
ساعدوهم على الهجرة ومنحوهم امتيازات أجنبية

كيف مهد العثمانيون إلنشاء
دولة الصهاينة على أرض فلسطين 

مـــن الموضوعات المثيرة للجدل في تاريخ الدولة العثمانيـــة، موقفها من الحركة الصهيونية 
واالستيطان اليهودي في فلسطين؛ إذ دخل هذا الموضوع مجال الصراع األيديولوجي من جانب بعض 
المؤرخين المختصين بتاريخ الدولة العثمانية، وأيًضا قطاعات كبيرة من ُكتاب تيار اإلسالم السياسي. 
ولم ُينَظر إلى هذا الموضـــوع نظرة علمية مبنية على وقائع التاريخ والبراجماتية السياســـية للدولة 

العثمانية، ال سيما في سنوات ضعفها.

ومن أهم األمثلة على حساسية الموضوع في الكتابات التركية، ما كتبه المؤرخ التركي أحمد آق 
كوندز في هذا الشـــأن، ودفاعه عن موقف الدولة العثمانية من االســـتيطان الصهيوني في فلسطين: 
"إن الحاقديـــن على الترك عامـــًة والدولة العثمانية خاصًة ال يمّلون من قلـــب حقائق التاريخ... ومنها 
مواقف الدولة العثمانية في فلسطين. إذ ُيلقي الذين يجهلون النظام القانوني والسياسي الُمنّفذ في 

أراضي فلسطين بثقل النوائب والنكبات التي أصابت العالم العربي على عاتق الدولة العثمانية".

وبالنســـبة لليهود األجانب، ساعد صدور فرمان عثماني في عام (1869) يسمح بتملك األجانب 
لألراضي في الدولة العثمانية على ســـرعة تكوين المســـتوطنات اليهودية، كما دفعت بعض األحداث 
الداخلية في روســـيا واضطهاد اليهود بها، إلى موجة كبيرة من هجرة اليهود الروس إلى فلســـطين ال 

سيما منذ عام (1881)، وتملكهم لألراضي في فلسطين.

وانتبه الســـلطان عبدالحميد الثاني إلى حركة المستوطنات اليهودية، وحاول أن يستثمر رغبة 
صهاينة اليهود االســـتيطان في فلســـطين. وخالل الفترة بين (1881-1888) تزايدت أعداد ومساحات 
المســـتوطنات اليهودية، وللمناورة أصدر عبدالحميد الثاني عام (1881) فرمانًا للحد من إقامة اليهود 
في فلســـطين لمدد طويلـــة، لكن الواليات المتحـــدة األميركية لم تقتنع بالفرمـــان، وال التوضيحات 
العثمانية التي أرســـلتها الدولة العثمانية ألميركا، بأن الدافع وراء الفرمان العثماني الخشية من النزاع 

بين اليهود والعرب في فلسطين. 

وطلبت أميركا مـــن الدولة العثمانية ضـــرورة احترام االمتيازات األجنبية، والســـماح لليهود 
األجانب باالســـتقرار في فلســـطين وتمُلك األراضي، وأدى ذلك إلى تراجع الدولة العثمانية عن قرارها 
الســـابق، والتصريح بأن الفرمان الســـابق لن ُيَطبق إال بحق المهاجرين اليهود القادمين بأعداد كبيرة، 

وليس بحق الذين يأتون فرادى.

وتســـتنكر المؤرخة األردنية فدوى نصيرات هذا الموقف من الدولـــة العثمانية وتقول: "هكذا 
استطاعت الدول الغربية في عام 1888 أن تحصل على تنازل من الباب العالي يسمح لليهود باالستقرار 
في فلســـطين بشـــرط أن يصلوا فرادى ال جماعات، وأدى ذلك إلى فشـــل الدولة في منع اليهود من 

االستقرار في فلسطين".

واألكثـــر من ذلك، لجوء بعض صهاينة اليهود األجانب إلى طلب الرعوية العثمانية حتى يصبح 
لهم كافة الحقوق في فلســـطين، ومن ذلك مذكرة مرفوعة من الصدر األعظم العثماني إلى السلطان 
العثماني في عام (1891): "لقبول منح التبعية (الجنسية) العثمانية ألربعمائة يهودي في صفد و40 في 

حيفا قدموا إلى الديار الفلسطينية".

ويذكر التركي أحمد آق كوندز رفض السلطان لطلب الصدر األعظم في مجال الدفاع عن موقف 
الدولـــة العثمانية من االســـتيطان اليهـــودي، لكن الوثيقة في الوقت نفســـه توضـــح التضارب بين 

مؤسسات الحكم العثماني في هذا الشأن، وأنه لم يكن هناك سياسة واحدة تجاه األمر.

وهكذا أدى ضعف الدولة العثمانية، ونظام االمتيازات األجنبية، وتدخل الدول الغربية إلى تزايد 
أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين، والتوسع في إنشاء المستوطنات اليهودية. وحاول عبدالحميد 
الثاني أن يتالعب باألطماع الصهيونية مفاوًضا على الرغبة بتحصيل مكاسب كبرى، وفي الوقت نفسه 

متظاهًرا أمام األمة اإلسالمية والعرب تحديًدا بأنه حاول الدفاع عن فلسطين.

وعلى العكس من ذلك فيرى الفريق الثاني 
المسؤولية المباشـــرة للدولة العثمانية، عن تزايد 
إذ أنشأت  اليهودية في فلسطين؛  المســـتعمرات 
الدولة العثمانية متصرفية القدس المستقلة عن 
والية الشـــام. وتشـــمل هـــذه المتصرفية أقضية 
القدس ويافا وغزة والخليل وبئر السبع، وأصبحت 
المتصرفيـــة تخضـــع مباشـــرًة للحكومة  هـــذه 

المركزية في إسطنبول، وتتبع لوزارة الداخلية.

المســـتوطنات  نشـــأة  علـــى  وســـاعدت 
اليهودية في فلسطين العديد من العوامل التي لم 
تستطع الدولة العثمانية مواجهتها، بل عجزت في 
النهاية عن التصدي لهـــا، وتغاضت أحيانًا عنها، ال 
سيما في سنوات ضعفها، ومن أهم تلك العوامل: 
الحرية التـــي تمتع بهـــا اليهود من رعايـــا الدولة 
العثمانيـــة في التنقـــل وامتـــالك األراضي بحكم 

كونهم رعوية عثمانية.
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