نواحي وقرى كرايس وعائالت شيوخ ريف فلسطني
د .سعاد العامري*
شكلت الناحية ،وتدعى أيضاً املشيخة خالل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش ،وحدة إدارية رضيبية
مستقلة .وقد متتع املشايخ حتى منتصف القرن التاسع عرش ،بقوة سياسية عالية ونفوذ وثروات
باحثة وكاتبة فلسطينية.
الدراسة فصل من كتابها بنفس العنوان ،والصور من أرشيف "رواق".
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وفرية نسبياً ،وذلك من خالل النظام الرضائبي املعروف باسم االلتزام.
كان لكل مشيخة مركز إداري يدعى قرية الناحية أو قرية الكريس .وهي عادة مقر إدارة لشيخ
الناحية ،ومكان سكنه ،وميكننا التعميم بالقول أن قرى الكرايس متيزت مبواقعها املحصنة نسبياً.
وعند التمحيص نجد أن نسبة قرى الكرايس الواقعة عىل قمم الجبال قد بلغ مثانني باملائة ،%80
وباستثناء صانور قرية كريس آل جرار التي كانت محصنة بأسوار عالية ،مل تكن هناك أسوار تحيط
القرى الفلسطينية سواء كانت قرية كريس أو غريها .وبشكل عام ،فقد اعتمدت القرى لحامية
نفسها عىل نفوذ وقوة جيش شيخ الناحية.
أما حجم املشيخة وعدد قراها فقد اختلف كثريا ً ،فبينام بلغ عدد قرى ناحية جماّ عني خمساً
وأربعني قرية ،مل تتع ّد مشيخة بني سامل وبني مرة الست قرى .وكام هو الحال بالنسبة الختالف
املشيخات نتيجة انقسامها أو تجمعها اختلف عدد القرى التابعة لهذه املشيخة أو تلك .وكثريا ً
ما حصل خالف حول تبعية قرية ما كام حصل عندما اختلف آل الريان وال القاسم (عندما أعيد
تقسيم الجامعينات إىل غربية ورشقية عىل تبعية قرية الزاوية ،حيث كان العدد اإلجاميل خمساً
وأربعني قرية ،وتم تقسيمها مناصفة وبقيت قرية الزاوية متنازعاً عليها( ).

تقسيامت النواحي:
ودون الدخول يف كثري من التفاصيل والتغريات التي حصلت يف عدد النواحي وقرى كراسيها يف
فرتات تاريخية مختلفة ،ميكننا القول إن النواحي الرئيسية يف جبل نابلس والقدس والخليل كانت
خالل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش عىل النحو التايل:

جبل نابلس:
انقسم جبل نابلس عملياً إىل سبع نوا ٍح هي:
ناحية اللجون ،وتدعى أيضاً ناحية جنني وكان مركزها قرية اللجون ،ثم أصبح مدينة جنني ،سيطر
عىل هذه الناحية يف األساس آل جرار ،ثم حكام عكا وحكام نابلس.
مشاريق الجرار ومركزها صانور بزعامة آل جرار ،وبلغ عدد قراها ثالثاً وعرشين قرية.
الشعراوية الغربية ومركزها ع ّرابة بزعامة آل عبد الهادي وبلغ عدد قراها أربع عرش قرية.
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جامعني الرشقية ومركزها بيت وزن بزعامة آل قاسم ،وتدعى أيضاً جورة عمرة ،وبلغ عدد قراها
خمس عرش قرية.
جامعني الغربية ومركزها جامعني ودير استيا بزعامة آل الريان وأبو حجلة ،وقد بلغ عدد قراها
ثالثني قرية.
وادي الشعري ومركزها برقة وسبسطية بزعامة آل سيف وآل كايد ،وعدد قراها عرشون قرية.
مشاريق البيتاوي ،مركزها بيتا وجالود بزعامة آل دويكات وآل منصور ،وبلغ عدد قراها اثنتني
وعرشين قرية ،وتدعى مشاريق نابلس أيضاً.

جبل القدس:
وكذلك منطقة جبل القدس ،فقد بلغ عدد النواحي فيها سبعاً.
النواحي الغربية عددها أربع وهي:
بني حسن ،ومركزها الولجة ،بزعامة آل درويش ،وبلغ عدد قراها إحدى عرشة.
بني مالك ،ومركزها قرية العنب ،بزعامة آل أبو غوش ،وبلغ عدد قراها اثنتني وعرشين.
بني حارث ،ومركزها رأس ابن سمحان ،بزعامة آل سمحان ،وبلغ عدد قراها مثاين عرش.
بني زيد ،ومركزها دير غسانة ،بزعامة آل الربغويث ،وبلغ عدد قراها عرشين.
أما النواحي الرشقية فثالث وهي:
جبل القدس ،ويضم أبو ديس وبيت إكسا ،وبيتونيا ،والبرية ،ودير دبوان.
بني سامل ،ومركزها كفر مالك ،وعدد قراها خمس.
بني مرة ،ومركزها املزرعة الرشقية ،وعدد قراها ست.

جبل الخليل:
أما مشيخات جبل الخليل فهي ثالثة:
العرقوب ومركزها بيت عطاب ،بزعامة آل اللحام ،وعدد قراها أربع وعرشين.
القيسية التحتا ومركزها دورا ،بزعامة آل عمرو ،وعدد قراها خمس عرش.
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القيسية الفوقا ومركزه بيت جربين بزعامة آل العزة ،وتشمل أيضاً مناطق آل العملة يف بيت أوال،
وبلغ عدد قراها سبع عرش.
وبذلك يكون العدد اإلجاميل سبع عرش مشيخة ،وهذا عىل األغلب الحال كام كان قبل حملة
إبراهيم باشا إىل فلسطني .وقد تفاوت عدد املشيخات وكذلك عدد قرى الكرايس خالل الفرتات
املختلفة ،وذلك نتيجة للرصاعات حول السيطرة والنفوذ عىل مناطق املشيخات املختلفة .ومن
املرجح أن يكون عدد النواحي وعدد قرى الكرايس قد بلغ أوجه خالل فرتة حكم إبراهيم باشا
حيث عمل عىل إضعاف نفوذ النواحي مام نتج عنه وجود قريتي كريس يف الناحية الواحدة أو
أكرث( ) .لذا نجد أن أعداد النواحي وقرى الكرايس ترتاوح من فرتة ألخرى ومن مصدر آلخر .أما
يف "بعثة استشكاف فلسطني" عام  1878فقد تم ذكر أربع وعرشين قرية كريس ،حيث ذكرت
أسامء قريتي كريس ملشيخة واحدة ،كام هو الحال يف ناحية بني زيد حيث ذكرت عبوين ودير
غسانة ،كذلك الحال بالنسبة لدير إبزيع ونعلني يف بالد حارثة القبلية وجامعني ودير استيا لناحية
جامعني الرشقية ،وقريتي برقة وجالود يف ناحية مشاريق البيتاوي .أما السبب اآلخر للتفاوت يف
عدد املشيخات فهو ناتج عن الرصاعات املستمرة بني شيوخ النواحي التي نتج عنها ،يف حاالت
كثرية ،تقسيم الناحية إىل رشقية وغربية أو كام هو الحال يف بني حارث القبلية والشاملية .وكذلك
الخال بالنسبة ملا يسمى بالجامعينات ،التي كانت لفرتة طويلة مقسمة إىل جماّ عني الغربية ،تحت
سلطة آل الريان ،وجماّ عني الرشقية تحت سلطة آل القاسم .أما ناحية الشعراوية فقد قسمت إىل
الشعراوية الغربية بزعامة آل عبد الهادي يف ع ّرابة ،والشعراوية الرشقية بزعامة آل جرار .أما
ناحية بني حارث ،فقد قسمت إىل بني حارث الشاملية والقبلية وتدعى أيضاً بني حامر .وقد نتج
عن تغري االسم أو األصح تعدد األسامء لنفس الناحية أخطاء يف عدد النواحي .وبذلك نجد أن عدد
النواحي وقراها قد تراوح بني سبعة عرش ما قبل حملة إبراهيم باشا ليصل إىل سبعة وعرشين
خالل حكمه( .يوجد جدول)
ونتيجة للرصاعات املستمرة بني شيوخ النواحي وأعيان املدن ووايل عكا ودمشق نجد أنه يف حاالت
كثرية قام شيخ الناحية أو حاكم املدينة بإقناع الوايل بأن يصبح متسلامً ملناطق شيوخ نواحي
آخرين ،كام كان الحال بالنسبة لناحية اللجون (جنني) أو ناحية بني صعب آلل الجيويس يف كور
اللتني سيطر عليهام كل من آل عبد الهادي وآل طوقان.
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شيوخ ريف فلسطني يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش
املقصود بالريف الجبيل الفلسطيني هنا مناطق سلسلة الجبال الوسطى من فلسطني (من جنني
حتى الخليل) .فبينام كان نفوذ وايل عكا ووايل غزة ميتد عىل القرى واملدن الساحلية من فلسطني،
كان نفوذ شيوخ النواحي ميتد عىل منطقة الجبال الوسطى ،أي جبال نابلس والقدس والخليل.
أما العشار البدوية يف فلسطني فقد بسطت نفوذها عىل مناطقها التي كان أهمها صحراء النقب،
ووادي األردن ومنحدراته الرشقية ،ومنطقة سهول مرج ابن عامر وسهل الحولة باإلضافة إىل بعض
مناطق السهول الساحلية مثل أبو كشك يف يافا وغزة وعرب الشبيل يف منطقة الجليل.
كانت املناطق الجبلية الوسطى من فلسطني تحت سيطرة وزعامة شيوخ النواحي .وقد تعزز
هذا النفوذ وضعف مرات عديدة خالل الحكم العثامين لفلسطني .وكان نفوذ شيوخ نواحي ريف
فلسطني يف أوجه عندما متيزت الحكومة العثامنية بالالمركزية أو يف فرتات ضعف اإلمرباطورية.
وقد اكتسب شيوخ النواحي سطوة ونفوذا ً كبريين ،ألن الحكومة العثامنية الالمركزية أعطت أو
اعرتفت لشيوخ النواحي بدورهم "كملتزمني" ،اي االلتزام بجمع الرضائب من قرى نواحيهم .كام
كان لشيوخ النواحي مسؤولية حفظ األمن يف مناطقهم ،ومن ثم تنظيم الجيوش املحلية ،باإلضافة
إىل مسؤولياتهم بتنظيم وحامية موكب الحج السنوي إىل مكة .وقد استطاع الكثري من شيوخ
النواحي ،ونتيجة لنظام االلتزام العرشي ،جمع أموال طائلة من فالحي القرى التي كانت تحت
سيطرتهم .ويسمى نظام الرضيبة االلتزام العرشي نسبة إىل السامح لشيوخ النواحي مبجمع عرش
املحصول لصالح الدولة العثامنية .ويف كل الحاالت تجاوزت الحصة التي كانت ت ُجمع من قبل
شيوخ النواحي العرش لتصل أحياناً إىل النصف .وقد كان هناك عالقة عكسية فكلام ضعف الحكم
العثامين (كام كان الحال يف أواخر القرن الثامن عرش) وسع شيوخ النواحي نفوذهم يف املناطق
املجاورة ،ووقعت بسبب ذلك عدة مناوشات ورصاعات ومعارك بني شيوخ النواحي ،أدت إىل
نقل مسؤولية التزام املناطق من مشيخة إىل أخرى .ومام ال شك فيه ،أنه نتيجة نظام االلتزام
والتحالفات املختلفة فيام بينهم ،أو مع السلطة العثامنية ،برز مشايخ وعائالت شبه إقطاعية استمر
نفوذها يف التوسع ،ومل يتم تقويضه فعلياً إال يف نهاية القرن التاسع عرش.
أما نفوذ وصالحيات وامتيازات شيوخ النواحي فقد اختلفت من منطقة إىل أخرى ،ومن فرتة إىل
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أخرى ،وبشكل عام ميكن القول ،أن سطوة وعزوة شيوخ نواحي مدينة وجبل نابلس ،وهم طوقان،
وآغا النمر ،وجرار ،وعبد الهادي ،والقاسم ،والجيويس ،كانت أقوى بكثري مام كان عليه حال شيوخ
النواحي يف منطقة جبل القدس والخليل .وذلك لخصوبة منطقة جبل نابلس ،وكرثة قراها ،وغنى
وسطوة تجار مدينة نابلس ،وقد امتد نفوذ شيوخ ريف جبل نابلس ،كام سرنى الحقاً إىل السيطرة
عىل معظم مدن فلسطني لتصل إىل جنني ونابلس ،القدس ونواحيها ،وصيدا وعكا ويافا وغزة ،كام
كان الحال بالنسبة آلل عبد الهادي والقاسم (انظر ع ّرابة وبيت وزن) .وقد كان آل جرار أكرث شيوخ
نواحي جبل نابلس نفوذا ً ،ويف فرتة الحقة ،آل عبد الهادي يف ع ّرابة ،والقاسم يف بيت وزن ،ومن
ثم جيايسة كور وريان جماّ عني.
أما زعامء شيوخ جبل القدس ،فهم آل أبو غوش ،زعامء حزب اليمن ،وآل الخواجا يف نعلني ،وآل
سمحان شيوخ قرية ابن سمحان زعامء حزب قيس .ومن زعامء جبل القدس أيضاً براغثة دير
غسانة وآل سحويل يف عبوين.
أما يف عالقة الريف باملدينة ،أو مبعنى آخر عالقة قرى شيوخ النواحي باملدن الرئيسية بالجبل أي
نابلس والقدس والخليل ،فيلخصها املؤرخ بشارة دومايت بالقول" :إن مدينة الخليل كانت امتدادا ً
بينام كانت القدس مبعزل عن ريفها ،واتسمت نابلس بعالقة حيوية مع ريفها .وال شك يف أن هناك
مصادر كثرية تصف العالقات الحيوية التي ربطت نابلس مبحيطها ،وأهمها عىل اإلطالق ،كتاب
املؤرخ دوماين إعادة اكتشاف فلسطني :أهايل جبل نابلس  .1900 -1700ولكن لألسف ليس لدينا
دراسات مفصلة توضح عالقة شيوخ نواحي القدس والخليل مبدنها كام هو الحال يف نابلس .وال
شك أن نابلس لعبت دورا ً اقتصادياً وسياسياً هاماً ،وشكلت محورا ً رئيسياً يف تشكيالت وتحالفات
شيوخ النواحي فيام بينهم ،أو يف تحالفاتهم مع والة عكا ودمشق ،ومن ثم الحكومة املركزية .ومل
يقترص تأثري نابلس عىل جبل نابلس فقط ،بل تعداه إىل مناطق نفوذ جبل القدس كآل أبو غوش يف
قرية العنب وآل سمحان يف رأس ابن سمحان.
أما عن جبل القدس فيقول الكسندر شولش" :بينام كانت مشاحنات الزعامء املحليني يف جبل
نابلس تتجاوز الكفاح من أجل السيطرة عىل قرى ومناطق منفردة لتشمل السيطرة عىل نابلس أو
منصب الحاكم فيها ،فإن عامالً كهذا مل يكن له دور يف املنطقة الجبلية املحيطة بالقدس" .ويضيف
واصفاً أبناء الفئة العليا يف القدس" :كانت مراكزهم تستند بالدرجة األوىل إىل تويل الوظائف الدينية
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واألوقاف الواسعة النطاق ،وإىل عضوية الهيئات اإلدارية يف القدس" .ويضيف" :أي أن القضية
بالنسبة لوجهاء القدس مل تكن قضية الحكم املبارش عىل األرايض املحيطة بل قضية رعاية".

نفوذ شيوخ نواحي فلسطني
لفرتة من الزمن ،أبقى العثامنيون التقسيامت اإلدارية التي كانوا قد ورثوها عن املامليك ،والتي
شكلت فلسطني فيها الجزء الجنويب من بالد الشام ،حيث مل تشكل فلسطني بحدودها االنتدابية،
وحتى نهاية الحكم العثامين عام  ،1917وحدة إدارية واحدة منفصلة .وبشكل عام ،كانت ألوية
فلسطني تابعة لواليتي دمشق وصيدا ،ثم لوالية بريوت ،بحيث تبعت املناطق الداخلية إىل إيالة
دمشق ،بينام تبع ساحل فلسطني إىل إيالة صيدا.
ويف معظم األحيان قسمت فلسطني إىل خمسة أو ستة ألوية هي :صفد ،وجنني ،ونابلس والقدس
ويافا وغزة .فالتقسيامت اإلدارية العثامنية للجزء الجنويب من بالد الشام (فلسطني) كانت عرضية
بحسب ما أرساه الرومان ،حيث امتد قضاء اللجون (جنني) من البحر جنوب الطنطورة مارا ً بسهل
مرج ابن عامر ونزوالً إىل غور األردن ثم إىل جبال البلقاء يف األردن .وكذلك الحال بالنسبة لقضاء
نابلس ،الذي امتدت نواحيه من الشعراوية الغربية ،وبني صعب من البحر املتوسط متجهاً رشقاً،
عرب أرايض مشاريق جرار ومشاريق نابلس إىل نهر األردن رشقاً.
اختلفت هذه التقسيامت اإلدارية والتبعية السياسية من فرتة ألخرى ،وارتبطت ارتباطاً وثيقاً
برصاعات ومناطق نفوذ القوى التي دارت بني دمشق ومرص وعكا ونابلس .والحقاً( ،منذ منتصف
القرن التاسع عرش) القدس.
لعبت مدن فلسطني الرئيسية صفد ،عكا ،نابلس ،القدس ،يافا وغزة أدوارا ً اقتصادية وسياسية
مختلفة يف فرتات مختلفة .فيمكننا التعميم بالقول إن صفد وغزة لعبتا دورا ً اقتصادياً وسياسياً
هاماً ،خالل القرن السادس عرش ،بينام متتعت كل من عكا خاصة ونابلس بدور اقتصادي وسيايس
يف غاية األهمية خالل القرن الثامن عرش والنصف األول من القرن التاسع عرش ،حيث كانت عكا
وحكامها يشكلون املركز والثقل الحقيقي املتحدي وشبه املستقل عن الحكومة العثامنية املركزية،
وخاصة خالل حكم وايل عكا ظاهر العمر ( )1730-1775وبعده الجزار.
أما القدس فقد متتعت بأهمية دينية وقضائية أكرث منها اقتصادية وسياسية ،فقد كانت مركزا ً قضائياً
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رئيسياً وتساوت مكانتها القضائية مع كل من دمشق والرملة واملدينة املنورة .كام اكتسبت القدس
مكانة إدارية وسياسية يف النصف الثاين من القرن التاسعر عرش حني فقدت عكا مكانتها ،وفصلت
القدس عام  1874عن بقية سناجق بالد الشام ،لتصبح سنجقاً مستقالً تابعاً مبارشة للباب العايل يف
استانبول .وتم أيضاً إلحاق ألوية يافا ونابلس والخليل وغزة بسنجق القدس ،بذلك أصبحت مدينة
القدس مركز السلطة بدالً من عكا ونابلس.
ومن الجدير بالذكر ،أن هذه املناطق اإلدارية مل تخضع للحكومة العثامنية املركزية ،بقدر خضوعها
للحكام املحليني يف فلسطني .فقد انتقل النفوذ عىل هذه املناطق ،وتم تناقله بني حكام عكا ،وحكام
نابلس ،وشيوخ نواحي الجبل ،فها هو لواء اللجون (جنني) ينضم تحت سيطرة آل جرار ،لينتقل إىل
مناطق نفوذ حكام عكا ،ومن ثم إىل حكام مدينة نابلس ويستمر الرصاع عليه قرابة قرن من الزمن.
ألحقت مناطق شيوخ النواحي (جنني ،نابلس ،القدس ،والخليل) إدارياً بوالية دمشق .حيث كان
وايل دمشق عملياً هو مفتاح الوصول للسلطات العثامنية املركزية ،وهو املسؤول رسمياً عن
التعيينات السياسية ،وأساس الرشعية الرسمية .وقد كان من صالحيات وايل دمشق تعيني متسلم
أو شيخ الناحية وعملياً كان يتم التعيني سنوياً ولدورة واحدة .ولكن فعلياً أصبح شيخ الناحية
منصباً شبه ورايث ،وحتى يف الحاالت التي يتم فيها فصل شيخ الناحية .فكثرياص ما يتم تعيني ابنه
أو ابن عمه أو قريبه يف هذا املنصب .وجرت العادة أنه عندما يقوم الوايل ،أو باشا الدورة( )،
بتعيني متسلم عىل ناحية يلبسه عباءة ،وتدعى أيضاً فروة) ويقوم املتسلم من طرفه بتقديم له،
فالربغم من التبعية الرسمية ملناطق جبل شيوخ النواحي إىل وايل دمشق .ميكننا القول أنه ،وخالل
ما يقارب القرن ( )1730-1831كان ال والة عكا املتعاقبون هم الحكام الحقيقيني واملتنفذين
واملؤثرين عىل نفوذ شيوخ نواحي فلسطني ،بالرغم من تبعيتهم الرسمية أليالة دمشق .ويف األساس
يعود ذلك إلنشغال والة دمشق برصاعات داخلية مستمرة ،وإلنشغال الحكومة العثامنية املركزية
بحروب خارجية عديدة (روسيا ،فرنسا ،ومرص) ويف كثري من األحيان قام وايل عكا بتحدي الحكومة
املركزية ووايل دمشق ،وذلك بتعيينه متسلمني جددا ً ،مناهضني للمتسلمني الذين تم تعيينهم
من قبل الحكومة املركزية بواسطة وايل دمشق .ويصف إحسان النمر يف كتابة تاريخ جبل نابلس
والبلقاء الوفد الذي جاء إىل نابلس مبعوثاً من طرف ظاهر العمر ،بقوله" :اجتمعوا بأمراء نابلس
ووجهائها وعرضوا عليهم رشوط الظاهر وهي تسليم جميع السالح وخروج مصطفى بك وأحمد
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بك (طوقان) إىل الظاهر يك يلبسهام األول متسلامً والثاين متسلامً ،عىل القدس بدالً ،من آل النمر
متسلمي وايل الشام" .ويضيف" :أي أنه يريد ارغامهام عىل عصيان الدولة واالنقياد له".
أما التحالفات الرئيسية ،التي سعى شيوخ النواحي من خاللها إىل الحصول عىل امتيازات ومكاسب
إضافية ،فيمكن تلخيصها مبا ييل:
 .1عالقة شيوخ النواحي بالحكومة العثامنية املركزية ،ممثلة بوايل أيالة دمشق ،ووايل أيالة صيدا،
وهام املسؤوالن الرسميان ،ومصدر الرشعية.
 .2عالقة شيوخ النواحي بحكام املدن ،وخاصة والة عكا (ظاهر العمر والجزار) املصدر الحقيقي
لالمتيازات ،وكذلك عالقة شيوخ النواحي بعائالت وبكوات نابلس والقدس.
 .3عالقة شيوخ النواحي والتحالفات فيام بينهم (قيس ومين).
 .4عالقة شيوخ النواحي وتحالفاتهم خالل األحداث الهامة والرئيسية التي عصفت بفلسطني،
وبالتحديد حملة نابليون يف نهاية القرن الثامن عرش ،وحملة باشا عىل فلسطني (.)1831-1840
 .5وأخريا ً فرتات الالمركزية واملركزية للحكومة العثامنية ،وعالقة األخرية مع القوى املسيطرة يف
أوروبا وهي أساساً فرنسا وبريطانيا وروسيا.
لقد شكلت الرصاعات والتحالفات املستمرة بني عائالت مدينة نابلس الرئيسية (طوقان وآغا النمر)
مع حكام مدينة عكا (ظاهر العمر والجزار وعبد الله باشا) وأقوياء شيوخ الريف (جرار والحقاً
عبد الهادي والقاسم) املحاور الرئيسية لألحداث ،ونتج عنها نقالت نوعية من حيث االمتيازات
واملصالح االقتصادية والنفوذ السيايس .وقد ألقت هذه العالقة الثالثية بظاللها الثقيلة ليس فقط
عىل جبل نابلس ،بل تعدتها لتصل إىل جبل القدس والخليل.
ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه العائالت وبالتحديد ،طوقان وآغا النمر ،كانت قد أحرضت
إىل فلسطني ،يف منتصف القرن السابع عرش ،من قبل الحكومة العثامنية ،من حلب وحامة .وكان
الهدف الرئييس من إحضارهم هو تركيز سلطة الدولة تحديدا ً بأعيان املدن ونزعها من شيوخ
نواحيها املحليني .وقد أعطت الحكومة املركزية لهؤالء اقطاعات كبرية (تيامرات) ( ) ليصبحوا فيام
بعد القوى والزعامات املحلية الشبه مستقلة واملتحدية الرئيسية لسلطة ونفوذ الحكومة املركزية.
أما آل جرار فقد قدموا من بلقاء األردن إىل سنجق اللجون (جنني) وذلك يف منتصف القرن السابع
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عرش .وأصبحوا أقوى شيوخ نواحي املنطقة بال منازع ولذا لقبوا بـِ"أمراء الريف" وباستثناء ثورة
الفالحني التي تزعمها شيخ بيت وزن قاسم األحمد عام  ،1843كان شيوخ آل جرار ،وخالل أكرث من
مائة عام ،الزعامء الرئيسيني للمنطقة ،وقد كانت تحالفاتهم مع أو ضد حكام عكا أو نابلس ترجح
كفة طرف عىل آخر.
أما سطوة آل جرار فقد كانت باألساس ناتجة عن سيطرتهم عىل أرض شاسعة ،فباإلضافة إىل سيطرتهم
عىل مشيخة مشاريق الجرار (جماّ عني الرشقية) والتي كان مركزها قرية الكريس صاتور ،فقد سيطر
آل جرار عىل قضاء اللجون (جنني) ،واملمتد كام ذكر سابقاً من قرية اللجون ومرج ابن عامر إىل البلقاء
سابقاً .وقد شكلت األرايض الخصبة مكاناً هاماً لزراعة القطن والحبوب والتبغ .كام سيطرت عىل
طريق التجارة العام الواصل بني دمشق ومرص .باإلضافة إىل طريق الحج .وقد شكلت ناحية اللجون
السبب الرئييس لنزاعات آل جرار مع حكام عكا وحكام مدينة نابلس .فقد نجح ظاهر العمر يف توسيع
رقعة األرايض الواقعة تحت سيطرته بانتزاع اللجون وضمها مللكيته ،بعد أن قتل شيخ آل جرار عبد
الله عام  .1735كام نجح حسني بيك عبد الهادي أيضاً ،يف انتزاع ناحية اللجون من آل جرار .كام شهدت
ناحية بني صعب ،املمتدة غرباً إىل البحر ،ومركزها كور آل الجيويش ،رصاعات دامت عرشات السنني.
حيث نجح مصطفى بيك طوقان ،بإقناع وايل دمشق ،بتعيني شيخاً عىل بني صعب لينشأ النزاع عىل
مشيخة بني صعب بنني آل طوقان وآل الجيويس .وبذلك سيطرت عائالت مدينة عكا ونابلس عىل
مناطق نفوذ أقوى شيوخ ريف فلسطني ،وبهذا نرى أن الرصاعات قد تجاوزت شيوخ النواحي فيام
بينهم من أجل حامية امتيازاتهم ومصالحهم االقتصادية وعزوتهم السياسية.

شيوخ النواحي وتحالفات قيس ومين
شكل التحزب إىل فريقي قيس ومين ،السمة الرئيسية للتحالفات التي سادت فلسطني خالل القرنني
الثامن عرش والتاسع عرش .وقد تعددت الروايات الشفوية ،وكذلك املصادر املكتوبة حول أصول
وتاريخ قيس ومين .ففي كتابة تاريخ جبل نابلس والبلقاء ،يُرجع إحسان النمر أصول قيس ومين
إىل الغرب "األصليني" قحطان وعدنان .فعدنان ،أصوله حجازية (ِشاملية) بينام أصول قحطان مينية
(جنوبية) .ويُرجع الخالفات إىل الرصاع عىل الخالفة بني عيل ومعاوية ،حيث قام اليمنيون مبساندة
عيل ،بينام ساندت قبيلة قيس املرضية (العدنانيون) معاوية .ويضيف إحسان النمر أن امللك النارص
بن قالوون ،قسم أراض فلسطينية حيث أقطع القسم الشاميل لليمنيني ،والقسم الجنويب للقيسيني،
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وجعل وادي نابلس أصالً ،بينهام ،وبالرغم من أن هذا الفصل ،إن كان صحيحاً لفرتة ما ،فإنه مل
يستمر طويالً ،إال أنه قد يفرس تواجد أغلبية للقيسيني يف جبل الخليل والقدس ،وأكرثية لليمنيني
يف مناطق نابلس.
أما ماكالترس ستيوارت وماسرتمان ،فيذكران أن قيس ومين كانا أخوين لكل منهام عائلة ممتدة
كبرية ،وقد ساد العداء بينهام إىل حد تشكيل تحالفني سميا باسميهام ،واستمر تأثريه قروناً عديدة.
ومهام كانت أصول وتاريخ قيس ومين ،فقد كانت النزاعات والتحالفات ،املرتبطة باملصالح
االقتصادية والسياسية ،تقوم يف حاالت كثرية بناء عليها .وقد تزامنت ظاهرة قيس بها ارتباطاً
وثيقاً .ومل تقترص هذه الظاهرة عىل مناطق الجبال الوسطى أي مناطق الفالحني فقط ،بل تعدتها
لتضم قبائل البدو يف مناطق نفوذهم :النقب ،وادي األردن ،مرج ابن عامر ،يافا ،غزة ،وكثريا ً شكلت
قيس أسساً لتحالفات اشرتك فيها الفالحون والبدو واملدنيون.
وكذلك الحال بالنسبة لعائالت بعض مدن فلسطني ،ففي مدينة نابلس كانت عائلة آغا النمر ترتأس
القيسيني بينام ترأس آل طوقان اليمن أما عائلة عبد الهادي فقد كانت هي أيضاً قيس.
ومام ال شك فيه ،أن تحالفات قيس ومين ،قد لعبت دورا ً أقل أهمية يف املدن ،حيث سادت عالقات
العائالت االقطاعية ،كام كان الحال يف مدينة نابلس والقدس .أما حاكم يافا محمد آغا أبو نبوت،
فقد استطاع عام ( )1807أن يسيطر عىل جبل القدس والخليل من خالل تحالفاته مع أبو غوش
والخواجا يف نعلني ،بضم حزب اليمن له.
أما يف جبل الخليل والقدس ،فقد شكل القيسيون القسم األكرب حيث سمي جبل الخليل ،جنوب
مدينة الخليل ،بالقيسية الفوقا ومركزها دورا بزعامة آل عمرو ،بينام سمي جبل الخليل ،غرب
مدينة الخليل ،القيسية التحتا ،ومركزها بيت جربين بزعامة آل العزة .وقد كانت كل من بيت لحم،
بيت جاال ورام الله من القيس أيضاً .وهذا يفرس الهجرة املبكرة (أوائل القرن العرشين) ألهايل
جبل الخليل ،إىل هذه املناطق ،ومن هنا جاء االسم الدارج حالياً قيسية لإلشارة إىل سكان جبل
الخليل القاطنني منذ أكرث من مائة عام يف رام الله وبيت لحم وبيت جاال.
أما جبل القدس ،فقد كان أيضاً ذا أغلبية قيسية ،فكثريا ً ما وجد شيوخ أبو غوش وشيوخ الخواجا يف
نعلني أنفسهم محاطني بالقيسيني ،فقد تزعم آل سمحان ،من رأس ابن سمحان قيسية جبل القدس،
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بينام تزعم أبو غوش( ) مينية املنطقة (بنو حارث) ،وانضمت إليهم قرى بني زيد.
ومن الجدير بالذكر ،أنه ويف كثري من األحيان ،كانت القرية الواحدة مقسمة ،فبعض الحامئل
تبعت مين ،بينام تبعت الحاميل األخرى قيس .كام كان الحال يف بلدة رام الله ،التي كانت ست
من حامئلها قيس باستثناء حمولة الشقرة فقد كانت مين ،مام نتج عنه تحالف األخرية مع بيتونيا
وأبو غوش .وكان هناك حاالت غريت فيها الحمولة أو القرية بأكملها انتامءها من قيس إىل مين أو
العكس .ومثال عىل ذلك ،حادثة مطالبة أهايل رام الله (تحت زعامة يوسف حرب وعيىس جغب
من أتباع قيس) ،الشيخ مصطفى أبو غوش (زعيم مين) أن يكونوا تحت جناح وحامية الشيخ عبد
الله الكسواين زعيم حزب اليمن يف حينها .ولكن األخري كان دامئاً ميايز بني اليمنيني األصليني والجدد
مام اضطر أهايل رام الله والبرية إىل العودة إىل تحالفاتهم األصلية مع قيس.
أما يف منطقة نابلس فقد شكلت عائلة آغا النمر ،من مدينة نابلس ،تحالفات قيسية مع كل من عبد
الهادي ع ّرابة ،قاسم بيت وزن ،وجيويس كور ،وباملقابل شكلت عائلة طوقان ،زعامة مين مبساندة
آل جرار يف صانور وآل سيف يف برقة وريان جماّ عني وآل كايد يف سبسطية ،ولكن هذا مل مينع
الرصاعات الدموية والتي استمرت سنوات عديدة بني آل جرار وآل الريان ،وكالهام مين .وكذلك
آل عبد الهادي وجيايسة كور وكالهام قيس مام يؤكد أن املصالح الذاتية والسعي وراء االمتيازات
أدت إىل تحالفات ورصاعات خارجة عن نطاق قيس ومين.
وبذلك نرى أن تحالفات قيس ومين امتدت عرب مناطق نفوذ عائالت املدن وشيوخ نواحي الريف
ومناطق نفوذ عشائر البد .فقد تحالف آل سحويل مع آغا النمر بينام تحالف الرباغثة (منافسو آل
سحويل) مع آل القاسم ،وقد ساد هذا النمط من تحالفات املتنافسني عىل نفس الناحية فكثريا ً ما
لجأ طرف ملنارصة العائالت االقطاعية يف نابلس (طوقان وآغا النمر) أو شيوخ النواحي األقوياء
(جرار وعبد الهادي وآل القاسم والجيايسة).
وأخريا ً من امللفت لإلنتباه أن تحالفات قيس ومين مل تكن مبنية عىل خالفات عقائدية وفكرية،
فليس هناك أية أيديولوجية فكرية ألي منهام ،مام يؤكد أنها شكلت فقط قاعدة سهلت التحالفات
والرصاعات املبنية عىل املصالح االقتصادية.
وقد شكل اللون األحمر شعار القيس ،بينام شكل اللون األبيض شعار اليمن .ويف حاالت كثرية،
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كام هو الحال يف قلعة ابن سمحان يف رأس كركر ،استعمل الصحن الصيني األحمر يف قمة القبة
أو العقد رمزا ً لقيس ،وكذلك استعملت الحنة كصبغة حمراء لتلوين النقوش الحجرية فوق قوس
املداخل والبوابات.

محطات رئيسية يف حياة شيوخ النواحي:
ميكننا هنا الحديث عن ثالث حقب شكلت محطات رئيسية تم فيها تحدي ،ومن ثم زعزعة .وأخريا ً
أفول نفوذ عائالت شيوخ النواحي:
 .1فرتة حكم ظاهر العمر الزيداين (حكم  )1730-1775ومن بعده أحمد باشا الجزار (عاش -1804
 )1735وقد هاجم ظاهر العمر قرى الكرايس خالل حملته مع أمري لبنان عام .1764
 .2حملة إبراهيم باشا عىل فلسطني (.)1831-1840
 .3سياسات التحديث والتنظيامت العثامنية واملتمثلة بقانوين األرايض عام  ،1858-1856وقانون
الواليات لعام  ،1864وقانون األرايض لعام .1878
وكانت أهم األحداث التي وقعت يف تلك الحقب عىل اإلطالق ،محاولة إبراهيم باشا (-1840
 )1831كرس نفوذ شيوخ النواحي ،وما نتج عن ذلك من "ثورة الفالحني" عام  ،1834بهدف التصدي
ملحاوالته مرس شوكتهم ،والتي بدورها سهلت مهمة الدولة العثامنية فيام بعد ،وأدت إىل نقل
مركز الثقل والسلطة من الريف إىل املدينة.

حملة إبراهيم باشا عىل فلسطني وثورة شيوخ النواحي ()1834
كان ملحاولة محمد عيل الكبري ،وايل مرص ،ووالد إبراهيم باشا ،أثر كبري عىل نفوذ وصالحيات شيوخ
مناطق فلسطني .فخالل عملية تحديث اقتصاد مرص وإدارتها ،قام محمد عيل الكبري باالنفتاح عىل الدول
األوروبية والتحالف معها ،خاصة فرنسا ،يف محاولة منه إلضعاف سلطة الدولة العثامنية يف استانبول
واالستقالل عنها .ومن أجل زيادة فائض املدخول من التجارة الدولية ،وخاصة تجارة القطن والحبوب،
ولزيادة اإليرادات الناتجة من األسواق العاملية ،قام محمد عيل الكبري بتوسيع رقعة دولته .وكجزء من
حمالته ،أرسل محمد عيل باشا ابنه إبراهيم ليبسط نفوذه عىل فلسطني عام  .1831وقد شكلت هذه
الحملة خطرا ً وتهديدا ً كبريا ً عىل مصالح الزعامء املحليني وعىل رأسهم إبراهيم باشا وايل إيالة صيدا يف
حينها ،ووايل عكا وزعامات وحكام مدينة نابلس طوقان وآغا النمر .وشكلت حملة إبراهيم باشا أيضاً
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خطرا ً حقيقياً عىل معظم شيوخ نواحي جبل نابلس والقدس والخليل ،وخاصة آل جرار وآل القاسم.
حيث عمد إبراهيم باشا ،كام سرنى ،إىل إضعاف نفوذهم من خالل تحالفاته العديدة مع أعيان املدن،
الذين عمل جاهدا ً لرتكيز السلطة والصالحيات بأيديهم ،ونزعها من الريف وشيوخ الريف.
ويف البداية ،ويف محاولة من إبراهيم باشا لتحييد شيوخ النواحي ،وخاصة األقوياء واملتنفذين منهم،
(قاسم األحمد وعبد الله جرار) ،قام بالعمل عىل تثبيتهم واستمرار نفوذهم ،وذلك من خالل مرسوم
أرسل إىل نابلس وجاء فيه" :وأما بالد جبل نابلس جميعها فإننا أبقيناها بعهدة مفاخر املشايخ الشيخ
محمود عبد الهادي والشيخ يوسف بن قاسم األحمد ،والشيخ عبد الله الجرار والشيخ يوسف والشيخ
عبد الوهاب الجيويس يتعاطوا أمور األحكام وجباية األموال .وقد فعل ذلك يف البداية ليتحاىش فتح
جبهات عديدة ،ويف خطوة الحقة قام إبراهيم باشا برتكيز الصالحيات والسلطة بكل من آل عبد الهادي
من ع ّرابة ،والشيخ قاسم األحمد أقوى شيوخ نواحي املنطقة يف حينها .وعليه ،قام بتعيني الشيخ حسني
عبد الهادي والياً عىل أيالة صيدا بدالً من إبراهيم باشا ،وعني أخاه الشيخ محمود عبد الهادي متسلامً
عىل يافا ،وابنه الشيخ سليامن متسلامً عىل جنني .هذا باإلضافة إىل سيطرة آل عبد الهادي وإقطاعهم يف
عرابة (الشعراوية الرشقية) وأم الفحم .كام قام إبراهيم باشا بتعيني الشيخ قاسم األحمد متسلامً ملدينة
القدس ،وابنه الشيخ يوسف متسلامً ملدينة نابلس .وبذلك تم تركيز السلطة عملياً بشخصني اثنني أولهام
من املدينة (أصل ريفي) وثانيهام من زعامات الريف .لقد أعطى هذا التقسيم املتساوي يف السلطة
قرارا ً إلبراهيم باشا دام ثالث سنوات .إال أن إبراهيم باشا عمل عىل إضعاف شيوخ النواحي لصالح
أعيان املدينة .فقام بتنحية الشيخ قاسم األحمد عن متسلمية القدس وتعيني ابنه مكانه ،ومن ثم إعطاء
متسلمية نابلس إىل سليامن ابن الشيخ حسني عبد الهادي كان إلضعاف شيوخ نواحي الجبل ممثلني
بالشيخ قاسم األحمد األثر الكبري عىل تجنيدهم وتحريكهم ضد إبراهيم باشا فيام يعرف بثورة شيوخ
النواحي وتعرف أيضاً بثورة الفالحني .وكام هو متوقع ،فقد تزعم هذه الثورة الشيخ قاسم األحمد،
الذي قام خالل موسم الحج ،باالتفاق مع شيوخ املنطقة عىل إعالن التمرد عىل إبراهيم باشا ،ورفض
دعمه وتقديم الجنود له ،وخالل اجتامع يف بيت وزن حرضة الشيخ عبد الله الجرار ،والشيخ نارص
املنصور من جالود ،والشيخ إسامعيل ابن سمحان ،وشيوخ كل من برقة ودير غسانة أعلن العصيان عىل
إبراهيم باشا ،ورفض دفع الرضائب له ،ألكرث من عام احتجاجاً عىل تقليص دورهم لصالح حسني بيك
عبد الهادي .ونتيجة لذلك أعلن إبراهيم باشا الحرب ضدهم وأسامهم "باألشقياء".
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قام إبراهيم باشا عام  1834بتهديد "األشقياء" وكل من يقدم املساندة إليهم .وقد نجح كل من
أحمد آغا النمر ،وحسني عبد الهادي خاصة ،بالعمل عىل تحييد الكثري من شيوخ نواحي نابلس ،مام
نتج عنه محارصة وأضعاف أنصار ثورة الفالحني قاسم األحمد ،وعبد الله الجرار ،مام اضطرهم
إىل محاربة إبراهيم باشا يف جبل القدس ،الذي كان الشيخ قاسم األحمد متسلامً له .ولكن عندما
هزموا يف منطقة القدس ،يف ما يسمى مبوقعة قرية الدير ،انسحب جزء منهم إىل جبل نابلس حيث
تابعت جيوش إبراهيم باشا محاربتهم قدمرت قلعة صانور وقتلت شيخها عبد الله الجرار .مام
اضطر الشيخ قاسم األحمد ،وولديه الشيخ يوسف والشيخ محمود ،إىل الهروب إىل الخليل ،ومن
ثم اللجوء إىل أعوانهم آل العدوان وبني عنزة رشق نهر األردن .لحقت جيوش إبراهيم باشا بهم،
لتحارصهم يف مدينة الكرك ،حيث تم تدمري الكرك ،والقرى واملناطق املحيطة بها عن بكرة أبيها.
وتم سجن وقتل الشيخ قاسم األحمد وأبنائه يف دمشق ،وبذلك أخمدت ثورة شيوخ الفالحني ،وتم
إخضاعهم من قبل إبراهيم باشا.
ونتيجة لهذه التحالفات ،قام إبراهيم باشا بإعادة توزيع مناطق نفوذ شيوخ النواحي ،فقام مبكافأة
أبو غوش وعني الشيخ جرب أبو غوش حاكامً .للواء القدس ( )1834-1835رغم أنه مل تج ِر العادة
بتعيني مشايخ الريف حكاماً عىل القدس ،فضمت مناطق جامعني الرشقية التابعة آلل جرار ،إىل
مناطق جامعني الغربية تحت إمرة آل الريان ،ونصب شيوخ آل سحويل ،من عبوين ملتزمني لناحية
بني زيد بدالً من شيوخ براغثة دير غسانة .وضمت مناطق نفوذ آل سمحان يف راس ابن سمحان،
إىل مناطق نفوذ أبو غوش .وكذلك الحال بالنسبة لناحية بني مرة ،حيث قسمت إىل ناحيتني ،وعني
شيخ جديد من عائلة مبارك من سلواد ،وهكذا .إىل أن انتهت فرتة حكم إبراهيم باشا وخروجه من
فلسطني عام  1840نتيجة ملحاربة السلطان العثامين ،عبد املجيد ،إلبراهيم باشا واملرشوع التوسعي
لوالده محمد عيل الكبري بدعم وإيعاز من الدول األوروبية.

الرضبة األخرية لشيوخ النواحي من قبل الحكومة العثامنية املركزية ()1900-1850
قامت الحكومة العثامنية بكسب كل من فرنسا وبريطانيا ،الداعمني األساسيني ملحمد عيل الكبري
وإبراهيم باشا ،وذلك بإعطائهم امتيازات خاصة نتج عنها مساعدة اإلنجليز العثامنيني بطرد إبراهيم
باشا من فلسطني .وبذلك بدأت مرحلة جديدة اتصفت مبركزية الحكومة العثامنية ،حيث اتبعت
معظم مناطق فلسطني مبارشة إىل استنابول .وقد عملت الحكومة العثامنية عىل إصدار مجموعة
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من التنظيامت واإلصالحات التي كان هدفها ،تركيز السلطة بأعيان املدن ومن ثم رضب النفوذ
املتبقي لشيوخ نواحي جبل نابلس والقدس والخليل ،ومن أهم هذه اإلصالحات نقل مركز القوة
من نابلس إىل القدس ،حيث أعلنت الحكومة العثامنية عام  1874القدس سنجقاً ،تتبع له كل من
نابلس والخليل ويافا ،وفيام بعد غزة وبرئ السبع ،وبذلك أصبح سنجق القدس ،املستقل عن وايل
دمشق ،يتصل مبارشة مع استنابول ،وعاصمة حقيقية لفلسطني.
قامت الحكومة العثامنية بتوجيه الرضبات القاضية لكل ما تبقى من نفوذ شيوخ النواحي ،ووجهت
سهامها إىل سائر العائالت الشبه إقطاعية كآل جرار وعبد الهادي .ففي ربيع عام  ،1858دمرت
جيوش الحكومة العثامنية قرية عرابة وهدمت أجزاء كبرية منها ،وكررت ذلك مع آل جرار ،أمراء
ريف فلسطني ،وغريهم ،حيث طوت وإىل األبد تاريخ قرنني من نفوذ وصالحيات وامتيازات شيوخ
ريف فلسطني .وبقيت قصورهم وقالعهم شاهدا ً ليومنا عىل هذا التاريخ املثري.
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