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مي عبود أبي عقل

اكثر من 100 وثيقة ونحو 50 صورة نبشها من 
اليسوعية  الجامعة  ف��ي  ال��ت��اري��خ  اس��ت��اذ  ال��م��اض��ي 
لتعلق  ال��غ��ب��ار،  عنها  ون��ف��ض  ت��وت��ل،  كريستيان 
الى  وتعيد  العتيق،  المتحف  ج��دار  على  ل��وح��ات 
نا 

َ
ذاكرتنا أهوال الحروب ونتائجها المأسوية، عل

ن��ت��ع��ظ. ص��ح��ي��ح ان��ه��ا ت��ت��ع��ل��ق م��ب��اش��رة 
وأديرتهم  اليسوعيين  ب��اآلب��اء 
لكنها  وجامعتهم،  ومدارسهم 
تعكس ايضا واق��ع تلك االي��ام 
ال����س����ود ف������ي  ل���ب���ن���ان وس����وري����ا 
وف��ل��س��ط��ي��ن، وت��ع��ّب��رع��ن م��ع��ان��اة 

أهلها، وظلم العثمانيين لهم.
من  نوعين  المعرض  يتضمن 

الوثائق: 
اآلب������اء  م����ن  رس����ائ����ل  االول: 
ال���ي���س���وع���ي���ي���ن ال�������ى ال����س����ف����راء 
وق����ن����اص����ل ال���������دول ال���ص���دي���ق���ة 
مثل اميركا وفرنسا، واخرى من 
اآلب����اء ال���ى بعضهم ال��ب��ع��ض في 
ادي��رت��ه��م ال��م��وزع��ة ب��ي��ن ب��ي��روت 
وبكفيا وكسارة وتعنايل وزحلة 
، وت��روي االح���داث اليومية التي 
ت���ع���رض���وا ل��ه��ا م���ن اع���م���ال ال��ط��رد 
سرقة  الى  والتهديد،  والتهويل 
االدي��������رة وال������م������دارس وال��ج��ام��ع��ة 
ال����ى ت��خ��ري��ب معمل  وك��ل��ي��ات��ه��ا، 
ال��ى نهب معمل  تعنايل وح��رق��ه، 
ال��ن��ب��ي��ذ ف���ي ك���س���ارة، وغ��ي��ره��ا من 
... وي��ط��ل��ب��ون  االل���ي���م���ة  االح�������داث 

المساعدة النقاذ ما يمكن انقاذه.
الثاني: المذكرات الشخصية لآلباء اليسوعيين، 
وهنا تظهر الوقائع والحقيقة المرة، حيث يعبرون 
من  بعيدا  وعفوية  بصدق  ومآسيهم  آالم��ه��م  ع��ن 
وتترجم  الديبلوماسية،  وال��ع��ب��ارات  ال��ب��روت��وك��ول 

معاناتهم ومعاناة اللبنانيين واليومية.

من الرسائل
 ه��ي رس��ائ��ل وي��وم��ي��ات ت��ع��ود ال���ى ق���رن كامل 
ت��س��ل��ط ال���ض���وء ع��ل��ى ال��ص��ع��وب��ات ال��ح��ي��ات��ي��ة ال��ت��ي 
االول��ى،  العالمية  الحرب  خ��ال  اللبنانيون  عاشها 
"ك���ان ال��خ��ب��ز ن�����ادرا، ال ب��ل غ��ي��ر م��ت��وف��ر ف��ي معظم 
االح���ي���ان". وت��ق��ول اح���دى ال��رس��ائ��ل "ص����ودر كل 
شيء، من أحصنة وبهائم وجمال، ابتداء من 11
آب 1914، حتى ان السكك الحديد صودرت، 
وحصر استخدامها بالنقل العسكري العثماني. 
ونظرا الى عدم توفر الفحم الحجري، استخدم 
خ��ش��ب ال���ت���وت واش����ج����ار ال���غ���اب���ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
اخرى  رسالة  للقاطرات". وفي  كوقود 
" كان الناس 
ي���������م���������وت���������ون 
ج��������وع��������ا ع���ل���ى 
ال���ط���رق���ات في 
ب�����ي�����روت. وف���ي 
 ،1916 اي�������������ار 
ب���ل���غ ال���ع���ج���ز ف��ي 
القز  دودة  تربية 
 %50 و   ،%85
ف�����ي ال����م����ص����ارف، 
ارتفعت  حين  في 
ال��������ف��������ائ��������دة ع���ل���ى 

الدين الى 40 و50 وحتى %100".
 ويشير احد اآلباء في مذكراته الى ان 
" الخبز يصنع بمياه البحر في بيروت". 
وي���روي آخ��ر ان " ال��ذي��ن ال يملكون اي 
م��وارد او ث��روات او م��ؤن، يموتون جوعا 
ال محالة. وفي بداية صيف العام 1916
ك��ان 40 أل��ف شخص على االق���ل الى 

60 الفًا قد قضوا من الجوع".
وفي رسالة مؤرخة بتاريخ 7 ايلول 1916 يؤكد 
"المجاعة  ان  اللعازارية  عينطورة  مدرسة  رئيس 
االت����راك  ي��ب��ي��ع  ف��ع��ل��ه��ا.  ت��ف��ع��ل  ت����زال  الممنهجة ال 
رطل الطحين ب�12 فرنكا، لكن اذا قرر احد شراءه، 
يستشعر االتراك توفر المال على الفور فيطلبون 
30 ف��رن��ك��ا. اح��ت��ل ض��ب��اط ات����راك ال��م��درس��ة التي 
باتت مكان سكن 300 طفل ارمني، قتل االتراك 

ذويهم في المجازر، ُوحولوا الى اتراك بالقوة".
اليسوعيين  اآلب���اء  اخ��رى معاناة  ت��روي رس��ائ��ل 
واح�����داث ط��رده��م م��ن ادي��رت��ه��م، وم��ن��ه��ا م��ا ذك��ره 
رئ���ي���س ج���ام���ع���ة ال���ق���دي���س ي���وس���ف االب ج���ي���رار 
الشرطة  وعناصر  "قائد  ام��ره  كيف  دومارتنبريه، 
بعد  اي   ،1914 الثاني  تشرين   8 في  العثمانية، 
ايام قليلة من من بدء العام الدراسي، باخاء دير 
اليسوعيين في غضون ساعتين وتسليمه  االب��اء 
ال��م��ف��ات��ي��ح، وك����ان ه��ن��اك 70 اك��ل��ي��ري��ك��ي��ا و300
ت��ل��م��ي��ذ و60 رج����ل دي����ن، م��ن��ه��م م���ن ك����ان ع��ج��وزا 
وم��ق��ع��دا. وت��وج��ه��ت ف���ي ال���ي���وم ن��ف��س��ه ال���ى وال���ي 
بيروت في محاولة لتأجيل تنفيذ القرار، فأجابني 
ب����ب����رودة: "ان�����ا م��س��ت��اء م��م��ا ي��ح��ص��ل م��ع��ك��م، لكن 
ولحظكم العسير، انتم حلفاء اعدائنا التقليديين، 

ونحن في حالة حرب".
م��ن ن��اح��ي��ت��ه، ب��ع��ث االب م���اك ك����ورت، بصفته 
ي��س��وع��ي��ا ام��ي��رك��ي��ا وال���رئ���ي���س ال���م���ؤق���ت ل��ج��ام��ع��ة 
القديس يوسف، برسالة مؤثرة وشديدة اللهجة 
الى القنصل العام للواليات المتحدة، ظهر فيها 
ي��أس��ه ال��ك��ل��ي ح��ي��ال االع���ت���داء ال��ع��ث��م��ان��ي. وأع��ل��م 
ال��س��ل��ط��ات االم��ي��رك��ي��ة ب����أن ال��ع��ث��م��ان��ي��ي��ن ط����ردوا 
ديرنا  من  "واث��ر طردنا  من جامعتهم  اليسوعيين 
في جامعة القديس يوسف، وهو ملك لارسالية 

والكرسي الرسولي، بتنا غير قادرين على الحفاظ 
على الممتلكات الثمينة، ومنها المكتبة ومعدات 
واث����اث  وال���م���ت���اح���ف  ال���ف���ي���زي���اء  وادوات  ال��ط��ب��اع��ة 
الكنيسة. واعتقد انه من واجبي ان ابلغكم بذلك، 
وارجو ان تعلموا بذلك كل من يهمه االمر، حيثما 
مسؤولية  ك��ل  يتحمل  لكي  ممكنا،  ذل��ك  ي��ك��ون 

افعاله".
وال���اف���ت وث��ي��ق��ة م��ن ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي الفرنسي 
ان  الحرب،  انتهاء  بيكو يعلن فيها، قبيل  ج��ورج 

"العلم الفرنسي سيرفرف قريبا على بيروت". 
وت��ظ��ه��ر ال���ص���ور ال����ن����ادرة ب���االب���ي���ض واالس�����ود 
مجموعات من االطفال والمسنين وااليتام والنساء 
والرجال الذين لجأوا الى اديرة اليسوعيين في تلك 
السنوات، واخرى تبين مشاهد التشرد والتهجير، 
ن��ادرة لحشرة الجراد التي اكلت االخضر  وواح��دة 

واليابس وتسببت بالمجاعة في تلك الحقبة. 

3 سنوات من العمل
وف���ي ل��ق��اء م��ع "ال��ن��ه��ار" ي��ق��ول ت��وت��ل المشرف 
على المشروع ان "الفكرة تعود الى العام 2010، 
عندما اكتشفت واالب بيار فيتوك هذه الوثائق 
في ارشيف الرهبنة اليسوعية، اثناء التفتيش عن 
ارشيف الكنيسة العادة ترميم ألواحها الزجاجية 
الملّونة، فوقعنا على آالف الوثائق والمستندات.

وعند قراءتها تبينت لنا اهميتها، ووردت فكرة 
اقامة معرض بمناسبة المئوية االولى للحرب.

تطلب االمر 3 سنوات من القراءة والبحث وفك 
رموز الوثائق. العمل االصعب كان في اختيار مئة 
وثيقة فقط  لعرضها، من اصل ما يفوق الخمسة 
آالف. وق��ام فريق م��ن 3 ط��اب م��ن كلية التاريخ 
كسابيان،  سناهين  ه��م  اليسوعية  الجامعة  ف��ي 

وبمساعدة  ب��ره��وش،  وغ��ن��ى  طرابلسي،  ودان��ي��ال 
ادارية من االب اليسوعي اليكس باسيلي، بأعمال 
البحث واالرشفة واالعداد والتعريب، وتم تصوير 
السكانر، وطبعها على  بواسطة  المستندات  كل 

لوحات تمهيدا للعرض. 
"ه���ي رس��ائ��ل وي��وم��ي��ات وج�����ردات وم��اح��ظ��ات 
والتي  بالغبار،  المشبعة  الوثائق  وآالف  شخصية 
على مدى  الزمن  م��رور  بفعل  اللون  باتت مصفّرة 
��ط ال��ض��وء ع��ل��ى ح��ق��ائ��ق محزنة 

ّ
ق���رن ك��ام��ل، ت��س��ل

وم��ؤس��ف��ة، ول��ك��ن أي��ض��ًا رائ���ع���ة، ال ب��ل ف��ري��دة من 
��ق أرب���ع س��ن��وات م��ن ال��ح��رب ال يعرف 

ّ
ن��وع��ه��ا، ت��وث

طت كتابات 
ّ
القليل. وسل اللبنانيون عنها سوى 

اآلباء اليسوعيين، الذين اختبروا العنف واالخطار 
يوم،  بعد  يومًا  اللبناني  الشعب  لها  تعّرض  التي 
ات التي تكّبدها 

ّ
الضوء على الواقع المثقل بالمشق

من  الدراماتيكية  المرحلة  ه��ذه  خ��ال  اللبنانيون 
ما  ونقل  النسيان  على  ب 

ّ
التغل بهدف  تاريخهم، 

حصل لألجيال المستقبلية".
الجاري   اي��ار  ال��ى 29  م��ن 15  المعرض  يستمر 
اليسوعية برعاية  الجوفي للكنيسة  المتحف  في 
وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة رون�����ي ع��ري��ج��ي. وي��ن��ت��ق��ل ف���ي 11

ب��دع��وة م��ن "جمعية  ب��اري��س  ال���ى  ت��ش��ري��ن االول 
بلدية  ف��ي  ليعرض  ال��ش��رق��ي��ة"  المكتبة  اص��دق��اء 
باريس بمناسبة ذكرى "اعان الهدنة". وقد حاز 
شهادة تقدير من لجنة فرنسية حكومية مؤلفة 
ال��خ��ارج��ي��ة  وزارات  بينها  وم���ن  ع���دة،  وزارات  م��ن 
وال���دف���اع وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي واالت����ص����االت. وي��ت��م 
الوثائق  ه��ذه  لكتاب يضم كل  التحضير حاليًا  

والصور النادرة.
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اليسوعيون والحرب العاملية األولى يف لبنان )1914 - 2014(
معرض وثائق وصَور نادرة تؤّرخ ملئوّيتها ومآسيها

1914 - 1918 اربع سنوات من الحرب المدمرة عمت العالم بأسره، وتسببت بالويالت والمجاعة والفقر واالمراض، ولم يكن 
لبنان في منأى عنها، ولم يسلم من تبعاتها. 1914 - 2014، مئة عام مرت على الحرب العالمية االولى، وتبقى ذكراها في 

البال جمرة تحرق الذاكرة، وعبرة لمن اعتبر. من هنا معرض "اليسوعيون والحرب العالمية االولى 1918-1914" الذي يفتتح غدا 
الخميس في المتحف الجوفي لكنيسة اآلباء اليسوعيين، ويعرض وثائق وصورا من ارشيفهم، تظهر الواقع االليم الذي عاشه 

اللبنانيون، والمآسي التي تعرضوا لها في تلك الحقبة السوداء من تاريخهم.

)ميشال صايغ(


