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 المستخمص:

اصبح جبؿ لبناف يعيش في ظؿ نظاـ المتصرفية ، حالة مف االستقرار النسبي، لـ يشيد     
الجبؿ نظيرا لو طيمة المدة العثمانية، واصبح ألوؿ مرة يدار مف السمطات العثمانية غير 
المحمية، وبعد أف عاش قرونا تحت أمرائو اإلقطاعييف الذيف كانت ليـ في ذلؾ الوقت السيطرة 

درات األساسية في المنطقة، اذ اصبح جبؿ لبناف في ظؿ ىذا النظاـ يعيش تحت عمى المق
، وبضمانة الدوؿ الكبرى آنذاؾ  سمطة حاكـ عثماني رفيع المستوى، ذو مقدرة وكفاءة

 )بريطانيا، وفرنسا، روسيا، النمسا، بروسيا، إيطاليا(.
، واصػػبح يتطمػػع الػػى  ، منصػػب قائمقػػاـ المسػػيحييف 0861كػػاف يوسػػؼ كػػـر قػػد تػػولى عػػاـ     

منصب حاكـ ، غير أف فرنسا كانت تشعر أف تعيينو فػي ذلػؾ المنصػب ، اف يحقػؽ مصػالحيا 
، خاصة أف موقفو اصبح معقدًا ، منذ أف بػدأت القققػؿ فػي كسػرواف عمػى يػد مؤيػدي طػانيوس 
شػػػاىيف ، الػػػذي اتحػػػد مػػػع االميػػػر مجيػػػد شػػػياب الطػػػامع فػػػي الحمػػػوؿ محػػػؿ يوسػػػؼ كػػػـر ، فػػػي 

ئمقػػػاـ المسػػػيحييف ، فاسػػػتخداـ القائمقػػػاـ القػػػوة ضػػػد رجػػػاؿ شػػػاىيف ، ممػػػا وضػػػعو فػػػي منصػػػب قا
موقػؼ المنػاوئ لفرنسػػا ، التػي كانػػت تميػؿ الػػى احيػاء االمػػارة الشػيابية . فاسػػتقاؿ يوسػؼ كػػـر ، 
ثػػـ اتفػػؽ عمػػى تعيػػيف داود باشػػا ، مرشػػح الدولػػة العثمانيػػة متصػػرفًا عمػػى لبنػػاف ، وبػػدأت بػػذلؾ ، 

ديػػدة كانػػت القػػوى المتحكمػػة فػػي توجيييػػا ، تتمثػػؿ فػػي محػػاوالت البػػاب العػػالي مرحمػػة تاريخيػػة ج
التخمص مف نظػاـ المتصػرفية ، وموقػؼ متصػرفي لبنػاف مػف القناصػؿ االوربيػيف ، وفضػق عػف 
ذلؾ ، واجو تطبيؽ نظػاـ المتصػرفية مشػاكؿ عػدة أثارىػا يوسػؼ كػـر ،والكنيسػة المارونيػة ، فػي 

 اطار العصبيات المذىبية.
  الصراع ، داود باشا، يوسؼ كـر (.الكممات المفتاحية:)   
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Conflict between Daoud Pasha and Youssef Karam 

1861-1867 
Prof. Dr. Abdul Salam Muhammad Mahdi 

Ministry of Education 

Abstract: 
    Mount Lebanon became living under the mutasarrifah system, a state 

of relative stability. The mountain did not witness a counterpart during 

the Ottoman period, and for the first time it became administered by the 

non-local Ottoman authorities, and after centuries lived under its feudal 

lords who at that time had control over the basic capabilities. In the 

region, as Mount Lebanon became under this system, living under the 

authority of a high-ranking Ottoman ruler, capable and efficient, and 

with the guarantee of the major powers at the time (Britain, France, 

Russia, Austria, Prussia, Italy.) 

    Youssef Karam assumed the position of the Christian mayor in 1860, 

and he was looking forward to a position of governor, but France felt 

that his appointment in that position would achieve its interests, 

especially since his position became complicated, since the unrest 

began in Kesrouan at the hands of the supporters of Tanios Shaheen , 

Who united with Prince Majid Shehab, aspiring to replace Youssef 

Karam, in the position of the Christian District Commissioner, so the 

Qaimaqam used force against Shaheen’s men, which put him in a 

position against France, which was tending to revive the Shehab 

emirate. Yusef Karam resigned, and then it was agreed to appoint 

Daoud Pasha, the candidate of the Ottoman Empire to be responsible 

for Lebanon, and began with that, a new historical stage that the 

controlling forces directed, represented in the attempts of the Sublime 

Porte to get rid of the Mutasarrifiyyah system, and the position of 

Lebanon’s administrators towards European consuls, in addition to that. 

The application of the mutasarrifah system faced several problems 

raised by Youssef Karam and the Maronite Church, in the context of 

sectarian fanaticism. 

   Key words: (conflict, David Pasha, Youssef Karam (. 
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  :المقدمة
تعد فترة حكـ المتصرؼ داود باشا مف الفترات اليامة في تاريخ لبناف في عيد   

المتصرفية فضق عف كونو يمثؿ الباب العالي أوال، وموافقة الدوؿ الكبرى ثانيا، فانو 
بمثابة األداة التنفيذية لمبروتوكوالت السياسية التي كانت الدولة العثمانية بالدرجة 

 . (0)ااألساس تسعى إلى تحقيقي
اصبح جبؿ لبناف يعيش في ظؿ ىذا النظاـ، حالة مف االستقرار النسبي، لـ يشيد    

الجبؿ نظيرا لو طيمة المدة العثمانية، واصبح ألوؿ مرة يدار مف السمطات العثمانية 
غير المحمية وبعد أف عاش قرونا تحت أمرائو اإلقطاعييف الذيف كانت ليـ في ذلؾ 

درات األساسية في المنطقة ، إذ اصبح جبؿ لبناف في ظؿ ىذا الوقت السيطرة عمى المق
، وبضمانة  النظاـ يعيش تحت سمطة حاكـ عثماني رفيع المستوى ذو مقدرة وكفاءة

الدوؿ الكبرى آنذاؾ ) بريطانيا، وفرنسا، روسيا، النمسا، بروسيا، إيطاليا ( ،اصبح جبؿ 
بقية الواليات العثمانية، خاصة لبناف يعيش وضعا خاصا، ال يشبو أي نظاـ موجود في 

فيما يتعمؽ بدور الدوؿ الكبرى في صياغة النظاـ األساسي ودورىا في اختيار الحاكـ، 
 .(2)وقد حصؿ لبناف مف جراء ذلؾ عمى نوع مف اإلدارة المحمية الخاصة بو

كانت الظروؼ التي تولى فييا داود باشا متصرفية جبؿ لبناف خطيرة ومضطربة ،    
يو أف يعيد النظاـ أو أف يضع الجميع في طاعة القانوف ، وينفذ القواعد التي وكاف عم

، وتيدئة النفوس الثائرة والطوائؼ المتنافرة ، وكاف حياد  0860وضعت في عاـ 
المتصرؼ بسبب انو مف خارج أىالي الجبؿ وال يتبع أحد مف طوائفو المتصارعة ، ادى 

، امتد حتى الحرب العالمية االولى صرفية ، الذيذلؾ في النياية الى استمرار نظاـ المت
وساعد عمى ذلؾ أف داود باشا حمؿ لقب المشير مما اعطاه سمطة في مستوى حاكـ 
الواليات ، وخضوعو مباشرة لمباب العالي ، وانقذ جبؿ لبناف مف تجاوزات الموظفيف 

 .(3)االتراؾ وتعسفيـ
وقد ال نجانب الصواب إذا قمنا، إف داود باشا بما لديو مف خبرة وذكاء والجيود      

المضنية التي بذليا مف اجؿ استقرار جبؿ لبناف، يعد المؤسس الحقيقي لنظاـ 
المتصرفية، فقد تمكف بجيوده وحنكتو السياسية أف ينتشؿ لبناف مف الصراع الدموي 
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ثقة دولتو والمبنانييف وأخيرا الراعيف ليذا النظاـ  الذي عاشو قبؿ ىذه المدة وحاز عمى
مف الدوؿ الكبرى مما جعميـ يمدوف لو العمؿ لخمس سنوات إضافية تقديرا لجيوده، 
وىكذا اثبت داود باشا خقؿ مدة حكمو بأنو كاف )موظفا عثمانيا( اكثر منو 

 .  (4))مسيحيا(
 سياسة داود باشا تجاه متصرفية جبل لبنان

،اخذ الصدر  0860اؽ المبدئي بيف الدوؿ الموقعة عمى بروتوكوؿ عاـ بعد االتف
األعظـ عالي باشا يفتش عف شخص يتولى ىذا المنصب، فوقع اختياره عمى ناظر 

لكف بعض الباحثيف يؤكدوف عمى أف  التمغراؼ في العاصمة استانبوؿ، داود برامياف
، لكف بات مف الواضح أف داود اختيار داود باشا كاف عمق باقتراح الحكومة الفرنسية 

باشا كاف مينيا بدرجة ال يمكف مقارنتيا بميولو السياسية ثـ خادما لمدولة العثمانية اكثر 
مف اعتنائو بمصالح أية دولة أخرى، ومتعاونا مع بقية الدوؿ وبدرجة خاصة مع فرنسا 

تمتعت بو وقنصميتيا في بيروت اكثر مف غيرىا مف الدوؿ نظرا لمنفوذ الواضح الذي 
القنصمية الفرنسية في جبؿ لبناف، لذا فقد أيدت ىذه الدوؿ االختيار باإلجماع، طبعا كؿ 
حسب مصالحو، وكاف كؿ مف عالي باشا وفؤاد باشا قد ساىما بالدرجة األساس في 

 اختياره لذا فاف داود باشا كاف )ال يقدـ أية خدمة أخرى عمى خدمة الدولة العثمانية .
، طالبت بريطانيا بضرورة سحب القوات 0860فرماف تعيينو عاـ وقبيؿ صدور   

، وبعد 0860حزيراف عاـ  4الفرنسية مف بقد الشاـ وبعد المداوالت تقرر مغادرتيا في 
ذلؾ بستة أياـ أي في العاشر مف حزيراف صدر فرماف تعييف داود باشا حاكما عمى 

 (.5الدولة العثمانية )جبؿ لبناف،  فكاف أوؿ مسيحي يناؿ رتبة الوزارة في 
عادة ترتيب لألوضاع     أدرؾ داود باشا أف لبناف في ىذه المرحمة بحاجة إلى األمف، وا 

وتطبيؽ لمنظامات المتفؽ عمييا مع الدوؿ الكبرى، لذا فأنو عمد فور وصولو إلى 
ومعايشة ىموميـ، فبدأ باستشارة زعماء البقد لتعييف أعضاء  التقرب مػف المبنانييف

واخذ التعرؼ عمييـ  0860حاكـ والمجالس المنصوص عمييا في بروتوكوؿ عاـ الم
 : (6)ومبادلة اآلراء معيـ حوؿ مصالح لبناف وبعد أف أنيى استشاراتو ألؼ ثقثة مجالس
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مجمس وكقء الطوائؼ: ويتكوف مف عضو سني واخر ماروني واخر عف الدروز  -0
مجمس مؤلفا مف ستة أعضاء واخر روـ كاثوليؾ وروـ ارثوذكس وشيعي فاصبح ال

 يمثموف الطوائؼ الرئيسة في جبؿ لبناف ويعدوف بمثابة ممثميف عف طوائفيـ .
مجمس اإلدارة الكبير: الذي ضـ في البداية عضويف عف كؿ طائفة مف الطوائؼ  -2

فيو فضق عف التنوع الطائفي المكانة والمنزلة االجتماعية،  الرئيسة ، ألنو روعيت
 ومع ذلؾ كاف يراد ليذا المجمس أف تتخذ ميامو بشؤوف استشارية . 

مجمس المحاكمة الكبير: ويتكوف مف ستة أعضاء إلى جانبيـ وكقء دعاوى   -3
عددىـ ستة أيضا وأصبحت رئاسة ىذه المحكمة بيد ماروني وميمتو النظر في 

 وى القضائية المتعمقة بالمتصرفية.الدعا
أما بخصوص األقاليـ التي تـ تقسيميا إداريا، فقد كانت طيمة حكمو مقسمة إلى    

ست مديريات جعؿ عمى راس كؿ مديرية )قائمقاـ(، أو مدير انتقاىـ مف األمراء 
دارة المناطؽ التي يممكوف فييا نفوذا  كبيرا والمشايخ ليستعيف بيـ عمى تيدئة األوضاع وا 

 . (7)ولتعويض ما فقدوه مف مناصب
 وقاـ داود باشا بتقسػػيـ مالية الجبؿ إلى  

(8): 
ماؿ الخزينة الذي جعمو يشمؿ الضرائب عمى االمقؾ واألغناـ واألمقؾ األميرية  -0

وقد قاـ باسترداد بعض األراضي مف مقكي دروز ووزع قطع صغيرة عمى 
 بيـ.  فقحيف لتعويضيـ عف األضرار التي لحقت

ماؿ الميمقت، شمؿ ماؿ األمقؾ التي أىممت مساحتيا، ولـ يعد مف سبيؿ   -2
إلدخاليا مع ماؿ الخزينة وتعداد الماعز واألغناـ ورسـ الدخاف وواردات المطبعة 

 الرسمية. 
ماؿ المتفرقة: واطمؽ عمى كؿ ما ورد إلى صندوؽ المتصرفية مف ثمف أدوية أو  -3

صرؼ ليرات وغيرىا مف المواد المحصورة حطب أو أمتعة عتيقة أو فروؽ 
 وليست عادية .

لقد رأى المتصرؼ قبؿ أف يتجو إلى استانبوؿ لعرض اقتراحاتو عمى المجنة الدولية،     
وضع مف  دبموماسييف لـ يتعمقوا في درس البيئة االجتماعية  0860أف نظاـ عاـ 
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إنشاء محاكـ الصمح بسبب الجبمية دراسة كافية، لذا رأى مثق أف مف الضروري تأجيؿ 
تعذره الحصوؿ عمى مئة وثقثيف قاضيا مؤىميف لممارسة تمؾ الوظيفة ، ومف حيث 
تنظيـ الضرائب ترؾ أمػػػرىا  إلى مجمس اإلدارة كتدبير مؤقت حالما ينتيي مسح 
األراضي وحػػاوؿ التخفيؼ مف كره األىالي لفرض الضرائب مف خقؿ إقناعيـ بأف ما 

د فيو لمبقد ،  وىكذا يمكف إجماؿ سياسة داود باشا تجاه متصرفية جبؿ يجبى مف البق
لبناف بمحاوالتو استرضاء جميع الطوائؼ والحرص عمى التوازف التاـ في معاممة جميع 

 .(9)ممثمي الدوؿ الكبرى الموقعة عمى البروتوكوؿ 
 عمى جزين قائمقاما تعيين يوسف كرم

،  0860أف طموح يوسؼ كـر دفعو الى الوقوؼ في مقدمة الذيف استنكروا نظاـ    
مما حمؿ داود باشا عمى استرضائو ، فعرض عميو عدة مناصب منيا رئاسة جيش 
لبناف ، غير أف يوسؼ كـر رفض العرض ثـ توسط فؤاد باشا* وقبؿ كـر أف يعّيف 

 .  (01) قائمقاما لجزيف ، ثـ استقاؿ وعاد الى اىدف
عيف داود باشا يوسؼ كـر قائمقاـ عمى قضاء جزيف الواقع في اطراؼ المنطقة   

، اي منطقة تضعؼ مف  0861الجنوبية ، بيف الدروز ، مرتكبي مذابح الستيف عاـ 
نفوذه وتجعمو غير منسجما مع ابناء المنطقة، ولقد أراد داود باشا مف فؤاد باشا أف يقبؿ 

ق الى غايتيما وأرادا في الوقت نفسو أف يقضيا عمى يوسؼ كـر الوظيفة ، وقد توص
 . (00) نفوذ يوسؼ كـر وزعامتو في البقد

الحكومة الفرنسية تعمؽ امااًل كبيرة عمى داود باشا ، فحصرت كؿ قواىا  كانت    
لمساندتو ، اعتقادا منيا أف ىذا الرجؿ الذي ساىمت في اختياره حاكما عمى لبناف 

فظ عمى النظاـ الجديد ويعتني بتطبيؽ قوانينو مواده بكؿ دقة سيخدـ مصالحيا ويحا
 . (02)ونزاىة

وكاف االتراؾ مف وجيتيـ يبذلوف قصارى جيدىـ لقمع كؿ حركة اضطراب مف    
شأنيا  أف تعرقؿ سير نظاـ لبناف الجديد في البقد ، حتى يقطعوا كؿ تدخؿ اوربي 

كـر بانو في موقفو المتصمب ورفضو  بشؤوف لبناف ، لذا كاف الفرنسيوف يتيموف يوسؼ
الوظيفة ، يخدـ نفوذ الحكومة التركية ويعمؿ لفوز سياستيا في لبناف ، وكاف االتراؾ 
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يتيموف كـر بانو استسمـ لمفرنسييف ويسير بموجب ارشاداتيـ وسياستيـ ، فكؿ مف 
 الجانبيف ينظر الى كـر بعيف الحذر ويمحاف عميو بأف يساىـ في فرض الترتيبات

 .(03)الجديدة ويساعد عمى تنفيذ بنودىا 
وبدأت بوادر االزمة بيف داود باشا ويوسؼ كـر منذ فجر نظاـ المتصرفية ، وبعد     

انقضاء نحو شير عمى استقرار المتصرؼ في مقر الحكـ ، وكانت عودة كـر الى 
ف اىدف تنذر بأشد العواقب ، إذ كاف شيخ اىدف يعاني مف طموحو الجريح ، كما كا

يرى أف نجاح داود باشا في عممو يعني القضاء عمى امتيازات الجبؿ ، الى جانب 
القضاء عمى احقمو ومطامعو في الوصوؿ الى الحكـ ، أما أذا اخفؽ المتصرؼ خقؿ 

، فأف ذلؾ ينبئ بالعودة الى االتجاه الفرنسي  0860الفترة المحددة لتجربة نظاـ 
وىنا تموح لو بارقة أمؿ لو أنو تمكف بعد ذلؾ  باختيار حاكـ فرنسي مف اىؿ الجبؿ ،

مف القضاء عمى االمير مجيد شياب ، منافسو القديـ ، وذلؾ يفسر استقالتو مف 
 . (04)منصب قضاء جزيف

لقد كاف كؿ مف مجيد شياب ويوسؼ كـر يروماف باستمرار أف يكونا أماـ أعيف    
ا عمى قضائي كسرواف ، بينما أنصارىـ ، فقبؿ مجيد تعيينو مف قبؿ داود باشا مدير 

رفض يوسؼ كـر ىذا األمر ،إذ وجد نفسو  قائمقاما لجزيف أصغر القائمقاميات في 
لبناف، األمر الذي رأى فيو تعمدا مف قبؿ المتصرؼ لمحط مف مقامو، وربما أدرؾ داود 
باشا أف تولية يوسؼ كـر إدارة منطقة قريبة مف مسقط رأسو تتيح لو فرصة مضاعفة 

 .   (05)في الجبؿ، وتزيد مف تطمعاتو قوتو
، فما لبث يوسؼ     ومف ىنا بدأت بوادر االزمة بيف المتصرؼ داود باشا ويوسؼ كـر

كـر بعد عودتو الى بمدتو يناوئ منافسو األمير مجيد شياب مدير كسرواف ويثير 
القققؿ مف حولو ، وفي الوقت نفسو استكتب انصاره صكا ينيبو عنيـ في تقديـ 

الدوؿ ومعتمدييا ، ثـ اجتمع كـر الشكاوى ضد األمير الى المتصرؼ ومندوبي 
 .(06)بالمتصرؼ وعرض عميو شكوى األىالي وطمب عزؿ األمير مجيد شياب

اثارت التعينات في القطاعات االخرى غضب يوسؼ كـر ، ليس فقط تعييف األمير    
مجيد شياب عمى منطقة كسرواف الشمالية ، حيث يقيـ انصار واقارب يوسؼ كـر ، بؿ 
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ألمير حسف شياب قائمقاما عمى منطقة الكورة ، وكاف غريبا عف ايضا تـ تعييف ا
المنطقة ، ولد مارونيا واعتنؽ المذىب االرتوذكسي ارضاء ألبناء منطقتو، وعيف عمى 

 . (07)المتف األمير مراد ابي الممع
قوبمت ىذه التعينات مف يوسؼ كـر ومؤيديو بالسخط واالحتجاج ولذلؾ استقاؿ    

مذكرتو الى مندوبي الدوؿ في بيروت "عندما دعاني داود باشا  يوسؼ كـر وقاؿ في
لقبوؿ وظيفة قائمقاـ جزيف والتي ينتشر فييا عدد مف الدروز، لـ يرضى أف ابقي معي 
سوى عشرة فرساف ، فأدركت عندئذ المخاطر التي كانت تحدؽ بي في ىذه المنطقة ولـ 

 .  (08)ألبث أف استقمت مف ىذه الوظيفة"
انباء تجمعت لدى داود باشا ، تؤكد أف يوسؼ كـر ما انفؾ يثير القققؿ  غير أف   

في كسرواف منذ عودتو ، وخاصة تمؾ التي قامت في البتروف وكاف المتصرؼ عمى 
عمـ بما تكنو نفس كـر مف حقد ، وما تخفيو مف اطماع ، وما تزخر بو مف نزعات الى 

و مف البقد ، وانتيى األمر بأف أبحر االمساؾ بالسمطة، فطمب داود محاكمتو أو اخراج
، وبذلؾ أمكف 0862كـر في صحبة فؤاد باشا الى االستانة فوصميا في يناير 

المتصرؼ اف يتخمص الى حيف مف خصـ خطير وعنيد، غير أف الجزء الشمالي مف 
الجبؿ استمر عمى ىامش االدارة بعد ابعاد يوسؼ كـر ، كما استمر اتباع كـر يناوئوف 

ياب ، ويحاولوف إحداث االضطراب والقمؽ في البقد ، ذلؾ اف كـر كاف عمى مجيد ش
اتصاؿ بأتباعو وخاصة بعد أف وصؿ الى االسكندرية ليقيـ في مصر الى ما بعد مرور 

 . (09)0860السنوات الثقث المحددة لتجربة نظاـ 
 يوسف كرم ومحاولتو زعزعت حكم داود باشا

استاء يوسؼ كـر مف توزيع المناصب اإلدارية بعد تسمـ داود باشا المنصب     
الجديد، ولـ يبؽ بمنصبو الذي أقنعو بو فؤاد باشا كقائمقاـ عمى جزيف، إذ قدـ إعفاء 
مف منصبو وكانت حجتو في ذلؾ ما جاء في رسالة بعثيا إلى باريس والفاتيكاف ىي ) 

ني ولو صقحيات مطمقة وجعؿ القضايا التجارية احتجاجو عمى كوف الحاكـ غير لبنا
في محاكـ خارج لبناف وخضوع لبناف لمباب العالي مف ناحية سد العجز المالي ( ، وزاد 
مف توتره أف تقرير المجنة الدولية لـ يقر النظاـ الجديد بصورة دائمية بؿ جعمو مؤقتا 
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ية تؤيده وتدعـ طموحاتو لثقث سنوات عمى سبيؿ التجربة وكانت بعض األوساط الفرنس
في تولي الحكـ في لبناف بحجة )حماية نصارى الشرؽ( ، وكاف عمى رأس المؤيديف 

        (.21) عضو المجنة الدولية في الشاـ ومعيـ قنصؿ فرنسا في طرابمس
بعد عودة يوسؼ كـر الى بمدتو اىدف ، ظؿ الجنراؿ ديكرو قائد مشاة الحممة الفرنسية   

ويرى فيو ممثق ألىداؼ فرنسا في لبناف ، وساعد عمى أف يضـ  يؤيد يوسؼ كـر
يوسؼ كـر الى الجمعية الفرنسية لحماية نصارى الشرؽ وفتح اعتمادا لكـر حتى يتمكف 

 .(20)مف شراء االسمحة القزمة لطرد االتراؾ مف سوريا ولبناف عند سنوح الفرصة 
ؿ مأموريو يحترموف النظاـ اتصؿ يوسؼ كـر بداود باشا ، طالبا منو أف يجع    

ويتجنبوف المظالـ بحؽ األىالي ، حيث أف االمير مجيد شياب يأتي بأعماؿ انتقامية 
ضد مواطني كسرواف والمطالبة بنقؿ مجيد شياب مف منطقتيـ ورفع كـر تقريرا الى 
مندوبي الدوؿ االوربية اعضاء المجنة الدولية في بيروت جاء فيو : " عندما عيف 

جيد شياب الذي كاف الذي كاف كاثوليكيا ثـ اعتنؽ الديف االسقمي ليتمكف مف األمير م
قبؿ المذابح ،  0861االقتراف بفتاتيف مسممتيف ، ثـ عاد الى احضاف الكنيسة في عاـ 

وعندما عيف ىذا األمير عمى منطقة كسرواف الشمالية جاء في عدد كبير مف اعياف 
ا التعييف ، وطمبوا ألي أف اقبؿ وأساعدىـ عمى ىذه المنطقة يبدوف اسفيـ مف جراء ىذ

االحتجاج عمى ىذا التعييف ، فاكتفيت في بادئ المر برفض استغاثتيـ محاوال تسكيف 
خواطرىـ ، غير اف االعماؿ االستبدادية التي كاف يرتكبيا األمير مجيد اخذت تعكر 

الخطة التي يسمكيا صفو الطمأنينة في المنطقة ، فرفعت تقريرا الى داود باشا أوضحت 
األمير مجيد ، ورجوت منو أف يوصي المير مجيد أف يحتـر ترتيبات الجبؿ، فمـ اتمقى 

 .    (22)جوابا مف دولتو"
ويتضح مف ىذا التقرير أنو كرر تبرير تدخمو في شؤوف االمير مجيد شياب وحسف    

ـر وليس شياب بناءا عف صؾ كتبو أعياف منطقة كسرواف الذيف يعدونيا منطقة ك
 . (23)مجيد شياب 

واتبع ىذا التقرير ايضا تقرير اخر الى مندوبي الدوؿ االوربية في بيروت يوضح فيو    
االعماؿ الجائرة التي يرتكبيا كق مف مجيد وحسف شياب في منطقة كسرواف واسيب 
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 كـر في القاء التيـ عمى القائمقاميتيف ، أال أنو لـ يكتفي عف منطقة واحدة أو قضاء
واحد أو قضاء واحد ، بؿ  تكمـ عف كؿ كسرواف ، أي شماؿ الجبؿ المسيحي الذي ىو 
أولى بحكمو ويثير القققؿ والمتاعب لممتصرؼ الجديد داود باشا ويرفع ذلؾ الى 
مندوبي الدوؿ االوربية في بيروت ، بؿ أف اتباع يوسؼ كـر قاموا بطرد بعض اتباع 

مف مندوبي الدوؿ االوربية االنصاؼ والحماية ، االمير مجيد ، وبالرغـ مف طمب كـر 
ورفع الييـ والى داود باشا عرائض بيا مئات التواقيع ، وتصاعدت االحداث وبدأت 
بوادر ثورة يتزعميا يوسؼ كـر ، وكاف البطريريؾ الماروني مف مؤيدي يوسؼ كـر 

و وبيف واالحداث الجارية في كسرواف ، ويتضح مف ذلؾ مف الرسائؿ المتبادلة بين
البطريريؾ ويعرض عميو سير احداث الثورة واعتزامو بالذىاب الى مقابمة داود باشا ، 
كما أف كـر كتب ايضا العرائض والشكاوى الى فؤاد باشا في دمشؽ يطمعو عمى 

 .  (24) الحوادث التي جرت في منطقة كسرواف الشمالية
أف البطريرؾ طمب بإلحاح تدخؿ القنصؿ الفرنسي لمتوسط بيف كـر والمتصرؼ ،    

وكاف إلحاحو ىذا بناء عمى طمب كـر الذي لبث عمى طريؽ جبيؿ ينتظر جواب 
القنصؿ،  وكاف رد القنصؿ أنو يجيؿ تماما األسباب التي حممت يوسؼ كـر عمى 

، ة لحمؿ السقحبخطابات عمنيالضرب بوعوده لو عرض الحائط ، وعمى دعوة االىالي 
وأنو ال يفيـ كيؼ يمكنو أف يكوف واسطة بيف أي شخص كاف وبيف يوسؼ كـر الذي 
يتقدـ عمى راس فرقة مسمحة ضد رئيس حكومة شرعية في لبناف قامت ارادة الباب 

 .(25)العالي والدوؿ الحامية
مسمح وأنو البد مف ابرؽ داود باشا الى فؤاد باشا أف كـر ييدده عمى راس جميور     

استدعائو الى بيروت واستجوابو ، ففعؿ فؤاد باشا بما أوصى بو داود باشا ، واتجو كـر 
الى بيروت مع بعض رجالو لمقابمة فؤاد باشا  الذي طمب منو االنقطاع عف العمؿ 

 . (26)السياسي
أرسؿ يوسؼ كـر االمر الذي أرسمو فؤاد باشا اليو ليحضر الى بيروت ، الى    

البطريرؾ الماروني ، والذي يتضمف حضور فؤاد باشا مف دمشؽ لموقوؼ عمى حقائؽ 
األحواؿ وذلؾ لظيور بعض المتاعب والحركات المغايرة لمقانوف مف جية بشرى التابعة 
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لكسرواف ، والذي يحذر فيو يوسؼ كـر مف االشتراؾ في ىذه االضطرابات التي تحدث 
 .(27)في نفس منطقتو

ـر محجوزا في بيروت ، كاف داود باشا يجوب المنطقة الشمالية ويمقي وبينما كاف ك  
القبض عمى المشايخ الذيف تقدموا بشكاوى ضده ، واحدث احتجاز كـر ضجة في 
االوساط المبنانية وفرنسا ، ورأى مؤيدوا كـر إف احتجازه خطر ييدد حريتيـ وارسموا 

ف اعماؿ داود باشا كتاباتيـ الى مندوبي الدوؿ وقناصميا معمنيف إف تو  قيؼ كـر ظمـ وا 
ومأموريو مخالفة لمترتيبات الجديدة التي وضعوىا لمبناف ، وىكذا اثار يوسؼ كـر 
وأصدقاؤه ومؤيديو المتاعب والمشاكؿ وتصعيد الموقؼ عمى مستوى جميع الجيات 

 .(28)الداخمية والخارجية محاوال وضع العراقيؿ في طريؽ حكـ داود باشا
 مابعاد يوسف كر 

بعد تصاعد الموقؼ بيف االوساط المبنانية والفرنسية مف أجؿ اطقؽ سراح يوسؼ     
كـر وعودتو لمجبؿ ، وبعد محادثات فؤاد باشا مع المجنة الدولية في بيروت ، مبينا ليـ 

لمتاعب ويؤدي الى ثورة في خطورة اجراء التحقيؽ مع يوسؼ كـر لمؿ سيثير ا
اع الدوؿ في بيروت بأف التحقيؽ الذي طمب كـر ، تمكف فؤاد باشا مف اقنكسرواف

اجراءه سيكوف خطرا وسببا لحصوؿ حوادث ىامة نظرا لشخصية كـر ، فوافقوا المندوب 
 . (29) التركي عمى ضرورة ابعاد كـر عف لبناف

ـ نقؿ كـر مف الثكنة العسكرية في بيروت ، 0862وفي اوائؿ شير كانوف الثاني      
ظير البارجة التركية التي اخذتو الى االستانة بصحبة فؤاد باشا ، وأبعد عف لبناف عمى 

وبرغـ القققؿ والمتاعب التي اثارىا يوسؼ كـر لداود باشا في لبناف وبالتالي لمنظاـ 
الجديد،  إال أف يوسؼ كـر عومؿ معاممة حسنة في االستانة عند وصولو الييا، ولـ 

ـر بطريقة غير مباشرة قبوؿ منصب يمض القميؿ حتى عرض فؤاد باشا عمى يوسؼ ك
مف المناصب الميمة في الدولة العثمانية معتذرا بعدـ كفاءتو ، فمو اندمج يوسؼ كـر 
في سمؾ الحكومة التركية بعيدا عف وطنو ، لكاف اصبح عبدا لألتراؾ وفقد الى األبد 

ؾ الغاية نفوذه ومكانتو في لبناف ، ولكف يوسؼ كـر لـ يكف اقؿ دىاء مف األتراؾ فأدر 
 . (31)مف توظيفو ورفض قبوؿ أي منصب
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وبأبعاد كـر بدأ داود باشا يتفرغ ألعمالو لكي يستتب األمف واستطاع أف يطبؽ    
النظاـ الجديد في الجبؿ الذي كاف مغمقا أمامو وكاف قمعة حصينة لمموارنة ال يسمحوا 

جميع أنحاء لبناف بقدر  بفتح ابوابيا لألتراؾ ،  وبدأت اعماؿ داود باشا التنظيمية الى
 .  (30)المستطاع ، وىكذا تمكف داود باشا مف ابعاد خصمو العنيد

حاوؿ يوسؼ كـر الذىاب الى فرنسا وطمب ذلؾ ، ولكف كتب السفير الفرنسي في     
االستانة أف الباب العالي ال ينظر بارتياح الى سفر كـر الى فرنسا في ذلؾ الحيف 

لكاثوليكية معو وتنشر لمصمحتو وتجعؿ منو بطق فتتحرؾ تخوفا مف تعاوف الصحافة ا
اىواء ينبغي أف تبقى نائمة لمصالح الجميع ، ولـ يرغب يوسؼ كـر في االقامة 
باالستانة برغـ استمراره في تقديـ الشكاوى في المتصرؼ داود باشا الى الباب العالي 

، ولكف رفضت فرنسا ذلؾ والسفير الفرنسي حتى يسمح لو بالسفر الى فرنسا او بمجيكا 
 . (32)وايضا االستانة

تمكف يوسؼ كـر بتوسط الحكومة الفرنسية أف يناؿ  0862وفي اواخر ايموؿ عاـ    
مف حكومة الباب العالي األذف بمغادرة االستانة والذىاب الى مصر واالقامة فييا ، 

 .    (33) ريثما تنتيي مدة الثقث سنوات المحددة لوالية داود باشا عمى لبناف
إف اتباع داود باشا سياسة الميف والتوفيؽ في جولتو االولى أتاحت لو التعرؼ عمى 
حقيقة تمؾ المنطقة المارونية التي سيطرت عمييا احزاب قوية اىميا حزب االمراء 
والشيوخ ) االرستقراطية ( ، وحزب الفقحيف والحزب االكميريكي الذي اصبح لو نفوذًا 

وات االخيرة ، وكاف بإمكانو تشكيؿ جبية مف الشعب ومف الزعامات طاغيًا خقؿ السن
االسرية ضد المتصرؼ الذي في نظرىا مجرد حاكـ تركي، لذلؾ عمؿ داود باشا عمى 

، لـ توضع  0860استرضاء ىذه االحزاب المارونية التي كانت ترى أف نظامات عاـ 
كف عدـ فرض سمطتو عمى لتقئـ مصالحيا ألنيا الغالبية الساحقة في الجبؿ ، ول

كسرواف جعؿ قدراتو محدودة الى حد كبير ألف دخؿ الخزينة منيا كاف لو قيمتو وايضا 
، عبية في كسروافامكانياتيا البشرية ، ولقد حرص داود باشا أال يصطدـ بالزعامات الش

 .  (34)طالما كاف ىناؾ أمؿ الى التفاىـ معيا
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 ( 4688-4681زمة بينو وبين داود باشا ) عودة يوسف كرم من المنفى واحتدام ال 
الذي  0864ايموؿ عاـ  6بعد اف استعدت الدوؿ الكبرى في مؤتمر االستانة في    

يحضره قنصؿ فرنسا في بيروت ، عمى تجديد والية داود باشا ، وبعد اف عبر الباب 
انتصر العالي عف تقديره لممتصرؼ الحالي بمنحو وساـ المجيدية مف الطبقة االولى ، 

فرنسا في تأميف جو مقئـ إلعادة انتخاب داود باشا ثانية ، ولكف  –محور داود باشا 
تأخر صدور القرار ، رغـ انتياء مدة المتصرؼ ، كاف مف شانو اف يفسح المجاؿ 
لتفسيرات شتى وينجـ عنو استياء عاـ ، ويوقؼ عمؿ االدارة ، ويعطؿ جباية الضرائب 

 . (35)غـ حموؿ موعدىاالتي لـ تدفع في أي مكاف ر 
وعمى الرغـ مف أف مؤتمر السفراء في االستانة لـ يتخذ اي قرار مف حيث المبدأ ضد   

تعييف حاكـ مف اىؿ الجبؿ ، ولكنو عمميا ابعد المبنانييف عف منصب حاكـ الجبؿ ، 
 . (36)0864حزيراف  9واقر تجديد انتداب داود باشا خمس سنوات اخرى ابتدءا مف 

ف مسألة كـر في الحقيقة لتغيب عف ذىف المتصرؼ ، وكاف يعمـ اف غريمو لـ تك    
الذي قضى سنتيف منفيا في مصر بعيدا عف مسرح السياسة يكف لو عداء شديدا ، 
وينتيز الفرص لإليقاع بو وخمؽ المصاعب لو وإلدارتو، كما شيدت بذلؾ الحوادث 

اف يتظاىر باالعتداؿ ويعبر الماضية التي يحرؾ خيوطيا مف منفاه، ولكف المتصرؼ ك
دوما عف مقاصده الطيبة ونواياه الحسنة بصدد كـر كي يجعؿ مسؤولية األخير كاممة 
عند الضرورة، ولذلؾ فقد ابدى رغبتو لمقنصؿ لمفرنسي قبؿ مدة أنو يدخر لكـر مديرية 
شماؿ كسرواف الجديدة التي كاف اقترح عمى مؤتمر االستانة استحداثيا لمصمحة 

 .  (37)نةالموار 
حرصت السياسة الفرنسية عمى أف تجري مفاوضات بيف قنصؿ فرنسا في ازمير     

وبيف يوسؼ كـر الذي وصؿ الييا مؤخرا بشأف شروط عودتو الى الجبؿ ، إذ ما كاف 
 .(38)يجب اف يعود كـر الى لبناف كشخص عادي

بنتفوليو في أزمير كتب المسيو اوتري القنصؿ الفرنسي في بيروت الى زميمو الكونت    
، كف مف اف يضع الدسائس تحاؾ باسمووقاؿ اف الشيخ اذا عاد كشخص عادي فمف يتم

وتمقى تبعيتيا عميو ، اما اذا عاد بصفة موظؼ فأنو يبعد ىذه التيمة عف نفسو، ويكوف 
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لو السمطة الضرورية لردع المشاغبيف مف االىالي، وطمب اوتري جواب كـر الصريح 
 :  (39)قث اآلتية بواسطة بنتفوليوعمى النقاط الث

 الخشوع التاـ والعمني لمحكومة التي اقامتيا اوربا في جبؿ لبناف ، أي لداود باشا. -0
 القبوؿ بوظيفة قائمقاـ اقصى الشماؿ ) اىدف وبشرى (. -2
أداء القسـ أماـ قنصؿ فرنسا عمى خدمة االدارة بإخقص واالذعاف ألوامرىا  -3

 الصادرة اليو.  
اجاب كـر انو يتعيد بالخضوع لمحكومة المبنانية وبإيتاء داود باشا " حقوؽ الطاعة    

التي لـ ينكرىا عميو مطمقا وبأداء اليميف أماـ قنصؿ فرنسا العاـ بالخضوع لمحكومة 
وتعميمات المعاىدات وحؽ خدمة سياسة حكومة االمبراطور بكؿ اخقص ، غير أنو ال 

 .(41)صفة اجبارية تفرض عميو دوف أف يمزمو القانوف بيا"يمكنو القبوؿ بوظيفتو أو 
وميما يكف األمر فإف الفشؿ في الوصوؿ الى وفاؽ بيف كـر وسمطات الجبؿ كاف     

ايذانا بنشوب ازمة حادة تمتحف فييا دعائـ االدارة المتصرفية الناشئة ، وتوشؾ اف 
وس الماروني، كما تندمج تتداعى ، وتشترؾ فييا جميع طوائؼ الجبؿ وبخاصة االكمير 

فييا فرنسا وبريطانيا واالستانة كؿ بحسب خط سموكيا المعروؼ ، األولى لحماية 
مكسب المتصرفية المسيحية الموحدة ، وحماية استققؿ الجبؿ مف الفوضى ، والثانية 

،  0860يدعميا الباب العالي لتحقيؽ التجزئة التي لـ تحظ بموافقة مؤتمر السفراء عاـ 
ي لف تشيد النور اال باستثارة االىالي ودفعيـ الى الثورة ، ومف ثـ ادخاؿ الجيوش والت

العثمانية لضربيا ، وفرض التقسيـ ، بعد اف يثبت ألوربا فشؿ تجربة االدارة المسيحية 
 .  (40)الموحدة في الجبؿ

، ومنيا تسمؿ ليًق  0864تشريف الثاني  08نزؿ يوسؼ كـر الى بر طرابمس في      
الى زغرتا وفي غضوف ساعتيف كاف كـر بيف اىمو ، وفي ممجأ مف تعقيب السمطات . 
ومف ثـ حرر كتابا الى القنصؿ الفرنسي اوتري أعممو فيو بعودتو الى الوطف ، وطمب 
الحماية تحت ظؿ العمـ الفرنسي ، والسماح لو بحرية التصرؼ مع المتصرؼ ، اعتقد 

 . (42)ليعمف خضوعو لمشروط التي فرضت عميو اوتري اف يوسؼ كـر نزؿ الى اليابسة
 :(43)أما داود باشا لـ يكف أمامو بإزاء ىذا الوضع الخطير اال ثقث سبؿ 
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ىماؿ منطقة اقصى الشماؿ ، غير أف المجوء الى ذلؾ   -0 يتثمؿ في تجاىؿ كـر وا 
كاف مف شأنو إخقء السبيؿ أماـ طموح يوسؼ كـر ، مصدر االضطرابات والقققؿ 

بما تؤدي الى استحالة الحكـ في الجبؿ نتيجة اثارة العصبيات المذىبية التي ر 
 القديمة.

ويكمف في المجوء الى القوة المسمحة العثمانية في احتقؿ زغرتا وكؿ قرى سفح   -2
الجبؿ ، غير أف ذلؾ يؤدي الى اثارة النفوس لدى الموارنة ، وربما تأثرت شعبية 

 المتصرؼ في المناطؽ المختمفة.
رض الخضوع عمى يوسؼ كـر ، عمى فرض أنو عاد ليعمف حسف نيتو ىو ف  -3

وطيب مشاعره تجاه المتصرؼ ، وىنا يكمف اختبار االعتماد عمى صقت داود 
 باشا بالفرنسييف مف جية ، واالكميروس الماروني مف جية اخرى .

وتطورت االوضاع ، فأصبحت بيف امريف : أما أف يفرض المتصرؼ سيطرتو عمى    
ة القققؿ واالضطرابات في شماؿ الجبؿ ، ويقؼ بحـز في وجو أي زعامة محمية منطق

مف أساسو ، ذلؾ أف منطقة كسرواف كانت  0864تناوئ سمطتو وأما أف ينيار نظاـ 
 .(44)تشكؿ ثمث المتصرفية

بعد اف اوعز الى نفر  سافر داود باشا الى االستانة 0865وفي شير حزيراف سنة     
مف اعوانو ليحدثوا قققؿ واضطرابات في لبناف اثناء فترة غيابو عنو، فيبمغ صداىا 
، فعمؿ ىؤالء برأيو وحصمت حوادث واضطرابات  االستانة ويتخذىا داود حجة ضد كـر
في بعض االنحاء المبنانية، فاغتنميا داود فرصة سانحة ليعرض عمى حكومة الباب 

ود كـر في لبناف مف شأنو اف يثير الفتف، وانو ال يستطيع اف يحكـ البقد العالي اف وج
اال اذا تخمص مف كـر فأعطتو الدولة فيمقًا مف الدراغوف وفيمقًا مف القوزاؽ مع قواد 

  . (45)وذخائر ومعدات حربية
وميما يكف األمر فقد حرص ، كما يبدو ، كؿ مف داود باشا ويوسؼ كـر اف يترؾ   

سؤولية البدء بالضربة االولى ، واعمف كـر بأنو يحصر دعواه بأف ال يبقى لخصمو م
خارج نطاؽ القانوف والشرع ، وبأف يعيش بسقـ في اراضيو ، وال يقدـ اال عمى ما 
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يسمح بو الدفاع المشروع عف النفس وراح يعمف أنو مع احتفاظو بيذا الموقؼ المستقؿ 
 .(46)دارة الحكوميةيصرح بأنو ال نية عنده لعرقمة سير اال

غير أف األحداث مرت سراعًا ، وكاف تجمع العامة حوؿ يوسؼ كـر ينذر بوقوع     
البقد في حرب جديدة ، ولـ تمبث األمور أف تطورت الى تحد مف جانب يوسؼ كـر 
ورجالو لسمطة المتصرؼ الذي تحتـ عميو أف يواجو الموقؼ ، وكاف أف وقع الصداـ 

ؼ حوؿ الظروؼ التي ادت الى ذلؾ الصداـ ، وأي الجانبيف بدأ المتوقع ورغـ االختق
بتوجيو الضربة األولى ، فقد كاف البد مف انياء ذلؾ الوضع الشاذ الذي لـ يكف لينتيي 
بدوف وقوع ذلؾ الصداـ ، فمـ يكف لداود باشا أف يقبؿ تمرد كـر عمى سمطتو اكثر مف 

و الذيف تحمسوا لو ، وكاف قد طاؿ ذلؾ ، كما كاف يتحتـ عمى كـر أف يتحرؾ برجال
انتظاره لذلؾ اليوـ الذي تتحقؽ فيو احقمو حتى ولو عف طريؽ المغامرة وكاف عميو أف 

 . (47)يبدأ حتى ال ينفض رجالو مف حولو أو يفتر حماسيـ لو
اصدر داود باشا اوامره الى جيوشو  0866كانوف الثاني عاـ  6 - 5ففي ليؿ    

اؿ كـر حالما يشاىدونيـ، فيشتبؾ عندئذ الفريقاف بالمعركة وتقع بأطقؽ النار عمى رج
المسؤولية عمى عاتؽ كـر ويصبح مجرمًا اماـ القانوف واماـ قنصؿ فرنسا والبطريرؾ 
الماروني، ويتسنى بعدئذ لداود باشا اف يجرد جحافمو لمطاردة كـر والقضاء عميو، وىذا 

 .  (48)الذي حصؿ
بينما كاف رجاؿ كـر يراقبوف عف  0866كانوف الثاني عاـ  6وفي صباح يوـ االحد    

بعد حركات العساكر عند نير ابراىيـ ، اطمؽ عمييـ الجنود النار فقابميـ ىؤالء بالمثؿ 
واشتبؾ الطرفاف بمعركة دامية، فخرج كـر ولحؽ برجالو خوفًا عمييـ مف غدر العساكر 

ى رفاقو باالبتعاد عف الشواطئ التركية. وكانت المعركة قد اشتدت ، فأوعز كـر ال
البحرية، فشقوا ليـ طريقًا بيف العساكر واخذوا ضفة نير غزير اليمنى وساروا عمييا 
 صعودا الى الجية المقابمة لبمدة غزير، وقد أبمى كـر ورفاقو في ىذه المعركة بقء حسناً 

(49). 
عواء واخذت المعارؾ ومنذ ذلؾ اليوـ اشير داود باشا عمى يوسؼ كـر ورفاقو حربًا ش   

شيرا كاف خقليا النصر حميؼ كـر ورفاقو ، وبعد معركة  02تتمو المعارؾ مدة 
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المعاممتيف وغزير انسحب كـر ورجالو الى نير ابراىيـ ومف ثـ عادوا الى زغرتا، وقد 
 .(51)اعياىـ التعب غاضبيف مف موقعة لـ يكونوا لينتظروا وقوعيا

الى الجيوش العثمانية بالزحؼ الى زغرتا، دعا عرؼ كـر بأف االوامر صدرت    
مواطنيو الى اخقء البمدة واالنسحاب الى اىدف، فانسحب النساء واالطفاؿ وحمؿ 
 الشباب والشيوخ السقح والتفوا حوؿ زعيميـ مصمميف عمى مرافقتو لمحياة او لمموت

(50) . 
مقاتؿ ،  411يرابط فييا مع رجالو المؤلفيف مف حوالي  ذىب كـر الى قرية بنشعي   

جندي  3511دخؿ القائد اميف باشا زغرتا عمى رأس  0866كانوف الثاني  20وفي 
 مف القوزاؽ ، ثـ وصؿ اليو القائد الفرنسي الطاب 211مف الدراغوف و 311نظامي و

مية ، وأقاـ عسكري لبناني ، ثـ انضمت الييما عساكر طرابمس النظا 811عمى رأس 
كانوف  25اميف باشا وضباطو وأركاف جيشو في دار يوسؼ كـر في زغرتا ، وفي 

 .  (52)الثاني غادر اميف باشا وجيوشو زغرتا بعد اف احرقوا قسمًا مف بيوتيا
توسط جماعة مف أعياف البقد والمطراف بولس موسى بأمر الصمح ، وتبادؿ يوسؼ    

ية ، بعد ذلؾ تقرر االجتماع في دير مار يعقوب كـر كـر وأميف باشا المفاوضات الخط
 .(53)0866 كانوف الثاني 27سدة في 

كانوف الثاني، واظير لمقائد  27لبى كـر الدعوة وجاء الى كرسي الدير في صباح    
التركي خضوعو لمسمطة العادلة ووضع سيفو بيف يدي اميف باشا داللة عمى احترامو 

اف كرمًا لـ يكف متمردا عمى الحكومة، غير اف ىذه  السمطة، فاتضح لمقائد اميف
، فأمر  المقابمة لـ تسفر عف نتيجة ألف داود باشا لـ يرضى بأي اتفاؽ بينو وبيف كـر
اميف باشا اف يزحؼ بجيوشو عمى كـر والقضاء عميو ، فزحفت العساكر النظامية الى 

ت في السيؿ في آالؼ جندي ، وما اف اطم 8الى  7قرية بنشعي وكاف عددىا مف 
اسفؿ بنشعي حتى أمر كـر رفاقو باالنسحاب الى اعالي القرية والتحصف وراء الصخور 

 .(54)ليكونوا آمنيف مف ىجمات العدو
اختفى الثوار ولـ يعودوا يظيروف أماـ الجيوش النظامية اال نادرا ، وفرار كـر الى    

، بدأت وفود القرى تأتي مقدمة  0866آذار  3اىدف ومنيا الى جية مجيولة ، وفي 
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خضوعيا ، وفي اليوـ التالي دخؿ حسف باشا اىدف دوف أف يطمؽ طمقة واحدة ، وبدأ 
ف العساكر بدأت تصـ أذنييا عف  أف سمطة داود باشا تستقر بقوة في لبناف الشمالي وا 

آذار  7دعوة كـر الثورية وتضييؽ ذرعا مخافة اف يداىميا الجنود العثمانيوف ، وفي 
 –دخؿ داود باشا اىدف مع حاشية كبيرة مف مشايخ البقد واعيانيا، وأقاـ ميخائيؿ كـر 

ا فييا، ورأى كـر أف حاكما عمييا مع قوة كافية تجعمو طاع –شقيؽ يوسؼ كـر 
مواطنيو قد سئموا القتاؿ والتشرد واف الحالة تسير مف سيئ الى اسوأ ، فاراد أف يكتسب 
بعض الوقت ويفسح المجاؿ إلصقح الحاؿ ، بأف حاوؿ مف جديد أف يدفع أوربا لتيتـ 
بقضايا الجبؿ ، ريثما تتجمى األياـ القادمة عف ظروؼ افضؿ لمنضاؿ ضد المتصرؼ 

وجو الى قنصؿ النمسا في بيروت المسيو ستيفانممي الذي تربطو بالبطريرؾ ، ولذا 
آذار ارفؽ معيا عريضة الى داود باشا  9الماروني صداقة وثيقة ، رسالة بتاريخ 

تتضمف تقديـ خضوعو بواسطة القناصؿ، ويرجو مف المتصرؼ أف يمنحو الرأفة 
يؤكدوا ىذه الضمانة حتى  ويضمف شخصو وشرفو وامقكو ، كما يأمؿ مف القناصؿ اف

 .    (55)يستطيع شيخ اىدف اف يعيش في الجبؿ مطمئنا خاضعا لمسمطة ولقوانيف لبناف
 نفي يوسف كرم خارج لبنان

 في االجتماع الذي عقدتو الييئة القنصمية في بيروت ألح القنصؿ النمساوي ستيفانممي  
عمى وجوب قبوؿ مقترحات كـر حرصًا عمى وجداف أوربا الكاثوليكية وتأثرىا مف رفض 
القناصؿ خضوع كـر ومف ثـ عدـ البت في قضية الجبؿ، وحينئذ رد احد القناصؿ عميو 
بأف اوربا ليس ليا أف تتأثر أو تقمؽ ألف األزمة الحالية ال تمس الديانة اال مف ناحية 

قائع أف القضية الراىنة سياسية ادارية داخمية تتمخص في أف غير مباشرة ، وأثبت بالو 
عددا مف "الضاليف" يرأسيـ شيخ طموح ، ويدفعيـ حزب يخشى انتقاص نفوذه ، تسمحوا 
ضد الحكومة الشرعية ليمنعوىا مف تنفيذ النظامات الدستورية التي اقرتيا الدوؿ الحامية 

 .  (56)والباب العالي
فت نظر الدوؿ االوربية اليو ، وسدت الييئة القنصمية الباب اخفقت جيود كـر في ل   

أماـ عرائضو القادمة ، وبقيت مسألة كـر داخمية بحتة ، وفشمت محاوالتو األخيرة 
لتحريض السكاف عمى القتاؿ ، ورفض سكاف قرى عديدة صراحة اف يستقبموه معمنيف 
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و بالسقح الى مناطقيـ، أف وجوده سيؤدي الى الحرب والدمار، بؿ انيـ قاوموا دخول
وانفض عنو معظـ انصاره ، ولـ يبؽ معو سوى اقرب اصدقائو، وعاد الفقحوف الى 
اعماليـ ، وصرح داود باشا أف تيدئة زغرتا وبشرى واىدف كاممة ، وانو اعمف العفو 
العاـ ، ووعد السكاف بأف مجمس اإلدارة سينظر بعيف العطؼ الى طمباتيـ بخصوص 

خرة ويمنحيـ الميمة القزمة ، يفرض سوى دفع ضرائب السنة الجارية . الضرائب المتأ
وكاف لذلؾ تأثير ممتاز عمى األىالي الذيف كانت مسالة الضرائب تؤرقيـ وتحفزىـ 

 .(57)لقنضماـ الى حركة يوسؼ كـر 
وساد االعتقاد في الدوائر العثمانية والفرنسية في بيروت واالستانة ، أنو بعد أف دخؿ    
لجنود المواقع والنقاط اليامة في كسرواف ، فمف المأموؿ تحمؿ عمميات التطويؽ التي ا

يقوـ بيا الجنود ، كرما عمى مغادرة البقد خمسة ، السيما بعد أف نزؿ البطريرؾ 
والمطارنة الى جونيو لمقابمة داود باشا والتعبير عف اخقصيـ واحتراميـ لو ، وما دار 

ـ وضمانة داود باشا حياة كـر لو استسمـ لو ، ووسائؿ مف حديث حوؿ استسقـ كر 
وبعد ما تدفؽ وجوه قوى كسرواف  (.58) تسييؿ ىروبو عند الحاجة وضمانة امقكو

والشماؿ الى جونيو معربيف عف خضوعيـ لداود باشا وعف مسؤوليتيـ في رفض دعاوى 
التي وقعيا  كـر وصده، وعف اليدوء وجباية الضرائب ، ومثبتيف كؿ ذلؾ بالعرائض

الوجياء، وعمى الرغـ مف أف يوسؼ كـر لـ يخضع ، بؿ كاف يتنقؿ مف بمدة الى اخرى 
ومف دير الى آخر ، ساعيا إلخفاء اثره عف الجيوش المكمفة بتعقبو ، ومع ذلؾ فقد 
سارع داود باشا الى سحب الجيوش العثمانية المتمركزة في الجبؿ ، وتداوؿ مع حسف 

في نفس الوقت الذي حدث فيو اشتباؾ بيف جماعة كـر والجنود  باشا في ىذا الشأف ،
العثمانييف عمى السفح الشرقي لجبؿ لبناف ، عمى مقربة مف بعمبؾ ، وقد قوبؿ قرار 
داود باشا غير المنتظر بالدىشة مف جانب القناصؿ الذيف رأوا اف يوسؼ كـر لـ 

وش ألف تفاؤؿ يخضع بعد ، ولـ يقبض عميو ، وتسائموا عف مبرر سحب الجي
 .(58)المتصرؼ لـ يكف تبرره الحوادث

أف مف اىـ االسباب التي ساىمت في تعجيؿ داود باشا لسحب قواتو مف الجبؿ ىو   
موقؼ المشير درويش باشا ، ىذا الموقؼ الذي كاف يسوء يوما عف يوـ ، بسبب عدـ 
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لسياسي ، اقتصار درويش باشا عمى ميمتو العسكرية ، ورغبتو في ممارسة العمؿ ا
فبينما كاف داود باشا في جونية يبذؿ جيده لتيدئة النفوس وتطمينيا بالحسنى واالقناع ، 
ويسعى لمحصوؿ عمى خضوع كـر ، كاف درويش باشا يسعى لمدخوؿ في مفاوضات 
مع كـر ، ويقدـ لو شروطًا تصبح معيا شروط داود باشا جديرة بالسخرية ، وتؤدي الى 

بؿ، واستغنائو عف عفوه وصفحو، وقد وقؼ داود باشا فجأة تباعد كـر مف متصرؼ الج
عمى ىذا المسعى وتأكد مف صحتو فقرر بدوف تردد أف يطمب جقء الجيش العثماني 

 .(59)مف الجبؿ
أما يوسؼ كـر فرحب بمفاوضة درويش باشا ، ووجد فييا مبررا ال لعدـ استسقمو    

قتالو ضد حماس انصاره لو في  لخصمو المدود داود باشا فحسب، بؿ لإلبقاء عمى
، عف طريؽ اذاعة نبأ مفاوضة الباب العالي لو، ليحط مف قيمة داود باشا  المتصرؼ

ويزعـ أنو يتصرؼ مف تمقاء نفسو ، وال يراعي األوامر الصادرة لو مف األستانة ، وبذلؾ 
خفي يصوف كـر ىيبة الجبؿ ويطيؿ امد المعارضة ضد الحكومة ، مستفيدا مف النزاع ال

الحاد الذي كاف يباعد بيف درويش باشا  المسمـ ، وداود باشا المسيحي ، لمصمحة 
اسمو في الجبؿ ونفوذه الذي اخذ ينخفض منذ امد غير قصير ، ويتدىور كمما مضى 
الوقت ، وإلضراـ نار الثورة مف جديد في الجبؿ ، في الوقت الذي يشاء ، فيقضي عمى 

شا لنجدة خصمو داود باشا ، ويضع أوربا أماـ خصمو مف قبؿ أف يتحرؾ درويش با
 .  (61)األمر الواقع فيتحقؽ ىدفو النيائي

أف المفاوضات التي دخؿ فييا كـر مع درويش باشا وصحبو ، ال ألىميتيا في تحميؿ   
فشؿ مساعي المتصرؼ والقناصؿ لمحصوؿ عمى تسميـ كـر فحسب ، بؿ ألنيا تبرىف 

عيدا عف تحريؾ كـر وتضميمو بالوعود وقبوؿ خضوعو عمى أف الباب العالي لـ يكف ب
بتخطي السمطة الشرعية القائمة في الجبؿ ، وسوء نية صريح ييدؼ الى اسقاط نظاـ 

 . ( 60)الحكـ القائـ في الجبؿ ، وابدالو بنظاـ القائمقاميتيف المحبب الى دوائر االستانة 
أف بقاءه في الحكـ اصبح مستحيق صرح داود باشا عندما بمغتو انباء تفاقـ ثورة كـر    

، فمـ يبؽ امامو اال االستقالة ألف ىذا الوضع الدقيؽ الذي تزيده الحوادث خطورة ، ىو 
 . (62)النتيجة الحتمية لممفاوضات ولمدسائس التي باشرىا درويش باشا في دمشؽ
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طالب داود باشا دعوة الييئة القنصمية فورا لقجتماع وابمغ اعضائيا أف حركة     
ثورية قد اندلعت مف جديد في مناطؽ الشماؿ وأنو يخشى أف تمتد الى المناطؽ 
المختمطة ، وأنو يخشى اف يجد نفسو الحتقؿ الجبؿ مجددًا مف قبؿ الجيش العثماني، 

أف ابعاد يوسؼ كـر ىو الوسيمة االفضؿ فيو  واضاؼ المتصرؼ أف القناصؿ اذا رأوا
يعمف استعداده لتسييؿ خروجو تحت مسؤوليتو الشخصية ، ولمنحو الترخيص بمغادرة 

 . (63)سورية الى المكاف الذي يوافقو
وقبؿ أف يحمؿ يوسؼ كـر السقح الجديد ، ويتجو مع جموعو التي سارت معو    

ـر الجديدة الى السفير الفرنسي واالستانة ، طوعا أو كرىا ، وقبؿ أف يصؿ نبا ثورة ك
كاف سفير فرنسا الجديد في االستانة المسيو بوريو يتداوؿ مع عالي باشا بشاف خضوع 
كـر ، ومخاطر وجوده في سوريا التي اشار الييا مرارا القنصؿ ديز يسار وتأكد منيا 

رض ىذا عمى كـر السفير ، ثـ اقتنع بيا عالي باشا ووافؽ عمى مقترح بوريو باف يع
ضيافة فرنسا في الجزائر، وىكذا فقد كتب بوريو الى ديز يسار في اوؿ كانوف الثاني 

ـ ، يطمب منو اف يقترح عمى كـر الضيافة الفرنسية في الجزائر ، وقد وصؿ 0867
كانوف الثاني ، وكاف يوسؼ كـر قد اتجو مف لبناف  02الكتاب الى القنصؿ في 

ـ يرى القنصؿ في ىذه الظروؼ الخطيرة اف يدخؿ في الشمالي صوب الجنوب، فم
مفاوضة مع يوسؼ كـر دوف عمـ المتصرؼ، وخارج نطاؽ القناصؿ الذيف يمثموف 
الدوؿ الخمس الموقعة عمى النظامات، ولذلؾ ابمغ داود باشا جزءا مف كتاب بوريو ، 

مب وطمب رايو ، ال بؿ موافقتو . وفي نفس الوقت اجتمع القناصؿ بناء عمى ط
كانوف الثاني ، وقرروا متابعة تأييد المتصرؼ معنويا لتنفيذ نظامات  05المتصرؼ في 

الجبؿ ، واعقف اتفاقيـ معو عمى أف افضؿ وسيمة لتيدئة البقد ، وايقاؼ اراقة الدماء 
 . (64)ىي ابعاد يوسؼ كـر

مف  ، واتجو كـر 0867كانوف الثاني  30غادر كـر بيروت الى مرسيميا مساء يوـ   
شباط ، وىكذا استسمـ كـر ولكف الى سفير فرنسا  21مرسيميا الى الجزائر فوصميا يوـ 

في االستانة ، واستطاع اف يزوغ مف الخضوع الى داود باشا برغـ جميع مساعي ىذا 
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األخير التي عضدتيا الييئة القنصمية لمحفاظ عمى ميابة الحكـ القائـ والزاـ يوسؼ كـر 
  .(65)بطاعة المتصرؼ 

 الخاتمة
اف البنػػاء االداري الجديػػد الػػذي بػػدأ داود باشػػا بتشػػييده لػػـ ترسػػخ أسسػػو أال بعػػد حػػدوث   

ىزات عنيفة كادت أف تقمبو رأسا عمى عقب اكثر مف مرة ، وكػاف سػببيا دومػا الصػعاب 
التػػي ارتبطػػت بيػػا المتصػػرفية فػػي كسػػرواف وشػػماؿ الجبػػؿ ، وأف العطػػؼ والتقػػدير الػػذي 

ى سكاف المناطؽ المختمفة ، ودالئػؿ القبػوؿ التػي اسػتيؿ بيػا فػي لبنػاف لقيو داود باشا لد
الجنػػػوبي، كػػػاف يقابمػػػو نفػػػور وقمػػػة اكتػػػراث وبػػػرود فػػػي االوسػػػاط المارونيػػػة المتمركػػػزة فػػػي 

 .    (66)كسرواف ولبناف الشمالي 
كاف يوسؼ كـر يرى أف العثمانييف سيقضوف عمى امتيازات الجبؿ تدريجيا لو نجحوا    

في تنفيذ النظامات ، وكاف في قرارة نفسو يرى أف نجاح المتصرؼ في ميمتو قضاء 
عمى مستقبمو السياسي واطماعو في الحكـ ، فالمتصرؼ سينافسو في الحكـ ويحؿ 

فؽ المتصرؼ في سنوات التجربة الثقث محمو ، ويرى في الوقت نفسو أنو اذا اخ
اضطر السفراء الى العودة الى المشروع الفرنسي القاضي بتوليو حاكـ موطف مسيحي 

 . (67)في الجبؿ
اف السياسة االجنبية التي كانت قبؿ عيد المتصرفية تمعب دورا ىاما جدا في احداث   

المبنانية ، فاستمرت تمؾ  الجبؿ وتحزيب طوائفو ، لـ تختمؼ بعد نشوء نظاـ المتصرفية
السياسة تتابع خططيا وتحيؾ دسائسيا بواسطة عمقئيا وانصارىا مف الزعماء 

 . (68)والوجياء ، ومعمـو أف نظامات الجبؿ قد صيغت وأقرت باتفاؽ الدوؿ الكبرى
وتسجؿ عودة يوسؼ كـر مف منفاه في الحقيقة مرحمة جديدة وخطيرة مف مراحؿ 

مى الرغـ مف اف موقؼ المتصرؼ كاف يبدو معتدال ومعقوال ، غير المسألة المبنانية وع
أف ىذا الوضع ما كاف لو أف يدوـ ، فق بد أف يؤدي بحكـ االحداث التي اخذت تتوالى 

 .(69)بسرعة الى صداـ مع كـر 
كاف داود باشا كاف يرمؽ بسرور ىذه التيدئة التامة التي حظيت بيا حكومتو في     

مف الجبؿ ، ولكنو لـ يكف يخفى عميو أنو لـ يحصؿ بعد شخصيا اال  ىذا القسـ المرىؽ



 هـ2110-م  0202. لسنة  ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
185 

عمى القميؿ مف ميؿ الفقحيف لو الذيف اليزالوف يحفظوف لممعارضة الكرمية ذكرى 
اسطورية لمنافسة األلد ، كما لو كاف كـر ال يزاؿ بينيـ ، فإذا اضفنا الى ىذه الكراىية 

في الشماؿ ضد المتصرؼ ، توتر العققات التي يبدو أنيا ترسخت في نفوس الموارنة 
ألدركنا  بينو وبيف والية سورية والباب العالي بشاف قضية المناطؽ المحيطة بالجبؿ ،
 . (71)سر اختفاء داود باشا مف مسرح السياسة في الجبؿ قبؿ انتياء مدة حكمو الثانية 

ى استخداـ القوة استطاع داود باشا أف يؤسس حكومة في الحبؿ ، ولكف اضطراره ال   
في القضاء عمى حركة يوسؼ كـر جعمو يترؾ جرحا في المنطقة لـ يندمؿ اال بعد حؿ 

 .(70)محمو متصرؼ اخر
 الهوامش

( ، 0921-0860احمد طربيف، لبناف في عيد المتصرفية الى بداية االنتداب )  -0
 .07، ص0968معيد البحوث والدراسات العربية ، القاىرة، 

،معيد   0860-0697الجذور التاريخية لممسالة الطائفية المبنانية مسعود ظاىر ،  -2
 .38، ص0980اإلنماء العربي ، بيروت، ،

 .20احمد طربيف ، مصدر سابؽ ، ص -3
عبد العزيز سميماف نوار، تطور لبناف السياسي واالجتماعي منذ أواخر القرف الثامف  -4

قاسـ: األزمػة المبنانيػة، ـ، في جماؿ زكريا 0841عشر حتى أواخر الحكـ المصري سنة 
 .9، ص0978معيد البحوث والدراسات العربية، القاىرة، 

 .076المصدر نفسو، ص -5
جػػػػواد بػػػػولس ، تػػػػاريخ لبنػػػػاف ، ترجمػػػػة جػػػػورج حػػػػاج ، دار النيػػػػار لمنشػػػػر ،بيػػػػروت،  -6

 .66، ص0972
 .24عبد العزيز سميماف نوار ، مصدر سابؽ، ص -7
دار المعػػػػػػػػػػػػػػػارؼ حسػػػػػػػػػػػػػػػيف كامػػػػػػػػػػػػػػػؿ، طائفػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػدروز تاريخيػػػػػػػػػػػػػػػا وعقائػػػػػػػػػػػػػػػدىا ،  -8

 .075، ص0961لمطباعة،القاىرة،
 .077المصدر نفسو ، ص -9
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العثمانييف البارزيف، ،  ( : كاف مف رجاؿ الدولة واإلدارييف0869 -0804محمد فؤاد باشا )* 
شغؿ منصب الصدر ى( ، 0861وكذلؾ قيادتو خقؿ الحرب األىمية في جبؿ لبناف عاـ )

 (.0866( و )0860مناسبتيف بيف عامي )األعظـ، أي ما يعادؿ رئيس الوزراء، في 
فيميػػػػب حتػػػػى، لبنػػػػاف فػػػػي التػػػػاريخ منػػػػذ أقػػػػدـ العصػػػػور التاريخيػػػػة إلػػػػى عصػػػػرنا  -01

، 0959الحاضر، ترجمة أنػيس فريحػة، مؤسسػة فػرنكميف لمطباعػة والنشػر، بيػروت، 
 .027ص 

 .70جواد بولص ، مصدر سابؽ ، ص -00
 .03، مصدر سابؽ ، صعبد العزيز سميماف نوار -02
 .012، ص0976العزيز عمر، تاريخ لبناف الحديث، بيروت، عمر عبد  -03
 .030فيميب حتي ، مصدر سابؽ، ص -04
حيدر الشيابي ، لبناف في عيد االمراء الشيابيف ، مطبعة الحكومة المبنانية ،  -05

 .62، ص0933بيروت ،
كماؿ سميماف الصميبي ، تاريخ لبناف الحديث ، دار النيار لمنشر ، بيروت ،  -06

 .54، ص0969
 .64حيدر الشيابي ، مصدر سابؽ، ص   -07
سميميا نسكايا ، الحركات الفقحية في لبناف في النصؼ االوؿ مف القرف التاسع    -08

 .74، ص0973عشر ، ترجمة عدناف جاموس ، دار الغرابي ، بيروت ، 
 .55كماؿ سميماف الصميبي ، مصدر سابؽ، ص   -09
 .77سميميا نسكايا ، مصدر سابؽ ، ص -21
، مشورات الجامعة 0960 -0908المتصرفيف في لبناف  لحد خاطر ، عيد   -20

 .28، ص0967المبنانية ، بيروت ، 
عبد العزيز سميماف نوار، وثائؽ اساسية في تاريخ لبناف الحديث ، جامعة    -22

 .38، ص0974بيروت العربية ، 
 .67حيدر الشيابي ، مصدر سابؽ، ص -23
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الكاثوليكية، يوسؼ الحكيـ، بيروت ولبناف في عيد آؿ عثماف، المطبعة  -24
 .47، ص0964بيروت،

، رسالة   0861 – 0841محمد عمي القوزي، الثورات في جبؿ لبناف مف  -25
 .66، ص0977ماجستير غير منشورة، جامعة القاىرة ، 

 .67المصدر نفسو ، ص  -26
فواز طرابمس، تاريخ لبناف الحديث مف االمارة الى اتفاؽ الطائؼ، بيروت،    -27

 .75، ص2118
 .77المصدر نفسو ، ص -28
، المكتبة 2مصطفى الخالدي، التبشير واالستعمار في البقد العربية ، ط   -29

 .58، ص 0964العصرية لمطباعة والنشر ، صيدا ، 
 .60المصدر نفسو ، ص -31
 .77فواز طرابمس، مصدر سابؽ، ص   -30
ستيفف ىامسمي، تاريخ سوريا ولبناف تحت االنتداب الفرنسي، دار الحقيقة،  -32

 .275، ص0978بيروت، 
 .55الحكيـ، مصدر سابؽ ، ص يوسؼ -33
، 0971فيميب الخازف ، كسرواف عبر التاريخ ، المطبعة التعاونية ، حريصا ،  -34

 .78ص
 .79المصدر نفسو، ص -35
-0697عباس ابو صالح، التاريخ السياسي لألمارة الشيابية في جبؿ لبناف    -0

 .88، ص0984، دار النيار لمنشر، بيروت،0842
 .98جواد بولص ، مصدر سابؽ، ص -36
 077حسيف كامؿ ، مصدر سابؽ، ص -37
عاطؼ خميؿ ، االسرة النكدية اباف القرف التاسع عشر حتى نياية عيد  -38

 .043، ص0989المتصرفية، دار التقدمية لمنشر،بيروت،
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عبد العزيز سميماف نوار، وثائؽ اساسية في تاريخ لبناف الحديث، مصدر سابؽ،   -39
 .40ص

 .08احمد طربيف ، مصدر سابؽ ، ص -41
 .89س ، مصدر سابؽ ، صفواز طرابم -40
نسيب نكد ، االمارة الشيابية واالقطاعيوف الدروز، دار النيار لمنشر ،    -42

 .062،ص 2114بيروت،
 .88،ص0986صالح زىر الديف، التبشير واثره في جبؿ لبناف، طرابمس،   -43
 .078جواد بولص، مصدر سابؽ ، ص -44
 .55لحد خاطر ، مصدر سابؽ ، ص  -45
ية لبناف، في: جماؿ زكريا قاسـ، األزمة محمد عبد الرؤوؼ سميـ، متصرف -46

 .031، ص0978المبنانية البحوث والدراسات العربية، القاىرة، 
رياض غناـ ،المقاطعات المبنانية في ظؿ حكـ االمير بشير الثاني ونظاـ   -47

 .077، ص0988، مكتبة بيساف، بيروت، 0788-0860القائمقاميتيف 
 .28عاطؼ خميؿ ، مصدر سابؽ، ص  -48
،  0921 – 0860طربيف ، لبناف منذ عيد المتصرفية الى بداية االنتداب احمد  -49

 .82، ص0968معيد البحوث والدراسات العربية ، القيرة ، 
 .84سميميا نسكايا ، مصدر سابؽ ، ص  -51
 .90حيدر الشيابي ، مصدر سابؽ  -50
طنوس الشدياؽ، اخبار االعياف في جبؿ لبناف، مكتبة العرفاف،  -52

 .056،ص0959بيروت،
 .278يفف ىامسمي ، مصدر سابؽ ، ست -53
 .85محمد عمي القوزي، مصدر سابؽ ، ص  -54
 .85احمد طربيف ، لبناف منذ عيد المتصرفية، مصدر سابؽ ، ص -55
 .037محمد عبد الرؤوؼ سميـ، مصدر سابؽ ، ص -56
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نقوال زياد ، ابعاد التاريخ المبناني الحديث ، معيد الدراسات العربية ، القاىرة ،   -57
 .87، ص0972

 .89ر نفسو ، صالمصد -58
 .40احمد طربيف ، ازمة الحكـ في جبؿ لبناف ، دار اليقظة ، دمشؽ ، ص -59
 .90صالح زىر الديف ، مصدر سابؽ،ص -61
، 0972بطرس ضو ، تاريخ الموارنة الديني والحضاري، دار النيار ، بيروت،  -60

 .64ص
 .67المصدر نفسو ، ص -62
 .040محمد عبد الرؤوؼ سميـ ، مصدر سابؽ، ص  -63
فؽ، بقد الشاـ ومصر مف الفتح العثماني الى حممة نابميوف عبد الكريـ را -64

 .25، ص0934، دار اليقظة،  دمشؽ، 2، ط0798 -0506بونابرت،
 .89احمد طربيف ، لبناف منذ عيد المتصرفية، مصدر سابؽ ، ص  -65
 .079رياض غناـ ، مصدر سابؽ، ص -66
،  يوسؼ خطار ، الحركات في لبناف الى عيد المتصرفية ، دار الغرابي -67

 .020،  ص 0974بيروت،
 .90عباس ابو صالح، مصدر سابؽ، ص -68
 .77بطرس ضو ، مصدر سابؽ، ص -69
 .033فيميب حتي ، مصدر سابؽ، ص -71
 ..027يوسؼ خطار، مصدر سابؽ، ص -70
 


