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عبور 
األب 

ذاآرا

"

  
  جورج مّسوح
  ت قاتلة 

ه نحوهو عنوان المؤتمر الذي عقد لثالثة أّيام في بيروت، وشارك في"  تاريخ وذاآرة نزاع1860
أربعين أآاديميًّا وباحًثا ينتمون إلى جامعات ومؤّسسات دراسّية في لبنان وسوريا وترآيا وفرنسا

وسوي
الحد

أحداث

:وتوّزعت األوراق المقّدمة في المؤتمر على أربعة محاور. سرا والواليات المّتحدة األميرآّية
 .ث، شهود عيان، الذاآرة والتاريخ، ومقاربة نقدّية

تستعيدها الذاآرات في آّل مّرة تذّر الفتنة الطائفّية بقرونها. ئفّية لـّما تنتِه بعد الطا1860 
الت.  بأّيام سوداء وعجاف آتية عاجًال أم آجًال أحداث عمرها قرن ونصف قرن، لكّن آثارها ما زمنذرًة

 سنتذاكلذلك لم يتواَن المشارآون عن المقارنة بين ما جرى. ماثلة في العقول واألفئدة
 األليمة لتفادي

حّية و
وما يجري اليوم وما يهّيأ للغد إذا لم يتّم تدارك األمور واالنتفاع من دروس الماضي

مصير  .يكاد أن يكون محتوًما

غاص الباحثون في سبر غور األسباب والدوافع التي أّدت إلى الحوادث المذآورة في جبل لبنان
ا والصراعات على النفوذ والنزاعات الطائفّيةفلم يغفلوا األبعاد الداخلّية له. دمشقوفي 

اعات. شرية غير أّنهم بّينوا أيًضا األبعاد الخارجّية التي فعلت فعلها السلبّي في إذآاء النزالمست
ل األجنبّية. ها إلى حّد ارتكاب المجازر والمذابح والتهجير فالسلطنة العثمانّية بوالتها والدوووصول

استجابها أّدت دوًرا آبيًر ا في الحّض على النزاع عبر إغداقها الوعود بالمساندة والدعم، وبقناصل
لها أص .حاب الطوائف والمذاهب قارعين أنفار الحرب

وأبرز المحاضرون الذين قّدموا أبحاًثا عن شهود العيان، الذين دّونوا مذّآراتهم عن تلك الحوادث في
 خيبة األمل بالدول التي حّضتهم على النزاعمخطوطات بعضها لم ُينشر بعد، آيف أّنهم عّبروا عن
اها. تخّلت عنهم عندما تبّدلت المصالح واألهواء العليا ففرنسا وروسيا والسلطنة العلّية وسوثّم 

دة أصًال لدى الجماعات الدينّية العديدة المنتشرة فيمن الدول استغّلت الغرائز الطائفّية الموجو
بالد ال .شام ولبنان لتوريطها في الحوادث ثّم اللعب بها آما يلعب الهواء بأوراق الشجر

تناول بعض المشارآين النتائج االقتصادّية والخسائر الهائلة التي ترّتبت عن النزاعات،
 تلكول. ضات التي ُصرفت للمتضّررين

 آما 
م يغفل هؤالء اإلشارة إلى الفساد الذي ساد توزيعوالتعوي

.ضات والرشاوى التي ُدفعت لبعض الوجهاء ورجال اإلآليروس الذين أسهموا في تحصيلها
ّن) 1912-1837(ري الدّباس الدمشقّي 

التعوي
الذي هاجر إلى بيروت إّبان تلك الحوادث التي دوفديمت

. النقود ُتدفع براطيل إلى أعضاء الكومسيوناتآانت أآثر : "ها في مذآراته يقول وصارت تباعأخبار
 بسّتين أو سبعين يأخذها أغنياء بيروت فيدفعون منها للحكومة ويقبضونها، حّتى صارت

 ".مصائب قوم لقوم فوائد
المائة

  



 بنا المجال هنا لعرض آّل وقائع هذا المؤتمر، غير أّنه يسعنا القول بأّن األبحاث التي ُقّدمت
لى. على مستوى رفيع من العلمّية والدّقة والصراحة الفائقة

يضيق
والمشارآون لم ينحازوا إآانت 

سوى البحث عن الموضوعّية واالقتراب قدر اإلمكان من الحقائق التاريخّية، إذ يتعّذر الوصول إلى

يسيط

هذا ال

التأريخ السياسّي: "وقد صدق الكاتب سليمان تقي الدين حين قال. حقيقة جازمة في التأريخ
 ".ولم نجد بعد رواية نقدّية تؤّسس لتجاوز ذاآرة الحروب. ر على التأريخ االجتماعّي

فالسورّيون واللبنانّيون، مسلمون. مؤتمر بكّل ما دار فيه من أفكار ونقاشات مهّم جدًّا
رحّيون، الذين يمّرون اليوم في فترة عصيبة تتحّدد فيها مصائرهم ينبغي لهم اسخالص ا لعبومسي

وسواه من أعوام المحن والفتن آي ال يسقطوا مجّدًدا1860س مّما جرى في بالدهم عام   والدرو
في ال  . فّخ الذي سقط فيه أجدادهم

  
 


