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9971م  3121هـ  عام   فلسطني  على  الفرنسية  احلملة  البحث  هذا  يتناول 
استخدمها  التي  والسياسية  الدينية  والدعاية  إليها،  أدت  التي  واألسباب 
وكيف  لتبريرها،  ساقها  التي  والذرائع  واحلجج  باحلملة،  قيامه  عند  نابليون 
التي  العسكرية  واالستعدادات  الدعاية  هذه  العثمانية  الدولة  واجهت 
بها  قام  التي  اجملازر  تفاصيل  البحث  ويكشف  الفرنسيني.  ملواجهة  اتخذتها 
يافا وغيرها، ومجازر قتل األسرى، كما يوضح تعاون بعض  نابليون في  جيش 
القوى احمللية في فلسطني ومحيطها مع الفرنسيني في غزوهم، مقابل وجود 

الغزو ضد  املدافعني  بجانب  قاتلوا  إجنليز  ووجود  فرنسيني،  منشقني 

املقدمة

فــي عــام 1203هـــ 1789م، قامــت ثــورة فــي فرنســا أطاحــت بالنظــام امللكــي فيهــا، 
ــن  ــت م ــة، ومتكن ــدول األوروبي ــع ال ــاً م ــورة حروب ــاب الث ــي أعق ــا ف ــت فرنس وخاض
ــا التــي صمــدت أمــام اجليــوش الفرنســية،  ــدول باســتثناء بريطاني هزميــة هــذه ال
فاتخــذت احلكومــة الفرنســية قــراراً بإرســال حملــة الحتــالل مصــر مــن أجــل قطع 
طــرق املواصــالت البريطانيــة إلــى مســتعمراتها فــي شــبه القــارة الهنديــة، وكُلــف 
ــار1799م،  ــدة1213 هـــ 19 أي ــي 22 ذي القع ــة . وف ــادة احلمل ــرت بقي ــون بوناب نابلي
حتــرك األســطول الفرنســي الــذي تكــون مــن 400 ســفينة و35000 جنديــاً بقيــادة 
نابليــون بونابــرت مــن مينــاء طولــون جنــوب فرنســا، واجتــه شــرقاً حتــى وصــل إلــى 
اإلســكندرية فــي 27 محرم1213 هـــ 10 متــوز 1798م، حيث احتل الفرنســيون املدينة، 
ثــم تقدمــوا نحــو القاهــرة واحتلوهــا، ففــر العديــد مــن املماليــك وزعماؤهــم إلــى 

العريــش وغــزة ويافــا.1

أوالً: أسباب وذرائع احلملة الفرنسية

منــذ وصــول نابليــون إلــى مصــر، حــاول كســب عطــف وتأييــد املصريــني مدعيــاً أنه 
جــاء حملاربــة املماليــك الذيــن يعتــدون علــى التجــار الفرنســيني ويختلســون ثــروات 
مصــر ألنفســهم وليــس حملاربــة اإلســالم واملســلمني، وجــاء فــي منشــور وزعــه على 
املصريــني” يــا شــعوب مصــر ســوف يقولــون لكــم إننــي قــادم إلبــادة ديانتكــم فــال 
تصدقوهــم بــل قولــوا لهــم إنــي آت ألعيــد إليكــم حقوقكــم وأعاقب مختلســيها، 

وأنــي أحتــرم اهلل ونبيــه الكــرمي أكثــر ممــا يحترمهمــا املماليــك.2“

الحملة الفرنسية على فلسطين عام 3121هـ 9971م
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ــا  ــي م ــم إنن ــون لك ــد يقول ــون، ق ــا املصري ــر” أيه ــور آخ ــي منش ــون ف ــول نابلي ويق
نزلــت هــذا الطــرف إال بقصــد إزالــة دينكــم، فذلــك كــذب صريــح فــال تصدقــوه 
وقولــوا للمفتريــن إننــي مــا قدمــت إليكــم إال لكــي أخّلــص حقكــم3“، وأكــد فــي 
ــتبقى  ــع س ــراً، وأن اجلوام ــزاً ومعتب ــيبقى معت ــالم س ــى أن اإلس ــر عل ــور آخ منش
عامــرة بالصــالة وزيــادة املؤمنــني، وأن كل خيــر يأتــي مــن اهلل تعالــى، وهــو يعطــي 

النصــر ملــن يشــاء.4

ــيني  ــني أن الفرنس ــني للمصري ــلمني فب ــه للمس ــد دعايت ــون تأكي ــاول نابلي ــد ح وق
هاجمــوا رومــا وخربــوا كرســي البابــا فيهــا الــذي كان دائمــاً يحــث علــى محاربــة 
اإلســالم واملســلمني، كذلــك فــإن الفرنســيني هاجمــوا مالطــا وطــردوا مــن كان بهــا 

مــن الفرســان الذيــن يزعمــون أن اهلل يطلــب منهــم محاربــة املســلمني.5

ســار نابليــون علــى نفــس النهــج عندمــا بــدأ حملتــه علــى فلســطني، فادعــى أنــه 
جــاء حملاربــة أحمــد باشــا اجلــزار واملماليــك الذيــن هربــوا مــن مصــر إلــى فلســطني، 
فبعــد احتاللــه العريــش وّجــه كتابــاً إلــى أهالــي غــزة والرملــة بــنّي فيــه أنــه جــاء 
ــالد  ــذي تعــدى علــى ب إلــى هــذه البــالد بهــدف طــرد املماليــك وعســاكر اجلــزار ال
غــزة ويافــا اللتــني لــم تكونــا حتــت حكمــه .6وبعــد ســيطرته علــى اللــد والرملــة 
ــا  ــير به ــة ليس ــز حمل ــزّار جه ــه أن اجل ــنّي في ــوراً ب ــر منش ــي مص ــى أهال ــب إل كت
إلــى مصــر مســكن الفقــراء واملســاكني وهدفــه أن يتوجــه إليهــا بأشــرار العربــان 
قاصــداً ســفك دمــاء النــاس، وأن جتبــره وظلمــه مشــهور ألنــه مــن تربيــة املماليــك 
الظلمــة، وأنــه ال يعلــم مــن ضعــف عقلــه وســوء تدبيــره أن األمــر هلل وكل شــيء 

بقضائــه وتدبيــره.7

وبعــد احتــالل يافــا عــاد نابليــون لتأكيــد أفــكاره الســابقة، فكتــب منشــوراً إلــى 
أهالــي مصــر أكــد فيــه أن النصــر مــن عنــد اهلل رب العاملــني مالــك كل شــيء وأن 
اهلل يؤتــي النصــر ملــن يشــاء، وأنــه هاجــم يافــا واحتلهــا ألن اجلــزار كان ينــوي الزحف 
ــوف  ــد ســفك الدمــاء كمأل بســفاحي العــرب إلــى القطــر املصــري، وأن اجلــزار يري
ــك  ــن املمالي ــبها م ــي اكتس ــه الت ــى عجرفت ــك إل ــاداً بذل ــة منق ــه الهمجي عادت
وأوحاهــا إليــه اجلهــل فذهــب عنــه أن احلــق ســبحانه وتعالــى مصــدر كل شــيء.8

كمــا حــاول نابليــون إقنــاع الســكان فــي فلســطني أنــه ال يضمــر لهــم شــراً، فقــد 
كتــب إلــى أهالــي غــزة ويافــا قبــل هجومــه علــى املدينتــني أنــه ال ينــوي لهــم األذية 
وال الضــرر، وطلــب منهــم االســتمرار فــي محالتهــم مطمئنــني مرتاحــني، وملــن كان 
خارجــاً مــن محلــه ووطنــه أن يرجــع ويقيــم فــي بلــده .9كمــا حــاول إقنــاع النــاس 
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أنــه ال فائــدة مــن املقاومــة، وأن معارضيــه ســينالون العقــاب ومحبيــه ســيفلحون 
ــا  فجــاء فــي إحــدى منشــوراته” وال يخفاكــم أن جميــع مــا تآمــر بــه النــاس ضدن
ــه  ــن متام ــد م ــا ال ب ــه يدن ــع ب ــا نض ــه كل م ــه ألن ــم ب ــع له ــالً وال نف ــدوا باط فيغ

باخليــر والــذي يتظاهــر لنــا باحلــب يفلــح والــذي يتظاهــر بالغــدر يهلــك.10“

ــكندرية  ــي اإلس ــزول ف ــذ الن ــون من ــا نابلي ــي اعتمده ــة الت ــة الدعائي إن السياس
واســتمرت خــالل حملتــه علــى فلســطني قــد فشــلت فــي حتقيــق طموحــه فــي 
ــة مضــادة  ــه؛ ال ســيما أن العثمانيــني شــنوا حــرب دعاي أن يجمــع املســلمني حول

ــروعه.11 ــل مش ــي فش ــاهمت ف س

ثانيـــاً :موقف الدولة العثمانية واستعداداتها السياسية والعسكرية 

أخــذت الدولــة العثمانيــة باالســتعداد ملواجهــة الدعايــة التــي أطلقهــا نابليــون، 
فعملــت علــى إثــارة الســكان ضــد الفرنســيني بالتأكيــد علــى أن أهدافهــم تتمثــل 
بالقضــاء علــى اإلســالم واملســلمني والســيطرة علــى األماكن املقدســة اإلســالمية، 
ولذلــك، وجــب علــى املســلمني نصــرة الديــن والدفــاع عــن البــالد ألن ذلــك واجــب 
ــة الفرنســيني فــرض عــني  ــاوى التــي تؤكــد أن محارب عليهــم .كمــا أصــدرت الفت
علــى املســلمني، وجــاء فــي مرســوم موجــه إلــى علمــاء وشــيوخ القــدس” أنــه ال 
يخفــى علــى كل ذي قلــب ســليم وعقــل قــومي وإميــان صحيــح وإســالم مليــح أن 
ــن وحفــظ األنفــس واألعــراض واألمــوال فــرض فــي ســائر األحــوال، إذا  نصــرة الدي
ــوم أن القــدس الشــريف  ــا ... ومــن املعل ــوا علين ــى العــدا( األعــداء )إليهــا وحتايل أت
ومــا حولــه مــن أماكــن التشــريف حــرم مقصــود ونظــر العــدو إليــه ممــدود بــل هــو 

الغايــة القصــوى ألهــل اجلحــود.12“

ــو  ــيني ه ــدف الفرنس ــا أن ه ــدس وأعيانه ــي الق ــى أهال ــر إل ــوم آخ ــد مرس وأك
ــة، وهــدم اجلوامــع  ــالد املســلمني، وقتــل النفــوس الطيب االســتيالء علــى جميــع ب
واملعابــد، وإلغــاء شــعاع الديــن املبــني، وأنــه قــد اتفقــت آراؤهــم اخلبيثــة علــى أن 
يحدثــوا دينــاً موافقــاً ملشــاربهم ومناســباً ألفعالهــم، وأنهــم يرمــون إلى االســتيالء 

علــى بيــت املقــدس.13

كذلــك اتســم اخلطــاب الدينــي والسياســي العثمانــي بوصــف الفرنســيني بالكفرة 
والفجــرة البغــاة الذيــن ال يؤمنــون بوحدانيــة اهلل وال برســالة الشــفيع، بــل إنهــم 
ــوا  ــوم احلشــر والنشــر، وأنهــم نهب ــان وأنكــروا اآلخــرة وال يعتقــدون بي تركــوا األدي
ــماوية  ــب الس ــون إن الكت ــم يقول ــم، وه ــى رهبانه ــاروا عل ــهم وأغ ــوال كنائس أم

التــي جــاء بهــا األنبيــاء كــذب صريــح، وأن األنبيــاء ليــس لهــم مزيــة علــى أحــد.14
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 واتخــذت الدولــة العثمانيــة عــدة إجــراءات عســكرية ملواجهــة احلملــة الفرنســية، 
فقامــت بتعيــني أحمــد باشــا اجلــزار واليــاً علــى واليتــي الشــام وطرابلــس إضافــة 
إلــى واليــة صيــدا، وبذلــك أصبحــت جميــع ألويــة فلســطني تابعــة للجــزار، كمــا 

ُعــني اجلــزار قائــداً عامــاً للجيــوش العثمانيــة التــي ســيتم إرســالها إلــى مصــر.15

كمــا أخــذت الدولــة العثمانيــة تعمــل علــى حتصــني املــدن في فلســطني اســتعداداً 
ملواجهــة الفرنســيني، فأرســلت العســاكر والبــارود واألســلحة إلــى القــدس ويافــا 
والرملــة16، وحظيــت يافــا بنصيــب أكبــر مــن اهتمــام الدولــة العثمانيــة وطلبــت 
ــي  ــة، وجــاء فــي كتــاب مــن وال مــن أهالــي القــدس املشــاركة فــي حتصــني املدين
دمشــق إلــى قاضــي القــدس” ليكــن معلومــاً لديكــم مبوجــب األمــر العالــي الواصل 
لطرفكــم أنــه بنــاًء علــى اســتيالء الكفــرة الفرنســيني علــى مصــر القاهــرة تقــرر 
ــا  ــة ياف ــي قلع ــتحكامات ف ــز االس ــرة بتعزي ــلطاني املباش ــر الس ــى األم ــاًء عل بن
وذلــك بــأن يحفــر حــول القلعــة خنــدق وأن تُبنــى تلــة مــن األخشــاب والتــراب مــن 
جهاتهــا الثــالث علــى أن يتــم ترتيــب وإرســال 200 عامــل مــن القــدس إلــى يافــا 
ويســلموا إلــى أمــني اإلنشــاءات هنــاك ويدفــع لــكل منهــم عشــرة بــارات 17يوميــاً 
ســتدفع لهــم مــن أمــني اإلنشــاءات وعلــى املتســلم ووجــوه األهالــي فــي القــدس 
ســرعة االمتثــال لهــذا األمــر الشــريف واحلــذر مــن مخالفتــه .“كمــا طلــب أحمــد 
باشــا اجلــزار مــن أهالــي القــدس تأمــني عــدد مــن املعماريــة وإرســالهم إلــى قلعــة 

عــكا للمســاهمة فــي حتصــني املدينــة.18

وعنــد ســيطرة الفرنســيني علــى القاهــرة واســتعدادهم لتوجيــه احلملــة إلــى بــالد 
ــة  الشــام، ضاعــف اجلــزار اجلهــود التــي بذلهــا مــن أجــل حتصــني عــكا وزود املدين
ــه كان  ــي؛ وألن ــش الفرنس ــة اجلي ــة ملواجه ــة دفاعي ــد خط ــع19، وأع ــف املداف مبختل
ــدرك عــدم القــدرة علــى مواجهــة مكشــوفة ومباشــرة مــع الفرنســيني، عمــل  ي
ــة  ــد كل مدين ــف عن ــى التوق ــون عل ــار نابلي ــة إلجب ــدن اخملتلف ــني امل ــى حتص عل
ومحاصرتهــا، وبذلــك يضعــف قــواه ويحــد مــن ســرعة تقدمــه .20ولتحقيــق ذلــك، 
باشــر بإرســال العســاكر إلــى املــدن الســاحلية فأرســل أربعــة آالف مــن املماليــك 

ــاؤوط إلــى قلعــة العريــش.21 ــة واألرن واملغارب

وممــا يؤكــد مخــاوف اجلــزار أنــه ملــا وصــل” خبــر ذلــك( أي احلملــة الفرنســية )إلــى 
اجلــزار باشــا فإنــه بســبب خوفــه الدائــم مــن طائفــة الــدروز، ورمبــا توجســه كذلــك 
مــن الصديــق والغريــب وعــدم ثقتــه حتــى فــي خاصــة رجالــه اعتقــد أن عــكا هــي 
دار األمــان ال يحتمــل أن يتزحــزح عنهــا قيــد أمنلــة، ولذلــك أرســل خمســمئة مــن 

األرنــاؤوط واملرتزقــة التــرك مــن املشــاة للدفــاع عــن قلعــة العريــش.22
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ــطني  ــى فلس ــر إل ــن مص ــية م ــة الفرنس ــروج احلمل ــار بخ ــت األخب ــا وصل وعندم
ــاج إليــه فــي احلصــار خشــية هجــوم  ــر مــا يحت أســرع أحمــد باشــا اجلــزار بتدبي
ــراج  ــكا باألب ــة ع ــن مدين ــار، وحص ــك األقط ــى تل ــتيالئهم عل ــيني واس الفرنس
واألســوار ووضــع عليهــا املدافــع، وحصــن مدينــة حيفــا وأرســل إلــى يافــا العســاكر 
ــة  ــى قلع ــوش إل ــت اجلي ــاكره ووصل ــزة بعس ــة غ ــّد  مدين ــع وأم ــا باملداف وحصنه

ــش.23 العري

وقــد شــمل االســتعداد ملواجهــة الفرنســيني توفيــر الذخائــر( احلبــوب )مــن القمــح 
والشــعير وغيرهــا، مــا يلــزم للجيــش فقــد أصــدرت الدولــة إلــى والــي الشــام أمــراً 
بشــراء القمــح والشــعير مــن مناطــق بــالد الشــام وتخزينهــا فــي أماكــن مناســبة 

لتكــون متوفــرة للجيــش املتوجــه حملاربــة الفرنســيني.24

كمــا طلــب اجلــزار مــن متســلم القــدس توفيــر احلبــوب الالزمــة للجيــش، فقــد جاء 
فــي فرمــان موجــه منــه  إلــى مصطفــى آغــا متســلم املدينــة” عزمنــا قريبــاً علــى 
ــورة  ــاكر املنص ــدورة 25بالعس ــق ال ــى طري ــام إل ــة الش ــن محروس ــا م ــة قيامن حرك
ــأة  ــون مهي ــرف تك ــك الط ــا بذل ــول ركابن ــل حل ــى قب ــرة ومبقتض ــود الوفي واجلن
وحاضــرة، فاملــراد بوقوفكــم علــى مرســومنا هــذا حــاالً تتداركــوا الذخائــر املرتبــة 
وتكــون بقــدر العــام املاضــي مرتــني وأكثــر ألن مــن حمــد البــاري تعالــى العســاكر 

وافــرة العــدد غزيــرة املــدد.26“

ثالثاً :صدى احلملة الفرنسية في فلسطني:

أثــارت أنبــاء احتــالل الفرنســيني ملصــر وتوجههــم نحــو فلســطني األهالــي 
والســكان فيهــا، فأخــذ أهالــي القــدس يطلبــون مــن الدولــة ووالة الشــام تزويدهــم 
باألســلحة للدفــاع عــن البــالد ومقاومــة الفرنســيني، وقــد ردت الدولــة علــى ذلــك 
مظهــرة اســتعدادها لتزويدهــم باألســلحة املطلوبــة، ففــي 15( صفــر1213 هـــ28/ 
حزيــران1798 م )أرســل والــي الشــام كتابــاً إلــى أهالــي القــدس جــاء فيــه” حتيطــون 
ــرمت  ــا ذك ــا م ــط علمن ــار محي ــاً ص ــل أوالً وثاني ــم وص ــرض محضرك ــه ع ــاً أن علم
ــم  ــراد تنزلوه ــة 28وامل ــة 27والعربجي ــارود واآلالت وطوبجي ــال ب ــن إرس ــتم م والتمس
فــي القلعــة ألجــل تصليــح املدافــع وآالتهــا ولوازمهــا، ونحــن إن شــاء اهلل تعالــى 
قريبــاً يكــون حتريــك ركابنــا إلــى تلــك األطــراف بالعســاكر الوفيــرة واجلنــود الغزيــرة 
فاملــراد منكــم أن تكونــوا جميعــاً يــداً واحــدة وحــاالً واحــداً فــي محافظــة البلــدة 
والتيقــظ إلــى حراســتها ليــالً ونهــاراً ال يصيــر أدنــى غفلــة إلــى حــني حلــول ركابنــا 

إن شــاء اهلل تعالــى لتلــك األطــراف.29“
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ــد  ــر عن ــلحة والذخائ ــال األس ــة إرس ــن الدول ــدس م ــي الق ــب أهال وازدادت مطال
ــاً  ــة مبين ــي املدين ــى أهال ــام عل ــي الش ــرد وال ــش، ف ــيني للعري ــرة الفرنس محاص
لهــم أن اإلمــدادات املطلوبــة فــي طريقهــا إلــى املدينــة30، كمــا قــام أهالــي القــدس 
ــر  ــة مــن األســلحة والذخائ ــة 31التــي فــي املدين ــا فــي اجلبخان ــى م بالكشــف عل
فلــم يجــدوا فيهــا إال القليــل فعرضــوا األمــر علــى الدولــة التــي أرســلت كميــات 

مــن البــارود وثالثــة مــن املدافــع إلــى املدينــة.32

ــه املســلمون  ومــن ردود فعــل أهالــي القــدس علــى احلملــة الفرنســية مــا قــام ب
فــي املدينــة مــن مهاجمــة املســيحيني فيهــا بحجــة خوفهــم مــن قيــام الرهبــان 
وغيرهــم مــن الســكان املســيحيني مبســاعدة الفرنســيني .كمــا حاصــر املســلمون 

األديــرة والكنائــس وحبســوا الرهبــان فيهــا مدعــني أن فيهــا أســلحة وذخائــر.33

ولكــن الدولــة العثمانيــة ووالتهــا فــي دمشــق وقفــوا موقفــاً متشــدداً مــن ذلــك 
وطالبــوا أهالــي القــدس باالمتنــاع عــن مثــل هــذه األعمــال، وقــد جــاء فــي كتــاب 
أرســله والــي الشــام إلــى أهالــي املدينــة” ليــس ألحــد التعــرض لهــم باألذيــة بوجــه 
مــن الوجــوه... وبيدهــم أوامــر عليــة بــأن يكونــوا محميــني مصانــني مــن كل أذيــة... 
وباحلــال مــا ذكــر ال يجــوز ألحــد مــن املســلمني أذيتهــم وإضرارهــم وعلــى حــكام 
املســلمني أيــد اهلل بهــم الديــن حمايتهــم وصيانتهــم ومنــع مــن يتعــرض لهــم 
باألذيــة واألضــرار ورد عنهــم ومنعهــم عــن ذلــك بالكليــة ويســتدعون حتــت األمــان 

فــي ظــل حمايــة موالنــا الســلطان.34“

ــي 1799 م )حتــرك اجليــش الفرنســي مــن  ــون الثان وفــي 6( شــعبان1213 هـــ 8 كان
دميــاط وبلبيــس والصاحليــة فــي مصــر بقيــادة اجلنــرال جــان باتيســت كليبــر نحــو 
فلســطني، بينمــا حتــرك نابليــون مــن القاهــرة يــوم 5( رمضــان1213 هـــ 10 شــباط  

1799م)، وقــد بلــغ عــدد أفــراد هــذا اجليــش ثالثــة عشــر ألــف جنــدي.35

ــن  ــة م ــدة عظيم ــوي وع ــاد ق ــر بعت ــن مص ــرج م ــون خ ــي أن نابلي ــر الدارندل ويذك
الفرنســيني، وقلــة مــن أســفل القبــط والفالحــني والعربان، وســلك طريــق الصحراء 

يريــد غــزة ويافــا36، بــل إنــه ألَّــف طابــوراً مــن املغاربــة ملســاعدته فــي احلملــة.37

ويرجــع الدافــع احلقيقــي وراء هجــوم نابليــون علــى فلســطني إلــى أنــه علــم- بعــد 
أن ســيطر علــى مصــر -باجتمــاع اجليــوش العثمانيــة مــن أجــل محاربتــه، وأنــه إن 
لــم يفاجــئ العثمانيــني فــي بــالد الشــام قبــل أن تكتمــل اســتعداداتهم احلربيــة 
تكــون عواقــب األمــور وخيمــة عليــه؛ ألن مــن يحتــل مصــر ال يكــون آمنــاً فيهــا إال 

إذا احتــل ســوريا.38
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ويذكــر لورانــس أن الهــدف األساســي للحملــة علــى ســوريا عــالوة علــى القضــاء 
علــى خطــر اجليــوش العثمانيــة، هــو تفكيــك الدولــة العثمانيــة علــى األقــل فــي 

جزئهــا اآلســيوي مــن خــالل تشــجيع شــعوبها علــى التمــرد علــى الدولــة.39

محطات احلملة الفرنسية على فلسطني

معركة العريش. 1

ـ 14/شــباط1799 م )حتــرك اجليش الفرنســي مــن دمياط نحو  فــي 10 رمضــان1213 هــ
العريــش وفــرض عليهــا احلصــار، وعــرض الفرنســيون علــى حاميتهــا االستســالم 
علــى أن يخرجــوا منهــا بــال ســالح، ولكــن احلاميــة املكونــة مــن األرنــاؤوط واملغاربــة 
ــت  ــل رفض ــة أخــرى 1500 مقات ــي رواي ــل وف ــف مقات ــغ عددهــا أل ــك والبال واملمالي

عــرض االستســالم.40

ــر  ــن مص ــني م ــك الهارب ــأن املمالي ــش ب ــى العري ــوم عل ــون الهج ــرر نابلي ــد ب وق
التجــأوا إلــى أحمــد باشــا اجلــزار، وأن اجلــزار جمــع العســاكر ونقلهــا إلــى العريــش 
ــالد وهــالك الرعية.41وخــالل حصــار  ــة وتخريــب الب ــار املصري بغــرض مهاجمــة الدي
العريــش جــاءت النجــدات ملســاعدة احملاصريــن، وكانــت إحداهــا بقيــادة قاســم بــك 

ــوده.42 ــر جن ــوده، فقتــل وف املســكوبي، فهاجمــه الفرنســيون مــع جن

ــد  ــامع قائ ــى مس ــى إل ــا تنام ــه عندم ــا أن ــرى، وفيه ــة أخ ــي رواي ــر الدارندل ويذك
ــن  ــم م ــرك بقس ــش، حت ــى العري ــوم عل ــر الهج ــد خب ــرة محم ــي ق ــة ل ــزة تك غ
جيشــه نحوهــا واســتبقى الثلــث الباقــي مــن جيشــه فــي غــزة، وعندمــا وصــل 
إلــى العريــش رابــط علــى ســاحل البحــر علــى مســافة نصــف ســاعة مــن قلعــة 
العريــش وأعلــن جلنــوده أنــه ســيبادر إلــى قتال الفرنســيني فــي اليــوم التالــي، ولكن 
الفرنســيني هاجموهــم ليــالً بقذائــف املدفعيــة .ومبــا أن تكــة لــي قــرة محمــد لــم 
يتــح للجنــود التعــرف علــى أرض املعركــة، ولــم يكــن كفــؤاً، فــإن صفــوف املشــاة 
والفرســان أربكــت، ولــم يُعــد لهــم القــدرة علــى الثبــات فــي وجــه العــدو، ففــروا 

إلــى غــزة.43

واســتمر اجلنــود احملاصــرون فــي قلعــة العريــش يقاتلــون ملــدة ســبعة عشــر يومــاً 
وحتملــوا وطــأة احلصــار، فــي حــني أن مــن قــدم لنجدتهــم مــن اجلنــود فــروا بــال قتــال 
ــك، ضعفــت  ــا شــاهد أهــل القلعــة ذل ــل .ومل مــن دوّي القذائــف املدفعيــة والقناب
ــود  ــك اجلن ــم أولئ ــال ألن ينجده ــاك احتم ــد هن ــم يُع ــة ول ــن املقاوم ــهم ع نفوس
املنهزمــون، فاضطــروا إلــى تســليم القلعــة ليلحقــوا باجلنــود املنهزمــني إلــى غزة.44
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بينمــا يذكــر التــرك والشــهابي، أن القتــال اســتمر ملــدة ثمانيــة أيــام حتــى فرغــت 
مؤونــة املدافعــني وذخائرهــم وأســلحتهم فأرســلوا يطلبــون األمــان.45

أمــا نابليــون فقــد ذكــر وصفــاً للمعركــة فــي املنشــور الــذي بعثــه ألهــل مصــر بــأن 
الفرنســيني حاصــروا قلعــة العريــش مــن10 - 17رمضــان1213 هـــ14 -21/ شــباط 
1799م )وأنــه وقعــت مقتلــة عظيمــة خــارج القلعــة وكان فيهــا 1500 نفــر، فلمــا 
طــال عليهــم احلصــار وتهدمــت أســوار القلعــة عندهــا أيقــن املدافعــون بالهــالك 
وطلبــوا األمــان فأعطــوا ذلــك وســار نحــو 800 منهــم فــي الصحــراء نحــو بغــداد، 

وأطلــق ســراح عــدد آخــر عــادوا إلــى مصــر.46

وقــد مت االتفــاق مــع احملاصريــن علــى أال يرفعــوا فــي وجــه الفرنســيني ســالحاً مــا 
ــن  ــنة47، ولك ــدة س ــوه مل ــرى أال يحارب ــة أخ ــي رواي ــوريا .وف ــي س ــون ف ــوا يحارب دام
ــد  ــر ومت جتني ــى مص ــك إل ــال املمالي ــا مت إرس ــاق عندم ــوا االتف ــيني خالف الفرنس
املغاربــة بالقــوة للعمــل مــع اجليــش الفرنســي، ثــم رحــل مــن تبقــى مــن اجلنــود 
إلــى ســوريا معتبريــن أنفســهم غيــر ملزمــني باتفــاق لــم يحترمــه الفرنســيون.48 
وقــد عثــر الفرنســيون فــي قلعــة العريــش علــى مخــازن أرز وبقســماط 49وشــعير 

ــر.50 ــال واحلمي ــن اجلم ــر م ــل وكثي ــن اخلي و 300رأس م

احتــــال غــزة. 2

بعــد احتــالل العريــش حتــرك اجليــش الفرنســي نحــو فلســطني، وفــي 19( رمضــان 
1213هـــ 23 /شــباط1799 م )اســتولى علــى خــان يونــس .وحتــرك فــي اليــوم التالــي 
ــا  ــيون فيه ــد الفرنس ــال، ووج ــا دون قت ــيطر عليه ــزة، فس ــو غ ــر نح ــادة كليب بقي
حواصــل مشــحونة مــن الذخائــر بالبقســماط والشــعير و 400قنطــار بــارود واثنــي 

عشــر مدفعــاً وعــدداً كبيــراً مــن اخليــام.51

وقــد غــادر عــدد مــن ســكان غــزة املدينــة قبــل وصــول الفرنســيني إليهــا، فيذكــر 
ــل  ــا بنق ــك فيه ــام املمالي ــزة ق ــى غ ــيني إل ــول الفرنس ــل وص ــه قب ــي أن الدارندل
ــا تســبب  ــى القــدس لعــدم شــعورهم باألمــان فيهــا، م نســائهم وأشــغالهم إل
فــي خــوف أهلهــا الذيــن أســرعوا رجــاالً ونســاًء وأخــذوا مــا اســتطاعوا حملــه مــن 

األمتعــة وفــر بعضهــم إلــى اخلليــل والبعــض اآلخــر إلــى القــدس.52

ـ 1 /آذار1799 م )احتلوا  وتابــع الفرنســيون تقدمهم شــماالً ففــي 25( رمضــان1213 هــ
اللــد والرملــة، واســتولوا علــى مــا فيهمــا مــن البقســماط والشــعير وقرب املــاء.53
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احتـــال يـافــا واملذابح الفرنسية. 3

فــي 26( رمضــان1213 هـــ 2/آذار1799 م )وصــل اجليــش الفرنســي إلــى يافــا” املدينــة 
ــيون  ــراج“، وفــرض الفرنس ــوار ذات األب ــط بهــا األس ــة حتي ــة عالي ــى تل ــة عل الواقع
احلصــار علــى املدينــة، فأرســلوا إلــى عبــد اهلل باشــا حاكــم املدينــة يطلبــون منــه 
تســليمها ولكنــه رفــض ذلــك .وفــي اليــوم التالــي، بــدأ الفرنســيون بحفــر اخلنــادق 
ــن  ــن احملاصري ــا، ولك ــع عليه ــب املداف ــة ونص ــس آمن ــل متاري ــوار لعم ــول األس ح
قامــوا باخلــروج مــن املدينــة ومهاجمــة الفرنســيني الذيــن أجبروهــم علــى التراجــع 

إلــى داخلهــا.54

وكان يرابــط فــي يافــا حاميــة إســالمية مــن األلبــان واألكــراد واملغاربــة والســوريني 
ــة.  ــى املدين ــر إل ــن مص ــوا م ــن هرب ــك الذي ــى املمالي ــة إل ــول، إضاف ــن األناض وم
ــم12000   ــر أنه ــن ذك ــم م ــة فمنه ــراد احلامي ــدد أف ــي ع ــرات ف ــت التقدي واختلف
مقاتــل، أو8000 ، أو .7000 وقــد قدرهــم البعــض بــني .5000-4000 فأرســل نابليــون 
ــنّي فيــه لــه أن ســبب حضــوره إلــى املدينــة يتمثــل  ــاً إلــى عبــد اهلل باشــا ب كتاب
ــط  ــش وراب ــى العري ــاكر إل ــل العس ــزار أرس ــط، ألن اجل ــزار فق ــاكر اجل ــراج عس بإخ
فيهــا وفــي ذلــك تعــٍد منــه علــى إقليــم مصــر التــي أنعــم اهلل بهــا عليــه، كمــا 

ــره.55 أنهــا ليســت مــن أرضــه وهــو تعــدى علــى ملــك غي

وقــد حــاول الفرنســيون بــث الرعــب واخلــوف بــني ســكان املدينــة واملدافعــني عنهــا، 
ــاً إلــى عبــد اهلل باشــا  ــة رمضــان1213 هـــ 7/آذار1799 م )أرســلوا كتاب ففــي( نهاي
يطلبــون منــه إخــراج عســاكر اجلــزار منهــا، وجــاء فــي هــذا الكتــاب” :ونعلمكــم 
ــه ... بأنــواع احلــرب  ــاه مــن جميــع أطرافــه وجهات ــا أهــل يافــا أن بندركــم حاصرن ي
وآالت واملدافــع الكثيــرة ... والقنابــر، وفــي مقــدار ســاعتني ينقلــب ســوركم وتبطــل 
آالتكــم وحروبكــم، وأن حضــرة ســاري عســكر املشــار إليــه( نابليــون )ملزيــد رحمتــه 
وشــفقته خصوصــاً بالضعفــاء مــن الرعيــة خــاف عليكــم مــن ســطوة عســكره 
ــم  ــل لك ــا أن نرس ــني فلزمن ــم أجمع ــر أهلكوك ــم بالقه ــوا عليك ــني إذا دخل احملارب

هــذا اخلطــاب أمانــاً كافيــاً ألهــل البلــد واألغــراب.56“

وأرســل نابليــون مبعوثــني اثنــني يحمــالن الرســالة إلــى حاكــم املدينــة عبــد اهلل 
آغــا، الــذي قتلهمــا وألقــى جثتيهمــا علــى الفرنســيني، أو فــي البحــر، بينمــا علــق 
ــة  ــوده فأمــر مبهاجمــة املدين ــون وجن ــار نابلي ــة؛ مــا آث الرأســني علــى أســوار املدين
ــالحهم  ــوا س ــة ترك ــراد احلامي ــاهدهم أف ــا ش ــا، وعندم ــن دخوله ــوا م ــى متكن حت
وســلموا أنفســهم، فبــدأ الفرنســيون يقتلــون النــاس، الرجــال والنســاء واألطفــال، 

الحملة الفرنسية على فلسطين عام 3121هـ 9971م

131



ية  اري ا  درا

 العدد  285

٢٠
٢١

ف  
ري

 خ

ــة  ــي املدين ــوا ف ــد قتل ــة .وق ــال واألمتع ــن امل ــة م ــي املدين ــا ف ــلب م ــوا بس وقام
خمســة آالف مــن اجلنــود وألفــني مــن الســكان.57

ــى أن بعــض املدافعــني مــن  ــة يعــود إل ــي أن ســبب ســقوط املدين ويذكــر الدارندل
املغاربــة تآمــروا مــع الفرنســيني؛ إذ إن الفرنســيني أخــذوا يحاصرون املدينــة ويضيقون 
عليهــا ليــل نهــار، لكــن مــن بداخلهــا مــن اجلنــد املكلفــني بحراســتها، وهــم ممــن 
قــدم مــن العريــش وغــزة ومــن أرســل مــن جهــة الســلطنة الســنية مــن رجــال 
املدفعيــة، وبعــض املشــاة املغاربــة، وقــد بلــغ عددهــم جميعــاً نحــو خمســة آالف 
مــن اجلنــود وجلهــم مــن اجملاهديــن الشــجعان األشــداء، استبســل هــؤالء جميعــاً 
ــوا  ــم ونال ــعهم وطاقاته ــا بوس ــك م ــي ذل ــتفرغوا ف ــا واس ــن ياف ــاع ع ــي الدف ف
كثيــراً مــن الفرنســيني، غيــر أنــه وجــد بــني مشــاة املغاربــة جماعــة مــن املنافقــني 
تخابــروا ســراً هــم وبعــض الســفهاء ممــن قــدم مــن مصــر مــع الفرنســيني ودلوهــم 
ــيني  ــة الفرنس ــف مدفعي ــا قذائ ــي أحدثته ــرات الت ــالل الثغ ــن خ ــق م ــى الطري عل
ــلمني  ــزاة املس ــم غ ــا عل ــة .ومل ــيون القلع ــم الفرنس ــة فاقتح ــوار القلع ــي أس ف
ــدِّروا  ــم يُق ــيني ل ــر أن الفرنس ــة، غي ــليم القلع ــى تس ــروا إل ــوه اضط ــذا وعاين به
تســليمهم هــذا فاجتاحــوا املدينــة ينهبــون ويدمــرون وســاقوا مــا يربــوا علــى ثالثــة 
آالف مــن اجملاهديــن أســرى إلــى أرض خاليــة بحجــة إرســالهم إلــى مصــر، وطوقــوا 
أولئــك املؤمنــني واســتعرضوهم بنيــران بنادقهــم مــن جميــع اجلهــات فأبادوهــم عن 

آخرهــم.58

وخــالل حصــار يافــا حــاول ســكان القــرى واملــدن اجملــاورة جندتهــا، ال ســيما أن أهلهــا 
اســتنجدوا بجبــل نابلــس، فخــرج الشــيخ يوســف الواكــد والشــيخ محمــد أبــو 
ــوا  ــب وهاجم ــي صع ــن بن ــوع م ــاوي بجم ــل البرق ــيخ خلي ــيان والش ــودة اجليوس ع
الفرنســيني، ولكــن اجليــش الفرنســي ردهــم فانســحبوا إلــى وادي عــزون وحاصرتهم 
ــا  ــد آغ ــاء محم ــد، فج ــن تنف ــر احملاصري ــى كادت ذخائ ــه حت ــية في ــوات الفرنس الق
النمــر لنجدتهــم، فانســحب الفرنســيون إلــى الســهل وقســم تــوارى فــي أحــراش 
وادي الرشــا( وادي الدحلــة )تاركــني ذخارئهــم ليطمــع بهــا العــرب وينشــغلوا بهــا، 
ولكــن محمــد آغــا النمــر فطــن للمكيــدة فأطلــق ورجالــه النــار علــى الذخائــر التي 
احترقــت ومعهــا األحــراش وعــدد مــن الفرنســيني، بعــد أن حاصرهــم النابلســيون 

  Dumas59.وقتلــوا عــدداً منهــم، مثــل القائــد دومــاس

ــا اآلالف  ــوا فيه ــا، وقتل ــة ياف ــم مدين ــور احتالله ــة ف ــيون مذبح ــب الفرنس وارتك
ــدت الفرنســاوية  ــرك والشــهابي املذبحــة بالقــول” :فب مــن ســكانها، ويصــف الت
يزجرونهــم زجــر الغنــم، ولــم يــزل هــول احلــرب فــي إمــداد، والكــرب فــي اشــتداد، 
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وتتناثــر الــرؤوس، وتهلــك النفــوس، وتنتهــك األحــرار، وتنكشــف األســرار واألســتار، 
ــوت  ــى ص ــل عل ــكاء والعوي ــوت الب ــاق ص ــال، وف ــاء واألطف ــال والنس ــل الرج وتقت
البــارود .. وفــي ذلــك احلــني مــات مــن العســاكر مــا ينيــف عــن اخلمســة آالف، ومــن 

أهالــي البلــد ألفــني.60“

ــد  ــى عن ــتياء حت ــار اس ــيون مث ــود الفرنس ــا اجلن ــي ارتكبه ــزرة الت ــت اجمل ــد كان وق
بعــض اجلنــود الفرنســيني أنفســهم، فقــد أكــد ضابــط فرنســي يدعــى ديتــروا  أن 
”كل شــيء دمــر بالــدم والنــار .كل األفعــال التــي ميكــن تصورهــا اقترفــت فــي ذلــك 
اليــوم احلافــل بالكــوارث !لــم يتوقــف جنودنــا عــن القتــل بغــض النظــر عــن ســن 
الضحايــا أو جنســهم إال عندمــا تعبــوا فأوقفــوا اجملــازر .“ووصــف الطبيب الفرنســي 
مالــوس الــذي كان مرافقــاً للحملــة -املذبحــة بالقــول” :مــزق اجلنــود إربــاً إربــاً الرجال 
والنســاء واملســنني واألطفــال دون متييــز، ال فــارق إن كانــوا مســيحيني أو أتــراكا !كل 
مخلــوق بشــري وقــع ضحيــة غضبهــم، زعيــق القتلــة، األبــواب اخمللوعــة، البيــوت 
املنهــارة، أصــوات العيــارات الناريــة، تلميــع احلرابــات، عويــل النســاء، أب وابنــه تكــوم 
جثــة أحدهمــا علــى جثــة اآلخــر، بنــت تغتصــب فــوق جثــة أمهــا، دخــان اجلثــث 
احملروقــة، رائحــة الــدم، أنــني اجلرحــى، زعيــق املنتصريــن املتشــاجرين علــى أســالب 
ضحيــة حتتضــر، جنــود غاضبــون يــردون بغضــب وغيــظ ومبنتهــى الوحشــية علــى 
الصــراخ البائــس ... هكــذا كان املشــهد فــي تلــك املدينــة املســكينة حتــى هبــوط 

الظــالم.61 “

حتــى أن نابليــون وصــف فــي مذكراتــه بشــاعة اجلرميــة التــي ارتكبهــا الفرنســيون 
قائــالً” :لقــد جتــاوز غضــب اجلنــود كل احلــدود، وأعملــوا حرابهــم فــي اجلميــع مــن دون 
رحمــة أو شــفقة، ومــرت املدينــة بشــقاء ال يوصــف كمــا يحــدث عــادة عنــد احتــالل 

مدينــة محاصــرة.62 “

ــدي الفرنســيني  ــر مــن الغنائــم فــي أي ــا، وقعــت الكثي وبعــد االســتيالء علــى ياف
منهــا 15 :ســفينة جتاريــة مملــوءة باحلبــوب أرســلت إلــى يافــا مــن عــكا، و 200قنطار 
ــون  ــون والصاب ــاض والزيت ــف واألحم ــعير والعل ــن الش ــرة م ــات كبي ــن األرز وكمي م
والتبــغ، و 80مدفعــاً منهــا 50 مدفعــاً صاحلــة لالســتعمال .كمــا فــرض علــى أهالــي 

يافــا دفــع 175000 قطعــة فضــة.63

وبعــد املذبحــة التــي ارتكبهــا اجلنــود الفرنســيون فــي يافــا، أرســل نابليــون اثنــني 
مــن ضباطــه لتهدئــة اجلنــود الفرنســيني .وأثنــاء جولــة الضابطــني وجــدا مجموعة 
ــوا  ــات وظل ــوا بإحــدى اخلان ــة قــد حتصن ــة فــي املدين ــراد احلامي ــود مــن أف مــن اجلن
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يقاومــون الفرنســيني، فعــرض عليهــم الضابطــان االستســالم، فوافقــوا علــى ذلــك 
شــريطة احملافظــة علــى أرواحهــم، وإال فإنهــم ســيقاتلون حتــى آخــر قطــرة مــن 
دمائهــم، فوافــق الضابطــان علــى ذلــك علــى أن يأخــذا اإلذن فــي ذلــك مــن نابليــون، 
ــا  ــام نابليون.64ومل ــروا أم ــالحهم وأحض ــن س ــون م ــود العثماني ــرد اجلن ــا ج وعنده
وصــل اجلنــود أمــام نابليــون ســأل الضابطــان عــن هــذه اجلمــوع احملتشــدة، فأخبــراه 
ــاذا  ــون :م ــم نابلي ــال له ــاء، فق ــاً للدم ــاً حقن ــه أمان ــلمت ل ــة س ــة املدين أن حامي
تريــدون أن أفعــل بهــذا العــدد وليــس عنــدي طعــام يكفيهــم، وال ســفن تنقلهــم 
إلــى مصــر أو فرنســا، وال العــدد الكافــي مــن اجلنــود حلراســتهم؟ !وبعــد ثالثــة أيــام 
مــن املفاوضــات بــني نابليــون وقادتــه، أمــر بقتــل هــؤالء األســرى رميــاً بالرصــاص.65

وقــد اختلفــت التقديــرات فــي عــدد األســرى الذيــن مت إعدامهــم، فذكــرت بعضهــا 
أنهــم4000 ، أو3000، أ66 2000 ، بينمــا نقــل الدبــاغ أنهــم 4441 قتيــاًل67، وذكــر 

ــادق.68 ــيف والبن ــن 4000 بالس ــر م ــم أكث ــل منه ــزار قت ــاكر اجل ــي أن عس اجلبرت

ــملت  ــى، وش ــة األول ــات :اجملموع ــى مجموع ــرى إل ــم األس ــد قس ــون ق وكان نابلي
ــوا فــي  مــن كان مــن أهــل مصــر والشــام، وأطلــق األســرى مــن مصــر الذيــن كان
ــم  ــن بينه ــني، وكان م ــم آمن ــى بلده ــوع إل ــم بالرج ــان وأمره ــم األم ــا وأعطاه ياف
ــم  ــر برجوعه ــب وأم ــق وحل ــل دمش ــن أه ــا ع ــراف .وعف ــب األش ــرم نقي ــر مك عم
إلــى بالدهــم ســاملني؛ ألجــل أن يعرفــوا مقــدار شــفقته ورحمتــه، وأنــه يعفــو عنــد 
ـ 500 رجــل؛ بينمــا ذكــر ســعيد أن عــدد األســرى  املقــدرة .وقــد قــدر عــدد املصريــني بــ
ــيني  ــع الفرنس ــي 100 م ــر، وبق ــى مص ــم 700 إل ــد منه ــغ800 ، أعي ــني بل املصري
للعمــل فــي ســالح النقــل كعمــال وحفاريــن مســاعدين لســالح الهندســة .بينمــا 

أبقــى مــن األســرى الســوريني 200 مدفعــي مــع اجليــش الفرنســي.69

ــدار  ــد إص ــم بع ــن مت إعدامه ــرى الذي ــن األس ــون م ــة، فتتك ــة الثاني ــا اجملموع أم
نابليــون قــرار اإلعــدام .وقــد اســتغرقت العمليــة ثالثــة أيــام، ونفــذت على الشــاطئ 
ــهداء.  ــل الش ــد ت ــا بع ــمي فيم ــذي ُس ــكان ال ــي امل ــا ف ــن ياف ــد300 م م ــى بع عل
وكان اإلعــدام حســب االنتمــاء القومــي فبــدأ بإعــدام املغاربــة الذيــن قــدر عددهــم 
بنحــو 800 رجــل، وعندمــا بــدأ إطــالق النــار عليهــم قفــز بعــض مــن هــؤالء إلــى 
ــم  ــى عليه ــون فقض ــا الباق ــبحون .أم ــم يس ــم وه ــر منه ــل الكثي ــر فقت البح
اجلنــود الفرنســيون وهــم يطاردونهــم فــي القــوارب .ثــم أعــدم األلبــان الذيــن كان 
معظمهــم ممــن أخلــي ســبيلهم مــن العريــش .وتالهــم أبنــاء القوميــات األخــرى، إذ 
ســيقوا إلــى ســاحة اإلعــدام وهــم مقيــدون فلقــوا حتفهــم طعنــاً بحــراب اجلنــود 
الفرنســيني قبــل أن يصلــوا إلــى ســاحة اإلعــدام .أمــا عبــد اهلل آغــا فقــد وقــع فــي 
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األســر، وعندمــا جــيء بــه إلــى نابليــون توســل إليــه طالبــاً الرحمــة والعفــو فأبقــى 
نابليــون علــى حياتــه ولكــن بعــد فشــل احلملــة علــى عــكا أمــر نابليــون بإعدامــه 

هــو وابنتــه.70

ــه:  ــاء في ــا، ج ــرى ياف ــة أس ــة ملذبح ــاط احلمل ــد ضب ــف أح ــس وص ــدم لورن ــد ق لق
”عندمــا وصلــوا أخيــراً إلــى الكثبــان الرملــة فــي جنــوب غربــي يافــا جــرى إيقافهــم 
أمــام بركــة مــاء راكــد، وعندئــذ أمــر الضابــط الــذي يقــود القوات بتقســيم احلشــد 
إلــى مجموعــات صغيــرة وبعــد توجيــه هــذه اجملموعــات إلــى عــدة نقــاط مختلفــة 
ــة  ــة املريع ــذه العملي ــتغرقت ه ــد اس ــاص .وق ــاً بالرص ــاك، رمي ــا هن ــرى قتله ج
الكثيــر مــن الوقــت بالرغــم مــن أن عــدد اخملصصــني لهــذه التضحيــة املشــؤومة 
والــذي ال بــد لــي مــن إعــالن ذلــك لــم يتحملــوا إال ببالــغ التقــزز تلــك الطقــوس 
ــاء  ــراك يتوضــأون فــي هــذا امل ــرة ... إن األت ــة املفروضــة علــى أيديهــم الظاف املقيت
الراكــد ... ثــم يشــدون علــى األيــدي فيمــا بينهــم بعــد أن يضعوهــا علــى قلوبهــم 
وأفواههــم شــأن املســلمني فــي تبــادل التحيــة يتبادلــون وداعــاً أبديــاً لقــد بــدا أن 

أرواحهــم اجلســورة تتحــدى املــوت.71“

لقــد اختلفــت التبريــرات التــي قدمــت إلقــدام نابليــون علــى قتــل هــذا العــدد مــن 
ــع  ــا وق ــون قتــل أربعــة آالف مــن عســكر اجلــزار مل ــرك أن نابلي األســرى، فيذكــر الت
منهــم مــن االنحــراف، وهــم مــن الهــوارة واألرنــاؤوط والبعض منهــم كان فــي قلعة 
العريــش .وحــني أطلــق نابليــون ســراحهم أمرهــم أن يذهبــوا إلــى بالدهــم ســاملني، 
ولكنهــم أتــوا إلــى مدينــة يافــا وحوصــروا فيهــا فقتلهــم جميعــاً، باســتثناء أنفــار 

مــن األغــوات أرســلهم إلــى مصــر.72

ويوضــح كــرد علــي أن نابليــون أقــدم علــى قتــل هــذا العــدد مــن األســرى بعــد أن 
ــه العريــش حيــث أخــذ عليهــم العهــود أال يعــودوا  أطلــق ســراحهم بعــد احتالل
ــو  ــم يرب ــا وعدده ــالل ياف ــد احت ــه بع ــي قبضت ــوا ف ــا وقع ــرى، ومل ــرة أخ ــه م لقتال
علــى ثالثــة آالف، حنــقَ عليهــم وعلــم أنهــم” ال يراعــون ذمــة وال يحترمــون الشــرف 
ــن  ــأن عــدد اجلنــود الذي ــار عليهــم 73علمــاً ب العســكري“، فأمــر جنــوده بإطــالق الن

جــاؤوا مــن العريــش كان يتــراوح مــا بــني400 - 500جنــدي.

واحلقيقــة أن هــدف نابليــون مــن إعــدام هــؤالء اجلنــود األســرى هــو تخويف الســكان 
فــي ســوريا ومدنهــا وال ســيما فــي عــكا ونشــر الرعــب بينهــم؛ فبعــد ســقوط 
يافــا كتــب منشــوراً إلــى أهالــي فلســطني جــاء فيــه” يجــدر بكــم أن تعرفــوا أن 
جميــع اجلهــود البشــرية غيــر مجديــة ضــدي ألن كل مــا أقــدم عليــه ال بــد أن يكتب 
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لــه النجــاح وأولئــك الذيــن يصادقوننــي ســوف يكســبون وأولئــك الذيــن يعادوننــي 
ســوف يهلكــون ومثــال مــا حــدث فــي يافــا وغــزة ال بــد أن يجعلكــم تعرفــون أننــي 
إذا كنــت ال أرحــم أعدائــي فإننــي كــرمي مــع أصدقائــي وأننــي رؤوف ورحيــم خاصــة 

مــع الفقــراء.74“

وبعــد حتــرك نابليــون بجيشــه مــن يافــا نحــو عــكا وصــل إلــى أراضــي قريــة قاقــون؛ 
كمنــت لــه عســاكر اجلــزار والنابلســيون فــي واد هنــاك، وعندمــا وصــل الفرنســيون 
ــى  ــم إل ــدف جره ــي به ــش الفرنس ــو اجلي ــل نح ــه 500 مقات ــرج ل ــوادي خ ــى ال إل
الــوادي، وعندمــا شــاهد نابليــون ذلــك قّســم جيشــه إلــى ثالثــة أقســام، قســم 
ســيره إلــى الــوادي، والقســمان اآلخــران إلــى أعلــى اجلبــل، وحــني اقتربــت العســاكر 
العثمانيــة نحــو الــوادي أطلــق عليهــم الفرنســيون املدافــع والرصــاص مــا أدى إلــى 

مقتــل 400 مــن عســاكر املســلمني وولّــى الباقــي منهزمــني.75

ويذكــر النمــر روايــة أخــرى عــن املعركــة بــأن حســن آغــا النمــر مبــن معــه رابــط فــي 
وادي الشــعير ينتظــر اســتدراج الفرنســيني إليــه، وكانــت قــوة مــن عســاكر اجلــزار 
ــي  ــزار وبق ــاكر اجل ــحبت عس ــش انس ــل اجلي ــا وص ــون وعندم ــي وادي قاق ــط ف تراب
النابلســيون بقيــادة محمــد آغــا النمــر، وملــا دخل الفرنســيون انســحب النابلســيون 
إلــى وادي الشــعير محاولــني اســتدراج الفرنســيني إلــى الــوادي، إال أن نابليــون فطــن 
لألمــر وأمــر فصيــالً مــن جيشــه بالصعــود علــى التــالل للمحافظــة علــى مؤخــرة 
اجليــش، وهكــذا متكــن هــو وجيشــه مــن الســير نحــو الشــمال76، واحتــل حيفــا 
وســيطر عليهــا دون قتــال بعــد أن خــرج أهاليهــا الســتقبال الفرنســيني وســلموا 

نابليــون مفاتيــح املدينــة والقلعــة فأعطاهــم األمــان.77

حصار عكا. 4

ــوال1213 هـــ 20/آذار1799 م)  ــي 14( ش ــكا، وف ــو ع ــي نح ــش الفرنس ــدم اجلي تق
اتخــذ مواقعــه أمــام املدينــة .ومــر األســبوع األول دون مواجهــات مهمــة، واســتغل 
ــن  ــوا بش ــني قام ــن املدافع ــم، ولك ــوط حتصيناته ــاء خط ــك بإنش ــيون ذل الفرنس
الغــارات لتهديــد أعمــال التحصــني .وفــي 22( شــوال1213 هـــ 28/آذار1799 م )قــام 
ــي  ــور اخلارج ــي الس ــرة ف ــح ثغ ــي فت ــح ف ــوم األول وجن ــي بالهج ــش الفرنس اجلي
ــران  ــر ســالكة وأنهــا معرضــة لني ــه اكتشــف أن هــذه الثغــرة غي ــة، إال أن للمدين
ــن، إذ اســتطاع املدافعــون ردهــم بســهولة إذ وقعــت خســائر فادحــة فــي  احملاصري
جانــب الفرنســيني وأصيــب منهــم مئــة جنــدي بينهــم عــدد من الضبــاط الكبــار.78
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وبعــد ثالثــة أيــام، شــن الفرنســيون هجومــاً آخــر، فقتــل عــدد منهــم، وأدرك نابليون 
عندئــذ أن جميــع محــاوالت احلصــار غيــر مجديــة مــا لــم تصــل مدفعيــة احلصــار 
مــن مصــر .وفــي هــذه األثنــاء قــام بحــارة األســطول اإلجنليــزي املرابــط فــي مينــاء 
ــع،  ــة، و 4000قذيفــة مدف ــة، منهــا 1200 :بندقي ــى املدين عــكا بنقــل األســلحة إل

ومدفعــا مورتــر، وكميــة كبيــرة مــن البــارود.79

وقــد شــارك فــي الدفــاع عــن مدينــة عــكا املهنــدس الفرنســي فيليبــو إلــى جانــب 
عــدد مــن اجلنــود اإلجنليــز الذيــن انتقلــوا إليهــا مــن األســطول اإلجنليــزي املرابــط 
فــي املينــاء .وأشــار فيليبــو علــى أحمــد باشــا اجلــزار بتحصــني املدينــة بإنشــاء خط 
ثــاٍن خلــف ســورها للدفــاع عنهــا .كمــا مت نشــر املدافــع البحريــة اإلجنليزيــة علــى 
ــى  ــيطرة عل ــن الس ــزي م ــطول اإلجنلي ــفن األس ــت س ــك متكن ــوارها.80وخالل ذل أس

ثــالث ســفن فرنســية كانــت تنقــل املدافــع والذخيــرة مــن دميــاط إلــى عــكا.81

ــون األســوار باملدافــع  واســتمر الفرنســيون يهاجمــون املدينــة ليــالً ونهــاراً، ويضرب
والقنابــل .وفــي الوقــت نفســه كانــوا يتعرضــون لهجمــات املدافعــني الذيــن كانــوا 
ــد أن  ــوار بع ــى األس ــن عل ــا م ــران ويحذفونه ــت والقط ــف بالزي ــون اللح يغمس

ــوار.82 ــلق األس ــون تس ــن يحاول ــيني الذي ــى الفرنس ــا عل ــار ويلقوه ــعلوها بالن يش

ــل  ــد قت ــز .فق ــيني واإلجنلي ــود الفرنس ــن اجلن ــدد م ــل ع ــار قت ــة احلص ــالل عملي وخ
مــن الفرنســيني اجلنــرال بــون  واملهنــدس كافارللــي صاحــب اخلبــرة باحلــروب وفنــون 
القتــال، واملعرفــة فــي األبنيــة وكيفيــة أخــذ القــالع ومحاصرتهــا .83وفقــد املدافعون 
ــدني  ــكرتير س ــت س ــل، وراي ــاس فيل ــم توم ــال منه ــن الرج ــدداً م ــز ع ــن اإلجنلي م
ســميث قائــد األســطول اإلجنليــزي .كمــا توفــي املهنــدس الفرنســي فيليبــو فــي 
 27(ذي القعــدة1213 هـــ/أول أيــار1799 م )مــن ضربــة شــمس أصيــب بهــا .وفــي3(  
ذي احلجــة1213 هـــ 7/مايــو1799 م )جنــح املدافعــون بنســف لغــم أعده الفرنســيون، 
فقــرر بعدهــا نابليــون شــن هجــوم شــامل علــى املدينــة .وتزامــن ذلــك مــع وصــول 
أســطول عثمانــي يحمــل فوجــاً مــن قــوات النظــام اجلديــد وهــي قــوات دربــت علــى 
ــة  ــوف األمامي ــي الصف ــالن ف ــميث يقات ــدني س ــزار وس ــي، وكان اجل ــط األوروب النم
ــرال  ــة اجلن ــت فرق ــك، متكن ــن ذل ــم م ــى الرغ ــني .وعل ــات املدافع ــز معنوي لتعزي
ــدت  ــد أن تكب ــع بع ــرت للتراج ــا اضط ــة، لكنه ــام املدين ــن اقتح ــي الن م الفرنس

خســائر جســيمة وقتــل عــدد مــن الضبــاط الفرنســيني.84

وقبــل انســحاب اجليــش الفرنســي قــرر نابليــون مهاجمــة املدينــة للمــرة األخيــرة، 
ــاوية  ــزت الفرنس ــاال” :وقف ــة فق ــك الواقع ــرك تل ــهابي والت ــن الش ــف كل م ووص
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علــى األســوار، ودخلــوا إلــى اجلامــع، وتبــادرت العســاكر الذيــن فــي املدينــة، واملراكب 
فــي املينــاء، مبهاجمتهــم باحلراقــة والنيــران، وبالزيــت والقطــران والكلــل والرصــاص، 
ــة وعشــرين منهــم بقــوا  ــة، ولكــن مئ ــوا املدين فتراجــع الفرنســيون بعــد أن دخل
فــي مســجد املدينــة بعــد أن حالــت عســاكر املدينــة دون تراجعهــم، وقــد نفــدت 
ــم  ــرى أنه ــة أخ ــي رواي ــميث، وف ــدني س ــؤالء لس ــلم ه ــرة فاستس ــم الذخي منه

قتلــوا جميعــاً.85

ويذكــر الدارندلــي أن نابليــون أرســل كتابــاً باللغــة العربيــة إلــى اجلــزار يطلــب عقــد 
ــزار  ــن اجل ــرى، ولك ــان األس ــادل الطرف ــى ويتب ــث القتل ــع جث ــم رف ــى يت ــة حت هدن
طــرد مبعوثــي نابليــون وأصــر علــى االســتمرار فــي القتــال، مــا دفــع الفرنســيني 
ملهاجمــة املدينــة مــرة أخــرى، وقــد جنــح بعــض جنودهــم فــي التســلل إليهــا مــن 
الثغــرات التــي أحدثــت فــي أســوارها، فتصــدى لهــم املدافعــون وأبلــوا فــي صدهــم 

حتــى أتــوا علــى آخرهــم.86

وحــاول نابليــون االســتعانة بأعــداء اجلــزار مثــل آل الزيدانــي 87فــي اجلليــل، والشــيعة 
فــي جنــوب لبنــان، واألميــر بشــير مــع الــدروز واملوارنــة في جبــل لبنــان .88وكتــب إلى 
مشــايخ تلــك البــالد وحكامهــا فــي 13/ شــوال1213 هـــ 19 /آذار1799 م)، فحضــر 
ــون الســالح والكســوة  ــن ظاهــر العمــر، وأعطــاه نابلي ملقابلتــه الشــيخ عبــاس ب
وكتــب إليــه أن يكــون حاكمــاً علــى البــالد التــي كان يحكمهــا أبــوه .وحضــر إليــه 
أيضــاً مشــايخ املتاولــة( الشــيعة )فأعطاهــم حكــم بالدهــم، وعندمــا عــادوا إلــى 
صــور تســلموا القــالع التــي كانــت آلبائهــم .كمــا حضــر إليــه مصطفــى بشــير 
ــك  ــل تل ــن أه ــاكر م ــع العس ــره أن يجم ــون وأم ــه نابلي ــيحا، فأكرم ــل ش ــن جب م
البــالد ويتوجــه بهــم إلــى صفــد، وعندمــا علــم ســكان صفــد بقــدوم مصطفــى 

بشــير طــردوا عســاكر اجلــزار وســلموه املدينــة.89

كذلــك كتــب نابليــون إلــى األميــر بشــير، أميــر جبــل لبنــان، يبلغــه بحصــار عــكا، 
وأنــه عــازم علــى القضــاء علــى اجلــزار وتخليــص الــدروز مــن اســتبداده، وجــاء فــي 
ــة مســتقلة، وتخفيــف اخلزينــة  ــه” :إن نيتــي تتمثــل فــي جعــل األمــة الدرزي كتاب
ــرى  ــدن األخ ــب امل ــى جان ــا إل ــروت له ــاء بي ــليم مين ــا، وتس ــي تدفعه ــوال )الت (األم
التــي تعتبــر ضروريــة لهــا ملنافــذ جتارتهــا .“وقــد اتخــذ األميــر بشــير موقفــاً يقــوم 
ــه كان  ــة أن ــون، خاص ــائل نابلي ــى رس ــرد عل ــض ال ــار، ورف ــب واالنتظ ــى الترق عل
يــدرك أن اجلــزار يأخــذ عليــه عــدم مجيئــه إلــى عــكا لتقــدمي العــون إليــه، كمــا أن 
الســير ســدني ســميث، قائــد األســطول البريطانــي، اتصــل هــو اآلخــر بــه وحــذره 
مــن االتصــال مــع نابليــون، وطلــب منــه أن يكــون علــى عالقــة حســنة مــع أحمــد 
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باشــا اجلــزار .لكــن ذلــك لــم مينــع نابليــون مــن مراســلة األميــر بشــير مــرة أخــرى 
مبينــاً لــه أن الفرنســيني علــى اســتعداد لشــراء النبيــذ والعلــف واملــواد الغذائيــة 
مــن الــدروز الذيــن يرغبــون ببيعهــا إلــى اجلنــود الفرنســيني90، وقــد كتــب نابليــون 
كتابــاً إلــى أهالــي مصــر يبــني فيــه أن أهالــي الشــام طائعــون لــه ويحضــرون إليــه 

بالهدايــا الكثيــرة، وأنهــم محبــون للفرنســيني كارهــون للجــزار.91

ــى  ــدت إل ــل امت ــكا، ب ــى ع ــني عل ــيني والعثماني ــني الفرنس ــارك ب ــر املع ــم تقتص ل
املناطــق اجملــاورة فــي اجلليــل وســهل مــرج ابــن عامــر وطبريــا .ويظهــر أن الفرنســيني 
أرادوا حمايــة جيشــهم احملاصــر لعــكا واحليلولــة دون وصــول املســاعدات العســكرية 
للمحاصريــن فــي عــكا، فأخــذوا يرســلون الفيالــق العســكرية للتصــدي للجيــوش 
العثمانيــة وتأمــني املناطــق القريبــة مــن عــكا، فأرســل نابليــون فيلقــاً إلــى جبــل 
عامــل واتصــل بالشــيعة، واســتولى علــى صــور ومتركــزت فيهــا حاميــة صغيــرة من 

الفرنســيني والشــيعة.92

كمــا أن جونــو أحــد قــادة اجليــش الفرنســي ذهــب إلــى الناصــرة واســتولى عليهــا 
ــيني  ــدي للنابلس ــا للتص ــام فيه ــيحيني وأق ــكانها املس ــن س ــب م ــي الترحي ولق
ــن فــي جنــني، كمــا صــّد فــي 4( ذي القعــدة1213 هـــ 8/نيســان1799 م)  املتمركزي

ــر عــدداً.93 ــوا أكث هجومــاً للفرســان العثمانيــني علــى الرغــم مــن أنهــم كان

ــرال  ــون اجلن ــر نابلي ــق، أم ــن دمش ــد م ــى صف ــي إل ــش العثمان ــدم اجلي ــا تق وعندم
ــي  ــش العثمان ــع اجلي ــا دف ــدي؛ م ــه 500 جن ــش قوام ــه بجي ــير إلي ــراد أن يس مي
للرحيــل إلــى جســر بنــات يعقــوب علــى نهــر األردن، ثــم إلــى دمشــق .94وفــي حملــة 
أخــرى، توجــه اجلنــرال ميــراد مــن الناصــرة إلــى طبريــا، مصطحبــاً صالــح وعبــاس 
ــا  ــزار، وعندم ــون للج ــوداً يتبع ــا جن ــه أن فيه ــا بلغ ــر، عندم ــر العم ــدي ظاه حفي
ــا وقــع القتــال بــني الطرفــني، وخســر فيهــا اجليــش  وصــل الفرنســيون إلــى طبري

ــل.95 ــي 200 مقات العثمان

 أهــم املواقــع التــي دارت بــني العثمانيــني والفرنســيني هــي معركــة جبــل طابــور 
ــل،  ــه 30000 مقات ــي قوام ــش عثمان ــاك جي ــع هن ــث اجتم ــرة؛ حي ــوب الناص جن
ــر  ــدي، فتظاه ــن 1500 جن ــق م ــم بفيل ــرك نحوه ــك حت ــر بذل ــم كليب ــا عل وعندم
ــر  ــوا بكليب ــر، وأحاط ــن عام ــرج اب ــهل م ــراف س ــى أط ــحاب إل ــون باالنس العثماني
ــع  ــه م ــك فتوج ــكا بذل ــي ع ــون ف ــروا نابلي ــرة أخب ــي الناص ــن أهال ــوده .ولك وجن
مجموعــة مــن جنــوده إلــى املوقــع ومعــه أربعــة مدافــع فتمكــن الفرنســيون مــن 
هزميــة العثمانيــني وإجبارهــم علــى التراجــع، ولكــن نابليــون أمــر قــوة مــن اجليــش 
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بالتحــرك نحــو جنــني حيــث قــام اجلنــود الفرنســيون بنهبهــا ثــم وحرقهــا، كمــا 
ــس.96 أحــرق الفرنســيون عــدة قــرى فــي جبــل نابل

ــوا  ــون دخل ــي وادي قاق ــني ف ــوا مرابط ــن كان ــزار الذي ــاكر اجل ــر أن عس ــر النم ويذك
جبــل نابلــس، وانضمــت إليهــم جمــوع مــن جبــل عجلــون والبلقــاء فبلغــوا30000  
خرجــوا عــن طريــق جنــني إلــى مــرج ابــن عامــر فوجــدوا كليبــر مرابطــاً فــي املــرج، 
ــه مــن جميــع اجلهــات، فأســرع نابليــون إلــى موقــع املعركــة وهاجــم  فأحاطــوا ب
ــيون  ــه الفرنس ــني، فتبع ــى جن ــي إل ــش العثمان ــع اجلي ــع فتراج ــني باملداف العثماني

وأحرقــوا جنــني والقــرى اجملــاورة.97

رابعاً :انتهاء احلملة الفرنسية وفشلها

ــه ال  ــون أن ــى إدراك نابلي ــيون إل ــا الفرنس ــب به ــي أصي ــرة الت ــائر الكبي أدت اخلس
جــدوى مــن االســتمرار فــي حصــار املدينــة .فأعلــن فــي 13 ذي احلجــة1213 هـــ17/ 
ــه مت  ــاً أن ــكا، مدعي ــى ع ــار عل ــاء احلص ــن إنه ــي ع ــش الفرنس ــار1799 م للجي أي
القضــاء علــى أي خطــر يهــدد مصــر مــن فلســطني، وأنــه ال بــد مــن العــودة إلــى 
ــام بهــا.98 ــز القي ــون واإلجنلي ــزال التــي أخــذ العثماني ــات اإلن مصــر ملواجهــة عملي

وقــد تعــددت التفســيرات التــي دفعــت نابليــون التخــاذ قــرار االنســحاب مــن عــكا، 
ــدة مــن االســتمرار فــي احلــرب، وأن  فقــد أدرك بعــد شــهرين مــن احلصــار أن ال فائ
دخــول عــكا أصبــح صعــب املنــال، وأن جنــوده أصبحــوا متردديــن فــي الهجــوم علــى 

عــكا بعــد أن مــات خاللــه 3500 جنــدي، منهــم ألــف ماتــوا فــي الطاعــون.99

ــد  ــالً” :وبع ــيني قائ ــحاب الفرنس ــت انس ــي واكب ــروف الت ــه  الظ ــح مواري ويوض
ــني  ــل املصاب ــا قواف ــدت علين ــا؛ إذ تواف ــة مصيبتن ــت فداح ــة أدرك ــاعات قليل س
ــجعان،  ــا الش ــا رجالن ــام به ــي ق ــة الت ــال البطولي ــد آالف األعم ــه بع ــت أن وعلم
ــا البواســل مــن  ــا وضباطن ــا خاللهــا عــدداً مــن جنودن وبعــد عــدة هجمــات فقدن
ــا  ــاء ليمدن ــطوالً ج ــا أن أس ــار، كم ــن احلص ــي ع ــا للتخل ــا اضطررن ــب العلي املرات
ــاً  ــا كان مخصص ــتغلوا م ــه واس ــوا طريق ــز اعترض ــن اإلجنلي ــالح ولك ــؤن والس بامل
لتدميــر عــكا فــي الدفــاع عنهــا فــكان فــي خســارتنا تلــك خيــر عــون لهــم أكثــر 
مــن املتاريــس والتحصينــات، فقــد أفقدنــا نقــص املدفعيــة الثقيلــة القــدرة علــى 
إحــراز انتصــارات قويــة علــى هــذه القلعــة احلصينــة، ثــم إن اجليــش لــم يكــن كبيــر 

ــه.100“ ــض رجال ــة ببع ــن التضحي ــى ميك ــدد حت الع

ــى  ــب عل ــن الصع ــل م ــار جع ــالل احلص ــكا خ ــى ع ــدات إل ــول النج ــا أن وص كم
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الفرنســيني احتــالل املدينــة، فقــد دخــل عــكا فصيــل مــن نابلــس101، وقــدم حســن 
بــك متصــرف رودس ومعاونــو القــالع التســعة و“أجنــاد إزميــر البواســل“، فــازدادت 
ــم.“  ــم اجلحي ــم وأوردوه ــن أكثره ــوا م ــيني” ونال ــوا الفرنس ــني وهاجم ــوة املدافع ق
وبهــذه اخلســارة دب التشــتت والضعــف فــي صفــوف الفرنســيني وأيقنــوا أنهــم إذا 
مــا أمســوا فــي أماكنهــم ســيصبحون ُطعمــاً لســيوف اجملاهديــن، فأســرعوا حتــت 
جنــح الظــالم الدامــس لتلــك الليلــة يفجــرون كافــة ذخائرهــم ويتخلصــون مــن 
ــع عليهــم النهــار  ــروا حتــى طل ــة احلمــل، وف ــون آالتهــم الصعب أمتعتهــم ويدفن

فــي يافــا.102

ــم  ــي حربه ــة ف ــجاعة واضح ــزار ش ــادة اجل ــة بقي ــة العثماني ــود احلامي ــدى جن وأب
ــجاعة  ــل ش ــب، ولع ــدته النوائ ــني ش ــد ال تل ــه قائ ــزار بأن ــف اجل ــيني، فوص للفرنس
اجلنــود تعــود إلــى أنهــم خشــوا أن يلقــوا املصيــر الــذي القــاه املدافعــون عــن يافــا. 
وإضافــة إلــى ذلــك، لــم تكــن خطــط الفرنســيني العســكرية ناجعــة فــي إخضــاع 
عــكا، كمــا يفهــم مــن قــول نابليــون” :إننــا هاجمنــا عــكا علــى الطريقــة التركيــة 

بينمــا كان الدفــاع عنهــا قريبــاً ومنظمــاً علــى القواعــد العلميــة.103“

وشــارك فــي الدفــاع عــن عــكا جنــود وضبــاط إجنليــز حتــت قيــادة الســير ســدني 
ــار  ــد كب ــو أح ــي فيليب ــدس الفرنس ــه املهن ــت لوائ ــوى حت ــذي انض ــميث، ال س
املهندســني الفرنســيني الذيــن نقمــوا علــى الثــورة الفرنســية، وهجــر بــالده وجــاء 
ــر الدفــاع عــن املدينــة  مــع ســدني ســميث إلــى عــكا، وكان لــه فضــل فــي تدبي

ــه.104 ــون وقادت ــا نابلي ــي كان يدبره ــكرية الت ــط العس ــاط اخلط وإحب

ــت  ــي نقل ــع الت ــكا، أّن املداف ــى ع ــية عل ــة الفرنس ــل احلمل ــي فش ــاهم ف ــا س ومم
بالســفن مــن مصــر إلــى عــكا وقعــت فــي أيــدي اإلجنليــز واســتعملت فــي الدفــاع 
عــن عــكا، وأن الطاعــون كان يفتــك باجليــش الفرنســي منــذ أن خــرج مــن يافــا حتى 
أنهــم فقــدوا بســببه مــا ينــوف علــى ألــف جنــدي .105والواقــع أن رفــاق نابليــون فــي 
ــالد؛ وإن  ــي الب ــك ف ــداد ليهل ــه اإلم ــوا عن ــد منع ــه وق ــرون علي ــوا يتآم ــس كان باري
حتالفــاً بقيــادة إجنلتــرا تشــكل فــي أوروبــا ضــد فرنســا، وقــد جنحــوا فــي اســتعادة 

كثيــر مــن املناطــق التــي ســيطر عليهــا الفرنســيون ســابقاً.106

ــى  ــه إل ــي دفعت ــباب الت ــر األس ــى مص ــله إل ــاب أرس ــي كت ــون ف ــدد نابلي ــد ع وق
االنســحاب مــن عــكا وهــي :107وصــول اإلجنليــز إلــى عــكا وحتصينهــا، واســتيالؤهم 
ــود  ــاة اجلن ــي؛ ووف ــش الفرنس ــرة للجي ــع الكبي ــل املداف ــي حتم ــفن الت ــى الس عل
الفرنســيني بالطاعــون حيــث كان ميــوت كل يــوم 6-5 عســكريني فرنســيني؛ وعــدم 
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وجــود املــؤن فــي نواحــي عــكا خلــراب البــالد القريبــة منهــا؛ واملعركــة التــي وقعــت 
بــني الفرنســيني ومــراد بيــك، أحــد قــادة املماليــك فــي مصــر، ومقتــل 300 فرنســي 
فيهــا؛ ووصــول األســطول اإلجنليــزي إلــى اإلســكندرية ودمياط، واألســطول الروســي 

إلــى رودس.

كمــا كتــب نابليــون كتابــاً إلــى أهالــي مصــر حتــدث فيــه عــن اجنازاتــه فــي عــكا 
فقــال :ومحقــت ســراية اجلــزار وســور عــكا بالقنبــر( بالقنابــل)، هدمــت البلــد مــا 
بقيــت فيهــا حجــر علــى حجــر، وجميــع ســكانها انهزمــوا مــن البلــد إلــى طريــق 
ــرج مــن ناحيــة البحــر وجرحــه  البحــر، واجلــزار مجــروح ودخــل بجماعتــه داخــل ب
يبلــغ خطــر املــوت، ومــن جملــة ثالثــني مركبــا موســوقة( مملــوءة )عســاكر الذيــن 

حضــروا يســاعدون اجلــزار ثالثــة غرقــت مــن كثــرة مدافــع مراكبنــا.108“

وعندمــا انســحب نابليــون مــن عــكا انتقــل إلــى حيفــا، وتوجــه إلــى يافــا فأخــذ 
الفرنســيون مــا فيهــا مــن الذخائــر واألســلحة واملدافــع الكبيــرة ودفنوهــا بالرمــال، 
ــم أن  ــير وأمروه ــا 300 أس ــذوا منه ــا أخ ــا، كم ــت فيه ــي كان ــب الت ــوا املراك وأحرق
ــم  ــوا هــؤالء علــى أكتافهــم، ث يصنعــوا النعــوش لنقــل اجلرحــى واملرضــى ويحمل
ــى  ــة عل ــت احلمل ــك انته ــش 109وبذل ــو العري ــا نح ــزة ومنه ــى غ ــون إل ــرك نابلي حت

ــطني. فلس

اخلــامتــة

ــية  ــداث السياس ــام باألح ــالد الش ــر وب ــى مص ــية عل ــة الفرنس ــت احلمل ارتبط
والعســكرية فــي أوروبــا؛ فبعــد قيــام الثــورة الفرنســية عــام1789 م، نشــبت احلروب 
بــني فرنســا والــدول األوروبيــة املعارضــة للثــورة، وقــادت بريطانيــا الــدول املتحالفــة 
ــالل  ــة واحت ــدول املتحالف ــة ال ــتطاعوا هزمي ــيني اس ــن الفرنس ــا، لك ــد فرنس ض
ــرأى  ــا صامــدة تقــاوم الفرنســيني، ف ــا، وبقيــت بريطاني مناطــق واســعة مــن أوروب
ــع  ــي قط ــا ه ــا وهزميته ــاف بريطاني ــيلة إلضع ــل وس ــا أن أفض ــادة فرنس ــض ق بع
ــد، وكان ذلــك يتطلــب احتــالل مصــر التــي  الطريــق إلــى مســتعمراتها فــي الهن

ــق. تشــكل مرحلــة هامــة فــي هــذه الطري

ــة  ــة، ومنهــا :رغب واســتناداً إلــى مــا تقــدم، يصعــب قبــول األســباب األخــرى للحمل
ــتيالء  ــد واالس ــو الهن ــا نح ــرك منه ــام والتح ــالد الش ــر وب ــالل مص ــي احت ــون ف نابلي
ــالل  ــول واحت ــى األناض ــام إل ــالد الش ــر وب ــن مص ــدم م ــي التق ــه ف ــا، أو رغبت عليه
العاصمــة العثمانيــة إســطنبول، ثــم العــودة إلــى فرنســا عــن طريــق شــرق أوروبــا؛ ألن 
أعــداد اجليــش الفرنســي التــي رافقــت احلملــة ال تكفــي ملثــل هــذه احلمــالت اخلياليــة.
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وكانــت احلملــة الفرنســية علــى مصــر وبــالد الشــام مــن األحــداث الهامــة التــي 
ــة  ــالدي وبداي ــر املي ــن عش ــرن الثام ــة الق ــي نهاي ــالمي ف ــم اإلس ــهدها العال ش
القــرن التاســع عشــر امليــالدي؛ فللمــرة األولــى منــذ انتهــاء حــروب الفرجنــة( احلــروب 
ــي،  ــات التابعــة للدولــة العثمانيــة للغــزو األوروب الصليبيــة )تتعــرض إحــدى الوالي
وقــد أظهــرت احلملــة الضعــف السياســي والعســكري الــذي تعانــي منــه الدولــة 
العثمانيــة والعالــم العربــي ومــدى التقــدم العلمــي والعســكري واالقتصــادي الــذي 

ــه أوروبا. حققت

لقــد اعتمــد نابليــون خــالل حملتــه دعايــة سياســية تقــوم علــى أنــه جــاء حملاربــة 
املماليــك فــي مصــر وأحمــد باشــا اجلــزار فــي فلســطني؛ ألن هــؤالء يســتغلون البالد 
وثرواتهــا لصاحلهــم كمــا أنــه حــاول اســتغالل الديــن ألغــراض سياســية دعائيــة، 
فادعــى أنــه يحتــرم اإلســالم واملســلمني والرســول محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم 
وأنــه لــم يــأت حملاربتهــم، مبينــاً للمســلمني أنــه هاجــم رومــا وهــدم كرســي البابــا 

. فيها

ولكــن هــذه الدعايــة لــم تنطــِل علــى الســكان، وقلمــا وقفــوا إلــى جانبــه، خاصــة 
ــا أن  ــدت فيه ــادة أك ــة مض ــيني دعاي ــى الفرنس ــنت عل ــة ش ــة العثماني أن الدول
ــة  ــالمية ومحارب ــالد اإلس ــالل الب ــاؤوا الحت ــدون ج ــرة ملح ــم كف ــيني ه الفرنس
اإلســالم واملســلمني .فــي حــني أن بعــض القــوى احملليــة تعاونــت مــع نابليــون ضــد 
أحمــد باشــا اجلــزار، وكان علــى رأس هــؤالء أوالد ظاهــر العمــر وأحفــاده الذيــن حقدوا 
علــى الدولــة العثمانيــة وأحمــد باشــا اجلــزار إلعــدام ظاهــر العمــر ومالحقــة أوالده 
وقتلهــم مــن قبــل أحمــد باشــا اجلــزار، وكذلــك الشــيعة( املتاولــة )الذيــن اســتاؤوا 

مــن سياســة اجلــزار نحوهــم.

ــدن،  ــرى وامل ــن الق ــدد م ــر ع ــطني بتدمي ــى فلس ــية عل ــة الفرنس ــاهمت احلمل وس
فقــد قتــل نابليــون أعــداداً ال بــأس بهــا مــن ســكانها، وقــام خــالل حملتــه وأثنــاء 
ــى  ــد مــن القــرى التــي كان ميــر فيهــا؛ مــا أدى إل ــر وإحــراق العدي انســحابه بتدمي

تدهــور الزراعــة فيهــا.

ــة اجلــزار  وترتــب علــى احلملــة الفرنســية والنجــاح فــي التصــدي لهــا رفــع مكان
ــل  ــى فش ــي أدت إل ــباب الت ــد األس ــكا أح ــار ع ــه حلص ــوده وتصدي ــذي كان صم ال
ــك  ــرة لتل ــورة مغاي ــدم ص ــا يق ــر، م ــك العص ــعراء ذل ــه ش ــك مدح ــة، ولذل احلمل
ــة  ــزار، واملتمثل ــن اجل ــرة ع ــك الفت ــة لتل ــادر التاريخي ــا املص ــي تقدمه ــورة الت الص

ــاس. ــل الن ــاء وقت ــفك الدم بس
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 Hــ7 ا,(/.ــJE K9.ــ#L ،وا%@?ــ"ر AــBا42(ا Cــ"ر 7ــDEا FــG"<H ،4ــL)JN,ا O1ــ/ Oــ$ OــP/),ــ7 اJE   1

ــ0، 1998م(، ج3، ص.1-124  6)TP,ا Uــ +V,ــ0 دار ا :JX* :ــ(ة B"9,ا( ،Hــ ــ7 ا,(/. JE Oــ P/),ــ7 ا JE

/.ــ7ر $ــO أ/Pــ7 ا,YــG"$4، 2?-ــ"ن 7ــLH CــO ا%*ــ(اء اM2ــK,,$"L (اJ2ــ(ر ا2#/ــ"ن 7ــC أ@?ــ"ر 

ا2'*ــ"ن)، L#9.ــK أ2ــ7 ر2ــ+H، 5ــ3اد أ5ــ(ام ا,1Jــ+"]Y\* ،4ــCرات ا,N"*:ــ0 ا,[J\"].ــ1969،0 م، 

 Cــ( 7ــP* Q0ــH +,ــ/R)12أ5\ــ7ي ا,7ار]7,ــ4، ا2#05ــ+ ا Oــ'ت /1ــE220-236. 2، صH1ــ`

UــWء *X.ــWط R"5YHــVW.X* (Cــ+ R",U"*ــT(، درا2ــ0 وP;)LــP; 0ــ"ل 2ــ:.JE 7ــ7 ا,a\ــ4، 

ــ"ب، 1999م(، ص198. +V], 0ــ ــ0 ا,:"* 6)TP,ــ0 ا A.G,ــ(ة :ا B"9,ا(

ا,+ــ(ك، ذ)ــ( \05ــ] L5BــWر   fCص222،  . 223]9ــ  ،2H1ــ` ا,#1ــ"ن..،  ا,aــ(ر   ،4$"GــY,ا   2

ــ"م،  M2ــ( وا P* Qــ 0H +,ــ /R)12ــ+ ا ــ"*,+ أو ا05#2 M2ــ`د ا ــ+ وا2? 3)P52ــ"ر ا .a%ــ"و3+ ا /R)12ا

L#9.ــK 6"2ــ.O 2ــ76C، )$.ــ(وت: دار ا,j"را$ــ4، ا,JX:ــ0 ا%و,ــi 1990م(، ص29،  .30إ,.ــ"س 

ص113. ج1،  1981م(،  ا,Gــkل  و*J+Vــ0  دار  ا,#6Cــl، \"ر3ــR c"$0,ــWن ا%ول،) $.ــ(وت:  m\ــCس 

 Kــ* اR)12ــeیة  ا2#05ــ+  أ@?ــ"ر   .nــ]T* 2ــoید  صP#* ،4-5ــ7  ج3،   ،..Uــ?"NE ا,L)JNــ4،    3

 . ،ص23  س280  .س.ش،   3 اEqــkم  وزارة   :sا,[ــ رام  اM2ــ(عیة.  اh2ــOس  *#5iــ+  kــ>`ت 

.27 ص26،  2010م،  ...ا,j[1ــtینیة، 

ا,7TPر ]s1j، ص290، 291.   4

ھ)ــuا:  إلیه  وسیwــ"ر  1798م)  PLــCز   13 B1213ـــ/  *#ــ(م  (أواxــ(  ص23  س280،  س.ش،    5

ص222.  ،2H1ــ` ا,#1ــ"ن..،  ا,aــ(ر   ،4$"GــY,ا  .  0.E)ــY,ا ا,9ــ7س  *#PVــ0  2ــkNت 

 Hــ ــ7اوي ,[+:[. \B 0ــ ــ(ة :*123 B"9,ــ(، ا P* Cــ ــ(ت 7 $"RW$ نWــ ,0$"R ،ضCــ E zــ ــ7 /"5 P/أ   6

ص.290،291  ،2013 وا,}9"5ــ0، 

ا,+ــ(ك، ذ)ــ( PL[ــl.. ، صC;71. ،70ز6ــ| *ــ"ري *Cار6ــm* ،s)ــ(ات C7 l$"U ا2#05+ اR)12/ــ,+    7

0HــP* Qــ(، L(;Pــ0 و679LــH )"*.[.ــ" ~J#ــ4، )ا,B"9ــ(ة: ا,NP[ــ@ ا%E[ــi ,[}9"5ــ0،(2000 ، 

ص82.

ا,#L ،l6C"رC.]$"[ <6ن..، ج1، ص130، 131.   8

ا,U?"NE ،4L)JN..، ج3، ص80-84.   9

CEض، ]"$[.Cن..، ص290، 291.   10

الحملة الفرنسية على فلسطين عام 3121هـ 9971م

144



ية اري ا   درا

 العدد  285
٢٠

٢١
ف  

ري
 خ

B\ــ(ي ,Cر]ــ@ وآxــ(ون، ا2#05ــ+ اR)12/ــ,+ 7ــP* Cــ(، $RW"$ــ(ت واknــ`م، P;)LــY$ 0ــ.(    11

.335 ص334،  دار 2ــ.\" ,[\Yــ(1995،  )ا,B"9ــ(ة،   ،4E"Jا,1ــ

س .ش، س279، ص B 1213)j~151 (3ـ CPL/ 16ز1798 م.(   12

س. ش، س280، ص22 (3 ر;B1213 Uـ/ 10 )"]Cن ا%ول 1798م).   13

س. ش، س280، ص20 (21 ر;B1213 Uـ/ 28 )"]Cن ا%ول 1798م).   14

 mــ -* ،Cــ R"5Yo2ا Oــ Lo2ا lــ kأوا Cــ ــOس 7 h2اء اWــ ــ"ع، 2 ــ"دل *\ E89. ن..، صCــ ــCض، ]"$[. E   15

*123ــ0  أواkــl اh2ــ(ن اY2"*ــMH Kــ( *ــ05p Kــ+ *#5ــ0H OــC $";ــ"1831 م،) $.ــ(وت: 

ص12.  2008م(،   iا%و,ــ ا,JX:ــ0   ،0.\.X1ــ]j,ا ا,7را2ــ"ت 

ا,Jــ"رة، (ا,X9:ــ0 ا,TP(6ــ0) PE[ــD5 0.ــ0 )"]ــ� DLــ(ب 5ــT* 4ــ( وL:ــ(ف $",X9:ــ0 ا,TP(6ــ0    16

أو ا,Jــ"رة. wــC)� $"*ــCك، ا42"ر3ــc ا52"2ــO02 Cو2ــ+ اR"5Yo2,ــ+، P;)LــJE 0ــ7 ا,[X.ــ| ا,#ــ"رس، 

)$.ــ(وت، دار ا,Pــ7ار ا2qــk*4، ا,JX:ــ0 ا%و,ــi 2005م(، ص183-200. 

س. ش، س280، صP; 16) 47"دى ا%ول B1213ـ/ YL 25(O6 ا%ول 1798م).   17

س.ش، س281، ص92 (15 ر$.o ا�x( B1214ـ/ 15 أC]6ل 1799م).   18

*jXTــi *ــ(اد ا,7$ــ"غ، $`دRــ" 07/ــ.,K، ج7، `1ــj() ،2Hــ( `ــ(ع: دار ا,Gــ7ى1987،  ص250،    19

.251

,Cر]ــ@، ا,#P[ــ0 ا,j(]1ــ.0....، ص .343إدوارد ,C)ــ(وا، ا2>ــ'ار q"aــ( R"$0,ــWن،) $.ــ(وت: دار    20

ص205-207.  ،1919 ا,}9"5ــ0،  

CEض، ]"$[.Cن..، ص289.   21

ا,7ار]4,7، ا,#P[0 ا,j(]T* i]E 0.1(....، ص198، 199.   22

ا,+(ك، ذ)( l]PL..، ص63، 64.   23

س .ش، س280، صP; 16) 47"دى ا%ول B1213ـ/ YL 25(O6 ا%ول 1798م).   24

ا,ــ7ورة: xــ(وج وا,ــ4 ا,Yــ"م *ــO د*YــK إ,ــi أ,6Cــj~ 0ــ7 و]"$[ــ@ وا,9ــ7س ,PNــo ا,Pــ"ل    25

ا,T�Pــ� ,+6CPــ� `"5[ــ0 ا,#ــ� ا,Yــ"*w .4ــP@ ا,67ــP#* Oــ7 $ــP#* Oــ7 $ــw Oــ(ف 

 ،s6ارCــ ــ" ا,1 ــ"ن ر; 5C[ ،ــ� .�J,ــ"ن ا [7E 7ــ P#* Kــ .9#L ،rــ ,0X2س واOــ h2ا cــ ــ4، \"ر3 ا,�[.[

 H6ــ)V,ــ7 اJE54.  ،482004 م(، ص،iــ0 ا%و,ــ:JX,4، ا*k2ــqٍــ"ن ,[+ــ(اث ا`)j,ــ7ن: *123ــ0 ا\,(

را5ــK، دراkــ"ت اP4a"د3ــ+ واH"54B,ــ+ 7ــC \"ر3ــc $ــ`د اM2ــ"م ا3O#2ــs،) د*YــJ+V* :Kــ0 
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]C$ــ�،(2002 ، ص169 و192.

س .ش، س280، ص23 (4 ر;B1213 Uـ/ 11 )"]Cن أول 1798م).   26

ا,N$CX.ــX* :0[9ــC ا,7Pا5ــP#* .oــE 7[ــ4 ا%]1ــ4، ا2ــOراري اo*`2ــ"ت 7ــX4-* C?ــ"ت    27

اO2و2ــ+  أو�[ــ4،  ا/1ــ"ن   Oا,67ــ إ)Pــ"ل  ص.393  ]Yــ(، 1902 م(،  دار  دون  اJ02ــ"ت،) $.ــ(وت: 

اR"5Yo2,ــ+ :\"ر3ــc وupــ"رة، L(;Pــ0، ~ــkح 2ــ:7اوي، )ا2ــ+"]CJل :*()ــ' ا%$#ــ"ث ,[+"ر6ــ> 

.394 ص393،  *N[ــ17،   ، 1999)  ،("V.أر2ــ)  0.*k2ــqا وا,}9"5ــ0  وا,j\ــCن 

ا,:($C]`"[ :0.Nا ا,7Pاo5. أو�[4، ا,7و,0 ا,:}P"].N* ،..0[17، ص395.   28

س.ش، س280، صj~ 15) 4( B1213ـ/ CPL 17ز 1798م).   29

س.ش، س 280، ص18 (B1213ـ/ 1798م).   30

ا,�JN"]0، *�'ن ا%2[#0. أو�[4، ا,7و,0 ا,:}P"].N* ،..0[17، ص391.   31

س.ش، س280، صP; 17) 49"دى ا,}"].B1213 0ـ/ YL 25(O6 ا,}"]4 1798م).   32

س.ش، س280، ص81-80 (أواt2 ر;B1213 Uـ/ أواC["( )xن ا,}"]4 1798م).   33

س.ش، س280، ص69 (27 ر;B1213 Uـ/ 3 )"]Cن ا,}"]4 1799م).   34

ا,YــG"$4، ا,aــ(ر ا,#1ــ"ن..، `1ــ2H، ص252، .253 ا,+ــ(ك، ذ)ــ( PL[ــl..، صP#*64.  ،63ــ7 )ــ(د    35

E[ــ4، @.ــl اM2ــ"م،( د*YــJ+V* :Kــ0 ا,\ــCري، ا,JX:ــ0 ا,}",}ــ1983،0 م)، ج3، ص.E 12ــCض، 

 Aــ ,qــ+ إ$(ا 05p Qــ ــC إ2 RW,0$"-2ــ'و ا J2ا Kــ ــ" * ــ:.7، 3"7 2 Hــ .Bإ$(ا Oــ ــCن..، ص .1/288 .]$"[

 ،2006)  ،iا%و,ــ ا,JX:ــ0   ،0.\.X1ــ]j,ا ا,7را2ــ"ت  *123ــ0  $";ــ"1831-1799)م(،) $.ــ(وت: 

ص15.

ا,7ار]4,7، ا,#P[0 ا,j(]T* i]E 0.1(..، ص198.   36

,C)(وا، ا,N'ار `"B(..، ص187.   37

)(د tXx ،4]E ا,Y"م..، ج3، ص15.   38

 336.،..0.1[)j,0 ا]P#,ر]@، اC,   39

ا,U?"NE ،4L)JN..، ج3، ص.78 ا,GY"$4، ا,a(ر ا,#1"ن..، `2H1، ص255.   40

ا,GY"$4، ا,a(ر ا,#1"ن..، `2H1، ص .252ا,+(ك، ذ)( l]PL..، ص67   41
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ا,U?"NE ،4L)JN..، ج3، صC,289.  ،288را]@، ا,#P[0 ا,j(]0.1..، ص342.   42

ا,7ار]4,7، ا,#P[0 ا,j(]T* i]E 0.1(..، ص199.   43

ا,7TPر ]s1j، ص200-201.   44

ا,+(ك، ذ)( l]PL..، ص .68-66ا,GY"$4، ا,a(ر ا,#1"ن..، `2H1، ص255.   45

 ،sار6ــC*68.  ،67ص ،..lــ]PL )2، ص .255،256ا,+ــ(ك، ذ)ــHــ(ر ا,#1ــ"ن..، `1ــa,4، ا$"GــY,ا   46

ص97-98. *u)ــ(ات..، 

,C)(وا، ا,N'ار `"B(..، ص .CE188ض، ]"$[.Cن..، ص288، 289.   47

,Cر]@، ا,#P[0 ا,j(]0.1..، ص342،  .343ا,+(ك، ذ)( l]PL..، ص67.   48

ا,P19J"ط: ]Cع *O ا,�J' أو ا,l:V ا,jNP|. ~"$"ن، ا,HN:P، ص63.   49

ا,+(ك، ذ)( l]PL..، ص68.   50

ا,L)JNــNE ،4"?ــU..، ج3، ص .81ا,YــG"$4، ا,aــ(ر ا,#1ــ"ن..، ج1، ص256، ص .2257ــ:.7، 6"5ــ"    51

*ــO ا,aــ'و..، ص .C,6ر]ــ@، ا,#P[ــ0 ا,j(]1ــ.0..، ص324، . .343

ا,7ار]4,7، ا,#P[0 ا,j(]T* i]E 0.1(..، ص200، 201.   52

ا,U?"NE ،4L)JN..، ج3، ص .84ا,+(ك، ذ)( l]PL..، ص69، 70.   53

ا,U?"NE ،4L)JN..، ج3H1` ،3، ص .86ا,GY"$4، ا,a(ر ا,#1"ن..، `2H1، ص259، 260.   54

 ،2Hج4، `1ــ ،..O.Xد]ــ" 5[1ــk$ ،ج3، ص85،  .86ا,+ــ(ك، ص72،  .73ا,7$ــ"غ ،..Uــ?"NE ،4ــL)JN,ا   55

ص150.

 ،2Hج4، `1ــ ،..O.Xــ" 5[1ــ[دk$ ،ــ(..،201 ، .202 ا,7$ــ"غT* iــ]E 0.1ــ[)j,ــ0 ا]P#,ا,7ار]7,ــ4، ا   56

ــ(ات..، ص90، 91. (u* ،sــ ص .C*150-152ار6

 343.، 343،..0.1[)j,0 ا]P#,ر]@، اC,257-259. 2، ص H1` ،..ر ا,#1"ن)a,4، ا$"GY,ا   57

ا,7ار]4,7، ا,#P[0 ا,j(]T* i]E 0.1(..، ص201، 202.   58

 oــ$"XP,ا PEــ"ل  ;P:.ــ0  *JX:ــ0  ا,\Pــ(، \"ر3ــB c?ــR r"$0ــe واh0?2ــ"ء،) ]"$[ــ@،  ا/1ــ"ن    59

ص219. ا,+:"و].ــ1975،0 م(، ج1، 

ا,GY"$4، ا,a(ر ا,#1"ن..، `2H1، ص .257ا,+(ك، ذ)( l]PL..، ص70.   60
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O* "5"6 ،7.:2 ا,a'و..، صC, .12-13)(وا، ا,N'ار `"B(..، ص195، 196.   61

CEض، ]"$[.Cن..، ص22.   62

2ــ:.7، 6"5ــ" *ــO ا,aــ'و..، ص .18ا,7$ــ"غ، $kد]ــ" 5[1ــO.X..، ج4، `1ــ2H، ص .E152ــCض،    63

 �( ~a.ــ(ة،  P{E"].ــ0  ]9ــ7  و/ــ7ة  ا,Dj.ــ0،  $",X9:ــ0  وT96ــ7   .313 ص312،  ]"$[.ــCن..، 

ــً" 2ــ[X"].". س.ش، س53، ص289، 7 ذي ا,#NــB977 0ـــ/12  .["P{E ــ"رًا أرE.ــG\* Oــ" L:ــ7ل د6\

أ6ــ"ر1570م.

)(د E[tXx ،4 ا,Y"م..، ج3، ص .CE16-17ض، ]"$[.Cن..، ص296-297، 311-312.   64

ا,#L ،l6C"ر6>، ج1، ص .O* "5"6 ،7.:2129-131 ا,a'و..، ص14-15.   65

ا,+(ك، ص70-73.   66

ا,7$"غ، $kد]" O.X1]5..، ج2H1` ،4، ص152، 155.   67

ا,U?"NE ،4L)JN..، ج3، ص86.   68

O* "5"6 ،7.:2 ا,a'و..، ص .CE16-18ض، ]"$[.Cن..، ص310.   69

ا,JN(U?"NE ،4L..، ج3، ص .C,126)(وا، ا,N'ار `"B(..، ص197-199.   70

,Cر]@، ا,#P[0 ا,j(]0.1..، ص345.   71

ا,+(ك، ذ)( l]PL..، صO* "5"6 ،7.:2 ،70-74 ا,a'و..، ص15، 16.   72

)(د tXx ،4]E ا,Y"م..، ج3، ص17.   73

,Cرا]@، ا,#P[0 ا,j(]0.1..، صO* "5"6 ،7.:2 ،344-346 ،343 ا,a'و..، ص13.   74

ا,GY"$4، ا,a(ر ا,#1"ن..، `3H1، ص260-261.   75

ا,\P(، L"ر�J; <6..، ج1، ص .C,220)(وا، ا,N'ار `"B(..، ص.202-203   76

ا,U?"NE،4L)JN..، ج3، ص93، ا,+(ك، ذ)( l]PL..، ص74.   77

,Cر]@، ا,#P[0 ا,j(]0.1..، ص346- 348.   78

ا,7$"غ، $kد]" O.X1]5..، ج2H1` ،7، ص252، 254.   79

*Cارu* ،s6)(ات..، ص .C,96)(وا، ا,N'ار `"B(..، ص201، 207، 208.   80
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*Tــ(..،   iــ]E ا,j(]1ــ.0  ا,#P[ــ0  ص .296ا,7ار]7,ــ4،   ،2H1ــ` ا,#1ــ"ن..،  ا,aــ(ر   ،4$"GــY,ا   81

.215 ص

ا,+(ك،ذ)( l]PL..، ص80، 81.   82

ا,U?"NE ،4L)JN..، ج3، ص .C,99ر]@، ا,#P[0 ا,j(]0.1..،، ص362.   83

,Cر]@، ا,#P[0 ا,j(]0.1..،، ص348، 349، 362.   84

ا,GY"$4، ا,a(ر ا,#1"ن..، `2H1، ص .267ا,+(ك، ذ)( l]PL..، ص81، 82.   85

ا,7ار]4,7، ا,#P[0 ا,j(]T* i]E 0.1(..، ص .C,217)(وا، ا,N'ار `"B(..، ص247-248، 252.   86

ــ4  ــ� 5 .]N,ــ0 ا 9X\* iــ ]E )X.ــ ــuي 2 ــ4 ا, ــ( ا,'76ا] P:,ــ( ا B"� iــ ــCJن إ, ــ4: 6\1 آل ا,'76ا]   87

wــP"ل 5[1ــO.X *\ــu أوا?ــ� ا,9ــ(ن ا,}"*ــYE Oــ(، وا2ــ+P( 5ــV/ 4ــH ا,9X\Pــ0 /+ــE iــ"م 

+� �"B( ا,:Pــ(، وإ]G"ء   ̀Oــ* OــVPL "ًــY.; 0ــ.["P{:,ا,7و,ــ0 ا �]7*ــ" أر2ــ\E ،ـــ/ 1775مB1188

/PVــs. وE\7*ــ" CL,ــi أ/Pــw"$ 7ــ" ا,Nــ'ار و6fــ0 ~.ــ7ا 5ــj[ 4ــ@ ا,:ــ"م، f/ــK أوfد �"Bــ( 

ــ7  P/ــ0 وأ .["P{:,ــ0 ا ــi ا,7و, ]E 4ــ ــi ا,'76ا] ــH إ, 9[ lــ ,u,ــ(، و B"� Oــ ــ4 $ ]E ــ� ــ( و`+ P:,ا

$"wــ" ا,Nــ'ار. *\ــ"ع، 5[1ــO.X، ص79-82.

,C)(وا، ا,N'ار `"B(..، ص187.   88

ا,GY"$4، ا,a(ر ا,#1"ن..، `2H1، ص262،  .263ا,+(ك، ذ)( l]PL..، ص76.   89

,Cر]@، ا,#P[0 ا,j(]0.1..، ص347، 359.   90

ا,U?"NE ،4L)JN..، ج3، ص95، 96.   91

,C)(وا، ا,N'ار `"B(..، ص225، 226.   92

,Cر]@، ا,#P[0 ا,j(]0.1..، ص349، 350.   93

ا,GY"$4، ا,a(ر ا,#1"ن..، `2H1، ص264،  .265ا,+(ك، ذ)( l]PL..، ص78، 79.   94

,C)(وا، ا,N'ار `"B(..، ص226-236.   95

C, ، 96ر]@، ا,#P[0 ا,j(]0.1..، ص349، 350، 362-364.

ا,\L ،)P"ر�J; <6..، ج1، ص221، 222.   97

C,  98)(وا، ا,N'ار `"B(..، ص .253ا,+(ك، ذ)( l]PL..، ص80-84. 
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99  ا,GY"$4، ا,a(ر ا,#1"ن..، ج3H1` ،3، ص267، 268.

C*  100ارu* ،s6)(ات..، ص96.

101  ا,\L ،)P"ر�J; <6..، ج1، ص223.

102  ا,7ار]4,7، ا,#P[0 ا,j(]T* i]E 0.1(..، ص215، 217.

CE  103ض، ]"$[.Cن..، ص .304-302ا,7را]4,7، ا,#P[0 ا,j(]T* i]E 0.1(..، ص215. 

C,  104)(وا، ا,N'ار `"B(..، ص242-249.

 82-83.،75-76،..l]PL )(ك، ذ)+,2، ص262،  .267-266اH1` ،..ر ا,#1"ن)a,4، ا$"GY,105  ا

C,  106)(وا، ا,N'ار `"B(..، ص236، 237.

107  ا,U?"NE ،4L)JN..، ج3، ص115-116.

CE  108ض، ]"$[.Cن..، ص304، 305.

109  ا,GY"$4، ا,a(ر ا,#1"ن..، `2H1، ص268.
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صدر حديثا...  كتاب
     هندسة االحتالل، أرشيف حكومة إسرائيل عام 1967 
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صدر حديثا...  
اجمللد التاسع والعشرون من اليوميات الفلسطينية  1/1/2021 - 31/12/2021
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