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ال يتعب الدكتور رياض غنام من رحلة البحث والغوص يف التاريخ. يف مشوار تنقيبه متكن من الحصول عىل عدد كبري من الوثائق، 
اختار منها 135 جمعها ورشحها يف كتابه: "وثائق سياسية من تاريخ املقاطعات اللبنانية )1707 - 1873(، تنرش للمرة االوىل

محطات  عىل  الضوء  الوثائق  هذه  تسلط 
عمل  لبنان،  جبل  تاريخ  يف  فاصلة  مهمة 
واللجان يف مجلس  للجلسات  العام  املدير 
تظهريها  عىل  غنام  رياض  الدكتور  النواب 
غبار  ونفض  الخزائن،  من  واخراجها 
النسيان عنها، حيث تروي سطورها التاريخ 
يف  معاناة  بعد  السيايس.  للبنان  الوثائقي 
التنقيب عنها وكشفه جملة من املراسالت 
رموزها  تفكيك  اىل  عمد  واملدونات، 

وخطوطها. وكان وبعضها كالطالسم.  
لالضاءة عىل صفحات هذا الكتاب يكشف 
هذا  من  قصده  ما  العام"  لـ"االمن  غنام 
االنتاج ليكون يف متناول الباحثني والطالب 
محطات  معرفة  يريد  لبناين  وكل  والقراء، 
عرش  الثامن  القرنني  يف  بلده  تاريخ 
والتاسع عرش. تلك الوثائق ممهورة باختام 
والحكام  واملطارنة  البطاركة  من  مجموعة 
املقاطعجية  اىل  اضافة  الشهابيني،  واالمراء 
تتعاطى  كانت  كيف  يكشف  وسياسييني. 
تركيا وفرنسا وانكلرتا مع حكام املقاطعات 

اللبنانية يف تلك االيام. 

■ منذ متى بدأت رحلتك يف التفتيش عن 
هذه الوثائق وجمعها؟

رستم  اسد  الراحل  الدكتور  يقول   □
هذه  التاريخ.  ضاع  االصول  ضاعت  اذا 
باحث  او  كاتب  اي  عند  اساسية  محطة 
عن  تحيك  كثرية  كتب  مثة  التاريخ.  يف 
مصادر اساسية يف التاريخ، ومن املفروض 
عىل الكاتب واملؤرخ ان يرجع اليها. لكن 
ومل  كلها،  املرحلة  هذه  استنزفوا  الكتاب 
يعد هناك من يشء جديد يقدمونه عنها 
اال اذا وجدت وثائق غري منشورة. وهي 

رضوان عقيل

العريقة  العامة  املكتبات  يف  موجودة 
او  واليسوعية،  االمريكية  الجامعتني  يف   
تعود  التي  العريقة  البيوتات  بعض  يف 
يف  التاريخ.  يف  حكمت  التي  االرس  اىل 
يف  املاجستري  كتابة  من  انتهايئ  اثناء 
العام  1985 قدمت نسخة منها للدكتور 
عىل  تحوي  تكن  ومل  ضاهر  مسعود 
عن  سألني  عليها  اطالعه  بعد  وثائق. 
الجديد الذي قدمته. قدمت له املصادر 
اطلعت عليها وكان موضوعها فرتة  التي 
الحكم املرصي يف جبل لبنان وبالد الشام. 
قال يل: "كان من االفضل لو اغنيتها اكرث 
عنها  فتشت  لو  الوثائق.  من  مبجموعة 
الحجر  عندي  كالمه  شكل  لوجدتها". 
االساس يف الدكتوراه، وتابعته مع املرحوم 
مني   طلب  الذي  اسامعيل  منري  الدكتور 
االدارة،  مجلس  وثائق  اىل  العودة  ايضا 
وهي موجودة يف مرصف لبنان واملديرية 
العامة لالثار او املتحف الوطني. وجدت 
يف  الوطنية  املكتبة  يف  املديرية  وثائق 
لها  يرىث  حال  يف  وكانت  الدين،  بيت 
اكياس.  يف  وموجودة  الحرب،  نتيجة 
احتاجها  التي  الوثيقة  عىل  اطالعي  عند 
صورتها ووضعتها يف ملف. حصلت عىل 
جبل  بتاريخ  تتعلق  وثيقة   500 نحو 
لبنان من بداية االمارة الشهابية. جاءت 
اطروحة الدكتوراه بنحو الف صفحة من 
الحدث  اىل  اضافة  الوثائق،  هذه  خالل 
واملصادر  الكتب  يف  املوجود  التاريخي 
التاريخي  الحدث  تثبيت  واملراجع. 
عندما  السيام  مهم  امر  بوثيقة  ودعمه 
يف  موجودة  غري  تفاصيل  يف  تدخل 
انهيت  املصادر.  من  اي  يف  او   الكتب 

الوثائق  هذه  صور  وبقيت  الدكتوراه 
عدت  اعوام  ثالثة  قبل  عندي.  موجودة 

وفرنجتها. اليها 

■ ما هو املقصود بالفرنجة؟
□ مصطلح تاريخي يقصد به قراءة الوثيقة 
رشط ان تكون ملام بقراءة الحرف املكتوب 
كان  لو  حتى  هي  كام  تكتبها  وان  فيها، 
التاريخية،  االمانة  عىل  حفاظا  خطأ  فيها 
عىل ان يتم توضيح هذا الخطأ يف الهامش. 
تهدف الفرنجة اىل  متكني القارىء االطالع 
عملت  وقد  وفهمها.  الوثيقة   هذه  عىل 
ذات   500 اصل  من  وثيقة   135 عىل 
االمراء  تواقيع  عىل  تحتوي  سيايس  طابع 

الشهابيني وغريهم  وممهورة باختامهم. 

■ كيف تعاطيت مع كل وثيقة؟
الوثيقة وضعت ثالثة  □ بعد االطالع عىل 
اوال  وضعت  واحدة:  بكل  تتعلق  نصوص 
مقدمة تاريخية للوثيقة ووضعتها يف اطار 

الزمان واملكان اي يف موقعها التاريخي.

■  هل استندت هنا اىل وثائق بكريك؟
الوثائق.  من  عدد  عىل  منها  حصلت   □
العمود  لالثار  العامة  املديرية  تبقى 
عدد  عىل  ايضا  حصلت  للوثائق.  الفقري 
منها من العائالت مثل آل جنبالط وشهاب  
اطارها،  املقدمة يف  بعد وضع  اللمع.  وايب 
يف  هي  كام  الوثيقة  نص  كتابة  نقلت 
اىل  هجرية  من  السنوات  حولت  االساس. 
واملقاطعجيني  الحكام  لدى  كان  ميالدية. 
الخطوط،  من  عدة  انواع  مثة  مستكتبون. 

وكل واٍل كان عنده ديوان للكتبة. 

وثائق

الوثائق  الذي لفتك يف اسلوب هذه  ■ ما 
وخطوطها؟

بعضها.  قراءة  يف  واجهتني  صعوبة  مثة   □
تركية،  والعبارة  املهرادار،  وظيفة  اىل  اشري 
كان  السلطان.  باختام  االمساك  مهمته 
السلطان  عند  مهام  موقعا  يحتل  الحاجب 
واملرشف عىل دخول الزوار واخراجهم. اما 
الدوادار فكان يعنى به حامل الدواء الذي 
يقدم االدوية للوايل يف اوقات محددة. مثة 
االسم.  هذا  تحمل  الشام  بالد  يف  عائالت 
انا  سابقا.  تنرش  مل  بكر  هي  الوثائق  هذه 
او  وثيقتني  باستثناء  االمر  هذا  يف  حاسم 
التي  الوثائق  اما  موجودة  الوقائع  ثالث. 
االوىل.  للمرة  تنرش  فهي  عليها  عملت 

تناولت ما هو متوافر منها. 

■ ملاذا  بلدية دير القمر ـ وهي اول بلدية 
يف لبنان ـ سبقت بريوت؟

□ الن بريوت كانت مركز والية بريوت التي 
متتد من عريش مرص اىل حدود االناضول. 
وكانت  املناطق،  بقية  القمر  دير  سبقت 
واملسيحيني.  الدروز  بني  مختلطة  مدينة 
عنها  املسؤولون  وكان  مجزرة  فيها  وقعت 

ادت  فيها.  املوجودة   العثامنية  الحامية 
جاءت  القمر.  دير  تدمري  اىل  الحصيلة 
فرنسا  وقررت  بعد  ما  يف  الدولية  اللجنة 
حملة  رأس  عىل  بوفور  الجرنال  ارسال 
دير  اىل  ثم  بريوت،  اىل  وصلت  فرنسية 
مدمرا.  منازلها  من   %90 وكان  القمر 
امتدت الفتنة عىل كل قرى الجبل، واعلن 
واشرتى  باشا  داواد  وجاء  املترصفية  نظام 
بشري.  االمري  ورثة  من  الدين  بيت  قرص 
انشاء  املترصفية  يف  االدارة  مجلس  وقرر 
من  وتنظيفها  القمر  دير  شؤون  ادارة 
اجرى  الضحايا.  االالف من  الخراب. سقط 

فؤاد باشا محاكامت صورية، واعدم بعض 
دمشق  وايل  بينهم  من  العثامنيني  الضباط 
لبنان  الفتنة من جبل  امتدت  باشا.  احمد 
الجبل،  يف  املعركة  حسم  بعد  دمشق.  اىل 
ومل تكن يف مصلحة الفرنسيني بل االنكليز 
الذين كانوا عىل عالقة وطيدة مع الدروز. 
لبنان  جبل  من  الفتنة  الفرنسيون  نقل 
واملتطرفني  الرعاع  ارشاك  وتم  دمشق،  اىل 
واملتزمتني يف هذه الحرب وحصلت مجزرة 
سبب  كان  املسيحي.  القيمرية  حي  يف 
يف  املوجودة  الحرير  صناعة  تدمري  الفتنة 
دمشق بعد خسائر وتراجع يف تجارة ليون.

■ يف الرسائل التي كانت توجه هل كانت 
تحمل ضغوطا عىل اللبنانيني؟

□ حملت رسائل االنكليز نوعا من التحذير 
الحرب  يف  التورط  وعدم  الحياد  والتزام 
االهلية، وان ال تكون للوجهاء ادوار سلبية 
لبنان  من  نصارى  وجهها  رسائل  مثة  فيها. 
لسلطة  تخضع  ارض  اىل  بنقلهم  تطالب 
فرنسا يف عام 1861 عىل قاعدة اذا مل ترد 
ارضهم  من  فلتنقلهم  تحميهم   ان  فرنسا 
تحت  ليكونوا  الواسعة،  فرنسا  ماملك  اىل 
حاميتها. مثة رسالة تشري اىل نفي شخصيات 
من بينها دروز اىل بلغراد وتحمل  تواقيع 
وشيعة  دروز  وهم  االدارة،  مجلس  اعضاء 
من  وكاثوليك  وارثوذكس  وموارنة  وسّنة 
الطوائف الست الكربى عام 1861. صدرت 
عىل  وحكمت  النفي،  او  باالعدام   احكام 
باالعدام وسجنوه يف سجن  سعيد جنبالط 
القشلة يف الرسايا الحكومية اليوم. تدخلت 
بريطانيا بعد صدور الحكم ووجهت انذارا 
جنبالط  اعدمتم  اذا  مفاده:  العثامنيني  اىل 
معكم.  الديبلوماسية  العالقات  سنقطع 
اذا مل  الفرنيس وجه رسالة مغايرة:  السفري 
تعدموه ستقدم فرنسا عىل قطع العالقات 
الكبري  الداهية  السلطنة.  الديبلوماسية مع 
فؤاد باشا الذي كان وزير خارجية ثم اصبح 
صدرا اعظم عمد اىل دس السم لسعيد بك، 
ثم تذرع بأنه يعاين من مرض السل ومات 
بيك  وليد  اىل  كتايب  قدمت  عندما  طبيعيا. 

جنبالط ردد ان هذه "خربية". انا اميل 

املدير العام للجلسات واللجان يف مجلس النواب الدكتور رياض غنام.

رياض غّنام الشغوف بإستعادة تاريخ لبنان:
135 وثيقة من زمن املقاطعات 

وضعت كل وثيقة في 
اطارها الزمني واملكاني

وثائق الكتاب بكر 
ولم تنشر سابقا



9495
عدد 63 - كانون األول 2018عدد 63 - كانون األول 2018

اىل رواية السم، وبذلك يكون االتراك قد 
للعقل  يشهد  وهذا  وانكلرتا.  فرنسا  ارضوا 

الرتيك بالداهية. 

وثائقك  من  االساس  الجزء  تناول   ■
وعرج  لبنان،  جبل  تاريخ  من  محطات 

بعضها عىل الشيعة يف جبيل؟
مراسالت  جبيل  شيعة  وجهاء  ارسل   □
املسيحيني،   من  ملضايقات  يتعرضون  انهم 
والوجهاء نفوا هذا االمر وقالوا ان الشيعة 
ارادتهم   مبحض  قراهم  غادروا  من  هم 

وخافوا من تعرضهم للمجازر.

املفروض  من  نفذته  الذي  العمل  هذا   ■
ان تقوم به املكتبة الوطنية يف الدولة. انت 

قمت بجهد فردي؟ 
ومثة  احد،  عىل  حكرا  ليست  الوثائق   □
بكريك وال تجدها  منها موجودة يف  اجزاء 
يف  الوطنية  املكتبة  او  الدين  بيت  يف 
اليسوعية  الجامعتني  يف  واخرى  بعقلني، 
الحضاري  التبادل  وسواهام.  االمريكية 

خالل  من  الجامعات  بني  يتم  والثقايف 
تصوير هذه الوثائق.

■ هل نتعاطى يف لبنان مع هذه الوثائق 
دول  غرار  الصحيحة عىل  العلمية  بالطرق 

الجوار؟
□ حال الوثائق حسب الجهة املنظمة لها، 
كلها.  تحوزها  ان  جهة  اي  تستطيع   وال 
بها  تحتفظ  زالت  ما  عريقة  بيوتات  مثة 

عليها.  بالحصول  تسمح  وال  تعطيها،  وال 
بها  يحتفظ  بعضهم  ان  املؤسف  من 
ويرمونها.  الورثة  يأيت  ثم  قيمتها  ويعرف 
عىل  الحصول  الباحث  من  املطلوب  ليس 
ويحصل  يصورها  بل  االساسية،  الوثيقة 
للحرق  تعرضت  وثائق  عىل مضمونها. مثة 

والضياع. 

الذي  لبنان  الوحيد يف  الكتاب هو  ■ هذا 
يحوي هذا الكم من الوثائق؟

رستم  اسد  دخل  نعم.  الشكل  بهذا   □
الثالثينات،  يف   املرصية  املحفوظات  اىل 
عىل  واعتمد  الوثائق،  صور  يضع  ومل 
مكتفيا  واخترصها  مضمونها،  من  جزء 
الشام.  بالد  تتناول  وهي  بالعنواين  فقط 
الكتاب  من  الثاين  الجزء  عىل  اعمل  االن 
الوثائقي وسيتبعه ويضم  وثائق اقتصادية 
واجتامعية  اعمل عليها اتناول فيها عادات 
والحياة  والقضاء   والعمالت  وتقاليد 
الدرزية  البيئتني  يف  والوصايا  االجتامعية 

واملسيحية يف الجبل. 

احدى 
وثائق 
الكتاب.

بلدية دير القمر 
اول بلدية في لبنان

احّضر لكتاب يجمع 
وثائق اقتصادية 

واجتماعية في الجبل


