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ملخص: 

لفت انتباه الباحث تركيز القوى املت�ضارعة يف املنطقة على �رشورة ال�ضيطرة على 
الأرواح، واإن كانت مدنية؛ ل  الدماء، واإزهاق  اإىل �ضفك  اأدى ذلك  الفل�ضطيني، ولو  ال�ضاحل 
وتتناول  ال�رشاعات.  تلك  يافا كانت �ضحية  البحر؛  اأن عرو�ص  لها باحلرب. وتبني  عالقة 
الدرا�ضة املجازر التي تعر�ضت لها يافا يف الثلث الأخري من القرن الثامن ع�رش امليالدي، 
اأبو  بك  حممد  �ضفك  1775م،  عام  ويف  مذبحة،  العمر  ظاهر  ارتكب  1772م،  عام  ففي 
 الذهب دماء اليافيني، ويف عام 1799م، ارتكب قادة احلملة الفرن�ضية وجنودها املجزرة 
الثالثة. ويف تلك املجازر الثالث ا�ضت�ضهد ما يزيد عن ع�رشة اآلف �ضخ�ص؛ مما كان له اآثاره 

على املدينة؛ اقت�ضاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا.
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Abstract: 

The researcher realized that the conflicting powers in the region focused 
on the need to control the Palestinian coast even if this led to bloodshed 
and loss of lives including those of civilians who have nothing to do with the 
war.

It was also discovered that Jaffa (nick named the sea bride) was the 
victim for these conflicts.

Thus, this study deals with the massacres that Jaffa was subjected 
to during the last third of the 18th century. Hence, the first massacre was 
committed in 1772 by Thaher Alumar and the second was in 1775 by 
Muhammad Beik Abu Athahab and the third was in 1799 by the army leaders 
and the soldiers of the French campaign. The total number of martyrs in these 
three massacres reached more than 10,000 people. This had its bad effects on 
the city economically, socially and culturally.
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مقدمة: 
تعر�ضت بالد ال�ضام يف العهد العثماين لأحداث ج�ضام، ويف زحمتها مل تظهر كثري من 
اجلرائم واملذابح، التي راح �ضحيتها عدد كبري من ال�ضهداء، الذين اأزهقت اأرواحهم لأ�ضباب 
اإىل  �ضعوا  الذين  القرار،  �ضّناع  لدى  مهمة  اأ�ضباًبا  كانت  لكنها  العام،  املفهوم  يف  تافهة 

ال�ضتحواذ على تلك املناطق، وباأي ثمن، ولو على جماجم اأهل ال�ضام.
املذابح يف  فيها  التي كرثت  ال�ضامية  املدن  البحر، من  عرو�س  يافا؛  مدينة  كانت 
1772م،  عام  ففي  ع�رش،  الثامن  القرن  من  الأخري  الثلث  يف  وبخا�ضة  العثماين،  العهد 
تعر�ضت ملذبحة، ارتكبها ظاهر العمر وعلي بك الكبري، ويف عام 1775م، �ضفك حممد بك 
بالد  لحتالل  الفرن�ضية  احلملة  و�ضلت  وعندما  فظيع،  ب�ضكل  يافا  اأهايل  دماء  الذهب  اأبو 
ال�ضام، �ضمدت يافا يف وجهها؛ فارتكب الفرن�ضيون جمزرة ثالثة �ضد اأهايل يافا وحاميتها 
اإنه خالل الفرتة ما بني )1772- 1799( ، فقدت مدينة يافا ما يزيد عن  اأي  العثمانية، 
ع�رشة اآلف �ضخ�ص، واأدى ذلك اإىل خ�ضائر ج�ضيمة على امل�ضتوى القت�ضادي؛ ب�ضبب فقدان 
اأولئك ال�ضهداء القادرين على العمل – يف الغالب –، اإ�ضافة اإىل الدمار الذي حلق باملدينة 
ثروات،  من  فيها  مبا  الزراعية  والأرا�ضي  التجارية،  واخلانات  البيوت،  فخرَّب  واأحوازها، 
كما اأّثرت تلك املجازر على يافا من الناحية الجتماعية، فقد اأ�ضبح الرتمل والُيتم ظاهرة 
واأ�ضبحوا عالة على  واأمهاتهم، وحتطمت معنوياتهم،  الأطفال  نف�ضيات  فانك�رشت  �ضائدة، 

غريهم بعد اأن كانوا يحيون يف كنف اأرباب اأ�رشهم الذين اأفنتهم تلك املجازر.
اختار الباحث املو�ضوع للدرا�ضة؛ لأنه من ال�ضفحات املهملة التي ل تثري اهتمامًا، 
كانت  لأنها  يافا؛  يف  جرى  ما  واأختار  كثرية  �ضامية  مدن  يف  وتكرارها  خطورتها،  رغم 

املدينة ال�ضامية الأبرز يف ذلك املجال يف العهد العثماين.
يافا عرب العصور؛ حملة تارخيية: 

يافا حتريف للفظ يايف )yafi( الكنعاين، مبعنى )جميل( ، وتقع مدينة يافا على التلة 
اخل�ضبة  وال�ضهول  املتو�ضط  البحر  على  يطل  رائع  منظر  ذات  وهي  مينائها،  على  القائمة 
النقو�ص  يف  ا�ضمها  ورد  وقد   ، اجلميلة(   – )يايف  لت�ضميتها  القدماء  دعا  مما  املجاورة، 
امل�رشية با�ضم يابو )yapu( ، وّحرف اليهود ا�ضمها الكنعاين؛ ودعوها يافو )yafo( ، واأطلق 
 ،  )yoppa( يوبا  �ضميت  اليوناين  العهد  ، ويف   )ya –up – pu( بو  يااآب  الآ�ضوريون  عليها 
و�ضماها   ، )يافه(  با�ضم  القدمية  العربية  والتاريخية  اجلغرافية  الكتب  بع�ص  يف  ووردت 

العثمانيون )يافا( )1( .
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متتعت يافا مبوقع ا�ضرتاتيجي مهم، فهي ت�رشف على البحر، واأ�ضهم ميناوؤها الطبيعي 
برخائها القت�ضادي، وكان حاجزاً طبيعيًا �ضد الغزوات البحرية؛ ب�ضبب �ضيق مدخل املرفاأ 
املحمي بال�ضخور، الذي حال دون دخول عدد كبري من ال�ضفن الغازية دفعة واحدة، كما اأن 
جهتها اجلنوبية �ضديدة النحدار مما منع مهاجمتها، اإ�ضافَة اإىل اإحاطة املدينة بالأ�ضوار، 
وفيها قلعة، ف�ضاهم ذلك يف �ضد املعتدين، ووفر حماية لها )2( ، وعن طريقها مت ات�ضال 
وكانت  والغرب،  ال�رشق  ب�ضائع  لتالقي  رئي�ضة  فكانت حمطة  العامل،  دول  باأغلب  فل�ضطني 
اإليها دول  تطلعت  والإ�ضرتاتيجية  القت�ضادية  يافا  لأهمية  ونظراً  التجارة،  لقوافل  ملتقى 

كثرية، وحا�رشتها، وُدمرت واُحتلت عرب تاريخها الطويل مرات عديدة )3( .
بداأت يافا مدينة كنعانية يف منت�ضف الألف الثالث قبل امليالد، و�ضمت ق�رش امللك 
واأماكن العبادة، وجمموعة غري منتظمة من البيوت احلجرية ال�ضغرية على املنحدر، باجتاه 

ال�ضاحل، واأحاط بها �ضور حجري قوي معزز باأبراج، وكانت له بوابة واحدة )4( .
وقعت يافا مثل باقي املدن الكنعانية حتت حكم الفراعنة والآ�ضوريني، والكلدانيني، 
638م،  15هـ/  عام  امل�ضلمون  فتحها  ثم  والبيزنطيني،  والرومان،  واليونان،  والفر�ص، 
بيت  حلجاج  مهبطًا  وظلت  الأمويني،  عهد  يف  وعمرانها  واأهميتها  مبكانتها،  واحتفظت 
انتقل  الذين  العبا�ضيني،  اإىل  اخلالفة  انتقلت  حتى  الرئي�ضي،  فل�ضطني  وميناء  املقد�ص، 

اهتمامهم للعراق وفار�ص، ومع ذلك حافظت يافا على مكانتها كميناء )5( .
ويف عهد الدولة الطولونية اأعيد بناء قلعتها، وعادت احلركة التجارية ملينائها، ويف 
بالفاطميني  اأهلها  فا�ضتنجد  يافا،  القرامطة  القرامطة، حا�رش  مع  الفاطمي  ال�رشاع  فرتة 
مب�رش، لكنهم ف�ضلوا يف فك احل�ضار، وبعد الق�ضاء على القرامطة، اآلت يافا للحكم الفاطمي، 

وكانت بلدة متوا�ضعة جداً )6( .
ال�ضام حتت  �ضواحل بالد  وال�ضالجقة، وقعت  الفاطميني  الدامية بني  وب�ضبب احلروب 
وقاموا  1099م،  492هـ/  عام  يف  يافا  على  ال�ضليبون  �ضيطر  وقد  ال�ضليبي،  الحتالل 
اأ�ضم  عليها  واأطلقوا  الفرنية،  بال�ضبغة  و�ضبغوها  ا�ضتحكاماتها،  وتقوية  بتح�ضينها 

)japhe( ، واأ�ضبحت امليناء الرئي�ص ململكة بيت املقد�ص ال�ضليبية )7( .

وملا هزم �ضالح الدين الأيوبي الفرنة يف حطني عام 583هـ/ 1187م، �ضارع اأخوه 
العادل وحا�رش يافا، وملكها عنوة، وبداأت تعمر يافا مبن نزلها من امل�ضلمني، واأمام و�ضول 
من  ال�ضليبني  ملنع  اأ�ضوارها؛  بهدم  1191م  عام  الدين  �ضالح  اأمر  جديدة،  �ضليبية  قوات 
الحتماء فيها اإذا احتلوها، وقد ظلت تلك الأ�ضوار حمطمة حتى عام 1250م، عندما دخلها 
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اخلنادق  وحفر  بالأبراج  ودعمها  اأ�ضوارها  اإعادة  ال�ضليبيون  وحاول  فرن�ضا،  ملك  لوي�ص 
حولها، وحت�ضينها �ضد القوات الإ�ضالمية )8( . ويف عام 1268م غزا الظاهر بيرب�ص يافا، 
اأهلها، وبداأ  اإليها  فلحق بها دمار كبري، ومع ذلك فتحها، ومل يدم خرابها كثرياً، فقد عاد 
اإعمارها من جديد، وُح�ضنت، وا�ضتاأنفت ال�ضفن التجارية الر�ضو يف مينائها، لكنها مل تعد 

ل�ضابق عهدها )9( .

أوضاع يافا حتى منتصف القرن الثامن عشر امليالدي: 
كانت يافا منذ �ضيطرة العثمانيني على بالد ال�ضام عام 1516م، يف حالة ركود، واأقرب 
اإىل قرية؛ ب�ضبب ما تعر�ضت له منذ احلروب ال�ضليبية، حتى العهد اململوكي )10( ؛ لذا اأ�ضبحت 
اأمتد من 963هـ/ 1556م  الذي  اآل ر�ضوان طوال فرتة حكمهم،  تابعة للواء غزة يف عهد 
الأمن،  انهار القت�ضاد، وانعدم  العهد  اأواخر ذلك  ، ويف   )11( حتى عام 1101هـ/1690م 
وتوقفت حركة التجارة، واندثرت الزراعة على يد الأعراب الذين هاجموا املدن والأرياف، 
واأغلقت الوكالت الفرن�ضية اأبوابها، ورحل وكالوؤها، وتوقف الت�ضدير وال�ضترياد من اأ�ضكلة 
�ضناجق  كانت  ر�ضوان،  اآل  حكم  زوال  وبعد   ،  )12( ال�ضابلة  حركة  وانقطعت  يافا،  )ميناء( 
فل�ضطني اجلنوبية الثالثة؛ غزة والرملة ويافا تتبع اإيالة دم�ضق، وكانت يافا وما حولها من 
�ضهول مرتامية متتد �ضماًل حتى حدود �ضنجق اللجون )13( ، وكان يحكمها مت�رشف يقيم يف 
امليناء، وكان ُيعرف با�ضم »�ضابط اجلمارك«، وكانت يافا تتبع الباب العايل يف ا�ضتانبول 
مبا�رشة، وكانت مداخيلها من اجلمارك ُتر�ضل اإىل اخلزينة ال�ضلطانية )14( ؛ لذا اأوىل الباب 
العايل يافا اهتمامًا خا�ضًا، فقام بتح�ضينها، وزودها بقوة ع�ضكرية، واأن�ضاأ فيها ح�ضنًا 
مّزوداً بخم�ضة ع�رش مدفعًا، وعمل يف احل�ضن ثالثمائة اإنك�ضاري، كما بلغت احلامية التي 
�ضن الأمن،  تعمل حلماية امليناء من هجمات القرا�ضنة الأوربيني مائة وع�رشة جنود؛ مما حَّ
زارها  عندما  الدمياطي،  اللقيمي  م�ضطفى  الرحالة  اإن  حتى   .  )15( التجارة  حركة  واأنع�ص 
عام 1143هـ/1731م، و�ضفها بقولة: »يافا بلدة ظريفة، على �ضاحل البحر، وهي اأ�ضكلة 

)ميناء( للرملة والقد�ص ونابل�ص، وبظاهرها ب�ضاتني ذات اأ�ضجار وفواكه«. )16( 
يف ذلك الوقت بداأ ظهور ظاهر العمر الزيداين، الذي ا�ضتغل ان�ضغال الدولة العثمانية 
بحروبها �ضد رو�ضيا، فقوَّى عالقاته بالتجار الأجانب، واهتم بجي�ضه، حتى بلغ خم�ضة اآلف 
يافا،  اإىل  نفوذه  و�ضل  اأن  اإىل  املجاورين،  احلكام  ح�ضاب  على  تو�ضعه  وبداأ   ،  )17( جندي 
وقد اأر�ضل ر�ضالة لوزير الدولة الفرن�ضي ل�ضوؤون البحرية، بتاريخ 8 رجب 1167هـ/1 اأيار 

)مايو( 1754م، ذكر فيها اأن يافا اأ�ضبحت حتت �ضلطته )18( .
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كلَّفت الدولة العثمانية يف عام 1179هـ/1766م، عثمان با�ضا ال�ضادق، وايل دم�ضق 
بكبح جماح ظاهر العمر، وا�ضتعادة يافا وغزة، وبالفعل متكن من ذلك يف العام ذاته )19( 
لكنه ّعني حاكمًا ظلومًا، فثار الأهايل �ضده، فاأخذ عثمان با�ضا الأهايل مبنتهى الق�ضوة، فقد 
اأهايل يافا عام 1182هـ/1769م، فاأقفرت من جتاوزاته يافا من ال�ضكان، وتركها  قمع 
التجار الفرن�ضيون )20( وا�ضتغاث اأهايل يافا والقد�ص واخلليل بظاهر العمر، ينا�ضدون عونه؛ 

للتخل�ص من طغيان عثمان با�ضا وجنوده. )21( 

املذحبة األوىل اليت تعرضت هلا يافا يف القرن الثامن عشر: 
وتطلعا  الزيداين،  العمر  ظاهر  مطامع  مع  م�رش،  يف  الكبري  بك  علي  مطامع  التقت 
لالنف�ضال عن الدولة العثمانية املن�ضغلة بحروبها �ضد رو�ضيا، وجمعتهما حالة العداء مع 
اأهايل بع�ص مدن فل�ضطني بظاهر من جور عثمان با�ضا،  ا�ضتنجاد  عثمان با�ضا، وا�ضتغال 
فاأخذ علي بك يعد العدة لإنفاذ حملة اإىل بالد ال�ضام، بالتعاون مع حليفه ظاهر العمر )22(.

عام  منذ  الرو�ضية  القوات  من  املتالحقة  الهزائم  من  تعاين  العثمانية  الدولة  كانت 
1182هـ/1768م، فقد هاجم الأ�ضطول الرو�ضي ثغوراً عثمانية عديدة يف احلو�ص ال�رشقي 
بقائد  ال�ضتعانة  العمر عن  بك وظاهر  احلليفان علي  يتورع  ذلك مل  املتو�ضط، ومع  للبحر 
امل�ضرتكة،  الربية  قواتهما  لدعم  والآخر،  احلني  بني  اأورلوف  الكونت  الرو�ضي  الأ�ضطول 
وكانت بداية الت�ضال به يف اأواخر عام 1184هـ/1770م، وح�ضال منه على تعّهد بتقدمي 
امل�ضاعدة البحرية لهما عند ال�رشورة )23( ، وذكر بازيلي اأن »علي بك وظاهر العمر دعيا 
يف  الرو�ضي  الأ�ضطول  ل�ضفن  يوفر  الذي  ال�ضوري،  ال�ضاحل  يف  مل�ضاندتهما  الرو�ضية  ال�ضفن 
التزود  خا�ضة  وب�ضفة  احلربية،  بعملياتها  القيام  من  متكنها  ت�ضهيالت  املتو�ضط  البحر 

باملاء واملوؤن« )24( .
حتركت احلملة التي اأر�ضلها علي بك الكبري من م�رش يف عام 1185هـ/ كانون اأول 
)دي�ضمرب( 1771م، مل�ضاندة حليفه ظاهر العمر �ضد عثمان با�ضا الكرجي، وكانت احلملة 
اأقبل ظاهر العمر من عكا للوقوف اإىل جانب احلملة يف  اأبو الذهب، وقد  بقيادة حممد بك 
با�ضا على  يافا،واأجرب ظاهر عثمان  التي حتركت وع�ضكرت قرب  با�ضا  وجه قوات عثمان 
الطريق  واأ�ضبحت  ظاهر،  ال�ضيخ  حكم  حتت  واللد  الرملة  دخلت  وبذلك  قتال،  دون  الفرار 
الن�رش  وكان  جندي،  األف  ثالثني  قوامه  وكان  اململوكي،  امل�رشي  اجلي�ص  اأمام  مفتوحة 
حليفه، فا�ضتوىل على كثري من مدن ال�ضام. ثم �ضولت لأبي الذهب نف�ضه اأن ينزع امللك من 
�ضيده، واتفق مع العثمانيني على ذلك، فرجع مل�رش، وا�ضتوىل على احلكم فيها، فا�ضطر علي 

بك للفرار اإىل عكا، والحتماء بحليفة ظاهر العمر )25( .
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نابل�ص،  مت�ضلم  طوقان  بك  مب�ضطفى  فا�ضتنجدوا  بك  علي  بقدوم  يافا  �ضكان  علم 
فاأندهم باأخيه اأحمد بك، ومعه جموع كثرية حت�ضنوا يف يافا، وقام م�ضطفى بك باملرابطة 
بني الرملة واملجدل على راأ�ص قوة ع�ضكرية من جبل نابل�ص؛ لقطع الطريق على ظاهر العمر 
وحليفه علي بك الهارب من م�رش، وملا بلغهما من عيونهما ذلك، جتنبا ال�ضطدام، و�ضلكا 
طريقًا جانبيًا، وت�ضلال لياًل اإىل عكا )26( ، وقد اآثار ذلك حفيظة ظاهر العمر، وجلاأ احلليفان 
اإىل الكونت اأورلوف؛ قائد الأ�ضطول الرو�ضي يف البحر املتو�ضط، وطلبا منه اإر�ضال �ضفينة اإىل 
ميناء يافا، لقذفها باملدفعية البحرية، عقابًا ل�ضكانها ومت�ضلمها اأحمد بك على قطع الطريق 
نوع  بحرية من  باإر�ضال قطعة  اأورلوف  فقام  اإىل عكا،  احلليفني، وهما يف طريقهما  على 
)الربكندة( ، اأطلقت مدافعها على يافا، فت�ضدى لها بحارة يافا البوا�ضل، وت�ضللوا لياًل، ومتكنوا 
من ال�ضتيالء عليها وقتلوا عدداً من جنودها املعروفني )باجلنك�ضن( ، واأ�رشوا الباقني، واأتوا 

بهم اإىل اأحمد بك طوقان، مت�ضلم يافا، وكانت ذلك يف عام 1186هـ/1772م)27( .
وعندما علم م�ضطفى بك؛ مت�ضلم نابل�ص باأ�رش البحارة الرو�ص يف يافا، اأمر باإح�ضارهم 
اإىل نابل�ص، وقام بقتلهم؛ ليحرج موقف ظاهر العمر من حلفائه الرو�ص، فلما بلغ ذلك ظاهر 
ي�ضقى  حتى  نابل�ص  عن  يرجع  ل  اأن  واأق�ضم  عليه،  فظيعًا  عدوانًا  وعّده  جنونه،  ُجنَّ  العمر 
ح�ضانه من عني ال�ضت املجاورة لل�رشايا، و�ضار ينهب قوافل نابل�ص ويقطع الطرق املوؤدية 

اإليها )28( .
عام  وذلك  باأهلها،  الق�ضا�ص  لينزل  يافا  جتاه  بك  وعلي  العمر  ظاهر  حترك  ثم 
)يوليو( 1772م، وحا�رشاها، ومت تزويد اجلي�ص مبا يحتاجه من ذخرية  1186هـ/متوز 
وموؤن وعتاد عن طريق البحر، ب�ضفن اأفرغت حمولتها �ضمايل يافا، ثم اأو�ضلتها اجلمال اإىل 

مع�ضكرات اجلي�ص املحا�رشِ )29( .
كان اأحمد بك مت�ضلم يافا، قد اختزن يف املدينة كمية كبرية من الزاد والعتاد، ورف�ص 
ال�ضت�ضالم، وت�ضدى للغزاة. )30( وقد �ضيق علي بك وظاهر العمر احل�ضار على يافا تدريجيًا، 
ياردة  دائري، وكان بني كل جمموعتني من اجلند مائتا  �ضكل  بالبلدة يف  فاأحاط اجلنود 
املدينة  باب  جتاه  للمدافع  بطارية  ن�ضبا  ثم  جندي،  مائتي  جمموعة  كل  وكانت  تقريبًا، 
ال�رشقي، تاألفت من مدفعني جديدين زنة قنبلتهما 12 رطاًل )والرطل كان يعادل 0.45 من 
الكيلو غرام اأي )5400( غرامًاًً. وعززهما مبدفع نحا�ص من عيار 16 بو�ضة تزن قنبلته 16 

رطاًل؛ اأي )7200( غرامًا )31( .
وقذفت املدفعية امل�ضرتكة مدينة يافا باآلف القنابل، و�ضمد �ضكان يافا رغم وطاأة 
احل�ضار والدمار، وبداأ املدافعون ي�ضعرون ب�ضدة اجلوع، واحلاجة املا�ضة للوقود؛ لذا اأخذوا 
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يت�ضللون لياًل، لقطف اأ�ضجار الفاكهة التي حتيط بالبلدة، وقطع بع�ص الأ�ضجار ل�ضتخدامها 
من  يافا  اأهل  ليحرموا  الأ�ضجار؛  بقطع  رجالهما  العمر  وظاهر  بك  علي  فاأمر   ،  )32( وقوداً 
بع�ص م�ضادر متوينهم )33( ، ثم و�ضلت �ضفينة رو�ضية لنجدة علي بك وظاهر العمر، وكان 
على متنها ثالثة مدافع ميدان نحا�ص، و�ضبعة بنادق جيدة املعدن، وخم�ضمائة طلقة، وثالثة 
جرارات للمدافع حديثة ال�ضنع، واأقام الرو�ص بطارية ثالثة يف اجلنوب، على بعد مائة ياردة 
اأ�ضوار يافا، تاألفت من ثالثة مدافع قادها �ضابط رو�ضي، واأ�ضلى الأ�ضوار ناراً حامية  من 
�ضدعتها، لكن رجال املقاومة متكنوا من قتل ذلك ال�ضابط، ووا�ضل اأهايل يافا الدفاع عن 
مدينتهم، ويف كانون اأول )دي�ضمرب( عام 1772م، مرت بع�ص �ضفن الأ�ضطول الرو�ضي بيافا، 
و�ضاهمت يف �رشبها من البحر، اإل اإن �ضوء الأحوال اجلوية ا�ضطرتها اإىل مغادرة يافا.)34( 

ومع طول احل�ضار، وكرثة القذائف التي األقيت على املدينة، ونفاذ الذخرية يف يافا، 
ذلك  والدمار، وكان  والقتل  اجلوع  اأهلها من  اأن عانى  بعد  ال�ضت�ضالم،  اأهلها على  اأجربت 
ال�ضت�ضالم يف اأول �ضباط )فرباير( عام 1773م، واأوقع الغزاة باأهل املدينة جمزرة دامية)35( 

بعد ح�ضار ا�ضتمر ثمانية اأ�ضهر، امتدت من متوز 1772م حتى �ضباط 1773م.

املذحبة الثانية اليت تعرض هلا أهالي يافا يف القرن الثامن عشر: 
اأعد حملة ع�ضكرية على بالد  الذهب �ضيطرته على م�رش،  اأبو  اأحكم حممد بك  اأن  بعد 
كبرياً،  فكان جي�ضه  عليها،  العثمانية  ال�ضيادة  واإعادة  منه يف �ضمها حلكمه،  رغبة  ال�ضام 
ينوف على ال�ضتني األف مقاتل، وعندما و�ضل اإىل غزة ا�ضت�ضلمت له، وكان ظاهر العمر قد 
ن يافا، وزودها باملدفعية وبحامية ع�ضكرية قوية، وكان املت�ضلم كرمي بن ظاهر العمر  ح�ضّ

قد اأغلق اأبواب املدينة، فاأحاطت بها ع�ضاكر حممد اأبو الذهب من كل جانب )36( .
وذكر اجلربتي بهذا ال�ضدد: »يف حمرم 1189هـ/ مار�ص )اآذار( 1775م، عزم حممد 
اأبو الذهب على التوجه اإىل البالد ال�ضامية بق�ضد حماربة ظاهر العمر، وا�ضتعد لذلك ا�ضتعداداً 
عظيمًا يف الرب والبحر، واأنزل يف املراكب الذخرية واملدافع والقنابل، واملدفع الكبري امل�ضّمى 
)اأبو مايلة( ، ومل يزل يف �ضريه حتى و�ضل اإىل غزة )37( ، يف التا�ضع والع�رشين من حمرم 
مقامة  اأية  دون  الرملة  وتبعتها  املدينة،  ا�ضت�ضلمت  1775م،  )اآذار(  مار�ص  1189هـ/29 
اأبدت  وقد  ال�ضباغ،  يو�ضف  عنها  الدفاع  وتوىل  العمر،  ظاهر  ح�ضنها  فقد  يافا  اأما  تذكر، 
الذهب  اأبو  » فلما و�ضل حممد  ، وو�ضف اجلربتي جمزرة يافا بقولة:   )38( �ضديدة  مقاومة 
اإىل يافا، و�ضيق عليها اخلناق، وامتنعوا عليه وحاربوه، ورمى عليهم باملدافع واملكاحل 
ناحية،  كل  من  عليها  وهجموا  اأ�ضوارها،  نقبوا  حتى  عليها،  باحلرب  يزالوا  فلم  اأيام،  عدة 
الن�ضاء  و�ضبوا  واجلنازير،  باحلبال  وربطوهم  اأهلها،  على  وقب�ضوا  ونهبوها،  وملكوها، 
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وال�ضبيان، وقتلوا منهم مقتلًة عظيمة، ثم جمعوا الأ�رشى خارج البلد، ودوروا فيهم ال�ضيف، 
وقتلوهم عن اآخرهم، وبنوا من روؤو�ص القتلى عدة �ضوامع بارزة« )39( ، وقد توا�ضل احل�ضار 
باملتفجرات،  اأ�ضوارها  اخرتاق  بعد  �ضقوطها،  قبل  يومًا  واأربعني  ثمانية  يافا  مدينة  على 
ودخول املماليك اإليها، وقتل ونهب �ضكانها، ولقد اقرتفت ع�ضاكر حممد اأبي الذهب اإحدى 
اأب�ضع املجازر يف تاريخ فل�ضطني خالل العهد العثماين، وتركت تلك املذبحة اأثرها على بقية 
قرر  لذلك  عكا،  منهم جتاه  الأهايل، وهرب كثريون  نفو�ص  اخلوف يف  فدب  املدن،  �ضكان 
ظاهر العمر اإخالء عكا، واللجوء اإىل اجلبال، والتح�ضن يف �ضفد، ومتكن حممد اأبو الذهب 
من ال�ضيطرة على حيفا وعكا و�ضفد، ون�رش الدمار واخلراب حيثما حل، ولكن الجتياح مل 
يطل، فقد مر�ص اأبو الذهب فجاأة باحلمى، وتويف يف العا�رش من يونيو )حزيران( 1775م/ 
الثاين ع�رش من ربيع الأول 1189هـ، ويف اليوم التايل ان�ضحبت ع�ضاكر املماليك اإىل م�رش، 
ورجع ظاهر العمر اإىل عا�ضمته عكا، وكان ي�ضيطر على املدينة اأحمد الدنكزيل رئي�ص فرقة 
املغاربة، وعامل الدنكزيل وفرقته ظاهر العمر معاملة قا�ضية ومهينة، ونهبوا كل ما كان 

معه من اأموال )40( .
اأعد حملة كربى يف عام  الذهب  اأبا  اأن حممداً  الدرر(  )�ضلك  املرادي يف كتابه  وذكر 
ا�ضتعد مل�ضاربته،  العمر، فلما بلغه قدوم احلملة،  اإجالء ظاهر  1189هـ/1775م، قا�ضداً 
واأر�ضل اإىل بلدة يافا اأعيان �ضجعانه الذين ي�ضمونهم »الفداوية«، واأمرهم اأن يكونوا بقلعة 
الذهب عندما طال ح�ضار يافا  اأبو  يافا، ويح�ضنوها بالأطواب، وبقى هو يف عكا، وقام 
قنطارين  مع  باملدفع  بو�ضعها  واأمر   ، وثلث(  ذراعني  قلته  )طول  كبري  مدفع  با�ضطناع 
من البارود، واأبعد مع�ضكره عنه اأربعة اأميال، واأمر برمي املدفع املذكور على القلعة، فلما 
واأمر  البلدة،  جنوده  ودخل  بقتلهم،  فاأمر  يافا،  اأهايل  بع�ص  خرج  فيها،  من  على  هدمها 
بالقب�ص على من بقي حيًا من اأهلها، وربطهم باحلبال واجلنازير بع�ضهم على بع�ص، ثم 
جل�ص على كر�ضي، واأمر ب�رشب اأعناقهم عن اأخرهم، وهو جال�ص ينظر اإليهم، ويف ثاين يوم 
الظاهر عمر وجعل ملن  له  اأر�ضله  ب�ضم  له املوت، م�ضمومًا  من قتلهم وهدم يافا عجل اهلل 
اأدخله عليه خم�ضة اآلف دينار، ثم قام مماليكه بحمل جثته بعد جتويفها اإىل القاهرة يف 

�ضحلية )تابوت( ، ودفنوه باجلامع الذي اأن�ضاأه جتاه اجلامع الأزهر )41( .
وقد ذكر املوؤرخ الفرن�ضي اإدوارد لوكروا عن جمزرة يافا املروعة ما ياأتي: »كان جي�ص 
اأبي الذهب موؤلفًا من خم�ضة ع�رش األف مقاتل، اأكرثهم من الفر�ضان، وكان لديه خيالة من 
املغاربة، ومدفعية هائلة، وكان قائد املدفعية �ضابط اإنليزي يدعى »روبن�ضون«، وتقدم 
اأبو الذهب ب�رشعة بعد ال�ضتيالء على غزة دون اأن يالقي مقاومة تذكر، وما اإن و�ضل اإىل 
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العمر  ظاهر  وجه  يف  �ضمدت  التي  البا�ضلة  املدينة  تلك  عليها،  احل�ضار  فر�ص  حتى  يافا 
وعلي بك اللذْين اأوقعا ب�ضكانها جمزرة دامية، ودام احل�ضار فرتة طويلة، وف�ضل يف هجومه 
الأول، وحتطمت بع�ص مدافعه من قذائف املدافعني، ولذ م�ضاته بالفرار، وقام روبن�ضون 
باإبعاد املدافع عن الأ�ضوار، واأن�ضاأ متاري�ص احتمى الرماة خلفها. وكان املدافعون يت�ضدون 
للغزاة بعزمية، وي�ضدون الثقوب التي حتدثها قذائف املدفعية بهمة ل تعرف الكلل. وم�ضت 
�ضتة اأ�ضهر دون اأن يتقدم اأبو الذهب خطوة واحدة، وكاد يتوىل عليه الياأ�ص لول اأن املدفعية 
بقذائفها املتوا�ضلة، فتحت ثقبًا كبرًيا بالأ�ضوار، وعند ذلك اأمر اأبو الذهب فر�ضانه املماليك 
باقتحام تلك الثغرة، وتعذر عليهم ذلك، فا�ضطروا اإىل الرتجل عن خيولهم، وا�ضتلوا �ضيوفهم 
الف�ضفا�ضة  ومالب�ضهم  الوا�ضعة،  الكبرية  بجزماتهم  الأنقا�ص  ت�ضلم  وحاولوا  املحدبة، 
الإطباق عليهم كالذئاب، فانقلبوا على بع�ضهم  التوازن، ومكن املدافعني من  اأفقدهم  مما 
يف  املجاعة  وبداأت  احل�ضار،  عن  يعدل  وكاد  الذهب،  اأبو  ويئ�ص  مدحورين،  وولوا  بع�ضًا، 
يافا ت�ضت�رشي، ومل يبق فيها ما يوؤكل )42( ، وانتظرت حامية يافا بفارغ ال�ضرب م�ضاعدة 
ظاهر العمر لها، ولكنه مل يتمكن من تقدمي اأي عون لهم، فلم جتروؤ �ضفنه الرا�ضية يف عكا 
الذهب،  اأبو  ت�ضاند قوات حممد  التي كانت  العثمانية  البحرية  القطع  و�ضيدا على مهاجمة 
ولذلك بداأ ال�ضيخ عبد الكرمي ابن ال�ضيخ ظاهر العمر باإجراء مفاو�ضات، ومت التفاق املبدئي 
بني الطرفني، وتعّهد اأبو الذهب بالإبقاء على حياة املدافعني عن يافا، وبعدم الإ�ضاءة اإىل 
الأهايل، وفتحت املدينة لهم اأبوابها بعد اأن اطماأن قادة احلامية، واأو�ضكت اتفاقية ال�ضالم 
اأرعب املماليك،  اأمر مفاجئ، فقد انطلقت ب�ضع طلقات مما  اأن توقع، وحدث  بني الطرفني 
مواتية  فر�ضة  وكانت  بزمالئهم،  فا�ضتنجدوا  على مهاجمتهم،  ال�ضكان عازمون  اأن  وظنوا 
الذين دحروا قواته، واأوقفوا زحفه، فاأطلق  الذهب لتنفي�ص حقده على �ضكان املدينة  لأبي 
لهم العنان، ودخلوا ب�ضكل كا�ضح اأبواب املدينة املفتوحة، واأوقعوا ب�ضكانها جمزرة دامية 
فلم  ال�ضكان،  جميع  وذبحوا  ال�ضحايا،  بدم  امللوثة  اأيديهم  طالته  ما  كل  ونهبوا  بوح�ضية، 
يبق يف يافا حيًّ يرزق، وكانت تلك اجلرمية النكراء و�ضمة عار يف جبني حممد اأبو الذهب 

وجنوده يف 18 ربيع اأول 1189هـ/20 مايو )اأيار( 1775م )43( .
الذهب  اأبو  حممد  ارتكبها  مروعة  جمزرة  اأن  ولوكروا  اجلربتي  روايتي  من  يت�ضح 
وجنوده مبدينه يافا، لكن الروايتني اختلفتا يف اأمور عدة منها: عدد جنود احلملة، فبينما 
ذكر اجلربتي اأن عدد جند احلملة بلغ �ضتني األف جندي، ذكر لوكروا اأن عددهم كان خم�ضة 
ع�رش األفًا، ويف حني اأورد اجلربتي اأن ح�ضار يافا بلغ ثمانية واأربعني يومًا، ذكر لوكروا اأن 
ا�ضت�ضلمت وارتكب املماليك فيها  يافا  اأن  اأ�ضهر، وبينما ذكر اجلربتي  �ضتة  ا�ضتمر  احل�ضار 
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جمزرة مروعة، وتابع اأبو الذهب زحفه ومتكن من احتالل حيفا وعكا و�ضفد، و�رشعان ما 
اأ�ضيب باحلمى على اإثر ذلك يف الثاين ع�رش من ربيع اأول 1189هـ، ذكر لوكروا اأن اأبا الذهب 

احتل يافا يف 18 ربيع اأول 1189هـ.
اأدق من لوكروا، فمدينة غزة �ضقطت يف  اأن اجلربتي  وبالتدقيق يف الروايتني يت�ضح 
29 مار�ص )اآذار( 1775م/29 حمرم1189هـ، وتويف اأبو الذهب يف 10 يونيو )حزيران( 
1175م/22 ربيع اأول 1189هـ، فالفرتة الزمنية بني احتالل غزة ووفاته �ضبعون يومًا، 
مما يوؤكد �ضحة رواية اجلربتي من اأن ح�ضار يافا ا�ضتمر ثمانية واأربعني يومًا، وعدم �ضحة 

ما ذهب اإلية لوكروا من اأن ح�ضارها امتد �ضتة اأ�ضهر.
وو�ضف ميخائيل ال�ضباغ جمزرة يافا بقوله: »واأمر حممد بك رجاله بنهب املدينة، 
واأن يعملوا ال�ضيف بكل من كان فيها دون فرق ول متييز بني امل�ضلم والن�رشاين، والغرباء 
واأبناء ال�ضبيل والزوار، ثم اأمر بحمل روؤو�ص القتلى ركامًا واأهرامًا؛ ليوقع الرعب يف قلوب 
حكام البالد واأهلها حتى ل يقاومه اأحد، وقد قال اأبو الذهب: اأنا اأق�ضمت اأن اأقتل كل اأهل 
يافا، واأن اأجعل من دمهم نهراً يجري يف �ضوارعها« )44( . وو�ضف اخلوري ميخائيل بريك 
الدم�ضقي املذبحة قائال: اأن اأبا الذهب اأر�ضل من اأراده من الن�ضاء والأولد اإىل بر م�رش، ومل 
ي�ضلم من الذبح والقتل اإل اأنا�ص قالئل )45( . وقّدر الأمري حيدر ال�ضهابي عدد َمْن قتلهم اأبو 

الذهب من �ضكان يافا باأكرث من خم�ضة اآلف نف�ص )46( .

املذحبة الثالثة ضد أهالي يافا يف القرن الثامن عشر امليالدي: 
عاد ظاهر العمر اإىل عكا، بعد وفاة حممد بك اأبو الذهب باحلمى فجاأة عام 1775م، لكن 
ظاهراً �رشعان ما قتله اأحمد الدنكزيل املغربي، الذي عمل يف خدمة ظاهر اأربعني �ضنة)47(، 
اإىل مكانة رفيعة، وح�ضل على لقب )املدافع عن ال�ضاحل  اأحمد با�ضا اجلزار، وو�ضل  وبرز 
العثمانية بعد  القوات  ا�ضتعادتها  اأن  بعد  اأكرث من حمافظ عكا،  اأنه مل يكن  ، مع  ال�ضوري( 
مقتل ظاهر العمر يف عام 1189هـ/1775م )48( ، ويف عام 1199هـ/1785م، ُعني اأحمد 
با�ضا اجلزار واليًا على دم�ضق، ثم ُعزل، واأعيد واليًا عليها ثانية يف عام 1205هـ/1790م، 
وا�ضتمرت وليته الثانية على دم�ضق خم�ص �ضنوات، )49( ويف وليته الثانية كان واليًا على 
�ضيدا اأي�ضا )50( . مما �ضبق يت�ضح اأن فل�ضطني اأ�ضبحت حتت �ضيادة اأحمد با�ضا اجلزار بعد 

مقتل ظاهر العمر الزيداين.
من ناحية اأخرى اأدى ناح الثورة الفرن�ضية عام 1789م، اإىل �ضيطرة فرن�ضا على مناطق 
عدة يف اأوروبا، ثم اأر�ضلت احلكومة الفرن�ضية حملة لحتالل م�رش، وبالفعل دخلت القوات 

الفرن�ضية القاهرة بعد معركة اإمبابة )الأهرام( بتاريخ 13 متوز )يوليو( 1798م)51(.
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قررت الدولة العثمانية ا�ضرتداد م�رش، فو�ّضعت نفوذ اأحمد با�ضا اجلزار، ومنذ كانون 
ثاٍن )يناير( 1799، ُعني اجلزار حاكمًا على طرابل�ص، ومقاطعة يافا وغزة، كما ُعزل وايل 
لعكا، وواليًا على ثالث  اأ�ضبح حاكمًا  له، وبذلك  با�ضا، وُعني اجلزار خلفًا  اإبراهيم  دم�ضق 

وليات من وليات ال�ضام الأربع، وهي �ضيدا ودم�ضق وطرابل�ص )52( .
حتقق  التي  القوة،  اأ�ضباب  لأخذ  اجلزار  با�ضا  واأحمد  بونابرت  نابليون  من  كل  �ضعى 
للحملة  منفذاً  ال�ضام،  بالد  على  �ضنها  نابليون  قرر  التي  املعركة  يف  اخل�ضم،  على  الن�رش 
بهدف طرد  على م�رش  العثمانية  للحملة  عليها يف م�رش، وجتنبًا  املفرو�ص  احل�ضار  من 

الفرن�ضيني منها )53( .
متوجهون  »اأنهم  واأ�ضعرهم  والأعيان،  بامل�ضايخ  اجتمع  نابليون  اأن  اجلربتي  وذكر 
البالد  وميهدون  فيقطعونهم،  غزة،  ناحية  الفارين(  املماليك  )من  الأخرى  الفرقة  اإىل 
القطر و�ضالح  بًرا وبحًرا، لعمار  القوافل والتجارات  الطريق، وم�ضي  �ضلوك  ال�ضامية؛ لأجل 

الأحوال«)54(.
تاألف اجلي�ص الفرن�ضي املتجه لحتالل ال�ضام، بقيادة نابليون بونابرت، من اأربع فرق 
)Bon( ، وتكونت من 2449  هي: فرقة كليرب، و�ضمت 2499 جنديًا، وفرقة اجلرنال بون 
-Re ( )lannes( ، وبلغت 2924جنديًا، وفرقة اجلرنال ريذيه   جنديًا، وفرقة اجلرنال لن
Mu-( مورا  اجلرنال  بقيادة  الفر�ضان  من  اإىل 800  اإ�ضافة  مقاتاًل،  وكانت 2160   ،  )nier
rar( ، و340 من �ضالح الهند�ضة بقيادة اجلرنال كافاريلي )Caffarelli( ، و1385 من �ضالح 
املدفعية بقيادة اجلرنال دومارتان )Dommartin( ، و400 من الأدلء، و88 من الهجانة، 
احلملة  اأركان  رئي�ص  وكان  جنديًا.   )13045( جمموعها  يف  فل�ضطني  على  احلملة  فبلغت 

. )55( )Berthier( اجلرنال برتيه
متكنت احلملة من احتالل العري�ص يف �ضباط )فرباير( 1799م، ثم عربت رفح، وو�ضلت 
خان يون�ص، ومتكنت من احتاللها )56( ، وبعد النت�ضار على قوة املماليك ما بني خان يون�ص 
اإىل غزة، وحا�رشها، وا�ضت�ضلمت غزة يف 24 �ضباط )فرباير( 1799م،  وغزة، و�ضل كليرب 
ثم زحفت احلملة الفرن�ضية اإىل املجدل، ومنها اإىل الرملة، ف�ضقطتا ب�رشعة، كما �ضقطت اللد، 
واأبقى نابليون اجلرنال رينيه يف الرملة; لإحكام احل�ضار على يافا، وملراقبة حترك القوات 

املعادية يف حال ندتها حامية يافا )57( .
حربًا  نابليون  �ضّن  اأن  بعد  1799م،  )مار�ص(  اآذار   3 يف  يافا  اإىل  الفرن�ضيون  و�ضل 
نف�ضية واإعالمية على اأهلها، فقد اأر�ضل �ضابقًا من�ضورات مل�ضايخها ووجهائها، لكنها مل تلق 
قبوًل، ويف الوقت ذاته ا�ضتنجدت حامية يافا مب�ضايخ جبل نابل�ص، واأر�ضل اأحمد با�ضا اجلزار 
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بينهما،  ال�ضابقة  اخلالفات  ن�ضيان  اإىل  دعاه  نابل�ص،  جبل  �ضيخ  اجلرار  يو�ضف  اإىل  ر�ضالة 
و�رشورة الوقوف �ضفًا واحداً ملواجهة اخلطر الفرن�ضي، وكانت ر�ضالته ق�ضيدة �ضعرية، وقد 
رّد ال�ضيخ يو�ضف اجلرار بق�ضيدة لبّى فيها دعوته، وا�ضتنه�ص فيها م�ضايخ اجلبل للوقوف 

�ضفًا واحداً ملواجهة العدوان، الذي ا�ضتهدف البالد والعباد، وال�رشف والدين )58( .
الأهايل  العرب  تتاألف من  التي كانت  العثمانية  احلامية  ي�ضتميل  اأن  نابليون  حاول 
على  ويحملها  وغريهم،  وال�رشك�ص  والأكراد  )الألبان(  والأرنوؤوط  واملغاربة  والأتراك 

الت�سليم فاأر�سل اإليها �سابًطا عثمانًيا ومعه ر�سالة هذا ن�سها: 
الع�ضكر  كتخدا  برتبة  اإ�ضكندر  ع�ضكر  �ضاري  ح�رشة  من  الرحيم.  الرحمن  اهلل  )ب�ضم 
الفرن�ضاوي اإىل ح�رشة حاكم يافا. نخربكم اأن ح�رشة �ضاري ع�ضكر الكبري بونابارتة اأمر 
اجلزار فقط من  اإخراج ع�ضكر  الطرف  اإىل هذا  �ضبب ح�ضوره  اأن  الكتاب  نعرفك يف هذا  اأن 
هذه البلدة، لأنه تعدى باإر�ضال ع�ضكره اإىل العري�ص ومرابطته فيها. واحلال اأنها من اإقليم 
م�رش التي اأنعم اهلل بها علينا. فال ينا�ضبه الإقامة يف العري�ص، لأنها لي�ضت من اأر�ضه فقد 
تعدى على ملك غريه. ونعرفكم يا اأهل يافا اأن بندركم حا�رشناه من جميع اأطرافه وجهاته، 
وربطناه باأنواع احلرب واآلت املدافع الكثرية واجللل والقنابر ويف مقدار �ضاعتني ينقلب 
�ضوركم وتبطل اآلتكم وحروبكم. ونخربكم اأن ح�رشة �ضاري ع�ضكر امل�ضار اإليه ملزيد رحمته 
و�ضفقته خ�ضو�ضا بال�ضعفاء من الرعية خاف عليكم من �ضطوة ع�ضكر املحاربني اإذا دخلوا 
عليكم بالقهر اأهلكوكم اأجمعني. فلزمنا اأننا نر�ضل لكم هذا اخلطاب اأمانًا كافيًا لأهل البلد 
والأغراب، ولأجل ذلك اأخر �رشب املدافع والقنابر ال�ضاعدة عنكم �ضاعة فلكية واإين لكم من 

النا�ضحني( )59( .
قب�ص قائد احلامية على ال�ضابط واأمر بقتله. ورمى ج�ضده يف البحر وراأ�ضه يف �ضفوف 
حاول  الهجوم.  اإىل  والعودة  احل�ضار  بت�ضديد  واأمر  جرى  مبا  نابليون  فاغتاظ  الفرن�ضيني. 
املهاجمون خرق ال�ضور، لكنهم ردوا على اأعقابهم. وت�ضلل جنود من احلامية كانوا يزحفون 
على بطونهم من بيارات الربتقال وينق�ضون على املدافع الفرن�ضية املن�ضوبة يف ال�ضمال 
ا�ضتوىل جنود  العدد والأ�ضلحة. ثم  اأبلوا بالء ح�ضنا وا�ضتولوا على بع�ص  عند املقربة، وقد 

اآخرون على معامل لت�ضليح البنادق واملدافع )60( .
�رشبت القوات الفرن�ضية ح�ضاراً على يافا، وطالبت احلامية بال�ضت�ضالم، لكنها رف�ضت، 
وا�ضتب�ضلت يف حرا�ضة املدينة هي وَمْن وفد من جند العري�ص وغزة، اإ�ضافة اإىل من اأر�ضلتهم 
ال�ضلطنة العثمانية من املدافعني، وبع�ص امل�ضاة املغاربة، ودافعوا عن يافا، وبذلوا جهدهم 
حت�ضينات  على  يافا  يف  احلامية  واعتمدت   ،  )61( الفرن�ضيني  من  كثرياً  ونالوا  وطاقتهم، 
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املدينة، فقد كانت حماطة ب�ضور قوي، ذي �رشفات، وحماط باأبراج متتد بني ال�ضخور قرب 
البحر، ولكن لي�ص لها خندق حول �ضورها، وكانت حاميتها منت�رشة يف احلدائق املحيطة 
باملدينة )62( ، ذكر اجلربتي يف كتابه )مظهر التقدي�ص( : »اأمر ح�رشة �ضاري ع�ضكر الكبري 
]يق�ضد نابليون[، بحفر خنادق حول ال�ضور؛ لأجل اأن يعملوا متاري�ص اأمينة، وح�ضارات متقنة 
ح�ضينة، لأنه وجد �ضور يافا مالآن باملدافع الكثرية، وم�ضحونة بع�ضكر اجلزار الغزيرة... وملا 
باإحكام  القنرب  اأهوان  ي�ضعوا  واأن  املتاري�ص،  على  املدفع  ُين�ضب  اأن  اأمر  ال�ضور،  اإىل  قرب 
وتاأ�ضي�ص، واأمر بن�ضب مدافع اأَُخر بجانب البحر؛ ملنع اخلارجني اإليهم من مراكب املينا )63( 
الب�ضاتني، للت�ضدي للحامية، وكانت  الرماة يف  ال�ضباح هجم كليرب عليها، وانت�رش  ، ويف 
املقاومة عنيفة، وعند الظهر و�ضل اجلي�ص، ودخل املغاربة املدينة رك�ضًا، وتوقف كليرب عن 
ال�رشب، لأنه تلقى اأمراً بت�ضديد احل�ضار، وذهب اإىل حافة نهر اجلري�ضة، وع�ضكر مع اخليالة 
على طريق عكا، لكنه بداأ يقلق على ما يجري للقوات يف مناطق نابل�ص، فكلف دوما�ص اأن 
ي�ضري اإىل تلك اجلهة، واأن ياأخذ معه من�ضورات موجهة للم�ضايخ والأمراء، يدعوهم اإىل ترك 
يف  توؤثر  املن�ضورات  اأن  يعتقدون  قواده  وكل  بونابرت  وكان  الفرن�ضيني،  وحمالفة  اجلزار 

ال�ضكان )64( .
ويف وقت اآخر قام املحا�رشون بت�ضلل ثان اأهم من الأول. وذلك اأن الفرن�ضيني حلظوا 
اأن ثمة مدفعني على اليمني ل تبلغ قنابلهما املرمى، فاأرادوا اأن ينقلوهما اإىل تلة بجانب 
كان  زورقًا  اأن  و�ضادف  املدفعني.  ناقلي  حلماية  حامية  منهما  كل  مع  فاأر�ضلوا  املقربة 
املدينة.فخرج  يف  ملن  اإ�ضارات  فاأبدى  احلركة،  وراأى  البحر.  عباب  ميخر  الأثناء  تلك  يف 
اأحد.  اأن يلمحهم  ال�ضاطئ دون  اجلنود املغاربة واحدا بعد الآخر. بني ال�ضخور على حافة 
فهجموا على احلاميتني وا�ضطروهم للفرار بعد اأن قتلوا ق�ضما منهم ،وا�ضتد تذمر الفرن�ضيني 
من احل�ضار، ومن بطولة امُلحا�رشين؛ مما جعل نابليون يغ�ضب وي�ضتد يف غ�ضبه وحنقه 
للحالة النف�ضية التي و�ضل اإليها جي�ضه، مما ا�ضطره لأن ياأخذ بنف�ضه زمام القيادة. ف�ضدد 
احل�ضار واأمر جنده بالهجوم هجمة واحدة، واأن يبذلوا كل ما لديهم من قوة لدخول املدينة 

مهما كلفهم الأمر )65( .
ومن ناحية اأخرى كلف نابليون )بون( ب�رشب احل�ضار من ال�ضمال، على �ضاطئ البحر، 
واأن يراقب امليناء، اأما )لن( فكان مكلفًا بفتح ثغرة، والدخول منها، لكن )بوتيه( قبل اأن 
يبداأ باإطالق النار، اأر�ضل ر�ضالة مع �ضابط تركي اإىل حاكم يافا، يدعوه اإىل ال�ضت�ضالم)66(، 
احلرب  اآلت  وُن�ضبت  اجلهات،  جميع  من  املدينة  عن  ُقطعت  املاء  اأن  الر�ضالة  واأو�ضحت 
يف  ج�ضده  ُيرمى  واأن  بقتله،  واأمر  الر�ضول،  وحب�ص  ي�ضتجب،  مل  يافا  حاكم  لكن  املختلفة، 
البحر، وقام بقذف راأ�ضه اإىل الفرن�ضيني، فغ�ضب نابليون، و�ضدد احل�ضار، وت�ضدت احلامية 
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للقوات املعتدية، واأوقعت فيها خ�ضائر فادحة، ومع ذلك متكنت فرقة )بون( من فتح ثغرة 
النت�ضار،  اأن يفوتهم  الهجوم، خوفًا من  القنابل  بداأ رماة  ، وعندها   )67( �ضور املدينة  يف 
وتفلت الغنيمة من اأيديهم، وبداأت فرقة )لن( هجومها، » و�ضالت الدماء يف ال�ضوارع، ويف 
البيوت، وامتالأ امليناء بزوارق الهاربني، واجلرحى، واجلثث التي ت�ضقط على ال�ضخور )68(، 
ذكر اجلربتي: »واأمر ]نابليون[ بابتداء �رشب املدافع والقنرب املوجب للتدمري، وبعد م�ضي 
زمان ي�ضري، تعطلت مدافع يافا املقابلة ملدافع املتاري�ص، وانقلب ع�ضكر اجلزار يف وبال 
وتنكي�ص، ويف وقت الظهر من هذا اليوم، انخرق �ضور يافا، وارجت له القوم، ونقب من اجلهة 
التي �رشب فيها املدافع من �ضدة النار، ول رادَّ لق�ضاء اهلل ول ُمدافع. ويف احلال اأمر ح�رشة 
�ضاري ع�ضكر بالهجوم عليهم، ويف اأقل من �ضاعة ملكت الفرن�ضاوية جميع البندر والأبراج، 
ودار ال�ضيف يف املحاربني، وا�ضتد بحر احلرب وهاج، وح�ضل النهب فيها تلك الليلة« )69( . 
وذلك بعد اأن اأعطى نابليون اأمرا بتقدم رماة القنابل اأو اأن تن�ضب ال�ضالمل ل�ضعود الأبراج، 
بينما كان بع�ص اأفراد اجلي�ص يدخلون البلدة والقلعة من الثغرة ال�ضيقة. وقد غنم الفرن�ضيون 
من القلعة ثمانني مدفعا و400.000 جراية من البق�ضماط )اخلبز املجفف( و2000 قنطار 

من الأرز وقد نهب اجلند اأكرث من ذلك بكثري، مما عرثوا عليه يف البيوت واحلوانيت )70( .
وقد اأورد نيقول الرتك و�ضفًا ملجزرة يافا قائاًل: »كانت املذبحة يف ليلة عيد رم�ضان، 
فيالها من �ضاعة كانت من �ضاعات القيامة، وتبًا لها من ليلة مل يكن بها �ضالمة... وتنتهك 
الأحرار... وُيقتل الرجال والن�ضاء والأطفال، وفاق �ضوت البكاء والعويل على �ضوت البارود، 
ُيقتل، وواحداً جدياًل، واآخر دمه ي�ضيل، والآخر بالأ�رش ذليل،.... ومل يزل  وكنت تنظر واحداً 
اجلي�ص الفرن�ضاوي يف قتل وفتك و�ضبي وهتك، ،و اأخذ اأرواح من اأول الليل اإىل اآخر ال�ضباح، 
الغواِل....  والأمتعة  املال  من  املدينة  ما يف  كل  و�ضلبوا  األيمًا، وحربًا عظيمًا،  يومًا  وكان 
وكان نهار العيد، واخللق يف حزن �ضديد، ومات من الع�ضاكر ما ينيف على اخلم�ضة اآلف، 
ومن اأهايل البلد األفني، واأ�ضبحت مدينة يافا ل يوجد بها اأحّد معافى، ول بها م�ضترت، وهي 

عربٌة ملن يعترب )71( .
»كنت  قائاًل:  املجزرة  احلملة  يف  الفرن�ضيني  ال�ضباط  اأحد  )ميو(  اجلرنال  وو�ضف 
ت�ضمع يف كل مكان �رشاخ اأبنة ُتغت�ضب، وت�ضتغيث عبثًا باأمها التي ُتهان، اأو باأبيها الذي 
ال�ضابط  وقال  اجلنون«،  من  م�ّص   « باأنه  يافا  يف  حدث  ما  )ريبو(  وو�ضف   ، ُيذبح«)72( 
الأ�ضى يف  اأعداد قتالهم من  ت�ضجيل  الفرن�ضيون باخلجل من  ي�ضعر  : »مل  )هويه(  الفرن�ضي 
يافا، على مدى اأربعة اأيام، فبلغ جمموع القتلى 4441 قتياًل )73( ، اأما ريبو فقد قدم �ضورة 
واأُعدمت كل جمموعة على  اإىل جمموعات،  الأ�رشى  ُق�ضم  ماأ�ضاوية ملا حدث يف يافا، فقد 
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حدة، وملا خ�ضي بونابرت من نفاذ الذخرية، اأمر بقتلهم بال�ضالح الأبي�ص والهراوات، وقد 
ُترك الأ�رشى قبل اإعدامهم اأمام خيام دون غذاء ملدة ثالثة اأيام، عانوا خاللها من اجلوع 
القراآن،  اأخذوا يف ترتيل  والعط�ص، وو�ضف ريبو حالة الأ�رشى عندما �ضعروا مب�ضريهم، » 
اإىل  فروا  فقد  املغاربة  اجلنود  اأما  وداع،  نظرة  بع�ص  اإىل  بع�ضهم  ونظر  ال�ضهادة،  وترديد 
�ضاحل البحر، ولكن اجلنود الفرن�ضيني خدعوهم، واأعلنوا لهم اأن بونابرت عفا عنهم، وفور 
اقرتابهم اأطلقوا عليهم النريان، اأما اأطباء احلملة فلم يهتموا مبذبحة يافا، وبالأرواح التي 
اأُعدمت، وان�ضّب اهتمامهم على اتخاذ الحتياطات والإجراءات خوفًا من انت�ضار الطاعون 
اأكرث من ثالثة اآلف  بني اجلنود«، و�ضّجل القائد بريو�ص اأحداث املذبحة قائاًل: »لقد قتلنا 

رجل ا�ضت�ضلموا لنا ب�ضالمة نية« )74( .
به  يخرجون  كانوا  �ضيئًا  اجلنود  نهب  »كلما  بقوله:  املجزرة  لوكروا  اإدوارد  وو�ضف 
اأمني، وقد �ضاقوا خيوًل  ب�ضجة من الأبواب املفتوحة على م�رشاعيها، لي�ضعوه يف مكان 
وبغاًل، ونقلوا على اأكتافهم �ضناديق مملوءة، ونرثوا على اأر�ضفة ال�ضوارع الأثاث والأقم�ضة، 
وكانت الن�ضاء يرك�ضن كاملجنونات، �ضارخات ومتخطيات القتلى، وكان علم الفرقة التي 
هجمت على الثغرة اأوًل، وامتلكتها يخفق يف اأعالها، وبونابرت قاعد على مدفع يف مرج 
النت�ضار واملذبحة والنهب ل  الروؤ�ضاء يف فو�ضى  ال�ضور مع اجلرنال لن.... و�ضوت  قرب 
الأ�رشى بالر�ضا�ص...  واأمر بونابرت برمي  اأ�ضبحت غري موجودة...  اإليه، والقيادة  ُين�ضت 
فق�ضم ال�ضباط اأولئك الأ�رشى اإىل فئات �ضغرية، يحر�ضها اجلنود، ويحيطون بها، ووجهوها، 
اإما نحو �ضاطئ البحر، واإما اإىل �ضهول وا�ضعة....، وبداأ اإطالق النار على ال�ضاطئ، فدام �ضاعة 

كاملة... وقتلوا امل�ضايخ وكبار ال�ضن بال�ضالح الأبي�ص )75( .
جميع  اأخذ  التايل،  اليوم  �ضباح  »ويف  بقوله:  يافا  مذبحة  اأخر  عيان  �ضاهد  و�ضف 
الوحيد يف  اأملهم  وكان  بالر�ضا�ص  رميهم  كتيبتان يف  وبداأت  البحر  �ضاطئ  اإىل  الأ�رشى 
النجاة هو اأن يلقوا باأنف�ضهم يف البحر، ومل يرتددوا وحاولوا كلهم الهروب �ضباحة. ف�رشبوا 
بالر�ضا�ص على مهل، ومل مت�ص حلظة حتى ا�ضطبغ ماء البحر بدمائهم، وانت�رشت جثثهم 
�ضدرت  الأوامر  ولكن  ال�ضخور.  بع�ص  اإىل  فو�ضلوا  قلياًل  نفراً  احلظ  واأ�ضعد  �ضطحه.  على 
فقد  الرجال  هوؤلء  اإعدام  مت  وقد  اأما  عليهم.  لالإجهاز  قوارب  يف  اأثرهم  باقتفاء  للجنود 
رجونا �ضادقني األ تتكرر هذه اجلرمية. وان يعفى الأ�رشى الباقون من القتل.... لكن �رشعان 
اأمام  يومني  قد جوعوا  وكانوا  ليعدموا،  تركي  اقتيد 1200 جندي  ما خاب رجاوؤنا حني 
خيمة نابليون و�ضدرت التعليمات امل�ضددة للجنود بان ل ي�رشفوا يف الذخرية. فبلغت بهم 
الوح�ضية اأن اأعملوا فيهم الطعن بال�ضالح الأبي�ص. وقد وجدنا بني ال�ضحايا اأطفال كثريين 

ت�ضبثوا وهم ميوتون باآبائهم« )76( .
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وكيفية  املجزرة،  فيها  و�ضف  م�رش،  اإىل  ر�ضالة  اأر�ضل  يافا  نابليون  احتالل  وبعد 
اأ�ضارت بع�ص الوثائق  ا�ضتيالء قواته على املدينة، وما تعر�ضت له من �ضلب، ونهب، ولقد 
ال�رشعية يف يافا، بعد اندحار احلملة الفرن�ضية اإىل فظائع ارتكبها اجلنود الفرن�ضيون، ومن 
ذلك: ».... ملا هاجمت الطايفة الباغية الفرن�ضاوية لعنهم اهلل الأ�ضكلة نهبت بيتي« وجاء يف 
ابن عمنا احلاج ح�ضني  ا�ضت�ضهد  اأ�ضكلة يافا،  الإفرجن على  واأنه يف هجوم   « اأخرى:  دعوى 

عمار املغربي... ولكون الإفرجن يف دخولها ا�ضتولت على اأموال الأ�ضكلة.... )77( .
 اأدى تراكم اجلثث يف املدينة و�ضواحيها، اإىل ت�ضمم الهواء، فبداأ يتف�ضى الطاعون يف 
8 اآذار )مار�ص( ، ثاين اأيام املذبحة، وتغطت اأج�ضاد املر�ضى بدمامل كبرية، وحّول اخلان 
اإىل م�ضت�ضفى، و�ُضرّيت مركبات يف املدينة، لنقل امل�ضابني، واأعيى الوباء الأطباء، ومل يقدر 
�ضيء اأن يوقف انت�ضاره، واأ�ضيفت اجلثث التي قتلها املر�ص اإىل قتلى احلرب، ويف 11 اآذار 
)مار�ص( زار نابليون واأركان حربه امل�ضت�ضفى، وجتول فيها، وتكلم مع بع�ص اجلنود الذين 
رف�ضوا  الأطباء  لكن  ال�ضم،  امل�ضابني  اأن يجرعوا  الأطباء  واقرتح على  بالطاعون،  اأ�ضيبوا 
اأمراً  نابليون  اأ�ضدر  كما  خ�ضبية،  األواح  على  مل�رش  املر�ضى  حلمل  الأ�رشى  ف�ضخروا  ذلك، 
بتجنيد امل�ضيحيني الأرثوذك�ص اإجباريًا، خلدمة اجلرحى يف امل�ضت�ضفى، وامل�ضيحيني الالتني 

والأرمن لرعاية حالت الطاعون )78( .
اأخذ الطاعون ينت�رش بني جنود فرقة رينيه املرابطني يف الرملة، ومع ذلك حرك نابليون 
اأن و�ضلته مدافع كبرية واآلت ح�ضار من الإ�ضكندرية لي�ضتخدمها يف  قواته اإىل عكا، بعد 
ح�ضار عكا )79( ، ويف طريقه ا�ضتوىل على حيفا، التي ان�ضحبت منها حاميتها، وو�ضع حامية 
فيها يف 16 اآذار )مار�ص( 1799م، و�ضوهدت بالقرب من مينائها �ضفن الأ�ضطول الإنليزي 
اأهايل  اإىل  يافا  احتالله  بعد  نابليون  ، وكتب   )80(  )Sydney smith( �ضميث  �ضدين  بقيادة 
نابل�ص يخريهم بني احلرب وال�ضت�ضالم، كما كتب اإىل اجلزار نف�ضه يدعوه اإىل ترك القتال، 
والعي�ص ب�ضالم مع الفرن�ضيني، ولبى الدروز دعوته وح�رش وفد منهم لتحية نابليون )81( ، 
اأنها امتداد للحرب  لكن غالبية القيادات املحلية الفل�ضطينية نظرت للحملة الفرن�ضية على 
ال�ضليبية، خا�ضة بعد املجزرة املروعة التي ارتكبتها يف يافا، اإ�ضافة اإىل حتري�ص اجلزار 
اأولئك القادة املرا�ضالت املع�ضولة  ومعاونيه لأهايل املدن �ضد الفرن�ضيني، ومل تنطِل على 
التي اأر�ضلها نابليون، ولقد اأر�ضل كليرب لإخ�ضاع نابل�ص واجلبل، لكن احلملة مل جتد ناحًا، 
عليه....  ثقياًل  عبئًا  اأ�ضبحت  وخيالته  مدافعه  اأن  دوما�ص  و�ضعر  للر�ضا�ص،  تعر�ضت  فقد 

وكان العربان يحتلون اأماكن منيعة، ويقتلون الفرن�ضيني وخيولهم )82(.
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خامتة: 

ات�ضح مما �ضبق اأن مدينة يافا عريقة، �ضاربة يف اأطناب التاريخ، وقد اهتمت اجليو�ص 
الغازية باحتاللها عرب الع�ضور؛ مما اأدى اإىل تعر�ضها للخراب والدمار مرات عديدة، ويف 

حقب تاريخية متعاقبة. 
اأما ما حدث لأهايل يافا يف الثلث الأخري من القرن الثامن ع�رش، فكان اأكرب من احتمال 

املدينة، فقد تعر�ضت ملجازر ثالث، خالل اأقل من ثالثني �ضنة. 
املجزرة الأوىل كانت يف عام 1772م، وارتكبها كل من ظاهر العمر الزيداين وحليفه 
علي بيك الكبري، واإن مل تذكر امل�ضادر التاريخية اأعداد ال�ضحايا يف تلك املجزرة، اإل اأنها 

اأوحت بفداحة اخل�ضائر. 
وكانت املجزرة الثانية يف عام 1775م؛ اأي بعد ثالثة اأعوام فقط من املجزرة الأوىل، 
اأو اأن تندمل اأحزانها على ما حدث فيها من فاجعة اأوىل،  وقبل اأن ت�ضتعيد يافا عافيتها، 
وارتكب املجزرة الثانية حممد بك اأبو الذهب، وقدرت بع�ص امل�ضادر التاريخية �ضحايا تلك 

املجزرة بخم�ضة اآلف نف�ص، دون تفريق بني م�ضلم و ن�رشاين من اأهلها. 
التي  الفرن�ضية،  احلملة  قوات  ونفذتها  1799م،  عام  يف  فكانت  الثالثة  املجزرة  اأما 
تلك  يف  ال�ضحايا  اأعداد  حول  الروايات  واختلفت  ال�ضام،  بالد  لحتالل  م�رش؛  من  و�ضلت 
املجزرة املروعة، لكن عدداً من امل�ضادر الفرن�ضية ذكر اأن عدد ال�ضهداء بلغ )4441( �ضهيداً، 

دون مراعاة ل�ضغري اأو �ضيخ كبري، اأو طفلة، اأو امراأة. 
وبذلك ميكن القول اإنه ما بني عامي 1772 – 1799م؛ اأي خالل )27( �ضنة، فقدت 
مدينة يافا ما يزيد عن ع�رشة اآلف �ضخ�ص على اأقل تقدير، �ضواء من اأهلها الأ�ضليني، اأم 

حاميتها الع�ضكرية العثمانية. 
وميكن القول اأي�ضًا: اإن تلك املجازر الدامية، وما �ضاحبها من دمار يف يافا ومينائها، 
انعك�ص على الناحيتني العمرانية والقت�ضادية يف املدينة، اإ�ضافة اإىل النتائج الجتماعية 

اخلطرية التي ُمني بها اأهايل يافا.



402

املذابح التي تعرض لها أهالي يافا في الثلث

امليالدي عشر  الثامن  القرن  من  د. زكريا السنواراألخير 

اهلوامش: 
. الدباغ، م�ضطفى: بالدنا فل�ضطني، ج4، ق2، �ص97. 1

. غربية، عز الدين: يافا، �ص 784. 2
. الأغا، نبيل: مدائن فل�ضطني، �ص 152. 3

. املو�ضوعة الفل�ضطينية، الق�ضم العام، ج4، �ص 608. 4
. غربية، عز الدين: يافا، �ص 785- 786؛ الأغا، نبيل: مدائن فل�ضطني، �ص152. 5

. الدباغ، م�ضطفى: بالدنا فل�ضطني، ج4، ق2، �ص110- 112. 6
؛ املو�ضوعة الفل�ضطينية، الق�ضم  الدباغ، م�ضطفى: بالدنا فل�ضطني، ج4، �ص114- 115. 7

العام، ج4، �ص611.
�ص   ، ق2. 8 ج4،  فل�ضطني،  بالدنا  م�ضطفى:  الدباغ،  786؛  �ص  يافا،  الدين:  عز  غربية، 

.118 -116
. املو�ضوعة الفل�ضطينية، الق�ضم العام، ج4، �ص611. 9

. غربية، عز الدين: يافا، �ص 786. 10
؛ ال�ضباغ،  �ضي�ضامل، ع�ضام، وزكريا ال�ضنوار: لواء غزة يف الع�رش العثماين، �ص 66- 182. 11

ليلى: اجلاليات الأوربية، ج2، �ص335- 340.
. ال�ضباغ، ليلى: اجلاليات الأوربية، ج2، �ص341، مناع، عادل: تاريخ فل�ضطني، �ص16. 12

. 13 .Cohen, Amnon: Palestine in the 18 th century, p.144

. 14 .Ibid., p. 145

. 15 .Ibid., p. 152- 153

. الدمياطي، م�ضطفى: موانح الأن�ص، �ص 46. 16
. مناع، عادل: تاريخ فل�ضطني، 54- 55. 17

. رافق، عبد الكرمي: فل�ضطني يف عهد العثمانيني )1( ، �ص 711. 18
. معمر، توفيق: ظاهر العمر، �ص 146. 19

. معمر، توفيق: ظاهر العمر، �ص 146- 147. 20
. رافق، عبد الكرمي: العرب والعثمانيون، �ص 194؛ مناع، عادل: تاريخ فل�ضطني، �ص 61. 21

؛ بازيلي، ق�ضطنطني: تاريخ �ضوريا،  ال�ضهابي، حيدر: تاريخ الأمري حيدر ج2، �ص800. 22
�ص51.

. فريد، حممد: تاريخ الدولة العلية، �ص 336. 23



403

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والعشرون )1( - أيلول 

. نوفل، نوفل: ك�ضف اللثام، �ص 167؛ مناع، عادل: تاريخ فل�ضطني، �ص 64. 24
 ، الأمري حيدر، ج2. 25 تاريخ  ال�ضهابي، حيدر:  �ضوريا، �ص57؛  تاريخ  ق�ضطنطني:  بازيلي، 

�ص809؛ حتى، فيليب: تاريخ �ضوريا ولبنان وفل�ضطني، ج2، �ص337.
. الدباغ، م�ضطفى: بالدنا فل�ضطني، ج2، �ص136- 138. 26

. النمر، اإح�ضان: تاريخ جبل نابل�ص والبلقاء، �ص 140- 144. 27
نابل�ص  جبل  تاريخ  اإح�ضان:  النمر،  ؛  28 .80 �ص  طوقان،  اآل  تاريخ  م�ضطفى:  العبا�ضي، 

والبلقاء، �ص145.
. النمر، اإح�ضان: تاريخ جبل نابل�ص والبلقاء، �ص145- 146. 29

. الدباغ، م�ضطفى: بالدنا فل�ضطني، ج4، �ص138. 30
. لوكروا، اإدوارد: اجلزار قاهر نابليون، �ص 60. 31

. الدباغ، م�ضطفى: بالدنا فل�ضطني، ج4، �ص138- 139. 32
. لوكروا، اإدوارد: اجلزار قاهر نابليون، �ص 61- 63. 33

. الدباغ، م�ضطفى: بالدنا فل�ضطني، ج4، �ص139. 34
. الدباغ، م�ضطفى: بالدنا فل�ضطني، ج4، �ص139- 140. 35

 ، لوكروا، اإدوارد: اجلزار قاهر نابليون، �ص 63؛ الدباغ، م�ضطفى: بالدنا فل�ضطني، ج4. 36
 Cohen, Amnon: Palestine, p.155 ص140؛�

؛ توما، اأميل: فل�ضطني يف العهد العثماين،  الطباع، عثمان: اإحتاف الأعزة، ج1، �ص283. 37
�ص48،48.

. اجلربتي: عجائب الآثار، ج1، �ص473- 474. 38
. مناع، عادل: تاريخ فل�ضطني، �ص70. 39

. اجلربتي: عجائب الآثار، ج1، �ص474. 40
. بريك، ميخائيل: تاريخ ال�ضام، �ص112- 113؛ مناع، عادل: تاريخ فل�ضطني، �ص 70- 71. 41

. املرادي، حممد: �ضلك الدرر، ج1، �ص54- 57. 42
. لوكروا، اإدوارد: اجلزار قاهر نابليون، �ص97- 98. 43
. لوكروا، اإدوارد: اجلزار قاهر نابليون، �ص 98- 99. 44
 . الدباغ، م�ضطفى: بالدنا فل�ضطني، ج 4، �ص 143. 45

. بريك، ميخائيل: تاريخ ال�ضام، �ص102. 46
. الدباغ: م�ضطفى: بالدنا فل�ضطني، ج4، �ص144. 47



404

املذابح التي تعرض لها أهالي يافا في الثلث

امليالدي عشر  الثامن  القرن  من  د. زكريا السنواراألخير 

؛  من�ضور، اأ�ضعد: تاريخ النا�رشة، �ص 55، توما، اإميل: فل�ضطني يف العهد العثماين، �ص 48- 50. 48
Safi, Khaled: Egyptian rule in Palestine 1831- 1840, A critical Reassessment, 
Mensch & Buchverlag, Barlin, p.19 

؛  نوفل، نوفل: ك�ضف اللئام، �ص192. 49
Safi, Khaled: The Egyptian rule in Palestine 1831- 1840, p.19- 20

؛  العبد، ح�ضن اأغا: حوادث بالد ال�ضام، �ص 5. 50
Khoury,George: the province, p.69- 70

مناع، عادل: تاريخ فل�ضطني، �ص 101؛ العبد، ح�ضن اأغا: حوادث بالد ال�ضام، �ص69. 51
؛ �ضلطان، علي: تاريخ العرب احلديث،  جرار، ح�ضني: اأ�رشار حملة نابليون، �ص31- 33. 52

�ص145- 146؛ Cox, Gary: the Halt in thmus, p.13.؛
انظر: احلويك، اإليا�ص: تاريخ نابليون الأول، ج 1، �ص 103- 122؛

Fisher, Herbert: Napoleon, p. 59- 64

 53 .Khoury, George: the province,p.49, Safi, Khaled: The Egyptian rule in
Palestine 1831- 1840, p.20

؛  رافق، عبد الكرمي: فل�ضطني يف عهد العثمانيني )1( ، �ص719- 720. 54
Fisher, Herbert: Napoleon, p. 66

. اجلربتي: مظهر التقدي�ص، ج 1، �ص 250. 55
؛ اجلربتي: مظهر  رافق، عبد الكرمي: فل�ضطني يف عهد العثمانيني )1( ، �ص720- 721. 56

.Fisher, Herbert: Napoleon, p. 67 التقدي�ص، ج 1، �ص 253؛
نابليون،  قاهر  اجلزار  اإدوارد:  لوكروا،  ؛  �ص200. 57 الفرن�ضية،  احلملة  عزت:  الدارنديل، 
مظهر  اجلربتي:  94؛  �ص93-  نابليون،  حملة  اأ�رشار  ح�ضني:  جرار،  189؛  �ص188- 

التقدي�ص، ج 1، �ص 255- 266؛ 
Chrisawn, Margaret: Marshal Jean Lannes, p.52- 53; Fisher, Herbert: Napo-
leon, p. 67

؛  �ص95. 58 فل�ضطني،  تاريخ  عادل:  مناع،  �ص201؛  الفرن�ضية،  احلملة  عزت:  الدارنديل، 
اجلربتي: مظهر التقدي�ص، ج 1، �ص 255- 259؛ 264- 266؛

Chrisawn, Margaret: Marshal Jean Lannes, p.54

 ، ج1. 59 نابل�ص،  جبل  تاريخ  اإح�ضان:  النمر،  193؛  �ص188-  النار،  جبل  ح�ضني:  جرار، 
chrisawn, Margaret: Marshal Jean Lannes, p.52- 53 ص209- 210؛�

. اجلربتي: عجائب الآثار، ج3، �ص52- 53. 60



405

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والعشرون )1( - أيلول 

. الدباغ، م�ضطفى: بالدنا فل�ضطني، ج4، �ص151. 61
. الدار نديل، عزت: احلملة الفرن�ضية، �ص201. 62
. جرار، ح�ضني: اأ�رشار حملة نابليون، �ص97. 63

. اجلربتي: مظهر التقدي�ص، ج 1، �ص 267. 64
. لوكروا، اإدوارد: اجلزار قاهر نابليون، �ص190- 191. 65

. الدباغ، م�ضطفى: بالدنا فل�ضطني، ج4، �ص151. 66
 - لوكروا، اإدوارد: اجلزار قاهر نابليون، �ص191؛ اجلربتي: عجائب الآثار، ج2، �ص260. 67

261؛ جرار، ح�ضني: اأ�رشار حملة نابليون، �ص97.
. الدباغ، م�ضطفى: بالدنا فل�ضطني، ج1، ق2، �ص150- 151. 68

 . لوكروا، اإدوارد: اجلزار قاهر نابليون، �ص194- 195. 69
. اجلربتي: مظهر التقدي�ص، ج 1، �ص 269. 70

. الدباغ، م�ضطفى: بالدنا فل�ضطني، ج4، �ص152. 71
. الرتك، نيقول: احلملة الفرن�ضية، �ص69- 70. 72

. الدباغ، م�ضطفى: بالدنا فل�ضطني، ج1، ق2، �ص152. 73
�ضجل املجيور )ديرتوا( بيانًا بعدد من اأعدموا يف 7. 74 اآذار )مار�ص( مات اأثناء الهجوم اأكرث 
من 2000، ويف 8 اآذار مات رميًا بالر�ضا�ص 800، ويف 9 اآذار مات رميا بالر�ضا�ص 
)اجلرار،   4441 املجموع  فكان   ،1041 بالر�ضا�ص  رميا  مات  اآذار   10 ويف   ،600

ح�ضني: اأ�رشار حملة نابليون، �ص103(.
. هوية: احلملة الفرن�ضية، �ص39- 40. 75

. لوكروا، اإدوارد: اجلزار قاهر نابليون، �ص196- 197. 76
. الدباغ، م�ضطفى: بالدنا فل�ضطني، ج4، �ص151. 77
. البواب، علي: مو�ضوعة يافا اجلميلة، ج1، �ص47. 78

؛ الدباغ، م�ضطفى: بالدنا فل�ضطني،  جرار، ح�ضني: اأ�رشار حملة نابليون، �ص103- 104. 79
ج4، ق2، �ص159- 160.

. لوكروا، اإدوارد: اجلزار قاهر نابليون، �ص202. 80
؛  رافق عبد الكرمي: فل�ضطني يف عهد العثمانيني )1( ، �ص723. 81

82 .Khoury,George: the province, p.87 82-

لوكروا، اإدوارد: اجلزار قاهر نابليون، �ص200- 201.. 83



406

املذابح التي تعرض لها أهالي يافا في الثلث

امليالدي عشر  الثامن  القرن  من  د. زكريا السنواراألخير 

املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
م. الإ�ضكندري، عمر، و�ضليم ح�ضن: تاريخ اأوروبا احلديث، مطبعة العارف، م�رش، 1920. 1
م. الأغا، نبيل: مدائن فل�ضطني، املوؤ�ض�ضة العربية للدرا�ضات والن�رش، بريوت، ط1، 1993. 2

م. اأوزوتونا، يلماز: تاريخ الدولة العثمانية، موؤ�ض�ضة في�ضل للتمويل، تركيا، 1999. 3
بازيلي، ق�ضطنطني: �ضوريا وفل�ضطني ولبنان حتت احلكم العثماين، دار التقدم، مو�ضكو،  4 .

1989م.
م، حتقيق اأحمد �ضباتو، دار قتيبة، دم�ضق،  بريك، ميخائيل: تاريخ ال�ضام 1720- 1782. 5

1982م.
 ، البواب، علي: مو�ضوعة يافا اجلميلة، املوؤ�ض�ضة العربية للدرا�ضات والن�رش، بريوت، ط1. 6

2003م.
الفارابي،  الفرن�ضية على م�رش وال�ضام، تعليق يا�ضني �ضويد، دار  الرتك، نيقول: احلملة  7 .

بريوت، 1990م.
 ، ط1. 8 القد�ص،  والن�رش،  للطباعة  الفجر  دار  العثماين،  العهد  يف  فل�ضطني  اإميل:  توما، 

1982م.
اجلربتي، عبد الرحمن: تاريخ عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار، دار اجليل، بريوت،  9 .

ط2، 1978.
الرازق  عبد  حتقيق:  الفرن�ضي�ص،  دولة  بذهاب  التقدي�ص  مظهر  الرحمن:  عبد  اجلربتي،  10 .

عي�ضى وعماد هالل، العربي للن�رش والتوزيع، القاهرة، ط 1، 1998م.
 ، ط1. 11 عمان،  والتوزيع،  للن�رش  ال�ضياء  دار  وجهاد،  تاريخ  النار  جبل  ح�ضني:  جرار، 

1990م.
 ، ط1. 12 عمان،  ال�ضياء،  دار  وال�ضام،  م�رش  على  نابليون  حملة  اأ�رشار   :____  ،_____

1990م.
دار  واآخرون،  اليازجي  كمال  ترجمة  وفل�ضطني،  ولبنان  �ضوريا  تاريخ  فيليب:  حتي،  13 .

الثقافة، بريوت، د.ت.



407

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والعشرون )1( - أيلول 

م. احلويك، اإليا�ص طنو�ص: تاريخ نابليون الأول، دار ومكتبة الهالل، القاهرة، 1981. 14
الدارنديل، عزت: احلملة الفرن�ضية على م�رش يف �ضوء خمطوط عثماين، ترجمة جمال  15 .

عبد الغني، الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، القاهرة، ط1، 1998م.
م. الدباغ، م�ضطفى: بالدنا فل�ضطني، دار الهدى، كفر قرع، د.ط، 1991. 16

هـ،  الدمياطي، م�ضطفى اللقيمي: موانح الأن�ص برحلتي اإىل وادي القد�ص يف عام 1145. 17
خمطوط.

م. رافق،عبد الكرمي: العرب والعثمانيون، مكتبة اأطل�ص، دم�ضق، 1974. 18
 ، ____،______: فل�ضطني يف عهد العثمانيني؛ املو�ضوعة الفل�ضطينية، ق2، ج2، ط1. 19

1990م.
�ضلطان، علي: تاريخ العرب احلديث، مكتبة طرابل�ص العلمية، طرابل�ص الغرب، د.ت. 20 .

�ضي�ضامل، ع�ضام، وزكريا ال�ضنوار: لواء غزة يف الع�رش العثماين الأول، مطابع مركز ر�ضاد  21 .
ال�ضوا الثقايف، غزة، ط1، 2004م.

م. ال�ضهابي، حيدر: تاريخ الأمري حيدر ال�ضهابي، دار الآثار، بريوت، ط1980. 22
ال�ضباغ، ليلى: اجلاليات الأوروبية يف بالد ال�ضام يف العهد العثماين يف القرنني ال�ضاد�ص  23 .

ع�رش وال�ضابع ع�رش، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بريوت، ط1، 1989م.
اأبو ها�ضم، مكتبة  اللطيف  تاريخ غزة، حتقيق عبد  الأعزة يف  اإحتاف  الطباع، عثمان:  24 .

اليازجي، غزة، ط1، 1999م.
العبا�ضي، م�ضطفى: تاريخ اآل طوقان يف جبل نابل�ص، مطبعة دار امل�رشق للرتجمة، �ضفا  25 .

عمرو، 1990م.
ال�ضام، دم�ضق،  العثمانية، مطبعة  والإمرباطورية  ال�ضام  اأغا: حوادث بالد  العبد، ح�ضن  26 .

ط1، 1986م.
غربية، عز الدين: يافا؛ مو�ضوعة املدن الفل�ضطينية، الأهايل للطباعة والن�رش والتوزيع،  27 .

دم�ضق، ط1، 1990م.
فريد، حممد: تاريخ الدولة العلية العثمانية، حتقيق اإح�ضان حقي، دار النفائ�ص، بريوت،  28 .

1981م.



408

املذابح التي تعرض لها أهالي يافا في الثلث

امليالدي عشر  الثامن  القرن  من  د. زكريا السنواراألخير 

لوكروا، ادوارد: اجلزار قاهر نابليون، دار الثقافة، د.ط، د.ن. 29 .
 ، ط3. 30 بريوت،  حزم،  ابن  دار  ع�رش،  الثاين  القرن  اأعيان  يف  الدرر  �ضلك  حممد:  املرادى، 

1988م.
م. معمر، توفيق: ظاهر العمر، مطبعة اأوف�ضت احلكيم، النا�رشة، ط1، 1979. 31

مناع، عادل: تاريخ فل�ضطني يف اأواخر العهد العثماين، موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية،  32 .
بريوت، 1999م.

اأيامنا احلا�رشة، مطبعة اأوف�ضت  اأقدم اأزمانها اإىل  اأ�ضعد: تاريخ النا�رشة من  من�ضور،  33 .
احلكيم، النا�رشة، 1983م.

ال�ضام،  وبر  م�رش  اإقليمي  يف  والأحكام  احلكومة  حميا  عن  اللثام  ك�ضف  نوفل:  نوفل،  34 .
حققه مي�ضال اأبو فا�ضل وجان نحول، جرو�ص برو�ص، طرابل�ص، لبنان، 1990م.

التعاونية،  املطابع  عمال  والبلقاء، مطبعة جمعية  نابل�ص  تاريخ جبل  اإح�ضان:  النمر،  35 .
نابل�ص، ط2، 1975م.

هوية: احلملة الفرن�ضية على م�رش: مذكرات �ضابط من جي�ص احلملة، دار الكتب والوثائق  36 .
القومية، القاهرة، 2005م.

العام، 4. 37 جملدات، بريوت،  الق�ضم  الفل�ضطينية،  املو�ضوعة  الفل�ضطينية:  املو�ضوعة  هيئة 
1984م.

ثانياً- املراجع األجنبية: 
Chrisawn, Margaret: Marshal Jean Lannes; The Emperor's Friend. 1. 

Greenwood press, London, 2001

Cohen, Amnon: Palestine In the 18th century, The Magnes press, The 2. 

Hebrew The Hebrew University, Jerusalem, 1973.

Cox, Gary: The Halt in thmus, French strategic planning from Water Loo 3. 

to Sedan. Westview press, Oxford, 1994.

Fisher, Herbert: Napoleon, Henry Holt and Company, New York, and 4. 

Williams and Norgate, London, 1913.

Khoury, George: The province of Damascus 1783 – 1832, 2001.5. 

Safi, Khaled: The Egyptian rule in Palestine 1831- 1840, A critical 6. 

Reassessment, Mensch & Buchverlag, Barlin, 2004.




