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يرى الباحث رياض غنام أن فهمًا حقيقيًا 
إل��ى فهم  ألح���داث ١٨٦٠ يجب أن يستند 
الكبرى، وخصوصًا  ال��دول  بني  العالقات 
»انصرفت  ويضيف  وبريطانيا.  فرنسا 
الغالبية العظمى من املؤرخني املعاصرين 
ألح��داث ١٨٦٠ إل��ى معالجة تلك األح��داث 
من زاوي��ة م��ادي��ة، ف��دون��وا وقائعها بكثير 
م���ن ال��ت��ف��ص��ي��ل وأس����رف����وا ف���ي امل��ب��ال��غ��ة«. 
وي��ل��ف��ت إل����ى وج����ود امل���ئ���ات م���ن امل��ص��ادر 
التي تؤرخ ألحد أفرقاء النزاع، ال لفريقي 
ال���ص���راع »ف��ك��ان م��ن ن��ت��ائ��ج ذل���ك ترسيخ 
للنظام  أع��ط��ى  ال���ذي  األم���ر  الطائفية،  ق��دم 
السياسي الحالي في لبنان صفة الدويلة 
في الخارج والطائفية املذهبية في الداخل«.

 واسعًا 
ً
كالم غنام عن »املبالغة« أثار جدال

� ال���ح���اض���ري���ن، ب��ع��د س�����ؤال أك��ادي��م��ي  ب�
للباحث أسامة مقدسي عن الوثائق التي 

اس��ت��ن��د إل��ي��ه��ا غ��ن��ام لتبرير ذل���ك، م��ا فتح 
ال��ن��ق��اش ح���ول م���وض���وع األرق�����ام وأع����داد 
وتبادل  التعويضات  وموضوع  الضحايا 
األراضي التي حدثت بعد ١٨٦٠. وهذا ما 
ال��س��ؤال:  إل��ى  الباحث أحمد بيضون  دف��ع 
تعّرضت  ملا  معّرضًا  الباحث  يبقى  مل��اذا 
ل��ه جماعته األه��ل��ي��ة ع��ام ١٨٦٠ ف���إذا كان 
ال���ج���ّزاري���ن، وإن ك��ان  درزي����ًا ي��ح��م��ل وزر 

مسيحيًا يحمل وزر الضحايا؟

بسّام القنطار

سعت ن��دوة »1860 تاريخ وذاك��رة ن��زاع«، 
ال����ت����ي اس���ت���ض���اف���ت���ه���ا ج���ام���ع���ة ال���ق���دي���س 
يوسف واملعهد الفرنسي للشرق األدنى، 
نهاية األسبوع املاضي، إلى قراءة أحداث 
تأريخي  منظار  م��ن  ال��دم��وي��ة  السنة  تلك 
وس��ي��اس��ي. ول��ع��ل أه���م م���ا أض�����اءت عليه 
الندوة، العطب املستمر في كتاب التاريخ 
التوافق  لم يتم  ال��ذي  اللبناني،  امل��درس��ي 
التربوية  املناهج  تعديل  رغ��م  بعد،  عليه 
ت��ل��ك  أن  إل�����ى  ي��ش��ي��ر  وال�������ذي   ، ٩٩٧ ع�����ام 
ة 

ّ
األح���داث »اب��ت��دأت بخالف على لعبة كل

بني ولدين درزي وماروني«.
م��ت��ب��اي��ن��ة  أوراق  ال�����ن�����دوة  ل  �� خ��� ق����دم����ت 
� وأت������راك  ل��ب��اح��ث� ل��ب��ن��ان��ي� وس����وري��
، منها م��راج��ع��ات ع��ام��ة لتلك  وف��رن��س��ي�
ال��ح��ق��ب��ة، وب��ع��ض��ه��ا م���ق���ارب���ات م���ن زواي����ا 
فرعية، وبعضها اآلخر كان قراءة حديثة 
ف���ي وث���ائ���ق وم��خ��ط��وط��ات ل���م ي��م��ط عنها 
ال���ل���ث���ام م����ن ق���ب���ل. ال�����ن�����دوة، ال���ت���ي ام���ت���دت 
ث����ة أي��������ام، اس����ت����ع����ادت »ال����ح����دث  � ع���ل���ى ث��
املحليني  وبفاعليه  ومخارجه،  بمداخله 
ف��ه��م ال���دي���ن���ي واالج���ت���م���اع���ي،  ع��ل��ى اخ��ت�
 � وب����ت����ف����اع����ل����ه����م امل����ل����ت����ب����س م������ع ال���ف���اع���ل�
. ل��ك��ن األه�����م أن  � ال��ع��ث��م��ان��ي� وال����دول����ي��
دراس��ة  على  مفتوحة  تبقى  الحقبة  تلك 
القراءات املختلفة للحدث، وبمعنى آخر، 
االجتماعّية  االستعماالت  على  مفتوحة 
املتعددة لهذا املاضي في الحاضر. وبذلك 
إلى  ي��ك��ون ع��ام  ع��ام��ًا مفصليًا أدى 
لبنان  والدة  في مخاض  تاريخي  تحّول 
امل��ع��اص��ر«، بحسب ك��ارال إّده م��ن جامعة 
العلمّية  اللجنة  يوسف، عضو   القديس 
ل��ل��ن��دوة ال��ت��ي ض��م��ت ن��ادي��ن ب��ي��ك��ودو من 
ج���ام���ع���ة ب�����اري�����س 1 ال�����س�����ورب�����ون؛ دي���م���ة 
واملعهد  السوربون  جامعة  من  دوكليرك 

قائدبيه  نائلة  األدن���ى؛  للشرق  الفرنسي 
من الجامعة األميركّية في بيروت؛ نادين 
م��ع��وش��ي م���ن امل��ع��ه��د ال��ف��رن��س��ي ل��ل��ش��رق 
البلمند  األدن��ى؛ سعاد سليم من جامعة 
اب 

ّ
حاد الكت

ّ
وسليمان تقي الدين رئيس ات

اللبنانيني.
املجيء  بيكودو من  تتمّكن  لم  وف��ي حني 

نزاع ١٨٦٠
أكثر من لعبة كّلة

وزر الجماعة! 

أيام ثالثة من النقاش األكاديمي حول أحداث عام ١٨٦٠. إنها رغبة الباحثني في التجديد 
املستمر للتأريخ العثماني واللبناني، معطوفة على محاولة الوصول إلى قراءة موّحدة لتلك 

األحداث وربما إلى كتاب تاريخ موّحد

تحقيق

من فرنسا للمشاركة في الندوة ألسباب 
ص��ح��ّي��ة، ق��دم��ت دي��م��ة دوك��ل��ي��رك م��داخ��ل��ة 
املسيحيني  املجزرة عند  ح��ول »مصطلح 
وال�����دروز، ول��ق��د أسهمت ك��ل م��ن بيكودو 
ودوك��ل��ي��رك ف��ي ق����راءة أح����داث ع���ام 1860 
التأريخ والذاكرة ألن  من خالل منظوري 
ك��ل��ت��ي��ه��م��ا ع��م��ل��ت ب��ك��ث��اف��ة ع��ل��ى م��وض��وع 

الذاكرة خالل عملهما البحثي في جامعة 
السوربون. 

وت�����ق�����ول دوك����ل����ي����رك إن »ال���ك���ل���م���ة األك���ث���ر 
املسيحية  الجماعية  الذاكرة  في  رسوخًا 
ح���ول أح����داث  ه��ي »امل��ذب��ح��ة« وه��و 
مصطلح أك��ث��ر ح����ّدة م��ن »امل���ج���زرة« ألن��ه 
األبيض  بالسالح  الذبح  فعل  إل��ى  يؤشر 

ع��ن ق��رب، األم��ر ال��ذي رّس��خ فهمًا تخيليًا 
جيرانهم  م��ع  املسيحيني  لعالقة  شنيعًا 
ال�������دروز«. أم���ا ب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى ال�����دروز فقد 
استخدموا كلمات من قبيل »حرب أهلية، 
أحداث، اضطرابات، معارك، وحركات« في 
أن  إل��ى  وصفهم ألح���داث  وخلصت 
هناك إنكارًا من قبل ال��دروز للمجازر، أو 

قدمت ديما دوكليرك خالصة عملها البحثي في جامعة السوربون حول احداث 1860 من خالل الذاكرة )األخبار(

ّ
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ال�����ى ت��غ��اض��ي��ه��م ع����ن ال����ح����ادث ألن���ه���م ل��م 
فوا أنفسهم بالخاسرين، 

ّ
يريدوا أن يصن

وألن���ه���م ك���ان���وا ي���ؤس���س���ون ل��ق��ي��ام ل��ب��ن��ان 
الكبير، يكون فيه الدروز شريكًا لهم.  

���ه 
ّ
ب���دوره���ا، ل��ف��ت��ت ن��ائ��ل��ة ق��ائ��دب��ي��ه إل���ى أن

و45   1842 ل���ح���رك���ات  ال���ت���أري���خ  ك����ان  »إذا 
و60 ق����د ش���ه���د ان���ت���ع���اش���ًا خ�����ال ال���ح���رب 
األهلية وما بعَدها فهو يعود الى درجة 
القرن  الشغب في  ال��ت��وازي ما بني أعمال 
التاسع عشر، والحروب األهلية في القرن 
 على القلق«. ورأت 

ُ
العشرين، توازيًا يبعث

هناك  الحالتني،  كلتي  »ف��ي  ���ه 
ّ
أن قائدبيه 

أزم����ة ف���ي ال��ع��اق��ات ب���ني ال��ج��م��اع��ات أدت 
أزمة  أن هناك  العنف؛ كما  إل��ى استخدام 
ف���ي ان��ت��ق��ال ال��ه��ي��م��ن��ة م���ا ب���ني ال��ط��وائ��ف«. 
التي  التساؤالت  بعض  قائدبيه  وع��ّددت 
تحولت  »كيف  ومنها:  ال��ن��دوة  تناولتها 
الطائفة؟  إل��ى  م��ن األس���ر  عملية االن��ت��ق��ام 
ما هو الدور الذي لِعَبُه التقسيم الطائفي 

ف���ي ج��ب��ل ل��ب��ن��ان ف���ي 1842 وال�����ذي أس��س 
ل���ل���م���واج���ه���ة؟  أي�����ن وم����ت����ى وك����ي����ف ت��أت��ي 
األب��ع��اد اآلث��م��ة للعنف؟ تحت أي��ة ظ��روف 
ت��دري��ج��ًا، صياغة  تمت  تأثير  أي  وت��ح��ت 

الروايات املسيحية عن االضطهاد؟«.
وف�����ي ورق������ة ب���ع���ن���وان »ال�����ذاك�����رة ال����درزي����ة 
ت��ق��ي  س���ل���ي���م���ان  رأى   ،»1860 وأح�����������داث 
ال��دي��ن »أن ت��اري��خ ل��ب��ن��ان ك��ل��ه ه��و ت��اري��خ 
ال��دي��م��وغ��راف��ي��ا ب���أب���ع���اده���ا االج��ت��م��اع��ي��ة 
والسياسية والثقافية. ويفهم اللبنانيون 
كجماعات تاريخهم على هذا النحو، ولم 
يجدوا بعد صيغة الجتماعهم السياسي 
خ����ارج ه���ذه امل���ع���ادل���ة، ذاك��رت��ه��م مرتبطة 
ب��وص��ف��ه��م��ا  واألرض  ال���ه���وي���ة  ب��ث��ن��ائ��ي��ة 
كيانًا واحدًا«. ورأى تقي الدين »أن ذاكرة 
أحداث 1860 تاشت لدى جماعة الدروز 
أكثر بكثير مما هو متوقع، فلوال أحداث 
أزم��ة  مل��ا ح��ض��رت   )1٩8٣ ���� ال��ج��ب��ل )1٩82 
ال��ع��اق��ات ال���درزي���ة امل���ارون���ي���ة. وف���ي ه��ذه 
السياسي على  التأريخ  التجربة يسيطر 
التأريخ االجتماعي، ولم نجد بعد رواية 

نقدية تؤسس لتجاوز ذاكرة الحروب«. 
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وهاجسًا  للحدث  تبريرات  يقدمون  أنهم 
دائ�����م�����ًا م�����ن ان����ح����س����ار وض�����م�����ور دوره������م 

السياسي بعد تلك الحقبة.
ولفتت دوكليرك إلى أن بحثها يقوم على 
رواي�������ات أب���ن���اء ال��ج��ب��ل وم����ا ح��ف��ظ��وه عن 
اآلباء واألجداد، مشيرة إلى أن املسيحيني 
أدى  لم يكن لديهم عقلية مخالفة، وذل��ك 

وأض���اف تقي ال��دي��ن »ل��ط��امل��ا ردد ال���دروز 
م����ق����ول����ة أن�����ه�����م )ي�����رب�����ح�����ون ف������ي ال����ح����رب 
وي��خ��س��رون ف��ي ال��س��ي��اس��ة( وف��ي خاصة 
رواي��ت��ه��م ألح���داث 1860 أن ال��ط��رف اآلخ��ر 
غدر بهم ولم تعد لهم امتيازات السيطرة، 
ورب����ط����وا ذل����ك ب����رواي����ة م��خ��ل��ص��ي��ة دي��ن��ي��ة 
وب��خ��ل��ي��ط م����ن وع�����ي م���ش���وش وب���ط���والت 
ح��رب��ي��ة«. ول��ف��ت تقي ال��دي��ن إل��ى أن هناك 
ت����ي����ارًا درزي�������ًا ال����ي����وم ي���ت���ح���دث ع����ن ح��ل��ف 
ت��اري��خ��ي م��ع امل���وارن���ة ك��ون��ه��م يشتركون 
م��ع��ه��م ف����ي ال����ح����ذر م����ن ص���ع���ود اإلس�����ام 

السياسي. 
إل��ى سجات  وف��ي مقاربة علمية تستند 
ووث���ائ���ق ت��اري��خ��ي��ة ح���ول ت��ب��ّدل امللكيات 
العقارية في الشوف، بنّي عبد الله سعيد 
الشوفيون  املقاطعجيون  خ��س��ره  »م��ا  أن 
ك������ان ح���ق���ه���م امل���ق���اط���ع���ج���ي ف�����ي ال��س��ل��ط��ة 
فاحيهم  على  واالق��ت��ص��ادي��ة  السياسية 
امل��س��ي��ح��ي��ني وال����������دروز ع���ل���ى ح����د س�����واء، 
وليس حقهم بامللكية الخاصة بهم التي 
م���ا زال�����ت ح��ت��ى ال���ي���وم غ��ن��ي��ة وواس����ع����ة«. 
ف��ي امل��ق��اب��ل، ش���رح ن��اي��ل أب���و ش��ق��را البعد 
االق����ت����ص����ادي وال����ت����ن����ازع ع���ل���ى األراض������ي 
أبو  ورأى   .1860 ألح���داث  داخ��ل��ي  كسبب 
ش��ق��را أن��ه م��ع ب��داي��ة ال��ق��رن التاسع عشر، 
أص���ب���ح���ت امل���ل���ك���ي���ات ال���ع���ق���اري���ة ل����ل����دروز 
وامل��س��ي��ح��ي��ني م��ع��ًا ع��ب��ئ��ًا ع��ل��ي��ه��م ب��ع��دم��ا 
بعد  سنة  املتضاعفة  الضرائب  نهشتها 
سنة، وفيما تحول املجتمع املسيحي إلى 
آل��ي��ات ال��س��وق، أح��ج��م أص��ح��اب العهدات 
م��ن ال���دروز ع��ن ال��دخ��ول ف��ي ه��ذه اآلل��ي��ات 
ألن���ه���م ك���ان���وا غ��ي��ر م��ّي��ال��ني إل����ى ال��ت��ج��ارة 
والصناعة، وخلص إلى أن انهيار الحكم 
ال��ش��ه��اب��ي وت���دخ���ل ال������دول األج��ن��ب��ي��ة في 
الوضع الداخلي في جبل لبنان فتح باب 
األحقاد على مصراعيه، إذ إن كل األحداث 
ال��دم��وي��ة ال��ت��ي حصلت ف��ي ال��ج��ب��ل يمكن 
ال��دروز  ال��ع��داء بني  لهذا  نتاجًا  اعتبارها 

واملوارنة. 
أب��ي يونس  ألكسندر  ال��ب��اح��ث  واس��ت��ن��د 
أح��داث  ملعالجة  بكركي  محفوظات  إل��ى 
ال��ب��ط��ري��رك  م��ل��ف  أن  إل���ى  م��ش��ي��رًا   ،1860
يوسف مسعد يبنّي أنه دعا الى الهدوء 
ورف�����ض ال��ف��ت��ن��ة، ول����م ي��س��ع ال����ى تغيير 
ن��ظ��ام ال��ق��ائ��م��ق��ام��ي��ت��ني، ب���ل إن األح����داث 
ه��ي ال��ت��ي دف��ع��ت امل��ت��خ��اص��م��ني وال����دول 
امل��ع��ن��ي��ة ال����ى إي���ج���اد ت��س��وي��ة م����ا، ف��ك��ان 

نظام املتصرفية.
وق��دم الباحث م��راون أب��ي فاضل تصورًا 
املناهج  في  الطالب  يتعلمه  أن  يمكن  ملا 
ال��دراس��ي��ة ع��ن م��ذاب��ح 1860، مطالبًا بأن 
أّدت  التي  األس��ب��اب  على  التركيز  يجري 
علمية  نظر  وج��ه��ة  م��ن  ونتائجها  إليها 
وت����رب����وي����ة، م����ن دون ال���ت���وس���ع ف����ي س���رد 
أحداث الفتنة وحركات القتل والتهجير. 

ال رواية نقدية
لتجاوز ذاكرة الحروب 

)سليمان تقي الدين(

قدمت ديما دوكليرك خالصة عملها البحثي في جامعة السوربون حول احداث 1860 من خالل الذاكرة )األخبار(




