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  مـن الْمحاَضـرة
ويسيُء اىل اآلخرين، وال  ألنه يرضي أصحابه واحٍدطائفي إحادي  ذى التاريخ عند دراسته من جانٍبيْؤ -

  .، بينما دراسته من جوانب عدة تجعله أقرب اىل الْحقيقةيعبر إالّ عن حقيقٍة جزئية منقوصة
 ال تزال تسود يطرح الْحاجة اىل تعديل فعلي لنظرة تارْيخيةويطاين يقدم رؤى تارْيخية جديدة، األرشيف الرب -

 .يةكتاباتنا التارْيخ
 تضيف الكثري، وتتكامل يف ،رغم مظهرها الْمتعاِرض والتوجهات التارْيخية السائدة، الوثائق الربيطانية -

 .الْجوهر مع التوجهات اُألخرى فتعطي صورةً أقرب اىل الواقع والْحقيقة
 ؟١٨٦٠من كان الْمسؤول عن وقوع الْمجازر عام  -
ء أسباا وجمرياا ، تفاوتت الْمواقف الدولية إزا١٨٦٠لبنان عام يف جبل  رغم اإلمجاع على بشاعة الْمجازر -

   وماذا تقول عنها الوثائق الربيطانية؟ين الْحقيقة؟فأ. ونتائجها
 ما كان موقف الدولة الربيطانية من الْموارنة ومن الدروز يف تلك األحداث؟ -
  احلملة؟ك التجاوزات اليت رافقت تلملاذا وافقت بريطانيا على إرسال الْحملة الفرنسية اىل لبنان؟ وما -
- نف الْممارسات الْمة يف ظلّها، والسلوك الْمشبوه ِلموظّفيها رالضعف الْمتزايد للدولة العثمانية، وعتكَب

 .ثالثة عناصر جعلت من الْحملة الفرنسية إنقاذاً إنسانياًالرمسيني، 
فما كانت طبيعة . ثريين من القادة واألفراد الدروزالكتم استخدام الْمحاكمات دليالً على إدانة تارْيخياً،  -

  مات؟ وما كانت مصداقية األحكام اليت أصدرْتها؟تلك الْمحاكَ
   أم كانت استمراراً للظلم الالحق بالدروز؟فةهل كانت منِص، للموارنةالتعويضات الْمدفوعة  -
   ؟"حمقاءالْ"و" الوحشية"بـصف قرارات التعويضات وملاذا القنصل الربيطاين  -
  . مبالَغاً فيها اهانرالتقارير الواصلة اىل الْحكومة الفرنسية مبنيةٌ على معلوماٍت من الْهاربني الْمسيحيني فقط، ولذا "... * 

  ).٢الوثيقة رقم " (عالَمياًولو كان ِعشر ما ورد فيها صحيحاًً، فهو كاٍف ليثري استنكاراً   

  حرض مسيحيي ي قنصل ملك اليونان، كان ف. ِلجلب َمجموعاٍت من الروم اىل الْجبلبوجود مسعىأَميل اىل االعتقاد "...  *

. ن علىأبواب الْمسيحيني يف دمشقعملية رسم الصلباالصلة بني هذا التحريض وستبعد أدمشق على الْهجرة، وال 
 "عالهأتنسجم مع االفتراض بل لبنان حاصبيا من جبل حرمون اىل جروم رت مؤخراً حول نقل َسالفكرة اليت و
  .)٦٣الوثيقة (

  ار الغزو والْحماية الفرنسية هلم، ما أدى اىل ومفعمني بأفككانوا مهتاجني . بدأه الْموارنةيبدو يل أن الصراع األخري "...  *

 له وأميل اىل رأِي أنّ سلوك بعض الْمندوبني األجانب، وروح التسلُّط لديهم، كان. صراٍع انقلب شؤماً عليهم
  ). ٣٠الوثيقة " (حصة كبرية يف بروز الْحالة الشعورية الْمرعبة اليت ظهرت مؤخراً يف جزٍء من سوريا

  الدروز يف حاصبيا وراشيا ودير  فظائع جرائم ارتكبها، وختفيف من السذاجة وصف الْمسيحيني بأم قديسون شهداء* "... 
داًء بني طائفتني، والْمنتصرون فيه أنزلوا بأعدائهم الْمصري وما جرى بني الدروز والْموارنة كان ع (...) القمر

  ).٧٥الوثيقة رقم " (الذي كانوا هم مهددين به
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  ).١٩٨٢(ريخ من جامعة كولومبيا ماجستر تربية يف تدريس التا *  
  .١٩٨٥أستاذ محاِضر يف التاريخ الْحديث والْمعاصر يف الْجامعة اللبنانية منذ  *  
  . الفرع الثالث–رئيس قسم التاريخ يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية :  حالياً*  
  :كتابان باإلنكليزيةله يف منشورات الْجامعة اللبنانية  *  
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  .)١٩٩٩بريوت   
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