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رفضاً  1887 ا السلطان عبد احلميد الثاين سنةفرامانات سلطانية أصدره ةثالث
   للهجرة اليهودية إىل فلسطين

  
  

  

  .هـ  ١٣٠٨من ذي القعدة سنة  ٢١ –الفرمان األول 

ينتج عنه قبول الالجئين اليهود املطرودين مـن كـل بلـد يترتـب عليـه إنشـاء ال يسمح بإجراء 

وبمــــا أن هــــؤالء ليســــوا مــــن مــــواطني امبراطوريتنــــا فيتحــــتم . حكومــــة موســــوية يف القــــدس مســــتقبالً

  .إرسالهم إىل أمريكا

  

يــرفض قبــولهم وقبــول غيــرهم يف الــبالد بــل يجــب تهجيــرهم إىل بــالد أمريكــا بوضــعهم يف 

ملـاذا نقبـل . ي تأخير وعرض املوضوع علينـا بعـد اتخـاض قـرار خطيـر بشـأن تفاصـيلهالسفن دون أ

يف بالدنــا مــن طـــردهم األوروبيــون املتمـــدنون وأخرجــوهم مــن ديـــارهم؟ ال حمــل لقبـــولهم مــا دامـــت 

فنطلب إىل مقام الصدارة اتخـاذ قـرار عـام يف هـذا املوضـوع دون حاجـة لعـرض . عندنا فتنة أرمنية

  .بعد على أحداملوضوعات فيما 

  

  .هـ ١٣٠٨من ذي القعدة سنة  ٢٨: الفرمان الثاين

  إىل اللجنة العسكرية السلطانية

بمــا أن قبــول هــؤالء املوســويين ومــنحهم اجلنســية العثمانيــة وإســكانهم أمــر ضــار، وبمــا أن 

هــذا التســامح تنــتج عنــه مســتقبالً إقامــة دولــة موســوية، فيتعــين عليــه عــدم قبــولهم يف الــبالد، وعلــى 

  .اللجنة العسكرية أن تقدم على ضوء هذا بعرض القرار سريعاً على مقام الصدارة

  

  

  .هـ ١٣٠٨من ذي القعدة سنة  ٢٩: الفرمان الثالث
                                                 

  بيروت( "وثائق أساسية يف الصراع العربي الصهيوين، اجلزء األول، مرحلة اإلرهاصات". سميرأيوب،  :املصدر :
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  إىل اللجنة العسكرية السلطانية

إن الدولـــة التـــي تقـــدم إلينـــا احتجاجـــات عتـــاب بحجـــة عـــدم قبـــول املوســـويين الـــذي أخرجـــوا 

الــدول األخــرى قبــولهم، لــو أنهــا تــرى يف نفســها حــق االحتجــاج مطــرودين مــن دول متمدنــة ورفضــت 

هــؤالء املوســويون أينمــا ســكنوا ومهمــا اتخــذ . فلتتقــدم بــه إىل الــدول التــي طــردتهم ورفضــت قبــولهم

ضــدهم مــن التــدابير فــإن الــذي يالحــظ علــيهم هــو النــزوح التــدريجي إىل فلســطين مقصــودهم األصــلي 

وبمـــا أنهـــم قـــوم ال . د بتشـــجيع األوروبيـــين وحمـــايتهم لهـــاليقيمـــوا فيهـــا حكومـــة موســـوية فيمـــا بعـــ

يشــتغلون بالزراعــة والفالحــة وثابــت علــيهم أنهــم ســوف يضــرون األهــايل مثلمــا أضــروهم يف الــبالد 

ونطلـب . وكانوا يهاجرون قبالً إىل أمريكا فإن األنسب لهم أن يتوجهوا إليها أيضاً. التي طردوا منها

 .العسكرية مذاكرة مستوفاة مذاكرة هذه النقطة يف اللجنة

  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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