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ملخص البحث
حممــود أفنــدي محــزة ،املعــروف باحلمــزاوي ،كان أحــد أعيــاد دمشــق يف النصــف الثانــي مــن القــرن
التاســع عشــر .وقــد أدى دوراً مهمـاً وحموريـاً يف محايــة املســيحيني خــال األحــداث الداميــة الــي شــهدهتا
وفضلــت
ّ
املنطقــة ســنة 1860م = 1277هـــ ،ولكــن معظــم املراجــع والكتــب التارخييــة مل تعطــه حقــه،
احلديــث عــن صديقــه وجــاره ،األمــر عبــد القــادر اجلزائــري .حيــاول هــذا البحــث إبراز الــدور الــذي أداه
احلمــزاوي يومهــا ،ونشــاطه يف مرحلــة الحقــة مــن عمــره ،بعــد تعيينــه مفتيـاً علــى املدينــة ســنة 1868م =
1285هـــ .أيــد العقــاب اجلماعــي الــذي فرضــه العثمانيــون علــى أهــايل دمشــق ،وحتالــف الحقـاً مع مدحت
باشــا ،عنــد توليــه احلكــم يف دمشــق ســنة 1878م = 1295هـــ ،لنشــر العلــم وافتتــاح املــدارس احلكوميــة
بــدالً مــن ال ُك َّتــاب والــدروس القرائنيــة الــي كانــت ســائدة يف حينهــا .وقــد اصطدم مــع احملافظــن مــن
أهــايل مدينتــه بســبب أفــكاره املتحــررة ،ومــن ثــم مــع الســلطات العثمانيــة عنــد اهتامــه بالضلــوع يف ثــورة
علــى الســلطان عبــد احلميــد الثانــي .قامــت الســلطات العثمانيــة بتحييــده وســحب معظــم صالحياتــه،
ولكنــه بقــي يف منصبــه مفتيـاً عامـاً علــى املدينــة حتــى وفاتــه ســنة 1878م = 1295م.
Research Summary

Mahmud Hamza, or often known by his original name “al-Hamzawi,” was
a Damascene notable of the 19thCentury who played an important and yet
forgotten role in the sectarian events of 1860. Most writings of these events focus
mainly on the role of his friend and neighbor, Emir Abdul Qader El Djezairi. Here
we reveal how these two men collaborated to save the Christians of Damascus,
and how Hamzawi rose to become mufti of Damascus in 1868. In a later period
of his career, Hamzawi allied himself with the Ottoman governor Midhat Pasha,
and together they brought formal schooling to the children of Damascus.

_ متهيد:
حدثت يف عام (1860م 1277 /هـ) فتن ٌة كبرية يف حارات دمشــق القدمية ،بني املســيحيِّني واملســلمني،
امتــدت مــن منطقــة بــاب تومــا إىل بعــض حــارات القيمريــة ،وســقط فيهــا عــدد كبــر مــن القتلــى مــن
الطرفــن ،وكان بــن القتلــى عــدد كبــر مــن املســيحيني الوافديــن مــن جبــل لبنــان وقــرى ســهل البقــاع.
وقــد كُتــب الكثــر عــن هــذا الفصــل الدامــي مــن تاريــخ املشــرق ،الــذي بــدأ يف لبنــان وانتهــى بدمشــق،
واحتفــل العــامل بالــدور الــذي أدَّاه نزيــل دمشــق يف حينهــا األمــر عبــد القــادر اجلزائــري ،يف تأمــن محايــة
أهــايل املدينــة املســيحيني ،ففتـحَ هلــم قصـرَه يف زقــاق النقيــب ،خلــف جامــع بــي أميَّــة الكبــر ،وآواهــم فيــه.
ومل يكــن األمــر عبــد القــادر اجلزائــري وحيــداً يف هــذه املهمَّــة ،بــل كان هنــاك عــدد مــن أعيــان دمشــق
ووجهائهــا ،شــاركوه يف إمخــاد الفتنــة ومحايــة املســيحيِّني ،ولكــن بقــي دورُهــم منسـيّاً ،ومل ينــل أحـدٌ منهــم
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الثنــاء العاملــي نفســه الــذي حظــي بــه األمــر اجلزائــري،
ومــن أهــم الذيــن آزروا األمــر عبــد القــادر ،وأ ُغفِلــت
جهودُهــم الشــيخ حممــود احلمــزاوي.
ال _ إغفــال دور الشَّــيخ احلمــزاوي
أو ً
وأســباب ذلــك:
كان الشَّــيخ حممــود أفنــدي محــزة (1887-1820م
1305 – 1236 /هـــ) ،الشــهري باحلمــزاوي ،عضــوَ
جملــس واليــة دمشــق ،يف أيــام الفتنــة املذكــورة ،وأدَّى
دوراً رديف ـاً ومُتمِّم ـاً لــدور األمــر عبــد القــادر يف ذلــك
الصيــف امل ُظلــم مــن تاريــخ بــاد الشّــام.
لقــد جــال احلمــزاوي علــى حــارات املدينــة املوشَّــحة
بالســواد ،حبثــاً عــن األحيــاء مــن املســيحييِّن ،وقــام
بنقلهــم إىل مســكن آمــن ،إمــا يف قلعــة دمشــق ،أو يف
داره اجملــاورة لــدار األمــر عبــد القــادر.
وقــام هــذا الرجــل باســتعمال النفــوذ الواســع
الــذي كانــت تتمتَّــع بــه عائلــة احلمــزاوي ،والســمعة
الطيِّبــة الــي كان يَحظــى هبــا هــو شــخصيّاً ،فطــافَ
علــى املســلمني يكفُّهــم عــن إيــذاء إخوهتــم املســيحيِّني،
ويلومُهــم علــى الدخــول يف الفتنــة ،مبيِّنــاً هلــم أنَّ
تصرُّفَهــم هــذا يُغضــب رســول اهلل وال يُرضيــه أبــداً.
وكذلــك وقــف احلمــزاوي علــى أبــواب الكنائــس
واألديــرة يُنــادي باخلــروج اآلمِــن ملَــن فيهــا ،مــن الرهبــان وعامــة النــاس ،قائـاً هلــم« :ال ختافــوا واخرجــوا
بأمــان  ...فأنتــم حبمايــي مــن بعــد محايــة ربِّ العاملــن».
ونتيجــة هلــذا املوقــف حصــل احلمــزاوي يومهــا علــى بُندقيــة صيــد مطليَّــة بالذهــب ،هديــة مــن نابليــون
الثالــث ،اعرتاف ـاً مبوقفــه اإلنســاني الشــجاع( ،)2يف الوقــت الــذي كانــت اهلدايــا تنهــال علــى قصــر األمــر
عبــد القــادر مــن كلِّ قــادة العــامل:
_ إذ أرســل لــه الرئيــس األمريكــي أبراهــام لينكــون مسدســن حربيَّــن مَطليَّــن بالذهــب ،اعرتاف ـاً بــه
حامي ـاً ملســيحيِّي الشــرق.
_ وقلَّده احلرب األعظم يف الفاتيكان قالدة نفيسة.
_ وأرسلت له ملكة بريطانيا سيفاً.
( )2سيرة محمود أفندي حمزة :خليل مردم بك.
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_ ومُنِح وسامَ شرف من إمرباطور فرنسا.
_ ويف عــام 1915م 1334 /هـــ سُـمِّيت مدينــة يف واليــة أيــوا األمريكيــة بامســه ،مــع منحــة دراســية يف
جامعــة فريجينيــا.
_ ومُؤخَّــراً ،صــار كرســي حقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة حيمــل اســم األمــر عبــد القــادر اجلزائــري،
وقــد نُصــب لــه متثــال برونــزي يف إحــدى قاعاهتــا.
أمــا الشَّــيخ احلمــزاوي ،فــكان نصيبــه مــن العطايــا تلــك البندقيــة الفرنســيّة اليتيمــة ،تبعهــا عــدة
مناصــب أوصلتــه بعــد ســبع ســنوات إىل منصــب مفــي دمشــق ،الــذي بقــي فيــه حتــى وفاتــه عــام (1887م
1305 /هـــ).
وأمــام هــذا الواقــع ،وق َّلــة املراجــع التارخييــة ونُدرهتــا عــن ســرة حممــود احلمــزاوي ،حيــاول هــذا البحث
تســليط الضــوء علــى حياتــه ودوره يف أحــداث عــام (1860م 1277 /هـــ) ،كونــه أحــد األعيــان املنس ـيِّني
وامل ُغيَّبــن عــن تاريــخ املدينــة احلديــث.
وال يُمكننــا حتديــد ســبب غيــاب اســم احلمــزاوي عــن كتــب التاريــخ املدرســية الســورية ،الــي طُ بعــت يف
دمشــق منــذ ســنة 1860م ،وإمنــا يُمكــن إرجــاع الســبب إىل أحــد االعتبــارات التاليــة:
_ فقــد يكــون ذلــك بســبب موقفــه الناقــد ألهــايل مدينتــه مــن املســلمني ،أبنــاء جلدتــه الذيــن وجَّــه إليهــم
احلمــزاوي أشـدَّ ال َّلــوم ،ومحَّ لهــم مســؤولية مــا حــلَّ هبــم ومبدينتهــم ،وعدَّهــم خمطئــن حبقِّ اهلل ورســوله.
_ وربَّمــا أل َّنــه مل يُدافــع عــن املتورِّطــن يف الفتنــة ،ومل يتوسَّــط يف العفــو عنهــم ،بــل أثنــى علــى قــرارات
اإلعــدام واالعتقــال الــي صــدرت عــن الدولــة العثمانيــة يومهــا ،وهــذا خل ـقَ لــه الكثــر مــن األعــداء بــن
الدمشــقيِّني ،وحتديــداً لــدى العائــات الكــرى.
_ وقــد يكــون هــذا النســيان امل ُمنهــج ناجت ـاً عــن خالفــه مــع الســلطان عبــد احلميــد الثانــي (1876
1909م 1327 – 1293 /هـــ) يف مرحلــة مُتقدِّمــة مــن حياتــه ،والــذي أدَّى إىل تراجــع كبــر يف نفــوذه داخلاجملتمــع الدمشــقي.
_ ومــن ثَـمَّ جــاء نظــام االنتــداب الفرنســي الــذي ُفــرض ســنة (1920م 1339 /هـــ) ،وقــام بضــرب الكثري
مــن العائــات الدينيَّــة العريقــة يف دمشــق ،ومنهــا عائلــة احلمــزاوي ،كمــا حــاول التقليــص مــن ســطوهتم
ونفوذهــم الواســع يف اجملتمــع ،لكوهنــم مــن أشــد املعارضــن للجمهوريــة الفرنســية وسياســاهتا العلمانيــة
يف الشــرق األوســط.
ويف النتيجــة :فــإنَّ احلمــزاوي مل يُذ َكــر َّإل يف كتــب تراجــم القــرن التاســع عشــر امليــادي  /الثالــث
عشــر اهلجــري ،وهــي قليلــة ،ومل يُطلَــق امسُــه ال علــى ميــدان وال علــى شــارع يف املدينــة الــي عــاش فيهــا
طــوال حياتــه ،وعَمــل جاهــداً علــى رفعتهــا ونفــض غبــار اجلاهليــة عنهــا.
ثاني ًا _ البداية واألُسرة:
وُلِد حممود احلمزاوي يف دمشــق ســنة (1820م 1236 /هـ) ،وهو ســليل إحدى أقدم األُســر الدمشــقية
الــي جــاءت إىل ســورية قادمــة مــن مدينــة حـرَّان يف مطلــع القرن العاشــر امليــادي  /الرابع اهلجري.
اســتقرَّ أجــداد احلمــزاوي ،وهــم مــن أتبــاع املذهــب احلنفــي ،يف ح ـيِّ العمــارة خلــف اجلامــع األمــوي،

244

العدد األول 2021 -

ونظــراً لنســبهم الشــريف إىل النــي حممــد صلــى اهلل عليــه وســلم ،عــر ابنتــه فاطمــة الزهــراء ،حصلــوا
علــى نقابــة األشــراف ابتــداءً مــن عــام (941م 330 /هـــ) ،وتوارثوهــا عــر األجيــال(.)3
وكانــت نقابــة األشــراف مُكلَّفــة بصيانــة ذوي األنســاب الشــريفة ،ومنــع دخــول مَــن ليــس منهــم علــى
جمتمعهــم احملافــظ.
ويف القــرن الثامــن عشــر امليــادي  /الثانــي عشــر اهلجــري كان عــدد أشــراف دمشــق ال يتجــاوز 500
فــرد ،ولكنَّــه وصــل إىل حــدود األلفــي نســمة مــع منتصــف القــرن التاســع عشــر امليــادي  /الثالــث عشــر
اهلجــري(.)4
وحصــل األشــراف ونقيبُهــم علــى عــدة مزايــا يف الدولــة العثمانيــة ،مثــل إعفائهــم من اخلدمة العســكرية
ومنحهــم عائــداً ســنويّاً مــن األوقــاف ،مــع معونــات عينيَّــة مــن البــاب العــايل خــال موســم احلــج ،كانــت
تصلهــم مباشــرة مــن إســطنبول(.)5
وتولَّــى أبنــاء أســرة احلمــزاوي _ إضافــة إىل نقابــة األشــراف _ التدريــسَ يف مــدارس القيمريــة،
والقيــام علــى مقــام رأس احلســن داخــل اجلامــع األمــوي(.)6
وقــد وصــل أحــد أبنــاء هــذه األســرة يف القــرن الســابع عشــر امليــادي  /احلــادي عشــر اهلجــري،
وهــو الشَّــيخ إبراهيــم احلمــزاوي (1708-1644م 1120 – 1054 /هـــ) ،إىل منصــب نائــب قاضــي مدينــة
دمشــق.
ســكن مُعظــم أبنــاء هــذه العائلــة يف حــارة ضيِّقــة خلــف اجلامــع األمــوي ،أ ُطلــق عليهــا اســم «زقــاق
النقيــب» ،وأحيانـاً كانــت تُسـمَّى حبــارة احلمــزاوي ،وهــو اســم شــائع ومُتعــارف عليــه شــعبيّاً حتــى اليــوم(.)7
وأمــا عــن اختــاف تســمية األســرة بــن «محــزة» و»احلمــزاوي» فيقــول الســيد قتيبــة مــردم بــك ،حفيــد
حممــود احلمــزاوي ،أن ذلــك جــاء بســبب ظهــور أســرة جديــدة باســم «محــزة» مل يكن أبناؤها من األشــراف،
فقـرَّر جـدُّه اعتمــاد اســم «احلمــزاوي» للتميُّــز عنهــم ،وعُرفــت العائلــة مــن يومها باحلمــزاوي(.)8
ثالث ًا _ وصول احلمزاوي إىل جملس الوالية الكبري:
كان جــدُّ حممــود احلمــزاوي ناظــراً للجامــع األمــوي ،أمــا والــده نســيب (1848-1768م – 1182 /
1265هـــ) فقــد كان عامل ـاً مرموق ـاً ووجيه ـاً معروف ـاً ،انتُخــب نقيب ـاً لألشــراف وعُيِّــن عضــواً يف جملــس
واليــة دمشــق منــذ العــام (1840م 1256 /هـــ) وحتــى وفاتــه ســنة (1848م 1265 /هـــ)(.)9
اكتســب نســيب احلمــزاوي شــهرة واســعة عــام (1831م 1247 /هـــ) ،عنــد مشــاركته يف ثــورة علــى
الــوايل العثمانــي ســليم باشــا ،الــذي حــاول فــرض ضريبــة عقاريــة علــى أهــايل دمشــق مــن امل ُســلمني،
عُرفــت بالصليــان ،ممــا أدى إىل عصيــان مُســلح ض ـدَّه ،انتهــى مبقتــل الــوايل يف ســوق العصرونيــة(.)10
( )3أصول األنساب الدمشقية :عبد الكريم الحمزاوي.21 ،
( )4دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر :ليندا شيلشر.154 ،
( )5دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر :ليندا شيلشر.154 ،
(ُ )6منتخبات من التواريخ لدمشق :تقي الدين الحصني.810 ،
( )7أصول األنساب الدمشقية :الحمزاوي.48 ،
( )8لقاء المؤلف مع قتيبة مردم بك ،من أحفاد ال ّ
شيخ محمود الحمزاوي (دمشق 21 ،تشرين الثاني .)2020
( )9روض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عشر :محمد جميل الشطي.353-352 ،
( )10ثورة الدمشقيين سنة  :1831محمد خالد صافي.79-77 ،
العدد األول 2021 -

245

وأدّت هــذه الثــورة إىل فــراغ يف مركــز احلكــم بدمشــق ،قــام باســتغالله وايل مصــر حممــد علــي باشــا،
فأرســل جيش ـاً ج ـرّاراً إىل ســورية بقيــادة ابنــه إبراهيــم باشــا ،فاحتلَّهــا وفــرض عليهــا احلكــم املصــري،
الــذي دام حتــى ســنة (1840م 1256 /هـــ).
وهنــا ســارع نســيب احلمــزاوي إىل دعــم املصريــن ،ونظَ ــم قصيــدة مديــح عصمــاء حبــق حممــد علــي،
قبــل أن ينفصــل عنــه ويعــود إىل كنــف الدولــة العثمانيــة عنــد عودهتــا إىل حكــم ســورية ســنة (1840م /
1256هـ)(.)11
ولكـنَّ مـدَّة احلكــم املصــري ألقــت بظالهلــا علــى العثمانيــن ،الذيــن أ ُجــروا علــى اتّبــاع هنــج إصالحــي يف
احلكــم ،عُــرف بعهــد التنظيمــات ،بــدأ يف عهــد الســلطان الشــاب عبــد اجمليــد األول (1861 – 1839م /
1277 – 1255هـــ) ،واســتمرَّ يف عهــد شــقيقه األصغــر الســلطان عبــد العزيــز (1876 – 1861م 1277 /
– 1293هـ).
كان إبراهيــم باشــا ،أكــر أبنــاء حممــد علــي ،قــد عمــل جاهــداً علــى تطويــر النظــام اإلداري والتعليمــي
يف دمشــق ،فأمــر بفتــح املــدارس وجعــل التعليــم األساســي إلزاميّ ـاً وجمانيّ ـاً ،وأعطــى الكثــر مــن احلقــوق
للمســيحيني الســوريني ،الذيــن باتــوا شــركاء يف احلكــم طــوال فــرة وجــوده يف ســورية ،فســمح هلــم مث ـاً
باالحتفــال بأعيادهــم الدينيــة ،وباعتمــاد التقويــم املســيحي ،وصــار بوســعهم ترميــم كنائســهم دون الرجــوع
إىل الســلطات امل ُســلمة ،كمــا ألغــى شــرط متيُّزهــم عــن املســلمني بلبــاس كحلــي داكــن اللــون ،كان يُفــرض
عليهــم منــذ عصــر املماليــك (923 -648هـــ 1517-1250 /م)( ،)12وأخــراً ،مســح هلــم ببنــاء الكنائــس
ودخــول اجليــش ،حيــث أغــدق عليهــم بأعلــى الرتــب واألومســة.
وقــد أدَّت هــذه اإلصالحــات املصريــة إىل صــدور إرادة ســلطانية ،عُرفــت باخلــط اهلمايونــي ،تكفَّلــت
حبمايــة الرعايــا املســيحيني ،مباهلــم وعرضهــم وحياهتــم ،يف حماولــة جــادة مــن البــاب العــايل خللــق جمتمــع
مُتجانــس ال يُفـرِّق بــن األديــان ،هويتــه اجلامعــة هــي اهلويــة العثمانيــة ،ووالؤه للســلطان وحــده دون غــره.
وأ ُلغيــت كلمــة «نصرانــي» أو «ذمــي» مــن الســجالت احلكوميــة يف دمشــق ،واسـتُبدلت بكلمــة «كريســتياني
مــن رعايــا الدولة العثمانيــة»(.)13
ومــن ضمــن هــذه اإلصالحــات جــاء جملــس واليــة دمشــق ،الــذي شُ ـكِّل يف كانــون الثانــي (1840م /
1256هـــ) ،وكان جيتمــع ثــاث مــرات يف األســبوع الواحــد ملتابعــة أمــور املدينــة والبــت يف شــؤوهنا .وقــد
أ ُعطيــت صالحيــات واســعة جــدّاً هلــذا اجمللــس ،فصــار مُســتقالًّ عــن الــوايل ،لــه حريــة اتِّخــاذ القــرار
وجبايــة الضرائــب ومراجعــة األمــور القانونيــة والعســكرية كافــة.
وهنــا :كان نســيب احلمــزاوي ،والــد حممــود ،عضــواً يف جملــس واليــة دمشــق ،معيَّنــاً بصفتــه نقيبــاً
لألشــراف ،وكانــت مُهمتــه فيــه إدارة معونــات الفقــراء.
مل يكــن هلــذا اجمللــس رئيــس يف ســنواته األوىل ،وكانــت الرئاســة تنتقــل أســبوعيّاً بــن األعضــاء ،فتــارة
تكــون بيــد احلمــزاوي وتــارة مــع زميلــه الشَّــيخ حســن املــرادي ،إمــام املذهــب الشــافعي ،أو مــع إمــام
(ُ )11منتخبات من التواريخ لدمشق :الحصني .698
( )12مجتمع مدينة دمشق :يوسف جميل نعيسة ،ج .625 ،2
( )13مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان :ميخائيل مشاقة.349 ،
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األحنــاف الشَّــيخ عُمــر ال َغـزِّي ،وأحيانـاً تذهــب إمــا إىل خليــل العظــم أو إىل حممــد العظمــة ،ومهــا مم َّثلَــن
عــن كــرى العائــات السياســية بدمشــق(.)14
وعنــد وفــاة نســيب احلمــزاوي ســنة (1848م 1265 /هـــ) ورث مكانــه ابنــه حممــود ،البالــغ وقتهــا مــن
العمــر الثامنــة والعشــرين عام ـاً ،ليكــون أصغــر األعضــاء س ـنّاً ومقام ـاً ،إذ مل يكــن حيمــل لقــب «نقيــب
األشــراف» مثــل أبيــه ،وكان عملــه ينحصــر يف إعطــاء الــدروس الدينيــة يف جامــع األســرة حب ـيِّ العمــارة.
رابع ًا _ احلمزاوي قبل عام (1860م 1277 /هـ):
كان حممــود احلمــزاوي قــد تع َّلــم أصــول الشــريعة ،وقــرأ علــى يــد والــده ،ثــم أخــذ عــن عُلمــاء دمشــق
الذيــن درَّســوه وأجــازوه يف علــوم الفقــه واحلديــث والنّحــو والتفســر والصّــرف(.)15
وعمل احلمزاوي يف شبابه قاضياً يف حمكمة البزورية.
وعُرف بكونه خطيباً مفوَّهاً باللغتني العربية والرتكية.
كمــا كان مُبدع ـاً بإتقانــه للخــط العربــي ،الــذي تعلَّمــه مــن أبيــه ،إذ كان يكتــب ســورة الفاحتــة كاملــة
علــى حبــة رز ( .)16وذكــر حفيــده الشــاعر خليــل مــردم بــك أن ثلــث احلبــة كان يبقــى فارغـاً ،وأن جـدَّه متكَّ ــن
أيضـاً مــن كتابــة أمســاء شــهداء معركــة بــدر ،وعددهــم ( ،)17علــى ورقــة صغــرة حبجــم اخلــامت(.)17
ـظ احلمــزاوي الفتــى علــى منصبــه يف جملــس الواليــة ،ويف عــام (1851م 1268 /هـــ) أصبــح مديــراً
حافـ َ
()18
ألوقــاف دمشــق ،وناظــراً للرســوم والتكاليــف (الويركــو) ،وبعدهــا بعــام عُيِّــن مديــراً جمللــس زراعــة دمشــق.
وأخــراً ويف ســنة (1855م 1272 /هـــ) أ ُوكلــت إليــه مأموريــة الدفــر اخلاقاني ،امل ُكلَّفــة بإحصاء األمالك
العقاريــة يف دمشــق ومراقبتها.
وال يوجــد أي إشــارة إىل دور احلمــزاوي يف جملــس الواليــة ،ألن كل الســجالت املتبقيــة يف دمشــق،
واحملفوظــة يف دار الوثائــق التارخييــة بســوق ســاروجا ،تعــود إىل األعــوام (1845-1840م – 1256 /
1261هـــ) ،وهــي تســبق زمنيّ ـاً دخــو َل احلمــزاوي االبــن يف هــذا اجمللــس.
ـس ثابـتٍ للمجلــس بدمشــق ،وهــو موظــف
واملعــروف أنــه يف حزيــران (1850م 1272 /هـــ) مت تعيــن رئيـ ٍ
عثمانــي رفيــع يُدعــى عثمــان بــك ،الــذي قــام بإعــادة تشــكيل اجمللــس ،وضـمَّ إليــه كالًّ مــن علــي مــردم بــك،
شــقيق الوجيــه عثمــان مــردم بــك ،وعبــد اهلل العظــم ،ســبط الــوايل األســبق أســعد باشــا العظــم ،وصــاحل
آغــا املهايــي ،أحــد زعمــاء حـيِّ امليــدان خــارج املدينــة القدميــة.
وأ ُبقِــي حممــود احلمــزاوي يف منصبــه ،ومعــه كلٌّ مــن الشّــيخ عُمــر الغــزي صديــق أبيــه ،وناظــر أوقــاف
دمشــق الشَّــيخ أمحــد املالكــي ،وحممــد العظمــة( ،)19فــكان هــذا القــرار مبثابــة جتديــد ثقــة الدولــة العثمانيــة
باحلمــزاوي ،الــذي بــات مــن يومهــا عضــواً أصيـاً يف جملــس الواليــة ،وليــس جمـرَّد وريــث ملنصــب شــاغر
تركــه أبــوه.
Ottoman political reform in the provinces: Elizabeth Thompson. The Damascus Advisory Council in 1844-1845. International Journal of
Middle East Studies, volume 25, 457-475.

( )15حلية البشرفي تاريخ القرن الثالث عشر :عبد الرزاق البيطار ،ج .311-310 ،3
( )16دمشق :شيلشر.232 ،
( )17سيرة محمود أفندي حمزة :مردم بك (مخطوط غير منشور ،كتب في دمشق سنة .)1918
( )18حلية البشر :عبد الرزاق البيطار ،ج .311 ،3
( )19مشاهد وأحداث دمشقيّة في منتصف القرن التاسع عشر :مح ّمد سعيد األسطواني.150-149 ،
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خامس ًا _ عالقة احلمزاوي مع األمري عبد القادر اجلزائري:
ومــن هــذا املنصــب ،ويف هــذا املقــام ،طُ لــب مــن الشَّــيخ احلمــزاوي املشــاركة يف اســتقبال األمــر عبــد
القــادر اجلزائــري عنــد وصولــه دمشــق ســنة (1855م 1272 /هـــ) ،قادمــاً مــن الســجون واملعتقــات
الفرنســية.
ُزيِّنــت وقتهــا حــارات الشَّــام احتفــاالً بالضيــف الكبــر ،ورُفــع الســجاد العجمــي الفاخــر فــوق أســطح
املبانــي احلكوميــة ،وخــرج مجــع كبــر مــن األهــايل إللقــاء نظــرة علــى هــذا البطــل امل ُســلم الشــهري ،الــذي
قــاد ثــورة ض ـدَّ الفرنس ـيِّني يف بــاده ،دامــت ســبع عشــرة ســنة.
وصــل األمــر اجلزائــري إىل دمشــق بعــد مخــس ســنوات مــن االعتقــال يف قلعــة أمبــواز الفرنســية ،ومعــه
حنــو مئــي رجــل مــن ُك َّتــاب وخُـدَّام وأتبــاع وبقايــا مــن أفــراد حكومــة دولتــه اجلزائريــة.
كان احلمــزاوي شــديد اإلعجــاب باألمــر عبــد القــادر ،فقــد أحبَّــه لعِلمــه الوســيع وإحبــاره يف الطــرق
الصوفيــة ،ونظــر إليــه كقائــد فــذٍّ أمجــع حولــه املســلمون يف كل أحنــاء العــامل ،فتو َّلــدت صداقــة متينــة
بينهمــا ،وحــلَّ األمــر ضيفـاً علــى آل احلمــزاوي يف دارهــم ،قبــل شــرائه خلمســة قصــور يف حارهتــم ،كانــت
مُلــكاً للشّــيخ حممــود وإخوتــه ،جبانــب بــاب الفراديــس ،ليُصبــح جــاراً إضافــة لكونــه صديقــاً حملمــود
احلمــزاوي ،وكانــت هــذه الـدُّور هــي ذاهتــا الــي اسـتُعملت حلمايــة املســيحيني ســنة (1860م 1277 /هـــ).
وجتــدر اإلشــارة إىل أنَّ ســليماً احلمــزاوي ،شــقيق حممــود األكــر ،قــد دخــل مبعيّــة األمــر ،وأصبــح مــن
أعوانه.
اســتطاع األمــر عبــد القــادر ،بعِلمــه ومالــه وشــخصيته القياديــة ،أن يُتـوِّج نفســه زعيمـاً علــى دمشــق،
وأن يَبــي لنفســه سُــمع ًة قــلَّ مثيل ُهــا يف تاريــخ املدينــة احلديــث.
فتأ َّثــر احلمــزاوي بعِلــم األمــر وتقــواه واســتقامته وكرمــه ،ولقَّ بــه بأمــر العُلمــاء ،وقــال :إنَّ دمشــق كانــت
يف أشـدِّ احلاجــة إىل املــال ،وإىل بطــل مُســلم ورمــز يُعطــي أهلهــا األمــل ،ويســاعدهم علــى التخ ُّلــص مــن
حالــة الركــود االقتصــادي ،ومــن غطرســة آغــوات الشَّــام ورجاهلــم املسـلَّحني املســيطرين علــى املدينــة ،منــذ
ثــورة عــام (1831م 1247 /هـــ) ،فوجـدَت كلَّ مــا كانــت حتتاجــه مــن عــون يف شــخص األمــر عبــد القــادر.
فعــدَّ احلمــزاوي األمــرَ اجلزائــري بطــاً عظيمــاً ،وأبــاً روحيّــاً لفقــراء املدينــة وبســطائها ،ومُعلِّمــاً
لشــيوخها وعُلمائهــا.
سادس ًا _ عام الفتنة:
يف ربيــع عــام (1860م 1277 /هـــ) اندلعــت أعمــال شــغب يف جبــل لبنــان ،بــن الفالحــن املوارنــة
وامللَّكــن الــدروز ،وصلــت نريانُهــا إىل جزِّيــن وبعبــدا وديــر القمــر ،قبــل أن تنتقــل إىل قــرى ســهل البقــاع
القريبــة مــن دمشــق ،الــي توجَّــه إليهــا املســيحيُّون هرب ـاً مــن الــدروز يف مطلــع صيــف ذلــك العــام.
حلق الدروز باملسيحيني فقتلوهم يف مدينة زحلة يوم  18حزيران (1860م 1277 /هـ).
وعندمــا وصــل اخلــر إىل دمشــق ،قــام بعــض األهــايل بتزيــن عتبــة منازهلــم باملصابيــح ،كمــا جــرت
العــادة يف شــهر رمضــان ،فرح ـاً مبــا وصفــه البعــض بأ َّنــه «فتــح زحلــة».
وهنــا متيَّــز الشــيح احلمــزاوي مبوقفــه الواعــي ،فنــزل إىل حــارات الشَّــام ،ودار علــى بيوهتــا إلطفــاء تلــك
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األنــوار ،جتنُّبـاً للفتنــة ،واحرتامـاً ملشــاعر املكـوِّن املســيحي يف مدينته(.)20
وكانــت حجّــة بعــض األهــايل احملتفلــن مبجــزرة زحلــة ،كمــا أ ُشــيع يومَهــا ،أنَّ ســكاهنا املســيحيني كانــوا
قــد أســاؤوا التعامــل مــع امل ُســلمني ،وأطلقــوا أمســاء الصحابــة علــى كالهبــم ،وكانــوا كلَّمــا التفــت عليهــم
«عمــر» أو «عثمــان» أو «علــي» كانــوا يقولــون لــه« :لســنا نناديــك بــل نصــرخ للكلــب»(.)21
أســهمت هــذه احلــوادث يف هتييــج املشــاعر الطائفيــة ،وأ ُضيفــت إليهــا إشــاعة كاذبــة انتشــرت بســرعة
بــأنَّ املســيحيني ســحقوا الــدروز يف زحلــة ،وأهنــم قادمــون إىل دمشــق للقضــاء علــى سُــكاهنا املســلمني،
كمــا قيــل أيض ـاً إهنــم كانــوا يتجهَّــزون لتنصيــب أحدهــم أمــراً علــى مناطقهــم وســلخها عــن بقيــة أحيــاء
دمشــق(.)22
ومل تــأتِ هــذه اإلشــاعات مــن فــراغ ،وإمنــا كانــت تعبــراً عن الغضــب املتزايد يف املدينــة من اإلصالحات
الــي مُنحــت للمســيحيني منــذ زمــن إبراهيــم باشــا ويف عهــد التنظيمــات ،ومنهــا حتديــداً مســاواتُهم مــع
املســلمني يف الضرائــب ويف اخلدمــة اإللزاميــة.
اســتمرَّ التوتــر الرهيــب يف دمشــق حتــى صبــاح يــوم  7متــوز (1860م 1277 /هـــ) ،عندمــا دخلــت
جمموعــة مــن الفتيــان إىل حــيِّ بــاب تومــا ،أحــد أقــدم أحيــاء دمشــق املســيحيَّة يف الطــرف الشــمايل
الشــرقي مــن الســور الكبــر ،وبــدؤوا يســتفزُّون األهــايل بالصــراخ والــكالم البــذيء ،وبرســم الصليــب
بالدهــان األمحــر علــى األرض وعلــى أبــواب البيــوت ،ثــم وضعــوا سلســلة مــن احلجــارة علــى شــكل صليــب
وقامــوا بدوســها بأقدامهــم(.)23
أثــار هــذا التص ـرُّف غض ـبَ أهــايل احل ـيّ املســيحي ،فشــكَّ لوا وفــداً رفيع ـاً ملقابلــة الــوايل أمحــد عــزت
باشــا ،الــذي قــام بــدوره بإرســال قائــد الشــرطة العتقــال األوالد وإجبارهــم علــى تكنيــس الطرقــات الــي
قضــوا بضــع ســاعات قبــل إطــاق ســراحهم.
عبثــوا هبــا ،ونُقــل بعضهــم مُكبَّ ـاً إىل ســجن القلعــة ،حيــث َ
ثــم تكــرر املشــهد ذاتــه علــى مــدى يومــن ،ومت اعتقــال األوالد جمـدَّداً ،لكـنَّ أهــايل ســوق األروام (القســم
الغربــي مــن ســوق احلميديــة) احتجُّــوا وطالبــوا بإطــاق ســراحهم حبجــة أهنــم ُقصَّــر ،وأثنــاء ذلــك هنــض
شــقيق أحــد املعتقلــن وصــاح أمــام اجلمــع يف وســط الســوق« :يــا مســلمني  ...يــا أمّــة حممــد ،املســلمون
يكنســون حــارة النصــارى  ...سـكِّروا دكاكينكــم لكــي نشــتكي»(.)24
وعنــد خــروج املعتقلــن حتــت حراســة طفيفــة باجتــاه خمفــر الشــرطة ،صــرخ أحــد النــاس« :يــا غــرة
الدِّيــن» ،ثــم هاجــم عــدد مــن الرجــال ،اجملهــويل اهلويــة ،الفتيــانَ وكســروا قيودهــم ،وعــادوا هبــم إىل منطقــة
بــاب تومــا يف الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر مــن يــوم  9متــوز (1860م 1277 /هـــ) ،وهــم يصرخــون« :مل يبـقَ
إســام يف الشَّــام»(!)25
الطائشــون يُخرجــون ســاحَهم القديــم مــن بيوهتــم ،مــن مسدســات حربيــة وســيوف وفــؤوس،
بــدأ َّ
( )20مشهد العيان :مشاقة.353 ،
(ُ )21منتخبات من مذكرات مح ّمد أبو سعود الحسيبي الدمشقي :سهيل زكار.286 ،
( )22وزارة الخارجية الفرنسيةُ ،CPC/D16 ،مرسل من النوس إلى ثوفنيل (باريس) بتاريخ  4حزيران .1860
( )23األرشيف الوطني البريطاني ،تقرير ُمرسل من السيد مور (دمشق) إلى السيد راسل (لندن) ،رقم  ،27بتاريخ  4آب .1860
( )24مشاهد وأحداث دمشقية :األسطواني.174 ،
( )25مشاهد وأحداث دمشقية :األسطواني.291 ،
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ويتوجَّهــون هبــا إىل منطقــة بــاب تومــا ،فانتشــرت وقتَهــا إشــاعة يف دمشــق أن أربعــن مُســلماً قُتلــوا يف
املواجهــات.
واحلقيقــة أن اثنــن فقــط مــن املســلمني ســقطوا يف الســاعات األوىل مــن األحــداث ،ليــس علــى
يــد املســيحييِّن بــل بأمــر مــن ضابــط عثمانــي يُدعــى صــاحل زكــي بــك ،أراد منعهــم مــن دخــول احل ـيِّ
املســيحي(.)26
ومُجــرد انتشــار اإلشــاعة بــأن عــدد القتلــى املســلمني وصــل إىل أربعــن كان كافي ـاً لتأجيــج مشــاعر
النــاس يف طــول املدينــة وعرضهــا.
يف هــذه األثنــاء ،كان األشــقياء واملرتزقــة يتدفَّ قــون علــى منطقــة بــاب تومــا مــن كل حــدب وصــوب،
يســرقون وينهبــون ويذحبــون كلَّ مَــن مـرَّ أمامهــم مــن نســاء وشــيوخ وأطفــال ،ووصــل عــدد املهامجــن إىل
عشــرين ألف ـاً ،وكان عــدد ســكان دمشــق يومهــا ال يتجــاوز  150ألــف.
ويف الســاعة اخلامســة عصــراً انســحبت القــوات العثمانيــة مــن احلــيِّ املســيحي ،مــع ارتفــاع عــدد
الرعــاع واجملرمــن الوافديــن إليــه ،الذيــن أحرقــوا مجيــع الكنائــس ،وهتجَّمــوا علــى الرُّهبــان وقتلــوا مثانيــة
منهــم ،ثــم علــى القنصليــات والبعثــات التبشــرية الربوتســتانتية والكاثوليكيــة ،وديــر الرهبــان اإلســباني
وديــر العازاريــة الفرنســي واملدرســة اآلســية (.)27
وأ ُحرقت القنصلية الروسية أوالً ،وتلتها القنصلية األمريكية ،وذُبح فيها القنصل املقيم.
وســلمت القنصليتــان الربيطانيــة والربوســية وحدمهــا مــن األذى ،لكوهنمــا موجودتــن خــارج املنطقــة
املســيحية ،األوىل يف ســوق األروام ،والثانيــة مشــال اجلامــع األمــوي.
ثــم جــاء دور القنصليــة الفرنســية ،الــي هــرب أفــراد طاقمهــا مجيعـاً إىل حـيِّ العمــارة ،ونزلــوا ضيوفـاً
يف دور األمــر عبــد القــادر ،وجــاره الشَّــيخ حممــود احلمــزاوي.
وال بــد أن نقــول إنَّ كثــراً مــن األســر املســلمة قــد فتحــت أبواهبــا للمســيحيِّني يومَهــا ،باإلضافــة آلل
اجلزائــري واحلمــزاوي ،وكذلــك فعــل الوجهــاء ،ومنهــم :صــاحل آغــا املهايــي (زميــل احلمــزاوي يف جملــس
الواليــة) ،وصــاحل املوصللــي ،وعبــد اهلل العمــادي ،وســعيد آغــا النــوري ،وعُمــر آغــا العابــد ،ج ـدُّ رئيــس
اجلمهوريــة الســورية فيمــا بعــد حممــد علــي العابــد.
العطــار مُــدرِّس البخــاري يف
وممّــن كان لــه دور إجياب ـيٌّ أيض ـاً التاجــر عُثمــان جــري ،والشَّــيخ ســليم َّ
جامــع ســليمان باشــا ،والشَّــيخ عبــد اهلل البيطــار جـدُّ العالمــة هبجــت البيطــار ،الــذي حــذَّ ر مــن نــار الفتنــة
مــن علــى حمــراب جامــع الدقَّ ــاق يف حـيِّ امليــدان (.)28
أمــا األمــر عبــد القــادر فقــد محــل الســاح ،وخــرج أمــام اجلمــوع الــي وصلــت إىل بــاب داره ،صائحـاً:
ُرضــون نبيَّكــم حممَّــداً؟ لــن تنالــوا مــن مســيحيٍّ واحــد مــن هنــا ،فجميعهــم إخوتــي».
«أهكــذا ت ُ
وكان احلمــزاوي يقــف إىل جانــب األمــر يف هــذه اللحظــات ،حليف ـاً وصديق ـاً وجــاراً مُخلِص ـاً ،وأوكل
إليــه إنقــاذ النســاء واألطفــال واملس ـنِّني مــن املســيحيِّني ،وقــام بنقــل اآلالف منهــم إىل داره حتــت حراســة
( )26مشاهد وأحداث دمشقية :األسطواني.292 ،
Sectarianism and Social Conflict in Damascus: The 1860 Events Reconsidered; Eugene Rogan, 493-511.

)(27

( )28خطط الشّام :مح ّمد كرد علي ،ج .85 ،3
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رجــال األمــر عبــد القــادر القادمــن معــه مــن اجلزائــر (.)29
ومــع ذلــك ،وبالرغــم مــن كل احملــاوالت ،وصــل القتــل إىل ذروتــه يف الثالثــة أيــام األوىل ،وبــدأ باالحنســار
التدرجيــي مــع حلــول اليــوم الثامــن ،بعــد تدمــر احلـيِّ املســيحي بأكملــه ،وإحــراق  1200منــزل ،إضافــة ملــا
ُقـدِّر يومهــا خبمســة آالف شــخص ،دُفــن مجيعهــم يف املــكان الــذي قُتلــوا فيــه.
سابع ًا _ وصول فؤاد باشا إىل دمشق:
بعــد وقــوع الفتنــة بأســبوع ،حصــل تدخــل مُباشــر مــن الســلطان عبــد اجمليــد ،الــذي أرســل وفــداً
حكوميّــاً للتحقيــق مبــا جــرى يف الشَّــام ،برئاســة وزيــر اخلارجيــة فــؤاد باشــا.
وصــل الباشــا العثمانــي إىل دمشــق قادمـاً مــن بــروت يــوم  29متــوز (1860م 1277 /هـــ) ،برفقــة ثالثــة
آالف جنــدي الســتعادة األمــن واألمــان يف املدينــة املنكوبــة ،فــكان يف اســتقباله الشَّــيخ احلمــزاوي وأعيــان
املدينــة كافــة.
أراد الوفــد احلكوم ـيُّ ســحبَ أي ذريعــة لتدخــل الــدول األوروبيــة يف شــؤون الدولــة العثمانيــة ،حبجــة
حضــرت جيشـاً كبــراً هلــذا الغــرض ،ووضعتــه
محايــة املســيحيني مــن إبــادة مجاعيــة ،إذ كانــت فرنســا قــد ّ
يف حالــة تأهُّــب يف ســهل البقــاع ،كمــا أرســلت عشــرين بارجــة حربيــة إىل ســواحل الشَّــام ،وشُـكِّلت جلنــة
دوليــة للتحقيــق باألحــداث مؤلفــة مــن روســيا وبريطانيــا والنمســا وبروســيا ،فعــدَّه الســلطان تدخُّــاً
ســافراً يف شــؤون بــاده.
وكان مــن املفــرض أن يكــون اجليــش امل ُرســل مُؤلَّفـاً مــن  12ألــف جنــدي ،وأن يضـمَّ قــواتٍ مــن الــدول
األوروبيــة كافــة ،ولكــن فرنســا لوحدهــا خصَّصــت قــواتٍ هلــذا الغــرض ،مُلقيــة ال َّلــوم فيمــا حــدث يف جبــل
لبنــان ودمشــق علــى الطائفــة الدرزيــة وعلــى أعيــان الشَّــام ،ومنهــم طبعـاً احلمــزاوي.
أمــا بريطانيــا فقــد محَّ لــت الدولــة العثمانيــة ،والســلطان عبــد اجمليــد شــخصيّاً ،مســؤولية مــا حــدث،
ومعهــا املؤسســة الرهبانيــة املارونيــة بعــد تأخُّــر ملحــوظ ،فســارعت الدولــة العثمانيــة ملعاجلــة األوضــاع
املتدهــورة يف الشّــام ،للتغطيــة علــى فشــلها يف محايــة األهــايل وضلــوع بعــض موظفيهــا الكبــار يف مسلســل
اإلرهــاب والقتــل.
جت ـوَّل فــؤاد باشــا يف أحيــاء املدينــة املدمَّــرة ،وجــال علــى قلعــة دمشــق ،الــي حتوَّلَــت إىل مركــز إيــواء
للمســيحيني ،فوجدهــم حفــاة عــراة يئنــون مــن اجلــوع واخلــوف ،فقــام بنقلهــم إىل جامــع تنكــز يف حم َّلــة
الســنجقدار ،وعــرض عليهــم اخلــروج اآلمــن إىل بــروت علــى نفقــة احلكومــة ،كمــا أمــر بفتــح أبــواب
املســاجد أمامهــم ،ولكنهــم رفضــوا ذلــك ،خوف ـاً مــن ردة فعــل غاضبــة مــن املســلمني (.)30
وطلــب الوزيــر إيقــاف مجيــع املعونــات الفرنســية فــوراً ،لكيــا تكــون ذريعــة إضافيــة لتدخُّ ـ ٍل مــن قبــل
حكومــة باريــس ،وأمــر بتعويــض األهــايل بنصــف قــرش يوميّ ـاً مــن مــال الدولــة العثمانيــة (.)31
ثــم انتقلــت أوىل القافــات احملم َّلــة باملســيحيني إىل بــروت ،حبمايــة رجــال األمــر عبــد القــادر ،وكان
علــى متنهــا  300شــخص.
( )29تحفة الزائر في مآثر األمير عبد القادر وأخبار الجزائر :مح ّمد باشا الجزائري.635 ،
( )30مرآة الشّام ،تاريخ دمشق وأهلها :عبد العزيز العظمة.181 ،
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ثــم صــدر بعــد ذلــك قــرار بعــزل الــوايل أمحــد عــزت باشــا ،وهــو ضابــط عثمانــي رفيــع ،كان حيمــل أرفع
األومســة العســكرية ،وكان يعرفــه فــؤاد باشــا جيِّــداً ،منــذ أن كان قائــداً للمدرســة احلربيــة يف إســطنبول
مت إعدامُــه رميـاً بالرصــاص يــوم  7أيلــول (1860م
وأحـدَ أملــع مُدرِّســيها )32( .وأ ُجــري حتقيــق ســريع معــه ،و َّ
1277 /هـــ) ،بأمــر مــن فــؤاد باشــا ،ودُفــن يف دمشــق (.)33
وقــد قيــل يف ســبب إعدامــه أ َّنــه تأخَّــر بإرســال اجليــش إىل بــاب تومــا ،وتسـرَّع يف ســحبه يــوم  9متــوز،
لكــي يتمكَّ ــن مــن محايــة داره وعائلتــه ،وأ َّنــه كان يَفــرض خُـوَّة (ضريبــة) علــى املســيحيِّني ،ويقــوم بســجن
كل مــن يرفــض أن يدفعهــا( ،)34كمــا اتُّهــم بتأجيــج نــار الفتنــة بوضــع احملــارس واملدافــع علــى أبــواب اجلامــع
األمــوي ،حلمايــة املســلمني مــن أي هجــوم مســيحي ،بعــد انتشــار شــائعة أهنــم ينــوون مهامجــة املســاجد
خــال صــاة العيــد ،كمــا اتُّهــم الــوايل بإطــاق ســراح (الرعــاع) مــن الســجون ،ومعهــم أصحــاب الســوابق
واجملرمــن ،ليكونــوا يف طليعــة املهامجــن (.)35
لقــد كان إعــدام هــذا الــوايل رســالة واضحــة إىل الدمشــقيني كا ّف ـةً ،بــأن أحــداً منهــم لــن يَســلم مــن
عقــاب الدولــة العليّــة.
وجــاء يف أحــد التقاريــر الربيطانيــة امل ُرســلة يومهــا مــن دمشــق إىل لنــدن خــال األحــداث مــا يأتــي« :ال
الــوايل وال أعضــاء جملــس الواليــة أو العلمــاء ظهــروا يف الشــوارع ،وال حتــى أي شــخص علــى اتصــال مــع
احلكومــة ال مــن قريــب وال مــن بعيــد حــاول الوقــوف يف وجــه الفوضــى»(.)36
وقــد ا ُّتخِــذَت هــذه احلجَّــة ذريعــ ًة لضــرب أعيــان املدينــة واعتقــال العديــد منهــم ،وكان مــن بينهــم
الشّــيخ احلمــزاوي الــذي اتُّهــم بدايــة بالتقصــر يف واجبــه الوطــي ،فقضــى ثالثــة أيــام بالســجن يف دار
مهجــور حبـيِّ القنــوات ،قبــل إطــاق ســراحه بطلــب وإحلــاح مــن األمــر عبــد القــادر ،الــذي أصـرَّ علــى أ َّنــه
كان ممــن حاولــوا نــزع فتيــل األزمــة ال تأجيجهــا (.)37
أ ُخــرج احلمــزاوي مــن الســجن بعــد تقديــم االعتــذار لــه ،وعُيِّــن عضــواً يف اللِّجــان الــي شــكَّ لها فــؤاد
باشــا الســتعادة املســروقات مــن احل ـيِّ املســيحي ،ومعاقبــة اجملرمــن واملســؤولني عــن اجملــزرة.
وقــد قسَّــم الوزيــر العثمانــي التُّهــم إىل ثــاث فئــات :ســالب ومهيِّــج وقاتــل ،ويف أول تصريــح لــه أمــام
النــاس أعلــن فــؤاد باشــا أن مجيــع سُــكان دمشــق ،مســيحيني ومُســلمني ،كانــوا مســؤولني عمَّــا حــدث،
املســيحيون :ألهنــم أســاؤوا فهــم التنظيمــات وتطبيقهــا ،واملســلمون :ألهنــم شــاركوا بالقتــل ومل يَحمُــوا
أهلهــم مــن املســيحيني(.)38
وعنــد انتشــار شــائعة جديــدة بــأن املســيحيني كانــوا ينــوون مهامجــة اجلامــع األمــوي للثــأر ،رد فــؤاد
باشــا بأنــه علــى اســتعداد تــامٍّ لتدمــر مــا بقــي مــن دمشــق ،لــو أكمــل الدمشــقيون الســر يف طريــق العنــف،
An occasion for war: civil conflict in Lebanon and Damascus in 1860; Leila Tarazi Fawaz, p138.

)(32

( )33تاريخ لبنان الحديث :كمال الصليبي.135-133 ،
( )34مشهد العيان :مشاقة.23 ،
(ُ )35منتخبات من مذكّرات :الحسيبي.283 ،
( )36وزارة الخارجية البريطانية ،601-195 ،مرسل من برانت إلى رسل ،رقم  ،8بتاريخ  16تموز .1860
( )37مشاهد وأحداث دمشقية :األسطواني.189 ،
( )38وزارة الخارجية الفرنسية ،أوتري في بيروت إلى ثوفونيل في باريس ،رقم  ،90بتاريخ  30تموز .1860
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ســواء أكانــوا مســيحيني أم مســلمني(.)39
وبعــد تزويــد الوجيــه الشــاب عُمــر العابــد بالســاح والرجــال ،وهــو مــن جتَّ ــار املواشــي املعروفــن يف
منطقــة امليــدان ،أمــر بإفــراغ معظــم بيــوت ح ـيِّ القنــوات بالقــوة ،مــن القنطــرة حتــى القشــلة ،وإعطائهــا
للمســيحيِّني ،وتك ـرَّر املشــهد ذاتُــه يف أحيــاء القيمريــة والشــاغور والعقيبــة ومئذنــة الشــحم(.)40
ثامن ًا _ القصاص اجلماعي:
شُــكِّلت جلنــة الســتعادة املســروقات ،ضمَّــت حممــود احلمــزاوي ،وشــقيقَه أســعد (1890-1822م /
1308 – 1238هـــ) عضــو حمكمــة االســتئناف ،الــذي تعــاون معــه ومــع األمــر عبــد القــادر يف محايــة
املســيحيني.
وكان مــن أعضائهــا الوجهــاء مــري شــلهوب وإبراهيــم طنــوس وجــران حبــري ،ممثلــن عــن املســيحيني،
ومعهــم قاضــي دمشــق الشــرعي حممــد ســعيد األســطواني وعُمــر العابــد ،ممثلــن عــن املســلمني مــع
األخويــن احلمــزاوي(.)41
جُمعــت كلُّ املســروقات مــن البيــوت املســيحية ،مــن ســجاد وتُحــف وجموهــرات ،ومعهــا مخســون ألــف
قطعــة زجاجيــة ،ووُضعــت يف مســجد يلبغــا يف ســوق اخليــل ،جنــوب ســاروجا.
و ُق ـدِّرت قيمــة األضــرار بثالمثئــة مليــون قــرش ،ولكــن فــؤاد باشــا ع ـدَّ املبلــغ عالي ـاً ج ـدّاً ،وال يُمكــن
فرضــه علــى أهــايل دمشــق خوفـاً مــن انــدالع ثــورة جديــدة ،وأيَّــده بذلــك الشَّــيخ احلمــزاوي ،الــذي اقــرح
ُ
عليــه االكتفــاء خبمســة وأربعــن مليــون قــرش ،ولكــن املســيحيني رفضــوا ذلــك ،فرُفــع األمــر إىل الســلطان
عبــد اجمليــد ،الــذي اكتفــى خبمســة وســبعني مليــون قــرش ،تُقســم علــى ثالثــة أقســاط ،اقتُطعــت مــن
طريــق الضرائــب مــن أهــايل الشَّــام (.)42
وبعــد ذلــك جــاء قــرار عــزل مفــي املدينــة وإمــام األحنــاف الشَّــيخ طاهــر اآلمــدي ،وهــو أســتاذ حممــود
احلمــزاوي ،وعُــزل أيض ـاً نقيــب األشــراف أمحــد درويــش العجالنــي .وعُيِّــن بــدالً عنهمــا أمــن اجلنــدي
مُفتيـاً والشَّــيخ أمحــد الكزبــري نقيبـاً (.)43
كانــت نقابــة األشــراف يومهــا يف أيــدي عائلــة العجالنــي ،الــي كانــت تتقاســم هــذا املنصــب الرفيــع
أحيانـاً مــع آل احلمــزاوي ،فاعــرض كالمهــا علــى تعيــن الكزبــري يف هــذا املنصــب ،واصفني إيــاه بالدخيل
علــى جمتمــع العلمــاء.
ونُفــي النقيــب املعــزول إىل جزيــرة قــرص ،بعــد مصــادرة أمــاك أســرته يف حــيِّ العمــارة ،وكذلــك
الشَّــيخ اآلمــدي الــذي قضــى ســنتني يف فامغوســتا ،ثــم ثــاث ســنوات يف أزمــر ،قبــل عودتــه إىل دمشــق
بوســاطة األمــر عبــد القــادر والشَّــيخ احلمــزاوي ،بعــد أن رحــل عنهــا فــؤاد باشــا (.)44
( )39وزارة الخارجية البريطانيةُ ،1519-78 ،مرسل من غراهام إلى مور ( 30-26تموز .)1860
( )40حلية البشر :البيطار ،ج .269 ،1
( )41حلية البشر :البيطار ،ج .269 ،1
( )42وزارة الخارجية البريطانية ،ملف رقم  ،57من دوفيرين في بيروت إلى بولوار في لندن ،بتاريخ  18تشرين الثاني .1860
( )43األعالم :خير الدين الزركلي ،ج .169 ،5
صواف.374 ،
( )44شام شريف :دور الفقهاء في المجتمع الدمشقي في العهد العثماني :محمد شريف ال ّ
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ومــن اجلديــر بالذكــر أنَّ عقوبــات اإلعــدام طالــت التجــار واملواطنــن العاديــن فقــط ،ومل تُطبَّــق علــى
رجــال الديــن ،حبيــث مل يُشـنَق أحـدٌ منهــم ،خوفـاً مــن نفوذهــم الواســع يف اجملتمــع الدمشــقي(.)45
أغلــق بعدهــا فــؤاد باشــا مجيــع منافــذ دمشــق علــى العــامل اخلارجــي ،ومنــع دخــول وخــروج أي شــخص
مهمــا عــا شــأنه إال بتصريــح خطــي منــه شــخصياً ( .)46وأمــر بوضــع املصابيــح علــى مداخــل كل البيــوت،
ألســباب أمنيــة ،ومنــع التجــوال بعــد املغيــب إال بتصريــح ومرافقــة أحــد عناصــر الــدرك (.)47
ثــم بــدأ فــؤاد باشــا مبسلســل االعتقــاالت الــي طالَــت املواطنــن بتهمــة املشــاركة بالشــغب أو عــدم
التعـرُّض لــه ،فــكان علــى رأس املتَّهمــن الذيــن مت اعتقاهلــم شــيخ الشَّــام عبــد اهلل احللــي ،أحــد خُطبــاء
اجلامــع األمــوي ،الــذي اتُّهــم بتحريــض الغوغــاء علــى املســيحيني وإصــدار فتــوى ضدهــم.
ومل يدافــع احلمــزاوي عــن عبــد اهلل احللــي ،ورفــض الشــفاعة لــه ،مــع أ َّنــه كان اب ـنَ ســعيد احللــي،
صديــق والــده.
ووصــل عــدد املعتقلــن بــن أعيــان ومشــايخ ومواطنــن عاديــن إىل  1300شــخصاً ،وُضــع التُّجــار منهــم
يف التكيــة ،وأ ُرســل الوجهــاء إىل منطقــة القشــلة ،وسِــيق العــوام إىل ســجن القلعــة (.)48
وكانــت هتمــة الكثــر منهــم جمــرد «الفُرجــة» ،حيــث وقفــوا علــى أبــواب احلـيِّ املســيحي ،وهــم يشــاهدون
النــران تلتهمــه ،كمــا يفعــل الدمشــقيون عــادة عنــد وقــوع أي حــادث يف مدينتهــم ،خــراً كان أو شـرّاً.
ويف يــوم  20آب (1860م 1277 /هـــ) أ ُخــرج مــن التكيــة عــدد مــن الســجناء ،وأ ُعدمــوا شــنقاً يف منطقــة
الشاغور (.)49
ويف اليــوم نفســه نُفِّــذ حكــم اإلعــدام يف ســوق اخليــل علــى خمتــار القنــوات األســبق حممــد رشــيد
البــدوي ،الــذي أ ُديــن بتزيــن منطقتــه احتفــاالً بســقوط زحلــة قبــل شــهرين.
وطالــت اإلعدامــاتُ النظاميــة مخسـ ًة وسـتِّني شَــخصاً اتُّهمــوا بقتــل املدنيــن ،ومئ ًة وأحد عشــر شــخصاً
بتهمــة قتــل عســكر الســلطان خــال األحــداث ،وثالثــة ومثانــن شــخصاً بتهمــة الفــرار من وجــه العدالة.
وحكــم فــؤاد باشــا بالســجن املؤبــد علــى مئـةٍ وتســعةٍ وثالثــن دمشــقيّاً ،بتهمــة الســرقة والنهــب وحتطيم
ممتلــكات عامــة ،وعلــى مئ ـةٍ ومخس ـةٍ وأربع ـنَ شــخصاً بتهمــة املشــاركة يف الشــغب أو عــدم اعرتاضــه،
وبالســجن مــع األشــغال الشــاقة لـــمئة وســتة ومثانــن شــخصاً بتهمــة تســهيل العنــف ،ســتة وعشــرون مــن
املعتقلــن كانــوا مــن حـيِّ القنــوات ،أ ُعــدم مثانيــة منهــم ،وحُكــم علــى اآلخريــن بالســجن املؤبــد(.)50
اعــرض كث ـرٌ مــن األهــايل علــى هــذه القــرارات الــي وصفــت بالعشــوائية والظاملــة ،ووحــده حممــود
احلمــزاوي رفــض االعــراض ،بــل قــام مبباركــة كلِّ مــا جــاء مــن فرمانــات حبــق أهــايل دمشــق ،والــي
ضمَّــت ،إضافــة لإلعــدام والســجن والنفــي ،فــرضَ اخلدمــة اإللزاميــة علــى ش ـبَّان املدينــة.
ومل يكتــفِ احلمــزاويُّ باملباركــة فحســب ،بــل اعتلــى منــر اجلامــع األمــوي يــوم  31آب (1860م /
( )45مشاهد وأحداث دمشقية :األسطواني .206

Ottoman rule in the province of Damascus 1860-1909; Max Gross. p 45.

)(46

( )47مشاهد وأحداث دمشقية :األسطواني.202 ،
( )48منتخبات من مذكرات :زكار.299 ،
( )49مشاهد وأحداث دمشقية :األسطواني.183 ،
( )50خطط الشّام :كرد علي ،ج .88 ،3
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1277هـــ) ،وخطــب قائ ـاً« :ذلــك الفعــل القبيــح  ...قت ـ ُل أهــل الكتــاب  ...هــدمُ ركــن مــن أركان الديــن،
وفاعلــه خــارج بالكليــة عــن مجهــور املوحِّديــن ،وكلُّ مَــن أنكــر العقوبــة والقصــاص علــى الفاعلــن حكمــه
حكــم أولئــك الغادريــن الباغــن»(.)51
ثــم نظــم احلمــزاوي قصيــدةً يف مديــح فــؤاد باشــا ،أثــارت الكثــر مــن الغضــب لــدى األهــايل ،جــاء يف
مطلعهــا:
أشرقَت بالعَدلِ أنوارُ الشّآمْ مُذ فؤادُ امل ُلكِ والِيها نِظامْ
بُره ًة ال ينجلِي عنها ظالمْ
أشرَقَت مِن بَعدِما أظلَمَت
مَعشَ ِر الذِّ مّةِ ظُ لماً واحتِكامْ
مُدّةً يَسطو هبا قومٌ على
()52
نَهيُهُم عَن مُن َك ٍر أدَّى مَالمْ
ال يُرَى أمرٌ ِبمَعروفٍ وال
تاسع ًا _ احلمزاوي مفتي ًا لدمشق:
دخــل الشَّــيخ احلمــزاوي عــامل السياســة مــن أوســع أبوابــه ،بعد األحــداث املتقدِّمة ،وبات أحد امل ُرشــحني
الدائمــن العتالء أرفــع املناصب احلكومية.
ويف شــباط (1861م 1278 /هـــ) تقـرَّب مــن الــوايل اجلديــد أمحــد مُخلــص باشــا ،الــذي أعــادَ تعيينــه
عضــواً يف جملــس الواليــة (.)53
وبعــد انتهــاء واليــة خملــص باشــا ،وعودتــه إىل إســطنبول ،صــار احلمــزاوي صديق ـاً خلليفتــه حممــد
رشــيد باشــا ،الــذي عُيِّــن والي ـاً علــى دمشــق يف آب (1866م 1283 /هـــ).
وكان رشــيد باشــا مــن اإلصالحيِّــن احملســوبني علــى فــؤاد باشــا ،وقــد عمــل نائبــاً لــه يف وزارة
اخلارجيــة ،ومعاونـاً لــه عندمــا أصبــح األخــر صــدراً أعظـمَ يف إســطنبول ،ومتيَّــز عهــده باإلصــاح ،فقــد
مـدَّ خطــوط التلغــراف يف كافــة أرجــاء الواليــة ،وأصــدر صحيفــة رمسيــة باســم «ســورية» ،كان احلمــزاوي
يكتــب فيهــا املقــاالت واألشــعار ،كمــا أمــر بإمتــام أول إحصــاء جـدِّي يف مدينــة دمشــق بعد أحــداث (1860م
1277 /هـــ) ،ثــم قــام بإعــادة ترتيــب األمــور العقاريَّــة يف املدينــة ،الــي أ ُوكلــت إىل الشّــيخ احلمــزاوي(.)54
ثــم عيَّــن الــوايل رشــيد باشــا احلمــزاويَّ مســؤوالً عــن إعــادة جدولــة الديــون يف ريــف دمشــق ،ويف ســنة
(1868م 1285 /هـــ) قــام بتعينــه مفتيـاً لدمشــق ،خلفـاً للشــيخ أمــن اجلنــدي ،وهــو يف الثامنــة واألربعــن
مــن العمــر.
وخــال ذلــك أســهم احلمــزاوي يف هتدئــة مشــاعر النــاس خــال الثــورة الــي قادهــا يوســف كــرم علــى
الدولــة العثمانيــة يف جبــل لبنــان ،والــي دبَّــت الرعــب يف نفــوس الدمشــقيِّني املســيحيِّني ،خوفـاً مــن وصــول
نرياهنــا إليهــم كمــا حصــل ســنة (1860م 1277 /هـــ).
فأرســل الــوايل رشــيد باشــا تعزيــزات عســكرية إىل جبــل لبنــان ،ووضــع قواتــه يف حالــة تأهُّــب قصــوى
( )51مشاهد وأحداث دمشقية :األسطواني 187
( )52حلية البشر :البيطار ،ج 313 ،3
( )53دمشق :شيلشر .233
(ُ )54منتخبات من التورايخ :الحصني.269 ،
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ملطــاردة أي ثائــر هــارب مــن لبنــان يريــد اللجــوء إىل دمشــق ( ،)55وهنــا أفتــى احلمــزاوي بضــرورة عــدم
مســاندة يوســف كــرم بثورتــه ،ألنــه شـقَّ عصــا الطاعــة ،مُســتنداً إىل اآليــة الكرميــة(( :يَــا أَيُّهَــا ا َّلذِيـنَ آمَنُــوا
أَطِيعُــوا ال َّلـهَ وَأَطِيعُــوا الرَّسُــو َل وَأ ُولِــي ْالَمْـ ِر مِنْ ُكـمْ ۖ َفـإِنْ تَنَا َزعْتُـمْ فِــي شَـيْءٍ َفـرُدُّوهُ إِلَــى ال َّلـهِ وَالرَّسُــولِ إِنْ
ُكنْتُـمْ تُؤْمِنُــونَ بِال َّلـهِ وَالْيَـوْ ِم ْالخِـ ِر ۚ َٰذلِـكَ خَيْـرٌ وَأَحْسَـنُ تَ ْأوِيـاً)) [النســاء.]٥٩ :
عاشر ًا _ احلمزاوي وعهد السلطان عبد احلميد الثاني:
يف ســنة (1876م 1293 /هـــ) تعاقــب ثالثــة ســاطني علــى عــرش بــي عثمــان يف إســطنبول ،بــدءاً مــن
عبــد العزيــز ،الــذي خُلــع وقُتــل خــال أيــام معــدودة ،مــروراً مبــراد اخلامــس (1876م 1293 /هـــ) الــذي
نُحِّــي بســبب ضعــف يف عقلــه ،وصــوالً إىل الســلطان عبــد احلميــد الثانــي الــذي اعتلــى العــرش يف هنايــة
شــهر آب واســتمر يف احلكــم حتــى نيســان (1909م 1329 /هـــ).
كانــت عالقــة احلمــزاوي جيــدة مــع الســلطان عبــد احلميــد يف بدايــة عهــده ،إذ عمــل جاهــداً يف دعمــه
ضــد انتفاضــة صربيــا واجلبــل األســود ،الــي كانــت قــد بــدأت يف عهــد عمِّــه الســلطان عبــد العزيــز .ولعــب
العثمانيــون علــى الوتــر الطائفــي والديــي الســتنهاض مشــاعر النــاس ضــد ثــوار البلقــان.
وملَّــا طُ لــب مــن أعضــاء جملــس واليــة دمشــق تأمــن مبلــغ ،قــدره عشــرة آالف لــرة عثمانيــة ،دعم ـاً
للمجهــود احلربــي؛ عمــل احلمــزاوي علــى مجــع تلــك التربعــات دون أي اعــراض ،ولكنــه ســرعان مــا خالــف
الســلطان يف مطالبــه عندمــا رفــض إعــان اجلهــاد امل ُقــدس يف دمشــق ،خوفـاً مــن تــرددات هــذه الفتــوى
علــى املســيحيني مــن أهــل الشّــام( ،)56فانزعــج الســلطان كثــراً مــن موقــف املفــي ،ولكنــه أبــى أن يعزلــه مــن
منصبــه ،نظــراً ملكانــة احلمــزاوي يف قومــه ،ودوره يف أحــداث (1860م 1277 /هـــ).
وبذلــك مل يعــرض الســلطان عبــد احلميــد علــى تســمية احلمــزاوي عضــواً يف جملــس معــارف دمشــق
ســنة (1878م 1295 /هـــ) ،ورئيس ـاً جلمعيــة املقاصــد اخلرييــة فيهــا ،حتــت طلــب وإحلــاح مــن الــوايل
اجلديــد مدحــت باشــا ،الــذي أحبَّــه كثــراً ،وحــاول االســتفادة مــن فكــره النيِّــر واملتحــرر (.)57
وجــاء يف مذكــرات مدحــت باشــا« :وأول مــا وقــع عليــه نظــري يف تلــك الواليــة هــو أن مســلميها قــد
فشــا بينهــم اجلهــل مــا عــدا العلمــاء» ،وقــد يكــون هــذا التصريــح لشــدة إعجابــه باحلمــزاوي ( ،)58يُضــاف
إىل ذلــك أن تلــك اجلمعيــة الــي ترأَّســها املفــي يف عهــده حوَّلــت بعــض اجلوامــع إىل مــدارس ،وقـرَّرت أن
تُجــازي أهــايل األطفــال إذا بلغــوا س ـنَّ السادســة ومل يرســلوهم إىل املدرســة ،كمــا خصَّصــت إعان ـ ًة هلــم
مــن مــال األوقــاف (.)59
حادي عشر _ احلمزاوي واملسرح:
وكان للحمــزاوي موقــف ثــانٍ ،أغضــب بــه رجــا َل الديــن يف مدينتــه ،عنــد احتضانــه للمم ِّثــل الشــابِّ أبــي
خليــل القبانــي ،رائــد املســرح الغنائــي (امليوزيــكال) يف العــامل العربــي.
كان احلمــزاويُّ صديقـاً لوالــد القبانــي ،وقــام بزيــارة منــزل األســرة يف حـيِّ مئذنــة الشــحم لتهنئــة عائلــة
( )55األرشيف الوطني البريطاني ،1927-78 ،من أيلريدج (بيروت) إلى أيرل كالردون (لندن) ،رقم  ،1تاريخ  20كانون الثاني .1866
Ottoman rule in the province of Damascus 1860-1909; Gross, 202.

)(56

( )57مرآة الشام :العظمة.78 ،
( )58مدحت باشا :حياته ،مذكراته ،محاكمته :يوسف كمال بك حتاتة وصديق الدملوجي ،ص.49
( )59مدحت باشا :حياته ،مذكراته ،محاكمته :يوسف كمال بك حتاتة وصديق الدملوجي ،ص.49
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ـظ القــرآن الكريــم ،مُتمنِّيـاً علــى الفتــى أن يســلك طريــق العِلــم أو أن يصبــح
القبانــي بإمتــام أبــي خليــل حِفـ َ
تاجــراً مثــل معظــم أفــراد أســرته ،ولكــن ميــول أبــي خليــل الفنيــة كانــت قــد بــدأت تظهــر بوضــوح مــن خــال
زياراتــه الســرية واملتكــررة إىل مقهــى العمــارة ،حيــث كان يشــاهد عــروض كراكــوز وعيــواظ (خيــال الظــل)،
الــي كانــت رائجــة يف دمشــق يف حينهــا(.)60
وعندمــا وصــل هــذا اخلــر إىل مســامع شــيوخه ،غضبــوا كثــراً وطــردوه مــن حلقــات التدريــس يف
اجلامــع األمــوي ،بالرغــم مــن اعــراض املفــي ،حبجــة أنــه قــد أصبــح مــن روَّاد املقاهــي ،وأن مَــن يســلك
هــذا الطريــق ال مــكان لــه يف عــامل املســاجد(.)61
ق ـرَّر القبانــي أن ميته ـنَ التمثيــل والغنــاء والتأليــف املســرحي ،ضارب ـاً بعــرض احلائــط كلَّ مــا ســيقال
عنــه يف جمتمعــه احملافــظ( ،)62ولقــي دعم ـاً مــن احلمــزاوي ووايل الشَّــام صبحــي باشــا ،الــذي كان قــد
حضــر عــروض املســرح الفرنســي يف إســطنبول وأ ُعجــب هبــذا الفــن ،فقـرَّر أن يتبنــاه ويُشـجِّعَه يف دمشــق
عنــد تعيينــه حاكم ـاً عليهــا.
وكانــت أ ُوىل عــروض القبانــي مســرحية قصــرة ُقدِّمــت يف خــان العصرونيــة ،وانتقــل مســرحه بعدهــا
إىل ســجن مهجــور يف حم َّلــة القنــوات ،ثــم إىل خــان اجلمــرك ،بــن ســوق احلريــر وبــاب الربيــد(.)63
وبعــد ســبع ســنوات حصــل القبانــي علــى دعــم إضــايف مــن املفــي ،فقــام بتأســيس مســرح صيفــي
لفرقتــه ،كان مقــرُّه يف حــيِّ بــاب تومــا ،بعيــداً عــن رجــال الديــن وســلطتهم.
وكانــت مجيــع العــروض املســرحية مــن تأليــف القبانــي وتلحينــه ومتثيلــه ،حيــث اعتمــدت كثــراً يف
بداياتــه علــى املســرح األوروبــي ،ثــم صــار يُقـدِّم عروضـاً أقــرب إىل احليــاة اليوميــة ،مســتوحاة مــن الــراث
العربــي ،تتخلَّلهــا فقــرات غنائيــة وعــدد مــن املوشــحات واألدوار.
واســتعان القبانــي بالطقــوس الدينيــة ،مبــا فيهــا مــن أناشــيد وأدعيــة ،وقــام بنقلهــا مــن زوايــا دمشــق
وحضراهتــا إىل خشــبات مســارحها ،لتكــون عُرضــ ًة لتأمــل اجلمهــور ونقــده ،فتضاعفــت نقمــ ُة رجــال
الديــن عليــه ،وكان علــى رأســهم الشّــيخ ســعيد الغــرا ،أحــد املدرســن القدامــى يف اجلامــع األمــوي.
وزاد مــن حفيظــة رجــال الديــن أن معظــم أعمــال القبانــي كانــت تَحكــي عــن احلـبِّ يف عالقــات خارجــة
()64
عــن املؤسســة الزوجيــة ،وهــو مــا رآهُ رجــال الديــن مُخـاًّ بــاآلداب العامــة.
وقــد حــاول القبانــي إقناعهــم باحلــوار ،ولكنهــم رفضــوا االســتماع إليــه ،فعــرض عليهــم مشــاركتهم
بعائــدات شــباك التذاكــر ،وقــدم هلــم بطاقــات جمانيــة لكــي يشــاهدوا مــا كان مســرحه حيتويــه مــن قيــم
وعِبَــر أخالقيــة ،ولكنهــم رفضــوا التعــاون معــه ،ووحــده املفــي حممــود احلمــزاوي قبــل الدعــوة ولبَّاهــا،
وظــلَّ داعم ـاً للقبانــي حتــى النهايــة(.)65
وفيمــا بعــد اصطــدم املفــي احلمــزاوي مــع الشَّــيخ ســعيد الغــرا ،الــذي وصــف القبانــي بالفاســق
( )60أبو خليل القباني :باعث نهضتنا الفنية :حسني كنعان ،مجلّة الرسالة (القاهرة) ،العدد  4( 796نيسان .)1946
( )61أبو خليل القباني :ريادة التجاوز :محمد بري العواني.15 ،
( )62تاريخ المسرح السوري و ُمذكّراتي :وصفي المالح.14 ،
( )63أبو خليل القباني :العواني.16 ،
( )64أبو خليل القباني :العواني.18 ،
( )65أبو خليل القباني :العواني.24 ،
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والزنديــق ،وســافر إىل إســطنبول للحصــول علــى فرمــان مــن الســلطان عبــد احلميــد ملنــع عــروض
مســرحيات القبانــي بدمشــق.
ثاني عشر _ املفيت والسنيورة:
مــن األمــور الــي ضاعفــت مــن انتقــاد املشــايخ ملفتيهــم احلمــزاوي صداقتــه املعلنــة واملتينــة مــع الســيدة
األرســتقراطية الربيطانيــة املقيمــة يف دمشــق جــن دغــي ،زوجــة الشَّــيخ جمــول العنــزي ،أحــد زعمــاء
القبائــل العربيــة ،فكانــت ديغــي تــزوره بشــكل متكــرر مــع زوجهــا ،وكان احلمــزاوي معجباً بذكائهــا وثقافتها
وســرعة بديهتهــا ،وكان يتبــارز معهــا يف لعبــة الشــطرنج ،يف مشــهد خــارج كليّ ـاً عــن املألــوف ،وال يُقِ ـرُّه
ـط ،وكانــت تقــول لــه« :أنــت مــن القالئــل الذيــن يغلبونــي يف هــذه اللعبــة»(.)66
العلمــاءُ واألئمــة قـ ُّ
وهــذه الســيدة الربيطانيــة جــاءت بشــجرة املانوليــا مــن بالدهــا ،وقامــت بغرزهــا يف حديقــة منزهلــا
بدمشــق ،مــع الكثــر مــن الــورود واألزهــار ،ودعــت األعيــان ذات يــوم إىل الغــداء يف دارهــا ،ومــن ثَ ـمَّ إىل
تنــاول القهــوة يف احلديقــة ،وكان بينهــم املفــي احلمــزاوي.
وراح املدعُــوُّون يقطفــون األزهــار ،وظهــر علــى وجههــا عالمــة الغضــب الشــديد ،وتنبَّــه إىل ذلــك
احلمــزاوي ،ووضــع يديــه خلــف ظهــره لِيُمكِّنهــا مــن التدخــل إلنقــاذ أزهارهــا ،فقالــت لــه الســيدة ديغــي:
«هــل مــن آداب احلدائــق يــا ســيدي أن يســر فيهــا املــرء ،ويداه معقودتان خلفَ ظهــره؟» فأجاهبا احلمزاوي:
«إن مــن يــرى األزهــار اجلميلــة ال يأمــن شـرَّ يديــه ،وملــا كان هــذا يُؤذيـكِ علــى مــا يبــدو يل ،ويُــؤذي األزهــار
أيضـاً ،فخــر لــه ولــك ولألزهــار أن يعقدمهــا خلــف ظهــره»(.)67
وقــد دخــل املفــي ذات يــوم علــى زوجتــه وقــال هلــا« :ال أدري مل تُطيلــن أثوابــك حتــى مت ـسَّ األرض
فتكنســها كيفمــا سِــرتِ ،لقــد زرتُ البارحــة الســنيورة ورأيتهــا ترتــدي ثوبــاً مجيــاً يرتفــع عــن األرض
مقــدار شــر ،مســاويِّ اللــون ،حملًّــى بقطيفــة ســوداء ،متنَّيــتُ واهلل يــا نظــرة أن تصنعــي واحــداً علــى
شــاكلته»(.)68
وبالفعــل طلــب املفــي الثــوب مــن ديغــي لصناعــة مثلــه لنســاء داره ،يف إشــارة علــى فكــر مُتحـرِّر ونيِّــر،
َقــلَّ مَثيلُــه بــن رجــال الديــن يف عصــره.
_ النهاية:
وجد احلمزاوي نفسه حماصراً من كل األطراف:
_ زعماء دمشق القدامى مل ينسَوا موقفه الداعم إلعدامات فؤاد باشا.
_ ورجال الدين ضمروا له الشرَّ ،بسبب موقفه املؤيد للقباني ومسرحه.
_ وزاد مــن هــذه العُزلــة غضــب الســلطان عبــد احلميــد منــه ومــن مواقفــه ،وحتديــداً بعــد أن قيــل إنــه
أصبــح مــن رجــاالت مدحــت باشــا امل ُخلصــن ،الداعمــن لنظــام املشــروطية ،الــذي قيَّــد مــن صالحيــات
( )66المانوليا في دمشق :ألفة األدلبي.14 ،
( )67المانوليا في دمشق :ألفة األدلبي.14 ،
( )68المانوليا في دمشق :ألفة األدلبي.15 ،
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الســلطان ،وجعلــه خاضعـاً لســلطة جملــس املبعوثــان امل ُنتخــب ،فيمــا عُــرف بالعهــد الدســتوري األول(.)69
وبعــد عــزل مدحــت باشــا عــن منصبــه ،واتِّهامــه بالضلــوع يف عمليــة خلــع الســلطان عبــد العزيــز،
متــت حماكمتــه يف إســطنبول ،وحُكــم عليــه باإلعــدام ،قبــل ختفيــف احلكــم إىل الســجن
ومــن ث ـمَّ مقتلــهَّ ،
املؤبــد(.)70
وهنــا مل يُخــفِ احلمــزاوي حُزنَــه علــى مدحــت باشــا ،الــذي ســيق مُكبَّــاً إىل الســجن يف مدينــة
الطائــف ،حيــث مــات خنقـاً يف حجرتــه ســنة (1884م 1302 /هـــ) ،وجــرت عمليــة إبعــاد وإقصــاء ممنهجــة
لكافــة أعوانــه ومناصريــه يف كلٍّ مــن إســطنبول ودمشــق.
وعمــد كلُّ الــوالة اجلــدد الذيــن عُيِّنــوا علــى دمشــق إىل جتاهُــل احلمــزاوي جتاهُ ـاً تامّ ـاً مــن بعدهــا،
خوف ـاً مــن غضــب الــذات الشــاهانية عليهــم ،ممــا أجــر املفــي علــى االعتــكاف يف داره ،وعــدم حضــور
اجتماعــات جملــس الواليــة ،الــي مل ينقطــع عنهــا يوم ـاً منــذ عــام (1848م 1265 /هـــ)(.)71
ثــم قــام الــوايل محــدي باشــا بتقليــص نفــوذ مجعيــة املقاصــد ،الــي كان يُديرهــا احلمــزاوي منــذ عهــد
مدحــت باشــا ،وسُــحبت منهــا صالحيَّــة مجــع التربعــات وتوزيعهــا علــى األهــايل ،كمــا فُرضــت هيمنــة
حكوميــة كاملــة علــى جملــس املعــارف الــذي كان يُديــره املفــي ،وصــار جملسـاً ضعيفـاً وصوريّـاً ،ال ســلطة
لــه باملطلــق.
وأخــراً أ ُشــيع أن حممــود احلمــزاوي كان يعمــل علــى إثــارة الفتنــة يف دمشــق ،هبــدف اإلطاحــة بالســلطان
عبــد احلميــد شــخصيّاً ،بالتعــاون مــع هولــو باشــا العابــد رئيــس جملــس الواليــة وابــن عمــر العابــد صديقــه
وحليفــه يف أحــداث عــام (1860م 1277 /هـ).
فقيــل إهنمــا كانــا يعمــان علــى إشــعال ثــورة مُســلحة ،تبــدأ يف الصحــراء العربيــة حيــث كان مدحــت
باشــا مُعت َق ـاً ،ومتت ـدُّ إىل ســورية والعــراق وصــوالً إىل مصــر والســودان(.)72
تَخ ـوَّف العثمانيــون كثــراً مــن هــذا الطــرح ،وقالــوا إنــه مدعــوم مــن الــدول األوروبيــة ،الــي كانــت قــد
س ـهَّلت االحتــال الربيطانــي ملصــر ســنة (1882م 1300 /هـــ) ،وعلــى أثــر هــذه اإلشــاعة الــي مل تثبــت
حقيقتُهــا باملطلــق ،ومل حيصــل هبــا أيُّ حتقيــق عــديل ،عُــزل هولــو العابــد عــن منصبــه ،وبقــي املفــي
احلمــزاوي مُهمَّشـاً وفاقــداً ألي صالحيــة حتــى وفاتــه عــن مثــا ٍن وســتني عامـاً يف أيلــول مــن ســنة (1887م
1305 /هـــ).
ويف أيامــه األخــرة عكــف احلمــزاوي علــى كتابــة عــدة مُؤلَّفــات ،كان مــن بينهــا تفسـرٌ للقــرآن الكريــم،
وإجابــات علــى أســئلة كانــت تصلــه مــن مُــدن بــاد الشَّــام كا ّفـةً.
وكان من بني مؤلَّفاته:
_ «الفرائد البهية يف القواعد الفقهية» (دمشق 1881م 1299 /هـ).
_ «الطريقة الواضحة يف البيئة الراجحة» (دمشق 1882م 1300 /هـ).
( )69وكان العهد الدستوري الثاني عندما أعاد عبد الحميد العمل بالدستور بعد انقالب جمعية االتحاد والترقي سنة 1908م.
(ُ )70مذ ّكِرات السلطان عبد الحميد الثاني :السلطان عبد الحميد الثاني ،ص.89-88
( )71دمشق :شيلشر.233 ،
( )72دمشق :شيلشر.234 ،
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_ «فتــوى اخلــواص يف ح ـ ّل مــا صيــد بالرصــاص» ،وموضــوع هــذا الكتــاب كان قريب ـاً ج ـدّاً مــن قلــب
املفــي الــذي كان صيَّــاداً ماهــراً ،وهــو مــا يُفسِّــر بندقيــة الصيــد الــي تلقاهــا هديــة مــن نابليــون الثالــث.
وكان صديــقُ احلمــزاوي وربيبــه األمــرُ عبــد القــادر اجلزائــري قــد تُوفِّــي يف أيــار ســنة (1883م/
1301هـــ) ،وهــذا ســهَّل علــى العثمانيــن التخلُّــص مــن احلمــزاوي ومــن نفــوذه الواســع يف دمشــق.
وكان اجلزائري قبل وفاته قد كتب شعراً يف صديقه قال فيه:
َروس عَالءُ
ما لِلسِّماكِ لدى الع ِ
سرِّحْ سَوادَكَ والطُّ روسُ سَماءُ
ـمودٍ علوماً ما هلا إحصاءُ
حَمداً مل ُل ِه ِم أوحَدِ العُلماءِ مَحـ
هو طَ ودُ سِرِّ هُدًى له إهداءُ
هو أعلمُ العُل َماءِ واحدُ عَصرِه
وبعــد جنــازة مهيبــة أوصلــت احلمــزاوي إىل مرقــده األخــر ،يف تربــة مــرج الدحــداح ،اشــتعلت معركــة
خالفتــه يف دار اإلفتــاء ،فأنصــار احلمــزاوي أرادوا يبقــى هــذا املنصــب يف أســرته ،ورشَّــحوا شــقيقَه أســعد
لتولِّيــه مــن بعــده ،ولك ـنَّ الســلطان عبــد احلميــد اعــرض بش ـدَّة وعبَّــر عــن موقفــه الصــارم عــن طريــق
شــيخ اإلســام يف إســطنبول ،الــذي قــام بتعيــن حممــد املنيــي مفتيـاً علــى دمشــق ،مُنهيـاً بذلــك اجلــدل
حــول دور آل احلمــزاوي يف هــذا املنصــب(.)73
وقــد غــاب ذِكــر احلمــزاوي مــن التــداول الرمسـيّ مــن بعدهــا ،وبقــي مُختصَــراً علــى األلســن ،وذكريــات
أهــايل حـيِّ العمــارة ،ممــن عرفــوه وعملــوا معــه واســتفادوا مــن رعايتــه وعِلمــه.
ولعــلَّ أكثــر مــن حافــظ علــى ذكــره وأكرمــه بعــد وفاتــه كان ســبطه الشــاعر خليــل مــردم بــك ،صاحــب
النشــيد الوطــي الســوري «حُمــاة الديــار» ،الــذي مل يــرك مناســبة وطنيــة وقوميــة إال وذ َّكــر النــاس جبَـدِّه
الكبــر ،ســواء عندمــا كان وزيــراً للمعــارف يف األربعينيــات ،أو رئيس ـاً جملمــع اللغــة العربيــة بدمشــق يف
مطلــع عهــد االســتقالل.
وقــد وضــع الشــاعر مــردم بــك شــجرة ألســرته ،وكتــب معهــا خبــط اليــد ســرة جـدِّه امل ُفــي احلمــزاوي،
إال أهنــا مل تُنشــر حتــى اليــوم ،وبقيــت بــن مقتنيــات عائلــة مــردم بــك(.)74

( )73دمشق :شيلشر.234 ،
( )74قتيبة مردم بك (دمشق  21تشرين الثاني .)2020
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