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 مدخل: 
، في معرض البدايات البحثية العلميَّة المرتكزة على األسس التَّحليليَّة التَّاريخيَّة

واقع تاريخي متواصل منذ عقود، أو باألحرى منذ القرن  والّسياسية العميقة في
العشرين حول القضيَّة الجوهرية والمركزية في حلبة الصراع في المنطقة، يعتمد 
باألساس على اإلجابة العلميَّة البحثيَّة المتشعبة بالسؤال عن بداية هذه األزمة، 

 وهي القضيَّة الفلسطينيَّة اّلتي مهما استغرقنا وبداية التاريخ المعاصر لها، أالَّ 
في تجلياتها التاريخيَّة والّسياسية، فإنَّنا نخرج بمحصلة تكاد ثابتة وموحدة، أّننا 
نحتاج للمزيد من البحث فيها، وتحليلها من شتى أوجهها، وهو ما انطلقت به 

ممتدة عّبر التاريخ تناول فلسطين األزمة اليي ذال هذا الكتاببحثًيا وعلمًيا في 
في سياقه المتواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، ومن زاوية أو ركن 
أساس بدًءا من محاوالت الحركة الصهيونيَّة العالمية بإطالق مشروعها األهم، 
إن َلم يكن األساس في إقامة ما يسمى الوطن  القومي لليهود في فلسطين، 

، الذي شّكل أساس 1981ل عام وهي األساس الذي ُأقر في مؤتمر باز 
االنطالقة الفعلية نحو فلسطين، بداية كانطالقة ثقافيَّة سياسية استبقت 
النطالقته العسكرية، والمساهمة الفعلية في االستيالء على فلسطين بالتوافق مع 

 المشروع االستعماري العالمي.
ق مسّلم بها أّن فإن المدخل األساسي لتناول هذه القضيَّة األساس، يبدأ من حقائ

القضيَّة المحورية واألساسيَّة للعالمين: العربي  القضيَّة الفلسطينيَّة هي
واإلسالمي. وجذورها تضرب في هذا العمق الذي أّلف المساحة اإلقليميَّة اّلتي 
ُعرفت فيما َبعد بفلسطين كجزٍء من وحدات إدارية متقّلبة، توالت عليها 

ق العربي، دون أّن تبلورها في كيان إقليمي التطورات اّلتي وقعت في المشر 
ّن نجحت الحمالت الصليبيَّة في القرن  مستقل أو تميزها بمعالم ملموسة، حتى وا 
العاشر في إقامة دويالت في هذه المنطقة. فنشأت مملكة الُقدس لفترة زمنية 
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إقليمًيا قصيرة تقاسم الملك اإلقطاعيون"المساحة الفلسطينيَّة"، وَلم يبلوروا كياًنا 
 .1مترابًطا

من الصعب الحديث عن تاريخ فلسطين والسياسات المتعلقة بها، ولكن من 
التطورات اّلتي توالت على المساحة الفلسطينيَّة سياسًيا،  الممكن البحث في

، 1111وخاصة حينما بدأت السيطرة العثمانية بعد معركة مرج دابق في عام 
تقسيم اإلقليمي واإلداري، بحيث توّزعت وبدء التعديالت الجيوسياسية في ال

المساحة الفلسطينيَّة على عدٍد من الواليات، واختالف هذه التقسيمات مع األطر 
اإلقليميَّة اّلتي نشأت بعد انهيار اإلمبراطورية العثمانية، وتوزيع "تركتها" بين 

 الدول االستعمارية. 
ها، دراسة لمجريات التطور فإّن دراسة تاريخ فلسطين والسياسات العثمانية حول

على المساحة واألوضاع الّسياسية الفلسطينيَّة. فمنذ  في المنطقة، وانعكاسه
، بعد ثالث معارك حاسمة مع وقوع البالد العربيَّة تحت الحكم العثماني  

، ومع المماليك في مرج دابق بالقرب 1111الصفوّيين في جالديران في عام 
اليك أيًضا في موقعة الريدانية في العام التالي، ، ومع المم1111من حلب عام 

م تغّير السلطنة العثمانية األوضاع االجتماعيَّة الّسياسية في المنطقة، أي لَ 
البنية القائمة على اإلقطاع. واستمرار نفوذها أربعمائة سنة بعيدًة عن السيطرة 

إلى فلسطين، إالَّ االستعمارية األوروبيَّة، فَلم يستطع االستعمار الغربي الوصول 
قط أمكن وضع المشروع الصهيوني بعد سقوط الدولة العثمانية، وعند ذلك ف

 2موضع التنفيذ.
 

كما أسلفنا اإلشارة،  –أو البنية االجتماعية  َلم يغّير العثمانيون الّنظام الّسياسي  
ين، وفي بعض األحيان على اإلقطاعّيين المحليّ  ولهذا أبقوا في كثيٍر من

                                                 
 .8، دار الفجر للطباعة والنشر، القُدس، ص1، طفلسطين في العهد العثماني(: 1891توما، إميل ) 1
، الطبعة الخامسة، مكتبة مدبولي، السلطان عبد الحميد الثّاني وفلسطين(: 1880النتشة: رفيق شاكر)2

 .11، صالقاهرة
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الت اختاروا مملوًكا بارًزا والًيا، وحاولوا الحفاظ على استقرار السياسات الحا
السائدة النشغالهم بالفتوحات والحروب التوسعيَّة في أوروبا وآسيا، وكذلك تبديد 
الوالة المركزيين للقضاء على مواقع التمّرد اإلقليميَّة، وكذلك عدم استقرار 

السالطين العثمانيون يتعاقبون بسرعة السياسات العامة في المنطقة، حيث كان 
على سدة الحكم، مّما كان يغّير اصطفاف القوى المحلية والمركزية، وخلق 

 ظروف جديدة يستفيد منها الوالة واألمراء.
هذه األحوال الّسياسية غير المستقلة في المنطقة، خلقت كيانات شبه مستقلة 

تي كانت فلسطين أو المساحة حكم الدولة العثمانية، والّ  في بعض المراحل من
الفلسطينيَّة تعتبر جزء من الُكل في إطار سوريا الكبرى تارة، واإلمارة اللبنانيَّة 
تارة أخرى، وهو ما يؤّكد عليه المؤرخ فيليب حتي، بالتأكيد على أّن األمير 

جميع التدابير لنهضة لبنان، واّلتي  1119اللبناني فخر الدين اتخذ في عام 
، 1122عام  انيلي في عهد السلطان عثمان الثّ لها الباب العاأكرمه خال

غزة كذلك احتلت مكانة  إنّ  1بإلحاق سنجق عجلون وسنجق نابلس بإمارته.
هامة في الّسياسات العثمانية، بما أنَّها كانت أحد أهم مداخل البريد العثماني 

ثمانية. إالَّ أّنه إلى بالد الشام، وهو ما جعلها موضع اهتمام من قبل الدولة الع
ورغم ُكّل ما سبق: ال يمكن الحديث عن المساحة الفلسطينيَّة كجزء مستقل عن 
سوريا الكبرى في تلك الحقبة الهامة من عمر هذه األمة اّلتي كانت تعيش أشبه 

جغرافيَّة متقلبة، حسب الظروف السائدة في ظّل التقلبات  -بوحدة سياسية
استمرت أربعة قرون، تفرض سيطرتها على المنطقة  السلطانيَّة العثمانية اّلتي

العربيَّة عامة، في ظل سيادة منطق الوالء للسلطان بما أنَّه ولي أمر المسلمين، 
 والحريص على عدم الخروج عن طاعته وواليته الدينيَّة.

 

                                                 
3

، ترجمة جورج حداد، عبد الكريم رافق، كمال اليازجي، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين(: 1892حتى، فيليب ) 
 .128، دار الثقافة، بيروت، ص2ج
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فإّن الجذور التاريخيَّة المتأّصلة في الّسياسات العثمانية نحو فلسطين أو 
من الُكّل، يرتبط ارتباًطا وثيًقا به، ويساير  سطينيَّة، هي جزءالمساحة الفل

تطوراته الّسياسية والتاريخيَّة اّلتي ال يمكن عزلها عن بعضها البعض، أو 
جغرافي  غاية  -البحث عن فك خيوطها المتقاطعة في مصير سياسي وتاريخي

 في التالحم والتشابك.
الّسياسي  -حق التاريخيكتأصيل للنتناول العام حول فلسطين؛  فصلفي هذا ال
خصوصيته المستقلة، وأهميته الكيانيَّة، وهويته اإلقليميَّة  ككيان له الفلسطيني  

 .هذا الكتابوالّسياسية، وهو ما نتناوله في الفقرات والفصول القادمة من 
 : اليهود في ظّل الدولة العثمانية:أوًلا 

ودية في ظّل الدولة العثمانية، من الضرورات أّن يتّم تتّبع األوضاع اليه
الّسياسية اليهودية تحت سلطة الدولة  -الستدراك الحالة االجتماعيَّة 

اإلسالميَّة، ومقارنتها مع أحوال اليهود تحت سلطة األيديولوجيات واألديان 
والمعتقدات األخرى، لكي يستكمل البحث مصداقيته من استنباط الحقائق 

، لتكتمل الصورة بمالمحها طة في الجوهر والموضوعاسية المحيوتجلياتها الّسي
العلميَّة المثبتة سياسًيا وتاريخًيا، والوقوف أمام التاريخ بفصوله الحقيقيَّة دون 

اليهودي  -االستعارات المشوهة، اّلتي تحاول  أّن تمنح المشهد الفلسطيني 
ة العالمية اصطفاًفا غير صادق، وغير مؤّكد تاريخًيا لصالح الحركة الصهيونيَّ 

وادعاءاتها المزورة، بأحقيتها في أرض فلسطين العربيَّة الهوية واإلسالميَّة 
 المنشأ.
باقتضاب في هذا الجزء، الحالة الّسياسية لليهود في ظّل الدولة  تناولتفقد 

العثمانية، فقد واجه اليهود عبر التاريخ الطويل للبشرية أنواًعا متعّددة من 
، حسب الكتابات التاريخيَّة والّسياسية. وهذه االضطهادات والمظالم

االضطهادات هي نتاج أسباب مختلفة، يعزيها بعض المؤرخون إلى أسباب 
ذاتية تتعّلق باليهود أنفسهم، بسبب الديانة أو ألسباب اقتصادية، أو من واقع 
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المكانة الوظيفيَّة لهؤالء اليهود. وهناك من يعزيها ألسباب خارجيَّة أو خارجة 
فقد شهدت . ...إلخة، أو الّسياسية، أو االقتصاديةن إرادة اليهود، منها: الدينيَّ ع

دول أوروبا أو معظمها مذابح بحق اليهود، وواجهوا بها اضطهادات جّمة، 
تمّثلت أهمها بالطرد تارة، أو القتل تارًة أخرى، أو حرق كتابهم الديني )التلمود( 

متعّددة، تمثل أهمها: في طردهم من بريطانيا تارًة ثالثة، والعديد من المظاهر ال
في أوائل القرن السادس الميالدي، ومنع دخولهم إليها لمدة ثالثة قرون. وكذا 
الحال فرنسا اّلتي طردتهم وحرقت تلمودهم في عهد الملك لويس التاسع عشر، 

" كما وأصدر ملكي إسبانيا "فرديناند" و"إيزابيال 4بسبب كيدهم للشعب الفرنسي.
، مرسوًما بطردهم من األندلس، وكذلك الحال البرتغال اّلتي 1482عام 

طردتهم بعدما ذاقت منهم األمرين. وهذه المواقف تجّلت بأكثر قسوة في 
ألمانيا، خاصة في عهد النازية. أما روسيا القيصرية فقد قامت ضدهم بعدة 

يَّة كالتلمود في مذابح، بعد محاولتهم قتل القيصر، وواجهوا إحراق كتبهم الدين
، أمر ملك فرنسا " 1244وكذلك الحال في عام  كثيٍر من البلدان األوروبيَّة.

لويس التاسع" بإحراق نسخ التلمود، كما أمر البابا "انتوسنت الرابع" بإحراق 
أمر الكردينال "ليجات أودوا" بإعادة إحراق  1249نسخه في روما، وفي عام 

، الذي حذا حذو ليجات وأمر 1288بيل" عام نسخ التلمود، وكذلك "فيليب لي
عاد ملك فرنسا "فيليب ليبيل"، وأمر بطرد  1108بحرق التلمود. وفي عام 

اليهود منها بعد أّن أحرق نسخ التلمود تحت إشرافه ومراقبته، حينما ظهر له 
أمر الملك  1118تشّيع شهود فرنسا للتلمود الذي ال يتزحزحون عنه. وفي عام 

أخرى بإحراق نسخ التلمود في حضور الناس، بعد أّن شوهد تكاثرها "لوي" مرة 
ُأحرقت نسح التلمود في روما بأمٍر من  1122في مدينة تولوز. وفي عام 

اني والعشرين"، كما وُقتل اليهود الذين ُقبض عليهم بجوار البابا "جون الثّ 
                                                 

4
، دار 1، ترجمة: محمود علي عامر، طاألتراك العثمانيون في شمال إفريقيا(: 1898التر، سامح عزيز)  

 .122والنشر، بيروت، صالنهضة العربيَّة للطباعة 
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هذا الحد، بل  المدينة، ووّزعت أموالهم على فقراء البلد. وَلم يتوقف األمر عن
أمر البابا "يوليوس الثّالث" بإحراق نسخ التلمود؛ فاحرقها  1111وفي عام 

الناس في مدن ُجل أهلها مسيحيون مثل: بارسيلونا، والبندقية، وروما غنا، 
، فقد جمع شعب بولندا الذي أدرك 1111وادربينو وبيسارو. أما في عام 

ما أّن الحكومة أصدرت أمًرا خطورة هذا الكتاب، نسخ التلمود وأحرقها، ك
 1بإحراقها كذلك.

هذه اإلطاللة السريعة يتبّين مدى السياسات الموحدة لليهود في ُكّل مكان 
تواجدوا به، ودورهم الّسياسي واالقتصادي والديني المتقّلب على السلطة 
الموجودة، وهي تؤّكد اإليحاء العام بأّن اليهودي يعتبر نفسه المخلوق األكثر 

يًزا بين البشر، أّي أنَّهم يمارسون تطبيق شعار "شعب اهلل المختار" فعاًل؛ تم
كمحاوالت لفرض هذا االعتقاد العقائدي على سياساتهم، وحركتهم العامة بين 
الشعوب والمجتمعات اّلتي تعايشوا معها، إضافًة لسعيهم الدؤوب والمستمر في 

خالل فرض وجودهم سياسًيا السيطرة على مصادر المال والقرار العالمي، من 
 واقتصادًيا.

هذا االستعراض الموجز ألحوال اليهود في الدولة العثمانية، إنَّما يأتي في سياق 
إيضاح، إذ كان هناك مبرر ديني، أو عرقي أو سياسي، يدعو اليهود عامة، 
والصهاينة فيما بعد خاصًة لالنتقام من العرب، واالشتراك في الهجمة 

الجديدة على بالدهم، واغتصاب أهم ُقطر من -صليبيَّة القديمة الستعمارية الا
 هذه البالد وهي فلسطين.

أّن الكرم اإلسالمي عامة لليهود َلم يكن سوى جزء من جوهر العقيدة اإلسالميَّة، 
اّلتي تلزم أصحابها حكاًما ومحكومين، بحماية أصحاب الديانات األخرى، 

يجوز المساس بها، ولهم احترامهم تي ال ومعاملتهم كمواطنين لهم حقوقهم الّ 
                                                 

5
، 2، ط(7898 -7981موقف الدولة العثمانيَّة من الحركة الصهيونيَّة )(: 1890حالق، حسان علي ) 

 .14الدار الجامعيَّة، بيروت، ص
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كأصحاب ديانات سماوية يعترف بها اإلسالم ويعترف برسلهم، كما وألزم 
اإلسالم المسلمين بحماية حقوق غير المسلمين ليس فقط بحرية العبادة، بل 
بحرية العمل والتمّلك، والحياة الحرة الكريمة. فورد في القرآن الكريم عدد كبير 

ّلتي تأمر المسلمين بمعاملة أهل الكتاب )النصارى واليهود( أحسن من اآليات ا
معاملة، وكان عنوان التعاون معهم في المجتمع اإلسالمي، على أساس القاعدة 

 .1لهم مالنا وعليهم ما علينا((العامة اّلتي رآها الفقهاء 
وقفوا موقًفا  وانطالًقا من هذه القاعدة ال شك بأّن اليهود في الجزيرة العربيَّة، قد

عدائًيا من المسلمين منذ ظهور اإلسالم، وتآمروا مع المشركين إلخفاء نوره 
وسحق دعاته، رغم أنَّهم شهدوا في حياتهم بين المسلمين أكرم حياة، وعوملوا 
أطيب معاملة، وشهد على ذلك المؤرخون اليهود والنصارى على حّد سواء. في 

اليهود باسم الدين، وتذيقهم ألوان العذاب حين كانت أوروبا المسيحيَّة تضطهد 
في القرون الوسطى. وهذا هو الكاتب اليهودي الماركسي )أبراهام ليون( في 

عامل اإلسالم اليهود " كتابه "المفهوم المادي للمسألة اليهودية"، والذي يقول فيه:
كتيار  -بتسامٍح يفوق التسامح الذي ًلقاه هذا الدين ومن جانب المسيحيَّة

 وهناك ".يديولوجي اعترف بحقه بالبقاء بالرغم من الهزيمة اّلتي لحقت بهأ
بعض المؤرخين )غير المسلمين(، من يعزون سبب بقاء اليهود على قيد الحياة، 
إلى استضافة المسلمين وحمايتهم لهم. وفي ذلك يقول "ج. هـ. جانس" في كتابه 

ن التاريخ اليهودي في أوروبا، "وفي مناسبتين م)الصهيونيَّة و"إسرائيل" وآسيا(: 
نرى أّن بقاء اليهود على قيد الحياة يعود إلى استضافة وحماية الحكام 
المسلمين. كانت الفترة األولى في القرن السادس، عندما وضعت الفتوحات 
اإلسالميَّة في إسبانيا حداا لالضطهاد اليهودي على يد المسيحّيين هناك. ومنذ 

أخذ الضغط على اليهود في أوروبا الغربيَّة في اًلزدياد القرن العاشر فصاعداا 
                                                 

، مركز األبحاث التابع لمنظمة (7879-7899النشاط الصهيوني وصداه )(: 1811قاسمية، خيرية ) 6
 .24، صالتحرير الفلسطينّية، بيروت
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ببطء، حتى إذا ما أطلَّ القرن السادس عشر كانت تلك المنطقة بكاملها قد 
ُأفرغت من اليهود، ما عدا بعض الجيوب الصغيرة والمبعثرة. لقد انتقلت 

ية، الجاليات اليهودية نحو الشَّرق ووجدت ملجأا لها في اإلمبراطورية العثمان
كما في بولندا وروسيا حيث تجّمع القسم األكبر منهم في المقاطعات الغربيَّة 

  1".من روسيا وبولندا، وهي اّلتي ُعرفت فيما بعد بمناطق اًلستيطان
أّن اليهود تمّتعوا في فلسطين اّلتي كانت خاضعة للحكم العثماني، منذ عام 

كاٍف من الحرية الدينيَّة، َلم  من الدولة العثمانية بقسطٍ  وفي أماكن أخرى 1111
تكن من نصيبهم في أّي بلٍد أوروبي؛ فخالل الحكم العثماني، َلم تُتخذ أية 
إجراءات رسمية تستحق الذكر، تناهض اليهود أو تميز بينهم وبين باقي السكان، 

ّن َلم يكن فيها ُكّلها". إذن فقد عاش  كما كان الحال في معظم الدول األوروبيَّة وا 
هود تحت الحكم العثماني بسالم، وَلم يواجه المهاجرون اليهود أّي عقبة الي

ين َلم يرفضوا في أّي فترة السماح لليهود من سياسية، ألن السالطين العثمانيّ 
القادمين من البلدان األجنبيَّة، بدخول فلسطين واالستيطان فيها. وبعد وصول 

، 1992ا إلى فلسطين عام أّول فوج من المستوطنين الصهيونّيين من روماني
، أمًرا يسمح 1991أصدر السلطان عبد الحميد الثّاني ألول مرة في التاريخ عام 

بدخول اليهود كحجاج فقط ال كمستوطنين، على أّن القانون َلم ُينفذ أبًدا بصرامة. 
لكن هذا القانون وما تاله من قوانين تقّيد الهجرة كانت تطبق فقط على اليهود 

ما مئات اآلالف من المواطنين اليهود في البلدان المحيطة بفلسطين األجانب، أ
 والخاضعة للدولة العثمانية، فقد كان باستطاعتهم دوًما االستيطان في فلسطين.

لقد كانت صلة اليهود بفلسطين عبر التاريخ وقبل وجود الصهيونيَّة 
امع سياسية، إذ عاطفيَّة، وَلم يكن لهم أية مط االستعمارية، مجرد صلة دينيَّة

أنَّه من الثابت تاريخًيا: أّن اليهود كانوا موّزعين في العالم العربي، وغير العربي 
                                                 

7
، مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرير 1، ج(7871-7981تاريخ الصهيونيَّة )(: 1891جريس، صبري ) 

 .108الفلسطيني ة، بيروت، ص
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في ذلك الوقت، وَلم يكونوا مجتمعين في فلسطين فقط، بل كانوا مواطنين في 
كثيٍر من البلدان. وكانت صلة اليهود بفلسطين مجرد صلة دينيَّة عاطفيَّة، 

اليهودية المتدينة في اإلقامة قرب األماكن المقدسة، ورغبة لدى بعض الفئات 
للتعّبد ومّمارسة الطقوس الدينيَّة لقضاء أيامهم األخيرة في المدن األربعة 

: كيف كانت تلك يتبّين من هنا 9المقدسة )الُقدس، صفد، طبرية، الخليل(.
م يكن لها أّي الدول تعامل اليهود قبل ظهور الفكرة الصهيونيَّة الّسياسية، اّلتي لَ 

عالقة باليهود أو بالدين اليهودي، إالَّ من ناحية واحدة، وهي استعمال الدين 
اليهودي كغطاء لتنفيذ المشروع الصهيوني، واستعمال اليهود كمادة الستغاللها 
من أجل إقامة الدولة اليهودية، اّلتي كان االستعمار يرمي من وراء إقامتها؛ إلى 

اليهود في  عمل ة لتأمين مصالحه في العالم اإلسالمي.تأسيس قاعدة استعماري
الدولة العثمانية في ُكّل فروع التجارة والعمل والصناعة والعلم، ووصل بعضهم 
إلى مراكز هامة، وتمّتع اليهود كسائر األقليات داخل الدولة بقدٍر كبيٍر من 

حاخام األكبر االستقالل الذاتي واإلداري والطائفي؛ فكان الحاخام )باشي( أو ال
هو ممثل اليهود في ُكّل أمر أمام الحكومة. وَبعد خضوع فلسطين للحكم 
العثماني في أوائل القرن السادس عشر، بدأ يهود أوروبا في الهجرة إليها 
واإلقامة في األماكن المقدسة. وفي منتصف القرن الثامن عشر هاجر عدد 

طهادهم هناك، واستقر كبير من يهود بولندا وروسيا إلى فلسطين بسبب اض
 )*(معظمهم في صفد وطبرية، حيث القوا تحت حكم الشيخ ظاهر العمر

الحماية واألمن، وكذلك القوا من مختلف السالطين العثمانيين المعاملة الحسنة. 
                                                 

8
، بحث مقدم إلى المؤتمر (7871-7991موقف عرب فلسطين من الهجرة اليهودية والصهيونيَّة )ياغي، أسماعيل أحمد )ب.ت(:  

 .1ريخ بالد الشام )فلسطين(،عمان، األردن، صالدولي الثالث لتا

الحكم في فترة  فلسطينم( كان أحد الحكام الفلسطيني ين  في  1192 - 1181ـ /  ه 1181 - 1101) ظاهر العمر الزيداني )*(
. وفي عام الدروزوعمل على تقوية مركزه وأعاد تحصين عكا ضد أمراء  عكاحاكَما على  1101، عين ظاهر العمر عام العثماني  
. عمل على جذب التجار األوروبّيين وبمساعدة وزيره إبراهيم الصباغ أدخل سياسة اقتصادية جديدة طبريةتمكن من احتالل  1142

وهي االحتكار ألهم المنتجات في إمارته. ولما شكت الدولة في نواياه تحالف مع علي بك شيخ البلد في مصر وساعده على غزو 
وطرد  تبيرو  من االستيالء على األسطول الروسي  ثم تحالف في العام التالي مع األمير يوسف الدرزي وتمكن بمساعدة  بالد الشام
 http://ar.wikipedia.org/wiki .أحمد باشا الجزارحاكمها 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%B1


 21 

وتعتبر الدولة العثمانية الدولة الوحيدة، اّلتي َلم يحدث أو يحصل فيها أّي 
دهم منذ غزو القائد الفرنسي نابليون اضطهاد ضد اليهود، حيث ازداد عد

من خمسة آالف فحسب، إلى ستة آالف مع  1188بونابرت لفلسطين عام 
نسمة، أّي أّن  100،000أوائل القرن التاسع عشر، في حين كان عدد العرب 

 % فقط من مجموع السكان في فلسطين.2نسبة اليهود ال تتعّدى 
ماني بقسٍط كاٍف من الحرية الدينيَّة، تمّتع اليهود في فلسطين أبان الحكم العث

مظاهر تمييز بينهم وبين باقي السكان. ووافق  حيث َلم تُتخذ ضدهم أيّ 
، على تحويل مدينة طبرية إلى مدينة 1112السلطان سليمان القانوني عام 

يهودية، رغم معارضة المسيحّيين ذلك وتدّخل البابا مع الصدر األعظم 
 . 1114الذي توقف بموت السلطان سليم سنة  العثماني إلفساد المشروع،

وقد ورد في الموسوعة اليهودية: أنَّ السلطان عبد الحميد الثّاني عامل يهود 
طيبة، ويشهد بذلك بعض المقربين إليه من اليهود  الدولة العثمانية معاملة

إنَّه أمثال" أدمينيوس فامبري" الصديق الشخصي للسلطان الذي صرح قائاًل: "
ل الصداقة المستمرة اّلتي تربطني بالسلطان منذ سنوات طويلة، كانت من خال 

لي الفرصة للتعّرف على معاملته الطيبة لليهود. كما ألغى السلطان عبد 
، ألنَّها منعت مشاركة 7997الحميد انتخابات حكومة كريت المحلية في عام 

 8".وق اليهوداليهود في اًلنتخابات البلدية، ووّبخ السلطات لتعديها على حق
اليهود وجدوا في ظّل الدولة العثمانية، حياة ال مثيل لها في أّي بلٍد آخر، أّن 

وهذه المعاملة اّلتي وجدها اليهود َلم تتّغير سوى بعد نشوء الحركة الصهيونيَّة، 
اّلتي ابتكرها ورعاها وخطط لها ونفذ لها المستعمرون غير اليهود أواًل، ثمَّ حفنة 

ة اليهود بعد ذلك؛ فوجدوا بالتسامح العثماني والدعم االستعماري من الصهاين

                                                 
9

ارة البحوث العلميَّة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، األمانة العامة لهيئة هـ(: إد1401مجلة البحوث اإلسالميَّة ) 
 . 22كبار العلماء بإشراف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، الرياض، ص


