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  أواخر العهد العثماينيف  تاريخ فلسطين
  )قراءة جديدة( 1918 -1700

  
  احملتويات

  
  

  صفحة    
  

 1  فلسطين يف أوائل العهد العثماين   : األول الفصل

  1    مقدمة
  6  )العصر الذهبي(القرن السادس عشر   :أوالً

  8   املرحلة االنتقالية، القرن السابع عشر  :ثانياً
  9   آل رضوان) أ  
  11   آل طراباي) ب  
  13  آل فروخ ) ج  

  15  خ واألعيان ينشوء فئة املشا  :ثالثاً
  

 21   )1705 -1703(آل احلسيني وثورة نقيب األشراف يف القدس   : ثاينالفصل ال

  21   مقدمات الثورة  :أوالً
ثانياً 

:  
  23   مسألة القنصل الفرنسي يف القدس

  26  عائلة احلسيني ونقابة األشراف يف القدس  :ثالثاً
  29  خلفية قيام الثورة وأسبابها   :رابعاً

  32  مسار الثورة  :اًخامس
  35  نهاية ثورة النقيب   :اًسادس
  37   يف إثر الثورة  :اًسابع
  41   )آل غضية(احلسينيون اجلدد   :اًثامن

  
 47   ظاهر العمر الزيداين حاكم اجلليل : ثالثالفصل ال

  48   بداية دور الزيادنة  :أوالً
انياً ث
:  

  51  توحيد اجلليل حتت حكم الزيادنة 

  54   ظاهر العمر يف أوج قوته :ثالثاً
  57   حسين باشا مكي) أ  
  59   جتدد الصراع بين ظاهر العمر ووالة الشام) ب  

  62  تمرد ظاهر العمر وحتالفه مع علي بك الكبير   :رابعاً
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  65  احلملة األوىل على بالد الشام ) أ  
  68  الزيادنة وبقية حكام فلسطين ) ب  

  70  حملة أبو الذهب ونهاية ظاهر العمر   :اًخامس
  72  أسباب ظهور الزيادنة وسقوطهم   :اًسادس

  
  77  ) 1804 -1775(حكم أحمد باشا اجلزار يف فلسطين  : رابعالفصل ال

  79   مالحقة الزيادنة وتوطيد حكم اجلزار  :أوالً
  82   اجلزار وعالقاته احمللية تعزيز مكانة :ثانياً
  87   سياسة اجلزار جتاه البدو  :ثالثاً 
  90  ر يف فلسطين السنوات األخيرة من حكم اجلزا  :رابعاً

  91  احلملة الفرنسية على مصر ) أ  
  94  حملة نابليون على عكا ) ب 
  99  منافسة حممد باشا أبو املرق للجزار ) ج 

  
105  ) 1831 -1804(فلسطين يف أوائل القرن التاسع عشر  : سالفصل اخلام

  106  ) 1819 -1805(حكم سليمان باشا العادل يف عكا   :أوالً
ثانياً 

:  
  108   وعودة أبو املرقاحلجاز احتالل الوهابيين 

  111  حريق كنيسة القيامة وثورة اإلنكشارية يف القدس   :اً ثالث
  114  جبل نابلس يف عهد موسى بك طوقان   :رابعاً

  119  يف يافا  حكم حممد أبو نبوت  :اًخامس
  123  فلسطين يف عهد عبد الله باشا   :اًسادس
  125  ) 1826 -1825(ثورة القدس   :اًسابع
  129  فلسطين عشية حملة حممد علي باشا   :اًثامن

  131  احلملة املصرية وموقف األهايل يف فلسطين   :اًتاسع
  

137  ) 1840-1832(فترة احلكم املصري   : الفصل السادس

  138  تثبيت دعائم احلكم املصري   :أوالً
ثانياً 

:  
  140   اإلدارة املصرية وسياستها اجلديدة

  142   بداية الثورة يف فلسطين :ثالثاً
  146   انتشار الثورة واشتدادها  :رابعاً

  150  وقمع الثورة وصول حممد علي باشا   :خامساً
  154  يف إثر الثورة   :سادساً
  158  ازدياد النفوذ األجنبي   :سابعاً
  161  أبداية لتاريخ فلسطين احلديث؟   :ثامناً
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165  ) 1878 -1839(حتوالت جذرية يف فترة التنظيمات العثمانية   : الفصل السابع

  165  التنظيمات العثمانية وأهميتها يف تاريخ فلسطين   :أوالً
ثانياً 

:  
  169  عودة احلكم العثماين وبداية تطبيق التنظيمات 

  171  حتوالت اجتماعية يف أنحاء فلسطين  :ثاًثال
  171   شمال فلسطين) أ  
  174  جبال فلسطين الوسطى ) ب  
  180  لواء غزة وجنوب فلسطين ) ج  

  183  إخضاع الزعامات احمللية لسيطرة الدولة   :رابعاً
  185  تغلغل النفوذ األوروبي يف األراضي املقدسة   :خامساً
  190  حتوالت اقتصادية يف فترة التنظيمات العثمانية   :سادساً

  191   قانون األراضي ونظام امللكية الزراعية) أ  
  192   نشوء فئة كبار مالك األراضي) ب  
  194  تطور الزراعة والتجارة ) ج  

  196  اإلصالحات اإلدارية والسياسية   :اًسابع
  196  يات وأثرة يف فلسطين قانون الوال) أ  
  199  البرملان العثماين األول وشخصية يوسف ضياء اخلالدي ) ب  

  205  اخلالصة   :ثامناً
  
211  فلسطين يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين  : الفصل الثامن

  211  مميزات العهد احلميدي   :أوالً
  213   األزمات اخلارجية وانعكاساتها على فلسطين :ثانياً
  217  استمرار التنظيمات العثمانية   :اًثالث

  221   األحوال االجتماعية والثقافية  :رابعاً
  227   بداية االستيطان الصهيوين  :خامساً
  232  هيرتسل والصهيونية السياسية   :سادساً

  
  239  اليقظة العربية ونهاية اإلمبراطورية العثمانية   :تاسعالفصل ال

  239  كيا الفتاة وإعادة النظام الدستوري تر  :أوالً
  245   اليقظة العربية والقضية الفلسطينية  :ثانياً
  251   ية الثانية والهوية الفلسطينيةالهجرة الصهيون  :اًثالث

  258  فلسطين واحلرب العاملية األوىل   :رابعاً
  260  السياسة التركية والقضية العربية ) أ  
  263   احلرب يف فلسطين وويالتها) ب  

  266  فلسطين يف العهود واملواثيق البريطانية   :خامساً
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  273    خاتمة
  

  281    صادرامل
  

  343    املراجع
  

 


