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- 1-________________________  جهود محمد على التعدينية بالشام

 

 : المقدمـــــــــة 

يعددد محمددد بلدد  بابددا صدداحب نهكددة صددنابية كبددرمن ت لبدد  الك يددر مدد   
بة آنداا،ن ولدم تطدت ص مصدر    المواد الخامن وبخاصة الفحم والحديدد بصدب الصدنا

تفدد  بكددت احتياتددا  تلددد، النهكددة مدد  المدددواد اموليددةن لدداا ت لدددص محمددد بلدد  بابدددا 
بناظريه إل  البلدا  المتاورةن ووتد بغيته فد  بد د البدامن فبمتدرد    انتهد  ال دوا  
العطدكرية مد  كدمهان طددافر  البع دا  التعدينيدة تن دب بدد  المعداد  ومصدادر ال ا ددة 

و د تركز التعدي  ف  من  تي ؛ المن  ة امولد  فد  تبدت لبندا  وتبدت  0ا ف  كت مك
والمن  دة ال انيدة فد   دنده و رطدوس باطديا الصدغرمن وظلد  المن  دة ال انيدة  0الدروز

تتبدددددص الدددددديوا  الخدددددديوم فددددد  مصدددددرن إلددددد     كدددددمتها إدارة البدددددام فددددد  بدايدددددة بدددددام 
التدددد  خكددددع  للحكددددم م لدددداا   ل نددددا لفظددددة البددددام بلدددد   المنددددا   2381/هددددد2121

  0المصرم ف  البام وآطيا الصغرم تتاوزا  
 

و ددد ابتمددد  الدراطددة بلدد  الو ددا   المصددرية التدد  تكددمنتها محددافظ  بحدداث  
البام بصفة خاصة ولم نتد  صداء لها ف  المصادر امخدرمن  مدا الدراطدا  الطداب ة 

دراطدا  لدم فه  دراطا  بامدة بد  تتربدة الحكدم المصدرم فد  البدامن و بيعدة هدا  ال
تطدم  مصدحابها بدالتعم  فد  موكدوبا  م دت التعددي ن ايدر  نهدا  ربددتن   ختيددار 

 0الموكوع
 

وتدتت  الدراطدة بلد  طددتة محداور ر يطدية؛ اختصدد  المحداور امربعدة امولدد   
وكدم المحدور الخدامس  0بالمعاد  الر يطيةن وه  الفحم والحديدد والرصداو وال  درا 

وانفدرد المحدور امخيدر بت دديم دراطدة بد  العداملي  فد   0المعاد  امخرم ام دت  هميدة
ونحددداوت مددد  خددد ت هدددا   0متدددات التعددددي  طدددواء امتاندددب  و المصدددريو   و البدددوام

المحددداور    نطتوكددد  تهدددود محمدددد بلددد ن والركدددا ز التددد  ابتمدددد بليهدددا فددد  الخبدددرة 
 0والت نيا  والعمالةن ومدم نتاحه ف  تح ي   هدافه



- 2-________________________  جهود محمد على التعدينية بالشام

 

بابدددا لدددم يكددد   وت مددد   مدددر بالتن يدددب بددد  المعددداد   والوا دددص    محمدددد بلددد  
بددب د البددامن   ف ددد ب ددر  بع ددا  التن يددب بلدد  حفريددا  تدددت بلدد  التعدددي ن إا  ددام 
الفرنطدديو  بتعدددي  الفحددم  فدد  المنددا   التدد  وصددل  إليهددا  يددديهم إبددا  حملددتهم بلدد  

وال  درا   كما  ام امهال  فد  بعدا المندا   بتعددي  الفحدم والحديدد (2)مصر والبام
وبمتددرد    اطددت ر  اممددور  0وايددر  لحطددابهم البخصدد ن ولكدد  بلدد  ن ددا  محدددود

م صددددر  اموامدددر بالتن يدددب بددد  2388/هدددد2121فددد  بددد د البدددام للحكدددم المصدددرم 
المعاد ن وابتمد  اإلدارة المصرية فد  البدايدة بلد  إربدادا  رتالهدا مد   هدت الدب د 

ر التن يددب فدد  البدايددة إلدد  حددداد يدددب  للوصدوت إلدد  منددا   وتددود الفحددم و طددند   مد
 0(1)"امط    حمد المصرم

 

 : الفحـــــم الحجـــــرى : أوالً 

يوتد الفحم فد  بدكت بدرو  تحد  طد   امرا بلد   بمدا  مختلفدةن ف دد  
يوتددد تحدد  طدد   امرا مبابددرةن و ددد يمتددد إلدد  بمدد  ا ندد  ببددر ارابددا ن و حياندددا  

  المندددا   التددد  تعركددد  للدددز زت مددد  يكددد رب طدددير بدددر  الفحدددم  طدددفت و بلددد  فددد
ويتددراوس طددم، بددر  الفحددم بددي     ددة و ربعددة  ارعن ويددتم اطتكبددا  المعددد   0(8) بددت

زالددة امتربددة  0(2) (بريمددة)وتحديددد طددمكة باطددتخدام م  دداب  ويبددد  العمددت بفددت  مغددارة وات
حتدد  الوصددوت إلدد  بددر  الفحددمن  ددم تتبعدده بنفدد  مدددبم بالخبددب مدد  التددانبي  ومدد  

وتحتددا  امنفددا   0لمنددص انهيددار امتربددة ببددكت يطدم  للعمددات باطددتخرا  المعددد   بلد ن

                                                        

مجةةةةةةةةةةة     ةةةةةةةةةةة   4، 95تلخةةةةةةةةةةةال الة ا ةةةةةةةةةةة  ال  اةةةةةةةةةةة  ( الشةةةةةةةةةةة   1 )أحبةةةةةةةةةةة    47حمفظةةةةةةةةةةة  (  )
 1( 311 /هة475 

 1(311 )هة 475 مج   أول  42، 13املصدر نفسه، ت مج  الت  ي  ال  ى ( 4)
 1( 312 )هة 494 حم    41، 14ت مج  الة ا   ( الش   1 )أحب    44حمفظ  ( 1)
هةةةةةةةة 491 مجةةةةةة     ةةةةةة   1 ، 29ت مجةةةةةة  الة ا ةةةةةة  ر ةةةةةةة  ( الشةةةةةةة     )أحبةةةةةة    49حمفظةةةةةة  ( 7)

( 317 )1 



- 3-________________________  جهود محمد على التعدينية بالشام

 

المبددار إليهددا إلدد  كميددا  كبيددرة مدد  امخبددابن وبدد د البددام انيددة بامبددتارن  فلدديس 
 0(2)هنا، مبكلة طوم   ص امخباب ون لها

 
و ددد  اطددتخدم  اإلدارة المصددرية طددك، حديديددة مصددغرة  بتدد  فدد  فلنكددا   

كددية النفد ن وكددا  يدتم تحميددت الفحدم مدد  المدنتم بلدد  بربدا  حديديددة خبدبية فد   ر 
 ددم تن ددت إلدد  نفدد  آخددر بعددد نفدداد فحددم  0صددغيرة يدددفعها العمددات بلدد  الطددك، الحديديددة

وهددددا  اإلتددددراءا  طددددهل  بمليددددة اطددددتخرا  الفحددددم وزاد  مدددد  إنتاتدددده  0النفدددد  اموت
  عدة حديدد مد   2200ف د  بدار  إحددم الو دا   إلد  وتدود  0ووفر  الو   والتهد

ن    و   خلدص (هدد2122)طك، الن ت ف   نفدا  الفحدم التد  حفدر  فد  العدام الماكد  
ها  ال  ص م  محلها وفربها ف  تها   خرم يحتا  إل  و د   ويدت ومصداري    

و بار  و ي ة  خدرم إلد   لدب مهنددس الفحدم بارتيدت خمطدما ة   عدة  (1)"يطتها  بها
 0(8)ل ا مي  بل  طب، الحديد لطربة توريد حديدن وتم إحالة ال لب إل  ا

 
بدددددد   بمليدددددا  التن يدددددب بم ا عدددددة تبددددداع بر اطدددددة المعددددداو   حمدددددد فهمددددد   

وامطدد    حمددد المصددرم يعاونهمددا متطددلم تبدداع و اددا  ور ددة البل تيددة الم يمددة فددد  
بكددا ومتموبددة مدد  العمددات وبعددد حفددر بدددة موا ددصن تددم الع ددور بلدد  الفحددم  ريبددا  مدد  

لكد  اإلنتدا   (2)ان  ص ما بدا بر ا  واحدا  بل  بمد  ببدري  ارابدا   ط   امران  م
وبلغد  الكميدة المطددتخرتة  0كدا  كدعيفا ن فلدم يتتدداوز إنتدا  العامدت خمدس ببددرة   دة

                                                        

 1( 311 ) 475 مج        4، 95تلخال الة ا   ( الش   1 )أحب    47حمفظ  (  )
 1(315 )هة 499 رمض ن  5 ، 45 مك تب  ر   ( الش   3 )أحب    34حمفظ  ( 4)
هةةةةةةةة 494 رجةةةةةةة   47،  42ت مجةةةةةةة  الة ا ةةةةةةة  ال  اةةةةةةة  ( الشةةةةةةة   7 )  أحبةةةةةةة  43حمفظةةةةةةة  ( 1)

( 312 )1 
 1سنتام ا   27= الذراع ( 7)



- 4-________________________  جهود محمد على التعدينية بالشام

 

فددتمر  إبددراهيم بابددا ب رطدداله بدد   ريدد   0(2)فدد  طددتة وببددري  يومددا  خمطددي   ن ددارا  
البل تيدددة ت ريدددرا   وكددد  فيدددده و دددد  ددددم  ادددا  ور دددده  (1)مينددداء صددديدا إلددد  اإلطددددكندرية

إمكانيدددة الع دددور بلددد  كميدددا  كبيدددرة مددد  الفحدددم الحتدددرم فددد  المن  دددة المددداكورةن و   
اممدر يتو د  بلد  حكدور متخصدو فد  بد و  المعدد ن و لبد  اإلدارة المصددرية 
بالفعدددت إبدددادة التن يدددب بددد  الفحدددم فددد  تبددداع تحددد  إبدددرا  خبيدددر  تنبددد  ايدددر    

 0(8)الوصوت إل  مزيد م  الفحم ف  التبت الماكورالبع ا  التالية لم تنت  ف  
 
ولفدد   امميدددر ببدددير انتبدددا  امطددد    حمددد المصدددرم إلددد  وتدددود الفحدددم فددد   

ن لكندده رفددا إرطددات (2)تبددات لبنددا  الغربيددةن وتحديدددا  فدد  تبددت كطددروا  وتبددت التددو 
 و ددد 0(2)دليددت معدده حتدد  تصدددر إليدده اموامددر باطددتخرا  الفحددم مدد  المنددا   المدداكورة

ن بتكليدد  مدد  اإلدارة المصددريةن و ددرر    (1)اهددب امطدد    حمددد إلدد  تبددت كطددروا 
 تعدي  الفحم يحتا  إل  تهود كبيرة والكمية محدودةن فه    

                                                        

ج امةة  ، ومةم  فإ  ةلن ال نطةة ر اجنللاة ب  ةةه  473 = أ ة  واق ة   4 4ال نطة ر اجنللاة ب  ةةه (  )
 1    الةةة ج امةة  74أ ةة   ةة  ي ةة  ل  1139أمةة  ال نطةة ر الب وتةةى  ا ةة  ل  1 الةةة ج امةة      44

 1ويت  الت  مل رمسا     ل نط ر اجنللا ب، ويستخد  ال نط ر الب وتى ىف املن ج 
هةةةةةةة 475 مجةةةةةة   أول  42، 13ت مجةةةةةة  الت  يةةةةةة  ال  ةةةةةةى ( الشةةةةةة   1 )أحبةةةةةة    47حمفظةةةةةة  ( 4)

( 311 ) 
هةةةةةةةةةة 491 صةةةةةةةةةف   4 ، 53ت مجةةةةةةةةة  الة ا ةةةةةةةةة  ال  اةةةةةةةة  ( الشةةةةةةةة     )أحبةةةةةةةةة    49حمفظةةةةةةةة  ( 1)

( 317 )1 
 1 9 اخل يط  ص ( 7)
هةةةةةةة 475 مجةةةةةة   أول  42، 13ت مجةةةةةة  الت  يةةةةةة  ال  ةةةةةةى ( الشةةةةةة   1 )أحبةةةةةة    47حمفظةةةةةة  ( 9)

( 311 ) 
 1 9 اخل يط  ص ( 2)



- 5-________________________  جهود محمد على التعدينية بالشام

 

وفد  تندوب  تبدت لبندا   0(2)تزيد ب  خمطما ة  ن ارن تحتا  إل  بمدت    دة  بدهر
ال دددديمن لكنددده لدددم   وكدد  المهنددددس اإلنتليدددزم وتدددود الفحددم بدددال رب مددد  مدددنتم  ورنيددت

يحدد كمية ا حتيدا   فد  تدو  التبدت بطدبب ميدا  امم دار ووبدورة ال در  الم ديدة 
ن و بدار المهندددس إلدد  وتدود الفحددم فد  زبدددي ن لكندده لدم يحدددد م دددار ن (1)إلد  المعددد 

 0(8)وباي  زحله فوتد    فحمها  ليت
 

و دد     0(2)ونص  اممير ببدير إبدراهيم بابدا بعددم التن يدب فد  تبدت الددروز
يرتددص الدد، إلدد  خوفدده مدد   بيعددة الدددروز ال وريددة التدد   ددد تحددوت دو  إتمددام العمددتن 

م  صدددر محمددد بلدد  بابددا  مددرا  2382/هددد2120ولكدد  بمتددرد إخكدداع الدددروزن بددام 
إلدد  إبددراهيم بابددا بمبابددرة تعدددي  الفحددم والحديددد فدد  تبددت الدددروز وطددافر بلدد  ر س 

طدد  بارتيدتن وصدددر  اموامدر إلدد  امميدر  مددي  بع دة التن يدب المهندددس اإلنتليدزم يو 
بدددد ي  امميددددر ببددددير البددددهاب  ب ربدددداد البع ددددة ومطددددابدتها وتددددوفير مددددا يلزمهددددا مددددد  

 0(2)بمات
 
وبندددما انتظمدد   بمددات التعدددي  تدددف  اإلنتددا ن فتددراوس إنتددا  الح ددوت ال   ددة  

يوميددددا ن  بددددي  خمطددددي  وطددددبعي   ن ددددارا  مدددد  الفحددددم(  رنايددددت وزبدددددي  و بالددددة)الر يطددددية 
م 2381/هدددد2121تمدداد ارخدددر  12فبموتددب دفتدددر ال بددان  نتدددد إتمدددال  إنتددا  يدددوم 

                                                        

  1( 311 )هة 475 مج        4، 95املصدر نفسه، تلخال الة ا   (  )
  1م  94371 =  د   911سنتام  أب أن  11373= ال د  ( 4)
، راجةةةة  ( 317 )هةةةةة 491 مجةةةة     ةةةة   1 ، 29ل  اةةةة  املصةةةةدر نفسةةةةه، ت مجةةةة  الة ا ةةةة  ا( 1)

 1 9 اخل يط  ص 
  1( 311 )هة 475 ش ب ن  9، 92 املصدر نفسه، ت مج  الة ا   ال  ا  ( 7)
هةةةةة 491 ر اةةةة    ةةةة   1 ، 414ت مجةةةة  الة ا ةةةة  ال  اةةةة  ( الشةةةة     )أحبةةةة    49حمفظةةةة  ( 9)

( 317)1 



- 6-________________________  جهود محمد على التعدينية بالشام

 

 دددر بنحددو خمددس وطددتي   ن ددارا ن و ددت اإلنتددا  فدد  اليددوم التددال  إلدد  خمددس وخمطددي  
 ن ددارا ن بينمددا زاد فدد  اليددوم ال الددث  إلدد  طددبعي   ن ددارا ن و دددر الفحددم المتحصددت مدد  

ا ة وخمطدة وببددري   ن ددارا ن فدد  حددي   ددت اإلنتددا   رنايدت فدد  مدددة  مانيددة  يددام بخمطددم
 0(2)ف   باله إل  ما تي  وطبعة وخمطي   ن ارا  ف  المدة نفطها

 
 مدا الفحددم المرطددت مد  تبددت التددو  إلدد  بيدرو  فدد  مدددة بدام ت ريبددا  ف ددد بلدد   

و ددد بلدد   0(1) ن ددار تدداهزة للن ددت 800 نددا يرن وب دد  فدد  المصددلحة حددوال   2008
 ن دددارا ن  رطددددل   300832( م2383)هدددد 2122ل  مددد  الفحددددم لعدددام اإلنتدددا  اإلتمدددا
واإلنتددا  الطدداب    يم ددت إنتاتددا  طددنويا   ابتددا ن إا تددت ر طددلبيا  فدد   0(8)كلهددا إلدد  مصددر

ك ير م  امبوام بعوامدت بددةن منهدا حركدا  التمدرد والعصديا  كدد الحكدم المصدرمن 
 0وامم ار وصعوبا  الن تن وهو ما نفصله فيما بعد

 
و يددا  مددا كددا  حتددم اإلنتددا  ف ددد طددد بتددزا  كبيددرا  فدد  حاتددة مصددر مدد  الفحددم  

الحتدرمن لكنده لدم يلدب كدت ا حتياتدا ن فلتدت  مصدر ل طدتيراد مد  الخدار ن وك يدرا  
م 2383/هدددد2122مددا كاندد  ترطددت إلددد  بيددرو  ت لددب المزيددد مددد  الفحددمن ففدد  بددام 

 23122ي لدددب إرطدددات الموكددد  إنتاتهدددا  بددد    رطدددت الدددديوا  الخدددديوم فددد  مصدددر 
 –حكمدددار بددر البددام  – ن ددارا  إلدد  اإلطددكندريةن فتبددار محددافظ بيددرو  لبددري  بابددا 

بعدددم إمكانيددة ا طددتمرار فدد  تبددغيت مددنتم الفحددم بطددبب حلددوت فصددت البددتاءن و بددار 

                                                        

هةةةةةة 494 مجةةةةة     ةةةةة   45، 2-474/47و ا ةةةةة  ر ةةةةة  ( الشةةةةة   7 )أحبةةةةة    43حمفظةةةةة  (  )
( 312 )1 

رمضةةةةةة ن  1 ، 4-45 صةةةةةةةرق امل  ةةةةةةي ال ةةةةةة   للة ا ةةةةةة  ( الشةةةةةة   3 )أحبةةةةةة    34حمفظةةةةةة  ( 4)
 1( 315 )هة 499 

هةةةةةةةةةة 497 ذب احلجةةةةةةةةة   44، 14 ت مجةةةةةةةةة  اجن ةةةةةةةةة  ق ( الشةةةةةةةةة   2 )أحبةةةةةةةةة    31حمفظةةةةةةةةة  ( 1)
( 313 )1  



- 7-________________________  جهود محمد على التعدينية بالشام

 

ناظر معد  الفحم إل     اإلنتا   رطت كلده إلد  اإلطدكندرية وتدار ا طدتعداد للموطدم 
 0(2)فصت البتاءالتديد بعد ان كاء 

 
و ددات الخبددراء امتانددب    فحددم بدد د البددام تيددد تدددا  يصددل  إلدارة الطددف   

والمصدددانصن  لكنددده   يصدددل  لصدددهر الحديدددد نظدددرا  لوتدددود ب دددور كبريتيدددة بدددهن وا تدددرس 
المهنددس بارتيدت  اإلنتليددزم إحدرا  الفحددم  ربعدة  يدام  ددم إ فدا   بددالترابن ويظدت تحدد  

كدد  يطددتعمت فدد  صددهر الحديدددن ايددر    النتيتددة لددم تكدد  التددراب  ربعددة  يددام  خددرم ل
وابدددتر  المهنددددس النمطددداوم إحدددرا  الفحدددم ليكدددو  صدددالحا  لصدددهر الحديدددد  0(1)تيددددة

 يكدا ن لكنده لدم يحددد مددة اإلحدرا   و  ري دة اإل فداءن فتتريد  التتداربن وتدم إ فددا   
مي  كداملي ن ايددر    بالمداء بعدد إحرا ده يومددا  وليلدهن  دم إ فددا   بدالتراب بعدد إحرا دده يدو 

 0(8)النتا ج لم تت  إيتابية
 
وبعد اطتخرا  الفحم م  المنتم يتم فرز ن وفصت الخبدث وامتربدةن ويعبدت فد   

ويطدلم ال بدان  تداكرة مختومدة لصداحب  0زكا ب ويوز ن  م تحمله الددواب إلد  بيدرو 
الفحدمن و دد الدابة بدالوز  واطدم صداحب الدابدة و ريتدهن لي دوم بتطدليمها فد  بيدرو  مدص 

لدددم تف ددد  مبمددات مندداتم الفحددم فدد  - وصدد  حنددا بحددرم مدددير حطددابا  بددر البددام 
بدت  يكدو  لددم مدتمور المدنتم كاتدب يطدتت إتمدال   –م 2381/هدد2121تماد آخدر 

 0(2)الفحم الام يوز  يوميا ن لتطهيت بملية المراتعة وتتنب  بمات الغش والطر ة
راهيم بابددددا بنفطددده اإلبددددرا  بليهددددان ومهميدددة بمليددددة التعددددي ن ف ددددد تددددول  إبددد 

وكانددد  اإلدارة المصدددرية  دددد ر   إطدددناد هدددا  العمليدددة لوميدددر ببدددير  و  حدددد  و د   و 
                                                        

 1املصدر نفسه(  )
 1( 312 )هة 494   رج   ، 4-444/47املصدر نفسه، و ا   ( 4)
 1( 312 )هة 494 رج   7 ، 1-444/41املصدر نفسه، و ا   ( 1)
 1( 312 )هة 494 مج        2،45-474/47املصدر نفسه، و ا   ر   ( 7)
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  ب، ف  و ء امميدر ببدير لندا لكنده بلد  " تبابه اير    إبراهيم بابا ابترا  ا    
 تبابده فهدم الخامطة والطبعي  مد  بمدر ن ومد  الظلدم تكليفده بهدا  اممدورن  مدا  و د  و 

  0(2)"حريصو  بل  نهب  موات الميرم وطلبها
 
ويعمت التهاز اإلدارم  طدتخرا  الفحدم ببدكت هرمد  يدتت  فد   متده نداظر  

حطددابا  المعددد ن ويعهددد إليدده باإلبددرا  الكامددت بلدد  بمليددة التعدددي ن وتنفيددا طياطددة 
ندددا اإلدارة المصدددرية وحدددت مدددا يدددنتم مددد  خ فدددا ن ويخكدددص هددداا النددداظر إلبدددرا  ح

بحددرمن  مددا اإلبدددرا  الفندد  بلدد  بمليدددا  التن يددب وا طددتخرا  وتمهيدددد ال ددر ن ف دددد 
ويبدددر  بلددد  طدددير  0(1)بهدددد بددده إلددد  مهندطدددي   تاندددب خبدددراء فددد   بددد و  المعدددد 

ي دددوم بتوزيدددص العمدددات بلددد   مددداك  بملهدددمن فهددداا يحفدددر "العمدددت فددد  كدددت مدددنتم مدددتمور 
ن (المفدددارز)وا  يددددير الددددواليب امران واا، يرفدددص التدددراب وايدددر  يددددفص العربدددا ن وطددد
كمددا يتددول  صددر  امتددور  (8)"وآخددر ينظدد  الفحددم  و يحكددر المدداء للعمدداتن وهكدداا

 0(2)المطتح ة للعمات والمطتخدمي 
 
ويكا  إل   ا مة المطتخدمي   بان  تابص لدددارة ي دوم بدوز  الفحدم المرطدت  

ددا)إلدد  بيددرو  وات باتدده فدد  تدداكرة مرف ددة مددص المك اريددة  وهنددا، كاتددب فدد  كددت ( ري الحم 
منتم يرصدد إتمدال  الفحدم المرطدت إلد  بيدرو  يوميدا ن إكدافة إلد   يامدة ب يدد  طدماء 

                                                        

 1( 319 )هة  49 ، شةال 474مك تب  ر   ( الش   4 )أحب    42حمفظ  (  )
أحبة     44وحمفظة  (/  312 )هة 494 رج   7 ، 1-44/41 املصدر نفسه، و ا   ( 4)

 1هة494 حم    41، 14، ت مج  الة ا   (الش   1 )
هةةةةةة 494 مجةةةةة     ةةةةة   45، 2-474/47و ا ةةةةة  ر ةةةةة  ( الشةةةةة   7 )أحبةةةةة    43حمفظةةةةة  ( 1)

( 312 )1 
 1(  312 )هة 494 صف   4، 94/41و ا   ( الش   1 )أحب    44حمفظ  ( 7)
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حصددددا هم بنددددد الظهيددددرةن وبيددددا   طددددماء  العمددددات  بددددت البددددروع  فدددد  العمددددت يوميددددا ن وات
  0(2)"كب ا "الحاكري  والغا بي ن وير س العمات مبرفو  تح  اطم 

 
 دتن حيدث واتهد  اإلدارة المصدرية صدعوبا  وآخر  بمدات تعددي  الفحدم الن 

تمددة فددد   ريددد  الن دددت الدددام تعتركددده ط طدددت تبليدددةن وبددددد مددد  متدددارم امنهدددارن 
ن و دد فكدر  (بيدرو )إكافة إل   دوت المطدافة بدي  مندا   اإلنتدا  ومينداء التصددير 

اإلدارة المصدددرية فددد  إنبددداء طدددكة حديددددن لتطدددهيت بمليدددة الن دددت وبخاصدددة مددد  تبدددت 
نهدددا تدددردد  بطدددبب ارتفددداع التكدددالي ن وبددددم وتدددود دراطدددة تددددوم ح ي يدددة الددددروز إ   

وابتمددد   اإلدارة المصددرية بلدد  مك اريددة  0(1)لددديها ل حتيددا   الموتددود فدد  المندداتم
وبلغددد  تكلفدددة ن دددت ال ن دددار  (8)مددد   هدددت الدددب د فددد  ن دددت الفحدددم بلددد  دوابهدددم بدددامترة
بيدرو ن  لد  إلد  النصد  فد   امنتليزم خمطدا  وببدري   ربدا  مد  تبدت الددروز إلد 

وهدد  تكلفددة باليددة لكنهددا الطددبيت الوحيددد  مددام اإلدارةن حيددث  0(2)مندداتم تبددات بيددرو 
وهدو مبلد    يتحملده  (2) در المهندس تكلفة إص س ال ري  مبد يا  ب   دة آ   كديس

المعدد ن فاكد ر  اإلدارة إلد  اطدتخدام  واتهدا العطدكرية بالتعداو  مدص اإلدارة المحليدة 
 0(1)ف  تمهيد ال ر 

وحرص  اإلدارة المصرية بل  حطاب تكلفدة إنتدا  المعدد ن بلد     يرطدت  
مدددص اليوميدددة إلددد  نددداظر حطدددابا  المعدددد  ليتطدددن  لددده محاطدددبة المتطدددببي  فددد  زيدددادة 

                                                        

 1( 312 )هة 494 صف   4، 94/41و ا   ( الش   7 )أحب    43حمفظ  (  )
  1( 319 )هة  49 ، شةال 474مك تب  ر   ( الش   4 )أحب    42حمفظ  ( 4)
هةةةةةةةةةة 494 مجةةةةةةةةة     ةةةةةةةةة   45، 2-474/47و ا ةةةةةةةةة  ( الشةةةةةةةةة   7 )أحبةةةةةةةةة    43حمفظةةةةةةةةة  ( 1)

( 312 )1  
هةةةةةة 491 مجةةةةة     ةةةةة   1 ، 29ت مجةةةةة  الة ا ةةةةة  ال  اةةةةة  ( الشةةةةة     )أحبةةةةة    49حمفظةةةةة  ( 7)

( 317 ) 
  1  ش 911 الكاس( 9)
 1( 312 )هة 494 حم    41، 14ت مج  الة ا   ( الش   1 )أحب    44حمفظ  ( 2)
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وتبدددمت تكلفدددة اإلنتدددا  مرحلتددد  ا طدددتخرا  والن دددتن وتتدددت ر تكلفتددده  0التكلفدددة  و   بدددتوت
م تمك   حدد امطد وا  ومعده بامدت واحدد مد  اطدتخرا  محر  23بنبا  العماتن فف  

ببدددرة  ندددا ير بيروتددد  حتددد  المغدددرب وبلددد  تاندددب آخدددر  خدددا بامدددت ا مدددا  فعمددد  
يدددومي ن فلددددم يطدددتخرتا طددددوم طدددتة  نددددا ير وبنددددما حطددددب  تكدددالي  امتددددرة وبددددمص 

 مددا تكلفدة ن لهددا إلدد   (2) ربددا   21اإلكداءة بلغدد  ببددرة  دروشن و مدد  الطددتة  ندا ير 
 م    التكلفددة حتدد  بيددرو   لل نددا ير الطددتة  0(1)فبلغدد     ددة وببددري   ربددا   بيددرو 

بلغ     ة و   ي   ربدا  بمعند   نهدا لدم تدوفر طدوم تطدعة  دروش هداا باإلكدافة إلد  
   تكالي  الن ت م  بيرو  إلد  اإلطدكندرية لدم تكد  بلد  التكلفدة فاطدتوتب اممدر 

مدت فد  المدنتم بر اطدة المدتمور حتد    و فة م  ناظر حطابا  المعدد  مدص فريد  الع
  0(8)"يتكرر الت صير

 

و ددد واتهدد  اإلدارة المصددرية العديددد مدد  المبددك   والصددعوبا  فدد  تعدددي  
الفحددمن ويددتت  بلدد  ر س المبددك   تلدد، ال ددورا  التدد  بر لدد  اإلنتددا  وبخاصددة    

حينمددا  ددار تبدت الدددروز كددا  مد   ك ددر منددا   البدام تمددردا  بلدد  اإلداريدة المصددرية؛ ف
   "م ابددددتر وا بدددددة بددددرو  إلنهدددداء بصدددديانهم منهددددا 2320/هددددد2121الدددددروز بددددام 

  0بمعن  إنهاء ا حتكار (2)"المعد  إاا دار يكو  بالحرية وليس باإللزام
ومددد  المبددددك   كددددال، ارتفدددداع  تددددور الخبددددراء امتانددددب ومتددددرتميهم وبدددددم  

د دددة  بدددار إليهدددا المهنددددس تعدداو  طدددكا  الدددب د وبخاصدددة الددددروز مددص اإلدارة و مدددة حا
بتبددت الدددروز فدد  ت ريددر  إلدد  إبددراهيم بابددا توكدد  هدداا المعندد ن فعندددما  لددب متطددلم 

                                                        

 1( 312 )هة 494 حم    41، 14ت مج  الة ا   ( الش   1 )أحب    44حمفظ  (  )
هةةةةةة 491 مجةةةةة     ةةةةة   1 ، 29ت مجةةةةة  الة ا ةةةةة  ال  اةةةةة  ( الشةةةةة     )أحبةةةةة    49حمفظةةةةة  ( 4)

( 317 )1 
 1هة494 حم    41، 14ت مج  الة ا   ( الش   1 )  أحب  44حمفظ  ( 1)
ر اةةةةةة    ةةةةةة   42، 4-39/42 صةةةةةةةرق الة ا ةةةةةة  ال   اةةةةةة  ( الشةةةةةة   5 )أحبةةةةةة    31حمفظةةةةة  ( 7)

  1( 371 )هة 492 
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المعدي  مد   –بيرو  إرطات خمطي   ن دارا  مد  الفحدمن  رطدت المدتمور والبديخ بدها  
الفحددم الم لدوب دو  فددرز ودو  الرتددوع  – بدت امميددر ببدير لصددر  مرتبددا  العمدات 

وم  َ م  فالفحم المرطت   يصدل  ل طدتعماتن اممدر الدام دبدا  0ةللمهندس  و مترتم
إنددد   بلدددم ي يندددا     البددديخ بدددها   دددد بدددات تهدددودا  تبدددارة فددد  العدددام "المهندددس لل دددوت 

لعر لددددة اطددددتغ ت مددددنتم الفحددددم هدددداان و   طددددليم  اددددا ( م2382/هددددد2120)الماكدددد  
رطددات الفحددم بلدد  هددا  يعلددم هدداا تيدددا ن وبندداء  بليدده  ددد يكددو  اركدده فدد  إ( المددتمور)

ظهددددار بدددددم صدددد حيته ل طددددتعمات لصددددر  النظددددر بدددد   الصددددورة تبددددويه المعمددددت وات
والحاد ددة تتفدد  مددص مو دد  امميددر ببددير المعددارا لتعدددي  تبددت الدددروز  (2)"اطددتغ له

 0الام اكرنا  آنفا  
 
 مدددا بالنطدددبة للصدددعوبا  ال بيعيدددة التددد   ابلددد  اإلدارة المصدددرية فددد  تعددددي   

م دار العزيدرة فد  م ددمتهان حيدث يطدتمر فصدت البدتاء فد  بد د البدام الفحم فتتت  ام
وخ لددده يتو ددد  العمدددت فددد   0(1) (مدددايو 2ديطدددمبر إلددد   1مددد  )حدددوال  طدددتة  بدددهر 

المندددداتمن وتغبدددداها ميددددا  امم ددددارن وبنددددد بدايددددة العمددددت فدددد  الموطددددم التديددددد يتحددددتم 
دي ن وهد  تطدتغر  فتدرة التخلو م  الميا  المتتمعة ف  ُحَفر المنداتم  بدت بدايدة التعد

نمددددا تددددم اطددددتخدام ال ري ددددة الت ليديددددة   ويلددددة نظددددرا  لعدددددم وتددددود  لمبددددا  رفددددص ميددددا ن وات
 0(8)المتم لة ف  رفص الميا  بالترةن وه  تطتغر  فترة  ويلة

كدددال، ف دددد   دددر  اموب دددة بلددد  التعددددي  ب ري دددة ايدددر مبابدددرةن حيدددث يمندددص  
اكدعة للحتدر الصدح ن        ويداكر العمات والخبراء مد  المدرور ببدر المندا   الخ

وصددلنا إبددعاركم الخدداو باحتتدداز حطددي   اددا "إبددراهيم بابددا فدد  خ ابدده لطددام  بدد، 
                                                        

 1( 319 )هة  49 ر ا  أول  2، 27 مك تب  ر   ( الش   4 )أحب    42حمفظ  (  )
 1( 312 )هة 494 حم    41، 14ت مج  الة ا   ( الش   1 )أحب    44حمفظ  ( 4)
هةةة  49 ر اةة    ةة     ،  494/4صةةةرق الة ا ةة  ال   اةة  ( الشةة   4 )أحبةة    42حمفظة  ( 1)

( 319 )1  
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والكيميددددا  ن و نهمددددا طيصدددد   إلدددد  مددددنتم الفحددددم الحتددددرم بعددددد انتهدددداء مدددددة الحتددددر 
الصدح ن وندبلغكم إلدد     تنتهد  مددة الحتددر الصدح  ويصد   إلدد  هندا يكدو  الدد لج 

س لكم    تطتلوا  ا لي  مااا فعلدتم فد           بمدات التعددي  هداا وبليه فلي 0 د نزت
  0(2)"العام؟

 

وبال، نتح  اإلدارة المصرية ف  تعدي  الفحم م  بد د البدامن    مطدتعينة  
بدددالخبرا  امتنبيدددة والت نيددددا  الحدي دددة والعمالددددة البددداميةن وتغلبدددد  بلددد  الصددددعوبا  

يدددر فحصدددل  بلددد  معظدددم احتياتاتهدددا مددد  البي يدددة والمبدددك   الببدددريةن إلددد  حدددد كب
 0الفحم

 

 : الحديـــــــد : ثانياً 

يعدددددد الحديدددددد إلددددد  تاندددددب الفحدددددم بصدددددب الصدددددنابةن لددددداا حرصددددد  اإلدارة  
المصرية بل  التن يب بنه ف  كدت مكدا  تصدت إليدهن فبمتدرد    وصدت إبدراهيم بابدا 

ه فد  تبددات  رطدت مدص البريددد بيندة مد  معدد  ب در بليد –باطديا الصدغرم  –إلد   دنده 
حديددد و % 12إلدد  مصددرن  ظهددر  نتيتددة التحليددت    المعددد  يحتددوم بلدد   (1)كولدد،
مدددواد مترطدددبةن و نددده لددديس فددد  المعدددد  بددد  مددد  % 80كبريددد  و% 2زرنددديخ و % 2

اممدر الدام  كددد إلبدراهيم بابدا مددا طدمعه مد   حددد  (8)الفكدة  و الرصداو  و النحدداس
 ربعدددة موا دددص فددد  تبدددت كولددد،ن  بوتدددود الحديدددد والرصددداو فددد  0(2) بيدددا   ولو بدددله

رطدالها إلد   فاطتغت إبدراهيم بابدا فرصدة وتدود  ل  دص امخبداب مد  التبدت المداكور وات

                                                        

 1( 319 )هة  49 حم    43، 21املصدر نفسه، ت مج  الة ا   ال  ا  ر   (  )
 1 9 ت   جب ل  ةلك مش ىل أ نه، اخل يط  ص ( 4)
أغسةةةطس )هةةةة      473 ر اةةة    ةة   3، 29ت مجةةة  الة ا ةة  (  الشةة  9)أحبةةة    25حمفظةة  ( 1)

 314 )1 
 1 9 ت     ل  ب مم مضاي  ةلك اجلبلى، اخل يط  ص ( 7)
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 و الصديدل  "  دالو "الطاحت ببر نهر طيحو ن و لب م  والدد  إرطدات خبيدر التعددي  
 0(2)الكطندر مص فري  بمت للتن يب ب  الحديد والرصاو

 

غ محمددد بلدد  بابددا بم دددار الحديددد ووصددل  اموامددر مدد  مصددر ت لددب إبدد  
والرصاو المطتخرتي  م  تبات كولد،ن والكميدة التد  ي ددر اطدتخراتها  ياطدا  بلد  

ن اممددددر الددددام ي كددددد حرصدددده بلدددد  التعدددددي  ورابتدددده فدددد  (1)بمليددددة التعدددددي  التاريددددة
و كدددد  خصدددا يو التعددددي  بعدددد بمليدددا   0الحصدددوت بلددد  المعددداد  مددد  تلددد، التهدددا 

 0و الرصدداون والحديددد الموتددود   ير دد  إلدد  مطددتوم التعدددي التن يددب    المعددد  هدد
و ددد وتدددوا حفريددا   ديمددة ك يددرة فدد  التبددت تدددت بلدد  تعدددي  التبددت مدد   بددت ب ري ددة 

  0وم  المحتمت    تكو  بمليا  التعدي  الطالفة  د اطتنفا  الحديد (8)بدا ية
 

نمدددا  رطدددت بع دددة اطتكبدددافية تتددد  وب بدددا   ولدددم يكتددد  إبدددراهيم بابدددا بدددال،ن وات
المنا   الخاكدعة لده فد  آطديا الصدغرم بح دا  بد  المعداد ن فع در  بلد  خدام حديدد 

 م ب ر  بليده فد  مندا   بدمالية بعيددة  0(2)ف  تبت  وزا ن لكنه كا  هبا  كالزتا 
تددددا  بددد  الطددداحتن اممدددر الدددام يكددداب  تكدددالي  الن دددتن ففكدددل  اإلدارة المصدددرية 

  0(2)رصهر  وبيعه محليا  للحدادي  والتتا
وبعد فبت تهود التن يب بد  الحديدد فد   مداك   ريبدة مد  الطداحت فد  آطديا  

 –بتوتيده مد  إبدراهيم بابدا  –م اتته  ف  العام التال  2388/هد2121الصغرم بام 

                                                        

 1( 311 )هة 475 صف   9، 31ت مج  الة ا   ال  ا  ( الش   1 )أحب    47حمفظ  (  )
 1( 311 )هة 475 مج   أول  49، 19املصدر نفسه، ت مج  الة ا   ال  ا  ( 4)
 1( 311 )هة 475 مج        43،  5املصدر نفسه، ت مج  الة ا   ال  ا  ( 1)
 1( 311 )هة 475 ش ب ن  3 ، 41 املصدر نفسه، تلخال الة ا   ال  ا  ( 7)
ذو احلجةةةةةةةةةةةةةةةةة   4، 451/47ت مجةةةةةةةةةةةةةةةةة  الة ا ةةةةةةةةةةةةةةةةة  ( الشةةةةةةةةةةةةةةةةة   7 )أحبةةةةةةةةةةةةةةةةة    43حمفظةةةةةةةةةةةةةةةةة  ( 9)

 ةدون  7- 44ا ة  ال   اة  صةةرق الة ( الشة   3 )أحب    34وحمفظ  ( 312 /)هة494 
  1ت ريخ
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بنطددبة  (2)إلدد  التبددات المحي ددة ببيددرو ؛ فع ددر المهندددس برتيددت بلدد  حديددد فدد  مرتيددا
نبداء  ريد  بال رب م  منا   الفحدمن لكد  الم% 82-20 طدافة بينهمدا كاند  وبدرة وات

 0(1)بينهمدا يت لدب نف ددا  كبيدرةن فتصددب  مد  اميطدر ن لدده إلد  الطدداحت وصدهر  هنددا،
وف  تباع و ريبا  م  الفحدم ب در  حمدد  فنددم بلد  خدام حديددن فتخدا منده بيندة إلد  

 0(8)بيرو 
 
و ددددد وتددددد الحديددددد بك ددددرة فدددد  تبددددت الدددددروزن  مددددا  تددددود امنددددواع فهدددد  تلدددد،  
و نبددت  اإلدارة  0وتددودة فدد  مرتيددان وهددو  ك ددر المندداتم إنتاتددا  و طددهلها اطددتخراتا  الم

المصرية طبعة  فرا  ف   ماك   ريبة م  الخبب ويعدد خبدب الطدنديا   فكدت  ندواع 
 0(2)الخبددب لصددهر الحديددد ويطددتخدم ببددكت مبابددر دو     يتحددوت إلدد  فحددم نبددات 

ة امولدد  يددتم حددر  الحديددد الخددام ويددتم صددهر الحديددد بلدد   دد ث مراحددت؛ فدد  المرحلدد
وفدد  المرحلددة  0بالخبددب  ددم يددد  بالم ددار  إلدد     ينظدد  مدد  البددوا ب العال ددة بدده

 ويحم  بليه بالخببن ويفت  الفدر   (2)ال انية يوكص ف  فر   كبر

                                                        

 1 9 ت   ىف جب ل لبن ن ال   ا    ب   وت، اخل يط  ص (  )
هةةةةةة 491 مجةةةةة     ةةةةة   1 ، 29ت مجةةةةة  الة ا ةةةةة  ال  اةةةةة  ( الشةةةةة     )أحبةةةةة    49حمفظةةةةة  ( 4)

( 317 )1 
 1( 317 )هة 491 صف   4 ، 53املصدر نفسه، ت مج  الة ا   ال  ا  ( 1)
 1(317 )هة 494 رج   5، 414/47ت مج  الة ا   ( الش   7 )أحب    43حمفظ  ( 7)
أ ةدا  وسةةت  أصة   ، لةه  ت ةة   7 ةةدم   لللا ية  ، وأ ةائ  ااةة ق ارتف   ة   4 يبلة  ارتفة ع الفة ن ( 9)

( اجمل  ةة   ةة  يةةد ل هةةةال للفةة ن لاسةة  د  لةةى ا شةةت  ل)هتةيةة  واةةةدق ،ةةا  ، ولةةه    تةة ن 
  ،ةةةةة    ةةةةةدم ن، لكةةةةةل من ةةةةة    مةةةةةل  ةةةةة ص يتةةةةةةىل طةةةةةةل الةاةةةةةةدق  ةةةةةدم ن وسةةةةةت  أصةةةةة    و 

  1استخدام  ، املصدر نفسه
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كددت  دد ث طددابا  مددرةن فيخددر  مندده   عددة حديددد وزنهددا طددبعو    ددةن تن ددت إلدد  فددر  
تدددد  يدددداوب الحديددددد ويتددددرم كالمدددداءن فيتل ددددا  رتدددد   صدددغيرن يحمدددد  بفحددددم نبددددات ن ح

وي ر اندده بلدد  الطددندا ن ويصددب  الحديددد صددالحا  ل طددتعماتن وهكدداا   تطددتخدم  يددة 
 0(2)آلة ف  بملية الصهر

 
و تدرم بارتيدت تتربدة لصدهر الحديدد بدالفحم الحتدرم فد  تبدت الددروزن ايددر  

دس الطددبب إلدد  بوامددت  ندده خددر   يتهبددم بمتددرد ال ددر  بليددهن و ددد  رتددص هدداا المهندد
فنية تتعل  بتصميم الفر  منه ليس بل  ال راز اموربد  والكيدر صدغير   يولدد هدواء  

ويتعل  البعا ارخدر بدالفحم الدام يحتدوم بلد  ب دور كبريتيدة؛ فمد   0كافيا  ل بتعات
ويدرم  0(1)المفترا    يحتر  الفحم فد  طدبعة   يدامن إ   نده احتدر    بدت  ربعدة  يدام

المددددنتم    المهنددددس المدددداكور   لدددديس لددده خبددددرة كافيددددة بصدددهر الحديدددددن و ددددد مدددتمور 
ابتر  هو نفطه بعدم خبرته ور م كدرورة إرطدات خبيدر يتدرم العمدت بمعرفتدهن حتد  
يمكددد  صدددهر الحديدددد بدددالفحم الحتدددرمن فمددد  المفتدددرا    الحديدددد المصدددهور بدددالفحم 

  0(8)يكو   تود م  ال، المصهور بالخبب
 
اإلدارة المصددرية مدد  تعدددي  الحديددد فدد  تبددت الدددروز وتبددت  ومدد   َددم  تمكندد  

لبنا  فحصل  بل  احتياتاتها م  خام الحديدن ليطاهم فد  بنداء الدولدة الحدي دةن وتدم 
صددهر خددام الحديددد باطددتخدام خبددب الطددنديا  مدد  نفددس منددا   اإلنتددا ن اممددر الددام 

 0الفحم الحترمخف  م  تكالي  اإلنتا ن ولم يتمك  الخبير امتنب  م  صهر  ب
 

 

 : الرصــــــاص : ثالثاً 
                                                        

 1املصدر نفسه(  )
 1(  312 )هة 494 مج        45، 9-474/47املصدر نفسه، و ا   ( 4)
  1( 312 )هة 494 رج   5، 414/47املصدر نفسه، ت مج  الة ا   ( 1)
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ت ددم إبدراهيم بابدا نحدو البدمات الغربدد  تاركدا  البع دة التد  وصدل  مد  مصددر  
 0تن دب بدد  المعداد  بتبددات كولدد، بر اطدة خبيددر التعدددي  كنطدير، والكيميددا   بوريددان 

وبعدد ببددري  يومددا  تمكندد  البع ددة مدد  الوصدوت إلدد  بددر  الرصدداو ببددر نفدد   ولدده 
 ددما  تحد  طد   امران وبعدد طدتة  12ما  وبركه  ربعدة   ددام بلد  بمد   د 20

 يام اطتخرت  البع ة نحو طتي   ن ارا ن ولك  ف  اليوم التدال  نفدد بدر  الرصداون 
 0(2)و خا ال لج يتطا  ن واطتحال  مواصلة العمت

 
و رطدددت  خصدددا   التعددددي  بيندددة مددد  الرصددداو بالبريدددد إلددد  بوادددوو بددد،ن  

ومددددص إبددددرا ة موطددددم التعدددددي  بددددد   بمليددددا   0(1)حمددددد بلدددد  بابدددداليعركددددها بلدددد  م
التعدددي ن حيددث ب ددر بلدد  خددام الرصدداو فدد  امتددداد الحفددرة التدد  حفددر  فدد  العددام 

 –ن كما اكتبف  البع ة معدد  رصداو آخدر بندد  مدة تبدت بولفدار (م2388)الطاب  
بلددد  طدددد   امران  ددددات بنددده الخبيددددر إندددده مددد  النددددوع التيدددددن  –مددد  تبددددات كولدددد، 

 رطددل  مندده بينددة إلدد  بوريددان  الددام ب دد  فدد  كولدد،ن فتوكدد  بعددد فحددو العينددة    و 
خددام مدد  المعددد  تطددتخر  ا نددي  وطددبعي  درهمددا  مدد  الرصدداو  م  (8)كددت ما ددة درهددم

كمددا  رطددل   0فكددة% 0.2إكددافة إلدد  % 01   نطددبة الرصدداو فدد  الخددام تعددادت 
 دام خبيدري  لبنداء معمدت واطت ر الر م بلد  اطدت 0بينة م  الخام إل  مصر لمعاينتها

                                                        

هةةةةةة 475 مجةةةةة     ةةةةة   43،  5ت مجةةةةة  الة ا ةةةةة  ال  اةةةةة  ( الشةةةةة   1 )أحبةةةةة    47حمفظةةةةة  (  )
( 311 )1 

 1( 311 )هة 475 ر ا       3، 51 املصدر نفسه، ت مج  ج ل مم الة ا   ( 4)
 1ج ا  4 13= الدره  ( 1)
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ن حيددددث تتددددوفر الميددددا  (2)الصددددهر مدددد  مصددددر و   يبدددديد المعمددددت المدددداكور فدددد  كرلددددز
 0(1)وامخبابن وم   م ت لب اممر إص س ال ري  بي  المنتم والمعمت

 
ورفص بوريان  ت ريرا  إل  إبدراهيم بابدان  وكد  فيده نتيتدة تحليدت الرصداون  

الكيميا يدة وار   وامدوا ن ممدا   يمكد  تدوفر  و ا مة بمت لبا  تعدينده مد  المدواد 
بتهددا   دنددهن والدد، إلحكددارها مدد  مصددر مددص خبددراء بندداء امفددرا ن كمددا  لددب تعيددي  

 مدا بالنطدبة إلصد س  0تهاز إدارم مكدو  مد  مددير ومبابدر ومعداو  و ب دان  وكاتدب
عبدددا ر ال ريدد  بدددي  المعدددد  والفددر  ف دددد  دددرر إبددراهيم بابدددا    يعدددرا اممددر بلددد  ال

وكتدددب محمدددد بلددد  بابدددا إلددد  ابنددده إبدددراهيم يوصددديه بالعنايدددة  0(8)إلصددد حه بالم اولدددة
وصددر  اموامدر ب بددداد المعددا  والكيماويدا  الم لوبددة  0بالرصداو وطدربة تعديندده

رطدالها بتطددرع و دد  إلدد   دندده واهتمددام محمدد بلدد  بتعدددي  الرصدداو يدددت بلدد   0(2)وات
حتياتددا  ديددوا  التهدداد مدد  الرصدداو مدد  مدددم حاتتدده إليددهن إا كددا  يطددتورد كددت ا

 0(2) وربان اممر الام يكلفه مبال   ا لة
 
وفددد  فصدددت البدددتاء تتو ددد   بمدددات التعددددي  فددد  تبدددات كولددد، تمامدددا ن حيدددث  

يتطا   ال لج بك رةن ف  يمل، رتات التعددي  إ  طدد  فدوا  المنداتم والندزوت إلد  كولد،ن 
                                                        

سةة   ،  4 ت ة    لةة  غة   مضةةاي  ةلةةك،  لةى مسةة    سةة    مةم املضةةاي، وتب ةةد  ةم أ نةةه (  )
أحبةة    43اخل يطةة  وحمفظةة  سةة   ت، راجةة   7أمةة  املسةة     ةة    لةة  واملةةنج    ةةى ةةةةاىل 

  1( 312 )هة 494 رج   9 ، 47/ 49و ا   ( الش   7 )
هةةةةةةة 491 ر اةةةةةة  أول  3، 5  ت مجةةةةةة  الة ا ةةةةةة  ال  اةةةةةة  ( الشةةةةةة     )أحبةةةةةة    49حمفظةةةةةة  ( 4)

( 317 )1 
 1( 317 )هة 491 ر ا  أول  1 ، 71 املصدر نفسه، ت مج  الة ا   ر   ( 1)
 1( 317 )هة 491 ذو ال  دق  49،  74ال  ا  املصدر نفسه، ت مج  الة ا   ( 7)
هةةةةةةةة 494 صةةةةةةةف    4، 41/ 4ت مجةةةةةةة  الة ا ةةةةةةة  ر ةةةةةةة  ( الشةةةةةةة   1 )أحبةةةةةةة    44حمفظةةةةةةة  ( 9)

( 312 )1 
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ندددما اكتمددت بندداء المعمددت كددا  بدده ا نددا وب 0(2)ويكتفددو  بمددا ن لددو  إلدد  معمددت الصددهر
وكلفدد  اإلدارة محمددد  0(1)ببددر  لدد   ن ددار مدد  المعددد  الخددام  فدد  انتظددار الصددهر

رطدداله إلدد  إبددراهيم  ربدديد حكمدددار  دندده بزيددارة المعددد  وكتابددة ت ريددر كددت ببددرة  يددام وات
وبندددما تددتخر إنتددا  الرصدداو  رطددت محمددد بلدد  بابددا إلدد  إبددراهيم بابددا  0(8)بابددا
هن و وكددد  محمدددد ربددديد    اإلنتدددا  متو ددد  بلددد  ا نتهددداء مددد  بنددداء امفدددرا ن يوبخددد

وتعهدددد وف دددا  لومدددر العدددال  بدددت  يرفدددص لمحمدددد بلددد  بابدددا ت ريدددرا  إطدددبوبيا  بددد   بمدددات 
 0(2)المعد 

 
وكددص بوريددان  تصددميم معمددت صددهر الرصدداون واطددتغر   بمليددا  البندداء  

  ومدخنددة ودو ب  حدد ن وتكددو  المعمددت مدد  خمطددة  فددرا 0(2)خمطددة  بددهر ونصدد 
حمددد   مددد  التيدددر  220واحتاتددد  متموبدددة امفدددرا  والمدخندددة  ربعدددي   لددد   وبدددة و 

و طاطددها خمطددة  ارعن وتددم توصدديلها مدد   (1)ارابددا   22الم فدد ن ويبلدد   ددوت المدخنددة 
 مدددا دو ب  0 طدددفت بمتموبدددة امفدددرا ن لتصدددري  الددددخا  النددداتج بددد  بمليدددة الصدددهر

ا   بتدوار متدرم مدا   إلدارتدهن وتدم تزويدد  بدا نت  ببدرة  ح  المعد  الخام فتم إنبد

                                                        

هةةةةة 491 رجةةةة     ، 54 ت مجةةةة  الة ا ةةةة  ال  اةةةة  ر ةةةة  ( الشةةةة     )أحبةةةة    49حمفظةةةة  (  )
( 317 )1 

هةةةةةةةة   49 صةةةةةةةف   44، 49 ت مجةةةةةةة  الة ا ةةةةةةة  ال  اةةةةةةة  ( الشةةةةةةة   4 )أحبةةةةةةة    42حمفظةةةةةةة  ( 4)
( 319 )1 

 1( 312 )هة 494 رج   9 ، 47/ 49و ا   ( الش   7 )أحب    43حمفظ  ( 1)
هةةةةةةةةة  49 صةةةةةةةف   44، 49 ت مجةةةةةةةة  الة ا ةةةةةةة  ال  اةةةةةةة  ( الشةةةةةةة   4 )أحبةةةةةةة    42حمفظةةةةةةة  ( 7)

( 319 )1 
ةةةم منتصةع شةة ب ن مةةم (  317 )هةة 491 اسةتم ت  ملاةة ت البنة ل مةةم غة ق ر اةة  أول ( 9)

  1ذاته، املصدر نفسه ال   
 1سنتام ا   27= الذراع ( 2)
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و حكدر  اإلدارة مد  مصدر  د ث م دا ص مد   مداش النحداس  0  عة حتر  احوندة
 0(2)لصنص ارابيت لغربلة المعد  بعد  حنة

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 

 "من إعداد الباحث"معمل صهر الرصاص 
 د  الخام واربلته للتخلو م   كبر  دروتبد  بملية الصهر ب ح  المع          

مدد  امتربددة العال ددة بددهن  ددم ين ددت بعددد الدد، إلدد  امفددرا  لصددهر واطددتخ و المعددد ن 
ومددد  المعدددرو     الرصددداو يحتدددا  إلددد  درتدددة حدددرارة   دددت مددد  ك يدددر مددد  المعددداد  
امخرمن وبل  الرام م  ال، فبل  تتربة صهر  بلد  يدد الكيميدا   بوريدان ن اممدر 

دث خ فدا  بينده وبدي   ورنيدت كبيدر المع،ددني ن الدام  درد بوريدان  مد  الخدمدة الام  حد
 0(1)بعد الرتوع إل  إبراهيم بابا

 
                                                        

 1املصدر نفسه(  )
 1(312 )هة 494 رج   5، 413/47و ا   ر   ( الش   7 )أحب    43حمفظ  ( 4)

 
بونة 
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 الغربات
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: و ددددد  وكدددد   ورنيددددت    فبددددت التتربددددة يرتددددص إلدددد  طددددببي ؛ الطددددبب اموت  
احتواء المعد  الخام بل  بنصر الكبري ن والطبب ال دان  خ دت فد  تصدميم امفدرا ن 

 ورنيددت  فهدددم 0يددر   تدددخت هددواء  كافيددا  ل بددتعات داخددت امفددرا حيددث إ  فتحددا  الك
 حددد امفددرا  وبندد  فرنددا  تديدددا  ليتددرم تتربددة تديدددة لصددهر المعددد ن فوكددص طددبعة 

طدابة إلزالدة بنصدر الكبريد ن  23 نا ير م  خام الرصاو و و د ندارا  هاد دة لمددة 
ة طد  طدابا ن ايدر  م  كا  مطحو  حتر الزند وحتر التلحيمن وزيد  النار لمدد

   المادة الماابة تبدرب  المعدد  فدور إاابتدهن واطدتحات كدت هداا معتوندا  مترطدبا ن ومدا 
و بددار  ورنيددت إلدد     مطددحو  الحتددري  المكددا   0لبددث     طددود واحتددر  وتحتددر

للمعدددد  كدددا    دددي  ن و   هندددا، نوبدددا  آخدددر منددده ي فدددو فدددو  المعدددد  ويطدددم  بتريانددده 
فبل  التتربة ال انيدة لصدهر الرصداون وتتكدد  ورنيدت    وبال،  0خار  فر  الصهر

 0(2)المعد    يمك  صهر  ف  هاا الفر ن فتو   ب  العمت وطافر إل  بيرو 
 

                                                        

هةةةةةةةة 494 مجةةةةةةة   أول  4، 99 ت مجةةةةةةة  الة ا ةةةةةة  ال  اةةةةةةة  ( الشةةةةةةة   1 )أحبةةةةةةة    44حمفظةةةةةة  (  )
( 312)1 
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وكان من الصعب على محمد على باشا أن يصرف النظر عن معدن الرصاص بعد أن  
رفة بوريانى حوالى ، إذ بلغت نفقات بناء معمل الصهر، التى صرفت بمع( )تكبد أمواالً طائلة

غير أن فشل تجربة صهر  0( )ثالثة آالف كيس، إضافة إلى ثمانمائة كيس مرتبات وتعيينات
المعدن أصابت محمد على باشا بخيبة أمل كبيرة فى هذه الناحية، فتوقف العمل فى صهر 

مارس / هـ22  م حتى بداية عام 381 أكتوبر / هـ 2  المعدن طوال الفترة من رجب 
 0م381 

 

ولددم ت دد  اإلدارة المصددرية مكتوفددة اميدددمن فتصدددر   وامرهددا إلدد  العدداملي   
فد  المعدد  بالتن يددب بد  مزيددد مد  المعددد ن فاكتبد   ورنيددت خدام رصدداو آخدر فدد  

 دم  مدر إبدراهيم  0(8)%22 وز  اا  بال رب م  طيسن تصت نطبة المعد  فيده إلد  
ام إلد  بيدرو ن إلتدراء تتربدة بابا حكمدار  دنه    يرطت ما ة   ة م  الرصاو الخ

الصددهر بمعرفددة خبددراء التعدددي  العدداملي  فدد  الفحددمن و   يرطددت مددا ت    ددة إلدد  مصددر 
إلرطالها إل   وربدا وصدهرها هندا،ن و مدر     يطدتعي  بخبدرا  رتدات التعددي  ارخدري  

 0(2)ف  المنا   المحي ة إلتراء تتربة الصهر بل  كميا   ليلة م  الخام
 
ود اإلدارة المصددرية هبدداء ن ف ددد تدداء نتدداس التتربددة هددا  المددرة ولددم تدداهب تهدد 

بلدد  يددد  حددد الخبددرا  المصددريةن ويدددب   حمددد  فندددمن الددام تمكدد  مدد  صددهر خددام 
الرصدداون بعددد    توصددت إلدد  امخ دداء التدد  و ددص فيهددا الخبددراء امتانددبن فتدداء فدد  

                                                        

ىل   انةةة  اخلةةةديةب    تبةةةة ر أنةةة    رجةةة   ةةةةم   نةةةس ةسةةة   ت م ةةةةدن أ نةةةه ت سةةةل مب شةةةة ق ل(  )
 ،   انت لةةةس حلسةةة   ت  مةةةة  312 مةةة ر  /هةةةة 49 ةسةةة   ت لي لةةة  الشةةة   ةةةةم ن يةةة  

( الشةةة   9 )أحبةةة    45 ، حمفظةةة  312 ن يةةة  مةةة ر  / هةةةة494 الشةةة    دايةةة  مةةةم  ةةة   
  1( 314 )هة 491 ر ا       4 ، 55/49و ا   

 1( 312 )هة 494 رج   9 ، 47/ 49   و ا( الش   7 )أحب    43حمفظ  ( 4)
  1( 314 )هة 411 حم    3، 7 ت مج  الة ا   ( الش   9 )أحب    45ةفظ  ( 1)
  1( 312 )هة 494 رج   5، 413/47و ا   ( الش   7 )أحب    43حمفظ  ( 7)
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لمدددة ( الخبددب) و ددد  حمددد  فندددم الفددر  بالح ددب "ت ريددر خوربدديد بابددا حكمدددار  دندده 
د ي ددددة  21  ددددة مدددد  المعددددد  الخددددام امحمددددر فصددددهرها فدددد   21طددددابةن ووكددددص  23

ن بيددد    ال ددوب المطددتخدم فدد  (2)%82درهددم بوا ددص  800  ددة و  22واطددتخر  منهددا 
فددت ترس إرطددات ببددرة آ   … بندداء امفددرا   خددا يتنددا ر ترابدده   ندداء انصددهار المعددد  

ودا  منده باإلطدكندرية لينبدت بهدا فرندا   كبدر إاا كا  موت(  وب حرارم) وبة إنتليزم 
بمعرفة امفندم الماكورن ويطتنتج مد  هداا    المصدروفا  التد   نف د  بغيدر حطداب 

 0(1)"حت  ار  اهب  هباء  من ورا ن لم يت  منها  م فا دة
وما    بلم إبدراهيم بابدا بنتداس التتربدة حتد   صددر  وامدر  إلد  ب مدا  بد،  

ر المدددواد الخدددام الموتدددودة بالمعمدددتن ف دددام  حمدددد  فنددددم بتنظيددد  نددداظر المعدددد  باختبدددا
الفدددر  الصدددغير ووكدددص بددده مدددا ت    دددة مددد  الخدددام اا اللدددو  امصدددفر واطدددتخر  منهدددا 

  دة مدد   22ن وفد  اليدوم التدال  وكدص فد  الفدر  بعدد التنظيد  %12رصداو بنطدبة 
 0لخدداممدد  ا% 0درهددم  م بنطددبة  800الخددام امحمددرن فاطددتخر  منهددا  دد ث   دد  و 

و وكد   0وبند اختبار المادة الطوداء لم يدنت  فد  اطدتخرا   م كميدة مد  الرصداو
 حمددددد  فندددددم    المددددادة الصددددفراء والحمددددراء يمكدددد     تدددد دم إلدددد  نتددددا ج  فكددددت إاا 
اطدتخدم  ددوب حدرارمن م  ال ددوب المطدتخدم فدد  بنداء امفددرا    ي داوم الحددرارةن كمددا 

يددددن و لدددب تلددددا  خاصدددا  للكيدددر مددد  مصدددرن    الكيدددر المطدددتخدم لددديس مددد  الندددوع الت
وصدددانعا  ي دددوم بتركيبدددهن و الدددب تتريدددب الخبدددب بدددد   مددد  الفحدددم لمصدددلحة الميدددرمن 

 0(8)"ووبد ب بادة التتربة إلاابة المادة الطوداء
 

                                                        

  1مم هذئ النسب  يتضح أن الت لال الذب أج ائ الكاما اى  ةري ىن مل يكم ص ا    (  )
هةةةةةةة 499 شةةةةةة ب ن  1، 4-47 ت مجةةةةةة  الة ا ةةةةةة  ال  اةةةةةة  ( الشةةةةةة   3 )أحبةةةةةة    34فظةةةةةة  حم( 4)

( 315 )1 
  1( 315 )هة 499 مج        5، 4-47/43املصدر نفسه، ت مج  الة ا   ( 1)
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ويتك  م  التتارب الطالفة الع لية المنظمدة للمعدد،  المصدرم         حمدد  
صدددرار  بلددد  نتددداس  التتربدددةن كمدددا يظهدددر تخلدددو     اإلدارة مددد   فنددددمن وم ابرتددده وات

وانحصدددر   0الخبددرا  والعمالددة امتنبيدددة بكددت مدددا تت لبدده مددد  مرتبددا  ونف دددا  ها لددة
 خ دداء التتربددة التدد   تراهددا امتانددب فدد  بدددة مطددا ت فنيددة منهددا      بدددم التفريدد  
بددي   نددواع الرصدداون وبندداء الفددر  ب ددوب ايددر م دداوم للحددرارةن واطددتخدام مكددخا  

ء كعيفة   ت دم إل  زيدادة ا بدتعاتن وكداا وكدص الخدام بندد بدايدة إي داد النيدرا  هوا
  0ف  الفر ن إكافة إل  وكص كميا  كبيرة م  الخام رام صغر حتم الفر 

 
حاوت  حمد  فندم خبيدر التعددي  التديدد الطدفر إلد  مصدر إلتدراء مزيدد مد   

يددر    محمددد بلدد  بابددا التتددارب  طددتخ و الرصدداو نظددرا  لتددوفر اإلمكانيددا ن ا
رطدات مدا  ا ترس بل  إبراهيم بابا إتدراء ا ختبدارا  فد  محدت المعدد  تدوفيرا  للو د ن وات

فعلد  إبددراهيم بابدا اممددر بلد  اطتبددارة نداظر المعددد ن نظددرا   0يحتدا  إليدده مد  مصددر
و دددد فكدددت ب مدددا  نددداظر المعدددد  تبدددغيت المعمدددت فددد  فصدددت  0لحلدددوت فصدددت البدددتاء
اممدددر الدددام يوكددد  مددددم  0(2)ب ال دددوب الحدددرارم مددد  مصدددرالبدددتاء ري مدددا يدددتم تلددد

إصدددرار اإلدارة المصدددرية بلددد  كافدددة مطدددتوياتها بلددد  اختصدددار الو ددد  والتغلدددب بلددد  
  0الصعوبا  واطتخ و  كبر  در م  الرصاو

 
وبعددددد نتدددداس التتربددددة وبددددد  حمددددد  فندددددم بصددددهر خمطددددة آ    ن ددددار مدددد   

ا  حالد  دو  تنفيدا وبدد  تم لد  الرصاو الصاف  ف  الطنةن اير  نه واته صعوب
فدد   مددري ن اممددر اموت تددتخر وصددوت ال ددوب الحددرارمن نظددرا  لعدددم وتددود  بمصددرن 
وانتظدار وصدوله مدد   وربدان و ددد   در الدد، طدلبيا  بلدد  بمليدة اإلنتددا ن إا يحتدا  الفددر  

                                                        

  1( 315 )هة 499 ش ب ن  4 ، 4- 9 املصدر نفسه، ت مج  الة ا   ال  ا  (  )
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ويتم ددت اممددر  0(2)إلدد  فتددرة تو دد  وتددرميم بعددد كددت مددرةن فيحددوت دو  اطددتمرار العمددت
فددد  تع دددت دو ب  حدد  المعدددد  بعدددد وفدداة النتدددار امتنبددد  الددام  نبدددت ن  مدددا  ال ددان 

النتددارو  المحليدددو  فليطددد  لهدددم  يدددة خبددرة وبمليدددة د  المعدددد  بالبددداكوش اايدددة فددد  
الدددب ءن وا تدددرس نددداظر المعدددد  إنبددداء آلدددة م دددت  احوندددة ال مددد  مداء المهمدددة بتكلفدددة 

 0(1) ربا   220ت ريبية 
 
مصددرية مبددال   ا لددة لتعدددي  الرصدداون وكدداد  هددا  وهكدداا  نف دد  اإلدارة ال 

التهدددود واممدددوات تددداهب طددددمن لدددو     تمكددد   حدددد الخبدددرا  المصدددرية مددد  صددددهر 
م ولدددددم يح ددددد  تعددددددي  2381/هدددددد2122المعدددددد   دددددرب نهايدددددة الحكدددددم المصدددددرم بدددددام 

الرصدداو النتددا ج المرتددوةن ولعددت المكطددب الدددام تح دد  فدد  هدداا الميدددا  يكمدد  فددد  
مكا  ا بتماد بليهاتفو  الع لية الم  0صرية وات

 

 : القطــــــران : رابعاً 

معددددرو     بدددد د البددددام انيددددة بتبددددتارهان لدددداا  ددددرر  الحكومددددة المصددددرية  
اطددتخرا  ال  ددرا  والزفدد  لطددد حاتددة التدديش وامطدد وتن حيددث يطددتخدم ال  ددرا  فدد  

مد  دهانا  الطف  والمدافص وب   إبت التيش وكان  مصدر تطدتورد ال  درا  والزفد  
ويطتخلو ال  درا  بعدد ن دت الخبدب مد  التبدت إلد  امفدرا  بدالت  ير  0(8)ب د البام
 مددا الدد  ال  ددرا  فينددتج بندده ترطددب الزفدد ن فمدد   مانيددة آ     ددة   ددرا   0التددا 

 0(2)يمك  اطتخرا   ربعة آ   وخمطما ة   ة م  الزف 
 

                                                        

 1( 315 )هة 499 ذو احلج   1 ، 429املصدر نفسه، ت مج  اجن   ق (  )
  1( 315 )هة 499 ش ب ن  4 ، 4- 9 املصدر نفسه، ت مج  الة ا   ال  ا  ( 4)
 ربايةةة  )هةةةة     474 رمضةةة ن  2، 4 صةةةةرق الة ا ةةة  ال   اةةة  ( الشةةة   4)أحبةةة    22حمفظةةة  ( 1)

 314 )1 
  1( 312 )هة 494 ش ب ن  2، 4-112/41و ا   ( الش   7 )أحب    43حمفظ  ( 7)



- 26-________________________  جهود محمد على التعدينية بالشام

 

  دة    كولدد،  رطدل  اإلدارة المصدرية خبيدر ال  درا  الفرنطد  داطديه إلد  من 
م إلنتدا  ال  درا  والزفد ن وبعدد    تف دد المو دص 2382مدايو / هدد2122ف   وا ت بدام 

 وكددد  حاتتددده إلددد  معددداو   فرنتددد ن وكدددال، ببدددرو  بدددابا  مصدددريا  لتعلددديمهم تعددددي  
ال  ددرا ن وا نددي  مدد  صددانع  البراميددتن وترتمددا  يعددر  اللغتددي  الفرنطددية والتركيددةن 

 0(2)الت  صنع  ف  ترطانة اإلطكندرية م   بت كما  لب إرطات آلة الت  ير
 
و د اطدتخرت  مصدلحة ال  درا   مانيدة آ     دة مد  ال  درا  بدهريا  م ابدت  

 ربددا  بددهريا ن وبعددد إكددافة  تددرة الن ددت إلدد  ميندداء التصدددير  0122مصددروفا   دددرها 
ت دوم  بدارةن بخد    تدرة الن دت إلد  اإلطدكندريةن 21 زانلون تصب  تكلفة ام دة حدوال  
   اإلدارة كانددد  ( 2)والم حددظ مددد  التددددوت ر دددم  0بدده طدددف  تابعدددة لدددددارة المصدددرية

والنتداري  والددواب والتندود باليوميدة ولديس بالبدهر؛ وهد  بدال،  (1)تدفص  ترة البل تية
 ددد  بفدد  مصددلحة ال  ددرا  مدد  رواتددب هدد  ء فدد   يددام الع دد   وكدداا  ددوات  بددهر 

 0واتب ترفص تكلفة المنتج م  ال  را  والزف البتاءن حت    تتحمت المصلحة ر 
 
ويتك  مد  التددوت  يكدا     اإلدارة المصدرية اختدار  ا ندي  مد       منداء  

البلوكددا  لتعلدديم صددنعة ال  ددرا  بمرتددب    ددي   ربددا  بددهريا  للواحدددن وكدداا  ا نددا ببددر 
ن ليتولددوا بعددد    تعهددد معلددم ال  ددرا  بتعلدديمهم 0 ربددا  للفددرد 02تنددديا  بمرتددب بددهرم 

 مر التعدي  بعد ال،ن لزيادة اإلنتا  وتخفيد  بدبء مرتدب الخبيدر امتنبد  ومترتمده 
ب   ددة آ    -كمددا هددو واكدد  مدد  التدددوت  –بدد  كاهددت مصددلحة ال  ددرا ن وي دددر 

  0 رش بهريا   م طتة  كياسن وهو مبل  يزيد ب  ب، م   تكلفة ال  را 
                                                        

هةةةةةة   49 صةةةةف   4 ، 11 ت مجةةةة  الة ا ةةةةة  ال  اةةةة  ر ةةةة  ( الشةةةة   4 )أحبةةةة    42حمفظةةةة  (  )
( 319 )1 

 1أورط   لطجا البلطجاةة  هةة  الةة  الةةبللن وي ملةةةن ىف ت طاةة  اق شةة ب، و ةة ن ،ةةمم جةةا  ل ةة اها    شةة      ( 4)



- 27-________________________  جهود محمد على التعدينية بالشام

 

 
ل  دددرا  هددد  امخبددداب اا  و فكدددت امخبددداب المطدددتخدمة فددد  اطدددتخرا  ا 

واطددددتعان  اإلدارة المصددددرية  0(2)المددددادة الدهنيددددةن ومنهددددا  بددددتار الصددددنوبر والبددددرا 
 –بتربعة ببدر مد   هدت المن  دة ل  دص امبدتارن ويوميدة الواحدد مدنهم    دة  دروش 

 كما اطتخدم   حد ببر نتارا  م   هدت المن  دة –كما هو واك  م  التدوت 
 : ت مصلحة القطران فى شهر واحد مصروفا( : 1)جدول رقم 

 
 

 القائمون بالعمل
 

 عددهم
اليومية 
 بالقرش

ألجرة فى ا
 الشهر بالقرش

أيام العمل عدا 
 األجازات

 بالطــه جى 
 ( نتار)خباب 
 دواب
 تنددددود 

 خبير ال  را  
 المترتددم 

 تنود يتعلمددو  الصنعددة
  مناء بلوكا  يتعلمو  الصنعة 

 لمترتمدواب ركوب الخبير وا
 صانص البراميت

  م  ميرة التنود وصانص البراميت

22 
22 
3 
2 
2 
2 
21 
1 
8 
2 
22 

8 
2 
2 
2 
 -
 -
1.2 
2 
 -
 -
 -

2020 
2200 
0300 
0212 
1000 
2000 
0100 
0010 
0230 
0020 
0820 

12 
12 
12 
12 

 البهر كام   
 البهر كام   
 البهر كام   
 البهر كام   
 البهر كام   
 البهر كام   
    البهر كام

  0122   إجمالـــى التكلفــة شهريـا  
 

 (م2381)هد  2121صفر  12ن 12/18و ي ة ( البام 28) بحاث  00محفظة  :المصدر 
 

                                                        

  1( 312 )هة 494 ش ب ن  2، 4-112/41و ا   ( الش   7 )أحب    43حمفظ  (  )



- 28-________________________  جهود محمد على التعدينية بالشام

 

 0 يكددا  بددتتر يددوم   ربعددة  ددروش للفددرد لت  يددص وتحميددت الخبددب ون لدده إلدد  امفددرا 
ا مددد  الخبدددب بدددهريا  إلددد  امفدددرا ن واطدددتخدمو  (2)وتعهدددد الخبدددابو  بن دددت  لفددد  حمدددت

خمطة خيوتن ويطتخر  خبير ال  را  م  كت حمت خبب بدرا   مدان    د    درا ن 
وبال، يزيد المطتخر  بل  طتة ببر  ل    ة مد  ال  درا ن اممدر الدام يد دم إلد  
انخفدداا التكلفددة إلدد  النصدد ن ببددر  صددد  ال ددا مي  بلدد  ن ددت الخبددبن لدداا ر م 

تطدددلم  رطدددوس لمتابعدددة نددداظر المعدددد     يصددددر محمدددد بلددد  بابدددا مرطدددوما  إلددد  م
 0(1)الماكوري  حت  ينتظم  مر مصلحة ال  را 

 
وابتمد  اإلدارة ف  البدايدة  ربعدة  فدرا   طدتخ و ال  درا ن  بدر  بليهدا  

الخبير امتنبد ن وب يد  مطدتلة توريدد امخبداب هد  الع بدةن فك يدرا  مدا تكدرر  بدكوم 
بن دددت البددعير مددد        ندداظر المعددد  مددد  تو دد  امفدددرا  بطددبب انبدددغات امهددال    

لددداا كاندد  اإلدارة تلتدددت إلدد   خدددا  (8)ميندداء  زانلددو إلددد  تهددا   دنددده و رطددوس وكولدد،
طندا  مختومة م  المتعهدي  ب يمة مدا طديوردونه بدهريا  لوفدرا  مد   خبداب اإلاابدة 

وتددددودع هدددا  الطددددندا  فدددد  ديددددوا   0(2)بالعددددد و خبدددداب الحريدددد  بالحمدددت  و ال ن ددددار

                                                        

أ  ، وحيمةل احلصة ن  ا ة  أاة ل ىف املة ق الةاةةدق، وهةى نتة    مةل  9 ي   ل ال اخلش  (  )
 4 )أحبةةة    42أ ةة ، حمفظةةة   4  واةةةد مةةةم البلطةة  جاةةةه ىف الاةةةة ، أمةة  ال نطةةة ر  ا ةةة  ل 

 1( 319 )هة  49 ش ب ن   4، 47/44 و ا   ( الش  
  1( 312 )هة 494 صف   49، 59/41و ا   ر   ( الش   1 )أحب    44حمفظ  ( 4)
هةةةةةةة 499 شةةةةةةال  4 ، 3-445ت مجةةةةةة  الة ا ةةةةة  ال  اةةةةة  ( الشةةةةة   3 )أحبةةةةة    34حمفظةةةةة  ( 1)

( 315 )1 
اق شةة ب الةةم تةةةر  ملصةةل   ال طةة ان نة ةة ن، النةةةع اقول أ شةة ب  سةةتخاص ال طةة ان، ( 7)

 ، وهةةى ت طةةة   طةةة  صةةةل ق تسةةةمح حبمل ةةة  وو،ةةة    ىف الفةةة ن، والنةةةةع ال ةةة ىن أ شةةة ب لذا ةةة
 1وهةةى أ ةةةا  طةيلةة  ور ا ةة  مةةم اخلشةة  تسةةتخد  ىف ت لاةة  ال طةة ان  نةةد لذا تةةه ىف الفةة ن

  1( 312 )هة 494 صف   49، 59/41و ا   ( الش   1 )أحب    44حمفظ  



- 29-________________________  جهود محمد على التعدينية بالشام

 

خ منهدا إلد  متطدلم  رطدوس ليتدابص الوفداء بهدا  التعهددا ن وتبعدث المعد ن وترطت نط
 0(2)إدارة المعد  بصور م  ها  الطندا  إل  إبراهيم بابا لدحا ة

 
وين دددت ال  دددرا  بلددد  الددددواب إلددد  ميندددا    زانلدددو ومرطددديةن حيدددث  نبددددت   

مصلحة ال  را   حواا تخدزي  فد  كدت منهمدا بدال رب مد  رصديفا البدح ن وتلبد  
حتددددار مدددد  ال دددد ع المتهدمددددة ال ريبددددة مدددد  الميندددداءي ن كاندددد  هددددا  امحددددواا لهددددا ام

صددغيرةن ولكدد  مددص زيددادة اإلنتددا   نبددت  المصددلحة حوكددا  فدد   زانلددو يطددتوبب ما ددة 
وتاء  ها  التوطعا  بعدد    اختدار مدتمور المعدد   مانيدة ممد  تعلمدوا  0(1) ل    ة

بلدد  إنتددا  هددا  امفددرا  متتمعدددة  صددنعة ال  ددرا  و نبددت لكددت مددنهم فرنددا  مطددت   ن و ددد
  0(8)طتي   ل    ة م  ال  را  ف  كت بهر

 
وفدددد  المددددوان  يدددددتم تعب ددددة ال  دددددرا  فدددد  براميدددددت خبددددبيةن واطدددددتعان  اإلدارة  

المصددرية بفندد  براميددت يونددان  يدددب  خرالمبددون فعددرا تصددنيص نددوبي  مدد  البراميددتن 
  ددددة مددد  ال  دددرا ن بينمددددا يطدددص ارخدددر ما ددددة   دددةن و وكدددد      22يطدددص الندددوع اموت 

وت  و برميددت واحددد مدد  النددوع بوطددعه ت ددديم بددرميلي  هددو ومطددابد  يوميددا  مدد  النددوع ام
ويصددنص البرميددت مدد  الخبددبن بوكددص  بددرا           خبددبية متراصددةن  ددم  0ال ددان 

ت دو  ب دو ي  خفيفدي  مد  الحديددن وكدا  ال  درا  ين دت      إلد  الطدف  فد  البراميدت 
الصدددغيرةن  دددم تُفدددررغ فددد  البراميدددت الكبيدددرةن  دددم تبدددح       إلددد  اإلطدددكندرية
وممدددا  0(2)

نتددا  هدا  البراميددت لدم يطددد ا حتياتددا ن     و  در الدد، بلد  إنتددا  ال  ددرا  يداكر    إ
                                                        

  1املصدر نفسه(  )
هةةة 491 رمضة ن    ، 4-49/ 44ت مجةة  الة ا ة  ال  اةة  ( الشة   9 )أحبةة    45حمفظة  ( 4)

( 314 )1  
  1( 314 )هة 491 مج   أول  44، 47 صدر نفسه، مك تب  ر   امل( 1)
  1( 319 )هة  49 ش ب ن  41، 44/ 47 الش   و ا   ر    4 )أحب    42حمفظ  ( 7)



- 31-________________________  جهود محمد على التعدينية بالشام

 

طدلبيا ن فحينمددا فحددو نداظر المعددد  إيددرادا  ال  درا  ظهددر بتددز فد  اإلنتددا ن اممددر 
الدام تعدت ندداظر المعدد  يطدتو   خبيددر ال  درا  ويطدتله بدد  الطدببن فداحتج بددن و 

 0(2)  مصرالبراميتن لاا  حكر  اإلدارة البراميت ال زمة م
م  ربعدي   لد  2381/هدد2121رتدب  22وبل  ما  نف  بل  ال  را  حتد   

 درش م ابددت إنتدا   ربعددي   لد    ددة مد  ال  ددرا  وخمدس ببددرة  لد    ددة مد  الزفدد ن 
 ددم زاد اإلنتدا  فدد  العددام التددال ن فبلدد  ال  ددرا   0(1)ب تمدال  خمددس وخمطددي   لدد    ددة

  ددةن و صددب  المختددز  فدد  امحددواا  18.183المن دوت إلدد  ميندداء خدد ت بددهر واحددد 
وتكددددس  0(8)والبراميددت نحددو ما ددة وخمطدددي   لدد    ددة   ددرا  وببدددري   لدد    ددة زفدد 

ال  ددرا  فدد  المددوان  وتددتخر ن لدده إلدد  مصددر ممددا  دم إلدد  تربدديد اإلنتددا  بعددد الدد،ن 
ف ددددددددت ال  ددددددددرا  المن ددددددددوت إلدددددددد  الميندددددددداء خدددددددد ت بددددددددهرم رمكددددددددا  وبددددددددوات بددددددددام 

 0(2)ة   21.321م إل  2381/هد2122
 
 لدد    ددة مدد  ال  ددرا   218وكاندد  مصددر تحتددا  طددنويا  إلدد  مددا ي ددرب مدد   

ل   اا ما  ورند  هدا  ا حتياتدا  بحتدم اإلنتدا  الطداب   220وات  ل    ة م  الزف  وات
اإلبددارة إليددهن نتددد    هنددا، فا كددا  كبيددرا  فددد  اإلنتددا ن ممددا دبددا مدددير ديددوا  بمدددوم 

  ال  ددددرا  باطدددم الحكومددددة فددد  امطددددوا  البحريدددة إلددد  التفكيددددر فددد  بيددددص مدددا تب دددد  مددد
 0(2)المحليةن ليتو   التتار ب  اطتيراد 

                                                        

  1( 312 )هة 494 ش ب ن  2، 4-112/41و ا   ( الش   7 )أحب    43حمفظ  (  )
  1املصدر نفسه( 4)
هةةة 491 رمضة ن    ، 4-49  44ة ا ة  ال  اةة  ت مجة  ال( الشةة   9 )أحبة    45حمفظة  ( 1)

( 314)1  
هةةةةةةةة 499 ذو احلجةةةةةةة   1 ، 429ت مجةةةةةةة  اجن ةةةةةةة  ق ر ةةةةةةة  ( الشةةةةةةة   3 )أحبةةةةةةة    34حمفظةةةةةةة  ( 7)

( 315 )1 
هةةةةةةة 491 ذو ال  ةةةةةةدق  9، 1 1ت مجةةةةةة  الة ا ةةةةةة  ال  اةةةةةة  ( الشةةةةةة   9 )أحبةةةةةة    45حمفظةةةةةة  ( 9)

( 314 )1 



- 31-________________________  جهود محمد على التعدينية بالشام

 

 
ومدد   َددم  ف ددد نتدد  محمددد بلدد  بابددا فدد  تعدددي  ال  ددرا  والزفدد  فدد  تبددات  

كولددد،ن وا دددد  اإلنتددددا  اطددددته ، مصددددرن وبددددرا الفددددا ا فدددد  امطددددوا  المحليددددةن 
  0رصاوليعوا هاا النتاس بعا المصاري  الت   نف   بل  تعدي  ال

 : المعــــــــادن األخــــــــرى : خامساً 

 : الفضـة -أ
حرص  اإلدارة المصرية بل  التن يب ب  الفكة لتغ يدة احتياتدا  مصدر  

منهدددان فتحدددر، موظفوهدددا بهمدددة بالغدددةن فعنددددما مدددر  حمدددد  فنددددم  حدددد       معددداون  
يم بابددا بوتددود إبددراهيم بابددا ب ريددة بددي   وهددو فدد   ري دده إلدد  بكددان تدداكر  ددوت إبددراه

الفكددة فدد  هددا  ال ريددةن فطددتت  هلهددا ايددر  نهددم  نكددروان ف لددب دلددي   مدد  بدديخ ال ريددة 
حتدد  اهتددددم إلددد  المعدددد ن  ددم  رطدددت منددده نمواتدددا  إلدد  الكيميدددا   فددد   دنددده لتحليلدددهن 
وآخددر إلددد  مصدددر بصدددحبة البريدددد لتحليلدددهن حتدد  إاا كدددا  المعدددد  المددداكور مفيددددا  تدددم 

 0(2)تعدينه
 
د  بيندددة معدددد  كولدد،ن بلددد   مدددت    يوتدددد بدده نطدددبة كبيدددرة مددد  وبندددما ور  

الفكة برك   العينة بل   حمد يوط  معير الكربخانةن الدام درس الكيميداء فد  
و ددد كددم  اإلدارة المصددرية معددد  فكددة  0(1) وربددان لددم يتددد   ددرا  للفكددة فدد  العينددة

مدد  ادا متطددلما  باطديا الصدغرمن فعيندد  مح"  يربددهر"ي دوم امهدال  بتعديندده فد  ميدندة 
للمدينددة المدداكورة و مينددا  لمعددد  الفكددةن و ب دد  الوكددص بلدد  مددا هددو بليددهن وابددتر  

و ددد يبددرر بدددم إ دددام اإلدارة بلدد  كددم المعددد  ببددكت كامددت  0(8)المنددتج مدد  امهددال 
                                                        

ل  يةةل )هةةة 475 ذو احلجةة   1، 443 ةة  ال  اةة  ت مجةة  الة ا( الشةة   1 )أحبةة    47حمفظةة  (  )
 317 )1  

أغسةةةطس )هةةةة       473 ر اةةة    ةة   3، 29ت مجةة  الة ا ةةة  ( الشةةة   9)أحبةةة    25حمفظةة  ( 4)
 1(هة314 

  1( 311 )هة 473 شةال  4،  7تلخال الة ا   ال  ا  ( الش   5)أحب    41حمفظ  ( 1)



- 32-________________________  جهود محمد على التعدينية بالشام

 

خوفها م   ورة المطتفيدي  منهن وبخاصة  نه ف  ام درا  التد  يمكد     يلتدت  هلهدا 
  0كافة إل  ابتدات طعر المعد للدولة الع مانيةن إ

 : النحـاس  -ب
كانددد  مصدددر تطدددتورد النحددداس لطدددد احتياتاتهدددان وبخاصدددة بمليدددة كدددرب  

ولطدد  0(2)الن ودن و د بل  طعر ام دة مد  طدبا ، النحداس امفرنتد  طدتة ببدر  ربدا  
العتدز  لبدد  اإلدارة المصدرية مدد  حكمددار بددر البددام    يبدترم كددت مدا يمكدد  بددرا   

الخددردة ويرطدددله إلدد  مصدددر بلدد     يزيدددد طددعر ام دددة بدد    نددد  ببدددر مدد  النحددداس 
 0(1) ربا  

 

ولددم يددنس محمددد بلدد  بابددا    ُيدداك،ر ابندده بالتن يددب بدد  النحدداس وهددو يعيددد  
ن حيددث ترامدد  إلدد  (م2382)اممدد  إلدد  ربددوع الددب د فدد   ب دداب  ددورة البددام امولدد  

ن وحينمددا وصددت إبددراهيم  طددمابه وتددود معددد  نحدداس بددال رب مدد  مدينددة خليددت الددرحم 
لكنده لدم  0(8)بابا إل  المدينة المداكورة طدتت بد  المعدد  فدتخبرو   نده فد  تبدت الكدر،

و دد  طدفر  بمليدا  التن يدب بد  وتدود النحداس فد   0(2)يع در للنحداس بلد    در فيده
ن و لبدد  اإلدارة المصددرية مدد  مصددر إرطددات خبيددر (2)تبددت  ددوزا  بددال رب مدد  كولدد،

ويبدددو    اإلدارة انبدددغل   (1)  يتو دد  العمدددت فدد  تبددت كولدد، تعدددي   و ا نددي  حتدد 

                                                        

 1( 319 )هة  49 شةال  4 ، 411 تب  ر   ت مج  املك( الش   4 )أحب    42حمفظ  (  )
هةةةةةةة 499 شةةةةةة ب ن  5 ، 94 للمك تبةةةةةة   4م  ةةةةةةي ر ةةةةةة  ( الشةةةةةة   3 )أحبةةةةةة    34حمفظةةةةةة  ( 4)

( 315 ) 
هةةةةةةة 491 ر اةةةةةة    ةةةةةة   1، 54 ت مجةةةةةة  الة ا ةةةةةة  ال  اةةةةةة  ( الشةةةةةة     )أحبةةةةةة    49حمفظةةةةةة  ( 1)

( 317 ) 
  1( 317 )هة 491 مج   أول  3، 442املصدر نفسه، ت مج  الة ا   ال  ا  ( 7)
 1 9 اخل يط  ص ( 9)
هةةةةةةةةة  49 صةةةةةةةةف   3 ، 4  ت مجةةةةةةةة  الة ا ةةةةةةةة  ال  اةةةةةةةة  ( الشةةةةةةةة   4 )أحبةةةةةةةة    42حمفظةةةةةةةة  ( 2)

( 319 )1 



- 33-________________________  جهود محمد على التعدينية بالشام

 

بمحاولة اطتخ و الرصاو فد  كولد،ن فلدم تدرد إبدارة إلد  تعددي  النحداس الموتدود 
  0ف  تبت  وزا 

 : الرخام وحجر الصوان  -ج
 بلدد  ال بددودا  بلدد   (2)إبددا  بمليددة   ددص امبددتار فدد  من  ددة نهددر تيحددا  

ن ف لبدددد  اإلدارة إرطددددات ال  ددددص المدددداكورة إلدددد   ندددده بدددداهد بعددددا   ددددص مدددد  الرخددددام
ومدد   رطددوس  رطددت المعدداو  محمددد ربدديد إلدد  إبددراهيم بابددا يبلغدده  ندده  0(1)إن اكيددة

و ددد صددنص مندده امطدد   "ن (8)ب در بلدد  الرخددام فدد  التبددت الكددا   بددمال   ريددة ديكلدد 
مراندد  خمددس بددمعدانا  وطددل انية بددوربةن ووكددع  هددا  المصددنوبا  فدد  صددندو  

و ددددات بوريددددان  الكيميددددا   إ  الرخددددام المت دددددم الدددداكر يصددددل  م   0بتددددابكمو دددددم  م
 0(2)"يصنص منه ب    ركيا  الغر  ويغ   حي انها

 

وب ددر رتددات اإلدارة المصددرية بلدد   حتددار صددوا  تصددل  لل ددواحي  بددال رب  
م  صورن فبعث حندا بحدرم مددير حطدابا  بدر البدام إلد  حطدي   ادا متطدلم صدورن 

رطدددالها بلددد  اإلبدددت مدددص  ا مدددة ليتدددابص بمليدددة ف صدددت امحتدددار الم لوبدددة وتتهيزهدددا وات
وبمترد    بلدم محمدد بلد  بابدا بوتدود حتدر الصدوا  فد  تبدت الددروز  0(2)بالتكلفة

                                                        

 1 9   ل  ب مم أ نه اخل يط  ص (  )
هةةةةةة      475 ذو احلجةةةةة   3، 433ت مجةةةةة  جةةةةة ل مةةةةةم الة ا ةةةةة  ( الشةةةةة   1 )أحبةةةةة    47حمفظةةةة  ( 4)

( 311 )1 
 1 9  د س  ت  مش ل ش  ى ط سة ، اخل يط  ص ت    يكلى  لى  ( 1)
هةةةةةةةة 491 رمضةةةةةةة ن  44، 114ت مجةةةةةةة  الة ا ةةةةةةة  ال  اةةةةةةة  ( الشةةةةةةة     )أحبةةةةةةة    49حمفظةةةةةةة  ( 7)

( 317 )1  
 ربايةةة  )هةةةة   474 رمضةةة ن  44، 92صةةةةرق الة ا ةةة  ال   اةةة  ( الشةةة   4)أحبةةة    22حمفظةةة  ( 9)

 314 )1 



- 34-________________________  جهود محمد على التعدينية بالشام

 

 لددددب مدددد  متلددددس التهاديددددة إرطددددات  طدددد   إلدددد  التبددددت المدددداكور لمعانيددددة الصددددوا  
 0(2)وتعدينه

م فدد  البددامن   ففدد  ولدم يددتت رتددات اإلدارة المصدرية تهدددا   ددوات فتددرة وتدوده
م ب دددر رطدددتم  فنددددم فددد  التبدددت الدددام يحكدددر منددده 2383/هدددد2122ربيدددص  وت  11

امخباب بل  نوع م  الحتر يببه المعد ن ومختز  بداخلده مداءن فترطدت مدص خيدت 
البريدددد إلددد  مصدددر  ددد ث   دددص مددد  الحتدددر المددداكور و دددارورة ملي دددة بالمددداء المختدددز ن 

بعيدددددا  بددد   يمددددة امحتدددار المدددداكورة  و المدددداء و  0( 1)لتحليلهدددا وتحديددددد مددددم  هميتهددددا
المختددددز  بهددددان فدددد   طددددلو، رطددددتم  فندددددم يدددددت بلدددد  الحركددددة الددددد وب لرتددددات اإلدارة 

  0المصرية ف  التن يب ب  كت ام  يمة
 
 ( : البويا السوداء)البريت  -د
بعد أن اختفى عرق الرصاص فى جبال كولك ظهر معدن آخر أسماه كنسيرك خبير  

ت، وظن أن به نسبة من الذهب، فبعث بخمس أقات إلى بوريانى فى أدنه، أوضح التعدين بري
تحليل العينة عدم وجود شئ من الذهب أو النحاس، لكنه نجح فى استخراج البويا السوداء من 
المعدن المذكور، وصرح رجال اإلدارة أن مصر تستخدم هذا النوع من األصباغ بكثرة، فأرسل 

 0(8)إلى مصر إلعادة تلحيلها وتعدينه عقب انتهاء فصل الشتاء بوريانى عينة من المعدن
 

 : اإلسفنـج  -هـ

                                                        

أمة  منةه لىل مطةةش   شة ،  4حممةد  لةى   شة ، جةةاقوام  واملك تب ت الص  رق مم   ي  مص  (  )
  1( 312 / )هة494 رمض ن  41

هةةةةةةةة 497 ر اةةةةةةة  أول  42، 99ت مجةةةةةةة  الة ا ةةةةةةة  ال  اةةةةةةة  ( الشةةةةةةة   2 )أحبةةةةةةة    31حمفظةةةةةةة  ( 4)
( 313 )1 

هةةةةةةة 475 مجةةةةة     ةةةةةة   43،  5ت مجةةةةة  الة ا ةةةةةة  ال  اةةةةةة  ( الشةةةةةة   1 )أحبةةةةةة    47حمفظةةةةة  ( 1)
( 311 )1 



- 35-________________________  جهود محمد على التعدينية بالشام

 

  امدددد  اإلدارة المصددددرية راب ددددة لمدددد  يغ ددددس بلدددد  اإلطددددفنج مدددد  البددددوامن  
فابتر  منهم اإلطدفنج و بداد  بيعدهن ودخدت الفدا ا لخزيندة الميدرمن ولدم يطدت   مد  

 (2)يةن إا رفدص بدنهم رطدم الميدرمال، طوم امروام الاي  يدخلو  تح  الحمايدة الفرنطد
  0وم  ال، نتبي     اإلدارة المصرية لم تتر، بي ا  دو     تطت مر 

 
 : العاملون فى مجال التعدين : سادساً 

 : اقج نة   - أ
 طدددند محمدددد بلددد  بابدددا إلددد  امتاندددب المهدددام التددد  تحتدددا  إلددد  مهدددارا   و  

ب  خبددراء فدد  بدد و  المعددد  خبددرا  بلميددة   تتددوفر لدددم المصددريي  والبددوامن فاطددتد
وكيميدددا يي  مددد  دوت  وربدددا وبعدددث بهدددم للتن يدددب بددد  المعددداد  فددد  تميدددص  نحددداء بددد د 

ن (1)البدامن حيدث  بدر  اإلنتليدزم بارتيدت بلد  التعددي  فد  تبدت لبندا  وتبدت الددروز
بينما  طند اإلبدرا  فد  تبدت كولد، إلد  خبيدر التعددي  النمطداوم كنطدير، والكيميدا   

 مددا تعدددي  ال  ددرا  فعهددد  بدده اإلدارة إلدد  الخبيددر  0(8)ورنيددت بعددد الدد،بوريددان   ددم  
الفرنطدد  داطدديهن الددام اطددتعا  بمعدداو   تنبدد  كددا  موتددودا  باإلطددكندرية ويدددب  حنددا 

وكا  بلد  المهنددس الدام ين دب بد  معدد  مدا  0(2)بليارام إللمامه بصنابة ال  را 
دم اإلدارة المصددريةن فالمهندددس     يهمددت  مددر البحددث بدد   يددة معدداد   و خامددا  تخدد

اإلنتليددزم المخددتو بددالفحمن حينمددا ب ددر فدد  زحلددة بلدد   ددي  يصددل  لصددنص  ددوب 

                                                        

  1( 314 )هة 473 حم    4 ، 5  صةرق الة ا   ال   ا  ( الش   7)أحب    23حمفظ  (  )
هةةةةةةة 491 مجةةةةة     ةةةةةة   1 ، 29ت مجةةةةة  الة ا ةةةةةة  ال  اةةةةةة  ( الشةةةةةة     )أحبةةةةةة    49حمفظةةةةة  ( 4)

( 317 )1 
هةةةةةةة 475 مجةةةةة     ةةةةةة   43،  5ت مجةةةةة  الة ا ةةةةةة  ال  اةةةةةة  ( الشةةةةةة   1 )أحبةةةةةة    47حمفظةةةةة  ( 1)

هةةةةة 494 رجةةة   5، 413/47 ا ةةة  ر ةةةة  و ( الشةةةة   7 )أحبةةة    43، حمفظةةة  ( 311 )
( 312 )1  

هةةةةةةةةة  49 صةةةةةةةةف   4 ، 11 ت مجةةةةةةةة  الة ا ةةةةةةةة  ال  اةةةةةةةة  ( الشةةةةةةةة   4 )أحبةةةةةةةة    42حمفظةةةةةةةة  ( 7)
( 319 )1 



- 36-________________________  جهود محمد على التعدينية بالشام

 

حددرارم يطددتخدم فدد  طددب، الزتددا ن   ندداء دراطددته لل ريدد  بددي  المعددد  وبيددرو ن  بلدد  
 0(2)اإلدارة المصرية

 
واطددددتعا  خبددددراء التعدددددي  بنتدددداري   تانددددب اوم مهددددارة خاصددددة؛ فاطددددتدب   

نتدارا  إلنبداء آلدة  حد  ت دوم بمهمدة تنعديم خدام الرصداو  بدت صدهر ن بددد   بوريدان  
ن ور م خبيددددر التعددددي  فدددد  (1)مددد  د  الخدددام بالبدددداكوش والددد، تددددوفيرا  للو ددد  والتهدددد

مندداتم الفحددم إطدددناد النتددارة والحدددادة فددد  المندداتم إلدد   تاندددب لتميددزهم فدد  صدددنعتهم 
 0(8)اع  تورهمبل  الرام م  ابتراا متمور المنتمن بطبب  ارتف

 
نمدددا تددداء وفددد  تخ دددي  د يددد    واطدددتخدام امتاندددب لدددم يكددد   مدددرا  ببدددوا يا ن وات

وتلبيددة ل حتياتددا  الكددروريةن يتكدد  الدد، مدد  مو دد  إبددراهيم بابددا مدد  تعيددي  معلددم 
مدرطة المعداد ن بنددما  رطدت طدام  بد، كبيدر معداون  محمدد بلد  بابدا إلد  إبدراهيم 

يحي دددده بلمددددا  ب ب ددددات مدرطددددة المعدددداد  م 2381مددددايو / هددددد2121بابددددا فدددد  صددددفر 
بموتدب تنظديم  دانو  المدددارس التديددن ويتطداءت بد  إمكانيددة اطدتخدام معلدم المدرطددة 
الماكورن  لب إبراهيم بابا م  طام  ب، إيكداس العلدم المتخصدو فيده المداكور  و 

 0(2)الصنعة الت  يتيدها
                                                        

هةةةةةةة 491 مجةةةةة     ةةةةةة   1 ، 29ت مجةةةةة  الة ا ةةةةةة  ال  اةةةةةة  ( الشةةةةةة     )أحبةةةةةة    49حمفظةةةةة  (  )
( 317 ) 

هةةةةةة 499 شةةةةة ب ن  4 ، 4- 9 ت مجةةةةة  الة ا ةةةةة  ال  اةةةةة  ( الشةةةةة   3 )أحبةةةةة    34حمفظةةةةة  ( 4)
( 315 )1 

  شة  ،  91  ة ش ةسة  اخلةربق، وملسة  دئ  711و  111تة او  م تة  احلةدا  الشة مى  ة  ( 1)
  شةةةة  ،  491  شةةة  ، ىف ةةةةة   لةةة  م تةةة  احلةةةدا  اجنللاةةة ب  91 وم تةةة  النجةةة ر الشةةة مى 

 4، 94/41و ا ةةةة  ر ةةةة  ( الشةةةة   1 )أحبةةةة    44 ةةةة ش، حمفظةةةة   911والنجةةةة ر اقسةةةةب ىن 
 1( 312 )هة 494 صف  

  1( 312 )هة 494 صف    4، 41/ 3املصدر نفسه، و ا   ر   (7)



- 37-________________________  جهود محمد على التعدينية بالشام

 

ن فدد ل  تانددب و ددد تكلفدد  الخزانددة المصددرية الك يددر بطددبب اطددتخدام امتانددب 
المرتبدا  العاليددةن تحملد  مرتبددا  المتدرتمي  المددراف ي  لهدمن إكددافة إلد  كتدداب  كفدداء 

و دد بمدت الد، بلد  زيدادة تكلفدة  0يم لو  حل ة الوصت بي  الخبدراء واإلدارة المصدرية
المعددددد  ممددددا  زبددددج ندددداظر حطددددابا  المعددددد ن فعندددددما طددددافر مهندددددس الفحددددم بددددام 

مدص  ند  "لناظر الماكور إلد  إبدراهيم بابدا ي دوت م إل  مصر  رطت ا2380/هد2128
 بلدم    الخزينددة واحدددةن إ      ملد      يكددا   تددر المهنددس بلدد  مصددلحة الفحددم 
فيرفددص طددعر التكلفددةن ويحمددت الفحددم  ببدداء ك يددرةن فيطددود وتهدد    مددام اإلفددرنج وولدد  

 0(2)"النعم
 
دا    دار الكيميدا   بوريدان   ولم ت بت اإلدارة  م تمرد مد  الخبدراء امتاندبن فلم 

بعددا المبددك   مددص اإلدارة المصددريةن رفددص اممددر إلدد  محمددد بلدد  بابددان فاطددتنكر  
إ  كددددا  المدددداكور يريددددد    يخدددددم بددددروس الوفددددا  فدددداا، وات  فدددد   كددددا  يخددددال  " ددددا    

ور م  0(1)"ويختل  هكاا باطدتمرارن فيكتدب إلد  بوادوو بد، للبحدث بد  ُمَعدد،  آخدر
الددام حمددت الكيميددا   المدداكور بلدد  التمددرد والكبريدداء هددو زبمدده  ندده إبددراهيم بابددا    

هددو  –مدد  تهددة نظددر إبددراهيم بابددا  –والحددت امم ددت  0المعددد،  الوحيددد بزيددز الوتددود
إرطدات خبيددر تعدددي   و ا ندي  إلدد  المن  ددةن وبخاصددة    منداتم النحدداس فدد  المن  ددة 

 0(8)نفطها كان  مع لة وتحتا  إل  خبير
 

                                                        

هةةة 491 شةة ب ن  3 ، 4-414/49ت مجةة  الة ا ةة  ال  اةة  ( الشةة   9 )أحبةة    45حمفظةة  (  )
( 314 )1  

هةةةةةةةةةة  49 رجةةةةةةةةة   5 ، 31ت مجةةةةةةةةة  الة ا ةةةةةةةةة  ال  اةةةةةةةةة  ( الشةةةةةةةةة   4 )أحبةةةةةةةةة    42حمفظةةةةةةةة  ( 4)
( 319 )1 

  1فسهاملصدر ن( 1)
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ارة المصرية بامتانبن فدوفر  لهدم الخددما  ال بيدة بد   ريد  وابتن  اإلد 
كمددا بملدد  بلدد  تعددويا اإلبا ددة الناتتددة بدد  العمددت مددص ا طددتفادة  (2)  بداء التدديش

مد  خبدرا  و ددرا  صدداحب اإلبا دةن فعنددما كطدر  طددا  المتدرتم مطينويطدون الددام 
ب بددهرم كددا  بمعيددة المهندددس اإلنتليددزم  بارتيددتن صدددر  اموامددر بتخصدديو مرتدد

للمدداكورن بلدد     يطددتخدم بلدد   ريدد  الت ابددد فدد  خدمددة تليدد  بددهن وكددا  المدداكور 
مددداهرا  فددد  حياكدددة  لدددوع الطدددف ن فعدددي  للعمدددت فددد  مينددداء اإلطدددكندرية برتبدددة يوزبابددد ن 

ومنحدد  اإلدارة المصددرية امتانددب حريددة ممارطددة  0(1)بمرتددب خمطددما ة  ددرش بددهرم
  لهددم بالطددفر إلدد  ب دهددم خدد ت تو دد  ال  ددوس الدينيددة فدد   و ددا  الراحددةن وطددمح

العمت بتاء ن إما ل كاء  تازة  و للتزودد بالمعلوما  ف  متدات التخصدون ولدم يبد  
 0(8)منهم إ  م  يحتاته العمت بتاء  

 
 : المصريـون -ب

تولددد  كدددوادر مصدددرية إدارة بددد و  المعدددد  طدددواء فددد  الددد، إدارة الحطدددابا   
و إدارة المنداتم مم لدة فد  ر اطدة العمداتن وكداا ن  (2)مم لة ف  نداظر حطدابا  المعدد 

امبمات الكتابيةن و طند  المهمتدي  امخيدرتي  إلد   منداء مد  التديش يتيددو  ال دراءة 

                                                        

  1( 312 )هة 494 رج   1 ، 7-444/47و ا   ( الش   7 )أحب    43حمفظ  (  )
  1( 314 )هة 491 ر ا       9، 92/49و ا   ( الش   9 )أحب    45حمفظ  ( 4)
  1( 315 )هة 499 ذو احلج   1 ، 429ت مج  اجن   ق ( الش   3 )أحب    34حمفظ  ( 1)
 ظ  ةسةة   ت م ةدن الف ةة  الةذب جةة ل لىل الشة    ةةربق ل ارق مةم أم لة  هةةأ ل أاةد أ نةةدب نة( 7)

 491سب  سنةات ىف مص  و ةدق سةنةات ىف احلجة ا والسةة ان، و ة    تة  شة  ب  ةدرئ 
هةةةةةةة 491 ر اةةةةةة  أول  49، 4-53/49و ا ةةةةةة  ( الشةةةةةة   9 )أحبةةةةةة    45  شةةةةةة  ، حمفظةةةةةة  

( 314 )1  



- 39-________________________  جهود محمد على التعدينية بالشام

 

والكتابدةن ليتمكنددوا مد  مرا بددة العمدات و يددد  طددما هم ومراتعتهدا فدد   و دا  متفاوتددة مدد  
 0(2)اليومن لمنص بمليا  التطرب  و الهرب م  العمت

 
تات العمت التعدين  الفن  تول  وكيدت نداظر بدورم المددارس اختيدار وف  م 

المتفددو ي  مددد  ت ميدددا مدرطدددة المعددداد  والمهندطدددخانةن ممددد   نهدددوا دراطدددتهمن و رطدددت 
كبدفا  بتطدما هم و بمدارهم ورواتدبهم إلد  مددتمور الدديوا  الخدديومن الدام تدول  تتهيددزهم 

تن يددب بدد  المعدداد  والمبدداركة فدد  للطددفر إلدد  البددام لمراف ددة الخبددراء امتانددب فدد  ال
ام الحتدددددة  11بمليدددددا  صدددددهرها وتتهيزهدددددا وتكدددددمن  ال ا مدددددة التددددد   بدددددد  فددددد  

بامدددا  وحددددد لهدددم  12.20م ببدددرة  طدددماء تراوحددد   بمدددارهم   بدددي  2181/هدددد2122
المرتب البهرم بم دار ما ة  درش مدا بددا ا ندي  بلد  راتدب الواحدد منهمدا طدتي   ربدا ن 

  تحديد المرتبن وتطلم كت مدنهم  بدت طدفر   دا مي  مد  و د يكو  للتخصو دخت ف
 0(1)الم بس وب انية وما يخو م  آ   هندطية

 
و مر إبدراهيم بابدا ب لحدا  بددد مد  البدباب بالخواتدة داطديه ليتعلمدوا صدنعة  

 ددددرش  200ال  دددرا ن مدددد  بيدددنهم محمددددد  فنددددمن الددددام حددددد  لدددده اإلدارة راتبدددا   دددددر  
داطدديه ببددهر واحددد  رطددت إبددراهيم بابددا إلدد  والددد  ي تددرس  و بددت    ينتهدد  ب ددد 0بددهرم

طدددناد المهمدددة إلددد   ا طدددتغناء بددد  داطددديهن م  مصدددلحة  ال  دددرا    تتحمدددت نف اتددده وات

                                                        

هةةةةةةةةةةة 494   ةةةةةةةةةة   مجةةةةةةةةةة   45، 2-74/47 و ا ةةةةةةةةة  ( الشةةةةةةةةةة   7 )أحبةةةةةةةةةة    43حمفظةةةةةةةةة  (  )
( 312 )1 

ت مجةةةة  ال ةةةة ار اخلةةةة ص  تامةةةةذق امل ةةةة  ن امل ةةةة ر سةةةةف ه  لىل ( الشةةةة   4 )أحبةةةة    42حمفظةةةة  ( 4)
و ذلك اقوامة  واملك تبة ت الصة  رق مةم (  312 م ر  )هة  49 ذو احلج   42الش  ، 

هةةةة 494 مجةةة   أول  3 ل ةةة  ق  نةةة ل  لةةةى أمةة  مةةةبمةر امل مةةة ت الب  يةةة ،  4  يةة  مصةةة ، جةةةة
( 312 )1 
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وبددهد  طدداحة التعدددي  فدد  كولدد،  0(2)البددباب امربعددة الدداي  تعلمددوا صددنعة ال  ددرا 
بدت الخبدراء تفو دا  مصدريا ن بنددما نتد   حمدد  فنددم فد  اطدتخ و الرصداون بعدد ف

توصدت  حمدد  فنددم إلد  امخ داء التد  و دص فيهدا امتاندب و دد  0امتاندب فد  صدهر 
تددتخر نتدداس التتربددةن فلددم تطددت ص المصددلحة تعددويا الخطددا رن لكندده نتدداس يحطددب 

 0(1)للع لية المصرية
 
وخدددد ت فصددددت البددددتاء يتو دددد  العمددددت ويحصددددت المصددددريو  بلدددد   تددددازا   

تكدد  حاتددة العمددت تطددتلزم وتددودهمن ومددا يلب ددوا    يعدودو  خ لهددا إلدد  مصددرن إاا لددم 
وهكدداا ابتمددد محمددد  0(8)يعددودوا مددرة  خددرم إلدد  مو ددص العمددت مددص نهايددة هدداا الفصددت

بلدد  بابددا بلدد  المصددريي  فدد  اإلدارة ووكدددص   تدده فدد  بددباب مصددر الددام حصدددت 
 0بل   در م  التعليمن ليكونوا نواة خبراء التعدي  ف  المطت بت

 
 : الشـوام  -ج
طددددتبعد  اإلدارة المصددددرية البددددوام مدددد  المناصددددب الر يطددددية فدددد  التعدددددي ن ا 

كمددا حدداوت البددوام الت ليددت مدد  بددت   0لخوفهددا مدد  تابدداب الددو ء وبدددم اإلخدد و لهددا
المعددداد  والتبدددكي، فددد  تددددواها إل نددداء اإلدارة المصدددرية بددد  التعددددي ن وبخاصدددة فددد  

المعددارا لتعدددي  اإلدارة تبددت الدددروزن و ددد ظهددر الدد، تليددا  فدد  مو دد  امميددر ببددير 
ولددم ي بدد      طددند  اإلدارة إلدد   هددت الددب د مهددام ر يطددية 0(2)المصددرية تبددت الدددروز

فددددد  التعددددددي  اللهدددددم إ  فددددد  تعددددددي  ال  دددددرا ن إا بهدددددد  اإلدارة ب   دددددة بدددددباب مددددد  
                                                        

  1( 314 )هة 491 حم    3، 7 ت مج  الة ا   ( الش   9 )أحب    45حمفظ  (  )
  1راج  التف صال ىف ت ديم ال ص ص( 4)
 ربايةةة  )هةةةة     499 ذو احلجةةة   1 ، 429ت مجةةة  اجن ةة  ق ( الشةةة   3 )أحبةةة    34حمفظةة  ( 1)

 1(هة371 
 1التف صال ىف ت ديم الف   واحلديد جببل الدروا( 7)
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 رطددوس بمراف ددة معلددم ال  ددرا ن لتعلدديم صددنعة اطتخ صددهن و ددد نتحددوا فدد  مهمددتهم 
 0(2)إبراهيم بابا لكت منهم فرنا   طتخرا  ال  را  والزف  و تادوا فيهان فبن 

 

وات  كان  اإلدارة المصرية لم تعتمد بل   هت الدب د فد  المهدام الر يطدية إ   
 نهددا ابتمددد  بلدديهم بصددفة  طاطددية فدد  امبمددات التدد  تحتددا  إلدد  متهددود بكددل  

الفنيدة البطدي ةن م ت  بمدات الحفدر والتن يدب والن دت و  دص امخبداب وبعدا امبمدات 
التدددد  تتبددددص المعددددد  تحدددد  طدددد   امران وتحتددددا  ( امنفددددا )ومنهددددا نتددددارة املغددددام 

بمليددا  الحفددر والتن يددب إلدد  بدددد كبيددر مدد  العمدداتن فلتددت  اإلدارة إلدد   هددت الددب د 
المتاورة لمن  ة التعددي ن لتدوفر بلد  نفطدها تكدالي  ن دت العمدات وات دامتهمن وبلد   تدر 

ب ددداء امتدددرة  0(1)  بدددارة للكبيدددر و دددرش واحدددد للصدددغير يوميدددا  العامدددت  ربدددا  وببدددري وات
 0يوميا  يبي  فلطفة اإلدارة ف  تفادم دفص امترة  يام الع   

 

و د تطبب انخفاا امتور فد  نفدور العمدات مد  مواصدلة العمدتن ف دت بددد  
بمات منداتم الفحدم إلد  خمدس وطدتي  بدام  ن اممدر الدام  لتدت اإلدارة المصدرية إلد  
ا طددتعانة بال يددادا  المحليددة بالبددامن فحينمددا انتدددب امميددر ببددير  طددعد حمددور وكددي   

وبنددددما لمدددس  0(8)مددد   رفددده لتلدددب العمدددات زاد بدددددهم إلددد  ما دددة وخمطدددي  بدددام   
إبددراهيم بابددا انخفدداا  تددور العمدداتن لدددم تف ددد  العمددت فدد  المندداتم فدد  تمدداد آخددر 

تددوب كددم بعددا البدد  بلدد  يوميددة من صدددر  مددرا  بددفويا  ي كدد  بو 2381/هددد2121
العمدداتن ايدددر    الو دددا   لدددم توكدد  حتدددم هدددا  الزيدددادةن واكتفدد  باإلبدددارة إلددد  تنفيدددا 

 0(2)اممر
                                                        

  1( 314 )هة 491 حم    3، 7 ت مج  الة ا   ( الش   9 )أحب    45حمفظ  (  )
 1( 312 )هة 494 حم    41، 14ت مج  الة ا   ( الش   1 )أحب    44حمفظ  ( 4)
  1( 315 )هة 499 رمض ن  5 ، 45 الش   مك تب  ر    3 )أحب    34حمفظ  ( 1)
هةةةةةةة 494 مجةةةةةة     ةةةةةة   45، 2-474/47و ا ةةةةةة  ر ةةةةةة  ( الشةةةةةة   7 )أحبةةةةةة    43حمفظةةةةةة  ( 7)

( 312 )1 
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ويرتص بدم إ بدات العمدات البدوام بلد  العمدت فد  التعددي   نخفداا امتدور  
مدد  ناحيددة والح ددد بلدد  اإلدارة المصددرية التدد  احتكددر  مندداتم كددانوا يطددتخدمونها مدد  

حطددابهمن ولددو ب دددر يطددير مدد  ناحيددة  خددرمن و ددد تددر  محدداو   للتغلددب بلدد   بددت ل
المبدكلةن فعددرا تعفددر  اددا مددتمور مددنتم الفحدم ا تددراس باطددتخدام مددانب  التبددت فدد  
 بمددات المددنتم بدددو  مرتددب بددد   مدد  إرطددالهم إلدد  الطددت ن و يددد حنددا بحددرم ا  تددراس 

رتدددب بلددد  اطدددتخدام المدددانبي  فددد  إ     إبدددراهيم بابدددا رفدددا لمدددا يت 0تدددوفيرا  للنف دددا 
 بمات المنتم م  آ ار طلبية بل  العمات العاديي ن فينظرو  إلد  العمدت فد  المنداتم 
بل   نه بمت تدتديب ن  كد  إلد  الد،    العمدت فد  المدنتم   يطدتمر خد ت فصدت 

 0(2)البتاءن وبالتال    يتوز طت  المترمي  خ ت فترا  م  العام دو   خرم
 
دارة المصدددددرية بمليدددددا  تمهيدددددد ال دددددر  بدددددي  مندددددا   التعددددددي  و طدددددند  اإل 

وامفدددرا  ومدددوان  التصددددير إلددد  بمدددات مددد  ال دددرم التددد  تمدددر بهدددا ال دددر ن وب بدددرا  
وتوتيدده مدد  مهندددس المعددد ن كمددا اطددتعان  بتهددت الددب د فدد  ن ددت المعددد  الخددام مدد  

واختلفد   تدور  المنتم إلد  امفدرا  ومنهدا إلد  المدوان ن بلد     يدتت  العامدت بدابتدهن
و دد كدا  هندا، حدرو  0الن ت حطدب  دوت المطدافة وصدعوبة ال ريد  وكميدة المن دوت

بلد  وتدود تدواز  بدي  تكدالي  اإلنتدا  والن ددت وطدعر المندتجن حتد  يتدوفر هدامش ربدد  
 0(1)مع وت

 
كمددا تحمددت  هددت الددب د مطدد ولية ت  يددص امخبدداب ال زمددة للمندداتم وامفددرا   

حكارهان فاكد ر  اإلدارة المصدرية    تل د  بعدبء م  التبات ال ريبة م  ا لمنتم وات
ت  يددص امخبدداب ون لهددا بلدد  بددات  رتددات اإلدارة المحليددةن وحدددد  الكميددة الم لوبددة 

                                                        

  1( 312 )هة 494 حم    41، 14ت مج  الة اي ( الش   1 )أحب    44حمفظ  (  )
هةةةةةةة 494 مجةةةةةة     ةةةةةة   45، 2-474/47و ا ةةةةةة  ر ةةةةةة  ( الشةةةةةة   7 )أحبةةةةةة    43حمفظةةةةةة  ( 4)

( 312 )1 
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مدددد  كددددت مددددنهم ونوبهددددا والمدددددة المطددددموس بالتوريددددد خ لهددددا والمبددددال  المطددددتح ة لهددددمن 
 0(2)وكمن  كت ال، ف  ب د مص كت منهمن ليف  بالتزاماته

 

                                                        

 1( 312 )هة 494 صف   49، 59/41و ا   ( الش   1 )أحب    44حمفظ  (  )
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 : ــاد الحص
يتك  لنا مما طدب  تهدود محمدد بلد  بابدا فد  التن يدب بد  المعداد  بدب د  

البامن لتوفير المواد امولية ال زمة للنهكة الصدنابيةن التد   طدهم  فد  بنداء الدولدة 
ولتح يدد   فكددت النتددا ج ابتمددد والدد  مصددر فدد  التن يددب بلدد   0الحدي ددة فدد  مصددر

ا  حدي دة واطدتعان  اإلدارة المصدرية بتهدت المعاد  واطدتخراتها وتتهيزهدا بلد  ت نيد
الخبددرة مدد   وربددان ايددر باب ددة بمددا تتكلفدده الخزانددة مدد  مرتبددا  لهددم ولمتددرتميهمن كمددا 

  0وفر  لهم طبت الراحة والرباية الصحية
 

و دددد تحمطددد  اإلدارة المصدددرية فددد  التن يدددب بددد  المعددداد ن فددد   اهدددب  حدددد  
   و الرخددام وكددت مدا يتصددت بهمددا   رتالهدا فدد  مهمدة مددان وب ددر بلد  نددوع مدد  المعدد

رطدات بيندة منده إلد  التهدا  المختصدةن اممدر الدام  دم  يتوان  ف  إب غ اإلدارةن وات
و لحدد  محمددد بلدد  بابددا بعددا بددباب المصددريي   0إلدد  اكتبددا  العديددد مدد  المندداتم

مددد  خريتددد  مدرطدددة المعددداد  والمهندطدددخانة بح دددت العمدددتن ل طدددتفادة مددد  الخبدددرا  
ص ت الدراطة النظرية بخبرة بمليدةن ليكوندوا كدوادر لدددارة المصدرية تعتمدد امتنبيةن و 

بلددديهم فيمدددا بعدددد وبدددهد  منددداتم كولددد، تفو دددا  للع ليدددة المصدددريةن بنددددما تمكددد   حمدددد 
 0 فندم م  صهر الرصاو وهو ما فبت فيه امتانب

 

 0ة ف  تاريخهاو د برف  ب د البام ف  ظت الحكم المصرم بمليا  التعدي  المنظمة موت مر  
واطتعان  اإلدارة المصرية بالبوام ف  بعا امبمات الفنية م ت النتارة والحدادةن واطتخ و ال  را ن كما 
ابتمد  بليهم ببكت كامت ف  توفير العمالة ال زمة للحفر والتن يب وتمهيد ال ر  والن ت و  ص امخباب 

من وبخاصة ف  تبت الدروز؛ فكا   حد دوافص ال ورا  اير    احتكار محمد بل  للتعدي  آ ار  ح اد البوا
المتكررةن كما كا  لطياطة ا حتكار الت  اتبعها محمد بل  بصفة بامة ف  متا   التعدي  والصنابة 

 0والتتارة   رها ف  إ ارة  ح اد الدوت اموربية



- 45-________________________  جهود محمد على التعدينية بالشام

 

 المصـــــــــــادر

 : وبيانها كالتال " نيش النيتبكور "بدار الو ا   ال ومية " البام"محافظة  بحاث  -2
 (البام2) بحاث  12محفظة 
 (البام1) بحاث  11محفظة 
 (البام8) بحاث  10محفظة 
 (البام2) بحاث  13محفظة 
 (البام2) بحاث  11محفظة 
 (البام1) بحاث  00محفظة 
 (البام0) بحاث  02محفظة 
 (البام3) بحاث  01محفظة 
 (البام1) بحاث  08محفظة 
 (البام20)حاث  ب 02محفظة 
 (البام22) بحاث  02محفظة 
 (البام21) بحاث  01محفظة 
 (البام28) بحاث  00محفظة 
 (البام22) بحاث  03محفظة 
 (البام22) بحاث  01محفظة 
 (البام21) بحاث  30محفظة 
 (البام20) بحاث  32محفظة 
 (البام23) بحاث  31محفظة 
 (البام21) بحاث  38محفظة 
 (البام 10) بحاث 32محفظة 

 م 2381 -82/ هد2120رتب وبعبا  
 م2381/هد2120رمكا  وبوات 

 م2381/هد2120او ال عدة واو الحتة 
 م2381/هد2123محرم وصفر 

 م2381/هد2123ربيص  وت وربيص  خر 
 م2381/هد2123با   ربيص آخر وتماد  وت 

 م2381/هد2123تماد آخر ورتب 
 م2381/هد2123بعبا  

 م2388/هد2123او الحتة  -م  رمكا 
 م2382-88/هد2121اوالحتة  -م  المحرم
 م2382-82/هد2120اوالحتة  -م  المحرم
 م2381-82/هد2122اوالحتة  -م  محرم
 م2381/هد2121تماد اخر  -م  المحرم
 م2380-81/هد2121اوالحتة  -م  المحرم
 م2383-80/هد2128اوالحتة  -م  المحرم
 م2381-83/هد2122اوالحتة  -م  المحرم

 م2381/هد2122ربيص آخر  -محرمم  ال
 م2320-81/هد 2122اوالحتة -تماد  وت
 م2320/هد2121تماد  وت  –م  محرم 
 م2322-20/هد2121اوالحتة –تماد آخر 

 
اموامدددر والمكاتبدددا  الصدددادرة مددد  بزيدددز مصدددر محمدددد بلددد  بابدددا  دددم مددد  ولدددد   -1

بلدددد  العزيدددز إبددددراهيمن مخ دددو  محفددددوظ بددددار الكتددددب ال وميدددة تددددزآ ن مصددددور 
 0 13101  1و حد 28218  2ميكروفيلم تح  ر م حد

 


