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  : مقدمة 
ان المعاصر     اءات  يالحظ المراقب الباحث في العقدين األخرين من تاريخ لبن ، ظاھرة تكرارلق

يحية  ات المس اريخ العالق ول ت ؤتمرات ح يم الم ة تنظ و حرك المي، ونم يحي اإلس وار المس الح
وع . اإلسالمية، وتزايد الدراسات في ھذا المجال ر وق ذه النشاطات إث وال شك أن مبعث توقيت ھ

ة  أحداث ذ وطن والرغب ى ال رة عل ان الغي ان، ك ة وزوال الكي ذرت بتفكك الدول ات طابع طائفي أن
ى . في لملمة أشالء مجتمع تمّزقه اإلصطفافات الطائفية نھم عل ا يعي اد م ولما عجز ھؤالء عن إيج

ة  ى إمكاني دليل عل ذلك في الحاضر، إستنجدوا بالتاريخ، وجمعوا منه مشاھد ومواقف تساعدھم للت
  .طوائفه، والتعايش فيما بينھم إلتقاء

ل     دير الكام وطن، والتق ع وال دة المجتم ت وح ي تثبي ل ف ذا العم ة ھ ن أھمي ر ع وبصرف النظ
اء الوجه اآلخر ايش، وإخف ذاكرة الشعبية  .للقائمين عليه، فإنه يؤدي إلى تظھير أحد أوجه التع فال

دينتھم ألبناء طرابلس، تختزن بداخلھا صوراً عن التعاون والتآلف بي ن كافة الطوائف الدينية في م
وم ا من الصليبيين وحتى الي ذ تحريرھ ذاكرة . التي كانت وال تزال إسالمية بإمتياز من ذه ال لكن ھ

ا  نفسھا، تحتفظ بأخبار مضايقات تعّرض لھا النصارى في طرابلس، في حقبات معيّنة من تاريخھ
اريخ ا. الحديث ذاكرة صورتان متناقضتان عن ت فإذن في ال ين الطوائ ات ب إن . لعالق الي ف وبالت

ق،  التركيز على واحدة منھا وإخفاء األخرى، يعتبر تزويراً للتاريخ، أو على األقل تأريخاً غير دقي
ا   دون شك، لكنھ امية ب ات س ه رغب ق من موقف مسبق تملي ة، وينطل رة معيّن ات فك يھدف إلى إثب

  .  من الماضي بكل حيثياته وأحداثهكما أنه يريد صناعة المستقبل من ماض مبتور ال. آنية
اء    ذّكرات أبن ة وم ائق الرسمية العثماني لذلك سأعمل على بحث ھذا الموضوع، ، من خالل الوث

ة  ا، ومحاول افر بينھ ا مراحل التن ا، كم ة فيھ ين الطوائف الديني آلف ب ل الت راز مراح ة، وإب المدين
بھاالوقوف على أسبابھا بھدف وضع الحقائق أمام أجيال ال . مستقبل، لتختار ھي الطريق التي تناس

رق، ليرسم كل  ا أن تختلف وتفت فإّما أن تلتقي وتتحد في كيان واحد وتحت راية دولة واحدة، وإّم
ى . منھا مستقبله بمعزل عن اآلخر ا يبن أن م ق ب اني العمي ال الصاعدة، إليم أقول ذلك خدمة لألجي

ى زوال الي إل ى ف. على باطل فھو باطل، وھو بالت اً عل ي تاريخ ؤدلج أن يبن ؤّرخ الم بإستطاعة الم
األوھام والتمنيات، وقد ينجح مرحلياً في رؤية حلمه يتجّسد في دولة وكيان، لكن سرعان ما ينھار 

ة الفاشية . ھذا الكيان ودولته عند  تعّرضه ألبسط التحديات ا األنظم رة، منھ ة كثي ولنا في ذلك أمثل
ى والنازية والكيان اليوغوسالفي  ا بنيت عل وغيره من الكينات المصطنعة التي لفظھا التاريخ ألنھ

  . أفكار واھية التمّت إلى الحقيقة التاريخية بصلة
ة طرابلسوھنا تبدو     ة في مدين ، مدخالً يمكن   دراسة  الديموغرافية التاريخية للطوائف الديني

ا، ومنطلق ا الولوج منه إلى طبيعة العالقة التي كانت قائمة بينھ افر بينھ ايش أو تن اً للحديث عن تع
  . في الماضي

      
  :مصادر الدراسة

    .يعتمد ھذا البحث على نوعين من المصادر، الوثائق العثمانية الرسمية، ومذّكرات أبناء المدينة
  
  :وھي موّزعة على ثالث دوائر مختلفة: الوثائق الرسمية العثمانية -1- 

  :طرابلس وثائق المحكمة الشرعية في  -أ    
ا سنة           زرب   1738/ه1151وھي وثائق تعھّد سكان حارات طرابلس لواليھ واء ال دم إي بع

ة . وثيقة 21في بيوتھم، وعددھا  ووثائق بيع وإيجار البيوت في المدينة واألراضي الزراعي
ة ا، وعددھا حوالي ألفي وثيق اف اإلسالمية فيھ ائق . في خراجھا، ووثائق إيجار األوق ووث

ددھا ا اتھم، وع أن خالف م بش ادرة لھ ديات الص ارى، والبيورل ود والنص ين اليھ دعاوى ب ل
  .حوالي عشرون وثيقة

  
  

 



  :دفاتر المھّمة -ب 
رة        ي الفت ام ف الد الش ى والة ب ادرة إل لطانية الص ام الس ّمن األحك . 1565-1545وتتض

يّن أوضاع أھل دادھم  وتتضّمن حوالي ثالثين حكماً تعود إلى طرابلس، وتب ا وأع ة فيھ الذّم
  .وعالقتھم بالمسلمين والدولة

  :السالنامات -ج    
وفيھا إحصائيات وتفاصيل مھّمة عن وظائف أھل الذّمة في طرابلس طرابلس في عصر          

  .وعددھا خمس سالنامات. التنظيمات
ذه الدر           ة المصدر األساسي لھ ا الثالث ائق بأنواعھ ذه الوث ّكلت ھ د ش ةوق تقرأتھا . اس فإس

بھم وزيعھم الطائفي ونس ة وت ا ببعضھا، تمّكنت من . تعداد السكان في كل مرحل وبمقارنتھ
ة ة القديم اء المدين ا في أحي ارات . معرفة تبّدل أماكن تمركز كل منھ ع العق ائق بي ا أن وث كم

  .   ئفوإيجارھا، ووثائق الدعاوى، وفّرت لي المعطيات األساسية عن العالقة بين ھذه الطوا
  :مذّكرات أبناء المنطقة -2- 

رھم، وھي            دويھي، وحكمت شريف، و التميمي وبھجت وغي رك إسطفان ال ل البطري مث
ة . مذّكرات منشورة، باإلضافة إلى مذّكرات عبد هللا غريّب الغير منشورة ذّكرات مليئ ھذه الم

م بالتناقضات، فھي تحاول التركيز على حسن العالقة بين الطوائ ف الدينية في المدينة، لكنھا ل
ا ة بينھ داث الطائفي ي . تخف األح ات الت وء المعطي ى ض ذّكرات عل ذه الم راءة ھ ر أن ق غي

ان في  ا ك ع العيش المشترك، كم ى واق تتضّمنھا الوثائق الرسمية، ساعدتني في الوقوف عل
  . العصر العثماني

  
   :اإلطار الزمني والجغرافي للبحث

دخول في تفاصيل يتناول ھذا البح     ة طرابلس، دون ال ة في مدين ث العالقة بين الطوائف الديني
  .1918-1516ويعالج ھذه العالقة في فترة الحكم العثماني للمدينة . ھذه العالقة في أريافھا

  
  :السكان وتوزيعھم الطائفي تعداد - 1

اب الحولي   ة، وكتّ ذّكرات الرحال ن م ة، وم مية العثماني ود الرس ن القي تدل م ة اتيس ، أن مدين
ام الد الش ي ب رة ف ة المنتش ف الديني ة الطوائ ّم كافّ اني، تض وال العصر العثم ت ط رابلس كان . ط

ا،  ة فيھ ة ديني ة، وعدد كل طائف ع تطور عدد مجمل سكان المدين ود تتبّ ويمكن من خالل ھذه القي
ة ل المدين ارھا داخ اكن إنتش د أم ي ھ. وتحدي ه عل ذي يملي ار ال ابع اإلختص ؤتمر، إالّ أن ط ذا الم

ذه  اني في ھ م العثم ة الحك ى في بداي ذا الموضوع، األول جعلني أكتفي بدراسة ثالث عينات من ھ
اني م العثم أتناول في . المدينة، والثانية من أواسط القرن الثامن عشر، والثالثة من أواخر الحك وس
ذه الطوائ داد كل من ھ ة أع ع الطائفي لجھ ثالث، التوزي ى كل من ھذه المراحل ال بھا عل ف، ونس

  .بعضھا البعض، وأماكن تموضع كل منھا في أحياء المدينة
  
   :لسكان وتوزيعھم الطائفي في القرن السادس عشراعدد   -أ 

تنبول       ي إس وزراء ف ة مجلس ال ي أرشيف رئاس ة ف ابو المحفوظ اتر الط ة دف ن دراس يّن م يتب
غ والعائدة لوالية طرابلس في القرن السادس عشر، أن عدد ا ة بل ذه المدين ذكور الناضجين في ھ ل

ً 1519في سنة  راً ناضجا ديني . ، ألفاً وخمسماية وسبعين ذك اء ال وّزعين من حيث اإلنتم انوا م ك
  :على النحو اآلتي

  
  
  

 



   15191التوزيع الديني للذكور الناضجين في مدينة طرابلس سنة 
 النسبة من المجموع العام  الديانة  العدد

  مسلمون  % 75.35   1183
  نصارى  % 18.92  297
  يھود  %   5.73  90

  المجموع  -  1570
    
     
وإنطالقاً من أعداد الذكور الناضجين يمكن التوّصل إلى معرفة العدد التقريبي لسكان المدينة في   

ة ك المرحل ة، إذ . تل اتر لطابو العثماني ي دف احثون ف ا الب ي دخل بھ ات الت ة التخمين داً عن لعب وبعي
بعض اآلخر ستة أو ذھب بعضھم إ ره ال ة خمسة أشخاص، وإعتب راد العائل ار متوّسط أف ى إعتب ل

ة الشرعية في  سبعة أشخاص، فإن دراسة متأنية لوثائق حصر اإلرث المدّونة في سجالت الحكم
ارب الستة أشخاص نعتمد . طرابلس، تبيّن أن متوّسط عدد أفراد األسرة في ھذه المدينة يق ذلك س ل

ك السنة حوالي وبذلك . ھذا الرقم =  6×  1570(يمكن القول أن عدد سكان ھذه المدينة بلغ في تل
  :تسعة آالف وأربعماية وعشرين نسمة، موّزعين دينياً على النحو اآلتي) 9420

   
  1519التوزيع الديني لسكان طرابلس سنة 

 وفقاً إلنتماءاتھم الدينية وفقاً إلنتماءاتھم الدينية
  نسمة  مسلمون 7098
  نسمة  نصارى 1782
  نسمة  يھود 540

  نسمة  المجموع 9420
 

ّكلون إذن بحسب دفاتر الطابو،     ان المسلمون يش اني،  ك م العثم ع الحك من %  75.35في مطل
ا )1519سنة (مجموع سكان طرابلس  ة فيھ ود  % .  24.65، في حين شّكل أھل الذّم ان اليھ وك

ذه المدي ةيشّكلون ما يقارب ثلث عدد النصارى في ھ م تكن في . ن ى أن طرابلس ل مع اإلشارة إل
ر في دمشق وصفد،  داد أكب ذين تواجدوا بأع ود ال لة لسكن اليھ ذلك الوقت المدينة الشاميّة المفّض

  . 2حسبما يتبيّن من األحكام السلطانية المتعلّقة ببالد الشام والمسّجلة بما يعرف بدفاتر المھّمة
ود بيد أن ھذه األرقام التي أعطتھا دف    اتر الطابو العائدة لوالية طرابلس عن عدد النصارى واليھ

م سلطاني صادر . فيھا، لم تكن دقيقة، وغير مطابقة للواقع فقد جاء في دفاتر المھّمة العثمانية، حك
ام وطرابلس 1545عن السلطان إلى دفتردار العرب سنة  ات الش ة في والي اتر الجزي د أن دف ، يفي

ة من ھؤالء،  وحلب، لم يسّجل فيھا جميع تماية عائل بيوت أھل الذّمة، وأن حوالي خمسماية إلى س
 3600 -3000أي أن ھناك ما يقرب من . 3لم تسّجّ◌ل في دفاتر أھل الذّمة العائدة لوالية طرابلس

  . نسمة زيادة عن األعداد المذكورة للنصارى واليھود في طرابلس
دد    الي ع ان إجم دري إذا ك ك، ال ن ى ذل نة باإلضافة إل ي س د تقلّص ف رابلس، ق ة ط كان مدين س

ة في . ، على نحو ما حصل في أريافھا1567 فالوثائق الرسمية العثمانية تنّص على أن ثمانين قري
  .4والية طرابلس تحولت في تلك السنة إلى خرب بعدما ھجرھا سكانھا

                                                 
  .96، ص 2004نواحي لبنان في القرن السادس عشر، بيروت : عصام خليفة -  1
بالد الشام في األحكام السلطانية الواردة في : فاضل بيات بيتاً، ينظرحوالي ألف أو ألفين  1545كان عدد بيوت اليھود في صفد سنة   - 2

 .سنشير إلى ھذا المرجع الحقاً بكلمة بيات. 123. ، ص1. ، ج2005دفاتر المھّمة، الجامعة األردنية عمان، 
 
، 1. ج:  مته لدى   بيات، ينظر نص الحكم وترج1545نيسان  11/ ه952ث، تاريخ سلخ محّرم الحرام سنة  24حكم سلطاني رقم  -  3
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  :في القرن الثامن عشر السكان وتوزيعھم الطائفيعدد  -ب

ا     ار النظ ة الضرائب مع تطبيق بعد إنھي ة جباي ّدل آلي باھية، وتب ر نظام الس م اإلقطاعي، وتقھق
نظام اإللتزام، لم تعد الدولة العثمانية تھتم كثيراً بإجراء إحصائيات دورية للسكان، كما كان الحال 

كري اع العس ام اإلقط ي نظ ة . اإلقتصادي-ف ي سجالت المحكم ة ف ائق المدّون ر أن بعض الوث غي
رابلس، تعطينا فكرة عن تعداد السكان في ھذه المدينة وتوزيعھم الطائفي في القرن الشرعية في ط
ر امن عش نة . الث ى س ود إل ي تع رابلس، وھ الت ط الي مح ج أھ ائق بحج ذه الوث رف ھ وتع

ا كل . 1738/ه1151 وفيھا تعداد ألسماء أصحاب البيوت في المدينة، وفقاً للحارة التي يسكن فيھ
أن ال كان ھدف والي طر. منھم ة ب ّل بيت في المدين ى رب ك د عل ائق، أخذ تعھّ ابلس من ھذه الوث

ّردھم  ر تم يھم إث ا وإنتصر عل اتلھم واليھ يأوي في بيته أحداً من الزرب الفارين من دمشق بعدما ق
اب . ھناك، وقّرر مالحقتھم في الواليات األخرى ا تتضّمن أسماء أرب ائق أنھ ذه الوث ما يھما من ھ

ك األسر في كافّة  أحياء المدينة، ما يساعدنا في الوصول إلى تقدير معقول عن عدد سكانھا في تل
ة كانت . السنة ائق العثماني ان، ألن الوث ى األدي ع ھؤالء عل كما أنھا تساعدنا أيضاً في معرفة توزي

ة  ماء النصارى، وكلم ام أس الن أم ذمي ف ارة ال ا عب د فيھ ة، فنج ل الذّم لمين وأھ ين المس ّرق ب تف
ذمي  اليھودي القول لل لمين ب ة والمس ين أھل الذّم ا ب ق فيھ ا نجد التفري فالن أمام أسماء اليھود، كم

  .فالن ولد فالن، وللمسلم فالن بن فالن
وت     دد بي ي أن ع يّن ل ائق، تب ذه الوث ي ھ واردة ف وت ال داد أسماء أصحاب البي دما قمت بتع وبع

ي وفقاً  بيتاً، موّزعين 2108طرابلس في تلك السنة بلغ  ى النحو اآلت ة عل  1742إلنتماءاتھم الديني
  . بيتاً ليھود 43بيتاً لنصارى، و  323بيتاً لمسلمين، 

الي عدد سكان     ت، يكون إجم وإذا إعتمدنا الرقم ستة كمعدل وسطي لعدد نفوس كل أسرة أو بي
ة وأربعون نس12648=  6× 2108طرابلس في تلك السنة  تماية وثماني . مة، إثني عشرة ألفاً وس

  :موّزعين من حيث اإلنتماء الديني على النحو اآلتي
  

  1738جدول التوزيع الطائفي في طرابلس سنة 
  النسبة المئوية  الديانة  عدد النفوس

  مسلمون  نسمة 10452=  6× 1742  % 82.63
  نصارى 1938=  6×  323  نسمة  % 15.32
  يھود  نسمة 258=  6×  43  % 2.03
  المجموع 12648=  6× 2108  سمة ن  /100%

   
    
  :الطائفي في القرن العشرين لسكان وتوزيعھماعدد  -ج
  :، موّزعين على النحو اآلتي5نسمة 17027بلغ عدد سكان مدينة طرابلس  1893سنة  
  

  1893جدول عدد سكان طرابلس سنة 
  النسبة المئوية  الديانة  العدد

  مسلمون  نسمة 13826  % 81.2
  غير مسلمين 3201  نسمة  % 18.8

  
دل   ي طرابلس بمع ة ف دد أھل الذّم ي ع ادة ف ا زي رن % 1.5نالحظ ھن ي الق ه ف ا كانت علي ، عم

  %. 18.80لتصبح %  17.35الثامن عشر، إذ كانت تساوي 
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نة    ي س ارب  1322/1904وف وظ، إذ أصبح يق كل ملح رابلس بش كان ط دد س د ع  23289تزاي
  .6% 15.75يّون ما نسبته ذم 3669، و% 84.87مسلمون ما يعادل  19767نسمة، بينھم 

دل 1904ونالحظ ھنا أن نسبة أھل الذّمة على مجموع سكان المدينة، تدنّت في سنة     3.05، بمع
  .1893عما كانت عليه سنة % 

  
  .19047في مدينة طرابلس سنة  السكان توزيع جدول

  النسبة المئوية  الطائفة  العدد
  مسلمون  نسمة 19767  % 84.87
  أرثوذكس 2332  نسمة  % 10.01

  موارنة 1121  نسمة  %    4.8
  بروتستانت  نسمة 66  %   0.28
  كاثوليك  نسمة 44  %  0.18

  أرمن  نسمة 25  %    0.1
  التين  نسمة 20  % 0.085

  يھود  نسمة 61  %   0.26
  المجموع  نسمة 23289  % 100

  
ى عدد الن ود في طرابلس بالنسبة إل اً في عدد اليھ اً ملحوظ ا تراجع إذ بلغت . صارىونالحظ ھن

نة  ك الس ي تل ة ف ل أھل الذّم ن مجم بتھم م ادل 1904نس ا يع ّكلون %  1.66، م انوا يش دما ك ، بع
  .1738سنة %  11.74

  :نسمة موّزعين على النحو اآلتي 24036أصبح عدد سكان طرابلس  1914وفي سنة   
  

  .1914جدول توزيع سكان طرابلس سنة 
  النسبة المئوية  الديانة  العدد

  ن مسلمو  نسمة 19954  % 83
  ذميون  نسمة 4074  % 17

  المجموع  نسمة 24036  % 100
  

ة في طرابلس في سنة  اع نسبة أھل الذّم ا كانت  1914ونالحظ في ھذا الجدول األخير إرتف عّم
دل  ة بمع ت متراجع ا ظلّ ابع عشر، لكنھ رن الس رن العشرين وفي الق %  7.65عليه في مطلع الق

  .السادس عشرعما كانت عليه في القرن 
  :، فقد كان على النحو اآلتي1914أّما توزيع أھل الذّمة على الطوائف في تلك السنة  
   

  .8 1914جدول عدد الطوائف المسيحية في طرابلس سنة  
  النسبة المئوية من مجموع السكان  الطائفة  العدد

  أرثوذكس 2643  نسمة  % 11
  موارنة 1242  نسمة  % 5

  بروتستانت  نسمة 51  % 0.2
  كاثوليك  نسمة 46  % 0.19
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  التين  نسمة 20  % 0.08
  يھود  نسمة 72  % 0.29

   
إذن يمكن الوقوف على تطور أعداد السكان في طرابلس طيلة الحكم العثماني لھا، وفقاً للجدول    

  :اآلتي
  .جدول تطور عدد سكان طرابلس وتوزيعھم الطائفي في العصر العثماني

  1914سنة  الطائفة  1519سنة   1738سنة  
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  مسلمون 7098  نسمة 10452  % 75.35 نسمة 19954  % 82.63 نسمة  % 83
  نصارى 1782  نسمة 1983  % 18.92  نسمة 4002  % 15.32  نسمة  % 16.7
  يھود 540  نسمة 258  % 5.73  نسمة 72  %2.03  نسمة  % 0.29

  نسمة  المجموع 9420  نسمة 12648  نسمة 24036
  

  :من خالل قراءة ھذه الجداول يمكن إيراد المالحظات اآلتية
  

   :حول العدد العام للسكان  -أوالً 
ة كانت الزيادة السكانية في مد – أ انيينة طرابلس ضئيلة طيل م العثم م  ھا، بحيث أن سكانالحك ل

رن السادس عشر الممتدة الفترة طيلة ،نسمة 14616سوى  يزيدوا ع  من بداية الق وحتى مطل
   .، أي ما يعادل ضعف ونصف الضعف لما كان عليه في بداية تلك المرحلةالقرن العشرين

  

ابع عشر الفترة األكثر وضوحاً في تدنّي -ب  . الزيادة السكانية، كانت القرنين السادس عشر والس
  . فقط%  34.25نسمة أي ما يقارب  3228ذلك أن ھذه الزيادة إقتصرت على 

  .س من ذلك تضاعف عدد سكان طرابلس في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرعلى العك -ج 
      

         ماھي أسباب ھذه الظاھرة ؟
ائق      رون، آلن وث ك الق والدات في تل ھذا النمو البطئ للسكان، ال يعود إلى إنخفاض في نسبة ال

ارب  راد األسرة ق ً اإلرث وتصفية التركات وقسمتھا، تبيّن أن متوّسط أف ا راد تقريب ر . الستة أف غي
ّكلتا  كاني، ش زوح الس ات الن رار عملي ات، وتك ة والمجاع بب األوبئ ات بس بة الوفي ادة نس أن زي

      . األسباب الرئيسة لھذه الظاھرة
فقد أّكد أكثر من مصدر عثماني رسمي يعود إلى المرحلة الواقعة بين النصف الثاني من القرن     

ررة عن  السادس عشر، والربع األول زوح سكاني متك من القرن الثامن عشر، حصول عمليات ن
م . العديد من مناطق في والية طرابلس في القرنين السادس عشر والسابع عشر د جاء في الحك فق

ا، وأصبحت ) ث 19(السلطاني رقم  د ھجروھ أن أھالي ثمانين قرية واقعة في سنجق طرابلس ق
  :ي األمر وتبيان أسبابه، كما نالحظ من نصه خراباً وطلب الحكم من القاضي التحقيق ف

  حكم إلى قاضي طرابلس"  
تتوا،    د تش ه ق ة من لوائ أرسل أمير سنجق طرابلس محمد، رسوالً ليبلّغ عن أن أھالي ثمانين قري

ر، . فتعّرضت ھذه القرى للخراب النظر في األم ام ب م شريف ألجل القي ولھذا طلب إستصدار حك
  :ولھذا فقد أمرت

د وصول حكمي الشريف تتحقّق فيما إذا كان األمر مثلما عرض وما الذي أدى إلى خرابھا ؟ عن   
ا ؟ ت رعاياھ ن ذھب ه. وأي ك وتبلّغ ل ذل ب ك ي . تكت ى  8ف ادى األول اني  10/ه975جم رين الث تش

1567".9.  
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ابع عشر     وكذلك تؤّكد قيود المحكمة الشرعية في طرابلس تكرار عمليات النزوح في القرن الس
ة طرابلس رة من والي زوح . عن قرى كثي ار ون ة في عك ا ذكر إضمحالل عشرين قري فنجد فيھ

  : ، كما نالحظ من مقطع من الوثيقة اآلتية1666سكانھا عنھا سنة 
  قضية إجارة قرا ومزارع بناحية عكار"   
ريف     رع الش س الش ا ....  بمجل ة حلب يخ قري ي ش اج مرع ن الح ل م ر ك ّب أن حض غ
المجلس وا.......و ّرروا ب ابع قضاء طرابلس وق ار ت ة عك رى ناحي لجميع من المشايخ واألعيان بق

ع  دة وجمي ة الجدي ع قري ين وجمي ة ببن ع قري ورة جمي ة المزب رى الناحي ة ق المشار إليه بأن من جمل
ة الجرد  قرية السفينة وجميع قرية إبزال وجميع قرية حبشيت وجميع قرية دنبو وجميع قرية خريب

ة وجميع قري ة الحويش وجميع قرية نفس عكار وجميع قرية حدودا وجميع قرية بزبينا وجميع قري
ا  ة حلب ع قري ات وجمي ة عي ع قري اقوب وجمي ة عين ي ع قري تكريت وجميع قرية بيت مالت وجمي
رى  وال، وأن الق وجميع قرية حيزوق وجميع جبرايل وجميع قرية رحبة مع لبة وجميع مزرعة قب

ز ذكورة إضمحلّت ون ا الم ت أمالكھ ا وتعطّل ب أھاليھ ل .... ح غال ر األماث ن فخ روا اآلن م وأّج
رى  ع الق ره جمي ه دون غي ه لنفس نھم بمال تألجر م و إس ادة وھ ن حم وه ب يخ قانص ران الش واألق

ورة  ى ..... المزب ا إل رّد أھاليھ ة وب تأجرة المرقوم رى المس ر الق ذكور بتعمي تأجر الم د المس وتعھّ
ره  أماكنھم ومواطنھم على أن دار وغي دن وب ة من ف أنواع التقوي ّدھم ب ة ... يم وإن حصل من جھ

ذلك  السلطنة العلية مرحمة ومن والي اإليالة على الناحية المزبورة وتنّزل مالھا بعد سنة تاريخه ك
ه  ه وال أقارب تنّزل عن القرى المزبورة بحسب مالھا على أن المستأجر المزبور لم يؤّجر من أھالي

ان وسبعين ... ر الزبور وال يصّرفھم بشي من ذلك قرية من المأجو في أوائل ربيع األول لسنة ثم
  .10 ."وألف

في تلك المرحلة،  وتخريب بعض  وكذلك تشير ھذه الوثائق إلى إضمحالل المواسم في الزاوية   
دة م. 11قراھا تماماً بعدما ھجرھا أھلھا  مثل قرية علما ن وقد إتّسع نطاق التھجير ليطال قرى عدي

ّص  ن ن ظ م ا نالح ا كم يض ظرائبھ ى تخف رابلس إل والي ط دا ب ذي ح ر ال ة األم ة الزاوي مقاطع
  :البيورلدي اآلتي

لّمه هللا"    دين س ع أحوالكم وأحوال . بعد السالم على الشيخ ناصر ال ّرفكم ھو أن جمي الي نع والت
ة إل ا مرحم ا عملن زم أنّ ا فل ره بقي معلومن ا الناحية وما صار من إضمحالل وغي ة وعملن ى الناحي

ذلك ليطيب خاطرھم  ة ب م ورق ا لھ مالھا في ھذه السنة ثالث عشر ألف غرش وخمسماية وحّررن
ين الخاطر من  وا طيب ة وتكون ى الناحي وحررنا لكم ھذه الورقة المراد في حال وصولھا تجيء إل

ا يمكن ال السنة وفي خصوص م. ساير الوجوه وتباشروا في تعمير البالد وترديد الرعايا بكل م
دتكم  ال عھ ة من أصل م ى الخزين ليماتكم إل بالد ومع تس الماضية إذا جيت وتحاسبت مع أوالد ال

  .12..."نعمل لكم إنعام بثالث أكياس دراھم ألف وخمسماية غرش 
وتبقى الوثائق التي تتحّدث عن نزوح سكاني عن الكثير من المراكز السكنية في والية طرابلس    

ار سنة . ھذا النزوح صامتة عن ذكر أسباب ة عك زم ناحي ى ملت والي عل ر أن شروط ال  1666غي
ى أن  ر عل ار يؤّش ه في جمع الضرائب من عك ه وأقارب دم إشراك أھالي ادة بع الشيخ قانصوه حم

  .خراب تلك القرى كان على يد آل حمادة
تقرار ف     دوء واإلس ا عرفت الھ ادة قلّم م آل حم اطق حك ات أن من ذكر مؤرخو الحولي ك وي ي تل

رابلس ع والة ط ررة م اتھم التك بب خالف ة، بس ات . المرحل ذه الخالف ادر أن ھ ذه المص يّن ھ وتب
ان  يش عن مك ا والتفت ى ھجرھ ا عل إنعكست دائماً خراباً ودماراً على تلك المناطق، مما حمل أھلھ

 ً   .أكثر أماناً وإطمئنانا
ذاك لتزي    ة أن دفعھم إضافة إلى ھذه الحروب، جاءت الكوارث الطبيعي ى السكان وت د الضغط عل

ا الجراد 1636ففي سنة . لترك أماكنھم وفي . ضرب الجفاف المناطق المحيطة بطرابلس وغزاھ
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  :حول تبّدل نسب الطوائف الدينية في طرابلس –ثانياً 
ام . اً دائماً في أعداد المسلمين في المدينةنالحظ  تزايد - أ ى المجموع الع بتھم عل فإرتفعت نس

ى 1519من سنة %  75.35من لسكان المدينة  ى  ،1738سنة %  82.63، إل %  83إل
  .1914سنة 

 

غ في مقابل  - ب د النصارى ضئيالً، إذ بل ان تزاي ى 1519 سنة نسمة من 156 ذلك ك  سنة إل
أو بمعنى آخر إرتفع عددھم سنة . 1914إلى سنة  1738نسمة من سنة  2064، و 1738
بنسبة  1914، كما إرتفع سنة 1519مقارنة بما كان عليه سنة ، %  8.75، بنسبة 1738
ة . 1738عّما كان عليه سنة %  106.5 ام لسكان المدين غيرأن نسبتھم على المجموع الع

ى  نة %  15.32إنخفضت إل ارب1738س ت تق دما كان نة %  18.92 ، بع م  ،1519س ث
 . 1914سنة %  16.65 إرتفعت قليالً لتصبح

ن          داد م زوح أع ى ن ود إل نقص يع ذا ال ة أن ھ مية العثماني ائق الرس يّن بعض الوث وتب
ة سنة . النصارى عن طرابلس ذه المدين ى النصارى في ھ ود عل ا اليھ ففي دعوى أقامھ

ك السنةمن النصارى نزحوا عنھ 1/6، وردت عبارة تفيد أن 1677/ه1088 ل تل . 14ا قبي
رة  بابه لكث وقد أّكد الدويھي حصول ھذا النزوح في منتصف القرن السابع عشر،وعزا أس

ا 15الضرائب ي جمعھ دھم ف ذين أطلقت ي م القشالق ال والة، وظل ي فرضھا بعض ال . الت
اً أخرى . 16وذكر أن ھؤالء النازحين قصدوا منطقة بعلبك كما قال أن محل المواسم أحيان

زوح سنة  كان السبب ل سبب الن ال في تعلي ذه الھجرات، فق وكانت : " ...  1673في ھ
  .   17..."الدنيا معربطة، ومن قلّة السعد، ذاقت الناس مرارة الموت وتشتتوا عن مواطنھم 

ود  -ج      ين سنتي  282تناقص عدد اليھ بتھم 1738-1519نسمة ب  5.73من  ، وإنخفضت نس
دل 1738سنة %   2.03، إلى 1519نة سنة من المجموع العام لسكان المدي%  ، أي بمع
ة و %  3.6 ام لسكان المدين ود  من%  52.2من المجموع الع ود، وأصبح اليھ عدد اليھ

ّكلون  نة %  11.74يش ة س ل الذّم ن أھ كلون 1738م انوا يش دما ك ن %  23.25، بع م
نة  ة س ي المدين ة ف الي أھل الذّم دد ا .1519إجم ي ع ادة ف ا نالحظ زي ر أنن ي غي ود ف ليھ

نھم . 1904نسمة سنة  61نسمة، بعدما كانوا  72بحيث أصبحوا  1914طرابلس سنة  لك
بتھم من  %  5.73تناقصوا بشكل ملحوظ في فترة الحكم العثماني لھذه المدينة، فتدنّت نس

ى  رن السادس عشر، إل ى %  2.03من مجمل سكانھا في الق امن عشر، إل رن الث في الق
  .لعشرينفي مطلع القرن ا%  0.29

  
، 1677ويتبيّن من مضمون الدعوى التي أقامھا اليھود على النصارى في طرابلس سنة             

ّكلون  بحوا يش ث أص نة، بحي ك الس ي تل اً ف ود أيض دد اليھ اقص ع دد  1/50تن ن ع م
غ سنة . 18النصارى اريخ، فبل  1/7.5،  1738غير أن عدد ھؤالء عاد ليزداد بعد ذلك الت

رن السادس من عدد النصارى ع الق ة في مطل ة اليھودي د نصف عدد الطائف م يتع ه ل ، لكن
  . عشر
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ذه             ات  الظاھرة، ورغم أن المصادر التاريخية ال تعطي األسباب المباشرة لھ إن المعطي ف
  :التاريخية المتوافرة لدينا تسمح لنا بإيراد األسباب اآلتية

 - 1  :1731-1730نھا سنة إنتفاضة سكا إبان ھرب اليھود من طرابلس
ة من  ر محبوب كان ظلم المتنفّذين اليھود ألبناء سائر الطوائف، سبباً في جعلھم جماعة غي
دم إستخدام  ة بع ام عاّم الد الش والة ب ى أوامر العاصمة ل الغير فالوثائق العثمانية تشير إل

اس م يظلمون الن رى ألنھ ي19اليھود في الوظائف الكب ا نالحظ من المقطع اآلت من  ، كم
  : 1565تشرين األول سنة  6نّص حكم سلطاني صادر في 

  .حكم إلى بكلربكي وقاضي الشام"     
ا   ذكر فيھ ة بالسامرية، : أنت بكونك قاضياً أرسلت رسالة ت ة المعروف ة اليھودي أن الطائف

يستخدمھم األمناء والصوباشيون كتّاباً عندھم، لكونھم عارفين بأمور الخط العربي وخط 
ى أھل اإلسالم، . السياقة ل عل ر والتحاي وھم طائفة شريرة ومفسدة يقومون بأنواع التزوي

اً . ويتسببون بأخذ أموالھم بغير وجه حق ا والفالحين بخدمتھم خوف وم ضعفاء الرعاي ويق
  .20. ...."منھم، فينبغي منعھم

نة      ادر س ر ص لطاني آخ م س ي حك اء ف ا ج ة" .... أن  1570كم اء الطائف  إالّ أّن أبن
ذكورة  ود( الم داء ) اي اليھ م واإلعت ون الظل ا .... يمارس كاوى الرعاي ذلك ش إزدادت ب ف

  .21...."والفقراء منھم 
ود     ه اليھ ذي لعب لبي ال دور الس ذا ال ى ھ رابلس عل ي ط ي ف ل الفرنس د القنص د أّك وق

والي  ره عن إنتفاضة السكان ضد ال المقّربون من والة طرابلس، فذكر في معرض تقري
م : " ... ما يلي 1731-1730م باشا سنة إبراھي ذي يحك ي طرابلس ال إن إبراھيم باشا وال

ون اليھودي  راھيم دي لي ھذه المدينة منذ أربع سنوات، تحّول بتأثير من نصائح كتخداه إب
ا بأسعار  وبعض مساعديه اآلخرين، إلى محتكر لجميع البضائع والحبوب التي كان يبيعھ

ديدلذلك بات مكروھاً . مضاعفة وبنتيجة . 22. ..."من شعبه الذي أصبح في حالة بؤس ش
ا راھيم باش والي إب ه ال ي وج نة ف ك الس ي تل رابلس ف كان ط تفض س ك، إن وا  23ذل ودخل

والي ح أولئك "  ... و. السرايا، وإنتقموا من أعوان ال ر ذب ابع اإلنكشارية بغضب كبي وت
راھيم د. الذين أوحوا للباشا بظلم الشعب ة ثّم فتّشوا عن إب اء المدين ع أحي ون في جمي ي لي

عب ق الش ا بح ا الباش ي إرتكبھ الم الت دبّر األول للمظ ه الم ه ألن دون قتل ذا . يري إالّ أن ھ
  . 24. ..."اليھودي قد إختبأ منذ بداية الثورة، ولم يتمّكن أحد من العثور عليه

رّ      ه المق د وھنا نطرح إحتمال أن يكون أقرباء دي ليون وعدد من أبناء طائفت ه، ق بن إلي
ه سنة  ة مع ام1731غادروا المدين ال اإلنتق اً من أن تطالھم أعم ذه . ، خوف وإذا صّحت ھ

نة  رابلس س ي ط ود ف دد اليھ اقص ع اھرة تن رح ظ ي ش ة ف دو مقبول ا تب ية، فإنھ الفرض
  .، أي بعيد النقمة الجارفة ضدھم بسبع سنوات1738

 -2    :تغيير مكان سكنھم تھرباً من الجزية
ويرّجح أن . منھا تغيير مكان اإلقامة. ليھود وسائل مختلفة للتھّرب من أداء الجزيةإتّبع ا  

راً  ذھا مق ى صفد وإتّخ ام إل الد الش دن أخرى في ب عدداً منھم إنتقل من طرابلس ومن م
ان سكنھم . دائماً إلقامته وقد تمّكن ھؤالء من اإلفالت من الجزيدارية لعدة سنوات في مك

                                                 
 . 122، ص 1ج : بيات -  19
 .307، 1ج : بيات -  20
 .276، ص 2ج : بيات -  21
22  - Adel , Ismail: Documents diplomatiques et consulaires relatifs à l'histoire du Liban, Beyrouth 1976, 

t. 5, p. 331-334. 
دد . من تاريخ اإلنتفاضات الشعبية في طرابلس في القرن الثامن عشر: فاروق حبلص - 23 ة، الع ، 1993، خريف 5مجلّة أوراق جامعي

  .162-135ص 
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  .حكم إلى دفتردار العرب"   
ي السابق س   ة ف ر الوالي ّم تحري دما ت ود صفد عن ة  850ّجل يھ ة( خان ى وجه ) عائل عل

ى العوائ ذكورةالمقطوع، ثّم وفدت أيضاً عوائل كثيرة وأضيفت إل ة إن . ل الم وفي الحقيق
ه  دوين بشكل عادل فإن ّم الت و ت ا سّجل بشكل مقطوع ول ر مم الخانات األساسية ھي أكث

ة ي خان ف أو ألف دار أل ادة بمق يظھر زي ّدعين . س راج م دفع الخ دة ال ت ات الزائ وإن الخان
  . 25...."بأنھم سّجلوا بشكل مقطوع 

 -3  :الھجرة ھرباً من تسديد الديون
دلّ       ار ت ن التج ه م أس ب دداً ال ب ى أن ع رابلس، عل ي ط ارة ف ور التج دة ألم ائق العائ  الوث

هاليھود  ات أخرى  قد ھّرب أموال ى والي ل  إعالن إفالسهإل د  وال. قب دم بع م أق حصول ث
ىاإلنتق عفائه من الديون المترتبة عليه، إلىعلى حكم شرعي بإ ه،  حيث ھرّ  ال إل ب أموال

ة تجارت تئناف مزاول اك هإلس ة  .ھن ي سجالت المحكم ارالمدّونة ف ائق اإلعس ت وث د دلّ فق
، أن معظم التجار الذين أعلنوا إفالسھم في ھذه المدينة، كانوا من 26الشرعية في طرابلس

راج . اليھود د اإلف ى مصر بع افروا إل د س كما نالحظ من وثائق أخرى أن معظم ھؤالء ق
اك اودوا ممارسة التجارة ھن ي27عنھم، وع ا يعن تخلّص من  ، م م إّدعوا اإلفالس لل أنھھ

  .ديونھم
والمالحظة األخيرة التي يمكن إيرادھا ھنا، أن ھذا المزيج من اإلنتماءات الدينية، لم يكن طارئاً    

ار  ّكل اإلط ي تش ة الت رون األربع ة الق ة طيل ع المدين ّكل صفة الزمت مجتم ه ش ل إن ابراً، ب أو ع
ا ي لبحثن ذا ال.  الزمن ار ھ ن إعتب ي تعكس ويمك رآة الت ة، الم ذه المدين ي ھ دائم ف ائفي ال ّوع الط تن

ة،  اءاتھم الديني ى إختالف إنتم كانھا عل ة س ة كافّ ديني، ورغب د ال ة المعتق ن حريّ عة م احة واس مس
  . بالتعايش مع بعضھم البعض، أو على األقل رغبتھم في عدم اإلقتتال فيما بينھم

  
   -2  :ء طرابلسأحيا التموضع الجغرافي لألديان داخل

ة في     اء المدين ة في أحي ق بتموضع الطوائف الديني ة تتعلّ ات مھّم تمّدنا الوثائق العثمانية بمعطي
اني ا في . كافّة مراحل الحكم العثم ا فعلن ى نحو م ذا التموضع في ثالث مراحل، عل وسنالحق ھ

ة، أو ت ذه المدين زال كل دراسةعدد السكان، لنالحظ مدى إندماج الطوائف الدينية في ھ ا وإنع قوقھ
  .منھا في أحياء خاّصة بھا

   
   :التموضع الطائفي في القرن السادس عشر - أ

م  ري رق ى الطابو دفت ارخ  68إعتماداً عل ع الطوائف 1519ت ة توزي دكتور عصام خليف ، أورد ال
  :الدينية في مدينة طرابلس في تلك السنة على النحو اآلتي
  .151928إلنتماءاتھم الدينية سنة  جدول توزيع السكان على أحياء طرابلس وفقاً 

  يھود  مسلمون  نصارى  إسم المحلّة
  النسبة عددھم  النسبة  عددھم  النسبة  عددھم

  جامع كبير  0%  0 16.67%  14 % 83.33  70

                                                 
 .124- 123، ص 1ج : بيات -  25
ه، . تاجٍر  ما وھي بمثابة إعالن إفالس - 26 ة علي وال المترتب دار األم ويذكر في وثيقة اإلعسار إسم التاجر المتعّسر وأسماء الدائنين ومق

 .فيصدر الحاكم الشرعي حكماً باإلفراج عنه وإخراجه من السجن بعدما يعلن الدائنون مسامحته. ثم أسماء الشھود المقّرين بعجزه
اء : فاروق حبلص - 27 ين نشاط مين ة ب امية مقارن وانئ الش وانئ المصرية مع الم ائر الم روت( اإلسكندرية وس ) صيدا وطرابلس وبي

،  L'Université de Provence, Aix-Marseille 1بحث ألقي في المؤتمر الذي نظّمته جامعة اإلسكندرية و. 1670-1828
ؤتمر . 18-17-16في القرن  ، بعنوان تجارة الحبوب في ميناء اإلسكندرية2007في مركز األبحاث في آكس في شباط  أعمال الم

  .قيد النشر
 .96مرجع سابق، ص : عصام خليفة -  28

 



  حارة النيني  % 0  % 0  % 0  0  100%  77
  سقاق األكوز  0%  0  0%   0  100%  35
  سوق الطواقية  0%  0  2.82%  2  97.18%   69
  شيمسجد القر  21.88%  28 50.78%  65  27.34%  35
  خان عديمي  0%  0 53.95%  41  46.05%  35
  سوق أسندمر  % 0  0  0%  0  100%  14
  زقاق الطويل  0%  0  0%  0  100%  20
  زقاق المصري  0%  0  0%  0  100%  44
  مسجد الخشب وزقاق الخولي  0%  0  6.67%  5  93.33%  70

  %0  0 %54.29  38  %45.71  32  حصن صنجيل
  عليزقاق شيخ  0%  0  0%  0  100%  29 
  %0  0  %0  0  %100  30  عوينات

  شيخ فضل  %0  0  %0   0  %100  29 هللا
  نوري  0%  0 64.71%  11  35.9%  6

  باب المدينة  0%  0  1.68%  2  98.32%  117
  حجارين  0%  0 46.51%  20  53.49%  23

  %0  0  %0  0  %100  58  محلّة باب  أق طرق
  زقاق الحّمص  0%  0  0%  0  100%  88
  سرينبين الج  0%  0  %0  0  %0 100  29
  عقبة الحمراوي  0%  0  0%  0  100%  44

  %0  0  %0  0  %100  44  محلّة الطواحين
  ساحة الحمصي  0%  0  9.21%  7  90.79%  69
  جسر العتيق  0%  0  0%  0  100%  116

  %0  0  %100  92  %0  0  محلّة النصارى المعروفة بتبانة
  %100  62  %0  0  %0  0  محلّة اليھود

  
  ذا الجول ؟مذا نالحظ في ھ

ى  - مة إل اً  26كانت طرابلس مقّس ة وعشرين حي ى أربع وّزع المسلمون عل اّ سكنياً، يت حي
  .منھا

 .حياً كانت مسكوناً من مسلمين فقط 14وجود  -
ة،  - نھم في المدين ر م دد األكب راً  62وجود حارة واحدة خاّصة باليھود، كانت تضّم الع ذك

 .90ناضجاً من أصل 
 .297ذكراً ناضجاً من أصل  92ى، كانت تضّم أقليّة منھم، وجود حارة خاّصة بالنصار -
 .وجود حي واحد مشترك، سكن فيه مسلمون ونصارى ويھود -
 .أحياء كانت مشركة بين المسلمين والنصارى 9وجود  -
ود  - ر، وج ادس عش رن الس ي الق رابلس ف اء ط ي أحي ان ف ز للألدي ذا التمرك ن ھ تنتج م نس

اد المدينة بالعيش جنباً إلى جنب بصرف النظر عن رغبة أو عدم ممانعة عند عدد من أفر
ةً  مسيحية  65لكن ھؤالء كانوا قلّة قليلة، . اإلنتماء الديني، مسلمين يھود أو نصارى عائل

ة، و %  21.9أي  ن نصارى المدين بته  28م ا نس ة أي م ة يھودي ود %  31عائل ن اليھ م
 .فيھا

ن ذل ر م ان أكب لمين ك ارى بالمس تالط النص ر أن إخ د . كغي ا نج ن  140إذ أنن ة م عائل
بته  لمين في %  47النصارى، أي ما نس ة، سكنت مع المس من مجمل عددھم في المدين

  . أحياء مختلطة
ك، نجد أن  ل ذل م، وخال من سائر %  69في مقاب ود سكنوا في حي خاٍص بھ من اليھ

  . من النصارى فّضلوا أيضا اإلنزواء في حين خاص بھم%  31الطوائف، و
 

 



  :ضع الطائفي في القرن الثامن عشرالتمو  - ب
  
دم    والي بع ة لل اء المدين د سكان أحي ائق تعھّ تتضّمن سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس، وث

نة، 1738وتعود ھذه الوثائق إلى سنة . إيواء الزرب ك الس ة في تل ، ويبلغ عددھا عدد أحياء المدين
 ً ا ة عدد السكان . أربعة وعشرين حي ك وھي تساعد في معرف ة في ذل ع الطائفي في المدين وتوزي

واء . التاريخ دم إي داً بع يھم تعھّ ى حدة، وأخذ عل ذلك أن الوالي جمع أرباب البيوت في كل حي عل
دة . الزرب د العائ ة التعھّ نھم في وثيق دوين إسم كل م ولكي يؤّكد على تعھّدھم، طلب من الكاتب ت
ائق  وبحسب طريقة تدوين األسماء في ذلك العصر، ف. لحيه ذه الوث قد كتبت أسماء النصارى في ھ

ده ام إسم وال د أم ة ول نھم، وكلم ام إسم كل م ي أم الن. بوضع كلمة ذّم د ف الن  ول ذمي ف ال ال . فيق
الي ى الشكل الت الن: ودّونت أسماء اليھود عل د ف الن ول ان يشار . اليھودي ف د ك ا المسلمون فق أّم

  .إليھم بفالن بن فالن
ماء    ة إحصاء أس لمين وبنتيج ة، مس اءاتھم الديني دة حسب إنتم ى ح ة عل ل محلّ ي ك ذكورين ف الم

ا  نة، كم ك الس ي تل اء طرابلس ف ي أحي ة  ف ز كل طائف د تمرك ود، تمكنت من تحدي نصارى، ويھ
  :يظھر من الجدول اآلتي

  
  .1738جدول عدد بيوت أحياء طرابلس حسب اإلنتماء الديني ألصحابھا سنة 

  اليھود  المسلمون  ىالنصار  إسم المحلّة
  نسبتھم  عدد بيوتھم  نسبتھم  عدد بيوتھم  نسبتھم  عدد بيوتھم

51  64 %  31  36 %  0  0   %29     األي كوز

 18   58.4 %  20  41.6 %  0  0   %30     عديمي المسلمين

96  98.7 %  1  1.03 %  0  0   %31     زقاق الحّمص

40  100 %  0  0 %  0  0   %32     الناعورة

21  26.6 %  58  73.4 %   0  0   %33     عديمي النصارى

114  86.4 %  18  13.6 %  0  0   %34     التربيعة

154  90.6 %  16  9.4 %  0  0  %35     الصباغة

70  100 %  0   0 %  0  0   %36     ساحة عميرة

 145  100 %  0  0 %  0   0   %37     باب الحديد

38%   65.1  43  % 12.12  8  % 22.7  15  محلّة اليھود
  

64  97 %  2  3 %  0  0   %39     الرمانة

158  100 %  0  0 %  0  0   %40     العوينات

191  85 %  34  15 %  0  0   %41     سويقة الخيل

86  94.6 %  5  5.4 %  0  0   %42     القنواتي

41  89.2 %  5  10.8  %  0  0   %43     قبّة النصر

175  100 %  0  0 %  0  0   %44     بين الجسرين

                                                 
 .185،ص 7سجل : سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس -  29
 .185،ص 7سجل : سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس -  30
 . 182،ص 7سجل : سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس -  31
 .180،ص 7سجل : ي طرابلسسجالت المحكمة الشرعية ف -  32
 .180،ص 7سجل : سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس -  33
 .186،ص 7سجل : سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس -  34
 .179،ص 7سجل : سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس -  35
 .181،ص 7سجل : سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس -  36
 .182- 181،ص 7سجل : لسسجالت المحكمة الشرعية في طراب -  37
 .183- 182،ص 7سجل : سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس -  38
 .183،ص 7سجل : سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس -  39
 .184،ص 7سجل : سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس -  40
 .188- 187،ص 7سجل : سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس -  41
 .189،ص 7سجل : ي طرابلسسجالت المحكمة الشرعية ف -  42
 189،ص 7سجل : سجالت المحكمة الشرعية في طرابلس -  43

 



132  83.6 %  26  16.4 %  0  0   %45     سويقة النوري

4  12.23 %  29  87.87 %  0  0   %46     القواسير

 19  37.26 %  32  62.74 %  0  0   %47     19اليعقوبية

9  19.15 %  38  80.85 %  0  0   %48     الحّجارين

139  100 %  0  0  %  0  0   %49     باب التبانة

  
  ماذا يتبيّن لنا من ھذا الجدول ؟

 .أحياء يسكنھا مسلمون فقط 6وجود  -
 .ة من النصارىوجود محلّة واحدة يغلب عليھا سكن اليھود، مع أقلية مسلمة وأقلي -
اك حارة  - ود، وأخرى مخصصة للنصارى، رغم أن ھن ة مخصصة لليھ عدم وجود محل

ود، وأخرى تحمل إسم حارة عديمي النصارى اتين . تحمل إسم حارة اليھ وال شّك أن ھ
اليھود وأخرى  ة خاصة ب راض وجود محل ى إفت ه عل التسميتين تغشان الباحث، وتحمالن

 .ق في أسماء سكان ھاتين المحلّتين يبدد ھذه الفرضيةغير أن التعمّ . خاّصة بالنصارى
 . محلّة مختلطة بين مسلمين ونصارى 14وجود  -

ة : محالت غالبية سكانھا نصارى، وھي 4منھا   اً للنصارى 23(اليعقوبي اً  19(و) بيت بيت
ا )بيوت للمسلمين 9( و ) بيتاً للنصارى 38( والحجارين فيھا ). لمسلمين ، والقواسير فيھ

ارى 29(  اً للنص لمين 4( و) بيت وت لمس ا )بي ارى فيھ ديمي النص اً  58( ، وع بيت
  ).بيتاً لمسلمين 21( و) للنصارى

ديانتين  ين ال  20( ومنھا محلّة واحدة ھي محلّة عديمي المسلمين كان فيھا تعادل بالسكن ب
  ).بيتاً للمسلمين 18بيتاً للنصارى مقابل 

ة إسالمية  9ومنھا  وري : وھيمحالت فيھا أكثري لمين 132( الن اً للمس اً  26( و ) بيت بيت
ارى ر )للنص ة النص لمين 41(، قبّ اً للمس ارى 5( و) بيت وز )للنص اً  51( ،األيك بيت
لمين ارى 31( و ) للمس اً للنص واتي )بيت لمين 86( ، القن اً للمس ارى 5( و ) بيت ، )للنص

لمين 64( الرمانة  ،)بيتاً للنصارى 34( و ) بيتاً للمسلمين 191( سويقة الخيل  اً للمس ) بيت
ارى 2(و  ط للنص ين فق اغة )بيت لمين 154( ، الص اً للمس ارى 16(و ) بيت اً للنص ، )بيت

ة  لمين 114( التربيع اً للمس ارى 18( و) بيت اً للنص ص )بيت اق الحّم اً  96( ، زق بيت
  ).بيتاً واحداً للنصارى( و ) للمسلمين

        :بنتيجة ھذا التموضع في األحياء، يتبيّن لنا األمور اآلتية
ذه %  97.5أصبح   1738سنة  - من النصارى يعيشون في جوار المسلمين، بينما كانت ھ

  .في القرن السادس عشر%  47النسبة تشكل 
ود في حي واحد، من   - في %  21.9في حين إنخفضت نسبة النصارى المقيمين مع اليھ

 .في القرن الثامن عشر%  2.5دس عشر، إلى القرن السا
  - .عدم وجود نصارى راغبين في السكن في حي خاص بھم

  .تقوقع اليھود في حي واحد، إلى جانب أقلية مختلطة إسالمية مسيحية -
  

امن عشر،  الطوائف الدينيةوبمقارنة تمركز     رن الث اني والق م العثم ة الحك ين بداي في طرابلس ب
  :ت الآلتيةتتبيّن لنا المعطيا

زداد ويسير  -1- و وي ان ينم بعض، ك ى بعضھم ال احھم عل لمين والنصارى وإنفت أن إختالط المس
ع عشرة . نحو اإلنفالش امن عشر أرب رن الث ذلك أن عدد المحالت المختلطة، أصبح في الق
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ارى -2- ع للنص ز تجّم ّكلت مراك ي ش اء الت ي األحي وظ ف ّدل ملح ثالً . تب ة م ت التبان ارة كان وح
ر ادس عش رن الس ي الق ؤالء ف كن ھ وظين لس زين ملح ة ، النصارى، مرك ّم أصبحت التبان ث

في حين . كما أنھم تحولوا إلى أقلية في حارة اليھود في تلك السنة. 1738خالية منھم في سنة 
ل مسيحي في  أصبحت محالت عديمي النصارى والقواسير واليعقوبية والحجارين مراكز ثق

ع كما . 1738سنة  نھم في مطل ة م ة األكوز التي كانت خالي ى السكن في محلّ إنھم إتجھوا إل
وفي أواخر الحكم العثماني ھجر النصارى محالت األكوز ومسجد الخشب . الحكم العثماني

ذه .50والقواسير ة سكان ھ ّكلون غالبي ة حيث أصبحوا يش ة والنوري ة والرمان اه التربيع ، بإتج
  . ھا في القرن الثامن عشرالمحالت، بعدما كانوا أقلية في

ارى   كنھا النص ي يس اء الت ي لألحي ع الجغراف ن التوزي ظ م ى 51ونالح ة عل ت منفلش ا كان ، أنھ
دة عن مركز . مساحات متباعدة من المدينة ود، بعي ة التي يسكنھا اليھ ا كانت ھي والمحلّ كما أنھ

ة الشرعية ا يفترض و .السلطات في المدينة، وأعني بھا السراي الحكومي والمحكم ك عكس م ذل
دوائر  يط ال ي مح اً ف كن دائم ت تس ات كان ن أن األقلي اعي، م اريخ اإلجتم اع والت اء اإلجتم علم

ان عر باألم ث تش ة حي لمين، وأن . الحكومي وار المس كن بج ى الس ة إل ل الذّم اح أھ ي إرتي ا يعن م
ل ين المس نھم وب ان بي م تكن تشّكل بنظرھم حاجز أم ة ل د. مينالسلطة المحليّة في المدين ذه  ووتب ھ
اني وت في العصر العثم ذه . النقطة األخيرة أكثر وضوحاً في وثائق بيع وإيجار البي يّن ھ حيث تب

وت ين بي ل كانت موّزعة ب  الوثائق أن بيوت النصارى في الحي الواحد، لم تكن متجاورة دائماً، ب
  .ومالصقة لھا في معظم األحيان المسلمين

  
د -3- انوا يسكنون في على العكس من ذلك فإن إق دما ك ع في حي واحد، بع ى التقوق ود عل ام اليھ

  . حيين في القرن السادس عشر، يعكس وضعھم اإلنعزالي في غيتو داخل مجتمع المدينة
  
  :التموضع الطائفي في القرن العشرين -ج

اني في م العثم  ويبدو أن اإلختالط في السكن بين المسلمين والنصارى، إستمر حتى أواخر الحك
ة ة والنوري ة والرمان ي محالت التربيع دد النصارى ف ة ع ة غلب ع مالحظ ة، م ا . 52المدين أّم

  . بقي سكنھم محصوراً في حي واحد حمل إسم محلّة اليھود أو الدباغة اليھود فقد

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ة في  - 50 ار جرجس القائم ذكر عبد هللا غريّب في مخطوطه، أن النصارى أقدموا في مطلع القرن التاسع عشر، على إستبدال كنيسة م

دة عن سكن محلّة القواسير قرب ج رن بعي ك الق ذكورة أصبحت في ذل ة الحجارين، ألن الكنيسة الم امع األويسية، بمصبنة في محلّ
 . تاريخ آل غريّب، مخطوط، لدينا صورة عنه: ينظر عبد هللا غريب. ما يعني أنھم ھجروا ھذا الحي. النصارى
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  .خريطة األحياء القديمة في طرابلس، في القرن الثامن عشر

  .من وضع فاروق حبلص
سجالت المحكمة الشرعية في تّم وضعھا بناء على 

.طرابلس

  

 



  
  
  
  
  

  .1738خريطة توزيع األديان  على أحياء طرابلس سنة 
  من وضع الدكتور فاروق حبلص

  .تّم وضعھا وتحديد أماكن تمركز الطوائف بناءاً لسجالت المحكمة الشرعية في طرابلس
  
  

 



   :اجاتإستنت -د
ماذا تعني ھذه المعطيات الوثائقية على صعيد العالقة بين المسلمين والنصارى واليھود في    

  مدينة طرابلس في العصر العثماني ؟
ان اليھود وإنعزالھم في حي واحد، م جميع ظاھرة تقوقع إنّ  دما ك ابع عشر، بع رن الس ذ الق ن

لمين عدد منھم يسكن اريخ،والنصارى ق في حي مشترك مع المس ذا الت ل ھ ة  ب تعكس والدة رغب
دم  لمين والنصارى بع د المس ة عن ة، أو رغب اء المدين ائر أبن تالط بس دم اإلخ ة بع ذه الطائف د ھ عن

ائق، . مجاورتھم راً من الوث ددا كبي إن ع ك، ف وسواء كانت ھذه الظاھرة نتيجة لھذه الفرضية أو تل
  .من النصارى والمسلمين في المدينة يساعدنا في الوقوف على طبيعة العالقة بين اليھود وكل

إن الشراكة التي قامت بين مسلمين ونصارى في ملكية عقارات زراعية وبيوت سكنية، وفي   
مجاالت إستثمار أخرى، كما دلّت وثائق المحكمة الشرعية في طرابلس، لم نجد شراكة موازية 

بل على العكس من ذلك . طائفتينلھا بين مسلمين ويھود، ما يعكس عدم الثقة بين أبناء ھاتين ال
فقد دلّت وثائق اإلعثار، على أن اليھود إقتنصوا الفرص لإلحتيال على زمالئھم التجار 

كما أن النافذين منھم لم يتوّرعوا عن ظلم الناس وحمل الوالة على رفع . المسلمين في المدينة
. لناس عند التعامل معھموال شك أن ھذه التصرفات تسببت في حذر ا. األسعار وتجويع السكان

على ضوء .على ضوء ذلك يمكن تفسير ظاھرة عدم توّزع مساكن اليھود بين مساكن المسلمين
  امن عشرواحد منذ القرن الث فسير ظاھرة تقوقعھم جميعاً في حيذلك يمكن ت

بصرف النظر عن أسباب ھذا اإلنفالش الدائم في سكن النصارى في طرابلس ومجاورتھم     
ن فيھا في المرحلة العثمانية، والذي قد يعود ألسباب إقتصادية، فإنه يعتبر بنظر البعض للمسلمي

قد يكون ھذا اإلستنتاج . في ھذه المدينة في تلك المرحلةحسن العيش المشترك دليالً على 
أصحاب معتقدات دينية بين  فالتجاور في السكن. صحيحاً، لكنه ليس كذلك بالضرورة وبالمطلق

وما نشاھده اليوم من إشتداد . ھمال يعتبر  بالتالي دليالً قاطعاً على حسن العيش بين ،تلفةوفكرية مخ
ً كثيرة، بين أبناء الحي الواحد في أكثر من مدينة  النزعة الطائفية، وبلوغھا حد اإلقتتال أحيانا

ق أكثر في بحث التعمّ عدم كفايته، ويدفعنا إلى أو  يبيّن لنا سذاجة ھذا اإلستنتاج،للبنانية، يكفي 
وھنا ال بّد  من األخذ  .بين ھذه الطوائف الدينية المختلفة التي سكنت مدينة واحدة طبيعة العالقات
قد يُكره المرء ألسباب معيّنة على العمل عند من ال يحب، والسكن في  -1  :بالمسلّمات اآلتية

ساكن أقلية مذھبية بين ي فإن توزيع ملوبالتا. مكان ال يعجبه، ومجاورة من ال يرغب بجواره
عدم االقتتال  العالقة بينھما، لكنه يعني مساكن غالبية من دين مختلف، ال يعني بالضرورة حسن

   .بينھما
من ھنا نستخلص أن تجاور مساكن النصارى على أحياء ذات أكثرية إسالمية في طرابلس،    

تاريخية التي تغطيھا ھذه ھو دليل عدم حدوث اقتتال طائفي في ھذه المدينة في المراحل ال
غير أن ھذا التوزيع ال يشّكل دليالَ كافياَ على انتفاء الحالة . الوثائق، أي في العصر العثماني

قد ف. أن تؤدي بالضرورة إلى االقتتالالطائفية من نفوس السكان، وقد توجد ھذه الحالة من دون 
لكنّه في الوقت  ،وال يتسامح معھم ،ةيسكن المرء مضطراَ قرب أناس ال يكّن لھم االحترام والمود

ومثل ھذا السكن ال يعبّر إطالقاَ عن حسن العيش بين الطوائف، إذ ربما . عينه ال يسبب لھم األذى
كان ناتجاَ عن ضرورات الحياة وضيق األوضاع الماديّة اللذين يجبران اإلنسان على القبول بما 

وبالتالي فقد يكون قبول بعض النصارى . عليهمباشر و آنيٌ  ال يرضيه، طالما أن ليس فيه ضررٌ 
بشراء بيوت مجاورة لبيوت مسلمين والعكس، بسبب عدم تمّكنھم دائما من إيجاد بيوت محاطة 
بمساكن نصارى مثلھم؛ وقد يكون أيضاَ جّراء استقاللية المسكن الذي يشتريه، فھو محاط ببيوت 

  .وال عالقة مباشرة بينه وبين ھؤالء أناس من طوائف أخرى، لكنه في النھاية مستقل عنھا،
.      
  :   بين المسلمين والنصارى الدالّة على حسن العيش المشترك المعطيات 

إذن، إذا كنا نرغب في التفتيش عن حقيقة وواقع ما كان عليه العيش بين الطوائف الدينية في    
معطيات أخرى، أكثر داللة، علينا أن ال نكتفي بھذه المعطيات، وأن نفتّش عن  الماضي القريب،

 



فبعض ھذه الوثائق : وثائق بيع وإيجار البيوت المدّونة في المحكمة الشرعية في طرابلس - 1
في حّق المرور من مدخل   ،لمسلمينت يبيّن وجود بيوت للنصارى، كانت تشترك مع بيو
عائلة ُمسلمة  وثائق تبيّن أن كما نجد .53مشترك وعبر دھليز مشترك ودرج سلّم مشترك

ھذا باإلضافة إلى وجود دور . 54ن السكن في دار واحدةوأخرى نصرانية كانتا تقتسما
ش ملكيتھا مشتركة بين مسلمين ونصارى، مثل شراكة آل غريّب النصارى مع آل شوب

 .56، وشراكة آل السيوفي النصارى في ملكية دار مع آل كرامة55المسلمين في ملكية دار
منھا دعاوى منازعات مدّونة في سجالت المحكمة الشرعية في : وثائق الدعاوى - 2

لصالح مسلمين ضد  فيھا شھادات  أدلى بھا نصارى أمام القاضي في المحكمة: طرابلس
كا نجد وثيقة  .58مسلمين ولصالح نصارى صادرة عن مسلمين ضد  وأخرى. 57نصارى

تفيد عن تضامن النصارى في حي العديمي، مع المسلمين ضد الرھبان األجانب المقيمين 
     .59في ھذا الحي

أن نصارى أوكلوا مسلمين لشراء عقارات لھم من ونجد بينھا وثائق تبيّن : وثائق التوكيل - 3
درة عن نصارى لمسلمين لبيع باإلضافة إلى أربع وكاالت بيع صا. 60نصارى آخرين
، وثالث وكاالت تداعي ومدافعة ومرافعة من نصارى لمسلمين لينوبوا 61عقارات لھم

ووكالة واحدة من مسلم لنصراني أوكل . 62عنھم في التداعي في المحكمة ضد خصومھم
  .63إليه فيھا تخليص تجارة له

متولي األوقاف اإلسالمية في ونجد بينھا وثائق تبيّن أن  :وثائق إيجار األوقاف اإلسالمية - 4
طرابلس، كانوا يقبلون تأجير أراض أو منشآت معمارية تابعة لمسلمين إلى نصارى  

 . 64بطريق الجدك والمساقات والحكر
إن المعطيات التاريخية التي تتضّمنھا مثل ھذه الوثائق، تعكس عمق العالقة بين المسلمين     

ً كبيراً . عن حسن التعايش بينھم والنصارى في طرابلس وتسمح لنا بالحديث فھي تثبت أن قسما
 رى، بل باالشتراك معھم في سكن دار، ليس بمجاورة أبناء طائفة أخلَ ِب◌ِ أبناء طرابلس قَ  من

واستخدام فسحة داخلية واحدة مشتركة بينھما، بل  معھم، من مدخل واحد إليھا والدخول ةواحد
ھذا ما كان ليتّم لوال أن حالة مشتركة أحياناَ، و ةوأدب خانة واحد مشترك، واستخدام مطبخ واحد

. العالقة بين الشريكين وعائلة كل منھما ترام والثقة بل والمحبة ميّزتمن االنفتاح الواسع واالح
وعندما يجد الباحث أن نصف وثائق بيع وشراء مساكن تخّص النصارى في سنة واحدة، تدّل 

ن، فال بد له من أن يتخطى الحديث عن حسن العالقة على وجود ھذه الشراكة بين ھؤالء ومسلمي
 .بين أبناء ھاتين الديانتين، واإلقرار بوحدة العيش بينھما

                                                 
م  - 53 اريخ  26من أصل عشر وثائق بيع بيوت نصارى في السجل رق يّن شراكة دور نصارى مع دور 1666ت ائق تب ، نجد خمس وث
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ن إيجارات األراضي الزراعية والمنشآت المبنية الموقوفة التابعة لألوقاف اإلسالمية التي أ  كما  
كانت جميعھا تنتھي بتمليك أي أنھا . كر والمساقات والجدكرأيناھا، كانت جميعھا من نوع الحِ 
، ملكية دائمة يوّرثھا الوقف المستأجرة أو يبنيه في ملك الوقفالمستأجر لكل ما يزرعه في أرض 

فإقدام المسلمين إذن على تأجير أراضيھم لنصارى على ھذا النحو، يدّل بوضوح . لبنيه من بعده
تبادل وحسب، بل تعدت ذلك إلى على أن العالقة بينھما لم تقف عند حد المظاھر واالحترام الم

 .وتحسين األوضاع المادية لكال الطرفين والتملّك، تأمين فرص االستثمار
كذلك تدّل شھادات النصارى في المحكمة الشرعية في طرابلس، لصالح مسلمين ضد نصارى،    

 وشھادات مسلمين ضد مسلمين لصالح نصارى، أن االنتماء الديني لم يكن يدخل في اعتبارات
االقتصادية واالجتماعية وفي كافّة  في عالقاتھم ببعضھم على المستويات السكان من كال الديانتين
 .  نواحي الحياة اليومية

، 65مسلمين ونصارى، ضد الرھبان األجانب) في طرابلس( إن تضامن سكان حي العديمي    
ني الذي جمعھم بالرھبان يدّل داللة واضحة على أن النصارى في طرابلس لم يدعوا االنتماء الدي

ما يدّل على وعي . يطغى على االعتبارات األخرى التي كانت تجمعھم بأبناء حيھم المسلمين
ويدّل كذلك تضامن . الضيّقة الطائفية اإلعتباراتعميق، وعلى تقديم مصلحة المجتمع على 

دليالَ خالف أصول حرفتھم،  66مجموعة خيّاطين مسلمين ونصارى، في شكوى ضد خياط مسلم
 .فيةرَ أيضاَ على انعدام المنطق الطائفي بين عناصر ھذه الشريحة الحِ 

بيع وشراء عقارات نيابة عنھم، والمرافعة عنھم في إقدام نصارى على توكيل مسلمين بولعل    
وتتّضح الصورة أكثر إذا ما علمنا . المحكمة، يشّكل أبرز دليل على صفاء النوايا لكال الطرفين

من  ذه الوكاالت كان الوكيل المسلم يخّول بيع أو شراء عقارات لموّكله النصرانيأنه بموجب ھ
ومثل ھذا األمر لم يكن ليتم . الدفاع عنه ضد نصراني مثله أيضاَ بائع أو شار نصراني مثله، و 

  .لوال اطمئنان المسلمين والنصارى لبعضھم البعض وثقتھم ببعضھم
موغرافية التاريخية لتموضع األديان في طرابلس بمعزل عن من ھنا يمكن القول أن قراءة الدي    

ھذه المعطيات، ال تمكننا من التدليل على حسن العيش المشترك بين المسلمين والنصارى بشكل 
 . قطعي

  
باإلضافة إلى ھذه المعطيات التي وردت في الوثائق، فقد جاء في كتابات أصحاب الحوليات ما    

المسلمين للنصارى من أجل تمكينھم من تخطّي المحن والمضايقات  ومساعدةيؤّكد حسن العيش، 
صمود الموارنة في  فقد ذكر البطريرك الدويھي أن  .التي تعّرضوا لھا من قبل الدولة العثمانية

جزيرة قبرص أزعج العثمانيون، لذلك عمد السلطان سليم الثاني إلى اإلنتقام من الموارنة في 
  .وقد طالت أعمال اإلنتقام الموارنة في والية طرابلس. 1570بيدة سنة الدولة بعد سقوط الجزيرة 

، فنھبوا دير ميفوق وبالد جبة بشري وضبطوا ھذه الواليةأرسل العثمانيون القشالق إلى عندما 
ويبدو أن المسلمين في ھذه المدينة إستھجنوا ھذه األعمال، وعملوا على . أوقاف األديرة فيھا
فتوّسط مفتي طرابلس إبن الجاموس لدى . صارى لتحرير ممتلكات أديرتھممساعدة جيرانھم الن

الوالي لفّك حجز أرزاق دير مار سركيس في إھدن، كما توّسط ناصر بن يوسف كرامة 
  . 67الطرابلسي لفّك حجز أمالك دير قنوبين

س مع وفي السياق نفسه، ذكر عبد هللا غريّب روايات عديدة عن تعاون المسلمين في طرابل    
: " قال عبد هللا غريّب. وسنكتفي بذكر روايتين منھا. األرثوذكس، وسعيھم لمنع ظلم الوالة لھؤالء

حينما قامت نصارى شمالي لبنان على الحاكم المتوالي، وذبحته، أرسل حاكم طرابلس قّوة 
فحضر حينذاك جماعة . عسكرية وألقت القبض على أكثر وجوه شمالي لبنان وزّجھم في السجن

من شمالي لبنان إلى أميون ليستنجدوا بمشايخ بيت العازار، ليتوّسطوا مسيحيي طرابلس للمداخلة 
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  :الطوائف الدينية في طرابلسفي تاريخ العالقة بين  مشاھد قاتمة   
ذا ال   د أن ھ ات، بي ه أصحاب الحولي ز علي ذي رّك ترك ال يش المش اھد الع ن مش ل م شريط الطوي

ين  ة ب رت صفو العالق ة، عّك ة أليم داث طائفي ل أو يتناسى أح مية، يتجاھ ائق الرس ه الوث وأظھرت
ا ات . الجماعات الدينية، وال تزال تشّوش الذاكرة الشعبية إلى يومنا ھذا، وتھّدد وحدة مجتمعن فكتاب

ا أصحاب الحوليا دت وتيرتھ ت تضّج بمثل ھذه القالقل الطائفية التي وقعت من وقت آلخر، وتزاي
ة ة العثماني ا . في القرن التاسع عشر مع تزايد التدّخل األجنبي في الدول ذلك أصبح التغاضي عنھ ل

  . بمثابة الھروب إلى األمام، وإنتقاصاً من موضوعية المؤّرخ ومصداقيّته في نقل أخبار الماضي
ت الوثائق العثمانية ال تدل ال على وئام بين المسلمين واليھود في طرابلس، وال على عداء وإن كان

ل  ة، ب ذه المدين ود والنصارى في ھ ين اليھ ة ب ة دائم ة مقاطع ى حال دّل صراحة عل بينھما، فإنھا ت
ا ين يھودي . وعلى عداء بينھم تثمارية مشتركة ب ام مشاريع إس ى قي دّل عل ائق الرسمية ال ت فالوث

اً  اً وال أرض راني ال بيت ودي ونص ين يھ تركة، ب دة مش ة واح ود ملكي ى وج راني، وال عل ونص
اً . زراعية ائفتين، كانت دائم اتين الط بل على العكس من ذلك تدّل الوثائق على أن العالقات بين ھ

ة  ة وضريبة الجزي اليف اإلقطاعي ع التك ة بسبب توزي ا كانت دائم مضطربة، وأن الخالفات بينھم
ة في . ما، وألسباب أخرى موروثة على حد ما جاء في بعض الوثائقبينھ ة العثماني فقد كانت الدول
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  دعوى اليھود على النصارى "  
ر    رابلس لفخ اطنين بط ود الق ة اليھ تكت طائف د أن إش ه، بع ار إلي ريف المش رع الش س الش بمجل

أن م غدر  األماجد محمد آغا القائمقام وتضّرروا من طايفة النصارى سكان طرابلس، ب صاير لھ
أن  دياً ب ه بيورل وا من األغراض، وإلتمس املوھم ب ايفتين، ويع ين الط ة ب داوة القديم نھم بسبب الع م
ك  ر ذل اج خمر أو غي يكونوا فرقة واحدة باباھم، ومھما طلب منھم من خدمة ميري وصاليان أو ب

اطى أشغالھم وال نھم يتع ّدي المطلوبة منھم، وأنھم يوقفوا لما يطلب منھم رجالً م نھم تع  يحصل م
ة النصارى . فكتب لھم بيورلدياً بذلك. على بعضھم بخالف الشرع والقانون وحضر مطران طايف

ة  الذمي نقوال، وأقري البيورلدي عليه، فقبل ذلك وتعھّد أن ال يدع أحداً من النصارى يطالب طايف
نھم، وطا ا يطلب م وم بم ة النصارى تق ا اليھود بشئ مما يطلب منھم، بل طائف وم بم ود تق ة اليھ يف

 ً ود، تصديقاً شرعيا ارت . يطلب منھم، إقراراً بصدق من اليھودي صليمان الحاخام على اليھ وإخت
نھم اً ع نھم ومتكلّم ك . طائفة اليھود أن يكون اليھودي موصى ولد جابر متقيّداً بما يطلب م ل ذل فقب

داً من النصارى ونبّه الحاكم الشرعي المشار إليه على نقوال المطرا. في المجلس دع أح ن بأن ال ي
 ً فسطّر ما وقع بالطلب في العشرين من جمادى األول سنة أحد . يقارش اليھود بوجه، تنبيھاً شرعيا

  .70."وخمسين وماية وألف
ى  األليمة من ھذه األحداثو    ى اإلستيالء عل روت عل لمين في بي دام المس ما نقله الدويھي عن إق

ائفتھم في قبرص كنيسة للموارنة فيھا، كرد فع اء ط ل على تعاطف الموارنة في بالد الشام مع أبن
ى  1821كذلك تعّرض األرثوذكس في طرابلس سنة . 71 1570إبان حصار العثمانيين لھا سنة  إل

ا أشيع عن  انيين، وم ان ضد العثم ورة اليون مضايقات من أبنائھا المسلمين، عقب وصول أخبار ث
ا إضطّر الن وار، م ع الث اطفھم م ة تع رى الجبلي ى الق ة واللجوء إل ى الھروب من المدين صارى إل

روت سنة . 72لإلحتماء فيھا وذكس في بي ى مضايقات1826وكذلك تعّرض األرث د روى . ، إل وق
  : نوفل نوفل ما جرى لھم بالقول

نة " ...   ك الس ي تل نة ( ف ي ) 1826أي س رج أب اه ب وا تج ألروام، ووقف اً ل روت مركب ى بي دم إل ق
منھا جماعة إلى البّر، ونصبوا الساللم شرقي بيروت على السور، ودنت السفن من  ھدير، وخرج

اء دة . المين ى البل ا عل دافع قنابلھ ت الم اللم، وأطلق ى الس ة عل ل بعضھم المدين باح دخ د الص وعن
فإضطرب المسلمون وھجموا على األروام الذين دخلوا المدينة، فقتلوا منھم نفراً، ورّدوا اآلخرين 

اس . حابھم وراء السورإلى أص راكبھم التي ذھبت نحو الغن ى م ثم تجّدد القتال فإرتدت األروام إل
وا ....  م قبل ازھم، وأنھ ثّم قّدم المسلمون الشكوى على نصارى بيروت بأن مجيء اليونان كان بإيع

ون  ى النصارى وھاج المسلمون يطلب بعضاً من الداخلين في بيوتھم، فأمرت الحكومة بالقبض عل
اماإل نھم . نتق وه م ن أدرك ى م لمون عل بض المس ل، فق ى الجب ّروا إل ذلك ف عر النصارى ب ا ش فلم
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وھنا نالحظ . وف عند أسبابھانھتم بسرد وقائعھا، إنما يھمنا الوق وھنالك أحداث كثيرة مماثلة، لم  
ا،  بباً لھ ا أو مس اً فيھ اً رئيس ة طرف اء المدين أن ال أساس محلّي لھذه األحداث، ولم يكن أحد من أبن
ا م فيھ ا، وال مصلحة لھ ة بھ اء المدين ة ألبن ة، ال عالق . وأنھا كانت جميعھا ألسباب سياسية خارجي

ي قب ة ف ع الموارن ام م الد الش ي ب ة ف اطف الموارن ة فتع م نقم ب لھ ة جل ة العثماني رص ضد الدول
ان ضد . جيرانھم السنّة وتعاطف األرثوذكس في بيروت وطرابلس مع ثورة األرثوذكس في اليون

م األذى يھم وألحق بھ دينتين عل اتين الم ان . العثمانيين، جّر نقمة المسلمين في ھ ك ك ل ذل في مقاب
يعّكر صفو عالقاتھم بالطوائف الدينية األخرى تعاطف المسلمين مع الدولة العثمانية وتأييدھم لھا، 

وا في . في مدنھم م تطلّع إذن ينحصر ذنب أبناء طرابلس في التسبب بوقوع أحداث طائفية، في أنھ
ف  ن الطوائ رانھم م ى جي دين، عل ة البعي ائفتھم الديني اء ط لوا أبن ارج، وفّض ى الخ ا إل ة م لحظ

ة األخرى، وغلّبوا إنتماءھم الطائفي على إنتمائھ ّدموا الرابطة المذھبي ي، وق م المجتمعي والجغراف
انية ة واإلقتصادية واإلنس راكة الحياتي ط الش ى رواب ة . عل ة العثماني ع الدول لمون م اطف المس فتع

ي  ة ف اطف الموارن ا تع ية، كم ا أرثوذكس ّرد أنھ ان لمج ع اليون وذكس م اطف األرث نّية، وتع الس
ه، . طرابلس و جبل لبنان مع الموارنة في قبرص ع إتجاھات والجدير ذكره أن تعاطف ھؤالء بجمي

ل إن  ة، ب ة العثماني ان وال في الدول ة األحداث ال في قبرص، وال في اليون يئاً في وجھ لم يغير ش
بعض ى بعضھا ال ان . سلبياته إنحصرت في إساءة الطوائف الدينية في مدينة طرابلس إل ذا ك وھك

د    وال يزال التطلّع إلى الخارج، واإلرتباط به على حساب الشركاء في الداخل، السبب شبه الوحي
  .    لتعكير صفو العيش المشترك الذي ميّز تاريخ ھذه المدينة بل وتاريخ لبنان بكل مناطقه الجغرافية

القول أن    ة تقضي ب ام، لكن الحقيق وھناك أحداث كثيرة أخرى تعّرض لھا النصارى في بالد الش
ل السكان المحليين، سواء كانوا  ا، ب ا وال شركاء فيھ وا مسؤلين عنھ م يكون مسلمين أو نصارى، ل

ك دة عن ذل ة ھي المسؤلة الوحي ا حدث من . كانت الدولة العثمانية وسلطاتھا المحليّ ا م ذكر منھ ن
ا عرف بسنة 1821مالحقة النصارى سنة  ة، فيم ، ونھب بيوتھم في طرابلس من قبل رجال الدول

اج و كرب ا أب اً . 74مصطفى آغ ذه وغالب ل ھ ى جانب النصارى في مث ون إل ان المسلمون يقف ا ك م
  .الحاالت، ويعلمون على مساعدتھم بما أوتوا من قّوة ونفوذ

ع  وعلى خط مواٍز لتوتر العال   وتّراً آخر وق قات بين المسلمين والنصارى أحياناً، يشاھد الباحث ت
ة رن. بين الحين واآلخر بين الطوائف المسيحية في المدين ع خالف ففي الق امن عشر، وق ين  الث ب

ى ة، وإنتھ ة اللبناني ان الرھباني نة  رھب انيتين 1744س ى رھب امھا إل ى إنقس ة: إل ة وحلبي د . بلدي وق
ل  ى الوكي إنعكس ھذا الخالف على الموارنة في طرابلس، فأصدر البطريرك الماروني مرسوماً إل

أن يضبط كل شيئ ي طرابلس ب ة ف ي أنطوش الرھباني يم ف ام المق ي األنطوش وأن  الع موجود ف
زوم  بالقنصل الفرنسي في  يضاعف سھره بحيث ال يفقد شيء من موجوداته وأن يستعين عند الل

  .طرابلس للمحافظة على أمالك الرھبانية البلدية
وفي أواسط القرن الثامن عشر إشتّد الخالف بين الموارنة والكاثوليك، ما أدى إلى تدّخل البابا،     

ّم أصدرر ن ث ة  وم ي الماروني وا ف ذين دخل ك ال ان الكاثولي ى الرھب راً إل اروني أم رك الم البطري
ة والسريان . بالعودة إلى كنيستھم الكاثوليكية ين الموارن دلع الخالف ب رن التاسع عشر إن وفي الق

ا يدة الحارة وأوقافھ ة . الكاثوليك في طرابلس على ملكية كنيسة س اً لطائف ذه الكنيسة ملك وكانت ھ
ريا ير الس ر بش دّخل األمي ا، فت ى أوقافھ تولوا عل ا وإس دھم عليھ ة ي ك، فوضع الموارن ن الكاثولي

زاع ذا الن ّل ھ رة من السريان في . الشھابي الثاني لح داد كبي ه إالّ بتحّول أع م ينت ولكن الخالف ل
روة  ابع ج اطيوس الس ريان أغن رك الس ل بطري ا حم اروني، م ذھب الم ى الم -1820طرابلس إل

  .لسماح للموارنة بإستعمال الكنيسة وإستغالل أوقافھا، على ا1851
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ى نشر      ك بسبب سعي الكاثوليك إل وذكس بأفضل من ذل ولم تكن العالقة بين الكاثوليك واألرث
  .75مذھبھم بين األرثوذكس

ا،     ا بينھ يحية فيم ف المس ين الطوائ ات ب عت الخالف د إتّس ھا  وق ى بعض ّدياتھا عل دت تع وتزاي
ا تط بعض، كم ع ال دّخل لمن ى الت اني عل لطان العثم ا إضطر الس ود ، مم ع اليھ ا م ّورت خالفاتھ

وذكس،  1852تفاقمھا، فأصدر سنة  روم األرث ثالثة فرمانات لكل من اليھود والروم الكاثوليك وال
   .76بوجوب اإللتزام بالقوانين، واإلمتناع عن اإلساءة إلى بعضھم البعض

   
   خاتمة

ة الطوائف تميّز تاريخ طرابلس الحد   ين كافّ ة تعكس حسن العيش المشترك ب يث بلوحات رائع
ة . الدينية فيھا اً مسرحاً ألحداث طائفي م تكن يوم ة، ل ذه المدين ى أن ھ وتدّل الوثائق والمصادر عل

غير أن بعض المصادر . 1860و  1845واسعة على غرار ما حصل في دمشق وجبل لبنان سنة 
ابرة تفيد أن العالقة بين الطوائف الد ة ع ينية فيھا، كانت أحياناً، عرضة لخضات وإنتكاسات ظرفي

ى   ال يجوز ذه اإلنتكاسات إل تجاھلھا، واإلكتفاء بإظھارالمواقف المتسامحة والنبيلة، لئالّ تتحّول ھ
  .سوسة تنخر في بنية المجتمع، وتھوي به عند إشتداد رياح التغيير

اھيم  وھنا تبرز أھمية كتابة الماضي بصدق وجرأة،    اھيم عصره، وعدم إسقاط مف ه بمف وتعليل
ة،  ا يناسب مصالحنا اآلني ر بم وير أو تزوي ان، دون تح ا ك ارىء كم ه للق ه، وتقديم حاضرة علي

ة، أو جماعة . ودون أن ننّصب أنفسنا قضاة لتجريم ھذا أو الحكم ببراءة ذاك ة ديني ة طائف فليس ثّم
ا وم عن أخط ة مسؤلة الي ة معيّن ية، أو عائل وطن أو سياس ّق ال ي الماضي بح دادھا ف ا أج ء إرتكبھ

بھذه الذھنية نستطيع كسر حاجز الخجل من ِذكر اإلنتكاسات التي طرأت . المجتمع أو اإلنسانية
ف راه من . على العالقة بين الطوائ ا إعت اول م اريخ، من تن دى الحديث عن الت ا ل ّد لن ه ال ب ل إن ب

ا مج ا وبعثھ راز مشاكل وأحداث، ليس بھدف إحيائھ بابھا، وإب ان أس ل بھدف تشريحھا وتبي ّدداّ، ب
ا  ا وألجيالن رة لن ى السواء، لكي تشّكل عب مآسيھا وإنعكاساتھا السلبية على المھزوم والمنتصر عل
تواھا ى مس ّدداّ إل . الصاعدة، فتدفعھا بإتجاه نبذ الغرائز الطائفية، والحرص على عدم اإلنحدار مج

اريخ ن الت دة م ق الفائ ذلك تتحقّ ا، أو ب ي تبريرھ ت ف ن تضييع الوق دالً م ا، ب ن أخطائن د ع ، ونبتع
  . تخفيفھا، أو إلقاء التھم على بعضنا البعض
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