
"مواقف فاعليات الطوائف من لبنان الكبير"
ل ب وُيعدِّ جديد أنطوان الحكّيم ُيضيء وُيصوِّ

هبة مالية من جمعية اعضاء جوقة الشرف 
إلى الصندوق التضامني يف اوتيل ديو

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

الدكتور جورج شرف

���ة إلع�������ادة رس���م  ال���ت���اري���خ م���ح���اول���ة دي���ن���ام���ياّ
��ر حوله 

اّ
��ا ي��ت��وف ال��م��اض��ي وب��ن��ائ��ه إن��ط��الق��ًا م��ماّ

الموضوعي على  العقل  من معطيات يعمل 
البناء  وه��ذا  منها.  العبر  ربطها واستخالص 
��ع ب��ق��ْدر ت��ك��اث��ر المعطيات  د وي��ت��وساّ ي��ت��ج��داّ
الكتابة  من  أشكال  هناك 

 

عها. وتنواّ بشأنه 
أو  الماضي  أح��داث  مجرى  ه  تشواّ التاريخية 
الكتابة  الطبيعي:  مسارها  ع��ن  بها  تنحرف 
����ة ال����ت����ي ت��ع��ت��م��د ان��ت��ق��ائ��ي��ة  اإلي����دي����ول����وج����ياّ
ت��خ��دم  ���ة  ال���ت���اري���خ���ياّ األح����������داث  في 

 

وقائع
ر عند  ��ة م��س��ب��ق��ة ال��ت��ص��واّ ف��ك��رة إي��دي��ول��وج��ياّ
التاريخ األدب��ياّ المنحى القائم على  خ؛  المؤراّ
األقاصيص والروايات الهادفة إلى استثارة 
��ة  ال��ت��ك��رارياّ الكتابة  وال��م��ش��اع��ر؛  األح��اس��ي��س 
للتاريخ التي تقوم على بديهيات يتناقلها 
خون دون تمحيص، فتكون كتاباتهم  المؤراّ

تكرارًا لبعضها. 
م دراسة  الحكياّ صدرت للدكتور أنطوان 
بعنوان "قراءة في مواقف فاعليات الطوائف 
منشورات  ال��ك��ب��ي��ر"، ضمن  لبنان  دول���ة  م��ن 
ف 

اّ
 المؤل

اّ
جامعة الروح القدس الكسليك. ظل

في دراسته هذه، كما في كتاباته السابقة، 
���ة وص���رام���ت���ه  أم���ي���ن���ًا ع���ل���ى أص���ال���ت���ه ال���ع���ل���م���ياّ
ة  الجدياّ من  فيه  إسهامًا  م  ليقداّ المنهجية، 
ة ح���ول م��رح��ل��ة - م��ف��ت��رق ف���ي ت��اري��خ  وال���ج���داّ

 

لبنان الحديث والمعاصر.
��م ت��ق��وم على  ���ة أن���ط���وان ال��ح��ك��ياّ ١- ج���دياّ
للمادة  كأساس  الوثيقة/المصدر  ة:  ثالثياّ
معطيات  إل��ى  المستند  التحليل  ة؛  البحثياّ
بين  رب��ط منطقي  ي��ق��وم على  وال���ذي  ثابتة 
إلى خالصات ل تكون  للوصول  المعطيات 
ال���ت���ي تبتعد  ���ة  ال���م���وض���وع���ياّ أب�����دًا ن��ه��ائ��ي��ة؛ 
المواقف  أو  العشوائية  الس��ت��ن��ت��اج��ات  ع��ن 
��ة أو ال���ت���زام خ��ي��ارات  ��ة الن��ف��ع��ال��ياّ ال��ش��خ��ص��ياّ
ة  أساسياّ أم��وٌر  وه��ذه  مسبقة،  ة  إيديولوجياّ
في أي بحث يعالج تاريخ لبنان، لما في هذا 
استطاع  ة  طائفياّ ��ات  ح��س��اس��ياّ م��ن  ال��ت��اري��خ 

 

م أن يتعالى فوقها. الحكياّ

ر األس�����اس عند  ة، وه����ي ال���م���ب���راّ ٢- ال����ِج����داّ
ق  ل��ل��خ��وض ف��ي أي م��وض��وع يتطراّ ��م  ال��ح��ك��ياّ
ة على اإلض��اف��ة على  إل��ي��ه. تقوم ه��ذه ال��ِج��داّ
البناء 

 

المنشور القائم، أي إضافة حجر على
��ق ب��ال��م��وض��وع 

اّ
ال��ت��اري��خ��ي ال��م��ع��رف��ي ال��م��ت��ع��ل

في  ي 
اّ
الُمَجل الخبير  م،  فالحكياّ يعالج.  ال��ذي 

أ،  ُمهياّ بلبنان،  ال��خ��اص  الفرنسي  األرش��ي��ف 
ثنايا  ف��ي  للتمحيص   ،

ً
ك���اف���ة ال��ن��واح��ي  م��ن 

هذا األرشيف واستخراج المهمل منه أو غير 
ال��م��ت��داول أو ال��م��ت��ج��اَه��ل ع��ن ق��ص��د. إض��اف��ة 
بل  م��ا سبق،  نقض  عنده  تعني  ل  الجديد 

 

اإلض��اءة عليه أكثر أو استكماله بمعطياٍت

عي الحسم  لم تكن معروفة قباًل، بدون أن يداّ

 

في الموضوع.
���م ف��ي  م���ه���ا ال���ح���ك���ياّ الض�����اف�����ة ال���ت���ي ي���ق���داّ

 

إلى حدٍّ ل،  عدِّ
ُ
وت ب  الجديدة تصواّ دراسته 

ما، في مسارين أصبحا من البديهيات عند 
مرحلة  يتناولون  حين  خين  المؤراّ من  كثير 

 

تأسيس دولة لبنان الكبير:
- إع��ادة النظر في المتداول ح��ول رفض 
ال��م��س��ل��م��ي��ن ال��م��ط��ل��ق ل��ل��ب��ن��ان ال��ك��ب��ي��ر. فمن 
خ�����الل ال����وث����ائ����ق/ ال���ن���م���اذج ال���ت���ي ي��ع��رض��ه��ا 
��ن وج����ود م���رون���ة ف���ي م��واق��ف  ��ف ي��ت��ب��ياّ

اّ
ال��م��ؤل

ة )من  ل عند الُسناّ بعض قيادات الصف األواّ
ة  برغماتياّ على  ارتكزت  ة(،  وسياسياّ ة  دينياّ
راوح���ت بين قبول األم��ر ال��واق��ع والع��ت��راض 
ل في ال��رأي القائل  المشروط، وه��ذا ما يعداّ
األمر  الكبير.  للبنان  الحاسم  ة  السناّ برفض 
أظ��ه��ر  وق�����د  ال���ش���ي���ع���ة،  ع���ل���ى  ينطبق 

 

ذاته
م في دراسته انعطافهم نحو القبول  الحكياّ
ال��ن��ه��ائ��ي ب��ل��ب��ن��ان ال��ك��ب��ي��ر ف��ي ال��ع��ام ١٩٢٦، 
في  قياداتهم  بعض  مواقف  كانت  أن  بعد 

المرحلة السابقة متأرجحة.
ن��خ��ب الطائفة  - ت��وض��ي��ح ح���ول م��واق��ف 
���ة، وذل�����ك ع��ل��ى ال��م��س��ت��وَي��ْي��ن  الرث���وذك���س���ياّ
ل،  الديني والسياسي. فعلى المستوى األواّ
البطريرك  م��وق��ف  ف��ي  ل ملحوظ  ت��ح��واّ ج��رى 
���د، ف��ي ال��ب��دء،  اد ال���ذي أياّ غ��ري��غ��وري��وس ح���داّ
د بعد ذلك  مشروع األمير فيصل، ولم يترداّ
المطالبة  وف��ي  الفرنسيين  من  ب  التقراّ في 

بتثبيت انتدابهم على سوريا ولبنان.
لذلك  تفسيرًا  يعطي  أن  م  الحكياّ يحاول 
استنادًا إلى وثائق جديدة. على المستوى 
مواقف  أض���واًء على  ال��دراس��ة  تلقي  الثاني، 
تويني  )عائالت  بيروت  في  الطائفة  أعيان 
��������اس...(  وس���رس���ق وط�����راد وأب�����و ش��ه��ال ودباّ
ب��دون  ال��ذي��ن داف��ع��وا،   ،

 

وال��ج��ب��ل وطرابلس
ة  د، ع���ن ل��ب��ن��ان ال��ك��ب��ي��ر وط���ال���ب���وا ب��ق��واّ ت�������رداّ

باإلنضمام إليه.
ل  يشكاّ يطرحه  م��ا  أناّ  م  الحكياّ ع��ي  ي��داّ ل 
���ًا ف���ي ت���اري���خ ه����ذه ال��م��رح��ل��ة،  ان��ق��الب��ًا ج���ذرياّ
ب����ل ي��ف��ت��ح ال����ب����اب أم������ام م���ق���ارب���ة إض���اف���ي���ة، 
ات  البديهياّ تخرق  آن،  في  لة  ومكماّ جديدة 
��ه��ا م��ح��اول��ة ج��دي��رة بالمتابعة 

اّ
ان ال��م��ت��داول��ة. 

ق بتاريخ 
اّ
المتعل ق أكثر في األرشيف  للتعماّ

آخرين  لباحثين  حافزًا  ل  ها تشكاّ
اّ
وان لبنان، 

الجديد، ألناّ تاريخ  بوا بدورهم عن 
اّ
ُينق كي 

لبنان ل يزال بحاجة إلى المزيد من البحاث 
قة والرصينة.

اّ
الموث

ف���ي اط����ار ال��م��س��اع��دات الن��س��ان��ي��ة ال��ت��ي 
تقدمها " جمعية اعضاء جوقة الشرف في 
سلم   ،Légion d’Honneur  " لبنان 
خليل  الدكتور  السفير  الجمعية  رئيس 
كرم رئيس جامعة القديس يوسف الب 
البروفسور سليم دكاش بصفته رئيسا 
دي��و"،  "اوتيل  مستشفى  ادارة  لمجلس 
ه��ب��ة م��ال��ي��ة ل��دع��م ال��ص��ن��دوق الجتماعي 
يعنى  ال��ذي  المستشفى  ف��ي  التضامني 
ب���م���س���اع���دة ال����م����رض����ى ال�����ذي�����ن ت��ت��خ��ل��ف 
المؤسسات الضامنة الرسمية عن تغطية 
استشفائهم. حضر حفل  نفقات  كامل 
في مستشفى  اقيم  ال��ذي  الهبة  تسليم 
ال���ع���ام للجمعية  الم���ي���ن  "اوت���ي���ل دي�����و"، 
رف���ي���ق ش����الل وع���ض���وا ال��ه��ي��ئ��ة الداري������ة 
منير  والم��ي��رال  لوجيل  مارسيل  السفير 
بالل  المحامي  الجمعية  سر  وامين  م  رحياّ
فهدا، والمدير العام للمستشفى نسيب 
نصر. واعتبر كرم في كلمة للمناسبة ان 
هذه الهبة المالية المقدمة من الجمعية " 
مساهمة رمزية في الصندوق الجتماعي 
اوت��ي��ل دي��و وه��و مشروع  ف��ي  التضامني 
رائد في خدمة النسان عموما والمرضى 

  

خصوصا الذين تحول ظروفهم المادية
 تغطية استكمال عالجهم، لفتًا الى 

 

من
ان هذه المساهمة هي باكورة تعاون بين 
اعضاء الجمعية وجامعة القديس يوسف 
البروفسور  الب  حيا  ب��دوره  والصندوق. 

دك���اش ال��م��ب��ادرة ش��ارح��ا الس��ب��اب التي 
دفعت ادارة "اوتيل ديو" الى استحداث 
هذا الصندوق على رغم الظروف التي تمر 
الى  لفتا  لبنان،  ف��ي  المستشفيات  بها 
تتعثر   

 

الرسمية الضامنة  الصناديق  ان 
ف��ي ت��س��دي��د ال��ت��زام��ات��ه��ا ع��ن الش��خ��اص 
ال���م���رض���ى ال���ت���ي ت���رع���اه���م وه����م غ��ال��ب��ًا من 
والموظفين  ال��م��ح��دود  ال��دخ��ل  اص��ح��اب 
لجراحات  الذين يخضعون  والعسكريين 
ورعاية استشفائية ويصبح من المتعذر 
ت��أم��ي��ن ال��ت��ك��ال��ي��ف ال��م��ط��ل��وب��ة، م���ا جعل 
ال��م��س��ت��ش��ف��ى ي���ب���ادر ال����ى س���د ال��ث��غ��رات 
المالية من خالل الصندوق الذي انشىء 
لهذه الغاية والذي يتغذى من مساهمات 
ك��ري��م��ة م���ن ق���دام���ى ال��ج��ام��ع��ة والط���ب���اء 
ال��م��ال  لتأمين  ي��ق��دم مساهمة  م��ن  وك���ل 
تحقيقا لهذا الهدف النبيل. واشار الب 
دك��اش ال��ى ان مستشفى "اوت��ي��ل ديو" 
يتعذر  ال��ت��ي  الصعبة  ال��ح��الت  يستقبل 
على مستشفيات اخرى معالجتها ما يزيد 
التكاليف  وي��ض��اع��ف  عليه  ال��ض��غ��ط  م��ن 
والدوي��ة  الجراحات  تغطية  التي تشمل 
وال��م��س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة والس��ت��ش��ف��ائ��ي��ة 
ال��ى جانب ام��ور اجتماعية اخ��رى، مؤكدا 
رسالته  اداء  س��ي��واص��ل  المستشفى  ان 
ال���ظ���روف الصعبة  الن��س��ان��ي��ة ع��ل��ى رغ����م 
ال���ت���ي ت��م��ر ب��ه��ا ال���ب���الد ع��م��وم��ا وال��ق��ط��اع 

الستشفائي خصوصا.
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