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This research contains the events which mount of Lebanon
experienced in the nineteenth century, as Lebanon's mount
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destroyed villages in the country, The significance of this research
lies in an attempt to extract the real causes of this conflict, and
the role and policy of France and England in the Levant, through
a French memorandum from the French diplomatic archive of the
Ministry of Foreign Affairs.
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خلفيات وأسباب حوادث  1860يف جبل لبنان ،من خالل الوثيقة الفرنسية

امللخص:

يتناول هذا البحث األحداث اليت عاشها جبل لبنان يف منتصف القرن التاسع عشر ،إذ شهد جبل لبنان
صراعا بني أكرب طوائفه الدروز واملارونيني ،ونتج عن هذا الصراع انقسامات يف البلد وجمازر ،وقرى مدمرة،
تكمن أمهية هذا البحث يف حماولة استخراج األسباب احلقيقية هلذا الصراع ،ودور وسياسة فرنسا واجنلرتا يف
بالد الشام ،من خالل املذكرة فرنسية من األرشيف الدبلوماسي الفرنسي لوزارة الشؤون اخلارجية.
الكلمات املفتاحية :جبل لبنان ،املارونيني ،الدروز ،السياسة الفرنسية ،السياسة الربيطانية ،احلكومة

العثمانية.

املقدمة:
عاشت الطوائف الدرزية واملارونية منذ قرون يف جبل لبنان ،يف هدوء واستقرار ،يف قرى متجاورة أو خمتلطني ،وكان أغلب
املوارنة يعملون يف زراعة عند الدروز ،مالك األراضي ،عندما كانت الدولة العثمانية أقوى دولة يف العامل خالل القرن  16و،17
ولكن بعد بروز األطماع األوربية االستعمارية يف أواخر القرن  ،18وأهدافها لتفكيك الدولة العثمانية داخليا ،ركزت الدول
األوروبية يف مشروعها هذا على حركة طوائف ،وكان ابب نفوذ هذه الدول داخل الدولة العثمانية ،االمتيازات اليت منحتها الدولة
العثمانية لدول األوربية بداية من سنة 1535م ،استغلت فرنسا مبوجبها فرض احلماية الومهية ألمة املارونية ،اليت كانت تدين بوالء
هلا خاصة بعد أن أصبحت اتبعة للكنيسة الكاثوليكية ،وبريطانيا بدورها جذبت هلا الدروز ،وبتحريض من هذه الدول ،حتول
االستقرار يف جبل لبنان إىل صراعات وثورات فالحية ليصل فيما بعد إىل مذابح و جمازر طائفية وتدمري قرى ،وسؤال هنا هل
كان سبب احلقيقي هلذه احلروب اختالفات الدينية طائفية ،أو كان صراع سياسي أو طبقي بني الفالحني واإلقطاعيني ؟ تكمن
أمهية حبثنا يف دراسة خلفيات وأسباب حوادث  1860من خالل الوثيقة الفرنسية ،وهي مذكرة موجودة يف األرشيف الدبلوماسي
الفرنسي لوزارة شؤون اخلارجية الفرنسية كتبت يف يوليو  ،1860سنة احلرب يف جبل لبنان ،هندف من خالل هذه الدراسة إبراز
سياسة فرنسا وبريطانيا يف بالد الشام ،ودورهم يف حتريض وتعميق اخلالفات بني الطائفتني يف جبل لبنان ،وكيفية تعامل الباب
العايل مع هذه أحداث يف جبل لبنان.
وقبل الولوج يف دراسة اجلذور التارخيية ألحداث  1860يف جبل لبنان من خالل الوثيقة الفرنسية ،البد أن نعرف الطائفة
الدرزية واملارونية ،و نتطرق إىل العالقة القدمية لفرنسا ابملوارنة.
الدروز:
أصل الدروز من مصر ،أين نشئت هذه الطائفة ،وانشقت من املذهب الشيعي اإلمساعيلي ،تطورها يف لبنان يعود إىل
القرن 11م ،يف فرتة احلكم الفاطمي جلئوا هاربني إىل جبال لبنان اليت يصعب الوصول هلا ،هبدف احلصول على استقاللية الدينية
والسياسية(Matar,1978,p.589).
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يف القرن السادس عشرا الدروز كانوا متمركزين يف وادي التيم و الشوف ،الغرب ،هذه القبائل الكبرية اليت أعطت جلبل
األمراء األوائل ،لكن مل يعرف الدروز السيادة السياسية إال بعد جميء العثمانيني ،وأصبح هلم شبه الطابع املؤسسي على اإلمارة
اجلبلية ،وتفوق األمري فخر الدين األول على مجيع العائالت اإلقطاعية األخرى ،وتوسعت سلطته فيما بعد إىل غاية كسروان يف
مشال ،ويف سنجاق صيدا يف اجلنوب ،فخر الدين الثاين أعطى لقب للخزن مقاطعجي يف كسروان ،إذ اعتنقوا املارونية فيما بعد،
وأصبحوا أول عائلة مارونية حتمل هذا اللقب.
التنظيم االجتماعي للدروز ،موازي للنظام الديين قائم على السلطة السياسية اليت متنح السيطرة أو ملكية األرض من قبل
بعض من عائالت الذات نفوذ(Issa ,1994,p.64).
املوارنة وفرنسا:األمة املارونية يعود أصلها إىل انسك امسه مارون الذي عاش يف أواخر القرن الرابع(Murad,1844,p.351) .
أما تشرشل يف كتابه يذكر أنه عاش يف القرن السابع على ضفاف العاصي قرب محاه يف سوراي ،واملارونية طائفة تعتقد
ابملسيح إرادة واحدة ،أو فضيلة مفردة واملسيحيون يف لبنان ابلتعلق مبارون استمروا منفصلني عن الكنيسة ما يقارب  500سنة،
وبعدها اعتنقوا الكاثوليكية على يدي األب القدوس عاموري بطريرك أنطاكية ،والتزموا تعاليم الكنيسة الرومانية املقدسة ،وهكذا
فقد بقي املارونيون إىل هناية القرن اخلامس عشر حىت اعرتفوا برائسة البااب يف نظامهم الديين(.تشرشل ،1984 ،ص)17.
دفعوا عن دينهم بداية ضد األابطرة اليواننيني املنفصلني عن الكنيسة الرومانية ،مث ضد اخللفاء ،وأخري ضد السالطني ،بعد
غزو سوراي من قبل العرب ،األهايل الذين حافظوا على الداينة الكاثوليكية ،منهم من جلئوا إىل قربص ،ومنهم إىل جبل لبنان،
لتفادي اضطهاد ،و عرفوا القوة يف جبل لبنان القرن  11عندما أضيف هلم الدروز القادمني من مصر ( de Boislecomte
1833,p.315).
 عالقة املوارنة بفرنسااملارونيني يِؤمنوا أبن أجدادهم شاركوا يف محلة الصليبية ،وأهنم أرسلوا للمساعدة  40ألف مقاتل لتحرير القرب املقدس ،ومن
هنا بدأت عالقتهم مع الغرب ،كانوا يقيمون بكثرة يف قربص ،امللك لويس ملك فرنسا مرا من قربص إىل األرض املقدسة ،قام
املارونيني إبرسال له اهلدااي الثمينة ،كتب إىل أمريهم وبطريرك وأساقفة األمة املارونية سنة 1250م " يف حقيقة الصداقة اليت بدأان
نشعر هبا كثريا مع املارونيني خالل مدة بقاءان يف قربص زادت حنن على يقني أن هذه األمة املارونية هي جزء من األمة
الفرنسية،ألن صداقتها للفرنسيني تشبه صداقة الفرنسيني يف بعضهم ،وابلتايل من الصحيح أن تتمتعوا أنتم وكل املارونيني بنفس
احلماية ،كاليت يتمتع هبا الفرنسيني عندان،ويتم قبلوكم يف الوظائف مثلهم ،أما ابلنسبة إلينا وإىل كل من خيلفنا وخيلف العرش،
نتعهد إلعطائكم وشعبكم احلماية مثل الفرنسيني أنفسهم ونفعل كل ما يف وسعنا إلسعادكم " (Bey ,1899 ,p. 361).
نصح أمريهم والبطريرك ابلتمسك ابلداينة الكاثوليكية واحرتامهم رئيس الكنيسة ،وفعلوا مبا نصحهم ،ومن مث مت تسهيل
تعيني رجل الدين التابع هلم ،وأسس مدرسة املارونيني يف روم 1584م ،ويف فرتة لويس  ،13اإلرساليات كانوا مهزة وصل بني
فرنسا واجلبل يف بالد الشام ،وقاموا رجال الدين إبنشاء مؤسسات مارونية فيه ،وظلت الصلة قائمة بينهم وبني الكنيسة البابوية عن
طريق الرهبان الفرنسيسكان حىت أهنم كانوا يطلبون من البااب تثبيت بطريركهم على كرسي أنطاكية كلما تويف وتاله أخر ،وكان
رئيس الرهبان الفرنسيسكان هو من توكل له هذه املهمة( .الصباغ،1989 ،ص)773.
ويف  28نيسان 1649م ،منحت هلم احلماية من ملك لويس ،14إذ جاء يف رسالة "محاية ورعاية خاصة ،واحرتام
للبطريرك ومجيع األساقفة والكنسيني والعلمانيني املوارنة الذين يعيشون يف جبل لبنان " ).(Bey ,1899 ,p. 361

133

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

مع أن احلكومة الفرنسية مل تكن تقدم هلم ال رعاية وال امتيازات ،إال أن إخالص األمة املارونية لفرنسا مل يقل ،بينما يف
لبنان كانت السفن ومسافرين الفرنسيني يتم استقباهلم بشوق وفرح وكرم وضيافة خاصة جدا ومميزة ،وعلم فرنسا يرفرف دائما يف
األديرة ومدارس لبنان ،كانت تعترب لبنان كأرض فرنسية مستقلة ،ودخول إىل الرعاية احملميني من قبل ملك فرنسا سهل،إذ كان
األتراك يعلمون هذه احلماية ،واملوظفني العثمانيني عندما يراسلون املارونيني ،يكتبون إىل األمة املارونية "األمة املارونية فرانك،أو
املارونيني فرنك "(Murad,1844,p.32).
محاية فرنسا ألمة املارونية مل يكن هلا أي وجود عملي إال عرب السلطان ،رغم رسائل محاية مللوك فرنسا لويس14
ولويس ،15فالسلطان هو احلامي احلقيقي جلميع رعاايه من كافة الطوائف ،خاصة املسيحيني ،حيث كانت ترد يف كل نص من
نصوص معاهدات االمتيازات العبارة التالية " سوف يقيم هؤالء الرعااي يف ظل محايتنا ويعيشون يف كنفنا السلطاين الذي حيميهم
من كل اعتداء "(.ظاهر ،2009 ،ص)295 .
وعن احلماية الفرنسية للموارنة وعالقة هبا كتب  )1833 ( de Boislecomteاملرسل من قبل احلكومة الفرنسية يف
مهمة يف املشرق،يف رسالة إىل دوق فرنسا " التواجد الوحيد للمارونيني ،وذكرى املشوشة للعالقات القدمية معنا ،وخدمات املقدمة
خالل احلروب الصليبية ،احتياجهم لدعم اخلارجي ،واملوقف الذي اختذانه يف املشرق محاية الطائفة الكاثوليكية،ورغبتنا يف احلصول
على وسيلة أتثري جديدة يف سوراي ،كانت هذه هي األسباب اليت أنشئت عالقاتنا األوىل مع هذه األمة "( p.316).
التسامح الديين الذي عرفه املسيحيني يف بالد الشام يف العهد العثماين ،ال يرقى إىل الشك ،ويدل على ذلك تطور العمل
الكنسي ورهباين يف بالد خالل العهد العثماين ،وقدا بدا هذا التسامح واضحا مع بروز األديرة كقوة اقتصادية واجتماعية ،حيث
بدأ رجال الدين يطالبون حبصة أكرب يف احلياة السياسية ،وقدم متا هلم ذلك يف هناية القرن الثامن عشرا ،ويف أواسط القرن التاسع
عشر من خالل نظام القائقامتني ،ومن مظاهر التسامح انتشار مؤسسات الدينية والثقافية املسيحية خاصة املارونية منها،
ومؤسسات التبشري املاروين ،حيث كان هلا دور يف اعتناق أمراء اجلبل الداينة املارونية( .سويد،1992،ص)16.
هذا التسامح الديين الذي عاشه املارونيني يف بالد الشام خالل العهد العثماين ،وتعايش السلمي بني الطوائف جعل فرنسا
تنسى عالقاهتا القدمية مع املوارنة ،ولكن مع بروز األطماع االستعمارية خالل القرن التاسع عشر ،وانتهاج فرنسا سياسة جديدة،
والوجود السياسي ألمة املارونية يف جبل لبنان ،حاكم جبل من عائلة مارونية سرا ،جعل أمور ختتلف لتظهر كاحلامية للمسيحيني
من جديد يف بالد الشام ،واستغلت عالقتها السابقة مع األمة املارونية لتتدخل يف شؤون بالد الشام وحتضر و حترض هذه األمة
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ارتكزت العالقة اليت أقيمت بني أمة املارونية واحلكومة الفرنسية على الثقة ،إذ انه منذ زمن لويس  14إىل بوانبرت ،قناصل
فرنسا يف بريوت كانوا دائما من األمة املارونية ،وكان هذا التعيني ابلنسبة هلم شرف عظيم ،وقيمة ومركز مثني للقنصل
وعائلته(Bey ,1899 ,p.363) .

Volume: 4

كانوا املوارنة يف جبل لبنان يف القرن  17يضعون لوحة صورة كبرية للملك يف الكنيسة ،فكانوا ينظرون إىل امللك كاألكثر
قوة واحلامي ،وكانوا يقومون ابلدعاء اليومي له ،ويف منتصف القرن  18الرهبان اللبنانيون ادخلوا يف قواعد نظامهم عيد قلب يسوع
األقدس ،املرتبط بعيد القديس لويس ،الذي يعتربونه أول ملك لفرنسا ،ويف عام  1730علمت األمة املارونية من خالل قنصل
طرابلس ازدايد ابن لويس  ،15قاموا ابلرتحيب بطقوس عقائدية ،و دعوا القنصل الفرنسي وجاء البطريرك واألساقفة الستقباله عند
ابب الكنيسة ،وقدموا له املاء املقدس ،وقام رئيس األساقفة بتقدمي خطاب ميدح فيه ملك فرنسا ،ومن هنا حصلوا على عناية
ومحاية  12نيسان1737من قبل لويس  ،15ويظهر إخالص املوارنة لفرنسا خالل محلة بوانبرت على فلسطني ،املارونيني مل
يتدخلوا ،رغم انه ينظرون له بعدو للكنيسة ،إال أهنم نزلوا من اجلبال لتموين اجليش الفرنسي يف عكا ،حىت أن بوانبرت قال " أعلم
أان املارونيني هم فرنسيني منذ زمن قدمي جدا")Heyberger,2018,p.25(.
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ضد الدولة العثمانية ،خاصة أن األمة املارونية كانت حباجة إىل الدعم اخلارجي فرتة حكم املصري لبالد الشام خوفا من حممد
علي انه يوما ما سيقوم بتجنيد منهم ،أو من حماربتهم ،خاصة أن القمح الذي تنتجه جباهلم قليل ال يكفيهم للعيش ،فكانوا يقوموا
بشرائه من عند ابشا دمشق أو حلب ،بعد أن رفض ابشا عكا البيع هلم ،ابلنسبة هلم أمر من حممد علي جيعلهم ميوتون جوعا ،هذا
اخلوف واالحتياج ملنقذهم جعل فرنسا تستغله لتحقيق أهدافها يف الشرق ،حيث يقول )1833(de Boislecomteيف رسالة
إىل دوق فرنسا ،خالل زايرته للبطريرك املاروين " شكرين لزايريت له ،وقال يل سوف تولد أفكار يف مصلحتنا ،تظهر للجميع أننا
لسنا منسيني من قبل فرنسا ،احلماية سابقا مل تكن نشطة ،وقلت منذ نصف قرن ،لقد حافظنا بعناية كبرية على األلقاب يف
أديرتنا ،حنن حباجة إليها اليوم لكي يتم إنقاذان من السلطة اجلديدة اليت أحاطت بنا " (p.326).
لقد كان دور احلماية اليت تدعيه فرنسا مهمل منسي من طرفها ،ومل تتذكره إال تستغل طوائف دينية لتحقيق مصاحلها يف
بالد والتدخل يف شؤوهنا وبسط نفوذها يف املشرق العريب.
ومن هنا نقوم دراسة خلفيات واستخراج أسباب أحداث  1860يف جبل لبنان من خالل مذكرة فرنسية،
،Mémoire sur les causes et origines des événements de 1860 Mont-Libanكتبها
 ،M.Bourcier St Chaffrayتوجد هذه املذكرة يف األرشيف الدبلوماسي الفرنسي لوزارة الشؤون اخلارجية.
 أوضاع جبل لبنان قبل: 1840رغم خضوع جبل لبنان إىل الدولة العثمانية ،إال أن كان األمراء شهاب احلكم املطلق املعرتف به من طرف السكان ومن
طرف العائالت الكربى ،فكانت حتت تصرفهم قوة عسكرية ،ومداخل مالية كبرية ،وكانت عائالت الشيوخ املارونية أو الدروز
حبكم حقوقهم اإلقطاعية يديرون املقاطعات املختلفة ،حتت حكم األمري بشري عمر شهاب ،كان األمراء شهاب من أصول مسلمة
إال أهنم اعتنقوا املسيحية الكاثوليكية (املارونية) يف أواخر القرن الثامن عشر ،كانوا جيدين مع خمتلف األداين (املسلمني ،الدروز،
املارونيني ) ونسبة للمساواة يف احلماية املقدمة هلم ،مل تكن حتدث أي مشاكل بني الطوائف املختلفة ،والبلد يعيش يف امن وراحة
وال يعرف تدخل أجنيب كون مل تكن هناك تقريبا أي عالقة مع قنصليات يف املدن الساحلية فقط مع العمالء الفرنسيني احلاميني
املسيحيني يف املدن مل يكن تدخل كبري يف شؤون البلد إىل بعد  1840أصبح هلم أتثري قوي ،العالقات الفرنسية املارونية اليت
تكلمنا عنها سابقة ربطت مصري املارونيني بفرنسا ،أما ابلنسبة الجنلرتا فكان األمر خيتلف ،كان وكالءها يتعرضون إىل مضايقات
وعالقاهتم غري جيدة ،وكان هذا عائقا ال ميكنها من فرض نفوذها يف بقية بالد الشام مما جعل قناصلها حياولون فيما بعد ربط
عالقات ،خاصة بعد وصول هلم واثئق خاصة ب السيد السكريس املتوىف اليت تكشف أمهية استغالل العالقات مع شعوب
البادية(Bourcierst Chaffray,1860,p10).
أما ابلنسبة لدولة العثمانية ،مبا أن جبل لبنان كان حتت حكم األمراء املسلمني مل تكن تفكر يف التحرك هلذا النوع من
احلكم الذايت اليت يتمتع به هذا البلد الصغري ،ولكن األمراء اعتنقوا املسيحية وهذا ما جعل املسالة تتغري بشكل جذري ،وأصبح
شهاب ابلنسبة حلكومة الرتكية إنسان ميت وانتهت عالقتهم به ،ولكن مبا انه مؤشر قوة مت أتجيل إهناء مهامه إىل الوقت املناسب،
واجنلرتا أيضا أجلت إال أن سياسة حممد علي وابنه لتوسع يف بالد الشام ونتائجها ،أصبحت الفرصة املنتظرة لعزله.
بعدما استوىل حممد علي على حكم بالد الشام ،أصبحت لبنان حتت احلكم املصري وهذا ابلنسبة لألمري حل للنفاذ من
خطر إجراءات ابب العايل ،بعد أن أعلن تغري دينه ودعم احلكم املصري ،و ابلنسبة للمارونيني احلماية واملساواة القانونية والعدالة،
واملناصب اإلدارية الذي كان يقدمها هلم إبراهيم ابشا كان هلا أتثري اجيايب على املسيحيني ،إما ابلنسبة لدروز فكانت ثروهتم تتمثل
يف أسلحة واخليول واملواشي ،كان من املمكن أن ال تكون هلم أي ردت فعل اجتاه احلكم املصري لوال أمر إبراهيم ابشا بنزع
السالح العام والضرائب اجلديدة والتجنيد العسكري الذي حول عدم مباالهتم إىل روح عداء ،حىت املواقف االجيابية للموارنة
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دور القناصل الربيطانيني ضد حكم املصري:
كان لالجنليز دور يف حتريض سكان بالد الشام على مترد ضد حكم املصري وطالبوا السكان بدخول حتت محاية
السلطان ،مع التمتع الكامل ابمتيازاهتم السابقة ،كان يرى القنصل العام اجنليزي يف بريوت أهنا فرصة لن تعوض والبد من
استغالهلا ليس فقط لرفع رتبته من قبل حكومته ،ولكن أيضا ليخلق مستقبل يف بالد الشام،وهذا ما كان حيلم به قناصل اجنلرتا،
حىت أن عدد توظيف الوكالء زاد ،وظهر يف الصفوف األوىل  Mr Woodمرتجم اجنليزي بسيط عمل يف تونس وتعلم اللغة
العربية ،ويف ملتقى ماروين انشأ العديد من العالقات يف جبل لبنان ،ومتكن مبهارته كسبهم إليه ،وأصبح يذهب إىل اجلبال متنكر
يف زى شيخ درزي ويقدم هلم الذهب والوعود وحاول كسب ثقتهم ،وهنا حول كسب الطرفني الدروز واملوارنة ،وأصبحت
االنتفاضات السابقة فيما بعد ثورة عامة (Bourcierst Chaffray,1860,p.15).
جاءت معاهدة 15جويلية  1840ووضعت تغريات يف املسألة ،كانت املعاهدة بني الدولة العثمانية والدول األوروبية
األربعة كالصاعقة ابلنسبة للوزارة فرنسا ،إذ مت إقصاء فرنسا يف هذه املعاهدة ،وظهور التحالف،اعتربهتا احلكومة الفرنسية اهانة هلا،
يقول (1860 (Bourcier st chaffray
جعلنا نتحدث حبرارة عن االنتقام لشرف الوطين الذي أساءوا له ،مت اختاذ إجراءات لزايدة قوة البحرية وجتهيز أسلحة
للحرب ،ولكن رغم هذا كانت نتيجة كل هذا الضجيج ،أعمال حتصني ابريس مل يقوموا أبي ردة فعل يف خارج فقط احلديث
حبسن عن حممد علي مع جتنب دعمه ،سواء إبرسال الرجال أو أموال ،كما أعطوا أوامر ألساطيل يف بالد الشام بعدم التحرك
لغرض املساعدة(p.16) .
ابلنسبة إىل ردت فعل قناصل فرنسا ووكالءها ،فقد حاولوا أنفسهم دون أمر من حكومتهم تصدي خلطر اجنلرتا وتثبيط
جهود قناصلها ووكالءها ،لكن أفعاهلم كنت حمصورة يف جمال ضيق كون نوااي أو سياسة احلكومة الفرنسية هذه الفرتة مل تكن
حمددة ،ابلنسبة لسكان جبل لبنان مل يكونوا يتخيلوا أبدا أن من كانوا ينظرون إليها ابلدولة العظمى والقوية الوحيدة قد تكون جمربة
على انسحاب ،وابلنسبة هلم كانت إبرادة فرنسا أن تبقى خارج املسالة غري مبالية ابلنكسات والنجاحات اليت حققها اجليش
املصري ،وانضمت إىل اجنلرتا ضد إبراهيم ابشا ،كما كان رأي الدول األوربية أن فرنسا أرادت تبقى خارج املسألة ،ويقول الكاتب
أن يف هذه الفرتة كانت هذه هي طريقة تسري احلكم لويس فليب،
يقول (1860) Bourcier st chaffrayيف مذكرته "هذا ما نعتربه السقوط النهائي للهيمنة الفرنسية يف الشرق،
حيث مل تصبح هلا قيمة وتشوه نفوذها يف القسطنطينية خالل  15عام القادمة ،وهذا ما جعل احلكومة احلالية واملواهب
الدبلوماسية تواجه صعوبة كبرية يف سحب هذا تشوه وإرجاع نفوذها السابق"(p.17).
أصبح إلجنلرتا نفوذ قوي يف القسطنطينية ،مل تنقذ الدولة العثمانية فقط من خطر طموحات توسع ابشا مصر ،بل أيضا
أنقذهتا من اجليش الروسي الذي كان على وشك التدخل ،وحصلت اجنلرتا خالل أربعة أشهر على نتيجة اليت حاولت جاهدة
الدبلوماسية خالل  8سنني للحصول عليها ،فاستغل الكولونيل روز هذه الفرصة لزايدة اهليمنة اجنليزية يف بالد الشام مثل فرنسا،
وزايدة التأثري االجنليزي من خالل الدعم السفارة الربيطانية يف القسطنطينية ،وأصبح قواي ابلنسبة لسلطات احمللية وظن انه الوقت
املناسب لتغري جذراي خطته يف لبنان ،لكنه مل أيخذ بعني اعتبار وجود الطائفة املاروين وارتباطهم بفرنسا ،ومعتقداهتم اليت ال تسمح
136

Volume: 4

لكن فقط انتفاضة الدروز يف حوران اليت كانت هلا القليل من أمهية .(Bourcier StChaffray,1860,p13).

Issue: 4

أنفسهم مل تصمد أمام هذه اإلجراءات الغري حكيمة ابلنسبة هلم ،وهذه أول مرة وجدت أسباب إاثرة غضب مشرتكة للمسيحيني
والدروز ،ومن هنا بدأت االنتفاضات اجلزئية من 1840-1834

Racha MAZOUZI

هلم بربط مصريهم بسلطة ممثلة للربوتستانتية ،إذ قاموا بصد كل مساعدات كولونيل روز " املارونيني كانوا واثقني من اللجوء إىل
سلطة احلامية الكاثوليكية،ومن هنا بدأت مأساة املسيحيني يف لبنان ،وهذا هو سببهم احلقيقي املباشر على الرغم من انه اختفى
مع زمن يف حشد األسباب الثانوية والعرضية"(Bourcier st chaffray,1860, p.19).
أوضاع جبل لبنان من :1845-1840
 تدخالت القناصل األوروبيني:والء األمري بشري الكبري إلبراهيم ابشا وتنفيذه أوامره املتعلقة بنزع السالح العام والتجنيد اإلجباري ،وقمعه خالل
االنتفاضات اجلزئية يف جبل لبنان املشايخ املارونيني و الدروز الذين شاركوا فيها ونفاهم إىل القاهرة هذه اإلجراءات جعلته غري
مقبول من طرف سكان اجلبل ،وبعد التمرد العام ،وغضب احلكومة العثمانية ،وجناح األسطول االجنليزي ونكسات املصرية ،كان
أيمل األمري يف املساعدة من طرف فرنسا ،إال أن أمله خاب مما جعله يفضل اهلروب على انه يبقى ويكافح ،طلب من االجنليز
وسائل تسهل له الذهاب إىل مالطا ،فقاموا بقول طلبه فورا ،مل تكن هذه رغبة اجنلرتا فقط بل حىت احلكومة أرادت تعيني حاكم
تركي يف جبل لبنان مكانه ،إال أن القنصل العام االجنليزي دون انتظار انسحاب األمري ،كان قد قدم أحد من عائلة ألمري الكبري،
أمري بشري ملحم شهاب ،وذلك ان الكولونيل روز عند حتريضه ألهايل جبل لزعزعة احلكم املصري كان وعدهم مقابل هذا متتعهم
ابمتيازاهتم السابقة ،وإبقاء احلكم يف يد عائلة شهاب ،كانت واحدة من أهم امتيازات اجلبل ،وألن أهايل اجلبل كانوا يقدرون كل
من وىف بوعده فكان هذا أسلوب الكولونيل روز االجنليزي يف كسب ثقتهم ،وجعلهم يعرتفون بقوته وسلطته ،إضافة إىل أن هذا
األمري اجلديد يبقى مدين دائما للقنصل العام االجنليزي بسبب تعينه له ،ومن هنا أصبح الكولونيل روز أكثر قوة ويتحكم يف
شؤون جبل لبنان ،لكن حدث ما أحبط خمططات القنصل العام لربيطانيا،إذ أن األمري بشري ملحم مل يبقى على والئه له بسبب
حاميه القوي فرنسا ،ومعظم الشيوخ املارونيني الذي كان يعتقد الكولونيل روز أهنم اتبعني له أصبحوا أقل خضوعا ألوامره ،ويعود
ذلك لدور االكلريوس األعلى ،البطريرك على رأسهم الذين حاولوا جاهدين تذكريهم أن فرنسا هي احلامية الطبيعية والوحيدة اليت
تستحق ثقتهم ،مل يستغرق األمر كثريا حىت فهم الكولونيل انه مستحيل أن يتمكن من سيطرة وأتثري على املارونيني على الرغم من
جهوده الواسعة ،فقرر ترك خطته ،واجته إىل الدروز أمله الوحيد وفكر يف مترير السلطة واحلكم أبيديهم ،ويف نفس الوقت يكسبهم
بشكل ال رجعة فيه إىل اجنلرتا ،وبدا بدون تضيع وقت العمل على هذا اهلدف ،وشدد أكثر فأكثر على عالقته هبم ،أغرقهم
برباهني تدل على إحسانه هلم (Bourcier st chaffray,1860,p.24) .
يوجد يف لبنان إضافة إىل عائلة شهاب عائلتان أمريية ،األمراء أيب اللمع حلفاء للعائلة شهاب ،مثلهم اعتنقوا املارونية،
واألمراء اورسالن من الطائفة الدرزية،املمثالن الرئيسني هلذه العائلة األمري أمحد رسالن ،وأمني رسالن ،شخصيني هلم طموح كبري
يف  1840مسرت وود وزمالئه وجدوا ما كنوا يبحثون عنه فيهم ،وسرعان ما جعلوهم مؤيدين للسياسة االجنليزية ،ومل يرتدد كولونيل
روز يف رعايتهم ،حىت أان مشري دمشق كان مار على بريوت أعطى األمري فكرة إمكانية أن حيل حمل األمري بشري ملحم كاحلاكم
لبنان ،وغرس يف نفس الوقت يف فكر شيوخ الدروز بذور احلسد والكراهية ضد املارونيني ،وقال هلم أن وجود حاكم من املارونيني
جيعلهم يف نوع من الدونية ،يف حني انه جيب أن ال يكونوا فقط يف نفس املستوى معهم بل حكام عليهم ،السلطات الرتكية من
جانبها مل تبقى دون حترك،إذ توقعوا أن احلرب بني املارونيني و الدروز،ستقوم إبضعافهم،وهذا جيعل احلكم ينتقل بسهولة إىل
حاكم تركي ،فأاثرت سرا الطرفني إبشاعات كاذبة بشأن نواايهم املتبادلة (Bourcier st chaffray,1860,p.25).
احلرب 1842-1841يذكر  Bourcierيف مذكرته رغم أن املارونيني كانوا أكثر عدد مل يتمكنوا من مقاومة الطرف أخر ،لعدة أسباب:
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ويرجع أسباب سلوك السلطات العثمانية وقواهتا ،بدخول الدروز يف خدمة السياسة االجنليزية ،جعلوا قضية مشرتكة يف
نظر السلطات الرتكية مع احلليف املخلص للدولة العثمانية ،واملارونيني كانوا اتبعني إىل فرنسا ،كانوا يقولوا أن فرنسا حتميهم ،قبلوا
سلطة القنصل ووكالء الفرنسيني ،وحبثوا عن زايدة سلطتهم كل يوم ،حيث يستشرون القنصل فرنسا يف كل الشؤون الصعبة ،حىت
أهنم غريوا أمسائهم إىل أمساء فرنسية ،وهذا كله يعترب خيانة لباب العايل ،إذ تعترب فرنسا العدو السرية لباب العايل ،مما جعل األتراك
يظنوا أن املارونيني يريدون فرنسا أن حتتل البالد ،وكانت هذه الفكرة اثبتة يف عقول املسلمني و املسيحيني ،واملسئولني األتراك
خاصة بعد احتالل اجلزائر(Bourcier st chaffray,1860,p.30).
انتهت حرب إبقالة ونفي أمري بشري ملحم ،واحتالل اجلبل ابلقوات الرتكية حتت أوامر عمر ابشا ،ومت تعينه كحاكم مؤقت
للبنان مع أمل أن يبقى دائما ،غري أن القنصل االجنليزي الذي كان حيرض الدروز ضد بشري ملحم واملارونيني،مل يكن يريد حاكم
تركي ،خاصة انه وعد األمري أمني رسالن ابحلكم ،وهذا ما جعل شيوخ الدروز ينتفضوا ،وألقى عليهم عمر ابشا القبض وأرسلهم
إىل بريوت ،وبسبب مضايقات اجلنود األتراك للمارونيني ،جعلهم يرفعون شكاوي ومطالب إىل  Mr Bouréeالذي نقلها إىل
سفارة وإىل فرنسا ،قصص اجملازر يف لبنان أثرت يف رأي العام ،وبتنسيق مع املفوضية الربيطانية ومنسا بصفتها قوة كاثوليكية
تدخلت ،وروسيا اليت كانت تتدخل يف أي فرصة ،وبروسيا أيضا ،واجتمعوا مع قوات أخرى ،وطلبوا الباب العايل بوضع حد
لالضطراابت يف جبل لبنان ،وجاءت فكرة طرحها مرتنيخ ،تقسيم لبنان إىل قائمقامتني دروز ومارونيني ولكل منها قائمقام
خاص هبا(Bourcier st chaffray,1860,p.32).،
القى هذا املشروع ارتياحا من قبل السلطنة وقناصل الدول ألهنم وجدوا فيه حتقيقا ملصاحل دوهلم ،فإجنلرتا رحبت به ألنه
أعطى الدروز حكما خاصا و القناصل عامة أعربوا عن سرورهم ألهنم اعتربوه انتصارا هلم على سياسة السلطنة ،وفرنسا وجدت فيه
حتقيقا لفكرة الوطن القومي املسيحي(.رعد،1993 ،ص)93.
وابلفعل مت التقسيم ،ولرغبة احلكم العثماين يف بقاء عمر ابشا ،قام بتكليفه استشارة أهايل على اختيار حكامهم اجلدد،
إذ من املفرتض أهنم يستسلموا للضغط املهمة ،ولكن مراقبة القناصل كانت نشيطة ،فقد كانوا خيربون سكان اجلبل أهنم
سيساندوهنم مهما جرى ،الدروز مل خيتاروا ،واملارونيني طالبوا إبرجاع األمري الكبري بشري ،وهذا ما كانت تتمناه القنصلية الفرنسية،
ولكن بسبب عدم جناح ترشيح الباب العايل يعلن عدم اختاذ هذه االنتخاابت بعني االعتبار ،وبعد عمل شاق املؤامرات ،مت تعيني
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-2املارونيني كانوا يعملون كمزارعني يف أراضي شيوخ الدروز ،وكانوا يعانون من االضطهاد يشعرون بنصف العبودية ابألقلية ،مل
ينمى فيهم شعور احلرية والشجاعة ،عكس الدروز كانوا ينشغلون ابحلرب والصيد ،خيبئون أمواهلم يف حالة احلرب ،يرسلون مواشيهم
إىل إخواهنم يف دين يف حوران اليت تضمن هلم اللجوء يف حالة اخلسارة ،وسكان املنطقة دائما جاهزين النضمام إليهم يف
احلرب،عكس املارونيني مل يتمكنوا بسهولة النضمام إىل إخواهنم وإنقاذهم ،الفالحني والتجار مل يكونوا معتادين على محل السالح،
فقط يف منطقة بشاري الواقعة فوق طرابلس كانوا دائما يف مشاكل مع جرياهنم ،معتدين على النزعات ،عادة ما يفتقرن إىل
السالح ،واملناطق أين املارونيني مقطوعة أبودية عميقة ،جتعل اتصاالت صعبة فقط بعد فرتة من الزمن ،وعندما يتجرءوا على محل
السالح والتوجه إىل مكان احلدث ،يف أغلب األوقات تكون السلطات الرتكية أخذت احتياطاهتا وأفشلت خطتهم ،وجتربهم على
التوقف والرجعة عن خطوهتم ،ال يسمحوا هلم ال بدفاع عن أنفسهم وال بوصول أي مساعدة هلم(Bourcier st .
)chaffray,1860,p.27
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-1الظروف اجلغرافية اخلاصة ابلطائفتني ،جزء من لبنان من بريوت إىل طرابلس يسكن أغلبه املارونيني إال مقاطعة منت ،اليت يوجد
فيها املارونيني و الدروز بنسبة متساوية ،واجلزء الذي ميتد من بريوت إىل صيدا ،املارونيني أقل عددا أو موزعني يف مناطق خمتلفة،
مما جيعلهم غري قادرين إىل إسعاف بعضهم.
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أمري حيدر أيب اللمع ،املنفي من طرف أمري بشري قائمقام ماروين ،وعني أمري أمحد رسالن قائمقام درزي إال انه مت استبداله ب
أخاه أمني وهو غائب ،وكانت القنصلية اإلجنليزية هي من تكلفت بتعيينه ،هنا الباب العايل،أراد أن جيعل السفارات تعرتف
إبجراءات اليت قام هبا إلهناء االضطراابت يف لبنان ،لكن السفارات طالبت ابلتعويض املايل عن ما جرى للمسيحيني من خسائر،
جزء من األتراك وجزء من الدروز (Bourcier st Chaffray,1860,p.35) .
طريقة تسوية التعويضات ،وبعض اخلالفات بني القائمقامني وصالحياهتم ،كانت كافية يف حالة انزعاج ،إلشعال روح
العداء ،وتبدأ احلرب من جديد  1845-1844أكثر عنف من أوىل ،وما كان هنا على احلكم العثماين إال تقدمي نوع من
دستور إىل القوى الكربى اخلمس ،صدر هذا الدستور  ،1845عرف ابسم قوانني شكيب أفندي ،هتدف إىل تنظيم اإلداري،
وتنظيم صالحيات القائمقامني والعالقة بينهم وبني ابشاوات بريوت ،و إهناء عصر الثورات يف لبنان ،إال أن الغاية احلقيقية من
خالله ،جلعل حكم مستحيل يف اجلبل ،وجتهيز طرق فوضى املالئمة إىل احلكم الرتكي ،هذه القوانني قوانني شكيب أفندي مل ترتك
لقمائقام سلطة ماعدا اهليبة لقبهم ،حتصيل الضرائب ،فرض احرتام القوانني ،متابعة اجلرائم واجملرمني،تنفيذ األحكام الصادرة من
اسطنبول.كما مت تعيني يف حضور شيوخ مندوبني للمقاطعات خمتلفة مبوجب القانون اإلقطاعي ،إذ الشيوخ ال ميكنهم تلبية
مطالب الفالحني املضطهدين بتغري املندوبني الذين يسيئون استخدام سلطتهم ،حىت لو يتآمروا ضد شيوخ أنفسهم ،ومبا أن
الشيوخ كانوا اتبعيني لباشاوات بريوت ،كانوا يرجعون إليهم ،إال أهنم ال جيدوا إىل دعم ومهي منهم دون حل املشكلة.
)(Bourcier st Chaffray ,1860,P.37
يف القائمقامية الدروز ،اإلقطاعية ال تزال قوية ،وإخالص لبعضهم البعض الزال موجود ،الشيوخ تنقذ الفالح الدرزي
الضغط يكون على املسيحيني ،ويعود ذلك إىل دور احلماية االجنليزية اليت أدت إىل إلغاء عمل الباشاوات تدرجييا ،القائمقام مل
يعاين من أي انتفاضة ،واستمرت اإلدارة الداخلية يف العمل وفقا للعادات اإلقطاعية القدمية ،كل شيخ يتصرف مثل ما يريد يف
مقاطعته ،أما ابلنسبة للقائمقامية املارونية ،اإلقطاعية كانت ضعيفة ،مضطربة واستبدادية ،التجارة والعالقات بني موانئ الساحلية
طورت مشاعر الفائدة الشخصية واملساواة يف احلقوق ،احلماية الفرنسية مل يكن هلا دور مهم ،أحياان غري جريئة ،هذا ما أدى إىل
مترد املشايخ على القائمقام العاجز ،وثورة الفالحني ضد املشايخ الغري منضبطني.
من 1847اىل غاية  1854فرتة انتهت فيها االضطراابت ،وضاق البلد بعض الراحة ،قائمقامني حبثوا على تنظيم
وتعويض اخلسائر ،التجارة والفالحة ازدهرت عند املارونيني ،اهتمام الباب العايل بسبب انشغاله بروسيا وحرب الشرق ،وابلنسبة
لقنصلية الفرنسية يف بريوت بعد  Mr Bouréeجاء  ،Mr de Lespardaكان معتاد على العمل يف قنصليات يف أورواب
وأمريكا ،ال علم له بعمل قناصل قي بالد الشام ،ال يغري وال يضيف وال يتدخل يف شؤون ال تعنيه ،يف شؤون اجلبل ،رأت
القنصلية االجنليزية يف غياب اهتمام هذا األخري بشؤون اجلبل فرصة إلعادة مشروع التوسع حىت تصل لألمة املارونية ،مل يكن ال
شيوخ وال األمراء وال رجال الدين يرجعون إىل القنصل الفرنسي ال يف حالة الظلم ،وال لطلب منه بعض االمتيازات ،و بدءوا
ابخلضوع تدرجييا لألعمال الصاحلة اليت كانت تقدمها قنصلية اجنلرتا،اليت تطلب مساعدهتم ،وهنا كان السيد موور القنصل اجنليزي
الذي جاء بعد كولونيل روز يظن انه أخريا كسب املارونيني(Bourcier st Chaffray ,1860,p.39).
 جبل لبنان من 1860-1854تويف األمري حيدر أيب اللمع سنة  ،1854وجاء للحكم اثنان من أوالد أخيه ،أمري بشري عساف وأمري بشري أمحد أيب
اللمع ،يف هذه الفرتة انتبه القنصل العام لربيطانيا ،ملقاطعة بشاري ،الواقعة أعلى فوق طرابلس ،يوجد هبا مدينتني رئيسيتني ،كل
واحدة منهم تعترب املدينة الرئيسية لعدة قرى أخرى ،هذه املدينتني بينهم نزعات ،وحيكم مقاطعة بشاري شيوخ لعائلة معروفة بوالئها
لفرنسا ،بغاية التوسع يف هذه املقاطعة ،مت إرسال إرساليات تبشريية بروتستانتية،اجنليزية وأمريكية إلدهن حبجة التصييف فيها ،رغم
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استخدم السيد موور حكم األمري بشري أمحد النتقام الشخصي ،طلب السيد موور استدعاء يوسف ابي أمام جملس
اجلبل ،ويقول يف هذا الصدد 1860, Bourcier st Chaffray
" ليس لدينا أي فكرة عن سبب استدعائه ،يف كل عملنا مل جند أي وثيقة بني أيدينا تشرح لنا ذلك ،يكفيين القول أننا
نعتقد انه مت استدعائه لتخويفه بتهمة الرشوة ،و القضاة قاموا إبدانته ،وكان من الصعب جدا عليهم اختيار التهم ،وكان هدف من
كل هذا إقالته من وظائفه اإلدارية".(p.44) .
جملس اجلبل يتكون من قاضي ومساعد قاضي من كل طائفة دينية ،درزي ،مسلم ،كاثوليكي يوانين وأرثوذكسي يوانين و
ماروين ،القاضي املاروين قس حاان حبيب ،رفض توقيع وثيقة أدانته،ويف قانون شيخ أفندي ،احلكم لتطبيقه البد أن يكون صادر
من األغلبية ،رغم كل التهديدات ابلقتل حنا حبيب مل يرجع يف قراره ،واجربوه على االستقالة من وظيفته.
جاء بعد القنصل الفرنسي السابق  de Lespardaالقنصل  ،Edmon de Lessepsكان هذا القنصل شديد
وصارما يف التعامل ،ملم عن ظهر قلب بكل أسرار اخلداع السياسي ،يتمتع أبعلى درجة من اجلرأة ،إذ ميكن يف أي حلظة بدون أن
يستعني أبي شخص آو أمر أخر إزالة الباشاوات األكثر دعما من القسطنطينية ،له معرفة عميقة ابألتراك ،وابلسكان العربية يف
بالد الشام ،ماهر يف اخرتاق أفكارهم،ويعطي أمهية كبرية ألي كلمة ويستفيد من اصغر احلوادث.جعل هذا القنصل األمري بشري
أمحد يتنازل عن هتم ضد يوسف بك ،وحذر األمري أن يبتعد عن القنصل اجنلرتا ،أو ينقلب عليه ،وهنا القنصلية الفرنسية استأنفت
تسري ِشون البلد(Bourcier st Chaffray ,1860,p.49).
متثل رد فعل  Mr Moorبطلبه من صهره قنصل اجنلرتا يف دمشق  Mr Woodمبساعدته يف إشعال والتحريض
على الثورة يف زحلة ،لكن القائمقام متكن من إمخادها بفضل  ،de Lessepsوعندما غادر  Mr Woodدمشق إىل تونس،
وجد من خيلفه قادر على توجيه  Mr Moorيف خلق املشاكل لألمري أمحد بشري ،الكولونيل  Churchillالذي قام إبرسال
أشخاص مسلحة ،وهنبوا حمصول احلرير لقرية اتبعة جملال السلطان ،وهنا ظن البطريرك املاروين أن هذا الفعل لن مير بدون معاقبة،
وسوف يعطي فرصة لطرد الفاعل من البلد هنائيا ،يف بداية  Churchillكان حممي ،لكن بعد سنتني من التحرايت ،مت ترحيله
إىل دمشق ،وعند مساعه أن مشروع ترحيله كان ليوسف ابي دور فيه ،قرر االنتقام منه وأصبح العدو املشرتك بينه وبني قنصل
اجنلرتا(Bourcier st Chaffray ,1860,p53).
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رغم تقدم معظم األهايل بعرائض إىل الباب العايل وإىل قناصل الدول يلتمسون اإلدارة ألمري بشري عساف ،كذلك وقف
ضده اإلكلريوس املاروين حبجة أن القائمقام اجلديد ولد درزاي ،كما أنه مل يكن معروفا ابإلخالص الديين كسلفه األمري
حيدر(.ترحيين،1981 ،ص)115.
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حتذير يوسف ابي ،حاولوا جذب أهاليها بتقدمي املال ،يذكر أن السيد موور وصل أن أعطى من خالل وامق ابشا إىل ابي ميتوايل
يف ضواحي صيدا أمر إلغاء ضرائب للمسيحيني الذين يعتنقوا الربوتستانتية ،لكن أطفال املنطقة حاصروهم يف منازهلم برمي احلجارة
عليهم ،والفالحني أرادوا حرقهم،فقام يوسف كرم إبخراجهم من املقاطعة خوفا من غضب الشعب ،غضب قنصل اجنليزي و
قنصل األمم املتحدة وقاما بتقدمي شكوى ضد يوسف ابي كرم يتهموه أبعمال العنف ضد اإلرساليات الربوتستانتية  ،فدافع عن
نفسه ،ومتت تربئته ،إال أن حقد القنصل اجنلرتا عليه مل ينتهي ،واشرتك معه روح انتقام األمري أمحد بشري منه ،وسبب حقد هذا
األمري ،ملا مترد على عمه األمري حيدر ،يوسف ابي كان يدعم سلطة القائمقام حيدر ،وعندما حتصل األمري بشري أمحد على
منصب القائمقام بعد وفاة عمه ،وتعينه كان من صنع القنصلية االجنليزية(Bourcier st Chaffray ,1860,p.44) .

Racha MAZOUZI

النزاع يف املقاطعة املارونية وثورة على القائمقام املاروين:يف أواخر  1856حث نزاع بني سكان بشاري و إهدن يتعلق برسم حدود املناطق،تدخل الكولونيل Churchill
وأرسل إىل شيوخ بشاري ووعدهم بدعم القنصلية الربيطانية هلم ،ويتعهد بعدم تعرضهم أال أي معاانة من تطبيق يوسف بك
القانون ،حتول هذا النزاع إىل حرب مفتوحة ،اهنزموا عدة مرات  ،1856وسنة  1875أعاد البشاريني اهلجوم مرة أخرى ،بعد أن
قام الكولونيل  Churchillبتزويد الشيوخ بشاري ابلسالح ومسحوق البنادق ،ومدفعان صغريان ،وانتصر يوسف كرم بك من
جديد رغم انه كل على وشك أن يقتل،وأعلن شيوخ العائالت الثالث الكربى غزن ،دحدح وحبيش ،للبشاريني أهنم سيدمرون
قريتهم يف حالة عدم إعالهنم السالم ،هذه األحداث نتجت عنها أحداث أخرى القائمقام املاروين األمري بشري أمحد مل تكن لديه
أي قوة فعالة ،والعديد من الشيوخ اهتموه بعدم إصالح بني أهايل ادهن وبشاري ،كل من قام األمري بعزهلم أو ثبط طموحاهتم أو
رفض طلبات عملهم وقفوا ضده ،واهتموه آبالف االهتامات ،وقامت القنصلية االجنليزية جبذب األكثر أتثريا ،وشكلوا حزب ،األمري
بشري عساف ابن عمه الذي حطمت أماله سابقا يف أن يصبح قائمقام ،مت اختياره رئيس احلزب15 ،اىل  18ألف يوانين
كاثوليكي أو أرثوذكس موزعني يف قائمقامات املسيحية،يذكر كاتب املذكرة "سبب حقدهم يعود إىل ثورة املارونيني ضد
اإلمرباطوريني البيزنطيني  Justinien Rhynopleteو (Bourcier st ." Canstantin pogonato
)Chaffray ,1860,p.55
كانت ابقي الطوائف املسيحية األخرى ،يف رأي مبعوثي روما ابلذات ،تكره الفرنسيني بسبب مواعظ وأعمال مبشريهم
اليت تثري االستياء لدى كنائس الطوائف األخرى(.احلداد ،1994،ص)283.
القنصل العام لروسيا يف بريوت  M.Moukinاتفق مع قنصل اجنلرتا لتكبري عدد صفوف املعارضني ،واعترب البطريرك
بيار بول مسعد ،أهنا قضية دينية ختتبئ حتت قضية بقاء أو سقوط األمري ،وإن انتصار القنصلية اإلجنليزية سيصبح هو انتصار
الربوتستانيت ،والبد من دعم القنصل الفرنسي معنواي ،وجذب معه قسم كبري من األمة Mr de Lesseps ،القنصل الفرنسي
دعم للغاية األمري بشري أمحد ،خاصة ضد الشكاوي العديدة اليت كانت تصل إىل ابشا بريوت ،وجعل السفارة هتتم هبذه القضية،
لكن بعد فرتة من الصمود ،مت اهلجوم على القائمقام يف قصره ،ومل يكن حوله إال عدد قليل من األشخاص ،مما جعله يهرب إىل
بريوت ،ويف بريوت مت توقيفه من وظائفه إال أن يربأ نفسه من التهم اليت نسبت إليه ،دافع عن نفسه ،وقدم بعض رسائل الكولونيل
 ،Churchillإضافة إىل مساعدة القنصل الفرنسي له ،متت تربئته ،لكن التحرايت طلت ملدة سنتني،ومل يتم إرجاعه حىت كان
بلد يف حالة ال حيتاج إىل رجعت(Bourcier st Chaffray ,1860,p.59).
رد فعل الباب العايل:لقد اتبع الباب العايل كل مراحل الثورة،عدم النجاح سابقا ،يف حماوالت كي يصبح اجلبل حتت سيطرة حاكم تركي،فهم
الديوان انه مستحيل فرض حاكم واحد على كل لبنان ،فكان مشروعهم تقسيم اجلبل ،وجعل يف كل مقاطعة متسلم،موظف تركي
يكون اتبع لباشا بريوت أو ابشا دمشق ،عمله فقط تطبيق األوامر ،اعترب األهايل أان هذا املشروع قد يكون حل لتخلص من
معاانهتم ومن الفوضى ،لكن ابلنسبة لسفراء القوى الكربى اعتربوا أان هذا حل سيجربهم عن التخلي عن مهمتهم ،محاية السكان،
هذا التحول أول ما يتم تنفيذه يف املقاطعات املسيحية مث تدرجييا يف املقاطعات الدرزية ،ومن هنا حصل الباب العايل عام 1859
على ما كانوا يسعون إليه عام  ،1842يقول  " )1860( Bourcier St Chaffrayان هيمنة وكالء االجنليز اليت كانت يف
السنوات اخلرية ،من  1845-1841السبب األول يف أالم املارونيني ،وبسبب مناورات ،Mr Moorومستشاريه ،السلطات
الرتكية اغتنمت الفرصة الضائعة منذ (p.58)."1847
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عند اقرتاب هناية عام  1858سكان كسروان ،انتفضوا ضد شيوخ غزن ،حاول البطريرك التدخل مرة مع الشيوخ ومرة مع
الفالحني ،لكن كل من الطرفني كان يتهموه أبنه منحاز للطرف األخر ،مل جيد حل فقرر االنسحاب ،ويف شهر نيسان ،1859
قام الفالحني بقيادة طنيوس شاهني طرد الشيوخ وهنبوا مساكنهم ،وقاموا حبجز حماصيلهم أو مصادرهتا حسب املصلحة العامة ،من
قبل قائد الثورة ،عائلة غزن مكونة من  600شخص،ثروهتم كلها عبارة فقط عن أراضي ،جلئوا إىل بريوت بدون أي مال فقط
حلي نسائهم الذي كانوا يراتدوه حلظة هروهبم ،يف بداية القنصليات نظروا،النتفاضة الفالحني على أهنا ردت فعل عادلة ملا عانوه
من ابتزاز و اضطهاد املشايخ ،لكن معاانة أطفال ونساء غزن جعلتهم جيتمعون يف السلك القنصلي لالتفاق على التدخل اجلماعي
عند الباشا ،إال أن هذا اتفاق مل يتم وكل قنصل قرر عمل مبفرده ،وهذا ما قام به Mr le Cre ،Mr de Weckbecker
،Bentivoglioقنصالن منسا ابالتفاق مشرتك ،مل يطالبوا الفالحني الرجوع إىل اضطهاد الشيوخ ،ولكن طالبوا من الشيوخ،
حرماهنم من ممارسة حقوقهم إىل أن يتم إصالح معاملتهم السيئة ،رغم هذا أعيدوا إىل متتع مبنازهلم وممتلكاهتم ،وأصروا على ترهيب
الفالحني ،وإجبارهم على قبول شروط من قبل املندوبني الذين جاءوا مع الشيوخ برفقة جمموعة صغرية من اجلنود،وبعد ذلك قام
خرشيد ابشا مشري اايلة صيدا مقيم يف بريوت إبرسال  400جندي يف أواخر جوان لكسروان مع أفندي ،وعند وصوهلم إىل اجلبل
اجلنود توقفوا،اتفق أفندي مع كبار األهايل ،وحتدثوا مع الفالحني وأفهموهم يف ظل الظروف الذين هم فيها ليس هلم طريقة أخرى
للحصول على العفو من قبل السلطة،واهلروب من انتقام الشيوخ إال بقبول إقامة متسلمني(Bourcier st .
)Chaffray ,1860,p.62
يف شهر يوليو 1859تلقى احلاكم العام إلايلة دمشق من أجل اتفاق مع مشري بريوت ،لفصل مقاطعة زحلة عن
القائمقامية املارونية وتقدميهم متسلما ،و أمر يف نفس الوقت خلورشيد ابشا ،يف حالة فصل زحلة بدون صعوابت يقوم بنفس شيء
ألميون الواقعة بقرب من طرابلس ،مت تنفيذ القرار يف زحلة إال أن سكاهنا احتجوا يف طلب إىل القنصليات العامة يف بريوت،اليت
أرسلتها إىل سفارات ،لكن ابشاوات توقعوا هذا التصرف ،طلبوا من سكان زحلة أبي وسيلة ممكنة ،يعلنون أهنم راضون ،و أهنم
استلموا هتديدات من القنصلية الفرنسية ،أرسلت هذه الوثيقة وأيقظت شكوك السفارات حول حسن نية القنصلية الفرنسية ،لكن
القنصلية الفرنسية يف بريوت ودمشق أرسلت كل منهم ضابط من ضباط القنصلية إىل زحلة ،جعلوا سكان زحلة يتحدون ،ويشعروا
أن بتوقيعهم لطلب الذي يرغب به الباشاوات ،سوف يستسلمون بشكل ال رجعة فيه ،ملستقبل حتت رمحة األتراك ،امتنعوا ،صديق
أفندي دمشق مكلف ابلقضااي السياسية ،املرسل من قبل أمحد ابشا املرسل لإلجراءات التحقيق يف قضية شتم القوات احلامية
آلابء اليسوعيني بقرية ابلقرب من زحلة ،حاول ابلوعود والرتهيب إلفشال خطوات املبعواثن الفرنسيان ،لكنه مل يستطع ،وقبل
رحيله قال لسكان زحلة ،يوما ما سيأيت ولن تكن فرنسا هنا حلمايتكم ،والشهر املوايل ،سفارة فرنسا أعلن إىل Mr le Cre
 Bentivoglioأن قرار ربط زحلة ابلقائمقامية املارونية مت توقيعه وأرسل إىل بريوت(Bourcier st .
)chaffray,1860,p.64
أحداث :1860يف نفس وقت ما كان حيدث يف زحلة ،ابتدأ العداء بني الدروز واملوارنة ،يف مساء  15أوت يف بيت مريي قرية تقع على
حدود القائمقامتني ،تطل على بريوت ،يسكنها الطوائف املختلفة ،حدثت مشاجرة بني صبيني ماروين ودرزي ،وبتدخل أهلهما،
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أدى منو التجارة اخلارجية ازدايد قدرة التسويق الزراعي مابني العقدين اخلامس والسادس من القرن التاسع عشر إىل تشديد
استغالل الفالحني اللبنانيني ،فنضج االستياء يف القرى ،وسجل الفالحون الشكاوى بشأن ازدايد ابتزاز األموال واألعمال التعسفية
يف عريضة يطلب فيها الفالحني إلغاء كافة القروض اإلقطاعية(.لوتسكي،2007،ص)150
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ومن مث املوارنة و الدروز ،والتدخل حىت من القرية اجملاورة لنجدة أخواهنم يف بيت مريي ،أدت إىل اندالع القتال بني الطائفتني،
يقول الكاتب املذاكرة ،املشاجرة بدأت دون أن تكون متوقعة ،شيئا فشيئا حىت أصبحت ابلسالح ،كان من املستحيل حتديد
الظامل من بني جانبني ،الدروز ذهبوا إلنقاذ إخواهنم ،وميكن عذرهم حبكم شعورهم األخوي ،ولكن ما ذنب قرى بعيدة عن مسرح
احلدث بكثري؟ مل يكن هلم أي دخل مت حرقهم وقتلهم من قبل الشيخ الدرزي ،يوسف عبد امللك(Bourcier st .
)chaffray,1860,p.68
خرشيد ابشا يوم  17أو  18ذهب مع جنوده ونصب خيامه يف مكان عايل يف طريق دمشق يفصل بني القائمقامتني،
أسرع لتدخل خشية من توسع القتال الطائفي(.هبري ،ص)605.
املارونيني وأساقفة بريوت على رأسهم ،طالبوا إبصرار اعتقال يوسف عبد امللك وحماكمته وإعطاءه أقصى عقوبة ملا قام به
من جرائم،إال أن حتيز الباشا كان واضحا ،وأظهر انه مؤيد جلميع مطالبات الدروز يف تسوية التعويضات ،ورفض مقاضاة يوسف
عبد امللك ،أدى هذا إىل تدخل القنصليات واجربوا املشري التدخل لتوطيد العالقات رغما عنه ،الدروز الحظوا أن السلطات
عملت ما يف وسعها لضمان عدم عقوبتهم ،بينما احلماية املمنوحة للمسيحيني من قبل القناصل كانت تفتقر إىل احلزم والصرامة
جلعلها أكثر فعالة ،يقول ") 1860(Bourcier st chaffrayكنا مندهشني بعض أحيان يف سوراي من عدم حترك الواضح
لقنصلية اجنلرتا يف شهر أوت  ،1859حبثنا عن شرح ذلك ابلرضا الذي شعر به  Mr Moorجتاه الفكرة ،إن حتيز الباشا
سيكون يعترب إهانة للموارنة ،وهذه االضطراابت اليت ال ميكن التغلب عليه،أعاقت ما كان يريده  Cte Bentivoglioوحسن
نيته ،مما يتبني هلم أن العمالء االجنليزيني هم الوحيدين يف محاية من يكون اتبع هلم "(p.70 ).
خضع املسيحيني لرغبات املشري ،وأعلن السالم يف كل مكان وحتقق ،إال أنه كان مؤقتا ،ومن ذلك احلني كانوا يتجهزون
لإلعادة احلرب ،خالل مخسة أشهر من عام  ،1860مت اغتيال يف القائمقامات الدروز قس ماروين مث 15اىل 20شخص ،ويف
30ماي دروز عبادية و بيت مريي توحدوا وهامجوا بيت مريي ،ويف  3أايم أصبح اجلبل انر من بريوت إىل صيدا.
يف أخر مذكرة يرد  ،Bourcier St Chaffarayحول امتناع احلكم العثماين من توقيف اجملازر ،واهتام املوارنة برفع
السالح أوال:
لقد مت تضليل الرأي العام يف أورواب ،ومت التأكيد يف لندن ،أن ابب العايل يف  30مايو ،مل يكن ميلك سوى  400رجل،
لكن إحصائيات يف تلك الفرتة تدل على العكس ،كان هناك حوايل أربعة أآلالف جندي ،أي نصفها كان كايف إليقاف الدروز،
ويرجع  Bourcier St Chaffarayسبب عدم أمر بتدخلهم ،إىل هدف احلكم العثماين متديد تعليق القائمقام املاروين إىل
أجل غري مسمى ،حيث تظهر قصة ثورة كسروان ،قرار فصل زحلة و أميون ،الرعاية اليت منحها خورشيد ابشا للدروز يف اغسطس
 ،1859كدليل كايف لنوااي الباب العايل يف لبنان ،يقول )1860 )،Bourcier St Chaffaray
"ميكننا الرتكيز على بعض اجلزئيات املوجود يف الرسائل ،اليت أرسلت إلينا شخصيا ،يف بداية مايو ،1860رسائل من
دمشق وصلت إىل بريوت أشرت إىل وجود اجتماعات سرية كثرية بني أمحد ابشا والشيوخ املهمني الدروز يف حوران ،تشاوروا فيها
على حتطيم مسيحيني البلد ،بعد إضعافهم وإحباطهم من خالل جمازر عامة يف لبنان ،يف خمتلف املناطق أين ال يوجد فيها قوات،
كنا نرى يف هذه القصص نصيب من املبالغة ،على كل حال،ال نعتقد أهنم يضيفون إىل التهم اليت ذكرانها "(p.73).
ويرد على االهتامات البعض ،أن املوارنة هم من رفعوا السالح أوال ،أبهنا خاطئة ،وان اجملازر نسبت إىل الذين عانوا ،وقلة
املقاومة اليت أبداها املسيحيون ،على عكس اليت تصرفوا هبا يف 1845-1841تثبت أهنم مل يكونوا مستعدين للدفاع كخصومهم
الذين كانوا مستعدين للهجوم ،و من هنا ال تسمح لنا ابالعتقاد أبن املسيحيني هم من محلوا السالح أوال(Bourcier st .
)chaffray,1860,p.74
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 اجنلرتا لطموحها يف بسط نفوذها وتوسيعه يف املشرق العريب تنافسا مع فرنسا ،لعب قناصلها ووكالءها دور يف جبللبنان من خالل تقرهبم للدروز.
 فرنسا استغلت العالقات واحلماية املارونية السابقة املنسية لتحقيق أهدافها وطموحاهتا االستعمارية يف بالد الشام ،ورغمتعاطفها مع األمة املارونية إال أن محاية هلم مل تكون قوية وغري فعالة لدفاع عنهم خالل أزمتهم.
 احلكومة العثمانية مل ختمد نريان هذه احلروب ،بل كان هلا دور يف إاثرة سرا الطرفني من خالل اإلشاعات الكاذبة حولنواايهم املتبادلة ،يف حماولة منها ملد سلطتها املباشرة على املنطقة ،من خالل تعني حاكم تركي على جبل لبنان.
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ويف أخري نستنج انه على رغم من ظاهر الصراع طائفي ديين ،كما قال البطريرك املاروين إال انه كان سياسي ،و من خالل
ما جاء يف املذكرة األرشيفية الفرنسية تعود أسباب هذا الصراع ،إىل سياسة فرنسا واجنلرتا ،واحلكومة العثمانية.

Issue: 4

 -اخلامتة:

Racha MAZOUZI

:قائمة املصادر واملراجع
. دار نظري عبود: لبنان، لبنان الثورات الفالحية القرن التاسع عشر.)1994(حكمت ألبري،احلداد
،1 ط،2ج، اجلاليات األوروبية يف بالد الشام يف العهد العثماين.)1989(  ليلى،الصباغ
. مؤسسة الرسالة:بريوت

واملسألة

 العلوم اإلنسانية.1861-1841 احلروب املسيحية الدرزية يف جبل لبنان.)2018(  ماجد،هبري

.619-595ص-ص،جامعة املستنصرية.)01(،الدينية

. دار األفاق اجلديدة: بريوت،1 ط،األسس التارخيية لنظام لبنان الطائفي.)1981(  حممد،ترحيين
. دار املروج:1860-1840  بني الدروز واملوارنة يف ظل احلكم الرتكي.)1984(  تشارلز،تشرشل
. نظري عبود: بريوت، عهد القائمقامتني1861-1840  لبنان من اإلمارة إىل املتصرفية.)1993(  مارون،رعد
،1861-1860  فرنسا واملوارنة ولبنان تقارير ومراسالت احلملة العسكرية الفرنسية على سوراي.)1992(  ايسني،سويد
. شركة املطبوعات: بريوت،1ط
. دار الفارايب: لبنان،1 ط،1861-1697 اجلذور التارخيية ملسألة الطائفية البنانية.)2009(  مسعود،ضاهر
.دار الفارايب: لبنان،9  ط،اتريخ القطار العربية احلديث.)2007(لوتكسي
Bey,Francis (1899).La protection diplomatique et consulaire dans les échelles
du Levant et de Barbarie , Paris: librairie de la société du recueil général.
De Boislecomte (1833).Correspondance politique de Mr de Boislecomte , en
mission en Orient avec le département , tome 20 Turquie , France: Ministère des
Affaires Étrangères.
Bourcier St Chaffray ,M (1860). Mémoire sur les causes et origines des
événements de 1860 Mont-Liban , vol 62 , France: Ministère des Affaires
Étrangères.
Heyberger ,Bernard (2018).La France et la protection des Chrétiens
Maronites généalogie d’une représentation.Relations internationales, France
,(173),pp 13-30.
Issa ,Wachill (1994). Confession et pouvoir au Liban. revue l’homme et la
société ,(114) ,pp 63-73.
Matar , Joseph (1987). Les origines de la crise libanaise. revue étude
internationales. Québec, (18) , pp585-600.
Murad , Nicolas (1844). Notice historique sur l’origine de la nation Maronite

et sur ses rapports avec la France sur la nation druze et sur les diverses populations
du Mont-Liban ,ed 2, Paris: librairie d’Adrien le clere et cie.
145

Volume: 4

Issue: 4

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

146

