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الملخص
يهدف هذا البحث إىل دراسة ومناقشة الثابت واملتحول 
يف عييياقييية امليييتييياولييية الييسييييياسييييية بييكييل ميييين: الييشييهييابييييين، 
والشيخ ظاهر العمر، وأمحد باشا اجلزار يف القرن الثامن 
املتاولة  تبدأ باحلديث عيين عاقة  ميييييادي. وهييي  عشر 
بالشهابين بعد توليهم زعامة الدروز يف جبل لبنان بعد 
انتهاء حكم األسرة املعنية، وقد كانت احلرب هي اللغة 
الييثييابييتيية اليييي سيييييطييرت عييلييى عيياقيية الييطييرفيين خيياصيية وأن 
الشهابين مثّلوا الييوايل العثماين يف املنطقة. مث تعرّج إىل 
العمر والييي  بالشيخ ظاهر  املييتيياوليية  احلييديييث عيين عاقة 
بدأت مرتقبة متوترة مث آلت إىل التحالف الوثيق، ولكنها 
احلييلييف. وتنتهي  هييذا  عيين  املييتيياوليية  انتهت حينما ختلى 
باإلسهاب يف عاقة اجلييزار باملتاولة والييي مييرت مبرحلة 
هدوء وتعاون لكنها انتهت باحلرب املتواصلة الي متكن 
اجلييزار فيها من اخضاع املتاولة حلكمه طوال فرتة القرن 
الثامن عشر. والنتيجة كانت أن الروابط الي مجعت بن 
مكونات جبل عامل هي روابط دينية أكثر منها سياسية. 

علماً بأن البحث اتبع املنهج التارِخي والتحليلي.
 

العمر،  ظاهر  الشهابيون،  املييتيياوليية،  مفتاحية:  كلمات 
أمحد باشا اجلزار، جبل عامل. 

Abstract
 
This research paper is aimed to study and 
discussion constant and the Variable in the 
Political Mtawla relationship with Shehabeyeen 
, Al-Sheikh Daher Al-Omar, and Ahmad Pasha 
Al- Jazzar in the 18th Century. First, the study 
addresses the relationship between Al- Mtawla 
and Shehabeyeen after they have taken over 
leadership of Druze in Jabal Libnan after the 
termination of the concerned ruling family. That 
war was the dominant relationship between the 
two parties especially when the Shehabeyeen 
represented the Ottoman ruler in the region. The 
study then discusses the Mtawla relationship 
with Al-Sheikh Daher Al-Omar which started 
cautiously and stressfully then ended with strong 
alliance. However, it ended when the Mtawla 
turned down the alliance. The paper concludes 
with e elaboration of the Mtawla’s relationship 
with Al-Jazzar. That relationship went through a 
cooperation stage that ended with a continuous 
war through which Al- Jazzar could put the 
Mtawla under his authority throughout the 18th 
century. The conclusion was that the bonds that 
combined elements of Jabal Amel are religious 
rather than political ones. The research followed 
the historical analytical approach.
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المقدمة
تييغييلييبييت لييغيية امليييصييياحل عييلييى مجيييييع أنيييييواع الييعيياقييات الييي 
شكلت املشهد السياسي للقوى املختلفة يف جبل لبنان 
املسيطرة  هي  فكانت  العثماين،  للحكم  إبييان خضوعه 
على التجاذبات السياسية للتجمعات السكانية ومراكز 
نفوذها، وإن كان التحيز العصيب ) قيسي، ميين( هو الذي 
طفى على السطح مقارنة بغريه، مقروناً مبصلحة اثبات 
الييذات لكل من األطييراف املتنازعة. فاحلوادث التارخيية 
الي رصييدت يف املنطقة تشري إىل أن التحالفات كانت 
تتوطد بن أهل السنة، والشيعة، والدروز بن فرتة وأخرى، 
وقد تتأزم يف أوقات أخرى بناًء على القاعدة ذاهتا، وما 
ينطبق على عموم العاقات الكائنة بن مكونات املشهد 
على خصوصها،  ينسحب  أن  ميكن  اللبناين  السياسي 
الطائفة الييواحييدة  أبيينيياء  بيين  النفوذ  مييراكييز  فقد تتجاذب 
بيينيياًء على  بيينيياًء على مكاسب مشرتكة وقييد تييتييأزم أيييضيياً 
انتفائها أو الشعور بإمكانية فقداهنا. وهذا ال ينفي أن 
العامل األثين الديين كان يتقدم يف بعض األوقات على 
االغييرتاب  أو  بالقرب  الشعور  بسبب  العوامل  ميين  غييريه 
من املكونات الدينية احمليطة، ولكنه هو أيضاً كان يرتبط 
الي  التحالفات  يف  منفعة. ويظهر ذلك جلياً  باجتماع 
كانت تربم بن املكونات الدينية املتنوعة، فا غرابة أن 
جتد حلفاً جيمع بن املتاولة الشيعة والزيدانين السنة، أو 
حلفاً آخراً جيمع بن الدروز والسنة والشيعة معاً. لذلك 
خضعت عاقة املتاولة بالقوى احمليطة، للمعايري املذكورة 
السلطة  أوقاهتا جتاه  آنفاً، وإن كانت عدائية يف أغلب 
املركزية الي متثل الدولة العثمانية أو من ثلها من والة هلا 

يف دمشق أو صيدا. 

نبذة تعريفية بالمتاولة
مييتييوايل، على غري قياس، مشتقة من  املتاولة هييي: مجع 
تييييوىل، أي اختيييذ ولييييياً ومييتييبييوعيياً ميين والئييهييم آلل البيت 
النبوي الشريف، حيث متيزوا عن بقية الشيعة جبملة كانوا 

  (Ahmed Reza, )يرددوهنا يف حروهبم )ُمت ولياً لعلي
 (1910. وهم طائفة من الشيعة األثىن عشرية، ويقيمون 
يف جبل عامل، أو جبل عاملة، لذلك أطلقت عليهم بنو 
عاملة، نسبة إىل عاملة بن سبأ، وهو احلرث بن عدي، 
 (Al-)وعاملة نسبة إلى اسم أم احلرث )عاملة القضاعية

عاملة  قبيلة  إىل  البعض  وينسبهم   .Badairi, 1959) 
القحطانية الي استقرت يف الشام بعد سيل العرم، ونزلت 
بالقرب من دمشق الذي ُدعي باسم جبل عامل، نسبة 
بأهنم مل  (Al-Zein, 1973). ويظهر جلياً  قبيلتهم  إىل 
يندجموا باملكونات الرئيسة للمنطقة بسبب تغلغل الفكر 
الشيعي بينهم، لذلك جلأت نسبة كبرية منهم إىل إيران 
النواة  بأهنم شكلوا  البعض  مبعتقداهتم، بل ويعتقد  فييراراً 
األوىل للتشيع فيها(Muhajir,  1989). ويلحظ كرد علي 
يف كتابه خطط الشام ذلك االغرتاب الذي عاشوه املتاولة 
الذين دخلوا  يف جبل عامل حينما يؤكد بأهنم: » هم 
غمار تلك احلروب من شيعة جبل عامل وبعلبك وجبل 
 (Kordلبنان، دون شيعة حلب ومحييص ومحيياه ودمشق
املقاتلن  بالشيعة  التصق  اللقب  أن  أي   .Ali, 1983)
أكثر من غريهم. وقد ورد يف كتاب كرد علي نفسه نقًا 
عن احمليييب يف »خاصة األثيير« ما يلي: » والظاهر أن 
تلقبهم هبذا اللقب يف جبل عامل مل يتقدم على القرن 
الثاين عشر للهجرة/السابع عشر ميادي ألن املؤرخن 
قبل هذا القرن مل يعرفوا هلم هذا اللقب ومل ينبزهم به أحد 
منهم وكانوا أذا أرادوا ذلك جتنبوا الشيعة، وقالوا الرافضة. 
ولكن من تأخر عن القرن املذكور مل يُلزم بتثبيت التسمية 
كما فعل املرادي يف »سلك الدرر« فإنه مل يذكرهم يف 
جبل عامل إال باسم املتاولة وفقا للشهرة يف عصره، وقد 
أكدت السالنامات الرتكية أن ابتداء ظهور املتاولة جاء 
حتديداً سنة  1100للهجرة (Kord Ali, 1983). ولكن 
األمر الذي يكاد أن جيمع عليه املؤرخون هو أن أصل 
 (Al Safa, سكان جبل عامل تعود إىل العصبية اليمانية

.1981)

ورد أن أصول املتاولة هي عربية خالصة وهذا ما أكده 
»هنري  Henri” حينما يقول أن املتاولة يف باد الشام 
عشري،  األثيييىن  اإلمييامييي  الشيعي  للمذهب  انتموا  وإن 
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لييكيينييهييم يف األصييييل هيييم مييين عيينيياصيير عييربييييية وبييالييتييحييديييد 
سورية، فلم خيتلطوا بعناصر أخرى أجنبية داخل اجلبل” 
(Henri, 1921 ). أي ظلوا بعيدين عن العناصر األجنبية 
ميين هاجر منهم كما ورد  املعتقد، إال  الييي وافقتهم يف 
العرب.  ميين  وأمييرائييهييم  بييأواميير شيوخهم  فالتزموا  سابقاً، 
العثماين  العهد  عييامييل خييال  ُعييرفييت منطقة جبل  وقييد 
باسم »باد بشارة«/ خمتلف يف أسباب التسمية، وحن 
الباد وطغت احلرب  الشيعي على تلك  طغى املذهب 
 ( Al-Zein, »على السام، أطلق عليها »باد املتاولة
(Ahmed Reza, 1945; Suleiman, 1983 ;1973 أما 
بالنسبة حلدود جبل عامل، فتبتدئ من الشمال، مبصب 
هنييير األويل مشيييايل صيييييييدا، فييتييدخييل مييدييينيية صيييييييدا، وميين 
اجلنوب هنر القرن، ومن الشرق هنر األردن، الذي يفصل 
بينه وبن اجلييوالن، ومن الغرب البحر األبيض املتوسط  
إىل  وتقسم   ( Al-Zein, 1973; Suleiman, 1983) 
قسمن بشارة الشمالية، وبشارة اجلنوبية، ويفصل بينهما 
هنر الليطاين، وتتكون الشمالية من )الشقيف، الشومر، 
التفاح، جزين( وحيكمها آل صعب، وآل نكد، وتعرف 
)تبنن،  ميين  فتتكون  اجليينييوبييييية  أميييا  جييبيياع،  بناحية  اآلن 
هيييونييين، قيييانيييا، مييعييركيية(، وحتييكييم مييين قييبييل آل الييصييغييري، 
 (Ahmed ويييتييألييف منه اآلن قييضيياء صيييور، ومييرجييعيييييون
مساحة  إمجييايل  ويبلغ   Reza, 1910; Rafeq, 1993).
جييبييل عييامييل ثيياثيية آالف  (3.000 )كيلو مييرت مييربييع ، 
اإلمامية  الشيعة  بيياإلسييام على مذهب  ويييدييين سكانه 
بينهم عدد قليل من املسلمن الُسّنة يف الثغور، وعدد من 
النصارى يف الداخل وقد متتع املتاولة حبكم ذايت حتت قيادة 
شيوخهم، واقتصرت عاقتهم بالباب العايل على ختفيف 
(Al- الضريبة السنوية املفروضة عليهم من املال األمريي
 Sabbagh, 2012; Al-Awra, 1936; Cohen, 1973;
(.Charles-Roux, 1928 . ومتيزت مناطق جبل عامل 
باملنعة والقوة وذلك لكثرة عدد قاعها وصابتها، ومترس 
أهلها باحلرب، خاصة إذا أضفنا إىل قوهتم قوة حلفائهم 
الشيعة يف مناطق البقاع وبعلبك واهلرمل)ترحيين، الشيخ 
القيسي(  )اليمين،  القبلي  للصراع  كييان   .1983 أمحييد، 
أن  بعد  السياسي يف جبل عامل  التوجه  يف  مهماً  دوراً 
متكن »آل علي الصغري« الوائلين من حكم باد بشارة، 

ميثلون  اليييدروز  الييدييين  علم  وآل  العامليون  املتاولة  وكييان 
اليييدروز وميين بعدهم  تييرأس املعنيون  احلييزب اليمين بينما 
وخضع   .(Al-Zein, 1973)القيسي احلييزب  الشهابيون 
التلزمي،  لنظام  السورية  الييواليييات  ميين  عامل كغريه  جبل 
وتيينيياوبييت عييلييى حكمه ُأسييير إقييطيياعييييية عييامييلييييية عييديييدة، 
مقاطعة  أمييري  إىل  هرمي  وبشكل  مباشرة  كانت ختضع 
جبل لبنان، سواء كان من األسرة املعنية أم الشهابية، أو 
كانوا خيضعون لوايل دمشق أو لسنجق القدس أو عكا 
الييي جتمع بن  العاقة  لييذا ظلت   .(Farahat,  1981)
مكونات جبل عامل والقوى املتحكمة يف منح االلتزام 
أو منعه تدور حول املصلحة االقتصادية، فكان األقوى 
واألقييرب إىل السلطة هو الذي يفوز هبذا االمتياز، وقد 
استمر احلكم اإلقطاعي يف جبل عامل من عام -م1516 
أثر مجيء حملة  على  انييقييطيياع  فيييرتة  وجيييود  مييع  م1865، 
.(Farahat, 1981) 1831إبراهيم باشا إلى سوريا عام  م

عالقة المتاولة بالشهابيين
الييوجييود السياسي لييأسييرة املعنية مييع وفيياة األمييري  انتهى 
اليييدروز  املييعييين عييام م1697. وانتقلت إميييارة جبل  أمحييد 
إىل األسرة الشهابية بقرار من جملس أعيان كان يتكون 
من وجهاء األسر الدرزية يف الشوف، وبتأييد من وايل 
صيدا الذي كلف األمري بشري الشهايب باإلمارة نيابة عن 
نسيبه األمري حيدر الذي مل جتر عليه املواسي بعد، ومل 
يبلغ سن الرشد. وقد سيطر القيسية يف جبل لبنان، على 
قوية،  صيدا  حباكم  عاقتهم  وكييانييت  السياسي  املشهد 
 (Rafeq, 1993; Abdel فاشتد عداؤهم للمتاولة اليمنية
انتهاء  بعد  أرادوا،  املييتيياوليية  أن  ويييبييدو   .Aziz, 1985)
األسييرة املعنية، جس نبض وكيياء الييدوليية اجلييدد املتمثل 
باألسرة الشهابية يف بداية األمر، لذلك جترأ األمري املتوايل 
الشيخ مشرف بن علي من آل الصغري فثار على أرسان 
باشا املطرجي وايل صيدا عام م1700، فوّكل هذا األمري 
بشري الشهايب بقتاله، ووعده مقابل ذلك حبكم صفد، 
ومقاطعات املتاولة، فقام األخري بإرضاء وايل صيدا حبملة 
وأسيير  مفاجأهتم  ميين  فتمكن  عييامييل،  كييبييرية على جبل 
عدداً من مشاخيهم وعلى رأسهم زعيمهم الشيخ مشرف 
وأخيه حممد، وقتل بعض أعواهنما، وساقهما إىل الوايل 
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الذي سجنهما، وأطلق يد األمري مقابل ذلك يف صفد 
 (Basili & Constantine, عييامييل  جييبييل  ومييقيياطييعييات 
.(Rizk, 2005 ;1989 مل يكن لأمراء الشهابين حكماً 

خيييضييعييوه مباشرة  فييطييوراً  منتظماً يف جييبييل عييامييل،  ثييابييتيياً 
هلييم ويييأخييذوا منه االلييتييزام، وطيييوراً آخيييراً حيييولييون االلييتييزام 
احلالتن كانت احلرب  مباشرة إىل وايل صيدا، ويف كا 
سجال بن الطرفن، وعلى الرغم من أن كًا من األمراء 
الشهابين كييان يطمح إىل أن يتوىل حكم هييذا اجلبل، 
بضمان من وايل صيدا، فغالباً ما كانت مهمتهم تنحصر 
يف جباية األموال والضرائب املرتتبة على العاملين. ويبدو 
أن االنتعاش االقتصادي الذي متتع به جبل عامل يف ذاك 
الوقت كان هو العامل األبرز يف دفع الشهابين خلوض 
حروهبم ضد املتاولة، وهذا يبدو منطقيا يف النتيجة الي 
توصل هلا عمر عبد العزيز واملييرتكييزة يف قوله: »جنييد أن 
املتاولة ألن األمري  الشهابين، يكثرون من غزو  األمييراء 
بشري، حباجة إىل زيادة نفوذه يف األميير... وأفادت مثل 
هذه احلمات، بتكتل مشايخ األسيير القيسية من وراء 
األمري الشهايب جتاه العدو املشرتك، املتاولة .. والسبب 
اآلخيييير هييييو... االزدهييييييار االقييتييصييادي الييييذي متييتييعييت به 
منطقة جبل عامل ... فطمع الشهابيون مبوارد املتاولة، 
 ( Abdel Aziz, عليهم«  سبباً، يف محاهتم  هييذا  وكييان 

 1985).

تسّلم األمري حيدر حكم اإلمارة الشهابية عام م1706، 
قييام به هو حماولته السيطرة على جبل  وكييان أول عمل 
عامل، وكان بشري باشا الذي أصبح والياً على صيدا بعد 
أرسان باشا، قد أعاد الشيخ مشرف إىل حكم مقاطعته 
يف بيياد بييشييارة، بعد أن أطييلييق سييراحييه سلفه، أرسييان 
باشا، والتمس األمري حيدر من بشري باشا حكم جبل 
عامل بعد أن أغييراه باملال، فأقطعه أييياه، فزحف األمري 
حيدر عام م1707 على جبل عامل جبيش قييّدره بعض 
     (Yazbek, املؤرخن إثىن عشر ألف (12.000) مقاتل
مع حلفائهم  اعتصموا،  قد  الصغري  آل  وكييان   .1983)
من آل منكر حكام إقليمي الشومر والتفاح وآل صعب 
الفريقن  بن  ودارت  النبطية،  بلدة  يف  الشقيف  حكام 
للباد،  الشهايب واحتاله  األمري  بانتصار  انتهت  معركة 

حيث نصب عليها متسلماً من قبله هو الشيخ حممود 
أبو هرموش، بينما تشتت آل الصغري وحلفاؤهم تاركن 
النبطية كسراً  معركة  فمثلت  للشهابين،  اجلييبييل  حكم 
 (Basili & Constantine, مفصلياً جلميع زعماء املنطقة
(1989. وقد ظل املتاولة يلملمون شعثهم يف كل مرة، 
ويعيدون الكرة والتحدي مييرات ومييرات، وظل الييرد من 
األخرى  تلو  الواحدة  احلمات  بتجهيز  ثابتاً  الشهابين 
على جبل عامل إلخضاعه، وقد جسد عهد األمري ملحم 
حيدر الشهايب (م1754 – 1732)، هذه احلالة، حيث 
مقاطعات  حنو  للتوسع  بإظهار طموحه  استهل حكمه 
جبل عامل، ففي عام م1734 طلب من سليمان باشا 
العظم وايل صيدا أن يقطعه باد بشارة، وكان زعماؤها، 
من آل الصغري قد خرجوا عن طاعة الوايل وامتنعوا عن 
أداء األميييوال األمييريييية إليييييه، فأقطعه إييياهييا، فييقييام األمييري 
ملحم حبملة على هذه الباد فحشد له زعماؤها يف بلدة 
 (Ismail, فهزمهم، وفّر آل الصغري إىل القنيطرة )يارون(
(1975. ويذكر  “دي الن De Lane” قنصل فرنسا 
بصيدا عام م1734 هذه الواقعة يف رسالة وجهها بتاريخ 
 C. 20 آب من العام نفسه إىل “الكونت دي موريباس
فيقول: “إن  الفرنسية،  الدولة  وزييير   ”De Maurepas
الصدر األعظم حانق بسبب رفض مشايخ املتاولة دفع 
الضرائب وبعض األموال املرتتبة عليهم له وحلكامه، وقد 
كلف سليمان باشا )وايل صيدا( وأمييري اليييدروز، ) أي 
األمري ملحم( مهمة حصار قاعهم وتصفيتهم مجيعاً، 
وهكذا دخل األمري عند تلقيه هذا األمر، باد املتاولة، 
جبيش مقداره مخسة عشر ألف (15.000) مقاتل حيث 

(Ismail, 1975).”نشر القتل يف كل مكان حّل فيه
منحصرة  عامل  على جبل  الشهابين  تعد هجمات  مل 
بالتوسع والسيطرة على موارد اجلبل االقتصادية فقط، بل 
دخلت طوراً جديداً ينبع من االلتزام منهم بالعهود الي 
قطعوها لوالة الدولة العثمانية الذين حكموا املنطقة والي 
توجب عليهم القتال لصاحل هؤالء الييوالة دون مّنة كما 
العامليون  يقف  ومل   .(Al-Awra, 1936) العورة يقول 
بل  يائسن مستسلمن،  اهلجمات  تلك  إزاء  بييدورهييم، 
استعدوا لأمر، واحتدوا فيما بينهم وعقدوا املعاهدات مع 
جرياهنم، كالي أجروها مع الشيخ ظاهر العمر الزيداين 



GJAT | JUNE 2017 | VOL 7 ISSUE 1 |  137
ISSN : 2232-0474 | E-ISSN : 2232-0482

www.gjat.my

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE)

كما سيأيت الحقًا

تتكرر  العثمانية  السلطة  لييوالة  املتاولة  مناكفات  ظلت 
املناكرة والصعبية على وايل  بعد حيين، فقد خييرج  حيناً 
فأرسل  م1743،  عييام  العظيم  بيياشييا  الييدييين  صيييييدا سعد 
بدوره األمري ملحماً لتأديبهم، ودارت بن الفريقن معركة 
ضييارييية يف جيييوار قييرييية )أنييصييار( انتهت هبييزمييية العاملين 
وجلوئهم إىل داخل القرية، حيث أقدم األمري ملحم على 
اقتحامها، مث عاد بعسكره إىل دير القمر، بعد أن خسر 
العامليون يف هذه املعركة حنو ألف وستمائة (1.600) قتيل، 
 (Basili & كما تقّبض األمري على أربعة من مشاخيهم
(Constantine, 1989; Chidiac, 1970. وقد هدأت 
األوضاع نسبياً بن الطرفن، وانصرف كا من املتحاربن 
لييشييأنييه حييى عيييام م1750 حينما اعييتييدى امليينيياكييرة على 
اجلنباطين حلفاء  داخيييًا يف حكم  إقليم جزين وكييان 
أتباع الشيخ بشري جنباط  اثنن من  الشهابين، فقتلوا 
حليف األمييري ملحم، فحشد هذا األخييري جيشاً وسار 
فقاتلهم  احلييياوة(  )جييبيياع  قرية  لقيهم يف  لقتاهلم حيث 

وقتل منهم حنو ثامثئة (300) رجل
.(Al-Awra, 1936 and Al Safa, 1981) 

مرت والية األمريين منصور وأمحد الشهابين - 1754) 
(1763 مث والية األمري منصور منفرداً (1770 - 1763)، 
على اإلمييارة الشهابية من دون حييوادث ذات أمهية بن 
الداخلي  الييصييراع  بسبب  وذلييك  والشهابين،  العاملين 
بن األمراء الشهابين، الذي ضرب عليهم عزلة قيضت 
ميين االستقال اليييذايت والييتييصييّرف احلييّر،  للعاملين نييوعيياً 
فذهبوا لرتميم قاعهم وحصوهنم، خصوصاً وأن احلروب 
أنفسهم  فانغلقوا على  الي خاضوها فتت يف عضدهم 
وأصبحوا ال يطمئنون إال حلكم شيوخهم، وكان عليهم، 
يف الوقت ذاته، أن يزيدوا من قواهم الذاتية من جهة، وأن 
يبحثوا عن حتالفات عسكرية تتيح هلم الصمود واملنفعة 
من جهة أخرى، ويف هذا الوقت، قام يف العاملين زعيم 
وحد صفوفهم ومجع كلمتهم هو الشيخ ناصيف النصار 
توليس«  دي  »شيفالييه  وصييفييه  اليييذي  الصغري  آل  ميين 
Chevalier de Taules” قنصل فرنسا بصيدا يف رسالة 

منه إىل “الدوق ديغويون” Duc d’Aiguillon بتاريخ 
28 حزيران 1772 بأنه “الشيخ الكبري الذي اشتهر يف 

.(Ismail, 1975)”كل سوريا بشجاعته

عالقة المتاولة بالشيخ ظاهر العمر
 قام يف عكا وصفد حاكم طموح وهو الشيخ ظاهر بن 
عمر بن أيب زيييدان، املعروف بظاهر العمر، وقد تسلم 
بيياشييا يف أول عهده  الييديييار ميين وايل صيييييدا بشري  تلك 
بالوالية عييام م1706 وأخييذ يرقب، بعن حييذرة ويقظة، 
ما جيييري يف مشييال بيياده وجنوهبا. ففي مصر كييان علي 
بك الذي حيلم بالتوسع مشااًل، حنو باد الشام، ويطمح 
لييه دخييول  مييع حاكم قدير يف فلسطن يسهل  للتعاون 
تلك الباد، ويسانده يف هذا الطموح قائد جيشه حممد 
بييك أبييو الييذهييب، ويف جبل عييامييل وجييد مشايخ عانوا 
الكثري من احلروب مع الدولة ووكائها من أمراء آل معن 
ومن بعدهم آل شهاب، فأضحوا تّواقن للتحالف مع 
قوة تساندهم وتعزز قوهتم وتشد أزرهم، وهكذا التقى يف 
ساحة فلسطن وعلى امتدادها مشااًل حى صيدا، ثاث 
قييوى تكمل بعضها البعض اآلخيير وهييي: قييوة املصرين 
والييصييفييدييين والييعييامييلييييين، وقييد بلغ هييذا التحالف أوجييه 
عام م1771 مما حدا بدراغون  Confederationالنائب 
بي”احتاد  الفرنسية بصيدا، إىل تسميته  للجالية  التجاري 
كونفدرايل” Confederation بن مصر والشيخ ظاهر 
العمر واملتاولة ضد السلطان، وذلك يف رسالة بعث هبا 
إىل الدوق ديغويون d’Aiguillon وزير الدولة الفرنسية 
بييتيياريييخ 2 أيييييار 1771. وصيييف فيييييهييا شييكييل الييتييحييالييف 
بعاقة  يتعلق  فيما  أما   .(Ismail, 1975)الذكر السابق 
ظاهر العمر واملتاولة فقد تقلبت بن مد وجزر،  وترقب 
وحييذر، مث آلت إىل النزاع مث التحالف الييذي ختلى عنه 
املييتيياوليية يف هنيياييية املييطيياف، وذليييك بسبب تقلب امليييزاج 
لبنان بشكل عام  املتنازعة يف جبل  السياسي لأطراف 
والييييذي سيطر عييلييى املييشييهييد الييسييييياسييي. كيييان الييطييرفييان 
البعض من بعيد، وكًا  يرقبان بعضهما  بداية األميير  يف 
منهما منهمكاً يف تقوية نفوذه على شى الصعد خاصة 
العسكري منها، وما لبث أن بدأ االحتكاك املباشر بن 
دعم  عندما  عييشيير،  الثامن  الييقييرن  ستينيات  يف  الطرفن 
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ابيه،  العمر ضد  النصار مترد عثمان بن ظاهر  ناصيف 
األمر الذي حسم املشهد عند ظاهر العمر فأعلن احلرب 
املتاولة. وقييد اتضح خييرق الرتقب بن الطرفن يف  على 
مقولة الييركيييييين الييي تييوضييح ذلييك حينما أورد أنييه “ يف 
2 حييزيييران م1766 ركييبييت عييسيياكيير بييياد شقيف وبيياد 
بشارة وإقليم التفاح على باد صفد وعثمان بن ظاهر 
(Al-Rikini, 1939).  فما كان من فعل  أيضاً  معهم 
ظاهر العمر إال أن رد على هذا اهلجوم، هبجوم معاكس 
واستوىل  سكاهنا،  بعض  وقتل  املتوالّية  البضة  قرية  على 
عليها، مث شن هجوماً آخييراً على قرية طربيخا يف شهر 
تشرين أول من السنة نفسها، فاصطدم يف هذ اهلجوم 
بناصيف النصار مباشرة وقد انتهت املعركة لصاحل املتاولة 
وقد   .(Al-Sabbagh, B.T.; Al-Sabbagh, 2012)
شكلت هذه املعركة مفصًا هاماً يف العاقة الي مجعت 
بينهم، حيث  املعارك  آخيير  فهي  العمر،  املتاولة وظاهر 
آلييت الييعيياقيية إىل حتييالييف وثيييييق استمر حييى قبيل هناية 
ظاهر. ويعلل الزين سبب هذا التنافر ومن مث التحالف 
إىل “أن ظاهر أدرك عييدم قدرته على ضم بيياد عامل 
  ( Al Safa, 1981;”بالقوة فأخذهم بالصلح والتحالف
(Al-Zein, 1973. ويبدو أن الغايات قد التقت يف هذا 
التحالف، فاملتاولة الذين عانوا فرتة طويلة من هجمات 
قوي  حليف  إىل  حباجة  الشهابين  منهم  وبعد  املعنين 
كمثل ظاهر العمر للوقوف إىل جانبهم يف هذه احلرب، 
وقد مّثل ظاهر العمر للمتاولة القوة املنشودة الي طاملا 
كانوا يبحثون عنها، ورأى فيهم ظاهر العمر الذي يواجه 
سياسة عدائية من وايل دمشق وأتباعه، بأهنم خط الدفاع 
األول عن مقاطعة صفد أواًل، كما أنه حباجة إىل كثافة 
ثانياً، لذلك  للوصول إىل مآربه  العدة والعتاد  نوعية يف 
فإن موقع املتاولة يف جبل عامل شكل حاجزاً منيعاَ يف 
وجه والة السلطنة العثمانية وحلفائهم احمللين ال سيما 
    (Terhini,املستمر األخريين  تقلب  ضييوء  يف  الشهابين 
واملتاولة يف  اليييدروز  بن  اجلامعة  العاقة  (1983 كانت 
تلك األثناء جيدة، لذا لعب أمراؤهم دوراً هاماً يف الصلح 
تؤكده رسالة  ما  وهييذا  العمر،  املتاولة وظاهر  بن  املييربم 
 ”Clairambault املسيو » كلريامبو  فرنسا  قنصل  من 
بتاريخ 23 نيسان م1767 إىل وزير الدولة الفرنسية الي 

أورد فيها قييائييًا: “ لقد وصييل إىل هنا األمييري إمساعيل 
وثيياثيية ميين مشايخ اليييدروز هييم: الشيخ علي جنباط، 
والييشيييييخ عييبييدالييسييام الييعييميياد، والييشيييييخ كليب اليينييادي، 
وهييؤالء يعاضدون الشيخ ناصيف، فعملوا على احال 
 (Ismail, 1975)”الوفاق بينه وبن الشيخ ظاهر العمر
وأعتقد بأن حيثيات الصلح وتوقيعه بن الشيخ ناصيف 
وظيياهيير الييعييميير، حييدثييت بييعييد ذاك الييلييقيياء اليييذي وصفه 
املسيو كلريامبو بثمانية أشهر، وحتديداً يف 8 كانون أول 
م1767” (Al-Rikini, 1939). وصنفت املعاهدة الي 
وقعت بن الطرفن على أهنا معاهدة حتالف ودفاع أقسم 
يكونوا  أن  السيف واملصحف  اليمن على  املتاولة  فيها 
املييريي  مييال  يييدفييعييوا  مييع ظيياهيير، وأن  وملتهم متضامنن 
لظاهر وليس لوايل دمشق، وأن يهّبوا إىل مساعدته إذا ما 
احتاج إىل جندهتم، وأن مينع عنهم بدوره، كل ظلم ميكن 
هذا  شكل   .(Al-Sabbagh, 2012) عليهم  يقع  أن 
التحالف باإلضافة إىل قوة علي بك الكبري، قوة كبرية يف 
وجه السلطة العثمانية وحلفائها، وقد خاض هذه احللف 
أكثر من مخس عشرة (15) معركة كان النصر حليفه فيها 
األكثر  العسكري  احلليف  بأهنم  املتاولة  فأثبت  مجيعاً، 
 Al Safa, 1981;( 1775وثوقاً لظاهر العمر حى سنة م
Al-Rikini, 1939; Cohen, 1973(. وقد كانت أشهر 
املعارك تلك الي خاضها التحالف اجلديد الفي موجهة 
العامليون  انتفض  حينما  الشهايب،  يوسف  األمييري  ضييد 
جمييييدداً ضييد حييكييم الييييوايل الييعييثييميياين درويييييش بيياشييا )وايل 
صيدا( وذلك عام م1771 فرفضوا دفع األموال األمريية، 
وطردوا عمال الوايل من ديارهم، وأظهروا البغضاء لأمري 
يوسف الشهايب حليف وايل صيدا، فأقدموا على مهامجة 
بلدة مرجعيون وقرى احلولة فجّهز األمري يوسف لقتاهلم 
مقاتل من مشاة   )20.000( ألييف  بعشرين  قييّدر  جيشاً 
وخيالة، ففر املتاولة ميين وجييهييه، وأحيييرق األمييري يوسف 
بالشيخ  العامليون  فاتصل  دخلها،  الييي  املتوالية  الييقييرى 
ظاهر العمر، يطلبون منه العون والنجدة، فأرسل كتاباً 
إىل األمري إمساعيل يطلب منه التوسط بامسه لدى األمري 
يييوسييف لييرفييع احليييرب عيين املييتيياوليية إال أن األميييري يوسف 
رفض قبول الوساطة، األمر الذي أغضب ظاهر العمر 
فجهز جيشه وانييطييلييق إىل كييفيير رميييان فييأحييرقييهييا، مث إىل 
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النبطية )تشرين األول م1771( حيث كان العامليون قد 
استقروا بعد أن مجعوا فلول مقاتليهم فبلغت حنو أربعة 
الشيخ  حليفهم  اليهم  وانضم  مقاتل،   )4.000( آالف 
 Al (»العمر وعييزم اجلميع على ماقاة املهامجن ظاهر 
Safa, 1981. and Al-Zein, 1973(، وما إن وصلت 
طييائييع جيييييش األميييري يييوسييف إىل النبطية حييى بييادرهييم 
فتضعضعت  بييالييقييتييال،  ظيياهيير  الشيخ  ورجيييال  العامليون 
صفوف اجليش الشهايب، واحتل اخلوف صفوف أفراده، 
فانقض العامليون مع حلفائهم حينها على اجليش املنهزم 
فأوقعوا يف صفوفه خسائر كبرية، وخيياف درويييش باشا 
وايل صيدا من لقاء العاملين وحلفائهم ففر من املدينة، 
وقاد الشيخ ظاهر العمر اهلجوم باجتاه الشمال، فدخل 
صيدا منتصراً حيث مكث فيها مدة، ومل يكتف الشيخ 
املسكوبية)*(  بالسفن  استنجد  بل  اهلييزمييية،  هبييذه  ظاهر 
بريوت  مدينة  الشام حلصار  بيياد  قبالة سواحل  الراسية 
حبراً، فاستجابت ودمرت مبدافعها بعض أبراج املدينة مث 
 (Brek, 1982; Al-Shihabi, فلسطن  العمر إىل  عاد 
 .)1969; Al-Ma’louf, 1908; Volney, 1972;
فأرسل عثمان  الييفييرتة،  هييذه  العامليون صيدا يف  وحكم 
باشا وايل دمشق يطلب من األمري يوسف جتهيز جيش 
ملقاتلتهم، وكتب إىل خليل باشا وايل القدس ليسانده، 
القتال، فتجمع  وأمييدمهييا بكل مييا يلزمهما ميين مييعييدات 
ألييييف )20.000( مييقيياتييل  يييوسييف حنيييو عييشييرييين  لييأمييري 
ضربوا حصاراً حول صيدا مدة أسبوع كامل حى كادوا 
بالسفن  استنجد  ظاهر  الشيخ  أن  لييوال  يسقطوها،  ان 
املسكوبية احلربية مرة أخرى، الي أطلقت مدافعها على 
اجليش احملاصر، مما اضطره إىل فك احلصار عن املدينة 

.)Al-Sabbagh, 2012; Volney, 1972(

استمر التحالف بن العاملين، واملصرين، والصفدين، 
قوياً ومتيناً، حى عام م1774 حيث دب اخليياف بن 
حممد بك أبو الذهب الييذي خلف علي بك يف حكم 
مصر بعد وفاته، وبن الشيخ ظاهر، فأشهر أبو الذهب 
العداء واحلرب على حليفه الشيخ ظاهر، وهاجم باده 
بستن ألف )60.000( مقاتل، ومتكن من السيطرة على 
املدن الساحلية يف جنوب غرب باد الشام، كما متكن 

ميين دخيييول عييكييا عيياصييميية ظيياهيير، فييضيياقييت األرض مبا 
قلعة هونن  املييتيياوليية يف  إىل حلفائه  ففر  بوجهه  رحييبييت 
للوقوف يف وجييه هييذه احلملة، ولكنهم شعروا بعجزهم 
وعدم قدرهتم على الوقوف يف وجه احلملة املصرية فتخلوا 
عن ظاهر ورفضوا مساعدته )Abu Nahl, 1991( األمر 
الذي اضطره إىل الفرار واللجوء إىل قبيلة عنزة، ومل يتوقف 
بل سييارع شيوخ  العمر هنا،  املتاولة عن حليفهم  ختلي 
جبل عامل إىل استقبال أيب الذهب، وتقدمي اهلدايا له، 
Al-Sabbagh, 2012; Al-( األمييان  بييدوره،  فأعطاهم 

Rikini, 1939; Al-Sabaiti, 1913(. وتصدّع احللف 
بعد هذه احلادثة، ومل يعد إىل سابق عهده، وتُرك ظاهر 
يستمر  )Safi, 2005( ومل  فيييردا  مييصييريه  ليييييواجييه  الييعييميير 
حكم أبو الذهب سوى أيام معدودات، إذ تويف فجأة 
فانسحبت اجليوش املصرية وعاد الشيخ ظاهر إىل عكا، 
وختلى املتاولة عن مساعدته للمرة الثانية، وبعد أن فقد 
ظاهر العمر كل حليف، انقلب عليه أتباعه فقتله أحدهم 
العامليون حياولون  املؤرخون  )Kord Ali, 1983(. ظل 
ونكثهم  العمر،  ظاهر  حليفهم  عيين  املتاولة  ختلي  تربير 
أبييرمييوهييا معه حبجج واهييييية تصب كلها يف  الييي  للعهود 
حماولة املتاولة احلفاظ على جبلهم من التدمري واخلراب 
مل  هييذا  ولكن   .)Terhini, 1983; Al-Zein, 1973(
يشفع هلم ختليهم عن أمياهنم املغلظة الي قطعوها على 
انتماءات ظاهر  املتاولة إىل  بأن نظرة  أنفسهم. وأعتقد 
العمر وأتباعه الدينية والي ال تعين هلم إال أنه حليف قد 
العهود الي  انتهى وقته، هي الي سهلت عليهم نقض 
له، بل واإلنقاب عليها خاصة  أنفسهم  قطعوها على 
إذا ما عرفنا بأهنم ساندوا أمحد باشا اجلييزار يف القضاء 
 .)Al-Rikini, 1939( على علي بن ظاهر بعد وفاة أبيه
كما ال بييد يل ميين تييرديييد مييا غصت بييه بييطييون الكتب 
الي التمست األعذار للمتاولة حينما ختلوا عن مواثيقهم 
بيياإلشييارة إىل أن املتاولة شييعييروا بعجزهم عن  مييع ظاهر 
الي تتلخص  السياسية والعسكرية  مواجهة املستجدات 
يف مقتل حليفهم علي بك الكبري سنة م1773، وبوادر 
الصلح بن تركيا وحليفتهم روسيا الي تقبع سفنها احلربية 
يف سواحلهم، وتوقيع معاهدة كوتشك قينارجه م1774 
)Abu Nahl, 1991(. وقد جلأ أبناء ظاهر إىل املتاولة 
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بعد مييوتييه، ويييبييدو أهنييم قييد مييالييوا إىل تصديق مييا ساقه 
املتاولة من حجج خبصوص ختليهم عن أبيهم، أو أهنم 
وجييدوا يف املتاولة أهييون الشرور لذلك جلييأوا بعد مقتله 
إىل العاملين يف ضيافة الشيخ ناصيف النصار هرباً من 
وجه العثمانين)Turk, B.T(. وهنا أعتقد أن أبناء ظاهر 
كانوا مضطرين لتصديق أية رواييية يأيت هبا املتاولة تفّند 
أسباب ختليهم عنه، وذلييك ألهنم رأوا يف املتاولة اجلهة 
األقييل مييرارة ليلجأوا اليها، بعد أن أغلقت يف وجوههم 

أبواب النجاة.

عالقة المتاولة بالجزار
عيييننَّ الييعييثييمييانيييييون، أمحيييد بيياشييا اجليييييزار، والييييييياً عييلييى عكا 
فييبييدأت عاقة  مباشرة،  العمر  مقتل ظاهر  بعد  وصيييييدا 
اجلييييزار بيياملييتيياوليية، ميينييذ تييوليييييه حييكييم واليييية صيييييدا، حيث 
وقفوا إىل جانبه يف حربه ضد علي الظاهر يف شهر أيار 
Brek, 1982; Al-(م1776، عندما حتصن يف دير حنا

Rikini, 1939(. بعد ذلييك، قييام اجليييزار، بييزيييارة مدينة 
صيييور، مقر شيخ املقاطعة املييتييوايل. ويييؤكييد هييذه الييزيييارة 
علي الزين بالقول: “زار اجلزار مدينة صور يف أول سنة 
من سين حكمه، ونييزل عند الشيخ، محد العباس وهذا 
فيه ميين املييعيياين، مييا يشف عيينييه، أن اجليييزار كييان حيرص 
Al- (”على تطمن املتاولة، وتوثيق الصلة بينه وبينهم

Zain, Ali, Jabal Amel, 1973(. كما أن اجلزار عمل 
الثانية إىل مدينة صور،  بزيارته  الصلة  تأكيد هذه  على 
 Al-Zain, Ali, (”واجتماعه مع الشيخ ناصيف النصار
العاقة  أن  هييذا،   Jabal Amel, 1973(. ونلحظ من 
بن اجلزار واملتاولة، بدأت عاقة وّديّة، ختللها رضى كل 
من الطرفن عن اآلخر، بل وتعدت الرضى حينما قدم 

املتاولة املساعدة للجزار، يف حربه ضد أبناء ظاهر.

كان اجلزار يدرك بأن املتاولة، قوة ال يستهان هبا، ولذلك 
حاول منذ البداية، أن يكسبهم إىل صفه شاءوا أم أبوا. 
بالقول:”  الي جاء هبا  ويؤكد ذلك سليمان مباحظته 
كان بإمكان كل شيخ من املتاولة، أن جيند عند احلاجة، 
وإذا  رجيييل،   ) 250-800( مثييامنييائيية  إىل  ومخييسيين  مائتن 

  Suleiman,(”اجتمعوا معاً، فإهنم يشكلون قوة مثالية
1983(. وقد كانت نية اجتثاث شأفة املتاولة حاضرة يف 
ذهن الوايل اجلديد الذي عاصر حتالفهم مع سلفه ظاهر 
العمر يف صراعه ضد السلطان العثماين، والذي أصبح 
اآلن هو ميثله يف املنطقة، ولكنه أّجل هذه املواجهة لفرتة 
من الزمن نظراً النشغاله بالتعامل مع البدو والدروز، األمر 
  Cohen,(الذي كان يعتربه أكثر إحلاحاً يف ذلك الوقت

.)1973

بعد أن استقر حكم اجلزار ونظم أمور واليته، وجه أنظاره 
الدولة،  املتمردة على  اجملييياورة  القوة  أهنييم  مبا  املتاولة  حنو 
وغري اخلاضعة ألي سلطة خترج عن نطاق سلطة شيخ 
املؤجلة،  األمريية،  األمييوال  يطلب  فأرسل هلم  املقاطعة. 
فرفضوا، وحشدوا حصوهنم باملقاتلن واألسلحة واستعدوا 
للقتال. فكانت الفرصة الي ناجزها اجلزار بأن حتلل من 
حبال الصداقة الي ربطها مع املتاولة يف بداية حكمه، 
فجهز محييليية لييتييأديييبييهييم، ومجيييع امليييال امليييريي ميين ملتزمي 
امليينييطييقيية، لييكيين مل ختيياميير مييشييايييخ جييبييل عييامييل اهلييواجييس 
بنّية اجلييزار العارمة يف القضاء عليهم، ملآرب  والشكوك 
كثرية يف نفسه كان أمهها إثبات والءه للدولة العثمانية 
الي  للعاصفة  االحنناء  فقرروا  تثبيت حكمه،  فيه  الييذي 
 )Faqih, 1986( بييادهييم قييد تتسبب يف تدمري وهنييب 
وانييتييهييوا إىل الييسييري إىل عييكييا للتباحث مييع اجلييييزار حييول 
شروط الصلح، ومت االتفاق على أن يدفع املتاولة يف سنة 
م1776، مبلغ مائة ومخسن )150( كيس ذهييب، وأن 
يدفعوا مائة ومخسن )150( كيساً أخرى، خال سبعة 
أشهر وثامثائة )300( كيس، خال سنة م1777، فوافق 
اجليييزار على ذلييك، وطلب ميين زعييميياء املتاولة االشييرتاك 
بقواهتم يف احلملة اجلديدة الي ينوي القيام هبا على جبل 
 Al-Zain, Ali,( الييييدروز، إال أهنييم اعييتييذروا عيين ذلييك
موقف  ووقفوا   .)Jabal Amel, 1973; Faqih, 1986
احلياد من احلملة الي يزمع اجلزار القيام هبا، وهنا ال بد 
من السؤال ملاذا اختذ املتاولة هذا القرار؟ مبا أهنم حلفاء 
اجلزار يف األمس، وأصدقاؤه يف احلاضر. وهي فرصة للثأر 

من أعدائهم التقليدين؟
يتفق كييل ميين الييزييين والييفييقيييييه، يف سييبييب رفيييض املييتيياوليية، 
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لاشرتاك يف هذه احلرب، بأن األسباب تنبع من: رغبة 
املييتيياوليية بييعييدم الييعييودة إىل حييييياة الييكيير والييفيير الييي كانت 
سائدة يف النصف األول من القرن الثامن عشر يف جبل 
الدروز، وجبل عامل، كما أن االشرتاك يف احلملة املرتقبة 
على جبل الدروز، حتتاج إىل نفقات باهظة ستؤدي إىل 
إىل  إضافة  املتاولة،  اجلييزار على حساب  نفوذ  مضاعفة 
السبب األقييوى للرفض، وهييو أن خضوع ووالء الييدروز 
 Al-Zain,( للدولة، سوف يوجه األنظار إليهم فيما بعد
Ali, Jabal Amel, 1973. and Faqih, 1986(. كما 
أعتقد أن السلطة الي ميثلها اجلزار كانت عائقاً يف وجه 
املتاولة من االصطفاف إىل جانبه، فقد دأبوا على الرفض 
وقد  العثمانية ووكائها،  الدولة  لامتثال ألواميير  املطلق 
قبل اجلزار عذر املتاولة على مضد، وذلك بسبب خوفه 
اليييدروز ليضمن  الييي تنوي الزحف إىل جبل  على قواته 
عيييدم عييرقييليية سيييريهيييا، أو الييتييصييدي هليييا أثييينييياء ميييرورهيييا يف 
بادهم. ولكنه مل ينس هذا املوقف للمتاولة، فقد أرسل 
قييواتييه سنة م1777، املييوجييودة يف بيياد الييشييوف للقبض 
على املتاولة يف بعلبك وزحلة، ومصادرة أمواهلم، وجترمي 
احلرفوش  على حممد  القبض  فألقوا  ومشاخيهم.  أعياهنم 
شيخ املييتيياوليية يف بعلبك، ووضييعييوه يف احلييبييس، ودامهيييوا 
.)Al-Munir, B.T; Kord Ali, 1983( زحلة، وهنبوها

موقعة يارون.

استمرت املناوشات اجلارية بن املتاولة، واجلييزار إىل أن 
مجييع األخيييري قييوة قييوامييهييا ثيياثيية آالف )3.000( رجييل، 
وجعلها بقيادة مملوكه سليمان باشا، ووجهها حنو باد 
سبب  يف  الييروايييات  وختتلف   .)Faqih, 1986( املتاولة 
إرسيييال هييذه احلملة حنييو بيياد املييتيياوليية، فييالييزييين يييرى أن 
السبب يف إرسال محلة اجلزار إىل املتاولة هو: أنه عندما 
قتل األمييري يوسف الشهايب أخيياه األمييري أفندي، خاف 
من نقمة األهايل، ففر إىل عكا، وعند وصوله إىل باد 
املتاولة، التقاه الشيخ ناصيف النصار، وعرض عليه أن 
 Al-Zain,( لييلييجييزار  األخييبييار  فييوصييلييت  بيييياده،  يسلمه 
Ali, Jabal Amel, 1973(. وال ميكن قبول هذه الرواية 
الييي تدفع اجلييزار لتجريد محلة كييربى باجتاه بيياد املتاولة 
بسبب إشاعة ال تقدم وال تؤخر يف العاقة بن الطرفن 

مث أن األمري أفندي، قتل يف سنة م1779، فلماذا تذكر 
الزين  ييييروي  م1781. كما  ناصيف سنة  مييوقييف  اجليييزار 
قصة أخرى، يف أن السبب الرئيس للحملة على املتاولة 
هو: أن اجلزار أراد االنتقام من األمري إمساعيل الشهايب، 
حيياكييم حيياصييبيييييا، بييسييبييب شييكييوى اليييييهييود عييليييييه، وعند 
مرور جيشه عرب باد املتاولة، تفاجأ به الشيخ ناصيف 
النصار، وتوقع أنه قادم حلرب املتاولة، فخرج على رأس 
 Al-Zain,( للحملة  للتصدي  فيييارس،   )1.000( ألييف 
يشوب  الضعف  ولييكيين   .)Ali, Jabal Amel, 1973
هذا السبب أيضاً، فكيف استطاع ناصيف النصار، أن 
جيمع هبييذه الييسييرعيية، قييوة مييقييدارهييا ألييف فيييارس، مبييا أنه 
تفاجأ بعبور اجليش من باده. أما الرأي األكثر وجاهة 
باعتقادي، فهو يكمن يف رواية سليمان الي تقول: أن 
املييريي، واهلجمات املستمرة من  امتناع املتاولة عن دفع 
قبل املتاولة على جيش الدولة، كانت السبب يف إرسال 
اجلزار حلملته إىل بادهم )Suleiman, 1983(. وأعتقد 
أنه هناك سبباً آخراً هاماً يكمن يف رغبة اجلزار اجلاحمة يف 
إخضاع جبل عامل لسلطته خاصة وأن اجلزار كان مطلع 
قاطع  بشكل  يرفضون  الذين كانوا  املتاولة  أحييوال  على 
املعركة،  بالنسبة جملريات  أمييا  أو والهتييا.  للدولة  اخلضوع 
بيياشييا، جبموع  سليمان  بقيادة  اجليييزار  التقى جيش  فقد 
املتاولة بقيادة الشيخ ناصيف النصار، يف قرية »يارون« 
الييواقييعيية ضمن بيياد بييشييارة، يف 23/أيييييلييييول/م1781 وقد 
انتهت هذه املعركة مبقتل الشيخ ناصيف النصار، وأخيه 
أمحد، وما يقارب ثامثائة إىل أربعمائة )400-300( من 
 Brek,( مقاتليه، يف حن خسر سليمان باشا ثلث قواته
ويصف   .)1982; Kord Ali, 1983; Cohen,1973
هييذه  صيييييدا  الييعييام يف  فييرنييسييا  قنصل   ”Arazy »أرازي 
 C. De املعركة، يف رسالة منه إىل الكونت دي فريجن
Vergennes وزير الدولة، بتاريخ 2 تشرين األول 1781 
فيقول: “أن موت الشيخ ناصيف وحنو 400 من فرسانه 
مييع عييدد ميين املييشييايييخ، وضييع بضربة واحيييدة حيييداً هلذه 
احلييرب، وذلييك بتشتيت باقي املشايخ الذين وقع إثنان 

.)Ismail, 1975(”منهم يف قبضة الباشا

فر بعض املتاولة الذين سلموا من هذه الواقعة إىل بعلبك، 
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Al-( حيث آل احلرفوش، والبعض اآلخر إىل باد عكار
Shihabi, 1954; Al-Rikini, 1939( وسبيت النساء، 
حيث كانت املرأة تباع بي ثلث قرش) املنري، الدر املرصوف، 
ب.ت(. ويصف الشهايب حال املتاولة بعد موقعة يارون 
بييالييقييول: »بييعييد مييوت هييذييين البطلن )ناصيف وأخيييييه( 
هربت بييين مييتييوال وأخييلييوا الييبيياد، وتفرقوا يف كييل شعب 
 Al-Shihabi,(»وواد، وعساكر اجلزار دخلت باد بشارة
1954(. وتقدم سليمان باشا إىل باد بشارة، لتحطيم 
القاع السبع الرئيسة فيها واالستياء على مدينة صور 
فصمد   .)Al-Shihabi, 1954; Suleiman, 1983(
الشيخ حيدر الفارس برجاله يف قلعة الشقيف، وفشلت 
 Faqih, 1986;(القلعة الحييتييال  باشا  سليمان  جهود 
حصارها،  يف  كامًا  شهراً  وأمضى   .)Marwa, 1967
الباشا حتقيق أي مكسب، بسبب  ومل تستطع عساكر 
رداءة الساح، وشجاعة احملاصرين الذين أبدوا بسالة يف 
الدفاع عن أنفسهم، خشية أن يصيبهم ما أصاب أبناء 
ملتهم. وعندما طال احلصار على قلعة الشقيف، أرسل 
بأنه مستعد أن  اجلييزار يعلمه  الفارس إىل  الشيخ حيدر 
 Faqih,( لذلك  اجلييزار  فسر  له شخصياً،  القلعة  يسلم 
قلعة  وذلييك ألن حصار   .)1986; Suleiman, 1983
الييشييقيييييف لييفييرتة أطييييول، كيييان أمييييراً صييعييبيياً عييلييى اجلييييزار، 
اهليبة  إىل تاشي  ويييؤدي  باهظة،  نفقات  يكلفه  حبيث 
واخلوف اللذان أوجدمها اسم اجلزار يف املنطقة، خاصة 
بعد انتصاره على الشيخ ناصيف النصار. فحضر اجلزار 
شخصياً إىل القلعة، يف الرابع والعشرين من تشرين الثاين 
الييفييارس  حيييييدر  الشيخ  ميين  القلعة  وتسلم   ،1781 عييام 

.)Faqih, 1986(

بّدل اجلزار سياسته اخلشنة، جتاه املتاولة، بعد اهلجرات 
ليناً  واختييذ خطاً  مناطقهم،  من  هبا  قاموا  الييي  اجلماعية 
جتيياهييهييم، فييقييرب شيييييخ مييدييينيية صيييور إليييييه وأقييطييع الشيخ 
حيدر الفارس وأتباعه، إقطاعاً ليعيشوا  فيه ويكون هلم 
كملك )Al-Rikini, 1939(. واتبع اجلزار هذه السياسة 
الييسييلييمييييية، ليييييضييميين تييأهيييييل امليينييطييقيية بييالييسييكييان، وزراعيييية 
األراضييي اخلصبة، إال أن املتاولة، مل يرضوا هبذا احلال، 
ففر الشيخ حيدر ومجاعته إىل دمشق، وظل شيخ صور 

للتخلص ميين حكم  املييائييميية  الييفييرصيية  ينتظرون  وأتييبيياعييه 
Al-( اجليييييزار، واليييعيييودة عييلييى حييكييم بيييادهيييم بييأنييفييسييهييم

.)Rikini, 1939

انتشرت إشاعات يف باد عاملة بأن عاقة اجلزار بالدولة 
العثمانية أصبحت سيئة، وبأن الباب العايل سوف يرسل 
محييليية حبييرييية وبيييريييية، لييتييدمييري اجليييييزار عيييام م1782، وعيينييد 
وبرفقتها سبعة  الفرنسية،  التجارية  البوارج  إحييدى  مييرور 
عشرة )17( مركباً، من أعايل شواطئ مدينة صور، ظن 
العصيان  فأعلنوا  املزعومة  القبطان  محلة  أهنييا  العامليون 
على اجليييزار، وكييان األخييري يف هييذا الييوقييت، يقوم بتفقد 
بعض املدن التابعة حلكمه، إال أن قواته جنحت يف هذه 
 Al-Rikini, 1939; (»املتاولة تقريبًا املرة، بتدمري نفوذ 

)Basili & Constantine, 1989; Thomas, B.T

بعد الييدمييار الييذي حلييق جببل عييامييل، أقييام اجليييزار أعوانه 
حكاماً على مقاطعاهتم وحكم تلك الباد حكماً مباشراً 
 Faqih, 1986;(مما رفع مكانته يف أروقة الباط العثماين
األذى  على  الضوء  الييعييورة  ويسلط   .)Thomas,  B.T
الذي حلق باملتاولة، بقوله: “كان اجلزار جمرداً سيف الظلم 
يأخذ رجاهلم على ورشيية عكا)بالسخرة(  املتاولة،  على 
فيييييحييشييرهييم الييسييائييقييون بييسييرعيية اجليييييري، وبييسييبييب ضيق 
الطريق، كانوا يسقطون يف البحر باخلمسن والستن” 

.)Al-Awra, 1936 and Suleiman, 1983(

اليينييصييار، وأخييوتييه، وباقي  فيييارس ناصيف  الشيخ  شكل 
انتحارية،  املييشييايييخ الييذييين فيييروا إىل بعلبك وعييكييا، فييرقيياً 
هدفها اإليييقيياع بعمال اجليييزار، والفتك هبييم. كما كانوا 
ييييأخيييذون امليييييريي مييين الييسييكييان بييياليييقيييوة، وعيييييرف هيييؤالء 
 Al-Awra, 1936.( الطرق  قطاع  أي  باسم)الطياح(، 
مييراكييز كثرية  اجلييييزار  فييأقييام   .)and Suleiman, 1983
مقابلة هلا تدعى )السردله( وشحنها بالعسكر وأرسلها 
هييؤالء  مهمة  واقتصرت  عاملة،  بيياد  يف  عنهم  للبحث 
لكنها  لباد بشارة،  الداخلي  األميين  احلفاظ على  على 
كانت تعود خائبة ومل تتمكن من القضاء على الطياح، 
مث عن اجلزار عساكر من العاملن أنفسهم، ومع ذلك، 
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.)Faqih, 1986( ًمل جيد هذا اإلجراء نفعا
اسييتييغييل الييطييييياح انييغييميياس اجلييييزار يف قييتييال الشهابين يف 
الشوف. فزادوا من هجماهتم على القوات القليلة املتبقية 
فييروا إىل  بييادهييم، وتشجع الكثري من املتاولة الذين  يف 
دمشق للعودة لشن حرب استنزاف على اجلزار وقواته، 
فحضر حوايل ستمائة (600) فارس منهم، وشكلوا مع 
الييطييييياح قيييوة مييهييامجيية، وانييضييم إليييييهييم حيييوايل األليييف من 

.)Suleiman, 1983( فاحي جبل عامل

بلغ املتاولة أن الدروز، عمدوا إىل حرب اجلزار، فنظموا 
اليييدروز، وتوجهوا إىل قلعة  بثأرهم من  صفوفهم لأخذ 
تبنن، وأحاطوا هبا، واقتحموها ، وقتلوا املتسلم فيها من 
 Al-Munir,( 0نفر )قبل اجلزار، وقتلوا معه مائي )200
B.T(. وحينما وصلت األخبار ملسامع اجلييزار غضب، 
وجلب قواته املنتشرة يف جبل الدروز ووجهها حنو جبل 
عامل يف منتصف عام م1784 وقصف أربع قرى عاملية، 
ودمرها تدمرياً  كامًا. ومتكنت قواته من القضاء على 
الطياح، وبعد أن أعاد النظام إىل جبل عامل، ترك جانباً 
من قواته الي أرسلها إىل هناك للحفاظ على األمن فيها، 
جديدة  محلة  يف  الستخدامه  منهم،  تبقى  مييا  وسحب 

.)Faqih, 1986( على جبل الدروز

املييتيياوليية للجزار بعد كييل تلك احليييروب،  قيينيياة  مل تستقم 
الييشييام سنة م1785، توزعت  اجليييزار واليييية  تييوىل  فعندما 
قواته بن واليييات صيدا وطرابلس ودمييشييق، كما أخذ 
الكثري من العسكر  برفقته جلمع املريي من نابلس، فوجد 
مييرة أخييرى ضد  بالثورة  للقيام  املتاولة أن هييذه فرصتهم 
اجلزار، وقرروا أن يستهلوا خمططهم باهلجوم على صور، 
وذبييح عساكر ومتسلم اجلييزار فيها، لكن سليمان باشا 
علم باملخطط قبل تنفيذه، فاصدر أمراً إىل متسلم مدينة 
صور باعتقال املشايخ واألعيان املتآمرين، وإرساهلم إىل 
عكا يف أييييييار/م1786، فنفذ اجليييزار هبييم عقوبة اإلعييدام 

.)Faqih, 1986(

جلييأ بييعييض املييتيياوليية إىل األمييييري يييوسييف الييشييهييايب، وكييان 
اجلزار على وشك اخلروج على رأس قافلة احلج الشامي، 

فخشي أن يستغل هيييؤالء فييرصيية غيييييابييه، ويييتييعيياونييوا مع 
األمييييري الييشييهييايب احلييياكيييم لييانييتييقييام مليييا أصييياهبيييم عييلييى يد 
اجلزار. فكتب لأمري يوسف إلرساهلم إليه، فاستجاب 
هذا لطلبه، وسلمهم إىل سليمان باشا نائب اجلييزار يف 
عكا، ويقول الشهايب: “قبض األمري يوسف، على بين 
علي الصغري الشيعة وأرسلهم إىل عكا... ويف وصوهلم 
إىل نائب اجلزار، قتلهم، والم الناس األمري يوسف على 

.)Al-Shihabi, 1969( ”ذلك

بييعييد هيييذه احليييادثييية هييييدأت األوضييييياع يف بييياد املييتيياوليية، 
تيياميية، إىل أن ظهر  األميييور سيطرة  اجليييزار على  وسيطر 
األمري جهجاه احلرفوش يف بعلبك، سنة م1788، وكان 
هذا على صلة محيمة مع األمري يوسف الشهايب، فاشرتك 
معه يف حربه ضد األمييري علي الشهايب يف تشرين ثاين 
م1788. مما اضطر اجلييزار أن يرسل املساندة إىل األمري 
علي الشهايب، وجرت بينهم معركة يف شهر أب/م1789، 
انتصر فيها األمري علي وعسكر اجلزار على األمري يوسف 
 Al-Shihabi, 1969; Al-Munir,( احلرفوش  وجهجاه 
B.T; Chidiac, 1970( فتحصن جهجاه احلرفوش يف 
بعلبك، فأرسل اجلزار قوة لإليقاع به وأتباعه من املتاولة، 
بقيادة ابيين عم جهجاه األمييري بشري احلييرفييوش. وحاصر 
هذا بعلبك مدة نصف شهر ومل يستطع دخوهلا فأمدهم 
 .)Al-Munir, B.T( فهرب جهجاه  بالعسكر،  اجلييزار 
مث قييام جبمع املييقيياتييليين، وتييوجييه هبييم إىل بعلبك، حيث 
مييقيير حييكييم أبيينيياء عييمييه بييشييري وقيياسييم احليييرفيييوش، حيث 
وىل اجليييزار بشريا بييدال ميين قيياسييم، ليكون حاكماً على 
املدينة، واستطاع جهجاه دخول بعلبك، وقتل ابن عمه 
بشري، ونظم جهجاه صفوفه مرة أخرى. فجمع الرجال، 
وبيييدأ مبيينيياوشيية عسكر اجلييييزار. ويييقييول امليينييري: “يف هناية 
سنة 1791، مجع جهجاه الرجال .. ودخييل بعلبك يف 
منتصف الليل، ووزع الرجال يف أرجاء املدينة، وعندما بدأ 
إطاق الرصاص، ارتعب جيش الدولة، وظن أن هناك 
عدداً هائًا من اجليش دخل املدينة، ففر معظمهم، وقتل 
الذين بقوا يف املدينة”) Al-Munir, B.T(. وقد حكم 
جهجاه بعلبك حى سنة 1796، مث أرسل اجلزار العسكر 
واللجوء إىل وايل  الفرار،  استطاع  أنه  إال  للقبض عليه، 
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الشام، “عبد اهلل باشا العظم”، الذي أرسل ُخلع حكم 
.)Al-Munir, B.T( بعلبك إىل األمري جهجاه احلرفوش

 
اسييتييغييل امليييتييياولييية احلييمييليية الييفييرنييسييييية لييانييتييقييام مييين اجلييييزار 
منهم،  جمموعة  فييقييدم  عييكييا،  الفرنسيون  حيياصيير  حينما 
الفرنسين يف حرهبم  ملعاونة  معظمهم من صفد،  كييان 
ضييد اجلييييزار بييقيييييادة الييشيييييخ صيييياحل، أحيييد أحييفيياد ظاهر 
العمر)Nofal, 1990(، وقد ورد أيضاً أن من بن الذين 
 ”Napoleon Bonaparte قدموا إىل »نابليون بونابرت
من املتاولة أثناء حصاره لعكا، شيوخ املتاولة، فأعطاهم 
حكم باد بشارة، وأخذوا منه الذخائر، وساروا إىل قلعة 
صور الي كانت آلبائهم يف السابق وتسلموها، كما كان 
بعض األهايل يقدمون اخلمر والبضائع للفرنسين، على 
 Al-Shihabi, 1954;( اجليييزار  ميين حكم  الييتييحييرر  أمييل 
“فيال  وحينما زحف   .)Turk, 1993; Nofal, 1990
على  4/نيسان/1799  يف  بونابرت  قييادة  أحييد   ،”Vial
املدينة  إىل  فوصل  املتاولة،  بعض  ساعده  صييور،  مدينة 
 Herold,( ووطد األمن فيها، وأسند احلكم إىل املتاولة
1962(. وعندما انتهى حصار عكا من قبل الفرنسين، 
سنة م1799، انتقم اجلزار من املتاولة،  فأهلكهم بالقتل، 

.)Al-Sabaiti, 1913( واحلبس، واحلفر، والبناء
ظل اجلزار مسيطراً على باد املتاولة، والعمل على إبادة 
كل حركة تشري إىل ظهورهم يف ساحة النزاع السياسي 
حى هناية حكمه م1804، ويعلق بازيلي على هذا املشهد 
القبائل واألسيير، مسرح  بالقول: “هكذا كانت  تغادر 
سوريا السياسي، واحدة إثر األخرى، تاركة مكاهنا للتأثري 
املباشر لسلطة احلكومة، الي ترث أكثر التقاليد جتردا من 

.( Basili & Constantine, 1989)”األخاق

الخاتمة والنتيجة
املتوترة  العاقة  أن  مفادها  نتيجة  إىل  الييدراسيية  وصلت 
بن الدولة العثمانية السّنية، والدولة الصفوية الشيعية قد 
ألقت بظاهلا على املنطقة العربية خاصة ذات التواجد 
الشيعي، األمر الذي انعكس على عاقة املتاولة الشيعة 
جبرياهنم. وإن كانت اخلافات الي بييرزت على السطح 
تدفع باجتاه األخذ بالتفسري الذي يتحدث عن التكتات 

والتحالفات السياسية العسكرية من منظور عصيب قبلي، 
كما اتضح يف كنه العاقة بن الدروز الشهابين واملتاولة 
الشيعة، الشيء الذي دفع املؤرخن للقول بروابط الدم ال 
العقيدة. ولكنين أراين أميل إىل القول بأن املعتقد الديين 
أواًل واملصلحة ثانياً قد دفعتا باجتاه التجاذب أو التباعد 
ما  أجييد  ومل  لبنان،  ملنطقة جبل  الرئيسة  املكونات  بيين 
يدحض هذا القول. فتكاد جتمع الروايات التارخيية بأن 
هلا  الييي خضع  الفعلية  السلطة  ميتثلوا ألواميير  املتاولة مل 
العثمانية ووالهتييا أسوة مبن  جبل عامل واملتمثلة بالدولة 
جاورهم من املسلمن السّنة، بل متسكوا بأوامر ونواهي 
امرائهم وشيوخهم، وإن كان هناك حتالفات متوالية سنيّّية 
القائلة  للفلسفة  فمردها  العمر،  مع ظاهر  حييدث  كما 
» عييدو عييدوك هييو صديقك«، والبينة على ذلييك هي 
ختلي املتاولة عن ظاهر العمر حينما انتفت املصلحة من 
التحالف معه، واالنقضاض على كل قسم وعهد قطعوه 
له، مث تركهم له ليواجه مصريه وحده. واألمر اآلخر هو 
العمر  لييوال أن ظاهر  لينعقد  التحالف مل يكن  أن ذاك 
الشيعة.  للمتاولة  األول  الغرمي  العثمانية  الدولة  ثار ضد 
ويبدو أن اجلزار أدرك مبكراً، العاقة الكائنة بن املتاولة 
يصرف  مل  لذلك  ومكوناهتا،  السنية  العثمانية  والسلطة 
تفكرياً كثريا يف ضبط أمور جبل عامل، ومل ينتظر طويًا 
بقوة ومتكن  املتاولة، حيث هامجهم  نفوذ  للقضاء على 
من إخضاعهم حلكمه عنوة. وال بد هنا من اإلشارة إىل 
أن الصورة الي خطت املشهد السياسي للعاقة اجلامعة 
بن املكونات الدميغرافية يف جبل عامل وحميطه ما زالت 
حباجة إىل حبث ومتحيص خاصة أن أغلب الكتابات قد 
بييداييية، يف املييصييادر واملييراجييع الشيعية بشكل  تشكلت، 
عييام واملييتييوالييييية خيياصيية، مث مييا ورد عند غييريهييم ميين امللل 
األخيييرى بييعيييييداً عيين روايييية أهييل الييسيينيية. وهيييذا مييا يضطر 
الباحث يف بعض األوقات لأخذ بتلك الروايات لعدم 

توفر ما يدحضها.
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