
يس يوسف، في الطاولة المستديرة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القدّ  مداخلة
َحول مناقشة كتاب "التعايش والنزاعات في بالد  ،4141آذار  41في  المنعقدة يوم الجمعة

العالقات بين المسلمين والمسيحّيين من خالل الحولّيات ومؤّلفات  - الشام في العهد العثماني
 .، مسرح األخوين رحباني، دير مار الياسفي أنطلياس ،الرّحالة"

 

يف إعداده هو كتاب مجاعي اشرتك  عهد العثمانيالتعايش والنزاعات في بالد الشام في ال .4
جامعتان  وقد نّظمته 9002صل يف السنة املؤمتر الذي ح انطالقًا مناحثًا وثالثون كاتًبا ب واحد  

املعهد الفرنسي  مها ستشراقّيانوجامعة القّديس يوسف، ومعهدان إد ومعهدان : جامعة البلمن
للشرق األدىن واملعهد األملاين لألحباث الشرقّية. أقول ذلك ألسّلط الضوء على أّن العمل البحثي 

أكان ذلك يف جمال اإلنسانّيات والتارخيّيات واألدبّيات أم يف العلوم الدقيقة   - اجلامعي املشرتك
تكاثر  ال بل مستحّب ألنّه يفضي إىلأمر معقول  - املعلوماتّيات والبيولوجّياتكالرياضّيات و 

ن عادًة املنزوي، عّددة وكذلك جيعل الناس اجلامعّينيستناًدا إىل آفاٍق متاملنتوج العلمي املشرتك إ
 وبالتايل يف كثري من .يتعارفون ويعملون مًعا ويقّدرون بعضهم بعًضاوراء مكاتبهم وأدواهتم، 

فيها بعض خصوًصا تلك اليت نتاج مًعا يف مواضيع متعّددة و األحيان يقّررون العمل مًعا واإل
الصعوبة. هذه كانت خربة الذين شاركوا يف هذا العمل ويف إنتاج هذا الكتاب العلمي 

 يستحّقون عليه مجيًعا التقدير والثناء.ف

ُعصارة ما قام به  يهت  دف ّ ع بني إنّه جيم .هذا الكتاب ليس جمموعة حماضرات أو مقاالت فحسب .4
نسانّية من مشارب خمتلفة ومن اّّتاهات متعّددة ومن علوم تارخيّية وإ ،باحثون وعلماء وأساتذة

م للمدّونني الحملّيني خصوًصا من بالد الشام والرّحالة األجانب وذلك يف قراءهت ،ودينّية متنّوعة
الشام وما يفرزه هذا التعايش من ساعات وئام عندما توّقف هؤالء عند موضوع التعايش يف بالد 

 ويفاألفكار  يفكذلك من أوقات عصيبة نسّميها نزاعات، تركت أثرها القوّي   ،وأيّام سالم
النفوس، حبيث أّن ذلك العامل املتعّدد األديان واملذاهب يف حينها دخل يف خمّيلة الناس حّّت 
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طغى على تصّوراهتم وأثّر يف بنيتهم الذهنّية، وذلك ، و السواد وإن بأيّامأيّام اهلناء ب إناليوم، 
دخلت إىل عمق  ،التعايش والنزاع دخل إىل باطن الناس، وخصوًصا تلك الُصو ر األليمة القاسية

 البسيكولوجيا البشريّة الشرقّية وخصوًصا املسيحّية منها، ومل خترج بعد.

واملدوِّنني الحملّيني هي املصدر األساسي  ونعرف من زاوية أخرى كم أّن كتابات الرّحالة الغربّيني .3
درسّية ومنها بطوالت هذا يف تلك اليت جند بعض آثارها يف كتب التاريخ امل ،لعلم التاريخ اللبناين

سي هذه اجلماعة أو تلك. وال شّك أّن تركيبة حماور الكتاب وهي التالية : األبعاد وذلك ومآ
النزاعات والعنف، هي و الرّحالة واملدّونني،  بنيمقارنة و توصيف حياة اجلماعات، و الدميوغرافّية، 

انعكاس لتلك الفصول األساسّية اليت عاشتها اجلماعات الدينّية املتعّددة يف تلك احلقبة. وذلك 
لديهم رؤية واضحة بأن تكون  تيعين أّن النهج الذي اتّبعه منّظمو املؤمتر لسنني خلت، كان

، ثّية متجاورة، مرصوفة الواحدة بعد األخرى بل تسّلط الضوءحبدراسات املؤمتر ال جمّرد أوراق 
القضايا الرئيسّية اليت عاشها املاضي وهي، عندما ُُنعُن يف القراءة،  بشكل تقاطعي، على تلك

 حاضرة اليوم حّّت مبختلف تفاصيلها.

يقدر أن يغيب وهكذا فإّن التحّدي األبرز الذي يواجه علم التاريخ هو مواجهة املاضي الذي مل  .1
. والدكتوره كارال إّده سليمالدكتوره سعاد  الكتاب مقّدمة يف املاضي، على حّد قول كاتبيت  

فالذكريات القدمية تستعيدها الذاكرة احلاضرة بعنٍف ال بعده عنف، بقدر ما كانت تلك 
لكيان الذكريات مكبوتة بقّوة السلطات السياسّية أو بفعل النسيان الذي مل ميّس اجلوهر وا

ضرورة ّتاوز املاضي ِمن أجل ضرورات العيش كانت الباطين الفردي واجلماعي. ورمّبا أيًضا  
التايل وب تبملّية الك  أيًضا يف ع تأسهمقد علن للذاكرة، املشرتك من دون توبة حقيقّية وتطهري مُ 

على مصراعيه. وإذا كان الكثري من املدّونني الوطنّيني هم من املؤّرخني القريبني  بتنفجار الك  إ
من السلطات العاّمة أكانت سياسّية أو دينّية، فإّن الرّحالة األجانب كانوا أقرب إىل النظرة العاّمة 

ا تأثري للشرق من قبل الغرب وخصوًصا التدّخل األورويب يف القرن التاسع عشر من حيث أثّروا أميّ 
نظرة الشرق إىل نفسه. وهنا أعطي مثل األب اليسوعي بطرس فروماج الفرنسي من القرن  يف

مت بدراسة قد قو  6371مع اللبناين جمل القّداس االفتتاحييف  ر الذي كان واعظًاالثامن عش
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تأسيس نظرة كان فهدف العظة  مستفيضة لعظته الطويلة االنفعالّية واملؤثّرة يف بداية اجملمع. 
مارونّية إىل ذاتية الكنيسة املارونّية وفًقا لتوجيهات روما أو الفاتيكان يف ذلك احلني. والواقع أّن 

 خمتلفتها يف اجملمع وبعده، فدخلت يف عامل جديد لنفسها وعًيا ملاهيّ الكنيسة املارونّية أخذت 
الرتاتبّية الدقيقة وتوسيع دائرة اإلكلريوس واعتماد  وإعداد عن السابق من حيث تنظيمها األبرشي 

، وحّددت أعداءها وأصدقاءها الرتيدنتيينالرتبية والتعليم والتثقيف حبسب مقتضيات اجملمع 
وثّبتت طقوسها وصلواهتا، وهذا كّله كان يف مقوالت العظة الشهرية. ويف مقاالت أخرى من 

وملل جديدة، فرتك ذلك على إنشاء طوائف عملوا الكتاب، نرى كم أّن املرسلني األجانب 
ل النزاعات اليت ما زال يرتّدد صداها حّّت اليوم يف أذهان وفعّ  ،األمر أثره على الواقع االجتماعي

ّية فتأيت الذاكرة اجلماع نسيانًا شبه تام، الناس وخمّيالهتم حيث إّن الذاكرة الفرديّة وإن ُنسيت
 املاضي وأحداثه الغابرة.لتوّلد ثانية ُصو ر 

يف بعض الحماضرات نكتشف كم أّن تعداد السّكان كان أمرًا مهمًّا بالنسبة إىل السلطات  .5
القائمة، ورمّبا كان السبب يف ذلك أنّه ال بّد من قاعدة رقمّية لفرض الضرائب على الناس 

ا ويعطي لنا فكرة عن الواقع السّكاين أّن ذلك االحصاء رمّبا كان صحيحً ومجعها وبالتايل ندرك 
األمر فكرة طائفّية ونّية  يف إحصاء الناس ألنّ  اليوم  ذلك الزمن يف وقت نتحاشى فيهيف 

بوصف الواقع تزخر ؤّرخني ودفاتر الرّحالة كانت تصادمّية. وتلك النصوص التارخيّية كمدّونات امل
ا فروماج اليسوعي لنرى كم أنّه كان دقيقً  االجتماعي للجماعات الدينّية، وأعود هنا إىل بطرس 

وال كة بني نساء ورجال وطرق مجع األميف وصف الطقوس القدمية للموارنة، وحياة األديار املشرت 
 األشياء املقّدسة. التعاطي معمن أبناء الرعّية واالستسهال يف 

بني اجلماعات كان الشغل الشاغل للمؤّرخني أكانوا من  ،ينبغي القول إّن موضوع العالقات .6
الشرق أم من الغرب. والواضح أّن هؤالء أّرخوا لتلك العالقات كما كانت يف أيّام السلم وأوقات 

 . والواقع أنّ 6410و  6486االضطرابات وأزمنة احلروب وخصوًصا تلك اليت جرت ما بني 
ون بالعالقات على وجه التقريب يهتمّ  ميف الكتاب، جندهؤّرخني، عرب األحباث املكنونة أولئك امل

مع اجلماعات ال بني األفراد وكأّن اجلماعة هي األساس االجتماعي الظاهر وأّن الناس هم كتلة 
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سبب بعض احلروب وبعض السلوكّيات  نعيدواحدة مرتاّصة ال جمموعة من األفراد. وإذا كّنا اليوم 
قيت وإىل اجلهل املقّدس، فإّن الكثري من مؤّرخي ومدّوين الثامن العنيفة إىل التعّصب الديين امل

عّلة احلروب واألحداث  علىللداللة عشر والتاسع عشر كثريًا ما يستخدمون هذه الكلمة 
املتصّلب  وأصحاب احلوليّات هو الرّحالةنظر ومن الطبيعي القول أن يكون اآلخر يف ألليمة. ا

 وليس من هو قريب دينيًّا واجتماعيًّا. املعتدي

أخريًا، يطول القول يف احلديث عن هذا الكتاب املرجع، مبعلوماته وآرائه ومراجعه وحتليالته  .7
على  الثقيلةعثمان وما تركه من األعمال اجلليلة ومن املآسي  بينوكذلك مراجعة تقّلبات زمن 

هنالك الكثري من األسئلة املرتبطة مبجريات  وال شّك أنّ  .املاضي وعلى ذاكرة السنني واأليّام
رمّبا جيد القارئ يف هذا ف تطّورات حياة البلدان واألصقاع.ماعات و األحداث وواقع الناس واجل

أجوبة عديدة تفيد  ،القراءة واملطالعة سهلةلكّنها  قراءة نصوصه العلمّية بوجه أكيد عرب ،الكتاب
 اجلامعة واملدرسة واحلكومة إن ُوجدت وباملختصر مسؤويل القارئ ورمّبا أيًضا تفيد املسؤولني يف

فة واملغفرة واالحرتام املتبادل الدين والدنيا واجملتمع لكي يؤّسسوا لثقافة جديدة هي ثقافة املعر 
 املشرتك. والعيش

                                                                                                                                                              


