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 توطئة: السیاق العام للدراسة

Küçük) كاینارجة" "ُكُجك صلح معاهدَة طرفیها بتوقیع السادسة العثمانیة الروسیة الحرب             انتهت
البحر في العامل الروسي األسطول بانسحاب إیذانًا ذلك كان .1774 العام منتصف في (Kaynarca              
السنوات خالل وإیجة األدریاتیك بحري ومداخل السوري الساحل على سفنه رابطت والذي              المتوسط،
حزیران في (Çesmy) "تشسمي" معركة في العثمانیین على الساحق انتصارها بعد الماضیة،              األربعة

 1770، ُمحاِصرًة بذلك أيَّ نشاٍط بحريٍّ عثمانيٍّ جنوب بحر مرمرة.

االنتشار أعاد الذي الجدید، أسطولهم مهام أولى وكانت أخیرًا، المتوسط في الُصعداء العثمانیون                تنّفس
عاملها على القضاَء األخیرة العثمانیة اإلمبراطوریة محاولة في المساهمَة التقلیدیة، نفوذه مناطق              في

ظاهر العمر الزیداني، وتفكیك مقاطعته. 1 المتمّرد في سوریة الجنوبیة؛

  حتى منتصف القرن التاسع عشر تقریبًا،  لم تشكل فلسطین الحالیة أيَّ وحدٍة سیاسیٍة أو إداریٍة، وكان اللفظ ُیستخدم في األدبیات النخبوّیة للتعبیر1
 عن نطاٍق جغرافيٍّ غیر محدد المعالم بدقٍة، كما لم ُیذكر في أّي وثائَق رسمیٍة إال في أضیق الحدود. یمكن حصر هذا النطاق الجغرافي في حّده
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آب في باشا حسن القبطان قیادة تحت عكا مدینة میناء أمام الجدید العثماني األسطول سفن رست                  
مقاطعة كانت . وقلعتیهنَّ المدینتین على خاللهما سیطر حیفا ثم صیدا في سریعین توقفین بعد ،1775               
أبو بك محمد المملوكي، مصر قائمقام حملة بها عصفت أن بعد الفوضى، في غارقًة تزال ال                  الزیادنة

 الدهب، قبل أقل من ثالثة أشهٍر، والذي ُتوفي بشكٍل مفاجئٍّ خالل الحملة قرب عكا.

عتبة على بالعثمانیین لیصطدم صفوفه، ترتیب أعاد أو بعد، أنفاسه التقط قد الزیداني العمر ظاهر یكن                  لم
العثمانیة السفن مدافع ویرى الفشل، إلى آلت سریعًة ُمفاوَضًة باشا حسن مع لیخوض عاصمته،                میناء
عكا، سور فوق المنصوبة المدافع عن یَدها المغاربة المرتزقة من قواته رفعت بینما میناءه،                تدكُّ

 رافضًة االستجابَة ألوامر إطالق النار.

االنسحاب في یكُمن الوحید أمله وأّن خیانته، قررت قد النظامیة العسكریة قواته أّن العمر ظاهر َعِلَم                  
لكنه حنا، ودیر وصفد طبریة في الحصینة الزیادنة قالُع حیث الجلیل، برِّ إلى والتراجع عكا خارج                  فورًا
غادرٍة برصاصٍة السور فوق المرابطین مغاربته أحُد عاَجَله حتى مدینته مخرج إدراك استطاع               بالكاد

 أردته قتیًال على الفور.

(1689 في األرجح على (ُولد 1775 آب 22 في التراجیدیة الزیداني العمر ظاهر بوفاة الستار 2                 ُأسدل

منذ العثمانیة سوریة في المحلیة القوى مراكز أهمَّ باعتبارهما والجلیل، عكا صعود مراحل أهم                على
. ك إمارة فخر الدین المعنِّي الثاني في جبل لبنان في 1633 3 تفكُّ

مقتل بعد السیاسي المشهد عن كلیًا الزیادنة أزاحت التي الصارمة، العثمانیین إجراءات تُحْول ولم               4

خاصرة في كشوكٍة تمّثلهما كانت ما تمثیل في والجلیل عكا استمرار دون العمر، ظاهر األبرز                 شیخهم
سوریة في السیاسي للنفوذ مصدرًا مثَّل محليٍّ قوٍة وكمركِز السوریة، اإلیاالت في العثمانیة 5              السلطة

. 6 الجنوبیة

أحمد عهد في لتصبح واجتماعیًا، اقتصادیًا النمو، في عكا استمرار دون اإلجراءات تلك تُحْول لم كما                  
وحلب، دمشق بعد السكان عدد حیث من سوریة في مدینٍة أكبر ثالَث العمر، ظاهر خلیفة الجزار،                  باشا
وثالَث أهّم شبكٍة للتجارة العثمانیة الخارجیة بعد إزمیر وحلب. 7 وأكبَر وأهمَّ میناٍء سوريٍّ على المتوسط،

صاعدًا الملحوظ، نجاحه تحقق حتى رعایته في ونجحوا ، قويٍّ اقتصاديٍّ لمشروٍع بذرًة الزیادنة س أسَّ                
،1831 في المصري الغزو حتى األقل على المتوسط، ساحل على الكبرى المدن مصاِف إلى                بعّكا

 األدنى ما بین حدود الجلیل األدنى وصحراء النقب وما بین أریحا ویافا، ویشمل في حده األقصى المساحة ما بین جبال الجلیل وصحراء سیناء ،
 وما بین ساحل جنوب غرب بالد الشام على المتوسط ونهر الفرات. ولذا، فقد ورد مصطلح (سوریة الجنوبیة) في الدراسة عوضًا عن (فلسطین)

 لداللته الجغرافیة ال أكثر. للمزید، راجع: رافق (1990)، ص699.
  معمر، ص44؛ صافي، ص267-276، وقد أثار مولد ظاهر العمر كثیرًا من الخالف، لكن عند المقارنة بین المصادر المختلفة، وباالعتماد2

على معلوماٍت قدمها كلٌّ من كاتَبْي سیرة ظاهر العمر، عبود ومیخائیل الصباغ، یمكن االستناد إلى أن میالده وقع في الفترة ما بین 1689 و
  1690 على األكثر. للمزید، راجع: صافي، ص56.

  رافق (1990)، ص3.705
  صافي، ص4.288
م بالعادة5   إیالة لفظٌة عربیٌّة، وبحسب "المعجم الوسیط" فهي  قطعٌة من األرض یحكمها واٍل. كانت اإلیالة أكبر الوحدات اإلداریة العثمانیة، و ُتقسَّ

مة إلى ثالث إیاالٍت رئیسیٍة؛ دمشق (أكبرهّن مساحًة،) وحلب، م بدوره إلى نواٍح. كانت سوریة العثمانیة مّقس  إلى سناجق (ألویة)، والسنجق ُیقسَّ
 وطرابلس، واستُحدثت إیالٌة رابعٌة في صیدا في 1660. ظلَّ نظام اإلیاالت معتَمدًا كتقسیٍم إداريٍّ عثمانيٍّ حتى العام 1864، حیث استبدل بنظام

 (الوالیات) في عهد السلطان عبد العزیز األول.
  دوماني، ص6.120

7 Philipp, P22. 
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ومنذ الوقت ذلك حتى ظّلت، التي حیفا وكذلك بیروت، جارتها لصالح عكا مكانة في انحداٌر تاله                  والذي
بالفعل، بذرته، ُزرعت قد الالحق حیفا ق تفوُّ إن بل واألشهر، األقوى عكا ظلِّ في حبیسًة تاریخها، 8                 فجر

 في عهد الزیادنة الذین تحكموا فیه وساهموا في صناعته.

وسیغطي . واقتصاديٍّ سیاسيٍّ منظوٍر من الزیادنة مقاطعة لتاریخ عرٍض تقدیِم إلى الدراسة هذه               تهدف
الظروَف ُمحلًِّال ،1743 العام حتى عشر السابع القرن نهایة منذ یمتّد زمنیا نطاقًا األول                جزؤها
واجهتها التي التحدیات عن فضًال صعودها، وعوامل الزیدانیة، المقاطعة ظّلها في نشأت التي               التاریخیَة
من الالحق الجزء سیستعرض بینما عشر. الثامن القرن ثالثینات في واألهّم األول توسعها وبعد                قبل
بالالعبین الزیدانیة المقاطعة عالقات ظلِّ في االقتصادي، وازدهارها الجلیل منطقة صعوَد             الدراسة
التي التوترات عن نجمت التي للصراعات الزیادنة إدارة وكیفیة السوریة، المنطقة في              السیاسیین
في الزیداني العمر ظاهر وفاة عند متوقفا األخیرة، سنواتها في والسیاسة االقتصاد حسابات               فرضتها

.1775  

عشر، التاسع القرن استثنینا لو إّنه القول فیمكننا الدراسة ، هذه إلجراء األساسي بالدافع یتعّلق                وفیما
یزال ال العثمانیة فلسطین تاریخ أنَّ االّدعاء یمكننا و1856)، 1839) التنظیمات فترة یعِقُب ما                خاصًة
على اسُتلب الذي فلسطین تاریخ إّن إذ البحث، بذار من یكفي ما خصوبته- على فیه- ُیبذر لم واعدًا                    حقًال
إمكانیة لسقوط مهمٍل رفٍّ على ُوضع الحقًا) الصهیونیة فیها (بما الغربیة األكادیمیة المؤسسة               ید
بحسب عشر، التاسع القرن فلسطین لكون إضافًة المشرق، لتاریخ الغربیة الروایة في ودمجه               استغالله
بمحیطه صلٍة أدنى یملك ال مكانيٍّ فضاٍء في ومعلقا منفصًال إقلیمًا ُتعتبر الغربیة، األكادیمیة                األدبیات

 األوسع.

ثالِث عبر إال التاریخ في بوجودها ُیقّر ال زمنيٍّ منظوٍر من فلسطین الغربّیة األدبیات تلك ترى كما                   
تتهیأ عثمانیٌة أرٌض أو األمد، قصیرُة صلیبیٌّة مملكٌة أو متخیٌّلة، توراتیٌّة مملكٌة إّما فهي فسحب؛                 مراحَل
یُد لتتسّلمها إمبراطوریٍة ید من وُتسحب (األوروبي)، العالمي الرأسمالي االقتصاد في             لالندماج
الربع في فلسطین في الصهیوني االستعماري المشروع بتدشین ج ُتوِّ اندماٌج وهو أخرى؛              إمبراطوریٍة

 األخیر من القرن التاسع عشر.

فلم بالضرورة، القاصرة التصورات هذه یتجاوز عمٍق إلى الجغرافي النطاق هذا تاریخ في التعّمق                 أّما
في یظهر مشرقيٍّ إقلیٍم مجّرد كانت واقتصادها بأوروبا ارتباطها قبل فلسطین ألن ا، ُملح أمرًا                یكن
لمحاولة منهجیة ضرورًة الدراسة هذه من یجعل الذي األمر تمامًا؛ ومغایٍر مختلٍف سیاٍق داخل                التاریخ

 ُمجافاة الصوت الغربّي الذي حوصرت دراسة تاریخ فلسطین في إطاره.

فلسطین من مهمٍة مرحلٍة لتاریخ ومكثٍّف واٍف عرٍض تقدیم إلى الدراسة هذه تسعى تقّدم، ما على                  بناًء
نعرفها التي بالصورة فلسطین تشكیل في رة المبكُّ مساهمُتها لها كانت مرحلٌة وهي العثمانیة؛               وسوریة

  بقیت حیفا مكانًا مهمًال على مر التاریخ مقارنًة بجارتها عكا، بحكم موقعها الجغرافي الذي منحها میزًة استراتیجیًة أمنیًة افتقدتها حیفا الواقعة8
 على شاطٍئ مفتوٍح. وبالرغم من أن سهل حیفا المنبسط كان أكثر مواءمًة لبناء میناٍء أوسع وذي قدرٍة تشغیلیٍة أكبر، إال أنها بقیت مكانًا یصعب
 الدفاع عنه مقارنًة بعكا. وقد تغیر الوضع بعد الغزو المصري في 1831 مع استدخال وسائل النقل الحدیثة على الطریق التجاري الواصل بین

.Carmel, p1 ff :شاطئ فلسطین وبّرها الداخلي، للمزید راجع 
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النطاق هذا بدراسة باالهتمام سُیعنى الحٍق لمشروٍع مقدمًة ستشّكل الدراسة أّن هنا بالذكر والجدیُر                حالیًا.

 الجغرافي والزمني بشكٍل أكثَر عمقًا.

(2) 

 معالم تراخي القبضة العثمانّیة عن اإلیاالت السورّیة

التاریخي. البحث بأغراض تتعلق منهجیٍة ألسباٍب دة محدٍّ زمنیٍة مراحَل إلى العثمانیة الحقبة م ُتقسَّ ما 9              عادًة

) التحّوالت مرحلَة ُتسّمى لمرحلٍة نهایًة 1703 العام جعل على أیضًا، ُیتفق، ما              وعادًة
حتى تمتّد والتي ،(Old Regime) القدیم الحكم ُتسّمى أخرى مرحلٍة وبدایَة ،(Transformation            
القرن من الثاني الربع في (Modernization/Reforms) التنظیمات أو التحدیث مرحلة            بدایة

 التاسع عشر.

وبدأت ،(1657 (منذ العظمى الصدارة منصب في (Köprülü كوبریلي (آل تواجُد 1703 في                انتهى
منجزات استدامة على المحافظَة خاللها من حاولوا التي اإلصالحیة، اإلداریة حركتهم آثاُر بذلك               تتالشى
األوضاع تسویة إلى وهدفت ،(1640 – 1623) الرابع مراد السابق السلطان قادها مشابهٍة               حركٍة
العثمانیة العسكریة النخبة وثورات التمرد حراكات وقمع عنها، البعیدة واإلیاالت العاصمة في              اإلداریة
مكانة وتعزیز المحلیة، القوى امتلكته الذي النفوذ حجم وتقلیص "االنكشاریة"، باسم             المعروفة
من واألفغان الصفویین إیران سالطین بمواجهة العراق في الشرقي حّدها على عسكریًا              اإلمبراطوریة
من أوروبا وسط وممالك الروسیة اإلمبراطوریة بمواجهة الدانوب شمال في الغربي حّدها وعلى               جهٍة،

 جهة أخرى.

أوروبا- شرق في العثماني التراجع بدایَة عقوٍد، خمسِة من ألقّل امتّدت التي القصیرة، حقبتهم                وَشِهدت
بقیادة المقّدس الكاثولیكي االتحاد أمام الساحقة والهزیمة ،1683 في فیینا فتح في الثاني الفشل                بعد
في الُمذلَّة "كارلوفیتز" معاهدَة العثمانیین بتوقیع ُتوج والذي هابسبورغ- آل من والمجر النمسا 10             أباطرة

.1699 

أكبر، بشكٍل المجال، أفسحت عمیقٌة إداریُّة تغیٌّرات القدیم، الحكم مرحلة التالیة، المرحلة مع ترافقت                
البعیدة تلك خصوصًا واإلیاالت، األقالیم في الذاتي شبه الحكم ذات المحلیة القوى مراكز ظاهرة 11              المتداد

أثبتت أن بعد اإلیاالت، على قبضته العثماني المركز خفَّف حیث إسطنبول، في العثماني المركز                عن
أهمیًة تمتلك التي سوریة في خاصًة واإلدارة، الحكم بشؤون القیام على "االنكشاریة" قدرة عدم                التجربة
شرعیة من كبیرًا جزءًا وحمایتها رعایتها ل تشكِّ التي الحج قافلة طریق على رئیسًة محطًة لكونها                 كبرى؛

 السلطان كخلیفٍة للمسلمین.

  یوحي تقسیم تاریخ الدولة العثمانیة إلى حقٍب بدرجٍة عالیٍة من التمایز والتباین بین كلِّ حقبٍة وأخرى، بشكٍل یفصل كلُّ حقبٍة عن األخرى في9
، الترابط الوثیق بین جمیع هذه المراحل  الخواّص والمیزات العامة. وبالرغم من إمكانیة الجدال في صحة هذا االدعاء، إال أنه ینفي، بدون شكٍّ

 وتشكیلها لخطٍّ تطوريٍّ مترابٍط ال یستقیم فهم ما یلي منه إال بفهم ما سبقه. بالرغم من ذلك، تظّل هذه التقسیمات ضروریًة لفهٍم أكثر عمقًا، وكما
 یصف ألبرت حوراني "فلكي نفكر، علینا أن نمّیز، وأفضل ما یمكننا عمله هو محاولُة إنشاء تقسیماٍت تكشف شیئًا ذا أهمیٍة حول السیرورة التي

  ندرس". حوراني، ص105.
  رافق (1990)، ص10.707
  للمزید عن ظاهرة مراكز أو جیوب القوى المحلیة، راجع: دوماني، ص11.13
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المحلیة العناصر على االعتماد یمثُّلها التي المجازفة موازنة تستطیع السابق، في اإلمبراطوریة،               كانت
قوة على باالعتماد كسوریة، التعقید حدَّ متنوٍع اجتماعيٍّ بتركیٍب تّتسم منطقٍة في واإلدارة الحكم                في
فیها، ینشأ قد ٍد تمرُّ أيِّ جماح وكبح السوریة، لإلیاالت م والمنظَّ السریع الوصول على وقدرته                المركز
أعلن والذي الغزالي، بردي جان سابقًا، المملوكي حماة والي دمشق؛ والي ثورة على بنجاٍح قضت                 مثلما

. 12 الثورَة فورًا بعد وفاة السلطان سلیم األول في 1520

وازدهار السوریة، اإلیاالت في الحكم ذاتّیة درجة تزاید فإّن ،1703 في القدیم الحكم مرحلة بدء مع                   أّما
من ساحقٍة غالبیٍة من المحلیة مجتمعاتها تتشّكل التي البروفنسالیة، المناطق داخل القوى مراكز 13             ظاهرة

إیالة مركز في العثمانیة النخب لنفوذ وانحساٍر العثماني المركز قوة في ضعٍف مع َتراَفق قد                 الفالحین،
في دمشق وزراء انشغال بعد خاصًة األقل، على العثماني بالمركز ارتباطها درجة تراجع أو                دمشق،
عن تزید ة لمدٍّ إیالته عن دمشق والي ُتغیِّبان كانتا واللتین الشامي، الحج وقافلة الدورة لقافلة 14               الخروج

كذلك، الجردة قافلة بواجبات ضلوعه خالل صیدا والي تغیُّب إلى باإلضافة سنٍة، كلَّ أشهٍر 1516             األربعة

رضوان آل كشیوخ الجنوبیة؛ سوریة سناجق ُأمراُء إما السابقین القرنین خالل بها یتكّفل كان مهاٌم                 وهي
  ُأمراء غزة، وشیوخ آل فروخ ُأمراء نابلس، أو كبار ضباط "االنكشاریة" المرابطین في دمشق.

في مطالعُته یمكن األول السوریة. اإلیاالت عن العثمانیة القبضة تراخي معالم من آخران َمْعلمان                ثّمة
والتهم استبدلوا العثمانیین أن معروفًا كان فقد الوالة، لتعیین العثمانیون انتهجها التي التوظیف               سیاسات
من إّیاهم ومانعین وإقامتهم، عملهم أماكَن ُمغیِّرین الغالب، في سنٍة كلِّ رأس وعلى ، دوريٍّ                بشكٍل

 االستقرار في مكاٍن واحٍد لفترٍة طویلٍة.

وعلى الثورة. إعالن من الحقًا نهم تمكُّ للحكم ثابتٍة قواعَد تأسیس من منَعهم ذلك وراء من الهدف كان                   
،1697 – 1517 لسوریة حكمهم من سنًة وثمانین مئٍة أول خالل العثمانیون، عیَّن فقد المثال،                 سبیل

یزید. أو عامین لمدة منصبهم في البقاء في منهم وثالثین ثالثٍة سوى ینجح لم والیًا وثالثین مئٍة 17                  حوالي

یحتفظا أن فقط والیان استطاع حیث عشر، الثامن القرن خالل حدث مما النقیض على ذلك 18               كان

على مقدرتهما بسبب ،1771 - 1743 الفترة خالل عامًا وعشرین ثالثٍة عن زادت ة لمدٍّ                بالمنصب
الداخلي العثماني بالبیت عالقاتهم تشعُّب وبسبب جهٍة، من الداخلیة األوضاع باستقرار             االحتفاظ

 وِصالتهم مع كبار موظفي الحكومة من جهٍة أخرى.

  ابن طولون، ص12.114
ٌع من األریاف، تقطنه غالبیٌة من الفالحین13 ن من مركٍز شبِه مدینيٍّ یحیط به تجمُّ ٍع حضريٍّ ُمكوٍّ   ُتستخدم كلمة Provincial لوصف تجمُّ

 المشتغلین باألرض والخاضعین لسیطرة عدٍد قلیٍل من األفراد یشّكلون نخبًة ترتبط بالحكومة وجهازها اإلداري المركزي. تتمیز المناطق
 البروفنسالیة، عادًة، بُبنى اجتماعیٍة وثقافیٍّة وحركاٍت اقتصادیٍّة ُممیٍزة تؤهلها جمیعًا لالحتفاظ باستقاللیٍّة سیاسیٍّة نسبیٍّة عن مركز الحكم، وإْن

، واستمدْت نخُبها شرعیتها منه. انتشرت هذه المناطق في الفضاء العثماني، كما كانت عالمًة ممیزًة للتجمعات السكانیة  ارتبطت به بشكٍل عضويٍّ
 الریفیة في أوروبا.  للمزید، راجع: دوماني، ص10، وانظر أیضًا: هوبزباوم، ص51 وما بعدها.

  كانت قافلة الدورة تقلیدًا سنویًا یخرج فیه والي دمشق على رأس قوٍة عسكریٍّة كبیرٍة، لیجوب المناطق الجنوبیة من إیالته بغرض جمع مال14
 المیري الالزم لتمویل خروج قافلة الحج، وكانت بمثابة تجدیٍد سنويٍّ رمزيٍّ لهیبة اإلمبراطوریة وسلطتها على القوى المحلیة الموجودة على

 طریق الحج.  لتفاصیَل أوفى عن قافلة الدورة وقافلة الحج الشامي، راِجع: رافق (1981): ص5 وما بعدها، وراِجع أیضًا: بسام دیوب (2012).
  كانت الجردة قافلًة تخرج بقیادة أحد والة أو متسّلمي اإلمبراطوریة في سوریة (والي صیدا أو متسلم القدس في الغالب). وكان الهدف منها15

 مقابلَة قافلة الحج (غالبًا في منطقة المزیریب) أثناء عودتها من الحجاز ، إذ ُتلقى على عاتقها مسؤولیُة إغاثة القافلة وتزویدها بالمؤن. راجع:
 المرجعین السابقین.

   رافق (1990): ص16.708
  صافي، ص17.17
  األول هو أسعد باشا العظم (1743 – 1755)، والثاني هو عثمان باشا الكرجي (1760 – 1771).18
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سوریة، جنوب في لألمن التام شبه الغیاب في فتمّثل العثمانیین، قبضة لتراخي الثاني الَمْعلم أما                 
القوافَل وتهدیدهم البروفنسالیة، والمناطق المدن بین الواصلة الطرق على البدویة القبائل             وسیطرة
اضطر حتى ، دوريٍّ بشكٍل البدو لهجمات یتعرض منها كبیٌر جزٌء كان التي نفسها والقرى                التجاریَّة

بل إّن قرًى كاملًة قد ُأفرغت من سكانها، بسبب تهدیدات البدو المستمرة. 19 بعض سكانها لهجرها،

األردن غرب من تخرج كانت التي والقوافل الشامي، الحّج لقافلة األكبر البدوّیة القبائل تهدید وكان                 
السلطان إّن حتى الطریق، حّق لقاَء أجٍر دفع بعد إال نفوذها مناطق من تعُبر تكن لم حیث بها،                    لاللتحاق
"أمین ُیدعى بالقافلة یلتحق موظٍف مع سنٍة كلَّ الخزانة مال من الحج طریق َخَفارة أجر یرسل                  كان

رة السلطانیة".  الصُّ

معینٍة زمنیٍة وفتراٍت مناطَق عن وعجٍم، عرٍب من المقدسة األرض زاروا الذین الرحالة، جمیع                 ویروي
داخل قُصرت مهما مسافٍة، أليِّ انتقاٍل أيَّ أّن وكیف التجارة، طرق على البدو سیطرُة فیها                 كُثرت

لب في الغالب دفَع مبالَغ نقدیٍة للقبائل البدویة المرابطة على الطرق.   فلسطین، كان یتطُّ

األمن. فرض على وقدرتها المحلیة بالقوى وثیٍق بشكٍل مرتبطًا الجنوبیة سوریة في األمني الوضع                كان
فیها سیطر التي األوقات في التجارة طرق على األمان من بفتراٍت الجنوبیة سوریة من مناطق                 تمّتعت
نابلس حاكم فروخ، بن محمد كالشیخ العثماني، للمركز والئهم عن النظر بصرف أقویاء، محلیون                حكاٌم
الفترة ذات خالل اللجون) (سنجق حارثة بالد حكام طراباي، آل وأمراء عشر، السابع القرن                خالل

 تقریبًا.

فخر إمارة حكم تحت فیها وقع التي القصیرة الفترة خالل األهلي والسلم األمان من بفترٍة الجلیل                   وَنِعم
بدء مع أخرى، مرُة األمن وغیاب للفوضى فریسًة فلسطین تقع أن بدیهیًا كان وقد الثاني. المعني                  الدین
قواها من المحلیة القوى المستطاع، بقدر دت، جرَّ والتي اإلصالحیة، كوبریلي" "آل إجراءات              سریان
وإیاالتها اإلمبراطوریة أطراف على العثماني المركز سیطرة ببسط للظفر سعیها إطار في              ونفوذها
الصراع آثار من بالذات، واللجون ونابلس غزة في المحلیة، القوى هذه عانت أن بعد خاصًة                 بالكامل،
بانتصاره انتهى والذي الثاني، المعني الدین فخر ضد العثماني السلطان باسم خاضوه الذي               المریر

20 وسیطرته على الجلیل بعد سنواٍت طویلٍة من المقاومة.

 

(3) 

 إرهاصات صعود عّكا والجلیل

شأٌن لها سیكون محلیٍة لقوٍة جدیدًا مركزًا ل لتشكِّ تصعد الجلیل منطقة كانت الظروف، هذه كلِّ ظلِّ                  في
فراٍغ بحدوث عشر السابع القرن خالل العثمانیین سیاسات تسّببت أن بعد خصوصًا سوریة، في                كبیٌر

  كان هْجر القرى أمرًا معتادًا في سوریة الجنوبیة العثمانیة خالل الفترات التي انعدم فیها األمن والسلم األهلي وانتشرت فیها الفوضى،  بسبب19
 القبائل البدویة التي كانت تسیطر على الطرق التجاریة، وتتعرض للقوافل الماّرة بها، فتنهبها أو تجبرها على دفع أجر خفارة الطریق، وتهاجم

 القرى باستمراٍر لدرجة أن الفالحین كانوا في بعض المناطق یحصدون أرضهم والبنادق في أیدیهم، أو یحصدون محاصیلهم قبل موعدها،
 ویخبئونها في أماكَن سریٍة تحت األرض. للمزید،  راِجع: صافي، ص205. وقد تعّرض عبد الكریم رافق لهذه النقاط بالتفصیل أثناء حدیثه عن

 بلدانیة فلسطین في تاریخّیة العهد العثماني، للمزید راجع: رافق (1990)، ص727 وما بعدها.
   رافق، ص20.705
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سیاسیة وحدًة سابقًا، ن، یكوِّ لم الجلیل أن من وبالرغم قبل. من الجلیل به تمتَّع وأن یحدث لم                   سیاسيٍّ
(آل حارثة بالد في أخرى، محلیٍة قوًى مراكز نفوذ مناطق من جزءًا الغالب في مثَّل أنه إال                   مستقلًة،
الثاني المعني الدین فخر (إمارة لبنان وجبل وماضي)، والجیوسي جرار (آل نابلس وجبل               طراباي)،

وصیدا. 21 وإمارة الشهابیین لفترة وجیزة)، باإلضافة إلى سلطات إیالتي دمشق

بدء مع تزامنًا الجلیل، عاشها التي السیاسي الفراغ حالة تعمیق في أیضًا، أخرى، عوامُل ساهمت                  كما
الجلیل كان والتي صیدا، إیالة اعتماُد ها أهمَّ كان عشر، الثامن القرن ُمستهّل في القدیم" "الحكم                 مرحلة
وملتزمین إداریین كمسؤولین المحلیین المشایخ على اإلداریة، الناحیة من لها یتبع الفترة تلك               في
كبیرًا نفوذًا امتلكوا الذین ولبنان عامل جبلي مشایخ عبر وساطاٍت أيِّ بدون مباشٍر، بشكٍل                للضرائب

في 1660 وحتى ذلك الحین. 22 على الجلیل منذ بدایة تأسیس إیالة صیدا

  من الجدیر بالذكر أن دمشق امتلكت نفوذًا وصائیا على صیدا التي كانت أقل مساحة وقوًة،  وكان والیها المعیَّن عادًة برتبة باشا بطوخین؛  أي21
 أقل درجًة من والة دمشق الذین كان یتم اختیارهم من الموظفین العثمانیین من حملة رتبة باشا بثالثة أطواٍخ، وكانوا یمتازون عن والة صیدا
 بحملهم لقب الوزارة كذلك. وقد كان لوالة/وزراء دمشق كلمٌة مسموعٌة عند القوى المحلیة في صیدا بالرغم من تواجدهم خارج نطاق نفوذهم

 الرسمي، وقد امتلكوا الحّق بإصدار األوامر والتعلیمات إلیهم، وجبایة أموال المیري منهم في حال وافق ذلك تعلیمات الباب العالي.
  جدیٌر بالذكر أن صیدا تأّسست في البدایة في 1614 عقب هروب فخر الدین المعني الثاني خارج جبل لبنان، إال أنها تفّككت بعد سنٍة واحدٍة22

 فقط. للمزید، راجع: صافي، ص17.
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 تقسیٌم إداريٌّ إلیالة صیدا في القرن الثامن عشر (المصدر: صافي، ص311).
من جزءًا ،1707 – 1705 بین ما الفترة في باشا، بشیر صیدا والي اتخذها التي الخطوة هذه                    كانت
الثاني. المعني الدین فخر تجربة تكرار من ومنعهم اللبنانیین المشایخ نفوذ تقلیص إلى هدفت                سیاسٍة
الجلیل في النفوذ على تنافسوا الذین وحسین ونافع ونجم زیدان عائالت مشایخ على إیجابًا ذلك                 وانعكس
شبكات في انخراطهم تزاید مع االقتصادي موقفهم فیه یعزّزون كانوا الذي الوقت ذات في بینهم،                 فیما
سوریة بین ربطت التي الدولیة التجارة شبكة وتوسیع صناعة في ومساهمتهم اإلقلیمیة، السوریة               التجارة

 الجنوبیة، الجلیل تحدیدًا، وبین البرجوازیة التجاریة في فرنسا.
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ع تجمُّ مركَز دمشق كانت فإقلیمیًا رئیستین، مدینتین على األكبر قسمها في تعتمد سوریة تجارة                كانت
الحجاز تربط تجاریٍّة كقافلٍة تعمل الدینیة، لوظیفتها باإلضافة كانت، التي الشامي الحج قافلة               وانطالق
البري الخط عبر ومصر، الجنوبیة بسوریة كذلك ربطتهما اللتین واألناضول، سوریة بشمال              والیمن
ونابلس كالجلیل مختلفٍة؛ محطاٍت إلى لیصَل یتفرع الذي یعقوب"، "بنات جسر عند األردن عبر                الماّر

 والقدس والخلیل، وأخیرًا یافا التي ارتبطت بدمیاط المصریة عبر البحر.

باعتبارها األساَس، رافَدها حلب مدینة كانت دولیٍة شبكٍة على الخارجیة سوریة تجارة اعتمدت كما                
جزءًا حلب فكانت آسیا، ووسط وجنوب أوروبا بین ما الواصلة التجارة طرق على المحطات أهم                 إحدى
من المنطلق التوابل تجارة خّط من جزءًا وكذلك إیران، شمال عبر آسیا وسط من الماّر الحریر خط                   من
كانت إذ الشام، وبادیة العربیة بالجزیرة مرورًا الفارسي، الخلیج عبر أوروبا إلى آسیا وجنوب                الهند
مینائي عبر بحرًا أو األناضول، عبر ا بر إما األوروبیة األقطار إلى بضائع من یصلها ما ع توزِّ                  حلب

 اإلسكندرونة وطرابلس.

صاحبَة الفترات إحدى في كانت فیما العثماني، الفضاء في مدینٍة أكبر ثالَث حلب كانت الوقت، ذلك                  في
دمشق فیه حافظت الذي الوقت وفي الضرائب. أموال من العثمانیة الخزینة مداخیل من نصیٍب 23              أكبر

تعّرضت العثماني، الفضاء داخل ُمجملها في تقع تجاریٍة بشبكاٍت الرتباطها االقتصادیة مكانتها              على
ها أهمَّ كان عوامل؛ عدة إثر عمیقٍة ات لهزٍّ عشر الثامن القرن من األول النصف خالل حلب                 تجارة
أن كما أراضیها. عبر لیمّر الحریر خط لمجرى وتحویلها ،1723 في إیران شمال على روسیا                 سیطرُة
للحریر كمصدٍر المدینة على اعتمادها قّلصت قد كانت حلب، مع الحریر لتجارة األكبر الشریك                إنجلترا،

لت االعتماد على مصادَر أخرى. 24  ، وفضَّ

لالعتماد ومتواصٍل متزایٍد بتعزیٍز حلب شبكة عبر الخارجیة السوریة التجارة مستوى انحدار              َتزاَمن
النخبة سیاسات بتأثیر وذلك الجنوبیة، سوریة في التجاریة المحاصیل على تحدیدًا، الفرنسي              األوروبي،
الرابع لویس عهد في المالیة وزیر كولبیر"، "جان-باتیست أرساها التي الفرنسیة البرجوازیة 25            التجاریة

حوض في الفرنسیة التجارة ید أطلقت 1713،التي في "أوتریخت" معاهدة بعد خصوصًا              عشر،
الخام المواد منابع إلى للوصول المشرق في لها قدٍم موطِئ خلق إلى فرنسا هدفت وقد                 المتوسط.

  المطلوبة لتعزیز صناعاتها المحلیة.

التجارة تراجعت وقد الصلیبي. العهد منذ أوروبا في التجاریة للمحاصیل ا هام مصدرًا والجلیل عكا                كانت
ومكانتها المدینَة وتهمیشهم ،1291 في عكا على الممالیك لسیطرة كنتیجٍة واألوروبیین الجلیلیین              بین

 التجاریة، واستمر هذا التهمیش في عهد العثمانیین.

بین التجارة معدالت وّظلت المحلیة، القوى مع للتواصل متواضعُة أوروبیُة محاوالٌت هناك كانت               
على الثاني المعني الدین فخر سیطرة بعد إال تتحرك لم طویلٍة، لفترٍة أدنى حدٍّ عند ثابتًة                  الطرفین

ار لدیه في صیدا. 26  طرابلس، ودعوته الفرنسیین في طرابلس واالسكندرونة إلرسال تجٍّ

23.Philipp, p4  
   Ibid, p5؛ انظر أیضًا: رافق (1990) ، ص24.815
  رافق (1990)، ص25.816
  المرجع السابق.26
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إمارة ك تفكُّ بعد للمضایقات، صیدا في الفرنسیین تجارة تعّرضت عشر، السابع القرن عشرینیات               خالل
في صیدا في إیالٍة تأسیس أن من وبالرغم لهم. یوّفرها كان التي الحمایة من وحرمانهم الدین،                  فخر
اإلیالة، في الفرنسیة" "األمة ومصالح شؤون ترعى المدینة في قنصلیٍة بتأسیس للفرنسیین سمح 1660              
السابع القرن من األخیر العقد خالل إال بالفعل یتحّرر لم وعكا صیدا في الفرنسّي التجارّي النشاط أّن                   إال
إیصال في ساهموا حیث الجلیل، في المحلیین األعیان نفوذ فیه تزاید الذي الوقت ذات في                 عشر،

27 الفرنسیین إلى كمٍّ أكبر من محاصیل الجلیل، خصوصًا القطن، بأیسر السبل الممكنة.

الكرام مرور لتمّر العثماني المركز منها عانى التي والعسكري السیاسي الضعف حالة تكن لم                باختصاٍر،
الجلیل. ومنها واألقالیم، اإلیاالت في سیاسیًا فراغًا أنتجت إّنها إذ المعنیة، األطراف على تأثیٍر أيِّ                 دون
حلب، في الشمالیة السوریة التجارة شبكة أهمیة في تقلٍُّص مع السیاسي الفراغ من الحالة هذه                 وترافقت

 وترافق معها أیضًا تزایٌد لنصیب التجارة الخارجیة من االقتصاد السوري الجنوبي.

الثامن القرن من األول النصف خالل الجلیل في العام الجو تهیئة في ُمجتِمعًة العوامل تلك ساهمت                  
في تمّثل اآلن لحد الدراسة إلیه تتطرق لم الذي األهّم العامل أن على جدیٍد، سیاسيٍّ كیاٍن النبثاق                   عشر
في وساهموا معها وتفاعلوا أعاله، الموّضحة الظروف استغلوا والذین أنفسهم، الجلیل وفالحي              الزیادنة
المحلیة القوى أهمَّ لیصبح اقتصاده، وتنمیة نفوذه وتوسیع الكیان، هذا تكوین أجل من بعضها،                صناعة

 في تاریخ سوریة العثمانیة، وهو ما كان له بالُغ األثر على التركیب االجتماعي لعكا والجلیل.

 

(4) 

 عشیرة الزیادنة وشیُخها األبرز

بلغت قد العشیرة تكن لم إذ الجلیل، في الزیداني للوجود المبّكر التاریخ تتبُُّع بمكاٍن الصعوبة من                  سیكون
من أيٍّ تغطیة عدم یفّسر ما وهو وجوَدها، السوریون اإلخباریون یلحظ لكي الشأن، من یكفي ما                  بعد

 المصادر التي تناولت سیرة الزیادنة تلك الفترة، إال شذرًا وباختصاٍر شدیٍد.

الحجاز من مهاجرین الجلیل إلى وصلوا الزیادنة أن على االتفاق یمكن المعلومات، ُشّح من                وبالرغم
الشاغور ناحیة ضمن الواقعة البطوف عرابة في لیستقّروا عشر، السابع القرن من الثاني النصف 28              خالل

قرى إحدى سالمة، قریة حادثة في إال تظهر وال ذلك، بعد الزیادنة أخبار تغیب صفد. سنجق 29                في

 الدروز في الجلیل، والتي كان یقطنها آل البیتم، ملتزمو ناحیة الشاغور.

بشكٍل تخریبها من ویتمّكنون القریة، شیخ ویقتلون صالح، شیخهم بقیادة سالمة قریة الزیادنة یهاجم                
بعض بحسب ذلك، كان قط. ذلك بعد ُتسكن ولم ِخربًة أصبحت حیث فیها، تبقى ْمن وتهجیر                  كامٍل
بشیر قیادة تحت لبنان، جبل قوى فیه هاجمت الذي العام ذات وهو ،1698 العام خالل                 الترجیحات،

   یزبك، ص7؛ رافق (1990)، ص27.823
  صافي، ص45. ویذكر توفیق معمر، معتمدًا على الذاكرة الشعبیة لبعض مشایخ الجلیل المعاصرین، أن وصول الزیادنة إلى الجلیل وعرابة28

 البطوف قد تم في 1680، راجع: معمر، ص26.
  معمر، ص29 وما بعدها.29
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على المتاولة شیخ الصغیِّر، علي بن مشرف إشعالها حاول ثورًة وأنهت عامل، جبل مقاطعات                الشهابي،

30  والي صیدا.

الشهابیون لیستخدم والجلیل، عامل جبل مقاطعات التزاَم بمنحهم الشهابیین باشا قبالن الوالي              وكافأ
في الجدیدة أمالكهم إدارة في عنهم ینوبون كمتسلِّمین األرجح، على أخرى عائالٍت ضمن               الزیادنة،
مع المشترك والطائفّي القبلّي النتمائهم ال الزیادنة، على وقع االختیار أن جح المرَّ ومن صفد.                سنجق
وبهذه كذلك. الیماني الدرزي النفوذ من األدنى الجلیل تطهیر في لدورهم بل فحسب، 31              الشهابیین

  الخطوة، رّسخ الزیادنة مكانتهم كأعیاٍن في الجلیل، باالرتباط رسمیًا باإلمبراطوریة العثمانیة.

 

 قلعة صفد، إحدى قالع الزیادنة في الجلیل منذ 1735.

عرابة األقل؛ على التالیة القرى من المیري مال جمع مسؤولیَة التالیة، سنًة الثالثین خالل الزیادنة،                 توّلى
الزیداني، صالح وفاة وبعد والدامون. الطیرة عمرو، شفا طمرة، عیلبون، حنا، دیر طبریة، 32             البطوف،

وهو ،1705 في وفاته بعد العمر، ظاهر أوالده، أصغُر الحقًا لیرثه موقعه، عمر األكبر ابنه 33               ورث

فیه المحلّیة العائالت ومنح بالجلیل، الشهابیین ارتباط باشا، بشیر صیدا، والي فیه فّك الذي العام                 ذات
صیدا في الحاكمة ونخبتها اإلمبراطوریة باسم یلتزمونها وأصبحوا نفوذهم، مناطق على االلتزام              امتیاز
لیس ممثًِّال حینها، عشرة السادسة یبلغ كان بالكاد الذي الشاب العمر، ظاهر بذلك أصبح وقد                 مباشرًة.

  فقط لنفسه أمام الوالي في صیدا، بل لعشیرة الزیادنة بكاملها.

  المرجع السابق، ص30.36
  للمزید عن النزاع القبلي بین قیس ویمان في العهد العثماني راجع: شولش، ص226؛ معمر، ص31.38
32.Yazbak, p710; Cohen, pp 9-12; Philip, P100   
  كان اختیار ظاهر العمر لخالفة والده، رغم كونه أصغر إخوته، رغبًة منهم في التخفي خلف اسمه، حتى ال تظهر أسماؤهم في سجالت الدولة،33

 ویتعرضوا  لخطر المالحقة في حال تأخروا في دفع المستحّق علیهم من الضرائب. للمزید، راجع: الصباغ، عبود، ص24. جدیٌر بالذكر أن هذه
 السیاسة لم تفلح كثیرًا في حمایة أعیان الزیادنة من سخط السلطات في صیدا،كما ستبّین األحداث الحقًا.
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(5) 

 صعود الجلیل ككیاٍن سیاسيٍّ في عهد الزیادنة

تتكّون سلسلٍة عبر یمرُّ وصیدا عكا أو ودمشق نابلس في أسواقها إلى الجلیل من البضائع وصول                  كان
الوصل، وِصلة القلب موقع في داخلها أنفسهم یموضعوا أن المحلیون األعیان استطاع أطراٍف، ثالثة                من
یقومون والذین أخرى، جهٍة من واألجانب اإلقلیمیین والمشترین جهٍة، من واألرض الفالحین              بین

 بتوزیع البضائع على مستهلكیها، أو یمثلون حلقًة أخرى في سلسلة التصدیر.

والسیاسة اإلدارة على استحدثها التي والتأثیرات ، ضریبيٍّ كنظاٍم االلتزام دور إدراك من هنا، ، بدَّ ال                34

في الزیادنة لعبه الذي الدور لفهم مهٍم كشرٍط الجنوبیة سوریة في البروفنسالّیة المناطق في                المحلّیة
هذا لهم وّفر كیف أیضًا ولفهم الجلیل، في المحلیین األعیان من جزءًا باعتبارهم المحلي،                االقتصاد

  النظام القدرَة على االنخراط في شبكات التجارة التي ساعدتهم على مراكمة الثروة والنفوذ.

بدًال الضرائب لتسییل اإلمبراطوریة من ومحاولًة الضریبي، للنظام خصخصًة جوهره في االلتزام              كان
جبهات على المتواصلة الحروب بسبب المتواصل، اإلمبراطوریة خزانة إرهاق ظلِّ في عینًا، جمعها               من
الصعوبات على التغّلب محاولَة كان منه األساسي الغرض أّن على وإیران، أوروبا ووسط               روسیا
في المتأخر عهده في "التیمار" باسم المعروف العسكري اإلقطاع نظام استحدثها التي 35             والمشاكل

 منتصف القرن السادس عشر.

تشكیالٍت أيِّ وقیادة تكوین في الحقُّ للملتزمین یكن لم "السباهیین"، أو "التیماریین" من العكس 36               وعلى

حاولت وقد للكلمة. الحرفي بالمعنى اإلمبراطوریة لدى فین موظَّ الوقت ذات في یكونوا ولم               عسكریٍة،
أشكال من شكٌل وهو المیري، مال لجمع القرى إلى انتدابهم یتّم رسمیین موظفین استخدام                اإلمبراطوریة
على االعتماَد انتشارًا األكثُر الشكُل كان بینما استخدامه. م لُیعمَّ النجاح من یكفي ما ُیالِق لم 37               االلتزام

محليٍّ نفوٍذ من تملكه ما ومدى االجتماعي، بوضعها تتعلق العتباراٍت تبعًا اختیارها یتم محلیٍة،                عناصَر
  یساهم في تیسیر جمع مال المیري.

ما بتحقیق للملتزمین عشر الثامن القرن خالل الجلیل في األرض على الوضع سمح الوقت، ذات                 في
واقتصادیًا. سیاسیًا وضعهم تعزیز أجل من مناصبهم استغلوا فقد منه، حرمانهم اإلمبراطوریة              حاولت
من اإلمبراطوریة نصیب لدفع اضطرارهم عدَم للفالحین بالنسبة "التیمار" نظام یمّیز ما أهمُّ               كان
اعُتمد عندما كثیرًا یتغّیر لم الذي الوضع وهو العاّمة، لدى أساسًا النقد توفُّر لندرة وذلك نقدًا،                  الضرائب
الفضیة اآلقجة عن بدیًال القرش استخدام وبدأ الرئیسیة، العثمانیة العملة تغّیرت بعدما حتى االلتزام،                نظام

 األعلى قیمًة.

  للمزید عن االلتزام ونظم اإلدارة العثمانیة األخرى، راجع: بیات، ص 73 وما بعدها.34
رة مسبقًا؛ أّي35   التیمار نظاٌم شبُه إقطاعيٍّ ُیعطى فیه لعسكریین تابعین لإلمبراطوریة الحقُّ في الحصول على العائدات الضریبیة إلقطاعیاٍت ُمحرٍّ

د من الجنود (یتم تحدیده بحسب مساحة التیمار وعدد سكانه)، ل مسؤولیة إعداد وتدریب وقیادة عدٍد محدٍّ  خضعت إلحصاٍء سكانٍّي، ذلك  مقابل تحمُّ
 ووضعهم دومًا في خدمة السلطان ووالته، وكان الضباط الموكلون برعایة التیمارات ُیدعون باسم (السباهیین). للمزید، راجع: المرجع السابق.

  المرجع السابق، ص36.72
  المرجع السابق، ص37.110
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جزٍء تسلیم سوى خیارًا یملكوا فلم النقد، تحصیل أجل من محاصیلهم لبیع الفالحون اضطر لذلك،                  تبعًا
المفتاَح لتشكیلهم نظرًا بیعها، على األقدَر لكونهم المیري، مال عن كبدیٍل للملتزمین محاصیلهم               من
حمایتها على واألقدُر التجاریة، القوافل تسییر تمویل على األقدُر أنهم كما التصدیر، لسوق               األساسيَّ

 باستخدام ملیشیاتهم العائلیة، أو بدفع أجر خفارة الطریق للقبائل البدویة المرابطة على طرق القوافل.

لذات للبیع المخّصص المحصول من یتبّقى ما تصریف في أیضًا بالملتزمین الفالحون استعان كما                
لیضمنوا الزراعة، في أموالهم رؤوس استثمروا الجلیل منطقة في الملتزمین معظم أّن خاصًة               األسباب،
تحدید في الحّق على والحصول إثماره، أو زراعته قبل حتى األرض منتوج على الحصول في                 الحقَّ
سوریة في ُیستخدم یزال ال قدیٍم ماليٍّ تسلیٍف نظام عبر وذلك لذلك، تبعًا المزروعة المحاصیل                 واختیار

  الجنوبیة حتى یومنا هذا، وُیسّمى في اللهجات المحلیة باسم (الضمان) أو (التضمین).

أّن إال المسبق، اإلقراض عبر الشراء عملیات من الشكل ذاك اسُتحدث متى الدقة وجه على ُیعرف                  ال
المنطقة في الراسخة المحلّیة التجارة تقالید ضمن وجوده إلى تشیر للزیادنة المعاصرة المصادر               بعض
كان ماسهوك" "بول ُیدعى هولنديٍّ تاجٍر ید على تأّسس بأنه السائد االدعاء من بالرغم قدیٍم، وقٍت 3839               منذ

المحاصیل لقاء الملتزمون یتوّلى صیدا. إیالة في واإلنجلیزیة الهولندیة التجاریة للمصالح ممثًِّال              یعمل
مسؤولین لیصبحوا البضائع، تصریفهم بعد اإلیالة لسلطات نقدًا المیري مال دفع مهمَة یضمنونها               التي

  أمام اإلمبراطوریة عن حقها من الضرائب.

المنطقتین، بین البضائع ونقلوا دمشق، إلى الجلیل من القوافَل المحلیین األعیان من وغیرهم الزیادنة                سیَّر
مع وطیدًة عالقًة دمشق في وجوده أثناء س وأسَّ القوافل، بعض رأس على بنفسه العمر ظاهر خرج                  وقد

  كبار تجارها، نتج عنها زواُجه بابنة أحدهم.

الثامن القرن من األولى العقود خالل الجلیل. في السیاسي للنشاط س أسَّ جدیدًا وضعًا الظروف هذه                 خلقت
باستمراٍر المحافظُة باإلمكان یكن لم حیث األساس، ملمَحه ممارسیه بین المفتوحة الصدامیة كانت               عشر،
تدّفق على باستمراٍر الحفاَظ اإلیالة سلطات مصلحة كانت إذ مشتركٍة، لمصالَح وفقًا العالقة، تسییر                على
إلى للوصول القرى من عدٍد أكبِر التزام على السیطرَة األعیان مصلحة كانت فیما الخزانة، إلى                 النقد
واستقراَر األمن توطیَد الفالحین مصلحة كانت بینما التجارة. من نصیٍب وأكبر المحصول من قدٍر                أكبر
هجر إلى إثرها على یضطرون خارجیٍة تهدیداٍت بدون عملهم ممارسُة لهم تتیح األهلي السلم من                 حالٍة

 قراهم، أو المشاركة في الصراعات العسكریة بین األعیان ومنافسیهم.

بعضها عنیفٍة، مواجهاٍت حدوث في المذكورة األطراف بین القائم التوازن في طفیفٌة اختالالٌت تسّببت                
الثامن القرن من الثاني العقد نهایة في بالجلیل مّروا هولندیون، الة رحٌّ ویذكر دوریٍّة. بصفٍة یشتعل 40               كان

ظاهر بأمر تأتمر طبریة لبلدة الخارجي السور على مرابطٍة بدویٍّة لملیشیا دائٍم وجوٍد عن أخبارًا                 عشر،
المقابلة الجهة على مضاربها تقع أخرى عشیرٍة عسكر مع مستمرًا صراعًا وتخوض الزیداني،               العمر

  معمر، ص26؛ الشهابي، ص38.78
  دوماني، ص365 (رقم 10).39
  Van Egmont & Heyman (Vol II.), p34. وتجدر اإلشارة إلى أن عالقة ظاهر العمر بالذات مع القبائل البدویة في الجلیل كانت في40

 أفضل أحوالها في فترة شبابه، وقد تربى على فنون الحرب والقتال على ید أخواله من عرب السردیة. وعلى األرجح، فإنهم عملوا على حمایته في
 طبریة وحمایة قوافله التي كان یسّیرها إلى دمشق وعكا.
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وحلفاء العمر" "ظاهر بین التجاریة التنافسیة سیاق في إال ُیفهم أن یمكن ال صراٌع وهو الجلیل؛ بحر                   من
فالحین ومشایخ أعیاٍن من األخرى المحلیة والقوى جهٍة، من السردیة عرب من أنسبائهم من                الزیادنة
األخرى األطراف امتیازات تقلیَص الدوام، على طرٍف، كلُّ حاول حیث أخرى، جهٍة من بدویٍة،                وقبائَل

  والتضییق علیهم لحسابه، ولزیادة نصیبه من التجارة الجلیلّیة.

اضطر التي المواجهات من بدقٍة د محدٍّ غیِر عدٍد عن غامضًة أخبارًا التاریخیة الروایات تذكر                كما
وهي المیري، مال دفع عن تأّخرهم بسبب صیدا في اإلیالة سلطات ضد لخوضها الجلیل                مشایخ
تحت سوریة قضتها التي الفترة طول على التاریخیة المصادر في لها إشاراٌت تظهر معتادٌة                مواجهاٌت
على والفالحین الملتزمین إجبار إلى خاللها، من یهدفون، والمتسّلمون الوالة كان وقد العثماني.               الحكم
بسبب السلطات ضد الثورَة معلنین دفعه، رفضوا حال في أو علیهم، انكسر حال في المیري مال                  دفع

 فساد المحصول أو انخفاض كمیته ألسباٍب متعددٍة.

كاستعراٍض واستغاللها المفرطة بوحشیتها الفالحین قرى على العثمانیة النخب هجمات تمّیزت              ولطالما
في مشاركَتهم العثمانیة السلطات ضد الزیادنة فیها شارك التي المواجهات أبرُز وكانت للقوة.               مهیٍب
صیدا، والي شنَّ إذ األرجح، على 1721 العام في علیها ُفرض الذي البعنة قلعة لحصار 41               التصدي

من المتأّخرة المستحقات دفع على الملتزمین إلجبار الجلیل على عسكریًة حملًة طوق، أبو باشا                محمد
 مال المیري بعد عامین متتالین من الجفاف.

بین تعاونًا الحملة كانت وربما طوق، أبو باشا عثمان دمشق، والي والده إلى الحملة بعضهم وینسب                  
حتى یومًا أربعین من أكثَر استمر لحصاٍر إلخضاعها الوالي اضطر التي البعنة قلعَة ُمستهِدفًة                الطرفین،

  أجبر أهلها على التسلیم.

البعنة شیخ أرسله نداٍء بعد البعنة، عن الدفاع في بنفسه تدّخل قد العمر ظاهر أن الروایات                  وُتظهر
یافٍع كشابٍّ الحدث، تصف التي الروایات، في العمر ظاهر ویظهر الجلیل. مشایخ من وحلفائه                لجیرانه
من عسكريٍّ دعٍم أيِّ دون منفردًا ذهب إّنه إذ التعقُّل، من یظهره مما أكثر واالندفاع الرعونة من                   ُیظهر
الثانیة في محليٍّ وقرويٍّ عشائريٍّ لزعیٍم منطقیًة األكثر الصورة مع یتناسق ال بشكٍل وحلفائها،                عائلته
مدخل على ُتراِبط ، جنديٍّ مئة إلى تعدادها یصل ملیشیا في مًا تحكُّ ویملك األقل، على عمره من                  والثالثین

الة زاروا طبریة قبل حادثة البعنة بثالِث سنواٍت فحسب.  طبریة بشكٍل شبِه دائٍم، بحسب وصف رحٍّ

  انفرد عبود الصباغ بذكر هذه الروایة دون غیره ولم یحّدد لها تاریخًا، وأضفى علیها طابعًا ملحمیًا جعلها أقرَب إلى الخیال منها إلى الواقع،41
 إضافًة إلى تضمینها عددًا من التفاصیل التي تثیر الشك في مصداقیتها، إال أن المؤرخ اللبناني، األكثر مصداقیًة، حیدر أحمد الشهابي، یؤكد

 الحادثة بذكره لخروج والي دمشق عثمان باشا أبو طوق في 1721 إلى بالد صفد إلجبار ملتزمیها على دفع المكسور علیهم من مال المیري.
 للتفاصیل، راجع: معمر، ص47-48. جدیٌر بالذكر أن فلیب یرفض تحلیل معمر وربطه للحدثین الواردین لدى الشهابي والصباغ مع بعضهما

.Philipp, p31 & p237 n5 :البعض، ویحّدد الفترة ما بین 1713 إلى 1718 كنطاٍق زمنيٍّ حدث فیه الهجوم على البعنة وحصارها، راجع 
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 جامع طبریة الكبیر، بناه ظاهر العمر عام 1743.

فیها المحتمل حلیفه دعم أجل من لیس بالفعل، البعنة تعزیز حاول قد العمر ظاهر أّن للصواب                   واألقرب
التي الحّج) قافلة حتى (أو الجردة قافلة موعد قدوم حتى السلطات وجه في عقبًة إبقائها أجل من بل                    فقط،
ال حتى الحملة، استمرار مخطط تعطیل وبالتالي بها، للحاق للمغادرة دمشق أو صیدا والي                سیضطر
أن كما بالفعل. حدث ما هذا وكان المیري، مال علیها انكسر التي البلدات جمیع إلى الوصول من                   تتمكن
البعنة، من انسحابه قبل أطلقه الذي الوعد تنفیذ یستطع لم الجردة قافلة من عودته فور ُعزل الذي                   الوالي

 بمهاجمة طبریة في العام القادم، انتقامًا من ظاهر العمر بالذات.

متوترة كانت صیدا في والسلطات الجلیل أعیان بین العالقة أن أخرى حوادَث ضمن البعنة حادثة                 ُتظهر
ونخبها الدولة لصالح ُتحسم كانت المعنیة، األطراف بین عنیفٍة مواجهاٍت حدوث إلى ُمفضیًة الدوام،                على
فیه تعاونت الذي الوقت في خاصًة العسكریة، القوة في الكبیر للفارق نظرًا بسهولٍة، اإلیالة مركز                 في
تحدیًا الوضع هذا شكل وقد لصالحهما. توتٍُّر أي كّفة وتغلیب ٍد تمرُّ أيِّ جماح لكبح ودمشق صیدا                  إیالتا
وهو نسبیًا، ولو العثماني المركز عن االستقاللیة من مزیٍد واكتساب بالتغییر، طموحاٍت أيِّ أمام                ماثًال
 تحدٍّ لم تنجح أيُّ قوًى في الجلیل بمجابهته إال خالل نهایة العقد الرابع من القرن الثامن عشر على األقل.

 

 

(6) 

 نشوء "اُألّمة الفرنسّیة" في الجلیل
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القرن خالل الجلیل في المحلّیة السیاسة في قدٍم موطَئ لنفسه وجد آخَر طرفًا الفرنسیون التجار 42               كان

في دورًا ولعبهم المحلي االقتصاد في المتزاید انخراطهم ظّل في تأثیرهم تعّزز وقد عشر،                الثامن
تدریجيٍّ بشكٍل بالتقّلص أخذا قد له المرافق والنفوذ لدورهم السیاسّیة الطبیعة أن من وبالرغم                توجیهه.
السیاسّي التطّور سیاق في محوریٍّة طبیعٍة ذا دورًا كان أنه إال عشر، الثامن القرن أربعینیات                 منذ
استطاعوا الزیادنة وبقیة ظاهر أّن خاصًة العمر، ظاهر صعود فترة خالل والجلیل لعكا               واالقتصاديّّ

نة منه.  مجاراة ومعارضة هذا التأثیر بفعالیٍة، وتوجیهه من أجل تحقیق أقصى استفادٍة ممكٍّ

قد األسبق، الفرنسي المالیة وزیر كولبیر"، "جان-باتیست سیاسات وبفضل الفرنسیون، التجار             كان
للتجارة فرنسيٍّ احتكاٍر ترسیخ حاولت التي مرسیلیا، تجارة غرفة رعتها تنظیمیٍّة هرمیٍّة داخل               انتظموا
الجنوب إلى وهولندا إنجلترا انصراَف ُمستغلًة عشر، الثامن القرن بحلول المتوسط حوض              داخل
في اإلیطالیة للجمهوریات التجارّي النشاط شهده الذي الحاّد والتراجع الفارسي، والخلیج             اآلسیوي
التجار على ُفرض حیث بالحكومة، عضويٍّ بشكٍل مرتبطًة مرسیلیا تجارة غرفة وأصبحت              المتوسط.
جمیع على نافذًة سلطًة یملكون كانوا والذین اإلیاالت، عواصم في قناصلهم بأمر االئتماُر               الفرنسیین

 الرعایا الفرنسیین في إیالتهم.

إذ جوهرها، في تجاریًا طابعًا تحمل دولتهم، مصالح رعایة في المتمّثلة الدبلوماسیة، التجار مهمة                 كانت
التجار وحمایة الفرنسیة، التجاریة المصالح برعایة العثمانیة اإلیاالت في الفرنسیون الدبلوماسیون             ُكّلف
سلوكهم ضبُط كذلك عاتقهم على وُألقي إلیها. یحتاجون وقتما لهم المساعدة وتقدیم أمورهم،               وتسییر
خصوصًا العثمانیة، األراضي داخل تواجدهم حكمت التي والقواعَد القوانیَن مخالفتهم عدم             وضماُن
تحظر كانت التي السلطات مع قانونیٍة مشاكَل في طهم تورُّ لمنع المحلّیة السیاسة في تدّخلهم عدم                 ضمان
یرعاها التي الرسمیة األسواق مباني داخل إال الصفقات وعقد البضائع شراء األجانب التجار               على

 الموظفون العثمانیون الرسمیون، ُبغیة ضمان تحصیل الرسوم المفروضة على جمیع عملیات البیع.

،1569 في لفرنسا العالي الباب منحها التي باالمتیازات مرتبطًا اإلمبراطوریة في الفرنسیین وجود               كان
على تخفیضاٌت عنها نتج حیث و1740، 1673 في األقل على مرتین بخصوصها التفاوض ُأعید                والتي
میناٍء من أكثر بین البضائع تنّقلت لو حتى فقط، واحدًة مرًة ُتدفع %3 عند ثبَّتتها الجمركیة                  التعرفة
في الكاثولیك الرعایا على حمایٍة بفرض الحقَّ الفرنسیین الدبلوماسیین العالي الباب منح كما .               عثمانيٍّ

  اإلمبراطوریة.

عشرینیات من بدءًا الجنوبیة سوریة في تواجدهم تعزیز ضرورة نحو بااللتفات الفرنسیون التجار               بدأ
وبعد صیدا. عبر للتجارة للفرنسیین الثاني المعني الدین فخر وجهها دعواٍت بعد عشر، السابع 43              القرن

حلب منطقتي خارج لینتشروا بالتزاید، المتوسط مدن في الفرنسیین التجار أعداد بدأت ،1673               العام
التي المدن سكان بقیة عن كجماعٍة وانعزلوا التجانس، من عالیًة درجًة التجار هؤالء أظهر                وإزمیر.
(كما المیناء بقرب خانًا العادة في كان الذي إقامتهم ومكان بمالبسهم دومًا تمییزهم تّم كما فیها،                  قطنوا

 كان الحال في عكا وصیدا).

42Philipp, Acre :معظم المعلومات الواردة في هذه الفقرة عن التجار الفرنسیین في عكا وسوریة الجنوبیة مستقاٌة من الفصل الثالث من كتاب  
 pp 94-135 ,(2002)، ما لم تتم اإلشارة إلى عكس ذلك.

  رافق (1990)، ص43.815



 زیادنة الجلیل: السیاسة واالقتصاد في فلسطین القرن الثامن عشر (1)
 أسامة حمّاد

 
 

 
بعضهم أّن بیَد تجارًا، أغلبهم وكان ،(Nation) ة ُأم اإلمبراطوریة في الفرنسیون الرعایا اعُتبروا                كما
لمساعدتهم التّجار ینتدبهم كان الذین الوكالء هم أهمُّ والقناصل؛ التجار لصالح لوجستیًة مهامًا یؤدي               كان
هذه شملت كما التجاریة. الصفقات في وللفصل المحلیین، السكان مع الحدیث عند الترجمة أمور                في
غیر أجانب، ار تجٍّ عن فضًال آخرین، ومهنّیین ساعاٍت وصانعي وُطهاًة أطباَء الفرنسّیة"              "اُألّمة

 فرنسیین، مارسوا التجارة تحت حمایة "األمة الفرنسیة" ورعایتها.

داخل والطائفّیة العرقّیة واألقلیات الفرنسیة" "األمة بین ما التشابه إلى النظَر بعضهم لفت               
أو المّلّي" "النظام باسم المعروف الُعرفي للنظام طبقًا ذاتیًا، شؤونها م تنظِّ كانت والتي               اإلمبراطوریة،
العثماني، الفضاء داخل فرعیًة هویًة لوا شكَّ قد الفرنسیین بأن المحاججة یمكننا وهنا، الِملل".               "نظام

  واشتركوا مع الملل األخرى بذات النمط من التفاعل االجتماعي.

في الفرنسیین التجار على ُفرض قد أنه على تدّلل الوقائع أن إال االفتراض، هذا دقة عن النظر                   وبصرف
أوامَر بسلسلِة وااللتزام مشتركٍة، الستراتیجیاٍت وفقًا ُك التحرُّ جزئیًا، ولو وغیرها، الجنوبیة             سوریة
إطاٍر في إال المحلیة القوانین بحسب به المعمول التجاري النظام یخالف بما التصرف وعدم                صارمٍة،
في الفرنسي السفیر توجیهات ظل في كذلك عملهم یمارسون الذین أنفُسهم، القناصُل یحّدده               مرجعيٍّ
التعلیمات وإصدار التجاریة السیاسات لتغییر العالي الباب على الضغط مهمُة به ُأنیطت الذي               إسطنبول،

 للنخب العثمانیة في اإلیاالت لتذلیل أيِّ عقباٍت تواجه عمل التجار.

بعض في الواقع لكّن العثماني، الفضاء في الفرنسیین التجار عمل حكم الذي الرسميَّ اإلطاَر هذا                 كان
األرض، على فرضها إمكانیة والفرنسیون العثمانیون افترض التي للصورة مغایرًا كان             األحیان
من رسمیٍة مساعدٍة على الحصول استطاعوا قّلما المحلي، المیدان في عقباٍت واجهوا عندما               فالفرنسیون

.   الباب العالي، لضعف قدرته على إنفاذ إرادته داخل مراكز القوى المحلیة بشكٍل عامٍّ

قناصلهم تجاوز ذلك عنى لو حتى المحلیین األعیان مع المباشر تفاوضهم إلجراء الفرنسیون               اضطر
عالیًة تنافسیًة أشعل ما الخام، للمواد الفرنسیة الصناعة نهُم فیه ازداد الذي الوقت ذات في مباشٍر،                  بشكٍل
على القدرة الفرنسیون منحهم حیث المحلیین، األعیان على إیجابًا انعكست أنفسهم الفرنسیین التجار               بین
نصیٍب على تاجٍر كلِّ حصول مقابل قصیرٍة، زمنیٍة فترٍة خالل مُهوٍل بشكٍل وزیادتها باألسعار م                التحكُّ

  أكبر من القطن.

الفرنسیة" "األمة عن مستقًال نشاطهم اعتبروا الذین عكا تّجار بسبب حصل الذي لالنقسام خالفًا ذلك                 كان
قدرة من حدَّ الذي األمر فیها؛ الفرنسي القنصل أوامر إجابة من حلٍّ في أنفَسهم ُمعتبرین صیدا،                  في
بشكٍل التجار على الفرص وتوزیع األسعار، ارتفاع لمواجهة دٍة موحَّ استراتیجیٍة فرض على              القنصل

.  متكافئٍّ

أحد ارتجل إذ ،1691 العام من ر ُمبكٍّ وقٍت في الفرنسیین صفوف في یدبُّ بدأ قد الفوضى من شيٌء                    كان
عثمانيٌّ موظٌف وهو ملتزمها؛ مع ُمفاوضًة لیعقد القواعد، جمیَع متحدیًا صفد إلى السفر وقرر                التجار،
علیه اقترح حیث باشا، أحمد باسم مرسیلیا تجارة غرفة أرشیفات وثائق تذكره الباشویة، رتبة                یحمل
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لیستولى الواحد، للقنطار لیرًة 43 إلى العثماني) القرش (تعادل فرنسیًة لیرًة 33 من القطن سعر                 زیادة

44  التاجر وقتها على محصول صفد بالكامل من منبعه.

150 عن یقل لن بسعٍر فرنسا في سیبیعه وأنه القطن، من نصیبه زاد التاجر أن باالعتبار األخذ                   وعند
وحاول زمیلهم، ضد ثاروا التجار أّن غیر المقاییس. بجمیع رابحًة كانت صفقته فإن أدنى، بحدٍّ                 لیرًة
على التجار أجبرا للبضائع المتزاید وطلبه الفرنسي السوق ضغط لكن الحوادث، هذه تكرار منع                القنصل
من غیرهم من أكثر استفادوا والذین المحلیین، األعیان أن خاصًة جدیدٍة، لقواعَد طبقًا المنافسة،                خوض
البیع أماكن خارج الخاصة صفقاتهم وعقد صیدا في العثمانیة السلطات تجاوز استطاعوا التنافسیة،               هذه
الفرنسیین التجار واألعیان الملتزمون استقبل وقد وعكا، صیدا في البحریة المنافذ بازارات في               الرسمیة

نوا لهم وصوًال مضمونًا إلى أكبر كمیٍة ممكنٍة من القطن.   في قراهم وبلداتهم، وأمَّ

بل صیدا، في الفرنسیة" "األمة داخل االرتباك من استفاد الذي الوحیَد الطرَف المحلیون األعیان یكن                 لم
(Paul Maashouk ) ماسهوك" "بول ُیدعى األصل هولنديُّ ُمستعرٌب تاجٌر آخُر؛ طرٌف هناك               كان
مرزوق، باسم السكان بین ُعرف وقد الجلیل. في واإلنجلیزیة الهولندیة التجاریة للمصالح ممثًال               عمل
معشوق"، "بول باسم بالذكر تناولته التي القلیلة األكادیمیة األبحاث في 2005 العام حتى ُیذكر                وكان
إلى انتقاله قبل السابق إقامته مكاُن حیث حلب، إلى تعود أصوله أن ح ُیرجَّ مستعربًا، ال عربیًا 45                باعتباره

 إیالة عكا.

ضمنت ضخمٍة مالیٍّة لسیولٍة امتالكه األول: عاملین؛ إلى الحالي السیاق في "ماسهوك" ذكر أهمیة                 تعود
وصالحیاٍت، نقٍد من لدیهم ما بكل مرسیلیا تجارة غرفة تّجار ضد منفردًا التنافس على العالیة                 قدرته
الذي االرتباك استغالل من نه تمكُّ عن فضًال األسعار، في مضارباٍت من استحدثوه ما كل من                 وبالرغم
أنفسهم الفرنسیین التجار بعض استخدم إذ الخاص، لصالحه وتوظیفه الفرنسیة" "األمة داخل              حصل

  كوسطاء للحصول على المحاصیل التجاریة في الجلیل من قطٍن وحبوٍب.

نظام باسم المعروف المحلّي المالّي التسلیف نظام طبَّق من أوَل كونه من فینبع الثاني العامل                 أّما
االلتزام دفَع األعیان على "ماسهوك" اقترح الملتزمین. مع تعامالته على سابقًا، المذكور 46            الضمان،

التي المحاصیل على الحصول في الحصريَّ الحقَّ یملك أن على صیدا، في للسلطات مباشٍر بشكٍل مًا                 ُمقدَّ
العثمانیة السلطات ضغط تزاید ظلِّ في وذلك الفالحین، من بدورهم علیها الحصول الملتزمون               سیضمن

 في صیدا على الملتزمین لدفع أموال المیري.

44.Philipp, p97  
  انظر: Schmidt and Kadı, Paul Maashouk (2005)، یحتوي هذا المقال الذي نشره إسماعیل حقي قاضي ویان شمیدت على تسِع45

 وثائَق مستخلصٍة من أرشیف الحكومة العثمانیة في إسطنبول، تختّص بحصر أمالك ومیراث "بول ماسهوك" بعد وفاته في 1711، وتثبت بالدلیل
 القاطع هویة "بول ماسهوك" وأصوله الهولندیة التي كانت محلَّ خالٍف لسنواٍت طویلٍة، حیث أكد "أمنون كوهین" جنسیته الهولندیة، طبقًا لوثائَق

 فرنسیٍة. فیما اعتبره كلٌّ من بروس ماسترز وبشارة دوماني عربیًا ُیدعى "بول معشوق" بسبب متانة عالقاته بجمیع مستویات المجتمع العربي
 داخل سوریة الجنوبیة، فكانت عالقته متینًة مع األعیان المحلیین والملتزمین والتجار المحلیین، وحتى القبائل البدویة التي استفاد منها في نقل

Cohen, pp 12-13; :وحمایة بضائعه المنطلقة من الجلیل إلى میناء عكا. للمزید، راجع: صافي، ص59؛ دوماني، ص365، وانظر أیضًا 
.Masters, p108 n10 

46.Yazbak, p703 ff   
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 جدول (1): واردات غرفة تجارة مرسیلیا من القطن الخام من میناء عكا خالل الفترة من 1700 –
(Philipp, Acre :المصدر) 1735 

 

ُیظهر مرسیلیا، تجارة غرفة سجالت توردها حسبما والمغزول، الخام القطن صادرات أرقام ص تفحُّ               إن
انخفاضًا شهدت حیث القطن، من فرنسا واردات على إحداثه ماسهوك" "بول استطاع الذي               التأثیر
ُتظهر اإلحصاءات ذات .1711 في وفاته حتى 1708 من الفترة وخالل 1703 سنة خالل                ملحوظًا
لیرًة تسعین متوسطه بلغ قیاسيٍّ لمستوًى وصلت حتى القطن، ألسعار التدریجي االرتفاع              بوضوح

 فرنسیًة لقنطار القطن الخام، وحوالي 124 لیرًة لقنطار القطن المغزول خالل العام 1720.
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على السلطات مارسته الذي الضغط إثر األسعار، في تذبذباٍت السنویة األسعار متوسط قائمة وتشهد                
المحلیة العناصر إلجبار الفرنسیون التجار یستغله كان والذي المیري، مال لجمع والملتزمین              الفالحین
رّسخه الذي المالي التسلیف نظام في بكثافٍة انخرطوا الفرنسیین أّن خاصًة أقّل، بأسعاٍر القطن بیع                 على
مبكرًا، المیري مال لدفع السنوات بعض في المحلیین األعیان حاجَة ُمستغلین "ماسهوك"،              الهولندي

 وفارضین علیهم أسعارًا أقّل.

كان طالما ،1729 العام حتى الجدید النظام على االعتراض من كثیرًا صیدا في الوالة ُیظهر 47                لم

من مزیدًا وفرضوا األمر استغلوا بل موعدها، قبل حتى خزاناتهم إلى المیري أموال وصول                یضمن
المشكلة لكن المحاصیل. وبیع الحصاد بعد الرسمیة مواعیدها قبل حتى طلبها في واستعجلوا               الضرائب،
والملتزمین، الفالحین على لصالحهم ضخمٍة مدیونیٍّات بمراكمة الفرنسیون بدأ عندما ظهرت             الحقیقیة
الجفاف بفعل المحصول وفساد العثمانیة للسلطات المتواصل الضغط بسبب سدادها من یتمّكنوا لم               الذین
المحلیین والمنافسین البدویة القبائل ید على السرقة أو د، المتعمَّ لإلتالف تعّرضه أو أحیانًا، المیاه                وندرة

  في أحیاٍن أخرى.

مسبقًا الدفع من التجار منع مرارًا حاولوا صیدا في المتعاقبین الفرنسیین القناصل أن من                وبالرغم
إلجبارهم المحلیین األعیان على تنفیذیٍة سلطٍة أيَّ یملكوا لم أنهم خصوصًا المحصول- لقاء               للفالحین
تعلیمات أّن إال اسطنبول- في الفرنسي السفیر تدخل مع حتى بالسداد تأخروا حال في الدفع                 على

 القناصل هذه لم تجد آذانًا صاغیًة.

م ممارسات التجار الفرنسیین الذین یشترون بضائعهم خارج أماكن إقامتهم المحددة، ویقضي47   صدر فرماٌن من الباب العالي في 1729 یجرِّ
 بضرورة التزام الفالحین واألعیان المحلیین ببیع محاصیلهم للتجار األجانب داخل البازارات والمتاجر الرسمیة التي تفرض علیها اإلمبراطوریة

.Philipp, p99 :رقابتها، إال أنه لم ُینّفذ، انظر 
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 جدول (2): واردات غرفة تجارة مرسیلیا من القطن المغزول من مینائي عكا وصیدا خالل الفترة
(Philipp, Acre :المصدر) 1700 – 1735 

(7)  

 احتدام الصراع السیاسّي في الجلیل

تدّخل حیث ،1730 حزیران في الفرنسیین والتجار الزیادنة بین موثٍّق احتكاٍك بأول الجدید النظام                تسّبب
صیدا والي اعتقله والذي األكبر- ظاهر أخ الزیداني- العمر سعد الشیخ لصالح صیدا في فرنسيٌّ                 تاجٌر
مال من جزءًا الفرنسي التاجر سّدد علیه. المیري مال تراكم بسبب العظم، باشا سلیمان الوقت، ذلك                  في
من التالي المحصول بضمان وذلك ، عثمانيٍّ قرٍش ألَف 22 بقیمة العمر سعد على المتراكم                المیري
العمر، سعد دین لسداد كافیًا یكن لم المحصول أن إال وعیلبون، الطیرة عمرو، شفا قرى من                  القطن

 لیضطر التاجر الفرنسي للتواصل مع ظاهر العمر باعتباره القائَد الفعليَّ لعشیرة الزیادنة.
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12 بنسبة فائدٍة مع ألخیه أقرضه الذي القرض تسدید الفرنسي على العمر ظاهر عرض ذلك، إثر                  على
مباشٍر بشكٍل إّیاه دا مهد قطنًا، ماله مقابل على الحصول على وأصّر ة، بقوٍّ رفض التاجر أّن غیر ،%                 

48 باإلیعاز للسلطات العثمانیة في صیدا باعتقاله رهینًة حتى تسلیمه محصوَله.

الذي ما بالضبط ُیعلم ال والذي التهدید، هذا لمثل العمر ظاهر فیها یتعّرض ة مرٍّ وآخَر أوَل هذه كانت                    
یكونوا لم لو والفرنسیین الزیادنة بین للعالقة را مبك تهدیدًا لتكون الحادثة تلك كانت ُمرتكزه.                كان
الجنوبیة سوریة في القطن أنواع أجود تنتج التي القرى یشمل بما األدنى، الجلیل معظم على                 مسیطرین
كان فقط، سنواٍت خمس فخالل فحسب، األدنى الجلیل حدود عند یقف لم األمر أن على اإلطالق.                  على

 ظاهر العمر قد وضع یده على كامل منطقة الجلیل، والتزمها بشكٍل رسميٍّ من والي صیدا.

على یده لوضع له تخوِّ ضاربًة عسكریًة ة قو العمر ظاهر احتاج إذ السهل، باألمر قطعًا ذلك یكن                  لم
لعقوٍد. تراكمت التي معهم حساباته وتصفیة المحلیین منافسیه من أعدائه من والتخلُّص الجلیل،               حصون
عرب قبیلة من المتفّرعة القویة المحاربین، البدو عشیرة الصقر، عرب لدى بالفعل ضالته وجد                وقد

  السردیة، أنسباء الزیادنة وأخوال ظاهر العمر.

جبل مشایخ ضدهم نّفذها التي المستمرة الهجمات إنهاك من بالذات اللحظة تلك في تعاني القبیلة                 كانت
دمشق من األخضر الضوء على حصلوا والذین وماضي، جرار آل من صعب بني وناحیة 49              نابلس

إلى هة المتوجِّ النابلسیة للقوافل المستمر نهبهم من للتخّلص عامر ابن مرج عن الصقر عرب                إلبعاد
 دمشق عبر طریق جسر "بنات یعقوب".

رافعین الحاجة، وقت معهم القتال مقابل الزیادنة حمایة في ودخلوا الجلیل، إلى الصقر عرب تراجع                 
الزیادنة عائلة ملیشیا من بعضهم األقل؛ على 1500 حوالي إلى العمر ظاهر ید تحت المقاتلین 50               عدَد

أرض في وا ارتصُّ جمیعًا هؤالء الصقر. عرب من ومعظمهم المحلیین، الفالحین من وبعضهم               نفسها،
البعنة، حصن على السیطرة أثناء أیضًا ورافقوه وصفد، جدین قلعتي في العمر ظاهر خلف 51              المعركة

 الذي كان من أقوى حصون الجلیل بجانب حصني طبریة ودیر حّنا اللذین كانا تحت ید الزیادنة بالفعل.

  Philipp, pp 99-100، یبدو هنا أن مكانة سعد العمر كأحد األعیان المحلیین كانت أوضح من أن یستطیع إخفاءها عن أعین السلطات في48
 صیدا، كما كان یخطط عندما سلَّم أخاه األصغر مهمَة االلتزام بعد وفاة والدهم عمر الصالح الزیداني (راجع مالحظة 33). كما یتضح أن ظاهر

خ لنفسه مكانًة داخل العائلة الزیدانیة كقائٍد أوحد وصاحِب كلمٍة أخیرٍة بالرغم من  العمر، وبحلول نهایة العقد الثالث من القرن الثامن عشر،  قد رسَّ
 كونه أصغر إخوته الذكور.

  الصباغ، میخائیل، ص27؛ صافي، ص49.72
  الصباغ، میخائیل، ص50.32
  صافي، ص51.62
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 قلعة جّدین، إحدى قالع الزیادنة. تصویر: خالد عودة اهللا، آب 2017.

على 1736 أو 1735 العام بحلول تقریبًا الجلیل كامل على الفعلیُّة السیطرُة العمر لظاهر                واستقّرت
النابلسّیة قوافل محطات أهَم إحدى كانت التي الناصرة شملت هذه سیطرته أّن ذلك من واألهمُّ 52               األكثر.

لُیثیر علیها، الزیادنة بسیطرة الناصرة من ُطردوا وقد لبضائعهم. (بندر) ومخزن سوق وبلدة دمشق                إلى
سلطات من إذٍن استصدار استطاعوا حتى قلیًال تأخیرها نابلس مشایخ فّضل عنیفًة، نابلسیة فعٍل ة ردَّ                 ذلك

 دمشق -التي كان جبل نابلس یتبعها إداریًا- بمهاجمة ظاهر العمر واسترداد الناصرة منه.

فاتفقوا الوفاق، من وجیزٍة فترٍة بعد الزیادنة على انقلبوا الذین الصقر عرب مع تحالفًا النابلسّیة س أسَّ                  
بصرامٍة منعهم الذي العمر، ظاهر ضد القتال مقابل عامر ابن مرج إلى أخرى ة مر إعادتهم على                  معهم

  من اإلتیان بأّي أعمال نهٍب أو تخریٍب داخل الجلیل.

المعارك في عسكريٍّ كقائٍد لقدراته اختباٍر أول في الصقر وعرب النابلسّیة مع العمر ظاهر                تالقى
من عشر- الثامن القرن ثالثینیات بحلول تكّونت- التي عائلته ملیشیا إمرته تحت وكانت               المفتوحة،
من نظاميٍّ جیٍش إلى باإلضافة الزیداني، العلي محمد عمه ابن قادهم األقل على فارٍس مئتي 53               حوالي

األشهر خالل العمر، ظاهر شّكله والذي المغاربة، المرتزقة من معظمه في ن ُمكوٍّ ُمقاتٍل، 54             ألف

في حسین آل خدمة في األخیر یعمل كان الدنكزلي"، آغا "أحمد ُیدعى عسكريٍّ قائٍد بمساعدة                 الماضیة،
ین.  جدِّ

ابن مرج قرب الروحة سهل في الصقر وعرب النابلسّیة حلف ضد معركته في العمر ظاهر انتصر                  
العمر ظاهر الحق كما النابلسي. الریف مشایخ كبیر الجرار، إبراهیم الشیخ المعركة في وُقتل                عامر،

   المرجع السابق.52
  الصباغ، میخائیل، ص33؛ صافي، ص53.190
  یزبك، ص54.18
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مع صلٍح بعد یغادرها أن قبل وجیزٍة لفترٍة حاصرها والتي صانور، قلعة حتى المهزومین                فلول

55 مشایخها.

مناطق وأصبحت عامر، ابن مرج في موقفهم وعزّزوا االنتصار، بهذا الناصرة في أقدامهم الزیادنة                ثبَّت
تسلكه الذي الخطَّ إن بل ودمشق، فلسطین وسط بین الرابط التجاریة القوافل خط على تشرف                 نفوذهم
على العمر ظاهر إصرار أسباب أحَد هذا كان الجلیل. في الزیادنة أراضي عبر یمرُّ كان الدورة                  قافلة

 البقاء في طبریة، وعدم التراجع نحو صفد أو البعنة األكثر تحصینًا بین الجبال.

المعروف ،(1743-1742 و 1737-1734) العظم باشا سلیمان الفترة، تلك في دمشق والي یكن                لم
غیِر ملتزٍم رحمة تحت إیالته من الجنوبي الشق تجارة من األكبر الجزء یكون بأن لیقبل وتشّدده،                  بتصلُّبه
أمكن، إْن علیهم والقضاء الزیادنة مهاجمة بضرورة العالي الباب إقناع إلى ذلك دفعه للسیطرة.                خاضٍع
استمّر .1737 العام من قة بدٍّ د محدٍّ غیِر وقٍت في طبریة ویهاجم بالفعل، بذلك اإلذن على                 لیحصل
ویزید دمارها ترمیم یعید العمر لظاهر إّیاها تاركًا نتائج، بدون وانتهى ألسبوعین، طبریة على 56              هجومه

مع وعٍد بالعودة إلیه في العام القادم. 57  تحصیناتها،

صدر بعدما وذلك قبًال، نفسه على عهدًا قطع كما التالي العام في لطبریة العودة باشا سلیمان یستطع                   لم
جهدًا یأُل ولم ،1742 في أخرى مرًة دمشق والي بمنصب ظفر حتى وانتظر بعزله، السلطان من                  قراٌر
أمكنه ما كلَّ معه وُمصطحبًا ،1742 أیلول 3 في إّیاه ُمواجهًا شراسٍة، بكلِّ العمر ظاهر یهاجم أن                   قبل
واللوجستي العسكري الدعم على حصل كما إسطنبول. من خصیصًا طلبها في أرسل للحصار ة ُعدٍّ                من
 من حّكام جبل لبنان، ومتسّلم القدس، ومشایخ جبل نابلس، باإلضافة إلى قبائل بني صخر وعرب الصقر.

حاییم طبریة، في الیهود حاخام عبر إلیه وصل دمشق في الیهودیة الجالیة من تحذیٍر على العمر                   حصل
العمر ظاهر استعد طبریة. یستهدف الدورة لقافلة المبّكر باشا سلیمان خروج أن مفاُده العافیة، 58              أبو

وصدَّ مسعاه في نجح وقد الحج، قافلة موعد مجيء حتى باشا سلیمان ضد الصمود إمكانیة على                  وعّول
  حصارًا استمر ثالثة أشهٍر، اضطر بعده سلیمان باشا للتراجع إلدراك موعد القافلة بالفعل.

للسفیر طلبًا ر یمرِّ أن وسأله صیدا، في الفرنسّي القنصل العمر ظاهر راسل الهجوم، تكرار من                 وخوفًا
من طلب كما باشا. لسلیمان الحٍق هجوٍم أيِّ إلیقاف العالي الباب على للضغط إسطنبول في                 الفرنسي

 "حاییم أبو العافیة" التدّخل لدى الجالیة الیهودیة في اسطنبول لممارسة ذات الضغط.

تموز 30 في أخرى ة مر بالفعل الجلیل على هجومه باشا سلیمان ر وكرَّ العمر، ظاهر مساعي فشلت                  
مستعینًا األكبر، ظاهر أخ العمر، سعد المّرة هذه فیها ُیرابط التي حنا دیر قلعة استهدف لكنه ،1743                 
ات بمعدّّ لٍة ُمحمَّ لسفینٍة باإلضافة دعٍم، من سوریة في العثمانیة النخب له توّفره أن استطاعت ما                 بكل
في المفاجئ باشا سلیمان موت أن غیر طبریة، إلى ا بر ونقلها لتفریغها حیفا میناء إلى وصلت                  الحصار

  صافي، ص62 وص55.121
   رافق (1990)، ص709؛ صافي، ص56.94-90
  یذكر اإلنجلیزي "ریتشارد بوكوك" الذي مرَّ بطبریة في العام 1737، وحلَّ ضیفًا على شیخها ظاهر العمر،  أنه رأى أهلها یقیمون بعض57

م من أسوارها، ویبنون أسوارًا جدیدًة  لحمایتها، بعد تعرضها لهجوٍم من والي دمشق، راجع: رافق (1990)، ص769  المهدَّ
  كان "حاییم أبو العافیة" حاخام الیهود في مدینة إزمیر في األناضول، وقد سافر إلى طبریة، بناًء على دعوٍة من ظاهر العمر، ووصلها في بدایة58

 أربعینیات القرن الثامن عشر،  وأّسس فیها، بتمویٍل من ظاهر نفسه، معبدًا للیهود ومدرسًة ومتجرًا، ما شّكل نواًة للحي الیهودّي في طبریة.
 راجع: صافي، ص180
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األمر لیستتّب الفور، على خطرها وتحیید الحملة بإنهاء كفیًال كان لوبیة قریة قرب 1743 آب                 ُمختتم

 لدى الزیادنة بشكٍل كامٍل في الجلیل حتى هذه المرحلة على األقل.

 

 قلعة دیر حّنا، إحدى قالع الزیادنة في الجلیل.

(8) 

 على سبیل الخاتمة

منفصٍل فضاٍء في معلقا حدثًا وال مصادفًة، سیاسيٍّ ككیاٍن عشر الثامن القرن في الجلیل انبثاق یكن                  لم
بین ومحركاتها أسبابها تنوعت ظروٌف وتكوینه. خلقه في ساهمت موضوعیٍّة ظروٍف من به یحیط                عما
نضجت حتى بهدوٍء سارت بطیئًة تراكمیة عملیًة الجلیل صعود كان ودولیٍّة. وإقلیمیٍّة محلیٍّة               فضاءاٍت
القیادة بصفات تمّتع بزعیٍم حظیت التي الزیادنة عشیرة استغلتها فرصًة لتخلق یكفي، بما               الظروف
المناسب، الوقت في الفرصة، هذه ترجمة من نا ُمتمك والسیاسة، الحرب میداني في والحنكة               والمبادرة
أعظُم الحقًا، له، سیكون الذي المحلّي السیاسّي للكیان األساَس وواضعًا األرض، على قة منسٍّ أفعاٍل                إلى

 الشأن بین أقرانه في سوریة العثمانیة.

الثامن القرن من األولى العقود خالل بدأ الذي االقتصادي لالزدهار استمرارًا الالحقة السنوات               ستشهد
هویة على ستطرأ ة مهمٍّ تغییراٍت حول سیتمحور التالیة المرحلة في الجوهري االختالف لكن               عشر.
یملك لن منهم أیًا أن على الصورة، إلى ُجدٌد العبون سینضم إذ السیاسي، المشهد في األساسیین                  الالعبین
قدرًا اآلن امتلكوا الذین الزیادنة، سیطرة تحت بكامله وقع الذي الجلیل داخل النفوذ من ضئیًال قدرًا                  ولو
أن بعد الثقة من أكبر وقدرًا الناشئة، المقاطعة في االقتصادیة للتنمیة ة خطٍّ لتنفیذ الحریة من                 أكبَر
سلطتها، تحت أراضیهم وقعت التي اإلیالة سلطات تحیید واستطاعوا المحلیین، منافسیهم من              تخّلصوا

 داحرین بالحیلة والصبر وكثیٍر من الحظ خطَر أحد أقوى والة دمشق ثالَث مراٍت متتالیٍة.
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المقاطعة تاریخ فیه سنستعرُض الذي الالحق للجزء مدخًال الدراسة من الجزُء هذا یشّكل               أخیرًا،
المقاطعة عالقات خارطَة فیه ُموّضحین عشر، الثامن القرن أربعینیات منتصف من انطالقًا              الزیدانیة،
التي االقتصادیة البنى سیناقش كما وإقلیمیًة. دولیًة أبعادًا المرحلة، هذه من بدءًا اكتسبت التي                الخارجیة،
مستویات جمیع على خاضوه الذي والصراع االجتماعیة، وتأثیراتها والجلیل، عكا في الزیادنة              أّسسها
العام في التراجیدي ختامها إلى قصتهم تصل أن إلى وتنمیتها، ترسیخها أجل من التجاریة                العملیة
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