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 م1911-1121أثر القوانين العثمانية على الزراعة في بالد الشام 
 . فلسطينأ.محمد جرادات. ماجستير تاريخ

 ملخص البحث:

 خضعت األراضي الزراعية في العهد العثماني ألشكال متعددة من السيطرة، كان أبرزها النمط   
، وهو نمط ارتبط بواقع سابق، ثم  لطبيعة الدولة العثمانية التي نشأت على التوسع عبر الغزو،  اإلقطاعي 

لنظام االلتزام، والذي حمل بعض سمات النظام اإلقطاعي،  الشام،فيما خضع قسم آخر من أراضي 
ما أدى الكفاف، كوترتب على ذلك، نتائج كارثية على الزراعة، عاش الفالح في ظلهما حياة الضنك و 

 ذلك إلى هجرة أعداد كبيرة من الفالحين.

حاولت الدولة العثمانية معالجة األزمة فلجأت إلى جملة من القوانين )التنظيمات( كان أولها محاوالت 
م، حيث 2323م، حتى صدور قانون تنظيم األراضي في عام 2772-2727السلطان مصطفى الثالث 

خت سلطة اإلقطاعيين والمتنفذين وكبار التجار، في إحكام استطاعت الدولة الحد من الفوض ى، ولكن ها رس 
لت األرض إلى مجرد سلعة تجارية، مم ا سه ل  السيطرة على كثير من األراضي، كما أن هذه القوانين حو 

 على الحركة الصهيونية تحقيق مخططاتها. 

 عم قت المشكلة الزراعية، من حيث خلص البحث إلى ما أحدثته التنظيمات العثمانية من أضرار جسيمة
أرادت أن تفيد، وهو ما يؤكد على أهمية الوعي بالبعد القانوني لقضية األرض، خاصة في فلسطين وما 
حولها مما اتصل بالصراع مع الكيان الصهيوني، من حيث االرتباط التاريخي بين القوانين العثمانية 

ما واكب ذلك من تطورات، وأهمية تحر ك مؤسسات األمة في والقوانين الراهنة في إدارة حركة األراضي، و 
ك واالحتكارات والشركات العمالقة من حيث البيع والشراء  استنهاض العملية الزراعية بعيداً عن هيمنة المال 

ح الشامي جدوى زراعة األرض وحمايتها من العبث.  أو تسويق المنتجات، بما يعكس للفال 

 الحركة الصهيونية.-الطابو –العثمانية  التنظيمات-االقطاع  –الفالح الكلمات الداللية: 
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Abstract: 

During the Ottoman era, topsoil underwent many kinds of control and Feudal-

ism was the supreme. Feudalism is a kind of a pattern related to a late one and 

the nature of Ottoman Empire, which was depending on conquering in order to 

expand. On the other hand, some of the lands were under the control of other 

kind of ruling - i.e: Tax Farming system. Since the aforementioned system was 

influenced by Feudalism, disastrous results on Agriculture occurred, forcing big 

numbers of farmers to immigrate since they faced hard life there.                                                 

The empire sought to bring this problem to an end, so they tried some regula-

tions. The first try was the attempts of Sultan Mustafa the third (1757-1774). 

Then, the lands code, issued in 1858, allowed the government to reduce the 

chaos at that time; but this action empowered the Feudal and trade lords to take-

over many lands. In consequence of that, lands became nothing but commodi-

ties, Than making it easier for the Zionist movement to achieve its plans.                                                   

The paper concluded that the Othmani regulations that were set to develop ag-

riculture had caused serious damage that complicated the agricultural problems. 

This made it more important nowdays to take the legal aspect of land into con-

sideration, especially in Palestine and the other countries that were part of the 

Arab stuggle against Zionist. Since there is historical relation between the cur-

rent laws about land ownership and the Othmani laws. 

This shows the serious need of real movement from the responsible and inter-

ested organizations to call for developing agricultural process without the own-

er's over ruling or huge companie's monopoly in the matter of buying, selling or 

marketing the yields. For this will show the Shami farmer the benefit of planting 

the land and protecting it from loss. 

  المقدمة:  

 ماني، حيث عملشكلت الزراعة المصدر األساس لحياة الناس في بالد الشام، على امتداد العهد العث
من أهل الشام في الزراعة، واعتمد االقتصاد العثماني على الزراعة، فقد وصلت نسبتها  %70-20حوالي 

، ورغم ذلك عانت العملية الزراعية، بسبب بدائيتها، واعتمادها الكلي على %33من ضرائب خزينة الدولة 
مدت إلى سن جملة قوانين متسلسلة الفالح، في ظل عجز الدولة عن التصدي لعملية تطويرها، لذا ع
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على مدار عدة عقود، بهدف الخروج من هذه األزمة، وكان لهذه القوانين )التنظيمات( نتائج جيدة في 
 .1بعض جوانب العملية الزراعية، لكنها بالجملة لم تحقق مرادها

ماني، ولكن  د العثظهرت دراسات كثيرة حول الوضع االقتصادي لبالد الشام في العهالمشكلة البحثية:  
هذه الدراسات لم تسل ط الضوء على الزراعة، كما ينبغي، وخاصة دور القوانين العثمانية في تقدم الزراعة 
أو تراجعها، وفي ما آل إليه وضع األراضي نتيجة تلك القوانين، في ظل التربص الخارجي للهيمنة على 

 التالية: األرض، ويتناول البحث ذلك من خالل معالجة التساؤالت

 هل استطاعت الدولة العثمانية النهوض بالزراعة في بالد الشام؟ -2

 أين أفادت القوانين العثمانية، وأين أضرت بالزراعة؟ -1

 مخططاتها؟كيف استغلت الحركة الصهيونية تلك القوانين لتحقيق  -2

، وكيف عثمانيسل طت الدراسة الضوء على المشاكل التي واجهتها الزراعة في العهد الأهمية الدراسة: 
حاولت الدولة تجاوزها، ولكن طبيعة بنية الدولة ذاتها أضر ت من حيث أرادت أن تنفع، وكيف استغلت 
الحركة الصهيونية القوانين العثمانية في شراء كثير من أراضي فلسطين، وتكمن أهمية الدراسة في ربطها 

صاد الزراعية كعامل أساس في االقت بين البعد القانوني التاريخي لمشكلة األرض في ضوء الفعاليات
العثماني واالقتصاد المحلي، وبين تطو ر مشكلة األرض في واقعنا الراهن من حيث هيمنة الشركات 
والعائالت ضمن رؤيا رأسمالية يتم فيها سحق المزارع بما يفقده جدوى فالحته لألرض، وفي ضوء تطو ر 

ؤيا ة على األرض الفلسطينية، دونما توف ر الحد  األدنى لر االستيطان الصهيوني والجدار العازل في الهيمن
ن  قانونية عصرية تتصدى لذلك، وهو ما يظهر في طبيعة تناول الدراسة لقضية التنظيمات العثمانية، وا 

 بشكل غير مباشر.

 

 

                                                           

 .1003، دار الزمان، 101يخ اإلصالحات ص. لهارد، أنكة، تار 2323، دار العلم، 233، 232ص2كرد، محمد، خطط الشام ج 1
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 أهدافها: 

 تحليل أسباب تدهور الزراعة في العهد العثماني. -2

 نهوض بالزراعة.كشف حقيقة محاولة الدولة العثمانية ال -1

 بيان دور القوانين العثمانية في ما آلت إليه الزراعة في بالد الشام. -2

 ربط التحليل باستغالل الحركة الصهيونية للقوانين العثمانية في تحقيق مخططها في فلسطين. -2

ء و تناولت بعض الدراسات، مشكلة الزراعة في العهد العثماني، ولكنها لم تسل ط الضالدراسات السابقة: 
على تأثير المحاوالت اإلصالحية للدولة في بعدها القانوني بما يفك االلتباس بين ما أحدثته من نفع 

. وكانت دراسة الدكتور أمين أبو بكر ) م( قد اقتصرت على ملكية االراضي في متصرفية 2332وضر 
م( 2330وي )عيسا دراسة شارلم، دون أن تشمل كامل بالد الشام. فيما تناولت 2323-2323القدس 

م، ولكنها لم تركز على القوانين العثمانية وأثرها على 2322-2300التاريخ االقتصادي للهالل الخصيب 
 الزراعة.

اتبعت الدراسة منهج التحليل التاريخي للوصول إلى تتبع ما آلت إليه الزراعة في العهد منهجية الدراسة: 
زراعي، واستهل البحث معالجاته ضمن ثالثة محاور، العثماني في ظل محاوالت الدولة تحقيق اإلصالح ال

حال الزراعة في بالد الشام قبيل التنظيمات العثمانية، من خالل  حيث عالج المحور األول ضمن مطلبين
 والذي عالج أشكال السيطرة على األرض في العصر العثماني، ،في المطلب األول سرد تاريخي تحليلي

 آثار أشكال السيطرة هذه كاإلقطاع وااللتزام على الزراعة. في المطلب الثاني تناول أعقبه

طبيعة هذه التنظيمات وما اتصل منها بالشأن الزراعي وتنظيم األرض  البحث تناول وفي المحور الثاني
ففي المطلب األول تم الوقوف على تعريف التنظيمات العثمانية، وفي المطلب الثاني تم تناول  وقوننتها،

لمنهجية ا هذه القوانين وعدم فعاليتها مضمون استعراض  صدرت فيها التنظيمات، أعقب ذلكاألجواء التي 
 في المطلب الثالث.
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ابية، من نتائج مباشرة بدت إيج وجاء المحور الثالث ليعالج ما آل إليه حال هذه التنظيمات بما أحدثته 
ار من أضر  ن هذه التنظيماتوهو ما عالجه المطلب األول، فيما توقف البحث مليًا عند ما تمخض ع

، خاصة هاتخسار  المحصلة في تراجع الزراعة وهجرة كثير من الفالحين ألرضهم، أو جسيمة ساهمت في
أن هذه التنظيمات لم تنطلق في معالجاتها من بيئتها المحلية بقدر مراعاتها للشأن الحداثي العصري في 

ي، وفي ، وهو ما عالجه المطلب الثانمسئولي الدولة لبوسه الغربي، رغم حقيقة توف ر النوايا الطيبة عند
المطلب الثالث تصدى البحث الستثمار الحركة الصهيونية لهذه التنظيمات في تحقيق مآربها، فيما تناول 
المطلب الرابع تأثير القوانين العثمانية على األرض والزراعة في عصرنا الراهن. وخلص البحث إلى 

ظيمات في مشاريع قوننة حركة األراضي في فلسطين، بما يساعد في حمايتها ضرورة أخذ تجربة هذه التن
 من المشاريع الصهيونية ومشاريع ذوي المصالح الكبرى على حساب الفالحين. 

 -العثمانية: األول: الزراعة في بالد الشام، قبيل التنظيمات  بحثالمناقشة: الم

   ر العثماني:المطلب األول: أشكال السيطرة على األرض في العص

خضعت األراضي الزراعية في بالد الشام خالل العصر العثماني، ألشكال متعددة من السيطرة، كان 
، وهو نمط ارتبط بواقع سابق للدولة العثمانية أبرزها النمط اإلقطاعي 

، ثم  لطبيعة هذه الدولة التي نشأت 1
وهم الفرسان الذين عمل تحت  3باهية"، وجعلت الكثير منها تحت إشراف "الس2على التوسع عبر الغزو

                                                           

( )النمر، إحسان، تاريخ 2332، مؤسسة شومان، 102-102هو نظام موروث عن السالجقة )أبو بكر، أمين، ملكية األراضي ص1
 (. 2372، المطبعة التعاونية، 110،121ص1جبل نابلس ج

يخ لشام لم تكن كبيرة. )عوض، عبد العزيز، مقدمة في تار أصبحت األراضي التي يتم فتحها، حكومية "ديموز"، لكن نسبتها في ا 2
 (. 2332، المؤسسة العربية 111فلسطين، ص

(. 2332، مكتبة األنجلو، 221، 220ص2السباهية: كلمة تركية، من أصل فارسي. )الشناوي، عبد العزيز، الدولة العثمانية ج 3
م. )أبو بكر، أمين، ملكية األراضي 2223السلطان مراد األول  الفرسان الذين منحوا أقطاعات، ويرجع تأسيس فرقهم إلى عهد

 (.2332، مؤسسة شومان، 102ص
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سلطاتهم عدد كبير من الفالحين، بما يشبه السخرة، أحيانًا، فلم تقدم لهم مرتبات، وال للفالحين الذين 
 .1يعملون تحت تصرفهم، إنما هي غلة األرض، يقتسمها الفرسان والفالحون 

التيمار" و"الزعامت" و"الخاص "كـ وقد توزعت هذه اإلقطاعيات على عدة أنواع، بحسب المساحة،   
، وقد ساعد هذا النظام بجملته على التوسع األفقي والرأسي في زراعة مساحات شاسعة من 2همايون"

األراضي، حيث خفف على الدولة عبء جمع الضرائب من الفالحين، الذين كانوا يدفعونها عبر السباهية، 
 ، وعند بيع العسل والحرير، وكانت معظم أراضيثالث مرات في السنة، عند الحصاد، وعند قطف الزيتون 

 .3الشام، وخاصة الشمالية منها تخضع لهذا النظام، وتحديدًا، في بداية العهد العثماني

فيما خضع قسم آخر من أراضي الشام، لنظام االلتزام، والذي حمل بعض سمات النظام اإلقطاعي، إذ كانت   
، بجباية الضرائب على األراضي الزراعية، في قرية أو 4لوالي السنجق الدولة تعهد إلى شخص من ذوي النفوذ، أو

، وقد ُأطلق على هذا الشخص "الملتزم" وكانت الدولة  أكثر من قرية، لمدة زمنية محددة، عبر مشاركته في مزاد علني 
لدولة، دونما دته اتشترط عليه، معاملة الفالحين بالرحمة والعدل، لكن الملتزم كان يجبي من الفالح أضعاف ما حد

، فيما الدولة تغض الطرف، إم ا لعجز عن متابعة ذلك، أو لما يحققه هذا النظام من توفير لمتاعب 5رحمة وال عدل

                                                           

. الشناوي، عبد العزيز، الدولة العثمانية 2332، المؤسسة العربية للدراسات، 112عوض، عبد العزيز، مقدمة في تاريخ فلسطين ص 1
 .2332، مكتبة األنجلو، 223ص2ج
(. عدد من 2332، مكتبة األنجلو،221ص2العربي "زعامة" )الشناوي، عبد العزيز، الدولة العثمانية جالزعامت: مشتقة من الكلمة  2

القرى، يعطى واردها كراتب للزعيم، وكانت تسمى باسم الزعيم، أو باسم القرية، التي تتخذ مركزًا لها. )النمر، إحسان، تاريج جبل 
" اليونانية، وهي األراضي التي Pronoiqر: ترجمة فارسية لكلمة برونيا "(. التيما2372، المطبعة التعاونية، 112ص1نابلس ج

أقطعت للجند مقابل خدماتهم للدولة. أم ا الخاص همايون، فيقصد منها األراضي الخاصة بالسلطان وآل بيته ووزرائه وكبار قادة 
 (.2332، مؤسسة شومان، 102الجيش. )أبو بكر، أمين، ملكية األراضي ص

 .2332، المؤسسة العربية، 111العزيز، مقدمة في تاريخ فلسطين ص عوض، عبد 3
، مؤسسة 103. أبو بكر، أمين، ملكية األراضي ص2332، مكتبة األنجلو، 223ص2الشناوي، عبد العزيز، الدولة العثمانية ج 4

 .2332شومان، 
ي وكان أحد كبراء األجناد فان على دمشق، كيوان، ومث لت تعديات موظفي الحكومة عاماًل خطيرًا على الزراعة، مثاًل عامل السلط 5

، دار 127ص1كرد، محمد، خطط الشام ج. )م، حيث استولى على أكثر بساتين الربوة والمزة من ضواحي دمشق2232دمشق سنة 
 (.2323العلم، 
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االتصال بالفالحين لجباية الضرائب، انسجامًا مع طبيعة هذه الدولة، التي حرصت على عدم التدخل في تفاصيل 
 .1حياة الناس

د الشام، خالل الحقبة العثمانية، لإلقطاع العنصري الكردي والعربي وخضعت الزراعة في بال   
والتركماني، واإلقطاع الطائفي المرتبط بالمشيخات الدرزية والنصيرية واإلسماعيلية والموارنة، وغيرهم، 

  .2ولعل هذا اإلقطاع كان أكثر رسوخًا من اإلقطاع الحكومي، خاصة في لبنان

م ف ي األرض خالل العهد العثماني بتطورات تاريخية بعيدة، ليس لهذا العهد تتصل طبيعة أجواء التحك 
دور أساس فيها، بقدر ارتباطها بلحظة فتحها منذ العهد الراشدي، وطبيعة القوانين التي أرساها ذلك العهد 
للتوفيق بين كونها غنائم للدولة وجيوشها في ضوء ما كان معمول به دينيًا، وبين سعي الدولة للرفق 
بأهلها األصليين، وهو ما تغي ر نسبياً في العهدين األموي والعباسي في ظل تغي ر طبيعة الحكم من راشدي 

 شوري لوراثي عائلي.

ورثت الدولة العثمانية أنماط التحكم باألرض، وتعاملت معها دون تغييرات جوهرية، في سعي منها للنأي  
لمحليين، وكان غالبيتهم يشكلون عقبة في وجه تطور عن الواقع المحلي أحيانًا، أو مراضاة للزعماء ا

خضاعهم مجمل زراعة األرض وفالحتها لفرض سيادتهم كأولوية، وهو  الزراعة، نظرًا لتنامي أطماعهم، وا 
ما جعل الدولة العثمانية خارج سياق أي  إصالح حقيقي، ولم ا جاءت بالتنظيمات بني ة اإلصالح الزراعي 

ل ذلك متأخرًا، ولم ينطلق من بيئته المحلية بقدر انطالقه من حاجات عالمية والدستوري واإلداري، حص
 استثمرها األجنبي وخاصة الصهيوني في تحقيق مآربه.

 المطلب الثاني: آثار اإلقطاع وااللتزام على الزراعة:

فًا صر ، ويتصرفون بها ت، في الغالب، أحرارًا في األراضي التي يفلحونهافي الشام ظل الفالحون    
شخصيًا، بصرف النظر عن الجهة المخولة بجباية عائداتها الضريبية، أو الموقوفة على مصالحها، ولم 
نما كان يتم بالقهر والغلبة، حيث حالت جباية  يكن نزع األرض من الفالح، يجري وفق نظام معين، وا 

                                                           

 .2332، مكتبة األنجلو، 227ص2الشناوي، عبد العزيز، الدولة العثمانية ج 1
 .2332، مؤسسة الدراسات، 112دمة في تاريخ صعبد العزيز، عوض، مق 2
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ها التقاليد البدوية، وابط تحكمالضرائب والتعبئة العسكرية في المقاطعات، وارتباط الفالحين بزعمائهم وفق ر 
حال ذلك دون قيام نظام إقطاعي واضح المعالم، باستثناء لبنان، الذي خضع في معظم أراضيه، لنظام 

  .1إقطاعي شبيه باإلقطاع األوروبي

ترتب على االلتزام كما اإلقطاع، نتائج كارثية على الزراعة، عاش الفالح في ظلهما حياة الضنك   
قيل أنه لم يكن يأكل اللحم طوال السنة، إال في المناسبات، وهو غالبًا يقدم كل ما تحتاجه والكفاف، حتى 

األرض من بذور وسماد وأدوات عمل، وقد نتج عن ذلك أربع انتفاضات فالحية في لبنان، بين عامي  
 .2م2310-2320

مالكانة" فأوجدت نظام "الحاولت الدولة في أواخر القرن السابع عشر، تخفيف ما يتعرض له الفالحون،   
حتى يصبح الملتزم في . 3وهو نظام يتيح للملتزم، التزام األراضي المخصصة له من الدولة طوال عمره

سعة من أمره، فلم يعد مضطر الستنزاف الفالحين خالل سنة التزامه، إذ يمكنه تحصيل ما يبتغيه من 
، اعتبر الملتزم نفسه مالكًا حقيقيًا لألرض كسب خالل مدة وافرة، لكن ذلك أتى بنتائج عكسية، عندما

ويؤكد اتباع هذا النظام على طبيعة تناول الدولة للشأن الزراعي من حيث المعالجة السطحية، دون 
، مما فاقمها وعم ق السخط عند الفالحين وهم يرون الملتزم صار مالكًا لألرض الغوص في جوهر األزمة

 وهو يتسلط على رؤوسهم أبد الدهر.

كانت الضرائب، على أنواعها من عشرية وخراجية وجزية، في ظل استبداد المقاطعجية أو السباهية أو   
صنعة في ظل شيوع الوسائل البدائية، الم، الملتزمين، تجعل الفالح يدفع الثمن وحده، ومعه كامل أسرته

عت في وهذه الوسائل إن نفمحليًا، كالمحراث الروماني الذي تجره الثيران، والمعول لعزق األرض باليد، 
لقاء البذور،  الوعر، فهي بطيئة وعديمة الجدوى في السهل الواسع، فقط كان غالبًا ما يتم خدش التربة، وا 
وترك ما عدى ذلك للطبيعة، وعاش الفالح تحت رحمة تقلبات السوق، عندما كان اإلنتاج يزداد فيقل 
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ى الفالح، ال يدري ماذا يفعل فيه، خاصة مع الطلب، وينخفض السعر، فيتحول المحصول إلى عبء عل
   .1انتشار الجهل وعدم ترشيد العملية الزراعية

وكان للعوامل السياسية، دور إضافي في اإلضرار بالزراعة، عندما كانت الصراعات تتصاعد داخليًا،  
فية لفية طائبين أصحاب النفوذ، أو بين الدولة من جهة، والزعماء المحليين من جهة أخرى، أو على خ

أو عنصرية، وكان بعض اإلقطاعيين والملتزمين، يتفقون أحيانًا مع بعض الوالة، على القيام بحركات 
  .2تمرد، حتى ال يقدموا الخدمات التي عليهم

ح لنفسه وأسرته في خدمة الزعماء  تشير العوامل السياسية المتصلة بالبعد الزراعي، إلى حقيقة رهن الفال 
ن شاركت في المحليين، وتغذ ية أطماعهم، وهو حال لم يكن للدولة العثمانية دخل في أصل وجوده، وا 

تعزيزه مع الوقت، رغم قمع الدولة لكثير من الزعماء المحليين المستبدين، في وقت وقف فيه عامة 
الفالحين يدافعون عن زعمائهم، ربما ألن الدولة لم تستطع جسر الفجوة بينها وبين الناس، فهي وان 

اركتهم الدين وهو عامل هام، إال  أن عوامل اللغة والمزاج واألولويات ظل ت تعم ق الفجوة، وهو ما حرص ش
الزعماء المحليون على استثماره طوال الوقت، بما جعل الفالح هو الخاسر األول، بما ساهم في تراجع 

 جدوى العملية الزراعية.

ي تتضاعف بسبب الفائدة الربوية التي ربما وصلت وكان الفالح يرزح دومًا تحت طائلة الديون، وه  
ث حي ، فدفعت الفالحين، وخاصة في غوطة دمشق، للوقوع في عملية "حجز الضيعة"%200 نسبتها

 يكون الفالح مشغوالً أوالً بأول كي يقيت أسرته، ولكي يشتري بذار األرض، وما تتطلبه من أسمدة وحراثة،
ن، فيصبح الفالح مجرد عامل في األرض عند مالكها الجديد، ولقلة وتمر سنة بعد أخرى، فتتراكم الديو 

اليد العاملة رأينا بعضهم في البقاع يقرن امرأته إلى ثوره تعمل مع فدانه، ورأينا الحوارنة يستكثرون من 
. وهو ما ساهم في تهميش البعد الديني كعامل 3األزواج يتخذونهن أجيرات في أعمال الحقل وعلف الدواب

تشترك فيه الدولة مع الناس، نظرًا ألن الدين يحر م الربا، ولكن الدولة سمحت باستخدامه معهم  وحيد
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طوال الوقت، ضمن طبيعتها األساس في النأي  عن كثير من األوضاع المحلية، وفي حاجتها لتغذية 
 خزينتها وهي في تراجع مستمر. 

ومما  "بقوله: محمد كرد،حين، وهو ما وصفه أعداد كبيرة من الفال وترتب على هذه األوضاع، هجرة   
 .ُأصيبت به الزراعة من اآلفات آفة دونها اآلفات كلها... ركوب الفالحين قوارب االغتراب عن الوطن"

فحرمت الشام في أربعين سنة، نحو سبعمائة ألف يد أخذت تتزايد منذ أواخر القرن الثامن عشر،  وقد
سهولة السفر، وتأليف شركات للتسفير تسلف المهاجر أجرة طريقه  زاد في عدد المهاجرين ، ومم اعاملة

 .1ونفقاته األولى ريثما يجد عماًل حيث ينزل
تلخص قضية هجرة الفالحين ألرضهم، بل وأوطانهم، نحو العالم المجهول، مجمل مشكلة الزراعة في 

ن ظهر كتعبير عن أبالد الشام، وربما في معظم واليات الدولة، ولعل تأليف شركات التسفير، و  زمة ا 
قائمة بالفعل، في ظل تنامي أطماع ومصالح شخصية لمن قام على تأليف هذه الشركات، إال  أنه يعب ر 
أيضًا عن حقيقة الخطط الدولية ضد الدولة العثمانية، وخاصة ما اتصل منها بالخطط الصهيونية، أو 

 لى األرض العربية، بما يحقق لهم ربحاً خطط الدول الكبرى ومصالح شركاتها العمالقة في السيطرة ع
وفيرًا، وبما يساهم في ضياع المواطن العربي، فتبدو أرض الشام بحاجة لمن يفلحها، ليظهر المهاجر 
 اليهودي الصهيوني إلى أرض فلسطين، وقد تعلم الزراعة بطرقها الحديثة، كمستحق فعلي  لهذه األرض.

 -العثمانية: الثاني: التنظيمات  بحثالم 
طارها الزمني:  المطلب األول: تعريف التنظيمات وا 

يشير مصطلح التنظيمات العثمانية لمحاوالت الدولة العثمانية اإلصالحية في شتى مجاالتها وأجهزتها، 
عبر ما أصدرته من قوانين شملت كافة مناحيها، بما فيها وضع األرض والزراعة، وهي محاوالت عكست 

بقدر ما عب رت عن مدى خضوعها للضغوط العالمية، وقد استغرقت حركة  أزمة الدولة، في جانب منها،
 التنظيمات العثمانية حوالي مائة وخمسين سنة، بحيث يمكن تقسيمها إلى أربعة أدوار:

م حتى إعالن خط كلخانة 2772-2727أولها: محاوالت اإلصالح منذ عهد السلطان مصطفى الثالث   
م، 2303م، والثالث: حتى حكم تركيا الفتاة 2372تى الدستور م، والثاني: من خط كلخانة ح2323
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م، لكن هذه اإلصالحات تركزت بصورة مجموعة قوانين، صدرت 2322والرابع: العهد الدستوري حتى 
في ثالث موجات، في نهاية الخمسينيات، ونهاية الستينيات، ومنتصف السبعينيات، من القرن التاسع 

  .1عشر
إحداث تغييرات في الدولة، وخاصة ما يتعلق  ( م2307-2733الثالث )حاول السلطان سليم   

باألراضي، فكان مثاًل، ينتهز فرصة وفاة صاحب اإلقطاع الحربي أو الملتزم، فيضم أراضيه إلى األوقاف 
وهو ما   .2ويسميها: األراضي المحلولة، لينفق إيرادها على إنشاء الجيش البديل عن االنكشارية العامة،
عن مكانة األرض في بعدها القانوني، في وعي الدولة بكليتها، فكان كل تغيير رسمي ال بد أن يعبر 

تأخذ فيه قضية األرض حصتها األساس نظرًا لموقع الزراعة في االقتصاد العثماني، ولم ا رسخت فكرة 
ْلَطان َمْحُمود  ، َولكنه توف ي ( م2323-2303الثاني )التغيير ِفي أذهان كثير من العثمانيين تلقاها الس 

م. َوَكاَنت 2312َولم يتمم من مشروعه، إال حل االنكشارية، لكنه نجح في حل  ما تبقى من إقطاعيات 
فكرة اإلصالح قد سرت َبين ِفَئة من رجال الدولة، فأخذوا يبثونها ضمن ذات السياق، بما كان لقضية 

 .3هامة األرض من مكانة
 ظيمات وبواعثها:المطلب الثاني: أجواء صدور التن

قد دخلت تحت حكم محمد علي باشا، والي  قبيل صدور التنظيمات في جانبها األهم،كانت الشام  
م، بقيادة ابنه، إبراهيم باشا، ليضع الدولة العثمانية أمام تطورات 2322مصر، عندما اجتاحتها قواته سنة

، كما ندما تم  إلغاء اإلقطاع الحربي وااللتزامإجبارية شاملة، فتغير خاللها وضع الزراعة، تغيرًا ملموسًا، ع
عمد إلى تجريد األعيان وعموم السكان من السالح، وقمع غارات البدو، وأرسى األمن للفالحين، وشجعهم 

 .4على أخذ حقوقهم من األعيان
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لكن الحكم المصري للشام، ارتكب جملة خطوات عكسية أدت في المحصلة لتدهور الزراعة، خاصة   
، 1بسبب التجنيد اإللزامي الذي أخذ اليد العاملة في وقت الحاجة لها لكي تعمل في األرض ،م3232عام 

  .2ومصادرة الحيوانات من الفالحين، بسبب حاجة الحكم المصري لها لشق الطرق 

 وسلطنته مهددة بجيوش محمد علي، (م، عرش أبيه،2322-2323ولم ا استلم السلطان عبد المجيد )  
م، في محاولة جادة لسيطرة الدولة 2323الته اإلصالحية، باإلعالن عن خط شريف كلخانه استهل محاو 

على األراضي بشكل مركزي، فألغيت االلتزامات والخراج والجزية، بحيث يدفع الكل ضريبة العشر، إضافة 
ة، كما ر لضريبة الويركو على التمتع واألمالك، ويتم استيفاء ذلك عن طريق موظفي مالية الدولة مباش

نظم  هذا الخط ، عملية التجنيد العسكري، بحيث تتم عن طريق المناوبة، ولمدة خمس سنوات، ليتسنى 
  .3بقاء اليد العاملة في األرض، وأعلن عن حفظ النفس ومنع مصادرة األموال

نه، فقد اللكن التطبيق الحقيقي لهذا الخط  لم يتم على أرض الواقع، بشكل مباشر، إال ما تعلق بآثار إع  
َشك ل مجرد إعالنه صدًى قويًا، على الدولة ووالتها، وعلى عموم الناس وخاصة الفالحين، ولم يبرز في 

م، 2327هذا اإلعالن، طبيعة المصلحة الغربية منه، بشكل مباشر، إال عند إصدار قانون تملك األجانب 
صطفى ة التي عملت عليه، وخاصة مرغم أن الضغوط الغربية هي التي أفرزته، كما أن الشخصيات التركي

دراكًا منهم أن تكييف الدولة 2332م ومدحت باشا 2323رشيد باشا  م كانوا مقتنعين، بالتبعية للغرب، وا 
مع هذه التبعية، يتطلب قدرًا كبيرًا من إعادة النظر في سياساتها الزراعية، لذلك أولوها مكانًا خاصًا في 

  .4محاوالتهم التقنينية

منطلقات وأهداف وسياقات )خط شريف كلخانة( مع البيئة المحلية، كونه انطلق من ضغط  جاء تناقض
غربي، ورك ز على حرية تملك األجانب في أراضي الدولة، بما فاقم مشكلة الزراعة، حيث وجد المزارع 
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ك واإلقطاعيين والزعماء المحليين، وهو  ا مأرضه عرضة للرأسمال األجنبي الكاسح، وليس فقط للمال 
 ساهم في تسر ب قسم من األراضي للحركة الصهيونية.

م بمساعدة الغرب، 2322. ولم ا انتصرت 1م، فانشغلت الدولة بها2322جاءت حرب القرم مع روسيا   
أعلن السلطان عبد المجيد عن خط شريف همايون، قبل أسبوع من انعقاد مؤتمر باريس االقتصادي، وقد 

سية التي وردت في خط شريف كلخانه، مع التركيز على المساواة بين تضمن هذا الخط  المبادئ الرئي
الطوائف، بل إعطاء الطوائف الدينية حقوق دولة داخل دولة، واألخطر من ذلك أنه نص على حق 

. ولعل 2م2323األجانب بتملك األراضي داخل الدولة العثمانية، وهو ما صدر فيه نظام قانوني مفصل 
طبيعة مجمل التنظيمات العثمانية، في كونها تلبية لضغوط خارجية أكثر منها في ذلك ما يؤكد وجهة و 

 إصالحات داخلية.  

م، وقد مث ل هذا القانون "أول 2323انبثق عن خط شريف همايون، أول صيغة من قانون األراضي لسنة 
جديدات ية توهو إن لم يتضمن أ، قانون مدني مستقل وشامل، ينظم شؤون األراضي تصرفًا واستغالاًل"

، لكن عملية القوننة التأصيلية ذاتها، جعلت التطورات المقبلة ممكنة بصياغة 3قانونية أو اقتصادية بارزة
م كآلية عملية 2323عام  4قواعد الملكية السائدة وفئات حيازة األرض، وقد تبعه قانون سندات الطابو

وك األراضي، وا عطاء السندات، والصكلتطبيق قانون األراضي، وهي عبارة عن تعليمات تدعو لتسجيل 
م بقانون أكثر تفصياًل، اعتبر أن الدفتردارية "مأموري المال" ومديري األقضية 2322الرسمية، وأعقبه عام 

حالتها لطالبيها لهم صالحية تسجيل األراضي، وا  لتصرف وكان ا، والمالية، بحكم أصحاب األرض، وخو 
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، 222كية األراضي صبو بكر، أمين، ملمتأثرًا بالقانون المدني الفرنسي، ليس وفق الهيكلية فحسب، بل في بنيته الداخلية وفقراته. )أ

222-227 .) 
الطابو: كلمة تركية تعني الطاعة واالنقياد، وقد استخدمت للداللة على تبعية األراضي للخزينة، وانقياد المتصرف بها لما هو مدون  4

 (.211في السجالت. )أبو بكر، أمين، ملكية األراضي ص
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ما يتعلق األمر بوضع اليد على األرض واستغاللها، وعندما  باألرض ال يحفل بالحجج والسندات، بقدر
كان يحدث خالف، كان أهم دليل على الملكية آنذاك، بعد دليل استغالل األرض، كان شهادات شهود 

  .1القرية أو المزرعة

وكان لخلو  هذه القوانين من التجديدات الجوهرية ما جعلها تبدو كسلسلة )فرامانات( سلطانية محكومة 
بسياقات ثابتة، ظل ت تنأى بنفسها عن جوهر مشكلة الزراعة، بحيث تبدو كمحاوالت رسمية لتحصيل 
حقوق الدولة بعيدًا عن حاجات المزارعين ومتطلباتهم المتجددة، رغم ما حملته هذه القوانين من حقيقة 

ما يتبعه من و  تثبيت ملكية األرض ألصحابها األصليين، لكن عجزهم عن الوفاء باستحقاقات التسجيل
التزامات مالية، في ظل حالة الكفاف أو دونها، جعلهم يتحايلون على التعامل معها، وهو ما سه ل سيطرة 

 األغنياء والزعماء عليها، بما فاقم أصل المشكلة، وزاد من تدهور الزراعة في بالد الشام.

ت تألفت في زمنه لجنة جمع االتنظيمات، كمم أعلن السلطان عبد العزيز تأكيده على 2322وفي عام  
ْرِعيَّة "مجلة األحكام العدلية" وفق المذهب الحنفي، وقد أعطت  أعاظم األساتذة العثمانيين، فألفوا اْلمجلة الشَّ
مالك التصرف باألرض حقوقًا ثابتة، وكل َهِذه القوانين مقتبسة من القوانين الفرنسية، َمَع ُمَراَعاة ُنُصوص 

ِريَعة اإلسالمي   .2ة، فمجموع َهِذه القوانين واألنظمة َكاَن َمْعُروفا ِفي الدولة اْلعثمانية بالدستورالشَّ

 المطلب الثالث: أهم مضامين التنظيمات:

م، في صورته النهائية، مائة واثنتان وثالثين مادة، 2371وقد تضمن قانون األراضي العثماني، لسنة 
م هذا القانون، األراضي إلى خمسة أقسام: القسم األول: األراضي المملوكة يعني  ومقدمة وخاتمة، وقد قس 

  .3المحالت الحاصل التصرف بها على وجه الملكية

                                                           

 .2332سات، ، الدرا122عوض، عبد العزيز، مقدمة في ص 1
 .2333، الفارابي، 23. مراد، محمد، المجتمع العربي ص2333، دار النفائس، 701المحامي، محمد فريد، الدولة العلية ص 2
 .2371، دار اآلباء، 2نقاش، رفعتلو، الدستور المادة األولى ص 3
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القسم الثاني: األراضي األميرية، وهي ما كان عائدًا إلى بيت المال من المزارع والمراعي والمشاتي 
  .1والمحاطب

، ضي المملوكة صحيحًا وأوقفت وفقًا للشرعالقسم الثالث: األراضي الموقوفة، وهي التي كانت من األرا
أو األراضي المفرزة من األراضي األميرية التي أوقفها السالطين، وتوقف هذه األراضي لإلنفاق على 

وتخضع هذه األراضي  .2األماكن الدينية، كالمساجد والزوايا والكنائس، أو لإلنفاق على عائلة معينة
 ليه.لسيطرة الحكومة، التي تعتبر أمينة ع

القسم الرابع: األراضي المتروكة، ألجل عموم الناس، ومن هذا القبيل الطريق العام، واألراضي المتروكة 
 .3المخصصة إلى عموم أهالي القرية، ومن هذا القبيل المراعي

القسم الخامس: األراضي الموات، وهي التي لم تصرف ألحد من األشخاص وال متروكة ومخصصة 
 .4ت البعيدة عن العمران، مسافة ميل ونصف تخميناً لألهالي، وهي المحال

واستمرت عمليات التسجيل  ،م2372م في الشام سنة 2371بدأ العمل بقانون األراضي الصادر سنة     
حتى نهاية العهد العثماني، دون أن يتم تسجيل كافة األراضي، ودون تحديد حالة ملكية األرض تمامًا، 

ملة من المؤثرات، مثل: التكوين االقتصادي واالجتماعي، أو مجموعة وقد خضعت عمليات التسجيل لج
التكوينات السكانية المتداخلة المقيمة في المنطقة، ومدى تقبلها لفكرة التنظيم، والموقع الجغرافي ومدى 
قربه من العاصمة وعواصم الواليات والتشكيالت اإلدارية القائمة فيها، إضافة للعوامل الخارجية ودرجة 

وتشير سرعة العمل بقانون األراضي في الشام لمدى اهتمام الدولة بالشام، لما  ،5أثيرها على المنطقةت
 تتمتع به الشام من خصوصية عثمانية، نظرًا لموقعها وحيوية دورها في الدولة.

                                                           

 .2371، دار اآلباء، 2-2نقاش، رفعتلو، الدستور المادة األولى ص 1
 .2371، دار اآلباء، 2-2، الدستور المادة األولى صنقاش، رفعتلو 2
 .2371، دار اآلباء، 2نقاش، رفعتلو، الدستور المادة األولى ص 3
 .2371، دار اآلباء، 7نقاش، رفعتلو، الدستور المادة السادسة ص 4
 .2332شومان،  ، مؤسسة222. أبو بكر، أمين، ملكية األراضي ص2332، الدراسات، 127عوض، عبد العزيز، مقدمة ص 5
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م، ووضع 2327وسبق أن أصدرت الدولة قانونًا خاصًا سمح بتملك األجانب داخل أراضيها سنة    
ن جملة شروط لهذا التملك، في محاولة للحد من تداعياته، خاصة أنه جاء تحت الضغوط الغربية القانو 

 .1المباشرة

     المطلب الرابع: آليات تطبيق التنظيمات:

 العديد من التعليمات بغية النهوض بالزراعة، كان منها: الدولة العثمانية أصدرت 

جيع زراعة القطن في الواليات عن طريق فتح معرض م، وهدفت إلى تش2322تعليمات زراعة القطن -  
سنوي في مدن الوالية، وصرف مكافآت للمجتهدين في اإلنتاج، وأعفت آالت القطن المستوردة من الرسم 

  .2الجمركي

م، جاء في عشر مواد، تتعلق بإعفاء أشجار الزيتون المزروعة حديثًا، 2321نظام إعفاء غراس الزيتون -
  .3من األعشار

م، وقد جاء في ثماني مواد، تضمن إعفاء غراس التوت المستجدة من 2371ظام إعفاء غراس التوت ن-
  .4األعشار، مدة ثالث سنوات من تاريخ المحصول

وعند التدقيق في طبيعة هذه التعليمات يتبين مدى اهتمام الدولة بمشكلة الزراعة، ومستوى استغراقها في 
الفعاليات الزراعية، ولكن يظهر منها محدودية السقف الزمني لهذا التفاصيل، وهي تفاصيل تعكس مجمل 

االهتمام، كونه تحدد بمدد معينة، وهي غير كافية لكي يتمكن الفالح من النهوض مما تراكم عليه من 
 أعباء.

                                                           

م، في وزارة 2323صادق كل من سفير بريطانيا وفرنسا والنمسا والسويد والنرويج وبلجيكيا وبروسيا، على نصوص القانون سنة  1
 (.213الخارجية في إسطنبول. )أبو بكر، أمين، ملكية األراضي ص

 .2332، الدراسات، 122، مقدمة ص. عوض، عبد العزيز2371، دار اآلباء، 127-122ص 1نقاش، رفعتلو، الدستور ف 2
، فلسطين 20ص 2. التميمي، محمد رفيق، وآخرون، ج2371، دار اآلباء، 121-122نقاش، رفعتلو، الدستور الفصل الثاني ص 3

 .1000في نهاية الحكم العثماني، وزارة الثقافة، 
 .2332، الدراسات، 121مقدمة ص. عوض، عبد العزيز، 2371، دار اآلباء، 120-123ص 1نقاش، رفعتلو، الدستور ف 4
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ُموجب الختالل موارد َمَناِفع وكان من أهم ما جاء في الخط الهمايوني، أنه جزم أن التجنيد اإلجباري )
َراَعة َوالتِ َجاَرة، واستخدام العساكر ِإَلى ِنَهاَية اْلُعمر أْمر ُمْسَتْلزم لقطع التناسل فعلى َتْقِدير طلب أنفار ا لزِ 

عسكرية من كل بلد يْلزم وضع وتأسيس أصول مستحسن الستخدام العساكر أْرَبْع َأْو خمس سنوات بطِريق 
 .1"أخذ العسكر" والذي جعل مدة الخدمة عشرين عاماً م، قانون 2332لكن الدولة أصدرت عام  المناوبة(

م، ببناء مدرسة 2320وعملت الدولة على إنشاء مدارس للتعليم الزراعي، فقد أوعز والي الشام سنة   
زراعية منظمة في حماة، وتم تأسيس مكتب زراعي في كل لواء، وجاء ذلك عقب عدة اجتماعات نظمها 

الوسائل  ينبوع ثروة الوالية" وهذه"بـ ا جملة من الوسائل الضرورية للرقي الوالي مع األعيان، تدارسوا فيه
صالح الطرق الوعرة، و  بدال المحراث القديم بالمحراث األوروبي تدريًجا،هي: إنشاء مكاتب زراعية، وا   ا 

بية جنترجمة بعض الكتب الحديثة الزراعية من اللغات األ، و تسهيل الزواج بين الفالحين تكثيًرا لنسلهمو 
 .2إلى اللغة العربية

كان يمكن للتسهيالت والمدارس الزراعية والمشاريع التي أدخلتها الدولة إلى حي ز التنفيذ أن تحقق تقدمًا، 
ولو نسبيًا، في األوضاع الزراعية في بالد الشام، ولكن القصور المنهجي في التطبيق، في ظل محدودية 

يف لمدرسة زراعية واحدة أن تحقق نهضة علمية زراعية في هذه المشاريع، جعل التقدم بعيد المآل، فك
 وقت كانت فيه المشاكل الزراعية تتفاقم؟!

وكان يمكن لمجمل التنظيمات العثمانية في بعدها الزراعي أن يساعد في حل المشكلة، ولكن ارتهان هذه 
ها تدور رها الزمنية جعلالتنظيمات لألجندة األجنبية، وعدم مشاركة الفالحين في صناعتها، ومحدودية اط

 في حلقة مفرغة.
 
 
 
 

                                                           

 .2332، للدراسات، 223عوض، عبد العزيز، مقدمة ص 1
 .1000 ، وزارة الثقافة،21ص2التميمي، محمد رفيق، وآخرون، فلسطين ج 2
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 -الزراعة: الثالث: نتائج التنظيمات على  بحثالم
                                                                   المطلب األول: نتائج التنظيمات المباشرة:

 هاب اب التي كانت تعصفاستطاعت الدولة عبر قانون تنظيم األراضي، الحد من الفوضى واالضطر 
أبان عهد اإلقطاع، ومم ا عزز هذا األمر، توافق تطبيقه، مع عملية إخضاع الزعامات المحلية

1 ،
، ولغارات البدو، فبدأت الحياة تعود للقرى، وهي الوعاء الرئيس للزراعة، 2ووضع حد  للحروب األهلية

وهو ما  ،3ريئة، اقتصاديًا وعمرانياً حيث تم  إحياء ما خرب منها، كما تقدمت المدن عدة خطوات ج
 أعطى للتنظيمات قبواًل عند الفالحين في جانب من جوانبه.

وكان لبعض األنظمة الجديدة التي وضعتها الدولة آثار إيجابية على الزراعة، منها تطبيق نظام الواليات   
نشاء المحاكم النظامية 2322 ارتفاع أسعار  مت فيوساهم، والتي خففت من غارات البدو، 2372م، وا 

ين، كما كان  ن كان ذلك سيف ذو حد  المواد الغذائية، مم ا ساعد في انصراف الفالحين إلى مزارعهم، وا 
لتحسن شبكة المواصالت، أثر إيجابي، فقد كان فالحو حوران يدفعون أحيانًا، نصف المحصول، لقاء 

تهم إلى موانئ بيروت وعكا وال يخفى أهمية حركة المواصالت في  .4أجر الجمال التي كانت توصل غال 
ن في وقت متأخر.  إنعاش الفعاليات الزراعية، وهو ما أدركته الدولة، وا 

بالد  إيجابية كبيرة على الزراعة في آثاراً  الدولة،كما كان لبعض التعليمات الزراعية، التي أطلقتها    
ة، ملحوظة في الغالل الناتجة عن الزراعالشام، وغيرها، وقد تحدثت تقارير القناصل األجنبية عن زيادة 

وأن قيمة العشور التي جبيت زادت باضطراد، وأسعار األراضي في ارتفاع، غير أنهم أشاروا أيضًا، أن 

                                                           

ك لم، حيث التجأ عدد من زعماء دار عبد الهادي إلى القنصلية البريطانية في حيفا، وبذ2323احتلت القوات العثمانية عرابة سنة  1
، 113أنهت الدولة حربها على الزعماء المحليين بانتصار كاسح، وط دت عبره حكمها المركزي. )أبو بكر، أمين، ملكية األراضي ص

 (.2332شومان، 
 (.2330، الهدى، 122م. )شولش، ألكسندر، تحوالت ص2322مثل الحرب على حكم جماعين سنة  2
 .2332، شومان، 113. أبو بكر، أمين، ملكية األراضي ص3023، الهدى، 101، 22شولش، ألكسندر، تحوالت ص 3
 .2330، الهدى، 32،222. شولش، ألكسندر، تحوالت ص2323، العلم، 222ص2كرد، محمد، خطط ج 4
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أحوال الفالحين، كما طرق اإلنتاج لم تتحسن، وهو ما يعكس غياب المنهجية في القوانين، وفقدان الرؤية، 
 .1الزراعية بأبعادها السياسية واالجتماعية األزمة وسببهما عدم مالمسة الدولة لجوهر

وارتفعت نسب الصادرات الزراعية، بشكل الفت، ولكن ذلك لم يرجع لتكثيف الزراعة، أو تحسين وسائل    
اإلنتاج، أو تعزيز البنية التحتية للزراعة، بقدر ما جاء نتيجة توسيع مساحة األراضي المزروعة، بما في 

اسعة للزيتون والبرتقال، كما جاء ذلك نتيجة تخفيض الدولة للرسوم الجمركية على ذلك إنشاء مزارع و 
 .2المنتوج الزراعي عموماً 

وكانت الغارات البدوية مشكلة كبيرة تفتك بالعملية الزراعية، دون مواجهة حاسمة من الدولة، لكنها    
امر، عندما أنهت الدولة م أن تحد  من سيطرة البدو على مرج ابن ع2370استطاعت، وخاصة سنة 

. وهو ما ُيحسب 3الدور الذي ظل يمثله عقيل آغا، زعيم قبيلة الهنادي، المتحالف مع بدو بني صخر
ل فيها الحافز األمني مقامه األول. ن شك   للدولة في تجاوزها لهكذا مخاطر، وا 

نه لم يكن سجل أرضه، أو ألولكن ألن البدوي  يرى سيفه وحده، وسيلة الحماية والمنعة، فهو غالبًا لم ي  
، 4يدفع عنها الضرائب خالل األعوام العشرة السابقة، خاصة أن البدو لم يمتهنوا الزراعة، إال ما ندر

فعمدت الدولة في فترة الحقة، على توطين البدو، ومدهم برأسمال زراعي، بغية الحد  من غاراتهم على 
راعة، وصد روا حتى أنهم احترفوا الز  منطقة بئر السبع،الفالحين، وقد نجحت في توطين الكثيرين منهم في 

 .5الشعير إلى أوروبا، وهو ما يشير لتطور حقيقي في إدراك الدولة لطبيعة شرائح األمة التي تحكمها

ونتج عن هذه القوانين، بروز نزعة الملكية، لدى الناس، حيث ازداد توجههم في إعمار القرى المدمرة،    
ضيها المعط لة، وزراعتها من قبل السكان المجاورين لها، وعودة العديد من سكانها ووضع اليد على أرا

                                                           

 .2330، دراسات الوحدة، 202عيساوي، شارل، التاريخ االقتصادي ص 1
 .2332، الهدى، 203،217شولش، ألكسندر، تحوالت ص 2
 .2333، الدراسات 203-207لواء عكا ص غنايم، زهير، 3
 .2333، األسوار، 22الحزماوي، محمد، ملكية األراضي ص 4
كما استقرت قبيلة الصقر في غور بيسان، وانشغلت بالفالحة، وهي التي كانت خربت بغاراتها قرى ناحية بني حارثة. )أبو بكر،  5

 (. 2332، 222أمين، ملكية األراضي ص
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ومم ا يشير الستشراء نزعة الملكية لدى ، 27إليها، ومم ا يشير لذلك، إعمار قرى ناحية بني حارثة الـ 
ألسرة ابعض الناس، الصراعات التي طالما وقعت فيما بينهم، على مستويات الوحدات االجتماعية كافة، 

 .1والحمولة والقرية والمدينة والعشيرة

 المطلب الثاني: فشل التنظيمات في حل مشكلة الزراعة:

رغم ما انبثق عن التنظيمات من نتائج إيجابية مباشرة، إال  أنها لم تفلح بالنهاية في استنهاض العملية   
كبت اتية والموضوعية، التي والعبت التنظيمات دورًا سلبيًا، في ظل تلك الظروف الذ الزراعية، حيث

خت  تطبيقها، عندما أفرطت في المركزية، واقتبست النظم الفرنسية، التي ربما ال تالئم واقعنا، وعندما رس 
سلطة اإلقطاعيين والمتنفذين وكبار التجار، بإعطائهم الصبغة القانونية، في إحكام السيطرة على كثير 

لت من األراضي، رغم أن كثيرًا من المالك  ساهموا في تطور اإلنتاج الزراعي، كما أن هذه القوانين حو 
األرض إلى مجرد سلعة تجارية، تباع وتشترى، دون أي اعتبار للحالة التي سيؤول إليها الفالح حال تركه 

  .2ألرضه

لوا أراضيهم    وتحت شعار )حساب القرايا مش مثل حساب السرايا( فإن  نسبة محدودة من الفالحين سج 
، فيما سجلت غالبيتهم بأسماء شيوخ العشائر، والتجار الكبار، والمرابين، وجامعي بأس مائهم بشكل فردي 

الضرائب، ونجد كثيرًا من القرى، سجلت أراضيها بأسماء ثالثة أشخاص فيها، األمر الذي أدى باإلضافة 
بيرة، ى تشكل الملكيات الكإلى جانب مجموعة من العوامل األخرى، السياسية واالقتصادية واالجتماعية، إل

ومم ا أضر بالزراعة كثيرًا، أن كثيرًا من هؤالء التجار، لم يربطوا عملية شرائهم  ،3لدى عائالت بعينها
 .4لألراضي، باستثمارها بالزراعة، إنما ربطوا األمر بتملك رقبتها لحين ارتفاع سعرها، فيتم بيعها مجدداً 

                                                           

 .2332، شومان 227كية األراضي صأبو بكر، أمين، مل 1
 .2333، الدراسات، 212. غنايم، زهير، لواء عكا ص2330، الهدى، 222شولش، ألكسندر، تحوالت ص 2
 .2330، دراسات الوحدة، 220عيساوي، شارل، التاريخ االقتصادي ص 3
لمحاكم لوحظ من سجالت او  فاع السعر،كان التاجر جرجورة يشتري األراضي في السلط وجنين، ثم ال يلبث أن يبيعها عند ارت 4

 200الشرعية، أن خسارة األرض طالت حتى األغنياء، عند عجزهم عن سداد ديونهم، مثل لمعة بنت صادق باشا، عندما استدانت 
 (.2333، الدراسات، 213، 223)غنايم، زهير، لواء عكا ص ليرة فرنسية، من روزنتك، فخسرت أراضيها في قيسارية.
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من إجمالي مساحة أراضي سوريا، كان من الحيازات  %12ن م، أ2322وقد أشار تقدير أولي لعام   
حيازات كبيرة، ولم يمتلك الفالحون  %20حيازات متوسطة، و %22الصغيرة )أقل من عشرة هكتارات( و

، وليست الحالة %10من األراضي، وفي الجليل سوى  %22م، سوى 2307، سنة في شرق األردن
 .1عة بين سكانه على نسبة عادلة، وكلهم أرباب فالحةمن األرض موز  %32كذلك في حوران حيث ترى 

ويمكن إجمال توزيع ملكيات األراضي، في وسط وشمال سوريا، في أواخر القرن التاسع عشر، وفق 
 :2الجدول التالي

 : ملكيات األراضي في وسط وشمال سوريا، في أواخر القرن التاسع عشر(1)جدول  

 حلب السلمية حماة حمص نوع الملكية

 قرية 100 قرية 72 قرية 200 قرية 227 أمالك اإلقطاعيين

 قرية 272 قرية 20 قرية 202 قرية 212 أمالك الدولة

 - - قرية 10 قرية 13 ملكية مشتركة بين الدولة والفالحين

 - قرية 23 - - ملكية فالحية

 

ان يعمل في الدوائر الرسمية، ومم ا ساعد العائالت المتنفذة على ذلك، أن  عددًا مهمًا من أبنائها ، ك  
وقد سمح لهم ذلك بمعرفة مشاكل الفالحين خالل التسجيل في الطابو، سواء ما كان مرده الجهل، أو 
 ،عدم القدرة على دفع رسوم الطابو، أو ما تعلق بإشكاالت اجتماعية، أو الديون التي كانت تثقل كواهلهم

مية فقات معيشتهم، وامتلك أفراد هذه العائالت وعيًا بأهخاصة أن عملهم بالزراعة لم يكن يكفي لتوفير ن
األرض، ومستقبلها، فيما كان الفالح يجهل ذلك، ويعتقد أنها ربما أصبحت عبئًا عليه، في ظل انتشار 

                                                           

 .2332، العلم 232ص2د، خطط، جكرد، محم 1
 .2333، الفارابي، 72مراد، محمد، المجتمع العربي ص 2
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كثير من األمراض والمجاعات التي أخذت تفتك به وأسرته ومحاصيله وأشجاره، بينما امتلك أفراد العائالت 
  .1والمال الزائد القوي ة، النفوذ

كما أن الشكوك ظلت تنتاب الناس حول سبب عمليات التسجيل، وقد بث األغنياء إشاعات، عززت   
أو حتى  ،هذه الشكوك، وارتباط التسجيل بالتجنيد للعسكرية، ودفع الضرائب، سواء الضرائب العامة

رض، وهو ما دفع بعضهم من قيمة األ %2ضرائب رسوم التسجيل نفسه، وبدل التسجيل البالغ قيمته 
حتى إلنكار ملكيتهم ألرضهم، أو تقليل مساحتها، مم ا جعل الدولة تعرض الكثير من األراضي للمزاد 

، 2أو شرائها بثمن بخس، بين نصف قرش وثالث قروش للدونم الواحد، وضم ها لألمالك السلطانية العلني
 .3زارعون زراعتها، أو إعطاءها لمن يفلحهاأو حتى ضمها دون ثمن باعتبارها أراضي محلولة، ترك الم

، ما يقرب من 4من رؤساء العشائر والحمائل والناشطين السياسيين والموظفين 120كما تمل ك حوالي   
أربعة ماليين دونم من األرض، واستطاع عدد من تجار بيروت والشام، مثل آل سرسق والفاعور والعمري 

الطي ان، وغيرهم، شراء مساحات هائلة من مرج ابن عامر وسهل وفرنسيس والقباني وسالوم ومارديني و 

                                                           

،(. وأدت مجاعة 2333، المفصل، مكتبة القدس، 132ص2طفل. )العارف، عارف، ج 300م، بحوالي 2322فتكت المجاعة سنة  1
 (.2333، 222ا. )غنايم، زهير، لواء عكا صم التي عمت لواء عكا، إلى بيع أهالي الطيرة، أراضيهم وأشجارهم لتجار حيف2370

ألف دونم من  120مثلما حصل مع أراضي حمص والبحر الميت وقضاء النبك، حيث واكب عملية تسجيل األراضي، شراء الدولة  2
ي ل، وقيل أن السلطان عم ر وامتلك من قرى سوريا وحدها حواألف من أراضي قضاء النبك التابع للواء دمشق 27أراضي حمص، و

 (.2330، دراسات الوحدة 220(. )عيساوي، شارل، التاريخ، ص2323، العلم، 232ص2ألف قرية. )كرد، خطط ج
مثل أراضي خربة هوش، شمال فلسطين، والتي أعطيت للمهاجرين الجزائريين، وكذلك أربع من قرى طبرية، أعطيت للمهاجرين  3

 (.2333ت، ، الدراسا222-220. )غنايم، زهير، لواء عكا صالمغاربة
مثاًل استطاع الموظف العثماني صادق باشا، السيطرة على مساحات من قيسارية، تشير إحدى الحجج الشرعية أنه امتلك جميع  4

األراضي واألمالك في الزرغانية والنطالة والشومرية وأم الدفوف ودالية الروحاء، ويقال أن سيطر عليها من الجفتلك السلطاني، بعد 
م، أو عبر البنك الزراعي حيث كان يكفل كثير من المزارعين، وقد استقر كثير من هذه األراضي لدى 2303د والترقي انقالب االتحا

 (.2333، الدراسات، 222الحركة الصهيونية. )غنايم، زهير، لواء عكا ص
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عكا ووادي الحوارث وسهل الحولة، تجاوزت مساحتها النصف مليون دونم، وشملت أراضي عشرين قرية، 
 .1كانت قليلة السكان

 وكان من نتائج ظهور الملكيات الكبيرة، حدوث تغييرات جوهرية في تركيبة المجتمع، فظهرت فئات      
اجتماعية جديدة، كفئة المالك الذين يملكون األراضي، وال يعملون فيها، إنما يعينون الوكالء لإلشراف 

وظهرت معهم فئة المزارعين األجراء، الذين باعوا أراضيهم، لكنهم استمروا في العمل فيها ، على أراضيهم
 .2مقابل حصص معينة للطرفين

ة الضرائب على األرض التي يفلحها للمالك، حيث بدأت النسبوقد أصبح الفالح يدفع نسبة مرتفعة من   
أي ثلث اإلنتاج، وبعد  %21.2إضافة لما تأخذه الدولة  %12ولكنها ظلت ترتفع حتى وصلت  20%

  .3من اإلنتاج، وزادت الحمالت القمعية بحقهم %20م دفع بعض الفالحون حوالي 2303

م، لحل مشكلة الديون، عبر تقديم القروض للمزارعين، 2337 وعندما أنشأت الدولة البنوك الزراعية سنة   
كبديل عن اقتراضهم من التجار والمالك، فإن هذه البنوك كانت تقرض التجار بضمان أراضيهم، وعندما 
  .4ال يستطيعون الوفاء، فإنهم كانوا يخسرون أراضيهم، فيتم بيعها بالمزاد العلني، فيأخذها التجار والمالك

، وهي أقل بكثير مم ا كان يأخذه المرابون، إال أن %2ت هذه البنوك تأخذ نسبة فائدة قدرها كما كان   
الفائدة تبقى فائدة ربوية، استحال على المزارعين القدرة على احتمالها في ظل تلك الظروف الذاتية 

( على %0 .02والموضوعية، خاصة أن الدولة عندما أنشأت هذه البنوك، فإنها أنشأتها عبر زيادة )
العشر الذي كانت تأخذه من الفالحين. كما أن ضريبة الويركو، وهي الضريبة التي جاءت مع التنظيمات، 

                                                           

ف تتجاوز في مجموعها أربعة آال يبدو أن الدولة هي من باع هذه األراضي، بعد عجز أهاليها عن إثبات ملكيتها، كون أعدادهم لم 1
نسمة، وهو عدد ال يسمح لهم بزراعة هذه المساحات الواسعة، وبالتالي لم تسجل بأسمائهم، ألن السكان لم يزرعوا ولم يدفعوا ضريبة 

 (.2333، الدراسات، 232، 223-227منذ عشرة أعوام. )غنايم، زهير لواء عكا ص
 .2333، دار طالس، 220ص2عات الشامية جالقاسمي، جمال الدين، وآخرون، الصنا 2
 .2330، الهدى، 132شولش، ألكسندر، تحوالت ص 3
مثاًل، اشترى التاجر أحمد اليونس من عرعرة، أرضًا من البنك الزراعي في حيفا، ويعني هذا البنك كان قد أخذها بدل قرض من  4

 (. 2333، الدراسات، 222. )غنايم، زهير، لواء عكا صأحد الفالحين
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أعطت الزعماء المحليين، القدرة على استمرار السيطرة على الفالحين، ألن الدولة نظمت هذه الضريبة 
  .1عبر توزيعها عليهم ليتولوا تقسيمها على الفالحين

م، والذي جعل مدة الخدمة العسكرية، عشرين عامًا، مم ا أدى 2332ن "أخذ العسكر" عام وجاء قانو    
إلى نقص حاد في اليد العاملة في الزراعة، خاصة أن الدولة كانت تضطر إلى االعتماد على المخاتير 
في تنفيذ عمليات القرعة، أو دفع البدل عن التجنيد، في ظل غياب إحصاءات النفوس، حيث كان 

  .2مخاتير يبعثون بالفالحين، ويستثنون أبناءهم، ومن يريدون، في ظل شيوع الرشى والمحسوبيةال

م، أعلنت الدولة النفير العام، دون "القرعة الشرعية" التي 2322وعندما اندلعت الحرب العالمية األولى    
دواب، رى، وسيطرتها على الالزراعة، بفقدان األيدي العاملة من المدن والق فتدهورتعادًة، كانت تجريها 

واضطرارها لقطع األشجار، الستعمالها كوقود للقطارات، وكان من تخلصوا من التجنيد اإلجباري هم 
الذين لم يتدربوا على التعليم العسكري فدفعوا بدالت نقدية مرات خالل أعوام الحرب، وكانت هذه البدالت 

  .3تكلف مبالغ طائلة في السنين األخيرة

أن عملية تسجيل التمليك التي نفذتها الدولة العثمانية بحسن نية، على أمل تحسن الزراعة، اتضح   
وزيادة خزينة الدولة، قد أدت إلى خسارة الفالح لكثير من أراضيه، مم ا أضر بالعملية الزراعية، رغم 

، ربما لم يعد  بتزه زعماؤهم يبعض مظاهر تحسنها، كفائض هش في اإلنتاج، كان يدبره الفالحون بالكد 
المحليون، بشكل اعتباطي  كالسابق، ولكن هل تركت خزينة الدولة العطشى، ومالكو األرض، لهم بعد 

 ذلك، ما هو أكثر للقيام بأودهم؟ بالتأكيد لم يتركوا إال  ذلك، وأقل  منه.

 

                                                           

م، حيث كان لكل رئيس 2337-2332مثاًل، ظل آل األطرش في جبل الدروز أسياد جميع أراضي الجبل حتى ثورة الفالحين . 1
، الدراسات العربية، 123محلي حصة تتراوح بين ربع وثمن أراضي القرية، والباقي للفالحين. )عوض، عبد العزيز، مقدمة في ص

2332 .) 
 .2330الهدى،  ،200شولش، ألكسندر، تحوالت ص 2
 .2323، العلم، 122ص2، ج222ص 2كرد، محمد، خطط ج 3
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 المطلب الثالث: االستثمار الصهيوني للتنظيمات:

نتقال برعاياها ، فقد حصرت االاينةألراضي إلى الصهل مباشر والصريحال نتقالاالالقوانين العثمانية  منعت 
لق خ، خاصة صدور قانون تملك األجانب التي أفرزتها التنظيمات األوضاع، لكن  وفيهم الفلسطينيون 

مادة رقم حيث جاء في ال على الحركة الصهيونية، أن تملك الكثير من األراضي، دونما جلبة، واقعًا سه ل
ا القانون )تجري على أمالك األجانب، سواء أقاموا أم ال في داخل الدولة، جميع أحكام ( من هذ1)

 لفالحين في بعضا الصهاينةُ  تركالقوانين العثمانية، مثلهم مثل الرعايا المنتمين بالجنسية العثمانية(، و 
ن اليهود دًا كافية مألنهم لم يملكوا أعدان، يفلحون لعدة سنوات بكل حرية واطمئنا األراضي التي أخذوها

للعمل فيها، إضافة لقلة خبرتهم بالزراعة، وخاصة في تربة هذه البالد الغريبة عليهم، ولعل لجوء السلطان 
عبد الحميد للسيطرة على كثير من األراضي، وخاصة في منطقة رفح، بسبب معرفته عبر استخباراته، 

 . 1بنية الصهاينة شرائها

نسمة، وعاشوا كأقلية دينية، سكن  2000، أي حوالي 2323سنة  %1طين كانت نسبة اليهود في فلس   
نصفهم في القدس، والبقية في الخليل وطبرية وصفد، أما الريف فكان خاليًا من وجود اليهود، وقد جاء 
أغلب هؤالء اليهود من األندلس بعد سقوط الحكم اإلسالمي هناك، واستمر وجود اليهود في فلسطين أقلية 

 11أي نحو  %2إلى  2331بدأ في االزدياد في عصر التنظيمات العثمانية، فقفز عددهم سنة إلى أن 
م المقيمة امتلكت عائلة بيرغهايعندما ألف نسمة، ومن األمثلة البارزة الستثمار الصهيونية للتنظيمات؛ ، 

، وكانوا هاون فيالقرية يعمل يتركوا فالح وقد في القدس، أربعين ألف دونم من أراضي قرية أبو شوشة،
عرب ما فعله الحاخام إبراهيم كوهين، عندما ترك ال ، وهويقدمون أسعارًا مرتفعة، مقارنة بأسعارها الحقيقية

تى ولم يكد يمر  عشرون عامًا على هذه القوانين، ح .يعملون في األراضي التي اشتراها في حيفا والطيرة
 200في فلسطين، ُقدرت مساحة أراضيها بحوالي  مستوطنة زراعية 12كان الصهاينة قد استحكموا في 

  .2ألف دونم

                                                           

 .2333، الدراسات، 213، 223. غنايم، زهير، لواء عكا ص2371، مطبعة اآلباء، 272-227نقاش، رفعتلو، الدستور ص1
 .2333، الدراسات، 237، 271غنايم، زهير، لواء عكا ص 2
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وكان اليهود األكثر نشاطًا في مجال تقديم القروض للمزارعين، قبل االستيالء عليها، فمثاًل، أقرض    
قرش، وفي مقابل  21000إبراهيم كوهين اليهودي الجزائري، من أصل فرنسي، أحمد األسعد من الطيرة 

شجرة زيتون، وقد استعمل اليهود عددًا  212قيرطًا بكرم الزيتون المحتوي  23بيعه  ذلك وافق أحمد على
من قناصل الدول األجنبية، مثل القنصل اإلنجليزي في حيفا بيترو أبيال، والذي كان من كبار الدائنين، 

سيطرة لحيث احتوت السجالت الشرعية على أمثلة كثيرة لعمليات اإلقراض التي قام بها، مقابل ضمان ا
على أراضي المزارعين، وهو ما يشير لطبيعة استثمار الصهاينة للتنظيمات، عندما سمحت هذه التنظيمات 

  .1لألجانب بالتملك وقد سهل ت حركتهم وساعدت في اتساع نفوذهم

م أن يشتري قطعة أرض 2322وتعطي نجاحات الثرى اليهودي منتيفيوري، الذي استطاع في عام    
م أول حي سكني يهودي في فلسطين خارج أسوار مدينة 2327س، أقام عليها في عامفي مدينة القد

القدس، وهي )حي مشكانوت شعنانيم(، إلى البيئة التي وف رتها التنظيمات العثمانية في مراحلها المختلفة، 
ية نم، اشترى اثنان من اليهود قطعتي أرض في فلسطين، األولى قرب أراضي قالونا والثا2320ففي عام 

م، وبذلك بدأت 2321سكنة لم تشغل إال في عام  10حول بحيرة طبرية وفي العام نفسه تم بناء أول 
الخطوات العميلة األولى لالستيطان اليهودي في فلسطين. وبعد ذلك أقامت جمعية الهيكل األلماني 

م، 2373برئاسة كريستوف هوفمان بعض المستوطنات في فلسطين، وخاصة في يافا وحيفا وفي عام
تمكنت مجموعة من يهود القدس، من االستيطان في السهل الساحلي وتأسيس مستوطنة "بتاح تكفا" على 

  .2جزء من أراضي ملبس قرب يافا

وقد شهدت فلسطين قبل الحرب العالمية األولى موجتين رئيسيتين من الهجرات اليهودية، األولى     
ليها يرجع 20-12اوح عددها ما بين )م، وقد تر 2302-2331وقعت في الفترة ما بين  ( ألف مهاجر وا 

الفضل في التمهيد إلرساء األسس التي قامت عليها حركة االستيطان اليهودي المنظم في فلسطين، لذا 
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م، ثالث مستوطنات هي "ريشون ليتسيون وزخرون يعقوب وروش ليتاح"، كما 2331فقد أنشئت في عام 
 . 1ريتان هما "يسود همعله" و" نيوز يونا"م، مستوطنتان أخ2332أنشئت في عام 

فين واستغالل طبيعة األنظمة والقوانين، برشوة الموظ وقد أقيمت المستوطنات السابقة بأساليب التحايل   
عن هي: "رحوبوت، ومشمار هارون، والخضيرة"،  ،ثالث مستوطنات م2330وأنشئت في عام  األتراك.

أسسها البارون النمساوي األصل دي هيرش،  ان الزراعي التيأيكا، وهي منظمة االستيططريق منظمة 
م، من 2303إلى  2333وقد تولت هذه المنظمة العمل االستيطاني في فلسطين، وتمكنت بين سنتي 
 .2تأسيس عدة مستوطنات جديدة، باإلضافة إلى إعادة تنظيم مستعمرات روتشيلد

دارة المستوطنات اليهودية في فلسطين خاللتشييد و  وقد تولى المليونير اليهودي دي روتشيلد    العهد  ا 
" ألف مستوطن، ثم بلغ عددها حتى عام 21" مستوطنة يسكنها "23العثماني حتى وصل عددها إلى"

" مستوطنة، أقيمت أربعة منها بدعم من المنظمة الصهيونية بإشراف مكتب فلسطين. وقد 27م "2322
بالتدريج، حتى ال يلفتون إليهم أنظار الدولة العثمانية، حيث عمل الصهاينة على إقامة هذه المستوطنات 

إلى  2370كانوا يقيمون من مستوطنة إلى ثالث مستوطنات سنويًا، وذلك خالل الفترة الواقعة بين عام 
 .3م2323

 وعلى الرغم من إن الدولة العثمانية لم تقبل االستيطان اليهودي في فلسطين، إال أن نظام حيازة األراضي  
ن مالكي م فئةفي فلسطين في العهد العثماني، قد تغاضى عن إقامة تلك المستوطنات، حيث ظهرت 
 .األراضي من العرب، وغير الفلسطينيين الذين كانت تجذبهم األسعار المرتفعة إلى بيعها
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يهود م، قانونًا اعتبرت بموجبه دخول ال2331وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية قد أصدرت في عام    
م، قانونًا آخر يمنع دخول اليهود )من غير 2333إلى فلسطين أمرًا غير قانوني، ثم أصدرت في عام 

ة إال أن الصهيونية لجأت إلى رشوة موظفي الدول سكان اإلمبراطورية( إلى فلسطين، إال لمدة ثالثة أشهر،
واستمر النشاط  .هم فيهاالعثمانية، وتحايلت بطرق غير مشروعة لتهجير اليهود إلى فلسطين وتوطين

" مستوطنة 22م "2322م وسنة 2307االستيطاني في أواخر حقبة الحكم العثماني، فأقيم بين سنة 
  .1جديدة

تؤكد عملية تكثيف الهجرة اليهودية إلى فلسطين غداة التنظيمات، لطبيعة الدور الذي لعبته هذه    
ن بشكل غير مباش واطني ر، ولعل قانون تمليك األجانب ومساواتهم بمالتنظيمات في تسهيل هذه الهجرة، وا 

 الدولة يشير لهذا الجانب بشكل واضح، وهو ما أدركته الحركة الصهيونية واستثمرته دون تردد.

 المطلب الرابع: أثر القوانين العثمانية على الزراعة في فلسطين في عصرنا الراهن: 

العثمانية، ضمن مجموعة قوانين انتدابية وأردنية انتظمت حركة األراضي في فلسطين منذ القوانين    
قانونًا، وقد جعلها ذلك تموج في حالة إرباك قانوني، وهو ما ألقى  23ومصرية وفلسطينية، بلغ مجموعها 

بظالله السلبية على الزراعة حتى وقتنا الراهن، ولكن ما يلفت النظر أن األثر العثماني ظل  قويًا خاصة 
ن نقضت فيما تعلق بالجانب  القانوني والملكية، حيث راوحت جميع القوانين المتجددة في ظل هذا األثر، وا 

م، وهو القانون الذي حمل مسمى 2310بعضها أحيانًا، ولعل أول هذه القوانين قانون االنتداب لسنة 
ح ل، والذي أزال جميع القيود التي كانت تحول دون تسجيل األراضي لصا32قانون انتقال األراضي رقم 

 .2الشركات الصهيونية

 استغل، فقد 3الدولة أرض في للتصرف اتباعها الواجب يوضح اإلجراءات لم ألن القانون العثمانيو  
البريطاني جوهر القوانين العثمانية القائم على اعتبار رقبة غالبية األرض ملكاً للدولة، والمزارعين  االنتداب
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، فما كان منه إال    أن ثب ت هذا األمر تبعًا لها، وبنى عليه تشريعات جديدة أعطتمجرد متصرفين ليس إال 
الصهاينة ملكية األرض بكل سهولة. وهو ما تنب ه له الكيان الصهيوني غداة السيطرة على فلسطين عام 

م، فحرص على استثماره في كثير من القوانين التي أصدرها تحت مبرر أن هذه األراضي أميرية 2323
 وهي ملك للدولة.

م، فقد حافظ على قوانين 2320( سنة 13ندما أصدر الحكم األردني قانون توحيد الضفتين رقم )وع
م، بهدف تسجيل األراضي، فإنه رفض 2322( سنة 2األراضي العثمانية، وعندما أصدر قانون رقم )

لمستمر ا تجديد تسجيل أي أرض تم تسجيلها في العصر العثماني، بما يشير لمدى تأثير القوانين العثمانية
 .1على األرض في فلسطين

بعمل مسح شامل على كافة أراضي الضفة  م قام الصهاينة2327في عام  صهيونياالحتالل الوبعد  
الغربية بهدف تحديد األراضي الغير مسجلة والتي ال يحمل أصحابها سندات ملكية "الكوشان الطابو"، 

مصادرة أي أرض غير مستخدمة وال تحمل سندات مستغلًة القانون العثماني القديم الذي يتيح للدولة 
فقد ظل ت  ،2غير مسجلة من أراضي غزة، %20، ومن أراضي الضفة الغربية %70وبما ان ، ملكية

من أراضي  %20 أكثر من مصادرة ، حيث تمفعليًا حتى يومنا هذا وهو ما حصل، ةعرضة للمصادر 
، حيث لم يتم تسجيلها منذ القوانين العثمانية، كيةهذه األراضي ال تملك سندات مل، ألن  3الضفة الغربية

بسبب عدم قدرة الفالحين على دفع القيمة المالية المترتبة على ذلك، وقد استمر ذلك طوال العهود السابقة 
والحالية، كون جميع القوانين بما فيها الفلسطينية الراهنة في الضفة وغزة، ما زالت تفرض ضرائب باهظة 

ويب، عندما ورثت جميع القوانين الراهنة، االعتبار القانوني العثماني الذي جعل غالبية على عملية التط
األراضي ملكًا للدولة، ولكنها في عملية التسجيل تودعها لشخص ما لكي يتصرف فيها، فيستحق عليه 
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 عمليًا؛ كل أرض غيردفع أجرة التصرف، ولهذا أطلق على هذه األرض مسمى األرض األميرية، وهي 
 . 1أراضي التنظيم أو جذر البلد

وألن غالبية الحيازات الزراعية يشارك فيها غائبون، فقد أتاح ذلك لالحتالل الصهيوني أن يخنق الفعاليات الزراعية، 
خاصة في منطقة ج من الضفة، نظرًا الستغالل االحتالل للفراغ القانوني في هذه الحيازات، فأجاز لنفسه تعيين 

. ونظرًا 2لغائبين، نظرًا لما خل فته القوانين العثمانية من ملكية الدولة لرقبة األرض األميريةحارس على أمالك ا
لملكية رقبة األراضي لصالح الدولة ومؤسساتها، نجد أن البلديات في الوقت الراهن، تعطي لنفسها الحق في قطاع 

( بما يقل ص نسبة االكتفاء الذاتي فقط %10غزة مثاًل، للزحف على األراضي الزراعية وهي محدودة أصاًل )
 .3الزراعي، ويضي ق الخناق أكثر على المزارعين

ساهم اإلرباك القانوني في ملكية األراضي والممتد منذ التنظيمات العثمانية، ضمن عوامل أخرى كثيرة ال تقل 
لزراعة في دعم وع حصة اأهمية، لعل أبرزها االحتالل، في تراجع الفعاليات الزراعية في فلسطين حتى استقر مجم

، وهي نسبة ضئيلة جدًا في واقع يفتقر للمقومات %2الناتج االقتصادي في مناطق الضفة وغزة على نسبة 
 الصناعية، فيما فعالياته التجارية محاصرة بفعل االحتالل.
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 النتائج:    

اءت المحاوالت الحثيثة، نظرًا ألنها ج أخفقت التنظيمات العثمانية في معالجة أزمة الزراعة في بالد الشام، رغم 
متأخرة، وتمت بعيدًا عن المتطلبات المحلية، بل جاءت في إطار الضغوط الغربية وقد سمحت بتملك األجانب 
ألراضي الدولة، وهو ما سه ل على الصهاينة مساعيهم، وساعد الزعماء المحليين وكبار المالك أن يحولوا هذه 

 اب الفالحين البسطاء. القوانين لمصلحتهم على حس

وكان لهذه التنظيمات تأثيرات متباينة ما زالت ماثلة في واقعنا الراهن، سواء من حيث طبيعة تثبيت الملكيات لدى 
كبار المالك والعائالت، أو تفتت هذه الملكيات نظرًا للتطورات االجتماعية/االقتصادية الراهنة، أو لما استقر عليه 

ن في ضوء عوامل عديدة. حال الزراعة، ومحدودية  تأثيرها في الدخل القومي، وا 

 التوصيات:

 خرجت الدراسة بجملة توصيات، كما يلي:

ضرورة تركيز البحث في هذا السياق ضمن تقصي طبيعة الفعاليات الزراعية في بالد الشام في ضوء تسلسل  -
 التنظيمات العثمانية.

ة قوننة األراضي في فلسطين بما يتجاوز طبيعة الخطط أهمية أخذ تجربة التنظيمات العثمانية في حرك -
 الصهيونية، ومصالح الشركات الكبرى على حساب الفالحين.

تناول قضية الزراعة ضمن أبعاد وطنية وسياسية وليس فقط أبعادها االقتصادية، نظراً لما تمثله األرض وفالحتها  -
 تقد للبنى الصناعية والتجارية.من عوامل صمود، ومن ركيزة اقتصادية ثابتة في واقع يف
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