازاة اليد
لو عمى عدم محافغتو عمى شرف ونامؾس الحكؾمة بقبؾلو الزرب وعندم معاممنة 

 .  (ٔ)بالسثل "القشرل 
عمنننه أمنننؾر الجسنننارك تننندار ييننناا الذنننكل ولنننؼ تذنننيد الجسنننارك ال حنننة مشغسنننة    

نا فني اإلصنبلح ، ولنينزة لمنببلدألعساليا إال في عيد االحتبلل اإلنجم ؼ يكنؽ كلنػ حبا
جا  كلنػ وإنسا  ،أو مؽ أجل دوافع إندانية وحزارية ،مؽ جانب سمظات االحتبلل

إعننادة التننؾازن السننالي تسذننياا مننع أىننداف االحننتبلل حتننى يننتسكؽ مننؽ العسننل عمننى 
لمببلد وسداد الديؾن التي تراكسه خبلل عيد اسساعيل إضافة إلى الؾفنا  بسظالنب 

   حسمة الدشدات . 
 انالئحت اجلمركيت : 

ا تختمنف سنساتو م ٕٛٛٔه/ ٜٜٕٔعنام دخمه مرر مع قدوم االحنتبلل     عيندا
ننا عننؽ عينند اسننساعيل ، حيننث أصننبحه الدننسة األساسننية  شا االقترننادية اختبلفاننا ييِّ

وتحؾلنه مرنر إلنى  ،لبلقتراد السررة ىي الشسؾ الدريع السؾجو لخدمة الندا شيؽ
، وأصبح مؽ ييؽ األىداف مدتؾردة لوؾن أن تكيدالا مؽ دولة مردرة لرأس السال 

ساسية لئلدارة االقترادية في عل االحنتبلل تؾليند الندخل الكنافي لخدمنة النديؾن األ
وتخفيف ضالط الندول األوربينة عنؽ  التي تؾرطه فييا الببلد في العيؾد الدابقة ،

 وكانه أول حجةطريق ضسان حقؾقيا السالية يتحديؽ أحؾال مرر االقترادية ، 
قنندمتيا الحكؾمننة البريظانيننة لتبريننر احتبلليننا لسرننر ىنني حسايننة حقننؾق النندا شيؽ 

                                                           

أغدظس  ه/ٕٛ٘ٔرجب  ٛ، أمر إلى شؾر  السعاونة في  ٕاألوامر والسكاتبات : ج (ٔ)
  ٖٙٛص  سايق، مرجع م،ٕٗٛٔ



 
 (21مجلةىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهاىالعددى)

  2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)

2046 

ومنؽ يدأت سمظات االحتبلل باالىتسام بسرادر اإلينرادات لتحقيق كلػ و  ،األوربييؽ
، ولكني تحكنؼ قبزنتيا عمنى إينرادات الجسنارك كنان اليند منؽ ييشيا إيرادات الجسنارك

بالتقميل مؽ عدد السؾعفيؽ في الجسنارك فقامه في يداية األمر  ،تشغيسيا وترتيبيا
يننيؽ ، وقامننه بإلالننا  بعننض الؾعننا ف مثننل )ضننبا  الدننفؽ الحكؾميننة( وقامننه يتع

ننا  ٓ٘ٔ غيننرىؼ يؾعيفننة ) بحننرة ( يراتننب ويخزننعؾن لننر يس الفمؾكننة والنناة  ،قرشا
نننا ٕٓ٘يتقاضنننى  كسنننا أضنننافه سنننمظات االحنننتبلل عنننبلوة مؤقتنننة لنننبعض  ،(ٔ)قرشا

ي عننروف اسننتثشا ية تشتينني ىنناه العننبلوة يشيايننة ىنناه السننؾعفيؽ الننايؽ يعسمننؾن فنن
الغروف ، ففي جسرك دميا  عمى سبيل السثال أصبح عدد جسيع مؾعفي الجسرك 

ا، ونغنننراا النتذنننار منننرض الكنننؾليرا فننني السديشنننة خنننبلل عنننام ٖٗ  ه/ٖٓٓٔ فنننردا
م تؼ إضافة عبلوة لبعض مؾعفي الجسرك أمثال الكاتب عبد الدنيد أنظنؾن ٖٛٛٔ

ننا وقنندره والنناة كننان  ننا وبسننا أنننو متؾاصننل فنني العسننل ودا ننؼ  ٓٓٙيتقاضننى راتبا قرشا
ا عمى  ٓ٘ٔاالحتكاك بالعسبل ، ومؽ السحتسل إصايتو فقد تسه إضافة عبلوة  قرشا
 .  (ٕ)راتبو عمى أن تشتيي ىاه العبلوة بانتيا  مرض الكؾليرا مؽ السديشة

البل حننة  بإصنندار زيننادة فنني تشغننيؼ العسننل بالجسننارك قامننه سننمظات االحننتبللو     
واحتفغه مرر فييا  م ٗٛٛٔإيريل  ٕ ه/ٖٔٓٔجساد  االخر  ٙ الجسركية في

وأعظنه البل حنة سنمظات واسنعة ألمشنا  ، %ٙٔرية رفع الرسؾم الجسركينة إلنى بح
صنبح وأ ،ومؾعفؾ الجسارك في التعامل مع البزا ع النؾاردة أو الرنادرة منؽ النببلد

كيمؾ متر  ٕمؽ الجسرك لسدافة اإلفراج عشيا حق مراقبة البزا ع الؾاردة بعد  يؼل
وليننؼ الحننق فنني ضننبط أة ،  حنند بحننرة بحننراا ككميننؾ متننر  ٓٔو  كحنند يننرة ، يننراا 

                                                           

ديؾان الجسارك : جز  أول جريدة استحقاقات مدتخدميؽ مرؾع وسؾاكؽ ، كؾد   (ٔ)
ٖٖٓٗٓٓٔٔٔٔ . 

ديؾان الجسارك : جز  أول جريدة استحقاقات مدتخدميؽ جسرك دميا  ، كؾد   (ٕ)
 م .ٖٛٛٔعام  ٖٖٚٓٚٓٓٓٗٓ
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ا الدخان والتش أو ترريح ،  باك الؾارد إلى الببلد يدون رفتيوبزا ع ميربة خرؾصا
والدبب في كلػ يعنؾد إلنى أن الندخان والتشبناك قند تقنرر تؾريند إيرادىسنا لرنشدوق 

  .(ٔ)لديؽ العسؾميا
ويسكؽ تقديؼ البل حة إلى  بل ة أقدام ، القدؼ األول خاص بالبزا ع النؾاردة،    

 والثاني خاص بالبزا ع الرادرة، والثالث بالتيريب والعقؾبات .
بالشدنبة لمقدنؼ األول: تشقدنؼ  اإلجراءاث اجلمركيت حيال انبضاائع اناىاردة:

، وأخننر  واردة بحننراا ، فعشنند ورود البزننا ع  إلننى بزننا ع واردة يننراا البزننا ع الننؾاردة 
وفني حنال ،  لنو مؽ جية البر يجب عمى صاحبيا أن يتقندم يينا إلنى أقنرب جسنرك
أحنند  بسرافقننة آخننر عنندم قبننؾل بزننا عو فنني ىنناا الجسننرك يتؾجننو ييننا إلننى جسننرك

 ٓٔإكا كاننننه السدنننافة ينننيؽ الجسنننركيؽ ال تزيننند عنننؽ  الدنننايق منننؾعفي الجسنننرك
منا يفيند ب ننو  ظا  صاحب البزناعةبإعتؼ االكتفا  فيؽ كلػ زادت عكيمؾمتر، فإن 
  ولؼ تقبل ييا بزاعتو  ى ىاا الجسركقد حزر إل

تقديؼ ييقؾم قبؾدان الدفيشة أو وكيمو وفي حال ورود البزا ع مؽ جية البحر،    
سنناعة مننؽ  ٖٙفنني منندة أقرنناىا مننؽ مانيفيدننتؾ الذننحؽ إلننى الجسننرك  ندننختيؽ

بزنا ع لسنا لكني ينتسكؽ من مؾر الجسنرك منؽ مظابقنة ال  دخؾل الدفيشة إلى السيشنا
، ويناكر فني السانيفدنتؾ اسنؼ الدنفيشة والسيشنا  القادمنة ىؾ مدون فني السانيفدنتؾ

مشو والسؾان  التي رسه ييا أ شا  الدنفر والبزنا ع التني تحسمينا بالرنشف والعندد 
دعؾ ولننيس بننو مننا يننالت كنند مننؽ صننحتو كتابننة ، وبعنند االطننبلع عمننى السانيفدننتؾ و 

،  (ٕ)لمذػ يدسح أميؽ الجسرك يتفري  البزا ع وكلنػ فني حزنؾر من مؾر الجسنرك
لذنننحؽ والتفريننن  دون فننني الحننناالت االسنننتثشا ية أن يدنننسح بعسمينننات ا لنننوويجنننؾز 

 قبننلو ، أن يقننؾم بننالتؾقيع يااتننو عمننى ندننخة السانيفدننتؾ شننر   حزننؾر السنن مؾر
                                                           

 . ٕٖٙفيميب يؾسف جبلد : قامؾس اإلدارة والقزا  ، السجمد الثاني ، مرجع سايق ، ص  (ٔ)
 . ٕٖٛ،  ٕٖٚفيميب يؾسف جبلد : قامؾس اإلدارة والقزا  ، مرجع سايق، ص  (ٕ)
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أو وكيمنو إلنى الجسنرك  يقدم صاحب البزناعةن ورود البزا ع إلى الجسرك اليد وأ
تزنسؽ اسنتسارة يقنؾم الجسنرك يتحريرىنا ت منا يعنرف ) بالذنيادة ( وىني عبنارة عنؽ
 ة مشينننا ،، والجينننة النننؾارد صننناحب البزننناعةاسنننؼ ولقنننب وجشدنننية ومحنننل إقامنننة 

، ونننؾع البزناعة وعندد الظننرود سذنحؾنة يينا أو السقرننؾد الذنحؽ يينالدنفيشة الوا
وفي حالة جيل ىاه القيسة يتؼ وضع  سؽ ليا  ،مبزاعةالسالية ل قيسةالونسرىا ، و 

وفننني حنننال عننندم وجنننؾد ىننناه الذنننيادة يتعيننند صننناحب  يؾاسنننظة مثسشننني الجسنننرك،
وإال تفرض بعد ورود البزاعة إلى الجسرك أيام   سانيةمدة  يتقديسيا فيالبزاعة 

  (ٔ) ) األرضية( التخزيؽ عؾايدرسؾم  عمي بزا عو
فنني حزننؾر أصنننحاييا  ينناؼ الكذننف عشالبزننا ع فنني الجسننرك ينننت تفرينن بعنند     

 ب كسمينا أو البزناعة عمنىالكذنف  الحنق فني ولمسن مؾرالجسرك ،  م مؾر يؾاسظة
وإن ، يقل الكذف عؽ طرد واحد منؽ كنل عذنرة طنرود  أن ال ةظيشر بعزيا  عمى
فمو الحق في الكذف  في أمر ىاه الظرود، ولؾ يشدبة ضليمة الذػس مؾر الرواد 
صناحبيا ويحنرر محزنرا بالؾاقعنة ، وبعند انتينا  الكذنف دون انتغار كاممة عشيا 

مكذف السقدم مؽ صاحبيا أو ومظابقتيا لوالت كد مؽ سبلمة ومؾاصفات البزاعة 
% ، إضننافة إلننى بعننض ٙٔيننتؼ تحرننيل الرسننؼ الجسركنني عشيننا يؾاقننع مننؽ وكيمننو 

والتني تزناف بعند منرور  ) األرضنية( التخنزيؽ عؾايندالرسؾم األخر  الستسثمة فني 
األمانننات واألرصنفة والتسكنيؽ والننؾزن ، رسنؾم و  ،نينة أينام منؽ تفرينن  البزناعة سا

بعد استيفا  ، اإلفراج عؽ البزاعةدفع الرسؾم جسيعيا نقداا حتى يتؼ  عمى أن يتؼ
البزنناعة تنناكرة  صنناحباإلجننرا ات الستعمقننة بننالجسرك ودفننع الرسننؾم يننتؼ إعظننا  

  .(ٕ)مرور مؽ الجسرك 
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فدنتؾ عنؽ البزناعة النؾاردة يقنؾم عسنال الجسنرك وفي حال عدم تقديؼ ماني 
وتزاف رسؾم التخزيؽ والحفع عمنى صناحب  الجسرك مخزنجي ياتدمسيو  اييتفريال

يقننؾم أمننيؽ الجسننرك  سننتة أشننير إن لننؼ يتدننمسيا صنناحبيا فنني خننبللو  ،البزنناعة
فنإن حزنر صناحبيا السنتبلميا ، بالسزاد العمشي  وتباعجريدة الفي عشيا باإلعبلن 
عميننو القيننام يتدننديد الرسننؾم الجسركيننة إضننافة إلننى رسننؾم السننزاد يجننب قبننل البيننع 
أمننا البزننا ع السعرضننة لمتمننف كالدننؾا ل والفاكيننة فننبل يجننؾز لمجسننرك ، والدسدننرة 

بعنند البيننع ، و الجسننرك الدننساح يبيعيننا دون إعننبلنوعمننى أمننيؽ  ،إبقا يننا منندة كبيننرة
حفع عمنى ت، وينتؼ النالرسؾم وعؾايد األرضية ما يخرو مؽ يقؾم الجسرك يتحريل 

إن لنؼ ين تي صناحب و  ،مندة  نبلث سنشؾاتخزيشنة مرنمحة الجسنرك  باقي السبم  في
يرننبح ممكنناا لخزيشننة مرننمحة  فنني ىنناه السنندة البزنناعة السننتبلم السبمنن  الستبقنني

 الجسرك ،.
 :  انىاردة مه اخلارج بضائع انرتاوسيج

ظر السررة يتؼ دفع رسؼ مؽ القيراا أو بحراا  ىاعشد مرور أما بزا ع الترانزيه ف    
مدون بو السؾعد السحدد بالتقريب لمؾصؾل مرور عمييا ويعظى لحامميا عمؼ خبر 

وىننؾ فنني الالالننب عذننرة أيننام عمننى األقننل وسننتة أشننير عمننى  ،إلننى ميشننا  الؾصننؾل
تننن ميؽ أو ضنننسانة بقيسنننة الفنننرق ينننيؽ رسنننؾم مبمننن  دفع يننن ، وعمينننو القيننناماألكثنننر

تقنديؼ التن ميؽ بعند قيامنو ي هالحنق فني اسنتردادو ، ولن الترانزيه ورسؾم االستيبلك
إكا انتيننى السؾعنند السحندد لمؾصننؾل ولننؼ يقنندم إخنبل  طننرف مننؽ ميشننا  الؾصنؾل، فنن

صاحب البزاعة إخبل  الظرف تعتبر جسيع البزناعة قند دخمنه يرسنؼ االسنتيبلك 
 ٘ٔونرنه السنادة  اسنترداد التن ميؽ أو فنػ الزنسانة ، وليس لراحبيا الحق فني

الثاني في البل حة ب ن الدفؽ التي تحسل بزا ع ترانزيه ال يجؾز لينا مؽ الفرل 
أن تبقى في السيشا  أكثر مؽ  بل ة أساييع وال يجؾز ليا السالنادرة إال بعند مظابقنة 
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وبعنند السظابقننة لسانيفدننتؾ يؾاسننظة منن مؾر الجسننرك البزننا ع السؾجننؾدة ييننا عمننى ا
  . (ٔ)يدسح أميؽ الجسرك ليا بالسالادرة

عشند نقنل أة بزنا ع منؽ ميشنا  إلنى : انىاردة مه اناذالم رتاوسيجان بضائع
كسنرك ، فنإن وردت إلنى ميشنا  لنيس بنو داخنل النببلد ميشا  أخر عؽ طريق البحنر 

أن يقننؾم  (ٕ)، يجننب عمننى صنناحب البزنناعة أو الظننرددخؾليننة ولكننؽ يؾجنند بننو قمننؼ 
د وصنؾل ، وبعنما يفيد كلنػ% عمى سبيل الت ميؽ وي خا ييده ٛيدفع رسؼ دخؾلية 

، بالؾصننؾل ىنناه اإلفننادةالبزنناعة أو الظننرد إلننى السيشننا  األخننر يننتؼ التؾقيننع عمننى 
 . ميشا  الذحؽ فيالسبم  الاة قد دفعو  وبالتالي يتؼ استرداد

 اإلجراءاث اجلمركيت حيال انبضائع انصادرة :
عشنند القيننام يترنندير بزننا ع لمخننارج يجننب تقننديؼ مانيفدننتؾ الترنندير والذننيادة    

، والجينة الرنادرة وجشدية ومحل إقامة صناحب البزناعة زسؽ اسؼ ولقبالتي تت
، ونننؾع البزنناعة وعنندد سذننحؾنة ييننا أو السقرننؾد الذننحؽ يينناإلييننا ، والدننفيشة ال

الظننرود ونسرىننا ، والقيسننة الساليننة لمبزنناعة، إلننى إدارة جسننرك السيشننا  النناة سننيتؼ 
دننتؾ الذننحؽ عمننى مانيفظابقننة بس القيننام الجسننركمنن مؾر  عمننىمشننو الترنندير ، و 

صنناحب البزنناعة يتدننديد الرسننؾم الجسركيننة عمننى صننادراتو   ننؼ يقننؾم، البزننا ع 
تدننميسو إلننى منن مؾر أسننكمة ي يقننؾميعظننى لننو إيرننال بالدننداد وترننريح بالذننحؽ و 

 القينام تراجع صناحب البزناعة عنؽ في حالالرادرات ، وىاه الرسؾم ال ترد حتى 
ا  ترنبح معفناة منؽ رسنؾم األرضنية ىاه البزا ع بعند دخؾلينا السيشنو ترديرىا ، ي

إكا لنؼ يكنؽ لمسيشنا  أو الجسنرك أة  ساعة بعدىا يفرض عمييا ىاا الرسؼ ٕٗمدة 
وبعند  ؼ تتؼ عسمينات شنحؽ البزنا ع فني الدنفؽ السالنادرة ، ، دخل في ىاا الت خير
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وتغنل تحنه  ،أن تقنف فني عنرض البحنر أو بجنؾار البنر لياال يجؾز وىاه الدفؽ 
الحنند  كيمننؾ متننر وىننؾ ٓٔمدننافة السراقبننة وضننبا  سننفؽ  ركمبلحغننة منن مؾر الجسنن

كاننننه البحنننرة إلدارة الجسنننارك، وفننني حنننال تؾاجننند أة سنننفيشة فننني ىننناا الشظننناق و 
طننؽ فممسنن مؾر الحننق فنني الرننعؾد إلييننا واالطننبلع عمننى  ٕٓٓحسؾلتيننا أقننل مننؽ 

صنادرة  أما الدفؽ التي تحسل بزا ع غيرالسانيفدتؾ واألوراق الخاصة بالذحؽ ، 
إلدارة الجسنرك  كنؼ(  ٓٔ)  ولكشيا تجاوزت الحد البحنرة  إلييا،واردة  لببلد والمؽ ا

، فسدننسؾح لسنن مؾر الجسننرك وضننبا  سننفؽ السراقبننة إيقافيننا والقيننام يتفتيذننيا فننإن 
إلنى الجسنرك وتحرينر محزنر ينالػ ،  ااقتيادى فميؼ الحق فيييا مسشؾعات وجدوا 

منؽ ضنبا  سنفؽ  طمقنات تحايرينةوإن حاول قا د الدنفيشة الينرب يينا ينتؼ إطنبلق 
أمنا السراكنب ،  وفي حنال عندم اسنتجايتو ينتؼ إطنبلق الشنار عمنى الدنفيشة السراقبة،

لسن مؾر الجسنرك وال ضنبا  والدفؽ الحربينة التابعنة لمندول األجشبينة فالينر مدنسؾح 
 . (ٔ)سفؽ السراقبة محاولة إيقافيا وال القيام يتفتيذيا

 جلمرك :حرفت انخخهيص اجلمركي أو مسخخهص ا
داخننل يحنندث زحننام  وجننؾد ىنناه الحرفننة حتننى الضننرورة أشننارت البل حننة إلننى    

فنني الدننايق ولكننؽ  مدننتحد ة يننل كانننه مؾجننؾدةالجسننرك ، وىنناه الحرفننة لننؼ تكننؽ 
 يبلا يقنؾموكن شنؾب عشنويجر اففني الدنايق كنان التن حاوله البل حة تشغيؼ العسل ييا

حيث  ضؾابطالحرفة وتزع ليا  لتقشؽ ىاهالبل حة  جا تو ؽ ، أوراق الذحبإنيا  
طمب إلى ؼ يتقدعميو القيام ي ة ىاه الحرفةسارسريد مكل مؽ يقرت في مؾادىا أن أ

 تفيند ا شان مؽ كبار التجار السذيؾريؽإدارة الجسرك مرفق بو شيادة يؾقع عمييا 
بإيداع مبم  منؽ السنال فني  وفي حال عدم تؾفر كلػ عميو القيامب مانتو وصدقو ، 

يبنندأ مننؽ و  الجسننرك إدارةبيل التنن ميؽ وىنناا السبمنن  تحنندده عمننى سننجسننرك خزيشننة ال
قنرش بحينث ينتؼ الخرنؼ مشنو فني حنال ارتكابنو أة  ٓٓٓٓٔقرش وحتى  ٕٓٓٓ
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أمر مخالف لبل حة ، ولسدير عسؾم الجسارك الحق في إيقافو عؽ العسل إكا ارتكب 
شيؾر  ٙثر مؽ مخالفات متعددة بحيث ال تتجاوز مدة اإليقاف في السرة األولى أك

  وتستد لعام كامل في السرة الثانية . 
 اإلعفاء اجلمركي :

نرنننه البل حنننة عمنننى إعفنننا  األمتعنننة واألشنننيا  الخاصنننة بالخنننديؾ ، وجسينننع     
نا  األشيا  الخاصة بقشاصل الدول األوربينة وكلنػ بعند الكذنف عنؽ محتؾاىنا ، أيزا

، وعمى رؤسا  ىاه األماكؽ متعمقات األديرة والسعايد والجسعيات الخيرية والسدارس
مخاطبة الجسارك يؾاسظة القشاصنل أو يؾاسنظة حكؾمناتيؼ بسقندار تقريبني لكنل منا 

 وزتجناال وفني حنال (ٔ)خبلل العام شر  أن ال تتجاوز قيسة السدسؾح بنو يحتاجؾنو
ونره البل حة عمى أن لمجسرك الحنق فني إلالنا  ىناه يتؼ إرجا  الزيادة لمعام القادم ، 

 ي أة وقه .اإلعفا ات ف
مدنتعسمة  به أنيا  كسا تؼ إعفا  كل ما يتعمق باالستخدام الذخري لؤلفراد إكا   
أمنا إن  بنه أنينا غينر مدنتعسمة فينتؼ دفنع  ،كلػ بعند عرضنيا عمنى أىنل الخبنرة و 

ننا إعفننا  الشقننؾد والدننبا ػ الذخرننية، ٙٔالرسننؼ الجسركنني عمييننا  % ، وتننؼ أيزا
إضنافة قرش ،  ٓٓٔوال تتجاوز في مقدارىا وعيشات البزا ع التي ال يسكؽ ييعيا 

لسرالح الحكؾمية ، واألشيا  السخررنة لتسنؾيؽ الؾاردة إلى االبزا ع إلى إعفا  
ننا البزننا ع الشاتجننة عننؽ الحربيننة التابعننة لمنندول الستحابننة الدننفؽ ، وتننؼ إعفننا  أيزا

 غرق الدفيشة . 
 : انبضائع حهريب

 ع ميربة يتؼ تذكيل لجشنة منؽ ضبط أة بزانره البل حة عمى أنو في حال     
ىنناه  مننع صنناحبأمننيؽ الجسننرك و بل ننة أو أربعننة مننؽ كبننار السننؾعفيؽ لمتحقيننق 

مرادرتيا وفرض غرامة عمى صاحبيا تكؾن ضعف الرسؾم السقررة  ويتؼالبزا ع 
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عمى الؾاردات، ويتؼ مزاعفتيا إلى أربعة أضعاف  نؼ إلنى سنتة أضنعاف فني حنال 
إكا كان السينرب تناجر أجشبني ينتؼ إرسنال يريب ، و قيام صاحب البزاعة يتكرار الت

ننا إلننى القشرننل التننابع لننو صنناحب البزنناعة  كاممننة أوراق التحقيننق ، وإن كننان وطشيا
في ، ولراحب البزاعة الحق  ةسرريالإلى الحكؾمة ترسل جسيع أوراق التحقيق 

السحكسنة التجارينة ، فنإن قبمتنو السحكسنة  أمنامينؾم  ٘ٔفني مندة نقض ىاا الحكؼ 
 تو السحكسنة التجارينةرفزفي طمب تعؾيض مؽ الجسرك ، وإن تجارية فمو الحق ال

 .% مؽ قيسة ىاه البزاعةٓٔع غرامة فيتؼ معاقبتو يدف
 : انعقىباث

البزا ع السيربة ب ن ال تقل عؽ  حددت البل حة الالرامات التي يتؼ فرضيا عمى   
حناالت التني ينتؼ فيينا نرف الرسؾم الجسركية وال تزيند عنؽ  بل نة أمثالينا ، أمنا ال

 فرض ىاه الالرامة فيي كاالتي :
ينتؼ ففني ىناه الحالنة % ٓٔزيادة البزا ع عؽ مانيفدتؾ الذحؽ بسقدار • 

مبم  ال يقل عؽ نرف الرسؾم الجسركية وال يزيند عنؽ  القبؾدان فرض غرامة عمى
  بل ة أمثاليا .

منى فرض غرامة ع% يتؼ ٘نقص البزاعة عؽ مانيفدتؾ الذحؽ بسقدار • 
حدنب رأة المجشنة السذنكمة قرش  ٓٓٓٔقرش إلى  ٓٓٔالقبؾدان تتراوح ما ييؽ 

 وكلػ خبلف الرسؾم الجسركية .
ما ىؾ مندون بالسانيفدنتؾ أو الذنيادة بيؽ عيؾر اختبلف ييؽ البزا ع و • 

يتؼ تالريؼ القبؾدان بسبم  ال يقل عؽ 
5

 . الجسركية الرسؾم 1

أو قيامو بسشع م مؾر الجسنرك منؽ عؽ تقديؼ السانيفدتؾ  امتشاع القبؾدان• 
 ترريح منؽ إدارة الجسنرك أو محاولتنوالدفر دون قيامو بالرعؾد إلى الدفيشة أو 

قنرش وحتنى  ٓٓٓٔتيريب البزا ع ، ففني ىناه الحناالت ينتؼ تالريسنو بسبمن  منؽ 
قننرش فنني حننال وقننؾف الدننفيشة  ٕٓٓٓقننرش حتننى  ٓٓٗقننرش ، ومننؽ  ٓٓٓٓٔ

البزننا ع دون ترننريح ، أو  ر ، أو قيامننو بذننحؽحننر أو بجننؾار البننفنني عننرض الب
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ت خره في تقديؼ السانيفدتؾ أو عمؼ الخبر أو الرفتية ، ويتؼ فرض غرامة عميو مؽ 
قنرش إن حناول إدخنال أو ترندير بزنا ع بظنرق غينر  ٓٓٓٗقرش وحتنى  ٓٓٗ

شننرعية ، أو تنن خر فنني وصننؾل البزننا ع السشقؾلننة مننؽ جسننرك ألخننر عننؽ السؾعنند 
 . (ٔ)لسحدد بعمؼ الخبر أو وجؾد تبلعب في الظرودا

ولننالػ  ،ورغننؼ كلننػ فقنند كننان بعننض األجانننب يتبلعبننؾن بنن وراق قزننايا التيريننب   
م بإعظنننا  مؾعفنننؾ الجسنننارك صنننفة الزنننبظية ٘ٛٛٔصننندرت األوامنننر فننني عنننام 

ساعة مؽ  ٕٗالقزا ية وأصبح ليؼ الحق في حبس السيربيؽ احتياطياا في خبلل 
نا بعند منشح صنفة الزنبظية ، و  ة الجسركصدور قرار لجش التي شنسميا التعنديل أيزا

) ر نيس ( تت لف مؽ مدير عسؾم الجسارك القزا ية لسؾعفي الجسارك ، وأصبحه 
وباشننكاتب الجسننارك ومدتذننار الخننديؾ  مننؽ وكيننل عسننؾم الجسننارك وأعزننا  كننبل

 . (ٕ)الشفاك ةواجبو نيا ية  صبحه أحكامياور يس التحريرات العربية، وأ
بعد صدور البل حة وقيام سمظات االحتبلل بسحاولة تشغيؼ لمجسارك السرنرية ،    

قامه بإسشاد جسينع السشاصنب القيادينة واليامنة فني إدارات الجسنارك لؤلجاننب يشني 
كان إجسالي عدد السؾعفيؽ م ٙٛٛٔوخبلل عام  جمدتيؼ ، ففي جسرك اإلسكشدرية

ننا  ٜٕٙ ننا جسننيعيؼ  ٖٔاديننة فنني ، ييشسننا تركننزت جسيننع السشاصننب القيمؾعفا مؾعفا
 ي:سا يمك أجانب مؾزعيؽ

 

 

                                                           

 . ٖٖٙ،  ٖٖ٘فيميب يؾسف جبلد : قامؾس اإلدارة والقزا  ، مرجع سايق، ص  (ٔ)
، فيميب يؾسف  ٕٙٓم ، ص ٘ٛٛٔمحفغة لؾا ح وقؾانيؽ : دكريتؾ صادر في أكتؾبر  (ٕ)

 .ٖٖٚجبلد : قامؾس اإلدارة والقزا  ، مرجع سايق، ص 
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 الراتب الدرجة الؾعيفة االسؼ م

ا ٓٓٓٙ األولى أميؽ الجسرك ميكمبل نجمؾ يمبلندة بػ ٔ  قرشا

 ٓٓٓٗ األولى باشسفتش ييتر تؾرسه ٕ

 ٕٓٓ٘ األولى مفتش أول مؾسى مراشي ٖ

 ٕٓٓٓ الثانية مفتش تثسيؽ كسبربؾليؾس ٗ

 ٓٓ٘ٔ الثالثة مفتش سدوميشيػ يؾلتي ٘

 ٓٓ٘ٔ الرابعة وكيل مفتش يرستفال شتاواة ٙ

 ٓٓٓٔ األولى معاون  البرتؾ قرداجي ٚ

 ٓٓٛ ---- معاون  لؾيجي أوليشتؾا ٛ

 ٕٓٓ٘ األولى مثسؽ مانؾيل قؾربة ٜ

 ٕٓٓ٘ األولى مثسؽ وليؼ كرة  ٓٔ

 ٓٓ٘ٔ الثانية كذاف الكدان مكرونيش ٔٔ

 ٓٓٛ الخامدة ابكذاف أخذ سركيس كركؾديان ٕٔ

 (ٔ)     ٕٓٓٔ الثانية مخزنجي جؾاني روك ٖٔ

اتدنعه التجنارة فني عيند االحنتبلل واسنتسرت إينرادات الجسنارك تسثنل عسؾماا فقد   
ه/ ٜٖٓٔففني عنام  ،د عمييا خزيشنة النببلد بذنكل كبينرسمردراا ىاماا لمدخل وتعت

                                                           

، كؾد  ٜٓٔيدة استحقاقات مدتخدميؽ جسرك اإلسكشدرية ، رقؼ ديؾان الجسارك : جر  (ٔ)
 م.ٙٛٛٔ، عام ٖٕٖٖٚٓٓٓٗٓ
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وبم  الدخل  ، جشيو ٓٓٓ،ٕٗٗ م مثمه إيرادات الجسارك عمى الدخان فقطٕٜٛٔ
جشيو ، أة أن جسارك الدخان قند  ٓٓٓ،ٜٔٚ،ٜاإلجسالي لجسيع اإليرادات حؾالي 

كسا تؼ استخدام إينرادات  ،(ٔ)% مؽ مجسؾع اإليرادات٘مثمه بسفردىا ما يقرب مؽ 
فنني السنندن التنني ييننا جسننارك، ففنني مديشننة  الجسننارك فنني إجننرا  بعننض التحدننيشات

السا ة عمى الؾاردات والرادرات يقنؾم  تؼ فرض رسؼ إضافي نرف في اإلسكشدرية
، (ٕ)لمقينام ب عسنال التظنؾير فني السديشنة يتحريميا الجسنرك وتخرنص لمقؾمدنيؾن 

ومع أن سمظات االحتبلل حاوله القزا  عمى عاىرة تيريب البزا ع والتيرب مؽ 
ا تاماا في القزا  عمى ىاه الغاىرة والتي  الرسؾم الجسركية إال أنيا لؼ تشجح نجاحا

صدر قانؾن العقؾبنات والناة شندد عمنى معاقبنة  حيث مٜٗٓٔسرت حتى عام است
 . كل مؽ يحاول التيرب مؽ سداد الرسؾم الجسركية

وصندر بعند لتيريب الجسركني والتيرينب الالينر ضنريبي وشسل جسيع أشكال صؾر ا
م بذنن ن مشننع التيريننب وأصننب  صننفة الزننبظية ٜ٘ٓٔلدننشة  ٜ كلننػ القننانؾن رقننؼ

التنني تننشغؼ إدارة القننؾانيؽ مننا زالننه وعسننال الجسننارك ، و القزننا ية عمننى مننؾعفي 
 . تذيد تعديبلت حتى يؾمشا ىاا الجسارك وتحارب صؾر التيرب الجسركي

 

                                                           

 ، شكرة  أحسد عمي تعريب ، وبعده البريظاني االحتبلل قبل مرر تاريخ تيؾدور روكستيؽ : (ٔ)
 ، ٕٜٚٔ/هٖ٘ٗٔ القاىرة

م، نذر ٖٜٛٔتقرير المؾرد كرومر عؽ مرر  ٗٗ٘ٔ. جريدة السقظؼ، العدد  ٖٔٗص  
 . ٜٗٛٔإيريل  ٛٔلجريدة في با

 . ٖٖٚفيميب يؾسف جبلد : قامؾس اإلدارة والقزا  ، مرجع سايق، ص  (ٕ)
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 اخلامتت
 باعتبارىا اإلسكشدرية في عمي دمحم عرر في الببلد في الخارجية التجارة تركزت   
نا بحريانا  الراا  الحركنة ازدىنار عمنى عسمنه أجشبينة تجارينة مؤسدنات عندة وبينا ىاما

 منع الخنارج فنيسنؾا   كثينرة مبلحينة بخظنؾ  ترتبط أنيا إلى إضافة ييا، التجارية
 ومرننر يننؾالق مننع الننداخل وفننيأ ، إفريقيننا وشننسال الستؾسننط البحننر بننبلد مننؾان 
 فقند القناىرة فني أمنا ، البنرة  الظرينق عبنر أو رشنيد فنرع طريق عؽ سؾا  القديسة
 والستناجر لمدنمع الر يدني التؾزينع مركنز ُيَعند ثحي يؾالق ميشا  في التجارة تركزت
 الذننام مننؾان  مننؽ ترننل الدننفؽ وكانننه ،الدننؾا  عمننى والسحميننة والالربيننة الذننرقية
ا فنني  دميننا  فننرع طريننق عننؽ إليننو وتركيننا ، وشننيدت فنني عينند دمحم عمنني اننندماجا

نا لعندة  االقتراد العالسي يدرجة لؼ تعرفيا طؾال قنرون طؾيمنة سنابقة ، وكاننه طبقا
ا عمى الشفس بكثير في عيده مسنا كاننه طنؾال الحكنؼ العثسناني معا يير أقل اعتسادا

عمى األقل ، فإكا نغرنا مثبلا إلى الدور الاة لعبتو التجارة الخارجينة فني االقترناد 
السرننرة تحننه حكننؼ دمحم عمنني نجنند أن صننادرات الننببلد قنند أصننبحه ىنني السرنندر 

حه ىنني السحننرك األول لعجمننة األساسنني لمنندخل القننؾمي وإيننرادات الحكؾمننة، وأصننب
االقتراد واسنتظاع دمحم عمني منؽ خنبلل االعتسناد عمنى إينرادات النببلد ومنؽ أىسينا 

فعسل عمى  لجسارك أن يشيض باالقتراد السررة في فترة زمشية قريرة ،إيرادات ا
تشغننيؼ الجسننارك وأحكننؼ قبزننتو عمييننا وزادت إيننرادات الننببلد الجسركيننة فنني عينندة 

 عمنني فنني الرننرف عمننى السشذننآت الحكؾميننة وفنني رواتننب األمننؾر واسننتالميا دمحم
ا الجسارك كؾرقة ضالط سياسي عمى بعض  السؾعفيؽ ، كسا استخدم دمحم عمي أيزا

، وعمه األمؾر ىكاا حتى الشرف الثاني مؽ القرن التاسنع عذنر الدول األجشبية 
 والنناة شنننيد تحننؾالا كبينننراا فننني االقترنناد السرنننرة وتؾرطنننه الننببلد فننني النننديؾن ،
ننا مننع  وأصننبحه شخرننيات الحكننام الننايؽ تؾلننؾا حكننؼ الننببلد مشدننجسة اندننجاماا تاما
حاجة رأس السال األوربي ، وإكا بالظمب يخمق العنرض والعنرض يخمنق الظمنب فني 
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دا رة جيشسية أودت في الشياية باستقبلل مرر االقترادة والدياسي معاا ، وجا  
حو الذخرننية اىننتؼ بننإيرادات االحننتبلل اإلنجميننزة لمننببلد ومننؽ أجننل تحقيننق مرننال

الجسارك واستظاع تشغيسيا ، وصدرت فني عينده أول ال حنة جسركينة تنشغؼ العسنل 
بالجسارك ، وعمه إينرادات الجسنارك تعند مرندراا أساسنياا فني الندخل القنؾمي لمنببلد 

ومنع واستظاعه سمظات االحتبلل االستفادة مشيا بعدما أحكسنه قبزنتيا عميينا ، 
اولننه القزننا  عمننى عنناىرة تيريننب البزننا ع والتيننرب مننؽ أن سننمظات االحننتبلل ح

ننا فنني القزننا  عمننى ىنناه الغنناىرة،  ننا تاما الرسننؾم الجسركيننة إال أنيننا لننؼ تننشجح نجاحا
صندر قنانؾن العقؾبنات والناة شندد عمنى م حينث ٜٗٓٔوالتي استسرت حتنى عنام 

 .  معاقبة كل مؽ يحاول التيرب مؽ سداد الرسؾم الجسركية
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 (ٔرقؼ ) حقمم

م الجسركية عمى وارادت سرديشيا إلى الببلد عام الرسؾ 
نىٕٗ٘ٔ
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تركي ، صؾر التعريفات الجسركية ، كؾد  ٔالسردر : ديؾان الجسارك ، محفغة 

ٖٕٓٗٓٓٔٔٓ  
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(ٕممحق )  

 تعريفة الجسارك السفروضة عمى األصشاف السالربية الؾاردة إلى الببلد
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   ٜٖٖٛٔٔٓٓٗٓة بالجسارك ، كؾد السردر : ديؾان الجسارك ، كذؾف متشؾعة خاص
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 املصادر واملراجع
 : املىشىرة غري انىثائق:  أولا 

 : اجلمارك ديىان
 كؾد م،ٗٗٛٔ/ نىٕٓٙٔ(يؾالق)  الجسارك عسؾم يديؾان االستحقاقات جريدة

ٖٖٓٗٓٓٔٓٓٔ  
 كؾد ، مٗٗٛٔ/ هٕٓٙٔ:  االسكشدرية جسرك يديؾان االستحقاقات جريدة

ٖٖٓٗٓٓٓٓٓٗ  
 . ٕٖٖٓٔٔٓٓٗٓ كؾد ، مٚٗٛٔ/ هٖٕٙٔ البرلس جسرك قاقاتاستح جريدة
 كؾد ، مٗٗٛٔ/ هٕٓٙٔ( يؾالق)  الجسارك عسؾم يديؾان االستحقاقات جريدة

ٖٖٓٗٓٓٔٓٓٔ   
 كؾد ، مٗٗٛٔ/ هٕٓٙٔ:  االسكشدرية جسرك يديؾان االستحقاقات جريدة

ٖٖٓٗٓٓٓٓٓٗ . 
 كؾد ، مٚ٘ٛٔ/ هٖٕٚٔ الشرر باب جسرك استحقاقات جريدة

ٖٖٜٓٗٓٓٓٓٔ . 
 .ٖٖٗٓٓٓٓٓٗٓجريدة استحقاقات جسرك االسكشدرية ، كؾد 

 كؾد ،ٖ٘ رقؼ سجل باإلسكشدرية، الجسارك وفروع عسؾم استحقاقات أول جز  
ٖٖٕٓٗٓٓٓٔٛ. 

 رقؼ ، والقرير والدؾيس سعيد يؾر جسرك مدتخدمي استحقاقات جريدة ٙ جز 
  ٖٖٖٔٚٓٓٓٗٓ كؾد ،ٚٚٔ
 ٖٖٔٔٔٔٓٓٗٓ كؾد ، وسؾاكؽ مرؾع ميؽمدتخد استحقاقات جريدة أول جز 
. 

 ٖٖٚٓٚٓٓٓٗٓ كؾد ، دميا  جسرك مدتخدميؽ استحقاقات جريدة أول جز 
 . مٖٛٛٔ عام
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 كؾد ، ٜٓٔ رقؼ ، اإلسكشدرية جسرك مدتخدميؽ استحقاقات جريدة
ٖٖٕٖٓٗٓٓٓٚ . 

 . تركي ٔ محفغة:  الجسارك ديؾان
 . ٛٔ  قؼر  ومحفغة ، ٖٔ رقؼ محفغة والسبيعات التجارة ديؾان
 . الثاني الجز  ، العسؾم ديؾان صادر:  الداخمية ديؾان
 . وإجرا ات إدارة أمؾر مجسؾع دفتر
  الؾعا ف ترتيبات دفتر
 . ٕٔٔ محفغة:  األبحاث محافع
 .   وقؾانيؽ لؾا ح محفغة

ا
ا
 : املىشىرة انىثائق:  ثاوي

 والجز  ل،األو الجز :  عمي دمحم مرر عزيز مؽ الرادرة والسكاتبات األوامر
 . مٕٓٔٓ/ هٖٔٗٔ القاىرة ، القؾمية والؾ ا ق الكتب دار  الثاني،

ا
ا
 :  انعربيت املراجع:  ثانث
 دار الدخيل، مؽ الجبرتي تاريخ في ورد ما ت صيل: سميسان الدعيد أحسد -ٔ

 .   مٜٜٚٔ القاىرة السعارف،
 مٖٜ٘ٔ اىرةالق ، السررية والتعايير والتقاليد العادات قامؾس:  أميؽ أحسد -ٕ
. 
 حديؽ تحقيق ، العامية األلفاظ في الكبير تيسؾر معجؼ:  باشا تيسؾر أحسد -ٖ

 . مٕٕٓٓ الكتب دار مظبعة ، القاىرة ، الثانية الظبعة ، الثالث الجز  ، نرار
 الظبعة ، الخامس ، الثالث ، الثاني الجز  ، الشيل تقؾيؼ:  سامي أميؽ -ٗ

 .مٖٕٓٓ/ هٖٕٗٔ القاىرة ، قؾميةال والؾ ا ق الكتب دار الثانية،
 عمي تعريب ، وبعده البريظاني االحتبلل قبل مرر تاريخ:  روكستيؽ تيؾدور -٘

 .ٕٜٚٔ/هٖ٘ٗٔ القاىرة ، شكرة  أحسد
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 الظبعة ،ٔعذر،ج التاسع القرن  في الذرق  مذاىير تراجؼ:   زيدان جرجي -ٙ
 . يدون  ، ييروت ، الثانية

 -ٕٓٛٔ مرر في السدن تاريخ يثتحد في فرؾل:  شمبي أحسد حمسي -ٚ
 . مٜٛٛٔ ، لمكتاب العامة السررية الييلة ، مٜٗٔٔ

 دار ، الحديثة مرر وبشا  وجيذو عمي دمحم الباشا، رجال كل:  فيسي خالد -ٛ
 القاىرة . الذروق 

 اإلسكشدرية جامعة ، السعجؼ حروف عمى اإلسبلمية الدفؽ:  الشخيمي درويش -ٜ
 م.ٜٗٚٔ
 نذ تيا مشا وتظؾرىا تاريخيا يؾرسعيد:  نجؼ الديؽ شسس العايديؽ زيؽ -ٓٔ

 م .ٜٚٛٔ لمكتاب العامة السررية الييلة م،ٕٛٛٔ عام حتى ٜ٘ٛٔ
/ هٖٕٗٔ العربي الفكر دار الحديث، والعرب مرر تاريخ و ا ق ، نننننننننننننننن -ٔٔ

   م.ٖٕٓٓ
 تمظبؾعا ، العثسانية لمسرظمحات السؾسؾعي السعجؼ:  صابان سييل -ٕٔ
 م .ٕٓٓٓ/ هٕٔٗٔ ، فيد السمػ مكتبة
 ، عذر التاسع القرن  في مرر في اإلدارة لالة:  اليراوة  سالؼ عبدالدسيع -ٖٔ

 – ٕٖٛٔ القاىرة ، االجتساعية والعمؾم واآلداب الفشؾن  لرعاية األعمى السجمس
ٜٖٔٙ . 
 الييلة ، و ا قية دراسة ، عمي دمحم عرر:  الجسيعي إيراىيؼ السشعؼ عبد -ٗٔ
 مٖٕٓٓ لمكتاب لعامةا

 العربية السؤسدة ، األول الجز  ، الدياسة مؾسؾعة:  الكيالي الؾىاب عبد -٘ٔ
 يدون . ، لبشان ، ييروت ، والشذر لمدراسات

 الييلة الثاني، والجز  األول، الجز  اسساعيل، عرر: الرافعي عبدالرحسؽ -ٙٔ
 م .ٕٔٓٓ لمكتاب العامة
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 السكتبة ، وحاضرىا ماضييا ، العربية ؾدالشق:   دمحم فيسي عبدالرحسؽ -ٚٔ
 . ٕٗٔ ص ، مٜٗٙٔ القاىرة ، الثقافية
 وببلدىا ومدنيا القاىرة لسرر الجديدة التؾفيقية الخظط:  مبارك عمي -ٛٔ

 يؾالق ، األميرية السظبعة ، األولى الظبعة ، الدابع الجز  ، والذييرة القديسة
 . هٖ٘ٓٔ
 .مٜٛٛٔ يؾالق اإلسكشدرية، لسديشة التؾفيقية الخظط:  مبارك عمي -ٜٔ
 الظبعة ، الثاني السجمد ، والقزا  اإلدارة قامؾس:  جبلد يؾسف فيميب -ٕٓ

 .مٖٕٓٓ/ هٖٕٗٔ ،القاىرة القؾمية والؾ ا ق الكتب دار ، الثانية
 الكتب دار ، مدعؾد دمحم ترجسة ، مرر إلى عامة لسحة( : ب. أ) بػ كمؾت -ٕٔ

 . مٕٔٔٓ/ هٕٖٗٔ
 الذروق  مكتبة ، الرابعة الظبعة  ، الؾسيط السعجؼ:  العربية لمالةا مجسع -ٕٕ

 . مٕٗٓٓ/ هٕ٘ٗٔ الدولية
 دار ، السسمؾكي العرر في التاريخية األلفاظ معجؼ:  دىسان أحسد دمحم -ٖٕ
 .  مٜٜٓٔ/ هٓٔٗٔ ييروت ، السعاصر الفكر
 ررييؽالس قدما  عيد مؽ السررية لمببلد الجالرافي القامؾس:  رمزة  دمحم -ٕٗ
 . مٜٜٗٔ لمكتاب السررية العامة الييلة ، الرابع الجز  م،ٜ٘ٗٔ سشة إلى
 ، والدؾدان مرر ييؽ االقترادة لمتكامل التاريخية األسس: مقار نديؼ -ٕ٘

 الييلة م،ٛٗٛٔ-ٕٔٛٔ الدؾدانية السررية االقترادية العبلقات في دراسة
 . مٜ٘ٛٔ القاىرة ، لمكتاب العامة السررية

 الحياة ، العثساني العرر في اإلسكشدرية:  إيراىيؼ الستجمي عبد نررة -ٕٙ
 .مٕٕٔٓ  لمكتاب العامة السررية الييلة ، واالجتساعية االقترادية

 ، عمي دمحم عرر في مرر تحديث: يؾسف محدؽ رزق، لبيب ؾناني -ٕٚ
 . مٕ٘ٓٓ اإلسكشدرية

ا
ا
 : انذورياث:  رابع
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  . ٜٖٔ الدشة ، ٜٜٔٙٗ، العدد ٖٛٔالدشة  ٘ٓٙٙٗعدد  :  األىرام جريدة
 . مٖٜٛٔ مرر عؽ كرومر المؾرد تقرير ٗٗ٘ٔ السقظؼ: عدد جريدة
 ، والشذر والترجسة لؤلبحاث االجتياد ، الثامشة الدشة  ،ٖٖ عدد : االجتياد مجمة
 مرر في البيار جسارك  بعشؾان بحث ، مٜٜٙٔ/ هٚٔٗٔ لبشان ، ييروت

 . مٙٔٛٔ-ٚٔ٘ٔ العثسانية
 أغدظس/ هٔٓٗٔ شؾال الدابعة، الدشة ، األول : العدد الدعؾدية ةالدار  مجمة

 المالة . في األصيل عمى ، بحث بعشؾان الدخيل مٜٔٛٔ
 م .ٕ٘ٔٓ سبتسبر عدد:  الخير صباح مجمة  


