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The Technology of Reform: Camille Duraffourd and the Land System in the Levant during 

the French Mandate (1921-1941) 

 

Like many territories in the French Empire, Syria and Lebanon, when inherited by France at the 

end of the Ottoman Empire, were subject to a land reform. The land reform in the Levant under 

French mandate had the specificity of being conducted by one particular institution and the man 

at its head: Camille Duraffourd and the Cadastral Concession (Régie du cadastre). Whereas land 

reform has been heavily studied in the neighboring British mandates, especially in Palestine, 

little scholar work has yet been dedicated to its French counterpart in the Levant (Fares, 2002; 

Mizrahi, 2003). This study is consequently based upon the archival material of the French High 

Commission located in Nantes (CADN), which notably contains the private papers of Camille 

Duraffourd, donated by his family in 2003. Camille Duraffourd has been the head of the “Régie 

du cadastre” from its creation in 1921 to his death in 1941. The cadastral process was, therefore, 

from the early beginning, a strongly centralized and uniformed one. The nature of the mandate 

regime gave the mandatory power obligation to keep the basic structures of Ottoman land laws. 

The French High Commission had to deal with this obligation in its plan to boost agricultural 

development through land reform. I aim to show that the main task of the land reform was to 

enforce a new form of landed property: the small individual farm property. This enforcement 

was made through the realization of cadastral survey; presented as technical advances, cadastral 

survey and land registration did in fact transform the local and traditional forms of landed 

property. Guided by the ideological figure of the landowning peasant, Camille Duraffourd’s 

work mixed a combination of the principles of the Ottoman land law and of the Torrens system 

to create a new land system in Lebanon and Syria during the mandate years. 

 

 

A tecnologia da reforma: Camille Duraffourd e o sistema fundiário no Levante durante o 

Mandato Francês (1921-1941) 

 

À semelhança de muitos outros territórios no império francês, a Síria e o Líbano, uma vez 

legados à França após a queda do Império Otomano, foram sujeitos a uma reforma fundiária. A 

reforma fundiária ocorrida no Levante durante o mandato francês tem a particularidade de ter 

sido conduzida por uma instituição específica e pelo homem que a liderava: Camille Duraffourd 

e a Direcção de Cadastro (Régie du Cadastre). Enquanto a reforma fundiária tem sido 

amplamente estudada no contexto dos mandatos britânicos vizinhos, sobretudo no da Palestina, 

poucas investigações têm sido dedicadas ao seu equivalente francês no Levante (Fares, 2002; 

Mizrahi, 2003). O presente trabalho baseia-se no material de arquivo do Alto Comissariado 

francês, localizado em Nantes (CADN), que tem à sua guarda nomeadamente o arquivo 

particular de Camille Duraffourd, doado pela sua família em 2003. Camille Duraffourd dirigiu a 

Régie du Cadastre desde a sua criação, em 1921, e até à sua morte, em 1941. O processo 

cadastral foi, assim, desde o primeiro momento, fortemente centralizado e uniforme. A natureza 

do regime de mandato impunha a obrigação de manter as estruturas básicas do direito de 

propriedade otomano. O Alto Comissariado francês teve de ter em conta esta obrigação no seu 

plano para estimular o desenvolvimento da agricultura através da reforma fundiária. Vou 

procurar demonstrar que o principal objectivo da reforma fundiária consistia em introduzir uma 

nova forma de propriedade da terra: a pequena propriedade individual. Para tal foi levado a cabo 

um levantamento cadastral. Apresentados como avanços técnicos, o levantamento cadastral e o 

registo de propriedade acabaram de facto por transformar as formas locais e tradicionais de 

propriedade da terra. Guiado pela figura ideológica do camponês proprietário de terra, o 

trabalho de Camille Duraffourd combinava princípios da legislação fundiária Otomana com o 

sistema Torrens para criar um novo sistema fundiário para o Líbano e a Síria durante o período 

do mandato. 


