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الممخص:

الحمد هلل وحده والصالة والسالم عمى من ال نبي بعده،،
تحتؿ مدينة القدس مكانة متمي ةز لػد أتاػاع ايديػاف الوػما يةا الػة الػديف ا وػلم ا ذلػؾ
ل ج د الموجد ايقلى الذي أوري منه الرو ؿ محمد ا أ لى القامتيفا ثالث الحرميف الشريفيف.
قػػد قامػػت اػػذا الد اروػػة عمػػى د اروػػة تػػاري مدينػػة القػػدس االقتلػػادي الػػذي يبتاػػر مػػف
ايامية امكافا ذلؾ لما حاااػا ا مػف يػراتا إذا احتػ ت عمػى يػرات كثيػرة جبمعػا تبتمػد
عمػػى نفوػػعا اقتلػػاديا ف ػ كثيػػر مػػف ايح ػ اؿ فلرةػػعا لػػالحة لز ارعػػة محالػػيمعا متبػػددة
م قبعا متميز تجاريػاا ممػا أوػعـ فػ قيػاـ لػناعات توػد امتطماػات الحيػاةا عمػى الػرنـ مػف
ك نعا اويطةا إالّ إنعا ودت الحاجة ف كثير مف ايحياف.

Abstract

ise be to God alone, and prayers and peace be upon the one after whom there is
no prophet.
This study addressed the topic: The economic importance of the Holy City of
Jerusalem in the Ottoman period.
The city of Jerusalem occupies a distinguished place among the followers of
divine religions, especially the Islamic religion, due to the presence of the Al-Aqsa
Mosque from which the Prophet Muhammad was held captive , the first of the two
qiblah, and the third of the Two Holy Mosques.
This study was based on studying the economic history of the city of
Jerusalem, which is of great importance, because of God’s blessings of
goodness, if it contains many good things that made it depend on itself
economically in many cases. Industries that meet the requirements of life,
although they are simple, but they often meet the need.
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المقدمة:

تحت ػػؿ مدين ػػة الق ػػدس مكان ػػة معم ػػة فػ ػ نفػ ػ س المو ػػمميف جميبػ ػا ا ػػاق أتا ػػاع ال ػػديانات

الوما يةا لذلؾ حاااا ا امنزلة عالية حاااا ا يرات كثيرةا أـ المتتاػ لتػاري البريقػة يجػد
أف تاري عا االقتلادي مف ايامية امكافا إذا احت ت عمػى يػرات كثيػرة جبمعػا تبتمػد عمػى
نفوػػعا اقتلػػاديا فػ كثيػػر مػػف ايحػ اؿا فلرةػػعا لػػالحة لز ارعػػة محالػػيؿ متبػػددة م قبعػػا

متميز تجارياا مما أوعـ ف قياـ لناعات تف امتطماات الحياة اناؾا عمى الرنـ مف ك نعا
اويطة إالّ إنعا ودت الحاجة ف كثير مف ايحياف.

الاحث دراوة ي ةاع مدينة القدس االقتلادية ف البعػد البثمػان ا تطرقػت فيػه إلػى

الج انب الزراعية ف المدينةا أاـ المحاليؿ التػ تػزرع فيعػا الوػيما الزيتػ ف التػ اشػتعرت

فيعا المدينةا فةل عف تتا ممكية ايراة الزراعية أن اع تمؾ ايراة

طرؽ وقيعا.

كم ػػا درس الاح ػػث أا ػػـ الل ػػناعات التػ ػ ظع ػػرت فػ ػ المدين ػػة الو ػػيما تم ػػؾ الل ػػناعات

الحرفية الت تد ؿ ف الطق س الدينية لم تمؼ الط ائؼ كالشم ع الا ػ ر الملاػس نيراػا

مف الحرؼ اللناعات الت اشتعرت اعا المدينة.

نظ ار يامية م ق مدينة القدسا فإف التجارة و اء كانت الدا مية أ ال ارجيػة كػاف لعػا

نلػػياعا ف ػ ا ػذا الاحػػث الػػذي تطػػرؽ لطػػرؽ التجػػارة الدا ميػػة ال ارجيػػةا أاػػـ الاةػػائ الت ػ

تل ػػدراا المدين ػػة تم ػػؾ التػ ػ تو ػػت رداا وػ ػ اء مػ ػ م ػػدف فمو ػػطيف اي ػػر أ عم ػػى الل ػػبيد

ال ارج م الد ؿ الامداف المجا رة الابيدة.

مف لؿ متاابة الجانب االقتلادي لممدينة ف البعد البثمان ا جدنا أف اناؾ نشاط

اقتلاديا جيدا قياوا لاقية المدف البراية الت كانت ت ة لمد لػة البثمانيػة فػ ذلػؾ ال قػتا
قد أوعمت القنلميات ايجناية ف جانب كاير معـا مف ذلؾ النشاط اتشػجي رعايااػا مػف

م تمؼ الجنويات عمػى البمػؿ فػ الج انػب االقتلػادية موػتفيديف مػف نظػاـ االمتيػازات التػ

منحته الد لة البثمانية لرعايا الد ؿ الويما اي ر اية منعا.
أتمنى أف أك ف قػد فقػت فػ تتاػ

المدينة البريقةا ا

ل الت فيؽ.

ت طيػة اػذا الم ةػ ع ال اوػ المعػـ فػ تػاري اػذا
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المبحث األول :الزراعة

معما مف ج انب اي ةاع االقتلادية ف القس منذ أف ةبت
مثمت الزراعة جاناا ِّ
اذا المدينة لمويطرة البثمانية ف مراحمعا اي لىا كانت امتدادا لمفت حػات البثمانيػة فػ اػلد
الشاـا قد حافظت ا دارة البثمانية ف مدينة القدس عمى كافة الن اح ا داريػة االقتلػادية
ايطػػر الحياتيػػة التػ كانػػت متابػػة وػػااقاا الوػػيما أف اػػذا التقميػػد الػػذي اتابػػه البثمػػاني ف كػػاف
ال ػػرض منػػه عػػدـ إثػػارة الامامػػة فػ المنػػاطؽ التػ تمػػت الوػػيطرة عميعػػا أثنػػاء فت حػػاتعـا الت ػ
يمكف أف ينتج عنعا انتشار الف ةى االةطرااات(ٔ).
قػػد اشػػتممت الحيػػاة االقتلػػادية ف ػ الق ػدس عمػػى ج انػػب مجػػاالت عديػػدة كانػػت ا ػ
ايوػػاس ف ػ الجانػػب االقتلػػادي منعػػا الز ارعػػة الت ػ مثمػػت جػػزءا مػػف المك ػ ف االقتلػػادي
لمجتم القدسا لمقدس مناخ ملئـ لإلنتاج الزراع نجاحها فةل عػف لػ اة اي ارةػ
الت ػ تتن ػ ع فيعػػا الز ارعػػة حوػػب تن ػ ع تةاريوػػعا مػػا اػػيف جاػػاؿ وػػع ؿا ممػػا جبػػؿ المنطقػػة
الجاميػػة أكثػػر إنتاجػا لألشػػجار المثمػرة عمػػى عكػػس المنػػاطؽ الوػػعمية ال اوػػبة الملئمػػة لز ارعػػة
المحاليؿ اي ر كالحا ب نيراا(ٕ).
فيما ي ص ايراة الزراعيػة كػاف البثمػاني ف يق مػ ف اػإجراء عمميػات اوػبة شػاممة
لموح جمي ايراة المفت حة ابد فترة مف تلكيد النف ذ الوياو عمى المنطقةا ابد أف أل ى
الو ػػمطاف و ػػميـ اي ؿ(ٕٕٔ٘ٔٔ٘ٓ-ـ) النظ ػػاـ ا قط ػػاع المممػ ػ ك ا او ػػتحدث و ػػجلت
جديدة لتنظيـ اعادة ت زي ايراة الزراعيةا قد اينت وػجلت محكمػة القػدس الشػرعية أف
نظاـ الم اروة الزراع (ٖ)ا قد اعتمدت زراعتعـ عمى مياا ايمطار الري االطرؽ الت كانت
موت دمة آنذاؾ أامعا اآلاار(ٗ).
(ٔ) اشارة د مان  :إعادة اكتشاف فمسطين ،أهالي ناابمس (5111-5111م) ،ترجمػة :حوػن زينػةا طٔا
مؤووة الدراوات الفموطينيةا اير تا ٜٜٔٛـا صٕٕٔ.
(ٕ) أحمد و وة :مفصل العربي واليهود في التاريخا ط٘ا ازرة الثقافة ا علـا ا دادا ٜٔٔٛـا ص.ٚٛ
(ٖ) نظام المغارسة الزراعي :اػ أف يشػترؾ أكثػر مػف شػ ص فػ زرع ايرضا احيػث يقػدـ أحػداـ ايرض
اآل ر ف البمؿ .أحمد جدي :نظام ممكية األرض فاي فمساطين فاي العهاد العيماانيا المجمػة التاري يػة
البراية لمدراوات البثمانيةا زن افا ٕٜٜٔـا صٔٓٙ
(ٗ) أحمد جدي :نظاـ ممكية ايرض ف فموطيف ف البعد البثمان ا ص.ٔٓٙ
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عمى الػرنـ مػف المنػاخ الملئػـ

لػ اة التراػةا إالّ إف الز ارعػة فػ القػدس ااتػت تفتقػر

إلى المشاري ا ر ائية الة مة اينعار الت تُبد مف مق مات الزراعة المعمة(ٔ)ا إذ اعتمدت
عمى البي ف الت ال تف االحاجة اآلاػار المنتشػرة فيعػا اػ اي ػر ؛ إذ حػا ؿ وػكاف القػدس

التلقمـ م تمؾ اي ةاع الادائية ف الجانب الزراع ا ية تط يراا ف أزمة الحقة(ٕ).

عمى الرنـ مف كؿ اذا الظر ؼ نقص المرد دات الزراعيةا إالّ إف مدينة القدس ادأت تنشػط

ف ج انب أ ر واعدتعا عمى نشػ ء حيػاة اقتلػادية جديػدة لػـ تقتلػر عمػى الز ارعػة فقػط(ٖ)ا كػاف

منػػاخ الاحػػر المت وػػط لػػه ايثػػر ال اةػػح عمػػى القػػدس الشػريؼ لتبرةػػه إلػػى ريػػاح عكوػػية نرايػػة فػ

فلػؿ الشػػتاء تػؤدي إلػػى وػق ط ايمطػػار الثمػ ج الػ ةر متقطبػػةا اينمػا فػ فلػؿ اللػػيؼ تتبػػرض

إل ػػى ري ػػاح ش ػػمالية شػ ػرقية جاف ػػةا ق ػػد و ػػاعد ا ػػذا المن ػػاخ فػ ػ فل ػػؿ الش ػػتاء عم ػػى ز ارع ػػة الحاػ ػ ب
ت ايمطػارا َقػ ّؿ إنتػاج اػذا المحالػيؿا
ال ةر ات ك نعا تبتمد االدرجة عمى مياا ايمطارا فإذا َقمَّ ْ

ف ػ حػػيف إف أكثػػر محالػػيؿ المنطقػػة الجاميػػة ا ػ الزيت ػ ف التػػيف ك نعػػا تتحمػػؿ الجفػػاؼ ف ػ اييػػاـ
الحارةا فةل عف أن اع أ ر مف أشجار الف اكها ُي ُّ
بد شجر الزيت ف مف أكثػر ايشػجار انتشػا ار فػ
المدينػػةا ذلػػؾ لملئمػػة المنػػاخ لزراعتػػها ُيبػ ُّػد المػػادة الريئوػػة ل ػػذاء الوػػكاف الوػػتبماله ف ػ أن ػراض

أ ر كلناعة الواح التحؼ اللاا ف الذي اشتعرت اه مدينة القدس(ٗ).

ابػػد ز ارعػػة الزيت ػ ف الت ػ كانػػت منتش ػرة اشػػكؿ او ػ تػػلت ز ارعػػة الحمةػػيات االمرتاػػة

الثانية ف مدينة القدس المناطؽ اي ر المجا رة لعاا فةل عف انتشارا ف مدينػة يافػا مػا
ح لعا ف الوعؿ الواحم ابد أف د ؿ االقتلاد الفموطين ابد عاـ ٖٓٔٛـ ف ععد جديد

ألحات فيه يافا ميناء النقؿ البا ر ادال مف عكا(٘)؛ إذ جذات إليعا كاار التجار مف م تمؼ
(ٔ) الملدر نفوها ص.ٔٓٚ
(ٕ) لاار م وى :نظام ممكية األراضي في فمسطين في أواخر العهد العيمانيا مجمة شؤ ف فموطينيةا البدد
(٘)ٜا اير تا ٜٔٛٚـا صٗ.
(ٖ) قوطنطيف مار :موسوعة فمسطين الجغرافيةا (د.ف)ا اير تا ٜٜٔٙـا صٕٖ.
(ٗ) أحمد جدي :الملدر الوااؽ ا ص.ٔٓٙ
(٘) محمػػد جميػػؿ اػػيعـ :الحمقااة المفقااودة فااي تاااريخ العااربا طٔا مطابػػة ملػػطفى الاػػاا الحماػ ا القػػاارةا
ٜ٘ٔٙـا صٖ٘ٔ.
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المناطؽا فدف ذلؾ تجار يافا إلى اوتثمار أم اؿ طائمة إلى جانب تجار االوتيراد التلػديرا

ف ػ ز ارعػػة أشػػجار الارتقػػاؿ انشػػاء مقاطبػػات اوػػبة أعػػدتعا لزراعتػػه لتتلػػدر اػػذا الز ارعػػة

االقتلاد الفموطين (ٔ).

فػ ػ ع ػػاـ ٓٔٛٚـا او ػػتطاعت مدين ػػة يافػ ػا م ػػف تل ػػدير كمي ػػات كايػ ػرة م ػػف محلػ ػ ؿ

الحمةػػيات إلػػى الػػد ؿ اي ر ايػػة مثػػؿ فرنوػػاا ألمانيػػاا ر وػػياا الوػػيما ابػػد تحوػػف وػػائؿ
التلدير كالتبائة ملان الت ميؼ لمحفاظ عميه لؿ عمميات النقؿ اشػتمؿ التلػدير عمػى

ن عيػػة مبينػػة مػػف الحمةػػيات ذات القش ػرة الوػػميكة لتحممعػػا موػػافات ط يمػػة أكثػػر مػػف نيراػػا

كالارتقاؿ المحم

ا أل ر حجما الذي يوتعمؾ ف ايو اؽ المحمية الدا مية(ٕ).

كما تحتؿ زراعة التيف مرتاة كايرة إلى جانب اذا المحاليؿ فػ مدينػة القػدسا لمػا لعػا

مف أامية عند وكاف القدس؛ إذ يبتن ف اػه عنايػة كايػرةا كػان ا يت ػذ ف عميػه يجفف نػه ييػاـ

الشتاءا الوػيما إف انػاؾ عػددا كايػ ار مػف القػر فػ القػدس قػد اشػتعرت ازراعتػه منعػا :جاػاؿ
ظاار القدسا ايت لـا المالحةا عادة ما يزرع إلى جانب أشجار البنب الت كانت منتشرة
ا ػ اي ػػر ا قػػد زرعػػت منعػػا أن ػ اع عديػػدة ف ػ مدينػػة القػػدس ق اراػػاا مػػف أاػػـ اين ػ اع:

الحم ان ا المم فا الحمدان ا البايديا ال زيا مف أاـ المدف الت اشتعرت ازراعة البنب
ا  :ال ميؿا ايت جاالا ايت لحـا طاميةا عيف كارـ نيراا مف القر اي ر ا كما زرع

ف المناطؽ المجا رة يو ار مدينة القدس كالايماروتاف الاقبة منجؾ(ٖ).

كاف النتشار زراعة كر ـ البنب أثر اةح ف تلدير كميات كايرة منه إلػى أ راػا ابػد

أف لق ػ ر اج ػا لػػد الػػابض مػػف التجػػار اي ر ايػػيف الػػذيف اوػػتبمم ا ف ػ لػػناعة المشػػر اات

الر حيػػةا كػػاف مػػف أكثػػر مزارع ػ كػػر ـ البنػػب اػػـ النلػػار أكثػػر مػػف الموػػمميفا اػػـ مػػف
(ٔ) إاراايـ أا رميس :الزراعة في القدس وكراها في القرن التاسع عشرا المؤتمر الد ل التاو لتاري الد
الشاـا عمافا ٕٕٔٓـا ص.ٕٙ
(ٕ) محم د يزيؾ :برتقال يافا وأيره في التغيرات االجتماعية واالقتصادية في مدينة يافا ومحيطهاا فاي القارن
التاسع عشرا عمافا ٕٕٔٓـا ص٘.
(ٖ) الملدر نفوها ص.ٖٙ
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يق م ػ ػ ف اتو ػ ػ يقه إل ػ ػػى ملػ ػػان محمي ػ ػػة تح يمػ ػػه إلػ ػػى مش ػ ػػر ب النايػ ػػذ المح ػ ػػرـ ف ػ ػ ال ػ ػػديف

ا وػػلم (ٔ)ا كمػػا ااتمػ ا أيةػا الػػناعة الػػداس مػػف كػػر ـ البنػػبا الوػػيما مدينػػة ايػت لحػػـا
كػػذلؾ كػػاف الوػػكاف يجفف نػػها فيلػػاح زايا ػا ك ػػذاء لعػػـا ابػػد أف ازدادت الة ػرائب الاااظػػة

عم ػػى التل ػػديرا ق ػػاـ أنم ػػب المػ ػزارعيف م ػػف النل ػػار از ارع ػػة كمي ػػات يكتفػ ػ ف اع ػػا لل ػػناعة

اوتعلكعـ مف النايذ الزايب؛ ذلؾ اواب الجش ال اق عميعـ افرض الةرائب(ٕ).
مف المنتجات الزراعية اي ر الت ظعرت ف

قت متل ر ف القرف التاو عشر أال

ا زراعة التاغ الت ازدارت اورعة كايرة ف مدينة القدسا الويما إف اذا المادة تنافوت

البديد مف الد ؿ اي ر اية عمػى زراعتعػا االاتمػاـ اعػا اشػكؿ اوػ ا
معما ف اقتلاداا(ٖ).
ا
لتط ير زراعتعا دعـ إنتاجعا لتشكؿ
ملدر ِّ

للػت ماػالغ كايػرة

كػػاف لمدين ػػة القػػدس د ر حيػ ػ ي معػػـ فػ ػ إنت ػػاج محالػػيؿ أ ػػر مثػػؿ ال ػػذرة الحنط ػػة

الشبير البدس اػاق ال ةػر اتا إالّ إف انػاؾ ظر فػا أدت إلػى انحوػار ةػبؼ ا نتػاج

الز ارعػ فيعػػا اوػػاب طايبتعػػا الج رافيػػة الػ عرة التػ أدت إلػػى اػػدر موػػاحات اوػػبة منعػػا(ٗ)ا
لذلؾ وبى نالاية وكاف اذا المناطؽ إلى نحت ل ر المناطؽ الجامية عمى شكؿ مدرجات
اوتاداؿ تراتعا زراعة أشجار ملئمة لتمؾ الطايبػة الج رافيػةا التػ لعػا القػدرة عمػى التحمػؿ

المقا مػػة ف ػ مثػػؿ اػػذا الظػػر ؼا كمػػا عانػػت الز ارعػػة ف ػ القػػدس مػػف مشػػكلت لعػػا علقػػة

احق ؽ الممكيػة وػيطرة ا قطػاعا كػذلؾ فػرض روػ ـ ةػرائبا فةػل عػف ظػاارة الجفػاؼ

الت أثرت اشكؿ وما عمى ا نتاج اآلفات الزراعية الت رافقت اذا المشػاكؿ التػ ال شػؾ

أنعػا مػف الب امػؿ التػ تػؤدي إلػى تػػدا ر ا نتػاج الز ارعػ الػذي لػه انبكاوػاته عمػى اي ةػػاع
االقتلادية االقدس(٘).

(ٔ) ي وؼ وام الي وؼ :تاريخ فمسطين عبر العصورا دار ايام ا دمشؽا ٜٜٔٛـا صٖ.ٛ
(ٕ) موسوعة المدن الفمسطينيةا طٔا اياال لمطااعة النشر الت زي ا دمشؽا ٜٗٔٛـا صٗٗ.
(ٖ) فاطمة الط ار نة :األهمية االجتماعية واالقتصادية لمقدس العيمانية والتادخل األوروباي فيهاا فاي العصار
الحديث والمعاصرا دار الفكرا اير تا د.تا صٖٗ.
(ٗ) الملدر نفوه.
(٘) إاراايـ أا رميس :الزراعة ف القدسا ص.ٕٙ
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وػػاامت مدينػػة القػػدسا الوػػيما المنػػاطؽ الوػػعمية المناوػػطة فػ ز ارعػػة محالػػيؿ معمػػة

االنواة لموكاف أامعا الحنطة الشبيرا الذي يبتمداف ف زراعتعمػا عمػى ميػاا ايمطػارا إذ
ُيب ػ ُّد اػػذاف الحالػػلف مػػف البنالػػر الريئوػػة لم ػػذاء كػػالقمح الػػذي يلػػن منػػه ال اػػر أن ػ اع

أ ر مف الحم ياتا كذلؾ الشبير الذي انتشػرت زراعتػه فػ منػاطؽ اوػبةا مػف أاػـ اػذا
المناطؽ :قمنديةا ايت و ريؾا ل را ايت وام را المالحةا أريحا(ٔ).

مػف الملحػظ اػػلف االاتمػاـ المت ازيػػد مػف قاػػؿ الوػكاف از ارعػػة اػذا المحالػػيؿ يبػ د إلػػى

اعتمػػاداـ الرئيو ػى عمػػيعـ ف ػ نػػذائعـ نػػذاء ماشػػيتعـا امػػا إف اػػذا الز ارعػػة تبتمػػد االدرجػػة

ايواو ػية عمػػى ايمطػػارا نلحػػظ أف نالايػػة الفلحػػيف قػػام ا از ارعػػة جػػزء مػػف ايرض تػػرؾ
الجزء اآل ر إلى الونة القادمة؛ ذلؾ اواب عدـ ج د ا مكانيات مف ت طية اذا المواحات

االكامػػؿا فةػػل عػػف فػػرض رو ػ ـ ة ػرائب مػػف قاػػؿ أم ػراء اي ل يػػةا عػػادة مػػا تك ػ ف اػػذا

الةرائب اااظة أحيانا ف ابض م اوـ الزراعةا حوب إنتاج اذا اي ارةػ لممحالػيؿ(ٕ)؛
اواب اذا الب امؿا فقد أدرؾ ابض المزارعيف عدـ الجد

نتاج تمؾ اي ارةػ ا ممػا أد

إلى اجرة ابةعـ إلى مناطؽ قد تك ف أفةؿ ف م اوـ أ ر (ٖ).

مف المحاليؿ اي ر الت ااتـ وكاف المدينة ازراعتعا ا الف ؿ البػدس الفالػ ليا

الحمػػصا اػػذا المحالػػيؿ لػػـ تنتشػػر زراعتعػػا عمػػى نطػػاؽ او ػ ف ػ المدينػػة و ػ

منػػاطؽ

محػػددة منعػػا :البيوػػم يةا قػػر كفػػر عانػػةا جيبػػةا الػراـا ايػػت دجػػفا عناتػػةا لػػـ يكتػػؼ
الوكاف اود حاجته مف اذا المحاليؿ ف ابض ايحياف؛ اواب تذاذب نواة ا نتاج نتيجة

الظر ؼ الايئية و ء ا دارة أحيانا(ٗ).

(ٔ) عاد البزيز الد ري :مقدمة في التاريخ االقتصادي العربيا طٔا اير تا ٜٜٔٛـا ص.ٚٛ
(ٕ) ليمى اللػااغ :مالحظات حول دراسة االقتصاد العربي في العصر العيماانيا نػد ة الحيػاة االقتلػادية فػ
ال اليات البراية ملادر ثائقعا ف البعد البثمان ا زن افا ٜٔٛٙـا طٔا ص.ٜٛ
(ٖ) ليد البريض :المؤسسات العيمانياة فاي القادس فاي الويااعق العيمانياةا نػد ة القػدسا جامبػة آؿ الايػتا
عمافا ٜٜٔٚـا صٗ.ٙ
( )2محمػ د عػػامر :األوضاااع العامااة فااي القاادس فااي ظاال اندارة العيمانيااةا مجمػػة د اروػػات تاري يػػةا جامبػػة
دمشؽا البدد( )ٜ٘ا ٜٜٔٚـا صٖٓٔ.
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كمػػا إف انػػاؾ محالػػيؿ معمػػة ااتمػػت ازراعتعػػا ف ػ اػػذا المدينػػةا وػػاامت ف ػ زيػػادة

الد ؿ ال ارد إليعاا أال اػ محلػ ؿ القطػف الػذي كػاف مػف أجػ د اينػ اع الػذي يػتـ تلػديرا

إلى فرنواا ف حيف كانت القدس توت رد القماش الل ؼ مػف فرنوػا فػ عػاـ ٘ٔٚٛـا أد

ذلؾ إلى زيادة ا نتاج ف مادة القطف ل رض تو يقعا إلى د ؿ أ ر اية أ ر ود حاجة الامػد

المحمية مف اذا المادة مف أكثر المناطؽ الت اشتعرت ازراعته ا منطقة ال ميؿ المناطؽ

اي ر الممتدة حتى مدينة القدس(ٔ).

أم ػػا محلػ ػ ؿ ال ػػذرةا فق ػػد ك ػػاف ي ػػزرع فػ ػ من ػػاطؽ مح ػػد دة مث ػػؿ أريح ػػاا التػ ػ ااتم ػػت

أية ػاازراعة ناػػات ال وػػمة الت ػ توػػت دـ ف ػ لػػناعة ايلػػااغا الػػذي توػػت رج مػػف اػػذ راا
أ راقعا ويقانعا مادة النيمػة الزرقػاءا كانػت انػاؾ لػناعات محميػة اعتمػدت عمػى محلػ ؿ

الوموػػـ ف ػ لػػناعتعا لمػػاد الطحينيػػة الحػػل ة الت ػ اشػػتعر ف ػ لػػناعته ل ػ اء القػػدسا مػػف

المناطؽ الت اشتعرت ااتـ ازراعة محلػ ؿ الوموػـ اػ  :لػ ر اػاارا ايػت لحػـا ايػت
ن ااا يال (ٕ).

ممكية األراضي:

أ لػػى البثمػػاني ف ااتمامػا كايػ اػر أثنػػاء ت وػػباتعـ البوػػكرية إلػػى اي ارةػ الت ػ يوػػيطر ف

عميعػػا الوػػيما ت وػػباتعـ فػ اػػلد الشػػاـ؛ إذ عمػػد ا إلػػى وػػيطرتعـ تلكيػػد نفػ ذاـ عميػػها تبػػد
مدينة القدس مػف المنػاطؽ المعمػة الحي يػة التػ اوػطت وػيطرتعا عميعػا الد لػة البثمانيػة فػ

القرف الوادس عشر الواا عشر الميلدييفا كما اتا البثماني ف وياوة التعدئة محافظتعـ

عمى ايواليب الت كانت متابة مف قَْاؿ ف جميػ النػ اح ا داريػة االقتلػادية اي ةػاع
االجتماعي ػػةا فيم ػػا ي ػػص اي ة ػػاع المفت ح ػػة م ػػف ق ػػامعـ ة ػػمت مو ػػاحات او ػػبة دع ػػت

البثمػػانييف إلػػى إجػراء موػػح عػػاـ لعػػذا اي ارةػ ا فػػتح وػػجلت الػػة اعػػاا عكػػس مػػا كػػاف
( )5مجم عػػة مػػف المفكػريف البػػرب :دراسااات فااي التنميااة والتكاماال االقتصااادي العربااي ،ط ،3مركااز دراسااات
الوحدة العربيةا اير تا ٜٔٙٛـا ص.ٛٛ
( )3عاد الكريـ ارفػؽ :بالد الشام ومصر من الفتح العيماني إلى حمماة ناابميون (5118 -5151م)ا طٕا
(د.ف)ا دمشؽا ٜٔٙٛـا ص.ٚٚ
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ُمتَّابا مف نظاـ إقطاع أياـ الحكـ المممػ ك ا أد مػت اػذا اي ارةػ ةػمف وػجلت ا دارة
البثمانية ت زيبعا اشكؿ جيد حوب متطماات اي ةاع االقتلادية االجتماعية لوكاف مدينة

القػ ػػدسا الت ػ ػ ت ػ ػػدـ ال ػ ػ الة ايم ػ ػراء القػ ػػائميف عمػ ػػى إدارة اػ ػػذا االقطاعػ ػػات الشاوػ ػػبة مػ ػػف

ايراة (ٔ).

ومن هذه التقسيمات ألراضي القدس هي:

أوالً :األراضي األميرية:

تشتمؿ اذا ايراة الت تُب ُّػد ممكالمد لػةا تتلػرؼ اعػا كيػؼ تشػاءا منعػا اي ارةػ

الت لـ يتبرؼ عميعاا ا ال أحد يممكعاا ابد فتح القدس لـ يبرؼ ألحااعاا فمذلؾ ألحقت

عائدتعا إلى الد لة جميبعا؛ إذ إف الد لة كانت تمنح اذا ايراة لألشػ اص الػذيف يقػ ندم ف
ػػدمات جميمػػة مػػف م ػ ظف الد لػػة و ػ اء أكػػان ا مػػف البوػػكر أـ مػػف المػػدنييفا عػػادة مػػا يػػتـ

ت زيبعا عمى شكؿ إقطاعات منتظمة(ٕ).

يمكف تقويـ ايراة ايميرية إلى:

أ – أراضي الخاص السمطاني:

ا الت تك ف فػ تلػرؼ الوػمطافا عػادة مػا تكػ ف اػذا اي ارةػ اػ التػ ننمعػا

الو ػػمطاف البثم ػػان م ػػف الممالي ػػؾ اب ػػد أف ف ػػتح ال ػػالدا ا ػػذلؾ تكػ ػ ف ق ػػد انتقم ػػت ممكيتع ػػا إل ػػى

الو ػػمطافا ال يح ػػؽ يح ػػد أف يتلػػػرؼ اع ػػا م ػػا ع ػػدا الو ػػمطاف؛ إذ يم ػػنح منع ػػا ا قطاع ػػات
لمبو ػػكرييف حو ػػب م ػػا يري ػػداا فػ ػ اداي ػػة ايم ػػر كان ػػت إدارة ا ػػذا اي ارةػ ػ الي ػػدي مػ ػ ظفيف
يتقاة ػ ف ر اتػػب الػػة اػػدال مػػف قيػػامعـ العمػػاؿ جم ػ الة ػرائب ال ػ اردات(ٖ)ا ثػػـ ألػػاح

الممتزمػ ف يق مػ ف اجمػ اػػذا ايمػ اؿ فيمػػا ابػػدا أشػػارت ابػػض الملػػادر إلػػى أف اي ارةػ

الوػػمطانية ا ػ « :أ ارة ػ أميريػػة ال ي تمػػؼ ةػػبعا الشػػرع عػػف ة ػ اي ارة ػ البش ػرية
( )5محم د عامر :اي ةاع البامة ف القدسا صٗٓٔ.
( )3عاد الكريـ محم د نراياة :تاريخ العرب الحديثا ايامية لمنشر الت زي ا اير تا ٜٔٔٛـا ص.ٜ٘
( )2الد تحويف عم  :دراسات في التنمية والتكامل االقتصادي العربيا طٕا مركز دراوات ال حدة البرايػةا
اير تا ٖٜٔٛـا صٖ.ٛ
- 315 -



جملة املؤرخ العربي– العدد (  – )82اجمللد الثانى 8282م ـــــــــــــــــــــ أ.د .نصري خري اهلل حممد

ال الة؛ ذلؾ ينعا أراض تب د رقاتعا أي عائدتعا إلى الد لةا اينما يتمت ألحااعا احق ؽ
اوبة لمتلرؼ اعاا عمى إنه ابد إ فاؽ ث رة عم اف جانا الط(ٔ)ا ادأت الومطات البثمانيػة

تةػ ػ ي ػػداا عميع ػػا ة ػػمف جعػ ػ د ت ػػت إلحاقع ػػا انظ ػػاـ إقط ػػاع تبػ ػ د أوو ػػه إل ػػى البل ػػر

البااو ا احيث يةمف شكل مف االوتثمار يق ـ عمى ةرياة ون ية يػدفبعا المػرؤ س الػذي
يتلػػرؼ اػػايرض إلػػى رئيو ػةا كانػػت التوػػمية المحميػػة لعػػذا النظػػاـ ا ػػ(المقاطبة)ا لػػـ يرتػػب
عميعا التزامات عوكريةا لكنعا كانت قائمة عمى دف ال راج» (ٕ).

قد منح قوـ كاير مف اذا ايراة كتيمارات لابض القادة؛إذ امغ عدد المزارع ال الة

مػػا يقػػارب (ٕ )ٚمزرعػػةا ( )ٙقط ػ

الػػة جديػػدةا فةػػل عػػف (ٕٔ) قطبػػة أرض أية ػاا

الت اشتممت عمى أ ارض اوبة مف أراة القدس الشريؼ(ٖ).

ب – انقطاعات العسكرية:
تُبػ ُّػد اػػذا مػػف اي ارة ػ الت ػ أد مػػت ف ػ النظػػاـ الجديػػد لأل ارة ػ ا الػػذي أعدتػػه ا دارة

البثمانية ف القدس الشريؼا ا لنؼ مف ألناؼ الد لةا عػادة مػا تمػنح اػذا اي ارةػ

لمبوكر مقااؿ ما ياذل نػه مػف جعػ د فػ الحػر با قػد احػتفظ الوػلطيف البثمػاني ف الج داػا
ينفوعـا تةـ مواحات كايرة مميزةا كذلؾ تـ اقتطػاع أراض اوػبة لت زيبعػا عمػى الػ زراء
القادة الجند الذيف قدم ا دمات كايرة لؿ عممعـ ادارتعـ ف القدس(ٗ).

( )5ا عم اف أحمد اف جانا الط اف قاوـ الكردي القليريا جدا جانا الط المشع ر اااف عرا ا أمير ل اء
ايكراد ف حمبا الػ وػنجقية المبػرة كمػس اعػزازا كػاف لػه لػيت شػائ امػة التمػرد عمػى الد لػة
البثمانيػة حاراعػاا فقامػت االقةػاء عميػه فػ عػاـ ٔٙٓٙـ .ينظػر :نجػـ الػديف محمػد اػف محمػد ال ػزي:
الكواكب الساعرة بأعياد المعة العاشرةا تحقيؽ :جارائيؿ وميماف جا را طٕا دار اآلفاؽ الجديدةا اير تا
ٜٜٔٚـا ٖ.ٔٙٗ/
( )3محمد أنيس :العالم العربي في العصر العيماني (5152-5151م) فاي كتااب المجتماع العربايا مكتاػة
اينجم ػ المل ػريةا القػػاارةا ٜٓٔٙـا صٜٗ؛ فتح ػ أا ػ عيانػػة :دراسااات فااي جغرافيااة السااكانا دار
النعةة البرايةا اير تا ٜٔٚٛـا صٖٔ.
(ٖ) عمػػاد الج ػ ااري :األوضااااع االقتصاااادية فاااي فمساااطين فاااي العصااار الحاااديثا مطابػػة النعةػػةا ا ػػدادا
ٖٜٔٛـا صٕ٘.
(ٗ) عادالكريـ رافؽ :البرب البثماني ف (ٜٔٔٙ-ٔ٘ٔٙـ)ا صٗ.ٚ
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وتصنف أراضي انقطاعات العسكرية إلى:
 – 5خاص أمير المواء:

ا ايراة الت تبطى ادال مف الراتب لمونجؽ اؾا الت عدت مف أراة الميري

الت ػ يوػػت دمعا ال ػ الة ل ػػرض االوػػتفادة منعػػا اػػـ أتابػػااـ تب ية ػا اعػػـ عػػف دف ػ المرتاػػات
ادلعا اذا ايراة كعاات مكافئػات لعػـ كانػت عمػى نطػاؽ اوػ مػف أ ارةػ القػدس التػ

ةبت ينمب حكاـ ايل ية لمقس الشػريؼ(ٔ)ا كانػت انػاؾ موػاحات كايػرة مػف المػزارع قػد

ُمنحت إلى مير اآلاليات (اآلالي اؾ) عمى اعتااراا أراة أقطاع ارتاػة ػاص ميرلػ اا قػد
جدت الابض مف اذا ا قطاعػات تبػ د إلػى أ ارةػ الم قػؼ لػـ ي يػر مػف ةػبعا شػ ءا

كما عرفت مناطؽ منعا للت إلى ميرلػ ا منعػا مثػؿ قريػة كفػر مالػؾ مػف ةػمف عراػات
الم ازريؽا الت

ةبت لعا رو ـ ةرائب الة اعا ف حد د تمؾ ايل ية(ٕ).

 – 3الزعامت:

انتشرت قر كثيػرة فػ القػدس عرفػت ال ارةػ الزعامػت اػ مػا يزيػد عػف عشػريف ألػؼ

أقجةا عادة ما تمنح اذا ايراة لكاار الم ظفيف ةااط الجيش مف القػادة ايعيػاف مثػؿ

الدفتردارية مف يحمػ ف منالػب معمػة فػ الػالدا مػف القػر الممن حػة إقطػاع الزعامػت فػ

القػػدس :قريػػة ايػػر دا قريػػة ايػػت وػػاح ر النلػػار ا قريػة راػػة انػ وػػااعا قريػػة ح وػػافا
قر أ ر كثيرة؛ اواب امتلؾ ابض القادة البوكر قطاعات اوبة ف اذا القر (ٖ).
 – 2التيمار:

ػار
شػمؿ اػذا النػ ع مػػف ا قطػاع قػر كايػرة فػ القػدسا ُيب ُّػد مػػف أكثػر ا قطاعػات انتشػ ا

فػ ػ الق ػػدس ؛إذ اش ػػتمؿ عم ػػى أكث ػػر م ػػف(ٔ٘) قري ػػةا ( )ٖٜمزرع ػػةا مو ػػاحات أ ػػر م ػػف

(ٔ) اللفلػػاف أحمػػد الم وػػى :الدولااة العيمانيااة والواليااات العربيااةا مجمػػة الػػدارةا البػػدد(ٗ)ا الوػػنة الثانيػػةا
ٖٜٔٛـا ص.ٙ
(ٕ) أكمػػؿ الػػديف إحوػػاف أ نمػ  :الدولااة العيمانيااة تاااريخ وحضااارةا ترجمػػة :لػػالح وػػبدا يا مركػػز اياحػػاث
لمتاري الفن ف الثقافية ا ولميةا إوطنا ؿا ٜٜٜٔـا ٕ.ٔ٘ٗ/
(ٖ) الملدر نفوه ا ٕ.ٔ٘ٗ/
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اي ارة ػ التاابػػة لمقػػدسا كانػػت انػػاؾ تيمػػارات ان ػ عيف ا ػ تيمػػار اتػػذكرةا تميػػار اػػد ف
تػػذكرة (تػػذكرة وػػز)ا مػػف أاػػـ القػػر التػ كػػاف متابػا فيعػػا اػػذا النػ ع مػػف ا قطػػاع اػ  :قريػػة

ايػػت وػػام ر الػ ارديا ايػػت لفالػػفاا قريػػة قمنديػػةا قريػػة لػػابا الاطػػي ا ديػػر الو ػ دافا

تػػؿ أا ػ زعػػر را كفػػر ك ػ تا أـ ط ػ اىا نحػػاليف(ٔ)ا الػػى جانػػب اػػذا القػػر مقاطبػػات

أ ر كايرة عائدة لمقدسا أنمب الػذيف منحػ ا اػذا التيمػارات مػف اي ارةػ اػـ مػف ألػحاب

الرتػػب البوػػكرية الكاي ػرة مثػػؿ ملػػطفى ميػػر اآلي ل ػ اي لج ػ فا الػػابض اآل ػػر ممػػف منح ػ

أ ارةػ التيمػػارات اػػـ ايشػ اص البػػادي ف مػػف المػػدنييف البوػػكرا كػػذلؾ منحػػت لقوػػـ مػػف
الزعامات البشائرية ال جعاء مف وكاف أاؿ القدس(ٕ).

كانػػت توػػجؿ اػػذا التيمػػارات فػ وػػجلت الػػة مػػف قاػػؿ مػ ظف ا دارة البثمانيػػة فػ

القػدسا ثاػػت اػػه مقااػػؿ كػػؿ تيمػػار اوػـ الشػ ص الموػػجؿ ااوػػمه التيمػػار ن عيػػة المحلػ ؿ

ال ػػذي يبػ ػ د ا ػػها يف ػػرض عم ػػى أل ػػحاب ا ػػذا التيم ػػارات ا ػػدف ما ػػالغ ق ػػدراا )ٔ٘ٓ( :قرشػ ػا
ون ِّيامقااؿ كؿ تيمارا تب د اػذا الماػالغ إلػى زينػة الد لػة البثمانيػةا اشػترطت الد لػة عمػى
ألحاب اذا التيمارات الحة ر ون ِّيا أماـ الد ائر االتوجيؿ للطػلع المدا لػة فيمػا ي ػص

أراةيعـا ال يحؽ يحد منعـ أف يت مؼ عف الحة ر شية مباقاته اوحب أراة التيمار

منه ملادرته(ٖ)ا ف ال قت نفوه أف ألحاب اذا التيمارات أ كم ا عمى اذا التيمارات مف
يمثمعـ ل رض إدارتعا المااشرة تبييف مكف يق ـ ازراعتعا مف الفلحيف مقااؿ راػ المحلػ ؿ

أ أقػػؿا نالاػا مػػا تحػػدث ال لفػػات اػػيف الفلحػػيف ألػػحاب اػػذا ا قطاعػػات مػػف التيمػػارات
اواب تقاوـ الحلص فيما اينعـ(ٗ).

(ٔ) عماد الج ااري :اي ةاع االقتلادية ف فموطيف ف البلر الحديثا صٕ٘.
(ٕ) عاد الكريـ ارفػؽ :دراسات في تااريخ العارب الحاديث (باالد الشاام ومصار مان الفاح العيمااني إلاى حمماة
نابميون بونابرت 5118 -5151م)ا طٕا دمشؽا ٜٔٙٛـا صٗ.ٛ
(ٖ) يمماز أ زت نا :تاريخ الدولة العيمانيةا ترجمة :عدناف محم د وممافا الػدار البرايػة لمم وػ عاتا ايػر تا
ٕٓٔٓـا ٖٔٔٗ/
(ٗ) عاػػد الػػرحيـ عاػػد الػػرحمف :مصاار وفمسااطين فااي العصاار العيماااني ماان خااالل وياااعق المحكمااة الشاارعية
المصرية ،المؤتمر الدولي اليالث لتاريخ بالد الشام (فمسطين)ا طٔا عمافا ٖٜٔٛـا ٖ.ٛٙ/
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مف ناحية أ ر حا ؿ ابض الملؾ لعذا التيمارات مف المتنفذيف االومطة مف تح يؿ

ممكية اذا التيمارات إلى ممكيتعـ ال الة اعـ مد الحياةا لك تلاح أراة
ال ت ػػدف لمد ل ػػة وػ ػ

راجيػة حتػى

البش ػػر م ػػف م ػػا تنتج ػػه اب ػػد أف ح ػػا ل ا االو ػػتبانة ا ػػالق انيف ا و ػػلمية

ا لػ ص اي ارةػ ال راجيػػة امػػتلكعـ لعػػا مػػد الحيػػاةا نالاػػا مػػا تكػ ف اػػذا ا قطاعػػات

البوكريةا ف أ قات متل رة انتاه ابض الولطيف البثمانييف إلى اذا ايمرا ألدر ا أ امر
اإيقػػاؼ تح يػػؿ اػػذا اي ارةػ الممم كػػة لمد لػػة إلػػى أ ارةػ ممكيػػة الػػة حرلػا مػػنعـ عمػػى

االحتفػػاظ اعػػا ل زينػػة الد لػػة اوػػتثماراا االشػػكؿ الػػذي يوػػاعد عمػػى زيػػادة النشػػاط االقتلػػادي

لمد لة(ٔ).

مػػف الجػػدير االػػذكرا إف اػػذا النظػػاـ ا قطػػاع لػػه آثػػار وػػيئة عمػػى الفلحػػيف مػػف قاػػؿ

لاحب ا قطاع تبوفها مما أد إلى ترؾ كثير مف ا قطاعات مػف قاػؿ الفلحػيف؛ اوػاب
ِقمَّة ما يحلم ف عميػه مػف المتػلت مػف اردات اػذا اي ارةػ الموػيطر عميعػا مػف قاػؿ الوػيد

ا قطاع الذي كاف وااا ف اجرة البديد مف الفلحػيف تػركعـ اػذا ا قطاعػاتا الوػيما إف
اذا ا قطاعات كاف لعا د ر كايػر فػ إنتػاج عنالػر متبػددة مػف المحالػيؿ الزراعيػة وػ اء
عمى المناطؽ الوعمية أ الجامية(ٕ).
ج – األراضي المشاعة:

تبػ د ممكيػػة اػػذا اي ارةػ إلػػى ايػػت المػػاؿا توػػمى اي ارةػ ايميريػػة عػػادة مػػا تكػ ف

ممكيتعا جماعيةا أي مف حؽ أي ش ص مف وكاف القر الفلحيف االنتفاع اعا د ف تمييزا
كاف أكثر اذا الن ع مف ا قطػاع وػائدا فػ القػدس مػا جا راػا مكػف القػر  :مثػؿ ايػت لحػـا

لفتاا عيف كارـا اذا مػا ي ػص القػر الزراعيػةا أمػا دا ػؿ مدينػة القػدس تقتلػر اي ارةػ

المشاعة عمى الذي يوكنعا الم اطن ف مف أاؿ المدينة(ٖ).

(ٔ) أكمؿ الديف إحواف أ نم  :الد لة البثمانية تاري حةارةا ٕ.ٔ٘ٗ/
(ٕ) عماد أحمد الج ااري :حيازة األراضي في فمسطين في العهد العيمانيا مجمة مركز الدراوات الفموطينيةا
البدد (ٕ٘) ا دادا ٜٔٚٚـا صٕٔ.
(ٖ) عماد أحمد الج ااري :حيازة ايراة ف فموطيف ف البعد البثمان ا صٕٔ.
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د – األراضي المتروكة:

وميت اعذا التومية المتر كةا أي ال يج ز التلرؼ اعا ينراض الزراعة الاناءا انما

جبمت أراة عامة يمكػف االوػتفادة منعػا مػف قاػؿ الجميػ (ٔ)ا ال يجػ ز تمميكعػا اليػة لػي ة

مػػف لػػيغ الممكيػػة و ػ اء أكانػػت ممكيػػة الػػة أـ نيراػػاا تقوػػـ اػػذا اي ارة ػ إلػػى قوػػميف:

اي ؿ :ا ايراة المتر كػة لبػاـ النػاس مثػؿ اي ارةػ التػ تقػ فيعػا المقػاار التػ تُ َش َّػيَّد

نػص لمم ارعػ
ل َّ
فيعا الجو ر الطرؽ الواحات البامػةا أمػا القوػـ اآل ػر (الثػان ) اػ مػا ُ ن

مناطؽ ال ااات ايحراش الت يوتفاد منعا عامة الناس كالحطب نيراا كػذلؾ تمحػؽ اعػا

أراة ايو اؽ البامة نيراا(ٕ).
ها -أراضي الموات:

عادة مػا تكػ ف اػذا اي ارةػ قميمػة محػد دة فػ القػدس؛ إذ تشػتمؿ عمػى أ ارةػ

اليػة

مف البمراف ابيدة عف مركػز المػدف النػ اح ا تتمثػؿ ااي ارةػ الجاميػة الػتلؿ اللػح ار ية

التػ ػ ع ػػادة م ػػا تكػ ػ ف ذات أامي ػػة لمرعػ ػ ا ا ػػذا اي ارةػ ػ ال يو ػػمح اتمميكع ػػا إال ا ػػإذف م ػػف
الومطافا إالّ ف حالة إحيائعا مف قاؿ الوكاف ابد أف كانت ميتة(ٖ).
و -األراضي الممك:

إف اػذا اي ارةػ ال تشػمؿ إالّ نوػاة لػ يرة مػػف أ ارةػ القػدسا تكػ ف اػذا اي ارةػ

الايلحااعاا تشتمؿ عمى أجزاء كايرة مف ايراة التػ تُ َش َّػيَّد عميعػا ايػ ت أاػال
ممكا
ِّ

مدينة ل اء القدسا الت تك ف ماحطة امواحات محد دة مف ايراة الت تزرع فيعا ابض

أشجار الف اكه ال ةر اتا كاف يطمؽ عمى اذا المواحات المحد دة الةيقة االح اكير(ٗ)ا
(ٔ) الملدر نفوه.
(ٕ) محمد وميماف :قانون التنظيمات العيماني وتممك اليهاود فاي أرض فمساطينا مجمػة لػامد االقتلػاديةا
البدد (ٖٖ)ا اير تا ٜٔٔٛـا ص.ٕٛ
(ٖ) ليد البريض :تاريخ االمتيازات في الدولة العيمانية وآيارهاا مجمة دراوات البم ـ ا نوانية االجتماعيػةا
الجامبة ايردنيةا البدد (ٔ)ا المجمد (ٕٗ)ا ٜٜٔٚـا صٖٔ.
(ٗ) ويار ك كب الجميػؿ :العيماانيون وتكاوين العارب الحاديثا مؤووػة اياحػاث البرايػةا ايػر تا ٜٜٔٛـا
صٗ.ٜ
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فةل عف ج د أملؾ لألاال مف المقدوييف قرياة مف الحرـ القدو كػالمحلت الػدكاكيف

الل ػ يرة الحمامػػاتا قػػد ت زعػػت ح ػ ؿ ايػػت المقػػدس أحيػػاء ل ػ يرة تب ػ د لممكيتعػػا لموػػكاف
ايلػػمييف مػػف أاػػال القػػدس يقػػارب أكثػػر مػػف ثلثػػيف محمػػة

ػػافا عمػػى الػػرنـ مػػف التن ػ ع

الوكان ف اذا المناطؽ إالّ إف ال الاية البظمى منعا لممومميف(ٔ).
ز -أراضي الممكيات الفردية:

ابد الفتح البثمان ا تركت اذا ايراة ايد ألحااعا عمى شرط دف ةرياة البشرا أ

ال راج عنعاا المقل د اايراة الممم كة أي الحؽ يلحااعا االتلرؼ ف ايبعا أ

قفعا

أ ت ريثعاا قد قومت إلى قوميف مف ايراة ُوميت اي لى اايراة البشرية اػ التػ

تـ ت زيبعا عند الفتح البثمان ا أما القوـ الثان  :وم اايراة ال راجية أي يدفب ف عنعػا

ال ػراجا عػػادة مػػا تاقػػى اػػذا اي ارة ػ ف ػ أيػػدي ألػػحااعا مػػف وػػكاف المدينػػة طالمػػا ظم ػ ا
محافظيف عميعا ل رض زراعتعا االوتفادة منعا(ٕ).
ح -أراضي الوقف:

مػ ػػف حيػ ػػث البم ػ ػ ـا فػ ػػإف اي ارة ػ ػ ال قفيػ ػػة تقوػ ػػـ إلػ ػػى قوػ ػػميفا القوػ ػػـ اي ؿ :يوػ ػػمى

الموػػق فاتا يقلػػد اعػػا اي ارة ػ المشػػيد عميعػػا ايانيػػة الم للػػة لم قػػؼا القوػػـ الثػػان :
توػػمى الموػػت لتا المقل ػ د اعػػا اي ارة ػ الت ػ يػػتـ اوػػت دامعا ين ػراض الز ارعػػة ال ػ رة

عامػػةا أمػػا مػػف الناحيػػة الشػػرعيةا فقػػد قوػػـ ال قػػؼ إلػػى قوػػميف أيةػاا يوػػمى اي ؿ :أ ارةػ

ال قؼ اللحيحا ا الت كانت ممم كة ثـ أ قفت قفا شرعيا (ٖ)ا تب د اذا ايراة إلػى

الشػ ص ال اقػػؼ لػػه حػػؽ التلػػرؼ اعػػا فقػػط عػػف طريقػة مااش ػرة أ مػػف يق ػ ـ ات يمػػها أمػػا

(ٔ) عماد الج ااري :حيازة ايرضا صٕٔ.
(ٕ) كارؿ ار كمماف :تاريخ الشعوب انسالميةا ترجمة :نايه فارس منير الابماك ا طٜا دار البمـ لمملييفا
اير تا ٜٔٔٛـا ص.ٗٛ-ٗٚ
(ٖ) ليد البريض :تاري االمتيازات ف الد لة البثمانية آثارااا صٖٔ.
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الثػػان  :فيوػػمى أ ارةػ ال قػػؼ نيػػر اللػػحيحا اػ مػػا أ قفػػه الوػػمطاف لألعمػػاؿ ال يريػػة مػػف
ايراة ايميرية الت تك ف عائدتعا لايت الماؿ(ٔ)ا أف موػاحات اوػبة مػف اػذا اي ارةػ

ف فموطيف م ق فػة مػف اػذا النػ ع مػف منػاطؽ متبػددةا لعػا أاميػة مػف الناحيػة االقتلػاديةا
مػػنعـ مػػف قوػػـ أ ارة ػ اي قػػاؼ إلػػى أ ارة ػ أ قػػاؼ يريػػةا ا ػ الت ػ تػػدف البشػػر إلػػى

ال ػػاص الوػػمطان ا منعػػا مػػا يوػػمى ال ارةػ ال قػػؼ الػػذريا اػ أيةػا تػػدف البشػػرا اػػذا
اللي ة مف ال قؼ م جػ دة فػ نظػاـ اي قػاؼ فػ كافػة اػلد الشػاـ مػف قاػؿ الفػتح البثمػان ا
و

ايراة المحاوة الم ق فة عمى الحرميف الشريفيفا فإنعا تبفى مف ةرياة البور(ٕ).

الضراعب والرسوم:

ااتـ البثماني ف ام ة ع الةرائب طرؽ جاايتعا ف المناطؽ الت

ةبت لويطرتعـا

لك ف م ة ع الةرائب كاف الم رد ايواو ل زينة الد لةا فةل عف أف اذا الةرائب ا

الػػدليؿ عمػػى االعت ػراؼ االوػػيادة البثمانيػػة عمػػى الػػذيف يػػدفب نعاا قػػد تن عػػت تمػػؾ الة ػرائب
الرو ػ ـ الت ػ كػػاف يؤديعػػا أاػػال ل ػ اء القػػدس لمد لػػة منعػػا مػػا كػػاف يفػػرض عمػػى اي ارة ػ

المحالػػيؿ الزراعيػػةا منعػػا مػػا يفػػرض عمػػى ايش ػ اصا منعػػا مػػا كػػاف عمػػى الحي انػػات

الاةائ (ٖ)ا أما الرو ـا فكانت تفرةعا الد لة عمػى المبػاملت الم تمفػةا مػف الملحػظ أف

الا ك نه م ردا أواوِّيِّا لم زينةا ال يوتثنى
الد لة البثمانية قد أ لت اذا الم ة ع ااتماما ِّ

منه و

وػكاف مػدينت القػدس ال ميػؿ اعفػائعـ مػف أنػ اع الةػرائب أحيانػاا لمػا إلػى اػاتيف

المدينتيف مف قدوية عند المومميف عامة(ٗ).

(ٔ) أحمػػد تحوػػيف عاػػد :القااادس فااي العهااد العيمااااني (5121-5151م) دراسااة فاااي أوضاااعها اندارياااة
واالقتصادية واالجتماعية ،روالة ماجوتيرا كمية اآلدابا جامبة الم لؿا ٖٕٓٓـا ص.ٚٚ
(ٕ) الملدر نفوه :ص.ٚٛ-ٚٚ
(ٖ) فلديميػػر ل تو ػػك  :تااااريخ األقطاااار العربياااة الحديياااةا ترجم ػػة :عفيفػػة الاو ػػتان ا دار التق ػػدـا م و ػػك ا
ٜٔٔٚـا صٗٔ.ٔ٘-
(ٗ) ر اير مانتراف :تاريخ الدولاة العيمانياةا ترجمػة :اشػير الوػااع ا طٔا الػدار ال طنيػةا القػاارةا ٖٜٜٔـا
صٕٓٔ.
- 318 -



جملة املؤرخ العربي– العدد (  – )82اجمللد الثانى 8282م ـــــــــــــــــــــ أ.د .نصري خري اهلل حممد

ويمكن تقسم هذه الض ارعب والرسوم إلى عدة أنواع:

 – 5الضراعب المفروضة عمى األراضي:

تقوـ الةرائب المفر ةة عمى ايرض إلى قوميفا اي ؿ :ال راجا يقلد اه الةرياة

المفر ةة عمى ما تنتجه ايرض مف محاليؿ عادة ما تدف اذا مف قاؿ الفلح إلػى وػيدة
ا قطاع ا الذي يق ـ اد را دفبعػا ل زينػة الد لػةا أمػا القوػـ الثػان  :فعػ مػا يوػمى البشػر:
يقلد اه ا الةرياة الت يدفبعا المومـ مف مزر عاته أي ما يبادؿ نواة ٓٔ %مف نػاتج

ايرض(ٔ).

 – 3الضراعب المفروضة عمى المحاصيل الزراعية:

تن ع تحليؿ الةرائب الرو ـ حوب تن ع المحاليؿ الزراعية ف ل اء القدسا كانت

تجاى الةرائب مف قاػؿ مػ ظفيف الػيف اعػذا الشػلف(ٕ)ا قػد اشػتعر لػ اء القػدس امحالػيؿ

متن عةا منعا الحا ب مثؿ القمح الشبير تػدف (ٗ) أقجػات عػف كػؿ حمػؿ جمػؿا أقجتػيف

عف حمؿ الاعيـ ( الاعيـ ا الحمير الت تنقؿ ايحجار)ا تومى اذا الرو ـ روػ ـ عرلػة

ال لؿ(ٖ)ا يوت ف عند التو يؽ.

أمػػا ة ػرياة الزيت ػ فا تك ػ ف عمػػى شػػكؿ نظػػاميف ف ػ اوتحلػػاؿ الجاايػػة حوػػب ن عيػػة

الزيتػ فا فػػالزيت ف الر مػػان يكػ ف (ٓ٘ )%مػػف المحلػ ؿ لإلقطػػاع ا (ٓ٘ )%لمفػػلح(ٗ)ا
أما اق أشجار الزيت ف الت تومى ا ولم فتدف كؿ شجرتيف أقجة احدةا كذلؾ البنبا

فكاف يدف عف كؿ مائػة شػجرة مػف البنػب(ٗ) أقجػات فػ مػزارع الموػمميف ( )ٙأقجػات عػف
كؿ مائة شجرة يزرععا نير المومميف مف الفلحيف ف ل اء القدسا اناؾ ةرائب تدف عف
(ٔ) فلديمير ل توك  :تاري ايقطار البراية الحديثةا ص.ٕٙ
(ٕ) محمد وعيؿ طق س :العيمانيون من قيام الدولة إلى االنقالب عمى الخالفة (5132 -5311م)ا طٔا
دار الفكرا اير تا ٜٜ٘ٔـا ص.ٙٙ
(ٖ) عرلة ال لؿ :واحة ال لؿ .مجم الم ة البراية :المعجم الوجيزا طابة منقحةا مكتاة الشر ؽ الد ليةا
القاارةا ٕٕٔٓـا ص.ٗٗٙ
(ٗ) كامؿ البوم  :القدس تحت حكم العيماانيينا الحمقػة اي لػىا مجمػة القػدس الشػريؼا البػدد ()٘ٙا الوػنة
الراابةا ٜٜٔٛـا ص.ٔٛ
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أشجار الت ت التػيف لكػؿ أراػ أشػجار أقجػة احػدةا أمػا الةػرائب عػف أشػجار الجػ ز المثمػر
المشمس فتدف أقجتاف عف كؿ شجرة ج زا عف كؿ مس أشجار مشمس أقجة احدة(ٔ).
 – 2الضراعب المفروضة عمى الفالحين:

ا تمف ػػت الةػ ػرائب المفر ة ػػة عم ػػى الفلح ػػيف م ػػف منطق ػػة إل ػػى أ ػػر ا تف ػػرض ا ػػذا

الةرائب عمى الناس مف الفلحػيف الوػاكنيف فػ اي ارةػ الزراعيػة مػف المتػز جيفا توػمى

(الاناؾ) الن ع اآل ر منعا يومى ةرياة المجرد ف ايعزب؛ إذ تفرض عمى المتز ج مقػدار

(ٕٔ) أقجة ايعزب ( )ٙأقجات ون ِّيِّا(ٕ)ا اناؾ ةرائب فرةت عمى أاال القر

ابض

القاائؿ الاد ية الذيف لـ يوتقر ا ف أماكف مبينة أحياناا ت تمؼ مف فلؿ إلى فلؿا ام ت

( )ٙأقجات لممتز ج (ٖ) أقجات االنواة لألعزبا كانت تؤ ػذ أيةػا مػف ألػحاب قطبػاف
الماشػػيةا الػػذيف يوػػت دم ف الم ارعػ ينػراض الرعػ فػ اي ارةػ الوػػااايةا فػػإنعـ يػػدفب ف

رأس ننـ عف كؿ مائة رأس ون ِّيِّا أ ما يبادلعا(ٖ).
 – 2الضراعب المفروضة عمى الحيوانات:

كانت الةرائب الت تفرض عمى الحي انات الت يوت دم نعا لمرك ب النقؿ مثؿ الجماؿ

الحميػػر ال ي ػ ؿ الا ػػاؿا الحي انػػات الت ػ يرا نعػػا مثػػؿ الماشػػيةا تػػدف عػػف كػػؿ رأس نػػنـ

نلؼ أقجةا الماعز كذلؾا أما الج اميس اياقارا فتدف ةرياتعا امبػدؿ ( )ٙأقجػات عػف

كؿ رأس مػف اياقػار أ الجػام سا كػذلؾ كانػت انػاؾ ةػرياة تػدف عػف ترايػة ليػا النحػؿ

مف الوكافا الت ام ت أقجة احدة عف كؿ مية نحؿا إالّ إف اذا الةرائب ادأت تن فض

فػ ػ النل ػػؼ اي ؿ م ػػف الق ػػرف الو ػػادس عش ػػر؛ ذل ػػؾ او ػػاب تع ػػرب الو ػػكاف م ػػف دفػ ػ ا ػػذا

(ٔ) عاػد البزيػػز محمػػد عػ ض :القاادس وسياسااة الدولااة العيمانيااة (5812م – 5158م)ا مػػف احػ ث نػػد ة
القدس ايف الماة الحاةرا جامبة الاتراءا ايردفا ٕٔٓٓـا صٖٕ.
(ٕ) إاػراايـ رةػ اف الجنػػدي :التجااارة والرسااوم الكمركيااة فااي فمسااطينا مجمػػة آفػػاؽ عرايػػةا البػػدد()ٙا الوػػنة
الوادوةا ٜٓٔٛـا ص٘.
(ٖ) محمد حويف محاونة آ ر ف :تاريخ مدينة القدس في العهد العيمانيا مكتاة الفلحا اير تا ٖٕٓٓـا
ص.ٛٛ
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الة ػرائب؛ و ػػاب اػػذا التع ػػرب مػػف دفػ ػ الة ػرائب اػ ػ التنػػاقص ال ػػذي حلػػؿ فػ ػ قطب ػػاف
الم اشػ

قمػػة ترايتعػػا مػػف قاػػؿ الوػػكافا أمػػا الم اشػ

الحي انػػات الموػػت دمة لمركػ ب النقػػؿا

فكانت مبفاة مف الرو ـ الةرائبا ما عدا الحمير عند ايبعا الطي ر كذلؾ(ٔ).
 – 1الضراعب المفروضة عمى المنشآت في األراضي الزراعي:

اناؾ ةرائب تفرض عمى اي ت الفلحيف منازلعـ المشػيدة عمػى أ ارةػ تبػ د ممكيتعػا

لمد لةا تومى روـ المزرعة(ٕ)ا التػ تػؤدي عػف كػؿ دار أ مزرعػة أ عائمػة ايرض التػ

تق ـ افلحتعاا عادة ما تك ف اذا الرو ـ ما يقارب (٘ )ٛ-أقجة ون ِّيِّاا مف اذا الةرائب

أية ػػا ةػ ػرياة الطػ ػ احيف (رو ػػـ أو ػػااب) تجاػ ػ ع ػػف الطػ ػ احيف المائي ػػة الع ائي ػػة مبال ػػر

الزيػػت(ٖ)ا تؤ ػػذ مػػنعـ حوػػب الم اوػػـ الزراعيػة تتػ ار ح مػػف (٘ٔ )ٙٓ-أقجػػة وػػن ِّيِّاا انػػاؾ
ة ػرياة أ روػػـ يؤ ػػذ مػػف الوػػكاف يوػػمى روػػـ الػػز اج عنػػد ز اج الفػػلح مػػف اانػػه الوػػااا

اكر كانت موممة أ
يدفبه البريس نقداا يقدر ذلؾ حوب حالة البر س إف كانت أرممة أ ا
نير موممة أ جارية أ حرةا ذلؾ يقدر حوب الحالة ال اقبة(ٗ).

مما واؽا نلحظ تمكف وكاف القدس مف الت مب عمى كؿ جمي المشكلت الت مرت

اعػػـ فػ المجػػاؿ الز ارعػػة الوػػيما قمػػة مشػػاري الػػريا ممػػا لػػد لػػديعـ تحػػد كايػػر أوػػعـ فػ قيػػاـ

حركة زراعيػة نشػطة مبتمػديف عمػى ميػاا اآلاػار البيػ ف التػ حفر اػاا كػذلؾ اعتمػاداـ عمػى
الظػػر ؼ المنا يػػة الوػػائدة ف ػ مػػدينتعـ طايبػػة ايرض؛ الػػذي أد اطايبػػة الحػػاؿ إلػػى تن ػ ع

المحاليؿ الزراعية ف المدينة.

(ٔ) شػػكيب أروػػلف :تااااريخ الدولاااة العيمانياااةا تحقيػػؽ :حوػػف الوػػماح و ػ يدافا دار ااػػف كثيػػرا ايػػر تا
ٕٔٓٓـا ص.ٔٔٛ
(ٕ) عاد البزيز محمد ع ض :القدس وياوة الد لة البثمانيةا صٖٕ.
(ٖ) رةا عاد الحميد عراا  :الكافي في تاريخ القدسا دراوة ح ؿ تاري القدس منذ عل ر ما قاػؿ التػاري
حتى البلر الحاةرا دار اي ائؿ دمشؽا ٕٜٓٓـا صٕٛا
(ٗ) جاور عم البنان  :القدس دراسات قانونية وتاريخيةا منش رات أمانة عماف الكار ا ايردفا ٕٓٓٓـا
صٖ٘.
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المبحث الياني :الصناعة

كاف لملػناعة ايثػر ال اةػ عمػى النشػاط االقتلػادي فػ القػدسا يػدؿ ذلػؾ عمػى أنػه

مف المؤشرات ا يجااية لمجتم القدس طايبػة ت جيعاتػها قػد اعتمػدت اللػناعة فػ القػدس
عمى الم اد ال اـ الت تد ؿ ف اللناعة المت اجدة ف المدينة القر المجا رة لعا؛ إذ قامت

اػػذا اللػػناعات عمػػى م ػػا تنتجػػه أ ارة ػ الق ػػدس مػػف ع ػدة ن عي ػػات م تمفػػة مػػف المنت ج ػػات
الزراعية كالزيت ف الوموـ البنب الحا ب نيراا مف النااتات التػ لعػا علقػة االلػناعات

اي ػػر كايعشػػاب الطايػػة(ٔ)ا فةػػل عػػف تممػػؾ ابػػض التجػػار لملػػان ل ػ يرة ادائيػػة لعػػا
علقة االمنت جات ال ذائية الت يق م ف الناعتعا ف القدسا ممػا يجبمعػـ يوػت رد ف ابػض

الم ػ اد مثػػؿ الحديػػد النحػػاس الػػذي يػػد ؿ ف ػ لػػناعة أ ان ػ تلػػني زيػػت الزيت ػ ف مبامػػؿ
اللاا فا المطاحفا ملان الجصا مف الملحظ أف اذا اللػناعات قػد تبػددتا فمنعػا
مػػا يلػػن لوػػد الحاجػػة االوػػتعلؾ المحمػ كلػػناعة المػ اد ال ذائيػػة نيراػػا مػػف اللػػناعات

الحديديػػة ال شػػايةا القوػػـ اآل ػػر مػػا يلػػن لمتلػػدير مػػف أامعػػا لػػناعة اللػػاا ف الػػذي

ازداػػرت لػػناعته اشػػكؿ ممحػ ظ فػ القػػدسا الػػذي يبتمػػد االدرجػػة ايوػػاس عمػػى مػػادة زيػػت
الزيت ف مادة الامس الت توت رد مف الد ؿ المجا رة مثؿ ايردف نيراا اػ عنلػر أوػاس

ف لناعة اللاا ف(ٕ).

قد وػاعد انتشػار فػرة الثػر ة الحي انيػة فػ المدينػة عمػى ازداػار لػناعة ايلاوػة لػ فرة

الم اد اللزمة مف ألػ اؼ اػذا الحي انػات اوػت دامعا فػ اللػناعات النوػيجية التػ

الكثير عمى اذا اللناعات اعتماداا عمى المنت ج المحم ف مدينة القدس(ٖ).

فػرت

مف الجدير االذكرا إف اناؾ لناعات أ ر ف مدينة القدس الشريؼا قد تك ف لعذا

اللػػناعات علقػػة اقدوػػية اػػذا المدينػػةا حيػػث ي جػػد الموػػجد ايقلػػى الماػػارؾ موػػجد قاػػة
(ٔ) فاةؿ ايات :دراسات في تاريخ العرب في العهد العيماني رؤية جديدة في ضوء الوياعق العيمانيةا دار
المدار ا ولم ا اير تا ٖٕٓٓـا صٗ.ٛ
(ٕ) رةا عاد الحميد عراا  :الكاف ف تاري القدسا صٖ.ٛ
(ٖ) عماد الج ااري :حيازة ايرضا صٕٔ.
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الل رة كنوية القيامةا الت واامت ف ظع ر لػناعات محميػة تػتلءـ مػ أذ اؽ الحجػاج

مػػف ز ار مدينػػة القػػدس مػػف الموػػمميف النلػػار اليع ػ د كالموػػااح أن ػ اع اللػػدفيات الت ػ
اشتعرت اعا المدينة المقدوة(ٔ).

ومن أهم هذه الصناعات هي:

أوالً :صناعة األغذية:
أ – صناعة زيت الزيتون والصابون والتحف والصدفيات:

تبتمد اذا اللناعة االدرجة اي لى عمى شجرة الزيت ف الت انتشرت زراعتعػا فػ مدينػة

القدس الشريؼ القر المجا رةا مف ع امؿ نجاح اذا اللػناعة اػ

فػرة كميػات كايػرة مػف

مادة زيت الزيت فا الذي يوت رج عمػى نطػاؽ اوػ مػف المدينػة ق اراػاا تػد ؿ فػ لػناعة

اللػػاا ف كمػػادة أواوػػية ا ػ زيػػت الزيت ػ فا مػػادة القم ػ الموػػت ردة مػػف الامقػػاء ف ػ ايردف
توػػمى مػػادة (الػػامس)ا نوػػت رج اػػذا المػػادة مػػف أعشػػاب يطمػػؽ عميعػػا (االشػػناؽ)ا إذ كانػػت

تجم اذا المادة تحرؽ ف أماكف الػة اعػاا يوػت دـ رماداػا اإةػافة عمػى مػاد أ ػر

توػػمى الممػػح اللػ دا التػ توػػت رد مػػف الاحػػر الميػػتا عػػادة مػػا ت ةػ مػ اد أ ػػر عطريػػة

لتبطػ لعػػذا المنتػ ج رائحػػة زكيػػة كالموػػؾ نيراػػاا عمػػى الػػرنـ مػػف أف اػػذا اللػػناعة كانػػت
ادائيػة تقتلػػر عمػػى مبامػػؿ محميػػةا إالّ إنعػػا اشػػتعرت لػػيس ِّ
محميػػاا فحوػػب اػػؿ اشػػتعرت فػ
امداف مجا رة عف طريؽ الحجاجا كذلؾ تلدير اذا المادة عف طريؽ التجار(ٕ).

انتشرت ملان اللاا ف ف مدينة القدسا كانت تومى (الملػااف)ا التػ لػـ يتجػا ز

ع ػػدداا التوػ ػ مل ػػاافا تبػ ػ د ممكي ػػة ا ػػذا المل ػػااف ي ق ػػاؼ الق ػػدس اب ػػض كا ػػار التج ػػار
الم ػ ظفيفا الػػابض اآل ػػر منعػػا يب ػ د إلػػى أانػػاء المنتفػػذيف مػػف أاػػال مدينػػة القػػدسا مػػف

(ٔ) نيق الي إيفان ؼ :الفتح العيماني لألقطار العربياة (5112 -5151م)ا ترجمػة :ي وػؼ عطػا ا ا طٔا
اير تا ٜٔٛٛـا صٖٕٔ.
(ٕ) أحمد محمد الراايبػة :الصناعات في فمسطين في العصور الحديياةا المػؤتمر الػد ل لتػاري اػلد الشػاـ-
فموطيفا طٔا عمافا ٖٜٜٔـا ص.ٔٔٚ
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البائلت المبر فة الت تمتمؾ اذا الملان مثؿ ملا ة محمد أميف الدقاؽ ف و ؽ الزيػت
ملا ة ملطفى ميؿ عادالنا ف زقػاؽ ديػر الوػمطافا فػ اػاب البمػ د ملػا ة محمػد

شاايف نيراا أعداد أ ر (ٔ)ا مف أشعر الملااف ا الملا ة الااش ية فػ حػارة الوػيدية

فػ القػػدسا تمتمػػؾ مثػؿ اػػذا الملػػان اي ل يػة اػ عائمػػة ال الػدي عائمػػة الػػدجان

عائمػػة

الحوػػين ا ف ػ عػػاـ ٖٔٚٚـ تط ػ رت اػػذا اللػػناعة ممػػا جبػػؿ الػػابض مػػف ألػػحاب اػػذا
الملااف مف اوتيراد ملان جديدة متط رة ال رض منعا زيادة تحويف ا نتاج المحم لعذا
المادةا الت تمثمت ابائمة أحمد أفندي فيض ا أفندي(ٕ).

الػػى جانػػب اػػذا اللػػناعة ظعػػرت لػػناعات أ ػػر لعػػا علقػػة أيةػػا اشػػجرة الزيت ػ ف

االوػػتفادة مػػف أ شػػااعا اػ لػػناعة التحػػؼ اللػػدفات التػ ال تػزاؿ منتشػرة إلػػى عل ػرنا

ا ػػذاا منع ػػا المو ػػااح (الو ػػاح) التح ػػؼ الكايػ ػرة ل ػػناديؽ الزين ػػة لب ػػب ايطف ػػاؿ الل ػػمااف
الملنبة مف أ شاب الزيت ف الت ا تلت اعا ابض ايديرة ف مدينة القدسا مثػؿ منػاطؽ
ايػت وػػام ر ايػػت لحػػـا كانػػت لعػػـ اػػذا اللػػناعة ملػػدر كايػػر االنوػػاة لمػ اردات مػػف اػػذا

اللػػناعة لمنلػػار ا لمػػا لعػػذا المدينػػة مػػف قدوػػيةا فػػإف أنمػػب ال ف ػ د الت ػ تػػلت لمزيػػارة إلػػى

القػػدس يقتن ػ ف اػػذا التحػػؼ يجػػؿ التاػػرؾ اعػػاا فةػػل عػػف أنعػػا تلػػن مػػف أشػػجار الزيت ػ ف

المااركة(ٖ).

كانت تلن أشياء أ ر ف اذا المدينة مػف أشػجار الزيتػ ف مثػؿ التماثيػؿ التػ تمثػؿ

الويدة البذراء اللمااف الكايرة؛ إذ يبد نعا مف ايشياء المقدوة عنداـ تااع لألديرة الكنائس
الوبار عالية(ٗ).

(ٔ) أحمد محمد الراايبة :اللناعات ف فموطيف ف البل ر الحديثة ا ص.ٔٔٚ
اجتماعيًّا ،طٔا دار الملادرا اير تا ٜٜٔٙـا صٖ.ٜ
صاديًّا
ًّ
بشريًّا اقت ًّ
(ٕ) ليمى اللااغ :فمسطين ًّ
(ٖ) وػػميح فرو ػ ف :فمساااطين والفمساااطينيونا ترجمػػة :عطػػا ا عاػػد ال اػػابا طٔا مركػػز د اروػػات ال حػػدة
البرايةا اير تا ٖٕٓٓـا صٕ.ٙ
(ٗ) رؤ ؼ وػػبد :الوجااود المساايحي فااي القاادس خااالل الق ارنين (31-51م)ا طٔا مركػػز د اروػػات ال حػػدة
البرايةا اير تا ٕٗٓٓـا صٕٔ.
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ب – صناعة زيت السمسم والدبس والخمور والزبيب:

تنحلػػر اػػذا اللػػناعات ال ذائيػػة ف ػ أاػػـ م ػ رديف مػػف المحالػػيؿ ال ذائيػػة ا ػ الوموػػـ
البنبا يرتاط امحلػ ؿ الوموػـ عػدة لػناعات أامعػا زيػت الوموػـ الحػل ة الطحينيػةا أف
أنمب مزارع الوموـ م ج دة ارج مدينة القدس؛ إذ يق ـ ألحاب مبالر الوموـ انقمه إلػى اػذا
المبالػػر قػػرب المدينػػةا تتكػ ف المبلػ ةر مػػف م ػػزف لت ػزيف اػذا المػػادة وػػاحة تنػ ر لتحمػػيص
الوػػمس ثػػـ المبل ػ ةر الت ػ تق ػ ـ ابلػػر مػػادة الوموػػـا يوػػمى الش ػ ص الػػذي يبمػػؿ االمبل ػ ةر
المبلران ا أف أنمب ماان اذا المبالر تبػ د ي قػاؼ القػدس حوػب مػا م جػ د فػ وػجلت
مدينة القدس(ٔ)ا اناؾ حارات اشتعرت ا ج د اذا المبالر ا  :حا ةر ااب البم د فيعا مبلػ ةر
الحاج اير الديف عادالرزاؽا مبل ةر محمد ااف الحم يا كذلؾ حػا ةر اليعػ د فيعػا مبلػ ةر الحػاج
ي وؼ الدقاؽا حا ةر القطانيف فيعا مبل ةر الحاج ميؿ شي طائفة المبالرية ف ااب القطانيفا
حا ةر الريشة فيعا مبل ةر الحاج محمد الداق ر مبل ةر الحػاج أحمػد الػدقاؽا حػا ةر النلػار فيعػا
مبل ػ ةر الحػػاج عثمػػاف اػػف م وػػى مبل ػ ةر الحػػاج لػػلح اػػف لػػايحةا كمػػا انتشػػرت لػػناعة
الحػػل ةز الت ػ تبتمػػد ف ػ لػػناعتعا عمػػى مػػادة الوموػػـ االدرجػػة اي لػػىا كانػػت انػػاؾ محػػلت
دكاكيف منتش ةر ف مدينة القدس تب د مبظمعا لأل قاؼ ابض ايش اص المنتفػذيف فػ المدينػة
مثؿ الشي ميؿ الديف الفتيان زادا عادالمطيؼ زحيافا أف أنمب اذا المبالر تنتشر ف حا ةر
اليع د حا ةر الريشة ف المدينة القديمة ف القدس(ٕ).
انػػاؾ لػػناعات ارتاطػػت االبنػػب مثػػؿ ال م ػ ر الت ػ انتشػػرت لػػناعتعا ف ػ منػػاطؽ
محػػد دة الوػػيما حػػارات النلػػار اليعػ دا كػػاف مػػف أفةػػؿ أنػ اع البنػػب الػػذي يوػػت دـ ف ػ
لناعة ال مر ا مف منطقة ال ميؿ الت كثرت فيه اذا الن عياتا قد عمؿ أاؿ الذمة مف
النلار اليع د فقد ذكرت وجلت إدارة القدس أف اناؾ ايتػا يممكػه شػ ص نلػران أطمػؽ
عميه ايت البلارةا ا تومية تطمؽ عمى أاؿ الذمة الذي يق م ف اعذا اللناعة(ٖ).
(ٔ) أحمد محمد الراايبة :اللناعات ف فموطيف ف البل ر الحديثةا ص.ٜٔٔ
(ٕ) محم د عاد الفيلػؿ :الفكار االقتصاادي العرباي وقضاايا التحارر والتنمياة والوحادةا طٔا مركػز د اروػات
ال حدة البرايةا اير تا ٕٜٔٛـا صٔ.ٛ
(ٖ) عاػػد البزيػػز محمػ د :الخانااات واألس اواق فااي فمسااطين -عاارض تاااريخي – اقتصااادي -عمراناايا مجمػػة
الايافا البدد (ٔ)ا المجمد (ٕ)ا عمافا ٜٜٜٔـا ص.ٛ
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كذلؾ ااتـ أاؿ القدس الناعات أ ػر مثػؿ الػداس الزايػبا كانػت اػذا اللػناعة قػد

ادأت ف مناطؽ م تمفة مف القر المجا رة لمدينة القدسا اعتمدت عمػى البنػب الوػت دامه
فػ اوػػت راج الػػداس الػػذي ُيبػ ُّػد مػػادة أواوػػية يوػػتعمكعا الوػػكاف الوػػيما فػ أيػػاـ الشػػتاءا التػ
يبتمػػد عميعػػا جوػػـ ا نوػػاف ال ػػذ وػػبرات ح ارريػػة الزمػػة لمجوػػـا كانػػت توػػمى اػػذا ايمػػاكف

للػػناعة الػػداس اػ ػ (المػػدااس)ا الت ػ كػػاف يلػػن اعػػا الزايػػب ايحمػػر يعػػرس ف ػ أح ػ اض
يوت رج منه الداسا كاف عدد المدااس ف المنػاطؽ المجػا رة لمقػدس عػدد ()ٜا اقتلػرت

مدينة القدس ف المركز و

ملن احد لعذا اللناعةا كما إف لكر ـ البنب اوتفادة أ ر

ف لناعة البلائر المشر اات المثمجة الت اشتعرت ف القرف الواا عشر الميلدي(ٔ).

ج – صناعة الحبوب والحمويات:
تُ ُّ
بد الحا ب مف الملادر الرئيوة المعمة لوكاف مدينة القدسا انتشرت اذا اللػناعة
ف القدس المدف المجا رة لعاا أال ا طحف الحا ب الويما مادة القمػحا التػ تُب ُّػد عنل اػر
ِّ
أواويِّا ف لناعات محمية كثيرة ال تنحلر ان ع مبيفا إالّ إف أارزاا ا لناعة الحم يات
اقتلػػرت مطػػاحف الحاػ ب فػ مدينػػة القػػدس عمػػى أانػػاء البػػائلت المقدوػػية المبر فػػة كاػػار

المػ ظفيف التجػػار اي قػػاؼا قػػد تركػػزت اػػذا اللػػناعة فػ أحيػػاء الامػػدة القديمػػة مػػف القػػدس
ابػػض ال انػػات الت ػ تب ػ د ممكيتعػػا لأل قػػاؼا مػػف اػػذا ايمػػاكف مثػػؿ اػػاب البم ػ دا اػػاب

حطػػةا حػػارات اليعػ د اي ػػر حػػارات النلػػار ا ظمػػت اػػذا اللػػناعة لعػػا طاابعػػا ال ػػاص
المتميػز فػ مدينػػة القػدسا فػ اػػداياتعا اي لػىا اوػػت دمت الحي انػػات مثػؿ اياقػػار الحميػػر
الجماؿ فػ اػذا المطػاحفا إذ كانػت تػدار المطحنػة ا اوػطة اػذا الحي انػات إالّ إنعػا تطػ رت

ف أزمنة الحقة مف حيث اآللية طريقة البمػؿ(ٕ)ا تركػزت فػ منػاطؽ أامعػا الوػ ؽ الكايػر
ف القدس القديمة منطقة ااب البام د ا الم اراة نيراا كثير مثؿ حارة النلار ا قوـ
(ٔ) فاطمة الط ار نة :ايامية االجتماعية االقتلادية لمقدس البثمانيةا صٖٗ.
(ٕ) حويف ومماف وميماف :الحرف الصناعية الشعبية في صايدا مناذ الفاتح العيمااني إلاى الحمماة المصارية
عمى بالد الشام (5823 -5151م)ا مجمة تاري البرا البالـا البدد (ٖٕٔ)ٕٔٙ -ا الونة (ٔٔ)ا
اير تا ٜٜٔٛـا صٖ.ٙ
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كاير يب د لأل قاؼا مف أشعر مطاحف المدينة الت امغ عدداا ما يقػارب الوػابيف مطحنػةا
ا مطحنة المبمـ أا ال ير الطحاف ف الو ؽ الكاير طاح نة الحاج ميؿ اػف طبمػة فػ

اػػاب البػػام دا طاح نػػة الم اراػػة فػ حػ الم اراػػةا طاح نػػة القمبػػة فػ مركػػز المدينػػة قمبػػة
القدسا عمى الرنـ مف ِقمَّة المطاحف ف القر المجا رة لمدينة القدس أ ػذ وػكاف اػذا القػر

اجمب الحا ب إلى مركػز المدينػة ل ػرض طحنعػا االوػتفادة منعػا ين ارةػعـ المنزليػةا فةػل
عف ألحاب ايفراد الم ااز المت زعة ف المدينة اوت دامعـ لمادة الطحيف التػ تػد ؿ فػ

لناعات عديدة(ٔ).

قد اعتمػدت ايفػراد الطػ اايف عمػى مػادة الطحػيف الػذي يلػن منػه ال اػز عمػى اعتاػارا

المادة ايواوية مف الةر ريات لوكاف القدسا تتن ع اذا ايفراد ف إنتاجعا ين اع م تمفة

مػػف ال اػػز منعػػا ال اػػز الطػػاا ن

ال اػػز المػػا ي ال اػػز ايرمن ػ

اػػز الفطيػػر الوػػام ن

نيراا كثير مف اين اعا قد حرلت الومطات البثمانية عمى التزاـ ألحاب ايفراف اتػ فير

م ػػادة ال ا ػػز لو ػػد حاج ػػة و ػػكاف أا ػػؿ المدين ػػة ي ِّ
مي ػػا؛ إذ إف ا ػػذا ايفػ ػراف ت زع ػػت فػ ػ ح ػػارات
محلت أو اؽ المدينةا أحيانا تك ف ممحقة اػابض الايػ تا مػف أاػرز اػذا المنػاطؽ التػ

اشػتعرت اعػا اػذا ايفػرافا منعػا :فػرف المبمػـ أاػ رمةػاف فػ حػ الم اراػةا فػرف طاا نػة
المبمـ ميؿ الدايؾ ف الو ؽ الكايرا فرف طاا نة الحاج عمر اف عااسا طاا نػة المبمػـ

إوماعيؿ اف شػي الوػ ؽ أيةػا فػ الوػ ؽ الكايػرا فػرف نالػر الطحػاف فػ حػ الم اراػةا
فػػرف الوػػبدية ف ػ حػػارة الوػػبديةا فػػرف عائمػػة ال الػػدي ف ػ حػػارة اليع ػ دا قػػد امػػغ عػػدد اػػذا

ايفراد ما يقارب (ٓٗ) فرناا عادة ما تنتشر ايفػراف فػ المػدفا أمػا النػ ع اآل ػر مػف ايفػراف
الذي ُيومى الطاا ف ينتشر نالاا ف القر ايرياؼ لك ف لناعته تبتمد عمى الحطب فػ

أشػػجار الشػػيح ني ػراا نتيجػػة النتشػػار اػػذا ايف ػرافا ت ازيػػد الطمػػب عمػػى إنتػػاج مػػادة الطحػػيف
المحمية تز يد ما يود الحاجة المحمية لمركز المدينة أطرافعا(ٕ).

(ٔ) الػػد تحوػػيف عمػ  :دراسااات فااي التنميااة والتكاماال االقتصااادي العرباايا مركػػز د اروػػات ال حػػدة البرايػػةا
اير تا ٖٜٔٛـا ص.ٛٙ
(ٕ) محمد لاح آ ر ف :الموارد االقتصادية في الوطن العربيا دار القمـا القاارةا ٖٜٔٚـا صٖٗ.
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يانيا :صناعة األلبسة:
ً

اعتمػػدت اػػذا اللػػناعة ف ػ اػػدايتعا عمػػى م ػ اد القطػػف الل ػ ؼ الكتػػافا قػػد اقتلػػرت

عمػػى عمميػػة الحياكػػة فػ منػػاطؽ محػػددة مػػف مدينػػة القػػدس الشػريؼا مثػػؿ حػػارة اػػاب البمػ دا
حارة ااب حطةا حارة الم اراةا حارة النلار ا محمة اللملاـا تُ ُّ
بد مدينة القدس مػف
أقدـ المدف ف فموطيف الت اشتعرت ف لناعة المنو جات القطنية اللػ فيةا قػد وػاعد
عمػػى انتشػػار اػػذا اللػػناعة فػرة مػ اد القطػػف اللػ ؼ الكتػػاف فػ القػػدس نتيجػػة جماعػػا مػػف
مزارع القدس القر المجا رة لعاا لعذا ايوااب تركزت لناعة النويج ف القدسا اشتعرت

اعػػاا ألػػاحت ملاػػس الوػػكاف انػػاؾ متن عػػة عكوػػت مظػػاار التمػػايز االجتمػػاع مثػػؿ نػ ع

الملا ػػس ج دتع ػػا أو ػػم ب حياكتع ػػاا ات ػػذت منع ػػا مق ػػاييس لمتميي ػػز ا ػػيف ملا ػػس الفقػ ػراء
ايننيػػاء(ٔ)ا قػػد قيػػؿ إف ايننيػػاء فػ القػػدس يماوػ ف القناػػاز الملػن ع مػػف الجػ خ ايلػػم

الػػذي يبتم ػد عم ػػى مػػادة اللػ ػ ؼ االدرجػػة الرئيوػ ػةا مػػف الملا ػػس الت ػ اش ػػتعر اعػػا الثي ػػاب
المنو جة مف الل ؼ الت تبرؼ االجلل ا ف القدس القديمة يق وػ ؽ القطػانيف وػ ؽ
الحلجيف الذي يبمؿ فيه الحلج ف النداف ف تجار القطفا لـ تقتلر اذا المعمة عمى فئة

مبينة مف الناسا اػؿ عمػؿ اعػا الموػم ف أاػؿ الذمػة مػف النلػار ا كػذلؾ دكػاكيف الحياكػة
ال ػػزؿ التػ اػ مػػف أشػػعر المعػػف فػ المجتمػ المقدوػ ا كانػػت اآللػػة الموػػت دمة فػ اػػذا

المعمة تومى (الن ؿ) ا ال شاة الت يمؼ عميعا المنو ج(ٕ).

الػػى جانػػب اػػذا المعنػػةا ارتاطػػت اعػػا لػػناعة أ ػػر ا ػ معنػػة اللػػاانة؛ أي لػػاغ

ايقمشػػة الملػػن عة اػػايل اف الم تمفػػةا كانػػت تبتمػػد عمػػى مػ اد أ ليػػة توػػت دـ فػ اللػػاانة

محمية اللن مثؿ حا ب البفص ال رس الزعفراف قش ر الرمافا النيمةا نالاا ما يوت دـ

مبعا الماء محاليؿ أ ر (ٖ).

(ٔ) أحمد محمد الراايبة :اللناعات ف فموطيف ف البل ر الحديثةا صٕٔٔ.
(ٕ) اعجت حويف لاري :لواء القدس تحت الحكم العيمااني (5821م5812 -م)ا روػالة ماجوػتيرا كميػة
اآلدابا جامبة عيف شمسا ٖٜٔٚـا ص.ٛٙ
(ٖ) حويف ومماف وميماف :الحرؼ اللناعية الشبايةا صٖ.ٙ
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أمػػا اللػػا ة الرئيوػة التػ كانػػت توػػت دـ فػ اػػذا اللػػناعة أال اػ لػػا ة النيمػػة ذات

الم ف ايزرؽ ا ايكثر شباية ف مدينة القدس؛ إذ يتزايد الطمػب عميػها كانػت تجمػب اػذا

المػػادة (النيمػػة) مػػف ملػػر اكميػػات محػػد دة لبػػدـ احتكاراػػا مػػف قاػػؿ ألػػحاب الملػػان فقػػد
اتفق ا عمى ت زيبعا االتوا ي فيما اينعـا قػد امػغ عػدد أمػاكف لػاغ ايقمشػة المنوػ جات فػ

مدينة القدس ف عاـ ٜٓٔٙـ مػا يقػارب (ٗٔ) ملػا ة؛ إذ ت زعػت عمػى أمػاكف م تمفػة مػف

ال اناتا مثؿ :ملا ة اف الفحـا ملا ة اف الشبارةا ملا ة رجب ميؿ جا يش ف
حارة اليع دا ملا ة زنم ؿ اللااغ(ٔ).

لقػػد كانػػت اػػذا الملػػااغ ت ػ فر مجػػاؿ عمػػؿ يعػػداد كاي ػرة مػػف النػػاس مػػف أاػػؿ القػػدسا

نالب اذا ايماكف تب د إلى أ قات موجد قاة الل رة أ قات المدروة الكريمية فػ الوػ ؽ

القديـا اناؾ ملا ة م وى ميؿ احارة اليع د ةمف أ قاؼ المدروة الللحية ف الو ؽ
القديـا تشير الملادر الف اليع د اـ أ ؿ مف امتعن ا لنبة اللاانة منذ القرف الثان عشر

حتى البعد البثمان ا كاف مف أمعر اللاانيف اليع د م وػى اػف دا د النلػران أنػيس لػد

أ و د ايرمن ا الى جانب معنة الحياكػة اللػاانةا ات ػذ الػابض مػف يق مػ ف اعػذا المعنػة

القلَّارةا ا تنقية القماش مػف اي وػاخ ايلػ اف البالقػة اػه ثػـ يقلػر ل نػه أي ياػيض
ا
َّ
يتػػرؾ مبرة ػا يشػػبة الشػػمس الع ػ اء حتػػى يجػػؼ ل ػػرض لػػاانته اػػلل اف أ ػػر م تمفػػة

عرةه ف ايو اؽ(ٕ).

يالياً :صناعات منازلية:

تن عت النشاطات االقتلادية ف لناعة الم اد المن ػزلية اػ مػف الحاجػات الةػر رية

فػ حيػػاة المجتمػ المقدوػ ا التػ عػػدت مػػف الوػػم المن ػزلية االوػػتعلكيةا التػ لػػـ تقتلػػر
عمػػى نػ ع مبػػيف مػػف الاةػػائ ا اػػذا اللػػناعات تطػ رت مػ التطػ ر الوػػكان لمدينػػة القػػدس
حوب الحاجة إليعا.

(ٔ) حويف ومماف وميماف :الحرؼ اللناعية الشبايةا صٖ.ٙ
(ٕ) الملدر نفوها صٖ.ٙ
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ومن أهم هذه الصناعات:

أ – الصناعات المعدنية:

معم ػػا ة ػػمف
اا ػػتـ و ػػكاف الق ػػدس م ػػف الحػ ػرفييف اع ػػذا الل ػػناعة التػ ػ ش ػػكمت عنل ػ اػر ِّ

اللػػناعات التػ انتشػػرت فػ مدينػػة القػػدسا قػػد اوػػت دـ أاػػال القػػدس النحػػاس فػ لػػناعة
ايد ات النحاوية اي ان المنػزلية مثؿ اللح ف الل ان النحاوية حمؿ الماء الت توت دـ

ف الحماماتا كما اوت دـ النحاس ف لناعة القد ر الت توت دـ كل ان طا عامة الت

تك ػ ف أن ػ اع متبػػددة ايحجػػاـ مػػف القػػد ر دالت القع ػ ةا كمػػا اوػػت دم ا النحػػاس ف ػ لػػناعة

اي ان الكايرة الت توت دـ ف اللناعات المحمية فػ المبامػؿ اللػ يرةا كمبامػؿ اللػاا ف
المبالر الت انتشرت ف اذا المدينةا كما اشتعر الػابض مػف وػكاف القػدس امعنػة الػنقش

الطرؽ عمى النحاس الز رفةا الشػكاؿ م تمفػة عمػى النحػاسا الػى جانػب اػؤالء النحاوػيفا
جدت معنة ترتاط الناعة النحاس ا تايػيض النحػاسا ُو َّ
ػميَّت اطائفػة المايةػيف الػذيف

يق مػ ف اتايػيض اي انػ اػيف آ نػػة أ ػر لمحفػاظ عميعػا مػف اللػػدأ التدكػؿا كػاف عػدد مػػف

عمؿ امعنة تلني

النلار (ٔ).

تاييض النحاس ما يقارب (ٕ٘) ش لا أنماعـ مف المومميف الاقية مف

اناؾ ِحَرؼ أ ر معمة ارتاطت الناعة المبادفا ا ليانة الذاب الفةةا مف

أكثر ما اشتعر اعا مف أاال القدس اـ اليعػ د النلػار الػذيف ااتمػ ا اإنتػاج نمػاذج م تمفػة
عدي ػػدة م ػػف مب ػػادف ال ػػذاب الفة ػػة مث ػػؿ ايو ػػا ر ال ػ ػ اتـ الولو ػػؿ الذااي ػػة ال ل ي ػػؿ

ايقراطا قد امتعف اذا اللنبة عدد محد د ف مدينة القػدسا إالّ إف انػاؾ مػف اشػتعر اعػا

عمى جه ال ل صا اـ :عيوى جرجيس النلران

حاييـ ةر مف اليع دا كانت لعـ

دكاكيف ف المدينة القديمة ف القدس تب د ممكيتعا ي قاؼ قاة اللػ رةا مػف المبػر ؼ اػلف

ليانة مدينة القدس ا مف أفةؿ ما تـ لناعتها قد اشتعرت اذلؾ(ٕ).

(ٔ) عادالكريـ رافؽ :مظاهر التعميم الحربي في بالد الشام في العهد العيمانيا مجمة دراوات تاري يةا جامبة
دمشؽا البدد(ٗ)ا دمشؽا ٜٓٔٛـاص.ٖٜ
(ٕ) أحمد محمد الراايبة :اللناعات ف فموطيفا صٕٔٔ.
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م ػػف الل ػػناعات اي ػػر التػ ػ اا ػػتـ اع ػػا أا ػػال مدين ػػة الق ػػدس التػ ػ لع ػػا علق ػػة االتب ػػديف
اللػػناعات الحديديػػة كلػػناعة الوػػي ؼ الوػػكاكيف ال نػػاجرا انػػاؾ جانػػب آ ػػر ا ػ لػػناعة
الشااايؾ ايا اب الت لعا علقة ف عممية الانػاء لممنػازؿ نيراػا ا كمػا ااػتـ الػناعة اينػراض
ازنػات كايػ ةر تتبمػؽ ا ػزف
الزراعية مثؿ المحاريث المجاريؼ الفلسا فةل عف لناعة أ انػ
الميااا أكثر مف اشتعر اعذا اللناعة اـ النلار الذي احترف ا اذا اللنبةا كانت لعػـ أمػاكف
انتشرت ف مدينة القدس مثؿ حا ةر النلار حا ةر التاانة نيرااا مف الذيف اشتعر ا اعذا المعنةا
ا ػػـ :ج ػػرجيس ل ػػد مي ػػؿ النلػ ػران ا و ػػميماف ل ػػد إيو ػػاف م ػػف النل ػػار أية ػػا(ٔ)ا إالّ إف معن ػػة
الوي ؼ الوكاكيف ا تص اعا لناع مومم ف مثػؿ در يػش اػف إاػراايـ الوػي ف ا اػذا اللػناعة
كانػػت م ج ػ دة ف ػ عع ػ د قديمػػة ف ػ القػػدسا إالّ إنعػػا تط ػ رت ازداػػرت أيػػاـ الد لػػة البثمانيػػة مػػف
لؿ نقؿ ال ارات اللناعية البمرانية تط يراػا فػ مدينػة القػدسا التػ ات ػذت طاابػا إو ِّ
ػلميِّا
ف ال الب مف لؿ الز ارؼ الفف البمران الممز ج ااي ر ا (ٕ).
ب – الصناعات الفخارية:

اشتعرت مدينة القدس ف اللناعات الف ارية الت كانت توت دـ ينراض متبددة ف
منازؿ المقدوييف نيراـا لـ تقتلر عمى ن ع مبيف مػف اللػناعات الف اريػةا كػاف يوػمى
المكاف الذي تلن اه الف اريات اػ (الفػا رة)؛ إذ اعتمػدت لػناعة الف ػار عمػى مػادة التػراب
اػ مػف ن عيػػات الػة توػػتبمؿ فػ اػػذا اللػناعةا كػػاف يلػن منػػه اللػح ف المبػػاجف
أناايػػب الميػػاا اياػػاريؽ ِ
الجػ َػرار أ ان ػ أ ػػر ا مثػػؿ :اي ان ػ الت ػ تػػزرع فيعػػا ايزاػػار عمػػى
أشكاؿ م تمفةا انتشرت ف أماكف محددة ف المدينة ال يتجا ز عدداا عشرة فا رات منعا
فػػا رة الاػػديري ف ػ حػػارة الوػػبديةا فػػا رة الاطػػام ف ػ حػػارة اػػاب حطػػةا فػػا رة الحرمػػة
لػفية فػ محمػة الوػبديةا كػاف عمػى رأس اػذا الطائفػة ال اطيريػة اػ الشػي لػلح الػديف
محمد الفا ريا اذا ايلقاب جاءت نواة إلى اللنبة الت ي از ل نعا(ٖ).
(ٔ) إحواف النمر :امتياز والية الشام في عهد آل عيمانا مطابة االقتلادا ناامسا د.تا صٖ.ٜ
(ٕ) إحواف عااس :الحياة العمرانية واليقافية في فمسطين في القرن السابع عشر الميالديا مجمة الموتقاؿ
البرا ا البدد ()ٙا الونة الثالثةا اير تا ٜٜٔٛـا صٗٔ.
(ٖ) عاد البزيز ن ار :التاري الحديث لمشب ب ف الد الشاـ ف البعد البثمان ا ص.ٖٜ
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مف الملحظ أف مدينة القدس اشتعرت الناعة الف ار القاشان ا ا عاارة عف أل اح

مف الطيف تف ػر يػنقش عميعػا اػايل اف الزجاجيػة الم تمفػةا أقػيـ أ ؿ ملػن فػ القػدس مػف

لناع مااريف نقم ا اذا ال ارات عف طريؽ ارات مف إيراف الت ا اشتعرت
قاؿ حرفييف ّ
أيةػػا اعػػذا اللػػناعةا كػػاف يوػػت دـ اػػذا النػ ع مػػف الف ػػار القاشػػان لتبميػػر القاػػاب المنػػاار
ال اجعات ف الموجد ايقلى موجد قاة الل رةا مواجد مدينة القدس اي ر (ٔ).
ج – صناعة الشمع:

كان ػت ا ػػذا الل ػػناعة م ػػف الجػػرؼ التػ ػ ع ػ ّػداا المقدو ػػييف مػػف الل ػػناعات المعم ػػة فػ ػ

المدينػةا كػػاف اوػت دامعا رائجػػا فػ ذلػؾ ال قػػت حتػػى ي منػا اػػذاا ُيبػػد الشػم المقدوػ مػػف
أفةؿ اين اع الويما عند الز ار الحاج النلار الذي يبػد اا مااركػا لمػا لعػذا ايمػاكف مػف

قدوية عنداـا فةل عف اوت دامه ف الكنائس ايديرة كإنارة إلى جانب القناديؿ الت كانت
توػػرج االزيػػت و ػ اء كانػػت االموػػاجد أ الكنػػائسا كثػػر اوػػت داـ الشػػم أية ػا ف ػ المنػػازؿ

لإلةػاءة الزينػػة فػ المناوػػاات االحتفػاالت الدينيػػة ايعيػػادا قػػد انقوػـ إلػػى نػ عيفا الشػػم

الدان الشم البوم ا ُيبد الشم الدان مف أفةػؿ أنػ اع الشػم ك نػه يل َّػن مػف شػح ـ
اياقار اينناـ عمى اعتاار أف الدا ف تةاعؼ الن را أما الشم البوم فيلن مف ليا
النحؿ الت كانت تنتشر ف مدينة القدس أيةا(ٕ).
و

عمػػى الػػرنـ مػػف أاميػػة اػػذا اللػػناعة إالّ إنعػػا لػػـ تنتشػػر اشػػكؿ اوػ فػ مدينػػة القػػدس

شماعتيف ف المدينة وط الو ؽ القػديـ فػ القػدسا كػاف يممكعػا لػناع نلػار اػـ:

إاراايـ اف ميؿ م وىا م ائيؿ لػد ميػؿ الػذي كػاف اػ شػي طائفػة الشػماعيف فػ مدينػة

القدس(ٖ).

(ٔ) عاد الكريـ رافؽ :مظاار التبميـ الحرف ف الد الشاـ ف البعد البثمان ا ص.ٖٜ
(ٕ) أحمػػد نػ ري النبيمػ  :أياار األقميااة اليهوديااة فااي سياسااة الدولااة العيمانيااة تجاااه فمسااطينا طٔا مطابػػة
جامبة ا دادا ا دادا ٕٜٔٛـا ص٘.ٙ
(ٖ) حويف ومماف وميماف :الحرؼ اللناعية الشبايةا صٖ.ٙ
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د – صناعة الجمود:

اعتمد لناعة الجم س االدرجة ايواس عمى الثر ة الحي انية الت ااتـ اعا أاال القدس

االعتمػػاد عمػػى جم داػػا ف ػ لػػناعات عديػػدة لعػػذا الجم ػ س مثػػؿ لػػناعة ايحذيػػة ايحزمػػة
ور ح ال يؿا قد انتشرت لناعة ايحذية ف مدينة القدسا احيث كانت تلن أج د أن اع

ايحذيػػة الػػى ي منػػا اػػذا ُوػػم لػػانب اا اا وػػكافية الا ااجيػػةا الػػى جانػػب اػػذا اللػػناعةا
ارتاطت اعا معنة الداانة الت ا أواس اػذا اللػنبةا قػد جػد فػ مدينػة القػدس مػدا تاف
تداغ فيعا الجم س ااوت داـ رؽ الوماؽ ايحمر المطح فا كانػت المدا ػة اي لػى فػ محمػة

النلار ا أما المدا ة الثانية ف الو ؽ القديـ ف الزرد انػةا يقػ ـ الػداان ف ااالاتمػاـ اجمػ د

الحي ان ػات تنقيحعػػا لمػػدة ثلثػػة أوػػااي ثػػـ تنقػػؿ إلػػى أمػػاكف لػػناعة ايحذيػػة وػػر ج ال يػػؿ
نيراا(ٔ).

أما وػر ج ال يػؿ اقتلػرت لػناعتعا عمػى عنالػر ر ميػة الوػيما فػ عػاـ ٘٘٘ٔـا اكػاف

مػف أشػػعراـ الحػاج ي وػػؼ اػف عاػػدا الوػراجا فػ حػػيف كػاف عػػدد الػداانيف فػ عػػاـ ٗٔ٘ٙـ ال
يتجا ز (٘ٔ) ش لاا كما انتشرت ف القدس لناعة القااقيػب الملػن عة مػف الجمػ د ال شػبا
يومى لانبعا االقااقا ا ف ال البا فإف اذا المدااغ تق االقرب مف ملادر المياا ك نعا تبمد

االدرجػػة ايوػػاس عمػػى الميػػاا؛ إذ تقػ عػػادة قػػرب البيػ ف اآلاػػارا ال يحػػؽ لمشػ ص مماروػػة اػػذا

الحرفة إال االمكاف الم لػص لػها توػت دـ فػ اػذا ايمػاكف مػا عػدا الجمػ د آالت القطػ المػ اد
الت توت دـ لمداانة اي عية الكاي ةر الوتيباب كميات كاي ةر مف الجم د(ٕ).

نلحظ أف االعتماد الكم ف اللناعة عمى الم اد ال اـ الزراعية الم ج دة ف المدينة

الػػذي أد إلػػى نشػػاط الحػػرؼ اللػػناعات المحميػػة الت ػ كػػاف يوػػت دمعا الوػػكاف .قػػد قامػػت
(ٔ) رؤ ؼ أا جػاار :المسيحية العربية في القادس متاى بداياة الحكام المصاري فاي عاام 5825ما عػرض
ت ػػاري مػ ػ جزا أاح ػػاث د ارو ػػات فػ ػ الت ػػاري البراػ ػ مع ػػداة إل ػػى ذك ػػر مل ػػطفى الحي ػػاريا عم ػػافا
ٕٔٓٓـا صٓ.ٔٛ
(ٕ) عػػادؿ منػػاع :أعااالم فمسااطين فااي أواخاار العهااد العيماااني (5158-5811م)ا طٕا مؤووػػة الد اروػػات
الفموطينيةا اير تا ٜٜ٘ٔـا صٗ.ٜ
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اللناعات الم تمفة مف أجؿ ود الحاجة المحمية لموكاف كلناعة الملاس أ الم اد ال ذائية
المنظفات؛ ذلؾ ااالعتماد عمى الم ج د ف المدينة مف م اد اـ.

المبحث اليالث :التجارة

تبػػد التجػػارة ف ػ مدينػػة القػػدس ا ػ مػػف أاػػـ الج انػػب االقتلػػاديةا ا ػ علػػب الحيػػاة

لألاػػال مػػف وػػكاف المدينػػة الرتااطعػػا ابػػدة أنمػػاط اوػػتعلكيةا كانػػت انػػاؾ ظػػر ؼ ع امػػؿ
واعدت عمى ازداار التجارة أدت إلى االاتماـ مف قاؿ التجار ف مدينة القدسا مػف أامعػا

الم ق الج راف لممدينة الذي كاف له ايثر الكاير ف اذا الجانب التجاري المتميزة ا

قع

القدس عمى طريؽ الق افؿ التجارية ايف القاارة دمشػؽ الحجػاز ا فةػل عػف الوػيطرة الكميػة
اوػػتتااب ايمػػف مػػف قاػػؿ الوػػمطات فػ المدينػػةا اػػذا ايمػػر أد إلػػى االنتبػػاش االقتلػػادي

لمقػدسا كمػا ااػتـ البثمػاني ف امدينػػة القػدس قيػامعـ العمػاؿ اللػػيانة التػرميـ لبػدد كايػر مػػف
الم ازف ال انات ال اقبة ف المراكز التجارية الت توتقاؿ أعداد مف التجار ال افديف حماية

اةػػائبعـا كم ػػا إف لوياو ػػة التوػػامح ال ػػدين التػ ػ او ػػت دمعا البثمػػاني ف مػ ػ أان ػػاء الط ائ ػػؼ

اي ر نير الموممة له ايثر ال اة ف تبػايش أانػاء اػذا الط ائػؼ اشػت اؿ نالايػة وػكاف

المدينة ف التجارة(ٔ).

أوالً :التجارية الداخمية في القدس:

اتوػػمت التجاريػػة الدا ميػػة لمدينػػة القػػدس المنػػاطؽ المجػػا رة لعػػا ااالنتبػػاش ػػلؿ البعػػد

البثمان ا اعتمدت ف تجارتعا عمى الاةائ الوم المنتجات الم تمفة الت تلت مف القر

المػػدف المجػا رة لممدينػػةا شػػكمت القػػدس مركػ اػز تجارِّيػػا اوػػبا يفػػد إليػػه التجػػار مػػف اػػذا القػػر
المدف لاي منت جاتعـ الزراعية كالف اكه ال ة ار ات الم اش

الومؾ الفحـا إالّ إف الحنطة

تجمب لممدينة مف مناطؽ الاد المجا رة لمقدسا أمػا الػاف الزجػاج مػف مدينػة ال ميػؿا الاػذ ر
ايزاار قوـ مف الف اكه مف امدة أريحا(ٕ).

(ٔ) محمد حويف محاونة آ ر ف :تاريخ مدينة القادسا طٔا دار حنػيف لمنشػر الت زيػ ا عمػافا ٖٕٓٓـا
صٗ.ٛ
(ٕ) وميح فرو ف :فموطيف الفموطيني فا صٕ.ٙ
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اناؾ أن اع م تمفة مف الاةػائ الوػم المحميػة تتػ فر فػ أوػ اؽ القػدس مثػؿ زيػت الزيتػ ف
الو ػػيرج ال ػػداس الحاػ ػ ب الاع ػػاراتا م ػػف الف اكػػػه المجفف ػػة كالزي ػػت اليقط ػػيفا كم ػػا إف انػػػاؾ
لناعات محمية أ ر تبتمد عمى المنتجات الحي انية مثؿ :ايجااف ايلااف اكافة أن اععػاا كانػت
توػ ؽ مادتعػا ايواوػية مػف القػر المجػا ةر لمقػدس ل ػرض تلػنيبعا إلػى أنػ اع م تمفػةا عػادة مػػا
ت ة ػ اػػذا المنت جػػات ف ػ أ ان ػ ف اريػػة م تمفػػة مناوػػاة لكػػؿ مػػف اػػذا اين ػ اع الوػػيما الزيػػت
الوموـا فةل عف الحا ب مثؿ ايرز الحنطػة الاعػارات فت ةػ فػ أ انػ م للػة توػمى
القفؼا منعا ما ي ة ف عمب الة أ أكياس ملن عة مف ي ش ال يش(ٔ).
فةػػل عػػف اػػذا اللػػناعاتا فقػػد ااػػتـ تجػػار مدينػػة القػػدس اتجػػارة ابػػض الم ػ اد الت ػ

توػػت دـ فػ انػػاء المنػػازؿ تايةػػعا مػػف الػػدا ؿ توػػمى امػػادة الشػػيد (الاػ رؾ)ا كػػذلؾ ااتمػ ا

أيةا اتجارة اي شاب الت توت دـ ف لناعات عديدة ف المنازؿ تلني التحؼ نيرااا
كذلؾ نشطت تجارة الجم د ف المدينة نالاعا مف جم د اينناـ ا اػؿ الاقػرا تجػار جمػ د

الماعز الج اميس لحاجة لناعة ايحذية إليعا(ٕ).

لػـ تنحلػر تجػػارة مدينػة القػػدس عمػى المػ اد ال ذائيػة مػ اد الانػاء أ نيراػػاا اػؿ ا ػػتص
الابض مف اليع د اتجارة البط ر ف المدينةا نالاية اذا البط ر يوت رد مف أمػاكف أ ػر ا
القوـ اآل ر يتـ تلنيبه ِّ
محميِّاا أمػا النلػار فقػد ا تلػ ا اتجػارة الشػم الػذي يػتـ تلػنيبه
ف مدينة القدسا كانت تجارة رائحة ف ذلؾ ال قت الوت دامه كملدر لإلنارةا فةػل عػف
اوتبماله ف الكنائس ايديرة إلى جانب لناعات أ ر كاف يمتعنعا النلار مثؿ لناعة
اللػ ػػمااف الوػ ػػاح اللػ ػػدفيات التحػ ػػؼ المنػ ػ ػزلية الت ػ ػ كػ ػػاف لعػ ػػا ر اج ف ػ ػ م اوػ ػػـ الزيػ ػػارات
المناوػػاات الدينيػػة الحػػجا تنتشػػر أمػػاكف اي ػ اػػذا المنتجػػات اػػالقرب مػػف ايمػػاكف الت ػ لعػػا
قدوية و اء كانت لممومميف أ النلار أ اليع د مثؿ الدكاكيف المحاؿ الادائية(ٖ).

(ٔ) مجمة المعتدي :القدس تاريخ وحضارة (2111ق.م5151 -م)ا طٔا اير تا ٕٓٓٓـا صٔٗٛ؟
(ٕ) حايب الوي ف  :سوريا ولبنان وفمسطين في القرن اليامن عشر كما وصفها مشاهير الغربيينا (د.ف)ا
ليدا ا ٜٜٔٗـا ٕ.ٖٚ/
(ٖ) محمػػد عاػػدالمنبـ الحميػػدي :الااروض المعطااار فااي خباار األقطااارا تحقيػػؽ :إحوػػاف عاػػاسا مكتاػػة لانػػافا
اير تا ٜ٘ٔٚـا صٕٕٔ.
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تايف مف لؿ حجـ النشاط التجاري الدا م ياال مدينة القدس الف تمؾ ايو اؽ
قد ّ
البامػػة التركػػات كانػػت تب ػ د لبػػائلت مقدوػػية مثػػؿ :المحػػاؿ التجاريػػة المحػػامص المقػػاا ا
كبائمػة الحوػين

الػدقاؽ البممػ

البوػم

الػدجان ا قػػد ُعرفػت اػلف اػذا البػائلت اػ مػػف

أكثػػر البػػائلت اوػػتثما ار يم العػػا ف ػ التجػػارة الدا ميػػة ف ػ مدينػػة القػػدس مػػا جا راػػاا تشػػير
ابض الملادر أنه ف عاـ ٕٔٙٛـ كاف عدد الدكاكيف ما يقارب ايلف دكاف (ٕٓٓٓ) ف

القدس كمعا مانية مف الحجارة البق د المقنطرةا ت زعت اذا المحػاؿ إلػى عػدة أوػ اؽا منعػا:
و ػ ؽ الحلجػػيفا و ػ ؽ الوػػمطافا و ػ ؽ ال ػػلؿا الو ػ ؽ الط يػػؿا و ػ ؽ الا ػ اززيفا و ػ ؽ
الحريرا كانت اذا ايو اؽ تداش كؿ مف يز راا كانت عامرة اال يرات الحت ائعا اكػؿ مػا

يحتاجه الناس مف حاجيات اةائ اعتاد الوكاف عمى ارتياد تمؾ ايو اؽ(ٔ).
لـ تقتلر التجارة الدا مية ف مدينة القدس عمى أاناء التجار نيراـ مف الملكػيفا فقػد
عمؿ ف اػذا التجػارة ابػض الش لػيات الدينيػة البمميػة المقدوػية مثػؿ الشػي محمػد ال ميمػ
عالـ القدس الجميؿا فقد عمؿ منذ لااا ف تجارة الويرج الزيػت امدينػة ال ميػؿا فقػد كػاف لػه
نشاط او ف اذا المجاؿ إلى جانب ظيفته الرومية؛ إذ كانت له محاؿ دكاكيف اوتلجراا
ف و ؽ القطانيف االقدس الشريؼا فةل عف أمػاكف أ ػر كػاف يوػتلجراا فػ اػاب البمػ د
لمتجارةا كاف يمتمؾ مبمل لمحياكة ملانة للناعة اللاا ف يايبه ف مدينة القدس(ٕ).
كانت اناؾ تجارة أ ر انتشرت ف القدس ا تجارة البقاراتا ا مف أاػـ التجػارة
معما ف حياة المقدوييف جن الثر ات مف لؿ اذا التجارةا
ا
الدا ميةا الت شكمت
ملدر ِّ
قد ويطرت البائلت المقدوية عمى امتلؾ البديد مف البقارات الوكنية اللناعية الزراعية
التجاريػة فػ أمػػاكف متبػددة فػ المقػػدس الشػريؼا مػػف اػػذا البػائلت اػ  :عائمػػة ال الػػديا
عائمة النمريا عائمة الدقاؽا عائمة المطف ا عائمة الحون ا كاف مف أكثػر اػذا البػائلت
امتلكا لمبقارات ف القدس ا عائمة الحوين (ٖ).
(ٔ) عماد الج ااري :حيازة ايرضا صٕٔ.
(ٕ) أ.ف .ا ليػػاؾ :انقطاعياااة فاااي مصااار وساااوريا وفمساااطين ولبناااانا ترجم ػػة :عػػاطؼ كػػريـا مطاب ػػة دار
الكش ؼا اير تا ٜٔٗٛـا ص.ٛٛ
(ٖ) يمماز أ زت نا :تاري الد لة البثمانيةا ص.ٖٔٛ
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قد ا تمفت اذا البقارات مف حيث أوبارااا فكانت أوبار البقارات اللناعية أعمى مف

أوػػبار البقػػارات اي ػػر ا مثػػؿ المبالػػر تاػػاع الوػػبار أعمػػى مػػف اي ارة ػ المشػػيد عميعػػا
الدكاكيف ايفرافا كما إف لمم ق أامية االنواة لمبقارا كذلؾ ن عيػة الانػاء كػلف يكػ ف الانػاء

جدي ػدا أ قػػديماا اػػذا لػػه علقػػة اتحديػػد قيمػػة الانػػاءا مػػف أمػػاكف اػػذا البقػػارات ف ػ القػػدس
ت زعت عمى ش ارع حارات المدينةا منعا حارة الج الدةا حارة اليع دا حارة الم اراةا حارة

الحيادرةا حارة الشرؼا حارة الريشةا حارة عقاة الوػتا حػارة التاانػةا حػارة اػاب البػام دا
حارة عتاة القيامةا ألاحت اذا الحػارات منػاطؽ اوػتقرار لمبػائلت المقدوػية ممػا أد إلػى

ارتفاع أوباراا(ٔ).

يانيا :التجارة الخارجية لمقدس:
ً

لـ تنحلر التجارة ف مدينة القدس ف البعد البثمان عمى التجػارة الدا ميػة فقػطا انمػا

كاف لتجارة القدس ال ارجية نشاط فباؿا الوػيما فػ اوػتيراد تلػدير الاةػائ ا قػد ازداػرت

اػػذا التجػػارة؛ اوػػاب ارتااطعػػا اال اليػػات البثمانيػػة اي ػػر ا فةػػل عػػف الػػد ؿ اي ر ايػػة الت ػ

تاادلػػت التجػػارة م ػ مدينػػة القػػدسا كانػػت مدينػػة القػػدس تلػػدر الوػػم الاةػػائ الفائقػػة عػػف

حاجتعاا فلدرت البديد مف الاةائ إلى الد ؿ المجا رة مثؿ تلػديراا لملػاا ف إلػى ملػر
عار ميناء نزةا الذي تجا ز كميته إلى ( )ٜٙألؼ رطؿ مف اللاا ف(ٕ).

قػػد اش ػػتعرت الق ػػدس اع ػػذا التج ػػارة عم ػػى م ػػر البلػ ػ ر م ػػف أش ػػعر تجارا ػػا اػ ػ محم ػػد

ال ػػدجان ا م و ػػى البو ػػم ا ك ػػان ا م ػػف أا ػػـ م ػػف ت ػػاجر االل ػػاا ف إل ػػى مل ػػر ػػلؿ الحك ػػـ
البثمػػان ا لػػـ ينحلػػر التلػػدير إلػػى ملػػر فقػػطا لكػػف تػػـ تلػػدير اػػذا المػػادة إلػػى إيطاليػػا
الي نافا ك ف اللاا ف المقدو كانت له شعرة ف ابض الالد اي ر اية(ٖ).

(ٔ) زيػاد عاػد البزيػز المػػدن  :ساجالت محكماة القاادس الشارعية (5821 -5811م) دراسااات فاي مصااادر
تاريخ العربي الحديثا جامبة آؿ الايتا ايردفا ٜٜٔٛـا ص.ٗٛ
(ٕ) الرطػػؿ :كممػػة ي نانيػػة ايلػػؿ ) (Litronالرطػػؿ القدو ػ كػػاف يبػػادؿ (٘ )ٕ.كيم ػ ن ػراـا ا ػ ن ػ ع مػػف
الم ازيف كاف يوا ي (ٓٓ )ٜدراـ ف الونة ٖٗٔٙـ.
ِّ
ِّ
اجتماعيِّاا صٓٗ.
اقتلاديِّا
(ٖ) ليمى اللااغ :فموطيف اشريا
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كذلؾ ااتـ تجار مدينة القدس الشريؼ اتجارة الحا ب ال ارجية إلى الد ؿ المجا رة مثػؿ

ملر ر دس دار فينؾ عف طريؽ ميناء يافاا كمػا لػدرت القػدس مػادة القطػف التػ كانػت
تزرع امواحات شاوبة منها مما زاد عػف الحاجػة تلػديرا إلػى ملػر فرنوػاا كمػا وػاامت
مدينة القدس ف تلدير اةػائ متن عػة إلػى د ؿ مجػا رة منعػا ايقمشػة الحريريػة القطنيػةا
اللمغ البرا ا الافا الونامك

اوت دامات ف طب ايعشاب(ٔ).

ا مف النااتات البشاية الت تتكاثر ف مدينة القدس له

مف الاةائ اي ر الت كانت تلدراا القدس إلى اوتانا ؿ ايطاليا الارت اؿ اواانيا

مثؿ التحؼ الواح المطرزات اللمااف التماثيؿ ما شااه ذلؾ مف الم اد الت كانت تلن

مػػف ال شػػبا فةػػل عػػف اللػػناعات اي ػػر مثػؿ الحريػػر المرجػػاف الػػذاب الفةػػةا لعػػذا

كانػػت اػػذا التجػػارة يبمػػؿ اعػػا البديػػد مػػف التجػػار وػ اء أكػػان ا مػػف الموػػمميف الموػػيح أـ اليعػ د
الذي كاف لعـ د ار اارز ف ذلؾ ايمر ف التجارة ال ارجية إلى الد ؿ اي ر اية(ٕ).

لػػـ تقتلػػر تجػػارة القػػدس ال ارجيػػة عمػػى التلػػدير فقػػطا اػػؿ كانػػت انػػاؾ اةػػائ يػػتـ

او ػػتيراداا م ػػف د ؿ مج ػػا رة اق ػػدر حاج ػػة مدين ػػة الق ػػدس لع ػػذا الاة ػػائ

منع ػػا او ػػتيراد ايرز

ايقمشة الكتانيةا كما اوت رد ا الاش ت البااءات الشامية ايقمشة الل فية المطرزة القع ة

مف دمشؽ الشاـا كما اوت رد ا مف ملر مثؿ ابض ايقمشة ابض الاذ ر الت يوت دم اا

ف الزراعة مثؿ الم ايا اذرة الر ـ عف طريؽ ميناء يافاا اوت رد ا أيةا الوكر الرز الحرير
الانادؽ الم اش مف حمب ا دادا كما كان ا يوت رد نه البااءات الحجازية مف الحجػاز عػف

طريؽ الحجاج أثناء م وـ الحج(ٖ).

(ٔ) محمػ د عمػ عطػػا ا  :وياااعق الطواعااف الحريااة فااي القاادس فااي القاارن السااابع عشاار الماايالديا طٕا
جامبة النجاح ال طنية مركز الت ثيؽ الم ط طاتا ناامسا ٕٜٜٔـا ٔ.ٕٚ/
(ٕ) رجا ف قاف :القدس في ظل الحكم العيماني (5155 -5111م) دراسة في األوضاع الداخمية من خالل
ساجالت المحكماة الشارعية فاي القادسا مجمػة مؤتػة لماحػ ث الد اروػات البمػ ـ ا نوػانية االجتماعيػةا
البدد (ٖ)ا ٜٜٜٔـا ص.٘ٛ
(ٖ) ليمى اللااغا فموطيف اشريا اقتلاديا اجتماعياا صٓٗ.
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مػػف الاةػػائ الوػػم اي ػػر التػ اوػػت رداا مػػف العنػػد مثػػؿ الشػػاالت ابػػض ايقمشػػة

العنديػػة الاعػػارات أنػ اع أ ػر مػػف الت ااػػؿا كمػػا اوػػت رد ا مػػف إوػػتانا ؿ المنوػ جات الكتانيػػة
الاوػػط الر ميػػة مػػف أزميػػر أقمشػػة الج ػ خ الحديػػدا مػػف الب ػراؽ اوػػت رد ا الباػػادات البراقيػػة
المحاؼ الب ارقػ الا ػداديا كمػا اوػت رد ا مػف اللػيف مثػؿ الزجاجيػات اي انػ اي ػر التػ

كانت تلن مف الزجاج ينػراض أ ػر ا كمػا اوػت رد ا مػف ابػض الػد ؿ اي ر ايػة ايقمشػة
الل فية الحرير ايج اخ الم ز ال رؽ القلدير الرلاص(ٔ).

كانت أنمب اذا الاةػائ الموػت ردة الملػدرة تمػر امينػاء يافػا؛ إذ يبػد اػذا المينػاء اػ

الشرياف الحي ي لمدينة القدسا إالّ إف الابض مف تجار القدس يتبرة ف أحيانػا للاتػزاز مػف
البوكر الم ظفيف ف الد لة؛ اواب فرض الرو ـ عمى اةائبعـ أدت إلى ااتػزازاـ مػف قاػؿ
ا ػؤالءا إالّ إف ال ػ القػػدس أمػػر امن ػ اػػذا الظػػاارة مػػف قاػػؿ البوػػكر كاػػار الم ػ ظفيف عػػدـ

التبرض لمتجار ف مدينة القدس الشريؼ(ٕ).

نلحػػظ ممػػا وػػاؽ أف الم ق ػ الج ارف ػ لمدينػػة القػػدس أوػػعـ اشػػكؿ كايػػر ف ػ ازداػػار

التجارة و اء الدا مية أ ال ارجية؛ ك نعا حمقة لػؿ اػيف مػدف الشػاـ الم تمفػة؛ كمػا ال ن فػؿ
د ر اوتتااب ايمف ف مدينة القدس الذي أد إلى انتباش التجارة فيعا.

(ٔ) محمد أحمد وػميـ :ناحية القدس الشريف فاي القارن الساادس عشار المايالديا طٔا عمػافا ٜٜٔٛـا
صٕ٘.
(ٕ) تيوير جاارة :تاريخ فمسطينا طٔا دار عماف لمنشرا عمافا ٜٜٔٛـا صٗٗٔ.
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اخلامتــة

توصمت من خالل بحيي هذا إلى جممة استنتاجات منها:

 - 5إف وكاف القدس تمكن ا مف الت مب عمى كؿ الظر ؼ اللباة الت كانػت تحػيط اعػـ
ف المجاؿ الزراع ا الويما قمة مشاري الريا مما لد لديعـ تحد كاير أوعـ ف قياـ
حركة زراعية نشطة مبتمديف عمى مياا اآلاار البي ف التػ حفر اػاا كػذلؾ اعتمػاداـ
عمى الظر ؼ المنا ية الوائدة ف مدينتعـ.

 - 3تنػ ع المحالػػيؿ الزراعيػػة تابػػا لمظػػر ؼ المنا يػػة طايبػػة ايرض فػ المدينػػة؛ لػػذلؾ
نجد أف أجزاء ف المدينة تشتعر ازراعة محاليؿ زراعيػةا قوػـ آ ػر يشػتعر از ارعػة

الف اكه ام تمؼ أن اععا.
 - 2لػػـ ت ػ ّ ِؿ الوػػمطات البثمانيػػة ااتمامػػا االج انػػب الزراعيػػةا ممػػا أد اػػالفلحيف للعتمػػاد
عمى إمكانياتعـ ف تط ير شؤ ف زراعتعـ.
 - 2تنػ ػ ع اي ارةػ ػ الزراعي ػػة م ػػف حي ػػث تقو ػػيماتعا الزراعي ػػة الم تمف ػػةا لك ػػؿ نػ ػ ع أن ػػاس
اوتثمر ا اما يب د عميعـ االفائدة.

 - 1اعتمدت اللناعة عمى الم اد ال اـ الزراعية الم ج دة فػ المدينػة فػ قيػاـ البديػد مػف
الحرؼ اللناعات المحمية الت كاف يوت دمعا الوكاف.

 - 1أ ذت اللناعة ف جانػب كايػر منعػا طػاا اللػناعات الدينيػة التػ يحتاجعػا الوػكاف
ف أداء طق وعـ الدينية.

 - 1البديد مف اللناعات جدت لود الحاجة المحمية لموكاف كلناعة الملاس أ الم اد
ال ذائية المنظفات ااالعتماد عمى ما ا م ج د ف المدينة مف م اد اـ.

 - 8الم ق الج راف لممدينة أوعـ اشكؿ كاير ف ازداػار تجارتعػا ك نعػا حمقػة لػؿ اػيف
مدف الشاـ الم تمفة.

 - 1أوعـ اوتتاب ايمف ف المدينة المدف المحيطة اعا إلى انباش عممية التجارة.
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أوالً :المصادر:

المصادر والمراجع

ٔ .شػػكيب أروػػلف :تاااريخ الدولااة العيمانيااةا تحقيػػؽ :حوػػف الوػػماح و ػ يدافا دار ااػػف
كثيرا اير تا ٕٔٓٓـ.

ٕ .محمد عاد المنبـ الحميدي :الروض المعطار في خبر األقطارا تحقيؽ :إحواف عااسا
مكتاة لانافا اير تا ٜ٘ٔٚـ.

ٖ .نجػػـ الػػديف محمػػد اػػف محمػػد ال ػػزي :الكواكااب الساااعرة بأعياااد المعااة العاش ارةا تحقيػػؽ:
جارائيؿ وميماف جا را طٕا دار اآلفاؽ الجديدةا اير تا ٜٜٔٚـ.

يانيا :المراجع العربية:
ً

ٔ .إحواف النمر :امتياز والية الشام في عهد آل عيمانا مطابة االقتلادا ناامسا د.ت.

ٕ .أحمػػد جػػدي :نظااام ممكيااة األرض فااي فمسااطين فااي العهااد العيمااانيا المجمػػة التاري يػػة
البراية لمدراوات البثمانيةا زن افا ٕٜٜٔـ.

ٖ .أحمػد و وػة :مفصال العربااي واليهاود فاي التاااريخا ط٘ا ازرة الثقافػة ا عػلـا ا ػػدادا
ٜٔٔٛـ.

ٗ .أحمػد محمػػد الراايبػػة :الصااناعات فااي فمسااطين فااي العصااور الحدييااةا المػػؤتمر الػػد ل
لتاري الد الشاـ -فموطيفا طٔا عمافا ٖٜٜٔـ.

٘ .أحمد ن ري النبيمػ  :أير األقمية اليهودية في سياسة الدولاة العيمانياة تجااه فمساطينا
طٔا مطابة جامبة ا دادا ا دادا ٕٜٔٛـ.

 .ٙتيوير جاارة :تاريخ فمسطينا طٔا دار عماف لمنشرا عمافا ٜٜٔٛـ.

 .ٚجاور عم البنان  :القدس دراسات قانونية وتاريخياةا منشػ رات أمانػة عمػاف الكاػر ا
ايردفا ٕٓٓٓـ.

 .ٛحايب الوي ف  :سوريا ولبنان وفمسطين في القرن اليامن عشر كما وصفها مشااهير
الغربيينا (د.ف)ا ليداا ٜٜٔٗـ.
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.ٜ

الػػد تحوػػيف عم ػ  :دراساااات فاااي التنمياااة والتكامااال االقتصاااادي العربااايا طٕا مركػػز

دراوات ال حدة البرايةا اير تا ٖٜٔٛـ.

ٓٔ .الػػد تحوػػيف عمػ  :دراسااات فااي التنميااة والتكاماال االقتصااادي العرباايا مركػػز د اروػػات
ال حدة البرايةا اير تا ٖٜٔٛـ.

ٔٔ .رةػػا عاػػد الحميػػد ع ارا ػ  :الكااافي فااي تاااريخ القاادسا د اروػػة ح ػ ؿ تػػاري القػػدس منػػذ
عل ر ما قاؿ التاري حتى البلر الحاةرا دار اي ائؿ دمشؽا ٕٜٓٓـ.

ٕٔ .رؤ ؼ أاػ جػاار :المسايحية العربياة فاي القادس متاى بداياة الحكام المصاري فاي عاام
5825ما عرض تاري

م جزا أاحاث دراوات ف التػاري البراػ معػداة إلػى ذكػر

ملطفى الحياريا عمافا ٕٔٓٓـ.

ٖٔ .رؤ ؼ وػػبد :الوجااود المساايحي فااي القاادس خااالل القاارنين (31-51م)ا طٔا مركػػز
دراوات ال حدة البرايةا اير تا ٕٗٓٓـ.

ٗٔ .زي ػػاد عا ػػد البزي ػػز الم ػػدن  :ساااجالت محكماااة القااادس الشااارعية (5821 -5811م)
دراسات في مصادر تاريخ العربي الحديثا جامبة آؿ الايتا ايردفا ٜٜٔٛـ.

٘ٔ .وػػيار ك كػػب الجميػػؿ :العيمااانيون وتكااوين العاارب الحااديثا مؤووػػة اياحػػاث البرايػػةا
اير تا ٜٜٔٛـ.

 .ٔٙعػػادؿ منػػاع :أعااالم فمسااطين فااي أواخاار العهااد العيماااني (5158-5811م)ا طٕا
مؤووة الدراوات الفموطينيةا اير تا ٜٜ٘ٔـ.

 .ٔٚعاػػد الػػرحيـ عاػػد الػػرحمف :مصاار وفمسااطين فااي العصاار العيماااني ماان خااالل وياااعق

المحكمااة الشاارعية المصاارية ،المااؤتمر الاادولي اليالااث لتاااريخ بااالد الشااام (فمسااطين)ا
طٔا عمافا ٖٜٔٛـ.

 .ٔٛعاػػد الك ػريـ ارفػػؽ :دراسااات فااي تاااريخ العاارب الحااديث (بااالد الشااام ومصاار ماان الفااح
العيماني إلى حممة نابميون بونابرت 5118 -5151م)ا طٕا دمشؽا ٜٔٙٛـ.

 .ٜٔعاػػد الك ػريـ محم ػ د نراياػػة :تااااريخ العااارب الحاااديثا اياميػػة لمنشػػر الت زي ػ ا ايػػر تا
ٜٔٔٛـ.
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ٕٓ .عاد البزيز الد ري :مقدمة في التاريخ االقتصادي العربيا طٔا اير تا ٜٜٔٛـ.

ٕٔ .عاد الكريـ ارفػؽ :بالد الشام ومصر من الفتح العيماني إلاى حمماة ناابميون (-5151
5118م)ا طٕا (د.ف)ا دمشؽا ٜٔٙٛـ.

ٕٕ .عمػػاد الج ػ ااري :األوضااااع االقتصاااادية فاااي فمساااطين فاااي العصااار الحاااديثا مطابػػة
النعةةا ا دادا ٖٜٔٛـ.

ٖٕ .فاةػػؿ ايػػات :دراساات فااي تاااريخ العاارب فااي العهااد العيماااني رؤيااة جدياادة فااي ضااوء
الوياعق العيمانيةا دار المدار ا ولم ا اير تا ٖٕٓٓـ.

ٕٗ .فاطمة الط ار نة :األهمية االجتماعية واالقتصادية لمقدس العيمانياة والتادخل األوروباي
فيها في العصر الحديث والمعاصرا دار الفكرا اير تا د.ت.

ٕ٘ .فتح أا عيانة :دراسات في جغرافية السكانا دار النعةة البرايةا اير تا ٜٔٚٛـ.
 .ٕٙقوطنطيف مار :موسوعة فمسطين الجغرافيةا (د.ف)ا اير تا ٜٜٔٙـ.

 .ٕٚليم ػػى الل ػػااغ :فمساااطين بشااارياً اقتصاااادياً اجتماعيااااً ،طٔا دار المل ػػادرا اي ػػر تا
ٜٜٔٙـ.

 .ٕٛمجم ػ الم ػػة البرايػػة :المعجاام الااوجيزا طابػػة منقحػػةا مكتاػػة الشػػر ؽ الد ليػػةا القػػاارةا
ٕٕٔٓـ.

 .ٕٜمجم عة مف المفكريف البرب :دراسات فاي التنمياة والتكامال االقتصاادي العرباي ،ط،3
مركز دراسات الوحدة العربيةا اير تا ٜٔٙٛـ.

ٖٓ .محمد أحمد وميـ :ناحياة القادس الشاريف فاي القارن الساادس عشار المايالديا طٔا
عمافا ٜٜٔٛـ.

ٖٔ .محمد أنيس :العالم العربي في العصر العيماني (5152-5151م) في كتاب المجتمع
العربيا مكتاة اينجم الملريةا القاارةا ٜٓٔٙـ.

ٕٖ .محمػػد جميػػؿ اػػيعـ :الحمقااة المفقااودة فااي تاااريخ العااربا طٔا مطابػػة ملػػطفى الاػػاا
الحما ا القاارةا ٜ٘ٔٙـ.
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ٖٖ .محمد حويف محاونة آ ر ف :تاريخ مدينة القدس في العهد العيمانيا مكتاة الفلحا
اير تا ٖٕٓٓـ.

ٖٗ .محمد حويف محاونة آ ر ف :تااريخ مديناة القادسا طٔا دار حنػيف لمنشػر الت زيػ ا
عمافا ٖٕٓٓـ.

ٖ٘ .محمد وعيؿ طق س :العيمانيون من قيام الدولة إلى االنقالب عمى الخالفة (-5311
5132م)ا طٔا دار الفكرا اير تا ٜٜ٘ٔـ.

 .ٖٙمحمػػد لػػاح
ٖٜٔٚـ.

آ ػػر ف :المااوارد االقتصااادية فااي الااوطن العرباايا دار القمػػـا القػػاارةا

 .ٖٚمحم د عاد الفيلؿ :الفكر االقتصادي العربي وقضايا التحرر والتنمياة والوحادةا طٔا
مركز دراوات ال حدة البرايةا اير تا ٕٜٔٛـ.

 .ٖٛمحمػ د عمػ عطػػا ا  :وياااعق الطواعااف الحريااة فااي القاادس فااي القاارن السااابع عشاار
الميالديا طٕا جامبة النجاح ال طنية مركز الت ثيؽ الم ط طاتا ناامسا ٕٜٜٔـ.

 .ٖٜمحمػ د يزيػؾ :برتقاال يافاا وأياره فاي التغيارات االجتماعياة واالقتصاادية فاي مديناة يافااا
ومحيطها في القرن التاسع عشرا عمافا ٕٕٔٓـ.

ٓٗ .موسوعة المدن الفمسطينيةا طٔا اياال لمطااعة النشر الت زي ا دمشؽا ٜٗٔٛـ.
ٔٗ .ي وؼ وام الي وؼ :تاريخ فمسطين عبر العصورا دار ايام ا دمشؽا ٜٜٔٛـ.

يالياً :األبحاث والدراسات:

ٔ .إاراايـ أا رمػيس :الزراعة في القدس وكراها في القرن التاسع عشرا المػؤتمر الػد ل
التاو لتاري الد الشاـا عمافا ٕٕٔٓـ.

ٕ .إاػراايـ رةػ اف الجنػػدي :التجااارة والرسااوم الكمركيااة فااي فمسااطينا مجمػػة آفػػاؽ عرايػػةا
البدد()ٙا الونة الوادوةا ٜٓٔٛـ.

ٖ .إحوػػاف عاػػاس :الحيااااة العمرانياااة واليقافياااة فاااي فمساااطين فاااي القااارن الساااابع عشااار
الميالديا مجمة الموتقاؿ البرا ا البدد ()ٙا الونة الثالثةا اير تا ٜٜٔٛـ.
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ٗ .اشػارة د مػػان  :إعااادة اكتشاااف فمسااطين ،أهااالي نااابمس (5111-5111م) ،ترجمػػة:
حون زينةا طٔا مؤووة الدراوات الفموطينيةا اير تا ٜٜٔٛـ.

٘ .حويف ومماف وػميماف :الحرف الصناعية الشاعبية فاي صايدا مناذ الفاتح العيمااني إلاى
الحممااة المصاارية عمااى بااالد الشااام (5823 -5151م)ا مجمػػة تػػاري البراػ
البدد (ٖٕٔ)ٕٔٙ -ا الونة (ٔٔ)ا اير تا ٜٜٔٛـ.

البػػالـا

 .ٙرجا ف قػاف :القدس في ظل الحكم العيماني (5155 -5111م) دراساة فاي األوضااع
الداخمياااة مااان خاااالل ساااجالت المحكماااة الشااارعية فاااي القااادسا مجمػػة مؤتػػة لماح ػ ث
الدراوات البم ـ ا نوانية االجتماعيةا البدد (ٖ) ا ٜٜٜٔـ.

 .ٚلػػاار م وػػى :نظااام ممكيااة األراضااي فااي فمسااطين فااي أواخاار العهااد العيمااانيا مجمػػة
شؤ ف فموطينيةا البدد (٘)ٜا اير تا ٜٔٛٚـ.

 .ٛاللفلاف أحمد الم وى :الدولة العيمانياة والوالياات العربياةا مجمػة الػدارةا البػدد(ٗ)ا
الونة الثانيةا ٖٜٔٛـ.

 .ٜعاد البزيز محمػد عػ ض :القادس وسياساة الدولاة العيمانياة (5812م – 5158م)ا
الحاةرا جامبة الاتراءا ايردفا ٕٔٓٓـ.

مف اح ث ند ة القدس ايف الماة

ٓٔ .عاد البزيػز محمػ د :الخاناات واألساواق فاي فمساطين -عارض تااريخي – اقتصاادي-
عمرانيا مجمة الايافا البدد (ٔ)ا المجمد (ٕ)ا عمافا ٜٜٜٔـ.

ٔٔ .عاػػدالكريـ ارفػػؽ :مظاااهر التعماايم الحربااي فااي بااالد الشااام فااي العهااد العيمااانيا مجمػػة
دراوات تاري يةا جامبة دمشؽا البدد(ٗ)ا دمشؽا ٜٓٔٛـ.

ٕٔ .عماد أحمػد الجػ ااري :حياازة األراضاي فاي فمساطين فاي العهاد العيماانيا مجمػة مركػز
الدراوات الفموطينيةا البدد (ٕ٘) ا دادا ٜٔٚٚـ.

ٖٔ .كامػػؿ البوػػم  :القاادس تحاات حكاام العيمااانيينا الحمقػػة اي لػػىا مجمػػة القػػدس الش ػريؼا
البدد ()٘ٙا الونة الراابةا ٜٜٔٛـ.

ٗٔ .ليمى اللااغ :مالحظات حول دراسة االقتصاد العربي في العصر العيمانيا ند ة الحياة
االقتلادية ف ال اليات البراية ملادر ثائقعا ف البعد البثمان ا زن افا ٜٔٛٙـ.
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٘ٔ .مجمػ ػػة المعتػ ػػدي :القاااادس تاااااريخ وحضااااارة (2111ق.م5151 -م)ا طٔا ايػ ػػر تا
ٕٓٓٓـ.

 .ٔٙمحمػػد وػػميماف :قااانون التنظيم اات العيماااني وتممااك اليهااود فااي أرض فمسااطينا مجمػػة
لامد االقتلاديةا البدد (ٖٖ)ا اير تا ٜٔٔٛـ.

 .ٔٚمحمػ د عػػامر :األوضاااع العامااة فااي القاادس فااي ظاال اندارة العيمانيااةا مجمػػة د اروػػات
تاري يةا جامبة دمشؽا البدد()ٜ٘ا ٜٜٔٚـ.

 .ٔٛليػػد البػريض :المؤسسااات العيمانيااة فااي القاادس فااي الوياااعق العيمانيااةا نػػد ة القػػدسا
جامبة آؿ الايتا عمافا ٜٜٔٚـ.

 .ٜٔليػػد الب ػريض :تاااريخ االمتيااازات فااي الدولااة العيمانيااة وآيارهاااا مجمػػة د اروػػات البم ػ ـ
ا نوانية االجتماعيةا الجامبة ايردنيةا البدد (ٔ)ا المجمد (ٕٗ)ا ٜٜٔٚـ.

ابعا :الكتب المترجمة:
رً

ٔ .آ.ف .ا لياؾ :انقطاعياة فاي مصار وساوريا وفمساطين ولبناانا ترجمػة :عػاطؼ كػريـا
مطابة دار الكش ؼا اير تا ٜٔٗٛـ.

ٕ .أكمؿ الديف إحواف أ نم  :الدولاة العيمانياة تااريخ وحضاارةا ترجمػة :لػالح وػبدا يا
مركز اياحاث لمتاري

الفن ف الثقافية ا ولميةا اوطنا ؿا ٜٜٜٔـ.

ٖ .ر ايػػر مػػانتراف :تاااريخ الدولااة العيمانيااةا ترجمػػة :اشػػير الوػػااع ا طٔا الػػدار ال طنيػػةا
القاارةا ٖٜٜٔـ.

ٗ .وػػميح فرو ػ ف :فمسااطين والفمسااطينيونا ترجمػػة :عطػػا ا عاػػد ال اػػابا طٔا مركػػز
دراوات ال حدة البرايةا اير تا ٖٕٓٓـا صٕ.ٙ

٘ .فلديمير ل توك  :تاريخ األقطار العربية الحدييةا ترجمة :عفيفػة الاوػتان ا دار التقػدـا
م وك ا ٜٔٔٚـ.

 .ٙكارؿ ار كمماف :تاريخ الشاعوب انساالميةا ترجمػة :نايػه فػارس منيػر الابماكػ ا طٜا
دار البمـ لمملييفا اير تا ٜٔٔٛـ.
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 .ٚنيق الي إيفان ؼ :الفتح العيماني لألقطار العربية (5112 -5151م)ا ترجمة :ي وؼ
عطا ا ا طٔا اير تا ٜٔٛٛـ.

 .ٛيممػػاز أ زت نػػا :تاااريخ الدولااة العيماني اةا ترجمػػة :عػػدناف محم ػ د وػػممافا الػػدار البرايػػة
لمم و عاتا اير تا ٕٓٔٓـ.

خامسا :الرساعل الجامعية غير المنشورة:
ً

ٔ .أحم ػػد تحو ػػيف عا ػػد :القااادس فااااي العهااااد العيمااااني (5121-5151م) دراسااااة فااااي
أوضاااعها انداريااة واالقتصااادية واالجتماعيااة ،روػػالة ماجوػػتيرا كميػػة اآلدابا جامبػػة

الم لؿا ٖٕٓٓـ.

ٕ .اعجت حويف لاري :لواء القدس تحت الحكم العيماني (5821م5812 -م)ا روالة
ماجوتيرا كمية اآلدابا جامبة عيف شمسا ٖٜٔٚـ.
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