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محمود الزيباوي

تختصر هذه الكلمات اإلشكالية التي تثيرها 
دراسة هذا "التاريخ المحّرم"، وتعّبر عن المأزق 
ال�����ذي ي��ع��ي��ش��ه ك���ل ب���اح���ث ع���رب���ي ي���رغ���ب ف��ي 
دخول هذا العالم بشكل علمّي مجّرد. يدرس 
المؤرخون في الغرب التاريخ وهم يؤمنون بأنه 
م األكبر"، على ما يقول المثل الالتيني، 

ّ
"المعل

وهو الطريق األمثل لتجاوز الصراعات الدموية 
من  تحمله  بما  الجامعية  ال��ذاك��رة  طبعت  التي 
العكس، يتفادى أهل  أه��وال ومصائب. على 
ال��ش��رق ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال���دراس���ات ويعتمدون 
س��ي��اس��ة "ت���دوي���ر ال����زواي����ا" ب����داًل م���ن م��واج��ه��ة 
للتاريخ  باتت  النتيجة،  في  الصعبة.  الحقائق 
رواي������ة رس��م��ي��ة وردي������ة ي��ك��رره��ا أه����ل ال��ع��ام��ة، 
وأخ�����رى م��غ��اي��رة ت��م��ام��ًا ال ي��ع��رف��ه��ا س���وى أه��ل 
االختصاص. تبرز هذه الحال بشكل قاطع في 
لبنان، كما تبرز في سائر أنحاء الشرق األوسط 
ب��ن��س��ي��ج��ه ال���واس���ع ك��م��ا أث��ب��ت��ت ال���ح���وادث في 
الخطاب  يتكرر  وهناك،  هنا  الأخيرة.  العقود 
ال��رس��م��ي وت��ت��ك��رر ال���رواي���ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��وردي��ة 
التي تتجاهل الواقع، وتبقى الرواية الحقيقية 
أس�����ي�����رة ال�������دراس�������ات ال���ج���ام���ع���ي���ة وال���ح���ل���ق���ات 
عقد بين فترة وأخ��رى. في 

ُ
ت التي  األكاديمية 

البلمند  ج��ام��ع��ة  ��م��ت 
ّ
ن��ظ  ،2009 أي����ار  ن��ه��اي��ة 

وجامعة القديس يوسف بالتعاون مع المعهد 
ال��ف��رن��س��ي ل��ل��ش��رق األدن����ى وال��م��ع��ه��د األل��م��ان��ي 
"التعايش  ع��ن��وان��ه  م��ؤت��م��رًا  الشرقية  ل��أب��ح��اث 
والنزاعات في بالد الشام في العهد العثماني، 
من  والمسيحّيين  المسلمين  ب��ي��ن  ال��ع��الق��ات 
��ف��ات ال��رّح��ال��ة"، وال��ي��وم 

ّ
خ���الل ال��ح��ول��ّي��ات وم��ؤل

الحلقة في  أعمال تلك  المؤتمر  مو 
ّ
أصدر منظ

كتاب من أربعمئة وأرب��ع وثالثين صفحة ضّم
مجمل الدراسات التي ُعرضت خالل تلك الندوة 
ب��دع��وة م��ن جامعة  التي اس��ت��م��ّرت ثالثة أي���ام. 
ُع��ِق��دت ط��اول��ة مستديرة  ال��ق��ّدي��س ي��وس��ف، 
ح����ول ه����ذا ال���ك���ت���اب ت���ح���دث ف��ي��ه��ا األس���ات���ذة 
ال��ذي��ن أش���رف���وا ع��ل��ى اص�����داره. ل��ف��ت��ت عميدة 
أن  الى  عّساف  كريستين  البروفسورة  الكلّية 
الكتاب عمل جماعي اشترك في إعداده واحد 
ا. واشار رئيس جامعة القديس 

ً
وثالثون باحث

اش اليسوعي الى 
ّ
يوسف البروفسور سليم دك

ما  ُعصارة  َتيه 
ّ
دف بين  يجمع  الكتاب  "ه��ذا  أن 

ق��ام به باحثون وعلماء وأس��ات��ذة، من مشارب 
قراءتهم  في  متعّددة،  جاهات 

ّ
ات ومن  مختلفة 

الشام  بالد  من  خصوًصا  المحلّيين  للمدّونين 
��ف ه���ؤالء عند 

ّ
وال��رّح��ال��ة األج��ان��ب، ع��ن��دم��ا ت��وق

م��وض��وع ال��ت��ع��اي��ش ف��ي ب��الد ال��ش��ام وم��ا ي��ف��رزه 
ه��ذا التعايش م��ن س��اع��ات وئ��ام وأّي���ام س��الم، 
ن��زاع��ات،  نسّميها  أوق���ات عصيبة  م��ن  ك��ذل��ك 
تركت أثرها القوّي في األفكار وفي النفوس، 
التي  القاسية،  األليمة  ال��ُص��َور  تلك  خصوًصا 
دخ���ل���ت إل����ى ع��م��ق ال��ب��س��ي��ك��ول��وج��ي��ا ال��ب��ش��رّي��ة 
الشرقّية وخصوًصا المسيحّية منها، ولم تخرج 
ب��ع��د". وأض����اف: "وه��ك��ذا ف���إن ال��ت��ح��دي األب���رز 
الماضي  التاريخ هو مواجهة  علم  يواجه  ال��ذي 
ال���ذي ل��م ي��ق��در أن يغيب ف��ي ال��م��اض��ي، على 
ح��د ق���ول ك��ات��ب��َت��ي م��ق��دم��ة ال��ك��ت��اب ال��دك��ت��ورة 
سعاد سليم والدكتورة كارال إده. فالذكريات 
بعنف  الحاضرة  ال��ذاك��رة  تستعيدها  القديمة 
الذكريات  تلك  كانت  ما  بقدر  عنف،  بعده  ال 
بفعل  أو  السياسية  السلطات  بقوة  مكبوتة 
ال��ن��س��ي��ان ال�����ذي ل���م ي��م��س ال���ج���وه���ر وال��ك��ي��ان 
الباطني الفردي والجماعي. وربما أيضا كانت 
ض������رورة ت���ج���اوز ال���م���اض���ي م���ن أج����ل ض�����رورات 
حقيقية  ت���وب���ة  دون  م���ن  ال��م��ش��ت��رك  ال��ع��ي��ش 

وت��ط��ه��ي��ر م��ع��ل��ن ل��ل��ذاك��رة، ق��د أس��ه��م��ت أيضا 
على  الكبت  ان��ف��ج��ار  تاليًا  ال��ك��ب��ت،  عملية  ف��ي 

مصراعيه". 
ي��ح��وي ال��ك��ت��اب م��ج��م��وع��ة أب���ح���اث ب��ال��ع��رب��ي��ة 
أربعة  تحت  ت��وزع��ت  واالن��ك��ل��ي��زي��ة  والفرنسية 
أب���واب رئيسية. ت��رس��م ه��ذه ال��م��ق��االت ص��ورة 
ش��ائ��ك��ة ل���ب���الد ال���ش���ام ت���ت���ع���ارض م���ع ال���ص���ورة 
��ى ه���ذا االخ��ت��الف 

ّ
ال��م��ب��س��ط��ة ال���س���ائ���دة. ي��ت��ج��ل

ب��ش��ك��ل ص����ارخ ف���ي ال��ص��ف��ح��ات ال��ت��ي ت��ن��اول��ت 
ت���اري���خ ل��ب��ن��ان ف���ي ال��ف��ت��رة ال��م��م��ت��دة م���ن عهد 
الجمهورية  نشوء  عهد  إل��ى  الدين  فخر  األمير 
معروف،  العثمانية. كما هو  الخالفة  نهاية  مع 
لبالد  المماليك  حكم   ،1515 العام  في  انتهى 
العثمانيين،  إل���ى  ال��س��ل��ط��ة  وان��ت��ق��ل��ت  ال���ش���ام، 
وأض���ح���ت ب���الد ال���ش���ام ث���الث والي�����ات، دم��ش��ق 
وح���ل���ب وط���راب���ل���س. ب����ات ال���م���وارن���ة ف���ي ج��ب��ة 
ب��ش��ري وال��ب��ت��رون وج��ب��ي��ل وال��م��ن��ي��ط��رة تابعين 
كسروان،  إلى  بالنزوح  فبدأوا  طرابلس،  ل��والة 
وكانت هذه  وال��ش��وف،  وال��غ��رب  الجرد  المتن، 
ال��م��ن��اط��ق ت��اب��ع��ة ل��والي��ة دم��ش��ق. ال��ت��زم األم���راء 
الغرب  اإلرسالنيون  والتزم  الشوف،  المعنيون 
وال��ج��رد وال��م��ت��ن. ح���ّول ال��م��وارن��ة أن��ظ��اره��م في 
ات��ج��اه ال��ش��وف، وس��ع��وا إل��ى االرت��ب��اط ب��األم��راء 
�����دت ه������ذه ال����ش����راك����ة ف��ي 

ّ
ال���م���ع���ن���ي���ي���ن. ت�����وط

ال���ذي أح���اط نفسه  ال��دي��ن المعني  ع��ه��د ف��خ��ر 

ب��م��س��ت��ش��اري��ن وم���دّب���ري���ن م���ن ال���م���وارن���ة. أم��ن 
ال��م��وارن��ة لأمير ال����درزي وأص��ب��ح��وا أن��ص��ارا له، 
ال���ش���أن. شجع  ال�����دروز ف��ي ه���ذا  بينما ان��ق��س��م 
المناطق  إلى  النزوح  على  الموارنة  الدين  فخر 
ال��درزي��ة، وازده���رت ف��ي ع��ه��ده  ت��ج��ارة الحرير، 
البطريرك  المسيحيين كما شهد  وسطع نجم 
اس��ط��ف��ان ال��دوي��ه��ي: "وف���ي دول���ة األم��ي��ر فخر 
الكنائس  عّمروا  النصارى،  رأس  ارتفع  الدين 
��وا شاشات وك��رور، 

ّ
ول��ف الخيل بسروج  ورك��ب��وا 

طة وحملوا القاص 
ّ
لبسوا طوامين وزنانير مسق

وال��ب��ن��دق ال��م��ج��وه��رة، وق���دم���وا ال��م��رس��ل��ي��ن من 
لبنان،  جبل  في  السكنة  وأخ���ذوا  الفرنج  ب��الد 
وكواخيه  نصارى،  كانوا  عسكره  غالب  لكون 
وخّدامه موارنة". من جهة أخ��رى، نظرت روما 
بعين ال��رض��ى إل���ى ت��ح��ال��ف ف��خ��ر ال��دي��ن م��ع آل 
مديتشي أمراء توسكانا في العام 1608، غير 
إلى  فاضطر  األم��ي��ر،  على  تقلبت  األح����وال  أن 
التخلي عن اإلم��ارة، وف��ّر إلى إيطاليا في العام 
ب���الده بعد خمس س��ن��وات،  إل��ى  1613، وع���اد 
ب��ر بالد  ال��ج��زء األك��ب��ر م��ن  وبسط سلطته على 

الشام، وجعل آل الخازن وكالء على الجبة وبالد 
الموارنة.  بين  األول��ى  األس��رة  فأضحوا  جبيل، 
أثار تمّدد سلطة فخر الدين مناوئيه، وانتهى 
حيث  اآلستانة  إلى  األمير  باقتياد  العهد  هذا 

عدم في العام 1635.
ُ
أ

فخر الدين سليل الفرنجة
أمام شهادة مبعوث  القطار  إلياس  يتوقف 
ك��اث��ول��ي��ك��ي زار ل��ب��ن��ان ف��ي ع��ه��د ف��خ��ر ال��دي��ن، 
روج��ي��ه.  أوج��ي��ن  الفرنسيسكاني  ال��راه��ب  ه��و 
ع���اش ه���ذا ال��راه��ب ف��ي "األراض�����ي المقدسة" 
لما  ع��ي��ان  ش��اه��د  "وه���و  ب��ي��ن 1629 و1634، 
األربع  للسنوات  بخاّصة  البالد،  في هذه  جرى 
األخ��ي��رة م��ن ح��ي��اة األم��ي��ر ف��خ��ر ال��دي��ن المعني 
ال���ث���ان���ي، إذ ك����ان ط��ب��ي��ب��ه ال����خ����اّص، وه�����ذا م��ا 
إلى تاريخه وإلى  بالتعّرف عن كثب،  سمح له 
الدروز. كما تعّرف خالل إقامته إلى الجماعات 
ال���م���ق���ّدس���ة، ف��خ��ّص��ه��ا  ال���م���وج���ودة ف���ي األرض 
عاش  الذين  الموارنة  ومنها  قّيمة،  بمعلومات 
أوجين  ت��ن��اول  السنة".  ق��راب��ة  ظهرانيهم  بين 
روج���ي���ه ف���ي ك��ت��اب��ه ت���اري���خ ال��������دروز، وت��ح��دث 
ع���ن أص��ل��ه��م وع���ادات���ه���م وم��ع��ت��ق��ده��م، ورس���م 
الكاتب  ح��اول  الدين.  لأمير فخر  ص��ورة حية 
وبدء  وأصله  الدين  فخر  األمير  تاريخ  تحديد 
ح��ك��م��ه، وت��ح��دث ع��ن ف��ت��وح��ات��ه وع���ن كيفّية 
الناصرة،  إل��ى  الفرنسيسكان  الرهبان  إدخ��ال��ه 
اعتمدها  ال��ت��ي  االستراتيجيا  ع��ن  ت��ح��دث  كما 
ص من أعدائه، وروى تفاصيل المؤامرة 

ّ
للتخل

الشهادة، يقول  التي وقع ضحيتها. في هذه 
ال�����دروز ي��س��ك��ن��ون منطقة  أوج��ي��ن روج��ي��ه إن 
م��ح��ارب،  آالف  ول��دي��ه��م ستة  اس��م��ه��م،  تحمل 
وال��ع��رب،  والمسلمين  األت���راك  يكرهون  "وه��م 
���ه���م غير 

ّ
���ه���م م��س��ي��ح��ّي��ون، م���ع أن

ّ
وي����ذك����رون أن

وي��رى  ف��ي��ه��م".  للمسيحّية  أث���ر  وال  م��ع��ّم��دي��ن، 
فيها  ما  "مع  المعلومة،  أن هذا  القطار  إلياس 
ال��دروز  من تقّية، تبرز وجًها من وج��وه تقّرب 

من المسيحّيين زمن فخر الدين".
"يقّص أوجين روجيه قّصة فخر الدين الذي 
ع��رف��ه م��ب��اش��رة، وي��ذك��ر أّن األم��ي��ر أط��ل��ع��ه على 
المعنّيين  أّن  فيه  يخبر  نسبه،  فه عن 

ّ
أل كتاب 

ب��وي��ون"، وهم  "غ���ودوف���روي دو  إل��ى  ينتسبون 
م��س��ي��ح��ّي��ون ف���ي األس�����اس ل���ج���أوا إل����ى ال��ب��ادي��ة 
وعاشوا  ال��ش��رق،  من  الفرنج  ط��رد  بعد  العربّية، 
فيها حياة البداوة، ثّم استقروا قرب نهر األردن، 
ف��ي المنطقة ال��ت��ي ت��ع��رف ب��اس��م ب���الد ال����دروز، 
فوا عن ممارسة الغزو، وانتقلوا إلى حرفة 

ّ
وتوق

أعماقهم،  ف��ي  مسيحّيون  ��ه��م 
ّ
أن وب��م��ا  ال���زراع���ة. 

ك��ان��وا ي��س��ع��ون الس��ت��رج��اع األرض ال��م��ق��ّدس��ة، 
وه����ذا م��ا ي��ب��ّرر س��ي��ط��رت��ه��م ع��ل��ى ال��ج��ل��ي��ل وعلى 
فينيقيا. فباشر فخر الدين االستيالء على مدن 
الساحل التي بنى فيها القصور ورّمم األسوار، 
لهم  الخان  الفرنج، فبنى  المدينة سفن  فأّمت 
في صيدا لحماية بضائعهم. فكثر الناس، من 
 األجناس، فيها، يمارسون دينهم بحّرّية". 

ّ
كل

أث��ر عند  وي��ق��ول: "ال  الباحث من جديد،  ق 
ّ
يعل

إلى  المنسوب  للكتاب  غيره  عند  أو  الدويهّي 
طه 

ّ
أج���داده ومخط وع��ن مسيحّية  ال��دي��ن،  فخر 

الستعادة األرض المقّدسة". رأس فخر الدين 
القضاء في البالد التي سيطر عليها، "وأعطى 
وجّند  قضائهم"،  ممارسة  في  الحّرية  الموارنة 
خمسة ع��ش��ر أل���ف م��ح��ارب، "ل��ك��ي ي��ت��م��ّك��ن من 
ه كان 

ّ
أن المقّدسة. وبما  السيطرة على األرض 

لدوق  ي��ده  م��ّد  بالمسلمين في جيشه،  ال يثق 
ت��وس��ك��ان��ا". "ك���ال أع����داء األم��ي��ر ال��ت��ه��م ض���ّده، 
رينه 

ّ
السلطان، ومكف بالعصيان على  مّتهمينه 

ه يحتقر اإلسالم، ويدّمر الجوامع، وال يمارس 
ّ
بأن

ه يتعامل مع 
ّ
الفروض والشعائر اإلسالمّية، وبأن

ومالطّيين،  توسكانّيين  م��ن  السلطان  أع���داء 
�����ه ي��ع��ام��ل 

ّ
ول����دي����ه ق���ن���ص���ل ت����وس����ك����ان����ّي، وب�����أن

ببناء  لهم  ويسمح  ج��ّي��د،  بشكل  المسيحّيين 
ويسيطر  اإلس��الم��ّي.  الشرع  ا 

ً
مخالف الكنائس، 

على القالع، وعلى الواردات العائدة للسلطان، 
إلى  وما  القدس،  على  للسيطرة  ط 

ّ
يخط ه 

ّ
وبأن

هنالك. قبل السلطان التهم، وأمر بإنهاء وجود 
األمير، فطلب فخر الدين من ابنه علّي الحيلولة 
وب��اش��ا غزة  ف��ي فلسطين  األم���راء  دون مشاركة 
المعركة،  ف��ي  فنجح  أح��م��د،  ف��ي هجوم كوجك 
له  أرس��ل��ه��م  م��ح��ارب  أل��ف  اث��ن��ي عشر  بمساندة 
وال����ده، وم��ش��ارك��ة أل���ف م���ارون���ّي وأل��ف��ي درزّي. 
رحل  العثمانّية،  البحرّية  ق��ّوات  وعندما وصلت 
فخر الدين إل��ى ب��ي��روت، وأرس��ل ق��ّوات��ه بقيادة 
لبنان، ول��م يبق  إل��ى جبل  المارونّي  أب��ي صافي 
معه س��وى ث��الث��ة آالف رج��ل ب��ق��ي��ادة أب��ي ن��ادر 
الخازن. وبعدما وصلته أنباء مقتل ابنه علّي، فّر
جاه الجبال. 

ّ
مع رجاله من الدروز والموارنة في ات

وبفرار  ج��رى،  بما  دمشق  ق��ّوات  عرفت  وعندما 
األمير، هاجمت جبل لبنان، فاستسلم الموارنة، 
وسقطت القالع في جبل لبنان: غزير والبترون، 
قلعة  وكذلك  طرابلس،  ف��وق  الموجودة  وتلك 

صفد وبعلبك".   

ب��ح��س��ب رواي������ة ال����راه����ب ال��ف��رن��س��ي��س��ك��ان��ي، 
ح���ض���ر إل����ى ح��ض��رة 

ُ
اس��ت��س��ل��م ف��خ��ر ال���دي���ن، "ف���أ

ا، 
ً
السلطان الذي كال له التهم المذكورة سابق

ف����ح����اول األم����ي����ر ال����دف����اع ع����ن ن��ف��س��ه م����ن دون 
ن��ت��ي��ج��ة، ف��ت��ح��ّدى ال��س��ل��ط��ان ودع�����اه ل��ل��م��ب��ارزة، 
أن  األم��ي��ر  فطلب  بسرعة،  منه  ص 

ّ
بالتخل فأمر 

ه يصلي 
ّ
يؤذن له بالصالة، ففوجئ السلطان أن

���ا، ث��ّم
ً
ك��م��س��ي��ح��ّي، ف���أم���ر ب��ق��ت��ل��ه م���ب���اش���رة خ���ن���ق

قطع رأس��ه، وعندما عّري من ثيابه وجد حاماًل
ق إلياس القطار، ويذكر 

ّ
صليًبا من ذهب". يعل

أن "ال���ك���الم ع��ن��د أوج���ي���ن روج���ي���ه ع��ل��ى األص���ل 
للمعنّيين، وعن استشهاد  األوروب��ّي  المسيحّي 
مسألة  رقبته،  ف��ي  الصليب  يحمل  وه��و  األم��ي��ر 
ا البطريرك الدويهّي، وهي 

ً
ال يلّمح إليها إطالق

ل��م ت���رد س���وى ع��ن��د روج��ي��ه، وف���ي ت��ق��ري��ر ل��آب��اء 
األمير،  أّن  "وأعتقد  يضيف:  ثم  الكّبوشّيين". 
كان  ال���دروز،  عند  المعتمدة  التقّية  ضمن  م��ن 
ب��م��روّي��ات ع��ن أصله  ال��غ��رب  يلّمع ص��ورت��ه تجاه 
وإقامة  السياسّي  مشروعه  ومسألة  المسيحّي. 
ال��ج��م��ه��ورّي��ة أم����ر ي��ث��ي��ر أس��ئ��ل��ة ع�����ّدة، وك��ذل��ك 

الميتة المسيحّية". 

الحكم المصري
عمل فخر الدين لتحقيق مشروعه بجناَحين، 

ر كما 
ّ
درزي وماروني، غير أن هذا المشروع تعث

أث��ب��ت��ت ال���ح���وادث ال��ت��ي ت��ب��ع��ت ه���ذه ال��وق��ائ��ع. 
من  الشمالية  المناطق  طرابلس  والة  استعاد 
ال��ن��زوح من  ف��ي  ال��م��وارن��ة  لبنان، واستمر  جبل 
هذه المناطق إلى كسروان والمناطق الدرزية. 
تزامن هذا التحول مع انقراض الساللة المعنية 
السلطة  وانتقال   ،1697 العام  في  البالد  في 
ال��ش��ه��اب��ي. اعتنق ف��ري��ق من  إل��ى األم��ي��ر بشير 
في  الحكم  وتسلموا  المسيحية،  الشهابيين 
إم��ارة  الشهابية  اإلم����ارة  ف�باتت   ،1770 ال��ع��ام 
ب��ام��ت��ي��ازات كبيرة في  ال��م��وارن��ة  م��ارون��ي��ة. نعم 
باالعتزاز،  فتمادوا  تاريخهم،  من  الحقبة  تلك 
الفترة،  تلك  في  ال���دروز.  أقلق خصومهم  مما 
واس��ت��غ��ل��ت  ال��ع��ث��م��ان��ي��ة،  ال��س��ل��ط��ة  تضعضعت 
دول������ة م��ح��م��د ع���ل���ي ب���اش���ا ال���م���ص���ري���ة ال���وض���ع، 
بالتعاون  العام 1834  الشام في  فدخلت بالد 
مع األمير بشير، غير أنها اضطرت إلى الخروج 
الخروج  ه��ذا  وتبعت  س��ن��وات،  بضع  بعد  منها 

اصطدامات دامية بين الدروز والموارنة.
بسط حاكم مصر محمد علي باشا سلطته على 
العثمانية،  الخالفة  انحالل  زم��ن  في  الشام  ب��الد 
مستغاًل انشغال بريطانيا بمشكالتها الداخلية 
المتردي في  إل��ى حل وضعها  وان��ص��راف فرنسا 
امبراطورية  بناء  الجزائر. صّمم حاكم مصر على 
فمّد العثمانية،  السلطنة  ح��س��اب  على  عربية 
نفوذه إلى الجزيرة العربية والسودان وسيطرته 
الشام  حملة  وكانت  األحمر،  البحر  شاطئ  على 
استكمااًل لهذا المخطط، لكنها منيت بالفشل 
انشاء  إل��ى  ال��ح��اك��م  ه��ذا  عمد  بعد عشر سنين. 
إدارة ج��دي��دة، وأدخ���ل إص��الح��ات ج��ذري��ة على 
ال���ج���ه���ازي���ن ال��ق��ض��ائ��ي وال���ع���س���ك���ري. ان��ف��ت��ح��ت 
ب��الد  ج��م��اع��ات  مختلف  ع��ل��ى  ال��ج��دي��دة  السلطة 
م��غ��اي��رة للسياسة  ال���ش���ام، وان��ت��ه��ج��ت س��ي��اس��ة 
ال��ف��روق  ل��غ��ي��ت 

ُ
أ ال��م��ن��اط��ق.  التقليدية ف��ي ه��ذه 

المسيحيون  وع��وم��ل  وغ��ي��ره��م،  المسلمين  بين 
لت هذه السياسة تحواًل

ّ
معاملة المسلمين، ومث

هذا هو تاريخنا فلنتعّلم منه
تحت عنوان "مدخل إلى المذهب العلوي النصيري"، نشر الباحث السوري جعفر الكنج 

الدندشي في العام 2000 كتابًا عرض فيه تاريخ هذه الجماعة، في وجهيه الديني 
والمدني، مستهاًل بحثه بمقدمة تختزل صعوبة الولوج في هذا التاريخ الشائك، قائاًل 

ان الكتب الخاصة بتاريخ العلويين تعّبر عن ثالثة اتجاهات؛ يغلب منطق الدفاع عن 
العلويين في االتجاه األول، و"التهّجم على النصيرية" في االتجاه الثاني، أما الثالث فيلتزم 
"المنهجية العلمية كسبيل للبحث"، ويمّثله بّحاثة ال نجد "بينهم أّي كاتب باللغة العربية". 
أدرك جعفر الكنج الدندشي أن هذا النوع من الدراسات يظل مقّيدًا بقيود يصعب فّكها، 

نظرًا إلى الحساسيات التي يثيرها، معّلقًا بحسرة: "كنا وال نزال ال نجرأ على مواجهة 
انفسنا بواقعنا"، "نخاف من انفسنا على انفسنا، ونخاف من بعضنا على بعضنا اآلخر، 

نخاف من تطرفنا وتعصبنا الذي يكمن في ذواتنا، نحاول أن تخفي جميع هذه االحاسيس 
واالنفعاالت وهي تعيش معنا كانفاسنا"، و"ندخل الى دراسة مواضيع كهذه ليس من 

األبواب، إنما ندخلها كاللصوص، ندخل من كوة أو من نافذة في غلسة الظالم".

يحوي الكتاب مجموعة أبحاث 
بالعربية والفرنسية واالنكليزية 

توزعت تحت أربعة أبواب رئيسية. 
ترسم هذه المقاالت صورة شائكة 

لبالد الشام تتعارض مع الصورة 
المبسطة السائدة. يتجّلى هذا 

االختالف بشكل صارخ في الصفحات 
التي تناولت تاريخ لبنان في الفترة 
الممتدة من عهد األمير فخر الدين 

إلى عهد نشوء الجمهورية مع نهاية 
الخالفة العثمانية

يقول أوجين روجيه إن الدروز يسكنون منطقة تحمل اسمهم، ولديهم ستة 
آالف محارب، "وهم يكرهون األتراك والمسلمين والعرب، ويذكرون أّنهم 
مسيحّيون، مع أّنهم غير معّمدين، وال أثر للمسيحّية فيهم". ويرى إلياس 

القطار أن هذا المعلومة، "مع ما فيها من تقّية، تبرز وجًها من وجوه تقّرب 
الدروز من المسيحّيين زمن فخر الدين

محفورة لمشهد من مجزرة 1884.




