
  الواحدفي سوسيولوجيا العالقات والصراعات والعيش 

  خالل العهد العثماني

  

  الدكتور عبد الغني عماد                            

  

، وعليه يمكن القول أن الكتابة تحت وطأة هـذه          حدطرابلس عيش وا  : ينعقد مؤتمرنا هذا تحت عنوان        

خرجه عن حياده    ي انتقائي اتجاهالتاريخي في   تدفع البحث   قد  الفرضية المسبقة المنطلقة من ضغط الحاضر       

مجموعـة مـن الـضوابط    بلتزام يخفف من هذا الخلل اإلفتراضي هو اال إالّ أن ما   العلمي والموضوعي، 

وقراءة سياقها ومنظومتها السوسيوتاريخية،    المنهجية التي ال تكتفي بعرض الوثائق بل تعمد إلى إستنطاقها           

 من هنا ضرورة التمييز بين الوثائق الثانوية        لق بنوعية الوثائق ودالالتها،   يتعواألهم من كل ذلك أن األمر       

والوثائق األساسية من جهة، وضرورة قراءة الوثائق في سياقها التـاريخي واإلجتمـاعي وإسـتخالص               

  : يندرج هذا البحث تحت العناوين الفرعية التالية.دالالتها ومعانيها

  .يات العيش المشتركالمحلة والحارة الطرابلسية أولى تجل -

 .الحي والعائالت -

 .مشاهد حقلية وثائقية -

 .حول الحرف والمهن •

 .حول التجارة، الوظائف، الشراكة •

 .في مسائل حّل النزاعات •

 .في عدالة التقاضي •

  . نماذج وتحوالت في ظل زعامات القرن التاسع عشر-   
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  : المحلة والحارة الطرابلسية أولى تجليات العيش المشترك-

نعتمد بشكل خاص على وثائق هامة عثرنا عليها من خالل صحبتنا الطويلة مـع وثـائق سـجالت                  س   

وثيقـة هـي     21عثرنا على   ) م1741-1737(محكمة طرابلس الشرعية، ففي السجل السابع العائد للعام         

جراها الحاكم الشرعي على كل محلة من محالت طرابلس بعد إسـتدعاء            جماعية أ عبارة عن حجج تعهد     

 في الوثيقـة    والذين سجلت اسماؤهم   ،فيها فرداً فرداً    القاطنين وجميع الذكور البالغين  م المحلة وشيخها    ماإ

 عدا المينـاء    نموذج يتكرر في كل المحالت والحارات الطرابلسية      التي نعرضها   وتمثل هذه الوثيقة    . كاملة

فالصيغة واحدة ولكن تختلف األسماء     ،  أو االسكلة التي لم نعثر لها على حجة تعهد مماثلة بين هذه الوثائق            

  .حسب كل محلة وحارة

  حجة تعهد محلة الصباغة

ري أمـام المحلـة     الـسي حضر كل من أهالي محلة الصباغة من محالت طرابلس المحمية وهم الـشيخ محمـد                " 

المذبورة وباكير بشة الحالق بن أحمد وصهره حجازي بن محمد ويوسف آغا كبـري زاده والحـاج داوود                  

 وأشهدوا على أنفسهم بالطوع والرضا أنهم لن يتركوا أحد من الزرب          )  إسم 153تذكر الوثيقة   (...يالمصر

وإن خرج مـنهم    ...وال يخفونه عندهم في محلتهم     يسكن في محلتهم وال يمكنونه من السكن          1وال من الخوارج  

ـ                   إلـى حـاكم    م يـسلموه    أو من محلتهم رجالً زرباً أو خارج عن طاعة أولي األمر ولـم يمـسكوه ويقتلـوه ول

 العزيز الرحمن خمسة أكيـاس كـل   ذر الشرعي لمطبخ حضرة السلطان نصرهفيكون عليهم بطريق الن   ...البلدة

  2..."نذراً شرعياًكيس خمسماية غرش 

  

العـام    ويبدو أن حجج التعهد هذه قد نظمت إثـر أحـداث أو مواجهـات وصـدامات حـصلت فـي                     

ط األمن، خاصة وأنه كان قد سبقها إنتفاضات عدة شـهدتها           ، وكان الهدف منها ضب    )م1739/هـ1252(

                                                 
وارج.  1 زرب والخ سلطان   : ال والي وال ى إرادة ال رد ويخرج عل ن يتم ى م ة عل سجالت للدالل ي ال تخدمت ف ياقها واس ي خرجت عن س ابير الت ن التع م

  .العثماني
  .195-179، ص )م1741-1737( العائد لسنة 7سجالت محكمة طرابلس الشرعية، سجل رقم .  2
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باشا العظم سـنة     وما كان يعرف باليرلية المحلية على الوالي إبراهيم          هالي واأل المدينة، تمرد فيها األعيان   

  . والتي إستمرت عاماً ونيف قبل أن يستطيع خلفه سليمان باشا العظم إخمادها وإستيعابها1730

    

، وهي تقدم فائدة هامة لدراسة      1 الجماعي هذه الواحد والعشرون متشابهة من حيث الصياغة        حجج التعهد   

ذكور البالغين في المدينة موزعين علـى األحيـاء      فئات السكان في المدينة، فهي بمثابة مسح شامل لكل ال         

ن مدى فائدتها على     تبي ،وفرزها والتدقيق بكل إسم ورد فيها     والحارات والعائالت، وبعد قراءة هذه الوثائق       

 وتوزع نطاق سكنها على     ،أكثر من صعيد، فهي تساعد على تكوين صورة واضحة عن عائالت طرابلس           

ئق قدمت صـورة     تكشف بعض الحقائق الديموغرافية التي إذا ما قورنت بنوع آخر من الوثا            ا، كم األحياء

واإلداريـة والعـسكرية     والحرفية   يقة في مجالها، واألهم أنها تكشف عن الكثير من األصول الجغرافية          دق

  . أو شهرتها العائلية" كنيتها"التي إلتصقت ببعض العائالت وأصبحت بالتالي جزءاً من 

  

  إالّ أن ما يهمنا في هذا البحث هو توظيف هذه الوثائق للكشف عما يمكن أن تقدمه في مجـال العـيش                     

د الذكور الذين حضروا إلجراء التعهد في كل       دد األفرا المشترك، لذلك قمنا بإعداد جدول مقارنة يتضمن ع       

 وكانت هذه مهمة عسيرة تطلبـت صـبراً كبيـراً           ،حي مع لحظ عدد الذكور من غير المسلمين من بينهم         

كتبت بخطوط صعبة ومتداخلة فضالً عن ان بعض الوثائق كـان متـضرراً              إسم   1900للتدقيق بحوالي   

  :خرجنا بالجدول التاليولحقه التآكل، مع ذلك 

  

  

  

  

  

  

                                                 
ة طرابلس        .  1 ائق محكم في الملحق صور عن بعض الوثائق، ولكن لألسف لم نعثر على وثيقة مشابهة لمنطقة الميناء التي آانت تعرف باألسكلة في وث

 .الشرعية
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  جدول أسماء الذكور البالغين الحاضرين لدى الحاكم الشرعي إلجراء التعهد الشرعي بعدم إيواء األشقياء والزرب

  عدد الذكور غير المسلمين  العدد اإلجمالي للذكور الحاضرين  المحلة أو الحي

   فردا30ً   فردا235ً  سويقة الخيل

  -   فردا165ً  بين الجسرين

   فردا14ً   فردا153ً  الصباغة

   فردا27ً   فردا145ً  النوري

  -   فردا141ً  باب التبانة

  -   فردا133ً  باب الحديد

  18   فردا122ً  التربيعة

  1   فردا94ً  زقاق الحمص

  3   فردا82ً  العوينات

  75   فردا77ً  عديمي النصارى

  31   فردا76ً  األي كوز

  5   فردا72ً  القنواتي

  -   فردا67ً  ساحة عميرة

  3   فردا67ً  الرمانة

  7   فردا48ً  قبة النصر

  30   فردا45ً  اليهود

  32   فردا41ً  الحجارين

  22   فردا40ً  اليعقوبية

  -   فردا38ً  الناعورة

  19   فردا35ً  عديمي المسلمين

  22   فردا25ً  القواسير

  321   فردا1901ً  المجموع

     

ن الثامن عشر يتركز فـي محلـة        يتضح من الجدول أن الثقل السكاني كان في النصف األول من القر             

السويقة وبين الجسرين والصباغة والنوري وباب الحديد والتربيعة وزقاق الحمـص والعوينـات، فهـذه               

تبدو التبانة في المركـز األول مـن أحيـاء          فيما  .  بالمئة من العينة   58.4شكلت قلب المدينة وفيها نسبة      

شكلت نـسبة   فمع باب التبانة    )  والحجارين والقواسير  القبة ومحلة اليهود  (األطراف، أما المحالت األخرى     

  .على التعهد الجماعي بالمئة من نسبة الحضور للتوقيع 15.9
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  ويبين الجدول أن المسيحيين واليهود قد تواجدوا وتوزعوا بنسب متفاوتة على ست عشر محلة من أصل                

 وقد بلغ عدد الذكور من غير المسلمين        . بالمئة من أحياء المدينة كانت مختلطة طائفياً       76 محلة أي أن     21

 1901 فرداً من أصـل      321الذين حضروا إلى جانب المسلمين في التعهد الجماعي لدى الحاكم الشرعي            

 بالمئة، وذلك بدون إحتساب الميناء أو األسكلة كما كانت تعرف في سجالت محكمة              16.88ما نسبته   أي  

الذي تعرضت لـه     ألية مشاكل تستدعي مثل هذا اإلجراء        طرابلس الشرعية، ويبدو أن الميناء لم تتعرض      

  .ب توزع غير المسلمين على األحياءأحياء المدينة، وقد قمنا بتنظيم هذا الجدول لبيان نس

  

   هـ1153 واليهود في أحياء طرابلس سنة المسيحيوننسب 

  جرى نهر أبو عليوهي منطقة المسلخ القديم وقد أزيلت بعد توسيع م   بالمئة80  محلة القواسير -1

  تقع بين سوق الكندرجية وحي النوري  78  محلة الحجارين -2

  وهي حارة النصارى المعروفة حالياً  74  محلة عديمي النصارى -3

  تقع بالقرب من حارة النصارى  66.6  محلة اليهود -4

  تقع في محلة السويقة  55  محلة اليعقوبية -5

   سوق الصياغين وسوق الكندرجيةتقع بين  54.28  مسلمينمحلة عديمي ال -6

  تقع بين ساحة النجمة وطلعة رفاعية  40.7  محلة األي كوز -7

  وهي ال تزال معروفة بهذا اإلسم  18.6  محلة النوري -8

  ال تزال معروفة بهذا اإلسم  14.75  محلة التربيعة -9

  وهي منطقة القبة المعروفة حالياً  14.5  محلة قبة النصر -10

  من أحياء منطقة الحدادين  12.75  قة الخيلمحلة سوي -11

  قها محلة الرمانة المعروفة حالياًصال تزال تحمل نفس اإلسم ويال  9.1  محلة الصباغة -12

  تقع بين محلة النوري وساحة النجمة  6.94  محلة القنواتي -13

  ال تزال المحلة معروفة بنفس اإلسم  4.4  محلة الرمانة -14

  شرقي ساحة الدفتردار وال تزال تعرف بنفس اإلسم  3.6  محلة العوينات -15

  متفرع من ساحة الدفتردار بإتجاه قبوة الطرطوسي وال يزال يحمل نفس اإلسم  1.06  محلة زقاق الحمص -16

      

هذا الجدول يشير إلى حقيقة سوسيولوجية ساطعة تسقط دفعة واحدة عشرات التحليالت التي كتبها بعض                 

األحياء المتجانسة التي تتـشكل      التعازل في السكن و    والتي تتحدث عن  دينة اإلسالمية   المستشرقين عن الم  

هـذا الجـدول    . فيها على أساس المطابقة الدينية، حيث في كل مدينة إسالمية حي للنصارى وحي لليهود             

نائهـا مـن    أمام كل أب    اإلسالمية يشير إلى وجود أحياء من هذا النوع، لكنه يشير أيضاً إلى إنفتاح المدينة            
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جهة وإلى توزع غير المسلمين وسط األغلبية اإلسالمية في كل األحياء، على الرغم من تشكيلهم أغلبيـة                 

  ). محلة اليعقوبية وعديمي المسلمين،القواسير، الحجارين، عديمي النصارى، اليهود(في أحياء 

   

لـك الحـين،    ذ اإلسـالمية فـي      هذا التوزع السكاني الواسع ألبناء المدينة وخاصة ألبناء الطوائف غير          

وإستناداً إلى وثائق ال تقبل التشكيك، يسقط نظريات المطابقة الدينية والتمركز السكني التي حاول بعـض                

ثمة سؤال يستمد مـشروعيته مـن       في كل األحوال    . المستشرقين إلصاقها بالمدينة العربية اإلسالمية ككل     

للمدينة العربية اإلسالمية بقـدر مـا       ى تمثيل طرابلس    الحق في اإلثبات، وهو ينطلق من التساؤل عن مد        

علـى مـستوى    ينطلق من إعتبار مدينة طرابلس صاحبة تجربة تاريخية خاصة ورائدة في العيش الواحد              

والعالقات وما ينتج   العمل   والتخالط في    الناس والمجتمع بعيداً عن السلطة والسلطان لجهة السكن والتجاور        

جواب على هذا السؤال بشكل حاسم يحتاج إلى دراسة سوسيوتاريخية مقارنـة            ال. عن كل ذلك من تفاعل    

  .قاهرة واإلسكندرية وبيروت وغيرهالكي تكون اإلجابة منصفة بين طرابلس ودمشق وحلب وال

     

أحياء طرفية، بل توزعت في جميـع       التمعن في الجدول يبين أن األحياء التي سكنها هؤالء لم تكن كلها               

ينة، منها ما كان داخل المدينة وفي قلب األحياء التي تمركز فيها النشاط اإلقتصادي والتجاري               أرجاء المد 

األي كـوز، النـوري   (أو التي تمركز فيها النشاط الثقـافي والـديني       ...)التربيعة، العديمي والحجارين  (

  .  عموماًوأقاموا أيضاً في األحياء التي تميزت بغلبة الصفة السكنية عليها...) والصباغة

     

وينبغي أن ننتبه إلى أن السكن في محلة أو حارة من حارات المدينة في ذلك الحين، وهو ال يزال بنسب                      

متفاوتة حتى اليوم، يعطي الفرد الشعور باإلنتماء إلى إطار مميز من جهة، ويعزز الـشعور بالتـضامن                 

 6



ارة والتضامن بين أبنائها يعطـي صـاحبه        اإلعتزاز باإلنتماء إلى الح   الجماعي من جهة أخرى، فقد كان       

  . شعوراً بالفخر يشبه غيره من الروابط القادرة على الجمع والتأليف بين الجماعة الواحدة

      

تعمل على تفعيل هذا التضامن والتماسك بين أبناء الحي الواحد، إن الـضرائب             ومن األمور التي كانت       

 األمر الذي كان يفرض دينامية داخلية       ،واحدة  كله ككتلة  لحي والعقوبات كانت تفرض على ا     1والساليانات

خاصة داخل الحي تمنع وقوع العقوبات من جهة وتؤمن سهولة سريان الضرائب وجبايتهـا مـن جهـة                  

كمـا  أو شيخ الحـارة     " شيخ المحلة "حول شخصية   الدينامية كانت تنتظم في كل حي أو محلة         هذه  . أخرى

حلة كان يتم تنصيبه بإقرار رسمي من قبل سكان المحلة أمـام الحـاكم              وشيخ الم . أصبح يعرف فيما بعد   

للوثائق وجدنا أن هناك سـبع      وفي تتبعنا   , الشرعي وبطوعهم ورضاهم، وكان عليه تمثيلهم أمام السلطات       

كما في تعبيـر ومـصطلح الـسجالت        " أهل الذمة "محالت أقيم عليها شيوخ من غير المسلمين، أي من          

  . المزابل- أق طرق- اليعقوبية- محلة اليهود- محلة عديمي المسلمين-األي كوز: يةالشرعية وهي التال

  2 شيخ محلة األي كوز                          ميخائيل    

   3 شيخ محلة اليهود                         داوود      

  4شيخ محلة عديمي المسلمين                        ياسف سالمة 

  5شيخ محلة اليعقوبية                             وهبة    

  6   شيخ محلة المزابل                        الياس     

  7 شيخ محلة أق طرق             مخائيل ولد عازار      

                                                 
  . نوع من الضرائب التي آانت تجبى سنويًا للحراسة والحماية في المدينة: الساليان.  1
  .النجمة وطلعة الرفاعيةوهي تقع بين ساحة .  2
  .177، ص ) م1741-1737(أنظر السجل السابع العائد لسنة .  3
  .47، ص)م1667 -1666(أنظر السجل األول العائد لسنة .  4
 .100، ص )م1684-1686(أنظر السجل الثالث العائد لسنة .  5
  . تحت القلعة وتدعى حاليًا بتحت السباط وهذه المحلة تقع176، ص )م1782-1780( العائد لسنة 24أنظر السجل رقم .  6
  . وهذه المحلة آانت تسمى قبوة الطرطوسي سابقًا وتدعى بصف البالط حاليًا182، ص )م1782-1780( العائد لسنة 24أنظر السجل رقم .  7
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 ان الحاكم الشرعي لم يكن يتشدد       كلة أساسية، وهي   تحليلنا لهذه الوثائق واجهتنا مش      في :العائالت والحي   

ي كتابة االسماء مع ذكر نسب العائلة بشكل دائم، بل كان الشائع في السجالت هو ذكر اسم االب، وفـي                    ف

الغالب نسبة الفرد الى المهنة أو الحرفة أو مناطق جغرافية معينة، األمر الذي حرمنا من رصـد دقيـق                   

لذي يشير الى بعـض     مع ذلك خرجنا بهذا الجدول ا     . للعائالت التي سكنت أحياء طرابلس في ذلك الحين       

  : هذه العائالت المسيحية ومنها

 – نجـار    – زغبـي    – الشامي   – زريق   – قبرصلي   – نوفل   – وهبة   – نعمة   –صدقة  : عائالت -

 بسطاتي، وقد سكنت – البستاني – الخوري  – الصايغ   – الحلبي   – الكركجي   – شموط   –معماري  

  .هذه العائالت في محلة العديمي

 – الفـالح    – كمـش    – الحلبي   – البرنس   – الدويك   – شعار   –ا   جح – طويل   –عشي  : عائالت -

 . انبع وسكنت في محلتي الصباغة والرمانة–الخوري 

 عبد  – كرباج   – فضول   – النجار   – السطل   – العيلة   – المكاري   – العاقوري   –السيوفي  : عائالت -

اليعقوبيـة   الفالح سكنت في محالت      - شحادة   – الحايك   – ديب   – رزق اهللا    – الخوري   –النور  

 .واالي كوز والتربيعة ومحلة سويقة الخيل

 – خالط   – المطران   – بيطار   –نواتي   ق – صوان   – دايه   – العالف   – البحري   –النقاش  : عائالت -

 حداد سكنت   – الخشن   – الحكيم   – الشامي   – مكاري   – مليس   – شما   – الياس   – سيوفي   –طربيه  

 .في محالت النوري والحجارين

 فرح وعبد اهللا سـكنت فـي        – صايغ   – خياط   – عجوز   – معماري   –لجبيلي   ا –عيد  : وعائالت -

 .محلة اليهود وقبة النصر
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 ممن لم يتبين كنيتها بشكل واضح في الوثائق، الـى           كثير ال سكنت هذه العائالت المسيحية وغيرها     -

مط جانب العائالت االسالمية في تجاور انساني وعالقات اجتماعية يومية نسجت على مر األيام ن             

  . حياة مشتركة وثقافة عيش واحدة، على مستوى الناس والحياة المعاشة والممارسة

    

من الضروري التمييز بين سلطة الوالي وسلطة القاضي أو الحاكم الشرعي،           فاما على مستوى السلطة،       

سيحيين، إالّ  ن من المسلمين والم   ي وقد إستخدم الوالة معاون     السياسة ورأس الحكم في الوالية،     فاألول حاكم 

. وكان هذا يتطلب منهم تطبيق الشريعة بعيداً عن األهواء        . معنيين بتطبيق الحكم الشرعي   أن القضاة كانوا    

حسب نظام الملل العثماني، وهـو  وصالحيات القاضي ال تخوله التدخل في الشؤون الدينية لغير المسلمين     

  . الطوائف الدينيةكان يحكم بين المتقاضين أمامه، في حال حضورهم من مختلف

   

اإلختالط والتعايش يبدو واضحاً على أكثر من صعيد، وهو يتخطى الـسكن والتجـاور،                الخالصة أن   

ومنها على سبيل المثـال مـشاهد       . المشتركعيش  عددة من هذا ال   فالوثائق تقدم صوراً مختلفة وأنماطاً مت     

  : أربعةحقلية عديدة نختار منها 

  :حرف الممارسة مشهد حقلي وثائقي حول ال*

أن المسلمين والمسيحيين من أبناء طرابلس عملوا في العديد من الحرف بشكل مشترك، ويستدل على                   

كان يضاف إليها ويلحق بها نوع الحرفة، وقد رصدنا من هذه الوثائق الحرف التي              هذا من أسمائهم التي     

  :عمل بها المسيحيون في ذلك الحين وكانت على الشكل التالي

 - القـاطرجي    – 2 المكاري - 1 الباقرجي – المعماري   – النشار   – النحاس   – المبيض   – اللبان   –حان  الط

 القبجي  – النجار   – السمان   – )الخباز( االتمكجي – الحايك   – البيطار   – الخياط   – الصراف   –الصابونجي  

                                                 
  النحاس: الباقرجي 1
  من يملك الدواب ويؤجرها: المكاري 2
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 الخـانجي   –  الـصايغ  – الصباغ   – الحداد   – السيوفي   – االسكافي   – الشماس   – الترجمان   –القواص   -

 - 2 الجـابجي - 1 البورغـانجي - البـزاز  – الزيات   – الحجار   – التاجر   – البواب   -) القيم على الخان  (

 – الرتّـا    – الـسمكري    - 6 المحجي - 5 العقاد - 4 الخمرجي - المجلد   - 3الكوركجي–الشعار   –الجراح  

  . البستاني- مصول ال– الدهان – النشواتي – الفاخوري – الفحام – الصواف - مليس –المبيض 

  

   تبين هذه القراءة انه لم تكن في أواسط القرن الثامن عشر ومطلعه مناطق أو حرف أو تجارة مغلقة أو                   

لقد شكل السوق وشكلت الحرف حقالً للتفاعل المتميز بالرغم من ان بعضها            . محتكرة من فئة بوجه أخرى    

نتظم في ذلك الحين ضمن ما يعرف باألصـناف         والالفت إن الحرف كانت ت    . قد غلبت عليه أكثرية معينة    

الحرفية، حيث لكل حرفة شيخ يختاره معلمو الحرفة بالطوع والرضا بعد اجتماعهم أمام القاضـي الـذي                 

وقد تبين لنا ان هناك ثالث حرف علـى األقـل           . ينظم محضراً بذلك ويعلن اتفاقهم على اسم شيخ الحرفة        

 وابراهيم ولـد خاشـروا والتـرزي        7ولد عبود الباقرجي باشي   كان مشايخها من المسيحيين، وهم الياس       

أما . 9وفي وثيقة أخرى وقبل سنوات كان الترزي باشي مسيحياً أيضاً وهو عيسى ولد عبد النور              . 8باشي

أما طائفة الصباغين وهـي أيـضاً حرفـة         . 10السيوفي باشي فقد كان مسيحياً أيضاً وهو صفر ولد يوغز         

ون والمسيحيون واليهود فقد كان شيخها مسلماً، إال أن معلمي الحرفة اجمعـوا             مختلطة اشترك فيها المسلم   

أوردناهـا فـي البحـث      على خلعه ولم يمنعهم هذا من اختيار أحدهم من المسيحيين وألهمية هذه الوثيقة              

 حضر بمجلس الشرع الشريف كل من المدعو ناصر بن عبد الـرحمن             ).184ص  / 2سجل رقم   (بنصها  

...  ولد مسعود ويحنا ولد ابراهيم واليهودي ناصر ولد ابراهيم والذمي مخائيل ولد نقوال و              والذمي عبد اهللا  
                                                 

 المنجد: البورغانجي 1
 القزاز: الجابجي 2
 فّراء: كورآجيال 3
 .صانع وبائع الخمر 4
 . محترف صناعة خيطان الحرير والقطن: العقاد 5
 الشماع: المحجي 6
 . رئيس النحاسين وشيخ حرفتهم: الباقرجي باشي 7
 .رئيس الخياطين وشيخ حرفتهم: الترزي باشي  8
 .107، ص)م1732-1730( العائد لسنة 6السجل رقم  9

 .49/50، الصفحة )م1747-1746( العائد لسنة 9سيوفي باشي شيخ الحرفة، أنظر السجل رقم صانع السيوف، وال: السيوفي 10
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انه لـيس لـه     ... باقي طايفة الصياغ بطرابلس واعلموا انهم تضرروا من شيخهم السابق المدعو سليمان           

 علـيهم، وقـد     قدرة على القيام بخدمة المشيخة المرقومة وانه عاجز عن ادائها وانهم ال يرضونه شـيخاً              

  .1..."اختاروا من بينهم الذمي الياس ولد ياسف الحاضر معهم وقد أقرهم الحاكم الشرعي

  

  :مشهد حقلي وثائقي حول التجارة والوظائف والشراكة مع التجار المسلمين *

 لمحاسبات مالية جرت مع والي طرابلس ابراهيم باشا العظـم بعـد             2يتبين من مجموعة وثائق متتالية       

 مدى أهمية الدور الذي لعبه مـسيحيي طـرابلس فـي            )هـ1143/م1730(الوالية  منصبه في   ه من   عزل

كة التجارية واالقتصادية والحرفية، فقد شغل خالل والية ابراهيم باشا منصب أمين مال جمرك ميناء               رحال

وهو عبـد  ينها حيتعامل مع أحد أبرز تجار المدينة من المسيحيين هذا الوالي  طرابلس الياس كرباج وكان     

اهللا صدقة الذي كان يشحن له البضائع من دمياط، ومن ثم ينقلها من طرابلس الى دمشق، وكـان للـوالي    

الذي كان يتاجر له بالحلي     " يعقوب ولد فخر التاجر   "أيضاً شراكة مع تاجر آخر من مسيحيي طرابلس هو          

لي سليمان الذي تسلم بعـد ابـراهيم        وعبد اهللا صدقة شغل منصب مأمور الوا      . والعالئق الثمينة والحرير  

وتشير الوثائق نفسها الى ان جرجس العراف شغل منصب رئيس خزانة دار المالية بالواليـة وان                . باشا

فرنسيس طربيه ترجمان الفرنسيين بطرابلس، كان له نفوذ وعالقات واسعة مع الـوالة شـملت مـسائل                 

  . تجارية وحرفية ومالية مختلفة

  

ل على عمق العالقة بين الوجهاء المسيحيين والوالة العثمانيين فـي األمـور التجاريـة                  هذه الوثائق تد  

  آل زريـق    وبـين  والمالية وكل ما له عالقة بحركة السوق والتجارة عبر مرفأ طرابلس، وقامت بيـنهم             

طربيه، عالقات وطيدة كما قامت شراكات واعمـال مـع تجـار            وعبد النور   ونوفل  وصدقة  وسكاكيني  و

، وتجاوزت نشاطاتهم االطار المحلي لتشمل السوق األوروبية والعربية عبر مرفأ طرابلس الـذي              مسلمين

                                                 
  .184، ص)م1679-1667( العائد لسنة 2 السجل رقم 1
  .35 و 18 -17، ص)م1732-1730( العائد لسنة 6السجل رقم  2
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/ 2سـجل (ن عشر يتميز بحيوية ونشاط بارزين وهناك قـضايا مـشابهة            كان ال يزال أواسط القرن الثام     

   ).14ص

  

  :مشهد حقلي وثائقي في حّل المنازعات* 

ونعرض لهـذه الوثيقـة     . من األوقاف اإلسالمية في طرابلس     ان المسيحيين استأجروا عقارات عديدة         

الهامة في هذا المجال، فقد حضر الحاج حسين بن عبد اهللا البازركان باشي شيخ التجار ومعه مجموعـة                  

يواسونهم فيمـا   ..." من تجار طرابلس وادعوا على التجار المسيحيين القاطنين بخان الصاغة وطلبوا بأن           

 المنزل، وسألوا سؤالهم، فأجابوا بأنهم من تجار الخان المرقوم الذي هو وقـف              1انخص حرفتهم من مال سالي    

، ومقطوع القـدم داخلـه      2على مصالح الحرمين الشريفين، وهو من قديم الزمان سربست معاف مغرور القلم           

 مـن   وخارجه، ولم يسبق له عادة من قديم الزمان ألحد من الجباة التعرض للتجار السالكين فيه بطلب شـيء                 

 مطاعـة   3التكاليف وال من غيرها، وراجعوا في ذلك المتولي على الوقف، فأبرز من يده فرامانات شـريفة               

ولما اطلع الحاكم الشرعي على هذه السندات وشهد بصحتها أمام          " ...وبيورلديات منيفة وحجة شرعية محررة    

الجامع المنصوري الكبير منع البازركان باشي والجباة من التعرض للسكان والتجار بخان الصاغة بطلب              

وعرفهم ان القديم يبقى على قدمه واألوامر السلطانية واألحكام الشرعية يجب           .. "شيء من التكاليف العرفية   

 يستدل من هذه القضية المتضمنة في هذه الوثيقة الهامة ان التجار المسيحيين استأجروا أغلـب                .4"ااتباعه

 وأن البعض حاول استغالل هذا األمر لتغيير نـسب          المحال في خان الصاغة من وقف الحرمين الشريفين       

 لكنه لم ينجح في     توزيع الضرائب كما كانت معتمدة سابقاً، حيث كانت هذه العقارات معفاة من الضريبة،            

نطبق عليهم ما كان ينطبق علـى       يانه  احداث مثل هذا التغيير أو االنقالب امام الحاكم الشرعي الذي قرر            

التجار المسلمين من إعفاءات ضريبية، رغم احتجاج شيخ التجار وبقية التجار في السوق مـن مـسلمين                 

                                                 
ة والحراسة و     Salyanساليان أو الصاليان   1 نويًا للحماي ل            الضرائب التي آانت تجبى س امين النق ه ت ان من مهام ذي آ زل طرابلس ال ات من ة نفق لتغطي

  . واالستقبال لضيوف الدولة في المدينة
افى،                    : سربست معاف  2 ا مع سربست هي آلمة ترآية تستعمل حتى اآلن في طرابلس عن الشخص الجاد المستقيم المحافظ، أما آلمة معاف فالمقصود به

 .  وهي عبارة آانت تستخدم للداللة على انه معفى من الضرائب والرسومومغرور القلم أي ميري ال يصلح للكتابة،
 .فرامانات شريفة أي مراسيم سلطانية 3
 .21ص/م 1732 – 1730هـ، 1145-1143 العائد لسنة 6السجل رقم  4
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مـا توزعـت    ل، فك ائب بـشكل أساسـي    يتضح من سياق القضية ان خلفيتها تتعلق بالضر       . وغير مسلمين 

فالدولة كانت تحـدد مـسبقاً      . حجمها بالنسبة لكل واحد منهم    إنخفض  الضريبة على عدد أكبر من التجار       

حجم الضريبة المطلوبة وتطلب من مشايخ الحرف والمحالت والتجار القيام بجمعها، أو تقوم بتلزيمهـا،               

 الحاالت المسؤولية عن الـضرائب       الذي يجعل في كل    ألشخاص يدفعونها سلفاً ثم يكلفون بجمعها، األمر      

  . جماعية وتضامنية

  

  :مشهد حقلي وثائقي في عدالة التقاضي* 

 كذلك أمكن للمسيحيين التقاضي في المحكمة الشرعية في مواجهة كبار الشخصيات النافذة بعيداً عـن                 

لوثيقة، وهي مضمون دعـوى أقامهـا       ومنها هذه ا  . وبين أيدينا وثائق تنشر ألول مرة     . الهواجس الطائفية 

عثمان افندي المفتي بطرابلس على الخواجا يعقوب بن فخر يتهمه فيها بأنه يضع يده على أصول زيتون                 

. لـه " مالكانـة "من الخليفة بأن جميع قرية مرياطـة        " فرمان شرعي مطاع  "تعود ملكيتها اليه استناداً الى      

فتوجهوا الى  "... : جنة للكشف على األرض موضع الخالف     وللفصل في هذا النزاع شكل الحاكم الشرعي ل       

ان وصلوا الى القرية المذبورة ووقفوا على األرض القايم فيها الزيتون المذبور بحضور الذمي شديد ولـد                 

تبين ان المدعى عليه اشترى منذ ثالثين سنة هذه األرض المشتملة علـى مئـة               ... ضاهر شيخ ناحية الزاوية و    

وعنـدما عرضـت    .  الزيتون شهادة مشايخ الناحية بموجب حجة شرعية تحدد حدودها بدقة          وعشرين أصالً من  

الوقائع على الحاكم الشرعي طلب من المدعي بينة أو دليل يشهد له فعجز عن ذلك وعليه أمر بمنعـه مـن                     

" عي مطاع فرمان شر "تثبت هذه الوثيقة ان تذرع المفتي بما اسماه         . 1"..التعرض للذمي يعقوب منعاً شرعياً    

صادر عن السلطان لم يكن كافياً لالستيالء على امالك الغير وغصبها، ولم يشفع له كونه مفتي طـرابلس              

سليل أهم عائالتها، وهناك قضية أخرى مشابهة يقاضي فيها أحد السكان المسيحيين مفتي طرابلس بـشأن                

                                                 
 .153، ص)م1729 – 1728(العائد لسنة  5السجل رقم  1
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المحفوظـة فـي سـجالت      إن هذا النوع من القضايا      . 1خالف معه على بستان شجري في قرية عشاش       

  . المحاكم الشرعية يؤكد واقعاً قائماً يرتكز على العيش الواحد البعيد عن القهر والهواجس والعقد

  

   إن إقامة دعوى على مفتي المسلمين في مدينة طرابلس في ظل الحكم العثماني ومن قبل أحد الـسكان                  

لكن الالفت هو   . وكان يحصل كما تفيد وثائق عدة     المسيحيين، لم يكن أمراً عادياً، لكنه حصل        " الرعايا"أو  

وال . ان خسارة المفتي لهذه الدعوى مرت في السجالت كحدث عادي لم يتم تمييزه عن أي قضية أخرى                

شك ان لهذا األمر دالالت ومعاني عميقة، أقلها ان مناخ العيش الواحد والتسامح كان قويـاً، وان منـاخ                   

هذا ما جعل أحد السكان المسيحيين العاديين ال يتردد في مقاضـاة مفتـي              التحدي واالنحياز كان غائباً، و    

  . طرابلس والدفاع عن حقه امام محكمتها الشرعية طلباً للعدالة

  

  نماذج وتحوالت في ظل زعامات القرن التاسع عشر

 على   أغا على سياسته المتشددة تجاه العيش المشترك وحسن الجوار وحرصه البالغ           ر    يتفق مؤرخو برب  

لذلك كان يجد دائماً النصرة والمؤازرة مـنهم        . نسج أوثق الصالت مع المسيحيين في طرابلس ومحيطها       

م إلى جبة   1821لجأ بربر عام    . عندما يتعرض من خصومه إلى حمالت الكيد التي أوقعت به عدة مرات           

روني يوحنـا الحلـو     بشري هارباً من خصمه اللدود علي بك األسعد، ولم يجد إال صديقه البطريرك الما             

الذي أجاره في نكبته وتشرده ووفر له األمان، ومن هناك كتب الى األمير بشير يتوسط بأمره عند الوالي                  

، الذي يبدو انه لم يكن يرتاح إلى مثل هذه العالقات فعين من طرفه مصطفى أغـا الملقـب      2عبد اهللا باشا  

، ويذكر عبد اهللا غريب في كتابه المخطـوط         3يحيينمأموراً في طرابلس الذي أخذ يتظلم المس      " ابو كرباج "

هربوا مع آل خالط الجئين إلـى قريـة         "... : ما جرى ألسرته في ذلك الحين فيقول انهم       ) تاريخ آل الغريب  (

                                                 
 .132، ص)م1755-1754( العائد لسنة 11السجل رقم  1
ايضًا نوفل نعمة ,. 711، ص1984، 2القسم الثالث، منشورات المكتبة البوليسية، ط.. الغرر الحسان: انظر الرواية الكاملة لهذه القصة في االمير حيدر 2

ل ان، ط   : نوف رس، لبن روس ب شورات ج ام، من ة واألحك ا الحكوم ن محي ام ع شف اللث وس 255 – 254، ص1990آ اطيوس طن وري اغن ضًا الخ :  وأي
 .2، ص1985، 2ى بربر أغا، منشورات جروس برس، طمصطف

 .256المرجع السابق، ص: نوفل نوفل 3
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وكان بربر أغا عاد الى طـرابلس    . وأراد السفاح ابو كرباج أن يقصدهم     .. عينطورين المارونية قرب اهدن   

دافعـاً أذاه  ..  األسعد، فركب في حملة من رجاله وقطع الطريق على ابي كرباجمنتصراً على عدوه علي بك    

  "....عن آل غريب وآل خالط وخلّصهم من شره

  

يذكر جرجي  ) هـ1239/م1832(    بعدها بعشر سنوات حين تولى حسين بك العظم قائمقامية طرابلس           

ا الفعلـة ذاهبـون لهـدم دار آل صـدقة،           أن يهدم بعض دور األعيان، وبينم     "...  انه أمر    1يني في تاريخه  

أصدقاء بربر المعهودين، نشبت ثورة األهالي، وهاجوا على القيمقام حسين بك العظم، فهاجموه في سـراي                

وترأسهم رجل من بـاب التبانـة اسـمه         .. الحكومة من جهة باب تل الرمل وهم يطلقون البارود بكثرة هائلة          

  "....الشيخ علي دنون

  

وادث على مدى قوة الترابط بين السكان المسيحيين والمسلمين في ذلك الحـين، ومـدى                   تدل هذه الح  

 – 1832(نجاح بربر أغا في توطيد العالقة هذه، التي استمرت أيضاً مع البطريـرك يوسـف حبـيش                  

واستمرت حتى  ) م1832 – 1820(وهي صداقة ابتدأت منذ أن كان مطراناً على طرابلس أوالً           ) م1845

وتنطق بهذه الصداقة رسائل متبادلة بينهما، لم نوفق إال بجانب منها بـين أوراق              ) م1834(أغا  وفاة بربر   

، وهي جواب بربر أغا علـى رسـالة         2 الوثيقة -البطريرك الخطية في خزانة بكركي ومنها هذه الرسالة         

  : البطريرك

 اهللا تعالى، غب تأكيد المودة          حضرة خالصة األصدقاء وقدوة االحباب، عزيزنا االكرم يوسف المحتشم سلمه         

.. الفاخرة، وتوطيد المحبة العاطرة واالشواق الوافرة لرؤياكم المأنوسة على كل خيـر المبـدى لـصداقتكم               

بأيمن وقت تحرير حبكم المتضمن توضيح صفاوة ودكم وخلوص الميال الصميمي، وانواع االستعالم عن صـحة                

                                                 
 .419-418، ص1986تاريخ سوريا، دار لحد خاطر، بيروت، : جرجي يني 1
د في   245 – 244س، ص.خزانة البطريرك يوسف حبيش في بكرآي، أنظر أيضًا آتاب اغتناطيوس الخوري، م    : أنظر 2 ساحل  ، والبطريرك حبيش ول

ي   رابلس ف ية ط ي ابرش قفية ف ة االس ى درج ي ال ا، رق ي  30/1/1820علم ة ف ة الماروني ى الطائف ًا عل شار . 25/5/1823 وانتخب بطريرآ عارض انت
ه          ان ل ة آ موقف  المرسلين االنجليين، رمم دير بكرآي وجعله مقرًا بطريرآيًا، وبنى دير الديمان الصطياف البطريرك، قامت في أواخر عهده فتن طائفي

 . بارز في محاولة اطفائها
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ومن كل معلوم صداقتكم ومحبتكم ثابتة وتشهد بـه         . متكم المأثورة انحظينا عند تالوته باعالم سال    . ورفاه الحال 

السراير، واننا بحمد اهللا تعالى وكرمه موجودين بكل صحة ورفاه، ال برحتم بذلك، واقتضى تحريـر الطـرس                  

ومنا سؤال خـاطر محبتنـا المطـران        . ونود دوام االعالم المسرة فيما يلزم تعريفه      . الجل السؤال عن خاطركم   

  . ودمتم سالمين1سمعان

  

  السيد مصطفى بربر                 

  )م1823 (1239 شوال سنة 21في                  

  وقد حدث الكثير من الوقائع مما كان يؤكد متانة هذه العالقات ورسوخها، ولعل قصة الجامع االسـعدي                 

مجتمـع  "الواقع في محلة التربيعة من الوقائع الشهيرة، وهي واقعة عرضنا لها بالتفـصيل فـي مؤلفنـا                  

نعمة " وخالصتها ان علي باشا االسعد بنى الجامع على انقاض دار            2"طرابلس في زمن التحوالت العثمانية    

من العائالت الطرابلسية المسيحية التي تنتمي الى خصمه مصطفى بربر أغا، وقد تقدم هؤالء              " اهللا غريب 

اريخية الفتوى الشهيرة للمفتي    بشكوى من مجلس شورى طرابلس بهذا األمر، وتذكر مختلف المصادر الت          

، ويحـتفظ آل    3محمد كامل الزيني بعدم جواز الصالة في هذا الجامع النه مخالف للنـصوص الـشرعية              

ومن حينها عرف هذا الجامع باسم جامع الشوم تعبيراً عن شؤم           . غريب بنسخة من هذه الفتوى حتى اليوم      

  .طالعه

  

سية والجوار المسيحي أقوى من المتغيرات السياسية الطارئـة            لقد كانت العالقات بين العائالت الطرابل     

فقد وقف اعيان طـرابلس ووجهاؤهـا       . على الرغم مما تفرضه األحداث من اختالف في المواقف أحياناً         

باإلضافة الى مفتيها وقاضيها ضد الحملة المصرية وحليفها األمير بشير واعلنوا والءهم للدولة العثمانية،              

                                                 
 .المطران سمعان زوين قيم الكرسي البطريرآي 1
 .166-165، ص2002مجتمع طرابلس في زمن التحوالت العثمانية، دار اإلنشاء للطباعة والنشر، طرابلس، : عبد الغني عماد 2
ضًا سميح     285 – 284، ص 2تاريخ طرابلس، ج   : مري  ، وعمر تد  131، ص 1987تاريخ طرابلس الشام، دار االيمان، ط     : حكمت شريف : نظر  ا 3  وأي

 .540تاريخ طرابلس، ص: الزين
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 المصري وعثمان باشا والي السلطان العثماني        باشا بلس ميدان صراع بين قوات ابراهيم     حينها كانت طرا  

وكان حينها يتلقى مراسالت سرية مـن اعيـان         . الذي كان يستعد الستعادة المدينة لصالح الدولة العثمانية       

ـ                 بعض المدينة لحضه على الهجوم، وقد انكشفت هذه المراسالت مما أدى الى اعتقال بعضهم وهـرب ال

الالفت هنا كما تشير الوقائع التاريخية ان اغلب اعيان طـرابلس لجـؤوا الـى               ! ولكن الى أين؟  . اآلخر

، بالرغم من ان هؤالء كانوا من المتعاطفين مع الحكم المصري والميـر بـشير               1اصدقائهم موارنة اهدن  

  .الزموبربر اغا في ذلك الحين، ومع ذلك وجدوا حسن االستقبال والحماية واالمان ال

   

    من جهة أخرى وكما تعرض بربر اغا لمطاعن بسبب صداقته وعدالته في التعامل مع المسيحيين من                

ر وثيقـة لكاتـب مجهـول       وري اسطفان البشعالني ينش   ابناء وطنه، تعرض ايضاً يوسف بك كرم، فالخ       

ى ووقف بجانب يساعد المسلمين على النصار   ".. تتضمن مطاعن ومآخذ واتهامات تطال يوسف كرم وانه         

 وكان طبيعياً ان يرتبط بربر أغا بصداقة مع الشيخ بطرس والد يوسـف              2..."خضر أغا ضد البشرانيين   

  .، فاالثنان ينتميان الى نهج قام على االنفتاح والتعاون3كرم ويزوره باستمرار

  

 400( بــ       وبعد وفاة الشيخ بطرس والد يوسف كرم تبين من تركته انه مدين للسيد احمـد النعنعـي                

وهي مبالغ  )  قرش 2321(والسيد درويش افندي الشنبور     )  قرش 1740(والسيد عثمان الرحيم بـ     ) قرش

  .4كبيرة تدل على وجود نشاطات تجارية مشتركة

  

                                                 
ي     761، ص 1تاريخ لبنان العام، ج   : يوسف مزهر : انظر في هذا المجال مزيدًا من التفاصيل       1 ر،      : ، وآتاب الخوري بولس قرال شير الكبي ر ب اريخ االمي ت
دين      39، ص 2، ج 1932ط راهيم ب  :  وآتاب سليمان بك عز ال ا في سوريا، ص      اب در     82 – 81اش ر حي اب االمي  841س، ص.، م...الغرر الحسان  : ، وآت

 .284 – 280وآتاب نوفل نوفل، المرجع السابق، ص
 .617، ال ذآر لدار نشر، ص1924لبنان يوسف بك آرم، ط: الخوري اسطفان البشعالني 2
 .616ص: المرجع السابق 3
 .198ص: المرجع السابق 4

 17



   في ظل هذا المناخ من االنفتاح والتعاون أقام يوسف كرم عالقات وطيدة مع مفتي طرابلس وعائالتهـا          

وولده حسين وآل الشنبور وآل عدره وآل رعد  ) األول ابن عبد اهللا   (لحميد كرامي   وتحديداً مع المفتي عبد ا    

واغوات الضنية ومع العائالت المسيحية من آل نوفل ودياب والداية وطربيه وشبطيني والسمعاني وخالط              

 وما عقبهـا، فقـد      1840وهي عالقات استمرت تتعزز في احلك الظروف وتحديداً في حوادث           . وغيرهم

تـب األمـراء واالتهـام لـه        عيوسف كرم عن المشاركة في تلك األحداث األمر الذي جلب عليه            امتنع  

ويحاول الخوري البشعالني، أبرز مؤرخي يوسف بـك كـرم          . بالتقاعس عن الحضور لنصرة أبناء دينه     

تبرير هذا الموقف، فيعيده الى تقدم الشيخ بطرس بالسن وعدم سماحه لولده يوسف بالحضور الى سـاحة                 

شير الى هذه الرسالة الهامة التي أرسلها يوسف كرم الى صديقه مفتي طرابلس عبـد الحميـد                 ونلقتال،  ا

ونورد نص الرسالة الجوابيـة     . كرامه يستشيره فيها في أمر الذهاب الى القتال شأن الصديق الى صديقه           

  : من المفتي كرامي) الوثيقة الهامة(

رم المكرم الشيخ يوسف بطرس كرم حرسه اهللا تعالى من سائر الـنقم                 فخر الملة المسيحية محبنا االعز االك     

  .آمين

ما ذكرتمـوه بوجـه االختـصار صـار        .    غب الشوق لمشاهدة محبتكم بكل خير نبدي انه وصل لنا تحريركم          

فالذي نعرفكم عنه بان خاطرنا وشورنا حسب محبتنا لكم بأن ال تروحوا            . ستشيروناتومقصدكم بالمعنى   . معلوم

وحبنـا لكـم اهللا مطلـع       . ومن خاطرنا بأننا نريد لكم الصالح     . فهذا هو نصحنا لمحبتكم   . طرح وال تقارشوا شي   لم

علـى  ) تعينـوا (وبهذا القدر كفاية ثم نعرفكم بأن محمد أغا الفاضل والشيخ محمد علي خـضر لبـسو                 . عليه

. ه، ومنتظرين همتكم حتى نـسمع     والذي كنتم عرفتمونا عنه طلع من حينما سمع عزل        . الضنية، وفي غد يطلعوا   

  .فهذا الزم اعالمكم

  ) 1845اول حزيران ( جمادى 27              

  الفقير اليه تعالى عز شأنه                 

  السيد عبد الحميد المفتي بطرابلس شام                
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عـدت     وتشير الوقائع الى التزام يوسف كرم بهذه النصيحة، كما تشير الوثيقة الرسالة الى ان العالقة ت               

  . الصداقة والمشاورة الى نوع من التحالف انعكس على تعيين متسلم الضنية في ذلك الحين

  

   كان الموقف من الفتنة واالقتتال الطائفي واضحاً في طرابلس فقد رفض علماؤها وفقهاؤها االنجـرار               

قـاتي االمـام    الى الفتنة، بل حاربوا ومنعوا حصول ما يعكر صفو العالقات، فالسيد محمد رشـدي المي              

والمؤقت في الجامع المنصوري الكبير يروي عن جده كبير علماء طرابلس في ذلك الحـين فـي كتابـه                   

وقت حدوث فتنة الشام الشهيرة سنة      ... :"  انه   1)الميقاتي(االثر الحميد في مناقب سيدنا الشيخ محمد رشيد         "

ن والنصارى في اغلب جهات سـوريا،       هـ التي كان على اثرها حصلت الحوادث الهائلة بين المسلمي         1275

 على استئصال بذور هذه الفتن والشقاق ومنع سريان هذا الداء العضال في نفوس ذوي الجهالـة                 فاهتم الجد 

 فصار يرسل اوالده لدور رؤساء المسيحيين ليالً ويأمرهم بأن يسهر كل واحد مـنهم علـى                 ،من شبان طرابلس  

عين الناس ليقتدوا بمسراه ويقلدوه في      أوجعل ذلك عالنية على     . طريق المناوبة عند كل واحد من اكابرهم      

حتى ان الحكومة كانت تـضم رأيهـا        . فما كان اال ان خمدت في طرابلس شرارة اهل الشر بأجمعها          . مبداه

 كان ال يجترأ احد على مخالفته لما يعلمون من وفور عقله      ،وحيث انه كان مطاعاً ومعتقداً    . الى رأيه اذ ذاك   

  ".... رايه وصدقه مع اخوانهوإصابة

  

   لقد كانت تلك المواقف تشير إلى عمق الترابط والعالقة الطيبة التي كانـت بـين مـسلمي طـرابلس                   

 والتي بقيت   1860 و   1840ومسيحييها، حتى في تلك األيام السوداء التي شهدت المجازر الشهيرة أعوام            

  .خرى خارج جبل لبنانطرابلس بمنأى عنها رغم امتدادها إلى دمشق ومناطق أ

                                                 
تأليف حفيده خادم اآلثار النبوية واالمام المؤقت في الجامع المنصوري الكبير محمد رشدي ) الميقاتي(اقب سيدنا الشيخ محمد رشيد االثر الحميد في من 1

 .55، ص)م1922 – 1341(اصدار مطبعة البالغة بطرابلس الشام . ابن خير الدين الميقاتي
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  وال شك ان هذا التراث المتراكم من العيش المشترك وروح التسامح والتعاون وحسن الجـوار كانـت                 

عامالً رئيسياً في تحصين مدينة طرابلس والشمال عموماً من امتداد النزاع الطائفي إليه في تلك السنوات                

  . السوداء من تاريخ لبنان

هرها ومضمونها مع الكثير من الدراسات واألبحاث التي ذهب إليها بعض              هذه الخالصة تختلف في جو    

ان هـذه المنهجيـة فـي       . المؤرخين الذين ركزوا على تاريخ التقاتل الطائفي في جبل لبنان وما نتج عنه            

الدراسة والتأريخ تساعد على إنماء العصبيات والنزعات الطائفية وتظهر المجتمع وكأنـه كتـل وقبائـل                

وبالتأكيد ليس في نيتنا القول أن السلطنة العثمانيـة         . عية إلى إلغاء بعضها على الدوام     نعزلة سا متناحرة م 

 .قدمت نموذجاً مثالياً للعيش المشترك، بقدر ما نريد قول أن مجتمعنا صنع عيشاً واحداً، في تلك المرحلة                

نة شهدها تاريخ لبنان الحديث     تؤكد نتائج هذه الدراسة انه ليس من الموضوعية إهمال حقبات تاريخية معي           

في مناطق محددة منه كانت نموذجاً مقبوالً للعيش الواحد في ذلك الحين ولم تشهد تلك المـذابح الـسوداء              

  . ض ذاكرة التاريخخالتي ال يزال ذكرها ي

     نخلص إلى القول ان الوثائق تنطق بأنه لم يكن هناك في طرابلس مناطق مغلقة، صافية لطائفة دون                 

األخرى، فهذا ال يتفق مع الواقع التاريخي للمدينة، هذا الواقع الذي شكل حقالً للتفاعل المميز والتجـاور                 

الفريد واالختالط الغني، على الرغم من األكثرية اإلسالمية الواضحة، والتي لم تـستغل أكثريتهـا لتقـيم       

  . حصناً مغلقاً منعزالً بوجه اآلخرين، أو عامالً على إلغائهم

 ينطق بحقيقة مختصرة مفادها ان عروبة هذه المدينة هي عروبـة حـضارية وان             خالصة هذا البحث       

بـال تظلـم وال      ورسالتها هو اإليمان بال تعصب وااللتزام بال تحزب والتسامح بال تفريط والعدل              هاقدر

 من التاريخ   تظالم، تلك هي رسالة االعتدال والوسطية التي طبعت مزاجها العام على مدى صفحات طويلة             

  .ولم تعكره سوى غيوم عابرة
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