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  يــافــا
  من الغزو النابليوين إىل

  حملة إبراهيم باشا
)1799  - 1831(  

  
  

  احملتويات
  

  
  صفحة    

 XVII  عصام نصّار                                                                                                                                            تقديم

  1    مقدمة
  5    مدخل إىل البحث: الفصل األول

  5    يافا يف مطلع القرن التاسع عشر
  11    يافا بعد االستسالم

  14    مذبحة األسرى يف يافا
  16  اجملموعة األوىل  

  17  اجملموعة الثانية 
  25    حكام يافا يف الفترة بين احتالل نابليون واحتالل حممد علي: الفصل الثاين

  26    )1807 -  1799(حممد باشا أبو املرق 
  30  اخلالف بين أبو املرق واجلزار   

  40  عودة أبو املرق إىل يافا 
  45   حكم أبو املرق يف يافا 

  55    )1819 - 1807(حممد آغا أبو نبوت 
  57  العالقة بين سليمان باشا وأبو نبوت   

  59  سياسة أبو نبوت الداخلية 
  63  أبو نبوت وآل دميان  

  67  دو أبو نبوت والب  
  69  دسائس أبو نبوت  
  77   عزل أبو نبوت 
  84  أبو نبوت بعد عزله عن متسلمية يافا 

  89    )1831 - 1819(عبد الله باشا 
  92  تمرد عبد الله باشا 
  104   سياسة عبد الله باشا بعد عودته إىل منصبه السابق 
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  108  اجملابهة بين عبد الله باشا وحممد علي باشا 
  112  املصري لفلسطيناالحتالل  

  135    1831 -  1799تطور يافا يف الفترة : لثالثالفصل ا
  139    زخم التجديد يف يافا

  140    أحياء املدينة
  144    املؤسسات الشعبية يف يافا

  144  املؤسسات اإلسالمية   
  152    ميناء يافا

  157    حصون يافا
  159  حصن البوابة الرئيسية   

  161   حصن سيدين سميث 
  161  احلصن اجلنوبي 

  162  سور البحر   
  162  السور الشمايل  
  162  العسكري/ تقويم الوضع الهندسي  

  163    املؤسسات الشعبية املسيحية
  175    الكيان االقتصادي يف يافا: الفصل الرابع

  175    الزراعة
  181    التجارة

  181  التجارة الداخلية   
  184  أبو املرق والتجارة  

  187  اخلارجية  التجارة 
  189  التجار األجانب يف يافا 

  192    الصناعة واحلرف
  192  صناعة الصابون 
  194  مطاحن القمح  
  195  دباغة اجللود 
  195  املعاصر  

  203    سكان يافا: الفصل اخلامس
  205    السكان احملليون

  207    مصادر الهجرة
  208    اندماج الوافدين يف اجملتمع اليافاوي

  208  زاوج الت 
  209  املساكن  
  210  النشاط االقتصادي  

  212    الكيان االقتصادي للمجتمع اليافاوي
  212  خدمات الفنادق 
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  213  رسوم االستئجار 
  214  الشراكة يف إدارة األعمال  
  214  القروض  

  215    اعتناق غير مسلمين اإلسالم يف يافا
  216    اليهود يف يافا

  223    اويةمكانة املرأة الياف
  223  على الصعيد االجتماعي  
  233  على الصعيد االقتصادي 

  247    خاتمة: الفصل السادس
  247    املراحل املميزة يف تطور مدينة يافا

  252    ما هي املميزات البارزة يف تطور يافا؟
  252  االزدياد السكاين ) أ( 
  252  اتساع مسطح البناء ) ب( 
  253  افا مصادر املعيشة يف ي) ج( 

  261    املراجع
  263    باللغة العربية

  266    باللغة األجنبية
  268    باللغة العبرية

  273    ملحق صور
  285    فهرست

  
 


