
227

سياسة بريطانيا 
جتاه األزمة السورية 1860م

د. يوسف حسني يوسف عمر

   تاريخ التسليم: 25/ 12/ 2012م، تاريخ القبول: 29/ 1/ 2013م.
التاريخ/ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/ جامعة األقصى/ غزة/  التاريخ الحديث والمعاصر/ قسم      أستاذ مساعد في 

فلسطين.



228

د. يوسف حسني يوسف عمر سياسة بريطانيا جتاه األزمة السورية 1860م

ملخص: 

طرق  على  تقع  باعتبارها  »�سورية«  ال�سام  مبنطقة  اهتمامًا  بريطانيا  اأبدت 
يف  الفرن�سي  النفوذ  منو  عن  را�سية  بريطانيا  تكن  مل  لذلك  الهند،  اإىل  املوا�سالت 
امل�سيحيني  وعموم  لبنان  يف  املوارنة  حماية  خالل  من  تغلغل  والذي  املنطقة،  هذه 
كان  وهذا  عديدة،  لقرون  ال�رسق  يف  الكاثوليك  امل�سيحيني  حامية  بو�سفها  �سورية  يف 
به  لتوازي  الدروز  دعم  اأجل  من  بالهرولة  الربيطانية  احلكومة  قيام  اأ�سباب  من  �سببًا 
يف  الربيطاين  النفوذ  على  الفرن�سي  النفوذ  يتفوق  ل  حتى  وذلك  للموارنة،  فرن�سا  دعم 
وانتقلت  لبنان،  يف  والدروز  املوارنة  بني  الأهلية  احلرب  قامت  وعندما  املنطقة،  هذه 
على  بريطانيا  عملت  وامل�سيحيني؛  امل�سلمني  بني  �رساع  م�ساألة  اإىل  لتتحول  دم�سق  اإىل 
م�ساحلهم  حتقيق  اأجل  من  ت�ستطيع  ما  بكل  وتدخلت  وع�سكريًا  �سيا�سيًا  الدروز  دعم 
الذين تدعمهم فرن�سا.لقد كانت امل�ساألة م�ساألة  على ح�ساب املوارنة وعموم امل�سيحيني 
ة من العامل، مبا يخدم  �رساع على النفوذ بني بريطانيا وفرن�سا على هذه املنطقة املهمَّ
الفتنة  هذه  اإخماد  يف  جنحت  التي  العثمانية  الدولة  تدخل  ورغم  منهما،  كل  م�سالح 
وفرن�سا  بريطانيا  بني  وامل�سالح  النفوذ  على  ال�رساع  فاإن  املنطقة؛  بهذه  ع�سفت  التي 

البلدين. بني  القادمة  ال�سنوات  لع�رسات  قائمًا  بقي 
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British Policy 
towards the Syrian Crisis 1860

Abstract: 

Britain expressed its interest in Al- Sham Area “Syria” because it is 
located on the road of transport to India, so Britain was not satisfied with 
the growth of the French power in this area which increased through the 
protection of Maronites in Lebanon and all the Christians in Syria in its 
capacity as a protector of Catholic Christians in the East for several centuries.
This was a reason why the British Government hurried up in order to support 
the Druze to parallel the support of France to Maronites in order not to let 
the French power overcomes the British power in this area.When the war 
took place between Maronites and Druze’s in Lebanon and was transferred 
to Damascus to be shifted to conflict between Muslims and Christians, 
Britain supported the Druze Military and politically and did its best to let 
them realize their interests at the expense of Maronites and all the Christians 
supported by France.The Question was a conflict of power, between Britain 
and France on this important area of the world, which serve the interests of 
both parties.Despite the interference of Ottoman State which succeeded to 
subside this sedition that stormed this area, the conflict of power and interests 
between Britain and France lasted for scores of coming years between the 
two countries.
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مقدمة: 
اإىل  الطريق  اإىل متهيد  ال�رسق عامة وال�سام خا�سة تهدف  كانت جهود بريطانيا يف 
اأن خيار  الفرات، ويبدو  اأو نهر  البحر الأحمر  اأو غري مبا�رس عن طريق  الهند ب�سكل مبا�رس 
الو�سول اإىل الهند عرب البحر الأحمر بدا اأكرث �سعوبة بعد �سيطرة حممد على با�سا على م�رس، 
اأن هذا الطريق  اإىل الهند، ويبدو  الفرات للو�سول  اإمكانية ل�ستخدام نهر  لذلك بقيت هناك 
كان اأكرث �سهولة وتكاليفه معقولة بالن�سبة للحكومة الربيطانية، لأنها كانت ترغب بربط 
نهر الفرات بالبحر الأبي�ص املتو�سط عن طريق خط �سكة حديد، التي كان مقرراً لها اأن تعرب 
نهر العا�سي، وعلى هذا الأ�سا�ص بداأت بريطانيا العمل من اأجل دعم الدروز يف �سورية على 
اأمل اأن جتد لها موطئ قدم يف لبنان ي�ساعدها على تنفيذ �سيا�ستها تلك، وللحيلولة دون اأي 

نفوذ اأو تو�سع فرن�سي يف املنطقة )1( .
وب�سب هذه ال�سيا�سة فقد فر�ست بريطانيا من اأجل تر�سيخ وجودها يف هذه املنطقة 
حماية  امتياز  مبمار�سة  1825م  عام  ومنذ  الربيطانية،  احلكومة  قامت  حيث  واقعًا،  اأمراً 
املذهب  اإىل  الكاثوليك  وامل�سيحيني  اليهود  لتحويل  �سورية  يف  الربوت�ستانتية  البعثات 
كلية  تاأ�سي�ص  على  والعمل  املوارنة  على  الأناجيل  توزيع  حاولت  كما   ،  )2( الربوت�ستانتي 

بروت�ستانتية يف بريوت، لكن بريطانيا مل تلبث اأن ف�سلت يف كال امل�سعيني )3( .
الدروز، كي يكونوا يد عون لها يف  اأمام بريطانيا فر�سة �سانحة لتن�سري  ولقد كان 
املنطقة، وبخا�سةواأن بريطانيا كانت غري را�سية عن منو النفوذ الفرن�سي يف بالد ال�سام )4( 
، والذي تغلغل من خالل حماية املوارنة يف لبنان بو�سفها حامية امل�سيحيني الكاثوليك يف 
ال�رسق لقرون عديدة )5( ، وهذا ما كان �سببًا من اأ�سباب قيام احلكومة الربيطانية »بالهرولة« 
من اأجل دعم الدروز لتوازي به دعم فرن�سا للموارنة )6( ، وذلك حتى ل تتفوق فرن�سا على 
بريطانيا يف ال�سام )7( ، ولقد رحب الدروز دون اأي تردد بالفر�سة املتاحة للح�سول على 

احلماية الربيطانية )8( .
والواقع اأنه كانت هناك »روح« حتكم العالقات بني فرن�سا واملوارنة، والفكرة القائلة 
باأن املوارنة كانوا يف حقيقة الأمر »فرن�سيي ال�رسق« كانت اأمنية و�سعها اجلانبان، حيث 
عهد املوارنة اأمر اأمنهم اإىل فرن�سا، التي عربت بدورها عن م�ساعر »�سادقة« جتاه املوارنة، 
اإيجاد فر�سة مثالية  اأجل  اأجل هدفها املن�سود من  اأنف�سهم؛ بل من  اأجل املوارنة  لي�ص من 
لتطلعاتها يف املنطقة )9( ، ومنذ ذلك الوقت اأ�سبح موارنة لبنان مبثابة »حممية ي�سوعية 

. )10( Special Jesuit Protégés خا�سة« بفرن�سا
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بداية األزمة عام 1860م:
احلكم  بانتهاء  بداأت  قد  واملوارنة  الدروز  بني  العالقات  يف  التوتر  بدايات  كانت 
امل�رسي لبالد ال�سام، وعودة احلكم العثماين اإليها عام 1840م، وما اأحدثه ذلك من فراغ 
متخ�ص عنه عهد جديد يتميز بدخول املنطقة يف نفق الطائفية، وذلك عندما قامت الدولة 
العثمانية بتعيني ب�سري الثالث اأمرياً على مناطق �سا�سعة من لبنان، حيث انحاز ب�سري الثالث 
من  كبري  عدد  عنه  متخ�ص  الطرفني،  بني  دموي  نزاع  اإىل  اأدى  مما  الدروز،  �سد  للموارنة 
الأوروبية  والقوى  العثمانية  الدولة  تدخلت  ولقد  للممتلكات،  وتخريب  واجلرحى  القتلى 
وو�سعت العديد من احللول الآنية، لكن هذه احللول مل يكن مقدراً لها حل امل�سكلة القائمة 
ال�سنوات الالحقة واإن كانت  ب�سكل جذري، حيث توا�سلت ال�ستباكات بني الطرفني خالل 

بوثرية اأقل.
وهناك اختالف وا�سح بني املوؤرخني حول جتدد ال�سطرابات الدامية واحلرب الأهلية 
الثانية يف لبنان، لكن اغلب امل�سادر ت�سري اإىل اأن بداية هذه الأحداث كانت بني اأواخر اأبريل 
 ،  )11( وبداية مايو 1860م، حني قامت جمموعة من املوارنة بالإغارة على قرية درزية 
بداأ بال�سطرابات كان  اأول من  اأن  توؤكد  الأجنبية  من امل�سادر  اأن كثرياً  الرغم من  وعلى 
املوارنة يف دير القمر التي وقعت فيها اأ�سواأ ال�ستباكات؛ فاإن بع�ص امل�سادر الأخرى مثل 
املوارنة،  املذابح �سد  بداأ  اأول من  كانوا  باأنهم  الدروز  تتهم  اجلديدة  الأمريكية  املو�سوعة 

م�ستغلني ما اعتربته املو�سوعة تعاطف القوات العثمانية وامل�سلمني معهم )12( .
خا�سة،  املوارنة  هاجموا  حيث  باملثل،  عليهم  املوارنة  اعتداء  الدروز  قابل  ولقد 
وامل�سيحيني عامة يف بريوت وبقية املدن والقرى اللبنانية، كما اأدى اعتداء املوارنة على 

الدروز اإىل اإثارة اجلماهري امل�سلمة يف دم�سق حيث هاجموا الأقلية امل�سيحية هناك )13( .
ونتيجة لذلك فقد تفاقمت الأمور وخرجت عن ال�سيطرة واأ�سبح امل�سيحيون م�ستهدفني 
يف دم�سق »ب�سكل جذري«، حيث »مت تدمري احلي امل�سيحي بالكامل من قبل مثريي ال�سغب« 
اإبان هذه  اأقل عدداً من امل�سلمني واأ�سعف  اأن امل�سيحيني يف دم�سق كانوا  )14( ، وبخا�سة 

الأحداث )15( .

إرهاصات تدخل القوى األوروبية:
الوقت ت�سكل خدمة  الدينية« عام 1860م كما ُو�سفت يف ذلك  كانت »ال�سطرابات 
للطموحات الأجنبية يف البالد، ومل يكن هذا التدخل مبعزل عما يجري من اأحداث؛ بل كان 
تاريخ طويل من  ذاتها جمرد حلقة يف  ال�رسقية، وهي يف حد  امل�ساألة  ل يتجزاأ من  جزءاً 
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الأوروبية  والدول  »الإ�سالمية«  العثمانية  الدولة  واأوروبا عامة، وبني  اآ�سيا  العالقات بني 
»امل�سيحية« خا�سة )16( .

يف ظل هذه املتغريات كان من الطبيعي اأن تقوم بريطانيا كدولة عظمى لها اهتماماتها 
يف املنطقة بالإجابة حول ما اأثري من اأ�سئلة تتعلق بتق�سيم الدولة العثمانية وفقًا ملا ُعرف 
كدولة  العثمانية  الدولة  على  احلفاظ  اأجل  من  وذلك  ال�رسقية،  امل�ساألة  با�سم  اأوروبا  يف 
قابلة للحياة وكمنطقة عازلة اأمام تزايد قوة ونفوذ رو�سيا وفرن�سا وم�ساحلهما يف منطقة 

ال�سام)17(.
فرن�سا  من  كاًل  1860م  عام  �سورية  يف  الأحداث  تثري  اأن  الطبيعي  من  كان  لذلك 
وبريطانيا، ولقد و�سفت وثائق وزارتي خارجية البلدين ودرا�ستهما هذه الأحداث »باحلرب 
الباردة« Cold War بني الدولتني، وكان وا�سحًا اأهمية تدخل ال�سيا�سة اخلارجية لربيطانيا 
رو�سيا  على  والإبقاء  هناك،  والقت�سادي  ال�سيا�سي  نفوذهما  لتعزيز  �سورية  يف  وفرن�سا 
بعيدة عن املنطقة، ودعم حقوق الأقليات هناك مبا يخدم اأهدافهما )18( ، الأمر الذي كان 

من نتائجه املزيد من التدخل والتطفل على ال�سوؤون الداخلية للدولة العثمانية )19( .
ال�سلطان  لدى  تدخلت  التي  الأوروبية  الدول  همم  1860م  عام  اأحداث  �سحذت  ولقد 
العثماين عبد املجيد الأول لوقف الأحداث يف �سورية )20( ، وكانت فرن�سا اأكرث الدول ت�سميمًا 
الربيطاين  الوزراء  رئي�ص  اأثار  �سورية، مما  العثمانية يف  الأرا�سي  نفوذها يف  تعزيز  على 
القيام باإجراءات م�سادة  الأمر من خالل  اإحباط ذلك  الذي قرر   Palmerston باملر�ستون 
الثالث  نابليون  الفرن�سي  بالإمرباطور  البتة  يثق  ل  باملر�ستون  كان  فقد   ،  )21( وموازية 
و�ساڤوي،  ني�ص  الفرن�سيتني  املقاطعتني  فرن�سا بخ�سو�ص  بنوايا  يثق  Napoleon III، ول 
م�رسوع  ومنها  العثمانية،  الدولة  يف  امل�سبوهة  الفرن�سية  بالطموحات  ي�سك  كان  اأنه  كما 

ديلي�سب�ص ل�سق قناة ال�سوي�ص يف م�رس )22( .
حماية  واجب  اعتربته  ما  تاأدية  اأجل  من  الأحداث  ا�ستغلت  اأي�سًا  فرن�سا  اأن  والواقع 
ال�سورية حتت  الأزمة  ، وكان تدخلها يف   )23( املوارنة يف لبنان باعتباره واجبًا »دينيًا« 

. )24( Oriental Christendom »ذريعة ما ي�سمى بحماية »امل�سيحية يف ال�رسق
على اأثر ذلك حترك القنا�سل الأوروبيون الذين التقوا القن�سل الربيطاين يف بريوت نويل 
مور Noel Moore يف بيته يف 31 مايو 1860م، وقرروا عر�ص امل�ساعدة على وايل بريوت 
خور�سيد با�سا، ويف اليوم التايل �سافروا اإىل مع�سكره يف احلازمية للتعبري عن م�ساعرهم 
جتاه هذه الأحداث، حيث ا�ستقبلهم الوايل ا�ستقبال ح�سنًا )25( ، ولقد عزا خور�سيد با�سا حالة 
ال�سطراب يف جبل لبنان وبداية الأحداث اإىل »مكائد اللجنة امل�سيحية املنظمة القابعة يف 
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بريوت وبع�سهم من رعايا الدولة العثمانية الذين يحظون برعاية وحماية خارجية« )26( .

موقف بريطانيا يف بداية األحداث:
العام يف دم�سق يف 4 يونيه  الربيطاين  القن�سل   James Brant برانت  كتب جيم�ص 
1860 عن تطور الأحداث احلا�سلة يف دم�سق فقال: “ال�سائعات اأكرث من الأخبار احلقيقية”، 
حيث كانت الأخبار الواردة من هناك “مربكة...وكثرياً ما كانت التقارير مت�ساربة، بحيث 

ي�سُعب اأن جتد ما ت�سدقه” )27( .
اأما على الأر�ص فقد كانت الأحداث يف ت�ساعد، حيث قام عبد القادر اجلزائري- املبعد 
من قبل احلكومة الفرن�سية- بحماية امل�سيحيني الالجئني وامل�رسدين يف منزله )28( ، مما 
دفع برانت القن�سل الربيطاين العام يف دم�سق لإعالن تقديره لعبد القادر اجلزائري لقيامه 

بحماية اآلف امل�سيحيني »املعر�سني للقتل« )29( .
و�سلت اأخبار املذابح يف �سورية اإىل اأوروبا يف 7 يونيه 1860م )30( ، اأما »التقارير 
الدبلوما�سية الر�سمية« فقد و�سلت اأوروبا يف الأ�سبوع الأول من �سهر يوليه 1860م، حيث 
اأثار قتل امل�سيحيني ال�سحف الأوروبية وخا�سًة ال�سحف الفرن�سية، التي �سارعت بالدعوة 
اإىل التدخل املبا�رس يف لبنان حلماية امل�سيحيني هناك، واأ�سبح الأتراك هدفًا لال�ستنكار 
ذلك  مار�سوا  الأتراك  وباأن  امل�سيحيني،  بحق  عمداً  واملذابح  املجازر  بارتكاب  والتهام 

ك�سيا�سة �سد امل�سيحيني )31( .
ولقد انعقد جمل�ص اللوردات الربيطاين يف 10 يونيه 1860م، حيث اعترب بع�سهم اأن 
ما يحدث هو جمرد �رساع قبلي يف �سورية واأن ذلك يحتاج اإىل قوتني عظميني هما: فرن�سا 
للحفاظ  �سددوا على احلاجة  ال�سالم هناك، كما  اأجل احلفاظ على  للتعاون من  وبريطانيا 
على الدولة العثمانية ومنع احلالت التي تقود اإىل تدخل خارجي، مع التاأكيد على اأهمية 

و�رسورة حماية حقوق امل�سيحيني وامل�سلمني معًا )32( .
والعمل  امل�سيحيني  حلماية  الدول  بع�ص  تدخل  من  بد  ل  اأنه  وا�سحًا  كان  فقد  لذلك 
العام  الأوروبية مدعومة بالراأي  الدول  اأن بع�ص  الأهلية هناك، خا�سة  على وقف احلرب 
كانت تعترب اأن امل�سيحيني كانوا عّزًل من ال�سالح، واأنه ل بد من اتخاذ خطوات حقيقية �سد 

الدروز)33(.
ويف 25 يونيه 1860 و�سلت بع�ص ال�سفن الربيطانية والفرن�سية اإىل �سواطئ لبنان، 
ونزلت قوات بحرية على ال�سواطئ فقط حلماية الرعايا الربيطانيني والفرن�سيني واأبنائهم 
التدخل  .هذا   )34( هناك  الالجئني  امل�سيحيني  من  العديد  اإىل حماية  بالإ�سافة  ومنازلهم، 
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اإ�سماعيل با�سا لتخاذ بع�ص اخلطوات لحتواء الأزمة،  العثماين  الع�سكري  القائد  ا�ستدعى 
لذلك فقد ت�ساور مع القن�سل الربيطاين يف بريوت مور حول قراره جتميع القوات العثمانية 
للق�ساء على تلك الأحداث وفر�ص النظام )35( ، لكن مور رمبا كان لديه راأي اآخر حيث كتب 
يف 26 يونيه1860م باأن لديه القناعة باأن م�سري �سكان دير القمر بيد ال�سلطات العثمانية 
والقوات امل�سلمة والدروز )36( ، كما ذكر مور باأن املئات من امل�سيحيني قد َتَرُكوا ديارهم 
اإىل مالطا والإ�سكندرية واأماكن اأخرى داخل �سورية، كما و�سل الآلف اإىل بريوت كالجئني 

هربًا من املذابح والعنف )37( .
Hen�  مما اأر�سل مور من بريوت برقية اإىل ال�سفري الربيطاين يف ا�ستانبول هرني بلوير
ry Bulwer يف 30 يونيه 1860م، ت�سمنت تقريراً تقريبيًا يفيد باأن عدد القرى امل�سيحية 
التي اأحرقت كانت 150 قرية، واأن عدد القتلى كان ما بني 5500 اإىل 6000 �سخ�ص، واأن 
عدد امل�رسدين كانوا 75 األفًا، واأن قيمة الأ�رسار يف املمتلكات كانت تفوق املليون جنيه 
اإ�سرتليني حتى ذلك الوقت )38( ، وكان مور اأكرث دقة من نظريه القن�سل الفرن�سي يف بريوت 
مك�سيم اأوثري Maxime Outrey، الذي قّدر اأن ما بني 3 اإىل 4 اآلف لجئ كانوا يف دم�سق 
اأواخر يونيه، واأن اأغلبهم كانوا من الأرثوذك�ص اليونانيني، والأرامل والأطفال، واأن حوايل 

األفني من امل�سيحيني الغرباء جلئوا اإىل امل�سجد )39( .
والواقع اأنه يف ظل هذه الفو�سى التي كانت تع�سف ب�سورية كان القنا�سل الأوروبيني 
هجوم  توؤكد  عديدة  �سواهد  وهناك  عليهم،  العتداء  لإمكانية  اأي�سًا  معّر�سني  دم�سق  يف 
امل�سلمني على القنا�سل الأوروبيني )40( ، حيث ُقتل القن�سل الأمريكي والأملاين والدامنركي، 

الأمر الذي اأثار حفيظة القوى الأوروبية )41( .
اأما برانت القن�سل الربيطاين العام يف دم�سق فكان ل يزال يقوم بتزويد بلوير ال�سفري 
املنوي  با�سا  نامق  اأن  ومنها  اجلارية،  الأحداث  عن  باملعلومات  ا�ستانبول  يف  الربيطاين 
اإىل دم�سق مل يكن رجاًل جماهرييًا حمبوبًا عند »غري امل�سلمني«  اإر�ساله كمبعوث عثماين 
يف �سورية، لذلك فاإن تعيينه من قبل الدولة العثمانية اأمراً ل يبعث على الثقة، كما مل يكن 
الدولة  داخل  امل�سيحيني  جتاه  العايل  للباب  اخلرية  النوايا  على  دليل  اأنه  على  اإليه  ُينَظر 

العثمانية)42(.
يف ذلك الوقت قام بلوير بالكتابة اإىل نظريه الفرن�سي لفاليت La Valette حيث حتدث 
عن “نظرة يائ�سة” ب�ساأن عدم قيام الدولة العثمانية بتطبيق الإ�سالحات التي كانت وعدت 
قيام  ذلك  على  و�ساعد   ،  )43( ورو�سيا  فرن�سا  وبخا�سة  الأوروبية  الدول  بها  بها، وطالبت 
امل�سيحيني باتهام الدولة العثمانية باأنها ل تقوم مبا يكفي لوقف هذه الأحداث بحقهم )44(.
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وخالل اأول اأ�سبوعني من �سهر يوليه كانت عوا�سم الدول الأوروبية العظمى م�سغولة 
حول م�ساألة اتخاذ الإجراءات واخلطوات املطلوبة لتهدئة الأو�ساع يف املنطقة، لكن عملية 
وحماولة  املحادثات  لن  التهامات،  من  خالية  دائمًا  تكن  مل  القوى  هذه  بني  التن�سيق 
التن�سيق بينهم ف�سلت يف كثري من الأحيان وخا�سة من قبل �سفراء الدول الأوروبية القابعني 

يف ا�ستانبول )45( .

بريطانيا وسياسة تثبيط التدخل الفرنسي:
اأثارت الأحداث ال�سابقة الراأي العام الأوروبي اأي�سًا اإىل جانب احلكومات، مما ا�ستدعى 
وزير خارجية فرن�سا ادوارد اأنتوين ثيوفنيل Edouard� Antoine Thouvenel لالجتماع 
مع اإيرل كويل Earl Cowley ال�سفري الربيطاين يف باري�ص يف 5 يوليه 1860 حيث ناق�ص 
معه الطريقة التي تقمع فيها “ال�سطرابات”، وما اجُنز حتى ذلك الوقت، و�رسورة احلاجة 
للقيام بتنقيح نظام احلكم يف لبنان واملعمول به منذ عام 1842م )46( ، كما اقرتح ثيوفنيل 
اإر�سال جلنة من خم�ص دول اأوروبية عظمى لتقوم باإ�سداء امل�سورة والن�سح للدولة العثمانية 
حتى تعيد النظام هناك )47( ، وعندما و�سلت اأخبار انت�سار املذابح يف دم�سق اإىل باري�ص 
قرر نابليون الثالث وثيوفنيل حينها التدخل الع�سكري، وبعد يومني فقط اقرتحا على القوى 
الأوروبية الأخرى امل�ساهمة يف ذلك من خالل اإر�سال حملة م�سرتكة تكون اأغلبها من القوات 

الفرن�سية )48( .
كانت حكومة بريطانيا ترف�ص النفوذ الفرن�سي يف بالد ال�سام اأو اأي مكان اآخر قد يهدد 
الفرن�سي لإر�سال قوات ع�سكرية  راأت بالقرتاح  لذلك فقد  اإليها،  اأو طرق املوا�سالت  الهند 
اأمراً يفتح بابًا خطرياً وذريعة للعمل الع�سكري الرو�سي يف البلقان، لذلك فقد اأبدت حكومة 
بريطانيا معار�سة �سديدة لهذا القرتاح اإىل جانب رف�ص الباب العايل مثل هذا التدخل )49( .

من هذا املنطلق فقد عمل كويل هو الآخر على تثبيط التدخل الفرن�سي لأنه كان يخ�سى 
ذلك  وراأى يف  ل�ساحله،  الأزمة  ي�ستخدم  الثالث كان  نابليون  الفرن�سي  الإمرباطور  اأن  من 
حماولة منه لال�ستفادة �سيا�سيًا من ال�سطرابات، لذلك فقد اعرت�ص بربود على اأية حماولة 
اأول من قام بالهجوم، واأنهم قد جلبوا م�سريهم  اأن املوارنة هم  للتدخل الفرن�سي، معترباً 
باأنف�سهم )50( ، كما اأ�سار كويل اأي�سًا اإىل اأنه يوجد هناك اأمثلة عديدة على اأن املوارنة قد 
اأثاروا العنف، واأن امل�سيحيني كانوا امل�سدر الوحيد للتقارير التي و�سلت اأوروبا، واأن هذه 
من  �سورية  يف  يحدث  ما  با�ستنكار  اأي�سًا  قام  كويل  لكن  حيادية،  غري  تكون  قد  التقارير 

اأحداث يف حماولة ل�سحب الذرائع من نابليون الثالث )51( .
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لندن جني  الفرن�سي يف  ال�سفري  اإىل  باإ�سدار تعليماته  الثالث  نابليون  من جهته قام 
جلبري فيكتور فيالني Jean Gilbert Victor Fialin واملعروف با�سم كومت دي بري�سجني 
Comte de Persigny يحثه فيها على القيام مبناق�سة احلكومة الربيطانية ب�ساأن اإمكانية 

تدخل فرن�سا ع�سكريًا يف �سورية، وباأن م�ساألة َتَدّخل فرن�سا �ستكون �سمن التحرك الأوروبي، 
واأن فرن�سا ل تريد التدخل يف �سورية من جانب واحد، لكنها فقط تريد العمل كوكيل اأوروبي 
مع دعم كامل من بقية القوى الأوروبية العظمى )52( ، الأمر الذي اأثار حفيظة بريطانيا التي 
كانت حذرة للغاية من املبادرة الفرن�سية ال�سابقة، لأنهم كانوا يعتقدون باأن تدخل فرن�سا 

�سيكون اخلطوة الأوىل نحو املزيد من القتال الطائفي يف �سورية )53( .

بريطانيا وحماوالت إرسال قوات عثمانية لتطويق األحداث:
اأوروبي  تدخل  اأي  لدرء خطر  يوليه 1860م مبحاولة   8 العثمانية يف  الدولة  قامت 
العادة  با�سا كمفو�ص فوق  فوؤاد  العثماين  يف ممتلكاتها من خالل تعيني ناظر اخلارجية 
اإدخال  اأجل  من  والعمل  الأحداث،  هذه  عن  وامل�سئولني  املعتدين  ملعاقبة  مطلقة  وب�سلطة 
الإ�سالحات الالزمة وتطبيقها يف هذه املناطق، وكان معه من اأجل حتقيق تلك الأهداف 
قوة ع�سكرية ت�سم ما بني 15- 16 األف جندي عثماين، لكن كان هناك املزيد من الوقت 
بني تعيينه وبني و�سوله اإىل �سورية، مما اأدى اإىل تفاقم الأو�ساع اأكرث مما كانت عليه يف 

ال�سابق )54( .
ليقود  الأدمريال  نائب  اإر�سال  الربيطانية  احلكومة  قررت  1860م  يوليه   9 ويف 
الأ�سطول الربيطاين يف البحر املتو�سط وال�رسوع فوراً بالذهاب اإىل �ساطئ لبنان و�سورية 
والعمل مع القنا�سل الربيطانيني هناك حلماية الأحياء واملمتلكات اخلا�سة بامل�سيحيني، 
وي�سمل ذلك اإنزال قوات بحرية من ال�سفن حتت قيادته اإذا ما كان ذلك �رسوريًا )55( ، كما 
طلبت بريطانيا م�ساعدة احلكومة العثمانية »يف حماية الرعايا الربيطانيني وامل�سيحيني 
الهاربني على ال�ساطئ من املذابح« )56( ، واأعربت بريطانيا عن اأملها اأن يكون فوؤاد با�سا 
عند قدومه قادراً على اإر�سال املعونات اإىل دم�سق حيث ي�سكن امل�سيحيون مبن فيهم القن�سل 

الربيطاين وقنا�سل الدول الأوروبية الآخرين الذين يتهددهم اخلطر )57( .
ولقد و�سلت يف ذلك الوقت املزيد من القوات الع�سكرية، حيث و�سل اإىل بريوت 1400 
جندي يف 11 يوليه 1860 عرب ال�سفن يقودهم القبودان م�سطفى با�سا بنف�سه، وبعد 3 اأيام 

قاد خليل با�سا قوة اأخرى من 1700 جندي اإىل دم�سق واعتقلوا الوايل اأحمد با�سا )58( .
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موقف بريطانيا من والي دمشق أمحد باشا:
كان وايل دم�سق اأحمد با�سا قد اأ�سبح ق�سية للنقا�ص املهم يف مواقف الدبلوما�سيني 
الن�سائح  ُي�سدي  اأنه  بدا  قد  كان  الذي  فربانت  الوقت،  ذلك  يف  ومرا�سالتهم  الأوروبيني 
ويتعاون مع اأحمد با�سا رف�ص اتهامات القن�سل الفرن�سي العام يف دم�سق »م.دي لنو�ص« 
Lanusse M.de باأن اأحمد با�سا رجل �سعيف وغري قادر على اإحداث فرق ب�ساأن الأحداث 
املت�ساعدة يف �سوريا، واأنه بحلول �سيف عام 1860م مل يعد نفوذه وتاأثريه يتنا�سبان مع 
اأحمد با�سا  اأن والد  النا�ص كانت متناق�سة )59( ، كما ادعى لنو�ص  قوته، وان عالقته مع 
كان قد ُقِتل عندما كان حاكم املدينة قبل 30 عامًا، واأن اأحمد با�سا يريد النتقام )60( ، 
ولقد ا�ستكى برانت من لنو�ص و�سكك فيما اعتربه »الأ�سطورة« امل�سطنعة اخلا�سة باأحمد 
با�سا ورغبته بالنتقام، التي كانت قد ُعممت على نطاق وا�سع من قبل لنو�ص واملبعوثني 

الفرن�سيني )61( .
لكن برانت مل يلبث اأن كتب اأن وايل دم�سق اأحمد با�سا كان رجاًل �سعيف القيادة، واأنه 
كان يخاف من القوات غري النظامية، لذلك فقد اأراد اأن يبقيهم بعيداً عن طريقه، واأنه حافظ 
على اجلنود الأكرث موثوقية هناك ل�سمان �سالمته ال�سخ�سية، واأر�سل اجلنود الأقل موثوقية 
اآخر كي تكون دم�سق دون  �سببًا  اأعطى  امل�سيحيني، مما  النظامية حلماية  القوات غري  من 

حماية كافية )62( .
اأما بلوير ال�سفري الربيطاين يف اإ�ستانبول فقد اأر�سل تقريراً مفاده اأن اأحمد با�سا مل يكن 
ف يف الدوائر العثمانية »باأنه رجل جبان وهو اأمر  حمبوبًا لدى الباب العايل، واأنه كان ُيو�سَ
غري معتاد عند الأتراك«، واأنه مل يتم ال�رسح كيف عنيِّ اأحمد با�سا واليًا على دم�سق وقائداً 
على القوات يف املقام الأول، وهذا ما ُيف�رس »باأن اأحمد با�سا رمبا يكون قد وجد بع�ص الدعم 

من الدولة العثمانية، ولكن كما بدا وا�سحًا فاإن هذا الدعم قد بداأ يتبدد« )63( .
اقرتاح فرنسا تشكيل اللجنة الدولية والتدخل العسكري:

قام �سفري فرن�سا يف لندن كومتي دي بري�سجني يف 17 يوليه 1860 باإر�سال ر�سالة 
اإىل وزير اخلارجية الربيطاين اللورد ر�سل من ثيوفنيل اأكد فيها على اأن الأحداث يف �سورية 
كانت ا�ستثنائية، واأن احلكومات الأوروبية اأو�ست باأنه من الواجب القيام بالتدخل، و�سكك 
العثمانية املر�سلة لإنهاء ال�سطرابات غري كافية لوقف  القوات  باأن  ثيوفنيل يف ر�سالته 
اإراقة الدماء )64( ، كما اأخرب ثيوفنيل اللورد كويل باأن الإمرباطور نابليون الثالث لديه �سعور 
»باأن الأحداث يف �سورية تتطلب تدخاًل فاعاًل من اأكرث من جهة اأوروبية«، واأن الراأي العام 

يتدخل بقوة لوقف الكارثة هناك )65( .
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لذلك طلب ثيوفنيل مرة اأخرى ت�سكيل جلنة دولية من القوى الأوروبية تتعاون فيما 
بينها حلل الأزمة العالقة هناك، واأنه اإذا وافقت حكومة بريطانيا على خطة ثيوفنيل فاإنه 
العايل  الباب  مع  الأوروبية  واحلكومات  القوى  بني  لالتفاق  تاأخري  دون  التفاو�ص  �سيتم 
للو�سول اإىل ال�سالم يف �سورية )66( ، لذلك فقد اقرتح ثيوفنيل يف اأوائل يوليه 1860م عقد 
موؤمترهدفة احل�سول من الباب العايل على موافقته للتدخل من خالل قوات اأجنبية؛ على 
اأن ل ُيعد ذلك التدخل مبثابة حركة حرب �سد الدولة العثمانية )67( ، وقد قامت العديد من 

الدول الأوروبية بدعم املوقف الفرن�سي، اأو على الأقل م�سايرته مثل النم�سا )68( .
كما اقرتح ثيوفنيل يف 18 يوليه 1860 خطة لإر�سال جلنة دولية لتهدئة الأو�ساع 
يف �سورية )69( ، وب�سبب تطور الأحداث اإىل الأ�سواأ فقد اأيد بلوير ت�سكيلها، لكنه اعترب اأنه ل 
اأعلم باملر�ستون ور�سل  ، كما   )70( لإر�سال قوات ع�سكرية هناك كما تطالب فرن�سا  اأهمية 
�سفرييهما بلوير يف ا�ستانبول وكويل يف باري�ص باأن حكومة بريطانيا وافقت على اقرتاح 
اإر�سال اللجنة املقرتحة من قبل الإمرباطور الفرن�سي، ولكن مع حتديد مدة زمنية لبقائها 

لئال تكون هناك كثري من املتاعب التي قد حت�سل من قبل الفرن�سيني مرة اأخرى )71( .
اأن  الربيطانية  احلكومة  على  ال�سعب  من  كان  دم�سق  اأحداث  وبعد  ذلك  على  عالوة 
تواطئوا  قد  واجلنود  العثمانية  ال�سلطات  باأن  والدعاءات«  »املظامل  عن  التقارير  ت�سابق 
الوزراء الربيطاين بالجتماع يوم 18  ، لذلك قام جمل�ص   )72( يف املذابح �سد امل�سيحيني 
اأن م�ساألة فر�ص �رسوط تطالب باتفاقية ر�سمية بني القوى الأوروبية  يوليه 1860 وقرر 
العظمى اخلم�ص واحلكومة العثمانية اأ�سبح اأمراً مطلوبًا حتى ل تتدخل اأي من هذه الدول 
ب�سكل منفرد يف الدولة العثمانية، كما قرر جمل�ص الوزراء اأنه بدل من م�ساركة بريطانيا مع 
فرن�سا يف احلملة الع�سكرية على �سورية ولبنان؛ فاإن بريطانيا �سوف تزيد فقط من وجودها 
البحري على ال�سواحل ال�سورية، لذلك فقد اتخذ جمل�ص الوزراء هذا املوقف على الرغم من 
اأن القوات الرو�سية والربو�سية كانتا ل ترغبان يف م�ساركة فرن�سا تدخلها الع�سكري، واأن 

القوات النم�ساوية رمبا تفعل ال�سيء نف�سه اإذا ما كان ذلك �رسوريًا )73( .
ومهما يكن من اأمر؛ فاإن باملر�ستون مل يكن م�ستعداً لتاأييد م�ساألة اإر�سال قوات ع�سكرية 
ي باإر�سالها اإىل �سورية )74( ، بينما كان لورد ر�سل مييل اإىل العتقاد  بريطانية، اأو اأن ُيو�سِ
ب�سدق تاأكيدات الباب العايل ب�ساأن الأحداث وما هو متوقع منها القيام به جتاه ذلك، ولكنه 
يف الوقت نف�سه مل يغفل �سعف ال�سلطات العثمانية يف �سورية والنتائج التي قد تنتج عن 
ذلك الأمر )75( ، لذلك فقد اقرتحت بريطانيا من جانبها م�ساألة اإر�سال كلٍّ من فرن�سا والنم�سا 
اأكرث من 10 اآلف جندي، لكن النم�سا اعرت�ست عرب وزارة خارجيتها واقرتحت التعاون مع 
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بريطانيا دون قيامها باإر�سال قوات ع�سكرية، لأن النم�سا مل تكن ترغب باإ�سعاف ال�سلطات 
الإجراءات املتخذة من قبل فوؤاد  باأن  ا�ستانبول  العثمانية يف �سورية، ومتنى �سفريها يف 

با�سا �ستجّنب اجلميع مهمة اإر�سال هذه القوات )76( .
و�سان  فينا  يف  فرن�سا  ممثلي  اإىل   1860 يوليه   19 التايل  اليوم  يف  ثيوفنيل  اأبرق 
بطر�سربج وبرلني وا�ستانبول يقرتح عليهم عقد موؤمتر يف باري�ص ملناق�سة م�سودة اتفاقية 
جتيز التدخل الر�سمي يف �سورية من قبل القوى الأوروبية باأف�سلية فرن�سية من خالل ال�سماح 
العرتا�سات  وملواجهة   ،  )77( العثمانية  ال�سلطات  مع  بالتعاون  الع�سكري  بالتدخل  لها 
اإن�سانية  التدخل هي دوافع  باأن »دوافع  ادعيا  الثالث وثيوفنيل  الربيطانية؛ فاإن نابليون 
حم�سة« )78( ، واأن نابليون الثالث مل يكن يرغب بالتدخل لأن ذلك �سيكون مكلفًا و�سيعيد 
فتح امل�ساألة ال�رسقية، لكنه يف الوقت نف�سه يجد نف�سه مدين للراأي العام الذي يطالب برد ما 
على ما اعتربه الهجوم على امل�سيحيني وعلى القن�سليات والبعثات الفرن�سية يف �سورية)79(.
على  التاأكيد  اأعاد  واملعقد  املت�ساعد  الواقع  هذا  ظل  يف  )باملر�ستون(  باأن  �سك  ل 
تاأمني  من  بالتمكن  و�سوله  عند  العثمانية  القوات  قائد  با�سا  فوؤاد  يقوم  باأن  رغبته 
الأو�ساع والق�ساء على الأحداث يف �سورية قبل ذهاب الفرن�سيني هناك )80( ، لذلك فقد اأبلغ 
باأن املوارنة والدروز عقدوا �سالمًا م�سرتكًا  باملر�ستون بري�سجني يف 21 يوليه 1860م 
اإر�سال اللجنة الأوروبية  اأن يجعل م�ساألة  يف 6 يوليه 1860م )81( ، الأمر الذي من �ساأنه 
والدروز  املوارنة  ال�سالم بني  باأن  رد  ثيوفنيل  لكن  غري �رسوريًا،  اأمراً  الع�سكرية  والقوات 
»يقلل احلاجة اإىل القيام بالتدخل، واأن فرن�سا قررت اأن هذا الأمر اأ�سبح �رسوريًا مبا يكفي 

لي�ص من اأجل جبل لبنان؛ بل من اأجل دم�سق اأي�سًا« )82( .
كان انتقال الأحداث وتطورها يف دم�سق مبثابة نقطة حتول عند بريطانيا ب�ساأن عملية 
التدخل املقرتحة من فرن�سا، حيث بداأ الراأي العام الربيطاين ي�سغط ب�سدة جتاه القيام بعمل 

ما، وكان هناك عامالن يوؤثران يف موقف بريطانيا من ذلك وهما: 
Ú .اأن ر�سل كان ي�سك يف دوافع فرن�سا للتدخل
Ú .اأنه كان يخ�سى قيام حتالف رو�سي- فرن�سي الأمر الذي من �ساأنه اأن يعزل بريطانيا

لذلك كان من ال�سعب جداً على ر�سل اأن يثبت اأن الأخبار عن ال�سالم يف �سورية كانت 
دقيقة، لكنه يف الوقت نف�سه كان ل يزال يرى باأن التدخل الأوروبي غري �رسوري يف �سورية، 
مت�سائاًل عن ماهية ال�سالم الذي �سينتج عن التدخل الأوروبي، كما اعترب ر�سل اأن هذا ال�سالم 
�سيكون ظاملًا، ولن يوقف املذابح بني الدروز واملوارنة، واأنه ل ميكن فعل اأي �سيء من اأجل 

منع تكرار ذلك )83( .
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بريطانيا واملوافقة على التدخل العسكري:
قام ر�سل وزير اخلارجية الربيطاين نتيجة ت�ساعد الأحداث باحلديث »بانفتاح اأكرث« 
يف 23 يوليه 1860م عن الأحداث يف �سورية، حني حتدث عن »الأحداث املخيفة للمذبحة«، 
موؤكداً اأن 5500 �سخ�ص قد قتلوا واأن 20 األف من الأرامل والأطفال باتوا بال منازل اأو اأي 
ماأوى ويعانون من املجاعة، واعرتف ر�سل باأن الأو�ساع مروعة على م�رسح الأحداث، و«اأن 
ال�سلطات العثمانية على ما يبدو مل ت�سارك يف املجزرة« )84( ، لذلك فقد بداأ ر�سل يتقبل »على 
العنيف  »ال�ستفزاز  �سماه  ما  لوقف  �سورية  يف  اأوروبية  قوات  ن�رس  م�ساألة  �سديد«  م�س�ص 

للم�سلمني« )85( .
عامة  الأوروبي  التدخل  م�ساألة  من  املعار�ص  ور�سل  باملر�ستون  موقف  ورغم  لكن 
والفرن�سي خا�سة يف �سوؤون الدولة العثمانية، فاإن ت�ساعد الأو�ساع يف ال�سام اأجرب جمل�ص 
ولكن  الع�سكري،  التدخل  اأخرياً على  اإىل املوافقة  الوزراء الربيطاين يف 25 يوليه 1860م 

وفق العديد من ال�رضوط واأهمها: 
Ú .اأن يكون ذلك التدخل بالتفاق مع القوى الأوروبية العظمى اخلم�ص والباب العايل
Ú .اأن يكون ذلك التدخل بناء على طلب ر�سمي من احلكومة العثمانية
Ú . )86( اأن تكون مدة هذا التدخل 6 اأ�سهر فقط

ولقد جنح ثيوفنيل يف 26 يوليه 1860 يف جمع ممثلي بريطانيا ورو�سيا والنم�سا 
والدولة العثمانية يف باري�ص ملناق�سة الأزمة ال�سورية، لكنهم اختلفوا حول نطاق التدخل، 
قانون  باإقرار  اخلم�ص  العظمى  القوى  رو�سيا  طالبت  حيث  جمدداً،  اجتمعوا  يومني  وبعد 
املناطق  يف  امل�سيحيني  الرعايا  اأو�ساع  لتطوير  العثمانية  الدولة  على  ت�سغط  يجعلها 
التي عمتها امل�سكالت وال�سطرابات، ولقد دعمت النم�سا ورو�سيا هذا املقرتح، اأما فرن�سا 
اأو ينتق�ص من م�ساألة  اإيجابي جتاه هذا املقرتح مبا ل يتعار�ص  فف�سلت الت�رسف ب�سكل 
التدخل الع�سكري يف �سورية )87( ، وبذلك اختتمت م�ساألة النقا�ص والتناف�ص بل املعار�سة 
برية  اإر�سال قوات  لبنان و�سورية من خالل  ب�ساأن قيام فرن�سا بدور موؤثر يف  الربيطانية 
و�سع حد  على  بينهما  والتفاق  وفرن�سا  بريطانيا  التعاون بني  اإىل  يوؤدي  ب�سكل  وبحرية 

للمناف�سات بني اجلانبني )88( .
وبناء على ما اُتفق عليه؛ فقد اأر�سلت احلكومة الفرن�سية �سفنًا حربية حتت قيادة رير 
اأدمريال جني Rear Admiral Jehenne، كما فعلت بريطانيا الأمر نف�سه واأر�سلت اأ�سطولها 
مع  الأوروبية  ال�سفن  التقت  حيث   ،Admiral Martin مارتن  الأدمريال  نائب  قيادة  حتت 
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اأنزلت  ومت  امليناء  يف  الربيطانية  ال�سفن  بقيت  ولقد   ،  )89( بريوت  يف  العثماين  الأ�سطول 
القوات الع�سكرية على ال�ساحل، لكنهم رف�سوا القيام بعمليات ع�سكرية برية )90( ، يف الوقت 
نف�سه الذي اأ�رست فيه بريطانيا على اأهمية �سحب القوات الفرن�سية بعد 6 اأ�سهر من تاريخ 

هذا التدخل )91( .

وصول فؤاد باشا إىل دمشق:
و�سل فوؤاد با�سا اإىل بريوت يف 17 يوليه 1860م )92( ، ثم غادرها اإىل دم�سق حيث 
و�سلها بعد ظهر يوم 27 يوليه 1860 )93( ، وبعد يومني من و�سوله اأعلن عن الفرمان اخلا�ص 
ب�سالحياته التي خوله اإياها ال�سلطان )94( ، وخالل 20 يومًا من و�سوله األقي القب�ص على 
اأكرث من 3 اآلف �سخ�ص، حيث وجد اأن 167 منهم كانوا مذنبني بال�سلوع بالأحداث، ويف 
19 اأغ�سط�ص نفِّذ حكم الإعدام بـ 57 منهم �سنقًا، كما مت اإعدام 110 من القوات العثمانية غري 
النظامية املعروفة با�سم »با�سي بوزوك« Başibozuk وبع�ص املتعاونني معهم من عامة 
اأغلب املقبو�ص عليهم من »املجرمني  )95( ، وكان  “الْعَواِنَية”  النا�ص والذين عرفوا با�سم 

واملنحرفني والتافهني«، وبذلك اأحكم فوؤاد با�سا �سيطرته تدريجيًا على دم�سق )96( .
ولقد اأدى فوؤاد با�سا فور و�سوله دوراً دبلوما�سيًا اإىل جانب دوره الع�سكري، وعندما 
يتمتع  وجده  الأوىل  للمرة  با�سا  فوؤاد  برانت  دم�سق  يف  العام  الربيطاين  القن�سل  التقى 
باحليوية وال�رساحة، فقال: »�سحيح اأنه غري متعاون ولكنه ميتاز بال�سدق الوا�سح« )97(، 
اأنه يقوم بحركة ن�سطة  وخالل �سهر واحد قام برانت مبدح فوؤاد با�سا اأكرث من مرة معترباً 
وم�ستنرية، واأنه لأول مرة رغم عدم تعاون فوؤاد با�سا ي�سارك الأخري زمالءه الأوروبيني يف 

مناق�سة الأو�ساع )98( .
باإدارة  يقوم  با�سا  فوؤاد  باأن  بلوير  اإىل  فقد كتب  ر�سل  الربيطاين  اخلارجية  وزير  اأما 
الأزمة برباعة كبرية مما ا�سعف من اأهمية الوجود الفرن�سي هناك )99( ، اأما رئي�ص الوزراء 
الربيطاين باملر�ستون فقد بداأ هو الآخر يعرب عن ثقته بفوؤاد با�سا وقواته ومهمته ال�سيا�سية 
لتخاذ  �رسورة  ل  باأنه  ال�سابقة  مواقفه  رغم  باملر�ستون  وراأى  منها،  املطلوب  ُينَجز  كي 
الإ�سايف يف �سورية، لأن ذلك من وجهة  الع�سكري  للتدخل  اإجراءات ل داعي لها بالن�سبة 

نظره قد يرتتب عليه بع�ص التاأثريات ال�سلبية على عالقات القوى العظمى )100( .
كانت احلكومة الربيطانية ل تزال ت�سعر بعدم الثقة من قبل فرن�سا، والذي بدا وا�سحًا 
يوليه   27 يف  )باملر�ستون(  اإىل  الربيطاين  اخلارجية  وزير  ر�سل  من  املقدمة  املذكرة  من 
1860 التي يخربه فيها اأن قرار دعم التدخل يف �سورية لي�ص ب�سبب اأنه يثق بفرن�سا، ولكن 
لأن الراأي العام الأوروبي كان يف �سالح دعم اإر�سال اللجنة الدولية والتدخل، واأنه يخ�سى 
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على بريطانيا خطر قيام حتالف رو�سي فرن�سي تدعمه النم�سا وبرو�سيا، واأ�ساف ر�سل قائاًل: 
ن�ستطيع  ل  لكن  رو�سيا 1854،  فرن�سا �سد  فرن�سا 1840 ومع  رو�سيا �سد  كنا مع  »نحن 

معار�سة الطرفني معًا، لأن ذلك �سيكون مف�سدًة وعماًل رهيبًا« )101( .
وكان  و�سط،  كحل  بروتوكولني  باقرتاح  ثيوفنيل  قام  بريطانيا  ول�سرت�ساء  لذلك 
للقبول  الأوروبية  الدول  على  لل�سغط  حتديداً  فرن�سا  عليه  اعتمدت  قد  الأول  الربوتوكول 
املادة  باري�ص يف 30 مار�ص 1856، وخا�سة  اتفاقية  �سورية هو  الع�سكري يف  بالتدخل 
التا�سعة التي تت�سمن املحافظة على حقوق امل�سيحيني العثمانيني مبن فيهم امل�سيحيني 
تكامل  يهدد  للتدخل مبا ل  �سيا�سية  اأن هناك �رسعية  ثيوفنيل  اعترب  فقد  لذلك  ال�سوريني، 

الدولة العثمانية وا�ستقاللها )102( .

دوفرين ومتثيل بريطانيا يف اللجنة الدولية:
اتفقت القوى الأوروبية وهي بريطانيا وفرن�سا ورو�سيا والنم�سا وبرو�سيا على ت�سكيل 
جلنة دولية ت�سم ممثاًل عن كل دولة منهم بالإ�سافة اإىل ممثل عن الدولة العثمانية من اأجل 
اإ�سداء امل�سورة لالأخرية ب�ساأن كيفية حل امل�سكالت العالقة واإنهاء ال�سطرابات يف �سورية 
اأكتوبر 1860م ومايو 1861م من اأجل  )103( ، ولقد اجتمعت هذه اللجنة طيلة املدة بني 

حل امل�سكلة القائمة يف �سورية )104( ، يف الوقت الذي عرّب فيه وزير اخلارجية الربيطاين 
ر�سل عن اأمله يف قيام ممثلي القوى الأوروبية يف اللجنة الدولية يف ا�ستانبول بالتو�سل اإىل 

اتفاقية بخ�سو�ص تهدئة الأو�ساع العامة يف �سورية ولبنان )105( .
لكن كان هناك ما زال جدل لي�ص بالقليل عن ال�سخ�سية الربيطانية املنوي تعيينها 
كممثل لربيطانيا يف اللجنة الدولية التي اُتفق عليها، وكان هناك اأكرث من متناف�ص، لكن 
لورد دوفرين Lord Dufferin ح�سل اأخرياً على التعيني يف هذا املن�سب، وكان وفيًا ملهمته 

اأكرث مما مت توقعه )106( .
اللعبة  فن  يجيد  كان  لكنه  جداً«،  »�سغرياً  دبلوما�سيًا  �سك  بال  دوفرين  لورد  كان 
التاريخية  والهتمامات  بالأمور  عارفًا  كان  كما  للعمل«،  متحم�سًا  »وطنيًا  الدبلوما�سية، 
والأثرية يف م�رس و�سورية، بالإ�سافة اإىل اأنه كان يعلم جيداً عادات العرب والأتراك على 

حد �سواء )107( .
اإىل �سورية يف 2 �سبتمرب  الوا�سلني  اأول  التي جعلت دوفرين  هذه ال�سفات رمبا هي 
1860م من اأع�ساء اللجنة الدولية على منت �سفينة عثمانية، وت�سبب ذلك يف اإحداث �سجة 
الأوىل  اللحظات  العثمانية، ومنذ  للحكومة  دليل على دعم دوفرين  اأنها  توؤخذ على  كانت 
لو�سول دوفرين فر�ص نف�سه على ال�ساحة املحلية العثمانية )108( ، مما دفع اإىل العتقاد باأن 
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اأول �سبب جعل فوؤاد با�سا بعد �سوله موؤثراً يف �سورية »اأنه كان مدعومًا من قبل بريطانيا«، 
ولأن دوفرين وقف اإىل جانبه ودعم مهمته بالكامل )108( ، كما قام دوفرين فوراً مبدح فوؤاد 
با�سا معترباً »اأنه رجل يتمتع بالذكاء واملهارة الالزمتني«، كما اأعلن دوفرين عن معار�سته 
للوجود الع�سكري الفرن�سي يف �سورية ودعمهم للموارنة، كما دافع عن م�سالح الدروز مبا 

يت�سق مع �سيا�سة بريطانيا العامة يف �سورية )109( .
رغم اأن دوفرين كان يدعم فوؤاد با�سا؛ اإل اأن ذلك مل يكن يعني دائمًا اأنه كان يوافقه 
اأنه مل يرهقه بال�سغط عليه، فقد كان دوفرين �سد ال�سباط الأتراك  اأو  الراأي يف كل �سيء 
ل فيه فوؤاد با�سا الت�ساهل مع هوؤلء  املذنبني اأو املتورطني يف الأحداث، يف الوقت الذي ف�سّ
)110( ، لذلك عندما يكون دوفرين متوافقًا مع فوؤاد با�سا جنده يتكلم عن ا�ستقالليته وفكره 

وعقله، وعندما يختلف معه جنده ي�سكو من فوؤاد با�سا ويتحدث عن حماولته احلفاظ على 
فوؤاد با�سا  باأن ل يقوم  رغبته  اآخر، موؤكداً  اأي �سيء  اأكرث من  ا�ستانبول  عالقات جيدة مع 

برمي نف�سه دون اأخذ الحتياطات الالزمة بني اأيدي اللجنة الدولية )112( .
كان دوفرين رجال قويًا يعتمد على دولة قوية كربيطانيا، التي رمبا اأوحت اإليه اأنه 
ميكن له اأن مُيلي ما يريد على فوؤاد با�سا، لذلك ميكن و�سف الأمر باأن الثنني تعاونا معًا 
حتالف  اإ�سعاف  مت  فقد  لذلك  نتيجة  واأنه  تعاونهما،  عدم  من  اأكرث  الأحيان  من  كثري  يف 

القوى الأوروبية ب�ساأن رغبتهم يف التدخل الع�سكري يف �سورية )113( .
ورغم ذلك فقد كانت الأو�ساع تو�سف اإبان عمل دوفرين وفوؤاد با�سا واللجنة الدولية 
اخلارجية،  حكومته  روؤية  وفق  عمل  منهم  كاًل  لأن  �سديدة،  ب�سعوبة  جميعًا  عملوا  باأنهم 

لكنهم احتدوا معاً يف اأمرين هامني وهما: 
Ú .معاقبة الأطراف املذنبة
Ú . )114( ا�ستعادة النظام يف �سورية

اأما وزارة اخلارجية الربيطانية فقد قامت باإعطاء دوفرين دليل عمل وتعليمات عامة 
ولي�ست تف�سيلية، وذلك اعتماداً على قدرات دوفرين ال�سخ�سية يف حل االأزمات وهذه 

التعليمات هي )115( : 
اإنقاذ م�ستقبل ال�سالم يف �سورية.. 1
العمل ب�رسعة من اأجل تطبيق نزيه للعدالة.. 2
اإقليمية لربيطانيا يف �سورية، وان بريطانيا ل ترغب . 3 اإي�ساح عدم وجود مكا�سب 

باأي نفوذ خا�ص، ول منافع اقت�سادية منف�سلة.
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التاأكيد على اأهمية قيام القوى الأوروبية بالإعالن عن عدم رغبتها باحل�سول على . 4
منافع اأو مكا�سب اأخرى يف �سورية )116( .

كان دعم دوفرين للدولة العثمانية ياأتي متزامنًا مع دعم بريطانيا لها، لكن هذا الدعم 
مل يكن ليتنا�سب دائمًا مع غ�سب امل�سلمني اآنذاك، الأمر الذي اأوجد بع�ص املواقف املحرجة 
لوزارة اخلارجية الربيطانية، والدليل على ذلك ر�سالة ال�سيا�سي والرحالة الربيطاين �سرييل 
جراهام Cyril Graham اإىل دوفرين التي قال فيها: “اأن الدروز كانوا اأول املعتدين، وان 
ول  مذنبة  كانت  املحلية  العثمانية  ال�سلطات  واأن  متع�سبني،  كانوا  الدم�سقيني  امل�سلمني 

تتحلى بامل�سوؤولية” )117( .
وحتدث جراهام حول اأن بريطانيا ل ميكن اأن تربر ال�سماح للدولة العثمانية يف هذا 
الوقت اأكرث من اأي وقت م�سى اأن حتكم مقاطعة �سورية- قا�سداً بذلك لبنان- ، وعرب عن راأي 
متع�سب ومت�سدد من الدولة العثمانية يف ر�سالة اأخرى اإىل دوفرين يف 6 اأغ�سط�ص 1860م 
حيث قال: »تركيا يجب اأن ت�سقط، �سوف ت�سقط« Turkey Must Fall, Will Fall، وُيعتقد اأن 
جراهام كان قد اأَِمَل اأن ُيعنّي كمندوب لربيطانيا يف اللجنة الدولية اخلا�سة ب�سورية، لكن 
الذين  الربيطانية  اخلارجية  وزارة  العاملني يف  اأولئك  واأراء  اأفكار  اآراءه كانت على عك�ص 

رف�سوا م�ساألة تعيينه، مما اأدى اإىل زيادة فر�ص دوفرين الذي فاز بهذا املن�سب )118( .
Charles de Beau�    ذلك الوقت ُعنّي املركيز اجلرنال �سارلز دي بيفورت دي هوتبو

fort d› Hautpout قائداً للحملة الع�سكرية الفرن�سية والذي �سار اإىل �سورية يف 6 اأغ�سط�ص 
1860 )119( ، بينما قام وزير اخلارجية الربيطاين ر�سل باإر�سال تعليماته اإىل دوفرين باأن 
الت�سالت مع بيوفورت دي هوتبو يجب اأن تكون من خالل اللجنة الدولية كج�سم، ولي�ص 
ب�سكل فردي )120( ، ورغم كل حماولت ر�سل لكبح دوفرين؛ اإل اأن الأخري كان ي�ستطيع اأن 
يعار�ص وجهة نظر ر�سل، وبخا�سة يف الأمور املتعلقة مب�سري املذنبني الدروز املعتقلني 

واملنفيني خا�سة، ومب�ستقبل الطائفة الدرزية عامة )121( .
اأما اللجنة الدولية قد ا�ستطاعت التو�سل للعديد من التفاهمات والقرارات، و�ساعدها يف 
ذلك ُبْعْد وزارة خارجية وحكومة كل منهم عن العا�سمة ا�ستانبول، مما جعل هذه القرارات 
»يف ماأمن من تالعب دوفرين بها« )122( ، وهذا ما جعل دوفرين ي�ستكي اإىل حكومات الدول 
يتم  اتفاق  اأي  اأبطال  على  عمل  حيث  الدولية،  اللجنة  يف  مندوبيها  عينت  التي  الأوروبية 
اإليه بحجة اأن هذه املطالب لي�ص لها اأي �سلة بالواقع )123( ، لأن اللجنة الدولية  التو�سل 
من وجهة نظر دوفرين حّملت م�سوؤولية اأحداث املذابح يف �سورية على »ال�سلطات العثمانية 
املحلية« )124( ، بل اإن بع�ص املمثلني الأوروبيني يف اللجنة قد لموا »ال�سلطات العثمانية 

الر�سمية« يف ا�ستانبول على هذه الأحداث )125( .
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قد  كانوا  املحليني  بريطانيا  فوكالء  تعقيداً،  اأكرث  كان  فقد  الربيطاين  املوقف  اأما 
يقوموا  اأن  اأرادتهم  حكومتهم  اأن  حني  يف  �سورية،  يف  الأزمة  ب�ساأن  معينة  اأ�سياء  اعتقدوا 
الربيطاين  املوقف  املفارقات يف  برزت بع�ص  ، ومن هنا   )126( اآخر خمتلف متامًا  ب�سيء 
جتاه الأزمة، حيث قام القن�سل الربيطاين يف بريوت »مور« باإلقاء اللوم ال�سلطات العثمانية 
�سمنيًا، واعترب اأن الباب العايل وراء كل ما يحدث، لذلك فقد مت توبيخه من قبل بلوير، حيث 
اأكد الأخري له اأهميه اللتزام باملوقف الر�سمي الربيطاين، لكنه اأو�سح على م�س�ص اأنه من 
املمكن اأن الوكالء »العثمانيني املحليني« كانوا متورطني يف اأحداث �سورية )127( ، مما دفع 
مور للقول »اأنه ل يعطي امل�سداقية ب�سهولة للق�س�ص املبالغ بها عن املوؤامرات واملجازر 

يف �سورية« )128( .
كان ال�سك ما زال ي�ساير املمثلني الربيطانيني يف �سورية، والذي مل ينته نهائيًا ب�ساأن 
نوايا فرن�سا واللجنة الدولية جتاه الأزمة القائمة بني املوارنة والدروز، حيث كتب دوفرين 
اإىل مور اأن اندلع الأحداث يف جبل لبنان ذهب باجتاهات »منحرفة«، واأن الدولة العثمانية 
تتحمل جزءاً من تلك امل�سوؤولية، واأن تنفيذ خططهم يف �سورية ُتركت اإىل ال�سلطات املحلية، 
واأن احلكومة العثمانية تقف ورائهم ب�سكل اأو باآخر، ولقد عاد دوفرين وكرر وجهة نظره هذه 
اأقرب لزميله الفرن�سي يف اللجنة الدولية، وكان  مرات عدة فيما بعد، وبذلك كان دوفرين 
دوفرين يهدف من وراء ذلك الأمر حتويل الهتمام واللوم عن م�سوؤولية الزعماء الدروز عن 

هذه الأحداث، والعمل على اإل�ساقها بال�سلطات العثمانية املحلية على الأقل )129( .
كان املوقف العثماين الر�سمي قد �سارك دوفرين والوكالء الجنليز يف �سورية يف اآرائهم 
اإ�سعال احلرب، وما نتج عنها من عواقب )130( ، لذلك فقد  باأن الدروز لي�سوا م�سئولني عن 
لم الباب العايل ال�سلطات العثمانية املحلية على الأحداث، و�ساركها يف ذلك امل�سوؤولون 
ه اللوم اإىل احلكام والولة املحليني  الربيطانيون املتواجدون يف �سورية )131( ، لذلك فقد وجِّ

مثل خور�سيد با�سا الذي اُتهمه بتهمة الإهمال ون�رس الكراهية �سد امل�سيحيني )132( .

دوفرين وقضية املسئولية عن إثارة األحداث:
كان برانت قد ف�سل يف تقومي خطورة الأو�ساع يف �سورية، وحكم عليها ب�سكل خاطئ، 
وبخا�سة فيما يتعلق بعواقبها الوخيمة، ومل يكن يتوقع حدوث م�سائب ب�سكل وا�سح كما 
فعل زمالوؤه، لكن بلوير لحظ اأنه اإذا كان كل القنا�سل هادئني يف تعاطيهم مع امل�ساألة كما 
فعل برانت فرمبا ل تتحول »ال�سطرابات العبثية« اإىل اأعمال �سغب )133( ، لكن برانت مل يلبث 
اأن و�سف �سلوك امل�سيحيني يف جبل لبنان يف الأعوام ال�سابقة للحرب باأنها ا�ستفزازية ول 
حُتتمل، لذلك فهو مّيز بني احلرب بني الدروز واملوارنة وبني مذابح مناطق حا�سبيا ورا�سيا 
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ودير القمر )134( ، اأما فريزر فعرّب عن اعتقاده باأن امل�سيحيني �ساركوا بقوة كما الدروز يف 
املراحل الأوىل من احلرب الأهلية )135( ، اأما باملر�ستون فكان اأكرث ح�سمًا يف اآرائه جتاه 
امل�ساألة، حيث اعترب باأن املوارنة هم اأول من بداأ الأعمال العدائية ولي�ص الدروز، واأنه يربئ 

احلكومة العثمانية من اأي تهمة ب�ساأن هذه الأعمال العدائية )136( .
اأما اللورد دوفرين فقد �ساهد بنف�سه عند و�سوله دم�سق م�ساهد احلرق وعمليات النهب 
واملذابح يف احلي امل�سيحي يف دم�سق، مما جعله يوؤكد م�سوؤولية الدولة العثمانية عن حفظ 
الأرواح واملمتلكات، كما اتهم ال�سلطات العثمانية برتك جنودها ي�ساركون يف هذه الأعمال، 
كما تركوا الدروز يقومون »بكن�ص« املوارنة، حيث قتل الآلف )137( ، لقد كان راأي دوفرين 
�سقًا مع الآراء رفيعة امل�ستوى يف حكومته ب�ساأن احلكم »على بع�ص ال�سباط  من الأحداث متَّ

الأتراك« باأنهم تواطئوا يف اأعمال القتل وعمليات اإطالق النار يف دم�سق )138( .
ولقد وجد دوفرين نف�سه اأمام وجهني للق�سة، الوجه الأول: تلك اجلرائم والتجاوزات 
 ،  )139( امل�سيحيني  بها  يقوم  كان  التي  ال�ستفزازات  الثاين:  والوجه  الدروز،  ارتكبها  التي 
لذلك فقد كتب دوفرين اإىل بلوير عن اأهمية التوا�سل بينهما، »ذاكراً اأنه يكتب احلقيقة كما 
ك�سفها هو نف�سه، ودون اأي خوف من الوقوع يف التناق�ص، واأنه رغم كل ما قام به الدروز؛ 
اإل اأن ال�ستفزاز الأ�سا�سي جاء من امل�سيحيني، واأنهم هم اأنف�سهم يتحملون امل�سوؤولية اإىل حد 
كبري عن �سالل الدم الذي قد يراق« )140( ، مت اتخذ دوفرين موقفًا متطرفًا، حيث اعترب باأن 
واأن   ،Half Barbarous”همجيني ن�سف  واأنهم   Tyranny »بالطغيان«  يت�سفون  املوارنة 

املوارنة بالتاأكيد “جمرد دمية يف اأيدي الكهنة املتع�سبني” )141( .
ولقد اأعاد دوفرين لومه على املوارنة حتى عندما كان ي�سري اإىل عدوانية امل�سيحيني؛ 
فاإنه كان يعني املوارنة يف العادة، ويف منا�سبة واحدة فقط على الأقل قال: »اأنه من اخلطاأ 
احلديث عن امل�سيحيني اأنهم كانوا �سهداء اأطهار Saintly Martyrs، بل اأنهم يف واقع الأمر 
النظر  وجهة  فمن  الدروز  اأما   ،  )142( التقليدية”  حربهم  يف  للدماء  متعط�سون  متوح�سون 
ولديهم  ال�رسعية  احلرب  ويف  القتال  ميدان  يف  ال�سجاعة  ميلكون  »كانوا  فقد  الربيطانية 

ة والرجولة واملروءة يف امل�سائل الإن�سانية« )143( . ال�سمهمَّ
كما كان هناك اأكرث من �سبب يدفع لالعتقاد باأن امل�سيحيني عملوا بجهد كبري جلمع 
ال�سالح من اأجل دعم ما اعتربوه »حربهم املقد�سة«، حيث اأكد دوفرين اأن املوارنة ا�ستوردوا 
2000 بندقية اإىل جبل لبنان من بداية عام 1857م اإىل ربيع عام 1860م )144( ، حتى 
اأن باملر�ستون قد اأ�رس يف جمل�ص العموم باأن لديه اأدلة قاطعة على اأن املوارنة قد تنبهوا 
اإىل املعركة قبل اأ�سهر، واأنهم تلقوا الأ�سلحة �رساً من جهات تبيع ال�سالح علنًا لكل الأطراف 
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الدموي بني املوارنة  القتال  اندلع  اأن يعزو  اأ�ساًل يف  اأن باملر�ستون مل يرتدد  ، بل   )145(

والدروز اإىل موؤامرات فرن�سا )146( ، يف حني جند اأن بع�ص امل�سادر الفرن�سية تتحدث هي 
الأخرى عن قيام ال�ستخبارات الربيطانية بتقدمي الأ�سلحة والذخائر للدروز يف معركتهم 

�سد املوارنة)147(.
ال�سلطات العثمانية والوكالء  اأثار قلق  وكان نفوذ الأ�ساقفة يف لبنان وا�ستمراره قد 
Bish� 148( ، حيث اأ�سار املوظفون الربيطانيون اإىل اأن اأ�سقف طوبيا املاروين(  للجنليز معًا

op Tubiyya كان مبثابة املحر�ص الأ�سا�سي على اعتداءات املوارنة �سد الدروز، كما لموه 
اأ�سقف طوبيا  اأن  على  الأمر  ف�سور  دوفرين  اأما  لبنان،  ال�سالم يف جبل  �ُسبل  عرقلته  على 
“كان �رسيراً، عدمي ال�سمري، مولع بالد�سائ�ص، واأنه الأ�سواأ باعتباره عينة من الكني�سة يف 
فقد  لذلك   ،The Worst Specimen of A Medieval Ecclesiastic الو�سطى”،  القرون 
حث دوفرين على نقله اإىل بلد اآخر باعتبار ذلك خطوة اأولية للو�سول اإىل ال�سالم، حتى اأن 

القن�سل الفرن�سي �ساركه وجهة نظره هذه )149( .
باأ�سقف  اخلا�سة  التهامات  باإ�سناد  قاموا  فقد  الجنليز  املوظفني  موقف  ولتعزيز 
طوبيا بالأدلة، ويف يونيه 1861م ابرق فريزر اإىل حكومته باأن اأ�سقف طوبيا مع اأ�سقف اآخر 
من املوارنة وا�سمه بطر�ص اأ�سدرا بيانًا يدعوان فيه امل�سيحيني اإىل البقاء يف قراهم، لكنهم 

قاما �رساً بدعوة امل�سيحيني اإىل ترك جبل لبنان دفعة واحدة والذهاب اإىل بريوت )150( .
اأن نفوذه كان  اأ�سقف طوبيا من وجهة نظر دوفرين يت�رسف بحذر، رغم  ولقد كان 
اأكرث من مل�سه« )151( ،  ملمو�سًا يف كل ال�سطرابات حيث قال دوفرين: »ميكن ال�سعور به 
كما علم دوفرين اأن اأ�سقف طوبيا حّذر يف مرة على الأقل امل�سيحيني من الدروز يف منطقة 
دير القمر قبل قيامهم بالعتداء على قريتهم، حيث كان هذا الأ�سقف يرغب بتدخل خارجي 

حلل الأزمة )152( .
هذا املوقف الربيطاين من الأحداث وحول امل�سوؤولية عنها تقاطعت مع قناعات وزير 
خارجية فرن�سا ثيوفنيل الذي اعرتف اإىل ال�سفري الربيطاين يف باري�ص كويل يف يناير 1861 
اأول من قام با�ستفزاز الدروز، ومن ثم قام الدروز باإثارة املذابح �سد  باأن املوارنة كانوا 

املوارنة )153( .

بريطانيا واملوافقة على التدخل العسكري:
اأ�سبحت  حيث  برمته،  الو�سع  غرّي  قد  وت�ساعدها  دم�سق  يف  املجزرة  ا�ستمرار  كان 
ال�ساحلية،  اإىل املدن  املذابح  امتداد  الوقت خطرية وملحة، وبخا�سة بعد  امل�ساألة يف ذلك 
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الدول الأوروبية  اأٍي من  اأن فرن�سا ورو�سيا �ستتدخالن دون انتظار  وكان وا�سحًا حينذاك 
 3 يف  بالتوقيع  باملر�ستون  قام  الرتدد  من  كثري  ومع  لذلك  بريطانيا،  وخا�سة  الأخرى 
م�سرتكة،  دولية  جلنة  واإر�سال  تعيني  اأجل  من  فقط  لي�ص  التفاقية  على  1860م  اأغ�سط�ص 
بل اأي�سًا لل�سماح بنزول قوات فرن�سية يف بريوت، لكن بريطانيا اأرادت تقييد حركة فرن�سا 
 The »فا�سرتطت التوقيع على بروتوكول ُعرف با�سم »برتوكول انتفاء الأغرا�ص ال�سخ�سية
Self Denying Protocol ون�ص هذا الربوتوكول على “اأن القوى املجتمعة قررت بطريقة 
قانونية تامة اأنها ل ترغب ول تنوي خالل تنفيذ تعهداتها اأي امتيازات اإقليمية اأو اأي نفوذ 
اأو اأي امتياز بخ�سو�ص جتارة رعاياها بحيث ل ميكن منحها جلميع الدول الأخرى”، ، لذلك 
الذي  الثاين  الربوتوكول  على  ع  ُوقِّ فقد  الربيطانية،  ال�سيا�سة  اجلديد يف  املنطلق  هذا  ومن 
اأرِّخ يف 3 اأغ�سط�ص ووّقع يف 5 �سبتمرب 1860، والذي يت�سمن وعوداً من ال�سلطان العثماين 
بالعمل على وقف اإهدار الدماء يف �سورية )154( ، وبذلك ح�سلت فرن�سا على موافقة الدول 
�سوابط  وفق  ولكن  �سورية،  يف  الع�سكري  التدخل  اأجل  من  بريطانيا  وبخا�سة  الأوروبية 
مع  هناك  الفرن�سي  الع�سكري  الوجود  على  املوافقة  على  الربوتوكول  ن�ص  حيث  حمددة، 
فر�ص �رسوط خالل فرتة بقائهم اأو حريتهم يف العمل والت�رسف هناك، ولقد ن�ست املادة 
اإىل �سورية ملدة �ستة  األف جندي  اأوروبا قوات ع�سكرية قدرها 12  اأن تر�سل  ال�سابعة على 
اأ�سهر )155( ، كما اأو�سح هذا الربوتوكول الذي يتكون من 7 مواد – واملقرتح من ثيوفنيل- 
اأن جلنة التحقيق يف الأزمة ال�سورية قد ُقبلت وتتاألف اللجنة من ممثلي القوى الأوروبية 

العظمى التي �ستفتتح دورتها يف 5 اأكتوبر 1860م )156( .
ولقد بداأت القوات الفرن�سية يف 16 اأغ�سط�ص 1860م بالنزول على ال�سواحل ال�سورية 
حلماية املوارنة )157( ، ويف نهاية اأغ�سط�ص 1860م كانت مهمة اإنزال القوات الفرن�سية قد 
ا�ستكملت )158( ، ويف 21 اأكتوبر 1860م اأبحرت ال�سفينة كولبري Colbert من مر�سيليا اإىل 
ال�رسق بقيادة اأرن�ست رينان Ernest Renan للم�ساعدة يف حماية امل�سيحيني املوارنة يف 

لبنان )159( .

بريطانيا ومسألة العقوبات حبق املذنبني:
ت�ساعدت اللهجة الربيطانية التي تغريت كثرياً بقبولها التدخل الع�سكري الأوروبي يف 
�سورية، حيث اأكد لورد دوفرين اأن فوؤاد با�سا مل يثبت نواياه الطيبة عرب اإعدام املئات من 
العرب امل�سلمني، واأنه يجب الرتكيز على ال�سباط العثمانيني املخطئني باعتبارهم الأكرث 
م�سوؤولية عما حدث يف �سورية ولبنان )160( ، اأما القن�سل الربيطاين العام يف دم�سق برانت 
واملراقب الع�سكري الربيطاين فريزر فقد ناديا بعقوبات اأكرب »�سد امل�سلمني« )161( ، رغم اأن 
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التقارير التي كانت ت�سل من واإىل لندن مثل تقارير مور وبلوير بالإ�سافة اإىل لورد دوفرين 
وباملر�ستون كانت تفيد باأن املوارنة كانوا هم املعتدين يف الأحداث الأخرية )162( ، لذلك 
الدامية،  العايل متورط بالأحداث  الباب  اأن  الر�سمية فكرة  العثمانية  ال�سلطات  فقد رف�ست 
لكنهم اأملحوا اإىل اإمكانية تورط ال�سلطات »املحلية« يف تلك الأحداث )163( ، ورغم ذلك فقد 
باآخر  اأو  ب�سكل  ال�ساغطة  بريطانيا  �سلوكيات  اعتربته  مما  ذرعًا  العثمانية  الدولة  �ساقت 

عليها )164( .
لذلك ويف هذا ال�سياق فقد اأر�سل القن�سل الربيطاين اإىل حكومته يف 10 نوفمرب 1860م 
حول م�ساألة ال�سباط العثمانيني والدروز املتمردين الذين مل يعاقبوا بعد، كما حتدث عن 
الدولية يف 14  اللجنة  ، ويف اجتماع   )165( نوايا فوؤاد با�سا لتنفيذ املزيد من العتقالت 
�سد  مبا�رسة  اعتقالت  حملة  �سي�سن  اأنه  اللجنة  اأع�ساء  با�سا  فوؤاد  اأخرب  1860م،  نوفمرب 

الدروز يف لبنان )166( .
رغم ذلك كان وا�سحًا اأن فوؤاد با�سا كان مرتدداً يف احلكم على وايل دم�سق اأحمد با�سا 
بالإعدام ب�سبب اتهامه بالتقاع�ص عن اأداء واجباته جتاه حماية امل�سيحيني، ولقد اعرتف 
فوؤاد با�سا لدوفرين اأن اأحمد با�سا ي�ستحق عقوبة الإعدام، لكنه اأكد يف الوقت نف�سه اأن �سلوكه 
كحاكم كانت مثالية قبل اندلع اأعمال ال�سغب )167( ، لذلك فقد �سّكك مور يف اأثناء املحاكمة 
يف اأن حكمًا قا�سيًا كحكم الإعدام �سيتم تنفيذه بحق اأحمد با�سا، لأن مثل هذا العقاب �سيكون 

مبثابة �سدمة لل�سعوب الإ�سالمية وللجي�ص العثماين )168( .
الدولية تريد  اللجنة  اإذا كانت  ولقد �ساأل فوؤاد با�سا دوفرين يف نوفمرب 1860 فيما 
اأن ت�سفع اأي�سًا من اأجل اإبدال عقوبة الإعدام التي �سدرت بحق وايل بريوت خور�سيد با�سا، 
وبخا�سة اأنه كان يرى اأنه كان مذنبًا ب�ساأن تفجر الأحداث وانت�سارها، ولقد تفاجاأ دوفرين 
�سخ�سيًا من فوؤاد با�سا الذي كان يرغب باملحافظة على حياة خور�سيد با�سا اأي�سًا، حيث 

انتهي الأمر بتخفيف الأحكام بحقه من الإعدام اإىل ال�سجن )169( .

بريطانيا ومسألة متديد بقاء القوات الفرنسية:
هذه  كل  وبعد  دم�سق،  اإىل  وانتقالها  والدروز  املوارنة  بني  طويل  دموي  �رساع  بعد 
الإجراءات التي اتخذت يف نهاية عام 1860م، ظن اجلميع اأنه قد لح بالأفق نهاية لالأحداث، 
لكن ذلك مل يكن �سحيحًا )170( ، ففي 10 يناير 1861م طالب كويل ال�سفري الربيطاين يف 
باري�ص ب�سحب البعثة والقوات الفرن�سية من �سورية )171( ، وكان مربر بريطانيا يف ذلك اأن 
التدخل مل يحقق الغاية املرجوة منه، اأي اأن الو�سع بقي على ما هو عليه )172( ، واأ�سار كويل 
اإن�سانية و�رسيفة«، واأن وقت ان�سحاب  اأن ثيوفنيل قال »باأن مهمة بالده هناك مهمة  اإىل 
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بعثته املتفق عليه جاءت قبل اإن�ساء حكومة م�سئولة هناك، وهذا ما عزز راأى ر�سل وحكومة 
بريطانيا »باأنه ل �سيء يرجى من فرن�سا الذين عقدوا العزم على غزو �سورية وم�رس« )173( .

 ،General de Beaufort وا�ستنادا اإىل تقرير اأُر�سل من قبل اجلرنال الفرن�سي دي بيفور
الذي عرب عن راأيه باأن الو�سع يف �سوريا يتطلب قوة ع�سكرية قوية موؤلفة من القوات الأجنبية 
ملدة �سنتني على الأقل من اأجل اإحالل ال�سالم، وهذا ما كان يقلق احلكومة الربيطانية، حيث 
اعترب باملر�ستون ور�سل اأن الوجود الفرن�سي يف �سورية قد يوؤدي اإىل اإن�ساء »حممية فرن�سية« 
)174( ، الأمر الذي اأثار عا�سفة يف جمل�ص اللوردات الربيطاين يوم 7 مار�ص 1861م، حيث 

املتزايدة  التفاهمات  اإىل  يعود  اإمنا  الن�سحاب  فرن�سا يف  اأن مماطلة  الأع�ساء  بع�ص  ذكر 
بني فرن�سا ورو�سيا فيما يتعلق بالدولة العثمانية، واأبدى هوؤلء خ�سيتهم من قيام رو�سيا 
با�ستغالل التدخل الفرن�سي يف لبنان ذريعة للتدخل يف بلغاريا )175( ، يف حني �رّسح جون 
ر�سل باأن عدد القوات الفرن�سية يف لبنان قد ازداد يف حقيقة الأمر عن العدد املتفق عليه بني 

القوى الأوروبية، اإذ كان عددها يرتاوح اآنذاك بني 7- 8 اآلف جندي )176( .
لذلك فقد كانت وجهة النظر الربيطانية اأنه »اإذا كان الوجود الفرن�سي ل�سوريا يجب اأن 
ميتد لفرتة طويلة، فينبغي علينا اأن نركز على الأرجح على املخاوف من اأن تدخل القوى 
اأجل حماية ال�سكان امل�سيحيني فقط دون الهتمام مبا يجرى  الأوروبية �سيكون فقط من 
العايل  الباب  على  ال�سغط  على  قادرة  غري  بريطانيا  حكومة  فاإن  ال�سبب  ولهذا  لالآخرين، 
بهدف جتديد فرتة الوجود الأجنبي الفرن�سي يف �سورية، كما اأن اأي قرار من جانب الدول 
ال�سلطان  موافقة  على  احل�سول  دون  �سوريا  يف  الأوروبية  القوة  على  لالإبقاء  الأوروبية 
�سيكون وا�سحًا اأنه �سيعد عماًل من اأعمال احلرب، واأنه لي�ص من املنطق اأن تقوم به القوى 
�سمان  معًا  يعلنون  والذين  العثمانية  الدولة  جتاه  ال�سداقة  مل�ساعر  دعمها  تعلن  التي 

�سالمتها وا�ستقاللها«)177(.
وعلى الرغم من املوقف الربيطاين يف احل�سول على موافقة ال�سلطات العثمانية، فقد 
جنح ثيوفنيل اأخرياً يف تاأجيل الن�سحاب من �سورية من قبل القوات الفرن�سية حتى 5 يونيه 

1861م )178( .
ولقد حاولت بريطانيا منع هذا النت�سار لفرن�سا بخ�سو�ص متديد وجودها يف �سوريا 
وتفريغه من م�سمونه من خالل املطالبة مبناق�سة امل�ساألة دبلوما�سيًا، ويف واقع الأمر فاإن 
بريطانيا كانت تناف�ص فرن�سا يف هذا املجال وتراقب عن كثب كل اإجراء تقوم به يف منطقة 
ال�سام، لذلك فقد كانت �سيا�سة بريطانيا يف ذلك الوقت اأنه »اإذا كانت ل ت�ستطيع اأن متار�ص 
، وهذا ما يف�رس رد فعل   )179( اأن يقوم بذلك«  فاإنه ل ينبغي لأحد  �سورية؛  الو�ساية على 
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حكومة بريطانيا العنيف اإىل حد ما، وهو الأمر الذي عربت عنه �سحيفة »مورننج بو�ست« 
Morning Post حني قالت اإن موافقة الباب العايل على متديد بقاء القوات الفرن�سية “لن 
�سفري  با�سا  قاله موزورو�ص  ما  ال�سحيفة حقيقة  واأكدت  ال�رس”،  املزيد من  اإل  ينتج عنها 
اإحالل  اأمام  القوات الأجنبية يف �سوريا كان عقبة  “وجود  الدولة العثمانية يف لندن باأن 

ال�سالم يف هذا البلد بدل من م�ساعدته” )180( .

بريطانيا ومسألة معاقبة الدروز:
�ساد العتقاد لدى كثريين باأن القوات الفرن�سية والعثمانية اإمنا جاءت لإبادة الدروز، 
لذلك قام زعيم الدروز »�سعد جنبالط« برفع عري�سة للملكة فيكتوريا حول هذه امل�ساألة)181(.
وفيما يتعلق مبعاقبة املذنبني عن الأحداث فقد اأر�سل لورد دوفرين اإىل حكومته باأنه 
على ا�ستعداد ملناق�سة امل�سكالت امل�سرتكة من اأجل ا�ستعادة الأمن والنظام مب�ساعدة بقية 
املمثلني يف اللجنة الدولية )182( ، مما جعل املوارنة يقومون بو�سع قوائم خا�سة باأ�سماء 
من اعتربوهم »املذنبني الدروز« الذين هاجموهم لتقدميها اإىل اللجنة الدولية، ولقد ح�سل 
اإىل  اإىل وزير خارجيته ر�سل الذي بدوره قدمها  دوفرين بدوره على هذه القوائم واأر�سلها 
جمل�ص العموم الربيطاين يف 8 فرباير 1861 دلياًل على اأن الطلب مبعاقبة كل هوؤلء الواردة 
اأ�سماوؤهم يف هذه القائمة ُيعد اأمراً غري منطقيًا باملطلق )183( ، كما اأ�رس دوفرين على اأهمية 
تقليل عدد الذين �سيتم اإعدامهم يف املناطق الأخرى كي يكون العدد اأقل من حالت الإعدام 

التي متت يف دم�سق، وكان تاأثري دوفرين يف هذا الأمر ل ي�ستهان به )184( .
وعندما اأر�سلت التقارير اخلا�سة عن اإعدام الع�رسات- من قبل فوؤاد با�سا- اإىل وزير 
لل�سفري  ثيوفنيل  عرّب  الدولية،  اللجنة  يف  مبعوثه  قبل  من  ثيوفنيل  الفرن�سي  اخلارجية 
تكن  الإعدام مل  اأحكام  تنفيذ  اأن  راأيه  7 فرباير1861 عن  باري�ص كويل يف  الربيطاين يف 
اأو اثنني من زعماء الدروز �سيكون نافعًا وموؤثراً  كما يريد، واأن تنفيذ حكم الإعدام بواحد 
امللكة على  ر�سل عن موافقة حكومة جاللة  لورد  بذلك عرب  اإبالغه  البقية، وبناء على  يف 
الراأي الذي اأبداه ثيوفنيل، لذلك اأر�سل بلوير ال�سفري الربيطاين يف ا�ستانبول بتعليماته ليخطر 

املبعوث الربيطاين يف اللجنة الدولية اللورد دوفرين هذا القرار اجلديد )185( .
وبالإ�سافة اإىل الإعدامات والعتقالت ال�سابقة بحق الدروز، قامت ال�سلطات العثمانية 
بليبيا  الغرب  طرابل�ص  اإىل  بالنفي  عليهم  املحكوم  الدروز  باإر�سال   1861 مار�ص   16 يف 
الأدلة »باأن  اأ�سا�ص من  الذي دفع دوفرين لالإعراب عن قناعته على  الأمر   ،  )186( وبلغراد 
اأمر غري مقبول«، واأن قرار نفي الدروز هو قرار اتخذته  النتقام للم�سيحيني بدماء درزية 
اجلهات الر�سمية يف ا�ستانبول يف حتٍد وا�سح لتو�سيات فوؤاد با�سا )187( ، كما اأكد دوفرين 
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من جديد اأن امل�سيحيني هم من قام بالهجوم اأوًل، واأن الدروز ا�سطروا للقيام بالرد للدفاع 
نف�سه،  عن  للدفاع  ي�سطر  من  وبني  بالهجوم  يقوم  من  بني  فرق  هناك  واأن  اأنف�سهم،  عن 
موؤكداً اأن زعماء الدروز اخلم�سة املقبو�ص عليهم لدى ال�سلطات العثمانية غري متورطني يف 
املذابح، ومل يثبت عليهم امل�ساركة فيها )189( ، لذلك فقد بذل دوفرين جهوداً كبرية وتدخل 

�سخ�سيًا لتخفيف اأحكام الإعدام بحق الدروز اإىل الإبعاد )190( 
اأما بلوير ال�سفري الربيطاين يف ا�ستانبول فقد قام باإر�سال مذكرة اإىل ناظر اخلارجية 
من  خم�سة  باإعدام  برغبتها  اخلا�سة  حكومته  قرارات  عن  تف�سرياً  منه  يطلب  با�سا  عايل 
الزعماء الدروز املدنيني )191( ، ونقاًل عن تقرير دوفرين فاإن بلوير ن�سب التاأخري يف تنفيذ 
الأوروبيني،  الدولية املكونة من زمالئه  اللجنة  اإىل عدم املوافقة من قبل  الإعدام  قرارات 
اإعدام  الدروز �سعد جنبالط وم�ساألة  اإحالة املو�سوع اخلا�ص بزعيم  عندئٍذ قرر فوؤاد با�سا 

504 من زعماء الدروز اإىل الباب العايل )192( .
بريطانيا وقضية التعويضات: 

العثمانية وناق�سته  الدولة  العام م�ساألة مطروحة من قبل  العفو  اإ�سدار  كانت م�ساألة 
اللجنة الدولية يف نوفمرب 1860م، وظل الأمر بني اأخذ ورد حتى اأر�سل فوؤاد با�سا لدوفرين 
يف مايو 1861 اأنه �سيعلن العفو العام قريبًا جداً بعد موافقة الباب العايل على ذلك، واأن 
الدروز غري امل�سمولني بالعفو �سيبقون موجودين يف حوران حيث اأبعد بع�ص زعمائهم )193( 
، والواقع اأن دوفرين دافع بقوة عن املعتقلني واملنفيني الدروز مت�سائاًل عما اإذا كان هوؤلء 
ي�ستحقون ما حل بهم من عقاب، مطالبًا بالعفو عنهم باعتبار ذلك �سبيال لإحالل ال�سالم 

بني امل�سلمني وامل�سيحيني وحتديداً بني الدروز واملوارنة )194( .
اأما بالن�سبة للتعوي�سات فقد اخرب فوؤاد با�سا فريزر يف يونيه 1861 باأن مربر فر�ص 
غرامات كبرية على الدروز كان لأن جبل لبنان هو املكان الأكرث حتديداً اإثارة لال�سطرابات، 
وحتى يتم الدفع فاإنه �سيتحّفظ على اأرا�سي الدروز ك�سمانة، رغم احتجاج بريطانيا على 

ذلك )195( .
والواقع اأن م�ساألة الغرامات �سد الدروز كانت قد نوق�ست على نطاق وا�سع لدى الباب 
العايل واحلكومة العثمانية يف ا�ستانبول، ولقد دعم املبعوث الفرن�سي فكرة اأن الغرامات على 
الدروز �رسورية لتعوي�ص املت�رسرين امل�سيحيني عن خ�سائرهم، لكن الجنليز عار�سوا ذلك 
الأمر باعتبار اأن ما عاناه الدروز كان اأمراً كافيًا )196( ، ولتو�سيح عدم مقدرة العثمانيني 
على دفع التعوي�سات املقرتحة؛ فقد اأو�سح دوفرين تعقيبًا على اإفال�ص اخلزينة العثمانية: 
»بقدر ما اأن فوؤاد با�سا عملي متامًا، ومهما كان املبلغ الذي ميكن اأن يكون موجوداً- يف 

اخلزينة- فاإنها لي�ست كافية لتعوي�ص قرية لبنانية واحدة« )197( .



253

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والثالثون )1( - حزيران 

رغم ذلك ويف �سيف عام 1861 طلب روجرز من الطوائف امل�سيحية املختلفة تقدير 
خ�سائرها من اأجل العمل على تعوي�سهم، وكان العتقاد ال�سائد اأنه �سيتم اإنفاق اأكرث من 200 
مليون قر�ص على بناء الكنائ�ص والأديرة والبيوت املدمرة )198( ، وهو مبلغ كان اأكرب بكثري 
من املبلغ الذي توقعه دوفرين من قبل )199( ، وعرب روجرز عن راأيه باأن م�ساألة التعوي�سات 
�ستحل خالل الأ�سهر اخلم�سة اأو ال�ستة القادمة، واأن تخ�سي�ص التعوي�سات املمنوحة �ستبعث 
على الرتياح العام )200( ، والواقع اأن املفاو�سني الأوروبيني واأع�ساء اللجنة الدولية اأرادوا 
اأي�سًا من وراء �سغطهم على الدولة العثمانية ب�ساأن التعوي�سات حماية روؤو�ص اأموال دولهم 

امل�ستثمرة يف هذه البالد )201( .

موقف بريطانيا من اخلسائر: 
تباينت الأرقام حول عدد القتلى واجلرحى وامل�رسدين يف اأحداث �سورية، كما اختلف 
لهذه  املادية  اخل�سائر  وقيمة  املدمرة،  والأمالك  والكنائ�ص  املنازل  عدد  حول  املوؤرخني 
الأحداث ب�سبب اختالف توجهات واأفكار وقناعات املوؤرخني، والواقع اأنه ل يوجد موؤرخان 
اثنان اتفقا على حتديد عدد ال�سحايا واخل�سائر، لكن ميكن القول اإن معظم تلك التقديرات 
تراوحت بني 7- 12 األف قتيل قتلوا يف هذه الأحداث من جميع الديانات واملذاهب، واأنه 
رت اأكرث من 300 قرية و500 كني�سة و40 دير و30 مدر�سة يف لبنان فقط )201( ، بل اإن  ُدمِّ
هناك من اعترب اأن الدروز قتلوا 14 األف يف لبنان وحدها )202( ، ولقد ا�ستط بع�سهم بو�سف 
م�سيحية  امراأة  األف   25 باأن  اعتربوا  حني  الو�سطى  بالقرون  التذكري  خالل  من  الأحداث 
»اأ�سيفت اإىل احلرمي« )203( ، كما حتدثت بع�ص امل�سادر على اأن عدد �سحايا املذابح يف 

دم�سق وحدها بلغ 5- 8 اآلف �سخ�ص )204( .
اأما �سحيفة التاميز Times الربيطانية فقد كتبت يف 22 اأكتوبر 1860م باأن اجلميع 
يركز على قيام فوؤاد با�سا بجهوده نحو معاقبة امل�سلمني عامة والدروز خا�سة، لكن واقع 
كبرية  كانت  خ�سائرهم  واأن  ال�سديدة،  العقوبات  طائلة  حتت  وقعوا  اأي�سا  الدروز  اأن  الأمر 
للغاية، حيث بلغ عدد قتالهم من قبل امل�سيحيني ما يزيد عن األف قتيل، بالإ�سافة اإىل عدد 

كبري جداً من اجلرحى وفقًا ملا اأكده فريزر يف ر�سالته اإىل اللورد دوفرين )205( .

نهاية األزمة يف سورية: 
الدولة  اإ�سعاف  دوفرين  الدولية  اللجنة  يف  الربيطاين  املبعوث  اأعمال  من  يكن  مل 
العثمانية اأكرث مما هي عليه، لقد كانت �سيا�سته واأعماله تتزامن وتتوافق للعمل يف لبنان 
حول ال�سطرابات التي بداأت وجتددت مرات عديدة من خالل اإيجاد اإدارة مقنعة هناك)206(، 
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اأجل  لذلك فقد اقرتح دوفرين على حكومته العر�ص ذاته الذي عر�سته اللجنة الدولية من 
ل�سلطة  بديلة  اإدارة  حتت  ال�ستقالل  من  كبرية  درجة  لبنان  يف  املتوترة  املناطق  اإعطاء 
ال�سلطان العثماين، لكن الوزراء الربيطانيني مل يوؤيدوا مقرتحات دوفرين هذه )207( ، لكن 
دوفرين مل يلبث اأن عار�ص اقرتاح فرن�سا لتخويل �سلطة الإدارة يف لبنان اإىل اأحد املحميني 

من فرن�سا، ويق�سد بذلك اأحد املوارنة امل�سيحيني )208( .
على  م�سلم  حاكم  وجود  ينتهي  اأن  ينبغي  اأنه  على  الأوروبية  القوى  اأ�رست  ولقد 
امل�سيحيني يف لبنان، ولقد مار�ست الدول الأوروبية ال�سغوط على احلكومة العثمانية كي 
اأن تخ�سع عملية  واأن يكون احلاكم من املوارنة، على  تكون هذه املنطقة م�ستقلة عمليًا، 
تعيينه ملوافقة الدول ال�ست العظمى، وانه ل ميكن عزله من من�سبه دون موافقة �سفرائها يف 
ا�ستانبول، كما قرروا اأن ل تدفع املقاطعة �رسائب للحكومة العثمانية، واأن ل تدخل القوات 

العثمانية داخل حدود هذه املقاطعات اإل وفق قيود �سارمة )209( .
اأو  الدروز  م�سلحة  يف  تكون  ل  اأن  املمكن  من  التي  احللول  كثرياً  دوفرين  عار�ص 
بريطانيا العظمى، لذلك دعا اإىل اأنه ينبغي و�سع كل �سورية حتت حكم با�سا عثماين يعني 
ملدة �سنة من قبل ال�سلطان بالت�ساور مع القوى العظمى )210( ، لكن كان وا�سحًا اأن حكومة 
بريطانيا كانت قد و�سلت اإىل بع�ص القناعات اجلديدة، ومنها اأن حل امل�سكلة لن يكون اإل 
بو�سع لبنان حتت حاكم م�سيحي م�ستقل عن الدولة العثمانية، لذلك كان على دوفرين اأن 

يتحرك رغمًا عنه بهذا الجتاه بعد و�سول التعليمات اخلا�سة بذلك اإليه )211( .
ويف نهاية املطاف مت التفاق بني جميع الدول مع الدولة العثمانية على و�سع لبنان 
�سنوات،   3 ملدة  يعني  اأن  على  مبا�رسة،  العايل  الباب  ير�سحه  م�سيحي  حاكم  �سلطة  حتت 
املجال�ص  من  والعديد  خمتلطة  حماكم  لت  �ُسكِّ كما  �سيئًا،  �سلوكًا  اظهر  ما  اإذا  للعزل  قابل 

الإدارية)212(.
يف 20 مار�ص 1861 قدِّمت م�سودة اقرتاح مدعومة من قبل اللجنة الدولية التي مت 
قبولها، حيث حتتوي م�سودة التفاق على 47 مادة، التي اقرتحت اإقامة ثالث قائمقامات، 
اإدارة خا�سة  واحدة درزية واأخرى مارونية والثالثة خا�سة بالأرثوذك�ص اليونانيني، مع 
للم�سيحيني الكاثوليك يف زحلة، على اأن تكون هذه الإدارات حتت حكم البا�سا العثماين يف 

�سيدا )213( .
واأخرياً ُعقد موؤمتر دويل اآخر يف حي »بيه اأوغلي« Bey Oğlu اأحد �سواحي اإ�ستانبول 
يوم 20 مايو 1861م حتت رئا�سة ناظر اخلارجية العثمانية عايل با�سا ومب�ساركة �سفراء 
بريطانيا وفرن�سا والنم�سا ورو�سيا وبرو�سيا، ويف 9 يونيه 1861م اأ�سدر املوؤمتر القانون 
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الأ�سا�سي حلكم جبل لبنان والذي يتكون من 16 مادة وبروتوكوًل واحداً )214(، حيث اأطلق 
م�سطلح “بروتوكول بيه اأوغلي” على الثنني معًا )215(، ولقد اأعطى هذا الربوتوكول لبنان 
ا�ستقالًل اإداريًا وق�سائيًا وماليًا كاماًل، وُعِهَد اإىل موظف كاثوليكي يعينه الباب العايل حكم 
املنطقة حتت اإ�رساف دويل، كما مت اإن�ساء جمل�ص ي�سم 6 ديانات ومذاهب ي�سم 4 موارنة 

و 3 دروز و 2 اأرثوذك�ص يونانيني، 1 كاثوليك يوناين، 1 م�سلم �سني، 1 م�سلم �سيعي )216(.
اأوان ان�سحاب القوات الفرن�سية،  وبذلك انتهت الأزمة يف �سورية يف ذلك الوقت، واآن 
مما دفع باملر�ستون للقول: »اأنا م�رسور للغاية لأن فرن�سا �ستن�سحب من �سورية.العمل الأكرث 
�سعوبة على فرن�سا كان ان�سحابها من �سورية« )217(، ولكن فرن�سا مل تلبث اأن �سحبت قواتها 
بالفعل من �سورية يف ال�سهر نف�سه الذي وّقع فيه بروتوكول بيه اأوغلي يف يونيه 1861م 
فرن�سا  من  الربيطانية  املخاوف  تبددت  وبذلك   ،)218( �سابقًا  املوقعة  لالتفاقات  وفقًا 

وطموحاتها يف هذه املنطقة ولو اإىل حني )219(.
فرن�سا  عمليات  اإعاقة  الأقل  على  اأو  فرن�سا،  منع  على  القدرة  متتلك  بريطانيا  كانت 
يف هذه املنطقة من �سواحل البحر املتو�سط ال�رسقية )220(، ويف النهاية و«من اأجل حتقيق 
العدالة املقبولة، واإحالل ال�سالم الذي بداأ يتوثق«، فاإن دوفرين وفوؤاد با�سا بال �سك ي�ستحقان 
بع�ص الف�سل يف الو�سول اإىل مثل هذه النتائج، كي تبداأ مرحلة جديدة من ال�سالم يف هذه 

املنطقة )221(.

اخلامتة: 
قامت بريطانيا دائمًا بالعمل من اأجل خدمة اأهدافها وحتقيق م�ساحلها وا�سرتاتيجيها 
بع�ص  قدمت  بريطانيا  اأن  اإليها.�سحيح  املوا�سالت  وطرق  الهند  على  باحلفاظ  اخلا�سة 
التنازلت لفرن�سا فيما يتعلق بامل�ساألة ال�سورية عام 1860م اإل اأن هذه التنازلت مل تكن 
على ح�ساب �سيا�ستها ال�سابقة، واإمنا كانت تنازلت �سغرية وتكتيكية هدفها عدم قيام اأي 
التي �سارت  التقليدية  اإىل زعزعة �سيا�سة بريطانيا  اأوروبي تتزعمه فرن�سا ويوؤدي  حتالف 
عليها ملئات ال�سنوات ب�ساأن الدولة العثمانية، يف حني بقيت بريطانيا تراقب ب�سدة الوجود 
الفرن�سي يف منطقة ال�سام، كي ل يزداد ويتعاظم على ح�ساب بريطانيا يف املنطقة، لذلك 
كانت بريطانيا حري�سة على تقييد فرن�سا بالتفاقيات امللزمة وحا�رستها بالبنود املحددة 
بدقة، التي كان نتيجتها قيام فرن�سا ب�سحب كامل قواتها دون تغيري حقيقي ي�رس �سيا�سة 

بريطانيا و�سيا�ستها التقليدية جتاه الدولة العثمانية ومقاطعاتها ال�سورية.
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متصرفية جبل لبنان أو لبنان الصغير كما تمت تسميته 
التي بقيت تقسيماته من عام 1860 حتى عام 1918م
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