
ששוןא,

בעירקהקידמהובעיתהאוכלוסיה
ואתהסוריהמדבראתכחצי-סהר,מצפון,המקיפותהארצותבין
העצומותהפוטנציותבשלמיוחד,מקוםעירקתופסת-ערבצפוןמדבריות

כלאתלהעריךכליהקיים,לפירקו,צעירהמדינהעללדוןאיןשלה.
אדמתהשטחיאתשלה,הטבעאוצרותלפתוחהאפשרויותאתבעתיד.חשיבותה
מוטב.המתרחבת.הנפטתפוקתאתהעשירים,מימיהמקורותאתהנרחבים,

במוקדםולהכירללמודאיפוא,
הרכבהעלעירק,שלהנובהיתהאוכלוסיהאת.

אוכלוסיםלתוספתזו,בארץעדייןהקיימיםהרוחים*"אתוכןותכונותיה,

למטרופוליןשובזאתנהריםאלץלהפוךכדיבהםשישאינטנסיב*,ולפתוח

בבל.גדולתבימיבהיותההמערבית,באסיהמדותבת

התושביםספירתא.

עירק.תושבישלעליו,לסמוךשישכולל,מפקדכלקודםנערך

משוערת.הערכהעלכללבדרךבנויותזהבעניןהידיעות

נתקלב-1919הבריטייםהצבאייםהשלטונותעל-ידישנערךהמפקד
ממשלתימפקדלכלהתנגדוהתושביםמדוייקותזאינןותוצאותיובקשיים

שירות-חובהלהכרזתהקדמהאוהמסיםלהגדלתאמצעיישמששמאמחשש,

למחוז.ממחוזונודריםבדואיםחייחייםמהתושביםגדולחלק:ועודבצבא.

עירק,לגבולותמחוץאף-ידועותובעונות

להגשמתכהקדמהכלליבמפקדעירקממשלתפתחה1935יוניבחודש

כדלקמן:היה1935סוףעדשנרשמוהנפשותמספרבצבא.שירות-חובהחוק

3.214,173.בס"ה1.577.117.נקבות:2(11.637.056זכרים:1(

שהיואלהאתהנודדים,מביןידועיםחלקיםכוללאינוזהמספראולם

הרישום.ממרכזימרוחקיםבמקומותאועירקלגבולותמחוץ
המספריםמהשואתלרכושאפשרהאוכלוסיהגידולבצקעלמושג-מה

ואירופיים.עירקייםשונים,ממקורותשוגיםבזמניםשנאספוםירעושמה

במלאכתההתקדמותעלוגם-הממשיהרבויעלגםמעידיםאלומספרים

-193212.857.077ז1930-000,428.2ז1919-282.948.2התושבים.הרשמת

3,353.777.-1935ו1934-2.930,384

האוכלוסיןצפיפותב.

הדרךמורה"שלהנדמ1אהלפיקמ"ר.453.500הואעירקשלשטתה

מגיעהמליונים,4הואהתושביםשמספרהקובעת,ל-6)19"העירקיתבממלכה

מזוחמישיתשבסוריה,מזובמקצתn~Dr-קמ"ר.לכלנפש83צפיפותם
הראויהאדמהשטחלפיהצפיפותואולם1*שבלבנוןמזוועשיריתשבא"י

כדלקמזנב-1936היתההרשתייםהמפקדיםלפיהקרובהמזרחבארצותהתושביםצפיפות*
ז4.8(-טצרים4(181,8-תרביה5(92,91:-לבוי2(י77.01-סוריה1(קמור:לכלגפפיה

46.6.-ישראלארץ6(



נפש43,4כדיעדעולהקמ"ר92.900מקורותכמהלפישהואלעבודי
המבנה"ממאדהסעידשלספרולפי(זוצפיפותעולהבסוריהקמ"ר.לכל

הממשלתיהדפוסביתלוח.לפי(ובמצריםל"53,והלבנון")סוריהשלהנלכלי

שהאדמותכיון*:בספרואומרהמאדהסעידקמ"ר.לכלנפשל-1936450*(משנת
המצוימןבעירקהרבהשוניםאינםהמיםומקורותהאקליםלעיבוד,הראויות

נפש*.מיליוןכ-30לקלוטמוכשרהעירקכיאומראםאגזיםלאבמצרים,

הןמחוזבכלוצפיפותםהמהוזות,לפיעירקתושביחלוקתטענינת
שקרקעותבין-בלבדלעיבודהראוייםקרקעותיולפיוהןהכללי,שטחולפי
זהשטחמכללאיצוהלאם-מעובדיםשאינםוביןלמעשהמעובדיםאלה
ראויות,אינןשנעשוהחקירותשלפיאחרותואדמותההריםהמדבריות,את

:לעיבודכביכול,

הכלליהשסה,מטפרז1"מה
ן

צפיפותהתושגיסוגאדבי:וד::צפיפוההתושבים
התושבים*'

ן
בקם-ר

ן
לכלקמ-יבובקמ-רלכליקמ*ר

ן

5,115.04915,8ן800"285.1774מנצול
10.27.16028.6ן168,91216.600ארשיל

42.56068.6~175.0009.6001סולימניה

8008.116.26011.8~2י000.00שרעף

-.118.82816.2007.88.82081דואלה

4.870154.8-.80022.10084~76מגדד
170.000268,6001.41.570108.8דולים

129.00021.2005.70.689176.5רשלה?
24.76.68080.7ש200,222001הילה

-.225,0001640018410.71021אל-אמרהכוי

600.00088.0008.211.47028.4רקניה
P'tn1%208.088,7005.46.08041מ.-

260.00019.70012.76,68037.4עירה

ה-0.780864-.288.88810.90026בצרה

מפקדים.וערכולאידועים,בדואיםשבטיבושנוודיםהדרומי,המדהרבאיזור:הערה

לעיבוד",בלתי-ראויות"הסוגעלבעירקהנחשבותהאדמותוהנה,

מספיקמאד.יחסימושגהואלעיבודכשרןמאד,נרחביםשטחיםתוספותשהן
הניאו-המלכותשלאוופרס,בבלממלבותטלהקדומותבתקופותכילציין,

אינטנסיביעבודשלרצוףכמעטשטחעירקהיתההססנידים,שלפרסית

נכוניםביחודההם.בזמניםשבעולםביותרמהצפופותאוכלוסיהופירנסה

להלן.עודראה-לעיבוד"ראוייםקרקעות"גש1"לביחס
1985.שנתפפקרלפי**

5

ן



הנהרשלעבריומשניהמשתרעתעירק,דרוםשלהשפלהלגביהדברים
והחדקל.הפרתזרמיוגיןוהחדקל),הפרתשלהמאוחדהאפיק(שט-אל-ערב

כל-כך,והדומהבערך,וחנקין,שליקההעריםשביןלקוועדהפרסימהמפרץ

כאןמהויםכיוםשבמצרים.הדלתהלאזורואקלים,טבעשלבחינותמכמה
הריסתהעקבנוצרוואלואלובצות.ואדמתמלחהארץעצומיםשטחים

וכךשטיפה=..וחוסרניקוזחוסרבגללהעתיקה,ההשקאהמערכתשל
כלכליתפקידשוםממלאיםשאינםאגמים,רביםהקטריםאלפימכוסים

שבעירק.העבודאדמותאתבהרבהמרחיבהיההחלקיויבושםמועיל,

לאורךצרותברצועותהעבודאדמותם1יכמצטמצמותהזאתהשפלהבכל

במרכזהבעירק,המישורשליותרהגבוהבחלקאףבלבד,והתעלותהנהרות

יוצרת.לעבודההמרחבורבהעזובהעדייןרבהלבגדד)צפונית(הארץשל

ישנםכיוםוגםפורה,שטתפעםהיוהאלהוהסירתחצץערבות-החול,אף

ארכיל,מוצול,בגוןלערים,בסמוךקבוע,עיבודשלאזוריםזהבחבל

תעלותדרךההרים,מןהמוזרמיםהשקאהבמיתלוייםשהםאזוריםכירכוך,

להתרחבות.האפשרותרבהועודאיים","אלאאינםאלהאולםמכוסות.
בצרה,במחוזותביותרגדולהלעיבודהראויותבאדמותהתושביםצפיפות
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הסבהמונתפיק.ואלסולימאניהדולים,באותואחריהןובגדדכרבלה
תמרעציישנםבצרהבמחוזאלה.במחוזותהמחיהמקורותרבוי-לכך

אחתכאןנמצאתלזהנוסףבעירק.ביותרהחשובהחקלאיהענףשהםרבים,
במחוזבארץ.היחידההנמלעירשהיאבעירק,הגדולותהעריםמשלוש

והיאמעובדים,פורייםאדמהשטחיהמוקפתהבירהעירנטצאתדדגב

היחסיתלצפיפותבעירק,ביותרהחשובוהחברתיהתעשיתיהמסחרי,המרכז

המקומות-והיאהאדמה,לפוריותמחוזסיבה,עודישנהכרבלהבמחוז

ץ
שץעיםמוסלמיםלעולי-רגלמרכזיםהמשמשיםונגיףכרבלהבעדיהקדושים

פורייםחקלאייםאיזוריםהםומותפיקסולימאניהדולים,ומאירן,מעירק
יחסית.ומפותחים

שהחקלאותוכרכוך)סולימאניהמוצול,ארביל,(הצפונייםהמחוזותבארבעת*
לעיבודהראויותבאדמותהתושביםצפיפותמגיעהבגשמים,רובהתלויהבהם
הניווניםוהררומייס,המרכזייםשבמהונותבעודקמ"ר,כלעלנפשל-19

ל-49בערךהצפיפותעולהומשאבות,תעלותידיעלמלאכותיתמהשקאה

הנהרותלניצולזקוקההחקלאותתהאבצפון,גםאקנם,קמ"ריכלעלנפש
בהרים.הטבעיהמרעהשטחיעלובקרצאןבגדוללהסתפקתרצהלאאם

עמוקיםאפיקיםבתוךזורמיםשבדרום,לנהרותבנגודעירק,צפוןנהרותאולם,
מההעלאתם,לשםמכניכוחהשקעתמימיהםניצולטעוןכן,עלרתויב1
כללובלבד.תעלותוהתקנתסכריםבבניןדישםאשרבדרום,.כןשאין
מפעלישלשגיאהתכניתלבצוע'עירקזקוקהכבדרום,בצפון-דבהשל

המפורסמת*.וילקוקסתכניתשלהכלליםקויהלפיהשקאה'
תוספרנ-ישועים,שבטישנ

פרנסתםומקורותהחברתימעמדםלפיעירקתושביאתלחלקאפשר
בעיירותהמתגורריםהשבטיםב.הנודדים.השבטיםא.סוגים:לארבעה
הערים.תושביד.הקבועים,והכפריםהעיירותתושביג.ובכפרים.

ידוע,אולםשעה,לפיאיןוסוגסוגכלעלמדוייקתסטטיסטיקה

4
מספרךרעב1ל-234,000הנודדיםהשבטיםאנשימספרהגיע1930שבשנת

והכפריםהעיירותתושביל-11351,000ובכפריםבעיירותהמתגורריםהשבטיםק
שלמסך-הכל-344.000.הגדולותהעריםשלשתושבי895.000,-םיעבוקה

בעיירותהמתגורריםהשבטים-8%הנודדיםהשבטיםאיפוא,היוו,2.824,000
שלושתושבי32%-הקבועיםוהכפריםהעיירותתושבי148%ובכפריםע

12%.-הגדולותהערים
מ-20פחותהואתושביהן.שמספרקטנות,עריםכמהבעירקישאולם

מאשרהגדולותשבעריםלאלהיותרדומיםפרנסתםסקורותנפש.אלף
בכללהעריםתושבימספריגיעאתןיחדובכפרים.שבעיירותלאלה

12%(.במקום)22%בקירובל-620.000
העולםמלחיתלפנישעודבעירק,הה"קאהלשאלותהמומחיםגדולאנגלי,מהנדס-וילקוקס*
יליוניס.*עשרותכמהבןישובהחזקתכדיעוהארץ,למתוחהנחותקבעהקודמת



-הצפונייםבמחוזותשוכנים82,000ב-1930היוהנודדיםמהשבטים

בשבעה-00~152(היינו-ינ65ויתרםוכרבוך,סולימאניהארביל,מוצול,
עמרהואלכותחילה,במחוזותוהדרומיים.התיכונייםהמחוזות

הדבריםשאיןנראה,אולם,עיקר.כלנודדיםשבטיםאלה,נתוניםלפיאין,
באיזוריםנודדהראשוןסוגים.לשנינחלקיםהצפוןשבטיכך.כלמדוייקים
ולמישורים.לעמקיםיורדובחורףההריםלמרומיעולההואבקיץההרריים.

כעלהאלההכורדיםעלאףלדברכמעטכבראיןברם,כורדים.-רובם
ביתבתים",שניבעלי*הםאלהשבטיםדברשללאמתוגמורים.נודדים

והחדקל.הפרתביןבעמקיםשוכנים-השנימהסוגהשבטיםחורף,וביתקיץ

המרעהמקורהםשהםהצפוניים,במחוזותהשוממותיהאדמותשטח
כאמור,בהן,הנודדיםמטפרקמ"ר.ל-56000מגיעלנודדיםהעיקריוהפרנסה

ק"מ.האמכלעלנפש146איפוא,היא,צפיפותםב-82,000.נאמד

עלנפש47.6היאהנודדיםצפיפותוהדרומייםהתיכונייםבמחוזותואילו
מבעימרעהשליותרהגבוההאחוו-הואלכךהגורםקמ"ר.החמבל

יותר.רחבמדהבקנההנודדיםאצלשםנוהגתבואותשגדולוזהבצפון,

פרנסהמקורלשמשהצפונייםהמחוזותיכוליםכיוםבמצבםכינראה,
הטבעיתהסבהוהדרומיים.התיכונייםמאשראנשיםשליותררבלמספר

שבדרום,הנודדיםשבטיבדרום.ומיעוטםבצפוןהגשמיםשפעהיאלכך
רפהששבטיהםשבהםהגדוליםכולם.ערביםהם-ובמערבבמרכז

ה.זגאוי י
48%המשוער,לפימהוים,ובכפריםבעיירותהמתגורריםהשבטים

אתושבים.שארשלזהעלכפלייםמספרםעולהבדרוםעירק.מתושבי

מפוזריםהצפונייםבמחוזותהאוכלוסיה,מחציתאתאףמהויםאינםבצפון
הפוריים.ובעמקיםבמישורים-לעיבודהראוייםבאזוריםהאלההשבטים

חייחייםמהםחלקזה.מסוגהשבטיםמרביתאתהכורדיםמהויםשם
אחוזות)בעלי(ל"אגוואת'השייכותבעיירותחיוחלקכאחדועירונייםבדואים
אחרות,מעבודותגםהםמתפרנסיםבמרעה.אובחקלאותאצלםועובדים
וארגונםחייהםבתנאיהקרובות.ובעריםבכפריםועציםירקותממכירת
אלאהנודדים,מהשבטיםבהרבהנבדליםהאלההכורדיםאיןהחברתי
ומתקרבותתקיפותיותרונעשותהולכותהשבטיםשיעישלהקניןשזכויות

התיכונייםבמחוזותהמתגוררלחלקאשרממש.בעלי-האחוזותשללאלו

האזוריםאתשכבשוהערבייםהשבטיםמאותםמוצאםהריוהדרומיים,

הםכאלהמתוצרתם.ולחיותלעבדםוהחלוהנהרותחופיעלהחקלאיים

עובריםרובםמונתפיק.שבטילבריתהמשתייכיםהשבטיםוראשונהבראש

השעראהליאתהחליפוכברמהםמאותישוב.לחייבדואיםמחייבהדרגה
בחקלאותידועותבעונותעוסקיםהאלהמהשבטיםחלקובסוכות.בצריפים

ישאםלאיזור,מאיזורלעבורהםנוטיםרביםבמקריםבמרעה.-ובאחרות

לעיבוד.ראויותושאינןהראויות*



הםאףנחלקיםהחברתיארגונםלפיהאדמה.דלדולמפאתבכך,מכרח
לו.נשמעיםשהםסעיף,-שייךאומשפחהלכלוסעיפים.משפהותלשבטים,

האלהוה"סירקאליטאהשייכיםזכויותהתגברותשלהתהליךמסתמןכאןגם
נחלאותלבעליגמורדמיוןכדיעדהשבט,בניעבודתועלהקרקעקניןעל

פיאודליים.

והנפריםהעיירותתושבישלחייהםתורחביןמדויקתחוםלתחוםקשה

השבטיםושלאחד,מצדהקטנותהעריםתושבישלזהובץעים,הקבו
ישנםהמר.ובבתיעזבצריפישתניםהםשנקמצדהצחמלמשעשבים

ערמגיעשמספרםוישנפש,50-עלעולהאינותושגיהםשמספרכפרים
כפריםבלבד.בחקלאותרקעוסקיםהאלההכפריםמןבחלקנפשי5.000

אתמוכריםהםבוהחקלאית.הסביבהתושבילכלשוקמשמשיםאחדים
תעשיהגםישאחריםכפריםבכמההביתיים.מצרכיהםאתוקוניםתוצרתם
השבטיםאנשילגביוהכפריםהעיירותתושבישלהיחסימספרםביתית,

בערךהואמספרםבצפונייםבדרומיים.מאשרהצפונייםבמחוזותגדול
הללו.שלרפססמ6שלישיםמשנייותרלאובדרומייםהשבטים,מאנשיכפליים

ותושבי(אכלליתמהאוכלוסיהל-22%מגיעמספרם-העריםתושבי
ומקצועותחקלאותתעשיה,במסחר,עוסקיםהםבכלל)'-הקטנותהערים

שפרנסתןהנפשותמטפרבממשלה,המשרותרובאתתופשיםגםוהםחפשיים,
מזרחיתעירשלשאופיהלזכריש5%.כדיכאןמגיעממשלתיותעשרותעל

הנהלתי-פקידותי,מרכזשלה:פונקציות-היסודשתיידיעלנקבעכזאת

ושוק
התקדמותחלההעריםתושבישלחייהםבתנאיהסביבה.לישוביקבוע'

מנמוסילעצמםסיגלוהגדולותהעריםאנשיהקודמת,המלחמהלאחררבה

שבטים,מנהיגישלקטןלאמספרגםביניהםישהמערב.שלהחברה

ולהסתגלרוחהמחייליהנותבערים,לדורלהםמאפשרהכלכליוכמצבם
הכספים,הוצאתשלזודרךלמערב.החברתייםוחייהםביהםמעמדבלבושם,

כנישלהכלכלימצבםלהחמרתמסייעתבעיר,לחייםמהשבטים,הבאים
האחרונה.בתקופההמורגשתהשבטים

בחקלאותעוסקיםעירקתושבישלהגדולרובםכיהוא,של-רבהסכומו
התכנייםזו,חקלאותשלשיסודותיהאלאבחקלאות.הקשורותבעבודותאו

המורכבתכלכלתהעםהנוכחית,התקופהצרביאתהולמיםאינםוהחברתיים,
תקוניםמחייבעירקבאדמתהגלומותהעצומותהפוטנציוהשחרורוהמתקדמת.

הקרקע,וטיובההשקאהמפעלn1Deהקרקעות,עבודבדרכיומקיפיםיסודיים
להתפתחותהתכניתיתהדרכהומתןהחקלאים,שלותרבותםחייהםהעלאת

אוכלוסיה.ורבוימשקהשלהאינטנסיפיקציהככווןהארץ,שלהכלכלית
כלהאוכלוסיה.שלוההגירההתמותההילודה,עלמדוייקיםמספריםאין
ואיןמשועריםמספדיהןהגדולות.בעריםאךנוגעותזהבעניןהידיעות

אפשראיהתושביםלמספרביחסהלידותאחוזאת:לחלוטיןעליהםלסמוך

למספרהעריםבשלושב-1934הרשומותהלידותמספרהקבלתבדיוק,לקבוע



33.7.מוצול22,בצרה23,1,בגדדלאלף.הממוצעאתקובעתתושביהן
הממוצע1934לשנתהתושביםמספרוביןהתמותהביןהמספריליחסאשר
לוצומ-19.9.הרצב-131.7ז1.12-דדגבהוא:לאלף

נפש.ג-689התמותהעלהילודהבבגדדעלתה1934-1927בשנות
נפש.ב-8066הילודהעלהתומתהעלתהובבצרהנפש,ב-7498במוצול,

אינובבגדדהבריאותמצבכימראה,האלההמספריםעלשטחימבטאף
בההחושביםומספרמאדרע-ובבצרהטוב-במוצולביותר,רצוןמשביע
חדשיםתושביםזריפתע"יאולי,מתמלא,שאינובמדה(ומתמעטהולך

זאת).לעיר-נמל
הןהמותמקרילרבויוהגורמותובמוצולבבגדדהנפוצותהמחלות

הקדחתביותרנפוצהבבצרההנשימה.דרכיומחלותהמעייםמחלות
מהםהם.רביםבעירקהצבוריתהבריאותעלהמשפיעיםהגורמיםלמיניה.
המצבוכןהיובש),הלהות,הקור,החום,(השוניםבחלקיההאפץאקליםגורמי

ובוזזהתושביםמספרהדירות,השתיה,מירחובותיהם,נבכפרים,בעריםההיגיני

חיצוניות.סבותגםלפעמיםמשפיעותוהפנימייםהטבעייםלגורמיםנוסף
המקומותלבקורומפרס,מהודושנה,שנהלרבבותיו,הרגל,עוליזרם-ביניהן

מחו"ל,המתיםגופותהעברתוכןזא'גחל1נדרכםאועצמהבארץהקדושים

הבריאותמצבוב~ג'ף.בכרבלההקדושים'המקומותלידלקברןמנתעל
מזהגרועעודהואלמחצה,המיושבותהמשפחותבין.בעיקרבכפרים,
זמןנשאריטאינםהםיותר.טובהנודדיםהשבטיםשלמצבםברםשבערים.

המהווהאשפה,שלגדולהכמותאצלםמצטברתאיןולפיכךאחדבמקוםרב
לפעולותניגשתהעירקיתהממשלהביתימה,איןבכפרים.למחלותראשימקור
עירקבאשרוהרפואי,החברתימצבםושיפורהתושביטחיישמירתלשם

א"י**.ולעיקרהלבנוןסוריה,לגביזומבחינהמאדמפגרת
הגידולקצבבעיותגםוממילא(הבריאותשבעיתבכך,ספקכלאין

החמורהמצבע"ילרעהכךכלהמושפעתעירק,אוכלוסיתשלהטבעי)
זרלאבלבד.רפואיטפולשלצרהבסטגרתלראותהאין-הארץבדרום
התרבותי,ומצבםהתושביםשלחייהםדרגתלהרמתדאגהמחייבתשאיאבלבד,

עירקשלביחוד-עירקשלהטבעייםגורמיהע"יגםמותניתשהיאאלא
להפיגאמנם,אין,לשנוי.ניתניםשהםטבעיים,גורמים-הדרומית

שלמונהמיגורהריאךבצרה,באיזורהקיןשלשמדכא.החוםאתלנקל
המבהילההתמותהאתבהרבהלהפחיתכדיכברבוישבלבדהמלריהשל

אךתתכןבמלריהיסודיתמלחמהברם,ביחוד).-התינוקותתמותתואת(

1911שנתעדהגיעהללוהגופותמספרכיקובעים,בעירקהבריאוהמחלקתשלהדוח"ים*
מאירן.רובןמחו-ל,11000מהןבערךל-200.000
בהוצאותיהם:נושאתוהיאמשלג,רפואייםמוסדותכמהיהישבבגדיחיהודיםשלהעדה*'

קלהשנתיתקציבםצבוריים.מרקחתבתיושניליולדותבית'חוליםלעניים,מרפאהחוליתבתישני
דינר,ל-9406ב%-ב19עלההאלההמוסרות
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כלשורשנעוזכאןגםוהנההענקיות.הביצותנגעעלהשתלטותבתנאי
יסודיים,תכניים-חקלאייםבתקוניםבעירק'העממיתהבריאותשלשיפור

איןבלעדיהןאשרקטנות,לאובהשקעותרבבמספרתושביםשלבעבודתם

בכוח.כךכלהעשירההארץשלבפועללהתפתחותהדרךלראות
ההגירה

הגירהתנועתכלהיתהלא1914מלחמתלפניהאחרונותבשנים
ארצותתושביאתלמשוךכדיבוהיהלאוהמדיניהכלכלימצבהכילעירק,

מלחמתבזמןאולםעירק.עםהגובלותהארצותושארהעותומניתהאימפריה
מארצותרביםנוצריםאליההגרוהבריסיםידיעלעירקכיבושולאחרהעולם

כ-40,000לעירקהגרוב-1918קשות.מרדיפותשסבלוהעותומנית,האימפריה

וואןממחוזארמניםכ-10.000באואחריהםביעקובה,שהתישבוחשורים
עמר.נהרלידבצרהבסביבותוהתישבובתורכיה,

הודייםפועליםשלרבמספ*.לעירקהאנגלים.הביאוב-1919-1917

הוחזרורובםאולם20.000,עלעלהב-1921מספרםהברזל.במסילותלעבודה
המלחמהימיבמשךלעירקבאהאחרתפועליםקבוצתלארצם.כךאחר

הפועליםימןגאותושקבלוהגבוההשבראחרנמשכואלהגםמאירן.ולאחריה
בצרה.בסביבותהשתקעומהםרביםבעירק.'בניהבמפעליהעובדים

המקומותאתלבקרלעירקהבאיםרגלעולישליחסיתרבמספר
נתינותאתעוזבמהםחלקבעירק,משתקעיםהשיעים,סביןבעיקרהקדושים,

ומאירן.מהודורובםעירקית,נתינותומקבלהקודמת
אירןמהודו,סוחריםשלקטןלאמספרלעירקבאבשנהשנהמדי

נשארמהםחלקהארץ.בניעםמסחרייםקשריטליצורכדיהקרוב,והמזרח
שנהמדילעירקבאיםכןהללו.הקשריךעללפקח

מארצותמשכיליםצעירים.
רוקחים,רופאים,ספר,בבתימוריםבתורבממשלךלשרתהקרוב,המזרח
וכןוהכלכלההכספיםבמניסטריונייועציםאוגבוהיםספרבבתימרצים
ידועותבשניםלמאות.מגיעאלהשלמספרםוספנות.מסחרבחברותפקידים

מסוריהובעיקרהמזרחמארצותפוליטייםלמהגריםמקלטגםעירקהפכה
המקורותאיש.ב-1500ב-1940-1938האלההפליטיםמספראתאומדיםוא"י.

אחרילעירקשבאומהגריםקבוצותעלמוסריםאינםוהזריםהעירקיים

לבצועהוןכבעליאוכחקלאיםבהלהתישבמנתעלהעולמיתהמלחסה
הארץ,במשקהשקעות

חוסרהתושבים,צפיפותכגון,מיוחדיםמניעיםגםאיןבעירקאולם
ארצות,אףואיןהארץ.מןלהגרהתושביםאתלהמריץהעלוליםוכו'פרנסה

פתוחיםשעריהןיהיובזמןושבוהעירקיהתושבאתתמשוךשרמת-חייהן
גורמיםאולייתגלוסיומה,ועםהנוכחית,המלחמהשבתהליךיתכן,להגירתו.
השכנות.הארצותאוכלוסילגביעירקשלבוח"המשיכהאתיגבירואשרפעילים

אתהכשירושכבריתכןזהדורשלוהצבאייםהמדינייםמהזעזועיםכמה
הערביקטהתושביםמביןמסויםמספרהגירתעל.הידיעותלכך,הקרקע
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ודאיעצמההמלהמהכאלו,מגמותעלשמעידותאפשראלכסנדרטהבמחוז

העבודהאפשרויותולהרחבתעירקשללפיתוחהדחיפותכמהתתןשעוד
העתידה,התרבותיתוהתפתחותהבעיקרה,ערביתמדינההיותהבה.והפרנסה
בדרום-מערבמוחמרה,מחוז-בשכנוההנוספים,משיכהגורמיישמשו

תגברנהכיתכן~האירניותהלאומיותהמגמותערבית.מדברשישובופרס,
יהיובאםאפשרויות,ובעלתשכנהלארץלעבורהנטיהאתאוכלוסיתהבקרב
נהניתאךשהיתהודאיעירקדרוםשלהתמריםתרבותפתוחים.שעריה

האפשרויוהאתלדלותכדיאלובדוגמאותשאיןודאיכזו.שהתפתחות
והולכת,גדלהאוכלוסיהבסיסעלעירק,שלהכלכליתעצמתהלגדולהעתידות

ממקורות-הגירה.גםהמתרחבת
סיכום

יותרלסמוךחיןביאםידועות.מסקנותלהסיקנתןהאמורבלמתוך
למדי.ברורההיאהללכבהתמונההריהמובאים,המספריםדיוקעלמדי

וביןמיליוניםשלושהעלבמקצתעולהשהואביןעירק,תושבימספר
לעומתמאד,הואקטןמקוםמכלהרישלמים,מיליוניםלארבעהשהגיעה
ההתפתחותואפשרויותהטבעייםמקורותיהעושרהארץ,שלהכלליוכטחה

וילקוקס,שלהמפורטיםתישובהאתלדהותאולקבלאנורשאיםבה.הצפונות
לעירקכיהוא,ספקמכלנעלהאךאתו.דעיםתמימישהםאחרים,שלאו

הנוכחי.מישובהכפליםכפלגדולהאוכלוסיהבסיסועל-גדולות,עודנכונו
לספקכדיבעירקהטבעיתהתושביםהתרבותשלהנוכחיבתהליךאין

יוכלבלבדשהואתושבים,שלכזהעצוםברבויהצורךאתמהבמדתאף
זאת.ארץ-עתידשלהענקיותאפשרויותיהמסגרתחתממשיתוכןלמלא
יספיקבייתכןלאאזגםהריהנוכחיים,הלריאותפגעייוסרואםואף

אום*כוח"משיכתמבליהמקום.תושבישלהטבעיהגידולקצבזהלצורך

בזה,הואהמצבשלהפרדוכסליאופיובדם,הסמוכות.הארצותמתוךנוסף
אותהע"יבהרבהמותנההואאףהחייםורמתהבריאותשיפורםצעו2

אוכלוסיהגידולרקעעלאלאתתכןלאעצמהשהיאהמשקית,האינטנסיפיקציה
נסער.בקצבגידול-לומראפשרמאד,מהיר

נכרתהגירהשלמגסותגזלתהלאבעירקהאחרונההחקופהימציאות
בשניםכילהניחאפשראדרבא,(לעילשצוינוהסיבותמאותןהארץ,לתוך

היהודית).העדהגנישל-עירק,מתוךניכרתהגירהגםתהיההקרובות
אפשרויותיהביןהוההנגודשאתהמכלילה,המסקנהאיפואהיאטבעית

האוכלוסיהיכולתשלהאוביקטיביתההגבלהלבין-עירקשלבמינןהמיוחדות
להתירהעירקיתהממשלהתצטרךוכלכלית),תכניתממפריא,מבחינה(מקיימת

ונאורה,נבונהוחברותיתמשקיתמדיניותע"ימרוחק,מדייותרלאבזמן
הארץ,כלכלתשלפירג1מדהבסיסההרחבתעלמושתתתשתהיהמדיניות,

התושבים,חיירמתהעלאתושלכאצת,הגייהושלהבריאותשיפורשלבדרך
הקרקע.עיבודושלהעבודהשלהאינטנסיביותהגברתאגב


