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  اليهىد واالمتيازات األجنبية يف بالد الشام
 يف القرن التاسع عشر

                                     د. نااااااااايف عبااااااااد نااااااااايف الاااااااانجم    
 ن

                 جامعااة كوكااولي كليااة التوبيااةي رياام التاااوي   
 ن

 ملخص البحث 
الشاـ في يتناوؿ البحث اثر االمتيازات االجنبية عمى اوضاع الييود في بالد 

القرف التاسع عشر ، حيث تـ استعراض اوضاعيـ في الدولة العثمانيةو منذ ظيورىا 
والكيفية التي عومؿ بيا ىؤالء ، والمعاىدات التي عقدتيا الدولة العثمانية مع الدوؿ 
االوربية مع الدوؿ االوربية وما تضمنتيا ىذه المعاىدات مف حقوؽ لمرعايا العثمانييف 

يف ، فضال عف انعكاس ىذه االمتيازات عمى اوضاع الييود مف مف غير المسمم
النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعميمية والسياسية ، مف خالؿ التغير 

 الذي طراء عمى اوضاعيـ في جميع ىذه المجاالت سمبا كاف اـ ايجابا .
 األقليات يف الدولة العثمانية)اجلذور والتطبيق(: 

غير المسمميف مف الشريعة االسالمية ، عندما  ياسة العثمانية تجاهانطمقت الس
عامػػػؿ القػػػررف الكػػػريـ ىػػػؤالء معاممػػػة حسػػػنة ضػػػمف ضػػػوابط وشػػػروط معينػػػة ، قػػػاؿ ا  
تعالى))والتجػػادلوا اىػػؿ الكتػػاا اال بػػالتي ىػػي احسػػف اال الػػذيف ظممػػوا مػػنيـ وقولػػوا رمنػػا 

 . (1)احد ونحف لو مسمموف((بالذي انزؿ الينا وانزؿ اليكـ وألينا وأليكـ و 
، اذ عػد  (2)كما حثت االحاديث النبوية الشػريفة عمػى حسػف معاممػة اىػؿ الذمػة

جميور العمماء قتؿ المسمـ لمػذمي مػف الكبػاور ودلػيميـ فػي ذلػؾ قػوؿ الرسوؿ)صػمى ا  
ي  لػػـ يػػرح راوحػػة الجنػػة ، واف ريحيػػا ليوجػػد مػػف مسػػير   ي  عميػػو وسػػمـ( قمػػف قتػػؿ معاىػػدا ي 
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فاالسػػػالـ اقػػػر الىػػػؿ الذمػػػة التمتػػػع بالحريػػػة فػػػي ظػػػؿ مجتمػػػع يسػػػوده   (3)امػػػا  اربعػػػيف ع
التسامح واآلخاء والعػدؿ والمسػاوا   فميػـ حريػة الديانػة مػف خػالؿ ممارسػة شػعاورىـ فػي 

، فضػال  عػف الحريػة فػي ممارسػة االنشػطة االقتصػادية ، مػع (4)الكناوس والمعابد بحريػة
الذمة العديػد مػف المناصػا كاالمػار  وقيػاد   بعض القيود مف حيث عدـ جواز تقمد اىؿ

الجػػػػيش وعػػػػدـ جػػػػواز االنخػػػػراط بػػػػو مػػػػع الػػػػزاميـ بػػػػدفع مبمػػػػ  معػػػػيف مػػػػف المػػػػاؿ سػػػػمي 
 .(5)بالجزية

اتسمت سياسة الدولة العثمانية بالتسامح تجاه سكاف البمداف المفتوحػة ، وبقػدر 
مدينػػػة  ـ( سػػػمح لمييػػػود فػػػي6231-6231تعمػػػؽ االمػػػر بػػػالييود فػػػاف السػػػمطاف اورخػػػاف)

بورصػػة باقامػػة شػػعاورىـ الدينيػػة مػػف خػػالؿ اقامػػة معبػػد ليػػـ ، فضػػال  عػػف السػػماح ليػػـ 
 . (6)بالسكف في حار  خاصة بيـ االمر الذي جعمو اوؿ سمطاف اعطى لمييود امتيازا  

استمرت سياسة االنفتاح عمى الييود مف قبؿ السػالطيف العثمػانييف فيمػا بعػد ، 
ـ( الػػػػػػػػذي فػػػػػػػػتح القسػػػػػػػػطنطينية 6546-6536ففػػػػػػػػي عيػػػػػػػػد السػػػػػػػػمطاف محمػػػػػػػػد الثػػػػػػػػاني)

ـ( اخذت اوضاع غير المسمميف منحا  جديدا  نتيجة لدخوؿ اعداد كبيػر  مػف 6532عاـ)
الذي نظـ حياتيـ فػي  (7)ىؤالء في حوز  الدولة العثمانية ، مف خالؿ وضع نظاـ الممؿ

 . (8)الدولة  واصبحت تسير عمى اسس تنظيمية واضحة مف حيث القوانيف والممارسة
اصبحت كؿ مجموعة تسمى ممة وتدير شؤونيا بنفسيا مف خالؿ ايجاد قانوف 
يػػنظـ ذلػػؾ  والشػػخص المسػػؤوؿ امػػاـ الدولػػة يسػػمى))ممة باشػػي(( اذ اعتػػرؼ السػػمطاف 

اعمػػى  (9)بػػالييود كممػػة ومػػا ترتػػا عمػػى ذلػػؾ مػػف الحقػػوؽ المتمثمػػة باعتبار))الحاخػػاـ((
،  (10) عػف كونػو رويسػيـ السياسػيمنصا ديني بصفتو رويس الطاوفة الروحي ، فضػال  

لذا بدأ  (11)وتـ االعتراؼ بممكية ىؤالء الخاصة والحرية في ممارسة النشاط االقتصادي
فػػي الدولػػة العثمانيػػة خػػالؿ مػػد  حكػػـ السػػمطاف محمػػد الفػػاتح، والسػػيما بعػػد فػػتح نفػػوذىـ 

فػػي المرافػػؽ القسػطنطينية، فاصػػبح الييػػود جػػزءا  مػػف الدولػػة العثمانيػػة ، اذ تغمغػػؿ ىػػؤالء 
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التجاريػػػػػة والصػػػػػناعية مػػػػػف خػػػػػالؿ امػػػػػتالكيـ المحػػػػػالت الكبيػػػػػر  فػػػػػي ازميػػػػػر وسػػػػػالنيؾ 
 . (13)الى الحد الذي ُعّد ذلؾ حدا  فاصال  في تاريخ الييود العثمانييف (12)واستانبوؿ

حدثت اليجر  الييودية عمى نطاؽ واسع الى اراضي الدولة العثمانيػة فػي عيػد 
ـ( قػػادميف مػػف اسػػبانيا بعػػد سػػقوط غرناطػػة  بيػػد 6363-6546السػػمطاف بايزيػػد الثػػاني)

ـ ، اذ ىربػػوا مػػع مػػف اسػػتطاع اليػػرا مػػف المسػػمميف وقػػد))ىرا الييػػود 6513االسػػباف 
 . (14)االسباف المضطيدوف في جموع ىاومة فمـ يمجووا اال الى تركيا((

كمػػا حػػدثت ىجػػر  مماثمػػة فػػي نيايػػة القػػرف الخػػامس عشػػر مػػف وسػػط اوربػػا الػػى 
لة العثمانية ، فسكف ىؤالء مختمػؼ المػدف بمػا فييػا اسػتانبوؿ ، فكػانوا خيػر اراضي الدو 

 (15)داعػػـ لمحػػرؼ المختمفػػة والتجػػار  ، اذ تولػػوا مكانػػة ميمػػة والسػػيما فػػي الشػػؤوف الماليػػة
واستقر قسـ كبير منيـ في سالنيؾ ، فضال  عف الجزاور وتونس وليبيػا ومصػر وسػوريا 

 . (16)وفمسطيف
ـ( وبعد اف اصبحت بالد الشػاـ 6331-6363ـ االوؿ)وفي عيد السمطاف سمي

، بدا ييود اوربا يياجروف الييػا واقػاموا بنحػو خػاص  (17)ـ6361تابعة لمدولة العثمانية 
في االماكف المقدسة)القدس ، الخميؿ ، طبريا ، صفد( اذ منحيـ السػالطيف العثمػانيوف 

 . (18)االماف وعامموىـ معاممة حسنة
الييػػػود فػػػي الدولػػػة العثمانيػػػة ، بػػػانيـ تمتعػػػوا بحريػػػة يمكػػػف القػػػوؿ عػػػف اوضػػػاع 

، وبقػػػدر كبيػػػر مػػػف االسػػػتقالؿ الػػػذاتي واالداري والطػػػاوفي ، فكػػػاف الحاخػػػاـ  (19)العبػػػاد 
)باشػػػػي( ممثػػػػؿ الييػػػػود امػػػػاـ الحكومػػػػة العثمانيػػػػة ، كمػػػػا سػػػػمح ليػػػػـ اختيػػػػار رؤسػػػػاويـ 

حكمػػة الييوديػػة الػػروحييف بحريػػة ، فضػػال  عػػف حػػؿ الخالفػػات فيمػػا بيػػنيـ مػػف خػػالؿ الم
والنظػػر فػػي القضػػايا المدنيػػة كػػالزواج والطػػالؽ  (20)التػػي تحكػػـ بيػػنيـ بموجػػا شػػريعتيـ

والنفقػػة ، مػػػع اسػػػتثناء الجػػػراوـ الكبػػػرت والقضػػػايا المتعمقػػة بػػػامف الدولػػػة التػػػي كانػػػت مػػػف 
، وتمتعت مدارسيـ الطاوفية باستقالؿ ثقافي ذاتي مف خالؿ عدـ  (21)اختصاص الدولة
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، حتػى وصػؼ نيوضػيـ  (22)اؿ التي تجمع لمؤسساتيـ الخيرية والتعميميةالتدخؿ باألمو 
 .(23)في القرف السادس عشر بانو النظير لو

 يف الدولة العثمانية  (24)االمتيازات االجنبية
عقدت الدولة العثمانية عد  اتفاقيات مع العديد مف الدوؿ االوربية ، اذ اتخذت 

ـ 6323تسػمى باالمتيػازات االجنبيػة عػاـ الشكؿ الرسمي لممعاىدات معيا ، واصػبحت 
ـ مػػػع البندقيػػة ، حيػػػث نػػاؿ تجارىػػػا تسػػػييالت 6535، بػػالرغـ مػػػف توقيػػع معاىػػػد  عػػاـ 

 .(25)كثير  في حماية الممتمكات وتبادؿ السمع والتنقؿ ، وكانت ذات طابع تجاري بحت
 ، اذ عقػػدت الدولػػة العثمانيػػة (26)ـ البدايػػة الحقيقيػػة لالمتيػػازات6323يعػػد عػػاـ 

معاىػػػد  او اتفاقيػػػة مػػػع فرنسػػػا فػػػي ذلػػػؾ العػػػاـ ، عنػػػدما وضػػػعت ىػػػذه المعاىػػػد  نظامػػػا  
لالمتيػػازات وشػػرعيتيا بصػػور  رسػػمية حصػػؿ بموجبيػػا الفرنسػػيوف عمػػى امتيػػازات تجاريػػة 

، اال اف ىػػؤالء لػػـ تكػػف ليػػـ ايػػة امتيػػازات عمػػى حسػػاا  (27)واسػػعة فػػي الدولػػة العثمانيػػة
، بػالرغـ مػف انيػػـ حصػموا فيمػػا  (28)المػػد  عمػى االقػػؿ رعايػا الدولػة العثمانيػػة خػالؿ ىػذه

 .(29)بعد عمى حقوؽ اكثر مف رعايا الدولة انفسيـ
ُفِسػػرع عقػػد الدولػػػة العثمانيػػة ليػػػذه المعاىػػد  تفسػػيرات عديػػػد  ، منيػػا اف الػػػدوافع 

،  (30)السياسػػية كانػػت العامػػؿ االىػػـ بغيػػة كسػػا ود فرنسػػا الػػى جانػػا الدولػػة العثمانيػػة
رخر يعطي االولوية لمجانا االقتصادي ، بعد اف شعرت الدولة العثمانية وىناؾ تعميؿ 

بػػالقمؽ مػػف جػػراء تحػػوؿ تجػػار  الشػػرؽ مػػف اراضػػييا نحػػو طريػػؽ رأس الرجػػاء الصػػالح ، 
، بينمػا فسػر  (31)وزياد  االىتماـ باالراضي الجديد  في قار  امريكا عمػى حسػاا الشػرؽ

( فبػػػدأوا 6311-6331القػػػانوني)بعضػػػيـ ذلػػػؾ نتيجػػػة ضػػػعؼ السػػػالطيف بعػػػد سػػػميماف 
بالتودد لالوربييف ، فكانت االمتيػازات مزيػدا  مػف الحقػوؽ ليػؤالء االوربيػيف عمػى حسػاا 

، ولكف ينبغي اف تفيـ سياسات الدوؿ عمى انيا نابعة مف عػد  اعتبػارات او  (32)الدولة
سياؽ  عوامؿ وليس عامؿ واحد ، لذا يمكف القوؿ عف ىذه االمتيازات بانيا التخرج مف
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العادات التي كانت متبعة في معاممة التجػار االجانػا ، فضػال  عػف اعتبػار العثمػانييف 
باف الشريعة االسالمية تقر ىكذا نوعا  مػف االتفاقيػات  فضػال  عػف روح العصػر الجديػد 

 . (33)الذي قاد الى تطور في عالقات الدوؿ مع بعضيا
ا  عػف رعايػا الدولػة العثمانيػة اف االمر الجدير بالذكر اف المعاىد  لـ تذكر شيو

، وقػػد  (34)ـ6115مػػف غيػػر المسػػمميف ، اذ ورد ذكػػر ىػػؤالء ألوؿ مػػر  فػػي اتفاقيػػة عػػاـ 
اضيفت الى ىذه المعاىد  تعيػدات جديػد  ففػي المػاد  الرابعػة منيػا اعتػرؼ لممػؾ فرنسػا 

، ولػػػـ  (35)بحػػػؽ حمايػػػة النصػػػارت الكاثوليػػػؾ مػػػف رعايػػػا دوؿ اوربػػػا فػػػي الدولػػػة العثمانيػػػة
تقتصر العالقة بيف الدولة العثمانية وفرنسا عمى ىذه المعاىد  ، بؿ اعقبتيا العديد مف 

 ، 6346،6311،6115،6164، 6311المعاىػػػػػػػػػػػدات منيػػػػػػػػػػػا ماعقػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػي االعػػػػػػػػػػػواـ
، عممػػػػػػػا  اف المعاىػػػػػػػد  االخيػػػػػػػر  التعنػػػػػػػي نيايػػػػػػػة 6151، وعػػػػػػػاـ 6151،6151،6112

بحت سػػارية المفعػػوؿ حتػػى لػػو االمتيػػازات ، بػػؿ انيػػا اتسػػمت بصػػفة الػػدواـ ، كونيػػا اصػػ
 . (36)مات السمطاف او عزؿ

ونتيجة لذلؾ اف المصالح االقتصادية كانت تػتتي فػي المقػاـ االوؿ فػي تشػكيؿ 
، حاولػت الػدوؿ االوربيػة االخػرت بسػبا ذلػؾ منافسػة (37)الدبموماسية االوربية وتوجيييػا

ة ارسػػاء قواعػػدىا فرنسػػا فػػي الحصػػوؿ عمػػى امتيػػازات مماثمػػة فػػي الدولػػة العثمانيػػة، بغيػػ
ـ 6341االقتصػػادية فييػػا ، فكانػػت انكمتػػرا السػػباقة فػػي ىػػذا المجػػاؿ عنػػدما عقػػدت عػػاـ 

معاىػػػد  مػػػع الدولػػػة العثمانيػػػة تضػػػمنت اثنتػػػاف وعشػػػروف مػػػاد  ، حػػػددت فييػػػا الحقػػػوؽ 
الممنوحة ليـ ، وكانت مماثمة لممعاىدات الفرنسية مف حيث حرية التجػار  واالقامػة فػي 

ـ وبروسيا عػاـ 6161ـ وروسيا عاـ 6162، ثـ تبعتيا ىولندا عاـ  (38)ةالدولة العثماني
، كمػػػػا عقػػػػدت  (39)ـ وكػػػػؿ الػػػػدوؿ االوربيػػػػة عػػػػدا سويسػػػػرا6464والنمسػػػػا عػػػػاـ  ـ6151

ـ مػػػع الواليػػػات المتحػػػد  االمريكيػػػة تضػػػمنت فػػػتح القنصػػػميات 6434معاىػػػد  فػػػي عػػػاـ  
ركيػػة ، وتعيػػدت فييػػا بينيمػػا ، فضػػال  عػػف بنػػود تتعمػػؽ بخفػػض الضػػراوا والرسػػوـ الكم



 
 

   

 

 
 اليهود واالمتيازات

 األجنبية في بالد الشام

 د. نايف عبد نايف النجم
  3122 كانون األول  (9) العدد

  268 

 

 الفراهيدي آداب جملة

 (40)الدولة العثمانية بمعاممة التجار االمريكاف كما يعامػؿ تجػار الػدوؿ االوربيػة االخػرت
، عمما  اف ىذه المعاىدات لـ تكف اقتصادية فقط انما كانت ذات ابعاد سياسية كذلؾ ، 
كمػػا اف ىػػذه الػػدوؿ لػػـ تقتصػػر فػػي عالقاتيػػا مػػع الدولػػة العثمانيػػة عمػػى معاىػػد  واحػػد  

حسا ، بػؿ عقػدت اكثػر مػف معاىػد  معيػا العتبػارات تتعمػؽ بحصػوليا عمػى تنػازالت ف
 . (41)منيا مع استمرار ضعؼ الدولة العثمانية اكثر مف السابؽ مع تقادـ الزمف

تضػػمنت بعػػض بنػػود المعاىػػدات المبرمػػة ، السػػماح لالوربيػػيف عمػػى االسػػتقرار 
الوربيػة( ، فاصػبح ليػـ الحػؽ فػي في الدولة العثمانيػة وظيػر مػااطمؽ عميػو )الجاليػات ا

التجػػػار  بحريػػػة والمالحػػػة مػػػع تحديػػػد الرسػػػـو الكمركيػػػة عمػػػى البضػػػاوع ، ومنعػػػت الدولػػػة 
وموظفييػػػا مػػػف اسػػػتخداـ العنػػػػؼ ضػػػدىـ  فضػػػال  عػػػف ضػػػػماف حريػػػة العبػػػاد  ليػػػػؤالء ، 
واحتراـ مساكنيـ ، فاصبح بمرور الػزمف ومػع اسػتمرار نظػاـ االمتيػازات لمقنصػؿ الحػؽ 

بػػيف رعايػػا دولتػػو ، والمجػػوء الػػى السػػمطاف فػػي تنفيػػذ االحكػػاـ فػػي حالػػة وجػػود  فػػي الحكػػـ
، مف خالؿ تشكيؿ محاكـ قنصمية  (42)صعوبات تحوؿ دوف امكانية تنفيذ ىذه االحكاـ

خاصة ذات صالحيات كاممة لمنظر في الػدعاوت التػي تخػص رعايػا القنصػمية ، وكػاف 
نػػاء  عمػػى ذلػػؾ فػػاف االحكػػاـ الصػػادر  القنصػػؿ ىػػو الػػذي يتػػولى امػػر القضػػاء بنفسػػو ، وب

، مما يدؿ عمػى وجػود ثناويػة السػمطة فػي الدولػة  (43)تنفذ عمى اراضي الدولة العثمانية 
العثمانيػػة ، طالمػػا اف القنصػػمية تحكػػـ بمنػػتت عػػف قػػوانيف الدولػػة ، فػػانعكس ذلػػؾ بنحػػو 

ويس ىػػو ، والسػػيما اف عمػػؿ القناصػػؿ والسػػفراء الػػر  (44)سػػمبي عمػػى ىيبػػة الدولػػة وامنيػػا
الػػػدفاع عػػػف مػػػواطنييـ وامالكيػػػـ ومصػػػالحيـ ، مػػػف خػػػالؿ محاولػػػة تطبيػػػؽ ماجػػػاء فػػػي 

 .(45)االمتيازات الممنوحة
اضػػػيفت بمػػػرور الػػػزمف الػػػى المعاىػػػدات الجديػػػد  بنػػػود تعطػػػي الحػػػؽ لالجانػػػا 
حمايػػة غيػػر المسػػمميف ، بحيػػث اصػػبح الكثيػػر مػػف النصػػارت والييػػود بمثابػػة مػػواطنيف 

والسػػػػيما اذا عممنػػػػا اف  (46)تػػػػولى حمػػػػايتيـ مػػػػف خػػػػالؿ القناصػػػػؿلمػػػػدوؿ االوربيػػػػة التػػػػي ت
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االمتيػػػػازات تعطػػػػي قناصػػػػؿ الػػػػدوؿ االخػػػػرت اسػػػػتقالال  تامػػػػا  فػػػػي تنظػػػػيـ وتقريػػػػر شػػػػؤوف 
 . (47)مواطنييـ في القضايا التجارية والحقوقية والجزاوية عمى وفؽ قوانينيـ الخاصة

متيػػازات الحصػػوؿ ينبغػػي االشػػار  الػػى اف الدولػػة العثمانيػػة توخػػت مػػف ىػػذه اال
، فضػػال  عػػف محاولػػة االسػػتفاد  مػػف خبػػرات الغػػرا ، بػػالرغـ  (48)عمػػى منػػافع اقتصػػادية

مف كوف النتاوج جاءت عكسية مف النػواحي السياسػية واالقتصػادية مػف خػالؿ السػيطر  
التػػي فرضػػتيا الػػدوؿ الغربيػػة عمػػى الدولػػة العثمانيػػة عنػػدما اصػػبحت قػػادر  عمػػى التػػاثير 

والسػيما اف ىػذه االتفاقيػات كمعاىػد   (49)خمية ليا كمعاممة اىػؿ الذمػةعمى السياسة الدا
ـ قػػػد حػػػدت مػػػف مقػػػدر  الدولػػػة العثمانيػػػة عمػػػى فػػػرض 6424بالطػػػة ليمػػػاف مػػػع بريطانيػػػا 

ضػػراوا جديػػد  وفتحػػت اسػػواؽ الػػبالد لمتجػػار االجانػػا ، واباحػػت ليػػـ حريػػة االسػػتيراد 
% فقػػط 3مسػػتورد  واصػػبحت والتجػػار  بعػػد اف تػػـ تخفػػيض الضػػراوا عمػػى البضػػاوع ال

، ثـ (50)%2% وعمى السمع العابر  63بينما بمغت الضريبة المفروضة عمى الصادرات 
عقدت معاىد  مع فرنسا ومعظـ الدوؿ االوربية االخرت نصت الػى حػد مػا عمػى البنػود 

، ثػػـ بعػػد ذلػػؾ اصػػبح ىنػػاؾ تخفيضػػا  (51)نفسػػيا التػػي تضػػمنتيا المعاىػػد  مػػع بريطانيػػا
% وفػػؽ المعاىػػدات التجاريػػة 4% الػػى 61يػػة عمػػى السػػمع االجنبيػػة مػػف لمرسػػـو الكمرك

% سػػنويا 6مػػع العمػػؿ عمػػى تخفيضػػيا  (52)ـ6413المعقػػود  مػػع البمػػداف االوربيػػة عػػاـ 
، االمػػر الػػذي ادت الػػى وضػػع االقتصػػاد العثمػػاني تحػػت  (53)%6تبمػػ  نسػػبتيا  أف الػػى

رت حرمػاف االجانػا مػف امػتالؾ ، عمما  اف الدولػة العثمانيػة قػر  (54)نفوذ الدوؿ االوربية
، بعػػد اف كانػػت قػػد بػػدات بعقػػد المعاىػػدات  (55)العقػػارات ، وحاولػػت جاىػػد  تطبيػػؽ ذلػػؾ

ـ 6451الجماعية مع الدوؿ االوربية كتمؾ التي عقدتيا مع فرنسا وانكمترا وبمجيكػا عػاـ 
 . (56)والحاح الدولة عمى تطبيؽ بنود ىذه االتفاقيات
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ـو الداخميػة كميػا عػف التجػار  واسػتمر تحصػيؿ ـ الغيت الرس6415بحموؿ عاـ 
% مػػف قيمػػة المػػػواد المنقولػػة بحػػػرا مػػف واليػػػة عثمانيػػة الػػػى اخػػرت او مػػػف مدينػػة الػػػى 4

 .(57)اخرت
انعكسػػت ىػػذه االمتيػػازات ومػػا تضػػمنتو المعاىػػدات المختمفػػة مػػف حقػػوؽ لمػػدوؿ 

دما اصػبحت المختمفة فػي الدولػة العثمانيػة ، وبنحػو سػمبي عمػى االقتصػاد العثمػاني عنػ
الدولػػػة العثمانيػػػة غيػػػر قػػػادر  عمػػػى حمايػػػة االنتػػػاج المحمػػػي ، واقبػػػؿ النػػػاس عمػػػى شػػػراء 
المنتجات االجنبية المستورد  ، فكسر االنتاج المحمي مع تدىور الصناعات الوطنيػة ، 
واختؿ الميزاف التجاري ، ممػا جعػؿ الدولػة تشػكو مػف عجػز مػالي كبيػر ، لػـ تػر الدولػة 

، اذ شػيد عصػر السػػمطاف عبػد العزيػػز    (58)ال باالسػػتدانة مػف الخػػارجسػبيال  لمعالجتػو ا
ـ االنييار المالي لمدولة وارتفاع نسبة التضخـ ، فاعمنت الدولة افالسيا 6416-6411
حتى تـ تشكيؿ لجنة)ادار   (59)ـ عندما لـ تستطع دفع الديوف المترتبة عمييا6413عاـ 

ع بعػض واردات الدولػػة العثمانيػة تحػػت ـ تػـ بموجبيػػا وضػ6446الػديف العػاـ( فػػي عػاـ 
، اذ  (60)تصػػرؼ ىػػذه المجنػػة كػػواردات الطوابػػع الماليػػة والممػػح والسػػمؾ والحريػػر والتبػػ 

اسػتطاعت الدولػػة دفػع مبػػال  كبيػر  وبنحػػو مسػتمر خػػالؿ السػنوات الالحقػػة والسػػيما واف 
 ( مميػػػوف جنيػػػو611( مميػػػوف جنيػػػو اسػػػترليني الػػػى)616الػػػديوف العثمانيػػػة خفضػػػت مػػػف)

 . (61)%6استرليني مع تخفيض الفواود الى 
وتػػػدار لجنػػػة الػػػديف ىػػػذه عػػػف طريػػػؽ مجمػػػس مكػػػوف مػػػف سػػػبعة اعضػػػاء ، وىػػػـ 
بريطاني وفرنسي ونمساوي والماني وايطالي وعثماني ، فضال  عػف ممثػؿ عػف صػيارفة 

 . (62)غمطة ، ويرأس المجمس بالتناوا العضواف الفرنسي والبريطاني
الغيت الضػريبة  6111% ، وفي عاـ 3الى  ـ خفضت الرسوـ6111في عاـ 

عف جميع السمع ما عدا القميؿ منيػا ، وعػادت الدولػة العثمانيػة فيمػا بعػد تطالػا الػدوؿ 
 .(63)االوربية بزياد  الرسـو الجمركية لخدمة التنمية
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وفيمػػا يتعمػػؽ بػػبالد الشػػاـ فانيػػا وقعػػت تحػػت االحتاللػػيف الفرنسػػي والبريطػػاني ، 
ـ ، امػا الدولػة العثمانيػة 6131الجنبية فييا بموجا نظاـ االنتػداا فالغيت االمتيازات ا

 . (64)ـ حيث تخمصت مف نظاـ االمتيازات6132فقد استمر ىذا النظاـ حتى عاـ 
 .(65)انعكاس االمتيازات االجنبية على اوضاع اليهىد يف بالد الشام

واحي يعػػد القػػرف التاسػػع عشػػر نقطػػة تحػػوؿ فػػي تػػاريخ الواليػػات العربيػػة مػػف النػػ
السياسية واالقتصادية واالجتماعية بسبا التغمغؿ االوربي فييا ، ومف جممة مانتج عف 
ذلؾ اف ظيرت فوات جديػد  مرتبطػة بيػذه التحػديات كالبرجوازيػة التػي ارتبطػت بػالغرا 

، ومػف البػدييي اف يشػكؿ  (66)، فضال  عف التغييرات عمى المستوييف السياسي والفكري
تمؾ الفوات ، مما جعؿ الدولة العثمانية تقػر بػاف ىنػاؾ خػرؽ  غير المسمميف في طميعة

لنظػػاـ الممػػؿ الػػذي اعتمػػدت عميػػو فػػي ترتيػػا وضػػع االقميػػات فػػي الدولػػة ، مػػف خػػالؿ 
، بحيػث  (67)انعكاس التطورات الجديد  عمى اوضاع غير المسمميف مف جميع النػواحي

ة لمتػداعيات االيجابيػة اصبح ىػذا النظػاـ عامػؿ تفكيػؾ لبنيػة الدولػة بنحػو تػدريجي نتيجػ
عمى اوضاع ىؤالء مف خالؿ دورىـ في تجار  الدوؿ االوربيػة داخػؿ الدولػة العثمانيػة ، 

 . (68)نتيجة لتحوؿ والويـ عمى وفؽ مصالحيـ وليس بموجا نظاـ الممؿ
عػػػػدا ىػػػػذا التحػػػػوؿ بدايػػػػة لػػػػزرع االوربيػػػػيف االتجاىػػػػات االنفصػػػػالية عػػػػف الدولػػػػة 

لثامف عشر ، والسيما انو كاف مترافقا  مع تحوالت اجتماعيػة العثمانية منذ نياية القرف ا
شػػاممة نتيجػػة ليػػذا التغمغػػؿ االوربػػي ، وكػػاف مظيػػر ىػػذه التحػػوالت متغيػػرات اقتصػػادية 
وايديولوجية ، وما ادؿ عمى ذلػؾ التغيػر الػذي طػرأ عمػى مفيػـو الممػة فػي القػرف التاسػع 

مما جعؿ البعض يعد غير  (69)عاعشر انو اصبح مرادفا  لمفاىيـ اخرت كاالمة او الش
والسػػيما اف متغيػػرات  (70)المسػػمميف احػػد اىػػـ ادوات النفػػوذ االوربػػي فػػي الدولػػة العثمانيػػة

جديد  ظيرت لدت الممؿ عندما برزت فوات جديد  مف التجار والمثقفيف لـ تعتمػد عمػى 
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عيػار االسس التقميدية ، بؿ اف الوعي السياسي المرتكز عمى اسػس اثنيػة قوميػة ىػو الم
 . (71)االساسي ليذه المتغيرات فحمت محؿ نظاـ الممؿ

ومع تنامي دور ىذه الفوات غير االسالمية ، والسػيما مػف الناحيػة االقتصػادية 
اال اف ىذا الدور يكاد يكوف شاذا  بسبا تناقض ىػذا الػدور مػع نظػاـ الممػؿ العثمػاني ، 

والواقػػػع االقتصػػػادي ، ممػػػا ادت الػػػى ايجػػػاد نػػػوع مػػػف التعػػػارض بػػػيف الجانػػػا التشػػػريعي 
فشػػكؿ ذلػػؾ الظػػروؼ الموضػػوعية التػػي حػػدت بالدولػػة العثمانيػػة الػػى تشػػريع التنظيمػػات 

 . (72)العثمانية
اسػػتفاد الييػػود منػػذ وقػػت مبكػػر مػػف االمتيػػازات االجنبيػػة التػػي اعطيػػت لمرعايػػا 
االجانا فحققت ليـ فواود كثير  ، إذ تضمنت اعطاء القناصؿ والسفراء االجانا سمطة 

اوية عمػػى رعايػاىـ ، مػػع ضػماف حقػػوقيـ فػي التجػػار  واالمػف والحريػػة الدينيػة ، كمػػا قضػ
شممت ىذه االمتيازات كؿ العامميف لدت االجانا اصحاا االمتيازات كالمترجميف ، اذ 
اصدرت الدولة ضػوابط معينػة وتعميمػات تػـ الػزاميـ بيػا عنػدما يعممػوف فػي القنصػميات 

لذا  (73)العثمانية وكاف معظميـ مف النصارت والييود االجنبية في مختمؼ ارجاء الدولة
فػاف الحمايػػة شػػممت ىػػؤالء الييػػود ، فػػتدت ىػذا النظػػاـ دورا  كبيػػرا  فػػي حيػػاتيـ فػػي الدولػػة 
العثمانيػػػة بنحػػػو عػػػاـ ، والسػػػيما اذا عممنػػػا اف اليجػػػر  الييوديػػػة اسػػػتمرت نحػػػو اراضػػػي 

امتيازات اسػتثناوية تتمتػع بيػا  الدولة ، فحافظوا عمى تبعيتيـ االصمية مع كؿ ماليا مف
 . (74)الدوؿ االخرت في الدولة العثمانية

فعمػى سػبيؿ المثػاؿ بمػػ  عػدد الييػود الػذيف منحػػوا الحمايػة البريطانيػة فػي مدينػػة 
ـ الػى 6446ـ تسػعة عشػر ييوديػا  وارتفػع عػاـ 6416-6454حما وحػدىا بػيف عػامي 

 . (75)اربعيف ييوديا  ، كاف لمعظميـ روابط تجارية معيا
اف ارتفاع اعداد التابعيف لمحماية االجنبية او ادعاء البعض االخػر بػذلؾ بغيػة 
الحصػػوؿ عمػػى امتيػػازات الحمايػػة والػػتخمص مػػف الواجبػػات الممقػػا  عمػػى عػػاتقيـ ، جعػػؿ 
االدار  العثمانيػػة تتشػػدد ازاويػػـ مػػف خػػالؿ التتكػػد مػػف ذلػػؾ ، فضػػال عػػف ايجػػاد ضػػوابط 

 .(76)جديد  لمحد مف اعدادىـ
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س االمتيازات االجنبية على اوضاع اليهىد يف بالد الشام من انعكا
 الناحية االقتصادية

الدولػػػة العثمانيػػة ومنعيػػػا مػػف محاولػػػة التخطػػيط االقتصػػػادي اف اىػػـ مػػػا اعػػاؽ 
       . (77)وبالتالي حماية االنتاج المحمي ىو ارتباطيا بنظاـ االمتيازات االجنبية

تيػػازات التػػي حصػػؿ عمييػػا االوربيػػوف ، تعػػد االمتيػػازات التجاريػػة مػػف اىػػـ االم
والتػي انعكسػػت بنحػػو واضػح وجمػػي عمػػى اوضػاع غيػػر المسػػمميف ، وبقػدر تعمػػؽ االمػػر 
بػػالييود فػػاف ىػػؤالء اسػػتفادوا كثيػػرا  مػػف االمتيػػازات فػػي بػػالد الشػػاـ والسػػيما بعػػد منتصػػؼ 

ما ساعد القرف التاسع عشر ، عندما ازداد حجـ التدخؿ الغربي في الدولة العثمانية ، م
عمى تحسف اوضاع الييود في جميع المجاالت والسيما االقتصادية منيا والتػي اتاحػت 

 . (78)ليـ العمؿ في كافة الييوات االدارية
وقبػػػػؿ الحػػػػديث عػػػػف اوضػػػػاعيـ فػػػػي بػػػػالد الشػػػػاـ البػػػػد مػػػػف الكػػػػالـ قمػػػػيال  عػػػػف 
اوضاعيـ في مركز الدولة اذ عمؿ قسـ مػنيـ كممتزمػي ضػراوا مػف خػالؿ عمميػـ فػي 

ظػػػػاوؼ السمسػػػػر  بػػػػيف االدار  العثمانيػػػػة والتجػػػػار االجانػػػػا والسػػػػيما الرسػػػػـو الكمركيػػػػة و 
والضػػراوا التػػي تجبػػى مػػف البضػػاوع والسػػفف، كمػػا كػػاف قسػػـ مػػنيـ اصػػحابا لممصػػارؼ 

اذ امتمػػػؾ ىػػػؤالء عػػػددا مػػػف  (79)كػػػونيـ صػػػيارفة لػػػذا كػػػانوا عمػػػى تمػػػاس وثيػػػؽ باالجانػػػا
رف التاسػع عشػر اف مػف بػيف اربعػيف مػف المصارؼ الخاصة ، فقد تبيف مع نيايػات القػ

اصػػػػحاا المصػػػػارؼ الخاصػػػػة كػػػػاف ثمانيػػػػة مػػػػف الييػػػػود وذلػػػػؾ فػػػػي مدينػػػػة اسػػػػطنبوؿ 
 . (80)وحدىا

ترتػػػا عمػػػى نشػػػاط غيػػػر المسػػػمميف فػػػي ميػػػداف التجػػػار  اف انعكػػػس ذلػػػؾ عمػػػى 
النقابات المينية التي تعكس طبيعة النشاط التجػاري ، فكػاف ىػؤالء ناشػطيف فػي بعػض 

مينية في اسػطنبوؿ  والسػيما الػذيف تعػامموا مػع التجػار االجانػا ، أي عممػوا النقابات ال
 . (81)في التجار  الخارجية ، فعمموا في تجار  الجمود والصوؼ وتجار  المؤلؤ
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لػػػـ يقتصػػػر اثػػػر االمتيػػػازات عمػػػى الييػػػود فػػػي القػػػرف التاسػػػع عشػػػر فقػػػط ، فقػػػد 
القػروف السػابقة ، ويمكػف ظيرت رثار ذلؾ مػف خػالؿ االوضػاع االقتصػادية ليػؤالء فػي 

االستدالؿ عمػى غنػاىـ مػف خػالؿ كػوف تجػار  االوربيػيف مػع الدولػة العثمانيػة كانػت بيػد 
النصػػارت والييػػود ، بػػدليؿ اف تجػػار  البندقيػػة فػػي القػػرف الثػػامف عشػػر تتعامػػؿ مػػع اربػػع 

، ممػػا جعػػؿ التجػػار  (82)مؤسسػػات بندقيػػة واربػػع مؤسسػػات ييوديػػة فػػي الواليػػات العربيػػة
د مقرضيف لحكومة والية دمشؽ والحكومة المركزية في بعض االحياف ، الى الحد الييو 

الػػذي جعػػؿ احػػد البػػاحثيف يتحػػدث عػػف كػػوف احػػد الييػػود االغنيػػاء يسػػمى مجػػازا  وزيػػر 
 .  (83)المالية

اف ىذا الدور الفاعؿ لغير المسمميف خاصة مف الناحية االقتصادية ، نتج عف 
بية ، بحيث كاد اف يختفي معيا نظاـ الممػة العثمػاني ، تداعيات نظاـ االمتيازات االجن

 . (84)فنظر االوربيوف الى غير المسمميف كتقميات تابعة او شبو تابعة ليـ
اف تطػػور النفػػوذ الغربػػي فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر قػػد مػػنح اىميػػة اكبػػر لوسػػطاء 

دوليػػػة ، االقميػػػة ، وعػػػزز الػػػدور الػػػذي أدوه وخصوصػػػا  اف العثمػػػانييف تحاشػػػوا التجػػػار  ال
 . (85)فظير تبعا  لذلؾ تحالؼ بيف االقميات والدوؿ الغربية اليذاء الدولة العثمانية

أدت الييػػود دورا  ميمػػا  فػػي الحيػػا  االقتصػػادية فػػي مختمػػؼ ارجػػاء بػػالد الشػػاـ ، 
ففي مدينة حما كػاف ليػـ الػدور الفاعػؿ مػف خػالؿ كػونيـ اصػحاا مصػارؼ وسماسػر  

سو في دمشؽ ، عندما عمموا صرافيف والسيما في القرف ، كما أدوا الدور نف (86)بورصة
اذ اف عمميات الصػرافة وعقػد الػديوف بفواوػد كبيػر   (87)التاسع عشر الى جانا النصارت
، فضػػػال  عػػػف دورىػػػـ فػػػي التجػػػار  الخارجيػػػة مػػػف  (88)احتكرىػػػا الييػػػود مػػػف أىػػػالي دمشػػػؽ

ناصػػػؿ اسػػػبانيا خػػػالؿ كػػػوف اكثػػػر القناصػػػؿ مػػػنيـ والسػػػيما مػػػف عاومػػػة مركوبػػػولي وىػػػـ ق
وبعػػػػض الػػػػدويالت االيطاليػػػػة وعاومػػػػة بيجوتو)قناصػػػػؿ النمسػػػػا( ، فاسػػػػتثاروا المسػػػػمميف 
والنصػػارت وسػػيطروا عمػػى امػػور القوافػػؿ التجاريػػة  وممػػا يػػدلؿ عمػػى ذلػػؾ النفػػوذ ، انيػػـ 
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حممػػوا ىػػذه القوافػػؿ عمػػى االسػػتراحة يػػـو السػػػبت ، ممػػا جعميػػـ اكثػػر قػػدر  عمػػى فػػػرض 
 .  (89)االسعار

ـ انعكاسػػا  كبيػػرا  عمػػى 6426عػػاـ  (90)طر  المصػػرية عمػػى بػػالد الشػػاـكػػاف لمسػػي
اوضػػاع غيػػر المسػػمميف ، مػػف خػػالؿ سياسػػة المصػػرييف التػػي انصػػفت ىػػؤالء اكثػػر مػػف 

 . (91)السابؽ ، فتدت الى االنتعاش االقتصادي في جميع المجاالت
شػػػيد القػػػرف التاسػػػػع عشػػػر تطػػػػورات جديػػػد  فػػػػي الدولػػػة العثمانيػػػػة منيػػػا حركػػػػة 

ـ واعػػالف الدسػػتور 6431ـ وخػػط ىمػػايوف 6421ظيمػػات ، كخػػط شػػريؼ كولخانػػو التن
ـ ، اكػػدت جميعيػػا عمػػى ضػػرور  المسػػاوا  بػػيف رعايػػا الدولػػة العثمانيػػة 6411العثمػػاني 

كمػػػا شػػػيدت ىػػػذه المػػػد  ضػػػعؼ واضػػػح فػػػي  (92)بغػػػض النظػػػر عػػػف الػػػديف او المعتقػػػد
ت االجنبية ، فحدث نوع مف ، وقد ترافؽ ذلؾ مع االمتيازا(93)مؤسسات الدولة العثمانية

التعػػػارض بينيمػػػا ، اذ اف قػػػاد  االصػػػالح لػػػـ يفمحػػػوا فػػػي اقنػػػاع االوربيػػػيف بالتنػػػازؿ عػػػف 
حمايػػػػة االمتيػػػػازات او منػػػػع رعايػػػػاىـ مػػػػف غيػػػػر المسػػػػمميف مػػػػف الحصػػػػوؿ عمػػػػى حمايػػػػة 

، ممػا جعػؿ غيػر المسػمميف (94)القناصؿ االوربييف واالعفػاء مػف قػوانيف الدولػة العثمانيػة
االمػػػػر الػػػػذي ادت الػػػػى ابقػػػػاء اثػػػػر  (95)وف عػػػػف المجػػػػوء الػػػػى الحمايػػػػة االجنبيػػػػةاليسػػػػتغن

االمتيػازات طاغيػػا  عمػػى غيػػر المسػػمميف ، ويجػا اف يفيػػـ اف المتغيػػرات السياسػػية التػػي 
تحدث في الدولة العثمانية لـ تكف تنعكس بنحػو ايجػابي عمػى االقميػات بنحػو داوػـ كمػا 

ـ ، اذ اف النظػاـ الضػريبي الجديػد انعكػس حدث بعد االنسحاا المصري مف بػالد الشػا
ـ ، ممػػا جعػػؿ االعتقػػاد القاوػػؿ بػػاف مصػػمحة 6451بنحػػو سػػمبي عمػػى الييػػود وذلػػؾ عػػاـ 

والسػيما اف التطػورات  (96)االقميات مرتبطة بػالوجود االجنبػي فػي الدولػة العثمانيػة سػاودا  
المسػتمر فػي  الجديد  الوضاع الييود في الدولػة العثمانيػة اكػدت ذلػؾ ، اذ اف الضػعؼ

الدولػػة العثمانيػػة ادت الػػى حػػدوث ىجػػر  واسػػعة النطػػاؽ لمييػػود فػػي النصػػؼ الثػػاني مػػف 
القػػػػرف التاسػػػػع عشػػػػر الػػػػى فمسػػػػطيف ، حيػػػػث اف ىػػػػذه اليجػػػػر  ارتبطػػػػت بنظػػػػاـ الحمايػػػػة 
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االجنبية التي وفرتيا القنصميات االوربيػة بموجػا نظػاـ االمتيػازات االجنبيػة  فكػاف مػف 
منيػػػا انيػػػـ يحممػػػوف الجنسػػػية االوربيػػػة ، لػػػذا لػػػـ تػػػدقؽ الدولػػػة فػػػي  المزايػػػا التػػػي اسػػػتفادوا

دخوؿ ىؤالء الييود واستقرارىـ في فمسػطيف ، بمسػاعد  قناصػؿ دوليػـ التػي سػيمت ليػـ 
والسػػيما االنكميػػز الػػذيف سػػيموا  (97)ذلػػؾ  فضػػال  عػػف تنظػػيـ احػػواليـ ورعايػػة مصػػالحيـ

لقػػدس وصػػفد وطبريػػا ، ممػػا وصػػوؿ ىػػؤالء الػػى فمسػػطيف مػػف اوربػػا حيػػث اسػػتقروا فػػي ا
ادت الػى ارتفػاع عػدد الميػاجريف خػالؿ سػػنوات قميمػة ، فاعتمػد ىػؤالء عمػى انفسػيـ مػػف 

 . (98)خالؿ العمؿ بدال  مف االعتماد عمى التبرعات والصدقات مف اوربا
وبالرغـ مف اف زياد  عدد الييود ليػا دالالت اجتماعيػة واضػحة بالنسػبة ليػـ ، 

ى دالالت اقتصػػػادية فػػػي الوقػػػت نفسػػػو ، ففػػػي الوقػػػت الػػػذي اال انيػػػا تنطػػػوي كػػػذلؾ عمػػػ
استمر فيو ثراء الييود في دمشؽ في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشػر مػف خػالؿ 

( 31-64امػػتالكيـ فييػػا اربعػػة وعشػػريف بيتػػا  تجاريػػا  ، بمػػ  مجمػػوع راسػػماليا مػػا بػػيف )
ليػػػر  ذىبيػػػة  (111-111مميػػوف قػػػرش ، بحيػػػث بمػػػ  متوسػػػط راسػػماؿ كػػػؿ تػػػاجر مػػػابيف)

اسػػترلينية ، بينمػػا كػػاف تسػػعة تجػػار مػػنيـ يبمػػ  راسػػماؿ كػػال  مػػنيـ مػػابيف مميػػوف ومميػػوف 
، ممػػػػا جعميػػػػـ اصػػػػحاا نفػػػػوذ كبيػػػػر فػػػػي تجػػػػار  دمشػػػػؽ مػػػػع  (99)ونصػػػػؼ مػػػػف القػػػػروش

بريطانيا ، االمر الذي جعميـ اثرياء قياسا  بالسكاف المحمييف مف المسمميف الذيف طمبػوا 
ـ في دمشػؽ  ففعمػوا 6411غرامة التي فرضت عمييـ في احداث منيـ القرض لتسديد ال

 .(100)لكف بفواود عالية
اسػػتغؿ الصػػرافيف الييػػود بالدرجػػة االسػػاس الفالحػػيف فػػي سػػوريا عنػػدما اسػػتداف 

% ، ولمػػا لػػـ يكػػف لمفػػالح 51-35ىػػؤالء االمػػواؿ مػػنيـ بفواوػػد عاليػػة تراوحػػت مػػا بػػيف 
لػى فقػداف ارضػو مػف خػالؿ الحجػز عمييػا القدر  عمى تسديد ىذه االمواؿ فتنػو اضػطر ا

مقابػػؿ الػػديف فتصػػبح ممكػػا لمييػػود والسػػيما اف الييػػود كػػانوا محميػػيف او تػػابعيف لقنصػػمية 
اجنبيػػػة ، ممػػػا جعػػػؿ مػػػوقفيـ اكثػػػر قػػػو  مػػػف غيػػػرىـ ، ولػػػـ يقتصػػػر تعامػػػؿ الييػػػود مػػػع 
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وا المزارعيف فقػط بػؿ تعػامموا مػع التجػار والكتبػة واصػحاا االمػالؾ ، فضػال  عػف موظفػ
االدار  العثمانيػػة بحيػػث انيػػـ حجػػزوا عمػػى بعػػض امالكيػػـ كػػي يكونػػوا ممػػزميف بتسػػديد 
الػػػديوف، عمػػػى اف ذلػػػؾ لػػػـ يخػػػتص بالرجػػػاؿ فقػػػط بػػػؿ كػػػاف لممػػػرا  الييوديػػػة دورا عنػػػدما 
مارسػت عمميػات عقػد الػديوف فػػي دمشػؽ والىػؿ الريػؼ مػف خػػالؿ ذكػر ذلػؾ فػي بعػػض 

قوؿ:قمدعيػة اسػتير بنػت شػمعوف مػف اىػالي الوثاوؽ ، فعمى سػبيؿ المثػاؿ ىنػاؾ وثيقػة ت
الشػػػػػاـ/ مػػػػػدعى عميػػػػػو )محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػده يحػػػػػى( مػػػػػف اىػػػػػالي قريػػػػػة دومػػػػػا ديػػػػػف مبمػػػػػ  

قرش( بموجا سند لالمرق. وىذه المرا  نفسيا ىي التي وضعت امواؿ ليػا عنػد 6133)
الصراؼ يوسؼ فارحي بغية استثمارىا مػد  سػتة اشػير متتابعػة بالفاوػد  ، ومػف الجػدير 

اف ىػػػػؤالء الصػػػرافوف احتمػػػػى جمػػػيعيـ بالػػػػدوؿ االجنبيػػػة وقناصػػػػميا مػػػف خػػػػالؿ بالػػػذكر 
 .  (101)االمتيازات اذ كاف معظميـ مف تبعات دوؿ اجنبية

اما ييود لبناف ، فقد كاف معظـ ييود بيروت ، والسيما في النصؼ الثاني مف 
فػي الحيػا  القرف التاسع عشر يعمموف بالتجار  او بالمعػامالت الماليػة ، وبػذلؾ انػدمجوا 

االقتصػػػػادية لمػػػػبالد ، فػػػػي حػػػػيف كػػػػاف ييػػػػود شػػػػماؿ سػػػػوريا يعممػػػػوف فػػػػي تجػػػػار  النسػػػػيج 
المسػػتورد مػػف حمػػا ، وعممػػوا كػػذلؾ فػػي الصػػناعات الصػػغير  مثػػؿ صػػناعة الصػػابوف ، 
وكاف بعض ييود ىػذه المنطقػة مػف االثريػاء يعممػوف بالوسػاطة بػيف الفالحػيف اصػحاا 

ة ، وكػػػاف ىػػػؤالء الفالحػػػوف يعممػػػوف فػػػي بعػػػض االراضػػػي والمواشػػػي وبػػػيف تجػػػار المدينػػػ
 .  (102)االحياف اجراء لدت ىؤالء الوسطاء

امػػا فػػي فمسػػطيف ، فقػػد كانػػت اوضػػاع الييػػود ىنػػاؾ افضػػؿ مػػف اوضػػاع ييػػود 
سػػػوريا ، اذ جمبػػػت فمسػػػطيف العديػػػد مػػػف االوربيػػػيف والييػػػود مػػػف انحػػػاء العػػػالـ فسػػػاىمت 

رف التاسػػع عشػػر فػػي تطػػور االوضػػاع انشػػطتيـ االقتصػػادية ، والسػػيما فػػي ثالثينػػات القػػ
االقتصػػادية ، كمػػا سػػاىمت امػػواؿ الشخصػػيات الييوديػػة الثريػػة فػػي اوربػػا مثػػؿ موشػػيو 
مونتيفوري وعاومة روتشيمد ودي بيجوتو وغيرىـ في االرتقاء باالوضاع االقتصادية فػي 
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د فمسػػػطيف ، كمػػػا سػػػاىـ ييػػػود اوربػػػا والدولػػػة العثمانيػػػة والمغػػػرا العربػػػي الػػػذيف كػػػانوا قػػػ
ىػػػػاجروا الػػػػى فمسػػػػطيف بػػػػذلؾ التطػػػػور مػػػػف خػػػػالؿ اشػػػػتغاؿ العديػػػػد مػػػػنيـ فػػػػي الزراعػػػػة 

، وقد انعكست اليجر  الييودية عمى االوضاع في فمسطيف والسػيما فػي  (103)والصناعة
النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف التاسػػع عشػػر ، ففػػي صػػفد ارتفػػع عػػدد الييػػود الػػى اكثػػر مػػف 

ىنػػاؾ ، بحيػػث اسػػتطاعوا االسػػتحواذ  سػػتة رالؼ بحيػػث شػػكموا قرابػػة ثمػػث عػػدد السػػكاف
عمى نسبة عالية مف تجارتيا ، وكذلؾ الحاؿ في طبريا اذ زاد عددىـ ليصؿ الى اربعة 
رالؼ فػػػػػي مختمػػػػػؼ نواحييػػػػػا ، والػػػػػذي دؿ عمػػػػػى نفػػػػػوذىـ االقتصػػػػػادي انيػػػػػـ اصػػػػػبحوا 

 .(104)( رالؼ دونما عمى الرغـ مف كونيـ اليمثموف اال ربع سكاف المدينة661يممكوف)
ه الزيػػػاد  الكبيػػػر  فػػػي اعػػػداد الييػػػود والميػػػاجريف الػػػى فمسػػػطيف خاصػػػة ، اف ىػػػذ

والذي نتج عنو زياد  نفوذىـ االقتصادي ماكاف ليحدث لوال دعـ الدوؿ االوربية ، فكاف 
شػػػػراء االراضػػػػي وانشػػػػاء المسػػػػتوطنات وامتالكيػػػػا ، تػػػػـ بموجػػػػا تشػػػػريع عثمػػػػاني عػػػػاـ 

ارجػػػاء الدولػػػة العثمانيػػػة عػػػػدا ـ الػػػذي اعطػػػى الحػػػؽ ليػػػؤالء بالتممػػػؾ فػػػػي جميػػػع 6411
 . (105)الحجاز والذي صدر نتيجة الضغوط االوربية

الجميؿ(، فقد كاف عػدد الييػود  -بور السبع  -غز   -اما متصرفية القدس )يافا
قمػػيال  فػػي بدايػػة القػػرف التاسػػع عشػػر ، اال اف عػػدد ىػػؤالء اصػػبح كبيػػرا  فػػي نيايػػة القػػرف 

وقػد ممكػػوا الكثيػر مػف االراضػػي  (106)نػاؾبحيػث شػكموا اكثػر مػػف نصػؼ عػدد السػػكاف ى
الزراعيػػة ، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ فػػي يافػػا وفػػي نيايػػة القػػرف التاسػػع عشػػر كػػاف نحػػو ثمػػث 

، ممػػػػا ادت الػػػػى ارتفػػػػاع االسػػػػعار نتيجػػػػة كثػػػػر  عػػػػدد   (107)االراضػػػػي الزراعيػػػػة بايػػػػدييـ
 .   (108)المياجريف الى فمسطيف

تجػػػار  االوربيػػػيف بيػػػد يمكػػػف القػػػوؿ اف ىنػػػاؾ عوامػػػؿ عديػػػد  ادت الػػػى تمركػػػز 
النصارت والييود العثمانييف في بالد الشاـ ، منذ القرف الثامف عشػر منيػا اف الجاليػات 

في الواليػات العثمانيػة بػدات تنكفػد لعػدـ وجػود االمػاف المطمػوا ، فضػال   (109)االوربية
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عػػػف قػػػدرتيا عمػػػى تحقيػػػؽ اربػػػاح اوفػػػر فػػػي امػػػاكف اخػػػرت ، فضػػػال عػػػف حصػػػوؿ غيػػػر 
حماية القنصميات االوربية ، وكذلؾ معػرفتيـ بالمغػات االوربيػة واسػاليا المسمميف عمى 

 . (110)التجار  ، فنشتت بذلؾ فوة جديد  عمى تماس ومعرفة بالحيا  االوربية
اف انشػػػػػػاء المصػػػػػػارؼ الحديثػػػػػػة كػػػػػػاف لػػػػػػو اثػػػػػػر سػػػػػػمبي عمػػػػػػى اوضػػػػػػاع الييػػػػػػود 

ؿ الصػػيرفة ، االقتصػػادية فحػػاولوا مسػػاير  التطػػورات الجديػػد  مػػف خػػالؿ العمػػؿ فػػي مجػػا
ففي حما اصبح ليـ بنػؾ صػنعرا ، وفػي دمشػؽ كػاف ليػـ بنػؾ زلخػة القريػا مػف سػوؽ 

 . (111)الحميدية
ومجمؿ القوؿ اف التاريخ االقتصادي لمدولة العثمانيػة ابػاف القػرف التاسػع عشػر 
اتسػػـ بظػػاىرتيف رويسػػيتيف ، تمثمػػت االولػػى فػػي ركػػود الوضػػع االقتصػػادي داخػػؿ الدولػػة 

ر حجػػـ التجػػار  الخارجيػػة مػػع الػػدوؿ االوربيػػة، امػػا الثانيػػة فتمثمػػت فػػي العثمانيػػة وتػػدىو 
تحسػػف مكانػػة النصػػارت االقتصػػادية فػػي الدولػػة بعػػد اف عممػػوا تحػػت الحمايػػة االوربيػػة ، 
فانعكست ىاتاف الظاىرتاف عمى الييود بنحو سمبي فالحقت اضرارا جسيمة بتوضػاعيـ 

د  لمغاية باستثناء فمسطيف التي حػدثت االقتصادية ، مما جعؿ انشطتيـ التجارية محدو 
 .(112)فييا تحوالت اقتصادية كبير  كاف ليا اثر في تحسف اوضاعيـ االقتصادية

اف ىػػذه االوضػػاع االقتصػػادية المزدىػػر  لتجػػار الييػػود فػػي بػػالد الشػػاـ ال تعنػػي 
اف جميػػع الييػػود كػػانوا ميسػػوري الحػػاؿ بػػالرغـ مػػف عمػػؿ نسػػبة عاليػػة مػػنيـ بالتجػػار  ، 

نسػػبة كبيػػر  مػػنيـ يعممػػوف كباعػػة متجػػوليف ، لػػذا فػػاف نسػػبة العػػامميف فػػي قطػػاع كانػػت 
% مػنيـ يعممػوف كفنػانيف ومعممػيف ، فػي حػيف 61% بينمػا كانػت نسػبة 13التجار  بم  

 . (113)% منيـ يعيشوف عمى التبرعات63كاف 
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 انعكاس االمتيازات االجنبية على اوضاع اليهىد من الناحية االجتماعية
االمتيازات االجنبية انعكاسات مف الناحية االقتصادية ، فكػاف البػد ترتا عمى 

اف يػػػنعكس الوضػػػع االقتصػػػادي لمييػػػود عمػػػى االوضػػػاع االجتماعيػػػة ، فكانػػػت اليجػػػر  
الييودية المستمر  الى اراضي الدولة العثمانية بشكؿ عاـ وبػالد الشػاـ وفمسػطيف بشػكؿ 

عمػػى اعتبػػار اف اعػػداد ىػػؤالء خػػاص تمثػػؿ احػػد مظػػاىر ىػػذا االنعكػػاس االجتمػػاعي ، 
ستزيد ، ومف ثـ سػيعزز ذلػؾ مػوقفيـ باسػتمرار ، عمػى اف ىػذه اليجػر  بػدات منػذ وقػت 
مبكػػر مػػف القػػرف السػػادس عشػػر، حتػػى وصػػمت اعػػداد ىػػؤالء الميػػاجريف الػػى فمسػػطيف 

 . (114)( عاومة621)
يرجع تاريخ الوجود الييودي في سوريا ولبناف الى مرحمة قديمة ، وكاف معظػـ 

يػػود ىػػذيف البمػػديف مػػف فمسػػطيف او الييػػود الػػذيف جػػاءوا مػػف اسػػبانيا )األنػػدلس( ، وال ي
توجػػد ارقػػاـ دقيقػػة عػػف اعػػدادىـ فػػي بػػالد الشػػاـ كونيػػا تعتمػػد عمػػى التقػػدير ، وفػػي كػػؿ 
االحواؿ فتف اعدادىـ قميمة قياسا بمػا موجػود مػنيـ فػي فمسػطيف، إذ اسػتقر معظػـ ييػود 

ـ خػالؿ القػروف السػادس عشػر حتػى القػرف الثػػامف سػوريا فػي دمشػؽ وحمػا وبمػ  عػددى
عشر بضعة االؼ ، اما الييود في حماه وحمص فكانت اعدادىـ قميمة ، اما في لبناف 

وبعمبػػػؾ ، فضػػػال عػػػف  فكانػػػت ىنػػػاؾ اعػػػداد قميمػػػة مػػػنيـ فػػػي طػػػرابمس وبيػػػروت وصػػػيدا
ر وجػودىـ باعػداد محػدود  فػي بعػض المنػاطؽ الدرزيػػة فػي جبػؿ لبنػاف وال سػيما فػي ديػػ

القمػػر ، وظيػػرت بعػػد ذلػػؾ العديػػد مػػف االرقػػاـ كتمػػؾ التػػي ذكرىػػا الرحالػػة الييػػود، فضػػال 
عف االعداد المذكور  مف قبؿ القناصؿ االوربييف ، وفػي كػؿ االحػواؿ فػاف اعػداد ىػؤالء 
في منتصؼ القرف التاسع عشر ال يتجاوز اربعة عشر الفا ، مػع العمػـ اف ىنػاؾ ىجػر  

لمػد  المػذكور  مػف قبػؿ الييػود والنصػارت مػف سػوريا تجػاه واسعة النطػاؽ حػدثت خػالؿ ا
. امػػػا فػػػي فمسػػػطيف فالتقػػػديرات (115)الواليػػػات المتحػػػد  االمريكيػػػة ودوؿ امريكػػػا الجنوبيػػػة

تشير الى اف اعداد الييود فييا حوالي اربعة االؼ كاف معظميـ يقيموف في القدس، اذ 
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الخميػؿ وطبريػة وصػفد ، وصؿ عددىـ حػوالي ثالثػة االؼ، فػي حػيف سػكف البػاقيف فػي 
كما اقػاـ قمػة مػنيـ فػي عكػا وغػز  وذلػؾ فػي القػرف الثػامف عشػر، فػي حػيف قػدر عػددىـ 
في ثالثينيات القرف التاسع عشر بعشر  االؼ ، كاف معظميـ في القدس ، بينما وصؿ 

ـ زىاء ستة وعشريف الؼ اقاـ غالبيتيـ في القدس ، ووصؿ عددىـ 6441عددىـ عاـ 
،  (116)لمية االولى الى ثمانية وثمانيف الفا كاف نصفيـ يقيـ في القدسقبيؿ الحرا العا

عممػػا اف سػػكاف الواليػػات الشػػامية فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر موضػػحة فػػي الجػػدوؿ االتػػي 
 عمى شكؿ تقديري :

 
 (117)السكاف في سوريا مقدر  بالؼ نسمة في بعض الواليات

 الوالية
 عاـ
 ـ 6414

 عاـ
 ـ13/6411

 451 111 دمشؽ
 111 21 وتبير 

 311 351 القدس
 111 411 حما

وبالرغـ مف اىمية وجود اعداد كبير  مف جماعة معينة في مكاف ما ، وىذا ما 
حدث لمييود في بالد الشاـ ، اال اف ىذه االىمية تكتمؿ اذا كاف ليؤالء دور في الحيػا  

الماليػة لػبالد الشػاـ  العامة ، وىػو مافعمػو الييػود كػذلؾ عنػدما أدوا دورا  كبيػرا  فػي االدار 
بنحػو عػػاـ ، والسػيما دمشػػؽ وحمػا وصػػيدا ، وبػػرزت فػي دمشػػؽ وصػيدا عاومتػػا فػػارحي 

 . (118)والسكروج
وصػػؿ حػػد تسػػمط الييػػود عمػػى االدار  الماليػػة فػػي الشػػاـ انيػػـ نظمػػوا الحسػػابات 

 . (119)بطريقة ال يفيميا غيرىـ كي يحافظوا عمى استمرار احتكارىـ ليذه المينة
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ت الييود بالمجتمع المحيط بيـ طيمة الحقبػة الواقعػة بػيف القػرنيف اتسمت عالقا
السادس عشر والثامف عشر بقدر كبير مف االستقرار ، وكانت اماكف العمؿ طيمة ىذه 
المد  تجمعيـ بالنصارت والمسمميف ، وكاف ابناء ىذه الطواوؼ يمتقوف معا انذاؾ خارج 

وج االبحاث الحديثة اثبتت اف ييود الدولة العمؿ ايضا ، وتجدر االشار  ىنا الى اف نتا
العثمانيػػػة تػػػتثروا الػػػى حػػػد كبيػػػر بكافػػػة فنػػػوف المجتمػػػع االسػػػالمي ، كمػػػا تسػػػممت بعػػػض 
مظاىر ىذا التتثير الى الممارسات الدينية الييودية ، وكاف لالستقرار الذي كانت عميو 

سػػع عشػػر عنػػدما السػػمطة دورا فػػي تمػػؾ العالقػػات ، فقػػد حػػدث تغيػػرا فييػػا فػػي القػػرف التا
 .(120)اىتزت عالقة ىؤالء مع المجتمع المحيط بيـ

اف نفوذ الييود ودورىػـ فػي المجتمػع يتجمػى كػذلؾ فػي حصػوليـ عمػى مكاسػا 
لـ يكونوا ليحصموا عمييا في السابؽ ، لوال تصاعد ىذا النفػوذ ، وذلػؾ عنػدما قػاموا فػي 

ـ تػابع لكنيسػيـ وذلػؾ طرابمس بتحويؿ ارض كانت تابعة الوقاؼ المسمميف الى ممؾ لي
 .(121)في القرف الثامف عشر

وبػػػالرغـ مػػػف كػػػوف عالقػػػة الييػػػود االجتماعيػػػة مػػػع بقيػػػة الطواوػػػؼ االخػػػرت فػػػي 
، اال اف ذلؾ اليمنع مف وجػود  (122)دمشؽ محدود  جدا  ، اذ كانوا مغمقيف عمى انفسيـ

السػػيما المسػػمميف ، ففػػي حمػػا عمػػى سػػبيؿ تواصػػؿ اجتمػػاعي بيػػنيـ والسػػكاف االخػػريف و 
المثاؿ كاف ىناؾ حي باسـ الييود في القرف الثامف عشر كانوا يسكنونو ، اال اف عػددا  
مػػػف المسػػػمميف كػػػانوا يسػػػكنونو الػػػى جػػػانبيـ  كمػػػا وجػػػدت منػػػازؿ لممسػػػمميف بػػػالقرا مػػػف 

اجد الكنيس الييودي ، في حيف امتمؾ الييود منازؿ فػي حمػا عمػى مقربػة مػف احػد مسػ
، فضال عف الى اف بعػض الطقػوس االجتماعيػة لمييػود كػاالعراس كػاف  (123)المسمميف

 ، مما يؤكد وجود التواصؿ بيف الييود والمسمميف.(124)قسما  منيا ماخوذا مف المسمميف
ويالحظ نفػوذ الييػود واضػحا  عنػدما رفػع اىػالي دمشػؽ شػكوت ضػد ىػؤالء عنػد 

ـ( الػػذي اسػػتجاا ليػػـ عنػػدما اصػػدر 6421-6414السػػمطاف العثمػػاني محمػػود الثػػاني)
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اوامػػػره بطػػػرد الييػػػود مػػػف عمميػػػـ ، اال اف والػػػي دمشػػػؽ لػػػـ يسػػػتطع تنفيػػػذ االمػػػر لعػػػدـ 
االمػر الػذي  (125)استطاعة االخريف اف يحموا محميـ لعدـ معرفتيـ بالمغة واسرار العمػؿ

جعميػػـ فػػي مركػػز اجتمػػاعي يتناسػػا مػػع اىميػػة دورىػػـ فػػي الحيػػا  العامػػة ، والػػذي دؿ 
ى ذلػػؾ اف نفػػوذىـ كػػاف فػػي تصػػاعد مسػػتمر الػػى الحػػد الػػذي جعػػؿ الدولػػة العثمانيػػة عمػػ

تتعامؿ مع الييود المياجريف الجدد عمى انيـ جزء مف المجتمع  واف كاف ذلؾ بموجا 
 . (126)نظاـ االمتيازات االجنبية

وبػػػػالرغـ مػػػػف اىميػػػػة الحريػػػػة فػػػػي ممارسػػػػة النشػػػػاط االقتصػػػػادي ، اال اف ىػػػػذه 
كؿ اكثػػر وضػػوحا  عنػػدما يحػػدث تغييػػر فػػي بنيػػة المجتمػػع ، وبقػػدر االىميػػة تتجمػػى بشػػ

تعمػػؽ االمػػر بػػالييود ، فػػاف ىػػذه التطػػورات قػػادت الػػى اف تبػػرز فوػػة جديػػد  نافسػػت فوػػة 
رجػػاؿ الػػديف)الحاخامات( فػػي قيػػاد  المجتمػػع الييػػودي فػػي الدولػػة العثمانيػػة ، وىػػي فوػػة 

ة واالقتصػػادية كاالطبػػاء والتجػػار العممػػانييف الػػذيف كػػانوا متنفػػذيف فػػي الشػػؤوف السياسػػي
اذ تفوؽ ىؤالء في القرف التاسع عشػر مػف خػالؿ تػتديتيـ دورا   (127)والسياسييف البارزيف

كبيرا  في المجتمع ، حتى اف المدارس المدنية تفوقت عمى المدارس الدينيػة التػي كانػت 
 . (128)خاضعة لممؤسسات الدينية

االت كافػػة ، اذ كػػانوا فػػي كػػاف الييػػود اصػػحاا طمػػوح غيػػر محػػدود فػػي المجػػ
العيد العثماني ممزميف بارتداء زي معيف رجاال  ونساءا  ، لذا حػاولوا اسػتغالؿ التحػوالت 
الجديد  في اوضاعيـ مف خالؿ عدـ تقييدىـ بارتداء مالبس معينة الى اف تمكنػوا مػف 
خالؿ وضع انفسيـ تحت حماية القناصؿ االجانػا الػذيف اسػتطاعوا بػدورىـ استصػدار 

، كمػػػػا فعػػػػؿ  (129)رمػػػػاف سػػػػمطاني تػػػػـ بموجبػػػػو السػػػػماح ليػػػػـ بارتػػػػداء االزيػػػػاء االوربيػػػػةف
 . (130)الصراؼ الييودي روفاويؿ الفارحي

اف اعمػػؽ اثػػر لالمتيػػازات عمػػى االوضػػاع االجتماعيػػة ، ظيػػور طبقػػة وسػػطى 
غنية ، نتيجة االتصاؿ المتنامي بيف بالد الشاـ واوربا ، عندما تفاعمت عوامؿ التطػور 
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ادي واالجتمػػاعي ، فاصػػبحت ىػػذه الفوػػة تنشػػط فػػي الحيػػا  االقتصػػادية ماسػػكة االقتصػػ
بنحػػو تػػػدريجي باسػػباا القػػػو  ، ومػػػا يميػػز ىػػػذه الفوػػة عػػػف بقيػػػة الفوػػات التقميديػػػة الغنيػػػة 
االخرت ، انيا كانت اكثر استجابة لمتطمبات المرحمة الجديد  ، مف خالؿ )البرغماتية( 

مػػع االوربيػػيف فػػي بػػالد الشػػاـ وتعممػػوا لغػػة ىػػؤالء ،  التػػي اتصػػفت بيػػا ، فػػاتقنوا التعامػػؿ
وكػػػانوا اكثػػػر تكيفػػػا  مػػػع االوضػػػاع االقتصػػػادية الجديػػػد  واحسػػػنوا التعامػػػؿ مػػػع الرسػػػاميؿ 
االجنبية ، مما جعؿ ىؤالء قاد  التغيير في مجتمع بالد الشاـ ، اجتماعيا  وثقافيػا  ، لػذا 

كونيػا كانػػت اقػػدر مػػف المسػػمميف فػاف غيػػر المسػػمميف سػػيكونوف فػي طميعػػة ىػػذه الفوػػة ، 
في التكيؼ مع افكار الغرا وقيمو ، وبالرغـ مف كوف النصارت كانوا في طميعة ىؤالء 

عمػػػى اف ىػػػذا  (131)، اال اف الييػػػود كػػػاف ليػػػـ حظػػػا  وافػػػرا  مػػػف ىػػػذا التغييػػػر االجتمػػػاعي
التكيػػؼ مػػع االفكػػار الجديػػد  مػػف خػػالؿ التعمػػيـ ووسػػاوؿ االتصػػاؿ االخػػرت ، كػػاف ليػػا 

عكػاس سػػمبي عمػى فوػػة الشػباا الييػػودي فػي بػػالد الشػاـ مػػف خػالؿ ظيػػور فوػة جديػػد  ان
مػػػف ىػػػؤالء ابتعػػػدت عػػػف التقاليػػػد الييوديػػػة ، اذ اف اعػػػدادا  مػػػف ىػػػؤالء الػػػذيف درسػػػوا فػػػي 
المدارس النصرانية والمدارس الييودية الحديثة ، لـ تعرؼ شيوا  عف التعػاليـ الييوديػة ، 

 . (132)عالـ الفكر الييوديفكانوا منفصميف بالكامؿ عف 
اف عػػػػدـ االسػػػػتقرار االقتصػػػػادي، والسػػػػيما لػػػػدت بعػػػػض الفوػػػػات فػػػػي المجتمػػػػع 
الييػػودي، كػػاف مػػف اىػػـ العوامػػؿ التػػي ادت الػػى انييػػار االطػػر الطاوفيػػة القديمػػة ، والػػى 
التخمػػي عػػف اسػػموا الحيػػا  الػػديني التقميػػدي الػػذي كػػاف يشػػكؿ حتػػى ذلػػؾ الحػػيف عػػامال 

واوػػػؼ الييوديػػػة ، وكػػػاف مػػػف بػػػيف مظػػػاىر التخمػػػي عػػػف التقاليػػػد موحػػػدا البنػػػاء كػػػؿ الط
 .(133)الييودية اف اعدادا كبير  مف التجار والعماؿ الييود كانت تعمؿ يـو السبت
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 انعكاس االمتيازات االجنبية على اوضاع اليهىد الثقافية والتعليمية
لمرحمػػػة كانػػػت اوضػػػاع الييػػػود االجتماعيػػػة والقانونيػػػة بالدولػػػة العثمانيػػػة طيمػػػة ا

الممتػػد  مػػف القػػرف السػػادس عشػػر حتػػى القػػرف الثػػامف عشػػر مسػػتقر  ولػػـ تطػػراء عمييػػا 
تغييرات تذكر ، وقد عاش الييود طيمة ىذه المد  بما يتماشى مع الشريعة االسػالمية ، 
ومػػع المصػػالح العمميػػة لمحكػػاـ الػػذيف لػػـ يطبقػػوا داومػػا تعػػاليـ الشػػريعة االسػػالمية عمػػى 

عـ الييود مف الناحية االجتماعية طيمة ىذه المد  بحرية التنقؿ مف الييود ، ولذلؾ فقد ن
مدينػػة الػػػى اخػػػرت، وباسػػػتقرار عالقػػاتيـ مػػػع المجتمػػػع المحػػػيط، ومػػع ىػػػذا كانػػػت ىنػػػاؾ 
بعض االستثناءات ليذه القاعد  فمػـ يسػمح لمييػود فػي بعػض االحيػاف بحػؽ التنقػؿ بػيف 

عشػر ، فقػد طػرات عمييػا تغييػرات  المػدف ، وفيمػا يتعمػؽ باوضػاعيـ ابػاف القػرف التاسػع
كثيػػر  لمدرجػػة التػػي يصػػعا معيػػا رسػػـ صػػور  واضػػحة المعػػالـ الوضػػاعيـ خػػالؿ ىػػذه 
الحقبة ، ويكمف وجو الصعوبة في اف ىذه المد  شيدت تغيرات سياسػية بالغػة االىميػة 

 . (134)في تاريخ الدولة العثمانية 
ف التعمػػيـ بنحػػو عػػاـ كػػاف وفيمػػا يتعمػػؽ بتعمػػيـ الييػػود ، فمػػـ يكػػف متيسػػرا ليػػـ كػػو 

إسالميا  موقوفا عمى المسمميف في الدولة العثمانية حتى سيطر  إبػراىيـ باشػا عمػى بػالد 
الشػػاـ ، الػػذي أعطػػى حريػػة أكثػػر لمقناصػػؿ األوربيػػيف لمػػدخوؿ الػػى بػػالد الشػػاـ ، فكػػانوا 

يػػة غطػػاء لالرسػػاليات المختمفػػة مػػف الػػدوؿ الغربيػػة الػػذيف اخػػذوا يشػػيدوف المػػدارس الييود
خدمػػػة الغراضػػػيـ ، فػػػدخؿ مدارسػػػيـ نصػػػارت ومسػػػمميف كػػػذلؾ ، وتعممػػػوا فييػػػا لغػػػات 
اجنبيػػة ، وبػػالرغـ مػػف اف اليػػدؼ المعمػػف ليػػذه المػػدارس صػػير ابنػػاء مدينػػة دمشػػؽ فػػي 
بوتقػػة واحػػد  ، اال انيػػا اسػػيمت فػػي ادخػػاؿ المػػؤثرات الغربيػػة الػػى بػػالد الشػػاـ مػػف اجػػؿ 

 .(135)قيـ تمؾ المدارساعداد اجياؿ تخدـ مصالح الدوؿ التي ت
وقد تكممت جيػود ىػؤالء والسػيما فػي المػد  قبػؿ صػدور قػانوف التعمػيـ فػي العػاـ 

. فقامػػػت البعثػػػات التنصػػػيرية بنشػػػاط بنػػػاء المػػػدارس العديػػػد  (136)ـ وكػػػذلؾ بعػػػده6411
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ـ 6451التابعة لمعظـ االقميات ومنيا الييػود ، ففػي دمشػؽ شػيدت مدرسػة لمبنػات عػاـ 
ـ ، ومدرسػػة لمبنػػيف 6413طالبػػة ، ومدرسػة االليػػانس الفرنسػية  والتػي احتضػػنت اربعػيف

ـ ، اذ 6161ـ ، ومدرسػػػػة اخػػػػرت فػػػػي دمشػػػػؽ عػػػػاـ 6442ـ ولمبنػػػػات عػػػػاـ 6441عػػػػاـ 
التحؽ بيا الموات مف التالميذ الييود ، وقد وصمت نسبة الطػالا الييػود الدارسػيف فػي 

، امػػػا  (137)ييف% مػػػف مجمػػػوع الطػػػالا السػػػور 36سػػػوريا فػػػي بدايػػػة القػػػرف العشػػػريف الػػػى
ثػػػالث  6411-6411لبنػػاف فقػػد اصػػػبح عػػدد المػػدارس الييوديػػػة فييػػا مػػا بػػػيف االعػػواـ 

 .(138)مدارس لمبنيف
تكمػػػف اىميػػػة ىػػػذه المػػػدارس لػػػيس فػػػي اعػػػدادىا ، بػػػؿ مػػػف حيػػػث قػػػدرتيا عمػػػى 
تخريج طمبة مؤىميف لتولي المناصا الحكومية المختمفة ، ويظير ذلؾ جميا  مػف خػالؿ 

فػي وزار  الخارجيػة فػي النصػؼ الثػاني مػف القػرف التاسػع عشػر ،  اعداد غير المسػمميف
اذ كػػاف ىنػػاؾ اعػػدادا  مػػف الييػػود  واف وجػػود عػػدد اكبػػر مػػف غيػػر المسػػمميف فػػي وزار  
الخارجيػػػة دوف غيرىػػػا مػػػف الػػػوزارات والمؤسسػػػات االخػػػرت ، يعػػػود الػػػى اف ثقافػػػة غيػػػر 

الػػوزار  تحتػػاج الػػى معرفػػة المسػػمميف كانػػت اعمػػى مػػف ثقافػػة المسػػمميف  والسػػيما اف ىػػذه 
بالمغات االوربية التي كاف يجيدىا ىؤالء ، ويعود اثر ذلػؾ الػى اف االمتيػازات االجنبيػة 
وفػػرت ليػػؤالء فػػرص التعمػػيـ مػػف خػػالؿ انشػػاء المػػدارس الغربيػػة لغيػػر المسػػمميف حصػػرا  
والسيما النصارت ، حيث يظير تخمؼ المجتمعات الييودية عندما نقارنيا بالمجتمعػات 

، اال اف ذلػػػؾ ال يعنػػػي عػػػدـ وجػػػود امكانيػػػة عمميػػػة عنػػػد الييػػػود انػػػذاؾ  (139)النصػػػرانية
ودليؿ ذلؾ وجود مجموعة مف االطباء الييود الذيف وردت اسماويـ في سجالت محاكـ 
دمشؽ في أثناء القػرف التاسػع عشػر ومػنيـ الطبيػا يوسػؼ الييػودي والطبيػا سػعد بػف 

 .(140)د الحكيـيوسؼ والمعمـ ىدايا الطبيا والمعمـ عب
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لػػـ يقتصػػر نشػػاط الييػػود الثقػػافي عمػػى المػػدارس بػػؿ تعػػداه الػػى انشػػاء المطػػابع 
التي اسسوا عددا  منيا لطبع التقارير والكتا والمجػالت والنشػرات العبريػة ، فضػال  عػف 

 . (141)ـ6411تاسيس صحيفة حياسيميت في القدس عاـ 
مميػػػة والثقافيػػػة لػػػدت اف ىػػػذه المػػػدارس التػػػي كػػػاف ليػػػا اىميػػػة مػػػف النػػػاحيتيف الع

الييود ، كانت ليا ايضا اثار اجتماعية مف خالؿ دفع المجتمع الييػودي نحػو التغريػا 
 . (142)وااللتصاؽ اكثر بتوربا

 انعكاس االمتيازات على اوضاع اليهىد من الناحية السياسية.  
اخذت العالقات بيف المسمميف وغير المسمميف يشوبيا التوجس والحذر والسػوء 

كاف ذلؾ مع النصارت اكثر مف الييود والسيما في القرف التاسػع عشػر ، ويرجػع ، واف 
ذلؾ الى النفوذ االوربي الواضح في الدولة العثمانية بحيث تدخمت في الشؤوف الداخمية 
ليػػا ، وبػػالرغـ مػػف سياسػػة الدولػػة العثمانيػػة التػػي اصػػبحت اكثػػر اسػػتجابة لمطالػػا غيػػر 

بؽ اال اف ىؤالء لـ يكف يسمح ليـ بشغؿ المناصا المسمميف ، كما كاف يسود في السا
 . (143)العسكرية والسياسية

وقد ترافؽ ذلؾ مع التنػافس عمػى المصػالح بػيف الػدوؿ الغربيػة ، فػانعكس عمػى 
االقميات المختمفة مف خالؿ محاولة كؿ دولة استقطاا اقمية معينة في الدولة العثمانية 

غير المسمميف لتحقيؽ اىػداؼ ىػذه الػدوؿ ، مف اجؿ توظيؼ الخالفات بيف المسمميف و 
 .(144)مف خالؿ التدخؿ المباشر

وبالرغـ مف كوف الخالؼ لـ يكف عميقا  بيف المسمميف والييود ، مثمما ىو بيف 
ـ 6456المسػػمميف والنصػػارت مػػف خػػالؿ احػػداث االقتتػػػاؿ بينيمػػا فػػي جبػػؿ لبنػػاف عػػػاـ 

 . (145)ـ6411ـ وفي دمشؽ عاـ 6411ـ وعاـ 6453وعاـ 
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دـ وجػود احتكػاؾ بػيف المسػمميف والييػػود فػي بػالد الشػاـ مثممػا ىػو الحػػاؿ اف عػ
مػػع النصػػارت  فضػػال  عػػف معاممػػة الدولػػة لمييػػود معاممػػة افضػػؿ ، يعػػود الػػى كػػونيـ ال 

 . (146)يرتبطوف بروابط دينية مع الدوؿ االوربية المعادية لمدولة العثمانية
عثمانية ، كػاف ليػا اثػرا  كبيػرا  اف دخوؿ الييود في الحماية االجنبية في الدولة ال

عمى نفوذ الييود السياسي ، الى الحػد الػذي جعػؿ الػبعض اليجػوز الكػالـ عػف الحمايػة 
 . (147)الدينية اال في اطار االمتيازات الناتجة عف المعاىدات مع الدولة العثمانية

اف النفوذ الكبير لمييود تجمى مػف خػالؿ بعػض الحػوادث التاريخيػة ، ففػي عػاـ 
ـ قػػػاـ احػػػد الييػػػود بقتػػػؿ تومػػػا النصػػػراني ، فمػػػا كػػػاف مػػػف السػػػمطة المصػػػرية فػػػي 6451

دمشؽ اال اف قبضػت عمػى الجػاني وارادت تنفيػذ حكػـ االعػداـ بػو ، اال اف نفػوذ الييػود 
لػػػدت بريطانيػػػا جعمػػػت مػػػف االخيػػػر  تتػػػدخؿ لػػػدت محمػػػد عمػػػي باشػػػا الػػػذي قػػػاـ بػػػاطالؽ 

ة وموظفػػا فػػي قنصػػمية النمسػػا ، فضػػال عػػف كػػوف الجػػاني نمسػػاوي الجنسػػي (148)سػػراحو
االمر الذي يؤكػد  (149)بدمشؽ واستفاد مف وقوعو تحت ىذه الحماية بموجا االمتيازات

 مدت النفوذ الذي بمغو ىؤالء .
اف التحػػوؿ الكبيػػر لوضػػػع الييػػود وقػػػدرتيـ فػػي الضػػغط عمػػػى الدولػػة العثمانيػػػة 

بيػػة ليػػـ بموجػػا وفػػي مسػػاوؿ سياسػػية ميمػػة ، ماكػػاف ليحػػدث لػػوال مسػػاند  الػػدوؿ االور 
االمتيازات االجنبية ، وكاف لالوضاع السياسية فػي الدولػة العثمانيػة اثػرا  كبيػرا  فػي ذلػؾ 
، وبقدر تعمؽ االمر ببالد الشاـ ، فاف الحرية التي حصؿ عمييا غير المسمميف ومػنيـ 

جعمت ىؤالء اكثر جرأ  مف السابؽ مسػتفيديف  (150)الييود في سنوات السيطر  المصرية
اـ االمتيازات ، فطمبت الحماية مف القنصميات االوربية ىناؾ ، والسيما الروسية مف نظ

ـ وبعػػػػد الحػػػػاح المفوضػػػػية الروسػػػػية فػػػػي االسػػػػتانة ، صػػػػدرت 6456منيػػػػا ، ففػػػػي عػػػػاـ 
)فرمانػػػػات( عثمانيػػػػة لحمايػػػػة غيػػػػر المسػػػػمميف ، والػػػػدفاع عػػػػنيـ مػػػػع تاكيػػػػد جديػػػػد لتمػػػػؾ 

مصػػري ، ممػػا جعػػؿ القناصػػؿ االوربيػػيف االمتيػػازات التػػي حصػػموا عمييػػا ابػػاف الحكػػـ ال
يتمسكوف بالمعنى المباشر )لمفرمانػات( ويقفػوف بحػـز اكثػر ضػد سػمطة البػاا العػالي ، 

 . (151)فانعكس ذلؾ عمى اوضاع غير المسمميف بشكؿ عاـ في بالد الشاـ
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اف االضطراا الحاصػؿ فػي قػرارات الدولػة العثمانيػة بسػبا ضػعفيا ، اسػتغمتو 
ف خػػػالؿ تمريػػر مصػػالحيا فػػي الدولػػػة ، فكػػاف غيػػر المسػػمميف مػػػف الػػدوؿ االوربيػػة ، مػػ

االدوات التػػي اسػػتخدمتيا الػػػدوؿ االوربيػػة ، ومػػػف االمثمػػة التػػي انعكسػػػت بنحػػو ايجػػػابي 
عمى اوضاع الييػود  والتػي تؤكػد ماذىبنػا اليػو ، اف الدولػة اصػدرت قػرارات لمنػع اقامػة 

ـ ، اذ تـ ابطاليا 6411حتى عاـ ـ 6443الييود والوافديف والسيما في القدس منذ عاـ 
بعػػػػد اعتػػػػراض الييػػػػود عمييػػػػا  وضػػػػغطيـ عمػػػػى الحكومػػػػة العثمانيػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ الػػػػدوؿ 
االوربيػػػة التػػػي عػػػدت المنػػػع مخػػػالؼ لبنػػػود االمتيػػػازات االجنبيػػػة ، التػػػي اعطػػػت الحريػػػة 
لرعايا ىذه الػدوؿ فػي حريػة التنقػؿ واالقامػة فػي واليػات الدولػة العثمانيػة ، فمػا كػاف مػف 

خيػػػػػػر  اال اف اجػػػػػػرت تعػػػػػػديالت وتوضػػػػػػيحات قػػػػػػادت الػػػػػػى اضػػػػػػعاؼ القػػػػػػو  المطمقػػػػػػة اال
 .(152)لممنع
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 اخلامتـــة
 من خالل هذا البحث توصلنا الى النتائج االتية:

تنظػيـ حيػا  اىػؿ الذمػة ودورىػـ فػي المجتمػع  الرغـ مف انو حػاوؿ بنظاـ الممة و  اف -6
مة ، فتـ استغالؿ ذلؾ مف اال انو ساىـ في ترسيخ الفوارؽ بيف المسمميف واىؿ الذ

 قبؿ الدوؿ األوربية فحولت نظاـ الممة الى نظاـ الحماية األجنبية ليؤالء .
اف السياسػػة التػػي اتبعتيػػا الػػدوؿ األوربيػػة مػػف خػػالؿ الشػػركات العاممػػة فػػي الدولػػة  -3

العثمانيػػػػػة فػػػػػي اختيػػػػػار موظفييػػػػػا ، يعكػػػػػس االختػػػػػراؽ األوربػػػػػي الغربػػػػػي لممجتمػػػػػع 
صػػػػعد  ، ممػػػػا ادت الػػػػى تحػػػػوالت جذريػػػػة فػػػػي بنيػػػػة ىػػػػذا العثمػػػػاني عمػػػػى جميػػػػع اال

 المجتمع.

ادت نظاـ االمتيازات األجنبية فيما ادت اليو مف نتاوج عمى الصعيد االقتصادي ،  -2
تـ بموجبو ربط االقتصػاد العثمػاني بالرأسػماؿ األوربػي ، وأحكػاـ قبضػتو عميػو مػف 

النيوض االقتصادي ، خالؿ الشركات االستثمارية ، اذ لـ يكف بإمكاف العثمانييف 
مػػػػف دوف المصػػػػانع والقػػػػو  البشػػػػرية ذات التػػػػدريا والخبػػػػر  العػػػػالييف ، فضػػػػال  عػػػػف 
 االنظمة التجارية االوربية ، فكاف اثره ايجابيا  عمى غير المسمميف ومنيـ الييود .

امػػا عمػػى الصػػعيد الثقػػػافي والتعميمػػي ، فمػػـ يكػػف ىػػػذا األمػػر واضػػحا  عمػػى الييػػػود  -5
االقتصػػػادي ، ويعػػػود ذلػػػؾ الػػػى اف الدولػػػة العثمانيػػػة لػػػـ تيػػػتـ مثممػػػا كػػػاف النشػػػاط 

بالتعميـ والثقافة  كما اف التعميـ في الفتر  المبكر  كػاف مقتصػرا  عمػى النصػارت فػي 
الػػوزارات العثمانيػػة  بسػػبا البعثػػات التنصػػيرية ، ولػػـ يكػػف ىػػذا االمػػر حاضػػرا  عنػػد 

فتر  متتخر  مػف القػرف التاسػع  الييود ، ولـ يظير النشاط التعميمي والثقافي اال في
عشػػر ، ولكػػف رثػػاره لػػـ تكػػف واضػػحة عمػػى المجتمػػع ، الف الناحيػػة الثقافيػػة تحتػػاج 

 الى فتر  زمنية طويمة حتى يظير تاثيرىا بنحو واضح عمى المجتمع .
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امػػا مػػف الناحيػػة السياسػػية ، فػػاف نظػػاـ االمتيػػازات األجنبيػػة أعطػػى فرصػػة ليجػػر   -3
لػػػى فمسػػػطيف نيايػػػة القػػػرف التاسػػػع عشػػػر وبدايػػػة القػػػػرف أعػػػداد كبيػػػر  مػػػف الييػػػود ا

العشػػػػريف، وذلػػػػؾ بموجػػػػا نظػػػػاـ الحمايػػػػة االجنبيػػػػة ، الػػػػى الدرجػػػػة التػػػػي أصػػػػبحوا 
بموجبيا أكثر مف السكاف االصمييف فػي بعػض المنػاطؽ ، ممػا يػدعونا الػى القػوؿ 

لدولة باف نظاـ االمتيازات األجنبية كاف احد العوامؿ التي ادت فيما بعد الى قياـ ا
 الييودية في فمسطيف.
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 اهلىامش:
                                                      

 ( .64( سور  العنكبوت ، اآلية)(1
( الذمػػة فػػي المغػػة العيػػد واالمػػاف والضػػماف ، واىػػؿ الذمػػة ىػػـ المعاىػػدوف مػػف الييػػود (2

والنصػػارت وغيػػرىـ ممػػف يقيمػػوف فػػي بػػالد المسػػمميف ، واطمػػؽ عمػػييـ ذلػػؾ كػػونيـ 
عوا الجزية واصبحوا في ذمة المسػمميف ، وبػذلؾ امنػوا عمػى ارواحيػـ واعراضػيـ دف

ىػػػ( ، 162-21واديػػانيـ .توفيػػؽ سػػمطاف اليػػوزبكي ، تػػاريخ اىػػؿ الذمػػة فػػي العػػراؽ)
 ـ( ص2721اطروحة دكتوراه ، كمية اآلداا )جامعة عيف شمس ، 

خػػاري، تحقيػػؽ، ( ابػػو عبػػدا  محمػػد بػػف اسػػماعيؿ بػػف ابػػراىيـ البخػػاري، صػػحيح الب(3
(. 2792، )بيػػػػػػروت، 3، ج3(، ط1772مصػػػػػػطفى ديػػػػػػا البغػػػػػػا، رقػػػػػػـ الحػػػػػػديث )

 .2222ص

( لمتفاصيؿ عف ىذه الطقوس واالعياد انظػر: يوسػؼ جميػؿ نعيسػة ، مجتمػع مدينػة (4
 .496-492( ص ص 2776)دمشؽ ، 1،ج1دمشؽ ، ط

فػػي  ( نػايؼ عبػد نػايؼ نجػـ الجبػوري ، موقػؼ نصػارت بػالد الشػاـ مػف االصػالحات(5
ـ( ، اطروحػة دكتػوراه ، كميػة اآلداا )الموصػؿ ، 2726-2937الدولة العثمانية )

 .3ـ( ص1002
( ىدت درويش، العالقات التركية الييودية واثرىا عمى الػبالد العربيػة منػذ قيػاـ دعػو  (6

ـ( 1001)دمشػػػؽ ،2، ج2ـ الػػػى نيايػػػة القػػػرف العشػػػريف ،ط2469الييػػػود الدونمػػػة 
 .242ص

في ذي نظمت بموجبو الدولة العثمانية شؤوف غير المسمميف ، وذلؾ ( وىو النظاـ ال(7
عيد السمطاف محمد الثػاني ، الػذي يقضػي بػاف ينتخػا الرؤسػاء الػدينييف مػف قبػؿ 
افػراد الممػة عمػػى اف يقتػرف تعييػنيـ بصػػدور بػراءه سػمطانية ومػػنح رؤسػاء الطواوػػؼ 
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لػػػذكر اف ىػػػذا حػػػؽ رعايػػػاىـ فػػػي الشػػػؤوف العامػػػة والشخصػػػية ، وممػػػا ىػػػو جػػػدير با
التنظػػػيـ شػػػمؿ الييػػػود فػػػي الدولػػػة العثمانيػػػة . عبػػػد العزيػػػز محمػػػد عػػػوض ، االدار  

 .309( ، ص 2747، )القاىر  ، 2726-2946العثمانية في والية سوريا 
( ليمػػػى الصػػػباغ ، المجتمػػػع العربػػػي السػػػوري فػػػي مطمػػػع العيػػػد العثمػػػاني )دمشػػػؽ ، (8

 .217ـ( ص2723
ى سػػػمطة موجػػػود  عنػػػد الييػػػود ، اسػػػتخدمو السػػػمطاف ( وىػػػو كبيػػػر الحاخامػػػات واعمػػػ(9

محمػػػػد الثػػػػاني بعػػػػد فػػػػتح القسػػػػطنطينية وأعطػػػػي صػػػػالحيات كبيػػػػر  عمػػػػى الطاوفػػػػة 
الييوديػػة ، اصػػبح مسػػؤوال  امػػاـ الدولػػة عنيػػا ، واصػػبح ذوي صػػالحيات اوسػػع مػػف 
البطريػػرؾ كونػػو كػػاف يتقػػدـ عميػػو فػػي االحتفػػاالت الرسػػمية فػػي الدولػػة العثمانيػػة . 

سػػعيد حبيػػا ، االقميػػات والسياسػػة فػػي االسػػالمية مػػف بدايػػة العيػػد النبػػوي كمػػاؿ ال
. 319ـ( ص1001ـ )القػػػػػػػاىر  ، 2709-411وحتػػػػػػػى نيايػػػػػػػة الدولػػػػػػػة العثمانيػػػػػػػة 

ويشكؾ البعض في كػوف الحاخػاـ باشػي الموجػود فػي اسػتانبوؿ كػاف يجمػع الييػود 
ار  واقتصػر في كافة اراضي الدولة العثمانية تحت ادارتو ، حيث ضعفت ىذه االد

حكمو عمى استانبوؿ واطرافيا . الدولة العثمانية تاريخ وحضػار  ، اشػراؼ وتقػديـ، 
ـ( 2777)اسػػتانبوؿ ، 2اكمػػؿ الػػديف احسػػاف اوغمػػى ، ترجمػػة صػػالح سػػعداوي ، ج

 .201ص

ـ ، ترجمػػػة 2737-2279( البػػػرت حػػػوراني ، الفكػػػر العربػػػي فػػػي عصػػػر النيضػػػة (10
 .64ـ( ص2749كريـ عزقوؿ )بيروت ، 

( ضػػػياء محمػػػد جميػػػؿ عبػػػاس عمػػػي ، الدولػػػة العثمانيػػػة فػػػي عيػػػد السػػػمطاف محمػػػد (11
ـ ، دراسػػة فػػي التػػاريخ السياسػػي ، رسػػالة ماجسػػتير ،كميػػة 2692-2622الفػػاتح 

 .116-113ـ( ص ص 1001اآلداا )الموصؿ ، 
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)ليبيػػػا ، 2( احمػػػد نػػػوري النعيمػػػي ، الػػػدور السياسػػػي لييػػػود الدونمػػػة فػػػي تركيػػػا ،ط(12
 .23-21ـ( ص ص1002

)13  (  Mark .A  Epstein ((The leader ship of the ottoman jews in 

the fifteenth and sixteenth centuries))in. Benjamin Brande 

and Bernard Lewis,Christians and jews in ottoman 

Empire,rol19(New York,1982)p.104. 

ابػػػػػراىيـ حسػػػػػف ورخػػػػػروف  ( ت.و.ارنولػػػػػد ، الػػػػػدعو  الػػػػػى االسػػػػػالـ ، ترجمػػػػػة حسػػػػػف(14
 .239( ص2762)القاىر  ، 3،ط

)15  ( Robert mantran ((Foreign merchants and the Minorities in 

Istanbul during the sixteenth and seventeenth centuries)) in 

Benjamin Braude and Bernard Lewis,Christians and jews in 

the ottoman Empire, vol,1(New York, 1982)p.129. 

( 2722( عمػػػػي ابػػػػػراىيـ عبػػػػػد  وخيريػػػػػة قاسػػػػمية ، ييػػػػػود الػػػػػبالد العربيػػػػػة)بيروت ، (16
 .27ص

( لمتفاصػػػيؿ عػػػف السػػػيطر  العثمانيػػػة عمػػػى بػػػالد الشػػػاـ انظػػػر: جاسػػػـ محمػػػد حسػػػف 17)
ـ ، 2210-2221العػػػدوؿ ، الدولػػػة العثمانيػػػة ابػػػاف حكػػػـ السػػػمطاف سػػػميـ االوؿ 

-244ـ( ص ص 1006ية)جامعػػػػة الموصػػػػؿ ، اطروحػػػػة دكتػػػػوراه ، كميػػػػة الترب
116. 

ـ 2722-2926( ىدت عمي بالؿ الحميػد ، متصػرفية القػدس فػي العيػد العثمػاني 18)
، دراسػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي اوضػػػػػػػػػاعيا السياسػػػػػػػػػية واالداريػػػػػػػػػة ، رسػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػتير، كميػػػػػػػػػة 

 .17ـ( ص1002اآلداا)جامعة الموصؿ ، 

، ترجمػػة سػػيد رضػػواف  ( برنػػارد لػػويس ، اسػػتنبوؿ وحضػػار  االمبراطوريػػة العثمانيػػة(19
 .202(ص 2723عمي )بنغازي ، 
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ـ 2729-2709( خيريػػة قاسػػمية ، النشػػاط الصػػييوني فػػي الشػػرؽ العربػػي وصػػداه (20
 .22( ص2723،)بيروت ، 

ـ( 2724( محمػػد كمػػػاؿ الدسػػوقي ، الدولػػػة العثمانيػػػة والمسػػتلة الشػػػرقية )القػػػاىر  ، 21)
 .23ص

ادي واالجتمػػػػاعي لمدولػػػػة العثمانيػػػػة، ( خميػػػػؿ اينالجػػػػؾ، )تحريػػػػر(، التػػػػاريخ االقتصػػػػ22)
 .312(، ص1002، )بيروت، 2، ج2ترجمة، قاسـ عبد  قاسـ، ط

 .22( قاسمية ، المصدر السابؽ ، ص23)

( ىي المعاىدات المتضمنة المباديء القانونية القامة المستامنيف مػف رعايػا الػدوؿ (24
وع فييػػػػا ، االجنبيػػػػة فػػػػي الدولػػػػة العثمانيػػػػة ، وممارسػػػػة نشػػػػاطيـ التجػػػػاري المشػػػػر 

وتقريػػر حػػؽ رعايػػا الدولػػة العثمانيػػة المقيمػػيف فػػي اراضػػي تمػػؾ الػػدوؿ مػػف خػػالؿ 
سرياف ىذه المباديء عمييـ . عبد العزيز محمد الشناوي ، الدولة العثمانية دولة 

 .60)القاىر  ،ال.ت( ص1اسالمية مفترت عمييا ،ج
ـ 2942-2472يػػػة ( مسػػػعود ضػػػاىر ، الجػػػذور التاريخيػػػة لممسػػػتلة الطاوفيػػػة المبنان25)

 . 330-317( ص ص 2792)بيروت ، 

( ماري سركو السكيؼ ، االمتيازات االجنبية وانعكاساتيا االقتصػادية واالجتماعيػة 26)
عمى سوريا )بالد الشاـ( في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر وبداية القػرف 

قيػة ؛ وينفي احد المؤرخيف اف تكػوف اتفا29( ، ص 1020العشريف ، )دمشؽ ، 
ـ االسػػػاس الػػػذي اسػػػتندت اليػػػو الػػػدوؿ االخػػػرت فػػػي معاىػػػداتيا ، وليسػػػت 2232

نظاما  جديدا  يحدد اوضاع االجانا في الدولة العثمانيػة ، ويبػرىف عمػى ذلػؾ اف 
ـ مػػع البندقيػػة، باالضػػافة الػػى 2212الكثيػػر مػػف بنودىػػا وردت فػػي اتفاقيػػة عػػاـ 

رنسػييف انفسػيـ والكتػاالنييف ، ـ مع الف2219تشابو العديد مف بنودىا مع اتفاقية 
ـ . ليمػى الصػباغ ، 2219لذا عدت اتفاقية تجاريػة عاديػة ، واضػعؼ مػف وثيقػة 
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الجاليات االوربية فػي بػالد الشػاـ فػي العيػد العثمػاني فػي القػرنيف السػادس عشػر 
 .107،122(ص2797)بيروت ، 2، ج2والسابع عشر ، ط

ة مػػػع دراسػػة تاريخيػػػة فػػي العالقػػػات ( زيػػف نػػػور الػػديف زيػػػف ، نشػػوء القوميػػػة العربيػػ(27
 .33( ص2727)بيروت ، 3العربية التركية ،ط

 .332( ضاىر، المصدر السابؽ ، ص28)

( محمد السػماؾ ، موقػع االسػالـ فػي صػراع الحضػارات والنظػاـ العػالمي الجديػد ، 29)
 . 104-102ـ(ص ص 2772)بيروت ، 2ط

ر عداويػة ، حيػث شػيدت ( كانت االوضاع في اوربا فػي بدايػة القػرف السػادس عشػ30)
حروا طاحنة سميت بالحروا االيطالية ، كانت فرنسا احد اقطاا ىذه الحرا 
، ولما كانػت عالقػة الدولػة العثمانيػة عداويػة مػع اوربػا بشػكؿ عػاـ ، فانيػا ارادت 

ـ كانت احدت حمقػات 2232استمالة فرنسا الى جانبيا ، حيث يعتقد اف معاىد  
و  اوربا ضدىا ، لذا فسرت المعاىد  بانيا ذات دوافػع السياسة العثمانية لتفتيت ق

سياسية . ولمتفاصيؿ عف االوضاع السياسية في اوربا في تمؾ الفتر  انظر: عبد 
الحميد البطريؽ وعبد العزيز نوار ، التاريخ االوربي الحديث مف عصر النيضػة 

 .96-42ـ( ص ص 2726الى مؤتمر فينا )بيروت ، 

 .279، ص 2...، ج( الصباغ ، الجاليات31)

-2297( اميػػػؿ خػػػوري وعػػػادؿ اسػػػماعيؿ ، السياسػػػة الدوليػػػة فػػػي الشػػػرؽ العربػػػي 32)
 .27ـ( ص 2742)بيروت ، 2ـ ، ج2729

 .79، ص  2( الصباغ ، الجاليات ...، ج33)

 .331-332( ضاىر ، الجذور...، ص ص 34)

 .42( السكيؼ ، المصدر السابؽ ، ص 35)
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نبية في الدولػة العثمانيػة ورثارىػا(( مجمػة دراسػات ( وليد العريض،))االمتيازات االج36)
 .220ـ ، ص 2772( ، 2( ، العدد)16العمـو االنسانية واالجتماعية ، مجمد)

 .114، ص  2( احساف اوغمى ، المصدر السابؽ ، ج(37
 .222، ص 2( الصباغ ، الجاليات...، ج(38

الوسط ، ترجمػة ( ز.ي ىرشالغ ، مدخؿ الى التاريخ االقتصادي الحديث لمشرؽ ا39)
 .42ـ( ص 2723مصطفى الحسيني )بيروت ، 

( ارشػػيؼ رواسػػة الػػوزراء باسػػتانبوؿ ، صػػور  وثيقػػة بػػيف الدولػػة العثمانيػػة والواليػػات 40)
ذي 26، 202-206، ص 22، دفتر نامو ىمايوف 3924المتحد  ، رقـ البحث 

سػػػابقا  ىػػػػ ، وثيقػػػة مصػػػور  برسػػػـ التوثيػػػؽ االعالمػػػي بػػػوزار  الثقافػػػة 2162القعػػػد  
 .1202-1206)العراؽ( ص ص 

 .222-220( لمتفاصيؿ انظر: العريض ، المصدر السابؽ ، ص ص (41
 ومابعدىا .32، ص 1( الشناوي ، المصدر السابؽ ، ج42)

 .33( زيف ، المصدر السابؽ ، ص 43)

 .229، ص 2( درويش ، المصدر السابؽ ، ج44)

 .274، ص 2( الصباغ ، الجاليات ...، ج45)

، )عمػػػاف ، 2اكر النتشػػػة ، السػػػمطاف عبػػػد الحميػػػد الثػػػاني وفمسػػػطيف ، ط( رفيػػػؽ شػػػ(46
 .12( ص 2796

 .27، ص 2( خوري واسماعيؿ ، المصدر السابؽ ، ج47)

( 2791( احمػػد عبػػد الػػرحيـ مصػػطفى ، فػػي اصػػوؿ التػػاريخ العثمػػاني )بيػػػروت ، (48
 .233ص 

 .222، ص 2( درويش ، المصدر السابؽ ، ج(49
 .240ابؽ ، ص ( السكيؼ ، المصدر الس(50
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، 2( روبيػر مػػانتراف )اشػراؼ( تػػاريخ الدولػة العثمانيػػة ، ترجمػة بشػػير السػػباعي ، ط(51
 .226ـ( ص 2773)القاىر  ، 1ج

، ص ص 142، دفتػر ميمػة 12( ارشيؼ رواسػة الػوزراء باسػتانبوؿ ، رقػـ البحػث (52
ىػػ ، وثيقػة مصػور  بمركػز التوثيػؽ االعالمػي 2129، اواوؿ رمضاف 229-227
 .32الثقافة سابقا  )العراؽ( ص  بوزار 

 .246( السكيؼ ، المصدر السابؽ ، ص (53
 .226، ص 1( مانتراف ، المصدر السابؽ ، ج(54

( ارشػػػيؼ رواسػػػة الػػػوزراء باسػػػتانبوؿ ، الحكػػػـ موجػػػو الػػػى الػػػوال  العثمػػػانييف ، رقػػػـ 55)
ىػػػػػػ ، وثيقػػػػػة 2143، اواوػػػػػؿ ربيػػػػػع اآلخػػػػػر 241، دفتػػػػػر ميمػػػػػة ص 260البحػػػػػث 

؛ ارشيؼ  27لتوثيؽ االعالمي بوزار  الثقافة سابقا  )العراؽ( ص مصور  بمركز ا
رواسػػة الػػوزراء باسػػػتانبوؿ ، الحكػػـ موجػػو الػػػى عػػدد مػػف الػػػوال  العثمػػانييف ، رقػػػـ 

، اواوػػػػػػػػؿ ذي القعػػػػػػػػد  272-270، ص ص 294، دفتػػػػػػػػر ميمػػػػػػػػة 423البحػػػػػػػػث 
عػراؽ( ىػ ، وثيقة مصور  بمركػز التوثيػؽ االعالمػي بػوزار  الثقافػة سػابقا  )ال2104

 .140-127ص ص 

( ارشػػػيؼ رواسػػػة الػػػوزراء باسػػػتانبوؿ ، الحكػػػـ موجػػػو الػػػى الػػػوال  العثمػػػانييف ، رقػػػـ 56)
ىػػ ، 2124، اواوؿ جمادي اآلخر  49-44، ص 126، دفتر ميمة 223البحث 

؛  73وثيقة مصػور  بمركػز التوثيػؽ االعالمػي بػوزار  الثقافػة سػابقا  )العػراؽ( ص 
بوؿ ، الحكػػػـ موجػػػو الػػػى الػػػوال  العثمػػػانييف ، رقػػػـ ارشػػػيؼ رواسػػػة الػػػوزراء باسػػػتان

ىػػ ، وثيقػة 2124، اواسط شواؿ 202-77، ص 126، دفتر ميمة 229البحث 
؛ ارشيؼ  72مصور  بمركز التوثيؽ االعالمي بوزار  الثقافة سابقا  )العراؽ( ص 

رواسػػػة الػػػوزراء باسػػػتانبوؿ ، الحكػػػػـ موجػػػو الػػػى الػػػػوال  العثمػػػانييف ، رقػػػـ البحػػػػث 
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ىػػػػػػ ، وثيقػػػػػة 2122، اواسػػػػػط محػػػػػـر 202-202، ص 126دفتػػػػػر ميمػػػػػة ، 227
 .72مصور  بمركز التوثيؽ االعالمي بوزار  الثقافة سابقا )العراؽ( ص 

 .246( السكيؼ ، المصدر السابؽ ، ص (57
ـ )القػاىر  ، 2924 -2960( عبد الكريـ غرايبػة ، سػورية فػي القػرف التاسػع عشػر 58)

 .31ـ( ص 2742

 .191صدر السابؽ ، ص ( الدسوقي ، الم(59
( اورخػػاف محمػػد عمػػػي ، السػػمطاف عبػػػد الحميػػد الثػػاني . حياتػػػو واحػػداث عصػػػره ، 60)

 .102( ص 2792)الرمادي ، 2ط

 .193( الدسوقي ، المصدر السابؽ ، ص 61)

 .292، ص 1( مانتراف ، المصدر السابؽ ، ج(62
 .246( السكيؼ ، المصدر السابؽ ، ص (63

 .46، ص  ( ىرشالغ ، المصدر السابؽ64)

( مف الصعوبة تحديد تعريؼ محدد لػ )سورية الطبيعية( مػف حيػث اف ىػذا التعبيػر (65
يحمػػؿ مضػػاميف جغرافيػػة واداريػػة تتبػػايف فػػي المراحػػؿ التاريخيػػة المختمفػػة ، فمػػف 
زاويػػػة التقسػػػيـ االداري العثمػػػاني ، فػػػاف سػػػورية لػػػـ تشػػػكؿ وحػػػد  اداريػػػة واحػػػد  ، 

مػػا بعػػد لتركيػػا ، لػػذا فثمػػة اسػػتخدامات فضػػال  عػػف خضػػوع جػػزء مػػف اراضػػييا في
شػػػتى لتعبير)سػػػورية( وفػػػؽ اعتبػػػارات تتعمػػػؽ بمصػػػالح الػػػدوؿ الغربيػػػة مػػػف جيػػػة 
واتجاىػػػات القػػػوت السياسػػػية المحميػػػة مػػػف جيػػػة اخػػػرت ، فالمصػػػطمح انػػػذاؾ عنػػػي 
صػػيغا  جغرافيػػة وسياسػػية ، لػػذا فمػػف المناسػػا اسػػتخداـ مصػػطمح ))بػػالد الشػػاـ(( 

قد يثيرىا االختالؼ في استخداـ تعبير))سورية(( لػذا فػاف تجنبا  لالشكاالت التي 
ىذا المصطمح يشير اآلف الى الدوؿ االربع)سورية ، لبنػاف ، فمسػطيف ، االردف( 
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. وجيو كوثراني ، بالد الشاـ ، السكاف . االقتصاد والسياسة الفرنسية في مطمػع 
 .12-22( ص ص 2790)بيروت ، 2القرف العشريف ، قراء  في الوثاوؽ ، ط

( عبػػد الكػػريـ رافػػؽ ، بحػػوث فػػي التػػاريخ االقتصػػادي واالجتمػػاعي لػػبالد الشػػاـ فػػي (66
 .222ـ( ص2792العصر الحديث )دمشؽ ، 

 .33( الجبوري ، المصدر السابؽ ، ص(67
( وجيو كوثراني ، السمطة والمجتمع والعمؿ السياسي . مف تػاريخ الواليػة العثمانيػة (68

 .20( ص2799)بيروت ، 2في بالد الشاـ ، ط

( وجيػػػػو كػػػػوثراني ، االتجاىػػػػات االجتماعيػػػػة والسياسػػػػية فػػػػي جبػػػػؿ لبنػػػػاف والمشػػػػرؽ (69
 .37،66ـ( ص2724ـ )بيروت ، 2710-2940العربي 

 .320( حبيا ، المصدر السابؽ ، ص(70
 .22( كوثراني ، السمطة والمجتمع ...، ص(71

لقػػػػػاىر  ، ـ )ا2726-2226( محمػػػػػد انػػػػػيس ، الدولػػػػػة العثمانيػػػػػة والشػػػػػرؽ العربػػػػػي (72
 .124ـ( ص2792

( ارشيؼ رواسة الوزراء باستانبوؿ ، الحكـ موجو الى الوال  العثمانييف في الواليات (73
، اواوػػػػؿ جمػػػػادي األولػػػػى 63-61، ص 116، دفتػػػػر ميمػػػػة 223، رقػػػػـ البحػػػػث 

ىػ ، وثيقة مصور  بمركػز التوثيػؽ االعالمػي بػوزار  الثقافػة سػابقا  )العػراؽ( 2112
الوزراء باستانبوؿ ، الحكـ موجو الى الػوال  العثمػانييف  ؛ ارشيؼ رواسة 124ص

، اواخػر جمػادي 21-22، ص116، دفتػر ميمػة 222في الواليات، رقـ البحػث 
ىػػػ ، وثيقػػة مصػػور  بمركػػز التوثيػػؽ االعالمػػي بػػوزار  الثقافػػة سػػابقا  2112االولػػى 

؛ ارشيؼ رواسة الػوزراء باسػتانبوؿ ، الحكػـ موجػو  122-124)العراؽ( ص ص
، 116، دفتػػػػػر ميمػػػػػة 222لػػػػى الػػػػػوال  العثمػػػػانييف فػػػػػي الواليػػػػات ، رقػػػػػـ البحػػػػث ا
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ىػػػػػػػػ ، وثيقػػػػػػػة مصػػػػػػػور  بمركػػػػػػػز التوثيػػػػػػػؽ 2112، اواسػػػػػػػط رجػػػػػػػا 292-290ص
 .122االعالمي بوزار  الثقافة سابقا )العراؽ( ص

 .22( قاسمية ، المصدر السابؽ ، ص(74
)75) Charles Issawi ,((The transformation of the Economic 

position of the millets in the Nineteenth century)) in 

Benjamin Brude and Bernard Lewis, Christians and jewis in 

the Ottoman Empire,vol1(New York,1982)p.273. 

 .193( السكيؼ ، المصدر السابؽ ، ص (76
 .29( المصدر نفسو ، ص (77

 .44ـ( ص1006مشؽ ، )د1( سمير عبد  ، الييود السوريوف ، ط(78

)79) Mantran, op.cit, p.130,134. 

)80) Issawi, op.cit, p.263. 

)81) Mantran, op.cit, p.131. 

( ىػػاممتوف جػػا وىارولػػد بػػوف ، المجتمػػع ارسػػالمي والغػػرا ، ترجمػػة احمػػد عبػػد (82
 .240-227ـ( ص ص2722)القاىر  ، 1الرحيـ مصطفى ،ج

 .44( عبد  ، المصدر السابؽ ، ص(83

عػػػارؼ العبػػػد ، لبنػػػاف والطػػػاوؼ تقػػػاطع تػػػاريخي ومسػػػار غيػػػر مكتمػػػؿ )بيػػػروت ،  ((84
 .62ـ( ص1000

(85) Mantran, op.cit, p  .132. 

(86) Issawi, op.cit, p.269. 

)87) Roderic H. Davison ((The millets as agents of change in the 

Nineteenth century Ottoman Empire)) in Benjamin Brude 

and Bernard Lewis, Christians and jewis in the Ottoman 

Empire,vol1(New York,1982)p.326. 

 .270( السكيؼ ، المصدر السابؽ ، ص (88
 .91-92( غرايبة ، المصدر السابؽ ، ص ص (89
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( لمتفاصيؿ عف السيطر  المصرية عمى بالد الشاـ انظر: مجموعة باحثيف، ذكػرت (90
 ـ(2770اشا، )القاىر ، البطؿ الفاتح ابراىيـ ب

 .23( عبد  ، المصدر السابؽ ، ص(91
( لمتفاصػػيؿ عػػف التنظيمػػات العثمانيػػة انظػػر: عبػػد العزيػػز محمػػد عػػوض ، االدار  (92

-22ـ( ص ص2747ـ )القػػػاىر  ، 2726-2946العثمانيػػػة فػػػي واليػػػة سػػػورية 
40. 

ظػر: محسػف ( لمتفاصيؿ عف اوضاع الدولة العثمانية السياسية خػالؿ ىػذه الفتػر  ان(93
ـ . دراسػػػػة فػػػػي السياسػػػػة 2929-2922حمػػػػز  حسػػػػف حسػػػػيف ، االزمػػػػة البمقانيػػػػة 

العثمانيػػػػة والدبموماسػػػػػية االوربيػػػػة ، اطروحػػػػػة دكتػػػػوراه ، كميػػػػػة التربيػػػػة ، جامعػػػػػة 
 ـ ،ص؟1002الموصؿ ، 

ـ ، ترجمػػػة خالػػػػد 2713-2271( مػػػالكولـ يػػػػاا ، نشػػػوء الشػػػػرؽ االدنػػػى الحػػػػديث (94
 231ص  ـ(2779)دمشؽ ، 2الجبيمي ، ط

-2709( توفيػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػرو ، العػػػػػػػػػرا والتػػػػػػػػػرؾ فػػػػػػػػػي العيػػػػػػػػػد الدسػػػػػػػػػتوري العثمػػػػػػػػػاني (95
 . 2-4ـ(ص ص2740ـ)القاىر  ، 2726

 .42( عبد  ، المصدر السابؽ ، ص(96

ىػػػػ 2333-2173( محمػػػود الشػػػناؽ ، العالقػػػات بػػػيف العػػػرا والييػػػود فػػػي فمسػػػطيف (97
 .222ـ( ص1002،الكتاا االوؿ)فمسطيف ، 2ـ ، ط2924-2726/

)98) )Moshe Maoze, Ottoman Reforms in Syria and 

Palestine1840-1867(Oxford,1968)p.257. 

 .44( عبد  ، المصدر السابؽ ، ص(99
 .217( غرايبة ، المصدر السابؽ ، ص(100
 .172-197، ص ص 72-76( السكيؼ ، المصدر السابؽ ، ص ص (101
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، 2720-2920( صػػػػموويؿ اتنجػػػػر )تحريػػػػر(، الييػػػػود فػػػػي البمػػػػداف االسػػػػالمية، (102
 .270ـ( ص2772ترجمة، جماؿ احمد الرفاعي )الكويت، 

 .272( المصدر نفسو ، ص (103
 .76-73( غرايبة ، المصدر السابؽ ، ص ص(104
 .222، ص2( الشناؽ ، المصدر السابؽ ، ج(105

( عبػػدا  ابػػو رضػػواف ))التسػػمؿ الييػػودي والصػػييوني الػػى القػػدس مػػف بدايػػةالفتح (106
(( عػػػاـ مػػف الحقػػػوؽ 2000(( فػػي نػػػدوات القػػدس)) العربػػي حتػػػى قيػػاـ اسػػػراويؿ

 .22ـ( ص2772العربية ، الندو  الثالثة ، جامعة اليرموؾ )اربد ، 
ترجمػة  2726-2900( شارؿ عيساوي ، التاريخ االقتصادي لميػالؿ الخصػيا  (107

 .622(، ص2770، )بيروت ،  2رؤوؼ عباس حامد ، ط
العيػػػد العثمػػػاني .مالمػػػح  ( عبػػػد العزيػػػز محمػػػد عػػػوض ، ))فمسػػػطيف فػػػي اواخػػػر(108

اجتماعيػػة واقتصػػادية( مجمػػة كميػػة اآلداا ، جامعػػة الريػػاض ، المجمػػد الرابػػع ، 
 .33ـ ، ص2724-2722السنة الرابعة ،

 ج1( لمتفاصيؿ عف الجاليات االوربية ، انظر: الصباغ ، الجاليات ...، (109

 .27( حوراني ، المصدر السابؽ ، ص(110

 .49( عبد  ، المصدر السابؽ ، ص(111

 .272( اتنجر ، المصدر السابؽ ، ص (112
 .47( المصدر نفسو ، ص(113

 .37ـ(ص1001)بيروت ، 2( حبيا غانـ ، القدس تاريخيا  وقضية ، ط(114

 .223-222( اتنجر ، المصدر السابؽ ، ص ص (115
 .222-226( المصدر نفسو ، ص ص (116
 .162( السكيؼ ، المصدر السابؽ ، ص (117
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 .337، ص( ضاىر ، المصدر السابؽ (118

ـ( 2740)دمشػؽ ، 2( عبد الكػريـ غرايبػة ، مقدمػة فػي تػاريخ العػرا الحػديث ،ج(119
 .42ص

 .107-109( اتنجر ، المصدر السابؽ ، ص ص (120
( فػػػاروؽ حمػػػبص ))العالقػػػة بػػػيف النصػػػارت والييػػػود والمسػػػمميف فػػػي طػػػرابمس فػػػي (121

ة ـ(( فػػي مجموعػػة بػػاحثيف ، االقميػػات والقوميػػات فػػي السػػمطن29-22القػػرنيف 
 .622ـ( ص1002ـ )لبناف ، 2224العثمانية بعد 

 .364،ص2( نعيسة ، المصدر السابؽ ، ج(122
ـ ، تعريػا انجػي االرمنػازي ، 2711-2200( دونالد كواثرت ، الدولة العثمانيػة (123

 .324ـ( ص1006)الرياض ، 2ط

 .204، ص1( نعيسة ، المصدر السابؽ ، ج(124

 .367، ص2( المصدر نفسو، ج(125

 .21، ص2المصدر السابؽ ، ج ( الشناؽ ،(126
)127) Mark .A  Epstein ((The leader ship of the ottoman jews in 

the fifteenth and sixteenth centuries))in. Benjamin Brande 

and Bernard Lewis,Christians and jews in ottoman 

Empire,vol1(New York,1982)p.101 

(128) Kemal H. Karpat ((Millets and Nationality : the roots of the 

incongruity of nation and state in the post ottoman Era)) 

inBenjamin Braude and Bernard Lewis Christians and jews 

in ottoman Empire, vol1(New York,1982)p.157. 

د الحميػد ، ( سياـ محمد ىنداوي ، تاريخ دمشػؽ فػي عيػد السػمطاف العثمػاني عبػ(129
 .222-224ـ( ص ص1007)دمشؽ ، 2ط

 .432، ص1( نعيسة ، المصدر السابؽ ، ج(130
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( احمػػػد طػػػربيف ، مالمػػػح التغييػػػر االجتمػػػاعي فػػػي بػػػالد الشػػػاـ فػػػي القػػػرف التاسػػػع (131
 .23ـ( ص2793)بيروت ، 2عشر ،ط

 .21( عبد  ، المصدر السابؽ ، ص(132

 .293-291( اتنجر ، المصدر السابؽ ، ص ص (133

 .273مصدر نفسو ، ص ( ال(134

 .33( ، ص 2776، )دمشؽ ،  1( يوسؼ نعيسو ، ييود دمشؽ ، ط(135

 .273( المصدر نفسو ، ص (136

 .227-229( ىنداوي ، المصدر السابؽ ، ص ص(137

 .209( عيساوي ، المصدر السابؽ ، ص (138

)139( Carter v. Findly((The Acid test of Ottomanism : The 

Acceptance of Non-    Muslims in the late Ottoman 

Bureaucracy))in Benjamin Braude and Bernard Lewis 

Christians and jews in ottoman Empire, vol1(New 

York,1982)pp.343-348. 

 .32( نعيسو ، المصدر السابؽ ، ص (140

 .162، 290( غرايبة ، سورية في ...، ص(141

 .91( ص2797)الكويت ، 2مييودية ، ط( مينا يوسؼ حداد ، الرؤية العربية ل(142

 .326، 320، 302 -304( كواترت ، المصدر السابؽ ، الصفحات (143
 .109( السماؾ ، المصدر السابؽ ، ص(144

 3، ج1( لمتفاصيؿ عف ىذه االحداث انظػر: محمػد كػرد عمػي ، خطػط الشػاـ، ط(145
 .73-23(، ص ص2720)بيروت،

 .367، ص2( نعيسة ، المصدر السابؽ ، ج(146
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يػػػػػػر المسػػػػػػممة فػػػػػػي السػػػػػػمطنة ( انطػػػػػػواف حكػػػػػػيـ ))الحمايػػػػػػة الفرنسػػػػػػية لالقميػػػػػػات غ(147
(( فػػي مجموعػػة بػػاحثيف ، االقميػػات والقوميػػات فػػي السػػمطنة العثمانيػػة العثمانيػػة

 .33ـ( ص1002)لبناف ، 2ـ ، ط2224بعد

 .367، ص2( نعيسة ، المصدر السابؽ ، ج(148
 .213( السكيؼ ، المصدر السابؽ ، ص (149

عف اوضاع غير المسمميف اباف السيطر  المصػرية انظػر : خالػد بػف  ( لمتفاصيؿ(150
ـ 2960-2932ىػػػػػاني ، تػػػػػاريخ  دمشػػػػػؽ وعمماءىػػػػػا خػػػػػالؿ الحكػػػػػـ المصػػػػػري 

 .210-224ـ( ص ص1002)دمشؽ ، 
 .41-42( عبد  ، المصدر السابؽ ، ص ص(151

 .227، ص2( الشناؽ ، المصدر السابؽ ، ج(152
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ABSTRACT 
This paper deals with the effects of foreign privilege on the 

Jews ‘ conditions in Syria in the 19 th century . within the 

Ottoman Empire , the Jews’ conditions are discussed here 

especially the way in which they were treated and the treaties 

.that the Ottoman Empire held with European states. These 

treaties in clouded description   of the non_ Muslim Ottoman 

subjects’ rights and the reflections of these privileges on the 

Jews’ conditions economically , culturally , socially and 

politically .This was manifested through changes that inflicted 

their conditions in all the above respects whether  negatively or 

positively . 


