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أ

متهيد:
شهدت أواخر النصف األول من القرن التاسع عشر وبداية النصف الثاين منه ،حوادث خطرية
مدمرة على مدينة دمشق وعلى
ومؤملة طاولت عددا كبريا من قرى لبنان ومدنه ،وتركت أيضا آاثرا ّ
سكاهنا املسيحيني خباصة سنة  .1860إذ عاىن هؤالء السكان األمرين نتيجة لتلك األحداث ،اليت
كان هلا عقاقة مباشرة حبوادث لبنان ،كما كانت نتيجة مباشرة هلا.1
وقد كثرت وتنوعت املصادر واملراجع اليت تناولت هذه احلوادث ،وذلك وفقا ألهواء واجتاهات
وانتماءات مؤلفيها ،وابلتايل اختلفت آراؤهم يف تصنيف ما حدث .أما مؤلف "تنهدات سرياي" ،فيطلق
عليها اسم "القومة" ،فهل يعين ذلك أ ّن تلك احلوادث تشبه "قيامة القيامة" ،حسب التعبري املسيحي؟

أم أهنا تعين فقط "الثورة"؟ ولكن ض ّد من؟ أل ّن الثورات حتدث عادة ض ّد نظام قائم مستب ّد ،أو حاكم
كل هذه الصفات ال تنطبق على مسيحيّي دمشق ،الذين كانوا بشكل
جائر ،أو حكومة استبداديّة ،و ّ
عام من احلرفيني .وكانوا يعيشون يف مدينتهم العريقة يكملون ما كان أجدادهم قد أسسوه من حرف
الشر املستطري الذي كانت بوادره أتيت من لبنان .مع أهنم كانوا
وما أبدعوه من فنون .وكانوا غافلني عن ّ

يعانون من نتائجه على األرض ،من احتقار هلم من حميطهم املسلم ،فقط لكوهنم مسيحيّني .وكانت
مظاهر االستفزاز أتيت من أولئك الذين كانوا جريان هلم ،بل كانوا يقتسمون معهم احلرف ذاهتا واملتجر
عينه.
وتنوعت وفقا للمصادر واملراجع العربيّة والغربيّة املعتمدة،
على أ ّن التسميات األخرى تع ّددت ّ

لوصف ما حدث سنة  1860يف سورية .فهل كان ذلك جمرد حوادث طائفية أم جمازر أم مذابح أم
انتفاضات أم حركات أم فنت أم طوشة أم حرب أم غري ذلك؟
فمهما تغريت التسميات والتوصيفات فالنتيجة تبقى واحدة :خسائر بشرية ومادية واقتصادية
ونفسية كبرية جدا ،انعكست سلبا على النسيج السكاين احمللّي يف لبنان ويف سورية ،وعلى العقاقات
بني املسيحيني والدروز من جهة ،واملسيحيني واملسلمني من جهة أخرى وعلى االقتصاد ،وبقيت آاثرها
ماثلة أمامنا حىت اليوم يف بعض املناطق.
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راجع جوليات الراسي ،العقاقة بني حوادث حاصبيا و"القومة" يف دمشق سنة  1860عرب خمطوط جربايل خمايل شحادة
الدمشقي ،يف  1860اتريخ وذاكرة نزاع ،إشراف دميه دو كلريك ،كارال إده ،نئلة قائدبيه ،وسعاد سليم ،منشورات املعهد
الفرنسي للشرق األدىن ،بريوت  -دمشق ،2015 ،ص .300-272

ب

إذا تسمية خمتلفة لتلك احلوادث ،أي"القومة" ،جندها يف املصدر الغري منشور حىت اآلن،
خمطوطة تنهدات سرياي للمؤلف جربايل خمايل شحادة الدمشقي .وقد عاين بنفسه أحداث 1860
يف دمشق ،واستطاع بقدرة قادر أن ينجو من تلك الكارثة ،ويلجأ اىل مدينة بريوت مع من جلأ اليها
من مسيحيي دمشق.
فمن هو جربايل خمايل شحادة؟ وعلى ماذا تنطوي خمطوطته؟

 -1املؤلف:
هو شخصية مغمورة مل يذكرها أحد من قبل كمصدر اترخيي ،على ح ّد علمي ،ما عدا نبذة

خمتصرة عنه جاءت يف كتاب معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة ،الذي يشري إىل أن املؤلف جربائيل
شحادة تويف بعد  1277ه  1860 /م .2وهو"جربائيل بن ميخائيل بن جرجس شحادة الصبّاغ،
مؤرخ .من آاثره" :حوادث سورية" ،وذلك نققا عن األب لويس شيخو ،الذي بدوره ينقل
الدمشقيّ .
هذا اخلرب املوجز عن عيسى اسكندر املعلوف ،الذي أورد يف جملة النعمة ( ،)308: 1أ ّن جربائيل بن
3
يفصل معلومته
ميخائيل شحادة هو مؤلف "كتاب حوادث سورية .ومل يزد علما"  .أي أ ّن املعلوف مل ّ
هذه عن املؤلف شحادة ،لكن عند اإلطقاع على كتاب "اتريخ حوادث الشام ولبنان من السنة
 1197إىل  1257هجرية  1782 /إىل  1841مسيحيّة ،جند أن اسم مؤلفه هو ميخائيل

الدمشقي ،وليس جربائيل الدمشقي ،إذ ورد يف فاحتة املخطوطة ،اليت ح ّققها األب لويس معلوف
اليسوعي ما يلي ..." :كتاب اتريخ حوادث جرت ابلشام وسواحل ّبر الشام واجلبل من أتليف احلقري
4
يبني أ ّن األب شيخو ،الذي اعتمد عليه كحالة والذي اعتمد بدوره
ميخائيل الدمشقي . "...وهذا ّ
على عيسى اسكندر املعلوف ،قد أخطأ يف نسبة الكتاب إىل مؤلفه احلقيقي ،وابلتايل نقل عنه عمر
رضا كحالة هذا اخلطأ.

على أن ميخائيل الدمشقي ،وفقا لألب معلوف،كان من موظفي الدولة العثمانية يف دمشق،
كما أشار إليه ج .كااتفاغو وكتبه ابإلنكليزية يف آخر خمطوطة "اتريخ حوادث سورية" احملفوظة يف
ط مؤلفها سنة 1843م .وقد متيّزت لغة الكتاب املخطوط بقرهبا من
املتحف الربيطاين ،واليت كتبت خب ّ
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عمر رضا كحالة ،معجم املؤلفني 4 ،أجزاء ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط  ،1992 ،1ج  ،1ص .476
األب لويس شيخو ،كتاب املخطوطات العربيّة لكتبة النصرانيّة ،منشورات دار املشرق ،بريوت ،ط  ،2000 ،2ص .121
ميخائيل الدمشقي ،اتريخ حوادث الشام ولبنان ،من سنة  1197إىل سنة  1257هجرية ( 1841-1782مسيحية) ،عين
بنشر وتعليق حواشيه ووضع فهارسه األب لويس معلوف اليسوعي ،املطبعة الكاثوليكيّة لآلابء اليسوعيني ،بريوت،1912 ،
توطئة ،ص أ-ب.
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العامية أكثر من اللغة الفصحى ،5وهو ما مييّز أيضا اللغة املعتمدة يف خمطوطة جربائيل ميخائيل شحادة
تنهدات سرياي" ،موضوع البحث .ومع حتفظنا على دقّة املعلومات اليت يوردها األب
الدمشقيّ " ،
املتوّف سنة
شيخو ،فهو يشري إىل أ ّن "ميخائيل بن جرجس شحادة الصبّاغ الدمشقي األورثذكسي ّ
 1900هو والد السابق ذكرهم (أي جربائيل وجرجس وسليم) .ذكر له عيسى اسكندر املعلوف (يف
ضمنه حوادث الكثلكة ،وما جرى من اخلقاف الطائفي بني الكاثوليك
النعمة  )242: 1كتااب ّ
واألرثذكس يف حنو  500صفحة".6

إذا إن جربائيل ميخائيل شحادة ،هو ابن مؤلف اتريخ حوادث الشام ولبنان (-1782
 ،)1841وفقا لألب شيخو ،ونققا عن عيسى اسكندر املعلوف ،إال إذا تشاهبت األمساء برأيي .ومما
يعزز االعتقاد هذا ورود معلومات اترخيية صحيحة إمجاال عن احلقبة ما قبل عام  ،1860يف "تنهدات
ّ
سرياي" ،الطقاع مؤلفه ،على األرجح ،على الكتاب املشار إليه أعقاه.
أما أخوا جربائيل بن ميخائيل شحادة ومها جرجس وسليم فقد اشتهرا أيضا مبؤلفاهتما .فاألول
ال نعرف اتريخ والدته وال وفاته،لكن وفقا لشيخو" :له يف أحد جماميع مكتبتنا الشرقيّة (ص -23
رد على الربوتستانت خبصوص القرابن األقدس ومعتقدات أخرى" .7وجند معلومات مفصلة
ّ )295
أكثر عن سليم بن ميخائيل شحادة ( ،)1906-1848الذي عمل ترمجان يف القنصلية الروسيّة يف
بريوت ،إذ "تع ّددت منشوراته يف ما طبع من قسمي آاثر األدهار التارخيي واجلغرايف ،ويف ع ّدة جرائد
وعرب رسائل الفيلسوف الروماين سنيكا ،ونشر حملة
وصحائف كحديقة األخبار وديوان الفكاهةّ .
اترخييّة يف أخويّة القرب املق ّدس اليوننيّة ،وكتاب اخلقاصة الوافية يف انتخاب بطريرك أنطاكية ،وكقامها
غفل دون اسم املؤلف .وبقيت يف تركته ع ّدة رسائل وآتليف خطيّة ،مل تطبع ذكرهتا جريدة احملبّة دون
تصريح" .8هذا ما قاله األب شيخو عن سليم ميخائيل شحادة ،ولكن تبقى نقاط غري واضحة يف ما
أورده ،مل نستطع أن نتأ ّكد من دقّتها حىت اآلن ،لصعوبة الوصول إىل تلك املصادر .أما يف ما يتعلّق
بكتاب آاثر األدهار ،فقد ألّفه سليم شحادة مشاركة مع سليم بن جربائيل اخلوري ،وطبع يف بريوت
بني سنيت  1875و.91877
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األب معلوف ،اتريخ حوادث الشام ولبنان ،توطئة ،ص أ-ب.
األب لويس شيخو ،كتاب املخطوطات العربيّة لكتبة النصرانيّة ،ص .122
األب لويس شيخو ،كتاب املخطوطات العربيّة لكتبة النصرانيّة ،ص .122-121
األب لويس شيخو ،كتاب املخطوطات العربيّة لكتبة النصرانيّة ،ص .122
خري الدين الزركلي ،األعقام ،قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني 8 ،جملدات ،دار العلم
للمقايني ،بريوت ،ط  ،1999 ،14مج  ،8ص .275
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إذا لعبت عائلة شحادة دورا ثقافيا ،ابإلضافة إىل ترقّي بعض أفرادها مناصب عليا يف اإلدارة
العثمانية والقنصلية .فبينما كان سليم ميخائيل شحادة ترمجان للقنصلية الروسيّة يف بريوت كان هناك
عم له ،هو خليل شحادة ،عمل كرتمجان
فرد آخر أيضا ينتسب إىل عائلة شحادة ،ورّمبا كان ابن ّ

للقنصل الروسي يف دمشق ،وكان من أول ضحااي حوادث دمشق سنة  .101860كما اشتهر من
مقراب من رجال الدين األورثوذكس ،وله
العائلة عينها اتجر حرير مشهور هو دميرتي نقوال شحادة ،كان ّ
مراسقات كثرية معهم ،وهو الذي أهدى أرشيفه اخلاص إىل مكتبة البطريركيّة األنطاكية ،اليت احرتقت

كلّيا خقال حوادث  .111860فهل يكون مؤلّف تنهدات سرياي ،جربائيل ميخائيل شحادة هو ابن
عم دميرتي نقوال شحادة؟ وهل يكون مثله اتجر حرير أم صباغا؟
التعرف على شخصيّة ميخائيل جربائيل شحادة ،لكنّين مل أستطع
لقد حاولت قدر استطاعيت ّ
التأ ّكد من املهنة اليت كان حيرتفها أو الوظيفة اليت كان يشغلها ،وابعتقادي لعلّه كان أحد الصنايعيني أو

احلرفيني ،الذين طاملا اشتهرت هبم مدينة دمشق .12فرمبا كان صبّاغا ،كما ورد اللقب يف الرتمجة
مليخائيل شحادة عند كحالة وشيخو .وقد اخترب احلياة عند حدوث "القومة" ،13اليت تعين ابلتعبري

العام ّي الثورة ،وبلغ من العمر حدا جيعله يستطيع معرفة وفهم وحتليل اتريخ سوراي والعقاقة بني
ّ
املسيحيني واملسلمني فيها عرب التاريخ وحىت اندالع احلوادث يف دمشق يف  9متوز سنة .1860
اذا كان املؤلف يتمتع بنوع من الثقافة التارخيية جعلته يربط بني األسباب والنتائج هلذه احملنة
ويقيّم بعض املواقف احمللية والدولية ازاء حوادث  ،1860ليس يف دمشق فحسب ،بل يف غريها من
املناطق والبلدات .فقد ربط بني جمازر حاصبيا وراشيا وما خلفته من خسائر بشرية ومادية والقومة يف
دمشق ،من حيث مسببيها واملشجعني عليها واملسؤولني عنها ،والطريقة اليت متت فيها ،مع ايراد

تفاصيل مؤملة عن هذه األعمال الرببرية اليت يقول املؤلف أن "القلم يستحي من ايرادها".وقد تويف
جربائيل شحادة بعد سنة من حدوثها ،وتدوين تفاصيلها يف كتاب خمتصر ،أي عام  ،1861وال نعلم
كم كان له من العمر آنذاك .ومع أنّه كان ذي ثقافة متوسطة ،و على عادة تلك األايم ،كان خيلط بني
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Souad SLIM, Les indemnités verses aux chrétiens de Damas à la suite des massacres de 1860, dans
1860 Histoires et mémoires d’un conflit, dir. Dima de CLERCK, Carla EDDE, Naila KAIDBEY et Souad
SLIM, Presses de l’IFPO, USJ, et UOB, Beyrouth-Damas, 2015, p. 309-324, ici p. 311.
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حول دميرتي نقوال شحادة ،راجع مقاال بعنوان "الربوكار الدمشقي" ،للدكتور جوزيف زيتون:
مهمة مع صور توضيحيّة،
جروس يف كتاهبا معلومات ّ
حول مهن سكان دمشق وأسواقها يف القرن التاسع عشر ،تورد سعاد ّ
جروس ،زقاقيّات دمشقيّة ،رايض الريّس للكتب والنشر ،بريوت ،ط  ،2011 ،1ص .108-71
سعاد ّ
أو احلركة أو الطوشة ،كما ورد يف أسد رستم ،كنيسة مدينة هللا أنطاكية العظمى 3 ،أجزاء ،منشورات املكتبة البولسيّة ،جونيه،
ط  ،1984 ،2ج  ، 3ص .214
.www.josephzeitoun.com/2016/2/
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اللغة الفصحى والعامية يف كتابته ،لكن ذلك مل يؤثر على أمهية ومصداقية ما أورده من معلومات ،كما
سنرى الحقا.

 -2وصف املخطوطة:
خمطوطة تنهدات سرياي هي عبارة عن اتريخ خمتصر يف أحوال سوراي يف املاضي واحلاضر.
تتألف من  36صفحة،غري مرقّمة ،رقّمتها بنفسي تسهيقا لتحقيقها .جاءت ضمن جمموع رقم 189

يف مكتبة البطريركية األنطاكية األورثوذكسية يف دمشق ،وقد وقعت على هذه املخطوطة عن طريق
الصدفة ،أثناء إعدادي لبحث آخر عن أرشيف بطريركيّة أنطاكية ،منذ أكثر من عشرين سنة .كتبت

خبط نسخي غري معتىن به ،ولكنه مقرؤ مبجمله .عدد األسطر يف الصفحة الواحدة يرتاوح بني 21
كل
كل سطر ما بني  11و 14كلمة ،وقياس املساحة املكتوبة يف ّ
و 23سطرا ،وعدد الكلمات يف ّ
صفحة هو تقريبا  .19 × 14أما حالة املخطوطة فجيّدة إمجاال ،وال توجد فيها خروم تذكر ،ما عدا
بعض الكلمات الغري مفهومة ،والغري معروفة اجلذر ،واليت على ما يبدو كانت مستعملة يف اللهجة
العاميّة الدمشقيّة ،ذلك أن أسلوب املؤلف يف اترخيه املختصر هذا أقرب إىل العاميّة منه إىل اللغة
مؤرخ أو مؤلّف يف احلقبة عينها من
الفصحى ،وعلى ما يبدو كان هذا األسلوب شائعا عند أكثر من ّ
يدل على مستوى الثقافة احملدودة
القرن التاسع عشر امليقادي ويف القرن الذي سبقه .14وهذا ما ّ

للمؤلّف يف قواعد اإلعراب والصرف والنحو ،وعلى عدم انتشار العلم كما جيب يف حميطه ،ابلرغم من
الشهرة اليت سبقت اإلشارة إليها عن عائلة شحادة.
تقسم املخطوطة إىل مقاطع وفقا للمواضيع ،وتتألّف من فصلني :الفصل األول بعنوان "فصل

يف النجاة ويف ابشا املغاربة وأعيان امليدان والقلعة والسفر" والفصل الثاين بعنوان "يف القصاص".
وتبدأ يف الصفحة األوىل منها  ،بعد العنوان "تنهدات سرياي" مبا يلي:

"ان مقصودي هبذا التاريخ أن أذكر حال سوراي يف هذه السنة على اخلصوص ،وأعد
القارىء أبن أقدم ملالحظته ما يلخص له حال هذه البالد يف املاضي واحلاضر وكفى .ليس ثقة
14

ميخائيل الدمشقي ،اتريخ حوادث الشام ولبنان ،من سنة  1197إىل سنة  1257هجريّة ( 1841-1782ميقاديّة) ،حتقيق
ونشر األب لويس معلوف اليسوعي ،مصدر سابق ،حاشية  ،4مذكرات اترخييّة عن محلة إبراهيم ابشا على سوراي ،حتقيق أمحد
غسان سبانو ،دار قتيبة ،دمشق ،1981 ،حسن آغا العبد ،حوادث بقاد الشام واألمرباطوريّة العثمانيّة ،حتقيق يوسف مجيل
ّ
نعيسة ،دار دمشق ،ط  . 1986 ،1وعن القرن الثامن عشر راجع اخلوري خمائيل بريك الدمشقي ،اتريخ الشام (-1720
 ،)1782عين بتعليق حواشيه مع ملحق جزيل الفائدة اخلوري قسطنطني الباشا املخلّصي ،مبطبعة القديس بولس يف حريصا،
.1930

و

بنفسي أستطيع أن أذكر سوء حال سوراي هذه السنة متاما وتفصيال ،بل مهما استطعت أن أذكره
فهو ليس ّال مشنرت (نزر يسري؟) له الصدا من الصوت احلقيقي أو كرمز غامض ابلنسبة للمرموز
اليه .ألن املصايب اليت تكبدها املسيحيون سابقا واليت حلّت ابملسيحيني تفوق التصديق."...

اذا يف فاحتة الكتاب املختصر هذا يذكر املؤلف غاية أتليفه له ،مع اعرتافه بعدم القدرة على
إيفاء املوضوع ح ّقه هلول الكارثة اليت وقعت يف سنة  ،1860أي"قومة" دمشق واحلوادث اليت سبقتها
يف مناطق أخرى ويف سنوات سابقة.

أما اتريخ أتليف الكتاب املخطوط يف مدينة بريوت ،فيعود إىل  1شباط سنة  ،1861أي
بعد حواىل سبعة أشهر فقط من اتريخ وقوع اجملازر يف دمشق ( 9متوز ،)1860كما ورد يف الصفحة
األخرية ،أي ص  .36على أن نسخ املخطوطة ليس جربائيل ميخائيل شحادة نفسه ،بل نسخ جمهول
كتب يف آخر الصفحة عينها ما يلي:
"ابتداءت (كذا) بنساختها عن نسخة املؤلف املسودة يف  21أيلول ش  1861ومتت يف
 23منه ش" .واحلرف ش هنا يعين شرقي أي وفقا للتقومي الشرقي ،ممّا يعين أ ّن الناسخ كان
أورثوذكسيا .وهذا التاريخ السابق ذكره ،يوافق بداية شهر تشرين األول غريب من السنة عينها ،أي 4
تشرين األول من سنة .1861
ط
مث نقرأ حتت هذا السطر أيضا ،مخسة أسطر أخرى ،ولكن خبط كبري ومقرؤ وخمتلف عن خ ّ
الناسخ ،كما يلي:
"مؤلفها جربايل ميخايل شحادة الدمشقي
يف بريوت قبل وفاته مبدة قصرية
وكان مراده يولف مساعدة املسيحيني أوربيني
اىل املصابني حادثة الشام وغريه
املقيمني يف بريوت".
ونستنج من ذلك أن إمسي مؤلف املخطوطة ونسخها غري مذكورين ،إال أ ّن شخصا اثلثا
جمهول اهلويّة هو الذي أضاف اسم جربائيل ميخائيل شحادة عليها .وهنا يطرح السؤال حول اهلدف
من إغفال هذين اإلمسني .فهل كان جربائيل شحادة حريصا على عدم ذكر امسه خوفا من مقاحقة
الدولة الرتكيّة له؟ وهل أن نسخ املخطوطة أيضا كان خياف من أمر مشابه؟ كما أن هذا الشخص
الثالث ذكر هدفا للكتاب غري موجود يف مق ّدمة املؤلف.
ز

موجه إىل األوروبيني ملساعدة املسيحيني الدمشقيني الناجني
فهل فعقا هذا الكتاب املختصر ّ
صحة ذلك ،وسوف نتأ ّكد من ذلك من خقال
من قومة دمشق واحملتمني يف بريوت؟ إذ ال دليل يثبت ّ
"تنهدات سرياي".
أهم املواضيع املعاجلة يف ّ
اإلطقاع على ّ

 -3أهم املواضيع الواردة فيها:
إ ّن تنهدات سرياي هو كتاب اتريخ خمتصر عن أوضاع هذه البقاد "يف املاضي واحلاضر
وكفى" ،15هذا ما يقوله جربائيل ميخائيل شحادة يف مق ّدمته ،ألنّه برأيه مهما وصف األهوال اليت
لكن هذا الكتاب املخطوط ،ابلرغم من
عانها املسيحيّون يف وقته ،فذلك يبقى عصيا على الوصفّ .
حجمه احملدود ،يزخر مبواضيع مهمة كثرية ومتنوعة ،جند شبه تكامل يف ما بينها ،مع الرتكيز خباصة على
"القومة الفرتايية اجلامعة لكل نوع من القساوة والشر" 16اليت شارك فيها الدروز واالسقام والدولة
العثمانية.

ومع أنّه عاين بنفسه أحداث القومة يف دمشق ،لكنّه يدرس خلفيّتها التارخييّة ،متحداث عن
تتم معاملة املسيحيّني ،كتجاوز
حقبة ما قبل احلكم املصري لسوراي ( ،)1841-1831وكيف كانت ّ

االنكشارية يف تصرفاهتم وأحكامهم لكل "حكومة وشريعة" وكذلك جتاوزات احلكومة معهم ،وذلك
ابإلعتماد على مصادر غري مذكورة ومصادر أخرى مذكورة ،مثل الشهادة العينية لوالديه اليت تتناول

كيفية اإلقتصاص من ثقاثة شبان مسيحيّني ابلشنق ،أل ّن امرأة مسلمة ادعت عليهم زورا .17أما
املسلمون بدورهم فكانوا أيضا يتجاوزون حقوق املسيحيني ،الذين كانوا يستعطفوهنم ابهلدااي واملقابس
والدراهم على أمل أن يكونوا "مستندا هلم" .لكن هذا مل يكن مينع من إهانة النصراين عند مروره حبارة
ما ،إذ كان يهان وتطرح عمامته فوق الوسخ ويضرب .وكان قسيس النصارى أيضا موضع سخرية
ويتم تدريب اجملانني على االقتصاص من النصارى أنفسهم ،وهؤالء صامتون ال يستطيعون
عندهمّ ،
الشكوى ألحد .18
أما الشروط العمريّة ،أو كما يسميها شحادة شروط العهدة ،فكانت مطبّقة بشكل مبالغ فيه،

يف هذه احلقبة ،جتاوز رمبا أقصى احلدود اليت عرفها املسيحيون يف القرون الوسطى على عهدي اخلليفة
الذمة وفقا للشرع اإلسقامي متنع
املتوّكل العباسي ،واخلليفة احلاكم أمر هللا الفاطمي .إذ أ ّن عهود أهل ّ
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مثل هذه التجاوزات .ففرض "الغيار" ،أي ارتداء مقابس وألوان معيّنة ،كما أقيمت الدعاوى الباطلة
على املسيحيّني ،ومتّت مضايقتهم يف أرزاقهم ،وفرضت الرشاوى عليهم ،وفرض عليهم أن ميشوا يف طريق
الدواب (الطاروق) ،وكانوا كالعبيد يف جمتمعاهتم ،وفقا لشحادة ،وابلتايل حرموا من التعليم والثقافة،
لكنّهم كانوا "أصحاب دراية ،ومتاجر ،وأسباب معيشتهم كانت ضيّقة جدا ابلنسبة لإلسقام .فلم يكن
كل أشغاهلم كانت الصناعات ،إذ ليس هلم
منهم من يسافر أو يتاجر كما أصبح عليه األمر اآلن ،و ّ
أمقاك (عدا نصارى القرى فقد كان هلم جانب صغري من األراضي) وكانت اإلسقام تسلّم بعض
النصارى الوكالة على إدارة نساجة احلرير نظرا ملعرفتهم.19"...

على أ ّن املسيحيّني ،كما يقول جربائيل ميخائيل شحادة ،كانوا "موضوع االرجتاف واهلجمات
الذل واإلهانة والبلص والشتيمة ،"...حىت ثورة مسلمي دمشق ض ّد الوزير سليم ابشا
والرعب والتخبيه و ّ
ومقتله على يدهم( ،أي سنة  ،)1831مثّ جميء ابراهيم ابشا املصري لإلقتصاص منهم .20ويعطي رأيه
بشكل عام مب ّدة حكم ابراهيم ابشا ،الذي ربح معارك ع ّدة ،لكنّه واجه بعض الثورات ،ألنه قام
إبصقاحات كثرية ،من مجع للسقاح وتطييع للعرابن ،وحترميه الرشوة ،وإنزال العقوابت الصارمة "ابلعتاة"
و"املفسدين" ،وهذا ممّا أدى إىل عمران البقاد ورخائها ،وأتمني الطرقات ،ومساواة املسيحيني مع

املسلمني يف احلقوق ،وتوقّف املسلمني عن مسراهم القدمي .وخقال هذه املدة "القصرية" ،قام املسيحيون
ببناء املدارس والكنائس ،وتق ّدموا يف التعليم ،وجاء القناصل واإلفرنج واستوطنوا يف سورية.21
التنور ،قامت الدولة اإلنكليزيّة بطرد
لكن يف الوقت الذي كانت فيه سورية تتطور وتدخل عامل ّ
ابراهيم ابشا من البقاد وسلّمتها إىل الدولة العثمانيّة من جديد ،وكان املسلمون يؤيّدون هذا التدبري على

تدخل الدول األوروبيّة يف
لكن
أمل أن يعودوا إىل ما كانوا عليه سابقا يف معاملتهم للمسيحينيّ ،
ّ
لنص قوانني جديدة ،أساسها احلريّة واملساواة ،وهذا ما عرف ابلتنظيمات
السياسة العثمانيّة ّ
مهد الطريق ّ
اخلرييّة ،اليت أتخذ حيّزها يف هذا الكتاب .وعلى عكس عهد ابراهيم ابشا ،عاد الضعف من جديد إىل
عمها اخلراب ،وانتشرت فيها الرشوة من جديد،
تصرف عماهلا يف سورية ،اليت ّ
الدولة العثمانيّة ،وساء ّ
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ط

وخربت طرقاهتا ،وكثر قطاع الطرق واملتبلّصون والقتلة .كما وقعت "العصاوات والقومات" ،يف أكثر من
مكان كلبنان وأنتيلبنان ،واللجاة ،وجبل النصرييّة ،وحلب.22
كانت البقاد أمجعها ض ّد سياسة العثمانيني ،يف الوقت الذي كان فيه املسيحيّون يستفيدون

من التنظيمات اخلرييّة لتحسني أحواهلم ،لكن ذلك لن يدوم ،خباصة بعد اندالع احلرب الروسيّة-
العثمانيّة ( ،)1856-1854إذ عاد املسلمون إىل إهانة املسيحيّني -وكأ ّهنم ميثّلون روسيا يف الشرق-
متناسني أ ّن دولتني أوروبيّتني مسيحيّتني كانتا تساندان الدولة العثمانيّة يف حرهبا ض ّد روسيّا .وزادت
ط
األمور سوءا بعد التعديقات اليت أقّرها السلطان العثماين عبد اجمليد على التنظيمات اخلرييّة (أي خ ّ
الشق املتعلّق ابملساواة واحلريّة الدينيّة،
مهايون سنة  1856والذي أصدره بعد حرب القرم)،
وخباصة ّ
ّ
وأخذ ّقوة عسكريّة من املسيحيّني .على أ ّن هذه األوامر بقيت حربا على ورق ،واكتفي ابملظاهر
اخلارجيّة منها فقط ،وذلك عن قصد من الدولة ،ممّا أاثر بغض واحتقار املسلمني للمسيحيّني من

جديد .23ومبا أ ّن الدولة العثمانيّة كانت حباجة إىل دراهم أكثر من حاجتها إىل جنود مسيحيّني ،فقد
أقرت عوضا من اخلدمة العسكريّة قيمة ماليّة كبرية ،أطلقت عليها اسم مال البدليّة .ومل يكن ابستطاعة
ّ
فضلوا اإلخنراط يف اجلنديّة ،خباصة بعد تشجيع األوروبيني هلم على ذلك،
املسيحيّني أتمني املبالغ ،بل ّ

فثاروا ض ّد السلطة يف دمشق ،وعوقبوا ابلسجن مع تواطؤ اإلكلريوس معهم ،وهنا يتهم املؤلف وهو
أورثوذكسي ،البطريرك األنطاكي أيروثيوس بعدم محاية رعيّته كما جيب( ،دون أن يذكر امسه ،ألنه كان
يوننيا ،ومل يكن يفهم لغتها) .فعندما أحاط املسيحيّون ابلدار البطريركيّة ،رفضا ملال البدليّة ،اعتقد
البطريرك خطأ أهنم يثورون ض ّده ،فاستدعى اجلنود األتراك إلقاء القبض عليهم.24
كدق
وبرأي شحادة اكتفى املسيحيّون ابملظاهر اخلارجيّة للمساواة مع املسلمني دون اجلوهرّ ،
أجراس الكنائس ،اليت كانت مبثابة استفزازا للمسلمني ،وإعقان عن "وقت ذحبهم" .وكانت الدولة
25
حتسنت
جتربهم على دقّها هتييجا للمسلمني عليهم  .مع أنّه يف تلك امل ّدة كانت أوضاع املسيحيّني قد ّ

وانتشرت املدارس يف املدن والقرى أيضا ،وأصبحوا يتقنون لغات وعلوما خمتلفة ،و"صار يندر وجود ولد
بقا معرفة القراءة والكتابة" ،وكان لعقاقة املسيحيّني ابإلفرنج دور يف ذلك .وكانت لديهم األمقاك
واألراضي ،وكان أغنياؤهم يقتنون أفضل األمتعة ،حىت الفقراء منهم كانوا يتظاهرون بعكس حاهلم ،وهذا
الشر ض ّدهم ،وفقا للمؤلّف ،الذي مل
ممّا زاد غضب وحسد املسلمني والدروز ،الذين كانوا يضمرون ّ
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ينس اإلشارة إىل مبالغة املسيحيّني يف إظهار احتفاالهتم الدينيّة ،وتزيني أبنيتهم وغريها من مظاهر الغىن.
وهذا ما كان يزيد الطني بلّة ويوتّر العقاقات أكثر فأكثر بني السكان املسيحيّني واملسلمني .أضف إىل
ظل ظروف صعبة جدا بسبب توقّف الصناعات وغقاء
ذلك أن الدولة ّقررت تنزيل قيمة العملة ،يف ّ

فضج املسلمون وأخذوا يصرخون يف األسواق" :أيتينا يهودي بيزنطية وحيكم فينا!".26
"القوت"ّ ،
واملفارقة هنا أهنم يشبهون السلطة العثمانية ومن ميثّلها ابليهود وليس ابملسيحيني ،رمبا ألن اليهود عرفوا
صرافني!
يف التاريخ وخباصة يف املشرق العريب بكوهنم ّ

ابلنسبة اىل الدولة العثمانية عينها ،يشري املؤلف اىل ملل وانزعاج املسؤولني من التدخقات
األجنبية يف شؤوهنا ،وخباصة التدخل الفرنسي .ممّا جعلها هت ّدد رعاايها ابلعودة اىل األزمنة السالفة ،إن

مل تتوقف هذه التدخقات أو كما يقول املؤلف :ان"رخصة الدولة لرعاايها" 27هي اليت كانت "سببا

حيمل الدولة العثمانيّة مسؤوليّة حوادث  1860ألنّه وفقا له
للقومة يف هذه السنة" .فهو ابلتايل ّ
" ...أن املسلمني يف البالد لو تركوا لذواهتم ملا قاموا  .28"...فالفريقان ،املسيحيون واملسلمون ،كان
متداخلني يف املعامقات مع بعضهم البعض يف البيع والشراء والشركات والصناعات.

أما حوادث جبل لبنان ،فتأخذ حيّ زا خاصا بدورها يف مواضيع هذه املخطوطة ،وخباصة أهنا
هي اليت أثّرت يف انققاب الوضع بني املسلمني واملسيحيني يف الشام ،ذلك أنه كان هناك"شلش بغض
يف لبنان متأصل يف قلوب الدروز والنصارى منذ قدمي ،وطاملا مل يتندى (كذا) هذا الشرش(كذا)

بعجز الدولة أو بتغميض الدولة عنه ،ل ينبت ول يربز.29"..
أما الرعااي من املسيحيني ،فلم يكونوا مجيعا منخرطني يف احلوادث ،اليت وقعت بينهم وبني
الدروز يف جبل لبنان ،اذ أن مسيحيي املناطق من غري املوارنة ،وخباصة من األورثوذكس ،مل يتدخلوا يف
هذه احلوادث الطائفية ،بل على العكس كانوا حياولون تفادي الكارثة .لذا جند أن املؤلف جربايل
ميخايل شحادة يطلعنا على عدم تدخل سكان حاصبيا وراشيا حبوادث جبل لبنان اذ "كانوا يسلمون
أسلحتهم للدروز ،كما فعل أهل راشيا ،ويرحلون كما رحل أهل حاصبيا سنة القومة يف اجلبل".30

وكان املسيحيون يف البلدتني يشتكون اىل الدولة العثمانية عند حصول تعدايت ضدهم من قبل الدروز

يف هاتني املنطقتني ،ولكن تغيريات معيّنة ،وقعت من قبل الدروز قبل القومة ،إذ بعد التنظيمات ظهر
26
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الدروز مبظهر املسلمني وبتسميتهم ألنفسهم "ابلسمات احملمدية" 31ابلرغم من اخلقافات العقائدية

التارخيية بينهم وبني غريهم من املسلمني .وقد درست العقاقة بني حوادث حاصبيا و"القومة" يف دمشق
سنة  1860عرب خمطوط جربائيل ميخائيل شحادة ،يف مقال سبقت اإلشارة إليه ،وبيّنت مدى

مصداقيّة ما ورد عند شحادة ،بعد أن قارنت روايته مع رواايت معاصرين له ،كشاهني مكاريوس
والكولونيل تشرشل ،وأيب عبّاس حسني غضبان أبو شقرا ،وجمموعة من واثئق اخلارجية الربيطانية املتعلقة
حبوادث .1860
ابلنسبة إىل حوادث دمشق ،وهي اهلدف من كتابه ،واليت جنم عنها حنو  5000ضحيّة،32
خصص هلا جربائيل ميخائيل شحادة الدمشقي أكثر من نصف اترخيه املختصر (ص .)36-18
فقد ّ
مهمة عن ارتدادات حوادث لبنان على مسيحيّي دمشق ،وعلى أتثرياهتا السلبيّة على
وق ّدم تفاصيل ّ
حياهتم اليوميّة وعلى أعماهلم وعلى عقاقاهتم مع مواطنيهم املسلمني .كما أشار إىل املوقف املراوغ

كل من مل يكن له
والسليب و ّ
احملرض يف آن واحد ملمثلي الدولة العثمانيّة ،الذين وضعوا السقاح يف أيدي ّ
سقاحا من املسلمني ،ويف الوقت عينه كانوا يطمئنون املسيحيني على سقامتهم ،بتعيني عساكر
للمحافظة على حارة النصارى ،وهذه العساكر مل تكن سوى تلك اليت شاركت يف جمازر حاصبيّا

وراشيّا .ويف  27حزيران شرقي  /أو  9متوز غريب افتعلت "احلكومة" عمقا استفزازاي لبدء اجملزرة ض ّد
املسيحيّني ،اليت شارك فيها لألسف حىت بعض املشايخ ،إىل جانب الدروز واألكراد والعرب ،ونتج
عنها ابإلضافة إىل اخلسائر اجلسيمة يف األرواح (حنو  5000ضحية ،منهم  3000دمشقيا والباقي
من احملتمني يف دمشق) ،خسائر ماديّة هائلة ،إذ متّ تدمري حارة النصارى كليا.
وبفضل العناية اإلهليّة ،كما يقول شحادة كان يقطن يف دمشق ابشا املغاربة األمري عبد القادر
اجلزائري الذي سعى جهده هو ورجاله إلنقاذ الذين جنوا من اجملزرة ،مع عدد من األعيان املسلمني
الذيه هم أيضا محوا قسما منهم .ومتّ جتميع هؤالء املساكني أوال يف قلعة دمشق يف ظروف صعبة للغاية

تدخل الدول األوروبيّة حاولت الدولة العثمانيّة إقناع العامل بعدم رضاها
ويف أوضاع تدمي القلب .وبعد ّ
مفوض من قبلها بصقاحيات واسعة ،هو السياسي احملنّك فؤاد ابشا،
عن ما حدث ،إبرسال وزير ّ
الذي أسرع يف الذهاب إىل دمشق ليقطع الطريق أمام التدخل األورويب املباشر يف املدينة .فاختّذ تدابري
مؤقتة وسريعة إلسعاف الناجني ،مثّ نظّم ،مبساعدة عبد القادر اجلزائري ورجاله ،قوافل منهم للسفر إىل
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بريوت ،33ألنه ابلرغم من ختصيص بيوت للمسلمني إليوائهم ،فإهنم مل يعودوا يشعرون ابألمان يف
فصلها شحادة يف مؤلفه.34
موطنهم ،بعد الفظائع اليت ارتكبت حبقهم ،واليت ّ
على أ ّن القصاص الذي طبّقه فؤاد ابشا على املشاركني يف اجملازر مل يقنع إطقاقا شحادة،
فكيف يقاصص هؤالء إبرساهلم إىل استانبول وإبحلاقهم ابلعسكريّة؟ وكيف حياكم بعض الشيوخ
املسلمني املشاركني يف القومة ،ابلتحريض وارتكاب اجلرائم فقط ابلنفي؟ أما الذين شنقهم فؤاد ابشا
فكانوا من الرعاع ،وليس "من املشهورين"! حىت أن اقتصاصه من العساكر ومن وايل دمشق ذاهتا
يدل وفقا
"ابلنيشان" ،أي قتلهم رميا ابلرصاص ،ابإلضافة إىل هتاونه يف معاقبة الدروز ،كل ذلك ّ
لشحادة أن "تلك القومة كانت حسب هوى الدولة ...وصاروا أوليك احملامون يرون أنفسهم أهنم
يقرروا على املذنبني خوفا منهم".35
مذنبون ،والنصارى صاروا ال يتجاسرون أن ّ
ومع أن شحادة يعرتف ابلفضل يف مؤلفه ملن ساعد املسيحيّني يف حمنتهم ومنهم األوروبيون
وخيص ابلذكر روسيّا وانكلرتا وفرنسا ،اليت سلّمتا
يوجه سهام انتقاداته إليهم أيضا،
واألمرييكيون ،لكنه ّ
ّ
"للدولة سببا لتقتلنا" بسبب حرب األوىل وسياسة الثانية ،وغضب الثالثة .طبعا مل ينس أن يطرح
يعرب عنها ابلسؤالني التاليني" :هل وقفتم
عشرات أسئلة اإلنتقاد والعتب واإلمتعاض واألسى؟ وأفضل ما ّ
كل شعب من شعوب
على مؤامرة منّا ض ّدكم ،أو رأيتمون متقلّدين سقاحا؟" ،والسؤال الثاين..." :إ ّن ّ
حيرم قتل العدو مىت رمى سقاحه ،فكيف حلّلتم قتل الصديق املسكني ،الذي مل يعرف محل
األرض ّ
36
دم العدو ،إذا احتمى هبم ،فكيف
السقاح؟"  ،ويتابع مذ ّكرهم بنخوة ومرؤة أجدادهم وكيف حيفظون ّ
ابلصديق املسامل؟ أو ابلصاحب الذي "يبيع دينه بدمه" ،ومع ذلك يقتل؟
بتضرعاته إىل السيّد املسيح "ملك امللوك" كي حيفظ السلطان العثماين
وأخريا ّ
يتوجه املؤلّف ّ
"عبد اجمليد املعظّم" ،كي يلقي الشفقة والرمحة يف قلبه وقلب موظّفيه ملساعدة وأتمني مسيحيّي سوراي
املظلومني ،الذين كانوا دائما أوفياء للدولة العثمانيّة.37
مثّ يذكر هدفه من كتابة اترخيه املختصر ،أال وهو ذكر "املصايب العظيمة" ،اليت تكبّدت
عناءها سورية بعد خضوعها للفتح اإلسقامي طيلة  1260سنة ،وكأين به هنا يريد القول ،أن هذه
املصائب حدثت ابلرغم من قبولنا وخضوعنا للحكم اجلديد.
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مين صحيح .ومع أنّه مل يعتمد
إذا نظمت مواضيع خمطوطة تنهدات سرياي وفقا لرتتيب ز ّ
األسلوب احلويل ،لكن جاءت مواضيعه مرتابطة ومتسلسلة وصحيحة .فقد ربط بني األسباب والنتائج
حملّقا ما استطاع إىل ذلك سبيقا ،ومرّكزا على احلدث املركزي وهو قومة دمشق يف  9متوز من سنة
وشردت
 1860واليت
استمرت ثقاثة أايم وثقاثة ليال ،وحصدت أكثر من  5000روحا بريئةّ ،
ّ
ودمرت كل حارة النصارى ،ونتج عنها خسائر ماديّة ق ّدرت ابملقايني.
اآلالفّ ،

تنهدات سرياي
إ ّن هذه األخبار متداولة ومعاجلة يف كثري من املصادر واملراجع ،لكنّها يف " ّ
"أتخذ طابعا خمتلفا وخاصا ،أل ّن املصدر الرئيسي هلا هو املؤلّف عينه ،مع أنه استعمل مصادر أخرى
دون أن يذكرها تقريبا ،لكنّه هو الذي جنا من تلك احلوادث اخلطرية ،وعاىن من ويقاهتا ،فكتب خمتصره
عنها بعواطفه قبل فكره ،لذا ال نستغرب استعماله بعض األلفاظ أو التعابري احلادة واجلارحة .وكتابه هذا
موجها لألوروبيني طلبا للمساعدة ،بل ختليدا لذكرى أليمة أملّت بفئة من الدمشقيّني املسيحيّني
ليس ّ
املتج ّذرين يف أرض سورية.

 -4أمهية هذا املصدر مقارنة مع مصادر شرقيّة وغربيّة:
هذه املخطوطة اليت كتبها شاهد عيان تضيف على ما سبق ونشر عن حوادث  1860إضاءة
جديدة ،ولو حمدودة ،ألن مؤلفها يشري وبوضوح إىل العقاقة املباشرة بني ما القاه مسيحيّو حاصبيا ،وما
عانه مسيحيّو دمشق ،الذين مل يكن هلم أي دور يف احلوادث اليت وقعت ،خباصة بني املوارنة والدروز يف
جبل لبنان ،وال تلك اليت وقعت بني مسيحيي حاصبيا عينها وبني الدروز .فمسيحيو دمشق ،وأكثريّتهم
من األورثوذكس ،كانوا يعيشون يف مدينتهم العريقة يكملون ما كان أسقافهم قد أسسوه من مهن
38
الشر املستطري ،الذي كانت بوادره أتيت من لبنان.
وحرف عريقة  .لقد كانوا غافلني عن االنغماس يف ّ

لكنهم كانوا يعانون نتائجه املعنوية على األرض ،من احتقار هلم من قبل حميطهم املسلم فقط لكوهنم
مسيحيني ،ومن مظاهر االستفزاز ،اليت كانت تلقي عليهم بثقلها من أولئك ،الذين كانوا جريان هلم
يقتسمون معهم نفس احلرف بل نفس املتجر.39
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تنهدات سرياي ،ص  .6حول هذا املوضوع انظر أيضا يوسف مجيل نعيسة ،جمتمع مدينة دمشق ( 1256-1186ه /
 1840-1772م) 2 ،جزءان ،طقاسدار ،دمشق ،ط  ،1994 ،2ج  ،1ص  115-94حيث يشري اىل العدد الكبري من
أسواق دمشق وختصصاهتا اذ بقي السوق ينسب إىل احلرفة القائمة فيه.
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ومل يكن هناك أي مربر للعداوة بينهما بل على العكس كان السقام هو األرجح "ملن يرغب
ابلسقام" .40لكن حوادث جبل لبنان هي اليت أثرت يف انققاب الوضع بني املسلمني واملسيحيّني يف
املتفرج من هذه احلوادث ،بل أكثر من ذلك كان
دمشق .أما الدولة العثمانيّة فكانت تقف موقف ّ

العثمانيون يغمضون الطرف ،ويتخذون اإلجراءات الغري مناسبة ملعاجلة الوضع .فوفقا جلربائيل ميخائيل
شحادة ،قبل "حصول هذه احلركة بقليل ،س ّفرت العساكر من سوراي ،حىت مل يبق (كذا) إالّ قليل جدا
توجه العساكر للحال ابتدأت الفتنة يف اجلبل ،وبدت الدروز للنصارى
متفرقني يف ّ
حمقات .مثّ إنه بعد ّ
ّ
يف القتال واحلريق.41"...

وكنت قد قارنت يف مقايل املنشور حول "العقاقة بني حوادث حاصبيا والقومة يف دمشق سنة
 ،"1860رواية جربائيل ميخائيل شحادة مع مصدر معاصر له هو شاهني مكاريوس ،من سكان ابل
السقي (يف قضاء مرجعيون) ،القريبة من حاصبيّا ،اليت كان قد جلأ قسم من مسيحيّيها إىل سرااي

حاصبيّا ،وكذلك مع مصدر معاصر آخر هو أبو عبّاس حسني غضبان أبو شقرا ،وهو شاهد عيان
درزي من عماطور ،مل يشاهد فقط حوادث "احلركة الكربى" ،بل اشرتك يف بعض أحداثها ،وكان يقوم
تبني يل أ ّن رواييت شحادة
مبهمة اخلويل على أرزاق سعيد جنبقاط ،وعلي ابشا جنبقاط مدة طويلة .وقد ّ
ّ
ومكاريوس متشاهبتني بشكل عام ،مع بعض فروقات بسيطة يف التفاصيل الفرعيّة ،إذ يشري مكاريوس
إىل دور كل من نيفة جنبقاط وسعيد جنبقاط يف التحريض على قتل مسيحيّي حاصبيّا .أما رواية أبو
جمرد
عبّاس حسني غضبان أيب شقرا ،فهي خمتلفة عن ما أورده شحادة ،إذ جيعل من حوادث حاصبيّا ّ
حادثة ،أي حمدودة النتائج ،ويعيد سببها إىل نزاع جرى بني املسيحيّني والدروز ،انتصر فيه الدروز على

املسيحيّني ،الذين اهنزموا والذوا أمراء آل شهاب يف سرااي حاصبيّا .فجاء األطرش وذحبهم عن آخرهم،
وكان عددهم  400نسمة .وهنا جند تقزميا هلول األحداث يف رواية غضبان ،إذ كيف ينجم عن حادثة
ما كل هذا العدد من الضحااي؟ كما نستنتج من روايته غيااب للدور الرتكي ،عكس رواييت شحادة
ومكاريوس ،كما أنّه يبالغ يف حتميل األمراء الشهابيني مسؤوليّة ما جرى .42مع أن العساكر العثمانية
توجهت إىل حاصبيا وراشيا للمحافظة على املسيحيني فيهما ،وتظاهرت أهنا حتميهم
كانت قد ّ
توجس
وتؤمنهم ،فاخندع املسيحيون هناك .لكن عندما جاء الدروز إىل حاصبيا طلبا للحرب ،و ّ
املسيحيون شرا من ذلك ،خباصة أن حوادث سابقة كانت قد وقعت بني الفريقني من قبل ،كانت هذه
العساكر العثمانية هتدىء من روعهم قائلة هلم ّأال خيافوا ،وتتحايل بتوجيه املدفع حنو الدروز .على أنه
40
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س

تنصل العسكر العثماين من مسؤولياته ،ومل
عندما أحاط الدروز حباصبيا وأخذوا يضرمون النار فيهاّ ،
يف بوعوده حبماية املسيحيني ،الذين مل جيدوا ملجأ حيتمون به سوى سرااي حاصبيا اليت كانت مركزا
توج هوا إىل هناك مع أوالدهم ونسائهم مع أهل قرى أخرى كانوا قد فروا إىل
للعساكر العثمانية عينهاّ .
احملرض
املتفرج على األحداث بل ّ
حاصبيا .وهنا تدخلت العساكر العثمانية لتلعب ليس فقط دور ّ
عليها واملساهم فيها بشكل مباشر وغري مباشر ،إذ قالت للمسيحيني أهنم يف أمان وأهنم أصبحوا،
ظ السلطان ،وأخذت منهم السقاح ،حىت مل
كما يقول جربايل ميخايل شحادة" ،بين السلطان ويف ح ّ
يبقوا مع أحد منهم مربات (كذا) قلم".

اذا نقاحظ من خقال ما ورد سابقا أ ّن خطة حمكمة كانت مدبّرة بني الدروز وبني العساكر
العثمانية يف حاصبيا ،خباصة ذلك الدور الذي لعبه كنج العماد ،الذي كان آنذاك حمافظا من جانب
احلكومة على بقاع العزيز ،43وذلك الستكمال خداع املسيحيني ،قبل اإليقاع هبم والقضاء املربم عليهم،
هم الذين كانوا حماصرين يف سرااي حاصبيا ،ومنزوعي السقاح ،وجمردين من أية وسيلة أخرى يدافعون
فيها عن أنفسهم .وهذه النتيجة احلتمية للخطّة ،بل املؤامرة على املسيحيني يبيّنها شحادة بتعابري تدمي
عزل .44وكان عدد النصارى
القلوب ،إذ يصف طريقة القتل اهلمجية اليت سقط حتت وطأهتا مواطنون ّ

يقل عن  6آالف نسمة أغلبيّتهم من الروم األورثوذكس،
يف حاصبيا آنذاك ،وفقا لرواية مكاريوس ،ال ّ
وبينهم  1500نسمة من الدروز ابالضافة إىل املسلمني من األمراء الشهابيني الذين كان عددهم آنذاك
 25أمريا ،سقط منهم نتيجة املذحبة  724مسيحيّا ،و 6أمراء شهابيّني ،و 40درزّاي.45
وتكرر األمر عينه يف بلدة راشيّا (الوادي) ،حيث تداركت النصارى األمور وتصاحلت مع
ّ
الدروز ،لكن ذلك مل يردع هؤالء عن حرق البيوت ومهامجة املسيحيني لقتلهم مما جعلهم يلجأون إىل
السرااي حيث العساكر العثمانية .فجرى هلم هناك ما جرى ملسيحيي حاصبيا ،إذ جاء األطرش وذحبهم
مر العذاب قبل القتل ،كما جاء عند
عن آخرهم ،وكانوا حواىل  400نسمة ،بعد أن أذاقهم الدروز ّ
شحادة ابختصار ،أما شاهني مكاريوس فهو يورد تفاصيل كثرية عن "راشيّا الوادي ومذاحبها" ،ويق ّدر
46
توجه
عدد ضحااي هذه اجملازر ب  501قتيقا ،كان من بينهم عشرون شخصا من قرى مرجعيون  .مثّ ّ
الدروز ،إىل زحلة يساعدهم يف ذلك املتاولة والعرب وأحرقوا املدينة.47
43
44
45
46
47

شاهني مكاريوس ،حسر اللثام عن نكبات الشام ،ص .152
تنهدات سرياي ،ص .17-16
شاهني مكاريوس ،حسر اللثام عن نكبات الشام ،ص .158
شاهني مكاريوس ،حسر اللثام عن نكبات الشام ،ص .168-159
تنهدات سرياي ،ص  ، 18-16من املتاولة الذين ساعدوا يف اهلجوم على قرى بقاعية مثل مشسطار وأبلح ،األمري سلمان
احلرفوش ونسيبه األمري حممد مع متاولة بقاد بعلبك ،وقتلوا خلقا كثريا .أما عدد قتلى الدروز يف زحلة فكان  270قتيقا وقتلى

ع

وكان حلوادث حاصبيا وراشيا وزحلة أتثري مباشر على مسيحيي دمشق ،وعلى أوضاعهم ،ألن
الدروز دخلوا املدينة ،وعملوا على حتريض مسلميها على مواطنيهم املسيحيني قائلني هلم" :عملنا اللي
علينا ،عملوا اللي عليكن!" .كما أن عساكر حاصبيا وراشيا كان قد متّ تعيينها للمحافظة على حارة

النصارى ،وهو ما يؤّكده الكولونيل تشرشل الذي كان معاصرا لألحداث .وإىل هذه احلارة كان قد جلأ
قسم من مسيحيي حاصبيا وراشيا ،مما زاد من األعباء املالية على مسيحيي املدينة ،الذين كانوا بغالبيّتهم
48
املهجرون" الكنايس واملدارس واألديرة .وأظهر مسيحيو دمشق تعاضدا قواي
من الصنايعية  .وقد مأل " ّ
هلؤالء خباصة بني الصنايعية واألرامل وليس من قبل املفرطي الغىن كاإلكلريوس .أما احلكومة الرتكية فلم
اجهن على أيدي الدروز ابلرغم
تق ّدم أية مساعدة لألرامل اللوايت جلأن إىل املدينة هذه ،بعد مقتل أزو ّ
من مراجعة القناصل األوروبيني هلا يف هذا األمر.49
وأصبح مسيحيو املدينة يف وضع صعب جدا إذ ازدادت املضايقات ضدهم واحتقروا أينما
حلّوا ،لكنهم كانوا يعتقدون أن مشايخ البلد املسلمني لن يسمحوا للدروز ابلدخول إىل املدينة .أما
الدولة العثمانية فقد اختذت بعض إجراءات حلماية املسيحيني على ح ّد زعمها ،وكما يقول شحادة:
"إ ّن احلكم شرع بتعيني عساكر وقتية للمحافظة على البلد وجعل رؤساء هذه العساكر مشايخ احلارات،
وهذه كانت أرداء (كذا) حيلة وأعظم مهلك للنصارى ،إذ أ ّن من مل يكن عنده سقاح قلّدته الدولة
سقاحا .فكنت ترى أجري اخلبّاز وأجري اللحام ّأول يوم حاملني اخلبز واللحم ،ويف اليوم الثاين//
(ص )21متقلّدين السقاح" .50ليس هذا فحسب بل أن احلكومة افتعلت حاداث كان السبب املباشر
لتأجيج نر "القومة" يف دمشق .ذلك أن بعض املسلمني كانوا يرمسون صلبان على األرض ويطلبون من
املسيحيني أن يدوسوها أرجلهم أو أن يقوموا أعمال منافية حلرمة الدين والحرتام الرموز الدينية ،ويف
يوم  27حزيران (تقومي شرقي) أو 9متوز (تقومي غريب) ازداد رسم الصلبان على الطرقات وأشاعت
الدولة العثمانية أ ّن أحد أعيان املسيحيني قد اشتكى على ذلك ،فعمدت احلكومة إىل إلقاء القبض

على املسؤولني عن ذلك ،ووضعت اجلنازير يف أرجلهم وطافت هبم األسواق ،واملكانس يف أيديهم.
لكن هذا التصرف مل يكن عقااب للقائمني بتلك األعمال ،بل كان أتجيجا ملشاعر املسلمني ض ّد

48

املسيحيني  ،900أبو شقرا ،احلركات يف لبنان إىل عهد املتصرفية ،ص  ،129يق ّدر شاهني مكاريوس عدد الضحااي ب 900
قتيقا ،حسر اللثام عن نكبات الشام ،ص .215-210
الكولونيل تشارلز تشرشل ،الدروز واملوارنة حتت احلكم الرتكي من سنة  1840إىل سنة  ،1860ترمجة جان مبارك ،دار حلد
خاطر ،بريوت 1986 ،ص  ،113-112وأصل عنوان الكتاب ابالنكليزيةCharles Henry CHURCHILL, The Druzes:
and The Maronites Under the Turkish Rule from 1840 to 1860, Quartich, London, 1862, New
Edition, Printed in Lebanon, 1994, p. 208-209.
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تنهدات سرياي ،ص .21-18
تنهدات سرياي ،ص .21-20

ف

وتوجهوا إىل حارة النصارى .كما ذهب بعضهم
املسيحيني .إذ أغلق املسلمون دكاكينهم ومحلوا عصيهم ّ
كل الدكاكني
إىل اجلامع األموي ،حيث يعتقد أهنم استشاروا شيخ اإلسقام يف ذلك ،فأغلقت ّ
واخلانت وهجم املسلمون على حارة النصارى ابلعصي وكأهنم يريدون النهب فقط.51
وعن قضية الصلبان هذه يشري الكولونيل اإلنكليزي تشرشل إىل أنه يف  9متوز متّ إلقاء القبض
احلي املسيحي .52كما
على  3صبيان مسلمني اهتموا برسم الصلبان ،واقتيدوا ابلسقاسل وأمروا بتكنيس ّ
احلي املسيحي بعد إطقاق طلقة من مدفع
يذكر ما قام به العسكر الرتكي من إعطاء إشارة لبدء إحراق ّ

كان منصواب قرب الكنيسة األورثوذكسية .53ويؤّكد هذه الرواية أيضا مصدر تركي مسلم ،كان يقطن يف
دمشق ويراسل وزارة اخلارجية الربيطانية ،وعلى األرجح كان يعمل جاسوسا هلا .وهذا الرتكي يثبت يف
رسالته ،اليت حتمل رقم  34ضمن واثئق وزارة اخلارجية الربيطانية ،أن أحداث دمشق كان وراءها مؤامرة
مدبرة ،ويشري إىل أن الصبية الذين قاموا ابلتجاوزات واإلهانت ض ّد املسيحيني" ،ال ب ّد أهنم قد تلقوا
تعليمات (الفتعال مثل هذه احلوادث) من بعض قياديي الفتنة .54"...وبعد إيراد تفاصيل مشاهبة تقريبا
لكيفية بداية األحداث كما ذكرها شحادة ،يشري بوضوح كبري إىل اخلطة املدبرة ،خباصة بعد جميء
حشود كبرية من القرى اجملاورة لدمشق ،مؤلفة من العرب والدروز خقال بضع ساعات ،حيث بدأوا
كل
إبراقة الدماء والنهب واحلرق .ويستطرد قوله أن "االجتماع واالتفاق واالحتاد واالنسجام ،وسعي ّ
سكان دمشق مع القرويني والعرب على تنفيذ هذه الفتنة يف دمشق يف غضون ساعة واحدة ،ما كان
ليحصل دون ختطيط مسبق من قبل رؤسائهم ،وما حصل جيعل هذا األمر واضحا كما النهار ،ففي
كل البيوت اإلسقامية ،ومل
غضون مخس عشر دقيقة نشرت الراايت البيض واخلضر يف أماكن ابرزة على ّ

51
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تنهدات سرياي ،ص .22-21
انظر الرواية نفسها عند مكاريوس الذي يقول أن املسلمني عندما رأوا األوالد مقيّدين أوقفوهم عند املسجد األموي وف ّكوا
قيودهم ،ومل تعارضهم العساكر يف ذلك ،مث دخلوا اجلامع وتشاورورا يف ما بينهم ،وعند خروجهم أخذ ينادي بعضهم" :اي لدين
حممد .اي لغرية الدين .اي هلل من النصارى الكافرين" ،انتقل ذلك من فم إىل آخر وهجموا من كل حدب وصوب على حارة
املسيحيني ،حسر اللثام عن نكبات الشام ،ص .228
النص اإلنكليزي ،ص .209-208
تشرشل ،الدروز واملوارنة ،ص  .113-112و ّ
واثئق اخلارجية الربيطانية حول أحداث  1860يف سوراي (من خقال كتاب كنيث بورن ود .كامريون وات) ،ترمجة وحتقيق زكراي
إدريس ،رسالة دبلوم دراسات عليا يف التاريخ ،إشراف الدكتور عبد اللطيف احلارس ،اجلامعة اللبنانية ،بريوت-2006 ،
 ،2007ص  ،305-304كذلك أنظر كامل الوثيقة رقم  34املرفقة ابلوثيقة رقم  32واملرتمجة من اللغة الرتكية ،واليت تتشابه
يف معظم التفاصيل اليت أوردهتا مع ما جاء يف خمطوطة شحادة ،واثئق اخلارجية الربيطانية ،ص .77-73

ص

كل هذه األمور يف وقت قصري كهذا من دون أن يكون قد
مينعها أحد .مث هل من املمكن أن حتصل ّ
هّيء هلا مسبقا؟.55"...
ّ
إذا رأي شاهد العيان الرتكي هذا يف أحداث دمشق وأسباهبا ،تعطي مصداقية أكثر ملا جاء
عند شحادة يف خمطوطته ،والذي يعرتف بدوره أن العساكر النظاميّة قد ردعت املسلمني املهامجني حلارة
لكف العساكر عن
النصارى مدة ساعة من الزمن ،لكن طلقة املدفع ابلنسبة إليه مل تكن سوى إشارة ّ
توزع السقاح عليهم.56
احملاماة عن املسيحيني ،بل أخذت (أي العساكر) ّ
توجه أحد "كرباء اإلسقام" ،وهو على األرجح
كما ترد عند شحادة معلومة مهمة تتناول ّ
الشيخ عبد هللا احلليب ،على حصانه وثيابه ملطخة ابلدماء إىل الوزير أمحد ابشا حيث "أقام برهة"،
ويشك املؤلّف أن ذلك كان داللة على إعقام الوزير ببدء اجملزرة .57وهذا أمر غري مستبعد يف الواقع
نظرا للصفات السيئة للوزير أمحد ابشا ،الذي كان حييك الدسائس ضد املسيحيني ،والذي مل يكن
ينوي إبقاء اهلدؤء والسكينة بني املواطنني ،على ح ّد قول مكاريوس ،بل إنه "أشاع بني الناس أ ّن
النصارى ينوون اهلجوم على حارات املسلمني ليقا والفتك هبم ،مع أ ّن النصارى يف دمشق من أضعف
خلق هللا ،ليس بينهم واحد يعرف طريقة استعمال السقاح .ومل خيطر يف ابهلم غري وقاية أنفسهم من
يصف اجلنود حول اجلامع
اخلطر ابإلسرتحام واإلختفاء .وصار هذا الوايل اللئيم كلما حضر للصقاة
ّ
بدعوى أن النصارى ينوون اهلجوم عليه ،حىت وصل كره املسلمني من هذه اإلشاعات واملفاسد إىل
وحصنها ابملدافع ،ففهم
درجة مل يعد من املمكن البقاء على السلم معها .مث نقل الوايل عائلته إىل القلعة ّ
الناس من ذلك أ ّن الوقت قرب ،وجعلوا يستع ّدون للعمل على مقاشاة النصارى عن بكرة أبيهم من

كل
دمشق ،وهاجت اجلموع وماجت ّ
وعم اخلطب وزاد الكرب وبلغ االستعداد للفتك ح ّده ،وانقطع ّ
كل هذه األمور فرقة من العساكر إىل ابب توما  -حارة
أمل عند النصارى يف النجاة .وأرسل الوايل بعد ّ
النصارى – لوقايتهم .وكان النصارى قد مسعوا أخبار الوقاية اليت أاتها هؤالء األتراك يف مذابح الشام
األخرى (أي يف حاصبيا وراشيا وزحلة) فأيقنوا بقرب الذبح وقالوا إ ّن هذه العساكر ما جاءت ّإال
للفتك .58"...وقد أظهرت إحدى واثئق وزارة اخلارجية الربيطانية واملؤرخة يف ابريس  23متوز 1860
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النص
واثئق اخلارجية الربيطانية ،الوثيقة الرابعة والثقاثون ،ص  ،305-304أنظر أيضا تشرشل ،الدروز واملوارنة ،ص ّ ،114
اإلنكليزي ،ص .213-212
تنهدات سرياي ،ص .22
تنهدات سرياي ،ص .22
شاهني مكاريوس ،حسر اللثام عن نكبات الشام ،ص .227-225

ق

أن أحداث دمشق كانت "مذحبة مقصودة" خطط هلا أمحد ابشا حاكم املدينة .59وهذا ممّا يؤّكد رواية
شحادة عن هذا الوايل.
فمهما كان الدور الذي لعبه الوايل الرتكي يف هذه املأساة ،اليت حلقت مبسيحيي دمشق ،فقد
هاجم املسلمون حارة النصارى واقتحموا منازهلم واقرتفوا األعمال الشائنة حبقهم من قتل وهنب وسلب
وافتضاح عرض ،كذلك أحرقوا البيوت واألبنية والكنائس واألديرة ،وحىت أحرقوا الناس وقتلوا البعض
عم اخلرب ،هرع سكان القرى اجملاورة لدمشق من العرب واألكراد
منهم حىت بعد إشهار إسقامه .وعندما ّ
والنور ،كما سبق وأشرن ،ليشاركوا يف أعمال القتل والسلب والنهب .60أما العساكر النظامية فقد
أشارت على النصارى اباللتجاء إىل الكنائس ،ولكن ذلك مل يفدهم بشيء ،إذ هجم املسلمون على
كل من احتمى فيها ،كما
الكنيسة املرميية القدمية ،أي كنيسة الروم ،وهنبوها وأحرقوها بعد أن قتلوا ّ
أحرقت كنيسة الكاثوليك ودير األرمن ودير مار سركيس وأخذوا أحد قسوس املسيحيني وربطوه من
طوب قديسا يف ما بعد حتت اسم
رجليه وسحبوه يف البلد ،وهو اخلوري يوسف مهنّا احل ّداد الذي ّ
القديس يوسف الدمشقي .وهذه اخلسائر الربيئة من رجال دين وغريهم ،كذلك هدم الكنائس وتقدير
اخلسائر اليت منيت هبا دمشق ومسيحيّيها ،عاجلها املؤرخ والصحايف الفرنسي ،اببتستان بوجوال

للتعرف على حقيقة هذه
( ،)Baptistin POUJOULATالذي جاء إىل بريوت مباشرة بعد جمزرة دمشقّ ،
ودمرت تعب أجيال كثرية ،وحصدت أرواحا بريئة ،وقد استقى معلوماته
الكارثة اليت حلّت يف دمشقّ ،
من نجني من هذه القومة ،كانوا قد جلأوا ،إىل بريوت مع من جلأ إليها ،ومن مصادر موثوقة أخرى.
وكما شحادة جند هذا الفرنسي يصف جمزرة دمشق ،أ ّن القلم يعجز عن وصفها لفظاعتها .61أما عن

موقف يهود مدينة دمشق ،فيبدو وفقا لرواية شحادة ،أ ّهنم كانوا حيتفلون مبا قام به املسلمون ويدلّوهنم
موخبني املسلمني على تغافلهم عن
على ّ
حمقات املسيحيني .62أما الدروز فكانوا جيوبون شوارع املدينة ّ
بعض املسيحيني الهتمامهم أعمال النهب.63
استمرت مآسي الفتنة ثقاثة أايم متواصلة ،وكانت على أشدها يف هذا اليوم األخري .أما يف
اليوم الرابع فقد انقسم املسلمون بني حام ملا تبقى من املسيحيني ،ومطارد هلم أينما حلّوا حىت ولو كانوا
59
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واثئق اخلارجية الربيطانية ،الوثيقة  ،12ابريس يف  23متوز  ،1860من إيرل كاويل إىل اللورد ج .راسل ،ص .32-31
حول هذه األعمال واملشاركني فيها من الفئات الدنيا من سكان دمشق ،راجع واثئق اخلارجية الربيطانية ،الوثيقة الثالثة
والثقاثون ،ص .307
Baptistin POUJOULAT, La vérité sur la Syrie (GAUME Frères et J. DUPREY Editeurs, Paris, 1861),
Introduction, notes et index par Camille BOUSTANY, Dar Lahad Khater, Beyrouth, 1986, p. 39-45.
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تنهدات سرياي ،ص .24-22
تنهدات سرياي ،ص .24

ر

يف بيوت مسلمني آخرين .لكن يف اليوم الرابع "انبلى" املسلمون ابلدم األورويب ،كما ابلدم السوري،
القسيس ،ال جند ذكرا يف املصادر العديدة اليت
وذلك بعد مقتل قسيس اإلنكليز يف القيمرية .وعن هذا ّ
"تنهدات سرياي" ،وأثبت مقاحظايت ضمن احلواشي
اعتمدت عليها ،وقارنت رواايهتا مع ما جاء يف ّ
ابلنص احمل ّقق .لكن وجدت تفسريا هلا يف مرجع عن أزمة  1860لليلى ّفواز ،إذ أن
التوضيحيّة امللحقة
ّ
القس كان إيرلنداي يدعى وليم غراهام وقتل وهو يف طريقه إىل القنصليّة اإلنكليزيّة ،اليت كانت تقع
ّ
64
خارج حارة النصارى .

وسكنت الفتنة إذا يف هذا اليوم الرابع ،بعد أن أغلق أكابر املسلمني حارات املدينة ومداخلها،
خوفا من الدروز .وكان من نتائج القومة كما قيل مقتل  5000نفسا 3000 :من الشام والباقي من
خارجها وطبعا من بينهم الجئون من راشيا وحاصبيا .على أنه مل جير حتقق من العدد ،حىت اتريخ كتابة
شحادة ملؤلفه (أي يف شباط  ،)1861ابإلضافة إىل وقوع خسائر مادية جسيمة يف احلارات والكنائس
معربة عن حزن وأسى كبريين ،وأ ّكدها أيضا املؤرخ الفرنسي بوجوال،
عرب عنها شحادة جبمل ّ
وغري ذلك ّ
كما سبقت اإلشارة إىل ذلك من قبل .65لكن وردت تقديرات خمتلفة للخسائر يف األرواح بني
مسيحيي دمشق عند الكولونيل تشرشل ،حبيث قدرها ب  11000قتيل وخبسائر مادية بلغت مليوين
لرية .66أما شاهني مكاريوس فق ّدرها ب  6000قتيل من دمشق وضواحيها ،وبتشريد ما يزيد على
يقل عن  20000أرملة ،وأما عدد البيوت اليت أحرقت
 150000نفس .وق ّدر عدد األرامل مبا ال ّ
عز مبا
فكان عددها  7000بيتا .ويق ّدر عدد الذين ماتوا من احلزن املفرط والقلق الشديد والفقر بعد ّ
يقل عن ثقاثة مقايني جنيه أو يزيد ،كما
يقل عن  14000نسمة .وأما مقدار السلب والنهب فقا ّ
ال ّ
املؤرخ الفرنسي بوجوال ،الذي يق ّدر اخلسائر املاديّة أكثر من  46مليون فرنكا.67
يشري إىل ذلك أيضا ّ

لكن هللا مل يشأ أن ينهي وجود املسيحيني يف دمشق ،على ح ّد قول شحادة ،بل أنه يستغرب
ّ
بقاء عدد منهم بعد تلك الكارثة .ولكن كان لباشا املغاربة ،أي عبد القادر اجلزائري وغريه ،دور كبري يف
جندهتم .فقد نزل مع مجاعته إىل حارة النصارى جلمع النساء والرجال ،وقيل أنه هو الذي طلب من
احلكومة فتح القلعة للمسيحيني .وعنه يقول شحادة" :ابإلمجال إ ّن هذا الرجل صاحب املرؤة واإلنسانيّة
ميكن أن يقال أنه الواسطة يف بقاء النصارى والنصارى مديونة له" .كما أ ّن شحادة مل ينس دور سكان
64

Leila TARAZI-FAWAZ, An Occasion for War, Civil Conflict in Lebanon and Damascus in 1860, Centre
for Lebanese Studies and I.B. Tauris Publishers, London-New York, 1994, p. 91.
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حبق املسيحيني كما وردت
تنهدات سرياي ،ص  .27-25يورد الكولونيل تشرشل التفاصيل عن األعمال الشنيعة اليت اقرتفت ّ
عند شحادة ،الدروز واملوارنة ،ص .115
تشرشل ،الدروز واملوارنة ،ص .118
شاهني مكاريوس ،حسر اللثام عن نكبات الشام ،ص POUJOULAT, La vérité sur la Syrie, p. 41 ،236-235

ش

حي امليدان يف محاية املسيحيني ،68على عكس الصواحلة الذين "كانوا أعظم داهية للنصارى".69
ّ
تعرض هلا ومواطنيه املسيحيني الدمشقيني،
فشحادة رغم حزنه وسخطه الشديد إثر هذه الفاجعة ،اليت ّ
كل املسلمني على املؤامرة ،وحىت أنه
مل يبتعد عن نوع من املوضوعيّة يف كتابه ،إذ يشري إىل عدم إطقاع ّ
يربر تقريبا تصرفات الفقراء منهم واليت كان هدفها النهب .لكنه طبعا يرّكز على دور عبد القادر
ّ
احلي ،وقد حفظ
حي امليدان امسه عمر آغا العابد ،والذي كان شيخ ّ
اجلزائري ورجاله ورجل من ّ
املسيحيني "حفظا اتما" ،وهذه األخبار يؤّكدها بوجوال يف كتابه ،ابالعتماد على شهادة عينيّة ألحد

املرسلني العازاريّني يدعى نجان ( )Nageanالذي يقول أنه لوال األمري عبد القادر اجلزائري ملا بقي
مسيحي يف سورّاي.70
كما يؤكد مكاريوس ما جاء من معلومات حول عبد القادر اجلزائري وبعض مسلمي دمشق،
الذين محوا املسيحيني ،وهم ابإلضافة إىل ما جاء عند شحادة ،الشيخ سليم العطار والشيخ مسلم
حي امليدان يذكر أمساء كل من صاحل آغا املهابين والعقامة الشيخ عبد الغين
الكزبري .ومن س ّكان ّ
امليداين ،كذلك هاشم آغا متسلّم قلعة دمشق ،الذي كان يتّصل به عبد القادر ،وكان يطلق النار على
كل من يقرتب من القلعة .كذلك آل محزة العلماء واألعقام ،ومنهم خباصة حممود أفندي مفيت دمشق
سابقا وأخوه أسعد ،الذين أدخلوا إىل بيوهتم مجعا غفريا من اهلاربني .71كما كان عبد القادر نفسه
يطعمهم يف بيته ويواسيهم وخيرج ليعود أعداد منهم ،ومن مث أرسلهم أفواجا أفواجا إىل القلعة ،حيث
بلغ عددهم حواىل  12000نسمة.72
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احلي ميتد على مسافة  2كلم ونصف على طل طريق تؤدي إىل جنوب سوراي وفلسطني
تنهدات سرياي ،ص  ،29-28كان هذا ّ
احلي
حي امليدان ابعتقادي ألن هذا ّ
واحلجاز .وقد تطور كثريا على عهد العثمانيني .وكان مسيحيو دمشق خيافون من سكان ّ
كان وفقا لربجييت مارينو مقرا لسكن اإلنكشارية ،كما أنه كان مسرحا لفنت عنيفة خقال القرنني السابع عشر والثامن عشر،
درس أمهيتها الدكتور عبد الكرمي رافقBrigitte MARINO, Le Faubourg du Midan à Damas à l’époque ،
ottoman, espace urbain, société et habitat (1742-1830), Institut Français de Damas, Damas, 1997, p. 910.
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تنهدات سرياي ،ص .25
تنهدات سرياي ،ص  . 29وعن هذا املوضوع يشري الكولونيل تشرشل أنه فور مساعه ابألخبار أرسل عبد القادر رجاله من
النص اإلنكليزي ص -213
احلي املسيحي ،فاستطاعوا إنقاذ املئات منهم ،الدروز واملوارنة ،ص  ،114و ّ
اجلزائريني لدخول ّ
POUJOULAT, La vérité sur la Syrie, p. 43. ،214
شاهني مكاريوس ،حسر اللثام عن نكبات الشام ،ص .235
تشرشل ،الدروز واملوارنة ،ص  ،116-115وهو ما يؤكده أيضا مصدر ماروين معاصر للحقبة هو أنطوان ضاهر عقيقي حيث
يؤكد دور عبد القادر اجلزائري ورجاله يف إسعاف املسيحيني ومحايتهم ،حكمت ألبري احلداد ،لبنان الثورات الفقاحية ،القرن
التاسع عشر ،دار نظري عبود ،بريوت ،1994 ،فصل من خمطوطة أنطوان ضاهر العقيقي ،أحداث  ،1860ص -330
.332

ت

أما الدولة العثمانية فقد تدخلت يف اليوم الرابع للمجزرة ،بعد إرساهلا العساكر النظامية جلمع
73
ختوفوا من ذلك لئقا
املسيحيني املختبئني يف بيوت املسلمني ومرافقتهم إىل القلعة  ،لكن املسيحيني ّ
جتمع
يلقوا نفس مصري مسيحيي حاصبيا .وبقيت احلكومة على هذا املنوال عدة أايم حىت أنه ّ

ضجوا من اجلوع ،كما عانوا
هناك،وفقا لشحادة ،حواىل  14000نفسا ،كانوا يف وضع مأساوي وقد ّ
حر مشس متوز ،وقد افرتشوا األرض والتحفوا السماء .ويبدو تقاعس الدولة واضحا ،إذ أهنا مل مت ّد
من ّ
يد العون للناجني ّإال بعد ستة أو سبعة أايم ،عندما "منّت" عليهم ابخلبز واخليام ،اليت تك ّدسوا فيها

ويتفرجون عليهم.
وكانت تقيهم من برد الليل .وأثناء وجود املسيحيني يف القلعة كان املسلمون يدخلون ّ
حي امليدان ،لكن امليادنة منعوهم من ذلك .74على أن
أما الدروز فقد حاولوا اإلجهاز على نصارى ّ
معرضني للتهديد ،ممّا
وضع املسيحيّني احلرج واخلطر يف القلعة قد عاجله بوجوال مشريا إىل أ ّهنم كانوا ّ
يوّكد ما أورده شحادة.75
ومن التدابري األخرى اليت اختذهتا الدولة العثمانية وفقا لشحادة ،وخباصة قبل وصول الوزير
املفوض من قبلها بصقاحيات واسعة ملعاجلة آاثر هذه الكارثة ،هي ختصيص بعض الدراهم
ّ
وتوجهه
للمسيحيني 50 ،ابرة للكبري و 25للولد وإخراج بعض الكساوى هلم .وبعد وصوله إىل دمشق ّ

إىل قلعتها ،أمر بتسفري قافلتني من القاجئني حنو بريوت ،وكانت تضم القافلة األوىل حنو  300بغقا.
وقد سار حلراستهم رجال عبد القادر اجلزائري ،وبعد عشرة أايم سريت قافلة اثنية مماثلة .وكانت هااتن
تضمان خباصة النساء واألطفال والشيوخ .وبعد وصوهلم أهل دمشق إىل بريوت استأجرت
القافلتان ّ
الدولة بيوات هلم ،وأعطت كل نفس  50غرشا شهراي .كما عيّنت املبلغ عينه ألهايل حاصبيا وراشيا
ودير القمر .أما يف دمشق فقد ّفرغت الدولة بعض بيوت املسلمني وآوت إليها النصارى.76

77
رد
وكان فؤاد ابشا بتسفريه للنصارى إىل بريوت ينوي ضرب دمشق  .لذا طلب من املسلمني ّ
املسلوابت ،فأحضروا أشياء أخرى قدمية وسيئة غري اليت هنبوها ،بعدها طلب املذنبني فوضع يف أيديهم

73
74
75
76
77

النص اإلنكليزي،
وكان اجلنود األتراك قد اشرتكوا مع املهامجني يف أعمال السلب والنهب ،تشرشل ،الدروز واملوارنة ،ص  ،114و ّ
ص .214-213
تنهدات سرياي ،ص .31-29
POUJOULAT, La vérité sur la Syrie, p. 67.

تنهدات سرياي ،ص .32-31
عن رغبة فؤاد ابشا ابلتصرف بصرامة اتمة يف دمشق ،انظر وثيقة رقم  21من واثئق اخلارجية الربيطانية ،موجهة من القنصل مور
إىل بولور ،ص  .46-45كذلك الوثيقة  22اليت تنطوي على وصف حالة مدينة دمشق املأساوي يف متوز  1860على لسان
غراهام املبعوث اإلنكليزي الذي زار املدينة ،قبل وصول فؤاد ابشا إليها ،وبعث برسالة تفصيلية عنها للقنصل العام اإلنكليزي
مور ،وهو يقارن يف هذه الرسالة بني حالة دمشق الراهنة وكيف كانت عليه من رخاء قبل بضعة أسابيع ،ويؤكد على خطورة
املوقف إذا مل يبادر فؤاد ابشا ابلتوجه إليها من بريوت ،ألن فكرة إابدة املسيحيني كانت مطروحة على ح ّد قوله ،ص .49-47

ث

حل يستغربه املؤلف شحادة،
اخلشب وأرسلهم إىل بريوت ،مث إىل األستانة ليدخلوا يف العسكرية ،وهو ّ
ليقتصوا أكثر من
كما يستغربه كل من املؤرخني الغربيّني بوجوال وتشرشل ،ألنه مبقدور هؤالء أن يعودوا ّ
املسيحيني بعد أن يصبحوا عسكرا .كما أنه يشري شحادة إىل أمر مستغرب آخر ،وهو أن فؤاد ابشا
أمر بشنق  75نفسا منهم حنو عشرة فقط من املشهورين والبقية من رعاع الناس .مما يعين أن العقاب مل
يطل املسؤولني احلقيقيني عن هذه اجملزرة .بل إن عقابه لشيخ اإلسقام ولبعض املسلمني املشهورين مل
يتع ّد ترحيلهم عن دمشق فقط .وبعدها أخذت أحكام الدولة العثمانية ترتاخى .فبالنسبة إىل الدروز ،مل
تقتل الدولة العثمانية أحدا منهم وفقا لشحادة ،بل أهنا قبضت على بعضهم مث تركتهم ،لكن حبست
بعض مشاخيهم .78وهنا أت ّكد للناس أن "القومة كانت حسب هوى الدولة!" .وقد عرف ذلك العموم
حىت أن املسلمني الذين محوا املسيحيني أصبحوا مذنبني بنظر أنفسهم .79وهنا جند رأاي مغايرا ملا جاء
بتسرعه يف تنفيذ األحكام بل يقول أنه أحدث
عند شحادة للمؤرخ منري امساعيل ،الذي يتّهم فؤاد ابشا ّ

"جمزرة" جديدة يف دمشق .أما عن زعماء الدروز ،فيقول أن الباشا أنذرهم دون سواهم ابحلضور إىل
وإال حاكمهم غيابيا ،فحضروا مطمئنني إىل دعم القنصل الربيطاين
بريوت وتسليم أنفسهم كسجناء ّ
وفؤاد ابشا عينه.80
أما نصارى سوراي فكانوا يف حالة يرثى هلا :شتات وفقر ،ولوال ورود اإلحسانت اجلزيلة من
انكلرتا وفرنسا وروسيا وأمريكا وابقي بقاد أورواب لبقي املسيحيني عراة حىت اتريخ كتابة املؤلف شحادة
لشهادته (أي شباط  .)1860فقد بقي املسيحيون يف وضع خطر ويعرتيهم اخلوف الشديد مدة مثانية
78

تنهدات سرياي ،33-32 ،لكننا جند رواية طريفة عند املؤلف يوسف خطار أبو شقرا حول كيفية معاقبة فؤاد ابشا للمسؤولني
عن حادثة دمشق اذ اعترب أن الفحص عنها كان سهقا ،رغم فداحتها ،ألن القوة احلاكمة مل تردع املتقاتلني ومل ختمد نر القتال
بل شاركت فيه ،لذلك أعطى فؤاد ابشا أمرا "بشنق الوايل الذي كان حائزا على رتبة املشريية أيضا وإبعدام نفر من القادة
والضباط ونفر من أعيان دمشق أيضا حبيث أنصف بني عدد املقتولني من الطائفتني وفقا للشريعة الغراء" ،وورد تفسري هلذه
وهلم جرا
املقولة من قبل املؤلف عينه يف احلاشية كما يلي" :ذلك أن املشري حيسب كألف رجل جتاه النظام واليوزابشي كمئة ّ
وهكذا استوى عدد املعدمني من املسلمني ومن قتلهم االسقام من املسيحيني أي ستة آالف بستة آالف" ،احلركات يف لبنان إىل
عهد املتصرفية ،ص  135وحاشية رقم  1يف الصفحة عينها .أما يف ما يتعلق مبعاقبة الدروز فيتوسع أبو شقرا يف إظهار براعة
وتفنن من حبس منهم يف التنصل عن مسؤولياته ومسامهاته يف قتل املسيحيني ،اذ بعد طلب الدولة الفرنسية ابعدام 1200
درزي مقابل املسيحيني الذين قتلوا يف عدة مناطق ،واصرار معظم مطارنة النصارى على اعدام  450رجقا ،قرر فؤاد ابشا عدم
قتل أي درزي اذا مل جتر حماكمته يف جملس شرعي عادل! ،املصدر عينه ،ص  ،140أما عن أمساء كانوا قد اوقفوا يف القشلة
البريوتية ،راجع ص  .134وقد مات سعيد جنبقاط يف احلبس بسبب داء الرئة وليس لسبب آخر وفقا ألبو شقرا ،ودفن يف حملة
األوزاعي ،ص  ،142تشرشل ،الدروز واملوارنة ،ص  ،131-127ص POUJOULAT, La vérité sur la ،240-235
Syrie, p. 13-14
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تنهدات سرياي ،ص .34
منري امساعيل ،لبنان يف السياسة األوروبية  ،1861-1840دار النشر للسياسة والتاريخ ،بريوت ،ط  ،2005 ،1ص -60
.61

خ

أشهر ،ألسباب دينية وسياسية .وهو مل يوفّر مع ذلك انتقاداته للدول األوروبية (فرنسا وانكلرتا وروسيا)
اليت اعتربها مسؤولة ولو بشكل غري مباشر عن وضع مسيحيي سوراي املأساوي .ويشاركه يف هذا الرأي،
الكولونيل تشرشل ،خباصة ابلنسبة إىل السياسة الربيطانيّة ،إذ ينتقد سياسة احلكومة الربيطانيّة ،اليت "إما

املتعمد على هذه اإلضطراابت
جهقا منها أو جتاهقا مبكايد السلطات الرتكيّة يف سوراي وبتحريضها ّ
وتسوي
لغاايت وأهداف أننيّةّ ،
عربت عن رغبتها يف أن ترتك هذه السلطات تدير شؤوهنا بنفسها ّ
حتركت مشاعر رواقيّة جملس الوزراء الربيطاين الصلبة ،ووافق اجمللس
املشاكل كما ترتئيه مناسبا  ...وأخريا ّ
أتخر يف ذلك نوعا ما على اقرتاح أمرباطور فرنسا إبرسال محلة عسكريّة إىل سوراي إلعادة
ولو أنّه ّ
اإلطمئنان واألمان إىل قلوب املسيحيّني ولإلشراف على عمليّة تطبيق العقوابت.81"...
وشحادة لن ينسى شحادة توجيه عتبه الشديد إىل مواطنيه من املسلمني الدمشقيني الذين
نسيوا "اخلبز وامللح ...واجلرية واملصلحة واإلئتمان على األموال واألرواح" .ويسأهلم عن سبب مساحهم
أي مؤامرة ض ّدهم .كما ذ ّكرهم بعادات
بقتل املسيحي ،الذي مل حيمل سقاحا ضدهم ومل ّ
حيضر أيضا ّ
ابلتوجه إىل
دم العدو إذا جلأ إليهم .وهو ينهي شهادته
أجدادهم ،عرب البادية ،الذين كانوا يصونون ّ
ّ
للرب لكي حيفظ السلطان عبد اجمليد ،ويبعث الشفقة يف قلبه فيشفق بدوره
تضرع ّ
سوراي طالبا منها أن ت ّ

على رعيّته املطيعني األمناء ،أي املسيحيني .وهذا ممّا يدعو لإلستغراب إذ رغم مسؤولية الدولة العثمانية
املباشرة والغري مباشرة عن جمزرة املسيحيني يف دمشق يبقى املؤلف حمافظا على احرتامه وطاعته هلذه
الدولة!
أما عن كيفية التعويض على املتضررين فشحادة مل يتطرق إليها ،ألهنا مل تكن قد بتّت بعد عند

كتابته ملؤلّفه ،بل نعلم عرب واثئق وزارة اخلارجية الربيطانية وبعض الواثئق العثمانية ،أن الدولة العثمانية
اختذت تدابري خاصة ملعاجلة وضع املظلومني املصابني ،الذين حرموا من أمواهلم وبيوهتم ومقتنياهتم ،وقد
جاء ذلك يف إعقان صادر عن "ديوان نظارة األمور اخلارجية ،املأمورية املخصوصة إلصقاح أحوال
سوراي ."...أما طريقة التعويض فكانت بوضع ضريبة على أهايل دمشق وأهايل اإلايلة قاطبة إلعطاء
املسيحيني ماال من أجل إعادة إعمار بيوهتم وأتمني حاجاهتم الضرورية ،ومن يظهر أي رفض لذلك
يعمل على أتديبه .82كما مت حتديد قيمة األموال اليت جيب أن تدفعها املناطق ،إن يف دمشق أو يف
81

82

جتدر اإلشارة هنا إىل رأي مغرتب لبناين هو جرجي احلداد ،كان صاحب وحمرر جريدة القلم احلديدي يف الربازيل ،يف كتابه
البقاغ املبني يف أصل حركة سنة الستني وجرائم املبشرين واملستعمرين ،الذي طبع يف سان ابولو سنة  ،1931يف حتميل
األوروبيني وخباصة الفرنسيني مسؤوليات حتريك النعرات الطائفية اليت أدت إىل حوادث عام  ،1860أعد الكتاب للطبع حممود
موسى ،منشورات دار املعايل ،بريوت ،الطبعة األوىل ،1991 ،ص  ،78-41تشرشل ،الدروز واملوارنة ،ص ،123-122
النص اإلنكليزي ،ص .227-223
و ّ
عصام خليفة ،واثئق لبنانية من األرشيف العثماين ،الوثيقة رقم  ،25ص .96-95

ذ

غريها من املناطق السورية أو يف راشيا أو حاصبيا ،على أن تسدد خقال ثقاثة أشهر .83وكانت بعثة
أوروبية قد اقرتحت إضافة إىل عقوبة املوت للمحرضني األساسيني على اجملازر يف دمشق" ،فرض
احملمديني أكملهم ...أكثر من ذلك ،عند توزيع الغرامة على سكان
عقوابت مالية على السكان ّ
دمشق ...فقد روعي أن يقع العبء األكرب من الضريبة على األغنياء ،بينما متّ إعفاء نسبة كبرية من
الطبقات الفقرية ،إال أنه يف حالة الدروز ،فإن ممتلكات مشايخ وأعضاء الطائفة األغنياء ،قد صودرت،
تتحمل األعباء الكاملة هلذه الغرامة.84"...
وبقي على الطبقات الفقرية لوحدها أن ّ

استنتاج:
لقد تبينا من خقال شحادة واملصادر املعاصرة له عن مدى الرتابط بني حوادث لبنان والقومة
يف دمشق ،وخباصة العقاقة بني جمزرة حاصبيا والقومة يف الشام ،والعوامل املشرتكة يف ما بينهما وكيف
أن السكان املسيحيني يف هاتني املدينتني عانوا من نفس املصري وعلى أيدي نفس األشخاص تقريبا،
وحىت أهنم أيضا اضطروا لرتك مسقط رأسهم ليلجأوا إىل مناطق عدة ،منها مدينة بريوت اليت احتضنت
عددا كبريا منهم يف ظروف صعبة جدا .ونستنتج عرب األمثلة اليت استقيناها من تنهدات سرياي واملصادر
املعاصرة هلا ،أن مؤلفها قد أورد معلومات مبعظمها صحيحة ،وإن كانت موجزة يف أغلب األحيان ،كما
تفرد إبيراد معلومات مل تعاجل يف مصادر أخرى ،كقضيّة مقتل القسيس األورويب ،وكذلك قضيّة تسفري
ّ
85
قوات تركية إىل خارج سوراي ،قبل اندالع حوادث اجلبل  ،ممّا خ ّفف عديد القوات العثمانيّة يف هذه
املنطقة .وهذا األمر نقشه املؤرخ العثماين املرياالي امسعيل سرهنك ،يف سياق دفاعه عن براءة وايل
الشام أمحد ابشا ،الذي عارض أمرا بنقل أربعة طوابري من اجلنود من الشام إىل الروملي ،قبل أربعة
شهور من اندالع احلوادث..." .فعرض أمحد ابشا ملحوظاته للسرعسكريّة واملابني مهايوين بعدم جواز
القوة من الشام نظرا لثورة األفكار هبا ،وملّا مل جيب إىل طلبه طلب اإلستقالة ،فلم يقبل منه أيضا.
تقليل ّ
ويقال أ ّن قتله كان ملا حيقده عليه فؤاد ابشا ملا بينهما من النفور منذ كان سويّة يف بكرش.86"...

إن جربايل خمايل شحادة مؤلّف التاريخ املختصر الذي حيمل عنوان "تنهدات سرياي" ،كان
السن واخلربة
شاهد عيان على األحداث اليت وقعت يف دمشق سنة  ،1860وكان عندها قد بلغ من ّ
83
84
85
86

عصام خليفة ،واثئق لبنانية من األرشيف العثماين ،الوثيقة رقم  ،26ص .128-97
واثئق اخلارجية الربيطانية ،وثيقة  ،75من اللورد دفرن إىل اللورد ج .راسل ،بريوت  19كانون األول  ،1860ص -172
 ،178هنا ص .174
تنهدات سرياي ،ص .17
املرياالي امسعيل سرهنك ،اتريخ الدولة العثمانيّة ،تقدمي ومراجعة حسن الزين ،دار الفكر احلديث ،بريوت ،1988 ،ص .329

ض

يف احلياة ،ما يسمح له ابإلطقاع على األوضاع السياسيّة واإلجتماعيّة واإلقتصاديّة ،حىت ولو كانت
ونستدل على ذلك من خلطه ما بني الفصحى والعاميّة .على أ ّن معلوماته التارخييّة
ثقافته حمدودة.
ّ
ابإلمجال كانت صحيحة ولو جاءت خمتصرة .وقد متّ التأكد منها بعد مقارنته مع مصادر حملية وغربية
معاصرة وحىت عثمانية رمسية وغريها .إذا هو يتمتّع ابملصداقيّة ،إذ عاش تلك األحداث ووصفها من
عرب عنها بكلمات بسيطة صرحية دقيقة وواضحة دون مواربة وبقا رتوش .فهذا
خقال معانته ،ومن مثّ ّ
الصنايعي الدمشقي املسيحي كانت له خربته يف احلياة اليومية اخلاصة والعامة ،وكان يعرف تفاصيل

يضخم األخبار ،خباصة أخبار القومة يف دمشق ،بل هي
حياة مواطنيه والقوانني اليت حتكمهم .فهو مل ّ
وجه سهامه إىل
حسه النقدي ،إذ ّ
اليت كانت رهيبة ويستحي القلم من وصفها .ومع ذلك فهو مل يفقد ّ
املسؤولني عن األحداث ،دون أن يهمل الدور اإلجيايب الذي لعبه بعض األشخاص إلنقاذ وختليص
أرواح بريئة ،مل يكن من ذنب هلا سوى أهنا ولدت مسيحيّة املعتقد .وهؤالء األشخاص أنفسهم خلدهم
التاريخ أيضا كاألمري عبد القادر اجلزائري ،الذي كان قد هرب من بقاده ،اليت كانت فرنسا قد احتلتها،
حي
ليلجأ إىل سوراي مع مجاعة من رجاله ،أنقذوا أنفسهم مسيحيّي دمشق ،كذلك عدد من مسلمي ّ
احلي كانت تقطنه اإلنكشاريّة،
امليدان يف دمشق ،كان املسيحيّون يهابوهنم لسبب وجيه ،وهو أ ّن ذلك ّ

لكنّهم سعوا لتخليص املسيحيّني من حمنتهم.

فتنهدات سرياي جلربائيل خميائيل شحادة هو اتريخ خمتصر ومصدر جديد ومهم حول جمازر
ّ
دمشق وحول خلفيّتها التارخيية ،ونتائجها الكارثية على حياة سكان املدينة املسيحيني وعلى أرزاقهم
وأعماهلم ،وابألخص على عقاقاهتم مبواطنيهم من املسلمني وغريهم ،وعلى اتريخ املدينة العريقة
وخططها.

-5طريقة التحقيق:
أي كتابّ ،إال إذا كانت
إ ّن حتقيق املخطوطات عادة يعتمد على أكثر من نسخة لنشر ّ
تنهدات سرياي" ،ذلك أن نسخ املخطوطة نقل مباشرة
النسخة أصليّة ،وهذا هو الوضع ابلنسبة إىل " ّ
عن النسخة األصليّة ،وبعد ع ّدة أشهر فقط من كتابتها ،من قبل جربائيل ميخائيل شحادة .كما أنين مل

أي مكتبة أخرى
أجد ذكرا لنسخة أخرى عن هذه املخطوطة يف مكتبة البطريركيّة األنطاكيّة أو يف ّ
حتتوي على خمطوطات .على أنين وحفاظا على األمانة العلميّة ،ومبا أ ّن املؤلّف كتب بلغة عاميّة تقريبا
وبلهجة دمشقيّة ،فقد حافظت على هلجته وأسلوبه ،الذي يشيع شعورا بصدقه.

وهكذا أبقيت على كقام املؤلّف على أصله وحبذافريه ،لكن ما مل أمتكن من قراءته أو فهم
النص ،أو يف بعض األحيان
معناه ،وضعت إىل جانبه كلمة كذا بني قوسني (كذا) ،أي هكذا ورد يف ّ
غ

عقامة استفهام بني قوسني( ،؟) ومعىن ذلك أنين غري متأ ّكدة من قراءيت الصحيحة للكلمة ،وذلك
النص أذكر كلمة "مشنرت" (ص  ،)1وكلميت
دفعا لإللتباس .ومن الكلمات الغري مفهومة اليت وردت يف ّ
"تنكري وطاريه" (ص  ،)6وكلمة "حاركوت" (ص  .)17كما رمست بعض الكلمات بطريقة خاصة
مغايرة للقواعد اإلمقائيّة الصحيحة ،ففي بعض األحيان كتبت كلمة نصارى وآخرها هاء بدال من
األلف املقصورة "نصاره" (ص  ،)4 ،3 ،2وكتبت كلمة صوته ابلطاء "صوطه" (ص  ،)5وقلبت
األلف املقصورة يف بعض الكلمات إىل ألف ممدودة ،مثقا" :القتقا" (ص  ،)17بدال من القتلى،
و"الغنا" (ص  )20بدال من الغىن .كما حذفت اهلمزة من آخر بعض الكلمات ،مثقا" :شيا" (ص )5
بدال من شيئا ،و"البغضا" (ص  )8بدال من البغضاء .وسقطت األلف أيضا من بعض األمساء
والكلمات ،مثقا" :ابرهيم" (ص  ،)8بدال من ابراهيم ،و"ثلث" (ص  ،)11بدال من ثقاث ،و"بدوا"
(ص  )17بدال من بدأوا .وأضيفت أحرف بشكل غري صحيح على بعض الكلمات ،كما أسقطت
أحرف أخرى ،مثقا":مفسيديها" (ص  ،)7بدال من مفسديها" ،مل يرتكون" (ص  ،)16بدال من مل
العامي على
كل ذلك يعود إىل طغيان األسلوب
يرتكوا" ،األورابوين" (ص  ،)12بدال من األوروبيني .و ّ
ّ
النص قيد التحقيق.
ّ
أما املصطلحات اليت كانت شائعة يف القرن التاسع عشر ،فقد عمدت إىل تفسري وشرح
متخصصة ،مثقا :قياقول (ص  ،)2اإلنكشاريّة
معظمها يف احلواشي ،ابإلستناد إىل مصادر ومراجع
ّ
(ص  ،)2اخلراج (ص  ،)3التنظيمات اخلرييّة (ص  ،)7ويتبلّص (ص  )9وغريها .كما قمت بشرح
عرفت ابألماكن واألعقام يف احلواشي أيضا .كما أضفت فهرسني لألعقام
املبهم من الكلمات ،و ّ
يضم خريطتني وصورا توضيحية ،كما وضعت
واألماكن الواردة يف املخطوطة ،بعد ّ
النص احملقق ،وملحقا ّ
صورا لكل صفحات املخطوطة ،والئحة ابملصادر واملراجع اليت اعتمدهتا .ومبا أن املؤلّف مل يستعمل
النص احمل ّقق ،كما أضفت عقاميت التنوين والش ّدة ،ألهنما
دائما عقامات الوقف ،فأضفت ذلك على ّ
أمهلتا يف معظم األحيان.

النص من معلومات ،فمصدرها املؤلّف عينه الذي كان شاهدا
أما يف ما يتعلّق ،مبا ورد يف ّ
على ويقات "قومة" دمشق ونتائجها ،كما أنّه اطلع على مصادر مكتوبة على األرجح عن احلقبة
املصريّة اليت سبقت حوادث دمشق ،ككتاب ميخائيل شحادة ،الذي يعتقد أنّه والده ،وغري ذلك من

مؤلفه
تنهدات سرياي .لذا فقد عملت على التح ّقق من ما ورد يف ّ
كتب ،لكنّه ال يشري إليها يف ّ
ابإلستناد إىل مصادر معاصرة ومراجع حديثة بع ّدة لغات ،وتنتمي إىل ثقافات ع ّدة من عربيّة وغربيّة
أتبني ،بل أأتكد من
وتركيّة ،حىت أستطيع التعّرف على القيمة العلميّة ،ملا جاء يف هذا الكتاب و ّ

ظ

مصداقيّة ما أورده ميخائيل جربائيل شحادة ،الذي جنا بقدرة قادر من ويقات "قومة" دمشق سنة
 ،1860والذي جلأ قسرا إىل بريوت حيث توفّاه هللا بعد سنة تقريبا من انتزاعه من أرضه وموطنه.
حاولت قدر استطاعيت أن أبقى موضوعيّة يف حكمي على حوادث ،بل جمزرة دمشق ،أو
"تنهدات سرياي" ،ودائما ابإلعتماد على
كل خرب ورد يف خمطوطة ّ
قومتها أو طوشتها ،وأن أدقّق يف ّ
لكن فظاعة املوضوع قيد الدرس ،وما يولّده يف نفس
مصادر ومراجع متع ّددة اآلراء والثقافات واألداينّ .
من يعاجله من مشاعر األسى واحلزن ،رمبا مل يساعدين أن أكون دائما حياديّة أو موضوعيّة!
"تنهدات سرياي"،
تقصي حقيقة "قومة" دمشق ،اليت أنتجت خمطوطة ّ
وقد سعيت جهدي يف ّ
كل املصادر
بل دموعها أيضا .وهذه احلقيقة تكون دائما نسبيّة وجزئيّة طاملا مل نستنفد استعمال ّ
واملراجع حول احلدث ،وهو ما ال يستطيع القيام به حىت جمموعة حبّاثة ،ألنه تبقى دائما نواح غري
مدروسة من مصادر مل يستطع أحد أن يصل إليها حىت اآلن .ولكن كلّي أمل أن أكون قد ق ّدمت

مصدرا جديدا ،حم ّققا بطريقة علميّة ،ودراسة موضوعيّة عن حقبة مظلمة ،أنمل أن "تنذكر وال تنعاد".

جوليات الراسي

أأ

تنهدات سرياي
(ص )1
ان مقصودي هبذا التاريخ أن أذكر حال سوراي يف هذه السنة على اخلصوص ،وأعد القارىء أبن أقدم
ملالحظته ما يلخص له حال هذه البالد يف املاضي واحلاضر وكفى .ليس ثقة بنفسي أستطيع أن أذكر سوء حال
سوراي هذه السنة متاما وتفصيال ،بل مهما استطعت أن أذكره فهو ليس إل مشنرت (؟) له الصدا من الصوت
احلقيقي ،أو كرمز غامض ابلنسبة للمرموز إليه .ألن املصايب اليت تكبدها املسيحيون سابقا واليت حلت
ابملسيحيني تفوق التصدق.
إن وجه التاريخ منذ القدمي لآلن مل يعهد أنه نسخ( 1؟) بذكر قومة دموية افرتاية 2جامعة لكل نوع من
القساوة والشر مبثل ما تنسخم( 3كذا) اآلن مبعاملة الدروز واإلسالم (بل ابحلري مبعاملة الدولة) للنصارى .فقد
ظهر منهم من القساوة ما يستلني قلب الوحش الكاسر .قد ظهر من الغدر واخليانة ما تستحيه الرببر .قد ظهر من
اإلهانة والحتقار بشعاير الدين ما مل يسمع قط مبثله .وقد ظهر من الظلم والفرتاء ما يستنجد مرؤة من له أدىن
ذرة من العدل .قد ظهر من كالم السفه واألفعال الفظيعة ما يستحي القلم بذكره .قد ظهر من هتك حرمة النساء
والبنات ما يغيظ احلجر األصم ،فضال عن اإلنسان الطاهر ذي العرض الشريف .قد ظهر من الدمار والداثر
واحلريق وسفك الدم ،ما جعل سوراي ملكة نسائية أطفالية فقرية مكسورة مداسة حزينة مأيوسة :4نعاج قاليل بني
أقوام جتردوا عن الصفات اإلنسانية ،بني أانس فخارهم اليت يهزون( 5كذا) هبا واليت تقرهبم اىل هللا سفك الدم ،بني
أانس مدحيهم ،الذي جيعلونه حمطات كالمهم ،أن دينهم قام ابلسيف ،بني أانس شر قلوهبم ل جيعل أحدهم أن
يؤمتن أخاه على رؤية امرأته بني أانس أجلهم قدرا ومهابة يستبيح ذكر ما يليق ذكره( // .ص )2
وقبل أن أنيت إىل ذكر هذه احلوادث يليق أن نذكر حالة سوراي قديا .وعلى كل حال ل يؤمل مين يف هذا
التاريخ املختصر أن أذكر اتريخ تلك األزمنة املظلمة على وجه تفصيلي ،إذ إن من املعلوم أن اتريخ األعصر املظلمة
1
2
3
4
5

على األرجح أنه يعين هنا "كتب" أو "سجل".
وعلى األرجح أهنا تعين "افرتائية".
"سخم اللحم :أننت اا وهللا وجهه :سوده .السخم :الواد...تسخم عليه :حتقد وغضب...السخينة ج سخائم :الضغينة ،"...املنجد يف اللغة
واألعالم ،ج  ،1ص .326–325
واألصح ميئوسة.
أي يزهون أو يتباهون هبا ،وقد وردت الكلمة خطأ يف املنت.



مظلم أيضا!
ولكن على كل حال يبقى لآلن من كانوا عايشني يف ختام ذلك العصر ،الذين كانوا يطوبون زماننا
ونصيبنا ،شاكرين هلل بزمن الفرح على متتعنا ابلراحة ،ويذكرون لنا احلوادث الكثرية اليت كانت تلطمهم مجيع أطوار
حيوهتم( 6كذا) .فمنهم من شاهد آاثر تلك احلوادث وندور وقوعها يف زماننا ،ومن مقابلة أحوال بلدة ،مل تزل
لآلن على مسراها القدمي ،مع بلدة قد اضطر أهلها للمظاهرة ابليتناس ،ومن العهدة اليت أخذهتا على نفسها
النصاره( 7كذا) اليت جل معناها إذلل النصراين ،نقدر أن نصف كيف كانت حالة أجدادان املرحومني.
إن األحكام كانت خميفة جدا ،وكانت مطلقة التصرف ،حبيث كانت احلكومة جتعل قصاص الذنوب ما
تستحسنه.وكان ذنب النصراين يستدعي أرهب قصاص ،إن مل يبادر تربيد غيظ احلاكم ابلرشوة .فوالداان يعهدان
شنق ثالث شبان مسكوا عند امرأة مسلمة (ويقال أهنا استحضرهتم حبيلة) وهذا كان مبوجب الشريعة املسطورة.
فماذا يظن حينئذ أنه كان يظهر من أوالئك احلكام يف قصاص النصراين؟ وماذا يؤمل منهم؟
ول يربح من ذكر التاريخ ذلك اجلمهور املخيف املتكرب املطلق التصرف ،أعين وجاق اإلنكشارية 8الذي

6
7
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أي حياهتم.
أي النصارى.
وجاق اإلنكشارية :أو أوجاق ،حبسب التنظيمات العسكرية العثمانية تعين وحدة ،وكانت جمموعة الوحدات يرتأسها آغا اإلنكشارية "يعاونه
عدد من الضباط الكبار مثل :كتخدا القول ،وزغرجي ابشي ،وطورجني ابشي ،وحمضر آغا ،وابشي جاويش ،والكتخدا احمللي كاتب
اإلنكشارية ...وهذه األوجاقات بدورها كانت مقسمة إىل عدة أورطات –كتائب أو سرااي– ولكل أورطة هيئة قيادة وإمام وتعليم خانة –
مدرسة -وهلا امسها املميز وعلمها املميز ،"...مصطفى عبد الكرمي اخلطيب ،معجم املصطلحات واأللقاب التارخيية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
ط  ،1996 ،1ص .50
وتعين اإلنكشارية "ابللغة الرتكية"الفرقة اجلديدة" ...اسم لفرقة من عتقاء اجليش ،أنشأها السلطان مراد األول ( 791-763ه -1362 /
 1389م) وقد أدت دورا كبري األمهية يف النظام العسكري والسياسي للدولة العثمانية .يف منتصف القرن التاسع للهجرة /اخلامس عشر
للميالد ،بلغ عديد فرقة النخبة هذه ستة آلف رجل من شبان مسيحيني ينتمون إىل مجاعات فرض عليها أتدية اجلزية ،وكانوا جيندون وفق
نظام "الدوشرما" أو ضريبة الغلمان .كان هؤلء يعتنقون اإلسالم ،ورغم أصوهلم املختلفة ،كانوا يتلقون الرتبية نفسها .وبعد إعدادهم العسكري،
كانوا يستخدمون يف املعارك املهمة .وكان إبمكان من متيز منهم أن حيصل على تيمار ويصل إىل مراكز مهمة .كان من بينهم املهندسون
واملعماريون ،كسنان الشهري الذي شيد ،يف القرن السادس عشر للميالد ،العديد من املساجد األمرباطورية الضخمة ،ابإلضافة إىل أعمال فنية
كثرية .يرأس اإلنكشارية آغا حييط به عدد من الضباط ،وكانوا خيضعون لنظام قاس جدا ،ومل يكن هلم احلق يف البدء ،يف الزواج ،مث ما لبث أن
منحهم هذا احلق السلطان سليم األول .أتثر اإلنكشارية ابملتصوفة ،وكانوا على صلة بنظام للدراويش يدعى البكتاشية ،وقد التحقوا بشكل
رمسي هبذه الطريقة منذ هناية القرن السادس عشر .كانوا كجنود ،يستخدمون السالح التقليدي ،مث محلوا البنادق يف القرن العاشر للهجرة/
السادس عشر للميالد .أقام اإلنكشارية ابلقرب من القصر حلراسة السلطان ،كما أمنوا له احلماية أثناء املعارك .وكلف بعضهم محاية احلصون
على احلدود .كانوا يارسون ،عن طريق حركات التمرد اليت يقومون هبا انطالق ا من ثكناهتم يف اسطنبول ،نوعا من الرقابة على قرارات السلطان



كان فزعة لكل مالك األرض ،وكذلك وجاق القياقول.9فكانت اإلنكشارية تفعل ما تريد غري مكرتثت( 10كذا)
حبكومة أو بشريعة ،فقد يكتفى لتسكيت أهل البيت وختويفهم أن يقال" :إنكشاري ير ابحلارة!" وكان كل من
حترتمه الرعية .واإلنكشارية يسطو على أموال النصاره (كذا).
فاحلكومة مرت( 11كذا) كثرية كانت ترسل تطلب من النصارى عن املغارم املضروبة عليها ( //ص )3
كاخلراج 12وحنوه :بعض أموال على سبيل القرض أو سبيل آخر .فكانت النصارى جترب وجتر يف األسواق وهتان
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املتعلقة ابألعمال احلربية ،وبنوع خاص على تلك املتعلقة ابإلصالحات ومبحاولت حتديث النظام العسكري .كانوا يتصدون هلذا التحديث،
بدافع احملافظة الدينية ،وذلك خالل فرتة ضعف السلطنة ابتداء من القرن السابع عشر .اعترب اإلنكشارية مسؤولني عن اإلخفاقات اليت أصابت
السلطنة يف مطلع القرن التاسع عشر ،ووجهت إليهم انتقادات شديدة ،ما محل السلطان حممود الثاين على إجراء تغيريات يف نظامهم ،فتمردوا
من جديد .فقرر السلطان آنذاك القضاء عليهم :ففي  15حزيران  1826قصفت ثكناهتم ،وألقي القبض على قادة الطريقة البكتاشية ومتت
تصفيتهم" .جانني ودومينيك سورديل ،معجم اإلسالم التارخيي ،ترمجة الدكتور أ .أنطوان احلكيم مبشاركة خنبة من األساتذة اجلامعيني ،الدار
اللبنانية للنشر اجلامعي ،أنطلياس ،2009 ،ص  ،177-176وعن أمهية اإلنكشارية يف اجليش العثماين ،راجع أمحد عبد الرحيم مصطفى ،يف
أصول التاريخ العثماين ،دار الشروق ،بريوت ،ط  ،1982 ،1ص .125-124
وجاق القياقول :والصحيح قايب قول أو قبو قويل ،و"معناه عبيد الباب أو حرس السلطان .ورد ابملصادر العثمانية أبلفاظ خمتلفة منها :قبقول،
وقايب قولري والقايب قول هم اجلنود اإلنكشارية يف الدولة العثمانية ،يتألف مشاهتم من سبعة أوجاقات كربى –وحدات– وكل أوجاق يتألف
من عدة الايت وأرط ،بينما الفرسان يتألفون من ستة أقسام وكانوا يعرفون ابسم :قبقول سوارسي .كان هذا اجليش يقيم يف ثكنات عسكرية
خاصة وألفراده معاشات وتعينات (كذا) ويتدربون تدريبا عسكراي متميززا ،أصبح هلم يف القرنني السابع عشر والثامن عشر امليالديني سلطة
كبرية ،وكان جتنيدهم وراثيا .قضي على هذا اجليش بعد أن حتول إىل أداة للفساد مبذحبة جرت ابألستانة يف عهد السلطان حممود الثاين سنة
 1241ه  1826 /م" ،اخلطيب ،معجم املصطلحات واأللقاب التارخيية ،ص .343
والصحيح مكرتثة.
والصحيح مرات.
اخلراج" :ضريبة جتىب على ثالث أصناف من األراضي )1 :األراضي اليت فتحت عنوة مث جعلت وقفا للمسلمني )2 ...أراضي ختلى عنها
أصحاهبا خالل فرتة الفتوحات فانتقلت إىل املسلمني .ويبقى هذا الصنف من األراضي مع الصنف السابق أراضي خراج .ويعترب اخلراج
املفروض على األرض إجيارا هلا ،يدفعه الزارع سواء أكان مسلما أم غري مسلم )3 .األراضي اليت خضعت للمسلمني صلحا ،أو (أرض الصلح)
وهذه إما أن تنتقل ملكيتها -حسب شروط الصلح -إىل املسلمني فتصري وقفا دائما هلم ،أو تبقى ملكا ألصحاهبا ،ويف احلالة الثانية تعفى من
اخلراج مىت أسلم أصحاهبا ...أما تقدير اخلراج ،فيرتك إىل اإلمام ،بعد أن تؤخذ قابلية األرض بعني العتبار .ويتوقف مقدار اخلراج على خصب
الرتبة ونوع احلاصل ،ونوع السقي ...ويراعى يف وضع الضريبة" العدل فيما بني أهلها وأهل الفيء ،من غري زايدة جتحف أبهل اخلراج ،ول
نقصان يضر أبهل الفيء" .ويلزم معاملة أهل اخلراج ابللطف وإرجائهم يف حالة عجزهم عن الدفع .وجيىب اخلراج بطريقة من الطرق الثالثة
التالية )1( :بفرضه على وحدة املساحة من األرض الزراعية ،كما فعل عمر بن اخلطاب يف السواد ( )2بفرضه على وحدة املساحة من األرض
املزروعة ) 3( .أبخذ نسبة معينة من احلاصل أي املقامسة ،عبد العزيز الدوري ،اتريخ العراق القتصادي يف القرن الرابع اهلجري ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بريوت ،ط  ،1999 ،4ص  .208-207ووفقا للربوفوسورين جانني ودومينيك سورديل ،كانت أراضي اخلراج وأراضي العشر
املعروفة أبراضي امللك تدار بواسطة دواوين اخلالفة على عهد اخللفاء العباسيني ،لكن التشريعات اخلاصة ابألراضي اخلراجية تغريت وفقا
للحقبات الزمنية .ففي القرن العشر امليالدي ،على عهد البويهيني ،منحت األراضي اخلراجية كإقطاع ألمراء اجليش" ،شرط أن جيبوا الضريبة
العقارية من شاغلي األراضي ويؤدوا إىل بيت املال ما يوازي العشر .من وجهة النظر القانونية ،مل تبدل هذه اإلجراءات نظم دفع الضريبة ،لكن
عملي ا اعتربت هذه األراضي أراضي عشر وأخضع العاملون فيها لنظام املزارعة .وحدث األمر عينه يف عهد السالطني السالجقة ،إذ ازدادت



وحتبس اىل أن تؤدي ما طلب منها .وكذلك بعض األحيان ،كان يقوم بعض طغاة من الرعية يطلبون من فالن كذا
مبلغا ،وإن مل يؤده فيكون عرض نفسه للهالك .كذلك كأن يكون رجل نصراين ير فرياه مسلم فيقول له" :أعطين
مثن عرق عشر غروش" .فكان النصراين يؤدي ذلك بكل سكوت.
أما اإلنكشارية فكانوا كما قلنا رعبة للنصارى ،فكانوا يهجمون على البيوت على أمل أن يف البيت الذي
جيدون فيه عرقا حيرقونه ،يف نفس الوقت الذي كانوا يلزمون النصراين يشرتي هلم ذلك .وهلذا كانت تتظاهر
النصارى ابلفقر بتصرفاهتا .وقد بلغ من أحوال النصارى التعيسة أن يكون مسلم مستعصي جيلس على ختت أو
كرسي يف حارة النصارى ،وملا ير ولدا مجيال كان يعخره( 13كذا) أن يؤدي اىل بيته شيئا من اخلضرة أو خالفه ،مث
يلحقه وجيذبه غصبا .14ومل يكن للصغار من يد جتزر 15ذلك عنهم .ولذلك كانت تكذب النصارى على أولدهم
ابلتفزيع لئال خيرجوا.
وقد ذكر أنه مرات كان يرى أحدهم امرأة مجيلة ،فكان يقول هلا" :أان أجي اليكم الليلة" ،أو كان يقول
ذلك لرجلها .ومل يكن للنصراين حيلة ليدافعه ال ابلتجاء إىل شيخ آخر كي يرتجاه أن يعفو عنه .فكان يعفو على
شرط كذا مبلغا (كذا) .وقد بلغ من سوء حال النصارى أن شيخ احلارة كان يضي إىل بيت العرس ،وأيمر أن
يفرش له قبل أن يفرش للعريس .ولذلك كانت النصارى حتافظ على بناهتا ابلتربقع واحلجز.16
قد كان واجد لكل نصراين أن يكون له مستندا أو آخر من السالم ،وبدون ذلك يكون هدفا لسهام كل
مسلم .فحينما كان يتعرض أحد له ،كان يقول آخر" :هذا متكيس بكيس فالن" ،أو كان يقول" :هذا نصراين،
اتركه".وكانت النصاره (كذا) تستعطف أوليك املسلمني ابهلدااي ابملواسم ،ابلدراهم واملالبس واألطعمة.
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األراضي املقطعة ،بسبب التحولت اليت أصابت النظام اإلقطاعي العسكري ،مع قدوم قادة عسكريني جدد طاحمني إىل احلصول على امتيازات
عقارية يدعمون بواسطتها ثرواهتم ونفوذهم الشخصي ،"...وعلى عهد العثمانيني أعيد تنظيم حقيقي مللكية األراضي ،ظهرت نتائجه يف القرن
السادس عشر ،يف كل من األانضول والبلقان حيث كانت حواىل  ٪90من األراضي مصنفة أراضي الدولة أي أمريية ،وكان يشغلها رعااي "من
فالحني مسلمني أو مسيحيني ،من كانوا يتمتعون حبق استعماهلا وحبق توريث هذا النوع من النتفاع ،وكان على املزارع دفع ضريبة عقارية
تساوي العشر .لكن عمليا منحت الدولة قسما كبريا من هذه األراضي ،عن طريق نظام التيمار ،العسكريني الذين عرفوا أبصحاب التيمارات،
وخولتهم حق جباية الضرائب على أن يفوا ابلتزاماهتم العسكرية جتاه الدولة .وإىل جانب أمالك الدولة العقارية ،كانت توجد بعض األمالك
اخلاصة املعروفة أبراضي امللك ،وأخرى تعرف ابلوقف ،"...معجم اإلسالم التارخيي ،ص  .80-78راجع أيضا صبحي الصاحل ،النظم
اإلسالمية ،نشأهتا وتطورها ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط.362-359 ،1987 ،4
يعخره :كلمة غري مفهومة ورمبا كانت تعين ابلعامية "يسخره".
ويعين ذلك أنه يغتصبه.
جتزر :أي متنع.
وهذه العادة بقيت معتمدة بني املسيحيني يف قرية عربني السورية ملدة من الزمن كما قيل يل من قبل إحدى السيدات املتحدرات من تلك
القرية.



وقد كانت النصاره (كذا) مذلولة يف كل تصرفاهتا ،فكان يندر أن ير نصراين يف حارة اإلسالم بدون أن
تتجند له األولد ويلحقونه ويصرخون له":نصراين ،نصراين ( //ص  )4كلب غواين!" .وبعض األحيان كانوا
يرمجونه .وكان يندر أن ليلة ل يدخل بكآبة اىل بيته ويقول":دحرجوا يل عماميت فوق الوسخ وضربوين على رأسي
مستهزين (كذا) يب".17
كان املسلم يرمي صرمايته 18من دكانه ،وملا ير نصراين يقول له" :هات لبسين الصرماية!" .وقسيس
النصاره (كذا) كان أعظم موضوع عندهم لالستهزاء ،وكان املرور بينهم (كذا) .19مث إن اإلسالم يعتقدون أن
اجملانني أصحاب ولية من لدن هللا ،فيتربكون منهم ويعلموهنم على ضرب النصراين .فهؤلء هم أعظم مفزع
للنصراين ،حبيث أحدهم ،عندما يشار اليه ضد نصراين ،أو كما تعود حني يرى نصرانيا ،يثور ويضرب النصراين مبا
يتيسر له ضراب ميتا أو معطبا.والنصراين ل يقدر يتكلم مطلقا ،ول يقدر أن يشتكي لئال جيعل نفسه عدوا لكل
اإلسالم.
مث إن النصراين ل جيوز له أن يركب كليا .وكانت النصاره (كذا) عندما تسافر ،خترج العايلة كلها إىل
خارج البلد ،حىت تستطيع أن تركب ،وكذلك كانت تنزل قبل دخوهلا .ولو جتاسر أمر 20وختطى هذا القانون ،كان
يقلب من على ظهر بغلته أو محاره (ول أقول فرسه ألن ذلك كان أمر استحاليا!) .وكانت النصاره (كذا) حتاذر
جدا يف معاملتها مع اإلسالم كل ما حيرك غيظهم .فكان النصراين يف طلبه حقه من املسلم كاملتسول .فكان يقف
على املسلم ويقول له" :هللا يصبحك ابخلري اي سيدي!" .فاملسلم كان جييبه أو ل جييبه ،ويقول" :قف هناك
جانبا" .وكان يطول وقوف النصراين ،ول يتجاسر أن يكلمه اثنية ،ولكن أحياان كان يقول له" :اي سيدي ،إن
كنت تريد اصرفين" .فكان جياوب املسلم حسب حالته القتية ،21أعين ،إن كان راضيا كان يضحك على
النصراين ،ويقول له" :إي ،أي أظن أنت جايي تطالبين ،لك عندي مصاري .تعال هات طيار(؟)" ،أو كان يقلب
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ويبدو أن األمر عينه كان حيدث يف املدن اللبنانية بريوت وصيدا وطرابلس ،إذ كان هنالك من يزعم أنه يدافع عن اإلسالم ،فيهني املسيحيني
واملوسويني" ،فريوح األزعر يسب دين هؤلء ،ويبصق يف وجوههم ،ويضرب عمامتهم ويرميها أرضا ،ويعتدي على عفاف أبنائهم ونسائهم،
ويرغمهم على دفع مبلغ من املال يسمى "خوة" .واملوسويون واملسيحيون الذين ل يعرفون نصريا مسلما شريفا حيميهم ،كانوا يتثلون ألوامر
األزعر والويل هلم إن هم فتحوا فمهم! وقد سادت تلك الزعرنة يف أسواق املدن ،حىت اضطر كثريون ألن يقبعوا يف بيوهتم لئال يناهلم أذى .وكرام
املسلمني يشغلون بعض وقتهم ابلدفاع عن هذا اجلار املوسوي أو الصديق املسيحي ،"...يوسف ابراهيم يزبك ،اجلذور التارخيية للحرب
اللبنانية ،من الفتح العثماين إىل بروز القضية اللبنانية ،نوفل ،بريوت ،ط  ،1993 ،1ص  ،149كذلك راجع ص .151-150
صرمايته :وتعين حذاءه.
مجلة غري مكتملة فقد سقطت كلمة ما أو أكثر منها سهوا.
أي أمرؤ ،أو إنسان ما.
القتية :كلمة غريبة وغري شائعة الستعمال يف العامية ،ولكن رمبا عنت "الوقتية" أو "اآلنية".



له لفته ،ويقول" :بكره تعال" .22فكان النصراين يغرت هبزله ويقول له" :اي سيدي دخلك ،أان حمتاج للدراهم" .كان
يقول أيضا" :ولك معلم ما قلت لك بكره؟!" .ولو كرر عليه لقال له" :يلعنك كافر ،قلت لك بكره" .ولو جاء
ابلغد ،لحتج عليه" :بكرت! أضحيت! رح ،ارجع ،شحاد ،متسول!".
( //ص  )5فكانوا يستسلمون ابملغالطة ،مثل يقول" :اللهم أمتين اخل" .وكانت اإلسالم جتتهد على
استالم النصارى ،فكانت تقيم الدعاوى الباطلة ،اليت كانت توجب عليهم القتل ،الذي مل يكن له من شفيع ال
الدخول يف اإلسالمية .وكانوا يضايقون على أهل القرى يف أرزاقهم حىت من يبقى منهم نصارى إل قليال.
ومل يكن يقدر النصراين أن يرفع صوطه( 23كذا) يف خماطبته للمسلم (حسب شروط العهدة ،)24ولو
جتاسر على ذلك ،لشتموه وشتموا دينه ،وصرخوا" :اي غرية الدين! هل مات دين السالم؟" فيجتمعون عليه
ويضربونه.
وكانت النصارى ل تقدر أن تتظاهر يف شعاير الدين (حسب شروط العهدة) ول يقدرون أن يعمروا
مدرسة أو كنيسة ،حىت ول على ترميم ما يتهدم من الكنايس .وكانت اذا دلفت الكنيسة ،كان حيوج األمر ألجل
إصالح سطحها إىل تقدمي الدعوى إىل احلكم .وكان ينزل كشافون من قبل احلكم ويتعللون حىت يتلي كفهم من
الداننري ،فكانوا خيرجون الفتوى بتطيينها.
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أي تعال يف الغد الباكر ،وطبعا تعين هنا الستخفاف ابلنصراين وبطلبه.
والصحيح صوته.
شروط العهدة أو معاهدة احلماية اليت كان خيضع هلا "غري املسلمني الذين كانوا يعيشون يف دار اإلسالم من دون أن يتمتعوا ابملساواة مع
املسلمني يف حقلي احلقوق القانونية والقتصاد .ويتعلق األمر يف الواقع مبؤدي اجلزية اخلاضعني لوضع قانوين ،طبق بصرامة يف بعض األماكن
والعصور ،كان من نتيجته دخول مستمر ألعداد كثرية يف اإلسالم".سورديل ،معجم اإلسالم التارخيي ،مقال ذمي ،ص  ،437وملزيد من
التفاصيل راجع أيضا يف املرجع عينه مقال أهل الذمة ،ص  .437–435وكان يطلق على هذه املعاهدة أيضا الشروط العمرية .راجع املوسوعة
السالمية يف مقال "ذمة" ،Claude CAHEN et Chafik CHEHATA, art. Dhimma, EI2, T. II, p. 234-238 :ويقول املؤرخ يوسف ابراهيم
يزبك عن موضوع العهدة يف الزمان اإلقطاعي ما يلي" :السمية أو العهدة يف الزمان اإلقطاعي ،انتماء أبناء الشعب إىل سيد اإلقطاعية اليت
يعيشون فيها .ومن موجبات السمية أن املنتمي خيدم سيده يف مجيع الظروف السلمية واحلربية ،مبعىن أن دمه خيص موله ،وذلك لقاء محاية
اإلقطاعي لبن مسيته ،واحلدب عليه ومساعدته ابملال يف ضيقه ،كأنه واحد من أخصائه املقربني اجملبور إبعالتهم والدفاع عنهم .وكان من مراسم
السمية أن األمري (أو الشيخ) صاحب اإلقطاعية خيلع على ابن مسيته يف حالة رضاه عنه عباءة أو"صاكو" أو مشطا .ومىت لبس املنتمي املخلوع
عليه هذه العباءة ،أو محل املشط ،وحضر اجتماعا شعبيا حقت له الصدارة فيه وأطاعه اجملتمعون ،وحكم يف خالفاهتم اجلزئية(.راجع قصة
اخللعة اخلازنية على البطريرك بولس مسعد) ،"...يوسف ابراهيم يزبك ،اجلذور التارخيية للحرب اللبنانية ،من الفتح العثماين إىل بروز القضية
اللبنانية ،ص . 276كذلك راجع حول حقيقة معىن ذمي وأهل الذمة ،و الفهم اخلاطىء هلما يف القرن التاسع عشر ،وردة الفعل على
اإلصالحات اخلريية ،يف بعض املدن مثل بريوت وصيدا وطرابلس ،املرجع عينه ،ص  .161–149وملزيد من التفاصيل عن األوضاع القانونية
لغري املسلمني يف بالد اإلسالم ،وجذورها التارخيية وتطورها يف القرون الوسطى ،من املفيد مراجعة:
Antoine FATTAL, Le statut légal des non–musulmans en Pays d’Islam, Imprimerie Catholique, Beyrouth, 1958.



وكان ل يستطيع اإلفرنج أن يدخلوا إىل البالد ،وكان إذا دخل أحدهم يلتزم أن يتزي 25ابلزي املشرقي.26
وأحياان كان يلتزم أن يغري امسه مثل أنه يسمي امسه الشيخ ابراهيم .مث إن النصارى كانوا يلتزمون أبن يلبسوا الكسوة
اليت ل تشابه أكسام( 27كذا) السالم لوان وتفصيال (حسب شروط العهدة) .وكانت أحياان خترج أوامر بتصبيغ
ألوان مالبسهم ابأللوان اليت تشري اىل الذل واملضحكة .28ولو ظهر خيط أو ما ييل لالخضرار ،29كانوا يضربونه
وأيخذونه.
مث إن النصارى كانوا على جانب من اجلهل ،الذي هو مثرة العبودية .فكان الذين يعرفون القراءة والكتابة
قليلون جدا .وكان أعلم انسان منهم ،من كان يعرف شيا (كذا) من أصول الطب أو أصول الدين ،ووجود هؤلء
بغاية الندور .30فلم يكن من يعرف علما أو لغة .ومع ذلك فقد كانوا أصحاب دراية ومتاجر ،وأسباب معيشتهم
( //ص  )6كانت ضيقة جدا ابلنسبة لإلسالم .فلم يكن منهم من يسافر أو يتاجر كما اآلن ،وكل أشغاهلم كانت
31
الصناعات ،إذ ليس هلم أمالك (عدا نصارى القرى فقد كان هلم جانب صغري من األراضي) .وكانت اإلسالم
تسلم بعض النصارى الوكالة على إدارة نساجة احلرير نظرا ملعرفتهم .إل أنه على كال الوجهني ،سواء كانت الصناعة
أو الفالحة ،مل يكن منها إل اليسري ،ألن أصحاب األراضي كانوا يريدون أن يرتكوها أو يهبوها حبيث يرتفع عنهم
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والصحيح "يتزاي".
وهذا ما يؤكده الرحالة فولين الذي زار دمشق ما بني سنيت  1783و ،1785إذ يشري إىل أن سكان دمشق املسلمني كانوا أكثر تعصبا من
غريهم .وأبهنم كانوا يكرهون اإلفرنج مثلهم مثل سكان القاهرة ،ابإلضافة إىل أنه مل يكن من املمكن زايرة مدينة دمشق ابلزي اإلفرجني ،ومل يكن
آنذاك يف هذه املدينة إل بعض التجار الفرنسيني ومرسلني كبوشيني وطبيب واحد واحد (فرنسي) ،"...هذه املعلومات املأخوذة عن فولين
وردت يفGérard DEGEORGE, Damas des Ottomans à nos jours, L’Harmattan, Paris, 1998 , p. 104. :
األرجح أن هذه الكلمة تعين أكسية،مجع كساء ،ألن الكلمة العامية أكسام تعين أشكال.
هذه األمور مشاهبة ملا كانت عليه العادة أايم اخلليفة الفاطمي احلاكم أبمر هللا الذي فرض الغيار على أهل الذمة من املسيحيني واليهود ليتميزوا
به عن املسلمني ،وأن تكون ألوان ثياهبم مثرية للسخرية كاألصفر وغريه من األلوان الغري معتمدة من قبل املسلمني ،حيىي بن سعيد األنطاكي
(املتوىف سنة  458ه  1067 /م) ،اتريخ األنطاكي ،حتقيق عمر تدمري ،جروس برس ،طرابلس ،1990 ،ص  276-275 ،256وص
 ، 283-280كما أن احلاكم أمر هبدم الكنائس يف مصر ويف كل املناطق اليت كانت خاضعة لسلطته ومنها سوراي ،حول الكنائس اليت هدمت
يف سوراي يف عهده ،راجع حبيب زايت ،خبااي الزوااي من اتريخ صيداناي ،واثئق اترخيية للكرسي األنطاكي ،دمشق ،1982 ،ص  ،8-7على
أن املؤرخ رستم ابز يذكر تفاصيل خاصة ابمللبوس الدارج يف عصره حىت جميء املصريني ،وهو ابلذات ملبوس أهايل دير القمر ،الذي "كان متاز
عن ابقي أهايل لبنان رجال ونسا" ،واليت على ما يبدو كانت فخمة على غري عادة املسيحيني يف مناطق أخرى يف لبنان ويف سورية ،مذكرات
رستم ابز ،حتقيق فؤاد أفرام البستاين ،منشورات اجلامعة اللبنانية ،بريوت ،ط  ،1968 ،2ص .135-132
من املعروف أن هذا اللون كان خاصا ابألشراف العلويني ،كما أن األسود أو السواد كان رمزا للخلفاء العباسيني .وهكذا كان اللون األخضر
منوعا استعماله من قبل املسيحيني مهما علت رتبتهم.
أي أن وجود هؤلء كان اندرا جدا.
طبعا هذه كلمة عامية وتعين املسلمني.



مرييها ،32نظرا لكثرة املظامل اليت كانت على الفالحني .ومع ذلك فقد كانوا مهنايني 33بذلك اليسري نظرا لرخص
احملصولت املفرط أكثر من أهل هذا العصر ،وكانوا أقل فقرا منهم.
مت إن النصراين كان يلتزم دايا أن يشي عن مشال املسلم حبيث أول ما كان يقابله كان يقول له" :امشل أو
طورق ،أعين أن يشي يف طريق الدواب" .34النصراين حمسوب عندهم كافر ،وأقل شتيمة وأكثر استعمال :كافر،
خنزير ،صليبك األعور! وبعض األحيان بدون سبب يلعنون النصراين ،وحيتسبونه غري مستحق أن يذكر أبفواههم.
وعند ذكرهم نصراين يقولون تنكري( 35كذا) عن طاريه( 36كذا) نصراين .وكما أن الرجال يهينون الرجال كذلك
نساؤهم هتني نساء النصارى ويشتموهنن يف احلمامي 37ويف احلارات ويف كل مكان والرجال أيضا.
قد كانت النصارى موضوع اإلرجتاف واهلجمات والرعب والتخبية والزل (كذا) واإلهانة والبلص والشتيمة.
فكانت هيئة النصراين يف مشيه ولبسه وبيعه وشراه وملكه زل يف زل .وكان متازا عن املسلم حبيث ل يكن أن يقع
على كونه نصراين أدىن اشتباه.
مث بقيت النصارى على هذه احلالة إىل الوقت الذي عصت فيه اإلسالم على السلطان ،وقتلوا سليم
ابشا 38يف الشام .فحضر ابراهيم ابشا املصري39لتطييعهم ،وحصل له فتح ونصر غريب ،حبيث مل يتكلف على
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املرية :أو "املريي لفظ فارسي متداول يف البالد العربية منذ بداية العصر األيويب ،استمر حىت هناية العثماين ،مبعىن الضريبة املفروضة على
األرض" ،اخلطيب ،معجم املصطلحات واأللقاب التارخيية ،ص .416-415
أي يعيشون هبناء.
الطاروق "منخفض يف وسط السكة يبلغ أقل من شرب اخنفاضا ،وعرضه من ذراع ونصف إىل ذراعني ،وعلى جانبيه رصيفان للمارة .ويف
الطاروق تسري البهائم ،حمملة وغري حمملة ،ويف الشتاء جتتمع فيه األمطار .ويف الصيف األقذار ،"...يوسف ابراهيم يزبك ،اجلذور التارخيية
للحرب اللبنانية ،من الفتح العثماين إىل بروز القضية اللبنانية ،نوفل ،بريوت ،ط  ،1993 ،1ص .150
كلمة غري مفهومة مل أجد هلا معىن حىت اآلن.
كلمة أخرى غري مفهومة رمبا كانت تركية وتعين شتيمة ما.
أي احلمامات.
عني سليم ابشا واليا على الشام عام  ،1831وذلك بعد عزل عبد الرؤوف ابشا الذي ظل متوليا لسلطة الولية مدة ثالث سنوات .وكانت
ولية سليم ابشا قصرية ومضطربة ،إذ كانت الفوضى تدب بني العامة ،الذين مل أيمتروا أبمر الوايل اجلديد ،الذي انتهت حياته على أيديهم ،يف
العام نفسه أي سنة  ، 1831ميخائيل الدمشقي ،اتريخ حوادث الشام ولبنان ،من سنة  1197إىل سنة  1257هجرية (-1782
 1841مسيحية) ،حتقيق األب لويس معلوف اليسوعي ،املطبعة الكاثوليكية لآلابء اليسوعيني ،بريوت ،1912 ،ص  ،52-49كذلك راجع
تفاصيل أخرى حول قومة أهايل دمشق ضد سليم ابشا ومصريه ،يف مذكرات اترخيية عن محلة ابراهيم ابشا ،ملؤلف جمهول ،حتقيق أمحد غسان
سبانو ،دار قتيبة ،دمشق ،1981 ،ص  ،41-22أما ابلنسبة لنوفل نوفل ،فإن وايل دمشق سليم ابشا أحدث"ضريبة خفيفة جدا ،وأجرب
األهايل على دفعها للخزينة ،وفرضها على املخازن واحلوانيت وغريها ،وحيث مل يسبق ألهايل دمشق أن يؤدوا شيئا اندوا ابلعصيان ،وقصدوا
اإليقاع ابلوايل ،"...نوفل نعمة هللا نوفل ،كشف اللثام عن حميا احلكومة واألحكام يف إقليمي مصر وبر الشام ،أوجزه جرجي يين ،حتقيق ميشال
أيب فاضل وجان خنول ،جروس برس ،طرابلس ،1990 ،ص .273-271



أخذ بعض البالد إل توجهه إليها ( //ص  ،)7اذ هرب يسري عدا الدروز ،الذي (كذا) يف كل مدة حكمه مل يزالوا
يف حيث العصاوة واحملاربة إىل آخر حكمه .40ومع أنه مل يقدر أن ينفذ فيهم أوامره ويقودهم إىل النقياد والطاعة
الكاملة ،كان ذلك ل يؤثر إل على راحة البالد اجملاورة هلم.
ولكن نقول بوجه اإلمجال أنه يف مدة حكم هذا الوزير الظافر مع كثرة الفتوحات،وصعوبة ابتداء وضع
قوانينه وترتيب األحكام وقصر املدة ،قد انتعشت البالد ومتتعت ابهلنا وذلك جبمعه السالح ،إبذلل هذا الوزير
عتاة هذه البالد ،واقتداره على مفسيديها (كذا) ،وقتله املستحقني القتل ،أاي كان ،وتطييع عرابهنا ،الذين يقال
إهنم أانس وحشيون .فألزمهم أن يفلحوا األرض ،ووقع رعبة يف قلوهبم ،حىت أن واحدهتم كانت اذا أرادت أن
تسكت ابنها تقول له" :يسمعك ابراهيم!" ،وحتريه الصارم أخذ الرشوة ،حتت قصاصات هايلة .فعمرت البالد،
وراجت يف أايمه الصنايع ،وأخصبت األراضي ،وحتددت األسعار ،وأمنت الطرقات ،حىت كانت تستطيع أن تسافر
امرأة وحدها من بلد إىل أخرى بدون أدىن معارض .وظهر أن النصارى ،هم بنو آدم أيضا ،ونظري املسلمني يف
احلقوق اإلنسانية .وتوقف املسلمون عن مسراهم القدمي ،الذي ذكرانه ،فعمروا مدارس وكنايس وأخذوا يتقدمون يف
التعليم ،وحضرت قناصل وإفرنج من كل نوع ،وسكنت يف البالد ،وارتفع حق اليتيم واألرملة ،وانمت الناس على
أسرة الطمأنينة واهلدؤء والسالم.41
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ابراهيم ابشا املصري ابن حممد علي ابشا" ،حاكم مصر من  1805إىل  ،1848ومؤسس ساللة اخلديويني فيها ،ومن مث امللوك املتحدرين من
أعقابه .ولد (حممد علي) يف مقدونيا وأصبح ضابطا يف الفرق العسكرية األلبانية املنخرطة يف خدمة العثمانيني اليت بقيت يف مصر يف العام
 ،1801بعد محلة بوانبرت ،فنهض مبهمة احلكم بني الباشوات املعينني من قبل الباب العايل والبكوات املماليك ،وما لبث أن جنح يف كسب
مودة سكان القاهرة واعرتاف السلطات العثمانية حاكما للبالد .فاستطاع عندئذ ،خالل فرتة حكمه اليت دامت حواىل نصف قرن ،إعادة بناء
قدرة مصر العسكرية والقتصادية " ...طالب حممد علي ابلسيطرة على الولايت السورية لقاء مبشاركته يف احلرب ضد اليوانن ،لذا أرسل ابنه
ابراهيم ابشا على رأس محلة إىل سوراي سنة  ،1833لكن بروز موقف أورويب معاد جتاه حممد علي اضطره يف العام  1841إىل التخلي عن
سوراي وعن جزيرة كريت ،لكن ابملقابل حصل على إقرار حبكم وراثي يف مصر ،سورديل ،معجم اإلسالم التارخيي ،مقال حممد علي أو حممد
علي ابشا ،ص .853-852
حول ثورات الدروز ضد ابراهيم ابشا املصري راجع ابزيلي ،سوراي ولبنان وفلسطني حتت احلكم املصري ،ترمجة يسر جابر ،دار احلداثة ،بريوت،
ط  ،1988 ،1ص  ، 192-188كذلك راجع مسعود ضاهر ،النتفاضات اللبنانية ضد النظام املقاطعجي ،دار الفارايب ،بريوت ،ط،1
 ،1988ص  ،100-98حول انتفاضة حاصبيا  -راشيا ضد احلكم املصري وتداعياهتا ،وعن ثورات العامة ،من طوائف عدة ،يف لبنان ضد
احلكم املصري ،راجع نوفل نعمة هللا نوفل ،كشف اللثام عن حميا احلكومة واألحكام ،ص .306-304
نالحظ أبن املؤلف يركز هنا على النواحي اإلجيابية فقط من محلة ابراهيم ابشا ،واليت كانت كثرية وتناولت التنظيم اإلداري للدولة كما اهتمت
ابلتجارة الداخلية واخلارجية ،ابإلضافة إىل تطوير التعليم ،وتنشيط الزراعة وحتديد الضرائب بدقة ،كذلك العتماد على املسيحيني كما املسلمني
يف اإلدارة ،وإلغاء "احلظر املفروض على الطوائف غري املسلمة ،واليت أوجدها األتراك ،مثل حترمي ركوب الدواب  ...ولبس العمائم وسواها."...
لكن هذه اإلصالحات تركت أيضا نتائج سلبية ساعدت على أتجيج الفنت واألحقاد بني فئات اجملتمع من مسلمني ومسيحيني ودروز،
مذكرات اترخيية عن محلة ابراهيم ابشا على سوراي ،ملؤلف جمهول ،مقدمة احملقق ،ص  ،18-16وص  51-48من الكتاب .راجع عن



مث إذ كانت آخذة هذه البالد يف التقدم والتمدن بنمو سريع تبشران أبهنا ستنتظم عما قليل يف سلك العامل
املتنور ،قامت الدولة اإلنكليزية وطردته من هذه البالد وسلمتها للدولة العثمانية.42
مث إن السالم العرب ،وإن يكن بينهم وبني األتراك املباغضة التامة اآل ،43...أنه بسبب أن ابراهيم ابشا
كبح مجاحهم وألزمهم اغتصااب أن يرتكوا مسراهم القدمي ،وألنه كان يتخذ أبناءهم عسكرا له ،كرهوه غاية الكراهية،
( //ص  )8وفرحوا بتويل الدولة العثمانية أيضا على بالدهم ،مؤملني أن يطلق هلم عنان التصرف كأزمنتهم
السالفة ،لكن أملهم هذا قد خاب .فإن الدولة العثمانية بسبب السياسة واملداخلة الكلية بينها وبني األورابويني
(كذا) ،قد أسست قوانني لرعاايها مبنية على وجه احلرية والعدالة .وتلك القوانني هي املعروفة "ابلتنظيمات
اخلريية" .44أما اإلسالم فألهنم يكرهون كل مستجد ،كانوا يكرهون تلك التنظيمات ،ولكنهم كانوا حيامون عن
سلطاهنم ،أبن الدولة النكليزية مل أتخذ له البالد ،إل على شرط سنه تلك القوانني .وكانوا يعتربون أن الدولة
اإلنكليزية منشأ احلرية يف الدولة العثمانية ،وهلذا يبطنون له البغضا( 45كذا) ،وان كانوا يظهرون سرورهم هبا ألجل
محايتها له ،بقوهلم أن السلطان والدولة اإلنكليزية أصحاب عهد.
تفاصيل هذا املوضوع وعن النقالب الذي أحدثته تنظيمات ابراهيم ابشا يف سوراي،

Gérard DEGEORGE, Damas des Ottomans à nos

jours, p. 115-116
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عن هذا املوضوع ابلذات يتكلم الكونت دو ابري يف رحلته ،إذ حيمل أربع دول أوروبية ومن ضمنها فرنسا مسؤولية تدهور األوضاع يف سورية،
إذ يقول" :يف عام  ،1840انتزعت أربع دول أوروبية سوراي من حكم حممد علي بقوة السالح متناسية مصاحل الشرق احلقيقية ...كانت
حكومة حممد علي أفضل للسكان السوريني ،ألنه مهما كانت الضرائب ثقيلة ،ومهما كان التجنيد تعسفيا ،فهي أفضل بكثري من النهب
واجملازر اليت تلت .واملسيحيون أيضا شعروا ،رغم ضيق صدرهم يف ظل نري هبذه القساوة أنه كان من مصلحتهم احلفاظ عليها ،"...كما أنه
يسمي السياسة األوروبية ابلسياسة اخلرقاء ،دمشق ولبنان ربيع  ،1860مقتطفات من مذكرات رحلة إىل سوراي (يف ربيع  ،)1860ترمجة
يوسف ضومط ،تقدمي غالب قنديل ،خمتارات ،بريوت ،ط ،1991 ،1ص .94
كلمة صعبت قراءهتا بسبب حمو احلرب.
عندما توىل السلطان عبد اجمليد عرش السلطة العثمانية " ...عاهد هللا تعاىل بقسم أن يصون دماء رعيته ،وأعراضهم ،وأمواهلم ،وأن حيفظ
انموسهم .مث أقسم بذلك على العلماء والوزراء ،وأعلن ذلك بفرمان عال مؤرخ يف  26شعبان سنة  1255ه .املوافق  4ت .1839 2فتلي
يف املوضع املسمى كلخانه ابألستانة ،وأرسلت صورته إىل سفراء الدول األجنبية .وبعد ذلك بدأت أصول التسوية بني الرعية والرتتيب اآليل إىل
تنفيذ مؤدى العهد اهلمايوين ،فسميت التنظيمات اخلريية ،وهذا مؤداها :أول :إبطال ما كانت جتريه العمال من املظامل وأنواعها ...اثنيا :إابحة
احلصول على نعم كانت إما خمصوصة بفئة من الناس دون أخرى ،أو مفقودة ابلكلية ،وأنواع ذلك :إابحة احلرية يف استعمال الشعائر الدينية
ألي مذهب كان .إعطاء املناصب واملراتب الداخلية امللكية والعسكرية ألصحاب اللياقة والستحقاق من أية ملة كانوا من الرعااي.ترتيب
التأديبات ملن يرتكب الرشوة ووضع قوانني اجلزاء لكل من أصحاب اجلرائم والقبائح حبسب استحقاقه ،"...وغري ذلك من تفاصيل وردت يف
نوفل نعمة هللا نوفل ،كشف اللثام عن حميا احلكومة واألحكام ،ص  ،320–318وحول بداية التنظيمات اخلريية ،انظر Mgr Basile
HOMSY, Les Capitulations et la protection des chrétiens au Proche-Orient, au XVI, XVII et XVIIIe siècles,
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 ، Imp. ST. Paul, Harissa, 1956.ولتفاصيل أكثر عن حركة اإلصالح العثماين والتنظيمات اخلريية وتطورها ،راجع :أمحد عبد الرحيم
مصطفى ،يف أصول التاريخ العثماين ،ص .223-170
واملقصود هنا "البغضاء".



ومبا أن ابرهيم (كذا) ابشا مهد البالد ،وكان قد ختدر الدم احملمدي يف عروق السالم نوعا سهل عليهم
أن يبقوا على مسراهم احلسن مع النصارى ،وأيضا بسبب اجتهاد الدولة على ذلك.
إّنا ابلنظر إىل ضعف هذه الدولة أو إىل سوء تصرف عماهلا ،سارت أحوال هذه البالد ،فاستيقظ الطغاة
وظهروا ،وخربت الطرقات ،ورجعت العرب إىل ما بنيت عليه طباعهم من النهب واخلطف .وكثرت الرشوة وديست
احلقوق وتغالت األسعار وتقلقلت العملة .ومبا أن الدولة رجعت هذا األمر مبشورهتا حسب التنظيمات اخلريية ،كي
ل يقتل أحد ألجل ذنب ل يستحق ،ذلك كما كان سابقا ،كان ذلك مطمعا للقتلة .فكان مبماطلة املدة
واستعمال الرشوة ،يساوم طالب الدم ومتوت الدعوى .وكان القاتل يقول" :أان أقتل فالان وأحبس كذا مدة
وأهرب" .كثرت قطاع الطريق واملتبلصون ،وكثر ( //ص  )9القتل :ففي الطريق الفالين كان فالان رابطا ،واألمري
الفالين عاصيا يتبلص أهلي( 46كذا) القرى الفالنية .47وكانت العرب ختطف قافلة عظيمة بتمامها مثل ما جرى
من مدة قريبة ابلقفل 48البغدادي الذي غالبا يكون حنو  3000محال.
وكان املسافر يرتبط عن سفره شهرا شهرين كي يتجمع القفل ويكون فيه قوة للمقاومة .يف الطريق الفالين
قتل كذا عددا ،العرب سطت عا ماشية (كذا) القرية الفالنية ،فأخذهتا جبملتها ،وهلم جرا.
مث إنه عدا عن هذه احلوادث الكثرية الوقوع ،كان ل يزال تصري عصاوات وقومات 49عامة :فمن قومة يف
لبنان ،50وأخرى يف انتيلبنان 51بعصاوة احلرافشة على الدولة ،وأخرى بعصاوة الدروز يف اللجاة( 52اليت جهزت
الدولة عليها حرواب ورجعت بدون قدرة عليها) وأخرى يف جبل النصريية.53
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على األرجح يعين هنا "أهايل" ،والبلص هو "أخذ املال بغري وجه حق" ،أو "املال املأخوذ زايدة عن الضرائب" ،لطفي املعوش ،موسوعة
املصطلحات التارخيية العثمانية ،عثماين  -تركي  -عريب ،مكتبة لبنان ،بريوت ،ط ،2012 ،1ص .72
الكونت دو ابري يشري يف رحلته إىل ظهور "زعماء عصاابت جتتاح سوراي" ،كعصيان األمري حرفوش ،الذي كان قائمقام بعلبك يرتعد أمامه،
واحملكوم عليه ابملوت منذ زمن طويل ،والذي كان "جيوب دون رادع وادي بعلبك مع خيالته .وحيتل بدو قبائل عنيزة سهل محص ويستغلون
هذه املدينة .وأخريا حيكم عقيل آغا دون رقابة كل اجلليل من األردن حىت البحر،"..دمشق ولبنان ربيع  ،1860ص  53-52وص -106
.107
القفل أي قافلة املسافرين إىل احلج ،وكانت مهامجة قوافل احلج من املخاطر الكربى اليت كان يتعرض هلا احلجاج منذ القرون الوسطى ،وكانت
توقع يف بعض األحيان خسائر يف األرواح ابإلضافة إىل اخلسائر املادية النامجة عن السطو على متلكات احلجاج الثمينة اليت كانوا ينقلوهنا.
ويبدو أن هذه العادة بقيت سائدة حىت القرن التاسع عشر.
أي عصياانت وثورات أو طوشات (أو اضطراابت).
أي حوادث جبل لبنان سنة  1841و ، 1845حول تفاصيل هذه املعارك ،راجع :خليل مهام فائز ،أبو مسرا غامن أو البطل اللبناين ،طبع يف
مصر القاهرة سنة ،1905 ،ص .138-104
أنتيلبنان :وفقا لكمال الصلييب" ،إن معظم األهنار اليت تروي املناطق الداخلية من بالد الشام ...تنبع إما من جبل لبنان ،أو من سفوح جبل
سنري وجبل حرمون املقابلني جلبل لبنان من جهة الشرق .و"سنري" هو جبل "لبنان الشرقي" الذي عرفه اإلغريق والرومان ابسم Anti-
 ،Libanusكمال الصلييب ،منطلق اتريخ لبنان ( 1516-634م) ،منشورات كارافان ،نيويورك ،ط  ،1979 ،1ص  .30وعن هذه القومة



ومرات كانت تكون القومة على النصارى كما يف قومة حلب ،54وأخرى كان يظلم النصارى بذنب
غريهم ،كما فعلت الدولة يف معلول.55
فهذه األحوال جعلت البالد قاطبة تصرخ ضد الدولة وسياستها .مث إن اإلسالم هتيجت ضد النصارى
مبجرد مساعهم حبرب الدولة الروسية ،56فكانت النصارى يف ضيق وخوف جسيم ،وكانت تكره تلك القومة ضد
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اليت هاجم فيها دروز جبل الشيخ وحوران ،ومعهم أكراد وعرب ،بقيادة شبلي العراين ملدينة زحلة وهزيتهم فيها وتكبدهم خسائر كبرية يف
األرواح ،راجع فائز ،أبو مسرا غامن أو البطل اللبناين ،ص .116-114
اللجاة" :إسم للحرة السوداء اليت أبرض صلخد من نواحي الشام فيها قرى ومزارع وعمارة واسعة يشملها هذا اإلسم" ،ايقوت احلموي ،معجم
البلدان ،ج  ،5ص  ،13واللجاة هي احلرة السوداء ،اليت تفصل بني جبل الدروز وحوران ،وفقا للمنجد يف اللغة واألعالم ،ج  ،2ص .493
وكان سبب عصاوة الدروز أول ضد ابراهيم ابشا لمتناعهم عن المتثال ألوامره بطلب (عسكر) نظام ،وكان عليهم تقدمي  170رجال ،لكن
شيخ عقلهم أمرهم ابللجوء بعياهلم وأرزاقهم إىل اللجاة ،واتفقوا هناك مع عرابن السلوط القاطنني هناك ،وجلأ إليهم كل "هارب من مسك
النظام ،"...فصار عندهم مجهور كبري ،وكان ذلك عام  ، 1835وقد استمرت املناوشات واملعارك بني الدروز وجيش ابراهيم ابشا حىت اتريخ
خروجه من الشام تقريبا ،مذكرات اترخيية عن محلة ابراهيم ابشا على سوراي ملؤلف جمهول ،ص .82-81
جبل النصريية :أو ج بل العلويني ،منطقة تقع إىل الشمال الغريب من اجلمهورية العربية السورية ،خباصة حول مدينيت جبلة والالذقية ،وتعرف هذه
املنطقة "ببالد العلويني" ،أيضا .وينسب أتسيس هذه الطائفة ،خالل عصر اخللفاء العباسيني ،إىل حممد بن نصري النمريي العبدي (املتوىف
حواىل سنة  271ه  884 /م) ،والذي عاش يف البصرة وساند اإلمام العلوي العاشر علي املهدي "معتربا إايه جتسدا إهليا ،ومقدما نفسه على
أنه الناطق ابمسه ووريثه أي الباب .على أن اتريخ أنصاره ما يزال غامضا ،"...ج .و د .سورديل ،معجم اإلسالم التارخيي ،ص ،974-973
عن ثورة "طايف ة النصريية يف الالذقية" ومشاركة عسكر من لبنان وحاصبيا وراشيا يقوده األمراء الشهابيني ،وانتصارهم مث اخنذاهلم ،راجع ميخائيل
مشاق ة ،منتخبات من اجلواب على اقرتاح األحباب ،حتقيق أسد رستم وصبحي أبو شقرا ،منشورات املكتبة البولسية ،جونية ،ط ،1985 ،2
ص .122
هذه القومة حدثت سنة  ،1850وكان سببها طلب "الدولة (العثمانية) نظام من مدينة حلب ،فتحركت اسالمها وقصدوا العصاوة على
الدولة .وبعد أن عدلوا على ذلك مجلة وافرة من األوابش ،وال أشار إليهم أحد أعياهنا أن حركتهم جيعلوها ضد النصارى وأيخذوا مال يتقووا
به ،وهكذا مت .فنهضوا ليال وكبسوا بيوت املسيحيني هنبوها والبعض جترؤا إلىل ما ل يليق ،"...وكانت نتيجة هذه القومة أن قتل  10أفراد
ابإلضافة اىل اخلسائر يف األموال واملمتلكات ،الشماس توما مظلوم ،البطريرك مكسيموس الثالث مظلوم ( ،)1855-1833-1779سنوه
األخرية ،بقلم ابن أخيه الشماس توما مظلوم ،حتقيق األب الياس اندراوس البولسي ،طبع مبطبعة القديس بولس يف حريصا ،1926 ،ص -56
 ،60وملزيد من التفاصيل حول هذه القومة وأسباهبا ونتائجها وحماولة معاجلة ذيوهلا من قبل الدولة العثمانية ،نقال عن شاهد عيان ،راجع:
األب فردينان توتل اليسوعي ،واثئق اترخيية عن حلب ،أخبار السراين وما إليهم أخذا عن يومية نعوم البخاش وغريها من املخطوطات
( ،)1875-1840املطبعة الكاثوليكية ،بريوت ،1962 ،ص .149-140
مل جند معلومات عن هذه احلوادث حىت اآلن .أما معاقبة الناس بذنوب غريهم فقط ألهنم نصارى ،فأمر ل يتوافق إطالقا مع املبدأ الذي اشتهر
عن اإلمام األوزاعي ،والذي احتج على ظلم الولة بعد ثورة املنيطرة سنة  759م .ومعلول بلدة تقع يف جبال القلمون( ،يف سوراي) "وهي من
القلمون األعلى وقائمة يف ساحل الوطا ،ومبنية يف حلف جبل العسل أو احللو من جبال األنتيليبان/لبنان املناوح ،وعلى ارتفاع  1650م،
وعلى مسافة  65كم مشال شرقي دمشق ...وهي اليوم اتبعة حملافظة ريف دمشق .يبلغ عدد سكاهنا  2650نسمة ،"...األب مرتي هاجي
أثناسيو ،سورية املسيحية يف األلف األول امليالدي ،موسوعة بطريركية أنطاكية التارخيية واألثرية ،اجمللد اخلامس ،دار صادر  -املكتبة
البولسية/بريوت  -جونية ،ط ،1997 ،1ص  ،299وملزيد من التفاصيل راجع الصفحات .322-299



سلطاهنا ،ألهنا أيقنت أبن ذلك يعود عليها للضرر .لكن اإلسالم مل تعترب ذلك ومل تعترب أيضا أن ملكتني من
مالك النصارى كانت (كذا) مع السلطان حتارب الدولة الروسية .فلم يكن ذلك يقدر أن يسكتهم عن الشتامي
اليت تعم كل النصارى .فكانوا يؤلفون القصايد احلطيطة الدنيئة اململؤة من السفه والشتيمة( // ،ص )10
وأولدهم يركبون الفقر57الدنية اململوة من السفه والشتيمة للنصارى اليت جل مضموهنا إهانة الشخصي
(كذا) املار يف الطريق ،واليت تعم كل اإلفرنج مثل قوهلم" :هوب هوب يلعن املسكوب ،58اي هللا مطر اي هللا ثلج،
هللا يلعن اإلفرنج ،هللا يلعن الكفار" ،وكثري من نظاير ذلك .وصاروا يقلبون العمامي للنصارى ويتفلون عليهم ،59إىل
غري ذلك ما ل يسع املقام ذكره.
مث انه مبجرد ما احنلت هذه العقدة املستعسرة احلل ،وظهر الفرمان السلطاين ،60الذي جل مضمونه
املساواة واحلرية الدينية ،ساء اإلسالم ذلك غاية ما يكون ،وخاصة إذ عرفوا أنه سيكون من النصارى قوة
عسكرية .61إل أنه ل كان جيب أن ل يسؤهم ذلك ،إذ أن املاجرايت أوضحت هلم أن األوامر الكثرية ،اليت أيمر
هبا الباب العايل ،ل خترج من حيز الكتابة إىل حيز العمل أصال .62ويظهر أن الدولة قصدت أن تتظاهر بقصد
إنفاذ تلك األوامر وقتيا ،فمنعت يف ساراايهتا من أن يسموا النصراين جاور ،الذي هو لقبه عند األتراك ،ومعناه بال
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أي حرب القرم أو احلرب الروسية-العثمانية ( ،)1856-1854حول أسباب هذه احلرب ونتائجها ،وفقا لوجهة نظر عثمانية ملعاصر
لألحداث ،راجع املريالي امسعيل سرهنك ،اتريخ الدولة العثمانية ،دار الفكر احلديث ،بريوت ،1988 ،ص  ،327-311ولتفاصيل أكثر
عن هذا املوضوع راجع حممد فريد بك احملامي ،اتريخ الدولة العلية العثمانية ،ص .521-491
الفقر مجع فقرة ،وتعين األقوال والتعابري اليت ألفها العامة.
املسكوب أو املسكوف كلمة كان العامة يعتمدوهنا ويعنون هبا الروس.
وهذا ما ل شك فيه قمة املهانة ملن يتعرض هلكذا تصرف.
الفرمان السلطاين أو خط شريف مهايوين ،الذي أصدره السلطان العثماين عبد اجمليد سنة  ،1856و"الذي أقر املساواة يف كثري من النواحي،
بني الرعااي على اختالف مذاهبهم ،والذي أجج خواطر املتعصبني ،"...عبد الكرمي رافق ،العرب والعثمانيون ( ،)1916-1516مكتبة
أطلسن دمشق ،ط  ،1974 ،1ص  .423ومن املفيد اإلطالع أيضا على رأي املؤرخ والصحفي الفرنسي ،اببتيستان بوجول ،الذي رافق
احلملة العسكرية الفرنسية اليت توجهت يف شهر آب حنو سوراي بعد حوادث متوز سنة  ،1860والذي عاين عن قرب األحداث وسجل ذلك
يف مراسالت لصحيفة فرنسية ،إذ وفقا له إن خط مهايون بقي حربا على ورق ،بل هو الذي ولد احلقد عند املسلمني وانطوى على نتائج
خطرية ،ومع معاهدة  30آذار  ،1856فتحت الدبلوماسية األوروبية الطريق إىل الكوارث ،وبقيت مكتفة اليدينBaptistin POUJOULAT, ،
La vérité sur la Syrie, (Gaume Frères et J. Duprey Editeurs, Paris, 1861), Introduction, notes et index par Camille
Boustany, Dar Lahad Khater, beyrouth, 1986, Préface de Poujoulat, p. IV.
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حول هذا املوضوع راجع مذكرات اترخيية عن محلة ابراهيم ابشا على سوراي ملؤلف جمهول ،ص .81-80
وهذا ما يؤكد صحة ما جاء يف كتاب املؤرخ الفرنسي بوجول ،راجع حاشية سابقة رقم .59



دين أو كافر .مث لقبت بعض عمال دولتها النصارى ابأللقاب املختصة ابملسلمني ،مثل أفندي .63وكانت ترجع
بعض دعاوى النصارى اىل البطريكخاانت.64
وهذه األمور اليت كان املسلمون يستعملوهنا أبمل ابطين ،ومسحوا إبجرايها .ويظهر أن الدولة قصدت إجراء
هذه األشياء وحنوها كدق األجراس وإظهار شعاير الدين ،كحمل الصلبان يف اجلنايز علنا ،ما يغيظ اإلسالم ،ول
جيدي نفعا ول تقدما للنصارى .ومل تسمح إبجراء ما هو من روح املساواة احلقيقية ،ككون جيب أن تقبل شهادة
نصراين أو يقوم حقه ،أو أهنا تتخذ قوة عسكرية منهم .فكانت الدعوى اليت تتوقف على شهادة نصراين يصرفوهنا
بدون الشهادة.
ومن مجلة ظروف كان يظهر بعد حرب روسيا أن الدولة واإلسالم يكمنون بغضا للنصارى ،ويتألمون
حقدا( //ص  )11فرجعت كلمة جاور وتناقص استعمال األلقاب املشرية للمساواة وقل اعتبار النصارى.
وقبل القومة يف جدة 65صار يظهر غيظ اإلسالم يف كل بلد ،وحترشهم للشر ،واستعدادهم إلضرار
النصارى ،فسقط عليهم الرعب ،كما يسقط على قلب كل ضعيف يوقن أن القوي سيقوم عليه .لكن مبجرد
وصول أخبار ضرب اإلنكليز جدة ،وقصاصها لكل املذنبني ،فإنه حال هجع هتيج اإلسالم ،وزالت املخاوف عن
النصارى .ومن ذلك يظهر أن تلك القومة كانت مزمعة أن تكون عامة يف البالد ،وهللا سبحانه صرفها بقاصصي
(كذا) جدة.
مث إن اإلسالم كانوا يتحدثون أحياان أبنه حيث ارتفع اخلراج عن النصارى ،وساغ له نقل السالح ،حل
قتله ،وأنه أمر غري مكن أن يسوغوا له ذلك.
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أول لقب "بك" ،أعطي لبحري بك نظرا خلدماته يف حكومة حممد علي وابراهيم ابشا يف سوراي ،مذكرات اترخيية عن محلة ابراهيم ابشا على
سوراي ملؤلف جمهول ،مقدمة ،ص  ،17وكان أصله من مدينة محص.
أي البطريركيات.
وقعت هذه احلادثة يف شهر ذي احلجة من سنة  1274هجرية  /متوز  ،1858بني سكان جدة املسلمني ونزلئها من املسيحيني "لختالف
حصل من بعض السفن يف رفع العلم العثماين أو النكليزي على بعض املراكب التجارية ،وانتهت ابلقتال بني الطائفتني ،وقتل فيها قنصل
فرنسا ووكيل قنصل انكلرتة .وملا وصلت األخبار إىل دار اخلالفة ،أرسل الباب العايل سريعا أحد القواد املدعو امساعيل ابشا ،وأصحبه ببعض
اجلنود لتحقيق املسألة ومعاقبة القاتلني ابإلعدام مىت ثبتت اجلناية عليهم .وقدم سفريا فرنسا وانكلرتة لئحة مشرتكة إىل نظارة خارجية الدولة
خيرباهنا أبهنما أرسال أساطيلهما إىل فرضة جدة ملعاقبة القاتلني ،فأجاهبما فؤاد ابشا ابهتمام الدولة ابملسألة ومبا تنويه من العمل وأبهنا مستعدة
لدفع التعويضات .ويف تلك األثناء قبض انمق ابشا وايل مكة على اجملرمني وأخذ يف حماكمتهم .وبينما هو يف ذلك أقبلت سفن الدولتني
وأخذت تطلق مدافعها على جدة يوم ا بتمامه .ويف اليوم الثاين وصلت الباخرة احلاملة لمساعيل ابشا املذكور ،فأوقفت السفينة اإلنكليزية
الضرب ،وخرج املندوب العثماين ومن معه من العساكر ،وأخرج املركب اإلنكليزي بعض عساكره أيضا .وبعد الوقوف على ما حصل ،نفذ
حكم اإلعدام على القاتلني وانتهت بذلك املشكلة ،وأقلعت السفن األجنبية إىل حيث أتت" ،املريالي امسعيل سرهنك ،اتريخ الدولة العثمانية،
ص  ،328كذلك راجع حممد فريد بك احملامي ،اتريخ الدولة العلية العثمانية ،ص .526-525



إن الدولة ملا افتكرت أن أتخذ من النصارى عسكرا طلبت عوض ذلك مال مسته مال البدلية ،66وهذا
املال يعادل مال اخلراج حنو ثلث (كذا) مرات .أما النصارى كانوا يكرهون أن يسلموا أولدهم عساكر ألن
انطباعهم على اخلوف والذل أجيال متتالية ،جعلهم أن ل يسلموا ألولدهم يف البعد عنهم نزاهية فضال عن
تصورهم وجودهم يف معارك احلرب .فكانت األم تقول" :أبيع احللى واملالبس وأفدي ابين".
ولكن اغرتارا بقوانني الدولة وابلفرمان العايل ،طلبت أن يكون هلا تشرفا يف اخلدمة العسكرية ،وتطمعهم ما
لحظته اإلفرنج أبنه ،إن مل يكن منهم قوة عسكرية ،ل يكن أن تستقيم أحواهلم أيضا ،وفرارا من كثرة مال البدلية.
فإن اخلراج مع أنه كان حنو ثلث مال البدلية ،كان يبقى كسورات من سنة إىل سنة ،وألن يف البالد الفقري (كذا)
اليت أخذ منها مال البدلية يف غري إايلت ،67اضطر أهلها لبيع مقتاهنم( 68كذا) وأيقنت النصارى أن حاهلا
سياؤل( 69كذا) إىل أفقر حال( // .ص  )12وإذ أصر النصارى على ذلك ،حبستهم احلكومة ،ووضعت اجلنازير
الثقيلة يف أعناقهم( ،وذلك ليس بدون رضى بعض اكلريوس ألجل مقارب 70وقتية ،)71وألزمتهم ابخلتم على
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وهو ما يطلق عليه "بدل العسكرية" .فخط مهايون أعطى حق املواطنية للمسيحيني ،وكان من املفروض أن يلغي اجلزية على الرؤوس وحيل
مكاهنا ضريبة "بدل العسكرية" ،اليت كانت أعلى من اجلزية .على أن  15أرثوذكسيا دمشقيا حبسوا ألهنم مل يستطيعوا دفع البدل ،ذلك أن
الدولة العثمانية احملتاجة إىل سيولة كانت تفضل إغناء ماليتها على زايدة أفراد جيشها من قبل متطوعني مسيحينيSouad SLIM, Les ،
indemnités versées aux chrétiens de Damas à la suite des massacres de 1860, dans 1860 Histoires et mémoires
d’un conflit, (dir. Dima de Clerck, Carla Edde, Naila Kaidbey et Souad Slim), Presses de l’IFPO, USJ et UOB,
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 Beyrouth Damas, 2015, p. 309–324 , ici p. 311,وكانت قيمة البدل مخسني لرية عن كل شخص" ،وهذا املال فوق الذي يقدر القوم
على دفعه ،فتشكوا مرارا ،وطلبوا إىل حكومتهم أن ختفف احلمل عنهم ،أو أن تعفيهم من هذا املال وأتخذ منهم الرجال ،فلم تقبل وأحلت
عليهم يف سنة  1860إحلاحا زائدا يف دفع املتأخر عنهم من هذا املال ،"...شاهني مكاريوس ،حسر اللثام عن نكبات الشام ،وفيه جممل
أخبار احلرب األهلية املعروفة حبوادث سنة  1860مع متهيد يف وصف البالد اجلغرايف والسياسي ،الطبعة األوىل ،طبع يف مصر سنة ،1895
ص .223
إايلت مفردها إايلة وهي "اصطالح إداري من العصر العثماين قبل إلغاء اإلنكشارية ،يقصد به الولية .والولية حبسب القانون انمة ،وحدة
إدارية يرأسها الباشا أو الوايل وهو من رتبة وزير ،والولية بدورها كانت مقسمة إىل عدة صناجق (أو سناجق) والصنجق الواحد إىل قائمقاميات
والقائمقامية إىل عدد من النواحي" ،اخلطيب ،معجم املصطلحات واأللقاب التارخيية ،ص  ،58-57ولتفاصيل أكثر عن هذا املصطلح راجع
لطفي املعوش ،موسوعة املصطلحات التارخيية العثمانية ،عثماين  -تركي  -عريب ،مكتبة لبنان انشرون ،ط  ،2012 ،1ص .51-50
والصحيح "مقتنياهتم".
والصحيح "سيؤول".
والصحيح "مآرب".
وهذا أمر مستهجن إذ كيف لرجل دين أن يضحي أبفراد من رعيته لقاء أمور مادية زائلة وهو املؤمتن على أرواح رعيته! وجند تفسريا هلذا املوقف
عند مكاريوس شاهني الذي يشري إىل أن مطران الروم( ،والصحيح بطريرك الروم أيروثيوس) ،كان يواننيا ومل يفهم مطالب الناس الذين جاؤوا
وجتمهروا حول مسكنه ليتوسط هلم مع الدولة لرفع املال عنهم" .فأراد تفريقهم بقوة اجلند ،وكتب إىل الوايل يقول له أن النصارى يف حالة اهلياج
والثورة من جراء ضرب األموال العسكرية الفادحة ،ويرجوه تفريقهم عن مسكنه .ففرح الوايل هبذه الكتابة وحفظ الورقة  ،"...شاهني مكاريوس،
حسر اللثام عن نكبات الشام ،ص .223



الرضى (كذا) ابملال ،على وعد ورجاء ختفيضه ابلسرتحام .ولكن لمزا رأوا أن ذلك غاية ل يكن نواهلا ،أعين أن
يكون هلم نصيب يف اخلدمة العسكرية ،صاروا يقدموا السرتحام بتقليل املبلغ إىل الباب ومل حيصلوا على جواب.
ولكن هذه املسئلة 72اليت اشتغلت هبا النصارى حنو سنتني اجندلت وتعربست 73ومونعت وحوىب (كذا)
فيها وعوقت ،وذلك من تكاسل اإلكلريوس وسوء تصرفه ،الذي ل يهزه (أمر من أحزن أمور رعيته) ،74إل طلبه
جمد زاته ،75أو ألن البعض اآلخر كان غايصا يف جلة احلساب :مسئلة احلساب الشرقي والغريب .76فانه لو اجتهد
ألهنى الدعوى مبدة يسرية ابلتوجه إىل الباب العايل والسرتحام يف ختفيض املبلغ .ويف هذه األثىن 77صارت الدولة
تلزم النصارى بدق األجراس يف البالد ،اليت مل تكن وقت فيه بعد كانت اإلسالم تزداد بغضا.78
أما النصارى واإلكلريوس فإذ عرفوا أنه يستحيل أن يكون من الدولة ما هو من جوهر التسوية ،كان ينبغي
أن يرفضوا هذا اإلنعام ،الذي ل يفيد ال هتييج اإلسالم عليهم .لكنهم عكس ذلك ،فرحوا به كما يفرح الطفل
ابخلشخاشة ،وصاروا يقرعوا مع أنه كان ل يغيب عن فطنة فطني قصد الدولة بذلك.
فهذا هو اإلنعام الوحيد ،الذي اجتهدت الدولة يف إجرايه (كذا) من اإلنعامات الكثرية ،اليت كانت
اجتهاد األورابوين (كذا) بعد احلرب ألجل حرية النصارى ،اجلرص (كذا) يدق أوقات صلواهتم ،فدق وقت
ذحبهم!
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والصحيح "املسألة".
أي مبعىن "تعقدت".
نالحظ أن املؤلف أو الناسخ هلذا املخطوط يضع بني قوسني األفكار اليت يود الرتكيز عليها أكثر من بقية النص.
والصحيح "ذاته" .ونالحظ هنا تكرار التهجم على رجال اإلكلريوس الذين ل يتحملون واجباهتم الدينية كما جيب جتاه رعيتهم.
إن مسألة استعمال التقومي الغريب مكان التقومي الشرقي شغلت الكنائس الشرقية ،فالبطريرك إكليمنضوس حبوث من الرهبانية املخلصية ،والذي
سيم أسقفا على أبرشية عكا يف  29متوز  ،1836ومن مث خلف البطريرك مكسيموس مظلوم على الكرسي البطريركي امللكي (الكاثوليكي) يف
 20آذار  ، 1856هو الذي أدخل التقومي الغريب يف الطائفة سنة " 1857لكن األفكار مل تكن قد نضجت بعد ملثل هذا التبديل ،فنشأ من
مث اضطراابت كثرية يف حضن الطائفة ،مث هدأت اخلواطر شيئا فشيئا .عل أن هذه احلوادث ألقت يف نفس البطريرك غما شديدا ،فاستعفى من
البطريركية ولزم العزلة يف دير املخلص .فتويف يف عرف القداسة يف  13حزيران  ،"1882الشماس توما مظلوم ،البطريرك مكسيموس الثالث
مظلوم ( ،)1855-1833-1779حاشية  ،1ص  ،24-23وكان اعتماد احلساب الغريب الغريغوري قد صدر أبمر من اباب رومية (بيوس
التاسع) ،وانقاد إليه البطريرك الكاثوليكي إكليمنضوس حبوس ،فنشأت خالفات يف رعيته ،أدت إىل رجوع بعض الكاثوليك إىل الكنيسة
األورثوذكسية ،عبد هللا بن طراد البريويت ،خمتصر اتريخ األساقفة الذين رقوا مرتبة رائسة الكهنوت اجلليلة يف مدينة بريوت ،ص .178-177
والصحيح "األثناء".
اهلدف واضح من ذلك ،إذ أن الدولة العثمانية كانت حتاول جهدها بث الفرقة بني فئات اجملتمع من مسيحيني ومسلمني حىت تسيطر على
الفريقني معا.



مث إن النصارى كانوا يرفعون الصليب ويدقوا األجراس ،ولكن كانوا يتنعون من ذلك عندما كانوا يرون قد
امحرت عليهم أعني جرياهنم ،مث يعودون إىل ذلك بعد قليل .وهكذا كانوا من هذا القبيل يف خوف وخطر .ويف
بعض احملالت سبب هلم خسارة يف أمالكهم.
مث إن النصارى بوجه العموم ،كان هلم تقدم وجناح عايل ابلنظر إىل مهارهتم ومعارفهم ،فإنه قد حصل هلم
يف هذا العصر وسايط التقدم ،اليت هي العلم بسهولة ،فصارت توجد املكاتب الكثرية يف البالد ويف القرى ،79حىت
صار يندر وجود ولد بال معرفة القراءة ( //ص  )13والكتابة .هذا فضال عن وجود املدارس الكثرية يف بعض
جهات وعند كل طايفة ،اليت حتتوي على لغات خمتلفة وعلوم شىت ،وأيضا لسهولة مقتىن الكتب بواسطة املطابع،
وأيضا بسبب مداخلتهم مع اإلفرنج ،80قد تعلموا يف املتجر وصاروا يسافرون ويتاجرون ،فكانوا من هذه احليثية
انجحني ،ولو أن ليس هلم أراضي وأمالك كاملسلمني .فكانت تزهو دورهم وتلطف أمتعتهم وتغلو مالبسهم
وحليهم ،وكانوا يلبسون النسيج واللون الذي أرادوه ،81أعين بذلك األغنياء< ،الذين هم اجلزء األصغر جدا جدا
ابلنسبة للفقراء .ومل يكن موجب للتظاهر ابلفقر بل عكس ذلك ،كان فقريهم يتظاهر خبالف حاله> .82فقد أثر
ذلك غاية التأثري على املسلمني ،وأحزهنم غاية احلزن ،كما أنه أثر على الدروز .فكان كل من اإلسالم والدروز
ينظر إليهم بعني الغضب واحلسد وطلب السكيسا .83حىت كثريا ما كان يقول الدرزي أو الدرزية للنصرانية:
"انشاهلل سيكون ذلك نصيبا لنا".
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حول انتشار املدارس يف كافة املناطق بسعي من الرساليات األجنبية وغريها ،راجع ادغار جالد ،أجبد هوز ،مدارس لبنان من حتت السنداينة
إىل العامل ،نشره جوزيف رعيدي ،بريوت ،2005 ،حنا أبو حنا ،طالئع النهضة يف فلسطني (خرجيو املدارس الروسية)،1914–1862 ،
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بريوت ،ط ،2005 ،1يوسف داغر ،املدرسة املسكوبية ،مكتبة السائح ،طرابلسVoir .1982 ،
également Joseph DELORE, Les petites écoles du Mont-Liban, Presses de l’Université Saint-Joseph, Beyrouth, 2003,
Abdul Latif Tibawi, Russian penetration of Syria-Palestine in the Nineteenth-Century, Published by the Royal Central
Asian Society, London, 1966.
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يشري إىل هذا املوضوع املؤرخ الفرنسي جريار دوجورج ،وذلك ابلعتماد على الرحالة الفرنسي أيضا فولين ،فاألوروبيون ابعتمادهم يف معامالهتم
التجارية على املسيحيني ،قد ساعدوا يف تطوير أحوال هؤلء القتصادية والثقافية أيضا ،وابلتايل أدى ذلك إىل تغيري يف العقلية ،ما زعزع التوازن
اإلجتماعي بني أهل الذمة واملسلمني ،وأدى يف ما بعد ،مع عوامل أخرى ،إىل حوادث طائفية بني الفريقنيGérard DEGEORGE, Damas ،
des Ottomans à nos jours, p. 101–102, voir également sur la situation des chrétiens de Damas et leur prospérité,
Poujoulat, p. VIII.
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عن عودة نشر املساواة بعد رحيل املصريني عن الشام سنة  ،1840نقرأ يف كتاب "مذكرات اترخيية عن محلة ابراهيم ابشا" ما يلي ..." :فشاع
أن النصراين يقين جواري ويلف لفة بيضة ،ويركب ويشرب عرق ومخر .ويكون مثل أايم ابراهيم ابشا وزايدة ،ول أحد يتعارضه بشيء من ذلك،
وكل من يتعارض نصراين يرتتب قصاصه .وصار فرح عظيم عند النصارى ،"...ص .139
وردت هذه اجلمل بشكل حاشية على هامش الصفحة  13من املخطوطة ،وكتبت بسطر واحد على طول هذه الصفحة بعد أن ضرب خبط
أسود على كلمة "األغنياء لإلشارة إىل وجود نقص يف املعىن أكملته هذه احلاشية.
السكيسا :كلمة عامية غري مفهومة ،رمبا عنت النتقام ،ولعلها تركية األصل.



مث إن النصارى ،بطمعهم يف عدالة الدولة ،كانوا يف كل مكان ييزون ما عليهم من األموال املريية عن
أموال الدروز واملسلمني قصدا أبن ل حيملوا من مشايخ البالد أكثر ما هو عليهم .وكانوا يتجاسرون على
الشتكا 84ألجل ما يلحقهم من املظامل ،وكانوا يطلبون حقوقهم من املسلمني والدروز بصفة طالب احلق ل
املتسول .ولكن هذا ل يف كل املدن نفت( 85كذا) ذلك عليهم جدا ،ألنه كان يباين طباعهم وصاحلهم ودينهم
وعادهتم .فكان يصعب عليهم أن خترج النصارى من حتت الذل والعبودية والنكسار إليهم .مث من حيثية (كذا)
كانت املسلمني عند النصارى ،ألن النصارى منذ ابراهيم ابشا ،وأيضا بعد تويل الدولة العلية ،صار هلم مساح بعمار
مدارس وأديرة وكنايس .فصارت النصارى غراب والرعية تبين حمالت شهرية توجب التفات الدولة واإلسالم إليها،
وأيضا النصارى أفرطت إبظهار احتفالتها 86الدينية وغناء كنايسها يف بعض املدن .فكانت اإلسالم ترى اآلنية
الفضية والذهبية واجملوهرات بعني عربية بدوية.
مث إنه بوجه اإلمجال يكن أن يقال أن النصارى حاصلون على راحة ابلنسبة حلاهلا األول ،والبالد بوجه
العموم كانت حاصلة على خراب اتم ،من جهة ضعف األحكام والرشوة واحملاكم وخراب الطرقات إىل آخره .وهذا
ما جعل اإلسالم ذاهتم يصرخون ضد الدولة ويتشكون منها ،حىت إهنم يف هذه السنة كانوا يصرخون يف األسواق،
عندما أمرهتم الدولة بتنزيل العملة إىل أسعارها ،وكان القوت غاليا والصناعات متوقفة" :أيتينا يهودي بيزنطية
وحيكم فينا" ،87بينما كانت النصارى تصلي ألجل سعادة ( //ص  )14السلطان وتقيية 88ملكه.
مث كما قدمنا ،إن اإلسالم كانت أتىب كل مستجد حىت الألفاظ 89اإلفرجنية املستجدة ،وتنكر على
السلطان كل قوانينه وسياسته اجلديدة ،حىت أن نفس الدولة كانت متقسمة (كذا) على ذاهتا من هذه احليثية .ول
يغىب 90عن فطنة القارىء تلك املوامرة اليت انعقدت ضد سعادة السلطان منذ سنة زمان .91هلل احلمد قد
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أي على الشكوى.
نفت :رمبا كانت تعين "أاثر أحقادهم"؟أي أحقاد املسلمني والدروز على املسيحيني.
والصحيح "احتفالهتا".
ل بد من التوقف عند هذه النقطة ابلذات إذ يعترب الناس وكأن الدولة العثمانية ما هي إل استمرارية لبيزنطية أو الدولة البيزنطية!!! كما أن
التالعب أبسعار العملة" ،كانت وسيلة سريعة لزايدة مداخيل الدولة بشكل مفاجىء ،وذلك بتخفيض القيمة اإلمسية للقطع الذهبية ،"...ومبا
أن أورواب كانت تزود الشرق ابلسلع على حساب صناعته احمللية "اليت ابتت مهزومة يف سوقها احمللي ،ومل تعد تقدم شيئا ابملقابل إىل أورواب،
فأخذت تنهار بسرعة .فمن أصل ألف وأربعماية حرفة كانت تعمل ،كما قيل يل ،يف دمشق ،مل يبق اليوم سوى مخسني حرفة ،"...الكونت دو
ابري ،دمشق ولبنان ربيع  ،1860ص  58وص .64
والصحيح "تقوية" .والسلطان هو عبد اجمليد الذي توىل السلطنة سنة  1839م .خالفة لوالده حممود الثاين .وقد استمر حكم عبد اجمليد 22
سنة ونصف ،وتويف بعد خروج الفرنسيني من بريوت سنة  ، 1861وبويع بعده للخالفة ألخيه عبد العزيز ،حممد فريد بك احملامي ،اتريخ الدولة
العلية العثمانية ،حتقيق إحسان حقي ،دار النفائس ،بريوت ،ط  ،1998 ،8ص .529-455
والصحيح" :األلفاظ".
يقال عادة "ول خيفى".



اشتهرت 92قبل متامها ،فالدولة قد ملت من تداخل األروبيني يف سياستها ،ل سيما وأهنا منذ حرب القرم 93كان
يلوح على تصرفاهتا بغض وحقد النصارى .وعلى اخلصوص قد اغتاظت غاية الغيظ ونفرت كل النفور من كتابة
وسفه الكازيطات 94الفرنساوية ضد وفايها .حىت أهنا يف إحدى كازيطاهتا ،السنة املاضية ،ما معناه أنه إن مل ترجع
الفرنساوية عن سفهها ،ستتذكر رعاايها أزمنتها السالفة ،ويتذكرون قول الشاعر:
يراق على جوانب السيف الدم.)95

(ل يسلم اجملد الرفيع من األذى حىت

فهذا الرخصة اليت رخصتها الدولة لرعاايها (ان مل يكن رخصة أخره (كذا) سرية) هي كافية ،وقد صارت
سببا للقومة يف هذه السنة .مث إنه يف ظروف حوادث هذه السنة ،اليت نذكرها إمجال ،يظهر أيضا أن تلك األفعال
هي أفعاهلا وبقصدها،وإن املسلمني يف البالد لو تركوا لذواهتم ملا قاموا .96ويظهر أيضا أن رعاع اإلسالم وجهالتهم
مل يكن خيطر هلم على ابل ما حصل منهم ابلكلية ،ويظهر كيف أهنم تدرجوا إىل ذلك بسؤ كربايهم إليه.97
وإذا لحظنا إىل أحوال املسلمني والنصارى يف هذه السنة ،مل يكن هلم موجب جديد لألومة ،98بل قد
كان ما يكفي للسالم بني الطرفني ملن يرغب السالم .وكانوا كال الفريقني متداخلني ابملعامالت مع بعضهم يف
البيع والشرى 99والشركات والصناعات.100

 91عن أية مؤامرة يتكلم املؤلف هنا؟!
 92أشتهرت اي أحبطت قبل أواهنا.
 93حرب القرم أو احلرب الروسية-العثمانية ( ،)1856-1854راجع حاشية سابقة رقم .53
 94الكازيطات :هل يعين ذلك الكمبيالت أو وصولت بقيمة الديون العثمانية املتوجبة لفرنسا؟
 95وهو بيت شعر مشهور للشاعر العريب أيب الطيب املتنيب ( 965-915م) من قصيدة مطلعها :هلوى النفوس سريرة ال تعلم  ،... /وقد ورد
خطأ يف منت النص ،إذ الصحيح هو التايل :حىت يراق على جوانبه الدم.
 96انظر حول هذا املوضوع جوليات الراسي ،العالقة بني حوادث حاصبيا و"القومة" يف دمشق سنة  ،1860عرب خمطوط جربايل خمايل شحادة
الدمشقي ،يف  1860اتريخ وذاكرة نزاع ،منشورات املعهد الفرنسي للشرق األدىن ،واجلامعة اليسوعية وجامعة البلمند ،بريوت – دمشق،
 ،2015ص  ،300-272هنا ص .293
 97حول دور شيخ اإلسالم يف إاثرة النعرات الطائفية يف دمشق ،يشري الباحث عبدهللا حنا إىل رجال دين متزمتني كانوا "يتخذون من الدين وسيلة
لتحقيق أغراضهم ،"...ومنهم الشيخ اتجر احلرير عبدهللا احلليب الذي حرض ضد املسيحيني ،ليس يف دمشق فقط بل يف ريفها أيضا مثل دوما
وقراها ،عبدهللا حنا ،أضواء على أحداث  1860الطائفية يف دمشق وأرايفها ،يف  1860اتريخ وذاكرة نزاع ،270-234 ،هنا ص .261
 98األومة وهي اللفظ العامي لكلمة "قومة" ،أو "طوشة" ،اليت تستعمل أيضا يف اللغة العامية السورية.
 99أي الشراء.
 100يشري الباحث عبدهللا حنا إىل هذا املوضوع مركزا خباصة على مسيحيي حي امليدان ،الذين مل يتعرضوا لإلعتداء كما مسيحيي املدينة القدية،
ألهنم كانوا يتشاركون مع آغوات احلي ابلنشاطات الزراعية والتجارية واحلرفية ،فعمد األغوات على ضبط األمن يف حيهم ..." ،وسارعوا إىل
جندة املسيحيني يف املدينة القدية بعد فوات األوان" ،أضواء على أحداث  1860الطائفية يف دمشق وأرايفها ،ص .264



إل أن ذلك الصحو انقلب بغتة توا ،101وذلك فجأة اضطرااب ،وذلك مبجرد ظهور احلركات يف جبل
لبنان .102إنه أمر معلوم أنه يوجد شلش 103بغض يف لبنان متأصل يف قلوب الدروز والنصارى ( //ص  )15منذ
قدمي .وطاملا مل يتندى 104هذا الشرش بغمز الدولة ،أو بتغميض الدولة عنه ،ل ينبت ول يربز .وقد كان بني كلي
الفريقني أسباب من السنة املاضية يكن أن تكون سبب فتنة ظغرية.105
أما يف حاصبيا وراشيا ،فإن النصارى منذ القدمي ،حني القومات كانوا يسلمون سالحهم للدروز ،كما فعل
أهل راشيا ،ويرحلون .كما رحل أهل حاصبيا سنة القومة يف اجلبل ،وحلقهم الدروز يف هروهبم للشام ،وقتلوا منهم
أربعماية نفر ،وخيافون من أبس الدروز .مث إن النصارى يف كلي هذين احمللني ،كانوا يريدون أن يرفعوا عنهم مظامل
الدروز وجتربهم ،فكانوا يشتكون اىل الدولة .106وهكذا كما قدمنا كانوا الدروز يرتصدون الفرصة .وقبل القومة
صاروا الدروز يقطعون الطرقات ،ويقتلون حسب عادهتم ويتهددون النصارى .فصار كل من نصارى راشيا وحاصبيا
يف خوف جسيم ،وطلبوا من الدولة احلماية .وهكذا خرج لكل طرف جانب من العساكر النظامية .مث إن الدولة،
قبل حصول هذه احلركة بقليل ،سفرت العساكر من سوراي حىت مل يبقى 107إل قليل جدا متفرقني يف حمالت.108
101
102

103
104
105
106
107
108

أي للتو أو فجأة.
اتريخ ظهور احلركات يف جبل لبنان يعود إىل سنة  ،1840بتحريض من الدول األوروبية وتدخلها العسكري ،وانتهت جبالء اجليش املصري عن
البالد السورية ،اخلوري بولس قرأيل ،حروب ابراهيم ابشا املصري ،يف سوراي واألانضول ،ملؤلف جمهول ،عين بنشرها اخلوري بولس قرأيل2 ،
جزءان ،علق حواشيها ووضع فهارسها أسد رستم( ،ط  ،1طبعت ابملطبعة السورية مبصر اجلديدة ،)1927 ،املكتبة البولسية ،جونية ،ط ،2
 ،198ج  ،2ص  .3كذلك راجع لطيفة حممد سامل ،احلكم املصري يف الشام ( ،)1841-1831مكتبة مدبويل ،القاهرة ،ط ،1990 ،2
ص  ،309-303راجع أيضا يوسف خطار احللو ،العاميات الشعبية يف لبنان ،دار الفارايب ،بريوت ،1979 ،ص  ،112-77فائز ،أبو
مسرا غامن أو البطل اللبناين ،ص  ،45-36جرجي احلداد ،البالغ املبني يف أصل حركة سنة الستني( ،طبع يف مدينة سان ابولو (برازيل) سنة
 ،)1931دار املعايل ،بريوت ،ط  ،1991 ،1ص  ،41كذلك راجع مسعود ضاهر ،النتفاضات اللبنانية ضد النظام املقاطعجي ،الفصول
 4 ،3و ،5ص  ، 189-95كذلك راجع أسد رستم ،حروب ابراهيم ابشا املصري يف سوراي واألانضول 2 ،جزءان ،علق حواشيها ووضع
فهارسها الدكتور أسد رستم ،منشورات املكتبة البولسية ،جونية ،ط .1986 ،2
الشلش أو الشرش لفظ عامي لكلمة جذر ومجعها جذور وتستعمل للنبااتت واألشجار ،أما هنا فتعين خالف أو بغض ،ميخائيل الدمشقي،
اتريخ حوادث الشام ولبنان من سنة  1197إىل سنة  1257هجرية ( 1841-1782مسيحية) ،ص .5
يتندى أي يتغذى.
والصحيح "صغرية".
حول هذه الشكاوى ،انظر ّناذج عنها يف كتاب عصام خليفة ،واثئق لبنانية  1913-1841من األرشيف العثماين ،بريوت،2008 ،
الواثئق رقم  ،19-15ص  ،83-75والوثيقتان رقم  21و ،22ص .87-86
والصحيح "يبق".
عن هذا املوضوع يشري املؤرخ الفرنسي بوجول ،أنه يف شهر أاير من سنة  ،1860عمدت الدولة العثمانية على استدعاء عدد كبري من جنودها
الذين كانوا يف سوراي منذ بعض الوقت إىل استانبول ،وقد سافروا على منت السفينة الفرنسية بورسيتان ( ،)Borysthèneوهي السفينة عينها اليت
أقلت املؤرخ إىل الشرق ،وبرأيه إن سفر هذه القوات العثمانية ،ويف هذه املرحلة ابلذات ما هو إل دليل على النوااي املبيتة من العثمانيني ،وقد



مث إنه بعد توجه العساكر للحال ابتدأت الفتنة يف اجلبل ،وبدت الدروز للنصارى يف القتال واحلريق.109
وكان يف القرى ،اليت يوجد فيها دروز ونصارى ،يتوجه دروزها إىل قتال قرية أخرى ،ونصاراها يبقون فيها خوفا
منهم .وكان الظفر للدروز ،حىت أن ما احرتق هلم ليس نظري الربع ما احرتق للنصارى .وسطت الدروز على األديرة
وسلبت أمواهلا وقتلت رهباهنا وراهباهتا إىل آخره .والنصارى هربت إىل السواحل من وجه السيف فواجهها السيف،
وأغلقت أبواب املدن أمامهم ،فكان املوت حميطا هبم.
وصار حينيذ يظهر من السالم حركات وحترش للشر يف كل مكان .وظهر أن بينهم وبني الدروز رابط
واتفاق سابق ،110ألن ما ظهر بينهم من التوادد والتحابب مل يعهد قبال قط ،ألن إله الدروز ،أعين احلاكم أبمر
هللا ،111لعن نيب اإلسالم وصحابته على املنرب .112واإلسالم توجب قتل من ثبت عليه أنه درزي ،ويكرهون الدروز
ألف مرة أكثر من كراهيتهم للنصارى( // ،ص  )16إذ يعرفون أن للنصارى شريعة أتمر ابملعروف وتنهي عن
املنكر .وكانت الدروز تتظاهر ابإلسالمية إىل زمن التنظيمات.منذ ذاك صارت تشهر نفسها أهنا درزية ،ولكن يف

امتعض سكان الساحل السوري هلذا التدبري الغري مرغوب به .ومل يبق يف سوراي إل عددا قليال من اجلنود
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حيمل حممد فريد بك احملامي مسؤولية بدء القتال بني الدروز واملوارنة سنة  1859للموارنة ،إذ يزعم أن املوارنة هم الذين تعدوا على الدروز،
فانربى هؤلء ألخذ الثأر منهم! ،فامتدت الفتنةإىل مجيع أحناء الشام ،اتريخ الدولة العلية العثمانية ،ص .527-526
يشري خليل فائز يف كتابه إىل أن أعداء املسيحيني استغلوا فرصة ثورهتم ضد شيوخهم سنة  1858ليتحالفوا عليهم" ،وقد عقد أعيان الدروز
واملسلمني والشيعيني اجتماعا يف مدينة بعلبك وحرروا بينهم صك حتالف أثبتوه ابلقسم على أن يكونوا يدا واحدة يف العمل ضد النصارى .وقد
وقع على هذا الصك أيضا األمراء آل حرفوش املتاولة .فلما بلغ أهايل زحلة هذه املخالفة ،حرروا إىل كرباء النصارى حيذروهنم .فزاد قلق الناس
على قلق ،وأصبح مقررا يف األذهان أنه ل بد من أن تنجلي هذه األراجيف عن فتنة دموية هائلة ،"...أبو مسرا غامن أو البطل اللبناين ،ص
.168-167
اخلليفة الفاطمي السادس احلاكم أبمر هللا ( 411-386ه 1021-996/م) ،مؤسس املذهب الدرزي واإلمام اإلمساعيلي السادس عشر،
خلف والده العزيز يف احلادية عشرة من عمره "وهو أكثر أعضاء األسرة الفاطمية احلاكمة إاثرة للجدل ،وقد جاهبته ثورات ومصاعب مجة إابن
فرتة حكمه ...جعل احلاكم مسألة تعليم اإلمساعيليني أولوية ...وأسس دار العلم سنة  395ه  1005 /م .كمؤسسة تعليمية تدرس نطاقا
واسعا من املوضوعات ،وتوفر جزءا من التدريب الذي يتلقاه الدعاة ...أصدر مراسيم كثرية ذات طبيعة أخالقية  -اجتماعية" وشهد عهده ما
سيعرف لحقا ابملذهب الدرزي .ومبا انه اعتاد اخلروج ليال يف نزهات خارج القاهرة ،فقد خرج يف إحدى تلك النزهات ومل يعد أبدا .ومل جتد
حكاية اختفائه الغامضة حال هلا حىت اليوم ،فرهاد دفرتي ،معجم التاريخ اإلمساعيلي ،ترمجة سيف الدين القصري ،دار الساقي ابلشرتاك مع
معهد الدراسات اإلمساعيلية ،بريوت ،ط ،2016 ،1ص .123-122
ويعين املؤلف هنا لعن الصحابة على منابر املساجد ،الذي أمر به اخلليفة احلاكم أبمر هللا من وقت آلخر ،فمثال سنة  397ه 1006 /م،
أمر احلاكم أبمر هللا أن"يكت ب على اجلوامع واملساجد واحليطان والدروب لعن أيب بكر و(عمر) وعثمان ومعاوية بن أيب سفيان وغريهم من
الصحابة ،وسائر خلفاء بين العباس .وعظم ذلك على املسلمني املنتسبني إىل مذهب السنة ،وانهلم كل استخفاف وهوان ،"...حيىي بن سعيد
األنطاكي ،اتريخ األنطاكي ،ص .256



احملمديّة .كما أن ذلك أحد أواعد113دينها ،أعين التظاهر مبذهب
هذه القومة كانت تسمي ذاهتا ابلسمات ّ
الفيئة114الظافر وامليل إليها.
مث إن العساكر ،اليت ذهبت اىل حاصبيا وراشيا حملافظة النصارى ،أقامت مدة وكانت تتظاهر أهنا حلماية
النصارى وأتمينهم وتطمينهم ،حىت أن اغرتوا بذلك .أما يف حاصبيا ،فدخلت الدروز عالمة لطلب احلرب،
والنصارى خافت منهم ،والعساكر كانت تقول هلم" :ل ختافوا" .وإهنا كانت تدير املدفع عليهم.
ولزما حضرة115الدروز ،احتاطت ابلبلد وأضرمت فيها احلريق ،مل يف العسكر مبا وعد به ،ومل يكن
117
للنصارى من ملجأ ،إل اىل السرااي 116حيث توجد العساكر .فتوجهوا مع أولدهم وحريهم مع أهل قرا
حاصبيا الفارين إليها.118
مث إن الدولة أمنت النصارى بكوهنم صاروا بين السلطان ويف حظ السلطان ،وأخذت منهم السالح ،حىت
مل يبقوا مع أحد منهم مربات 119قلم على بنا 120وأهنم حيموهم (وحال أرسلت ذلك للشام وأعطته للدروز) ،ومل
يرتكون (كذا) أن يقع نقطة دم إىل األرض .ويف هذه املدة سدت العساكر أحد ابيب السرااي.121
113
114
115
116

117
118

119
120
121

والصحيح "قواعد".
والصحيح "الفئة".
والصحيح "حضر".
أي السرااي الشهابية أو سرااي آل شهاب يف حاصبيا اليت يعود اتريخ بنائها إىل القرون الوسطى واليت ول زالت حىت اآلن مسكنا وملكا لألمراء
الشهابني يف حاصبيا .وهي معلم أثري مهم جدا ،وحباجة ماسة للرتميم واحملافظة عليه ..." .وهي دار متسعة جدا حتتوي على القاعات
الفسيحة  ،"...شاهني مكاريوس ،حسر اللثام عن نكبات الشام ،وفيه جممل أخبار احلرب األهلية املعروفة حبوادث  1860مع متهيد يف
وصف البالد اجلغرايف والسياسي ،الطبعة األوىل ،طبع يف مصر سنة  ،1895ص  .146وفيه يذكر "أخبار مذحبة حاصبيا سنة  ،"1860ص
.160-145
والصحيح "قرى".
يشري شاهني مكاريوس إىل أن العساكر العثمانية كانت تشهد القتال بني الدروز واملسيحيني الذين جلأوا إىل السرااي ول تفعل شيئا ،بل إنه يف
اليوم التايل أي يف  21أاير من سنة  ،1860عندما انتشر الدروز حول السرااي" وأطلقوا طلقا إشارة اتفقوا عليها مع قائد العساكر الرتكية
لفتتاح احلرب ،فرام النصارى مقابلتهم ابملثل ،فمنعهم عثمان بك قائمقام العساكر ،وقال" :مبا أن قتالهم وقتالكم متساوون عددا ،فأان أصلح
بينكم وبينهم وخرج من السراي ،واجتمع أبعيان الدروز برهة يف خلوة البياضة املشرفة على حاصبيا وعاد إىل السراي .وعقب ذلك الجتماع
ازدادت جرأة الدروز ،"...حسر اللثام عن نكبات الشام ،ص  ،149كما أن املؤرخ الفرنسي جريارد دوجورج ،يشري إىل دور اجلنود األتراك يف
تسليم املسيحيني للدروز بعد جتريدهم من سالحهمGérard DEGEORGE, Damas des Ottomans à nos jours, p. 122–123 ،
والصحيح "مرباة".
أي "على أساس".
وهذا ما يؤكده شاهني مكاريوس يف كتابه ،إذ يقول أبن عثمان ابشا الذي جاء من الشام مع قوة عسكرية مؤلفة من  500جندي تركي مل
يكن هدفه محاية النصارى بل قتلهم .وكان قد وعدهم ابحملافظة على حياهتم بعد أن دفعوا مبلغا من املال ،لكنه غدر هبم "شأن غريه من قومه
الغادرين" ،وأعطاهم "كتااب رمسيا خبتمه يضمن هلم فيه احملافظة على أرواحهم وأمواهلم ومحلهم على الطمأنينة ابسم السلطان .مث أن هذا الضابط



وبعد إقامة هؤلء املساكني مثانية أايم ،أعين يوم األحد ،جاء كنج العماد ،122وقد مجع معه نصارى
القرى ،وبيده كتابة ،كأهنا من الدولة ،تبني أنه توظف برد النصارى إىل أوطاهنم .ومل يكن فات العصر إل وامتألت
السرااي من الدروز.
اي للساعة املبكية الغدريّة!!! مل يكن يسمع يف السرااي إل ضرب الفؤس والبلطات والقواص ودوي
السيف وشخب الدم .وكان عدد املقتولني حنو ألف نفس مع نسا قاليل .وأما من جنا من القتل فكان بنوع غريب
جدا حبيث ( //ص )17أنه سبح يف الدم القتال( 123كذا) وارمتا 124بني أكاريسهم .125والعساكر كانت تدل
على كل من ختبا (كذا) بعد أن سلبت أمواهلم ومتمت مقصدها على أكمل منوال ،وقتلت أيضا األمرا.126
وهكذا جرى األمر يف راشيا ،إل أنه يف راشيا تداركت النصارى أمرها وصاحلة( 127كذا) الدروز وكتبوا
عهدت( 128كذا) لإلسالم ،فأمنت النصارى ،وتركت أسلحتها يف بيوهتا .فاغتنمت الدروز طمأنينة النصارى،
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الرتكي منع الناس من إدخال الطعام إىل النصارى الذين أصبحوا سجناء يف السراي .فلم يدخل إليهم إل اخلبز واملاء ،حىت ل يذوق أولئك
املساكني لذة ،ويبقى أفرادهم على قيد احلياة ليقتلهم الدروز قتال" ،ويف  25أاير  ،1860طلب الدروز من عثمان ابشا "تسليمهم مجيع
أسلحة النصارى ليؤمنوهم على أرواحهم ،أو أهنم يدخلون السراي عنوة فيقتلوهنم عن آخرهم .فلىب عثمان بك طلب الدروز ،وطلب من
النصارى أسلحتهم مجيعا ليسلمها إىل أعدائهم ،"...حسر اللثام عن نكبات الشام ،ص .152-150
كنج العماد :كان قد عني حمافظا من جانب احلكومة العثمانية على بقاع العزيز ،شاهني مكاريوس ،حسر اللثام عن نكبات الشام ،ص.152
والصحيح "القتلى".
الصحيح "ارمتى".
األكاريس :وهي على األرجح تعين اجلثامني.
كان علي بك محادة وكنج عماد مع أكابر الدروز من بالد حاصبيا مثل مشايخ بيت قيس وغريهم قد طلبوا من عثمان بك تسليمهم األمري
سعد الدين وصهره األمري جهجاه وأحد عشر شخصا من أكابر املسيحيني وأعياهنم ليقتلوهم ،فلىب نداءهم .وكان من بني هؤلء جرجس
الريس ،كامت أسرار احلاكم األمري سعد الدين شهاب...مث هجموا على السرااي دفعة واحدة ،وهناك أكملوا فتكهم ابلنصارى كما قتلوا األمري
سعد الدين وصهره وأربعة أمراء آخرين أحدهم أعمى وأطرش ،وحدثت هذه اجملزرة يف  4حزيران شرقي ،وقتل فيها  724مسيحيا من حاصبيا
نفسها ومن قرى أخرى ،كانوا قد جلأوا إىل السراي طلبا لألمان ،شاهني مكاريوس ،حسر اللثام عن نكبات الشام،ص  ،158-152أنظر
رواية شاهد عيان درزي هو أبو عباس حسني غضبان أبو شقرا ،الذي شارك يف بعض أحداث  ،1860والذي يعيد "حادثة حاصبيا" ،كما
يسميها إىل نزاع جرى بني الدروز واملسيحيني ،انتصر فيه الدروز واهنزم املسيحيون حمتمني أبمراء آل شهاب يف السرااي ،جوليات الراسي ،العالقة
بني حوادث حاصبيا والقومة يف دمشق ،يف  1860اتريخ وذاكرة نزاع ،ص  ،289-287كذلك راجع يوسف خطار أبو شقرا ،احلركات يف
لبنان إىل عهد املتصرفية ،وهي شهادة درزية صرحية يف خمطوط يلم حبوادث لبنان وأحواله ،يديل هبا من رواة الدروز شاهد عيان ويساهم هبا
واحد منهم ألول مرة يف أتريخ لبنان ،الراوي حسني غضبان أبو شقرا ،حتقيق عارف أبو شقرا ،بريوت ،1952 ،ص .119
والصحيح "صاحلت".
أي عهدة ،أو معاهدة صلح.



وبدوا (كذا) حيرقون ويقوصون ،فالتجأ النصارى إىل السرااي إىل العساكر ،وجرا هلم نفس ما جرى يف حاصبيا،
حبيث جاء األطرش 129من حوران ،ودخل ذبح اجلميع عن آخرهم ،وكان ذلك حنو أربع ماية نفس.130
مث إن الدروز كانوا يستهزون ابلنصارى قبل قتلهم ،وكانوا يقولون هلم" :أرسم عالمة الصليب ،سلم روحك
للعذرا اخل" .وبعد أن قتلوهم أخذوا روس مشاخيهم واستهزوا هبم قايلني" :اين اي شيخ فالن؟ كيف دبرة يف الشام؟
ماذا عملت يف الديوان؟ أخرجت مظبطة؟ كيف تقول هبذه احلال احلاضرة؟ شو صاير؟ شو يف؟ كيف هذه
الدنيا؟" .131وأيضا ذحبوا للواحد مخسة بنني وأطعموه من حلمهم ،وبعده ذحبوه .والغاية قد ظهر منهم كل ما يتوقع
حصوله من أمة عاصية قاسية كافرة بربرية .ومجعوا أكثر القتال 132وأحرقوهم وكانوا يقولون" :اي مجعاتنا (كذا) ابقوا
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أي امساعيل األطرش ،الذي ل جند ذكرا له يف كتاب شاهني مكاريوس ،حسر اللثام عن نكبات الشام ،يف سياق كالمه عن "راشيا الوادي
ومذاحبها" ،ص  ، 168-159بل يكتفي ابلقول أبن املهامجني كانوا "من دروز حوران اجنلوا عن حاصبيا بعد مذحبتها ،"...ص  ،166على
أن امساعيل األطرش هذا كان قد جاء من حوران وشارك يف مذابح حاصبيا وراشيا برفقة  2000من رجاله ،وهو وفقا للقنصل النمساوي
"فتسشتاين" ( )Wetzseinدخل يف خدمة الدولة العثمانية كحليف هلا ،لكن برجيت شيبلر تشك يف صحة هذا التحالف ألنه كان يعادي
العثمانيني ،لكنه يف الوقت عينه كان يزيد من رصيده السياسي بواسطة قدراته القتالية ،برجيت شيبلر ،انتفاضات جبل الدروز  -حوران ،من
العهد العثماين إىل دولة الستقالل ( ،)1949-1850دراسة أنرتبولوجية  -اترخيية ،دار النهار ابلتعاون مع املعهد األملاين لألحباث الشرقية يف
بريوت ،ط ،2004 ،1ص .89-88
كان الدروز قد اتفقوا على السلم والسالمة مع املسيحيني ،يف  21أاير شرقي سنة  ، 1860ولكن يف اليوم التايل ،نقض الدروز الصلح،
وهجموا على البلدة من كل النواحي ،فتظاهر آمر القلعة الرتكي ابإلشفاق على املسيحيني ،ودعاهم للدخول إليها بعد أن جردهم من سالحهم
حبجة أنه مسؤول عن الدفاع عنهم ،وكان ذلك خديعة منه هلم ،إذ كان قد اتفق مع سعيد جنبالط على القضاء علهم مجيعا ،وفعال مت القضاء
على كل الذين جلأوا إىل قلعة راشيا ما عدا واحد رمى بنفسه من أعلى القلعة ،كذلك استطاع النجاة أولئك الذين جلأوا إىل بيت أحد وجهاء
الدروز ويدعى خزاعي آغا العراين الذي أطلع املسيحيني احملتمني ببيته على اخلطة املدبرة للقضاء عليهم ونصحهم برتك بلدة راشيا واللجوء إىل
دمشق .وكان عددهم  50رجال" ،وقد كان هذا الرأي دليال على أمانة خزاعي آغا املذكور وإخالصه ،ألن كل الذين خرجوا من داره جنوا
أبنفسهم ومل يفقد منهم سوى إثنني أو ثالثة فقط يف دمشق الشام حيث حادثتها ،"..وبعد أن يصف شاهني مكاريوس الفظائع اليت ارتكبت
يف قلعة راشيا حبق املسيحيني اجملردين من السالح والعزل ،واألمراء الشهابيني ،حتت أنظار اآلغا الرتكي وعسكره ،يشري إىل افتخار الدروز
بعملهم هذا ،إذ "مجعوا رؤوس األمراء الشهابيني ،الذين قتلوهم مع املسيحيني يف القلعة ،وعددهم إثنا عشر أمريا ،ورؤوس أعيان النصارى
ورتبوهم يف ديوان األمري فندي كمجلس حافل ووضعوا يف أفواه أكثرهم عصيا للتشفي والستهزاء والسخرية ،"...ويف اليوم التايل أقاموا األفراح
يف مكان اجملزرة ،وكان عدد ضحااي حوادث راشيا  270ذكرا داخل القلعة ،و 231خارجها ،أي  ،501هذا ما عدا الذين قتلوا من قرى
أخرى فمن قرى مرجعيون حنوعشرون ،والباقون هربوا إىل جهات خمتلفة ،شاهني مكاريوس ،حسر اللثام عن نكبات الشام ،ص .168-160
هذه العبارات تبني مدى الغضب واحلقد اللذين شعر هبما املسلمون نتيجة التنظيمات اخلريية اليت ساوت بني الناس يف الدولة العثمانية ومسحت
للمسيحيني ابملطالبة حبقوقهم املهضومة وبرفع شكوى ضد املسلمني ،اذا اقتضى األمر ذلك ،راجع شفيق سليمان ،اتريخ لبنان كما كان ،اجلزء
اخلامس ،بدء الفنت الطائفية مث متصرفية جبل لبن ان مث اإلنتداب الفرنسي وقيام دولة لبنان الكبري( ،)1920-1841الفرات ،بريوت ،ط،1
 ،2013ص .153-152
والصحيح "القتلى".



لنا سكاف يسكف لنا" .133مث إنه بعد ظفرهتم هذه النجسة ،كانوا يقولون للعساكر اليت حرست هلم النصارى
لكي ل يفلت أحد منهم" :حنن سيف السلطان ،حنن سيف السلطان"( //.134ص )18
ومل تبق الدروز قرية يف هذا الوادي للنصارى إل وأحرقتها وقتلت رجاهلا ابلغدر.وهكذا توجهت الدروز إىل
زحلة واشتبك بينهما احلرب .وحيث كان يظن أن هلا قدرة للمقاومة ،فاجتمع عليها مجاهري كثرية من دروز وعرب
ومتاولة .وتوجه عليها مدافع ،ولكن مل تستطع أن تقف ساعتني إل وأضرمت فيها النار وفروا هاربني.
وصورة الغدر الذي جرى أبهل دير القمر كان كمثل ما جرى يف حاصبيا وراشيا ،وقتل ألف ومايتان
نفس وبقي من رجاهلا مايتان .ما فعلت حسنا ايتها الدولة! هل كان ذلك منك؟ وإكراما للدروز نظري
لعصاوهتا 135عليك وجايزة 136ألهنم كسروا شرف إرادتك ،وأرجعتها خايبة ،أو قصاصا لطاعة النصارى وأتديتهم
137
لك ما عليهم من األموال املريية ،أو جربا لكسر قلوهبم وراثء لضعفهم؟!
مث إن اهلياج يف السواحل سكن نوعا مبداركة هللا بوصول مركب سكويب( 138كذا) حريب ومركب إنكليزي
أيضا ،مل يكن ينتظر وصوهلما يف ذلك احلني .لكن كان مل يزل اإلسالم مقيمني حتت السالح حىت يف أشغاهلم ويف
دكاكينهم عالنية مدة طويلة.
أما يف دمشق ،فبوصول أخبار اجلبل وحاصبيا وراشيا ،صار يظهر منهم ما يظهر من يريد أن يبتدي شرا.
وكانت الدروز تدخل إىل دمشق هبيئة الظافر ،ويتلون على مسامع اإلسالم ظفراهتم واألحاديث املهيجة املصطنعة
حبسب مكرهم الشهري ،وحيركوهنم إىل القومة .وكان اإلسالم يهنئوهنم بتلك الظفرات.

 133ذلك أن املسيحيني كانوا يف معظمهم يارسون مهنا وحرفا خمتلفة .لتفاصيل أكثر عن هذا املوضوع ،راجع:
Zuhair GHAZZAL, L’Economie politique de Damas durant le XIXe siècle, Institut Français de Damas, Damas, 1993,
p. 132-134.
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ورد يف النص سطر مت شطبه من قبل الناسخ ،وهو التايل" :ومل تبق الدروز قريت للنصارى ّإال وأحرقتها ،وقتلت رجاهلا ابلغدر".
أي لعصياهنا ،عن حوادث دير القمر ،راجع شاهني مكاريوس ،حسر اللثام عن نكبات الشام ،ص  ،188-169راجع أيضا اخلوري اسطفان
فرحية البشعالين ،لبنان ويوسف بك كرم( ،مكتبة صادر ،بريوت  ،)1925طبعة اثنية ابألوفست ،1978 ،ص  ،272-271حيث حيمل
كل من تركيا وبريطانية مسؤولية اجلرائم اليت وقعت سنة .1860
أي جائزة.
وكأين ابملؤلف هنا يوجه إصبع اإلهتام املباشر إىل الدولة العثمانية ،اليت مل تقم بواجباهتا جتاه رعاايها املخلصني وخباصة املسيحيني .وهو ما يؤكده
املؤرخ ميخائيل مشاقة ،الذي كان شاهد عيان على حوادث دمشق ،والذي يشري إىل الدور اخلفي الذي لعبته احلكومة العثمانية إلذكاء انر
الفتنة ،وقد ورد ذلك يف كتاب شفيق سليمان ،اتريخ لبنان كما كان،اجلزء اخلامس ،ص .117
أي مسكويب أو روسي.



فكانت اإلسالم تتخاطب بشأن املصايب اليت جازت 139على النصارى ابلسرور .وعندما بلغهم حريق
زحلة زينت أسواق املدينة ،وكانوا كلما مر نصراين يهينونه .فكانوا يتخاطبون مع بعضهم هبذا" :أي شىيء فطرت اي
سيد حممد؟ أفطرت حليب وشخيت على الصليب؟ اي وهللا ،اي وهللا"( // .ص  )19وكانوا يغنون األغنيات
اليت يستحي القلم بكتابتها .وكانت تشتد احلركات عندما حضرت نساء راشيا وقراها ومن هرب وجنا من رجاهلا،
وصار اخلوف واخلطر يشتد على النصارى.
وصارت نصارى قرى دمشق يف ضيق شديد حبيث أن جرياهنم الدروز واإلسالم قاموا عليهم وهنبوهم
واستسلموا منهم وقتلوا منهم .وكأن الشكاية إىل احلكم عليهم أكرب موجب لطمعهم ،إذ إنه مل يكن يلتفت إىل
صراخ أحد .ففرت أهل تلك القرى إىل دمشق ،وتضعضعت أحوال النصارى ،وضاقت هبم األمر جدا يف كل
مكان وبلد ،وكانوا ابنتظار املوت كل دقيقة.
مث إن النصارى كانوا يف دمشق يف قفص ل حميص 140هلم منه ،حبيث أن واحدهم مل يكن يتجاسر على
اخلروج خارج أبواب املدينة .وكان يزداد خوفهم عندما كانوا يرون الدروز يدخلون املدينة مقلدين بسالحهم،
يشرتون الرصاص والبارود عالنية ،عدا ما أرسل هلم من طرف احلكومة ضمن جوالق 141الطحني ،يف نفس الوقت
الذي لو ظهر مع مكاري نصراين آلة سالح كان يؤخذ منه.142
وكانت الدروز تقول للمسلمني" :إىل مىت أنتم تصربون على النصارى؟ وماذا تنتظرونه؟ قد عملنا ما علينا
فاعملوا ما عليكم .وانشااله سنجهز حنن أيضا وندبرهم" .وصار اإلسالم يرمجون الفالحني ،الذين جنوا ويهينوهم
ويشتموهنم حاركوت( 143كذا) .فنظر هؤلء املساكني األشقياء كان يستميل رأفة أي إنسان ،صديقا كان أو عدوا
ألن هؤلء اللفيف املنكسر ،نساء وأطفال ورجال حضروا مشاة من بالدهم حفاة مشلحني جمروحني خمضبة أثواب
حريهم بدم رجاهلن ،الذين قتلوا يف أحضاهنن.
مث إن أهل دمشق النصارى كانوا يف ضيق أيضا من جهة املعاش فضال عن اخلوف ،ألن نصارى هذه
املدينة واملدن األخرى صنايعية ال قليال .وكانت الصناعة متوقفة ،144وكان القوت غاليا واحلصاد مل يقع بعد،
139
140
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142
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144

جازت :صارت أو قطعت.
ل حميص :ل مهرب.
جوالق أو جواليق أو جوالقات وتعين أكياس كبرية خمصصة للقمح ،كازيرسكي ،قاموس اللغتني العربية والفرانساوية 2 ،جملدان ،مكتبة لبنان،
بريوت (إعادة نشر لطبعة ابريس سنة  ،)1860جملد  ،1ص .318
وهذا ما يؤكد دور احلكومة العثمانية يف إشعال انر الفتنة ضد مسيحيي دمشق.
حاركوت :كلمة غري مفهومة رمبا يكون أصلها تركي ،وعلى األرجح أهنا تعين شتيمة ما ؟!
عن األحوال اإلقتصادية وخباصة احلرف يف دمشق ،يشري أحد املبشرين األمريكيني املعاصرين ،إىل أنه يف أواسط القرن التاسع عشر كانت معامل
النسيج األوروبية قد شلت كل أنواع الفنون الشرقية اليت كانت مزدهرة قدي ا يف دمشق .كما يشري شاهد عيان آخر هو كونت مدينة ابريس،



لكنهم مبجرد وصول هؤلء املساكني ،الذين أمألوا (كذا) الكنايس واملدارس واألديرة ،مل تقصر مهة النصارى يف
مثل ذلك احلني ،عن استقباهلم ابلدموع الغزيرة واملشاركة هلم يف مصاهبم وتشجيعهم على الصرب والشكر والسعي //
(ص )20يف أمر معاشهم .فابتدأوا حال جبمع اإلحسان ومدت األيدي من كل الطوايف هلذا املقصد اخلريي،
ولست أعين بذلك أيدي املفرطني ابلغنا (كذا) كاإلكلريوس ،بل أيدي صنايعية وأرامل .وكان أحد األطباء يباشر
معاجلة اجملروحني ويقدم هلم األدوية الالزمة .وفتح فرن ألجل توزيع اخلبز .وصار يدور بعض من الناس ،وجيمعون
املالبس املستعملة من البيوت لسرتة عري األطفال اخل .فكان أوليك املساكني يدعون للدمشقيني ويسدون هلم
الشكر اجلزيل ،كما أصبح الدمشقيون اآلن أيكلون ويلبسون من مال اإلحسان ويسدون الشكر واألدعية
لواهبيها.145
أما احلكم فلم يلتفت إىل شقاء أوليك األرامل ،الاليت قتل رجاهلن بسيف الدروز ،ول صغى لسرتحامهم
ألجل القوت .وقناصل أوراب كانت تطلب من احلكومة مالحظة هذه األمور ،إل أن أجوبته (كذا) كانت" :حنتمل
التأمني والتخويف" .مث إن تصرفات احلكم كانت متضاربة ومتضادة حبيث مل يكن يقدر الفطني أن يعرف
مقاصدها .وقد كانت تشاع أخبار احتيالية عن لسان شيوخ اإلسالم أبهنم يتهددون العام ،أبنه إن ظهر أدىن حركة
يكون ذلك موجب ألن أتخذ البالد اإلفرنج ،يف نفس الوقت الذي كانوا يعقدون مشوراهتم على إابدة املسيحيني.
أما النصارى فكانت تطمان (كذا) ،أو ختاف مرات كثرية يف اليوم الواحد ،حبسب هاألخبار .146مث إن
احلكم شرع بتعيني عساكر وقتية للمحافظة على البلد ،وجعل رؤساء هذه العساكر مشايخ احلارات ،وهذه كانت
أرداء( 147كذا) حيلة وأعظم مهلك للنصارى ،إذ أن من مل يكن عنده سالح قلدته الدولة سالحا.فكنت ترى
أجري اخلباز وأجري اللحام أول يوم حاملني اخلبز واللحم ،ويف اليوم الثاين ( //ص  )21متقلدين السالح.

ألوروابGérard ،

وكان قد زار مدينة دمشق يف شهر أاير من سنة  ،1860إىل أنه لحظ اهنيار التجارة والصناعة ،ما جعال سوراي اتبعة
DEGEORGE, Damas des Ottomans à nos jours, p. 129-130.أنظر صورا ألسواق دمشق ومهنها يف القرن التاسع عشر ،يف كتاب
سعاد جروس ،زقاقيات دمشقية ،رايض الريس للكتب والنشر ،بريوت ،ط  ،2011 ،1ص  ،108-105وص  ،91-88كذلك راجع
مقال يتناول اخلشب والصناعات اخلشبية وحتليل لقاموس الصناعة الشامية ،لز Marcus MILWRIGHT, Wood and Woodw orking in
Late Ottoman Damascus: An Analysis of the Qamus al–sina’at al–Samiyya, in Damas médiéval et ottoman,
Bulletin d’Études Orientales, vol. 61 (2012), Presses de l’IFPO, p. 545-565.

 145عن الوضع احلرج الذي كان يعيشه املسيحيون الناجني من جمازر حاصبيا وراشيا إىل دمشق ،وكيفية مساعدة الدمشقيني من مسيحيني
ومسلمني هلم ،راجع Leila TARAZI-FAWAZ, An Occasion For War - Civil Conflict in Lebanon and Damascus in 1860,
Center for Lebanese Studies and I.B. Tauris Publishers, London – New York, 1994, p. 79-81.

 146كتبت هذه الكلمة يف األصل منفصلة اهلاء فيها عن كلمة األخبار هكذا :ه األخبار.
 147والصحيح "أردأ".



أما النصارى فكانت ختاف من هذا التعيني ألهنا لحظت من حركاته غاية غري الغاية الظاهرة .واألمور
كانت تشتد على النصارى ،فكان اإلسالم يقلبون الراكب ويقلبون طرابيش النصارى ويضربوهنم صفعا على
القفا،وكانت النصارى تقابلهم ابلصمت والذل.
لكن النصارى كانت تطمن ذواهتا برمحة اإلسالم .148كانوا يقولون" :إن كرباء البلد ل يسمحون للدروز
ابلدخول إىل دمشق ،ول يسمحون بقتل النصارى وخبراب البلد ،وأهنم ل يستبيحون سفك البارد (كذا) ،وأهنم
قوم هلم شريعة خالفا للدروز" .ومل يكن خيطر هلم على ابل أصال حدوث نظري ما حدث كفى (كذا) اي خليبة أملنا
هذا!
149

مث كانت األمور تشتد أكثر فأكثر حىت بلغ أهنم كانوا يسكون نصرانيا ويسألونه" :هل تعرف قنسل
املسكوب وقنسل النكليز وقنسل فرنسا؟" .فكان يقول" :ل" .فكانوا يكشفون له ويشريون" :إن هذا قنصل
املسكوب وهذا قنسل اإلنكليز وهذا قنصل فرانسا (كذا)".
وصاروا يرمسون على الشوارع صلباان ويلزمون النصارى أبن يدوسوها ويبولوا عليها ،ومل ينعهم احليا من أن
يعرضوا ذلك على احلرمي .150وكانت النصارى يف وجل عظيم :أشباح بال أرواح .وصاروا ل خيرجون إل ألمر
مهم.151

وكان يصري ركضات (كذا) وختويفات كثرية ،وكان عيد املسلمني يقرب ،فأرسل احلكم 152تذكرة للنصارى
تفيد التأمني .وكان قد طلب منه عساكر حمافظة حلارة النصارى ،فأرسلت احلكومة تلك العساكر اخلاينة ،اليت

 148وكان هذا أيضا رأي القنصل اإلنكليزي ( )Brantيف

دمشق“… In his opinion, there was “no fear of the Muslim inhabitants ،

molesting the Christians” …”, Leila TARAZI–FAWAZ, An Occasion For War – Civil Conflict in Lebanon and
Damascus in 1860, p. 81.

 149والصحيح :قنصل.
 150ورد يف رسالة صادرة من دمشق بتاريخ  29متوز  1860ما يؤكد هذا اخلرب ،وقد نشرت الرسالة يف جريدة La Gazette de midiالفرنسية،
Gérard DEGEORGE, Damas des Ottomans à nos jours, p. 123

 151زادت اإلهاانت حبق املسيحيني خباصة بعد سقوط مدينة زحلة،

Leila TARAZI–FAWAZ, An Occasion For War - Civil Conflict in

Lebanon and Damascus in 1860, p. 82-83.

 152أي وايل دمشق أمحد ابشا ،الذي كان له دور مباشر يف جمازر دمشق ،والذي عاقبه فؤاد ابشا الوزير العثماين ،الذي أوفد إىل سوراي للتحقيق يف
اجملازر ،وملعاقبة املسؤولني عنها كما سنرى لحقا .وكان عقاب أمحد ابشا القتل رميا ابلرصاص .وعن أمحد ابشا يقول شاهني مكاريوس ما
يلي" :وكان يف دمشق وال امسه أمحد ابشا ،أعطي يف ذلك احلني رائسة األمور اإلدارية والعسكرية معا ،ومل يسمع يف اتريخ األتراك أبخبث من
هذا اللعني ول أميل منه إىل املفاسد واملكايد .هذا جعل مهه حتريك اخلواطر ،ومتهيد أسباب املذابح حىت مت ما مت يف املدائن األخرى ،وكانت
مذحبة حاصبيا وراشيا على يده وأبمره ،والذين قاموا هبا من عساكر األتراك كانوا رجاله ،"...حسر اللثام عن نكبات الشام ،ص .222



كانت يف حاصبيا وراشيا .153وكانت تلك املرات اليت جيب أن تؤرخ يف تواريخ املضايق الشهرية .فكانت
حيوهتم( 154كذا) معلقة أمام عيوهنم .فكان يف املسا يقولون" :من 155لنا املسا" ،ويف الصباح" :من لنا الصباح".
وكان حتريك ورقة تفزعهم.156
مث إنه يف اليوم الواقع  27حزيران و 9متوز ،كثرت رسوم الصلبان ،حبيث مل يكن يستطيع املار أن يتعدى
خبطواته صليبا( //.ص  .)22مث أشاعوا أن أحد أغنياء النصارى اشتكى على ذلك.فاحلكومة فحصت ومسكت
الذي رمسوا (كذا) تلك الشارة ،ووضعت اجلنازير يف أرجلهم وطافت هبم يف سوق السالم واملكانس يف أيدهم
(كذا) .157ومل ز زا وصلوا اىل ابب الربيد ،158وجد أحد الباعة أخاه مكبال ،فصاح":اي غرية الباعة!" .وأغلقت
السالم دكاكينهم ،وأخذوا عصيهم وتوجهوا اىل حارة النصارى .وقيل إن بعضهم دخلوا إىل جامع بين أمية،
ولعلهم استشاروا شيخ اإلسالم 159يف ذلك ،وخرجوا ضاجني .وللحال تتبعت الصوت البلد كلها ،وأغلقت
الدكاكني واخلاانت وهجمت اإلسالم ابلعصي كأهنم للنهب فقط.160
أما عساكر النظامية ،اليت كانت يف احلارة للمحافظة ،ردعت القوم مدة ساعة زمانية ،وكان يكنها بكل
سهولة أن ترد ذلك اجلمهور الكبري لو مل تتغري عليها األوامر .فإنه بعد مضي حنو ساعة ،أنزل مدفع إىل حارة
النصارى وضرب ضراب واحدا على سقف السوقة ،وصوت النفري صرخ (؟) من القلعة والفتاش ارتفع اىل اجلو من
153
154
155
156

157

عن هذا املوضوع راجع مقايل" :العالقة بني حوادث حاصبيا و"القومة" يف دمشق سنة  ،1860عرب خمطوط جربايل خمايل شحادة الدمشقي،
يف  1860اتريخ وذاكرة نزاع ،ص .300-272
واملقصود هنا :حياهتم.
من :أي أنعم علينا ،املنجد يف اللغة واألعالم 2 ،جزءان ،دار املشرق ،بريوت ،ط  ،39ج ،1ص .775
وردت نفس الرواية تقريبا على لسان لجئني دمشقيني مسيحيني إىل بريوت وكسروان ،وصفوا اجملازر أبهنا كانت مدبرة من الوايل أمحد ابشا،
الذي عمد إىل إرسال  600عسكري نظامي إىل حارة النصارى حبجة محايتها(!) ،لكن املسيحيني هناك خباصة أولئك الذين كانوا قد جنوا من
جمزريت حاصبيا وراشيا ،تعرفوا على اجلنود والضباط الذين شاركوا يف تلك اجلرائمPOUJOULAT, La vérité sur la Syrie, p. 37-40 ،
وفقا للمجلة الفرنسية "ل غازيت دو ميدي" ،كان القناصل األوروبيون قد احتجوا على مسألة رسم الصلبان هذه ،وإلجبار املسيحيني عليها،
فتدخل الباشا العثماين وحبس بعض املسؤولني عنها ،لكن العامة اعرتضت على هذا التدبري وطالبت إبطالق املساجني ،فلىب الباشا طلبهم
بشرط أن يكنسوا الساحة مكان انتهاك حرمة الصلبان .فكان ذلك إشارة منه لبدء املذحبة"Gérard DEGEORGE, Damas des ،
Ottomans à nos jours, p. 123.

 158ابب الربيد" :اسم ألحد أبواب جامع دمشق ،وهو من أنزه املواضع ،وأكثرت الشعراء من ذكره ووصفه والتشوف إليه ،"...ايقوت احلموي
(املتوىف سنة  626ه  1226 /م) ،معجم البلدان 5 ،أجزاء ،دار صادر ،بريوت ،ل اتريخ نشر ،ج  ،1ص .306
 159وكان شيخ اإلسالم يدعى عبد هللا احلليب ،وقد حرض املسلمني ضد املسيحيني ،ليس يف مدينة دمشق فحسب ،بل يف ريفها وخباصة يف دوما
وقراها ،وذلك وفقا ملا جاء يف أوراق قنصل بروسيا فتزشتاين ،ونقال عن احملاكمات اجلارية بعد األحداث،راجع عبد هللا حنا ،أضواء على
أحداث  1860يف دمشق وأرايفها ،ص .261
 160راجع رواية خمتلفة قليال عما جاء عند شحادة ،ولكنها تشري إىل دور الشيخ عبد هللا بن سعيد احلليب يف التحريض على املسيحيني ،يف Leila
TARAZI–FAWAZ, An Occasion For War – Civil Conflict in Lebanon and Damascus in 1860, p. 83-84.



السرااي .وللحال كفت العساكر عن احملاماة وصارت عن الدخول (كذا) من ليس معه سالح وأتمره إبحضار
سالحه.
ويف ذلك احلني توجه أحد كرباء اإلسالم على حصانه وثيابه خمضبة إىل أمحد ابشا الوزير ،وأقام برهة وارتد
ابلعجل ،ولعله بشره اببتداء الذبح أو غري ذلك .مث إن اجلمهور الغفري بعد استحضاره على آلة السالح بدأ يكسر
أبواب النصارى وهجم عليهم أو يصعد على السطوح ،وينزل إىل الدار .وكان كل بيت من العشرة وما فوق ينهبون
البيت ويقتلون الرجال ويفضحون احلرمي والبنات .وكان كل أهل دار ليعرفون ما هو الواقع ،ألن مل يكن ألحد
وصول ألحد .فقط كانوا يرون أمتعة النصارى تنقل إىل حارة اإلسالم ،حىت كان جييهم الدور .ودخلوا اىل كل
دكاكني الصناعية وقتلوهم يف أنواهلم .وكان كل عدد من القوم يكون رئيس واحد من املشايخ ،الذين مل يكن معهم
سالح .وكان إذا هلي القوم عن قتل األنفس ابلنهب ،كان يوخبهم بقوله" :أتنكبون على النهب وترتكون هؤلء
البشر(؟)" .مث إن النصارى إذ مل يكونوا يعرفوا أن اإلسالم بلت أيديهم ابلدم ،كانوا يهربون اىل السطوح( //.ص
)23
مث أن مبجرد حدوث الفتنة ابتدأ احلريق ،فكان الدخان والنار يرتفع إىل عنان اجلو فكانوا بعد أن ينهبوا
البيت يولعون فيه النار .فقد كان سطوح قصورة عالية جدا عليها مجلة أانس ،كانوا يولعون القصر .فكانت ترتامى
الناس (من) األعايل كالقطاط فرارا من احلريق .وكثري من الناس التجت إىل األبيار ،فقوصوا عليهم .وكانوا ل
يرمحون شيخا،ول يعفون عن أعمى ول مريض .وكانوا يتكون 161الرجل أمام امرأته ويذحبونه ،وخيطفون الولد من
حضن أمه ويقطعونه ابلبلطات .وكثريا ما كانوا يقولون لإلنسان" :أسلم تنجح" .فكان يسلم وبعد ذلك يقتلوه.162
وأحياان كانوا يبقونه ،وأحياان كانوا يقولون إىل أحد" :أسلم" .فكان أيىب ،وللحال يقتلونه.
وقد طرحوا يف الفرن أانسا أحياء ألجل ذلك .وقد ظهر من كثريين شجاعة شهدا ،حبيث كانوا يطلبون
فرصة دقيقتني .فكانوا يصلوا ويسلموا أرواحهم بيد هللا .وكان يدخل ولد صغري وبيده آلة سالح ،وكان يهجم على
الرجل فيقتله ،حال كون النصراين ل يبدو منه شيء إل أن يهرب ويقي رأسه من الضرب .بيد الواحد كان يطرد
ألفا ،كيف وهم ألوف 163يطردون واحدا؟

 161يتكون ،أي يدوسون عليه بعد وضعه أرضا إلزهاق روحه بذحبه ،كازيرسكي ،ج ،1ص .202
 162وطبعا هذا األمر خمالف للشرع اإلسالمي إذ ل جيوز قتل الشخص بعد إشهاره اإلسالم.
 163وفقا ملا ورد يف كتاب ليلى طرزي فواز ،قدر عدد مهامجي احلي املسيحي يف دمشق ما بني  20000وLeila TARAZI-FAWAZ, ،50000
An Occasion For War – Civil Conflict in Lebanon and Damascus in 1860, p. 85.



وكانت النساء تنزل وتصرخ ورا رجاهلا" :هللا ينصركم على الكفار! اي سيدي حممد أنصر أمتك!" ،وكن
ينهنب كالرجل .وهكذا دخل الظالم تلك الليلة ،وابتدؤا حيرقون القتال (كذا) حىت أن رائحة احرتاقهم مألت
األرض.
وكان قد بلغ اخلرب مسامع أهل القرى ،ورأوا الدخان واللهيب يرتفع إىل السما ،فحضروا وهرعت العرب
واألكراد والنور من كل جانب .مث إن اإلسالم ربطت على بواابت احلارة وبواابت البلد ،حبيث مل يكن يقدر أحد
أن خيرج خارجا من احلارة .مث إن العساكر النظامية كانت تشري على النصارى ابللتجاء إىل الكنايس .وبعد أن
جتمع عامل كثري ،هجمت اإلسالم على الكنيسة املريية القدية ،أعين كنيسة الروم ،164وملز زا طلب النصارى الفرار،
رجعهم العساكر ( //ص  )24ابلسنجات.165
ويف هذه الكنيسة صار(كذا) معصرة دم عظيمة جدا .وبعد ان استلبوا أمواهلا واهتدوا إىل خزاينها الغنية،
أحرقوها ليال .أما كنيسة الكاثوليك 166فأحرقوها ذلك اليوم هنارا ،وقتل فيها ويف جنينتها عددا وافرا (كذا) .مث إن
 164الكنيسة املريية أو الكاتدرائية املريية" ،كاتدرائية لطائفة الروم األرثوذكس يف شارع الباب الشرقي ،بشارع الكنيسة ،بني طالع الفضة وشارع
املنكنة ،تشكل معلما عمرانيا هاما جدا ضمن جممع كبري يضم الدار البطريركية وملحقاهتا ...يرجح أهنا أنشئت يف عهد األمرباطور البيزنطي
أركاديوس ( ) 408–395وكانت عظيمة البناء .ذكرهتا املصادر التارخيية ابسم "كنيسة مرمي" ،ويعتربها الباحث األملاين فاتسنكر من أوىل
الكنائس األربع اليت أقرها اخلليفة األموي الوليد بن عبد امللك تعويضا لكنيسة القديس يوحنا املعمدان اليت كانت يف موضع اجلامع
األموي ."...تعرضت الكنيسة لإلمهال والتخريب خالل املراحل التارخيية .ففي سنة  1009م تعرضت للحريق أبمر من اخلليفة الفاطمي
احلاكم أبمر هللا" ،لكنه عاد ومسح إبعمارها بعد حواىل سنة ."...وعندما زارها الرحالة املغريب ابن جبري حواىل سنة  1184م ،كتب عنها يف
رحلته ما يلي " :ويف داخل البلد كنيسة هلا عند الروم شأن عظيم ،تعرف بكنيسة مرمي ،وليس بعد بيت املقدس عندهم أفضل منها ،وهي حفيلة
البناء ،تتضمن من التصاوير أمرا عجيبا تبهت األفكار وتستوقف األبصار ،ومرآها عجيب ،وهي أبيدي الروم ،ول اعرتاض عليهم فيها" .على
أن هذه الكنيسة ختربت سنة  1260بعد خروج التتار من دمشق ،مث أعيد بناؤها ،لكن خرهبا جنود تيمورلنك سنة 1400م ،ووضعوا يدهم
على كنوزها وذخائرها .وبعد خروجهم من دمشق أعاد إعمارها البطريرك ميخائيل الثالث (1412-1395م) ،كما رمت بعد بنائها سنة
 ،1524ومن مث تشققت جدراهنا نتيجة هزة أرضية تعرضت هلا دمشق سنة  1759م ،فهدم البطريرك دانيال ( 1791-1767م) الكنيسة
وأعاد إعمارها سنة  1777م .وقبل حوادث  1860كانت الكنيسة مؤلفة من كنيستني :األوىل هي كنيسة مرمي أما الثانية فكانت كنيسة
القديس نقول أو نيقولوس" .ويف أحداث دمشق أحرقت األوىل وختربت مع جماورهتا كنيسة القديسني كرباينوس ويوستينا ،فأعاد البطريرك
إيروثيوس األول ذايذوخوس ( )1885-1850بناء كنيسة مرمي سنة  1861وضم إليها ساحة كنيسة كرباينوس ويوستينا ،وألغى كنيسة
القديس نيقولوس لعدم احلاجة إليها ،ودمج هذه الكنائس يف كنيسة واحدة مسيت املريية ،وأعاد بناء الدار البطريركية ،"...األب مرتي هاجي
أثناسيو ،و د .قتيبة الشهايب ،أديرة وكنائس دمشق وريفها( ،حبث ميداين توثيقي اترخيي أثري) ،موسوعة كنائس دمشق ،اجلزء الثالث ،دمشق،
 ،2005ص .71-67
" 165سنجة امليزان ج سنجات :ما يوزن به كالرطل (فارسية" ،املنجد يف اللغة واألعالم ،ج  ،1ص  ،354ورمبا تعين هنا اآللت الكنسية اليت
حتمل يف الزايحات وتعطي أصواات معينة عند حتريكها.
 166كنيسة الكاتوليك ،أو كاتدرائية سيدة النياح للروم الكاثوليك ،تقع "يف حارة الزيتون بشارع الباب الشرقي ،ومتتد حىت سور دمشق إىل اجلنوب
الغريب من الباب الشرقي عينه .وتعرف أيضا بكنيسة الزيتون ،أو ابلكنيسة البطريركية .وتشكل صرحا دينيا هاما يضم الدار البطريركية وملحقاهتا
ومدرسنت قديتني ...شيدت هذه الكنيسة على أنقاض كنيس لليهود القرائني ابتاعه الروم الكاثوليك ،ورفعوا يف مكانه هذه الكنيسة ،مبساعي



دير األرمن ،دير مار سركيس ،167حيث كان الرايشنة 168والفالحني هناك ،تسلمتهم الدروز .ومل ينجو (كذا)
أحد منهم .مث إهنم توجهوا إىل الدير اجلديد ،169ومل (كذا) أعيوا من كسر الباب،فتحه هلم أحد الدروز ،حبيث
أدخل مشعة مشتعلة يف ثقب الغال وأحرق الدق (كذا) .ودخلوا فأخذوا راهبا بعد راهب ،وكانوا يدقون اجلرس
ويقولون" :تفضل قدس اي بوان!" ،ويذحبونه ،مث يفعلون هكذا ابآلخر .وأخذوا اجلرس ،ووضعوه يف اجلريونية،170
حنا بك حبري أمني سر ابراهيم ابشا املصري ،وقد دشنها البطريرك مكسيموس مظلوم يف عيد الشعانني  1834على اسم "سيدة النياح" .مث
احرتقت يف أحداث  ،1860فجددت  1865يف عهد البطريرك غريغوريوس يوسف سيور الدمشقي ،"...أثناسيو و الشهايب ،أديرة وكنائس
دمشق وريفها ،ص .66-63
 167دير ما سركيس ،أو كاتدرائية القديس سركيس" :جممع كنسي فسيح لطائفة األرمن األرثوذكس ،مالصق لسور املدينة من داخله ،داخل الباب
الشرقي مباشرة .يضم كنيسة وديرا ومدرسة ودارا للمطرانية التابعة لكاثوليكوسية بيت كيليكيا لألرمن األرثوذكس يف أنطلياس بلبنان ...كان يف
هذا املوقع قبل الفتح العريب اإلسالمي (635م) ،دير وكنيسة للسراين األرثوذكس على اسم القديسني الشهيدين سرجيوس وابخوس .وكان
املوقع األساسي هلذا الدير مقابل السور ،ابتداء من مساواة انتهاء الباب الشرقي جنواب ،وكان مالصقا للسور يف الفتح العريب .ويف عهد
املماليك ،يف القرن اخلامس عشر أشرك السراين األرمن معهم ،لوحدة املذهب بينهما ،يف هذا الدير ،الذي صار إىل الدمار أقرب منه إىل
العمار .وابلتمادي ختلى عنه السراين لألرمن ...ويذكر أن هذه الكنيسة رمت أكثر من مرة يف القرنني السابع عشر والثامن عشر .واحرتقت يف
سنة  ،1860فأعيد بناؤها عام  1866على شكل صليب تعلوها قبة كروية ،وزينت جدراهنا برسوم جدارية للقديسني ،"...أثناسيو والشهايب،
أديرة وكنائس دمشق وريفها ،ص .60-59
 168الرايشنة ،نسبة إىل بلدة راشيا الوادي ،وهم الذين هربوا بعد اجملزرة اليت وقعت يف بلدهتم وحاولوا الحتماء يف دمشق ،لكن يد اإلجرام طاولتهم
مكان جلؤوئهم لتقضي على حياهتم.
 169الدير اجلديد :على األرجح أنه دير الفرنسيسكان الذي كان معروفا "ابلدير الكبري" من سكان املنطقة ،وهو يقع يف ابب توما .مت أتسيسه عام
 1700وكان يضم عددا كبريا من الرهبان الفرنسيسكان خباصة األسبان منهم .وكان مركزا لتعلم اللغة العربية ،وضم مكتبة هامة .أحرق هذا
الدير يف حوادث  ،1860وذبح فيه  7من الرهبان و 3علمانيني يعملون يف الدير واملدرسة يف احلوادث نفسها" .فطوبتهم الكنيسة مع األخوة
املسابكيني الثالثة يف  ."1926/10/10كما أعيد بناء الدير سنة  ،1864أثناسيو والشهايب ،أديرة وكنائس دمشق وريفها ،ص  .74كما أن
ديرا آخر كان قد مت بناؤه قبل قومة  1860بقليل وكلف مبالغ طائلة حواىل مليون فرنكا ،وهو دير الراهبات العازارايت أو راهبات سان فنسان
دو بول ،والذي كان أيوي املرضى ويطعم الفقراء ،كما كان يضم  120بنتا ،انضمت إليهم بعض عائالهتم ،ابإلضافة إىل جمموعة من مسيحيني
قاطنني إىل جانب الدير ،قد دمر يف حوادث دمشق سنة  ،1860ومت ختليص قاطنيه على يد األمري عبد القادر اجلزائري ورجاله،
POUJOULAT, La vérité sur la Syrie, p. 41, 43 et 45.

 170وفقا لياقوت احلموي" ،جريون ابلفتح ،قال ابن الفقيه :ومن بنائهم جريون عند ابب دمشق من بناء سليمان بن داود ،عليه السالم ،يقال إن
الشياطني بنته ،وهي سقيفة مستطيلة على عمد وسقائف وحوهلا مدينة تطيف هبا ،قال :واسم الشيطان الذي بناه جريون فسمي به ،وقيل :إن
أول من بىن دمشق جريون بن سعد بن عاد بن إرم بن سام بن نوح ،عليه السالم ،وبه مسي ابب جريون ومسيت املدينة إرم ذات العماد ،وقيل:
إن امللك مل زا حتول إىل ولد عاد نزل جريون بن عاد يف موضع دمشق فبناها ،وبه مسي ابب جريون ،وقال آخر من أهل السري :إن حصن جريون
بدمشق بناه رجل من اجلبابرة يقال له جريون يف الزمن القدمي مث بنته الصابة (أي الصابئة) بعد ذلك وبنت داخله بناء لبعض الكواكب يقال إنه
املشرتي ،ولباقي الكواكب أبنية عظام يف أماكن خمتلفة متفرقة بدمشق ،مث بنت النصارى اجلامع ،وقال أبو عبيدة :جريون عمود عليه صومعة،
هذا قوهلم ،واملعروف اليوم أن اباب من أبواب اجلامع بدمشق ،وهو اببه الشرقي ،يقال له ابب جريون ،وفيه فوارة ينزل عليها بدرج كثرية يف
حوض من رخام وقبة خشب يعلو ماؤها حنو الرمح ،وقال قوم :جريون هي دمشق نفسها ،"...ايقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج  ،2ص
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وكانوا يبولون عليه .وأحرقوا الدير وهدموه،مث نقلوه أخريا إىل اجلامع األموي ،مث أخذوا أحد قسوس الروم
وعاملهم ،171وربطوه من رجليه وسحبوه يف البلد.
أما اليهود فخرجوا إىل أبواب احلارة ،172وكانوا يستقبلون اإلسالم ابملاء والسكر ،ويدعون هلم ابلنصر.
وكانوا يدلوهنم على من ختىب (كذا) ومن يعرفون خمبأه .ودلوهم على حمالت النصارى ،وبعضهم تزاي بزي درزي
وفعل فعلهم.173
ويف اليوم الثاين كانت الدروز تركب يف املدينة ،174وكانت إذا رأت نصرانيا معفا (كذا) عنه تشري إىل
قتله.فكانوا يقولون له" :أسلم" .كان جييبهم" :إن إسالم ليس بسيات (كذا)" ،ويشري إليهم بيده إىل قطع
 171وهذا القس هو اخلوري يوسف احلداد الشهري ،الذي درس العلوم الالهوتية والرتكية واليواننية والعربية يف "مدرسة دمشق الكنوتية" ،وتتلمذ على
يديه عدد مهم من رجال الدين األورثوذكس الذين تبوأوا أعلى املناصب الكهنوتية .وقد طوب هذا الكاهن الشهيد قديسا ،أمني ظاهر خريهللا،
األرج الزاكي يف هتاىنء غبطة البطريرك األنطاكي السيد مالتيوس ،طبع ابملطبعة العثمانية يف بعبدا (لبنان) سنة  ،1899ص  116و،149
ويشري الدكتور ميخائيل مشاقة إىل درس "ا إليساغوجي ابملنطق على اخلوري يوسف حداد األرثوذكسي ،"...ميخائيل مشاقة ،منتخبات من
اجلواب على اقرتاح األحباب ،للدكتور ميخائيل مشاقة ،حتقيق أسد رستم وصبحي أبو شقرا ،وزارة الرتبية الوطنية والفنون اجلميلة -مديرية
اآلاثر ،بريوت ،1955 ،ص  .132-131كان اخلوري يوسف مهنا احلداد أيكونوموس الكرسي األنطاكي ،الذي طوبه اجملمع األنطاكي
املقدس بدوره املوسع ،الذي عقد يف دير البلمند يف تشرين األول عام  1993ابسم "الشهيد يف الكهنة الق ّديس يوسف الدمشقي ورفقته"،
وحدد يوم  10متوز من كل عام ذكرى هلم ،عن استشهاد "املطوب الذكر ميغاس أيكونوموس اخلوري يوسف مهنا احلداد أستاذ املدرسة
الكنائسية يف دمشق والبعض من املعلمني وتشتيت أغلب أرثوذكسييي دمشق يف بريوت واإلسكندرية" ،راجع عبد هللا بن طراد البريويت ،خمتصر
اتريخ األساقفة الذين رقوا مرتبة رائسة الكهنوت اجلليلة يف مدينة بريوت ،بريوت يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر ،حتقيق وتقدمي انئلة
قائدبيه ،دار النهار للنشر ،بريوت ،ط  ،2002 ،1ص .179
 172حي اليهود يقع "يف القسم اجلنويب -الشرقي من مدينة دمشق ،أي املؤلف من الشارع املستقيم من ابب شرقي إىل شارع السلطاين  -الشارع
املستقيم إىل ابب إمساعيل  -من ابب امساعيل إىل ابب شرقي مرورا بباب كيسان .وهذا احلي ابق حىت اليوم ،ويتوقف يف القشلة" ،أثناسيو،
سورية املسيحية يف األلف األول امليالدي ،ص  .44وكان هذا احلي يف القرن التاسع يضم أمجل البيوت وأفخمها ،ألن التجار اليهود
الدمشقيني كانوا يارسون التجارة مع أورواب وخباصة مع بريطانيا ،وكانت تقدر قيمة رأمسال  24مؤسسة جتارية هلم حبواىل  18مليون قرشا،
Gérard DEGEORGE, Damas des Ottomans à nos jours, p. 141 et p. 144.

 173يشري األرمشندريت أغناطيوس ديك إىل دور اليهود يف أحداث سنة  1860يف دمشق ،إذ لعبوا فيها "دورا لئيما ،إذ كانوا يلقون الردم على
املسيحيني الالجئني إىل الدهاليز واألوكار واآلابر ،األرمشندريت أغناطيوس ديك ،العالقات املسيحية اإلسالمية يف سورية عرب التاريخ ،حلب،
 ،2011ص  .102-101أما وفقا لبوجول ،فقد استفاد اليهود يف دمشق من مصائب املسيحيني ،إذ اشرتوا مقتنياهتم الثمينة املسلوبة ،اليت
كان املسلمون قد هنبوها منهم ،أبخبس األسعار ،وامتنعوا عن ردها إليهم ،POUJOULAT, La vérité sur la Syrie, p. 14 ،وإن الوثيقة رقم
 52املرفقة مع وثيقة رقم  52واملوجهة من "أعيان اليهود يف دمشق إىل السيد (موسى) مونيفيوري ،واملؤرخة يف  7تشرين األول  ،1860تؤكد
اشرتاكهم يف حوادث العنف يف دمشق ألن فؤاد ابشا حترى عن األمر ،واستمع إىل شهود عيان مسيحيني ،لذا أمر حببس عدد منهم ،وطبعا يف
رسالتهم هذه يدعون الرباءة ويطلبون املساعدة ،ويتهمون املسيحيني ابحلقد عليهم ألهنم "قتلوا وهنبوا وأسيئت معاملتهم ،يف حني مل يس أبناء
إسرائيل بضرر" ،واثئق اخلارجية الربيطانية حول أحداث  1860يف سوراي ،ترمجة وحتقيق زكراي إدريس ،رسالة دبلوم دراسات عليا يف التاريخ،
إشراف الدكتور عبد اللطيف احلارس ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اللبنانية ،بريوت ،2007-2006 ،الوثيقة  ،52ص -118
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عنقه .175وكانوا يوخبون اإلسالم على تغافلهم عن بعض النصارى بقوهلم" :إي التهيتم ابلشراطيط وتركتم الدم؟!".
فكانوا يقولون" :تركنا الدم" كم (كذا) كانوا يقولون" :بدير هللا ،يدير هللا".
وكانوا خيطفون البنات والنسا اللوايت أعجبنهن ويسوقهن أمامهم مسبيات حافيات بال أغطية .وكان أهل
القرى واألكراد يفعلون ذلك أكثر .فكانت النساء حينما ترى مسلما من كان يظهر صاحب عرض ،كن يصرخن
ويستغيثن به .وكان ينتشب أحياان بينهم خصومات ألجل ذلك .مث أن بعد خروج أهل القرى غاّنني ،كانوا
جيلسون يف أحد البساتني ،ويلزمون النساء اللوايت قتلوا رجاهلن أن يرقصن أمامهم.
آه ابهلل ( //ص  )25البنت اليت كانت تتدلل يف حضن اهبا 176ابلعفاف ،صارت لعبة يف حضن السافك
الدم حال كوهنا تستعطف حنوه مبرارة نفس ،وتقبل يديه ليعفي عنها.
آه كم من النساء اللوايت جئن بعد مدة إىل أهاليهن مزقات الثياب خمدشات ،أثر اخلنق يف أعناقهن،
وذلك ألهنن إذ رأين الظاملون قربن حنوهن ،اجتهدن أن يتخلصن من أيدهم (كذا) وشرهم ،وخينقن أنفسهن .وقد
بلغ منهن وفاة ( 25 / 19كذا) ،وهذه األمور كانت تسري بال فتور اليوم األول والثاين .177وكان مل يبقى (كذا)
إل قليال من البيوت مل حترق.178
174
175
176
177
178

وفقا لبوجول ،وابلعتماد على رواية شهود عيان دمشقيني ،كان عدد الدروز حمدودا يف جمازر دمشق ،واألغلبية كانت من املسلمني من سكان
القرى احمليطة بدمشق ومسلمي دمشق نفسهاPOUJOULAT, La vérité sur la Syrie, p. 45 ،
هذا ما تؤكده رواية دمشقيني جلأوا إىل بريوت وكانوا شهود عيان على احلوادثPOUJOULAT, La vérité sur la Syrie, p. 43 ،
أي أبيها أو والدها.
عن األمور الفظيعة والوحشية اليت ارتكبت حبق النساء والرجال والفتيات واألطفال ،جند رواية مشاهبة ملا ورد يف النص ،يف كتاب بوجول الذي
يقول أبن قلمه يعجز بل يرفض أن يكتبها ويصفها لفظاعتها ووحشيتهاPOUJOULAT, La vérité sur la Syrie, p. 40-41 .
عن عدد بيوت املسيحيني يف دمشق،يورد بوجول أبنه كان يبلغ  3800بيتا ،وكانوا يلكون  500بيتا مستأجرا فقط من املسلمني،والبقية تعود
إليهم ،وقد قدرت قيمة كل بيت مع مقتنياته بعشرين ألف فرنك ،ما يعين خسارة  46مليون فرنكا ،ابإلضافة إىل مقتنيات ومفروشات اخلمس
مائة بيت مستأجر ،اليت قدرت كلفة كل بيت منها  3000فرنكا ،وابلتايل فمجمل خسائر هذه البيوت األخرية  500000فرنكا تضاف إىل
مبلغ  40مليون فرنكا املذكورة سابقا ،POUJOULAT, La vérité sur la Syrie, p. 40-41 ،أما عدد البيوت اليت احرتقت نتيجة جمزرت سنة
 1860فيقدرها شاهني مكاريوس حبواىل سبعة آلف بيت ،وعدد الذين قتلوا يف دمشق وضواحيها بستة آلف نفس ،والذين قتلوا يف بقية
األحناء ،كانوا تقريبا نفس العدد ،وكل ذلك وقع يف شهر واحد هو شهر حزيران (شرقي) من سنة  .1860أما عدد الذين أصبحوا بال مأوى
ول مال ول ملجأ ،فكانوا يزيدون على مائة ومخسني ألف نفس .وعدد اللوايت أصبحن أرامل كان ل يقل عن عشرين ألفا .أما الذين ماتوا يف
هذا الشهر نتيجة الرعب واحلزن املفرط والفقر بعد العز فكان ل يقل عن أربعة عشر الف .أما مقدار ما سلب وهنب فيقدره مكاريوس مبا
ليقل عن ثالثة ماليني جنيه أو يزيد ،حسر اللثام عن نكبات الشام ،ص  .236-235ومن املهم اإلشارة أيضا أنه يف احلي املسيحي كانت
ترتكز صناعة احلرير وحرف ها املاهرين ،الذين كانوا ينافسون صناعة حلب ودير القمر ،ألهنم كانوا يستعملون أفضل أنواع احلرير من كسروان
وكانت صباغاهتم من أفخر األنواع أيضا ،وإن حوادث  1860ابلتايل أثرت سلبا على هذا القطاع اإلقتصادي املهم ،الذي ما لبث أن اسرتجع
حيويته سنة Zuhair GHAZZAL, L’Économie politique de Damas Durant le XIXe siècle, p. 139. ،1870



يف اليوم الثالث يف الفتنة ،الذي هو يوم األربعاء ،إذ وجد املسلمون أن غايتهم من إابدة النصارى كليا مل
تنجح لسبب جناة كثري ،أرسل شيخ اإلسالم إىل أهل الصاحلية 179لكي أيتوا ويطفوا احلريق .180وهذا العمل ليس
له معىن ألنه إنكان (كذا) لطفي حارة النصارى ،فإنه مل يكن بقي منها إل قليل ،ولو ترك هذا القليل لنفسه لسلم.
وأما إن كان خوفه ليال يسري إىل بيوت اإلسالم اجملاورة ،فإن اإلسالم كانوا صاحيني هلذا األمر.
لكن اي ليوم ردي (كذا) على النصارى! فان هؤلء الصواحلة كانوا أعظم داهية للنصارى .مث أن يف اليوم
الثاين اندى املنادي ابلتأمني ،وكذلك يف هذا اليوم الردي ،وذلك ابطال .إن هؤلء الصواحلة واألكراد والعرب
والدروز يف هذا اليوم قد سهل ولذ هلم سفك الدم .فهاجت البلد أي هياج ،وادعى الصواحلة أن واحدا من
النصارى قوص عليهم ،مع أن هذه الدعوى هي ابطلة وجمرد كذب (نعم إن واحدا منهم قتله آخر مسلم) ،ألن
املوضع الذي قتل فيه ،مل يكن فيه نصراين ،ومل يكن عند النصارى سالح ،ول هلم جسارة على مسك سالح.181
واشتدت الفتنة جدا جدا ،وكثر القتل وانقسمت البلد حبيث أن البعض من املسلمني مجعوا يف بيوهتم
نصارى وامنوهم .وكان البعض اآلخر يريدون أن خيرجوهم ويقتلوهم .وكان (كذا) يتهددون بعضهم حبريق بيت من
كان عنده نصارى .وكثرة (كذا) الدروز وخاف املسلمون الذين حيمون النصارى ( //ص  )26ووقعوا يف حرية.
وكانوا يعلمون ابب املسلم الذي عنده نصراين بعالمة لذ(لك) ،وكانوا خيرجون النصارى ويقتلوهنم .وكانت نساء
اإلسالم ،خوفا ورعبا من الدروز ،يصرخون على رجاهلم لكي يرتكوا النصارى ويطردوهنم من بيوهتم .لكنهم كانوا
عكس ذلك يظهرون جمهودهم يف وقايتهم ما أمكن .وعندما كانوا يرون أهنم (ل) يقدرون ،كانوا يعتذرون من
النصراين أبن الدعوى مل تعد يف يدهم.182
اّنا القتل الذي كان يف اليومني األولني ليس شيئا ابلنسبة ملا سفك من الدم يف هذا اليوم املشئوم ،فكم
من عشرات وعشرينات من النصارى كانوا جمتمعني يف بيت ،دخل عليهم املسلمون وقتلوهم عن آخرهم!
 179الصاحلية :حي يقع خارج أسوار مدينة دمشق القدية ،عند أقدام جبل قاسيون املشرف على دمشق .وكان يف األساس حيا متواضعا ،أسسه
الفلسطينيون الذين هربوا من الحتالل الفرجني لبالدهم يف أواخر القرن احلادي عشر امليالدي .ويف أواسط القرن الثاين عشر ،ومل يكن يضم إل
عددا حمدودا من البيوت ،وحتول مع الزمن إىل مدينة متتد على مساحة كبرية .أما يف القرن التاسع عشر فقد كانت الصاحلية ضاحية رائعة تتصل
مبدينة دمشق عرب بساتني وحدائق غناء ،وتضم بيوات ريفية لإلسرتاحة للطبقة الغنية .وكان القناصل األروبيون قد بنوا فيها بيوات حيث يضون
فصل الصيف ،كما بىن اجلنود األكراد ،خالل هذا القرن ،وإىل شرق الصاحلية ،بيوات أو دارات واسعة ،عرفت يف ما بعد ابألكراد .وكان هذا
احلي وفقا لشهادة عينية تعود إىل سنة  ،1870لز ،Isabel Burtonيعد  15ألف نسمة ،ويعترب من األحياء الدمشقية األكثر متردا واألسوأ
مسعةGérard DEGEORGE, Damas des Ottomans à nos jours,p. 18, voir également p. 146-147 ،
 180نالحظ هنا دور شيخ اإلسالم الذي حياول أن يدعي املساملة مع أنه كان من احملرضني على الفنت منذ األساس.
 181راجع كيفية تطور أحداث العنف يف دمشق وفقا ملصادر عدة ،شرقية وغربية معاصرة هلذه األحداث يفLeila TARAZI–FAWAZ, An :
Occasion Of War – Civil Conflict in Lebanon and Damascus in 1860, p. 85-91.

 182هذه التفاصيل مل أجدها يف املصادر واملراجع األخرى اليت عملت عليها حىت اآلن.



ويف هذا اليوم قتل قسيس اإلنكليز 183حيث تقوس ابلقيمرية ،184ومحل القواس راكبا إىل قرب قنسالتو
اإلنكليزية 185حيث مسكوه هناك وكسروه ابلفؤس (كذا).
وبوجه اإلمجال نقول إن أيدي اإلسالم قد ابتلت ابلدم األورابوي ،186الذي وصلت إليه يدهم (كيف ل
وهم مقصودهم) ،كما ابلدم السوري.
ويف اليوم الرابع ،الذي هو يوم اخلميس ،منعت اإلسالم أن يتجاوز أهل حارة منهم إىل حارة أخرى .وكان
كل أهايل حارة تقف عند حارهتا ملنع األخرى .والظاهر أهنم األكابر خافوا من الدروز والعرب ومن بعضهم أيضا،
لئال يفتلت (كذا) هذا اجلمهور الغضب (كذا) املستدمي الذي زاق (كذا) طعمة الذي هم أهاجوه حنوهم
أنفسهم ،وهكذا أغلقوا أبواب املدينة أيضا وسكنت الفتنة.
ويقال إن مجلة القتلى يبلغ حنو مخسة آلف ،منهم حنو ثالثة آلف من الشام واآلخرون غراب .187ولكن
لآلن مل يصر حتقيق على ذلك .وغاية ما يقال أبن نصارى دمشق اسرتخت (؟) أخذهتا الضيقة واألوجاع كما
 183مل تشر معظم املصادر واملراجع اليت اعتمدت عليها إىل هذا القسيس ،ولكننا نعلم من خالل وثيقة مرسلة من مسلم تركي يف دمشق إىل وزارة
اخلارجية الربيطانية ،أبن مسيحيا قتل قرب القيمرية ،بعد توقف أحداث  9متوز  1860واليت استمرت ثالثة أايم .وهذه الرسالة املرتمجة من
الرتكية حتتوي على تفاصيل عن قومة دمشق مشاهبة ملا جاء يف "تنهدات سرياي" جلربائيل ميخائيل شحادة ما يؤكد صحة ما جاء فيه من
معلومات ،واثئق اخلارجية الربيطانية حول أحداث  1860يف سوراي ،الوثيقة رقم  ،34مرفقة مع الوثيقة  ،32ص  ،76-72هنا ص .76
 184القيمرية حي من أحياء ابب توما يف دمشق القدية داخل األسوار ،جنويب ابب السالم ،غريب جادة الدوامنة ،ومشايل الشارع املستقيم ،وحارة
اليهود .وأصل تسميته األيرية ،وليس القيمرية ،وذلك نسبة إىل كنيسة آجيا ماراي ،اليت حتولت إىل مسجد يف القرن السابع امليالدي ،وأعطي
موقع آخر بعيدا عنه للمسيحيني لبناء كنيسة ،وهو اآلن ما يطلق عليه اسم الكنيسة املرييةAnghélos KEUSSÉOGLOU, Le vieux ،
Damas qui s’en va, 1930 – images et “cris” de la rue, Dar Tlass, Damas, 1988, note 4, p. 173.

راجع خريطة هذا احلي وغريه من أحياء دمشق القدية يف أثناسيو والشهايب ،أديرة وكنائس دمشق وريفها ،ص  ،50كذلك راجع:

Gérard

DEGEORGE, Damas des Ottomans à nos jours, Plan de Damas en 1924, detail, pas de pagination.

 185كانت القنصلية اإلنكليزية تقع مشايل املسجد األموي ،يف حي مسلم .على أنه يوجد هنا بعض الغموض يف ما يتعلق هبذا القس اإلنكليزي،
الذي يشري شحادة إىل مقتله ،فهل يكون هو نفسه القس أو املبشر اإلنكليزي مسيلي روبسون ( )Smylie Robsonنفسه ،الذي بعث برسالة
مستعجلة إىل القنصل اإلنكليزي برانت وصف فيها التطور اخلطر لألحداث يف احلي املسيحي وعدم قدرته عل الوصول إىل القنصلية الربيطانية؟
يف الواقع إن الذي قتل ابلفعل هو قس إيرلندي كان على معرفة بسميلي روبنسون ذاته ،وهذا القس يدعى وليم غراهام ()William Graham
وقد قتل يف طريق هربه من بيت احلواصلي ،حيث كان يلتجىء ،إىل مكان أكثر أماان ،أي إىل القنصلية الربيطانية ،لكن أحد مسبيب الشغب
قتله معتقدا أنه القنصل الربيطاينLeila TARAZI–FAWAZ, An Occasion For War – Civil Conflict in Lebanon and ،
Damascus in 1860, p. 90-91.

لكننا نعلم من خالل كتاب بوجول أن القنصلية اإلنكليزية وحدها مل حترتق يف هذه احلوادث(،كذلك القنصلية الربوسية وفقا لليلى فواز ،ص
 ،)90وبقي القنصل اإلنكليزي سامل زا يف مقره ،أما الذين قتلوا فكانوا من األخوة الفرنسيسكان ،واألخوة الثالثة من عائلة مسابكي ،و80
شخصا كانوا قد جلأوا إىل دير الفرنسيسكان الذي أحرق ،ابإلضافة إىل مثانية أديرة وكنائس أخرى كدير العازاريني ،ودير املوارنة ودير الروم
األورثوذكس ودير األرمن األورثوذكسPOUJOULAT, La vérité sur la Syrie, p. 41-43. ،
 186عن األوروبيني الذين قتلوا يف هذه احلوادث ،وخباصة من الرهبان ،نقال عن بوجول ،ص  ،43راجع حاشية سابقة رقم .163



خطر اشتعلت النار يف حاراهتم ،188صارت رابية سوداء .شباهنا سقطوا يف الشوارع ( //ص  )27تالل تالل
مرتوكني لطيور السماء ووحوش األرض.189
كيف أن تلك القصور اجلميلة والدور املزخرفة وتلك املقتنيات الكثرية ،190ثروة النصارى منذ القدمي،
سلبت وابد(ت) يف ساعة واحدة؟
كيف أن تلك الكنائس املرتفعة الغنية أصبحت انية إىل األرض؟
كيف أن عوضا عن مساع أصوات الرتاتيل يسمع فيها هرير الكالب ومههمتهم حول القتلى؟
كيف أن أوليك األجسام اليت كانت تعيش ابلرفاهية صارت وليمة للكالب؟
أمن عني تستطيع أن تنظر ذلك املنظر ول تبكي؟
أي لسان يستطيع أن يصف تلك األهوال ول ينحب؟
أي قلب يتصور سفك ذلك الدم البارد ول يسكر من احلزن؟

 187يبدو أن هذا العدد قريب من احلقيقة والواقع وغري مبالغ فيه ،على أن شاهني مكاريوس ،جيعله ستة آلف من سكان دمشق وضواحيها،
كشف اللثام عن نكبات الشام ،ص  ،235أما األرمشندريت أغناطيوس ديك ،فيقدر عدد القتلى بعشرة آلف مسيحي من أصل  35ألف،
العالقات املسيحية اإلسالمية يف سورية عرب التاريخ ،ص .101
 188انظر صورة عن حريق البطريركية األورثوذكسية يف دمشق وحميطها نقال عن املصور الفرنسي فيكتور نو دو شومبلوي Victor Nau de
 Champlouisوحمفوظة حاليا يف املكتبة الوطنية يف ابريس ،وقد وردت يف مقال صدر يل حتت عنوان :جوليات الراسي  -رحياين ،من أرشيف
بطريركية أنطاكية وسائر املشرق للروم األرثوذكس يف دمشق ،يف دراسات ،عدد خاص  ،)1997( 26ص  ،506-435وردت يف ص
 ،500نقال عنLeila TARAZI–FAWAZ, An Occasion For War- Civil Conflict in Lebanon and Damascus in 1860,p. :
II

 189انظر وصفا مشاهب ا حلالة دمشق بعد اجملزرة يف وثيقتني من واثئق وزارة اخلارجية الربيطانية ،رقم  20ورقم  ،22األوىل مؤرخة يف  25بريوت متوز
 ،1860وموجهة من القنصل العام مور اىل اللورد راسل ،والثانية اليت حتمل رقم  22مرسلة أيضا من السيد غراهام اىل القنصل العام مور من
دمشق بتاريخ  26متوز  ، 1860وفيهما وصف دقيق للخسائر البشرية واملادية اليت أصابت املدينة وسكاهنا املسيحيني ،جوليات الراسي،
العالقة بني حوادث حاصبيا و القومة يف دمشق عرب خمطوط جربايل خمايل شحادة الدمشقي ،يف  1860اتريخ وذاكرة نزاع ،منشورات املعهد
الفرنسي للشرق األدىن ،ابلتعاون مع اجلامعة اليسوعية وجامعة البلمند ،بريوت  -دمشق ،2015 ،ص  ،300-272هنا ص  278وص
 ،293كذلك راجع واثئق وزارة اخلارجية الربيطانية حول أحداث  1860يف سوراي ،ص .49-44
 190وفقا للرحالة األسباين علي ابي ( )Badia y Leyblichكانت دمشق تضم يف بداية القرن التاسع عشر (سنة  )1807أكثر من  500بيت
فخم ،يكن أن نطلق عليها اسم قصورGérard DEGEORGE, Damas des Ottomans à nos jours, p. 109 ،



فصل يف النجاة ويف ابشا املغاربة 191وأعيان امليدان
والقلعة والسفر
من كان يظن أبنه سيبقى مسيحيون بدمشق مع وجود تلك املؤامرة والوسايط إلابدهتم192؟
 191ابشا املغاربة أي عبد القادر اجلزائري من مشاهري اجلزائريني الذين خاضوا صراعا ضد فرنسا يف القرن التاسع عشر ،كان يف حواىل العشرين من
عمره عندما انتخب سنة  1832لقيادة شعبه يف حرب حتريرية استمرت حىت هناية سنة  .1847كان والده الشيخ حميي الدين عالمة زمانه يف
إقليم وهران ،وتعلم عبد القادر على يديه كل العلوم اإلسالمية .بعد حجه إىل مكة مرتني انقطع عبد القادر اجلزائري على دراسة الفلسفة
اليواننية والعلوم التطبيقية .وقد انتخب سلطاان للجزائر سنة  ، 1832وأصدر الكثري من البياانت للجزائريني لتوحيد أنفسهم وللدفاع عن وطنهم
ضد الفرنسيني ،الذين كانوا قد احتلوا البالد سنة  .1830وقد اعرتفت فرنسا بسيادة األمري عبد القادر على غرب ووسط اجلزائر ،مبا يف ذلك
معظم إقليمي وهران واجلزائر ،وعقدت معه معاهدة جتارية ووافقت على إمداده ابألسلحة وأن تتبادل معه القناصل .لكن الفرنسيني أخذوا
ينظرون بعني الريبة إىل جهود عبد القادر لتوحيد البالد ،ف قرروا إعالن احلرب عليه رغم معاهدة السالم .لكنهم هزموا أمامه سنة  ،1835ومن
مث أمضوا معاهدة أخرى معه سنة  ، 1837وقد عمل عبد القادر على إصالح إدارته وتنظيم حكومته وتقوية جيشه .وكان العمود الفقري هلذا
اجليش من الفالحني .لكن تعيني اجلنرال الفرنسي بوجو كحاكم عام للجزائر خليفة للجنرال فاللي أدى إىل خرق معاهدة " 1837ابسم
الحتالل الكامل" للجزائر .فقد هاجم بوجو األمري عبد القادر جبيش كبري أجربه على اللجوء إىل املغرب ،وأرغم سلطان املغرب على "طرد
األمري من بالده وإعالن احلياد خبصوص النزاع اجلزائري الفرنسي ،"...ورغم حماولته اليائسة ضد الحتالل الفرنسي ،إل أنه اضطر أخريا إىل
تسليم نفسه إىل الفرنسيني الذين نفوه وسجنوه يف فرنسا ،وأخريا وافقوا على أن يلجأ إىل سورية سنة  ،1852بعدما ذهب األمرباطور انبليون
الثالث بنفسه إىل سجن أمبواز وأطلق سراحه وأهداه سيفا ،ووعده األمري أبنه لن يرفع سالحا ضد فرنسا ،وتوجه حنو الشرق حيث أمضى
حياته ابلكتابة والتعليم والصالة ،وتويف يف دمشق سنة  ،1883أبو القاسم سعد هللا ،احلركة الوطنية اجلزائرية ،منشورات دار اآلداب ،بريوت،
ط ،1969 ،1ص  ،60-49راجع أيضا حول شخصية عبد القادر اجلزائري ،حممد فريد بك احملامي ،اتريخ الدولة العلية العثمانية ،حاشية
 ،1ص .527-526
 192عن هذه املؤامرة املدبرة يشري املسلم الرتكي يف رسالته إىل وزارة اخلارجية الربيطانية ،إىل مسألة رسم الصلبان وإدعاء القتصاص من املذنبني،
الذين كانوا أطفال ،بوضع السالسل يف أرجلهم وإب رساهلم إىل السوق لكنس الشوارع ،وكيف تدخل مسلمو اجلوار إلنقاذهم ..." .ويف غضون
مخس أو عشر دقائق ،أغلقت مجيع احملال التجارية يف (السوق ) .ويف ظرف ساعة كان مدفعان يطلقان النار ،ومنذ تلك اللحظة بدأ إطالق
النار .اخلائن ،سليم آغا ،من امليدان ،ضابط (بوليق ابشا) من القوات الغري نظامية ،أخذ معه عددا غفريا من أسوأ سكان امليدان ،مسلحني،
وقادهم حال إىل املنطقة املسيحية ،وما إن دخلوا تلك املنطقة حىت هامجوا بيوت املسيحيني اليت كان قد حددها مسبقا ،فخلعوا األبواب هو
وأصحابه ،وقاموا ابلنهب واحلرق والقتل ،وبسبب هذا العدد الضخم من اجملرمني املسلحني الذين كانوا حتت إمرة هذا اخلسيس ،مل يتمكن أحد
من إيقاف أعمال السلب هذه يف بدايتها .صحيح أن سكان القرى احمليطة بدمشق ،والعرب والدروز جاءوا بعد ساعات حبشود مألت املدينة
وأهنم هنبوا الكثري أيضا ،وكانوا قساة يف إراقة الدماء وإلضرام احلرائق .لكن الجتماع والتفاق والحتاد والنسجام ،وسعي كل سكان دمشق مع
القرويني والعرب على تنفيذ هذه يف غضون ساعة واحدة ،ما كان ليحصل دون ختطيط مسبق من رؤسائهم .وما حصل جيعل األمر واضحا
كل البيوت اإلسالميّة ،ومل مينعها أحد.
كما النهار ،ففي غضون مخس أو عشر دقائق نشرت الراايت البيض واخلضر يف أماكن ابرزة على ّ
هّيء هلا مسبقا؟ حراس املدينة واجلنود الغري
كل هذه األمور ،يف وقت قصري كهذامن دون أن يكون قد ّ
مثّ هل من املمكن أن حتصل ّ
نظاميني الذين مجعوا سابقا ،ووضعوا عالنية ،أبمر من اجمللس األعلى للمدينة ،حلماية املنطقة املسيحية ،كانوا أول من بدأ النهب واحلرق والقتل.
لو أن شرطة املدينة ،وسكان امليدان الذين عينوا كحرس هلا ،راقبوا ابنتباه مداخل الشوارع اليت تقود إىل املنطقة املسيحية ،وأغلقوا إبحكام
بواابت املنطقة ،وأطلقوا النار على املهامجني وحاولوا إرجاعهم ومنعهم من دخول املنطقة املسيحية ،كما يفعل اجلنود النظاميون ،ملا كانت
املسألة وصلت إىل هذا احلد ،بل كانت على األرجح توقفت سريعا .لو أن أعضاء اجمللس األعلى والزعماء واألشخاص الرئيسيني يف املدينة



من كان يظن أن ابشا املغاربة ،الذي أخذت بالده النصارى ،سيكون سبب (كذا) خلالص النصارى
املساكني؟
من كان يظن أن امليدان ،193اليت كان خيشى منها كل وقت ،ستكون محاية للنصارى؟
لول أن هللا شاء أن يبقى بقية من مسيحيني الشرق املساكني .وقد جنا كل من كان غرضهم كالقناصل
وأغنياء النصارى ومل يبلغوا مرامهم.
أما جناة من جنا فكان بنوع عجيب جدا :أما البعض فالتجأوا يف أقبية مثانية أايم ،والبعض يف اآلابر ،حىت
أهنم ملز زا صعدوا أخريا ،كان اخلز ينبت على مالبسهم ،والبعض تزيوا بزي النساء ،وجنوا هبذه الوسيلة ( //ص)28
والبعض كانوا يف خمازهنم يف اخلاانت ،فسكروا وبقوا مجلة أايم ضمن املخازن ،والبعض الذين هلم شركاء مسلمون،
جاء شركاؤهم وأخذوهم أول يوم ،194والبعض دخلوا يف اإلسالمية ،والبعض اآلخر أخذت اإلسالم الشفقة عليهم،
والبعض التجأوا إىل بعض من الناهبني ومحوهم .195ولكن مع كوهنم محوا هؤلء البو(ساء) ،فكانوا خيرجون
ويغوصون يف دم املسيحيني كغريهم.

توجهوا يف ذلك الوقت إىل املنطقة املسيحية ،ملا كان حصل أي شيء :بينما ،يف تلك الظروف ،مل يقل أحد من األعضاء والزعماء والرجال
املذكورين"كفى"،ومن هنا كان من الواضح أ ّن الكارثة اليت وقعت على رؤوس املسيحيّني املساكني وعلى ممتلكاهتم ،بيوهتم ،أوالدهم
تصرفات هؤالء جعل هذا األمر أكثر وضوحا ،"...واثئق اخلارجية
وأزواجهم كانت مدبّرة سلفا من قبل الزعماء ،والدالالت اليت أظهرهتا ّ
الربيطانية حول أحداث  1860يف سوراي ،الوثيقة  ،34ص ،74وهناك معاصر آخر دمشقي مسلم لقومة دمشق ،هو حممد بن السعود
احلسييب ،الذي ترك خمطوطة صغرية عن احلوادث ،نشرها كمال الصلييب يف جملة أحباث(يف العددين  21و 22بتاريخ  1968و ،)1969تؤكد
مسؤولية األتراك والعساكر اليت جندوها ،من أسوأ فئات الناس ،عن مهامجة احلي املسيحي ،ويعطي أمساء املسؤولني العسكريني الذين شاركوا يف
اجملازر ،هم وسكان امليدان ،فالفرق العسكرية املسؤولة عن اهلجوم هي التالية :الفرق املساندة أو العوين ،واملؤلفة خباصة من أكراد الصاحلية،
بقيادة مريالي ،واجلندرمة بقيادة الكولونيل مصطفى احلواصيلي ،وفرقة خاصة معروفة ابسم السيارة ،بقيادة مصطفى بك ،وكل هذه الفرق
حبسب احلسييب كانت من األشقياءZouhair GHAZZAL, L’Économie politique de Damas Durant le XIXe siècle, p. 163- ،
 164.كما أن املؤرخ الفرنسي بوجول املعاصر لألحداث ،يتهم يف مقدمة كتابه ،الدولة الرتكية مباشرة بتدبري هذه املؤامرة ضد املسيحيني يف
سورية للقضاء عليهم هنائياPOUJOULAT, La vérité sur la Syrie, Préface, p. V-VI ،
 193وهذا ما يتناقض مع ما جاء يف الوثيقة  34لشاهد العيان الرتكي ،الذي محل قسم ا من أسوأ سكان امليدان ،مسؤولية البدء أبعمال العنف،
راجع حاشية سابقة رقم  ، 185كذلك للحسييب الذي يشري إىل مشاركة سكان امليدان ابجملازر كما ورد يف احلاشية السابقة.
 194يقول شاهد عيان تركي عن هذا املوضوع ابلذات ما يلي ..." :صحيح أن بعض األشخاص املسلمني أخذوا من املنطقة املسيحية بعضا من
الرجال والنساء واألطفال ونقلوهم إىل بيوهتم ،حبجة أهنم يشعرون ابلرأفة جتاههم ،ولكن اي هلؤلء السكان املساكني! وما أصاهبم من أذى
وتعذيب يف بيوت هؤلء من أجل محلهم على كشف األماكن اليت خبئوا فيها مدخراهتم ،وكم من أفعال العنف الشريرة أنزلت هبم ،"...واثئق
اخلارجية الربيطانية حول أحداث  1860يف سوراي ،الوثيقة  ،34ص .75
 195ابإلضافة إىل اللجوء إىل بيت عبد القادر اجلزائري ،هناك عدة طرق اعتمدها الناجون من املسيحيني للبقاء على قيد احلياةLeila TARAZI– ،
FAWAZ, An Occasion For War – Civil Conflict in Lebanon and Damascus in 1860, p. 91-92.



وهكذا يتضح أن ليس كل املسلمني كانوا مطلعني على تلك املؤامرة ،ول رعاع الناس الذي جل مقصدهم
كان هنب بعض أمتعة ألجل فقرهم .ومن املعلوم أن اجلهلة يف أوقات الضطراب يهيجون ،فلما أن هاجوا للنهب،
وأرجعهم العسكر لكي يتقلدوا سالحهم ،كانوا يكبو(ن) على النهب .196فكان مشايخ احلارات يغمزوهنم أو
يقولون هلم ما لسان حاله" :احرقوا اقتلوا" ،أي شيء يصري ،وعلى ذلك تدرجوا إىل ما تدرجوا إليه .والسبب جهل
اكثر 197...منهم كانوا حيمون بعض النصارى.
مث إن مولي عبد القادر املغريب ،198بعد حدوث الفتنة ،نزل مع مجاعته إىل حارة النصارى ،199وكان
أيخذ معارفه من الدمشقيني واإلفرنج ،وقد عارضه يف طريقه أحد اإلسالم وقال له" :اي سيدي دع هؤلء الفقراء
اجلياع أيخذوا هلم شيئا .أي شيء هم يفعلون؟!" .ودام الثلثة (كذا) أايم يرسل مجاعته بني حارات وخراابت
النصارى وجيمعهم رجال ونساء .وقيل إنه هو الذي طلب من احلكم أن يفتح للنصارى القلعة.200
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نتبني صحة هذه املعلومات من خالل اإلطالع على "موجز ملفات دعاوى الذين اقرتفوا جرائم خالل األحداث اليت وقعت يف دمشق" ،امللحق
مبحضر اجللسة الرابعة للجنة الدولية واملنعقدة يف  15كانون األول  ،1860إذ أن احملكومني ابإلعدام ،كانوا مبعظمهم من الفئات الفقرية اليت
متارس مهنا بسيطة كاحلالقة وبيع املرطبات والزراعة والبقالة والبستنة وغريها ،إىل جانب من ل عمل له .كما ورد يف احملضر عينه أمساء ضباط
وجنود نظاميني وغري نظاميني ،حكم عليهم ابإلعدام ملا اقرتفوه من حتريض وقتل وهنب وحرق واغتصاب ،األب أنطوان ضو ،حوادث 1860
يف لبنان ودمشق ،جلنة بريوت الدولية ،احملاضر الكاملة ( ،)1862-1860ج .145-124 ،1
كلمة غري واضحة صعبت قراءهتا.
عبد القادر املغريب أو األمري عبد القادر اجلزائري.
أي ابب توما ،راجع خريطة هلذا احلي يف كتاب أثناسيو والشهايب ،أديرة وكنائس دمشق وريفها ،ص  .50وحول حارات دمشق القدية ،راجع
حبيب زايت ،حارات دمشق القدية لشمس الدين بن طولون الدمشقي الصاحلي ( 935-880ه  1546-1475 /م) ،يف اخلزانة
الشرقية 4 ،أجزاء ،مطبعة القديس بولس ،حريصا ،ط ،1999 ،2جزء  ،2ص .23-21
هناك شبه إمجاع على الدور اإلنساين الذي اضطلع به األمري عبد القادر اجلزائري يف إنقاذ ما تبقى من مسيحيي دمشق ،فهو ابلنسبة إىل املؤرخ
الفرنسي بوجول ،كان مبثابة ضوء األمل الوحيد يف ظالم األعمال الرببرية ،اليت وقعت دمشق ،واليت حصدت آلف األرواح ،بتخطيط من
األتراك ورجاهلم .فعبد القادر برأي بوجول كان يعلم ابملؤامرة املدبرة ضد مسيحيي دمشق وعمل على التحضر لردعها بشراء األسلحة والذخرية،
ما جعل أمحد ابشا يؤخر تنفيذ خطته ،بتعيني أسوأ الناس حبجة محاية احلي املسيحي! كما أنه سلح عددا كبريا من رعاع مسلمي دمشق .ومل
يكن املسيحيون غافلني عن هذه املؤامرة .لكن أمحد ابشا كان ماض يف خطته اجملرمة ويف يوم  9متوز من سنة  ،1860جرت أهوال "القومة"
يف دمشق ،واليت سعى عبد القادر ورجاله اجلزائرين إىل محاية عدد من املسيحيني من سوريني وأوروبيني ورافقوهم إىل بيت عبد القادر ،الذي مل
يعد يتسع ،لذا متت مرافقة قسم منهم إىل قلعة دمشق .وبرأي أحد العازاريني ( ،)Mr Nageantالذين أنقذهم عبد القادر اجلزائري ،لوله ملا
بقي مسيحي يف دمشق ،كما أكد له ذلك عدد من شهود العيان الدمشقيني الذين جلأوا من دمشق إىل غزير ،إذ وفقا هلم أنقذ عبد القادر
ورجاله آلف املسيحيني ،ولو قامت الدولة العثمانية بواجبها ،ملا أهرق أي دم يف دمشقPOUJOULAT, La vérité sur la Syrie, preface, ،
،p. VIII, et p. 38-39, 42-43 et 45.يؤكد شاهني مكاريوس على مهة وخنوة وشرف عبد القادر اجلزائري ورجاله الذي سلم بفضله 12000
مسيحيا ،كما ويذكر نص ما قاله األمري للثائرين ..." :أمبثل هذا أوصاكم رسول هللا يف آل الذمة اآلمنني يف ظلكم؟ أو مبثل هذا تقضي عليكم
البسالة العربية؟ سحقا لكم من أنذال خائنني ،تغدرون ابلنصارى وتفتكون هبم وهم أقل عددا وأضعف حال ،وتعدون هذا شهامة وهو العار
بنفسه .فارجعوا يف احلال أو أين ل أغمد هذا السيف حىت أرويه يف دمائكم ...واعلموا أنكم سوف تتوبون وتندمون حني أيتيكم اإلفرنج
للدفاع عن هؤلء النصارى املظلومني ،حني جيعلون جوامعكم كنائس وجيعلوكم عربة للمعتربين ،"...شاهني مكاريوس ،حسر اللثام عن نكبات



مث إن اإلسالم أنفسهم كانوا يدلون النساء والبنات ،اللوايت كن يركضن من احلريق وعلى احلريق ،إىل بيت
ابشا املغاربة ،وكانوا يصرخون دايا اي مرمي" :أننت ل ختفن اذهنب إىل بيت ابشا املغاربة".
وابإلمجال إن هذا الرجل صاحب املرؤة واإلنسانية يكن أن يقال أنه هو الواسطة ( //ص  )29يف بقاء
النصارى ،والنصارى مديونة جلميله.201
وأما عمر آغا العابد شيخ امليدان 202حفظ نصارى امليدان حفظا اتما .وكل واحد من هذين الرجلني
أظرا( 203كذا) إكراما ملن محومها.

الشام ،234-233 ،راجع نص رسالة جوابية من عبد القادر اجلزائري إىل بعض مستوضحيه من القرية ،يف لبنان ،عن حوادث دمشق بتاريخ
 18متوز  ،1860يف أغناطيوس ديك ،العالقات املسيحية اإلسالمية يف سورية عرب التاريخ ،ص .102
ومن املفيد ابعتقادي معرفة رأي الكولونيل تشرشل بشخص عبد القادر اجلزائري ومبا قام به من إنقاذ أرواح  12000مسيحي يف دمشق،
فبالنسبة إليه..." ،كان يقطن يف هذه املدينة الشريرة(دمشق) ،رجل منفي يقضي أايمه ولياليه يف الدراسة والتأمل الديين والصالة منعزل عن
الناس ومكرسا حياته للوطنية النزيهة والعبادة والكفاح يف سبيل القيم والواجب...وكانت النكسات اليت تالحقه تتوجه أبجمد أكاليل الغار...هذا
هو عبد القادر ،"...وعن قيامه بعمله اإلنساين جتاه املسيحيني ،يتابع تشرشل قوله أبنه " ...ما إن وصلت مسامعه أخبار الكارثة املروعة حىت
أمر أتباعه من اجلزائريني املخلصني بدخول احلي املسيحي ،إلنقاذ من يستطيعون إنقاذهم ،فتمكنوا من إيصال املئات منهم إىل شاطىء األمان
يف بيته قبل حلول الظالم ،بينما كان العديد من املسيحيني يتدفقون على السفارة الربيطانية ...من انفل القول أن األتراك مل يتخذوا الوسائل
الكفيلة إليقاف هذا الطوفان(من) الذبح واحلرق ،بل إهنم تسرتوا وحرضوا عليه وأعطوا األوامر بصدده واشرتكوا فيه .عبد القادر وحده انتصب
سدا منيعا بني األحياء واألموات .وكلما وصل إىل بيته فوج ،أنقذه أتباعه وأخذ يطمئنه ويواسيه ويقدم له الطعام .وكان هو بنفسه خيرج ويعود
أبعداد منهم .مث قسمهم مجاعات مجاعات ،وأرسلهم حتت حراسة إىل القلعة حيث اقرتب عدد من أرسل إليها إبثين عشر ألف شخص تقريبا
ذكورا وإاناث من خمتلف األعمار ،"...تشرشل ،الدروز واملوارنة ،ص  ،116-114النص النكليزي ،س .216-214
 201سبقت اإلشارة إىل مصادر ومراجع تثين على العمل اإلنساين الذي قام به األمري عبد القادر اجلزائري ،لكن هناك من يفسر ذلك بشكل
سياسي ،أكثر ما هو إنساين .فاملؤرخ اللبناين منري امساعيل يشري إىل أن األمرباطور الفرنسي انبليون الثالث ،كان يرغب يف إنشاء دولة مستقلة
يف سوراي ،يضع على رأسها األمري عبد القادر اجلزائري لقربه من املسيحيني واملسلمني ،كما يذكر أن التاجر املرسيلي السوري األصل ،جورج
شارل بولد ،هو الذي أقنع عبد القادر اجلزائري ابلذهاب إىل دمشق سنة  ،1856حيث بىن عالقات متينة مع املسيحيني واملسلمني
وابلقناصل األجانب يف سورية .وكان عبد القادر اجلزائري يتلقى مساعدات مالية وأسلحة ما مسح له بتشكيل جيش من اجلزائريني.
"وهذا"اجليش الصغري" ،هو الذي أحبط هجوم متوز سنة  ،1860وأنقذ آلف املسيحيني املهددين ابملوت" ،منري امساعيل ،لبنان يف السياسة
األوروبية ( ،)1861-1840دار النشر للسياسة والتاريخ ،بريوت ،ط  ،2005 ،1ص  ،70-69ويتناول املؤرخ الفرنسي دومينيك شوفالييه
فكرة إنشاء فرنسة لدولة ذات استقاللية يف سوراي تفصل بني مصر واألانضول ،وجيعلها سببا لتدخلهم العسكري بعد ذبح أكثر من 5000
مسيحي يف مدينة دمشق ،على أن يوكل األمرباطور انبوليون الثالث إدارة هذه الدولة لعبد القادر ،الذي كان قد عال جنمه حلمايته قسما من
املسيحيني" ،ومن مث أن يوسع سياسته العربية واإلسالمية املقررة للجزائر ،حبيث يثل تطبيقها يف آسيا وإفريقيا أحد أوجه سياسته اخلاصة
ابلقوميات ،"...دومينيك شوفالييه ،جمتمع جبل لبنان يف عصر الثورة الصناعية يف أورواب ،نقلته عن الفرنسية مىن عاقوري ،دار النهار للنشر،
بريوت ،1994 ،ص  ،394-393وعن تفاصيل السياسة اإلستعمارية لنابوليون الثالث راجع أيضا جرجي احلداد ،البالغ املبني يف أصل
حركة سنة الستني ،أعاد طبع الكتاب حممود موسى ،دار املعايل ،بريوت ،ط ( ،1991 ،1طبع ألول مرة يف سان ابولو  -الربازيل سنة
 ،)1931ص .75-65



أما لبعض النصارى فان كان يف بيت أحد املسلمني ،ويريد أن خيرج ليمضي مع مجاعة ابشا املغاربة ،كان
اإلسالم يقولون له" :أيخذوهنم إىل خال ويذحبوهنم" ،وهكذا كان يتنع .كذلك النصارى حينما كانوا يسمعون
ابلقلعة ،فكانوا يهربون بقدر مكنتهم ظنا أبنه سيصيبهم فيها ما أصاب أهل حاصبيا وراشيا .ومل يصبح الصباح إل
وبقي عظيم من نساء وأطفال يف تلك القلعة .وكان يوجد أطفال صغار على أيدي أخواهتم الصغار بدون أمهات
وأمهات بدون أولد وهكذا.هذه القلعة كناية عن مكان مربع حييط سور فيه بعض أقبية ،والباقي فسحة مكشوفة
للشمس.204

 202وفقا لشاهني مكاريوس ،هو أحد شيوخ حي امليدان الذين محوا املسيحيني يف دمشق ،ابإلضافة إىل صاحل آغا املهابين ،والعالمة الشيخ عبد
الغين امليداين ،وكان أشهرهم صاحل آغا الذي رد الدروز عن دمشق .كما يذكر شيخني من وجهاء وكرام أهل دمشق مها :الشيخ سليم العطار
والشيخ مسلم الكزبري ،ابإلضافة إىل متسلم قلعة دمشق عثمان آغا ،الذي كان رجال عاقال وحازما ،وقد "اجتمع ابألمري عبد القادر مرارا
وعاونه على صيانة النفوس الربيئة ،وكان جياهر مبقاومة الوايل يف فعله ،ويقول أنه يطلق الرصاص على كل من يقرب القلعة بسوء ما دام
النصارى فيها ،"...حسر اللثام عن نكبات الشام ،ص  ،235لكن ديرتي الدابس ( ،)1912-1837الذي كان موجودا يف دمشق يوم
اندلع الفتنة ،واختبأ مع مسيحيني دمشقيني يف بيوت شيوخ امليدان ،يف بيت عبد هللا أفندي الشرجبي ،ومن مث انتقل "ذوات النصارى من
أفندية وقسوس وإفرنج إىل بيت العمادي( ...ومث) إىل بيت الشيخ عبد هللا احلليب  ،"...وانتقل من بيت إىل آخر ،وبعد ذلك ذهب مع غريه
من املسيحيني إىل القلعة يف  30حزيران .ابلنسبة إىل الدابس ،إن جناة املسيحيني يف دمشق تعود إىل"ثالثة عجائب" :األوىل هي وجود هاشم
آغا ،متسلم القلعة ،والثانية آغوات امليدان ،الذين محوا املسيحيني ،والثالثة وجود األمري عبد القادر اجلزائري مع  3000من رجاله ،الذين
أخذوا يطوفون املدينة حبثا عن املسيحيني ،وهؤلء ابلنسبة إليه "يشبهون الثالثة املالئكة الذين أضافوا ابراهيم ،"...األب جورج مسوح ،أحداث
 1860يف مذكرات ديرتي دابس ،يف  1860اتريخ وذاكرة نزاع ،308-302 ،هنا ص  ،306-304على أن املؤرخ الفرنسي بوجول يشري
إىل أن الشيخ عبد هللا احلليب ،كان قد أصدر فتوى سلمها إىل وايل دمشق أمحد ابشا جتيز قتل املسيحيني وفقا للشرع اإلسالمي ،وذلك يف
سرااي دمشق يف شهر آذار من سنة  1860وحبضور  12مفتيا وشيخا ،كانوا حييطون أبمحد ابشا ،وهو نفسه الذي أصدر فتوى أخرى ل جتيز
شرعا مساواة املسيحيني ابملسلمني ،كما جاء يف خط مهايون ،ومن هنا ضرورة "إابدهتم!"POUJOULAT, La vérité sur la Syrie, ،
 Introduction, p. d et p. e.على أن اسم عبد هللا احلليب رئيس علماء دمشق ورد ضمن "موجز األحكام الصادرة حبق املآمري العثمانيني
وأعيان دمشق" ،الوارد يف اجللسة الرابعة عشرة من جلسات اللجنة الدولية اليت تشكلت بعد حوادث  ،1860وكان نوع الذنب ودرجته ،هو
أنه "سبب الضطراابت حسبما روي" ،ابإلضافة إىل "اهتامات خمتلفة" ،وكان احلكم الصادر حبقه هو "السجن املؤبد يف القلعة" ،ومن مث النفي
إىل فماغوستا ،كما صدر احلكم عينه على غريه من املفتني وأعضاء اجمللس األعلى يف دمشق ،األب أنطوان ضو ،حوادث  1860يف لبنان
ودمشق ،جلنة بريوت الدولية ،احملاضر الكاملة ( ،)1862-1860ج  ،1ص .167-166
 203على األرجح،عىن املؤلف بذلك أن هذين الشخصني ،أي عبد القادر اجلزائري وعمر آغا العابد قد حلقهما الضرر بسبب مساعدة املسيحيني،
إذ وفقا للكولونيل تشرشل ،جتمع املسلمون الغاضبون حول بيت عبد القادر مطالبينه بتسليمهم املسيحيني ،فاستطاع مع رجاله تفريقهم،
تشرشل ،الدروز واملوارنة ،ص  ،116وص  217-216من النص اإلنكليزي.
 204عن الوضع السيء للمسيحيني اجملتمعني يف القلعة ،راجع تشرشل ،الدروز واملوارنة ،ص  ،116و ص  216من النص اإلنكليزي ،راجع أيضا
POUJOULAT, La vérité sur la Syrie, p. 67-68



ويف اليوم الرابع أرسلت احلكومة عساكر نظامية مجعت النصارى املختبية يف بيوت اإلسالم إىل القلعة،
وبقيت تفعل هكذا مجلة أايم .وهكذا صار عدد أنفس املوجودين يف القلعة كان حنو أربعة عشر ألف نفسا.205
إن الناس كانوا كلهم مشلحني ،206مل يكن عليهم إل سرتة العرية ول دراهم ،ألهنم مجيعا تشلحوا ،ألن
الناهبني كانوا خيطفون احللق من آذان النساء ويفتشوهنم .والرجال تركوا ما معهم طوعا ،فلم يكن من يوجد معه مثن
كعكة إل قليال.وهكذا ضجت العامل من اجلوع ،وبكت األولد ونشفت األثدي .ووضعت النساء أولدهن يف
أحضاهنن وجلسن على األرض الساخنة ،ومشس متوز تضرب فوق روسهن ،207وهن ابكيات مطرقات بروسهن إىل
( //ص  )30األرض .وأخرايت ابكيات :واحدة تقول إبين ،وأخرى أخي ،وأخرى زوجي اخل .والرجال كانت
تطلع 208إىل بعضها وتقول" :كيف؟!" .فكانوا جييبون بعضهم برفع يدهم إىل السماء ،يشريون إىل التسليم لل.
وقد كان النظام يبيع قليال من اخلبز والكعك ،فكانت اإلمرأة والرجل يشرتي كعكة ويقسمها بني أطفاله ،وهو
وامرأته يطواين (كذا) ،وغريه عن على مشرتى كعكة (كذا).209
أما بعض اإلسالم فأحضروا شيئا من اخلبز والفواكه ،كانوا يرمونه إىل بعيد ،فكانت ترتاكض إليه األولد
كالكالب.
اي أسفي! مل يكن من شيء يقي اخلليقة من احلر يف النهار والربد يف الليل مطلقا .ومل يكن هلم ما يدونه
حتتهم ،وقد كان غطاهم السما ووطاهم األرض ،كالما حرفيا ،واخلوف واحلزن واجلوع مههم.
نعم إن كثريين كانوا يف األقبية ،إل أهنا امتلئت 210من الناس .ومل تكن أحسن من الصحراء ،حبيث أن
الداخل إليها كان كمن يدخل إىل محام .وبعد ستة أو سبعة أايم منت الدولة على هؤلء املساكني ابخلبز واخليام،
وذلك ليس بدون استدعاء .ففرحت قلوب الناس وشبعت خبزا واستظلت حتت اخليام .فكان يوجد يف كل خيمة
 30إىل  ،40وكانت واقية من برد الليل.211
 205عن ظروف نقل املسيحيني إىل القلعة والظروف اخلطرة اليت مروا هبا قبل ذلك ،واخلدمات اليت قام هبا عبد القادر اجلزائري ورجاله للمسيحيني
من شرقيني وغربيني ،وتقدير املؤرخني له والقناصل ،راجعLeila TARAZI-FAWAZ, An Occasion For War – Civil Conflict in :
Lebanon and Damascus in 1860, p. 96-98.
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أي سلبت حىت ثياهبم اليت كانوا يرتدوهنا.
أي رؤوسهن ،وقد حاولت احملافظة على أسلوب املؤلف وتعابريه.
أي ينظرون أو يتطلعون.
املعىن غري واضح يف هاتني اجلملتني األخريتني.
كذا وردت يف النص األصلي ،والصحيح "امتألت".
من املعروف أن هناك فرق كبري يف درجات احلرارة ما بني النهار والليل يف مدينة دمشق ،حىت ولو كان ذلك يف فصل الصيف ،حول احلرارة
والطقس يف سوراي ،راجع وثيقة رقم  54وهي عبارة عن مذكرة من الكولونيل برانيب مؤرخة يف  5تشرين األول من سنة  ،1860وموجهة إىل



مث إن اإلسالم كان هلم حرية ،فكانوا يدخلون إىل القلعة وخيرجون ويتفرجون على النصارى ،أما النصارى
فكانوا حتت احلجز .مث إن املسلمني كانوا يتظاهرون ابلشفقة على احلرمي ،وكانوا يقولون ملن أعجبتهن" :تعايل
روحي إىل بييت!" ،واي للعجب! إن أوليك النساء كن يتدخلن عليه كي أيخذهن .فقد مللن من اخلبز واحلر
واألرض واخلوف .ولكن النصارى تداركت هذا األمر ،وطلبت من احلكومة منع دخوهلم( // .ص  )31ويف هذه
املدة جربت الدروز كي تدخل وتقتل نصارى امليدان ،لكن مل يسمح هلم امليادنة.212
مث أن شيخ اإلسالم دخل مدة ،فكانت تستغيث به النساء بسذاجة قلوهبن .وطالت إقامت (كذا)
الناس ،فكثر القمل الذي هو نتيجة الوسخ واجتماع الناس .إنه مل يكن مع واحدة مشطا ول قميصا آخر ول وعاء
تغسله .وكان ذلك القمل من املصايب الكبرية .أما الرجال فحلقوا شعور روسهم ،ألن ذلك كان يضاد اإلسالم
حبيث أنه من األكسام األروابوية ،وكانوا يتفلون (كذا) .213وأيضا لكثرة الناس كثرت الروايح الردية ،ومات من
األطفال بتلك األسباب كثريون.
مث أنه يف إحدى الليايل انكسف القمر ،وحسب اخلرافات املشرقية يعتقدون أن حوات يبلعه ،فيقوسون
ويقرعون آبلت النحاس ختويفا للحوت كي يقذفه .وكان النصارى الذين يف القلعة ،والذين كانوا مل يزالوا يف بيوت
السالم ،غافلني عن ذلك ،وإذا ابلقواس املتصل ،فأيقنوا ابملوت وخافوا جدا ،بينما عرفوا ذلك .ول يسعنا هذا
املختصر أن نذكر تفاصيل تلك املخاوف واحلوادث.
مث أنه عني للنصارى من قبل احلكومة بعض دراهم ألجل أدام( 214كذا) اجلراية ،215فكان للكبري 50
ابرة وللولد  25ابرة .وانتعشت وفرحت بذلك الناس .وأيضا ابتدا أن خيرج بعض كساوي كان هلا اعتبار عظيم
عند العراة ،وإن مل تكن يف ذاهتا شيئا.
القوة العسكرية ،املتوجهة إىل سوراي "لتكوين فكرة عن املتطلبات األساسية اليت جيب أتمينها ،و اليت من دوهنا ،ستعرتضهم صعوابت مجة،
ويتعرضون للتأخري يف بلد يتميز بطبيعته اخلاصة ،"...واثئق اخلارجية الربيطانية حول أحداث  1860يف سوراي ،ص  ،130-124هنا ص
.126
 212حول مساعدة امليادنة للمسيحيني ،راجع األب جورج مسوح ،أحداث  1860يف مذكرات ديرتي دابس ،ص  ،304كذلك عن أعيان
املسلمني الدمشقيني الذين محوا املسيحيني وحافظوا على ألف األرواح منهم يف بيوهتم ،راجع ليلى طرزي – فواز ،اليت تشري يف سياق آخر
إىل أن مسيحيي حي امليدان كانوا فقراء لذا مل يكونوا عرضة للقتل والنهب ،ألن سبب الفتنة األساسي ،إن يف حلب (سنة  )1850أو يف
دمشق (سنة  ،)1860هو الصراع بني األغنياء والفقراءLeila Tarazi-Fawaz, An Occasion For War – Civil Conflict in ،
Lebanon and Damascus in 1860, p. 98-100.

 213أي أهنم كانوا يتخلصون من القمل الذي اجتاح رؤوسهم.
 214وفقا لكازيرسكي" ،أدم :تعين ضيافة احللوايت ألحدهم ...أو إضافة بعض املطيبات أو احللوايت على اخلبز ،"...ج  ،1ص  ،20-19وعلى
األرجح أهنا تعين يف هذا السياق القوت أو اخلبز.
 215اجلراية :مشتقة من فعل جرى ،يقال "جرى عليه الرزق" ،أي قدم له مساعدة مالية أو غريها ،كازيرسكي ،ج  ،1ص .284



مث انه بعد وصول فؤاد ابشا 216دخل اىل القلعة ،فرتاكضت على أقدامه النساء ابلولولت والبكاء .وحال
سعى بتسفري قافلة كبرية اىل بريوت تبلغ حنو  300بغل ،وسار حملافظتهم مجاعة مولي عبد القادر( //ص ،)32
وأيضا بعد عشرة أايم قافلة نظريها.217
وهذا السفر كان حيتوي على كل شقاء :نساء حباىل مرضعات ،أرامل مقطوعات مل يتعودن على الركوب،
أطفال وأولد وشيوخ ،عجايز عقاب لبنات ،حر برد عطش مهلك حىت يبست ألسنة األولد واألطفال ،مكارية
قساة شتامون ،سقوط من على الدواب ،كسر أعضا ،ليل ،زمحات ولدة بعض نساء ،موت ،سفر من دمشق اىل

 216الوزير فؤاد ابشا ،انظر اخلارجية أو وزير اخلارجية العثماين (الصدر األعظم وفقا ملكاريوس شاهني وهو خطأ) ،من "مشاهري الرجال وأمهرهم يف
األعمال السياسية"..." ،وملا اشتدت وطأة املسألة (أي حادثة الشام سنة  )1860تداخلت الدول األوروبية وعرضت فرنسا استعدادها
إلرسال جيوشها إىل بالد الشام لتسكني الفتنة ومحاية النصارى ،فلم تقبل الدول يف أول األمر خصوصا إنكلرتة .مث أرسلت مجيع الدول على
يد سفرائها إىل الباب العايل بالغات .فاجتمع الوزراء حتت رائسة فؤاد ابشا انظر اخلارجية ،وبعد املذاكرة طويال تقرر لزوم تسيري قوة عسكرية
إلمخاد الثورة ابلداير الشامية .وسافرت تلك القوة سريعا حتت قيادة فؤاد ابشا ،وكانت مؤلفة من سبعة آلف جندي إىل بريوت إلمخاد الفتنة
فوصلها يف يوم  28ذي احلجة من سنة  17 /1276متوز  .1860مث قصد دمشق وهناك عقد جملسا حربيا من أمراء اجليش ،وحاكم رؤساء
الفتنة ،وقتل كثريين منهم وقتل أيضا وايل دمشق املرحوم أمحد ابشا ألهنم اهتموه مبساعدة الدروز على املسيحيني وإمهال أوامر الدولة مرة واحدة.
وورد يف بعض األوراق العثمانية أن أمحد ابشا كان بريئا ألنه قبل حدوث الواقعة أبربعة شهور كان ابلشام أربعة طوابري من اجلنود ،وصدر له أمر
السر عسكر وقتئذ رضا ابشا إبرساهلا إىل الروم إيلي ،فعرض أمحد ابشا ملحوظاته للسرعسكرية واملابني اهلمايوين بعدم جواز تقليل القوة من
الشام نظرا لثورة األفكار هبا ،ومل زا مل جيب طلبه طلب الستقالة ،فلم يقبل منه أيضا .ويقال أن قتله كان ملا حيقده عليه فؤاد ابشا ملا بينهما من
النفور منذ كاان سوية يف بكرش وهللا أعلم ابحلقائق ،"...املريالي امسعيل سرهنك ،اتريخ الدولة العثمانية ،ص  ،329أما حممد فريد بك
احملامي فيصف فؤاد ابشا ابلرجل "الشهم" ،الذي ذهب إىل دمشق على وجه السرعة فوصلها بعد حادثة الشام مباشرة ،على رأس 5000
جنداي " ...وشكل جملسا حربيا ،وحاكم رؤساء الفتنة بكل صرامة ،وشنق كثريا من ظهرت هلم يد فيها ،سواء كان من الدروز أو املسيحيني
(؟!) أو املسلمني أو من نفس كبار مستخدمي احلكومة ،وبذل مهته يف إعادة األمن إىل البالد ،"...وبرأي املؤلف عينه مل يكن هناك من ضرورة
ألن ترسل فرنسا جنودها ألن فؤاد ابشا قام بواجبه خري قيام ،حممد فريد بك احملامي ،اتريخ الدولة العلية العثمانية ،ص  ،528ويصفه أيضا
جرجي احلداد بواحد من "أعاظم الرجال السياسيني" ،البيان املبني يف أصل حركة سنة الستني ،ص  ،41كذلك جيعله دومينيك شوفالييه "رجال
عازما على اإلصالح" ،جمتمع جبل لبنان يف عصر الثورة الصناعية يف أورواب ،ص  .491ومع أن بوجول املعاصر حلوادث دمشق ،يشري إىل
العقوابت اليت أحلقها فؤاد ابشا ابملذنبني ،إل أنه يعرب عن عدم ثقته ابلعدالة العثمانية ،وأبن فؤاد ابشا مل يكن سيبادر إىل التحرك هكذا لول
الوجود الفرنسي إىل جانبه  ،POUJOULAT, La vérité sur la Syrie, p. 13-14, 27, 32وبرأي جريارد دوجورج ،توجه فؤاد ابشا فورا إىل
دمشق ليقطع الطريق أمام التدخل الفرنسي يف الشؤون الداخلية السورية ،وبقيت القوات الفرنسية مرابطة يف بريوت ومل تذهب إىل
دمشقGérard DEGEORGE, Damas des Ottomans à nos jours, p. 126 ،
 217عن هذه القوافل ،يشري بوجول إىل أن القاقلة األوىل اليت وصلت إىل بريوت كانت تضم  300مسيحيا ،مل يكن الوزير فؤاد ابشا موافقا على
ترحيلهم يف البداية،وقد بقي القسم اآلخر من املسيحيني يف القلعة ،يف أوضاع معيشية صعبة جدا .أما الذين جلأوا إىل بريوت ابإلضافة إىل
الدمشقيني فكانوا يعدون ابآللف من مناطق متعددة ،وقد افرتشوا األرض يف ساحة بيت راهبات احملبة ،كما يف ساحة دير اآلابء اليسوعيينن،
وقد متت مساعدهتم ،أو ابألحرى بقيوا على قيد احلياة بفضل مساعدة اآلابء اليسوعيني ،واليوانن ،ومن مث حلقتها ثالثة قوافل أخرى تضم
اآللف من املسيحينيPOUJOULAT, La vérité sur la Syrie, p. 67-68 et p. 14-15 et p. 19 ،



بريوت مبرحلة واحدة ،ختللها راحة بعض سويعات .إنه مل يكن يسمع إل تنهدات يف ذلك القفل وصراخ النساء:
"اي رب جتازي من كان السبب لشقائنا!".
اإلمرأة الناعمة املرتفهة ،اليت مل تكن تطاء (كذا) األرض للطافتها ،والرجل الشيخ العاجز ،قد تكبدا أعظم
املشاقة ،ونزل من علو عزهم إىل غاية الذلة .إنه ل أحد يقدر يصف تلك احلال ،ول أحد يعرف ما قاسا (كذا)
الناس ال الل!
مث إن الدولة بعد وصول أهل دمشق إىل بريوت ،استأجرت هلم بيوت ،وعينت لكل نفس عشرين غرشا
على كل اثين عشر يوما ،أعين مخسني غرشا كل شهر .كما أهنا عينت حنو ذلك ألهايل حاصبيا وراشيا ودير
القمر .مث إن الدولة فرغت بيوت إسالم يف دمشق وآوت فيها النصارى.218

يف القصاص
أما فؤاد ابشا فأرعب اإلسالم بتسفريه النصارى .كان يريد أن يضرب دمشق .وحال طلب منهم
املسلوابت ،فأحضروا فرشا ردية من فرشهم ،عوض فرش النصارى ،وحناس ردي وصناديق فارغة وحنو ذلك .مث
طلب املذنبني ،ووضع اخلشب يف أيديهم ،وأرسلهم إىل بريوت ،إىل األستانة ،لكي يدخلوا يف العسكرية.219
إن ما كان النصارى يرغبون أن يتشرفوا به ،صار قصاصا ملن سفك دمهم .مث إهنم غب وصوهلم إىل
بريوت ،كان بعض شبان النصارى اجلهال ،الذين ل ينظرون إىل األمور إل حبسب ظاهرها،كانوا يقولون هلم:
"مستحقني!" ( //ص  )33فكانوا جييبوهنم" :قد كان جيب أنكم تتكلمون حينما كانت نساءكم يف أحضاننا".

 218راجع عن هذا املوضوع كتاب جريارد دوجورج الذي يشري إىل تفريغ كل حي القنوات تقريبا من سكانه األتراك ووضع حتت تصرف املسيحيني،
Gérard DEGEORGE, Damas des Ottomans à nos jours, p. 125-126.

 219وكان عدد هؤلء  3500رجال ،وهذا ما زاد من خوف وقلق املسيحيني ،ودل على تدبري خطر وخاطىء من قبل الدولة العثمانية ،وسيكون له
انعكاساته السلبية على العالقات بني املسيحيني واملسلمني .على أن فؤاد ابشا كان قبل ذلك ،وفور وصوله إىل دمشق يف متوز من سنة
 ،1860قد عاقب بقسوة مئات اجلنود املسؤولني عن جمازر حاصبيا وراشيا ،إما ألهنم شاركوا فيها مباشرة أو ألهنم أمهلوا واجباهتمGérard ،
 ،DEGEORGE, Damas des Ottomans à nos jours, p. 126.ويشري بوجول يف رواية تكمل ما ورد عند شحادة ،كيف أن هؤلء الرجال
الذين ،وصلوا إىل بريوت يف  2أيلول  ،1860متهيدا لنقلهم إىل إستانبول ،استقبلوا ابلرتحاب من قبل املسلمني ،وكانوا حييون السلطان
ويفتخرون مبا قاموا به من إهدار دم املسيحيني ،و يسخرون هم أنفسهم من طريقة العقاب ،ويهددون املسيحيني الذين جتمعوا للتفرج عليهم
)ابلقتل( عند عودهتم من استانبولPOUJOULAT, La vérité sur la Syrie, p.68 ،



وكانوا يتوعدوهنم ابلقدرة إليهم بعد صريورهتم عسكرا .وكانوا يغنون مبثل ذلك" :ل حتزين اي داران ،ابلسيف انخذ
اتران!".220
مث بعد وصوهلم لألستانة ،صاروا حيدثون اإلسالم بظفراهتم النجسة الدموية علنا ،والبعض منهم رجع هبذه
األثناء .مث إنه بعد أن سافر سرعسكر أمحد ابشا ،وزير دمشق ووزير بريوت إىل األستانة ،رجعا .أما فؤاد ابشا فأمر
بشنق حنو مخسة وسبعون نفسا منهم ،حنو عشرة من املشهورين والباقي من رعاع الناس .وكذلك أمات من
العساكر ابلنيشان ونيشنها (كذا) ابشا أيضا ،221ورجع إىل بريوت .فقد حصل على النصارى ضيق بسبب ذلك،
حيث أن نساء املشنوقني قاموا وشتموا النصارى كأهنم هم السبب .وكذلك كانوا يضيقون عليهم لسكناهم يف
بيوهتم .وكذلك توجهوا إىل بيت شيخ اإلسالم ،وشتموه بقوهلم" :أنت الذي كنت جتمعهم يف السهرات وتغريهم
على ذلك!".222

 220راجع ما ورد عند بوجول ،يف احلاشية السابقة رقم  ،201على أن روايته ختتلف بعض الشيء عما ورد عند شحادة ،إذ يشري إىل أن أحد
املسيحيني حاول الرد على إهاانت املسلمني الذين كانوا مرحلني إىل العسكرية ،لكنه مت اإلنقضاض عليه وضربه على مسافة قريبة من مقر
اجلنرال الفرنسي بوفور (POUJOULAT, La vérité sur la Syrie, p. 68 ،)Beaufort
 221جند تفاصيل مهمة عن هذا املوضوع عند شاهني مكاريوس ،الذي يفيد أبن فؤاد ابشا وصل إىل دمشق يف  29متوز من سنة " ،1860وشرع
يف التحقيق وجمازاة بعض الوحوش اخلائنني يف احلال ،فقتل الوايل أمحد ابشا بال إمهال .ويرجح العارفون أن سبب السرعة يف قتله قبل أن يبوح
ابألمر ويفشي هذا السر .وكان الشاهد عليه مدة التحقيق ابإلشرتاك مع اجلانني ،وحتريضهم على القتل ،أانس من املسلمني ،ويف مقدمتهم
موظف تركي امسه صاحل بك زكي ،وهو الذي حاول أن خيلص النصارى من الذبح ،وكان قائدا لنفر من اجلند ،فجاءه األمر مبا أثناه عن عزمه.
وأعدم يف دمشق أيضا ذلك الوحش الضاري ،ل رحم هللا له ذكرا ،نريد به النذل اخلائن عثمان بك ،الذي كان يف حاصبيا يوم مذحبتها .وأعدم
معه أيضا ثلثة من ضباطه ومائة وسبعة عشر جنداي من وحوش األتراك ،الذين ثبت اشرتاكهم يف املذابح ،وكان أكثرهم من الباشبزق ،وأعدم
ستة ومخسون رجال من مسلمي دمشق ،ونفي حواىل أربعمائة منهم إىل الولايت القاصية ،"...حسر اللثام عن نكبات الشام ،ص ،246
ويورد الكولونيل تشارلز تشرشل رواية مشاهبة يف كتابه :الدروز واملوارنة حتت احلكم الرتكي من سنة  1840إىل  ،1860ترمجه عن اإلنكليزية
جان مبارك ،منشورات دار حلد خاطر ،بريوت ،1986 ،ص  ، 126-125كذلك راجع الرواية عينها بنصها اإلنكليزي يف Colonel
CHURCHILL, Druzes and the Maronites under the Turkish Rule, from 1840 to 1860 , Garnet Publishing, New

.Edition, 1994 , (First Edition 1862 ), 230-231
 222وهذا اهتام مباشر لشيخ السالم ابلتحريض على القومة ضد املسيحيني ،من قبل بعض سكان دمشق املسلمني.ويتبني من أوراق قنصل بروسيا
فتزشتاين ،الذي كان على صلة وثيقة بفئات اجملتمع الدمشقي وأبركان احلكم ،والذي متتع حبظوة لدى الوايل العثماين ،نظرا للعالقة الودية اليت
كانت تربط بني احلكومتني العثمانية والربوسية ،والذي عاش يف دمشق ما بني سنيت  1849و" ،1860أن اإلعتداء األكرب على املسيحيني
يف أرايف دمشق ،جرى يف دوما وقراها .ومل يبادر املسلمون العقالء فيها إىل محاية املسيحيني ،كما جرى يف املناطق األخرى .ويبدو أن للشيخ
عبد هللا احلليب أحد مشعلي الفتنة يف مدينة دمشق ،دورا يف أتجيج التعصب ودفع ذوي الرؤوس احلامية إىل قتل املسيحيني ،أو إجبارهم على
إعالن إسالمهم ،وختاهنم رغم تقدمهم يف السن ،وما يتبع ذلك من خماطر جسيمة ،"...عبد هللا حنا ،أضواء على أحداث  1860الطائفية يف
دمشق وأرايفها ،ص  257وص  ،240راجع أيضا بوجول ،الذي يشري إىل تورط الشيخ احلليب وإىل توقيفه من قبل فؤاد ابشاPOUJOULAT, ،
La vérité sur la Syrie, p. 44.



مث إن احلكومة حكمت على شيخ اإلسالم وعلى بعض كربايهم ابلرحيل من دمشق .223وهذا هو
القصاص الذي صار على مسلمني دمشق وسالحهم مل يزل معهم .وأخذت األحكام ترتاخى ،فصار إذا قدم
انسان شكاية على قاتل قريبه ،ل يلتفت إليه .وطمعت اإلسالم أيضا ،وصارت النصارى يف خوف أيضا ،ل سيما
وكانوا يرون أن العساكر النظامية تظهرهلم البغض واحلقد.224
أما الدروز فحينما كانوا يرون مراكب أوراب (كذا) احلربية ،كانوا يقولون" :أي شيء هذه األلواح؟ أي
شيء هذه السحاحري؟ ."225ومن ذلك احلني إىل اترخيه ،مل تقتل الدولة منهم ول واحدا .وهم ل يزالون يتهددون
النصارى ويضيقون عليهم يف بعض األماكن .وقد رمت عليهم احلكومة القبض مث تركتهم .وقد حبس بعضا (كذا)
من مشاخيهم.226

223

224

225
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ومن هؤلء نذكر أمساء عدد من الشيوخ واملفتني واأل الذين حكم عليهم ابلنفي خارج سورية وأرسلوا إىل فماغوستا مثل عبد هللا احلليب ،رئيس
علماء دمشق ،وطاهر أفندي مفيت دمشق ،وعزي زاده عمر أفندي عضو اجمللس األعلى ومفيت الشافعيني ،ونصوح ابشا زاده عبدهللا بك عضو
اجمللس األعلى يف دمشق ،وغريهم .ومنهم من نفي ملدة  3سنوات إىل مناطق أخرى ألهنم "غضوا الطرف عن القالقل ،ومل يعملوا على منعها"،
كقائمقام (؟) نقيب األشراف أمحد أفندي ،وعزام زاده عبد هللا بك عضو اجمللس األعلى وغريمها ،األب أنطوان ضو ،حوادث  1860يف
لبنان ودمشق ،جلنة بريوت الدولية ،احملاضر الكاملة ( ،)1862-1860ج  ،1ص  ،169-166كذلك راجع دومينيك شوفالييه ،جمتمع
جبل لبنان يف عصر الثورة الصناعية يف أورواب ،ص .491
اعتمد فؤاد ابشا أسلوب املراوغة يف معاقبة املسؤولني عن اجلرائم ،واملشاركني يف اجملازر ،خباصة مع الدروز الذين ،مل تعاقب ابلقتل سوى سبعة
منهم ،حسر اللثام عن نكبات الشام ،ص  ، 252-248على أنه كان هناك اعرتاض من قبل مثل اإلنكليز يف جلنة بريوت الدولية على طريقة
حماكمة الزعيم الدرزي سعيد جنبالط ،واثئق وزارة اخلارجية الربيطانية حول أحداث  1860يف سوراي ،الواثئق رقم  ،60-57ص -135
 ،141لكن يف الوثيقة رقم  75واملوجهة من اللورد دفرن إىل اللورد راسل ،جند انتقادا لفؤاد ابشا لتأخريه يف معاقبة مرتكيب اجلرائم يف حاصبيا
وراشيا ودير القمر ،ص .177
السحاحري ومفردها سحارة ،كلمة عامية تعين الصندوق الصغري املصنوع من خشب لوضع اخلضار أو الفواكه.
وفقا لدومينيك شوفالييه ،كان فؤاد ابشا يريد "إظهار السلطة من خالل قسوة العقاب" وذلك من العادات العثمانية القدية" ،فقد مت إعدام
 167شخصا يوم  20آب أغسطس علنا ،على املشنقة أو رميا ابلرصاص .كما صدرت أحكام عديدة ابلسجن ،وطبق قانون التجنيد على
السكان املسلمني بصرامة .وكان بني احملكوم عليهم رجال من األعيان نفوا اشرتاكهم يف أعمال العنف ،وأكدوا على غرار األسر الدرزية
الكربى ،أهنم فقدوا السيطرة على اجلموع الغاضبة .غري أن فؤاد ابشا كان يسعى إلسقاط الرؤوس أكثر منه لضرب اجلناة احلقيقيني ،ل سيما
تلك "الرؤوس" اليت متتعت تقليداي بنفوذ ضخم على مجع واسع من األتباع .وبعمله هذا أضعف فؤاد ابشا طبقة كانت تقاوم السياسة
اإلصالحية للدولة ،"...وعن معاقبة الدروز املشرتكني يف أعمال العنف ،يقول شوفالييه أن فؤاد ابشا حكم على  11قائدا درزاي ابإلعدام ،مث ما
لبث أن خفف احلكم عنهم ومن مث أفرج عنهم .وحده سعيد ابشا (أي سعيد جنبالط) ،تويف يف السجن بسبب مرض السل ،على أن فؤاد
ابشا نفى  245درزاي مؤقتا إىل طرابلس الغرب ،وهكذا أفلت الدروز من عقاب مبالغ يف قسوته "ما دل على واقعية األتراك وبراعتهم .إل أن
الغرب كان يضغط عليهم ،"...دومينيك شوفالييه ،جمتمع جبل لبنان يف عصر الثورة الصناعية يف أورواب ،نقلته عن الفرنسية مىن عاقوري ،دار
النهار للنشر ،بريوت ،1994 ،ص  ،492-491وفقا ملرجع فرنسي آخر ،كان عدد زعماء الدروز الذين نفيوا  250زعيماGérard ،
DEGEORGE, Damas des Ottomans à nos jours, p. 126.



مث إن حال البالد مفزع يف كل مكان ،حىت أن الناس خايفون ،ويف نفس احملالت اليت يوجد هبا عساكر
فرنساوية( // .ص  )34مث إن كل البالد ،اليت مل تقم على النصارى ،تعض على أانملها ندما ألهنا مل تقم وتقول:
"ماذا جرى؟ ملن قام؟ وعسى يكون لنا فرصة أيضا" .والنصارى يف تلك البالد وتلك القرى يف ضيق وخوف
عظيم ،وقد صارت الناس بوجه العموم تفهم أن تلك القومة كانت حسب هوى الدولة ،إذ أن الذين كانوا يؤملون
مدحيا على حماماهتم للنصارى ،مل يفرقوا عندها عمن ارتكب الذنوب ،وصاروا أوليك احملامون يرون أنفسهم أهنم
مذنبون .والنصارى صاروا ل يتجاسرون أن يقرروا 227على املذنبني خوفا منهم.228
ما هي حالة نصارى سوراي إل شتات وفقر :دورهم احرتقت ،أمواهلم وأرزاقهم وغالهتم أخذهتا الدروز
واإلسالم ،ولول اإلحساانت اجلزيلة ،اليت وردت من انكليرتا (كذا) وفرنسا وروسيا وأمريكا وابقي بالد أوراب ،لبقوا
عراة إىل اليوم .229قد كان أهل سوراي يؤملون أبن يكون هلم راحة وأمن يف املستقبل ،وأما اآلن فقد مضى حنو
مثانية أشهر وحاهلم هو حاهلم ،230وانتظارهم األخطار كإنتظارهم هلا قبل القومات .كل قلب من قلوب النصارى
يرجتف خوفا ول أيمتنون على زواهتم (كذا).

 227واملقصود هنا "يقروا" أو حيددوا مرتكيب اجلرائم.
 228وهذا ما تؤكده رواية شاهني مكاريوس ،اليت تفيد أبن الوزير املفوض من قبل الدولة العثمانية فؤاد ابشا ،كان قد مجع أعيان النصارى وأساقفتهم
أمامه ،وطلب منهم أن يساعدوه على حتديد اجملرمني ،ووضع لئحة أبمساء مرتكيب اجلرائم ،فقاموا بذلك ،ولكن طلب منهم يف ما بعد إرسال
مثلني عنهم حملاكمة الدروز يف املختارة نفسها ،عاصمة الدروز ،واإلقرار عن الدروز حبضورهم ،مدعيا أنه سيعمد إىل مقاضاهتم ،لكن اسلوب
احليلة هذا ،الذي اعتمده الوزير ،مل ينطل على أولئك املسيحيني ،الذين خافوا على حياهتم ،بعد أن أزهقت أرواح اآللف منهم قبل ذلك ،دون
أن تقوم الدولة العثمانية حبمايتهم والدفاع عنهم ،بل شارك مسؤولوها ،أبنفسهم بتلك اجلرائم ،وعلى رأسهم فؤاد ابشا وايل الشام ،راجع تفاصيل
دقيقة عن هذا املوضوع يف كتاب شاهني مكاريوس ،حسر اللثام عن نكبات الشام ،ص .252-247
 229عن موضوع اإلحساانت تشري الدكتورة سعاد سليم ،إىل أن القناصل األوروبيني واملرسلني الغربيني هم الذين أمنوا اخلبز للمسيحيني الذين بقيوا
يف دمشق ،وقرر الوزير فؤاد ابشا قيمة مالية هي نصف قرش لكل رجل للبقاء على قيد احلياة ،وكان التوزيع يتم حتت إشراف جلان من أعيان
املسيحيني الدمشقيني ،كما اختذ قرارا ،ابلتفاق مع القناصل األوروبيني ،على حتديد قيمة التعويضات اليت جيب أن تدفع لضحااي جمازر دمشق،
Souad SLIM, Les indemnités versées aux chrétiens de Damas à la suite des massacres de 1860, dans 1860
Histoires et mémoires d’un conflit, p. 309-324 , ici p. 312.

وعن املساعدات األوروبية الذين جلأوا إىل بريوت من مناطق عدة ،راجع Poujoulat, La vérité sur la Syrie, p. 68 – 69.
 230راجع "قرار الضريبة وإعانة فوق العادة املطروحة اآلن على أهايل ولية الشام" سنة  1277ه  1860 /م ،وثيقة رقم  ،27يف عصام خليفة،
واثئق لبنانية من األرشيف العثماين ( ،)1913-1841ص  ،127-97كذلك راجع اجللسة  32آب  ،1861والذي تناول جدول أعماهلا
"تنظيم تعويضات مسيحيي دمشق ،واليت انعقدت برائسة فؤاد ابشا وحبضور مجيع املندوبني ،واليت أحلقت هبا عريضة من الدمشقيني إىل فؤاد
ابشا ،وملحق آخر تضمن ختمينا خاصا للخسائر اليت حلقت مبسيحيي دمشق (ل يشمل خسائر القنصليات والكنائس واألديرة وبعض املعامل
الكبرية) ،واليت قدرت ب ز  155مليون قرشا ،األب أنطوان ضو ،حوادث  1860يف لبنان ودمشق ،جلنة بريوت الدولية ،احملاضر الكاملة
( ،)1862-1860ج  ،2ص .397-377



إنه طاملا يعتقد اإلسالم بقضاء هللا وقدره اعتاقادا (كذا) 231أعمى ،وطاملا يعتقدون الواحد منهم يقاتل
املاية ،وطاملا يعتقدون أن هللا ألقى بني النصارى البغضة 232والعداوة إىل يوم الدين ،حىت أنه ل يكن أن يتفقوا مع
بعضهم ،وطاملا حيتسبون أن النصارى كفارا ،وقتل الكافر حالل،كما خطب عليهم أشياخهم يف اجلوامع قبل
القومات ،وطاملا حيتسبون اجلهاد أحد فروض دينهم اخلمسة ،هذا من هذه اجلهة ،ومن اجلهة األخرى ،طاملا مل
تظهر الدولة اخللوص (كذا) 233يف سياستها ،ومل تبحث البحث الواجب على كل املذنبني ،وحتكم عليهم
كالواجب ،وطاملا ل جتعل للنصارى ما يؤمنهم يف مستقبلهم ،فال تزال حالة سوراي حمزنة خطرة( // .ص )35
فلتخرج عظام آابينا ،اليت انمت بسالم من قبورها أوليك الذين كانوا يطوبون عصران .فليقوموا وينظروا جثث
أولدهم أين مطروحة! فليقوموا ويبحثوا يف مجامجهم ،هل جيدون واحدة منها صحيحة؟! فليقوموا أو جيربوا ،إن
كانوا يقدرون ،يقفوا على أثر ما خلفوه هلم .فليقوموا وينظروا شقاء أطفاهلم وشتاة أراملهم.
ماذا انتفعت سوراي من سياسة انكليرتا حنوها؟ وماذا أفادها حرب روسيا؟ 234وعلى ماذا حصلت من
غضب فرانسا؟ إل أهنم سلموا للدولة سببا لتقتلنا به! فلتفحص كل واحدة منهن ضمريها ،ولكن مبا أن ذلك
انعكس خبالف املقصود منهن ،فيقال" :أذايهلن غري ملوثة ابلدم الزكي".235
231
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والصحيح "اعتقادا".
أي "البغضاء".
األرجح أهنا تعين "املصداقية أو اإلخالص".
أي حرب القرم ،اليت وفقا لشفيق سليمان ،نشبت يف آذار سنة  1854بني روسيا من جهة،والدولة العثمانية وبريطانية وفرنسة وسردينية من
جهة اثنية ،واليت استمرت سنتني (( ،)1856-1854والصحيح أهنا نشبت بني سنيت  1853و ،)1856وكان من نتائجها أن أصدر
السلطان العثماين عبد احلميد اخلط اهلمايوين ،بضغط من السياسة األوروبية ،معلنا التزامه سياسة اإلصالحات ،ومعرتفا جمددا ابملساواة بني
مجيع رعاايه مهما اخلفت أدايهنم وقومياهتم ،لكن ذلك كان له انعكاساته السلبية على مسيحيي الشرق ،إذ أن هذا املرسوم أاثر اثئرة املسلمني
وأئمة الدولة ،وأطلق يف البالد موجة من التعصب الديين ،شفيق سليمان ،اتريخ لبنان كما كان ،اجلزء اخلامس ،بدء الفنت الطائفية مث متصرفية
جبل لبنان مث النتداب الفرنسي وقيام دولة لبنان الكبري ( ،)1920-1841ص .83-82
هنا اهتام مباشر للسياسات الغربية يف أتجيج الصراع يف سورية ،وهو ما يقوله أيضا جرجي احلداد الذي يقول أبن "الدول األوروبية هي أصل
بالء النصارى يف بالد الدولة العثمانية" ،مع تركيزه خباصة على الفرنسيني "واجلزويت وعمال فرنسا من جهة واملارونيون من جهة أخرى"،
جرجي احلداد ،البالغ املبني يف أصل حركة الستني ،ص  .60 -59كما جند املؤرخ الفرنسي دومينيك شوفالييه يتعمق يف األسباب احلقيقية
لتدخل كل من فرنسا وبريطانيا يف سورية ،بعد أحداث  ،1860ويركز على النواحي اإلقتصادية والسياسية ابلذات ،إىل جانب الناحية
اإلنسانية املعلنة ،جمتمع جبل لبنان يف عصر الثورة الصناعية يف أورواب ،ص  ،498-486على أن مؤرخا فرنسيا آخر هو جريارد دوجورج يعود
أبصل املشكلة إىل معاهدة ابريس املوقعة يف  30آذار  ،1856بعد حرب القرم مع روسيا ،واليت مسحت للقوى العظمى األوروبية بتدخل
أكرب ،وذلك ابلطلب من الدولة العثمانية جتديد نظام المتيازات ،الذي استفاد منه املسيحيون يف املدن السورية الكبرية ،وخباصة يف دمشق.
وينقل شهادة عينية عن كونت ابريس ،الذي زار دمشق يف أاير سنة  ،1860حيث كان املسلمون يعتربون املسيحيني متواطئني مع األوروبيني،
واحلكم الرتكي كان بدوره يعترب "الوصاية األوروبية" إهانة له ،أما اجملتمع املسلم أبكمله فكان جمروحا من التعامل مع األوروبيني ،ويعاين من حالة
اقتصادية ونفسية صعبة ،وكان مستعدا للقيام آبخر ردة فعل عنيفة ضدهمGérard DEGEORGE, Damas des Ottomans à nos jours,،
p. 121 et 123.



أاي مسلمني انكم تدعون دايا أبن لكم القلب األبيض ،فهل ما فعلتموه هو مثرة بياض القلب؟ نعم إنه
أبيض على معىن أنه مل يزل حبال فطرته األصلية ،أبيض إذ مل يكتب عليه واجبات اإلنسانية واجلرية والصداقة،
أبيض إذ مل يوجد فيه أثر الشفقة واحلنو ،أبيض ألن دم احليا واخلجل مل يصعد إليه قط.
كيف نسيتم بغتة اخلبز وامللح؟ كيف قسومت على جريانكم وأرقايكم ثلثة عشر جيال؟ كنا صناعا يف
مصاحلكم ،وأمناء على أموالكم ،بل أطباء أمناء على أرواحكم ،236فهل هذا كان املأمول منكم؟
كفى ،ماذا حرككم إىل ذلك؟ هل وقفتم على مؤامرة منا ضدكم أو رأيتموان متقلدين سالحا؟ كال .أنتم
تعلمون أنه لو سؤل 237الذمي على أي جانبني يتقلد السيف ،لكان عنده هذا السؤال من أعظم املشاكل.
إن كل شعب من شعوب األرض حيرم قتل العدو ،مىت رمى سالحه .فكيف حللتم قتل ( //ص)36
الصديق املسكني الذي مل يعرف محل السالح؟ قد كان جيب على األقل أن متاثلوا جدودكم عرب البادية ،الذين مل
يزل لآلن يوجد فيهم النخوة واملروة ،ويصينون 238دم عدوهم ،مىت دخل فيهم .239أما أنتم فإذ كان صاحبكم
يتواقع على أقدامكم ابيعا دينه بدمه ،مل تعفوا عنه! ان الصحايف إشاعة!
فلتبسط سوراي أيديها ابلتضرع اىل ملك امللوك ،الذي يسود كل األرض كي حيفظ سلطاهنا عبد اجمليد
املعظم ،ويلقي يف قلبه وقلب أويل األحكام الشفقة على مساكني سوراي النصارى املظلومني ،ويسوسهم ابحملبة،
ويرثوا لظالمتهم ،ويؤمنوهم مبا أهنم رعية دولتهم العلية املطيعني األمناء.240
وستني.
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237
238
239
240

هذا ما أردت ذكره عن حال سوراي اليت كابدت اآلن هذه املصايب العظيمة بعد خضوعها ألف ومايتني

يذكر املؤلف املسلمني مبسامهة املسيحيني منذ القرون الوسطى ،وحىت اترخيه ،يف احلضارة اإلسالمية حيث تولوا مراكز مهمة يف إدارات الدولة
كذلك يف جمال الطب ونذكر على سبيل املثال ل احلصر عائلة خبتيشوع السراينية اليت خرجت أجيال من األطباء خدمت عدة خلفاء
عباسيني.
كذا وردت يف النص األصلي ،والصحيح "سئل".
واملقصود هنا :يصونون.
أي أصبح حتت محايتهم.
من امللفت هذا التوجه اىل الرب أن حيفظ السلطان عبد اجمليد ،من قبل انج من جرائم األتراك! لكن خيف تعجبنا قليال عندما نقرأ رأي جرجي
احلداد بعبد اجمليد نفسه ،إذ جيعله سلطاان عادل حمبا لرعيته ،وواحدا من "السالطني العظام" ،الذين كانوا "يريدون أن يعيش الناس يف ظلهم
آمنني مسرتحيني ،فاختذوا العدل هلم شعارا وجعلوا مراعاة العوائد والعقائد منارا وأبقوا لكل أمة حكموها اخليار يف احملافظة على لغتها وتقاليدها
ودينها ،"...كما ويشري إىل التنظيمات اخلريية اليت أصدر السلطان عبد اجمليد فرماان هبا ،واليت كان من خصائصها بدء عصر جديد فيه
"يتساوى مجيع أفراد الرعية من أي مذهب ورتبة يف مجيع احلقوق الوطنية ،"...وهو يربىء ابلتايل السلطان من مسؤولية اجملازر اليت وقعت سنة
 ،1860جرجي احلداد ،البالغ املبني يف أصل حركة سنة الستني ،ص .43-41



يف  1شباط سنة  1861مسيحيّة

ش.

242

ابتدأت 241بنساختها عن نسخة املؤلف املسودة يف  21أيلول من سنة  ،1861ومتت يف  23منه

 241كتبت يف األصل :ابتداءت.
 242إىل هنا تنتهي نسخة املخطوطة املنسوخة عن مسودة جربايل خمايل شحادة الدمشقي .وقد ورد بعدها يف الصفحة  36يف أسفل الصفحة،
حاشية مؤلفة من مخسة أسطر ،وخبط خمتلف عن خط املخطوطة ،كما يلي:
" -1مؤلفها جربايل ميخايل شحادة الدمشقي  -2 /يف بريوت ،قبل وفاته مب ّدة قصرية -3 /.وكان مراده يولف مساعدة املسيحيني
أوربيني -4 /إىل املصابني حادثة الشام وغريه -5 /املقيمني يف بريوت".
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بيبليوغرافيا
واملعربة:
أوال -املصادر واملراجع العربية ّ
 -1حيىي ابن سعيد األنطاكي (املتوىف سنة  458ه  1067 /م) ،اتريخ األنطاكي ،حتقيق عمر
جروس برس ،طرابلس.1990 ،
تدمريّ ،
 -2األب مرتي هاجي أثناسيو ود .قتيبة الشهايب ،أديرة وكنائس دمشق وريفها (حبث ميداين
توثيقي اترخيي أثري) ،موسوعة كنائس دمشق ،اجلزء الثالث ،دمشق.2005 ،
 -3األب مرتي هاجي أثناسيو ،سورية املسيحيّة يف األلف األول امليالدي ،موسوعة بطريركية
أنطاكية التارخييّة واألثرية ،اجمللد اخلامس ،دار صادر  -املكتبة البولسيّة  /بريوت – جونية ،ط
.1997 ،1
 -4منري امساعيل ،لبنان يف السياسة األوروبيّة ( ،)1861-1840دار النشر للسياسة والتاريخ،
بريوت.2005 ،
 -5رستم ابز ،مذكرات رستم ابز ،حتقيق فؤاد أفرام البستاين ،منشورات اجلامعة اللبنانيّة ،بريوت،
ط .1968 ،2
 -6ابزيلي ،سوراي ولبنان حتت احلكم الرتكي من الناحيتني السياسية والتارخيية ،ترمجة يسر
جابر ،دار احلداثة ،بريوت ،ط .1988 ،1
 -7اخلوري اسطفان فرحية البشعالين ،لبنان ويوسف بك كرم( ،مطبعة دار صادر ،بريوت،
 ،)1925طبعة اثنية ابألوفست.1978 ،
 -8عبد هللا بن طراد البريويت ،خمتصر اتريخ األساقفة الذين رقّوا مرتبة رائسة الكهنوت اجلليلة
يف مدينة بريوت ،بريوت يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر ،حتقيق وتقدمي انئلة قائدبيه،
دار النهار للنشر ،بريوت ،ط .2002 ،1
 -9الكولونيل تشارلز تشرشل ،الدروز واملوارنة حتت احلكم الرتكي من سنة  1840إىل سنة
 ،1860ترمجه عن اإلنكليزيّة جان مبارك ،وحققه جان شرف ،دار حلد خاطر ،بريوت،
.1986
 -10األب فردينان توتل اليسوعي ،واثئق اترخييّة عن حلب ،أخبار السراين وما إليهم أخذا عن
يوميّة ّنعوم الب ّخاش وغريها من املخطوطات ( ،)1875-1840املطبعة الكاثوليكيّة،
بريوت.1962 ،
جروس ،زقاقيّات دمشقيّة ،رايض الريّس للكتب والنشر ،بريوت ،ط.2011 ،1
 -11سعاد ّ
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جرجي احلداد ،البالغ املبني يف أصل حركة الستني ،أعاد طبع الكتاب حممود موسى ،دار
مرة يف سان ابولو  -الربازيل سنة .)1931
املعايل ،بريوت ،ط( ،1991 ،1طبع ألول ّ
حكمت ألبري احل ّداد ،لبنان الثورات الفالّحيّة (القرن التاسع عشر) ،دار نظري عبّود،
بريوت.1994 ،
يوسف خطار احللو ،العاميّات الشعبيّة يف لبنان ،دار الفارايب ،بريوت ،ط .1979 ،2
مصطفى عبد الكرمي اخلطيب ،معجم املصطلحات واأللقاب التارخييّة ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،ط .1996 ،1
عصام خليفة ،واثئق لبنانية  1913-1841من األرشيف العثماين ،بريوت.2008 ،
أمني ظاهر خريهللا ،األرج الزاكي يف هتاىنء غبطة البطريرك األنطاكي مالتيوس ،طبع
ابملطبعة العثمانيّة يف بعبدا (لبنان) سنة .1899
فرهاد دفرتي ،معجم التاريخ اإلمساعيلي ،ترمجة سيف الدين القصري ،دار الساقي ابإلشرتاك
مع معهد الدراسات اإلمساعيلية ،بريوت ،ط .2016 ،1
ميخائيل الدمشقي ،اتريخ حوادث الشام ولبنان ،من سنة  1197إىل سنة  1257هجرية
( 1841-1782مسيحيّة) ،حتقيق ونشر األب لويس معلوف اليسوعي ،املطبعة الكاثوليكيّة
لآلابء اليسوعيني ،بريوت.1912 ،
الكونت دو ابري ،دمشق ولبنان ربيع ،1860مقتطفات من مذكرات رحلة إىل سوراي (يف
ربيع  ،)1860ترمجة يوسف ضومط ،تقدمي غالب قنديل ،خمتارات ،بريوت ،ط .1991 ،1
دميه دو كلريك ،كارال إده ،انيلة قائدبيه ،سعاد سليم 1860 ،اتريخ وذاكرة نزاع ،منشورات
املعهد الفرنسي للشرق األدىن ،واجلامعة اليسوعية ،وجامعة البلمند ،بريوت – دمشق،
.2015
عبد العزيز الدوري ،اتريخ العراق اإلقتصادي يف القرن الرابع اهلجري ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت ،ط .1999 ،4
األرمشندريت أغناطيوس ديك ،العالقات املسيحيّة اإلسالميّة يف سورية عرب التاريخ ،حلب،
.2011
جوليات الراسي–رحياين ،من أرشيف بطريركيّة أنطاكية وسائر املشرق للروم األرثوذكس يف
دمشق ،يف دراسات ،عدد خاص  ،)1997( 26ص .500-435
جوليات الراسي ،العالقة بني حوادث حاصبيا و"القومة" يف دمشق سنة  ،1860عرب خمطوط
جربايل خمايل شحادة الدمشقي ،يف  1860اتريخ وذاكرة نزاع ،إشراف دميه دو كلريك،
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كارال إده ،انئلة قائدبيه ،وسعاد سليم ،منشورات العهد الفرنسي للشرق األدىن ،بريوت –
دمشق ،2015 ،ص .300-272
عبد الكرمي رافق ،العرب والعثمانيون ( ،)1916-1516مكتبة أطلس ،دمشق ،ط ،1
.1974
املتصرفيّة ،دار النهار للنشر ،بريوت.1973 ،
أسد رستم ،لبنان يف عهد
ّ
أسد رستم ،حروب ابراهيم ابشا املصري يف سوراي واألانضول ،ملؤرخ جمهول ،عين بنشرها
وأحلقها ببعض واثئق اترخيية اخلوري بولس قرأيل ،علّق حواشيها ووضع فهارسها الدكتور أسد
رستم 2 ،جزءان ،منشورات املكتبة البولسيّة ،ط .1986 ،2
حبيب زّايت ،خبااي الزوااي من اتريخ صيداناي ،واثئق اترخييّة للكرسي امللكي األنطاكي،
دمشق.1982 ،
حبيب زّايت ،اخلزانة الشرقية 4 ،أجزاء ،مطبعة القديس بولس ،حريصا ،ط .1999 ،2
لطيفة حممد سامل ،احلكم املصري يف الشام ( 1841-1831م) ،مكتبة مدبويل ،القاهرة،
ط.1990 ،2
املرياالي امسعيل سرهنك ،اتريخ الدولة العثمانيّة ،دار الفكر احلديث ،بريوت.1988 ،
أبو القاسم سعدهللا ،احلركة الوطنيّة اجلزائريّة ،ترمجة ألطروحة دكتوراه يف التاريخ والعلوم
السياسية من جامعة مينيسوات أبمريكا ،منشورات دار اآلداب ،بريوت ،ط.1969 ،1
أنطوان سالمة ،طانيوس شاهني ،من منازلة اإلقطاع إىل عجز الثورة (-1859-1858
 ،)1860دار النهار ،بريوت ،ط .2012 ،1
شفيق سليمان ،اتريخ لبنان كما كان ،اجلزء اخلامس ،بدء الفنت الطائفيّة وقيام القائمقاميتني
متصرفية جبل لبنان مث االنتداب الفرنسي وقيام دولة لبنان الكبري (،)1920-1841
مث ّ
الفرات ،بريوت ،ط .2013 ،1

 -36جانني ودومينيك سورديل ،معجم اإلسالم التارخيي ،ترمجة الدكتور أ .احلكيّم مبشاركة خنبة من
األساتذة اجلامعيني ،الدار اللبنانيّة للنشر اجلامعي ،أنطلياس.2009 ،
 -37دومينيك شوفالييه ،جمتمع جبل لبنان يف عصر الثورة الصناعيّة يف أورواب ،نقلته عن الفرنسية
مىن عاقوري ،دار النهار للنشر ،بريوت.1994 ،

 -38برجيت شيبلر ،انتفاضات جبل الدروز – حوران ،من العهد العثماين إىل دولة اإلستقالل
( ،)1949-1850دراسة انرتبولوجيّة – اترخييّة ،دار النهار ابلتعاون مع املعهد األملاين
لألحباث الشرقية يف بريوت ،ط.2004 ،1


 -39صبحي الصاحل ،النظم اإلسالميّة،نشأهتا وتطورها ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط،4
.1978
 -40كمال الصلييب ،منطلق اتريخ لبنان ( 1516-634م) ،منشورات كارافان ،نيويورك ،ط،1
.1979
 -41قاسم الصمد ،مقارابت نقديّة يف اتريخ لبنان احلديث ،قراءة يف الواثئق العثمانيّة والفرنسيّة،
دار سائر املشرق ،بريوت ،ط.2016 ،1
 -42مسعود ضاهر ،االنتفاضات اللبنانية ض ّد النظام املقاطعجي ،دار الفارايب ،بريوت ،ط،1
.1988
 -43األب أنطوان ضو ،حوادث  1860يف لبنان ودمشق،جلنة بريوت الدوليّة ،احملاضر الكاملة
( 2،)1862-1860جزءان ،حتقيق وترمجة األب أنطوان ضو ،منشورات خمتارات ،بريوت،
.1996
ظل احلكم املصري ( ،)1840-1832الدار التق ّدميّة،
 -44رايض غنّام ،املقاطعات اللبنانيّة يف ّ
املختارة ،ط .1988 ،1
 -45خليل مهّام فائز ،أبو مسرا غامن أو البطل اللبناين ،طبع يف مصر القاهرة سنة .1905
 -46اخلوري بولس قرأيل ،حروب ابراهيم ابشا املصري يف سوراي واألانضول ،ملؤرخ جمهول ،عين
بنشرها اخلوري بولس قرأيل ،علّق حواشيها ووضع فهارسها الدكتور أسد رستم 2 ،جزءان( ،ط
 ،1طبعت ابملطبعة السورية مبصر اجلديدة ،)1927 ،املكتبة البولسية ،جونية ،ط  ،2جونية،
.1986
 -47كازميرسكي ،قاموس اللغتني العربية والفرانساوية 2 ،جملدان ،مكتبة لبنان ،بريوت (إعادة
نشر لطبعة ابريس سنة .)1860
توجهات اإلكلريوس املاروين السياسيّة يف جبل لبنان (،)1867-1842
 -48أنطوان لبّسّ ،
واثئق بكركي ،بريوت ،ط .1991 ،1
 -49ماركس ،املسألة الشرقيّة ،حول القوميّات يف الدولة العثمانيّة ،ترمجة جوزيف عبد هللا ،دار
احلداثة ،بريوت ،ط.1980 ،1
 -50حممد فريد بك احملامي ،اتريخ الدولة العليّة العثمانيّة ،حتقيق إحسان ح ّقي ،دار النفائس،
بريوت،ط .1998 ،8


غسان
 -51مذكرات اترخييّة عن محلة ابراهيم ابشا على سوراي ،ملؤلّف جمهول ،حتقيق أمحد ّ
سبانو ،دار قتيبة ،دمشق ،ال اتريخ نشر.
 -52ميخائيل مشاقة ،منتخبات من اجلواب على اقرتاح األحباب ،للدكتور ميخائيل مشاقة،
حتقيق أسد رستم وصبحي أبو شقرا ( ،وزارة الرتبية الوطنية والفنون اجلميلة – مديرية اآلاثر،
ط ،1بريوت ،)1955 ،منشورات املكتبة البولسيّة ،جونية ،ط .1985 ،2
الشماس توما مظلوم ،البطريرك مكسيموس الثالث مظلوم (،)1855-1833-1779
-53
ّ
الشماس توما مظلوم ،حتقيق األب الياس أندراوس البولسي،
سنوه األخرية ،بقلم ابن أخيه ّ
واثئق اترخيية للكرسي امللكي األنطاكي ،1 ،طبع مبطبعة القديس بولس يف حريصا.1926 ،
 -54لطفي املعوش ،موسوعة املصطلحات التارخييّة العثمانيّة ،عثماين – تركي – عريب ،مكتبة
لبنان ،بريوت ،ط.2012 ،1
 -55شاهني مكاريوس ،حسر اللثام عن نكبات الشام ،وفيه جممل أخبار احلرب األهليّة املعروفة
حبوادث  1860مع متهيد يف وصف البالد اجلغرايف والسياسي ،الطبعة األوىل ،طبع يف مصر
سنة .1895
 -56املنجد يف اللغة واألعالم 2 ،جزءان ،دار املشرق ،بريوت ،ط .2002 ،39
وبر الشام،
 -57نوفل نعمة هللا نوفل ،كشف اللثام عن حميّا احلكومة واألحكام يف إقليمي مصر ّ
جروس برس ،طرابلس.1990 ،
أوجزه جرجي ّيين ،حتقيق جان خنّول وميشال أيب فاضلّ ،

 -58واثئق اخلارجيّة الربيطانيّة حول أحداث  1860يف سوراي ،من خالل كتاب كنيث بورن
ود .كامريون وات ،ترمجة وحتقيق زكرّاي إدريس ،رسالة دبلوم دراسات عليا يف التاريخ ،إشراف
الدكتور عبد اللطيف احلارس ،كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة ،اجلامعة اللبنانية ،بريوت،
.2007-2006
 -59ايقوت احلموي (املتوىف سنة  626ه  1228 /م) ،معجم البلدان 5 ،أجزاء ،دار صادر،
بريوت ،ال اتريخ نشر.
 -60يوسف ابراهيم يزبك ،اجلذور التارخييّة للحرب اللبنانيّة ،من الفتح العثماين إىل بروز القضيّة
اللبنانيّة ،نوفل ،بريوت ،ط.1993 ،1
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