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م≥دمة �ملوDل∞

∞dDƒŸG áeó≤e

و�ل≥د�ص  aل�صطÚ عامة،   âFR رمُ �مليالدي  �لتا�صع ع�رش  �ل≥رن  �أو�Fل  منذ 

 âوكان �أaانين¬،  �لكبى  �ل¨ربية  �ل≥وى   âحكم
n
�أ  ،ºج�صي  Öطîب خا�صة، 

وبالد√،  �أرVص¬  من   Öصع� �قتال´  تب¨ي  و�أد�ت¬،  ل¬  nمعو �ل�صهيونية  �◊ركة 

 âتاريخ �أمة، وهدم �أركان ح�صارة عربية - �إ�صالمية، جعل çاãوتعمل الجت

ب≥ا´  �صتى  من   ÚمنDملو� �أÄaدة   §fiو �لدنيا،  قبلة  و�ل≥د�ص   Úل�صطa من 

k لل�صالم و�لتعاي�ص. وكان �لفعل �ل¨ربي �إعادة �إحياء للفكر  �الأرVص، و‰وذجا

وكان  و”�ل¨رب غرب“،  ”�ل�رش¥ �رش¥“  k مل≥ولة  �ل�صليبي �الإaر‚ي وبعãا

و�لتعاون  �لتو��صل  على  �◊�صاري  �ل�رش�´   Ëلت≥د  k رمز� �مل�رشو´  هذ� 

حياة  كن�ص≤  و�لعن�رشية  و�لكر�هية  �لعد�ء   Ëلت≥د  k ورمز� �◊�صاري، 

ومنهجية بدالk من ت�صجيع روì �لت�صامí و�الأخوة �الإن�صانية. وقد �أ�صفرت 

هذ√ �لروì عن Rر´ كيان غريÖ يف ح�صارت¬ وaكر√ وم≥ومات¬ وجمتمع¬، 

على  �ل¨رب  �صيطرة  الأحكام  و�ملنطل≤   Rالرتكا� قاعدة  �لكيان  ذ�∑  ليكون 

م≥در�ت �الأمة بكاaة �أ�صكالها; �لã≥اaية و�القت�صادية و�الجتماعية.

وملا كانâ �ل≥د�ص �ملباركة ذ�كرة �الأمة، –دç �أخبارها مبجد �الأمة �لعربية 

�الأيوبي،  �لدين   ìو�صال �ÿطاب،  بن  عمر  بطوالت  وتîتزن  و�الإ�صالمية، 

وت�صحيات قطز; غدت �لهد± وبوDرة �ملوD�مرة. وديدنها: �الأرVص و�الإن�صان 

�لعربي يف aل�صطÚ �أنى كانâ ديانت¬.

وتîت�ص  �ملدينة.  بلدية  بحدود  �ل≥د�ص،  مدينة  fiورها  �لدر��صة،  هذ√ 

 åلبح� م�صتلزمات   âكان و�إن  1858-1948م،  �صنة  منذ  و�ليهود  بالعرب 

و�أ�صول¬ تفرVص �اللتفات �إ¤ جمريات �الأحد�ç قبيل ذلك �لتاريخ. وتفا�صيل 

�لبحå ت�صي بدر��صة �أوVصا´ �ملدينة �مل≥د�صة خالل �لعهد �لعãماÊ، ويف عهد 

�الحتالل �لبيطاÊ �لب¨ي�ص 1917-1948م.
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و�لبيطانية  �لعãمانية   ≥FاKلو� قر�ءة  خالل  من   ،åلباح� حاول  ل≥د 

وfiاVرش  �ل≥د�ص  يف  �ل�رشعية  �ملحكمة  و�صجالت  و�ل�صهيونية  و�الأمريكية 

�لبالء  �أ�ّص  كانتا   ،Úم�صاألت على  �الإجابة  �ل≥د�ص  يف  �لبلدي  �ملجل�ص  جل�صات 

k، وهما: و�أ�صباب �لنكبة �لتي ما R�ل �أو�رها مت≥د�

• �أر�Vصي �ملدينة �مل≥د�صة، د�خل �ل�صور وخارج¬، وكيفية حياRة �ليهود 
�ملهاجرين �الأجانÖ �مل�صاحات منها.

• Xاهرة ��صتيطان �ليهود �ملهاجرين �الأجانÖ يف جو�ر �ملدينة ومفاR�تها. 

وطول  �◊ãيãة  و�ملتابعة  �لدقي≤  و�لنظر  �ملتاأنية  �ل≥ر�ءة  خالل  ومن 

 Öد�´ و�الحتيال و�لتالعÿ� Öأ�صالي� åلنف�ص، بنز�هة وحيادية، ر�صد �لباح�

على �ل≥و�نÚ يف �لعهد �لعãماÊ ◊ياRة �الأر�Vصي، وبتعاون وتن�صي≤ كامل 

�الأحو�ل  تردي  من  و�ال�صتفادة  �ل≥د�ص،  يف  �الأجنبية  �لدول  قنا�صل  مع 

�القت�صادية، و�صوء حالة �لفالì �لعربي. 

�أما يف �لعهد �لبيطاÊ �لب¨ي�ص، aتكفي �ل≥و�نÚ و�ل�رش�ÖF و�مل�صادر�ت 

و�ل≥�صوة و�÷بوت و�لظلº، و�الإجالء �ل≥�رشي للفالحÚ، و�لنفي و�لت�رشيد 

حياRة  من  �ليهود   Úلتمك و�العت≥االت،  و�الإعد�مات  �÷ماعية  و�لع≥وبات 

�الأر�Vصي.

�الأ�صلية   ºأوطانه� من  �ليهود  هجرة  وت�صهيل  لال�صتيطان  بالن�صبة  �أما 

�ل¨ربية و�أوروبا �ل�رشقية و�أمريكا و�لبلد�ن �الأخرى، a≥د حاول  �أوروبا  يف 

�لباحå �التكاء على �مل�صادر �ليهودية و�الأوروبية و�لعãمانية لدر��صة �لطر¥ 

و�لو�صاFل غري �ل≥انونية وغري �ل�رشعية. وكذ� معابر تهريÖ �ليهود �صو�ء يف 

�لعهد �لعãماÊ �أم عهد �الحتالل �لبيطاÊ �لب¨ي�ص.

�ل�صهيونية  �إح�صاFية، تنºّ عن عجز �◊ركة  �لدر��صة بجد�ول  وRودت 

�للجوء  من  بّد  ال  aكان  و�الأرVص،  �ال�صتيطان  يف  �أهد�aها  كامل  –≥ي≤  من 

للحرب مب�صاركة من �ل≥وى �الأوروبية �لكبى مãل بريطانيا و�أمريكا و�أملانيا 

وaرن�صا وغريها.
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م≥دمة �ملوDل∞

للمدينة  و�لã≥ايف  �◊�صاري  �لدور  يحر¥   ،k fiتدما �ل�رش�´  R�ل  وما 

�مل≥د�صة بانتظار �صالì �لدين �÷ديد، ي≥ود �أمة جديدة ��صرت�تيجيتها �÷هاد 

يف �صبيل �ˆ، خطيÖ م�صجدها يردد بعد �صالة كل جمعة:

د�م  ما  �إلي¬   ˆ� يرaعها  ال  و�ل�صماء،  �الأرVص   Úب معل≥ة   ºصالتك� �إن  �أال 

...k �الأق�صى �أ�صري�

وح�صبي �ˆ ونعº �لوكيل

اO .C. حممد عي�ش≈ �شا◊ية
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يف �أر�صي∞ رFا�صة �لوRر�ء يف ��صتانبول )�الأر�صي∞ �لعãماÊ( عدة دaاتر 

قمُيدت  و�أخرى  �لنفو�ص(،  �إح�صاء  )دaاتر  �ل�صكان  �إح�صاء�ت  على   âصتمل��

�لدينية  للموD�ص�صات  �أم  لالأaر�د   k �أمالكا  âأكان� �صو�ء  �لع≥ارية  �الأمال∑  aيها 

 âaعر و�ÿريية،  منها  �لذرية  لالأوقا±  تابعة  �أم  و�الجتماعية  و�لã≥اaية 

 â– تلك �الإح�صاء�ت تنفذ بدقة متناهية âاتر �لطابو �أو �لتحرير. وكانaبد

و�أعيان  و�ل≥اVصي  ووكيل¬  و�لدaرتد�ر  و�لكتبة  و�مل�صاعد   Úالأم� �إ�رش�± 

حي  كل  يف   Úل≥اطن� �لرجال  �أ�صماء  �لدaرت  يف   âبãي  åحي �ملنط≥ة،  ووجهاء 

وي�صار   ،ÖF�ل�رش� بدaع  �ملكلفون  �لرtحل  �لبدو  وكذ�  �ل≥رية،  �أو  �ملدينة  من 

�إ¤ �ملتزوê مب�صطلí خانة، و�الأعزب مب�صطلí جمرد، ويح�صي �أهل �لذمة 

من ن�صارى ويهود، وت�صجل �أ�صماوDهº و�أعد�دهº ومناط≤ �صكنهº �◊الية، 

و�ملناط≤ �لتي كانو� ي≥طنونها قبيل �نت≥الهº �إ¤ �صكنهº �◊ا›.

�أما دaرت �الأر�Vصي aت�صجل aي¬ �الأر�Vصي �ملوقوaة و�الأر�Vصي �ململوكة 

�ملحا�صيل  و–�صى   ،êو�ملرو و�ل¨ابات  و�مل�صاي∞  و�مل�صاتي  و�ملر�عي 

�لدaاتر   Úب من  وكان  وخاليا√.  و�لنحل  و�◊يو�نات  �ملãمرة  و�الأ�صجار 

1525م،   - 932هـ   ¬îتاري  ،427  ºرق �لدaرت  �ل≥د�ص:  مبدينة   âخت�ص� �لتي 

 ¬î516، تاري ºرت رقaر�ء با�صتانبول، و�لدRا�صة �لوFملحفو® يف �أر�صي∞ ر�

970هـ - 1562م، �ملحفو® يف �أر�صي∞ �ل≥يود �ل≥دية باملديرية �لعامة للطابو 

و�مل�صاحة باأن≥رة.

وح�صÖ �إح�صاء�ت �لدaرت رقa ،427 ºاإن عدد �مل�صلمÚ يف fiالت مدينة 

و�لزر�عنة،  و�رش±،   ،Úل≥طان� وباب  �لعمود،  وباب  حطة،  وباب  �ل≥د�ص، 
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وع≥بة �ل�صâ، و�مل¨اربة، و�÷و�لدة )�مل�صت¨لون با÷لد(، وبني Rيد، وري�صة 

k، على �عتبار �أن متو�ص§ عدد �أaر�د �لعاFلة Kمانية �أaر�د  قد بل≠ 4,968 نف�صا

.
1
�أو 3,105 )على �عتبار �أن متو�ص§ عدد �أaر�د �لعاFلة خم�صة �أaر�د(

�أما عدد �لن�صارى يف fiالت �ملدينة و�الأديرة �لتابعة لها مãل fiلة �مللكية 

k، على �العتبار نف�ص¬. و�ليهود  و�ليعاقبة وجماعة �ل�رشيان a≥د بل≠ 952 نفر�

 .k عددهº 1,592 نفر�

 Ú970هـ - 1562م، كان عدد �ل�صكان �مل�صلم ¬î516، تاري ºرت رقaويف �لد

�أو  �أaر�د(  خم�صة  �لعاFلة  �أaر�د  عدد  متو�ص§  �أن  �عتبار  )على   k نفر�  9,705

. وعدد 
2
�أaر�د( �أaر�د �لعاFلة Kمانية  k )على �عتبار متو�ص§ عدد  15,625 نفر�

)�الأ�رشة   1,908 �ليهود  عدد  �أما  �أaر�د(.  Kمانية  )�الأ�رشة   2,493 �لن�صارى 

�لو�صطى  و�ملحلة  �ل�رش±،  fiالت،  يف  ي�صكنون  وكانو�  �أaر�د(،  Kمانية 

)�مل�صلخ(، وfiلة �لري�صة.

وبعملية ح�صابية وa≤ �لدaرت a ،427اإن ن�صبة �صكان �ملدينة تكون على 

�لنحو �لتا›:

الæ�شبة املÄوية %ال�شكان

66.14�مل�صلمون
12.67�لن�صارى

21.19�ليهود

ووa≤ �لدaرت a ،516اإن ن�صبة �صكان �ملدينة تكون على �لنحو �لتا›:

الæ�شبة املÄوية %ال�شكان

77.93�مل�صلمون
12.5�لن�صارى

9.57�ليهود

 Öوذلك ب�صب ،kk ويالحظ تناق�ص ن�صبة عدد �ليهود يف �ملدينة خالل 44 عاما

 ،Úل�صطa êأو خار� Úل�صطa ل≥د�ص، و�النت≥ال �إ¤ مناط≤ �أخرى من� ºتركه
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�لعهد �لعãماÊ �ملتاأخر

من  يعانون  كانو�  �ملدينة  �صكان  aكل  �أمنية،  �أو  �قت�صادية  الأ�صباب  وذلك 

غار�ت �لبدو وتعديات �لل�صو�ص على �ملدينة، حتى �إن �أبو�بها كانâ ت≥فل يف 

.ìيف �ل�صبا íمل�صاء، وتفت�

وXّل عدد �ليهود يف �ملدينة �مل≥د�صة يف تناق�ص يف �ل�صنو�ت �لتالية، a≥د 

كان عدد �ملكلفÚ بدaع �÷زية يف 19 جمادى �الأو¤ 980هـ - 1572م، 115 

k )على �عتبار �أن �الأ�رشة مكونة  k، وبهذ� يكون عددهº 920 نفر� k متزوجا نفر�

بدaع   Úملكلف� عدد  كان  1606م،   - 1015هـ  �صنة  ويف   .
3
�أaر�د( Kمانية  من 

 ،
4k نفر�  480 �ملدينة  a ،kيكون عددهº يف  k متزوجا نفر�  60 �ليهود  �÷زية من 

�أو 300 )�لعاFلة خم�صة �أنفار(.

�أما على �صعيد �مللكيات، aالدaرت 342، تاريî¬ 970هـ - 1562م، ⁄ ترد 

aي¬ �أية وقفية �أو ملكية م�صجلة با�صº �أي يهودي ال يف �ل≥د�ص �ل�رشي∞ وال 

قر�ها، وال �ÿليل ونو�حيها، aال بيâ ملكو√ وال قاعة وال جنينة وال ب�صتان 

�أو  بلد�ت  �أو  قرى  وال  مز�ر´  وال  غر��ص  وال  �أرVص  قطعة  وال  حاكورة  وال 

�إن م≥بة �ليهود �لكاFنة يف  . حتى 
5
�أو غريها �أو flاRن  �أو حو��صل   Úدكاك

لليهود  �ملوDجرة  �الإ�صالمية  �الأوقا±  من   âكان �صلو�ن،  قرب  �لعمود  ر�أ�ص 

ّجرت 
مُ
لدaن موتاهº، وهي من وق∞ مدر�صة �صالì �لدين �الأيوبي بال≥د�ص، �أ

 .
6
�صنة 967هـ - 1559م

�إيجار  بدل  بدaع  تفيد   ≥FاKو بال≥د�ص  �ل�رشعية  �ملحكمة  �صجالت  ويف 

جرnت �الأرVص 
مُ
، ويف �صنة 1061هـ - 1650م �أ

7
�مل≥بة عن �صنتي 968 و969هـ

�لوعر �ملعروaة بالãوري لليهود �ل≥ّر�ÚF لتكون لدaن موتاهº، دون م�صاركة 

.
8
�ليهود �الأ�صكناR )�ليهود �ل¨ربيون( �إياهº حتى يف �مل≥ابر

�إ�رش�Fيل“ aرVص  ”دولة  ي�صمى  ما  �أر�صي∞  يف  �ملحفوXة  �لوKي≥ة  وتفيد 

من  قطعة  كل  على   k �صنويا  k قر�صا و20  باالأل∞   10 م≥د�ر√  �صنوي  �إيجار 

1896م يف عاقر   - 1314هـ  �صنة  �ملن�صاأ عليها KالKة كن�ص يهودية  �الأر�Vصي 

 .
9
�الإ�صالمية �الأوقا±  �أر�Vصي  الأنها من  تكفا(،   ìبتا( قارة وملب�ص  وعيون 
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وحتى يف دaرت �لطابو رقº 602، تاريî¬ 990هـ - 1584م، يف �أر�صي∞ رFا�صة 

�لوRر�ء، aمن بÚ 243 وقفية و350 ملكية ⁄ ‚د وقفية و�حدة ليهودي يف 

�ل≥د�ص وال ملكية و�حدة.

�لتي  �◊ار�ت  يف  �لبيوت  ي�صتاأجرون  �ل≥د�ص  يف  �ل≥اطنون  �ليهود  كان 

كان  �ليهود  بحارة  �مل�صماة  �◊ارة  ويف   ،Úمل�صلم� �ملال∑  من  aيها  �أقامو� 

 Ëل�صفارد� �ليهود من طاFفة  �لعمري، وقد �صكنها  يتو�صطها مبنى �÷امع 

k ل�صكناهº يف fiلة حارة  )�ليهود �ل�رشقيون(. �أما �الأ�صكناa Rا�صتاأجرو� بيوتا

.
10

Úعن �ليهود �ل�رشقي k �◊يادرة �الإ�صالمية بعيد�

ل�صكان  �لديوغر�يف  �لو�قع  على  للتعر±  Vرشورية  �مل≥دمة  هذ√   âكان

�ملدينة من عدم¬،  �لع≥ار�ت يف  �أو  �مل≥د�صة، ومدى “لكهº لالأر�Vصي  �ملدينة 

وذلك يف �ل≥رنÚ �ل�صاد�ص ع�رش و�ل�صابع ع�رش �مليالدي.

:ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ‘ ¢Só≤dG ´É°VhCG Qƒ£J :kÉ«fÉK

�لفرتة  �ل�صام يف  �مل�رشي يف بالد   ºللحك �الآخر، a≥د كان   Öوعلى �÷ان

1832-1840م، �آKار√ �ل�صلبية على �لبالد �ل�صامية، a≥د حلfi sمد علي با�صا، 

�صورية  يف  �الإقطاعية  �لع�صكرية  �÷يو�ص  1833-1835م،  �ل�صنو�ت  خالل 

ولبنان وaل�صطÚ، وترتÖ على هذ� �الإجر�ء �إنهاء �لنظام �الإقطاعي �لع�صكري 

�الأر�Vصي  ��صتÄجار  نظام  �أل¨ي  1838م  �صنة  ويف  لالأرVص.  كنظام  وحلّ¬ 

�ل�صلطانية وRر�عتها، aاآلâ �الأر�Vصي للحكومة �مل�رشية، وVصºّ �لكãري منها 

�ت و�الأaندية. nو nإ¤ ‡تلكات �لبا�ص�

 Úب  â“ّ �لتي  �لتاريîية  �مل≥ابلة  �لفرتة،  تلك  يف   ç�الأحد�  ºأه� من  وكان 

مونتفيوري  مو�صي¬   Êلبيطا� و�ليهودي  �ل≥د�ص،   ºمت�صل دRد�ر،  �أحمد 

حكومة  يف  ”�ل�رشي∞  �إيليا،  يو�ص∞  �ل�صنيور  �بن   Moses Montefiore

�إ‚لرت�“، �أKناء Rيارة مونتفيوري لل≥د�ص يف حزير�ن/ يونيو 1839م، a≥د 

�لتمييز  �أيام  �أن  مونتفيوري  م�صيو  يا   rºلتعل” مونتفيوري:   ºملت�صل�  Öخاط
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 k قد ولâ، و�أن¬ �الآن ال aر¥ بÚ �لعبي و�مل�صيحي و�ملحمدي، و�أنهº جميعا

�أمام �ل≥انون �صو��صية كما ياأمرنا �ˆ“. وaهº مونتفيوري �أن �الأمر ال يتعل≤ 

.
11

با÷انÖ �الجتماعي a≥§، و�إ‰ا ي�صمل �الأرVص و�رش�ءها وبيعها

و�أKمرت عو�مل �ل�ص¨§ �الأوروبي، –â م≥ولة �إ�صالì �لدولة �لعãمانية، 

عن �إ�صد�ر الFحة �الأر�Vصي �لعãمانية �صنة 1274هـ - 1858م، و�أقرs �ل≥انون 

يف ذي �◊جة 1274هـ - �آب/ �أغ�صط�ص 1858م، و�ل≥انون يتحكº يف �أر�Vصي 

k، ومبوجب¬ ق�صمâ �الأر�Vصي �إ¤ �ململوكة  �لدولة حياRة و��صت¨الالk وت�رشaا

تعود  �لتي  �ملريي  و�الأر�Vصي  و�ÿر�جية،  و�لع�رشية  و�مللك  ات،  nص�nر nو�لع

 ،Öل �ملز�ر´ و�ملر�عي و�مل�صاتي و�مل�صاي∞ و�ملحاطãملال، م� âرقبتها �إ¤ بي

�ÿريية  و�الأوقا±   ،íصحي� غري  �أو   k �صحيحا  k وقفا �ملوقوaة،  و�الأر�Vصي 

 ºK قرية  �أهل   Úب و�مل�صا´  قرية،  الأها›  �أو  �لنا�ص  لعامة  و�ملرتوكة  و�لذرية 

و�ملناقلة  و�لوaاء  و�لرهن  و�ل�رش�ء  بالبيع  �الأر�Vصي  ن≥ل   Öوتر�تي �ملو�ت، 

. كما �صدر قانون “لك �الأجانÖ �صنة 1328هـ - 1869م، �إذ كان 
12

بالتبادل

قبل¬ ال يحّ≤ لالأجنبي ��صتمال∑ �الأر�Vصي يف �لدولة �لعãمانية الأي �صبÖ من 

�أما  و�◊ماية،  �لتجارية  �المتياR�ت  هو  ب¬  يتمتع  كان  ما   Ìو�أك �الأ�صباب، 

�أم  �أم موD�ص�صات   k �أaر�د� �أكانو�  قانون “لك �الأجانa Ö�صمí لالأجانÖ، �صو�ء 

�أجز�ء  �الأر�Vصي يف جميع  �لت�رش± و“لك  �رشكات باال�صتفادة من ح≥و¥ 

�لدولة، عد� �◊جاR و�أVصيفâ �إليها �ل≥د�ص aيما بعد، د�خل �ملدن �أو خارجها، 

�ل�رشعية.   ºملحاك� �لهبة، ولهº �◊ّ≤ يف ت�صجيلها يف  �أو  �لو�صاية  ولهº حّ≤ 

.
13

ور�عى �ل≥انون �◊فا® على حّ≤ ملكية �لرقبة للدولة

وملا كانâ الFحة �ل≥انون قد ��صرتطâ دaع Vرش�ÖF باهظة ت�صل �إ¤ %5 

من �أ�صل قيمة �الأرVص على وج¬ �لتîمÚ، وال يعفى منها �إال �الأرVص �ملو�ت، 

كانâ �لنتيجة عجز �لفالحÚ عن دaع ر�صوم �ل�صد�د ل�صع∞ �الإنتاê، و�صوء 

�صد�دها   Öو�لو�ج  ºعليه �ملرتتبة  �لديون  وVصîامة  �القت�صادية،   ºأحو�له�

من fiا�صيل �الأر�Vصي.
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على  1881م،   - 1299هـ  ل�صنة  �ل�رشعية  �ل≥د�ص  fiكمة  �صجل  وي�صري 

ل¬  �مل≥د�صي، كان  �لد�ودي  �إبر�هيº م�صطفى  �ملر�بي عمر  �أن  �ملãال،  �صبيل 

 â¨وبل ،k 199 م≥رتVصا �إ¤   ºأها› �ل≥د�ص وقر�ها، و�صل عدده� ديون بذمة 

يع≥وب  م�صطفى  fiمد  و�ملر�بي  بارة.  و30   k قر�صا  99,702  ºعليه ديون¬ 

326 جرة   :âكان ،k a 79الحا ل¬ ديون بذمة  �أبو �صفية من عÚ كارم، كان 

، و4 طبات 
16

 حنطة، و12 طبة دورة
15

k، و40 طبة ، و50,868 قر�صا
14

âيR

�ملتعار±  ومن   .
17

âيR وبÄرين  ب≥ر،  ور�أ�ص  وKور،   ،Öعن وقنطار  �صعري، 

ال  وحتى   ،
18%30 �إ¤  ت�صل   âكان �ل≥روVص  على  �لفو�Fد  �أن  �آنذ�∑  علي¬ 

و�لوجهاء  �ت  nو nو�لبا�ص �الأaندية  �إ¤  �لفالحون  �لتجاأ  a≥د  �لدولة،  ت�صادرها 

 Ú◊ �الأمانة   ºبر�ص  ،ºإليه� �الأرVص   âÄ÷
مُ
�أ  åحي و�الأKرياء،  و�الأعيان 

k من �ل≥د�ص  ل 26 مالكا sد �صج≤a ،¬ص الأ�صحابها. وعليVل�صد�د، وتعود �الأر�

 Â57 �أل∞ دو nل uج و�ÿليل، 162 �أل∞ دوÂ من �أمال∑ aالحي �ملنط≥تÚ. و�صمُ

با�صº �لعاFالت �ل�صامية �لتالية: �لعمُمري، و�÷ز�Fري، و�لعكروي، وaاعور، 

�رش�ص≤  عاFلة   ºبا�ص  Âدو �أل∞   500 ل  uج و�صمُ  .Êوقبا و�صلوم،  وa�صل، 

�صهل  يف   Âدو �أل∞  و60  عامر  �بن   êمر يف   Âدو �أل∞   240 منها  �للبنانية، 

ّجل با�صº �لعاFالت �للبنانية �الأخرى مÄات �الآال± من �لدو‰ات  �◊ولة. و�صمُ

ومنها �لعاFالت �لتالية: رم�صان، و�صالم، ودكروب، و�لعويني، ومارديني، 

وaرحان، وعلمية، و�صهاب، وتيّان، وaرì، وتويني، ومدّور. 

:¢Só≤dGh Ú£°ù∏Ød á«fÉªã©dG ájÉYôdG :kÉãdÉK

من �÷دير ذكر√ �أن �لدولة �لعãمانية، ومنذ طرì �مل�صاألة �ل�رشقية �صنة 

�لدولة،  واليات  �قت�صام  يف  �الأوروبية  �الأطما´   Rوبرو 1815م،   - 1231هـ 

�أدركâ �أية flاطر –ي≤ بفل�صطÚ، وŒلâ تلك �الأخطار ب�صورة و�Vصحة 

�لدولة   âاأولa 1897م،   - 1315هـ  �صنة  �الأول   Êل�صهيو� �ملوD“ر  ع≥د  بعد 

�ملوD“ر  ع≥د  قبل  �إجر�ء�ت  عدة  و�تîذت  خا�صة،  عناية   Úل�صطa �لعãمانية 

�ل�صهيوÊ وبعد√، ومنها:
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�صناج≤   ºصVية م�صت≥لة عن والية �صوريا، وaل≥د�ص كمت�رش�  âبيãت •
�ÿليل وياaا وغزة �إليها، وذلك �صنة 1291هـ - 1874م. وملا كانâ �لتنظيمات 

من  �الأمن  متطلبات  و–كمها  �لعãمانية،  �لدولة  يف  م�صت≥رة  غري  �الإد�رية 

عدم¬، a≥د طب≤ قانون تنظيº �لواليات ل�صنة 1271هـ - 1854م، ونظام �إد�رة 

k بالباب �لعا›  ، aاأ◊≥â �إد�ريا
19

�لواليات �صنة 1288هـ - 1871م على �ل≥د�ص

م�صت≥لة  والية   Úل�صطa وغدت  عكا،  نابل�ص،  �ل≥د�ص،  �صناج≥ها;  وحدت   ºK

 - 1289هـ  �صنة  با�صا   Ëند fiمود   ºالأعظ� �ل�صدر  من  ب≥ر�ر  �صوريا  عن 

1872/7/23م، وعادت  �ل≥ر�ر بعد �صهر و�حد من �صدور√  1872م. و�أل¨ي 

وتتبع  �ل≥د�ص  مدينة  من  تد�ر   ،
20

م�صت≥لة والية  1874م   - 1291هـ  �صنة 

ºّ ق�صاء �لنا�رشة، �لتابع  وR�رة �لد�خلية يف ��صتانبول. ويف مرحلة تالية Vصمُ

 Öوذلك ب�صب ،
21

لn عن والية بريوت pمُ�صaية �ل≥د�ص، وaإ¤ مت�رش� للو�ء عكا، 

�ملهاجرين  �ليهود   Öلتهري �لطري≤  و�ل�صما�رشة  �ليهود  روD�صاء  ��صتîد�م 

غري �ل≥انونيÚ �لو��صلÚ �إ¤ ميناء بريوت، ومن¬ عب منط≥ة �÷ليل �إ¤ ياaا 

وحيفا و�ل≥د�ص. 

�ل≥�رش  مع  مبا�رشة  �ت�صال  بîطو•  �ل≥د�ص  مت�رشaية   â nطpب رمُ  ºK ومن 

 âوروقب  ،ìو�ل�صيا  êو�◊جا �لزو�ر  حركة  تي�رشت  وبذلك  ��صتانبول،  يف 

�لهجرة �ليهودية عب طبيا و�لنا�رشة.

1280هـ - 1863م، وكان �ملجل�ص  �صنة  �ل≥د�ص  يف  بلدي  جمل�ص  • �إن�صاء 
aرمان  بت�صكيل¬  و�صدر  ��صتانبول،  بلدية  جمل�ص  بعد  �صكل  �لذي   Êاãل�

عدد  Rيد   ºK �ليهود،  من  وو�حد  �لعرب  من  �أربعة   ºّصV  åحي  ،Êصلطا�

 من 
22

�الأع�صاء �ليهود �إ¤ �KنÚ �صنة 1285هـ - 1868م; هما aالريو و�مزلي≠

رعايا �لدولة �لعãمانية.

 ÖFو�لنا و�ملفتي  �لو�›  من:  ويت�صكل  �للو�ء  �إد�رة  جمل�ص  �إ¤  �إVصاaة 

غري  من   ÚنK�و  Úمل�صلم� من   ÚنK� �أع�صاء،  و�أربعة  و�لدaرتد�ر  و�ل≥اVصي 

.
23

�مل�صلمÚ، ينتîبون من قبل �لهيÄة �النتîابية يف �للو�ء
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 ،Úبîالأع�صاء �ملنت� Úرة �لد�خلية، من ب�Rي�ص �لبلدية من قبل وFر Úويع

 íمل�صطل�  ≥aو ر±  عمُ ما  وهو  �للو�ء،  �إد�رة  جمل�ص  �لبلدي،  �ملجل�ص  ويتبع 

�الإد�ري �لعãماÊ ”با÷معية �لبلدية“.

 Åومو�ن مدن  مع  و�إليها  منها  �النت≥ال  وت�صهيل  �ملدينة  ولتطوير   •
 âÄصاءة �ملدينة وق�صباتها بالفو�ني�ص، و�أن�صVد جرى �إ≤a ،الأخرى� Úل�صطa

�لطرقات �لو��صعة ل�صري �لعربات بÚ �ل≥د�ص وكل من ياaا ور�م �ˆ ونابل�ص 

 âيل، كما ر�صفFكارم، وم≥ام �لنبي �صمو Úو�أريحا وع º◊ âليل وبيÿ�و

.
24

�صو�ر´ �ملدينة �لد�خلية

�الأمطار،  ميا√  لت�رشي∞  �المت�صا�صية(،  )�÷ور  �لل¨مات  وحفرت   •
�لالRمة  بامليا√  �ملدينة  وRودت  aاF≥ة،  عناية  �ل�صحية  �ÿدمات   âو�أولي

بتري  قريتي  نبعي  من  وخا�صة  �الأرتو�Rية،  و�الآبار  و�لينابيع  �لعيون  من 

.
25

و�أرطا�ص

�ل≥د�ص   Úب ي�صل  1892م،   - 1310هـ  �صنة  حديد  �صكة  خّ§   sمد وّ”   •
�لب�صاFع  ولن≥ل  و�لزو�ر،  و�مل�صاaرين   êجا◊� لن≥ل  ��صتîدم  ياaا،  وميناء 

.
26

�مل�صتوردة من ميناء ياaا �إ¤ �ل≥د�ص، ºK �إ¤ مدن aل�صطÚ �الأخرى

و�أوروبا،  وبريوت  م�رش  مع  �لتل¨ر�±  بîطو•  �ملدينة   âربط كما   •
ووجدت aيها مكاتÖ بريدية; عãمانية ورو�صية و�أملانية و‰�صاوية و�إيطالية، 

.
27

كل يعمل لوحد√ وبا�صت≥اللية، دون �إ�رش�± �لدولة �لعãمانية عليها

�ملو�صي≥ية  �لفر¥  �عتادت  للجمهور،  عامة  حدي≥ة  باملدينة   âÄو�أن�ص  •
�أن ت�صدو �أ◊انها �أيام �÷مع و�الآحاد و�الأعياد، و�ملنا�صبات �لدينية، بل �إنها 

 .
28

Rودت �صنة 1333هـ - 1914م بالكهرباء
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:Ω1908-1860 ¢Só≤dG √ÉŒ Êƒ«¡°üdG …Oƒ¡«dG •É°ûædG :kÉ©HGQ

 - 1326هـ  1860م حتى �صنة   - 1277هـ  وخالل �ملرحلة �ملمتدة من �صنة 

وقادة  �أوروبا  يف  �ليهود  Rعماء  �أعمل   ،k ت≥ريبا قرن  ن�ص∞  حو�›  1908م، 

�◊ركة �ل�صهيونية خططهº �إR�ء �ملدينة �مل≥د�صية، من �أجل �ل�صيطرة عليها، 

وذلك يف م�صارين:

االCو∫: حياRة �الأر�Vصي خارê �أ�صو�ر مدينة �ل≥د�ص، وبناء �مل�صتوطنات 

�ليهود  ومن  �لعãمانية،  �لدولة  رعايا  من  �ليهود  �أعد�د  تكãري  بهد±  عليها 

�ملهاجرين من �أوروبا وغريها من �لبلد�ن �لتي يتو�جد aيها �ليهود.

الãاين: �لنفاذ �إ¤ د�خل �ملدينة �ل≥دية )د�خل �الأ�صو�ر( ل�رش�ء �الأر�Vصي 

 ºو�لتحك للمدينة،  �لتجارية  �الأ�صو�¥  يف   Úلدكاك� و��صتÄجار  و�مل�صاكن، 

 ≥a�مر كاaة  على  و�ل�صيطرة  �ملدينة،  يف  و�القت�صادية  �لتجارية  با◊ركة 

�◊ياة.

1. الي¡وO وحياIR االCراVش« ‘ القد�ص ‘ ال©¡د ال©ãماين:

�أخطر �مل�صاكل و�الأطما´  �لهجرة �ليهودية وحياRة �الأر�Vصي كانâ من 

ل�صîامة  �إدر�كنا  من   ºوبالرغ  ،Êماãلع� �لعهد  يف   Úل�صطa و�جهتها  �لتي 

�ليهودية  و�ملنظمات  للهيÄات  و�الأمريكي،  �الأوروبي  �ل¨ربي;   ºلدع�

�لدولة  يف   ç�الأحد� جمرى  aاإن   ،Úل�صطa يف  �أهد�aها  لتح≥ي≤  و�ل�صهيونية 

وحياRة  �ليهود،  من  �ملهاجرين  عدد  تكãري  يف  ما   xحد �إ¤   ºأ�صه� �لعãمانية 

من  عدد  ويف  خارجها،  �أم  �ل�صور  د�خل  �ل≥دية  �ل≥د�ص  يف  �صو�ء  �الأر�Vصي 

�الإد�رة  a�صاد   Öوت�صب �الأخرى.  �لفل�صطينية  و�ل�صهول  و�الأر�Vصي  �ملدن 

�لعãمانية يف ��صتانبول، ويف �ملت�رشaيات، عالوة على �لظرو± �القت�صادية 

و�الجتماعية، يف دaع �لبع�ص لبيع �أجز�ء من �أر�Vصيهº و‡تلكاتهº. و�إن ⁄ 

يعدم �◊ال من ت�صدي بع�ص رجال �الإد�رة لوق∞ تيار �لهجرة، و�لت�صدد 
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يف مر�قبة �نت≥ال �الأر�Vصي لليهود و�الأجانÖ، كما aعل كل من روDو± با�صا، 

.
29

وعلي �أكرم بك، وغريهما خالل توليهº حكº مت�رشaية �ل≥د�ص

1908م،   - 1327هـ   Êاãل� �◊ميد  عبد  �ل�صلطان  عزل  ◊ادKة  وكان 

و�صيطرة جمعية تركيا �لفتاة ºK جمعية �ال–اد و�لرتقي، �أKرها على �لهجرة 

 ≥FاKصي يف �ل≥د�ص وما حولها، وي�صتطيع �لد�ر�ص من خالل �لوV�ة �الأرRوحيا

:Úمرحلت Úمانية �أن ييز بãاتر )�لطابو( �لعaو�ل�صجالت و�لد

�لãاÊ وما قبل¬. �◊ميد  عبد  �ل�صلطان  • عهد 

 - 1336هـ  �صنة  حتى  و�لرتقي  و�ال–اد  �لفتاة  تركيا  جمعيتي  عهد   •
1917م.

�الأوروبية; رو�صيا وبريطانيا  �لدول  ل≥نا�صل  �الأو¤، كان  �ملرحلة  aفي 

و�أملانيا و�لنم�صا وaرن�صا وغريهº، دورهº يف ب�ص§ �◊ماية على �ليهود من 

�الأر�Vصي، ويف  �الإقامة و�ال�صتيطان و�نت≥ال  بلد�نهº، وت�صهيل  ذوي تبعية 

�للجوء �إ¤ �صفر�Fهº يف ��صتانبول ملمار�صة �ل�ص¨§ على �ل�صلطنة �لعãمانية، 

وجمل�ص �لنظار و�لوRر�ء; الإ“ام �ل�صف≥ات �ملتعل≥ة باالأر�Vصي، و�اللتفا± 

على �ل≥و�نÚ و�للو�íF و�لتعليمات، هذ� من ناحية.

 - 1255هـ  �صنة  ومنذ  �الأوروبية  �ل≥ن�صليات  aاإن  �الآخر،   Öان÷� وعلى 

على  �الأوروبية،  و�لبعãات  �الإر�صاليات  ملتطلبات  كا�صتجابة   ،âد�أب 1839م 

�رش�ء �الأر�Vصي يف aل�صطÚ ل�صالí تلك �الإر�صاليات و�لبعãات، بدعوى �إقامة 

�ملوD�ص�صات و�÷معيات �ÿريية �الإن�صانية، ومن ºK كان يتºّ ت�رشيÖ بع�صها 

 Öتطل �لعãمانية  �لدولة   âوكان  .
30

�ليهودية و�مل�صتوطنات  �ملوD�ص�صات  �إ¤ 

و�أديرة  وكناF�ص   mصV�أر� من  باأمالكها  بيانات   Ëت≥د �لدول  تلك  قنا�صل  من 

�÷هات  �إ¤  وflاRن  �صكن  ودور  Vصياaة  ودور  ومد�ر�ص  وم�صت�صفيات 

 åللنظر �أن طبيعة �◊ياة يف �ل≥د�ص �ل≥دية �مل�صورة، من حي âaلال� .
31

�ملعنية

�الأوVصا´ �ل�صكنية �ملزدحمة، ي≥ابل¬ �لنمو �القت�صادي يف aل�صطÚ، و–�صن 
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�لعãماÊ، قد  �الإد�ري و�لع�صكري  �لوجود  �الأمنية بف�صل �Rدياد  �الأوVصا´ 

k لدى  k م≥بوالk و‡كنا �أدى ذلك كل¬ �إ¤ جعل aكرة �الإقامة خارê �الأ�صو�ر �أمر�

عدد متز�يد من �ل�صكان، وخا�صة �أKرياء: �لعرب و�الأرمن و�ليونان و�◊ب�ص 

، aاأعمل �ليهود و�صاFلهº، و��صت¨لو� قوة �ملال �ليهودي �ملتوaر 
32

�مل≥د�صيون

�ليهود  �أKرياء  �أن�صاأها  �لتي  �ملوD�ص�صات  قبل  من  �أو  �ليهود،  من  �الأaر�د  عند 

�لبنو∑ و�ل�رشكات  �ليهودية لال�صتيطان و�لهجرة و�لعديد من  و�÷معيات 

و�ملكاتÖ و�ملنظمة �ل�صهيونية �لعاملية بعد �صنة 1315هـ - 1897م ومنها:

�أحباء  وجمعية  �لعاملي،  �الإ�رش�Fيلي  �الإ‰اء  وجمعية  �الإليان�ص،  جمعية 

وجمعية  روت�صيلد،  وموD�ص�صة  �ال�صتيطانية،  رومانيا  وجمعية  �صهيون، 

، و�رشكة 
33

Úل�صطa Öص�صة روت�صيلد(، ومكت�Dة موãإيكا �ال�صتيطانية )وري�

�ال�صتيطان �ليهودي، و�رشكة تطوير �أر�Vصي aل�صطÚ، و�رشكة دلة �لع≥ارية، 

و�ل�صندو¥ �ل≥ومي �ليهودي )كرين كاييمâ › �إ�رش�Fيل(، و�لبنك �ليهودي 

لال�صتيطان، و�لر�بطة �ل≥ومية �ليهودية، وموD�ص�صة Rر�عة �أ�صجار �لزيتون، 

�لزر�عي،   ºلدع� وfiطة  �ليهودي،  �الإعمار  وجمعية  �ملهاجرين،  وجمعية 

يف  �لبولتكنيك  ومعهد  ياaا،  يف  �لعبية  �ملدر�صية  و�لفنون  �لã≥اaة  وجمعية 

ياaا، وموD�ص�صة �صندكان لل�صناعة �لفل�صطينية، وجمعية الندرو± م≥د�ال، 

وجمعية �ملوبيال �لفل�صطينية، وجمعية حوال لالأر�Vصي �لزر�عية، و�ال–اد 

�لفل�صطيني للزر�عة، وع�رش�ت غريها.

ر±  �أ�صو�ر �ل≥د�ص، وهو ما عمُ  êوبد�أت حركة �ال�صتيطان �ليهودي خار

 Úح �لبد�ية   âوكان )�مل�صتوطنات(،  �ل≥ومبانيات  باإقامة   Úلفل�صطيني� عند 

 ،Êلبيطا� �لبارون  �إيليا،  �ل�صنيور  بن  مونتفيوري  مو�صي¬  �ل�صري  ح�صل 

 êخار �الأرVص  من  قطعة  �رش�ء  مبوجب¬  ل¬   íصم�  Êصلطا� aرمان  على 

�آغا   Úح�ص �بنة  غ�صون  من  ��صرت�ها  �ÿليل،  باب  جهة  من  �ل≥د�ص،  �أ�صو�ر 

�لتي ورKتها عن و�لدتها بطري≤  �لدRد�ر  �آغا  �أحمد  �أرVص كرم  �لدRد�ر، من 

�الإرç �ل�رشعي; وذلك �صنة 1273هـ - 1855م، و⁄ ت�صدر ل¬ رخ�صة �لبناء 
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�لبناء  ين�صاأ  �أن   âو��صرتط 1859م   - 1275هـ  �صنة  �إال  �لعا›  �لباب  من 

ت≥در  �لبناء على م�صاحة   ºأقي� �الأ�صو�ر، وبالفعل  2,500 مرت من  بعد  على 

 ،k بيتا  34 �إ¤  �لعدد  �رتفع   ºK  ،k بيتا  20 من   Êملبا�  âوتكون  ،
2
م  66,225 بـ 

مونتفيوري،  مو�صي¬  �دعى  كما  �ليهود“  a≥ر�ء  ”من  �أنفار   104 �صكنها 

�الأ�صو�ر،   êخار م≥د�صية،  �أرVص  على   ºأقي� يهودي  حي  �أول  هذ�  وكان 

 �أو حي �ملونتفيورية 
ر± با�صº ”م�صكنوت �صاأنانيº �أو يÚ مو�صي¬“34 وعمُ

�رش�ء  بعد   k بيتا  67  íليمُ�صب  k بيتا  34 من  �◊ي  ع  sوتو�ص �الآمنة(.  )�مل�صاكن 

a�صل  دRد�ر  �آغا  �أحمد  من  �أخرى  قطعة  مونتفيوري   ºإبر�هي� بن   ìصبا�

�لدين �لع�صلي، وبني �صنة 1282هـ - 1865م حي بيfi âفاة على م�صاحة 

يف  �ملذكورة   Úمناع قومبانية  ولعل¬   ،
35k بيتا  30 من  وتكون   ،

2
م  35,000

�صنة  �صمعون  بن  ديفيد  �مل¨اربة  حاخام  و��صرتى   .
36

�ل≥د�ص بلدية  دaاتر 

�أرVص قرب بركة ماميال )ماأمن �ˆ(، و�أقام عليها  1868م قطعة   - 1285هـ 

.
37

م�صاكن الأبناء طاFفت¬، وعر± بحي fiني¬ ي�رش�Fيل

باب  جهة  �ل�صور،   êخار �صفعاة(،  )ورKة  �صفعاة  نحالت  حي   Åو�أن�ص

�ÿليل، وبنى �أول بيa âي¬ �ليهودي يو�ص∞ ريفيلºK ،Ú تو�صع �لبناء و�◊ي 

.
38

Ëو�ل�صفارد Rو�صكنت¬ �أ�رش من يهود �الأ�صكنا ،k لي�صبí 120 بيتا

و�أقام �أKرياء �ليهود وŒارهº 1291هـ - 1874م ع�رشة مبانm �أخرى، يف 

 âبني �مل�صابن،  تلول  بال≥رب من  �لعمود،  باب  �ل¨ربية من  �ل�صمالية  �÷هة 

وعلى  �مل�صاء،  عند  ت¨ل≤  �أربعة  ببو�بات  �ل�صكل  مربع  ح�صن  �صكل  على 

كpنa nيها KالKماFة عاFلة، و�أ◊≥â بها �ملباÿ� Êا�صة  rص�
مُ
. و�أ

2
م�صاحة 25,000 م

 Öîو�نت .“Ëة �صعارÄم” âن، و�صميRاîدمات، كاالأ�صو�¥ �لتجارية و�ملÿبا

 k k خا�صا k د�خليا �صكان �◊ي ÷نة خا�صة الإد�رة �صوDونهº، ووVصعو� قانونا

 .
39

باملباa ،Êال بيع وال هدم وال بناء وال رهن وال �إيجار �إال مبعرaة �للجنة

وكانâ هذ√ �أول �إ�صارة �إ¤ �إد�رة ذ�تية لليهود يف �ل≥د�ص.
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يuد حي جديد �صمي يÚ ي�رش�Fيل، ويف  1875م، �صمُ  - 1292هـ  ويف �صنة 

�ل�صنة نف�صها �أقيمâ قومبانية ”م�صكنوت ي�رش�Fيل“، �أي م�صاكن �إ�رش�Fيل، 

. كما �أ‚ز 
40

Ëو�ل�صفارد Rصكنها �ليهود من �الأ�صكنا� ،k وتكونâ من 60 بيتا

تتبع  ع�صكرية  قو�ت   âو�صكل  ،
41

�إ�رش�Fيل( )عالمة  �إ�رش�Fيل   Úإيف� حي 

�الأحياء  تلك  عن  �لدaا´  تتو¤  )�◊ر��ص(،  بال¨و�ردية   âaعر �الأحياء  تلك 

وحر��صتها.

مو�صي¬  مزكروت  حي  aبني  �ÿليل،  باب  م≥ابل  �آخر�ن  حيsان   ºأقي� كما 

)خيمة  مو�صي¬  �أوهال  وحي  مÄة.  عددها  ببيوت  1882م،   - 1300هـ  �صنة 

.
42k مو�صى( يف �ل�صنة نف�صها بãمانÚ بيتا

 âلليهود يف مدينة �ل≥د�ص قد تناه Êويبدو �أن �أخبار �لن�صا• �ال�صتيطا

يف  �ليهودي  �لبناء  بوق∞  تعليمات¬  aاأ�صدر   ،Êماãلع� �ل�صلطان  م�صامع  �إ¤ 

ر aي¬ ب�رشورة �اللتز�م بالفرمانات  sذك k �ملدينة. و�أ�صدر و�› �صوريا تعميما

�ملمالك  يف  �الأجنبية  �لتبعية  ��صتمال∑  بعدم  و�ل≥اVصية  �ل�صاب≥ة،  و�الأو�مر 

�ملحرو�صة �ل�صاهانية لالأر�Vصي و�صاFر �الأمال∑، و�لتي يتºّ ن≥لها عن طري≤ 

ماأموري �الأجانÖ )�ملرتجمون(، و�لتحايل با�صº �لزوجة و�الأقارب، و�عتبار 

�إعطاء حجè و�صند�ت و�لت�صدي≤   Rباطلة، وال يجو ºّتت �لتي  �لبيوعات  كل 

.
43

k ح�صÖ �ملعهود على ذلك قطعيا

وعلى �لرغº من ذلك، aاإن �ال�صتيطان �متد �إ¤ �ل�صمال و�ل�صما› �ل¨ربي من 

�ل�صور، وبنيâ �ل≥ومبانيات، و�صحنâ بامل�صتوطنÚ من كل حدب و�صوب; 

�مل�صتوطنات،  وتمُبنى  �الأر�Vصي،  �أKمان  لدaع   êارÿ� من   ≥aتتد aاالأمو�ل 

و�الأجز�خانات،  و�مل�صايف  و�÷امعات  و�ملعاهد  �لدينية  باملد�ر�ص   Rوتعز

و�لتبعات تتو�¤ و�لبنو∑ “ّول. aاأن�صâÄ �ل≥ومبانيات �لتالية:

• بيâ يع≥وب، خارê باب �ÿليل �صنة 1287هـ - 1870م، وتكونâ من 
م�صاحتها   âأ�صبح� حتى   âتو�صع  ºK �لãالãة،  �ل≥لعة  قرب   ،k بيتا  30

.k k مربعا 34,300 ذر�عا
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1877م، وتكونâ من   - 1294هـ  �لعمود �صنة  بيâ ديفيد، خارê باب   •
.k 40 بيتا

وبني �صنة 1306هـ - 1888م Kالç قومبانيات جديدة هي:

k. و�لãانية fiني¬  15 بيتا �لعمود، وaيها   بيâ يو�ص∞، وهي خارê باب 

�صكنوت  و�لãالãة   .k بيتا  50 وaيها   ،k �أي�صا �لعمود  باب   êخار وهي  يهود�، 

ºK .k بنيâ قومبانية Rخرو±  �صالوم، وهي خارê باب �ÿليل، وaيها 20 بيتا

.
44k طوaيا �صنة 1308هـ - 1890م، وهي خارê باب �ÿليل، وaيها 30 بيتا

)م�صاعدة  ي�رش�Fيل  عزر�ت  يsان،  nح  Åأن�ص� 1891م   - 1309هـ  �صنة  ويف 

على  ن�صفي(  )ورKة  ن�صفي  ونحالت   ،
2
م  5,000 م�صاحة  على  �إ�رش�Fيل( 

�صنة  و�صهدت  �ليمنية.  �لعاFالت  من  عدد  aي¬   nنpك rص�
مُ
�أ  ،

2
م  12,000 م�صاحة 

قيمâ خم�صة 
مُ
�أ k يف �إقامة �ل≥ومبانيات، a≥د  k ملحوXا 1310هـ - 1892م ن�صاطا

�إ�رش�Fيل(، م≥ابل باب �ÿليل خارê �ل�صور،  �أحياء: مكيف¬ ي�رش�Fيل )رجاء 

، وبيâ �أبر�هام م≥ابل باب �ÿليل، ودم�صك �إليعاRر 
2
على م�صاحة 7,000 م

، م≥ابل باب �ÿليل خارê �ل�صور، 
2
)دم�ص≤ �إليعاRر( على م�صاحة 3,000 م

، م≥ابل باب �ÿليل خارê �ل�صور، 
2
ويوهال يع≥وب على م�صاحة 11,450 م

هذ√   âوكان  ،
2
م  103,000 م�صاحة  على  �ÿليل  باب  م≥ابل  �لبîارية  وحي 

.Rو�الأ�صكنا Ëتلطة ي�صكنها �ل�صفاردfl الأحياء �الأخرية�

1893م   - 1311هـ  �صنة  ت�صيون(  )ورKة  ت�صيون  نحالت  حي   ºو�أقي

خارê �ل≥د�ص، م≥ابل باب �ÿليل، ºK حي جورة �لعناب، م≥ابل باب �ÿليل 

وحي  لل�صاب≥ة،  جماورة  يع≥وب  ونحالت  1895م،   - 1313هـ  �صنة   k �أي�صا

بيوت من�صك، وحي بيâ يو�ص∞ �أمريكاÊ �صنة 1318هـ - 1900م، ºK حي 

 - 1324هـ  �صنة   ،
2
م  5,000 م�صاحة  على  برويدة  بيوت  وحي   ،Úبيف بيوت 

�صنة  �الأخوة  وحي  1903م،   - 1321هـ  �صنة   ºحولي  âبي وحي  1906م، 

�ل�صنة  يف  مو�صى(  )ذكرى  مو�صي¬  Rخرون  حي   ºو�أقي 1906م،   - 1324هـ 

، و�صكن¬ �ليهود �الأ�صكناR، وحي �صفاري¬ 
2
48,426 م نف�صها، على م�صاحة 
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، وحي بيR âيرË )بيâ باقات �لورود( على 
2
75,000 م حيد على م�صاحة 

 �صنة 1326هـ - 1908م.
2
م�صاحة 3,500 م

1908/7/23م، �صمحâ بالهجرة  �لفتاة يف  وحÚ �صيطرت جمعية تركيا 

يدركون  �ليهود  Rعماء  كان  وملا  �مل�صتوطنات،  وتاأ�صي�ص  �الأر�Vصي  و�رش�ء 

 Êاãمانية، وغد� �ل�صلطان عبد �◊ميد �لãمدى �لت¨يري �لذي �أ�صاب �لدولة �لع

Gad Frumkin، و�◊اخام  �أوaد كل من جاد aرومكن  حبي�ص ق�رش√، a≥د 

�أري¬ ليAryeh Leib Ö، وديفيد بن جوريون David Ben Gurion، و�إ�صح≤ 

 ،David Remez )Drabkin( رييز  وديفيد   ،Izhak Ben Zvi Rيف  بن 

�لدر��صة  �إكمال  بحجة  ��صتانبول،  �إ¤   ،Moshe Sharett  âصاري� ومو�صي¬ 

�لعليا يف معاهد ��صتانبول، و�◊≥ي≥ة �أنهº جاوDو� ليكونو� على �ت�صال ب�صنا´ 

k يف �ل�صيا�صة �لعãمانية. ول≥د �صعو�  �ل≥ر�ر يف �لعهد �÷ديد، وليمار�صو� ن�صاطا

 The Anglo Êرياء �ليهود لتاأ�صي�ص �رشكة بنك �مل�رش¥ �لبيطاKمن �أ ºبدع

.Levantine Banking Co، وكانâ غطاءk للمركز �ل�صهيوÊ يف ��صتانبول.

على  �لتامة  بال�صيطرة  و�لرتقي  �ال–اد  جمعية  �نفردت   Úوح

لليهود   íو�أ�صب �صالونيك،  �إ¤  �◊ميد  عبد  �ل�صلطان   nيpونمُف �لدولة، 

k من بع�ص  �ل�صهيونية عطفا �ملبعوKان، ول≥يâ �◊ركة  ‡ãلون يف جمل�ص 

و�أن  �صيّما  ال   ،Êماãلع� �ل�صلطان  على  �الن≥الب  قادو�  �لذين   Úلع�صكري�

يف  �ليهودية  �الإليان�ص  مدر�صة  يف  در�صو�  قد  كانو�  �الن≥الب  قادة  بع�ص 

 â“ّ �لتي  و�الجتماعات  و�لل≥اء�ت  �الت�صاالت  هذ√  ونتيجة  �صالونيك، 

عبد  �ل�صلطان  ق�رش   âهاجم �لتي  �ل≥و�ت  قاFد   ،âصوك� fiمود   Úب

حاخام  �أبل¨ا  a≥د  �لدولة;  رجال  كبار  من  رVصا  وعلي  عزل¬،  ليلة  �◊ميد 

يف  �ليهود  باملهاجرين   ºترحيبه �أaندي،   ºحايي بن  ناحوم   ،
45

�صالونيك

لل�صدر   k للد�خلية وناFبا  k �الألباÊ وRير� با�صا  a uÚريد  . وعمُ
46

ºهFآبا� �أرVص 

�لعãمانيون  �ملت�رشaون  بعدها   Öوتعاق  ،
47ex-Grand vezir  ºالأعظ�

1909-1910م،  بك   ºXونا 1908-1909م،  بك  �صبحي  �ل≥د�ص،  على 



26

�ل≥د�ص: �ل�صكان و�الأرVص

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

وعزمي بك 1910-1911م، وجودت بك 1911 - �صي∞ 1912م، ومهدي 

�لتون�صي  بك  �لدين  خري  وطاهر  1912-1912/12/15م،  �صي∞  بك، 

-1916 بك   âومدح 1913-1915م،  با�صا  جميد  و�أحمد  1912-1913م، 

1917/12/9م.

k على �ل≥د�ص  uÚ مت�رشaا ويبR من بÚ هوDالء مهدي بك �الألباÊ �لذي عمُ

ويف  �لعãمانية،  �ملمالك  �إ¤  �ليهودية  للهجرة   k موDيد� وكان  1912م،  �صي∞ 

 ºصور من �ليهود ب≥ول¬: ”�إنك�◊� Öخطبة ل¬ يف م�صتوطنة عيون قارة خاط

 k �أن �◊كومة تعارVص د�Fما �لنا�ص من  قد �صمعتº وال �صك مبا يذيع¬ بع�ص 

”نحن  �الأمر غري �صحيí“، و�أVصا±:  �ل�صهيونيÚ وت�صعى Vصّدهº، وهذ� 

k �أن �ليهود ⁄ يح�رشو� لهذ√ �لبالد ل¨ايات �صيا�صية،  �الأتر�∑ متاأكدين جيد�

وم≥د�صة   ºعليه عزيزة  aهي   ،ºو�أجد�ده  ºهFآبا� بالد  الأنها  جاءو�  و�إ‰ا 

.“ºعنده

تدير  �◊كومة-  -مبعرaة  بلدية  تاأ�صي�ص  م�صتمعي¬،  على   ìو�قرت

�إ�رش�±   â– جندرمة  ب�صفة  و�رشطة  للحر��صة  قوة  و�إن�صاء   ،ºأموره�

�إال  ��صتانبول،  يف  �÷دد  �ل≥ادة  �صيا�صة  عن  يعب  كان  �أن¬  ومع   .
48

�◊كومة

k للهبة �ل�صعبية من قبل �أها› aل�صطÚ. ومع  زpل يف 1912/12/15 تالaيا �أن¬ عمُ

ذلك، a≥د رaعâ حكومة �ال–اد و�لرتقي �ل≥يود على �لهجرة، وعلى “لك 

�الأر�Vصي من ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1913م وحتى �آذ�ر/ مار�ص 1914م، 

و�أن�صÅ خاللها عدد من �الأحياء، مãل قومبانية بيâ �أور�صليº على م�صاحة 

، �صنة 1910م، وبيâ �صعدون �صنة 1911م، وبيâ ي�رش�Fيل، �صنة 
2
9,000 م

.
49

1914م، �إVصاaة �إ¤ حي ن�صيº يايف خارê �ل�صور، م≥ابل باب �لعمود

هذ√ �الأحياء و�ل≥ومبانيات �ليهودية �أن�صÅ �لكãري منها من قبل �ل�رشكات 

من  �أKرياء  �أaر�د  قبل  ومن  �ليهودية،  و�ملوD�ص�صات  و�لهيÄات  �لتجارية، 

�ليهود. 

ني�صان/   24 قر�ر�ت  �ل≥د�ص،  بلدية  جمل�ص  مهمات  دaرت  من   ºويمُفه

�أ�صو�ر   êخار  âكان �لتي  �ل≥ومبانيات  عدد  �أن  1318هـ   - 1900م  �أبريل 
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ونحلة   ،Úمناع هي:   .k حيا �أو  قومبانية   19 بل≠  قد  �ل�صنة  تلك  حتى  �ل≥د�ص 

�إ�رش�Fيل، وما�صكانوت، وما�صكري√، و�وهل   Úوي ،ºلي�صار، ون�صي� �صبعا 

مو�صي¬، وبيâ يع≥وب، ونحالت ت�صيون، وجورة �مل�صلة، وجورة �لعناب، 

�صلمان،   âوبي يو�ص∞،   âوبي �لب�صل،  و�أبو  يود�،  وماحنا  و�ملنتوaيورية، 

ومايا �صعارË، و�صوaات �صالوم، وذكر طونيا، حيå �قت�صى �ل≥ر�ر تكلي∞ 

�÷اوو�صية  و�أحد  و�ملفت�ص  �لبلدي،  �ملجل�ص  ع�صو  �أaندي،  �لدين  �صعد 

�مل�صاري∞  ت≥دير  بهد±  �ليهودية،  �ل≥ومبانيات  تلك  �صكان  �أ�صماء  لتحرير 

k من كل قومبانية بدل �إR�لة �ل≥مامة �ملرت�كمة يف �صو�ر´  �لو�جÖ دaعها �صهريا

�ل≥ومبانيات وبال≥رب منها، خ�صية تف�صي �الأمر�Vص و�الأوبÄة، ويالحظ �أن 

عند  عليها  �ملتعار±  �لد�رجة  باالأ�صماء   âصجل� �ل≥ومبانيات  تلك  من  �لكãري 

�لذي  �إليعاRر بريجمن،  �أخرى a≥د ذكر  �آنذ�∑. ومن ناحية  �لعرب  �مل≥اد�صة 

كان ي�صكن يف �ل≥د�ص منذ �صنة 1251هـ - 1835م، باأن¬ �صمí لليهود ب�رش�ء 

.
50

بيوت يف �أطر�± �ملدينة، و�صجلâ يف �ملحكمة �ل�رشعية

�ل�صهيونية  �ل≥ياد�ت  عند  �لهد±   ìصوVو دقة  �أن  �إ¤   åلباح�  Öويذه

 ºلدع� من  و�ال�صتفادة  �لدوDوب،  و�لعمل  �لتîطي§،  وبر�عة  و�ليهودية، 

�الأوروبي، وقوة �ملال �ليهودي، وتردي �الأحو�ل يف �أجهزة �لدولة �لعãمانية، 

�إ¤   âأ�صهم� قد   ،Úل�صطa يف  �القت�صادية  �الأحو�ل  و�صوء  �الإد�رة،  وa�صاد 

�أ�صو�ر   êليهودية خار� �مل�صتوطنات و�الأحياء و�ل�صكنات  �إقامة  حدx كبري يف 

 êرîري من �ملدن و�ل≥رى و�الأريا± و�ل�صهول وغريها ‡ا يãل≥د�ص، و�لك�

�صبيل  -على   ≥FاKلو� من  جمموعة  يورد   åلباح� �أن  غري  بحãنا.  نطا¥  عن 

 ºK صي، ومنV�ة �الأرRو�◊يل ◊يا Öل و�لتالعFلطر¥ و�لو�صا� Úال- تبãمل�

�إقامة �ملن�صاآت لتوطÚ �ملهاجرين من �ليهود، ومنها:

 ،
51k k �أ�صديا 8,245 قر�صا  Êاعو÷� �آغا  يو�ص∞  ورKة  ذمة  يف  �لدين  • بل≠ 

وهي عبارة عن �أ�صل �ملبل≠ �مل≥رتVص، و�لربا �ملفروVص علي¬، وال ي≥ل �لربا 

�ليهود  fiلة  يف  �ل≥اFمة  �لد�ر  �لورKة  رهن  a≥د  �ل�صد�د  ول�صمان   .%30 عن 



28

�ل≥د�ص: �ل�صكان و�الأرVص

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

وملا  �ليهودي.  بادي  �أ�صري  يع≥وب  �لد�Fن  ولد�  ي�صتاأجرها  و�لتي  بال≥د�ص، 

عجز �لورKة عن �صد�د �لدين، �صار �لت�رش± بîم�ص �لد�ر م≥ابل �لدين، ومن 

، كما Kبâ لدى �ملحكمة �ل�رشعية 
52

ºK كل �لد�ر مبا aيها من بيوت و�أحو��ص

k بطري≤  k �أ�صديا بال≥د�ص يف 1807م �أن لليهودي �أaر�م بر�صيâ مبل≠ 177 قر�صا

�لدين  �أaر�م ي≥تطع  �ليهودي  �ل≥رVص �◊�صن، بذمة وهبة �÷اعوÊ، وكان 

.
53

‡ا يî�ص �ل�صيد وهبة من �أجرة �لد�ر �÷ارية يف وق∞ جد√

 ،Êلبيطا� �ل≥ن�صل  مب�صاعدة  �ل≥د�ص،  �صكان  من  كزكÄيل  �صلومو   •
وVصع يد√ على جزء من �أر�Vصي قرية قالونيا �صنة 1860م.

 834  Öيطل �إ‚لرت�،  دولة  تبعة  من   ،Úر�صنKلو روبرت  �ÿو�جة   •
k من جناب يو�ص∞ �ÿالدي، رFي�ص �ملجل�ص �لبلدي يف �ل≥د�ص، وطالب¬  قر�صا

.
54

بذلك عن طري≤ �ل≥ن�صل �لبيطاÊ يف �ل≥د�ص

 íم�صل �ل�صيخ  من   Öيطل �لبيطانية،  با◊ماية  �ملتمتع  هلرين  مر�د   •
�لعزة و�أوالد√، من قرية بيâ جبين، 160 طبة حنطة، و16 لرية aرن�صاوي 

.
55

مبوجÖ �صند�ت

�ل≥د�ص،  Œار  �أحد   ،Êلبيطا� �ليهودي  �أمزل≤،  �صليمان  �ÿو�جة   •
يطلÖ من �ل≥ن�صل �لبيطاÊ –�صيل ديون¬ �لبال¨ة 600 جرة Rيâ مطلوبة 

من fiمود �ل�صمحان، و�ل�صيخ ح�صن �لزن§، و�أحمد �ل�صيخ ط¬، وعبد �ˆ، 

�◊ميد  وعبد  �للطي∞،  عبد   Úح�ص و�ل�صيخ  غ�صانة،  دير  من   ºلي◊� وعبد 

.
56

�ل�صلمان، وجميعهº من قرية نحالÚ من قرى لو�ء �ل≥د�ص

�لدولة  حماية  من  يهود�،  و�صارة  وaان�ص   ñبارو بن  �صليمان   •
جمف∞(،   Úت(  Úقمُّط قناطري  و�أربعة   ،âيR جرة   114 يطلبون  �الإ‚ليزية، 

و82 رطل Rيâ، و39 رطل عنÖ من �أحمد بن �أحمد يا�صÚ و�صليمان fiمد 

.
57

حمد�ن وعودة مبار∑، جميعهº من قرية �صلو�د
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 â– ،صيV�لديون ببيع قطع من �الأر� وuيâ ق�صية ت�صوية  k ما �صمُ وغالبا

طاFل ‡انعة �ملديون وعدم �لوaاء، و�ملالح≥ة يف �ملحاكº و�لت�صهري و�◊ب�ص، 

aا◊رمة )�ل�صيدة( aاطمة بنâ عل≥º من قرية لفتا تناRلâ ووكلâ �يزينب∑ 

�مل�صابن،  تلول  fiلة  �صكان  من   Êماãلع� �ملو�صوي  �يزينب∑   ºحايي ماFري 

وقد وكلت¬ يف بيع ما هو لها، جميع �◊�صة �ل�صاFعة وقدرها �لربع من �أ�صل 

باب  جهة  �ل�صور،   êخار �لكاFنة  �مللكية  �الأرVص  قطعة  جميع  يف   k قري�طا  24

مردخاي  �إ�رش�Fيل  �أرVص  –دها  و�لتي  �الأRهر،  باأرVص  �ل�صهرية  �لعمود، 

ير�√  �لذي  بالãمن   ،Rل�صكنا� وقومبانية  �لنم�صا(،  دولة  )تبعة  �ل�صكناجي 

�لذي يف ذمتها بطري≤  �لدين  100 لرية aرن�صاوي  و�أن يدaع مبل≠   ،k منا�صبا

�الإجر�ء�ت يدر∑  �ملذكور. و�ملدق≤ يف  �إ�رش�Fيل مردخاي  �إ¤ �ÿو�جة  �لدين 

�أن �ملحكمة �أ�صدرت حكمها، �إما بال�صد�د �أو بامل�صادرة �أو �◊ب�ص بحّ≤ �ملر�أة، 

.
58

aتناRلâ، وVصّمâ �الأر�Vصي aيما بعد �إ¤ قومبانية بيâ ديفيد

• �إ�صح≤ �صاوDول لبوي �ملو�صوي �الأملاÊ، �مل≥يº بال≥د�ص، ي�صرتي ح�صة 
باأر�Vصي  �لو�قعة  �لعمود،  ر�أ�ص  �أرVص  جميع  من  ح�ص�ص   âص� من  و�حدة 

�صلو�ن، من قرى �ل≥د�ص، م�صاحتها خم�صة دو‰ات من �ل�صيخ عبد �لرحمن 

.
59

Êماãمود �لعfi êبن �◊ا

k ومناRل، خارê �◊ي �ليهودي يف  �أحو��صا • �لطاFفة �لبو�صية ��صرتت 
.
60

طة بال≥د�ص باب حمُ

يو�ص∞  بن  )ليفي(   Öلبي بن  بد�ود  �ملعرو±  ليون،  بن�صيون   •
�ل�صكناجي، تابعية دولة �إ‚لرت�، �لتاجر �مل≥يº بال≥د�ص، حاR جميع �◊�صة 

 
61

k، من جميع مار�ص طنب �ل�صاFعة وقدرها �صتة قر�ري§ من �أ�صل 24 قري�طا

�ملعد للزر�عة خارê �ل≥د�ص �ل�رشي∞ من �أر�Vصيها ÷هة باب �ÿليل من كل 

�لرحمن  �للفتاوي: علي وfiمد و�أحمد ومو�صى وعبد  ورKة fiمد aرحان 
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k، كما ��صرتى �لعديد من �ل≥طع يف موقع  وهندية وو�صفية مببل≠ 3,354 قر�صا

.
62

�مليد�ن خارê �ل≥د�ص، جهة باب �ÿليل

�ل≥اطن بال≥د�ص، ��صرتى �أر�Vصm كãرية  عينتابي،  )�ملو�صوي(  • �ليهودي 
.
63

من �لفالحÚ �مل�صلمÚ باأمو�ل جمعية �الإليان�ص �الإ�رش�Fيلية

من  �ملو�صوي  �ل�صكناجي  �إ�صح≤  بن  �أبر�م  بن  يو�ص∞  �ÿو�جة   •
�لتابعية �لنم�صاوية، ��صرتى من علي بن حماد ن�رش �ˆ من �أها› قرية لفتا، 

وبح�صور flاتري �ل≥رية، ح�صÚ بن �أحمد وfiمد �صالí ريان وfiمد بن 

ومن  �ل≥د�ص،  Xاهر  �الأرVص،  جميع   ،ºل�صلي� خليل  بن  و�أحمد   ºقا�ص �أحمد 

�لãانية، fiاذية الأرVص خاية  �ل≥لعة  بال≥رب من  باب �ÿليل  �أر�Vصيها جهة 

.
64k k �صاغا بنR âملن نوري بن �مزلâ �ل�صكناجي، بãمن قدر√ 800 قر�صا

�الإ‚ليز   âللبوت�صتان  Öمكت باإن�صاء   âرغب �الإ‚ليزية،  هرت  مد�م   •
يف  م�صجرة   k �أرVصا و��صرتت  �لعمود،  باب  جهة  �ل�صور،   êخار �ل≥د�ص،  يف 

موقع كرم �صعيد، وهي من وق∞ مو�صي �أaندي �ÿالدي، م�صاحتها ع�رشة 

 êا◊� بن  �أaندي  ح�صن  fiمد  باالأرVص  �الأول  �ملت�رش±  وكان  دو‰ات، 

م�صطفى، ºK –ولâ �الأرVص �إ¤ �إ�صح≤ بن حاييº وجورê يوخام �ليهودي 

.
65k بãمن قدر√ 3,581 قر�صا

مع  تعاملها  يف  �لعãمانية  �لدولة  عند  �لذهبية  �ل≥اعدة  �أن  �ملعرو±  ومن 

و�المتياR�ت  با◊ماية   Úملتمتع�  Öالأجان� و�ليهود   ،Úملو�صوي� �ليهود 

المتال∑ �الأر�Vصي ت≥وم على:

رهنها،  وال  هبتها  �أو  بيعها   Rيجو ال  وقفية   Úل�صطa �أر�Vصي   ºمعظ  •
رقبة  ملكية  على  �لتعدي  دون  �لت�رش±  حّ≤   Öمبوج  §≤a بها  وينتفع 

 Úمل�صلم� ÷ميع  عامة  ملكية  �الإ�صالمية  �ل�رشيعة   ≥aو هي  �لتي  �الأرVص، 

يãلهº �ل�صلطان �لعãماÊ �أو خليفة �ل�رشورة.
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و�أهل �لذمة، �لن�صارى و�ليهود من ذوي   Úمل�صلم� من  �لدولة  رعايا   •
�لتابعية �لعãمانية مت�صاوون يف �◊≥و¥ و�لو�جبات، ولهº �متال∑ �الأر�Vصي 

و�لت�رش± بها وa≤ �أ�صول �ل�رشيعة �الإ�صالمية.

وحتى  1867م،   - 1284هـ  �صنة   Öالأجان� “لك  قانون  �صدور  منذ   •
 - 1300هـ  �صنة   Úل�صطa �إ¤   Öأجان� يهود  دخول  مبنع  قر�ر  �أول  �صدور 

k، “تع �ليهود بحرية تامة يف �رش�ء  1882م، و�لتي مدتها خم�صة ع�رش عاما

مبيعات  يف  وتركزت  �إد�رية،   ≥F�عو �أية  دون  وبيعها  و�الأر�Vصي  �لع≥ار�ت 

و��صتÄجار  و�الأaر�ن  و�◊و��صل  و�ملîاRن   Úو�لدكاك و�الأر�Vصي  �لدور 

.
66

�لع≥ار�ت �ملîتلفة يف د�خل �ل≥د�ص �ل�رشي∞ �أو خارê �الأ�صو�ر

 ºو�متالكه  Öالأجان� �ليهود  لدخول  �ملنع  �إجر�ء�ت  �أن  للنظر،   âaو�لال

يف  �صو�ء  �ل�صارمة  �لرقابة  عن�رش  �إ¤  و�aت≥دت  متذبذبة،   âكان لالأر�Vصي 

 âكان �أنها  كما  �لعربية.  و�ملت�رشaيات  �لواليات  يف  �أو  ��صتانبول،  يف  �ملركز، 

مع  وعالقاتها  �لعãمانية  للدولة  �ل�صيا�صية  �الأوVصا´  مع   Öل¨ال� يف  تتماهى 

k( عينو� على �ل≥د�ص  k )مت�رشaا �ل≥وى و�لدول �الأوروبية، aمن بÚ 23 حاكما

 Úل�صنو�ت 1284هـ - 1867م، وحتى 1336هـ - 1917م، �أي خالل �صت� Úما ب

 .íF�و�لتعليمات و�للو Úون( بتطبي≤ �ل≥و�نaلتزم �أربعة حكام )مت�رش� ،k عاما

مديري  من  وعدد   ،Úم≥امFل≥ا� من  �أربعة  aاإن  هوDالء،  عهد  ويف  ذلك،  ومع 

�لنو�حي، وروD�صاء �ملجال�ص �للو�Fية و�لبلدية و�أع�صاFها، و�ملوXفÚ يف دو�Fر 

�ل�رشعية و�÷مار∑، وقادة �÷ندرمة و�ل�رشطة; تورطو�   ºلطابو و�ملحاك�

ى و�لك�صÖ، �مل≥دمة من  nص�pإغر�ء�ت �لر� â– ليهود� íيف ع≥د �صف≥ات ل�صال

Rعماء �ليهود و�ل≥نا�صل عن طري≤ �ل�صما�رشة وŒار �الأر�Vصي و�لرت�جمة، 

و�لتالعÖ و�لتحايل على �ل≥و�نÚ، وŒاوR �الإجر�ء�ت �الإد�رية.

�مل�صرتي  عن  �لãبوتات   Ëبت≥د �لبيوعات  ت�صهل  �ل≥ن�صليات   âوكان  •
برعايتها  �مل�صمولون  بها  يت≥دم  �لتي  �ل≥�صايا  يف   âبالب وت�رش´  و�لباFع، 
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وحمايتها، وخا�صة �إن تعل≥â بديون م�صجلة وم�صمونة برهونات ع≥ارية، 

 Æإبال� k دون  �ل�صجن و�ل¨ر�مة، وغالبا �أو  �لفوري  بال�صد�د  �أحكامها  aت�صدر 

حّ≤  علي¬  �مل�صتكى  تعطي  �لتي  �ل≥انونية  �ملدة   RاوŒو علي¬،  �مل�صتكى 

�العرت�Vص �أو �الإمهال. و‰اذê �لوKاF≤ �لتي عرVصناها تبÚ مدى �ال�صتجابة 

�ملر�أة aاطمة  �لتي تفرVص على �ملديونÚ، كما يف حالة  لل�رشو• و�الإمالء�ت 

بنâ عل≥º من �أها› قرية لفتا. 

k ما تذيل �ل≥ن�صليات ر�صاFلها �لو�جبة �لنفاذ �إ¤ �ل�صلطات �ملحلية  وغالبا

�لعãمانية بعبارة ”و�ملذكور لي�ص د�خل �أو د�خلة يف عد�د �ملو�صويÚ �ملمنوعة 

 ºلتعمي� بال≥د�ص  �لبلدي  �ملجل�ص  مهمات  دaاتر  �أحد  يف  ون≥ر�أ   .“ºمهاجرته

�لتا›:

يعلن �إ¤ عموم تر�جمة �ل�صياì باأن¬ بلزوم ��صتح�صال جو�R�ت 

من �ملجل�ص �لبلدي الأجل معاطاة هذ√ �ملهنة، ومبوجÖ �لتحرير�ت 

�لو�ردة من والية بريوت �÷ليلة، �إذ� وجد �أحد من تر�جمة �ل≥د�ص 

يف بريوت غري موجود بيد√ �إجاRة يتºّ م�صك¬ وتوقيف¬.

بناءk علي¬، يلزم على كاaة �لرت�جمة �أن ي�صتح�صلو� �÷و�R�ت 

هذ√  مرور   Öوغ �أدنا√،   ¬îتاري من  �أيام  ع�رشة  بظر±  �ملذكورة 

�ملدة، �إذ� وجد �أحد من �لرت�جمة غري موجودة بيد√ �إجاRة ي�صري 

�ملîالفة،  �لن≥دي، aا◊ذر من  �أخذ �÷ز�ء  �ل�ص¨ل مع  توقيف¬ عن 

.
67

والأجل يكون معلوم �صار ن�رش �لكيفية

و�لتعميº يفيد �لرغبة يف �◊فا® على �أمن �ل�صياì من ناحية، و�الأهK ºبوت 

تور• هوDالء �لرت�جمة يف عمليات تهريÖ �ملهاجرين �الأجانÖ �لذين ي�صلون 

 mو�صالت èFيف ع≥د و�صا ºو‚احه ،Úل�صطa ¤ها �أو غري√ �إFبريوت عب مينا

مادية مع �ملوXفÚ �لفا�صدين يف �الإد�ر�ت �لعãمانية; لت�صهيل �إجر�ء�ت �رش�ء 

�الأر�Vصي، ون≥ل �مللكيات بتعاونهº مع �ل�صما�رشة وŒار �الأر�Vصي.
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من  �لعديد  �أ�ص�صو�   Öالأجان� �ليهود  �أKرياء  aاإن  �آخر،  �صعيد  وعلى 

a≥ر�ء  م�صاعدة  مãل;  �إن�صانية  بذر�Fع  �ليهودية  و�ملوD�ص�صات  �÷معيات 

�ليهود، و�إقامة موD�ص�صات K≥اaية و�جتماعية لهº، و�إن عمل تلك �ملوD�ص�صات 

�لتي  �ليهودية  �ÿريية  �÷معيات  وتن�صي§   ،Êالإن�صا�  Öان÷� على  يرتكز 

 âع رخ�صF�ل هذ√ �الدعاء�ت و�لذرãولي�ص غري ذلك. ومب Úل�صطa يف âأقيم�

و�ملحطات   Öملكات�  âÄو�أن�ص �مل�صت�صفيات،   âوبمُني �لروت�صيلدية  �ملوD�ص�صة 

�لزر�عية و�ملد�ر�ص و�ملعاهد و�مل�صتوطنات وحتى �لكيبوت�صات aيما بعد.

2. الæفاP اإ¤ Oاخπ املديæة امل�شورI (القد�ص ال�öي∞):

يف  �ل�رشعية  �ملحكمة  و�صجالت  �لعãمانية،   ≥FاKللو در��صتنا  خالل  من 

 Úو�ل≥و�ن و�لفرمانات  �ل≥د�ص،  يف  �لبلدي  �ملجل�ص  مهمات  ودaاتر  �ل≥د�ص، 

و�لتعميمات �لعãمانية; aاإن �ÿطة �ليهودية للنفاذ �إ¤ د�خل �ل≥د�ص �ل�رشي∞، 

تركزت aيما يلي:

• �رش�ء �أو ��صتÄجار دور �ل�صكن، و�إقامة �ملباÊ �÷ديدة عليها.

• �رش�ء �أو ��صتÄجار �لدكاكÚ، و�ملîاRن، و�مل≥اهي، و�◊و��صل، و�الأaر�ن، 
و�للوكند�ت )�لفناد¥(، ومعا�رش �لزيتون و�ل�صريê، ومطاحن �◊بوب، 

و�الأخو�ر )�أماكن fl�ص�صة ملبيâ �◊يو�نات كا◊مري و�الأغنام و�ملاعز 

و�لعناية بها(، و�الإ�صطبالت )للîيول(، و�إقامة �مل�صانع.

• �ل�صيطرة على �لتجارة و�أعمال �ل�صريaة و�الإقر�Vص �لربوي يف �ملدينة. 
باأدو�ت   ºو�لتحك �ملدينة،  يف  �ليهودي  �لوجود  تكãري  �آخر،  ومبعنى 

�ملدينة، بل و�لتحكº بكاaة مناحي  �إ¤  �الإنتاê و�ال�صتري�د و�لت�صدير 

�◊ياة �ل�رشورية، و�لتي ال غنى عنها ◊ياة �لنا�ص.

 ºله Úلã‡ ب�صاأن �ملدينة، وجود ºو‡ا �صهل على �ليهود تنفيذ بر�جمه

ãّل �ليهود �ÿو�جة  nفي جمل�ص �صورى �ل≥د�ص، مa .يف �ملجال�ص و�الإد�رة �ملحلية

k ع�صو يف جمل�ص  . ولهº �أي�صا
68

رونة، وكيل �لطاFفة �صنة 1256هـ - 1840م

�ل≥د�ص(  مت�رشaية  عمومي  )جمل�ص  �لكبري  �ل≥د�ص  جمل�ص  ويف  �للو�ء،  �إد�رة 
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�لبلدي  �أما يف �ملجل�ص   .
69

Úليهودي د�ود بل� �أع�صاF¬ �الKني ع�رش،  كان من 

1863م،   - 1280هـ  �صنة  �ÿم�صة   ¬Fأع�صا� عدد  من  و�حد  ع�صو   ºله aكان 

�ليهود �KنÚ من  ãّل  nم å1868م، حي  - 1285هـ  وR�د عددهº يف جمل�ص �صنة 

.
70

�أ�صل ع�رشة هº �أع�صاء �ملجل�ص �لبلدي

ويالحظ �إقبال �ليهود على ��صتÄجار �لدور و�ملحالت �لتجارية باأنو�عها، 

�إ¤  يعود  ذلك  ولعل  �رش�Fها،  من   Ìأك� و�الأaر�ن،  و�ملطاحن  �ملعا�رش  مãل 

حرمة �ملدينة �مل≥د�صة، وعزو± �الأها› عن �لبيع �لع≥اري د�خل �ملدينة �إال يف 

�أVصي≤ نطا¥. aاال�صتÄجار fiدد مبدة Rمنية تنتهي يف نهاية �لع≥د، �أما �لبيع 

aهو ملكية د�Fمة وتوطن و��صت≥ر�ر. 

�ملمُ�صهpرة  �ملناق�صات  باإعالنات  �لبلدي  �ملجل�ص  مهمات  دaاتر  و–فل 

 Úدكاك جمموعة  �أو  دكان  مãل  �ل≥د�ص،  بلدية  “لكها  �لتي  �ملحالت  لتاأجري 

k �أجرت لليهود باالإVصاaة  �أو لوكاندة �أو �آخور. وقد �أح�صى �لباحå 87 دكانا

ما  جممو´  aيكون   ،k دكانا  13 عددها  بل≠   Úلدكاك� من  جمموعات   çالK �إ¤ 

 Öالأغل�  ºالأع� يف  �ملناق�صات  وتر�صي  دكان.  ماFة  �لبلدية   Úدكاك من  ر  uج
مُ
�أ

 Úلدكاك� �ل�صفاردË، وكانâ هذ√  �أو   Rالأ�صكنا� �ليهود  على م�صتاأجرين من 

�ÿليل،  باب  د�خل  �ملدينة،  يف  �لتجاري  �لن�صا•  مر�كز  يف  و�قعة  و�ملحالت 

ود�خل باب �صيدنا د�ود، وطري≤ ماأمن �ˆ، وfiلة �ليهود، ومنتز√ �ملدينة، 

ودرê �لطابون وقهوة �ملدينة، وعلى طري≤ ياaا، وحتى خارê �لبلدة. وكãري 

منها ي≥ع عند �للوكاندة �ل≥اFمة باب و�د علي، و�صفلى �ل≥ر�îFانة، و�ملن�صية، 

�لع�صاكر  بكبا�صي¬  مركز  و�صفلى   ،âا�صa و�صكن  �لبلدية،  لوكاندة   íو�صف

�الأخور  تاأجري   ”ّ كما  �لبلدية،  وحدي≥ة  �لبلدية  لوكاندة  و�أ�صفل  �ل�صاهانية، 

�لو�قع عند باب �لعمود. نالحظ �أن هذ√ �لدكاكÚ كاFنة يف �لو�ص§ �لتجاري 

�لعالية،  �ل�رش�Fية  �ل≥درة  لديها  �لتي  �ل�صكانية  �لكãاaة  توجد   åحي للمدينة، 

وaيها �الأماكن �لتي ت�صتîدم كماأوى لل�صياì و�لزو�ر كاللوكند�ت و�ليو�خري 

.)ºلتجار ودو�به� âالإ�صطبالت، ملبي�(
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نورد  �لتاأجري  مناق�صات  ب�صاأن  �لبلدي  �ملجل�ص  قر�ر�ت  على   êوكنموذ

�الأمãلة �لتالية:

ملدة  �لكبرية  �لبلدية  لوكاندة   íصف� �لو�قعة  �لãالKة   Úلدكاك� تاأجري 

�صاوDل  �ÿو�جة  �إ¤  1319هـ،  �◊ر�م  fiرم  �صهر  �أول  من   k �عتبار� �صنة، 

13 لرية aرن�صاوية، دaع منها �صâ لري�ت،  بن �إ�صح≤ لبوي باأجرة قدرها 

3.5 لرية aرن�صاوية، ونهاية “وR/ يوليو  ويدaع نهاية حزير�ن/ يونيو 

 ،Öالإيجار�ت �إما باللري�ت �لفرن�صاوية �لذه� âوكان .
71

3.5 لرية aرن�صاوية

 Úلدكاك� بع�ص  �أجرة   âوتر�وح �ملجيدية،  بالرياالت  �أو  بال≥رو�ص،  �أو 

�صيدنا  باب  د�خل   Öخ�ص  Úدكاك لãالKة  aرن�صاوي  لري�ت  �أربع   Úب ما 

�صفلى  باب �ÿليل،  لدكان و�قعة عند  ، و24 لرية ذهa Öرن�صاوي 
72

د�ود

aرن�صاوي،  لرية   55 �لبلدة   êخار دكان  �أجرة   â¨وبل  .
73

�لعكر لوكاندة 

وتدل   .
74

�لب¨د�دي �صا�صون  �ليهودي  على  خاللها  �ملناق�صة   âأر�صي�

يف  �لتجارية  �◊ركة  قوة  على  و�ملحالت   Úلدكاك� بع�ص  تاأجري  �رتفاعات 

�الأمو�ل  يلكون   ºوه �الإيجار،  قيمة  رaع  يف  �ليهود  aيبال≠  �ملناط≤،  تلك 

�مل�صتاأجر  �لع≥ار  �رشيان  ول�صمان  باملناق�صات.  aيفوRون  لذلك،  �لالRمة 

�ليهودي،   Êالأملا�  ،âا�صa عي�صى  �ÿو�جة  ت≥دم  a≥د  مدة،  الأطول 

با�صتدعاء �إ¤ �ملجل�ص �لبلدي يبدي aي¬ رغبت¬ باإن�صاء �أبنية جديدة ت�صا± 

يع≥د  �أن  على  �مل≥رتحة،  لالأبنية   §F�خر وقدم  �لبلدية،  لوكاندة  �أبنية  �إ¤ 

�ÿريطة  بتدقي≤   k قر�ر� �ملجل�ص  �تîذ  وقد   .k عاما  15 ملدة  �إيجارها  بدل  ل¬ 

مع  fiدد،  ب�صكل  �إن�صاوDها  �ملطلوب  �الأبنية  م�صاري∞   Úمîوت �ملذكورة، 

 êا◊� و�نتدب  و�صفها،  �مل≥ت�صي  �لبناء(  )مو�د  �لكر�صتة  �أ�صنا±  بيان 

، ورaع �الأمر �إ¤ جمل�ص �إد�رة 
75

بكر �أaندي و�ملهند�ص �إبر�هيº �أaندي لذلك

�ال�صتدعاء،  تاريخ  من  �صهر  خالل   âا�صa  Öطل على   ≥a�و �لذي  �للو�ء، 

 19 k; الإن�صاء  15 عاما �لبلدي وaا�صâ وولد√ ملدة  �ملجل�ص   Úلع≥د ب�  nم pرrب
مُ
و�أ

.
76

1,300 لرية ذهبية aرن�صاوية بـ  غرaة وم�صتمالتها، قدرت تكاليفها 
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�أما ��صتÄجار �لدور aكان ي≥وم ب¬ �ليهود �ملهاجرون على �الأغلÖ مب�صاعدة 

 rن nي مÌأو حو�ص، و�ل� �أبناء جلدتهº �مل≥يمÚ يف �ملدينة، aي�صتاأجرون غرaة 

“كن من �رش�ء قطعة �أرVص �ص¨رية يف حاكورة �أو ب�صتان الإقامة بيâ علي¬، 

�لتي  �الأماكن   âوكان �صارمة،   âكان و�ل�رش�ء  �لبيع   Úقو�ن و�أّن  �صيما  ال 

، �أو fiلة �ليهود، �إذ ال بد 
77

يف�صلونها لل�صكن fiلة �ل�رش±، �أو حارة �لري�صة

من �صدور قر�ر من �الإد�رة �لعلية وتنفيذ جمل�ص لو�ء �ل≥د�ص �لكبري، وبعد 

نpية )�لر�صمية( ي�صمí بال�رش�ء �أو �نت≥ال �مللكية حتى من  nإجر�ء �لنظامات �ل�ص�

بعد  �◊ال  و–ول   .
78

�لدولة رعايا  ومن  ملت¬،  من  �آخر  �إ¤   Êماãع يهودي 

�لنبي  fiلة  يف   k دور� �ليهود  بع�ص  aا�صرتى   ;Öالأجان� “لك  قانون  �صدور 

ناaذ، وكذلك يف كل  �ل�صلطان بد�خل حو�ص غري  د�ود، و�أخرى بîّ§ حمام 

.
79

من fiلة باب �لعمود، وfiلة باب حطة، ور�أ�ص �مليد�ن

وعلى �أي حال، يظّل عدد �لدور و�الأحو��ص و�لبيوت �لتي ��صرت�ها �ليهود 

ومعا�رش  و�◊و��صل   Úلدكاك� �رش�ء  ومãل¬  بالنادرة،  وتو�ص∞  fiدودة، 

�لزيتون وطو�حÚ �◊نطة. a≥د ��صرتت �◊رمة )�ل�صيدة( كيتهان¬ بنâ ني�صن 

بن كلمن �ملو�صوية، من طاFفة �ل�صكناê، من رعايا �لدولة �لعلية )�لعãمانية(، 

كل �لدكان �ل≥اFمة بال≥د�ص �ل�رشي∞ ب�صو¥ �ÿو�جات بال�ص∞ �ل¨ربي، على 

 .
80

k، وبãمن 80 لرية ذهa Öرن�صاوي k �صنويا �أن تدaع ÷هة �لوق∞ 60 قر�صا

ملكية  كان  �الآخر  و�÷زء   ،k وقفا  âكان �لدكان  من   k ح�ص�صا �أن  ويالحظ 

بحيلة  �لعãمانية  لليهودية  ‡لوكة   âأ�صبح� �أن  �لدكان   âãلب ما   ºK خا�صة، 

��صرتت aرد�ن كرين  �أخرى;  �ل≥�صاة. ويف وKي≥ة  ”�رشعية“ �بتدعها بع�ص 
�لباFع  من  �لعلية،  �لدولة  رعايا  من  �ملو�صوية،  �ل�صكناجية  مو�صى  بيب�ص 

جميع  من  �لوaاء  بيع  Rوجت¬  عن  و�لوكيل  �لنمري،  �ملح�صن  عبد  بن  د�ود 

�ÿلو �ل�رشعي:

k من 24 قري�•، وهي �لدكان  • جميع �◊�صة �ل�صاFعة �لن�ص∞، 12 قري�طا
 ،2402 ‰رتها  �لطابونة   êدر �Œا√  يف  �ل�صما›  �ل�ص∞  يف  بال≥د�ص  �ل≥اFمة 
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k باملنا�صفة. �÷اري قر�رها بوق∞ �ل�صيخ fiمد �لتميمي، ودaع 30 قر�صا

• جميع �لدكان بال�ص∞ �ل≥بلي ‰رة 2325 عن وق∞ �ملرحوم ح�صن بن 
عبد �ˆ بدaع قر�ص وربع.

يدaع  �ل¨ربية  �÷هة  من  �ل�صلطان  بîان  بال≥د�ص  �◊ا�صل  جميع   •
للوق∞ �أربعة قرو�ص.

• جميع �لد�ر Œا√ قنطرة �ل�صو�يÚ د�خل Rقا¥ غري ناaذ ‰رتها 2373، 
م�صتملة على KالKة بيوت وflزن و�صاحتÚ �صماويتÚ ومناaع، وق∞ fiمد 

.k �آغا بن عبد �لوهاب مع دaع 70 قر�صا

�◊�صة �ل�صاFعة ت�صعة قر�ري§ من �أ�صل �ÿلو �ل�رشعي على  جميع   •
 èصهري� مع   ،Êلفوقا� �لد�ر  �صفلي   Úل�صو�ي� قنطرة  Œا√  �لد�ر  جميع 

.
81

م�صرت∑ بãمن 143 لرية aرن�صاوي

ويالحظ باأن جميع تلك �لبيوعات aيها ح≥و¥ وقفية، يجوa Rيها �لت�رش± 

◊�ص�ص  Rهيدة  مبال≠   âعaد وقد  مبãل،  �ال�صتبد�ل  �أو  �ملناقلة  �أو  بالببيع 

�إذ� ما قورن   k k وربع، و�أربعة قرو�ص، و70 قر�صا k، وقر�صا 30 قر�صا �لوق∞; 

ذلك باأجرة دكاكÚ �لبلدية. يف حÚ �رتفع �لãمن للد�ر �ل�صفلية و�صهريè �ملاء 

حتى و�صل �إ¤ 143 لرية ذهa Öرن�صاوي، ‡ا ي�صري �إ¤ �لتالعÖ و�لتحايل 

�◊يل  و�بتد�´  بال≥د�ص،  �ل�رشعية  �ملحكمة  لدى  �لبيع  ت�صجيل  يف  و�لر�صوة 

�لوق∞  ��صت¨الل  من  �لفاFدة  �نتفاء  تفيد  �صهاد�ت  على  �مل�صتندة  �ل�رشعية 

ل  sه nص� من  لكل  ى  nص�pلر� وت≥دم  �ملبتدعة،  با◊يل  بيع¬  يكون  وبذ�  وعو�Fد√، 

�لبيع �أو �الإيجار.

��صرتيا  دولة  تبعة  من  �ل�صكناجي،  �إ�رش�Fيل  بن  يا±   ºني ��صرتى  كما 

)�لنم�صا(، من د�ود بن ر�صيد ح�صن �لنمري، �لوكيل �ل�رشعي عن Rوجت¬:

 24 �أ�صل  k من  12 قري�طا �لن�ص∞،  وقدرها  �ل�صاFعة،  �◊�صة  جميع   •
k، من جميع �◊ا�صل وهي �لدكان �لكاFن يف fiلة �ل�رش± من �÷هة  قري�طا
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k عن و�لدها، fiدودة من �÷هة  �إرKا �إليها  �الآيل   ،244 �ل¨ربية غرaة ‰رتها 

 .
82

25 لرية ذهa Öرن�صاوي بãمن  لليهود،  بد�رين �صكن  �ل≥بلية و�ل�صمالية 

�عتاد  �لتي  �ل�رش±  fiلة  من  و�إخر�ج¬   ºمل�صل� �ملالك  ح�صة  �رش�ء  و�صمل 

�ليهود �أن ي�صكنوها، ولت�صبí �ملنط≥ة يهودية خال�صة.

يف  دور  بيع  وقاFع  من  �لعديد  بال≥د�ص  �ل�رشعية  �ملحكمة  �صجالت  ويف 

ور��ص  �لو�د،  وfiلة  حطة،  باب  وfiلة  �لعمود،  باب  وfiلة  �ليهود،  fiلة 

 êل�صور، ويف قرية ماأمن �ˆ خار� êليل خارÿ� ل�صور، وباب� êمليد�ن خار�

�ل�صور، وfiلة �ل�رش±.

�ل≥و�نÚ و�الإجر�ء�ت، a≥د Xّل عدد  ومع كل هذ√ �◊يل و�لتالعÖ على 

ما  �إذ�   ،k �لفرتة fiدود� تلك  �أو حاRوها خالل  �ليهود  ��صتاأجرها  �لتي  �لدور 

قورنâ باأعد�د دور �مل�صلمÚ و�لن�صارى من �لعرب يف �ملدينة.

ولل�صيطرة على موD�ص�صات �ÿدمات �القت�صادية من مطاحن ومعا�رش 

و�أaر�ن، �Œ¬ عدد من �أKرياء �ليهود الإقامتها �أو �رش�Fها يف �ملدينة، a≥د ملك 

�لو�قعة  �ليهوديان، �ملع�رشة  �لياو،  �ÿو�جة يع≥وب بن د�ود و�صمويل بن 

 ê�رîانية ال�صتK أوالد قطنية، ومع�رشة� مبحلة باب �لعمود Œا√ مع�رشة 

. و�إبر�هيº ميلون 
83

�أبو �لفول k لوق∞ fiمد با�صا  Rيâ �ل�صريê، كانتا حكر�

بن �إ�صح≤ يع≥وب، �ليهودي �مل¨ربي، حاR طاحوناk مبحلة �÷و�عنة بال≥د�ص 

�ل�رشي∞، ��صتاأجرها من وق∞ �مل�صجد �الأق�صى و�ل�صîرة، ºK با´ حّ≥¬ يف 

. كما ح�صل كل من �ÿو�جة 
84

Êندي نور �لدين �÷اعوaلت�رش± �إ¤ �صعد �أ�

�لكاRخانة  تزويد  حّ≤  على   ،Úملو�صوي� خايون�ص،  وهارون  بريمن  ي�صوي 

بãمن¬   Rآال± �صندو¥ كا� �أربعة  ��صتورد�  لها، وقد  �لالRم   Rبالكا �ل≥د�ص  يف 

�لد�رê ب�صاغات �لبندر �آنذ�∑، ي�صا± �إلي¬ 2.5 قر�ص �صاÆ عمولة على كل 

; aتحكº �ليهود ببرتول �ملدينة.
85

�صندو¥
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1838م،   - 1254هـ  وعلى �÷انÖ �الآخر، a≥د كان يف مدينة �ل≥د�ص �صنة 

�ل�صم�صº، ومدب¨ة   âل�صابون، وع�رش معا�رش لزي� ت�صعة معامل ل�صناعة 

للبدو  و�لزرقاء  �لبي�صاء  �الأقم�صة  تبيع  لالألب�صة،  م�صانع  وع�رشة  كبرية، 

و�لفالحÚ. ويف �أو�Fل خم�صينيات �ل≥رن �لتا�صع ع�رش، كان يف �ل≥د�ص ع�رش 

و�لطوب  �◊جر  و�صناعة  �ملعكرونة  ل�صناعة  ومعامل  للحبوب،  مطاحن 

و�ل�صري�ميك و�ل�صمع و�الأكفان و�صناعة �الأي≥ونات لبيعها للحجاê و�لزو�ر 

، ملك �ليهود �ل≥ليل منها.
86

ìو�ل�صيا

�إقامة  �الأو¤، يف  �لعاملية  قبيل �◊رب  �ليهود ‚حو�،  �أن  و�ملح�صلة هي 

قدم   Åموط  ºله و�أوجدو�  �ل�صور،   êوخار �ل≥د�ص،  حول  �مل�صتوطنات 

 nº pودمُع aيها.  �القت�صادية  �◊ياة  على  ما  حد  �إ¤  و�صيطرو�  �ملدينة،  د�خل 

�لت�رشب �ليهودي يف �ل≥د�ص باإن�صاء �ملد�ر�ص �ليهودية مãل مدر�صة �الإليان�ص 

�الإ�رش�Fيلية The Alliance Israelite يف �ل≥د�ص )وتدر�ص بالل¨ة �لفرن�صية(، 

و�÷معية  باالأملانية،  تدر�ص  �لتي   Hilfsverein هيلف�صريين  ومد�ر�ص 

بالل¨ة  وتدر�ص   The Anglo Jewish Association �الأ‚لو-يهودية 

1914م، �صكلâ �ملنظمات �ل�صهيونية هيÄة   - 1333هـ  �الإ‚ليزية. ويف �صنة 

 Úوب ،
87The Zionist Board of Education )Vaad ba-Hinnuk( ºللتعلي

�ل�صنو�ت 1914-1918م، �رتفع عدد �ملد�ر�ص �ليهودية من 14 مدر�صة �إ¤ 40 

مدر�صة.

ومن �ملعرو± �أن¬، ومنذ �صنة 1300هـ - 1882م، كان يف �ل≥د�ص مدر�صة 

�لدولة  و�أن�صاأت   ،k طالبا  138 طالبها  عدد  بل≠  وقد  �ليهود،  للطلبة  م�صيحية 

 .
88

�لعãمانية مد�ر�ص يهودية، كان aيها 160 من �لبنات و1,547 من �ل�صبيان

 Talmud Torah  Úل�رشقي� لليهود  �لتور�تية  �لتلمود  مدر�صة  عد�  هذ� 

1873م،   - 1290هـ  �أن�صاأتها Rوجة روت�صيلد �صنة  �لتي  School، و�ملدر�صة 

aرن�صا  مãل  �الأجنبية،  �لدول  بع�ص  �أعالم   â– تن�صاأ   âكان �لتي  و�ملد�ر�ص 

.
89

وبريطانيا و�لنم�صا
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�أها› �ل≥د�ص، وخا�صة �الأعيان و�الأKرياء، a≥امو� باإن�صاء  �أما �لعرب من 

�لعديد من �الأحياء �ل�صكنية خارê �أ�صو�ر �ملدينة. ومن هذ√ �الأحياء �لعربية:

 å1902م، حي  - 1320هـ  وقد بو�رش ببناF¬ �صنة  �ل�صاهرة،  باب  حي   •
ر�قية  وق�صور  îaمة،  مناRل  و�أKرياFها  �ل≥د�ص  �أعيان  من  عدد  �صيد 

على �متد�د �صار´ �صالì �لدين خارê �أ�صو�ر �ملدينة، منهº: �◊�صيني 

ون�صيبة وهاال و�صتية و�لن�صا�صيبي و�أبو �ل�صعود و�لعفيفي و�لبديري 

.
90

ºبتية و�صندوق¬ وغريهRو�لدقا¥ و

�ل�رشقية  �ل�صمالية  �لز�وية  من  �ل�صمال  �إ¤  وي≥ع   ،Rو÷� و�دي  حي   •
من  �ل�رشقي  �لطر±  �أق�صى  يف   mو�د يف  �لل≥ل≤(   êبر( �ل≥دية  للمدينة 

�مليالدي،  ع�رش  �ل�صاد�ص  �ل≥رن  يف  aي¬،   nيpبمُن وقد  �لبلدية،  �◊دود 

هذ�  �صكن   ºK  ،k ح�صينا  kصيفيا�  kمنزال وكان   ،Öطيÿ� عاFلة  ق�رش 

و�لدويك  و�صهو�ن  و�لبدري  �لهدمي  عاFالت  من  �أ�رش  عدة  �ل≥�رش 

وعكرماوي و�أبو غز�لة وحمدون و�لدجاÊ وكمان و�لعفيفي، وكان 

.
91kمنزال Úمن �صبع Ìب¬ �أك

�ملنط≥ة  تلك  يف   nيpبمُن وقد  �الأمريكية،  و�لكولونية   ì�جر �ل�صيخ  حي   •
�لعديد من �ملناRل �لفîمة لكãري من �أعيان �لعاFالت �لÌية; �◊�صيني 

�الأمريكية  �لكولونية  و�لن�صا�صيبي ون�صيبة وجار �ˆ وغو�صة، وت≥ع 

.
92

ì�قرب جامع �ل�صيخ جر

مناRل  aي¬   âبني نابل�ص،  طري≤  على  وي≥ع  و�صعيد،  �صعد  حي   •
 ºال�ص� علي¬  �أطل≤  وقد   ،Öو�الأجان و�ليهود   Úو�مل�صيحي  Úللم�صلم

 Êماãلع� �لعهد  يف  ي�صمى  وكان  aي¬،  و�صعيد  �صعد  م�صجد  بناء  بعد 

59 منها  119 عاFلة;  1905م،  بامل�صعودية. كان ي≥طن هذ� �◊ي �صنة 

 âالت �لتي �صكنFمانية، ومن �لعاãم�صلمة، وكلها من رعايا �لدولة �لع

�◊ي: بر�كلي وقر�ص و�÷اعوÊ وعزمي ط¬ وكمال و�صبري �◊وRي 

وعاFلة الر�صن وعاFلة ليفي وعاFلة �صيمحا، ومن �آل �لدRد�ر ون�صيبة 

.
93

و�لن�صا�صيبي و�ÿالدي
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�الأحياء  �أو�Fل  من  وهو  �لعمود،  باب  �صمال  وي≥ع  �مل�رش�رة،  حي   •
�لفاكهة  لبيع  �أ�صو�¥  وaي¬  �الأ�صو�ر،   êخار �ملناRل  aي¬   âبني �لتي 

و�ÿ�رشو�ت و�صيدليات وflاRن لبيع �◊بوب ومو�د �لبناء وم≥اهي 

.
94

ودكاكÚ خياطة وعياد�ت �أطباء، ومو�ق∞ للبا�صات و�ل�صيار�ت

�لنبي د�ود  �ل�صور، على جبل   êلنبي د�ود، وي≥ع مبا�رشة خار� حي   •
رعايت¬  تولو�  �لذين   ،Êلدجا� �لوaا  �أبو  عاFلة  وت�صكن¬   ،)ºيزع )كما 

�إ‚ليزية وكني�صة  �آل �لدجاÊ، ومدر�صة  �أوقاa¬، وaي¬ قبور  ونظارة 

.
95

وقب �ل�صيخ �ملن�صي

• حي �ل�صماعة، وي≥ع جنوبي �رشقي طري≤ ماميال )ماأمن �ˆ(، وجنوبي 
غربي جبل �لنبي د�ود. وقد غلÖ علي¬ �لطابع �لتجاري، حيå كان aي¬ 

متاجر للعرب و�ليهود، معظمها كر�جات وfiالت للو�Rم �ل�صيار�ت، 

.
96

وflاRن بيع �أقم�صة

• حي �لãوري �أو دير �أبو Kور، وقد ن�صÖ �◊ي �إ¤ �الأمري �أحمد �لãوري، 
عهد  يف   Úل�صليبي� من  �ل≥د�ص  –رير  يف  �صاركو�  �لذين  �الأبطال  �أحد 

�صالì �لدين �الأيوبي، وقب√ على تلة ت≥ع على طري≤ بيº◊ â، يوجد 

aيها دير للروم �الأرKوذك�ص ومدر�صة حكومية. بمُنpيn على �صفí �لتلة 

 k �أعيان من �ل≥د�ص بيوتا قرية �ص¨رية يف �ل≥رن �لتا�صع ع�رش، ºK بنى 

كبرية لهº، وXّل �لفالحون و�ملز�رعون يف بيوت �ص¨رية من �ل≥رية، 

�أعيان  من  �ملزيد  بانت≥ال  �لع�رشين  �ل≥رن  KالKينيات  يف  �ل≥رية   â‰و

.
97

�ل≥د�ص وموXفي �◊كومة �إليها

• حي �لب≥عة، وي�صº �أحياء �لب≥عة �لفوقا، و�لب≥عة �لتحتا وحي �لوعرية 
�مل�صحيÚ و�لعرب، وكانâ منط≥ة ر�قية،  �لنمامرة، �صكان¬ من  وحي 

.
98

�صيدت aي¬ �ملناRل و�ل≥�صور على م�صاحات و��صعة من �الأر�Vصي

• حي �لوعرية، وهو Vصاحية �ص¨رية يف منط≥ة �لب≥عة، جنوب �لكولونية 
�الأملانية، و�إ¤ �ل�رش¥ من �لكولونية �ليونانية، �أ�ص�ص¬ �أحد �أaر�د عاFلة 
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�إ¤ Vصاحية  �لوعري، حيå �صيد مناRل ل¬ والأوالد√، ºK –ول �◊ي 

.
99

حديãة، ذ�ت مناRل كبرية على م�صاحات و��صعة من �الأرVص

�ملنط≥ة من   âصرتي��  åلب≥عة، حي� ية، وي≥ع يف  sلنمر� �أو  �لنمامرة  حي   •
مالكها �لفالحÚ من بيº◊ â و�ملا◊ة وبيâ جاال، و�أوقفها �مل�صرتي 

عبد �ˆ �إبر�هيfi º�صن �لنمري، وبنى مناRل ل¬ والأوالد√، وقد �صادر 

على   âبني كما   ،ºبه خا�ص   mناد لبناء  �الأرVص  من   k ق�صما �لبيطانيون 

.
100

�أرVصها �الأ�صو�¥ و�ملحالت �لتجارية

• حي �لطالبية، وهو حي �صكان¬ على �الأغلÖ من �مل�صيحيÚ، ي≥ع جنوب 
جمعية �ل�صبان �مل�صيحية، و�ملناRل aي¬ �أ�صب¬ بال≥�صور، وaي¬ عدد من 

.
101

�الأديرة ومدر�صة �لعمرية

• حي �ل≥طمون، وي≥ع غربي �لكولونية �الأملانية، كانâ منط≥ت¬ متطورة، 
وaيها �لعديد من fiالت �لب≥الة و�ÿياطة و�ملكاتÖ وو�صاFل �ÿدمات. 

�أمي�ص �لذي ن�صفت¬ �لع�صابات �ل�صهيونية يف  وبمُنpيa nيها aند¥ �صمري 

.
102

كانون �لãاÊ/ يناير 1948م

�أن�صÅ �◊ي ليكون م�صتوطنة لفر�صان  حي �لكولونية �الأملانية، ول≥د   •
 âبنيa ،“ص �مل≥د�صةVا› يف �الأرãلهيكل بهد± �إقامة ”جمتمع م�صيحي م�

�ملناRل �لر�قية �ملحاطة با◊د�F≤ �÷ميلة، وبنيa âي¬ fiالت �ÿدمات 

�لتي  �أنو�´ �ÿبز �الأجنبي، و�ل�رشكات  �لتي ت≥دم  �لتجارية كاالأaر�ن 

�ل≥د�ص  �أعيان  من  عدد  �صكن¬  وقد  و�للحوم،  �الأجنبية  �لب�صاFع  تبيع 

.
103

Êمن �أ�صحاب �ملبا k �لعرب ��صتÄجار�

• حي �لكولونية �ليونانية، �متلكâ كني�صة �لروم �الأرKوذك�ص م�صاحات 
و��صعة من �الأر�Vصي خارê �الأ�صو�ر. ��صتعملتها يف م�صاريع Œارية 

كني�صة   âبني  ºK كروم،  Rيتون،  مطاحن،  ��صتãمارية;  و�قت�صادية 

للعاFالت  �أن�صâÄ منط≥ة �صكنية  �الأملانية  �لكولونية  ومناRل. وجنوب 

 ºلهãة �الأن�صطة �الجتماعية، ومaي¬ كاa âمور�ص mناد ºليونانية، و�أقي�
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�لذين  للعرب،   ºبيوته  Úليوناني� من  �لعديد  �أجّر  a≥د  �الأملان،  مãل 

.
104k k عربيا �صكلو� حيا

حي ماأمن �ˆ )ماميال(، وي≥ع خارê باب �ÿليل، ويتد حتى م≥بة   •
ماأمن �ˆ، ويعد �◊ي منط≥ة Œارية، aيها �ملكاتÖ و�لوكاالت و�لبنو∑ 

وجممعات  �لبيد  د�Fرة  ببناء  �ملنط≥ة  وتطورت  و�مل�صانع،  و�ملîاRن 

Œارية. ويف �◊ي �ص≥≤ �صكنية، باالإVصاaة �إ¤ �ملركز �لتجاري للمدينة 

�÷ديدة )خارê �الأ�صو�ر(، �لذي بني aي¬ مكاتÖ �لبلدية، ومبنى جمعية 

.
105

�ل�صبان �مل�صيحية، وaند¥ �مللك د�ود، و�لعديد من دور �ل�صينما

ومع �أن �لعديد من �أعيان عاFالت �ل≥د�ص و�أبناFها، قد �نت≥لو� �إ¤ �ل�صكن 

�أن �رتباطهº باملدينة �ل≥دية،  �إال  �أحياء �ملدينة �÷ديدة، خارê �الأ�صو�ر،  يف 

�مل≥د�صة،  باالأماكن  �لروحي   ºرتباطه� خالل  من   ،k قويا Xّل  �ل�صور،  د�خل 

 ºالتهFعا �أaر�د  من  �لعديد  و�إقامة  �ل≥دية،  �ملدينة  يف  �لتجارية   ºو�أن�صطته

و�أقاربهº يف �ملدينة �ل≥دية.

 IôNCÉàŸG á«fÉªã©dG IÎØdG ‘ ¢Só≤dG ¿Éµ°S äGAÉ°üMEG :kÉ°ùeÉN

:1914-1839

من �ل�صعوبة مبكان ت≥رير �إح�صاء�ت �أكيدة ل�صكان �ل≥د�ص خالل �لفرتة 

�الإح�صاFية  �ل�صجالت  توaر  لعدم  وذلك  1839-1914م;  �ملتاأخرة  �لعãمانية 

�إال  ‚د  ال  باملدينة،  �ÿا�صة  �لعãمانية  �لنفو�ص  دaاتر  عد�  وaيما  �لر�صمية. 

 âمن �أو تîمينات لعدد من �لرحالة �ل¨ربيÚ، وبيانات يهودية Vصمُ ت≥دير�ت 

و�لهيÄات  للموD“ر�ت  تعّد   âكان �لتي  و�لدر��صات  �لت≥ارير  بع�ص  متون  يف 

 ،Úل�صطa يف Êل�صهيو� Êر�د �لذين يتولون “ويل �مل�رشو´ �ال�صتيطاaو�الأ

�ليهود  من  �الأKرياء  دaع  بهد±  تعّد   âكان �إذ  �إليها،  �لركون  يكن  ال  و�لتي 

مل�صاريع  �الأمو�ل  من  باملزيد  للتب´  �ل¨ربية  و�ملوD�ص�صات  و�÷معيات 

�ال�صتيطان.
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ت�صجل   âكانa )�لطابو(،  �لتحرير  ودaاتر  �لعãمانية  �لنفو�ص  دaاتر  �أما 

�لتز�مات مالية  �إ¤ حد ما، الأن¬ يرتتÖ عليها  aيها �ملعلومات ب�صورة دقي≥ة 

)�أهل  �ليهود و�لن�صارى  aالرعايا من  و�ل�صد�د،  و�جبة �÷باية و�لتح�صيل 

�لذمة( يرتتÖ عليهº جزية وهي م�صتح≥ة على كل مكل∞ قادر، وال ت�صمل¬ 

ورجال   Úومعوق )مرVصى(  وRمنى   ñو�صيو و�أطفال  ن�صاء  من  �الإعفاء�ت 

 ºتهRبحو ما  وي�صجل  �ل�صنة،  يف   Êماãع  100-60  Úب �÷زية  وت≥در  دين، 

من   ºا�صيلهfi �إ¤  �إVصاaة  و�الأر�Vصي،  كالع≥ار�ت  من≥ولة،  غري  �أمو�ل  من 

�مل¨رو�صات و�ملزروعات، وم≥تنياتهº من �◊يو�نات وخاليا �لنحل.

�إ‰ا ت≥ت�رش على �ليهود و�لن�صارى  �أن هذ√ �لدaاتر و�الإح�صاء�ت  غري 

�إ¤  �اللتفات  دون  �لعãمانية،   ºمبو�طنته و�ملعرت±  �لعلية،  �لدولة  رعايا  من 

�ملهاجرين من �ليهود، و�لذين يو�صفون باملمنوعÚ من �الإقامة و�ال�صتيطان، 

وما توaر لدينا من �صجالت ر�صمية عãمانية ت≥دم �الأرقام �لتالية لعدد �صكان 

:
106

�ل≥د�ص

ي¡وOم�شيëيونم�شلمونال�شæة
املéمو´ الكل« لل�شكان 

‘ مديæة القد�ص

18496,1483,7441,79011,682
1872-18716,5724,4283,78014,780

تîتل∞  �إح�صاFية   Alexander Schőlch �صول�ص  �ليك�صاندر  وي≥دم 

:
107

k عما �أورد√ كاربات Karpat، ووa≤ �صول�ص كãري�

ي¡وOم�شيëيونم�شلمونال�شæة
املéمو´ الكل« لل�شكان ‘ مديæة 

القد�ص

1849-12663,0741,8728955,841

�◊روب  نتيجة  �الأمن،  �نعد�م  �إ¤  �ل≥د�ص  �صكان  قلة  �صول�ص  ويعزو 

�ل�صكان  و“رد  �ملدينة،  على  �لبدوية  �ل≥باFل  وغار�ت  �ل�صكان،   Úب �الأهلية 

 âأ�صاب� �لتي  �لطبيعية  �لعو�رVص  �إ¤  �إVصاaة  للمدينة،  �مل�رشي   ºك◊� على 

�ملدينة. و�أما �صبÖ قلة �مل�صيحيa Úريجع¬ �إ¤ �مل�صاي≥ات �لتي تعرVصو� لها 
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�ملرتدية  و�لعالقات  و�لر�صمي،  �ل�صعبي   Úمل�صتوي� على  نابليون  حملة  بعد 

بÚ �أهل �ل≥د�ص وطاFفة �لروم. �أما �ليهود، aحيå ال ك�صÖ مادي وربí وaري، 

.
108

aاإنهº يرحلون ويبحãون عن م�صادر �ملال

 Mesvedda رت م�صودة �لنفو�صaد ≥aو ،
109

ويف �صنة 1905م - 1321 ما›

defter ودaرت �أ�صا�صي �لنفو�ص Nufus, esasi defter، �ملحفوXان يف �أر�صي∞ 
ما ي�صمى ”دولة �إ�رش�Fيل“، كانâ �أعد�د �ل�صكان كما يلي:

املéمو´ الكل« لل�شكان ي¡وOم�شيëيونم�شلمونال�شæة

190511,0008,00013,40032,400

ويف �ل�صنة نف�صها كان جممو´ �صكان ق�صاء �ل≥د�ص 111,000 كما يظهر 

�÷دول �لتا›:

ال©دOال�شكان

68,000م�صلمون
29,000ن�صارى )�مل�صيحيون(

14,000يهود
111,000املéمو´

 Úمل�صيحي� Vصمن   ºت�صجيله  ”ّ  2,400 aكان   Öالأجان� عدد  �أما 

.
110

و�ليهود

 Úل�صطa ة يف مكتبة جامعة ��صتانبول، كان عدد �صكانXفوfi ي≥ةKويف و

:
111

�صنة 1914م وتوRيعهº كما يوVصí �÷دول �لتا›

ال©دOال�شكان

266,000م�صلمون
40,900ن�صارى

21,300يهود
328,200املéمو´

ق�صاء  �صكان  لعدد  �إح�صاFية  �أورد   Uziel Schmelz �صملز   åلباح�

:
112

�ل≥د�ص، ��صتنتجها من �ل�صجالت �لعãمانية، وجاء aيها
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املéمو´ي¡وOم�شيëيونم�شلمونال�شæة

188054,40019,6007,10081,100
190567,70028,80013,700110,200
191470,30032,50018,200121,000

و�أما �لباحå �صول�ص، a≥د �أعّد �إح�صاFية �أخرى لعدد �صكان ق�صاء �ل≥د�ص 

:
113

k على �لبحå يف �لدaاتر �لعãمانية، جاء aيها �عتماد�

املéمو´ي¡وOم�شيëيونم�شلمونال�شæة

188454,36419,5907,10581,059

191470,27032,64118,190121,101

وهي قريبة من �الإح�صاء�ت �ل�صاب≥ة.

عدد  �أن  �أXهرت  �لعãمانية،  1870م  �صنة  �إح�صاء�ت  باأن  �صول�ص  ويوDكد 

 Rيف كل ق�صاء �ل≥د�ص ⁄ يتجاو ºليهود يف مدينة �ل≥د�ص كان 3,780، وعدده�

. ووa≤ وKي≥ة 
114k 5,500 يهودي، ويف كل aل�صطÚ كان عددهº 9,280 يهوديا

 1914 جامعة ��صتانبول aاإن ن�صبة �ليهود �إ¤ جممو´ �صكان aل�صطÚ �صنة 

.%5.37 âكان

ووa≤ قو�ºF �صملز كانâ ن�صبة �ليهود لعدد �صكان ق�صاء �ل≥د�ص 15% يف 

�صنة 1914م، وهي م�صاألة مفهومة، a≥د كانâ مدينة �ل≥د�ص وق�صاء �ل≥د�ص 

و�لدول  �ل�صهيونية  �ملنظمة  قبل  من  لال�صتيطان  �مل�صتهدaة  �الأماكن  من 

�الأوروبية.

يف  �ليهود  �أعد�د  الإح�صاء  �ليهود  �لباحãون  �عتمدها  �لتي  �مل�صادر  �أما 

�ل≥د�ص و�ملدن �الأخرى �لتي كانâ موVصع �أطماعهº، مãل ياaا وحيفا وطبيا 

و�صفد وعكا، aكانâ �إما لرحالة غربيÚ �أو الأكادييÚ �صهاينة ��صتلوها من 

�لت≥ارير �مل≥دمة للمنظمات �ل�صهيونية و�ليهودية ويت�صدر هوDالء، يهو�صع 

�لعبية،  �÷امعة  يف  �÷¨ر�aيا  �أ�صتاذ   ،YeHoshua Ben-Arieh �ري¬  بن 

جامعة  من   Ruth Kark كار∑   çورو  ،k �أي�صا �لعبية  �÷امعة  من  و�صملز 
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بار �إيالن، و�آرKر روبArther Ruppin Ú، �لذي يو�ص∞ باأن¬ �الأب �لروحي 

لال�صتيطان �لزر�عي )�لكيبوت�صات(.

 U.J. �صيتزن  �لرحالة  ذكر√  ما  على   k �عتماد� �ري¬،  بن  يهو�صع  aيورد 

Seetzen، �لذي R�ر �ل≥د�ص �صنة 1806م، و�طلع على �صجالت نفو�ص �ملدينة 

�لعãمانية; �الأرقام �لتالية:

ال©دOال�شكان

4,000�مل�صلمون
2,000�ليهود

1,400�لن�صارى )�ليونان(
800�لكاKوليك

500�الأرمن
50�الأقبا•

13�الأحبا�ص
11�ل�رشيان
8,774املéمو´

ن�صبت¬  ما  ي�صكلون  �ليهود  aاإن  �ملدينة  �صكان  عدد  جممو´  �إ¤  وبالنظر 

.
115

22% من �ملجمو´

ون�رش  مر�ت،   çالK �ل≥د�ص  R�ر  و�لذي   ،T. Tobler توبلر  �لرحالة  �أما 

k عن رحالت¬ يف Rيورa ،ñاأعطى �الأرقام �لتالية: يف �صنة 1839م كان عدد  كتابا

k ملا  �صكان �ل≥د�ص 12,000، و⁄ يف�صل يف عنا�رش �ل�صكان وال ديانتهº، خالaا

�أورد√ يف �صنة 1840م ويف �صنة 1846م، a≥د �أورد عن عدد �ل�صكان يف �ل≥د�ص 

كما يلي، وهي �أرقام ت≥ديرية ال ت�صتند على �أيsة �إح�صاء�ت ر�صمية: 

‹مو´ �شكان القد�صي¡وOم�شيëيونم�شلمونال�شæة

18404,6503,3505,00013,000
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�أما يف �صنة 1846م، aكان جممو´ �صكان �ل≥د�ص 17,173، وهº كما يلي:

ال©دOال�شكان

4,500م�شلمون

1,600ع�شاكر

3,558م�شيëيون

2,000- يونان �أرKوذك�ص

900- روم كاKوليك

50- يونان كاKوليك

400- �أرمن

100- قب§

â50- بروت�صتان

38- �أحبا�ص

20- �رشيان

O7,515ي¡و

Ë6,000- �صفارد

R1,500- �أ�صكنا

15- قّر�وDون

17,173املéمو´ الكل«

ال�صتمالها  يعود  �إ‰ا  قاFمت¬  يف  �ليهود  �أعد�د  �رتفا´  باأن  توبلر  ويوDكد 

يف  �ملدينة  لزيارة  يفدون  �لذين  �ليهود،   ìو�ل�صيا و�لزو�ر   êجا◊� كل  على 

.
116

�ملنا�صبات �لدينية، ºK ي¨ادرون، وعلي¬ aال يعتد ب≥و�Fم¬

ويورد بن �ري¬ قاFمة �أخرى، Rعº �أن¬ ��صت≥اها من �مل�صادر �ل¨ربية دون 

�ل�صنو�ت   Úب  ºياد�تهRو �ل≥د�ص  يف  �ليهود  لعدد  للم�صادر،  ذكر  �أو  توKي≤ 

:
117

1800 و1910م، جاءت كما يلي
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ي¡وOم�شيëيونم�شلمونال�شæة

18004,0002,7502,000
18354,5003,2503,000
18404,6503,3503,000
18505,3503,6506,000
18606,0004,0008,000
18706,5004,50011,000
18808,0006,00017,000
18909,0008,00025,000
190010,00010,00035,000
191012,00013,00045,000

)�أرقام  م�صنوعة  �أرقام  �أنها  لي≥رر  عمي≤  لنظر  �ملدق≤   êيحتا وال 

�صيا�صية(، a≥د رaع Rياد�ت �مل�صلمÚ 500 �أو 750 �أو 1,000 يف حR Ú�د �أعد�د 

�ليهود باالآال± وباطر�د. ويعل≤ �صول�ص على قو�ºF بن �ري¬ وجد�ول¬، باأنها 

�حتوت كل �لزو�ر و�◊جاê و�ل�صو�ì �الأجانÖ، و�ملتîلفÚ عن �مل¨ادرة من 

�ل≥اFد Rكي  �أن  �ري¬،  . ويزعº بن 
118

�الأوروبية، وكل من دخل �لدول  رعايا 

k �إ¤ جمال با�صا، �صنة 1916م،  بك، رFي�ص ن≥ابة �ل≥مí يف �ل≥د�ص، رaع ت≥رير�

.
119k ذكر aي¬ �أن عدد �صكان �ل≥د�ص 53,410 منهº 31,147 يهوديا

k ال تتف≤ مع  �أما �الأكاديي ديفيد هري�صa ،David Hirst âيعطي �أرقاما

:
120

�صاب≥تها من �أرقام �ل≥و�ºF، �ملتعل≥ة ب�صكان �ل≥د�ص، a≥د �أورد ما يلي

عدO الي¡وOعدO �شكان القد�صال�شæة

188743,00028,000
189860,00041,000

ومن ناحية �أخرى، aاإن �آرKر روبÚ )�الأب �لروحي لال�صتيطان �لزر�عي 

�لتي  ت≥ارير√  يف   k �أرقاما �الأعلى  كان  �ل�صهيونية(،  �ملنظمة  يف  �لد�Fرة  ومدير 

�ملنظمة  و�جتماعات  �ليهودية  و�لوكالة  �ل�صهيونية  للموD“ر�ت  قدمها 
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�ل�صهيونية ور�صاFل¬ �إ¤ Rعماء �ل�صهاينة، حيå ذكر �أن عدد �ليهود قد R�د 

 Öويذه .
يف �ل≥د�ص بÚ �ل�صنو�ت 1880 و1904م من 34,000 �إ¤ 12160,000

.
122

روبÚ �إ¤ �أن �ليهود يف �صنة 1914م قد بل≠ عددهº، 85,000 �صî�ص

a kاإن بطر�ص �أبو منّ¬ يتبنى �الأرقام و�ل≥و�ºF �لتي �أوردها �لباحãون  و�أخري�

�ليهود دون نظر �أو تدقي≤، �أو �اللتفات �إ¤ دaاتر �لنفو�ص �لعãمانية، )وهي 

نمُ �إليها وa≤ �الإح�صاء�ت �لر�صمية(، حيå يذكر �أبو منّ¬ �أن عدد  nأرقام ال يمُرك�

�ليهود قد �Rد�د على �ل�صكل �لتا›: 

عدO الي¡وO ‘ القد�صال�شæة

183912,000
188035,000
190070,000
191485,000

من  ويهود   ،Ëو�ل�صفارد  Rالأ�صكنا� من   ºه �ليهود  هوDالء  �إن  وي≥ول 

.
123

بîارى وخيو�ن و�صمرقند، وينيون

للتموي¬  �الأرقام  �إ¤ لعبة  �ليهود قد ÷اأو�   Úãلباح� �أن  و�لباحå يالحظ 

من  حالة  يف  �لناXر  لت�صع  بل  �صحيحة،  �أرقام  �إعطاء  وعدم  و�لت�صليل 

�الإربا∑، دون �لو�صول �إ¤ نتاèF موKوقة، وهي م�صاألة معروaة يف �ل�صيا�صات 

�ل�صهيونية حتى يومنا هذ�.

وعلي¬، aاإن �الإح�صاء�ت �لعãمانية هي �لتي يكن �لوKو¥ بها، �إذ ت�صجل 

�ليهود،  من  ذلك  عد�  وما  �ليهود،   ºيهa مبن  �لعãمانية  �لدولة  رعايا  كاaة 

�إ¤ aل�صطÚ بطر¥ غري م�رشوعة، وXلو� حتى  �أو ت�رشبو�  aاأجانÖ ت�صللو� 

�الحتالل �لبيطاÊ لفل�صطÚ يف كانون �الأول/ دي�صمب 1917م، ويعتبون 

.Úل�صطa من �الإقامة �أو �ال�صتيطان يف Úملمنوع� Öمن �الأجان
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∫hC’G π°üØdG ¢ûeGƒg

 Úمل�صلم� من  �الأ�رشة  �أaر�د  عدد  ملتو�ص§   8 �ملعامل  �aرت�Vص  على  �عتمدت  �◊�صابات   
1

و�لن�صارى و�ليهود، و�◊≥ي≥ة �أن عدد �أaر�د �أ�رش �أهل �لذمة �أقل من ذلك. 

��صتمل  �ملذكور  ّرد، و�لعدد  �إلي¬ مب�صطلí خانة و�الأعزب مب�صطلí جممُ يمُ�صارمُ   êملتزو�  
2

ّز�ب.  Vصي∞n عدد �لعمُ
مُ
nÖ 8 �أaر�د للمتزوê و�أ pص� ّز�ب، مبعنى �أّن¬ حمُ على �ملتزوجÚ و�لعمُ

 �صجل fiكمة �ل≥د�ص �ل�رشعية رقº 55، تاريî¬ 980هـ - 1572م، �ص 207.
3

�لع�صلي،   ،102 �ص  1606م،   - 1015هـ   ¬îتاري  ،87 �ل�رشعية  �ل≥د�ص  fiكمة  �صجل   
4

وKاF≤ مقد�شية تاريîية، 155-154/3.

 �نظر، �صجل �أر�Vصي لو�ء �ل≥د�ص، ح�صÖ �لدaرت 342 تاريî¬ 970هـ - 1562م، �ملحفو® يف 
5

�أر�صي∞ رFا�صة �لوRر�ء با�صتانبول، در��صة و–≥ي≤، fiمد عي�صى �صا◊ية، • �الأردن 

1422هـ - 2002م.
1982م،  �الأردنية،  �÷امعة  عّمان،  تاريîية،  مقد�شية   ≥FاKو جميل،  كامل  �لع�صلي،   

6

ê 1، �ص 294، 296، �صجل �ملحكمة �ل�رشعية بال≥د�ص رقº 142 �صنة 1059هـ، �ص 68، 

و�صجل رقº 44، �صنة 971هـ - 1563م، �ص 574.

�لع�صلي،   ،574 �ص  1563م،   - 971هـ  �صنة   ،44  ºرق بال≥د�ص  �ل�رشعية  �ملحكمة  �صجل   
7

وKاF≤ مقد�شية تاريîية، 296-294/1.

 �صجل fiكمة �ل≥د�ص �ل�رشعية رقº 146، تاريî¬ 1061هـ - 1650م، �ص 115، �لع�صلي، 
8

تعلي≥ات  ترa�ص  يهودية  طاFفة  و�ل≥ّر�وDون   .270-267/2 تاريîية،  مقد�شية   ≥FاKو

وحو��صي �أحبار �ليهود �ملتو�رKة وتناه�ص �لتلمود، وتتم�صك بالتف�صري �◊ريف للتور�ة 

 ºأعياده� يف  �ل≥مري   Ëلت≥و� ويعتمدون  لل�رشيعة،  و�ملبا�رش  �لوحيد  �مل�صدر  باعتبارها 

 .Encyclopedia Judaica يف Karaites ر�جع مادة ،ºومو��صمه

 �نظر مل∞ رقº 1/3,1/312/16، تاريî¬ 1 جمادى �الأو¤ 1314هـ - 1896م، �ملحفو® يف 
9

�أر�صي∞ ”دولة �إ�رش�Fيل“، ISA )�ل≥د�ص(.

 ö�ص ع�Oر… ال�شاé¡ال öTي∞ ‘ القرن ال©اö�ناحية القد�ص ال �ليع≥وب، fiمد،   
10

امليالO…، عّمان، �لبنك �الأهلي �الأردÊ، 1999م، �ص 437-435.

 Úل�صطa �إ¤  �لãانية  مونتفيوري  Rيارة  �أKناء  و��صت�صالحها  �الأر�Vصي   ،çرو كار∑،   
11

1839م، جملة كاKدرا، �ل≥د�ص، �لعدد 33، 1986م، �ص 59.
 �نظر �ملر، دعيب�ص، اCحكاΩ االCراVش«، مطبعة بيâ �مل≥د�ص، 1923م، �ص 5-4.

12

 �صجالت fiكمة �ل≥د�ص �ل�رشعية، �صجل رقº 341، �صنة 1284هـ - 1867م، �ص 121.
13

ّ≥ة  ّ≥ة، و�◊مُ 15 حمُ �لزيâ، وت�صاوي   kلة وخا�صةFل�صا� �ملو�د  لكيل  �لزيâ ت�صتîدم   جرة 
14

 ،º¨ك  1.248 ت�صاوي  ّ≥ة  �◊مُ �أن  �أي  غر�م،   3.12 يمُعادل   ºو�لدره  ،ºدره  400 ت�صاوي 

 .º¨ا÷رة ت�صاوي 18.720 كa ¬وعلي
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Æمُ على �الأرVص،  sلطبة: مكيال للحبوب، وجاءت �لت�صمية الأّن �لكيل �لذي تمُكالمُ ب¬ كان يمُفر� 
15

tÖ على وجه¬، وتمُعر± �لكمية �ملمُفّرغة بالطبّة، وتعادل 13.5 رطالk من �ل≥مí �أو 10 
nأي يمُط�

�أرطال من �ل�صعري، وهي معروaة يف �لرت�ç �لفل�صطيني. 

 �لدورة: قيام �ملوXفÚ بجمع �الأع�صار يف Rمنfi mدsد بعد مو�صº �◊�صاد، و12 طبsة �أي 
16

م≥د�ر �لعمُ�رشمُ �لو�جÖ يف تلك �لدورة، وهي عادة عãمانية، وتكون بعد ن�صè �لãمر من 

بد�ية �صهر �آذ�ر/ مار�ص. 

 كانâ �لعادة �أن يكون هنا∑ �آبار –â �ملع�رشة يمُجمع aيها �لزيâ �ملتح�صل بدل ع�رش 
17

�لزيتون ويîتل∞ حجم¬ من منط≥ة �إ¤ منط≥ة �أخرى، و�لدnين هنا يكون بح�صÖ �ملنط≥ة 

 .Úلدى جميع �لفالح k �لتي تكون aيها �ملع�رشة، وحجº �لبÄر يكون معروaا

 �صجل fiكمة �ل≥د�ص �ل�رشعية رقº 370، 1299-1301هـ �ملو�a≤ 1881-1883م.
18

 نوaل �أaندي، نعمة �ˆ نوaل، الد�شتور، مر�جعة خليل �أaندي �ÿوري، بريوت، �ملطبعة 
19

 âجعل  ،395-392 �ص   ،72-63 �ملو�د   ،1  ê 1883م،   - 1301هـ   ،395-392 �ص  �الأدبية، 

�ل≥د�ص مت�رشaية �صنة 1257هـ - 1858م.

 Schőlch, Alexander, Jerusalem in the 19th century, pp. 228-248. Jerusalem 
20

in History edited by K.J.Asali, scorpion publishing LTD. England, 1989.

�لعظمى  �ل�صد�رة  من  �صيفرة   ،BEO  ،318  ºرق دaرت   ،B.E.O �لعا›.  �لباب  �أور�¥   
21

 - 1324هـ  �الأو¤  جمادى   19 بتاريخ  وطبيا  �لنا�رشة   Úب �لطري≤  تعمري  ب�صاأن 

1906م/ 14 ربيع �لãاÊ 1322هـ - 28 حزير�ن/ يونيو 1904م.
 AحياCا لندمان، �صمعون،   ،75 6، �ص  �لعدد  كاKدرا،  �ل≥د�ص، جملة  بلدية   ،çكار∑، رو 

22

�أبيÖ، د�ر �لن�رش �لعربي،  اC�شوارgا ‘ القرن التا�شع ع�ö، تل  اCعيان القد�ص خارج 

1984م، �ص 66.
 كان �لنظام �النتîابي يتºّ على مر�حل:

23

k، وع�صوية كل من،  رâa بلجنة �لتفري≤، وتتكون من �ملت�رش± رFي�صا -ت≥وم ÷نة عمُ

�ملحا�صÖ و�ل≥اVصي و�ملفتي وروD�صاء �لطو�F∞ غري �الإ�صالمية يف �ملت�رشaية، وتîتار 

 ºلوجو√ و�الأعيان و�لعلماء و�لتجار �لذين يحّ≤ له� Úال �لعدد �ملطلوب من بãة �أمKالK

.k ‡ار�صة حّ≤ �النتîاب، �أي تîتار 12 ع�صو�

-يîتار جمل�ص �لتفري≤ من بينهK ºمانية �أع�صاء.

-تعرVص �الأ�صماء على �لو�› �أو �ملت�رش±، aي�صاد¥ على تعيÚ �أربعة.

تر�صل �الأ�صماء �إ¤ �لباب �لعا› الإ�صد�ر aرمان تعيينهº �أع�صاء يف �ملجل�ص �لبلدي، �نظر، 

نوaل، الد�شتور، 394/1-395، و�نظر قانون �لبلديات، �ملو�د، 50-55، �ص 32، �ل�صنا¥، 

-1876 ≥a�1293-1333هـ �ملو ،Úل�شطa ‘ Oال©رب والي¡و Úمود نهار، ال©القات بfi

1914م، aل�صطÚ، حلحول، مطبعة بابل �لفنية، 1425هـ - 2005م، �ص 55.
 åنظر، �صجالت بلدية �ل≥د�ص، قر�ر�ت، 18 �آذ�ر/ مار�ص 1898م - 1315هـ، لدى �لباح� 

24

ن�صîة منها.

Ben-Arieh, Yehoshua, Jerusalem in the 19th century: The Old City, 
NewYork: St. Martin’s press, 1986, p. 372.
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 �صجالت بلدية �ل≥د�ص، قر�ر�ت �صنة 1315هـ - 1897م، و�صنة 1325هـ - 1907م.
25

 Schőlch, Alexander, Jerusalem in the 19th Century 1831-1917 AD.  
26

 pp. 228-240 (Jerusalem in History edited by K.J. Asali, Scorpion
publishing LTD. England, 1989).
 Leiber, AlFred, E. An Economic History of Jerusalem (Jerusalem edited by 

27

John Oesterreicher and Anna Sinai, New York, 1974), p. 36.

Schőlch, Ibid, p. 240. 
28

 ،I/F 83  ºرق ملف¬  خالل  من  1906-1908م  �ل≥د�ص  مت�رش±  بك  �أكرم  بحãنا،  �نظر   
29

�ليهود  و�صاFل  يف  يف�صل   åو�لبح  ،I.S.A �إ�رش�Fيل“  ”دولة  �أر�صي∞  يف  �ملحفو® 

 âمانية، �لتي كانãو�لتعليمات �لع íF�و�للو Úعلى �ل≥و�ن Öللتحايل و�لتالع ºه≤F�وطر

“نع �إقامة �ملهاجرين �الأجانÖ و“لكهº لالأر�Vصي.

 ‘ …Oواال�شتيطان الي¡و Iرé¡بية ‘ الæLCشليات اال�æور القO  �نظر �لوعري، ناFلة، 
30

aل�شطΩ1914-1840 Ú، عّمان، د�ر �ل�رشو¥، 2007.

 �نظر �مللفات رقº 1/3 ,13/3/330/12 ,13/4/1332/12، طلÖ من �لدول �الأجنبية ت≥دË ما 
31

لديها من �أمو�ل غري من≥ولة، fiفوXة يف موD�ص�صة �إحياء �لرت�ç، �أبو دي�ص، �ل≥د�ص.

 ،2002 �لفل�صطينية،  �لدر��صات  1948، بريوت، موD�ص�صة  القد�ص �شæة   ،ºصلي�  “اري، 
32

�ص 18.

 Êامن �ل�صهيوãر �ل“Dيف �آب/ �أغ�صط�ص 1907 ب≥ر�ر �صدر عن �ملو Åن�ص
مُ
 مكتa Öل�صطÚ �أ

33

�ملنع≥د يف الهاي باقرت�ì من �آرKر روبÚ ت 1943م، و�لهد± ت≥دË �لن�صاíF و�لتو�صيات 

�إ¤  ل  sو– ºُّمK ،صاعدة �ملمُهاجرين �ليهود يف �ال�صتيطان� �أر�Vصm وممُ ب�صاأن ما يمُ�صرتى من 

k ل�رشكة تطوير �الأر�Vصي  1908م و�أ�صبí �ملكتÖ تابعا  Úل�صطa صيV�أر� �رشكة تطوير 

 ،Iا◊†شار  ,Ö©ال�ش الق†شية,   ,Úل�شطa بيان،  �◊وت،  �نظر،   .Úروب �آرKر  ير�أ�ص¬ 

بريوت، د�ر �ال�صت≥الل للدر��صات و�لن�رش، 1991م، �ص 400. 

 Ben-Arieh, Yehoshua, Jerusalem in the 19th Century, Emergence of the New 
34

City, New York, 1986, p. 74.

 كار∑، روç و�آخرون، �ل≥د�ص وحو�ليها، )�◊ار�ت، �ل�صكنات 1800-1917م(، �ل≥د�ص، 
35

منظمة �–اد طالب �÷امعة �لعبية، 1993، �ص 114.

 دaرت مهمات جمل�ص بلدية �ل≥د�ص، قر�ر�ت، 24 ني�صان/ �أبريل 1900م - 1318هـ.
36

 ،54 ‰رة  1288هـ،  �الأول  ربيع   23 تاريخ   ،379  ºرق �ل�رشعية  �ل≥د�ص  fiكمة  �صجل   
37

مهمات  دaرت   ،341 ‰رة  1895م،   - 1313هـ  �الأول  ربيع   23 تاريخ   383  ºرق و�صجل 

�ملجل�ص �لبلدي، 1318/1317هـ - 1900م، 24 ني�صان/�أبريل 1900م - 1318هـ.

 �مل�صدر �ل�صاب≤، �ص 264، لندمان، اCحياA القد�ص، 80.
38

 �صجل �ل≥د�ص، 373 �صنة 1302هـ، �ص 83، و�صجل �ل≥د�ص، رقº 392 �صنة 1318/1317هـ، 
39
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Êالحتالل �لبيطا� â–

 ¢VQC’Gh ¿Éµ°ùdG :¢Só≤dG áæjóe

ÊÉ£jÈdG ∫ÓàM’G â–

Ω1948-1917 / `g1368-1335

:¢Só≤dG ¢VQCG : k’hCG

 General Sir Edmound �للنبي  �إدموند  �ل�صري  �÷Ô�ل  و�ص∞ 

Allenby ”�لن�رش �لعظيº“، و�لهد± �لكبري، �لذي ح≥≥¬ بحملت¬ �لع�صكرية 

�◊رب  خالل   ،Úل�صطa يف  �لعãمانية  �ل≥و�ت  ملهاجمة  م�رش  من  قادها  �لتي 

:
1
�لعاملية �الأو¤ ب≥ول¬

k، ت≥دم رFي�ص  يوم 1917/12/8، ويف “ام �ل�صاعة 8:30 �صباحا

 ¬≤a�ير �لبي�صاء،  �لر�ية  �صليº �◊�صيني وهو يرaع  �ل≥د�ص  بلدية 

 k معلنا بك،  عزت  �ملدينة   ºوحاك  Êماãلع� �÷ندرمة  قاFد  من  كل 

 180 �لكتيبة  ل≥اFد  �ل�رشقي  و�ل�صما›  �ل�صما›  �÷زء  ��صت�صالم 

�لوحدة  �أو�مر√ الآمر   Shea �لعام �صي  �ل≥اFد  aاأ�صدر  �لبيطانية، 

ي�صمل  �أن  على   .13:00 �ل�صاعة  من   k بدء� �ال�صت�صالم،  ب≥بول   60

�لرتكية  �لع�صاكر  كل   Öوتن�صح �ملدينة،  �أنحاء  كاaة  �ال�صت�صالم 

كانون   8 �ليوم،  ذلك  يف  �لنري�ن.  �إطال¥  ويتوق∞  �ملدينة،  من 

 Úجمموعات كبرية من �ل�صكان �مل�صلم âالأول/ دي�صمب، خرج�

k على  و�لطو�F∞ �لدينية �ملتب≥ية يف �ملدينة و�لع�صاكر �لرتكية �صري�

مدينة  عب  �لبيطانية  �ل≥و�ت   âودخل �أريحا،  باŒا√  �الأقد�م 

جيوب  �أية  من  خلوها  من  و�لتاأكد  �الأمن،  ل�صب§  �ملدينة  �إ¤  لفتا 

�مل≥د�صة،  �ملدينة  �لعãمانية عن  �لدولة  ل≥د غابâ �صم�ص  للم≥اومة. 

مn �الأتر�∑، وخرجو� مã≥لÚ مبر�رة �لهزية. pز وهمُ

 ،Hallelujah �لن�رش  �أن�صودة  ي¨نون  و�أخذو�  �ليهود،   Úب  ìلفر�  ºّع

�الأول/ دي�صمب  11 كانون  k عن ن�صوة �النت�صار. ويوم  ويرق�صون تعبري�
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تدâ≤a �ل≥و�ت �لبيطانية من بو�بة ياaا، وعلى �أن¨ام مو�صي≥ى �لن�رش، دخل 

 ìصال� aعل  كما  �أ�صيل،  عربي  جو�د  �صهوة   k ‡تطيا وكان  �للنبي،   Öموك

.Úلدين �الأيوبي غد�ة –رير �ل≥د�ص من �لفر‚ة �ل�صليبي�

عن  ترجل  �ل≥دية،  �ملدينة  يف  �ل�صي≥ة  �ملدينة  �صو�ر´  �إ¤  و�صل  وملا 

aي¬  �أعلن   k بيانا �أذ�´  مكتب¬  ومن  �ملدينة،  و�ص§  �إ¤  �صري√  وو��صل  ح�صان¬ 

�أن كّل �الأماكن �مل≥د�صة �لتي تî�ص �لديانات �لãالKة �صتوVصع –â حر��صة 

. و�أن 
2
�ل≥و�ت �لبيطانية، ويحاaظ عليها، ملمار�صة �صعاFر �لعبادة بكل حرية

�أر�Vصي  ”�إد�رة  �لبيطاÊ من خالل  �أ�صبí يحكمها �الحتالل   Úل�صطa كل

 The Occupied Enemy Territories Administration �ملحتلة“  �لعدو 

 .)OETA(

يف  �ليهودي  �ل≥ومي  للوطن  �لتاأ�صي�ص  مرحلة  بد�ية  �للحظة،  تلك   âكان

برFا�صة  �ل�صهيونية  �لبعãة   âو�صل 1918م،  �أبريل  ني�صان/  ويف   ،Úل�صطa

 .David Eder �إدر  ديفيد  وع�صوية   ،Chaim Weizmann و�يزمن   ºحايي

�ÿطة  بتنفيذ  با�رشت   ،Úل�صطa يف  �لبعãة  لوجود  �الأو¤  �للحظة  ومنذ 

ت≥وم  و�لتي  �ليهودية،  و�لوكالة  �ل�صهيونية  �ملنظمة  قبل  من  �ملوVصوعة 

على:

نز´  �أو  بال�رش�ء  �إما  �ليهود  ملكية  �إ¤  ون≥لها  �الأر�Vصي  حياRة   •
�مللكية �أو �ال�صتيالء عليها بحجة تطوير aل�صطÚ وتنميتها باإقامة �مل�صاريع 

�تîاذها قو�عد ومع�صكر�ت للجي�ص  �أو  �لر�صمية  �ملوD�ص�صات   íلعامة ل�صال�

.Êلبيطا�

يف  و�ال�صتيطان  كبرية،  باأعد�د  �ليهود  �ملهاجرين  �إدخال  على  �لعمل   •
�ملدن �لفل�صطينية: �ل≥د�ص، وياaا، وحيفا، وعكا، و�لنا�رشة، وطبيا، و�صفد، 

و�لعري�ص،  يون�ص  وخان   Ö≤و�لن �ل�صبع  وبÄر  وغزة،  و�الأغو�ر،  و�ÿليل، 

ونابل�ص وطولكرم، وغريها من �ملدن و�ل≥رى و�لبلد�ت �لتي يكن �لو�صول 

�إ¤ �أر�Vصيها.
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حول  �لزر�عية  �لتعاونية  و�لكيبوت�صات  و�الأحياء  �مل�صتوطنات  • �إقامة 
و�الأر�Vصي  و�لتالل  و�لوديان  �ل�صهول  ومناط≤  �لريفية،  و�لبلد�ت  �ل≥رى 

.Úل�صطa ة �أنحاءaيف كا ،
3
�ل�صحر�وية

�ل≥د�ص   íلت�صب �ملدينة  حدود  تو�صيع  Vرشورة  لل≥د�ص،  وبالن�صبة   •
�لكبى، و�الهتمام باال�صتيطان aيها.

يف  لليهود  �ل≥ومي  �لوطن  �إن�صاء  من  �ال�صرت�تيجي  بريطانيا  هد±  كان 

aل�صطÚ هو حماية م�صا◊ها يف �ل�رش¥ �الأو�ص§، وتãبيâ وجودها يف م�رش، 

–≥ي≤  دون  و�لعمل  �ل�رش¥،  �إ¤  �لتجارية  و�لطر¥  �ل�صوي�ص  قناة   Úوتاأم

�ملتو�ص§  �لبحر   Úب يرب§  ج�رش  و�إقامة  ولبنان،  �صورية  يف  aرن�صا  �أطما´ 

يف  م�صتعجلة  تكن   ⁄ �لبيطانية  �الإد�رة  �أن  غري   .
4
�لعر�¥ يف  �لنف§  وح≥ول 

حول  �لنهاFي  �ل≥ر�ر  بانتظار  �ل�صهيونية،  �لبعãة  طلبات  لكاaة  �ال�صتجابة 

م�صري aل�صطÚ، ول�صب§ �الندaا´ �ل�صهيوÊ حتى ال يحدç ��صتفز�R كبري 

.Úمبكر للفل�صطيني

ت�صجيل   Öمكات  â≤أغل� �لبيطانية  �لع�صكرية  �الإد�رة  aاإن  وعلي¬، 

�الأر�Vصي من 1918/11/18، ومنعâ �نت≥ال �الأر�Vصي، و⁄ تفتí �ملكاتÖ �إال 

 k مندوبا  Herbert Samuel �صموFيل  هربرت   Úتعي بمُعيد   ،
51920/10/1 يف 

.Úل�صطa يف k �صاميا

وعلى �÷انÖ �الآخر، aاإن ق�صº �لدر��صات يف �لوكالة �ليهودية و�ملنظمة 

من  �لعديد  وكل∞   ،Úل�صطa �أر�Vصي  عن  در��صات  �أعّد  قد  كان  �ل�صهيونية، 

�ل≥انونية  �لã¨ر�ت  و–ديد  �لعãمانية،  �الأر�Vصي   Úقو�ن لدر��صة   Úãلباح�

�لتي يكن من خاللها حياRة �الأر�Vصي، و�قرت�ì قو�نÚ جديدة �أو تعليمات 

من  �لباحãون  در�ص  وقد  �الأر�Vصي.  �نت≥ال  عمليات  ت�صهل  �إد�رية   íF�ولو

�مللك  باأنو�ع¬،   Úل�صطa الأر�Vصي   Êماãلع� �لت�صني∞   ºوغريه �ليهود 

�ملو�ت  و�الأرVص   ،íل�صحي� وغري   íل�صحي� ب�ص≥ي¬;  و�لوق∞  و�ملريي 

 íلدر��صات �مل�ص� âو�صمل ،
6
رة و�÷فتلك و�مل�صا´ sو�ملحلول و�ملرتو∑ و�ملدو



64

�ل≥د�ص: �ل�صكان و�الأرVص

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

، و�لو�صاFل المتالكها ون≥لها �إ¤ 
7
�لتف�صيلي لالأمال∑ و�لع≥ار�ت و�الأر�Vصي

.
8
�لهيÄات �ل�صهيونية

 âبيãت يف  1918-1920م  �ل�صنو�ت  خالل  �ل�صهيونية  �لبعãة   âون�صط

يف  وطباعتها  �لعبية  �لل¨ة  �إVصاaة  خالل  من   Úل�صطa يف  �ليهودية  �لهوية 

و�ل�صهاد�ت  �لعملة  وعلى  �لبيطانية،  �الإد�رة  ◊كومة  �لر�صمية  �ملعامالت 

وتعديل  عليها،  و�الإ�رش�±  �ليهودية  �ملد�ر�ص  من  �ملزيد   íتaو  ،≥FاKو�لو

للمهاجرين  �◊ياتية  �الأمور  كاaة  من  وغريها  و�الإقامة،  �لهجرة   Úقو�ن

�ليهود.

 ،Lloyd George  êجور لويد  �أبل≠  عندما  �◊ا�صمة  �ÿطوة   âوكان

k على aل�صطÚ، وقبيل م¨ادرت¬  k �صاميا هربرت �صموFيل قر�ر تعيين¬ مندوبا

 “You have got your start. It all depends on you” êخاطب¬ لويد جور

.
9
ل≥د aزت بالبد�ية، وكل �صيء يعتمد عليك

وو�صل هربرت �صموFيل �إ¤ aل�صطÚ، وخالل �ل�صنو�ت �لتي �ص¨ل aيها 

 Êيفة �ملندوب �ل�صامي 1920-1925م، جعل من حكومة �النتد�ب �لبيطاXو

�ليهودي،  �ل≥ومي  �لوطن  لتاأ�صي�ص  �أد�ة  �لتي �صكلها وتر�أ�صها،   ،Úل�صطa يف

 Úل�صطa ع حدودaقيام �لدولة �ليهودية. ومن �أجل ذلك عمل على د ºK ومن

�الأر�Vصي  من  �ملزيد   ºصVو وم�رش،  و�الأردن  �صورية  باŒا√  وتو�صيعها 

�مليا√، و�إيجاد مناaذ بحرية جديدة على  �ÿ�صبة، و�ل�صيطرة على م�صادر 

خليè �لع≥بة و�لبحر �الأحمر و�ملحي§ �لهندي.

م�صوDولية   íصVتو  
10

1833-1948م  Úل�صطa حدود  �صجالت   ≥FاKوو

 ،Úلفل�صط �÷ديدة  �ÿريطة  و–ديد   ºر�ص يف  وaرن�صا  بريطانيا  من  كل 

�للنبي، و�÷Ô�ل  و�لتي �صار∑ يف مفاوVصات و�تفاقيات –ديدها �÷Ô�ل 

 ،R. Meinertzhagen ومايÔتزهاجن  �صموFيل،  وهربرت   ،Young يو„ 

 ،D. Fox لل≥و�ت يف م�رش، و�ل�صري دوجال�ص aوك�ص  �ل�صيا�صي  و�ل�صاب§ 

كريRون  و�للورد   ،Clayton كاليتون  و�÷Ô�ل  كال∞،   âمي و�مل�صيو 
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بيكو   êجور و�مل�صيو   ،M. Sykes �صايك�ص  �ل�صري  �إ¤  �إVصاaة   ،Kurzon

 Êلبيطا�  - �لفرن�صي  �مليãا¥  �للجان  عن  و�صدر   .G. Picot �لفرن�صي 

 Úب �ل�صيا�صية  �◊دود  على  �التفا¥  aي¬  جرى  1920/12/23م،  بتاريخ 

بريطانيا وaرن�صا يف مناط≤ �نتد�بهما، ووقعâ �ملعاهدة من قبل هارو„ �أو± 

 èليي êللمحكمة �ملتحدة، وجور kالã‡ Harding of Penshurst âبن�صري�ص

ã‡ G. Leyguesالk للجمهورية �لفرن�صية، ºK �أجريâ تعديالت على �◊دود 

�صنة 1920م مبوجÖ ر�صالة من �مل≥دم نيوكومS.F.Newcombe Ö بعå بها 

 âحزحR بتاريخ 1920/6/20م )بريوت(. ومبوجبها Paule إ¤ �مل≥دم بول�

�◊دود �ل�صورية ملوجبات �إقامة م�رشو´ بنحا�ص روتنبÆ �لرو�صي، �لذي 

ل�ص≤ ترعة تروي �صهل �◊ولة. وعلي¬  aل�صطÚ وقدم م�رشوع¬  �إ¤  هاجر 

k من �◊دود �ل�صورية عرVص¬ كيلومرت و�حد بطول  a≥د �صلخ �لتعديل �رشيطا

a kو¥ �صطí �لبحر،  k، وعلى من�صوب يرت�وì بÚ 225-275 مرت� 17 كيلومرت�

 ºK ،Úل�صطa صيطرة حكومة� â– يكون �لنبعa ،أي �أعلى من من�صوب �لنبع�

k �آخر من �الأرVص �ل�صورية عرVص¬ 200 مرت بطول     k �رشيطا �نتزعâ بريطانيا

a kو¥ �صطí �لبحر، وaي¬ �أبعدت �صورية  5 كيلومرت�ت، وعلى من�صوب 71 مرت�

 k �رشيطا  âو�نتزع �◊ولة.  لبحرية  �ل�رشقي   Åلل�صاط �لي�رشى  �ل�صفة  عن 

k من �الأرVص �ل�صورية عرVص¬ 200 مرت بطول 9 كيلومرت�ت، ومن�صوب¬  Kالãا

a kو¥ �صطí �لبحر، وaي¬ �أبعدت حدود �صورية عن  يرت�وì بÚ 100 و150 مرت�

�ل�صفة �لي�رشى لنهر �الأردن، و�صيطرت حكومة �النتد�ب على �◊اaة �لتلية 

�ملرتفعة، �صديدة �النحد�ر، �لتي ترتطº بها ميا√ �ل�صفة �ل�رشقية للنهر حتى 

 âوقع �مل�صت≥بلية،  للمناRعات   k وقطعا �لتعديالت،  ول�صمان   .
11

�لدكة خربة 

نمُ�صa sيها على  1922/6/9م،  �تفاقية ح�صن جو�ر بa Úل�صطÚ و�صورية يف 

.Úملجرم� ºومنع �لتعدي، وت�صلي ،
12

�حرت�م �◊دود �ل�صيا�صية �÷ديدة

�ل�صامي يف aل�صطÚ، هربرت �صموFيل،  �ملندوب  �أخرى من  ويف ر�صالة 

و�دي  يف  مناط≤  تبادل  جرى   ،Êلبيطا� �مل�صتعمر�ت  وRير  �إ¤  بها   åبع
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�◊ولة  ومنط≥ة  طبية  بحرية  من  �ل�رشقي  �لن�ص∞  مع  �الأدنى  �لريمو∑ 

 âصيفVو�أ و1922م   1920 حدي   Úب fi�صورة  منط≥ة   âو�قتطع و�ملطلة، 

�متال∑ �صاطÅ بحرية  �أي  �التفاقيات،  بتنفيذ  و�أبل¨a âرن�صا   ،
13

�إ¤ �صورية

.
14

طبية، و�صلخ مãلå نهر �لريمو∑

a≥د  1924م،  �صنة  �ل�رشقية  و�ل�صمالية  �ل�صمالية  �◊دود  �تفاقية  �أما 

 - �للبنانية   - �ل�صورية  �◊دود  يف  و�قعة  قرية   22  ºت≥�صي عن  �أ�صفرت 

وبانيا�ص،  �ملزيرعة،  وهي:  �ملذكورة  �الأقطار   Úب  âعRتو �لفل�صطينية، 

 Úوع قن،   Úوع و�لدري�صية،  ودريجات،  وجر�ية،  ولوطيان،  وبرقيات، 

�لبادية، وخربة  �لتينة، وعÚ ميمون، وقnد�ص، و�لرaيد، وجاالبينا، وخربة 

و�صع�صع،  و�صلحة،  وم¨ر�صبانة،  �÷بل،  ومي�ص  �ل�صمان،  وخربة  �ملنار، 

.
15

و�صوكة، وتل �لعزيز�ت، وبارون

 èوخلي âع �◊د �ل�رشقي �لفل�صطيني �إ¤ نهر �الأردن و�لبحر �ملي uص� كما ومُ

، وكانâ هذ√ من �أجل �ÿدمات و�ملناaع �لتي �أ‚زها 
16

�لع≥بة وو�دي عربة

للحياة  �ل≥ابلة  �ملرت≥بة،  �ليهودية  �لدولة  قيام  ل�صمان  �صموFيل  هربرت 

مبو�ردها وم�صادرها �لطبيعية; من �أر�Vصm خ�صبة، وم�صادر ماFية وaرية، 

ومناaذ بحرية.

 ;íF�للو� و�أ�صدرت   ،Úل≥و�ن�  âع �رشمُ �صموFيل  هربرت   ºحك aرتة  ويف 

و�لبنو∑  �ل�رشكات  وت�صجيل  و�لع≥ار�ت،  �الأر�Vصي  �نت≥ال  لت�صهيل 

�ليهود،  وتوطن  و“لك  �لهجرة،   ≥F�عو و�إR�لة  و�÷معيات،  و�مل�صار± 

ومن ºK تîفي∞ �ل�رش�ÖF، وتي�صري �◊�صول على �ل≥روVص و�ل�صمانات، 

.Úل�صطa مة يفF�حّ≤ �الإقامة �لد ºومنحه ،Öوقانون �إقامة �لزو�ر �الأجان

ومن �ل≥و�نÚ �لتي �أ�صدرها هربرت �صموFيل وت�صتح≤ �الإ�صارة �إليها:

• قانون �نت≥ال �الأر�Vصي، �لذي �أ�صدر√ �صنة 1920م، وي≥�صي ب�رشورة 
كل  على   ،)Êلبيطا� �النتد�ب  )حكومة  �لبيطانية  �◊كومة  مو�a≥ة  �أخذ 
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 ،
17

Úل�صطa �صكان  ل¨ري  �الأر�Vصي  �نت≥ال  مبوجب¬  ومنع  لالأر�Vصي،  �نت≥ال 

.kعالa يهاa Úل≥اطن�

ذ�ت  و�الأر�Vصي  �لتالل  �أر�Vصي  وت�صمل  �ملو�ت،  �الأر�Vصي  قانون   •
 k مو�تا  k �أرVصا  Ö≤ن من  كل  على:  ون�ّص  �لع�صبية  و�ملناط≤  �ÿفيفة  �الأ�صجار 

 âلوق� ذلك  يف  )كان  �الأر�Vصي  مدير  مو�a≥ة  على  �◊�صول  دون  Rرعها  �أو 

هو �مل�صرت بر�مب�صون(، ال يحّ≤ ل¬ �◊�صول على �صند �مللكية لتلك �الأر�Vصي 

.
18

ويعرVص نف�ص¬ للمحاكمة

�أ�صحاب حّ≤ �لطابو عن ح≥وقهa ºيها )�أي �الأرVص(، و⁄  • و�إذ� تناRل 
�أن  على  �الأخري،  �ملز�يد  �إ¤  و–ال  للمز�يدة،   ìتطرa عمومية،   k �أرVصا تعلن 

ير�عى يف ذلك �لãمن �ملحتفظ ب¬ من مدير د�Fرة �الأر�Vصي.

:k ومن Vصمن قانون �الأر�Vصي �أي�صا

�لت�رشيعات  �إ�صد�ر  يف  �ل�صالحية  مطل≤   ºله �ل�صامون  �ملندوبون   •
�ÿا�صة باإجر�ء نز´ ملكية �الأر�Vصي �لعربية ل�صالí �÷ي�ص )قانون �متال∑ 

.
19 

�الأر�Vصي للجي�ص 1920(

k باال�صتيالء على  �أمر� �أ�صدر هربرت �صموFيل  �ل≥انون a≥د  k لهذ�  وطب≥ا

، ويف �آب/ 
20

k من كرم �أبو ح�صÚ، �لكاFنة مبدينة �ل≥د�ص k مربعا 3,390 ذر�عا

k من  �أغ�صط�ص 1924م ��صتولâ حكومة �النتد�ب �لبيطاÊ على 3,313 دو‰ا

.
21

�أر�Vصي aل�صطÚ; الإقامة مع�صكر لل≥و�ت �لبيطانية

�لتي  �لفل�صطينية  �لوقاFع  جريدة  يف  ن�رش  �لذي  �مللكية،  نز´  قانون   ºK

حتى  �ملفعول  ناaذ  Xّل  و�لذي   ،166 عددها  يف  �النتد�ب  حكومة  ت�صدرها 

�آب/ �أغ�صط�ص 1926م، ومبوجب¬ �صمí للحكومة باال�صتيالء على �أية �أرVص 

، وكان نز´ 
22

k لتمليكها لل�رشكات �ليهودية الRمة ال�صتيطان �ليهود، “هيد�

�الأر�Vصي يتºّ بذريعة �إقامة �مل�صاريع �لعمومية، حتى على �أر�Vصي �الأوقا±، 

.
23

�لتي ⁄ ت�صلº هي �الأخرى من قو�نÚ نز´ �مللكية
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وعلي¬، aاإن قانون �الأر�Vصي �لبيطاÊ، يnحرمُم �ملالكÚ �لذين ال ي�صكنون 

“لكها  و��صعة  �إقطاعيات  وهي   ،ºصيهV�أر� ��صت¨الل  �إمكانية  من   Úل�صطa

عاFالت �إقطاعية �صورية ولبنانية، ت≥يº يف بريوت ودم�ص≤، وهي من �أجود 

�الأر�Vصي �لزر�عية، �ÿ�صبة و�ملروية.

ول≥د �أدخلâ حكومة �النتد�ب �لبيطانية �الأرVص �مل�صا´ Vصمن بر�جمها 

لل�صيطرة على �الأر�Vصي و��صتيطان �ليهود aيها، وت�صل م�صاحة �الأر�Vصي 

�إ¤   êتا– Âدو Úإ¤ �صبعة مالي� �إVصاaة   Âدو Úملروية منها خم�صة مالي�

. aاأ�صدرت يف 1928/5/30م قانون ت�صوية ح≥و¥ ملكية 
24

��صت�صالì وري

�ليهودي  �صوملون  aردريك  ير�أ�صها  بها،  خا�صة  �إد�رة  و�أن�صاأت  �الأر�Vصي، 

�ل�صهيوÊ، وحتى ت�صّهل بريطانيا “ليكها لليهود، قامâ بتحويلها �أوالk �إ¤ 

.
25

�أر�Vصي ملكية تî�صع لت�رش± حكومة �النتد�ب

1921م بت�صفية �لبنك  �آذ�ر/ مار�ص  k يف  وكان �صموFيل قد �أ�صدر قر�ر�

�لزر�عي �لعãماÊ، بنك �لفالحÚ �لعرب، �لذي ي≥دم �ل≥روVص �ملي�رشة، بحجة 

من  �لعربي   ìلفال� حرمان  هو  �ل≥ر�ر  هذ�  من  و�لهد±  �أعمال¬.  �Vصطر�ب 

 Úخدمات �لبنك وت�صهيالت¬، و�لت�صيي≤ علي¬، و�إجبار �مل�صطرين من �لفالح

 ºص منهV�ليهود، و�القرت� Úلعرب على �للجوء �إ¤ �لبنو∑ و�مل�صار± و�ملر�ب�

nº كل هذ√ �الإجر�ء�ت مو�a≥ة  nعnود .
26

بفو�Fد aاح�صة وVصمانات رهنية �صارمة

ع�صبة �الأ· على Œميع �ليهود يف �الأر�Vصي �ملريية و�الأر�Vصي �ملو�ت غري 

.
27

Êملطلوبة للم≥ا�صد �لعمومية، و�أقرها جمل�ص �لعموم �لبيطا�

�القت�صادية  aاالأحو�ل  �لعربي;   ìلفال� �أحو�ل  �صوء  ذلك  كل   ≥a�ور

مرتدية، و�ملحا�صيل �أ�صعارها هابطة، و�ل�صلطات �لبيطانية منعâ ت�صدير 

�لربوية،  بال≥روVص  مã≥ل   ìو�لفال �◊م�صيات،  حتى  �لعربية  �ملنتوجات 

 ;ÖF�ع �ل�رشaغري قادر على د ìصي جمح∞، و�لفالV�جار �الأرÄوقانون ��صت

�لبيوت   ÖF�رشVو  ،
28

�لويركو وVرشيبة  �لع�صور،   ÖF�رشV من  �بتد�ء 

و�الأر�Vصي و�الأمال∑ يف �ملدن. 
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Êالحتالل �لبيطا� â–

و��صت¨الالk لل≥و�نÚ و�للو�íF و�لتعليمات و�الأو�مر �لتي �أ�صدرها هربرت 

و�÷معيات  �ليهود  �أKرياء  من  وتدa≥ها  �الأمو�ل  توaر  وبف�صل  �صموFيل، 

و�ملنظمات �ليهودية و�الأوروبية يف �أمريكا وبريطانيا ودول �أوروبا �الأخرى، 

من   Âدو  538,000 حياRة  من   Úل�صطa �أر�Vصي  تطوير  �رشكة   âكن“

�الأر�Vصي �لو�قعة حول �ل≥د�ص حتى �أو�خر كانون �الأول/ دي�صمب 1921م، 

ومببل≠ ال يتجاوR 650,000 جني¬ م�رشي، كان معظمها من �الأر�Vصي �لتي 

�لوق∞  �أر�Vصي  من  ت�رشaها   â–  Úل�صطa يف  �النتد�ب  حكومة  �أدخلتها 

و�÷فتلك  رة  sو�ملدو و�ملرتو∑  و�مل�صا´  �ملو�ت  و�الأرVص   ،íل�صحي� غري 

بتاريخ  �ل�صف≥ة  على  �لبيطانية  �مل�صتعمر�ت  وR�رة   âو�صادق و�لبور. 

�لتالية:  �لعربية  �ل≥رى  �أر�Vصي  من  �الأر�Vصي  هذ√   âوكان  ،
291922/1/21

لفتا، و�ملا◊ة، وقالونيا، و�ل≥�صطل، ودير يا�صÚ، وبيâ �صفاaا، و�لو÷ة، 

و�÷ورة، وعÚ كارم، وبيâ ن≥وبا، و�أبو غو�ص، و�صوبا، وخربة �لعمور، 

و�صطا±، ودير عمرو، وبيK âول، و�صاري�ص، وع≥ور. وكانâ هذ√ �ÿطوة 

تعّد �لبد�ية �لتنفيذية الإن�صاء �ل≥د�ص �لكبى ال�صتيطان �ليهود من �ملهاجرين 

.
30

�÷دد

من  �لكبار  �ملال∑  عن   Stein �صتاين  �أورد√  عما  �لدقة  مدى  ندري  وال 

k من  عاFالت �ل≥د�ص، �لذين ملكو� م�صاحات و��صعة، وذمُكر �أنهº �رشبو� �صيÄا

�أر�Vصيهº لليهود، ومن هوDالء: 

�صو�ن، يلك 16,000 دوÂ من قريتي رaات و�رشعا. �أبو   Öي‚ •

يلك 15,000 دوÂ يف مناط≤ flتلفة من منط≥ة  �لن�صا�صيبي،  • عãمان 
�ل≥د�ص وياaا.

.
31

• عاFلة �◊�صيني، “لك 50,000 دوÂ يف منط≥ة غزة و�رش¥ �الأردن

�ل≥د�ص  مت�رش±  كمال،  نام≤  fiمد  بن  بك  كرم  علي  aاإن  ولالإ�صارة 

 ºء ��صتيطان �ليهود وهجرته�Rإ� k k و�صارما 1906-1908م، و�لذي كان حاRما
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�ل≥د�ص  عاFالت  �أaر�د  بع�ص  �إ¤  ت≥ارير√  �أحد  يف  �أ�صار  قد   ،Úل�صطa �إ¤ 

لليهود،  �الأر�Vصي  و�نت≥ال  �لهجرة  ت�صهيل  يف  �ليهود  Rعماء  مع   ºهÄوتو�ط

k من �أبناء عاFالت �◊�صيني و�ÿالدي و�لن�صا�صيبي  aجاء يف ت≥رير√: �إن عدد�

 ºصيهV�و�صعو� لبيع �أر ،ºرو�تهK لتنمية k و�لد�ودي، قد جعلو� من �لنا�ص �صيد�

لليهود، وخا�صة عãمان �لن�صا�صيبي �لذي طرد من وXيفت¬ يف �ملحكمة ل�صوء 

ومن   .
32

ºاوالتهfi  âصل�aأ� وقد  لليهود،  �أر�Vصي  بيع  يف  وتورط¬  �صريت¬ 

 240,000 يلكون  كانو�  �مل≥د�صية  �لعاFالت  �أبناء  من   k aرد�  26 �أن  �ملعرو± 

.
33

دوÂ، ولكن �لبع�ص تو�ص§ يف بيوعات �أر�Vصي

�لتي  �الأمر“،  ”ح≥ي≥ة  جريدة  ن�رشت  �لãانية  �لعاملية  �◊رب  وقبيل 

ي�صدرها �له�صتدروت، )�–اد �لعمال �ليهود(، �الإعالن �لتا›:

�إن�صاء  عيني¬   Öن�ص  kجاعال �لبالد  هذ√  �إ¤  جاء  �ليهودي  �إن 

�الأر�Vصي مهما كلفت¬.  �إال ب�رش�ء  لن يكون  �ل≥ومي، وهذ�  �لوطن 

 ،¬Fهيز �ملعاملة بو��صطة وكالŒ بعد kمن كامالãع �لaو�ليهودي يد

 ìو�لبيع ليحّل �لفال ،k ووكالوD√ منك وaيك �أيها �لعربي، و�لدaع ن≥د�

.
34

�لعربي نف�ص¬ من �لديون

لال�صتيطان  �÷ديدة  �ملالية  �ل�رشكة  �إن�صاء  عن  �÷ريدة  �أخبت  كما 

�ل≥رى،  يف  �لع≥ارية  �لرهونات  تتعاطى  وهي   ،�Rبا �رشكة  وهي  �لزر�عي، 

k بفاFدة 4%، وذلك من �أجل ت�صجيع  وع≥د �لرهن aيها ال ي≥ل عن ع�رشين عاما

aيما  �رش�Fها   ºK  k عاما ع�رشين  ملدة   ºصيهV�أر� رهن  على  �لعرب   Úلفالح�

.
35

بعد

 ⁄ �ليهود  aاإن  و�ليهودية،  �لبيطانية  �ملحاوالت  من   ºلرغ� وعلى 

�ل≥د�ص  يف  �لبلدية  حدود  د�خل  �ملنظمة  �ل≥د�ص،  مدينة  �أر�Vصي  من  يتملكو� 

k، و�إن �لعرب من  �ل≥دية و�ل≥د�ص �÷ديدة �صنة 1947م، �صوى 4,830 دو‰ا

. كما ⁄ تفلí �ملنظمات 
36k م�صلمÚ وم�صيحيÚ كانو� يلكون 11,191 دو‰ا

�مل≥د�صة  �لعربية  �الأرVص  �نتز�´  يف  �لبيطانية،  �ل�صيا�صية  وال  �ل�صهيونية، 
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Êالحتالل �لبيطا� â–

 Êالحيها. ولكن بعد �◊رب �لعدو�نية، و�الغت�صاب �ل�صهيوaمن مالكيها و

�ل≥د�ص  �أر�Vصي  �ليهود على كاaة  1948م، a≥د �صيطر  للمدينة �مل≥د�صة �صنة 

 k k من �أر�Vصي ق�صاء �ل≥د�ص، منها 231,446 دو‰ا �÷ديدة و251,945 دو‰ا

للعرب. ليبد�أ a�صل جديد من �رش�´ �الأر�Vصي و�ل�صكان يف �ملدينة �مل≥د�صة، 

.
37

ما R�لâ �أحد�K¬ تتو�¤ حتى يومنا هذ�

:Ω1948-1918 ¢Só≤dG ¿Éµ°S :kÉ«fÉK

مدينة  ل�صكان  وموKوقة  دقي≥ة  �إح�صاء�ت  �كتنا√   åلباح� ي�صتطيع  ال 

�أجز�ء كبرية من aل�صطÚ �صنة  �لãالKة قبيل �غت�صاب  �لع≥ود  �ل≥د�ص خالل 

1948م. الأن �مل�صادر �لتي كانâ تن�رش �الإح�صاء�ت �إما يهودية �أو �أمريكية 

�أو بريطانية، وكلها تعمدت �لتالعÖ باالأرقام، و�صنعتها الأغر�Vص �صيا�صية 

 âوكان �لدولية.  �ل�صاحة  وعلى   Úل�صطa يف  �لعامة  �الأوVصا´  مع  تتماهى 

يف  �الأحو�ل  عن  �صنوية  ت≥ارير  باإعد�د  ملزمة   Úل�صطa يف  �النتد�ب  حكومة 

و�لزر�عة،  و�ل�صكان،  و�الأرVص،  و�القت�صاد،  �الإد�رة،  تتناول   ،Úل�صطa

بعنو�ن  ت�صدرها  وغريها،  و�الأمن   ،ºو�لتعلي و�ل�صناعة،  و�لتجارة، 

”Reports on Palestine Administration“، وتن�رشها وR�رة �مل�صتعمر�ت 
 ;

40
�الأ· ع�صبة  و�إ¤   ،

39
Êلبيطا� �لعموم  جمل�ص  �إ¤  وت≥دم   ،

38
�لبيطانية

 Permanent Mandates لالنتد�بات  �لد�Fمة  و�لبعãة  �ملجل�ص،  يف  لتناق�ص 

Commission. وتزخر �الأر�صيفات �لبيطانية بع�رش�ت �لت≥ارير و�ملذكر�ت 

و�لرتقية  �لتطور  وت≥ارير  �لعامة،  و�لتلîي�صات  و�التفاقيات  و�ملالحظات 

�النتد�ب  حكومة  �صيطرة  �إبان   ،Úل�صطa يف  �◊ياة  مناحي  لكاaة  و�لنمو 

.Úل�صطa يف Êلبيطا�

و�لالâa للنظر، �أن �ل�صيا�صة �لبيطانية �إR�ء �لهجرة ⁄ تكن Kابتة، على 

بع�ص  يف   k مو�ربا كان  ولكن¬  عامة،  ب�صورة   k مفتوحا �لباب  �إب≥اء  من   ºلرغ�

�ل�رش¥  يف  م�صا◊ها  �العتبار   Úبع �لبيطانية  �ل�صيا�صة  وتاأخذ  �الأحيان. 

 âتحa ،بعد �نتهاء �◊رب �لعاملية �الأو¤، 1914-1918مa ،و�لعا⁄ �الإ�صالمي
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لفرVص   ḿ د� من  هنا∑  يكن  و⁄  م�رش�عيها،  على  �ليهودية  �لهجرة  �أبو�ب 

 ºل �للنبي، �◊اك�Ô÷� Úلتعاون ب� ìل≥يود على �لهجرة، و�إ‰ا �صادت رو�

�لعام يف aل�صطÚ، و�لبعãة �ل�صهيونية �لتي �أوaدت للعمل مع �÷Ô�ل �للنبي 

�لوطن  ل≥يام  و�لتهيÄة  �◊ياة،  م�صتوى  ورaع   ،Úل�صطa تطوير  بدعوى 

 .
41

�مل�صت≥لة �إ�رش�Fيل“  ”دولة  قيام   ºK ومن   ،Úل�صطa يف  �ليهودي  �ل≥ومي 

�لبعãة،  �إدر، ع�صو  �لبعãة، وديفيد  وقد عمل كل من حاييº و�يزمن، رFي�ص 

، وتطوير 
42

مع �÷Ô�ل �للنبي على �لبدء بتنفيذ خطة تطوير �ل≥د�ص خا�صة

aل�صطÚ عامة; ال�صت≥بال �ملهاجرين و�مل�صتوطنÚ �÷دد. a≥د طلÖ �إدر من 

V ،Wilsonرشورة  �لع�صكري �لبيطاÊ لل≥د�ص، �÷Ô�ل ويل�صون   ºاك◊�

 âيهود، وكان Úإر�صاء ع≥ود �الإن�صاء و�لتعمري و�لبناء يف �ل≥د�ص على م≥اول�

 The Cooperative ص�صة �ل�ص¨يلة �لتعاونية لالأ�ص¨ال �لعامة�Dمو âÄقد �أن�ص

workers Association for Public workers، وهي �رشكة يهودية تعاونية 

�الإن�صاFية عليها،  �لع≥ود  �لعديد من   âر�صي
مُ
�ملباÊ و�الإن�صاء�ت، و�أ مل≥اوالت 

ºK ،k تو�صعâ وغدت من �أقوى �ملوD�ص�صات �الإعمارية  aبنâ يف �ل≥د�ص 40 بيتا

�لتي تزود  �مليا√  �إ¤ وجوب �رش�ء م�صادر  �إدر  . و�أ�صار 
43

�ليهودية و�أكبها

�مليا√،  بالفعل تركيÖ م�صîات على بر∑ �صليمان، وينابيع   ”ّ �ملدينة، وقد 

 ،
44

�ل�رشب مبيا√  �ملدينة  تزود  �لتي  �مليا√  مب�صادر  �ليهود   ºك–  ºK ومن 

. بل وجرى �لتجاوR عن 
45

Úل�صطa و� بامل�صاريع �لعمر�نية �الأخرى يفRاaو

 .Öإ¤ �ليهود �الأجان� 
46

�لت≥ييد�ت �لعãمانية، �لتي كانâ –ظر �نت≥ال �الأر�Vصي

�الأعظº طلعâ با�صا  �ل�صدر  ّ” بالتن�صي≤ مع تركيا بعد ل≥اء  �أن ذلك  ويبدو 

و�آرKر روبÚ وaاكتور جاك�صون من قياد�ت �ملنظمة �ل�صهيونية يف �لنم�صا 

و�أملانيا، يف �آب/ �أغ�صط�ص 1918م; للتباحå حول �إن�صاء م�صتوطنات جديدة 

.
47

Úل�صطa يف

 
48

�لبيطانية �الإد�رة  �لذي �صدر عن  �لت≥رير  �أورد  a≥د  �أي حال،  وعلى 

:
49

�صنة 1922م، �الأرقام �لتالية عن عدد �صكان aل�صطÚ يف كاaة �ملدن
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Êالحتالل �لبيطا� â–

ال©دOال�شكان

590,890�ملحمديون [�مل�صلمون]
83,794�ليهود

163�ل�صامرة
73,024�مل�صيحيون

R7,028�لدرو
265�لبهاFية
156�ملتاولة

1,454�لهندو�ص
408�ل�صيخ

757,182املéمو´

�ل�رشك�ص   ،Úملحمدي� عد�د  يف  �أدخل   Êلبيطا� �الإح�صاFي  و�÷دول 

�أتبا´  كاaة   ºّصVو �لرتكمانية.  و�ل≥باFل  �لبو�صنة  من  و�ملهاجرين  و�مل¨اربة 

�لديانة �مل�صيحية �صو�ء �أكانو� من عرب aل�صطÚ �أو من رعايا �لدول �الأوروبية 

 âو�لبوت�صتان و�مللكانية   Úو�لالت �الأرKوذك�ص  و�صمل  �مل�صيحية،  �أتبا´ 

و�الأرمن و�÷ورجيÚ و�ليعاقبة. وحتى طو�F∞ �لبهاFية و�ملتاولة )�ل�صيعة( 

�إ¤  �أخرى  و�أديان   ∞F�طو �عتبت  ن�صطورية  �أم  �أحبا�ص  �صو�ء  و�ل�صامرة 

 ∞F�لطو� من   ºه �ل�صيعة  �ملتاولة  �أن   ºلعل� مع  و�ليهودية.  �الإ�صالم   Öجان

�لفر¥  �إحدى   ºأنف�صه� يعّدون   ìأقحا� �لدروR، وهº عرب  �إن   ºK �الإ�صالمية; 

 sº �الإ�صالمية قد �أخرجو� و�عتبو� ديانة م�صت≥لة. �أما بالن�صبة لليهود a≥د Vصمُ

k، و��صتãني من  k �أو F�Rر� �إ¤ �أعد�دهº كل من دخل aل�صطÚ حتى لو جاء �صاFحا

�الإح�صاء كاaة �ل≥باFل �لبدوية �ملتو�جدة حول �ملدن و�ل≥رى و�لبلد�ت وحتى 

�ل�صحارى، و�أح�صي �لهندو�ص و�ل�صيخ وهº من ب≥ايا �لع�صاكر �لهندية �لتي 

جندها �لبيطانيون يف �◊ملة على aل�صطÚ خالل �◊رب �لعاملية �الأو¤.

نف�ص¬ يف وKاF≥ها  �الأرقام عينها، و�ملعيار  �الأمريكية  و�عتمدت �◊كومة 

.
50

�لر�صمية
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:
51

�أما عدد �صكان �ل≥د�ص يف �ل�صنة نف�صها aكان

ال©دOال�شكان

13,413م�صلمون
14,699م�صيحيون

33,971 ي�صكن منهº 29,000 خارê �الأ�صو�ريهود
495�آخرون

هربرت  م≥دمت¬  وVصع  كتاب  يف  ورد   ،Úل�صطa ل�صكان  �آخر  جدول  ويف 

:
52

�صموFيل، كانâ �الإح�صاء�ت كما يلي

ال©دOال�شكان

583,188�مل�صلمون
84,559�مل�صيحيون

79,293�ليهود
R7,034�لدرو
160�ملتاولة

158�لبهاFيون
157�ل�صامريون

754,549املéمو´

.
ول≥د بل≠ عدد �صكان �ل≥د�ص 5364,000

لتح≥ي≤  �ل≥وي   ºصنده�  Êلبيطا� �النتد�ب  يعتبون  �ليهود  كان  وملا 

من  �لعا⁄;  �أنحاء  �صتى  يف   ºبلد�ته من  �ليهود   Öجل م≥دمتها  ويف   ،ºهa�أهد�

و�أمريكا،  وبل¨اريا،  ورومانيا،  وليتو�نيا،  و�أوكر�نيا،  ورو�صيا،  بولند�، 

والتفيا، و�ليونان، وت�صيكو�صلوaاكيا، وبريطانيا، وaرن�صا، وتركيا، و�ليمن، 

و�لعر�¥، و�مل¨رب، وتون�ص، وغريها من �لبلد�ن، ºK حياRة �الأر�Vصي بكاaة 

و�ملنظمات  �لهيÄات  عباأت  a≥د  �لكيبوت�صات;  و�إقامة  لال�صتيطان  �لو�صاFل 

�ملنظمة  aاأوعزت   .Úaلهد� هذين  –≥ي≤  �صبيل  يف  �إمكانياتها  كل  �ليهودية 

�ل�صهيونية �إ¤ مكاتبها يف تلك �لبلد�ن، �إعد�د �لهجر�ت �إ¤ aل�صطÚ وتنظيمها، 

و�الأوروبية  �ليهودية  و�ملوD�ص�صات  �÷معيات  مع  و�لتن�صي≤  بالتعاون 
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Êالحتالل �لبيطا� â–

و�الأمريكية. وكانâ �صلطات �النتد�ب �لبيطاÊ يف aل�صطÚ قد �أعطâ �ملنظمة 

k من �صجالت �الأر�Vصي، �لتي –ولâ ملكيتها  �ل�صهيونية يف aل�صطÚ �صور�

◊كومة �النتد�ب )�أمال∑ دولة( )�ملريي(، بعد هزية �لدولة �لعãمانية، وكذ� 

 Êل �الأر�صي∞ �ملركزي �ل�صهيو�R صجالت �لنفو�ص من 1884-1917م، وما�

 ≥FاKو�لو �لدر��صات  كاaة  وت�صري   .
54

و�ل�صجالت �الأ�صول  بهذ√  يحتفظ 

�ل�صهيونية و�لبيطانية و�الأمريكية �إ¤ تنظيº خم�ص هجر�ت، خالل �لفرتة 

 ºK  ،Aliyah alpeph عالي¬  �ل�صهيونية  �مل�صادر  يف   âaر عمُ 1882-1939م، 

 âوكان ،
55Youth Aliyah بهجر�ت �لفتيان �أو �ل�صباب âaر تبعتها هجر�ت عمُ

كما يلي:

الفرتIال¡éرات

1882-1903�لهجرة �الأو¤
1904-1914�لهجرة �لãانية
1919-1923�لهجرة �لãالãة
1924-1929�لهجرة �لر�بعة

1929-1939�لهجرة �ÿام�صة

k، وما و�صل  k، �إال �أن �صيل �لهجرة كان متدa≥ا ومع �أن �لت≥�صيº لي�ص دقي≥ا

من �ليهود بالت�صلل و�لت�رشب و�لتهريÖ يو�Rي �لهجر�ت �ملنظمة وقد يتفو¥ 

عليها.

و�لبارون  �ليهود  �أKرياء  من   ânم pدمُع �الأو¤  �لهجر�ت  باأن  �ملعرو±  ومن 

روت�صيلد، وكان معظº �ملهاجرين من �لفالحÚ �لزر�عيÚ و�لعمال. و�لهجر�ت 

 Jewish Colonizatory �ليهودية  �ال�صتعمارية  �÷معية  من   ânم pدمُع �لãانية 

 The Jewish Nation �ليهودي  �ل≥ومي  �ل�صندو¥  ومن   ،Association

�ملهند�صÚ و�الأطباء  �أي   ،Úلفني� �ملهاجرين من   ºوكان معظ ،Fund )JNF(

عدد  وقدر   ،Úل�صناعي� ومهرة   ÚيFو�لفيزيا و�ÿب�ء  �÷امعات  و�أ�صاتذة 

.
56

k معظمهº من رو�صيا �ل≥ي�رشية �ملهاجرين بـ 35-40 �ألفا
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)�ملندوب  �صموFيل  هربرت  عهد  يف   âكان و�لتي  �لãالãة،  �لهجرة  ويف 

 ،k �ألفا بـ 65-60  �ليهود �ملهاجرين  �للنبي، a≥د قدر عدد  �ل�صامي(، و�÷Ô�ل 

�ملهاجرين  من   %15.4 وكان  1914م،  �صنة  عن   k �ألفا  20 �إ¤  ت�صل  بزيادة 

 Ëل≥د� �لي�صو±  يهود  �إقامة   åحي وطبيا،  و�صفد  �ل≥د�ص  يف  �أقامو�  قد 

)ري�صون  وم�صتوطنات  خا�صة  مز�ر´  ويف  وحيفا،   Öأبي� وتل   old yishuv

k جاوDو� من وطنهº يف رو�صيا  ليت�صيون، وبpتاì تكفا(، وكان من بينهº 35 �ألفا

وبولند�، خالل �ل�صنو�ت 1919-1923م، معظمهº من �صباب �لفكر �لع≥اFدي 

�إ¤  �ل�صهيونية  �ملنظمة   âأدخل� �أمريكية ر�صمية،  لوKي≥ة   k �ل�صهيوÊ. ووa≥ا

aل�صطÚ من 1920-1923م �الأعد�د �لتالية:

IالفرتOال©د

9,000بد�ية 1920 حتى حزير�ن/ يونيو 1920

9,229�أيلول/ �صبتمب حتى كانون �الأول/ دي�صمب 1920

19218,517

19228,128

19237,991

42,865املéمو´

وهذ√ �الأعد�د تتناق�ص مع ما ورد يف �مل�صادر �ليهودية، �إذ د�أبâ �مل�صادر 

�أو  تãار  ال  حتى  �ملهاجرين،  �أعد�د  من  �لت≥ليل  على  و�لبيطانية  �الأمريكية 

تفيد  �لوKي≥ة عينها  باأن   k �لبالد من عرب aل�صطÚ، علما �أهل  ت�صتفز حفيظة 

وبلد�ن  ورومانيا  ورو�صيا  بولند�  من   k يهوديا  k مهاجر�  15,057 بدخول 

.
57

�أوروبا �ل�رشقية وبريطانيا و�أو��ص§ �آ�صيا

 Úل�صطa يف Êد عمدت حكومة �النتد�ب �لبيطا≤a ،ومن �لناحية �الأخرى

بالورقة  نكاية  )�لتذكرة(،  �لبي�صاء  بالورقة   âaعر �صهاد�ت  �إ�صد�ر  �إ¤ 

�لعãمانية  �الإد�رة  ت�صدرها   âكان �لتي   ،)Red Paper �◊مر�ء  )�لتذكرة 

 ºة �أ�صهر، و�لتي كان عليهKالK من �ليهود مدتها êو�◊جا ìللزو�ر و�ل�صيا
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Êالحتالل �لبيطا� â–

بانتهاء �ملدة م¨ادرة aل�صطÚ، وعدم �لتîل∞ �أو �الإقامة يف �لبالد. �أما �لورقة 

k من �الإجر�ء  �لبي�صاء �لبيطانية aهي �إذنl للهجرة و�ال�صت≥ر�ر، وكانV âرشبا

�ليهود.  من  �ملهاجرين  �أعد�د   Öتر�ق بريطانيا  باأن  �لعرب  الإقنا´  �ل�صيا�صي 

و�الأرقام �لر�صمية �لبيطانية �ملن�صورة ال “ãل و�قع من دخلو� و��صت≥رو� 

من  عليها  ح�صلو�  �لتي   ،ºصفره� تاأ�صري�ت  �نتهاء  بعد  �أقامو�  �أو  وت�رشبو� 

، ووRعتهº �ملنظمة �ل�صهيونية 
58

�ل≥ن�صليات �لبيطانية يف �أوطانهº �الأ�صلية

على �ملدن و�ل≥رى و�مل�صتوطنات �لزر�عية.

 åية �لتي بعFمن خالل �لنظر يف �الإح�صا ìصوVوتتجلى لعبة �الأرقام بو

بها ناÖF �ل≥ن�صل �الأمريكي، يف 1923/12/16م، حيå ذكر �أن �ملجمو´ �لكلي 

�لذين   Öالأجان� �لكãري من  �أدخل   åحي ،k نفر�  757,182  Úل�صطa لل�صكان يف

، ومãل 
59

Úل�صطa إذ� دخل� sودب sÖيعملون مع �ل≥و�ت �لبيطانية وكل من ه

هذ� �الإربا∑ كãري.

ويوDكد �صيكرون Sicron باأن 80% من يهود �لهجرة �لر�بعة ��صت≥رو� يف 

 ،Ben Porath ç�بن بور çأوردت �أبحا� Úيف ح .
60

Öل≥د�ص وحيفا وتل �أبي�

. ويف 
61

�أن 95,000 مهاجر و�صلو� �إ¤ aل�صطÚ بÚ �ل�صنو�ت 1920-1926م

�مل�صادر �الأمريكية، aاإن عدد �ليهود يف aل�صطÚ حتى ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 

، وكلها �أرقام ال يركن �إليها.
1925م بل≠ 62138,066

�لبيطانية  �الإد�رة  �أن   ،Úل�صطa أي≥ن عرب� �ملهاجرين، a≥د   ≥aء تد�Rو�إ

Vصالعة يف تكãري �أعد�د �ليهود يف aل�صطa ،Úهي ت�صجع �لهجرة و�ال�صتيطان 

 ،Úل�صطa يف  �الأمن  حبل  aاVصطرب  �ل�صهيونية،  مع   Åوتتو�ط وت�صهلهما 

وحيفا  وياaا  �ل≥د�ص  يف  و�ليهود  �لعرب   Úب  ç�و�أحد �حتكاكات   âووقع

�لعديد  ويف  �لب�¥،   §Fحا وعند  مو�صى  �لنبي   ºمو�ص ويف  و�صفد،  و�ÿليل 

من �ملدن و�ل≥رى و�لبلد�ت �لفل�صطينية. وتردت �الأحو�ل بعد �صعود �لناRية 

�◊رب  بعد  بريطانيا  وتوج�ص  لبولند�،  �أملانيا   ºصV وبعد  �لãالKينيات،  يف 

�لهند،  �إ¤  �لتجاري  �لطري≤  على  �إيطاليا  و�صيطرة  �◊ب�صية،   - �الإيطالية 
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وخ�صية بريطانيا من a≥د�ن �لدعº �لعربي، ال �صيما و�أن طبول �◊رب �لعاملية 

�لãانية ت≥ر´، وKورة �ل�صيخ �ل≥�صام تطرì �لبديل �لد�عي مل≥اومة �الحتالل 

بجهادها  وت�صتهد±   ،Úل�صطa �أر�Vصي  يف   Êل�صهيو� و�الإي¨ال   Êلبيطا�

�ملع�صكر�ت و�ملر�كز �لبيطانية و�مل�صتوطنات �ليهودية، وتناأى عن منهجية 

�الأaندية و�لزعامات �لت≥ليدية يف ”�مل≥اومة �ل�صلمية �ل�رشعية“.

وخالل �صنة 1923م، �أعلن �ملندوب �ل�صامي، هربرت �صموFيل، �ل≥د�ص 

�صتكون  �لريفي  وعم≥ها  �ل≥د�ص  باأن  يعني  وهذ�   .
63

و�إعمار تطوير  منط≥ة 

بالتعاون  �لكبى  �ل≥د�ص  بîطة  �ملعرو±   Êل�صهيو�  èلبنام� تنفيذ  جمال 

�لتام مع �الإد�رة �لبيطانية، حيå يتºّ تو�صيع حدود �ل≥د�ص لت�صمل �ل≥رى 

�ملهاجرين  ل�صكن  �إعد�دها   ºK ومن  لل≥د�ص،  �ملجاورة  و�الأر�Vصي  و�لبلد�ت 

و�إن�صاء �مل�صتوطنات.

بالهجرة  ي�صمون¬  ملا  موKوقة   k �أرقاما تعطي  ال  �ل�صهيونية   ≥FاKلو� �إن 

تورد  �صيكرون   ºF�و≤a 1924-1929م،  لل�صنو�ت   Forth Alyiah �لر�بعة 

k للمهاجرين يف �لفرتة 1924-1926م تبل≠ 82,000 هاجرو� من بولند�  �أعد�د�

دخول  من  “كن   ºمنه  ºك يظهر  وال  �ل�صيا�صية،  �الأوVصا´   Öب�صب وحدها 

بالهجرة   ºله  ìمل�صمو� �أي  �لبيطانية،  �لكوتا  قيود�ت   Öب�صب  ،Úل�صطa

�الأذونات  �لذين ح�صلو� على   ºوه( Úل�صطa لبيطانية يف� �الإد�رة  من قبل 

.)
64white papers

 ،Úل�صطa صطر�ب �لكبري �صنة 1936م ي�صّل مناحي �◊ياة يفVوملا كان �ال

�أنحاء  كاaة  يف  ت�صتعل  و�مل�صتمرة،  1936م،  �لكبى  �لفل�صطينية  و�لãورة 

aل�صطÚ. و�العتبار�ت �القت�صادية �أخذت تل≥ي بã≥لها على �قت�صاد حكومة 

�النتد�ب يف aل�صطÚ، وتعاÊ من �صوء �الأحو�ل �القت�صادية، وعدم �ل≥درة 

 ºتوطينه ومتطلبات  �ليهود،  �ملهاجرين  من   ≥aملتد� �ل�صيل  ��صتيعاب  على 

وموD�ص�صات  وطر¥  �أبنية  و�إن�صاء  �لتحتية  �لبنية  Œهيز  من   ،ºو��صت≥ر�ره
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Êالحتالل �لبيطا� â–

�مل�صاعد�ت   íمن �أو  عمل،  aر�ص  وتوaري  ومد�ر�ص،  و�صكن  خدمات، 

�أن  ومع  نا´،  و�ل�صمُ  Úيaر◊� من   Úللفني �أو  �ل�ص¨رية  لالأعمال  و�ل≥روVص 

 k Arther Wachope، كان يبدي عطفا �آرKر و�كهوب  �آنذ�∑  �ل�صامي  �ملندوب 

على �لهجرة �ليهودية; a≥د �قرتحâ �الإد�رة �لبيطانية �إدخال �أعد�د fiددة، 

.èومبم ºمن �لعمالة �لفنية �ليهودية ب�صكل منظ

 ،Êم �إ¤ جمل�ص �لعموم �لبيطاuد وبهذ� �ل�صدد ن�صري �إ¤ �لت≥رير �لذي قمُ

يف  �الأر�Vصي  وتطوير  و�ال�صتيطان  �لهجرة  حول  جرت  �لتي  و�ملناق�صات 

جون  و�ل�صري  �ليهودية  �لوكالة   Úب  âتبودل �لتي  و�لر�صاFل   ،
65

Úل�صطa

ب�صاأن  1930م،  يوليو   /Rو“ يف   John Hope Simpson �صمب�صون  هوب 

�مل�صتعمر�ت  وRير  وبرقية   ،
66

و�لهجرة �◊�رشي  و�لتطوير  �ال�صتيطان 

�ملوجبات  حول  تدور  وكلها   ،
67

1931/6/26م بتاريخ  �ل�صامي  �ملندوب  �إ¤ 

�ل�رشورية لل�صماì الأعد�د fiددة، وذ�ت كفاءة aنية من �لعمالة �ليهودية، 

�أخرى  و�صاFل  �إ¤  ÷اأت  �ليهودية  �ملنظمة  �أن  غري   ،Úل�صطa �إ¤  بالهجرة 

ما  للنظر   âaو�لال  .
68

�لبيطانية  íF�للو�  Öبح�ص �ملحددة  �الأعد�د   Rلتجاو

�أورد√ ديفيد بلو∑ David Block يف �أحد �جتماعات حزب �ملاباي، a≥د �صاأل 

Rيارة  يف  ذ�∑  �إذ  وكان  �ل�صهيونية،  �ملنظمات  و‡ãلي  قياد�ت  �صمب�صون 

هذ�  يف  �الأ�صا�صية  �ل≥وة  لت�صبحو�  �لكايف   âلوق� تاأخذو�  ”�أ⁄   ،Úلفل�صط

.
�ل≥طر، ملاذ� ⁄ ت�صتفيدو� ب�صورة �أa�صل من تلك �لفرتة“69

“Didn’t you have enough time to become a more substantial 
power in this country, why didn’t you make better use of that 
time”.

يف  وخا�صة  تذيع،   âكان  Úل�صطa يف  �النتد�ب  حكومة  aاإن  وللح≥ي≥ة 

ت≥�صي  �صيا�صة  تعتمد  وهي  �لهجرة،  من  حّدت  باأنها  �لعربية  �الأو�صا• 

�لعالية  �لفنية  و�لكفاء�ت  �ليهود،  من  �الأعمال  رجال  لدخول   ìبال�صما

تزيد  ال   åوبحي �لبالد،  وت≥دم  تطور  يف  �صي�صهمون  �لذين  من  و�ÿب�ء 
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 íمل�ص�  Öوبح�ص �صهر.  كل  �أل∞  مبعدل  �ل�صنة،  يف  �أل∞   12 عن   ºأعد�ده�

 ،k �الإح�صاFي �لبيطاÊ �لو�رد، aاإن عدد �ليهود يف aل�صطÚ كان نحو 156 �ألفا

�لفرتة  �أما يف   .k �ألفا  152 �أكÌ من   Úلفل�صط 1930-1935م هاجر  �لفرتة  ويف 

k. �أما  k ت≥ريبا 1932-1938م aبل≠ عدد �ملهاجرين �ليهود �إ¤ aل�صطÚ 225 �ألفا

 º158 �أل∞ مهاجر يهودي، منه Úل�صطa ¤هاجر �إa يف �لفرتة 1933-1935م

1935م،  �صنة  و66,472  1934م،  �صنة  و54,267  1933م،  �صنة   37,337

وهي �ل�صنة �لتي و�صلâ �لهجرة aيها �إ¤ قمتها. �أما �صنة 1938م aكان عدد 

�ملهاجرين 14,675 حيå كان للãورة يف aل�صطÚ �نعكا�صاتها يف خف�ص �أعد�د 

.
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�ملهاجرين

ولاللتفا± على توجهات حكومة �النتد�ب �لبيطاÊ يف aل�صطÚ، �أن�صاأت 

 ،“Youth Aliyah �ل�صباب  هجرة   Öبـ”مكت �صمي  ما  �ل�صهيونية  �ملنظمة 

 âعaر ºK k و�أوكلâ �إ¤ aر´ aيينا مهمة Œنيد �لفتيان �ليهود من 15-17 عاما

. و�صهدت �صنة 
71

k، ودaعهº للهجرة للعمل يف �لكيبوت�صات �لعمر �إ¤ 18 عاما

 âوكان  ،Úل�صطa �إ¤  �أوروبا  من  �ليهود  �ملهاجرين  �أعد�د  �Rدياد  1936م 

�الأ�صو�ر( قد نظمâ، و�أ�رش± على تو�صيع �الأحياء   êل≥د�ص �÷ديدة )خار�

�ليهودية و�إن�صاFها �ملهند�ص ريت�صارد كوaمان، aاأدخل �ل≥رى �لعربية: لفتا، 

 Úا، و�لو÷ة، وعaصفا� âوبي ،Úو�ملا◊ة، وقالونيا، و�ل≥�صطل، ودير يا�ص

ن≥وبا،   âبي �الأخرى:  �ل≥رى  و�أما  �لتنفيذ.  قيد  �لتطوير،  خطة  Vصمن  كارم، 

و�أبو غو�ص، و�صوبا، وخربة �لعمور، و�صطا±، ودير عمرو، وبيK âول، 

�ملرحلة  Vصمن   âكانa عمار،  �أبو  ور��ص  وع≥ور،  �ل�صيخ،  ودير  و�صاري�ص، 

منذ  �ملعدة   Úروب �آرKر   Öمكت ÿطة   kصتكماال�� �ÿطتان   âوكان  .
72

�لتالية

 .
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Úملهاجرين و�مل�صتوطن� í1930م، لتنمية �ل≥د�ص وتطويرها ل�صال

مهاجر  �أل∞   12 بـ  حددتها  �لتي  �الأذونات  �أرقام  بريطانيا  وŒاوRت 

k، ومع ذلك، a≥د �أعملâ �ملنظمة �ل�صهيونية �صيا�صة  k �إ¤ 75 �أل∞ �صنويا �صنويا

�لت�رشيÖ و�لتهريÖ و�لتالعÖ، بينما كانâ بريطانيا ت¨�ّص �لطر± عن ذلك، 

 ،Úل�رشعي� غري  �ملهاجرين  �إدخال  يف   k ن�صاطا  Ìالأك� 1938م  �صنة   âوكان
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Êالحتالل �لبيطا� â–

�أدول∞  �أر�صل يف �ل�صنة نف�صها  وخا�صةk من �لفتيان )a ،)Youth Aliyah≥د 

 ºبـا�ص  âaعر �لتي  �لهجرة  لت�صهيل  aيينا  �إ¤   Adolf Eichman �إيîمان 

.Aliyah Beit “لعالية ب�”

وكانâ ع�صابة �لهاجانا√ قد �أن�صاأت، وكالة �ملو�صاد للهجرة �لتي عرâa بـ 

k �أملانية عب  Mossad Aliyah Bet، ورحلâ �ملهاجرين ب≥و�رب –مل �أعالما

 ºله ìصلطات �النتد�ب �ل�صما� âنهر �لد�نوب �إ¤ رومانيا وبل¨اريا، وملا منع

و�أبعد  �ملهاجرين،  من   250 قتل   åحي �ل�صفينة،  �لهاجانا√  aجرت  بالدخول 

�إ¤  1944م، حملو�  Mauritius، وبعد �صنة  �إ¤ جزيرة موري�صيو�ص  �لباقي 

.
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��صتانبول، و�أدخلو� �إ¤ aل�صطÚ بال≥طار�ت

و�كهوب  �آرKر  مهمة   âأنه� قد  �لبيطانية  �مل�صتعمر�ت  وR�رة   âوكان

 Harold Mac Micheal وتو¤ هارولد مكمايكل ،Úل�صطa يف mكمندوب �صام

 Melcolm Mac Donald مكدونالد  مالكو⁄  وحّل  مكان¬،   1938/3/3 يف 

ور�ء  مكدونالد  وكان  �مل�صتعمر�ت،  وRير   Öمن�ص يف  غور  �أورمب�صي  مكان 

�لهجرة  باإي≥ا±  تعهد  �لذي  1939م،  مايو  �أيار/  يف  �الأبي�ص  �لكتاب  �إ�صد�ر 

�ليهودية بعد خم�ص �صنو�ت، وباإقامة دولة aل�صطينية خالل ع�رش �صنو�ت. 

غري �أن بريطانيا تîلâ عن �لكتاب �الأبي�ص يف ت�رشين �لãاÊ/ نوaمب 1945م 

عندما �أ�صدرت ت�رشيí بيفن Bevin; وكان هذ� مبãابة �ن≥الب يف �ل�صيا�صة 

�لبيطانية، كما �أل¨â ت≥ييد�ت �لهجرة، وخا�صة من بولند�، وبالفعل هاجر 

�ملنظمة   Öلطل Úل�صطa الإد�رة �لبيطانية يف�  âصتجاب��  منها. كما 
75k �ألفا  50

 .
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�إن�صانية  mبدعاو Úل�صطa ¤إ�  ºأل∞ طفل ومعيليه�  25 باإدخال  �ل�صهيونية 

وللت�صليل a≥د �أذ�عâ حكومة �النتد�ب يف aل�صطÚ، �أنها تنفذ برنامè ت≥ييد 

�لهجرة بكل دقة، و�أنها ⁄ ت�صدر �أذونات هجرة من ني�صان/ �أبريل وحتى 

يف  �لزياد�ت  aاإن  وعلي¬،   .
77k مهاجر�  11,250 لـ  �إال  1937م  �صبتمب  �أيلول/ 

لالأعد�د   k �RاوŒ  âولي�ص  ،kو��صتكماال  k تنفيذ� �إال   âكان ما  �لتالية،  �ل�صنو�ت 

�مل�صموì بها.
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من  �لع�صكرية  وقو�تها  بريطانيا   âمار�ص �لãانية  �لعاملية  �◊رب  وقبيل 

بريطانيا   âدمîو��صت �لعرب،  Vصّد  �لع≥وبات  �أنو�´  �أب�صع  وبولي�ص  جي�ص 

وقتل  �Vصطهاد  من  �لعربية  �لãورية  �◊ركات  الإخماد  لديها  ما  �أق�صى 

�لتام  بالتعاون  ذلك  وكل  و�◊جر،  �لب�رش   âوحرق ونفي،   Öوتعذي و�إعد�م 

بلظى   Úل�صطa  âو�أ�صيب �ل�صهيونية.  �الإرهابية  �لع�صكرية  �لع�صابات  مع 

وXرو±  �لعاملية  �الأوVصا´  من  �ليهود  ��صتفاد  وقد  �لãانية،  �لعاملية  �◊رب 

 .Öح�صي �أو   Öرقي دون  �ملهاجرين،  من  كبرية  جماعات   âاأدخلa �◊رب، 

بت≥رير   Úل�صطa يف  �النتد�ب  حكومة   âãبع �لãانية،  �لعاملية  �◊رب  وخالل 

تلك  خالل  دخلو�  �لذي  �ليهود  �ملهاجرين  �أعد�د  ت�صمن  �ملتحدة،  �الأ·  �إ¤ 

�ل�صنو�ت، وهي على �لنحو �لتا›:

اCعداO امل¡اLريøال�شæة

19404,547
19413,647
19422,194
19438,507
194414,464
194512,032

�ملحور و�◊لفاء،  �الأعد�د بتطور مر�حل �◊رب، بÚ دول  تاأKرت  ول≥د 

. وهكذ�، وعلى 
78367,845 �أن عدد �ليهود �الإجما› يف aل�صطÚ قد بل≠  غري 

مع   Dوبالتو�طو �ليهودية،  و�لوكالة  �ل�صهيونية  �ملنظمة   âأدخل� a≥د  يبدو  ما 

�الإد�رة �لبيطانية يف aل�صطÚ، خالل �◊رب �لعاملية �لãانية، �أكÌ من 80 �أل∞ 

. ويف 1947/2/8م، كان عدد نفو�ص �ل≥د�ص 164,500، موRعة على 
79

يهودي

:
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�ل�صكل �لتا›

عربي¡وOاملæطقة

2,40033,600يف �لبلدة �ل≥دية
9,00030,000يف �الأحياء �لعربية )خارê �الأ�صو�ر(، �ل≥د�ص �÷ديدة
88,0001,500يف �الأحياء �ليهودية )خارê �الأ�صو�ر(، �لبلدة �÷ديدة
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Êالحتالل �لبيطا� â–

م�صادر  على   ºصيطرته� �ليهود   ºأحك� a≥د  �القت�صادي،  �ل�صعيد  وعلى 

�◊ياة و�أ�صبابها يف �ملدينة، و�أ�صبحو� �ل≥وة و�ملحر∑ القت�صاد �ملدينة. وخالل 

ذلك، a≥د كان �لتعاون كامالk بÚ �ملنظمة �ل�صهيونية و�لوكالة �ليهودية من 

�أخرى.  و�أمريكا من جهة  �أوروبا  �ملال يف  �النتد�ب وبيوتات  جهة وحكومة 

 ،Úل�صطa ة مدنaد عمل �ليهود بد�أب على �إن�صاء �لبنو∑ و�مل�صار± يف كا≤a

 American - Palestine �لفل�صطيني،   - �الأمريكي  �لبنك  �أهمها:  من  وكان 

وهو   ،Max Bension بن�صيون  ماك�ص  من:  كل  �أ�ص�ص¬   ،Öأبي� تل  يف   Bank

 Isaac Gebrie Lovitcy لوaت�صي  جبي  و�إ�صح≤  كليفالند،  من  �أمريكي 

 ºومعه  ،Öأبي� تل  يف  و�أقاما  هاجر�  قد  وكانا  �صيكاغو،  من  �أمريكي  وهو 

�الإد�رة، وجاكوب  Samuel Benjamin، رFي�ص جمل�ص   Úبنجام �صموFيل 

RيهJacob Zehner Ô، و�خت�ص �لبنك يف �لرهونات �لع≥ارية �لطويلة �الأجل، 

. ويف ياaا و�ل≥د�ص وحيفا �أن�صÅ بنك جمعية �لهيكل 
بفاFدة ت�صل �إ¤ 81%25

Bank of the Temple Society، و�ملوD�ص�صون يهود �أمريكيون من �أ�صول 

:
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ºأملانية، وه�

Wilhelm Aberle، وهو تاجر من ياaا. �أبريل   ºويلهيل •

هاaمان Christop Haffman، وهو مدير �لبنك. • كري�صتو± 

يف  معماري  مهند�ص  وهو   ،Herman Imberger �مبريجر  هريمان   •
�ل≥د�ص.

Emil Kirahner، وهو تاجر من حيفا. كريهز  • �إييل 

Gotthilf Wagrer، وهو تاجر من ياaا. و�جرر  • جوتل∞ 

وقد ن�رش �لبنك �الإعالن �لتا› بãالç ل¨ات; �الإ‚ليزية و�لعربية و�لعبية، 

يف ورقة و�حدة م≥�صمة �إ¤ م�صتطيالت مت�صاوية، ومب�صاحة مت�صاوية لكل 

ل¨ة من �لل¨ات �لãالç، وجاء يف �الإعالن:
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æLاب

لæا ال�öف باCن ن©لمكم اCن¬ aتæëا ‘ ياaا –â ا�شم

بO ∂æير “بπ كزل�شاâa ليمتد الπLC م©اطاL Iميع 

 πمCنتا Öقري øنواع¡ا, وعCروع¡ا واa πوكة بكæشغا∫ البTCا

بفتT íش©بة حيفا والقد�ص, نكون مø ال�شاكريø, ويكون 

 Aاæاالعت πبك kكد لكم �شلفاDونو ≈¶ëن نCف باö�ا الæل

والرتويè باTCشغالكم الت« ت�aöونا ب¡ا, نرLوكم اCخò علم 

بال�öكوالر83i املوLوO طي¬.

Ωاالحرتا ≥Fاa ∫مع قبو

بO ∂æير “بπ كزل�شاâa ليمتد

Bank of Temple Gesellscheft
84Bank of Temple Society Limited

�الأر�Vصي  ورهونات  �لع≥ارية  �ل≥روVص  على  تركز  �لبنو∑  تلك   âوكان

و�لفو�Fد �لعالية.

 Úو�لدكاك �ملîاRن  لعدد  دقي≥ة  �إح�صاFية  �لعار±  عار±  يورد  كما 

�لكاFنة يف �ل≥د�ص، م�صنفة �إ¤ �أنو�´ �◊ر± و�ل�صناعات، ومن�صوبة �إ¤ �أديان 

k على �صجالت بلدية �ل≥د�ص، aفي �صنة 1947م كان يوجد يف  �أ�صحابها، �عتماد�

�ل≥د�ص fi 5,110الت; 1,358 منها �أ�صحابها من �مل�صلمÚ، و954 �أ�صحابها 

من �مل�صيحيÚ، و2,798 �أ�صحابها من �ليهود. ويالحظ �أن �ليهود قد –كمو� 

�ملدينة  �ل≥مí و�◊بوب يف  �ل¨ذ�Fية، aمطاحن  �ملو�د  �لعديد من  باإنتاê وبيع 

و�الأaر�ن  و�ملîابز  مطاحن،  خم�ص  منها  �ليهود  ملك  مطاحن،   ÊماK  âكان

يف  �ل�صيطرة   ºله وكان   .k وflبز�  kرناa  31 منها  لليهود   ،k aرنا  44 عددها  بل≠ 

fiالت بيع �ÿبز و�للحوم و�ل�صمك و�لفو�ك¬ و�ÿ�صار و�الألبان و�لدو�جن 

�لتموينية  �ملو�د  وflاRن  با÷ملة  �لتموينية  �ملو�د  وflاRن   ،
85

و�لبي�ص

و�ل�صناعات  �◊ر±  من   k �صنفا  120 �لعار±  عار±  �أح�صى  وقد  باملفر¥. 
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Êالحتالل �لبيطا� â–

باملن�صاأة  تامة،  �صب¬  �أو  تامة  مطل≥ة  ب�صورة  �إما  يتحكمون،  �ليهود  كان 

و�لفناد¥،  و�مل�صابن،   ،èلãل� وflاRن  �ملعكرونة،  معامل  مãل  �القت�صادية، 

�لبرية، ومعا�رش �ÿمور، وم�صتودعات بيع  و�مل≥اهي، و�ملطاعº، ومعامل 

�ل�صجاFر و�لتب≠ و�لتمبا∑، ومعامل �لكبيâ، وfiالت بيع �لزهور، ومعامل 

�لرو�íF �لعطرية و�أدو�ت �لزينة، و�ملîتب�ت �لباKولوجية و�لبكرتولوجية، 

ومعامل �ملو�د �لكيماوية و�لع≥اقري و�مل�صتح�رش�ت �لطبية، وبا�صات �لن≥ل، 

ومعامل  �لفر�ء،  وŒارة  �ÿياطة،  و�أ�ص¨ال   ،çاKالأ� وم�صانع  و�لطباعة، 

و�ملر�يا،   êلزجا� ومعامل  �الأطفال،   Öلع ومعامل  �ملعدنية،  �ملفرو�صات 

 âو�◊د�دة، وم�صانع �الآجر و�لبال•، و�الإ�صمن Öو�ل�ص Öل�صك� وم�صانع 

و�لفîار، و�صناعة �ل�صيد، وflاRن بيع �أدو�ت �لبناء و�الأدو�ت �لكهرباFية، 

�أما  �آخر، a≥د –كمو� بكاaة متطلبات �لهيÄة �الجتماعية يف �ملدينة.  ومبعنى 

k من �ل�رشكات كانâ عاملة  �ل�رشكات �لتجارية a≥د �أح�صى �لعار± 28 نوعا

يف �ل≥د�ص منذ �أيار/ مايو 1945م، ويورد �أنو�´ �ل�رشكات �لتي �أن�صاأها �ليهود 

و�متلكوها �أو �أقاموها على �أرVصm م�صتاأجرة، يف �لوقâ �لذي ⁄ يلك �لعرب 

�أي نو´ منها، مãل:

و�لر�ديوم،   ìو�الأمال و�الأدوية  بالبوتا�ص  تîت�ص  كيماوية  �رشكات 

�صيء  وال   ،Úأجنبيت�  Úو�رشكت يهودية،  �رشكة   16 �ل≥د�ص  يف  وجد   åحي

منها للعرب. ومãلها �رشكات �ل�صجاFر، حيå يوجد Kالç �رشكات يهودية، 

و�رشكات �ÿردو�ت حيå يوجد خم�ص �رشكات، و�رشكات �رش�ء �الأر�Vصي 

حيå يوجد 62 �رشكة يهودية، و�رشكات �الأ�ص¨ال �لعامة، للم≥اوالت و�لبناء 

63 �رشكة يهودية، و�رشكات  و�لهند�صة و�لتجدير و�لت�صليí، حيå يوجد 

تاأ�صي�ص  يف  تعمل  يهودية  �رشكات   çالK يوجد   åحي �الخرت�عات  �رش�ء 

�لكاوت�صو∑،  و�رشكات   ،Úرتعîمل�  ºودع �الخرت�عات  و�رش�ء  �ملîتب�ت 

حيå يوجد �رشكتان يهوديتان، و�رشكات �مليا√، حيå يوجد Kالç �رشكات 

يهودية، و�رشكات Rر�عية، حيå يوجد خم�ص �رشكات يهودية، و�رشكات 
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وخا�صة  �لبيوعات  تتعاطى  يهودية  �رشكات   10 يوجد   åحي �ل�صم�رشة، 

�الأر�Vصي وت�صهيل �ملعامالت، و�رشكات �لبرتول وRيâ �لزيتون و�الأخ�صاب، 

10 �رشكات يهودية، و�رشكات �ل�صكÖ �◊ديدية، حيå يوجد �أربع �رشكات 

يهودية. ومعظº هذ√ �ل�رشكات �إما لي�ص لها مãيل عند �لعرب، �أو �أن �أعد�دها 

 .
86

Öعلى �الأغل Úلعربي قليلة ت≥ت�رش على �رشكة و�حدة �أو �رشكت� Öيف �÷ان

يكن   ⁄ �ملدينة،  يف  aرو´  لها   âكان  k بنكا  16  Úب من  aاإن  �آخر  �صعيد  وعلى 

للعرب منها �صوى �لبنك �لعربي، �لذي �أ�ص�ص يف 1930/5/21م، وبنك �الأمة 

�لعربية �لذي �أ�ص�ص يف 1933/10/27م، و�لبنو∑ �الأخرى �إما يهودية �أو �أجنبية 

�ليهود   ºوبالتا› يتحك ،
87

�أ�صهمها �لن�صيÖ �الأكب من  �ليهودي  �ملال  لر�أ�ص 

�ل≥ب�صة  �لعرب يف  و�أهلها  �ملدينة   âأ�صبح� �القت�صادية. وبهذ�  ن�صاطاتها  يف 

�ل�صهيونية، بف�صل تîطي§ ودعº بريطانيا و�لدول �الأوروبية �القت�صادية، 

كيفما  يحركونها  �القت�صادي،  �لن�صا•  �أوج¬  كاaة  على  �ليهود  �صيطر  a≥د 

�صاوDو�، حتى م�صادر �مليا√ و�ملو�د �لتموينية و�لدو�ء و�لطاقة ومو�د �لبناء 

�الإرهابية  و�ملنظمات  �لع�صكرية  �ل≥و�ت  على  عالوة  و�لتعمري،  و�الإن�صاء 

�الأ�صلحة بكاaة  �لبالد ل�صف≥ات  �ل�صالì. كما aتحو�  �ل�صهيونية، وم�صانع 

وaتحو�  و�الأمريكية،  �الأوروبية  �لبلد�ن  من  و�ÿفيفة،  �لã≥يلة  �أنو�عها; 

flاRن �ل�صالì �لبيطاÊ يف aل�صطÚ وقب�ص بج�صور جوية وبالبو�خر، 

.k k وبر� k وجو� بحر�

-1917  Úل�صطa على  و�نتد�بها  �حتاللها  خالل  بريطانيا   âأدخل� ل≥د 

 .650,000 �إ¤  �ليهود  عدد  لي�صل  يهودي  مهاجر  �أل∞   480 نحو  1948م 

 âوبات aيها.  �◊ياة  و�أ�صا�صيات  �ملدينة  �قت�صاديات  على  �ليهود  a�صيطر 

�ل�صهيونية تنتظر �صاعة �◊�صº �لع�صكري، وليبد�أ a�صل جديد من �ل�رش�´ 

بÚ �لعرب و�ليهود يف �ملدينة �مل≥د�صة على �الأرVص و�ل�صكان.
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نتاèF �لدر��صة

á°SGQódG èFÉàf

ويف نهاية هذ√ �لدر��صة، يوّد �لباحå تاأكيد �لنتاèF �لتي تو�صل �إليها:

⁄ يلك �ليهود �الأجانÖ يف مدينة �ل≥د�ص وال قر�ها حتى بد�ية �ل≥رن   •
م≥ابر  وحتى   ،Úدكاك �أو  دور  �أو  m �أر�Vص  �أية  �مليالدي  ع�رش  �ل�صابع 

�ليهود كانâ موDجرة لهº من �أمال∑ �الأوقا± �الإ�صالمية.

�ملدينة  يف   ºاأعد�دهa �ليهود،  عند   k مهما  k �صيÄا ت�صكل  �ل≥د�ص   âكان ما   •
حتى �ل≥رن �ل�صابع ع�رش �مليالدي كانâ قليلة، بل وهجرو� �ملدينة يف 

�ملن�ص∞ يدر∑   åالقت�صادية. و�لباح� �أحو�لها  �ملر�حل لرتدي  �إحدى 

 Êل�صا ويل�ص≤  ييني  aلت�صل   ،ºأور�صلي� يا  ن�صيتك  ”�إن  م≥ولة:  �أن 

 ºبها حاك �إال عبار�ت �صليبية aر‚ية، نط≤  ما هي  ب�ص≥∞ حل≥ي“، 

عكا �لفر‚ي قبيل رحيل¬، و��صتعارتها �◊ركة �ل�صهيونية وRيفتها 

.Êلفكر �ل�صهيو� íل�صال

• تبÚ �لدر��صة و�صاFل �لتالعÖ على �ل≥و�نÚ و�أ�صاليÿ� Öد�´ و�◊يل، 
�مل≥د�صة،  �ملدينة  يف  �الأر�Vصي  مبال∑  و�الإي≥ا´  �لر�صوة،  و�عتماد 

من  �ل≥د�ص;  يف  �الإد�رية  و�ملجال�ص  �لهيÄات  على  �ل�ص¨و•  و‡ار�صة 

�أجل حياRة �الأر�Vصي وت�صهيل ��صتيطان �ليهود �الأجانX Öاهر �ملدينة 

.Êماãمل≥د�صة، وخا�صة يف �لعهد �لع�

للحركات  و�ملتو��صل   ºîل�ص� و�الأمريكي  �الأوروبي   ºلدع� �إن   •
�ملالية  �الأ�صعدة  على  و�ل�صهيونية  �ليهودية  و�لهيÄات  �ل�صهيونية 

قد  و�لدبلوما�صية;  و�لã≥اaية  و�ل�صيا�صية  و�الإعالمية  و�لع�صكرية 

�إ¤  �لنفاذ  على  �ل≥درة  �ليهودية  و�لهيÄات  �ل�صهيونية  للحركة  وaّر 

�لعãمانية -��صتانبول- وخا�صة بعد  �لدول  �ل≥وى يف عا�صمة  مر�كز 

عزل �ل�صلطان عبد �◊ميد �لãاÊ �صنة 1909م، وبالتا› �اللتفا± على 

�ل≥و�نÚ، وخا�صة قانون �الأر�Vصي وقانون �لهجرة.
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1917م،  �صنة  �ل≥د�ص  ومدينة   ،Úلفل�صط  Êلبيطا� �الحتالل  كان   •
موVصع  �لبيطانية،   – �ل�صهيونية  �ÿطة  وVصع  يف   ºالأه� �لعامل 

a≥د  �لب¨ي�ص.  �النتد�ب  و�صّك  �مل�صوDوم  بلفور  وعد  وخا�صة  �لتنفيذ، 

 Úل≥و�ن� من  جمموعات  �لبيطانيون  �ل�صامون  �ملندوبون  �أ�صدر 

يف  �ملجتمع  ترقية  ذريعة   â– و�لت�رشيعات،   íF�و�للو و�لتعليمات 

�ل≥و�نÚ و�لتعليمات   âون¬. وكانDتدير �صو لت�صكيل حكومة   Úل�صطa

 Öت�صل �ل�صهيونية  و�◊ركة  �ليهود   íل�صال و�لت�رشيعات   íF�و�للو

�أنحاء  كاaة  يف  �ال�صتيطان   ºوتدع وت�صادرها،   Úل�صطa �أهل  �أر�Vصي 

.Úل�صطa

تتحمل  و�أمريكا،  �الأخرى  �الأوروبية  و�لدول  خا�صة،  بريطانيا  �إن   •
باإقد�مها  وذلك   ،Úل�صطa باأهل   âّحل �لتي  �لكارKة  تلك  كلية  ب�صورة 

جمتمعة �أو منفردة على �لبط�ص و�ل¨در و�ملالح≥ة و�الVصطهاد لكل من 

�صيا�صة  و�عتماد   ،Úل�صطa �أها›  من   Êل�صهيو� �مل�رشو´  Vصّد  ي≥∞ 

 Öو�لتدري و�الإمد�د  �الإعد�د  ي≥ابل¬  و�الإعد�مات،  �÷ماعية  �لع≥وبات 

للع�صابات �ل�صهيونية و�ليهودية.

• �عتماد بريطانيا �صيا�صة �ÿد�´ Œا√ عرب aل�صطÚ، باإXهار ت�صديها 
k على ح≥و¥  ملا ت�صمي¬ �لهجرة غري �ل�رشعية لليهود �الأجانÖ، حفاXا

�أها› aل�صطÚ، وت�صكيلها ÷ان �لتح≥ي≤ لاللتفا± على ق�صايا �لعرب 

.Êصّد �مل�رشو´ �ل�صهيوV لوطني� ºو“ييع ن�صاله

• وبالرغº من موD�مرة �ل¨رب و�أد�ت¬ �◊ركة �ل�صهيونية، aاإن �ليهود ما 
حاRو� من �أر�Vصي aل�صطÚ، وبكاaة �لو�صاFل، �إال ما ي≥ل عن 6% من 

�أر�Vصي aل�صطÚ، خالل ما ي≥ارب قرن من �لزمان.

دمو´،  دون  بكاء  �أخر�ص،  م�صتن≥ع  يف  نعي�ص  Rلنا  وما  �لنكبة،   âووقع

�صياì يف غر± كتيمة بÚ �لبلور. 
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من  �أ�رشها  لفّك  �لرجال  الأ�رش±  �ل≥د�ص  �أ�صو¥  وما  �ل≥د�ص،  �إ¤  �أ�صوقنا  ما 

�لعبودية و�لذل

âأم هنالك قلعة �ل�صم�

ّكÍ على بع�ص يف �ل≥لعة بÄر موح�صة ك≥بور رمُ

�آخر قب يف�صي بال�رش �إ¤ �صجن

�ل�صجن ب¬ قف�ص، تلت∞مُ علي¬ �أغاريد ميتة

وي�صº ب≥ية ع�صفور مات قبيل KالKة قرون

تلكº روحي

منذ قرون دaنâ روحي

منذ قرون وFدت روحي

منذ قرون كان بكاFي

و�إ¤ �ˆ �مل�صتكى، نعº �ملو¤، ونعº �لن�صري.
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≥FاKملح≤ �لو

*≥FÉKƒdG ≥ë∏e

* مالحظة: �لعبار�ت �ملكتوبة على حو��صي �لوKاF≤ هي بî§ يد 

�أ. د. fiمد عي�صى �صا◊ية.
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≥FاKملح≤ �لو

”“
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”“
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≥FاKملح≤ �لو



106

�ل≥د�ص: �ل�صكان و�الأرVص

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe



äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 107

≥FاKملح≤ �لو
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≥FاKملح≤ �لو
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�مل�صادر و�ملر�جع

™LGôŸGh QOÉ°üŸG

:á«Yô°ûdG ¢Só≤dG áªµfi äÓé°S .1

πéرقم ال�شïالتاري

971هـ - 1563م44
980هـ - 1572م55
1015هـ - 1606م87
1061هـ - 1650م146
1229هـ - 1823م297
1262هـ - 1845م329
1284هـ - 1867م341
1278هـ - 1861م344
1280هـ - 1863م347
1285هـ - 1868م356
1286هـ - 1869م357
1287هـ - 1870م359
1288هـ - 1871م360
1290هـ - 1873م361
1291هـ - 1874م364
1297هـ - 1879م369
1299هـ - 1881م370
1301هـ - 1883م373
1303هـ - 1885م374
1305هـ - 1887م377
1307هـ - 1889م379
1309هـ - 1891م383
1315هـ - 1897م391
1316هـ - 1898م392
1319هـ - 1901م397
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  :á«Yô°ûdG ÉaÉj áªµfi πé°S .2

πéرقم ال�شïالتاري

1283هـ - 1866م24
1313-1314هـ / 1895-1896م62، 63
1316-1317هـ / 1898-1899م72، 73

1316-1324هـ / 1898-1906م
1325-1326هـ / 1907-1908م104

 IQƒ°üe  áî°ùf  åMÉÑdG  iód)  ∞jô°ûdG  ¢Só≤dG  ájó∏H  ôJÉaO  .3
:(É¡æe

- دaرت قر�ر�ت �ملجل�ص �لبلدي، كانون �لãاÊ/ يناير 1895 - 29 ني�صان/ 

�لبلديات،  �إد�رة   ºتنظي منها:  1313-1314هـ،   ≥a�ملو� 1896م  �أبريل 

وVصب§ عرVص �لب�صاFع.

1898م  �صبتمب  �أيلول/   -  1897 مار�ص  �آذ�ر/   29 قر�ر�ت:  دaرت   -

�لطاFفة  لدى  �÷دري  مرVص  معا÷ة  منها:  1315-1316هـ،   ≥a�ملو�

�ليهودية، وعربات �لن≥ل.

 ≥a�أبريل 1900م �ملو� 1899 - ني�صان/  �آذ�ر/ مار�ص  - دaرت قر�ر�ت: 

و�◊ر��صة  �لنظاaة  وخدمات  �لبناء،  رخ�ص  منها:  1317-1318هـ، 

.Úل�صور، وتاأجري �لدكاك� êل≥ومبونيات �ليهود خار

1903م  1902 - �صبا•/ aب�ير  - دaرت قر�ر�ت: كانون �لãاÊ/ يناير 

 Öوجل لليهود،  �لبلدية   Úدكاك تاأجري  منها:  1320-1321هـ،   ≥a�ملو�

�مليا√ للمدينة.

يونيو  حزير�ن/   3  -  1906 دي�صمب  �الأول/  كانون  قر�ر�ت:  دaرت   -

�ملحاذية  �لدور  تاأجري  عدم  منها:  1324-1325هـ،   ≥a�ملو� 1907م 

 Úصاءة قومبونيات �ليهود، وتاأجري دكاكVللحرم �ل≥د�صي لليهود، و�إ

�لبلدية.
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:á«fÉªã©dG ≥FÉKƒdG .4

No. doc. TY 4807 1914 ي≥ةKو -

.1914 Úل�صطa ة يف مكتبة جامعة ��صتانبول، �إح�صاء �صكانXفوfi

��صتانبول،  �لوRر�ء،  رFا�صة  �أر�صي∞   ،BEO. �لعا›:  �لباب  �أور�¥   -

 ،NO. 215237 1906م،   ،1324 �الأو¤  جمادى   19  :318 �لدaرت: 

تعمري طري≤ بÚ �لنا�رشة وطبيا.

جمعية  �رش�ء  1907م،   ،1325 �أول  ربيع   23  ،NO. 229472 وKي≥ة   -

و�إبطال  لها،  بك  �أكرم  على  �ملت�رش±  وتعدي   m،صV�أر� �الإليان�ص 

�ل�صف≥ات.

- 1563/1562م، نوع¬: مالية  342 تاريî¬ 970هـ   ºرت �لطابو رقaد -

عمان،  �صا◊ية،  fiمد  ن�رش√  و�ÿليل،  �ل≥د�ص  نو�حي  و�أوقا±، 

1422هـ - 2002م.

- دaرت �لطابو رقº 427 تاريî¬ 932هـ - 1525م، نوع¬: مالية و�أوقا±، 

ن�رش√ نوaان �ل�صو�ري¬ وfiمد عدنان �لبîيâ، عمان، 2006م.

- دaرت �لطابو رقº 516 تاريî¬ 970هـ - 1563/1562م، نوع¬: مف�صل، 

�لعامة  باملديرية  �ل≥دية  �ل≥يود  �أر�صي∞  يف  fiفو®  �ل≥د�ص،  �صنج≤ 

للطابو و�مل�صاحة باأن≥رة.

- �صالنامة والية �صوريا 1871-1872م.

:Ró∏j ô°üb - á«°Uƒ°üÿG IQGó°üdG ¥GQhCG .5

Yildiz Sadaret Hussi Evraki (Y.A.Hus) defter 493 (1323-
 1327/1905-1909).

 Öجل ،NO. 285/162 .22 �صفر 1324، 5 ني�صان/ �أبريل 1322 رومي
ماتور كهرباFي الإVصاءة مدينة �ل≥د�ص يوVصع على نهر �ل�رشيعة.
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 óf’ …Òe ,»µjôeC’G  »æWƒdG  ∞«°TQC’G  ‘ áXƒØëŸG ≥FÉKƒdG  .6
:2 ºbQ

- NA. doc. 867n. 516/1 29 November 1921
- NA. doc. 867n. 55/- 9 September 1921
- NA. doc. 867n. 5.2/5 21 January 1922
- NA. doc. 867n. 01/25 30 August 1918
- NA. doc. 867n. 0. 23 January 1923
- NA. doc. 867n. 5011/2 13 January 1923
- NA. doc. 867n. 55/4 1923
- NA. doc. 867n. 01/441, Twenty-

Five years of Palestine A resume 
of Jewish Effort and achievement 
classification by Arther Ruppin

1923

:¢Só≤dG ,Êƒ«¡°üdG …õcôŸG ∞«°TQC’G ‘ áXƒØëŸG ≥FÉKƒdG .7

CZA. L3/411 29 January 1919
CZA. L4 /434 1919
CZA. L4 /297 14 August 1919
CZA. L4/966. Not dated 
CZA. L18/125 file, Dated 1919
CZA. S75/364, correspondence 

between Aliyah officials the 
Jewish Agency.

1939

CZA. S25/6562 19 October 1936
CZA. S25/7615 1920
CZA. Z4/771/1 1920
CZA. S2/1 ق�صº تطوير �ل≥د�ص

CZA. Record Group. No.2,
39 º22 و�صجل نفو�ص رق ºصجل نفو�ص رق� 
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:“π«FGô°SEG ádhO” ∞«°TQCG ‘ áXƒØëŸG ≥FÉKƒdG .8

.Ali Ekrem Bey, file I/f. 83 ،¬ة منîن�ص åمل∞ �أكرم بك، لدى �لباح -

 Öلتالع� وو�صاFل  �الأر�Vصي  بيع   ≥FاKو aي¬  خزن  �لذي  �ل�صندو¥   -

Úو�الحتيال على �ل≥و�ن

ISA. Box 3342/File G/2, dated 1929.

- Box, 3314, file, 16, Memorandum on the Land transfer 
Ordinarily to the director of Land Registry, 1921.

- �أر�صي∞ حزب �لعمل، �ل≥د�ص.

- Report NO. 22/4 of the Jewish Agency to the Zionist 
Congress, Illegal immigration, 1934, Jerusalem, 1939.

 ∞«°TQCÉH  ≈ª°ùj  Ée  ‘  áXƒØëŸG  á«fÉ£jÈdG  á«∏°üæ≤dG  ≥FÉKh  .9
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