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 Abstract : 

The foreign franchises were - in the beginning - grants granted to 

foreigners by the strong Sultan as a sign of his generosity, and they 

continued, in fact, during the rule of the Sultan who granted them 

only, and their aim was to strengthen economic ties. These 

franchises can be renewed or canceled whenever a new ruler 

ascends the throne, by entering into long negotiations, and the 
Sublime Porte has the right to add or delete clauses specific to the 

state on which these franchises are presented to.  

The Ottoman state began granting franchises since the era of its 

founder Othman (128-1324 AD) when it entered into relations with 

its neighbors at that time, and commercial franchises were the first 
form of peaceful relations for the Ottoman state because its 

relations with the Europeans revolved around a narrow range, and 

that the number of foreigners in the Ottoman Empire was not large, 

and because the Ottomans were powerful in the beginning, there 

were no forces that forced them to remove them except for the free 

will of the grantor, as indicated by one of the historians, including: 
“These franchises were at the time, in principle granted, by the 

Sultans without prior discussions, and voluntarily granted rights 

and privileges to the subjects of foreign countries that had both 

trade and friendship relations with the Ottoman Empire. The 

franchises were granted unilaterally and voluntarily by the Sultan, 
so foreign countries followed the policy of renewal until 1740, when 

Sultan Mahmud I (1730-1754), permanently renewed the French 

franchises. All treaties concluded between the Ottoman Empire and 

foreign countries included a general article that stated: “Every 

country benefits from the franchises that will be given by treaty to 

other countries, in addition to the privileges it obtained by its 
treaties with the Sublime Porte .” 

The Treaty of Balta Liman , concluded on August 16, 1838, with 

Britain, abolished the protection system for national products, by 

limiting the ability of the Ottoman Empire to impose new taxes, and 

opened the markets of the Ottoman Empire to foreign merchants, 
and allowed them freedom of import and trade, which led To the 

imbalance in the trade balance, after determining the percentage of 

the customs tariff, which amounted to (3%) of the value of the 
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goods, and this condition is not subject to reciprocity. It also 

included the condition that the customs tariff cannot be modified 

without the consent of Britain. 

The importance of the Balta Liman Treaty was that it not only 

confirmed the previous privileges, but also abolished the Ottoman 
monopolies. This was represented in the sixth clause of the treaty, 

which stipulated: “The Turkish government agrees to the measures 

stipulated in the treaty, which include all the Ottoman Empire, in 

the European part of Turkey, as well as in the Asian part, Egypt 

and all the possessions of the Sublime Porte in Africa, and they are 

applied to all subjects of the regions The Ottoman Empire, whatever 
their status, and the Turkish government agrees that no foreign 

country will refuse its trade under this treaty. 

Foreign traders took advantage of the lack of customs duties 

imposed on their imported goods, which was at a rate of (3%), as 

well as exempting them from the fees imposed on their imported 
goods within the same country. %), which led to the control of 

foreign traders over foreign trade, which in turn was reflected in the 

export of agricultural products on the one hand, which led to an 

increase in the production of some agricultural crops for the 

purpose of export at the expense of other crops, and this policy 

resulted in specialization in agriculture, so the cultivation of some 
crops was limited In certain areas, depending on the presence of 

branches of foreign companies, which do not depend on the 

suitability of the land for cultivation, the cultivation of mulberry 

trees has spread in Syria, for the purpose of raising silkworms to 

produce silk that is exported to the factories of Lyon and Marseille 
in France. The production of raw silk in Syria reached between 

1880 -1914), two and a half million kilograms in 1880, increased 

to (6.1) million kilograms in 1914. 

Key words: Foreign Franchises, Belad Al-Sham, Agricultural 

Activity. 
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على النشــــاط الـــزراعـي يف بالد الشام  جنبية ثـــر االمتيــازات األأ  
  (1838  – 1914   ) 

 
 2  زهراء محيد خليل
 

 
 : امللخص

،  من السلطان القوي عالمة على كرمه جانب منحاً متنح لأل  - األمريف بداية -كانت  جنبيةان االمتيازات األ
وهدفها توثيق الروابط االقتصادية. وميكن  ،  حكم السلطان الذي منحها فقط   ، أثناء يف الواقع،  وكانت تستمر 

وللباب  ،  وذلك ابلدخول يف مفاوضات طويلة ،  الغاءها كلما اعتلى العرش سلطان جديد أو    جتديد االمتازات 
 .حذف بنود خاصة ابلدولة اليت استندت اليها هذه االمتيازات، أو العايل احلق أبضافة 

م( حني دخلت يف  1324-128الدولة العثمانية يف منح االمتيازات منذ عهد مؤسسها عثمان )بدأت  
العالقات    أشكال شكل من  أول    كما كانت االمتيازات التجارية هي،  عالقات مع جرياهنا من الدول حينذاك

العثمانية يف عصر قوهتا  الدولة  نظام االمتيازات على  يثر  العثمانية ومل  للدولة  الن عالقاهتا مع    ،السلمية 
وألن العثمانيني ،  يف الدولة العثمانية مل يكن كبرياً  جانبوان عدد األ، ني كانت تدور يف نطاق ضيقاألوربي
ذلك    إىل  كما اشار،  احلرة للمانح   دارةفلم تكن هناك قو جتربهم على حنها عدا ال ،  ارهمأول    يف   أقوايءكانوا  

ت كانت يف حينها من حيث املبدأ مينحها السالطني بدون مناقشات  احد املؤرخني مبا نصه:"ان هذه االمتيازا
اليت تربطها ابلدوله العثمانية عالقات    جنبية وتعطى حقوقاً وامتيازات بصورة طوعية لرعااي الدول األ، مسبقة

  جنبية فتبعت الدول األ،  جتارة وصداقة معاً. كانت االمتيازات متنح من طرف واحد وطوعاً من قبل السلطان
سنة   حىت  التجديد  حممود  ،  1740سياسة  السلطان  جدد  االمتيازات  ،  (1754-1730)األولعندما 

مادة   جنبيةالفرنسية بشكل دائم. لقد تضمنت مجيع املعاهدات اليت عقدت بني الدولة العثمانية والدول األ
زايدة  ،  ن الدول عمومية نصت على: "كل دولة تستفيد من االمتيازات اليت ستعطى مبوجب معاهدة لغريها م

 ."عن االمتيازات اليت انلتها مبعاهدهتا مع الدول العلية
 .بالد الشام، النشــــاط الـــزراعـي، االمتيــازات األجنبية الكلمات املفتاحية: 

 
 
 
 
 
 
 

 

zahraahameed41980@gmail.com ، 2  الباحثة، جامعة البصرة، العراق  



 Zahraa Hameed KHALEEL 

 

 

 

 

 

 

 

 
305 

   املقدمة:

،  وكانت تستمر ، من السلطان القوي عالمة على كرمه جانب منحاً متنح لأل  -األمريف بداية - كانت  جنبيةاالمتيازات األ إن
الغاءها كلما  أو    . وميكن جتديد االمتازات1) وهدفها توثيق الروابط االقتصادية،  حكم السلطان الذي منحها فقط  ، أثناءيف الواقع 

نود خاصة ابلدولة اليت  حذف ب، أو وللباب العايل احلق أبضافة ، وذلك ابلدخول يف مفاوضات طويلة ،  اعتلى العرش سلطان جديد 
 . (2) استندت اليها هذه االمتيازات

م( حني دخلت يف عالقات مع جرياهنا  1324-128بدأت الدولة العثمانية يف منح االمتيازات منذ عهد مؤسسها عثمان ) 
ومل يثر نظام    (3) العالقات السلمية للدولة العثمانية  أشكال شكل من  أول    كما كانت االمتيازات التجارية هي ،  من الدول حينذاك

يف الدولة    جانب وان عدد األ،  ني كانت تدور يف نطاق ضيقاألوربي الن عالقاهتا مع  ،  االمتيازات على الدولة العثمانية يف عصر قوهتا 
،  احلرة للمانح  دارةقو جتربهم على حنها عدا ال  فلم تكن هناك،  (4)رهمأأول    يف  أقوايء وألن العثمانيني كانوا  ،  العثمانية مل يكن كبرياً 

حد املؤرخني مبا نصه:"ان هذه االمتيازات كانت يف حينها من حيث املبدأ مينحها السالطني بدون مناقشات  أذلك   إىل  كما اشار 
.  ( 5) قات جتارة وصداقة معاً اليت تربطها ابلدوله العثمانية عال  جنبية وتعطى حقوقاً وامتيازات بصورة طوعية لرعااي الدول األ،  مسبقة

عندما   ، 174سياسة التجديد حىت سنة  جنبية فتبعت الدول األ، كانت االمتيازات متنح من طرف واحد وطوعاً من قبل السلطان 
. لقد تضمنت مجيع املعاهدات اليت عقدت بني  (6) االمتيازات الفرنسية بشكل دائم،  ( 1754-1730)األول جدد السلطان حممود  

مادة عمومية نصت على: "كل دولة تستفيد من االمتيازات اليت ستعطى مبوجب معاهدة لغريها    جنبية الدولة العثمانية والدول األ
 .(7) زايدة عن االمتيازات اليت انلتها مبعاهدهتا مع الدول العلية"، من الدول 
وذلك  ،  لغت نظام احلماية للمنتجات الوطنية قد ا، مع بريطانيا ،  1838/ آب /  16ان معاهدة بلطة ليمان املعقوده يف   

واابحت هلم  جانب،  الدوله العثمانية امام التجار األ  أسواقوفتحت  ،  أبن حدت مقدرة الدولة العثمانية على فرض ضرائب جديدة
( من  %3ليت بلغت )بعد ان حددت نسبة التعرفة الكمركية ا ،  اختالل امليزان التجاري  أدى إىل الذي ، األمرحرية االسترياد والتجاره

البضائع للمعاملة ابملثل   (8) ،  قيمة  الشرط الخيضع  تضمنت شرط عدم  ،  وهذا  الكمركية دون موافقة    إمكانيةكما  التعرفة  تعديل 
 (9)  بريطانيا.

السابقة   أمهية متثلت   االمتيازات  تقتصر على أتكيد  مل  إهنا  ليمان  بلطة  العثمانية ،  معاهدة  االحتكارات  ابلغاء  ايضاً    . بل 
وتشمل  ، والذي نص على:"توافق احلكومة الرتكية على التدابري نصت عليها املعاهدة، ومتثل ذلك يف البند السادس من املعاهدة(10)

وتطبق  ،  كما يف القسم اآلسيوي ومصر وسائر ممتلكات الباب العايل يف افريقيا،  من تركيا   األوريبيف القسم  ،  كل االمرباطورية العثمانية 
جتارهتا مبوجب    أجنبية كما ان احلكومة الرتكية توافق على ان الترفض ايه دولة  ،  مجيع رعااي املناطق العثمانية مهما كانت صفتهم على  

 ( 11) هذه املعاهده..."
فضاًل عن اعفائهم  ،  ( %3واليت كانت بنسبة)، قلة الرسوم الكمركية املفروضة على بضائهم املستورد  جانباستغل التجار األ

فقاموا ابملتاجرة أبمسائهم حلساب التجار احملليني مقابل نسبة من  ،  من الرسوم املفروضة على بضائعهم املستورده داخل البلد نفسه
واليت انعكست  ،  (12) على التجارة اخلارجية  جانب سيطرة التجار األ  أدى إىل   مما ،  (% 6-5االموال يدفعها التجار احملليون بلغت )

بعض احملاصيل الزراعية لغرض التصدير على حساب    إنتاجزايدة    أدى إىل   الذي  األمررها على تصدير املنتجات الزراعية من جهه  بدو 
ت زراعة بعض احملاصيل يف مناطق معينة تبعاً لتواجد فروع  احنصر ف،  ونتج عن تلك السياسة التخصص يف الزراعه،  حماصيل أخرى

  نتاج لغرض تربية دودة القز ل ،  فقد انتشرت زراعة أشجار التوت يف سوريه،  لزراعتها   رض التعتمد مالئمة األواليت  جنبية،  الشركات األ
مليونني  ،  ( 1914-1880احلرير اخلام يف سوريه بني عامي)  إنتاج فقد بلغ  ،  ومرسيليا يف فرنسا،  معامل ليون   إىل  احلرير الذي يصدر

 (13)  .1914( ماليني كيلوغرام يف عام  6,1)إىل ارتفع ، 1880ونصف املليون كيلوغرام يف عام 
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،  االستندانة اخلارجية   إىل   بداية النهاية الدولية العثمانية, فلقد دفع اهلجر املزمن يف امليزانية  جنبيةشكلت كارثة القروض األ
وضم بني اعضائه  ،  1881لعامل يف  أتليف جملس ادارة الدين العثماين ا  إىل   مما دفع الدول الكربى،  االنفاق العسكري   إىل  حلاجة الدولة

وصار للمجلس نوع من االشراف على مجع الضرائب وتوزيعها بصوره مباشره حلاملي  ،  ليس له حق التصويت ،  عضواً عثمانياً واحداً 
يف  ،  1883ومبوجبه احتكر الرأمسال الفرنسي التبغ يف عام  (14)   اخرى.  أصنافوفرض الضرائب على التبغ و جانب،  العقود من األ

،  1864عماًل بنظام متطرفيه جبل لبنان يف عام  ،  وبقي لبنان مبنأى عن هذا االحتكار،  الوالايت اخلاضعة للسلطة العثمانية مباشرة
،  فقد مت حصرها يف حلب ،  تبعاً لفروع الشركات الفرنسية،  وبذلك خضعت زراعة التبغ يف سوريه لسياسة احلصر يف اماكن معينة

على ان يتحمل الفاحل  ،  وشراء احملصول كله،  للشركة حق الرقابة على زراعته  أصبحكما  ،  وعينتاب،  بل العلوي واجل،  ودمشق والالذيقية
وان  ،  الشركة لزراعته   إذنالذي فرض على الفالح احلصول على    1904مبوجب قانون عام  ،  فرع للشركة   أقرب   إىل  نفقات النقل

،  كيلومرتات   فرع للشركة اليزيد عن ثالثة  أقربوان يكون موقعها عن    حماطة بسياج،  التقل مساحتها عن نصف هكتار  أرضميتلك  
وبذلك حرم هذا القانون العديد من الفالحني ذوي الدخل احملدود من الزراعة حىت  ،  ه صاحلة للزراعة أرض على ان تقرر الشركة ان  

 (15)  وان كانو ميارسون زراعته منذ زمن طويل.
  إىل  وخباصه يف زراعة القمح اليت متتد زراعته من دير القمر ،  للحياه االقتصاديه يف جبل لبنان شكلت الزراعة العمود الفقري  
االان قيام الشركات  ،  ي الزراعية نصف حاجة السكان تقريباً من القمحراضوتؤمن هذه األ،  عني تزاره وكذلك يزرع يف جبال كسروان

  والتوجه ،  العزوف عن زراعه القمح  إىل   دفع الفالحون،  يف القرن التاسع عشر  ، أبنشاء معامل حلل الشرانق) كرخاانت احلرير(   جنبية األ
 (16)  احلرير. نتاجزراعة اشجار التوت ل إىل

اثرها يف تدين اسعار قمح حوران الذي  ،  1838كان أللغاء احلماية الوطنية مبوجب معاهدة بلطة ليمان املعقودة يف عام  
خلق ازمة    أدى إىل   مما،  يكي)الذي يتفوق على القمح السوري من حيث اجلوده( مر األبسبب منافسة القمح  ،  فرنسا   إىل  يصدر

 ( 17)  اقتصادية يف تسويق القمح الذي يعد عماد االقتصاد السوري.
ية  أرضاذ فقدت الصادرات العثمانية من القمح  ،  العاملية على االقتصاد العثماين  سواق األ  إىل   يكي األمر لقد اثر دخول القمح  

 (18)  والايت الدولة العثمانية.  أسواقكساد القمح يف   أدى إىل مما ، وروسيا، املنافسة يف امريكا الشمالية 
،  الزراعي  نتاجمما ساهم يف تدهور ال،  واملواىنء حمدودة ،  يف البىن التحتية كطرق السكك احلديدية  جنبيةان االستثمارات األ

العاملية    سواقاأل  إىل  واثرها على نسبة الصادرات العثمانية ،  من جهة سواقاأل  تاج إىل ن لصعوبه نقل املنتجات الزراعية من مناطق ال
 ( 19) من جهة اخرى.

على الرغم  (20) ،  كانت الطرق العبده حمدودة جداًن الهنا أسست على الطريقة القدمية اعتماداً على نظام السخرة يف العمل
 (21)  اليت تنشأ السكك احلديدية. جنبية للشركات األ  من الدولة العثثمانية منحت الضمانه الكيلومرتيه 

وبروز اقتصادايت يف اوراب  ،  لقد أتثر االقتصاد العثماين يف الربع الثاين والثالث من القرن التاسع عشر ابلثورة الصناعية  
وانتقال االقتصادي  ،  يف حجم التجارةالذي احدث حتول نوعي    ، األمرللمواد املصنعة   سواق واملواد الغذائية واأل،  املواد اخلام   إىل  حباجة

 (22)  ومستورد للسلع املصنعة.، يهاألولجمهز للمنتوجات  إىل   العثماين
العثمانية مع الدول األ  الدولة  بنودها االقتصادية على سياسة االنفتاح اليت    جنبيةان املعاهدات اليت عقدهتا  اكدت يف 

وخباصة يف البند اخلامس الذي  ،  1861عقدهتا الدولة العثمانية مع ايطاليا عام  تلك السياسة املعاهدة اليت    أشارت إىل و ،  انتجتها
أو    املمالك االيطلية براً   إىل  اذا جلب ،  نص على:"كل صنف من حاصالت املمالك العثمانية الزراعية والصناعية ااي كان صدوره

اليؤخذ عليه يف  ،  حبراً أو  املمالك العثمانية براً  إىل  اذا جلب، كان حمل صدوره   وكل صنف من احلاصالت االيطالية املذكوره ااي، حبراً 
من حاصالت    صنافاليت ستحصل استقبااًل على مايصل من األ أو    كال اململكتني رسم خالف الرسوم اجلاري. حتصليها حااًل. 
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األ الواردة   جنبيةالبالد  عليه،  دايرمها   إىل  االخرى  المتنع ك ،  ومايزيد  من  وكذلك  صنف  ورود  الزراعية    أصناف لتامها  حاصالهتما 
وقد تعهدت جاللة احلضرة السلطانية العثمانية الفخمة أبن المتنع  ،  ممالكهما من غري بالدمها  إىل  مل يكن ممنوعاً وروده ،  والصناعية

وان التزيد  ،  ليت سيجيء ذكرها ممالكها احملروسه خالل االستثناءات ا  إىل ورود صنف من حاصالت دولة ايطاليا الزراعية والصناعية
املمالك العثمانية على رسم وحيد مقطوع قدره مثانية ابملائة    إىل  الرسوم الواجب اخذها على احلاصالت االيطالية املنوه عنها الوارده

 (23)  مقدار معلوم من النقود يوازي الثمانية ابملائة ..."، أو  حيسب على قيمة البضائع 
مستغلني  ،  فلسطني  إىل  املهاجرين اليهود  أعدادثرها يف ازدايد  أ  جنبيةاسية اليت متتعت هبا الدول األكان لالمتيازات الدبلوم 

اليت نصت يف احدى  ،  1838واكدت ذلك معاهده بلطة ليمان املعقوده يف عام  ،  كوهنم من رعاايهم ،  نفوذ القناصل يف محايتهم
وان يزود  ،  للسفري الربيطاين ان حيصل على كل وسائل احلماية واالمان لرعاايه الربيطانيني النفسهم وممتلكاهتم   بنودها على:"السماح 

يف مدينة القدس يف عام    أجنبيةقنصلية  أول    وقد افتتحت بريطانيا (24) السفراء والقناصل الربيطانيني انفسهم ابلرتمجة كيفما شاءوا". 
 ( 25) ووجهت معظم جهودها حلمايورعاية الطائفة اليهودية يف فلسطني.، 1839

،  قراراً حبماية اليهود يف فلسطني   ( )( اللورد ابملرستونLord Palmerstonويف العام ذاته اصدر وزير خارجية بريطانيا) 
للموافقة على  ،  ( 1861-1839)  األول للضغط على السلطان عبداجمليد  ،  1840سفريه يف استانبول يف عام    إىل  فقد بعث رسالتني 

حىت وان كانوا الحيملون  ،  قناصلة ليضعوا اليهود حتت محايتهم   إىل  وقد رافقتها توصيات عممها ،  اسكان يهود جدد يف فلسطني 
وطلب الوالايت املتحدة  ،  ن محاية مهاجريها اليهود لصاحل بريطانيا من جهةوخباصة بعد ان تنازلت روسيا ع (26) ،  اجلنسية الربيطانية

 (27) ، يكية منها رعاية مصاحلها وشؤون اليهود يف فلسطني من جهة اخرىاألمر 
،  ابالقامة واالستقرار يف فلسطني   جانب ي العثماين الذي يسمح لألراضاستغالل قانون متلك األ  جانب إىل عمد القناصل األ

فقد نص البند  ،  والسشيما ان االصالحات العثمانية قد اكدت على ذلك،  ي لصاحل املنظمات الصهيونيةراضشرتون األفكانوا ي
هلم ان يستفيدوا من حقوق    إذن  جنبيةعلى:"تعبة الدول األ،  1856/شباط/ 18من)خط شريف مهايون( الصادر بتاريخ    األول

ي احلجازية خلوا من  راضماعدا األ،  ي املماليك السلطانية أراضتصرف االمالك كتبعة الدولة داخل املدن وخارجها يف كل طرف من  
 ( 28) شرط مايشرتطونه وقبوهلم هذا مقيد...أبتباعهم النظامات والوظائف اليت تبعتها تبعة الدولية العليه..."

،  من احلصول على موافقة الباب العايل ألنشاء قنصلية امريكية يف القدس ،  1844والايت املتحدة يف عام  متكنت حكومة ال
واليت استمرت ثالثة  ،  مستعمرة يف مدينة ايفا،  وقد اعتنق الداينه اليهودية ،  ( جون غورمان John Gormanقناصلها )أول    وكان
يكان مستعمرة يف  األمر كما انشأ  ،  قيام احلرب العاملية الثانية   إىل   وبقوا فيها،  لهمة حمملانيمث حل االملان من مجعية املعبد األ،  اعوام

 (29)  على غرار مستعمرة ايفا.، 1881القدس عام 
فقام املهندس شوماخر برسم  ،  ة بتأسيس حي هلا يف حيفاملانيللجالية األ،  (   1876-1861وقد مسع السلطان عبد العزيز)

ويف اذار من العام نفسه  ،  م1870حيث مت افتتاحها من قبل القنصل الروسي يف عام  ،  القسم الغريب من املدينة اخلريطة وتنفيذها يف  
واليت بلغت  ،  لصاحل اهليكليني االملان   (adams city)يكية يف ايفا املعروفة ابسم  األمر ميسلر بشراء املستعمرة    (messler)قام  

 .(30) ثالثة ومخسني نسمة ،  م 1912عام  وبلغ عدد سكاهنا يف، مساحتها ستني هكتاراً 
ة  أملانيفصارت مزرعه  ،  سارعنا يف العام التايل   (sarona)وقد انشأ االملان مستعمرهتم الثالثة يف مشال املدينة يف منطقة   

السري     frank)(sirكما اسس  ،  (31) وبلغت مساحتها مثانية وسبعني هكتاراً ،  ا معظمهم من املزارعنيأملانيسكنها ثالمثائة وستني  
رفاييم مشال غريب حمطة سكة حديد القدس    (rephaim)مستعمرة  ،  (1872فرانك احد اعضاء مجعية اهليكل يف العام التايل )

ت هذه املستعمرة بعد سته اعوام املقر العام الدارة مجعية  أصبحو ،  وبلغت مساحتها مخسة وعشرون هكتاراً ،  خارج حدود البلدية
وضمت هذه املستعمرة مستشفى  ،  تل ابيب -( فاالها على طريق ايفاWalaانشأ االملان مستعمرة )   ، 1892ويف عام  ،  اهليكل
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  ( فليهما Wilhelmaمستعمرة)، 1902فأنشأوا يف عام  ،  واستمر االملان يف بناء املستعمرات، ملعاجلة االملان يف جنوب فلسطني 
وقد بلغ عدد  ،  حيفا-صيب ابلقرب من سكة حديد اللدالشمال رالشرقي من اللد يف وسط سهل خ  أميال إىلعلى بعد مخسة  
 من أتسيسها اربعة وتسعني نسمة.   األولسكاهنا يف العام 

،  1869يف السابع من حزيران يف عام  ،  العثمانية   -بعد ان عقد املعاهده الربوسيه ،  ا هذه املستعمراتأملانيوقد انشأت   
 (32)  واالستقرار يف فلسطني. واليت نصت على السماح لالملان ابالقامة 

ان بساتني الربتقال    ، إىل1881فقد اشار القنصل الربيطاين يف تقريره لعام  ،  وقد تغلغل الرأمسال االجنيب يف القطاع الزراعي 
  ر. ( من رأس املال املستثم % 10اذ كان من املمكن توقع مردود سنوي صاف منها يعادل )،  تعترب افضل الطرق ألستثمار رأس املال

(33) 
ويتضح ذلك يف موقف  ،  1908وخباصة بعد اصدار دستور عام  جنبية،  وقد دعمت احلكومة العثمانية املستعمرات األ  

احلكومة العثمانية من الفاحلني يف مزرعة بريغامي )موقع جزر القدمية فوق قرية ابو شوشة ومالصقه هلا على الطريق الذي ميتد من  
  إىل   الذين امتعنوا عن توقيع عقود االجيار وتسليم ربح احملصول،  غزة(-ايفا-جبوار طريق القدس،  جبل اخلليل   إىل  السهل الساحلي

بعد ان اصدرت احلكومة العثمانية  ،  ة املدعو جورج مراد اثره على املوقف العثماين ملاني وكان لتدخل سكرتري القنصلية األ،  مدير املزرعة
 ( 34) ماية حقوق املالك الشرعيني وأتديب الفالحني.قراراً يقضي حب، (1909/األول /كانون 20بتاريخ)

،  فقد قدمت السفارة الفرنسية قي استانبول ،  يف بالد الشام ،  نشاط االرساليات التبشريية  جنبية لقد دعمت القنصليات األ 
العلي الباب  موافقة  للحصول على  والتماسات عديدة  عام  فقدمت  ،  ألنشاء كنائس واديره هلم،  طلبات  بذلك يف  طلباً  السفارة 

وابلغت متصرف القدس رؤوف ابشا مبنح الرخصة  ،  وقد وافقت احلكومة العثمانية على ذلك ،  ألنشاء كنيسة يف بيت حلم، 1886
،  1886شباط يف عام    15الصادر يف  ،  ( 1909-18776للسلطان عبداحلميد الثاين )،  ويتضح ذلك يف )الفرمان اهلمايوين ،  لبنائها 

اجلليل القدر من ديواننا اهلايوين متضمناً الرخصة    األمر ه: "... صدرت ارادتنا السنيه امللوكية اليت خرج مبقتضاها املنيف هذا  اذ جاء في 
 (35)  مث سلم اليهم. وانت ايها املتصرف املشار اليه عليك اعالمهم ابملوافقة على منح الرخصة ...

حيث اقدم قنصل بلجيكا يف عام  ، جترأ قناصل الدول الصرية على ذلك بل ، بقناصل الدول الكربى األمر ومل يتعلق هذا   
 (36) ، ي بعض فالحي صيدا بصورة غري مشروعةأراضعلى اخذ  ، 1873

فقد اصدر حممد علي  جانب،  ي يف بالد الشام من قبل األراضكان لعهد االدارة املصرية دور كبري يف تسهيل شراء األ    
،  خول فيه احد الربيطانيني بناء كنيسة لالرساليه التبشريية الربوتستانتية يف القدس ،  ( 1077لرقم )عرف اب ،  1839ابشا قراراً يف عام  

وهو على مايبدو اسم    -عن طريق وسيط يدعى اوهانس،  كان فيهما منزلني غري مستخدمني  رض فأشرتى االخري قطعتني من األ
( مجعية يهود لندن يف القنصلية  London Juwish Societyوالذي بدوره حوله أبسم ) ،  ومت التحويل أبسم الربيطاين-ارمين

 (37)  الربيطانية يف العام املذكور نفسه.
يف عام  األول،  على فرمان من السلطان عبد اجمليد    ( )ونتيجة جلهود ابملرستون والسفري الربيطاين حصل موسى مونتفيوري  

 (38)  وبىن فيها اقدم املستعمرات اليهودية.،  بني مدينيت ايفا والقدس   أراض منحه حق شراء ، 1855
للمصارف والشركات األ    افتتح يف عام  ،  فلسطني  إىل  دور كبري يف متويل اهلجرة اليهودية  جنبيةكان  فرع  ،  1903فقد 

اليهودي لألستعمار حتت اسم ) األمتان  املعروف بصندوق  الصهيوين  ( شركة  Anglo-Palestine Companyللمصرف 
  إىل   بدوره املصرف املركزي لليهود بفلسطني ورعان ماحتول  أصبحفلسطني الذي  -يعرف مبصرف اجنلو  أصبحمث  ،  فلسطني-اجنلو

   (39)  مدينة القدسوكان له فرع يف ، االداة املالية للمنظمة الصهيونية
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  إىل   دور كبري يف تسهيل هجرة اليهود   ن برائسة فكتور جاكوبسون 1908للوكالة الصهيونية اليت أتسست يف عام    وقد 
 (40)  فلسطني.
وكان هدفها تشجيع استيطان اليهود يف فلسطني عن طريق  ، ي الفلسطينية يف العام التايل راض كما أتسست شركة تطوير األ  
مث تقوم بتسليمها للندوق  ،  ي حلساب الصندوق القومي اليهودي راضفعلمت على استصالح األ ،  ها للزراعة أعدادي و راضشراء األ

 (41)  عند الطلب السكان املستوطنني اليهود فيها.
وشوشة  شراء جزء من مزرعة بريغامي )فوق قرية اب،  1911عمد اجمللس الصهيوين املشرتك لربيطانيا العظمى الذي قرر يف عام   

ي فتمت  راضي املكابية اليت كانت مكتب فلسطني يتفاوض أبمسها لشراء األ راضفشكلت شركة األ،  غزة(-ايفا-جبوار طريق القدس
ة يف ايفا يؤكد على شراء  ملانيالقنصلية األ  إىل   فقد كتب مدير املزرعة مراد سرابيون مراد،  1913  الصفقة يف هناية كانون الثاين يف عام

ويديرها  ،  منذ اسبوعني اشرتت مجعية االستعمار اليهودي مزرعة ابوشوشة اليت كانت متلكها من قبل عائلة بريغاميبقوله:"  رضاأل
 (42)  سرابيون مراد... ."

وااللتفاف دوهلا لتوسيع دائرة  ،  بتخطي القيود اليت يضعها القانون العثماين،  وقد طالب قنصل فرنسا العام يف العام ذاته  
اربعة  ،  1914الفلسطينية يف عام    راض ملكية اليهود من األ إىل  وبلغت الدومنات املتنقلة(43) ،  فلسطني  إىل  ملهاجرين احلماية لليهود ا

 (44)  وعشرين الف دومن.
،  ي وتسجيل ملكيتها أبسم الرعااي العثمانيني راضاستخدام الساليب عده للحصول على األ  إىل   عمدت املنظمات الصهيونية 

وكان هدفها تشجيع استيطان اليهود يف فلسطني عن طريق  ،  1909ي الفلسطينية احملددة يف عام  راضفتأسست شركة تطوير األ  (45)
مث تقوم بتسليمها للصندوق عند  ،  ي حلساب الصندوق القوميراضفعملت على استصالح األ،  ها للزراعةأعدادي و راضشراء األ

متسرتين وراء اسم مستعار  ،  ي يف فلسطني يف العام ذاتهراضشراء األ   إىل  فعمد الصهاينة  (46)   الطلب السكان املستوطنني اليهود فيها.
فقعدت مع احلكومة العثمانية عقد مقاوله ألستصالح اجلزء غري  ،  لشركة عرفت أبسم"شركة االصفر" اليت أسسها جنيب االصفر 

 (47)  واستغالهلا ملدة سبعني عاماً.، ي الدولةأراضاملستصلح من  
اليت استغلت رهن  ،  ومنها عائلة تيان يف ايفا ،  جبمع ثروات ضخمة،  استغلت العديد من العائالت املسيحية هذه الظروف

اليهودية يف فرنسا ،  مببلغ مخسة االف لرية ذهبية ،  أمرية عشرية احلوارث لسهلهم واليت  ،  فعملت على رهن السهل لدى املصارف 
 ( 48) اليهودي.الصندوق القومي  إىل   بدورها ابعت الرهن

ي سبعة عشر قرية وبلدة يف مرج ابن عامر منذ  راضشراء األ  إىل  ابالشرتاك مع بسرتس والتويين وفرح   ( )عمدت ارة آل سرسق 
،  يهم يف الناصرهأراضفقد بلغ جمموع  ،  ي راضفصار آل سرسق من ابرز جتار بريوت الذين اسثمروا امواهلم يف شراء األ ،  1869عام  

املؤسسات    إىل   ي أبسعار مضاعفةراضفقاموا ببيع هذه األ،  ساحل حيفا حنو مائتان واثنان وثالثني الف دومن و ،  ومرج ابن عامر
   (49) واىل اهليكليني واالملان الذين اقاموا عليها بعض مستعمراهتم.، الصهيونية

وبلغت املساحات اليت مت شراؤها  ،  1911العرب يف عام    ي من املراكني راضعمل الصندق القومي اليهودي على شراء األ
ي اليت  راضوازدادت األ  (50) ،  ي اليت اعتربت ملكاً قومياً لليهود راضحوايل اثنان وعشرين الف وثالمثائة واثنني وستني دومناً من األ 

 ( 51) ي الفلسطينية.راضفبلغت مائة وثالثني الف هكتار من اجود األ، 1914امتلكها الصندوق القومي اليهودي يف عام  
ي  راضفقامت بشراء األ،  ( البيكا لالستعمار اليهودي يف فلسطني الوضع املربك يف دوائر الطابوP.I.C.Aاستغلت مجعية)

 (52)  الضرائب. الفلسطينية عن طريق املزاد العلين من الفالحني اذا عجزوا عن دفع
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ي يف عهد الوايل رؤوف  راضوخباصة بعد ازدايد عمليات شراء األ،  االحتجاج   إىل  فلسطني السكان  إىل  دفعت اهلجرة اليهودية
،  وقعها مخسمائة من االهايل ، السلطان عبداحلميد الثاين إىل عريضة، 1891فقدم وجهاء القدس يف عام ، (1888-1876ابشا)

،  فرمان حيدد اهلجرة اليهودية بزايرهتم للقدس ملدة ثالثة اشهر فأصدر السلطان  ،  ي من قبل اليهود راضيطلبون منع اهلجرة وشراء األ 
وقامت القنصليات    (53) ،  فأمر بفصل قضاء الناصره عن لواء عكا واحلاقه مبرتفية القدس من جهة األوريب،  واذا مل يغادر للضغط  

فبلغ جمموع املهاجرين يف عام  ،  العثمانيةفلسطني حتت محايتها دون ان يتم تسجيلهم يف الدوائر   إىل   كبرية من اليهود   أعدادابدخال  
 .  (54) اربعني الف يهودي  1904

 متكن املهاجرون اليهود يف هناية القرن التاسع عشر من أتسيس اربعة مستعمرات يف فلسطني وهي: 
عقوب  ومستعمرة ابن ي،  1869وميني موسى وحنلة سبع )ملك السبعة( يف عام  ،  فقد انشأوا يف القدس مستعمرات بيت اناتن

واهل موشى )خيمة موسى( يف عام  ،  1880ومزكرة موسى )ذكر موسى( يف عام  ،  1879ومساكن اسرائل يف عام  ،  يف العام التايل
وشعر قنا )حجر  ،  ويف العام الذي يليه انشأوا مستعمرة بيت يهوذا ،  1877وسكوت شلوم )مساكن السالم( يف عام  ،  1883
واهل شلومو )خيام سليمان(  ،  وبيوت خبارى،  وانشأوا مستعمرة مشعون الصديق يف العامل التايل،  1890وبيوت تيمن يف عام  ،  الزاوية( 

(55) . 
  ورؤوس صهيون ،  1878ملبس يف عام  أو    وبتاح تكفاه،  1870منزل اسرائيل يف عام  ،  وهي،  واسوأ تسعة مستعمرات يف ايفا 

قسطينة يف عام  أو    وبشر طوبيا،  وقطره يف العام الذي يليه ،  لتايلحمطة عاقر يف العام ا أو    وتذكار بيت هللا،  1882قارة يف عام  أو  
 وملك راوبني ونوه صدق. ،  1890خربة ديران يف عام أو   والسهول، 1888

،  1890وعني الزيتونة يف عام  ،  وبنات يعقوب يف العام التايل،  1883ويف اجلليل انشأوا مستعمرات خربة زبيد يف عام  
 واملطلة. ، ومشمر هريون، وكفر سبت , وخمنامي ، اجلليليون( يف العامل التايلوهجليليم )

ويف العام التايل انشأوا  ،  1890وخضرية يف عام  ،  1862زمار يف عام  أو    واما يف حيفا فقد اسوأ مستعمرات ذكر يعقوب
 ( 56) ومرج ابن عامر . ، واوبشوشة ،  وشجر جبل الطور، مستمر كفر عتا 

وراب والوالايت املتحدة  أ  إىل   حيث هاجر العديد من الفالحني،  على الطبقة الفالحية يف بالد الشام  جنبيةألثرت االمتيازات اأ
،  1861وفق ما نص نظامه الدويل لسنة  ، لضيق حدوده،  الذي كان ميارس سكانه االعمال الزراعية،  وخباصة من لبنان ،  يكية األمر 

  -وطرابلس والبقاع وعكار ،  وصيدا،  اقليم وادي التيم وبريوت  –حينذاك  –قد سلخ منه  ،  الصاحلة للزراعة فيه نسبيا  رضوقلة األ
واردات الدول الكربى من ذلك املشروع  ، ت متصرفية لبنان اجلديد يف ثالثة امخاس لبنان القدمي احنصر و  – ومعظمها مناطق اسالمية  
 (57) خسائر االقتصادية اليت تنجم عن سلخ هذه املناطق. غري مهتمة لل، جعل لبنان بلدا مسيحيا 

  يكية األمر سجالت اهلجرة    أشارت ( قد  1886-1826يكية بني عامي )األمر الوالايت املتحدة    إىل   وقد ازداد عدد املهاجرين 
فقد تضاعف  ،  يورمبا كان ذلك بسبب ازدايد االضطراب االقتصاد ،  وصول مخسة وتسعني مهاجرا حتت اسم )اتراك من اسيا(   إىل

غزو حممد علي ابشا    إىل  اابن عهود السالطني حممود الثاين الذي تعرضت يف عهده بالد الشام،  خالل املدة املذكورة   األوريب النشاط  
ابملشرق العريب حتت    األوريبالذي ساهم بياانه االصالحيان يف زايدة التغلغل    األول وعبد اجمليد  ،  1831بقيادة ابنة ابراهيم يف عام  

  وعبد العزيز الذي تردت يف عهده املالية العامة للدوله ، ابب احلرية التجارية والدينية اليت اجازهتا االمتيازات واجراءات االصالحات
ومراد اخلامس الذي شاب عهد القصري  ،  ل الدولة واضعف اقتصادها مما اثقل كاه  جنبية حد االفالس واالستدانه من املصارف األ  إىل 

الذي تسبب يف زايدة االضطراب.    ، األمر مث عهد السلطان عبد احلميد الثاين الذي شدد قضيته على الدول،  االضطراب السياسي 
(58) 
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ادرجتهم حتت اسم )سوريون(  والذين  ،  املهاجرين  ، أعداد( 1914-1889يكية ما بني عامي )األمر وقد سجلت دوائر اهلجرة  
 وهي كااليت: ،  من سوراي الكربى 

 عدد السوريون  السنة 
1988 3708 
1900 2920 
1901 4064 
1902 4982 
1903 7352 
1904 4827 
1905 4822 
1906 5822 
1907 5880 
1908 5520 
1909 3668 
1910 3617 
1911 5444 
1912 5525 
1913 9210 
1914 9023  (59) 
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 املصادر
 

  ، ســســيشـار61،ص1973ز.ي هرشــال: : مدخل اىل التاريخ االقتصــادي احلديث للشــرق االوســط، ترمجة مصــطفى احلســيين،بريوت، دار احلقيقة،   ((1
 اليه عند وروده فيما بعد:هرشال:، مدخل اىل التاريخ االقتصادي

 ،يشار اليه عند وروده فيما بعد: كلو،سليمان القانوين471،ص1991بريوت،دار اجليل،،اندروكلو : سليمان القانوين، تعريب البشري بن سالمة (2(
ــباط    وليد العريض:"االمتيازات (3( ــرين،العدد االول،شـ ــانية واالجتماعية،عمان،اجمللد الرابع والعشـ ــات العلوم االنسـ يف الدولة العثمانية وآاثرها"، جملة دراسـ

 يشار اليه عند وروده فيما بعد:العريض االمتيازات يف الدولة العثمانية وااثرها147، ص1997
ــم ايغي:مالمح اجملتمع اللبناين احلديث، بريوت،دار (4) ــر، هاشـــــ ــار اليه عند وروده فيما بعد:ايغي،مالمح  71،ص1964بريوت للطباعة والنشـــــ ــيشـــــ ،ســـــ

 اجملتمع اللبناين احلديث
(5)  Nisim Sousa, The captulaory Regim of Turky, Baltimor,1933,P.16.    ســــــــــــــيشـــــــــــــــار اليــه عنــد وروده فيمــا
     Sousa,The captulaory Regim of Turkyبعد:
 1،سيشار اليه عندوروده فيما بعد:العطار،اتريخ سوراي،ج157اندر العطار: اتريخ سوراي يف العصور احلديثة،دمشق،د.ت،اجلزء االول،ص (6)
 71ايغي:مالمح اجملتمع اللبناين احلديث،ص (7)

ــع عشـــر.8) ــرات القائ1876-1840( عبدالكرمي غرايبة: ســـوريه يف القرن التاسـ ــر،حماضـ ــات التارخيية واجلغرافية  ، د.م،دار اجليل للنشـ ها على طلبة الدراسـ
 ،سيشار اليه عند وروده فيما بعد:غرايبة،سوريه يف القرن التاسع عشر32،ص1961-1962

ــوراي.  (9) ــواء على الرأمسال االجنيب يف ســـ ــباعي: اضـــ ــق دار اجلماهري،ص1958  -1850بدر الدين الســـ ــار إليه عند مروره فيما بعد:  62،دمشـــ ــيشـــ ،ســـ
 ء على الرأمسال االجنيب السباعي، اضوا

 62هرشال: : مدخل اىل التاريخ االقتصادي،ص (10)
،سـيشـار 109،ص1976جوزيف حجار: اوراب ومصـري الشـرق العريب، ترمجة بطرس احلالق،وماجد النعمة،د.م،املؤسـسـة العربية للدراسـات والنشـر، (11)

 اليه عند وروده فيما بعد: حجار: اوراب ومصري الشرق العريب 
،رســــــــــالة ماجســــــــــتري غري منشــــــــــورة،كلية الرتبية جامعة  1840-1831رى انصــــــــــر هاشــــــــــم الســــــــــاعدي: االدارة املصــــــــــرية يف بالد الشــــــــــام،بشــــــــــ12)-)

 ، سيشار اليه عند وروده فيما بعد الساعدي، االدارة املصرية يف بالد الشام120-119،ص2003املستنصرية،
 41-38السباعي:اضواء على الرأمسال االجنيب، ص-(13)
(14)Sir Reder Bullard(ed),The middle East Poilitical and Economic Survey, Oxford University 

press,Thrd edition,1998,p.q :سيشار عند وروده فيما بعد Bulard(ed), The middle East 
 43-42( السباعي: اضواء على الرأمسال االجنيب، ص15)
 ،سيشار اليه عند وروده فيما بعد: ابوهنر،االكلريوس69،ص2007السلطة، بريوت،دار النهار للنشر،(جوزيف ابو هنرا:االكلريوس وامللكية و 16)
ــيــــب  17) ــادي للهالل اخلصــــــــــــ التــــاريخ االقتصـــــــــــــــ ــاوي:  ــارل عيســـــــــــــــ الوحــــدة  1914-1800( شـــــــــــــــ ــات  ترمجــــة رؤوف عبــــاس حــــامــــد،مركز دراســـــــــــــــ  ،

 قتصادي للهالل اخلصيب.،سيشار اليه عند وروده فيما بعد: عيساوي، التاريخ اال496،ص1990العربية،
(18)1913, Cambridge, -Sevek Pamuk, The Ottoman Empire and European Capitalism 1820

Middle East Libray,1987,p.7. 
   Pamuk, The Ottoman Empire Ibid,p.39سيشار اليه عند وروده فيما بعد ( 19)
العثمانية، نقله اىل العثمانية علي رشــاد، ترمجه اىل العربية د.حممود علي عاطر، دمشــق، دار   ( أنكه هلادر: اتريخ االصــالحات والتنظيمات يف الدولة20)

 ، سيشار اليه عند وروده فيما بعد: هلارد، اتريخ االصالحات.203،ص2008الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، 
 لربح عن كل كيلومرت من خطوط الســـكك احلديدية، وتتعهد أبن تدفع هلا الضـــمانة الكيلومرتيه: وهي ان تضـــمن الدولة العثمانية للشـــركة ادىن حد من ا

 كل سنه مايلزم من املبالغ لسد العجز الذي يظهر بني الربح الفعلي وبني الربح املتفق علي، وفق طول اخلطوط احلديدية.
 
 ،سيشار عند وروده فيما بعد:احلصري البالد العربية146،ص1961العثمانية، بريوت، دار العلم للماليني،  ( ساطع احلصري: البالد العربية والدولةه21)
(22  )Pamauk, The Ottoman Empire,p.30 
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، 33يف البصــــــرة،حتت رقم ي-آل ابش اعيان  -،خمطوط حمفوظ يف املكتبة العباســــــية12الشــــــيخ عبدالواحد ابش أعيان العباســــــي:زبدة التواريخ، ج (23)
 12، سيشار اليه عند وروده فيما بعد: العباسي، زبدة التواريخ،ج63  -63ص

ــلطان حممود الثاين  (24) ــر الســـ ــالح العثماين يف عصـــ ــار اليه عند 208، ص1978، د.م 1839-1808عبد اللطيف البحراوي: حركة االصـــ ــيشـــ ، ســـ
 وروده فيمابعد: البحراوي، حركة االصالح العثماين

، 8، ص1975"، جملة افاق عربية، بغداد، العدد الثالث، تشــــرين الثاين  1897تيطان اليهودي يف فلســــطني قبل مؤمتر ابزل  ( نعمان كنفاين :"االســــ25)
 سيشار اليه عند وروده فيما بعد: كنفاين:"االستيطان اليهودي يف فلسطني"

(  )( ســــــياســــــي بريطاين عمل وزيراً للخارجية يف ثالثينات ال1865-1784اللورد ابملرســــــتون:)  قرن التاســــــع عشــــــر، مث شــــــغل منصــــــب رئيس الوزراء بني
 (، لعب دوراً ابرزاً يف الشؤون االوربية.1865-1859( و ) 1858-1855سنيت)

، عمان، ( حســني الراين:" االطماع الصــهيونية يف فلســطني منذ النصــف الثاين من القرن التاســع عشــر"، املؤمتر الدويل الثالث لبالد الشــام )فلســطني(26)
 ، سيشار اليه عند وروده فيما بعد: الراين،" االطماع الصهيونية يف فلسطني"178، اجمللد الثالث، ص1983جلمعية العلمية امللكية،مطابع ا

،سـيشـار اليه عند وروده فيما بعد:  27،ص1973،  3( عبدالوهاب الكيايل: اتريخ فلسـطني احلديث، بريوت، املؤسـسـة العربية للدراسـات والنشـر،ط27)
 ريخ فلسطني احلديثالكيايل، ات

،سيشار اليه  68،اجمللد االول،ص1884 -هــــــــــــــ  1301( نوفل افندي نعمة هللا نوفل)مرتجم(،الدستور،مراجعة خليل افندي، افندي خوري، بريوت،28)
 عند وروده فيما بعد: نوفل،الدستور،اجمللد االول

، سـيشـار اليه عند وروده فيما بعد: احملافظة،احلركات  16،ص1987بريوت،( علي احملافظة: احلركات الفكرية يف عصـر النهضـة يف فلسـطني واالردن،  29)
 الفكرية يف عصر النهضة

 .109ص ،العثمانية –(  احملافظة : العالقات االملانية 30)
 .466،473ص ،( عيساوي : التاريخ االقتصادي للهالل اخلصيب31)
 108،111العثمانية،ص-العالقات االملانية ( احملافظة :32)
فلســــــــــــــطني  33) جــــــذريــــــة يف  : حتوالت  شــــــــــــــولط  الكزانــــــدر  اجلــــــامعــــــة  1856-1882(  مطبعــــــة  عمــــــان،  العســــــــــــــلي،  مجيــــــل  ــامــــــل  د.كــــ ترمجــــــة   ،

 ،سيشار اليه عند وروده فيما بعد: شولط،حتوالت جذرية يف فلسطني184،ص1988الردنية،
 496صيب،ص( عيساوي: التاريخ االقتصادي للهالل اخل34)
ــعداوي)مجع  وترمجة وحتقيق (: الكنائس العربية يف الســـجل الكنســـي العثماين  35) ــاحل سـ ، اململكة االردنية 1922-1869( عبد ارحيم ابو حســـني، صـ

الكنائس    ، ســـيشـــار اليه عند وروده فيما بعد: ابو حســـني، ســـعداوي:270،ص1988اهلامشية، عمان، املعهد امللكي للدراســـات الدينية، مطبعة الندى،  
 العربية 

، سيشار له عند وروده فيما بعد: الصبا:، اجملتمع العريب  333، ص1973( ليلى الصبا:: اجملتمع العريب السوري يف مطلع العهد العثماين، دمشق، 36)
 السوري

(37)A.L.Tibawi, British Interests in Plaestine 1800-1901,Astudy of Reliaious and Educational 
Enterprise, Oxford 1961,40  سيشار له عند وروده فيما بعدTibwi,British Interests in Plaestine: 

(  )( 1885-1784( عام من )101موســـــى مونتفيوري: كان من املقربني اىل قصـــــر امللكة فكتوراي يف انكلرتا، وكان احد قضـــــاة احملكمة العليا، عاش ،)
ني وامههم. وزار فلســـطني ســـبع مرات وكان له دور يف بناء املســـتوطنات، كما ســـافر اىل روســـيا ورومانيا وتركيا  وكان من بناة االســـتيطان اليهودي يف فلســـط

لثالث لتاريخ  لبذل املســاعي ملســاعدة اليهود. حســني الراين:"االطماع الصــهيونية يف فلســطني منذ النصــف الثاين من القرن التاســع عشــر"، املؤمتر الدويل ا
، وســــــــيشــــــــار اليه عند وروده فيما بعد: الراين، 4/223، اجمللد الثالث، هامط  1983، عمان، مطابع اجلمعية العلمية امللكية، بالد الشــــــــام )فلســــــــطني(

 "االطماع الصهيونية يف فلسطني"
 108الراين :"االطماع الصهيونية يف فلسطني"،ص  - 38
، ســــــيشــــــار اليه عند وروده فيما بعد: مركز االحباث الكربى 190د.ت، صمركز االحباث ملنظمة التحرير الفلســــــطينية: اســــــرائيل الكربى، بريوت،    - 39

 ملنظمة التحرير الفلسطينة، اسرائيل الكربى 
  (، شــغل منصــب مدير لفرع بريوت التابع ملصــرف 1934-1869: يهودي روســي املولد واملاين الثقافة عاش يف الفرتة الواقعة بني )فكتور جاكوبســون

، ليعهد اليه أبدارة الوكالة الصـهيونية يف 1908(،حيث مت نقله اىل اسـتانبول بعد انقالب عام  1908-1906فلسـطني، بقي يف هذا املنصـب من)-اجلو
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  ،، مركز االحباث ملنظمة التحرير الفلســـطينية، اســـرائيل الكربى 1914ن مبثابة املمثل الســـياســـي للمنظمة الصـــهيونية العاملية لغاية لغاية عام اســـتانبول، فكا
 190من ص

ا بعد:  ،ســـيشـــاراليه عند وروده فيم47،ص1982،آاير  77فتحي رضـــوان:" الســـلطان الذي حيارب الصـــهيونية وحتدى اوراب"، جملة الدوحة، العدد   - 40
 رضوان،"السلطان الذي حيارب الصهيونيةوحتدى اوراب"

،رســـالة ماجســـتري غري منشـــوره،معهد البحوث والدراســـات 1917-1882( صـــادق علي الربيعي:"االســـتيطان اليهودي أابن حكم الدولة العثمانية  41)
 ن حكم الدولة العثمانية،سيشار اليه عند وروده فيما بعد:الرببيعي، االستيطان اليهودي ااب105،ص1978العربية،

 497( عيساوي: التاريخ االقصادي للهالل اخلصيب،ص42)
العلمية  وجيه كوثراين:"فرنســــا وفلســــطني والصــــهيونية يف مطلع القرن العشــــرين"، املؤمترالدويل الثالث لبالد الشــــام)فلســــطني(، عمان، مطابع اجلمعية   43))

 :كوثراين،"فرنسا وفلسطني والصهيونية يف مطلع القرن العشرين"،سيشار اليه عند رورده فيما بعد522،ص1983امللكية،
ــرين االول 44) ــنة الثانية،العدد الثاين، تشـ ــطينية"، جملة آفاق عربية، السـ ــة االرض الفلسـ ــار اليه عند وروده 7،ص1976( فؤاد ابراهيم عباس:" قصـ ــيشـ ،سـ

 فيمابعد: عباس،"قصة االرض الفلسطينية"
"،جملة دراســــات اترخيية، دمشــــق،الســــنة احلادية عشــــر 1914-1882القتصــــاديه مع الصــــهيونية التمســــك مبلكية االرض ( خرييه قامسيه:"املواجهة ا45)

 ،سيشار اليه عند وروده فيما بعد:قامسيه،"املواجهة االقتصادية مع الصهيونية" 68، ص1990حزيران  -، آذار36-35العددان 
 105م الدولة العثمانية، ص( الربيعي: االستيطان اليهودي يف فلسطني أابن حك46)
ــنــة الرابعــة، العــدد  47) ــان  8( ابراهيم رضــــــــــــــوان اجلنــدي : "االرض والفالح الفلســــــــــــــطيين يف ظــل االنتــداب الربيطــاين"، جملــة آفــاق عربيــة، الســــــــــــ ، نســـــــــــــ

 ،سيشار اليه عند وروده فيما بعد:اجلندي،"االرض والفالح الفلسطيين يف ظل االنتداب الربيطاين"28،ص1979
نبيــــــل  48) الفلســــــــــــــطينيــــــة،(  التحرير  ملنظمــــــة  االحبــــــاث  مركز  الفلســــــــــــــطيين بريوت  العريب  اجملتمع  التعليم والتحــــــديــــــث يف  بــــــدران:  ،اجلزء  1969أيوب 

 ،سيشار عند وروده فيما بعد:بدران،التعليم والتحديث37االول،ص
(  ــتقرت يف البداية يف مرســـني ــية املذهب، اسـ ــرة يواننية االصـــل ارثوذكسـ ــرســـق: وهي اسـ ــرة آل سـ ــرائب يف (اسـ ــنه، مث عملوا يف جباية الضـ ابلقرب من اضـ

، مث سـامهوا يف عملية شـق قناة السـويس اليت افتتحت  1863دمشـق الربي يف عام  -لبنان، مث متصـرفني، واسـسـو شـركة مالية سـامهت يف حد طريق بريوت
 .1869يف العام 

،ســـيشـــار اليه عند 193،ص1997،  3،مؤســـســـة الدراســـات الفلســـطينية، ط198-1700عادل مناع: اتريخ فلســـطني يف اواخر العهد العثماين   (49)
 وروده فيما بعد:قناع،اتريخ فلسطني يف اواخر العهد العثماين.

 7( عباس:"قصة االرض الفلسطينية "،ص50)
 68( قامسيه:"املواجهة االقتصادية مع الصهيونية"،ص51)
 7( عباس:"قصة االرض الفلسطينية"،ص52)
- ،كانون الثاين60( 59الوضـاع العامة للقدس يف ظل االداره العثمانية"،جملة دراسـات اترخيية،دمشـق،السـنة الثامنة عشـره العددان )( حممود عامر:"ا53)
 ،سيشار اليه عند وروده فيما بعد: عامر،"االوضاع العامة يف القدس يف ظل االدارة العثمانية"113-112،ص1997يسان ن
 .544"فرنسا وفلسطني والصهيونية يف مطلع القرن العشرين" ص ( كوثراين :54)
ــتعمراهتم"55) ــرق  ،( هنري المنس : "اليهود يف فلســـطني ومسـ ــار اليه عند وروده فيما بعد:  1904-1088ص  ،، اجمللد الثاين1899  ،جملة املشـ ــيشـ ، سـ

 المنس : "اليهود يف فلسطني ومستعمراهتم".
 .1094-1088ص ،عمراهتم"( المنس : "اليهود يف فلسطني ومست56)
 لبنان الطائفي. ،، سيشار اليه عند وروده فيما بعد : الصايغ125، ص1955دار الصراع الفكري،  ،بريوت ،( انيس الصايغ: لبنان الطائفي57)
-49، ص1977اذار  ،د الســــابقالعد  ،الســــنة الثانية  ،جملة افاق عربية  ،( عامر ابراهيم حســــن : "املهاجرون العرب اىل الوالايت املتحدة االمريكية"58)

 "املهاجرون العرب اىل الوالايت املتحدة االمريكية". ،، سيشار اليه عند وروده فيما بعد : حسن50
 . 51"املهاجرون العرب اىل الوالايت املتحدة االمريكية"، ص ،حسن  - 59


