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جمانا فرحات *

التحوالت االقتصادية واالجتماعية
ّ
في جبل لبنان ()1900-1550
الكاتب

 :نايل أبو شقرا

مكان النرش

 :بريوت

تاريخ النرش

1999 :

النارش

 :دار إشارات للطباعة والنرش والتوزيع

عدد الصفحات342 :

يستعيد الكاتب نايل أبو شقرا يف كتابه
التحوالت االقتصادية واالجتامعية
يف جمتمع جبل لبنان  ١٩٠٠ – ١٥٥٠دور أبرز
أرستني يف بلدة عماّ طور ،آل شقرا وآل عبد الصمد،
كمدخل للوقوف عىل التحوالت التي طرأت عىل
املجتمع الدرزي ،وحتديد ًا عىل الصعيدين االجتامعي
والسيايس يف منطقة الشوف األعىل وأطراف جبل
لبنان اجلنويب املتامخة جلزين وإقليم التفاح .كام ّ
تشكل
الدراسة حماولة لفهم اآلليات املعقّدة للعالقات
بني الفالحني واملشايخ خالل القرنني الثامن عرش
* باحثة لبنانية.

والتاسع عرش ،وهي اآلليات التي كانت يف جزء

سببا يف انتقال امل ْلكيات العقارية من الدروز إىل
منها ً
املسيحيني .ويستند أبو شقرا يف كتابه ،الذي يضم

ستة فصول ،إىل  ١٤٢وثيقة حرص عىل إرفاقها
بالنص لتدعيم تفسريه للحوادث ،وتوثيق عمليات

رشاء األرايض التي كانت كفيلة بإحداث حتوالت
ديموغرافية يف املنطقة يف السنوات التالية.

فكيف تم ذلك؟
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انكفاء الشيعة
تُعترب جزين من املواقع املهمة يف تاريخ جبل عامل،
وسط ميل إىل «االعتقاد أن القسم اجلنويب من هذه
البلدة ربام كان تابع ًا جلبل عامل ،وربام كان مسكن ًا
ملقدمي الشيعة».

وفيام كانت جزين ّ
تشكل حمطة مهمة عىل الطريق
الذي يربط دمشق باملدن الساحليةّ ،
شكل شيعة
جزين ،الذين انتقلوا إىل إقليمها يف إثر معركة فتوح
كرسوان التارخيية التي ُحسمت لصالح املامليك
وحلفائهم ،حجر عثرة أمام السلطات ،ورفضوا
مرارا «حماوالت محلهم للرجوع إىل الس ّنة واجلامعة
ً
إىل حني نزوحهم» .وقد مثّل ذلك النزوح من إقليم
جزين وإقيلم التفاح عىل املدى القرنني الرابع عرش
واخلامس عرش ،كنتيجة لتصارع القوى الس ّنية،
بجناحيها الرسمي والعشائري ،وبأداة محاية ّ
شكلتها
عائالت درزية ،أوىل بدايات التحول الديموغرايف
الذي سيشهده اإلقليامن عىل مدى القرون التالية؛ إذ
ّ
شكل الدروز اً
دعم للسلطات ،انطال ًقا من مصاحلهم
القبلية التي كان يعبرَّ عنها بالسلب والنهب ،بام
ّ
مكنهم الحق ًا من التوطن يف املنطقة.

السيطرة الدرزية وتوطين
آل عبد الصمد وآل أبو شقرا
ضمن سياسة الدول اإلسالمية األمنية واالقتصادية
التارخيية القاضية بتوطني عائالت تثق هبا للحفاظ
عىل املدن والثغور واألطراف ،جاء استقرار أرسة
آل عبد الصمد ،التي يعود وجودها إىل أواخر
القرن اخلامس عرش ،وأرسة آل أبو شقرا ،التي يعود
وجودها إىل أوائل القران السادس عرش ،يف عماّ طور
الواقعة يف املنطقة اجلنوبية من الشوف ،بعيد ًا عن
السلطات اململوكية هبدف محاية األطراف استدراك ًا
ألي خطر شيعي عىل الشوف ،ووقف أي حماولة
للتواصل بني شيعة جبل عامل وشيعة بالد بعلبك،

إىل جانب الدفاع عن الساحل اجلنويب لبالد الشام
عرب تأمني الطريق التي تربط نيابة دمشق ببالد الشام.

وبينام كانت األرايض ثم ًنا للحفاظ عىل الثغور
واألطرافّ ،
متكن آل عبد الصمد وآل أبو شقرا وآل
مالك وآل جودية من وضع أيدهيم عىل القسم األكرب
من بالد جزين وإقليم التفاح ،هبدف املحافظة عىل
حدود الشوف اجلنوبية.

وترافق هذا األمر مع بدئهم تنشيط الريع العقاري،
كام تزامن مع بدء اهلجرات إىل جبل لبنان اجلنويب
عىل فرتات طويلة امتدت قرابة قرن ونصف قرن.
ونتيجة وجود عائالت درزية ومسيحية (موارنة)
يف املنطقة عينها ،انتظمت العائالت يف جمتمع واحد
قدموا للموارنة سبل
امتاز بالتبادل النفعي؛ فالدروز ّ
قدم املوارنة للدروز
العمل واالستقرار النسبي ،فيام ّ
جهدهم يف سبيل تنشيط الريع العقاري.
و ّمما ساعد عىل حتقيق هذا الوضع أن املسيحيني مل
يلقوا يف بداية انتقاهلم إىل املتن والشوف ،يف أعقاب
االضطهاد الذي مارسته عليهم السلطات اإلسالمية،
أي معارضة من الدروز؛ اذ مل يكن الدروز يعتربون
أن املوارنة ّ
يشكلون أي خطر عليهم ،سواء أكان ذلك
من الناحية الدينية أم من الناحية السياسية.

ّأما األسباب التي حكمت التمدد املسيحي ،وحتديد ًا
التمدد املاروين ،فيمكن تلخيصها يف ثالثة هي:
الظروف األمنية واالجتامعية التي كانت تُلقي بثقلها
عىل املوارنة يف شاميل لبنان؛ الظروف السياسة والدينية
التي كان الفاتيكان يتبعها لفك الطوق عنهم؛ احلروب
املتواصلة عىل الدروز عىل مدى القرن السادس عرش
عجلت هجرة املوارنة
وما تبعها من اهنيار اقتصاديّ ،
موحد
إىل جبل الدروز .وترافق هذا التمدد مع شعور ّ
بني الدروز واملوارنة ضد السلطات اإلسالمية ،وهو
سهل إقامة عالقات جتارية طبيعية بني الطرفني قبل
ما ّ
أن تسوء هذه العالقات عىل وقع رصاع النفوذ الذي
اتخّ ذ من امللكيات العقارية منطلقًا له.
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الع َ
هد وصراع النفوذ
ُ
ّ
ترشيعا
شكل النظام الرضيبي يف الدولة العثامنية
ً
لألرايض اململوكة ،بحيث استقرت يف أيدي
تفوقها االجتامعي
العائالت القوية القادرة عىل ترسيخ ّ
والسيايس يف إطار املعادالت السياسية يف اجلبل ،وهو
ما سمح بنشوء نظام العهدة ،أو نظام االلتزام ،الذي
أسس للهيكلية السياسية يف جبل لبنان .ضمن هذا
السياقِ ،
وضعت مزارع يف بالد جزين وإقليم التفاح
يف ترصف بعض العائالت الدرزية من أهايل عماّ طور،
منها عائلتا عبد الصمد وأبو شقرا.

وبام أن امل ْلكيات العقارية كانت مدخ ً
ال للنفوذ
والزعامة ،ومع اختالف توازن القوى بني األرستني،
بدأت أوىل رشارات الرصاع بينهام نتيجة مواقف ذات
عالقة بالريع العقاري ومساحة األرايض وتداخل
امل ْلكيات العقارية ،فض ً
ال عن السباق لوضع اليد
عىل األرضّ .
وشكل الرصاع الذي ُس ِّمي «الغرضية»
رصاعا عىل النفوذ ،لكنه اكتسب امتداداته العامة من
ً
الدروز كافة .كذلك انحاز املسيحيون والشيعة إىل
إحدى الغرضيتني ،فلم تبق عائلة يف بالد الشوف
بمعزل عن هذه الغرضية.

وترافقت إشكالية الغرضية «الصمدية – الشقراوية»
تعزز اهلجرات املسيحية إىل الشوف وإقليم
مع ّ
التفاح .وقد سامهت اليد العاملة املسيحية يف إثارهتا؛
إذ إن الرصاع الذي كان عىل امل ْلكيات العقارية
رصاعا عىل الفالحني املسيحيني
رسعان ما أصبح
ً
الرشكاء عند املشايخ الدروز .فبد ًءا من العام ،١٧٤٤
اندلع رصاع بني رأس اإلمارة الشهابية ،األمري ملحم
الشهايب ،وعمدة بالد الدروز الشيخ عيل جنبالط،
حول دير مشموشة (أول مؤسسة مارونية يف بالد
جزين) .وحتول الدير من مصدر لتعزيز وجود
املوارنة يف بالد جزين وإقليم التفاح إىل قضية سياسية
ومصدر خلالف عىل الفالحني ،بغية توطينهم يف بالد
نظرا إىل إمكان مسامهتهم الفعالة يف تنشيط
الدروزً ،

الدور االقتصادي ،وتفعيل الريع العقاري عن طريق
زراعة األرض.

فالشيخ عيل جنبالط ،الذي نجح وعائلته يف استثامر
الدور الوظيفي احليوي يف تشفيع األرايض يف إقليم
جزين عىل حساب املوقع االقتصادي للعائالت
العماّ طورية ،اجته إىل إرساء صيغة سياسية تقوم عىل
أحادية امل ْلكية العقارية .وسعى إىل شل القدرة
السياسية للعائالت الدرزية ،من خالل وحدة
املؤسسة اإلقطاعية.

وكان جنبالط ،الذي ّ
مهمة
شكلت زعامته حمطة ّ
يف تاريخ اجلبل الدرزي ،يعرف أنه من دون مفتاح
شعبيا.
الرهبانية الذهبي ال يمكنه تأطري هذا اإلمجاع
ً
وبام أنه كان يف الدير رهبانية بلدية ،هلا جذورها
الفالحية اللبنانية ،ورهبانية حلبية ال تؤمن له
التواصل مع املسيحيني يف الشوف ،فإن مصلحته
السياسية كانت تقتيض دعم الرهبانية البلدية يف
حماولة لإلمساك بالورقة املارونية الداعمة ملرشوعه
السيايس ،أي «اإلمارة اجلنبالطية» .وحاجج جنبالط
لتربير موقفه بأن الرهبان البلديني أقدر عىل العمل يف
األرض.

ّأما اإلمارة الشهابية التي كانت تدرك خلفيات القرار
اجلنبالطي ،فسعت بدورها إىل استقطاب املسيحيني
الذين كانون ّ
يشكلون اً
وزراعيا
وصناعيا
ثقافيا
ثقل
ً
ً
ً
ّ
مكنهم يف وقت الحق من خلط األوراق السياسية
يف اجلبل ،وتأسيس مواقعهم االقتصادية عىل أنقاض
العالقة السياسية بني اإلمارة الشهابية واملؤسسة
اإلقطاعية.

هذا وقد ّ
سببا اً
مهم يف
شكلت العهدة يف جبل لبنان ً
تقسيم جمتمعه إىل فالحني وعامة ومشايخ صغار
وكبار .وارتبطت العهدة بالعصبية العائلية ،فيام أدت
وظيفيا بارزً ا يف إرساء التبعية ،عرب
دورا
ُع َهد الشوف ً
ً
هرمية ارتبطت إىل حد بعيد بإدارة اإلنتاج والريع
العقاري ،بحيث ّ
تشكلت يف فرتة قصرية جدً ا ال
تتجاوز النصف قرن الزعامة الدرزية التي كانت
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تقوم عىل دعامتني أساسيتني :الوالء الدرزي املطلق،
والرضوخ املسيحي الفالحي املرتكز عىل قاعدة متينة
من البنى الثقافية واحلرفية.
ضمن هذا السياق ،كانت عملية تطور الريع العقاري
يف إقليم التفاح رهن ًا بتوطني العائالت املسيحية يف
مزارع اإلقليم التي توزعت عىل ثامنية أجباب من
عائلتي عبد الصمد وأبو شقرا ،إىل جانب عائلتني
قليلتي العدد من إحدى حارات عماّ طور ،وهي حارة
جندل.

كذلك ّ
شكل اجلب حمور العهدة ،ملا يمثّله من رشوط
االتفاق والتضامن عىل دفع املريي .كام أدى اجلب
دوره التوحيدي يف القرية يف مواجهة مشكالهتا ،من
املفوضة القادرة
دون أن ينجح يف مواجهة الدولة ّ
رئيسا من
عىل مصادرة األرايض التي كانت جز ًءا ً
بعض امل ْلكيات العقارية؛ فعندما تكون امل ْلكية
العقارية مستهدفة ،تغدو مرونة أفراد اجلب الوسيلة
للمحافظة عىل هذه امل ْلكية ،عىل غرار ما حدث عندما
ُقبض عىل بشري حسن أبو شقرا ،أحد أعوان الشيخ
بشري جنبالط ،عام .١٨٢٥

كانت التطورات يف املنطقة كفيلة بتبديل هوية
مرت عملية
أصحاب تلك امل ْلكيات العقارية؛ إذ ّ
انتقال امل ْلكية لدى عائلة أبو شقرا حتديد ًا بمراحل
عدة ،بدأت بأوالد العم ثم أفراد اجلب األبعد يف
العائلة ،إىل أن تطورت باجتاه خارج الطائفة الدرزية،
من دون أن متر بالعائلة املنافسة يف عماّ طور ،أي آل
عبد الصمد.

ْ
الملكيات
تراكم
لدى المسيحيين
يف مقابل النقص يف امل ْلكيات العقارية التابعة
للعائالت الدرزية ،بدأ تراكم امل ْلكيات العقارية لدى
املسيحيني .هذا التحول استند إىل عمل املسيحيني
اليومي ،وترافق مع نمو سكاين ساهم إىل حد كبري يف

تضاعف عمليات الرشاكة وجتزئة امل ْلكيات العقارية.

وكان هناك عامل آخر ّ
شكله الدروز من دون أن
يتوقعوا نتائجه؛ إذ نتيجة تركيبة الدروز االجتامعية،
انخرط املشايخ الكبار والصغار يف أكرب نسبة من
اهلدر العقاري حفاظ ًا عىل نفوذهم ومكانتهم
االجتامعية .وفيام استمر املسيحيون يف إقليم التفاح
قرابة قرن من الزمن ،أي حتى منتصف القرن الثامن
ترصف بم ْلكية عقارية مستقلة،
عرش ،بعيدين عن أي ّ
باستثناء امل ْلكيات التي أحيلت إىل الرهبانية املارونية،
أخذوا ابتداء من النصف الثاين من القرن الثامن
عرش يترصفون بم ْلكيات عن طريق مشاركة املشايخ
الدروز مناصفة.

كام نتج من عمليات املرياث يف امل ْلكيات العقارية يف
إقليم التفاح تف ّتت األرايض وتوزّ عها بالتساوي بني
الدروز واملسيحيني .وقد أدى تكاثر سكان اإلقليم
إىل جعل امل ْلكيات تتجزأ إىل النصف ثم اىل الربع.
الع َهد
كذلك نتج من تدمري العالقات بني أصحاب ُ
والفالحني حتجيم دور املشايخ ،بحيث ارتفعت عن
الفالحني كل أساليب اهليمنة واالرهتان والتبعية،
فبدأ دورهم يتنامى.

وتزامن ذلك مع إمهال ما بقي من م ْلكيات عائدة إىل
الدروز يف املنطقة ،فأصبحت تلك امل ْلكيات تنتظر من
حيييها من جديد .هذا األمر دفع بعض امللاّ ك الدروز
ّممن مل يوفَّقوا يف بيع أرضهم إىل رهنها برشوط قاسية،
لتسديد الديون املرتتبة عليهم ،أو لرشاء أمالك يف
قريتهم يمكن االعتناء هبا وجني خرياهتا ،قبل أن
جيد هؤالء أنفسهم مضطرين إىل بيع األرايض ختلص ًا
من الفوائد التي كانت ترهقهم نتيجة التأخر يف سداد
الدين.
َّ
وإذا كانت القيادة الروحية والسياسية الدرزية
نجحت يف احليلولة دون تطور النزاع عىل امل ْلكيات
العقارية بني الدروز إىل رصاعات دموية ،فإن
النزاعات الدرزية  -املسيحية عىل امل ْلكيات
العقارية ،التي تقاطعت مع تطور النفوذ األجنبي
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يف لبنان مقابل تشبث الدولة العثامنية بوجودها
طابعا
يف املرشق العريب ،أدت إىل اختاذ الرصاعات
ً
دمو ًيا.

املسيحيني ،وسط تباطؤ األجهزة القضائية يف حسم
النزاعات.

وقد ّ
شكلت حوادث عام  ١٨٤٥وما شهدهتا من
معارك طائفية رضبة قاسية للعالقات الدرزية
 املسيحية ،كان من بني نتائجها انعدام الثقة بنيالفالحني والرشكاء أصحاب العهدة .ويف إثر ذلك،
فسلبت حرياهتم
عومل الفالحون بقسوة شديدةُ ،
وض ّيق عليهم حتى أصبحوا يف واقع أقرب إىل
ُ
العبيد.

كام ّ
شكلت ثنائية الرضيبة أحد أسباب خروج الدروز
من إقليم التفاح ،إذ كان املشايخ الدروز يعجزون عن
دفع رضيبتني ،واحدة عن م ْلكياهتم يف إقليم التفاح
وأخرى عن م ْلكياهتم يف عماّ طور ،وهو ما ساهم يف
دفع املشايخ إىل التخلص من م ْلكياهتم يف إقليم التفاح
رضيبيا ،ووجدوا أنفسهم
بعد أن سببت هلم إرهاق ًا
ً
مثقلني بالديون التي أدت يف كثري من األحيان إىل
فرض احلجز عىل بعض م ْلكياهتم يف عماّ طور.

ّأما الفرتة الفاصلة بني عامي  ١٨٦٥و،١٨٧٥
فشهدت حركة بيع الفتة للم ْلكيات العقارية التابعة
للدروز .ويف الربع األخري من القرن التاسع عرش،
أصبحت امل ْلكيات العقارية يف إقليم التفاح عب ًئا عىل
أصحاهبا الدروز بسب عدم القدرة عىل احلضور
يؤمن مراقبتها واحلفاظ عىل حصصهم
فيها بشكل ّ
تعرض كثري من هذه امل ْلكيات
من اإلنتاج ،بعد أن ّ
لالجتزاء من خالل ضم أقسام منها إىل م ْلكيات

وعندما أصبح استقالل املسيحيني عن رشكائهم
الدروز عقار ًيا مسألة قانونية يف مفهوم السلطات
العثامنية وقضية عقارية سياسية يف مفهوم اجلامعات
لتعزز حتمية
الطائفية ،جاءت حوادث ١٨٤٥
ّ
الطالق االقتصادي العقاري بني املؤسسة االقطاعية
واجلامعات املسيحية ،انطال ًقا من عمق املشكلة
الطائفية التي كان للجانب االقتصادي أثر فيها .ويف
ما بعد ّ
شكل نظلم املترصفية منعط ًفا مصري ًيا يف جبل
لبنان ،وال سيام جلهة إلغاء نظام االلتزام ،واستعياب
مكوناته من خالل إدارات املترصفية ،لتجد منطقة
ّ
جزين ،وإقليم التفاح نفسه ،أمام صفحة جديدة من
التاريخ.

ويف وقت الحق أدت أحداث ً ١٨٦٠
أيضا إىل مجود
عام يف احلالة االقتصادية ،وتراكمت الديون عىل
عائلتي آل عبد الصمد وآل أبو شقرا نتيجة اضطرارهم
إىل رشاء األسلحة والذخائر وتأمني املواد الغذائية.
وعندما عاد املشايخ الدروز إىل عماّ طور صيف عام
 ،١٨٦١كان كل يشء قد تغيرّ نتيجة جعل جبل لبنان
مترصفية تتمتع بشبه استقالل عن الدولة العثامنية.
واستتبع ذلك إلغاء نظام االلتزام ودور أصحاب
العهدة يف املجالني االقتصادي واالجتامعي ،ليضع
الفالحون أيدهيم عىل األرض التي كانوا يشرتكون
يف م ْلكيتها مع املشايخ الدروز .وأصبح الفالحون
واملشايخ متساوين يف احلقوق والواجبات .إزاء هذا
الوضع ،شهدت القرى واملزارع يف إقليم التفاح
وإقليم جزين حالة من الفوىض والتعديات عىل
امل ْلكيات العقارية ،وهو ما اضطر الدروز إىل حلها
عن طريق املفاوضة ال عن طريق املحاكم النظامية.

حتول امل ْلكيات العقارية يف بالد
خالصة القول ،إن ّ
جزين وإقليم التفاح من الدروز إىل املسيحيني كان يف
جزئه األكرب نتيجة التطور السكاين واالقتصادي الذي
عاشته املنطقة ،وبشكل خاص منذ النصف األول
من القرن الثامن عرش؛ فالدروز أرشكوا املسيحيني
يف األرض قبل أن يؤدي حتديث القوانني العثامنية
وتطعيمها بنصوص من الترشيعات األوروبية ،وال
سيام الفرنسية منها ،إىل نوع من احلرية عىل صعيد
املبادالت العقارية .وقد ّأمنت هذه النصوص حقوق
امل ْلكية للمسحيني بعد أن كانت مغمورة نتيجة نظام
االلتزام الذي مارسه امللتزمون يف اإلطارين اجلبائي
واالجتامعي.

ً
حديثا
صدر

علي إبراهيم
درويش

السياسة والدين
في مرحلة تأسيس الدولة الصفوية 1576 - 1501
انبثقت الدعوة الصفوية ،وأعلنت دولتها في مطلع القرن السادس عشر ،متخذة المذهب اإلمامي
االثني عشري مذهبًا رسميًا لها ،متمايزة عن سابقاتها ومعاصراتها من الدول اإلسالمية المحيطة،
فمع قيام الدولة الصفوية ،برزت أوضاع ومستجدات عديدة على الصعيدين الديني والسياسي،
ساهمت في بلورة أسس جديدة في التعاطي بين هذين المجالين.
ندية ،مع ما يستتبع
كيف كانت العالقات بين الشاهات والعلماء؟ هل كانت عالقات استتباعية أم ّ
ذلك من تعاون أو صراع؟ وما كان موقف العلماء في ما بينهم؟ هل كان موقفهم واحدً ا أم
إلحاحا
متعددً ا؟ هذه األسئلة وغيرها التي ترتسم عند مطالعة تاريخ الدولة الصفوية ،صارت أكثر
ّ
ً
مجددً ا.
بعد انتصار الثورة اإلسالمية في إيران وطرح مسألة «والية الفقيه » بقوة
ّ
ّ
يغطي مرحلة زمنية حكم فيها الشاه
في محاولةٍ لإلجابة عن هذه التساؤالت كان هذا الكتاب الذي
إسماعيل األول وابنه طهماسب.

