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 ىػػػػػػػػذا الػكتػػاب                  
 جػعػفػر الػميػيػاجػػر        

التقينا فػػيما كاف ييسػٌمى . ترجعي معرفتي بسػتيفاف كينتر إلى سػبعينات القرف الماضي 
، قبؿ أف يجػرم تحكيميوي عػف شػػخصٌيًتو "  دمشػؽ المعيػد الفػرنسي لمٌدراسػات العربٌية في" آنػذاؾ 

" .                         المركػز الفرنسػي لدراسػات الشػرؽ األدنى"التاريخٌية العػػريقػػة كالمجيػػدة تحت اسػػـ 
كرة   كىػي تسػميةه ذات مغػزلن سػياسػٌي غير خػفػٌي ، تيػبػًعػدي المركػزى مسافةن طكيمةن عف الصُّ

ثـ أٌنػنا التقينػا مف بعػػدي . الطٌيبة التي بناىا لنفسػو بجيكد أجياؿو مف أفاضؿ الباحثيف كالعامميف 
ـي الميشػتىرىؾ . في ميناسػباتو شػػٌتى مٌمػا يجمعي أىػؿى البحث  في كؿ المقاءات كاف بيننػا االىتما

ػؽى أثػػػػػران بالنسػبػة لػي ، . بالٌدراسػات اإلسبلمٌية الشػػيعٌية  لكػٌف المقػاءى األكثػػػرى أىػمػٌيػةن كاألعػػمى
كانػػػت عمى صفحػػات كتابػو الػٌرائػػػػػد كالمؤٌسػػػس ىػػػػػػػذا ، الذم تحٌكؿ بسيػرعةو إلى كتابو 

ػدارة فراغان  كبلسػيكٌي ، شػأنيػوي في ىػػذا شػػأفى كؿّْ الكيػتيػب العظيمة ، التي تأتػي لتسيػػػػدُّ بكامؿ الجى
 . كبيران في مكضكًعػيػػا 

مف الميمًكػف ، في إطػار ىػذا التقديـ لمكتاب ، ميناقشػػػػػةي عػػٌدة أيمػػكر مٌما يدخػؿي في 
كلكػٌنػني رأيتي . . الخ. . . المصادر ، الػمػاٌدة ، التركيػب : باب العممٌية الٌنقػدٌيػة النمكذجٌية 

بيػدى أٌنو كقػؼى كقفةن ، أٌكػػدىىا . المؤلؼى قػد عالج ىذه األيمكر بما المىزيػدى عميو في مىطاكم كتابو
أعتقدي أٌف عمٌي  منػذي اآلف أف أيلفتى نظرى . غير مػٌرة ، عمى أمػرو في الغاية مف األىمٌيػة 

يػػد الخارؽ في تصنيؼ كتابو . القارئ إلييا  . ىي بيغيتيوي كحافزيه الشخصيُّ لبىػػػٍذًؿ ىػػػػػػػذا الجي
لسػتي أعني بذلؾ ميجػػٌردى اإلشػكالٌيةى األسػاسػٌية لمبحػث ، التي نقرأيىػا في أمّْ مقػػٌدمػةو منيجٌيػػة ، 

ٌنػمػا   عمبلنٌيػةي تكٌكنػىػٍت لػػديػػو نتيجةى  قٌيػةي ابتغاءى تسكيغ اىتماـ المؤلؼ بالمكضكع ، كبل ، كا 
استيعابو لمتاريخ المبناني الٌرسمي ، كما ارتيػػكػبى فيو مف صنكؼ التزكير كاالختبلؽ كاالنتقاء 
كالتجاىيػػؿ ، بحيثي أٌدل إلى تخميؽ تاريخو افتراضي ، غير مكجكدو إال في أذىاف الذيف بػنىػكهي ، 

ػػةن لميغامػرةو سػػياسػػٌيةو قصيرة النٌػظىػػر تكالىػػٍت عمى تدبيجو أجياؿه مف أشػباه . في سػػياؽ كخػدمى
 كاف آًخػػػػػرىيػػـ الديبمكماسػػي المبناني عػػادؿ إسػػػماعػػيؿ ، الػػػػػذم. المؤرخيف ، مف كيػنىػػةو كغيرىـ 

  



4 
 

نشػػػػػرى مجمكعةن كبيرةن مف الكثائؽ الديبمكماسٌية كالقنصمٌية الفرنسٌية ذات العبلقة بتاريخ لبناف 
 :تحت عنكاف 

"Documents  diplomatiques  et  consulaires relatifes  a l' histoire du Liban" 

خصكصان . كلكٌنو في عممو انتقى كحػذؼى كبػٌدؿى كما شػػاءت لػو عصبٌيتيو الضػٌيقػة 
كقػد بذؿ األيسػػتاذ كينتػر في الفصؿ . حيث يتعٌمؽي الػنػصُّ بتاريخ الشيعة في جبؿ لبناف كغيره 

يػدان كبيران في تػتػبُّع صنكؼ إسػػاءىة األمانة التي ارتكبيا إسماعيؿي بػإصػرارو ميدىػػشو  الخامس جي
ػف مف شخصو مثمو في مكانتو العممٌية كالعممٌية  فقارفى بيف بعض النصكص كما . كميسػػتىيجى

 . ىي في أصًميا ، بما جاء في مجمكعة إسماعػػيؿ ، فاضػحػػان ما فييا مف صنكؼ التزكير 
بؿ ، . نحف ىنا لسنا فقط أماـ باحػثو صبكر ىػٌمػيوي قػٍكؿي ما يؤٌدم بو البحث 

ـى إنسافو غاضػػبو غضبى العاًرؼ ، بعػد أف بانٍت لػو السّْػػعػةى اليائمػةى   باإلضافًة إلى ذلؾ ، أما
لممساحة التي يشغػػميا النصُّ الميزٌيؼي مف المساحة اإلجمالٌية لمتاريخ الٌرسػػمي المبناني 

ـي عمييا. كمصادره  كدائمان عمى حسػاب . عمى حسػاب مسػاحةو أيخػرل ميكازيػة جرل التعتي
 . الحيضكر الشيعي في التاريخ الحقيقي 

 :مف ىنػا سػػنراه في الصفحات األيكلػى لكتابو ييحػػٌددي غايتىو منو دكف ميكاربىػة بقكلو 
إف المىرمػى الرئيػس ليػػذه الدراسػة ىي اسػػتعادةي المكانىػة التي كانػت " 

ػٌدٍت عػمى لبنػاف   ( .6/ص)"لمشيعة في التشكيالت السػياسػٌية التػي جى
 : ثػـ أٌنػو ييبٌيفي بعػد قميؿ آفػةى ىػػذا التاريخ 

إٌف تاريخى الشيعة المبنانييف تحت الحكـ االمبراطكرم العثماني ما يزاؿ " 
ذلؾ ألٌنو مكقكعه لدل المؤٌرخيف تحت منظكرو مذىبي . مجيكالن بأكثر أجزائو 

أك أٌنو كيقع تحت تأثير اعػتباراتو دينٌيةو صرفة لدل ذكم العصبٌيًة . قٌيؽ 
  ( . 14/ص)" المبنانٌيًة منيـ

بعػد ىػػػذا الكػبلـ أظػفُّ أٌنػػو لـ يػبػؽى عميَّ إال أف أترؾ القارئى مع الكتاب ، 
 . راجيان أف يًجػدى فيو مثؿى ما كجػػدتيو مف فائدةو كميتعػة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المقدمة 
العصر ىػذا ىذا الكتاب ىك تأريخه لمجماعة الشيعٌية فيما ىك اليكـ لبناف في ميقتبىؿ 

يقتفي آثارى ظيكر كسقكط الحمادييف كالحرافشة كاأليسرات الشيعٌية البارزة ، ىك ك. الحديث 
بكصفيـ ميقاطعيف ككيكبلء ميعيَّنيف مف ًقبىؿ الدكلة ، لجباية الضرائب كبٍسط األمف في 

األراضي الجبمٌية الريفٌية التابعة لطرابمس كدمشؽ كصيدا ، التي لـ تكيف قابمةن ألف تككفى 
كىـ الذيف انضمامييـ إلى أجيزة االمبراطكرٌية ذات األغمبٌية السيٌنٌية . خاضعةن إلدارة الدكلة 

في القرف السادس عشر ثـ إزاحتيـ ، مف ضمف عٌدة مجمكعاتو دينٌية ، في أكاخر القرف 
. ددان مف األسئمة الياٌمة حكؿ التشٌيع في التاريخ المبناني كالعثماني ػالثامف عشر ػػػػػػػ ، يطرحي ع

راطقة ػمف كيجية نظر القانكف اإلسبلمي العثماني فإٌف الشيعة اعتيبركا رافضة أك ق
بمعنى  )ريعة كالقانكف ػػز الشػكرم ، كتجييػراطػكف االمبػت القافػتثبي. ف ػػػخارجيف عمى الدم

في أكاخر القرف الخامس عشر كفي القرف السادس عشر ،  (ا في عمؿ األجيزة ـإدخالو
باإلضافة إلى ثكرة القبائؿ الًقًزلباشٌية في األناضكؿ ضٌد ىذا التجييز ، كؿ ذلؾ أٌدل إلى 

ت قتؿى الرافضة كالًقًزلباش كاألعداءى غير السيٌنة  داخؿ كخارج ػكضعٌيةو شرعٌيةو سٌكغ
ف ػػـ يؾي ػف ؿػىذا القٍطع التشريعي انطكل عمى مفردات المغة ضد الشيعة ، الذم. االمبراطكرٌية 

 (شًقًزلبا )ػ ـ ؾػػزان إياهي ػػناب. ر ػػدو آخى ػػىؿ التعاميؿ معيـ ، في لبناف كما في أم بؿػمف الٌس 
.  ممعكنيف ، يقضي الكاجب الديني بإزالتيـ مف الكجكد حيثما كانكا عمى أراضي الدكلة 

ريف ، كاضطياد الفقياء كالميتصٌكفة  الحمبلتي ضٌد األناضكلٌييف كالًقًزلباش اآلخى
ف تكيف أحادٌية ، لميرطقة في  الميرتٌديف ، ميكٌثؽه بنحكو جٌيدو ، كييزٌكدنا بصكرةو درامٌية ، كا 

.  كبحسب مفيكًميػااالمبراطكرية العثمانٌية 
المحاكالتي التالية لتصحيح كتظيير ىذه الصكرة انتيٍت ، مع الكقت ، إلى تفحُّصو 

سات الدكلة ػػك مؤٌس ػؤٌرخػـ. م ػػػػت الحكـ العثمافػٌيةو تحػيعػػةو شػياسٌي ػػػػػػػػػ اجتماعٌي لجماعػس
المركزٌية حاكلكا ، يكمان بعد يكـ ، تجاىيؿ تجربة اإلدارة العثمانٌية العممٌية ، خصكصان في 

ىكػػػػػػػذا ،  فإٌف شيعة لبناف  . (قمب االمبراطكرٌيػػػػػػػػػػة  )البمػػػداف العربٌية ، التي طالما كيصفت بػ 
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 يحتمكف مكانان رحبان ليس فقط في إرشيؼ الدكلة ، كلكف أيضان في مكقعو غنيٍّ مف التأريخات 
عمى مذىب  آخريف خارجيف كانكا ربما األكثر تكثيقان مف أم . المحمٌية لمتقارير األجنبٌية 

ف ، مكالحقيقة أٌف أكلئؾ الشيعة ، كبالخصكص قادتىيـ العشائرمٌ . في التاريخ العثماني الدكلة 
كا باالضطياد ػكلكنيـ ىيٌمش. كاف يمكفي أف يندمجكا في بينية السمطة العثمانٌية المحمٌية 

بمنتيى العدكانٌية ، مع مالكي األراضي اآلخريف ، في سياؽ اإلصبلحات اإلدارٌية 
كلكف عمى المدل الطكيؿ فإف التحديث كالعقبلنٌية كانا أكثر ضركرةن مف . االمبراطكرٌية 

مصير ما ييسٌمى باإلقمٌيات الخارجة عمى الديف في االمبراطكرية مف ميقتضيات اإليديكلكجٌية 
.  الدينية الشرعية 

إف تكيف تنمية الضرائب ، كالسيطرة عمى التشكيبلت العشائرٌية ، كاإلصبلحات 
اإلدارية ، المقياس العاـ لمتعاطي مع الشيعة في القانكف العثماني ، فكيؼ ػػػػػػػػػ إذف ػػػػػػػػػ يككف 

رات مثؿ الحمادية كالحرافشة أف يتدٌبركا أمرىـ كييمارسكا السمطةى المكككلةى إلييـ ضمف ػأليس
.  الحدكد السياسية كاالجتماعٌية التي رسمتيا الدكلة العثمانٌية 

مف ىنا فإف المرمى الرئيس ليذه الدراسة ىي استعادة المكانة التي كانت لمشيعة في 
.  التشكيالت السياسية التي جٌدت عمى لبناف 

العصبٌية المبنانية تتٌبعكا األصكؿى المبنانية بالعكدة إلى اإلمارة الدرزٌية،  المؤرخكف ذكك
تدريجٌيػان كالتي ضٌمت . إلى الحكـ االقطاعي لؤليسرتيف المعنٌية كالشيابٌية في نطاؽ صيدا 

كشٌكمت عندىـ األنمكذج الميعترىؼ بو في كجو الطغياف . الجماعةى الماركنيةى في طرابمس 
. التركي 

ىذه الرؤية الركمانسية لمجذكر التاريخية لممنطقة تتجاىؿي حقيقةى أف انتشار كثبات 
األيمراء الدركز في السيمطة في نياية القرف الثامف عشر أتى في األساس عمى حساب 

.  ىك ذا ما تنتيي إليو رؤية ذكم العصبية المبنانية . المناطؽ الشيعٌية 
  ؿػػػقػػس مف الٌس ػػق ليػػم أفٌ ػفصح عنيا ، قػة أف تي ػػػذه الدراسػػػالقضٌية التي تحاكؿي ق

إعادة إدراج جماعةو كانت دائمان ضئيمة الحضكر ، الميتمٌثؿ في كامؿ قٌصة الًحراؾ الكطني 
المبناني ، إال باستعماؿ تطٌكرىا الخاص ، ليتساءؿ عف األيسس نفسيا التي مف أجميا كيتبت 

 .ىذه القصة 
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المصادر 
األٌكلٌيات األساسٌية ليذا الكتاب ىي المصادر الميعتادة لتاريخ لبناف في الحقبة 

كأكثرىا أدبٌياته تأريخٌية كتأريخات ميعتمدىة لمقرف التاسع عشر ، تينٌظر لتىشىكُّؿ لبناف  )العثمانية 
كـ الشيكخ اإلقطاعييف الدركز (في كقتو ميبٌكر  . كتعمؿي في األساس عمى مٍنح الشرعٌية لحي

د كتتمةو لممصادر األيخرل الكتساب فيـو أكثر كماالن لمحقائؽ المحٌمٌية لمحكـ ػفيػكمف ىنا فإٌنيا تي 
.  العثماني 

المصادر الرئيسة الميستعممة في الدراسة اآلتية ىي الكثائؽ اإلدارٌية العثمانٌية 
ما بيف أكاخر القرف السادس عشر  (طرابمس ، دمشؽ ، صيدا  )الميتصمة بببلد سكريا 
أكامر، مالٌية ، : ىذه التسجيبلت يمكف تصنيفيا تحت ثبلثة عناكيف. كأكاخر الثامف عشر

األيكلى ىي عبارةه عف أكامر سامية صدرت عف الباب العالي إلى مسؤكلي . قضائية 
المناطؽ ، رٌدان عمى التماسات أك تقارير بتجاكزات مالٌية ، إخبلؿ باألمف ، أك خركج عف 

تسجيبلت : ، الذم يعني  (ميمو دفترلرم  )الجزء األكبر مف ىذه ميتضمَّفه في . الطاعة 
الذم ييعنى بكبل األكضاع . في إستامبكؿ " بشبكانميؾ"الشؤكف اليامة لمدكلة ، في إرشيؼ 

كلذلؾ فإٌنو مف أشير المكاد . المحٌمٌية في المناطؽ كاستجابة الحككمة المركزٌية عمييا 
.  اإلرشيفٌية العثمانٌية كأكثرىا تداكالن 

بة مف كثائؽ ميمو دفترلرم ، تتعٌمؽي باؿ ػةعٌدة مجمكعات مينتىخى  الشيعة في ميبتػدعى
كلكف لدل مبلحظة بعض . 1االمبراطكرٌية كاإلدارة العثمانٌية في سكريا قد نيشرت كتيرجمت 

كما أٌف . ىذه الكثائؽ التي مف ضمف ىذه المجمكعات نيبلحظ أٌنيا لـ تيراًع بدٌقةو أيصكؿ النشر
كلذلؾ فإٌننا في ىذه الدراسة قد أرجعنا فقط إلى التسجيبلت . الترجمة لـ تكيف دائمان صحيحة 

.  األصمٌية 
انظر  )ف الحمادييف ػػػر معمكمات معركفة عػػجيؿ مييٌمو كحيد احتكل عمى أبؾػػتس

مجمكعاته " . درسدف" في Sachsishe landesbibliothekمكجكد لدل  (الفصؿ الثالث 
إضافٌيةه مف األكامر العيميا أجدرىا باالعتبار المنسكقة  عمى يد جكدت كعمي أميرم في 

ة  ػػمجمكع كػػكظ قػنىن بشػػػكؿو ممحػر غً ػػثػاألؾ. كجات الحاسػػكب ػككاتاؿ (ؾ ػبكانميػػبش )ة ػػػػػمطبع
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فقط عٌينةه صغيرةه منيا . ، أم تسػػػػػجيبلت الشكاكل ، بقيت غير منسػػػػكقة  (شػػػػػػػكايت دفترم)
األحكاـ الشخصٌية في تركيا العثمانٌية مبثكثة بالمغة العربية لدل المحكمة . استيعًممٍت ىنا 

كلكف ما يجدري بنا اإلشارة إليو أف ال كاحد منيا  (أينظر أدنى  )الشرعية في طرابمس كصيدا 
.  ييشاكؿ تمامان مثيمتيا المنسكخة في تسجيبلت اإلدارة العثمانية / ييكافؽ 

ميا ييمكف أف تزٌكدنا بتفصيبلتو ىامةو كأحيانان ميعٌبرة بقٌكةو عف  في حيف أٌف أكامر عي
 (مالٌيو ديف ميدٌبر  )التسجيبلت المالٌية المحفكظة في قسـ المحاسبة . أحداثو سياسٌيةو بارزةو 

تحريرات دفترلي ، . تيتيحي صكرةن أكثر امتدادان كأفضؿ بنيكٌيان الرتفاع المداخيؿ مف المناطؽ 
أم التسجيبلت المالٌية لمضرائب العثمانٌية ، التي كيجدت بنحكو رئيسي في القرف السادس 

كبل النمطيف مف . قتصادٌيةو كسيكانٌيةو اعشر ، قد أيخذ بيا في الماضي كإحصاءاتو شاممةو 
كالكاقع أٌنيا تزٌكدنا بالقميؿ مف المعمكمات . الكثائؽ محصكره في مصادر مداخيؿ محدكدة 

الكثائؽ كالتسجيبلت الشخصٌية في ىذه المجمكعات . عف حقيقة الدكلة أك المجتمع المحٌمي 
بٌينان لمبمداف كاألفراد الشيعة  .  قد استيعممٍت فقط بمقدار ما تككف مرجعان مي

النكع الثالث مف الكثائؽ التي استعممناىا ىك تسجيبلت المحاكـ الشرعية في طرابمس 
كقد أثبتت . كثائؽ المحكمتيىف ىي مصادري أيكلى لتاريخ العثمانييف االجتماعي . كصيدا 

بشكؿو خاصو فائدتىيا في استعادة ًسيىر األشخاص القركييف كالنساء كغير المسمميف ، كأيضان 
.  أكلئؾ المعركفكف بأنيـ أقمٌيات ال صكتى ليـ 

إف قيمتيا بالنسبة لبحثنا ىك في تمثيميا ليس لمتكٌجيات الرسمٌية ، أك لمبينيات المالٌية 
كالحككمة  المجيكلة ، بؿ لمتكاصبلت المؤسسٌية كالمفاكضات الميعتادة لمقادة الشيعة المحٌمييف

 فما بعدىا ، 1666نسخةه عف تسجيبلت محكمة طرابمس ، تمتد مف السنة . العثمانٌية 
كقد استيفيدى مف ىذه الكثائؽ في دراساتو . محفكظةه لدل الجامعة المبنانٌية كلدل بمدٌية طرابمس 

.  2جٌمةو عمى تاريخ المناطؽ في العيد العثماني 
ا األيسرة ػػػػػػما سنقؼي عميو تاليان ىك خصكصان فيما يتعمؽ بعقكد االلتزاـ التي ككفئت بو

ف الكثائؽ ػػػػػػػػػػػرىا ـػػػمػكاكل كغػػٌ اؿ الميبايعات كالشػػـػة إلى أعػػباإلضاؼ. ة في جبؿ لبناف ػػالحمادمٌ 
.  كثكقة الـ
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جيؿه ػػػػػػػتسفػقػد اكػتيػًشػؼ كأينػًقػػػػػذ عػمى يػػػػد طبلؿ مجػػذكب . دا ػػػػػػػػػػػ           بالنسبة لمنطقة صي
.  3 1563نة ػػػػػ بالسصػؿي ا يتػػػػػػػػيـػصو ؼػػػ مع نؽ1703 ػػػػ 1699نكات ػػػده ، مف السػػػػػػػأصميّّ كحي

قػػػػػػػد ا ػػػػػػػػدك أٌنوػػػذه المكاد ال يبػػػػػػػق. نٌية ػػػػػرعية السي ػػػػتيا الشػيما يتعٌمؽ بمحكـػد منو ؼػمػؼػتي ػقػػػػػػػػد اسك
ر  يا . استيعممت في أم عمؿو آخى .  كال تزاؿ تنتظري مىف يتفٌحصي

ٌدة شخصٌية مف محكمة دمشؽ كحماه محفكظةه في مركز الكثائؽ التاريخٌية ػػػكثائؽ ع
.  بدمشؽ قد استفدنا منيا أيضان فيما يتعٌمؽ بالشيعة المبنانييف 

أينمكذجٌيةن كصادقةن إلى / ؿي ػػػػػػ طبعان ػػػػػػػ صكرةن نمطٌيةن ػالكثائؽ اإلدارٌية العثمانٌية تيمثٌ 
كىي ليست في الكاقع أكثر مكضكعٌيةن مف الكتابات التاريخٌية . حدٍّ ما عف حالة الدكلة 

لذلؾ فقد كٌجينا كؿَّ جيدنا نحك فيـ كؿٍّ مف أنماط النص في الميدٌكنات التاريخٌية . المحٌمٌية 
دده مف التأريخات ػبما في ذلؾ ع. حيثما كيتبت ، لنيقارنىيا مع كؿ المصادر الميتاحة 

االمبراطكرٌية ، كالميدٌكنات الدينٌية العثمانٌية ، كما سٌجمو الرٌحالة الشرقٌيكف كاأليركبٌيكف ، كما 
.  نيشر مف الكثائؽ الكنسٌية الماركنٌية 

مة مف  ىذه الدراسة تعتمدي بنحكو خاصو عمى تقارير القنصمٌية الفرنسٌية ، الميرسى
التي ، عمى الرغـ . طرابمس كصيدا في أكاخر القرف السابع عشر كفي القرف الثامف عشر 

احتراـو  مف اىتماـ فرنسا البالغ بحماية المكارنة الكاثكليؾ ، تزكدنا بتفصيبلتو مفاجئةو عػػػػػػػف
 1970مينتخباته مف ىذه المراسبلت نيشرت سنة . ميتساكو ألطياؼ المجتمع المحٌمي المختمفة 

كالكثائؽي التي استعممناىا ىنا محفكظةه لدل اإلرشيؼ الكطني ،  . (انظر الفصؿ الخامس)
.  قسـ الشؤكف األجنبية ، في باريس 

ـي  ىذه الدراسة أنيا قد استنفدت كؿ إمكانات المصادر عف الشيعة المبنانييف ال تزعػ
 أف يستفيد خصكصان مف مراسبلت القنصمٌية  لعمؿو ميستقبمييمكفي . في العيد العثماني 

الفاتيكاف كمصادر البعثات الكاثكليؾ الرـك ، : البريطانٌية أك غيرىا مف القناصؿ األكركبية 
. التي لـ يكيف في استطاعتنا أف نًصؿى إلييا في ىذا العمؿ 
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مصدره رئيسه لـ ييستعمؿ ىنا أيضان ، كلكف يبدك أنو يحتكم عمى مصادر ميتعػٌددة 
عف مالكي االقطاعات الشػيعة ، ىك اإلرشػيفات الخاصة في الكنائػػػػػػػس الماركنٌية كاألديار، 

دده مف مثؿ ىذه الكثائؽ قد استفاد منو سعدكف حماده في ػع. المحفكظة في لبناف كخارجو 
كلكٌف أعدادان أيخرل منيا ييمكف أف ييكشؼ عنيا ما .  4 (تاريخ الشيعة في لبناف)كتابو األخير 

.  تزاؿ ضمف مجمكعاتو خاصة 
لى منابع االرشيفات التي ريفع عنيا ػز بالخصكص عػػػد رؾٌ ػػإف يكيف عممينا ىذا ؽ

دي عمى تكسعة األساس الكثائقي مف أجؿ بحثو آتو ػالقناع ، فإف مف المأمكؿ أف ىذا سيساع
.  عمى مكضكعو 

 
الكتػػاب 

:  يتأٌلؼي ىذا الكتاب مف ستة فصكؿ 
ييقارفي الكضع الشرعي الميبٌيف . يتفٌحصي سياسةى الدكلة العثمانٌية نحك الشيعة األكؿ 

مف ًقبىؿ فقياء مثؿ أبك السعكد أفندم مع ذرائعٌية الحكـ العثماني في المناطؽ المعمكرة 
.  بالشيعة 

. ينظر في اإلدارة العثمانٌية في غرب سكريا ابتداءن مف القرف السادس عشػػػػػر الثاني 
أغمب مىف  كييظيري أف القادة الشػػػػػػػػيعة البارزيف ، كاأليمراء الحرافشػػػػػة في بعمبؾ ، كانكا مثؿ

.  تناكليـ البحث ، كيسطاء محٌمييف لمدكلة 
يتتٌبع صعكدى الحمادييف ، الذيف عممكا عمى السيطرة عمى الضرائب في الثالث 

المناطؽ القركٌية التابعة لطرابمس في القرف السابع عشر ، عبرى مزيجو مف التكاصؿ بيف 
.  السيمطات العثمانٌية كالجماعات غير الشيعٌية المحٌمٌية 

ييظيري كيؼ أف ىذا النظاـ بدأ ينكسر باألزمات االجتماعٌية كالسياسٌية التي الرابع 
تأديبٌية / كقادٍت باتجاه حمبلتو عقابٌيةو . أحاطت باألمبراطكرٌية في نياية القرف السابع عشر 

تاركان إياىـ معتمديف عمى نحكو ميتزايدو عمى الدركز . غير مسبكقةو ضٌد الحمادييف كالحرافشة 
. أيمراء صيدا ، كعمى الميكاليف ليـ مف المكارنة 
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ييحٌكؿي التركيز باتجاه الجماعة الشيعٌية في جبؿ عامؿ ، كىـ يكافحكف في الخامس 
كجيان لكجو مع األمراء الشيابييف ، الذيف بدأ شأنيـ يرتفع في . سبيؿ اكتساب االستقبلؿ 

.  مف ضمف كضعو يعتمد عمى البلمركزٌية في الحكـ عشػر القرف الثامف 
حيث الحمادييف ىيٌجركا عمى يد . يرجعي باتجاه الحمادييف كالحرافشػػػػة الفصؿ األخير 

أٌما الحرافشة فقد تناقصت سطكتيـ إلى مجٌرد معاكنيف تابعيف . التحالؼ الشيابي الماركني 
.  لمذيف اعتيمدكا مف ضمف نظاـ المقاطعجٌية عابرو لمبناف 

و بما يمي  :  المرمى الرئيس ليذه الدراسة يمكف تمخيصي
االمبراطكرية العثمانٌية ػػػػػػػ خبلفان ًلما دأبت عمى التظاىر بو ػػػػػػػػػ  كانت ًجٌد ميتنٌكعة 

ىذه النماذج . كلكٌنيا سياسٌيان كانت ًجػٌد ذرائعٌية لتمتزـى سياسةن حازمةن ضٌد الشيعة . عقائدٌيان 
دكلة ييمكف أف يينظرى إليو مف ضمف ؿمف االضطياد كالحرماف مف السبلـ عمى يد سيمطات ا

ػد كجزءو مف . ظرفو الخاٌص المؤٌقت ، كمف ضمف الحالة السياسٌية إجماالن  كىك لـ ييعتمى
ىكذا ، فإٌف تكلية أشخاصو قادةو عشائرييف مف . سياسةو عالمٌيةو ضد االنبعاثات الشيعٌية 

الدركز أك الشيعة بصفة أيمراء في مناطؽ التبلؿ الساحمٌية السكرٌية ، يجب أف ييفيـ كيينظىر 
. إليو مف ضمف الميعطيات السياسٌية لئلصبلحات االمبراطكرٌية في القرف السادس عشر 
أساسان كفي االعتبار األكؿ لتمكيؿ اإلدارة البمدٌية أكثر مٌما ىك تعبيره عف الخصكصٌية 

كىكذا فإٌف الشخصٌية العشائرٌية المذىبٌية الٌساعية إلى الماؿ لدل . المبنانٌية الثابتة كالدائمة 
بعض الشيعة ليست فقط دكف مىرمى كلكف باألحرل تفرضيـ عمى السيكاف المحمييف 

.  ىي ذم الصكرة غير الميستحٌبة لمشيعة في التاريخ الميعاصر. كميحٌصمي ضرائب زراعية 
كلكٌنيا تقكدي ، . إٌف الصكرة الشائعة لدل بعض األكساط ال تعكسي حقيقةن مكضكعٌيةن 

فيما تقكدي إليو ، انطبلقان مف أكضاعيـ كميحٌصمي ضرائب مف الكنائس الماركنٌية ، باتجاه 
ىي ذم . التحريض عمى التأزيـ المذىبي داخؿ المينٌظمات الرىبانٌية المبنانٌية ذات الٌسطكة 
مدعكمةن مف . المييٌمة الفرنسٌية لمكنيسة  كلمنيخبة الماركنية الٌصاعدة في القرف الثامف عشر 

مٌما كاف السبب في جٍعؿ القيادة الشيعية التقميدٌية أقٌؿ . األيمراء الدركز في جنكب جبؿ لبناف 
.  قابمٌيةن لمبقاء حٌيةن كميحٌصمي ضرائب رسمييف 
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كـ العثماني ليست بالضركرة ذات ميشٌخصات دينٌية  إٌف قصة شيعة لبناف تحت الحي
بؿ ىي بالعكس نمطه مف التعاكف كالتنمية االجتماعٌية كالصراع السياسي ، . أك كطنٌية 

ػػػٌدة ثبلثة قركف مف التغٌيرات العميقة داخؿ المنطقة  ىذا الفيـ . اإلصبلح كالتكافؽ ، لمي
كـ الماركني الشيابي عمى ما سييصبح لبناف تكافقت  ييعارضي الرؤيةى المرسكمةى بأف امتداد الحي

كأنتجت قراءةن جديدة لمتاريخ . مع رغبةو حاٌدةو باليضـ كالتجييؿ تناكلت ضحايا ىذا االمتداد 
.  المبناني ميستمٌدةن ليست فقط مف الكثائؽ العثمانٌية بؿ أيضان مف أعماؿ الدكلة العثمانٌية 
إف . ييشٌكؿ الشيعة في لبناف الحاضر أكثرٌيةن بيف الجماعات الدينٌية كأكثرىا حيكٌيةن 

إٌف ميعالجةن . عبلقتيـ مع األساطير المؤسّْسة كالرمكز الكطنٌية المبنانٌية كانت دائمان إشكالٌيةن 
دأ ما ػًجػػٌدٌيػػةن لمسائؿ الييكٌيػة كالسيمطة كاالعتراؼ الميتبادىؿ كاالندماج في لبناف غير ممكفو أف تب

.  لـ يأخػػذ الشيعةي محمَّيـ في تاريخ لبناف 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الفصؿ األكؿ 
الشيعة في االمبراطكرية العثمانٌية 

تبارات اآلنٌية ػتراؼ الميمتبس كالخقكع لالعػبيف االع
 

 
 المبنانييف تحت الحكـ االمبراطكرم العثماني ما يزاؿي يفإٌف تاريخى الشيعًة االثنى عشرمٌ 

ذلؾ ألٌنو مكضكعه لدل المؤٌرخيف تحت منظكرو مذىبيٍّ ضٌيؽو ، أك ألنو . مجيكالن بأكثر أجزائو 
. كيضع تحت تأثير اعتباراتو دينٌيةو ًصرفةو لدل ذكم العصبٌية المبنانٌية منيـ 

لـ تنسى إطبلقان اضطيادى أك تشتيتى  (جبؿ عامؿ  )النقكالتي الشيعٌيةي في جنكب لبناف 
. عمماء الديف العاممييف في القرف السادس عشر ، باعتباره حصيمةن حتمٌيةن لنمط الحكـ العثماني 

كالمؤٌرخكف المبنانٌيكف الميحدىثكف عندما يذكركف الشيعةى المبنانييف فإنما بالدرجة الثانية بعد الدركز 
عمى أٌف كبل الفريقيف يشتركاف . كالمكارنة ، بكصؼ ىؤالء مينشئيف لئلمارة المبنانٌيًة شبو الميستقمة 
. بنظرةو إلى االمبراطكرية العثمانٌية ككيافو عدكانيِّ ميتسٌمطو غريب 

كـ الدكلة العثمانٌية ، فإٌف الجماعات المحٌمٌية الميعتبىرة خارجةن  أثناءى القركف األربعة مف حي
يدان كافيان لقبكؿ سيمطًتيا كمؤٌسساًتيا اعتيبرت خارجى  عمى عقيدتيا الرسمٌية ، كأيضان التي لـ تبذؿ جي

يا كقيكدىىا صالحةه لكتابة تاريخ الشيعة المبنانييف . الًمٌمة  .  كمع ذلؾ فإٌف لغةى الدكلة كتأريخى
كي نًصؿى إلى فيـو جديدو لمجماعة الشيعٌية المبنانٌية في ميقتبؿ العصر الحديث ، فيما 

يعكد لدينامٌياتيا الداخمٌية ، كبكصفيـ ميكٌكنان عضكٌيان فيما سييصبح الجميكرية المبنانية ػػػػػػ ، فإٌف مف 
الضركرم بالدرجة األيكلى أف نأخذ بعيف االعتبار أٌنيـ لـ يككنكا ظاىرةن محٌمٌيةن فريدة ، بؿ في 

.  قمب تطٌكر الحالة الدينٌية في االمبراطكرٌية العثمانٌية إجماالن 
ماذا كانت سياسة الدكلة العثمانٌية في ًقباؿ األقٌمٌيات غير السٌنٌية عمى أرًضيا ؟  
ـٌ ؟   ىؿ سمكت معيـ كسيمطة مسمؾى التمييز أـ االعتداؿ ، الرعاية أـ القمع العا

ىؿ كضعٍت نفسىيا في مكقع الميدافع عف إيديكلكجيا دينٌية خاصة ، كىؿ تغٌيرٍت مع 
الكقت ؟  
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ىؿ نظرتينػػػػػا إلػػػى الدكلة كاإليديكلكجيا بيف االعتداؿ كالقمع ، حقيقةه ثابتةه مف حقائؽ 
السياسة العثمانٌية ، أـ ىي مف اإلسقاطات الحديثة ؟  

طمبىةي التاريخ العثماني عانكا طكيبلن حالةن مف عدـ اليقيف في تحديد اإليديكلكجيا 
مف جيةو فإٌف الدكلةى منحت نفسيا صفة الغيزاة في سبيؿ اإلسبلـ ، كأٌف . العثمانٌية الرسمٌية 

ٌكامييا األساسٌيكف  كلكف ، مف الجية األيخرل ، فإٌف كبار . الفقو الحنفي كالخمفاء السيٌنة ىـ حي
أًضؼ . مكظفي الببلط كحتى السبلطيف كانكا أحيانان يمجأكف إلى التنجيـ ككاشفي المستقبؿ 
.  إلى ذلؾ أتباعى أطياؼو كاسعة مف الطيريؽ الصكفٌية الخارجة عمى ظاىر الشريعة 

ركسان  عمى  في القرف السادس عشر شٌنٍت االمبراطكرية العثمانٌيةي حربان مذىبٌيةن ضى
مع أٌف التصريحى بالكالء لئلماـ . الشاىات الصفكييف في إيراف ، كعمى أتباًعيـ في األناضكؿ 

كما . تشترؾي فيو النخبة الثقافٌية في إستامبكؿ ، عمي ظٌؿ جزءان مكٌمبلن مف الثقافة الدينٌية 
الٌسادةي ذكك األصكؿ المدينٌية الميتحٌدركف مف النبي ، باإلضافة إلى أعدادو الحصرى ليا مف 

.  الجماعات القركٌية البمقانٌية إلى اليمف 
التجربة التاريخٌية لئلقطاعييف الشيعة في لبناف ، الذيف طالما نيبزكا بالًقًزلباش 

 كلكنيـ مينحكا رسمٌيان صفة أيمراء أك ميمتزميف كميحٌصمي . الخارجيف عمى الديف ميبتدعيفاؿ
 ىذه التجربة تصمحي أينمكذجان كتمخيصان النعداـ الرؤية كالتناقض في .ضرائب مف ًقبىؿ الدكلة 

الحالة العثمانية ، بيف مفيكـ اليرطقة الدينٌية ، كبيف طريقة التعاميؿ مع الجماعات المكصكفة 
.  بأنيا ىرطكقٌية في االمبراطكرٌية 

إٌف غاية ىذا الفصؿ ىك دمجي تاريخ غرب سكريا ، أك شيعة لبناف ، في النٌص 
التاريخي االمبراطكرم العثماني ، أكثرى مٌما ىك في التجربة العاٌمة لميرطقة اإلسبلمٌية 

.  كالتمذىب الشيعي 
مع أٌنيا ، إلى حدٍّ ما ميؤسَّسةه  )باختصار ، إٌنو ييؤٌسسي لثبلثًة مكضكعاتو لمنقاش 

ستقكدي مباشرةن إلى المكقؼ العثماني مف الحرافشة  (بالفعؿ في األبحاث العثمانكٌية الحديثة 
.  كالحمادييف كاأليسرات االقطاعية الشيعٌية ، في الفصكؿ اآلتية 
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 الشيعٌية قد بيحثٍت (اليرطقة/البتداعٌيةا)إٌف ازدكاجٌيةى المكقؼ مف الشيعة ك: ػػػػػػػػػ األكؿ
بمعنىن مف المعاني، ضركرةن كانت بالنتيجة أٌنيا، تبٌيف ك. بحثان عميقان في التاريخ العثماني 

.  لتطٌكر االمبراطكرٌية 
  ، إٌف االضطياد الديني، أك االضطياد باسـ أم إيديكلجٌية ميحٌددة المعالـ: ػػػػػػػػ الثاني

سىة السيمطة العثمانٌية ، خصكصان في القرف ػػػػػػكانت جزءان أك كعاءن لمركىزىة كتثبيت كمأسى 
.  السادس عشر 

ضركرة االضطياد لدعـ سيطرة بالرغـ مف إٌنو بالرغـ مف ذلؾ ، أم : ػػػػػػػػ الثالث 
الدكلة ، فإٌنو يبقى ىامشه كاسعه لمشٌؾ كعدـ الكضكح حكؿ الشيعة كالتشٌيع في الثقافة 

.  بيف ما ييقاؿي في األكساط التعميمٌية العثمانٌية ، كبيف اإلجراءات العممٌية إلدارتيا . العثمانٌية 
إٍف تكيٍف االمبراطكرٌية ، كىي التي كانت قد أعمنٍت انحيازىىا إلى اإلسبلـ السيٌني ، لـ 

كمع ذلؾ فإٌف الٌذرائعٌيةى كالحكمة . ػد في طكًقيا أف تيمارسى سياسةن دينٌيةن ميتسامحة ػػػيعي 
ر ممكنان . السياسٌيةى قد تبدك في التعاميؿ الٌسيؿ  كاالحتكاء . مٌما يجعؿي التعاطي مع اآلخى

يا رؤيةن مختمفة  .  الحقيقي لمجماعة كاالفراد الميخالفيف يمنحي تاريخى
التشٌيع في التاريخ التركي  

ىؿ كانت االمبراطكرٌيةي العثمانٌيةي ضدَّ الشيعة أساسان ؟  
في النصًؼ األكؿ مف القرف السادس عشر ، أم حكالى الكقت الذم فتحكا فيو 

سكريا كمصر كالحجاز كالعراؽ ، كبنحكو أكسع كيضعٍت إيديكلكجٌيتييا كصراعييا السياسي مع 
كـ  نظران ًلما ىك ثابته دينٌيان . صفكيي إيراف ػػػػػػػػ ، بدأ العثمانٌيكف ييعمنكف صراحةن حقَّيـ في الحي

مفاء كسىدىنىةن لمحرميف الميقٌدسيىف في مكة كالمدينة  كأيضان بكصفيـ أبطاؿى اإلسبلـ . بكصفيـ خي
باإلضافًة إلى أٌنيـ كرثةي تراثو طكيؿو مف . السيٌنٌي الصحيح ، كريعاةن لمتراث كالتعميـ اإلسبلمي 

لى . رىؼ بيا مف ًقبىميـ ػػػالحرٌية الميعتى  ف لـ تكيف تتجوي مباشرةن إلى االتجاىات اليرطكقٌية، كا  كا 
الميكاليف لئلماـ عمي الذيف انتشركا مع المغامريف التركماف ، كمع المتصٌكفيف مف آسية 

ىذا التراث الميتمٌثؿ بالحرٌيًة . الكسطى عندما بدأكا ينتشركف في األناضكؿ قبؿ أربعة قركف
ـي ػػمة الشػػٌية ، بما تكليو مف احتراـو ألئػػان في التقاليد البكتاشػرىؼ بيا بقي كاضحػػالميعتى  ديف ػػيعة كلم
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 المقٌدسة في العراؽ كلممقامات العمكٌية التي تفكؽ الحصر كتنتشري في البمقاف كاألناضكؿ 
. كإلحياًء مراسػػػػػػػػػـ عاشكراء ، عمى ما في ىػػػػػػػػذا اإلحياًء مف فيركؽو محٌمٌيةو في طريقة اإلحياء 
ككانت بالضركرة ضمف المكقؼ الرسمي نحك المبنانييف كاالتجاىات الشيعٌية في العصر 

.  الحديث 
عريقكف في اإلسبلـ ، أك الميكالكف لعمي كألعقابو مف األئمة االثنى عشر ، الشيعةي 

أقٌمٌيةه ىاٌمةه مف المسمميف آمنٍت بأٌف عمٌيان ، ابفي . منذ بدايتو كعمى طكؿ التاريخ اإلسبلمي 
ـٌ النبي كصيريه ككالدي سبطيو الحسف كالحسيف ، كاف تابعىو باإليماف ، كيجب أف يككفى ػػػػػػع

.  أيضان الكارثى الكحيدى إلرثو السياسي 
مف الثكرة الميتجيةي . األنماطي التي اتخذىا ىذا الكالء يمكف أف تتغيرى تغٌيران شديدان 

كًميا كفقان لمنمكذج النبكم كالمأثكر  مباشرةن ضدَّ الذيف يعممكف عمى تككيف جماعةو إسبلمٌيةو كحي
ـى مف الظُّؿ. في سيٌنتو  .  ـػإلى الذيف قبعكا ساكنيف بانتظار عكدة اإلماـ الميدم لييطٌيرى العالى
ةه إس:يف ػٌيع إيديكلكجٌيةى المييٌمشػت أصبح التشػكمع الكؽ ٌددة ، جاىزةه دائمان ػالمٌيةه ميتشػػػ ميعارضى

مذىبان دينٌيان ينطكم عمى . لتككف مىعبىران الحتجاجو اجتماعيٍّ ضدَّ الميمسكيف بمقاليد السيمطة 
.  نظاـو فكرٌم كشرعٌي ، كؿُّ تفصيؿو منو انتظـى عمى مثؿ ماىك لدل األكثرٌية السينٌية الميناًفسػة 

ىذه االختبلفاتي بقيٍت عمى ميستكل البينى الفكقٌية في األكساط المدينٌية كالقبىمٌية ، كما 
حيث تركماف آسيا الكسطى حٌققكا االتصاؿى األكؿى مع . في خراساف شماؿ شرؽ إيراف 

ىنا استتبعى التشٌيعي كالءن عاٌمان لئلماميف عمي كالحسيف ، بكصفيما . الحضارة اإلسبلمٌية 
كمع أبي ميسمـ ، الذم قادى مف خراساف سنة . بطميىف ميجاىديىف كشييديىف في سبيؿ اإلسبلـ 

.  الثكرةى التي ستضعي العباسييف عمى سيٌدة الحكـ ، ليقمبكا لو ظيرى المجٌف كيقتمكه 749
 ، 927كالحبٌلج ، ذلؾ الفيمسكؼ التُّرؾ ػػػػػػ إيراني، الذم أيعدـ مف ًقبىؿ العباسييف أنفسيـ سنة 

إٌف الشيداءى الشيعةى ييمٌثمكف الشجاعةى األدبٌيةى . ب إصراًره عمى القكؿ بكحدة الكجكد ببس
ٌرةى، التي ركعيت بقٌكةو مف ًقبىؿ القبائؿ التركمانٌية  .  الخارقة كاالستقامةى األخبلقٌيةى كالركحانيةى الحي
ؿ أكلئؾ التركماف إلى اإلسبلـ في تمؾ الفترة ، قد حصؿى عمى نحكو كاسعو  إٌف تحكُّ

ذكم   لكف الدراكيػػػػػػش الصكفييف. بفضؿ جيكد عمماء ديف عٌممكىـ تفسػػػػػػػػػػػػيرى القرآف كالشريعةى 
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 خطابان كانكا، باإلضافة إلى ما ليـ مف احتراـ كعيٌبادو كرعيف ، كقيدسٌيةو صكفٌيةو ،  الجاذبٌية
ميباشران لمعقمٌية التركمانٌية 

في ىذا السياؽ مف التحكُّؿ ، فإٌف التشٌيع كالميكاليف لعمي لـ . 1
ٌنما النمط الطبيعي إلسبلـو شعبيٍّ غير ميدٌكف كغير مذىبي  .  يككنكا تعبيران نافيان لمتسنُّف ، كا 

التركمافي الميياجركف غربان في العصكر الكسطى ، الذيف سيغٌيركف اتجاهى تاريًخ العالىـ 
ٌنةن في المظير ، كلكنيـ عممٌيان شيعة في ػػػػػػمف حكليـ ، أمكنيـ أف يككنكا عمى نحكو جٌيدو سي 

.  الكقت نفسو 
ىذه الثينائٌيةي أك اإليماف الميمتبس ، حسب جكف ديكم ، لـ يكيف في أم مكاف معمكالن 
بو بقدر ما كاف لدل االتحاد القبىمٌي الكبير الذم ىيمف عمى إيراف كغرب آسيا بعد االجتياح 

ـى نفسو مراران كميدافعو عػػػػػتيمكر نفسو ؽ. الكبير لتيمكر في القرف الرابع عشر  ف التسنُّف ػػٌد
كما أٌف قادة قبيمة القره قيكنمك التركمانٌية ، الذيف سيطركا عمى منطقةو تمتدُّ مف . كالتشٌيع 

كلكنيـ . بحيرة كاف في آذربايجاف حتى بغداد ، نيبزكا مف الميعاصريف ليـ بأنيـ شيعةه غيبلة 
في حيف أٌف اتحاد قبائؿ اآلؽ قيكنمك . لـ يتظاىركا أبدان بما تقتضيو العقيدة الشيعٌية 

تخرجي مف صفكفيـ أعداده مف الًقًزلباش ، كانكا ػػػطكة ، الذيف سػػػػػػالتركمانٌية أيضان كذكم الٌس 
.  2سيٌنةن ، كلكٌنيـ عسكرٌيان مف التنظيمات الصكفٌية التي انضٌمت إلى صفكيي أردبيؿ 

بعد االحتبلؿ العثماني ، االعتراؼ الميمتبسي كاف أيضان النيجى الميتٌبعى في األناضكؿ 
ٌدة بمداف مف ذات الحجـ المتكسط ، كالمعمكرة بالحرفييف كالتجار، مثؿ أنقػره ػػػػػع. لو 

تنظيماته مف الحرفييف المحٌمييف ، تيشبوي إلى حدو . ككيرشير ، كانت تيدار مف ًقبىؿ أخكٌيات 
بنٌيةه بنظاـو مسمكٌي أخبلقي ، مع ميؿو مىدينٌي إلى . بعيدو تنظيماًت الفيتٌكًة في بغداد العباسٌية  مى

ـي . الحكـ الذاتي ، يتضٌمفي ًقيمان كرمزٌيةن شيعٌيةن  كمف . ارسة الشرعٌية التقميدٌية ـدكنما رفضو لم
بيف الجماعات األكثر باطنٌيةن النمط اإلسماعيمي مف التشٌيع ، كالمذىب الحركفي ، كأعداده 
مف أتباع الحركات الصكفٌية الصعبة القياد ، استطاعت أف تيشعؿ سمسمةن مف الثكرات ضد 

كىؤالء يمكف تحديد ىيكٌيتيـ الدينٌية ، عبر نظرةو باتجاه الماضي ، بأنيـ . السبلجقة في قكنيو 
.  كانكا سيٌنةن بالمعنى الجامع لمكممة 
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مف الميحتمؿ أٌف التاريخى الدينيَّ لممسمميف في األناضكؿ كالبمقاف ما بيف القرنيف 
كقد انبنى فكرٌيان باعتبار ككنو . رُّ عمى ىامش المنطقة ػػػر كالخامس عشر يستؽػػػػالحادم عش
.  فيضان إليٌيان 

كماؿ كافادار كتب في أغمب التٌيارات الميتدٌفقة عمى المنطقة ، حتى تاريخ تشٌكؿ 
ميرٌكبه مف أفكارو بسيطة . األصكؿ الدينٌية لؤلمبراطكرٌية العثمانٌية ، كحالةو فكؽ اإلليٌية 

مبو لمديف ، . كلـ تكف ذات صفةو عقمٌية . ساذجة عمى اهلل  ُـّ بتحديدو صى ككأٌف غياب دكلةو تيت
.  كتدفعي بقٌكةو باتجاه ديانةو صحيحةو ، قد حاؿ دكف ذلؾ 

سيمرُّ كقته طكيؿه لينشأ نقاشه بيف المفكريف كرجاؿ الدكلة العثمانييف ، يعمؿي عمى 
.  تصحيح بعض الممارسات الدينٌية برسـ األجياؿ القادمة 
اإلمارة العثمانٌية ، اإلنكشارٌية كالبكتاشٌيكف الصكفيكف  

مف بيف كؿ التركماف الميرابطيف في الحدكد ، الذم تجٌمعكا في األناضكؿ في خكاتيـ 
ينيـ أف يمعبكا دكران ميمٌيزان في الرقعة الجغرافٌية ػالعصر الكسيط ، العثمانٌيكف كضعكا نصبى أع

.  القريبة مف عاصمة الدكلة البيزنطٌية ككنستانتينكبكؿ حتى أكركبا مف كرائيا 
العثمانٌيكف كانكا عمى  (1337قاعدتييا إيزميد احتٌمكىا سنة )مف مقٌرىـ في بيذينيا 

ة ػػػػرات الحاكـػػػػػيره مف األيسػػدو أك غػػػػػـو مع البيزنطييف ميتحالفيف أك ميحاربيف مع كاحػػػاتصاؿو دائ
ثـ لينقمبكا . ىكذا ما جعميـ غير قادريف عمى العيبكر كالبىدء باالنتشار في أيكركبا . الميتنافسة 

ميٌدعيف أف ذلؾ . كيحٌمكا شيئان فشيئان محٌؿ ىذه أك تمؾ مف اإلمارات التركمانٌية في األناضكؿ 
.  إنما ليككنكا أكثرى قيدرةن عمى ميتابعة أعماؿ الغزك ضٌد المسيحييف 

منذ البداية الميبٌكرة كجدى العثمانٌيكف أنفسىيـ في كضعو ال خيار ليـ فيو إال بقيادة 
كذلؾ بجذب كتكظيؼ ىذا .  عمى المسيحييف ، الذم منحكه الشرعٌية باسـ اإلسبلـ الجيػػاد

النمط مف المغامرات القبىمٌية الميندفعة باتجاه أم شكؿو مف أشكاؿ السيمطة الدينٌية أك األيسرٌية ، 
.  التي كانت بطبيعتيا سيمةى االنبعاث 

كما في خراساف كغرب آسيا مف قبؿ ، فإٌف التركماف كانكا رأسى حربة العثمانييف 
الـه ػػػػػك إسػػا قػػبي غامض أكثر مـٌ ػعػػٌيعو شػػف بتشػكانكا ميتعٌمقي. كا في البمقاف كاألناضكؿ ػفاندفع
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ككما حدث ًمراران مف قبؿ ، فإٌف حمبلتيـ كانت ميترافقة أك بقيادة الدراكيش .  كاضح المعالـ 
الكرثة الركحٌيكف لمحاٌجي بكتاش كلي ، الذم عاش في القرف الثالث عشر ، . البكتاشييف 

.  ككاف ىك نفسو مف خراساف 
الذم كانت حياتو مكضكعان ألساطير . لسنا نعرؼي الكثير عف سيرة الحاجي بكتاش 

كبقي مكضعى اىتماـ العمكييف في تركيا كألبانيا . شعبٌية تفكؽ الحصر ، كما ألشعارو تركٌيةو 
.  كقسـو مف بمغاريا حتى اليكـ 

مثؿ كثيريف مف الميعاصريف لو ، آمف الحاجي بكتاش إيمانان ميطمقان بالتشيع االثنى 
عشرم ، كلكٌنو مشيكره أيضان في التراث الشعبي التركماني لقابمٌياتو الفائقة ، كلسمككو 

.   5الطبيعي العفكم ، كلًصبلتو بشيكخ التصٌكؼ في زمانو 
ٌف العػديد مف التعاليـ كالشعائر الشائعة في البكتاشٌية تيشبوي تمؾ التي لدل أفي الحقيقة 

كييقاؿ أف الدُّعاة البكتاشػػػػػييف قد لعبكا دكران مؤٌثران في تحكيؿ . الديف المسػيحي الٌشعبي ىناؾ 
مف ىنا فإٌف دراساتو حديثةو ميتعٌددة . مسيحييف في البمداف البيزنطٌية المفتكحة إلى اإلسبلـ 

 (شاماف : االعتقاد بقيكل ركحٌية مؤٌثرة لدل رجاًليا الميسٌمكف  )تتناكؿ الشامانٌية التركٌية 
كما أٌنيا تطرحي سؤاالن عٌما إذا كاف ىذا االندماج . بكصفيا تأثيراتو مسيحٌيةو دخمت البكتاشٌية 

بيف البكتاشٌية كالمسيحٌية قد استيخدـ ليجمع الميتفٌرؽ في المسيحٌية المدينٌية مع السكاف 
المسمميف في الميرٌكب السياسي االجتماعي العثماني 

6   .
مثؿ أغمب ىذا القبيؿ مف الميناقشات ، فإٌف السؤاؿ عف التركماف البكتاشييف كالجذكر 

تقكؿي الكثير  (في النياية ، أمُّ ديفو عالمٌي ليس مٌياالن إلى التماىي مع ميحيطو ؟  )البمقانٌية 
عمى دكر الدعائـ أك الميثٌبتات اإليديكلكجٌية في التاريخ الحديث ، كما فعمٍت في األيصكؿ 

مف المؤٌكػػػد أٌف الميفٌكريف كرجاؿ الدكلة العثمانييف ، . الثقافٌية االجتماعٌية لدل العثمانييف 
حتى مىف عاش منيـ في السنكات األخيرة ، لـ يركا أمَّ تعاريض في تقبُّؿ ، أك ماىك في 

.  الحقيقة اتحاد ، مع البكتاشييف في تثبيت دعائـ الدكلة ، عمى الرُّغـ مف نغمتيـ اليرطكقٌية  
ددو كبيرو مف ػفي القرنيف الرابع كالخامس عشر دعـ الحاكمكف العثمانٌيكف إنشاءى ع

ب ػػػػػػػػػػػػخبلفان لمعارضتيـ لممذه. الزكايا البكتاشٌية في األناضكؿ كالبمقاف كتأسيسى األكقاؼ ليـ 
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إٌف االنتشػػار الجغرافي ليذه المقػػٌرات كاف ميتناسبان كباتسػػاع .  كالشعائر الشيعٌية الخالصة 
كمع ذلؾ فإٌننػػػػػػػػػػا النجدي ذكران . المناطؽ التي تأٌثرٍت بثكرات الًقًزلباش في القرف السػػادس عشر

لمييئات البكتاشػػػػٌية في النصكص العثمانٌية التي تتحٌدثي عف االضطيادات التي نالت 
الميتيميف بأنيـ شػػػػيعة في ىػػػػػػػػذه الفتػػػػػػػػػػػرة ، ككأٌنيـ لـ يككنكا ميتكٌرطيف فػػي تمؾ الثكرات 

7  .
مف الميحتمىؿ أٌف المعبدى التاريخيَّ في المؤسسة الدينٌية لمحاجي بكتاش في كسط األناضكؿ قد 

كلكف، في االعتبار األٌكؿ ، فإٌف غيابى البكتاشييف  . 1578 ػػػػػػػ 1577ديٌمػػػر مابيف السنتيىف 
عمى . أصبحٍت كاضحةن  (باستثناء تسجيبلت الضرائب  )عف تكثيقات الحككمة العثمانٌية 

 لقاضي حمب ييبلحظ أٌف بابا بيـر قد أيخذ 1616سبيؿ المثاؿ ، فإٌف أمران فريدان أيرسؿ سنة 
خارجى مدينة حمب عمى يػػد الدراكيش الذيف كانكا يتظاىركف بأنيـ مف أتباع حاجي بكتاش 

كلكٌنيـ في الحقيقة كانكا كرثة الميمحديف كالزنادقة . كلي 
مغزل ذلؾ أٌف التنظيمات . 8

.  البكتاشٌية لـ تكيف يينظري إلييا بكصًفيا منقكصة الديف أك تيديدان لمدكلة 
المؤٌسسة البكتاشٌية باإلضافة إلى البينية العسكرٌم اإلنكشارٌية كانتا ، ربما ، أقكل ما 

لكف باالعتبار األٌكؿ ، فإٌف غياب . تحت يد العثمانييف ، مفتكحةن عمى التشٌيع أك ما ييشبيو 
البينية  (باستثاء تسجيبلت الضرائب)البكتاشييف عف كثائؽ الحككمة العثمانٌية أصبح كاضحان 

االنكشارٌية كانت ميكٌكنةن رئيسٌيان مف األسرل المسيحييف كأيضان مف غيرىـ مف الميتحٌكليف إلى 
لقد كانكا جميعان مف كيجية نظر العارفيف . كغالبان ما كانكا ييجٌندكف في سػػٌف الفتٌكة . اإلسبلـ 

كلقد شػػػػػػػػػػٌكمكا، منذ تأسيسيـ في القرف الرابع . بحقائؽ األيمكر عبيدان لدل الٌسادة العثمانييف 
مثمما . عشر، القٌكةى العسكرٌيةى الرئيسٌية لؤلمبراطكرٌية ، كما زٌكدٍت بأكثر ككادرىػػػػػا اإلدارٌيػػػػػػػة 

ػػػػػػزاة الحدكد مػػػػػف قبؿ ، فإٌف الشػػباف الذيف شػػػػػٌبكا في البينيػػػػػػة االنكشارٌية كانكا يييٌيأكف ليككنكا  غي
ليٌقنكا البكتاشٌية ال لتككف فقط مكضعى كالئيـ الخاص عقيدٌيان ، كلكف . بكتاشييف صكفييف 

.  ايضان كميجتمع عسكرمٍّ كميكٌجػػوو لمسمكؾ 
كاف اإلنكشارٌيكف يتكٌسمكف في احتفاالتيـ العسكرٌية بالحاجي بكتاش كما باإلماـ 

ما .  9يتكٌىجي عمى كٌؿ بيارقيـ (ذك الفقار  )كما كاف سيؼ اإلماـ . عمي كاألئمة األحد عشر
ركع  ػػػػػػػؿ ؼي ػػُّ ؾػػلى تشػادم عػػػاثػاف قػػػثى جػػػلكٌف بح. اممةن ػػةن شػػري دراسػار ينتظػػؽػز ذك الؼػػزاؿي ـرػػػػػػػػػم
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اإلنكشارٌية في مصر يقترحي أٌف مف الميحتمىؿ في الحقيقة أٌف الجنكد العثمانييف كانكا أٌكؿى مىف 
العبلمةي الفارقةي لمشيعة في كٌؿ  (ذك الفقار  )كاليكـى ىك . 10نشركه بيف عرب الشرؽ األكسط 

ىنا أيضان نيبلحظي أٌف الدكلةى العثمانٌيةى في اياـ عظمًتيا لـ تًجػػػٍد ضيران في استعماؿ . المنطقة
 ، قطعٍت الدكلةي 1826فقط في السنة . الرمكز العمكٌية أك الميتشٌيعة في احتفاالت جيًشيا 

كذلؾ بالتزامف مع الضغط عمييـ . بأٌف الييئات البكتاشٌية كانت خارجةن عمى الديف الصحيح 
.  كالقضاء الميتصاعد عمى الجماعات اإلنكشارٌية 

تحػػٌدم الًقًزلباش  
ذلؾ االعتراؼ الميمتبس الذم كاف معمكالن بو ، كبمعنىن مف المعاني قد اكتسبى 

ػػٍركػػزىة سيمطة الدكلة  كضعان مؤٌسسٌيان في ميقتبىؿ أياـ االمبراطكرٌية العثمانٌية ، سيقسطي ضحٌيةى مى
د ػإف يكيٍف المجتمع الحدكدم ؽ. في خكاتيـ القرف الخامس عشر كفي القرف السادس عشر

كاستمٌر تأثيريهي عمى بعض األيمراء  )تغمغؿ بكضكح في المراتب العيميا لمسيمطة العثمانٌية 
د أصبحٍت عمى نحػػكو ميتزايػػدو ػ ؽ1453فإٌف السمطنة بعد احتبلؿ القسطنطينٌية سنة  (المينشٌقيف 

كالقضائٌية كالسياسٌية إلى أبعًد  ميصٌممةن عمى بسػػط سػػػيطرًتيا الكاممة عمى الشػػػػػؤكف المالٌيػػػػػػػػػة
.  ما تًصؿي إليو حدكديىا 

السيكاف  ػػؿي مػػػػػػػف االندفاعات ضػػػدَّ الدكلة عمى يػػػدسثكراتي الًقًزلباش ذات األثر ، سػػبل
ـي ػػػػًس تنظيـو شػػػمػػٌكًتيا بتأسػػاليراطقة في األناضكؿ ، كصمٍت إلى أقصى ؽ كار ػػػػػػػػػػػػػػػػػٌمحو بجسيعيٍّ 

قيدمٍّ حادٍّ ػىذه الثكرات دفعٍت ، ربما ألٌكؿ مٌرةو في التاريخ اإلسبلمي ، باتجاه قٍطعو ع.  إيراف
ًموػػػػكبذلؾ غٌيرٍت إلى األب.  11ٌنة ػػػػػػيعة كالسي ػػػػػبيف الش ا مع ػد طريقةى فٍيـ الدكلة العثمانٌية كتعامي

.  األقٌميات اليرطكقٌية الميسممة التي تستقرُّ عمى حدكًدىا 
سيٌمكا بو بالنظر إلى عمائميـ الحمراء ذات . أم ذكك الرؤكس الحمراء  )الًقًزلباش 
كانكا مف العشائر األناضكلٌية  ( عمى األرجح بعػػدًد األئمة اإلثنى عشر. ٌقة ػػػاإلثنى عشر ش

 . التابعة لمتنظيـ الصكفي الصفكم بأردبيؿ في آذربايجاف 
قبؿ أف تخطك . كاف الصفكٌيكف ممف تمٌقكا طكيبلن عطايا العثمانييف ، كما البكتاشييف 

بزعـ تجسيد اإلماـ عمي لصفاتو ، قياداتييـ باتجاه الغمٌك في أكاسط القرف الخامس عشر 
.  كانت بدايةن لخركجو عف التدبير اإلليي لمعالىـ . قيدسٌيةو 
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ىذه المٌرة لـ تكيف األيكلى حيث الحكـ العثماني ييجابىوي مف ًقبىؿ األلفييف في األقطار 
بيد أٌف العديد غير الميتجانس مف القبائؿ الميتكٌرطة في الحركة الًقًزلباشٌية ، . البعيدة 

باإلضافة إلى حجـ استجابة الدكلة ، ييكٌجػػػو النظر إلى الدينامٌيات العاممة في بكاكير بينية 
كأيضان إلى أٌف الٌصبلت بيف المركز كاألطراؼ كانت مف الكثرة ، كميشكمةو . الدكلة الحديثة 

رٌيات الدينية البسيطة  ىنا ، كميشكمًة الحي
 التي أيتيحت  ،ما تدؿُّ عميو كثائؽ اإلرشيؼ.  12

قبؿ " الًقًزلباش"تيظيري أٌف العثمانييف لـ ينبػػزكا أتباع الصفكييف بمقب ، لمباحثيف عف قريب 
كعمى أساس أٌف الثكرة كانت ميشكمةن قبىمٌيةن بامتياز ، كليست  . 1501فتح تبريز سنة 

 .  13اعتراضان دينٌيان أك فكرٌيان عمى سيمطتيـ 

ليس ىذا ىك المكاف الميناسب لنبحثى عميقان في تاريخ الحركة الًقًزلباشٌية ، التي 
.   14ديرست في العديد مف األبحاث عمى التاريخ العثماني كاإليراني 

 حاكؿ العثمانيكف أف يمنعكا الصفكييف مف اكتساب المزيد مف 1501بعد السنة 
كفي ىذا السبيؿ ىىٌجركا أعػػدادان كبيرة مف القبائؿ الًقًزلباشٌية . األتباع عمى التراب العثماني 

ككما ىك ميتكٌقع فػقػػػد رفع ذلؾ مف درجة . إلى البمقاف كقبرص ، كأغمقػػكا حدكدىـ مع إيػػراف 
حرارة الثكرة بيف التركماف ، الذم نظركا إلى الشاه الشاب إسماعيؿ األٌكؿ الصفكم كميتحٌدرو 

.  كليذا السبب فإٌنو راغبه بكضعيـ عمى طريؽ الشيادة . مف اإلماـ عمي 
 عمٌمٌيةى عٍزؿ السمطاف 1512 ك1511الثائر الًقًزلباشي شاه قيمي قادى في السنتيف 

تحت شعار أٌنو الذم اتٌبع ، العثماني بايزيد الثاني عف العرش لمصمحة ابنو سميـ األٌكؿ 
فكاف أف سميـ ىك الذم حٌطـ جيػػػػش القزلباش الصفكييف في . سياسةى العينؼ ضد الشيعة 

يػػراف سنة  إف تداعياًت تمؾ  . 1514 معركة جاليدراف ، عمى الحدكد بيف األناضكؿ كا 
فباإلضافة إلى ىزيمة العسكر . المعركة العثمانٌية ػػػػػػ الصفكٌية األيكلى كصمٍت بعيدان جػػٌدان 

دان ػػاًعو بكصفو قائػبػدل أتػػةو ؿػؽػيؿ ماكاف يتمٌتعي بو مف ثػماعػاه إسػ، كخسارة الش الصفكم
دا اآلف ميحٌصنان بقٌكةو بالًقًزلباش ، الذيف شٌكمكا ػ فإٌف النظاـ الصفكم في إيراف غ ان ،ػٌدسػػميؽ

.  جيشىيا كنيخبتىيا السياسٌية 
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عمى أثر قبضو عمى ناصية السيمطة في تبريز ، أعمف الشاه إسماعيؿ أٌف المذىب 
كعميو فإٌف إيراف ستبقى الميناجزى . الشيعي اإلثنى عشرم ىك العقيدة الرسمٌية في إيراف 

كفي أحيافو كثيرةو عدٌكان حقيقٌيان ، كيصكالن حتى القرف . اإليديكلكجيَّ لبلمبراطكرٌية العثمانٌية 
. التاسع عشر 

ٌمٍت إلى اإلمبراطكرٌية العثمانٌية  المنطقة الشامٌية كمصر كشماؿ الجزيرة فيتحٍت كضي
ككأٌنما ىي استعادةه  )غالبان  . 1517 ػػػػػػػ 1515عمى يد السمطاف سميـ أثناءى السنكات 

فإٌف األسبابى كراءى الحممة الميفاجئة لسميـ عمى السمطنة المممككٌية  (لمعركة جاليدراف 
.  كاقتبلًعيا مف جذكًرىا ، كانت ميتعٌددة 

كنشركا اإلشاعات . في القاىرة أمرى العثمانٌيكف بمعف الشاه إسماعيؿ عمى المنابر
التي تزعـ أف المماليؾ كانكا ميتعاطفيف مع الشيعة 

لكف ماينطكم عمى داللةو خاصة، أٌف .  15
ضَـّ شبو الجزيرة العربٌية ، حيث المدينتيف األكثر قيدسٌيةن لدل المسمميف ، باإلضافة إلى ضْـّ 

كما كاف عامؿى تثبيت . اإلمارات الكردٌية الميستقٌمة في الكقت نفسو ، أتى كيزيمةو لمصفكييف 
كأتاح لمدكلة أف تصرؼى انتباىيا نحك بسًط . لسيطرة العثمانييف عمى كامؿ الشرؽ األدنى 
.  سيمطًتيا كتطكيع كدمج سيكاف اإلمبراطكرٌية 

ٌدم لممذاىب اإلسبلمٌية ، الذم نتج عف ثكرة الًقًزلباش ، ترافؽ مع  ثـ أٌف البيافى الحى
.  مقاييسى غير مسبكقة لتخطيط المجتمع في اإلمبراطكرٌية العثمانٌية 

قيؿ  (يعني بالحقيقة عددان كبيران غير ميحػػٌدد)أربعكف ألفان مف أبناء القبائؿ الًقًزلباش 
إٌف اعتمادى نفي قبائؿ بأكمًميا ، . أٌنيـ قيتمكا بأمرو مف السمطاف سميـ ، أك سيقكا إلى المنافي 

أك سيكاف بمدة ، ىك لمسيطرة عمى منطقةو كانكا يعممكف عمى إعماًرىا كتطكيًرىا بينما يييٌجركف 
.   16في الكقت نفسو كتيديدو ليـ في كطنيـ األصمي 

أٌف الًقًزلباش كغيرىـ مف المجمكعات اليرطكقيػػػػػػػػػػٌة ،  ىػػك ما حمؿ نذيران أكثرى سػػػكءان ، 
تساؤالته حقيقٌيةه جرل تكثيقييا ، كباألحرل . قد بدأكا ييضطَّيىدكف عمى أساس اعتقاًدىـ الديني 

 غدٍت مممكسةن ، تيظيري أٌف األدكات الجديدة لسيطرة الدكلة ككٍضع األيسيس الشرعٌية 
كر ػػجيبلت األـيػػكما أٌف تس. زةن في القرف السادس عشرػػدت جاهػتتٌمت كغػػػلؤلمبراطكرٌية قد اس
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ري أٌف القائمةى األيكلى ألكامر التيجير قد أيرسمٍت إلى ػتيظو (أمكر ميمو دفترلرم  ) المييٌمة 
رُّب مف تسديد الضرائب أك ػالسيمطاًت في المناطؽ ، لمتعاميؿ مع حاالت الثكرة كاليرطقة كالٌتو

الحرب ، بدأٍت تيضُـّ إلى تمؾ التسجيبلت في النصؼ الثاني مف القرف السادس عشر ، في 
كـ السمطاف سميماف القانكني  .  أثناء حي

ذلؾ التفصيؿ عمى اقتراب الحككمة ىػػك ما ىك أبعدي مف التأريخات اإلمبراطكرٌية ، 
فػؽً ػحكؿ ميبلحقة اؿ، المركزٌية آنذاؾ مف امتبلؾ فكرةو معمكؿو بيا بالفعؿ  اب ػؽػزاؿ العػػًزلباش كا 

.  بيـ 
. األكامري العيميا المحفكظة في تمؾ التسجيبلت قد ديرست مف ًقبىؿ ككليف آمبر كغيره 
. كىي تيرٌكزي بنحكو رئيسيٍّ عمى األفراد الميشتبىو بأٌنيـ مف الفرقة الخامسة الميتعاكنة مع إيراف 

 كلكٌنيا تكضحي أيضان اىتمامان جديدان بقسـو مف الرعايا لمتحقيؽ بشأنيـ ، كبالتالي إنزاًؿ العقاًب 
كأف يككنكا مٌمف يعقدكف . ىـ مف سنخ العمكييف دينان كىيكٌيةن ، بيف سيكاف األناضكؿ . بيـ 

االجتماعات الدينٌية في الميالي ، أك الذيف يحتفمكف بعاشكراء إحياءن لذكرل شيداء الشيعة ، 
.  17أك مٌمف يرفضكف تسميةى أبنائيـ بأسماء الخمفاء الثبلثة 

احتماالن في  )تو ميتأٌخر ػػػػػدة رعاياىـ الدينٌية إال في كؽػػدأ اىتماـ العثمانييف بعقيػػلـ يب
حتى في أكقات الحرب مع إيراف ، كانت . ، بعد القرف السادس عشر  (فترة الحمادييف 

القبائؿي األناضكلٌيةي القكٌيةي كجيان مف كيجكه المكضكعات محٌؿ االىتماـ في دفتر مييمو كغيرىا 
تحٌدم الًقًزلباش يبدك في األكثر حكؿ جدلٌيات مركزٌية الدكلة ، كالتحكالت . مف األكامر العيميا 

ـى السيطرًة . الدينٌية في لحظةو ميعٌينةو مف الزماف  بقدر ما كاف األناضكلٌيكف ييقاكمكف تعاظي
السادس عشر، تحت شعار  المالٌيًة البيركقراطٌيًة في أكاخر القػػػػػػػرف الخامس عشر كفي القػػرف

. مف ًقبىػؿ الدكلة كيراطقة  تحديد مىف ىـ ضاٌلكف دينٌيان ، بقدر ما كاف يتعاظـي تصنيفييـ
كالنتيجةي ، منظكران إلييا عبرى سياؽو زمنيٍّ طكيؿ ، كانت ، إلى حػػدٍّ بعيػدو ، ليس تكىيفى أك 

ارى ػػػػػػٍت االزدهػػػذه تابعػبؿ إٌف ق. ٌنة في اإلمبراطكرٌية ػلميف السي ػتيميػػشى األقٌمٌياًت مف غير المس
كـ العثماني  كـ العثماني في ممارسة السيمطة عمى .  تحت الحي بكصًفيا بديبلن عف طريقة الحي

.  رعاياىا 
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إف تكيف ثكرات الًقًزلباش قد أٌدٍت إلى حالة استقطاب سيػػٌنٌيةو ػػػػػػػ شيعٌية عمى ميستكل 
الييكٌيػػػػػة ، فإٌنيا أيضان جمبىٍت ًصبلتو إشكالٌيةو بيف الفئات المكصكفة بأٌنيا ىرطكقٌية كبيف 

كـ العشائرم في المناطؽ إلى مقٌدمة اىتمامات الدكلة العثمانٌية  .  الحي
أبك الٌسػػعكد ، التنظيػػر لػميجتمػػع االقطيػػػػاد  

مي  حيثما يككف العثمانٌيكف كسطى صراعو مع الحمادييف ، الحرافشة ، أك امٍّ مف ميحصّْ
 أتباعيـ فالضرائب الشيعة في المناطؽ المبنانٌية ، كما رأينا ، فإٌنيـ كانكا ينبزكنيـ كما ينبزك

ميا ، تتصؿي . كييعمنكف أٌف القضاءى عمييـ كاجبه دينٌي . بالًقًزلباش الممعكنييف  عػػػٌدة أكامر عي
بالحمبلت العسكرٌية عمى الشيعة المبنانييف السكرييف ، م القرنيف السابع كالثامف عشر 

.  18تضٌمنت فتكل شرعٌية ضػػدَّ ىؤالء الناس 
ىؿ كاف الحمادٌية كالحرافشة شخصٌيان مكضكعى فتكل صدرت في استامبكؿ ؟ ىؿ 
السمطات العثمانٌية اعتبرتيـ تيديدان دينٌيان سياسٌيان ميماثبلن لذلؾ الذم حممو القًزلباش في 

األناضكؿ ؟  
في ظؿّْ غياب أم نصٍّ دينيٍّ عثمانيٍّ يتعامؿي بالتحديد مع المبنانييف العثمانييف ، 

ف تكيف لدل التدقيؽ  )فإٌف ما يبدك لنا بيانان كجييان كجكابان عمى السؤاليف ىك الفتكل الشييرة  كا 
ككانت تصدري عف المفتى العثماني األعمى أبك . ًزلباش ػؽً ػالتي صٌنفتيـ ؾ (غير كاضحة 

كمما كانت السيمطةي بحاجةو لتشريع إىراؽ دماء الرعايا مف ،  1548السعكد أفندم سنة 
 . ريف ػػيعة الثائػػالش

يصبحكف خارجيف عف المٌمة فقط عندما تجػػدي السيمطةي أٌف . كافركف ، ىكذا كاف ييقاؿ 
مف المهفيد أف تيبٌيفى أٌنيـ غير قابميف لمعبلج 

. أم أٌنو مامف كسيمةو لدفع خطرىـ إال بقتميـ . 19
الفقياء العثمانٌيكف ، مف جانبيـ ، كانكا دائمان كطبعان مؤٌىميف في التقميد السيٌني لمتعاميؿ مع 

يُّع غػػدت ذات بيعػػدو ػػكلكف مف الكاضح جػػٌدان ، أٌف إدانة التش. بى مفيكميا ػػػػػالفئات الٌضاٌلة حس
الشرعي / الميستشار القانكني . ًد أزمة اإلمبراطكرٌية مع الصفكييف ػ سياسٌي في ظٌؿ تصاعي 

كأٌف . داء لمديف ػػحمزه سػػارك ككريز ىك أٌكؿي مىف أعمف أٌف فرقة الًقًزلباش ىـ ميمحدكف كأع
صدر ىذا اإلعبلف بأمرو مف السمطاف . تدميرىىـ كتفريؽى جٍمعيـ كاجبه حتـه عمى الميسمميف 

. سميـ في سياؽ تشكيؿ األفكار المعمكؿ بيا لدل الدكلة 
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ىذه الفتكل ، التي تنشبو إلى حػػدٍّ بعيػدو فتاكل ابف تيمٌية كالكتابات القديمة التقميدٌية 
ضػػٌد التشيُّع ، ىي دعكةه صريحةه ميكٌجيةه إلى سمطاف اإلسبلـ ليقتؿ كؿ الذككر مف اليراطقة 

ىناؾ أيضان . 20كأف يكٌزعى أمكالىيـ كنسػاءىىـ كأكالدىىـ عمى المجاىديف . مف دكف قبكؿ تكبتيـ 
أكثر شمكالن في  ( 1535: ت  )نصّّ نادره مف الفترة نفًسيا عف الفقيو الشيير ابف كماؿ 

ففي حيف أف جميع الفتاكل تيرٌددي النييى المعيارم الذم يكشؼي بفٌعالٌية . إدانتو لمشيعة 
يـ عف ىيكيتيـ اإلسبلمٌية ، كىكذا يسمحي بتدميرىـ كباالستيبلء عمى أمبلكيـ كأيسراتيـ  خركجى

الميختٌصة أصبلن " ًقًزلباش " ػػػػػػػ ، فإٌف ابف كماؿ لـ يستعمؿ الكممة ذات الداللة العميقة 
ـى عمى كيجكب المعركة ضػػدَّ الشيعة ، الذيف . بالقبائؿ األناضكلٌية  كلكٌنو بدالن عف ذلؾ تكٌم

.  21احتٌمكا أراضي ميتعٌددة لمسيػٌنة ، ابتغاءى تأسيس عقيدتيـ الفاسػػػػدة 
المكقؼ النيائي مف التشٌيع لدل العثمانييف ، كالذم استقٌر في قركفو متأٌخػػرة ، يجب 

السمطاف  أف يككف بالفتاكل التي صدرٍت عػػػػف مفتي إسػػػػػػتامبكؿ ،  شػػػػيخ اإلسبلـ فػػػي عيػػػػػػػد
يػػدو بيذؿى في ذلؾ األكاف لجمب الفقو اإلسبلمي . سميماف القانكني  التي تمتاز بأٌنيا أقصى جي

أعني بذلؾ فتاكل أبك الٌسػعكد التي كضعٍت االعتباراًت العقابٌيًة . 22إلى مكقعو سياسيٍّ فاعؿ 
آخذان بعيف االعتبار استعماؿ الميسكرات كالتفٌكه في . الدينٌيًة عممٌيان في النظاـ العاـ 

كما  )االحتفاالت العاٌمػػة بشعاراتو دينٌيةو سخيفةو عمى اسـ القديس إلياس كتتصؿي بالمسيح 
.  ة ػػػدؽػٌزفػػإلى ما ىنالؾ مف صنكؼ اؿ . (كانت شائعةن بيف العمكييف في األناضكؿ 

تمؾ التراتيبٌية ألنماط اإللحاد أك االنحراؼ الديني كانت المفتاحى الضطياد أعػػداء 
أحمد ياشار أككاؾ في دراستو البعيدة المرمى عمى الزندقة في اإلمبراطكرٌية . الدكلػة 

العثمانٌية ، كما غيره مف المؤرخيف ، كصفكىا كمزيجو ميتنٌكعو في اإليديكلكجيا الرسمٌية لمتسنُّف 
.  23لئلمبراطكرٌية في القرف السادس عشر 

يػدأن  إٌف نظرةن عف قيرب إلى فتاكل أبك السُّعكد عمى الًقًزلباش تيظيري أٌنيا بذلت جي
ففي عػددو مف . لتعديؿ سياسة السيمطة باتجاه إضطياد الشيعة ، أكثرى مٌما ىي باتجاه التكافؽ 

راؽ دماء ػػػػؾّْ ، بأٌف إهػػـى ، عمى نحكو ال يترؾي مجاالن لمشػػػػػػتجابات الميتعٌمقة بالمكضكع حؾػػاالس
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يش ج كامتشػػقكا سػػػػيكفىيـ ضػػػدَّ ،  الًقًزلباش أمػػره ميباحه ، جػػزاءن كفاقان لككنيـ عمكمان ميمحػػدكف 
كعمى كٌؿ حاؿ ، فإٌنػػو تيػػٌربى مف الجكاب عف سػػؤاؿو عمى كيفٌية التعاميؿ مع   . 24اإلسبلـ 
.  التشيُّع 

فماذا نفعؿي . ـ ينطقكف بالشيادتيف ػػيعةه ، كهػػـ شػكف أٌنوػكؿػإٌف الًقًزلباش يؽ:  ئؿػػػسيػػ
بيـ ؟  

بؿ إٌنيـ . إٌف المسألة ليست ما إذا كانكا مف الشيعة أـ ليسكا منيـ : في الجكاب قاؿ 
ليسكا مف اإلثنيف كسبعيف فرقة الذيف سينجكف مف العذاب في الجحيـ ، طبقان لمحديث 

الشريؼ المىركٌم عف النبي 
25  .

إٌف اتياـ الشيعة اآلخريف ، الذيف لـ ييبٌيف أبك السُّػػعكد ما إذا كانكا بالضركرة 
كأٌنيـ بالتالي ليسكا مشمكليف باألمر باالضطياد . محسكبيف ضمف االثنيف كسبعيف فرقة 

في الكاقع فإٌف تمعُّف المتأخريف زمنٌيان مف مكظفي الحككمة العثمانٌية ، . الميكٌجػػو إلى الًقًزلباش
نخ ػلييمٌيزكا المبنانييف كغيرىـ مف الثيٌكار الشيعة ، عندما تقتضي الحاجة ، بأٌنيـ ليسكا مف سً 

.  الًقًزلباش التركماف األناضكلييف 
مف كيجية نظرو دينٌيةو ، فإٌف شػىػػػبىوى الشيعة االثنى عشرييف بالمذاىب المكصكفة مف 

ك ػرى مٌما قػثػيعة ، أؾػكبة القتؿ بالشػػؽػػًقبىؿ أبك السيعكد ، ييظيري إطاران شرعٌيان ميناسبان إلنزاؿ ع
.  مف الجرائـ الدنيكٌية ، مف مثؿ العصياف أك التيٌرب مف دفع الضرائب 

مف ذلؾ نعرؼ أٌف مستكل التصميـ في العمؿ بالفتكل كقتاؿ الشيعة بكصفيـ 
ًقًزلباش ، خصكصان عندما تتجاىؿي تمامان ىيكٌيتىيـ الدينٌية ، كتتعامؿي معيـ فقط كأيمراء 

 .كميحٌصمي ضرائب، كاف يعتمدي عمى العكامؿ الفاعمة أكثر مٌما ىك عمى اإليديكلكجٌية الدينٌية

التشػػيُّع في الفكػػر العثمانػػػي  
ـ ػػػػػػػػا ؿػػري أٌنوػػػكالظاه. ٌية ػػيعة في الميراسػػبلت اإلدارٌية العثمافػػلسنا نًجػػدي ذكران لكممة ش

كذلؾ في سياؽ عمًؿ الشاه  . 1736تدخؿ في المغة الٌرائجػػة لدل الدكلة إال في السنة 
اإليراني نادر شاه أفشار، دكف نجاح ، عمى الحصكؿ مف العثمانييف عمى اعتراؼو 

.   26بالجعفرييف مذىبان خامسػػان صحيحان ، كقاعدةو لمسبلـ بيف اإلمبراطكريتيف 
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بالنسبة لمعثمانييف فإف الميشكمة الميستعصية في التشٌيع تكمف في أٌنػػػو ىرطقةه غير 
كأٌف الشػيعة أفرادان . كأنػػو كاف دائمان في التقميد السيػػٌني مف نكع الرفض . قابمةو لمتسامح معيا 

 .  (الٌرافضة  )كجماعاتو ميشٌخصكف في النصكص العثمانٌية بػ 
ؤم إليو بالنظر  (رافضي  )لكٌف شيكعى كممة .  27إٌف أيصكؿ ىذه التسمية ميعقٌػػدة  قد ري

[  (المياجر) كلكٌنو عندنا غير د يؽ. كىػذا ىك المعركؼ ! كػػذا  ]إلى رفضيـ لمخميفتيف السيػػنييف 
. كعمى نحػػكو رئيسػػي بالنظر الرتكاب خطيئة الٌسػػٌب مف العمكـ بحٌقيمػػا . أبك بكر كعمر 

كعميو فإف الفكرة الميسيطرة في الكسط . ذلؾ ما كاف غير قابؿ لمتساميح بشأنو مع التشٌيع 
بؿ تجاكزات حقيقٌيةو أك . السيػػٌني كانت إجماالن ليست ذات مضمكفو عقيدٌم  كال فكرةن دينٌية 

اضطيادي . ميتخٌيمىةو مف بعض أبناء مذىبيـ ضػػٌد الذيف يتمٌتعكف عند السيػػٌنة باحتراـو فائؽ 
ىؿ : الشيعة في سكريا القركف الكسطى ػػػػػػػ مثبلن ػػػػػػ كاف يدكري في األعـٌ األغمب حكؿ تساؤؿو 

 .  28أيسػػيء مف ًقبىميـ لمخميفتيف أـ ال ؟ 

س فييا، مثؿ ثكرات الًقًزلباش في ػىػٍبػػٌية التي ال ؿػػياسػػبعيػػدان عف األزمات الس
األناضكؿ ، فإٌف المؤٌسػػسة السيػػٌنٌية الفيقيائٌية ، كبنحكو ليس أقػػػػػٌؿ مف السيػػمطات الرسمٌية 

كؿ المسمميف ، ابتغاء اكتشاؼ البينية ػؽػالعثمانٌية ، نادران ما نظرت أثناءى عمًميا في قمكب أك ع
. بًػٍدعػي / العيميا ًلما ىك عندىا اعتقاده ىرطكقي 

كما ليس ذا معنىن مؤٌكػدان عمى أصؿ كجكده ، أنػو حتى أثناء القرف السادس عشر 
.  كاف ىناؾ إجماعه لدل الفقياء العثمانييف بالقطع الباتّْ مع العمماء الشيعة 

ٌنػػؼ في جػػػػػػػػػػك  المؤرخكف مف جانبيـ ترككا عػػػػػػػددان كبيران غير ميحػػٌدد مف الكيتيػػب صي
أكثر ىذه النصكص ىي ريدكده شاممة عمى العقيدة . الصراع االمبراطكرم مع الصفكييف 

كلكنيا ال تكشؼ االىتماـ . تينحي بالبلئمة عمى المغامرات الصفكٌية السياسٌية . الشيعٌية 
األنثربكلكجي الضئيؿ بالسيكاف الكثيريف مف الرعايا الشيعة الذيف يعيشكف تحت السػػػػػػػػيادة 

.   29في حيف أٌنيا تعكيس فكرة الميثقفيف العثمانييف عف التشيع . العثمانٌية 
:  ليست ميبلحظةن ىركبٌيةن تمؾ التي تسأؿ 

ـ  ػػػػػىؿ أف مؤلفي تمؾ الكيتيػػب كانكا جميعان مف الذيف يتمقكف ركاتب مف الدكلة ، أـ أنو
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مف المييٌجػريف السياسييف مف الدكلة ،  كما في عػػٌدة حاالت بارزة درسيا إيمكو إيبرىارد 
الصفكٌية ، الباحثيف عف ممجأ لدل الببلط العثماني ؟  

: ىذه األسئمة ترفع مف مستكل المشكمة بأف تقكد إلى سؤاؿو جديػػد ىك 
ستنادان إلى أم نكع مف المصادر كيتػػب تاريخ الشيعة العثماني ؟ إٌف األيكتكبات إ 

في حيف أٌف تأسيس . الدينية كالتأريخات األكلٌية ىي بطبيعتيا تمحظ بسرعة التضاٌد كالصراع 
.  االعتداؿ كالتسامح كاف أبعػػد مف أف يترؾ سمةن أدبٌية 

لكننا نعرؼ أٌف عمماء عثمانييف غيرىـ ، عممكا عمى المكضكع نفسو ، لكٌف أعماليـ 
. رؤلن غير مٌيالةو إلى تأجيج النزاع مع التشٌيع ، كما حممٍت حممت معنىن مختمفان بدرجةو ما 

بٌكػػر يرجع إلى السنة   ميصٌنفان  ، م كتب البيركقراطي كالمؤرخ مصطفى عؿ1589في تاريخو مي
 ،ىك في جػػزءو منو نقػػػده لزمبلءو لو مف المؤرخيف كقعكا تحت تأثير العقيػػدة الدينٌية لمصفكييف 

.  30كدعػػكا إلى التكفيؽ بيف السيػٌنة كالمسمميف العمكييف 
ف تكيػف غامضة تنتمي إلى القرف السابع عشر تيعارضي طبيعة  لدينا مؤٌشػرات قكٌيػة كا 

ٌنؼ حكالى السنة . االنشقاؽ الشيعي   يبدك ككأٌنػػو ذك نفس دفاعي ، أك 1655ىك كتابه صي
ق ػػػاه مؤلؼي ػػػػٌ ـػػػػػػس. ٌية ػػف رؤيةو اجتماعػػلى األقػػٌؿ يبحث طبيعة اليرطقة األناضكلٌية ضـػػػأنػػو ع

. كلكٌنو جػػذب انتباىان ضئيبلن حتى اآلف  . (اليمانٌيات المسمكلة عمى الركافض المخذكلة  )
محفكظة في . كىك مف نسختيف ، النسخة التي يبدك أٌنيا كاممة مف تسعو كتسعيف كرقة 

أٌما النسخة الثانية فيي ضمف مجمكع ، مف اثنتي عشر .  31المكتبة الكطنٌية في باريس 
مؤلؼي النسخة الكاممة ىك زيف العابديف . 32 في برليف Staadbibliotekكرقة في   

كيبدك مف نسبتو أٌنػو فقيوه مف الذيف لجأكا إلى العثمانييف ىربان . يكسؼ بف محمد الككراني 
أٌما النسخة الثانية الميختصرة فيي منسكبةه إلى . مف الصفكييف بعػػد أف احتمكا كردستاف 

كبل النسختيف . الميػبٌل حسيف الغرابي ، كلكنيا ميتكافقة تمامان في مضمكنيا مع نسخة باريس 
كمف ىنا فإٌف تاريخ . خدـ بيا مؤلفييا السمطاف محمد بف إبراىيـ ككزيره األكؿ أحمد باشا 

 .  1676 ك 1661كتابتيما ىك بيف السنتيف 
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ػػػػيػػقائػػػػػػدى الٌض ػق ييبٌيف عػػفٌ ػًزلباش ، كلؾػػؽػالنصُّ ال يًقػػؼي عنػػػػػػػد اؿ ـ ػاليف الشػػػػػػػػػػيعة كآثامى
مٌما كاف الذريعة في أٌف بعض الفقياء قد حكـ   (. الخ. . . مثؿ لعف الخمفاء  )المزعكمىة 

كعمى كٌؿ حاؿ ، فإٌف فقياء آخريف عممكا بكضكح عمى الحكـ بكفر مىف سػػبؽى .  بكفرىـ
ُـّ بمقارنًتيا بأقكاؿ فقياء السيػػٌنة . الحكـي عمييـ بذلؾ  إف محاكالت المؤلؼ لبياف تمؾ الخطايا يت

الفصبلف األخيراف مف الكتاب ييدافع فييما المؤلؼ عف فتاكل الفقياء العثمانييف . القدماء
.  الماضيف ، التي تيبٌرري اضطيادى الًقًزلباش ، كصدرٍت في سياؽ حركة تحديث أجيزة الدكلة 
إٌف طبيعةى تمؾ النقاط التي يرل المؤلؼي أٌف الشيعة يختمفكف فييا مع السيػػٌنة ، كما 

كذلؾ حيث ييصػػرُّ . يؤٌدم إليو مف جػػدؿ ، تصبح أكثرى كضكحان بما تنتيي إليو مف نتائج 
، عمى حػػػػٌد  " مثؿ أحػػد ميعاصرينا" ػ ػػعمى أٌف مىف ييعارض تمؾ الفتاكل أك يجػػدي فييا أخطاء ػػػػػػػ

قكلو ػػػػػػػػػ بالقكؿ أف بعض ذكم الشأف أٌيػػػػػدى الصفكييف كأتباعيـ مف أبناء القبائؿ ، معتػػػػذران ليـ 
بأنيـ مف أصحاب التأكيؿ الذيف ال ينطقكف بالشيادتيف ، كال يستقبمكف الًقبمة بسبب جيميـ ، 

سبانيـ مف . أم أنيـ ال يعرفكف الشيادتيف كال الصبلة كال حتى اتجاهى الًقبمة  بحيث ييمكف حي
.  البدائييف الذيف ال ديفى ليـ كال أخبلؽ 

المؤلؼ يرفض ىذه التبريرات ، مؤٌكػػػدان أف الًقًزلباش ليسكا مسمميف ، ال لجيميـ  بؿ ، 
كحتى عندما يبػػدك مكافقان عمى القكؿ . عمى األقؿ ، ألنيـ يعممكف أف يككفى المسممكف مثميـ 

الذيف ىـ غير ، بأف اليراطقة كالكفػػرة يمكف أف يككنكا ميسالميف ، فإٌنػػػو يرل أف أف ىؤالء 
.  33رب إلى األماف مف العقاب مف أكلئؾ الذيف ىـ عمى خطػػػأ ػأؽ، ميباليف 

ناقػػػػػػش فتكل أبك الٌسػػػعكد ،  (اضطياد الشيعة العثمانييف  )ككليف إيمبػػر في دراسػػتو 
ىذه الميناقشػػة يمكف أف تككف مقبكلة مف كجية نظرو . كذلؾ بالتمييز بيف الشيعة كالًقًزلباش 

كلكف مف الكاضح أٌف مف المستحيؿ أف ييمٌيػػزى بيف عناصر المركحة العثمانٌية . أكاديمٌية 
ذلؾ الفشؿ في التمييػػز بيف اإلثنيف ربما كاف حقيقيان بالنسبة لمجياز القضائي . الشيعٌية 

في حيف كاف . العثماني ، مف ضمف تشكيؿ نماذج العنؼ ضػػٌد الشيعة في مؤسسات الدكلة 
.  لدييا كؿ االىتماـ بضٌميـ مف دكف تصنيفيـ ىراطقة حسػػب فتكل أبك السػػعكد 
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كعمى كؿ حاؿ ، فإف مف الكاضح أف التمييػػز نفسػػو ليس حقيقٌيػان لدل أكلئؾ الفقياء 
االثنى  )التقميدييف ، الذيف لـ يككنكا ميتنٌبييف بالقػػػػػػػػػػػػدر الكافي إلى الفصائؿ الكثيرة لمتشػػػػٌيع  

المكجكدة في نطاؽ  (عشرٌية ، الًقًزلباش ، الزيدٌية ، اإلسماعيمٌية ، النيصيرٌية ، الدركز 
ائد بمثابة ػػػركج عمى المذىب الٌس ػكاؿ الخػػكعميو فقػػد قضػكا باعتبار كؿ أش. االمبراطكرٌية 

ظاىرة اجتماعٌية ، أك أكلئؾ الذيف نصحكا باالمتناع عف التأكيد الميبالىغ فيو عمى الفكارؽ 
.  المذىبٌيػة 

إٌنػػو لمػف الحقائؽ الجمٌيػة ، أف عػػددان كبيران مف إداريي الحككمة العثمانٌية ، سػػكاءه في 
مركػز االمبراطكريػة أـ في المناطؽ ، كانكا كاعيف عمى الطبيعة التمييزٌية لمسػػؤكلياتيـ ، 

كأف سياسةى الدكلة العثمانٌية بالنسبة لمشيعة أثناء . كلكنيـ لـ ييتابعكا العمؿ بكعييـ عممٌيان 
القرف السادس عشر لـ تكػف ثابتػةن عمى مستكل الفتكل كالنصكص الدينية ، بؿ تتكٌيؼي مع 

.  الميقتضيات اآلنٌية كالظركؼ المحمٌية 
رة الفقياء إلى إيراف  ػشيعة جبؿ عامؿ كىج

كيؼ تعامؿ المجتمع الشيعي يكمان بعد يكـ مع الحكـ العثماني ؟  
حتى مع أقصى درجات التكتٌػػر مع الصفكييف كأتباعيـ في األناضكؿ ، كمع 

ٌرت في البمقاف كتابعت النمك ، كمع الفقياء الشيعة االثنى ػؽػتػٌية التي اسػػًزلباشػً المجتمعات الؽ
عشرييف كالزائريف لمعتبات المقدسػػة مف إيراف كغيرىا الذيف كانكا يتنٌقمكف بحرٌيػة ، أك 

يعٌيةن بارزة حكمت أحيانان مراكز ىامةن في ػػػػػراتو شػػػيستقٌركف في سكريا كالحجاز ػػػػػػػػػػ ، فإٌف  أيس
العثمانيكف مف جانبيـ كصمكا مػػراران إلى نكعو مف . المناطؽ مثؿ المدينة كاألحسػػاء كاليمف 

شيعي العثماني ػػبيػػدى أٌف المجتمع اؿ.  35التكافؽ مع األئمة الزيدييف الغالبيف عمى اليمف 
األبرز ، عمى األقؿ بالنسػػػػػبة لظيكره التاريخي ، كاف في جبؿ عامؿ ، الذم ىػػػػك اليـك 

.  جنكب لبناف
اعتيبػػػػػػػر جبؿ عامؿ كاحػػػػػػدان مف أقػػػػػػدـ مكاطف المجتمعات الشػػػيعٌية في البمػػػػػػداف لقػد 

. كأنتج منػػذ العصكر الكسطى أجياالن مف الفقياء الميختصيف بالشريعة ذكم األثػر .  العربية 
.  دة المتينة لممعارؼ الشيعٌية المعمكؿ بيا ػكغػػدت مؤلفاتيـ بمثابة القاع
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رف ػالفقياء العاممييف ىاجركا أثناء الؽ [ (المياجر)كىك عدده ميبالىغه فيو ! كػذا  ]مئات 
السادس عشر إلى إيراف ، لبلستفادة مف الرعاية الصفكٌية ، كلممساعدة في تأسيس التشٌيع 

شٌكؿ العاممٌيكف كأعقابييـ ىناؾ نيخبػةن ثقافٌية ، عممٍت . اإلثنى عشرم دينان لمدكلة الجديدة 
عمى إدارة صدمةو عميقةو عمى التاريخ الديني كالسياسي إليراف ، كما عمى تطكير الفكر 

تابعت إنتاج نفسيا بإنتاج عددو كبيرو مف العمماء ككيتٌاب السيرة ، ما يزاؿ يتتابعي . الشيعي 
كما أصبحت ىذه اليجرة مصدران لفخر الجماعة العاممٌية بكصفيا جزءن مف . حتى اليـك 

ماضييا المجيد ، كأساسان لعبلقاتو اجتماعٌيةو كفكرٌيةو ميمٌيزة مع إيراف كمع العالىـ الشيعي ، 
.  كأيضان دليبلن عمى كحشٌية الدكلة العثمانٌية 

ىناؾ طبعان صعكبةه دكف ركاية قصص األفراد الفقياء المياجريف الذيف ارتفعكا إلى 
قٌمػػًة الشُّػػيرة بكصفيـ مسػػػؤكليف في الدكلة الصفكٌية لتكثيؽ أحكاليـ رجكعان إلى مصادر 

.  36الدكلة العثمانٌية 
أيسطكرة ىجرة الفقياء العاممييف  )في ميحاكلةو ىاٌمػػةو عمؿ فييا عمى تفجير ما سٌماه 

ذىب أندريو نيكمف إلى أٌف كؿ الفقياء العاممييف ، ما عػػدا قمٌػػةو ضئيمةو منيـ ،  (إلى إيراف 
مػػٌك الشاه إسماعيؿ الًقًزلباشي ًسػػمةن لمتشٌيع ، كامتنعٍت عف التكاصيؿ مع  رفضت أف يككفى غي

باإلضافة إلى ذلؾ فإٌف ىجرتىيـ لـ تكف ضركرٌيةن ، ألٌف . الدكلة الصفكٌية كقادًتيا الدينييف 
كميا  العالـ العاممي . العثمانييف تجٌنبكا كؿ ما مف شأنو إبعادى الفقياء الشيعة عف مكاطف حي

باعي اس  كحصؿ عمى كظيفة 1545تيقبؿ في إستامبكؿ سنة ػالبارز زيف الديف بف عمي الجي
التدريس في مدرسةو سيػػٌنٌية في بعمبؾ حيث ، استنادان إلى كاتب سيرتو ، دٌرس الشيعةى ككؿ 

.   37أتباع المذاىب السينٌية األربعة 
إٌنػػو ييرٌكػػزي عمى الذيف لـ يذىبكا إلى إيراف ، كما . ىػػذا النقاش يتجاىؿي حقائؽ ثابتةن 

 خطٌػػأ نيكماف بحٌؽ Devin Stawartدفيف ستيكارت . الذم لـ يفعموي العثمانٌيكف بالشيعة 
. حؽّّ أٌف تجاىيؿ بعض العاممييف اليجرة يعني رفضان قاطعان لمتشٌيع الصفكم . فيما ذىب إليو

كلكٌف زيف الديف بف عمٌي كرفيقو الحسيف بف عبد الصمد حصبل عمى براءة التدريس مف 
.   38استامبكؿ بادعائيما أٌنيما شافعٌييف 
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ما ىك أكثر أىمٌيةن في ىذا النقاش ، أٌف كيتيػػبى السيرة الشيعٌية تقكؿ أٌف زيف الديف 
اضطٌر بالنتيجة إلى الٌتخٌفي في جبؿ عامؿ ، ىربان مف الميبلحقة العثمانٌية لو ، قبؿ أف 

ـٌ سكقو إلى إستامبكؿ حيث قيتؿ سنة  كلذلؾ  . 1558يجرم القبض عميو في مكػػة ، كمف ثىػػ
ػػػػري حتى اليكـ في الترتيب الشػػيعي التقميػػػػدم لمشػػػييديىف الشػػػػيعييىف بمقػػػػب  الشييد  )فإٌنػػو ييذكى

 .  (الثاني 
ػػرى لو رحمةى بياء الديف العاممي ، ذم  ىػػذا ، ثـ أٌف ستيكارت يًصػؼي في عمؿو آخى

 ، حيث 1583المقاـ العالي لدل الصفكييف ، عائدان إلى كطنو األٌكؿ في سكريا حكالى السنة 
كرفض االتصاؿ بالمعجبيف بو في حمب ، خكفان مف . تنٌكػػر أثناءىا بمظير زائرو عادمٍّ 

.   39معرفتو مف ًقػبىػػؿ العثمانييف 
شيعة جبؿ عامؿ كفقيائو أٌنيـ تيػديػده ليـ ؟  ؿ رأكاىؿ إف العثمانييف : السؤاؿ اآلف

الجياز البيركقراطي الذم ييػزٌكدنا عادةن بمعمكماتو تفصيمٌيةو عف اإلدارات العثمانٌية في 
كاألرشيفات العثمانٌية تعرضي معمكماتو . المناطؽ أينشػػئ في أكاسػط القرف السادس عشر 

.  ضئيمةو عمى اإلضطيادات المزعكمة عمى الفقياء الشيعة في الفترة نفًسػػػيا 
كعمى كؿ حاؿ ، فإٌف فكرةن ما عف فٍيػػـ العثمانييف لشيعة جبؿ عامؿ ما تزاؿ خبيئةن 
في المصادر الجزئٌية كنصكصو غير منشكرة ذات صمةو بما نعالجو ىنا ، البيػػٌد أنيا باقية 

=  40(  رسالةه در ردّْ ركافض )مف ذلؾ . فيا في مكتبات إستامبكؿ الخطٌية ػػشػتػـ مىف يؾػبرس
عبارةه عف . كىي رسالة جدلٌية ضػػػٌد الصفكييف غير مؤٌرخة ،   [ رسػػػػػالةه في رٌد الركافض]

. دفاعو عف الخمفاء كالصحابة ، كاستعراضو لمضبلؿ في اعتقادات الشيعة كعباداتيـ 
كلكننا . مف غير أىؿ اإليماف  (الشيعة)تيثبتي أنيـ . كاستعادةه لفتاكل ابف تيمٌية كأبك السعكد 

. نبلحظي أٌف المؤلؼ ييبػػدم اىتمامان ضئيبلن بميجمؿ تاريخ الصّْبلت العثمانٌية ػػػػػػػػ الصفكٌية 
إلى الشاه إسماعيؿ ، كالثانية مف  كيعرض رسالتيف ميطٌكلتيف ، أيكالىما مف السمطاف سميـ

كتنتيي بتكجيو نػػداءو . سميماف إلى طيماسب مممؤةه بالتمميحات الفاقعة كالتيديػػد بالحرب 
ػػراد الرابع بأف يضعى نيايةن لمحكـ السػػيء لمشيعة كأف يحت كلكٌنو ال يذكر عكدةى . ٌؿ إيراف ػػػػػػلمي

كمف ىنا فإننػػا يمكف أف نيقػػٌدرى تاريخ الرسالة بأكائؿ السنة . الصفكييف الحتبلؿ العراؽ 
1620  . 
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ما يمكفي أف يككفى أكثرى أىمٌيػػةن لنا اآلف في الرسالة ذكػػره لفقيوو عاممي بكصفو مؤٌسػػسان 
فقيوه رافقيٌّ ممعكف يحمؿ اسـى عبد العاؿ مف جبؿ عامؿ  يػربى " لئليديكلكجيا اإليرانٌية في التشٌيع 

طػاة رافؽ إسماعيؿ كنصره كساعد في نشػػر . دمشؽ منبتي التشٌيع كالقالؿ ،  ائدي العدكانييف ، كشيخي الخي

.  41" أفكاره ، ميمٌقبان نفسو شيخ اإلسالـ ، كما  ىك إال شيخ الميرتػػديف 
: ت)كاف بالفعؿ إبفى كخمؼى عمي بف عبد العالي الكركي  (1596:ت)عبػػدي العالي 

في الكقت الذم كاف الصفكيكف يبحثكف فيو ، . كىذا فقيوه عامميّّ أقاـ في النجؼ  . (1534
 ، تشكيؿى نظرٌيةو شيعٌيةو لمحكـ يمارسكف في ظٌميا السيػػمطة باسـ اإلماـ 1510حكالي السنة 

مع األخػػذ بعيف االعتبار )ىػػذا التجديد الثكرم لمتشٌيع اكتسب لجانبو األبى كاإلبفى . الغائب 
، كما ىك معركؼه مف سيرة ( ميجتيػػد الزماف)إٌف لقب  . (أٌف اإلبف كاف أكثرى اعتداالن مف أبيو

عبد العالي ، قد بسػػط ظمَّػػو عمى المدارس الفقيٌية األساسٌية كعمى الفكر السياسي في 
مؤلؼي الرسالة ييبػػدم أسػػفوي ألنػو أثناء القرف التالي فإٌف الصحابةى األجبٌلء كانكا .  42إصفياف 

ما يزالكف ييمعنكف كييسػػػػاءي إلى سيػػمعتيـ عمى المنابر كالمآذف ، كفي كؿ زاكيةو مف زكايا البازار 
.  في إيراف 

تمؾ ىي المػػٌرة األيكلى ، كربما الكحيػػدة ، التي ييبػػػدم فيو نصّّ عثمانيّّ بكضكح آثارى 
.  أيصكًؿ إيديكلكجٌيًة أعدائيـ الصفكييف كيصكالن إلى منبًعيػػا الرئيسي في غػرب سكريا 

ليس مف الكاضح فيما إذا أك أيف تكشػؼي ىػذه الرؤيةه العميقةي معمكمةن ميعٌينػػةن عمى 
شػػؤكف الصفكييف الداخمٌية كانت مينتشرةن عمى نطاؽو عاٍـّ في إستامبكؿ أك أم أصداءو كانت 

.  ليا 
ىناؾ تقاريري عمى اإلضطياد الديني في تمؾ الفترة في المناطؽ السكرٌية كانت في 

مف ذلؾ أف صكفٌيان مف منطقة األناضكؿ أثار حركةن . الحقيقة ميتفرقةن عمى نطاؽو كاسعو 
 ػذبى ػػؿو عمى أٌنػػو جػمػف دؿػػػا ما ـػػػػإنـ. ق عف قيػػرب ظييكر الميػػدم ػ بإعبلف1540نة ػػعارمةن س

ثـ أف كثيقةن في إرشيؼ محكمة حمب الشرعٌية تقكؿ أف مجمكعةن .  43 أتباعان لو بيف الشيعة 
 بأنيـ شيعةه 1555مف القركييف مف المناطؽ الميجاكرة لممدينة اتيمكا خطيبيـ كأتباعىو سنة 

.   44بيػػدى أنيا ال تقكؿ كيؼ انتيت تمؾ الجماعة . أك يتعاطكف الزندقة / ماعيمٌيكف كأنيـ ػػػػػػػإس
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 اتيـ فقياء المذاىب األربعة في دمشؽ طالبان بأنو قػػد ارتػٌد كاعتقػد اعتقاد 1565كسنة 
كعميو فقػػد أمػر البابي العالي الحاكـى بأف ييجػػرم تحقيقان في االتياـ ، كبأف ييسػجفى . الرافضة 

أبرزي حالةو عمى .  45إنما بػدكف تحيُّػػزو أك تعصُّب . الرجؿ في حاؿ ثبتػػت صٌحػػةي االتياـ 
كىك طالبه  . 1610اضطيادو صارخو نجػػدىا في إعداـ شخصو اسمو يحيى بف عيسى سنة 

ليس بذم شػػػأف مف كرؾ الشػكبؾ ، نجح في جػػٍذب أتباعو كثيريف لو في دمشؽ ، بمف فييـ 
كذلؾ بأف دٌبجى تركيبةن دينٌيةن ىزيمةن ، كتنٌبؤات ذات نكيةو . ضابطان رفيع الرتبة مف اإلنكشارٌية 

ة الميحافظة التي تحٌدثت عف ػٌ مػؽػالتكاريخ الدمش. عبي ػػالـ الٌش ػتكحاةه مف اإلسػيعٌيةو ميسػش
دامو ػف إعػالكاقعة ، دفعت باتجاه أف ارتكابو لزندقة قكبؿى مف السيمطة الدينٌية بأف امتنعٍت ع

. ضب العاٌمػػػػة ػ، حمايةن لو مف غ (المستشفى  )ميفٌضمةن أف تكدعو البيمارستاف . في البداية 
.   46يما بعػػد أمرت بمعاقبتو ، كما يجرم عادةن مع أمثالػػػو ػكلكنيا ؼ

داـ أيرسػػؿ ػالمكقؼ العثماني الرسمي مف الميرتٌديف كصؿ إلى أقصى حػػٌد بأمػػرو باإلع
ككأٌنػػو كاف . ىي حالة صكفيٍّ اشػػتيبو بأنػػو ممحػػد  . 1570إلى دمشؽ في حالةو ميختمفةو سنة 

. لـ يصػدر عنو في الحقيقة أم ما مف شػػأنو أف يككف خبلؼ الشريعة . شيخان كدراكيشػػػو 
.   47كلـ ييػػؤدّْ إلى أم إجػػراءو بحقٌػػو 

ىكػذا تبقى كاقعةي إعداـ زيف الديف بف عمي المثاؿي الكحيػػدي عمى أٌف الدكلة العثمانٌيةى قػػد 
.  أقدمت عمى إعداـ فقيوو عامميٍّ ، قاصدةن إياه بالذات ، بسبب مذىبػػو 

. كاف زيفي الديف أبرزى فقياء الشػػػيعة كأكسػػػعيـ شيػػػػػيرةن في المنطقة الشامية في زمانو 
اتٌبع ًخطٌػػةن غير مذىبٌيةن في الدراسة كالتمٌقي ، لـ تكيف محصكرةن بما درجت عميو التقاليد 

. 48الدراسٌية الشيعية، فحضر أيضان عمى ميدٌرسيف كشيكخو سيػػػػػػٌنة في دمشػػػػؽ كالقاىرة كالحجاز 
كما أٌنػو ارتحؿ إلى استامبكؿ تحت ظركؼو ميمتبسةو ، . كانت خبرتو ممتازة بالفقو السيػػٌني 

ؾ ػػػكقػػد ألمحنا إلى ذؿ. ليحصؿ عمى كظيفةو رسمٌيةو بالتدريس في مدرسةو شافعٌيةو في بعمبؾ 
و بمقب .  كمٌػػو قبؿ قميؿ  كانت الحافزى لمجيؿ الثاني  (الشييد الثاني)إٌف شيادتىو كتخصيصى

.  مف الفقياء العاممييف لييجركا أكطانيـ كيبحثكا عف حظكظيـ تحت الرعاية الصفكٌية 
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كمع ذلؾ فإننا نجػػدي المصادر الشيعٌية التي عنيت بسيرتو الحافمة فقيرةن بالتفاصيؿ 
ففي حيف يذىب البعضي . الميتعمقة بأسباب إعدامو كبتاريخيا ، كحتى بالمكاف الذم قيتؿ فيو 

ػػري بأف شيادتو  إلى أٌنػػو قد ضيربت عنقو في إستامبكؿ بأمر السمطاف ، ييصٌرحي البعضي اآلخى
قد حصمت أثناء الطريؽ دكف قصدو خاصو ، كأٌدت إلى القبض عمى العسكر الذيف أقدمكا 

.   49عمى قتمو عمى يػػد تركمانييف تكٌلكا دفنىػػو بأنفسيـ 
 فىذا النقاش يمكف أف يككف قد كصؿ إلى ميستقٌره بعػد أف نشر ريتشارد ببلؾ بير

Richard Blackburn مذكرات مكظؼو مٌكي صادؼ أف سافر إلى إستامبكؿ أثناء السنتيف 
طبقان ألقكاؿ ىذا .  ، كىناؾ شػػػػػػيد عيانان كاقعةى إعداـ زيف الديف بف عمي 58 ػػػػػ 1557

، فإف زيف الديف ضيربت عنقيو دكف  (1582:ت)الشاىد ، كاسمو قطب الديف النيركالي 
ككاف مف قبؿي . بعػػد أف سػػيؽ إلييا مف مكة عبرى مصر . ميحاكمةو بأمرو مف الكزير األكؿ 

ـى قاضي دمشػػػؽ عػػٌدةى مػػرات ػؽ مب أما و كؿ مٌرة ، بأف ييقنعى . د جي كلكٌنو كاف ييطمؽ سراحى
بيػد أف القاضي حسف بيؾ . القاضي بأنو شافعي المذىب ، كبأنو يحترـي صحابةى النبي 

أفنػدم ، الذم كاف جرماني المكلد ، كصؿ إلى مسامعو أخيران أف زيف الديف ىك في الحقيقة 
مٌما كاف السبب في . المجتيدي البارزي لدل الشيعة ، كأنػو مؤلؼي عػػددو مف الكيػتيػب الفقيٌية 

، كبذلؾ خدعو  انزعاجو كغضبو ، ألف زيف الديف قد نجح في إخفاء حقيقة أمره عميو
د بدأ فترة ػػكعمى األثر أمر بالقبض عميو ، كلكف زيف الديف كاف ؽ. كتخٌمص مف الميبلحقة 

كبعػد سنكات كاف القاضي قد أصبح قاضي مكة ، فكصؿ إلى أسماعو أنو مكجكد . التخٌفي 
ثػػرو أف يشترم . فأمر بالقبض عميو كقيبض عميو بالفعؿ ، فييا  ىنا حاكؿى تاجره شيعيّّ مي

النجـ  )كفي النياية رأل حسف أفنػػدم . حرٌيػػةى زيف الديف بالماؿ ، كلكٌف الميحاكلةى فشػمت 
 (كأصبح فيما بعػػد قاضي القاىػػػػػرة ثـ إسػػتامبكؿ . البارز في البيركقراطٌية الدينية العثمانية 

.  حيث أيكردى مكردى اليػػبلؾ . 50أٌف مف األفضؿ أف ييحيمو ميباشػرةن إلى الكزير األكؿ رستـ باشا 
إف مثاؿ زيف الديف بف عمي ييظيػري أف االضطياد الديني ضػٌد األفراد الشيعة كاف 

كلكف في الكقت نفسو ، فإٌف الظركؼ . ممكنان جػػدان مف العثمانييف في القرف السادس عشر
ري ػػػػػػػالخاصة التي قادٍت زيف الديف إلى االبتبلء بشخص القاضي حسف بيؾ خصكصان ، ييظو
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قػػٌررةن ، بؿ ىي حصيمةي تقاطعات بيف عػػٌدة   أٌف اضطيادان كيػػذا لـ يكػف سياسةن منيجٌيػػةن مي
.  عكامؿ 

لػػدى في بعمبؾ  (1621:ت)اٌمػا حالة بياء الديف  . شيخ اإلسبلـ في إصفياف ، الذم كي
كسافر ميتنٌكػػران في األراضي العثمانٌية لمػػدة سنتيف ، في أياـ ًعػػٌز التكتُّػػر العثماني ػػػػػػػػ الصفكم 

. فيي األيخرل أمػػره ميشػػابو 
كيؼ أٌف بياء الديف   أعاد عمى نحكو ميفٌصؿو بناءى Devin Stewartدفيف ستيكارت 

تنٌكػر بييئة زاىػػدو بسػيطو ، ميخفيان حقيقػةى ىيكٌيتػػو ، ميتظاىران بأنػػو سيػػػنيّّ ألكثر الذيف التقى بيـ 
كىك ما يزاؿي ييذكىػػر في األدبٌيػات الشعبٌية المبنانٌية بكصفو األبرع في التخٌمص . طكاؿ سػػفره 

كلكف ، مف الجية األيخرل ، فإٌف المصادر نفسيا تقكؿ بكضكح أٌنػو لـ . مف أيدم العثمانييف 
كما . طالبان مف ميضيفو السيٌني أف ال يبكحى بالٌسػػػٌر . ييخًؼ تشٌيعو في أكثر مف مجمسو خاٌص 

أنو شارؾى في أحاديث دينٌيةو صريحةو ، إحداىا مع الفقيو الدمشقي الشيير الحسف البكريني ، 
.  51الذم كاف ىك نفسو صديقان لفقيوو إيراني شيعي كاف ميقيمان في سكريا 

ػػران  في االتصاؿ مع الجكالي اإليرانٌية مف  يتٌضحي لنا مف ذلؾ أف بياء الديف كاف حي
فقياء كتجار، كما مع أشخاص بارزيف مف السيػػٌنة ، كانكا يعرفكف أك ييخٌمنكف بصدؽ أٌنو 

ىكذا ، بمعزؿو عف أٌنو كاف فقييان إيرانٌيان بارزان ، فإٌنو ما مف شيءو غير عادمٍّ في . شيعي 
.  تجربتو كشيعي يتجٌكؿ في أنحاء اإلمبراطكرية العثمانية 

كىناؾ دليؿه عمى . مف الكاضح أٌف بياء الديف قد اختار كقتان حًرجان لسفرتو الكاسعة 
أف المسؤكليف المحمييف العثمانييف كانكا ميتنٌبييف عمى نحك الخصكص لكجكد عيمبلء 

ٌجػػػػاج أك تٌجػػػػار ، ابتغاء إثػػػػػػػػػػػػارةالمشاكؿ  . صفكييف ، يأتػػػػػكف اإلمبراطكرٌيػػػة ميتنٌكريف بييئة حي
منعكا منعان باتٌػػان دخكؿ الحجاج اإليرانييف إلى أراضييـ بعػػ عكدة الحرب  (العثمانيكف  )كأنيـ 

. ككاف الحاكماف في البصرة كاألحساء قػد أيخطػػرا بذلؾ  . 1578مع الصفكييف سنة 
ٌجػاج ،  بعض الًقًزلباش الذيف ال شػػػأف ليـ كانكا يأتكف ميتنٌكػريف ، ميػٌدعيف زكران أنيـ حي

ػٌراس الحػدكد بأف يدعكىـ يمػٌركف  ثـ ينقٌمكف إلى  كافؿ الزائريف كيتجيكف . بحيث ييقنعكف حي
.  ميحاكليف افتعاؿ الشػركر كالمشاكؿ . إلى العتبات الميقدسػػة 
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بعػػد تحػػديد ىيػكٌيػة المسافريف اإليرانييف الذم يدخمكف األراقي العثمانٌية المحركسة 
.  بنحكو جٌيػػدو ، ييعادكف إلى الحػػدكد ، إال الذيف يثبتي أٌنيـ  ادمكف ألغراضو تجارٌيػػة 

ٌكػاـ المناطؽ السكرٌية مصحكبةن بتأكيػػدو بإيبلء اىتماـو  كانت األكامر تصػػدري إلى حي
:  مف ذلؾ . خاصو لمراقبة العبلقات بيف الصفكييف كالشيعة المحمييف 

بعض الشيعة اليراطقة القادميف مف الشرؽ، كثيران ما يأتكف ميتنٌكػريف، كيسافركف "
حيث يمتقكف بعض األشخاص المتعاطفيف معيـ  . بصفة تيجػػار إلى دمشؽ كمنيا إلى حمب 

" .  كيتجيكف مف ىناؾ إلى العتبات الميقدسػة مع  افمة الحٌجاج السكرييف 
كاحصؿ عمى معمكمات عف أكلئؾ . انتخٍب جكاسيسى مؤٌىميف مف بيف الذيف تثػػؽ بيـ " 

كعندما يثبتي لديؾ أنيـ أتكا ألغراضو . حٌقػؽ أحكاليـ سػػٌران . األشخاص ، مع أ صى العناية 
. كفكران أخًطػػٍر جنابىنا العالي باألمػػر . شريرة اسجنيـ في سجكفو محركسة بنحكو جٌيػػد 

.   52كبالتأكيػػد أنػػًذر كؿ األيمػػراء كالققاة كقباط األمف في المنطقة 

كحكـ . ىذا النمط مف األكامػر رافؽ بياء الديف أثناء رحمتو طكاؿ سنتيف تقريبان 
خصكصان مسألةى لقائو الشيعة مف جبؿ عامؿ القادميف . الطريقة التي حػػػٌدد بيا حركتىػو 

.  لرؤيتو في حمب 
ىؿ قصػدٍت تمؾ األكامػر بالخصكص بياء الديف ؟ ما الذم بعث ىٌمتىػػو ليتخػػذ 

تؤٌشػػري إلى تنبُّػػو العثمانييف  (األكامر  ) أك أٌنيػػا  53 ؟ 1575طريقىػػػػو إلى مكة أكائؿ السنة 
إلى الميسػػافريف اإليرانييف الشػػيعة ، بكصفيا مشػػكمة عاٌمػػػة في ذلؾ األكاف ؟  

مف الجيػػة األيخػػرل ، فإٌف فػرادة ىػػذا التدبيػر تكحػػي مٌرةن أيخػػرل بأف تدبيرات الحككمة 
كأف اضطياد الشيعة أك الخشػػػية . العثمانٌية قد اتيخػػذٍت في سػػياؽ ظرؼو تاريخيٍّ خاصو 

ف   كالحػػػػذر مف األشػػػػخاص المعركفيف بأنيـ شػػػػػيعة ، مثؿ أىػػػػػػػؿ جبؿ عامؿ ، كا 
يكيػف قد تيكبػع باىتماـو منيجػيٍّ ، كلكنو كاف محػػدكدان بالشػػأف السياسي ، أكثػر مٌمػا ىك عدائػيّّ 

.  كعاّـّ ضػد الشػػيعػة 
عنػد ستيكارت كعػػػٌدة كيػتٌػابو غربييف  ، فإف الشيعة مارسكا فٌف البقاء في الكسط السُّػٌني 

 . العػدائي بالتزاـ التقٌيػة 
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كىك يسػػمح . إٌف مبػدأ التقٌية قػػػػد أيٌسػػس عمى نحػػكو راسػػخو في الشػريعة اإلسبلمٌيػة 
. لؤلفراد المينتميف إلى أقمٌياتو ميسػػتضعفة بأف ييخفػكا ىيكٌيتيـ المذىبٌية لتجنُّػػب االضطياد 

. فقيػػاء إيرانٌيكف متعػػٌددكف شػػٌخصكا ىػػذه العقيػػدة بالخصكص بكصفيػػا ركح التديُّػػف الشػػيعي 
كلكف مف . 54كتصٌكركا أٌنيػػا ضركرٌيػػػػةه لمشػيعة الذيف يخضعكف لمسيػػمطة العثمانٌية السُّػػنٌية 

أم أنيـ مف  )الميثير لئلىتماـ أف نيبلحػػظى أف المؤرخيف الشيعة المبنانييف كالسكرييف 
أنكركا مراران أنيا كانت ميمارىسػػةن عندىـ  (عات التي كانت نظرٌيان أكثر لياقةن بالتقٌية ـالمجت
.   55بالفعؿ 

ػػزيػػدى تحقيؽ  بالنسبة ًلمػػػا نيعالجػػو اآلف ، فإٌف مف المفيػد أف . اإلشكالٌية التي تسػػػػتحؽُّ مى
إطػػاره فكػرٌم اسػػتيخػدـ مف . نفيـى التقٌيػة بكصفيا إضافةن برسـ الشيعة عمى فتكل أبك السُّػػػعكد 

ًقػبىػؿ القيضػػاة كالفقياء إلثارة النزاع بيف العثمانييف كالشػيعة داخؿ المشػػيد العقيدم ، أكثر مٌمػا 
سياسيّّ ضػػدَّ الشيعة ، يمكف أف / عنػؼه دنيكمّّ . ىي سػػببه تاّـّ أك نتيجػػةه لئلضطياد الديني 

كبمقتضاه فإٌف أمَّ عمؿو . ييفيـى كتكممةو ألكامر أبك السُّػػعكد ضػػدَّ الًقًزلباش الميتمٌرديف اليراطقة 
مع أٌف . أك فكرةو مف التشيُّع ال ييناسػػبي ما ىك معركؼه مف مذىبيـ يمكف أف ييعتبرى مف التقٌية 
إٌف . أم نصٍّ مف قٌصةو ، أمَّ تمميحو باالعتداؿ أك التكافؽ ، ال يمكف أف ييعتبرى ىك القٌصةن 

المشاكؿى تنشػػػأي عندما يأخػػذي أحديىيـ نٌصػان كحيدان مف القٌصة دليبلن عمى االفتقار إلى اإلعتداؿ 
.  كعمى المؤامرة ، كمقياسان كحيػػدان لحياة الشيعة تحت الحكـ العثماني 

العتبات الشيعٌية الميقٌدسػػة في العراؽ  
أحػدي أكثر األىداؼ التي عممٍت عمييا السُّػمطات العثمانٌيةي في سبيؿ إقامًة تكازفو 

ـي ػيطرةى عػػػكييف ، كاف السػؽ مع خصكميـ الصؼػمػدؽ ة ػٌ مػعػمػكم المقامات الشػػػديف التي تحتػلى ال
فبعػػػدى قركفو مف اإلىماؿ كالتدمير العنيؼ الذم ناؿ تمؾ المقامات باالجتياحات . في العراؽ 

التركمانٌية الميتكالية ، غػػدٍت النجؼ ككرببل كسامٌرا كأماكف أيخرل ميشترىكةه بيف األئمة االثنى 
 .1534عشر تحت السيطرة العثمانٌية سنة 

بالنظػػر لطكؿ المسافة الفاصمة بيف العثمانييف كالعراؽ ، حيث يتمٌتعي الصفكيكف 
عي ػػػػػر إلى اعتباراتو تتصؿي بالٌس ػػػػػراؽ ، كأيضان بالنظػػػاٍـّ بفضؿ اتصاؿ أرضيـ بالعػػػػبامتيازو ق
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كافحكا لمسيطرة  (العثمانٌيكف) العثماني لمتساكم مع خصكميـ بالجغرافيا السياسٌية ، فإٌنيـ 
السمطاف سميماف كاف أٌكؿى مىف عمؿى عمى استعادة المقاميىف الشيعييىف لمكاظميف . عمى العراؽ 

كما عمؿ عمى إسالة الماء . في بغػػداد ، باإلضافة إلى قبكر الفقياء السُّػػٌنة المشيكريف فييا 
إلى المدينتيف الصحراكيتيىف النجؼ ك كرببل ، في مسػػعىن لكٍسػػػػًؼ ما عممو الشاه إسماعيؿ 

فضبلن عف تجديداتو إضافٌيةو أينجزت .  56مف قبؿ فيما أدخمو مف تجديدات عمى المقاميىف 
كلكف أيضان بما . كبذلؾ عمؿى عمى التقٌرب مف السكاف الشيعة األصمييف .  57 1568سنة 

.  ييناسب تراث الميكاليف لئلماـ عمي كاحتراـ األئمة اإلثنى عشر 
كبما أٌف الفقياء السيػػٌنة لـ يعرفكا حقيقةى مكقع األئمة كما لدل الشيعة ، فإٌف العناية 

التي بيذلٍت لقبكرىـ أك لممقامات الشيعٌية في أماكف ايخرل ، كاإلحتراـ الذم أيغػدؽ عمى 
.  ذكراىـ كاف مجػػػٌرد كسيمةن الكتساب مكقعو قيادمٍّ ليـ لدل عمكـ المسمميف 

عمى كؿ حاؿ ، فقػػد كاف بكسػػع العثمانييف أف يتظاىركا بصعكبةو بأنيـ ال يركف 
بٌكػػرةه مف . المعنى الخاص لتمؾ المشاىد لدل اإلثنى عشرييف كلعمـك الشيعة  ىناؾ قيكده مي

ػػو"  تشيدي بأف الدكلة كانت ميتنٌبيػػةن إلى 1526المناطؽ ترجعي إلى السنة   الركافض مف تكجُّ
 كفرضت رسمان خاصان عمى سفرىـ ييستكفى في  "منطقة دمشؽ لزيارة مقاـ اإلماـ عمي في العراؽ

 ، "ربينػػا ىك عمي":  قائميف 1593الًقًزلباش في شرؽ األناضكؿ صٌرحكا سنة .  58حماة 
.   59كتكٌجيكا بصبلتيـ باتجاه مقامو كمقاـ اإلماـ الحسيف ، مؤثريف إياىما عمى الكعبة 

أثناء القرف السادس عشر أظير العثمانيكف حيرةن في كيفٌية التعاميؿ مع الٌدفؽ 
بأف  في األصؿ سػػػمحكا لمحٌجاج اإليرانييػػػػػف. البشرم اإليراني المتجو لزيارة العتبات المقٌدسػػة 

، كلكٌنيـ  (1512 ػػػػػػ 1481: حكـ)يٌتجيػكا إلى مٌكػػة ، كذلؾ بفرماف كٌقعػوي السمطاف بايزيد 
.  60أصٌركا عمييـ غير مٌرةو أف ينضٌمكا إلى القافمة السكرٌية ، كأف ال يتجيكا مباشرةن إلى بغػداد

ٌكار اإلمػػػػػاف العثمانٌيكف يرتابكف باؿػات التي كاف يسػػكدي فييا السبلـ ؾػػػػكحتى في األكؽ رانييف ػػػػػزُّ
الذيف كانكا يأتكف كيستقٌركف أكثرى مف المػػٌدة الضركرٌية حيث المقامات العراقٌية ، لييكٌزعكا 

كحاكلكا دكف كبير نجاح منعى العادة القديمة المتأٌصمة بأف . األغذيةى كالحمكل عمى الفقراء 
.  يجمبكا مكتاىـ لدفنيـ في مقابر النجؼ ككرببل بجكار األئمة 
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 يجأركف خمسيف شخصان " أصػدرى البابي العالي أكامره باستثناءو سٌرم لػ 1573سنة 
ية مف ؿفأصػػدرى أمػػرىه بالٌسػػماح لذكم المراتب العا .  "بصمكاتيـ ليؿ نيار لمشاه الجدير باالحتراـ

ػػػػديف العتبات المقدسػػة ، كحتى بأف  المسؤكليف الصفكييف كمف أعضاء األسػػرة المالكة بزيارة مي
.   61ييمضكا فترة تقاعدىـ فييا 

المقاميىف  )، فإٌف الميشكمةى كانت في أٌف المشيديىف بحتػػة مف كيجيػة نظرو إدارٌيػػةو 
ُـّ مؤٌسػػساتو ذات قيمػػػةو  (المقٌدسيىف النجؼ ككرببل  كانت منذ ما قبؿ االحتبلؿ العثماني تضػػ

شػػػرعػان كبكصؼ العثمانييف حٌكامان مسمميف ، فقػػد كانكا ميمزميف  . (أكقاؼ  )دينٌيػػةو عالية 
حتى إذا كانت تقضي بقبكؿ اليباًت  الكثيرة كالثمينة . سػػات ػػػبحماية كتكريـ تمؾ المؤٌسػػػ

ىكػػػػذا . مف مصادر إيرانٌية  (جاديد الميرسمة لتأثيث المقامات ػػمثؿ الس )ا ػػػاآلتية بصفة ىدام
، فبينما كاف البابي العالي ينبيػػػػزي األشػػخاصى المسػػػؤكليف عػػف تمؾ األكقاؼ بأنيـ رافضة ، 
ٌكار كالبضائع مف إيراف ، فإٌنػػو كاف يتقٌبؿي الصفػػةى المقدسػػةى لتمؾ  لييكقؼى تدفُّػػؽ األمكاؿ كالزُّ

.  المقامات نفًسػػيا 
كاف العثمانٌيكف في تعػػبو ميقيـ مف ضركب التمكيو كالتممُّػص التي يأتييا الزائركف 

مف ذلؾ . اإليرانٌيكف فيما يفعمكف ، في حيف يبػػدكف ككأٌنيػـ يتدٌبػػركف أيمكرىىـ بشكؿ عادٌم 
جديػػدو خاصٍّ بالزائريف  (نيػػػزيؿ  ) صدرت األكامر ببنػػاء كرافاف سػرم 1573أٌنػو في السػنة 

كلكف في الحقيقة . بزعػػـ أٌنػػػػو لعبلج ضعؼ استيعاب المدينة ليـ . اإليرانييف في  كربػبل 
.   62لكي ال يبقكا في مساكف خاصة كييخالطكا الشيعة المحمييف 

فارينا زرينبؼ شير ، ذاكػػران المقامات الصفكٌيػة في أردبيؿ ، التي غػػدت في القرف 
الثامف عشػػر لمػػػػػدةو قصيرة تحت االحتبلؿ العثماني ػػػػػػػػ ، يػػرل أٌف ىيكٌيتيا الدينٌية قدعانت مف 

العثمانيكف ، طبعان كالصفكييف ، لـ يككنكا .  63حالة ارتداد عمني بيف الشيعة كالتدبير السيػػني 
ٌراسػػان في خدمػػة الديف الحػؽ . يسمحكف بيكػػذا انشقاؽ  األكتكبات . كاعتبركا أنفسيـ حي

عمى ىيػػكيػػٌػػػة المقامات  (كضمنان التقٌية  )اإلدارٌية تيشػػػػير إلى أف ذلؾ اسػػػػتتبعى تزاييػػد االنتباه 
.  الشيعية حتى في جػػزءو مف الدكلػػة نفسيا 
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الشػيعة المدينٌيكف كاألشػػراؼ  
فإٌف العثمانييف عممكا ليس  ( النجؼ ككرببل )بالنظر إلى التراث الديني لممشيديىف 

فقط عمى ركابط كظيفٌية مع إيراف ، كلكف أيضان عمى ثقافة الكالء لئلماـ عمي ، كعمى 
ىػػذا ، فيما نػرل ، لـ يكف سببان في أم مشكمة . القيدسػػٌية التي تتصؼي بيا تمؾ المقامات 

تضرب جذكريىا عميقان مع إسػػبلـو شعبي مف غير  (العثمانٌية  )بالنسبة أليسػػرةو حاكمػةو 
المذاىب األربعة ، كمع البكتاشييف بالخصكص ، كأيضان مع التصٌكؼ الخارج عمى اإلسبلـ 

.  الرسمي ، كما أيضان بالنسبة ليـ كىـ الذيف يٌدعكف قيادةن إسبلمٌيةن عالمٌية 
في القرف السادس عشر كاف الببلط العثماني كميجتمع النُّخبػػة ما يزاؿ يكًػفُّ احترامان 

الشاعػػػػر العراقي . عميقان لصنكؼ التعبيرات األدبية الشيعٌية كشبو الشيعٌية عف الكالء 
يؿ قبؿ أف يحظى بشيػػػيرةو كاسػػعةو ػ، الذم مدح الشاه إسماع ( 1556: ت  )فضكلي البغدام 

في الكسػػط العثماني بفضؿ شػػػعره الصكفي المؤثٌػػر ، الذم ينضحي بالحٌب كيدعك إلى الػػزيىػػد 
.   64ػػػػػػػػ ، كاف مقبكالن لدل العثمانييف بكصفو شيعٌيان إمامٌيان 

بيػدى أٌف الجماعة ذات العبلقة الماٌدٌية المممكسة بالتراث الشيعي في اإلمبراطكرٌية 
.  بكصفيـ ميتحٌدريف مف النبي بزكاج اإلماـ عمي مف ابنتو فاطمة . العثمانٌية كانت األشػػراؼ 

كاف األشراؼ يرتبطكف عضكٌيان بخٌط األئمة اإلثنى عشر ، كيمكف رعايةى المقامات 
لـ يككنكا بالضركرة مف الشيعة بالمعنى . المقٌدسػػة كالمؤٌسػػسػػات الدينية ذات العبلقة 

كما كانكا يتمٌتعكف بامتيازاتو . كغالبان ما يٌدعكف أٌنيـ مف أتباع المذىب الشافعي . السياسي 
د كاف يينظىػػري إلييـ بعيف الحسػػد مٌمف ػػػػػؽػكلذلؾ ؼ. ب ػػػفاء مف الضرائػاجتماعٌية كمف اإلع

كران أػػقيكدي المحاكـ حافمةه بتحقيقاتو تتناكؿ األؼ. حكليـ  . مف األشراؼ نيـ راد الذيف يٌدعكف زي
كفي بغػػداد القركف الكسطى كانت مؤٌسػػػػسػػةي نقباء أك رؤسػػاء األشراؼ تختصُّ بالفقياء 

كمف بيف الكظائؼ االجتماعٌية لرؤسػػائيا كانت ميعالجة التكترات بيف الحنابمة . الشيعة 
دناف ػفي دمشؽ كاف دكره ميشابوه لمنقباء مف آؿ ع. كالشيعة االثنى عشرٌية مف سػػكاف المدينة 

في التكٌسػػط بيف السيػػمطات المممككٌية كالدركز أك  (الذيف كانكا فرعان مف أيسػػرة نقباء بغػػداد  )
.   65ف الٌمعف ػالشيعة ، كبإقناع أتباعيما بأف ييمينكا مف ليجتيـ ضػػٌد السيػػٌنة كباالمتناع ع
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أشػػار المؤٌرخ العمكم المعركؼ باكي أكز إلى أف ما يبػدك مف تعاريض مع مدرسػػة 
كمع ذلؾ فإف األشػراؼ كنقيب .  66الشيعة اليامشييف قػػد تأٌسػػػس تحت الحكـ العثماني 

األشراؼ جٌسػػػدكا التقاليػد الميسػػتمٌرة باالعتراؼ الميمتبس بالشيعة في المجتمع العثماني في 
. القركف الكسػػطى 

ػػػديف في سػػكريا  األشراؼ بما لدييـ مف ميكؿو شيعٌية قكٌية لعبكا دكران بارزان في عػػٌدة مي
أشػػيريىا ما كاف في حمب حيث كاف منصب النقيب حتى القرف السابع عشػػر . العثمانٌية 

. ميختصػػان ببني زيىػػرة ، الذيف كانكا يممككف عقاراتو شاسعةن في القيػػرل الميجاكرة لممدينة 
كما كانكا ييشػػارككف ميشػػػػاركةن قكيػػػػػةن في العقارات . أغمبييا في القيػػرل الشػػيعية جنكب غربٌيػيا 

كؿي كيػتٌػػاب . المكقكفة عمى المشيديىف في العراؽ ، كعمى الكقؼ الحيسيني المحٌمي في حمب 
مع أٌف . السػػيرة الشػػػػيعة كغيرىـ مف مؤلفي المصادر الميعاصرة يقكلكف أٌنيـ كانكا شػػػػػيعة 
.   67منصب النقيب كاف مف بيف أىـٌ المناصب السياسٌية في المدينة في ذلؾ األكاف 

بالنسبة لمدينة طرابمس فإننا نعرؼ القميؿ عف منصب النقيب في المدينة ، حيث كاف 
كاف في أكثر األحياف في يػػد كيجياء . النقيب ضالعان أيضان في الشأف السياسي فييا المدينة 

 اتييـ  مراران الرجؿي الذم كاف يشػػغؿي المنصب بالككالة بأٌنػػو 1713كلكف في السػػػػنة . سيػػٌنة 
يدعـي ثكرةى الًقػًزلباش المحمييف ، كسيػػػجف في جزيرة أركاد القاحمة 

68   .
ربما كاف األشػػػػراؼي الشػػػػيعةي السكرييف مف آؿ مرتضى في بعمبؾ كدمشػػػؽ أعػػرؼى 

كضع فرع عمكاف مف األيسرة يػػدىهي عمى الكقؼ الكاسع لممقاـ الكائف في . أشراؼ نقباء سكريا  
 سيػػػػػػػٌمكا متكليف عمى الكقفٌيػػة الجديدة 1366كفي السػػػػػػػنة .  69بمػػػػػػدة كػػػػرؾ نكح جنكب البقاع 

كىػػك مكقعه يبػدك أنيـ حافظكا عميو طكاؿ الحقبة العثمانية . عمى السػػٌيدة زينب قيػػرب دمشػػؽ 
كما أنيـ سػػيطركا عمى مؤسػػسػات كرؾ . بؿ الحقيقة أٌنو مايزاؿ في يدىـ حتى اليكـ .  70

ككاف عمييـ أف ييدافعكا عنػػو في كجػػو أطماع األيمػػراء الدركز . نكح أثناء القرف الثامف عشػػر 
.   71إلى أف جػػرل ضػٌمػػػو إلى األمبلؾ اإلمبراطكرٌية . المجاكريف 

األمػػر الذم يجعمنا نيخٌمػػف أف ىذا . ال تيحػػٌددي الكثائؽ الرسمٌية مذىب آؿ مرتضى 
. االلتباس كاف السػػبب في أٌنيـ لـ يحظكا بمنصب النقباء في دمشػػؽ 
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رضى أثناء رحبلتو ػػ لكٌف الفقيو الدمشػػقي الشيير عبد الغني النابمسي ، كىك الذم أع
عف ذكػػر كؿ ما ال يتصؿ بالثقافة السيػػٌنٌية ، مػدح الٌسػػادة آؿ مرتضى أثنػػاء زيارتو لكرؾ نكح 

 ، مينٌكىػػػان بأنيـ أٌدكا صبلتيـ كفؽ المذىب الشػػافعي 1700سنة 
كعمى الرغـ مف .  72

رابطتيـ النسىبٌية باإلماـ عمي ، فإنيـ لـ يككنكا ييعمنكف ارتباطيـ بالتشيع في الحقبة العثمانية 
يـ اليكـ  مثميـ في ىذا مثؿ ميتكٌلي المقامات في سكريا ، كأيسػػػرات . ، كما أصبح بعضي

.  األشػػراؼ البارزة التي دعمتيـ 
أٌم إيديكلكجيػػػػا ؟  : نػتػائػػج 

أخيػػران ، إٌنػػو لىمػػف الصعكبة بمكاف أف نًصػؼى عمى نحػك التحػػديد السياسةى العثمانٌيةى 
حتى في عػػزّْ أياـ الحكـ اإلمبراطكرم ، فإف تراثى العثمانييف الضارب إلى . تجػػاهى الشػيعة 

كػـ تمؾ الرقعة الشاسعة  التركماف ، الفكارؽ االجتماعٌية كالثقافٌية بيف رعاياىـ ، إلى صعكبة حي
الميسػػٌمحة ضػػدَّ الضغكط الدينٌيػة لصالح الحاكميف ، خصكصان في القرف السادس عشر ػػػػػػػػػ ، 

ػركػػزىة الدائمة لمدكلة ، أظيرت نفسػيا إلى العمف  فنيػبًػػزت . فإٌف المقاكمة في المناطؽ ضػػدَّ المى
إٌف تشػػريع االضطيػػاد ، الذم أعمنو أبك السػعكد . بػػأنيػػا ىرطقػػة كضػػد االعتقاد المستقيـ 

كلكف حتى . كآخػػركف ، كاف مكٌجيػػان مباشػػرة إلى العثمانييف الميتعامميف مع الثٌكار فيما بعػػد 
لك لـ تستقػػػٌر ىذه الفتكل في المسافة حيث العمؿ العثماني مع التصكؼ البكتاشي الميكالي 
لئلماـ عمي ، كمع االحتفاؿ بعاشكراء ، كمع الصفة الدينية المؤٌسػػػسػػٌية لممقامات الشيعٌية ، 

.  كمع استمرار سػػفر الزٌكار اإليرانييف ، كالحكـ المحٌمي لؤلقمٌيات غير السُّػػػنٌية 
ىناؾ حاالته ميتعػػٌددة لـ يكيػػف يينظىػػري إلى تشػػٌيع األشراؼ أك الفقياء بكصفو مينافيػػان 

إٌنػنػا نيػرٌجػح . خطكط الفكارؽ العقيدٌيػػة لـ تكيػػف مرسكمةن بدقٌػػػة ككيضكح كما ىي اآلف . لمتسٌنف 
أنو في عػػػػػػػٌدة حاالت فإف السيمطات العثمانية كانت تختار عمى نحكو ذرائعي إغماضى الحقيقة 

. أك إنكارىا ، كفكؽ كؿ شػػئ تجاىيػؿ الييػػكٌيػػة الشػػيعٌية ألفرادو بالخصكص أك لمؤٌسػػػسػػات 
إٌف التشٌيع كاف إلى حػػدٍّ بعيػػدو مسػػألة تعريؼ ، كحتى : األيكلى . ىػػذا ييثيػػري مشكمتيىف 

ع ػػػػػػػػٌكر ـػػف أف يتطػنا أف الديف ييمؾػألة قػػليست المس. ؼ بحػػسٍّ حداثكم ػتكلي/ مسػػألة تركيب 
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كأٌف مف الممكف لممػػرء أف يناقش فيما إذا كاف الكالء لعمي كاف ميساكيان لمتشٌيع في .  الكقت 
كفيما إذا كاف تحكيؿ األمر إلى رافضة أك ًقػًزلباش سببان كافيان لبلضطياد . الرقعة العثمانٌية 

كؿ ىػػذه اتخػػذت دائمان صفة تعريؼ لدل فريؽو مف السيمطة أك . أك لشريعةو جعفرٌية مينفصمة 
األمر الذم . المؤرخي ىنا خاضعه بالنتيجة  لتمؾ النصكص التي اختار أف يقرأىا . مف غيرىا 

.  يقكدنا إلى الميشكمة الثانية 
ػنػػػػػػػا ، كمػاشػة تاريخو لؿبمع احترامنػا لكتا دنا،  اعتػػيعة كلمعثمانييف ، فإننػػػا نيحػػٌكؿ اىتمامى

.  الدكلة  باتجاه
ٌية عشكائٌية ، أصبحت ػ       إف يكف بعضي الفقيػػػػاء كالقيضاة قػػد زٌكدكا الدكلةى بعناصػػر شرع

فإف مػػػػػػف الصحيح أيضػػػػػػػػػػان أفٌ شػػػػػػبكة الدفع .  في اإليديكلكجيا العثمانية تجاه التشػػػػػٌيع ةن مقبكلػػ
ٌكػػػاـ المنافسػػػػكف لو ـ ، كالقيضاة الميتعطشكف لمبركز ػػػػػػػػػالدائمة لمبيركقراطيا االمبراطكرٌية ،  كالحي

كالشيػيرة ، كالكجياء المحميكف ، كميبٌلؾ األراضي اليراطقة ػػػػػػػػػػ ، قػػػػػػػػػػػد رفضكا جميعان أك عممكا 
ف ػػػػػػػػكيػػف ـػػػػػػػال نقكؿ ذلؾ عمى سػػبيؿ التو. بمختمؼ الكسػػػػػػػػػائؿ ذات العبلقة بالرعايا الشػػػػػػيعة 

ؿ تفاصيميا ػػػػػػػػػػػػت بؾػػػػػكفاءة كفٌعالٌية اإلدارة العثمانٌية ، مػػف حػػيث أف تكفيقٌيتيا أك ذرائعٌيتيا كاف
ربة ػػػػػػرل أف التجػػػػػػػػػػإنيا ت. ديف كالشػػػريعة ػػػػػػػػػػػػػػجػػػػزءن مف اإليديكلكجيا اإلمبراطكرية ، كما كػاف اؿ

نبغي ، كلكنيا كانػػػػػت بالمقابؿ تالتاريخٌية ألفػػراد المجتمعات الشيعية تحت الحكـ العثمانػي ال 
ػػػػة كاإليديكلكجيا العثمانية   . صراعه بثػػػػػػػكرة مستمرة ضػػد الممارسى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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الحكـ العثماني في المرتفعات الساحمٌية . إختراع لبناف : الفصؿ الثاني 
 .1636ػػػػػ 1567

تبمكر التٌشػيع في جذكره ، أك شػػاع أٌنو تبمكر، مقاكمةن كمعارضةن إجتماعيةن كثكرةن 
ٌني، ػكبناءن عمى ذلؾ فقد فييـ تاريخ الشيعة دائما في ظؿ النظاـ السُّ . داخؿ المجتمع المسمـ

ييبٌيف ذلؾ أدلةه كافػرةه مف . مثؿ السمطنة العثمانية، كتاريًخ معارضةو كمعاناةو كسفؾ دماء 
. أك ترحيؿ قبائؿ بكامميا ، العمماء ذكم التفكير الحػٌر  أك، االحداث البارزة مثؿ الشيادة 

تشيدي ممارسات المجتمعات الشيعية العادية اليكمية ، كبعيػدان عػػف أضكاء التاريخ الحدثاني 
المخالفة لمذىب  ]رة مع مككناتيا المبتدعة ػػػة الدكلة الحديثة المبؾٌ ػػركفى ػػؽ كـي ػػعمى تكاؼي 
فمف دلي اكرماف حتى تيامة ، كانت السمطنة العثمانية تحتضف عددا اليحصى .  [الجماعة 

مف الجماعات غير السنية كانت تشكؿ اكثرية محمية مشاركة المعارضة لنظاـ الحكـ، ككانكا 
. احيانا كثيرة مشاركيف اختياريا في ىيكؿ الحككمة المحمية

كالمرتفعات الساحمية في سكريا مكطفه ألمثمة كثيرة جدان مف حكـ المبتدعيف المحٌمي 
فمنذ العصكر الكسطى، تمتع الزعماء القبيميكف الدركز في جباؿ .  تحت السيادة السمطانية

مقابؿ كالئيـ ، " أمراء" باعتراؼ رسمي كػ ، بيركتم مف شرؽاؿجنكب اؿلى ، إالشكؼ 
خبلصيـ لمدكلة األيكبية ثـ المممككية ثـ العثمانية كابتداءن مف القرف السابع عشر أخذت . كا 

سبللة معف الدرزية العديد مف المكارنة، كغيرىـ مف السكاف المسيحييف  مف الشكؼ كاالجزاء 
المتصمة باالمتداد الساحمي، تحت جناحيا، مككنة مطٌكقات سياسية كاجتماعية ذاتية الحكـ، 

ىذا التحالؼ بيف أمراء . ساعدت القكل الكبرل فيما بعد عمى فصميا عف السمطة العثمانية
الحرب الدركز كالفبلحيف المكارنة ىك ما صار أسطكرة لبناف الحديث المؤسّْػسة ، كىك 

ف ػرل الذمػػات األيخػػػػتثناء الميمثميف كالجماعػػمع اس– ماسجمو كأحيا ذكراه المؤرخكف المسيحيكف
. الخصكصية المبنانية المسككنية المٌطردة عمكما ةػػة ركامػػـ التاريخيٌ ػػب حقائقوي ػػـ تناسػؿ
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ف تاريخ المجتمعات الشيعية كقياداتيا في بداية الفترة الحديثة تتحٌدل ىذه الركايات إ
حرفكش اؿففي القرف السابع عشر نافست إمارة آؿ .  في العديد مف النكاحي الميمةجميعيا 

كبعكس . كؼػٌكةى كامتداد أرض اإلمارة الدرزية في الشُّ ػػ في جبؿ لبناف ؽي قفي البقاع كآؿ حماد
بكف بانتظاـ بسبب ىكيتيـ الدينية  كييحاكمكف بمقتضى ، الدركز، كاف األيمراء الشيعة ييشجى

 كربما كاف ىذا ما جعؿ ازدىارىىـ تحت الحكـ  .تعريؼ ابك السعكد لمقزلباش المبتدعيف
، تكحي الكثائؽ التي نيحمٌػمييا  كبغض النظر عف ذلؾ. ٌني أكثر جدارة بالمبلحظةػالعثماني السُّ 

مي ضرائب ، في الصفحات التالية  أنيـ قد حممكا في البداية ترخيص الدكلة العثمانية كميحصّْ
مع ، أم ر ػػرف الثامف عشػـ ىذا إال في الؽػػمحمييف، كممتزميف حككمييف، كلـ يفقدكا دكرىهي 

فيما بعد بأثػػرو " لبناف " ليشمؿ كؿَّ ما سيسمى ، عيا العنيؼ ػػانتصار اإلمارة الدرزية كتكسُّ 
. رجعٌي 

حرفكش ، أشير إمارة شيعية تحت السيادة العثمانية ، اؿيتتبع ىذا الفصؿ بركز آؿ 
.  الماركني االستبعادية في لبناف- بديبلن لركاية الحكـ الذاتي الدرزم بكصؼ ىػذا التٌتبُّػع 

ٌجة التي تستمر كعماد لمتاريخ المبناني،  راء المعنييف الدركز ػقصدي أف حكـ األـيأفيبدأ مف الحي
رؼو قديـو مف التسامح المتبادؿ كالمساندة ضد ػٌذران في عي ػٌكؿي نظامان سياسيان منفصبلن متجػػييش

دي بكضكحو تمكضعى تكػٌكف ػ كييعي.التدخؿ الخارجي  مف جانب الجماعات الطائفية المختمفة 
ٌية في سياؽ إصبلح المقاطعات العثمانية في القرنيف السادس ػكبل االمارتيف المعنٌية كالحرفكش

لى مراسيـ سجؿ المحفكظات كسجبلت جباية إ، مستندا  كيحاكؿ. عشر كالسابع عشر
سى بيف العائبلت البارزة ػػٌذت الحككمةي السمطانيةي التناؼي ػ، أف يبٌيف كيؼ غ (التزاـ)الضرائب 
ككسيمة لتكسيع سمطتيا في الصحارل كالمرتفعات المحيطية التي يتعذر عمييا ، القائدة 

حرفكش بسبب بركزىـ اجتماعيا بيف اؿفي البداية أعطى العثمانيكف قيمةن آلؿ . الكصكؿ الييا
سكاف المنطقة الشيعة، كنزعـ انيا سحبت مساندتيا ليـ فيما بعد في القرف السابع عشر، 

ليس بسبب اعتبارات دينية بؿ ألنيـ في النياية اثبتكا عدـ قدرتيـ عمى التكافؤ مع منافسييـ 
.  الدركز كاحتكائيـ لصالح الدكلة
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  نظاـ الحكـ القديـ
في االنجيؿ . لـ يكف ىناؾ أبدا أم تعريؼ دقيؽ لبلراضي التي تشٌكؿ لبناف تاريخيا

كالنصكص القديمة االخرل، ييستعمؿ التعبير لبلشارة إلى القمـ األعمى في السمسمة السكرية 
الفمسطينية قرب طرابمس، اك جميع اجزاء السمسمة التي تشكؿ مكطف ميزدىرىعات األرز - 

حتى الجميؿ جنكبا، أك كؿ منطقة غرب سكريا الجبمية شاممةن كادم البقاع كسمسمة لبناف 
كقد أيىممت التسمية . الشرقية، كىي عبلمة الحدكد بيف الجميكريتيف المبنانية كالسكرية اليكـ

بعد الفتح االسبلمي كلـ تعد تيصادىؼ ال في تكاريخ العرب الكسيطة كال في الكثائؽ العثمانية 
، تيمٌيز تقاريري القنصمية الفرنسية،  في الفترة محؿَّ الكبلـ. حتى ما قبؿ القرف التاسع عشر

كالتي يحتمؿ انيا تعكس استعماالن محمٌيان، بكضكح بيف جبؿ لبناف في مقاطعة طرابمس كبيف 
كالشكؼ، التي كانت جزءن مف مقاطعة دمشؽ، كصيدا  (شماؿ شرؽ بيركت)جباؿ كسركاف 

، عندما الـز االتفاؽ االكركبي 1842فمبناف ككياف سياسي ليس اقدـ مف . فيما بعد
 (بالنسبة لؤليكركبييف" لبناف"القائممقاميتيف التكأميف، ام )العثمانييف بتأسيس منطقة إدارية 

كىذا النظاـ ىك الذم كٌكف أساس . لحماية مصالح السكاف المسيحييف المكارنة في الشرؽ
" لبناف الكبير"دكلة االنتداب الفرنسي كػٌكفى ، ثـ 1861مقاطعة جبؿ لبناف المنفصمة سنة 

. 1920سنة 
 التنطبؽ عمى أٌم 1861 ك1842سنة "  القكانيف العضكية "ة في ػػكالمقاطعة الميعٌرؼى 
، (1850ت )، بؿ عمى المساحة التي حكميا بشير الشيابي الثاني  كحدة طبيعية أك تاريخية

أٌف آؿ شياب ىـ سيػٌنة مرتدكف مف رغـ عمى اؿ)آخر كأقكل مف شغؿ منصب االمارة الدرزية 
إف إزالة ىذه المنطقة مف الحكـ العثماني المباشر أرضى ليس المخطط . (الى الماركنية
بؿ قسمان كبيران مف السكاف المحمييف المسيحييف، الذيف  (جكىرٌيان الفرنسي)االكركبي فقط 

ـو مستقمةو ػػ، يتخٌيمكف مستقببلن بٌراقان كمكاطنيف في أيـى  بدأكا، كأبناء مذىبيـ في اليكناف كالبمقاف

كالمؤرخكف . تحت الحماية األكركبية ، ال كرعايا لمحكـ السمطاني العثماني المستمر
ٌكاد االنبعاث األدبي العربي ، " النيضة "، المعركؼ بػ  المسيحيكف المعاصركف، الذيف كانكا ري

" .  مارة إلا" ة  لػ ػػػػؿ التاريخيٌ ػػك تخٌيؿ األيصكؿ كاليياؾأاؼ ػػػػـ كؿ المصمحة في اكتشػػػػػكاف لو
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ٌر ػػميف سأ، كىك االثكدككيسي اليكناني ك(1871:ت)ناصيؼ اليازجي:  ةو لبنانيةو ػػػػػػػكرائدو لدكؿ
كمؤرخكف آخركف مف العائمة الشيابية، ، ( 1835ت )، كحيدر احمد الشيابي  بشير الثاني

أخبار االعياف في "، الذم يظؿُّ كتابيو ذك الجزأيف (1859ت )كخصكصا طنكس شدياؽ 
 ىؤالء قد كضعكا  ػػػػػػػػػػػػ، أىـ كصؼ مبرمج لئلمارة الدرزية كنظاـ سياسي مكٌحد" جبؿ لبناف

تاريخان كطنيان حديثان كامبلن سٌمط الضكء عمى تضامف لبناف الشيير كعقميتو االستقبللية بعيدا 
. (1)في العصكر العثمانية الماضية 

زية قكية ذات ىٌكية ػػأم إيديكلكجية لبناف كدكلة مرؾػػػػػػػػ الحديث " المبننة"تاريخ 
افتراض اف :  لو عػػٌدة خكاٌص مشتركة بالنسبة لبداية الفترة الحديثة ػػػػػػػتاريخية متجانسة ػػػ

العثمانييف قد استثمركا األيمراء الدركز بسمطة في المنطقة منذ بداية حكميـ بعينيا ؛ كأٌف ىذه 
السمطة سمحت ليـ بأف يحكمكا، كينشركا العدؿ، كيمنحكا االلقاب بشكؿ مستقؿ عف السمطنة 

كايضا، كىك األخطر لغرضنا ، أف ىذه السمطة تنطبؽ . العثمانية، كمعارض ليا احيانا 
بشكؿ ما عمى كؿ سكاف المرتفعات الساحمية، بغٌض النظر عف العائمة، اك المنطقة 

كتحت تأثير كبل إيجابية كاستشراقية القرف التاسع عشر، . الضريبية اك االرتباط الطائفي
، متكسطيا مشرقيا مستقبل "ممجأن جبميا "يحكمكف " أمراء"أمكف رؤية آؿ معف كآؿ حرفكش كػ 

لممسيحييف كالمسمميف المبتدعيف عمى أساس ىيكمية إقطاعية مف الشيكخ كالمقٌدميف 
كقد سبؽ أف اشار المؤرخ المبناني الكبير كماؿ صميبي، منذ اربعيف . المكاليف ليـ (الزعماء)

إلمارة لبناف، مبٌينان أف  (الخيالية االسطكرية)" الركريتانية"سنة، إلى خطأ مقدمة ىذه الصكرة 
كاف اسطكرةن في القرف التاسع " األكؿ " تنصيب السمطاًف سميـ األميرى فخر الديف بف معف 

عشر، مكحيا بأف المؤرخيف قد بالغكا في تأكيد مبدأ سبللة آؿ معف، كبالغكا في تقييـ ًقػػدىـ 
، كما بالغكا في درجة التعاكف المسيحي ..... كامتداد الحكـ الذاتي الذم تمٌتعت بو االمارة 

كما تفحص احمد بيضكف ببراعة، كاتبان في أحمؾ . (2)الدرزم الذم قاـ عميو الحكـ الذاتي 
سنكات الحرب األىمية الطائفية التي تدعـ ىذا التاريخ بالذات ، الذم يتكٌىػـ نظاما جامعان 

أٌف كٌؿ مجتمع طائفي يدعي دكرا خاصا في : لمطكائؼ تحت حكـ االمراء الدركز كبعدىـ 
كىكذا يشعر بأف لو حقا في سيادة ىذه الدكلة في المستقبؿ – كضع دكلة ال طائفية لمجميع 

. (3)ايضا 
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في " لبناف العثماني"لقد أتى المؤرخكف بالعديد مف التصحيحات لمتأثير عمى فيمنا لػ 
األيمػراء جباية الضرائب يجب اف ال ييقارف بإقطاعية " التزاـ " أٌف : السنكات السابقة ، منيا 

اكركبا القركف الكسطى، كأف اإلمارات عممت في الجكىر كمؤسسات عثمانية ، أك أٌف 
االقطاعية السياسية ىي ناتج لسياؽ القكة االكركبي كالعثماني في القرف التاسع عشر كليس 

فحتى االكثر ًحػٌدةن نظريان منيـ قد قبمكا بشكؿ كبير . (4)مزركعا بعمؽ في الماضي المبناني 
س ػذيب ، كليػػ، كحاكلكا تش راتػتػياه الى ؼإكبتقسيميـ ، ف لممبننة ػمػف الداعػٌلمات المؤرخيػميس

كيبدك أف . ؿ فكرةن صالحةن لكؿ لبناف في الفترة الحديثة االكلىػػرفض ، أف االمارة الدرزية تمثٌ 
مؤرخي لبناف المعاصريف، في العديد مف الحاالت، مصدكميف بالعنؼ الحديث في المنطقة، 
كانكا مشغكليف بإثبات أف االنقسامات االجتماعية ػػػ السياسية التي تقطع مختمؼ المجتمعات، 

كفي الكثير مف . كليس االرتباطات الطائفية القبيمية، ىي التي حٌددت النزاعات في الماضي 
قبؿ القرف التاسع عشر في لبناف كرقاقة " نظاـ الحكـ القديـ"الحاالت قد أيعيدت زخرفة 

لمتغييرات السمبية التي أتت فيما بعد، كأيعػيػد اختراعييا كمثاؿ لمدكلة البلطائفية التي يرغب 
. المرء بالعكدة الييا اليكـ

 ، الػ ؟ المؤرخكف الداعكف الى المبننة" ةاالمارة المبناني"ماذا كانت مكانة الشيعة في 
(Libanist) ،كما أشػػرنا، يتجاىمكف عمكمان تجاربى الشيعة الخاصة تحت الحكـ العثماني ،

ياىـ خارجيف بدكف إ الدرزم ، أك معتبريف ػػػػػسطكرة التعاكف المسيحي ػػأي ياىـ في إممتصيف 
المؤرخكف الشيعة ، بدكرىـ ، كانكا مترٌدديف حكؿ دكر جميكرىـ كمكٌكفو تاريخيٍّ في . أىمية 

فمحمد عمي مكي ، كاتبان عف لبناف في العصكر الكسطى ، يرٌكز عمى . المجتمع المبناني
، عمميان  تجربة االضطياد المشترىكة بيف سكاف الجباؿ المسيحييف كالمسمميف المبتدعيف

ت )المبنانييف؛ أٌما محمد جابر آؿ صفا  " الجئي الجباؿ" ميدًخبلن الشيعة في جميكر 
المبنانية " اال طاعية"، مف جيتو ، فقد حاكؿ أف يبٌيف مشاركة جبؿ عامؿ في (1945

اال أف المؤرخ الرائد عمي الزيف . (5)كالمقاكمة ضد إساءة الحكـ التركي في الفترة العثمانية 
د أصٌر عمى استقبلؿ جبؿ عامؿ عف حكـ ػػ، كبدرجةو أقؿ آؿ صفا أيضا، ؽ (1984ت )

ارة ػػال اإلـػة ؾػػػػػػػاكـػػلى مؽػف عػادرمػكا ؽػػيعة المبنانييف كافػػأف الشػػ، كاحتٌج ب المعنييف كالشيابييف
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ككجيو ككثراني ، كىك مف عػٌدة نكاحو المؤرخ .  الدرزية كالسيادة العثمانية بذراعيف مفتكحيف 
، يحتجُّ ايضا بالسيادة الشيعية  المبناني االكثر إنجازا في فترة الحكـ السمطاني العثماني

بالطبع الشؾ بأننا نستطيع استبداؿ الصكرة الركريتانية . (6)النسبية قبؿ القرف التاسع عشر 
س ػلئلمارة المبنانية بالصكرة الركريتانية لمخصكصية الشيعية في نؼ (الخيالية االسطكرية)

فشيعة جبؿ عامؿ، كشيعة البقاع كجبؿ لبناف، حافظكا دائما عمى عبلقات معقٌػدة .  الفترة
كمع ذلؾ . بالدركز كأرباب االقطاع المحمييف كما بالسمطنة العثمانية كسمطات المقاطعات

فإف نفس حقيقة أف تاريخيـ يبقى غامضا نسبيا، كلـ تتـ قكلبتو كضغطو في خدمة منذ القرف 
التاسع عشر لبناء ىكية كطنية خاصة، يعطينا أمبلن بإمكاف أف يتحكؿ إلى منظكرو جديدو غير 

. ميرتيىػف عف طبيعة عمؿ الحككمة العثمانية في ريؼ الساحؿ السكرم الداخمي
 السيادة العثمانية في سكريا 

، مثؿ كؿ سكريا، دخمت ضمف السيادة  المرتفعات الساحمية التي تكٌكف لبناف اآلف
كاحتبلؿ سكريا ثـ ". مرج دابؽ"في معركة الٌسػاحقة  بعد ىزيمة المماليؾ 1516العثمانية سنة 

، كقد احتفظ العثمانيكف ابتداءن بالكثير مف مكظفي  مصر كاف مفاجئان كربما غير متكقع
كقد أمضى . مادامكا قد حٌكلكا كالءىىـ إلى السمطنة العثمانية، الحككمة المممككية في أماكنيـ 

راؼ عمى إعادة بناء ػػداران غير عادم مف الزمف في دمشؽ مف أجؿ اإلشػػالسمطاف سميـ مؽ
. ، كىك أحد مرشدم الصكفية التركية النكرانية (1240ت )قبر محيي الديف بف عربي 

كساط النخبة أائعةو في ػػكاكتشاؼ القبر الذم ضاع منذ زمف طكيؿ ، كىك مكضكع نبكءةو ش
ليـ في ػيف سػم سأ،  كؼ يظير قبر محيي الديفػيف سػيف في الٌش ػعندما تدخؿ الٌس  )العثمانية 

ٍرؾى سميـ إدارة ػػثـ تى . (7)سميـ الشخصي في الحممة السمطاف د يشرح دافعى ػػؽ ( اـػيف الشػش
كلـ . ابقا ػػػ جاف بردم الغزالي ػ المممككي سػػػػكم ػػػبي الحيػكامؿ المنطقة بيف يدم الحاكـ الٌشػع

 ، كمحاكلًة الغزالي جعؿ نفسو 1520لييا مرة ثانية إال بعد مكت سميـ سنة إيعيػػد العثمانيكف 
يكؿ ػاـ في قػيئا بانتظػيئا فشػكريا شػحقكا العصياف كبدأكا ييدخمكف سػ، فس سمطانان مستقبلن 

. (8)اإلدارة السمطانية 
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كفي الحقيقة كؿ االنظمة – ربما كاف التحٌدم األكثر جدٌيػةن الذم كاجو العثمانييف 
كسميـ حصؿ بنفسو عمى كالء اقكل . قبميـ ػػػ كاف في كيفية تيدئة الصحراء كالجبؿ المحيط 

كعائمة طربيو في منطقة ، عائمتيف عربيتيف في المنطقة ، عائمة حنش في كادم البقاع 
كفي السنكات التالية خدمكا العثمانييف في المحافظة عمى السيطرة عمى القبائؿ . نابمس 
كيبدك اف القبائؿ . (9)، كفي تأميف طريؽ الحج شديد االىمية جنكبا الى الحجاز  اآلخرل

، مع  شرؽ بيركت -االكثر عصيانا كانكا الدركز، الذيف ترٌكػػزكا في جباؿ الشكؼ جنكب
كيشير .  تجمعات سكانية صغيرة إلى الشماؿ ، باالضافة الى جباؿ العمكييف غرب حمب

طرابمس مف ميمؾ السمطاف سميماف الى إلى  (مجمكعة قكانيف المقاطعات)" قانكف نامو"
كقد تبيف أف  ". اربعيف بيغ درزم غير مسمـ في الجباؿ ، كىـ ناس قاٌلكف يتبعكف دينيـ"

انطمقت أكؿي حممة تأديبٌية ضد الدركز سنة . (10)تحصيؿ الضريبة منيـ صعبه أساسان 
دمشؽ كحربو دينية ، حيث قيػتػؿ الشيخ الدرزم البارز يكسؼ " عمماء"، كقد اجازىا 1522

ٌدؽ ع  1545، في دمشؽ عاـ 1530دي جبايتو في السجؿ العثماني منذ ػػؽػمعف، الذم صي
لـ تصٌنؼ السمطات التركية الدركز كتيديد ديني مثؿ القزلباش، بؿ كقيطاع طيريؽ . (11)
 1565نة ػػساؿداءن مف ػػكابت.  ( في التركية حتى اليكـ" درزم"ك معنى كممة ػكه )يف ػٌرؼػطػػتى ػـي 
دأ الدركز يمتمككف بنادؽ مف البندقية عف طريؽ تصدير الحبكب غير القانكني ، كىي ػػب

كيصؼ عدناف بخيت كعبدالرحيـ ابك حسيف ، . تتفكؽ بكثير عمى االسمحة التركية النارٌية 
المذاف انتجا بابحاثيما المعٌمقة في االرشيؼ العثماني جداكؿ مفصمة عف الحكـ العثماني في 

سكريا، حالةى الحرب الدائمة بيف القكات العثمانية كالدركز حتى حممة ابراىيـ باشا العقابية 
. 1585سنة 

قيتؿ : يركم الكثيري مف المصادر المحمية كالسمطانية الغزكى العثمانيَّ لمشكؼ حيث 
ٌصمت الضرائب المتأخرة بالقكة، كأيجمي العديد  المئات مف المقاتميف الدركز، كأيزيمت قرل ، كحي

مف زعماء القبائؿ الى اسطنبكؿ، كمينح مؤيدك الحرب الدرزية الجكائز كاالكسمة 
بعد . (13)

الحممة غٌير العثمانيكف استراتجيتيـ في المنطقة ، كبدأكا يفرضكف األمف كيحٌصمكف الضرائب 
(  بالتركية" بيغ"أك  )" رػػأمي "بى ػػؽػذيف منحكىـ ؿػػاء المحمييف اؿػـػف الزعػطاء ـػػعف طريؽ كس
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 أيعطي المقٌدـ 1590كفي سنة .  لتمييزىـ عف منافسييـ كجٍعميـ مكاليف كتابعيف لمدكلة
تبةى  - صيدا  (سنجؽ)لممقاطعة الفرعية " سنجؽ بيغ"الدرزم فخر الديف ابف معف رسميان ري

دت ، ػكالمساندة الدرزية ساع. يما بعد باإلمارة الدرزيةػػر ؼػما فيٌس ػبيركت، كاضعيف عبلمة ؿً 
:  دركزػػييـ بيف اؿػػفكؽ كؿ شيء، آؿ معف باالنتصار عمى آؿ عمـ الديف ، أخطر منافس

غير القانكنييف، " الصكباف"فبتركيبةو مف العبلقات التجارية المميزة، كاالعتماد عمى جيش مف 
كالرعاية العثمانية، كالدفع المنتظـ لممكظفيف العثمانييف ػػػ ، تمٌكف فخرالديف مف تأسيس نفسو 

. في المنطقة" ممؾ"كأقكل 
 تشٌكؿ نقطة تحٌكؿ في التاريخ المبناني، فيجب اف 1585ىكذا ، إذا كانت حممة سنة 

فاالىتماـ العثماني في . تيػرل مف منظكر تماسيؾ الحككمة السمطانية العثمانية االكسع
المرتفعات الساحمية في ىذا الكقت لـ يبرز مف مجرد عدـ خضكع القبائؿ المحمية فقط ، بؿ 

فبعد احتبلؿ . أيضان مٌما يمكف اف ييرل كمحاكلة عامة لتقسيـ حكـ المناطؽ الى أقاليـ 
في سنجؽ جبمة " التيمار"تكزيع المئات مف أكقاؼ " الديكاف" مثبل ييسٌجؿ 1570قبرص عاـ 

في نفس الكقت . (14)في الساحؿ الشمالي السكرم لمناصرم الحممة لحمايتيا كتطكيرىا 
تقريبان، بدأ الباب العالي بتقسيـ االراضي عمى طكؿ كادم الفرات األعمى لكبل الجنكد 

العثمانييف كلمقبائؿ العربية المكالية لتكسيع سمطتيا في الداخؿ الصحراكم ، كتككيف إيالة 
بكر القانكنية ػػػ ، تصبُّ   عمى اراضو كانت في السابؽ تحت سمطة ديار1586الرقة سنة 

ـٌ تككيف إيالة طرابمس 1579كفي سنة . في نفس المنطؽ م شاـ اك طرابمس - طرابمس) ت
 1567مف مقاطعات دمشؽ كحمب الجنكبية الشرقية، التي كانت تشٌكؿ حتى السنة  (الشاـ

، تتضمف سناجؽ  كالمقاطعة الجديدة كانت جكىريان ىجينة. (دفتردارليؾ)كحدةن حسابية كاحدة 
، التي كاف يسكدىا أيمراء أك  ، كايضا صيدا ػػػ بيركت كحمص كالٌسممٌية عسكرية مثؿ جبمة

عادة تنظيـ إدارًة .  زعماء محمٌيكف يقػٌدمػكف ضرائب بدالن مف الخدمة العسكرية السمطانية كا 
المنطقة مع انعطافة القرف السابع عشر، كمف الميستبعىػد جػدان اف يككف اىتمامييا الكحيد ىك 
المرتفعات المبنانية ، يمكف أف يقاؿ انيا تبعت تحكالن أكثر عمكما، كما يصفو ميتف ككنت ، 

. مف أكامر السنجؽ إلى جباية إيرادات اإليالة ككحدة أكلية لحككمة المقاطعات العثمانية
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كعميو فميس مف المفاجئ اف ييعطى حكـ طرابمس آلؿ سيفا ، كىـ عائمة أرباب 
ك ػيضا قأ(  الكالي )ـ يككف الحاكـ ػدمػكرٌم الؽػفي الييكؿ العس. ماؿ المقاطعة ػػقطاع مف شإ
عندما  ( لكاء" = ليفا " كيسمى ايضا  )م آمر جميع فصائؿ فرساف السنجؽ أ،  ( بيغمربيغ )

اف المقاطعة بائدان ببطء صار ػرسػعمى أنو عندما صار نظاـ ؼ. تككف السمطنة في حالة حرب
الدكرم أقٌؿ أىميةن مف تحصيؿ الضريبة االكثر " التيمار"التكميؼ بكظائؼ السنجؽ ككقؼ 

فصار حكـ المقاطعات ييمنح بشكؿ متزايد لضباط القصر ذكم الرتب العالية ، كليس . كفاءة
 كىـ عائبلت كبطانة اآلمريف  .لجنكد المينة المستحقيف ، أك مباشرةن ألفراد بيكتات األيمراء

السابقيف الذيف جمعكا الرعاية كالصمة بالقصر في استامبكؿ  مع ركابط اقتصادية كاجتماعية 
، كىـ في الغالب مف أصؿو كردم كلكنيـ  كصؿ آؿ سيفا. عميقة في المقاطعة المقيميف فييا

(  ليكاند )متحالفكف مع اتحاد ذك القػدر التركماني ، إلى المنطقة كمساعديف قػبىػمييف عثمانييف 
ٌركا في ػؽػتػكقد صاركا إقطاعييف آلؿ عساؼ التركماف ، الذيف اس.  (17) 1528بحدكد السنة 

كسركاف منذ اياـ المماليؾ ، كالذيف سكؼ نتفحص سيرتيـ كأيمراء في المرتفعات الشمالية في 
كربما كاف مكقعيـ ىذا كتابعيف ما جعؿ العثمانييف . القرف السادس عشر في الفصؿ التالي 

 )، كليس منصكر عساؼ األمير األقكل 1579يختاركف يكسؼ عساؼ ككاؿو لطرابمس سنة 
كقد حصؿ . ( الذم بقي رب إقطاع آؿ سيفا في مكطنيـ مقاطعة عكار بشكؿ غير معقكؿ
كلكف . 1591آؿ سيفا عمى احتكار مطمؽ لمسمطة بعد القضاء عمى األمير عساؼ سنة 

عكد  كاف عمييـ بعد ذلؾ اف يقاتمكا في معارؾ جانبية مستمرة ضد كالي دمشؽ ، ثـ ضػػٌد صي
. امراء الشكؼ المعنييف ، كأخيران آؿ حمادة الشيعة في جبؿ لبناف 

 شٌجعى كيالة 1598فابتداءن مف السنة . كاف العثمانيكف ينفخكف في ىذه التنافسات 
دمشؽ فخرالديف عمى االعتداء عمى مقاطعة طرابمس، في الغالب ككسيمة لمضغط عمى 

ككاف يكسؼ سيفا بدكره يقكد . يكسؼ سيفا ليدفع ديكف الضريبة ، قبؿ اف ييعادى تثبيتو ككاؿو 
، ثـ تدٌخؿ في الشكؼ 1606الديف عندما تمٌرد ضٌد الدكلة سنة  القكات العثمانية ضد فخر

الديف إلى  كبعد عكدة فخر. 1613لصالح منافسي الدركز اثناء نفيو في تكسكانا سنة 
اء أخ  ػػد أبفػػدة أحػػخرل باحتبلؿ مناطؽ منفردة مف طرابمس بمساعأي ٌرةن ػػالٌرعاية العثمانية بدأ ـ
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( 1624ت )تبعا لركاية  الخالدم الصفدم . (18)سيفا المتمرديف ، سنجؽ بيغ جبمة 
أٌما المؤرخكف المتأخركف فيركف في ىذه المناكشات تثبيتان . المعاصر كأميف سر فخرالديف 

م ػػػػػدُّكيوػػاف اؿػؼػطػػػدي اسػػؽػتػكيع.  ةػٌ مػػالذؽػتى اؿػؿ حػاحػػٌؿ الٌس ػلى ؾػٌية عػفػارة المعػػيادة اإلـػػػػػلس
عيمػدةى القرف التاسع " تاريخ االزمنة " ، البطريرؾ الماركني الذم صار كتابو  (704 :ت)

 كاليـك  .(19)الديف قد حكصر بكالية طرابمس  عشر لممؤرخيف ديعاة المبننة ، خطأن أف فخر
الديف لـ  الكاقع أف فخر. في الصحراء السكرية تينسب اليو (بمميرا)حتى قمعة تدمر االيكبية 

قكل مما ينبغي، أمحٌمي أصبح  (حاكـ كالية)" مرزباف"كثر مف خادـ لمعثمانييف لكسر أيكف 
كقد انيار آؿي سيفا في سمسمة مف أزمات . 1633كىك مصير سكؼ ينتيي اليو ىك سنة 

؛ فمينحت 1641السيكلة النقدٌيػة ، كفي نزاعات مييمكة مف صنع العثمانييف غالبان حتى السنة 
.  اقطاعاتيـ الى جيؿو جديدو مف الممتزميف الصغار االكثر طكاعية

صعد آؿي حمادة ، كما سنرل ، الى ما قبؿى البركز المحمي بقمبيـ كالءىىـ بدىاء مف 
ف أ  لناكيمكفي . عندما خبا نجـ آؿ سيفا آؿ عساؼ إلى آؿ سيفا، ثـ إلى الكيالة العثمانييف

العشائرٌية أف الشيعة تبعكا ببساطة خطان طكيبلن مف التجمعات ، نبرىف ، مف منظكرو سمطانٌي 
ـٌ التخمص منيـ مرة أخرل ، لى أرباب ضريبة محٌمييف إليرتفعكا ، الجانبٌية  في . قبؿ أف يت

طرابمس يتضمف ذلؾ آؿ سيفا كآؿ عساؼ ، باإلضافة إلى عػددو مف العشائر الكردية ، مثؿ 
كفي صيدا يمكف أف نذكر عائبلت معف كجنببلط ، . أيمراء الككرة كعائمة المرعب مف عكار

كمثؿ آؿ صعب ، كىـ عائمة . ككمتاىما كانت باالصؿ كردية سيػنٌية ارتػٌدت الى الدرزية 
كبدالن مف . في جبؿ عامؿ  ( انظر الفصؿ الخامس )كردية تحٌكلت إلى شيعية اثنى عشرية 

العمؿ عمى إقرار كيالةو بارزيف محمييف يبػدك أف العثمانييف كانكا في الغالب يفضمكف 
كبمجٌرد أف يصبح ىؤالء مندمجيف . الجماعات القػبىػمٌية اليامشية بؿ المرتزقة كككبلء محمييف 

في المجتمع المحمي تصبح كفاءة قسكتيـ كتبعيتيـ لمدكلة مكضع شؾ ، فيككف مف المناسب 
كىذا المكضكع ، إف أمكف تأكيده بالنسبة ألجياؿ السياسات . استبداليـ بمياجريف جدد

اإلقطاعية السكرية االخرل ، يمكف اف يكحي بأف الطائفية الشيعٌية الميبتدعة كانت تيػشٌكؿ 
عكائؽ قميمة ، كقد كضعتيـ في مكقع أفضمية بالنسبة لمسمطات العثمانية ، كككبلء ضريبة 

.  عمى األكثرعشائرييفير اؿػير الشيعة كغػكحفظ األمف مف سكاف المرتفعات غ
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ألقاب األيمراء كجباية القريبة 
لقد فٌسػر الدكييي ، كمؤرخكف آخركف ىػػذه الحركب العيصبكٌية ضمف نسيجو مف 

كالتنافسي . (20)القيسييف كاليمنييف : ىمػا صراعو خارج الزمف بيف تكتميف قػبىمييف قديميف 
ع اإلمبراطكرية األيمكية كانكسارىا في ػػػٌدد تكسُّ ػػػالمشيكر بيف ىذيف االتحاديف العربييف ح

ػػر كاف عامبلن في سياسات القبائؿ الشرؽ أكسطية . النياية  كاالنتسابي إلى أحدىما اك اآلخى
كيمكف أف يككف قد لعب دكران حتى في نمط تصكيت القرية في . عمى طكؿ التاريخ

العمـ "كقد قىًبؿ العثمانيكف بالتأكيد النزاع بيف . (21) 1996االنتخابات الفمسطينية حديثا عاـ 
كتفسيرو لمحركب األزلية بيف العيصبتيف  (اليمنييف)" العمـ االبيض"ك (القيسييف)" االحمر

كعمى كؿ . (22)حدىىما عمى االخر أالمحميتيف العربية كالدرزية، كلكنيـ لـ يرٌجحكا ميختاريف 
تقػٌرة ، بؿ كانت مكضع إعادة تمحكر بيف الحيف ػحاؿ ، لـ تكف ىذه التكتبلت بنفسيا مس

ٌدًع االنحياز ال إلى ػػػػػكالكثير مف قبائؿ المرتفعات، كخصكصا الشيعية منيا ، لـ تىػ. كاآلخر
. (23)لى اليمنييف إالقيسييف كال 

انتيى الصراع بيف الدركز لصالح القيسييف بيزيمة آؿ شياب آلؿ عمـ الديف في 
لكي ييستبدؿ بتنافس ثنائي القطب بيف العصبة الجنببلطية   )1711سنة " قعيف دار"معركة 

كفي التاريخ المبناني اصبحت ىذه المعركة ، اليامشية في الحقيقة كال . ( كالعصبة اليزبكية
كىي المحظة التي . أىمٌيػة ليا ، عبلمةن عمى صعكد الشيابييف السياسي عمى كؿ لبناف 

كلكف ىؿ كاف مف . اكتسبكا فييا حؽ تسمية األمراء كالشيكخ كما يركف في إمارتيـ الجبمية
 لقد جادؿ كماؿ صميبي بأف اإلمارة كانت مؤسسة عثمانية  ؟ حقيـ منح ىذه االلقاب

فيي ككالة مالية تخقع لتجديد سنكم، مصٌممة لخدمة حاجات العثمانييف "، بالكامؿ
حسنكا صنعا بعدـ فرض ككبلئيـ المحمييف عشكائيا، ككانكا أكالعثمانيكف . (24)" كليس الدركز

كالسؤاؿ عٌما إذا . في الغالب يختاركف العصبة التي قد أٌسػست تفكقيا عف طريؽ العنؼ
كانت الدكلة العثمانية أك زعماء القبائؿ ليـ تأثير أكبر في سياسات الجبؿ المحمية يظؿُّ 

. أساسيا لفيـ تاريخ لبناف ، كضمنان تاريخ الشيعة المبنانييف
  



70 
 

يعني شيخ قبيمة ، كىك شخصه مختاره تقميدٌيان مف بيف  (ك بيغأ)" أمير"إف تعبير 
عائبلت المجتمع األكثر احترامان ليقكد في اكقات الحرب كلييحكَّـ في أكقات السمـ ، كما يمكف 
أف يككف ضابطا عسكريان ، اك آمران محترفان تعٌينو سمطةه أعمى ، ليقكد الفصائؿ في الحرب ، 

كقد لعب العثمانيكف ، كاالنظمة العسكرية السابقة ، عمى ىػذا . أك لييمسؾ األرضى لصالحيا 
. الغمكض لممحافظة عمى سيادتيـ عمى مساحات يمكف، دكف ذلؾ ، أف تفمت مف سيطرتيـ 
نظريان اليمكف اف يتنازؿ العثمانيكف ، كالسبلجقة كالمماليؾ قبميـ ، عف السيمطة اإلدارٌية أك 

عمى أف األعراب كالتركماف . الحككمٌية ألم مكاطف مدني باستثناء عبيدىـ كافراد جيشيـ فقط
كاألكػراد، ككحػداتو  شػػبو عسكرية بذاتيا ، كانكا غالبا يمثٌػمكف كسائؿ افضؿ لدمج االراضي 

كلعمو لـ يكف . اليامشية في ىيكؿ ادارة الدكلة مف منحيا لضباط عسكرييف غير مكاطنيف 
دفة اف ييسٌمى زعماء االعراب المحمييف كػ  عمى كؿ القبائؿ عمى طكؿ  " أمير العرب" صي

دخمت االقطاعية العسكرية المبنية أكىـ السُّبللة التي  )الحدكد الصحراكية أياـ السبلجقة 
ففي أياـ . (25)كما تكحي بو أحػدثي االبحاث حكؿ المكضكع  (عمى االقطاع في المنطقة 

كـو عسكرمٍّ كامؿ ، يتمقٌى حامميو تعكيضان " إمارة العرب"األيكبييف كالمماليؾ كاف يينظر إلى  كحي
إقطاعيا باالضافة الى ىدايا منصب ، كيمعب دكران أكبر في حماية طريؽ الحج كطرؽ 

. (26)التجارة االخرل 
كقد حافظ العثمانيكف بؿ كٌسػعكا استراتجية االختيار المشترؾ ىذه لزعماء القبائؿ 

المتكارىث لعائبلت إقطاعية كردية بارزة " بيغميؾ"مثبلن مينح لقب . عمى ىـر اإلدارة العسكرية 
كربما كاف أفضؿ تصكير ليذا الكضع . 1514في شماؿ شرؽ االناضكؿ بعد السنة 

في الكثائؽ الرسمية ، " لكاء الكيرد"ىي في ًكمّْػس ، كتيسمى ايضا " بيغميؾ"الغامض ليذه الػ 
ففي القرف السادس عشر كانت ًكمّْػس منطقة عسكرية تقميدية ، رغـ . في مقاطعة شماؿ حمب

حتى اف حسيف جنببلط ترٌقى إلى . انيا كانت تحت األمر المتكارىث لؤليمراء الجنببلطييف 
 كانتيت .1606سنة " جبللي"حاكـ مقاطعة حمب، قبؿ أف ينضَـّ ابفي أخيو عمي إلى تمػرُّد 

دنٌي ػػعاد سنجؽ ًكمّْػس إلى كضعو ـ ثـ . في الشكؼممعفاؿالعائمة بالمجكء إلى فخر الديف 
راء ػػػم الصحػؼ.  (27)رادو محمييف ػػأؾ (عسكرم إقطاع  )كيد ػتحت فكيؼػ ان كجباية ضريبةو ػػرمػػجكه
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 السكرية استمٌرٍت الحككمةي العثمانيةي بسياسة االختيار المشترؾ لشيكخ االعػراب المكالي في 
ىنا يصعب التمييز بيف المكاطنيػف المدنييػف كككادرىػا  . (إمارة الصحراء)= " ليغيػجكؿ بيغ"

في القرف السادس عشر، كأيمراء عائمة " ةابك ريش"فأيمػػراء عائمػة . العسػػكرٌيػة الخاٌصة بيا
في السابع عشر كالثامف عشر كانكا مسؤكليف عف السيطرة عمى اتحاد العشائر " العباس"

الٌسػممٌية ، اك دير الرحبة اك عانو عمى " سنجؽ بيغميؾ"التابع ليـ، كلكنيـ مينحكا ايضا 
كؿ أمراء الحقبة العثمانية ىؤالء لـ يككنكا أزلييف في اسطكرة تأسيس . (28)الفرات االكسط 

. سكرية الحديثة ، كما كاف الحاؿ مع دركز لبناف 
فقد . الجديد في استعماؿ العثمانييف لمؤسسة اإلمارة كاف شخصيتيا المالية المتزايدة

استمر العثمانيكف في االعتماد عمى القبائؿ لضبط أمف المناطؽ البعيدة عف متناكؿ ايدييـ ، 
لحماية قكافؿ الحج كأحيانا لممساىمة في الحمبلت العسكرية السمطانية ، كلكف بتحكيؿ إدارة 
المقاطعات الى كسيمة لتحصيؿ الماؿ في القرف السادس عشر صار أيمراء القبائؿ يخدمكف 

كاآللٌيةي الرئيسة . قبؿ كؿ شيء ، مثؿ الكالة العادييف ، كككبلء تحصيؿ ضرائب الحككمة 
كىي إبداع عثماني ييمٌكف زعيمان محمٌيػان . جباية الضريبة لمدة محػػٌددة " التزاـ"ليذه الخدمة ىي 

مف أف يتعاقػد عمى حؽ تحصيؿ مبمغ معيف مف الضريبة كالمستحقات القانكنية االخرل مف 
ك كحاكمية اإليالة نفسيا ، . كبيت الجمارؾ  (مقاطعة)منطقة معينة اك مصدر دخؿ آخر 

فشيخ القبيمة – كتابعة ليا في الكاقع - اصبحت اإلدارة التنفيذية ميغطاةن بػسيمطةو اقتصاديةو 
. صار ييعٌرؼ بكضعو كممتـز اك مقاطعجي

لقد كاف مقٌدرا لممرتفعات الساحمية السكرية اف تمعب دكرا خاصا تحت الحكـ 
ففي العيد المممككي مينحت ، مثؿ المساحات القبيمية االخرل ، أليمراء محمييف ، . العثماني 

كبشكؿ ممحكظ لمبحترييف الدركز، الذيف كانكا ميكٌمفيف بحماية بيركت مف غارات الصميبييف ، 
كقد كاف . (29)اك آلؿ عساؼ التركماف، الذيف كاف عمييـ تأميف كسركاف مف بقايا الشيعة 

تطكير زراعة الحرير في الجباؿ كازدىار التجارة المتكسطية في القرف السادس عشر، يعني 
اف السيطرة عمى المناطؽ الساحمية قد صار أكثر دىٌران لمربح، كسياسيان أكثر أىمية مف إمارات 

دكف عمى التزاـ جباية الضريبة في المنطقة قبؿ ػدأ العثمانٌيكف يعتـػد بػكؽ.  ةػيكيٌ ػالداخؿ الكبلس
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باف خاصة ؾكظاىرة استئجار ميميشيات صً . ف تصبح منتشرة في باقي السمطنة بكثيرأ 
كأساسو لمقكة السياسية ، كما يبلحظ باقي تزكاف في كتابو عف محاكلة عثماف الثاني إنشاءى 
جيشو في المقاطعات ، ظيرت أكالن بيف عائبلت طبقة األيمراء الصاعدة في سكريا في القرف 

. (30)السادس عشر 
كأقدـ مثاؿ مكٌثؽ لقائد قىػبىػمي مف المرتفعات الساحمية يينتخبي بالمشاركة أميرا يخدـ 

ففي ربيع . في اآللة الحربية العثمانية كأمير يتعمؽ بعائمة آؿ حرفكش الشيعية في بعمبؾ
 راـو إلرساليـ لمساندة الحممة السمطانية لتيدئة 1000 طيمب مف كالي دمشؽ تحضير 1568
ككاف سيقكدىـ مكسى بف حرفكش ، حامؿ زعامة إقطاعة في كادم البقاع ، كالذم . اليمف 

في المنطقة كلكنو سكؼ يحصؿ عمى حاكمية سنجؽ  (زعيـ محمي)لـ يكف حينيا إال مقدما 
كالحالة ذاتيا تصٌكر تحكالن في فكرة الخدمة العسكرية في ىذه . (31)صيدا مقابؿ خدماتو 

كلكف بعد أشير قميمة اكتشؼ الباب العالي أف العديد مف الرُّماة الميسمَّيف كانكا في . الحقبة 
نظامييف كمكاطنيف " تيمار"مف حاممي  (بدؿ أكتشزم)الكاقع مساىمات حممة مغصكبيف 

أرسمت منو نيسىخه إلى ابف حرفكش كعدد مف )فصدر تحذيره قاسو . عادييف في المقاطعة 
يأمر بإعادة الماؿ أك أٌف المسؤكليف سكؼ  (مقاطعات المرتفعات االخرل بينيـ قرقماز معف

 راـو مف سكريا ، ما أكجب تكجيو 500في النياية لـ ييرسؿ سكل . (32)يخسركف إقطاعاتيـ 
" حتى أخكة كابناء الجنكد المحترفيف القادريف عمى حمؿ البنادؽ"نداء في مصر يدعك 
. (33)إلرساليـ الى اليمف 

التي كانت مكجية )اليكجد كبلـ أكثر عف مشاركة مكسى حرفكش في حممة اليمف 
في " سنجؽ بيغ"، كبعد بضعة سنكات عييف آؿ حرفكش (في الكاقع ضد إماـ الشيعة الزيدييف

كككنو اختير ليقكد فصيبلن مساعدان مقابؿ حاكمية رسمية سنة . حمص كتدمر كليس في صيدا
، ام عشريف سنة قبؿ اف تستمـ عائمة معف لقب االمارة ، ييشير الى كبل قدرات كقيكد 1568

فتحٌكؿي حككمًة المقاطعاًت الميطٌػرد إلى تحصيؿ الماؿ . انعتاؽ الشيعة تحت الحكـ العثماني 
كخصخصة القكة العسكرية في نياية القرف السادس عشر ، خمؽ سياقا كٌكف فيو القادة 
 القبيمييف غير السٌُّنة مرشحيف مقبكليف، بؿ مثالييف، اللتزاـ الضريبة المحمية كحفظ االمف
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كمع ذلؾ فإف نجاحيـ .  مرخصيف مف الدكلة كمندمجيف بيـر االدارة العسكرية السمطانية 
اعتمد عمى قدرتيـ عمى الثبات محميا، كعمى تجاكز أيسسيـ الضيقة المحدكدة ، كتحصيميـ 

فامراء آؿ حرفكش كانكا . الكاردات كاالستفادة مف الحالة االقتصادية المتغيرة في غرب سكريا
بيف أكؿ مف اختير بالمشاركة مف الدكلة العثمانية ، كلكنيـ عمى المدل الطكيؿ لـ يككنكا 

. قادريف عمى منافسة القكل المحمية االخرل
التشيع في كادم البقاع 

سمسمة سيػػػػفكح لى إاحمٌية المبنانٌية ػ السمسمة السسيػػػػفكح، الذم يمتد مف  كادم البقاع
 ، أم كألنو.  دىـػػذ الؽً ػٌلةى خبزىا مفػػؽ التجارٌية كسػػريًؽ دمشػػػجباؿ لبناف الشرقية ، كاف تقاطيعى طي 

ارؾ بنفس الدرجة في تقاليد ػػػػػػشمي لـ فإٌنو ،   أكثرى مف جبؿ عامؿذك ركحو عشػػػػػػػػائرٌيةو  الكادم ، 
ٌران لؤلضرحة القديمة كالمقابر الركمانية التي تنتشر في ػػػػػػبؿ كاف مؽ.  كة الدينيةػالتقى المتنٌس 

.  ٌكؿ صكرتىيا الدينٌيةػػكتيش، زراعي الريفي ػػٌرعػكم اؿػػكرىا اؿػػكتجتذب إخبلص جمو، الكادم 
، الذم صار في  كح التكراتيػػػفالنبي ، كىي قبر  كحػػػػكرؾ فمقػػاـ ـ كاف ػػذه المعاؿػػػـي قػػكأه
كييٌدعى انو مركز لمعمـ الشيعي في ، طى ييعرؼ بجميكره الشيعي ػػػػػػرة العصكر الكسػػفت

.  المنطقة
البقاع )تحت الحكـ المممككي كانت كرؾ نكح المركز االدارم لشماؿ البقاع 

 مف الضابط المممككي سيؼ 1331كأقدـي ًىػبىة كقفية معركفة لمضريح كانت سنة . (العزيزم
 ىاجـ الرعاع شيخ كرؾ نكح، كىك نفسو آمر مساعد 1439كسنة . الديف تنكػز الحسامي 

كالعديد مف . كعمٌي بف عبد العالي ، أكؿ شيخ إسبلـ صفكم . مممككي، كقتمكه لككنو رافضيا
عمماء الدكلة االيرانية ، انطمقكا مف كرؾ نكح ، كلكف يبدك أٌف العثمانييف لـ يبلحظكا ذلؾ 

د األكؿ ػػؽػالذيف سيطركا عمى البقاع في الع )كقد زاد أمراءي آؿ حرفكش األعراب . بالخصكص
كقفيةى كرؾ نكح  (مف الحكـ العثماني باالتفاؽ مع حسيف ابف حرفكش كزعماء محمييف آخريف 

كالييعرؼ إال القميؿ عف البمدة بعد . (34) 1528الشيعية عمى قكامتو عاـ " عمكاف"كثػٌبتكا عائمة 
ذلؾ ، سكل اف السيد مرتضى، الذم مػٌر ذكػريه ، قد أخذ عمى عاتقو أعماؿ إصبلح منارة 

. (35 )1705الضريح بعد زلزاؿ كبير سنة 
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، كال تيعٌرؼ بأنيا  ٌية إسبلمٌيةػعبٌية ريؼػد شػقائػكالكثيري مف األضرحة كانت مكضكع ع
، الذم بنى عميو عمي بف األكسػػط فقبر النبي أيبل في البقاع . شيعية بالمعنى الطائفي

  اذلية ايضا ؛ كالضريحي ػػػػػػػق الصكفية الٌش ػػػ، كاف يقدس91 ػػػػػػ1590ة سنة ػػبٌ ػػمكسى حرفكش ؽي 
المشيكر في النبي شيث اجتذب المؤمنيف مف كؿ أنحاء المنطقة ، كلكف القرية ليس فييا 
منبر كال كاعظ كال إماـ ، كما الحظ عبدالغني النابمسي بشيء مف المرارة في زيارتو سنة 

كليس مف الغريب اف يقصد المسممكف المقامات المسيحية طمبان لمشفاعة اك . (36) 1689
الحماية ، رغـ اف التقاليد الشفيية المأثكرة في ىذا الخصكص ترمي أساسا ن إلطراء اإليماف 

كالكثير مف القصص تركم أف أيمراء مف آؿ حرفكش الخائفيف قدمكا عطايا لكنيسة . المسيحي
كيصؼ رحالة ثكرينجي . (37)محمية اك غيرىا قد أنقذكا مف سكء طالع ما مف رعاتيـ 

الفبلحيف في البقاع كأعالي كادم بردل " المتاكلة"في أكاسط القرف الثامف عشر  (الماني)
بككنيـ عمى كفاؽ مع الدركز، كأف نساءىـ حاسرات كثرثارات ، ذاىبان إلى حد كٍصػًؼ 

. (38)مظيرىف الديني بالخبلعة كالتيتؾ 
كبمدة بعمبؾ في البقاع االكسط كانت مركزان متكاضعان لمعمـ الشيعي في العيد 

 باإلضافة إلى ككنيا مقٌرا لعائبلت عمكاف كمرتضى (39)المممككي كبداية العيد العثماني 
. كحييا الشيعي كاف يقع حكؿ ضريح عمكٌم صغير، قبر ابنة الحسيف السيدة خكلة. كحرفكش

 1618 / 1554/55كقد بنى يكنس الحرفكش جامعا جديدا قرب مقبرة عائمة حرفكش سنة 
 حضره 90ػػػ1689كمصادر الًسيىر الشيعية تحكي عف تجمع لمشعراء في بعمبؾ سنة . (40)

 اشتير أف كاحدان مف القيضاة 1620؛ كفي سنة (41)احد عشر عالما مف البقاع كجبؿ عامؿ 
يمكف اف " الشييد الثاني"كفي حيف اف العالـ االمامي زيف الديف بف عمي . (42)كاف شيعيان 

يككف فعبل قد ادعى انو تبع المدرسة الفقيية الشافعية لكي ييعٌيف في مدرسة بعمبؾ النكرية 
، فميس مف المحتمؿ أف انتماءىه الديني، اك انتماءى أمٍّ مف الكثير مف العمماء 1545سنة 

كعمى االجماؿ، كاف . الشيعة اآلخريف كالزعماء المدنييف كاف خافيا عمى أحد في البمدة 
فإٌنو التشيع تاريخيان متجٌذران بقكة في البقاع ، كلكنو كاف دائمان مكتكمان نسبيان ، كعمى كؿ حاؿ 

اؿ ػػػػػػػػػػمثأف ػة ـػخصيات الدينيٌ ػديه بالنسبة لكثير مف االضرحة كأفراد القبائؿ أك الشػيصعب تأكي
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كييحتمؿ اف ىذا ىك سبب صعكبة تشخيص السمطات العثمانية إياه، اك السيٌنة ". راؼػػاألش "
 .حرفكش انفسيـاؿبؿ حتى آؿ " عبدالغني النابمسي"الدمشقييف مف امثاؿ 

أيمراء بعمبؾ الحرفكشييف 
يعٌيةو في العيد العثماني في تاريخ ػػػػػىر مجمكعةو شػػػحرفكش ىـ أشاؿالشؾ أف آؿ 

ككنتيجةو لمنافستيـ الميبٌكػرة أمراءى آؿ معف الدركز، كتفاعميـ الثابت مع الجماعات . لبناف 
المسيحية في البقاع ، كأخيران انقيادىـ لئلمارة الشيابية ، قػد حٌققكا حضكران عاليان في ركايات 
اليكـ التاريخية ؛ كحكمييـ بعمبؾ كجزءان مف البقاع ، مف أيصكؿو غامضةو حتى نيايتيـ بعد 

كسكؼ تتػتٌبعي .  االىمٌية ، قد كيًصؼ في الكثير مف الدراسات العممية 1860حرب العاـ 
الفصكؿي التاليةي بدايةى تاريخ أيمراء آؿ حرفكش في سياؽ ادارة المقاطعات العثمانية، كسكؼ 

قكعيـ في شرؾ الشؤكف المحمية ، كليس مسألة انتمائيـ الديني الًبٍدعي ، ىك الذم  تبٌيفي أٌف كي
قػٌررى مصيرىىـ في النياية إلى تبعية مؤذية لمزعماء اإلقطاعييف فى منتصؼ القرف السابع 

. عشر ، كمف ثـ إلى اإلىماؿ مف كجية نظر االدارة العثمانية
العربي، الذم " حرفكش"كتعبير . ييعرؼي القميؿي جػدان عف خمفية آؿ حرفكش الطائفية

المرتبط بنقابات التجارة الريفية كالصكفية النسخية في العصر ، " الطريؽ ىمجي"يعني 
أٌما أيسطكرة العائمة مف جيتيا . (44)ييزكدنا بتفسير ممكف أليصكؿ عشيرتيـ ػػػػػػػػػػ ،  الكسيطى

فتتبع نسبيـ حتى األمير حرفكش الخزاعي مف قبيمة مضر، كىك شيخ عشيرة عمكم يقاؿ أنو 
 عندما أمرٍت 1865كتنتيي القصة سنة .  (45)شارؾ في احتبلؿ سكريا في القرف السابع 

 ، بعد ذلؾ العائبلت الكحيدة (46)الحككمة العثمانية بإبعاد آخر االمراء الحرفكشييف الى أدرنو 
كفي .  [ (المياجر)كيكجد حرفشٌيكف شيعة كثيركف ! كذا ] الباقية في لبناف بيذا االسـ ىـ مكارنة 

قرب قرداحة، الذيف ال تعرؼ درجة ارتباطيـ " المقرمدة"سكريا اليـك آؿ حرفكش في قرية 
كاف ىناؾ عمى . بأيمراء بعمبؾ، يشكمكف كاحدة مف أىـ العائبلت العممٌية في الجماعة العمكية 

ت )محمد بف عمي الحرفكشي : االقؿ عالـ كاحد مف البقاع باسـ حرفكش في العيد العثماني 
، كقد لكحؽ في دمشؽ لمرفض ثـ انتقؿ  كىك خياط كنحكم كشاعػر مف كرؾ نكح، (1649

. (47 )الى إيراف حيث شغؿ منصبان رسمٌيان في الدكلة الصفكٌيػة
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فابف طكؽ ، . حرفكش معركفيف جيدا في البقاع في فجر االحتبلؿ العثمانياؿكاف آؿي 
المؤرخ الشعبي المممككي، يعٌرؼ ابف حرفكش كمقٌدـ  قرية جبة عساؿ في سمسمة جباؿ لبناف 

؛ كابف الحمصي كابف طكلكف يذكركف كاحدان كنائب بعمبؾ سنة 1483الشرقية منذ سنة 
، حيث كٌقع ىك 1516كابف حرفكش يظير في كثائؽ األرشيؼ العثماني منذ . (49) 1489

كيبدك أف عبلقة . (50)كعدد مف الكجكه المحمييف رسالة يبدكف خضكعيـ لمسمطاف سميـ 
ػديد لـ تكف خالية مف المشاكؿ فكالي سكريا جاف بردم . الحرفكشييف االبتدائية مع أسيادىـ الجي

، اال انو عٌيف آخر كنائب لو في 1518الغزالي ، أعدـ ابف الحرفكش ىذا كمتمرد سنة 
 1520المدينة أثناء عصيانو ىك ضد السمطنة سنة  (متعيد)" سكباشي"حمص بعد قتؿ 

بعد التمرد عػزؿى العثمانيكف آؿ حرفكش عف نيابة بعمبؾ، التي يبدك انيـ سيطركا عمييا . (51)
أكؿ مرة " إمارة حرفكش"البطريرؾ كالمؤرخ الماركني الدكييي يذكر . (52)حتى ذلؾ الحيف 

، عندما طمب جابي ضريبة شيعي مف جبؿ لبناف يدعى ىاشـ العجمي المجكء 1534سنة 
كالقصة المذىمة . الييـ في بعمبؾ، كلكنيـ غدركا بو كألقكه في بئر حمؿ اسمو فيما بعد 

بتفاصيميا نظران إلى أٌف الدكييي كاف يكتب بعد اكثر مف قرف كنصؼ، يبدك أنيا ميصٌممة 
دراماتيكية لحرماف أمراء آؿ عساؼ مف إقطاعات الضريبة " مؤامرة"الدخاؿ آؿ حرفكش في 

. (53)في تمؾ السنة 
يخ"في أكاسط القرف أيسندت إقطاعات البقاع الى سبللة  العربية، كىك ما ينسبو " فرى

محافظان عمى الصبلة ، "المؤرخكف الدمشقيكف فيما بعد الى أف االمير منصكر فريخ كاف 
غبلة "أٌما عشيرة حرفكش، بالمقابؿ، فييقاؿ أنيـ . (54)" كبطبلن سينيان، ككارىان لمشيعة كالدركز

كاف يكصؼ بشكؿ ما  (1607ت )، رغـ أف االمير المشيكر مكسى الحرفكش "في الرفض
كلكف ىؿ كاف الديف عامبل حقا في مكقؼ السمطات . (55)" األقرب الى التسنُّف بينيـ"بػ 

 تذكر أف الحرفكشييف كانكا 1555منذ  (ركزنامجي)العثمانية منيـ؟ سجبلت تعييف التيمار 
بعد محاكلة العثمانييف استعماليـ . (56)اصحاب إقطاعات في بعمبؾ ككادم العجـ كالجكالف 

قطاعيي مرتفعات آخريف لحممة اليمف، ذيكركا في كثائؽ دار المحفكظات قبؿ كؿ شيء  كا 
ةو ػػػةو محميٌ ػػبى جبامػحرفكش ، ككاف صاحاؿ ىاجـ عمي ابف 1576سنة .  بطغيانيـ كعصيانيـ
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حينيا، منطقة الزبداني في كادم بردل  (م ىمايكف ػػػػػػ ىكاس)رض محمية لمتاج أ عمى 
األعمى بقكة مف سبعيف اك ثمانيف فارسا، ما دعى الى حٌث آمر حج دمشؽ لمتدخؿ لصالح 

الديف  بعد ثبلث سنكات قاـ عمي نفسو مع اثنيف مف اخكتو، فخر. (57)القركييف العيػٌزؿ 
حراؽ عدة قرل في المنطقة بقكة مف  .  قاطع طريؽ مسمحيف بالبنادؽ800كأقرع، بتدمير كا 

كاحده مف كيتيب تكسؿ المساعدة مف الفبلحيف تزكدنا بأكؿ دليؿ مممكس عمى أف الباب العالي 
باالضافة الى أنيـ يياجمكف بشكؿ مستمر قريتنا، : "قد استينيض بيكية المجرميف الطائفية

سارقيف البضائع كالممتمكات، مسببيف االذل لمشعب كالعائبلت كالظمـ بقتؿ ناس غافميف 
. (58)" بدكف سبب ، ىـ رافضيكف

أمر الباب العالي بالتحقيؽ في ىذه االدعاءات، كلكف يبدك انو كاف ميتمان أكثر 
بعد أشير قميمة بعد . بإعادة إحياء القرل التي تيركت فارغة كغير منتجة بسٍمًب آؿ حرفكش

كسكانو "في بعمبؾ، " سكباشي"، اجتاح المجرمكف الثبلثة إياىـ مكقع 1580ذلؾ، في بداية 
كأتى االقرع ، ابف . ، ثـ ىاجمكا حتى البلجئيف الفاريف مف المنطقة "مف المسمميف السنة

كاحدةو مف أقكل عائبلت بعمبؾ الشيعية، برؤكس ثمانية مف االعداء الميزكميف كيقاؿ انو 
. (59)!" ىذا عقاب مف يعارضني، نحف نصنع القانكف ىنا : "عرضيا في البمدة مع الكممات

كالكاقع اف العثمانييف يبدك انو لـ يكف لدييـ خيار آخر سكل االعتماد عمى الزعماء الشيعة 
فأيرسؿ أمر إلى عمي حرفكش سنة . كككبلء محمييف لمدكلة، ككؿ أثاميـ ال اىمية ليا

، كيبدك انو االكؿ الذم يخاطبو كأمير، ينص عمى انو قد طيمب منو عدة مرات في 1583
السابؽ أف يحمي الفبلحيف كالسابمة في منطقة بعمبؾ ضد غارات البدك كيأمره اف يقكـ بجيد 
اكبر؛ كفي نفس الكقت تقريبا أيرسؿ أمر إلى كالي دمشؽ يحذره مف ىجـك كشيؾ ضد ابف 

، مف جانب جماعة مف التركماف مع زيف الديف ابف بيدمر، "كاحده مف كجكه بعمبؾ"، حرفكش
 أتييـ كبل 1584سنة . (60)الذم كانت عائمتو منافسة عمى حاكمية بعمبؾ منذ زمف طكيؿ 

كاف ابك عمي . عمي حرفكش كابك عمي األقرع بإثارة الشقاؽ كصدر أمر بالقبض عمييما 
عمى بعمبؾ، فمنح ايضا حاكمية " أمينا"عندىا؛ كاالمير عمي كاف " شاكيش"يحمؿ لقب 

. (62)تدمر في الصحراء السكرية" سنجؽ"
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حرفكش كاف بيف الشيكخ اؿحرفكش تحديدا، كلكف عمي اؿ آؿ 1585لـ تستيدؼ غزكة 
اثناء غيابو انشغمت عائمة . بكؿ لعدة سنكاتتاـالمحمييف الذم أبعدكا فيما بعد الى اس

، كالذم أعدمو االمير  ، الذم كاف مكٌمفا ببعمبؾ قرعاألحرفكش بحرب مريرة مع ابك عمي اؿ
، كعاد األقرع ليأخذ مكاف  عمى أف النزاع لـ ينفٌض .  بعد عكدتو مف المنفى1589عمي سنة 

دـ ػػجف ثـ أيعػفالتجأ عمي الى دمشؽ حيث سي . حرفكش كناظر لبعمبؾ في السنة التالية اؿآؿ 
، الذم كتب بغزارة عف  كقد ظف عبدالرحمف ابك حسيف. في النياية بأمر مف الكزير االعظـ

، أف الٌدافع ليذا كاف تشٌيعو كاتصاالتو السرية الممكنة بإيراف كليس  الحممة العثمانية كعكاقبيا
د سيمح إلبنو مكسى بخبلفتو في ػػؽ، فػ كلكف مف جية أخرل  ."الدسائس المحمية الصغيرة"

ف حصؿ عمى أ، بعد 1592سنة  ( في إيالة طرابمس )بعمبؾ، بؿ إنو استمـ حاكمية حمص 
. (62)" بتظاىره عمى اال ؿ جزئيان بالتسنُّف"عطؼ السمطات 

ٌجػة أف مكقؼ آؿ  و في عبلقتو بالعثمانييف ، لعبى دكران قػػد حرفكش الديني اؿكحي يدحضي
السػػنة حمص منذ " سنجؽ بيغميؾ"ؿ منصب ػغػػق شػػحرفكش نفسي اؿمرةن أيخرل كاقعي أف عمي 

ذا لـ ، إنكات ػػػربع سأدة ػػ فمكريف زيادة لـ100000دو بدفع ػػ، مقابؿ كع ؿٌ ػػ عمى األؽ1585
لى الباب العالي قبؿ الحممة إكقد كتب عمٌي . (63)ت ػػر في ذلؾ الكؽػػدو آخى ػػطى المقاطعةي ألحػتع

ميقابؿ أخذ جباية ضريبة قرقماز ، بقميؿ تمؾ السنة عارضان مبمغان ميماثبلن التأديبٌية / العقابية 
"! بيغمربيغميؾ"بيركت كأيعطيٍت لو كػ -  دى تنظيـ مقاطعة صيداػمػ إذا أيع،ف ػرمػػمعف كدركزو آخى 

،  سبابو أيخرلأبيف مف ،  ، ربما بسبب سى ذلؾػػٌرركا عؾػػكلكف يبدك أف العثمانييف قد ؽ. (64)
، كلكنيـ أبقكه حاكمان   فمكريف100000أف عمػي كاف لديو مشكمة في تنفيذ التزامو تسديد 

د ػػ، ككانكا مايزالكف راغبيف في إعطائو أمبلن بذلؾ بع بكؿػػتاـلحمص حتى اثناء نفيو في اس
، كاف قد دفعيا   فمكريف20000 التمس عمي بنجاح بأف 1588سنة .  عكدتو الى سكريا

مبمغ ف ػػ، كاف تيستقطعى ـ رعػػؽاألابؽ، ال تيػنقؿ جباية ضريبة بعمبؾ الى ػػؽ الٌس ػػلى حاكـ دمشإ
شػػديدى فأصدر تحذيرا ، سابيع أتى الباب العالي لنجدتو أبعد بضعة كلكػف .  ًق اإلجماليػنًػػدىمٍ 

حرفكش اؿ، بأف أم ىجمات عمى اراضي آؿ  ، محمد سيفا جبمة" سنجؽ بيغ"لى إ الٌميجػػة
 : اسكؼ لف يمكف تحمُّمو
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مدعيف أف عمي، حاكـ منطقة حمص، كاف سبب  بض  طاع الطرؽ عمى "
" م ىمايكف- ىكاس"حسف سيفا ك تمو، فقامكا باستمرار بجمع الجنكد كمياجمة  رل 

كعميو فأنت . كبما أنيـ أ رباؤؾ، فيجب اف تككف عمى عمـ بشؤكنيـ ... حكؿ بعمبؾ 
فإذا تجمعكا  مرة أخرل اك حتى اذا فكركا بمياجمة الناس في المنطقة، ... المسؤكؿ 

 (66)." فسكؼ تتحمؿ المسؤكلية كسكؼ تيحاسب... 

، أيمرى الكالي بكقؼ " قرع األ"حرفكش اؿ، كبعد أف أعدـ عمي 1589كفي سنة 
" حرفكشاؿبذريعة ابف "مؤيدم ابف األقرع كبعض المجرميف مف اإلغارة عمى بعمبؾ كتدميرىا 

دي صبره مع عمي ػػلسؤ الحظ ال يركم ما الذم جعؿ الباب العالي يفؽ" الميمات"كسجٌؿ . (67)
. ٌكان عمى الدَّيف بانو كاف العامؿ األكليػػ، كلكنيـ ييمقكف ش(68)كيأمر بإعدامو في السنة التالية 
لت سمطاتي حمص العسكرية تكٌسبلن آخر إلى استامبكؿ، ػػرسأبعد اعتقالو بكقت ليس طكيؿ 

أكثر جشعا كظمما مف ابف "معمنيف بسركر أف حاكـ المنطقة الذم أيرسؿ بديبل عنو كاف 
. (69)" حرفكش نفسو

الرابطة بيف المصمحة السمطانية كالمصمحة المحمية 
حرفكش حاكمان عمى حمص باإلضافة اؿلماذا أعاد العثمانيكف تعييف مكسى ابف عمي 

يعة مع انعطاؼ القرف السابع عشر ػ؟ إف مكقع األيمراء الش1592إلى أمانة بعمبؾ سنة 
ييصٌكر ركابطى السيمطة المعقٌػدة كاالستناد المتبادؿ بيف السمطات السمطانية كسكاف المقاطعات 

في حمص أدخؿ عمٌي . المكاطنيف كالكيسطاء األعياف المحمييف في نظاـ االدارة الميصمىح 
،  العديد مف االجراءات المتماشية مع التزامو جمع ما يساكم ضرائب أربع سنكات متأخرة

لزاميـ بتقديـ كفبلء لضماف  (كتخدا  )منيا تعييف اربعة ككبلء  ألحياء المدينة االربعة ، كا 
عمى عائبلت ضحايا الجرائـ في المنطقة، كفرض ضرائب " قريبة تحٌرم"الدفع، كفرض 

كمع ذلؾ عندما .  الخ في السكؽ... جديدة عمى الحرير كالقيكة كالبيسيػط كمنتجات الصكؼ 
قد أٌدل  (بدعة لػر )" االبداعات غير القانكنية"اشتكى سٌكاف المدينة فيما بعد مف أف ىذه 
، أمر الباب العالي فكران بإنياء ذلؾ الظمـ  بحمص ألف تصبح مدينة مدٌمرةن كميجكرةن 

.  (70)كاالضطياد 
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حرفكش اؿفي نفس الكقت كاف كزيره برتبةو عاليةو يتابع جميع الديكف التي مايزاؿ عمي 
، كىك ما سيككف أسيؿ ماليان ما  عند إعدامو (بما فييا كاحد لغريمو القديـ األقرع  )مدينا بيا 

بحالتيـ تمؾ مف الضعؼ كاالنكشاؼ كالمديكنية ربما . (71)داـ كريثو مكسى باقيا في كظيفتو 
. حرفكش أكثر مف مثالييف كككبلء تحصيؿ ضرائب المقاطعة اؿكاف آؿ 

بكؿ عكست أيضان قمؽ سمطات حككمية معينة، تاـالرسائؿ المختمطة القادمة مف اس
 طمب كالي دمشؽ مراد باشا مف فخر 1594في . كحٌذرٍت مف خطر تجٌسد الدكلة العثمانية 

فحاكؿ قرقماز فريخ . الديف معف القبضى عمى ابف االمير منصكر بف فريخ الذم أعدـ حديثا 
الفرار الى آؿ سيفا في جبؿ لبناف، كلكف في النياية ألقى مكسى حرفكش القبض عميو كقتمو 

كلكف بعد أقؿ مف سنة، بعد تمٌقي الباب العالي شككل مف . (72)في البقاع لصالح ابف معف 
محمد فريخ بأف قاطعي الطريؽ ابف معف كابف حرفكش كآخريف قد سرقكا كاغتالكا أخاه 

قرقماز، صدر أمػره إلى خميفة مراد باشا كقاضي دمشؽ الستعادة البضائع المسركقة الى آؿ 
كبعد ذلؾ ببضعة اسابيع فقط، كىذه المرة استجابة لطمب مف مراقب . (73)فريخ كبحبسيـ 

مؤسسة االكقاؼ السمطانية ، تمٌقى مكسى حرفكش نفسو أمران ميختمفا جػدان ، متكسبلن إياه أف 
يفعؿ كؿَّ مابكسعو لحماية فبلحي البقاع المرتبطيف بأكقاؼ كرؾ نكح، التي كاف سكانيا 

يفركف مف قسكةو إلى أيخرل ميسٌببيف نقصان غير ميتكٌقع في الٌدخؿ
(74) .

إف اعتماد آؿ حرفكش عمى حيسف نٌية كحماية سيػمطات عثمانية معينة كاف لو تأثيره 
فقد كاف مكسى حرفكش عمى عبلقةو جٌيػدةو . حاسـه عمى عبلقاتيـ بالجماعات القبىمٌية األيخػرل 

عمى صفد سنة " سنجؽ بيغ"مع أمير الدركز فخر الديف ابف معف، الذم جعمتو الباب العالي 
كالكاقع أف . ، ما دفع المؤرخيف المتأخريف إلى طٍرح خضكعو إلمارة لبناف الكليدة 1590

تحالفيـ كمساندتيـ المتبادلة لحككمة دمشؽ يبدك انيا كانت عمى افتراض تنافسو استراتيجيٍّ 
مع آؿ سيفا في طرابمس، الذيف كانت طمكحاتيـ تصطدـ بطمكحات كالة كأيمراء المقاطعات 

فآؿ حرفكش كانكا في حالة حرب مع جزء مف عائمة سيفا في البقاع . المجاكرة بنفس الدرجة
فجمعى مكسى حرفكش كفخر الديف معف قكاتيما، بنصيحة . 1588، كما الحظنا ،  منذ سنة 

بعاده عف كس .  ركاف ػػػػػػػمف كالي دمشؽ كما يظير، لمياجمة يكسؼ سيفا، ثـ كالي طرابمس، كا 
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ػٌبة بشٌرم في جبؿ لبناف، دافعان إلى ىجكـو معاكسو عمى 1602في سنة   أغار مكسى عمى جي
كبعد سنةو أخذ مكسى جانب إنكشارية دمشؽ في صراعيـ . بعمبؾ بعد ذلؾ بكقت قصير

فمكائد . الطكيؿ األمػد مع انكشارية حمب ، بحيث يساندكنو عمى يكسؼ سيفا في البقاع
االمراء المحمييف الصغيرة كانت جزءان مف تنافس اليتكقؼ لمتمٌيز كالترٌقي داخؿ النخبة 

كما كاف سيدفعيـ بقكة الى مقدمة االىتماـ السمطاني في بداية . الحاكمة العثمانية نفسيا
القرف السابع عشر لـ يكف ال ابتداعيـ الديني  كال استقبلليتيـ المكىكمة، بؿ تشابكيـ بصراع 

يحاكالف االستيبلء عمى " عمي جنببلط باشا"ك" جبللي"متمٌردك : المدٌرج السمطاني كعكاقبو 
. سكريا

إف حركات التمرد التي قادىا حكاـ المقاطعات ضد الدكلة المركزية مع انعطاؼ 
في السادس عشر، " جبللي"القرف السابع عشر، كالتي شيٌبيت بشكؿ مضمؿ بتمرد القزلباش 

كانت ذركةى عػددو مف األزمات المترابطة التي بدأت تصيب السمطنة في العصر بعد 
االندماج السريع كلكف غير المتساكم في اقتصاد البحر المتكسط التجارم ، : الكبلسيكي 

انحدار الفركسية االقطاعية كتحكيؿ الدكائر االدارية الى أداة تحصيؿ الماؿ ، كضغط سكاف 
االرياؼ كظيكر عصابات الصقباف االرتزاقية ، كالتنافس المتنامي عمى المراكز العميا بيف 

بيكتات امراء المقاطعات في سكريا كما بٌيف كيمياـ جريسكلدػػػػػ ، ىذه االزمات استفحمت 
بالتنافس التجارم الناشئ بيف دمشؽ كحمب، بمنفذىا البحرم عمى االسكندركف، باالضافة 

كىكذا عندما بدأ متمرد حمب كالرجؿ القكم . الى النزاع بيف االنكشارية الدمشقية كالحمبية
عمي جنببلط بتأسيس ركابط بتكسكانيا كصفكيي ايراف كسار لئلستيبلء عمى دمشؽ 

، لـ يكف مف الميستغرىب أف يضع يكسؼ سيفا 1606كمرتفعات الساحؿ الغنية سنة 
الطرابمسي نفسو في الجبية االمامية مف الجيكد العثمانية الحتكائو ، كال أف يمتحؽ بو فخر 
الديف معف المتيقف بشكؿ متزايد ، الذم شارؾ بدكف شؾ جنببلط عطشىو الستقبلؿ ذاتي 

. (76)اكسع 
حرفكش، كالكثيريف مف الزعماء المحمييف ، كانكا عمى درجة عاليةو مف الشؾ اؿآؿ 

ـى ػة عمى مكاقعيـ عػد عمى المحافظػاعػػكىك ما س. حكؿ المتمرديف  اكؿ  ػػػػػػح.  دل الطكيؿػػلى ال
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حرفكش أكالن التكسط بيف عمي جنببلط الغازم كانكشارية دمشؽ، في حيف اف ابف اؿمكسى 
كاتب سيرة فخر الديف ابف معف ، انشٌؽ عنو ليساند ، عمو يكنس، بحسب الصفدم 

جٌرد مكسى يكنس مف أراضيو في البقاع كلكنو بعد ذلؾ أيخرج ىك نفسو بقكات . المتمرديف
كمع ذلؾ بعد . (77) 1607جنببلط كابف معف المشتركة، ثـ مات الجئأ في دمشؽ سنة 

فأيعيد تثبيت . تقٌمص التمٌرد سارع العثمانيكف الى التسكية مع كبل فخر الديف كيكنس حرفكش
الظمـ كاالقطياد  كؿ "حتى انو كاف لديو مف الغيظ ليستثير – االخير عمى بعمبؾ كضابط 

كعيػذرو لدمار المنطقة االقتصادم ، في تكسُّؿ أرسمو إلى " الذم حدث بسبب تمرد ابف جنبالط
. (78) 1611الباب العالي لتخفيؼ الضرائب سنة 

إف فترة ما بعد تمرد جنببلط برىنت حقان عمى نكعو مف ذركة قكة االمراء الشيعة في 
كفخر الديف ابف معف ، الذم اشترل لنفسو رضى عدة حكاـ ، استمٌر بإثارة . غرب سكريا

منفيا بعيدا الى تكسكانيا، . الشؾ بتصٌرفو المستقٌؿ كبتعاليو عمى الفرقاء المحمييف اآلخريف 
ظؿ تيديده بالغزك بمساعدة االركبييف ميعٌمقان فكؽ كؿ المنطقة في السنة التالية 

في ىذا . (79)
السياؽ برز يكنس حرفكش سريعا كأفضؿ كسيطو محمٌي لمعثمانييف، مشاركان في حمبلت 

في حيف تخٌمص مف التأنيب عندما سمب رجاليو  . 1614 ك1613عقابية ضد الشكؼ سنة 
ىك رسكالن سيمطانٌيان في البقاع في نفس الكقت تقريبا ؛ جاعبلن الباب العالي يأمري بعكدة 

الفبلحيف الذيف فػٌركا مف المنطقة بسبب الدمار الذم أحدثتو الفصائؿ السمطانية ؛ كمستعمبل 
كاألىـ مف كؿ ذلؾ قد . (80)نفكذه لتسمية انكشارم دمشقي لمنصب عسكرم في حمص 

 1616بحمكؿ . مٌكنتو مساندةي العثمانييف مف التصٌدم العدائو القدماء ، آؿ سيفا كمساندييـ
أيعيد تعييف يكنس عمى حمص ، حيث ىـز رجاؿ القبائؿ البدك المتحالفيف مع آؿ سيفا ، 
كعزؿ متمردان عمى القانكف كاف قد سيطر عمى جباية ضريبة البقاع بمساعدة آؿ سيفا ، 

ككاف قادران عمى المطالبة بالتعكيض عف . (81)كالحقو قضائيان لمعكائد التي فشؿ في تسديدىا 
في الجباؿ فكؽ جبيؿ ،  )الضرائب التي كاف يدفعيا لخمس سنكات عف سكاف العاقكرة 

بعد اف كانكا قد غادركا لبلقامة في طرابمس حيف كاف ابف  (كلكنيا ممحقة بمقاطعة بعمبؾ 
ككالعادة في مثؿ ىذه الحاالت، أيجبر القركيكف عمى العكدة الى بيكتيـ . سيفا حاكمان ىناؾ 

. (82)كا إثبات انيـ قد غادركا منذ اكثر مف عشر سنكات ػػػػالقديمة ، اال إذا استطاع
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.  عمى اف مكانة يكنس حرفكش الجديدة ستضعو حتما بمكاجية عائمة معف

نا الركائي المحٌمي المعاصر ليذه الفترة ، يفٌصؿ كيؼ تدٌخؿى لدل  كالصفدم ، مصدري
بعض قبلع فخر الديف ، كلكف  ( كتدمير )، مفاكضان عمى استسبلـ  العثمانييف لصالحو
. كما زٌكج ابنو مف ابنة احد أمراء الدركز. صفد كصيدا" سنجؽ بيغميؾ"ضامنان تعييف ابنو 

 1617حكالي . ككسٌيدو إقطاعي جديد بدأ سريعا بالتدخؿ في تسمية مكظفي منطقة ابف معف 
 في الطرؼ الجنكبي مف البقاع ، ليككف قريبان قبدأ أحمد حرفكش بناءى قصرو جديد في مشغر

ما لبث . مف أنسبائو ظاىران ، كلكف لييحاكؿ ايضا مػدَّ نفكذه في جبؿ عامؿ كما ىك كاضح 
لى يكنس بأف أحمد كاف ييراسؿ كيجمع أعياف شيعة المنطقة حكلو ، إف اشتككا أآؿ معف 

فأجبر أحمد عمى ىجر خططو ، كلكٌف ىذا لـ .  بيف العائمتيف" ؼػالثقة كالتعاطي "ميددان بذلؾ 
. يقطع عبلقاتو بشيعة جبؿ عامؿ

ياف محمييف معينيف ػإٌف السياسةى العثمانٌيةى التي تقكـ عمى االختيار المشترؾ ألع
بقائيـ تحت التزاميـ الشخصي ، كالتبلعيب بيـ ضد بعضيـ البعض ، كاستخداميـ لمكازنة  كا 

ييـ الديني كالجغرافي ، كيؼ  نفكذ منافسييـ ، ىذه السياسة تكضح ، أكثر مف تكجُّ
استطاعت حتى عائمة أمراء شيعة البركز كأقكل عصبٌيةو في السياسة السكرية االقطاعية بعد 

كىذه السياسة المنفتحة نفسيا لـ تمنع ايضا . العقد االكؿ المضطرب مف القرف السابع عشر
، سامحةن لو بإعادة بناء سيادتو عمى 1618عكدة فخر الديف ابف معف مف منفاه سنة 

. العصبٌيات القبىمية االخرل في مقاطعة دمشؽ، كباستئناؼ منافستو آلؿ سيفا في طرابمس
" دكؽ الدركز"كالسنكات التالية لعكدتو كانت أيضا عبلمةن عمى بداية عبلقة خاصة بيف 

كالجماعات الكاثكليكية ، الذيف كسب شكرىـ ككالءىـ بإدخاؿ مكارنة بارزيف مف طرابمس في 
خدمتو ، كبناء الكنائس كاألديرة ، كتشجيع اليجرة الماركنية الى الشكؼ ، كفتح المنطقة التي 

ػٌدةو ما المستفيد األٌكؿ اؿآؿ  . (84)تحت سيطرتو لبلرساليات البلتينية  حرفكش ، الذيف كانكا لمي
مف برمجة اإلدارة العثمانية ، كجدكا أنفسيـ اآلف عمى أرضو صعبةو ، منافسيف عمى العطؼ 

الرسمي في جيد مستمر، كلكف غير ميجػًدو عمى المدل الطكيؿ ، لممحافظة عمى مكانتيـ 
. مقابؿ منافسيف محمييف اقكياء كمساندييـ
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ف ػالسياؽ مع فخر الديف ابف مع
 صار األميري الدرزمُّ مف القكة بحيث أنو ، في نزاعو عمى حاكمية 1623سنة 

مقاطعة صفد كنابمس كعجمكف ، كاف قادران عمى سحؽ القكل المجتمعة لكالي دمشؽ كآؿ 
لى جانبيـ في شكؿو مف ثكرة إالذيف سارعكا  ، حرفكش كاالنكشارية المتحالفة كآؿ سيفا اؿ

فألقي القبضى عمى الكالي نفسو ، كقبضى األعرابي المكاليف لفخر الديف . منطقة دبمكماسية 
ـٌ االستيبلءي عمى قمعة بعمبؾ كقبلعو أيخرل ثـ سيٌكيت اؿعمى يكنس  حرفكش كسجنكه ، كت

كىي المحظة التي صار . ذركة ركاية دعاة المبننة الكطنية " عنجر"كصارت معركة . باالرض
قادريف عمى فٍرًض نظاميـ ، ليس فقط عمى  ( مع حمفائيـ الشيابييف )فييا آؿ معف 

الزعامات القبىمٌية مف شماؿ طرابمس حتى مقاطعة جنكب فمسطيف ، بؿ أيضان عمى تفاصيؿ 
ـي عػزكم. الحككمة العثمانية الضيقة في المنطقة   مؤرخك القرف التاسع عشر المبنانيكف أف ػ
. (85) "أمير البر"العثمانييف قد اعترفكا بفخر الديف كػ 

 باألحرل كأالمشكمةي ىنا أف مصادر دار المحفكظات العثمانية في ىذه الفترة ناقصة 
ذا انعكاسان ألزمة السيمطة العثمانية في السنكات االكلى مف القرف ، ػمفقكدة ، كقد يككف ق

األمير  ). 1622كخصكصان المأساة التي احاطت بمصير كاغتياؿ عثماف الثاني سنة 
الدرزم ، الذم صارت قكتو في ىذا الكقت اسطكرية حتى في استامبكؿ ، أبرزه المراقبكف 

لحيسف الحظ أنو يمكف . ( (86)المعاصركف في الكاقع كغكؿو كحميؼو محتمؿو لمسمطاف 
، أطكؿ أمدا كأقٌؿ تأثرا باالحداث ، عف الصراع بيف مختمؼ  الحصكؿ عمى انطباع

العصبٌيات المحمية لمسيطرة عمى كادم البقاع بعد معركة عنجر مف سجؿو نيشػر حديثا عف 
، ػػ، يكؼّْ 1635 الى 1616كالسجؿ ، الذم يغطي الفترة مف . تعيينات إلتزاـ مقاطعة دمشؽ  ري

باالضافة إلى ، حرفكش اؿباإلضافة إلى أشياء أيخرل ، دليبل ميكثٌػقػا عمى نمك ىامشية آؿ 
ػديد لجباية ضرائب الحككمة في المنطقة  . صعكد آؿ شياب في كادم التيـ كمنافسيف جي

، كىي السنة التي عاد فييا فخر الديف مف تكسكانيا ، تعٌرضى يكنس 1618فابتداءن مف السنة 
عنػدما . حرفكش لمضغط لمتخمي عػف دٍخػؿو ميسػتحؽٍّ عادةن ألميف بعمبؾ مف قرية عيثػا اؿ

اء  ػػػػػػػػػػمػادة إحػػؿ إعػػا مف أجػاء أٌنوػػق ، بادعػػبأف ييترؾى ؿ (يثا ػكىك مف ع )ػؽ ػتي دمشػؼػػػؿ ـي ػتكٌس 
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عمار المنطقة  حرفكش البقاع مف آؿ اؿبؿ حتى في السنكات البلحقة ، بعد أف استعاد آؿ . كا 
. (87)معف ، كبعد مكت المفتي بزمفو طكيؿ ، بقيت القرية مستثناة مف سيػمطتيـ 

حرفكش كآؿ معف بيف اؿكيمقي السجؿي الضكءى عمى السياؽ االدارم لمفتنة بيف آؿ 
كىك ييعػٌززي إدعاء المؤرخيف المحمييف بأف فخر الديف قد عرض إرساؿ . 1624 ك1623

كان حكؿ فكرة أف حاكـ ػػ قطعة ذىبية مقابؿ إلتزاـ ضريبة بعمبؾ، كلكنو ييمقي ش100,000
في الكاقع أٌف . (88)اك أنو أىمؿ أمر الباب العالي لتثبيتو ، دمشؽ لـ يمًؽ اىتمامان بالعرض 

كقد أعاد قاضي دمشؽ كبعمبؾ تثبيت اإللتزاـ إلبنو . عػٍرضى يكنس يطابؽي عرضى فخر الديف 
كقد أكفى . بعد معركة عنجر مباشرة  (الذم كاف قػد سيٌجؿ باسمو سابقان  )حرفكش اؿعمي 

فخر الديف بكعده لمكزير االعظـ لتدمير قمعتي بعمبؾ كالمبكة ، المتيف كصفيما بانيما كانتا 
كلكف محكمة دمشؽ كالديكاف أٌيدا قرار منحو .  في تكسمو لجباية الضريبة " ككر المصكص"

كال تكحي ىذه الكثائؽ بأف العثمانييف قد منحكا فخػر . (89) 1624حرفكش في ربيع اؿلعمي 
. لطات فكؽ العادةػػالديف أٌم سي 

حرفكش لـ يتمكنكا مف الكفاء بالتزاماتيـ، كلـ ييضع آؿ معف كقتان في اؿعمى أف آؿ 
ففي حالةو أيخػرل بعد بضعة اسابيع، أخذت المحكمة جباية ضريبة . تحكيؿ ذلؾ لمصمحتيـ 

حرفكش أخي عمي ، اؿكمناطؽ متصمة بو مف حسيف  (البقاع الجنكبي  )البقاع العزيزم 
الذم ادًُّعػي أٌنػو اضطيد كدٌمر األرض قبؿ مغادرة محؿ عممو بالكامؿ ، كأعطاىا الى عمي 

، أيجبر 1626في الصيؼ التالي  سنة  . (90)صفد " سنجؽ بيغ"معف ابف فخر الديف ، كىك 
حرفكش ليفٌسر لنفس المحكمة لماذا اليزاؿ مدينا بضرائب السنتيف السابقتيف ، اؿيكنس 

فعكائد جباية  . (91)كاضعةن المكـ عمى ابف معف البقاع لدماره كىٍجػر الفبلحيف الفقراء إياه 
الضريبة كاف مخٌصصةن لمؤسسة قافمة الحج السنكية باالضافة الى اإلبقاء عمى فصيؿ 

كقد بدأ سقكط آؿ معف بالضبط عندما اشتكى حمفاؤه مف أنيـ لـ يقبضكا . انكشارية دمشؽ 
رسميا " اكجؾ" تكسؿ 1626كفي بداية .  بدالن مف الماؿ في السنة السابقة "أعذاران كمراكغةن "إال 

 أبيو ، بزيادة مدفكعاتو السنكية ،  ةد ، بضمافػلنقؿ جباية الضريبة الى عمي معف، الذم كع
عادة إحياء البقاع ، ككضع حػػدٍّ لظمـ آؿ حرفكش إلى األبػػد  . (92)كتأميف تمكيؿ الحج ، كا 
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في ضكء كػٌؿ ىػػػذا ، يظيري أٌف تكزيعى جباية الضريبة ال يعكد لمرؤة أيمػراءو معٌينيف ، 
أك لتفضيًؿ كيالةو معينيف ، بؿ ناتجه عف عممية اتخاذ قػرار مؤٌسػسٌية عقبلنٌية نسبٌيان ،  ميصٌممىةه 

ـه كبيره مف عكائػػػد غػرب سػكريا . لزيػادة عكائد الحككمة المالٌية كسيطرتيا فبمقػػدار ما كاف قسػػ
ييحجػزي لقافمة الحٌج السمطاني ، كاف التنافسي عمى جباية الضريبة كاالستيانة بعركض 

ػؿ  بيف أعظـ اىتمامات الدكلة "المنافسيف كرفًعيا يصبُّ مباشرة في مصمحة ما يسميو الٌسػجي

المفارقة الكحيدة كانت أٌف الذيف كانكا يضطمعكف بيذا التنافيػس كانكا  . (83) "كالديف في السمطنة
كييشػير الدُّكييي ، كىك . مف الدركز كالشيعة في النصؼ االكؿ مف القرف السابع عشر
 فقػدى 1633كبحمكؿ  . 1626اسػتمراره لمصفدم ، أف فخر الديف أعػدـ يكنس حرفكش سنة 

العثمانيكف صبرىـ عمى جمكح األكؿ فنفكه إلى استامبكؿ، حيث أعدـ ىك ايضا بعد سنتيف 
كيٌدعي المسافركف الى بعمبؾ في ذلؾ الكقت أٌف فخػػر الديف قد دٌمػرى قمعتيا القديمة في . (84)

حربو ضد آؿ حرفكش ؛ كالحقيقة أٌف النابمسي قػد سػمع نفس الكبلـ في زيارتو ىك الى البقاع 
ظ أٌف الخرابى كاف عمى األرجح نتيجةن لزلزاؿ  سنة )بعد خمسيف سنة  ( . 1201رغـ أنو ييبلحى

. مٌمػا يكحي أف أيسطكرة مكاجية األميريف الكبيرة قد اكتسبت حياةن ككاقعٌيةن بنفسيا
، يسٌجؿ سجؿ التزاـ دمشؽ إعادة تخصيص إلتزاـ ضريبة 1633ابتداءن مف صيؼ 

اما . فخر الديف ، مف حماه الى شماؿ صفد في الجنكب  " لممتمرد" معٌينة كانت سابقان 
البقاع الجنكبي فمينح لشيابيي كادم التيـ ، أقػػرب حمفاء المعنييف ، الذيف برزكا كأقكل 

كحسيف حرفكش ، الذم كاف قد أيقصي عف الجباية . عصبٌية في المنطقة مع نياية القرف
في السنة . نفًسػيا منػذ عشػرة اعكاـ ، أخذ بعمبؾ كعنجر، كلكنو أثبت مرة اخرل انو ميزعج 
بعد ذلؾ . (96)التالية عاد إلتزاـ كبل البقاعيف الشمالي كالجنكبي الى يد أخيو عمي حرفكش 

بقميؿ دخؿ عمي في شجار مع السمطات ألف كالي دمشؽ أرسؿ تقريرا بمحاكلتو العكدة الى 
، الذم يبدك انو كاف بالتنسيؽ مع جماعات سكباف كقبىمييف في 1636بعمبؾ بالقكة سنة 

بعد ذلؾ نكاجو ثغػرةن تبمغ ثبلثيف سنة  . (97)كمنيـ آؿ معف المتكاضعيف اآلف – المنطقة 
التذكر شيئا عف آؿ حرفكش، سكل إشارة في األدبٌيات المحمٌية إلى قصرو بناه عمر ابف عـ 

زاؿ ػػػػكىك ما يكحي بأف العائمة كانت ما ت . 8ػػػػػ 1667حرفكش في بعمبؾ سنة اؿعمي كحسيف 
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 تمسؾ بعض السطكة عمى البقاع في ىذه الفترة ، بغض النظر عف انقبلب عبلقتيـ بالدكلة 
 ، إتيًيـ عمي كحسيف كعمر بقتؿ كسرقة عسكرييف 1667في نفس الكقت تقريبا ، آب . (98)

لـ ييجمبكا  (شكايو دفترلرم)انكشارييف في بعمبؾ ؛ كبحسب سجؿ الشكاكل السمطاني 
 .(99)لممحاكمة بعد خمس سنكات عمى الحادث 

 أٌية إمارة ؟: خاتمة 
، إقطاعية المقاطعة العثمانية النمكذجية في  تشٌكؿ أيسػػرة حرفكش، مف عدة نكاحو 

فمنذ ما قبؿ االحتبلؿ، حػػٌدد تماسيكييـ القبىػمي كنزعتيـ العسكرية، . بداية العصر الحديث
 لكركابطيـ المتبادلة مع العائبلت البارزة المشابية، كمكقعيـ في المجتمع الشيعي االثف

ماة لؤلضرحة الدينية  )عشرم في البقاع  لي الدكلة ػمصيرىـ ليككنكا  ميمثٌ  (كعيمماء كحي
حرفكش بيف أكؿ زعماء القبائؿ الذيف اختيركا بالمشاركة  ضمف اآللة اؿفقد كاف آؿ . المحمييف

العسكرية السمطانية كأمراء ، كبعد اإلصبلح المالي في نياية القرف السادس عشر كانكا أكؿى 
مف مينح عقػدى تحصيؿ ضرائب مقطكع باالضافة الى ألقاب كاؿو لممقاطعات الثانكية مثؿ 

كمثؿ آؿ معف ، الذيف تفكقكا عمييـ بالقكة كالمكارد ، لـ تكف ليكيتيـ . حمص كتدمر كبعمبؾ
فالنػػٌدٌيػػة الذاتٌية لبللتزامات المحمية كانت . الطائفية أىمية بالنسبة لسمطات الدكلة العثمانية 

غالبا تطٌعـ بالتنافس االكسع عمى النفكذ ، كالتقٌدـ بيف رسميي المقاطعة العثمانييف ، حيث 
كاف آؿ حرفكش ، بتبعٌيتيـ كضعفيـ ، يشٌكمكف شركاء مثالييف كممثميف لمحككمة يمكف 

فأمراء آؿ حرفكش كنظراؤىـ كانكا . استخداميـ أكالتخمص منيـ بحسب الضركرات المالية 
. جميعا باالساس تككينات عثمانية

ىكػػذا ، فقصة آؿ الحرفكش تتحػٌدل العقيػدةى المركزٌيػة لركاية ديعاة المبننة ، أم أٌف 
القػٌكة التي كاف يتمتع بيا أيمػراءه معٌينكف في المرتفعات الساحمية كانػت كحيدةن في النظاـ 

العثماني ، أك أنيـ يترجمكف ضعؼى اإلدارة العثمانية في سػكريا ، كأٌف األيمػراءى الدركز كقفكا 
كعميو ، كبالتكسُّع لجماعاًت االقمٌياًت الطائفيًة . لمصمحة الجماعات الدرزية كالمسيحيية معػان 

لتي ػة ، اػػؽػة الٌضيٌ ػمٌ ػػاعػات االقطػالؼػف االعتبار أٌف التحػمػػذ بعػة ؛ كمع األخػم المنطؽػػػاأليخػػرل ؼ
ػدان ، كىك ما يقع في ػػػػػػػػػيا ميكحٌ ػػػػػياسػػػػػٌكنت نظاما سػػػػٌكمتيا في كقت ما العائمةي المعنيةي ، قد ؾػػػػػ ش
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فاأليمػراء الحرفكشٌيكف ، إذا نحػف استندنا إلى المصادر اإلدارٌية ال .  مفيـك لبناف الحديث 
إلى ركايات المؤرخيف ، لـ يككنكا اكثػػرى مف مؤٌشػػرو لمجتمعيـ الريفي الخاص ، كليػس 

. لسيبلالتو مف أرباب الضريبة المحمييف في العيد العثماني
لبناف " فالمشػػكمة ػػػػ إذف ػػػػػػ ليست مسألة مؿءى الفراغات ، ليسػت مسألة تزكيد تاريخ 

ببعض التفاصيؿ عف جماعةو ربما كانت قد أيىًممت قميبلن ، بؿ ىي ميساءلةي " العثماني 
ألجؿ انو في حيف اعترؼ العثمانيكف بزعماء قبىػمييف معينيف . األفكار األساسػية ليذا التاريخ 

فميس في مصادرنا ما يكحي بانيـ فيمكىا . مقابؿ خدماتيـ  (أك بيغ  )" إمراء"كبأيسػػراتيـ كػ 
بالمعنى المجػٌرد ، أم مؤسسة حكـو محٌمي في المرتفعات الساحمية ،  (أك بيغميؾ  )" إمارة"كػ 

في ىذا السػياؽ ". لبنانية " ، ناىيؾ عف سياسة " درزية " تسمحي لنا باستنتاج كجكد سياسة 
:  مف التحميؿ فػإٌف تاريخى آؿ الحرفكش يسػتجدم إجابةن عف السؤاؿ التالػي 

لمبناف األكؿ الذم يبدك بكضكح انو يتسع لمشيعة ،  " النظاـ الكالسيكي" ما ىذا 
كلكنيـ غير مكجكديف فيو ؟  

" لقد ختمنا الفصؿ السابؽ بالتنبيو عمى عدـ تجسيد الدكلة العثمانٌية في سعينا لفيـ 
إف تجربة آؿ الحرفكش، كالزعماء القبيمييف االخريف، . بالنسبة لمشيعة  " اإيديكلكجيتو

، بؿ " إمارة"ك "  أمير"المممكسة كجباة ضريبة لمحككمة العثمانية تكحي بأف اكصافان مثؿ 
دةو كبسيطةو في الكقت نفسو ، ينبغي اف ػػ، لكصؼ حقيقةو مقاطعٌيةو ميعؽٌ " لبناف العثماني "حتى 

. تككف مكضكعان لنفس النكع مف التنبيو 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الفصؿ الثالث 
 .1685-1641،  إمارة الحمادييف  :جبؿ لبناف تحت حكـ الشيعة

 

، كلـ ييشىػػر الييـ "سنجؽ بعمبؾ"لـ ييستخدىـ الشيعةي الحمادٌيكف في جبؿ لبناف في 
كمع ذلؾ ففي فترة ما في أكاخر القرف السابع .  كأيمػػػػػػػػراء في المصادر المحمية المعاصرة

، حتى منطقة   ، في سكريا اليكـ"صافيتا"راضو امتدت مف أ عمى سػرةي عشر سيطرٍت األي 
كقد احتفظكا ببعض .  لى الجنكب الشرقي مف طرابمسإ،  في الجباؿ فكؽ جبيؿ" الفتكح"

، ذىبكا ػ، ؼ كالشيابيكف ، حيف طرىدىىـ أمراءي صيدا الدركز 1763ضرائب المزارع حتى السنة 
.  لى المنفى في الجانب اآلخر مف جبؿ لبناف في سيؿ البقاع، إمع عشائرىـ الحميفة 

.   جبؿ عامؿ العممٌية أيسػراتكالحمادٌيكف لـ يصبحكا معركفيف كأيمػػػراء بعمبؾ الحرافشػػة ، كال ؾ
، كاتصاالتيـ المنتظمة بسمطات  رشيؼ كأدبٌيات تسمّْقيـ السمطةإكمع ذلؾ فإٌف سجبلت 

، تجعؿي إمارةى الحمادييف كأفضؿ  ، كعبلقاتيـ المضطربة بمكاطنييـ كبمنافسييـ الدكلة
.  جماعةو ميكثٌػقىػػةو  في االمبراطكرية العثمانية

الديف  حكـ فخرفترًة ربما كاف الحمادٌيكف أىَـّ قٌكةو قتالٌيةو في المرتفعات الساحمية بيف 
، غير أٌف تاريخى لبناف كاف كاضحان  1608صعكد الشيابييف سنة فترًة  ك1633بف معف سنة 

قمعٌيةن فقط ، بؿ ألنيـ غرباء غير عنػده ، ليس ألنيا  في إدانة سيادتيـ (غير ميمتبس)
ار ػ، الذم احتٌؿ المناطؽى المرتفعةى مف عؾٌ  مػربٌي القاسػزك المتكالي الحػالغ " فػشرعييف 

الحمادٌيكف  ". (1) "،  د دفعيـ نحك الساحؿ لممسيحييف ىمعان كبيران  كح ، كسٌببى ػحتى الفت
،  د جعمكا بالد  بال ديف كال  انكف، سػػػػػكارل بالقكة كالغنى المتعصبكف، المفترسكف،

كصاية  " : فالفترة الحمادية تصفيا عبارةه كاحدةه .(2)" كارتكبكا كؿَّ الجرائـ... المكارنة 
، ىذه الفترة لـ تضع ليا (3) " الميكمفة كالمثيرة لمغقب عائالت شيكخ شيعة البقاع الشمالي

الحماديكف لـ يعترفكا بًممكٌية ".  في نياية القرف الثامف عشر(4) " نيقةه كطنٌيةه  "ال إنياية 
كمييـ في شػػػػػػماؿ لبناف كاف عنيفان غاشمان .  األيمراء المبنانييف . (5)" كحي
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، كلكٌف  بٌيةى لمحمادييف ىي إرثه مف التاريخ الماركني لتمؾ الفترةؿإف الصكرةى الٌس 
تمرُّدىىـ كسطكتيـ تبدكاف ظاىرتيف بكضكح في كثائؽ مكتبة المحفكظات العثمانية كفي 

. تقارير قنصؿ فرنسا ايضا
أٌكؿى تاريخو كامؿو لحكـ لمقارئ إف غرضنا في الفصكؿ التالية ىك أف نكفٌػػػػػػرى 

كسنحاكؿ أف . جبلت األحداث كالمصادر الكثائقية ػبناءن عمى س، الحمادييف في جبؿ لبناف 
كياف  )ف يصبحكا أقكل حككمة أ،  ميعترىؼو بيـ" مقاطعجية "بكصفيـ،  نبيف كيؼ استطاعكا

نفسيـ في النظاـ أكلكنيـ فشمكا في النياية في المحافظة عمى . في اإلمبراطكرية  ( سياسي
.  الجبمي المحٌمي اإلقطاعي العدائي

األيخػرل التي نؼى كطغيافى االقطاعيات ػ عي نسػيانان تاٌمػان د نسي ػكالتاريخ المبناني ؽ
  .رؼ كسيٌجؿ بداللة تطرُّفو فقطػػػد عي ػػؽكحػدىهي  بحيث أٌف حكـ الحمادييف .نجحػت في البقػاء 

في القضاء ، ثـ رعٌيتيـ ػالعامؿى األٌكؿى في نزع ش (التاريخ المبناني)عنػده  كاف األمػري الذم
.  عمييـ في النياية

ففي حيف أٌف .  يبدأ ىذا الفصؿ بما قبؿ تاريخ اإلمارة الشيعية في جبؿ لبناف 
، يتتبعي الفصؿي األٌكؿي الكيجكدى القبميَّ  المؤرخيف المكارنة قد صٌكركا الحمادييف كديخبلء حادثيف

، كيصؼي مناطؽ السكاف الشيعٌية في  لى فترة القركف الكسطىإالشيعيَّ في أعالي طرابمس 
كيمكف االستدالؿ عمى . بناءن عمى مسكحات الضريبة العثمانية ، بداية القرف السادس عشر 

" االلتزاـ"كانكا في أفضؿ مكقع لبلستفادة مف نظاـ  ( ذكم االصؿ الغامض )أف الحمادييف 
 ثـ نفحصي حركبىيـ  .الذاتيعشػائرم لجباية الضرائب في المنطقة اعتمادان عمى تنظيميـ اؿ

" إيالة"كبركزىىـ كمييمنيف عمى امتياز جباية الضرائب في ، األيخرل عشائرية مع الطكائؼ اؿ
نعرض سجبلت سكفي الجزء األخير .  (الكبلسيكٌية)بناءن عمى المركٌيات التقميدٌية ، طرابمس 

كفي حيف أف كثائؽ مكتب .  اإلرشيؼ العثماني لركابط الحمادييف بسيمطات الدكلة
،  المحفكظات يياجميـ أحيانا لتيٌربيـ مف دفع الضرائب ،  كلطغيانيـ المفرط تجاه مكاطنييـ

فإف سجبٌلت المحكمة الشرعٌية في طرابمس تسمحي بتتبع عبلقة قانكنية منظمة بيف 
. الشيعة كالحككمة العثمانية في النصؼ الثاني مف القرف السابع عشر" المقاطعجية"
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 الشيعية في جبؿ لبناف عشائرٌيةاؿ

لماذا أيخرج الحماديكف مف مركٌيات التاريخ الكطني المبناني؟ 
إف أفضؿ تفسير لذلؾ يمكف العثكر عميو في رؤية االثنية الشيعية كفي أصكليـ 

إف خرافة تطٌفؿ الشيعة الحديث عمى جبؿ لبناف المسيحي بحؽ ترجع في . االجتماعية
. 1699لمؤلفو البطريرؾ الماركني اسطفاف الدكييي سنة " تاريخ األزمنة"معظميا الى كتاب 

 عمى أثر سقكط 1547 كأخاه ىاجرا مف ايراف سنة "قالشيخ حماد"يذكر الدكييي اكال أف 
كلكف تاريخ الحمادييف يرفض اتصاليـ . 1499تبريز، الذم يذكر خطأ انو حدث سنة 

دُّىا االكبر ىاني بف ػالككفية ،  التي كاف ج" حمير"، كيٌدعي أنيـ يعكدكف الى قبيمة  يرافػإب
 سنة [(المياجر)كىػذا كالـ ميقطربه جػٌدان ! كذا  ]ركة المذحجي بيف مؤيدم الحسيف في كرببلء ػػع

دؿ ػػػصؿ الحمادييف االثني مكضع جأيان مجيكالن يذكر أف ػػػػػػػيان فرنسػػػ كما أف دبمكماس .ق680
كالبعض االخر يرل أنيـ . لي ػتكا مف ايراف، بسبب أنيـ مف طائفة عأالبعض يظف أنيـ  "

. (9)" ك سيدأال مف قكاحي صيدا إلـ يأتكا 
إف سؤاؿ االصكؿ يحكي عف تقسيـ تاريخ لبناف االيديكلكجي أكثر مما يكفر 

ففي القرف التاسع عشر نٌمؽ . معمكمات عف الكركد الشيعي في المرتفعات الساحمية الشمالية
، كبالتالي جنكد  المؤرخكف المبنانيكف قصة الدكييي لتقديـ الحمادييف كمكاطنيف في بخارل

، كالركابط "كسركاف"ىذا باالضافة الى التركيبة الفارسية السـ مكاف سكناىـ . لمشاه االيراني
كضعى االساس لرؤية اصبحت ػػػػػػ ، يف الصفكييف كعمماء الديف الشيعة المبنانييف بالعائمية 

في القرف االخير، كىي أف جميع الشيعة ىـ " النيضة"شائعة خبلؿ فترة االنبعاث االدبي 
 :ككما اقترحت ركال ابي سعد بالنسبة لجبؿ عامؿ . يرانيكفإبشكؿ ما 

صكؿ عر ية خاصة أي عطاءى إؿ مف الممكف ػيرانٌي جعإإف اظيار التشيع ذاتيان ؾ"
ٌنو مىف ًمف ىؤالء أ، بحيث يمكف اف يفٌسر عمى  لممجتمعات الطائفية التي تشكؿ لبناف الحديث

دييف بأنيـ اال أف ادعاء الحـ. رض كتاريخ لبنافأيمكف اف يٌدعي أٌف لو حقان مشركعان في 
ال لؾ . ) يةػػٌ ذ كحقيقةو مكقكعػػػػب اف يؤخى ػػراؽ يجػػػف عمكيي العػػٌدركف ـػػػحتم   افػػػاف بإمؾػػكا 

ف ليـ أحماديي بعقميف الدركز الذيف يٌدعػػػػكنأٌف اجدادىـ ىـ الفاطميكف االسماعيميكف أف يٌدعكا 
.   "(رض شماؿ افريقياأحقان في 
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حٌدرو مف تفي الكقت الحاضر يحاكؿ المؤرخكف الشيعة تتبُّع كٌؿ المجتمع الكطني كـي 
.  ، كىـ قبيمةه عربٌيةه صافية مدافقبني 

مُّ أليو إإف األصؿ األساسي اإلثني لمحمادييف، كشيعة سكريا اآلخريف، لـ يتطٌرؽ 
مصدر إدارم ؛ كبالكاد كانت مكضع اىتماـ السمطات العثمانية في القركف السادس عشر 

كثر مما ىي في أتيـ االساسية تكمف في خمفيتيـ االجتماعية مٌ كخاص. لى الثامف عشرإ
.  ، كربما كاف ذلؾ سبب االنتقاص منيـ في التاريخ الكبلسيكي خمفيتيـ العرقية اك الدينية

ىذا بخبلؼ المجتمع القركم الماركني الذم حاكؿ الدكييي، كرجاؿ كنيسة آخركف، الحفاظى 
فقط مارسكا فإٌنيـ ، كمع ذلؾ عشائرم فشيعة جبؿ لبناف كانكا منٌظميف بشكؿ . عميو كتابةن 
كفي كاحدة مف أكؿ الدراسات الجٌدٌيػػػػة لتاريخ شيعة جبؿ . اليجرة المكسميةأشكاؿ شكبلن مف 

: لبناف، يصؼ رباح ابي حيدر ثبلثة أصناؼ بيف سيػػػكاف الفتػػػػػرة العثمانية المتأخرة 
، كعائبلت التجار الذيف تأسسكا ىناؾ منذ كقت مبكر،  (المستقركف)المزارعػػػكف المقيمكف 

رل مشكميف خط دفاع مقابؿ ػػػٌدة ؽي ػػكالقبائؿ المتحالفة مع الحمادييف الذيف استقركا في ع
كسركاف كالمناطؽ غير الشيعية في القرف الخامس عشر، كالعائبلت المياجرة المتمٌيزة 

كاستقٌركا تحت حماية الحمادييف في فترة ، كالذيف ربما أتكا مف جبؿ عامؿ ، بثقافتيا العالية 
. متأخرة مف القرف السابع عشر

دييف قد دخمت الجباؿ اكيبدك أف عدة مجمكعات رعكية شبو مترٌحمة مثؿ الحـ
، مف بدء الغزك المنغكلي  الساحمية قادمةن مف مناطؽ قبمية بعيدة شرقا في االناضكؿ كالعراؽ

كالعديد منيا، كمف ضمنيا قبائؿ كردية . حتى تأسيس السمطة العثمانية عمى الشرؽ االدنى
معركفة، اندمجكا تدريجيا في المجتمع المحمي، محافظيف عمى تقاليدىـ الدينية كلغتيـ 

كقد جعؿ نظاميـ القبيمي كميارتيـ .  كثقافتيـ الرعكية في تجمعات مغمقة منسكجة بإحكاـ
 كىك ماكاف  .بالطبع (قتالية  )في الرعي كالقدرة عمى الحركة كؿَّ كاحدة منيا كحدة حربية 

العثمانيكف تكاقيف الستغبللو مف اجؿ ضبط كجباية ضرائب سكاف المناطؽ ثـ المماليؾ 
. الجبمية الكعرة لمصمحتيـ
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، الشيعية باالسـ مثؿ الًقًزلباش، كالحمادييف  تمؾ القبائؿ القاسية المشاكسة
رييف كالحرافشة ، كأمثاليـ مف قبائؿ االناضكؿ ، كانكا األكثر فعالية في تمؾ ػكالشاع

ككاف . قميمة السكافاؿفي الجباؿ الشمالية الكعرة  ( المالٌية )األميرٌية / العمميات القبىمية 
نجاحيـ كككبلء لمنظاـ العثماني بالذات ما شٌكؿ شاىدا تاريخيا مايزاؿ يجد صدلن لو في 

كظٌؿ ، ىذا المجتمع لـ يكف اال قعيؼ التعمُّؽ باالرض " :  االدبيات المبنانية المعاصرة
" .  بدكف رابطة بالحياة القركية

كقد حػػػػٌدد كماؿ صميبي الجدؿ االجتماعي بأقػػػػكل ما يمكف ، بكصفو لمصداـ االزلي 
ٌبة بشٌرم مف جية أخرل ، الذيف كانكا كؿ سنة يتبعكف الثمكج  بيف رعاة بعمبؾ مف جية، كجي

 ز، التيػػمع كؿ ربيع كانت حرب الماع": المنحسرة عف المراعي الجبمية فكؽ طرابمس بقكلو 
كىذا ما أٌكدى . (16)" ماركني- التيعرؼ ليا بداية ، تيستأنؼ آخذةن شكؿى صراعو ديني شيعي
" لتزاـا" فالحمادييكف كسبكا .الفكرة المغمكطة بأف القبائؿ الشيعية تنتمي الى سيؿ البقاع 

 كلكف الكجكد .اليرمؿ في البقاع الشمالي، كقد كجدكا فيو ممجأ في القرف الثامف عشر
. لى العصكر الكسطىإ ، يعكدي بعيدان كحػدىىـالشيعي في جبؿ لبناف ، كليس لعائمة الحمادييف 

فمف المعركؼ انو في نياية القرف الحادم عشر ىاجرت الطائفة النصيرية مف حمب الى 
 (ثيكلكجيا)كىذه الطائفة لـ تكف دينيا . الجباؿ الساحمية ككصمٍت حتى الجكالف كشماؿ الجميؿ

، كىي فرعه مف  فقد انتقمت الطائفة الدرزية. متميزةن عما أعتيػبػػر فيما بعد الخط الشيعي العاـ 
لى المكارنة ، إلى الجباؿ الساحمية في القرف الحادم عشر إالتشيع االسماعيمي، باإلضافة 

 كاف بنك عٌمار يحكمكف طرابمس 1109كحتى الغزك الصميبي عاـ . تحت  الحكـ الفاطمي
، كبنك عٌمار ىـ شيعة اثنا  [(المياجر)بؿ أنشأكا إمارةن ميستقٌمةن تمامان ! كػذا  ]لصالح الفاطمييف 
 بؿ ىـ عربه ! كػذا  ] التي حكمت شماؿ افريقيا كجزيرة صقمية" القاضي"عشريكف مف عائمة 
" العصر الذىبي"لى الحكـ العٌمارم اليكـ عمى أنو إكيينظري .  [(المياجر)أ حاح مف بني طٌي 

، كتحكـي ريفان شيعيان  لمتشٌيع في المنطقة ، حيف كانت طرابمس مركزان مشيكران لمعمـ الشيعي
يذٌكػػػػر بتفػػػػػٌرد السكاف  (اك الضنية بالميجة المحمية)" الظنية"كاسعان، حيث مايزاؿ اسـ المنطقة 

.  العمكم في العصكر الكسطى
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لى الشرؽ األكسط في بداية القرف إكقد كيصؼ مجيء النظاـ التركي العسكرم 
د قرنيف مف السيطرة الشيعية تحت حكـ الفاطمييف ػ بع"عكدة سيػػػٌنػٌية"الحادم عشر كػ 

الى فٍرض تكافؽو دينيٍّ سياسٌيان سعى ملكف النظاـ التركي لـ تكف . كالبكييييف كالحمدانييف 
فالسبللة البكرية . ، ما ييعىػػػػػدُّ مفارقة تاريخٌية بالعيرؼ الحديث  اجتماعي في  منطقة حكمو

كسٌيمت تكطُّنيـ في الجباؿ  . 1120لى دمشؽ حكالي العاـ إمثبل دعت الشيعة االسماعيمية 
كاأليكبيكف . (18)ليكسبكا دعميـ في صراعيـ ضد المؤسسة الشافعية الدمشقية ، الساحمية 

كربما ساعدكا في . اإلسماعيمييف ضد الصميبييف " الحشاشيف"مف جيتيـ تحالفكا تكراران مع 
حتى السمطة المممككية في القاىرة . خرل في المرتفعات الساحمية أي استقرار جماعاتو شيعية 

  (التي تمكنت مف إعادة سيطرة مركزية عمى األراضي السكرية في القرف الثالث عشر )
، فمنحتيـ مييبلن لتسديد الضرائب ، كأبقٍت عمى  اعترفت بسمطة األيمراء االسماعيمييف المحمية

ٌقكا الى ػذكم الرتب العالية الذيف انشمف ة مخدماتيـ في اغتياؿ الياربيف مف الخدمة العسكر
. (19)لخانيي إيراف مإ

ٌكؿ البيركقراطيات الحديثة، أدخؿ المماليؾي إجراءاتو أ، كككاحدة مف  كمع ذلؾ
مثؿ حصر فقو  (المخالفيف ألىؿ السينة)اجتماعية إدارية كانت مؤذيةن لمسكاف ذكم البدع 

المدارس الرسمية الفقيية بالمذاىب االربعة ، كمنع التشيع الزيدم في مكة كالمدينة ، 
صدار فتاكل بيف حيف كآخر ضد االثني عشرية كالنصيرية في الساحؿ السكرم  كال شؾ . كا 

أف أشيرى حدثو في تاريخ العبلقات الشيعية المممككية كاف الحمبلت التأديبية التي أيطمقت 
 ، في محاكلة إلخضاع الجبمييف 1305 ك1300 ك1292كاـ ػركاف في األعػػضد كس
جدؿ في إثارةن لؿفحمبلت كسركاف اصبحت في الكاقع كاحدةن مف المشاكؿ األكثر .  العيصاة

.  ، كما بٌيف احمد بيضكف ، بسبب أثره عمى تركيبية المنطقة السكانية التاريخ المبناني
ٌف المؤرخيف المكارنة رأكا في الحمبلت مثبلن لمقاكمة مجتمعيـ لقير أكفي حيف 
شاركا الى أ، كما  ، فإف آخريف قد أشاركا الى الدركز كالنصيرية كضحايا الدكلة االسبلمية

التي تكحي بأف  ( 1328تكفي  )ركاية شاىد العياف األيصكلي المشيكر احمد بف تيمية 
. الشيعة االمامية كانكا ىدفيا الرئيس
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، قبؿ كؿ شيء، كركاية انفعالية ضد  عمى أنو ينبغي النظر الى ركاية ابف تيمية
ان ػػٌيفػلطة المممككٌية كانت فعبلن تبلحؽ مجتمعان ميعػٌف السي أ، كليس كدليؿو تاريخيٍّ عمى  الشيعة

نمكذجه أي تي إلحاد الشيعة لدل الجبمييف اثناء الحممة ػبً ػثػب تي ػتي ػكادعاؤه الممقكت العثكر عمى ؾي  )
كالكاقع أف الحمبلت أيطمقػػت بعد نيكض الكسركانييف .  ( يكجدي كثيران في القصص المشابية

، النيـ سبؽ اف قبضكا عمى جنكد مماليؾ، كانكا  ربابيـ الدركز، كىـ انفسيـ مبتدعكفأضد 
فالقادة الدركز ىـ مف أمػػػػر بالحممة النيائية المدٌمػػػػػرة . فاٌريف مف ىجكـ مغكلي كسرقكىـ 

، كبعد فشؿ احد الدمشقييف االثني عشرييف المرمكقيف ذكم المكانة بالتكسط  1305سنة 
كبحسب ميراقبو ميعاصر، كىك درزم ، ففي السنكات . (22)بيف الجبمييف كالحاكـ المممككي 

سمطة الدكلة بنفي الذيف ظمكا في كسركاف ك تمت عددان مف رؤسائيـ،   امت "التالية 
كلـ يستطع المماليؾ المحافظة عمى . (23)" استقركا في أماكف اخرل كأعطت ربعا لمذيف

، كفي النياية كسبكا اكثر بالعكدة الى التعايش مع  ضغطيـ عمى المنطقة لمدة طكيمة
كربما كانت النتيجة الكحيدة الثابتة مف تمؾ . المسيحييف المحمييف كالشيعة مرة أخرل 

الحمبلت ىي تأسيس االمراء العسافييف الترؾ كإقطاعييف بارزيف في كسركاف ، كالذيف تحت 
. ك السادس عشرأرعايتيـ صعػػػد الحماديكف إلى السيمطة في القرف الخامس عشر 

ر ػلسؤ الحظ التكجد مصادر مكتكبة مف العصر الكسيط المتأخر يمكف اف تكؼٌ 
كالعديد مف المؤرخيف .  صكرة مفصمة عف مجتمع جبؿ لبناف ككضعو تحت الحكـ المممككي

، كشيكخ  احميةػني في المدف الٌس ػع المجتمع السُّ ػىدت تكسُّ ػيتفقكف عمى أف ىذه الفترة قد ش
، كالشيعة ظٌمكا سائديف في كسركاف كبدأكا بالدخكؿ  الدركز في الجباؿ حتى منطقة المتف

ف تيخرجيـ أالى مناطؽ الفتكح كجبيؿ ذات الغالبية المسيحية في القرف الخامس عشر، قبؿ 
عمى أف .  ( انظر الفصؿ التالي )االندفاعة االستعمارية المسيحية في القرف السابع عشر 

، كالعديدي منيا قد  ىذه االستنتاجات مبنيةه أساسان عمى قصص شفيية مف عائبلت بعينيا
كمحاكلة بعض المؤرخيف االيجابية كعمماء . لى الماركنٌية بمركر الزمفإتحٌكلٍت مف التشيع 
ـ ػػـٌ دعكاهي ػػ، كمف ثى  ةػػالحقيقي لقبائؿ اك مجمكعات طائفٌية معٌيف" االصؿ"فقو المغة تحديد 

ضي ػة دكره ينؽػػك في النيامػػػػػػة قػمػبػعػل قصصيـ الٌش ػػػػػػػػػؿػ، بناءن ع ةو ػٌيةو خاٌص ػػياسػػكٌيةو سػػػٌؽ بوي ػالح
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كأفضؿ ما يمكف اف نستنتجو مف مصادرنا ىك أف المماليؾ كانكا عمى كعي .  نفسو
ةن ػياسػ، كلكنيـ لـ يتبعكا س  في حكـ مناطؽ المرتفعاتىابالتحديات التي كانكا يكاجيكف

طُّر ػديد التشػاـ في مجتمعيـ شػ، ميفضميف أف يحٌكلكا الصراع كاالنقس سيكانٌية كذلؾ
.  بعدىـمف ، كما فعؿ العثمانيكف  لمصمحتيـ الذاتية

. نظاـ القريبة العثماني في طرابمس
كحاتو ماليةو مفٌصمةو في ػػيادتيـ ، أف العثمانييف كضعكا ميسي ػبيف أىـٌ أعماؿ سمف 

، سٌجمٍت " تحرير دفترلرم " كىذه السجبلت، التي ييشار الييا باسـ .  ( كغيرىا )سكريا 
. در دخمواعمكمان االنتاجيات الخاضعة لمضريبة في سنجؽ بعينو بعدد منازلو كمص

ك أ،  كانٌيةػػػػػاءات السُّ ػػامبلن لئلحصػػػػػدران شػػػػػػكف مصػػػكف المحميٌ ػره المؤرخػػػد اعتبػػػػؽػة ؼػػكبالنتيج
الذم )كلكف الكاقع . بيانات غير منحازة لمنشاطات االقتصادية في المنطقةػػػػػػػػػػ فمػنػقيػػٍؿ ػػػػػػػػػػػػ 

أف مسكحات الضريبة الفردية كانت  ((25)بينتو مارجريت فينسكو كآخركف ، في عمميا الرائع 
ـى / ند ػػػػ بحيث اليمكنيا أف تيسالغايػػة منيػػا ،محدكدة جدا في مداىا ك تنتاجات ػػػػػػأم استدعػػ

ليس إلمكاف أف تكجد اختبلفات ىامة مف مسح الى آخر فقط ، بؿ . ك اجتماعية أسكانية 
ك مجمكعات اجتماعية خاصة، أأيضا ألف حقيقة أف ىذه المسكحات تتعمؽ بدافعي ضرائب 

ينبغي أف ييعامؿ مثؿ نظاـ سجؿ " تحرير" ، يكحي بأف نص  كاصناؼ مف المستفيديف
،  في كقتو بعينو، في مصادر بعينيا ، لطكٌيةو ػنو تقريره بادعاءاتو سي إ  .األحداث العثماني

كاالختبلفات الكامنة بيف .  ابات امبراطكرمػػػػجيؿّْ حسػػػػزءو مف صرحو عظيـو لسػػػػس كجػػػيػػػكؿ
كريا ػػػػػػلى سإد أكجزه الرحالة المٌكي ػػػػػجبلت الضرائب الرسمية كبيف الكاقع عمى االرض ؽػػػػػػػس
، عدا   منزال4400"حمص بمغ مدينػػة كاف ػػػػػ، فسػػػػٌجؿ أف سي 1558سنة  ( الذم سبؽ ذكره )
ة قرائب ػػػمأاليدفعكف  أصحابيا  منزؿ التظير في السجؿ ألفٌ 1000ف حكالي ػع

.  (26) "ممحكظة
ف أيضا ينبغي أذه ػ، كلكف ق سػجبلت المالية إليالة طرابؿػيكجد الكثير مف الٌس 

، التي "الجزية"فضريبة .  لى خصكصيات أنظمة الضرائب المحميةإنظران ، ذرو ػتعمؿى بحػتيس
اس ػػل أسػػػػػػؿػ كليس ع ،مػػ، كانت تيحسب كمبمغو إجماؿ كاف المسيحييفػػػػـ السػػػػل حجػػػؿإير ػػػػػػتيش
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 "ا الضرائب ػػػػػػأـٌ .  ؿػابو منفصػػم أٌم حسػػػػػػجَّؿ ؼػػـ تيسػػػػػػػػػػ، كؿ سػػات طرابؿػػػعػؼػزؿ في مرتػفػ الـ
 (اريزىاف كأٌدر عمى المنزؿ الكاحد، ػك سكرات التي كانت تيؽأك نيزيؿ أأكاريز ) " ادةػػكؽ العػػؼ

.  فقد صارت دائمةن ابتداء مف القرف السابع عشر، كقد أٌدت إلى نكع جديد مف السجبلت
مَّ تغيير في تقدير أطرابمس التسٌجؿي " دفاتر"عمى أنو، بعكس المقاطعات األيخرل، فاف 

 كالكاقع أف مقاطعات .المناطؽ الريفية في كؿ القرف السابع عشر كبداية القرف الثامف عشر
كاالشارة الكحيدة مع مقاطعة جبيؿ كالبتركف تقع في .  سكف الشيعة التظير أبدا في القكائـ
، حيث تيذكر في بشمؽ دمشؽ المجاكرة مع 1641كتاب حسابات المقاطعة مف سنة 

ككذلؾ كٌؿ مقاطعات صيدا كبيركت . مبلحظة انيا في الكاقع تعكد الى مقاطعة طرابمس
اك سجبلت الضريبة " سكرات"ك" اكاريز"كصفد تيذكر دكف تغيير، تحت مقاطعة دمشؽ في 

كتفسير . 1660؛ حتى بعد زمف طكيؿ مف جعؿ المنطقة فنيان إيالةن مستقمةن في سنة  االخرل
زؿ جانبا لتنظيـ بعثة ػ، في كؿ المقاطعات السكرية، كانت تيع ٌدة مصادر دخؿػٌف عأذلؾ ىك 

فالكظيفة التي تيخٌصص ليا ىذه الضريبة ىي .  ، كىي مكافأةه لكالي دمشؽ الحج السنكية
عمى ىذا، فسجبلت . كليس المقاطعة الفعمية التي تجبى منيا ، التي تحٌدد أيف تيسٌجؿ 

دمشؽ يعطي انطباعا بممارسة فرض الضريبة العثمانية في مناطؽ سكف " سنجؽ" تحرير"
كتبت غالبا في القرف السادس عشر حيف كانت " تحرير"فسجبلت . الشيعة الجبمية 

البيركقراطية ماتزاؿ بحاجة لسجبلت دقيقة الستعماؿ االراضي كانتاجيا لتخصيص كقفيتيا 
كلكف فيما بعد، حيف تيرؾ . لمجنكد فرساف االمبراطكرية كلككادر المقاطعة (، تيمار زعامة)

د عمى ػ، لـ يعد التقييـ لكؿ قٌيـ جدم نظاـ الكقؼ الريفي لصالح ضرائب الزراعة النقدية
كيبدك انو . ، كتكقؼ استعماؿي المسكحاًت المالٌيًة تدريجيان في القرف السابع عشر الضريبة

، ثـ  لدمشؽ" ناحية" كلكنيا شٌكمت  .التكجد سجبلت لمنطقة كسركاف، التي يسكنيا الشيعة
رل الحمادييف ػكفي السجبلت التي عدنا الييا ىنا كانت ؽي .  لبيركت كصيدا، كليس لطرابمس
،  كالمنيطرة كالفتكح (تمييزا ليا عف البمدة)ريؼ جبيؿ :  ةمٌ تنتشر عمى ثبلث مناطؽ ضريب
. ، كما اف حدكدىا تتغير باستمرار تابعتيف لؤليكلى" الدفاتر"حيث تظير االخيرتاف في بعض 

، مسٌجمةه في المناطؽ  مثبل، كىي كاحدة مف اماكف إقامة الحمادييف الرئيسة" فرحات"ة ػفقرم
ط في تمؾ التي تتعمؽ ػػؽػ بؿ ؼت ،ري في كؿ الٌسجبلػػكرغـ أف بعض القرل التظو. (28)الثبلثة 
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ٌف غالب أيمكفي مبلحظة ،  ("الكقؼ"ك أ" مارمالت"مثؿ )ف ضريبة الدخؿ ػػػػػػػكعو خاصو ـػ بف
ف مف أننا قد كجدنا أعمى .  رل المذككرة في جبيؿ كالمنيطرة كالفتكح كانت مسيحيةن حصران ػالؽي 
بي حيدر عف الشيعة في القرف التاسع عشر، كاف سكاف أ، التي ذكرتيا دراسة رباح  رلػالؽي 

جبيؿ مسمميف في الحقيقة في بداية القرف السادس عشر، كىـ بالتأكيد مسممكف شيعة إذا 
ٌزز ػػكىذا االستنتاج يع. أخذنا أسماء القركييف، العمكية كميا، كمؤشر عمى الثقافة المذىبية 

، كانكا يعيشكف بيف مسيحيي  م السيٌنةأ،  دعكل الرحالة بأف القميؿ مف االتراؾ االرثكذككس
. (30)كشيعة المرتفعات 

ىناؾ مبلحظتاف مختمفتاف حكؿ استمرار ممارسات المماليؾ كالعثمانييف المالية في 
 جعمت الدكلة العثمانية كؿ االراضي الزراعية ممكا لمتاج 1516المنطقة، فبعد احتبلؿ العاـ 

 دينٌيةالتي عزلت جانبا كمنح  (أمبلؾ)باستثناء بعض االمبلؾ الخاصة  (ىاسي ىمايكف)
رة المالكة كمصدر دخؿ ػيمكف اف ييخٌصص ألعضاء األيس" ىاس"فإٌف كعمكما  . (31) (كقؼ)

 عمى أف  ."مارمت"اك " زعامة"ك ييعطى لمشخصيات الحككمية كالضباط الفرساف كػ أ،  خاص
يا في مناطؽ الشيعة" ىاس" كفي حيف كانت ناحيتا عكار . كانت نادرا ما ييعاد تخصيصي

، فإف لدينا  لى مئات االقطاعات العسكرية بعد الفتح بقميؿإكعرقا في لبناف الحديث مقٌسمةن 
. في الجباؿ فكؽ جبيؿ" مارمت"القميؿ جدا مف االمثمة العابرة لعساكر عثمانييف يمسككف بمنح 

،  الذم ينصُّ عمى أف كؿ منطقة الفتكح" التخصيص"كنجد تفسيران ميمكنا لذلؾ في كتاب 
، كانت بالكامؿ تحت سيطرة  " بني رحاؿ فتكح "التي تيسمى في المصادر العثمانية التالية 

كجميع القرل كانت تمحظ بأنيا تعكد الى . قبيمة رٌحاؿ في العقد األٌكؿ مف الحكـ العثماني
" تيمار"ك أقبيمة مجيكلة، شيعية ربما؛ كاالستثناء الكحيد قميؿ مف امبلؾ جامعي الضرائب 

كشياب الديف كسركاني، كىـ  (عساؼ؟)مخصصة لمحمد سيفا كمكسى بيؾ كسركاني 
فيما " رضأميبٌلؾ "كلـ يعد بنك رٌحاؿ ييسمَّكف .  بكضكح شخصيات مرمكقة مٌما قبؿ الفتح

حيانا تيخٌصص لجنكد عثمانييف مف أ كبعض المساحات كانت  .يمي مف المسكحات
كنظاـ ضرائب الكقؼ .  كثرىا كانت تيسٌجؿ في الخبلصة كأمبلؾ لمتاجأ كلكف ."التيمار"

.  العسكرم لـ يصبح شائعا في المرتفعات الشيعية كما ىك في مناطؽ طرابمس االخرل
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رل الشيعٌية ػكالمبلحظة الثانية تتعمؽ باستمرار نظاـ الكقؼ المممككي في بعض الؽي 
التي كضعيا  (الدينية)كا المؤسسات ػكا أف يمغػفالفاتحكف العثمانيكف كره. كالقرل المجاكرة ليا

رسمكا الكثير مف األكامر الى سكريا تتعمؽ بإبقاء أ كقد  .سابقكىـ بحسب القانكف االسبلمي
 المكاريث التي كضعيا حتى الشخصيات المكركىة كآخر سبلطيف المماليؾ قانصكه الغكرم

كقد .  كالكثير مف االمبلؾ الريفية كانت كمٌيا اك جزئٌيا تيمزَّـ لئلبقاء عمى المنح المحمية. 
، كليس  احتـر العثمانيكف ذلؾ حتى عندما كاف الميستفيد منو ىك العائبلت المرمكقة القديمة

، في قمب ريؼ طرابمس الشيعي، كانت مدينة بكؿ  فقرية عممات.  مؤسسة منفعة عامة
، كىك حاكـ  لعائمة االمير قانصكه اليحياكم ( قرض لممدة بكامميا2000)عبئيا الضريبي 
كحجكال، كىي ايضا في الفتكح، دفعت قسمان ضخمان مف ضريبة دخميا الى . دمشؽ المممككي

 في حكـ رش ؽ300 الى رش ؽ200؛ كقد ارتفعت حصتيا مف  كقؼ عائمة أقبام بف عبداهلل
ٌدة قرل شيعية ػكحجكال كع.  في اكاسط القرف السادس عشررش ؽ1600، كالى  سميـ الثاني

في  (بكرؾ)، ساىمت بالماؿ ايضا لتمكيؿ مكاقع دفاعية  أخرل بضمنيا السا كمجدؿ عاقكرة
.  ٌدة مدف مؤسسات دينية في العاصمة المحميةػكفي منطقة المنيطرة ساندت ع. المنطقة

يضان نبلحظ ارتفاعان أكىنا .  في طرابمس"  كيؿ حسف "فربع ضريبة مجدؿ عاقكرة الى مدرسة 
 مف عبء ضريبي رش ؽ472)ثابتان في صافي المدفكعات مف بداية القرف السادس عشر

( رش ؽ12950 مف رش ؽ2000)تصؼ القرف السابع عشر فالى ـ (رش ؽ2850كيٌمي بمغ 
 كيؿ حسف "كقرل أخرل عديدة دعمت ماليا مؤسسة .  كىذا االتجاه مبلحظ في كؿ المنطقة

كميفمسة اك معسرة بناءن عمى " TD 1017"المسيحية السكاف فقد سجمت في " ىادينا"ما أ". 
ىي العمكد المفتاح ليذه المؤسسة، " المغيرة"ككانت قرية .  القير الذم عاناه سكانيا

في مدينة  (الصكفية)"  زاكيتيا "فقط بؿ الى "  كيؿ حسف "فضرائبيا لـ تذىب الى مدرسة 
الذم ارتفع في )"  كيؿ حسف "لكقؼ "  المغيرة "ٌف ميساىمة أكالميثير لمفضكؿ .  طرابمس
قد دٌكنت  (رش ؽ22160 مف المجمكع البالغ رش ؽ20300 الى مبمغ صاعؽ بمغ 1645/6

.  (ىاسي ىمايكف)لى الخزانة االمبراطكرية إ (مبالغييا)، كأعيدٍت  في السجؿ النيائي كممغاة
، كىي قرية شيعية  مف أفقا"  كيؿ حسف "لى مدفكعات كقؼ إيصحُّ بالنسبة نفسيػو الشيء ك

. أخرل
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يدينا كثيرة التضارب لتسمح بتحميؿ كٌمٌي، اال أكمع أف السجبلت المالية التي بيف 
خرج باستنتاج كجكد اتجاىيف يؤثراف عمى المناطؽ الشيعية في مقاطعة فأننا يمكف اف 

األكؿ ىك الزيادة الممحكظة في مبمغ الضريبة في كسط القرف السابع عشر، كما . طرابمس
ا أف يعكس صعكدان في االزدىار، بسبب /كىذا إ. (MM 842)المفصؿ " التحرير"نراه في 

ك أ  .انغماس منطقة طرابمس تدريجيان في تجارة الحرير كالقطف خمؼ البحار في تمؾ الفترة
.  أنو إعادة نظر في طرؽ تقدير الضريبة كاالبتزاز عمى مستكيات متعددة مف االدارة

المبكرة تمٌيز بيف " الدفاتر"كفي حيف أف .  كاالتجاه اآلخر ىك مجانسة انظمة الضرائب
كبيف  ( كىي ضرائب يقدرىا اصحاب االمتياز )مصادر دخؿ الخزانة االمبراطكرية كالمحمية 

، فإف آخر سجبلت متكٌفرة تيظير  ، باالضافة الى المنح العاـ كالخاصة "تيمار"أمكاؿ اكقاؼ 
دةن في مبمغ سنكم ػ، مكحٌ  مكاؿ االكقاؼ الممغاةأ، بما فييا  كامؿ العبء الضريبي الريفي

ذا كاف ىذا التحميؿ دقيقان، كيستطيع الصمكد لممقارنة بالمقاطعات الريفية األيخرل في . كبير كا 
ف نرل في ىذه السجبلت الضريبية العاٌمة تطٌكران أتطاعتنا ػ، فسيككف باس سكريا كاالناضكؿ

.  ـ المقاطعات العثمانيػجمالٌية لمسمطة كالحكـ في عاؿى إعمى المدل الطكيؿ باتجاه ىياكؿ 
ميتجانسة التي سادت المرتفعات الريفية في القركف كغير اؿلية المكتفية ذاتيان ػىػكالقيادةي القب

. الحديثة المبكرة كانت المستفيد الطبيعي مف ىذه االصبلحات
 قنيكض آؿ حماد

في .  كاحدةأيسػرةو التكجد نقطة دقيقة النتقاؿ منطقة ريؼ مقاطعة طرابمس الى سيادة 
، كلكنيـ اختفكا في السجبلت   كاف لبني رٌحاؿ سيطرة مالية عمى كامؿ الفتكح تقريبا1619
كفي أغمب القرف السادس عشر كاف يكجد جامعك ضرائب متعددكف عينتيـ الدكلة .  التالية

، الكاحد  ضريبة مزارع" مقاطعجية"ك" تيمار"، كعسكريكف حاممك (عماؿ مفردىا عامؿ)
، كىك سجؿ  (TD513)كأكؿي دليؿو حقيقيٍّ المتياز جباية ضريبة جاء في . بجانب اآلخر

، يذكر فيو أف عدة قرل كمزارع يسكنيا الشيعة في الفتكح 2-1571مفصؿ سنة " تيمار"
كعدة قرل أخرل . كالمنطرة سيجمت تابعة لؤلمير منصكر، رئيس آؿ عساؼ التركماف

ٍت لػ  ة ن ػػت حميؼػػػة التي كافػ الماركنيٌ  شػح مف عائمة حبيػلى األرجػك عػػ، كه " براىيـ إ"خيٌصصى
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كعدة قرل ماركنية في البتركف كجبيؿ كبشرم سيجمت تحت سمطة الفبلحيف . آلؿ عساؼ
، كلكف مزرعة كاحدة في منطقة جبيؿ، كفر ركما، كانت ضمف مجاؿ االمير  المالية انفسيـ

. منصكر
كقد استقر آؿ عساؼ السيٌنة في كسركاف، بمساندة المماليؾ، ليعممكا كنقاط سيطرة 

كيٌدعي الدكييي أف آؿ عساؼ قد اخذكا الشيعة كمجمكعات . 1305عمى الشيعة بعد 
كلكف ىذا يجب أف ييفيـ عمى أنو  ،(35)طائفية أخرل تحت جناحيـ في القرف السادس عشر 

، اف عائمة  كيبدك، ظاىران .  جزء مف محاكلتو تكفير أصؿو لسيبللة لبنانية لبلدارة المبنانية
 ككاف ىاشـ .1482المستراح الشيعية كانت تسيطر عمى منطقة المنيطرة ابتداءن مف 

 في الفصؿ الثاني، صار فيما بعد ككيبلن آلؿ عساؼ  ذكريهالعجمي، شيخ المنيطرة الذم مرٌ 
 أثناءك.  (36)مبلؾ األمير منصكر الخاصة أف ابف عمو كاف يدير أ؛ في حيف  في جبيؿ

، بعيدا الى  شخاصان مرمكقيف آخريفأ، ك القرف السابع عشر دفع الحمادٌيكف آؿى المستراح
كبحسب الدكييي ايضا، استخدـ محمد عساؼ . (37)، حيث مارسكا الزراعة فيو  البقاع

حيث دعاىـ لبلستقرار في . 1585بكؿ سنة تاـكالن بعد عكدتو مف المنفي في اسأالحمادييف 
كقد خمفكه فعميان عندما قيتؿ دكف اف يترؾ كريثان سنة .  عاصمتو غزير كككبلء لمنطقة جبيؿ

1591 .
بعد مٌما يقكلو أصكؿ سمطة الحمادييف في المنطقة تذىبي أي ىناؾ دليؿه عمى أف 

ف كاف يبدك أنو لـ يمكنيـ الصعكد  الدكييي كمؤرخكف آخركف بعده لى السُّمطة دكف إ؛ كا 
. شكؿو مف المساندة مف آؿ عساؼ في القرف السادس عشر
، ينسبييا محمد تدمرم الى المؤرخ  ففي مخطكطة فريدة تعكد الى القصر المممككي

 أمر 1471ٌنو عاـ أيذكري  (1480ت )البعمبكي برىاف الديف ابراىيـ بف عمر البقاعي 
، كىك جامع  لى كرثة ابف حمادةإ رشؽ1000القاضي في طرابمس بدفع تعكيض مبمغو 

ف ابف حمادة ىذا كاف قد اغتيؿ أكيبدك . سي في سكرياؾرشضرائب سابؽ لمنظاـ المممككي اؿ
رة كجزءو مف التغطية عمى ػٌر القاهػمف ًقبىؿ كاتب س (1461-7)" اىر خشقدـظاؿ"اثناء حكـ 

ـي ػػالت المرمكؽػػف العائػد ـػػدمػٌف العأكيذكر ابراىيـ بكلياؾ .  جرائمو المالية ات ػػػػػػػػػػػػػػػػعػؼػرتػة في ال
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، إما مف امراء   المممككية رةػػػػػػػػػػػػتػم الؼػػٌدركا مف مكظفيف حككمييف ؼػػحت الساحمية في الحقيقة 
كاذا كاف ىذا النص صحيحان فإنو يكحي بأف آؿ .  ك مف عشائر اختارىـ المماليؾأمماليؾ 

.  نفًسيا ، بؿ ىـ جزءه مف الظاىرة حمادة لـ يككنكا ميتطٌفميف غرباء عف جبؿ لبناف
مف الكاضح أف آؿ حمادة مدينكف بصعكدىـ الى السمطة في فإٌف ،  كعمى كؿ حاؿ

لى إ، بؿ  ، كأمراء آؿ عساؼ فترة الحكـ العثماني ليس فقط الى ركابطيـ بالممثميف المحمييف
ٍيؿ السيمطة العثمانية  ٌسس يكسؼ باشا بف أفقد .  ، كخصكصان حاكـ طرابمس يضان ألييـ إمى

، سمطتو عمى 1579كؿى كاؿو لممقاطعة سنة أ، الذم صار  مير عكار القبىمي الكردمأ،  سيفا
رممتو ليكتسب اقطاعات أ، كتزٌكج 1591مراء آؿ عساؼ سنة أي سفكح الجبؿ حيف قيتؿ آخر 

، الذيف أبقاىـ ابف سيفا كككبلء ضرائب عمى  كقد انتقؿ آؿ حمادة.  آؿ عساؼ السابقة
؛ كقد اصطدمكا فكران  ، مصطحبيف معيـ العركس الجديدة لى طرابمسإالمنطقة مف غزير 
 ، الذيف كانكا متزاكجيف معيـ، كلكٌف ىؤالء كانكا مف محميي آؿ عساؼ بآؿ المستراح الشيعة

، الذم كاف بشكؿو ما مؤٌسس آؿ  كقد سقط قانصكه حمادة. ، كيأخذكف جانبى عائمة حبيش
ثناء قتالو آؿ المستراح في المنيطرة لصالح آؿ سيؼ أ، برصاصةو طائشةو  حمادة كقكةو سياسة

. 1592سنة 
،  كالن أ1600 ـكأيضا بحسب الدكييي، صار الحماديكف شيكخان مقيميف في جبيؿ عا

الذيف كانكا ظاىران يساندكف فخر الديف بف " جاج"بعد إرساليـ لمتخمص مف رؤكس قرية 
بعد عكدة األمير الدرزم لمشرؼ الرسمي عاـ . (42)معف، المنتقـ العظيـ مف ابف سيفا 

دٍّ إلمساؾ عائمة سيفا ػ، زاد اعتماد العثمانييف عميو كعمى جيشو المرمكؽ لكضع ح1618
، في سنكات  استطاعكافإٌنيػػـ ،  رنا في الفصؿ الثانيػككما ذؾ.  ماؿ لبنافػػػس كشػػبطرابؿ
ددو مف الضرائب في ػػػػقطاعات عإ، كاالمساؾ ب ، إخضاعى آؿ الحرفكش في بعمبؾ قميمة

ميسػػاندة لى إكا ػػػ ىرع1626كلكف في العاـ .  يفا مف السمطةػػػؼ سػػ، كطردكا يكس طرابمس
،  اطئػػػاذاة الشػماؿ بمحػػػػلى الشإ،  بػػػػمرؽاؿم قمعة ػػػيفا ؼػػػػػـ بف سػػػق قاسػػق كخميفتػػابف

،  كران لمعيصاةػػكلكف كالي المقاطعة الجديد تصٌدل ؼ.  إعادة طرابمس اليوعميػو عارضيف 
صبح  ، أق ػػػػر الديف نفسػػكبعد التخمُّص مف فخ. (43) ناجيػػػػػػػػػػػف بأنفسػػيـرار ػػ لمؼ ىؤالءفاضطر
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اؼ ػدكا عٌس ػػاعػػ س1634 كفي العاـ  . ةػيفا المييمؾػػف سبػػركب اػػ متكرطيف في حالحمادٌيػكف
الذيف كانكا خذىما حمفاء عمي سيفا أ، المتيف كاف قد  عادة فتح جبيؿ كالمنيطرةإ  مػػػػػػػػيفا ؼػػس
سػػػيفا كلكف عمي .   الميستراحأيسػػػرةالدركز، مستغٌميف الفرصةى لميجكـ عمى عدٌكىـ القديـ مف 

، كجٌردىـ مف   يصبح كاليان أف مٌكنو مف األمػػر الػذم ،  ىزميـ قرب طرابمس فيما بعد
. (44)إقطاعاتيـ 

ـى  رسمت الحككمةي العثمانيةي كاليان جديدان أفقد .   مرة اخرل بعد عاميف فقطدي دى ػػػكجاء ال
، فأعاد تخصيص جبيؿ كالبتركف لعمي  دارة آؿ سيفا الميدٌمرة لمكاليةإالستيائيا مف سكء 

 لمدفاع عف الحاكـ عند إعفائو مف منصبو قك تحٌرؾ آؿي حماد. ق حمد ابني قانصكه حمادأك
 قيتؿ عند خركجو مع قحمد حمادأ، كلكف  ، مدركيف ايف تكمف مصمحتيـ بعد بضعة اسابيع
خكه عمي في أكقد استمٌر . ، ام نفس الدركز الذيف ساندكا عمي سيفا حمفائو االخريف

. 1641مساعدة العثمانييف بطرد آؿ سيفا حتى مكتو حكالي 
،  ، كما رأينا سابقان   إذف نيايةى آؿ سيفا كقكةو سياسٌيةو في طرابمس1461ىد العاـ ػػش

كقد تمٌيزى سرحاف بحممة أخرل ضٌد آؿ المستراح .  ليػـ كخبلفة سرحاف ابف قانصكه حمادة
في السنكات التالية في صراعاتو قاسية لمسيطرة ق  كيبدك أنو قد قاد آؿ حماد .في المنيطرة

خرل في اجزاءو مف أي لى جبايات ضريبية إع سطكتو م، كفي تكس عمى منطقتي جبيؿ كالفتكح
ىميةو أ، ستككف قصتيـ مكضع  ، كفيما سيأتي مف ىنا. (46)جبؿ لبناف ذات غالبية ماركنية 

مسٌجمي االحداث المحمييف كالدكييي؛ فتحت قيادة سرحاف نمتقي بآؿ مؤرخو مف ألكثر مف 
ترككا آثارىـ في تاريخ " اكغمرم-سرحاف"، ككػ   في سجبلت محكمة طرابمس الشرعيةقحماد

. االمبراطكرية العثمانية
ركاية طغياف الشيعة 

لى مكانةو عاليةو في مرتفعات طرابمس بداللة إ قاذا كاف يمكف فيـ صعكد آؿ حماد
، فإف التاريخ المبناني ذم التكجو الماركني كاف يقدـ ف انتخاب الدكلة الحديثة الشيكخ القبميي

، ككما في  ففي سجؿ أحداث الدكييي.  ، كالشيعة عمكما، كغرباء عدكانييف دائمان  آؿ حمادة
ليف ػالمركيات الشعبية القادمة مف تمؾ الفترة، لـ يكف الشيعةي العبيف سياسييف لذاتيـ بؿ كميمثٌ 
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إف خطاب .  نداد لكيد ىيمنة الطكائؼ المسيحيةكأ يس، كؿ  لطغياف السمطات الزمنية
، الذم تشٌكؿى في زمفو شيد تكسعان غير مسبكؽو في فيرىص المجتمع  عدكانية الشيعة كظمميـ

في " الكطني"، صار مفتاح تأسيس ادعائيـ  الماركني التجارية كاتصاالتيـ االجنبية ككعييـ
كما أنو لعب دكرا جكىريا في ثركة آؿ حمادة كجباة لعكائد .  مناطؽ ريؼ كسط لبناف

.  العثمانييف
مقاطعة في كفي حيف كاف آؿي الميستراح ييعرفكف بالسكاف المستقريف التقميدييف 

نعرؼ . رػػ، كانكا عائمة الشاععشائرييف ، كشيكخ  ، فاف أقرب تابعي آؿ حمادة طرابمس
نيـ ىاجركا مف شماؿ شرؽ سكريا بانعطاؼ القرف أكييظفُّ . رػػالقميؿ عف خمفية آؿ الشاع

، كصاركا حمفاء ثابتيف لكبل آؿ سيؼ  صؿو كردمٌ أكييحتمؿ جدان انيـ مف . السابع عشر
ٌبة بشٌرم مف مكطنيـ .  مراء الككرة االكرادأي ك ككانكا يتحٌكمكف في جباية ضرائب البتركف كجي

كخرافات المكارنة عف بربرية آؿ الشاعر ىي . ، حيث أقامكا قصرا كمسجدا في قرية تكال
.  انفسيـقبمعنى ما صكرةه لخرافتيـ عف آؿ حماد

حديىيـ كاف مشيكرا بككنو مفترسا ضاريا يقتات بالضحايا مف أٌف أففي ركايةو 
و ذل الماٌرةأ، ككانكا يقيدكنو نياران لمنعو مف  الحيكانات البرٌية ،  ، كفي الميؿ ييطمؽ سراحي

.  كالكيؿ لمف يخاطر باالقتراب مف قصر آؿ الشاعر بعد الظبلـ
، كقتمكا جميع  ر قد دٌمركا صكمعة جبؿ صغيرةػػٌف آؿ الشاعأأيخرل ييركل ركايةو كفي 
، كىذا ما يشيد عميو تشكيؿه  ع ماعزىـ بعد فشميـ في العثكر عمى كنزو مكعكدمالرىباف كقط

. (48 )"!صخرة المشنقة"صخرمّّ قريبه ييسٌمى 
خراج آؿ حماد يضان مكضكعه أ، ىك  ، في زمف غير معركؼ  ألبناء طائفتيـقكا 

حدل الركايات التي يبدك انيا ميركٌبةه مف قصة الدكييي التي إفبحسب . لخياؿو تاريخيٍّ ميعتىبىر
 مكافى آؿ الشاعر، ألف ىؤالء قمٌرت سابقا، فإف فخر الديف بف معف ىك الذم أقاـ آؿ حماد

الذيف أخرجيـ آؿي )، فاضطركا لبيع قصرىـ الشيير آلؿ ابي صعب  كانكا حمفاء آؿ سيفا
ٌبة بشقحماد ؛ كىناؾ  (49)ب ػمرؽى اؿكانتقمكا صعكدا عمى الٌساحؽ الى قمعة  (ٌرم لمتكٌ ػ مف جي

تبدك كأنيا  (1821ت )، منسكبة الى المؤرخ الماركني ابك خاطر العينطكرم  ركايةه أيخرل
.  (ك انيا مستكحاةه منيا عمى األرجح أ)صفحةه أيخرجت بدكف تغيير مف ركاية تاريخية 
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، يركل أف بطبلن شابان ق جبؿ لبناف قبؿ آؿ حماد" متاكلة"كفي نادرةو ميضحكة عف 
،  يعةػفالش.  مير العسافييفأدىـ ػػػخى مف يعة ػػد ضرب جماعةن كاممةن مف الشػػػػماركنيا ؽ
خيو بعد أف أ، قد أساؤا معاممة   عنيـ انيـ اليأكمكف طعاما حٌضره غير المؤمنيف المعركؼ
ف اشتكي أ، بعد  كخكفان مف العقاب.  ياـ رمضافأف ييشعؿ ليـ ناران لمطبخ في أحد أرفضى 

كلكف الحيمة لـ .  الشيعةي الدمكٌيكف لؤلمير، ربط البطؿ يده متظاىرا بأنيـ قد قامكا بجمده
فكٌبخى الشيعةى لفظاظتيـ ككافأ -  كىذا ىك مغزل القٌصة –تنطًؿ عمى األمير الحكيـ 

. توػالماركني لشجاع
صبح أد ػ، كاف عنؼي الشيعة ؽ  الى الشييرةقفي الكقت الذم صعد فيو آؿ حماد

ك " شاربي دماء"، كشاعت قصصه شعبٌيةه تيمٌيزىـ كػ   المكارنةفمضربى المثؿ بيف المؤرخي
 يبدك انيا كقعت في مخطكطة قلى عائمة حمادإشارةو صريحةو إكؿي أك.  "نمكر متكٌحشة"

، يذكر اختطافىيـ ابنةن لعشيرة قرقماز، ما أدل الى  سجؿ االحداث لقسٍّ ماركني غامض
،  مف جانبو، ٌما الدكييي فيك أ .(53) 1520عداءو دمكمٍّ انتيي بفرار االخير مف الفتكح سنة 

ٌنو شيخ عشيرة باسمو أ، حيف شارؾ مىف يبدك 1547 سنة قلى آؿ حمادإييشيري ف كؿي ـى أ
ٌبة بشٌرم "قشيخ حماد" .  ، في مؤامرة لمقضاء عمى أحد آؿ الميقٌدـ الماركنية في منطقة جي

ٍد قادران عمى الٌسٍير، فأيلقي القبضي عميو ػ، بحيث لـ يعي  صابةن خطرةن في المكاجيةإصيب أي كقد 
 كثائؽ في قكقد كجد سعدكف حماد. (54)، كشنقيـ المحمٌيكف دكف محاكمة  ٌدة مرافقيفػمع ع

 قد حاكلكا إحبلؿ فبلحيف مكارنة في قٌف آؿ حمادأرشيؼ البطريركية في بكركي تذكر إ
ٌنيا نيسخت في كقتو أذه يبدك ػ؛ كلكف ق1553 اك 1552رضيـ في تاريخ يعكد الى سنة أ

. (55)متأخر، كىي تنتظر مزيدان مف التحٌرم 
 لجبؿ لبناف في األدبيات قلحكـ آؿ حماد" األيسطكرة المؤًسسة"لى إأقربي شيءو 
 ،، كما سبؽ ففي حيف أف الدكييي.  "جاج"حد رؤكس السيٌنة في أالماركنية يتعمؽ بقتؿ 

، فإف القصص الشعبية تًصميوي عمكمان بأيمراء آؿ   سيفاؼيضع الحدثى في فترة حكـ يكس
حدل الركايات طمب األميري مف إفبحسب .  سطكرييف أي عساؼ كثبلثة اخكة حمادييف شبو

، كىك الحاكـ الفعمي  ، قتؿى الرجؿ ، عمي ديب كاحمد زعزكع  االبنيف االكبريف لمشيخ حمادة
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ٌجة أف زكاج  ، لمنطقة جبيؿ .  باءػػنسأيكخ يجعميـ ػػد الشػختيما بأحأي  كلكنيما رفضا بحي
لى األمير ككافؽى عمى إذىب خمسةن  (كيمفظ احيانا سرحاؿ)خاىما االصغر، سرحاف أ  فٌ ػػػػػػكلؾ

 كىكذا  . كقتمكه يخػػف لمشػػػػػػػػمػةي مجتمعػػكفكمف األيخ.  يخان لممنطقةػػٌمى شػػف ييسأاالغتياؿ مقابؿ 
كثر تكسُّعان أخرل أي كفي ركايةو . (56) افتتحكا سيادتيـ كأرباب ضريبة في جبيؿ يرأسيـ سرحاف 

، ثـ  برأس ماعز الستعمالو في حفؿ زفاؼو قادـ" جاج"ىؿ أ قتصؼي حيمةى طمب آؿ حماد
لى أٌف إكقصص بشٌرم الفكلكمكرية تيشيري . (57)مياجمتيـ عند مناقشتيـ ىذا الطمب الغريب 

كفي ركاية . 1654كؿى حمادمٍّ ييدعى لحكـ المنطقة المسيحية عاـ أبك زعزكع كاف أحمد أ
ده مف بيت ػػحأف يحكمىيـ أالعينطكرم أف ابف عمو سرحاف قد استنابو بعد طمب السكاف 

ديفى القركييف : كمىيـ كما يشاء بشرط المحافظة عمى ثبلثة امكريحف أ، كقد كافقكا ق حماد
ٌف سرحاف نفسو كاف يمقب أكفي تغيير آخر يستخدـ نفس العناصر، . (58)ـ ػػرفىيـ كدماءىهػكش
ٌبة بشٌرم مف عشيرة  ةػعندما كاف حاكمان لمنطقة الٌضٌنيٌ " زعزكع" بي أ؛ كقد انتزع ابناؤه جي

ابؽ ػ السة الثبلثشُّػركطبك زعزكع باؿأ قد ديب حمادػػحـأد فٌكضى ػػ، كأٌف حاكـى طرابمس ؽ صعب
.   فيما يخص السكاف المسيحييفاذكره

عف " الحقيقة"، أف نتعٌرؼى عمى  ، كال الضركرم مف منظكرو حديثو ليس مف الممكف
، ىذه  إعادة ركاية كأ،  فإف ركاية.  أيصكؿ حكـ آؿ حمادة لجبؿ لبناف مف ىذه الركايات

د ػػذا العؽػػكقد أثار المؤرخكف المتأٌخركف ضمنيان ق. القصص نفسيا ستخمؽ حقيقتيا
يناقش في  س)االجتماعي لتبرير نيكض الماركنييف ضد آؿ حمادة في القرف الثامف عشر 

  .صاب في النياية رأسى دينيـأر الذم ػػػدرككا أنو لف تككف ىناؾ نيايةه لمقوأعندما "( السادس الفصؿ 
. (60)"   رفعكا زئيران عظيما، كجاء اهلل لمساعدتيـ قد آؿ حمادة ، مالكىيـ كدماءىىـأبعدما صادر 
؛   مف ركايةو أكبر الستحقاؽ المكارنة لبنافءن زػػيعة اصبحت جػطكرة طغياف الشػػسأي إف 

ركايةه تطٌكرٍت بالتزامف مع التكسع األرضي كالسياسي لممجتمع الماركني في بداية القركف 
. لى اليـك الحاضرإ، كبناءن عميو يستمر في تغذية التاريخ الكطني  الحديثة

حقبة ككبركلك 
ٍعمىمان ألكثقبف حمادارحاف ػػ فترة حكـ ستيعتبىػري  ،  ر الفترات اضطرابا في جبؿ لبنافػػ مى
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تو ػػػ، بعد عكدتو مف دراس يافػاىد عػػػػكيصبح الدكييي قريبان مف ش.  كثريىا غمكضان أٌنيا أ كما 
ٌبة بشػػػا كانتقالو الى كادم قاديشػػفي ركـ عمى أٌنو في . 1670رؾ عاـ ػػػػػػػػػٌرم كبطرمػػػا في جي

،   ككؿّّ منيما مخطكطة.ىذا الكقت تبدأ نيسختا سجٌمو لبلحداث بالتباعد بشكؿ كبير
حداىما مكتكبة بالسريانية يطرحي سؤاالن عف كبل مكثكقية كصٌحة الكثير مف الذم  األمػري   .كا 

، حتى عف  لى أٌف الكثير مف معمكماتوإباالضافة . شديدة االنحيازاؿالمقاطع في ركايتو 
فبل تكجد .  ، اليمكف التحقُّؽ منيا مف مصادرى إدارية التاريخ السياسي األساسي لممنطقة

ك المقاطعات السكرية أيتناكؿ مدينة طرابمس " مكتب المحفكظات"ٌية سجبٌلت في أتقريبان 
زمة الحككمة العثمانية أاالخرل لمعقديف الكسيطيف في القرف السابع عشر، كذلؾ بسبب 

؛ كربما بسبب  ليو مف عصياف عسكرم كطنيإ، كما أٌدٍت  الطكيمة خبلؿ حربيا مع فينيسيا
. 1683ددو كبيرو مف الكثائؽ اثناء انسحاب العثمانييف مف فيينا سنة ػػػفقداف ع

األكثر تفصيبلن ليذه  (1976)صدار بطرس فرح إ، كخصكصا  فتاريخ الدكييي
ب آلؿ عمـ الديف ػٌدة صدامات بيف آؿ حمادة كالتحاليؼ الميتقؿٌ ػ، يركم حدكثى ع الفترة

ؾٌ ػػراء الككرة كعػكالشاعر كأيـ ، عمى تخصيص جباية الضرائب المحمية  اـ طرابمسػددو مف حي
 الرٌحالةى أفٌ كيبدك . (61) 1651، 1649، 1642، 1641، 1640، 1639في السنكات 

، كاف شاىدى عياف  قػ، بحسب نسخة مف مخطكطةو بخطٌ (؟1682: ت )العثماني إكليا شمبي 
 1649 سنة قكمنيـ سرحاف حماد، يكخو في المنطقة ػػدة شػػعمى حممة جمع الضرائب مف ع

(62) .
خضاًع بإ،  ، الكالي الغامض حتى حينو  قاـ ككبركلك محمد باشا1655سنة اؿففي 

ـى  ارةن ػديىف مف األكثر إثػػػػ كأخذ في خدمتو قائ .ادى تكزيعى مقاطعتيـػعأ، ك ًر المرتفعاتػزي
كثر ألاىك كالحبس قد يككف   )قف عمي حمادبكسعيد ، سماعيؿ الكردم إ األمير  :لممشاكؿ

كقد .  (63)عندما فشبل في تقديـ مايكفي مف الضرائب ، ٌف ىجكمان عمى كمييما ػػ؛ ثـ ش ( ةن ػدؽٌ 
رل ػػخأي ، مرةن  ، الذم كانت لديو خبرة سابقة كحاكـ لطرابمس كدمشؽ استدعي ككبركلك محمد

عظـ رؤساء أ، ثـ استمٌر في الصعكد ليصبح كاحدان مف  شييرو قميمةو أبكؿ بعد تاـلى اسإ
رو ػػـأ ع ػـ "س ػػدان لطرابؿػػػػػػدمػان جػف حاكـػػػػٌ مػ عي 1659نة ػػػساؿكفي .  فػػخ العثمانييػكزراء في تارمػاؿ
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ركاف مع ػػػ لميرب الى كسقفاضطٌر آؿ حماد".   بسبب تدميرىـقٌد آؿ حمادػكرم ضػػمبراطإ 
،   مكطنيـ في كادم عممات رلػػػربي ؽي ػػش الحككمة ييخػ تاركيف جي .عائبلتيـ كمكاشييـ

يتبام ا، كيمنحي امتيازى ضرائبيـ لغريميـ الشيعي ؽ  مخازف حبكبيـ في جبيؿ  عمىسػػتكليكم
لى الباب العالي حكؿ آؿ إالشكاكل الميرسىمىة  لىإكاستنادان  "في السنة التالية .  بف الشاعر كآخريف

لى دمشؽ لتجميع حممةو إحمد باشا أرسؿ ككبركلك محمد ابنىو فاضؿ أ، "ق شياب كآؿ حماد
. (64)يضان في النياية أتأديبٌيةو شاممةو تستيدؼي آؿ معف 

ـٌ دٍمج سنجؽ صيدانفسػػو في الكقت  بيركت كإيالة منفصمة عف طرابمس  - ت
الديف  ، ربما الحتكاًء طمكًح فخر14ػػػػػ 1613كىذا المشركع كاف منظكران سنة .  كدمشؽ

كليس مفاجئان .  (65)لى المنفي إ، كلكف صيرؼ النظري عنو عندما ذىب  المعني في المنطقة
 عمى 1660كثر المؤرخيف العامميف مف منظكرو محٌميٍّ قد فسركا تأسيسى المقاطعة سنة أف أ

أنو مدفكعه بحاجًة العثمانييف لمسيطرًة عمى لبناف بعد الكثير مف حركات النيضة كالعصياف 
. (66)في ىذه الفترة 

مف الصعب اعتبار االضطراب المعادم السبب فإٌف ،  عمى أنو مف منظكر عثماني
حمد سحؽ انكشارية أفقد كاف ىدؼي فاضؿ .  الرئيس العادة تشكيؿ ادارة المقاطعات السكرية

زاؿ دمشؽ المحمٌية ؾٌ ػة عػػػ، كا  اـ في المنطقة ممف ساندكا عصياف اباظة حسف سنة ػددو مف الحي
كالتي شٌكمٍت التيديدى ، السابقة  (celalis)ناضكليةه شبييةه بالسيبللية أكىي حركةه )  .1658

، الذيف كانكا ييستغمٍَّكف لمسيطرة  ري انكشارية المقاطعاتػفبتٍ .  ( (67)بيو أارة زةن لكػٌدمٌ ػاألكثرى جً 
ٌكاـ مكاليف في كؿ المنطقة عمى الساحؿ السكرم الداخمي ، كاف المفتاحى لتأميف  ، كتعييفي حي

فإيالة صيدا مثبل قد تككنٍت كحؽٍّ سياسيٍّ لعمي آغا .  مكقع ككبركلك في الجياز المركزم
حمد لتشكيؿ فصيؿو انكشارمٍّ جديد أؿ مع فاضؿ ػػرسأي دفتردار، الضابط االمبراطكرم الذم 

، كلكف تسميطى الضكًء  دو حازمةو ػػلى مإفمنطقة الجباؿ الساحمية كانت ببل شؾ بحاجة . (68)
لطًة ػٌم شي آخر، أٌدل الغرضى بتأكيد سي أ، ربما أكثر مف 1659لطًة العثمانيًة سنة ػعمى السي 

 ميصادفةن ليػسف أمف الميحتمؿ فإٌف ،  كعمى كٌؿ حاؿ.  الدكلًة عمى جسميا الكظيفي العالي
، يعكد  ، يجرد شؤكف مناطؽ الساحؿ السكرم جؿٍّ جديدو في دار المحفكظاتػٌكؿى سأف يككفى أ
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رشيدكؽ أكجد طريقو الى ممكية  ( دفترليقميـ)كالسجؿ .  بالتاريخ الى كزارة ككبركغمك
.   تيعمؿ في الدراسات الحديثةػ كىك نادران ما اس.1683 العثمانييف سنة  ةػػساكسكنيا بعد ىزيـ
حمد معف في ألى قرقماز كإقه ػ، كىك أمره ميكجٌ ق لى آؿ حمادإٌكؿي إشارةو أنو أكيحكم ما يبدك 

 كيأمرىـ  .ييذٌكرىـ بمبالغ الضريبة المستحقة عف مقاطعة الشكؼ،  1660السنة آخر 
ؽ منصكر كعمي شياب اكغميػ يٌطاع الطي  "حمد ضد أبمساندة حممة فاضؿ   " ، كآخر اسمو سرحاف ري

ذا يؤيد دعكل الدكييي بأف الشيابييف قد فٌركا مف مكطنيـ كادم التيـ ليحتمكا بآؿ ػػكه.  (70)
لى إر ػد كٌجوى األـ كؽ. 1-ا1660  السنة في قميز عمى حافة كسركاف في شتاءقحماد

. (71)لـ يدخمكا ارضيـ  ، كلكنيـ كتبكا يثبتكف أف الحمادييف كالشيابييف  المعنييف لمتحٌرؾ
بأف يقع يده عمى  اطع الطريؽ " بكؿ تاـكبعد اسابيع قميمة فقط تمقى حاكـ طرابمس أمران مف اس

كبعد قميؿ . (72)"  آخر، اك في أم مكاف ، اك في دمشؽ ، في ارض معف ك سرحاف اينما كافػالمدع
ـي أٌف المعنييف أدرؾ الباب العالي أ ، فبدأكا مع صيؼ  تظىرىة منيـفيضا لف يقدمكا الضريبة ال

 ".خكنة الدكلة"كبر ضد ىؤالء أ بتحضير حممةو 1661
لى مقاطعة صيدا إاري ػػ، كما كاف ييش دػػصؼ"  بيغمر بيغ "لى إكامر أٌدةي ػػكصدرٍت ع

 رات الشكؼػمف متأخٌ  ( اقشز فضة500 ػحقيبة ب) كيس 300ده لفشمو في جمع ػػ، تنتؽ ابتداءن 
 أيمر الذم،  حمدأىا لكالي دمشؽ الذم خمؼ فاضؿ بٌف أقسى الكممات قد احتفظ أ عمى .

إف كاف رأسيؾ "،  بدخكؿ كادم البقاع لمقبض عمى آؿ معف كآؿ شياب الذيف التحقكا بيـ
 كبحسب الدكييي كاف آؿ معف ينككف االلتحاؽ باآلخريف في قميز، فأيرسؿ ." عزيزا عميؾ
، ميحرقيف المنازؿ   جندم ضربكا المنيطرة كالفتكح كجبيؿ كمنطقة البتركف5000فصيؿه مف 

.  رلػػمالية مرمكقة أيخشبي الممع كعائبلت أ كالخازف كقكمقتمعي االشجار المثمرة آلؿ حماد
 كقيتؿ كالي صيدا قرقماز معف في الخريؼ "شياب  د ىيزمت -كانت إمارة معف"كبانتياء السنة 

. ، بحسب الدكييي  ماكاف النياية المأساكية لمحممةػػذا، كه التالي
 كلكف (75)المعيف حديثا رسالة مديح باىرة لقتمو قرقماز  (صفد)كقد تمقى حاكـ صيدا 
 بعثٍت 1663ففي ربيع .  لى أٌف العصياف لـ ينتًو ىناؾإكثائؽ تالية مف درسدف تشيري 

ف ػػػػػػػلى معػطرابمس كصفد نائب حاكـ دمشؽ لتنسيؽ ىجكـو ع" بيغمر بيغ"رسائؿ منفصمة الى 
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ؽ ػالطُّ   اعػػػػ يطٌ  "ك"  ٌدمي الجباؿػػػػػميؽ "ف ػػػػػف ـػػدةو آخرمػػرحاف كعػػده سػػاعػد كميسػػاكغمي احـ  ري
ٌرةن مػك.  يضان بسبب استمرار فشميـ في دفع الضرائب المطمكبةأك، بب تحريضيـ ػػ بس" الدركز

كـى عمى ػلقى الؿٌ أؼ، رػػراضي اآلخى أ خشي الباب العالي مف فرارىـ كاختباء كؿ منيـ في  رلػػخأي 
بؿ بمطاردتيـ كالقبض "  الققائية بأال يٌدعكا بأف ذلؾ ليس في سمطتي "لطات المقاطعات ػػػػي سي 

 استيدعيىٍت قكاته مف 1665، في ربيع  بعد سنتيف.  (76)عمييـ كمعاقبتيـ حيث ما كجدكا 
. (77)حمد معف كمسانديو أد ػػ إلطبلؽ حممةو مناطقٌيةو رائدةو ضقزٌ ػػطرابمس كعجمكف كغ

لطات العثمانية حدث في كقت كانت االمبراطكرية ػفأٌكؿ احتكاؾ آلؿ حمادة بالسي 
ككاف محمد ككبركلك، كحاكـو لطرابمس، راضيان .  نفسيا تعاني مف تغييرات سياسية ميمة

أٌما .  ض النظر عف ارتباطيا المذىبيغ، ب بنكعو مف التعايش مع القيكل المحمية الميعادية
د ابنو االكسع ػػده كجوػػمف جوءان صبح كبحي جماًح قاطعي الطرؽ الجبمييف جزأككزير فقد 

 عالقيف في عممٌية ق، فأصبح آؿي حماد ادة تأسيس صدارة المركز، كالستجماع قكتيـػإلع
يا أبع بكؿتاـسإرطة تديرىا ػػشي  حداثي أكىكذا كضعٍت .  د بكثير مف قمع تمردىـػػ، كاف غرضي

نيحٌمموي في ػػك ما سػػ، كه  الحممةى التأديبٌيةى األكبر كاألكثر تأثيرا في الظؿ65-1659األعكاـ 
،  تكل المحٌميػ عمى المسػان راء دكران ىاـػػكقد لعب التنافس كالدسائس بيف األـي.  الفصؿ القادـ

،  (مثؿ إيالة صيدا )دةو ػػدمػلطاتو قضائٌيةو جػػة كتككيف سي ػيادة الماليٌ ػػادة تثبيت الٌس ػػكلكف إع
، كىي ما بدأ الديكاف االمبراطكرم يسجميا كميا مف  كتنظيـ العنؼ الرسمي عمى نطاؽ كاسع

. كر الدكلة العثمانية تحت إدارة ككبركلكػػمء عكدةى ظيوػػ، تيبٌيفي قبؿى كؿّْ ش جديد في ىذه الفترة
 قلتزاـ آؿ حمادا

كالمكاطنكف المعتدلكف كاالئمة " العمماء"، كاستجابةن لعريضةو أرسميا 1690سنة 
، تمٌقى حكاـ طرابمس كدمشؽ أكامرى مف الباب العالي  ككيٌعاظ المساجد كآخركف مف طرابمس

:  نصيا
يدييـ عمى جباية قرائب جبيؿ أإٌف سرحاف كتابعيو لـ يكتفكا بكقع "

، كلكنيـ  مف الكيالة المتتابعيف منذ ك ت طكيؿ [ ٌرمػػبش ]ة ػكالبتركف كالظنية كجيبٌ 
 بمتأخراتـ مدينكف ػٌنوألى إ، باالقافة  كرةػػار كالٌزاكية كالؾػؾٌ ػلطةى نكاحي عسيػػاغتصبك 
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إٌف األمالؾ كالمؤف التي يممكيا السكاف المحميكف ... ؛ فتحت حكميـ  ب قخمةػػقرائ
ـٌ ػػخارج المدينة ؽ ؽ التجارة كالٌس إككثيران ما نزلكا .  رتٍ ػػد دي ... فر ليقتمكا كينيبكا ػػلى طيري

كاذا كانت نٌيتييـ ىذه السنة االمساؾ .  ذا النكع مف الفساد كالرذيمةػػكال تكجد نيايةه لو
، باإلقافة  لمكفػػػكانيا مسػػػ، كس بجباية القرائب المذككرة في عكار كالٌزاكية كالككرة

د أٌف عاٌمة الناس ػ، فمف المؤؾٌ  ، كىـ دركز كمسيحيكف يدييـألى تمؾ التي كانت في إ
ال ... المتكاقعيف في المناطؽ الريفية سكؼ يتشتتكف كيتكزعكف بسبب ظمميـ 

لى تمؾ التي بأيدييـ إة محمد باالقافة ػػـٌ أي قرائب المزارع التي تسكنيا ... تعطكىـ 
التدعكىـ يمسككف قريبة مزرعة كاحدة مٌما ... ممف يسكنيا دركز كمسيحيكف 

، كدافعكا عف أمة االسالـ  لى تمؾ األماكف التي يمسككنيا منذ القديـإر، باإلقافة ػػذيؾ
. (78)" مف اغتصابيـ كظمميـ

كـ"ىذا  :  سببيف جدير بالمبلحظة ؿ" الحي
ٌنيا المرة األيكلى التي تستثني فييا االدارة العثمانية اليكية الطائفية غير إ: األٌكؿ ػػػػػ 

ف كاف ميداكرةن  السنية آلؿ حمادة   .، كا 
ىك أٌف جباية ضرائب عكار كالٌزاكية كانت بيدىـ بشكؿو متقٌطعو منذ : الثاني ػػػػػػ  

لى إيُّعيـ كال ػػلى تشإر ػػمٌية لتكميفيـ جباية الضرائب لـ تيشً ػػػكالسجبلت الٌرس.  عشرات السنيف
ساءة استعماليـ السي  كعميو فيؿ يرل العثمانيكف آؿ حمادة .  لطة الذم اعتادكا عميوػػإفراطيـ كا 

؟ ففي  ٌنيـ ككبلء السمطة المحمية الشرعييفأك أ،  كغاصبيف لمسمطة (مبتدعيف)ميرطقيف 
مات كاالنفصاالت في إدارات زبراز األإحيف أٌف مراسيـ سجؿ المحفكظات تميؿي الى 

، بيف   غامضان ػفٍ ؾي مٍف إ، ك ، فإف سجبلت محكمة طرابمس تيظيري ارتباطان منتظمان ت المقاطعا
. ياـ شبابيـ في النصؼ الثاني مف القرف السابع عشرأالدكلة العثمانية كشيكخ الشيعة في 

 مف أجؿ بياف  الشرعية زي ىذا الفصؿ عمى سجبلت محكمة طرابمسػػسكؼ يرؾٌ 
،  1685ٌؿ حتى انييار ىذا التكافؽ الغامض بعد ػػ، عمى األؽ لطاتي ػػكيؼ كانت تيحٌضر السي 
ضمف  ( ىيكؿ مقبكؿ ) لجبؿ لبناف كجعمو مؤسىسيا بانتخابيـ في قلبلعتراؼ بحكـ آؿ حماد

. الحككمة العثمانية 
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ال تكلي اىتمامان  قيؼ العثماني المتعمقة بآؿ حمادػػػػ مف كثائؽ اإلرشلعيظمػػى الغالبٌية ا
ف كاف قميؿ الحدكث عصيانيـ المشيكد جيدان ؿ " مقاطعجية"كػػ تفكيضيـ الرسمي ؿ، بؿ  ، كا 

، كىي ضمف  8ػػػػػ 1667أقدـي مجمكعةو مف ىذه تعكد الى سنة .  جباية الضرائبمييٌمتيييػػـ 
خه في ػػػػ كما تكجد منيا نيس .سػػػػػالمية في طرابؿػػػجميف مكجكديف في المحكمة اإلسػػػػػػدـ سػػػػؽأ

.   الجامعة المبنانية كفي بمدية طرابمس
، كلكنو يكرد   في مناطؽ بعد جبيؿ كالفتكحقالدكييي يصمت عف تكسُّع آؿ حماد

، كييحتمؿ انيا في الضنية،  1649ف ديب ابف عمي سنة ػػد مزرعة حسػػػمبلحظة عف تجدم
كىك ما كاف الباب العالي ) 1651ابف عمي عمى الككرة سنة  ( سعد )كعف تعييف سعيد 

. (79) ( عاما39يشجبو كاغتصاب كخرؽ لمعادة قبؿ 
 يتضمف ست مناطؽ 1667سنة "  د التزاـػػكثر أٌف عؽأف نبلحظى أكىكذا يجدر بنا 

ٌبة بش: ق منفصمة في مجاؿ آؿ حماد م أ،  ٌرم كريؼ جبيؿ كالبتركف كالككرةػػالضنٌية كجي
 قرش 120000تبمغ  )كمؤٌدل التزاـ ىذه الضرائب الضخمة .  (80)ظاىريا كؿ جبؿ لبناف 

كمثؿ كؿ .  م كاضحةػػاحؿ الطرابمسػػػلطة القضائية في داخؿ الٌس ػػكالسي  ( دمػػػػفضي اس
، كانت محاضري المحكمة في ىذه الحالة بالمغة  األيمكر ذات الطبيعة السياسية العمنية

ال إ؛ كلـ تسجؿ عقكد جباية ضرائب آؿ حمادة كغيرىـ بشكؿو منتظـو بالمغة العربية  التركية
.  د اف تكٌقؼى اإلقطاعيكف المحمٌيكف عف القمؽ مف السمطات االمبراطكريةػػبع

 يعترؼ بالطبيعة التعاكنية لسيطرة آؿ 1667، أف التزاـ العاـ  كثر مف ذلؾما ىك أ
 قكالعقد قد تـٌ رسمٌيان بيف حاكـ طرابمس كالشيخ سعد بف عمي حماد.  حمادة عمى المنطقة

، الذم  ، األقٌؿ شييرةن  ٌيان ممثبلن ألحمد بف محمدتقفعمى أف األخير كاف . السابؽ الذكر
 كييحتمؿ أف يككف ذلؾ لتكزيع المسؤكلية القانكنية عمى عدة  .سيجمت باسمو جباية الضريبة

الشيخ سرحاف "كقد نيص في االفتتاحية عمى أف كبلِّ منيما منفردا يمثؿ .  افراد مف العائمة
 كمسؤكلية حماية كتطكير حقكؽ الضريبة، كتسديدىا في كقتيا ".االكثر تميزا بيف االنداد كاالمثاؿ

شيخ سرحاف، ابف "تنفيذ االلتزاـ بأمانة أيلقي صراحةن عمى عاتؽ " كفالة"، لكف  حمدأكيٌمؼ بيا 
". عمو، كجميع آؿ حمادة أكغكالف
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كااللتزاـ كاف صالحا . بقية العقد عادٌية جدا كمشابية لبقية عقكد المقاطعة االخرل
لسنة شمسية كاممة ابتداء مف آذار، اكؿ شير في التقكيـ المالي العثماني، المشتؽ مف 

، "مكسـ الحرير"ثبلثة ارباع في :  قرش بقسطيف120000السريانية، عمى أف يدفع مبمغ 
عمى أف . كربع آخر في مكسـ الزيتكف قبؿ ثبلثة اشير مف نياية السنة، في كانكف الثاني

، (ام مير ميراف-كيـر)تستكفى المستحقات عف كؿ االراضي، بما فييا احتياط تاج الحاكـ 
، كضريبة الكنائس (ىاراج)كتشمؿ باالضافة لضريبة الزراعة الميرية العادية ضريبة االعناؽ 

كالجؿ ضماف دفع كامؿ االلتزاـ . (إم كاليز-كيـر)، كغرامات جرائـ العنؼ (مالي كنايس)
يتعيد الشيخ سعد : كسيره الصحيح، استعممت حككمة طرابمس فقرة قياسية في ىذه العقكد

رىف  )بالعيش في مدينة طرابمس كرىائف "كعائمتو، باالضافة الى زكجة احمد كاكالده 
كقد ظير اكؿ تعقيد بعد تشريف ". تحت رقابة الباشا حتى تسديد الرسـك المذككرة (طريقييؿ

الثاني التالي، عندما تكفي الحاكـ، فكاف البد لممحكمة مف اف تحبس الرىائف احتياطا في 
كقد اصبح النزاع حكؿ اعضاء العائمة المرتينيف في العاصمة عامبل . عيدة نائبو المؤقت

. رئيسا في انييار عبلقة آؿ حمادة بالسمطة العثمانية
كطبيعة سيطرة آؿ حمادة عمى شماؿ طرابمس تشرحيا بتكسع مجمكعة كثائؽ ثاينة 

كتتضمف تأجير عشرم قريبة في عكار الحمد بف قانصكه حمادة . في صيؼ نفس السنة
. لمدة ثبلثة مكاسـ متكالية، ما مجمكعو تسع سنكات

كالعقكد، المكتكبة ىذه المرة بالمغة العربية، تحتكم بعض التفاصيؿ الغامضة، كىذا 
كيمكف . ليس غير عادم في ترتيبات العقكد بيف المتمكليف االقكياء كالفبلحيف الفقراء

ٌنان مقابؿ ػمف األكبر س ( كبالتالي محاصيمىيا )قطاع القرل إحمد أيستمـ :  اختصارىا كما يمي
لى ذلؾ يزكدىـ بحيكانات إكباإلضافة .  الحككمة" ميمتـز"لى إدفع عبء الضريبة السنكية 

ف ييخٌفؼ الضرائب عند نياية أ،  ك الكالي الرحمةى أدل السمطافي العالي ػبأالجر كالبذكر، كاذا 
رؽي بيف مبمغ ضريبة ػػف يككفى الؼأذم يمكف ػ، اؿ دػحـألى نصيب إدي ػييشير العؽ كال.  السنة
 ، كما ال (رش ؽ9970 )زاـ ػػييدفعي كالتػذم سػػكالمبمغي اؿ (رش ؽ 11200)مية ػػػػرل الٌرسػػػػالؽي 
ف  أالذم ليس عميو  ) بالذات  دػػػػػػحـأك ػػػخأرحاف ػػك سػػٌف جامع الضريبة الحالي قألى إير ػػػػييش
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ـى لمدكلة اكثر مف ػػييؽ كفائدةي الدكلة كاف في .  ( م حاؿأ بالمئة مف مقبكضاتو عمى 50ٌد
عادة جميع  رةػػا ميدـٌ ػٌنوأحمد إعادة إحياء القرل العشريف التي كاف ييفترضي أتحمُّؿ  ، كا 

ٌدرى مف ػػف نيؽأكفي حيف يستحيؿ .  عمىأد ضرائب ػػ، كبذلؾ يؤٌمف لمدكلة عائ الفبلحيف الفاٌريف
حػػىذه الكثائؽ إف كاف المشركع ؽ عمى ك أ،  ساسان أك أنو يعكد بالفائدة عمى الفبلحيف أ،  د نجى

ف نيبلحظ أٌف سنة أفمف الميـٌ ػػػػػػػػ ،  ك األخ المتعيدأك جابي الضريبة أخزانة الحككمة 
 كانت تشٌجع التطكر االقتصادم في قٌف مؤسسة آؿ حمادأ رأت الحككمةي العثمانيةي 1667

. (83)المرتفعات الشمالية 
ٌبة بشأفي السنة التالية استمـ   ، صافيتا ، كفي التفاتةو جديدةو  ٌرمػػحمد إلتزاـ عكار كجي

ككانت األمكاؿ التي .  ، ذات الغالبية السكانية النصيرية في الجباؿ الساحمية الشمالية
، كمبالغ  عف االشجار الميثمرة ( ىراج )، ك ف ضرائب الصيؼ كالشتاءـٌ ستحصؿ تتض

،  ٌر، كضرائب الماعز كالنحؿ كاألبقار، كالمستحقات الشيريةػػاجمالية عف حيكانات الجى 
تاء لمقبائؿ العربية ػػ، كضرائب اإلش ، كمستحقات الخزف كالطحف كمستحقات االعياد كالنماء

في . (84)، كضريبة الرأس عف المسيحييف  ، كغرامات الجرائـ عياد الكنيسةأ، ك كالتركماف
لى ديب ابف إكالبتركف  ( ، مقابؿ المدينة نفسيا جبيؿ ببلد )االثناء مينحت نكاحي جبيؿ 

، ككاف سرحاف نفسو الضامف  عاصي ابف خاؿ سرحاف كككيمو مصطفي بف ناصر الديف
. (85)ايضا 

عظـ تكسُّع جغرافي إلمارة آؿ حمادة بامتداد منطقة ضرائبيـ أ 1668كقد شيد العاـ 
عمى أف ىذا قد .  دىـ الحككمي المحٌمي ليشمؿ ما يعرؼ اليكـ بسكريا الجنكبية الغربيةػػكتعوُّ 

 بحسب 1673سنة . ر مع سيمطات الدكلة العثمانية كمع المنافسيف المحميٌيفػػلى تكتُّ إٌدل أ
 مقاطعتيـ كعامميـ بطريقةو افضؿ مف قعطى حاكـ طرابمس الجديد آؿى حماد أ"الدكييي 
كدٌمركا المزارع ... ، كقتمكا الناس  مكاؿ الضريبةأ، كسرقكا  خذىـ الطمعأكلكف ... سابقو 
" التزامو"لى طرابمس لتجديد إ لحمد بف قانصكه في القمعة عندما اتأس ػكىكذا حيب".  بنيبيـ

ٌبة بش  القبضي عمى محمد بف حسف ديب لدفعو عكائد غير ملؽكما أي   .رم في الربيع التاليػػٌ لجي
  1675كعاـ .   كلكف تيرؾ لسرحاف سيطرتو عمى جبيؿ كالبتركف .كافية عف التزامو لمضنية
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كقد .   بسبب تيرُّبيـ الضريبيق حماد ٌرر الحاكـ طرد سرحاف كجٌرد حممة رئيسة ضد آؿػػػػػؽ
مح ، كقامكا بقتؿ كاحراؽ كنيب  ىيزمكا بعد أف اجتمع اثناف مف مشايخيـ عمى مائدةو لمصي

كقد أمر الباب العالي، في مكاجية ازدياد الحالة .  مناطؽ جبيؿ كالبتركف كبشٌرم المسيحية
 رجؿ في 5000؛ كبحمكؿ الخريؼ جمعا جيشا مف  ، حاكمىي صيدا كدمشؽ بالتحٌرؾءان سك

.  لى المعنييف إف لـ ييسٌممكا حمفاءىىـ الشيعةإ، باالضافة قالبقاع مستعديف لمياجمة آؿ حماد
ٌران بأنو لف ػػػػػحمدى معف سأدا ػػد طمأف كالي صيػػػػػؽػ، ؼ بػػٌس الجبمي تغؿٌ ػػػعمى اف الح
راضيو أٌركا حقا في ػػد ـػػ ؽقخبر السيمطاًت كذبان بأف آؿ حمادأ، في حيف  يياجميـ في الحقيقة

، كىك  ٌف النزاع كاف عمى ميجرد عشريف كيسان مف الفضةأثـ .  د ذىبكاػنيـ اآلف ؽأ، ك فرديان 
كثر أخرل أي كفي ركايةو .  ما يستطيع آؿ معف ضمانو اذا أيطمؽ رىائف آؿ حمادة مف السجف

لى آؿ شياب فضؿ حرؼ إ، ينسبي  تنميقان لمؤرخ القرف التاسع عشر حيدر احمد الشيابي
   . (87)كجية الحممة 

، كبدأكا يضغطكف عمى السكاف  صٌركا عمى استعادة اقطاعاتيـأ قكلكف آؿ حماد
كعند عكدتو تكٌجو الى أكلئؾ . 1676خرل عاـ أي ثناء غياب الحالكـ في حممةو أالمحمييف 

. يضاأطمؽ عمى مناطقيـ ىجكما ميدٌمران بمساعدة آؿ الشاعر أ، ك الذيف ساندكا آؿ حمادة
، فأحرؽ كدٌمر مخازف مؤف فرحات كعممات كماشاف كطرزٌيا كحصكف كاىمج كجاج 

لقى القبض أ كما  .باإلضافة الى مغيرة كالسا كالمنيطرة كأفقا في جبة المنيطرة كقرل أخرل
نو بكفاة الكزير االعظـ ككبركلك فاضؿ احمد في نياية السنة أعمى .  عمى سرحاف نفسو

،  قطاعاتيـإلى إخرل أي ، كاستيدعي آؿ حمادة مٌرةن  استيبدؿ جميعي حٌكاـ مقاطعات المنطقة
كتيظير كثائؽ المحكمة .  الذيف فركا مف الحممة الكحشية" بالرعايا"لييـ االىتماـ إكطيمب 
جبيؿ كالبتركف بنفس الشركط تقريبا " التزامات" أٌف سرحاف قد استمـ حقا 1677لسنة 

ٌبة بش كالسابؽ ف يرسؿى كبلىما أعمى . ٌرمػ، في حيف أيعيد ابف اختو حسيف بف احمد الى جي
ظي عف منح االلت.  زكجتو لتعيش في العاصمة كضماف ابؽ ػػزاـ الٌس ػػكالفرؽي الكحيدي الميبلحى

الذم نص عمى  )رحاف ػػد سػػؽػك ما فعمو صراحةن عى ػػػ؛ كه دػػػف الجدمػػـٌ األـػػاف قػػنو ؾأدك ػػيب
( :  أنو
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مسؤكؿ عف سالمة كحماية المسافريف الماريف اينما كاف بيف نير ابراىيـ كمكاف "
، باالقافة الى المكاطنيف االخريف، كما انو مسؤكؿ عف ام تمؼ كاذل "صكغكؾ سك"يسمى 
مـ كثبت اف رجال  د  تؿ خطأ، اك اف أحدا  د سيرؽ شيء في المنطقة، فإف الشيخ . ناتج ذا عي كا 

" سرحاف المذككر سكؼ يككف عرقة لممحاسبة كالمـك
، عندما أمسؾ سرحاف المقاطعات  كقد طيٌبقت شركطه مشابية في السنة التالية

 قف آؿ حمادأكبدكره يشير الدكييي الى . (90)في اقطاعاتو  (جبيؿ كالتبركف كبشرم)الثبلث 
. (91) 1680اك / ك1670ثبتكا في امبلكيـ سنة 

 في المحكمة قآؿ حماد
،  ضات سنكية في المحكمة الحنفية في طرابمسك، كىي مكضكع مفا إف االلتزامات

كما أف ىذه . نمكذج لبلتصاؿ المنتظـ المؤسسي بيف االقطاعييف الشيعة كالدكلة العثمانية
العقكد أدخمتيـ في عبلقة قانكنية ببقية سكاف المناطؽ التي تحت حكميـ، كالذيف قد تنشأ 

كأىـ ىذه العبلقات كانت تمؾ .  ماـ المحكمةأ،  ، كالبيع ك معامبلت أخرلأمعيـ نزاعات 
ٌم ديف آخر، يمكف أك أ،  ، كىي ضماف ماليّّ لتسديد كامؿ االلتزاـ"الكفالة"التي تنشأ عف 

، كلكف في  ك الضماف مكجكد في جميع مدارس القانكفأكالكفالة . اف يقـك بو طرؼ خارجي
، كبيذا  يكٌكف عقدا ثبلثيان ميمًزمان بيف  ( المعطي )المدرسة الحنفية فقط يمزمو مكافقة الدائف 
في الكثير مف عقكد التزاـ آؿ حمادة األكلى كاف . (95)الدكلة كالممتـز كالكافؿ في ىذه الحالة 

، باالضافة الى حبس  د مف جانب كؿ العائمة بضماف الدفعػػػيبدك اف الكفالة مجرد كع
عمى أٌنو في حاالت أخرل كانت عقكد آؿ حمادة تكٌرط أطرافان .  الرىائف في قمعة طرابمس

.  بئف تستدعييـ الدكلة لممحاسبة اذا لـ تجبى الضراأثالثةن كاممة يمكف 
 كانت 1667فمنطقة الككرة مثبلن كانت في البداية ضمف مجاؿ سرحاف  كلكف عاـ 

قامة دعكل. (93)جباية الضرائب يقكـ بيا في الكاقع األيمراء االكراد المحميكف  ، في السنة  كا 
كىك صديؽ لعشيرة الشاعر كمنتقـ قديـ مف آؿ  )سماعيؿ الكردم إحمد بف أ، عمى  التالية

 ففي  .افػػقطاعات جبؿ لبفإتكضح العبلقة المعقدة التي كانت تربط  ( حمادة مف عدة نكاحي
ق  ػػػػػػػػديفه ؿػحمد بأنو ـى أ  ، عمى تو ضامنا لجباية الضريبةػ، بصؼ رحافػػػػل سػػػػػ اٌدع1668ربيع 
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، فطمب مساعدة المحكمة الجباره  لتمؾ السنة (رشؽ22000مف مجمكع ) رشؽ1860بمبمغ 
حمد بأف المبمغ قد زيد بػ أرٌد ػػؼ ( خكفا مف اف يختفي المدعى عميو مف طرابمس )عمى الدفع 

 في عدة رش ؽ20140كأنو قد سبؽ أف قدـ ، صؿ أل عٌما كاف عميو في اؿرشؽ3000
كلكف سرحاف نفسو عميو متأخرات ضريبة ،  رشؽ1860نو مايزاؿ مدينا بػ أ، صحيح  اقساط
: تقكؿ في جكىرىا" عمي المفتي"كىكذا استصدر فتكل مف .  راضيوأ عف رشؽ15000تبمغ 

كقد حكـ القاضي ". ىؿ يجكز لمضامف اف يطالب باستعادة مبمغ قبؿ اف يقكـ ىك بتأديتو"
 كريٌدت الدعكل  .حمد ما لـ يسدد كؿ االلتزاـ الى الدكلةأف يٌدعي عمى أبأنو ليس لسرحاف 

(94) .
 أتى 1667في صيؼ .  ٌدة نكاحو ػكقد ظيرت الضغكط المالية عمى آؿ حمادة مف ع

، بأخكيف لممحكمة لرفضيما دفع  ، كىك ممتـز قرية كاحدة في منطقة الزاكية مدلج آؿ حمادة
،  ، كقد أقٌر ىذاف بأنيما في األصؿ مف حمب كمقيماف في الزاكية نصيبيما مف الضريبة

كرفض القاضي حؽ مدلج . مبلكان فيياأك أف ليما أة المعنٌية منكرا أف يككنا مف رعٌية القرأك
 السمطات فكبر ـأككاف آلؿ حمادة حظّّ . (95)بتكميفيما بالضريبة لفشمو في اثبات العكس 

لى إ، كقبؿ نياية السنة المالية بقميؿ، صدر حكـ ميكٌجو 1668ففي عاـ .  االمبراطكرية
، بناءن عمى أف  (عكائد) ينصُّ عمى تعميؽ فرض الضرائب االعتيادية قحمد حمادأسرحاف ك

بفرضيا ما داـ الكقت يسمح  (كتخدا)القانكف العثماني يسمح لككبلء الحاكـ الشخصييف 
 بحيث ال تنقص ق، ككاف عمى الكتخدا اف اليجمعكا أٌية عكائد في مجاؿ آؿ حماد بذلؾ

" الميرم"حمد بمطؼ بأف أكيذٌكر الحكـ سرحاف ك. (ميرم)ضرائب الدكلة الزراعية القياسية 
. (96)يجب اف تدفع بالكامؿ دفعة كاحدة 

 تتعمؽ بتزايد متأخرات ضريبة سرحاف نفسو، 1668كفي قضية قضائية اخرل مف 
،  كىذه القضية تطرح عدة اسئمة.  ، في السجف 97بك عذراأ، كيدعى محمد   الممتـزليمؽ

، كال محاكلة تسديد قرض  نو التكجد كثائؽ محكمة سابقة تذكر كفيبلن بيذا االسـأخصكصا 
ييا تٌمت أم النزاعات قيضي بيا كأية طريقة لمعرفة أ؛  كالتكجد في الحقيقة رش ؽ6000

ارية حماية ػػػكيبدك أف ما أثار ىذه القضية ىك كصكؿ آمر انكش.  خرلأي تسكيتيا بطريؽ 
اتو  ػػػؽػ تيخٌصص لنؼ تػػػػػػػػػػد كافػػػػف مصادر العكائػػػر ـػػػٌف الكثيأع ػػػفي الكاؽ.  داد لجمع الماؿػػػػبغ
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كاالكثر . ، ال لخزانة المقاطعة التي تنشأ فييا ، مثؿ حفظ المنشآت العسكرية الميمة ٌددةػميح
جبر السمطات المحمية عمى تسكية أف الطبيعة الرسمية العالية ليذه القضية ىك ما أاحتماالن 

 ق، ربما الستعادة المبمغ مف آؿ حماد طبلؽ الممتـزإ، ك حساب الضابط االنكشارم بسرعة
كقد سجمت ىذه القضية بالمغة التركية مثؿ كؿ تمؾ التي يشارؾ فييا  )مباشرة فيما بعد 

. (98)(  ممثمكف امبراطكريكف
،  ، كال حتى قصص العنؼ حكؿ تخفيض الضرائب كال يبدك اف النزاعات المعزكلة

كمع أف الشخصيات البارزة .   كالعثمانييفققد سٌممت التكافؽ الفاعؿ كالقكم بيف آؿ حماد
نيـ حافظكا أال إ،  مثؿ سرحاف كاحمد لـ يخاطركا بالظيكر في عاصمة المقاطعة شخصيا

، مع سمطات الدكلة عف طريؽ ككبلئيـ في المحكمة  ، بؿ كٌدٌية عمى عبلقات منتظمة
فعقكد ايجار القركييف كقضايا شركاء العمؿ كدافعك الضرائب المقصريف كانت .  الشرعية

، كليس  تبت قضاياىـ بكاسطة القاضي الحنفي الذم تعينو الدكلة اك بكاسطة الكاتب العدؿ
كقد بدأت الدراسات الحديثة عف الممارسات االجتماعية .  فقط منح االلتزامات السنكية

مثؿ  )د الطرؽ الكثيرة التي كاف الممثمكف الذيف يفترض انيـ ىامشيكف ػػلمقانكف العثماني تؤؾٌ 
كقميؿ مف االمثمة عف عكدة آؿ .  يستخدمكف بيا المحكمة ( النساء كالعبيد كغير المسمميف

لى القضاء االسبلمي السيٌني يساعد عمى تصكير اندماج الشيعة في إ الطكعٌية قحماد
.  ، كىك ما سنقدمو ىنا في الخاتمة المجتمع العثماني االكسع

فراد مف العشيرة أمبلؾ ميٌمة بيف أ بيع 1668يسجؿ صكا معاممتيف مف عاـ 
يؽ ض، المتاف يمكف اف تعكسا اؿ ىاتاف الكثيقتاف.  كمسيحييف محمييف [ق آؿ حماد ]الممتدة 

اف تمميحان نادران غير مباشر عمى الحياة مكح، ت نفسيـ فيوأالمالي الذم كجد آؿ حمادة 
كلى تتعمؽ بمنزؿ باعو باز بف قيبتبام بف ألي ا. المادية لشيكخ الشيعة في القرف السابع عشر

 بمتاعو، كاف يقع في رش ؽ150الممؾ الذم ثيمف بػ ".  ابف الشماس رزؽ اهلل "حمادة الى 
 ؾ، ككاف يحده مف الجنكب كالشرؽ كالشماؿ أمبل "حجاريف النصارل"الحي المسيحي المميز 

نتيف مف ػػػػذ سػػػػػف المكقع مفػػككاف باز بف قيتبام قد اشترل ىذا العقار حس. مير اسمو محمدأ
كالصؾ الثاني عف بيع  . كبرنقدٌيػةو أيكلةو ػػان تتمتع بسي ػػ عمكـقة حمادػػا كانت عائؿػػ، عندـ خالتو
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د السكاف ػػػحألى إالزاكية  عان في مقاطعةػاران ريفيان كاسػؽػ عقب حمادػػف دمػػف حسبمحمد 
، رش  ؽ150بيو كقيدرت قيمتو ايضا بػ أالممؾ الذم كاف محمد قد اشتراه مف .  المحمييف
رض غير أكؿ ما يممكو المالؾ في  رية بسبعاؿ مف اشجار تكت كزيتكف ككرـك كمنازؿ ك"تتضمف 
. (100)" (صميخ)مركية 

 يكثؽ بيع حسيف 1716لى األماـ، سنجدي صٌكان مف تمكز إكاذا تقدمنا بضعة عقكد 
بقار يرعى في صافيتا، أزاء مف قطيع أجمبلكان كرثتيا زكجتو مف زكاج سابؽ كأبف حمادة 

لى عقار صغير إ 1729كتشير دعكل قضائية مف تمكز  . (101) رش ؽ90بمبمغ مجمكعو 
ىنا يحاكؿ مصطفي بف عمي حمادة . ركاد مقابؿ ساحؿ طرطكسأآلؿ حمادة في جزيرة 

، كلكنو يقع عمى  ، مف منزلو المتيدـ ، كىك مف مرقب القريبة حد المكاطنيفأركادم طردى أ
، الذم كاف قد اكتسب ممكيتو مف كالده قبؿ  ساحؿ البحر كيجاكر مدجنة آمر حماية محمية

كقد شيد المقابؿ بأنو قد اشتراه منذ .  ، قبؿ شاغمو الحالي بزمف طكيؿ اثنتي عشرة سنة
لحو ص، كانو قد ا  األكبر بثمانية قركش كبعض الحنطةقثمانية اشير حقان مف ابف حماد
ايقة ض المحكمة مصطفى حمادة بالكؼّْ عف ـتكقد أمر.  عمى نفقتو ليجعمو صالحان لمسكف
، بعد عجزه عف تقديـ دليؿ عمى ممكيتو بعد خمكة عشرة اياـ  المرقابي بصفتو المالؾ القانكني

 كثقت المحكمة بيع ككيؿ امبلكان تعكد الى حيدر بف زيد حمادة 1731كفي حزيراف . (102)
 ميدٌمران يقع عمى نفس االرض مع منزليف ان تشمؿ بستانا خربا غير محدد المعالـ، كقصر

فراد مف آؿ حمادة في أ مكقد مثؿ اماـ القاضي العثماف. رش ؽ150مسقكفيف بالخشب بمبمغ 
، يدعك  كره آؿ حمادة المراء الككرة االكراد/كفي حمقة مف قصص حب. عدد مف القضايا

 1724لى المحكمة في تمكز إحمد أ االمير اسماعيؿ بف قعبدالسبلـ بف اسماعيؿ حماد
نكر االميري الخطبةى أكقد . قبؿ سبع سنكات" زليخا" كمير البنتو رش ؽ200مدعيان بدفع مبمغ 

نيا التكافؽ عمى أالتعرؼ شيئا عف ذلؾ، ك"نفسيا اجابت بأنيا " زليخة" كعند استجكاب  .كالقبض
ف يقٌدـ أكعندما طيمب مف ككيؿ عبدالسبلـ حمادة ". نيا لف تغادر  ريتياأ، ك التقبمو نياإ الزكاج،

كقد كاف ذلؾ كافيا ليدفع .  دليبلن عمى الدفع أجاب بأنو يطمب يد الفتاة الاستعادة المبمغ
ٌزكاج ػػر عمى اؿػػػػػػػػتيجبى  د الفتاة بأف الػػػػػػػػػػػ فاالرتباط القانكني صريح في كعٍ  .كلػػػػػػػػػػػػالقاضي الدع
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دة مف ايمكؿ ػرث معؽٌ إكأخيرا في قضية . (104)، ككاف ىذا بمكافقة الفقيو الحنفي  رادتياإ ضد 
، كأيعطي سمطة   عيٌيف عمي حمادة كصٌيان عمى القاصر خديجة ابنة اخيو المتكفي1745

كالممؾ يتككف مف شقة كمخزف كبير في حي . (105)تصفية إرثيا مف اجؿ تكفير رعاية ليا 
كبمكافقة القاضي عمى تصفية .  ، كتديره خديجة كأرممة ابييا حميمة معا ميناء طرابمس

، رش ؽ150، تـ بيعو بمبمغ  العقار، الذم يتضمف سيـ القاصر المذككرة البالغ ثبلثة ارباع
. (106)بعد طرح ديكف المتكفي 

. اإلجماع اليش: استنتاج
مف مكطنيـ في كادم عممات عمى الجرؼ المنخفض لجبؿ لبناف، حيث يستطيعكف 

، كأف يفركا الى الجباؿ العالية عند الحاجة، كحيث يمكف  دكا القرل الساحمية بسيكلةرأف م
رؤية أطبلؿ منازؿ الحقبة العثمانية حتى اليكـ، سيطر آؿ حمادة عمى جزء كاسع مف 

الساحؿ الداخمي لطرابمس، ككٌكنكا اىـ طائفة اقطاعية كأكثرىا إثارة لمخكؼ في ما اصبح 
حياتيـ عمى حافة " دارفيك"كقد كصؼ الدبمكماسي الفرنسي . يعرؼ فيما بعد بشماؿ لبناف

المجتمع العثماني المبناني حيف التقى جماعة مف فرساف آؿ حمادة في دير قنكبيف، مقعد 
:  بقكلو1660البطريرؾ الماركني حكالي 
. رأينا عشريف جنديا مسمحيف ببنادؽ جيدة يقتربكف، مظيرىـ أثار خكفنا"

 دخمكا الركاؽ بعنؼ. راةػػكانكا نحيميف سيمران متعبيف تحيط عيكنيـ ىالة سكداء شبو عي 
كمف المؤكد أنيـ .  ، لـ يحييكا احدا، نظركا الينا بتمعف لفترة دكف أف يقكلكا شيئا

د مف تمؾ الطرؽ الجبمية القيقة، حيث حكانكا سيقعكنا في حرج لك  ابمناىـ في كا
ننا كنا مسمحيف أكرغـ . زلة  دـ الحصاف ترميو مع راكبو حيث اليمكف العثكر عميو

جيدا فإف ىؤالء الناس، الذيف اعتادكا جرد الجباؿ كالماعز البرم، كانكا سيجدكف فينا 
كانكا  ... [سرحاف بف حمادة]تابعك االمير ... فريسة سيمة لك دخمنا معيـ في  تاؿ 

رجاال مف حديد؛ لقد ترككا  راىـ كمنازليـ منذ اكثر مف شيريف كانسحبكا الى  مـ 
ىؤالء رجاؿ . الجباؿ، حيث ينامكف في العراء معرقيف لكؿ  سكة المناخ بدكف قيؽ

،  يمةػػظػ، ذكم رصانة ع ذكم  كة كصحة التتغير، يتحممكف ا سى الصعكبات بسيكلة
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فػػػؽػجاعةو التي ػػ كش .  كفػػػػػػػػػػليـ يتراجعػػاىـ اليمكنو اف يجعػػ سأجع االنكشارية كػػ أش .ارى
. تقنكا استعماؿ البند ية كالسيؼ بقكة كبراعة عجيبتيفأ

مف اجؿ ذلؾ يحمؿ كؿ منيـ حقيبة . عندما ينفد باركدىـ يصنعكنو بأنفسيـ
صغيرة فييا  ميؿ مف الكبريت كممح الصخر؛ يصنعكف فحما مف اغصاف االشجار 
بسرعة كيسحقكنو في فجكة في الصخر برأس عكد، كيقيفكف اليو بعض الكبريت 

. كالممح الصخرم، كىكذا يحصمكف عمى باركد جيد
لقد جاؤا الى  نكبيف ليستطمعكا أخبار اميرىـ مف البطريرؾ، كليعرقكا 

. خدماتيـ اذا لزمت
لقد ا مقنا مجيئيـ في البداية، فأخذنا اسمحتنا، تعارفنا، تكممنا، أكمنا كشرينا 

." معا، فأدركنا انيـ رجاؿ أكفياء صالحكف
إف سيادة آؿ حمادة عمى جبؿ لبناف في القرف السابع عشر تمثؿ شكبل مف 

الدخبلء االساسيكف في عالـ المقاطعات " اكغكالرم سرحاف"فمف جية كاف . التناقض
كىـ، كقبائمييف غير خاضعيف، شيعة طائفييف، كانكا يجسمكف ثقافة ىامشية؛ . العثمانية

انيـ  (ابتداء مف الدكييي)كال رؤكس الماركنية  (ابتداء مف المماليؾ)كالترل سمطات الدكلة 
 العشائر الشيعية تكمع ذلؾ، كفي نفس الكقت، فقد ساد. ينتمكف الى المجتمع المحمي

الريفية الساحؿ السكرم منذ العصكر الكسطى؛ كالتزاكج الداخمي في مجتمعيـ حدد مصيرىـ 
ليعممكا كنكاب عف الشرطة في جباية الضرائب بيف المناطؽ بعد اف ألغت االدارة العثمانية 

فسكاف الساحؿ . الجباية في الساحؿ الداخمي الزراعي" إلتزاـ"االقطاعية العسكرية لصالح 
تطٌكؽ " محيطية"، كانكا مجرد نماذج مف عدة جماعات "المبتدعيف"، كغيرىـ مف  مف شيعة

. (المبكرة)كتعطي شكبل لمتنكع االجتماعي الذم ميز االمبراطكرية العثمانية الحديثة االكلى 
، كما حاكلنا اف نبيف ىنا، (العصياف كالطاعة)فيذا التكتر بيف االنحراؼ كاالنطباؽ 

عٌرؼ تاريخ عبلقة آؿ حمادة برسميي الدكلة العثمانية في النصؼ الثاني مف القرف السابع 
فحاكمك إياالت غرب سكريا ارسمكا عدة بعثات إليقاؼ الشيعة عمى اقداميـ عندما . عشر

.   ـػػػػك عندما كاف يقع ظمـ عمى رعاياهأر ػػػػفكعات ضرائبيـ تتأخٌ دكانت ـ
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رشيؼ تعيينات التزاميـ تكحي بأف الدكلة قد كانت تقٌدر مؤسسة إف سجبلت أ عمى 
، ككانت تعتمد عمييـ   لمنظاـ كالسمطة التي كانكا يفرضكنيا عمى اكثر طرابمسقآؿ حماد

لفرض النظاـ كجباية الضرائب كحتى تطكير المنطقة اقتصاديا لصالحيـ، بغض النظر عف 
كبينما تميؿ ركايات التاريخ المبناني لتفسير النظاـ االقطاعي بسيادة الدركز . ىكيتيـ الطائفية

، فإف نجاح إمارة الشيعة الحمادييف يزكدنا بصكرة صاعقة الجماع القكة الغامض  كالمكارنة
فمـ يكف يخفى عمى العثمانييف الظمـ . بيف الدكلة الحديثة المنظمة كبيف مككناتيا المنحرفة

كالعنؼ كالغش الضريبي، كمع ذلؾ، عدا استثناءات نادرة، كانكا غير قادريف، اك غير 
راغبيف، في االستثمار باستبداؿ مؤسسة كانت، في المخطط العاـ، تقـك بكظيفتيا جيدا 

. بشكؿ مقبكؿ
ىذا االجماع، اليش في أحسف االحكاؿ، ما كاف لينجك عقدا كنصفا مف االزمة 

كفي .  عمى فيينا1683السياسية الصاخبة التي رسبتيا حممة االمبراطكرية الكارثية عاـ 
، بدأ التكتر الخامد 1685جبؿ لبناف، ككما يشير اليو تصريح محكمة طرابمس الشرعية عاـ 

، كتحديدان النزاع عمى متأخرات ضريبة متعيدىـ ق طكيبل بيف سمطات الدكلة كآؿ حماد
. ، بدأ بالغمياف الكردم

حمد مأخكذان رىينةن في مدينة طرابمس كقماف لممبمغ أخكه أفقد كاف "
ياـ كاف محمد عند بكابة المدينة مع الحراس المكمفيف بو، فأتي أالمذككر، ك بؿ ثالثة 

كىـ . ، كاستمكا سيكفيـ عمى الحراس كأخذكا محمدا كفركا[حسيف]اكغمي  رجاؿ سرحاف
. (108)" يختبئكف مع الشيخ حسيف، ككؿ امكاؿ الدكلة مف عمكلتيـ  د فيقدت

، تحدٍّ  ساسي اكبر لسمطات الدكلة مف جانب الشيعةأكاف ىذا طمقة البداية لتحدٍّ 
، كجذكره في  ىذا النزاع. 4-1693انتيى بحممة تأديب مدمرة بشكؿ غير مسبكؽ في 

، الذم المس مجتمع المقاطعات العثمانية في  التكتر كالشد الييكمي عمى المدل الطكيؿ
. نياية القرف السابع عشر ىك مكضكع الفصؿ القادـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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another, we talked, we were given to eat and drink together, and we realized that they 

were good honest people. 
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الفصؿ الرابع  
 .1699ػػػػ 1685الشيعة كالدكلة في أزمة : إعادة تشكيؿ السيمطة 

 عمى جبؿ لبناف في نياية القرف السابع عشر تيمٌخصي تقنيف قإٌف سيادة آؿ حماد
ٍبط) فػًٌيػة الدكلة العثمانية لشكؿو بدائيٍّ مف الحكـ الذاتي في المناطؽ اؿ (تشريع / ضى . طٌػرى

، بؿ شٌجعٍت  الديني فقط -فاإلدارة االمبراطكرية لـ تكف مستعدةن لتجاىؿ انحرافيـ االجتماعي
، كككبلء جباية ضرائب كضٍبط األمف عمى   ميشابيةعشائريةو ، كجماعاتو ق  آؿى حمادبقػٌكة

كلكف التكافؽ بيف شيكخ .  مساحاتو كاسعةو مف الساحؿ الداخمي يتعذر عمييا الكصكؿ إلييا
الشيعة المحمييف كالدكلة بدأ ينحؿُّ في فترة األزمة الخارجية الحرجة كاالصبلح الداخمي الذم 

 لتحرير 1685يمكؿ أ عمى طرابمس في قفيجكـ آؿ حماد.  مٌيز العقد االخير مف القرف
 التأديبٌية  /  لخمس عشرة سنة مف الحمبلت العقابيةطميعةى ضامني عقكد التزاميـ كاف اؿ

ـى عدـ االستقرار في طرابمس كما بعدىا كالغارات المقابمة  ىذا قفدخؿى آؿي حماد.  ، كعٌم
باة ضر ( عشػيرة )اللة ػالصراع كأقكل سي  إف لـ يكف في كؿ الساحؿ ، ب في اإليالة ائجي

 محٌطميف ماٌدٌيان 4-1693 كقد تركتيـ الحممةي العسكرٌيةي العثمانٌيةي الضخمةي سنة  .السكرم
ىذا .  ، كلمحككمييـ المكرانة بشكؿ متزايد  البارزيف في صيداكتابعيف سياسيان أليمراء الدركز

يضان في عدد كبير مف مراسيـ أ، بؿ  التمٌرد ميفٌصؿ ليس فقط في عدة سجبلت زمنية محمية
، ما يجعمو الحدث   كفي ثبلث تكاريخ امبراطكرية عمى االقؿ ،دار المحفكظات العثماني

. الكحيد األفضؿ تكثيقا في تاريخ التشٌيع العثماني
لى أنو إ،  ، يتجاكز المعنى الٌركائي لبلحداث ، كما نزعـ كأىمٌيةي العصياف الشيعي

ـي ػػيدؿُّ عمى ع ٌدة في الحكـ االمبراطكرم المناطقي المحمي لممرتفعات ػٌدة تمٌزقات طكيمة ال
 في صراع دمكم قفعمى المستكل المحمي األضيؽ انجٌر سرحافي حماد.  الساحمية الغربية

 استعادكا التزاـ جباية قفمع أف آؿ حماد.  ا أثار تدخُّبلن رسميان ـٌ ، ـ د مع جيرانو المكارنةػػػػمدم
لى شيكخ إلى انحدارو طكيؿ األمد بالنسبة إٌدت األزمة أد، فقد ػالضرائب لبعض الكقت فيما بع

، كجيكدىـ إلعمار  ، كبالخصكص آؿ الخازف في كسركاف ، الذيف تساندىـ فرنسا المكارنة
دارة المرتفعات الش ٍت طكيبلن  ػػ، التي اعترؼ لطة الدكلة العثمانيةػفسي .  مالية الخصبةػػػكتطكير كا 
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، بدأٍت منذ اآلف بإشراؾ قادة   ككاسطةو أيكلى لئلستغبلؿ المالي في المنطقةقبآؿ حماد
ماتيـ االقطاعي ، في تبٌكء  ، أيمراء الدركز في مجاؿ الشكؼ الجنكبي فمالمكارنة كحي

. مسؤكليات ميتزايدة في حككمة ريؼ طرابمس
، تنطبؽ عمى البيكتات الحاكمة  يضان أ، كما نزعـ  كمسألة تغيير السمطة القضائية

دـ في اليـر ػػالتي كانت قد بدأت تخمؼ النخبة العسكرية األؽ، المدنية ذات االصؿ المناطقي 
، كانت الحممةي التأديبيةي العظيمةي ضد آؿ  كمف منظكرو بيركقراطي.  المناطقي العثماني

.  يات المحميةػلتنافس اإلقطاعميحٌركةن ٌركةن لمتنافس العثماني بمقدار ما كانت ػ ميحقحماد
، إف ثركة كثائؽ دار المحفكظات حكؿ ىذا الصراع تيمـز بكضعيا ضمف السياؽ  كأخيران 
ـي اإلدارة المركزمٌ .  ة االمبراطكريةػػػػػػياسػػػػر لمسػػبػاالؾ "  اليراطقة "ز بالػ ػػػة الحادث كالميرؾٌ ػػفاىتما
اٌدةو ػػةو ميضػػةو دينيةو منبعثػػاعػدؼػف افػؽ ـػـ تنطؿػكرم ؿػاحؿ الداخمي السػػػػفي الٌس  ( المبتدعيف )

إٌف ك. عىة لقمع التمٌرد الريفي الحربي ػالسّْ  مبراطكريةً إ، بؿ مف اندفاعةو بكصفيـ كذلػؾ لمشيعة 
ييظير صراع ،  ىذا الضكء  ، عنػدمػا نػػراه تحتبو الرعكٌية في الداخؿ الريفيػػػػػإقرار القبائؿ ش

لى نتيجة لسعي الحككمة إقربى أ 99-1684السػػنتيف  مع السمطات في فترة قآؿ حماد
ابتداءن بتمرد الشيعة ، العثمانية باتجاه ترشيد االدارة كتحديث البيركقراطية كالنظـ االجتماعية 

. الفعمي
عصياف الشيعة 

مبراطكرم في أدرنو استجابةن لشككل مف حاكـ إمره أ صدر 1685في نياية صيؼ 
 ، ق نفس باالسـيـ المشيكرػيمكف اف يككف حفيد الزع )طرابمس يقكؿ فييا إف سرحاف حمادة 

، بؿ خمسة  ٌدد ضرائب جبيؿ كالبتركف عف السنة السابقةػلـ يس ( ييعرؼي تاريخي كفاتو الذم ال
حمد ألى األراضي الدمشقية ليطمب مساعدةى إٌر ػػكقد ؼ.  اكياس فضة عف السنة الجارية فقط

بؿ ليتأكد مع القاضي كنائب حاكـ  (صاحب جيكمايكب)،  الذم ديعي لكي يحميو  معف
ميرى الككرة أقتؿ آؿ حمادة نفًسػيا في السنة . (1)المقاطعة بأف تيدفع جميع المتأخرات 

، كسمحكا لتابعييـ بالٌنيب في المرتفعات، دكف تدخُّؿ مف الدكلة  كاستبدلكه بآخر مف اختيارىـ
ت ػػػخأي ف ػل ابػؿإة ػاؼػار باإلضػيخان مف عؾٌ ػكا شػتاؿػـ اغػنوأ، يركم  توػف جوػدكييي، ـػاؿ.  ران ػظاه
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ؿ الحرفكش قبؿ اف ينزلكا الى طرابمس في آرل في كسركاف مع ػ، كأنيـ ىاجمكا ؽي   الباشا
حمد معف أكيستمر في كصؼ كيؼ قاد . (2)"  ليحرركا رىائنيـ مف القمعة بالسيؼ "الخريؼ 

، كلكف أخذتو الرأفة بيـ فمـ يستكًؿ ق حممة تأديبية لصالح الدكلة دٌمرٍت مقاطعةى آؿ حماد
شارتو تعكد الى حاكـ ، ف الدكييي ىنا ايضا تبتعد تكاريخو أعمى .  عمى التزاميـ لنفسو كا 

لى إ قد نزلكا قٌف آؿ حمادأك أ،  حداثان مف حممةو سابقةو أنو ذكر أ، ما يكرد احتماؿى  سابؽ
. طرابمس في أكثر مف مناسبة لييحٌرركا رىائنيـ

، بعد   يركم لقاءن غير عادمٍّ 1686ٌيار أ، فإف قراران مف محكمةو في  ٌم حاؿأعمى 
راقة الدماء في المرتفعات ؿ العثمانييف في ػ كميمثٌ ق، بيف سرحاف حماد اسابيع مف العنؼ كا 

:  قرية قرب طرابمس
 بؿ شيريف مف ىذه الكتابة، بما اف الباشا المحتـر  د كيٌمؼ بحرب البدك "

، فإٌف سرحاف السابؽ الذكر كجماعتو كا رباءه كالعصابة المتحالفة ػو لى الٌرؽٌ إكاتجو 
ٌدةى رجاؿ كدٌمركا المنازؿ في منطقة ػػفقتمكا ع. معيـ  د أغاركا عمى المؤمنيف الميحٌقيف

مالكيـ أ، كسر كا كنيبكا   كيخيفكىـسيٌكافلييرىبكا اؿ (القنية)حصف االكراد كالظنية 
جميع اىؿ .  ددو كبيرو مف الشعبػذبيف كمسببيف الحزف لعػ، مع كمؤنيـ كماشيتيـ

 اك 500كاالكثر انيـ  د أتكا بػ . ، ك د قاعت امكاؿ القريبة الظنية فٌركا كتشتتكا
،  كىي  رية تعكد الى   مف الرُّماة كمحكا دكد الحرير كخيكطيا في أيعاؿ600

، كالمكاطنكف مربك الحرير  ك د اختفي سكاف القاحية. مؤسسة الحرميف في الظنية
...  د تشتتكا 

غا كأيرسؿ لمقابمة آك د عييف قابط االنكشارية السابؽ ابراىيـ جاكش 
ما غرقؾ مف تعذيب كظمـ المؤمنيف :"فسألو .  سرحاف في القرية المذككرة

ؾأر ػ، كألبني كأيدـٌ  عندم القكة أليحسف كأيسيء:"، فأجاب "الميحٌقيف؟ كمف اآلف .  رقى
كحتى صالة العصر اذا لـ ييطمؽ مالـز الباشا الرىائف كيرسميـ آمنيف سالميف، فسكؼ 

 لى  معة جبيؿإعيث فسادا كدمارا مف ريؼ حصف االكراد أ، كسكؼ  ا تؿ في كؿ اتجاه
ـٌ بتيديد السمطاف  ، سكؼ أيدٌمر محصكؿ الحرير، كأيلغي قرائب الدكلة، كلف أىت

. (3)!" كعقكبتو
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ركاح مكاطنييا أكقد تأٌممٍت المحكمة ثـ رضخت لمطالب سرحاف بيدؼ حماية 
د ػ بعقٍت آلؿ حمادػٌ بػثػ، التزامات جبيؿ كالبتركف تي   غير معقكؿنحػكو ، ب ثـ نرل.  الريفييف

دو ػػػ، تنص عمى كع كراؽه تحمؿ جميعيا تكقيع كختـ زعيميـ الشخصيأكفي ممٌفيا .  سبكعأي 
ٌبة بشػيضان مف عيؽ أ)عفاء أصمي إب ده بدفع متأخرات السنتيف ػكتعوُّ ، (  ٌرم كالٌضٌنٌيةػكد جي

حمد معف في ألى إامبراطكرم مكجوه " شكاية"مر أكفي تناقضو عجيبو ييظير . (5)السابقتيف 
، يذكر سرحاف كابنو حسيف كابناء اختو عمر كمحمد كناصر كحسف كمرتكبي  نفس الكقت

كلكف فشؿى سمطات . (6)جؿ محاكمتيـ أٌر كفساد كيطمب استسبلميـ لحاكـ طرابمس مف ػػش
ٍعمىمان لذركة قكة  المقاطعة في تنفيذ ىذه األكامر كسياسةى الترضية غير المسبكقة حقان تيشكؿ مى

.   في المنطقةقآؿ حماد
 ضيـ لدل أعدائيـ ق، كاف مايزاؿ آلؿ حماد كبغٌض النظر عف ىذه الترتيبات

قبؿ اإلمساؾ بأثني عشر مف تابعييـ ، ، فقتمكا رأس عائمة رعد كآخريف في الٌضٌنٌية  المحمييف
لى ارتباطيـ إكيبدك أف السبب الرئيس لتجدُّد العنؼ يعكد .  كخكزقتيـ أخيرا في تمؾ السنة

 1630كقد كانت آخر اشارة لنا آلؿ الحرفكش سنة .  حرفكش في بعمبؾاؿالمتنامي بأمير آؿ 
ر، مف أجؿ السيطرة عمى مزارع ػىاب بشكؿ أكبػ، كآؿ ش ندما كانكا يكافحكف آؿ معفػع

ال انيـ سقطكا إ،  نيـ كانكا قادريف عمى المحافظة عمى مكقعيـ عمكمان أففي حيف .  البقاع
، بحسب 1671 ففي سنة .ضعفيـ في بداية القرفأضحايا لنكعو مف النزاع الميميت الذم 

 (دكلة الباشا)، طمب األمير عمي ابف الحرفكش مساعدة السمطات الدمشقية  الدكييي
مسؾ أحرؽ منازليـ كأبقائعيـ ك عمار كشديد كيكنس كنيب"كاستطاع التغمب عمى ابناء عمو 

صبحت العائمة في كضعو دفاعي بعد أخذ فارس شياب أنكات ػكبعد بضع س. (8)" بريؼ بعمبؾ
كقد احتفظت .   فارس2000، كباشر بطرد آؿ الحرفكش بػ 1680التزاـ ضرائب بعمبؾ سنة 

فقاـ . (9)اندييـ الدركز في المنطقة ػػػىابييف كميسػػالتقاليد الشعبية الشيعية بذكرل اضطياد الش
 ألكؿ مٌرة عمى قبطمب مساعدة آؿ حماد (ك عمار أ)ر ػػػـػمير آؿ حرفكش البارز اآلف عي أ

دة اف تقتؿ فارس كخمسيف مف رجالو في حممة ػكاستطاعت القكل الشيعية الميٌتح.  االرجح
رؾي آلؿ  ػػػػػػػػػػػػػتػف تػػط آؿ معػػكيةو بتكسُّ ػػلى تس إكاػػـ تكٌصؿػػ، كلكٌنو فػرب يكنيػػػلى ميخٌيميـ ؽي ػة عػػليميٌ 
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كمرةن أيخرل يبدك . (10)الحرفكش السيطرة عمى بعمبؾ كتعكض عمى آؿ شياب لمكت قائدىـ 
 في 1683، الف عمر يبدك انو مات عاـ  اف آؿ حرفكش اصبحكا منقسميف فيما بينيـ

، حيث ذىب مرة أخرل في طمب حماية آؿ  رزٌيا الشيعية في جبؿ لبنافكالمنفى في قرية ط
، في حيف اف ابف عمو شديد عاد كميمتـز في مقاطعة بعمبؾ ق حماد

(11) .
عصابات "لى الباب العالي بأف إ تقدـ جابي ضرائب بشككل 1685ٌنو في عاـ أعمى 

كفي السنة . (12)خرل أي قد جعمكا جباية العكائد صعبة جٌدان مٌرةن " الرافقة الذيف استقركا في بعمبؾ
التالية يبدك أف شديد قد استغٌؿ غيابى الحاكـ ليياجـ راس بعمبؾ في البقاع الشمالي كييحرؽ 

 عندما كجد نفسو في قنو قد ارتكب خطأن، ففٌر ليمتجيء الى آؿ حمادأكلكف تبٌيف .  قمعتيا
مكاجية تحالؼ جديد مف فصائؿ الحككمة كقكات محمية يقكده آؿ رعد كآؿ الشاعر كبالطبع 

رى جبؿ لبناف كباشركا بتخريب ارض حميفو حسيف ػبٍ ػؼ عى ػػكقد طارده التحاؿي . ىابػػآؿ ش
حرفكش  اؿ- رزٌيا، قبؿ اف يتمكف آؿ حمادةك، باإلضافة الى قبر عمر حرفكش في ط سرحاف

ٌر الجنكد كالدركز كالبدك كالتركماف ػفؼ.  مف نصب كميف كيذبحكا خمسة كأربعيف مف عديدىـ
. (13)كالن ثـ لئلنتيازييف أف يدٌمركا مدينة جبيؿ كقمعتيا أ، تاركيف لمحاكـ  منيزميف

،  الدكيييتاريخ  مف 1951صدار إلى إالتي يجب اف نرجع ألجميا  )ذه الركاية ػػػق
 التي قٌلة الميتصمة بآؿ الحرفكش كحمادػىي كاحدةه مف الؽً  ( ألف األيخرل تنتيي في ىذا الزمف

ٌززه ػػػا ييعػػ، كاحدةه مـٌ  ، فكؽ ذلؾ كىي. (14)لى القبكؿ في األدبٌيات الثانكية إكجدٍت طريقىيا 
 فإف أمرا امبراطكريا مكجيا الى حاكـ صيدا في كانكف الثاني  . سجبلتي محكمة طرابمس

:  يقكؿ1686
إف حسيف بف سرحاف، الذم بذر الشر كالحقد كألغى كصكالت قريبة الدكلة 

،  د أيمر بو فألقي القبض عميو كحبس مع ابف عمو احمد  التي يديف بيا سرحاف
أكغمي حسيف كشديد كعصابتيـ سعد أكغمي عمر كمحمد  انصكه في مرسـك ساـو 

كباالقافة الى ذلؾ  د . لى معف أكغمي احمدإلى حاكـ صيدا السابؽ كالحالي كإمكجو 
اكغمي شديد الذم يعيش في مقاطعة  أعيد اصدار مرسـك ايمكؿ ككيجو الى حرفكش

أكغمي بناء عمى المرسكـ  كبعد اف تحرؾ الحاكـ المذككر قد حرفكش. بعمبؾ
نو أكبما . أ عائمتىوػػرحاف بحمايتو كأخذ كؿ متعمقاتو كخبٌ ػػامي،  اـ  اطع الطريؽ سػػالٌس 
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 اليمكنيـ القسـ كذبا بتعذيب كابتالء منطقتي بعمبؾ كطرابمس فقد اصبح مف 
( 15)." القركرم مياجمة سرحاف

تمامان  الدكييي ق، الذم يحجب يعتني بدكر األمير الدرزم"  الحكـ "ٌف ألكف األىـ 
ر فجيعة مما تسمح ػػكثأف العصياف كاف أ كيحاكؿ اإليحاءى ب.تسػػػاؤؿ  ميثيرو لؿنحػػكو بعف الٌذكػػر 
: بو ركايتو

 الى القرل التي يختبئكف فييا في [ق آؿ الحرفكش كحماد ] بؿ يـك كصؿ "
، عمى  ، فخٌبؤا جميع عائالتيـ كبقائعيـ كمتعمقاتيـ في  رل في كسركاف جباؿ جبيؿ
ف يحمكا عائالتيـ أكمف أجؿ . ، كطمبكا المجؤ اليو اكغمي ، في أرض معف حدكد جبيؿ

تالفان ال ، كانقسـ رجاليـ في جماعات .  صاركا اكثر عنفا في عصيانيـ كسٌببكا أذلن كا 
كباالقافة الى .   كعذبكا كآذكا المؤمنيف المحقيف .نياية لو في منطقة طرابمس

، حاكلكا اف يمغكا  رم كالقنيةػتدميرىـ الكامؿ لمناطؽ جبيؿ كالبتركف كجبة بش
كأتي جميع شيكخ طرابمس .  كصكالت قريبة الدكلة لجميع المقاطعات االخرل

فذىب الى  معة جبيؿ عمى الحدكد ليستطمع كيتجسس عمى .  لى عمي باشاإكتكسمكا 
." كقع  طاع الطرؽ

 

مياتيـ جميع أي ، ك سماعيؿ حفيدم سرحافإٌف سرحاف كأبعد أف تحٌقؽى الجكاسيس مف 
،  عائبلت قطاع الطرؽ كشعب جبيؿ كالبتركف عمكمان مازالكا مختبئيف في قرل كسركاف

المـك عمى كالي  القكا : "خرجٍت سمطاتي طرابمس بخديعةو يبدك انيا لقيت مكافقة الباب العالي

بمقدار ما كاف األخير مسؤكالن عف ضماف جميع الضرائب التي تحت سمطتو ".  صيدا
م نقص ماليٍّ أسماعيؿ باشا ببركد بأنو سكؼ يتحمؿ مسؤكلية إعمـ المرسكـي أ،  القضائية

ييعرؼي الكثيري عف استنتاج  الك.  في طرابمس يسببو الشيعة المختبؤف اآلف في مقاطعتو
ـى جي ق ، مينح آؿ حماد1687، كلكف بعد ثبلثة اشير، في آذار  العيصاة الفعمي ٌرم ػة بشػبٌ ػالتزا

مكاؿ الضريبة أ كبقي آؿي الحرفكش بعد سنة متيميف بإمساؾ  .(16)كالضنية مرة أخرل 
( 17). كالتضييؽ عمى القركييف في شماؿ البقاع
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 كافالمكارنة كسر" صالحإإعادة "آؿ الخازف ك
ٌف آؿى ػػ كلؾ .كدةػػػػػف مكجػديف القادميػػػؽػس لمعػجبٌلت محكمة طرابؿػػد سػػٌظ لـ تعي ػؤ الحػػلسي 

جبيؿ ) ييعمنكف بأنيـ قد حصمكا عمى عقكد الضريبة لكؿ ساحؿ طرابمس الداخمي قحماد
ٌف إكمع ذلؾ ؼ. (18) 1693 ك 1692حتى آذار  (كالبتركف كالككرة كجبة بشرم كالضنية

ٌدةى سكابؽ ستمعب دكرا حاسما في السنكات ػسٍت عػٌس أ 6-1685الحرب شبو االىمية سنة 
د ػفعائمة رع.  المحمييف عمداقٌف السمطات بدأت تشجع أعداء آؿ حمادأحدىا أ. التالية

كآؿ .  كما بعدىا1693، ثـ بدكف انقطاع مف سنة 1686عطيٍت مقاطعة الضنية سنة أي 
كآؿ . دندش ككفئكا لمشاركتيـ في التحالؼ المضاٌد لمحرافشة بالتزاـ ضريبة اليرمؿ كعكار

لى إ، أيعيدكا   مف البتركف قبؿ نصؼ قرفقالشاعر، العائمة الشيعية التي طردىا آؿ حماد
السيمطة ىناؾ لبلمساؾ بجبيؿ، مع شركائيـ القدماء األيمراء االكراد، لصالح الدكلة سنة 

ٌف بعمبؾ كاقطاعيات اخرل قد خيصصت ألحد عيٌماؿ الحاكـ العسكرييف أ، في حيف 1694
،   السمطة لميف عريكتيـ كطبيعتيـ االرتزاقيةل، الذيف طالما تمتعكا برضق كآؿ حماد. (20)

، في قمة سطكتيـ في نياية القرف السابع عشر، في مكاجية جيؿو جديدو  كجدكا انفسيـ اآلف
.  ، في تنافس الينقطع عمى جباية ضرائب الحككمة مف شيكخ اإلقطاعية الطمكحيف

ـى  ديد األكثر إثارة لرعب ػف الجي كر اإلقطاعييف في جبؿ لبناف ىـ المنافسػربما لـ تكف زي
، مع سىبؽ  الديف معف ، العائمة الماركنية التي جعميا فخر ، بؿ آؿ الخازفق آؿ حماد

د باة الضريبة الكارثيف لمقاطعة كسركاف شماؿ شرؽ بيركت عاـ  اإلصرار كالترصُّ ، جي
كبدأ آؿي .  راء الدركز ألجياؿػ، كالذيف سكؼ يككنكف المساعديف المسيحييف لؤليـ1617
، باستثمار ثركتيـ كنفكذىـ بحماية الجزكيت كاإلرساليات البلتينية  ، مف جيتيـ الخازف

 1658كعندما قٌررٍت فرنسا تسميةى نائب قنصؿ لبيركت عاـ .  الكينكتية األيخرل في الشرؽ
" مير المكارنةأ"نو أد ػػ، الذم كاف ييعتؽى  (1679: ت )بك نكفؿ الخازف أكقع اختيارىا عمى 

شكفالييو "كلكف الدبمكماسييف التجارييف المحترفيف، مثؿ . كالذم كاف قد رٌسمو البابا فارسان 
استنكر بمرارة ىذا التعييف -  85/86 في ص قكاتب التصكير الكٌدم آلؿ حماد، " دارفيك
ف لمصالح فرنسا  ػػػػػػحسأكثر مٌما أذلن أٌبب ػػػس"  فبٌلحه سميف "بأنو "  األمير المسرحي "كاصفا 
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كأنو ميمالئه لمعثمانييف ، التجارية 
اال أف المساندة المزدكجة لمفرنسييف كاأليمراء المعنييف . (21)

ل ػػؿإرؾ ػؿ كلئلضرار بالبطرمػػس مكانتيـ في المجتمع الماركني، بػمػمٌكنٍت آؿ الخازف مف تأس
، كىي   عندما ترأس آؿي الخازف تأسيسى رىبانية كينكتية جديدة1695مع العاـ .  دٍّ ماػػ ح

ٌبة  رىبانية ساف انطكاف المبنانية ، كاف المركز االقتصادم كالسياسي لممجتمع قد انتقؿ مف جي
 .(22)لى كسركاف إبشٌرم في جبؿ لبناف 

رل ػػالؽي "  ببيع "كاف تعامؿ الشيعة االساس مع آؿ الخازف في ىذه السنكات يتعمؽ 
تعماليا ػػلى آؿ الخازف السإ (راضو سمطانيةأكىي )كاألراضي الزراعية التي تحت سمطتيـ 

"  البيع "ذا ػػػػػػكف قػة يصؼػػكف المكارفػالمؤرخ.  تكطنيفػػرة كمستعمرات لممسػػس أدمػمػلتأس
"  استعادة "ألرض الكطف المكركث، ك" استعمار "ٌنيا ألمساحاتو كاف يسكدىا القبائميكف عمى 

ـي ، كىي ركاية (افتراضان )لكنائسيا القديمة  دا مع استبلب الشيعة كعدـ مشركعيتيـ ػجيٌ تتكائ
كالربط بيف اضطياد الشيعة كتدفُّؽ المستكطنيف المكارنة تحت رعاية آؿ .  التي سبقت

رٍت كتاباتيو باسـ ػ، الذم نيشً  (1729ت )الخازف يعرضيا القس الماركني جريس زغيب 
المحمييف " المتاكلة"يركم زغيب مثبلن قصة ىجكـ .  "لى مرتفعات كسركافإعكدة المسيحييف "

ديبية التي تمت ذلؾ كتركت قريتيـ حراجؿ مدٌمرةن أعمى جامعي الضريبة العثمانييف كالحممة الت
،  (1647ت )، ابك نادر الخازف  بعد الحممة.  لى البقاعإجبرت الكثير منيـ عمى الفرار أك

:  ساؤا اليوأالذم ازدراه الشيعة ك
يعطكنو  طعة مف االرض مقابؿ . يأتي الييـ ليساعدىـ كيعطييـ الماؿ"

بعد ثالث . باركد، كعمى ىذا االساس يك عكف لو كثيقة" اك ية"معطؼ اك بند ية اك 
سنكات، بعد بعض التكسط مع السمطات، سيمح لسكاف حراجؿ بالعكدة الى منازليـ 

، استرجع كؿٌّ منيـ منزلو كامالكو، كبذلؾ لـ يعد  عندما عادكا... عيشكا كالسابؽ مؿ
فبدأ الشيخ بإ راقيـ . بدا مما سبؽ اف اشتراهأبك نادر صالحان، كلـ يربح شيئا أشراء 

، كاشترل منيـ مرة اخرل كاتبا عقكدا ك عيا كال  الماؿ مرة اخرل ليعيدكا بناء منازليـ
فبقي المتاكلة مستأجريف في االراقي التي اشتراىا الشيخ .  المسيحييف كالمتاكلة

". ابك نادر"ياـ أكثر مف أبعد ذلؾ جاء الشيخ ابك نكفؿ الخازف كاشترل منيـ .  منيـ
(. 23)" كصار الشيعة يحترمكنو كيك ركنو
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  :ديد صعبة جدان ػػكمع ذلؾ استمر الشيعة  في جعؿ حياة المستكطنيف الجي 
خبرىـ ما أ، مع بعض رجالو،  اصدان الشيكخ الدركز، ك ف ركب الشيخألى إ"

كما . عطكه كؿ السيمطة ليتصرؼأفسانده شيكخ الدركز ك. كاف المتاكلة يصنعكف بيـ
اخبركا الحككمة بكؿ ما كاف المتاكلة يفعمكنو لممسمميف كالمسيحييف، ككيؼ كانكا 

فبدأ القباط الذيف ارسمتيـ الحككمة بامساؾ . مالؾ الناسأيدييـ عمى أينككف كقع 
كانكا يأخذكف البعض . كتقييد ايدييـ خمؼ ظيكرىـ كأخذىـ الى السجف بعض المتاكلة

( 24)." الى اليدكء ك ٌركا في منازليـ كؿ يكميف اك ثالثة اياـ، الى أف لجأ اآلخركف

لى نزاعو مع آؿ الخازف في سياؽ انسحاب الشيعة مف إ قكربما انجٌر آؿي حماد
فيجكميـ عمى كسركاف .  ، كىكذا بدأكا يجذبكف انتباه مؤرخي المكارنة في تمؾ الفترة كسركاف

، الذم يركم كيؼ كضع قركيك  ، يستحضره شيباف الخازف ، مثبلن 1685خبلؿ عصياف 
عشقكت خطةن الختباء مجمكعة صغيرة بجانب الطريؽ كيقٌمدكف صكت الثعمب عندما يمٌر 

كلكف في تمؾ الميمة خانتيـ شجاعتيـ فمـ يتمكنكا مف أف ييحدثكا .  ٌذركا اآلخريفػ لييحقآؿي حماد
 تمكف سكاف عشقكت، 1691في خريؼ . (25) يعيثكف بالبمدة دمارا قصكتا، تاركيف آؿ حماد

زعركر، كىك أحد آخر شيكخ الشيعة  (بك مكسىأ)حمد أكىي فكؽ جكنية تمامان، مف قتؿ 
كلكف منصكر الحطكني، مؤرخ القرف التاسع عشر، يذكر قصةن شفيٌيةن .  الباقيف في كسركاف

رسمكا ميطمؽى أف آؿ الخازف دٌبركا القتؿ لكضع حٌد لطغيانو غير المشيكر، ثـ أقديمة تركم 
فبدأ آؿ زعركر كحمفاؤىـ آؿ .  لى كادم التيـ لثبلث سنكات لحمايتو مف ثأر الشيعةإالنار 

، بالميجة العامية عمى  ، كما يركيو عجكاف حربان دكف رحمة عمى آؿ الخازف كمساندييـ
(: 1696ت )االكثر، الكاىف عكف كامؿ بف نجيـ 

رقيـ، كلـ أأتكا الى كسركاف كنيبكا كؿ المؤف، كطاردكا الكسركانييف في "
رض أخرل في أي شياء أكاف ىناؾ  طعاف ماشية كمؤف ك. مسككا بوأحدان أيميمكا 

عندما كاف في طرابمس ك تمكه، ثـ  (؟)مسككا أذىبكا ك. خذكىا كمياأالكسركانييف ك د 
ساؤا معاممتو كآذكه، كطاردكا الكسركانييف في ألى البطريرؾ في دير  نكبيف كإاستداركا 

ككاف تعامميـ الكحيد مع المسيحييف . منطقة بعمبؾ كفي كؿ مكاف كصمت اليو ايدييـ
( 27)." ىك القتؿ
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ة درجةو تعكسي ىذه الركايات األحداث التاريخية ػمٌ ألى إمف الصعب بالطبع تقييـ 
لى ىركبو ممحميٍّ مف الشماؿ الذم يسكده إصكليـ أي فالكثير مف المكارنة يتتبعكف . كاقعان 

، لكف العنؼ الشعبي، كاالغتياؿ الذم يشارؾ فيو عدكّّ (28)لى كسركاف في ىذه الفترة إالشيعة 
ساس كثير مف أ، ىي مكاضيع تكبكلكجية في خرافات  ، كالبحثى عف ممجأ جديد مسمـ

 قآؿ حمادحكـ تحت " المأزؽ المسيحي"بالنسبة آلؿ الخازف، كاف استحضار . (29)العائبلت 
الكسيمة األكلٌيةى إلثارة خياؿ االكركبييف كتأميف مساعدتيـ المادٌية لتأسيس أديرة الجباؿ التي 

كمع نياية القرف، بدأت . كٌكنت رمزان مناسبان لفكرة الممجأ المشرقي ضد اضطياد المسمميف
لى اإلسناد إبتزكيد آؿ الخازف بالماؿ، باالضافة " المسيحي جدا"حككمة لكيس الرابع عشر 

 كسنة .الدبمكماسي، ألجؿ شراء التزامات ضريبة المنطقة التي كانكا يمسككنيا كيستعمركنيا
ماـ الممؾ في كقت أ، الذم تمٌتع باألمؿ بالحضكر (1707ت )، تمكف حيسف الخازف 1697

مف جيةو . (30)، مف الضغط بنجاح لمترقي مف نائب قنصؿ الى قنصؿ كامؿ في بيركت  ما
رنسا كحمايتيا باستمرار ػ قنصؿ فرنسا في صيدا بعناد تبريرات الخازف لطمب دعـ ؼلخرل نؼأي 
 : بقكلو ("عمى حسابو"كقد كاف ىذا التغيير )

... إٌف األيمة الماركنية مقطيدة اليـك كما كانت  بؿ خمسيف عاما تقريبا "
لى إسندكا األمف أ، ك د  لى اليـك يحكمكف طرابمسإكالباشاكات منذ ذلؾ الك ت 

كألجؿ ىذا السبب . الحمادييف، الذيف يتظاىر المكارنة بانيـ يتعرقكف القطيادىـ
لييـ، كالبيكت التي في إيجعمكنيـ يدفعكف القرائب العادية، كاألرض التي تيعطى 

كثر مما ييعاني أكلكنيـ اليعانكف . تراؾ البالدأيدفعكف ىذه القرائب كما يفعؿ . حكزتيـ
إنيـ يكلدكف كالشككل في افكاىيـ، الف   كؿأف أكاستطيع . اكلئؾ مف ىذه الناحية

لدييـ دائما شيئا ليقكلكه في ىذا الشأف أليناسو ال يعرفكنيـ البتة كلكنيـ يصغكف 
( 31)." الييـ، كيستطيعكف اف يحصمكا عمى شيء منيـ

ػدو ، ق كلسؤ حظ آؿ حماد ،  يضاأالباب العالي في ، بؿ  رسامػليس فقط ؼما مف أحى
ساءة المعاممة تمؾ في المرتفعات في ػػػػ، كاف مياالن ج كما تبٌيف ٌدا لئلصغاء الدعاءات الظمـ كا 

.  ذلؾ الكقت
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 تكسُّع إمارة الدركز
النتيجة الثانية الياٌمة لعصياف الشيعة كاف الكجكد المتنامي ألمير الدركز في سياسة 

، ككقفكا قفآؿ معف في جبؿ الشكؼ طالما كانكا في صفاء مع آؿ حماد. إيالة طرابمس
يرل .  ، كحقان في معظـ العمميات العثمانٌية العقابٌية6-1685بجانبيـ ايضا في كفاح العاـ 

حسيف أف أحد اسباب بقاء الغمكض في ىذه القضية في التاريخ المبناني، ىك  البرفيسكر ابك
اف البطريرؾ اسطفاف الدكييي عمؿ عمى إخفاء مكقؼ زعيـ الدركز المريب تقريبا فيما يتعمؽ 

فالعثمانيكف قد طمبكا طبعا مساعدة الفرقاء االقطاعييف مف . (32)بسمطة الدكلة خبلؿ الثكرة
 كلكف  . لقمع آؿ سيفا1616 ك 1598خارج المقاطعة في عدة نزاعات سابقة، مثبل سنة 

، التي استمرت عقدان كامبلن في نياية  ٌنو فقط في المعركة ضد الشيعةأيمكف الجدؿ في 
، بشكؿ منتظـ يعطكف مسؤكلية السيطرة  ، ثـ الشيابيكف القرف السابع عشر، كاف المعنيكف

ذا تأكدت ىذه الرؤية، يمكف اف تؤٌدم الى إعادة نظر ىامة في . عمى نظرائيـ الشمالييف كا 
" اإلمارة المبنانية" فػ  .الركاية القياسية التاريخية لتكسُّع حكـ الدركز عمى إيالتيف عثمانيتيف

، بؿ بالعكس نبتت بالتحديد  ٌنيا لـ تتٌكج الفكرةى القديمةى عف إمارة الجبؿ العابرة لمطكائؼأليس 
لكي تقمعى تأثيرى الشيعة في السكاحؿ ، في خٌطة الحككمة العثمانية في حقبة ككبركلك 

. الداخمية الشمالية
مران أ عندما تمٌقى 1691تٍت في شباط أفأكؿي اختبارو ألحمد معف في ىذا الخصكص 

لى حكاـ إفبحسب حكـو متطابؽو أيرسؿ . حرفكشاؿمباشران لبللتحاؽ بحممة اخرل ضد أيمراء آؿ 
اكغمي شديد مع  إف الخارج عمى القانكف المعركؼ بحرفكش"، فػ  دمشؽ كطرابمس ك سنجؽ عجمكف

مف محيط بعمبؾ ىاجمكا كنيبكا البمدة كىـ يميمكف دائما لقتؿ الناس،  [ ركافض ]الشيعة المبتدعيف 

يقظ أمصادري الركاية التكشؼ شيئا عف ما . (33)" مرىبيف المسمميف كمرتكبيف الشر ك طع الطرؽ
عمى اف بعض السياؽ الجكىرم يتكٌشؼي في فقرة كاحدة .  حرفكشاؿعمى آؿ " االنفجار"ىذا 

كاف ييمسؾ مقاطعة بعمبؾ " محمد"فالمشتكي . مبراطكرية في الشير التاليإفي سجؿ شكاية  
حرفكش حقكؽ بمدة بعمبؾ كبعض المزارع اؿلمسنكات الثبلث السابقة قبؿ أف يكتسب شديد 

  24000لى إمحاصيؿ التي زادت في ذلؾ الكقت اؿضرائب كاؿؾى بكؿ عائدات ػ، كأمس كالقرل
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ما ييمنا ىنا ليس حقيقة أف إداريي طرابمس كانكا .  كثبلثة قناطير مف خيكط الحريررشؽ
، الذيف كانكا قد اقتطعكا  مكٌمفيف بتحصيؿ المبمغ بمقدار ىكٌية شركاء شديد في العمؿ

سماعيؿ، كعيسى بف إ كىـ حسيف بف سرحاف كابنو  .  مف مستحقات بعمبؾرش ؽ10000
. (34) كضابطا انكشارية دمشقياف قحمد، كحسف بف حسيف ديب حمادأ

يمكف اف ييعتمدى عميو في  حمد معف الميٌطمع الأف أكالباب العالي يعمـ عمـ اليقيف 
كثر بكثير مف قطع طريؽ مف قبؿ بعض الشيعة المبتدعيف مف محيط بعمبؾ، أمسألة فييا 

: كاألمر المكجو اليو يحذره منذرا مف تحريض آؿ الحرفكش كشركائيـ
 فقط مف ىؤالء المجرميف، فاف العقاب الساحؽ ان اذا أتاني انؾ تؤكم كتخبيء كاحد... إحذر "

( 35)." ان سكؼ يحدث لؾ ايض [ام فخر الديف ك  ر ماز]كسمسمة الغقب الممكي الذم تحٌممو ابكؾ 

 في  .سماعيؿ كعيسى نيسخان مف نفس الحكـ المشؤكـإأكغكلرم  كقد تمقى سرحاف
 حيٌرض  حاكـ 1691حرفكش لـ ييخبر، كفي تشريف الثاني مف نفس السنة اؿٌف شديد أحيف 

  (36). في البقاع" الركافض"دمشؽ مرة أخرل لمذىاب لقتاؿ 
لقد . مير الشكؼ اليوأفي ىذه االثناء كاف لدل الباب العالي ىّـّ آخر لييمفتى انتباهى 

 التزامات في عكار قف حاكـ طرابمس تمٌقى مرة تعميماتو بعدـ منح آؿ حمادأرأينا سابقا 
كفي تشريف . (37)ىك أف ىذه المناطؽ يسكنيا السيٌنة ، ساس كىمي أكالزاكية كالككرة عمى 
بأنو منذ بضعة " سكاف منطقة الككرة كالضنية"حمد معف شككل مف أاالكؿ تمٌقى الحاكـ ك

عصابات الركافض القزلباش  د بذركا الفساد بمساعدة اربعة اك خمسة مف المحمييف، كانيـ  د "سنكات 

كؿ أفي آذار التالي حاكؿ الباب العالي تجميعى . (38)" فرقكا سيطرتيـ عمى المنطقة بالتدريج
 -، كأمر حاكـى طرابمس كدمشؽ كصيدا حممة عقابية حقيقية مف عدة مقاطعات ضد الشيعة

حمد معف، كحكاـ مقاطعات حمص كصفد أ، ك( مرتيـ القاضي كالميبلٌ إكتحت  )بيركت 
بإلقاء القبض عمى قطاع الطرؽ الشيعة المبتدعيف الذيف يعيشكف في جباؿ طرابمس، "

م مؤشر في السجبلت التاريخية بأٌف عمبلن ألكف اليكجد . (39)" كمعاقبتيـ بحسب القانكف
، قد عادكا كحصمكا عمى جباية ضرائبيـ  ، كما سبؽق  فآؿ حماد .ا كيذا قد حدث فعبلػمنيٌ أ

. العادية مف الكالي ذلؾ الربيع كالذم تبله
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 كبالرغـ مف ذلؾ، فإف انتقاد السمطات األساس كالمتزايد لدكر الشيعة في سياسة 
 ألكؿ مرة، كتكرُّط قعمى آؿ حماد" قزيمباش"طرابمس االقطاعية، كتطبيقيا لمتصنيؼ القانكني 

اإللحاد  "كبالرغـ مف حشد خطاب . ، كميا تستجدم تفسيرا حمد معف المتنامي في المقاطعةأ

، فإف مصادرنا التأريخية تكحي باف تجدُّد التكتر بيف الشيعة كالمكارنة في  " مقابؿ االسالـ
في تشريف االكؿ .  لى المنطقةإلى اإلنتباه إ،  ، مرة أخرل كسركاف ىك ما قاد الباب العالي

ٌذر حاكـ دمشؽ بأف1692 اكغمي حسيف كابنو  د جمعكا قرائب الميرم  الرافقي سرحاف " :  حي
كعكائد اخرل مف معظـ  رل جبيؿ كالبتركف كالككرة كالقنية كجبة بشرم كعكار، كلكنيـ لـ يدفعكا منيا 

، اغتاؿ الزعركر مسيحيان مرمكقان مف  كفي الشير التالي، بحسب ابف نجيـ. (40) شيئا لمدكلة
صكات طمقات البنادؽ ترٌددٍت أف الصراخ كأ، بمعنى "فانطمقت صرخة كسركاف قدىـ"،  حراجؿ

كانطمؽ القركيكف المكارنة بقيادة آؿ الخازف يدٌمركف . حكؿ الجبؿ في نداءو تقميدمٍّ لمسبلح
. ، يقتمكف كينيبكف كييددكف بمزيد مف الثأر اراضي حسيف سرحاف عبر الحدكد في الفتكح

 بعد قحمد معف االنضماـ لحممة حككمية عقابية ضد آؿ حمادألى آؿ الخازف كإكعندما طيمب 
 قٌرر الباب 1693كبحمكؿ شباط . (41) متطكع مف كسركاف لمكاجب 1000ثبلثة اشير، تقدـ 

كما ييثير االىتماـ أٌف األكامر التأنيبية التي . كثر تأثيران ضد الشيعةأالعالي االستجابةى بعمميةو 
حمد ألى زميمو إك (  االصمية في باش باكانميؾام تكجد نسختوتكاؿ )لى حاكـ دمشؽ إأيرسمت 
في المنطقة اكثر مف " مقاطعجية" قد خدمكا كػ ق، ال تأتي عمى ذكر أف آؿ حماد يضاأمعف 

:  اربعيف عاما
إف طائفة القزلباش التي ظيرت في منطقة طرابمس كاستقرت في الريؼ "

الصخرم الصعب،  د استكلت عمى جباية قريبة المنطقة كابتمعت الدخؿ المستحؽ 
 يطاع الطريؽ ىؤالء اليتبعكف السنة المطيرة كال " ... اسالـ دـك" انكنا لخزانة 

يخقعكف لمحاكـ، كعميو فإف خيانتيـ بالنسبة لقرائب الدكلة ىي كسؤ طغيانيـ 
الحكاـ ]يتناسب مع ... ككجكدىـ ىك سبب دمار االرض . كظمميـ لمعامة المساكيف

كاليجـك عمى ... كاالتفاؽ عمى زمف د يؽ بالتراقي بحسب تقديركـ  [االخريف
القكا القبض عمى  طاع الطرؽ ىؤالء . العصابة المذككرة في الجباؿ حيث يعيشكف

( 42)." كانزلكا بيـ العقاب الذم يستحقكف بحسب القانكف
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ت انتباه، ليس المؤرخيف ػصبح العصياف مييٌما بما يكفي لمؼٍ أ،  مف اآلف فصاعدان 
  ، فمكظؼ دار المحفكظات. المحمييف فقط ، بؿ المؤرخيف االمبراطكرييف العثمانييف ايضا

نو كاف يستطيع الكصكؿ الى كثائؽ أ، الذم يبدك  (1717   :ت )رم محمد ػػػدفتردار سى 
، كىي بقمـ مدٌكف الببلط التاريخي محمد  ،  يزٌكدنا بركايةو مثالٌيةو لمعممية الحربية  "ميمة"
د ركاية الدكلة الرسمية لمحممة العظيمة ػػ، كاصبحت فيما بع (1735:  ت  ) افندم اشػدر

:  ضد الشيعة
كالكثير . تقكؿ إنو بتكفيؽ اهلل تعالى  د تيٌتؾ خيط جمعيـ... كصمت مذكرة "

بناء عمو حسف أاكغمي ك منيـ سقطكا قحايا السيؼ، كمنيـ زعيميـ حسيف سرحاف
. كعيسى، كآخركف كثيركف ممعكنكف مثميـ، كاصبحكا طعاما لسيؼ القكة كالدمار

لى  طاع الطرؽ الذيف نجكا مف السيؼ،  د إ، باالقافة  اكغمي، مساعدىـ كمعف
اختاركا طريؽ طمب الرحمة كلعنكا بؤسيـ كعدـ خقكعيـ الذم كاف عادتيـ حتى 

  (43)." االف

العثمانيكف كقكات متنكعة مف االقطاعييف :  كالتاريخ المحٌمي يركم قصة أكثر صحةن 
د ػكؽ.  ، محرقيف منازليـ كمختطفيف نساءىـ كسارقيف ماشيتيـ اجتاحكا منطقة مكطف الشيعة

، عندما   مف الرجاؿ كعائبلتيـ ليس في المعركة بؿ في الثمكج الكثيفة150ىمؾ مايقرب مف 
كاالختبلؼ .  لى البقاعإحرفكش في مضائؽ الجباؿ الشتكية اؿحاكلكا اف يفٌركا بمساعدة شديد 

فالدكييي يدعي اف آؿ الخازف :  بيف ىذه المصادر ىك عمى دكر ككبلء آؿ معف المسيحييف
نو أٌدعيف بػ، كقادكا جيشى الحككمة بعيدان ـي  اخذتيـ الرأفة كمنعكا ذبح جميع الشيعة الناجيف
، فييشير  ، مف جية أخرل  أما ابف نجيـ(44).  ليس لدييـ إذف مف االمير بترؾ إيالة طرابمس

الذم استثمرىـ  "،  مف حاكـ طرابمس المبتيج" عظيمة كفكائد زف حققكا ثركةاآؿ الخ "الى أٌف 

بناء أ، التقى حسيف بف سرحاف كعدده مف   في نياية الصيؼ".مساندتو كتشاكر معيـ كتكٌسمكا
، ظاٌنان  فعٌرفيـ بنفسو.  ، الذيف صٌدكا لمتك غارة لمرتزقة الباشا عمو بجماعة مف الكسركانييف

كلـ . فانقضكا عميو كقتمكه ىك كاصحابو"  !لـ تعرفكنيأ،  ىذا انا، حسيف "انيـ اصدقاء، بقكلو 
  (45). ال في السنة التاليةإلى تسكيةو بيف آؿ حمادة كالخازف إحمد معف مف الكصكؿ أيتمكف 
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في أم ،  افػف جبؿ لبفػـمٌمػػا ىػػػك دى ػػػػب أبعػعٌ ػػ يتشقرُّد آؿ حمادػػدأ تـػػندما بػكع
كسركاف كالمقاطعات المجاكرة في دمشؽ كصيدا، في البقاع كسػػػيؿ ف الشيعة في ػؾى ػمناطؽ سى 

بدأ بشكؿ كمػػا . (  أيضان لمؤرخيفؿك )صبح مصدرى قمؽو ميتزايدو لئلدارة االمبراطكرية ػػػػػػػػػ أ
كىـ بيف ، حمد الناشئ أعمى أف دكر .  طبيعي يكٌرطي سمطاتو مف خارج طرابمس كحى

، خصكصا بيف  يع نفكذهػػيضعي عبلمةن لعٍرضو األساسي لتكس، الجماعات المحمية 
   . لتمتيف اإلمارة الدرزية ،الجماعات الماركنية

،   المريب أحمػػد الناشػػئؼي ػكمكؽ.  في ىذا الكقت الذم يشيد تغييراتو سياسيةو كاسعة
 كالحممة  .ليطاتػ، كاف ييثيري غضبى السُّ  ككسيطو بيف العيصاة الشيعة كالدكلة العثمانية

ككنتيجة .  كانت مكجيةن ضده بمقدار ما كانت مكجيةن ضد الشيعة1694اإلمبراطكرية سنة 
عى ػ، ييساندكف تكسُّ  فضؿأ، بحثان عف بديؿو  جزئية ليذه االزمة المتكٌسعة بدأ العثمانيكف انفسيـ

 .لطة األيمراء الدركز الى المرتفعات الشماليةػسي 
 الحممة العقابٌية اإلمبراطكرٌية

.  المؤرخكف العثمانيكف بوا يكحيثمـ، ـ ، تعبكيان  الحممة االبتدائية ضد الشيعة لـ تتـ
عبد الغني النابمسي مف طرابمس الميتصٌكؼ  يركم العبٌلمة الرٌحالة 1693ففي تشريف االكؿ 

، عصابة آؿ  ييقاتؿ المبتدعيف العنيديف "د بقي في الميداف ػػػػػؽكاف ا ػػػأف الحاكـ عمي باش
 .كيسػػػتعٌدكف لآلتػي ييعيدكف تجميع صفكفيـ آنػػذاؾ  قكاف آؿ حمادفي الحقيقة . (46)"ق حماد

، الذيف استكلكا عمى إقطاعات جبيؿ  مراء األكرادأي ٌنكا ىجكمان ميميتان ضٌد ػػكفي الربيع ش
تقريبان حدثى تغييره ىاّـّ كاف ذا كقعو حاسـو عمى نضاؿ نفسو نو في الكقت أعمى . (47)كالبتركف
، كفي نيساف صار الكزير  بكؿتاـلى اسإتيدعي عمي باشا ػػػػاسإذ .   في السنة التاليةقآؿ حماد
، ميكٌجيان خميفتىو في طرابمس  بيذه السمطة أمر فكران بتجييز حممةو ضخمةو جديدةو .  األعظـ

لجكف اؿا، كزمبلءىه في حمب كدمشؽ كصيدا، كحٌكاـ مناطؽ كيميس كحماه كػػػالف باشػػػػرسأ
، كأخيرا المفتش  الرحبة كجبمة كبعمبؾ كسممٌية كدير الزكراؿ، كاالقطاعييف مف حمب ك ٌزةػكغ

كبحسب . (48)لى األبدإحمد معف أالعاـ في جيش االناضكؿ بالتنسيؽ، بأف ييبيدكا الشيعة ك
:  دػػشاالمؤرخ ر
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 20000ك  [ رسالف باشا أ]سمعكا كعممكا أف ... لرم ػاكغ عصابة سرحاف"
مأل  مكبيـ الخكؼ ... ،  لى مكافو اسمو بعمبؾ كسيؿ جنكب البقاعإرجؿ  د كصمكا 

،  د  يبض  كالكثيركف، الذيف ال فائدة منيـ...  لى الجكار كالقكاحي إ، ففركا  كالرعب
فالمناطؽ  د نيٌظفت مف  ذارتيـ كخٌستيـ، كما . عمييـ كتمٌقكا العقاب الذم يستحقكف

  (49)" أردنا

" لتنظيؼ "كاردػف الرجاؿ كالـػدد ـػػذا العػػػد قػػف يحشي أريد الكزيري االعظـ ػػاذا مي ػف لـػػكلؾ
درنو يستعد لحممة الدانكب األكثر أنو ىك بنفسو ييخٌيـ في أالساحؿ السكرم الداخمي، في حيف 

في استعادة قمعة بيترفاردف مف آؿ بتسبرغ ذلؾ  ( لكف فشمت )، كالتي انطمقت  مصيريةن 
، الذم طمب منو الباب العالي  حمد معفألى إ؟ أحد المفاتيح ىك تحكُّؿ االىتماـ  الصيؼ

صدرىا عمي باشا أكاألكامر االمبراطكرية التي .  صراحةن أف يتكٌلى المسؤكلية في المنطقة
 عندما كاف ىك حاكمان لطرابمس عمى اكتاؼ االمير قتيمقي لكـ فشؿ التخمُّص مف آؿ حماد

: الدرزم بحؽ
مـ " بيركت، الييتـ  - حمد، المتمركز في صيداأأكغمي  ف معفألقد عي
الذيف يعيشكف في جباؿ طرابمس، ككؿ ... ساند القزلباش المالعيف مي بشؤكنو بؿ 

، الذيف يدٌمركف القرل كيظممكف  ، ك يطاع الطرؽ اكلئؾ االشرار اآلخريف في المنطقة
مف الكاقح كالجمي انو ما داـ أصؿ الفساد ... المسمميف في مرتفعات طرابمس 

، فإف شٌر كتحريض المفسديف  ، لـ ييعا ب اكغمي المذككر كاالقطياد، معف
. " دػػالممعكنيف لف ييصى 

كثر كضكحان في مصدرنا العثماني الثالث أمير الدركز أتظير مرارةي عمي باشا تجاه 
، كلكف مف ركايتو  يبقى مجيكالن "  تاريخي سمطاف سميماف "مؤلؼ ىذه المخطكطة .  لمركاية

 . (52)رب بالكزير االعظـ ػ، يبدك انو كاف متصبلن عف ؽي  اريةغالطكيمة المباشرة لمحممة اليف
رم محمد المثالٌية ػد كسػشاعف حممة طرابمس، بخبلؼ ركاية ر"  تاريخي "كعميو فإف ركاية 

 1693فاالىتماـ ينصبُّ عمى عممية . ، ىي ركايةه ذاتٌية عف كجية نظر عمي باشا اإلجمالية
" رحافػػاؿ سػجب"لى إلي ػد عػػ، صع سػػطرابؿعمى ان ػػد تعيينو كاليػػ بع ،قػػادىا عمي بنفسػالتي ؽ

 : لينظر في ظركؼ السكاف، كقد كجد بنفسو أفٌ  ( حرفٌيان جباؿ الذئب )
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. [م القزلباشأ]، ىـ تابعكىـ  ، كىـ ظاىران جماعة كافرة البعض "
 كلكف اآلخريف .....ف نيدير ليـ عينان عمياء مكرىىيف أك د تقٌرر . كمقاكمتيـ صعبة

كميـألى إشاركا أ ٌم أنيـ غير  ادريف عمى عمؿ أ، برغـ  نيـ منيكيف مف اقطياد حي
  (53). اكغمي ك ؼ جانبا لكاف مف الممكف صٌد السرحانييف كلك اف معف.  شيء

، كما فعؿ حاكـه سابؽ  ف ييقنعوأحمد معف آمبلن ألى إكعميو فقد كتب عمي باشا 
كقد تظاىر األمير الدرزم . ق ، بأف يأخذ جباية ضرائب آؿ حماد1685كفشؿ عاـ 
الذيف قتميـ " لمعديد مف رجاؿ  بائمنا"كيثأر " ف ييقيـ العدؿأب"بؿ إنو قد تكٌسؿ الباشا ، بالخضكع 
الماركني -لى الضحايا الكسركانييف لمثأر الشيعيإاكغكلرم ببل مبرر، ربما ميشيرا  سرحاف
ف الكزير إمجيكلة الكاتب التذكر شيئا عف فشمو في مساندة الحاكـ، بؿ اؿكالركاية . حديثان 

ككٌجوى جيده األخير " سو كمساعدييـػاكغمي، ك يسي  ، معف خميرة الشر تمؾ"االعظـ قد التفت الى 
  (54). إلبادة العيصاة

كالغريب ىك اف تيستىحضرى فكرةي االمارة الدرزية ألكؿ مرة في الكثائؽ العثمانية في 
كاتـ سر " خاطبو باسـ أفلقد سبؽ لمباب العالي .  حمد معف مف النعمةأالسياؽ نفسو لسقكط 

 في محاكلةو إلظيار مساىمتو في الحممة االمبراطكرية لمجياد في 1689تشريفان عاـ " االمارة
حقكؽ جبايتو السبعة في أٌف لى إكفي ذكر نادر لتمرُّده التالي، يشير الدكييي . (55)البمقاف

عمى أنو في . (56) 1694لى خصمو المدكد مكسى عمـ الديف سنة إصيدا قد أيلغيت كأيعطيت 
، المرتبط صراحةن "بيغميؾ"لى سمطات المقاطعات في المنطقة ييمـز بتخميو عف الػ إرسؿ أي أمرو 

 - ، كليس بالمناطؽ الشيعية الشكؼ كالجرد كالمتف كالغرب:  بالمناطؽ الدرزية االربع
كيستمرُّ األمري ليمنح .  (57)كاقميـ الخرنكب  (جزيف)كسركاف كمرجعيكف :  المسيحية الثبلث
فان بو كأمير بالمعنى  مكسى عمـ الديف صفد، " سنجؽ بيغ"، رتبة العشائرم ، الذم كاف معترى

حرفكش في حمص، كفخر الديف في آؿ اؿمراء أي بعد )ٌياه االقطاعي المحٌمي الثالث إجاعبلن 
التكصىؼ " بيغميؾ"ٌف الػ أكفي حيف .  الذم يحمؿ حاكمٌيةى منطقةو عسكريةو عثمانية (صفد

ف تنٌظـ أٌف الحممةى التي تستيدؼي المنصبى كانت تريد إ، ؼ م مكافأنيا درزية في أطبعان ب
.  ٌدًة مناطؽ ضريبة في منطقة المرتفعاتػقاعدةن لحؽّْ إقطاعيٍّ كاحدو عمى ع
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حمد معف أ حٌرض 1695 ففي آذار .كلكف حظَّ آؿ عمـ الديف كاف قصير العمر
كقد كتب القنصؿ . لى صيداإجبر مكسى عمى الفرار أراضيو السابقة أعمى عصيافو في 
، كلكنو كاف يتمٌتع بشعبٌيةو في  لى البدك قرب دمشؽإكالن أحمد معف لجأ أٌف أالفرنسي ىناؾ 

كالن بإرساليةو أد البابي العالي ػد كعػفؽ. (58)المنطقة جعمت بديمو يعيش دائمان خطر االغتياؿ
ترضاء مكاطنيو بإعفائيـ مف ػػ، كنصح مكسى باس يعةػػف كحمفاءىه الشػػد معػػحـألمحك 

تاح الفرصة أ، ما  حمد العجكز قد تكفيأكلكف في ىذا الكقت كاف السمطاف .  الضريبة
فقاـ حاكـ صيدا، الذم كاف يتكؽ .  إلعفاء عمي باشا مف منصب الكزير األكؿ في أيار

قنع الباب العالي بأف أك. ، بتقديـ ىدٌية منصب باسـ المعنييف  قكياء كيرماءأصدقاء ألكٍسب 
بكؿ تاـ رضخت اس1695يمكؿ أكبحمكؿ .  عكائد جباية الضرائب ستزدادي اذا بقيت في ايدييـ

:  ، بشرط أف صدرت مذٌكرةى عفك ألحمد معفأك، يمكف تجٌنبو  ًلما ال
يشغؿ نفسو بشؤكنو الخاصة، كيخدـ بكالءو كاستقامة، كال يرأس القزلباش، "

، كال يؤذم  ، كالمفسديف االخريف في كحكؿ طرابمس  يٌطاع الطيرؽ الشيعة المبتدعيف
ف يدفع عكائد القرائب سنكيان عف الشكؼ ككسركاف أ، ك القرل كالٌسابمة في القكاحي

د كيصٌد ػػ، كأف ييبع مسؾ بيا بكامميا الى الكاليأكجباية القريبة الممحقة التي 
  (60)." رؽ اآلخريف مف المنطقةػػيعة ك يٌطاع الطي ػالمبتدعيف الش

فيما يخصُّ القزلباش كالمبتدعيف الشيعة، يركم ابف نجيـ أف كؿ منطقة طرابمس 
قيؽ  بسبب"؛ كالعديد منيـ لقي نيايتو في سجف صيدا 1694 حتى خريؼ قطاردت آؿ حماد

كيختـ ابف . ، أيمسؾ بيـ اثناء فرارىـ جنكبا لئلحتماء بابناء مذىبيـ في جبؿ عامؿ"سجنيـ
عافيتيـ بسرعة ق كلـ يستعد آؿ حماد. (61)"  بسبب عمي باشاقكٌؿ ذلؾ حدث آلؿ حماد"نجيـ بأف 

. (62)ر في إقطاعيتيـ السابقة البتركف ػآؿ معف، برغـ انيـ شارككا في مناكشة مع آؿ الشاع
 فقد .م ك نجح تابعكىـ مرة اخرل في جذب اىتماـ الباب العاؿأ نجحكا 1696كبحمكؿ شباط 

في " جباؿ سرحاف"ما يبدك، ييرعبكف الٌسابمة كالمزارعيف في فيكانكا، بمساعدةو مف جبؿ عامؿ 
. (63)" اكغمي مكاطنكف في حككمة معف"بأنيـ " الميمة"طرابمس؛ كىنا فقط يكصفكف في 

:  كبناءن عميو فقد تمٌقى األميري الدرزم تحذيران قاسيان لمنع انشطتيـ في الشماؿ
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ـه كمجبى " كبأف تنٌظـ ىذا ، ره بالدفاع كحماية الشعب في منطقتؾ ػأنت ميمزى
النكع مف  طاع الطرؽ، إف االذل الكا ع عمى الفقراء كالقعفاء بسبب شركرىـ 

ىمالؾ  (64)." كخٌستيـ يينسب الى تجاىمؾ كا 

 4-1693ؼ جبؿ لبناف في الحقيقة بحممة ػػ عمى رمقيادةي آؿ حمادػػلـ تنتو س
ان لكقت إعادة ػننا النممؾ دليبلن ميكٌثؽأكفي حيف . ، كما سنرل في الفصؿ السادس العقابية

، فإف الدكييي يذكر في آخر صفحاتو مف تاريخو أف  تعيينيـ ممتزمي ضريبة لمحككمة بدقة
حمد معف، شفع آلؿ أبشير الشيابي، الذم كرث اإلمارة الدرزية بمباركة العثمانييف بعد مكت 

ظمـ كانتياؾ  تعيد لالدارة قد أم "، ك1696 لدل الحاكـ ليعكدكا الى مكطنيـ سنة قحماد

فمسؤكلية سيطرة أمير الشكؼ عمى الممتزميف الشيعة في مقاطعة ".  يصػدري عنيػـ لمقانكف
نيا النتيجة األساسية لخمسيف سنة مف تحٌدييـ السمطة أف يينظر الييا عمى أطرابمس يجب 

حمد أ عمى ق، كاف الباب العالي قد عرض إقطاعات آؿ حماد1685فمنذ ايمكؿ . العثمانية
ٌدـ ماؿ ػػػػكآمميف بأف ييؽ، ، عارفيف بتمتعو بثقة كمساندة السكاف المكارنة المحمييف  معف

، طمبت  ةػؼ التاليػفػنكات العي ػػػكفي س.  عبييفػػػػيعة غير الشػػػػر مف الككبلء الشػػػػػػػكثأضريبةو 
 ،ٌد العيصاةػػػة ضػػدةى األمير البارز العسكرمٌ ػػاعػػػػ، مس اػػػػػػلي باشػىجمة عكطػػأة لطة، تحت ػػػػػػػالسُّ 

حاكؿ  البقاء بعيدا عف رأتػػػو مي حمد معف نفسو عندما أدّْ تكجيو سبلحيا ضد ػػلى حإذاىبةن 
كمع ذلؾ لـ تتمكف مف ذلؾ بدكف مؤسسة أميرية كتمؾ، كجعمت التحكـ بشيعة .  الحرب

ـي ػػالشماؿ ش سمطةي االمر الكاقع القضائية . 1696  السنةمعف فيابف ٌدمان إلعادة تأىيؿ ػؽػرطان 
، بعد اف حققكا  يفاء بالتزاميـإلالعابرة لمحدكد تمؾ عٌززىا األيمراءي الشيابيكف الذيف تكٌفمكا با

.  1698 عاـ قاستعادة آؿ حماد
عمى المستكل المحمي، كانت نتائج الصراع الطكيؿ بيف جباة الضريبة ىكػػػذا ، فإٌنػػو 

،  االعتراؼ بإمارة الشكؼ الدرزية:  الشيعة كالسمطات العثمانية ذات خطكرة مضاعفة
. كاكتسابيا حصة سياسة كمالية مباشرة في شؤكف إيالة طرابمس االقطاعية

 تغيير نمكذج إدارة المقاطعات
ر إدارة  ػػة مف كجية نظػػػػػػان في الحمؿػػيضان عامبلن ىاـٌ ألطة القضاء كاف ػزى سي ػػزمػإف تع
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لى سيؿ إ ق آؿ حمادميطػاردةى ف آؿ الخازف قد رفضكا أفقد رأينا سابقا . المقاطعات العثمانية
. دمشؽ -، باٌدعاء أف ليس لدييـ إذف بعبكر حدكد طرابمس1693السػنة البقاع في شتاء 

  السػنة فتحضير حممة .رلػػخأي  مف فرار العيصاة الى أراضو  جػػٌدان كالباب العالي كاف قمقان 
كاـ طرابمس كصيدا إ تضمنٍت أكامر 1694 لمرا بة المرافئ كالشكاطئ كغيرىا، كما ىك  "لى حي

  ."الفرار بالقكارب م مف ىؤالء المار يف  انكنا الذيف يصمكف محاكليفأمطمكب، كالقبض عمى كمعا بة 
، يبٌمغيـ  سنجؽ دير الزكر كالرحبةأم ،  الصحراء" بيغ"مشابيان الى " ان حكـ"أيرسؿ أٌنػػو كما 

ـى إؿٌ ػػػلى كييسػبأف يقبض ع . (66)ـػػٌركا بوػػد يـػػف ؽػػف القزلباش الذمػػس تابعي ابف معػػلى طرابؿػ
ف البقاع أد ػػحمد الشيابي يثير مشكمةى السمطة القضائية، كالذم يؤؾأف المؤرخ حيدر أكما 

اة ػػ لتمكيف الحاكـ مف اعتقاؿ الحمادييف العيص1692الشمالي كاف مرتبطا بطرابمس سنة 
الذم يخٌطئ اعتقاؿ آؿ الخازف المفترض  )ىذا االدعاء . (67)رار ىناؾ ػالذيف يحاكلكف الؼ

. يمكف في الكاقع أف يتأكد بالرجكع الى سجؿ الشكايات (عند عبكر حدكد المقاطعات
 يذكر بأف عمي باشا كتب الى الباب العالي، عندما كاف 1694أيار /فأحدىا، مف نيساف

ضافتيا ػ، يطمب منو اإلذف بأخذ مقاطعة بعمبؾ الميثـ مايزاؿ حاكمان لطرابمس رة مف دمشؽ كا 
الطرؽ الشيعة الذيف استكلكا عمى  مف اجؿ منع كصٌد ىجمات  طاع"،  الى مقاطعتو

كلكف ما ال تذكره الكثيقة، طبعا، ىك ىكية . (68) " عمى المكاطنيف المساكيف منطقة طرابمس
بالنسبة لعمي .  حرفكش الشيعةاؿرض منطقة بعمبؾ في ذلؾ الكقت، ام أيمراء آؿ أأرباب 
 طاع الطرؽ "، يبدك أف فكائد التكسُّع األرضي يجب اف يفكؽ ىـٌ التعامؿ مع مزيد مف  باشا

. اآلف" الركافض
 مف منظكر سمطات الحككمة المتنافسة 4-1693حداث أمف المفيد إذف اف نعتبر 

فمـ تكف الحممةي ضد الشيعة مبادرةن شخصيةن مف عمي باشا، لكف درجات تحقيؽ . يضاأ
يضا ، كىك أك. ساسي باالىتماـ أالرسمييف العثمانييف لمتكجييات المتفاكتة تكحي باختبلؼو 

فالمراسيـ التي .  دارة المناطؽ العثمانية في تمؾ الفترةإ، بتغيُّرو في نمكذج نقاش مكضع 
ف لـ تنتقد سابقيو صراحة نيشرت في كزارة عمي باشا ، تعٌمؽ سيمعتو عمى نجاحاتو  ، كا 

:  السابقة في محاربة القزلباش االعداء
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.  صاؿ ىؤالء القاليف لـ يتحقؽئبرغـ تعٌقؿ كمثابرة كاىتماـ الكالي فإف است"
ييا القادة الفخكركف أ،  ، أييا اآلمركف الشرفاء باستمرار عصيانيـ غير المنقطع

، بعكف اهلل  صاليـ كمحكىـئالسنة الماقية باست...  د كيٌمؼ عمي باشا  [الخ... ]
كالذيف نجكا مف السيؼ لـ يجدكا . كثرىـ اصبح طعمة لسيؼ المكت كالدمارأتعالى، 

. (69)" الراحة كال القكة لبذر الفساد مف جديد

 1693 سنة قضد آؿ حماد (الممتبس عمى االرجح)إف دكره القيادم في النصر 
: رم محمد، كبالطبع في ركاية برليف المجيكلةػػػد مؤرخ الببلط كسى ػػػشايؤكده ر

،  د نظر كتشاكرو حكيـػأي يمت المخيمات  رب طرابمس كتجٌمع الجيش، كببيع
كالمجد هلل تعالى، دٌمر جيشي الحٌؽ صانعي التحريض ... انطمقكا الى جباؿ سرحاف

." كاصبحت اجساد اكلئؾ العصاة الكفرة المتغطرسيف ممطخة بدماء العدالة.  كالتمرد

أف  ٌف مف المناسب، كربما بقمكب مسركرةأرأكا  "،  ، في المقابؿ كيالة طرابمس السابقكف
 (70)." يترككا آلؿ حمادة جباية القرائب التي امسككا بيا بشكؿ غير  انكني

ٌكاـ السابقكف أقٌؿ حماسان لقمع قطاع الطرؽ الشيعة ؟ يمكف  لماذا كاف ىؤالء الحي
فحاكـ دمشؽ . لى الجكاب بمقارنة مسارىـ الميني كطمكحيـ بشخصو مثؿ عمي باشاإالتمميح 

كىك عسكرم .  محمد باشاغكرجك كاف 1692الذم استيدعي لمحممة ضد آؿ حمادة سنة 
كقد تمٌيز في . ، ككاف مشيكران في مكطنو جكرجيا قبؿ الدخكؿ في خدمة العثمانييف محترؼ

كالحاكـ الثاني الذم . (71)خيران مف العائمة المالكة أ، كتزٌكج  دمشؽ بقمعو عصيانا انكشاريان 
، التيقط  صؿو ركسيأكىك مف . حمد باشا مف صيداأ  ىف كافانكس قمران بقتاؿ آؿ حمادأتمٌقى 

ىامة " بيغمر بيغميؾ"تقٌمد عدة . لمقصر العثماني (إندركف)صبيا كريبي في الببلط الداخمي 
، "نيشانجي"لى صيدا، تزكج مف عائمة الكزير ككبركلك، كشؽ طريقو عاليا ليصبح إباالضافة 

.  (72) كزيرا اعظـ 1703فنائب كزير، كفي 
، باشا  ، بالطبع  كانت1692 عاـ ق آؿ حمادةكالشخصية المفتاح التي كيمفت بمقاتؿ

لى إيضان نتيجة لمببلط الداخمي، كتدٌرج أكمصطفى كاف . ، بكزقمك مصطفي باشا طرابمس
.  ( دميراؿ أ)لطاني قبؿ أف يصبح العميدى االكبر لبلمبراطكرية ػػػػيؼ االحتفالي السُّ ػػػػػحامؿ الس
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 نجح ىك إال أٌنو،  ثبت عدـ فعالية ضد االنكشاريةأ، كلكنو  1688/9 عييف في دمشؽ عاـ 
كقد أيعفي مف دمشؽ لصالح غكرجك محمد . ايضا في الزكاج مف البيت الممكي العثماني

باالشارة الى حقك و السابقة، كلككنو  " أيعيد تأىيمو بعد قميؿ كثـ،  لى حاكمية طرابمسإكأينزؿ 

  السنةٌمي نائبان لمحممة االمبراطكرية في صيؼػػسي "  [ الكزير االعظـ ]كاحدا مف تابعي  صر 
،  لى طرابمس أثناء ىذه الفترةإصبلن أنو قد ذىب شخصيان أكاليكجد ما ييثبت .  (74) 1692

 المسؤكؿ في يكيفان ػكأمٌ ". محمد"ألف كيتيب التاريخ العربية تيعٌرؼ الحاكـ في ىذه الفترة بأنو 
،  ، كأكامر مصطفى بالسير ضدىـ1692 ييثبَّتكف في التزاميـ عاـ ق، كاف آؿ حماد طرابمس

. (75) أدراجى الرياححرفكش في بعمبؾ كالنُّصيرييف العيصاة في البلذقية كميا ذىبت اؿكضد آؿ 
كلكف لسؤ . 1693لى كزير أعظـ في آذار إألنو ترٌقى ، مَّ أذل أكلكف ذلؾ لـ ييسٌبب لو 

حظو لـ تستطع ارتباطاتو بالببلط حمايتو مف مكائد القصر، فنيبذ كسيجف في السنة التالية 
كلكف تدخُّؿ زكجتو االميرة . ( بصرفو الكثير مف الك ت في الصيد )لمتقصير في الكاجب 

، حيث استمٌر بتجاىؿ األكامر االمبراطكرية ضد شيعة  أٌمف لو ميمة كتعيينان في صيدا
. 1695مير الدركز سنة أ، بتحقيؽ إعادة تأىيؿ  ، كما ذكر سابقان  ، مجيدا نفسو المنطقة

البيركقراطييف العثمانييف الذيف يشترككف في  - ف نطرح ىنا دائرة مف الجنكدأيمكننا 
كناتجو  [لى االسبلـإ]فكأجانب متحكليف .  سمكب اإلدارةأي ب الميني كػ، كالترؽُّ  نفس النشأة

ساسان ذاتيا أ، كاف بكزكلكؾ مصطفى كغكرجك محمد ككافكنكس ال يممككف  لمببلط الداخمي
ديف محطات ػالميني في مسيرتيـ صاع" ركح الجسد"، بؿ اعتمدكا عمى عطؼ الببلط ك لمقكة

لى إدارة إمفتاح مثؿ دمشؽ يمكف اف يككف لكح قفز " بيغمر بيغميؾ"فشىٍغؿي .  سمطة الدكلة
كالتدخبلت النشطة في الشؤكف المحمية في .  ، المركز االمبراطكرم أعمى في االستانة

، لـ يكف ذا  مقاطعات الدرجة الثانية، مثؿ مطاردة الشيعة المغامريف في مرتفعات سكرية
. شأف في قائمة اكلكياتيـ

، كىي محكر  "ديمكتكا"فعمي باشا مكاطف مف .  كاألمر ليس كذلؾ ألمثاؿ عمي باشا
مينا لمسر كصعد في مراتب البيركقراطية أصار .  االرستقراطية التركية القديمة في تراقيا

،  ، اليحمؿ السبلح ٌر بالكالدةػػككميسمـ حي . (76)س دفتردار مرتيف ػغؿ منصب رئيػ، فش المدنية
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فأصبح عمي نمكذجان .  كلـ يتزكج مف البيت العثماني، كاف يممؾ خيارات  مينية قابمة لمترٌقي
كحاكمية .  ساس قدرات إدارية ماليةألرجؿ الدكلة اإلصبلحي الذم يمارس االدارة عمى 

طرابمس كانت المنصب المقاطعي األكؿ كالكحيد في مينة عمي، كساعده كمنصة انطبلؽ 
بالنسبة لعمي كانت السمطة في طرابمس تحمؿ معنىن . 1694لى الكزير االعظـ في نيساف إ

مكانان يختمؼ عف بكزككمك مصطفى ، استخدـ االضطراب  ، كما رأينا فبعد تعيينو مباشرةن .  كا 
فبغٌض .  جؿ إلحاؽ مقاطعة ضريبة البقاع بسمطتوأ مف طد لمضغػػالشيعي النائـ منذ اـ

،  ، كاف انشغاؿ عمي الكحيد بقمع المتمرديفقالنظر عف حاجتو الحقيقية  إلسكات آؿ حماد
، يشير الى دافعو الخفي لتأسيس سيمعتو  مير مقاطعة صيدا الدرزم القكمألى حٌد مكاجية إ

 ق كاىتمامو المستمر بآؿ حماد1693كحماسو في تجييز حممة خريؼ .  كنشط عسكرم قاس
.  نفسػو  يذىب في االتجاه1694بعد أف صار كزيرأ أكؿ في نيساف 

 ساندان لييعٌكض عف نقص ان كفكؽ كؿ شيء، كاف عمى عمي أف يبني لنفسو حزب
، كىك مايزاؿ حاكمان  ف يضعى أحدل الطرؽ كانت بإ. كجاىتو المحمية كمساندة القصر

كراد الككرة كآؿ الشاعر في إدارة أ، تابعيف شخصييف كزعماء أقؿ عشائرية مثؿ  لطرابمس
كاألىـٌ مف ذلؾ كاف مشاركتو االستراتيجية مع بيت . ق الضرائب التي انتزعيا مف آؿ حماد

(  ؟"حممة حامؿ اليقطيف" )كتاريخ آؿ مطرجي .  في البلذقية (اكغمك مطرجي)ابف مطرجي 
ف كاف أمر امبراطكرم يتعمؽ بإرث عمي مطرجي، كىك انكشارم مات في  غامض ، كا 

دو مف ػكقد حكـ آؿ مطرجي البمدة بي. (77)، قد يكحي بأصؿو ميحتمىؿ 1666البلذقية حكالي 
اكغمك قد اختير حاكمان لطرابمس  حديد، كبعض المصادر تكحي بأف ارسبلف محمد مطرجي

 أدنىكأرسبلف نفسو لـ يممؾ . (78) تحديدان لكي ييكمؿ حرب عمي باشا المقدسة 1694عاـ 
، ربما  شاع انطباعان أ كلعٌؿ حيدر الشيابي قد  .لطرابمس" بيغمر بيغي"خبرة عندما صار 

رسبلف كاف خبيران في الفقو أييقاؿ أف ك. (79)" مممكؾ لعمي"ياه بأنو إ، بكصفو  غير دقيؽ
، الذيف ألفكىـ  "المبتدعيف"كربما شارؾ عمي باشا بإزدراءو شخصيٍّ لممسمميف .  (80)االسبلمي 

، عيٌيف كاليان لصيدا مقابؿ  كأخكه قببلف، الذم خمؼ أباه في البلذقية.  جيدا في غرب سكريا
رةن ػػػػػػػػػرسبلف في دمشؽ ثـ عاد ـأكقد عيٌيف .  رسبلف إمرة الحجأ، كتبادؿ فيما بعد مع  خدماتو
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ذا صار إكعميو ؼ. (81)"  في حفظ العرب تحت النظاـ لعدـ كجكد مكافئ لو "لى طرابمس إخرل أي  
، فذلؾ بفضؿ  (82 )حد البيكتات الحاكمة الرئيسة في فترة االصبلح في سكرياأآؿ مطرجي 

صدر عمي باشا أ، عندما  كبالعكس. لى حدٍّ كبيرإارتباطيـ بالكزير االعظـ حديث التدٌيف 
لى غزة بقيادة إ" كيميس"تربط كؿ سكريا مف 1694، مف مكقعو البعيد في البمقاف عاـ  مراسيـ

 فذلؾ كاف ىدفان سياسيان بنفسو كتحقيؽ لتدجيف أبناء  ػػػػػػػػ، رسبلف في مؤسسة حربية ضخمةأ
. سرحاف

كفي حيف كاف لممدنييف مثؿ عمي باشا كابف مطرجي حصة أكبر في الحممة 
، فإف خبرة ىؤالء العسكرية ىك ما كاف ينقصيـ  العبيد ػػػػػ المضاٌدة لمشيعة مف زمبلئيـ الجنكد

كرسكف ط، بالمجؤ الى 1694كقد نصح الباب العالي أرسبلف باشا، منذ حزيراف .  بالتحديد
نقصا لديؾ في الكسائؿ اك  إذا الحظت "محمد باشا، مفتش قمب كجناح جيش االناضكؿ االيسر، 

كامر التماـ تحرُّؾ أ، فقد تمٌقى  كرسكف محمد، مف جيتوطٌما أ؛  مف اجؿ اتماـ الميمة"  القكة
جيدا عمى الحاكـ المذككر كمغامرتو  بأف يفتح عينيو"لى اكركبا، كايضا إ ميتكجيةفصائمو لمحممة اؿ

عمى أف القائد المحترؼ يبدك انو لـ يشارؾ الكزير . (83)" العسكرية المتذبذبة في طرابمس
ات ظٍت دار المحفكػكفي تشريف االكؿ كٌبخ.  االعظـ حماسو لشفّْ حرب في جبؿ لبناف

ننتظر كنتك ع أخبارا منؾ كلكف  لقد كنا : " كرسكف الستبلـ الميمةطرسبلف لعدـ تأييده كصكؿ أ

فبدأ . (84)!" باالىماؿ كعدـ االىتماـ انت ميذنب. لى ىذه المحظة التكجد أم إشارة اك مؤشر مف جانبؾإ
ده مف كضع الحممة، بإصدار االكامر لجميع السمطات في سكريا ػػالباب العالي، لعدـ تأؾُّ 

لكالي دمشؽ " حكـ"فصدر . (85)كرسكف طياىـ لعدـ مبادرتيـ كآمران إياىـ بالتنسيؽ مع إمؤنّْبان 
،  غفؿألى صيدا، كيبدك أنو إ، كآخرى "ادالكتخ"، ال بإرساؿ  يناشده بااللتحاؽ بالحممة بنفسو
 كسجمَّو (أم بكزككمك مصطفى)، شخصيةى الكالي الجديد  بشكؿ مأساكم مف كجية نظرنا

كعندما نرفؽ تقارير اليكميات العربية بحدكث قتاؿ محدكد، . (86)البعيد في مطاردة العيصاة 
كفي .  ف حممة عمي باشا العظيمة ضد الشيعة ببساطة قد تبلشت بحمكؿ الخريؼأسيتضح 

عطي رتبة كالي أي كسكف محمد، الذم طؼ. لى قادتياإغاضبة " أحكاـ"كانكف الثاني أيرسمت 
اء  ػٌرة األخيرة إلنوػػٌذر لمـػػكحي . كثرأد اتييـ باإلىماؿ لعدـ تحقيقو تقدمان ػحمب في تمؾ االثناء، ؽ
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ٌكؿ ، ليتمكف مف   سمطتو الى أرسبلف كعاد الى مكقعو االصمي في االناضكؿتالميمة، كحي
.  التحضير لمحممة االمبراطكرية التالية التي سكؼ تنطمؽ الى ىنجاريا ذلؾ الصيؼ

 لمحك الشيعة المبتدعيف " لتجديد العممية 1695الخطط التي كيضعت في نيساف 
 قد ىيجرت بعد تنحية عمي باشا عف منصبو (88)" ك ٌطاع الطرؽ المنحرفيف كمٌيان عف كجو االرض

لى إد، كذىب لينشٌؽ ػسماعيؿ باشا عمى التقاعي إ، أيحيؿ  كمف قادتو. في الشير التالي
لى حاكمية دمشؽ قبؿ اف إخرل أي  مٌرةن ل ؛ كريقي بكزككمك مصطؼ(89) 1701الصفكييف في 

. يفت، ليخدـ ككزيرو أعظـ سنتيف أيخرم1697م ؼيعكد في النياية الى مكطنو في االستانة 
، فقد سيمح ليـ باحتكار مكاقع المقاطعة العميا حتى مكت  أٌما بيت مطرجي، مف جيتيـ

، كسيادتيـ تيشبو مف عدة جيات سبللة آؿ العظـ التي سادت السياسة 1704رسبلف في أ
ف يينظر الييا في ضكء تحٌكؿ أ يجب قفالحممة ضد آؿ حماد. السكرية في القرف الثامف عشر

لى االعياف إالمدل مف النخبة العسكرية غير المييتٌمة اجتماعيان  رجاؿ اإلدارة العاـ طكيؿ
، المسار بالطبع  كحيدى  ( التحكُّؿ )لـ يكف ىذا المنيج . المرمكقيف المدنييف المرتبطيف محميا

 في جبؿ لبناف 4-1693عمى أف أحداث سنة . كما لـ يكف مدفكعان بذلؾ العصياف المحٌمي
ساسيان طكيؿ األمد في ىيكؿ الحكـ االمبراطكرم في ىذا أف ييقاؿ انيا تختصر تغييران أيمكف 
.  الكقت

عشػائرٌيةالتشٌيع كالسيطرة العثمانية اؿ  
 كالسمطات العثمانية في السنكات االخيرة مف القرف قتيفصحي األزمةي بيف آؿ حماد

ياؽ المنطقة ػكتغييرو في س، يف المحمييف ػػزاعو ميتناـو مع المنافسػر عف فػشػابع عػالس
كمع ذلؾ اليمكف تفسير عممية عسكرية .  كتحٌكؿو في تفكير إدارة المقاطعة، االقتصادم 
نع السياسة 4-1693بحجـ حممة   بشكؿ كامؿ دكف تحديد مكانيا داخؿ سياؽ صي

فاالعتبارات االمبراطكرية لـ تيحتـٌ العمؿ ضد شيعة سكرية، .  االمبراطكرية في ىذا الكقت
ف يككف ممكنان حينئذ كيبقى معقكالن أكلكنيا كضعت المتغيرات التي يمكف ضمنىيا لعمؿو كيذا 

 كءػػػكالقسـ االخير مف ىذا الفصؿ ييعيد تفحُّص كثائؽ دار المحفكظات إلظيار أف المج. اليكـ
االقتصادية، إف لـ يكف - الى أخبلقيات دينية إنما كاف لكضع إطار لئلىتمامات االجتماعية
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كنحف نزعـ أف آخر حرب كبيرة .  ، االكثر بساطةن التي كانت في قمب الحممة  االيديكلكجية
ضد القزلباش في التاريخ العثماني انبثقت مف برنامج االمبراطكرية الحديثة المبٌكر لمسيطرة 

، كتسريح المرتزقة كتكطيف القبائؿ أكثر مما كانت تجديدان لئلندفاعة ضد  ريؽػعمى قيٌطاع الطُّ 
. الشيعية

كاف عنكاف المذكرات بػػو ،  المٌدعى ق مف كيجيػة نظرو دينٌيةو ،  آؿ حماداستقامةفعدـ 
، "الركافض"بػ  فيكصفكف إما  ،4 -1693السػػنتيف لى سمطات المقاطعات فى إالتي تيرسؿ 

، كمقدمة  قيٌطاع طريؽ" قزلباش "بػالػ ك أ عشرية، لكىك تعبير ينطبؽ عمى الشيعة اإلثف
 زلباش ممعكنيف تدميرىـ "ئما تقريبا تشير الييـ كػ ااألكامر الصادرة في نياية الحممة كانت د

بعد بأف يحاكؿ أف يمصؽ كصفان أيذىب المؤلؼ كتاريخ برليف المجيكؿ ". الـز كاجب ديني
طائفة الركافض تعتبر اف كاجبيـ محاربة ك تاؿ أىؿ : "  بتكضيح أفقطائفيان بعصيانية آؿ حماد

، ام رعايا السمطاف العثماني، الذيف "الرعايا"،  ، بالمقابؿ أٌما ضحاياىـ فيـ. (90)" االسالـ
كفي . مطيعكف، برغـ حقيقة أف أكثرىـ كانكا مكارنة مسيحييف" مسممكف"يكصفكف احيانا بأنيـ 

 د عيٌيف ... عمي باشا " يؤكد أف 1694حزيراف /في أيار" حكـ"جممة جديرة بالمبلحظة مف 
، المنشكر في السنة الماقية بناءن عمى فتكل   ساس أمرم االمبراطكرمأالجتثاثيـ كالتخمص منيـ عمى 

. (91)" شريفة

 كانكا قزلباش مف أصؿ قابك حسيف اتخذ ىذه الكثائؽ كدليؿو عمى اف آؿ حماد
التقميدييف  عشيرة تديف بالكالء لمصفكييف الشيعة االيرانييف، االعداء"، كعميو فيـ  ناضكلي شرقيأ

الكارثٌية عمى الجبية  انشغاؿ العثمانييف في الحممة العسكرية" فرصة اغتنمكا"، كلذلؾ "لمعثمانييف السنة

ف العثمانييف في الكاقع قد ألى إمع أف الشيء يشير  . (92)" الينغارية لكي يينٌظمكا عصيانيـ
يراف، كلـ يظير قربطكا بيف آؿ حماد م ألى إك ألييـ إم رأم قانكني رسمي بالنسبة أ كا 

بك السعكد، الذم ألى إكالمرجع في ىذه النصكص عمى األرجح . مجتمع شيعي في سكريا
مايزاؿ صالحا، ضد القزلباش عمكما، كىك مايزاؿ يقـك بنفس الكظيفة كما في القرف السادس 

كآؿ ) قعمى آؿ حماد"  القانكفلىخارجكف ع مبتدعكف"إف تطبيؽ الصنؼ القانكني : عشر
. ك كالئيـ السياسيأ، ليس تقييما لخمفيتيـ العرقية (حرفكشاؿ
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فالركابط مع إيراف يمكف أف تيستبعد بسبلـو كعامؿو في معاممة العثمانييف الشيعة في 
فاالمبراطكريتاف، المتاف لـ تدخبل في حرب ألكثر مف نصؼ قرف، . نياية القرف السابع عشر

فبدأ تبادؿه منتظـه لمسفراء  بعد مكت مراد الرابع . تتمتعاف اآلف بأفضؿ الركابط في تاريخيما
 كاف الشاه الصفكم كاسطةن في استعادة السيادة العثمانية 1690  السنة؛ كفي1640سنة 

االيراني عف  كتصدير الحرير. (93)كف العرب ععمى البصرة بعد أف سيطر عمييا المشعش
، كمذكرات  (94)لى قٌمتو في العقكد االخيرة مف القرف إطريؽ إزمير كحمب كصؿى 

السنة كحكالي . الدبمكماسييف العثمانييف تشيد بالعبلقات الحميمة بيف الببلطيف في ىذا الكقت
،  صفيافإ استيقبؿ إعبلف السفارة ارتقاء السمطاف سميماف العرش باستحساف شديد في 1689

صحيح أف المؤرخ العثماف . كقد أيعيد كمب عمي خاف، حاكـ غانجا، لينقؿ تياني الشاه
كمب  زلباش عقكر، كغد، ميبتدع، "شعر بمزـك كصفو الحقا بأنو  (1723: ت )سمحدار محمد 

فكمب عمي قد سيمح لو .  ف الببلط لـ يكف يحمؿ ذلؾ الشعكر حينئذأ كلكف مف الكاضح " ٌكاد
حمد الثاني قد أفي ىذا الكقت كاف )، بعد رحمةو طكيمةو خبلؿ االناضكؿ  بالتقدـ الى أدرنو
في ك.   كقدـ لو الكزير االعظـ الشراب كالطعاـ ،سكف في سرامأي ، حيث  (خمؼ سميماف
، سيمح لمخاف ق ٌكؿ حشد عسكرم ضد آؿ حمادأياـو قميمةو مف أ، قبؿ 1692نياية شباط 

حصنة سباؽ فريدة مف أفيؿ كخمسة  )ٌدـ لو رسالتو كىديتو الثمينة ػػماـ السمطاف ليؽأبالمثكؿ 
. كاف قد جاء بيا معو (الخ... ايراف كخمسة كاربعيف جمبلن فارسيان، 

 عندما تذكر الكثائؽ العثمانية فردان شيعيان مثؿ سرحاف حمادة اك شديد ،كاألكثر
.  تيمصؽ بيـ بشكؿ كاضح بؿ بتابعييـ ال" قزلباش"اك " ركافض"فإف صفة ، حرفكش باالسـ 

 ككمثاؿو عمى .المياـ كانت تتجنب بانتظاـ ذكر الييكٌية المذىبية لؤليمراء الدركز كامرأك
في " المبتدعيف"دبمكماسية دار المحفكظات في ىذا الخصكص ىك حذؼ اإلشارة الى الشيعة 

فقد . (92) 1692السنة حمد معف في ألى إلى السمطات المدنية كإالكثائؽ المتطابقة الصادرة 
 كلكف كانكا قميمي االىتماـ  .كاف العثمانيكف عمى عمـو بالتحالفات اإلقطاعية الطائفية المبنانية

، كسيستمٌركف  بنزع شرعية األفراد الذيف كانكا يعتمدكف عمييـ كككبلءو محمييف في الماضي
كاف السيٌنة ػػػٌردكا مف إقطاعاتيـ ذات السُّ ػ قد جي قكفي حيف أف آؿ حماد. عمى ذلؾ في المستقبؿ
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كلـ " مبتدعيف"، كما رأينا، فإف األحكاـ االمبراطكرية لـ تيدنيـ صراحة كػ 1690 في صيؼ 
في مراسيـ " ركافض"ك " قزلباش"كاإلصرار عمى كصفيـ بػ . تيجٌردىـ مف إقطاعاتيـ األيخرل

 كلكنيا أيضان تؤكد فداحة الجريمة  .شيعةاؿمشاكؿ اؿ لقتؿ مثيرم شرعٌيان تالية تيعطي تبريران 
" االضطياد"اك ببساطة "  ريؽػقطع الطي  "م أ، "إشكياليؾ: " التي أىٌمت اإلدارة العثمانية

ريؽ بذاتو يكحي بأف تحٌدييـ لمسمطة كاف ػكحقيقة تعريؼ الشيعة بأنيـ قيٌطاع طي . بالمعنى العاـ
.  ، كليس مشكمةن طائفيةن  مفيكمان كمشكمةو اجتماعيةو ماليةو 

ريؽ في االرياؼ كاف بالطبع مرضان ميزمنان في بدايات العديد مف الدكؿ ػكقٍطعي الطُّ 
لى إ، فيمكفي الٌزعـ بأف براعة تماسكيا استند  أٌما بالنسبة لئلمبراطكرية العثمانية. الحديثة

. (97)، بدالن مف استبعادىـ منيا  لى رعاية الدكلةإاستمالة الخارجيف عمى القانكف  رغبتيا في
عمى أف تغيُّر الحاجات المالية كالعسكرية جذريا، كما في جميع التنظيمات العسكرية 

. يضان أريؽ المقاطعات أثناء القرف السابع عشر ػلى تحٌكؿ قٍطع طي إٌدل أ، قد  كاالدارية
سمحةن نارٌيةن ليخدمكا في فصائؿ أرض أفبإعطاء رجاؿ القبائؿ كالفبلحيف الذيف ليس لدييـ 

، التي حكمت  ، ساىـ العثمانيكف بأنفسيـ بظيكر عصابات المرتزقة مشاة كبيرة غير مينٌظمة
كفي نفس .  عندما كاف العسكر النظاميكف بعيديف في حمبلتيـ، االناضكؿ في النياية 

قد شٌكمت العمكدى الفقرمَّ " كبافػػس"ك " سارككا"، ككما رأينا سابقا، فإف ىذه التجمعات  الكقت
بكؿ اختبار تاـكقد حاكلت اس.  لمبيكتات المرمكقة التي تمٌكنت مف سيادة سياسة المقاطعات

لى إكرسكف محمد طمثؿ  (مفتشيف)ريؽ ػطي  قيطاع –ف تأثيرىـ بارساؿ محاربيف مجندم
ك التجنيد اإللزامي العاـ لممكاطنيف أ،  البديعة" النفير العاـ"يضا باستعماؿ تقنية أاألناضكؿ، ك
جار ميميشيات مدنييف ئتػػدات باسػرل كالبؿػػؿ الرأم في الؽي ػػد كاف قياـ أهػػكؽ.  كرييفػغير العس

كتسجيميـ لدل القاضي لمخدمة الميسٌمحة ضد الجماعات العصاة كالحكاـ  ( اإلرليرم )
، شاىده صاعؽه  ( في بداية القرف تقريبان " جبللي"ككاف اكؿ ما استعمؿ في ثكرة  )الجشعيف 

. (96)عمى انحطاط  قٌكة االمبراطكرية 
، بعد الحصار الثاني لفيينا، كاف الميجٌندكف المدنيكف ييستعممكف في  كفي الحرب

اف ػػػػػػثـػاغيف عمساسان لرٍدع عيصاة أاستيخدـ " النفير العاـ" كلكف .يضاأجبية المعركة األمامٌية 
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كبمبلحظة . (99) 9-1688  السنةاألناضكؿ في" كبافػسي "جماعات  ( تكريدم ) باشا كريعاع 
ف نفيـ مغزل اختيار الباب أ، يمكف  الخطر الحقيقي الذم ألحقو ياغيف عثماف بالدكلة

ؽػاع طي ػطٌ ؽي تكريدم  " بػ قالعالي تسمية آؿ حماد  كمغزل النفير العاـ .1691  سنة (100)" ري
  السنةكمراسيـ دار المحفكظات مف ربيع.  حمد معفألى إعندما تحٌكلت بؤرةي العممٌية العقابٌية 

باإلضافة "  التي لـ تيخصَّص لمحممة االمبراطكرية "كل المقاطعات ػ تأمري بحٍشد كٌؿ ؽي 1694
، كرجاؿ  ، كأيضا باستعماؿ التجنيد االلزامي لى جيكش حكاـ المقاطعات الخاصةإ

بيركت  -، كعددو كاؼو مف مقاطعات طرابمس كصيدا الميميشيات المدنٌية القادريف عمى القتاؿ
 . (101)تحت حككماتيـ القادريف عمى حمؿ السبلح " اإلرليرم"لى إكدمشؽ كحمب، باإلضافة 

بكؿ تاـصدرت اسفقػد أ كعمى كؿ حاؿ  .كالشيعة العصاة كانكا بالكاد حشدان عاٌمان في سكريا
عمى أف . (102)يضان أ ةد فصيؿ انكشارية دمشؽ المحٌميػكامر جديدة في تشريف الثاني لحٍش أ

رعايا لمحاربة حتى العيصاة الصغار، كىي ميمة كانت عادة  انتداب مكاطنيف مف صنؼ
، اك حتى بضعة اشير كما في حالتنا  تيترؾ لمعسكر المحترؼ قبؿ بضعة سنكات

ؿو أىي ػػػػػ ،  بالخصكص ساسي طكيؿ األمد في طبيعة عبلقة الدكلة أيضان عىرىضه لتحكُّ
لحفظ أمف المناطؽ الريفية "  اإلرليرم "ك"  النفير العاـ "ا، إف استعماؿ ػكبمعنىن ـٌ . بمكاطنييا

في القرف الثامف عشر، حيث كانت مجتمعاته "  الدربند "ارى مؤسسات ػػتيصٌكر ميسبقان انتش
لتساعد عمى تقسيـ تحكُّـ الدكلة ، كلكف استراتيجية ، بكامميا تيكٌطف في نقاط اتصاؿ معزكلة 

 ضحايا لمكراىية ق لـ يكف آؿ حماد1693سنة . (103)راضييا المترامية االطراؼ أالعثمانية ب
.  الطائفية القديمة بمقدار ما كانكا ضحايا لرؤية االدارة العثمانية الميتغٌيرة

ك سياسة أاالمبراطكرية، " سياسة اإلسكاف" نجد مثاالن ليذا التغيير في تأسيس ربمػػا
ؿ، خصكصان . ، في نياية القرف السابع عشر تكطيف القبائؿ فعمى مدل التاريخ كاف بناءي الدُّكى

دٍّ كبيرو عمى قدرة الفئة السائدة ػػلى حإ، اعتمدى  في الشرؽ االكسط بسيكلو الشاسعة كصحاريو
كفي االمبراطكرية العثمانية اتخذ .  ؿ الٌرعكٌيةػمكف إقرار، القبائؿ الرُّحَّ أ، كحيث  عمى دٍمج

، مف تشجيع االستقرار حكؿ تكايا الدراكيش عمى الحدكد االكركبية  شكاؿأدةى ػػىذا السمكؾ ع
ان ػػػػلى األراضي المفتكحة حديثإ (كرغكفػس)رم ػلى ترحيؿ القبائؿ القسإر، ػالحربٌية في كقتو ميبؾٌ 
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لى تنصيب زعماء عشائر مع حقكؽ شرعٌية باألرض في القرف إ في القرف السادس عشر، 
لى مطالب ميمٌحة خاصة إؿي مع رايخ آؿ ىابسبيرغ ػكقد أٌدل الصراعي المؤجٌ . التاسع عشر

ـى المأزؽى العثمانيَّ .  يضان ألمسيطرة القبىمية  فسنكاتي عصياًف المرتزقة الناتج عف الحرب فاق
تضاعؼ بفقداف األراضي الكبير في قػد ٌف كمييما أ، في حيف  الماليَّ الرىيب المكجكد سابقان 

كقد كاف إدخاؿي العثمانييف برامجى .  طمؽ مكجاتو مف البلجئيف باتجاه االناضكؿأ، ما  البمقاف
، كما يكحي جنكيز أكرىكنمك، إنما (104) 6-1691لمضريبة كالتكطيف القبىمي في السنكات 

لى مٍنح األراضي مف أجؿ تكزيع التجمُّعات إزاًت المالٌيًة ػفبضـٌ الميحؼٌ . كاف ضد ىذه الخمفٌية
رل الميجكرة في ػلؽي ؿييعيدى إحياءى أراضي المزارع اليامشٌية أف العالي يأمؿي بي ، كاف البا الكبيرة

، كلتخفيؼ ضغط رجاؿ القبائؿ عف السيٌكاف المزارعيف  ة شرؽ األناضكؿػػػػمناطؽ مثؿ الرّْؽٌ 
ة الميبادرة كاإلطار الٌزمني الذم اقترحو أكرىكنمك، فإف ػػكبمقدار دؽٌ . الميستقٌريف دافعي الضرائب

السنة  في قسياسة اإلسكاف تزٌكدينا بإفضؿ صيغة لفيـ سعي االمبراطكرية لتنظيـ آؿ حماد
1693-4 .

 ضٌد القزلباش ييخفي التكٌجوى الٌذرائعيَّ لؤلكامر 1694  السػػنةكـػػالنصُّ في مرس
 ييشجبكف إللحاقيـ المناطؽ ذات السكاف السيٌنة بمناطؽ ق، كاف آؿي حماد فكما رأينا.  السابقة

ـي الباًب العالي الرئيس كاف أف  جبايتيـ الضريبية في المناطؽ  العاٌمة المساكيف "، حيث اىتما

ىذا االىتماـ الميفرط بصالح الرعٌية التي تدفع ".  الريفية سكؼ يتشتتكف كيتكزعكف بسبب ظمميـ
:  يضان أ 2-1691  سنةالضريبة ييمٌيز مختمؼ االكامر مف شتاء

حدى عشر مف رجاليا، كاستكلكا أتكا الى منطقة الككرة، ك تمكا أ... القزلباش "
، تاركيف الناس كالعائالت جكعى بائسيف  ، كأخذكا محاصيميـ عمى أمالكيـ كبقائعيـ

 ....
ؽ الشيعة الذيف يعيشكف في جباؿ طرابمس ييغيركف ػكلقد كاف  يٌطاع الطي  ري

،  بقار كماشية  الرعية الفقيرةأعمى محيط طرابمس منذ بقعة سنكات، سار يف ثيراف ك
... ، كباذريف الفساد كالدمار ، سار يف الممتمكات  اتميف الناس

ؿ ػػػػػذه المناطؽ كأؾٍ ػػتيالء عمى جباية قريبة الدكلة في قػػػلى االسإباإلقافة 
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، فظمميـ كطغيانيـ   كابتالع الكصكالت التي ىي مستحٌقة  انكنان لخزينة اإلسالـ
فيؤالء ليسكا  ادريف عمى حفظ شعبيـ كعائالتيـ . لمرعية الفقيرة  د تجاكز كؿ الحدكد

شجار أك يتصٌرفكا بأمالكيـ كمؤنيـ كحيكاناتيـ كماشيتيـ كمزارعيـ كأك يحمكا أ
." الفاكية

. عمى أف المشكمة الحقيقية كانت التخريب الذم ألحؽ بمحفظة الدكلة في النياية
كمصير أكلئؾ الذم بقكا يزداد سؤان، ألنيـ . رقيـأ د ترككا مكطنيـ كىجركا "

... اليممككف المكارد كالقابمية عمى دفع الميرم 
. رؽ المذككركف اليراعكف السيٌنة الميطٌيرة كال يطيعكف الكاليػك يٌطاع الطي 

كألنيـ يرفقكف دفع الميرم كيظممكف كيقطيدكف الرعايا الفقراء، فإف كجكدىـ في 
فمف . األرض [دمار]ىذه المناطؽ ىك السبب في بدء كاستمرار الييجاف، كالسبب في 

القركرم صدُّ طغيانيـ كظمميـ لمرعايا الفقراء باالقافة الى تبريراتيـ كبالدتيـ فيما 
( 105)." يتعمؽ بقريبة الميرم، كالتخمص مف كجكدىـ في ىذه المناطؽ

كقد بقي عرضي الباب العالي لمركافض ثمانية أشير فيما بعد، بعد فشؿ حممة 
. (111)القبض عمى شديد 

فغرضي . كبر فائدة ميمكنة مف عممياتيـ العسكرية نفسياأكقد سعى العثمانيكف لجني 
المنطقة مزدىرة  ؿػلجعٍ  "، كاف مايزاؿ 1694، كما أخبر زعماء طرابمس سنة  الحممة الرسميٌ 

كرسكف باشا تمقيا تعميماتو لمصادرة ط، كلكٌف الكاقع أف أرسبلف ك "كلتحسيف ظركؼ المؤمنيف
: ممتمكات القبىمييف الميزكميف لصالح الدكلة، تحت ألـ التعذيب إف كاف ضركريا

صادركا كؿ البقائع المنقكلة كغير المنقكلة التي تعثركف عمييا، نقكدىـ، "
لى سجؿ إمتعمقاتيـ، حيكاناتيـ، ماشيتيـ كجميع أمالكيـ كمخازنيـ، ككؿ ما تجدكف، 

باالقافة الى ذلؾ تحٌركا كاعثركا عمى النقكد المدفكنة . القريبة كالحسابات كالخزانة
كفي األماكف األيخرل التي تظنكف اك تشٌككف ... كالمخبأة في اماكف سكنيـ كمخيماتيـ

مع الرجاؿ الذيف تقبقكف عمييـ كالناس الذيف  [ كاػحٌقؽ ]بيا، بكؿ الكسائؿ الممكنة، 
. كٌسعكا البحث كالجيد كاعثركا عمييا. احفركا االماكف التي تشٌككف بيا.  د يعرفكف

  (112)" ؿػلى عرشي المييب مع سجي إ، ابعثكا بتقاريركـ كتقديراتكـ  صادركىا لمخزينة
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منيـ كاجب   زلباش ممعكنيف كالتخمص" كشيعة سكريا االخركف نظريا ققد يككف آؿ حماد

سكانيـ  إال اف نقميـ، "ديني حتمي مصادرتيـ كاف مايزاؿ  كأ، كاستيفاء الضريبة منيـ كا 
.  فضؿأ

:   استنتاج
؟  دةػػىؿ ىي حقبة جدم

، كتناقض حكـ الشيعة تحت السيادة العثمانية في جبؿ لبناف، كانت  االجماع اليشُّ
، التي بدأت تؤثر في مجتمع  ئمة جٌدٌية بسمسمة مف التحكالت الفريدة كلكف المترابطةػػسأمحؿَّ 

عمى المستكل . المقاطعات السكرية كفي االمبراطكرية عمكما مع نياية القرف السابع عشر
 ، المجتمعى المسيحيَّ الماركني كما تنامى  ميتزايدنحػكو ، ب  يتحٌدلقالمحمي، كاف حكـ آؿ حماد

ككاف تحكيؿ مناطؽ .  سػفي فترة التحالؼ السياسي االقتصادم مع آؿ معف بشكؿ رئي
،  ، بتكجيو كقيادة آؿ الخازف كرعاية اكركبا الكاثكليكية الشيعة الى مستعمرات ماركنية
كحككمة آؿ . ٌكة في المنطقةػػٌددي معالمىيا،  كبؤرة ؽػ، بؿ ييح يتطابؽ مع بركز االمارة الدرزية

، كاف 1697، كخصكصا آؿ شياب الذيف خمفكىـ في النياية سنة  معف األكثر تأثيران ككفاءةن 
ٌكؿى أداةو امبراطكريةو لمسيطرة في أ، كشٌكؿ  استجابةن لمنطؽ اإلدارة المالٌية العثمانية الجديدة

الماركنيةي المشتىركىة عنكانان  - ، أٌسست السيادةي الدرزيةي  كبمركر الزمف.  المرتفعات الساحمية
. الذم تيرؾ لمشيعة مكافه صغيره فيو" لبناف"سياسٌيان ركائيا لكؿ 

فابتداءن .  دارة المقاطعةإىذا اإلجماؿ لمسيمطة القضائية كاف ينعكسي عمى مستكل 
 بيكتات الزعماء  ، تحت سيطرةً   ميتزايدو نحكو ، ب بإصبلح ككبركلك، صارت الحككمةي السكريةي 

يضان لتحكُّؿ أ كضعٍت عبلمةن 4-1693سنة التأديبية / كالبعثة العقابٌية .  المدنييف المحمييف
تخبلص الضريبة ػػـ اسػظي ػلى في إجتماعيان االمينفصمة ، كرية الغائبة غالبان ػالقٌكة مف النُّخبة العس

.  التي سادت تاريخ سكريا البلحؽ، ( لى حمفائيـ في العاصمة االمبراطكريةإك )نىة ػالميمتوى 
 الٌشػػػػرهؽ ػػميػة لتعػؼى ػكد االمبراطكرٌية المضاعى ػػحرفكش مف جواؿ كقخيران عانى آؿي حمادأك

كل األكركبية ػػة الؽي ػػعييا لمنافسػػفي س، باع حاجاتيا المالٌية الميتعاظمة ػػكإلش، مي ػػمػؿػػاإلؽ
ة ػة الميسػا المدينيٌ ػػجيعوػكبتش.  ديثةػػػالح ٍت ػػػػػػػػػػػتخطٌ ، ػػػػػ ؿ ػػػػاًت تكطيًف القبائػػياسػا سػػككٍضًعوً ، ٌلحى
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.  الحككمةي المركزٌيةي فضاءى عشائر الجباؿ كالصحراء نصؼ الرعكية المنطمقة تقميديان 
 ، االنعزاؿعشائرٌية اؿ)كنفسي الٌصفاًت التي أٌىمت الشيعةى كميمتزمي جباية ضرائب كبلسيكييف 

يضا جعمتيـ أٌكؿى الميرٌشحيف ليندسة مشاريع الدكلة االجتماعية مع انعطافة أ (، االرتزاقية
.  الحقبة الحديثة

حرفكش فكؽ كؿ شيء اؿ كق، كاف آؿ حماد كبمعزؿو عف الببلغة القضائٌية كالسياسٌية
التي كانت في ، ، كىي العمميات التاريخية طكيمة األمد  ضحايا لمترشيد كالتنظيـ االجتماعي

ىذا اليعني أف ىيكٌيتىيـ .  ر في المنطقة كمياػالكاقع نمكذجيةن في تككيف الدكلة الحديث الميبؾٌ 
، كاختياري األيمراء  فحمايةي فرنسا لممكارنة.  الطائفٌية لـ تكف غير ذات صمة بتيميشيـ الميتزايد

ٌكاـ المدنييف الستئصاؿ العيصاة المبتدعيف في طرابمس الدركز كشركاء ،  ، كسعيي الحي
.   كمُّيا لعبٍت ضد مصمحة الشيعة في ىذا الكقت، ػػػػػرػكاستعادةي تعاريؼ ابف السعكد لمكؼ

دى بكثير مف األزمات االجتماعية ػبعأٌف األسباب الضمنٌية ليذه العمميات ذىبٍت أعمى 
 كسكؼ .1699 ك1685  السنتيفكاالقتصادية التي ضربٍت االمبراطكرية العثمانية بيف

 . تستمرُّ في تشكيؿ مصير الشيعة بعمؽ في القركف القادمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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81
   Sureyya, Sicill-i Osmani, 324 ; Rasid, Tarih, 11:479 . 

82
 Karl Barbir, Ottoman Rule in Damascus, 1708-1758  (Princeton University Press, 1980 ), 

62-3 . 

83
MD 105:10-11 . On Tursun Mehmed, see Siireyya, Sicill-i Osmani, 1639-40 . 

84
 MD 

105:15 ; $D 17:559 .      
85

 MD 105:14 , 16, 17-18 .      
86

 MD 105:17 ; MD 105:14 . 
87

 MD 

105:35 .      
88

 MD 106:22-3 .      
89

 Siireyya, Sicill-i Osmani, 832 .
 

90
 Anonim Osmanli Tarihi, 95.      

91
   MD 105:5 , 6, 9, 10. 

92
 Abu-Husayn, 'Unknown Career', 244 ; Abu-Husayn, The View from Istanbul, 9-10 , 106 , 

144 .
 

93 
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الفصؿ الخامس  
 .1781ػػػػ 1666" جنكب لبناف"أصكؿي : جبؿ عامؿ في الحقبة العثمانٌية 

ٌدة بمكازاة الساحؿ السكرم جنكب ػجبؿ عامؿ ، كىك اإلسـ التقميدم لممنطقة الميمت
شرؽ مدينة صيػػدا ، ىك منزؿي أقدـ الجماعات الشيعٌية اإلثنى عشرٌية كأبعًدىا أثػران في 

منػذ القركف الكسطى عمى األقؿ فإٌف سيػكانيا الكثيريف مف الٌسػادة األشراؼ . المنطقة 
منيا انطمؽ عػديده كبيره مف . كاألسرات العممٌية الشيعٌية قد جعمكا منيا بقعةن لمفكر اإلمامي 

إلى " العاممي"ميجتيدييا لتثبيت التشيُّع في إيراف في القرف السادس عشر ، مٌمػػا رفع ىكٌيػة 
كلكنيا عانت أثناء الحقبة العثمانٌية مف اإلفقار كالعيػزلػة . مرتبة التقديس في العالىػـ الشيعي 

كلكف أيضان بسبب إعتداد فقيائيا . بفعؿ عدائٌية الدكلة العثمانٌية كالجيراف المحٌمييف لكطنيا 
.  ككبار زعمائيا الميستقميف بأنفسيـ 

ذلؾ العصر الذىبي مف االستقبلؿ ، سيصؿي إلى نيايتو في القرف الثامف عشر ، مع 
تصاعيػد سطكة األيمػراء الشيابييف ، كتكلية أحمػد باشا الجٌزار ، الذم يحتؿُّ أىمٌيةن خاٌصػةن في 

كميػذ ذاؾ سػييصبح جبؿ عامؿ  . 1775الذاكرة الجماعٌية الشيعٌية ، حاكمان عمى صيػدا سػنة 
كسػييعاني مف فقػداف الييػكٌيػة ، كأخيػران مف التيميػش ، . مف أكثر المناطؽ دمكٌيػػةن كحرمانان 

الذم يتمثٌػؿ اليكـ ، أحيانان بما يعني اإلبعاد عف ذاتٌيتو كىيكٌيتو الحقيقٌية ، في تسميتو رسمٌيان بػ 
.  ليس أكثر " الجنكب"

المؤرخكف الشيعة لجبؿ عامؿ ، في ميقتبؿ العصر الحديث ، ييمٌثمكف في أعماليـ 
فميقارنةن بجبؿ لبناف كسيؿ البقاع ، حيث كاف الكينػة المسيحٌيكف . ميشكبلتو خصكصٌية 

كـ العثماني ، فإٌف إقطاعيي جبؿ عامؿ عكممكا مف  يؤرخكف لمؤٌيػدييـ الدركز منػذ بدايػة الحي
في حيف أٌف كيػتٌػاب الٌسػيىػر الشػيعة . ؿ حتى القرف الثامف عشػر ػًقبىػؿ مؤرخيػو بشػئو مف التجاهي 

رٌكػزكا في أعماليـ غالبان عمى الترجمة لكبار الفقياء ، حيث تبػدك حياتييػػـ كسيرتييـ مهنفصمةن 
ككنتيجةو لذلؾ فإٌف مؤٌرخيف عاممييف لجبؿ عامؿ ، مثؿ فؤاد . ذا العالىػـ الدينيكم ػػف قػع

عجمي ، منحكا فترةى ما قبؿ الجػٌزار بريقػان قادمان مف الماضي ، ككأٌف أكلئؾ الميزارعيف ينتمكف 
.  إلى عصرو ميتخيَّػؿو مف المىػبلءىة كالبركػػة 
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ال ضرائبى . عاش أىػؿي جبؿ عامؿ بكرامةو كازدىار حتى أثناء الحرب كالككارث 
ٌكػػاـ يستعمكف عمييـ كينيبكف مالػيػـ  بعػػػد أف تنتيػي المعارؾ كانكا . تيػثػقػؿي عكاتقيـ ، كال حي

ينصرفكف إلى أعماليـ في الزراعة ، كيستثمركف أراضييـ بكامؿ الحرٌيػة كما يحمك ليـ دكنما 
ٌكػاميييـ رحيميف تمامان معيـ . ضرائب كال أيجػػكر ككاف الشػيعيُّ إذا سػافػػرى خارج ببلده . كاف حي

ـي مبسػكطه بيف . يتفاخػػري بتراثػػو ، كما مف أحػػػػدو كاف ييعارضو في ذلؾ أك يييػػٌكفي مف شأنو  ػػم السّْ
ػتٌػ ػػرّّ في منطقػػة حيؾ. ػػديف حالزعمػاء الذيف كانكا مي ػدكدىىػا ـكػؿُّ زعيـو حي ، ق ، يسكسييا كيحمي حي

كما مف سػيػمطةو تعمك سيػػمطتىو إال سيػػمطةي العمماء 
1  .

بيغيتينا في ىذا الفصؿ ، أف نيػعػيػدى االعتبار لتاريخ جبؿ عامؿ ، انطبلقان مف منظكر 
ككما بالنسبة ألٌم بقعةو مف سكريا ، فإٌف الصكرة الميستفادىةى مف . دكلةو ذات سيػمطةو إسػمٌية 

فيي تذكري الضرائبى الٌدكرٌيػة ، كما أٌنيا كافيةه فيما . الكثائؽ اإلدارٌية ىي ػػػػػػ طبعان ػػػػػ أنمكذجٌيةه 
.  يتعٌمؽي باألكامر، كتحتكم عمى مقدارو كاؼو مف األكامر العدلٌية كأكامر المييٌمة 

كاف ػػيطرةي عمى السُّ ػػـ يكيػف الٌس ػٌدم العثماني في المنطقة ؿػدك لنا أف التحػالذم يبػ
الشيعة ، بؿ كبحي األيسرتيىف الطمكحتيىف المعنٌية كالشيابٌية ، باإلضافة إلى باركف القطف 

ػػر ، الذم بػرزى عمى قاعػدة التجارة اإلقميمٌية  (نسبةن إلى الجميؿ)الجميمي  إف يكيػف . ظاىر العيػمى
زعماء جبؿ عامؿ يحٌمكف مف حيث األىمٌية بعيػدان كراء الحمادييف كالحرافشة ، فإٌف ىذا 

ػػٌك قػٌكةو سياسٌيةو منافًسػػةو بيف اإلمارة  الفصؿ سػييناقش في األمػر ، كذلؾ باإلشارًة إلى أٌف نيػمي
الشيابٌية كظاىر العيمػػر ، بحيث تيصبحي قادرةن عمى اكتسػاب نسػػبةو عاليةو مف االستقبلؿ 

.  المحٌمي حتى نياية القرف ، ليس باألمر القميؿ 
حيث في نياية . كبعػػػد ، فإٌف الكثائؽ العثمانٌيةى التي بيف أيدينػا صريحػػةه في صمًتيػا 

ـى بيا ،  القرف الثامف عشػر تيظيػر أٌنيا فاقدةه لكؿّْ اتصاؿ بالمنطقة ، كأساسان ميتجاىمة االىتما
كالسيطرةى عمى الشراكة الدرزية ػػػػػػ الماركنٌية ، التي عممت بالتنسيؽ فيما بينيا في القرف 

.  السادس عشر عمى جبؿ عامؿ ، باعتباره الحدكد الجنكبٌية لمبناف 
ػار ػػيخ ناصيؼ الٌنٌص ػتيبلء الشػػؾ أٌف اسػػمف ذؿ. رة ػػٌكةو كبيػػيعي بؽػػتمٌر الحضكري الشػػاس
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خضاعيـ الميتنامي لؤليمػػراء الشيابييف ميسٌجؿه بالكاد لػدل  . 1771 عمى صيػدا سنة  كا 
ربما يككف مف غير المألكؼ مف اإلمبراطكرٌية أف تككف فاقػدةن لممعمكمات . العثمانييف 

كالسيػمطة ، بحيث أٌف ميراسبلت القنصؿ الفرنسي تحتؿُّ مكانان في التكثيؽ العثماني ، بكصًفيا 
 . مصدران لتاريخ المنطقة مع تقػػدُّـ القرف 
صيػدا كصفػد تحػت الحكػـ العثماني  

ػزءه : في الحقبة العثمانٌية كاف جبؿ عامؿ مقسكمان بيف سيمطتيىف  المنطقةي الشمالٌيةي جي
حيث كانت المناطؽ المكازيةي لمساحؿ محككمةن في البدايػة مف . مف سنجؽ صيػػدا ػػػػػػ بيركت 

. أيمػػراء بني الحنش البػػػدك، كفيما بعػػد مف الشيكخ الدركز في الشػكؼ كالغػػرب 
لدل الميقارنػة مع جبؿ لبناف ككادم البقاع ، فإٌننػا نًجػدي عػددان قميبلن جػدان مف الكثائؽ 

البخيت كعبد عدناف كبناءن عمى ما يقكلو . عمى جبؿ عامؿ في القرف السادس عشػػػر 
ػػديد كانكا يكلكف أكثر اىتماميـ لمنع بيع األسمحة  الحسيف ، فإٌف اإلدارييف العثمانييف الجي

نيػاء ثكرات الدركز التي ال نياية ليا قبؿ الحممة التأديبٌية الرئيسة سنة  النارٌية محٌمٌيػػان ، كا 
1585 2  . 

نجؽ صيػدا ، الذم يضـي المناطؽ الجنكبية مف جبؿ عامؿ ػيطرةي عمى سػلـ تكيػف الس
فبعػد أف كيًجيػكا . إليالة دمشؽ ػػػػػػػػػػ ، أكثرى سيػيكلةن ، ، كيتبعي مثؿ سنجؽ صيػدا ػػػػػػػ بيركت 

ىناؾ بمقاكمةو أثناء اإلحتبلؿ أقكل مف أم مكاف في سكريا ، كاف عمى العثمانييف أف 
الشيعة .  3ٌكار البػدك أثناء أكثر القرف السادس عشر ػييكاجيكا قراصنة السكاحؿ كالمييٌربيف كالثُّ 

بكفكر الصميبٌية القديمة ػػػػػػػػ ، / الذيف كانكا يقطنكف منطقة شقيؼ أرنكف حيث قمعة تبنيف 
كانكا ضمف المناطؽ التي حاكؿ العثمانيكف إنعاشىػيا كتنميتيا بتكزيع عكائد ضريبة التيمار 

كىك .  حاكؿ البابي العالي أف ييكطٌػف ميزارعيف حكؿ ممػػٌر الناقكرة 1577نة ػػكفي الس. عمييـ 
 نجؽ صيػداػػػػدل سػػػة ـى ػؽػد كمنطػػػدكد صفػػػػ، يًصػؿي ما بيف حي  ريؽػػطٌػاع الطيػػعه لمصكص كؽي ػمكؽ

.   3ػػػػػػ بيركت 
نعتقػػدي أٌف قسػػمةى جبؿ عامؿ بيف سػػنجقيىف ، أحػديىما خاضعه لمػدركز كالثاني لمبػػدك ، 

  الميسػػػػػػػػتقميف ادةػٌف مجمكعػةن مف القػػػكلؾ. كل ػػاؽ النمػػكَّ الذم يجعمو أؽػد أعػػػػػيمكػػف أف يكػػكف قػػ
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االمتصاص كيػمٌػٌيػان في اإلمارة الشػػيابٌية في القرف / الميكٌحػػديف أنقػػذكا سيػكانىو مف االنخراط 
.  الثامف عشػػر 

ػرى مف اإلمبراطكرٌية ، فإٌف الكحػدات اإلدارٌيػػة ، مثؿ  ،  (سػنجؽ)كما في أم مكافو آخى
كأماكػػػف اسػػػػتيفاء الضرائب لـ تكيػػػف ثابتة ، بؿ ييمكػػف أف تيعيػٌػفى كفػقػػػػػان . الخ....  (إيػػػػػػػالػة)

لقػد رأينا قبؿ قميؿ أٌف العثمانييف اىتٌمػكا بتحكيؿ . لحاجات الحككمة أك ألىمٌيػةو شخصٌيةو 
 ، كأٌنػػػػػو 1585سنجقٌية صيػدا ػػػػػػػػػ بيركت إلى بيكمربيؾ ، تحت حكـ عمي الحرفكشي سنة 

 اتخػذ فخػػري الديف المعني كابنيػػػو عمي ، كالحقان كؿ سػػنجقٌية صفػد ػػػػػ 1590ابتػػداءن مف السنة 
عؿ. بيركت لًعػػػٌدة سنكات كسنجؽ بيؾ   مقاطعةن كاحػػدةن أثناء نفػي فخػر الديف تاكأف االثنتيىػػف جي

كلكف جٍعمىيػػػػػا نيائيػػان بيكمربيكية أك إيالة لـ يتػػـ لصفػػد ثـ لصيػػدا إال  . 15 ػػػػػػػػ 1614سػنة 
 ، كذلؾ في سػػياؽ إعادًتيا إلى السيػػػمطة المركزيػػة ، كتحت إدارة بيركقراطية 1660سػػنة 
كحتى بعػػد ذلؾ فإف المنطقة بقيت تابعػػةن لدمشػػؽ ، ألٌف أكثر عائدات صيػػدا كانت . الدكلة 

ػػةن لقافمة الحٌج كلمنفقات األيخػػرل الميتصمة باألعماؿ الحككمٌية في دمشؽ  كما كانت . ميخٌصصى
ككاف كالي دمشؽ يستطيع أف يعبيػػرى الحػػدكد لجمع الضرائب . ميحاسبتييا ًمػػراران ليػػذه األخيػرة 

لكٌف ىػػذه السياسة الميستعميىة انعكسػػٍت بحقيقة أٌف صيػػدا كانت غالبان . كيفريض القانكف 
ػػةن لشػػابو مف ايسػػرة آؿ العظـ حاكـ دمشػػؽ  .  ميخٌصصى

 ، فإٌف ميقاطعة صيػػدا استمٌرٍت تحمؿي 1633حتى بعػػد سيػػقكط فخػػر الديف سنة 
مف ذلؾ أٌف تسجيبلت الضرائب . الذم كانت تحممو يكـى كاف في السيمطة نفسىػو العنكاف 

مف األراضي ميتمٌيػػزان ، بكصفيا نكعان مينفصبلن  (أمبلؾ إبف معػف  )ظمٌػٍت تحمؿ عنكاف 
ػػؼ بأٌنيػػا . الخاضعة لمضريبة  كما أٌف عػػػددان مف البنايات العاٌمػػة في المنطقة كانت تيكصى

كمف الممكف أٌف ىػػذا كاف يؤٌدم إلى . ، يعني فخػر الديف " العظيـ"بينيٍت بكاسػػػػػػػػػطة األمير 
ميستأجػر ، مثؿ تاجػػرو فرنسػػي في / ذلؾ ػػػػػ مثبلن ػػػػػػػ  عنػػدما ميستخًدـ مف . ميشػػػكبلتو آنٌيػػةو 

صيػػدا ، أك صكفٌيػػػةه ميقيمكف في خاف ببيركت ، يطمبكف إعفاءىىيػػػػػػػـ مف إيجارو راتبو لميتكلٌػػي 
.  5مؤٌسػسػات األكقاؼ 
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لقػػد الحظػػػٍت دراسػػاته كاسػعةه عمى التسجيبلت الرسػػػمٌية لمضرائب العثمانية أٌف 
ـى الشماليَّ مف سنجؽ صيػػدا ، عمى جانبي نيػػر الميطاني ، قػػد أظيرى زيادةن كبيرةن في  القسػ

كرأكا أف . الكثافة السيػػٌكانية بيف أكاخػػر القرف السادس عشر كأكائؿ القرف التاسػػع عشػػر 
السببى في ذلؾ ىك العكائػػد اإلقتصادٌية الناشػػئة مف انتشػػار الميسػتكطنيف المسػػيحييف ، الذيػػف 

بػػدأكا االسػػػتقرارى ىناؾ تحػػت رعايػػة األيمػػػراء المعنييف ، كتابعػػكا ذلؾ برعايػػة الشيابييف 
6 .
. نعرؼي القميؿى عف السيػػػػٌكاف الشػػػػيعة مف الميزارعيف دافعي الضرائب في المنطقة 

الشػقيؼ ، : كبحسػػػػػب ما تيػكرديه تسػػػػجيبلت االلتزاـ فإٌف المنطقة التي كانت مف ثبلثة أقسػػػاـ 
ببلد بشػػػارة ، إقميـ الشُّػػكمىر يبػدك أٌنيػػا كانت في الجػػػزء األٌكؿ مف القرف السػابع عشػػر تحت 

بٌكػػػرو ىك السنة .  7سػيطرة فخر الديف المعني كابنًػػػػو عمي سنجؽ بيؾ صيػػدا كصفػػد  كبتاريخو مي
 ، ذيكػػػر أٌف أحػػد األيمػػراء الشيابييف كاف كفيبلن ألمكاؿو مدينىػػةو بذٌمػػًة شػػيخو محمٌػػيٍّ في 1615

ىذه اإلقطاعات ، باإلضافة إلى كٌؿ إقطاعات انتقمٍت  1633كفي سػػنة .  8ببلد بشػػارة 
الذم بػػدأكا التكسُّػػػػع إلى مابعػػد كادم التيـ، التابع لسنجؽ دمشؽ . إلى الشػػيابييف ، المعنييف 

كلكف في كقػػتو ما مف النصؼ .  9س، كاكتسبكا النفكذ في سيؿ البقاع كبعيػػدان حتى نابمػػ
الثاني مف القرف انتقمٍت األرضي التي تيشػػٌكؿ جبؿ عامؿ ، كما سػنرل ، إلى سػػيطرة الكجياء 

ف تكيػػف بقيت تحػػت ضغط المعنييف كالشيابييف لًعػػػٌدة سنكاتو قادمة . الشػيعة المحمييف  .  كا 
التشػػػػييع فػي جبػؿ عامػؿ  

، العاًلػـ الشيعي الشيير الذم ناؿ الشيادة  (الشييد األٌكؿ  )منػػذ محمد بف مٌكػي 
: ، فػإٌف تاريخ جبؿ عامؿ أصبح يينظىػػري إليو عمى نحػػكو رئيسٌي مف خبلؿ العمماء 1384سنة 

.  كتاباتييـ الدينٌية كالشرعٌية ، رحبلتيـ بحثان عف المعرفة ، كًسػػػيىر أيسراتيـ 
المؤرخكف الشيعة المبنانيكف ، الذيف بدأكا يمتفتكف إلى تمؾ المصادر في ميقتبؿ القرف 

العشريف ، في سػػعيو الكتشػاؼ ماضي ميجتمعيـ ػػػػػػػػػ ، لػذلؾ السبب مالكا إلى التأكػػد عمى 
 في جميػع  الميمتٌدة الصفة الدينٌية لمحياة في كطنيـ ، كعمى دكر أيكلئؾ العمماء كشبكًتيـ

كـ العثماني  . االتجاىات كيصكالن إلى إيراف ، كعمى ميحافظًتيـ عمى ذاتٌيتويـ كشيعة تحت الحي
رٌيػػةو  ػػػػػػػػػق مكطنػػان لحركػػةو فؾػػبنظرةو أشمؿ ، في بكاكير العصر الحديث جعؿ جبؿي عامؿ مف نفسً 
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كأدبٌيػػةو ميستمٌرةو ، بما في ذلؾ مف مدارس لمدراسات العيميا في العػػديػػد مف قيػػػراه كبيمػػدانو الغنٌية 
لقػد كاف جبؿ عامؿ بتمؾ النيضػة . بالمكتبات الخاٌصػػة ، التي ديٌمػػرت عمى يػػد الجػػٌزار 

مجتمعان ميغمقان ، مينفصبلن بما فيو مف نشاط عف كؿّْ ما حكلىػػػو 
10   .

كسػبى عمماء جبؿ عامؿ الشيعة شيػػيرةن كاسػعةن ، بالدرجة األكلى بفضؿ حركتيـ 
كلكف مصادر السّْػػيىر الشيعية تركم أيضػػان . باتجاه إيراف الصفكٌيػػة في القرف السادس عشػػر 

رحمػػةن كاسػػعةن نحػػكه أثناء الحقبة العثمانٌية ، ككأنػػو في حالة تباديؿ مع الميجتمعات اإلثنى 
بيؿ كدمشؽ كالعراؽ كاألحساء كمكػة كاليمف  ػػػٌر البارزة .  11عشرية في جي أحػػػدي أبناء أيسػػرة الحي

ػبىػػع غير بعيػػدو عف كطنػو األصمي   (مشػػغره  )قيؿ أٌنػػو خػػدـ في المحكمػػة الشرعٌية في بمػػدة جي
ػػري يبػدك أٌنػػو كاف .  صمػػةو طٌيبػػةو مع السيػػمطة العثمانٌية في صيػػدا ، ككيصػػؼى بأٌنػػو عمى آخى

نادران ما ذيكػػرٍت الميمارسػػة الدينٌية لسيػػٌكاف  . 12 1720صديؽه لمحاكـ عثماف باشػػا سػػػنة 
كلكػٌف زيارةى المقامات كاألماكف ذات القيدسػٌية الدينٌية كصنكؼ . القيػػرل في المصادر المكتكبة 

د في ػػاجػدـ المسػػف أقػػػف بيػػـ. العبادات الشػعبٌية ازدىرت بكضكح تحت الحكـ العثماني 
 (شماؿ األرض الميحتٌمة اليكـ  )ف ػػم ىكنيػر ؼػصغي ػػرة عميسالمنطقة ذلػػؾ الذم بناه أبناءي أي 

مقاـ .  13 1760بينما مسػػاجػػدي أيخػػرل مؤٌرخػػةه ابتػػداءن مف السػػنة  . 53 ػػػػػػ 1752سػنة 
كـ السمطاف سميماف القانكني  ػػٌددى بناؤه أثناء حي .  14الخضر في عيناثا ، قيػػرب بنت جبيؿ ، جي
كما أٌف شػيخان مف البمػػدة نفًسػػػيا جػػػٌدد بنػػاء مقاـو ديني في السػيؿ الساحمي قيػػرب صػػكر ، 

 .  15 1688حكالى السػنة 
إٌف نظػػرةن إلى تسػجيبلت كثائؽ الطابك في القرف السادس عشر تيظيري أٌف األمبلؾ 
العقارٌية ميسجمة لمسيػٌكاف ، مع دخميـ مف مزارعيـ ، مٌما ييرينا أٌف المزارع في البمداف التابعة 
لصيدا كانت تحت رعاية كمسػػػؤكلية السيػػكاف أنفسػػػػػيـ ، مع عائدات المزارع ، التي كانت 
تيحفىػظي أكقافان لؤليسػػرة ، أك ييترؾي جػػزءه صغيره منيػا لمعمىػـو مف المعالـ الدينٌية المحمٌية ، مثؿ 

.   16حضرة النبي شيػػعيب في الشقيؼ 
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البقاع ، فإٌف كثيران مف المعابد كانت ميشترىكىةن بيف ًعػػٌدة سيؿ كما في جبؿ عامؿ ك
كربما كاف أشػػػػير مثاؿو عمى ذلؾ في المنطقة المقاـ المعركؼ في بيركت عمى . طكائؼ 

ـه ما قبؿ إسبلمي لقٌديػػسو ميحتـر مف ًقبىػؿ مذاىب إسبلمٌية . اسػػـ الخضر كييعػرؼ . كىك معمىػػ
بالدخكؿ إلى تسجيؿ األحكاـ  . (الساف جكرج  )عنػػد المسيحييف السرياف األثكذككس باسـ 

قبؿ أف . نعرؼي أٌف المكقع كاف مسجدان في قديـ الزماف  (ألمانيا  )المحفكظ في درسػدف 
كأصبح مػٌرةن أك مػٌرتيف مسجدان ، إلى أف جعمو . كيحكلكنو إلى كنيسة " الكفار"يستكلي عميو 

 ميباشرة بعد القبض عمى فخػر الديف 34 ػػػػػػ 1633أكقؼ مسجدان سنة . أيضان كنيسة " الكفار"
ٌكؿ أيضان إلى كنيسة بدعـ مف معف ابف ممحـ كأخيػو حسف . المعني  كبتأثير . كلكٌنػو حي

شككل مف كيجياء دينييف سيػػٌنة قػٌرر البابي العالي إبعادى المعبد عف التجاذيب الشعبي ، فأعمنوي 
كأخيران فإف الديبمكماسي الفرنسي داٌريفك يقكؿ أٌنػػو .  17مسجدان جامعان تيعقىػػد فيو صبلةي الجمعة 

ػػدو سكاء  كاف قبؿ تحكيمو مىزكران مف المسيحييف كالمسمميف عمى حى
18   .
بنٌيةه . يكجػدي في جبؿ عامؿ عػػٌدة مكاقع مسيحٌية بناىا الشيعة  مف ذلؾ كنيسة مى

تقكؿي أيسطكرةه محٌمٌيػػة أٌف الشيخ  . (ديػػر باًسػػـ  )بالصخر في بمدةو ماركنٌية صغيرة اسمييا 
،  (ىي في الحقيقة أقػػدـ  )حسيف منصكر المينكرم بناىا حكالى أكاسػػط القرف الثامف عشػػر

ذلؾ أٌف ابنيىف لو . بعػد أف كاف قػد أحػرؽ ايخػػرل مبنٌيػػة بالخشب أثناء حربػو مع العثمانييف 
باشا صيػػدا . كانا قد اختنقا حتى المكت ، قبؿ أف ينذر لمسٌيدة العذراء بأف ييعيػػدى بناءى بيتيػا 

ذىب بعيػػدان حيف طمب أف يػػرل فرمانان إمبراطكرٌيان مف أجؿ الكنيسة ، ألف الكنيسػػة كانت 
تيعػػرىؼ بأٌنيػػا معبػػده إسػػبلمي قديـ 

ثـ أٌف معبػػدان ميكٌرسػػان لمسٌيدة مريـ ، داخػػؿ كيؼو ، كاف .  19
.   20أيضان مقصكدان مف الدركز كالشيعة كالسيػػٌنة ، بعػػد أف أيعيػػد اكتشافو بكاسػطة ميزارعو شيعي 

 . (ًسػتٌػػنػا مريػػـ)ىػذه األقاصيص تعمؿي في الكسط الماركني التقميدم لتيبرىف عمى قػػكة
. كلكف أيضان يمكف النظر إلييا بكصفيا مؤٌشػػػران باتجػػاه تغيُّػػراتو اجتماعٌية ػػػػ سياسٌية مييٌمػػػة 

اليجػػرة الماركنٌيػة باتجاه مناطؽ السيطرة الدرزٌية بدأت تظير آثاريىا في جبؿ عامؿ 
حيث أعػػداده كبيرة مف األيسرات الماركنٌية استقٌرت عمى األراضي . في القرف السابع عشر

ػر إلى ػػػ، بحيث ألجأتيـ في القرف الثامف عش (المتاكلة  )الشيعٌية ، قبؿ أف تبػػدأ المشاكؿ مع 
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تمامان كما حصؿ في كسػػركاف ، حيثي أف بناء الكنائس ، كتدبيج .  طمب حماية الجٌزار 
النقكالت الميناسبة لمكاقع مقٌدسػػػة قديمػػة ، لتككف مفتاحان لمميكٌكف اإليديكلكجي المتػػداد المجتمع 

مف مينطمؽ ديني ، فإٌف شيعة جبؿ عامؿ لـ يككنكا معزكليف عف . الماركني في ذلؾ األكاف 
.  العالىػػـ الميحيػط بيـ 

االنسػػحابي مف المقاطعات الشػػمالٌية  
إٌف نيػػدرة المصادر الكثائقٌية عمى القيادات الكطنٌية الشيعية في جبؿ عامؿ ييشير 

داعو أقٌؿ لمرأس العثماني بالقياس لمحمادييف كالحرافشة  . ضمنان إلى أٌنيـ كانكا سببان لصي
يـ لـ يصبح تحت ضػػكءو مينيػػر إال أثنػػاء السػػعي الباىظ كغير الميجػػدم  كالحقيقةي أف تاريخى

.  لمقاكمة سػػيطرة األيمػػراء المعنييف كالشيابييف 
إٌف سيػػػمطة األيسػػرات اإلقطاعٌية الشيعٌية في الجػػزء الشمالي مف جبؿ عامؿ كانت 

فيمػػا بعػػد  )حيث كامؿ سػػنجؽ . بالكاد معركفة قبؿ النصؼ الثاني مف القرف السابع عشػػر 
.  صيػػدا ػػػػػػػ بيركت قيسػػمت إلى التزامات  (إيالػة : 

  في فائػؽ األىمٌيػةيعٌيان ػػػػمركػػزان شمنػذ الشييد األكؿ ػػٌزيػػف ، كانت ػ الجبمٌيػة جً البمػػػػػدة
لي ػػػرة عػػػف أيسػػػػٌدـو ـػػػمٌية لميؽػػػػد إلى السيػػػمطة اإلسػػػا بعػػـ آلػػت فيـػػػػػث. طى ػػالعصكر الكسػػ

.  رػصغي
ف عشػر بػػدأ المستكطنكف المكارنة المجمكبيف بكاسطة المعنييف ػػرف الثاـػػػػم الؽػػؼ

قبؿ أف يبػدأكا حركتىيـ السيػٌكانٌية باتجاه ، كالجنببلطييف يحٌمكف محػػؿَّ السيػكاف الشيعة األصمييف 
دـى سنة ػػػػٌزيف ىيػػػػجدي جً ػػمس. يعة صمػدكا في أرضيـ ػػبعض الش. إقميمي التفاح كالشيػكمر

 ، كلـ يعكدكا ييذكىػػركف في أم مصػػدرو مف  كالفاقػػةػٌدمكف انحػػدركا إلى الفػػقػػرػكالميؽ . 1885
.   21مصادر الحقبة العثمانٌية 

باعٌية  نسبةن . مف األيسػػرات اإلقطاعٌية الشيعٌية الرئيسة في ذلؾ األكاف آؿ مينكىػػر الجي
ػػٌر كزيف الديف الشييد الثاني  باع مكطفي األيسرتيىف العمميتيىف آؿ الحي ككاف منيـ . إلى بمدة جي

، عمى  22ف ، قبؿ أف يخضعكا لمكجبات الضرائب العثمانٌية عمى إقميـ الٌشػػكمىركعمماء مرمكؽ
.  األقٌؿ بتفكيضو مف المعنييف 
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 ، عندما نيب 1613يرجعي أٌكؿي ذكػػرو آلؿ مينكىػػر في األدبٌيات المحمٌية إلى السنة 
فخػري الديف المعني بيكتىيـ في الككثرٌية ، عمى أثػر شككل رفعيا إليو قركيكف مف المنطقة 

كفي السنكات التالية عٌيف حاكـي دمشؽ ناصرى الديف عمي مينكىػر ، الذم . بأنيـ يظممكنيـ 
. كاف أعمى الشيكخ الشيعة مكانةن في المنطقة ، ليقكد حممةن تأديبٌيةن ضػػػٌد المعنييف في بسػػػػرم 

 بذؿ المينكرٌيكف كغيرىـ مف الشيعة دعمىيـ لسنجؽ بيؾ صفػد ، الذم قىػػػًدـ 1617كفي السػػػنة 
كفي كقتو تاؿو مف السنة نفسيا استجابكا بحماسػػػػػػػةو . ليحؿَّ محٌؿ األمير المعني المنفي 

لؤلمير أحمػد الحرفكشي الذم حاكؿ أف يبني قصران في البقاع الجنكبي ، قبؿ أف يأمػػره فخػر 
ثـ أٌف فخػر الديف ألقى القبض عمى ناصر .  23الديف بأف ال يتجاكز حدكد منطقة سػيطرتو 

و إال بعػد أف أنذره  . 1618الديف مينكىػر ، مباشرة بعد عكدتو مف المنفى سنة  كلـ ييطمؽ سراحى
كلكٌنو فيما بعػد شػرعى يجتاحي منطقتىو ، . األمير يكنس الحرفكشي بأف ييحٌسػف سمككو معو 

كبعػد عػٌدة أشػير ىرع أيمػراء بيت عمي الصغير لنيجػدة . كييمقي القبض عمى أبناء بيتو 
كىكذا كاف األيمػراء الشيعة . الحرافشة ، الذيف امتنعكا عف تسديد الضرائب المتأٌخػرة عمييـ 

. في المنطقة ميتنٌبييػف إلى ضركرة التحالؼ بينيـ ضػٌد المعنييف السػاعيف إلى بٍسػػط نفكذىـ 
كاتخذكا القرارات الميناسبة في السنكات التالية ، لحماية أنفسيـ مف منافسة األمير الدرزم 

حيث ممحـ المعنى . عمي عمـ الديف ، أثناء االضطرابات الدرزية ػػػػػػػ الدرزية في الشػػكؼ 
 ، 1638استغٌؿ الظرؼى بأف ىاجـ بمدة أنصار، عاصمة بني مينكىػر ، في إقميـ الشُّػػكمىر سنة 

ميخٌمفان أعػػدادان كبيرةن مف المزارعيف قتمى 
24   .

ىؤالء كاف مقٌرىػـ . األسػرة الثانية مف الزعماء الرئيسييف في الشماؿ بنك صعػب 
كانكا أساسان مف قبيمةو . الرئيس في شػقيؼ أرنكف قرب النبطٌية ، ككانكا مف أصؿو مختمؼ 

مثميـ في ىػػذا مثؿ عػػددو مف األسػرات الجابية لمضرائب ، خصكصان في الجباؿ . كيػردٌيػػة 
كلـ تيذكىػر ليـ مهشاركةه في الحياة الفكرٌية كاألدبٌية في جبؿ عامؿ . قرب طرابمس 

أتت .  25
عمى ذكرىـ بعضي تسجيبلت ضرائب التيمار العثمانٌية ، مف ذلؾ قكليا أف الشقيؼ كاف تابعان 

 1582م السنة ػػػػػق ؼػػري أفٌ ػػػكما تذؾ.  26ألحمػد أبك صعب ، الذم ييحتمؿ أٌنػو مف ىذه األيسػػرة 
ػديفه بكاحػدو كعشريف كيسان مف الذىب ، ترجعي   اشتكى البابي العالي أف ىػذا أحمػد أبك صعب مى
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كىا ىك . إلى مقاطعة صفػػد ، التي كانت دائمان في حالة ثكرة ، بيعت لو قبؿ ثبلث سنكات 
.  27اآلف ييشػػارؾ في عصياف قرقماز المعني ، كييسػاعدي عمى اإلفساد في كٌؿ المنطقة 

كما احتٌمكا قمعة . في عػػٌز قكتيػػـ استكفى المعنٌيكف الضرائب مف جبؿ عامؿ 
زئٌيػان إلى أصحاًبيا بعػد انحػدار قٌكتيـ 1615الشقيؼ ، ثـ أيعيدت سنة  ثـ سيػٌممت إلى .  28جي
.  الصعبييف في مناسبةو تالية 

كىػذا الكبلـ ىك في  . 1666كييقاؿ أف الصعبييف قاتمكا في معركة النبطٌية سنة 
إف مصػدرى المعمكمات  عف ىذه . أساس تخميؽ أيسطكرة استقبلؿ الشيعة في جبؿ عامؿ 

المعركػة ىك تاريخه كضعو مؤرخه مف جبؿ عامؿ ، عاش في أكاخػر العيػد العثماني ، اسمو 
. نيشػر أخيران نشرةن ميستقٌمة ، كلكنو قبؿي نيشػر متكاليان في مجمة العرفاف الشييرة . عمي السبيتي 

بناءن عمى ما .  إلحياء ثقافة  الجماعة الشيعٌية في لبناف 1909كىي مجمة أيٌسػسػت سنة 
أكرده السبيتي ، فإٌف أحمػػد معػػف حاكؿ أف يحتٌؿ النبطٌية ، بعػػد أف أعمف المتاكلةي استقبلليـ 

كفي السنة التالية طردكا قٌكةن . كلكٌنو ىيـز شػٌر ىزيمػػة عمى أيػدم المشايخ المحمييف . عنو 
.   29ثانيةن أرسميا ضٌدىـ كالي صيػػدا 

ميما يكيف مقدار الحقيقة في ىػذا ، فإف قصص ىذه المعركة كغيرىا مف المعارؾ ، 
االستمرار . مٌمػا نشرتو العرفاف ، تعني تأكيػد استقبلؿ جبؿ عامؿ ككحػػدة كارتباط تاريخو 

العاممي في استحضار محاربة جيرانيـ الميعاديف ييمثٌػؿي بقٌصػةو مف منتصؼ القرف الثامف 
عشر ، تقكؿ أف راعيان مف صكر كاف السبب في بعث الخكؼ في القرل الميجاكرة مف ىجكـو 

 أم "صكتي الشيعة"كأثنػػػػػاء الميؿ كاف  . قريػػػػب ، كذلػػؾ بالصراخ عمى حيكاناتو في الميؿ 
بػاع ، عمى منحدرات جبؿ لبناف ، حتى البٌصػػة  اإلنذار بكاسطة إطبلؽ النار ، يمتػٌد مف جي

ػػدكد عٌكػػا  كلـ يكيػف يأتي الفجػر حتى يككف آالؼ الميقاتميف قد استجابكا لمنػػداء ، . عمى حي
ممتطيف خيكلىيـ ميستعٌديف لمقتاؿ 

30  .
بالنسبة لمؤرخيف مثؿ صفا ىػذه القصص دليؿه عمى حرص الشيعة عمى الحفاظ 

لمبحث عف  )كلكف في المقابؿ فإٌف عمي الزيف ، في . عمى استقبلليـ عف األمراء المبنانييف 
تساءؿ فيما إذا . ، الذم أتى بأكؿ مراجعة نقدٌية لمتاريخ الشيعي في لبناف  (تاريخنا في لبناف
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 كاف المعنٌيكف كالشيابيكف لدييـ أطماعه في جبؿ عامؿ ، كأف ذلؾ ىك الذم جعؿ الشيعة 
 .  31مضطريف لمقتاؿ 

جبؿ عامؿ في النصؼ تاريػًخ ة عمى ػٌ مػؼػمػػػػدان مف المصادر اإلرشػػػػػػػدي القميؿ جػػػػيكج
كدى التزاـ الضرائب في الشماؿ ػػؽػ عي ال نسػتثني مف ذلؾ إال. الثاني مف القرف السابع عشر 

رعٌية ػػػػػدـ محفكظات المحكمة الشػػػػف الحػظ في أؽػػالمةن لحيسػػػ التي بقيت س، 1699سنة منػػو 
د ػػىابييف في المنطقة بعػػريعةو إلى تأثير الٌش ػػػتزٌكدنا بنظرةو سىػػذه الكثائػؽ . في صيػػدا 

ػػٌدة قصيرة   في كليس مٌما ييفاجئنا أف الشيابييف يظيركف . حصكليـ عمى إمارة الدركز بمي
أنيـ كرثكا المعنييف باستيفاء الضريبة مٌمف بقي مف الشػػػػػػيعة في منطقة ًجػٌزيػف ىػػذه الكثائؽ 

الميسػػٌمط عػمػى كىك أخك إبميس  )بالفعؿ حقيقة أٌف قببلف باشػػػػػػػػػا ىنػػا ما ييدىشػػػػنا .  32
قميـ التفاح إلى ػػػػػػػػػ ، ىػػذا الرجػػؿ  (الحمادٌية أرسبلف باشا الطرابمسي  كٌجػػو التزاـ الشقيؼ كا 

يعة مف ػػػرتي الزعماء الشػػػػػػكبيػذا يبػدك أٌف نصيب أيس.  33 1699بشير الشيابي سنة األميػر 
محمد بف ناصر الديف منكىػر ، كىك مف أبناء . ػػدٍّ كبير ػػػش إلى حػػػد انكـػػػػؽمنطقتيـ لتزاـ ا

كلكٌنػو تمٌقى عقػدان جديػدان . األسرتيىف اإلقطاعيتيىف التقميديتيىف ، أيعطي التزاـ إقميـ الشكمر 
عػؿ مف نصيب سميماف  بنصؼ عكائًدىا ػر قػد جي ، بعد أف الحظت المحكمة أٌف النصؼ اآلخى
.   34ابف شيخ صعب 

كمقاطعتا الشقيؼ . ىكػذا اسػػػتمٌرت األيسرتاف في الظيكر في المصادر الكطنٌية 
 . كالشكمر ظمتا تيذكراف غالبان ، باإلضافة إلى ببلد بشػارة األكثر اتساعان 

 .أيسػػرة عمي صغير البشارٌيػة 
. يعة في جبؿ عامؿ ػػب الشػرات ميمتزمي الضرائػػلي صغير أشير أيسػرةي عػػت أيسػػكاف

ىكنيف ، معركػة ، قانػا ، تبنيف : بسطكا سمطانيـ عمى أربعة كانتكنات جنكب نير الميطاني 
كقد أخذت اسمىيا، فيما . عيرفت أثناء القرنيف السابع كالثامف عشر بمجمكعيا بببلد بشارة . 

بػٌاط صبلح الديف األيكبي، الذم كاف أٌكؿى مىف  استكلى عمى اليضاب  يبػدك، مف اسػـ أحػد ضي
كالمصادر المممككٌية تذكر بني بشػارة بكصفيـ أيسػرةن . الساحمٌية بصفة إقطاعو عسكرم لو 

.   35شيعٌيةن في المنطقة 
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 بالسيكاف الشيعة ييػكلػي أدنػػى اىتماـ ككما قمنا سابقان ، فإف النظاـ العثماني لـ يكيػف 
أٌف أحػد أكائؿ األكامر السمطانٌية ضػد الدركز كالٌرافضة في ػػػػػػػػ مثػػبلن ػػػػػػػػ مف ذلؾ . المحٌمييف 

 إلى ػامٌمػ ، أكثر لحةػػػريؽ كجٍمع األسػػ كٌجػػو اىتمامىو كالعادة إلى قٍطع الطي 1582نة ػػػػػد سػػصؼ
.    36 ةمسائؿ دينٌيةن أك سياسيٌ 

في القرف السادس عشر كانت ببلد بشػارة ، فيما يبػدك ، تحت سيمطة أيسػرة آؿ 
باطو شركس تابعيف لمسمطاف في  سػكدكف الشيعٌية في قانا ، الذيف يذكرىـ المؤرخكف كضي

بينما أٌكؿي ظيكرو ألسػرة عمى . باإلضافة إلى بني شكػر الٌسػػادة األشراؼ في عيناثا . القاىػرة 
صغير ، باإلضافة إلى بني منكىػر كبني صعب ، بكصفيـ مينافسيف لممعنييف ، يرجعي إلى 

.   37 1617السنة 
كاستنادان إلى النقكالت العاممٌية ، فإٌف عمي كحسيف صغير ييذكركف كأسبلؼو لؤلسػرة 

 ك سنة 1639القيادٌية الشيعٌية التي أزاحت منافسييا مف بني سكدكف كبني شكر سنة 
كبذلؾ أٌسػسػٍت سيػمطةن شيعٌيةن ألسػػرةو كاحػدةو عمى كامؿ جنكب جبؿ .  عمى التكالي 1649
كـ الطغياني ألحمد الجٌزار في القرف الثامف عشر. عامؿ  .   38استمٌرت حتى الحي

 ، 1654أٌكؿي ذكػرو لعمي كحسيف الصغير في الكثائؽ العثمانٌية يرجع إلى السنة 
ػوي المكـي إلييما لتقصيرىما في تحصيؿ الضرائب مف األمبلؾ العقارٌية التي تحت  حيث يكجَّ
ةن لشراء صابكف لممؤٌسػسػات الكقفٌية في  سيمطتيما حكؿ مدينة صػكر ، كالتي كانت ميخٌصصى

لييا بعػد قميؿ ، عندما حسيف كابنو حسف تكفيػا أثناء ميػدة ااأليسػرة اضطربت أحك.  39دمشؽ 
ثـ أٌف الحاكـ الجديد لئليالة في صيػدا افتتح حكمىو بشف  . 1656ك1655سنة في السنتيف 

. حربو ضػد اإلقطاعييف الشيعة ، فقيتؿ عمى صغير كعػدده مف أبنائو في المعارؾ الميتكالية 
.   40 80 ػػػػػػػػ 1679في حيف تكفي آخػر أبنائو فجأةن سنة 

تبل ذلؾ بضع سنكات مف األزمات في ببلد بشارة ، ظيرت أثناءىىا قياداته أقٌؿ 
 دافعكا لفترةو الغاراًت الفمسطينٌية فأىمٌيةن ، مثؿ أيسرة آؿ الزيف الفقياء في بنت جبيؿ ، الذم

كما أطمؽ الشيابيكف ىجماتو تدميرٌية ميفاجئة عمى .  41 84 ػػػػػػ 1683لسنتيف االميفاجئة في 
ػ  42 1693ببلد بشارة سنة 
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خبلفان لمزعماء الشيعة في شماؿ جبؿ عامؿ الذيف قاكمكا ضغكطى أيمػراء الشكؼ 
ككادم التيـ ، فإٌف أبناءى عمي صغير قبعكا ساكنيف في مقاطعاتيـ الجنكبٌية ، مينصرفيف إلى 

أٌمػا آؿ الزيف فإٌنيـ ، بالمحاظ إلى أنيـ ليسكا مكضع . العناية بما يخٌصيـ مف إقطاعات 
تمراًر  ػػػػػػػػػػػكا باسػـ مف الممكف أف يديفػلطة ، رأكا أٌنوػػر الديف العائد مف المنفى إلى السي ػػانتقاـ فخ

كعمى كؿ حاؿ ، فإنو ال ًمػراءى .  43طًتيـ لتفاىـو صامتو مع األيمراء الدركز ذكم السطكة سيػػؿ
في أف عمي ميشرؼ ، الذم برز فجأةن رئيسان جديدان حكالى نياية القرف ، قيصػد مف ًقػبىػؿ 

في البداية أمر العثمانيكف كالي  . 1694الحمادييف الياربيف مف المذبحة في جبؿ لبناف سنة 
مف عبكر منطقتيـ عائديف " المجرميف القزلباش " صيػدا بأف يكعػزى إلى المعنييف بأف يمنع 

 أخطركا األمير الدرزم بأف الحمادييف كانكا ييسٌببكف 1696كفي السنة . إلى طرابمس 
تارةن بدعمؾ كأيخرل بمنح الشيخ ميشرؼ الممجأ لمقزلباش الميجرميف الذيف يعيشكف أراقي " المشاكؿ 

.   44 " الخراج  رب صيػدا
كتنسبي لو عاصمةن . النقكالت الشفكٌية الشعبٌية الجنكبٌية تيصٌكري ميشرؼ شيخان قكٌيان 

 المكقع يحتكم اليكـ خرائب قصرو . عمى الساحؿ قيرب صكر " مزرعة ميشرؼ " حقيقية 
عمى أٌف األيسطكرة تقكؿ أف لـ ييصؿَّ بو قطُّ ، ألٌنػو بيني . 1697كمسجد ، بناهي حكالى السنة 
.   45لغير اهلل عمى يػد طاغيػة 

إف يكيػف آؿي عمي صغير قادريف عمى إدارة سياسًتيـ اإلقطاعٌية في منطقتيـ ًلما فيو 
منفعتيـ ، ميستفيديف مف ركابطيـ مع الحمادييف كالحرافشة ، كأيضان ال أقٌؿ مف أٌف المعنييف 
كانت لدييـ عبلقاته ميمتبسةه مع الدكلة العثمانية تقضي برعاية درجةو مف االستقبلؿ لجبؿ 

عامؿ في القرف السابع عشر ، فمقد رأينا فيما سبؽ أف بشير الشيابي قد زٌج نفسو مع 
أرسبلف باشا كالي طرابمس إلعادة الحمادييف إلى التزاـ جباية الضرائب تحت مراقبتو سنة 

ـ ػػ ميشرؼ عمي صغير ، الذم ييزعلكفي السنة نفسيا ىرع لمساعدة قببلف باشا عؿ . 1698
 قاد ثمانية آالؼ مف كىكػذا. ارة ػػػكرةو في ببلد بشػػطى لثػػأٌنو قتؿ بعضى رجاؿ الدكلة ، كخطٌ 

الميرافؽ أيعدـ فكران ، بينما أيكدع . رجالو ، فألقى القبض عمى ميشرؼ كأخيو محمد كميرافؽو لو 
ة ػػؽ التابعػػاطػؿى المفػػة كاـػف الدكؿػؿ إليو ـػير أيكؾػػدكييي ، فإٌف بشػان لؿػؽػككؼ. جف ػػف السارػػاآلخ
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دكد طرابمس ، ر المعاممتيف ػػػجس  لصفد حتى كبذلؾ اكتسب مكانةن عاليةن لدل . حيث حي
.   46قببلف باشا كأخيو 

الٌصػراع قػػٌد الشيابييف  
تناد إلى المصادر ػػاممةن باالسػػةن شػري دراسػىابية ينتظػػزاؿ تاريخ اإلمارة الشػما م
.  العثمانٌية 
،  (كمف ىنػػا أتى اسػػػمييا )كريا ػػالٌشيباء في سمنطقة ت مف ػػدـػالمعركؼ أف األسرة ؽك
ـ ، ػمػٌرت في كادم التٌ ػػؽػتػػاسأٌنيػػػا  ك. الذم احتٌؿ فيو العثمانٌيكف المنطقة  نفسػػوفي الكقت
ةن ػػر قادت منافسػػشػابع عػػرف السػػابقان فإنيا أثناء الؽػػككما قمنا س. رؽ لبناف اليـك ػػػجنكب ش

كرثكا عف المعنييف الكثير مف مييٌمات كمػػا . البقاع سػػيؿ كش في ػسياسٌيةن مع بني الحرؼ
ػػٌنةن ، ػػػكمع أٌنيـ كانكا سي . ان في جبؿ عامؿ كدكنو ػػػػعكا جنكبػػكما أنيـ تكٌس ، تيفاء الضرائب ػػػػاس

كعندما مات أحمػد المعني دكف عًقػب سنة . ػرة ػػػفإنيـ ارتبطكا مع المعنييف بعبلقات ميصاه
كؼ ، باإلضافة إلى الرئاسة ػػػػػت السمطاتي العثمانٌيةي باتجاه أٌف الكالية عمى الشُّ ػػ ، دفع1697

رات ػػػػػعمى الدركز، ىما مف حٌؽ األمير القاصر حيػدر الشيابي ، بكصفو ميمثٌػبلن لؤلس
.   47 عشػػائػركاؿ

ٌكلت سنة   إلى عٌمػو بشير ، الذم بدأ 1699نتيجةن ليػذه األزمة العائمٌية فإٌف السيمطة حي
باإلضافة . باالشتراؾ مع منصكر الشيابي ، بجباية ضرائب صفد كمرجعيكف  ميمارسة الحكـ

.  48إلى حقكؽو أيخػرل في عػٌدة مناطؽ ، منيا ببلد بشارة كالشقيؼ 
سارع العثمانٌيكف  (رة ػػػػػػبالسيػـ ، كفقان لتاريخ األيس ) 1706بعػد كفاة بشير األكؿ سنة 

كذلؾ . 49" الشيابي ابف معف المير حيػدر"أيضان لتعييف حيػدر ميمثبلن محميان ليـ ، ميمٌقبةن إياه بػ 
ف لـ يكف ىك ميعتبران . ق ، التي أخذت تكتسب شيئان فشيئان صفة الحقيقة ػتػراؽػتأكيػدان عمى ع كا 

.  مف اإلمارة الدرزٌية 
األيسػػرة نيـ ػػػ، فإٌف تسإجمػاالن  مف ذكم العصبٌية المبنانٌيػة / بالنسبة لممؤرخيف المبنانكييف

ييعتبر لدييـ ،  1711ر معركة عيف دارا سنة ػػػػػػدرزٌية ، عمى أثػرات اؿػػػػةى األيسػػػ رئاسالشػػيابٌية
. لبناف جبػؿ ٌدمةن باتجاه تأسيس سيمطة محمٌية ميكٌحػػدة عمى شماؿ كجنكب ػػػػػخيطكةن ميتؽ
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كعمى الرغـ مف االدعاءات الميستمٌرة في األدبيات الشعبية ، فإف أىؿ جبؿ عامؿ لـ 
الصعبٌيكف كبنك منكىػر ، كما كنا قػد . يككنكا ليتخٌمكا عف السيادة عمى أرضيـ بيػذه السيكلة 

عػػنة نفسً ػػكفي الس . 1699مالية سنة ػػٌؿ أحػدى التزاماتيـ الشػػكا عمى األؽػػـػأشرنا ، دع  ؿػػػػػػػػػػػػىا جي
أٌمػا  . 50 التزاـ ببلد بشارة لعمي حاج أحمد ، الذم نحتمؿ أٌنو مف أبناء ايسرة عمي صغير

كعمي منصكر المنكرم أيلقي القبضي  . 1702ميشرؼ فيبػدك أنو تكفي سجينان حكالى السنة 
.   51عميو كقيتؿ حكالى السنة نفسيا 

عمي حاج : فيو  . 1705ذلؾ كٌمو ييمكف أف ييفٌسرى أمران رسميان غير عادم مف السنة 
أحمػد ، كأحمػد نٌصػار ، كميخائيؿ ابف عمي منصكر المنكرم ، كسميماف صعب كغيرىـ ، 
كصفكا بأنيـ ميستأجركف سابقكف الستيفاء ضرائب ببلد بشارة ، ػػػػػػػػػ قػػػد نيػفػػكا مؤخػٌران بسبب 

فسيقكا إلى القينيطرة في الجكالف ، حيث شٌكمكا جيشان ، نجحكا بكاسطتو في استعادة . الثكرة 
.  عػددو كبيرو مف القػرل في ببلد بشارة 

ذلؾ المقدار مف التدمير لـ ييبًؽ أحدان مف الرعايا في القيرل ، كالمنطقةي كمُّيا غػدٍت 
أيمػرى كيالة صيػدا ػػػػػػ بيركت بأف ييسٌممكا قائمةن ميفٌصمةن بكؿ البضائع المنيكبة ، كبأف . ميجكرة 

.   52ييمقكا القبضى عمى كٌؿ الذيف ارتكبكا الٌسرقات 
 أف الًقًزلباش في جباؿ صيػدا ػػػػػػػ بيركت ييمكف" في السنة التالية أعمف البابي العالي أٌف 

فأمر بقطع الطيػريؽ كبمنع المسافريف  . "يأتكا أثناء الحممة التأديبٌية عمى طرابمس لمساعدة الحمادييف
.   53مف العبكر بيف المنطقتيىف 

كلكنيـ ىـ كالصعبييف كآؿ .  عاد آؿ عمي صغير إلى التزاـ ببلد بشارة 1707سنة 
كاستنادان لتاريخ . مينكىػر ىيزمكا شػرَّ ىزيمة عمى يػػد الشيابييف في معركة جػرت خارج النبطٌية 

كلكٌف . ، فإٌف الشيعة كانكا يسعكف إلى االنتقاـ مف الشيابييف  (1835:ت)حيدر الشيابي 
كالٌناجكف منيـ التجأكا إلى البمدة ، حيث . كتائبىيـ ميٌزقت شػرَّ تمزيؽ خبلؿ أقٌؿ مف ساعة 

فيما بعػػد أيعطي التزاـ ببلد بشارة إلى ميدٌبػر األمير حيػػدر ، . لكحؽ كقيتؿ عػػدده كبيره منيـ 
. يف دارا ػأحمد أبك ىرمكش ، الذم أٌدل عصيانيو كمظالميو إلى ميكاجيةو درزية ػػػػػػ درزية في ع

ىابي ػػػػػ  ػب تاريخ الٌش ػػ كلكنو ػػػػػػػ حس .ا ػػػلى التزاموػىابي عػـ الشػػ حصؿ قاس1712كفي السنة 
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التاريخ العاممي .  54 احيػدر بدكره حارب الشيعة أيضان في القرام. ارتكب مظالـ كثيرة فييا 
كمػو  ػػدة حي ػرى ظممان ، أثناء مي يتذٌكػػر حيػدر بأٌنػو قتؿ أحػد عمماء الشيعة ، كما سجف آخى

55   .
قميمي الشقيؼ كالشكمر  ميما يكيػف ، فإٌف كثائؽ الضرائب تقكؿ أف ببلد بشارة كا 

كأٌف تقارير القنصؿ الفرنسي .  56 1714 ك سنة 1710استمٌرت بيػػد الشيكخ المحٌمييف سنة 
كأف . مف صيػدا ، في ىذه الفترة ، بدأت تكلي االنتباه ألىمٌية استقبلؿ الشيعة في مناطقيـ 

 كيسان مف 85 بتقديـ مبمغ باىظ مقابؿ التزامو ىك 1717شيخ المتاكلة كاف ميمزمان سنة 
.  57 كيسان عف التزاـ كامؿ الشكؼ ككسركاف 150في حيف أٌف األمير الدرزم يدفع . الفضة 

كخي جبؿ عامؿ ، عمى األقٌؿ بناءن عمى أقكاؿ القنصؿ الفرنسي ، كاف لدييـ حضكره كاؼو مش
 ذىبكا مباشرة 1713عمى سبيؿ المثاؿ ، سنة . لدل السمطات عندما تتعامؿ مع األجانب 

إلى الدكلة في دمشؽ لمميساعدة ، عمى أثر ىجكـ القراصنة التكسكانييف عمى سفينة عثمانية 
الباشا ، ميحتٌجان عمى ىذا االنتياؾ لممياه اإلقميمٌية ، استخدـ . كانت راسيةن في ميناء صكر 

كفي حادثةو ميماثمة حدثت بعد . شككل األىالي ليطمبى معكنة الفرنسييف إلعادة المنيكبات 
عػػٌدة أسابيع ، حيث قراصنةه مالطٌيكف اختطفكا طفبلن مف عمى الشاطئ بيف صكر كعٌكػا ، 

 كالد ذلؾ الطفؿ الصغير قد .استخدـ الباشا األىالي المحٌمييف كىك يمتمس الميساعدةى الرسمٌية 
ـى إبراىيـ باشا فاستنصر القنصؿ لمتكسُّػط ، كيدفع الفدية  حضر مع شيكخ البشارييف كبككا أما

.   58 ، عمى نفقة الكالي دالمطمكبة ميقابؿ إعادة الكؿ
كانكا يشتركف منيـ . كثيرة مع الشيكخ الشيعة مباشرة كاف لمفرنسييف معامبلت تجارية 

ككاف التجار . القطف كالقمح كالمىرارات الميجٌففة التي كانت تيستعمؿ في صباغة األقمشة 
ييٌتيمكف أحيانان بأنيـ يستغٌمكف الكفاالت عمى الضرائب الميتكٌجبة عمى الشيكخ لتأميف حقكًقيـ 

كالقناصؿ عممكا عمى تجنُّب ىذا النمط مف المعامبلت التجارٌية . ميسبقان في حصاد القطف 
ألف الشيكخ كانكا عمى درجةو مف القكة . الخطرة ، التي كانت مكضع تنافيسو بيف التيٌجار 

.   59كالنفكذ بحيث يصعيب إلزامييـ بمقتضى االتفاقات المعقكدة 
األراضي التي كانت ميسامتةن لساحؿ صيػدا كصكر كانت يينظر إلييا إجماالن بأنيا 

م ػػػكؿٌ ػل ميتػػؽػ أؿ1714نة ػػػػس. يعة ػػف الشػا بيػأكف إليوػػكا يمجػألف المجرميف كاف. كف ػػخارج القاف
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 الضرائب في صكر القبضى عمى عمى عػددو مف قباطنة السيػفيف الفرنسٌية إلجبارىـ عمى 
كفي حادثةو أيخػرل ، مػػػػػػٌدد . إطبلؽ سػراح صديؽو ليـ سيػجف بسبب الديكف المترتٌبة عميو 

مييمةى تسديد ديفو ، أك تبادلكا اليدايا مع الشيكخ الشيعة ، بعػد تكسُّػطو ناجحو نٌظمكه  ٌيكفػػػػػػػالفرنس
.   60بينيـ كبيف السيمطات العثمانٌية 

كلكف معامبلت الشيكخ الميستقٌمة مع الفرنسييف لـ تينًج الشيعة مف ميعاناة الضغكط مف 
 ارتكب األميري حيدر اجتياحان شامبلن لمشقيؼ كالشكمر 1730ففي السنة . األيمػراء الشيابييف 

كببلد بشارة ، قتؿى أثناءىه ، كفقان لتقريرو مف راىبو محٌمٌي ميكٌجػػوه إلى رؤسائو ، أربعكف شيعٌيان ، 
 شػػٌف ابنيػو ممحـ 1732 األمير حيدر سنة ةكبعد كفا.  61بينما سيؽ المئاتي منيـ أسرل 

ٌجػة أنيـ أظيركا شماتىتيـ بمكت أبيو بأف لٌكنكا ذيكؿى  ىجكمان عمى آؿ عمي صغير ، بحي
.  خيكليـ بالحٌنػػاء 

ل ممحـ بضماف حقكقو في ضرائب ببلد بشارة مف كالي صيػدا أسػعد ػفقبؿ اليجـك اعت
ـٌ قكاتًػو إلى قٌكات سمماف الصعبي في الشقيؼ ، لييياجمكا معان كييزمكا . باشا العظـ  ثـ ضػ

عسكر ببلد بشارة في ياركف ، حيث أسػركا نٌصار بف عمي صغير، كساقكا إخكتىػػو عبر 
.  الببلد أيسارل إلى منفاىـ في القنيطرة 

كاف سمماف الصعبي قد حصؿ عمى التزاـ ببلد بشارة ، بينما كاف أيمراءي عمي صغير 
ربما كاف تحاليؼ الصعبييف مع الشيابييف السببى في أٌف . يتذٌلمكف الفتػداء األمير نٌصػار

حيػدر الفارس قصػد منطقة الدركز، بعػػد عػػٌدة سنكات ، ساعيان إلى الحصكؿ عمى ممجأو لدل 
في حيف الذم كاف أخكه أحمػػد ، ميمتًزـ ضرائب الشقيؼ في ذلؾ األكاف ، قػػد . األمير ممحـ 

.   62قيتػؿ عمى يػػد حاكـ صيػػدا 
فًطبقان .  ارتكب ممحـ أبشعى مذبحةو ارتيكبت في جبؿ عامؿ عمى اإلطبلؽ 1743سنة 

كذلؾ بسبب امتناع بني . لتاريخ الشيابي ، فإٌف كالي صيػدا ىك الذم أصدر األمرى بيا 
م ػػػػػػػػػػػػػـ ؼػػدئوػػـ ، كبى ػػػديوػػت في أمػػتي كافػػب اؿػػرائػديد الٌض ػػف تسػػػر عػػػصعب كبني مينؾى 

قصد بعضي . الء عمى إقميـ التفاح ، الذم كاف آنذاؾ تحت سيطرة األمير ممحـ ماالست
أمّْ ػػػػػػرى رفض القبكؿى بػٌف األميػػكد اإلخبلص ، كلؾػػيعة الكاليى كأطمعػكه باليدايا ككيعػػكجياء الش
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. بمعركةو ميباشرة خارجى بمدة انصار  " كؿ الفصائؿ الشيعٌية"  تسػػكية ، بدكف أف يبػدأ باجتياح 
ـ ػػػػػػالحقوي . ـك ػػأة اليجػػػػػػاىتٌزت األرضي بضجيج المعارؾ ، كالعسػػكري الًمٍتكالي انكسر تحت كط

. كلكٌف البمدةى نفسىيا أيحرقتٍ . بعضييـ اتجو إلى البمدة .  المبنانٌيكف كأسركىـ ، كقتمكا أكثرىىـ 
ميخائيؿ بريؽ ، المؤرخ الميعاصر األيرثكذيككسي اليكناني ، . كسيٌكانييا غػػدكا طيعمةن لمسيكؼ 

 مف الشيعة قيتمكا ، بينما نجٍت األيسرات المسيحٌية مف المذبحة بميعجزةو مف 1500قاؿ إف 
ػٌرةن عمى يػػد األيمػػراء الدركز في . العذراء مريـ  في السنكات التالية عانى الشيعةي ىزيمةن مي
كلكٌنيـ نجػػكا مف اجتياحو ميماثؿو عمى يػػد حاكـ صيػدا بااللتجاء إلى الشكؼ . مرجعيكف 

63   .
بؿ كانكا معيـ في . لـ يكيف الكيالةي العثمانٌيكف في جانب األيمػػراء الشيابييف دائمان 

. خصاـ عػػٌدة مٌرات ، بسبب عائػػدات الضرائب كما يتصؿي بذلؾ أثناءى القرف الثامف عشر
كـ بكاسطة أيمػػراءى محمييف ،  ػػػػد الميؿ لػدل الحككمة المركزٌية لمحي كعمى كٌؿ حاؿ ، فإٌف تصاعي
كتػٍرؾ السيػمطة في المناطؽ ألسػػرات األعياف ، مثؿ آؿ العظـ كالرؤساء القبمييف ػػػػػػػ ، كؿ ذلؾ 

لطةي قػػد عممٍت سابقان في المناطؽ الساحمٌية ، ػػإف تكيػػف السي . كل السيطرةي الشيابٌيةي ػأٌدل ألف تؽ
ائيا ، فإٌنيا لـ ػػلى المينازعات بيف رؤسػٍت عػاكؿ المحمٌية ، كلعبػبأف زٌجػػت نفسىػيا في المش

بؿ نأٍت بنفًسيا عف كؿّْ ما يتصؿي بيا ، كذلؾ . تعيػػٍد ، عمى نحػػكو ميتزايػػدو ، تكترثي بيا 
كـ . بالًحفاًظ أك تقكية العبلقات بيف القكل الفاعمة  ىػػذه السياسةي تتمٌثؿي عمى نحكو كاؼو في الحي

ـى ببلد بشارة كالشكمر 1754اإلمبراطكرم الذم صػػدرى سنة   ، حيث لـ تمنحيـ التػػػػػػػػػػػػزا
دكف أف تكلي أم اىتماـو ألف . كالشقيؼ ألنيـ لـ ييسػػٌددكا المكجبات المالية السابقة عمييـ 

ـى عامان بعػػد عاـ  بؿ . حاكـ صيػػدا لـ ييخًطػر إستامبكؿ باألمر، بؿ ثابرت عمى منحيـ االلتزا
بتيـ بتقميؿ ػإٌف البابى العالي التمسى ليـ األعػػذارى في فشميـ بتحصيؿ مبالغ االلتزاـ ، كفي رغ

فأمػػرى الحاكـى ليس بأف ييعفييـ مف أقجةو كاحػػدةو ، بؿ أيضان بأف ال يسػػػتكفي . بػػدؿ االلتزاـ 
كفي السنة التالية ديقٌػػقػػٍت حساباتيـ عمى .  كاف  اػػػػػػػػػػػػزاـ كيفـػػـ بااللتػػكخٌصو. ابقة ػػالمبالغ الٌس 

م ناتجو لـ يدخؿ في أك. يػػد أسعد باشا العظـ حاكـ دمشؽ ، كبإشراؼ األمير ممحـ 
ػذي إف اصػٌر . الحسابات الفعمٌية أيعيػػدى إلى الميزارعيف  مزيػػػده مف أعماؿ الٌضبػط كالتنظيـ سػػتيٌتخى

.  64الممتزمكف السابقكف مف شيكخ جبؿ عامؿ عمى رفًض العمؿ بميقتضى األيصكؿ المىرعٌية 
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ػػر  ناصيؼ الٌنػٌصػػار كظاىػر العيػمى
 لػؿػره كبيره عػػػػرى عامؿه جديػػده كاف لو أثػػر ظوػػمنػذ حكالي مينتصؼ القرف الثامف عش

ذلؾ ىك بيركز ميحٌصؿو الضرائب .  نضاؿ الشيعة في جبؿ عامؿ في سبيؿ االستقبلؿ 
ػػر  ( .  1775: ت  )الجميمي الحاكـ الثائػػر ظاىػػر العيمى

كػـ األعياف في القرف الثامف عشػػر  قائػػده . تتمٌخػصي سيرةي ظاىر بأٌنػو مف نماذج حي
كسيطرى عمى .  (نسبةن إلى مدينة طبرٌيا  )التحػػادو بدكمٍّ محٌمٌي ، التـز ضرائبى الطبرييف 

ـى البٌكابػةى المييػػٌدمػػة لمدينة . كامؿ إنتاج القطف في المناطؽ الساحمية بشماؿ فمسطيف  كرٌمػػ
.  قبؿ أف ييػػردَّ عمى أعقابػػو عمى يػػد العثمانييف . عٌكػػا 

ُـّ أف ذلؾ كضعو أيضان مباشىػػرةن في حالة تنافيػػػس مع الشيابييف ، الذيف نافسكا  المييػػ
ػػدكدى الٌنًشػػطىة التي تمتػػدي عمى امتػػداد جبؿ عامؿ . كضعىو التجارم عمى نحػػكو خطيرو  إف الحي

الغنٌي بالقطف ، كالطريؽ الميتعٌرجي الذم سمكتو المنافسة بيف اإلثنيف أثٌػػرٍت عمى مزارعي جبؿ 
قبؿ أف تتدٌخػؿى السيمطةي العثمانيةي ، بشخص أحمد باشا الجٌزار، كتيعيػدى السػػيطرة عمى . عامؿ 
َـّ كامؿ المنطقة تحت تأثير الشػػيابييف. الكضع  كبذلؾ لعبٍت دكران تأسيسٌيان في . مانعػػةن ضػػ

.  في العصر الحديث " لبناف" الًحفاظ عمى شػػػػخصٌيًتيا السػػػياسػػػٌية األصمٌية ، كيصكالن إلى 
 يبػدك أٌف 1721ففي مطمع السنة . لـ تبػػدأ صمةي الشيعة بظاىر العيمر بدايةن حسنة 

المؤرخ .  65شيكخى ببلد بشػػػارة شارككا حاكـ دمشؽ في تنظيـ ىجكـو ضػػدَّ ظاىػػر في صفػػد 
 1743السيٌني الدمشقي أحمد البيديرم بدكره يًصػؿي ما بيف المذبحة الدرزية ػػػػػػػػ الشيعية سنة 

 الشيعة  ثػػحي. أكبري ضػػٌد ظاىػر  (أكثر مٌما ىي لبنانية  )كبيف اشتراكيـ بحممةو عثمانٌيةو 
كلكف عنػػػدما نشبٍت  . 66فييا ، بقيادة نٌصار عمي صغير ، كانكا أيضان إلى جانب الحككمة 

 كانت قيػػػػٌكاتي ظاىر العيمػر ىي التي مػػٌدت يػػدى 1750الحربي بينيـ كبيف الشيابييف سنة 
.  العكف إلى الشيعة لمثبات في أرضيـ 

: ككما يحػدثي دائمان ، فإٌف األزمػة كانت بمثابة القاعػػدة لمكاقؼ اختمفت اختبلفان كبيران 
 قتمكا  ـػػػػػػػػف ، كأنوػػػػٌلمكف في منطقة جػٌزمػػيكخ بني مينكىػر أخذكا يتسػػػكا أٌف شػػالشيابيكف ادع

ـي ػػاثنيف مف رجاؿ الجنببلطييف ، ف ف ػػى دمػػػػف البؿػػػفو بيػػـزػزاعه تيرًجعيػو النقكالت العاممٌية إلى عػػداءو 
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ػػر جٌزيني ، عمى حمػػارو مسركؽ  كفي كٌؿ حادثة كاف ممحـ .  الميتجاكريىف ، بيف شكفي كآخى
باع كيؽ  رؼ يبػدك أفٌ ػػػذا الظٌ ػػػػػػكفي ق. ػارة ػػالد بشػػكؼ كالتفاح كبػػػتؿي كييدٌمػػري إقميمي الشُّ ػينيبي جي

 العاممييف ، ربمػا بقيادة ناصيؼ النٌصػار ، طمبكا معكنة ظاىر العيمػر ، كىزمكا الشيابييف 
.   67قيػػرب مرجعيكف 

ميما يكيػػف تتابيع ىػذه األحػداث ، فإٌف التحاليؼ بيف الشيعة كظاىر العيمػػر في 
.   68الحركب المتاكلٌية ػػػػػػػػ الدرزٌية تأٌكػػدى عمى يػػد المؤرخ الدمشقي البديرم 

إٌف نمػػكَّ األمف الذاتي لمشيعة في السنكات التالية تعكسيػوي المراسبلتي الديبمكماسية 
الكثير مف الشيكخ " كفقان لقنصؿ صيػػدا، فإٌف أينمكذج ظاىر العيمػر كاف مؤثٌػران في. الفرنسية 

كطمبكا .  69 " كالثٌكار الصغار الميكاليف لعمي ، الذيف يقطنكف المناطؽ القركٌية ، ليسمككا مىسمؾ الطيغاة
.  أثمانان عاليةن لخدماتيـ كأعماليـ 

( 1785: ت )أبرزي الذيف تعاكنكا مع التجار الفرنسييف كاف الشيخ قببلف حسف 
كاف قببلف عمى عبلقةو ميستمرةو بالفرنسييف . ميحٌصؿ الضرائب كالحاكـ القادر عمى صكر 

كلكٌنػو في السنة .  لبناء ميستكدعو لمبضائع التجارية كايضان لمحفاظ عمى سيػفنيـ في مرفأ صكر
، حتى لك كانت  " كأتى بكؿ أنكاع اإلساءة لكطنيـ"  أنذرىـ بفسخ كؿ عبلقةو لو معيـ 1756

كذلؾ عمى أثػػر ىجكـو كقػحو عمى ميناء صكر ، ارتكبو قراصنةه يرفعكف . بعكس أكامر سادتو 
ـى مكناكك  تمؾ الحادثة اعتبرىا الفرنسيكف اتجاىا كاضحان . كأسركا رجاالن كنساءن كأطفاالن . عم
لـ ييػدأكا إال بعػد أف اندفع ظاىر العيمر إلى إقناع أحبلفو   " ألٌف أكلئؾ الشيكخ" نحػك الحرب 
تكى القنصؿي الفرنسيُّ مف أٌف قببلف لـ يكترث ػػػػػر اشػقػػتة أشػكلكف بعػد س.  70بالتزاـ اليدكء 

باأليصكؿ كاالتفاقات التجارية كال بسيمطة حككمتو ، كذلؾ بأف طمب مكافأةن إلعادة البضائع 
ائع ضكالمؤذم في األمر أٌف قببلف احتفظ بالب. مف سفينةو فرنسية غرقت في ساحؿ صكر 

في مخازنو إلى أف حصؿ القنصؿ عمى جكابو رسمي مف كزير الخارجية الفرنسي عمى 
.   71التماسو 

  ق كرثى ػػػػػػػػػػػكيبػدك أفٌ  . ذلػػػؾ األكافم ػيعة ؼػػػيكخ الشػػػكل شػػػكاف ناصيؼ النٌصار أؽ
 ، بعػد كفاة أخيو بسقكطو مف عمى 50 ػػػػػػػػ 1749ة مف أيسرتو آؿ عمي صغير سنة ـالزعا

ـٌ بناءىه  .   72قصر لو كاف قد أت
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  :ػذا ػػػييف كاف ىؾػػدل الفرنسػػػػػػػػرو لناصيؼ ؿػػأٌكؿي ذؾ
دـ احتراـ تكقيع أخيو عمى ػػػًؼ بعػػػػتً ػـ يؾػػ ؿ1755نة ػػالسفي . ميقتبؿ العمػر شابه في 

ػابات ػعى أيضان إلى فٍتًح كٌؿ الحسػػػكلكٌنو سػػ. ػػػييف ػػار الفرنسػاتفاؽو يقضي ببيع القمح لمتجٌ 
 فإٌنو سػػػػػػييمقي القبضى عمى كؿ فرنسي عنػد عػدـ تمبيػة طمبػو ىػذاك. ديمة أليسػػػػرتو معيػػػـ ػؽؿا

و ،  .  يمنعيـ مف اسػػػػػتعماؿ مرفأ صكر كمػػا كسيعبػػري أرضى
أٍف ال في الجكاب كلكف قيؿ لو .  كساطةى حاكـ صيػدا  التمػػسالقنصؿلذلؾ فػإٌف 
ككاه إلى ػػكالحقيقةي أٌف الحاكـى كاف يأمػؿي أف ييحيؿى القنصؿي ش. الشيكخ ىػؤالء سيػػمطةى لو عمى 

، كييعيػػدي النظاـ عمى أعماؿ شػػيكخ جبؿ عامػؿ إستامبكؿ ، بحيثي يفتحي البابي العالي عينىػو 
كلكٌف القضيةى استمٌرٍت . كفي الميقابؿ فإٌف ظاىر العيمػػر عرض كساطتو . إلى المنطقة 

كلـ تنتػًو إال بعػد كفاة التاجػر ، عنػدما مثيػػػػػؿ الشػيعةي كالفرنسيكف . تتسٌحب إلى أف انطفأت 
 مازى 1767كفي السنة . 73أماـ المحكمة الٌشػػرعية في صيػػدا لفصؿ النزاع بيف االثنيف

كأيكرىكا عمى أف يييػػدكه ساعةى ذىب ، بعػد أف ". الشيخي األكبػري لممتاكلة"الفرنسٌيكف ناصيؼى بأٌنػػو 
ػو لدكلتو  حضر .   74إلى صيػدا ليمنح القنصؿ حصانان لـ يكيػف يساكم ثمفى عمفو كأبػػدل احترامى

ناصيؼ النٌصػار ىك أيضان بطؿي التسجيؿ التاريخي الكحيػد لشاىد عياف عمى تاريخ 
، ىك  (العرفاف)جبؿ عامؿ في القرف الثامف عشػػر ، نيشػر ألٌكؿ مػٌرةو عمى صفحات مجمٌػة 

القيمةي الخاٌصػة لتاريخ الركيني مف أٌنػػو  . ( 1784: ت  )تاريخ حيػدر رضػا الرُّكيني 
يستحضري صكرةن كاضحػةن المعالـ لمشيعة ، ىي أفضؿي مٌمػا في المصادر العثمانٌية كالفرنسٌية 

.  كحتى مف المبنانٌيػة 
امتازت سنكاتي بيػركز ناصيؼ بعػددو مف المعارؾ التي خاضيا ليس فقط ضػػٌد 

كعمى سبيؿ المثاؿ ، فإٌنػو . األعػداء البدك كالدركز ، كلكف أيضان بيف كمع الجماعة الشيعٌية 
 أغار محمد أخك ناصيؼ عمى منطقة آؿ صعب في إقميـ الشكمر، كذلؾ 1757في السنة 

ةه ػنكات غارةه ميماثؿػػػػثـ تمتيا بعػد عػٌدة س. بعػد أف ايًسػػر عيسى ابف حيػػدر الفارس في الشقيؼ 
 ضربى ناصيؼي نفسػو  فػػػػػػفي حي. اح ػـ التؼػػر في إقميػػػلى بني مينؾى ػيف منصكر عػػٌنيا حسػػشػ

. إقميمي الشقيؼ كالشكمر ثانيان ، مدعكمان مف عٌمػػو قببلف كبمحمد عباس حاكـ صكر 
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مف الجية األيخػرل ، فإٌف حمػزة أخك ناصيؼ ، كمعو عباس العمي كبير بني مينكىػر 
كعمي منصكر، حاكؿ أف يستكلي عمى قمعة العائمة في ميػس الجبؿ ، قبؿ أف تيسرؽ مكاشيو 

كلكٌنػو ثأر لنفسػػو بخطؼ قببلف ، الذم كاف ابف عٌمػو . في غارةو شٌنيا أبك حمػد عمي صغير 
.  75أيضان ، كسجنو طيمة الصيؼ التالي في قمعة ماركف 

إذا نحف أخػذنا بيػذه المعمكمات كميعطيات عف أعماؿ أكلئؾ الشيكخ ، فإٌنػػو سيككف 
مف الطبيعي أف نرل ناصيؼ النٌصػار ينجػػذبي إلى حربو طكيمةو بيف ظاىر العيمػر كأبنائو 

كىي .  زٌج عباسي نفسػػو لمصمحة ظاىر 1754أكائؿ السنة . الثائريف في شماؿ فمسطيف 
أف الفرنسييف حٌرضكا شيعةن آخػريف ، ربمػا قببلف ، مف السنة نفسيا التي اشتكى فييا ظاىر 

قببلف شارؾ عمي في المعركة األساسٌية في .  76ليكتب إلى حاكـ دمشؽ داعمػان كلػدىه عمي 
 ، بينما تراجعى ناصيؼ كعباس أماـ عسكر الدكلة ، لييزما قٌكات عمي 1765مرجعيكف سنة 

ػػػٌدة قصيرة  بعػد ذلؾ بمي
قميمي التفاح كالشقيؼ يبػػدك أنػيـ دعمكا .  77 كؿ شيكخ ببلد بشػارة كا 

ػػر لظاىر  التعاكف كصؿ إلى أجمى .  78 ة ضػػٌد عمي في السنة التالي،عثماف اإلبفى اآلخى
ػكره في احتبلؿ ظاىػر لبمػدة البٌصػػة كياركف في جنكب جبؿ عامؿ ، كفي المعركة  صي

.  1766الرئيسٌية ضػد ناصيؼ نفسو في أكاخػر السنة 
ميما يكيػف ، فإٌف الشيعة ، كالزيدانييف جماعة ظاىر العػيػػػمػر ، ظمٌػكا تحت الضغط 

ٌر لـ يكف ػػػػػػككما قاؿ أمنكف ككىيف ، فإٌف حكميـ الميسػتـ . 79الدائـ لحاكـ صيػدا كلمدركز
كافيان بالنسبة ألبناءى ظاىر لينجحكا في إزاحة خبلفاتيـ جانبان ، كفي أف يتجٌمعكا مف حكلػو 

 .   80حينما يكاجػػو تيػػديدان حقيقيان مف الخارج 
لـ يكيػف مف المفاجئ أٌف ناصيؼ تحالؼ أخيران مع أكثر جيرانػو األقكياء ضػػٌد عدكىـ 

 كانت بما تبعيا ، أم في معركتيىف عمى 1766النتيجة الحقيقية لميكاجية سنة . الميشترؾ 
مؿ لييس كلكف . في عٌكػا  جفػػػػػػاألقٌؿ ، كفي ايسطكرةو محمٌيةو تقكؿي أٌف ابف ناصيؼ اختيطؼ كحي

أٌمػا ميخائيؿ .  81 1767الفرنسييف يقكلكف أٌف العػداء بيف ناصيؼ كظاىر يرجع إلى السنة 
، كاتب سيرة كؿٍّ مف الركيني كظاىر ، فإٌنػو يرل أٌف اتفاقٌية سبلـ قد  (1896: ت )صٌبػاغ 

في تمؾ األياـ ، كما .  82عيقػدت بحيث كضعت ناصيؼ كشيعة جبؿ عامؿ تحت قيادة ظاىر
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لقانكني ا الحظ الرٌحالة فكلني بعػد بضع سنكات ، كاف ذلؾ يعني أٌف ظاىر غػدا الكافؿ 
ام الكسيط كالضامف لمشيعة أماـ . لمضرائب التي تحت أيدييـ ، بدالن مف األيمػػراء الشيابييف 

.   83العثمانييف 
يؤكػػدي الركيني أف ناصيؼ قد تصٌرؼ في السنكات القادمة بكصفو اليػػد اليمنى 

ييرافقو في حمبلتو التأديبٌية ، كيصكالن في عػػٌدة مناسبات إلى نابمس . لظاىر 
المحظاتي .  84

ذات األثر في التحاليؼ الشيعي مع ظاىر العيمػر كانت نتيجةن لؤلحداث السياسٌية التي 
، حيث اإلمبراطكرٌية العثمانٌيةي تكٌرطت في 1770في السنة : حصمت بعيدان عف حدكد سكرٌيا 

. حربو كارثٌيةو مع ركسيا ، التي ستنتيي بعد أربع سنكات بمعاىػدة كيجيؾ كايناركا الميذلٌػة 
المممكؾ المصرم القكم عمي بيؾ رفع راية الثكرة ، كأرسؿ القائد العسكرم لديو محمد أبك 

ىذاف الحدثاف منحا الشيعةى كظاىر العيمػر فرصةن ال تيعٌكض . الذىب ليستكلي عمى سكريا 
لييحٌرركا أنفسىيـ مف قيػد آؿ العظـ ، الذيف كانكا يقبضكف عمى السيمطة في دمشؽ كصيػدا ، 

 . تممان مثؿ الشيابييف الذيف كانكا أيضان يصطفٌػكف إلى جانب آؿ العظـ 
في البداية .  انضـٌ ناصيؼ كالشيعة إلػى القٌكة المصرٌية 1771في صيؼ السنة 

اجتاحكا دمشؽ ، ثـ اشترككا مع ظاىر العيمر في إيقاع اليزيمة بعثماف باشػا في معركة 
ـٌ بيعػدان أيسطكرٌيان في التسجيبلت التاريخٌية كفي الشعر ،  بحيرة طبرٌيػا ، التي ايعطيت مف ثػ

عسكر الدكلة ، الذم تضٌمف كزيريىف أيرسبل . لكف ال ذكرى ليا في المصادر العثمانٌية 
خٌصيصان مف األناضكؿ ، ىيـز ىزيمةن ساحقةن ، كمات أكثره غرقان إذ حاكلكا إنقاذى أنفسيـ 

بعػد ثمانية أسابيع ، حٌطـى ظاىري كالشيعةي الدركزى في معركةو .  85بالقفز إلى مياه البيحيرة 
أيخرل ، كانت ميدٌمرةن بحيث دفعت الشيابييف إلى تنميقات ببلغٌية ابتغاء التغطية عمى 

في الحقيقة لـ تكف ىزيمة بيذا السكء ، كبعضيـ مات مف  ): اليزيمة ، مف ذلؾ قكليـ 
بؿ قيؿ أٌف . شػػػػػٌدة اإلنياؾ ، كالبعضي فقدكا ريشػدىىـ ، كالبعضي اآلخػري رمكا بأسمحتيـ كثيابيـ 
بعػد .  86 (منيـ مىف عٌمؽى مبلبسىػو عمى األشجار ، كجمس ساكنان بانتظار أف يأتي مىف يقتمو 

/  تشريف األكؿ 23كبتاريخ . ىػذا بات الطريؽ سالكان أماـ ناصيؼ كالشيعة باتجاه صيػدا 
 .  احتٌمكا عاصمةى اإليالة 1771أكتكبر سنة 
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ػر، قٌمةى القٌكًة التي كصمكا إلييا  مفاء لظاىر العيمى ربما كاف احتبلؿي الشيعة لصيدا ، كحي
الفرنسيكف ، الذيف كانكا لبضع أشػير ميتحٌسػبيف  ليذه الٌضربة غير . في الحقبة العثمانٌية 

الميتكٌقعىػة ، كانكا قػد تمٌقكا ضمانات مف ناصيؼ بأٌف مصالحيـ تحت الرعاية ، كبأٌف تجارتيـ 
في معركةو حدثت في الصيؼ التالي .  87في صيػدا ستستمٌر بالحراسة التاٌمة مف الشيعة 

حاكؿ يكسؼ الشيابي استعادة المنطقة لمصمحة الدكلة ، فخاض معركةن مع عشرة آالؼ 
أثناء السنكات التالية أشاركا .  88جندم مف الشيعة كالمصرييف ، كمعو الدركز كعسكر الدكلة 

، " الثكرة في سكريا " في تقاريرىـ إلى مقدارو مف اإلعجاب بدكر الشيعة في ىذه  (القناصؿ  )
لى ميساىمة ظاىر كقائدو عاـو لكؿ مشايخ المتاكلة ، ككفاءتو في تحريؾ ستة آالؼ ميقاتؿ  كا 

 .  89شيعي ، كأيضان إلى نجاحيـ في بٍسػط األمف عمى كامؿ المنطقة 
كانتصارىـ األكؿ ، إلى جانب السيػمطة التي مارسكىا حتى اآلف . لقد كانكا شػجعانان " 

مع أٌنيـ ليسكا . لمػدة عاـ ،  د منحتيـ ثقةن عاليةن بالنفس ، التي تيعادؿي الشجاعةى بحػٌد ذاتيا 
أكلئؾ الذيف كانكا فػيما . سكل  ميزارعػيف ميسػٌمحيف ، يعجزكف عػف ميغادرة حقكليـ لميػٌدةو طكيمة 

مقى ليسػكا أكثػر مف أتباع خاقعػيف لمػدركز ، باتكا اليـك يتعالكف عمييـ لدرجةو تفكؽي 
 . المألكؼ 

تػزكيػػر تاريخ لبنػػاف  

تركت لنا العبلقةي الشيعٌية باإلمارة الدرزٌية في أكاخر القرف الثامف عشر حالةن كحيػدةن 
برسـ الدراسة في أعماؿ المؤٌرخيف المبنانكييف ، ىي تقارير القنصؿ الفرنسي مف فترة 

بيػػدى أٌننػػػا نيفاجأ إذ . االحتبلؿ المصرم ، تحتكم عمى تكصيفات لمعػػداء الدرزم ػػػػػ الشيعي 
نػرل أٌف ىػػذه الكثائؽ قػد جرل التبلعيػػب بيا أك ديٌمػػرت في كتاب عادؿ إسماعيؿ 

Documents diplomatiques et consulaires (  كثائؽ ديبمكماسٌية كقنصمٌية) .  كىي
.   91عبارةه عف مجمكعة ضٌمت كثائؽ أٌكلٌية لمتاريخ المبناني 

لى ػػػاٌدةو عػػػاءو حػػتؽػٌرضٍت لعممٌية افػػػد تعػػػػذه ؽػػػػةو مف نكعيا ، فإٌف قػؿ كؿ مجمكعػػثػـ
كما أٌف  . كك ػػدل مينٌظمة اليكنسػػػٌكض المبناني ؿػػابؽ ، ثـ الميؼػػكىك ديبمكماسي س. يػػد جامعيا 
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 قد نشر كثائؽ أراد منيا أف تيظيػرى ،األمير مكريس شياب ، مدير المتحؼ الكطني المبناني
كبنتيجة عمؿ اإلثنيف فإٌف أعػػػػدادان . األيمػػراء الشيابييف حاكميف طبيعييف لمبناف التاريخي 

ػػة حتى اليكـ في اإلرشيؼ  كبيرةن جػػٌدان مف الميراسبلت القنصمٌية ، ضمف الكثائؽ الميكدىعى
دمت ػالكطني بباريس إمػػا أٌنيا قػػد جػػرل تجاىيميا ، أك اختيصػػرت إلى حػػٌد إلغاًئيا ، بحيث انع

.  فائدتييػا 
ػػر عمػدى الناشري . في بعض الحاالت فإف التغييرات كانت تجميمٌيػة  كفي بعًضيػا اآلخى

مػبلن بأكمًميػا . إلى أخػػذىا عمى ىكاه  بما في ذلؾ تيكيف بعض الميبلحظات . بحيث يحػػذؼي جي
أك تيكيف بعض المصادر ، فتبػػدك ككأٌنيػا صادرةه عف شخصو . الميتعٌمقة بالسيػػكاف المحمييف 
مثمما ىي مف بعض المسيحييف الذيف أيكرىكا عمى تبديؿ دينيـ . ميضطػػرو إلى االعتراؼ بيا 

كفي أحسػػف األحكاؿ ييظًيػػري الشيعةى بأنيـ .  92، أك النظر إلى الدركز كأصحاب ديفو باطني 
ػػريف  يػػـ عمى حساب مصالح اآلخى مف مثؿ كصؼ الفرنسييف ليـ بأنيـ . ييحٌققكف مصالحى

أك قيسػػػاةه . قيطٌػػاع طيػريؽ ، قكـه ذكك عقيػدةو فاسػػدة ، يكرىكف األتراؾى كالمسيحييف ككؿ البشر
.  ًغػبلظ األكبػػاد تجػاهى ضحاياىـ إذ يقطعكف الطيػػريؽ 

ـٌ األغمػب ، فػإٌف إسماعيؿ عمؿ كؿ ما بكسػػعو لحفظ سيػػػمعة األيمػػراء  في األعػػ
حتى أٌنػو في حالةو اقتطعى كؿ ما ىك مف صفاتو غير حميػدةو كردت في إحصاءات . الدركز

.  أحػػد القناصؿ لؤلمبلؾ الخاضعة لمضريبة لمصمحًة عسػكًرىـ 
وهم المعتادون على االغتياالت ال على  ], [مشينين]صار الدروز خجولين بهزائمهم "

, ولم [فاقدين للشجاعة التي كان يمكن ان ُتغطي جهلهم ] , جاهلين فن الحصار كليا,  [القتال 

"يستولوا بانفسهم منفردين على مدينة بيروت
 94 . 

ػػو عنايةن دقيقةن لحركب  أكثري تحريفات إسماعيؿ بيػعػػدان عف الحقيقة ىك منحي
ىنػػا يتجاىؿ عػػٌدةى كثائؽ تذكػري نيػػبى الدركز . 1771قكمو الدركز ضػٌد الشػيعة سػػنة 

كفي أيخػػرل ييحػػٌرؼ الكثيقة .  شيعٌيةن ، ييمغي مصػدران يتحػٌدثي عف قتميـ قركييف لن قيػػر
.  بحيػث يبػػدك األمػر ككأٌنػػػػػو ميكاجيػةن بيف االثنيف ، كييصػٌكري الشيعةى أكثر عينفػان 

 : (كثائؽ ديبمكماسٌية كقنصمٌية  )قارف النٌص التالي كما كرد في كتابو 
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وبالصدفة , لسؤ الحظ , إن مقدمة جيش االمير صادفت جماعة من الفرسان "

دافع هؤالء الفرسان عن . فانقضوا عليهم , مشعلين نارا وسيوفهم في ايديهم . المتاولة 

 ."انفسهم , ولكن تفوق العديد اجبرهم على التراجع للوصول الى تقاطع شكا
:  بالنص نفسػو كما كرد في األصؿ 

وبالصدفة , لسؤ الحظ , إن مقدمة جيش االمير صادفت جماعة من الفرسان "

دافع هؤالء الفرسان عن . فانقضوا عليهم , مشعلين نارا وسيوفهم في ايديهم . المتاولة

 ."انفسهم , ولكن تفوق العديد اجبرهم على التراجع للوصول الى مفصل الشيوخ
يقاًعيـ اليزيمة بالدركز ، ييسػقطي إسماعيؿي  بعػػد أف يذكػػر كيصكؿى الشيكخ الشيعة كا 

ٍسػف القيادة  (الدركز  )جممةن كاممةن تًصفيـ   إلى أف يينيػي أخيران . بأنيـ يفتقركف إلى النظاـ كحي
 : بإشارةو صغيرةو ذكٌيةو تيريحي األميرى الشيابي مف بعض المينٌغصات 

األمير بعػد أف رأل نفسىػو ميجػكران كحيػدان عمى نحػكو سػيء تدٌبػرى انسحابىو ، كىٌيػأ " 
 "  95المتاكلػةي ميػدافى المعركة 

كلكٌنو . كضحايا لكحشٌية الجٌزار ػػػػػػػػ طبعان ػػػػػػػػػ في السنكات التالية يظيري الشيعةي عنػػده 
في مكاضعى أيخػرل يكردي .  بنحكو رئيسٌي بالشيعة ذات العبلقةىنا أيضان يحذؼي تمؾ الكثائؽ 

ككأٌنػو . فقراتو بأكمًميا تًصؼي اضطيادىىـ أك عٍرضى رؤكسيـ المقطكعة في صيػػدا كميعاناًتيـ 
بذلؾ كمٌػػو يزعـي أنو ما مف شػئ يتصؿي بتاريخ لبناف إال ما يتعٌمؽي بالمسيحييف كالدركز

96  .
.  يمكفي العثكر عميو في نصكص الكتاب مٌمػا كىناؾ الكثير مف ىػػذا القبيؿ 

في الختاـ ، إٌف األمػػر يبػدك ىنا ككأٌف المؤلؼ ، كما استنتجى في تمخيصو سنة 
 " في لبناف ةػػةه بالحياة القركمٌ ػػػلـ يككنكا ميرتبطيف باألرض ، كلـ تكيػف ليـ عالؽ" يعة ػػػػػ أف الش1955

.  ليبدأ بعػدىا في تطبيؽ التفاصيؿ لدعـ ما قالو  . ( 61/ المصدر المذككر  )
 كالشػيعةالجػػزٌار 

كىػذا ييفٌسػر لماذا ال تحضري . امتٌصت الحربي مع ركسيا كٌؿ طاقة اإلمبراطكرٌية 
 كاف البابي 1774ف في السنة ػػػػػػػكلؾ. رة ػػػػػة لمفتػػػػػػةي إال قميبلن في الكثائؽ اإلدارمٌ ػػػػػالكثائؽي اإلدارمٌ 
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في البداية رٌكػػزى عمى أمبلؾ محمد .  العالي قػد بػػدأ ييحٌكؿ انتباىىو عائدان إلى المناطؽ العربٌية 
ػػدة التي كانكا فييا معفييف مف الضرائب التي استيحدثت  أبك الذىب كظاىر العيمىػر ، طكاؿ المي

ػػر ، ابتغاءى استعادة السيطرة عمى . فيما بعػد  كلكنيا فيما بعػػدي استعممت أحدىىما ضػػدَّ اآلخى
.  المنطقة 

كىك ييدافعي عف عٌكػػا ، بعػػد أف تخمٌػى عنو   قيتؿ ظاىر العيمىػر1775في السنة  
.  أصدقاؤه المصريكف كابنيػو الخائف عمي ، كأخيران حتى أحبلفيػػو الشيعة 

بأف نظٌػـ مذبحػػةن لمبػػدك في  (الجػػػػػٌزار  )أحمػػد الجػٌزار ، ميغامػره بكسني اكتسب لقب 
التي . فككفئ بالكالية عمى صيػػدا . كانتيى في خػدمػػة آؿ العظـ كالشيابييف . مصػر 

 .  1804سيحكميا مع أعكانػػو بيػػدو مف حديػد حتى كفاتو سنة 
النقكالت الشعبٌية الشيعٌية تقكؿ عف فترة حكمو بأنيا ال مثيؿ ليا مف حيث ما أنزلتو 

. امتازت بتدمير مالكي األراضي الكطنييف في جبؿ عامؿ ، كبإحراؽ أراضيو . مف ريعػػب 
.   97كأخيران بإنيػػاء استقبللو 

. الشيعة في خكاتيـ القرف الثامف عشػػر ىػػذا بالتالي ييفٌسػػر انخفاضى عػديػػد السيػػكاف
.  فكؽ كؿ اعتبار في سبيؿ استعادة الييبة لسيمطة الدكلة العثمانية 

صكرةي الجٌزار ، خصكصان بكصفو طاغيةن عثمانيان عديـ الرحمة ، ىي أمػػره ميشترؾه 
 ، كقسكتو عمى 1791لىو األمير يكسؼ الشيابي سنة ػقتٍ . بيف كؿ السيكاف عمى حػػدٍّ سػػكاء 

.  المسيحييف كالدركز ، جعمت منو أحػد أكثػر ميعٌكقات التقٌدـ في التاريخ المبناني الحديث 
نظرةه  في المصادر تكحي بأٌف الدينامٌيات المحٌمٌية لمتغيير مف ظاىػر إلى الجػػٌزار 

مف جيػةو فإٌف العبلقات . كانت أكثر تعقيػدان مف مثيمتيا المصرية ػػػػ العثمانية البسيطة 
. الشػيعية مع ميحٌررييـ المصرييف بدأت تفسيػػػػدي تقريبان بميجػػٌرد أف سػػػيطر ىؤالء عمى المنطقة 

 رفض ناصيؼ طمب عمي بيؾ الميساعدة في دٍحػػر ثكرةو ضػػد سيمطتو في 1773في السنة 
ػػر ، بعػػد أف تبٌيف ليـ أٌف . القاىرة  كما بػػدأ بعضي الشيعة ييغادركف قٌكاتػػو كقيػٌكات ظاىر العيػمى

كبالميقابؿ بػػدأ الشيعةي ييرٌمػمػػكف عبلقتيـ .  98احتبلليـ لبيركت أكثر صعكبةن  مف الميتكقَّػػع 
.  ف مأكالن مع الجنببلطييف ، ثـ مع الشيابي. بالدركز
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ػػح عمى الفكائػػد التي يأممكف كسبيا مف عكدة  حاجتييـ المكتكمةي لمسبلـ بدأت ترجي
في دعـو في شير أيمكؿ قػػاد ناصيؼ قػػكةن شيعية في كادم البقاع . المصرييف أك العثمانييف 

كؿ ما بػػدا ، مٌمػػا ييتكقٌػػع أف يككف سببان النيزاـ رجاؿ عثماف باشا . ليكسؼ الشيابي 
مرعكبيف ، انتيى إلى كاحػػدةو مف أكثر ىزائـ العثمانييف مف حيث انعػداـ النظاـ في كٌؿ 

بعػػد عػٌدة أسابيع عقػػد الشيابيكف اجتماعان تصالحٌيان مع ظاىر كالشيعة في ديػػر .  99مكاجيػػة 
 .  100وقد شهد االمراء الكثٌر من التعاطف مع المشاٌخ المتاولة القمػر 

أثنػػاء الشيكر القادمة بػػدا . الركيني كالشيابي أشارا إشارةن خاصػةن إلى ىػذه الحادثػة 
كاتجيكا إلى محاكلة التكٌسػط بيف ظاىر كأبنائػػػو . الشيعةي بعيديف عف أم مكاجيةو إضافٌية 

ػػػػػر عسكر العثمانييف  .  101المشػػػاغبيف ، مع التفاكض عمى السبلـ في ببلد بشػػارة مع سى
الشيكخ . ليفيو المرحمي لييخرجػو مف قيادة العثمانييف حكعندما بػػدا ظاىػر في أكج قٌكتػػو عػاد 

كلكنيـ في النياية أعادكا  . 1775الشيعة جاؤا غاضبيف لمقابمة أبك الذىب في عكػا سنة 
ميما يكيػف . كربما كانت ىػذه إمارةه عمى عدـ فيميـ الصحيح لؤلزمػػة . التأكيد عمى أمبلكيـ 

ػد ذلؾ ػػيػػدا ، عندما قيتؿ بعصب في ػػلي أبك الذهػػرٌددكا في االنقبلب عمى ميمثٌ ػفإنيـ لـ يت
كأخيران عمى ظاىر كعػػددو مف معاكنيو السابقيف ، الذيف أيلقي القبض عمييـ ، إلى أف . بقميؿ 

.   102يحصمكا عمى رضى السيػمطات العثمانية عنيـ 
كقؼو مشككؾو بو في الخطكات األخيرة لمثكرة ، فإنو ليس مف ـميعطيف أكثر مف 

مف مكقعو . الميفاجئ أف الشيعة كاف ليـ في البداية صبلته أشبو بالمكاجية مع الجٌزار 
حاكمان لصيػدا ، كاف ، فيما يبدك ، يأمؿ أف الفرنسييف في كيسعيـ أف ييقنعكا شيكخى الشيعة في 

خصكصان منذ أف امتنعكا عف تسديد الضرائب الجديدة .  يؤٌدكا لو مراسـ االحتراـ فالمنطقة بأ
  103التي كانت الدكلة تيطالبيـ بيا 

 أرسؿ إشارةن ببقائو طكيبلن مع أحػد أبرز 1776أثناء زيارتو األيكلى لصكر ربيع سنة 
كأثناء الصيؼ كاف بمرافقة فرساف ناصيؼ حينما كضع نقطة النياية . شيكخ الشيعة ىناؾ 
كفي الخريؼ التالي نيٌظمت اتفاقية عمى دفع الشيعة الضرائب  ،  . 104لعمي ابف ظاىر 

اب ػػػػػػػػػالشيخ المتكالي الكحيد الذم كاف دائمان عمى عبلقةو طٌيبةو بالب، بكساطةو مف الشيخ قببلف 
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مانحان سببان لؤلدميراؿ العثماني الذم أيرسؿ إلى المنطقة عمى أثر شككل بأف الجٌزار .  العالي 
 . 105يتسامح مع العيصاة السابقيف 

شير العسؿ الشيعي مع الجٌزار كاف لو تأثيره عمى استئناؼ العبلقة الطبيعٌية التي 
الدركز كانكا مينقسميف ، شأف بقٌية الجماعات . كانت قائمةن مف قبؿ مع األيمػػراء الشيابييف 

كالشيكخ الشيعة الميتحالفكف مع الجٌزار لـ ييضٌيعكا كقتان عمى إصبلح األيمكر . في المنطقة 
الجٌزار أكلى عنايتو كنٌمػى ىػذه . بيف أبناء عمي جنببلط أك بيف األيسرة الشيابٌية نفسيا 

ميرسبلن الشيعة ليقاتمكا جماعاتو . الخبلفات باعتبار أنيا تيقٌكم سيمطتو عمى اليضاب الساحمٌية 
.  كيتمٌقى مساعدة ناصيؼ ضػػٌد أعدائو الحقيقييف . بدكٌية كدرزٌية كتركمانية مختمفة 

بحيث أف األمير .  كاف العظـ حاكـ دمشؽ خائفان جػػدان مف الشيعة 1780في السنة 
كذلؾ في السنة التالية التي شارؾ فييا مع . يكسؼ كتب إلى ناصيؼ يحثٌػو عمى االنسحاب 

عيًزؿ مف قبؿ قػد بعد أف كاف . الجٌزار في إعادة األمير يكسؼ إلى السيمطة في الشكؼ 
كؼ كانكا ػػػػػػػ عمى األقٌؿ كفقان لمريكيني ػػػػػػػػ خائفيف مف الشيعة ػػػػػكاف الشُّ ػػػػكما أف سي . إخكتو 
ناصيؼ متظاىران بأنو يعمؿ بمقتضى أكامر الدكلة ، كتب إلى الجٌزار بأف يتعامؿ .  106أيضان 

 عاد ناصيؼ كاألمير يكسؼ إلى القتاؿ مع 1781كفي السنة  . 107بًرفؽ مع الثكرة الدرزٌية 
الظركؼ الشيعية المؤاتية لـ تكيف في .  108حاكـ دمشؽ كأحبلفو الدركز لمصمحة الجٌزار 

. طريقيا إلى الزكاؿ 
:  بعػػد أقػٌؿ مف تسعة أشير كتب القنصؿ الفرنسي التقرير التالي 

بعد ان أخضع الباشا الدروز, ووضع يوسف االمير الكبير في مكانه بعد ان كان قد "

طارده, ظلت االمور هادئـة , وبعد بضعة ايام, فاجأ المتاولة, الذين يسكنون الجبال فوق صور 

وفي اليوم االول حاول ناصيف, شيخ المتاولة الرئيس, ان يمنع فصائل الباشا من الدخول ... 

 ." 109في بالده, ولكّن هـذا الشيخ قُتـل في أول معاركه 

 مف 470قيتؿ ناصيؼ مع  (خامس يـك مف عيد الفطر ) 1471 أيمكؿ 24كفي 
كانت تمؾ الساعات نقطة . رجالو في معركة ضػٌد الجٌزار لـ تطيؿ أكثر مف ثبلث ساعات 

كف ػػػالشيكخ الباؽ. النياية لبلستقبلؿ النسبي الذم تمٌتع بو الشيعة في جبؿ عامؿ حتى تاريخو 
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كبعد أف تجٌمعكا في قمعة شقيؼ أرنكف انطمقكا ىاربيف باتجاه بعمبؾ .  طيردكا مف قبلعيـ 
أعػػداده تفكؽي الحصر مف األغنياء كنساء الميدافعيف قيؿ أنيـ سيقكا . ليمجأكا إلى الحرافشة 

في البداية أرسؿ الجٌزار  . 110الحصكف كٌميا سيٌكيت باألرض . إلى صيػدا كبيعكا كعبيد 
فنائو لػ  ، " الًقًزلباش " سمسمةن مف التقارير إلى الباب العالي ييبٌيف فييا تفصيبلت تدميره كا 

تضمٌنت أف ابف ناصيؼ قاد في مينتصؼ تشريف األٌكؿ ميحاكلةن أخيرةن فاشمةن ضػٌد جيشو في 
كفي نياية العاـ سطر البابي العالي رسالةن في تقديره . كلكنو ىرب بعػد أف ىيػـز . البقاع 

في إشارةو تتضٌمف شيكرىه عمى عشرات الرؤكس المقطكعة التي . العالي ألعماؿ الجٌزار 
" كتؤكػػدي عمى الٌدعـ غير المحدكد مف الدكلة إف ىك ثابر عمى . أيخػذت بصفة تذكار 

.   111الحفاظ عمى الصالحيف مف شركرىـ ، كتطيير ألرض مف قذارة كجكدىػـ 
 . 1781األدبٌيات الشيعٌية تذكر ، طبعان ، تدمير الثكرات الشيعٌية بعػد السنة 

ميستدعيةن إلى الذاكرة كيؼ باتت األرض نيبان لؤلعػداء ، ككيؼ أف أكلئؾ الشيكخ الذيف كانكا 
.   112ككيؼ انحدركا إلى الفقر كاليكاف في ديارىـ . أقكياء قيتمكا في مذبحة 

إٌف المػػرءى ليتساءؿي عٌمػػا إذا كاف حكـي الجٌزار ىك بالفعؿ مىف كاف السبب في ذلؾ 
السُّػػػبيتي ػػػػػػػ مثبلن ػػػػػػ ييشير إلى أٌف الجٌزار قد . التغيير المأساكم في حالة الجماعة الشيعٌية 
كلـ يكيػف لديػػو النٌيػة في أف ييخضع كامؿ . سعى  ضػػػػد ناصيؼ لمصمحة شيخ ىكنيف 

كمو  كما أف القنصؿ الفرنسي يؤٌكػػػد في تقريرو لػػو عمى احتبلؿ قمعة الشقيؼ .  113الجبؿ لحي
كأف فرارىـ لبعمبؾ كاف في . ، أٌف مىف كانكا فيو عكممكا معاممةن حسنةن بعػد استسبلميـ 

الحقيقة بالتنسيؽ مع الجٌزار ، ليجعؿ الجنكد الميحيطيف بالحصف يعتقدكف أف لـ يبؽى ثٌمػػة 
القنصؿ الفرنسي نفسو يقكؿ أٌف بعض الميدافعيف قػػد أيعطكا أراضي في . شئ ليينيىػػب 

ػػر أف عػديػػدى السيػػػكاف . المنطقة ليعيشكا مف محصكليا بعد ىزيمتيـ  كما يقكؿ في مكافو آخى
هذا النوع الجدٌد من الحكومة "كانوا ٌشعرون باالضطهاد من المحٌمييف قد تناقص بسبب  

     " .كما كانوا لدى شٌوخهم

كـ أكؿي عبػر تغييرو ضئيؿو بيف الشيعة  . فػػػػكؽ كٌؿ ىػػػػذا ، فإف الجٌزار كصؿ إلى الحي
الركيني كالفرنسيكف يتفقكف عمى أٌف الدركز ىـ الذيف . الصعكبػػػةي بدأت مف اإلمػػارة الشيابٌية 
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 جمبكا األسػػرل إلى الجػػٌزار في صيػػدا ، بينما كاف إسماعيؿ الشيابي يأخػػػػذي ماؿ الحراسػػة 
.   115كالضرائب مف الٌنػػاجيف 

 آؿ عمي الصغير كغيرىـ مف الذيف فػػٌركا ىاربيف عادكا لميسػػػاعدة 1780سنة 
. كىكػػذا كانكا قادريف عمى استعادة قمعتيـ في تبنيف . يكسػػؼ في تجػػديػػد العمؿ ضػػٌد الجػػٌزار 

ػػٌر سنتاف ، بعػػد أف تمقٌػى يكسػػؼ عكفى الجػػٌزار إلخراج ابف عٌمػػو إسماعيؿ ، حتى  كلكف لـ تمي
.   116بٌدؿى تحالفو كأرسؿ أبناء عمى صغير إلى عٌكػػػػا حيث ايعػدمػػكا عمى الفكر 

في نياية التحميؿ ، فإٌف الجػػٌزار ال يبػػدك ككأٌنػػو عمؿ نحػػك الشيعة بفارؽو كبيرو عف 
.  غيره مف الكيالة مف قبمو 

إف نحف تجاىمنا األزمػػة غير العادٌيػػػة التي نشػػأت بسبب الحرب مع ركسيا ، 
 ػػػػػػػػ ، 1775 ك 1770كاالحتبلؿ المصرم ، كقٍبض ظاىر العيمػػػر عمى السيػػمطة بيف السنتيف 

فإٌف السياسة العثمانية في اليضاب الساحمٌية لصيػػػدا كانت ميصٌممػػةن لتشكيؿ دينامٌيػة كحتى 
ػػػؿ  تكازف عينفي بيف الجماعات المحمٌية مف أجؿ زيادة قػٌكة السيمطة كقدرتيػػا عمى التدخي

.  كتحصيؿ الضرائب 
يؤٌكػػد تكماس فيميب عمى ضركرة كٍسػػر الصكرة الٌرائجػػة لدل المؤرخيف ، التي 

ىػػذا باإلضافة إلى أٌف عػػددان مف الباحثيف الغربييف كمف  . (الجػػٌزار  )تتمٌخػص بمقب 
المؤرخيف المحمييف المعنييف بتمؾ الفترة قػػػػد بحثكا مسألة إعادة تشكيؿ صكرة ميختمفة لطيغيانو 

117   .
باختصػار ، لػػدل الميقارنػػة ، بعػد أف نيحػػٌرر الفترة مف ثكرة ظاىر ، فػإٌف الجػػٌزار 

شػػغىؿى طكيبلن منصب حاكـ صيػػدا ، ثـ تاليان حاكـ دمشؽ ، عمى الشيعة كما عمى غيرىـ مف 
إٌف الٌذاكرة الجٍمعٌية لكحشٌيتو الشخصٌية ينبغي أف تيحٌكؿ إلى حقيقة أٌف . شيكخ اليضاب 

.  الجػػٌزار ييمثٌػػؿي العكدةى إلى األنمكذج العادم مف األعيػػاف في القرف الثامف عشػػر 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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عػصػػره ذىػبػػٌي : نػتػيػجػػة 
 ك 1666تغٌيػرى لػدل الشيعة في جبؿ عامؿ بيف السنتيف قػػد ما الذم ، بالنتيجة 

.  أم بيف معركػة النبطٌيػة كمقتػؿ ناصيؼ النٌصػػار.  ؟ 1781
مؤرخكف مثؿ الركيني كالسبيتي يصفكف تمؾ الفترة بأٌنيا العصر الذىبي لجبؿ عامؿ ، 

ـى ظاىػر العيمػػر . مف حيث القٌكة كالحيكٌية كالحرٌية  ثـ انحػػدر إلى الفقر . كصؿى إلى ذركتو أيا
مٌمػػػا نػًجػػده بسيكلة معركضان في المذىب التاريخي . كالتيميش ، الذم بػػدأ عمى يػػد الجٌزار 

حيث طغياف الدكلة العثمانٌية يغػػدك إلى حػػدٍّ بعيػػػدو مجػػرد إسقاط باتجاه أنشػػطة . المبناني 
.  مؤثػػرة في اإلمارات المبنانٌية ، التي بدأت تقكل منػػذ ذلؾ األكاف 

المؤرخ الماركسي مسعكد ضاىػر مف جانبو يؤثًػػر أف يرل العنؼ كالقسػػكة كمينتىػػج 
ػػد تركيز . طبيعي  كأٌف االنتفاضات العاممٌيػة ىي باالعتبار األٌكؿ مقاكمة شعبٌية ضػػٌد تصاعي

في حيف أٌف قراءةن أيخػػرل .  118االقتصاد كالقٌكة السياسٌية في أيػػدم اتحػػاد  النظاـ االقطاعي 
تنتيي إلى أٌف القرف الثامف عشر يبقى إلى حػػدٍّ بعيػػػدو أينمكذجٌيػػان يخػدـ بكصفو اختصاران  ًلػػمػػا 

.  قبؿ الحػداثىػػة المدينٌية ، التي تمثٌػػمت سياسٌيان بمبناف كىك ييبنى 
إذا نحف تجاكزنا المصادر المحمٌػٌيػة باتجػاه األيخػػرل العثمانٌيػة كالفرنسػػٌية ، سنجدي أف 

مثمما فيما يخصُّ جبؿ لبناف كسيؿ البقاع ، فإٌنو بالنسبة لجبؿ . ىػػذه تعرضي قراءةن مختمفةن 
عامؿ أيضان يبػدك أٌف ىناؾ تقػػدُّـ بالقياس إلى الزمف الذم كانت فيو المقاطعات الشيعٌية 
ميتحػػدةن اتحادان كامبلن كراء حٌقيػػا في اإلدارة المناطقٌية في القرف السابع عشر ، مع تزاييػػد 
ػػر كالشيابييف في القرف  استقبلليا ، كأخيران استتباعيا لبلعبيف كبار مف حجـ ظاىر العيمى

.  الثامف عشر 
تسجيبلت الضرائب العثمانٌيػة في السنكات العشر السابقة ، قبؿ كبعػد إيجػػاد إيالة 
صيػػدا ، تيشػػٌكػؿي مصػػدران ألعياف األسػػرات الشيعٌية مثؿ بني صعػب كبني مينكىػػر كخصكصان 

كحتى بعػػد أزمػػة أكاخر القرف . آلؿ عمي صغير ، بكصفيـ ميحٌصميف لمضرائب المحٌمٌيػػة 
السابع عشػػر ، حيث آؿ عمي صغير قد تكاصمكا كتعاكنكا مع الحمادييف ، فإٌنيػـ باإلضافة 

ػػريف كاصمكا تمٌتعيػـ بقػػدر عاؿو مف االستقبلؿ كالتكاصؿ المؤٌسػػػػػػػلمش سػػي العادم مع ػػػػيكخ اآلخى
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استبداؿ المعنييف بالشيابييف كقادةو .  السيػػمطات العثمانٌية ، كمع إداريي القنصمٌية الفرنسػػٌية 
أعمى لمدركز كفٌػػرٍت فيػرصػػان أكبر لبلستيطاف الماركني ، كما لمضغط العسكرم الدرزم عمى 

بينما مػػٌد ىك .  بػػدأ الشيعة يتطٌمبكف دعـى ظاىػر العيمػػر 1750منػػذ السػػنة . جبؿ عامؿ 
بعيػػدان  (العاممٌيكف  )كذىبكا . سيػػمطانىو االقتصادم كالسياسي عمى اليضاب شماؿ فمسطيف 

كػػـ صيػػدا ، أثناء ثكرتيـ العسكرٌية  في مساعدتو كمساعدة أحبلفو المصرييف في احتبلؿ كحي
 .  1771ضػػٌد الدكلة العثمانٌيػة سنة 

ػػػٌقةي بيف الشػػػيعة كالزيدانييف كالدركز كبيف مختمؼ سمطات الدكلة كانت ميتسػػعة  . الشّْ
بحيث أف ال أحػػد يستطيع القكؿ أٌف . كالتحاليػؼ التكتيكي العابر لمخطكط كاف قاببلن لمتغيُّػػر 

. كاحتبلؿ الشيعة لصيػدا ييشػػٌكؿ نقطة تحٌكؿ في مصير كامؿ الجماعة . ىناؾ سياسيةه ثابتة 
الظركؼ االستثنائٌية باكتساح المصرييف لسكريا ، المدعكـ مف ًقػبىػؿ الٌركس ، أتاحت لمشيعة 
أف ينتصركا عمى حككمة العظـ تحت قيادة ناصيؼ النٌصػػار ، الذم ىك قائػده ألعياف األيسػػرة 

ؤم بكصفو فرصةن مؤاتيةن لقٌكة اإلقطاعييف الشيعة كأيضان ليزيمة األيمػػراء .  كمف ىنا فقد ري
. الشيابييف الذم حاكلكا أف يتمػػٌددكا في جبؿ عامؿ 

لكف كاف ىناؾ الرجكع الميفاجئ كالسريع باتجاه االىتماـ بالثكرة ، التي كاف ليا التأثير 
األمػػر الذم ربما سػاعدى عمى تحريكيـ باتجاه . الكبير عمى اآلماؿ البعيػدة المػدل لمشيعة 

التكٌرط مع حميؼو مف خارج المنطقة ، ربمػػا كانت تكٌجياتيػو بطبيعًتيػا غير مؤٌكػػػػػدة تجػػاه 
.  األزمػػة 

مع نياية الحضكر المصرم ، ثـ نيايػة ظاىر ، كاف الشيعةي في ميكاجيةو مع 
العثمانييف بشخص أحمػد باشا الجٌزار ، في الكقت الذم كانكا يكلكف االىتماـ إلعادة بناء 

كلكنو ترؾ كٌؿ الشيعة مكشكفيف كأكثر . ىػػذا بذاتو لـ يكيػف فيما نػرل حػػٌدٌيػػان كمػػا قيؿ . الدكلة 
.  اعتمادان عمى الشيابييف ، كما لـ يككنكا مف قبؿ 

إف حقيقة قػػٌكة التغيير بيف األمػػراء الشيابييف ، الذيف أثناء القرف بٌدلكا دينيـ ليتكافقكا 
ػػو في الميثكلكجيا الماركنٌية المؤرخنىػػة بكصفو . مع رعاياىـ المكارنة  األمػػر الذم جرل عرضي

ػػػة  .  نضاالن ضػػٌد الطغياف العثماني ، أك كػدىفػػؽو لعقيػػدةو مباركى
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بالنسبة ألكثر القرف الثامف عشر ، قاـ التغيير السياسي الجذرم بالميؿ باتجاه سيمطًة 
ػػػؿ المصرم ، كاف في الحقيقة . دكلةو مركػزٌيػػة  كالتكيُّؼ النسبي مع فرنسا ، كأزمةه بحجـ التدخُّ

.  كافيان الستمرار تكازف العنؼ بيف العناصر التي سادت في اليضاب الساحمٌية لصيػػدا 
. في القرف التاسع عشر لـ يبؽى إال القميؿ مٌمػػا ييمكف التساؤؿ عنو كعصرو ذىبٌي 

.  لنقؼى عمى قارعة الطريؽ حيث نيراقبي منظر االتحاد الشيابي يمتؼُّ عمى كؿ لبناف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الفصؿ السادس 

: رةػػػلى الكؼإمف التبعية 
. 1788-1699انحدار حكـ الشيعة في طرابمس كالبقاع، 

 

، "عصر األعياف"لى رؤية القرف الثامف عشر كػ إتكٌصؿى التأريخيكف العثمانيكف 
ٌكاـ المقيمكف بشكؿ تدريجي سيادةى  حيث تقٌمد المدنيكف المحميكف كأقطابي الريؼ كعائبلتي الحي

ـٌ تبنييا في ق.  دارم ميخصَّص المركزم في المقاطعاتإجياز  ذا ػػكاالصبلحات التي ت
قة في نياية القرف السابع عشر ػ، كالتي كاف العديد منيا ضركريان أك أف الحرب الميرهً  الكقت

تأسيسي آؿ مطرجي ثـ آؿ :  سقاطاته ىاٌمةه عمى المقاطعات السكريةإ اقد عٌجمتو ، كاف لو
كاـ لعدة إياالت في المقاطعات  (مميكاف) مٍنحي جباية ضرائب لمدل الحياة  ،العظـ كحي

  ،(ٌز قٌكتوػفي ع" عكػا" ممحكظ لظاىر العمر في نحكو كب)" القصير"ك" كيميس"المحيطية مثؿ 
لتخفيؼ العصياف كرفع االنتاجٌية في االراضي  (إسكاف)ككٍضعي مشاريع تكطيف القبائؿ 

كاف ليذه االصبلحات . (1)ة اك في المرتفعات الساحمية ػػػالحدكدية مثؿ مقاطعة الرّْؽٌ 
كيف رؤكس م فكا  .  ، عمى السٌكاف الشيعة في المنطقة حيانان متناقضةأ، ك ارتداداته ىاٌمةه 

كما ذاتيان ػالشيعة قد استفادكا ابتداءن مف تراخي السيطرة المركزية ليحؽٌ " المقاطعجية" قكا حي
، فإف تركيزى القٌكة السياسية كاالقتصادية في  د عصيافو طكيؿو عمى السُّميطاتػبع كامبلن تقريبا

لى التٌبعٌية كفي النياية سيؤدم إأيدم عائبلت محمٌية مثؿ األيمراء الشيابييف سكؼ يختزليـ 
العثماني في " النظاـ القديـ"فػ .  كميجٌرد كيسطاء لسيمطة الدكلة لى استبداليـ في نياية القرفإ

سى سياقان اليمكف ػٌ سأ، كلكنو  لى الفشؿإٌدد بنفسو مصير الشيعة ػػالقرف الثامف عشر لـ ييح
، تحٌممو في مكاجية المنافسيف   كآؿ الحرفكشق، مثؿ آؿ حماد لزعماء االقطاع التقميدييف

.  الميبرالييف ذكم الصبلت االفضؿ
 الشيعي سىػرم اليكجد بالطبع لحظة زمنية ميحدَّدة بدٌقة لتكٌقؼ نظاـ الحكـ الٌذاتي األي 

لطتيـ ػػحرفكش بسي اؿفقد احتفظ آؿي .  عف القياـ بكظيفتو في منطقة المرتفعات الشمالية
ٍـّ  ػػػػػػػػزءو ميوػػػر كجي ػػػشػف عػػ، في غالبية القرف الثاـ"بيؾ- نجؽػػػس"يس بمقبيـ كػ ػػػ، كلكف ؿ ةػالماليٌ 
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عمى أف ثمف بقاء دىٍكرىـ كاف تبعيةن كاممة لمبيت الشيابي، الذيف لـ . مف القرف التاسع عشر
كثر مف منافسيف مساكيف عمى التزامات ضريبة شماؿ البقاع حتى نياية العاـ أيككنكا 
. حرفكشاؿكلكف عمييـ اآلف أف يتدٌخمكا تكراران لدل سمطات الدكلة نيابة عف آؿ .  1680

حرفكش اؿكيزعـ ىذا الفصؿ أنو بحمكؿ منتصؼ القرف الثامف عشر اعترؼ العثمانيكف بآؿ 
 لكنيـ ثانكيكف بالنسبة  ،كميمٌثميف رئيسييف لمجتمع الشيعة االثنى عشرية في سكريا

ريف بعد أف أيعيد ق كقد احتفظ آؿ حماد.  لمشيابييف ، مف جيتيـ، بإقطاعاتيـ لجيميف آخى
كبشكؿو ما كانت ىذه الفترةي عبلمةن عمى قٌمة القكىة . 1698تأىيميـ برعاية آؿ شياب سنة 

ميسالميف في كظيفتيـ كأرباب ق ، بعد أف صار آؿ حماد  الشيعية في جبؿ لبنافسػرٌيةاألي 
كلكف في . كسادكا بشكؿ مطمؽ المجتمع الفبلحي كالكنسي الماركني المحمي. ضريبة 
 كاف عدـ قدرتيـ عمى تككيف مشاركات مع البكرجكازية الماركنية التجارٌية  نفسوالكقت

، الذيف اتجيكا الى إمارة صيدا الدرزية  الصاعدة تركتيـ بعيديف عف قسـ كبير مف مكاطنييـ
ٍزع  ػلى فى إ لجأ يكسؼ الشيابي 1763كبحمكؿ .  كحاـو رئيسو كضامفو لمتطكر المجتمعي

لى إ، كىك ما أٌدل  ، ككضعى ثقمو كراء سمسمةو مف المكارنة العيصاةق ًممكٌية مزارع آؿ حماد
كـ الشيعة في طرابمس في العقد التالي  كشٌتتى الكثير مف سكاف جبؿ ، النياية الحتمٌية لحي

. لبناف الشيعة
في التمرُّد ضٌد حكـ  (حرفكشاؿمع آؿ ) قلى البقاع شارؾ آؿ حمادإبعد انتقاليـ 

 ناشطةن في السياسة المبنانية سػرةي كمف قاعدتيـ في اليرمؿ ظٌمت األي . 1840المصرييف سنة 
لى زكاؿ حكميـ شبو الذاتي مف ضمف مشيد إكيجب اف يينظر .  حتى العصر الجميكرم

كعميو فإف تيميشيـ . إصبلح اإلدارة العثمانية األكسع كتحديث الدكلة في القرف الثامف عشر
ؿ العميؽ في ػاليعكس فقط تيميشى المجتمع الشيعي عمكما، بؿ ييساع دي عمى تصكير التحكُّ

. مجتمع المقاطعات في سكريا ككؿ في ذلؾ األكاف 
ڤكيڤكداليؾ البقاع 

 ٌيةػـػػمية اإلدارة الرسػػ في تسةانيٌ ػػػػات العثـػرمُّ في إدارة المقاطعػػٌكؿي الفؾػسي التحػينعؾ
ـ  ػزاموػتػم كاؿػتعادتيـ ضبطى األمف المحؿٌ ػػػف اسػف ـزػػػػػػ فـ .ؾػػػكش في بعمبػػحرؼاؿراء آؿ ػػػ ألـي
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" سنجؽ بيؾ"، كالييعترؼي بيـ كػ  "أميف"اك " سكباشي"الضرائب لـ يعكدكا يشار الييـ باسـ 
بعمبؾ اك " ڤكيڤكدا"حمص اك تدمر، كلكف ييشار الييـ دائما في كثائؽ دار المحفكظات باسـ 

، كاف ييستعمؿ منذ  ، كيعني حرفيا أميرى الحرب"ڤكيڤكدا"كالتعبير السمكفيني .  سيؿ البقاع
زمف طكيؿ في مقاطعات البمقاف لتسمية األيمراء االقطاعييف المحمييف في خدمة الدكلة 

عمى اف استعمالو قد شاع في القرف الثامف عشر في كؿ المقاطعات االسيكية، . العثمانية
ٌنو كاف أكلكف يبدك .  (مثؿ ديار بكر أك حماه)حيث يشير ببساطة الى حاكـ سنجؽ 

أك في  (مثؿ كيميس ك ساركؾ)ييستعمؿي خصكصان في المقاطعات التي تسكدىا القبمٌية 
، كأشباىيـ "الڤكيڤكد"ىؤالء . (يني التركماف، كرشكاف الكرد)االتحادات الرعكية الكبيرة 

. بالمعنى الدقيؽ لمكممة" عثمانييف"، كانكا عمكمان مف السكاف المحمييف كلـ يككنكا  السمكفاؾ
عادة تصنيؼ البقاع كػ  يكحي بأف الدكلة استمرت باالعتراؼ بآؿ الحرفكش " ڤكيڤكداليؾ" كا 

، كلكف لـ تعد تنظر الييـ كجزء مف اليـر العسكرم   دكف منافسعشائرييفكسادةو 
. السمطاني

، يادة الدكلة ػػداران في سػػني بالضركرة انحػة بعض اليياكؿ اإلدارية التعػػػإف المركزمٌ 
، التي بقيت مخزف حبكب مقاطعة دمشؽ الرئيس  البقاعسيؿ خصكصان في منطقة مثؿ 

  السنةكالكثائؽ المالية مف.  كالذم كاف أرضان مكقكفة ( لمؤسسة الحج السمطانيةمنوك)
، مثبلن،  (في السمطنة" المالكاف"كىي أيضا السنة التي أيدخمٍت فييا جباية ضريبة ) 1695

تذكر بالتفصيؿ جيكد العثمانييف لتخصيص التزامات فردينةن في الكادم، كمف ضمنيا مناطؽ 
مثؿ رأس بعمبؾ كاليرمؿ، ألعياف محمييف يمكنيـ أف يدافعكا عنيـ ضٌد تمٌردو ميتجٌددو مف 

 حٌكؿ فيض اهلل افندم، كىك شيخ االسبلـ ذك 1699كفي سنة . (2)حرفكش اؿجانب آؿ 
، منطقةى البقاع الى ممكيةو 1703سنة " حادث أدرنة"التأثير الكاسع كالذم كاد أف ييغتاؿ في 

كالغرضي الظاىري مف ىذا .  ربعة مدارس سيمطانٌيةو تحت إدارتوأمالٌيةو عمبلقة لتمكيؿ 
ة ػػلى دراسة ، كاف إلعادة إحياء المنطقة بعد ىيجاف الميرتزؽإاالستثمار، الذم مايزاؿ بحاجةو 

ىك تقكية ، لى غرضو آخر  إار ميداكرةن ػػكلكٌف ميراقبان دمشقيان معاصران أش. ران ػػكالقبائؿ مؤخٌ 
. (3)حرفكش تػػػػٌكان اؿديد ػػرد منيا شػػػرل الشيعية التي طي ػػقبضة الدكلة عمى الؽي 
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لى السيطرة عمى بعمبؾ إحرفكش قد عادكا اؿيبدك أف آؿ فالذم كعمى كؿ حاؿ، 
، فتيشػير قصصه محمٌيةه إلى أف شيخ العاقكرة المسيحي في جبؿ لبناف 1703عاـ اؿبحمكؿ 

. (4)التركية المغة م أميف سر، بناءن عمى ميارتو بأ، " يازجي"دخؿ في خدمة حسيف بصفة 
ـى المأكل لحيدر الشيابي ػد ؽػػ يكحي تقريري القنصؿ الفرنسي بأف حسيف ؽ1711سنة  كفي ٌد

كتنصيب نفسو " عيف داره" جندم لمساعدتو عمى إزاحة منافسو الدرزم في 2500ثـ جيز 
ك أمُّ مؤرخو آخر لمفترة  أالشيابي. أ.  كىذه مساىمة لـ يذكرىا ىػ .أميران كحيدان عمى الشكؼ 

ف كاف ىذا سيضعو في مكاجية حاكـ دمشؽ. (5) ، الذم كاف يساندي منافسىو األمير  كا 
عمى " ڤكيڤكدا" كبصفتو .  السمطات العثمانيةلػدلق ػع، فإنو لـ يؤٌثر عمى مكؽ الشيابي
، باع حسيف كميةن كبيرةن مف الحبكب  بالنيابة عف شيخ االسبلـ فيض اهلل أفندم، بعمبؾ 

كلكف عند كفاتو سنة . بكؿتاـكالحرير كالنقد عف طريؽ ككيؿو في دمشؽ إلرساليا الى إس
، اك في ىيجاف شعبي في حديقة بعمبؾ  في منزؿ الككيؿ بحسب تقارير عثمانية  )1712

، الذيف يظير أنيـ  احتيسبٍت المبالغ المستحقة لككيمو كليس لكرثتو ( بحسب ركايات محمٌية
كقد استرضى ابفي عٌمو إسماعيؿ كالي دمشؽ مف أجمو . كانكا قادريف عمى إبراز كيصكالت 

، فأيعيد تثبيتو جابيان لمضريبة عمى بعمبؾ  بيديةو كبيرةو مف الخيكؿ كالبغاؿ كالبضائع االخرل
.  بعد ذلؾ في  السنة نفسيا 

 كفي. سماعيؿ كانت فترة ىدكءو نسبيإالمصادر القميمة المتكفّْرة تيظير أف سيادة 
ػر محميٌ 1719 السنة  جمؿ كمثميـ 200 بنفسو في قافمة الحج مع ، كاف ، بحسب مؤرخ آخى

بعد ثبلث سنكات سٌجؿ البابي العالي أف المدعك إسماعيؿ .  مف الحرس المسمحيف بالبنادؽ
حٌرض معظـ "، ك  حماده قد خرج عمى القانكف برفضو تجديد إيجار ضريبتو في جبيؿ

باسـ إسماعيؿ حرفكش في  لى  زلباش معركؼإلى األرض العائدة إرجالو كأرسميـ 
 عمى أف األمر يطمب فقط تدقيؽ الحسابات السمطانية لمعرفة ايف يجب أف ".منطقة بعمبؾ

. (9)م ػػػػػػ، كلـ يكجو لكمان خاصا لؤلمير الحرفكش تيدفع ضريبة ىؤالء
، كىـ  تقريبان ييقاؿ إف آؿ الحرفكش قد اقامكا تحالفان مع آؿ زغيبفي الكقت نفسػو  ك

، لممساعدة في حماية فبلحي شماؿ البقاع  ، ىاجرت حديثا مف العراؽ عشيرةه شيعٌيةه جزئيان 
. (10)مف ىجمات البدك المتزايدة مؤٌخران في المنطقة 
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 كأكبر ىـٌ  لمسيمطة عشائرلى السيطرة عمى اؿإكقد استمر البابي العالي في النظر 
كما"فنجد . الريفية  لى األمير إسماعيؿ نفسو، يطمب إمكجيان  (1729تمكز )سمطانيان " حي

منو بمطؼ بأف ييشرؼ بنفسو عمى تخميص المنطقة مف العيصاة العرب كاالكراد كالتركماف، 
كيمكف اف . بكؿتاـلى إسإالذيف دفع نيبييـ كجياءى بعمبؾ المؤمنيف لتكجيو شككل رسمٌية 

يككف ىذا كضعان حٌساسان إلسماعيؿ، إذ نستنتج مف أكامر اخرل أيرسمت الى دمشؽ كصيدا 
ففي الشير السابؽ . في الحديث االخير يبدك انو كاف قريبو  (المفتاح)كطرابمس، أف المجـر 

، في ممرٍّ جبميٍّ  ، تجمب بضائع مف دمشؽ ربعيف جمبل كبغبلأعمي لقافمة مف  كمفى األميري 
، التي يظير أف مختارىا "مضايا"، فأسر التجار كالمكارية في القرية القريبة  "الزبداني"عند 

كقد أيبمغ الحادث إلى كالي صيدا، الذم تمقى لكمان، مع كالييىف آخريىف . كاف متآمران معو
سماعيؿ نفسو سماعيؿ إ، تمٌقى  كبعد أشيرو قميمة فقط.  ، لعدـ اىتماميـ بأمف المنطقة كا 

كانت قد ارعبت منطقة  ( أكثرىـ شيعة )نفسو تكبيخان الستقبالو بترحاب افراد عصابة 
: بيركت، فأمر بترحيميـ الى قبرص

لى بعمبؾ، ككجد أنيـ إبعد أف فٌر العصاة الى بعمبؾ، أتى مبعكث سمطاني "
لقد لجأكا الى "ىناؾ، كعندما أراؾ األمرى السمطاني كطمبيـ، أظيرت جفاء  ائال 

لى المبعكث، معيدان اياه صفر اليديف، أنت مسؤكؿ عف ذلؾ إ، كلـ تسٌمميـ "حمايتي
كال ترأس كال تؤكم العصاة ... كاآلف إذا كصمؾ المبعكث السمطاني سٌمميـ اليو ... 

. (12)" الياربيف مف دمشؽ كصيدا كبيركت كطرابمس اك حماة اك حمص
ربما كاف ىذه القصة ىي ما دفع االمير إسماعيؿ في مسارو تصادميٍّ مع 

 يذكر 1731كفي شباط . السمطات العثمانية ؛ كفي النياية القت بو في أحضاف الشيابييف
عقد مشاركة محصكؿ محفكظ في سجبلت المحكمة الشرعٌية في دمشؽ مكانتو المحترمة 

الحياة  دلػػػنكات لجباية الضريبة ـػػمالي لثبلث سػػتئجار قرية الٌمبكة في البقاع الشػػفي اس
"  ڤكيڤكد"حرفكش اؿسماعيؿ إ، ألف  ةػاندة الشيابييف لو فاعؿػػكقد كانت ميس. (13) (ممكاف)

ألف الباب العالي ذكر، في .  ، رغـ اف أيامو كانت معدكدة1734عمى البقاع في خريؼ 
ة ػػمنطؽ" ةػػكىحش"ببي ػػا سػـػكبا تحت حكمو قػذيف ارتي ػػـى الؿػلبى كالظيؿػػأف الٌس ، ؽ ػػلى دمشإـو ػػحؾ
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ؤ ػػككمؤشرو عمى كـ كانت الدكلة جاٌدةن في النظر الى سي .  ؛ فطمبٍت لذلؾ رأسو  بعمبؾ
 ".عائد الى ككنو مف المذىب الرافقي"تصرفو ، أنو لممرة االكلى في سنكات يكصؼ بأنو 

عمى أف أمران مكازيا إلى كالي طرابمس، حيث يخشى الباب العالي انو يمكف اف يحاكؿ 
 بالفتكل"الفرار، يذىب أبعد مف ذلؾ فيصؼ االمير الحرفكشي بأنو مبتدع شيعي كيذٌكر 

لى الرأم الفقيي مف إكىي إشارةه مرةن أيخرل "  الشريفة بالنسبة الى ىذا الصنؼ مف الناس
القرف السادس عشر ألبي السعكد أفندم بالنسبة الى إعداـ االفراد الميعٌرفيف كرافضة اك 

ٌف الباشا نجح في قتؿ إسماعيؿ بعد أبعد خمسة اشير، يذكر مؤرخه محميّّ . (15)قزلباش 
. ترتيب لقاءو معو كعيزؿ في مكاف آمف، كقد صادرت الدكلة ممتمكاتو الحقا

، 1737لى المنطقة أف آؿ الحرفكش قد قيمعكا سنة إكيذكر رٌحالةه عربي معاصر 
بناء اسماعيؿ حسيف كحيدر كرجاليـ أ، ألف الباب العالي يذكر أف ان مكفس ـي لكف ىذا ؿ

، كصادركا ثمانية أكياس مف  في نفس السنة" حشمش" عكائد شيخ االسبلـ في "سر كا"
الحنطة كخمسة كاربعيف مف الشعير كثبلثيف أخرل مف البذكر، كىي ما سٌجؿ قاضي دمشؽ 

كبعد أكامرى ميكٌررة الستعادة البضاعة .  أنيا كانت سبب نقص كصكالت ضريبة البقاع
 ، أمر البابي العالي أخيران بأف 1744، كفي نياية  ، عندىا فقط المسركقة انتيت بالفشؿ

لكف عمى األرض تعقٌػد االمر بالتنافس الحتمي . لى غير آؿ الحرفكشإييمنح التزاـ بعمبؾ 
أٌما حيدر فقد سانده كالي . ، حيث أخذ االميري الشيابي جانب حسيف  الميميت بيف االخكيف

 تمٌكف ممحـ الشيابي مف إرساؿ جيشو 1745كعند مغادرة الكالي إلى الحج عاـ . دمشؽ
كقد أيعيد لعب نفس السيناريك مرة أخرل سنة . الى البقاع لخٍمع حيدر كتنصيب حسيف بالقكة

ـي اآلف بيف االخكيف يضمف فعبلن أف أحدىما كاف في السي . 1749 لطة ػػػػفكاف الصراعي الدائ
رغـ أف ذلؾ كاف لمنفعة العبيف آخريف أكثر أىميةن في المنطقة ، أصبحت . في بعمبؾ 

. لكنيا في صراعو سياسيٍّ أكسعػالنيابات التي يمثٌ 
مقاطعة القزلباش في جبؿ لبناف 

ا آالؼي الجنكد ػػػػػ، التي كاف فيوق ادػػٌد آؿ حـػػ ض94 ػػػػػ 1693نة ػػالحممة التأديبٌية س
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لى كرسي الكزير إ مف أماكف بعيدة تصؿ الى غزة ككيميس ، كالتي دفعت بكالي طرابمس 
لى تشتُّت كمكت المئات مف الشيعة في ثمكج جبؿ إ، كأٌدت  األعظـ، كدٌمرت منطقة الفتكح

 اشتكى البابي العالي مف أف 1696كقد رأينا سابقا انو سنة .  نجزٍت القميؿى جدان أ،  لبناف
كبعد سنتيف كاف آؿي . قيٌطاع الطريؽ الركافض بدأكا بالعكدة الى المنطقة مف جبؿ عامؿ 

كفي سنة . حماده قد أيعيد تثبيتيـ عمى جباية ضريبة جبيؿ كالبتركف بتكسُّط بشير الشيابي
 عف سداد ضريبتيـ فقط بؿ سرقكا قافمة كانت متٌجيةن مف صيدا ق لـ يتخمؼ آؿ حماد1706

كاستكلكا عمى حمكلتيا مف الحرير، فعاد كالي طرابمس ، لى حمب كقتمكا ثبلثة مف رجاليا إ
بكا كييعا ىبكا، مف الكاقح أف دخٍ ": الى عزؼ الزمتو الحزينة المألكفة ؿى ػطالما أنيـ لـ ييقرى

. (20)" الدكلة سكؼ يقيع كسكؼ تيدٌمر قريبة الدكلة كالناس
البقاع، لـ تكف الحككمة العثمانية، في العقكد األيكلى مف " فكفكيداليؾ"ككما في 

. القرف الثامف عشر، تأمؿي كال تنكم السيطرة عمى أراضي طرابمس الساحمية الداخمية مباشرة
كنتيجة البلمركزية، كما نزعـ، كانت المساحة التي تحت حكـ آؿ حماده تظير تقريبا 

كقد الحظ نائبي قنصؿ فرنسا .  كجميكرية مغمقةو خارجةو عمى القانكف في تصٌكر الحككمة
في طرابمس أف الكالي لـ يكف لديو دىٍخؿ مف جبؿ لبناف سكل ما كاف آؿ حماده يرغبكف في 

بالنسبة  . (21) "المسيحييف كحاكميف فقد طاردكا االغاكات كالجنكد كأمركا": إعطائو اياه
لى مناطؽ جباؿ الشيعة، التي كانت إٌف القضاءى العثمانيَّ لـ يمتٌد ألممعاصريف مف الكاضح 

ٌددٍت في عقد االلتزاـ بأنيا تمتدُّ مف نيػػر إبراىيـ، كىك الحػػػػدُّ الجنكبي لميرتفعات الفتكح،  قد حي
لى مكػػػاف ييعػػػػػرؼ باسػػػـ  ران مف ػػس؛ كمؤخٌ ػػماؿ طرابؿػػ، ام نير البارد، ش"صكغكؾ سكء" كا 

. (22)ر المعاممتيف ػلى جسإيمحة ػمضيؽ المس
ٌدد سرحاف بعزؿ المنطقة بكامميا مف حصف ػػ، كما رأينا، ق1686 كفي سنة 

، شكى البابي العالي مف أف المدعك  ، تيذكر حالة اخرل1740كفي . لى جبيؿ إاالكراد 
. ، المعركؼ بقزلباش شيحا ، كاف دائمان يؤٌمف لمعصاة غطاءن مف القانكف[حماده]إسماعيؿ 

فقد صدرت أكامري في كؿ المنطقة العتقاؿ كتسميـ بعض المجرميف الذيف فٌركا مف طرابمس، 
د  ػػػػػػػكؽ.  رلػػػػػخأي ٌرةن ػػػػرار ـػػػػػـ بالؼػػػماح لوػػؿ الٌس ػبػاـ ؽػػػػمٌ أٌدة ػػػػأكل لعػػـ الـػػد أعطاهي ػػػػؽػؾ ؼػػػػػػػكمع ذؿ
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ُـّ الفرنسيُّ األقدـ إلى السكػتػب   فارة الفرنسية في صيدا بأف جميع طرؽ ػػالقنصؿي العا
". كانت بؤرة لمحمادييف"المنطقة 

لى الشماؿ مف البتركف كقمعة جبيؿ إكانت قمعة المسيمحو  في الكادم الضيؽ 
" متحفظاف"كقد شكى جنكد شركة . يينظر الييما كمعالـ حدكد لممنطقة الشيعية الميعادية

العثمانية مف قاعدتيا في المسيمحو بأنيـ لـ يستممكا كؿ المخٌصصات المستحقة ليـ مف 
حدي سجبٌلت أكيذكر  . (25)" ، رغـ أف قمعتيـ كانت عمى حدكد القزلباش جباية ضريبة حماه
لحماية البرج كبيت الجسر في  ( آمر )" بكلكؾ باشي" تعييف 1750محكمة طرابمس في 

حماية الٌسابمة الذيف يعبركف النقطة المذككرة في الطريؽ "ىك ، كاجبييا االكؿ  المسيمحو
كىي مف العصر ػػػػػػ ككانت قمعة جبيؿ  . (26) "القزلباش لى صيدا كمصر مف  ٌطاع الطرؽإ

.  عبلمةن لمحدكد الجنكبية لمسيطرة الشيعية، ككانت ليا كظيفةي حراسة مشابية  ػػػػػالصميبي
ـٌ التفاكض عمى عقكد التزاـ آؿ حماد1731مثبلن في السنة   في القمعة، فبل المشايخ كال ق ت

كالحقان  . (27) (دم فاكتك)مكظفك محكمة طرابمس كانكا ليغامركا بعبكر الحػػدكد الكاقعية 
 قفاؼ نير البقيض عند حدكد ىذه"كانت الجمسات تيعقد في كفىػػرعقٌػػا في الككرة، كعمى 

كىي مساحةه ييمسكيا االمراءي االكراد ، الذيف كانكا عمى عبلقة جيدة مع آؿ " . المقاطعات
. (28) ، ككانت تيتخػذ كنكعو مف االرض المحايدة بينيـ كبيف الدكلة قحماد

كالتقاليد . سطكرٌيةن حرفيان أي كانت ال قانكنية الشيعة " االقميمية"ضمف ىذه الحدكد 
 كأقسى شيكخ االقطاع، ق، تذكر آؿ حماد  ، كما رأينا في الفصؿ الرابع الشعبية الماركنية

  نةػػػم سػػكيذكر نائب قنصؿ فرنس.  اء الفبٌلحاتػػػػف كانكا يغتصبكف النسػػػدكف الذمػػكالكحي
ا عندما نككف ميجبريف عمى فبحيث أف" :  كاف لدييـ ميؿ لمنيب ق أف آؿ حماد1726

كيبدك أف  . (29) "المركر بأرقيـ، يجب اف نككف مصحكبيف بحيث يمكننا مقاكمتيـ
 عندما شجب قاضي 1713القانكنية، فمثبل سنة  (الحيمة)آثاميـ قد استخدمت كنكع مف 

يتدخؿ دائما، آخذان جانب القرلباش المنحرفيف ، "طرابمس نائبان سابقان لنقيب االشراؼ ألنو 
، كاف النائب ييدافعي " محرقان إياىـ ، كدافعان اياىـ لمقتؿ كسر ة الرعية كالمؤمنيف الميحٌقيف

عف نفسو ضد ىذه التيـ في شككل رسمية الى الباب العالي، كلكنو مع ذلؾ سيجف في قمعة 
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كفي قضيةو حكؿ بغؿ اسكد .  جزيرة أركاد كالحقان في الرٌقة مف أجؿ تمؾ الجرائـ المفترضة
، قبمٍت المحكمةي شيادةى المالؾ االصمي 1731سنة  ("ىنا محضر في المحكمة")مسركؽ 

إلى مسمـو )، كأنو قد بيع بشكؿ غير قانكني ق بأنو قد أيخذ في غارة آلؿ حماد (المسيحي)
. (31)في سيؿ البقاع، كبناء عميو طالب باستعادتو  (ذم مكانة

" مقاطعات" مف القضاء العثماني يعكسيا سجؿ قدرجةي إلغاء مقاطعٌية آؿ حماد
منذ " لمقاطعة طرابمس، حيث تيذكر جباية جبيؿ كالبتركف كبشٌرم بأنيا منسكبة 1710السنة 

حيدر الشيابي " الى القزلباش الشيخ إسماعيؿ حماده كأخيو كابف عمو بكفالة "أياـ أجدادىـ
تمؾ السنة سقطت المدفكعات المتأخرات ؛ كأيخذ  كبسبب ثكرة حيدر الشيابي". ابف معف

كبعد بضع . "عندما نيصح بذلؾ لـ ييصًغ لمعقؿ "إسماعيؿ بظممو الفبلحيف الفقراء، ك 
صفحات الحقة ييشيري نفس السجؿ الى أف ال أحد قد أخذ ضريبة جبيؿ ألف جميع السكاف 

ىي جكىرية "كقد قٌدر الكالي بأف القمعة . قد فٌركا مف سٍمب الشيعة، كال ييتكقع أمُّ دىخؿو منيا
، كلذلؾ أكمؿ حٌراسيا االنكشارية بعشريف مف رجالو ىك "كالبحرية لحماية الطرؽ البرية

مف " مقاطعة"كلكف لـ يكف الكثير منيـ أحياء في السنة التالية، حيث يشكك سجؿ . (32)
: حالة طرابمس المتيالكة

بسمب كنيب المسافريف كبقائعيـ عمى الطر ات، كتمٌكف  [شيخ اسماعيؿ]يستمر "
في لحظة عدـ انتباه المقيميف مف احتالؿ  معة جبيؿ الكا عة عمى الطريؽ مف 

ا دفانطمؽ كتخ. فسقط قابط القمعة كخمسة عشر مسممان شيداء. طرابمس الى بيركت
، كلكف الزمرة 1632لصٌد أذاىـ كشٌرىـ كأخذ جباية القريبة عمى عاتقو لسنة 

المذككرة أصٌرت عمى فظائعيا، فسا كا جميع السكاف مع حيكاناتيـ كمكاشييـ الى 
ك د ألتجأكا ىـ انفسيـ في الجباؿ كالكدياف عند  مـ نفس الجبؿ . جباؿ كسركاف

. (33)" الصعبة الكصكؿ، كاختبأكا فييا، كحجركا عمى السكاف كمنعكىـ مف العكدة
دنا بركايةو مختمفةو قميبلن عف ىذه المكاجية مع  اما نائب القنصؿ الفرنسي فيزكّْ

 طع القابط اآلمر كثالثة عشر مف جنكده "الدكلة، فإسماعيؿ قد نزؿ حقان عمى جبيؿ ك 
.  كتػػجرة تي ػػ ش70000 ك قدا بتدمير منازؿ آؿ حمادػػد أف قاـ الكتخػػكلكف بع" . الى أشالء

  



218 
 

الشيعة قد استيقبمت   كالعبرة مف ىذه الحممة كاإلشاعات بأف الكالي نفسو قد قادىا ضد
، كلك : "  باالزدراء مف جانب نائب القنصؿ لقد نيصح بأف اليفعؿ شيئا، النو سكؼ يييـز

 رجؿ ،  د تحٌرؾ لتدميرىـ بدال مف  طع اشجارىـ ، لكاف 4000اف الكتخذا، كلديو 
. 34 "  رش كدٍخؿ في السنة100000نقذ أاكتسحيـ كلكاف 

 قد "كىـ أتراؾ عصاة أماـ الرب العظيـ"إف طيؼ حرب جديدة ضد الحمادييف 
، كآخري نيكضو نشب مف ميشاٌدة مع مؤيدم الباشا في الصيؼ 1709أيثيرت أكالن في ربيع 

كانتصار حيدر الشيابي عمى منافسيو الدركز . (35)التالي كليس مف تنسيؽو مع آؿ شياب 
، كىك مايحتفؿ بو المؤرخكف المبنانيكف عمى أنو لحظةي البداية 1711في عيف دارا سنة 

لتطكير نظاـ كطني مكحد، كاف ذا تأثير ضعيؼ عمى الشأف االقطاعي خارج صيدا، بؿ 
 قآؿ حماد" بحماية"بتشديد قبضتو عمى اإلمارة الدرزية تمكف مف متابعة سياسة تدخمية 

األمير " أف 1714كالقنصؿ الفرنسي في صيدا اآلف يؤكد في . كحمفاء آخريف في الشماؿ
 كأنو كاف ييمضي القميؿ مف الكقت في مقاطعة صيدا "طرابمس ىك قمانتيـ لدل باشا

 تنٌحى ليتجٌنب حربان عشائريةن كبيرةن في طرابمس، بعد تآمير الكالي مع 1717كفي . (36)
مشايخ آؿ رعد في الضنٌية، كاأليمراء االكراد في الككرة، كآؿ مرعب في عكار، مف أجؿ 

كاف عيسى ييمسؾ  (1738: ت )كنقبلن عف القس اكغسطيف رندا . قاغتياؿ عيسى حماد
الضرائب، كيحاكؿ القبض عمى عكار عندما أيغرم بالذىاب الى ديرو جبميٍّ لمتفاكض عمى 

كبدالن مف ذلؾ قيتؿ ىك كابف لو كبضعة شيعة .  اتفاؽو لتقاسـ السمطة مع آؿ المرعب
س كأيعدمكا، ػػػلى طرابؿإكالناجكف أيخذكا ، كمكارنة مؤٌيديف في ىجكـو ليميٍّ عمى الدير 

سماعيؿ إدر قبؿى أعياف المسيحييف بخبلفة ػػط حيػػكبتكسي . بكؿتاـلت رؤكسيـ الى إسػػػػػػكأيرس
ابف عيسى عمى جباية الضريبة، مستدركيف بذلؾ اضطرابان الحقان كتدخُّبلن عسكريا ممكنا مف 

الدبمكماسيكف الفرنسيكف كانكا قمقيف في البداية مف التأثير السمبي . (37)الدكلة في المرتفعات 
:   لذلؾ عمى التجارة، كلكنيـ الحظكا برضى أف

ألف باشا . لى بعض االقطراب الذم سينتيي  ريباإىذا الحدث سيؤدم "
ر ػػػػد اآلخى ػػيخ القائػػيؿ ، الشػػػػماعػػسإر ػػػػرب لييجبػػرة لمحػس ييٌيء تحقيرات كبيػػػػػطرابؿ
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تفا ية سالـ بقماف أمراء الدركز، الذيف التجأ إلى إ لمحمادييف ، لمكصكؿ 
الييـ الشيخ اسماعيؿ المذككر، الف جميع ىؤالء العصاة متفقكف عمى الحفاظ عمى 

. (38)" انفسيـ
بتسجيمو الكفالة لجباية ضرائب آؿ حماده السنةى التالية لـ يضع حيدر الشيابي 
نياية لمعنؼ بالضركرة ، كلكنو تدٌبرى فرضى نفسو ككسيطو عثماني رئيسو في مرتفعات 

 بعد ،"القزلباش عصابة" منع الكالي مف إطبلؽ حربو جديدةو ضد 1720كفي . طرابمس
كلكنو لـ يتمكف مع ذلؾ مف تحصيؿ . رسالو بعثتيف كٌؿ سنة في السنكات الثبلث االخيرةإ

 مغادرة قكة الحككمة قكبعد تثبيتيـ مرة اخرل بمساعدة الشيابييف، انتظر آؿي حماد. ضرائبيـ
ف قاـ ابف أكبعد .  ، فياجـ كنيب الضنٌية حممة نجدة الحج السنكية (cerde)مع جردة 

لى العصياف، الذم إ قالكالي بفرض حصار عمييـ لعشريف يكما في البتركف، لجأ آؿي حماد
فقد رفضكا تجديدى التزاميـ كميان . استخدمو شيكخ جبؿ عامؿ بعد بضعة سنكات بشكؿ مؤثر

العادة "كامر أفصدرت . ٌية ضرائب مف المنطقةأ، ما يعني انو لف تحٌصؿ  لمسنة التالية
 إلى 1721 في ربيع "طريؽ الطاعة" إلى "العصاة المستمقكف عمى حافة صخرة العصياف ىؤالء

. (39)لى األمير حيدر نفسو إطرابمس كدمشؽ كصيدا كبالطبع 
 بتغطيتيـ كمما طمبتيـ قكالشيابيكف، كالمعنييف قبمىيـ، حاكلكا كسب كالء آؿ حماد

أف بني حمادة كانكا دائما يحاكلكف " مثبلن، كجد الباب العالي 1727ففي ربيع . قكات الحككمة
 رب الحدكد في "  كنتيجة لحممة تأديبٌية". ٌرمػػٌبة بشػأف يضعكا ايدييـ عمى إقطاعات جبيؿ كالبتركف كجي 

 د "، (يردلرم) كالذم يكصؼ بشكؿ مثير لبلىتماـ بأنو مكطنيـ ،"مكاف اسمو كسركاف في صيدا
. (40)" لى  رل كسركافإلى اراقي صيدا كبدأكا يأككف إعبركا 

لى ريؼ إميشاركة الشيابييف، الذيف ليـ سمطة النزاع عمييا عمى كسركاف باإلضافة 
 عاد الى السمطة بعد "القزلباش اسماعيؿ بف حمادة"صيدا، الييممح الييا مباشرة ىنا، كلكف 

سنتيف الحقا، كعندما ظف الباب العالي بأنو سكؼ يستفيد مف مغادرة الكالي في جردة 
. الستئناؼ نيبو ، أمر نائب قائد طرابمس كالبلذقية بالتحرؾ مسبقان 

في ضكء ميساندة حيدر الشيابي المستمرة، فإف مجرد إلغاء امتياز ضريبة 
ًفيا الظاىر مف ػجاـ مكؽػػكعدـ انس.  ماعيؿ لـ يكف خياران ممكنان لمدكلة العثمانيةػػالقزلباشي إس
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باة الضريبة الشيعة ييبٌينيو بكضكح تقريره لكالي طرابمس  لى الباب العالي ، قريبا مف ىذا إ جي
الزمف، كيتكمـ عف الشطط الذم في أف ييمٌكف الحكـي البلمركزم اك المخٌصص أعيانا مثؿ 

إف مقاطعة القزلباش تكٌكف بكامميا كاحدة مف جباية القريبة ": الشيابييف اف يفعمكه بالمنطقة 
لى إسماعيؿ حماده ، أحد سكانيا، إيعطييا الكيالة بااللتزاـ ... ، كفي كؿ سنة  المرتبطة بطرابمس

 ف الشعب في القرل المجاكرة سيككنكف بأماف مف أف تيسرؽأبقماف مير حيدر ابف معف، بافتراض 
ككاف عمى . عمى أف السمطات العثمانية كانت تيحبىط في افتراضيا ".ممتمكاتيـ كتينيب

عادتيـ الى مزارعيـ، اك بثنييـ قالشيابييف اف يتدخمكا تكراران لتكٌلي ديكف ضريبة آؿ حماد  كا 
عمى أف السماح لمشيابييف بتكٌلي مسؤكليات متزايدة ، كاف يفتح . عف االستمرار في ثكرتيـ

. الباب آلؿ حماده لمشاركةو إضافيةو فاعمةو في سياسة جبؿ لبناف المحمية
 كالكنيسة الماركنية  قآؿ حماد

ٌبة بشرم، قكاف آؿي حماد باة ضرائب عمى جبيؿ كالبتركف كجي ، بكصفيـ جي
الشيكخى الزمنييف لمقسـ االكبر مف سكاف جبؿ لبناف المكارنة كمف مؤسسة 

كاف دير قنكبيف، مقعد البطريرؾ الماركني الذم . الكنيسة الماركنية المركزية
ٌبة بشٌرم، يقع ضمف أراضي آؿ حمادة،  يقع عميقا في كادم قاديشا في جباؿ جي

لى إباإلضافة  ككانكا يدفعكف ضرائبيـ المادية الى المقاطعجية الشيعة،
أيضان األراضي التي تحت يد المكارنة في إىدف كزغرتا كتٌنكريف ، كباإلضافة 

لى الكثير مف المزارع كالمستكطنات التي بدأت تظير في المرتفعات الشمالية إ
كيركم المؤرخ المعاصر زغيب كيؼ استجدل المستكطنكف . في ىذه الفترة

المكارنة إذفى الشيعة ليـ إلعادة بناء كنيسة قديمة في حراجؿ، كقبمكا االسـ 
كالشكؿى الذم اختاركه، ثـ كيؼ حصمكا عمى قطعةو مف  (سيدة المكيزة)البلديني 

كىذا كحده يضرب الفكرة القديمة . األرض باإلضافة الى مٌد يد المساعدة ليـ
كانكا ييترككف تحت سمطتيـ  (ًمٌمت)بأف مجتمعات السمطنة غير المسممة 

ـى كاف آؿ حماد  يتدٌخمكف أك ييدفعكف قالمادية كالقضائية الذاتية؛ كىي تيبٌيفي ل
. لمتدخؿ في النزاعات الدنيكية بؿ كالكنسية داخؿ المجتمع الماركني نفسو
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 في شؤكف الكنيسة ىك دكرىـ في انتخاب قكأبرزي مثاؿو عمى مشاركة آؿ حماد
، عندما ركب عيسى 1703تبدأي القٌصةي في خريؼ . البطريرؾ في بداية القرف الثامف عشر

قػػػػػػٌدـو عمى ضرائب السنة، كما أمرىـ باشا طرابمس . حماده كمؤيدكه الى قنكبيف لتحصيؿ مي
اساءة معاممتو  ما دفعيـ الى"،  كلكف البطريرؾ اسطفاف الدكييي، المحتـر العجكز، رفض

يستشيط غقبا " أك، بحسب ركاية أخرل، جعمكه "بالكثير مف المكمات كعدد مف القربات بالعصا
 رجؿ ألخذ 700-600 كلذلؾ أتي آؿ الخازف مع ".بالنعاؿ كقربو الشيخ عيسى عمى كجيو

 - لى كسركاف، بينما عمؿ بشير الشيابي لتجنب حرب عشائرية شيعيةإالبطريرؾ بعيدان 
كعندما مات البطريرؾ بعد بضعة اياـ بعد عكدتو إلى قنكبيف بداية تمؾ . ماركنية كاسعة

السنة، أصٌر آؿي الخازف عمى إقامة انتخابات البطريرؾ الجديد تحت رعايتيـ في كسركاف 
انتخابان بالقكة،  كىك ماكاف" مف أجؿ مساندتو قلمتأكُّد مف أف البطريرؾ لف يدفع آلؿ حماد

ف عاد أكىذه المخاكؼ لـ تكف بدكف أساس، فما . (44) "كما حدث في المرٌات االخرل
لى إالبطريرؾ الجديد الى قنكبيف الستبلـ منصبو حتى مات ىك أيضا، فسارع ابف أيختو 

. رح ػػػ قرش ليينتخب مكانو قبؿ عكدة آؿ الخازف لمظيكر عمى المس300 بػ قرشكة آؿ حماد
 ىذه االحداث ، عمى  تقاريرى عفؿي ػػػػككاف نائب القنصؿ الفرنسي في طرابمس ، الذم يرس

يدييـ الناخبكف أكتحت   نكبيف، مكجكدكف في كيالة كسادة لبناف غير األكفياء" اطبلعو عمى أف 
س ػػي كاف أكثر اىتمامان بتأثير آؿ الخازف عمى القيسفي الحقيقة   كلكنو ".كاف الذيف يكافقكنيـػػػالسُّ 

حيث يككف الناخبكف أكثر حرية "دى االنتخابات دائما في قنكبيف ػػ، كلذلؾ طمب بأف تيعؽ المكارنة
. (45)" مف كسركاف

في النياية أمكف إقناع آؿ حماده بالجبلء عػف الدير، كآؿ الخازف بالسماح لمقيسيس 
نائب القنصؿ بكالرد، الذم . ، ككؿّّ منيما يأمؿ بزيادة حظّْ ميرٌشحو بالفكز بالمجيء بحٌرية

استمٌر فيما بعد ليصبح قنصبلن كامبلن في صيدا كالحقان في القاىرة، ىٌنأ نفسو تكرارا لتحسيف 
كفي أكبر ضربةو لو ىيمف عمى . حٌظ المكارنة بسحبو حٌب فرنسا لمبطريركية عمى الشيعة

لى احتفاؿ تنصيب البطريرؾ الجديد الباذخ سنة إرؼ ػػػرىس شى ػالشيخ عيسى إلرساؿ حى 
ف ػػػػٌية ـػة الممؾػػرمٌ ػ كما ىك مشركحه في حساب نفقات قٌدمو بعد عدة سنكات الى البح، 1705
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كفي حيف حاكؿ بعض المؤرخيف المتأخريف استخداـ ىذه القصة . (46) أجؿ استرداد المبمغ 
 لممكارنة، فإف بعض التقارير الفرنسية المعاصرة لمحدث تيبرز "المتاكلة"لمتدليؿ عمى ظمـ 

 يصؼي نائبي القنصؿ 1710كفي سنة . صكرةن معتدلة، إف لـ تكف متعاطفة، مع آؿ حماده
ما داـ  عيسى بأنو صديؽ  ديـ مىًرح يحبُّ فرنسا ؛ كبإمكاف االرساليات الفرنسية التمتع بكؿ التسييالت"

كبعد أقٌؿ مف سنة تدٌخؿ نائب القنصؿ ىذا لدل الكالي لتأميف . (47) " ريبو يحكـ جبؿ لبناف
. سبلمة الدير الكرممي المحمي، حيث خشي اف يمجأ آؿي حماده أثناء الحممة التأديبٌية االخيرة

فإف تقريرىه امتؤل بالتشيير ليس ،  (بكيكردلي)كنائب القنصؿ، رغـ التزامو بأمر الحاكـ 
بالشيعة العنيديف بؿ بمعبة الحرب التي يمعبيا الكالي، كالتي تكٌقعى أف تنتيي بفشؿو ذريع 
(48) .
كقد تدٌخؿ نائبي القنصؿ مرة أخرل لدل آؿ حماده إلعادة فتح دير مار سركيس، بعد أف 

كاد راىبه مف المقاطعة الفرنسية اف يتسبب بثكرة باطبلقو النار عمى أحد الفبلحيف المكارنة 
فقد كاف بإمكاف آؿ حماده المطالبة بتعكيض اكبر مف عائمة الضحية بصفتيـ . فأرداه قتيبل

. (49)شيكخ المنطقة الزمنييف 
  ةػػػػػػػػػػػم الفضيحػم ؼػة قػػات الماركنيٌ ػػياسػػيعة في الٌس ػػكرُّط الشػتػكالحالةي الصارخة ؿ

المتشابكة التي تكٌرطى فييا البطريرؾ يعقكب عٌكاد، كالتي ساىمت في النياية باغتياؿ عيسى 
فعٌكاد، الذم كاف مرشح نائب القنصؿ لمنصب بطريرؾ، قد خمعو . 1717 سنة قحماد

 معاشرة:" بسبب جرائـ مثيرة لئلشمئزاز اليمكف تصكرىا 1710كفصمو اساقفة كسركاف سنة 
". أختو المشيكد مع اختو جنسيا، كابنة اختو، كالمكاط، كالقتؿ العمد لمشخص الذم فاجأه بالجـر

 كلكي "خكفا مف أف يجذب الكثير مف أ اربو اىتماـ المحمدييف"فكيضع رىف االعتقاؿ في دير محمي 
كقد تمٌقى الدبمكماسي الفرنسي تعميمات بالبقاء عمى . (50) "لى حماية شيخ الحمادييفإاليمتجيء "

فقد طيمب منيـ .  ، حتى اذا حاكؿ الفرقاء المتقابمكف جٌره اليو الحياد في ىذا النزاع
المساعدة عمى استعادة مبمغ كبير مف الماؿ كاف عٌكاد قد أكدعو لدل بعض الرىباف مف 

كلكف عيسى عثر عمى . الرىبانية المبنانية الخفائو عف منافسيو الذيف يساندىـ آؿ الخازف
كلكف أيقا ال ، ليس فقط الرب العظيـ مع كؿ  درتو" مكاف إخفاء الماؿ، كأكد لنائب القنصؿ بأف 

ٌد ػػؿ ضػػػبي القنصؿ ينكم التدخُّ ػػػػػػػـ يكف نائػػ في الكاقع ؿ."ادة الماؿ ػػعإمعو يمكنيـ  ليػمحمد كال ع
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 الشيعة، فنصح المكارنة سيئي الحظ ، ألف الشيخ عيسى قد عمـ بمكاف اإلخفاء، كأنو قد 
. (51)حصؿ عمى كصؿ بأيداع المبمغ ، الذم لـ يكف اال ابف اخت البطريرؾ نفسو 

 أمر البابا بإعادة عٌكاد الى منصب البطريرؾ، كىك قراره 1712بحمكؿ نياية العاـ 
فعاد . تكقٌػػع الفرنسي اف يككف صعب التحقيؽ بالنسبة آلؿ الخازف كالمجتمع المحمي اليائج 

، متجٌنبا كسركاف كذاىبان بدال مف ذلؾ الى جبيؿ 1714عٌكاد الى جبؿ لبناف في بداية شباط 
ػٌبة بشٌرم حيث استيقبؿ بشرؼ كاحتيفؿ قلى إسماعيؿ حمادإليقدـ احترامو  ، كمف ىناؾ الى جي

كقد أغضب ىذا االزدراء آؿ الخازف، كاكثر مف ذلؾ أف آؿ . (52)بو في قصر عيسى 
لبناف، مكاطنييـ، مف االعتراؼ  جبؿ فبدأكا يحذركف مكارنة" أعادكا تنصيب عكاد في قنكبيف قحماد

 si sono intrapresi" كعميو فإف القيسيس المكاليف آلؿ الخازف ".بالقكة بالبطريرؾ باال ناع اك
un opera diabolica"دخمكا في عصياف مفتكح ضد مرسـك البابا ، كما قاؿ عٌكاد ، .

كفي حيف أف الجزكيت كالشيعة كالفرنسييف عممكا جيدىـ إلنقاذه، فإف رىباف الرىبنة المبنانية 
فقاـ الكالي بدكره . البطريرؾ مف جديد ردػػػػػػدة الكالي لطػػاعػػحاكلكا الحصكؿ عمى مس

، 1714باستئجار شيكخ آؿ مرعب في عٌكار لشفّْ عدكاف عمى قنكبيف بمئتي رجؿ في بداية 
كقد نسبو نائب القنصؿ . كىك عمؿ غير مسبكؽ بقسكتو، رغـ فشمو بسبب الطقس السيء

بعد ثبلث . (53) يحؿُّ محؿَّ مرشحيـ قالى رفض آؿ الخازف العنيؼ لرؤيتيـ مرشح آؿ حماد
سنكات كاف ىذا التحالؼ بيف الكالي كقكات آؿ المرعب بالضبط ىك ما نجح في قتؿ الشيخ 

بيف عكامؿ مساىمة  )فيك في النياية شييد الشرعية الكاثكليكية في جبؿ لبناف . عيسى 
! (أخرل 

الرىبانية المبنانية 
، كىك رئيس دير ماركني كعضك في فرع حمب لمرىبانية  ذكر اكغكستيف زندا

، منيا سرقة الماؿ الذم أكدعو عٌكاد لدل ق الماركنية، عدة اسباب إليية لمكت عيسى حماد
دل الى كالدة طفؿ مشمكؿ كمكت أ، ما  كالذم انفقو عيسى في زفاؼ ابنو ابراىيـ )الرىباف 

ق ػػػفأكاالكثر .  زازه كتدميره العاـ لكؿّْ المنطقةػػػ، كابت( د كقت قصير مف ذلؾػػيـ نفسو بعػابراه
  



224 
 

حد مرشحي الجزكيت قد أكدعو أ حاكؿ عيسى مصادرة بعض الماؿ الذم كاف 1716 سنة 
قػػػٌدران لمرىبانية الماركنية كعندما فشؿ . لدل تاجر فرنسي في طرابمس، كالذم يبدك انو كاف مي

ة، كاستكلى عمى آالت الطقكس الكنسية، كسجف المطراف كعدة ػػذلؾ فتش كنيسة زغرتا بدؽٌ 
ق ىػػػػػٌدد بضرب الرجاؿ حتى المكت، كباغتصاب ػفٌ أقيسيس ككؿ عائمة الجزكيت، كييقاؿ 
فرضخ نائب القنصؿ الفرنسي لمطالب عيسى كأكعز . النساء، كبختف االكالد كبيعيـ كعبيد

ما قاد الى اتياـو ميضادٍّ بيف العامة عف حقيقة أف الجزكيت كانكا ييطالبكف . بدفع المبمغ لو 
. (54)باستعادة مالو قبؿ خمس سنكات مف استيبلء عيسى عميو 

ككما الحظنا في الفصؿ الرابع، كاف سػػػػػػػؤ حكـ الشيعة مفتاحى ركاية المكارنة 
س بو آؿي الخازف ػ، الذم أٌس "إلعادة االستيطاف"استحقاقيـ جبؿ لبناف ككسركاف، الدافع المكمؿ 

انفسيـ كزعماء زمنييف لممجتمع في نياية القرف السابع عشر كبداية الثامف عشر، كبالتالي 
  -1706كتشير الكثائؽ الماركنية منذ .   حقيقي لرىبانية ساف انطكاف الماركنية"سبب كجكد"

في كسركاف كالشكؼ ق الميستبديف لى تأسيس أديرة جديدة خارج اراضي آؿ حماد إ1707
 اقترح الرىباف عمى الكرسي الرسكلي بأف تيستخدـ األمكاؿ الفرنسية لشراء 1720كفي  . (55)

ككمثاؿو . (56)التزامات الضريبة باسـ آؿ شياب كتحرير شماؿ لبناف مف طغياف الشيعة 
شيخان مف آؿ الخازف أتي لزيارة البطريرؾ طالبان منو ق  ىاجـ آؿي حماد1725آخر، في 

كلكف رىباف قزحٌيا طردكا . التنازؿ عف منطقة عكار التي ادعكا انيا ليـ بحؽ الكراثة
. (57) كآؿ الخازف قالمياجميف، بحسب ركايتو، فاتحيف الباب لحرب جديدة بيف آؿ حماد
الدرزية المشتركة -  كىناؾ عدة مصادر تينسب الى الرىبانية تيػػرٌددي دكر السيادة الماركنية

 :في
إعادة إحياء ارض البتركف كجبيؿ، كطمأنة سكانيا الذيف فركا بسبب "

ككـ تحٌمؿ الرىباف مف األلـ كالقسكة كالكٌد كالبؤس . طغياف الشيعة كتدميرىـ لالرض
عادة إحياء الممتمكات المدمرة، كفي حمايتيا مف ظمـ  مف أجؿ بناء ىذه االديرة كا 

. (58)" الشيعة الذيف ليس عمييـ عطؼ في ىذه االعماؿ
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 قٌف بعض ىذه الكثائؽ تعرض صكرة شديدة االختبلؼ لعبلقة آؿ حمادأالحقيقةي 
رضان في عٌكار لمرىبانية في أرى ػف عيسى نفسو قد أجٌ أفيي تيسٌجؿ . بالرىباف المبنانييف

؛ كبعض الممتمكات بيعت اك حتى أيعطيت عمى الثقة ألديرة  (59) 1713تشريف اكؿ 
 صاحبان محترمان لرأس قككاف إسماعيؿ حماد. الرىبانية مثؿ دير كفيفاف كأيعفيت مف الضريبة

الذم منع عدة شيعة مسافريف معو مف شنؽ جماعة مف الرىباف )الرىبانية تكما المبكدم 
، كساعد بإعادة مطرافو مغضكبو عميو بطمب منو سنة  (المنافسيف مف أجمو بدكف محاكمة

ٌدة ػػكىناؾ كثائؽ التحصى في ارشيؼ البطريركية في بكركي كمف ع. (61) 1735
ك ىبة أرض مف آؿ حمادة ألى بيع إ، تشير  مجتمعات، القميؿ منيا اكتيشؼ حتى اآلف

 اصدر حيدر كحسيف حمادة امتيازان لمرىبانية 1754كفي . (62)حكالي منتصؼ القرف 
كقد . (63)يعطييـ حقان حصريان بأىـ األديرة في جبة بشرم  (ك الجبميةأالبمدية )المحمية 

جنة "، التي تكصؼ بأنيا "حمب"سماعيؿ، عمى كصٌية حديقة قرية إخك أشرؼ ابراىيـ، أ
كيبدك اف الحديقة قد تحكلت الى دمار بعد مكت .  كمؤسسة معفاة مف الضريبة،"االرض
براىيـ إ بادر  دػػػكؽ.  ـ آؿي الخازفػػٌدل بعض اقربائو الكصية ، يساندهي ػػػ، عندما تح بػػػالكاه

عادة إبنفسو بدعكة الرىباف  حرج أ، كبيذا  ، التي كانت مف حقيـ حياء الحديقةإلى العكدة كا 
كاضح " البمدم" لمفرع قكرعاية آؿ حماد. (64)آؿى الخازف في الكاقع إلعطاء مكافقتيـ ايضا 

، حيث تقسـ الرىبانية 1763 فحتى ما قبؿ سنكدس تشريف اكؿ  .حتى نياية حكميـ
، في "البمدم"رىباف ق الماركنية بعدـ االنقساـ االبدم مف حيث المبدأ، كٌرـ سميماف حماد

. (65)، بأخذ دير مار انطكنيكس مف الفرع الحمبي ككضعو تحت سيطرتيـ  لقاءو منفصؿو 
فالركايات . الشيعة كاف الى حػػػػدٍّ كبيرو مسألة كجية نظر" ظمـ"بيذا يظير اف 

 بيذا الخصكص قد ذاعػػػت  أسػػػاسػػػان بسبب قالتاريخية التي اسست سيػػػػػمعة آؿ حماد
صراعيـ مع آؿ الخازف ، ككانت حماية البطريرؾ فيو ىي الرىاف، باالضافة الى الصراع 

كبشكؿ خاص، إف انقساـ . الماركني عمى بعض األديرة كاألمبلؾ األيخرل -الماركني
دم ػػػبي كالبؿػػف الحؿػػف المتخاصمىيػػمػرعػػ، إلى الؼ1754نة ػػػالرىبانية الماركنية، ابتداءن مف الس

في المجتمع " البلتينية"ك " المحمية"كىك ما انعكس بشكؿ صراع عميؽ بيف تأثير الكنيسة  )
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 في قىك الذم لٌكف الطريقة التي ييدعى بيا آؿ حماد (  الماركني، كالذم ييستخؼُّ باىميتو
بالنسبة لمشيابييف، ككما بٌيف برنار ىايبرغر، كاف تثبيت سمطة ركما . المصادر الكنسية

المركزية كتقكية قبضة المطارنة المحمييف مقابؿ قكة البطريرؾ كالرىباف الحمبييف المنتشرة، 
. (66)ربما كانت كسيمتيـ لتعزيز حكميـ الزمني عمى المجتمع الماركني في ذلؾ الكقت 

 الغامض أحيانان مع المؤسسات كالممثميف المحمييف لمكنيسة المحمية، كالذم قكتكافؽ آؿ حماد
يجب أف ػػػػػػ ،  يمكف اف نتعمـ الكثير عنو ببل شؾ مف االرشيفات الكنسية في لبناف كالخارج

يينظر اليو كجزء مف تطكر حكـ االعياف االكسع في شماؿ لبناف في القرف الثامف عشر، 
. كليس كدليؿ عمى خبث ازلي

انقالب السمطة 
ٌكف الى النزاعات الماركنية  الماركنية، فالعكس ايضا كاف - اذا كاف الحماديكف ييجرَّ

فابتداء مف العقد االكؿ مف القرف الثامف عشر لدينا الكثير مف األدٌلة عمى : صحيحا
. دكران  كاػ نفسيا، حيث جاء المساندكف المسيحيكف ليمعبقيرة آؿ حمادػػػػػػالنزاعات داخؿ عش

ػػػٌبػػة بشٌرم، قبؿ أف أ تنازع اخكتو ك1717فبعد اغتياؿ عيسى سنة  بناؤىـ عمى خبلفتو في جي
، رسائؿ الى 1720سماعيؿ، في نياية إثـ أرسؿ . (67)يقسمكا المنطقة الى ستة إقطاعات 

سكؼ لف ": الحككمة في طرابمس يبيف فييا سبب رفضو تجديد التزامو عمى جبيؿ كالبتركف
في حيف يبدك ىذا التنٌحي . (68) "كأ اربي كعائمتي آخذ المقاطعات ىذه السنة، لقد تنحيت انا

 بيف إبني عيسى 1728ميصطنعان قميبل، فإف زندا يخبرنا عف إقطاع أكثر جدٌيةن سنة 
ػٌبػة بشٌرم، الذيف كاف يساندىـ الرىباف المحميكف  براىيـ كابناء عميـ في جي إسماعيؿ كا 

ػٌبػة بشرم - ما تبل كاف حربان مكٌسعىةن بيف فرعي جبيؿ. باالضافة الى البطريرؾ البتركف كجي
ٌركا إليػو في كقت ما)   .كانت فييا األديرة األيخرل ىي اليدؼ (كيقاؿ اف آؿ الحرفكش قد جي

لى حد أنو ضرب حمار الدير إ قحد شيكخ آؿ حمادأففي لحظة غضب معينة ذىب 
 ليقتؿ راىبان عدٌكان لكجيو عندما أتبؽ الباب ػالمربكط في الخارج حتى المكت، بعد أف صيؼ

ٌرم ػػػم بشػػػػػق ؼػػـٌ ػػبناء عأيؿ كعػػماػػػػسإدُّد الخبلؼ بيف ػػ دفع تج1738كفي سنة . (69)في قزحٌيا
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سماعيؿ بالنتيجة مف إفتمكف .  مجمكعةن مف الرىباف المحمييف لمحاكلة تدمير أديرة االخريف
بناء عمو كلكف ليس مع آخريف أالسيطرة عمى المنطقة، كمف تسكية الخبلؼ مع بعض 

(70) .
 مكاطنييـ المسيحييف، قلكف مينة جباية الضرائب، التي شارؾ فييا آؿ حماد

فقد سبؽ اف عقد آؿي . كاصبحكا معتمديف عمييا في النياية، ىي التي اصبحت اكثر كضكحا
 مع شيكخ القرل الذيف تحت سمطتيـ ليناقشكا كيفية االستجابة 1716 اجتماعا سنة قحماد

في النياية قررت االكثرية عدـ . لمزيادة اليائمة في ضماف دفع الضريبة الذم طمبو الكالي
لى دمار، كعميو إ، كمغادرة المنطقة لبضعة سنكات، بحيث تتحٌكؿ ق ضماف التزاـ آؿ حماد
،   كمابعدىا1731، المكجكدة مف السنة ق كعقكد التزاـ آؿ حماد. (71)يجب الغاء الزيادة 

، عمكما، بما  كشركط الدفع. لى تغير طبيعة عبلقتيـ مع ككبلئيـ كضامنييـإكانت تشير 
. ، ىي نفسيا كما في العقكد السابقة، التي نكقشت في الفصؿ الثالث فييا المبالغ المدفكعة

(  كفيؿ )نو إدخاؿ كاحد اك عدة ضامنيف أكالفرؽ االكثر أىمية في السمسمة الجديدة يبدك 
 1738عاـ . لبللتزاـ مف جانب العائمة ـػػػػػػر ضماف جٍمعي ميبوى ػػس ذؾػػكؿو منتظـ، كليػػبش

، كلكف ىذا األخير كاف   يسٌممكف رىينة تقيـ مع االمراء األكراد في الككرةقكاف آؿ حماد
يؤمر بتسميميا الى طرابمس خبلؿ الصيؼ، ككاف عمييـ فيما بعد اف يقٌدمكا ضمانا نقديا 

 المتكترة بتصاعد مع سمطات الدكلة في قكعبلقة آؿ حماد. (72)عف جباية ضريبة اصدقائيـ 
لى العاصمة لتجديد عقكدىـ كؿ سنة، إنيـ لـ يعكدكا ينزلكف أىذه الفترة انعكست في حقيقة 

ػثٌػػىمكف دائما بككيؿ مكٌثؽ رسميا  كبمركر الكقت صار . في المحكمة (ككيؿ)بؿ صاركا ييػمى
.  لجباية الضريبةقىؤالء الكافميف كالضامنيف شركاء جدد اقكياء في مؤسسة آؿ حماد

أكثر التزامات آؿ حمادة في القرف الثامف عشر كاف يكفميا فريؽ كامؿ مف شيكخ 
 (كما في البتركف)كىؤالء الشيكخ الذيف يأتكف مف بيف ثبلث قرل . القرية في المنطقة المعنية

،  كانكا ييذكركف بأسمائيـ في العقد كبذلؾ يؤٌمنكف تكزيع (كما في جبيؿ)كثماني عشرة قرية 
فجباية اليرمؿ في شماؿ . المسؤكلية المالية عف جباية الضريبة عمى كامؿ السكاف المحمييف

ك ػػػػػػػص كهػارم مف حـػػك آمره انكشػػؿ بتكقيع كابكلي سميماف آغا، كهػػذمٌ ػحيانا تي أت ػػالبقاع كاف
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مؼ عمى العقد اماـ قس 1751كلكف في سنة .  نفسو جابي ضريبة حصف االكراد  حي
كمف بيف جميع . أرثكذكسي بصفة نائب القاضي المسمـ، كلـ تكف ىناؾ ام كفالة خاصة

ا ػـٌ أ، (شيعي ربما) كانت البتركف ىي التي يضمنيا شيخ قرية مسمـ قالتزامات آؿ حماد
الكافمكف في العقكد االخرل فيـ تقريبا دائما مسيحيكف مكارنة، كأغمبية سكاف المرتفعات 

. (73)الساحقة 
ٌبة بشٌرم التي صارت ابتداء مف ػ في عقكد التزاـ جي قكينعكس النزاع في عائمة حماد

كالمثير لبلىتماـ في ىذه العقكد الجزئية، بخبلؼ عقكد . (74) تكزع بيف خمسة اخكة 1748
البتركف كجبيؿ التي كاف يشترؾ فييا كٌدٌيػػػان أخكاف اك ثبلثة مف الفرع الشمالي، انيا كانت 
تذٌيؿ بتكاقيع نفس شيكخ القرل الذيف كانكا يمثمكنيـ كككبلء في المحكمة، ككاف ييشترط اف 

كابتداءن . يضمف كؿّّ منيـ اآلخر لتسديد االلتزاـ باالضافة الى حسف سمكؾ جابي الضريبة
، بما ق كد جباية آؿ حمادػػؽػ كما بعد اصبحت ىذه الصيغة تصادؼ في جميع ع1752مف 

.  (75)يكخ القرية ػػػفييا تمؾ التي يكفميا جماعة مف ش
ف كاف يعكس تحكال في المعنى اكثر مما ىك إبداع قانكني، فيك ييشير الى  كىذا كا 

 لتنفيذ جباية ضرائبيـ قد انتقمت، قأف المسؤكلية التي كانت تيسند سابقا الى كؿ عائمة حماد
. في منتصؼ القرف الثامف عشر، الى السكاف المكاطنيف في كؿ مقاطعة فردٌيػػػػػػػان 

عمى أم حاؿ، إف شيكخ القرل المسيحييف في كثائقنا ىـ بالضبط الذيف قادكا الثكرة 
:  ، كىـ بحسب المؤرخ الماركني العينطكرم 1759ة بشٌرم عاـ ػبٌ ػ في جي قضد آؿ حماد

لياس ابك يكسؼ مف كفر سغاب، كعيسى مكسى  جرجس بكلس الدكييي مف إىدف، كا 
كقد أخذ ىؤالء المشايخ التزاـ جباية الضرائب . (76)الخكرم ، كيكحنا ضاىر مف بشرم 

 مف قكآؿ رعد، الذيف طردكا آؿ حماد. بانفسيـ في العاميف التالييف، ثـ تنازلكا عنيا آلؿ رعد
أما . (77) 1759ٌبة بشٌرم سنة ػالضنية قبؿ عقديف، كانكا في الكاقع الضامنيف اللتزاميـ جي 
 بعد اربع سنكات، فقد كاف الكفيؿ قفي إقطاعات جبيؿ كالبتركف، التي سييخرج منيا آؿ حماد

 بعد خدمتو آؿ قفييا ابناء يكسؼ دحداح، شيخ العاقكرة الماركني الذم التحؽ بآؿ حماد
م ػػف االمبلؾ ؼػػداح الكثير ـػػكقد مينح آؿ دح.  رفػػالحرفكش كيازجي في بعمبؾ في بداية الؽ
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 عف الدفع، ما دفعيـ الى ق المنطقة كلكنيـ أيجبركا عمى بيعيا عندما تخٌمؼ آؿ حماد
.  االنقبلب عمى أرباب عمميـ السابقيف مف أجؿ منح الجباية الى الشيابييف بدال مف ذلؾ

كقد ضمف . (78)كقد اداركا فيما بعد جباية جبيؿ كالبتركف كمتكٌليف لصالح الشيابييف 
 كفؿ ممحـ الشيابي 1749 تكرارا في الماضي، كما رأينا؛ ففي السنة قالشيابيكف آؿ حماد

ديكف ضرائبيـ المركبة عف بشرم كجبيؿ كالبتركف، ثـ استكلى عمييا مؤقتا الربع سنكات 
كىكذا عندما قاـ الشيابيكف . عندما دخمكا في نزاع مع المشايخ المكارنة المحمييف

 ليحمكا 1763كاالرستقراط المكارنة كالمحميكف البارزكف االخركف بتجمع قكاىـ أخيرا سنة 
ماة  محؿ المقاطعجية الشيعة بالكامؿ، لـ يكف ذلؾ اال بعد عقكد مف عمميـ كككبلء كحي

دٍّ كبير حيث كاف ػػلى حإفكما حدث في جبؿ عامؿ . كضامنيف أماـ السمطة العثمانية 
أعياف مثؿ ظاىر العمر كحتى بعض التجار االجانب يقكمكف بكفالة جباية الضرائب 

، في النصؼ الثاني مف ق خة منيا، أعطى آؿ حمادػػػالمحمية مف أجؿ اكتساب فائدة راس
كضامنييـ االسباب كالكسائؿ لمتدخؿ كتأسيس شكؿ مف  ركاءىىـػػػر، شي ػػػػالقرف الثامف عش

. الحككمة العاقمة كالمفيدة ماليان في جبؿ لبناف
فرع اإلمارة الشيابية الشيعي في بعمبؾ 

لى سيادة آؿ الحرفكش عمى انيا بشكؿو كبيرو كارثةه عمى منطقة البقاع، إكاف يينظر 
خصكصان الصراع عمى السمطة الذم نشب بيف األخكيف حيدر كحسيف بعد كفاة كالدىـ سنة 

ٍشميش قرية شيخ االسبلـ. 1735 ثـ قاـ حسيف سنة . كقد أشرنا سابقا الى تدميرىـ حي
حد أكرامو ، بأخذ جانب  (الممكي)، بحسب ركاية المؤرخ اليكناني الكاثكليكي 1745

لى حرماف إ ما دفع البطريرؾ .المتنازعيىف في نزاعو محٌمي كقتؿ شيخان مف رأس بعمبؾ 
كبكليت محٌمي إلجباره عمى اإلتياف رحبس حسيف متنفسيا كفي السنة .  الكينة الذيف شجبكه

 ثـ  .لى حمص لجمع الصدقاتإلى الذىاب إ، بحيث اضطر ىذا  بضماف مف أجؿ التزامو
فيما بعد قاـ مريدكف لحيدر . مع عائمتو غادر المنطقة بعد قميؿ لبلنتقاؿ الى بيركت
د ػػػػػػػػػػػػكؽ.  قػػداد إلنقاذ نفسػػػق، بعد أف رفض االرتػػباالمساؾ بكاىفو مرتبطو بحسيف كقطعكا رأسى 
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 1746 كلكف في ،"كاشاعة الخير لمتخمص مف شٌرىـ " نيشرت أكامري سامية مٌرةن بعد أيخرل 
افظع  ارتكب (غالة)الشيعة المتطرفيف   اطع الطريؽ المدعك مير حسيف ابف اسماعيؿ الحرفكشي مف"

خقكعا لمسنة المطيرة " كألسباب لـ تيذكر كلكف "فقيحة يمكف تصكرىا قد المجتمع العثماني
 كاف حسيف ييضايؽ مفتي بعمبؾ إلصدار فتكل ".كالمراسيـ الممكية، كالظيارىـ عالمات الكفر عمنا

ىذا االعداـ االعتباطي لرمز ديني .  ، كلكنو عندما فشؿ أمر بو فشينؽ تناسب ىكاه
، فكتب العديد مف رسميي  سٌببى صرخةن في عمكـ سكريا (كمصادرة متعمقاتو)اسبلمي 

كرٌدا عمى ذلؾ لـ يكف في .  ؿ يشككف ظمـ آؿ الحرفكش كارتكاباتيـتامبكالمقاطعة الى اس
مف االف فصاعدا التعطكا مقاطعة بعمبؾ الى ": استطاعة الباب العالي اال إعادة اكامره السابقة

اعطكىا ... كف ػكال ألم مف ا ربائو اكعائمتو اك تابعيو مف نسمو الممع... الخارج عمى الٌشرع حسيف 
. (81)" الى شخص عادؿ

في النياية، لـ تذىب ىذه النكايا الحسنة أبعد مف تخصيص جباية الضريبة الى 
كجيز العثمانيكف حممةن لمقبض عمى حسيف كجمبو الى العدالة، كلكنيـ سٌممكا بعد . حيدر

لقد :  حصمكا عمى الجكاب 1747كبحمكؿ خريؼ . قميؿ بأف مكاف كجكده غير معركؼ
جمع ثالث اك اربع مئة مف "، كاالسكأ انو، بمساعدة االخير. لى ممحـ الشيابيإطمب المجكء 

كاالكثر مف ذلؾ .  حقيبة مف البقائع100العصاة كىاجـ  افمة ذاىبة مف دمشؽ الى بيركت، فسرؽ 
باستطاعة  كلـ يكف. (82) "بعمبؾ كاحرؽ مؤنيـ، ثـ ىاجـ المسافريف حكؿ بعمبؾ انو دٌمر القرل حكؿ

لى البقاع ػفالشيابيكف انفسيـ كانكا ييٌددكف بانتزاع السيطرة ع. ك رغبة الدكلة فعؿ الكثيرأ
" كيزلر أغاسي"ة الػ ػع بحمامػيف يتمتٌ ػػاع أف حسػػػػف شػ، في حي ذػػؽ حينئػػم دمشػػف العظـ كاؿػػـ

الخصٌي االسكد السمطاني، الذم كاف لو كممة التيرد في إدارة البقاع، ككاف ييشرؼ عمى 
في ىذا السياؽ تحديدا أصدر الباب العالي مرسكما . (83)مؤسسات العائمة المالكة الدينية 

. خارج كؿ احتماؿ بالعفك عف حسيف بعد شيريف فقط
،  د  (زاد اهلل في  كتو)إف ممتـز قريبة إ طاع بعمبؾ السابؽ، ابف حرفكش "        

أرسؿ استرحاما إلى عتبتنا السامية، ميشيرا الى انو كجابي قريبة لممقاطعة 
مييف المحترميف في ك تيا ػػػػػػلى الرسإالمذككرة، كاف دائما يدفع كيسٌمـ قريبة الميرم 
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ثـ .  كمع الفائدة، كيستمـ إبراءن بالديف، كأنو لـ يرتكب ام شيء قد السنة المطيرة
إف اكالد مفتي بعمبؾ المتكفي، يحيى افندم، اتيمكه بالجريمة كتكسمكا العادة 

كسرؽ كنيب كؿ بقائعيـ  [حسيف]ك د أيرسؿ قابط لمياجمة ... متعمقاتيـ 
، يقؼ ىك كعائمتو . كمتعمقاتيـ ككؿ مايممككف، فاقطر الى الذىاب الى المنفى اليـك

إف جريمتو  د غيػفػرت كلف . كناسو بتكاقع متحيريف، مستحقيف الرحمة كالعطؼ
( 84)." ييرىؽ بيا بعػػد اآلف

رافقي  تأتي مف ككنو"كاف خطيئتو " بأنو شيعي باطني متطرؼ"كالمقاطع عف حسيف 
بعد سنتيف كاف ممحـ قد كضع محمٌيو في بعمبؾ؛ كعندما .  قد نيسيت كما ىك ظاىر"المذىب

مصرحا بأنو عبد " استقبميـ حسيف باحتراـ 1751اتى باحثك آثار انكميز الى المنطقة سنة 
. (85) "السمطاف

في ىذا الكقت كاف الصراع بيف االخكيف الحرفكشييف قد بمغ ذركتو، فحيدر قد رٌكع 
 ىاجـ مسمحكف حسيف كقتمكه عند 1751كفي ربيع . المنطقة في سعيو الستعادة السمطة

فاستعاد حيدر السيطرة، كبحسب المؤرخ الدمشقي البديرم، تكجو مرة . مغادرتو المسجد
كمع . (86)اخرل الى مفتي بعمبؾ فكرا فأحرقو ىك كاخاه حتى المكت كدمر بيكتيـ ككركميـ 

ٌدكا حمايتيـ ػػف قد ـػػػػػػىابييػػػف الشأ، بما  بػػػػة عكاؽػػذا العمؿ امٌ ػػاف لوػػدك أنو ؾػػػؾ اليبػػػذؿ
 اصدر الباب 1755سنة . لتغطي الناجي مف آؿ حرفكش ليحافظكا عمى نفكذىـ في البقاع

العالي تحذيرا قاسيا بعد كٍتب كالة المقاطعات السكرية الثبلث متيميف اياه بمياجمة القرل 
دمانؾ ليذا النكع مف : "كتدميرىا بشكؿ مستمر التي كاف يفترض بو أف يحمييا إف عطشؾ كا 

 كلكف األمر جعؿ مف الكاضح !"غقبي الشرعي كغير المقبكؿ  د اشعؿ نار الظمـ كاالقطياد غير
سبات  يستيقظ مف"اف افرادا أقكياء كانكا يتدخمكف الجمو، كأنو سيترؾ في عممو بشرط أف 

كفي السنة التالية أيعطي ايضا إقطاع . (87)" اىمالو، كيتكب كينشغؿ بحماية العامة المساكيف
. اليرمؿ مف مقاطعة طرابمس، بمباركة الشيابييف بكؿ تأكيد، بعد اف انتيزعت مف آؿ حمادة

كما في جبؿ لبناف كجبؿ عامؿ، إف ممارسة الشيعة لمحكـ في بعمبؾ باالضافة ك
ات داخؿ الجياز ػػراعات كالتنافسػليو في ضكء الٌص إرى ػػف يينظأ، يجب  الى تطٌرفيـ المفترض
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.  العثماني الحاكـ، بيف بيكتات أعياف المناطؽ كطبعا داخؿ المجتمع المسيحي المحمي
 أمر حيدر بالقبض عمى سبعة شخصيات اغريقية ارثكذكسية كتعذيبيـ، 1754مثبل، سنة 
نما كاف بسبب أف شخصا اتيميـ خطأ بتحدم متركبكليتاف انتخب لمتك بمساندة إكلكف ذلؾ 

 ،فتدخؿ المتركبكليتاف بنفسو كتمكف مف اطبلقيـ كألقى الحـر الكنسي عمى المخبر. حيدر
ككاف أمراء . (89)كرفض دعكة حيدر إياه لمعكدة الى منصبو اال بعد اف اظير ندمان حقيقيان 

، يشارككف في الكثير مف مناسبات اختيار رسميي الكنيسة، قحرفكش، مثؿ آؿ حماداؿآؿ 
تقكؿ التقاليد أف الكثير مف المسيحييف غادركا بعمبؾ . (90)مكر األديرة المحمية أي كفي تسيير 

في القرف الثامف عشر الى مدينة زحمة األحدث كاألكثر أمنا بسػػبب ظمـ آؿ الحرفكش 
كجشعيـ، كلكف دراساتو اكثر جٌدٌيػػػػة قد كضعت ىذه التفسيرات مكضع تساؤؿ، مشيرة الى 

حيث إلتجأ  )أف آؿ الحرفكش في حمؼو متيفو مع آؿ المعمكؼ العائمة االرثكذكسية في زحمة 
لبى في مختمؼ المناطؽ كجاذبية ػكميظيرةن أف الٌس  ( حرفكش بعد بضعة سنكاتاؿمصطفي 

كأم قمع . (91)ر ػػػالنمك االقتصادم لزحمة ىي سببي انحدار بعمبؾ في القرف الثامف عش
ا ػػػػػنوأاؿي ػػيراف مثبلن ييؽػػفعائمة عس. عمى نحػكو خاص يحييف ػػىناؾ لـ يكف يستيدؼ المس

نفسيـ ألسكا ػ، كقد اٌس  ب عزؿ آؿ الحرفكش إياىـػػػػػػػػػػؾ الفترة لتجفُّ ػػادرت بعمبؾ في تؿػغ
نيـ خدمكا إ بؿ،  دػػػؿ عائبلت صيدا التجارية فيما بعائككاحدةو مف أككضعان أفضؿ ، 

ػديف كقناصؿ  . إليرافميعتمى
كاذا كاف لحكـ آؿ الحرفكش في بعمبؾ كثير مف النقاط المشتركة مع حكـ آؿ 

 في جبؿ لبناف، فقد كاف ىناؾ بعض الفركؽ التي تساعد عمى تكضيح سبب بقائيـ قحماد
، كلـ يقعكا ضحية السياسات العثمانية المركزية اال  ألكثر مف قرف" قزلباش مقاطعة"بعد 

كسمطة اإلمارة الشيابية اساسان لـ تمتد في البقاع بنفس طريقة ". تنظيمات"في حقبة 
ففي حيف كاف الشيابيكف مجرد منافسيف عمى جباية الضرائب . امتدادىا فكؽ شماؿ لبناف

ف البقاع كاف عمكما أفي المنطقة منذ ما قبؿ تنصيبيـ عمى اإلمارة الدرزية، فإف حقيقة 
دمشؽ، ككاف فيو قطع كبيرة مف االرض مخصصة لمؤسسة الكقؼ  (سنجؽ)ك أضمف إيالة 

دةن ىنا أكثر منيا ػلطتيـ كانت ميقيٌ ػػػر، يعني أٌف سي ػػالسمطاني، خصكصان في القرف الثامف عش
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غريقية .  في صيدا كطرابمس باالضافة الى ذلؾ كانت االغمبية السكانية ىنا شيعية كا 
أيرثكذككسية، فبل دفاع المجتمع الماركني كال اىتماـ السياسة الفرنسية كاف عامبلن ذا أثر 

، كاالستمرار في صراعيـ ضد  لذا كاف الشيابيكف سعداء جدا بالمحافظة عمى تأثيرىـ. ىنا
.   حككمة دمشؽ، بتكسط عميؿ محمي مشاكس ضعيؼ

ـي عمى 1670سنة  ، الذم كاف يمتزمو  التزاـ ضريبة بعمبؾ" مميكاف" اشتكي القٌي
لى ما سػػػٌببو مف أذلن إ، باالضافة  م شيء لثبلث سنكاتأ، مف أنو لـ يدفع مف قبؿ حيدر

فأيرسمت أكامر لمقبض عميو . لمناس، بؿ احتفظ بالماؿ كشاركو فيو اخكتو الخمسة كابف أخيو
لى كيالة صيدا إد أيرسؿ األمر ػػؽػ كلكف بما أف الكالي كاف قد غادر في جردة ؼ .إلى طرابمس

رل كاف ىذا قميؿ ػػػٌرة أيخػػكلكف ـ. (93)ىابييف ػػكؼ الشػػػؽ باالضافة الى أيمراء الشػػػكدمش
كالشككل التي أرسميا مراقب حسابات الكقؼ السمطاني إلى السمطاف في السنة . التأثير

: التالية يمكف اف تيجمؿ إرث حكـ آؿ حرفكش في البقاع في القرف الثامف عشر
 بؿ اثني عشر عاما صار حسيف فكيفكد عمى بعمبؾ بطريقة ما، كىك ابف "

كىذا . االمير اسماعيؿ حرفكش الجمؼ المبتدع الذم أيعدـ بغقبكـ  بؿ ثالثيف عاما
رغـ  )الحسيف  د ارتكب جميع انكاع المخالفات باالقافة الى ظمـ كاقطياد العامة 

اف االك اؼ المذككرة سابقا كانت مف كؿ النكاحي مجانية كأمينة كمعفاة، كالقيـ 
ماسبب  ( عمييا فقط كاف لديو سمطة  بقيا في حيف أف الفكيفكد كاف اليتدخؿ عادة

كمنذ عشر سنكات ظير حيدر أخك حسيف، كىك ... نقصا كعجزا في امكاؿ الك ؼ 
.  ، ك تؿ حسينا، كصار فكيفكد ببعض الكسائؿ الخر اء التي لديو ايقا  زلباش

، كخاصة أىؿ السيٌنة، كلـ ييتـ أحد  كبظممو كاقطياده  د شٌتت المؤمنيف الميحٌقيف
،  ، فاشتيى كاستكلى عمى كؿ الك ؼ لنفسو كثر عصيانا مف اخيوأككاف . لذلؾ

كاالسكأ انو لـ يعًط اال نصؼ اك ثمث الماؿ لمقٌيميف، كلكف في السنكات الثالث حتى 
كما داـ نائب القٌيـ غير  ادر عمى  بض الماؿ بنفسو، . اآلف لـ يدفع شيئا بالمٌرة

فمف الكاقح اف ىذا سيؤدم الى تدمير ك ؼ اهلل كزكالو، نطمب كنتكسؿ بتكاقع 
. (94)." عنايتكـ الشريفة
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نمط ظمـ آؿ حرفكش، كتأنيب العثمانييف، كتدخؿ الشيابييف استمر لعدة سنكات 
حرفكش اؿ عندما اصبح آؿ 1760ككاف يمكف اف تتكقؼ القٌصة بشكؿ مناسب سنة . أخرل

 أيخبر 1762 ففي تمكز مف سنة  . مف جبؿ لبنافقمتكرطيف في عممية استئصاؿ آؿ حماد
مرة " جردة"أيمراء الشكؼ بأف حيدر قد التحؽ بزمبلئو القزلباش عندما كاف كالي طرابمس في 

؛ كبعد  ة بشٌرم حيث قتمكا عدة رجاؿ كنساء كاستعبدكا ابناءىـػبٌ ػ، كقد ىاجمكا جي  أخرل
كاستكلى . (95)سنتيف عاد مرة أخرل الى انتقامو المعتاد كقتؿ ابف اخت المفتي في بعمبؾ 

 بعد أف اشتكت عائمة شيعية مف أف 1767حيدر عمى دير كاثكليكي في رأس بعمبؾ سنة 
ماتت  (بحسب كرامة)لى ركما، حيث إالرىباف قد عممكا عمى ارتداد ابنتيـ كارسمكىا بعيدا 

د قبض ػػػفع لراىبو كاف حيدر ؽػػػككاف عمى بشير الشيابي اف يش. (96) "في عطر القداسة"
فقػػػد ىػػػػذه المرة فعبلن عطؼ سػػػٌيده  عميو كعػٌذبػو بحديد محمي إلطبلقو، كيبدك انو قػػػػد

 إلى بعمبؾ، بعد طٍردىـ مف جبييؿ، كالتجأكا الى قفي ذلؾ الصيؼ فػػػػػٌر آؿ حماد. الكبير
. حيدر، كلكف يكسؼ الشيابي تبعيـ فاضطركا إلى اليرب معان الى اليرمؿ في الشماؿ

في الخريؼ كتب . (97)فذىب يطمب الممجأ في جبؿ عامؿ " الفكيفداليؾ"كعيزؿ حيدر مف 
يكسؼ الشيابي قد قبض عمى حيدر " صديقنا"خيو كالي صيدا بأف ألى إعثماف باشا دمشؽ 

كلكف يبدك اف . فيمكف أف يؤتى بو لممحاكمة كجعمو يدفع ما عميو مف ديكف ضريبة مستحقة
. (98)ذلؾ لـ يحدث، ربما ألف ناصيؼ النٌصار تدٌخػػػؿ شخصيا لدل يكسؼ لصالح حيدر 

حرفكش لؤليمراء الشيابييف، ألف اؿكعمى كؿ حاؿ ىذا الجدؿ لـ يغير حقيقة خضكع آؿ 
عمى بعمبؾ بدالن " فكيفكد"يكسؼ لـ يفعؿ اكثر مف تنصيب محمد أخي حيدر الصغير كػ 

.  ا السمطة السمطانية مف جيتيا فقػػػػد أذعػنػػت مٌرةن أيخػػػػرل في اختيارىاػـٌ أ. منو
الٌنػيػقػػة الكطنيػػة 

دىث الذم أيطمؽ عميو فيما بعد تسمية   قالمبنانية ضد آؿ حماد" النيضة الكطنية"الحى
 امتػػػػٌد عمى عقػػدو كامؿو في نياية القرف الثامف عشر، كلـ يكف أكثر مف عبلمةو لنياية (100)

 ق تمٌرد ككبلء ككفبلء آؿ حماد1759فكما رأينا، سنة . عممية طكيمة لتيميش شيعة المنطقة
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 قة بشٌرم، قمب ارض المجتمع الماركني الذم أمسؾ آؿي حمادػبٌ ػنفسيـ كاستكلكا عمى جي أ 
كاف كالي " العينطكرم"كبحسب . التزامو بشكؿ متقطّْع منذ منتصؼ القرف السابع عشر

حتى ، طرابمس مسركران جدان بزيادة مدفكعات الضرائب الناتجة كباألمف الذم عـٌ المنطقة 
يمنحيـ حؽ االحتفاظ بكؿ " بكيكركلدم"صدر ليـ أنو زٌكد القادة المكارنة بالباركد كالذخيرة كأ

ففي :  بيدؤقبالطبع لـ يذىب آؿ حماد. (101)ما يستكلكا عميو مف الشيعة الذيف يقتمكنيـ 
بأف الحرب التي يندفعكف الييا :" أرسؿ القنصؿ الفرنسي تقريرا يقكؿ فيو 1761خريؼ سنة 

كالفبلحكف "؛   ماتزاؿ تمنعو مف مكاصمة ابحاثو النباتية في المنطقة"جبؿ لبناف بإفراط في
المسيحيكف قد قامكا، بإذف الباب العالي، بطرد المتاكلة مف السمطة، الذيف يسعكف بدكرىـ 

 قادػػكقد قاـ آؿي حـ. (102)" لمعكدة بقكة السبلح، كلكنيـ لـ يتمكنكا مف ذلؾ حتى اآلف
حرفكش في الربيع التالي، حيث قتمكا عددا مف اؿبيـ آؿ  ؽػػػػػػػػف التحأد ػػكر بعػػباليجـك المذؾ

لى إ، كاخذكا معيـ بعض األسرل (مف ضمنيـ شيكخ مف آؿ صقر كآؿ جعجع)الشيكخ 
 كقد ساعد آؿ رعد، الذيف كٌمفيـ الكالي بحماية ".كسر كا كؿ شيء حتى أكعية العجيف"البقاع، 

المكارنة، في صد ىجكـ ثافو أكبر في الشير التالي، في حيف حاربت قكة كبيرة مف 
. (103)كعاثت دمارا في مرتفعات جبيؿ في نياية تمؾ السنة ق إقطاعيي كؿ المنطقة آؿ حماد

د كاف انخراط الشيابييف الجٌدم ردَّ فعؿو عمى ىذا العنؼ، فاتفقكا مع السمطات ػػؽؿك
كىذا يمكف اف ييعتبىػػػر عمى عدة . العثمانية عمى تدمير الحكـ الشيعي في المنطقة نيائيا

 فالشيابيكف، مثؿ شيكخ المكارنة كآؿ رعد، اكتسبكا في الماضي مصمحةن راسخةن ،مستكيات
، كييحتمؿ أنيـ رأكا أف طرد آؿ  في جباية ضريبة ريؼ طرابمس بتعيينيـ ضماف الدفع

كعمى مستكلن آخر كاف .  صعبي المراس إجراءه ضركرمّّ الستمرار نمٌكىـ ماليان قحماد
فبعد كفاة . االستيبلء عمى جباية الشماؿ خطكةن ميٌمػػػةن لتمتيف العائمة الشيابية كعائمة حاكمة

 نشب صراع آخر عمى السمطة داخؿ العائمة حتى االعتراؼ بأبنو 1754ممحـ سنة 
 كقد استمر ابف اخيو يكسؼ بتصعيد المقاكمة ضده.  منصكر أميران في كبل بيركت كالشكؼ

ف يساندىه كالي دمشؽ في ذلؾ، كىك الذم أكصى بيكسؼ لدل ابنو أ، ككاف مف الطبيعي 
ػػػٌبػة بشػػػػػػػػبالنتيجة مينح يكس. (104)س ػػكالي طرابؿ ٌرم منذ آذار ػػػؼ إقطاعاًت جبيؿ كالبتركف كجي
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ما يجدر مبلحظتو . 1771، قبؿ اف يتنازؿ منصكر كيتركو في ممكية االمارة سنة 1763 
في عقكد االلتزاـ المحفكظة في طرابمس ىك أف ىذه قد تـ التفاكض بشأنيا في دير القمر، 
عاصمة الشيابييف، في الشكؼ، ما يكحي بأف درجة صراع يكسؼ مع باقي العائمة كانت 

. (105)في الكاقع مبالغ فييا الى درجة كبيرة 
كأخيرا ختـ التأسيسي الرسميُّ لحكـ الشيابييف عمى جبؿ لبناف اندماجى اإلمارة الدرزية 
. بالمجتمع المسيحي، الذم كانت العائمة عمى العمـك قد تبنت طائفتو في ىذا الكقت

ػػٌبػة بشٌرم قد التمسكا مساندة االمير منصكر الشيابي قبؿ منح  كالعينطكرم يؤكد أف شيكخ جي
:  الشيابي مف جيتو أف. أ. كيركم ق.  (106)يكسؼ جباية ضريبة المنطقة 

شعب منطقة جبيؿ كاف يميؿ الى يكسؼ، كىك  د حصؿ عمى االفقؿ مف "
إلى أف أقعفيـ ... ك د كاف في حرب معيـ، ك اتميـ ألياـ . أسياده آؿ حمادة

ككاف . فكاف احيانا ييزميـ بعنؼ بالسيؼ، كاحيانا يخدعيـ باليدايا كالمطؼ. كىزميـ
كلـ يمر ك ت طكيؿ حتى دٌمػػػر أكثرىـ كأذؿ االخريف، . ييقعفيـ بإثارة النزاعات بينيـ

ك د ساعده في ذلؾ شعبي المنطقة . لدرجة انيـ لـ يعد باستطاعتيـ طمب السمطة
. (107)المذككرة 

ال كانت خطٌية كال كاف " النيضة"يبدك أف المصادر الكثائقية المتكفٌػػػرة تيػثبت أف 
كاالكثر جدارةن بالمبلحظة تقرير القنصؿ الفرنسي عف يكسؼ . يمكف التنبؤ بنتيجتيا بالكامؿ

الحصكؿ عمى مزارع مف  الذيف يتك عكف"ف العديد مف الشيعة ألى إ الذم يشير 1764في أيار 
 قد رحبكا بو في البداية ككسيط ق، مايكحي باف آؿ حماد(108) "ىذه الكانتكنات  د التحقكا بو

عمى . لى حد كبيرإلدل السمطات العثمانية، كما فعؿ شيعة جبؿ عامؿ مع ظاىر العمر 
 .1767 كاف عمييـ المجؤ الى بعمبؾ عندما أجبلىـ يكسؼ عف جبيؿ عاـ قاف آؿ حماد

كيبدك أف ىذا كاف الحادث الكحيد، كما رأينا، الذم كاف لو صدلن في مصادر دار 
، الى حد أنيـ قكبعد سنتيف عاد الى مياجمة جماعة مف آؿ حماد. المحفكظات العثمانية

اضطركا الى الذىاب الى كالي طرابمس طالبيف مساعدتو؛ اال أف قكات الحككمة أيسيء 
ان  ػػػػاف غاضبػذم ؾػك اؿػػم قػػكاؿػدك أٌف اؿػػػالشيابي ىك أنو يب. أ . كما لـ يقمو ىػ. (109)تكجيييا 
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 استعادة إقطاعاتيـ "المتاكلة ا ترح عمى"رفض يكسؼ دفع ضريبة إضافية تمؾ السنة، كلذا 
كبحسب القنصؿ الفرنسي صٌرح يكسؼ بأنو سيككف سعيدان بالتخمي عف االلتزاـ لك . السابقة

كعندما .  رجؿ الى قرية أميكف مقػتربا مف طرابمس300أيعيد اليو ما استثمره فيو، ثـ ارسؿ 
فشؿ الجيش الميميؿ الذم جمعو الكالي مف الفبلحيف النيصيرييف في إزاحة القكة الشيابية 
المتفكقة، كتب عثماف باشا دمشؽ الى ابنو لكقؼ تمؾ الميزلة، تاركان يكسؼ سػػػػٌيدا غير 

. مينازىع عمى المنطقة
 عندما قامكا بآخر محاكلة ليـ إلزاحة الشيابييف 1771أتت نياية آؿ حمادة سنة 

الشيابية  تاريخ العائمة.  لطة اإلمارةػػػػػػػلى بيركت لتكلي سي إؼ ػػعف السمطة بعد عكدة يكس
، كلكف الكتخذا   ىاجمكا عٌمان ليـ كاف يكسؼ قد تركو خمفو في جبيؿقٌف آؿ حمادأيقكؿ 

ػٌبػة بش ٌرم كقكةو مف الفصائؿ المغربية التي تنتمي الى ػػسعد الخكرم سحقيـ مع مكارنة جي
كيقكؿ .  ، في معركة نيائية ميػدٌمرة في القممكف قرب طرابمس شريكو الجديد قيصر أحمد

ٌف كالي طرابمس كاألمير منصكر أ،  ، في تقرير أرسمو الى قيادتو في حمب القنصؿ الفرنسي
 الى قبعد ىزيمتيـ التجأت اربعكف عائمة مف آؿ حماد.  قد شجعكا الشيعة عمى التمرد

، كىـ الذيف  المحمية نيبتيـ كاغتصبت نساءىىـ في قكاحي المدينة االنكشارية"، كلكف  طرابمس
،  أمتعتيـ يد ليؤالء المساكيفػتو لييعػالباشا عمؿ ما كاف باستطاع. أيرسمكا  لتسييؿ دخكليـ المدينة

في السنة التالية عاد يكسؼ بنفسو الخضاع . (111) ."الغالب قعيفة ىنا كلكف سمطتو كانت في
. ، الذيف يتيميـ بمحاكلة مساعدة الشيعة الفاريف د كيعاقب األيمراء االكراد في الككرةػػآؿ رع

؟  " نيقة كطنية "1771-1759لى أٌم مدل يمكف اف تيسٌمى احداث إ
إف التكسُّع الشيابي لما بعد إيالة صيدا عبلمةه لبداية النظاـ السياسي الذم عيرؼ 

فتراكـ القكة في أيدم الشيابييف انعكس أكالن كقبؿ كؿ ". لبناف"في القرف التاسع عشر بػاسـ 
 تتميز بتنٌكع ناـ قكفي حيف كانت التزامات آؿ حماد. شيء في عقكد التزاـ مقاطعة طرابمس 
 كلبقية القرف كانت المناطؽ 1763فإبتداء مف . في القٌيميف كككبلء المحاكـ كالضامنيف 

. (113)تيمنح بانتظاـ الى األيمراء الشيابييف بدكف ام ضمانات مف السكاف المحمييف 
اف ػػػػػؾ، داح ػػػريف كآؿ الدحػػػػ الككبلء المباش، باسػػتثنػاءذه التغييرات ػػػتفيدكف األيكؿ مف قػػكالمس
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فالعديد مف االمبلؾ األرضية كالمتعمقات االخرل التي تركيا آؿ .  المجتمع الديني المسيحي
، التي صار باستطاعتيا   كراءىـ في جبيؿ منحيا الشيابيكف لرىباف الرىبانية المبنانيةقحماد

االف اف تستعيد كتعيد الحياة الى األديرة كالقرل التي يدعكف انيـ ىجركىا بسبب الشيعة 
كاألساطير الشعبية ماتزاؿ تربط الكثير مف المقامات المريمية في المرتفعات الشمالية . (114)

ك بمعجزات حدثت لشيعة أنصار، لكنيا أيضا تنسب فضميا الى أ،  بمؤسسييا الشيعة
:  إقصاء الشيعة

كانت تخميصنا مف نير المتاكلة، مف  طاع الطرؽ ... أكبر عالمات سيدتنا  إف"
  .(115)" العذراء التحب المتاكلة، لقد خمصتنا منيـ... الذيف نعرؼ سمككيـ ىؤالء 
إخراج آؿ حمادة مف جبؿ لبناف يبقى نقطة تحٌكؿ حقيقية في الذاكرة الجمعية إٌف 

الماركنية، الخط الفاصؿ بيف ماضو يعرفو ظمـ االتراؾ كالمسمميف، كمستقبؿ مف الحرية 
كفي النياية ليس مف الغريب اف يصبح الفكرة المركزية لمتاريخ الكطني . كتقرير المصير
. المبناني بذاتو

الشيعة تحت حكـ الشيابييف 
، عمى ما كاف فيو مف أذلن  حرفكشاؿ داخؿ أيسرة آؿ ميتمادمرى النزاعي اؿػلقد كؼٌ 

، حمبةن لمتنافس بيف الشيابييف كالكيالة العثمانييف، كاستمر  لسكاف البقاع كلممحفظة السمطانية
، أغار االخي "فكيفكيداليؾ"فبعد استبداؿ حيدر الحرفكش بأخيو محمد في الػ. كذلؾ دكف ىدؤ

، قاتبلن كميدٌمػػػرا ؛ كبعد سنتيف يذكر كرامو 1769اآلخري مصطفى عمى ضكاحي بعمبؾ سنة 
في تقاريره أف رىباف سيدة الراس اضطركا لمفرار مف ديرىـ حيف كاف آؿ الحرفكش يحاربكف 

كرغـ كؿ . (116)خارجو ،  كلـ يعكدكا إال بعد اف اتفؽ الشيعة عمى أمٍّ منيـ سكؼ يحكـ 
كفي نفس السنة يبلحظ قنصؿ فرنسا في . ذلؾ االضطراب فإٌف مكانة العائمة كانت منيعة 

الشيخ المتكالي "صيدا اف يكسؼ الشيابي قد استيًفػػػػز ، ألف كالي دمشؽ تجرأ عمى مياجمة 
 كىػػػػػػػٌدد بسحب مساندتو في المعركة ضد ظاىر "بعمبؾ الذم في حمايتو كالذم يحكـ مدينة

. (117)العمر كالمصرييف 
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لى السمطة في ىذا الكقت، ألنو إٌف حيدر حرفكش ىك الذم عاد أمف المحتمؿ 
الشيابي الى أف أخاه مصطفي حٌؿ محمو كحاكـو عمى .أ. يشير ىػ1774عندما مات سنة 

فذىب دركيش ابف حيدر إلى يكسؼ الشيابي يشكك لو بأف مف حقو ىك أف يخمؼ . بعمبؾ
في النياية قٌررى ظاىر كيكسؼ بينيما أف . اباه ، ثـ ذىب الى ظاىر العمر عندما ريفض

كلكف كالي طرابمس نازعيما فطرد . (118)حكـ البقاع ينبغي اف يقسـ بيف العـ كابف اخيو 
ف محمد قد تدٌخؿ مع أخيو عمي في نزاع بيف أكقد لكحظ . مصطفي كثٌبػت محمد بعد سنتيف

، كلكنو ىك أيضا تعٌرض 1776رىباف أيرثكذككس حكؿ السيطرة عمى ديرو محمي سنة 
لى بعمبؾ لجمب إلمضغط في السنة التالية عندما أرسؿ كالي صيدا، قيصر أحمد باشا، نائبىو 

المعركفة مف الٌسادة  كافػػة عؿػػالتي تركيا محمد في رعاية عائؿ،  بعض خيكؿ السباؽ 
ف الباب العالي كاف مستعدا لتكسيع سمطة قيصر عمى كؿ المنطقة في أكيظير . (119)

فصدر أمر سمطاني الى محمد . محاكلة لتأكيد سيطرة مركزية بعد الحرب الطكيمة مع ركسيا
المذككرة الم احد غير ابف  إعطاء التزاـ المقاطعة لـ يكف مف الممكف"  ييبلحظ أف 1779في بداية 

 كيذٌكره بأف مسؤكلية تحصيؿ الديكف قد انتقؿ الى قيصر بعد أف ثبت أٌف كالي "حرفكش
عمى تحصيؿ المبمغ كامبل مف مصطفى  (ك خمسةأ)دمشؽ كاف غير قادر ألربع سنكات 

كبما أف جزءن كبيرا مف ىذه االمكاؿ كاف مخٌصصان لفصيؿ انكشارية دمشؽ، فإف . حرفكش
. (120)قيصر لـ يعد يقبؿ أٌيػػػا مف أعذارىـ المعيكدة 

في الكاقع عيزؿ محمد آخر تمؾ السنة كذىب ليعيش في جبؿ عامؿ، بالضبط 
بعد التباحث مع . قبؿ بضع سنكات سابقة" فكيفكداليؾ"كأخيو الذم ساعد عمى عزلو مف الػ
، كلكف ال 1781، حاكؿ العكدة الى بعمبؾ في بداية  ناصيؼ النصار كبمساعدة فرسانو

يبدك انو نجح بذلؾ النو غادر بعد ذلؾ بكقت قصير ليمتقي بيكسؼ الشيابي في دير القمر 
حمد أ، في األشير التالية كاف مصطفى حرفكش ىك الذيف قاتؿ أخاه  عمى كؿ حاؿ. (121)

ركاحيـ أ، دافعان أىؿ زحمة لمفرار طمبان لمنجاة ب ككالي دمشؽ مف اجؿ السيطرة عمى البقاع
 خرج محمد حتى عمى يكسؼ الشيابي، كذىب 1782في سنة .  في أكثر مف مناسبة

د ػػحأليـ ػػة كتسػػػػػػػدمػد دفع ؼػػذا االخير، كلكنو أطمقو بعػػؽ، فحبسو قػػيطمب مساعدة كالي دمش
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، كاف  نفسيا السنة ففي آخر: كؿ ىذا لـ يؤثر في مكقفو االساس.  رفاقو االشرار لمسٌياؼ
قادران عمى الترتيب مع يكسؼ الشيابي كالكالي لمشيخ قببلف، كاحد مف كثير مف الشيعة 

لى البقاع بعد مكت ناصيؼ النٌصار، فجكزم بجباية ضريبة رأس بعمبؾ إ فٌركا فالذم
. (122)كاليرمؿ 

كلكف بحمكؿ نياية سنة .  بالطبع يمكف ليذه الحمقة أف تستمر الى ما ال نياية
 حصؿ محمد أخيران عمى مساعدة مف يكسؼ الشيابي تمٌكف بيا مف السيطرة عمى 1782

د ذلؾ ػػفػع. لى حمص لجمع قكةو الستعادة المدينة مف جديدإبعمبؾ مف مصطفى، الذم فػػٌر 
،   الركايات دلػػػحإب ػػبحس ،  ؼ الشيابيػػلى يكسإ ئان ، الج ل صيدا نيائياػػؿإد ػػانتقؿ محـ

بعد سنتيف قرر كالي طرابمس، بمساعدة قيصر . (123)حمد، بحسب ركاية اخرل أك قيصر أ
حرفكش، كأرسؿ جيشان إلى البقاع لمقبض عمى اؿظاىران، أف يقكـ بعمؿ حاسـ ضد آؿ 

فشنؽ ثبلثة منيـ كالثبلثة اآلخركف سيجنكا في دمشؽ .  مصطفي مع خمسة مف إخكتو
كخسر الشيخ قببلف مكانتو ، كلكٌف الكالي استقبمو . ليضع نياية لظمميـ في المنطقة 

كسيطر قيصر عمى البقاع بؿ إنو عييف . (124)استقباالن جٌيدان، مع عقيد ابف ناصيؼ النصار 
حرفكش كاف يتحٌضر لمبس العباءة اؿكاليان عمى دمشؽ لمدة سنة، لكف جيبل جديدا مف آؿ 

 ىـز جيجاه ابف مصطفى نائبى الكالي في بعمبؾ أثناء غياب 1787ففي السنة . القديمة 
فقاـ الكالي الميعٌيف عمى دمشؽ في السنة الثانية .  ، كاستعاد قصر العائمة الكالي في الحج

مباشرةن بالتيديد باتخاذ إجراءو ضػػػٌده، ما دفع إلى نٍشػػر الفكضى في بعمبؾ كفي أريافيا ، 
ابف عـ " كنج محمد"فأرسؿ الكالي . كاستقٌر اخيرا في قريةو قريبةو متكٌسػبلن مساعدة الشيابييف

، كلكف  جيجاه بصحبة جنكد كبعض المرتزقة المغاربة الستعادة بعمبؾ كالقبض عمى جيجاه
 : فسمع جيجاه ىذا . ما إف باتكا عمى استعداد لميجـك حتى كصؿ الشيابيكف

فبدأ ىك كجنكده . إف  رارؾ الذم كاف عمى كشؾ اف يتبخر  د صار  كيا"
عندما رأل جيشي !".  يا أمير يكسؼ الشيابي :إليؾ بسػػػدٍّ مف النيراف، صارخيف

الدكلة جيشى الجبؿ ينزؿ عمييـ مف الخمؼ، كرجاؿ جيجاه مف األماـ، ظنكا أف 
ٌركا ػػفاستداركا عمى اعقابيـ كؼ. ش الجبؿ كاف كبيرا بالعػػػدد، كمأل الخكؼي  مكبىيـػػجي
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كعندما سمع الباشا بما حدث في المنطقة أزعجو عدـ فعالية أكامره ...  الى بعمبؾ 
  رش 1000بحيث دفع األمير جيجاه ... فاقطر لمكتابة إلى األمير يكسؼ ... 

  (125)." كبعض الثيراف ، كعاد الى حكـ منطقة بعمبؾ كالسابؽ
يعة لبناف اكثر قميبلن مف تابعيف في ػػ صار ش1788بكبلـو آخر، بحمكؿ 

أكبر ، معارضيف مختمؼ األيمراء الشيابييف أك آؿ شياب كحاكمي صيدا كدمش .  ؽػػصراع و
 صيدا كجبؿ  ةػػػػػػػل مقاطعػؿػٌددا قبضتو عػػد ميشػػؽػابقان أف قيصر أمضى معظـ العػػكقد رأينا س

 1779في .   في سياؽ تدعيمو قكتو عمى كامؿ المنطقةق، ككاف لقاؤنا بآؿ حماد عامؿ
انتيز قيصر نزاعان محميان في طرابمس ليساعد مف بقي مف آؿ حماده في ىزيمة رؤكس 

 أخػػػذ آؿي 1788عمى انو في السنة . (126)إقطاع عكار، الذيف كاف يساندىـ كالي المقاطعة 
، جانبى يكسؼ الشيابي في صراعو ضد قيصر، كمف  ، الذيف مازالكا في المنطقةق حماد

فاخذ يكسؼ مكقفان اخيران ، بعد . م األمير بشير الثانيأسيصبح أقكل حاكـ في تاريخ لبناف 
 كقكل ق، بمساعدة آؿ حماد(بمف فييـ جيجاه حرفكش  )أف ىجره مساندكه في الشماؿ 

ف أبعد ذلؾ يبدك . (127)خرل في الجباؿ فكؽ جبيؿ قبؿ أف يتنازؿ لقيصر كبشير أي محمٌية 
. شيعة الشماؿ تكقفكا عف لعب أم دكر في مستقبؿ لبناف

ما يزاؿ كادم عممات كاجزاء مف جبيؿ ككسركاف يسكنيا الشيعة جزئيان حتى اليكـ، 
 احتفظكا ببعض الممتمكات في المنطقة في قكبعض األدلة الكثائقية تكحي بأف آؿ حماد

كثر العشائر الشيعية، بما فييـ آؿ حماده أنفسيـ، كجدكا أعمى أف . (129)القرف التاسع عشر 
ممجأن ليـ عمى المنحدرات القاحمة في البقاع الشمالي كفي اليرمؿ أك بعمبؾ بعد ىزيمتيـ 

، تمارس  في الفتكح" بزيكف"، التي ترجع أيصكلييا الى  كقبيمة ناصر الديف. 1771سنة 
؛  (9ش )عمى الخاصرة الشرقية لجبؿ لبناف " جباب الحمر"حتى اليكـ طقكسان رعكية في 

. (129)كبمعنى ما يشكمكف آخر البقايا الحية مف اتحاد الحقبة العثماينة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  "افػػػلبف" منطمؽ :  الخاتمة
 اسى ػػػػببى األسػػر كاف السػػػشػرف الثامف عػػإف إصبلح إدارة المقاطعات العثماني في الؽ

فحتى حدكث أزمة الحككمة .   النحدارو طكيًؿ األمد لمحكـ الشيعي في جبؿ لبناف كالبقاع
العثمانية في السنكات األخيرة مف القرف السابع عشر، كالتي لعبت دكرىا بشكؿ عمميات 
قطاعيي المرتفعات اآلخريف ، كانت عائبلت مثؿ حمادة  تأديبٌية شاممة ضد الشيعة كا 

، بؿ  ، في التزاـ جباية ضريبة الدكلة ، اف لـ يككنكا ميفٌضميف كحرفكش منافسيف ميساكيف
تىػػبو عسكرية في ىـر اإلدارة العسكرٌية كلكف بخصخصة إدارة .  كاف بإمكانيـ تكٌلي ري

مقاطعات الحككمة الميتنامية  كالمركزية سمطة الدكلة العثمانية في القرف الثامف عشر، 
ٌكاـ مدنييف محمييف مثؿ آؿ  أصبح صرحي جباية الضريبة بكاممو تابعان بالتدريج لسيبلالت حي
. العظـ مف جية، كلعائبلت إقطاعية محمية قكية مثؿ األيمػػػػػراء الشيابييف مف جية أخرل 

ػػٌيف العثمانيكف كسطاء في المرتفعات الساحمية ، لعب األيمػػػػراء الدركز دكران مفتاحا  كعندما عى
 كالحرفكش إلى السيمطة كفي بقائيـ فييا في القرف الثامف عشر، كلكف قفي عكدة آؿ حماد

. مقابؿ ثمف الحماية الذم صار تكفيقيان أكثر بالنسبة لمشيعة
مف تأميف مبلذو ميتبادؿ كمساندة في : ىذه الحماية أخذت أكثػػػر مف شكؿ 

ػػػػؿ لدل سمطات الدكلة لتحقيؽ  الصراعات كالنزاعات المييمكة مع قٌكات الحككمة ، إلى التدخُّ
اك ضماف التأميف " الكفالة"كأبرزي تعبيرو مممكسو ليذه العبلقة كاف . تسكية اك إعادة االلتزاـ 

 في جبؿ قالذم بدأ الشيابيكف كحمفاؤىـ يضعكنو خصكصا عمى جباية ضريبة آؿ حماد
 قكقد اكتسػب الشيابيكف كالشيكخ المكارنة المحمٌيكف حصةن مباشرةن في حكـ آؿ حماد.  لبناف

 بالمكارنة كانت بالطبع ميعقٌػػدة ، قكركابط آؿ حماد. بتحمميـ مسؤكلية ضريبة منطقة الشػػماؿ
الضرائب فقط بؿ رعايتيـ أفرادان معينيف كمؤسسات الكنيسة  (أك ابتزاز)الييحػٌددىا تحصيؿ 

ممانٌيػػةه ماركنية، تقكدىا عائبلت مثؿ آؿ . الماركنية كفي ىذه الفترة بالضبط بدأٍت نخبةه عى
الخازف كالخكرم كالشدياؽ ، تساندىـ فرنسا كالرىبانية المبنانية كاأليمراء الشيابيكف، بالمطالبة 

بحمكؿ . دٍّ كبيرػدث في كسركاف سابقان الى حػػػػػبجبؿ لبناف باسـ مجتمع طائفي ، كما ح
مالية ػػػات الشػػػػر، كاف استيبلءي الشيابييف عمى المقاطعػػشػرف الثامف عػػػػالنصؼ الثاني مف الؽ
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 يتناسبي إلى حػػػػػػدٍّ كبيرو مع سعي الماركنييف إلى مزيػػػػػدو مف االستقبلؿ الذاتي، كمع رغبة 
 دان صار الحمادٌيكف ييذكركف ،ػػكمف اآلف كصاع. السيػػمطات العثمانية في مزيػػػػػػدو مف الدَّخػػػػػؿ 

 في التاريخ المحٌمي كفي القصص الشعبية كما في الكتابات السمطانية ، كأنيـ منحرفكف 
. شاٌذكف عف طبيعة نظاـ االشياء ال أكثر

حدث إدخاؿي البقاع في دائرة التأثير الشيابي بشكؿو غػيػػػر مباشػػػػرو إلى حػػػػػػدٍّ ما كفي 
ففي ضكء أىمٌية المنطقة . كلكنو في النياية لـ يكف أقػػػػػؿَّ فعالٌيػػةن . فترةو أطكؿ مف الزمف 

دارة الكقؼ السمطاني، كبدكف مستقبؿ ماركني سياسي كال اىتماـ فرنسي  لحككمة دمشؽ، كا 
بحصة مباشرة، كاف لدل الشيابييف رغبة في مساندة أحػػػػػػد أيمػػػػراء آؿ حرفكش ضد منافسيو 

سياسة االنتخاب . الستخدامو ضد السمطات العثمانية ، بدالن مف محاكلة تكٌلي سيػػػمطةو كاممة
المشترؾ ىذه ربطت مصير آؿ حرفكش بإحكاـ بمصير اإلمارة الشيابية، كىذا يفسر سببى 

كثر بكثير مف العائبلت الشيعية البارزة أظيكر آؿ حرفكش في التاريخ المبناني الحديث 
ككاف ليا عكاقب عميقة في المجتمع الشيعي يمتػػػػػدُّ إلى الزمف الحاضر، كيجب . االخرل 

 فحقيقة أف البقاع في القرف التاسع عشر قد فػقػػدى كؿَّ مظير .اف ييترؾ الى مناقشة اخرل 
لقيادةو عضكٌيةو محمٌيًة األصؿ ميجانسة لزعماء جبؿ عامؿ ، ىك ماجعمو الى حػػدٍّ كبيرو 

مسرحان محتمبلن لبركز حركات شعبية بايديكلكجيات أجنبية المنبت مثؿ الشيكعية كالناصرية 
. كحزب اهلل في الزمف الحاضر

 في جبؿ قكعمى كؿ حاؿ، إٌف نياية استقبلؿ آؿ حرفكش كالقضاء عمى آؿ حماد
. لبناف أغمؽ فصبلن طكيبلن مف الحكـ الذاتي االقطاعي الشيعي تحت حكـ السمطنة العثمانية
كتكسُّع اإلمارة الشيابية القانكني ليشمؿ شماؿ لبناف في نياية القرف الثامف عشر، كمعو 

.  التاريخ الكطني لمبناف كتاريخ كطني ، يجب اف يينظر اليو كنتيجةو ليزيمة الشيعة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 نػتػيػجػػػة
 

التسػػػػػجيبلت المكتكبة عمى تاريخ لبناف تحت الحكـ العثماني تسػػتحضري رؤيػػػػػػةن 
.  ذات كجييىػف 
بينما تيعرّْؼي الكثائؽي كالتأريخاتي اإلمبراطكرٌيةي الشيعةى بأنيـ رافضة أك ًقًزلباش ، ؼ

 مرفكضيف مف المجتمع العثماني ػػػػػػػػ ، فػإٌف المصادر نفسيا تكضحي مهبتدعػيفكتعتبرىـ شرعان 
ػٌيػنكا مف ًقػبىػؿ  أٌف الذيف مػػٌدكا سيمطانىيـ مف األسرات الشيعٌية كانكا في الحقيقة مف الذيف عي
الدكلة العثمانية الجديدة ، ميتمٌتعيف بصفة ميحٌصمي ضرائب كقػٌكة شيػػرطة في المنطقة ، 

فيي في ذلؾ تيشبو المصادرى المكتكبة بالعربٌيػة ؛ حيث تدمغي . بالضميمة إلى اإلدارة البمدٌيػػة 
الشيعةى عمى نحكو خاصٍّ بأنيـ فكضكٌيكف كعدائٌيكف تجاهى المجتمع المحمٌػي ، بكصفيـ 

كبالتالي فإٌف الميكاطىػنػػةى . كبالدرجة األيكلى غيػرباء عف لبناف . منبكذيف دينٌيػان كاجتماعٌيػان 
كـ المعنييف كالشيابييف  مارة الدرزٌيػة ىك ، بمعنىن إلككاف ظيكري ا. األصيمة محصكرةه في حي

.  مف المعاني ، لمصمحة أكلئؾ الذيف ىـ ضحايا الشيعة الرئيسٌيكف 
ىيكيتيـ . إف مكقع الشيعة في التاريخيىف العثماني كالمبناني يبقى غير ميحػٌدد 

ػؿ دكف نجاحيـ كسطى السياؽ السيػػٌني العػدائي في القانكف اإلمبراطكرم  . المذىبٌية لـ تحي
كلكف في النياية تجعؿي فشػمىيـ كجماعة نتيجةن لفشميـ فيما ييسػػٌمى النظاـ المقاطعي لمبناف 

.  الحديث 
ٍت ىذه الدراسة إلى حؿّْ ىػذه التباينات ، بالتمعُّػف في ظيكر الحمادييف كالحرافشة ػرـى 

باالعتبار األكؿ مف منظكر اإلدارة . كغيرىما مف األيسػػػرات الشػػػػيعٌية في جبؿ عامؿ 
ُـّ ما انتيت إليو يمكف أف ييمٌخػص بما يمي . العثمانٌيػػػة  :  كأىػػ

إٌف ميفٌكػػران تقميدٌيػػان مثؿ أبك الٌسػعكد أفنػدم ، أٌسػس إطاران شرعٌيػا لبلضطياد الديني ، 
كلكف كيؼ كمتى عمؿ  . (التنظيمات)ظٌؿ ميحتفظان بفاعمٌيتو حتى اإلصبلحات الميتمٌثمػة في 

تامبكؿ كالمناطؽ ،  ػػػػػػػػػػػػسات الدكلة في إسػػػػالعاممكف في مختمؼ مؤٌسػ" رعيػػػػػاإلطار الش"بيػذا 
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ك ميمكف لدل الحككمة المحمٌيػة ؟ الحكـ الشيعي في جبؿ لبناف ػميعتمػػديف ميتطٌمبات كما ق
نػػدما ػع. بة لخكاتيـ القرف السادس عشرػػػػػػػاس تجديدان بالنسػػكالبقاع كجبؿ عامؿ كاف في األس

 بػػدأ العثمانيكف يمنحكف عقكدى تحصيؿ الضرائب لمقادة المحمييف ، بدالن مف أف ييحاكلكا أف 
الحرافشة في بعمبؾ . يفرضكا سيمطانان ميباشران ليـ عمى اليضاب الساحمٌية القركٌية البعيػػدة 

تبػة قيادة العسكر المحٌمي  ـى بعمبؾ ، باإلضافة إلى ري حككمة منطقة حمص أك  )تمقٌػكا التزا
.  كأنما إدراكان مف الدكلة لمكقعيـ العالي بالسيطرة في المجتمع الشيعي  . (تػدمير 

التيديػػػدي الذم ييمٌثمػو األمػراء الدركز كالمعنٌيكف باإلضافة إلى الحرافشػة جعؿ منيـ 
في . أحػػد أكثػر مىف ييبلحقيـ العثمانٌيكف مف الكيسطاء المحمييف في القرف السابع عشر 

منطقة طرابمس أيسػرة حماده مف كادم عممات ارتفع شأنييا حكالى الكقت نفسو لظيكر قادة 
كذلؾ قبؿ أف ييكٌمفكا بجمع الضرائب مف اليضاب الساحمٌية التي . بني سيفا التركماف 

ػػػرم الٌصمػػب كألدائيـ . ييسيطري عمييا سيٌكانٌيػان الشيعةي كالمسيحٌيكف  كذلؾ نظران لتنظيميـ األيسى
أف ػف شػػػكمػل توػكف إؿػة يميؿػكارفػف الـػف أٌف المؤٌرخيػفي حي. ب ػم تحصيؿ الضرائػالٌصػاـر ؼ

. بكصفيـ طارئيف ، كأٌنيـ نيسػػخةه عف الدركز باعتبارىـ أيمػػراء شػػرعييف لبمدىـ  (المتاكلػة  )
إٌف ميراجعػػة المصادر اإلمبراطكرٌية كالمحٌمٌية كالديبمكماسػػػٌية األجنبٌية تفيػػدي أٌف الحمادييف 
.  كالحرافشة كانكا بكٌؿ المعاني أساسييف لمحكـ العثماني مف قبؿ الفترة السابقة لمحديثة 

الٌصمة الغامضةي بيف اإلقطاعييف الشيعة كالسيػػكاف المحمييف كسيػػمطة الدكلة بدأٍت 
كلقػػد بٌيػٌنػا أٌف ذلؾ حصؿى بسبب األزمػػة الميتماديػػة ، . تنحػػدري في نياية القرف السابع عشر 

كما تبلىا مف ميحاكالتو إصبلحٌيػةو ترافقٍت مع الحرب اإلمبراطكرٌية الكارثٌية في جنكب 
باإلضافة إلى الٌشػػكاكل الميتزايػدة كالفٌعالة مف كيجية نظر المكارنة في جبؿ لبناف مف . أكركبا

.  ظيمـ الحمادييف 
كػكجػػوو مف كيجػكه انحػدار اإلمبراطكرٌية باتجاه الٌشػػرًه لمماؿ ، اتجاهي البابي العالي نحػكى 

نة ػػػاستعباد كعقاب الرعايا في ىػذه السنكات التي امتازت بحممةو رئيسٌيةو عمى جبؿ لبناف س
ا  ػػػػٌنوػػ كلؾ يعي ،ػػػػم الشػػـ المحؿٌ ػػؾػيافى الحي ػػكاقع أعػػػؿ في اؿػى فػـ تػػػػػػةي ؿػػػػػػػػػػػػػػػػالحمؿ . 94 ػػػػػػػػ 1693
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ميحمٌػػةن لممػػٌرة األيكلى سيػػمطةن إقطاعيةن . استتبعتيـ لمدركز في صيػػدا في كٌؿ أعماليـ كمرامييـ 
. كحيػػدةن ، ستمتػػٌد مع نياية القرف الثامف عشػر عمى كٌؿ اإلمارة المبنانٌية 

في الكقت نفسػو ، فإٌف تركيزى السيمطة في أيػػدم أيسػػرة أعيافو محمٌيةو مثؿ الشيابييف ، 
منحى ػػػػػػػػ ٌية كالقيكل المالٌية الفرنسٌية ، مف الجية األيخػػرل ، ػػػمف جيػػة ، كعكدة الديبمكماس

ة ، ألف تستكطف ػٌ بانيػات الرهػػازف كالمنٌظـػػرة آؿ الخػػف المكارنة ، مثؿ أيسػالفرصةى لمميتدٌخمي
أراضي زراعٌية في كسركاف كجبؿ لبناف ، لييمارسكا دكران ميتعاظمان في استيفاء الضرائب مف 

حيث أصبح الحماديكف ميعتمديف عمى نحكو ميتزايدو عمى . الشيعة أثناءى القرف السابع عشر 
مٌمػا . األيمػػػراء الدركز في الحماية السياسٌية كفي ضماف الضرائب الميستكفاة مف أتباعيـ 

ـى المكارنة باتجاه مقاصدىـ ػٌ ؾػػش كىكػػذا تقاطعٍت مصمحةي المجتمع المحٌمي . ؿ عائقان أما
كمصمحةي الدكلة العثمانٌية ، بحيث تمٌكنػػا بسػػػيكلةو مف انتزاع السيػػػػػمطة مف الحمادييف 

ػػر الشيابييف غػػدكا جاىزيف لبلمتػداد شماالن في . كتيجيرىـ مف جبؿ لبناف  كبميجػػٌرد تنصُّ
 .  1760السنة 

الشيعة في جبؿ عامؿ ، في إيالة صيػػدا ، كانكا تحت ضغطو ميشابو مف التحاليؼ 
خصكصاي بعػد أف تخمٌػػٍت الدكلةي العثمانٌيةي عف . الدرزم الماركني في القرف الثامف عشر 

ٌكػاـ مف آؿ العظـ كداعمييـ الشيابيف  كلكٌف أيسػرات مثؿ آؿ عمي . الحكـ في المنطقة لمحي
صغير كانت ، بفضؿ العيزلة النسبٌية كًصػبلتيـ التجارٌيػة مع الفرنسييف ، مؤٌىمػةن لمبقاء عمى 

بؿ كسبكا السيطرة عمى مرفػأ صكر في منتصؼ القرف الثامف . مكقعيا كميحٌصمي ضرائب 
ر العيمػر ضػػٌد األيمػػراء ػػكلكنيـ سرعاف ما انكفأكا باتجاه الحاكـ العاصي ظاه. عشػر 
ػػزءو مف ثكرةو كاسعةو ، ييعتبىػػري ذركةى 1771احتبلؿي الشيعة لصيدا سنة . البنانييف  ، كجي

كلكٌف استعادة العثمانييف السيطرة عمى يػػد أحمد باشا الجٌزار بعػػد عػػٌدة سنكات . استقبلليـ 
مف الجيػة ، الحرافشة . تركيـ ضائعيف كرعايا لؤليمػػراء الدركز كما لـ يككنكا مف قبؿ 

رف ػػلطة في كادم البقاع في الؽػػكانكا مؤىميف لبلستمرار في القبض عمى السي ، األيخػػرل 
سباف تدميرىـ الكامؿ بميعاندة ػػدالن ـػػب. ىابييف ػػالتالي بالخضكع لمش ف ، أك باألحػػرل ، مع حي

ػػراء ػػػػػػػػػػػػف لؤليـػػػييػٌ ليف محؿػػممكا كميمثٌ ػػػد عػػػػؽػا ؼػػػػػػف ىنػػػكـ. ـ األيمػػكر مع سيػػػميطات الدكلة ػػػػأك تأزم
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ػػزءو مف الجياز التقميدم .  الشيابييف  كلذلؾ فإٌنيػػـ ييذكركف أكثر مف أم جماعةو شيعٌيةو كجي
كـ المبناني  . لمحي

بػع األخير مف القرف الثامف عشػر ، مع انحبلؿ سيمطة الدكلة العثمانٌية في إفٌ   الرُّ
ـى ػػالمناطؽ ، كظييػكًر نيخبػة عى  انٌية جديدة بيف المسيحييف ، كثباًت سيمطة األيسػرة الشيابٌية في ػٍل

كـ المقاطعة التقميدم أليسػػراتو مثؿ الحمادييف قػػد صيػػدا كطرابمس كالبقاع ػػػػػػػػػ ،  جعؿى حي
.  شػػاٌذان كغير ميبلئػػـ أمػػران كالحرافشة كزعماء جبؿ عامؿ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مكػتػبػة البحػث

 المصادر العربية 

 المكاد اإلرشيفية 
 :  غػيػر المىنشػكرة 

 . دمشؽ ، مركز الكثائؽ التاريخٌية 
  .40تسجيؿ .      المحكمة الشرعٌية في دمشؽ 

 .42المحكمة الشرعٌية في حماه ، تسجيؿ      
  . 2 ػػػػػػ 1التسجيبلت . صيػدا ، المحكمة السنٌية الشرعٌية 

  . 28 ػػػػػ 1التسجيبلت  . (قصر نكفؿ  )طرابمس ، المحكمة الشرعية 
 : المنشكرة 

الٌسجؿ : كثائؽ المحكمة الشرعية بطرابمس : عمر تدمرم ، فريدريؾ معتكؽ ، نقكال زياده 
 ( .1982الجامعة المبنانية : طرابمس  ) ـ 1667ػػػػ1666/  ىػ 1078 ػػػ 1077األكؿ 

 
 :المصادر الميعاصرة 

 : غير المنشكرة 
 .5631تاريخ : دار الكيتيب ، القاىرة .  ىػ 904 ػػػػػػ 873كتابه في التاريخ : ػػػػػػػػ مجيكؿ 

المكتبة . اليمانيات المسمكلة عمى الركافض المخذكلة : ػػػػػػػػػػ الككراني ، يكسؼ بف محمد 
  . 1492الكطنية ، باريس ، مخطكطات عربية 

 
 : المنشكرة 

رحمةه إلى حمب كالشاـ ، نشرة  : (1746:ت)ػػػػػػػػػػ األحمدم الطرابمسي ، أحمد بف صالح 
 ، 314 ػػػػػػ 299 ، 1927 / 7: عبد القادر المغربي في مجمة المجمع العممي العربي بدمشؽ 

  . 52 ػػػػػػػ 549، 58 ػػػػ 346
تاريخ األيمرا الشيابييف بقمـ أحد أيمرائيـ مف كادم التيـ ، نشرة سميـ حسف : ػػػػػػػػػػ مجيكؿ 

 ( . 1971بيركت ، المديرٌية العامة لآلثار،  )حشيشي 
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مختصر تاريػػخ جػبػػػؿ لػبػناف  : ( 1821: ت  )ػػػػػػػػ العينطكريني ، أنطكنيكس أبك خاطر 
  ( . 1983بيركت ، دار لحػد خاطػر  )

ػػػػػ 1741حكادث دمشؽ اليكمية  : (1762: بعػد . ت  )ػػػػػػػػػ البيديرم الحبلؽ ، أحمػد 
  ( . 1976دمشؽ دار سػػعد الديف  ) ، الطبعة الثانية ، 1762

 ، نشرة 1782 ػػػػػػػ 1720تاريخ الشاـ  : ( 1782: بعػد . ت  )ػػػػػػػػػػ بيريؽ ، ميخائيؿ 
  ( . 1982دمشؽ  )أحمد غساف سبانك 

 ، نشرة 1699 ػػػػػػػ 1095تاريخ األزمنة  : ( 1704: ت  )ػػػػػػػػػػ الدكييي ، إسطفاف 
  ( 1951بيركت ، المطبعة الكاثكليكية  )فرديناف طكطؿ 

  (.1976دار لحػد خاطر: الطبعة الثالثة ، بيركت  )تاريخ األزمنة ، نشرة بطرس فيػد 
كزارة : دمشؽ ) ليطؼ الٌسمر كقطؼ الثمر : (1651: ت  )ػػػػػػػػػ الغػٌزم ، نجـ الديف 

  ( .1982الثقافة 
أمؿ اآلمؿ في عمماء جبؿ  : ( 1692: ت  )ػػػػػػػػػػ الحر العاممي ، محمد بف الحسف 

  ( . 1983بيركت ، مؤسسة الكفاء  )عامؿ 
حكادث الزماف ككفيات  : ( 28 ػػػػػػػ1527: ت  )ػػػػػػػػػ ابف الحمصي ، أحمد بف محمد 

  ( . 1999صيدا المكتبة العصرية  )الشيكخ كاألقراف ، نشرة عمر تدمرم 
حتى 1111يكميات شامٌية مف  ( 1 ػػػػػػ 1740: ت  )ػػػػػػػػػػػ ابف كناف الصالحي ، محمد 

  . (. دمشؽ ، دار الطٌباع الت  ) ـ ، نشرة أكـر حسف العمبي 1740 حتى 1699/  ىػ 1153
نبذةه مف تاريخ لبناف في القرف السابع عشر،  ( 1696: ت  )ػػػػػػػػػ ابف نجيـ ، عكف كامؿ 

  .20 ػػػػػػػػ 810( / 1927 ) 25: مجمة المشرؽ 
يكميات شياب الديف أحمد : التعميؽ  : ( 1509: ت  )ػػػػػػػػػػػ ابف طكؽ ، أحمد بف محمد 

 1502 ػػػػػ1380/  ىػ 908 ػػػػػ 885مذكراته كيػتبت بدمشؽ في أكاخر العيد المممككي : ابف طكؽ 
  ( . 2000دمشؽ ، المعيد الفرنسي ،  )ـ ، نشرة جعفر المياجػر 

مفاكية الخبٌلف في حكادث الزماف ، نشرة  : ( 1546: ت  )ػػػػػػػػػػػ ابف طكلكف ، محمد 
 ( . 1998بيركت ، دار الكيتيب العممية  )خميؿ المنصكر

 صفحة مفػقػكدة .  ىػ 951 ػػػػػػ 926حكادث دمشػػؽ اليكمٌية غػػػػداة الغػػػزك العثماني لمشػػػػػػاـ 
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دمشؽ  )تينشر ألكؿ مٌرة األيكلى مف كتاب مفاكية الخبلف في حكادث الزماف ، نشرة أحمد إيبش 
  ( . 2002دار األكائؿ 

  ( . 1969بيركت ) تاريخ بيركت  : ( 1436: ت  )ػػػػػػػػػ ابف يحيى البحترم ، صالح  
رياض العمما كحياض الفيضبل  ( 1718: ح .ت )ػػػػػػػػ اإلصفياني ، ميرزا عبد اهلل أفنػدم 

  ( . 1980قػـ ، مطبعة الخٌياـ  )
لبناف في عيػد األمير فخر  ( 5 ػػػػػ 1624: ت  )ػػػػػػػػػػ الخالدم الصفدم ، أحمد بف محمد 

  ( . 1969بيركت ، الجامعة المبنانية  )الديف المعني الثاني ، نشرة أسػد رستـ كفؤاد افراـ البستاني 
 1745حكادث لبناف كسكريا مف سنة  : ( 1800: ت  )ػػػػػػػػػ كرامو ، رافائيؿ ابف يكسؼ 

  . (مطبعة جٌركس،الذكر لمكاف كتاريخ الطبع  ) ، نشرة باسيمكس قطاف 1800إلى سنة 
ػر  : (1722: بعػد . ت  )ػػػػػػػػ المكي ، محمد  تاريخ حمػص ، نشػػػػرة عػػيػمػػػر نجيػػب العيػػمى

  ( . 1987دمشؽ ، المعيد الفرنسي لمدراسات العربية  )
خبلصةي األثر في أعياف القرف  : ( 1699: ت  )ػػػػػػػػػ الميحٌبي ، محمد أميف فضؿ اهلل 

  . (. بيركت ، دار صادر ، الت )الحادم عشر 
الدٌر المرصكؼ في تاريخ الشكؼ ، نشرة  : ( 1823: ت  )ػػػػػػػػ المنٌير ، حنانٌيا 

ػٌركس ناشركف ، الذكر لمكاف النشر )اغناطيكس سركيس    ( . 1984بيركت جى
التحفة النابمسٌية في الرحمة الطرابمسٌية ،  : ( 1731: ت  )ػػػػػػػػ النابمسي ، عبد الغني 

  ( . 1971فرانز شتاينر : بيركت  )نشرة ىربرت بكس 
ٌمة الذىب اإلبريز في رحمة بعمبؾ كالبقاع العزيز ،  باعتناء ستيفاف كايمد كصبلح الديف  حي

فرانز : بيركت  )  Zwei Reisebeshreibungen des Libanon: المينٌجد نشرة 
  ( . 1979شتاينر

الحقيقة كالمجاز في رحمة ببلد الشػػػػاـ كمصر كالحجاز ، نشػػػػػرة رياض عبد الحميد مراد 
  ( . 1989دمشؽ ، دار المعرفة  )

 ىػ ، 1246ػػػػػػ 1163جبؿ عامؿ في قرف  : ( 1748: ت  )ػػػػػػػػػػ الريكيني ، حيدر رضا 
  ( . 1998دار الجياف : بيركت  )نشرة حسف محمد صالح 

الركض الٌزاىر في تاريخ الظاىر ، ال  : (القرف الثامف عشر : ح  )ػػػػػػػػػ الصٌباغ ، عٌبكد 
 ( . 1999ذكر لمكاف النشر ، مؤسسة حماده 
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تاريخ الشيخ ظاىر العيمر الزيداني حاكـ  : ( 1816: ت  )ػػػػػػػػػ الصٌباغ ، ميخائيؿ نيقكال 
  ( . 1935حريصا ، لبناف ، مطبعة المقدس بكلس  )عٌكػا كببلد صفػد ، نشرة قسطنطيف الباشا 

الغيرر / تاريخ األمير حيدر أحمد الشيابي  : ( 1835: ت  )ػػػػػػػػػ الشيابي ، حيدر أحمد 
الجزءاف الثاني كالثالث مف  . (1900مطبعة السبلـ : القاىرة  )الحساف في أخبار أبناء الزماف 
لبناف في عيد األيمرا الشيابييف ، ثبلثة أجزاء ، نشرة أسعد رستـ : مخطكطةو أيخرل نيشرت باسـ 

  ( . 1969بيركت ، الجامعة المبنانٌية  )كفؤاد افراـ البستاني 
معادف الذىب في األعياف  ( 61/ 1660: ت  )ػػػػػػػػػ العيرضي ، أبك الكفاء ابف عيمػر 

  ( . 1987حمب ، دار المبلح  )الميتشرفة بيـ حمب 
رحمةه مف دمشؽ الشاـ إلى  : ( 1684: ت  )ػػػػػػػػػ العيطيفي ، رمضاف ابف مكسى 

 :طرابمس الشاـ ، باعتناء ستيفاف كايمد كصبلح الديف المينٌجػد ، نشرة 
Zwei Reisebeshreibungen des Libanon   

  ( . 1979فرانز شتاينر : بيركت  )
صفحةه مف التاريخ الشامي ، مجمة المجمع العممي العربي في :  ػػػػػػػػ ظاىر ، سميماف 

  . 50 ػػػػ 445 ( 1942 ) 17: دمشؽ 
نشػػرة  ( 1728 ػػػػػػ 1714) التاريخ المبناني  : (1738بعد : ت  )ػػػػػػػػػػ زيندا ، أكغسطيف 

  ( . 1988جمعية الركح القيديس : الكسميؾ ، لبناف  )جكزيؼ قػٌزم 
عكدة النصارل إلى جركد كسركاف ، نشرة بكلس  : ( 1729: ت  ) ػػػػػػػػ زغيب ، جرجػػس 

زئٌيان مف ًقػبىػؿ ىػػيػػفػػػػػػا ميخائيؿ  . ( 1963جركس ناشركف : بيركت  )قرأ لي  تيرجـ إلى االنكميزٌيػػػػػػة جي
 A Troubled Period in the History of Kisrawan from an : معمكؼ بعنكاف 

Original Lebanease Manuscript 
 ( 1995 )12 ػػػػ Arab Historical Review for Ottoman Studies 11 : نيشرت في 

  . 77 ػػػػػػ 145
 :المراجع  

بيؿ : ػػػػػػػػ أبي عبد اهلل ، عبد اهلل إبراىيـ  ممؼ القضية المبنانية مف خبلؿ جي
  ( . 1987مطبعة الدٌكاش : العقيبة ، لبناف  )كالبتركف كالشماؿ في التاريخ 
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ميخٌطط قديـ عف عبريف كبجػو  : ( 1893: ت  ) ػػػػػػػ أبي إبراىيـ ، بكلس ركحانا 
  . 8 ػػػػػ344 ‘ 4 ػػػػػػػػ 291 ، 7 ػػػػػػػػ 231 ( 1957)3: كأيسرىما ، أكراؽ لبنانٌية 

الطبعة الثانية ) تاريخ جبؿ عامؿ  : ( 1945: ت  ) ػػػػػػػػػ آؿ صفا ، محمد جابر 
  ( . 1981دار النيار : ، بيركت 

قبلعو كمدارسو كجسكره كمركجو : بمداف جبؿ عامؿ : ػػػػػػػػػ آؿ سميماف ، إبراىيـ 
  ( . 1995الدائرة : بيركت  )كمطاحنو كجبالو كمشاىده 

  ( . 1904بيركت  )تاريخ بعمبؾ : ػػػػػػػػػ ألكؼ ، ميخائيؿ 
: طبعة جديدة ، بيركت ) خطط جبؿ عامؿ  ( 1952: ت  )ػػػػػػػػ األميف ، محسف 

  ( . 2002مطبعة اإلنصاؼ 
  ( . 1996دار التعارؼ : الطبعة الثانية ، بيركت   )  مجٌمدان 11أعػػياف الشػػػيعة،

مؤسػسة : بيركت  )الشعاع في عمماء بعمبؾ كالبقاع : ػػػػػػػػػ األتات ، فيصؿ 
  ( . 1993النعماف 

 2 ك 1الجزءاف  ) أجزاء 3تاريخ الرىبانية المبنانية الماركنٌية : ػػػػػػػػػ بميبؿ ، لكيس 
  ( . 1959 بيركت 3 ، 1924القاىرة . ط

رؤيةه جديدةه في : دراسةه في تاريخ العرب في العيد العثماني: ػػػػػػػػ بيات، فاضؿ
  ( . 2003دار المدار اإلسبلمي : طرابمس ، ليبيا  )ضكء الكثائؽ كالمصادر العثمانية 
دار الفارابي : بيركت  )صفحةه مف تاريخ جبؿ عامؿ : ػػػػػػػ بيضكف ، إبراىيـ 

1979 . )  
 ػػػػػػػػػ 1700تاريخ عٌكػار اإلدارم كاالجتماعي كاالقتصادم : ػػػػػػػ حبمص ، فاركؽ 

  ( .1987دار الدائرة : بيركت  ) 1914
 (.2008دار الخياؿ : بيركت )تاريخ الشيعة في لبناف : ػػػػػػػ حماده ، سعدكف 

تاريخ طرابمس مف خبلؿ كثائؽ المحكمة الشرعية في : ػػػػػػػ الحمصي ، صبحي 
مؤسسة الرسالة ، طرابمس دار : بيركت  )النصؼ الثاني مف القرف السابع عشر الميبلدم 

  ( .1986اإليماف 
العسكر في ببلد الشاـ في القرنيف السادس عشر كالسابع : ػػػػػػػ الحمكد ، نٌكاؼ رجا 

  ( . 1981دار اآلفاؽ الجديدة : بيركت  )عشر الميبلدييف 
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نيبػذةه تاريخية في الميقاطعة الكسركانٌية ، نشرة : ػػػػػػػػ الحطيطي ، منصكر طنكس 
  ( . 1986دار نظير عبكد : ال ذكر لمكاف الطبع  )نظير عبكد 

المسممكف الشيعة في كسركاف كجبيؿ سياسيان ، : ػػػػػػػػ حيدر أحمػد ، عمي راغب 
  ( . 2007دار اليادم : بيركت  ) 2006 ػػػػػػ 1842تاريخيان ، إجتماعيان بالكثائؽ 
ال ذكر  )أبحاثه في تاريخ شماؿ لبناف في العيػد العثماني : ػػػػػػػػ خميفة ، عصاـ 

  ( . 1995لمكاف الطبع 
لبناف في القرف : االلتزاـ في شماؿ لبناف مف خبلؿ بعض الكثائؽ العثمانية ، في 

دار المنتخب : بيركت  )المؤتمر األكؿ لمجمعية المبنانية لمدراسات العثمانية : الثامف عشر 
  . 19 ػػػػػػ 201 ( 1996العربي 

بيركت ، دار  ) 1850 ػػػػػػػ 1530الحرافشة ، إمارة المساكمة : ػػػػػػػ خميؿ ، فؤاد 
  ( . 1997الفارابي 

ػػػػػػػػر : ػػػػػػ داغػػػر ، شػػػػػػربؿ  تنكريف في الحػقػبػػػة العػثػمػػػانػٌيػػػة حجػػػر كبشػػػر أمػيػػػر كدىشى
  ( . 2006الفرات : بيركت  )

الحياة السياسية  : 1697 ػػػػػ 1516جبؿ عامؿ بيف : ػػػػػػػػ دركيش ، عمي إبراىيـ 
  ( . 1993دار اليادم : بيركت  )كالثقافية 

 ػػػػػ 1697الجذكر التاريخية لممسألة الطائفية المبنانية : ػػػػػػػػػػ ضاىر ، مساعد 
  ( . 1981معيد اإلنماء العربي : بيركت  ) 1861

 (.1988دار الفارابي : بيركت  )االنتفاضة المبنانية ضػٌد النظاـ المقاطعجي 
تجارة صيدا مع الغرب مف منتصؼ القرف  ( 1982: ؽ  )ػػػػػػػػ عبد النكر، أنطكاف 

 ( . 1987الجامعة المبنانية : بيركت  )السابع عشر إلى أكاخر القرف الثامف عشر
لحد : بيركت  ) 1640 ػػػػػ 1579بنك سيفا كيالة طرابمس : ػػػػػػػ عمياف، جكزيؼ 

  ( . 1987خاطر 
الشيعة في طرابمس مف الفتح العربي حتى الفتح : ػػػػػػػػ فرحات ، يحيى قاسـ 

  ( . 1999دار المبلؾ : بيركت  )العثماني 
 ػػػػ 1693تاريخ الرىبانية المبنانية بفرعييا الحمبي كالمبناني : ػػػػػػػػػ فيػد ، بطرس 

  ( . 9 ػػػػ 1963مطبعةالكريـ : جكنيو ، لبناف  ) مجمدات 9 ، 1742
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المتاكلة كالشيعة في جبؿ : ػػػػػػػ رضا،أحمد باالشتراؾ مع شكيب إرسبلف

  .50ػػػػ 444، 92 ػػػػ 381 ، 7 ػػػػػ 330، 9 ػػػ 286 ، 42 ػػػػ 237( 1910)2عامؿ،العرفاف
 3أضكاءه عمى عمى تاريخ اإلقطاعٌية العاممٌية ، أكراؽ لبنانية : ػػػػػػػػ الزيف،عمي 

  . 72 ػػػػ 463 ، 7 ػػػ 420 ( 1957)
  ( . 1973بيركت  )لمبحث عف تاريخنا في لبناف 

  ( 1979بيركت ، دار الكممة  )فصكؿه مف تاريخ الشيعة في لبناف 
 5: جبؿ عامؿ في قرنيف ، العرفاف  : ( 1914قبؿ : ت)ػػػػػػػػ السبيتي ، عمي 

  . 5 ػػػػػ 21( : 1914)
كسركاف كببلد جبيؿ بيف القرنيف الرابع عشر كالثامف : ػػػػػػػػ سكيداف،أحمد محمد

 ( . 1988دار الكتاب الحديث :بيركت)عشر،مف عصر المماليؾ إلى عصر الميتصرفية
أخبار األعياف في جبؿ لبناف ، نشرة فؤاد  : (1859:ت)ػػػػػػػ الشدياؽ ، طانكس 

  ( . 1970الجامعة المبنانٌية : بيركت  )البستاني 
ال  )تاريخ الضنية السػياسي كاالجتماعي في العيد العثماني : ػػػػػػ الصمد ، قاسػػػػـ 

  . (. ذكر لمكاف الطبع ، مؤسسة الجمعية الت 
 مف خبلؿ كثائؽ سجبٌلت المحكمة 18نظاـ االلتزاـ في كالية طرابمس في القرف 

 1918 ػػػػػ 1516الشػػػرعػٌيػػػة ، في المػؤتػمػػػر األكؿ لتاريخ كالية طرابمس إٌباف الحقبة العثمانية 
  ( . 1995الجامعة المبنانية  )

لبناف في : مقاطعجٌية الضنية كمكاقفيـ مف الثكرة عمى اإلمارة الشيابية ، في 
دار : بيركت  )المؤتمر األكؿ لمجمعية المبنانية لمدراسات العثمانٌية : القرف الثامف عشر 
  . 78 ػػػػػ 161( 1996المنتخب العربي 

الحرب : تاريخ العبلقات العثمانية اإليرانية : ػػػػػػػ صٌباغ ، عباس إسػػػماعػيؿ 
  .1999دار النفائس : بيركت 0كالسبلـ بيف العثمانييف كالصفكييف 
بعمبؾ ػػػػ  )شيعة لبناف مف العشيرة إلى حزب الدكلة : ػػػػػػػػ طو ، غساف فكزم 

  ( . 2006معيد المعارؼ الحكمٌية : بيركت ) ،  (اليرمؿ نمكذجان 
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 8رسالةه تيحدث ثكرةن في تاريخ لبناف ، أكراؽه لبنانية : ػػػػػػػػػ الطٌياح ، بطرس 
  . 65 ػػػػ 359،  ( 1957)

 8أسماء قرل جبؿ عامؿ ، العرفاف  : ( 1960: ت )ػػػػػػػػػػ ظاىر ، سميماف 
 9 ػػػػػػػػػ 651 ، 3 ػػػػػػ 591 ، 7 ػػػػػػ 521 ، 40 ػػػػػػ 431 ، 9 ػػػػػ 343 ، 4 ػػػػ 260( : 1922)
  . 75 ػػػػػ 759، 

  ( . 2002الدار اإلسبلمية :بيركت)قمعة الشقيؼ،نشرة عبد اهلل سميماف ظاىر
 أجزاء ، نشػػرة عػػبد اهلل سػػميماف ظاىػر 3تاريخ الشيعة السياسي الثقافي الديني ، 

  (  . 2002األعممي : بيركت  )
نظرةه عمى ماضي كحاضر الشيعة في ببلد كسركاف : ػػػػػػػ عمرك ، محمد يكسؼ 

  . 73 ػػػػ 62 ( 1984 ) 2 ػػػػ 72كجبيؿ ، مجمة العرفاف 
  ( . 1983مكتبة النكر : دمشؽ)خطط الشاـ (1953: ت)ػػػػػػػػ كرد عمي،محمد

، بطرس بشاره   ( . 1937بيركت  )قبلئد المرجاف في تاريخ شمالي لبناف : ػػػػػػػ كػـر
  ( . 1989دار الرشيد : بيركت  )الفقيو كالسمطاف : ػػػػػػػ ككثراني ، كجيو 
لبنػػاف : مصادر تاريخ لبناف في القرف الثامف عشر ، في : ػػػػػػػػ مجذكب ، طبلؿ 

: بيركت  )المؤتمػػر األكؿ لمجػمعية المبنانٌيػػة لمدراسػػػػات العثمانٌيػػػػة : في القػػػػرف الثامػػف عشػػػر
  . 41 ػػػػ 23 ( 1996دار المنتخب العربي 

  ( . 1987رياض الرٌيػس : لنػػدف  )التشيع بيف جبؿ عامؿ ك إيراف:ػػػػػػػػ مرٌكه، عمي
تاريخ فخر الديف المعني الثاني ، : ( 1956: ت  )ػػػػػػػػػ المعمكؼ ، عيسى اسكندر 

  ( . 1966المطبعة الكاثكليكية : بيركت  )نشرة رياض المعمكؼ 
لبناف األصيؿ ليس طائفيان ، دراسة تاريخية سياسية إجتماعية : ػػػػػػػػػ مفرج ، طكني 

  (. 1999سنتر الحرؼ : جبيؿ  )
: بيركت  )لبناف مف الفتح العربي إلى الفتح العثماني : ػػػػػػػػ مٌكي ، محمد عمي 

  ( . 1991دار النيار ، الطبعة الرابعة 
اليجػػػرة العاممٌية إلى إيػػػػراف في العصر الصفكم ، أسبابيا : ػػػػػػػػ المياجر ، جعفػػػػر 

 ( . 1989دار الركضة : بيركت  )التاريخية كنتائجيا الثقافية كالسياسػػية 
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التأسيس لتاريخ الشيعة في لبناف كسكريا ، أكؿي دراسةو عمميةو عمى تاريخ الشيعة 
  ( . 1992دار المبلؾ : بيركت  )في المنطقة 

المجمػػػػػس : بيركت  ) (2)سػػػػػتة فقياء أبطاؿ ، التأسػػػيػػػس لتاريخ الشػػػيعة 
  ( . 1994اإلسبلمي الشيعي األعمى 

  ( . 1984مؤسػػػسة الكفا : بيػػػػركت)تاريػػػخ بعمبػػػؾ: ػػػػػػػػ نصر اهلل، حسػػػف عػباس
دمشؽ ، المستشارية الثقافية لمجميكرية اإلسبلمية اإليرانية  )تاريخ كرؾ نكح 

1986 . )  
أىمية كالية طرابمس اإلدارية كالسياسية في النصؼ األكؿ مف : ػػػػػػػػ يحيى ، حسػف 

القرف الثامف عشر مف خبلؿ الكثائؽ العثمانية كغيرىا مف الكثائؽ ، في المؤتمر األكؿ 
ال ذكر لمكاف الطبع ،  ) 1918 ػػػػػػػ 1516لتاريخ كالية طرابمس إٌباف الحقبة العثمانية 

  . 58 ػػػػػػ 25 ( 1995الجامعة المبنانية 
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