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  احلكم املصري يف فلسطين
1831  - 1840  

 
  احملتويات

  
  خرائط

 )xiii(  نواحي جبل نابلس يف النصف األول من القرن التاسع عشر
 )xiv(  سناجق فلسطين يف العهد العثماين 

 )1(  شكر وتقدير 
 )3(  مقدمـــة 

 )13(  فلسطين يف إبان الغزو املصري : الفصل األول
 )13(  فلسطين قبل الغزو املصري : أوالً

 )14(   1707 – 1516فلسطين يف الفترة ) أ(          
 )19(  ) 1775 – 1705(فلسطين يف حقبة ظاهر العمر ) ب(          
 )25(   1831- 1775فلسطين يف الفترة ) ج(          
 )34(  القيادة احمللية يف فلسطين عشية الغزو املصري ) د(          
 )42(  املصري وأسبابه الغزو : ثانياً

 )42(  حممد علي باشا ) أ(          
 )44(  اهتمام حممد علي بسورية وفلسطين ) ب(          
 )47(  أسباب الغزو ) ج(          
  الغزو ) د(          

  
)68( 

 )79(  طين ت املصرية يف فلسالسياسا: الفصل الثاين
 )79(  السياسة اإلدارية : أوالً

 )80(  املرحلة األوىل ) أ(          
 )85(  املرحلة الثانية ) ب(          
 )88(  شريف باشا وإعادة تنظيم احلكومة ) ج(          
 )91(  تعيين املسؤولين والرقابة عليهم ) د(          
 )95(  عائلة عبد الهادي ) هـ(          
 )102(  السياسة القضائية : ثانياً

 )104(  كمة الشرعية احمل) أ(          
 )105(  جملس الشورى، أو ديوان الشورى، أو املشوَرة ) ب(          
 )112(  تشابك االختصاصات بين احملكمة واجمللس ) ج(          
 )115(  التعذيب وإجراءات العقاب ) د(          
 )117(  السياسة العسكرية : ثالثاً

 )117(  القيادة العسكرية   ) أ(
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 )119(  اجليش املصري يف سورية وفلسطين ) ب(          
 )120(  سياسة التجنيد اإللزامي ) ج(          
 )129(  األسلحة  سياسة نزع) د(          
 )132(  السياسة املالية : رابعاً

 )132(  بنية النظام املايل ) أ(          
 )134(  مشكالت اإلدارة املصرية املالية ) ب(          
 )138(  النظام الزراعي ونظام االلتزام ) ج(          
 )144(  السياسة الضريبية ) د(          

 )158(  .السياسة الزراعية: خامساً
 )166(  السياسة التجارية : سادساً
 )166(  التجارة الداخلية واخلارجية ) أ(          
 )176(  نظام االحتكار ) ب(          
 )182(  السياسة الصناعية  :سابعاً
 )185(  سياسة التعامل مع القنصليات األجنبية : ثامناً

 )199(  السياسة الدينية : تاسعاً
 )210(  السياسة التعليمية : عاشراً

 )215(  السياسة الطبية : حادي عشر
  االتصاالت : ثاين عشر

  
)220( 

 )223(   1840 – 1831الثورة على احلكم املصري، : الفصل الثالث
 )223(  ردة الفعل األوىل على الغزو املصري : أوالً

 )228(  دوافع االنتفاضة : ثانياً
 )228(  الدوافع الدينية والسياسية ) أ(          
 )237(  الدوافع االقتصادية ) ب(          
 )240(  شرارة الثورة : ثالثاً
 )244(  الثورة : رابعاً

 )244(  اندالع الثورة ) أ(          
 )250(  جميء حممد علي شخصياً ) ب(          

  نتائج الثورة : خامساً
  

)259( 

 )273(  ردات الفعل اإلمبراطورية العثمانية والقوى الكبرى : الفصل الرابع
 )273(   1833 – 1831ردات الفعل يف الفترة : أوالً

 )283(   صلح كوتاهية -           
 )290(   1839 – 1833الوضع السياسي يف الفترة : ثانياً
  حتى أواخر احلكم املصري  1839ردات الفعل من سنة : ثالثاً

  
)302( 

 )327(  نهاية احلكم املصري وأثره : الفصل اخلامس
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 )327(  نهاية احلكم املصري يف فلسطين : أوالً
 )335(  التغيرات الديموغرافية : ثانياً
 )341(  سياسة اإلنشاءات : ثالثاً
 )346(  تأثير احلكم املصري : رابعاً

 )361(  تائج احلكم املصري ن: خامساً َ
 )366(  خاتمة 
 )373(  ملحق 

 )373(  املتسلمون يف سناجق فلسطين خالل احلكم املصري : أوالً
 )375(  الزعماء احملليون الذين قتلوا أو أُعدموا خالل اندالع الثورة أو بعدها : ثانياً
 )376(  مفردات : ثالثاً

 )377(  املصادر واملراجع 
 )379(  مصادر غير منشورة : أوالً

 )381(  املصادر العربية املنشورة : ثانياً
  املصادر األجنبية املنشورة : ثاًثال

  
)385( 

 )393(  فهرست 
  

 


