مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011

النشاط االجتماعي لمقناصل البريطانيين في سوريا خالل النصف األول
من القرن التاسع عشر

م.د.بيداء عالوي شمخي جبر
كمية التربية (ابن رشد )  /جامعة بغداد
ممخص بالمغة العربية

النشاط االجتماعي لمقناصؿ البريطانييف في سوريا خالؿ النصؼ األوؿ مف

القرف التاسع عشر تدور هذه الدراسة حول البحث في المحاور اآلتية:
أوالً :القناصؿ البريطانيوف والحياة االجتماعية في سوريا في بدايات القرف التاسع

عشر.

انياً :النشاط االجتماعي لمقناصؿ البريطانييف وعالقاتيـ مع مكونات المجتمع

السوري.

ال اً :التفاعؿ االجتماعي بيف نشاط القناصؿ البريطانييف وسكاف الوالية.

أظيرت الدراسة صورة عف الحياة االجتماعية التي عاشيا القناصؿ

البريطانيوف في سوريا ،وال تدؿ ىذه الصورة عمى اضطراب ،وانما توحي بحياة
استقرار ودعة ،أمنيا القناصؿ البريطانيوف ألنفسيـ .وكانت حياة ال تفتقر إلى
الحيوية والنشاط.
لقد قدمت ىذه الحياة لمقناصؿ ألواناً جديدة مف البشر والعادات والتقاليد،

وجعمتيـ بتماس مع الشرؽ ،الذي كانوا يسمعوف عنو ويحمموف بو ،وفي الوقت نفسو
حفظت ليـ أنماط حياتيـ الخاصة وحريتيـ وسالمتيـ.
فالحياة في االسكاالت السورية كانت تبدو ليـ بأنيا غير متعبة .إذ كانوا
يجدوف كؿ األمف والتسييالت الضرورية ،لاللتفات إلى أعماليـ .أما في أوقات
فراغيـ ،فكانوا غارقيف في نزواتيـ وممذاتيـ ومنافساتيـ .فيـ قد نقموا كؿ مظاىر
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حياتيـ الالىية الى حيث يقيموف ،وأحاطوا أنفسيـ بكؿ مظاىر الراحة والترؼ .اما
المضايقات التي كانت تمحؽ بيـ مف بعض الحكاـ ،فيي أمور عارضة ،بالغوا فييا
لينالوا حقوقاً أوسع ،وليظيروا الدولة الع مانية بمظير االنحطاط والبربرية.

ومف َّـ فأف القناصؿ البريطانييف كانوا يسيئوف استعماؿ تمؾ الحقوؽ

(االمتيازات) التي منحتيا الدولة ليـ ،ويحاولوف التأ ير في شؤوف الوالية ،األمر الذي
ولد األحقاد االجتماعية تجاىيـ
َ
المقدمة
اف االتصاؿ بيف سوريا والغرب لـ ينقطع ،بؿ انو ازداد وتشعب .فإذا لـ يخرج
السوريوف الى اوربا فاف اوربا وفدت الييـ عف طريؽ العديد مف القناصؿ والسفراء
والسياح ورجاؿ الديف المبشريف .واذا كانت صمة بالد الشاـ قد اقتصرت في العصور
الوسطى عمى شعوب البحر المتوسط مف األوربييف كااليطالييف ،فاف ىذه الصمة قد
اتسعت وامتدت ،حتى شممت شعوب شماؿ اوربا وشماؿ غربيا مف البريطانييف
واليولندييف وتضاعؼ عدد افرادىا عف ذي قبؿ .فميس صحيحاً اف الدولة الع مانية
قطعت دابر االتصاؿ بيف الشرؽ والغرب بؿ عمى العكس تماماً ،نراىا قد فتحت

ابواب إمبراطوريتيا اماـ القناصؿ والسفراء والوافديف مف اوربا ،وسمحت ليـ اف يقيموا

عمى ارضيا وفي اية بقعة يريدوف ،واف يتاجروا بحرية في موانئيا ومدنيا ،ولـ
تضغط عمييـ او تعيؽ تحركاتيـ -كما تحاوؿ دوؿ اوربا اف تيوؿ -حتى اف بع اتيـ
التبشيرية كانت تنتقؿ بكؿ حرية ،وتبث آراءىا وبخاصة بيف المسيحييف.
لقد كنا دائماً نعتقد إف المدارس االجنبية والمؤسسات القنصمية واالجنبية حتى

الجمعيات الخيرية والعممية التي ينشؤىا االجانب في بالدنا عمى اختالؼ االسماء

والنزعات ،واالدياف والدوؿ ،انما ىي في الحقيقة سب ٌؿ تتشعب عند االنطالؽ ولكنيا
تمتقي عند غاية قصوى واحدة ىي السيطرة عمى الشرؽ ،السيطرة ال قافية والدينية

والسياسية .ولقد تبيف اف المسمميف أصمب الناس عودا في تقُّبؿ النفوذ االجنبي .وىذا
االمر دعاني اف ابحث في موضوع ذي صمة بجيود القناصؿ البريطانييف وفعالياتيـ
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االجتماعية لذلؾ جاءت الدراسة بعنواف (النشاط االجتماعي لمقناصؿ البريطانييف في
سوريا خالؿ النصؼ االوؿ مف القرف التاسع عشر) ،وىذا االمر استمزـ توزيع
الدراسة عمى المحاور االتية- :
اوالً :القناصؿ البريطانيوف والحياة االجتماعية في سوريا في بدايات القرف التاسع عشر.
انياً :النشاط االجتماعي لمقناصؿ البريطانييف وعالقاتيـ مع مكونات المجتمع السوري.

ال اً :التفاعؿ االجتماعي بيف نشاط القناصؿ البريطانييف وسكاف الوالية.

أوالً :القناصؿ البريطانيوف والحياة االجتماعية في سوريا في بدايات القرف التاسع

عشر

سكف القناصؿ البريطانيوف في االسكاالت

()1

السوريا ،ولـ يدىشوا أف أروا في

االسكاالت تنظيماً يشبو إلى حد ما التنظيـ الذي خمفوه وراءىـ في بالدىـ ،بؿ افادوا
منو ووسعوه وقدموا الحماية لو ،إذ أف الدولة الع مانية فيمت ناحيتيـ النفسية

واالجتماعية ،فخصت الجاليات األوربية بمكاف واحد يجمعيا ،وبذلؾ ساعدتيا عمى
التجمع والترابط والتكتؿ وعمؿ القناصؿ عمى استقطاب أفراد كؿ جالية .ويمكف القوؿ
أف العامميف تعاونا ليخمقا مفيوـ األمة ،أو الكوموف ،وتالءـ ىذا التجمع مع التفكير
الشرقي نفسو ،الذي كاف يرى في التجمع عمى أساس الديف ،أو البمد ،أو المينة أم اًر

طبيعياً بؿ الزماً(.)2

لقد شجع الع مانيوف بناء الخانات

()3

عمى نطاؽ واسع ،وقد شيدت في االحياء

المجاورة لالسواؽ ،فالجاليات األوربية في سوريا إذف عاشت في جماعات ضيقة
ممتصقة ،أي أف أفرادىا لـ يتوزعوا بيف السكاف ،وانما أقاموا ممتحميف في بناء واحد.
وفي الخانات الكبيرة ،كانت جميع الجاليات تعيش معاً .إما إذا ازداد عددىا ،فقد
كانت كؿ جالية تخص نفسيا بخاف وحدىا ،ففي حمب م الً ،كاف لمبنادقة فندقيـ
القديـ ،الذي يحمؿ (اسميـ حالياً) .أما الفرنسيوف والبريطانيوف واليولنديوف ،فقد
استقروا في بادئ األمر في (خاف الجمرؾ)

( ،)4السباب الراحة المتوافرة فيو وقد

اشتركت االمـ االوربية في السكنى فيو – ما عدا البنادقة – ردحاً طويالً مف الزمف.

ومف الطبيعي أف تأخذ كؿ جالية جزءاً مف ىذا الخاف الكبير  ،حسب حاجتيا ،ويبدو
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أف البريطانييف في القرف السادس عشر ،قد شغموا الث غرؼ منو في عاـ 1596ـ
اال اف القنصؿ البريطاني كاف يقيـ عمى ما يظير في خاف آخر في تمؾ المرحمة
) ، (Richard Fosterاتجو إلى (خاف

الزمنية ،ألنو عندما ُعيف ريتشار فوستر
البرغؿ) في حمب ليقيـ فيو أوالً ،ـ تحوؿ منو مع الجالية إلى خاف الجمرؾ .إال أنو
عندما زاد عدد األوربييف فأف كؿ جماعة ذىبت لتستقر وحدىا في خاف خاص بيا،

بحسب عدد تجارىا ،فترؾ لمبريطانييف وقنصميـ (خاف الجمرؾ) ،وأف الموحات الورقية
التزيينية التي حوفظ عمييا ،حتى وقت متأخر في القاعة ،التي تعمو مدخؿ الخاف،
تذكر بإقامة البريطانييف فييا واستخداميـ ليا كقاعة استقباؿ قنصمية

( .)5وال يحؽ

لمسمطات الحاكمة الع مانية أف تقتحـ عمى القناصؿ أو التجار األجانب بيوتاتيـ في
الخانات ،فمقنصميـ وحده حؽ المحافظة عمى األمف فييا .ولذا فأف ك ي اًر مف اىؿ
البالد كانوا يودعوف أمواليـ التي يرغبوف في اخفائيا عف السمطات الحاكمة عند

بعض ىؤالء التجار(.)6

فالخانات ىيأت لمقناصؿ والتجار في االسكاالت السورية ما يحتاجوف إليو مف
راحة جسمية ،كما ضمنت ليـ الراحة النفسية بتجميعيـ في مكاف واحد ،حتى ال
يشعروف بالغربة والوحشة عف أوطانيـ .ويضاؼ إلى ذلؾ حمايتيـ مف االحتكاؾ مع
أىؿ البالد ،والسمطات الحاكمة ،وما يعنيو ىذا االحتكاؾ عممية فرض الغرامات
عمييـ .وفي أوقات االضطرابات الداخمية ،كانت الخانات ممجأ أميناً ليـ ألنيا كانت

مباني وقفية واليجرؤ الع مانيوف عمى مسِّيا بسوء .وأ ناء اجتياحات األوبئة والسيما

الطاعوف ،فأنيـ كانوا يسجنوف أنفسيـ فييا ليحتموا مف العدوى .فيذا السكف كاف دي اًر

وحصناً وفي الوقت نفسو ينعزلوف فيو عف المجتمع(.)7

أصبحت الحياة في سوريا ميسرة لمقناصؿ البريطانييف ،وسيمة وواسعة ،فميـ

خدميـ  ،إذ كاف القنصؿ البريطاني يحضر معو أحياناً عشرة مف الخدـ مف أىؿ

البالد (األرمف أو الروـ)  ،ومف مواطنييـ ،ليييئوا ليـ األجواء التي كانوا يعيشونيا
في بالدىـ وكانت ليـ مائدة معروفة تسمى بػ(المائدة القنصمية)

( ،)8إذ كانوا يبقوف

مدة أطوؿ عمى المائدة فيخمعوف سترتيـ العميا الرسمية ،ويدخنوف ما يقارب الساعة
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والنصؼ ،ـ ينسحبوف لمقيمولة ،وعمى العشاء كاف استرخاؤىـ بعد الطعاـ ،وتدخينيـ

يستغرؽ مدة أطوؿ وكانوا دقيقيف جداً في مراعاة انتظاـ أوقات الطعاـ(.)9

وكانت تكاليؼ الحياة ضئيمة جداً ،فالمواد الغذائية متوافرة نوعاً وكماً في كؿ

مكاف في سوريا ،وبسعر رخيص .فموائدىـ كانت مزودة بكؿ ما تشتييو انفسيـ مف
أطعمة  ،ما عدا سمؾ البحر الذي ال يمكف الحصوؿ عميو طازجاً إال في الموانئ.

وأك ر ما أعجب األوربييف في إسكاالت سوريا في المأكوالت ،الفواكو بشتى أنواعيا،
وكانوا يتناولونيا بك رة ،ولقد أدىشيـ استيالؾ األىالي الكبير ليا .وقد احضر
البريطانيوف نبات الفريز (توت الشمؽ أو الفراولة) مف اوربا وزرعوه عمى أسطح

الخانات ،ولكف طعمو – بحسب روايتيـ – لـ يكف كاالنكميزي(.)10

وعمى الرغـ مف تحريـ شرب الخمر لدى المجتمع اإلسالمي ،فأف الدولة
الع مانية سمحت لألوربييف بتناولو واحضاره مف بالدىـ إذا شاؤوا ،بؿ وصنعو في
بيوتيـ ،وبالفعؿ درج البريطانيوف مف السفراء والقناصؿ المقيميف في االسكاالت

السورية عمى صنعو في بيوتيـ(.)11

وفي الحقيقة إذا كاف البريطانيوف يعيشوف أح ار اًر في بيوتيـ وخاناتيـ،

ويطبقوف فييا عاداتيـ االجتماعية الخاصة في معظـ األحواؿ ،إال أنيـ عند خروجيـ
وتنقميـ في الطرقات ،كانوا حريصوف ما أمكف عمى أف يبدوا كأىالي البالد أنفسيـ،
والسيما في مالبسيـ والزي الذي يرتدوف .وبالفعؿ فأنيـ بصفة عامة كانوا يخرجوف
وقد ارتدوا قفطاناً وجبة مفراة في الشتاء ،عمى النمط العربي

– الع ماني ،ويطيموف

شواربيـ ولحاىـ .واليدؼ مف ذلؾ األقالؿ مف فرص االحتكاؾ أو االىانة التي يمكف
أف يتعرضوا ليا مف قبؿ األىالي ،نتيجة است ارة لباسيـ الغربي فضوليـ واالنصراؼ
إلى أعماليـ دوف لفت نظر أو تعرض لتيكـ وقد اختار البريطانيوف ىذا الطريؽ

بأنفسيـ ،دوف أف يفرض عمييـ مف السمطات الحاكمة ،قانوناً أو عرفاً ،كما تراءى
لبعض المؤرخيف .فمف المعروؼ بأف الدولة الع مانية كانت تفرؽ بيف رعاياىا

المسمميف والمسيحييف والييود بالمباس ،أو باألحرى بعَّمة الرأس ،لذا فأنيا لـ تفرض
عمييـ لباسيا الوطني .فاختيار األوربييف لمباس الوطني في االسكاالت ،كاف
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احتياطياً لما يمكف أف يصيبيـ مف أذى ومضايقات األىالي ،لو تميزوا بمباسيـ،

وطمباً لمراحة في عمميـ ،السيما أ ناء فصؿ الصيؼ القائظ .

اتخذ اليولنديوف والبريطانيوف بشكؿ مطمؽ زي أىؿ البمد (السوري) ومظيرىـ،

ولكف اإليطالييف والفرنسييف احتفظوا بزييـ األصمي(.)12

رسمت العالقات بيف السمطات الحاكمة الع مانية في االسكاالت ،والقناصؿ
البريطانييف خطوطيا الكبرى في االمتيازات ،وىي عقود رسمية مكتوبة ،فيبدو أف
العالقة بيف سكاف البالد ،والقناصؿ البريطانييف ،كانت عالقة تمقائية وعفوية ،لـ تؤ ر
فييا معاىدات وعقود ،ولـ تتمكف بنود االمتيازات مف تجميدىا في قوالبيا أو التحكـ
بيا .فيي احتكاؾ ومعاممة وشعور ،ال بنود نفذت أو لـ تنفذ .وكاف يسير ىذه العالقة
ويؤ ر فييا االتفاؽ او االختالؼ في الديف بيف البريطانييف ،وعناصر السكاف
المختمفة .إذ كاف شعور القناصؿ البريطانييف تجاه المسمميف جميعاً شعو اًر عدائياً

تسيطر عميو بغضاء قديمة خفية ،وحقد دفيف حمموىا معيـ مف أوربا قبؿ أف تحط
أقداميـ أرض بالد الشاـ .وىذا الشعور المتعصب لـ تخفؼ مف حدتو النيضة
الفكرية التي رأتيا وتبنتيا أوربا في مطمع العصور الحدي ة ،وال التحرر الديني ،وال
اآلفاؽ الجديدة المفتوحة ،بؿ بقي الشعور ذاتو الذي تأجج في العصور الوسطى،

ودفع أوربا إلى الحروب الصميبية .وبالمقابؿ فأف المسمميف في سوريا كانوا ال يروف
في القناصؿ البريطانييف سوى اشخاص نزلوا عمى أرضيـ ال يعيشوا عمييا سالماً

وحباً ،وانما سيطرة واغتصاباً ،فكانت نظرتيـ مزيجاً مف االحتقار والخشية(.)13

كما يمكف القوؿ إف اآلراء متضاربة حوؿ معاممة المسمميف الفعمية لمقناصؿ

البريطانييف ،أو صالتيـ بيـ .بؿ إف مؤرخي ىذه المدة مف المسمميف ناد اًر ما

يشيروف إلييـ .ألف االنعزاؿ بيف القناصؿ البريطانييف والمسمميف كاف أقوى مما
يكوف .فبعض المؤرخيف يؤكد بأف معاممة المسمميف لمبريطانييف عمى الرغـ مف
انكماشيا كانت معاممة سمحة وحسنة ،والبعض اآلخر يصورىا بأنيا عالقة بربرية
تتم ؿ في ضرب المسمميف لمبريطانييف ،واىانتيـ في الطريؽ ،والسيما أ ناء عيد
األضحى ،حينما يتألؽ الشعور الديني المتعصب في نفس الشعب السوري(.)14
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ومف المفيد اف نشير الى اف القناصؿ البريطانيي ف لـ يكونوا عمى اتصاؿ
مباشر بمجتمع المسمميف في سورية  ،في الوقت الذي كانوا يجيموف عادات ذلؾ
المجتمع وتقاليدىـ  ،االمر الذي جعؿ الجانبيف عمى طرفي نقيض.
انياً  :النشاط االجتماعي لمقناصؿ البريطانييف وعالقتيـ مع مكونات المجتمع
السوري.

أقاـ القناصؿ البريطانيوف عالقات مع المسيحييف مف الروـ واآلرمف مف أىؿ

البالد في سوريا ،إذ كانت عالقات مفتوحة في الميداف التجاري(.)15

الشؾ أف الحياة االجتماعية التي عاشيا القناصؿ البريطانيوف في سوريا منذ
ضـ الع مانييف ليا حتى نياية القرف السابع عشر ،توحي بحياة استقرار أمنة ،أمنيا
القناصؿ النفسيـ ،فكانت حياة ال تفتقر إلى الحيوية والنشاط ،بؿ قدمت ىذه الحياة
ليـ ألواناً جديدة مف البشر والعادات والتقاليد ،وجعمتيـ بتماس مع الشرؽ ،الذي كانوا

يسمعوف عنو ،ويحمموف بو ،وفي الوقت نفسو حفظت عمييـ أنماط حياتيـ الخاصة،
وحريتيـ وسالمتيـ ،ففي االسكاالت كانوا يجدوف كؿ األمف والتسييالت الضرورية،
لاللتفات إلى أعماليـ ،أما في أوقات فراغيـ ،فكانوا غارقيف في نزواتيـ ولذائذىـ

ومنافساتيـ .فيـ نقموا كؿ مظاىر حياتيـ الالىية الى حيث يقيموف ،وأحاطوا أنفسيـ

بكؿ مظاىر الراحة والترؼ( ،)16فكاف القناصؿ البريطانيوف يم موف الرأس االجتماعي
لجماعتيـ ،إذ يستضيفوف المسافريف والسياح البريطانييف ،ويحتفموف باالعياد الوطنية

والدينية ،ويتبادلوف الزيارات والضيافة مع القناصؿ اآلخريف واألعياف المحمييف(.)17
وعندما بدأت بوادر الضعؼ تنتاب الدولة الع مانية خالؿ القرنيف ال امف
والتاسع عشر ،فكاف ضعفيا المتوالي المتزايد سبباً في ازدياد ك رة التدخؿ االجنبي
في الدولة الع مانية بواسطة المستأمنيف والقناصؿ(.)18

إذ بدأ رعايا كؿ دولة يتوسعوف في االمتيازات التي منحتيا الدولة الع مانية
ليـ مف قبؿ ليتمتعوا بحقوؽ واعفاءات لـ تكف مف قبؿ ليـ .وطبقاً لذلؾ أصبحت

الشعوب والجماعات غير المسممة تتمتع في الدولة الع مانية باستقالؿ طائفي فيما

يتعمؽ باألحواؿ الشخصية (مف زواج وارث وغيرىما) ،بأعفاء مف الخدمة العسكرية
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ومف ك ير مف الضرائب والمالحقات القانونية .حتى أف المجرـ كاف يرتكب جريمتو
فإذا لجأ إلى قنصمو أو اختبأ في بيت رجؿ أجنبي لـ يجسر القضاء الع ماني عمى

أف يصؿ إليو(.)19

وفي ظؿ ىذه الظروؼ استولت موجة مف الخوؼ عمى قموب الشرقييف مف
حكاـ وافراد ،فنظروا بحذر إلى القناصؿ والتجار االجانب ،واخذوا يستمعوف إلى
نصائحيـ ويعمموف بيا مكرىيف .وشعر البريطانيوف بواقع الحاؿ فاستغموه ،ووفد
تجارىـ عمى الشرؽ يعبوف مف خيراتو ويسيطروف عمى مقدراتو حتى أضحى البعض
يستجدي شفاعتيـ لدى الحكاـ فتزلزؿ مكاف السمطاف ومركزه ألوؿ مرة في نظر
رعاياه ،وظير ضعفو واضحاً بعد أف كاف يحاوؿ ستره بمختمؼ الوسائؿ

واالساليب(.)20

بدأ القناصؿ البريطانيوف يسيئوف استعماؿ االمتيازات التي منحتيا ليـ حكومة
الباب العالي عندما اصبحت الدولة ضعيفة ،فقاموا بمعارضة اإلجراءات المحمية،
وكذلؾ اعطوا تصريحات خاصة بموظفي القنصميات (رعاية الباب العالي

لممسيحييف) ( .)21وأصبح نفوذ بريطانيا فعاالً في الدولة الع مانية ،فأخذت تتنازع مع
فرنسا عمى حماية االجانب في الدولة الع مانية مف الذيف ليس لدوليـ تم يؿ في

استانبوؿ .فاألرمف والبمغار وأىؿ الجبؿ األسود وبعض مف سكاف أميركا الجنوبية
(االرجنتيف والتشيمي والمكسيؾ) لـ يكف لدوليـ وزراء مفوضوف أو قناصؿ في الدولة
الع مانية ،فمـ يكونوا يتمتعوف باالمتيازات األجنبية .وكاف ىؤالء إذ تمكنوا مف
الحصوؿ عمى حماية فرنسا أو بريطانيا ،استطاعوا أف يتمتعوا بجميع االمتيازات التي

كاف يتمتع بيا البريطاني أو الفرنسي في الدولة الع مانية عمى حد سواء(.)22

واساء بعض الوزراء والقناصؿ مف البريطانييف والفرنسييف ىذه السمطة في
منح الحماية لرعايا الدوؿ الذيف ال تم يؿ سياسي ليـ في االستانة ،وجمعوا مف وراء
ذلؾ أمواالً طائمة .وعندما زاد ضعؼ الدولة الع مانية أك ر ،زادت جرأة البريطانييف

والفرنسييف عمى منح م ؿ ىذه الحماية ،فمنحوىا لعدد مف الرعايا الع مانييف أنفسيـ

ممف استطاع أف يشتري ىذه الحماية بمبمغ كبير ليستغميا في وجوه مختمفة ،أو ممف
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كاف يستطيع أف ينفع بريطانيا أو فرنسا بأية طريقة ،ووصؿ الحاؿ بيؤالء األجانب أو
المحمييف بتخطي القوانيف ومخالفتيـ المبادئ اإلنسانية ،فإذا تعرض لو متعرض
شمخ بأنفو وقاؿ (( :أنا أجنبي)) ،أو ((أنا حماية أجنبية)) .وم اؿ عمى ذلؾ أحدى
الروايات تذكر واقعة جاء فييا (( :دىست سيارة يقودىا رجؿ أجنبي طفالً في

بيروت .فأمر الشرطي السائؽ بالوقوؼ فرفض قائالً بمغتو األجنبية  :القنصمية .ال

شأف لي معؾ .وتابع (السائؽ) طريقو تاركاً الطفؿ المسكيف يعاني سكرات الموت))

(.)23

أما إذا اعتنؽ رجؿ مف النصرانية أو أنتقؿ إلى المذىب البروتستانتي

()24

فكاف

القناصؿ والرجاؿ السياسيوف البريطانيوف يأخذونو تحت جناحيـ عمناً ويتدخموف في
كؿ صغيرة وكبيرة مف أجمو حتى في األمور الداخمية البحتة ،وىكذا كاف ك يروف

يتظاىروف باعتناؽ البروتستانتية لينالوا الحماية والماؿ الالزمييف(.)25

وحرصت بريطانيا عمى أف تحمي االرساليات البروتستانتية السيما ،سواء
أكانت ىذه األرساليات بريطانية أـ أميركية ،أـ المانية .ومف الجدير بالذكر أف
الحكومة الع مانية أرادت أف تمنع باعة األناجيؿ الدواريف مف التجوؿ في المدف
والقرى ،لكف تدخؿ القناصؿ البريطانييف أقنع الحكومة الع مانية عمى العودة والسماح
ليـ بذلؾ .ويفيـ مف ذلؾ أف القناصؿ البريطانييف .كانوا يؤيدوف المبشريف .إذ كاف
ىؤالء كمما وجدوا مراقبة أو أذى مف الدولة الع مانية لجأوا إلى قناصميـ ،وكاف

القناصؿ يدافعوف عنيـ كرعايا أجانب في الظاىر(.)26

وقد ا مرت المساعي التي بادر بيا القناصؿ البريطانيوف في سوريا ،فقد دخؿ
القنصؿ البريطاني فاروف ) (Varunمدينة دمشؽ في موكب حافؿ ممتطياً جواده في

عاـ 1833ـ( ،)27ىذا ولد حالة مف االستياء لدى أبناء البمد الذيف كانوا يروف أف

لبمدىـ قدسية يجب أف ال يدنسيا األجانب ،ويبدو أف الدافع الحقيقي لذلؾ ىو خوؼ
التجار الدمشقييف مف أف يفمت زماـ التجارة مف أيدييـ وينتقؿ إلى أيدي التجار
األجانب .وبعد دخوؿ القنصؿ البريطاني فاروف  ،تتابع دخوؿ قناصؿ الدوؿ األوربية

األخرى(.)28
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وعالوة عمى ذلؾ فقد أرتفعت مكانتيـ مف نظرة تحقير ومنع ارتداء لباسيـ
الوطني ووضع الشارات المميزة إلى نظرة تقدير وربما نظرة خوؼ أيضاً .وأ ر

وصوليـ أنتشر التجار والسياح االجانب والسيما لبريطانييف في سوريا ووالياتيا(.)29
ال ا :التفاعؿ االجتماعي بيف نشاط القناصؿ البريطانييف وسكاف الوالية.
وفي البداية أقاـ القناصؿ البريطانيوف مع أسرىـ في أماكف محددة مف المدينة
فقط ،وكانوا يتحاشوف السكف في أحياء المسمميف لكنيـ مع الزمف خرجوا مف ىذه
االحياء .إذ انتقمت القنصمية البريطانية إلى خارج السور في أوائؿ القرف التاسع عشر
بالقرب مف سرايا الوالي ،وانتقؿ بعض أفرادىا إلى قمب المدينة ليستقروا إلى جانب
األىالي.

()30

بالطبع ترافؽ فتح القنصميات األوربية بتدفؽ التجار األوربييف والذي

رافقو تغمغؿ االقتصاد األوربي وآ اره السمبية عمى االقتصاد العربي .فقد كاف التوازف
في التجارة مع أوربا مستم اًر إلى مطمع القرف التاسع عشر نتيجة المقايضة ولكف في
منتصؼ القرف التاسع عشر تغير الوضع وأغرؽ األوربيوف السوؽ الداخمية بالمواد

المصنعة(.)31

لـ تكف عالقة القناصؿ بأىالي سوريا حسنة فقد أتيموا بأ ارة المنازعات بيف

األىالي ،لذلؾ باتوا مكروىيف( ،)32إذ انحاز كؿ قنصؿ مف قناصؿ الدوؿ الكبرى إلى
طائفة مف السكاف يدافع عف مصالحيا مقابؿ اعتراؼ الطائفة بفضؿ القنصؿ عمييا
ووالئيا لدولتو .وكاف األىالي المتمتعوف بحماية القنصؿ البريطاني ال يتورعوف عف
شتـ وتحقير األىالي اآلخريف(.)33

وعمى الرغـ مف العالقات المفتوحة والتوافؽ الديني بيف االوربييف والمسيحييف
الوطنييف ،فأف نظرة األوربييف إلييـ لـ تكف دائماً نظرة ود ،لذلؾ فمـ يكف كره

القناصؿ مقتص اًر عمى مسممي الوالية بؿ كانت بعض الطوائؼ في حماية بعض

القناصؿ كاف مف الطبيعي اف ينعكس الخالؼ بيف القناصؿ إلى نزاع بيف الطوائؼ
المسيحية ،وتم ؿ ذلؾ في اعتداء طائفة الكا وليؾ في الناصرة عمى قنصؿ بريطانيا

برنو (  )Brnoالقدامو عمى دخوؿ كنيستيـ ،وجرحوا مرافقيو ،وعاقبت الوالية
المعتديف بالسجف ،كما اقترح الوالي نقؿ القنصؿ البريطاني(.)34
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وكانت والية سوريا قد شددت عمى فرض عقوبات عمى األىالي الذيف يعتدوف
عمى القناصؿ ،فعندما اعتدى بعض األىالي عمى وكيؿ القنصؿ البريطاني في
دمشؽ اىتمت الحكومة في استانبوؿ بالموضوع ،وأمرت باتخاذ جميع التدابير

التي

مف شأنيا أف ترضي السفارة البريطانية في استانبوؿ وحتى تعمف السفارة البريطانية عف

رضائيا عف اإلجرءات التي اتخذت ،كما أصدرت تعميماتيا إلى الوالة بالمحافظة عمى
األمف والعمؿ عمى زيادة قوات األمف في األماكف التي يك ر فييا األجانب .والبد مف

االشارة ىنا إلى أف ىذا االىتماـ يفسر حرص الدولة الع مانية عمى أبقاء عالقاتيا طيبة

مع بريطانيا ،كما يتبيف بأف قناصؿ بريطانيا في دمشؽ كانوا مكروىيف أك ر مف غيرىـ،

فمذلؾ ك رت االعتداءات عمييـ(.)35

ومف الجدير بالذكر أنو عف طريؽ القناصؿ والتجار شاىد الدمشقيوف مظاىر

الحضارة االوربية وما حققتو ال ورة الصناعية  ،ونمطاً جديداً مف الحياة االجتماعية لـ

يألفوه وفي ىذا اإلطار بدأ الييود والنصارى أوالً بتقمييد األوربييف فمبسوا لباسيـ األوربي

وحمقوا لحاىـ( .)36مما سبب بعض المشاكؿ في المجتمع الدمشقي .وكاف القناصؿ يوجيوف
جيودىـ نحو الييود والنصارى لنشر الفرقة واالختالؼ .كما تدخموا بيف الطوائؼ بأ ارة

الدسائس التي كاف ليا نتائج سيئة في بالد الشاـ( .)37فضالً عف ذلؾ فأف بعض التجار

والقناصؿ البريطانييف أخذوا بتأسيس البيوت التجارية وعمى سبيؿ الم اؿ اسس جيمس

بالؾ (  )James Blakeالبريطاني محالً تجارياً عاـ 1841ـ وكذلؾ البريطاني ىنري
تشرشؿ (  )Henry Churchillالذي كاف ينتمي إلى العائمة االرستقراطية (مارلبورو)

والذي كاف متأ اًر بالمحيط العربي ويرتدي المباس الوطني ويضع الكوفية والعقاؿ ،حتى إنو

تزوج مف إمرأة حمبية ـ أخرى شيابية مف العائمة الشيابية ،وأسس عدة مزارع أقاـ فييا مما
يدؿ عمى تأ ير البيئة العربية التي فرضت نفسيا عمى القادميف حتى ولو كانوا تجار أو

قناصؿ أوربييف(.)38

وىكذا يتضح أف القناصؿ البريطانييف كانوا يسيئوف استعماؿ االمتيازات التي
منحتيا ليـ إدارة الدولة.
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الخاتمة

أكدت الدراسة انو عمى الرغـ مف العزلة التي عاشيا القناصؿ البريطانيوف،
وسط المجتمع السوري ،كفئات غريبة عنو ،جنساً ولغةً وديناً ونظاماً وحضارة .فقد
أراد ليا ىذا المجتمع اف تحيا عمى حوافو ،ال إف تتغمغؿ في صميمو وأعماقو،

فعزلتيا أك ريتو المسممة ،وانكمشت عنيا .فكاف لمقناصؿ البريطانييف المقيميف في
المدف والموانيء السورية حياتيـ االجتماعية المتميزة ،اذ كانوا يشكموف فئات
متواضعة في خضـ المجتمع السوري ،في عاداتو وتقاليده ،وسبؿ حياتو ،وشعروا
بالوحشة واالغتراب ،وأحسوا بحاجتيـ الى التالقي والترابط مع زمالء ليـ مف نفس
موطنيـ او مجتمعيـ .فأخذوا بالتجمع مع بعضيـ بعضاً وكونوا الكوموف او االمة
االنكميزية .ومرجع ىذا التكتؿ االجتماعي اف خشية الشعور واالغتراب في وسط

محيط مغاير ليـ دينياً وقومياً .اذف فتقاربيـ لبعضيـ البعض كاف لمدفاع عف انفسيـ
ضد الموقؼ المضاد لمسكاف االصمييف ،كي يكونوا قوة تحترميا السمطة الحاكمة،

وتنفذ امتيازاتيا.
ولكف مع ذلؾ فاف القناصؿ البريطانييف كانوا يسيئوف استعماؿ تمؾ االمتيازات
ولد
التي منحتيا الحكومة ليـ ،ويحاولوف التأ ير في شؤوف الوالية ،االمر الذي َ
االحقاد االجتماعية تجاىيـ.
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Abstract
Social activity of British consuls in Syria during the first half
of ninbeenth century.
My choice of this subject according to historical views that
explain efforts and social activities of the British consuls in
Syria during an important historical period represented by first
half of the nineteenth century.
This matter needs to distribute the study to the following
points:
1- British consuls and social life in Syria in the beginning
of nineteenth century.
2- Social activity of British consuls and their relations with
the ingredients of Syrian society.
3- social reaction between British consuls activity and state
population
The study stressed that in spite of isolation that has been
lived by British consuls in Syrian society as a strangers in sex,
language, religions, system and civilization, this society has
wanted from these strange categories to live normaly not to
penetrate inside Syrian society deeply.
British consuls has been isolated and with drawed by
Muslims
majority. British consuls who were resident in
Syrian's cities and port had their own distinguished social life.
They were forming a simple categories inside the traditions and
way of living of the Syrian society. They felt with estrangement
so they needed to meet and connect with their citizens from the
same home and society. That’s why they gathered with each
other making what is called. Al (comon) or English nation. They
made this social bloc because they were afraid from living inside a
society a different from their society nationally and religiously.
That’s mean their getting closer to each other was to self defense
against the apponent attitude of origin population, thus, they would
be respectful and privileges implemented by ruling power but,
British consuls were ill – using these privileges given to them by
government. They were trying to interfere in state's affairs that's

why social malicious have been created against them.
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المصادر و اليوامش
()1

االسكاالت :ومفردىا(اسكمة) وىي كممة ايطالية او يونانية االصؿ تبناىا االتراؾ،

وتعني(سمـ) ،ـ عممت عمى الموانيء فالمدف التي اقامت فييا الجاليات االجنبية في الشرؽ،
وعممت فييا بالتجارة ،م ؿ حمب وطرابمس والرممة .ويبدو اف الكممة كانت ك يرة االنتشار في
معظـ االوساط في القرف السابع عشر ،حتى تمقفيا سكاف البالد االصمييف مف العرب وتبنوىا،
ومف ـ نراىا واردة في كتابات المؤرخيف المعاصريف لتمؾ المدة .وضفوة القوؿ فاف المقصود مف
(اسكاالت الشاـ) ىو الموانيء والمدف الشامية التي اقاـ فييا االجانب  ،في القرنيف السادس
عشر والسابع عشر ،وكانت محطاً لتجارتيـ ونشاطيـ لممزيد ينظر :عيسى اسكندر المعموؼ،
تاريخ االمير فخر الديف المعني ال اني ،لبناف ،1938 ،ص188؛ فيميب حتي ،لبناف في التاريخ،
ترجمة :انيس فريحة ،بيروت  ،1959 ،ص.395
()2

ليمى لصباغ ،الجاليات األوربية في بالد الشاـ في العيد الع ماني في القرنيف السادس والسابع

عشر ((العاشر والحادي عشر اليجرييف)) ،ج

 ،2مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط ،1989 ،1

ص. 643
()3

الخانات  :وىي بناء ضخـ مربع أو مستطيؿ ،يشبو بمظيره الخارجي حصناً إقطاعياً أو دي اًر،

ويضـ ساحة داخمية واسعة ،لتسييؿ عمميات تعبئة البضائع وتفريغيا ،وتحميميا وشحنيا ،وتنفذ
إلييا حيوانات الحمؿ المختمفة .ويمتد عمى أطراؼ الباحة رواؽ مقبب ،تفتح عميو المخازف التي
يكدس التجار فييا بضائعيـ .فالطابؽ األرضي إذف كاف يضـ في العادة المخازف والحوانيت
واالصطبالت ،بينما يقوـ في الطابؽ ال اني عدد مف الغرؼ لسكنى التجار .ولـ يكف لالجانب
حؽ ممكية الخانات أو الفنادؽ ،وأنما ىي أبنية كانت تضعيا حكومة السمطاف الممموكي تحت
تصرؼ التجار ،تسييالً القامتيـ في البالد ،وقياميـ بالتجارة فييا  .كما أف الع مانييف كانوا
يشجعوف عمى بناء الخانات بنطاؽ واسع ،وقد شيدت في االحياء المجاورة لألسواؽ  .لممزيد
ينظر  :كامؿ بف حسيف الحمبي الغزي ،نير الذىب في تاريخ حمب ،ج  ،2المطبعة المارونية في
حمب ،1921 ،ص196؛ سامي سمطاف سعد ،أسس العالقات االقتصادية بيف الشرؽ األدنى
والجميوريات اإليطالية مف 1400-1100ـ ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية االداب ،جامعة
القاىرة ،1958 ،ص . 112
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خاف الجمرؾ  :وىو مف أشير الخانات التي استقر البريطانيوف فييا ألسباب الراحة المتوافرة
 1532مف قبؿ إبراىيـ خاف زادة محمد

فييا ،وكاف يسمى بػ(الخاف الكبير) ،وقد بني في عاـ

باشا ،وكاف بضـ ( )52مخزناً ،و ( )77غرفة لمسكنى ،وسوقيف حجرييف يحوياف (  )344دكاناً،
وفسقيتي ماء ،ومسجداً ،وكاف مدخمو ضخماً ومتوجاً بمجموعة مف القباب منتصبة عمى
مقرنصات .ومساحة الخاف ال تقؿ عف ( )8000ـ ،2وسمي بخاف الجمرؾ ألف السمطات كانت
تستوفي الرسوـ الجمركية فيو .لممزيد ينظر  :كامؿ بف حسيف الحمبي الغزي ،المصدر السابؽ،
ج ،1ص. 81
()5

المصدر نفسو ،ص. 232

Wood (A. C), A history of the Levant company, London, Oxford

()6

University press, 1935, P.240.
()7

لممزيد ينظر  :عبد الكريـ زيداف ،أحكاـ الذمييف والمستأمنيف في اإلسالـ ،بغداد،

،1963

ص559؛ ليمى الصباغ ،المصدر السابؽ ،ص. 667-665
()8

وىي منضدة طويمة (يتناوؿ معظـ التجار البريطانييف طعاميـ عمييا لقاء مبمغ معموـ) .ففي

حمب دفع تاجر في عاـ 1693ـ لمقنصؿ مناً لطعامو وطعاـ خادمو (  )180قرشاً في السنة.
وكاف قنصؿ بريطانيا الذي يأكؿ عمى مائدتو عدد كبير مف التجار يتقاضى (  )200قرش سنوياً
عف كؿ تاجر دوف أف يمزـ نفسو بأطعاـ الخدـ .ليمى الصباغ ،المصدر السابؽ ،ص. 708
()9

المصدر نفسو ،ص. 713

()10
()11

المصدر نفسو  ،ص. 711 ،709

يؤكد البند ( )29الخاص باالمتيازات البريطانية لعاـ 1675ـ عمى أف ال يوضع أي عائؽ في

وجو السفراء والقناصؿ وغيرىـ مف الرجاؿ البريطانييف الذيف يرغبوف في صنع النبيذ في بيوتيـ
الستيالكيـ الشخصي واستيالؾ عائالتيـ .وال يجوز لالنكشارية أف يطالبوىـ بأي شيء أو
يضايقوىـ في ذلؾ.
J. C. Hurewitiz, Diplomacy in the Near and Middle East, Princeton, 1956,
P.26.
()12

ليمى الصباغ ،المصدر السابؽ ،ص. 715

()13

المصدر نفسو ،ص. 755
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ويضرب م الً بما حدث ألحد البريطانييف (دادلي نورث) .فقد كاف ىذا يقؼ متفرجاً أ ناء

عيد االضحى عمى راقص عمى حبؿ ،وكاف يضبط الوقت لو في ساعة بيده ،وفجأة انقطع
الحبؿ ،فاتيمو المشاىدوف بأنو ىو السبب ألنو قاـ بعمميات سحرية ،وتمتـ بكممات غامضة ،وىو
يتطمع إلى ساعتو .وكادوا يفتكوف بو لوال ىربو .ينظر  :المصدر نفسو ،ص. 757
()15

المصدر نفسو ،ص. 760-759

()16

المصدر نفسو ،ص. 765

()17

المصدر نفسو ،ص. 610

()18

المستأمنيف  :وىـ التجار األجانب مف غير المسمميف الذيف سمح ليـ باإلقامة في الدولة

الع مانية ،واعترفت الدولة بيـ كطوائؼ أو ممؿ مستقمة تطبؽ شرائعيا الخاصة .ولما كاف ىؤالء
التجار االجانب ليسوا مف رعايا السمطاف الع ماني فقد منحوا فرماناً باالماف (عيد االماف)،
ونظمت طوائؼ التجار ووضعت تحت االشراؼ المدني والقانوني لقناصؿ مف دوؿ ىذه الطوائؼ
مع مزايا خاصة تتعمؽ بالضرائب والرسوـ الكمركية وفقاً لشروط االتفاقيات التي كاف يتـ عقدىا
بيف الدولة الع مانية وبيف حكومات التجار االجانب .ينظر :عبد العزيز محمد عوض ،اإلدارة
الع مانية في والية سوريا 1914-1864ـ ،دار المعارؼ بمصر ،القاىرة ،1969 ،ص. 320
()19

مصطفى الخالدي وعمر فروخ ،التبشير واالستعمار في البالد العربية ،ط

 ،5دار البشائر

اإلسالمية ،بيروت ،1998 ،ص. 134
()20

نادر العطار ،تاريخ سوريا في العصور الحدي ة ،دور حكـ السالطيف الفعمي في العيد

الع ماني ( ،)1908-1516ج ،1مطبعة االنشاء ،دمشؽ ،1962 ،ص. 145
()21

جوزيؼ حجار ،أوربا ومصير الشرؽ العربي وحروب االستعمار عمى محمد عمي والنيضة

العربية ،ترجمة  :بطرس إطالؽ وماجد نعمة ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت،
 ،1976ص . 119
()22

مصطفى الخالدي وعمر فروخ ،المصدر السابؽ ،ص. 134

()23

المصدر نفسو ،ص. 134

()24

المذىب البروتستانتي  :وىو أحد المذاىب الدينية المسيحية الذي سارت عميو الطائفة

البروتستانتية بعد أف انقسـ المسيحيوف إلى عدد مف الطوائؼ بسبب اختالؼ نظرة كؿ طائفة
منيـ إلى طبيعة السيد المسيح (ع) ،واختمفت البروتستانتية عف الكا وليكية واالر وذكسية في عدـ
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اعترافيا باالسرار السبعة واقتصارىا عمى التعميد والتناوؿ الذي يكوف مقصو اًر عمى الراشديف
فقط .وانتشرت البروتستانتية في بريطانيا والمانيا الوسطى والشمالية والدنمارؾ والسويد والنرويج
وشماؿ إيرلندا وامريكا الشمالية واستونيا ولتوانيا .وبدأ نشاط البروتستانت في إيالة صيدا قبؿ إيالة
الشاـ ،إذ استطاعوا في عاـ 1820ـ أف يقيموا أوؿ مركز ليـ في بالد الشاـ في بيروت ،ورأى
المسمموف والسمطات الع مانية فييـ بوادر تسمؿ اجنبي باإلضافة إلى صفتيـ التبشيرية .لممزيد
ينظر  :عبد الكريـ غرايبة ،سوريا في القرف التاسع عشر

1876-1840ـ ،القاىرة،1962 ،

ص123؛ مصطفى الخالدي وعمر فروخ ،المصدر السابؽ ،ص. 55-54
()25

مصطفى الخالدي وعمرو فروخ ،المصدر نفسو ،ص. 120

()26

المصدر نفسو ،ص . 119

()27

كانت التقاليد القديمة في سوريا ال تسمح أف يركب النصراني جواداً (أي غير ييودي) أو

أجنبي ،لكف سطوة إبراىيـ باشا وكرامة دولة بريطانيا عنده بعد معاىدة كوتاىية وطوؿ أناة رجاؿ
سياستيا اقتضت دخوؿ القنصؿ البريطاني إلى سوريا بيذه األبية الزائدة .ينظر :محمد عبد
العزيز عوض ،المصدر السابؽ ،ص 323؛ محمد عبد اليادي العميوي ،اليجرات الخارجية مف
والى سوريا في العصر الع ماني

 ،1916-1831رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية االداب

والعموـ اإلنسانية ،جامعة دمشؽ ،د.ت ،ص. 56
()28

عبد العزيز محمد عوض ،المصدر السابؽ ،ص. 323

()29

لطيفة سالـ ،الحكـ المصري لبالد الشاـ  ،1841-1831ط ،2القاىرة ،1990 ،ص.265

()30

يوسؼ نعيسة ،مجتمع مدينة دمشؽ ،ج ،1ط ،1دار طالس ،دمشؽ ،1986 ،ص. 355

()31

محمد فريد ،تاريخ الدولة العمية الع مانية ،تحقيؽ  :أحساف حقي ،ط

ص. 490
()32

عبد العزيز محمد عوض ،المصدر السابؽ ،ص. 332

()33

المصدر نفسو ،ص. 323

()34

المصدر نفسو ،ص. 332

()35

المصدر نفسو  ،ص. 333

()36

يوسؼ نعيسة ،المصدر السابؽ ،ص. 358

()37

محمد عبد اليادي العميوي ،المصدر السابؽ ،ص. 57
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فتح اهلل انطوف الحمبي ،رحمة فتح اهلل انطوف الحمبي إلى بادية الشاـ وصحارى العراؽ

والعجـ والجزيرة العربية ،تحقيؽ  :يوسؼ شمحد ،ط ،1دار طالس ،1991 ،ص175؛ محمد عبد
اليادي العموي ،المصدر السابؽ ،ص. 58
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