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تقديم الكتاب

يف  اليــوم،  الناجحــة  والشــعوب  املجتمع،وتقدمــه.  هنضــة  يف  أســايس  عامــل  الثقافــة 
التقدم،العلمــي، والتكنولوجــي، هــي شــعوب مثقفــة . لذلــك فــإن ثقافــة املجتمــع هــى جمموعــة 
القيــم العامــة واملشــركة بــن أفــراده ، وهــى املميــزة للهويــة املجتمعيــة، واحلضــارة هــى نتــاج هذه 
الثقافــة املــادي ، إذ أن العاقــة بــن الثقافــة واحلضــارة هــى عاقــة خاصــة، فــا تكــون احلضــارة 
إال عــن فكــر وثقافــة وقيــم صانعيهــا، لذلــك ال جتــدي أيــة حماولــة إلســترياد أو إدخــال حضــارة 
ــدم  ــد التق ــع ينش ــك كل جمتم ــا. لذل ــتزراعها وإثامره ــة إس ــب بيئ ــث تغي ــرى،  حي ــة أخ إىل ثقاف
احلضــاري البــد لــه أن ينشــده مــن منطلــق ثقافتــه اخلاصــة. واملجتمــع اللبنــاين كباقــى املجتمعــات 
البرشيــة ال يمكــن لــه أن يتقــدم حضاريــا إال بالعــودة إىل ثقافتــه، والناظــر إىل التاريــخ اإلنســانى 
جيــد أن كل أهــل تقــدم حضــاري البــد أن تتوفــر لدهيــم األنفــة الثقافيــة، أو اإلعتــزاز بثقافتهــم، 
ــن  ــة ع ــذه الصف ــب ه ــاء. وتغي ــى العط ــادرة ع ــا ق ــة ىف أهن ــا ، والثق ــة هل ــرة الدوني ــض النظ ورف
املجتمعــات املتأخــرة حضاريــًا إذ أهنــم ال جيــدون ىف أنفســهم إعتــزازا ًوثقــة بثقافتهــم بــل جيــدون 

ــة ىف إســترياد نتاجهــا احلضــاري. دومــًا ثقــة ىف ثقافــات غريهــم ورغب

ــًا، وال  ــا حضاري ــدم أهله ــة لتق ــات املؤهل ــن املقوم ــانية م ــة إنس ــدى كل ثقاف ــإن ل ــذا ف وهك
ــط. ــا فق ــك إال ألهله ــون ذل يك

ــر  ــر أث ــه. و يظه ــن عدم ــه م ــم ، وتقدم ــة جمتمعه ــدى هنض ــدد م ــي حم ــم ه ــار ان ثقافته بإعتب
ذلــك يف النفــس والبيئــة املحيطــة مــن تفاعــات وترصفــات وأفــكار وقناعــات وعــادات وغــري 

ذلــك.

الثقافــة هــي التــي تبنــي املجتمــع وتشــكل صورتــه أمــام املجتمعــات األخــرى، إذا كانــت هــذه 
الثقافــة ثقافــة حضاريــة بنــاءة وســاعدت عــى هنضتــه ، أمــا إذا كانــت هادمــة ال هتــدف للتطويــر 

حتــى ولــو بشــكل بســيط فهــي لــن تفيــده ولــن حتركــه ســوى خطــوات نحــو التخلــف .

وبــام ان الثقافــة تشــمل جمموعــة املعــارف واآلداب والعلــوم والفنــون و ُتعنــى يف خمتلف شــؤون 
ــا، والرقــي يف  ــول إىل الدرجــة العلي ــخ املهمــة ،  والوص ــا التاري ــع قضاي ــام بجمي ــاة مــن اإلمل احلي
األفــكار النظريــة ، مــن سياســة وقانــون وغريهــا مــن جمموعــة اخلــرات ، والتجــارب العلميــة ، 
واالجتامعيــة التــي ُتســرّي الفــرد نحــو غنــى وازدهــار فكــرّي ، يقــود عقلــه  بــن الثقافــات املختلفــة 
والتنســيق فيــام بينهــا.  وذلــك مــن خــال صقلــه  ملواهبــه باملعرفــة، والعلــوم، وممارســة الراثيــات 
ــبها  ــي يكتس ــم الت ــد والقي ــادات والتقالي ــة الع ــمل جمموع ــام تش ــة. ك ــة والفكري ــة والفني األدبي
اإلنســان مــن املجتمــع كونــه عضــوًا فيــه،  وايضــًا املظاهــر االجتامعيــة امُلكتَســبة مــن ِقَبــل األفــراد 
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الذيــن يبذلــون كل طاقتهــم للحفــاظ عــى بقــاء هــذا النمــوذج واســتمراريته وتطويــره. ويف هــذا 
املجــال يمكــن ان نميــز ســامت الثقافــة بأهنــا :

- إنسانية – مكتسبة – اجتامعية – تطورية ، تكاملية – استمرارية ، انتقالية ...

وهذه السامت تعطيها أمهية تتمثل يف ما ييل :
- إنجاز وحدة متكاملة ومتجانسة بن أفراد املجتمع. 

- إجياد التقاطعات وامليول واإلهتاممات املشركة بن أفراد املجتمع. 
- تشكيل الطابع القومي والراث الذي ُيمّيز أبناء املجتمع عن غريهم من املجتمعات. 

- متكن الكيان االجتامعي ودعم متاسكه.

ــة،  ــاكله املختلف ــرص ومش ــات الع ــاة، وحتدي ــر احلي ــة قه ــة ملواجه ــة رضوري ــار ان الثقاف وبإعتب
ــية ... ــة والسياس ــة والقانوني ــة واالقتصادي ــات التعليمي وللمؤسس

ــًا للحفــاظ عــى جمتمــع قــوي متامســك ، يرتكــز  ــامم الزمــًا هبــا ، رضوري ــا كان االهت مــن هن
عــى رصيــد معــريف ، يطــال كافــة املياديــن االدبيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة والربويــة والصحيــة 
والقانونيــة ... وهــذا اجلهــد قامــت بــه  هيئــة تكريــم العطــاء املميــز بالتعــاون مــع التجمــع الوطني 
للثقافــة والبيئــة والــراث ومــن خــال مؤمتــر شــاركت فيــه جمموعــة مــن الباحثــن االكاديميــن، 
املشــهود هلــم بالبحــث العلمــي املوَثــق ، وســامهوا يف مجــع تــراث جمتمــع شــهد لــه التاريــخ باالمهية 

والعلميــة املتطــورة ، انــه : جبــل عامــل .

ــاش،   ــايت املع ــع احلي ــن الواق ــادرة م ــة وص ــل نابع ــل عام ــان يف جب ــة االنس ــار أن ثقاف وبإعتب
وليــس مــن واقــع الشــعوب االخــرى ، كان هــذا املؤمتــر املتخصــص والــذي عالــج اخلصائــص 
ــال  ــن خ ــا م ــف حيثياهت ــة و   بمختل ــة والصحي ــة والتعليمي ــة واالجتامعي ــة والتارخيي اجلغرافي

ــة . ــي الثقافي ــاليب املناح ــرق واس ــة لط ــرض واملناقش الع

وهــذا الكتــاب الــذي جيمــع بــن صفحاتــه ، بعضــًا مــن تــراث جبــل عامــل ، الــذي يتطلــب 
عديــدًا مــن املؤمتــرات وحيتــاج اىل جملــدات الحتوائــه وتوثيقــه ، يعتــر نقطــة البدايــة يف مــرشوع 
علمــي وبحثــي كبــري، ورغــم ذلــك فإنــه يشــكل ثــروة اكاديميــة علميــة ادبيــة تارخييــة جغرافيــة 

اقتصاديــة ... تســتفيد منهــا االجيــال القادمــة .

خاصة القول
مؤمتر علمي = ثروة علمية

                                        
منسقية املؤمتر
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  النشيد الوطني اللبناني ، ونشيد هيئة تكريم العطاء المميّز 

الفرقة املوسيقية لكشافة اجلراح فوج كفررمان عزفت النشيد الوطني اللبناين

ونشيد هيئة تكريم العطاء املميز
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اإلفتتاح
تقديم اإلفتتاح : االستاذ علي توبة

رئيس رابطة المتقاعدين المدنيين في النبطية

ــذي  ــة و املجتمــع«، ال ــويب االول : »البيئ ــر إرفضــاض املؤمتــر اجلن يف العــام املنــرصم وعــى أث
شــكل انعقــاده ســانحة علميــة وثقافيــة وتكريميــة بامتيــاز ، حيــث ضــم يف حينــه النخــب املتعــددة 
مــن أهــل االختصــاص ، ملعاجلــة موضــوع وطنــي وأزمــة بيئيــة كارثيــة ، ومــا زلنــا نــرزح حتــت 

وطأهتــا حتــى الســاعة ...

مل نكــد نلتقــط االنفــاس جــراء االنتهــاء مــن طباعــة وتوزيــع الكتــاب الــذي تضمــن الوثائــق 
والتوصيــات: وهــا هــي اللجــان و االمانــات والفــرق تعــود مــن جديــد ، لتنتظــم يف ورش عمــل 
ناشــطة اســتعدادًا لتنفيــذ القــرار اجلــريء القــايض باالعــان عــن موعــد الدعــوة النعقــاد املؤمتــر 

اجلنــويب الثــاين بعنــوان : جبــل عامــل : تاريــخ وواقــع .

ــه   ــرات« بتوجي ــرص »املؤمت ــل اىل ق ــوك« او ق ــرص املل ــرة اىل »ق ــودة املظف ــت الع ــذا كان وهك
ــث كان  ــل ، حي ــار باللي ــان النه ــان ، فيص ــكان وال يم ــن، ال ي ــن متمرس ــن خبريي ــة م ورعاي
ــد اعــد  ــد، حيــث كَل يشء ق ــدة ملؤمتــر عتي ــوالدة جدي ــدًا ل ــول موع الثامــن و العــرشون مــن أيل
بإتقــان ، وكأننــا يف عــرس ثقــايف مميــز ، حيــث املداخــل والقاعــة الكــرى قــد ازدانــت بالافتــات 
املعــرة ، وجتلــت بأهبــى حللهــا ترتيبــًا وتنســيقًا، وشــكلت مشــهدًا مجيــًا ينبــىء بالنجــاح الباهر... 
ــث  ــري ، حي ــر ق ــم تأخ ــاح رغ ــاعة االفتت ــت س ــام واالدوار ، دق ــت امله ــد ان توزع ــذا بع وهك
كان يل رشف القيــام بمهمــة التعريــف والتقديــم لفقــرات تلــك اجللســة التــي تضمنــت االبتــداء 
ــان ،  ــوج كفررم ــراح – ف ــافة اجل ــيقية لكش ــة املوس ــه الفرق ــذي عزفت ــاين ال ــي اللبن ــيد الوطن بالنش
ــن  ــن مركزيت ــة كلمت ــت اجللس ــام تضمن ــز. ك ــاء املمي ــم العط ــة تكري ــيد هيئ ــجيل لنش ــاه تس ت
لرئيــي اهليئتــن الداعيتــن ، وحتيتــن مــن شــاعرين صديقــن . وهــا أنــذا اثبــت فيــام يــي وقائــع 
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ــم: ــف و التقدي ــاميت يف التعري كل

واالمنيــة  والسياســية  الروحيــة  املرجعيــات   ... والســيادة  والســعادة  املعــايل  أصحــاب 
ــة و  ــة واالعامي ــة والربوي ــة والصحي ــة والقضائي ــة واالداري ــة والثقافي ــة واالقتصادي واالغرابي

الكشــفية ...

معرش االدباء والشعراء والكتاب و االساتذة والعمداء اجلامعين والباحثن والفنانن ...

ــات  ــادات واهليئ ــاء االحت ــاء واعض ــة  - رؤس ــة واالختياري ــس البلدي ــاء املجال ــاء واعض رؤس
ــات... ــة واجلمعي ــط واالندي ــات والرواب والنقاب

رئيــس واعضــاء التجمــع الوطنــي للثقافــة والبيئــة والــراث – رئيــس واعضــاء هيئــة تكريــم 
العطــاء املميــز .

اهيا الكرام مجيعًا ، طابت ايامكم و السالم عليكم .

هــا هــي الوفــود قــد تقاطــرت مــن شــتى جهــات الوطــن ، لتحــط هبــا الرحــال يف رحــاب هــذا 
الــرصح الســياحي الرابــض يف جــوار النبطيــة ، حــارضة جبــل عامــل ، ومدينــة العلــامء والشــهداء .

ــه املعلــن :  ــاين بعنوان هــا قــد حــان االوان كــي نتابــع معــًا جلســات هــذا املؤمتــر اجلنــويب الث
ــة  ــوز املعــارف الدفين ــد مــن كن ــام عــن املزي ــخ وواقــع«، حيــث ســيامط اللث ــل عامــل : »تاري جب
يف هــذا املنجــم التارخيــي العامــي ، ومــا ســوف جتــود بــه قرائــح الباحثــن مــن إضافــات جديــدة 

ــاري ... ــايف واحلض ــزون الثق ــك املخ ــة اىل ذل ومضيئ

أهيا الرشفاء 

ــان،  ــل االنس ــث الرج ــتمع اىل حدي ــا ان نس ــب لن ــة يطي ــة االفتتاحي ــذه اجللس ــة ه يف صبيح
الــذي مل يــردد قــط ، واينــام حــل وارحتــل ، يف البــوح عــن إنحيــازه وتقديــره هلــذه املنطقــة اجلنوبيــة 

ــاءة ... ــدة واملعط املجاه

مــًا و مكَرمــًا،  وهــو اليــوم رشيــك يف  لقــد عرفنــاه ناشــطًا ثقافيــًا جيــوب أرجــاء الوطــن مكرِّ
هــذا املؤمتــر اجلنــويب، الــذي يوثــق ثقافــة جبــل عامــل، الــذي جــاء انبثاقــه إثــر جلســات طــال 
أمدهــا ولقــاءات تنســيقية متعــددة بــن رئيــس وأعضــاء كل مــن التجمــع الوطنــي للثقافــة والبيئــة 

والــراث، ورئيــس واعضــاء هيئــة تكريــم العطــاء املميــز ...

إنه الرئيس االستاذ املهندس انطوان ابو جودة. 
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كلمة رئيس التجمع الوطني للثقافة و البيئة والتراث
المهندس إنطوان أبو جودة

احلضور الكرام ، اصحاب املقامات...

اننــي أقــف بينكــم ويف قلبــي ووجــداين احســاس يســامرين بقداســة هــذه االرض التــي رشبــت 
مــن دمــاء الشــهداء الذيــن يدافعــون عــن الــراب واالرض و الكرامــة، هــذه االرض التي حيرســها 
شــعب ال يعــرف اهلزيمــة وال االستســام ، شــعب تنوعــت طوائفــه فاحتــدت قلوهبــم و افكارهــم 

وكرامتهــم التــي يشــحدون هبــا اهلمــم والتصميــم عــى البقــاء ...

انــا هنــا بينكــم بمــن امثــل ، وأقصــد التجمــع الوطنــي للثقافــة والبيئــة والــراث، بعــد املبــادرة 
ــة  ــا لتوثيــق حال ــز ، للســعي ومــن خــال التشــبيك معن ــة تكريــم العطــاء املمي الكريمــة مــن هيئ
شــاملة ، ملنطقــة عزيــزة عــى كل اللبنانــن ، شــهد هلــا التاريــخ بالنضــال الثقــايف واالديب والفكــري 
ــذه  ــخ . ه ــر التاري ــاالت ع ــكل االحت ــاوم ل ــال املق ــيايس و يف النض ــي والس ــريف والعلم واملع
ــة  ــراث كاف ــع ت ــتقبي جلم ــاون املس ــل التع ــى ام ــل ع ــل عام ــراث جب ــع ت ــعى اىل مج ــادرة تس املب
املناطــق اللبنانيــة، وهــي تتامثــل باملجــد املعــريف يف االدب والشــعر والعلــوم واالجتــامع والسياســة 

وإلــخ...

اإلخوة الكرام 

ــة يف االخــاء  ــزات مثالي ــام هلــا مــن مي ــدة يف العــامل ب ــة فري ــان هــي بني ــة يف لبن ــة االجتامعي البني
ــل نموذجــًا يف التعايــش .  ــدة متث ــم وعــادات فري ــه مــن قي ــام تنطــوي علي ــة ،و التعــاون وب واملحب
وهنــا حتــرين النقــوش التــي كتبــت عــى صخــور هنــر الكلــب والتــي تــدل عــى ســبعة عــرشة 
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دولــة غازيــة ارغمهــا املقاومــون اللبنانيــون عــى املغــادرة واهلــروب . وكذلــك  حصــل يف جبــل 
عامــل مــع العــدو االرسائيــي الــذي فــر جنــوده مهرولــن يبكــون املــًا امــام رضبــات املقاومــن 

اللبنانيــن الــذي يتمثــل كل منهــم بــام حــدث مــع الفــاح الــرويس ونابليــون . حيــث أنــه:

بعــد ان أكمــل ) نابليــون ( ســيطرته عــى أوروبــا قــرر غــزو روســيا .. وكان نابليــون عندمــا 
ــن  ــون م ــاس خيرج ــيا كان الن ــو روس ــًا نح ــا متوجه ــة وقراه ــدن األوروبي ــه يف امل ــر يف طريق يم

ــب .. ــون املهي ــب نابلي ــاهدة موك ــم ملش بيوهت

وعنــد دخولــه أطــراف األرايض الروســية شــاهد فاحــًا روســيًا منحنيــًا وبيــده منجلــه حيــرث 
أرضــه بنشــاط اليعــرف امللــل والكلــل .. ومل يعــر موكــب نابليــون إنتباهــًا ..

ــرون هــذا الفــاح الــرويس احلقــري مل ينظــر إىل موكبــي  ــه : أالت فقــال نابليــون حلراســه وقادت
ــا خيرجــن مــن غــرف نومهــن شــوقًا وشــجنًا ملــروري أمــام منازهلــن ؟ وبنــات أوروب

فأوقف نابليون املوكب وأمر بإحضار الفاح .. فأتوا به مكّباً 

فقال نابليون : ملاذا مل توقف احلراثه وتنظر إىل موكبي ..؟

أجاب الفاح : انا مايل ومال موكبك فأريض أوىل بإهتاممي ..

فقال نابليون : أال تعرف من أنا ؟

فقال الفاح الهيمني أن أعرف من أنت ؟

فقال نابليون : عليك أن تعرف: أنا نابليون الذي سأحتل بلدك ..

أجابه الفاح أنت غازي حقري وأحقر من أن حتتل بلدي ..

فقال نابليون .. جيب أن حتمل إسمي معك دائاًم لكي تذكرين يف كل وقت ..

وقــال جلنــوده : أكتبــوا إســمي عــى ســاعده فأمحــوا ســيخًا مــن احلديــد و كتبــوا إســم نابليــون 
عــى يــده ليكــون وشــاًم ال يســتطيع نزعــه ..

فــام كان مــن الفــاح الــرويس إال ان قــام برفــع منجلــه ورضب يــده فبرهــا ورمــى هبــا نابليــون 
وســط ذهــول جنــوده وضباطــه ، قائــا :

خذ إسمك معك فعار عَي أن أمحل إسم غازي حقري مثلك ..
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ــة ( ــدأ اهلزيم ــا تب ــن هن ــهورة :)م ــه املش ــال كلمت ــه .. وق ــن حول ــون ( إىل م ــر ) نابلي  فنظ
فكانــت بالفعــل هزيمتــه النكــراء مــن روســيا ..وهكــذا كل مقــاوم لبنــاين وعامــي هــو ذاك الفاح 

. الرويس 

واينــام كان املواطــن اللبنــاين ومتــى مــاكان حيــب أرضــه وبلــده .. فهــو بذلــك يــزرع النــرص 
ــم .. ــل اهلزائ ــراء .. واليقب ــنابل خ س

اهيا السادة 

ــب  ــاون وح ــرية والتع ــوة والغ ــل النخ ــا متث ــدرس الهن ــب ان ت ــة جي ــة االجتامعي ــان البني يف لبن
اآلخــر، متثــل املشــاركة بــن اللبنانيــن يف االفــراح واالتــراح ويف كل املناســبات. وجبــل عامــل هــو 
نمــوذج عــن هــذه البنيــة التــي تصونــت بالتضحيــات ، وازهــرت باالنتصــارات ... فأنبتــت العلامء 
مــن حســن كامــل الصبــاح ورمــال رمــال وغريمهــا كثــر ، وتزينــت بالشــعراء واالدبــاء والباحثــن 
ــة  ــانية واالجتامعي ــوم االنس ــن العل ــة يف كل ميادي ــاالت املعرف ــيء برج ــخ م ــر تاري ــن ع واملفكري
ــار وادهــم  ــدادًا مــن ناصيــف النص ــه امت ــة عــى املحتلــن بعــزم مقاومي ــة ، عاصي ، وبقيــت صلب

خنجــر وصــادق محــزة وصــوالً اىل املقاومــن البواســل يف عرصنــا احلــارض .

هــذا التوثيــق امتنــى ان يكــون شــامًا عــن التاريــخ واحلالــة الراهنــة التــي تتميــز باإلبــاء وعــزة 
النفــس والكرامــة ، وامتنــى عــى كل املحارضيــن الذيــن هــم عــى مســتوى عــال مــن اخلــرة واملعرفة 

واالختصــاص ان يعطــوا هــذه املنطقــة حقهــا مــن الــراث الــذي متيــزت بــه .

واخــريًا ليبــق اجلميــع منضويــن حتــت علــم لبنــان يتمتعــون بالنخــوة اللبنانيــة ، ولتبــق املحبــة 
رســالتنا املحمولــة اىل االجيــال .

عشتم وعاش لبنان
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إنــه الربــان الرابــع الــذي يتــوىل إدارة دفتيهــا ... وإهنــا هيئــة تكريــم العطــاء املميــز التــي مــا 
ــم ... ــن التكري ــة يف ميادي ــي إلنجازاهتــا النوعي زالــت حتتفــظ بالســجل الذهب

ــاذ  ــردد يف إخت ــاع مل ي ــط ايق ــا بضاب ــت هيئتن ــد حظي ــتمرار ، لق ــة و اس ــؤولية متابع وألن املس
ــعي  ــم و الس ــداد املحك ــراط يف اإلع ــارع اىل االنخ ــل س ــر ، ب ــاع ، مل ينتظ ــوم باإلمج ــرار املدع الق
اجلــاد... لقــد أبــدع وابتكــر ، معتمــدًا عــى الشــورى ، لــه قصــب الســبق يف حتقيــق نقلــة نوعيــة ، 

ــه ... ــاء بأهداف ــم واالرتق ــاليب التكري ــث اس ــا حتدي غايته

لــه بــاع يف إعــداد وإنجــاح املؤمتــر اجلنــويب االول وغــريه مــن مؤمتــرات ســابقة )6مؤمتــرات(، 
ــم العطــاء  ــة تكري ــه رئيــس هيئ ــه املتفرعــة ... إن ــد الكــَرة عــر فــرق العمــل وجلان وهــا هــو يعي

املميــز االســتاذ اجلامعــي الدكتــور كاظــم نــور الديــن مرحبــًا ومتحدثــًا )االســتاذ عــي توبــة(.
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كلمة رئيس هيئة تكريم العطاء المميز د. كاظم نورالدين

بسم اهلل الرمحن الرحيم

هوعام يمـر ، يتلــوه عـام                                 وحضور اجلنوب فينا مقـــام

نجتليه بكل ما فيـه يغـنـي                                 فهـو للـمجد واحـة وســام

كل عام جيـيء نبصــر فيـه                                مهرجانًا يطـيب فيه الكـــام

بحضور مـشـًرف ومجيــل                                 ومكان من سمته االحـــرام

تتجى اآلداب فيه ويسمــو                                كــل عـلـم يـعـزه أعــــام

مرَّ عام وهـا نحـن جـئـنـا                                واالمـانـي تـحـثـنا والوئــام

ــوا  ــوب لب ــوب كل اجلن ــن اجلن ــريوت ، وم ــان وب ــل لبن ــاع وجب ــامل والبق ــن الش ــا : م احباؤن
نــداء العلــم و املعرفــة رغــم معانــاة االنتقــال . فأهــًا وســهًا بكــم حتتضنــون هــذا املؤمتــر العلمــي 

القَيــم .

ــخ  ــم والتاري ــر واالدب والعل ــال الفك ــرَية ، ورج ــوه الن ــاخمة، والوج ــات الش ــزغ القام  تب
ــكل  ــل( بش ــل عام ــوب )جب ــام ، واجلن ــكل ع ــن بش ــم الوط ــر بك ــعر ، يفتخ ــا والش واجلغرافي
خــاص. تعيشــون مــع جنوبنــا احلبيــب يف كل املياديــن ، كاشــفن مــن مدخراتنــا االدبيــة والفكريــة 

ــاين. ــع االنس ــن واملجتم ــت الوط ــي أغن الت

هــا هــي عقــارب هــذا املؤمتــر التارخيــي تــدق لنعيــش يومــن مــن أغنــى االيــام ، مــع رجــال 
مــن املــع الرجــال وســيدات عاملــات مرعــات باملعــارف يف مجيــع املجــاالت .
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ــان،  ــا لبن ــن وطنن ــة م ــة الغالي ــذه البقع ــوز ه ــن كن ــف م ــا أن نكش ــا وغاياتن ــي أهدافن ــا ه اهن
ونطلــع عــى نتاجــات علامئنــا وادبائنــا واســهاماهتم الغنيــة يف خدمــة الوطــن واحليــاة ، ويف أيــدي 

ــح االدب والفكــر واحلقيقــة . ــي نــيء أمامهــا مصابي ــال القادمــة الت االجي

يأخــذ جبــل عامــل يف هــذا املؤمتــر لغتــه وثقافتــه الرائــدة ، ونضالــه املســتميت يف ســبيل احلريــة 
واحليــاة ، عــى أمــل أن تكــون حمطــات أخــرى ، ولغــري مــكان يف لبنــان ، لتكتمــل الفائــدة ويعــم 

العمــل ، فنقــدم عندئــذ للبنــان صورتــه النقيــة ووجهــه احلضــاري .

اهيــا الســادة املشــاركون و الضيــوف الكــرام ، إن عملنــا هــذا الــذي دأبنــا عليــه ، مــا هــو اال 
عمــل متواضــع نقدمــه جلبلنــا االشــم تارخيــًا وحضــارة ، ولوطننــا العزيــز حاثــن مجيــع املثقفــن 
ــال  ــا لاجي ــم وتقديمه ــخ مناطقه ــارة وتاري ــد حض ــام برص ــى القي ــن ع ــن الوط ــكان م يف كل م
القادمــة ، لتكــون عــى بينــة ممــا هــم عليــه آباؤهــم وأجدادهــم  املاضــون ، ومــدى عراقــة وغنــى 
هــذا الوطــن الــذي نســتحقه عندمــا نكــون اليــه ومعــه وفيــه مواطنــن صاحلــن مناضلــن ، لــه 

علينــا الكثــري ليســتطيع أن يقــدم لنــا الكثــري كذلــك .

اهيا السيدات والسادة 

مــن يمتلــك املعرفــة يمتلــك القــرار ، وخاصــة أهنــا تنوعــت ، فطالــت مجيــع املياديــن و العلوم، 
ونبتــت حتــى يف االريــاف والنائيــة منهــا . ومــن هنــا كانــت فكــرة التخطيــط ملؤمتــر يوَثــق كافــة 

املعــارف يف جمتمــع مــا ، هبــدف تأمــن الفائــدة لاكاديميــن و لاجيــال الاحقــة .

ماذا يعني املؤمتر ؟ وملن يوجه ؟ وما هي اهدافه؟

امُلْؤمَتـَـر هــو جتمــع ثقــايف حتــت عنــوان أو موضــوع حمــدد ، ُيدعــى إليــه املتخصصــون يف جمــال 
مــا ، وُيقّدمــون أبحاثــًا وأوراَق عمــل ، تعالــج قضيــة مــا مــن قضايــا املؤمتــر.

ــات  ــوث واجلمعي ــز البح ــات أو مراك ــة كاجلامع ــة تعليمي ــَر مؤسس ــُم املؤمت ــا ُتنظ ــادة م  ع
ــاث وأوراق  ــرض األبح ــا ع ــُم خاهل ــام َيت ــد ألي ــا َيمت ــادة م ــة ...، وع ــات االقتصادي واملؤسس
العمــل ومنــا قشــتها . ثــم ختتتــم فعاليــة املؤمتــر باصــدار التوصيــات اخلتاميــة، وهــي النتائــج التــي 
َيتوّصــل إليهــا املؤمتــرون مــن خــال أبحاثهــم وأوراق العمــل التــي قدموهــا ، وعــادة مــا تكــون 
تلــك التوصيــات عبــارة عــن عنــارص حمــددة تعــد خاصــة ألبحــاث املؤمتــر وأوراق العمــل التــي 

ــه. ــات يف صميــم موضوعات ــًا مــا تكــون التوصي ــه، وغالب قدمــت في

ــراث  ــة و ال ــي للثقاف ــع الوطن ــز ، و التجم ــاء املمي ــم العط ــة تكري ــرة هيئ ــت فك ــا كان ــن هن م
والبيئــة يف تنظيــم مؤمتــر مشــرك جتمــع مــن خالــه ثقافــة وتــراث جبــل عامــل . فالتجمــع يســعى 
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اىل القــاء الضــوء عــى الثقافــة ، وهيئــة التكريــم تســعى اىل تكريــم جمتمــع عامــل ، فجــاء املؤمتــر 
ــن  ــة امليادي ــد يف كاف ــه املمت ــة وتراث ــه الريادي ــن ثقافت ــزء م ــع ج ــل بجم ــل عام ــاًم جلب ــون تكري ليك
الفكريــة و العلميــة و االدبيــة والتعليميــة الربويــة و الصحيــة ...وســيتم اصــدار كافــة االبحــاث 
التــي انجــزت بجهــد و نشــاط جمموعــة مــن الباحثــن االكاديميــن املتخصصــن يف كتــاب ، بحيث 

يمكننــا ان نصــل اىل املعادلــة التاليــة :

مؤمتر علمي، اديب ، فكري ، تربوي ، اقتصادي ... = ثروة معرفية
والكتاب املوَثق هلذا املؤمتر = مكتبة علمية ، فكرية ، ادبية ، تربوية ، اقتصادية ...

و أخريًا 
أضع اآلن نسيج املؤمتر

بن أيديكم ساف وثمر 
حقق اهلل االماين كلها

بتفانيكم سيخَر الزهر 
قد نسجتم باملآقي نوره

وكتبتم من قلوب وفكر
أن لبنان غني طاملا

انتم الفرسان إن دَق اخلطر
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تحيتان للمؤتمر الجنوبي الثاني ولجبل عامل

التحيــة االوىل  هلــذا املؤمتــر وللمشــاركن يف ادارتــه واعاملــه يرفعهــا الشــاعر العــريب االصيــل ، 
الــذي عشــق قضايــا امتــه الوطنيــة و القوميــة ، فأفــرد هلــا القصائــد الطــوال ، والقــى معظمهــا يف 

اكثــر مــن مناســبة ومهرجــان ...

لــه مخســة دواويــن ومؤلفــات متعــددة . كــَرم يف اكثــر من عاصمــة عربيــة ، ويف بــاد االغراب. 
إنــه الصديــق الــودود الدكتــور والقــايض الشــاعر » مــارد االقليــم« حممد توفيــق صادق.

األستاذ عي توبه
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قصيدة الشاعر الدكتور محمد توفيق صادق

هنا اجلبل العامي

منبُت علم وعلامء

دوحة شعر وشعراء

واحة إيامن ومؤمنن

مدرسة وطنية

 لبنانية عربية يف احلب واإلخاء

عى رشيعة أمحد واملسيح عليهام السام

عرين أبطال وفدائين ومقاومن

هو جنوب القلب اللبناين

لكّن شمسه ترشق من أربع جهات
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»سقط الكالم«

رْت يف الـمنر اخلَُطـــُب سقَط الكــاُم جـــوادُه تِعـُب     وتسمَّ
فالسـْمُع ملَّ القوَل ضـــاق بِه          وصدى املعارك فيه يْصطـِخُب
والصــــوُت مل يرتجَّ يف وتـــٍر       ُشلَّ اللساُن وخــانه العصــَُب
ما عادت الكلمــاُت مطـــربًة         فمن الرصاص يلعلع الطــرُب

....
واحلــرف مل ينســـلَّ يف قلــٍم                         والنار يسكب مجرهـا الغضـب
خجـل الـمــداُد وما اتى ورقًا     ويراعه يف الســـاح خيتـــضُب
خجل املداد وقــال معتـــذرًا      بدم الشهـــادِة ُيكتــُب األدُب 

....
وا وســـروا     وفُم الدجـى ذئــٌب ومغتصُب صّى الرجال وكرَّ
َلَغموا ُعباَب الصدر فانفجرت     محمـًا شـظايا اللحـم تلتِهــُب
وتفّقهوا بالـموت فانكشــفت     يف علمه األسـرار واحلُُجـــُب
ما أفتـك الســـرطان يف ُأمــٍم     ما دام يف ســـلطاهنا الَعَطــُب
واحلق سيفه ذو الفـقـــار رنـا     ودنا وِديَن الشـــك والِريــُب
فهنا املقاوم ســــــيفه دمــــه     وهناك سيف اخلـائن اهلـــرب

....
آخيت احفاد احلســن دمــــًا     ودم الشــهادة عندهم َلَقـــُب
وأتيت فرسانًا وأهــــَل محــًى     شمَّ اجلبــاِه خيوهلـــْم ُنُجـُب
ــَة امــــرأٍة     بانــت ويل أيُّ الرجـــال أُب ورأيُت أمــــي أيَّ

وأفاخـر الدنيا بــام ُوهـبـــــوا ووقفت أهــزج يف مرابعهـــم    
نرقى بــه وإليـــه ننـتـســــُب العامليــــون التقى ورعـــــًا    
الصائغـــــون كنوَز معرفـــــٍة                          ما املاس؟ ما املرجان؟ ماالذهب؟
موسى شــعيب وزين والنخُب الـملهمـــون نبّيــــهم غــزالً    

....
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يف وجنتـيه الشمس تعتـصــب ُهو ذا اجلنوب: إبًا ُعًى وهـــدًى    
وحتّطم الصخـُر الذي رَضبــوا قرعوا رؤوس اجلهل قـــرع قنـا    
بْرقًا تاه الرعـد والُســـُحــب وأتوا تراهم وعـــد موســــمنا            
وعيوهنم دانت هلــا الشـــُهـب فحنوا عى أحامــــنا مطــــرًا            
ورأيتـــه يــهــوى وينقـلــب فتصـدع الطاغــــوت خشيتهم    

....
يف منهج اإليمـان ما اغربــــوا قل لألىل علــمـاؤنا صدقــــوا    
وإن أعتصْمت بحبلهــم وثبــوا أّدوا االمانــة وانتشـــوا قبــسًا            
وسيوفنا يف حـــدها العجـــُب هيهــــــات منّا ذلــــٌة وخـنًى    

....
فلم العيون يميتهـــا اهلُــــُدُب يا أمتي طـــــال الســـــهاد بنا            
وجفا الـــراب الــنهُل العِذُب هجر الزمان مكاننــــا ومـضـى     
ما العمُر؟ ما التاريُخ؟ ما احلقُب؟ فطرقُت باب الدهـــِر أسألــــه    
ُسلطاهُنا األقــاُم والكـتــــُب ودخلت يف شغٍف أبراج مملكتي          
وهنا لكل نتيجــــٍة ســــــبُب هـــنا ســـرٌي هــــنا عــــــٌر    
زمٌن عليــــه تربع الـــــعرُب وقرأُت فصل الـمجد هدهدنـي      
يوم اهتدوا وتطلبـــوا فأبــــوا بزغت عى الدنيــا كواكبهــــم    
واستـــرشف التاريخ والنسـُب وتعاظمــت يف شــــأهنم قيــُم            
والـغرُب مكرًا جاء يقتـــــرُب فاستعرب الشــرق الغني بــــنا     

......
ما سّن أمحد واقتـدى الصحـُب سلكــوا طريق احلق واعتنقــوا    
وندى طهارة مريٍم شــربــــوا وجتللــوا يف حضن فاطمــــــًة     
واملصطفى يف العدِل ينسكـــُب وبدا املسيُح ســـــام أمتــــنا    
والنخل يف الصحـراء ينتصــُب فاألرز يشمـُخ يف الربـى علمـًا    
ُصْعد العى واألزمـن الُصُعـُب فاألمة العظمــى يعــمدهــــا             
الفتح والّرايــــات والغلـــُب واألمـــة العظـمى يمجدهـــا    
قلاًم برته األســـيف الُقُضـــُب هّا الزمـــان اآلن نحمـلــــه    
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ــه  ــاركن يف ادارت ــاين  واملش ــويب الث ــر اجلن ــة اىل املؤمت ــة الصادق ــة الثاني ــام ، التحي ــك اخلت ومس
وأعاملــه، وجمتمــع جبــل عامــل فهــي مــن الشــاعر الزجــي االرجتــايل الــذي نبــغ يف هــذا املضــامر 
مــذ كان يف عامــه الرابــع عــرش . لقــد أَلــف فرقــة »نســور الزجــل«  مــع الشــاعر اخلــال املرحــوم 

زيــن شــعيب .

جــال يف معظــم انحــاء العــامل ، حامــًا رســالة الزجــل اللبنــاين ... لــه دواويــن ثاثــة ، وكتــب 
شــتى ، وهوحاليــًا رئيــس »جلوقــة الليــايل«  . إنــه الشــاعر االســتاذ عــادل خــداج. 
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قصيدة الشاعر عادل خّداج

وعا كل كلمـة عيونكــم دلــــو بقول احلقيقة ما اعتدت جامـل                 

أشـمخ جبال بجبال الي تعلـــو التاريخ يا كـــــّذاب يا هامـل                     

ع جنوبنا الــمقــدام متحامـْل                    وساعدت يلي أرضــنا احتلـــو

نايس البيـارق نصـــرنا حامـل                   املقاومة باملجــد رايتـــها تعلــو

نايس عطا الفــــّاح والعامـْل                    الربة بعرقهــم بالشــــرف بلـو

سيف الكرامي ال عل عـدا سلـو وصادق احلمزة وأدهم احلاِمـل               

رمز الوعي والطهــــر عـا حَلــو     وعبد احلسن الـمرجع الكامـْل                 

الصباح واملـصبــاح الي بجَلـــو ونسيت نور املوهبة بكامـــــل                  

*************************************

ملا بنــــــوزهنــا بوزنتـــــــهــا الكلمــة هلا عالعمـــر قيمتـها                   

اال حسب مضمون غايتــــــهــا ومش كل كلمة بتلفت األنظار             

هبالعرص للكلمة خلق جتــــار                تيشلحوها تياب عفتـــــــــهــا

كلمــــة بتتسعر عى الـدوالر               وكلمــــة بتتباهى بعـمــالتـهــا

وكلمة صنيعة حر استـعمــار               وكلمة شغل صهيــــون فتنتـهـا
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بمقاومة وقفــت بســــاحتـهــا وكلمة رشيفة ما برىض العار            

بكلمة رشف تتصــون أمتـــــها مع شعبنا ومع جيشنا املـغوار             

كلام منجي نحكـي بجبل عامــل وحتى الكرامي ترافق الشّعار             

بتحْس كلمتنا بكرامتها

*************************************

والعامل الّرمــــال كـــان أمل                    أزهار علمو بمـوطـنــي يغَلـــو

كل القضايــا ال حولنـــا جتَلـــو بنعرف جبل عامل جمد شامل             

كل اجلبـال تزلـزلو هبا الكــــون ولو ما فدا الثورة بجبل عامل              

وما يف جبل موجود بمحلو

*************************************

وكلمــة تغنـي للفـــدا وتنحــم الشعر املقاوم يا حلم حلمــي               

وأمجـــل قوافــي تغوص يم الَيم وأفكار حتكي بنهجها العلمي              

وعرس النرص حولو الشعب ملتم ياجنوب جينا بجونا السـلمي              

بتوقف برهبي بتخشع الكلمــات وباحلر مهمــا نكتب الكلمي              

قدام كاتب نرصنا بالدم 

*************************************

ومارون يا قمـــــي عى القمــي وعيتا وعي فيك صهيل اخليْل            

ووادي احلجري اشائهــم لـمــي وخليام جبتي لألعادي الويـل              

قانا اجلنـــــوب ضــــياع منحم  وبالنبطية املجـد ميـل وميــل                
اسمك شمس من دون ما ســمي وانت يا أرشف بنت جمدك سيل          

أشـــرف من الدرة ال عى تيجان ما حـبة تـراب إْل ببنت جبيْل               

حّكام جابو العار لألمة  

*************************************
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ذبحـــوك بالكـــذب السياسيي ولبنـــان يا جنّـــــي طبيعيـــة                   

وشــــوف احلقيقـة متل ما هيي معروف أوقف مع عي وسمعان         

اال الغـــــزاة االســـــرائيليـي  ما يف عــــدو إلنا بأرض لبنــان              

اال التعصــــب واالنانــيــــي وما يف مرض هبــَدم األوطـــان             

مفروض فيـــنا نوقـــف سويي وإْن كان بدكن هالوطن ينصـان           

بمقاومتنا وجيشنا و الشـــــعب وقفة كرامة بساحة الـميـــــدان               

إسام ودروز ومسيحية

*************************************

من النباطية هون بنادي                   بصوت الصدق عا دوحة بادي

عاشو بكتاب الـمـجـــــد زواد يا مقاومي انت فعل سياد                 

مالسيد موسى الصدر رصحك شاد        وبعدو النبيه القــــائد اهلــادي

وبالسيد عباس إغتنو األجماد               وبالشيخ راغب للفــدا بـــادي

ويا حاج عامد بأصدق شـــهادي ويا صانع النرصين جمدك زاد             

وصلو معي وزيدو صا اإلنشاد           القائد بطل عماق مش عــادي

مارد حسيني بكلمتو ابعاْد                   مبارك من اهلادي ومن الفــادي

صاحب عقيدي بالذكا وّقاْد                  بتهـتــــز امـريـكا واســـرائيل 

كل ما حكي السيد أبو هادي
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ــل  ــن قب ــن م ــاعرين املذكوري ــن للش ــن تكريمي ــم درع ــاح تقدي ــة االفتت ــام جللس ــري اخلت خ
ــن ــور نورالدي ــودة والدكت ــو ج ــتاذ اب االس

االستاذ انطوان ابو جودة ، الشاعر د. حممد توفيق صادق ، الشاعر عادل خَداج ، د. كاظم نور الدين
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المحور األول :
الثقافة و المجتمع

 



26



27

تعريف المحور : أ . غدير حوماني 

تتــازم الثقافــة واملجتمــع يف آن معــا، فهــام يتكامــان يف ســبيل حتقيــق الوحــدة الثقافّيــة للفــرد، 
ــوم  ــد، واملوس ــي املعق ــكل الديناميك ــن ال ــه، ضم ــاء جمتمع ــع أبن ــس م ــه بالتجان ــمح ل ــي تس والت
باملعــارف والعلــوم والفنــون والعــادات والتقاليــد والقوانــن والســلوك . وبــام أن الثقافــة ال تنشــأ 
ــوط  ــم خط ــا ترس ــر باعتباره ــي وحت ــدم ورق ــدر كل تق ــر مص ــا تعت ــي بتنوعه ــدم، فه ــن الع م
ــات  ــا املجتمع ــي حتدده ــم الت ــور النظ ــدوره يف تط ــاهم ب ــذي يس ــايف ال ــري والثق ــاج الفك االنت

ــي. ــار العامل ــا لإلزده ــا ومواكبته لتطوره

يف هــذا املجــال، مــن أوىل مــن رجــل العلــم واملعرفــة الــذي أوكل اليــه توجيــه وترشــيد ومتابعة 
ــا، ويلقــي  ــر جلســة املحــور األول ملؤمترن ــا ، أن يدي ــة للعلــم  يف الدراســات العلي ــال الطالب األجي

الضــوء عــى موضوعــه االســايس: »الثقافــة واملجتمع«،وذلــك مــع نخبــة مــن األكاديميــن.

عنيــت بــه األســتاذ الدكتــور حممــد حمســن عميــد املعهــد العــايل للدكتــوراة يف اآلداب والعلــوم 
اإلنســانية واالجتامعيــة. والــذي اســمح لنفــي أن أقــول فيــه :

كتب املجد اليه ذات يوم       انت شمس وانا منك اهلال
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كلمة رئيس الجلسة 

عميد املعهد العايل للدكتوراه يف اآلداب والعلوم االنسانية و االجتامعية : أ . د . حممد حمسن

هــي مهــزة الوصــل بــن واقــع احليــاة و البحــث العلمــي ، و هــي احللقــة األوســع التي حتتــوي عى 
كل  جوانــب و عنــارص و جمــاالت احليــاة االنســانية و الثقافيــة ، للكشــف عــن خصائــص وممارســات 
الثقافــة يف جتليــات احليــاة لافــراد و اجلامعــات. حتليــا للســلوك االنســاين مــن زوايــا خمتلفــة بالركيــز 
ــا  ــكان، و حناي ــان و امل ــا يف الزم ــي بنته ــات الت ــبكة العاق ــراءة لش ــا، و ق ــي يولده ــاين الت ــى املع ع

الشــوارع و املنــازل، و يف االثــار و الفنــون و العــادات و التقاليــد و الظاهــرة التواصليــة ...
ــا معرفــة االشــياء ، بــدون النظــر إىل موقعهــا يف شــبكة العاقــات املتشــعبة .  فنحــن ال يمكنن
ــى. هــي  ــات ذات املعن ــا خلريطــة االرتباطــات و الســياقات و اخلطاب وهــذا يتطلــب رصــدا علمي
تلــك املامرســات التــي تعــر بشــكل جــي عــن حقيقــة اهلويــة و ذلــك البنــاء االجتامعــي الوطيــد 

بمختلــف مســتوياته...
الثقافــة ؛ جمموعــة مــن العقائــد و القيــم و القواعــد التــي يقبلهــا و يامرســها االفــراد، و املعــاين 

واملعــارف التــي يفهموهنــا ، مربوطــة بإحــكام بواســطة نظــم مشــركة .
و مهمة الدراسات تأيت : 

ــرت ؟ و يف أي رشوط  ــباب تاث ــأي اس ــة ؟ و ب ــرة الثقافي ــذه الظاه ــت ه ــف حدث ــم : كي لنفه
ــت ؟ ــت و ترعرع عاش

لذلك قد ندرس الثقافة اجتامعيًا بوصف موضوعي ملؤسساهتا و وظائفها .
وقد ندرسها اقتصاديًا بوصف آثار االستثامر و االحتياجات عى بنيتها .

وقــد ندرســها مــن جهــة خطاباهتــا و ظواهرهــا االتصاليــة أو مــن جهــة العــادات و التقاليــد 
واللغــة و الفنــون و اإلعــام ...

فعــن الثقافــة و مفاهيمهــا ، و عنهــا كبعــد سوســيولوجي مؤثــرة و متاثــرة اجتامعيــًا، و عــن التفاعل 
الثقــايف و جتلياتــه يف جبــل عامــل ، نفتتــح هــذا املؤمتــر باملحــور األول بعنــوان: الثقافــة و املجتمع .
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مفاهيم الثقافة منهجيّة للفهم وقراءة للهويّة

 د. عامد سيف الدين

املقدمة .

أوالً : الثقافة وذاكرة املصطلح
أ( مفهوم الثقافة .  

ب( مفاهيم مرتبطة بالثقافة .  

ثانيًا : الثقافة ومنهجية دراستها
أ( دراسة الثقافة .  

ب( من النقد األديب إىل الثقافة كنص .  

ثالثًا : الثقافة واهليمنة
أ( الثقافة وأنامط اهليمنة .  

ب( احلداثة كثقافة مهيمنة .  

ج( بن املركزية الثقافية والتعددية الثقافية .  

رابعًا : أيقونات الثقافة يف جبل عامل
أ( منهجية الدراسة الثقافية جلبل عامل .  

ب( أيقونات جبل عامل .  

اخلامتة .
قائمة املصادر واملراجع .
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المقدمة

يف كل جمتمــع نوعــان مــن الثقافــة : ثقافــة عليــا، او ثقافــة نخبــة، تتكــون بطــرق واعيــة تعــر 
عــن بنــى عميقــة ، و ثقافــة مجاهرييــة او شــعبية تتكــون بطــرق ال واعيــة يترشهبــا ابنــاء املجتمــع 
و يتنفســوهنا كاهلــواء ، حيــث يصعــب اخراقهــا مــن الثقافــات األخــرى بســبب الــوازع القــوي 

الــذي تســببه الرقابــة االجتامعيــة املشــددة .

لقــد طرحــت نظريــة اهلويــة االجتامعيــة مســألتن اثنتــن عــى مســتوى دراســة الثقافــة: مســألة 
العاقــات بــن اجلامعــات و حتليــل الرصاعــات التــي ُأطلــق عليهــا اســم نظريــة العاقــات بــن 
ــة  ــي Social change كنظري ــري االجتامع ــألة التغي ــات Intergroup theory ، و مس اجلامع
ــات  ــا باجلامع ــة بمقارنته ــم الداخلي ــايب جلامعته ــز االجي ــراد اىل التميي ــة األف ــول حاج ــة ح متكامل

ــة . ــة االجيابي ــة االجتامعي ــة لتحقيــق اهلوي اخلارجي

و لكــن مــع نظريــة تصنيــف الــذات Self-categorization theory حتولــت الدراســات 
ــات  ــة العملي ــي، اىل دراس ــات و التغيرياإلجتامع ــن اجلامع ــات ب ــامم بالعاق ــن االهت ــة م الثقافي
ــس  ــل باألس ــي تتمث ــا الت ــراد فيه ــة االف ــيكولوجية لعضوي ــة الس ــة و الطبيع ــية للجامع األساس

ــة .  ــذه العضوي ــة هل ــة و املعرفي اإلجتامعي

ــري  ــر تأث ــة و دوائ ــة و فكري ــة مفاهيمي ــا ، كخارط ــراءة ملكوناهت ــي ق ــا يعن ــري يف ثقافتن و التفك
حقيقيــة لفهــم املنظومــة املعقــدة التــي تنســج االجتاهــات. رمــوز معقــدة بحاجــة اىل تفكيــك مــن 
أجــل فهــم أفضــل و حمــاكاة لاســتبصار و التنويــر، بــدال مــن الوقــوف عنــد عتبــات االنتظــار. 
ــة ،  ــة العاملي ــا الثقاف ــم هب ــة تتس ــن اي ارشاق ــث ع ــرصة  للبح ــراءة املتب ــم و الق ــة للفه وحماول

ــا...  ــي انجزهت ــواعد الت ــا و الس ــي انتجته ــادي الت ــد األي ــوف عن للوق

ــياقاهتا  ــي س ــا ه ــا؟ و م ــس نقده ــتها و أس ــائل دراس ــي وس ــة ؟ و ماه ــم الثقاف ــي مفاهي فامه
ومنهجيــات قراءهتــا و فهمهــا ؟ و مــا هــي أوجــه االســتفادة منهــا يف أن تكــون نموذجــا يمكــن 

ــاة ؟ ــة احلي ــة و صناع ــاج املعرف ــه إلنت ــه و تعميم صناعت

أوالً : الثقافة وذاكرة املصطلح
أ( مفهوم الثقافة .   

ب( مفاهيم مرتبطة بالثقافة .   

أ( مفهوم الثقافة 
كلمــة ثقافــة عــى تعــدد اشــتقاقاهتا العربيــة تعنــي احلــذق والفطنــة والــذكاء ورسعــة التعلــم، 

أو تســوية الــيء وإقامــة اعوجاجــه...
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ففــي املعجــم الوســيط )َثِقــَف( : صــار حذقــًا فطنــًا ، وثقــف العلــم والصناعــة : حذَقهــام  - 
ــه)1( .  وثقــف الــيء : ظفــر ب

ــف  ــال ُثق ــم، ويق ــاذق فه ــف : ح ــل ثق ــه ، ورج ــيء( : حذق ــف ال ــرب )ثق ــان الع ويف لس
ــم)2( .... ــة التعل ــيء: رسع ال

ــن  ــي Cultura، م ــل الاتين ــن األص ــتقة م ــة Culture املش ــة ثقاف ــتعامل كلم ــاع اس ــد ش ولق
منتصــف القــرن التاســع عــرش بمعنــى قدرة اإلنســان الشــاملة عــى التعّلــم ونقــل املعرفــة ومهارات 
احليــاة، ورسعــان مــا حتــّول مفهــوم الثقافــة إىل موضــوع رئيــي للبحــث األنثروبولوجــي، حتــى 
أصبــح يشــمل كل ظواهــر حيــاة اإلنســان خــارج نطــاق الوراثــة البيولوجيــة. مــن هنــا ظهــر أول 
Primitive cul� )ــة ــة البدائي ــه )الثقاف Edward Tylor يف كتاب ــور ــد ادوارد تايل ــه عن ــف ل  تعري

ture)3( . وبالرغــم مــن تعــدد التعريفــات هلــذا املصطلــح، فــإن معنــاه متــت قراءتــه مــن خــال مــا 
يســتدل عــى وجــود الثقافــة ، مــن انتظــام الســلوك عنــد األفــراد يف طــرق حياهتــم ومزايــا اتصاهلــم 
ببعضهــم البعــض، ومــن اآلثــار اخلارجيــة التــي يمكــن قراءهتــا مبــارشة مــن أفكارهــم وترصفاهتم. 
ــري  ــة يف املعاي ــوس، املتمثل ــري امللم ــلوك غ ــامط الس ــًا ألن ــا حتلي ــامء األنثروبوجلي ــرح عل ــك، اق لذل
واملعتقــدات والقيــم واالحتياجــات التــي تعكــس دوافــع األفــراد يف املوقــف اإلجتامعــي، والتــي 

. Inner Culture اصطلــح عــى تســميتها باملضمــون الثقــايف

وإن تعــددت التعريفــات والرشوحــات حــول هــذا املفهــوم، فــإن تعددهــا ومتايزهــا، ال خيــرج 
عــن خــط جامــع ملفهومهــا الشــامل الــذي يعــر عــن وحــدة متكاملــة مــن املعلومــات واألفــكار 
واملعتقــدات وطــرق التفكــري والتعبــري والرويــج، وطــرق كســب الــرزق وتربيــة األبنــاء، 
والصنائــع اليدويــة، وغريهــا مــن الظواهــر الســائدة بــن األفــراد عــن طريــق االتصــال والتفاعــل 

ــي)4(.  االجتامع

ولقدحدثــت بعــض التحــوالت املفهوميــة يف العــرص احلديــث، جعلــت مــن الثقافــة نصــًا ُيقــرأ 
مــن كتــاب حيــاة األفــراد واجلامعات.منســوجة فكرّيــة ومعرفّيــة وإنتاجيــة تشــكل منظومــة متكاملــة 
لرمــوز وأيقونــات نحــاول أن نفهمهــا . وهبــذا املعنــى حتــّول هــذا املفهــوم مــن كونــه جمموعــة ســامت 
ــه  ــا ينتج ــكل م ــل ب ــة : )تتمث ــل مادي ــة(، ودالئ ــة وفني ــة وقيمي ــة واعتقادي ــة، )معرفي ــل معنوي ودالئ
عقــل اجلامعــة مــن أشــياء ملموســة كهندســة األبنيــة واملابــس واألطعمــة..(، إىل أنــامط مــن املعــاين 
ــكل  ــا بش ــر عنه ــي يع ــم الت ــن املفاهي ــة م ــّكلة منظوم ــًا، مش ــا تارخيي ــم تناقله ــوز ت ــدة يف رم املتجس
رمــزي، يتواصــل بواســطتها النــاس ويســتديمون ويطــّورون معرفتهــم حــول احليــاة ومواقفهــم منها.

)1( انيس ابراهيم ، المعجم الوسيط، جـ1، ص 98 .
)2( ابن منظور، لسان العرب، جـ9، ص 19.

)3( آدم كوبر ، الثقافة : التفسير االنثروبولوجي ، ص51.
)4( ابو النيل، علم النفس االجتماعي،ج2،ص34 .
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وهــذا مــا جيعــل مــن الثقافــة نصــًا يتــم قراءتــه عــى مســتوى حتليــل )املعنــى( املتشــكل مــن 
رمــوز. فهــذه الرمــوز تعمــل يف تركيــب روح اجلامعــة، مشــّكلة نعمــة احليــاة االجتامعيــة ونوعيتهــا 
وأســلوهبا ومــزاج أفرادهــا يف األخــاق والبنــاء واجلــامل واملعــارف والعلــوم، والصــورة الذهنيــة 
التــي تكونــت لدهيــم عــن طريقــة عمــل األشــياء يف الواقــع، وطريقــة تفكريهــم التــي تعــّر عــن 

هــذه املنظومــة .
 Logico – ــوي ــي املعن ــل املنطق ــة بالتكام ــف الثقاف ــا أن نص ــى، يمكنن ــذا املعن ــري ه ولتفس
Meaningful Integration، الــذي يعــّر عــن مفهــوم املنظومــة، التــي تشــبه التكامــل املوجود 
ــلوب،  ــدة األس ــن وح ــّر ع ــو يع ــة . وه ــة علمي ــة أو نظري ــدة ديني ــيقية أو عقي ــة موس يف مقطوع
والتامســك عــى مســتوى املضمــون املنطقــي للمعنــى والقيمــة. وهــو خيتلــف عــن مفهــوم النظــام 
 Cousal – ــه تفســريه الســببي أو مــا يســمى بالتكامــل الســببي – الوظيفــي اإلجتامعــي الــذي ل
Functional Integration، فهــو تكامــل منطلــق مــن مفهــوم احتــاد األجــزاء يف شــبكة ســببية 

واحــدة تبقــي النظــام مســتمرًا .
ــا  ــن تكامله ــم م ــات بالرغ ــن املجتمع ــع م ــية ملجتم ــة األساس ــإن الثقاف ــك، ف ــن ذل ــًا ع فض
ــه  ــة Subculture، ختــص طبقــة مــن طبقات ــة فرعي ــواء ثقاف ــع مــن احت املنطقــي املعنــوي، ال متن
االجتامعيــة، أو أقلّيــة مــن أقلّياتــه، ومــا ثقافــة األريــاف واملــدن وثقافــة الســاحل، وثقافــة بعــض 
ــع تؤكــد وجــود ثقافــات  ــي تعيــش يف وطــن يشــملها، إال وقائ ــة الت ــة أو العرقي اجلامعــات الديني

فرعيــة تنضــوي حتــت ثقافــة وطنيــة جامعــة، وتشــكل جــزءًا أساســيًا مــن هويتهــا.

ب( مفاهيم مرتبطة بالثقافة
عندمــا نقتحــم ذاكــرة املصطلــح وخبايــاه، تســتوقفنا جمموعــة مــن املفاهيــم املرتبطــة بمفهــوم 
الثقافــة، وهــي مفاهيــم متشــعبة، متصلــة إتصــاالً عنكبوتيــًا بتطــور املفهــوم والدراســات املرتبطــة 
بــه إىل درجــة ال يســتطيع املــرء مــن خــال القــراءة املفهوميــة إال الرجــوع إليهــا كمعــان تســاعد 

عــى الفهــم املرتبــط بذاكــرة بعيــدة .
وجمــرد أن نضــع ثقافــة شــعب مــن الشــعوب أو مجاعــة مــن اجلامعــات أمــام ناظرينــا، هبــدف 
ــم  ــن املفاهي ــرية م ــة كب ــا جمموع ــى الين ــا، تتداع ــى فهمه ــا أو حت ــا أو نقده ــتها أو حتليله دراس
الروريــة للفهــم والتحليــل والدراســة. أفــا يرتبــط املفهــوم بــدور الديــن والقيــم والتوجهــات 
واهلوّيــة؟ أال يتعلــق األمــر بالســلطة والســلوك الســائد واملثــل املدركــة يف ذاكــرة اجلامعــات؟ ألســنا 

أمــام ثقافــة منتجــة، وثقافــة يعــاد انتاجهــا؟...
طبعــًا، عندمــا نتحــدث عــن ثقافــة مجاعــة مــن اجلامعــات، ال بــد وأن نســتدعي كافــة املفاهيــم 
املتعلقــة بعاداهتــا وتقاليدهــا ومعتقدهــا، ومنتجهــا وســلوك أفرادهــا وأســاليب التفكــري الســائرة 

فيهــا...
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مــن املفاهيــم األساســية التــي تفــرض نفســها يف البحــث الثقــايف، تلــك العاقــة املتقاطعــة مــا 
بــن مفهــوم املجتمــع و مفهــوم الثقافــة. إذ يعــّرف املجتمــع بأنــه مجاعــة مــن النــاس تعيــش معــًا يف 
منطقــة معينــة جتمــع بــن أفرادهــا )ثقافــة( مشــركة وخمتلفــة عــن غريهــا، وشــعور بتفــّرد كياهنــم 
ومتيزهــم)1(. ويف املقابــل، ســنجد أن الســمة الثقافيــة Cultural trait تعنــي الوحــدة البســيطة أو 
النمــط االجتامعــي الــذي ال يمكــن تقســيمه أو رده إىل أنــامط أقــل منــه، وهــي الســبيل إىل مقارنــة 

ومتييــز املجتمعــات والثقافــات عــن بعضهــا البعــض)2(.
ــو  ــر ه ــوم آخ ــا مفه ــخص أمامن ــة سيش ــمة الثقافي ــوم الس ــى مفه ــا ع ــة إّطاعن ــرد حماول وجم
ــبه  ــه الش ــن أوج ــف ع ــدف إىل الكش ــذي هي ــة Cultural Comparative ال ــة الثقافي املقارن
ــة  ــة املقارن ــًا يف الدراس ــيكولوجية . وأيض ــا الس ــة يف ظواهره ــات املختلف ــن الثقاف ــاف ب واالخت
ــة  ــات امليداني ــة، والدراس ــق االجتامعي ــة باحلقائ ــات املتعلق ــل البيان ــات وحتلي ــق واالحصائي للوثائ

ــا)3(. ــات وغريه ــة واملقاب ــق املاحظ ــن طري ــة ع ــات املجموع ــل البيان ــص بتحلي ــي ختت الت
مــن جهــة أخــرى، ســنجد أن األبعــاد املعنويــة الناشــطة عــى مســتوى القيــم واهلويــة والديــن 
Cul�  ستشــكل بحــد ذاهتــا مفاهيــم بحاجــة للفهــم، حيــث يشــكل كل واحــد منهــا أيقونــة ثقافيــة

tural Icon، متثــل جانبــًا مــن القيــم والســنن واملثــل املدركــة تأصيــًا يف الثقافة، و تشــكل األيقونة 
رمــزًا أو صــورة أســمى مــن الســهولة متييزهــا وإدراكهــا، وهــي بدورهــا تشــكل أيقونــات وطنيــة 

أو مناطقيــة ومتثــل قيــاًم أو نصبــًا هلــا داللتهــا عــى قيمــة وطنيــة مــا...)4(
ــن( يف  ــه )الدي ــن أن يلعب ــذي يمك ــوي ال ــدور الق ــك ال ــا، ذل ــا هن ــا ه ــن ناظرن ــب ع وال يغي
ــات  ــتجابة ملتطلب ــة يف االس ــية واالجتامعي ــة النفس ــى البني ــة ع ــة املحافظ ــايف، جله ــوع الثق املوض
الفــرد. وهــذا املعنــى ســيكون حــارضًا يف اإلجابــة عــن الســؤال االشــكايل : كيــف يمكــن للديــن 
أن يكــون ثقافــة إنتــاج، كــام حللــه ماكــس فيــر Max Weber، أو أن يكــون اســتجابة ملتطلبــات 
ــًا أو ســلبًا)5(،  ــة إجياب ــه االجتامعي ــه وحيات ــر يف ثقافت الفــرد عــى املســتوين املعــريف والعاطفــي يؤث
 Magic. )يف كتابــه املشــهور )الســحر والعلــم والديــن   Malinowski كــام درســه مالينوفســكي

Science and Religion ؟.

ولكــن ال يكفــي أن نخــرق ذاكــرة املصطلــح يف جمــاالت الدراســات الثقافية وحقوهلا فحســب، 
ــا نفهــم أكثــر تلــك االصطاحــات  وإنــام أيضــًا يف تطورهــا االصطاحــي التارخيــي الــذي جيعلن
املراكمــة ببعدهــا التطــوري ملزيــد مــن الكشــف عــن وظيفتهــا يف الدراســات الثقافيــة وأهدافهــا، 
 Cultural ــة ــة الثقافي ــة Ethnicity، واألصال ــة Colonialisum، واالثني ــوم الكولونيالي كمفه
 Enterprise والثقافــة املنتجــة Socialization وعمليــة التنشــئة االجتامعيــة ،Authenticity

1 - قصي كنعان،السمات الثقافية للمجتمع االسالمي، ص6 .
2 - سمير الخليل. دليل مصطلحات الدراسات الثقافية، ص194.

3 - أبو النيل، علم النفس االجتماعي، جـ2، ص143.
4 -  سمير الخليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية، ص51.

5 - كليفور غيرتز، تأويل الثقافات، ص318.
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ــة  ــة بالدراس ــم املتصل ــات واملفاهي ــن املصطلح ــا م ــية Leavisis... وغريه Culture والليفس
الثقافيــة، والتــي ســيكون بعضهــا موضوعــًا حتليليــًا يف أقســام البحــث اآلتيــة.

ثانيًا : الثقافة ومنهجّية دراستها
أ( دراسة الثقافة

ب( من النقد األديب إىل الثقافة كنص

  Cultural Studies أ( دراسة الثقافة
 Roland Barthes بــارت  النظــري ، ســامهت أعــامل كل مــن روالن  عــى املســتوى 
ــف  ــف املكث ــة الوص ــايف. فنظري ــل الثق ــي Gramsci  يف التحلي ــري Althusser  وجرام وألتوس
يف الكتابــات االنثروبولوجيــة عنــد كليفــورد جريتــز Clifford Geertz، وغريهــا مــن نظريــات 
ــًا  ــت أساس ــة، أضاف ــة احلديث ــة واهلرمينيوطيقي ــات األثنوجرافي ــاب واملقارب ــوم اخلط ــم ومفه النظ
متينــًا للتحليــل الثقــايف بوصفــه عمليــات تفكيــك للرمــوز والعامــات التــي هلــا معــان حتتــاج إىل 

ــل . ــم والتأوي الفه

فالثقافــة يمكــن دراســتها كنســق مــن األفعــال واملامرســات والعاقــات التــي تتمثــل يف الثقافــة 
الاماديــة، ويمكــن دراســتها كســلع وصناعــات وأزيــاء وهندســة، تتمثــل بالثقافــة املاديــة...

ــا  ــص مصادره ــع فح ــا م ــكل أنواعه ــة ب ــر الثقافي ــامم بالظواه ــة لاهت ــة الثقاف ــه دراس وتتج
التــي تســببت بظهــور الســلوك الثقــايف اجلمعــي. وهــي عبــارة عــن شــبكة مــن العاقــات التــي 
Edward Rich� ــتارد Malinowski وادوارد بريش ــي ــن مالينوفك ــه كل م ــام قّدم ــي ب  ال تكتف

ــامم  ــب، فاالهت ــة فحس ــات القبلي ــد اجلامع ــة عن ــة للثقاف ــب املادي ــة اجلوان ــش، يف دراس ard  وليت
ــف  ــعائر يف تصني ــة للش ــف االجتامعي ــامم بالوظائ ــاًم إىل االهت ــؤدي حك ــة كان ي ــب املادي باجلوان
ــدرت  ــي تص ــة الت ــدارس الفكرّي ــم امل ــده يف أه ــا نج ــذا م ــات1. وه ــاق والتحدي ــكار واألنس األف
 ، The Archeology of knowledge ــة ــا املعرف ــل أركيولوجي ــايف، كمث ــل الثق ــة التحلي عملي
التــي عــّرت عــن اخلطــوط العريضــة إلعــادة توجيــه التحليــل الثقــايف الــذي تبنــاه فوكــو، ونظرّيــة 

. Habermas ــاس ــا هابرم ــي تبناه ــايف الت ــفي والثق ــتوين الفلس ــى املس ــة ع ــل النقدي التأوي

ــة  ــة دراس ــيون طريق ــون النفس ــون واملحلل ــاء العقلي ــون واألطب ــج األنثروبولوجي ــد انته  لق
.National Culture as a Whole القومّيــة ككل  الثقافــة 

ــة  ــن دراس ــا م ــم حتويله ــات، ت ــون يف تطبيق ــع الباحث ــي توس ــتوى األنثروبولوج ــى املس فع
ــب  ــتوى الط ــى مس ــارص، وع ــان املع ــاة اإلنس ــة حي ــة، إىل دراس ــات البدائي ــعوب واملجتمع الش

)1(  روبرت وشنو،التحليل الثقافي، ص27.
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العقــي، بــدأت البحــوث تتجــه إىل توســيع االهتــامم بدراســة االضطرابــات مــن احلالــة الفرديــة إىل 
اجلمعيــة املشــركة. وعــى مســتوى التحليــل النفــي، باتــت التطبيقــات تركــز حــول الفروقــات 
ــي  ــات الت ــة والقطاع ــات اإلنتاجي ــات لتشــمل القطاع ــورت الدراس ــة. وتط ــئة االجتامعي يف التنش
ــة  ــل ناحي ــام يمث ــون نظ ــة مضم ــة، أو دراس ــة املجتمعي ــاة يف الثقاف ــب احلي ــن جوان ــًا م ــل جانب متث
مــن نواحــي الثقافــة، كاألفــام واألســاطري والنــكات والفــن التشــكيي، أو مــا يســمى بالدراســة 
ــة  ــاحة الدراس ــل مس ــا جع ــة Segmental approach)1(، م ــة اجلزئي ــق الطريق ــة وف الثقافي

ــي تشــكل نشــأهتا ومكوناهتــا املعقــدة . ــة تتســع باتســاع املنظومــة الشــاملة الت الثقافي

ولقــد زاد يف أمهيــة الدراســة الثقافيــة، ذلــك االهتــامم املتعلــق بالبضائــع الثقافيــة، التــي ازدادت 
مخســة أضعــاف طــوال الســنوات العرشيــن املاضيــة، مــن ألعــاب الكمبيوتــر والقنــوات الفضائيــة، 
ــة،  ــاء واملوض ــص، واألزي ــب والقص ــام والكت ــة، واألف ــس مجالي ــى أس ــلع ع ــم الس وتصمي
Eterprise cul� ــة ــة املنتج ــح الثقاف ــور مصطل ــاهم يف ظه ــا س Web... مم ــب ــبكات الوي  وش
ــي  ــادة Entrepreneuralism، الت ــى الري ــرشوع Enterpris، وع ــى امل ــد ع ــي تعتم ture الت
ــة  ــت الثقاف ــث اصبح ــواء، حي ــد س ــى ح ــادي ع ــي واالقتص ــاطن االجتامع ــن النش ــا ب ــع م جتم
احلديثــة تتاميــز بصفــة الريــادة حتــت مســمى الثقافــة الرياديــة التــي تســعى إىل التميــز، و تضاهــي 
تلــك التــي حتــدث عنهــا ريمونــد ويليامــز Raymond Williams، يف كتابــه الثقافــة واملجتمــع 

ــث . ــع احلدي ــليع املجتم ــر أو تس ــات تتج ــا بتحدي ــي وصفه Culture and society ، والت

ب( من النقد األديب إىل دراسة الثقافة كنص 
ــا  ــي قّدمه ــة الت ــات األدبي ــم الدراس ــن رح ــا، م ــة يف بدايته ــات الثقافي ــت الدراس خرج  
ــة  ــه معنّي ــبة إلي ــة بالنس ــية leavisism، فالثقاف ــرت الليفسس ــه ظه ــذي مع ــس Leavis، وال ليف
بتكويــن األفــراد ليكونــوا ناضجــن ومتوافقــن، مــا جعــل من هــذه الدراســات بحــوث متخصصة 
ــة  ــة الراقي ــرف بالثقاف ــام يع ــص ب ــد ختت ــدة. إذ مل تع ــة جدي ــة دالل ــوم الثقاف ــي ملفه ــتقلة تعط ومس
املرتبطــة بــاألدب والنــص املكتــوب، وحتولــت لتعنــي أن كل يشء يف الثقافــة هــو نــص مكتــوب 
قابــل للتحليــل والدراســة كنمــط مــن أنــامط التعبــري، وكرســائل مبّطنــة وممارســات دالليــة تكــّون 

ــة . ــات الثقافي ــرشه املؤسس ــذي تن ــاب Discourse  ال ــمى باخلط ــا يس م

إن موضــوع الدراســات االقتصاديــة هــو جتليــات احليــاة اليوميــة التــي ال تتأثــر باألبعــاد   
االجتامعيــة فحســب وإنــام أيضــًا باألبعــاد األخــرى مــن األبعــاد االقتصاديــة والسياســية 
واجلنوســة، والعــرق والديــن واحلاجــات والرغبــات، فضــًا عــن املســار التارخيــي املتــوارث عــر 

ــان. األزم

)1( ابو النيل،علم النفس االجتماعي، جـ2، ص128.
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ــاهتا  ــي ملؤسس ــف موضوع ــن وص ــددة، م ــات متع ــج ومقارب ــب مناه ــا يتطل ــذا م وه  
ووظائفهــا، ودراســة آثــار االســتثامر يف االنتــاج الثقــايف، ودراســة العاقــات بــن أشــكال 
ــار  ــف واآلث ــون واملتاح ــة الفن ــن دراس ــًا ع ــات، فض ــن املامرس ــا م ــة وغريه ــات الثقافي املامرس
والــراث بــكل مــا يتضمنــه مــن دالالت ثقافيــة. إن هــذه املقاربــات ترصــد خريطــة موســعة مــن 
املامرســات الثقافيــة االقتصاديــة واألثريــة ومســائل القوميــة واهلوّيــة، واملؤسســات املنتجــة للثقافة، 

ــة . ــا منظوم ــل منه ــا لتجع ــي تربطه ــات الت ــة والعاق ــياقاهتا الزمني ــة س ــن ناحي م

ولقــد حتولــت الدراســة الثقافيــة إىل قــراءة يف األنســاق الثقافيــة وجعلــت مــن النقــد الثقــايف   
ــل أن  ــد املرس ــائل يري ــات ورس ــل معلوم ــي حيم ــص كام ــن ن ــّر ع ــذي يع ــاب(، ال ــد )اخلط أداة لنق
يوصلهــا إىل املتلقــي، األمــر الــذي حــّول دراســة الثقافــة إىل عمــل تفكيكــي للشــفرات الثقافيــة يتخطى 
ــن االدراكات  ــف ع ــاعد يف الكش ــري يس ــي نظ ــيس وع ــعى إىل تأس ــة، و يس ــة اجلاملي ــامل األدبي األع
الاشــعورية واملضمــرة يف اخلطــاب، التــي تعــّر عــن حقيقــة الثقافــة الواقعــة حتــت تأثــري مــا هــو غــري 
رســمي مــن ممارســات إدارة املؤسســات الثقافيــة. تلــك التــي تســتطيع أن تّدجــن وتــرّوض كل مــا هــو 

عقــي أو ذوقــي ملســتهلكي الثقافــة .

فإهتــامم الدراســات الثقافيــة مــن البحــث يف أعــامل شكســبري األدبيــة عــرت إىل البحــث   
ــة.  ــة الثقاف ــن أنظم ــف ع ــيلة أو أداة تكش ــص وس ــح الن ــث أصب ــة ، حي ــا التلفزيوني يف الدرام

و النــص هنــا ليــس هدفــًا بحــد ذاتــه، وإنــام هــو نظــام ذايت معــّر عنــه يف أفعــال إجتامعيــة   
ونتاجــات ثقافيــة تــم توزيعهــا مــن طــرف مؤسســات مصنّعــة، واســتهالكها مــن جمموعة مشــركة 
ــريات  ــدالالت والتأث ــق بال ــئلة تتعل ــة إىل أس ــئلة البحثي ــول األس ــا تتح ــتهلكن . هن ــن املس م
 ، Gramsci ــي ــال جرام ــام ق ــات، وك ــة باالحتياج ــاع املرتبط ــائل اإلمت ــة، ووس االيديولوجي
فهــي دراســة تعتمــد عــى مفهــوم اهليمنــة Hegemony ، ال بوصفهــا قــوة مــن القــوى املســيطرة 
فحســب، بــل بوصفهــا أيضــًا قــوة تتحكــم باجتاهاتنــا التــي جتعلنــا نقبــل هبــا ونســلم بوجودهــا 

ــا)1(. ووجاهيته

ــاع  ــة لتشــمل العــرق واجلنــس والــدالالت، واإلمت وهــذا مــا وســع الدراســات الثقافي  
واإلنتــاج، كفعــل يمــس األحــام مــع التعويــض النفــي، واالتصــال مــع املواجهــة، والتصــور 

ــة . ــع اهلوّي م

)1( عبد هللا الخزامي،النقد الثقافي، ص18.
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ثالثًا : الثقافة واهليمنة
   أ( الثقافة واألنامط املهيمنة .
ب( احلداثة كثقافة مهيمنة .   

ج( بن املركزية الثقافية والتعددية الثقافية.   

أ- الثقافة واألنامط املهيمنة 
لقــد كان االمتــداد الطبيعــي لنقــل النظــر مــن النــص إىل اخلطــاب الفضــل يف تأســيس وعــي 
ــة ســمحت بالكشــف  نظــري يســاعد يف نقــد اخلطــاب الثقــايف وأنســاقه . ذلــك أن هــذه املنهجي
ــة .  ــه كل ثقاف ــرك بموجب ــذي تتح ــعوري ال ــد الاش ــة والبع ــي للثقاف ــر االيديولوج ــن املضم ع
فالنــكات واالشــاعات والدعايــات والدرامــا واألفــام حتاكــي الاوعــي يف األفــراد وتســاهم يف 

ــة . تشــكيلهم تناغــاًم مــع املؤسســة الثقافي

مــع غرامــي Gramsci، بــدأ االنتبــاه لكيفيــة اعتــامد الســلطة عــى رىض أو قبــول األفــراد، 
وليــس فقــط عــى القــّوة. واخلطــاب ومــا يرتبــط بــه مــن ســيادة متثيــات معنيــة وتطبيعهــا، جيعلنــا 
نفهــم بوضــوح كيــف عمــل التطبيــع االقتصــادي املعــومل بــأدوات )اهليمنــة( Hegemony1، إذ 
ال تتــم الســيطرة بســبب قــوة املســيطر فحســب، بــل أيضــًا بســبب قدرهتــا عــى جعلنــا نقبــل هبــا 

ونســلم بوجودهــا.

ــة للســعي إىل كشــف أســاليب الثقافــة يف صياغــة  مــن هــذا املنطلــق تتحــول الدراســة الثقافي
ــم حمــددة. ــات وقي مســتهلكيها وتســخريهم كــذوات لدهيــا رغب

 فتفاعلــك مــع االعانــات الدعائيــة عندمــا ختاطبــك، مبنــي عــى أخذهــا باالعتبــار 
Althuss�  خصوصيتــك واحتياجاتــك كمســتهلك لــه ذوقــه املحــدد، وهــذا مــا يســميه ألتوســري
ــة  ــذه الصف ــًا، وزّخ ه ــة مث ــك بالذّواق ــإن وصف ــا ف ــن هن ــتجواب Interpellate. م er باالس

ــمة . ــك الس ــك بتل ــام نفس ــًا أم ــك مقتنع ــرارًا، جيعل ــرارًا وتك ــك م في

ومهمــة الدراســات الثقافيــة هــي فهــم وكشــف األنــامط املهيمنــة عــى األفــراد، ومعرفــة مــدى 
ــر  ــة إذا كان األم ــرى. خاص ــات أخ ــن إىل وجه ــل املهيم ــذا الفع ــة ه ــل وجه ــى تعدي ــا ع قدرتن
يتعلــق بأمــور لصيقــة باهلوّيــة والبعــد األنطولوجــي لألفــراد وقضاياهــم التــي تعــر عــن ثقافاهتــم 

الوطنيــة.

فالعنــف يف أفــام هوليــود، حتــول بالنســبة لبعــض الثقافــات إىل متعــة مجاهرييــة مقبولــة، وهــذا 
ــة  ــت يف وضعي ــي أصبح ــة الت ــة العمومي ــة وللثقاف ــة العمومي ــبكة املجتمعي ــري للش ــام ق اقتح
املســتهلك الــذي لــن يتنبــه مــن خــال وعيــه هلــذه املخاطــر، إذ الاوعــي لديــه عمــل عــى تعطيــل 

1 - فاركلوف، تحليل الخطاب، ص 414 .
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كافــة أجهــزة احلكــم نــزوالً عنــد الرغبــات اآلنيــة التــي يفصلهــا عــن منظومــة التأثــري القيمّيــة .

وهــو مــا أطلــق عليــه حديثــًا بثقافــة الوســائل Media Culture1 املســؤولة عــن تفاعل   
ــة،  ــليع الثقاف ــراد وتس ــد األف ــتقبال عن ــال االس ــكيل أفع ــائل يف تش ــل الوس ــة تدخ ــدث نتيج حي

ــوذج . ــم النم ــد وتعمي ــتوى واح ــم بمس بدجمه

ــل  ــة تأوي ــل الثقافــة، كمنهجي ــل املعــريف يف دراســة وحتلي ولقــد ســامهت مناهــج التحلي  
ــرز  ــث ب ــة، حي ــايت للثقاف ــل املؤسس ــف، والتحلي ــة للمواق ــات التارخيي ــة اخللفي ــص، ودراس الن
األخــري كمنطلــق يف حتليــل اخلطــاب. فــدور املؤسســة الثقافيــة هــو توجيــه اخلطــاب نحــو نــامذج 
ــة،  ــة أو الفني ــة الفكري ــا الصياغ ــق هب ــام وتتخّل ــذوق الع ــا ال ــس معه ــورات يتأس ــاق وتص وأنس

ــذوق . ــم وال ــذى يف احلك ــدة حتت ــاًم معتم ــح قي ــى تصب حت

ــة، ختضــع خضوعــًا واضحــًا ألعــراف وممارســات  ــة للثقاف ــراءة التحليلي وأســاليب الق  
املؤسســة األكاديميــة، التــي تتــوىل عــادة عمليــات النمذجــة والرجمــة، وهــي بدورهــا تقــوم عــى 

ــامط. ــكيل األن ــي وتش ــتبعاد االجتامع ــي االس ــل عمليت فع

ب( احلداثة كثقافة مهيمنة
مــع بودرّيــار Baudrillard بــدأت تتحــول مركزيــة احلداثــة إىل صــورة اندثــار معــريف،   
ــتهاك،  ــة لاس ــخري احلداث ــا، تس ــوم ووعوده ــك يف العل ــاع . ش ــن الضي ــج م ــري مبه ــآل غ وم
ــؤال  ــى الس ــة ع ــال اإلجاب ــن خ ــامية، م ــات الس ــة والغاي ــانية الروحي ــب اإلنس ــتبعاد للجوان اس
ــاة اإلنســانية الكريمــة ؟ ــة لإلنســان ؟ ومــاذا أمهلــت للحي املنهجــي : مــاذا حققــت ثقافــة احلداث

ــرة  ــة يف دائ ــف احلداث ــدة، تصن ــة رائ ــة ونقدي ــامل فكري ــات يف أع ــاءت اإلجاب ــى ج حت  
ــة  ــات البرشي ــا ؛ االنطباع ــًا يف أوىل اهتامماهت ــل حداثي ــا أمه ــع كل م ــة، وتض ــرة واهلوّي ــري الفط حتق
واالنعكاســات النفســية والتأمــل والتجربــة الذاتيــة والعــادات اخلاصــة وتقديــر مــا هــو وجــداين 

ــي... دين

اخلليــة االجتامعيــة ال بــد هلــا أن تعتمــد عــى ذاهتــا يف صياغــة وجودهــا. فمركزيــة احلداثة   
ــًا ليــس بالــرورة  ــم انجــازه حداثي ــة . إذ مــا ت ــة الذاتي ــاء اهلوي ــة بن ــا مركزي ــة، قوبلــت ب العابث
ــأل باالحباطــات  ــة امت ــاه مــن احلداث ــا جنين ــا ! وم ــًا وأخاقي ــًا ومجي أن يكــون صحيحــًا وحقيقي
والشــح والبطالــة والتفــكك االجتامعــي . وأصبــح لدينــا الكثــري مــن األدلــة التــي تنبــذ املركزيــة 

. Multiculturalism ــة ــة الثقافي ــزز التعددي ــا يع ــا كل م ــع مكاهن ــة، لتض الثقافي

1-  عبد هللا الخزامي،النقد الثقافي، ص21 .
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ج( بني املركزية الثقافية والتعددية الثقافية 
ــة  ــة العاملي ــة واهليمن ــة واحلداث ــة جتلــت بالعومل ــة بعــدة ممارســات ثقافي ــة الثقافي متثلــت املركزي
ــة  ــة واملنظوم ــة االقتصادي ــواء، املنظوم ــى الس ــات ع ــاث منظوم ــاج ث ــن اندم ــر ع ــي تع الت

ــة .  ــات مركزي ــبكة معلوم ــد بش ــي تتجس ــة الت ــة املعلوماتي ــة واملنظوم اإلعامي

ــور،  ــب وللجمه ــات للنخ ــدر للمعلوم ــر مص ــد أك ــي يوّح ــاج عامل ــام اندم ــا أم وأصبحن
ــًا)1( .  ــًا متين ــال دجم ــائل اإلتص ــج وس ــا، ويدم ــال وأدواهت ــبكات اإلتص ــد ش ويوّح

ــة  ــل املتوقع ــن ردة الفع ــة م ــة إىل حال ــات الفرعي ــيدفع بالثقاف ــك س ــهد ال ش ــذا املش إن ه
للتســاؤل عــن هويتهــا ومكانتهــا وتارخيهــا وتراثهــا ووتــرية نموهــا املســتقلة نســبيًا، بالرغــم مــن 
ــة  ــة واحلداث ــة والغربي ــة بالذكوري ــة املتمثل ــة الثقافي ــخ العاملــي. فاملركزي ارتباطهــا القــري بالتاري
ــة مناقضــة،  ــة مــن الــدول العظمــى، أصبحــت تواجــه ثقافــات متعــددة متثــل ذوات تكويني اآلتي
ــود  ــن وج ــر ع ــذي يع ــر ال ــانية لآلخ ــة وإنس ــرة موضوعي ــة نظ ــت بمثاب ــوّية، بات ــوية وجنس نس

ــددة . ــة املتع ــاس البرشي ــرى واألجن ــارات األخ احلض

ــز  ــات وحتي ــى إخفاق ــل ع ــردة فع ــة Multiculturalism إال ك ــة الثقافي ــر التعددي ومل تظه
ــن  ــّر ع ــايف املع ــاب الثق ــد اخلط ــل بنق ــن، األول : يتمث ــن اثن ــدة اجتاه ــة، معتم ــة الثقافي املركزي
املؤسســات املصنعــة للثقافــة، والكشــف عــن انحيازاتــه. والثــاين : يتمثــل باقتحــام آفــاق نقديــة مل 

ــايف . ــد الثق ــدة للنق ــاالت جدي ــا، كمج ــد رؤيته ــن ألح يتس

ــل الوحــدات  ــة متعــددة داخ ــة فرعي ــاق ثقافي ــن أنس ــري ع ــة للتعب ــة الثقافي تــأيت التعددي
االقتصاديــة أو االجتامعيــة أو السياســية الواحــدة . ويمكننــا أن ننتبــه أكثــر لاضطرابــات العرقيــة، 
وانبعــاث الكــره لألجانــب، والعنرصيــة وتعــدد اإلثنيــات واللغــات، كموضوعــات وبــؤر اهتــامم 

ــر .  ــة لآلخ ــة املتجاهل ــامت املهيمن ــة الس ــا ملواجه ــي تدعون ــة)2(. و ه ــات الثقافي ــة للدراس نقدي

ــة  ــبكات املفهومي ــن الش ــد م ــج العدي ــى دم ــل ع ــات العم ــذه الدراس ــروري يف ه ــن ال وم
واملنهجيــات التــي تعــزز النضــال مــن أجــل احلقــوق املدنيــة يف االنتــامء املــزدوج مــع االحتفــاظ 
باهلويــة الثقافيــة، ومــا اخليــارات التــي اجتهــت إليهــا كل مــن هولنــدا والســويد وبلجيــكا والرتغال 
واســبانيا إال أمثلــة ناجحــة لتلــك السياســات التــي تعــّر عــن  التعدديــة الثقافيــة التــي اخرقــت 

النســيج االجتامعــي والتعليمــي برمتــه.

)1( غليون ، ثقافة العولمة، ص16.
)2( سمير الخليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية، ص70
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رابعًا : أيقونات الثقافة يف جبل عامل
        أ( منهجية الدراسة الثقافية جلبل عامل

       ب( الدراسة الثقافية جلبل عامل

أ( منهجية الدراسة الثقافية جلبل عامل 
ــه  ــد كتابت ــخ البــرشي بحاجــة إىل مــن يعي ــه Goethe عندمــا أشــار إىل أن التاري صــدق جوت
مــن وقــت إىل آخــر، كنــص قابــل للتجــدد)1(، فاملــايض يمكــن توظيفــه يف احلــارض، إذا مــا أعيــدت 
ــدة  ــات القديمــة مصــدر إحيــاءات جدي ــة للكتاب ــد... أمل تكــن القــراءات الواعي ــه مــن جدي قراءت

للمفكريــن اجلــدد؟.
ــا إىل التســاؤل عــن املوقــع  إن األعــامل التأرخييــة التــي حتمــل صفــة املركزيــة الشــاملة، حتدون
ــات  ــل تداعي ــري، يف ظ ــريف الكب ــط املع ــتوى املحي ــى مس ــة ع ــة العاملي ــات الثقافي ــي للنتاج احلقيق
ــرزم  ــع ال ــل م ــة . فالتعام ــة الثقافي ــات النقدي ــث والدراس ــخ احلدي ــات التأري ــة يف منهجي مهم
ــات والثقافــات  ــة إىل اهلوي ــذ البداي ــة، توّجهــت من ــة الثقافي ــة عــى مســتوى اهليمن ــة للثقاف املركزي
املتعــددة بوصفهــا أجــزاء مندثــرة تــذوب يف بحــر الثقافــات العليــا . ومــن الطبيعــي وفــق منهجيــة 
)التارخيانيــة اجلديــدة( New Historicism، قــراءة الثقافــة مــن خــال اقتحــام مــا مل يكــن قــد 
انتبــه لــه أحــد مــن قبــل، مــع رضورة املحافظــة عــى عــدم التحيــز . أي بالقــدرة عى ســحب اخليط 
ــات  ــمي يف الدراس ــام س ــة . أو ك ــات الثقافي ــن املامرس ــكًا م ــًا ومتامس ــاًء كام ــر وراءه بن ــذي جي ال
النقديــة بالنقــد الترشحيــي Deconstruction، الــذي يســمح باكتشــاف احلجــر الــذي إذا ازيــح 
مــن مكانــه، هتــاوى معــه البنــاء بأكملــه . فاخللفيــة التارخييــة Background، توازهيــا مقّدمــات 

ــة)2(.  ــة Foreground متثــل انعكاســات للســياقات التارخيي وظواهــر أمامي

إن الــرصاع الوجــودي هلــذه الثقافــة تؤكــده املامرســات الثقافيــة التــي تثبــت األصالــة والعراقــة 
Les An�  واهلويــة، عــر املحلــول التارخيــي كخلفيــة. هبــذا املعنــى، اســتطاعت مدرســة احلوليــات
nales الفرنســية، أن تتجــاوز احليــز احلدثــي يف الدراســات التارخييــة احلديثــة، القائم عــى افراض 
أحاديــة الزمــن واألحــداث البــارزة، وأبدلتــه بمكانــة علميــة للنمــوذج النظــري اجلديــد يف كتابــة 
التاريــخ الاحدثــي، إذ نحــاول فهــم التاريــخ مــن حمــددات أيضــًا غــري حدثيــة )مفهومّيــة(، تزيــد 
بعــدًا جديــدًا عــى العامــل الزمنــي الــذي نســجل فيــه التاريــخ اخلــاص، ببعــد يعــرض األفــكار 

واملامرســات يف عاقتهــا مــع االنتــاج الثقــايف)3(.
هــذا عــى مســتوى التأريــخ. أمــا عــى مســتوى الدراســة الثقافيــة التــي تتناغــم وهــذه املنهجية، 

فهــي تتقــّدم بصفة نظريــة يف القــراءة .
                                             .87 .P scipot denoihsaf – dlo rehto dna msicirotsiH wen ehT samoT B )1(

2  الغّزامي، النقد الثقافي، ص44.
3  جاك لوغوف، التاريخ الجديد، ص88.



41

تعتمــد اســراتيجية القــراءة الثقافيــة عــى حتويــل النــص التارخيــي إىل شــبكة إجتامعيــة ومنظومــة 
مــن )العامــات( Signs. حيــث يصبــح اخلطــاب الثقــايف تعبــريا بحاجــة إىل اعتــامد قــراءة تكشــف 
ــة. نحــن نتوجــه إىل  ــم والقناعــات واخلــرات اإلجتامعي عــن األســاليب التــي هبــا تتشــكل املفاهي

الطاقــة الفاعلــة التــي أنتجتهــا املؤسســة الثقافيــة والطــرق التــي يفــر هبــا النــاس خرهتــم.
ــي  ــام املؤس ــري النظ ــعوري وتعب ــري الاش ــن التعب ــا ب ــرق م ــه للف ــاب، ننتب ــاءلة اخلط يف مس
ــة. وال شــك أن مــن يفعــل ذلــك، ال  ــل بجامعــة منتجــي وموجهــي الثقاف ــذي يتمث الرســمي، ال
ــك  ــن تل ــكي م ــرر ال ــن التح ــد م ــًا . إذ ال ب ــة إطاق ــلطة املؤسس ــأة س ــت وط ــع حت ــن أن يق يمك
ــرات  ــن املؤث ــد ع ــة تبتع ــة دراس ــة الثقافي ــن الدراس ــل م ــة جتع ــرة موضوعي ــن فك ــلطة لتكوي الس
الوجدانيــة بــدءًا مــن االحيــاءات الســلطوية، وليــس انتهــاًء بالتقييــامت واالجتاهــات التــي تصنــع 

ــلطة. ــاب الس كل يشء بخط

ب( أيقونات جبل عامل 
ــع  ــا أن نض ــم، يمكنن ــذا القس ــن ه ــد )أ( م ــا يف البن ــا إختصاره ــي حاولن ــة الت ــًا باملنهجي عم
خارطــة العاقــات املتعلقــة بالرســائل واملامرســات الدالليــة واملؤسســات املنتجــة للثقافــة، حيــث 
ــًا ملؤسســاهتا ووظائفهــا، ووصــف اســتثامرها يف املســتهلك الثقــايف،  ــا وصفــًا موضوعي يتســنى لن
ودراســة املبــادئ التــي حتكــم العاقــات بــن أشــكال املامرســات الثقافيــة يف جبــل عامــل. وبــام ان 
البحــث ال يتســع للخــوض يف أدق التفاصيــل والتعقيــدات العائقيــة يف صناعــة الثقافــة العامليــة 
وإدارهتــا، فــإن التحليــل ســيأيت كتمثيــل كي للنمــوذج Macro، يســتطيع الباحثــون أو الدارســون 

توســيعه أو ختصيصــه عــى مســتوى كل مكــون مــن مكّونــات الثقافــة يف جبــل عامــل .
ــة  ــات داللي ــة، يمكــن اعتبارهــا أيقون ــة العاملي إن جمموعــة مــن العنــارص األساســية يف الثقاف

عــى تلــك الثقافــة :
1 - احلوزات العلمّية )كمؤسسات منتجة للثقافة(.

2 - كرباء )كباعث وجداين للثقافة(.
3 - احلرمان )كدافع إجتامعي( .

4 - االحتال )كدافع وطني للمقاومة(.
5 - التعبئة )كمامرسات ثقافية مؤثرة(.

6 - االخر ) الرشيك الوطني يف صناعة الثقافة املهيمنة(.
حيــث تشــكل هــذه األيقونــات شــبكة مــن العاقــات املتامســكة التــي حتاكــي املســتهلك   
يف ســلوكه الثقــايف ووجدانــه الدينــي ومعرفتــه العلميــة . والثاثيــة التــي حتكــم منظومــة تكويــن 
ــاعر  ــا - املش ــوع م ــول موض ــرد ح ــا الف ــي يتلقاه ــوم الت ــارف والعل ــا : املع ــات أو تغيريه االجتاه
ــاه  ــًا باجت ــه فعلي ــوم ب ــذي يق ــلوك ال ــه – الس ــوع نفس ــول املوض ــا ح ــي يتلقاه ــات الت والوجداني

ــه . ــت لدي ــي تكون ــاعر الت ــات واملش ــارف واملعلوم املع
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ــد  ــة بح ــكل أيقون ــة تش ــة عام ــتجابة ثقافي ــل إىل اس ــل عام ــي يف جب ــامء الدين ــول االنت ــد حت لق
ــى  ــدرة ع ــا ق ــي هل ــة الت ــب الديني ــن النخ ــددًا م ــًا حم ــث نمط ــة تب ــة للثقاف ــة مصنّع ــا. مؤسس ذاهت
ــة، مل تنتــج فقــط  ــة املتمثلــة باحلــوزات الديني ــة. واملؤسســة الديني ــادة املجتمعي التأثــري، وعــى القي
ثقافــة دينيــة، وإنــام كان هلــا أثرهــا املــوازي واملقنــع يف الواقــع االجتامعــي ككل، اســتجابة ملتطلباتــه 
عــى املســتوين املعــريف والعاطفــي الوجــداين . وال ننســى أن الرمزيــة التــي حتملهــا حادثــة كرباء، 
ــم  ــة الظل ــة ملقاوم ــن رمزي ــه م ــام حتمل ــمة ب ــري كس ــرة التغي ــامء ظاه ــة ن ــّهلت عملّي ــي س ــي الت ه
واهليمنــة والتمثيــل يف القتــل، ورمزّيــة املنــارصة واملــؤازرة للمظلــوم وعــدم الــردد يف فعــل ذلــك 
تارخييــًا. ثقافــة تراكمــت وامتــدت عــر التاريــخ ووجــدت حلظــات والدهتــا مــن جديــد. إذ مل يكن 
االحســاس باحلرمــان واملســؤولية املجتمعيــة يف اخلــروج مــن هــذا الواقــع، إال فعــًا مدفوعــًا مــن 
تلــك اخللفيــة الثقافيــة التــي عززهتــا املؤسســة الدينيــة، ومارســت عمليــة نرشهــا بواســطة النخــب 
التــي كان هلــا دورهــا يف التغيــري االجتامعــي، وهــذا بخــاف مــن امتلــك انتــامًء دينيــًا منفصــًا عــن 
واقــع التغيــري االجتامعــي هبــذا املعنــى، فلقــد حتــول الديــن إىل مؤسســة فاعلــة يف انتــاج الثقافــة 

اجلمعيــة يف دائــرة كــرى، يمكــن تســميتها ثقافــة جبــل عامــل الســائدة .

ــًا أو  ــل دورًا مثبط ــل عام ــرة جب ــرى يف دائ ــات األخ ــن للثقاف ــه، مل يك ــت نفس ــن يف الوق ولك
ــام  ــة في ــذه التعددي ــة ه ــد تغذي ــة إال بع ــة الثقافي ــعور باهليمن ــدم الش ــبب ع ــة بس ــًا يف البداي حمبط
بعــد بأبعــاد سياســية. فاملؤسســة املنتجــة هلــذه الثقافــة كانــت ممتــدة إمتــدادًا حقيقيــًا لتلتقــي مــع 
ثقافــات أخــرى يف املوضــوع الوطنــي ، إذ مّثــل االحتــال االرسائيــي فيــه بعــد أن عــاث يف األرض 
فســادًا وهدمــًا وظلــاًم، دافعــًا حقيقيــًا لتوحيــد اجلهــود الثقافيــة ملقاومــة اهلــدم والظلــم واالذالل. 
ــة  ــي )مقاوم ــد الوطن ــى البع ــزة ع ــة املرتك ــا اجلاذب ــا مفكرهت ــة كان هل ــة للثقاف ــة املنتج فاملؤسس
املحتــل(. يف زّخ ســامت مكــّررة جتعــل األفــراد أمــام أنفســهم ذلــك الصنــف )جمتمــع املقاومــة(، 
وثقافــة مقاومــة املحتــل شــكلت بحــد ذاهتــا أمــًا لتحقيــق التطلعــات املبنيــة أصــًا عــى أســس 
ثقافيــة حمــددة جعلــت مــن فعــل املقاومــة ينجــح باســتدامة يف إطــار تكوينــي ثقــايف لــه خصائــص 
وســامت ثقافيــة حمــددة.و هــو خيــار اســراتيجي اســتبدل عمليــات الرصاعــات اإلثنيــة بقواســم 
ثقافيــة مشــركة يمكــن املحافظــة عليهــا ان مل تصيبهــا اشــكاليات اهليمنــة و التهميــش التــي تعــزز 

ــداف. ــع األه ــات و تضيي ــقاقات و الرصاع االنش

ولقــد احتفظــت ثقافــة جبــل عامــل املتنوعــة بتنوعهــا، بالرغــم مــن حتميــة )اهليمنــة الثقافيــة( 
ــة  ــد التعددي ــة األخــرى وتأكي ــة، مــع االحتفــاظ بالســامت الثقافي التــي عمــت حدودهــا اجلغرافي
ــة مجعــت الشــتات  ــات بفعــل أهــداف وطني ــن الثقاف ــادل ب ــراف املتب ــي حتمــل االع ــة الت الثقافي
الثقــايف يف مفكــرة واحــدة، تعطــي مثــاالً حقيقيــًا لثقافــة العيــش املشــرك كمبــدأ وطنــي، شــهدت 
ــن  ــايف يمك ــوذج ثق ــا كنم ــذى هب ــامح حيت ــة يف التس ــت مدرس ــي مّثل ــر الت ــداث التحري ــه أح علي

تعميمــه...
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الخاتمــة

إن أي دراســة توثيقيــة لثقافــة جبــل عامــل، ال بــد وأن تأخــذ باالعتبــار دراســة شــبكة انتظــام 
الســلوك والعاقــات واخلطــاب يف شــكلها التــايل :

1 - دراسة املعتقد واملعايري والقيم يف جبل عامل و آثارها .

2 - دراسة مزايا االتصال بن الناس واجلامعات يف جبل عامل .

3 - دراسة الدوافع يف املوقف االجتامعي يف جبل عامل .

4 - دراسة السامت والدالئل املادية )اهلندسة – املابس – األطعمة..( يف جبل عامل .

5 - دراسة املنتج الفني واجلاميل والعلمي، حتت مسمى الصورة الذهنية جلبل عامل .

ــي  ــات والت ــراد واجلامع ــات األف ــة تطلع ــن حقيق ــرة ع ــات املع ــوز واأليقون ــة الرم 6 - دراس
ــل . ــل عام ــة يف جب ــب روح اجلامع ــامهت يف تركي س

7 - تسليط الضوء عى األحداث الرئيسية التي أثرت عى صناعة تاريخ جبل عامل .

8 - دراسة دور املؤسسات املنتجة لثقافة جبل عامل .
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الثقافة والمجتمع من منظور سوسيولوجي

د. نزار أبوجودة

ــة  ــاين صف ــامع اإلنس ــدوا أّن االجت ــانية وج ــخ اإلنس ــون يف تاري ــامء والباحث ــق العل ــام تعّم ُكّل
مازمــة لإلنســان يف مجيــع العصــور. فاالجتــامع االنســاين ظاهــرة قديمــة قــدم اإلنســانية نفســها، 
لدرجــة متّكننــا مــن القــول أّن احليــاة اإلنســانية هــي / أو/ الوجود اإلنســاين هــو، واقــع جمتمعات. 

ولــكّل جمتمــع مــن املجتمعــات روحــه العامــة٬ أو٬ بــكام أدق٬ ثقافتــه اخلاصــة٬ التــي متّيــزه 
ــع كان٬  ــري أّي جمتم ــجّل س ــخ وس ــن تاري ــة ع ــل الثقاف ــن فص ــات. وال يمك ــي املجتمع ــن باق ع
ــه  ــة حيات ــا٬ ومعرف ــع م ــة جمتم ــوص يف روحّي ــن أراد الغ ــع٬ وم ــاة املجتم ــب حي ــن صل ــا م ألهن

وفهمهــا٬ عليــه بدراســة ثقافتــه. 

والثقافــة٬ مــن منظــور سوســيولوجي٬ تشــمل وســائل وطــرق معيشــة جمتمــع مــا يف بيئتــه٬ 
ــده  ــه وتقالي ــا وعادات ــاء هــذا املجتمــع٬ وجممــوع قيمــه ومثلــه العلي وتشــمل أســلوب تفكــري أبن
وفنونــه ومعارفــه ومكتســباته املاديــة والفكريــة٬ كــام وجممــوع االختبــارات النفســية-االجتامعية 
التــي يمــّر هبــا يف بيئتــه الطبيعّيــة. مــن هنــا القــول أّن الثقافــة٬ كّل ثقافــة٬ هــي ماديــة وروحيــة يف 
آن معــا٬ حيــث املــادة والــروح تتفاعــان وتتكامــان. ويقصــد بالروحــّي كّل مــا هــو غــري مــادي 

مــن نفــي وفكــري وفنــي وأديب وفلســفي وعقائــدي. 

ــدون٬ »االنســان إجتامعــّي  ــن خل ــامع٬ إب ــم االجت ــس االول لعل ــال املؤس بامللخــص٬ كــام ق
ــع  ــو واق ــّي ه ــع االجتامع ــانية٬ والواق ــات إنس ــى جمتمع ــوزع ع ــاين يت ــود اإلنس ــه«٬ والوج بطبع
جمتمعــات٬ وواقــع املجتمعــات هــو كيانــات أو شــخصيات متعــددة ومتنوعــة ومتباينــة يف ثقافاهتــا 
ونفســياهتا )وهــذا مــا تنــّص عليــه نظريــة النســبية االجتامعيــة(٬ ومتصادمــة يف كثــري مــن األحيــان 

يف مصاحلهــا وغاياهتــا. 

ــراك  ــن ع ــارة ع ــا عب ــدول٬ مه ــن ال ــّوق٬ ب ــول التف ــرصاع ح ــاة٬ وال ــوارد احلي ــازع م إّن تن
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ــد األزمــات،  وتصــادم بــن مصالــح هــذه الــدول )نظريــة التطــور(. والتنــازع بــن الــدول٬ يوّل
التــي بدورهــا٬ يمكــن أن تــؤدي إىل احلــرب. واحلــرب هــي التعبــري املــادّي عــن سياســة الدفــاع 

عــن املصالــح واحلقــوق بحســب الفريــق املعنــي هبــا. 

ولكــّن احلــرب ليســت ماديــة عســكرية٬ فقــط ال غــري٬ إّنــام هنــاك حــرب مــن نــوع آخــر٬ 
وهــي تشــّن هبــدوء وساســة٬ هــي حــرب خبيثــة وناعمــة٬ وهــي أشــبه بعمليــة غــزو٬ ولكــن 
غــزو مــن نــوع خطــري جــدا وفريــد٬ هــو غــزو ثقــايف صامــت وفّعــال٬ لكافــة جمتمعــات ودول 

العــامل وخاصــة »الناميــة« منهــا و»الضعيفــة« و»التابعــة«. 

ــر  ــّم أكث ــة«(٬ يت ــة الثقافي ــح »االمريالي ــه مصطل ــق علي ــض أطل ــايّف )والبع ــزو الثق ــذا الغ وه
مــا يتــّم عــر وســائل اإلعــام والتواصــل احلديثــة٬ مــن فضائيــات وإنرنــت ووســائل تواصــل 
ــرى٬  ــاء أخ ــة وإلغ ــم املحلي ــض القي ــويه بع ــية٬ تش ــه األساس ــن أهداف ــا٬ وم ــي وغريه إجتامع
ــوذج  ــاة lifestyle  كنم ــة حي ــش وطريق ــاليب عي ــري وأس ــرق تفك ــم وط ــة قي ــرض منظوم وف
عــرصّي وعاملــّي تصبــو اليــه أجيــال أمــم العــامل النامــي. وهــذا النمــوذج الثقــايّف٬ مــن منظومــة 
القيــم حتــى طريقــة احليــاة٬ ليــس بالــرورة األفضــل أو األنســب للمجتمعــات املتلقيــة وهــو ال 

ــو إليهــا. ــي تصب ــاة الكريمــة الت يصــّب بالــرورة يف مصلحتهــا ومصلحــة احلي

ولقــد أثــار دارســو الثقافــة يف علــم االجتــامع واالنروبولوجيــا٬ يف هــذا الســياق٬ إشــكالية 
تســتوجب املعاجلــة واملناقشــة٬ ومــن املفيــد التصــدي هلــا٬ ألّن يف ذلــك مــا يســاعد عــى فهــم أدق 

وحتليــل أعمــق ملفهــوم الثقافــة بأبعــاده املختلفــة٬ وملــا فيــه أيضــا مصلحــة عليــا لنــا كمجتمــع. 

ــن  ــارعة م ــلة متس ــع سلس ــى وق ــش ع ــع٬ نعي ــا كمجتم ــع٬ أنن ــن واق ــع م ــكالية تنب واإلش
ــع  ــا م ــق كّله ــة تراف ــة واإلعامي ــة والعلمي ــة والتكنولوجي ــرّيات االقتصادي ــّوالت والتغ التح

ــددة.  ــتعامرية متج ــية-ثقافية اس ــاريع سياس مش

ــكار  ــتثامرات واألف ــع واالس ــراد والبضائ ــال األف ــة انتق ــواق وحري ــاح األس ــد كان النفت فق
ــى  ــانية٬ ع ــاة اإلنس ــى احلي ــة ع ــت بالقليل ــار ليس ــة٬ آث ــة هائل ــش٬ برع ــرق العي ــم وط والقي

ــة«.  ــميته »العومل ــّم تس ــا ت ــت مل ــراد٬ أسس ــات واألف ــتوى املجتمع مس

ــوة(  ــة ق ــة )املعرف ــام ومعرف ــر عل ــدر واألكث ــوى واألق ــروف٬ األق ــّدر ومع ــو مق ــام ه وك
ــاء  ــام يش ــة ك ــر الدّف ــا ويدي ــابق ذكره ــرّيات الس ــّوالت والتغ ــى التح ــادة ع ــيطر ع ــذي يس ــو ال ه

ــه.  ــب مصاحل وبحس

وهكــذا كان٬ قامــت القــوى الكــرى٬ وعــى رأســها الواليــات املتحــدة االمريكيــة٬ 
باســتغال هــذه التحــّوالت الريعــة٬ ومنهــا »العوملــة« وأدواهتــا٬ لتســويق مشــاريعها التوســعية 
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ــة  ــة )ثقاف ــدة أحادي ــة واح ــة ثقاف ــى عومل ــل ع ــًة٬ والعم ــة الثقاف ــمى ًبصناع ــا يس ــال م ــن خ م
املاكدونالــد وثقافــة الكــوكا كــوال وثقافــة هوليــوود بشــكل عــام(٬ كــام وعملــت عــى تغليــف 

ــامل.  ــار يف الع ــدة واالزده ــارة اجلدي ــرش احلض ــالة ن ــا برس مصاحله

ــايل: مــا  ــا هــو الت ــة٬ إّن الســؤال األســايّس الــذي يطــرح نفســه هن ــا مــن هــذه املقارب إنطاق
هــي النتائــج املرتبــة عــن هــذه احلــرب الثقافيــة التــي تؤّثــر يف شــعبنا٬ شــبابنا خاصــة٬ شــئنا أم 
أبينــا؟ مــاذا حيــّل حتــت تأثــري هــذا الغــزو الثقــايف بــروح اإلنتــامء والشــعور الوطنيــن عنــد اجليــل 

اجلديــد٬ الــذي هــو أصــا٬ حمبــط ومهّمــش يف معظــم األحيــان يف جمتمعــه نفســه؟ 

ــة٬ وهــي تســتغّل مــا يســّمى بالعوملــة ومــا حتملــه  نفهــم أّن الــدول ليســت بجمعيــات خريّي
ــاذا  ــن٬ م ــا٬ لك ــة وغريه ــروب ثقافي ــال ح ــن خ ــا م ــبيل مصاحله ــورات وأدوات يف س ــن تط م
عــن مــن يصــاب هبــذه احلــروب وأدواهتــا الثقافيــة بشــكل مبــارش؟ كيــف يتلقــى الــوارد اليــه؟ 
مــا هــو نــوع اســتجابته؟ هــل هــو رّدة فعــل؟ هــل هــي حمســوبة٬ هــل هــي منطقيــة٬ رّدة الفعــل 
ــدة املــدى تأخــذ باحلســبان مصلحــة املجتمــع  ــاك خطــة مدروســة واســراتيجيا بعي هــذه؟ أم هن

والوطــن؟   

ــل للنقــاش  ــا وبشــكل موجــز حــول الســؤال األول٬ وهــو رأي طبعــا قاب ــدأ بإعطــاء رأين نب
واحلــوار ال بــل هــو بحاجــة هلــام. 

ممــا ناحظــه يف حياتنــا االجتامعيــة٬ مــن خــال التعاطــي والتفاعــل مــع اجليــل الشــاب٬ أّن 
هنــاك نــوع مــن احلــرية والضيــاع والتخّبــط٬ يف مــا خيــص الثقافــة٬ بــن املــايض واحلــارض٬ وبــن 
املســتورد األجنبــي والوطنــي املحــي٬ وبــن املحافظــة والتجديــد٬ وبــن املتصــّور واملــامرس عــى 
أرض الواقــع٬ وبــن الشــكل واملضمــون٬ وبــن الشــكل واجلوهــر٬ وبــن التقليــد والتحديــث٬ 

..)westernization and modernization( وبــن التحديــث والتغريــب

ونــدرك خطــورة هــذا األمــر٬ أي التبلبــل والضيــاع٬ يف مــا يتعّلــق بالثقافــة٬ حــن نتذكــر ّأن 
ــاء  هــذه االخــرية٬ ترتكــز وبشــكل كبــري عــى نظــام قيمــّي أخاقــي يضبــط العاقــات بــن أبن
ــذا يف  ــا ه ــد دوره ــاع٬ تفق ــل والضي ــل التبلب ــة بفع ــا الضبابي ــن حتارصه ــد٬ وح ــن الواح الوط

ــط العاقــات.  ضب

ــة والشــخصّية الوطنيــة٬ فالثقافــة ترتكــز عــى شــعور هــذا  كذلــك األمــر٬ بالنســبة إىل اهلوّي
ــكار  ــت أف ــى تبلبل ــاده٬ ومت ــه وأجم ــة وتراث ــه احلضاري ــخصيته وهويت ــه وش ــاّب بنفس ــل الش اجلي

ــة.  ــة هــذه٬ ضاعــت اهلوّي ــق بمرتكــزات الثقاف ــا يتعّل ــدة يف م ــال اجلدي وعقــول األجي

ــا املتواضــع٬  النتيجــة النهائيــة النعكاســات هــذه البلبلــة والفــوىض الفكرية-الثقافيــة٬ برأين
ــيطرة  ــة٬ وس ــة االجتامعي ــدان البوصل ــة(٬ وفق ــاع اهلوي ــول ضي ــي ال نق ــة )ك ــة هوي ــي أزم ه
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النزعــة الفرديــة٬ والقيــم املاديــة٬ وهاجــس الربــح املــادي٬ عــى عاقــات املواطنــن٬ فتصبــح 
املصالــح واملنافــع الشــخصية هــي التــي حتــدد شــكل العاقــات االنســانية. ناهيــك عــن الشــعور 
الدائــم بفقــدان الثقــة بالنفــس٬ وعــدم القــدرة عــى التغيــري٬ كــام والشــعور بالفــراغ٬ واهلــروب 
املســتميت مــن هــذا الشــعور مــن خــال الذوبــان يف حيــاة أو نزعــة فرديــة اســتهاكية ســطحية 

ــة تســهم يف انتشــار الفســاد يف كّل املياديــن وعــى كافــة املســتويات.  صاخب

ــا  ــتخفاف بقضاي ــول٬ واالس ــر املفع ــام لألم ــد اإلستس ــا٬ نج ــة٬ أيض ــج النهائي ويف النتائ
املجتمــع والوطــن الصغــرى والكــرى واملصرييــة٬ وصــوال إىل الامبــاالة٬ حتــى التخــي عنهــا 

ــة.       ــات الغربي ــرة إىل املجتمع ــوق للهج ــا٬ والت ــن كّلي ــن الوط وع

أمــا بالنســبة إىل الســؤال الثــاين٬ نعتقــد عــى أســاس املاحظــة واملتابعــة أيضــا٬ أّن املجتمــع 
ــف  ــدة طوائ ــّول اىل ع ــه٬ فيتح ــى نفس ــا ع ــم فعلي ــام٬ أو ينقس ــو االنقس ــه نح ــد يتج الواح

ــل.  ــي األفض ــا ه ــر أّن ثقافته ــة وتعت ــا اخلاص ــا رؤيته ــا لدهي ــدة منه ــات٬ كّل واح ومجاع

ــا تصنيــف الفرقــاء بحســب خطورهتــم)1( عــى مصلحــة املجتمــع٬ نقــول بفريقــن  وإذا أردن
أساســين يف املجتمــع الواحــد: فريــق يعتــر نفســه واقعيــا٬ ويدعــو اىل التعايــش مــع الــدول القوية 
ومهادنتهــا والتشــبه هبــا٬ وحيــاول املســتطاع ملامشــاة سياســاهتا وتبنــي ثقافتهــا٬ أو بشــكل أدق٬ 
تبنــي الثقافــة التــي تصّدرهــا لنــا )تبنّيهــا لــو بشــكل غــري واضــح وكامــل أحيانــا٬ وغــري علنــي 

أحيانــا أخــرى(٬ كل ذلــك بحجــة عــدم جــدوى مقاومتهــا وعــدم القــدرة عــى ذلــك. 

ــلفية  ــول الس ــودة إىل األص ــارج٬ والع ــن اخل ــأيت م ــا ي ــض كل م ــو إىل رف ــر٬ يدع ــق آخ وفري
واالرتــكاز إىل املــايض واألجمــاد الغابــرة٬ بحجــة مقاومــة اهلجمــة الثقافيــة واملشــاريع السياســية 

ــة هلــا.  والعســكرية املصاحب

بشــكل عــام٬ الفريقــان يقومــان بــرّدات فعــل٬ غــري مدروســة وغــري حمســوبة )الرفــض الــكّي 
واالنعــزال الــكّي أو التبعيــة واالنتهازيــة واالنبطــاح الــكّي(٬ عــى األقــل يف مــا خيــّص مصلحــة 
املجتمــع وليــس مصلحــة األفــراد أو بعــض اجلهــات٬ يف مقابــل أعــامل مدروســة وحمســوبة جيــدا 

وبدقــة مــن قبــل الــدول الكــرى. 

ــق ثالــث مــردد٬ غــري ثابــت عــى موقــف٬  ويمكــن أن يضــاف إىل الفريقــن الســابقن فري
وهــو الفريــق الــذي يتأرجــح عــادة بــن الفريقــن الســابقن٬ فيــوم مــع الفريــق األول ويــوم مــع 
الفريــق الثــاين٬ وذلــك يكــون بحســب النزعــات واملصالــح وغريهــا مــن املحّفــزات مثــل اخلــوف 

والتقاعــس...  

1-  ونقصد بالخطورة هنا عملية تفكيك وتقسيم المجتمع والتأسيس لحروب أهلية متتالية
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ــق  ــن الفري ــايل: يتمك ــكل الت ــى الش ــادة ع ــون ع ــة تك ــة النهائي ــت٬ النتيج ــرور الوق ــع م وم
ــدة  ــة٬ مقّل ــتهاكية٬ ضحل ــة٬ إس ــة٬ نفعّي ــة٬ إنتهازي ــة٬ تبعّي ــة مادي ــكيل ثقاف ــن تش األول م

ــول.  ــر املفع ــلمة لألم ــا٬ ومستس ــا وملصاحله ــّوقة هل ــرى٬ ومس ــدول الك لل

ــق٬  ــا وال منط ــة«٬ ال روح هل ــة »روحي ــي إىل ثقاف ــه٬ ينته ــع نفس ــاين٬ يف املجتم ــق الث ــا الفري أم
ــة  ــة أصولي ــية يوتوبي ــة يف رومنس ــورات العاملي ــن التط ــه ع ــة٬ تعزل ــها٬ مترشنق ــى نفس ــة ع منغلق
تكفرييــة مدّمــرة. وهــذا مــا نــراه يف بعــض دول العــامل العــريب اليــوم )مثــل داعــش والنــرصة وغريها(. 

ــا٬  ــة٬ يف آن مع ــة والرجعّي ــى النفعّي ــة ع ــة٬ والقائم ــة املتصارع ــذه الثنائي ــّك يف أّن ه وال ش
ــة  ــد٬ اهلجم ــري قص ــن غ ــد أو ع ــن قص ــدم٬ ع ــر٬ خت ــك األم ــض٬ كذل ــاذل والرف ــى التخ وع

ــا.  ــا وذوباهن ــى اندثاره ــا حت ــات وإضعافه ــت املجتمع ــة إىل تفتي ــة٬ اهلادف ــة املعومل الثقافي

طبعــا الســؤال املنطقــّي الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو: مــا هــو احلــّل؟ أو باألحــرى مــا هــي 
ــول؟  احلل

برأينــا املتواضــع٬ أحــد احللــول األساســية واألّوليــة يكمــن يف إجيــاد٬ أو باألحــرى٬ يف إنشــاء 
تعريــف جديــد للثقافــة٬ ينبــع مــن صلــب واقعنــا االجتامعــي٬ ومــن رؤيــة جديــدة ملســتقبل هــذا 

الواقــع٬ وحيــدد هويتنــا ومصاحلنــا٬ ويمّهــد الطريــق لبنــاء ثقافــة جديــدة. 

ــة عــن أســئلة حمــّددة  ــه ال يمكــن الــكام عــن ثقافــة جديــدة يف جمتمــع مــا٬ قبــل اإلجاب ألن
جوهريــة وشــاملة وهــي٬ بدايــة٬ مــن نحــن؟ هــل نحــن جمتمــع واحــد؟ هــل نحــن جمتمــع لــه 

ــدة؟  ــح واح ــدة٬ ومصال ــا٬ وإرادة واح ــل علي ــه مث ــاة٬ ول ــدف يف احلي ه

ال يمكــن حتديــد أو تعيــن ثقافــة – ثقافــة شــعب مــا٬ ومحايتهــا٬ وصوهنــا٬ مــن دون حتديــد 
هويــة هــذا الشــعب٬ ومــن يكــون٬ ومــا هــي مطالبــه العليــا٬ وأيــن هــي مصاحلــه؟

الثقافــة٬ هــي روح املجتمــع وهويتــه٬ واليــوم يف عــامل العوملــة٬ الثقافــة هــي أقــرب مــا يكــون 
إىل البحــث عــن اهلويــة الضائعــة والــذات الضائعــة )واملصالــح املجتمعيــة الضائعــة أيضــا(.  

بعــد عمليــة إنشــاء مفهــوم الثقافــة٬ لعّلــه ال حــّل٬ إاّل بالعمــل الــدؤوب مــن أجــل بنــاء ثقافة 
جديــدة٬ جتمــع وال تفــّرق بــن أبنــاء الوطــن الواحــد٬ وثقافــة تعمــل مــن أجــل التناغــم األفضــل 
بــن احلداثــة واألصالــة٬ وبــن االســتقالية واالنفتــاح اإلجيــايب٬ فتحافــظ عــى االســتقالية ويف 
ــتقال  ــدوا(. إّن اس ــون ع ــر )رشط أال يك ــع اآلخ ــاء م ــل البنّ ــى التفاع ــّجع ع ــه تش ــت نفس الوق
الثقافــة هــو رفــض للتبعيــة والضيــاع والذوبــان٬ أّمــا التفاعــل٬ فهــو رفــض لانعــزال واالختناق 

والتقوقــع. 
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ــة  ــد تربي ــع قواع ــة. لوض ــي الربي ــّر ه ــة ال ــد أّن كلم ــذه٬ نعتق ــة ه ــاء الثقاف ــل بن ــن أج وم
ــة.  ــذا ثقاف ــد هك ــرة بتولي ــدة وجدي ــية جدي إجتامعية-ثقافية-سياس

ــن  ــوى٬ م ــاء لألق ــث البق ــات٬ حي ــن املجتمع ــذا٬ ب ــرصاع ه ــن ال ــّر٬ يف زم ــه ال مف ولعّل
ــة  ــه كّل الثق ــعب فتعطي ــذا الش ــم ه ــة يف صمي ــة الكامن ــات القوي ــد املعنوي ــة توّل ــل لثقاف العم
بالنفــس٬ والعمــل مــن أجــل ثقافــة حتّفــز املواطنــن عــى االنتــاج واالبــداع٬ كّل يف جمالــه٬ وهــو 
ــي  ــة تعط ــل ثقاف ــن أج ــل م ــّل إاّل بالعم ــريا٬ ال ح ــة. وأخ ــى التبعي ــب ع ــد للتغّل ــق الوحي الطري

ــوة.  ــة الق ــي ثقاف ــوة. ه ــعبنا الق ش

هنــاك ثقافــة واحــدة يف العــامل هــي ثقافــة القــوة. هكــذا يقــول نــزار قبــاين. حــن نكــون أقويــاء 
حيــرم العــامل ثقافتنــا. وحــن نكــون ضعفــاء نســقط وتســقط ثقافتنــا معنــا. عندمــا كانــت رومــا 
قويــة عســكريا كانــت اللغــة الاتينيــة ســيدة اللغــات.. وعندمــا ســقطت االمراطوريــة الرومانيــة 

أصبحــت اللغــة الاتينيــة طبــق ســباغيتي..

ثقافــة القــوة٬ ســيدايت ســاديت٬ والقــوة قوتــان٬ فكريــة - أدبيــة – فنّيــة - روحّيــة وماديــة – 
تكنولوجيــة – عســكرية. هــي قــوة الســواعد وقــوة العقــول٬ واالثنتــان٬ يف تفاعلهــام وتكاملهــام٬ 

ســتحددان مصرينــا..   

بنــاء عــى كّل مــا تقــدم نقــّدر مجيعنــا عاليــا أمهيــة هــذا املؤمتــر٬ فــكّل الشــكر للقّيمــن عليــه 
واملنّظمــن وللحضــور الكريــم. وشــكرًا.



51

ثـقافة جـبـل عامل :  منابعها- خصائصها- مميزاتها

د. حممد امني كوراين

     عــى هضــاب جبــل عامــل تناثــرت قــرى ومــزارع خيّيــم عليهــا ســكون دائــم، ومــن التــال 
قبــاب وصوامــع تتســامى للعــاء، رابضــة يف القمــم كمنــارات إيــامن، تضفــي عــى تلــك البقعــة 
ا، فعــى قمــم تالــه مقامــات أنبيــاء ومقابــر صاحلــن وأديــرة لنّســاك عروا  روحانيــة ومجــاالً ســامويًّ
التاريــخ، وكثــري مــن املقامــات عائــد إىل أديــان خمتلفــة وعديــدة تشــري إىل أّن هــذه البقعــة كانــت 
موطــن حضــارات قديمــة. وعــى الــروايب وعنــد الشــواطئ قــاع عديــدة ترقــى إىل فــرات مــن 
التاريــخ القريــب والبعيــد، ومناظــر اجلبــل العامــي اخلابــة املتناســقة بروابيهــا وشــطآهنا وأشــكاهلا 
ومظاهرهــا حّركــت بســّكانه نفحــة األدب والّشــعر. ويف هــذه البقعــة نبــغ عــدد كبــري ممــن هــم 
مــن نســل عاملــة الّســبئي، فــكان منهــم الشــعراء والعلــامء والقــّواد واألمــراء)1( ، واســتمّر ذلــك 
يف األعــرص التاليــة حيــث نبــغ العــدد الكبــري ممــن يفاخــر بــه جبــل عامــل ســائر األقطــار، ويفاخــر 
هبــم عرصهــم ســائر األعصــار... ومل ينقطــع العلــم منــذ ذلــك احلــن إىل وقتنــا هــذا... وال يــكاد 
يوجــد أهــل بــاد أخــرى مــن علــامء اإلمامّيــة وفقهائهــم)2( ومجيــع أهــايل جبــل عامــل اخلــواص 
والعــوام، والرشيــف والوضيــع جيهــدون يف تعليــم وتعّلــم املســائل االعتقادّيــة واألحــكام 
الفرعّيــة طبــق مذهــب اإلماميــة يف التقــوى واملــروءة والقناعــة بطريقــة صاحبهــم وموالهــم أمــري 
ــاب األمــل اآلمــل: »ســمعت مــن بعــض مشــاخينا  املؤمنــن)ع( )3( وقــد ذكــر احلــّر العامــّي يف كت
ــاين  ــهيد الث ــرص الش ــًدا يف ع ــبعون جمته ــل س ــل عام ــرى جب ــدى ق ــازة يف إح ــع يف جن ــه اجتم أّن
ومــا قاربــه... وقــال: إّن عــدد علــامء جبــل عامــل يقــارب مخــس عــدد علامئنــا املتأخريــن، وكــذا 
مؤّلفاهتــم بالنســبة إىل مؤّلفــات غريهــم، مــع أّن بادهــم بالنســبة إىل بــاد غريهــم أقــّل مــن عــرش 
العــرش، أعنــي جــزًءا مــن مئــة)4(. وحســبك يف فضــل جبــل عامــل أن يقصــده الّطــّاب والعلــامء 

1- األمين، محسن- خطط جبل عامل- ط-1 بيروت- -1961 ص 56 
2- المصدر السابق نفسه ص57 

3- المصدر نفسه ص57 
4- المصدر نفسه ص57 
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مــن العــراق وإيــران وأن يبلــغ عــدد طــاب مدرســة املحّقــق امليــي أربعاميــة طالــب فيــام يقــال...
وكانــت عيناثــا وجزيــن وميــس ومشــغرة وجبــع وكــرك نــوح وغريهــا غاّصــة باملــدارس وطــّاب 

العلــم وختــّرج منهــا األلــوف مــن أعاظــم علــامء الشــيعة.)1(

منابــع احلركــة الثقافيــة يف جبــل عامــل: عرفــت الســواحل اللبنانيــة ومنهــا جبل عامل اإلســام 
مــع الفتــح، ويف أســاس العقيــدة اإلســامية رضورة تعليــم الكتــاب والســنة واألحاديــث، 
ــول أيب ذّر )رض(  ــود، وبوص ــاوين يف الوج ــدوان متس ــن يب ــم والدي ــة. فالعل ــكام الرشيع وأح
ــة الشــخصيات األخــرى  ــة، وتلــك كانــت حال إىل بــاد الشــام انتــرش التشــّيع يف املناطــق املأهول
ــا ذّر أطــال  ــدو أّن أب ــاد الشــام. ويب ــن إىل ب ــدرداء وغريهــم مــن املنفي كســلامن الفــاريس وأيب ال
املقــام يف املنطقــة الواقعــة بــن القــدس وطرابلــس، يعنــي )جبــل عامــل(. ومــن وقتهــا انتظمــت 
اجلامعــة العاملّيــة بالــوالء الــري والتشــّيع لعــّي )ع()2( وبوصــول عــّي )ع( إىل ســّدة اخلافــة فــإّن 
سلســلة مــن أنصــاره املبّلغــن كانــت حلقاهتــا األوىل: عــاّمر بــن يــارس، وزيــد بــن أرقــم قــد مّهدت 
لوجــود منطقــة شــيعّية يف الّشــام قــرب جبــل حرمــون، وكانــت تســّمى أســعار)3( تديــن بالــوالء 
لعــي )ع(. تلــك كانــت خاصــة مــا أثبتــه املؤرخــون مــن وجــود شــيعة لعــّي )ع(يف ذلــك العهــد 
الراشــدي.إذن،كان للّديــن أثــره الفّعــال يف املجتمــع العامــي؛إذ راح يطبعــه بطابــع العقيــدة املتأّتيــة 
ــران)4(. وال  ــراق وإي ــن الع ــن م ــر الوافدي ــًا ع ــم الحق ــاب العل ــر بط ــري املتأّث ــار الفك ــن التي م
ريــب أّن علــامء هــذه البــاد وفقهاءهــا كانــوا عــى اتصــال يف القــرون األوىل باألئّمــة األبــرار مــن 
أهــل البيــت)ع( وعنهــم أخــذوا أصــول مذهبهــم وفروعــه وأنــواع الفرائــض والعبــادات الســيام 
ــة يف  ــكام الرّشعي ــت األح ــث ًدّون ــادق )ع(حي ــد الّص ــن حمم ــر ب ــادس جعف ــام الّس ــرص اإلم يف ع
فقــه أهــل البيــت)ع( فانتــرشت الكتــب وانتظمــت حلقــات التدريــس عــى املذهــب اجلعفــري)5(. 
ومّلــا كان العلويــون يتعّرضــون للضغــط واالضطهــاد يف العرصيــن األمــوي والعبــايس كان الكثــري 
منهــم يلجــأ إىل التقيــة، خصوًصــا يف جبــل عامــل الــذي أحــاط بــه املخالفــون مذهًبــا وسياســة، 
ــام  ــا مــن حــوادث تلــك األي ــم. لذلــك مل يصلن ــا مــن املــوت املحّت وذلــك درًءا لــألرضار وخوًف
ــا انقضــت تلــك الــدول وزال معهــا عهــد اجلــور واإلرهــاق، وظهــرت  ــذر اليســري)6(. ومّل إال الن
ــة العلويــن اســتطاع الشــيعة أن جياهــروا بمذهبهــم يف خمتلــف  دول البوهييــن واحلمدانيــن ودول
األقطــار، ومنهــا جبــل عامــل الــذي اشــتهر بأهــل العلــم والفضــل كالشــيخ طومــان بــن صالــح 

العامــي والشــيخ مــرشف العامــي والشــيخ مّكــي بــن حممــد اجلزينــي وغريهــم وغريهــم)7(. 

الديــن منبــع النشــاط الفكــري: عرفــت الســواحل اللبنانيــة اإلســام مــع الفتــح، ويف أســاس 
1- المصدر نفسه ص -57 58 

2- الزين، علي- مع التاريخ العاملي- ص -57 58 
3- كرد، علي- محمد- خطط الشام- مكتبة النوري دمشق -1983 ص 252

4- الحر- عبد المجيد- معالم األدب العاملي – دار اآلفاق- بيروت- ط-1 1989 ص57
5- صفا، محمد جابر، تاريخ جبل عامل، دار النهار، بيروت، ط2، ص233

6- المصدر نفسه، ص 234
7- المصدر نفسه، ص 234
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العقيــدة اإلســامّية رضورة تعليــم الكتــاب وأحــكام الرشيعــة، فالعلــم والديــن يبــدوان أساســّين 
يف الوجــود. ومل تــرز حركــة تعليــم دينــي يف القرنــن األولــن عــدا بــروز اســم هشــام ابــن الغــازي 
بــن ربيعــة اجلــريش الصيــداوي 156 هـــ ، الــذي روى عــن مكحــول ونافــع ابــن املبــارك1 لكــن 
ــاري2  ــد أيب ذّر الغف ــى ي ــرن األول ع ــط الق ــذ أواس ــت من ــام غرس ــيعي لاس ــه الش ــذور الوج ب
ــذي  ــث ال ــر احلدي ــا يف ــذا م ــه، وه ــي وآل بيت ــوالء لع ــا بال ــون تعّلًق ــام ازداد العاملي ــع األي وم
ــئل  ــا س ــه عندم ــادق )ع(، أن ــام الص ــن اإلم ــل ع ــل اآلم ــه أم ــة كتاب ــي يف مقدم ــر العام أورده احل
مــن أولياؤكــم وشــيعتكم واملمتثلــن ألوامركــم واآلخذيــن بأقوالكــم؟ قــال )ع(: بلــدة بالشــام. 
ــون، وبيــوت  ــدة بأعــامل الشــقيف، أرن ــال: بل ــن رســول اهلل أعــال الشــام مّتســعة. ق ــا اب ــل: ي قي
ــن رســول اهلل: هــؤالء شــيعتكم؟  ــا اب ــل ي ــال. قي ــة اجلب ــوع تعــرف بســواحل البحــار وأوطئ ورب
ــا وهــم أنصارنــا واخواننــا واملواســون لغربتنــا واحلافظــون لرنــا،  قــال )ع(: هــؤالء شــيعتنا حقًّ
ــا،  ــال غيبتن ــفينة يف ح ــكان الس ــم كس ــا، وه ــى أعدائن ــم ع ــية قلوهب ــا، والقاس ــم لن ــة قلوهب واللين
متحــل البــاد دون بادهــم، وال يصابــون بالصواعــق، يأمــرون باملعــروف وينهــون عــن املنكــر، 
ــم،  ــم ومّيته ــور حلّيه ــون املغف ــك املرحوم ــم، أولئ ــن اخواهن ــاوون ب ــوق اهلل ويس ــون حق يعرف
وذكرهــم وأنثاهــم، وألســودهم وأبيضهــم، وحّرهــم وعبدهــم، وإّن فيهــم رجــاالً ينتظــرون، واهلل 
حيــّب املنتظريــن.3 وتــرز صيــدا وصــور والرصفنــد كقواعــد علمّيــة بعــد القــرن الثــاين، وجيتمــع 
فيهــا الكثــري مــن املحدثــن واحلفــاظ ،كابــن مُجْيــع احلافــظ املحــّدث الّصيــداوي وأيب عبــداهلل حممد 
بــن عــي الصــوري4 وحممــد األنصــاري الرّصفنــدي يف القــرن الثالــث ، وممــن اشــتغل باحلديــث 
إبــن مزاحــم الّصــوري وإبراهيــم الرّصفنــدي الــذي حــّدث يف صــور5 ومل يبــق العامليــون بمعــزل 
عــن احلــركات الشــيعية العلميــة األخــرى يف العــراق وغريهــا ألّن مذهــب الّتشــيع يلزمهــم باألخذ 
عّمــن هــو أقــوى وأكثرعلــاًم وأوفــر فقهــًا وهــذا مادفــع العامليــن للتواصــل مــع حــوارض العلــم 
ــن  ــري م ــت الكث ــراق بذل ــة يف الع ــة املقيم ــات الّديني ــى أّن الفئ ــور الدينّية،حت ــري األم ــه لتيس والفق
عنايتهــا العلميــة يف جبــل عامــل . فهاهــو الرشيــف املرتــى يصنّــف ألهــل صيــدا مســائل فقهيــة 
ــد  ــور ، وق ــدا وص ــس وصي ــام يف طرابل ــد أق ــي فق ــا الكراجك ــة6، أم ــائل الصيداوي ــّميت باملس س
ــد  ــول( ، وق ــب آل الرس ــول يف مذه ــاب )األص ــن( وكت ــاع املؤمن ــدا كتاب)انتف ــل صي ــف أله أّل
ــه يف صــور وقــد أقــام بينهــم7. وكان مــن نتائــج اإلنتشــار الثقــايف الواســع يف زمــن  أّلفــه إلخوان
ــص  ــا مح ــام ،إهن ــاد الش ــة يف ب ــيعّية هام ــة ش ــروز مدين ــده ب ــا بع ــه وم ــا قبل ــايس وم ــون العب املأم
التــي خــرج منهــا علــامء اإلماميــة وشــعراؤهم وأهــل العلــم. وبحســب )بــورون( فــإّن الطائفــة 

1 -  الزين، عارف، تاريخ صيدا، ص35
2- خطط الشام، م.س،ج6 ،ص252

3- الحّر العاملي، أمل اآلمل، مكتبة األندلس، بغداد 1965، ص -15 16
4 - خطط الشام ، م.س، ج4، ص31

5- تاريخ إبن عساكر،دار الفكر، بيروت ،1995ج2، ص198
6- أمالي المرتضى،دار إحياء الكتب العربية،دمشق4591، القسم األول، المقّدمة ص115

7- إبن العماد ، شذرات الذهب، دار إبن كثير، دمشق 1986،ج3، ص283
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الشــيعية غــدت هــي األقــوى عــى ســفوح لبنــان ويف حــوران ويف اجلبــال العليــا مــن ســوريا1. ويف 
هــذه الفــرة بــدأ ُرُســل األئمــة )ع( وتاميذهــم باإلنتشــار يف أرجــاء الشــام ... وقــد ظهــرت مــن 
خــال كتــب الرجــال وِســرَيهم أســامء كثــرية عملــت عــى نــرش الثقافــة الشــيعية يف تلــك احلقب2. 
ويبــدو أّن بصــامت األئمــة)ع( كانــت واضحــة مــن خــال أولئــك املبعوثــن الذيــن تتلمــذوا عــى 
أيدهيــم . ويطالعنــا يف معاجــم الرجــال الكثــري مــن األســامء وأصحــاب املــزارات واملراقــد التــي 
مازالــت باقيــة إىل أيامنــا واملنتــرشة يف أماكــن عديــدة مــن لبنــان ،وخصوصــًا يف جبــل عامــل . وقــد 
عثــرت عــى أكثــر مــن ثاثاميــة إســم مــن تامــذة األئمــة )ع( ومبعوثيهــم ُجلُّهــم أقــام يف مدينــة 
صــور وجوارهــا ، ومنهــم: إبراهيــم بــن رفاعــة األنصــاري وهــو مــن أصحــاب اإلمامــن : الباقــر 
والصــادق)ع( وقــره يف رأس العــن ، جنــويب صور،)خميــم الرشــيدّية حاليــا(3. ومــن  أصحــاب 
اإلمــام الّصــادق )ع( يف صــور ،أبــو هيثــم املــرزوي اخلرســاين وحممــد إبــن إبراهيــم الصــوري4، 
ــم بــن منصــور البلخــي املدفــون يف  وحممــد إبــن مصعــب الصــوري وُحبــاش الصــوري وإبراهي
ــا ، وكان قــد  ــة املنصــوري ، والتــي اكتســبت إســمها منــه ،ومــا زال مقامــه موجــودا إىل أيامن قري
ــن  ــرواة ع ــن ال ــة ، وكان م ــميلة يف النبطي ــو ش ــادق)ع(5،  وأب ــر الّص ــام جعف ــد اإلم ــى ي ــرأ ع ق
اإلمــام جعفــر الّصــادق )ع( وهنــاك حمــّدث آخــر حيمــل نفــس اإلســم وقــد حــّدث عــن اإلمــام 
اهلــادي )ع(6، وأبــو أيــوب العامــي اجلزينــي وكان منقطعــًا إىل اإلمــام الرضــا )ع(7. ولعــل وقــوع 
ــن ِصاهتــم  ــة يف القرنــن الرابــع واخلامــس اهلجــري، مّت جبــل عامــل يف حكــم اخلافــة الفاطمي
الفقهيــة بالفقــه اإلمامــي يف األزهــر8. وقــد خــرج مــن صــور يف هــذه احلقبــة جمموعــة كبــرية مــن 
ــا أّن هــذه املنطقــة كانــت تســاير احلــركات  ــدو لن رجــال التفســري واحلديــث والفقــه، وهكــذا يب
ــان كثــرية  ــر هبــا وتأخــذ عنهــا، وكانــت يف أحي ــة القائمــة يف دمشــق وبغــداد ومــرص وتتأث العلمّي
ــل  ــوارض جب ــت ح ــاء، وكان ــاظ واألدب ــون واحلف ــاء واملحّدث ــا الفقه ــع فيه ــة جيتم ــز علمي مراك
عامــل الثــاث آنــذاك : صيــدا وصــور والرّصفنــد ممــا ُيرحــل إليهــا يف طلــب العلــم ، وكان جبــل 
ــة وغــّزة ودمشــق والقــدس وكانــت هــذه كلهــا مراكــز للعلــم  ــا  مــن الشــام والّرمل عامــل قريب
آنــذاك9. ولإلثبات،فــإّن جبــل عامــل كان يمــر بــدور الّتطّلــع إىل املعرفــة مّتصــا بحــوارض العلــم 
مــن جهــة، ويقصــده العلــامء مــن جهــة ثانيــة ، وكانــت الثقافــة فيــه دينّيــة حمضــة حتــى متركــزت 
ــري  ــابع اهلج ــرن الس ــه يف الق ــع أصقاع ــرشة يف مجي ــي منت ــل العام ــذا اجلب ــة يف ه ــة الفكري احلرك

معتمــدة عــى العلميــة وعــى املــدارس القائمــة يف البيئــة العامليــة10. 
1 - بورون، تاريخ الدروزفي لبنان وحوران، باريس 1930، ص295

2 - خطط الشام، م.س، م51، ص213
3 - إبن حجر العسقالني، لسان الميزان، مؤسسة األعلمي ،بيروت 1971،ج1، ص79

4 - المصدر السابق، ج5، ص233
5 - إبن شهراشوب، مناقب آل أبي طالب، ج4، ص262

6 - رجال النجاشي، ص338
7 - أمل اآلمل، ج1، ص111

8 - العرفان، سليمان ظاهر، م31، ص122
9 - م.ن

10 - مكي، محمد كاظم. الحركة الفكرية واألدبية في جبل عامل، ط2، 1982، دار األندلس بيروت، ص24
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ِصَلــة جبــل عامــل باحلــوارض العلميــة : )الرحلــة إىل العــراق( :كان العــراق املقصــد األول فهــو 
الــذي يعتمــد الفقــه اإلمامــي وأصولــه، وابتــدأت بحــارضة الكوفــة أوالً،وانتقلــت منهــا إىل بغداد، 
وقــد بلــغ الفقــه اجلعفــري أوج رقّيــه يف عهــد الرشيــف الــريض والرشيــف املرتى،وقــد كان ألبناء 
جبــل عامــل صلــة هبــذا األخــري، كــام كانــوا عــى صلــة يالشــيخ املفيــد وتلميــذه الكراجكــي الــذي 
نــزل مدينــة صيــدا. وُيعتــر إســامعيل إبــن احلســن العــْودي اجلزينــي العامي)495هـــ- 1190م( 
ــده  ــع إىل بل ــم رج ــة ث ــامء يف احِلّل ــات العل ــن حلق ــذ ع ــراق وأخ ــة إىل الع ــة العلمّي ــد الّرحل رائ
جزيــن1، تــم ذهــب الشــيخ طومــان املنــاري يف أواســط القــرن الّســابع اهلجــري إىل احِلّلــة وأجــازه 
ــذة  ــن تام ــاين وهوم ــهيد الث ــد الش ــرشف ج ــن م ــح ب ــا صال ــة أيض ــد احلّل ــن قص ــا2. ومم علامؤه
ــام  ــن احلس ــي، وإب ــامي العام ــم الش ــن حات ــف ب ــن يوس ــال الدي ــك مج ــّي ، وكذل ــة احل العام
العامي،وقــد أجــازه الشــيخ فخرالديــن إبــن املطهــر   العامة)771هـــ- 1370م(3. ومــن الذيــن 
ارحتلــوا إىل احلــوارض العلمّيــة الّشــهيد األول حممــد بــن مكــي اجلزينــي .وبعــد ســقوط بغــداد بيــد 
املغــول تراجعــت احلركــة العلميــة وتوقفــت.. وهــذا مادعــا علــامء جبــل عامــل إىل التفكــري بإقامــة 
ــن  ــى أّن العاملي ــراق ، ع ــة يف الع ــوارض العلمي ــدَّ احل ــّد مس ــة لتس ــى األرض العاملي ــدارس ع امل
عــادوا للهجــرة العلميــة إىل النّجــف بعــد هــدوء األحــوال السياســية ليتخــّرج أبناؤهــا عــى أيــدي 

أســاطن الفقــه اجلعفــري وأصولــه4. 
)الرحلــة إىل إيــران(: كان القــرن العــارش اهلجــري يف عــرص الّدولــة الّصفوّيــة يف إيــران جمــاالً 
ــوا  ــارس ونال ــاد ف ــى ب ــون ع ــد العاملي ــرن تواف ــذا الق ــيعة... ويف ه ــوم الّش ــد عل ــعًا لريف واس
احلضــوة لــدى ملوكهــا وأصبــح عــدد جــمٌّ منهــم شــيوخ اإلســام فيهــا ، ومنهــم حســن عبــد 
ــن حممــد  الّصمــد واملحقــق الكركــي والبهــاء العامــي وحبيــب اهلل املوســوي العامــي وحســن ب
عــي اجلبعــي وحممــد املشــغري وحممــد بــن احلســن احلــر العامــي وكذلــك عــي بــن حممــد أحــد 
أحفــاد الشــهيد الثــاين وصاحــب الــدر املنثــور واملحقــق امليــي  وغريهــم الكثري5.وعــى أثــر فتنــة 
ــارس،  ــاد ف ــة بب ــة حمتمي ــات عاملي ــت عائ ــه هرب ــه بأهالي ــل وفتك ــل عام ــة جب ــزار وانتفاض اجل
ــامء  ــامت العل ــت بص ــا زال ــة، وم ــم مقيم ــت ذرارهي ــاك ومازال ــام هن ــه املق ــاب ل ــن ط ــم م ومنه
ــي تركهــا هــؤالء العلــامء يف  ــر املؤلفــات الت ــا هــذه . وتعت ــى أيامن ــران حت العامليــن قائمــة يف إي
الفقــه واألصــول والرياضيــات والفلــك واهلندســة جــزءًا مــن الــراث اللبنــاين الــذي اليســتهان به 
عــى األرض اإليرانيــة، ومل تنقطــع هــذه الّرحــات ، وإّنــام تضاءلــت بعــد أن أصبحــت املــدارس يف 
ســوا الفقــه واألصــول  جبــل عامــل متعّددة...وقــد أفــاد العامليــون مــن فــارس كــام أفادوهــا ودرًّ
ت هلــم رحــب املقــام وأّمنــت هلــم حرّيــة الفكــر6.) الرحلــة إىل اهلنــد(: قصــد أعــام كبــار  ويــرَّ

1- األمين ،السيد محسن،أعيان الشيعة ،ج11، ص282
2- م.ن

3- العرفان، م31، ص123
4- الحركة الفكرية، م.س، ص26

5- م. ن، ص26-27
6- م. ن، ص27  
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مــن علــامء جبــل عامــل اهلنــد وحيــدر أبــاد حيــث نالــوا املكانــة الرفيعــة يف العلــم واحلكــم ، فهاهو 
مجــال الديــن بــن عــي احلســيني اجلبعــي يســكن حيــدر أبــاد وكان مرجعــا لفضائهــا وأكابرهــا1، 
وكذلــك حممــد بــن عــي خاتــون الــذي أقــام يف حيــدر أبــاد وتــوىل فيهــا منصــب الّصــدر األعظــم 
ــورة ضــد اجلــزار بعــد  ــر الث ــوزراء( ومــا زال رســمه يف املتحــف الريطــاين2. وإن مدّب )رئيــس ال
1781م قــد فــّر بعــد فشــل ثورتــه إىل إيــران ومنهــا إىل اهلنــد حيــث أصبــح وزيــرا ألحــد ملوكهــا3 
وقــد أقــام الشــاعر حممــد بــن عــي املشــغري )1680( يف حيــدر أبــاد واتصــل بكبــار السياســين 

فيهــا.

ــن .  ــاء املفكري ــن أج ــذوا ع ــاد ليأخ ــون يف الب ــامء العاملي ــاح العل ــر(: س ــة إىل م  )الرحل
فالشــهيد األول حممــد بــن مكــي اجلزينــي روى عــن أربعــن شــيخا مــن علــامء املذاهــب األخــرى 
يف مكــة وبغــداد ومــرص ودمشــق .وقــد اســتجاز مــن علــامء مــرص وغريهم.وأمــا الشــهيد الثــاين 
فقــد زارمرصســنة942ه وأخــذ مــن علامئهــا ومفكرهيــا وزينــب فــواز أقامــت وكتبــت يف مــرص يف 

أواخــر القــرن التاســع عــرش امليــادي .

ــذون  ــة ويأخ ــرشون الثقاف ــم ين ــورة بالعل ــاد املعم ــون يف الب ــّوف العاملي ــد ط ــذا فق وهك
ــزودوا باملعــارف واكتســبوا  ــداع ، ويف تطوافهــم ت ــوا مــن مقــدرة عــى اإلب املعرفــة. وبــكل ماأوت
العلــوم املتنّوعــة... ثــم أنشــأوا املــدارس للقضــاء عــى األّمّيــة وليفقهــوا أبناءهــم بمذهبهــم... ويف 
هــذه املــدارس ترعــرع األدب والشــعر الــذي ســاير احلركــة العلميــة وكان متّمــام للفقــه واألصــول 

ــا وشــاعرا.  واملنطــق ، وكّل عّامــة فقيــه كان أديب

نتائــج الرحــالت العلميــة: إن تــرّدد أبنــاء جبــل عامــل عــى املراكــز العلميــة عــى دمشــق ومــا 
حوهلــا وفيهــا أفــذاذ عرصهــم ونوابغــه ، كل ذلــك أّدى إىل أن يقصــد عــدد كبــري مــن أهــل املــدن 
الســاحلية بــاد الشــام ألخــذ الفقــه واحلديــث واللغــة عــى أيــدي أئّمتهــا.)42( وإن تــرّدد  تامذة 
األئمــة )ع( واملحدثــن والفقهــاء عــى حواجــز جبــل عامــل، قــد ســامهوا يف النّشــاط الفكــري ، 
ولعــل مدينــة صــور قــد نــزل فيهــا العــرشات بــل املئــات مــن هــذه النّخــب . ومــن أشــهر املحّدثن 
والــرواة الذيــن ذاع صيتهــم يف منطقــة صــور آنــذاك غيــث بــن عــي الصــوري األرمنــازي وأقــام 
ــة  ــذه يف قري ــا ه ــى أيامن ــدة حت ــّدث متواج ــذا املح ــة ه ــت عائل ــة)43( . ومازال ــات العلمي احللق
شــيحن الواقعــة جنــويب صــور. وهنــا كانــت اإلنطاقــة لقيــام املدينــة بــدور هــام يف نشــأة احليــاة 
العلميــة الشــاملة ...وهــذا رّس مــن أرسار الّســلوك واآلداب اخللقيــة يف املجتمــع العامــي الشــيعي 
بالتحديــد ، أضــف إىل ذلــك النحويــون واللغويــون ، ويضيــق املجــال لذكــر أســامئهم .كــام خــرج 
مــن صــور أيضــا مجاعــة اشــتغلوا بالّطــب واجلراحــة والنّبــات ، وكذلــك فــإّن النشــاط األديب كان 

1- العرفان، ج28، ص230
2- م.ن، ص 226

3- م.ن
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عــى رقــي يف احلــوارض العلميــة خــال الــدور الفاطمــي ، رغــم أن العاملــن بالوعــظ واحلديــث 
وعلــوم الديــن كان يفــوق عددهــم أضعــاف األعــام املشــتغلن بــاألدب ، وهنــاك أســامء حتمــل 
ــاة العلميــة  ــا أن نعترهــم مــن أعــام احلي إســم العامــي ، مل يعيشــوا يف اجلبــل العامــي وال يمكنن
ــق وكان  ــن يف دمش ــاعر األموي ــذي كان ش ــي ال ــاع العام ــن الّرق ــدي ب ــة ، كع ــاد العاملي والب
ــداهلل  ــدور: أيب عب ــعراء يف هــذا ال ــاء والّش ــر.)44( وممــن اشــتهر مــن هــؤالء األدب معــارصًا جلري
ــامعيل  ــد: إس ــذا العه ــعراء ه ــن ش ــازي. وم ــث األرمن ــة غي ــة إبن ــوري. وتقّي ــن الص ــد املحس عب
بــن احلســن العــودي العامــي.)45( وناحــظ هنــا أّن احليــاة العلميــة يف هــذا الدوربــدأت تتجــه 
ُصعدًالتحــل يف قــرى اجلبــال والتــال املحيطــة، خمليــًة الســواحل، ولعــل مــرد ذلــك إىل احلــروب 
ــن  ــرزت جزي ــري ب ــادس اهلج ــرن الس ــة الق ــاحل، ويف هناي ــدن الس ــتهدفت م ــي اس ــة الت الصليبي
لتســهم يف النشــاط العلمــي وكذلــك املنــارة مــن أقــى اجلنــوب الرشقــي عــى يــد الشــيخ طومــان 

املنــاري، ونــرى شــاعرًا آخرمــن جزيــن وهــو إبراهيــم بــن احلســام العامــي)46(.

ــه  ــل وختوم ــل عام ــري يف جب ــادس اهلج ــرن الس ــد الق ــامء بع ــن العل ــري م ــدد كب ــود ع إن وج
ــب  ــري حل ــن مهاج ــا م ــة وجّله ــت باملنطق ــرة عصف ــة هج ــاج حرك ــو نت ــام ه ــة ،إن ــأت صدف مل ي
ــن  ــة جزي ــل لنهض ــن األوائ ــوا املمهدي ــامءهم كان ــا أس ــن ذكرن ــك ومم ــدا، أولئ ــس وصي وطرابل
ــذي ران  ــي ال ــال الصليب ــن اإلحت ــرة م ــت طاه ــذه ظل ــن ه ــة والثقافية..وجزي ــة والفقهي العلمي
ــي  ــي اجلزين ــن مك ــد ب ــأ حمم ــرع ونش ــا ترع ــن ، ففيه ــن الّزم ــن م ــة قرن ــل قراب ــل عام ــى جب ع
لتشــهد ســنة 720هـــ حركــة علميــة ناشــئة . فوالــده كان مــن فضــاء مشــايخ زمانــه وجــّده عــامل 
ــة العــراق عــاد متّوجــًا بلقــب »أفقــه مجيــع  ثقــة . وملــا عــاد بــن مكــي مــن رحلتــه العلميــة يف ِحلَّ

ــم«)47( ــد يف مذهبه ــيعة واملجته ــيخ الش ــاء« و»ش الفقه

ــاد  ــة عــى املعــارف يف ب ــّرك مل تكــن ميمون ــام ال ــم أّي ويذكــر كــرد عــيل : أّن  انحطــاط العل
ــاد  ــا ب ــق ، ومنه ــض املناط ــة بع ــذه احلال ــن ه ــز ع ــبقت. )48(متاي ــي س ــرون الت ــل الق ــام قب الّش
ــامء ، وذلــك بعــد انحســار  ــد مــن العل ــي خّرجــت  العدي ــدارس ، الت ــي زخــرت بامل ــة ، الت عامل
ــة  ــداث الّدامي ــة األح ــامّية ، نتيج ــم اإلس ــن العواص ــري م ــن الكث ــري ع ــاط الفك ــم والنّش العل
والغــزوات املتتاليــة .وكانــت هنــاك واحــات ماتــزال خمضــورضة باملعرفــة والّثقافــة ، خيصــب فيهــا 
الفكــر ، ويعطــي إنتاجــًا رائعــًا ...وكان إليــران وجبــل عامــل النّصيــب األكــر فيهــام ..وظهــر يف 
هــذا الــّدور عــدد وفــري مــن العلــامء النابغــن مــن الّشــيعة اإلمامّيــة يف مجيــع املعــارف والفنــون، 
ــش  ــي أده ــاط العلم ــذا النش ــري)49(. ه ــي وفك ــدد علم ــن م ــوه م ــام أعط ــم ب ــادوا أجياهل وأف
بعــض املطلعــن عــى تــراث العامليــن، الــذي اســتغرب اســتمرار التحصيــل العلمــي العــايل يف 
مناطــق ريفيــة فقــرية، حمرومــة مــن دعــم الســلطة احلاكمــة، وبعيــدة عــن املــدن الكــرى. ويفتــش 
عــن األســباب، فــريد ذلــك إىل قــوة اإليــامن التــي متيــز هبــا شــيعة اإلمــام عــي )ع(. باإلضافــة إىل 
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ــا للعلــم واملتعلمــن. )50( وجــود املــدن املقدســة يف العــراق التــي أعطــت دعــاًم خارجًي

ــة  ــرون اهلجري ــاطها يف الق ــة نش ــة الثقافي ــت احلرك ــل: بلغ ــل عام ــة يف جب ــص الثقافي اخلصائ
األوىل ، فازدهــر اجلبــل بالعلــامء ، ويكفــي أن يكــون احلــر العامــي وهــو مــن أبنــاء القــرن احلــادي 
عــرش اهلجــري قــد ترجــم ملــا يزيــد عــى مائتــن مــن مفكرهيــم الذيــن عاشــوا يف هــذا العهــد، يف 
ــاب  ــم وأرب ــال العل ــن رج ــى عرصه)51(م ــّدم ع ــن تق ــري مم ــه الكث ــه فات ــل اآلمل،ولعل ــه أم كتاب
املعــارف ، وقــد حتّولــت أنظــار العلــامء يف أقطــار اإلماميــن إىل جبــل عامــل يف هــذه الفــرة ،وباتــوا 
يعتــرون جبــل عامــل منبــت هــذه الفئــة اخلــرّية مــن رجــال الديــن ، وعلــامء العقيدة،وهاهــو أمــري 
خراســان عــي بــن املؤّيــد يرجــوا الشــهيد األول حممــد بــن مكــي ، ويلــح عليــه باســتعطاف راغبــا 

أن يوافيــه إىل خراســان لنــرش العقيــدة)52(.

 يف الــدور األول: إن النّتــاج األديب والفكــري الدائــم احليــاة قــد اســتمر بعــد الفتــح اإلســامي 
ــعر  ــا الش ــاء يف دني ــذل والعط ــي الب ــص العام ــن خصائ ــذه، وم ــى أيامناه ــن حت ــن الزم ــن م بقرن
ــذا  ــن وراء ه ــوم. ويكم ــق والعل ــفة واملنط ــع والفلس ــه والترشي ــول الفق ــر ويف حق واألدب والنث
البقــاء باعثــان اثنــان ، أوهلــام الفطــرة األدبيــة ذات املنحــى الشــعري ، طبــع عليهــا العامــي، وتبــدو 
لنــا مــن خــال اســتعراضنا لنتــاج العامليــن األديب الــذي هــو مــن دنيــا الشــعر يف غالبــه، ومــا زال 
العامليــون حتــى أيامنــا هــذه يمتلكــون مزاجــا شــعريا رقيقًابــرز يف مــايض نتاجهــم ، ويف احلــارض 

عــى ألســنة شــعرائهم املثقفــن والزجليــن.

ــرات  ــارب واخل ــوم بالتج ــد ي ــا بع ــون يوم ــامء العاملي ــى العل ــد اغتن ــاين: لق ــدور الث يف ال
ــك  ــن أولئ ــامل م ــدم كل ع ــور وتق ــل بتط ــزًء يتص ــارب ج ــذه التج ــن ه ــل م ــا جع واألحداث،مم
ــم مل  ــم وثقافته ــن بعلومه ــل املّرزي ــل عام ــاالت جب ــم رج ــن أن معظ ــم م العلامء.)53(وبالرغ
ــن  ــر م ــي أكث ــم اململوك ــال احلك ــم خ ــن حوهل ــرع م ــيايس املصط ــزاع الس ــرون الن ــوا يعت يكون
أخبــار تصــل إليهــم، إال أهنــم حــن دخلــوا بشــعرهم ونثرهــم يف ضمــري األمــة وفكرهــا األديب، 
جــارْوا جتــارب وخــرات األقطــار املحيطــة هبــم، وأصبحــوا قطعــة مــن تارخيهــا األديب اخلــاص 
ملتصقــن بأغراضهــا وفنوهنــا أشــد اإللتصــاق باعتبارهــم جــزًء منهــا.)54( تلــك كانــت قــرون 
ــم  ــة يف األرض العاملية،ث ــز الثقاف ــى تركي ــة ع ــت يف البداي ــطة عمل ــة ناش ــة علمي ــة بحرك حافل

ــاورة.)55(  ــدة جم ــاد عدي ــة يف ب ــرون املعرف ــب ينث ــواء أرح ــا إىل أج ــض رواده ــق بع انطل

مــن خــال هــذا التطــور الفكــري يف هــذا الــدور ال نعثــر يف تلــك الوثبــة العامليــة اجلديــدة ، 
عــى عامــل ســيايس يشــد أزرهــا يف أرض الوطــن، هــذا إذا مل نجــد العكــس . فجبــل عامــل خــال 
هــذه العصــور، كان جــزًء مــن بــاد الشــام،تابعا يف وضعــه الســيايس للســلطات احلاكمــة يف هــذه 
ــري ورش. )56(  ــن خ ــق م ــال املناط ــا ماين ــك  ، ،يناهل ــل املاملي ــن قب ــا م ــيطرة عليه ــاع ، أو املس البق
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ويبــدو أن احلكومــات القائمــة ذاك العــرص كانــت قــد ضّيقــت اخلنــاق عــى علــامء اجلبــل العامي يف 
إباغهــم الدعــوة إىل احلريــة الفكريــة، وذهــب ضحيــة هــذا الضغــط شــهيدان مــن كبــار مفكرهيــم 
فأصبحــا يعرفــان بالشــهيد األول والشــهيد الثــاين، وكانــت اخلصوصيــات املذهبيــة ســبب مقتــل 
ــوارض  ــات إىل احل ــدد الرح ــدارس وتع ــي بامل ــل العام ــام اجلب ــهيدين.)57( إن ازدح ــن الش هذي

العلميــة يســمح لنــا بتســمية هــذا العهــد : دور املــدارس واإلتصــال بالعــراق وفــارس.)58(

ــه  ــة وعصاميت ــي العماق ــو إرادة العام ــري، ه ــذل الفك ــة وراء دوام الب ــع الكامن ــن الدواف وم
املفــردة التــي رغبــت يف دعــم مذهبــه الفــرد املســتهان الضعيــف لنأيــه عّمــن يشــاكله يف املعتقــد ، يف 
بيئــات كانــت تــرى يف معتقــده خروجــا عــى اإلســام ، بــل وزندقــة تســتحق الفنــاء أكثراألحيــان؛ 
فــا بــد واحلالــة هــذه أن ينشــطوا إلثــارة حركــة علميــة، تعتمــد إىل تركيــز الديــن يف نفــوس أبنائهم 
ودعــم الترشيــع بمؤلفاهتــم الدينيــة ، واهلجــرة يف ســبيل التوســع بالتثقــف الدينــي، وعــى هامــش 

علــوم الديــن قامــت علــوم واســتتبعتها حركــة نشــيطة تنمــو دون توقــف .)59(

الــدور الثالــث للنهضــة الثقافيــة يف جبــل عامــل) دور حكومــات اإلقطــاع(: إن العامــل اجلديــد 
الــذي ميــز هــذا الــدور عــام ســبقه هــو إســهام رجــال احلكــم أنفســهم، بنــرش املعــارف واحتضــان 
ــام  ــو قي ــرة ، ه ــذه الف ــا يف ه ــل أبرزه ــا، ولع ــردد إليه ــا، وال ــن عليه ــة القائم املدارس،وإغاث
حكومــات إقطاعيــة يف ربــوع جبــل عامــل، يتوالهــا زعــامء مــن أبنــاء هــذا اجلبــل، وباســتطاعتنا 
أن نعتــر القــرن العــارش اهلجــري ) الســابع عــرش امليــادي( منطلــق عهــد جديــد يطــل عــى جبــل 
ــث اســتطاع  ــري، حي ــة القــرن الثالــث عــرش اهلج ــى هناي ــد حت ــد اســتطال هــذا العه عامــل، وق
ساســتنا كــام ذكــر الشــيخ عــي الزيــن ) أن يدافعــوا عــن كياهنــم يف كثــري مــن املواقــف الســلبية بــام 
هتّيــأ هلــم مــن تيقــظ روح النجــدة واحلمّيــة يف أّمتهــم املضطهــدة، وأن ينقــذوا بادهــم وأعراضهــم 
مــن خطــر القتــل، ومــا إىل ذلــك مــن أنــواع التعّســف والتدمــري(.)60( ومــن أهــم الركائــز التــي 
قــام عليهــا النشــاط الفكــري واحلركــة األدبيــة خــال هــذا الــدور التعــدو ثاثــة، إثنــان اعُتــرا 
عــامد احلركــة يف العهــد املــايض ومهــا: )املــدارس القائمــة يف اجلبل،والرحلــة العلميــة إىل موطــن 

املعرفــة، وآخــر جديــد طــارئ عــى هــذا العهــد وهــو إســهام السياســين(.)61( 

مســامهة املــدارس والرحــالت العلميــة: إن عــدد املــدارس التــي قامــت يف هــذا الــدور يفــوق 
عددهــا عــى املــدارس التــي انتــرشت يف العهــود الســابقة، فلقــد انتــرشت يف جبــل عامــل مــدارس 
ــريا  ــف كث ــف، فتخف ــة النج ــة جلامع ــدروس التحضريي ــام بال ــة اإلمل ــهل للطلب ــت تس ــرية كان كث
ــة  ــع وحنوي ــة وجب ــقرا والكوثري ــا وش ــت يف جوي ــران، وقام ــراق وإي ــرة إىل الع ــاق اهلج ــن مش م
ــم  ــا علومه ــل طاهب ــام أكم ــري، بين ــرش اهلج ــث ع ــرن الثال ــال الق ــة خ ــل والنمريي ــت جبي وبن
ــن  ــاذا ع ــل ش ــل عام ــران.)62( كان جب ــراق وإي ــروا إىل الع ــا هاج ــاهتم عندم ــوا يف دراس وتعّمق
ــت  ــي خّرج ــة باملدارس،الت ــاد عامل ــرت ب ــث زخ ــام، حي ــاد الش ــي يف ب ــود العلم ــة الرك حال
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ــم  ــن العواص ــري م ــن الكث ــري ع ــاط الفك ــي والنش ــار العلم ــد اإلنحس ــامء. وبع ــن العل ــد م العدي
ــلمن،  ــاد املس ــا ب ــت هل ــي تعرض ــة الت ــزوات املتتالي ــة والغ ــداث الدامي ــة األح ــامية، نتيج اإلس
ــات  ــاك واح ــت هن ــرص، كان ــك الع ــة يف ذل ــدر األم ــى ص ــام ع ــري جاث ــود الفك ــام كان الرك وبين
التــزال خمضــورضة باملعرفــة والثقافــة، خيصــب فيهــا الفكــر ويعطــي إنتاجــا رائعــًا... وكان جلبــل 
ــة يف  ــة رائع ــة علمي ــان يف يقظ ــات اإلنس ــه طاق ــت من ــد انطلق ــا، وق ــر منه ــب األوف ــل النصي عام
ــة  ــواد القافل ــوا ق ــار كان ــاالت كب ــد برج ــد بعي ــة إىل ح ــا غني ــا جعلته ــة، مم ــن الثقاف ــف ميادي خمتل
العلميــة املنطلقــة، وظهــر يف هــذا الدورعــدد وفــري مــن العلــامء النابغــن مــن الشــيعة اإلماميــة يف 
مجيــع املعــارف والفنــون، ازدهــر هبــم العلــم وأعشــب هبــم الفكــر، وأفــادوا أجياهلــم بامأعطــوه 
ــراث  ــى ت ــن ع ــض املطلع ــش بع ــي أده ــاط العلم ــذا النش ــري.)63( ه ــي وفك ــدد علم ــن م م
ــة فقرية،حمرومــة  العامليــن، الــذي اســتغرب اســتمرار التحصيــل العلمــي العــايل يف مناطــق ريفّي
مــن دعــم الســلطة احلاكمــة، وبعيــدة عــن املــدن الكــرى. ويفتــش عــن األســباب، فــريد ذلــك إىل  
قــوة اإليــامن التــي متيــز هبــا شــيعة اإلمــام عــي )ع(، باإلضافــة إىل وجــود املــدن املقدســة يف العــراق 
ــون  ــه العاملي ــز ب ــذي متّي ــع ال ــذا الوض ــن .)64( ه ــم واملتعلم ــا للعل ــام خارجي ــت دع ــي أعط الت
كانــت لــه أســباب متعــّددة. وإذا تتّبعنــا النشــاط العلمــي والثقــايف يف جبــل عامــل ناحــظ أن هــذا 
ــهيد األول ،  ــة الش ــن بمدرس ــدأت يف جزي ــه ابت ــن ذروت ــر، لك ــت مبك ــذ وق ــدأ من ــد ب ــاط ق النش
الشــيخ حممــد بــن مكــي اجلزينــي العامــي املتوىف786هـــ/1384م .واســتمر متمثــًا بعــدد جــّم 
ــي  ــباب الت ــم األس ــن.)65( وأه ــرن العرشي ــع الق ــى مطل ــن حت ــن واملؤلف ــامء املحقق ــن العل م
ــن  ــتقدام الصفوي ــن، واس ــاد العاملي ــدارس يف ب ــود امل ــو وج ــة ه ــام النهض ــى قي ــاعدت ع س
ــود  ــون ووج ــاه العاملي ــذي الق ــيايس ال ــاد الس ــك، اإلضطه ــة، وكذل ــامء عامل ــن عل ــد م للعدي
ــده  ــاين وول ــال الشــهيد الث مكتبــات متعــّددة، والعلــامء األفــذاذ وخصوصــا يف تلــك الفــرة كأمث

ــي واحلــر العامــي . صاحــب املعــامل واملحقــق الكركــي، والشــيخ البهائ

مســامهة احلــكام ورجــال السياســة: مامتيــز بــه هــذا الــدور هــو العامــل اجلديــد يف أســاس هــذه 
ــدارس،  ــان امل ــارف ، واحتض ــرش املع ــوا بن ــن اهتم ــم الذي ــال احلك ــابقة رج ــة ،س ــة الفكري احلرك
وإعانــة القائمــن عليهــا والــردد إليهــا، حتــى أن محــد البيــك كان طالبــا يف مدرســة الكوثريــة)66(

وإّن احليــاة العلميــة واألدبيــة قــد ازدهــرت أثنــاء حكمــه، وطيلــة حياتــه، فأصبــح باطــه يف قلعــة 
تبنــن قبلــة الشــعراء الوافديــن عليــه، ليــس مــن أنحــاء لبنــان فقــط بــل مــن بــاد عربيــة عديــدة 
وجمــاورة كالعــراق وفلســطن والشــام.)67( هــذا عــدا عــن اإلســهام الفعــي واملبــارش مــن بعــض 
احلــكام كعــي بــك األســعد ،الــذي كان شــاعرا وأديبــا وقــد ســكن قلعــة تبنــن بعــد عمــه الشــيخ 
محــد البيــك وجعلهــا مركــز حكمــه ولــه قصائــد يف الفخــر وااملجــد . وولــده شــبيب باشــا الــذي 
كان أديبــا وشــاعرا. وهكــذا يبــدو العامــل الســيايس ذا أثــر مهــم يف احلركــة، يفــوق أثــر املــدارس 
والرحلــة العلميــة، ألنــه أســهم مبــارشة بــام أجزلــه مــن عطــاء وقــّدم مــن اهلبــات للعلــامء واألدباء، 



61

ولقــد أتــى نتــاج هــذا العهــد متأثــرًا بالسياســة، منطبعــا أدبــه بأجوائهــا.)68(  

ــدور بثــالث  ــة يف هــذا ال ــزت احلركــة الفكري ــدور: متي ــة يف هــذا ال ــص احلركــة الفكري خصائ
ــوايل : خصائــص كانــت عــى الت

1 - التأثــر بالطابــع الدينــي: ألن القائمــن عليهــا هــم مجاعــات علــامء الديــن ، حيــث وضعــوا هلــا 
بثقافتهــم ومعارفهــم احلــدود الفكريــة ، ثــم املــدارس املنتــرشة يف ربــوع جبــل عامــل، وكانــت 
يف البدايــة منــازل للتــدر يــس الدينــي، والتثقيــف الفقهــي ، الــذي كان يعتــر الركيــزة األوىل 
يف ثقافــة الطــاب ، ومــا عــداه مــن علــوم يصيــب الدرجــة الثانيــة يف اإلهتــامم . وتــرز هــذه 

املّيــزة يف املؤلفــات الفقهيــة واملــدح الدينــي.)69(

2 - التأثــر بالوضــع الســيايس: تأثــرت احلركــة الفكريــة بالوضع الســيايس، واحلالــة اإلجتامعية،من 
ــاء  ــاف األدب ــين، بالتف ــامء السياس ــر الزع ــع، وأث ــرة الوقائ ــروب، وكث ــم للح ــتعداد دائ اس
والعلــامء حوهلــم، وهــذا ماحــداإىل قيــام مصنفــات دّونــت الوقائــع واألحــداث ونشــوء أدب 

ســيايس.)70(

3 - إتســاع احلركــة وشــموليتها: ..وتبــدو هــذه احلركــة مّتســعة، وشــاملة وقــد نزلــت إىل صفــوف 
ــا مــن الشــعب، فقــد أخــذت هبــا  العامــة، ومل تعــش فقــط يف رحــاب العلــامء والطبقــة العلي
ربــات اخلــدور، وشــارك اجلمهــوَر يف أدبــه العامــي، وأزجالــه الشــعبية، وبــرزت حركــة أدبيــة 
يف صفــوف النســاء، وممــا جيّســد واقــع هــذه احلركــة ويصــّور واقعهــا الثقــايف مانظمــه الشــاعر 
العامــي الشــيخ إبراهيــم حييــى وهــو مــن الشــعراء الكبــار يف هــذا الــدور، وقــد جــاء ماقالــه 

وليــدًا ملعايشــة ومشــاهدة الواقــع:
            ..أو عامل  حْرٍ إذا باحثــــــتــه                حشـــد  املحيط  عليك  بالغمــرات

            أو شاعر ذْرب اللســـــان ختاله                قّحًا ترعرع  يف  الزمــــــان  العاتـي 
            طبا  بكّل  غريبة  وحشـــــيــّة                  نشـــــــأت من اآلرام  يف الفلوات 

            ويصوغ كّل بديعة حريــــــة                   مصقولة  األلفـــــاظ   كالـمـــرآة  
            إن قال َبذَّ القائلن وقّصــــروا                    عن درك ســـباق إىل الغايات)71(

ــدو  ــا، تب ــت هب ــي جتّل ــزات الت ــة، واملّي ــة والعلمي ــة الفكري ــه احلرك ــذي أصابت ــار ال إن اإلزده
واضحــة مــن خــال النتــاج، الــذي خلفــه هــذا العــرص، والــذي جــّى فيــه العامليــون خــال هــذه 
الفــرة، بالفقــه والتفســري واللغــة، وازدحــم عرصهــم باملؤلفــات التارخييــة، أماالنشــاط األديب فقــد 
رأى نــور فنــون جديــدة، أدخلتهــا السياســة وأســهم هبــا الشــعب، وشــاركت فيــه املــرأة، فــكان 

لنــا شــعر ســيايس ، وأزجــال شــعبية وإنتــاج أديب بأقــام النســاء.)72(
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وكان العلــامء العامليــون يف هــذا العهــد قــد اشــتغلوا كســابقه مــن العهــود بالفقــه واألصــول 
ــم، إذ  ــة عليه ــوا عال ــل مل يكون ــط، ب ــة فق ــي اإلمامّي ــن مؤّلف ــم م ــن غريه ــذوا ع ــة، ومل يأخ واللغ
قّدمــوا كــام فعــل ســابقوهم نتاجــا فقهيــا وأدبيــا، مــازال حتــى أيامنــا هــذه متدارســا يف اجلامعــات 
اإلســامية، ومصنّفــات أعــام تومــي إىل بالــغ جهودهــم، وكان أشــهرها : مفتــاح الكرامــة، وهــو 
موســوعة فقهيــة يف املذهــب اجلعفــري للعامــة حممــد جــواد احلســيني العامــي مــن بلــدة شــقراء.

والوجيــز يف تفســري القــرآن العزيــز لعــي بــن احلســن بــن حمــي الديــن احلارثــي العامــي وكتــاب 
ــو ورصف.)73(  ــن نح ــة، م ــوم اللغ ــل يف عل ــف جلي ــو مؤل ــواهد، وه ــد يف رشح الش ــل القائ حم
ــري واملجاميــع فــإن الوقائــع املرّشفــة، واملعــارك التــي زينــت جبــن العامليــن  أمــا يف التاريــخ والسِّ

بالنــرص، مالــت برجــال العلــم ناحيــة التاريــخ، فدّونــوا األحــداث اعتــزازا باملــايض وفخــرا...

وقــد تعــّددت املؤلفــات التارخييــة، حتــى أن بعضهــم تعــّرض لتدويــن األحــداث ســنة بعــد 
ســنة، كــام فعــل حيــدر رضــا الّركينــي، لكننــا نســبح يف غمــوض مســيطر، إذا ماأردنــا اســتجاء 
تاريــخ العهــود املاضيــة، ولعــل الضغــوط السياســية والنكبــات التــي تعــّرض هلــا اجلبــل العامــي 
ــد  ــي  باحل ــي مابق ــه بق ــت، لكن ــت أو ُأحرق ــة أو هُنب ــب التارخيي ــذه الكت ــن ه ــري م ــت الكث أضاع
األدنــى مــن التاريــخ املــرشق واملــرّشف  ككتــاب أمــل اآلمــل للحــر العامــي، الــذي كان تاريــخ 
ــرز املؤلفــات  ــة مــن العلــامء األفــذاذ الذيــن أخرجهــم جبــل عامــل. ومــن أب ــار ونخب رجــال كب
ــاب جبــل عامــل يف قرنــن  ــة إىل أمــل اآلمــل يف تراجــم علــامء جبــل عامــل، كت ــة املضاف التارخيي
وهــو كتــاب صغــري، رُسدت فيــه األحــداث والوقائــع، ومــا جــرى يف جبــل عامل،مــن عــوارض 
اقتصاديــة ووفيــات األعــام، وبنــاء القــاع وغــارات األعــداء واملعــارك وأســامء قادهتــا، والــوالة 
ــة.  ــوهبا العامي ــه تش ــي ولغت ــا الركين ــدر رض ــرن حلي ــل يف ق ــل عام ــاب جب ــم وكت ــخ واليته وتاري
وكتــاب اجلوهــر املجــرد ويشــمل الكتــاب رشح قصيــدة لعــي بــك األســعد، وحتــوي القصيــدة 
مايــة ومخســة وعرشيــن بيتــا تشــمل وقائــع العامليــن ومعاركهــم بقيــادة الوائليــن أجــداد عــي بك 
األســعد ويشــري إىل االنتصــارات واملفاخــر، وقــد رشحهــا الشــيخ عــي الســبيتي. وكتــاب ســوق 
املعــادن وقــد تعــرض لكثــري مــن الوقائــع واألحــداث وقــد أّلفــه الشــيخ حممــد عــي عزالديــن.)74(
وقــد اشــتغل بعــض العلــامء بشــؤون الطــب وبــرز فيــه مشــّخصون بارعــون لألمــراض وكان منهم 

حســن الســبيتي العامــي مــن شــقرا.)75(  

النشــاط األديب: تيــر للحيــاة األدبيــة يف هــذا العهد أســباب دافعة، ووســائل مقّومــة، مل يعهدها 
اجلبــل العامــي مــن قبــل، فجعلتهــا تزخــر بنشــاط متســع األرجــاء، متعــدد النواحــي، ومــرد ذلــك 
ــال  ــذا احل ــر ه ــد وف ــون، وق ــا العاملي ــرز عّزه ــي أح ــية ، الت ــة والسياس ــاع اإلجتامعي إىل األوض
احلافــل باملعــارك القائمــة عنــد حدودهــم، أو عــى أراضيهــم، مواضيــع جديــدة للشــاعرالعامي، 
فــرز أدب املعــارك ومــدح األبطــال ؛وكان ُجــّل هــؤالء مــن رجــال الدين،فســلكوا مــادرج عليــه 
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ســابقوهم مــن مــدح آل البيــت والنبــي)ع( فاندفــع أدهبــم ضمــن حــدود معتقداهتــم وأوضاعهــم، 
وحتــّددت بذلــك املواضيــع التــي أهلمــت شــاعرّيتهم ومنهــا:

ــة،  ــاد العربي ــائر الب ــه يف س ــل عن ــل عام ــدور يف جب ــذا ال ــز أدب ه ــي: إّن مايمي ــدح الدين  امل
تأثــره بالعقيــدة الدينيــة، وبتاريــخ اجلهــاد الشــيعي يف ســبيل هــذه العقيــدة، فــكان إنتاجهــم تعبــريا 
ــرا عــى غصبهــم حقوقهــم،  عــن عواطــف احلــب آلل البيــت )ع( مشــحونا بمشــاعر احلــزن تأث
وقتــل أبنائهــم، وقــد كان هــذا النــوع مــن الرثــاء واملــدح عامــا يف إثــارة املشــاعر الدينيــة لــدى 
املؤمنــن، وأكثــر مــن بــرع يف هــذا املجــال الشــيخ إبراهيــم صــادق الــذي فــاق براعتــه شــعراء 
العــراق وســائر أدبــاء اإلماميــة يف عــرصه حتــى أن إحــدى مدائحــه يف اإلمــام عــي )ع(تبلــغ أكثــر 

مــن مايــة ومخســن بيتــا ُنقشــت عــى قــر اإلمــام مطلعهــا:
                  هذا ثرًى حّط األثري لقدره                ولِعّزه هاُم الثُّريــا خيضـــُع  

أدب املعــارك ومــدح السياســيني: إّن أكثــر ماميــز هــذا الــدور عــن ســابقه هــو أنــه تأّثــر بالسياســة، 
فجــرت عــادة مــدح احلــكام ورثائهــم ومنهــم مــن كان أديبــا أو شــاعرا، يعنــي يتــذوق األدب والشــعر 
ويتبــارى مــع ُصنَّاعــه كمحمــد البيــك وعــي بــك األســعد، وكان مــن أبرزهــم الشــيخ عــي زيــدان ... 
وكثــريا مــاكان يتعــرض هــؤالء الشــعراء لوصــف املعــارك التــي كان يقودهــا هــؤالء الزعــامء، إشــادة 
ببطوالهتــم. وقــد اشــتهر مــن هــؤالء الشــعراء الشــيخ ابراهيــم حييــى والشــيخ إبراهيــم احلاريــي، 
ــا  ــارك وقادهت ــري إىل املع ــة تش ــق تارخيي ــم وثائ ــار قصائده ــن اعتب ــي، ويمك ــب الكاظم ــيخ حبي والش

ومواقعهــا واإلنتصــارات فيهــا.)76(

أدب املطارحــات واملناظــرة: بــرز يف هــذا العهــد نــوع جديــد مــن األدب أوحــى بــه اإلزدهــار 
العلمــي واحليــاة األدبيــة حتــى بــات الشــعر وســيلة املخاطبــة وقلــم الرســائل، وفيــه يعّر الشــعراء 
عــن أغراضهــم وحاجاهتــم، ويســاجلون غريهــم مــن الشــعراء يف الشــام وفلســطن، وحيمــل هــذا 
الشــعر خافاهتــم العقائديــة وبعــض األراء يف الفلســفة والتصــوف، وقــد ســلك شــعراء املناظــرة 

واملطارحــات العامليــون ثــاث طــرق هــي:
1 ـ املطارحــات السياســية ، دفاعــا عــن احليــاض والكرامــة ودفعــا الهتامات املغرضــن واخلصوم، 
وكان مــن أبدعهــم الشــيخ إبراهيــم احلاريــي رّدا عــى شــاعر فلســطن الشــيخ عبــد احلليــم 
النابلــي وظاهرالعمــر. وتــراه يشــيد بشــيخ الرجــال وفارســهم األول يف جبــل عامل، الشــيخ 

ناصيــف النصــار، حامــي حــدوده واملدافــع عــن حياضــه:
             ياللرجــال ملحــنة اليرجتـــــى                   غري ابن نصــــــار يـحل عقاهلـا

             والصقر لوال اخلوف من ُعقابنــا                  ماأ زمعت عن أرضكـــم ترحاهلـا
             مِل الترى أيامنا يف خصــــــمكم                  واحلـرب فيها لـم تضـع أوزارهـا

             فاقدم إذا شـئت العرا ك أو اتَّـئـد                  عن ورطة مّدت عليك غبـارها)77(
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2 ـ املطارحــات العلميــة واملســاجات، حــول مواضيــع دينيــة وفلســفية تبــدي عــن ثقافــة ذلــك 
العــرص، واملواضــع التــي شــغلت أبحــاث أقطابــه ومناظراهتــم ، ومــن أبــرز هــؤالء إبراهيــم 
ــوري يف رّده عــى عبــد الغنــي النابلــي صاحــب القصيــدة التــي حتمــل شــطحات  احلــر الصُّ

يف الصوفيــة ووحــدة الوجــود مطلعهــا: 
             وجودي جلِّ عن جســـمي                     وعن روحـــي وعن عـقــــي  
             وعن ذاٍت وعـــن وصــٍف                     وعـن بعـض وعــن كــّلــــي

ــه الشــيخ ابراهيــم احلــر الصــوري بقصيــدة طويلــة يبــدو فيهــا عاملــا فقيهــا  وقــد رّد علي
ــا : ــامية ومنه ــدة اإلس ــال العقي ــكا بحب متمس

             رويـــدا ياأخـــا الفـضـــل                     مــزجـت الّشــــــهد باخلــل
             تعاىل اللــــه ذو الفـضــــل                     عــن األشـــــــباه واملثـــــل

وقــد قامــت مناقشــات يف مســائل كاميــة بــن علــامء جبــل عامــل وعلــامء عكا وفلســطن، 
كــام اهتــم باملناظــرات العلــامء العامليــون أنفســهم كالشــيخ حســن مهــدي مغنّيــة الذي اشــتهر 

بمبــاراة العلــامء واألدبــاء والشــعراء يف الفقــه واألدب يف حلقــات للمناظرة.

3 ـ  اإلخوانيــــــــــــات، التــي تقــوم عــى مراســات بــن شــعراء عاملــة أنفســهم، أو بينهــم 
وبــن شــعراء العــراق مــن رفاقهــم يف املــدارس أو أســاتذهتم، وحيمــل هــذا النــوع مــن األدب 
ــذا  ــرع يف ه ــد ب ــل، وق ــايض اجلمي ــاب وامل ــر األحب ــا، وتذّك ــا ملتهب ــة وحّس ــف صادق عواط

النــوع مــن األدب كل مــن الشــيخ عــي زيــدان والشــيخ إبراهيــم صــادق.)78(

الشـــــعر العـــامي واألزجــــــال الّشــــــعـبـيـــة: مــن املظاهــر اجلديدة للنشــاط األديب بروز 
ــع  ــن مجي ــاع ب ــه األدب فش ــر في ــذي ظه ــدور ال ــذا ال ــعبية يف ه ــال الش ــي واألزج ــعر العام الش
ــون يف  ــه العاملي ــذي حّقق ــرص ال ــوة الن ــذت بنش ــي أخ ــعبية الت ــاط الش ــغ األوس ــات فبل الطبق
حروهبــم اإلســتقالية فعــّرت عنــه بشــعر عامــي. وأكثــر هــذا النــوع مــن الشــعر يصــف احلــروب 
ــدام  ــب، ويكرإق ــة واملذه ــزاز بالعنرصي ــع اإلعت ــة م ــيد بالبطول ــا ويش ــا وأحداثه ــرد وقائعه وي
ــن بلغــة  ــخ العاملي ــد تضّمنــت شــيئا مــن تاري ــاد بأســلوب قصــي، وق ــادة مــن زعــامء الب الق
ــع  ــى م ــر الفصح ــن أث ــري م ــل الكث ــت حتم ــام كان ــوم، إن ــة الي ــا الدارج ــن لغتن ــريا ع ــف كث الختتل

ــى.)79( ــة املعن ــدو جمهول ــة تب ــامت عامّي كل

ــي صــّب فيهــا شــعراء اللغــة الّدارجــة أفكارهــم  ــد العامــي: إن األشــكال الت أشــكال القصي
ــواع: ــة أن ــعرهم،فهو ثاث وش

ــة  ــدة العربي ــة واحــدة، وهــو الخيتلــف عــن القصي ــه قافي ــه ول ــل  تتعــّدد أبيات ــد طوي   1 -  قصي
ــة،  ــة عامي ــت بلغ ــا صيغ ــح إال كوهن ــعر الفصي ــن الش ــه وب ــرق بين ــن ف ــس م ــة، ولي الفصيح
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ــن  ــوذج م ــذا نم ــة وه ــة الّدارج ــعراء اللغ ــد ش ــي أح ــنَّاعة العام ــد ش ــرز يف قصائ ــذا ماب وه
ــعره:  ش

                    حلف ناصيف باجلرية وزمــزم                ْبــرب البيت واملختـار طــاهـــا 
ــــرعن بِيِدي                بادي ماأحـــد غريي ِيَطاهـــا                     مزايل جاذب السِّ
                    لــقا اجلــزار والـّدايل مـعاهـم                كـْراد وُغــْز مانــفعهـم لغـاهـا 

ــة واحــدة وكل بيتــن تاليــن  ــل يف قصيــدة طويلــة لشــنّاعة بقافي 2 - النــوع اآلخــــــــــر، يتمّث
اليتفقــان فقــط بوحــدة القافيــة بــل ينتهيــان بكلمــة واحــدة يف الشــكل واملعنــى. وهــي كالتــايل:

       قـادهـا مـن محـص ال ديـرة َحـمــا               ال قـــرايا الشــام ْصــواُته ِوَصـــل
       من أ رض بـريوت للشوف العريض               مـن بـاد جـبـيـل كم فارس َوَصْل        

  وهــذا النــوع مــن القصائــد أيضــا خيضــع ألوزان الشــعر بجميــع أبياتــه، واملختلــف فيــه عــن 
الشــعر الفصيــح هــو أنــه يلــزم تســكن آخــر كلمــة اندفاعــا مــع عاميــة املعنــى.

3 -  النــوع األخــر، وجــه مــن األزجــال العاميــة ويتكــون مــن نــوع مــن القصائــد الطويلــة 
التــي تبتعــد يف األوزان املعهــودة للشــعر يف تعــداد قوافيهــا وترتيبهــا، وهــي أجــزاء ومقطوعــات 
يف كل جــزء بيتــان اثنــان فقــط، ولــكل مقطوعــة قافيــة تــردد يف شــطري البيــت األول ويف صــدر 

البيــت الثــاين فقــط، أمــا عجــز البيــت الثــاين فلــه قافيــة خمتلفــة، كــام يف البيتــن التاليــن:   
            يابني ِمـتــْواْل ياســباع الّرجال                يوم كفـررمان َبـنَيــْتو اهِلـــْــوال        

ناد                         يابني متوال ياســـباع الرجال                يشبهوا البارود لو حِلْقوا الــــــزِّ

وهذه القافية الثانية نجدها ترّدد يف عجز البيت الثاين من األجزاء التالية:  
           يوم كـفررمان شـــّتـتـوا العــدا               وِكْلــها ِشـْربْت بكاســات الّردى 

           املري يوسـف الطريقوا مااهتـدى  شـبعت وحوش الرمن حلم القدا)80(

ثــم ختتلــف القــوايف بــن جــزء وآخــر ماعــدا القافيــة النهائيــة التــي تشــري إىل وحــدة الشــكل 
ــى( جــاء يف قصيــدة تشــري إىل الوقائــع  يف القصيــدة .وهــذا مثــل قصــري مــن الزجــل العامي)املغنّ

احلربيــة :
ـا يف احلرب مْثل األسـوْد            اْســآل بيَّْك قبل ِمنَّْك واجلـدود                 ِكيْف ِكنَـّ
           ُبنَصـحْك من بعد هذي التـعوْد                 وقول الوالدك وال والد الـــوالْد
           اْســـآل بيَّْك قبل ِمنَّْك والْعتـاق                 كنت أنا خـيَّـال أخف من الُبــراْق

           مّلـا انتحى ناصيف وْبسـيفوزعْق                 صار َشْخب الّدم يرب َلِلْعـداد)81(
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ــا يف القســم اجلنــويب مــن  ــرز فــارس ميــدان الزجــل حممــود حّداث ــة القــرن املــايض ب ويف بداي
جبــل عامــل وهــو مــن بلــدة حاريــص وهورجــل عامــي كانــت صنعتــه تبييــض األواين النحاســية 
ــى  ــة ، دع ــوده يف ناحي ــادف وج ــه ص ــي مهنت ــطن لتعاط ــفاره يف فلس ــض أس ــر، ويف بع بالقصدي
ــق  ــادة أن يتحّل ــت الع ــلمن وكان ــيحين واملس ــن املس ــه م ــاص وكان في ــال خ ــا إىل احتف قاضيه
ــود  ــادف وج ــح وص ــبه املوّش ــام يش ــل ب ــن الزج ــاء دوٍر م ــي بإلق ــاعر زج ــدأ ش ــودون ويب املوج
»قــوال مســيحي« إســمه داود ، وعــرف أن حممــود حداثــا مــن كبــار القوالــن فتحــّرش بــه وحتــّداه 

ــًا : ــّرد فاســتفّزه داود قائ ــاظ القــايض وأجــر حممــود عــى ال ــه فاغت ــه ويســّبه يف زجل وراح يذّم
               شـــــــو جابك يامتـــــــوايل            جايي توقــف قبــــــــــــــايل
               إمــــي وروح من أقبـــــــايل             أحســن مادبَّــــْك بالنــــــــار

فرد عليه حممود مبتدئا: 
              يوم ماقـــاة اّلدشـــــــــــامن            بِنَْده مـــــوالي حــــيـــــــدر 
              بالشــــــرع األثبت مايكــــون            ُبْعطيكــم بالّصــــــدق اْخبــار
              حيدر رّكاب الـمــــــــيمـــون           داحـي بــوابـــــــة خيبـــــــر

ــا  ــود حّداث ــات حمم ــن غزلي ــة داود . وم ــت هبزيم ــة انته ــن املنازل ــّدا لك ــة ج ــدة طويل والقصي
ــهورة : املش

ـــــْت             ُقنطــــــار وُنص جْلـــاُمـــــــو                ِرْكبِت ْ َعْحصـــان  ْمَتخَّ
ــة ِقـــدامـــــو ـــــْت            شــــــاف اجلَنِـّ               مَلَــْن عاظـــــــهروا َنخَّ
ولـــو حــزامــــــو               ياريت عــظــــامو خَتَّــــــــت            ملَّْن شـــــدُّ

ْت             ملَّْن نِــْز لْت بالــــميــــــــدان)82(               ضــــــــــربوا عالّطبل ْتَفخَّ

وقــد اشــتهر يف نفــس الفــرة ، يف القســم اجلنــويب مــن جبــل عامــل، رجــل مــن بلــدة ياطــر 
ــا، وكانــت  ــي كان فيهــا حممــود حداث بشــعره الّزجــي الســاخر، وكان يعيــش يف نفــس الفــرة الت
تربطهــام املصاهــرة، إســمه حســن موســى عــي كــوراين، وهاهــو يصــّور بأســلوب ســاخر دخــول 
تركيــا احلــرب العامليــة األوىل، عندمــا راحــت جتمــع الّشــبان يف بادنــا لتزّجهــم يف مياديــن القتــال: 

وا احلاضـــــر والغايــــــب                تـــركّيــــا بـــْدها حْتـــــارب             لـمُّ
              صــــار الطفـــل والشــــايب              ُيْلُطْم وْجهو وِيْتّشــّحــــــــــَْر
ـــــلونـــا بالبــــبُّــــور            وَقــطَّـعونا َسْبع بحـــــــــــور                حــمَّ

               والببــور كــاين مكســــــــور           ومـــا قالـــوها للعــســــكـــر 
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ــة  ــد يف هــذه الرحل ــم بعــد ذكــر األهــوال واملصائــب التــي تعرضــوا هلــا ورفاقــه اجلن ثــم خيت
قائـــًا: الشــاقة 

          ياربـّي إبــعــــث زلــــــــــــزال            لركّيــــا    تــــّدمــــــــــــــر.

دوراملــــرأة  يف احلركــة الثقافيــة العامليــة : تــّرب النشــاط األديب مبكــرا إىل صفــوف النســاء 
ــرت يف  ــه، وازده ــذّوق األدب وإنتاج ــاركة يف ت ــوت، باملش ــات البي ــذت رب ــل فأخ ــل عام يف جب
زمــن بعيــد يف زمــن الفاطميــن واأليوبيــن، وأشــهر مــن بــرز يف تلــك احلقبــة الّشــيخة تقّيــة بنــت 
ــوري، وقــد نشــأت يف بيــت ثقــايف شــعري وعلمــي، وقالــت الّشــعر منذصباهــا  أيب الغيــث الصُّ
ــم  ــارك واملاح ــزل واملع ــح والغ ــاء واملدي ــد يف اهلج ــت قصائ ــد نظم )505هـــ- 581هـــ(. وق

ــر)83( ومن شــــعرها:  والفخـ

          وللمتنبي أحـــرف يف مـديـحـــــه             عى نفســـه باحلـّق واحلـّق أوضـح

          أروين فتاة يف زمـــاين تفوقنـــــــي             وتعلو عى علمي وهتـجو وتـمـدح

وهلــا يف احلنــن إىل بلدهــا صـــــور، بعــد أن احتلهــا الصليبيــون، وخرجــت مــع أهلهــانحـــو 
دمشــــق. وهاهــي تقول:

          هاجت وساوس شـوقي نحو أوطاين            وبان عني اصطباري ُبعد ُســـلواين         

ـهى والليل معتـــكٌر            والدمع منسجم يف ُسـحب أجفـاين           وبتُّ أرعى السُّ
          نأيُت عنكم ويف األحشـاء مجٌر ولظى            وسْقم جسمي ملا أهواه ُعنــواين)84(

 وقــد ذكــر أّن إبنــة الشــهيداألول كانــت مــن النســاء اللــوايت تفّقهــت يف زمــن أبيهــا، وكانــت 
النســاء يرجعــن إليهــا يف مســائلهّن الفقهيــة والرشعيــة، ومــن الافــت أيضــا أّن بنــات العلــامء كــنَّ 
عــى جانــب مــن الثقافــة والعلــم واملعرفــة، ولكــن مل يظهــر أو يــرز منهــن مــن ذكرهــّن التاريــخ 
واملؤرخــون، ويف الزمــن املتأخــر ويف القرنــن املاضيــن بــرز عــدد مــن النســاء اللــوايت عشــن يف 
قصــور األمــراء واملشــايخ. وقــد ذكــر حممــد جابــر آل صفــا يف كتابــه تاريــخ جبــل عامــل، أنــه يف 
إحــدى قــرى جبــل عامــل )ديــر الزاهــراين(، ويف مطلــع القــرن املــايض، حــرت امــرأة عامليــة 
ــا يف  ــل اختلف ــل عام ــاء جب ــن مــن أدب ــي(، جملســا ضــّم أديب ــة إســمها ) احلاجــة رمحــة الطفي يَّ ُأمِّ

تفســري بيــت مــن الشــعر ألحــد الشـــــعراء، يقــول فيــه:

          هوى نـاقـتي خلفي وقـدامي اهلـوى             وإين وإيــاهـا ملخـــتلـــفـــــان

ــكل،  ــت املش ــام وحل ــي هل ــت تصغ ــورة، وكان ــرأة املذك ــت امل ــه، قام ــى وج ــان ع ــا مل يتفق ومل
ــدوي  ــاعر الب ــت أن الش ــد فهم ــدارس، وق ــم وال بامل ــد يل بالعل ــة العه ــرأة قروي ــا ام ــت : أن وقال
ــة  ــتحّث الناق ــب يس ــأواه، وكان الراك ــة يف م ــل الناق ــرك فصي ــه، وت ــد حبيبت ــه وقص ــب ناقت رك



68

ــاع  ــف إلرض ــوص إىل خل ــاول النك ــي حت ــل، وه ــب العاج ــه بالقري ــل إىل غرض ــام ليص إىل األم
ــريا. ــدا وس ــا قص ــا واختلف ــة ومأرب ــا غاي ــا، فاتفق فصيله

ــل  ــعد خلي ــت أس ــة بن ــرة فاطم ــك الف ــل يف تل ــل عام ــات يف جب ــاعرات املعروف ــن الش وم
النّصــار. كانــت زوجــة عــي بــك األســعد، وقــد عاشــت يف بلــدة الطيبــة ، وقــد ذكرهتــا األديبــة 
والشــاعرة زينــب فــواز يف وصــف طويــل لفضائلهــا وعلمهــا ومعرفتهــا بدقائــق األحــكام الرشعية 
وهــي أم الشــاعرة زينــب عــي بــك األســعد. وممــن أخــذ هبــذا النشــاط زينــب فــواز تلميــذة فاطمة 
ــّررت يف  ــا فح ــت فيه ــرص وعاش ــتقرت يف م ــامية واس ــاد الش ــا يف الب ــي ذاع صيته ــعد والت األس
جرائدهــا وكتبــت يف جماهتــا وقــد بــرز نشــاطها يف ختــام القــرن التاســع عــرش، بمؤلفــات عديــدة 
مازالــت تشــيد بمكانتهــا يف الفكــر واألدب. وأبــرز ماقالتــه شــعرا ، حنينهــا ملرتــع صباهــا جبــل 

عامــل وبلدهتــا تبنــن وقلعتهــا حيــث قالــت تناجــي القلعــة :
              ياأ هيا الّصـرح إّن الّدمــع منهمل                فهل تعيد لنا يادهر من رحــلوا؟

            فقد كنت مسقط رأيس يف ربى وطٍن             إّن الّدموع عى األوطان تنهمل)85(

أمــا إبنتهــا زينــب بنــت عــي بــك األســعد : كانــت جتيــد نظــم الشــعر، وقــد ورد شــعرها يف 
جملــة العرفــان وكانــت تراســل ولدهــا وهــو يف املكتــب الســلطاين يف بــريوت وتصــّدر رســائلها 

ببعــض أبيــات مــن الشــعر، منهــا: 
          ُبنَّي رعاك اهلل قلـــبي يف لظــــى         غلت مل تسكن حّرها أدمع سجم وأصبو 

        لـريح هّب من نحــو أرضـــكم             وأرُصـُد نجا فوق أ رضكــم يســمـو)86(

وهلــا مــن احلكــم التــي وردت يف العرفــان : » احليــاة الســعيدة التكــون إال باألخــاق احلميــدة« 
وهلــا أيضــا: »إ ن حاربــت نوائــب الدهــر فبســاح الصر«. وكذلــك: »املعروف يســتعبد األحــــرار«.

وقــد بــرز خــال هــذا العهــد يف بلــدة بنــت جبيــل إمــرأة أديبــة ، شــاعرة تدعــى منــى، كان هلــا 
يف الشــعر خــرة حســنة ويف معرفــة النجــوم ومبــادئ علــم اهليــأة حالــة مقبولــة، وكانــت جتالــس 
األدبــاء وتســاجل الشــعراء مــن وراء حجاهبــا وروايتهــا للشــعر وحفظهــا جلّيــده تــدل عــى ســامة 

ذوقهــا وحســن اختيارهــا .

ــل  ــة يف جب ــن احلرك ــر واألدب ع ــف الفك ــة:  مل يتوق ــة العاملي ــة يف الثقاف ــة احلديث دور النهض
ــه ومــن  ــه مــن ينابيــع املعرفــة ممــا في ــام بقــي كــام ســبق لــه مسرســا يف اغــراف ثقافت عامــل، إن
ــد  ــاالت التجدي ــرز جم ــة، ومل ت ــم واملعرف ــز العل ــن مراك ــا م ــف وغريه ــة النج ــن جامع ــه، م حول
ــة  ــدأ هنض ــة، لتب ــة احلديث ــى الطريق ــة ع ــت أول مدرس ــا افتتح ــام 1882م عندم ــي إال يف ع العلم
ــة مــن  ــدة بأمثل ــة الازمــة ليســري يف هنضــة جدي ــذي يمتلــك األرضي ــل عامــل، ال ــدة يف جب جدي

ــاج. ــر والنت ــّدد الفك ــارخ، فج ــوغ ص نب
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وهاهــو حســن كامــل الصّبــاح مفخــرة لبنــان- بــل العــامل العــريب– باخراعاتــه، ابتــدأ طالبــا 
ــات  يف  ــن اإلخراع ــرا م ــم واف ــّدم للعل ــريا فق ــم يف أمريكاأخ ــريوت ث ــة يف ب ــة األمريكي يف اجلامع

ــار.)88( ــة والبخ ــاء والطاق الكهرب

النّهضــة يف جبــل عامــل دخلــت متأخــرة، فهــي تقــارب القــرن مــن الزمــن، وقــد ســبق لبنــان 
جبــل عامــل يف النهضــة الفكريــة اجلديــدة، ولكــن رسعــان ماأســهم يف نتــاج لبنــاين رصف اإلبداع، 
ليتابــع عادتــه يف العطــاء متجــّددا مــع كل لبنــان. وإّن اإلطــار التارخيــي الــذي أحــاط هبــذه النهضــة 
ــد  ــى العه ــعد انق ــك األس ــي ب ــاة ع ــد وف ــة، فبع ــذه احلرك ــي هل ــاف الطبيع ــو الغ ــة، ه الفكري
ــاد  ــرت الب ــارشة فم ــاد مب ــم الب ــراك إىل حك ــاد األت ــام 1864م،ع ــل ع ــل عام ــتقايل جلب اإلس
ــن  ــاد م ــى الب ــاري أخ ــد اإلجب ــة، والتجني ــب الباهض ــه الرائ ــر وزاد يف غلوائ ــن الفق ــة م بحال
ــا  ــع ثمن ــل عامــل دف ــال الفرنــي، خصوصــا أن جب رجاهلــا، وهكــذا بقيــت احلــال بعــد اإلحت
باهظــًا وقاســى ضغطــا كبــريا وإرهابــا نتيجــة قيامــه بثــورة كبــرية عــام 1920م فــرد اإلفرنســيون 
ــن  ــية وُأه ــب القاس ــات والرائ ــم الغرام ــت عليه ــن وُفرض ــوال العاملي ــلبت أم ــوة، وس بقس
ــت  ــري واقُتطع ــان الكب ــل إىل لبن ــل عام ــّم جب ــام)1920( ُض ــذا الع ــاء.)89( ويف ه ــامء والوجه العل
أجــزاء مــن جنوبيــه ورشقيــه وُضّمــت إىل فلســطن، فيــام رفــض العامليــون وكوكبــة مــن علامئهــم 
هــذا الضــم وهــذا التقســيم وطالبــوا باإلنضــامم إىل ســوريا.وقد تصــّدر عــدد مــن العلــامء املطالبــة 
ــم  ــرت بعضه ــل حّق ــتجابة،  ب ــت اإلس ــورو أب ــرال غ ــة اجلن ــن غطرس ــاف، لك ــوق واإلنص باحلق
وقســى عليهــم وفــرض الــرشوط القاســية، وأدخــل جبــل عامــل يف عــامل النســيان واإلمهــال حتــى 
حصــل اإلســتقال عــام 1943وبــدأ جبــل عامــل يســتعيد عافيتــه الثقافيــة والعلميــة واإلقتصادية.

عوامــل النهضــة يف هــذا الــدور: مــن أهــم عوامــل النهضــة يف هــذا الــدور أن بعضهــا يعــود 
إىل العهــود الســابقة، كاملــدارس الدينيــة القائمــة يف ربوعــه. والرحلــة العلميــة إىل النجــف وإيــران، 
ــع  ــى مطل ــيطة حت ــت نش ــة وظل ــتمرار احلرك ــى اس ــت ع ــي عمل ــل الت ــم العوام ــن أه ــت م وكان
هــذا الــدور، يضــاف إليهــا عوامــل جديــدة، غــريت نشــاط الفكــر وروحــه فتلّبــس ُمتَّئــدًا ثوبــه 
ــات  ــة، واملؤسس ــات األدبي ــع، واجلمعي ــة، واملطاب ــة، والصحاف ــدارس احلديث ــا امل ــد. إهن اجلدي

ــة.)90( ــات العام ــة، واملكتب اإلجتامعي

ــارس  ــت مت ــن، مازال ــذ زم ــة من ــرشة واملتصل ــل املنت ــل عام ــدارس جب ــت م ــدارس : كان امل
نشــاطاهتا، وكانــت بمعظمهــا دينيــة الطابــع، محلــت مهمــة اســتمرا ر احلركــة حتــى مطلــع القــرن 
ــم  ــت أه ــة وكان ــدارس احلديث ــاط امل ــاطها نش ــف إىل نش ــا وأضي ــادة يف عمله ــت ج ــايض وبقي امل
هــذه املــدارس يف النبطيــة وصيــدا ومرجعيــون وصــور، إضافــة إىل مــدارس عديــدة انتــرشت بعــد 

اإلســتقال عــى نطــاق واســع يف القــرى واملــدن . منهــا املــدارس اخلاصــة والرســمية)91(
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الصحافــة : تعتــر الصحافــة مــن أهــم العوامــل الفكريــة يف النهضــة الفكريــة العربيــة عامــة.
ومل تدخــل الصحافــة جبــل عامــل إال بعــد بدايــات القــرن العرشيــن امليــادي، حيــث أصبحــت 
ــرز  ــة، وكان أب ــة العاملي ــاء ورجــال الفكــر، والناطقــة باســم البيئ مرحــا ألقــام العلــامء واألدب
مــن حــرر يف هــذه الصحافــة الشــيخ أمحــد رضــا والشــيخ ســليامن ظاهــر وحممــد جابــرآل صفــا ، 
وقــد كتبــوا يف صحــف مرصيــة كاهلــال واملنــار واملقتطــف )92(ثــم يف جملــة املجمــع العلمــي العريب 
ــان  ــة العرف ــيس جمل ــام 1909 بتأس ــة ع ــي يف األرض العاملي ــاط الصحف ــدأ النش ــق، وابت بدمش
وتلتهــا مجلــة مــن اجلرائــد واملجــات . والعرفــان تأســس برخيــص مــن الدولــة العثامنيــة عــى يــد 
الشــيخ عــي الزيــن وأدارهــا ولــده أمحــد عــارف .... وقــد محلــت واجبهــا اإلجتامعــي جتــاه جبــل 
عامــل وأدت األمانــة موفــورة فعــّرت عــن آرائــه ورفعــت صوتــه وتكلمــت باســمه وأســهمت 
ــف  ــن الصح ــرية م ــة كب ــة إىل جمموع ــن أبنائه.)93(إضاف ــه وب ــة يف أرض ــة القائم ــجيع النهض يف تش

واملجــات التــي بــدأت تنتــرش وتصــدر حتــى زمــن اإلحتــال الفرنــي .

ــد  ــى اجلدي ــاح ع ــون  لإلنفت ــع العاملي ــاعّية : اندف ــات اإلجتمــ ــة واملؤسس ــات األدبي اجلمعي
النامــي يف العــامل العــريب فكانــت اجلمعيــات صاحبــة دعــوة أدبيــة، تثــور عــى األســاليب القديمــة، 
وتعمــل العتــامد اجلديــد ،وكانــت غايتهــا يف البدايــة غايــة إجتامعيــة كفتــح املــدارس والكليــات 
ــامء  ــة العل ــا : مجعي ــام. وكان أمهه ــة إىل األم ــة الفكري ــع النهض ــل األول يف دف ــرت العام ــد اعُت وق
العامليــن، التــي ضّمــت نفــرا مــن علــامء الديــن العامليــن يزيــدون عــى ثاثــن عاملــا عــام 1930 
وكان يديرهــا رئيــس العلــامء الشــيخ حســن مغنّيــة ويســاعده الســيد حمســن األمن.)94(واجلمعيــة 
اخلرييــة العامليــة واجلمعيــة اخلرييــة اإلســامية يف النبطيــة  واجلمعيــة اخلرييــة اإلســامية العامليــة 
ــى  ــت تعن ــي كان ــرى الت ــات األخ ــن اجلمعي ــد م ــة والعدي ــة يف النبطي ــة العاملي ــة النهض ومجعي

ــة. )95(      ــة واإلجتامعي ــة والفكري ــة والربوي بالشــؤون الثقافي

املكتبــات العامــة يف جبــل عامــل : كانــت املكتبــات اخلاصــة يف جبــل عامــل كثــرية يف العهــود 
ــت  ــل يف وق ــل عام ــة يف جب ــات العام ــت املكتب ــد أطّل ــة، وق ــات عام ــه مكتب ــن في ــابقة ومل يك الس
ــج يف  ــال ومنت ــدور فع ــام ب ــون للقي ــراد يتوثب ــات أو أف ــود مجعي ــى جه ــوم ع ــت تق ــر، وكان متأخ
عهــد النهضــة التــي حتيــط هبم،وأهــم هــذه املكتبــات :مكتبــة التهذيــب العامليــة يف بنــت جبيــل، 

ــدا.)96(  ــة العامــة يف صي ــدا، واملكتب ــة يف صي ــة اإلنجيلي واملكتب

ــم  ــرا بالعل ــرون عام ــة ق ــن ثامني ــر م ــل أكث ــل عام ــل جب ــل : ظ ــل عام ــة يف جب ــات اخلاص املكتب
آهــا بالعلــامء لذلــك كانــت مكتباتــه مملــوءة بالكتــب القّيمــة ونفائــس املخطوطــات مــن مؤلفــات 
ــرية أو صغــرية ...إال أن  ــة كب ــده مكتب ــد أن توجــد  عن ــه الب ــه وغريهــم، وكل عــامل مــن علامئ علامئ
الفتــن واحلــروب فيــه ذهــب بأكثــر كتبــه ونفائــس خمطوطاتــه وذهــب كثــري مــن مؤلفــات علامئــه... 
وأعظــم حادثــة أتلفــت معظــم كتــب جبــل عامــل هــي حادثــة اجلــزار ، فقــد ُنقلــت األمحــال الكثــرية 
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إىل عــكا عــى ظهــور اجلــامل وغريهــا مــن كتــب آل األمــن يف شــقرا وآل ســليامن يف مزرعــة مــرشف 
والبيــاض وآل خاتــون يف جويــا وآل حييــى وآل الســبيتي يف الطيبــة وكفــرا وغريهــا ... وكان يكفــي 
ــل كوهنــا مــن كتبهــم وإن مل ختتــص هبــم فأوقــدت هبــا  ســببا إلتافهــا الكوهنــا خمتصــة بالشــيعة ب
ق منهــا الكثــري.)97( هذاإضافــة إىل مكتبــات آل نعمــة وآل مرتــى وآل  األفــران يف عــكا أيامــا ورُسِ
عزالديــن ومكتبــة الشــيخ ســليامن ظاهــر ومكتبــة الشــيخ أمحــد رضــا ومكتبــة الســيد عبــد احلســن 
ــرى  ــات أخ ــق ومكتب ــن يف دمش ــن األم ــيد حمس ــة الس ــن ومكتب ــة آل نورالدي ــن ومكتب رشف الدي

لعلــامء آخريــن.

مظاهـــر احلـركـــة الثــقـافـيـــة يف جـبـــل عـامــــل : كانــت احلركــة الثقافيــة يف جبــل عامــل 
مطبوعــة بطابــع الديــن ألهنــا حركــة فكريــة عقائديــة، الديــن فيهــا قطــب الّرحــى، وينحــدر عنــه 
ــث إىل  ــه واحلدي ــن الفق ــوم واآلداب م ــائر العل ــه س ــدور يف فلك ــه وت ــق في ــددة، تتعل ــارف متع مع
الفلســفة وعلــم النفــس والربيــة والعلــوم العقليــة والتاريــخ والســرية وعلــوم اللغــة مــن نشــاط 
أديب وشــعري، وقــد أخــذ العامليــون بوســائل األدب، فهــو راســخ يف أرضهــم ويف تارخيهــم أقــدم 
عهــدا وهــو لنفوســهم أقــرب وســعى العامليــون بدافــع هنضتهــم بــاألدب والعمــل عــى نــرشه يف 

ــدأوا يعملــون عــى نــرشه وتعميمــه)98( آخــر دور وب

ميــزات األدب ومواضيعــه يف العهــود املتأخــرة: لقــد تداخــل القديــم باجلديــد واختــذت احلركــة 
الثقافيــة هنجــا جديــدا متأثــرا بعوامــل النهضــة، ومــن ميــزات هــذا الــدور هــو تنــوع املواضيــع، 
مــع بقــاء القالــب القديــم حيــث ظهــر واضحــا تلمــس الشــعراء اجلــدد خطــى القدمــاء، فرغــم 
جهــوز الفكــرات، ظــل املــدح الدينــي الــذي كان يف العهــود الســالفة، ومــا زال للعهــد احلــارض 
يرفــده الشــعور الديني،والعصبيــة الشــيعية، ينبــع مــن معــن الينضــب هــو بطــوالت عــي وأبنائــه، 
خاصــة احلســن )ع( منهــم الــذي كانــت مأســاته حدثــا إنســانيا خــرج عــن نطــاق األجمــاد الشــيعية 
ليضــاف إىل تــراث البرشيــة، رضب مــن اجلهــاد اخلالــد، حــدا بالكثــري مــن شــعراء جبــل عامــل. 
ويف طليعتهــم عبــد احلســن صــادق الذي اســتقى مــن كربــاء، مواضيــع ديــوان شــعره.)99(وهاهو 

الشــيخ املذكــور يــرز شــجاعة احلســن املتفــادي)ع( حيــث يقــول:

                أقام ســوق وغى راجت بضائعها          فابــــتاع هلل منها ماعــا وغــا
                تعطيه صفقتها بيض الصفاح وسمـ         راخِلطِّ تربح منه العّل والنهــــا
                قى منيع القفا من طعن الئمــــة           مذ للقنا واملوايض وجهه بـــذال

وهاهــو يصــّور شــهادة احلســن )ع( أهّنــا يف ســبيل احلــق والكرامــة اإلنســانية  ويف ســبيل الديــن 
: حلنيف ا

                أحيا ابن فاطــمـة يف قتلـــه أمما                لوال شــــــهادته كانت رميام با 
                تنّبهت من سـبات اجلهل عالـمة              َضال كل امرئ عن هنجه عدال)100(



72

وكثــريا مامتيــز الشــعر واألدب العامــي باملواضيــع املتعارفــة ، كاملــدح والرثــاء والغـــزل والــذي 
جــاء يف أكثــره مــن شــعور خيالــج الشــاعر يف حياتــه. وهاهــو الشــيخ عبــد الكريــم الزيــن يغــوص 

: ال متغز
هلهــا أهـلهاأاااا      ودعـي اهلوى يعـدو عى كبدي         أّنى انتحى ويدّب يف عصبي

                كـم ليلــة بتـنا وتـرمــقــنــا       عـــن األقـاح وأعن الشـــــهب

ولعــل شــعر احلنــن كان مميــزا لصلتــه بقدمائهــم مــن العهــود الســابقة، حيــث يبــدي الشــعراء 
العامليــون تعلقهــم ببادهــم، ففيــه مــن العاطفــة الرقيقــة، أكثــر مافيــه مــن اإلعتــزاز والشــعور 

بالفخر.وقــد جــاء يف شــعر الســيد حمســن األمــن )قــد(:
        سقاك ياعامل غيث الغمـام مًهى             عى ربوعك آكامًا وغيطــــانا

       ألنت أول أ رض مّس تربتهـــــا            جسمي وفيها قديام منشـأي كانا
      وأنت أول أرض قد رضعت هبا                 عرص الصبا من ثدي العلم ألبانا )101(

ولقــد جــاء يف هــذه العاطفــة مــن شــعر الشــيخ ســليامن ظاهر،عاطفــة التعلــق بالوطــن بعيــدا 
عــن احلــامس واإلندفــاع:

      أعــامـــل واجلـــزيــرة يل بـــــاٌد          ويل  يف أهـــــلها أهل وصــحــــب
     وما وطني سوى جســــدي وروحي          ومنه غـــــذاهــام جـــود  وتــــرب 

      سـأقي ماحييت لـــــــه حقــوقـا          إىل أن ينقضــــي أجل ونحـــــب)102(

وقــد نجــد هــذه الرّقــة العالقــة بالقديــم مــن الشــعر ، تســمو عــى احلــب الوطنــي، نجــد غــزال 
آخــر فيــه مــن الصوفيــة ملحــات واضحــة، تســتقي مــن نبــع العقيــدة الشــيعية، ومــن تــراث األئمــة 
ــذا  ــات، وه ــذى العرفاني ــة بش ــي، عابق ــب اإلهل ــرة باحل ــة وأوراد زاخ ــن أدعي ــرش، وم ــي ع األثن
ماجعــل حلــب الشــعراء والعلــامء العامليــن خصائــص مميــزة ، ورد منهــا يف شــعر الشــيخ حممــود 

مغنيــة :
          للعاشــــقن عــــائـم ظــهرت              مافـــــــيك من آثـــــــارهم أثر
         اليبرصون ســــــوى احلبيب وال              هلم يمــــــــر بغريه فــكــــــــر
         فلكل بلـــــــوى عندهم نعــــم               ولكل نعمى عندهم شـــــــــكر

         ُأّموا احلـــــبيب فا ُينـــــــْهنهم               عن وصله ردع وال زجــــر )103(

لكــن العاطفــة الدينيــة واحلــب اإلهلــي، بــرز هيكله عاريا يف شــعر الشــيخ عبــد الكريــم رشارة، 
ــوى  ــن البل ــام م ــى رضا،معتص ــه ع ــتكينا ل ــة، مس ــه عذوب ــب ل ــذا احل ــب ه ــد يف تعذي ــذي وج ال
التــي ينزهلــا فيــه ورغــم ذلــك فــإن الشــعراء العامليــن بقــوا يف نطــاق الواقــع والديــن يف عاطفتهــم 
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هــذه، يعنــي إهنــا املرحلــة القصــوى مــن التقــوى. وهــذا نمــوذج مــن شــعره املتصــويف :    
              كم حتجب عن خاطــــــــــــري            إن كنت عن طـرفــــي حمجــب
             عــــــّذب فــؤادي يف هــــــوى           له فإنام التعــذيب أعـــــــــذب 

             هْب أن عبدك كــــــان أذنـــــب          أَو ليس عطفـــك منه أقـــرب)104(

ــون يف  ــعراء العاملي ــد الش ــي( : عم ــاه اإلجتامع ــة: ) اإلجت ــة العاملي ــد يف الثقاف ــزات التجدي مّي
هــذه الفــرة إحيــاء املــايض، حيــث راحــوا يتطلعــون إىل األحــداث الواقعيــة التــي تامــس الواقــع 
واجلامعــة. وتصبــح موضوعــا حيمــل املوعظــة والنصيحــة، وممــن تأثــر هبــذا الواقــع الشــيخ حممــد 
مهــدي شــمس الديــن الــذي كان لــه يف دنيــا الشــعر القديــم جــوالت، ختالــه فيهــا إبــن الصحــراء 

والرمال،وهاهــو يطلــب الســري عــى هنــج اآلبــاء فاخلــروج عنــه خــروج عــن الــرشف الرفيــع:
              أبـدلتـم الرشف الــّرفيـع بــجـزمة           أفهكــذا أوصــتكم اآلبــاء؟  

ــل  ــال جب ــا ح ــين، راثي ــد الفرنس ــورة 1920 ض ــان ث ــي إب ــدث التارخي ــجل احل ــو يس وهاه
ــال: ــع احل ــف واق ــتعمر، فوص ــة املس ــى رضب ــذي تلق ــل ال عام

           ناخت عـى اجلـبل اخلـطوب ضحى           فقـل الســـام عـليك ياجـبــل

           ُصــّبت عــليــه مصــائب فعلــى            أمثـــالـهــا التبـــرك اإلبـــــل  

           وتـدا فــعت تــرمــي مــدافعــــها            ِكـلـًا تـطـايـر حتتـها القــِلــَل 
           والطــري طـر احلـــتـف فــوقـــهم             يــرمي القـنابـل حيث ينتــقــل)105(

النـــقد اإلجتـمـــاعي يف الشــعر العـــاميل: اجتــه الشــعر العامــي يف هــذا الــدور، وجهــة النقــد 
ــول  ــن يق ــن األم ــد احلس ــيد عب ــذا الس ــة، فه ــة والطرف ــه النكت ــاز باحتوائ ــي، وكان يمت اإلجتامع

ــه : ــن وظيفت ــايب م ــذا اجل ــزل ه ــد ُع ــة، وق ــم الّرعي ــم ظل ــبق هل ــن س ــاة الذي ــد اجلب مداعباأح

            تتــــلقـــاك زمرة املــفـلســيـنـا                   باحتـفال تـــراه دنــيا وديـنا

            كنت للجوع فينا عضوًا نشــــيطا                   ورســـوال إىل العراة أميـــــنا

            كم قلبت)الطربوش(ظهـرا لبطـن                   كلام حــاف أو تغــــري لـونــا

            فذق الّذّل واهلــوان كام ُذقـــــــ                    ـــناوال متي للهوان اهلوينــا 

             فغدا تشــتهي الّرغيف فـا تــد                    ركه مثــلام الـرغـيف اشـتهينا 

ــل  ــاط بجب ــذي أح ــي ال ــم اإلجتامع ــس بالظل ــن حتس ــن ع ــي يب ــعر اإلجتامع ــذا الش ــدا ه وغ
ــا بصوهتــم، وقــد جــاء شــعر الشــيخ  ــادى الشــعراء عالي عامــل وخاصــة الرائــب الباهظــة، فن
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ــامل: ــد الظ ــع الفاس ــذا الوض ــن ه ــارين،للتخلص م ــاوئ العّش ــي نقدًاملس ــاس الباغ عب
             طغت سفهاء عامل يف البــــاد                 ومنها أ ظهروا كل االفساد 
             لقد ظلــموا العباد ومل خيــافـوا                 من الرمحن يف ظلم العبــاد

             إذا )العشــــّار( واىف نحوقــوم                 تـراهم هائـمن بكــل واد 
             )وعاملة( عاثوا فيها فســـــادا                  كــأهنـم بقــايـا قـوم عـاد)106(

مرحــلـة الـتـطــّور:امتاز الشعراء العامليون يف هذه املرحلة بمّيزتن اثنتن:

ــد  ــدي، والنق ــار التقلي ــر اإلط ــة : ك ــي والثاني ــزل الباك ــل والغـ ــى الطل ــورة ع ــا: الث أوالمه
اإلجتامعــي والدعــوة إىل النهضــة واخلدمــة الوطنيــة . وقــد بــرزت يف هــذه الفــرة أصنــاف الشــعر 

ــي. ــيايس والوطن ــعر الس ــي والش اإلجتامع

ــن  ــًا م ــم يائس ــم وبيوهت ــم ومأكله ــم وأعامهل ــا ألحاديثه ــي وصف ــعر اإلجتامع ــاء الش ــد ج وق
ــم : رّقته

              أحاديثهم يف كل وقت بدْينهــم             وزرعهم واحلرث والبقـــرات
              ويروون ما)للـزير( يف سهراهتم            وعنرة العبي من غـــــزوات

              فهذا مع الفدان يذهب عمـــره             وذاك مع العنزات والبقرات)107(

ــد  ــو عب ــا، وهاه ــون إىل تثقيفه ــا ويدع ــون يوعظوهن ــعراء العاملي ــد راح الش ــرأة فق ــا امل أم
ــا: ــا قائ ــرأة ورقّيه ــب امل ــو إىل  هتذي ــن يدع ــرؤوف األم ال

              ماارتقت أمــــــة من الناس إاّل                يوم سـاوت بن الفتى والفتاة

              إّن لألم يف احليــاة مــــقامـــــا                فهي رس الرقي يف ذي احليــاة
             هّذبوا األمهات كي يرتقي النشء               ففضل األبناء لألمهـــــات)108(

ــتثار  ــذ مااس ــم، وه ــآيس والظل ــا بامل ــكان حاف ــي ف ــع العام ــاح يف املجتم ــال الف ــا ح وأم
عاطفــة الشــعراء. وهاهــو الشــاعر الســاخر حممــد نجيــب مــرّوة يرثــي حــال الفــاح البائــس املــؤمل 

ــاك:  ــاب األم ــب أصح ــي، فيخاط املبك

             يتقّلب الفاح حـــــوال كاما                 بن املتاعب يف شقا وهــوان

            حتى إذا مجع احلبــــوب جييئكم                مثل األســـــــري بغّلة الفــّدان
            فيطول بينكم  اجلــــــدال وبينه      كي توصلوه ألبخس األثامن)109(
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وهــذه نخبــة مــن الشــعراء واألدبــاء يشــجعون أبنــاء عاملــة عــى املــي يف طريــق العلــم واإلغــراف 
مــن منابعــه. ولقــد جــاء هــذا التشــجيع عــى لســان الشــيخ حممــد رضــا الزيــن قائــا:

           وليت شعوب الرشق حيذون عيسهم        إىل العلـم كي حيظى ببغيته الشـعب

           فام العلم إال منهج احلـق يف الـــورى      وما اجلهل إال املـأزق احلرج واللزب

وهاهو حممد عي احلوماين حيث أبناء وطنه ألخذ العلم وسيلة إلنقاذ الشعب والوطن:

           فإّن العلـــوم بـإحيـائـــــــــــها                   جاء اهلـموم وفرج الكــرب

           أيثنيكــــم عن ســـــباق العـلــى                   مسارح هلو ونادي طــــرب
           وتلك مــــــواطنكــم تســـتغيث                   بكم بــن األعـادي ســـلب)110(

اإلجتـــــاه الســــياســـي والـــوطـنــــي يف الثـــقافـة واألدب العاملـــي: جاءت هذه النهضة 
لتعــر عــن الشــعور الوطنــي الــذي جييــش يف صــدور العامليــن، وقــد ثــار العامــة الســيد حمســن 

األمــن عــى فكــرة اإلنتــداب واحلاميــة والوصايــة، داعيــا إىل الثــورة قائــا:

                   قالوا الشعوب تفكها مـن رقـها           كا بل استعبادها قد رامــــــوا

                   هبوا بني قحطان  طال رقادكم             فإالم أنتم غافلــــــون نيـــــام 

                   باسم احلامية والوصاية جيري              حــقُّ لكم وتدوســـــكم أقدام

ــدى  ــة ل ــة القومي ــار النّفح ــا أث ــا، مم ــزا واهتامم ــذت حّي ــد أخ ــطينية ق ــة الفلس ــل القضي ولع
ــول:  ــر يق ــليامن ظاهـ ــيخ س ــو الش ــن . وهاه ــعراء العاملي الشــ

                اليغرر باملنــــى أبناء صــــهيون              موعد بلفور وعٌد غري مضمــون

                سائل بريطانيا ماذا جنت يـــــدها              وما حتاول من متليك صــــهيون 
                جاسوا خال ديار العرب خمصـــبة        بالغلب حتت أسم تثقيف ومتدين)111(

ــروح  ــز ال ــل، فته ــل عام ــع يف جب ــداث تق ــا أح ــريب كأهن ــامل الع ــع يف الع ــدث كان يق وكل ح
ــت  ــام 1920حرك ــلون ع ــة ميس ــزاز، وإن واقع ــري اإلعت ــاعرالقومية وتث ــرك املش ــة وحت الوطني

ــلون:  ــا ميس ــال خماطب ــي، فق ــاعر العام الش

                حي الكامة الصــــــّيد من فتيانه             والناعامت الغيد من فتياتــــــه

                أترى حسام الدين يعلم ماجرى               من بعده يف شـــــامه ومحاتــه
                نزلت بعاصمة الباد مصائـــب               أودت بعرش العرب قبل ثباته)112(
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ــن  ــن دواوي ــرؤوف األم ــد ال ــل عب ــى اجلب ــاين وفت ــي احلوم ــد ع ــن حمّم ــكّل م ــد كان ل وق
ــرى أّن  ــامع. وعــى هــذا ن ــات واحلامســة والسياســة واالجت ــع السياســة والوطنّي اهتّمــت بمواضي
ــاء يف جبــل عامــل كانــت مســتمدة مــن واقــع  ســائر املوضوعــات التــي أهلمــت الّشــعراء واألدب

ــة. ــائل النهض ــذ بوس ــد، واألخ ــوة إىل اجلدي ــع الدع ــم م ــة هب ــاة املحيط احلي

اإلخوانّيــات يف الّشــعر العامــيّل: اإلخوانيــات قديمــة يف جبــل عامــل ِقــدم الشــعر يف أرضهــم، 
ــاة لــدى العامليــن،  ــة الســامية التــي بــرزت يف كّل مظاهــر احلي وهــي تــدّل عــى املواهــب األدبي
وإن كانــت اإلخوانيــات رضًبــا مــن تبــادل الــوّد واإلخــاص فهــي بالشــعر أنبــل وأســمى، وهــذا 
الســيد حممــد احلســني املكــي يبعــث بقصيــدة إىل زميــل لــه فارقــه يف إحــدى قــرى النبطيــة وهــو 

الســيد نورالديــن فحــص، مذّكــرًا إيــاه أيــام الصبــا، ورفقــة الــدرس، حيــث يقــول:
              غادرَت روض العلم ملّا أينعــت              أثــامره وزهت كأزهــار الربـى 
              أنســيَت منتزه اجلزائر والظـــبا          اختذت هبا هاتيك املسارح ملعـــبا
ــبا               فاسلم عليك حتّية من صاحــب              يصبو لذكـرك كّلام هّب الصَّ

فأجابه السيد نورالدين بالعاطفة نفسها:

              هّيجت وجدي ياحممد عندما               ذّكرتني عهد اجلزائر والربــــــى

              إين عى عهد اإلخـــاء مثــابر              وغرار عزمي يف املحبة ما نبـــــى
             غادرت روض العلم أهوى ربعه              لكّن دهري مل ينلني املــأربـا)113(

ــة  ــا مجاع ــد ينظمه ــن قصائ ــة ع ــو كناي ــرك، وه ــعر املش ــن الش ــاء ضم ــة ج ــعر الطبيع ــا ش أم
ــاري يف  ــا للتب ــّزه ميداًن ــا للتن ــن قصدوه ــن أماك ــوا م ــد جعل ــة وق ــّوة والصداق ــم األخ ربطته
الوصــف الشــعري ومنهــم: الشــيخ أمحــد رضــا والشــيخ ســليامن ظاهــر والشــيخ أســداهلل صفــا 
واألديــب الشــاعر حممــد عــي احلومــاين وأمحــد عــارف الزيــن وغريهــم. وقــد متّثــل نشــاط هــذه 
الفــرة بكبرييــن مــن األدبــاء العلــامء مهــا الشــيخ أمحــد رضــا والشــيخ ســليامن ظاهــر، وكبــري مــن 

الشــعراء هــو حممــد عــي احلومــاين)114( 

ــة األدب العامــي( تعمــل عــى الثــورة، عــى  ــد: يف عــام 1935 بــدأت )عصب مرحلــة الّتجدي
ــم وهنجــه. وتلخصــت  ــورة عــى القدي ــة والوضــع االجتامعــي وكانــت غايتهــم الث النظــم األدبي
مباِدُئهــم بصقــل األدب العامــي وإظهــاره بــام يقّربــه مــن املثــل العليــا يف األدب الّصــادق، وإنصاف 
املواهــب الفنيــة، واالرتبــاط والتآلــف بــن األدبــاء داخــل البــاد العامليــة، وتشــجيع النقــد النزيــه 
ــة القديمــة. )115(  ــه. كانــت احلركــة مــن خــال مبادئهــا ردة فعــل يف وجــه الذهني وتوســيع دائرت
ولقــد جــاء النتــاج األديب هلــذا الــدور مّتســاًم بالثــورة عــى كّل يشء يف األدب ويف االجتــامع، ولقــد 

حــى. اهتــّم الشــعر واألدب يف هــذه املرحلــة باملجتمــع بغيــة النهــوض بــه، فــكان قطــب الرَّ
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النقــد االجتامعــي: فتحــت عصبــة األدب العامــي البــاب ومل تغلقــه، ونُشــط رئيســها األديــب 
واملــؤرخ الشــيخ عــي الزيــن، وراح الشــعراء يوجهــون النقــد الــاذع والتهكــم القــايس، وهاهــو 

الشــاعر موســى الزيــن رشارة يقــول يف رثــاء املخــرع العامــي اللبنــاين حســن كامــل الصّبــاح:
                 قال قوٌم مابال شــــعبك أمسى          ال يبايل بقاصـــامت الظهـــور

                راضــًيا باهلــوان والذل عيشــًا          ال شقاًء يشكو وال ثقَل نيـــِر)116(

ولعــّل موســى الزيــن رشارة والشــيخ عــي الزيــن وحســن مــرّوة كانــوا أكثــر الشــعراء الذيــن 
التزمــوا الشــعر االجتامعــي الســاخر ملــا فيــه مــن ثــورة عــى التقاليــد والتقليــد واحلــّث عــى الوعي 

والوقــوف يف وجــه اإلقطــاع والزعامــات.

الشــعر الســيايس والوطنــي: ســنحت تلــك املرحلــة بأحــداث سياســية بــدأت ترســم اجلــذور 
القوميــة والكرامــة الوطنيــة، فقضّيــة فلســطن هــّزت أحاســيس كّل عــريب فــراح الشــعراء يدعــون 
إىل نــرصة هــذا البلــد الّســليب، خصوًصــا أن وجــدان الثــورة الدائمــة متــوارث يف جبــل عامــل، 

وهاهــي الشــاعرة زهــرة احلــر تســترصخ األّمــة قائلــًة:
لن ينــال املجــــد إاّل معشـــٌر            اختذوا من قوة البــأس شــــعارا
 يا فلسطن اطمئني اّنـــــنــــا             أمٌة حتمي ِحـامهـــا والديـــــارا

عشــت يا لبناُن فانجـــد بقعًة            هامت اإلسام فيها والنصـــارى )117(

وهــذا الشــاعر واألديــب كامــل ســليامن يســترصخ األمــة أيًضــا إلنقــاذ فلســطن مــن براثــن 
الصهاينــة قائــًا،

جّردوا العزم ذي فلســطن صاحت               واضياعاه بن ظفر ونــــــاِب
 نحن ُعرب وال نثـور ألخذ الثـــــ               ـــــار من واترين أو ُغّصـــاِب 

وهاهو الشيخ سليامن ظاهر يتكلم باسم الشهيد عبد الكريم اخلليل قائًا:
بى               يعتــــــاد قلب املغـــرم الصبِّ واملوت أشهى من نســــيم الصَّ

 َمــن مل يــــرِو أرضــه مــــن دٍم              هيهات جيني ريــــق الَعِشــــِب )118( 

  اإلنســانية يف الشــعر العامــيل: لقــد تــدّرج العامليــون يف شــعورهم االجتامعــي مــن التــزام لنقد 
مشــاكل بقعتهــم، ووضعهــا القِلــق، عامديــن إىل حّثهــا عــى النهضــة، وامتشــاق حســام التجديــد، 
ــى رشارة  ــن، ومرت ــر األم ــه جعف ــن وأخي ــم األم ــانية. كهاش ــاكل اإلنس ــى املش ــاح ع إىل االنفت
الــذي ينــدد باإلقطــاع، وحيــاة البــؤس، وفقــدان احلريــة، ومعنــى الكرامــة واإلحســان، وثورتــه 
عــى عمــود الشــعر العــريب، وهــا هــو هيــزأ ممـّـن يثّبطونــه عــى نعيــم عيشــه يف الريــف، ويتســاءل 

عــن هــذا النعيــم، أيف اجلــوع أم يف الّظمــأ؟
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يقولون إّن احلياة يف الكوخ مجيلة
وإّن الريف جنٌة رائعة.

ولكنّهم لو ناموا ليلة واحدة من ليايل الشتاء 
يف هذا الكوخ املتداعي

لو رأوا األطفال بأسامهلم البالية
يرجتفون من شّدة الرد

ألدركوا مقدار غباوهتم
عندما يتغنّون هبذا النعيم

عندما حياولون أن يومهوننا أننا يف نعيم. )119( 

ــة  ــاعر خاّص ــًرا ملش ــف تصوي ــذا الوص ــون ه ــد يك ــعور: ق ــدق الّش ــي وص ــر االجتامع التصوي
ــا عــن العــادات والتقاليــد يف البــاد العاملّيــة، ولقــد امتــاز يف هــذا البــاب األســتاذ حممــد  أو منبًئ
ــل  ــل عام ــى جب ــيطر ع ــذي كان يس ــر ال ــّن الفق ــرة يب ــن اهلج ــدة ع ــو يف قصي ــد، فه ــف مقّل يوس

فيصــّور ذلــك:
          ركبُت مع صحبي متون البحــــار               من بعد ما صّى أيب واستخار

          نــــزحت عن داري إىل غيـــرها               وبعُت )كرم التن( داين الثامر  
          يا خــيمة )املُسطاح( يف التــــن               ســـام مـــن وراء البحــــار)120(        

لقــد ســاير النتــاج الشــعري يف هــذه املرحلــة النهضــة يف العــامل العــريب، وبعــد النصــف األول 
ــان،  ــت كّل لبن ــة عّم ــة ثقافي ــة أدبي ــل يف هنض ــل عام ــر جب ــايض انصه ــن امل ــرن العرشي ــن الق م

ــعًرا. ــة ش ــة مرمج ــذل بعاطف ــا زال يف الب ــهم وم وأس

ــن، ووداد  ــن رشف الدي ــدر الدي ــن، وص ــن األم ــة: حس ــدان القّص ــر ومي ــوا يف النث ــن كتب وممّ
ــراق  ــات يف الع ــن الرح ــب ع ــن وكت ــن األم ــه حس ــرع في ــد ب ــة فق ــا أدب املقال ــكاكيني. أّم س

ــي. )121(                 ــا واألدب الوصف وغريه

ويف اخلتــام: البــّد مــن القــول إّن ثقافــة جبــل عامــل بمنابعهــا وخصائصهــا ومّيزاهتــا، إّنــام هــي 
نتاج أديبّ  وفكــرّي دائــم احليــاة بــدأ منــذ الفتــح اإلســامي واســتمّر بعــده حّتــى يومنــا 
ــه  ــا الفق ــذل ويعطــي يف دني ــاب أمــل اآلمــل، يب ــه احلــّر العامــّي يف كت هــذا، والعامــّي كــام وصف
والشــعر واألدب والترشيــع والفلســفة واملنطــق والعلــوم األخــرى املختلفــة. ويكمــن وراء هــذا 
ــع عليهــا  ــي ُطبِ ــة ذات املنحــى الشــعري الت ــان، أّوهلــام الفطــرة األدبي ــان اثن العطــاء والبقــاء باعث
ــال،  ــاعر وزّج ــن ش ــة م ــو قري ــم وال ختل ــّذرة فيه ــة ومتج ــة متأّصل ــاعرية الّصارخ ــي، فالش العام
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حتــى قــال فيهــم شــكيب ارســان: »مل أجــد أصــدق مــن قريــض أبنــاء عاملــة صــورة« للشــعر 
العــريب الصميــم، وال أخلــَص منــه عرًقــا يف نســب اللغــة التــي امتــازت هبــا ســعٌد وثقيــٌف وَســفى 
وهــوازن وعليــا متيــًم. )122( وثــاين الدوافــع الكامنــة وراء دوام البــذل الفكــري، هــو إرادة العامــي 
العماقــة وِعصامّيتــه املفــردة التــي رغبــت يف دعــم مذهبــه الفــرد املســتهان الّضعيــف لنأيــه عّمــن 
يشــاكله يف املعتقــد، قــرب بيئــات كانــت تــرى يف معتقــده خروًجــا عــى اإلســام، فــا بــّد واحلالــة 
ــم  ــم ودع ــوس أبنائه ــن يف نف ــز الدي ــى تركي ــد ع ــة تعتم ــة علمي ــارة حرك ــطوا إلث ــذه أن ينش ه

ــة. ــة الديني ــة للتوّســع بالثقاف ــة، واهلجــرة العلمي ــع بمؤّلفاهتــم الديني الترشي

ــم  ــاطهم يف جبله ــرصوا نش ــرشق ومل حي ــارة ال ــد يف حض ــّد بعي ــون إىل ح ــهم العاملي ــد أس لق
ــوا إىل  ــم، وانطلق ــبيل العل ــة يف س ــم الوطنّي ــرشق، ال حتّده ــو ال ــن نح ــاوزوه موغل ــي وج العام
العــراق وإيــران وأفغانســتان واهلنــد وأبعــد مــن ذلــك، ينــرشون اللغــة العربيــة ويبّثــون شــعرها 
ونثرهــا، ويتوّلــون أعــى املناصــب، كمشــيخة اإلســام يف إيــران )الشــيخ البهائــي واحلــّر العامــّي( 
ــرّي  ــب اجلعف ــوا للمذه ــن أقام ــم الذي ــاك، وه ــا هن ــاب الفتي ــوا أصح ــي، وكان ــق الكرك واملحّق
ــة  ــم ملهّم ــن ندبوه ــر م ــون كأكث ــم الصفوي ــد علي ــوه، فاعتم ــده. ومح ــوا عَم ــارس فكان ــاد ف يف ب
الديــن، فعمــروا هلــم حركــة فكريــة فتّيــة. وتركــوا للــرشع اجلعفــرّي ذخائــر فكريــة، وإرًثــا ضخــاًم 
مــن املؤّلفــات، واعتــرت القّمــة ممـّـا أعطــى معارصوهــم، فاعُتمــدت مؤلفاهتــم مراجــع للفقهــاء 

واملجتهديــن ومــا زالــت.

لقــد أظهــرُت يف هــذا البحــث اجلهــد اإلنســاين الــذي بذلــه العامليــون عــر قــرون مــن الزمــن 
وكيــف خدمــوا وطنهــم وتعّلقــوا بــه ودعمــوه بنتاجهــم الفكــرّي وكيــف خدمــوا اإلنســانّية. 

إّن جبــل عامــل، هــذه البيئــة الّصغــرية بأرضهــا وســّكاهنا، املتواضــع بــام وهبتــه هلــا الطبيعــة، 
ــعر  ــتدامت يف األدب والش ــا اس ــريب يف أهن ــامل الع ــاع الع ــائر بق ــن س ــا م ــى غريه ــزت ع ــد متّي فق

ــذي مل تنقطــع عــراه. والفكــر، ال

ــة درب  ــل ســلكت بعصامّي ــل عامــل، ب ــة واألدب يف جب ــر حركــة الفكــر والثقاف نعــم، مل تتاث
اخلــّط البيــاين الصاعــد ناميــًة لطبيعتهــا. لقــد كانــت ومــا زالــت األنمــوذج واملثــال وهــي مفخــرٌة 
ــدة ويبــدي املســتوى احلضــاري  ــة والبعي ــا بالشــعوب القريب ــّرر عاقتن ــال القادمــة ي ــا ولألجي لن

الزاخــر باجلهــد اإلنســايّن. 
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تجليات الظواهر المسرحية والفنّية في الثقافة العاملية

د. مشهور مصطفى

ــذ  ــل من ــت تتفاع ــة ال زال ــورائية كواقع ــرة العاش ــة الظاه ــة معاجل ــة البحثي ــذه الورق ــاول ه حت
مئــات الســنن، مــن خــال تســليط الضــوء عــى إشــكالية عــدم حتّوهلــا كرافعــة للثقافــة املرحيــة 
يف منطقــة اجلنــوب اللبنــاين ويف لبنــان مــن جهــة وعــى عــدم االنتبــاه الســتغاهلا كمنتــج وكمعــن 
ال ينضــب يرفــد احلركــة املرحيــة حمليــًا وعربيــًا وعامليــًا، ليــس هــذا فحســب، بــل أيضــًا اإلشــارة 
ــئلة  ــرز أس ــث ت ــًا، حي ــرح تارخيي ــتثمر يف امل ــي مل تس ــري الت ــة يف التعب ــكال االجتامعي إىل األش

وتســاؤالت يف صلــب هــذه اإلشــكالية منهــا:
ــا  ــورائية طريقه ــة العاش ــلوك امللحم ــت دون س ــي حال ــروف الت ــباب والظ ــي األس ــا ه م  - 1

ــي؟ ــتوى العامل ــى املس ــة ع ــكاالً مرحي ــة وأش ــًا مرحي ــا نصوص ــتلهام منه ــو االس نح
ــد  ــى صعي ــة ع ــل كملحم ــدرس وحتل ــا يف أن ت ــورائية حقه ــة العاش ــِط امللحم ــاذا مل تع مل  - 2
ــي  ــفي واالجتامع ــل الفلس ــات التحلي ــب أدبي ــع ، بحس ــة والواق ــدف واحلال ــة واهل البني

ــًا؟ ــًا وإجرائي ــي، نظري واألنروبولوج
مــا هــي النقــاط واملحطــات الدراميــة يف داخــل النــص العاشــورائي الــذي حيتمــل التأويــل   - 3

والتوســيع واملراكمــة عليــه والتنــاص؟
ملــاذا مل ُيــرَص إىل اســتغال األشــكال التعبرييــة االجتامعيــة التــي تقــارب املــرح، مرحيــًا   - 4

ومــا هــي األســباب التــي حالــت دون ذلــك؟

I- أشكال التعبر االجتامعي
مل ختــُل منطقــة جبــل  عامــل مــن بعــض أشــكال تعبرييــة إجتامعيــة كانــت تقــارب املــرح دون 

أن تبلغــه.
وهــذه األشــكال هــي نــوع مــن مظاهــر »مرحيــة« بــن مزدوجــن دون أن يصــار إىل إطــاق 

هــذا الوصــف عليهــا يومــذاك.
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إذ يلــزم األمــر معرفــة مــا هــو املــرح وحتديــد املصطلــح وانزياحــه عــن الســياق االجتامعــي 
ليســتقل دون أن تقطــع الصلــة معــه ليظــل يف عاقــة جدليــة.

ومــن بــن هــذه األشــكال نذكــر: وقفــة اخلطيــب يف مســجد خيطــب يف املصلــن، اخلطيــب يف 
مناســبة إجتامعيــة وغريهــا، األعــراس واالحــزان.

املظاهرات يف الشوارع وسوق االثنن واألسواق األخرى.  -
طريقة توزيع أمكنة االستقبال واجللوس يف األندية احلسينية والكلامت عى املنابر.  -

االحتفاالت القروية املوسمية، الدفن والتأبن وتقبل العزاء  -

II- األشكال التعبرية امللحمية/من صميم املرسح
نستطيع تقسيم الطقوس العاشورائية إىل ثاثة أقسام أو مظاهر:

أ- التعزية وجمالس العزاء:

إن األيــام التســع التــي تســبق اليــوم العــارش تشــهد إقامــة لطقــوس العــزاء بحيــث أهنــا تنتــرش 
يف كل منــزل ويف كل قريــة ويف كل مــكان أو نــادي حســيني. إهنــا طقــوس العــزاء التــي يتــم فيهــا 

رسد الوقائــع اليوميــة وبإســهاب مــع مــا حتملــه مــن خماطبــات ووصــف ومبــارزات فرديــة.
ــا/اآلن،  ــل األداء هن ــويت وفع ــل الص ــا التمثي ــب عليه ــرة يغل ــذه الظاه ــام هل ــع الع إنَّ الطاب
املحمــل بأفعــال الــكام. وهبــذه الصيغــة مــن القــراءة التــي تشــتد أو تضعــف بحســب األمكنــة، 
هبــدف التأثــري وإيقــاظ العاطفــة واالنفعــال الوجــداين جتــاه األحــداث التــي هــي يف صيغــة احلارض 

وليــس يف صيغــة املــايض.
ــة،  ــارئ التعزي ــارئ، ق ــل الق ــن قب ــل م ــزاء املفّع ــس الع ــارك يف جمل ــتمع واملش ــع املس إن وض
متاّثــر  بصيغــة الــرد أوالً، ثــم بصيغــة األداء واللحــن الصــويت يف الزمــن احلــارض ثانيــا ،  وكأن  
احلــدث حيــدث اآلن، ممــا جيعــل املخيلــة تتجــه نحــو إيقــاظ احلــدث املــايض ووضعــه يف صيغــة 

ــه. ــى درجات ــل يف أع ــل التفاع ــدث اآلين،  و جيع احل
هــذا التأثــري للمتخّيــل وللذاكــرة االنفعاليــة ختلــق متنفســًا، يف الوقــت ذاتــه، لــدى املســتمع/

املشــارك ،     لتفريــغ شــحنات كبــرية وجعــل األفعــال التطهرييــة قويــة وحــارضة. وهــي يف مثوهلــا 
الوجــداين الشــعوري والنفــي تــوازي هــذا اإلحســاس عنــد املعــرف يف الديانــة املســيحية ولــدى 
ــال  ــذه األفع ــؤدي هل ــعر امل ــن، يش ــي ِكا احلالت ــلمن. فف ــد املس ــج عن ــم احل ــؤّدي مراس ــذي ي ال
ــذا...  ــيًا وهك ــًا نفس ــوم ومتوازن ــن اهلم ــًا م ــًا، فارغ ــدو نقي ــري فيغ ــغ والتطه ــاح والتفري باإلرتي

ونوجــز أعــاه بــام يــي: 
ــوال  ــرد األح ــة ب ــهيد مصحوب ــكل ش ــة ل ــل ليل ــك يف جع ــة وذل ــة مفصل ــتعادة الواقع إس  -
واألمكنــة ووصــف األفعــال املحيطــة والفضــاء الــذي حييــط بمعســكر اإلمــام احلســن.
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ــكل  ــن أو ل ــاب احلس ــن أصح ــب م ــكل صاح ــة ل ــرد أمهي ــف وال ــل يف الوص ــي التفصي يعط  -
ــول. ــت الرس ــن آل بي ــخص م ش

يرز التفاصيل الواقعّية واملتخيلة طبقًا لكل حيثيات املبارزة.  -
يصــور هــذا الطقــس وكأن كل واحــد استشــهد يف يــوم عــى حــدة، بينــام يف الواقــع قــد استشــهد   -

اجلميــع صبــاح اليــوم العــارش.

غــري أن العــرة مــن جعلهــم ُفــرادى يف املــوت ويف الشــهادة هــو يف إضفــاء قيمــة أكــر ومعنــى 
أعمــق عــى معنــى الشــهادة.

ب- اهليئة أو املسرة احلسينية:
تســتعيد اهليئــة، تلــك املســرية االســتعراضية ليلــة العــارش، والتــي نشــهدها ســنويًا مــن نبطيــة 

الفوقــا حتــى النبطيــة التحتــا، شــيئن:
عــرض واســتعراض أمــام نظــر اجلميــع لــكل العنــارص مــن برشيــة وغــري برشيــة والتــي   - 1

ســيتكون منهــا التمثيــل املرحــي يف اليــوم التــايل أي يــوم العــارش )موقعــة كربــاء(.
اســتعادة للركــب احلســيني لكــن هــذه املــّرة بعــد انتهــاء املعركــة: الســبي -  األرس – ثــم   - 2

التكبيــل بالساســل املعدنيــة، ومشــاهدة الشــخصيات.

هــذا املوكــب، ختتلــط شــخصياته وشــخوصه مــع عنــارص وشــخصيات الذيــن فعلــوا املعركــة: 
الشــمر وأتباعــه، مثــًا، اجليــش وعمــر بــن ســعد الــخ...

ج- اليوم العارش:
اليــوم العــارش هــو واقعــة الطــّف، املعركــة غــري املتكافئــة عــّدة وعــددًا وهــي هنــا اآلن متثيــل 

للواقعــة بــام حتمــل مــن عنــارص وأشــياء وبــام هــي متمثلــة بالرجــال والنســاء.

إهنــا الواقعــة بــام يســبقها مــن نصــوص ورســائل وخماطبــات. وإن تلــك الرســائل واملخاطبــات 
ــل  ــن أج ــتعادهتا م ــري اس ــة جي ــه يف املرحي ــا. وإن ــرشة بلياليه ــام الع ــة األي ــتمرت طيل ــد اس ق
الشــحن االنفعــايل الدرامــي والزخــم الراجيــدي وإضفاءاملعنــى األســاس عــى مــا ســوف جيــري. 

املعركــة تبقــى جمــرد معركــة امــا مــا ســبقها فيبقــى األهــم يف نظرنــا.

يف املعركــة جيــري أيضــًا تفاصيــل لــكل شــخص يبــارز معســكر ابــن ســعد. وهــذا تفصيــل كنــا 
قــد ســمعناه توصيفــًا مــن خــال القــراءة والــكام يف كل ليلــة مــن الليــايل العــرش.

ــا نقــول: لــو أنَّ كــذا.. أو  ــه متثيــل حــّي كأنن أمــا اآلن يف املعركــة، فهــو تصويــري ومتثيــي، إن
ــون... ــن أن يك ــذا كان يمك هك
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III- حمطات اليوم العارش )يوم  متثيل الواقعة(
املحطات التي سنتحدث عنها هي حمطات درامية شهدت حتّوالت درامية كرى ومؤثرة:

· املحطة األوىل: خماطبات وحوارات السيدة احلوراء زينب مع اخيها أيب عبد اهلل احلسني

ومــن أهــّم حيثيــات تلــك املحطــة التــي حتــوي عــّدة حــوارات ولقــاءات تلــك  التــي خاطبتــه 
ــع األخــري مــن الليــل جالســا لوحــده خــارج اخليمــة أو الفســطاط  ــه يف اهلزي فيهــا عندمــا وجدت

متأمــًا. وملــا ســألته عــن الســبب بعــد ســامع أبيــات الشــعر التــي يرددهــا:

 يــا دهــُر ُأّف لك مــن خليل
 مــن صاحب أو طالــِب قتيِل
اجلليــِل إىل  األمــر   وإنــام 

واألصيل بــاإلرشاق  لك   كم 
بالبديــِل يقنــُع  ال   والدهــُر 
ســبيِل ســالٌك  حــيٍّ   وكلَّ 

رصخت وسألت: وا أخيَّاه، هل استقلت من احلياة واستسلمت، فأجاهبا اإلمام احلسن: 

لو ُتِرك القطا لنام.

وهو القائل أيضًا:

نفيســة ُتعــّد  الدنيــا  تكــن   وإن 
 وإن تكــن األمــوال للــرك مجعهــا

ــل ــى وأنب ــواب اهلل أع ــإنَّ ث  ف
 فــام بــال مــروك بــه املــرء يبخل

· املحطــة الثانيــة: تتمثــل بمســرية القــوم قــوم  الصحابــة بمبــادرة احلبيــب بــن مظاهــر ليلــة العارش 
نحــو فســطاط احلســن ملؤاســاته ورفــع املعنويات:

يا أخوان الصفا ويا فرسان اهليجا حبيب يقول:  

معي معي خلفي خلفي

وعندمــا يصلــون خيمــة اإلمــام احلســن يرهنــون عــن شــجاعتهم وحبهــم لــه واســتعدادهم 
لبــذل أرواحهــم بــن يديــه.

· املحطة الثالثة: موقف احلّر الرياحي والتحّول الدرامي

إن عمــق التحــّول يف الدرامــا يمثلــه موقــف احلــّر الرياحــي الــذي إختــذه يف اللحظــات األخــرية 
وهــو مناقــض متامــًا ملوقفــه األول الــذي متثــل بــرب احلصــار عــى معســكر  احلســن ومنعــه مــن 

التقــدم ومــن العــودة وهــو الــذي كــام يقــول »جعجــع بــه يف هــذا املــكان«.
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ــة بأكملهــا. والواقعــة تشــهد بحســب النــص املتــداول  إن هــذا التحــّول ينبنــي عليــه مرحي
ــارزة. ــة وبطلــب اإلذن للمب بضــع حــوارات مــع اإلمــام احلســن ينهيهــا احلــّر  بطلــب التوب

لكــن ليــس هــذا كل يشء، إذ لــو بحثنــا يف دواخــل احلــّر لوجدنــا مونولوجــًا داخليــًا تراجيديــًا 
عميقــًا، مونولوجــًا مــأله  القلــق والتوتــر واإلقــدام واإلحجــام والــردد قبــل إختــاذ القــرار.

ومــا هــذا احلــوار القصــري واملقتضــب بينــه وبــن اإلمــام احلســن ســوى خاصــة احلالــة األوىل 
التــي مــّر هبــا.

فــام هــي يــا تــرى أوصــاف احلالــة األوىل لــدى احلــّر، ومــا هــو توصيــف ذلــك اإلعتــامل الداخي 
ــع  ــلطان؟ أم املوق ــلطة والس ــل الس ــه؟. عوام ــل داخل ــارع وتقتت ــة تتص ــورًا متناقض ــل أم ــذي جع ال
والــدور واملركــز واخلــوف مــن عقــاب ســلطان  الدنيــا مــن جهــة  يف مقابــل عوامــل الديــن وقيمــة 

اإلمــام احلســن، وصحــوة الضمــري، واخلــوف مــن النــار والفــوز باجلنــة، مــن جهــة أخــرى؟
ــه تــردد هاملــت وتــردد  إن هــذا الــردد والقلــق الداخــي بــن اإلقــدام واإلحجــام ال يضاهي

ــبري. ــات شكس ــث يف مرحي ماكب
وال يقابلــه يف يشء تــردد الثائــر الــذي دخــل شــقة أحــد مســؤويل العــدو يف شــنغهاي خــال 
احلــرب  يف رشق آســيا، وذلــك يف مقدمــة روايــة البــري كامــو »الوضــع البــرشي«، الــردد بــن أن 

يقــي عــى الضحيــة النائمــة يف الريــر أم ال.
ــب  ــا جي ــذا م ــه؟ ه ــن درى ب ــن رآه وم ــمعه وم ــن س ــوج؟ م ــك املونول ــرى ذل ــا ت ــو ي ــن ه أي
البحــث عنــه يف ســرية اإلمــام احلســن وعاشــوراء، جيــب البحــث عــام هــو غــري معلــن ألن احلقيقة 

الكــرى تكمــن يف املضمــر.
 إهنــا حمطــة تعتــر مــن أهــم تلــك املحطــات، والســؤال مــاذا اعــرى داخــل احلــّر حتــى تغــري 

موقفــه بمعــّدل مئــة وثامنــن درجــة عــن موقفــه األول؟
نحــن نتذكــر يف حــواره الــذايت بعــض اجلمــل لكــن هــذا حيتمــل الكثــري الكثــري حتــى ليــكاد 
ــة يف  ــذه املحط ــري وإن ه ــل والتفس ــن التحلي ــات األوراق م ــأل مئ ــه ويم ــًا بأكمل ــل مرح حيتم

ــا. ــا وأبوه ــي أم الدرام ــوراء ه عاش
ــة. إهنــا  ــة مشــبعة بفعــل الندامــة املســتدرك بالتوب ــاة وحال ــة الــذات للــذات، معان إهنــا خماطب
وقفــة أمــام املــرآة، مــرآة الــذات، إن مــا هيــم ليــس هــذا املونولــوج املختــرص يف بيتــن مــن الشــعر، 
بــل بــام  هــو مضمــر ومــا مل َيُبــح بــه احلــر الرياحــي. وكأين بالــذي نقــل النــص أو ختّيــل الواقعــة أو 

ســمع عنهــا مل يقتطــف منهــا ســوى هــذا. والســؤال: هــل هــذا بــكاٍف؟ كا.
ل  إننــا يف جبــل عامــل ولــدى الشــيعة بعامــة نمــّر مــرور الكــرام عــى مــا كان قــد ُكتــب أو ُســجِّ
هبــذا احلجــم الصغــري، وإننــا ال نفعــل شــيئًا ســوى تكــرار األمــر. وإن املســألة هــي أبعــد مــن هــذا 

. بكثري
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نحــن جعلنــا عاشــوراء طقســًا مــن الطقــوس، والطقــس يرتكــز عــى التكــرار بحســب بعــض 
علــامء االجتــامع واألنثروبولوجيــا واإلتنيــات، ومنهــم مارســيل مــوس ومارســيل وغريــول وجــان 
كازينيــف. التكــرار للواقعــة ذاهتــا وللهــدف عينــه صوتــًا وحركــة وكامــًا. ومــا قــد حــدث ســابقًا 
قــد تنُوقــل عــر األجيــال. والســؤال هــذا بعضــه أم جّلــه؟ هــل هــذا جــزءه أم كّلــه؟ اإلجابــة هنــا 

غــري ممكنــة. لكــن مــا يمكــن فعلــه هــو عــدم الركــون باملطلــق جلمــود النــص وتقليديتــه.
ــوق أي  ــبعًا ويف ــعًا ومش ــرح مش ــد امل ــا نج ــب. هن ــات الكت ــر يف أمه ــد تبح ــّر ق ــة احل فحادث

ــي. ــرح العامل ــات امل ــي يف أدبي ــّول درام ــف أو حت موق
لكــن يلــزم االجتهــاد لفــك إســار النــص وإفاتــه مــن عقالــه ورفــع القيــد الدينــي عنــه وكأنــه 
ــة فيهــا  ــة ملحمي ــة، وقصــة أو رواي ــه حكاي نــص مقــّدس. هــذا ليــس نصــًا مقدســًا كالقــرآن. إن
ــال  ــه وإيص ــى وتعميق ــيع املعن ــكار لتوس ــداع واإلبت ــاد واإلب ــع لإلجته ــه خاض ــة وإن ــّل احلقيق ج

الصــورة التــي ربــام مل تصــل والتــي ال نســتطيع تصّورهــا عــى قــدر املســاواة.
ــام حيتمــل مــن تأويــل وتفســري  ــه ونــؤول العاملــي يف هــذا النــص ب فلنحــرر النــص مــن عقال
ــتوى  ــه إىل مس ــع مع ــدث ونرتف ــتوى احل ــر إىل مس ــه أكث ــل ب ــاين لنص ــايف وإنس ــي وثق ــكار فن وابت

ــن. ــام احلس ــا اإلم ــن أجله ــعى م ــي س ــمى الت ــة األس ــهادة والغاي ــى الش ــة ومعن الواقع

· املحطة الرابعة:
ال بــد مــن ذكــر املحطــة  الرابعــة التــي تتمثــل بوصيــة الســيدة زينــب ألخيهــا احلســن عندمــا 

أتتــه باجلــواد، جــواد املنيــة وودعتــه. إّن مــا مل ُيقــل هــو أبلــغ ممــا قيــل عــى باغتــه.

· املحطة اخلامسة:
وال ُبــدَّ مــن التوقــف عنــد عــودة اجلــواد دون ســيده مــن أرض املعركــة ومشــاهدة رأس اإلمــام 
احلســن مرفوعــًا عــى القنــا، وردة الفعــل املحّمــل باملســؤولية املخيفــة لإلمــام عــي بــن احلســن 

)الســّجاد( وعزيمتــه مــع الســيدة زينــب يف مل الشــمل والثبــات واإلســتعداد للمرحلــة اجلديــدة.
ــة الواقعــة  ــًا للحــدث. مــكان معاين ــي اخُتــذت مكان ــة الت ــة الزينبي ومــن املحطــات نذكــر التّل
وحماولــة إدارة املعركــة واإلســتعداد للتوقعــات كلها.لقــد تراوحــت املهــام بــن الذهــاب واإليــاب 
ــول  ــي جي ــوار داخ ــول وح ــال يق ــان ح ــور ولس ــاعر والص ــة باملش ــام،  جمبول ــوس والقي واجلل

ــول. ــوت أورصاخ يص وص
ــّر  ــا ومنها:الك ــا وحتليله ــع يف رشحه ــًا دون التوّس ــا أيض ــن أن نقدره ــرية ويمك ــات كث املحط
ــى  ــان ع ــحاب لإلطمئن ــم االنس ــة ث ــاحة املعرك ــب س ــال يف صل ــن القت ــن ب ــام احلس ــّر لإلم والف
العيــال واألطفــال وكأين بــه منقســم دون أن ينقســم، وأكثــر مــن رجــل يف واحــد، لــه أكثــر مــن 
ــة الشــعورية والنفســية هلــذا الرجــل يف  ــد ورجــل. هــل بإمكانكــم تصــور احلال عــن ولســان وي

ــا. ــف يفوقه ــا وال وص ــف حييطه ــاء؟ كا.. ال وص ــك األثن تل
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· حمطة االنتظار:
إن املحطــة األطــول زمنيــًا واألغنــى شــعوريًا هــي حمطــة االنتظــار طيلــة األيــام التــي ســبقت 
ــع  ــرشي وهل ــق الب ــق القل ــي وعم ــوف اآلدم ــّل اخل ــاة وج ــة املأس ــل قم ــة متث ــا حمط ــوم. إهن اهلج
ــي  ــاعر الت ــا واملش ــة ومتثُّله ــاالت القادم ــورات للح ــزارة التص ــّوة وغ ــانية. إن ق ــس اإلنس النف

ــرشي. ــه الب ــه إزاء وضع ــًا لوج ــان وجه ــة اإلنس ــب يف ِوْقَف ــد واألصع ــي األش ــا هل ترافقه
ــوم  ــار هج ــهادة، إنتظ ــوت والش ــار امل ــار، إنتظ ــك يف االنتظ ــن ال ش ــام احلس ــة اإلم ــا حال إهن
القــوم، التفّكــر بــام بعــد املعركــة، إنــه انتظــار مــع مــا حيمــل هــذا املفهــوم عــى املســتوى الواقعــي 
ممــا ذكرنــا أعــاه مــن  صــور ومفاهيــم وأوصــاف ومشــاعر وانفعــاالت. إنــه انتظــار بــام حيمــل 

مــن ثبــات وصــر وأنــاة وشــجاعة وجــرأة ومقاومــة أو تســليم باألمــر الواقــع.
إنــه قمــة املأســاة وقمــة الدرامــا يف مثــل هــذه الواقعــة: لقــد كان االنتظــار ذاك بطــل امللحمــة 
ــاذا؟  العاشــورائية واحلســن هــو البطــل املنتظــر أو هــو أب هلــذا البطــل. وُرّب متســائل يقــول مل
ــر  ــة، وأكث ــة املعرك ــع يف حلظ ــيف القاط ــة الس ــن رضب ــًا م ــّد إيام ــو أش ــار ه ــب ألن اإلنتظ ونجي
ــط  ــب يف وس ــت رهي ــه صم ــع. إن ــل اهلل ــا قب ــع م ــه اهلل ــنون. إن ــح املس ــة الرم ــن طعن ــًا م وجع

ــا. ــول وصهيله ــر اخلي ــع حواف ــيوف ووق ــل الس ــكام وصلي ــة  ال ــم وجعجع ــاء الكل ضوض
إنــه هــدوٌء خميــف ملــا قبــل العاصفــة. إنــه ترّقــب مــع مــا حيملــه مــن توّتــر وقلــق واســتعداد، 
ومــع مــا يواكبــه مــن ختيــات ســلبية وإجيابيــة. االنتظــار إذًا، حمطــة دراميــة كــرى عميقة وواســعة، 

وال قعــر هلــا.

IV- بني عاشوراء امللحمة وعاشوراء التمثيلية )املرسحية(
عاشــوراء ليســت مرحيــة وليســت متثيليــة. إهنــا أكــر مــن مرحيــة ألهنــا ملحمــة كــرى، 
ــش  ــة جلجام ــا ملحم ــن منه ــا، وأي ــريوس واألوديس ــاذة هلوم ــان كاأللي ــم اليون ــا ماح ــن منه أي

ــة؟ ــا اهلندي ــومرية واملهابارات الس
إهنــا ملحمــة ألن هلــا بدايــة وهنايــة دون بدايــة وهنايــة وهلــا هــذا املســار الطويــل بــدءًا بحوادث   -
مكــة وفــك اإلحــرام يف مناســك احلــج ثــم العــزم عــى املســري، والســري يف موكــب، مــع مــا 
ســبق ذلــك ورافقــه مــن مســألة الكتــب والرســائل، ومــع مــا أحــاط بذلــك مــن أحــداث 
)مقتــل هانــئ بــن عــروة ومســلم يف الكوفــة الــخ..(. إهنــا حــوادث قــد تشــكل أجنحــة ذلــك 

الطائــر الكبــري: امللحمــة احلســينية أو امللحمــة العاشــورائية.
ــق  ــوف والقل ــب اخل ــعروالظرف واألدب إىل جان ــى الش ــوي ع ــا حت ــرى ألهن ــة ك ــا ملحم إهن  -

ــة... ــاص والتضحي ــة واإلخ ــامن واملحب ــة واإلي واملوعظ
ــا  ــتثنائية وفيه ــاة اس ــب حي ــة إىل جان ــاة عادي ــل حي ــى تفاصي ــوي ع ــا حتت ــة ألهن ــا ملحم إهن  -
ــف. ــاس املره ــوي واإلحس ــال الق ــب االنفع ــك إىل جان ــًا. ذل ــوت مع ــاة وامل ــفة احلي فلس
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ــاد ووقــع حوافرهــا،  ــل اجلي إهنــا ملحمــة ألن فيهــا الســيف والرمــح والســهم، وفيهــا صهي  -
ــان. ــجاعة الفرس ــال وش ــأس الرج ــال وب ــات ورصاخ األطف ــات األمه ــا تّرع وفيه

إهنــا ملحمــة الحتوائهــا عــى الظــرف واألدب والشــعر واالنتظــار إىل جانــب الــدم والنّــدب   -
ــادة. والعويــل والتأبــن والصــاة والصمــت والعب

إهنــا ملحمــة ألن فيهــا املخاطبــات واإللتحامــات والــكام اليومــي ووضيــع الكلــم ورفيعــه   -
ــبي ومشــّقات الســري واملســرية املكســورة. ومآهلــا األرس والسَّ

ــة الســّيدة  ــارشة بعــد املعركــة جتلــت يف خطب إهنــا ملحمــة ألهنــا أســفرت عــن تداعياهتــا مب  -
ــف  ــه موق ــن من ــجاع أي ــوي وش ــف ق ــر داره. موق ــد يف عق ــة يزي ــة الطاغي ــب ومواجه زين
»أنتيغــون« إزاء »كريــون« يف أدبيــات »ســوفوكليس« و »آنويــل« و »برخــت«؟ وألن هلــا 

ــن. ــن الراه ــى الزم ــتمرة حت ــت مس ــة ال زال ــد املعرك ــا بع ــات م تداعي
إهنــا ملحمــة ألنــه يعتمــل يف داخلهــا هــذا التقابــل القــوّي والشــّفاف بــن املــوت واحليــاة بــن   -

ذّل العيــش أو املــوت بكرامــة، وهــذا مــا ذكــره اإلمــام احلســن:
ــا ُتعــّد نفيســة ــل وإن تكــن الدني ــى وأنب ــواب اهلل أع ــإنَّ ث  ف

ويف مكان آخر:
»إن الدعّي ابن الدعّي قد وقف بن السلة والّذلة

لكن هيهات منا الذلة«
يكفي، الثقافة العاملية هذه الظاهرة امللحمية، لكن السؤال:

أما آن األوان لتوسيعها وتطويرها والبناء عليها؟
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V- بني ثقافة التلقي وثقافة اإلرسال
يف عــرص العوملــة يــرز الســؤال املفصــي: مــا مــدى فاعليــة التقوقــع ضمــن طقــس إجتامعــي 

دينــي يف زمــن االنفتــاح والتواصــل واالتصــال؟
ــو  ــّن، ه ــع مع ــل جمتم ــن قب ــا، أو م ــة م ــة إجتامعي ــل مجاع ــن قب ــس م ــة الطق ــك أن ممارس ال ش
ــامت  ــامات  واهلج ــل اإلنقس ــراد يف ظ ــاء واألف ــع األعض ــك جلمي ــدة والتامس ــى الوح ــة ع املحافظ
غــري املتكافئــة والرصاعــات بــن القــوى العامليــة، وألن الطقــس مــن ســامته التكــرار فإنــه يــؤول إىل 

ــات. ــل يف ثب ــي تعتم ــوم الت ــة الق ــم ودينامي ــدات وقي ــن معتق ــرًا ع ــود مع اجلم
ــات.  ــايف للجامع ــادي والثق ــود امل ــن الوج ــة ع ــة دفاعي ــس حال ــر الطق ــال ُيعت ــذه احل ــل ه يف مث
وتبقــى اجلامعــات واألفــراد يف مرحلــة التلقــي فقــط للثقافــات األخــرى وللغــزوات الثقافيــة، حماولــة 

احلــؤول دون اخــراق احلاجــز الثقــايف املحــي الــذي متتلكــه وتتمتــع بــه.
إن متثيليــة عاشــوراء أضحــت تتوجيــًا للمامرســة الطقوســية، وهــي مــع تلــك املامرســات توصــد 
بــاب االنطــاق نحــو اخلــارج ونحــو اآلفــاق الرحبــة ونحــو العامليــة. أمــا االشــتغال عــى  النــص 
العاشــورائي انطاقــًا مــن املحطــات الدراميــة الكــرى التــي يف مفاصــل امللحمــة العاشــورائية فإنه 
يوّســع أفــق التعبــري ويثــري اإلبــداع، وينطلــق بامللحمــة نحــو العامليــة عــى املســتوى املرحــي. 
وهبــذه الصيغــة هنجــم بثقافتنــا نحــو اخلــارج بــدل أن نكتفــي بالدفــاع وبالتلقــي. فلنــدع ثقافتنــا 
عامليــة ولنصدرهــا نحــو اخلــارج عندمــا نســتخرج كنــوز الثقافــة مــن األعــامق الدراميــة يف هــذه 
امللحمــة. لكــن ذلــك يلزمــه فــك إلســار النــص، ويلــزم إفــات النــص التمثيي مــن عقالــه، ورفع 
القيــد الدينــي واالجتامعــي عنــه وكأنــه نــص مقــّدس. إنــه ليــس نصــًا مقدســًا كالنــص القــرآين، 
إنــه حكايــة وقصــة وروايــة ملحميــة فيهــا جــّل احلقيقــة. وإنــه يظــل خاضعــًا لإلجتهــاد وآلليــة 
اإلبــداع واإلبتــكار لتوســيع املعنــى وتعميقــه. وذلــك إليصــال الصــورة التــي مل تصــل والتــي ال 
نســتطيع تصّورهــا عــى قــدر املســاواة، فلنحــرر النــص مــن عقالــه إذًا، ولنعمــل عــى تأويــل مــا 
هــو عاملــي يف هــذا النــص بــام حيتمــل مــن تأويــل وتفســري وابتــكار فنــي وثقــايف وإنســاين، كــي 
ــر إىل مســتوى احلــدث ونرتفــع معــه إىل مســتوى الواقعــة احلســينية ومعنــى  ــر فأكث ــه أكث تصــل ب

الشــهادة والغايــة األســمى التــي ســعى مــن أجلهــا اإلمــام احلســن.

خالصة
جــت الطقــوس الصغــرية مــن دينيــة واجتامعيــة، وكذلــك املظاهــر االجتامعيــة  لقــد ُتوِّ
ــة، التــي قاربــت املــرح يف ديناميتهــا ويف شــكلها، بامللحمــة احلســينية الكــرى، تلــك  االحتفالي
ــون  ــوامل فن ــن ع ــا، م ــع منه ــو أوس ــا ه ــى م ــة وع ــى املرح ــوت ع ــي ح ــة الت ــة البطولي امللحم
ــة،  ــخصيات واقعي ــخاص وش ــكان، ألش ــان وامل ــة، يف الزم ــًا وحرك ــّي صوت ــي واحل األداء الواقع
ولشــخوص مرحيــة مّثلــت الواقعــة يف الســنوات التــي تلــت ذلــك، ســواء يف العــامل بعامــة أم يف 

ــد. ــة بالتحدي ــة النبطي ــة، ويف مدين ــل بخاص ــل عام ــة جب منطق
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ومــن أجــل عــدم الوقــوع يف التكــرار كســمة للطقــس العاشــورائي، علينــا البحــث عــن دينامية 
امللحمــة خــارج طقوســها مــن أجــل اخلــروج بمعانيهــا الثقافيــة واإلنســانية أكثــر نحــو العاملية.
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الشيخ  الصحافي  ًو العرفاًن  الصيداوي:

التفاعل  الثقافي  والسياسي  مع  قضايا   صيدا
                         

                                                                 

  د. مصطفى متبولي

إذا ذكرنــا اســم الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن فجــأة يظهــر اســم جملــة العرفــان وإذا ُذِكــَرت اســم 
جملــة العرفــان اســتعادت ذاكرتنــا  الصحــايف الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن. فــكأّن الواحــد  منهــام 
ــاة و  ــم  معان ــن رح ــدت م ــان  ُول ــة العرف ــي ألن  جمل ــر طبيع ــذا أم ــر و ه ــب اآلخ ــن صل ــو م ه
أحــام الشــيخ  أمحــد عــارف الزيــن الصحــايف  اإلنســان املنفتــح عــى اآلخــر  واملناضــل العــريب  و 
املفكــر  املتنــور  و اإلصاحــي ... و لذلــك يمكــن القــول  إنــه  مــن الصعــب جــدًا فــك االرتبــاط 
والتاحــم  بينهــام وكأّن الشــيخ الصحــايف أمحــد عــارف الزيــن و عرفانــه  دخــا يف  ذوبــان روحــي 

و أصبحــا كائنًــا واحــًدا وأصبــح اســمهام بعــد والدة املجلــة »أمحــد عــارف الزيــن العرفــان«.
يف العــام 1904 قــّرر الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن الســكن  يف  صيــدا  وكان عمــره آنــذاك 23 
ــة » ثمــرات  ــة والسياســية كمراســل جمل ــة واألدبي ــدأ مســريته الصحفي ســنة و يف الوقــت نفســه ب
ــريوت  ــنة 1875 يف ب ــها  س ــّم تأسيس ــي ت ــة الت ــة األدبي ــية العلمي ــبوعية السياس ــون« األس الفن
والــذي  كان رئيــس حتريرهــا عبــد القــادر القبــاين ، و بمراســلة جريــدة »اإلحتــاد العثــامين« التــي 
أصدرهــا  يف  بــريوت الشــيخ أمحــد حســن طبــارة  عــى أثــر إعــان الدســتور يف الســلطنة العثامنيــة. 
وعمــل أيضــًا  مراســًا  جلريــدة  »حديقــة األخبــار« التــي  أنشــأها خليــل اخلــوري ســنة 1858.
وبعــد هــذه الرحلــة  الصحفيــة يف  مهنــة البحــث عــن احلقيقــة و مــا ينتــج عنهــا مــن متاعــب  و 
معانــاة وفــرح و قلــق يومــي  قــّرر الشــيخ الصحــايف  تأســيس  »جملة العرفــان« ابنتــه الروحيــة. و يف 
افتتاحيــة العــدد األول ) الصــادر يف 5  شــباط 1909 ( حــّدد الشــيخ الصحــايف األهــداف املرجــوة 
مــن إنشــاء جملــة العرفــان ونقتبــس مجلــة كتبهــا الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن يف هــذا الصــدد : »...
ومنشــىء هــذه املجلــة  منــذ نعومــة أظفــاره وهــو يتشــوق إلنشــاء صحيفــة يتمكــن هبــا مــن خدمــة 
أمتــه ووطنــه اذ )كّل امــريء ميــّر ملــا ُخلــق لــه( وقــد َقيَّــَض اهلل لنــا مــا نتمنــاه )واألمــور مرهونــة 
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بأوقاهتــا( فأنشــأنا هــذه املجلــة عــى اعــراف منـّـا بالعجــز والتقصــري، ودعوناهــا )العرفــان( ولكل 
ــاق  ــم واألدب واألخ ــث يف العل ــا البح ــى عاتقه ــذت ع ــد أخ ــب. وق ــمه نصي ــن اس ــمى م مس
واإلجتــامع قــدر مــا يســتطاع ، عــى أهنــا ســتزيد مباحثهــا إذا رأت إقبــاال... وفقنــا اهلل إلمتــام هــذه 

اخلدمــة والقيــام هبــذه املهمــة كــي يتســنى لنــا خدمــة الوطــن واألمــة خدمــة حقيقيــة... «. 
ونســتخلص مــن هــذه اإلفتتاحيــة بــأن املهمــة املنوطــة بمجلــة العرفــان حســب مؤسســها  هــي 
خدمــة األمــة  والوطــن وهــي  وســيلة لتنويــر العقــول ونراًســا مضيًئــا ينــري هلــا الطريــق وينقذهــا 
ــم واألدب  ــع يف العل ــرش مواضي ــال ن ــن خ ــن م ــة الظامل ــى حمارب ــاعدها ع ــم و يس ــن الظل م

واألخــاق واإلجتــامع الــخ ... 
هــذه الشــعارات – املبــادىء التــي كتبهــا الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن يف العــدد األول مــن جملــة 
العرفــان جعلتنــي ال شــعورًيا ، أســتذكر ماحظــة  شــهرية للرئيــس الراحــل شــارل احللــو التــي 
ــي خرجــت هبــا بعــد ســت ســنوات مــن  ــة الت ــرية وامللفت ــن األشــياء املث جــاء فيهــا : »إن مــن ب

ممارســة الرئاســة :  أن لبنــان  هــو بالنهايــة بلــد اليافطــات«.
و لإليضــاح تابــع الرئيــس شــارل احللــو قائــًا : »تــرى يافطــة كبــرية مكتوًبــا عليهــا مدرســة، 
فــاذا دخلــت إىل الداخــل فقــد تكتشــف بأهنــا ليســت مدرســة باملعنــى املتعــارف عليــه، وينطبــق 
األمــر عــى يافطــة كتــب عليهــا معهــد أو ســجن أو وزارة وإىل آخــر اليافطــات التــي متــأل الشــوارع 

واملــدن والقــرى«.
ورغــم اقتناعــي  الكامــل  بصوابيــة ودقــة ماحظــة الرئيــس الراحــل شــارل حلــو والتــي هــي 
مــن وجهــة نظــري أصــدق تعبــري عــن الواقــع اللبنــاين ماضًيــا و حــارًضا و ربــام مســتقبًا  إال أّن  
قــراءيت ملســرية حيــاة الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن الفكريــة والنضاليــة واإلصاحيــة والصحافيــة 
دفعتنــي إىل اإلمتنــاع عــن تطبيقهــا عــى جملــة العرفــان التــي تبنـّـى مؤسســها  الشــعارات – املبادىء 

التــي ســعى طــوال حياتــه وبــذل الغــايل و النفيــس اىل حتقيقهــا إنطاقــًا مــن مدينــة صيــدا. 
ــن   ــارف الزي ــد ع ــري: هــل اســتطاع أمح ــؤال اجلوه ــة الس ــذه الدراس ــرح يف ه ــا نط ــن هن و م
حتويــل  هــذه الشــعارات- األهــداف  يف جملــة العرفــان إىل مواقــف سياســية  و مبــادىء  تنويريــة 
مــن خــال  وضعهــا يف » خدمــة أمتــه ووطنــه«؟ أم أهنــا بقيــت كلــامت و شــعارات جوفــاء اعتــاد 

النــاس عــى ســامعها ؟ 
ــن بشــعارات   ــزام الشــيخ أمحــد عــارف الزي و اجلــواب املبــارش عــى هــذا الســؤال  يؤكــد الت
وأهــداف جملــة »العرفــان« وترمجتهــا  إىل مواقــف وأفعال يف نشــاطاته الثقافيــة، اإلجتامعيــة، الربوية 
والسياســية  يف صيــدا ويف املحافــل اللبنانيــة والعربيــة والعامليــة عــى الرغــم مــن  كل الضغوطــات 
املاديــة واالضطهــاد الســيايس والســجن  لتغيــري ســلوكه  النضــايل العــرويب واإلصاحــي ولكــن 
مــن دون جــدوى.  وهــذا مــا متــت ماحظتــه مــن خــال وجــود  شــواهد – أمثلــة كثــرية مســتقاة 

مــن ســرية حيــاة الشــيخ الصحــايف. 
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مجلة  العرفان :  ينبوع و مصهر التفاعل الثقافي 

ــد  ــيخ أمح ــد  رشاء الش ــدا بع ــم يف صي ــريوت  ث ــان«  يف ب ــة »العرف ــة جمل ــة متّــت طباع يف البداي
عــارف الزيــن  ملطبعــة خاصــة أســامها مطبعــة العرفــان يف 11 كانــون األول ســنة 1910 وظّلــت 

العرفــان تصــدر  و تطبــع يف صيــدا حتــى تاريــخ وفاتــه ســنة 1960.
 كانــت  مطبعــة العرفــان تقــع إىل جانــب مكتــب الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن  يف ســاحة بــاب 
الــراي يف قلــب صيــدا القديمــة ، هــذه الســاحة التــي تتفــرع منهــا األســواق التجاريــة ، وفيهــا 
كانــت تنعقــد اإلجتامعــات العامــة واملهرجانــات الوطنيــة والسياســية والثقافيــة وتقــام فيهــا أيضــًا 
األفــراح واملناســبات الدينيــة . ونالــت املطبعــة شــهرة كبــرية يف البلــدان العربيــة لقيامهــا بطباعــة 
ــّكل   ــر ش ــذا األم ــن ؛ وه ــامء دي ــاء وعل ــعراء وفقه ــاء وش ــن وأدب ــٍب  ملفكري ــن كت ــري م ــدد كب ع
دليــًا  واضًحــا عــى أن مدينــة  صيــدا حتّولــت بفضــل جهــود الشــيخ الصحــايف إىل  مركــز أســايس 

لطباعــة الكتــب يف  بدايــة القــرن العرشيــن .
يف البدايــة واجهــت جملــة العرفــان صعوبــات كبــرية ألن املــواد التحريريــة  كان  يكتبهــا بشــكل 
أســايس الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن واســتاذاه  ورفيقــا دربــه الشــيخ أمحــد رضــا و الشــيخ ســليامن 
ضاهــر  و األديــب الصيــداوي  حممــد عــي حشيشــو  الــذي ولــد يف صيــدا ســنة  1882 والــذي  
متّيــز بإتقانــه  للّلغــة العربيــة وآداهبــا و كان أديًبــا وشــاعًرا كبــرًيا وأســتاذًا للّلغــة العربيــة يف املكتــب 

الرشــيدي يف صيــدا.
ــد  ــاعر حمم ــان  الش ــة العرف ــه يف جمل ــه و زميل ــر صديق ــن خ ــارف الزي ــد ع ــيخ أمح ــن الش  لك
ــه  ــة ومتّــت حماكمت ــة والعربي ــه بســبب مواقفــه  الوطني ــة اعتقلت عــي حشيشــو ألن الســلطات الركي
ــه اىل بعلبــك ثــم إىل بلــدة القصــري  ــه  الــذي أصــدر قــراًرا بنفي يف املجلــس العــريف الركــي  يف عالي
القريبــة مــن  مدينــة محــص حيــث تــويف ســنة 1916 وهــو يف ذروة عطائــه ممــا حــرم جملــة العرفــان  
ــر  ــايف. واجلدي ــيخ الصح ــات الش ــة توجه ــان و صوابي ــة العرف ــالة جمل ــن برس ــب آم ــّرر أدي ــن حم م
بالذكــر أن لألديــب حممــد عــي حشيشــو مقــاالت عديــدة وقصائــد خمتلفــة نــرشت يف جملــة العرفــان.
إّن هــذه الصعوبــات التحريريــة  بــدأت تدرييجيــا ً باإلنحســار وذلــك للجديــة واجِلــدة 
ــة التــي اّتســمت هبــا مقــاالت جملــة العرفــان والتــي اســتطاعت جــذب عــدد كبــري مــن  والعلمي
الكّتــاب و املفكريــن مــن األقطــار العربيــة واإلســامية . باإلضافــة إىل وجــود ســبب آخــر و مهــم 
دفــع هــؤالء الكّتــاب إىل نــرش إنتاجهــم الفكــري واألديب هــو أن الشــيخ  أمحــد عــارف الزيــن  كان 
ــة   ــه الصحفي ــوال حيات ــا ط ــد  وملتزًم ــري واملعتق ــرأي والتعب ــة ال ــن حري ــا ع ــا صلًب ــا ومدافًع مؤمنً
بمبــدأ نــرش الدراســات واملقــاالت حتــى التــي ال تتوافــق مــع آرائــه  ألنــه كان يعتــر أن اإلختــاف 
بالــرأي هــو مصــدر غنــى  ملجلــة العرفــان ومــن نتائجــه والدة أفــكار جديــدة بعيــدة عــن األفــكار 

النمطيــة الســائدة والبائــدة .
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ــل  ــاب والعلــامء واملفكريــن والفقهــاء ألهنــا هــي خــري دلي ــد جــدًا ذكــر أســامء الكّت مــن املفي
عــى األمهيــة الكــرى التــي حظيــت هبــا جملــة العرفــان لدهيــم ومــدى انتشــارها وســمعتها الطيبــة 
لــدى القــراء ، وهــذه األســامء الامعــة كانــت مشــهورة وحمَرمــة يف األوســاط األدبيــة والعلميــة 
والدينيــة والتــي انتمــت إىل مــدارس فكريــة وطوائــف ومذاهــب دينيــة خمتلفــة  نذكــر منهــم عــى 

ســبيل املثــال ال احلــرص :
كّتــاب مــن  لبنــان : العامــة الســيد حمســن األمــن،  الشــيخ أمحــد رضــا، ســليامن ظاهــر، حممــد 
جابــر آل صفــا، الشــيخ عبــد اهلل العايــي، أمــن الرحيــاين، مــارون عبــود، بولــس ســامة، عيســى 

اســكندر املعلــوف، األخطــل الصغــري، حســن مــروة ورئيــف خــوري.
كّتاب من سوريا : فارس اخلوري، بدوي اجلبل وحممد كرد عي. 

ــا  ــد رض ــيخ حمم ــني، الش ــرزاق احلس ــد ال ــي، عب ــايف النجف ــد الص ــراق:  أمح ــن الع ــاب م كّت
ــة. ــازك املائك ــري ون ــدي اجلواه ــد مه ــايف، حمم ــروف الرص ــبيب، مع الش

كّتاب من األردن : عيسى ابراهيم الناعوري...
ــم  ــظ ابراهي ــاد، حاف ــود العق ــاس حمم ــوقي، عب ــد ش ــور، أمح ــد تيم ــرص : حمم ــن م ــاب م كّت

ــران. ــل مط وخلي
كّتاب من فلسطن: وداد سكاكيني وفدوى طوقان.

كّتــاب مــن املهجــر: إيليــا أبــو مــايض، جــورج صيــدح، اليــاس فرحــات، والشــاعر القــروي 
رشــيد ســليم اخلــوري. 

وهكــذا أصبحــت جملــة العرفــان مرجًعــا اساســًيا يف األدب والفكــر والتاريــخ  بالنســبة لعــدد 
كبــري مــن الفتيــان والشــباب اللبنــاين والعــريب وهــذا مــا أّكــده الكاتــب الصحفــي ســمري عطــا اهلل 

يف مقالــه بعنــوان »بــدل عــن وطــن ضائــع« نــرشه يف جريــدة النهــار  ) 23-12-2015 ( :
ــا وهــي  ــا نقرأهــا فتياًن »... و جملــة العرفــان، صاحبهــا الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن، التــي كنّ

ــاء واملفكريــن العــرب«. ــرز وأهــم أســامء األدب حتمــل يف صفحاهتــا أب
ــة  ــة جمل ــن أمهي ــن رشارة ع ــى الزي ــل موس ــل عام ــاعر جب ــب ش ــوع  كت ــذا املوض ــول ه  ح
العرفــان كمصــدر لألخبــار ومرجــع لنــرش املعــارف و املعلومــات   : » يف العقــد األول مــن القــرن 
العرشيــن ... كان النــاس إذا عرفــوا مــن األخبــار شــيًئا يقولــون: قالــت العرفــان، وهــذا يعنــي أن 
جملــة العرفــان أصبحــت بحــق وســيلة جّيــدة للتعبــري عــن آراء عاّمــة النــاس. ..إّن اجليــل إذا تعّلــم 
شــيًئا مــن اخلــارج فهــو بفضــل جمّلــة العرفــان، لقــد  أخــذت هــذه املجلــة بأيــدي أوائــل تاميــذ 

جبــل عامــل وشــّوقتهم إىل الكتابــة، فكانــت بالنســبة هلــم مدرســة الشــعب واملصلحــن«.)1(
ــري  ــان التنوي ــة العرف ــن دور جمل ــن ع ــن األم ــيد حمس ــام الس ــه اإلم ــا كتب ــول إّن م ــن الق يمك

1-   سلطاني، محمد علي ، قراءة في تجربة مجّلة العرفان، ترجمة: عقيل البندر،27  تشرين الثاني  2014
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والتثقيفــي ونقــل املعلومــات يف خمتلــف احلقــول املعرفيــة هــو األكثــر تعبــرًيا و دقــة : “ فــإذا كان نــاٌس 
ــث  ــم احلدي ــات، باألخــص، إىل العل ــد طمــح يف العرشين ــان، ق ــا، يف هــذه البقعــة مــن لبن مــن جيلن
ــن وراء  ــا م ــبثون هب ــة يتش ــباب املعرف ــه، وإىل أس ــه أو يكتبون ــد يتذوقون ــه، وإىل األدب اجلدي يتعلمون
املجاهــل كلهــا، وإىل الــراث العــريب الصالــح يتخــريون أطايبــه وفضائلــه، وإىل احليــاة احلــرة الكريمــة 
ينشــدوهنا ويكافحــون هلــا، فذلــك كلــه إنــام كان يف ذلــك الزمــان ألن عرفانــات أمحــد عــارف الزيــن 

كانــت احلافــز األول هلــذا الطمــوح كلــه، يــوم ال حافــز غريهــا يف معتزلنــا هنــا آنــذاًك. )1(
ــة  ــال الكتاب ــابة  يف جم ــب الش ــات واملواه ــه بالطاق ــن باهتامم ــارف الزي ــد ع ــيخ  أمح ــز الش ومتي
الصحفيــة و فتــح هلــم أبــواب صفحــات جملــة العرفــان لنــرش مقاالهتــم والتــي كانــت هلــم مدرســة 
ــد الشــيخ  ــاز قبــل تأســيس كليــات لدراســة الصحافــة وقــد تتلمــذوا فيهــا عــى ي ــة بامتي صحفي
ــاق  ــة انط ــت منص ــة و كان ــة الصحفي ــد الكتاب ــة و قواع ــول املهن ــه أص ــوا من ــايف وتعلم الصح
للعديــد مــن الصحافيــن وأذكــر منهــم عــى ســبيل املثــال ال احلــرص الصحــايف الكبــري كامــل مــروة 
الــذي كتــب افتتاحيــة يف جريــدة احليــاة البريوتيــة يــوم اخلميــس يف 14 ترشيــن االول 1960  يرثــي 
فيهــا الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن ويــروي فيهــا قصــة أول مقالــة نــرشت لــه يف املجلة عندمــا كان 

ال يــزال فتــى :
“ما تزال ذكرى ذلك احلادث ماثلًة أمام عينّي، وسرافقني إىل آخر يوم من حيايت...

كان ذلــك قبــل اثنــن وثاثــن عامــًا، يف عشــية يــوم مــن أيــام الصيــف احلــارة. وقفــت أمــام 
مكتبــه أترّقــب خلــّوه مــن الزائريــن، ويف يــدي ورقــة أقبــض عليهــا وكأهنــا كنــز. وطــال انتظــاري 
وال عجــب، فمكتــب الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن صاحــب جملــة »العرفــان« يف صيــدا كان مقصــد 

ــاء وملتقــى اخلّان!  األدب
وأخــريًا خــرج آخــر زائــر، فدخلــت عليــه، أتعّثــر اخلطــى، ومــددت إليــه الورقــة، وقــد امحــّر 
وجهــي حيــاًء، فاســتقبلني بابتســامة احلنــان التــي طاملــا غمــرين هبــا منــذ وفــاة والــدي، وإقامتــه 
وصًيــا عــّي. تنــاول الورقــة وراح يقرأهــا، وقبــل أن ينتهــي منهــا، أرخــى – رمحــه اهلل- نّظارتيــه، 

وقــال يل:
- أأنت كتبت هذا؟

فأومأت باإلجياب، فقال:
- أحسنت! أحسنت! سأنرشها لك يف عدد »العرفان« القادم، رشط أن توايل الكتابة!

هكــذا أهيــا القــاريء رأى النــور أول مقــال كتبتــه يف حيــايت يف عــام 1928، وكنــت يف الثالثــة 
عــرشة مــن عمــري، وهكــذا خطــوت اخلطــوة األوىل يف الطريــق الوعــرة، التــي قادتنــي عــر إثنــن 

وثاثــن عاًمــا إىل هــذه الســطور...

ــارف  ــروت ، دار التع ــابع ، بي ــد الس ــن ،المجل ــارف الزي ــد ع ــيخ أحم ــن ، الش ــن األمي ــيد محس ــام الس ــه االم ــه واخرج ــيعة ، حقق ــان الش 1-  أعي
للمطبوعــات ، بيــروت  ، ص 406 



96

وكان موضــوع مقــايل »واحــة ســيوة«  ]الواقعــة يف الصحــراء الغربيــة مــن مــرص[ اســتوحيته 
مــن جملــة جغرافيــة أجنبيــة. ولكــن مــن أيــن يل أن أّطلــع عــى جملــة أجنبيــة، أو أن أســمع بواحــة 
ســيوة، أو أن أكتــب مقــااًل، لــو مل يكــن يف صيــدا رجــل اســمه أمحــد عــارف الزيــن؟ يومئــٍذ كنــا يف 

ــو. ــارات وال رادي ــا، وال جمــات، وال ســيارات وال طي اجلنــوب ال نعرف صحًف

هــذه املســتحدثات كانــت مــا تــزال - بالنســبة لنــا – يف طــّي الغيــب. ولكــن فعلهــا كان جيتمــع 
يف جملــة واحــدة، أســمها »العرفــان«. لقــد كانــت اجلــر الوحيــد الــذي تنتقــل عليــه املعرفــة بــن 
العــامل وبــن جبــل عامــل، فعــاش ربــع مليــون نســمة وأكثر مــن جيــل، عــى غــذاء »العرفــان«، 

نافذهتــم الوحيــدة عــى العــامل.

]...[ هــذا املنــر، قــام بــإرادة رجــل واحــد، وتضحيــة رجــل واحــد، هــو الشــيخ أمحــد عــارف 
ــى  ــم ع ــوا عيوهن ــن فتح ــن الذي ــد م ــا واح ــس. وأن ــاة« أم ــراء يف »حي ــاه للق ــذي نعين ــن، ال الزي
الدنيــا مــن خــال ]نافذتــه[، واســتمدوا ]منه[ العــدة القتحــام غــامر احليــاة... “ ) جريــدة احليــاة، 

اخلميــس 14 ترشيــن االول 1960(.

ــيخ  ــة الش ــة يف مدرس ــة الصحاف ــم مهن ــذي تعل ــد ال ــايف الوحي ــروة الصح ــل م ــن كام  ومل يك
ــوا اىل  ــريب  دخل ــاين و الع ــباب اللبن ــن الش ــرًيا م ــدًدا كب ــن  ألن ع ــارف الزي ــد ع ــايف أمح الصح
»كليــة« صحافــة » جملــة العرفــان« قبــل أن يبحــروا يف عــامل الصحافــة و نذكــر منهــم الصحــايف و 
األديــب الصيــداوي شــفيق األرنــاؤوط  الــذي كتــب حــول جتربتــه الصحفيــة يف جملــة العرفــان :

“ وكان يشــجع الناشــئن عــى الكتابــة. فــكان حلمــي أن أقــرأ اســمي مطبوًعــا يف »العرفــان« يف 
ذيــل مقــال ... إىل جانــب أســامء الكّتــاب املعروفــن. فلّخصــت موضوًعا عــن الفرنســية، ومل أجرؤ 
ــد،  ــة بالري ــذار عــن النــرش.. فأرســلت املقال ــد خمافــة اإلعت ــًدا بي عــى تســليمه للشــيخ عــارف ي
ــى  ــا حت ــه رسيًع ــب  صفحات ــدد، وأقّل ــف الع ــهر. وإذا يب أتلق ــر الش ــى آخ ــي حت ــت تؤرقن وراح
ــًيا  ــاع منتش ــاث ورب ــى وث ــت مثن ــا كتب ــراءة م ــد ق ــت أعي ــود ... فرح ــم املنش ــى اإلس ــرت ع عث
إعجاًبــا! ويف اليــوم التــايل زرت الشــيخ عــارف يف مكتبــه أول مــرة، وكان ذلــك يف العــام 1936، 

فشــجعني عــى متابعــة الكتابــة يف »العرفــان«، فتابعتهــا حتــى هنايــة األربعينيــات.

ثــم دفعنــي التشــجيع – او غــرور الشــباب! – إىل النــرش يف »الثقافــة« املرصية، ويف »املكشــوف« 
ــن  ــت م ــقية وحتوّل ــامي« الدمش ــدن اإلس ــة، و»التم ــوم« و »األداب« اللبناني ــايل« و»العل و»األم
التدريــس يف مقاصــد صيــدا إىل الصحافــة واإلعــام، ثــم إىل القضايــا القوميــة، فلــم يعــد اســمي 
مطبوًعــا، مثــار اهتاممــي وأحامــي ... ولكــن بقــي حمفــوًرا يف نفــي اســم ذلــك الشــيخ الوقــور 
ــل، وامتحــن بالســجن  ــغ متثي ــدة واجلهــاد أمــام القــوة والســلطان أبل ــل العقي ــذي مث الشــجاع ال

واحلرمــان واجلحــود، فلــم تلــن لــه قنــاة، ومل هتــن عزيمتــه، ومل يضعــف ايامنــه.)1(

1- االرناؤوط، شفيق،اديب مجاهد ومجلة رائدة ،وجوه ثقافية من الجنوب ، بيروت ، دار ابن خلدون ، 1981، ص. 51
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الشيخ  الصحفي و تفاعله مع  البيئة  الثقافية الصيداوية  
ــن  ــرن العرشي ــن  الق ــنوات األوىل م ــرش و الس ــع ع ــرن التاس ــف  ق ــدا يف منتص ــن  صي مل تك
ــة  ــة والتعليمي ــة واإلجتامعي ــة والثقافي ــاالت الفكري ــري يف املج ــي جت ــوارات الت ــن احل ــة ع معزول
والنقاشــات حــول حتديــث وتطويــر وهنــوض جمتمعــات األقطــار العربيــة اخلاضعــة لســلطة احلكــم 
العثــامين هبــدف اخلــروج مــن التقاليــد القديمــة وأنــامط التفكــري الباليــة التــي شــّكلت عائًقــا كبــرًيا 
أمــام تطورهــا أســوة بســائر الشــعوب املتقدمــة. وشــاركت نخبــة مــن الصيداويــن عــى اختــاف 
طوائفهــم، الذيــن يشــّكلون النســيج اإلجتامعــي ملدينــة صيــدا، يف هــذه احلــوارات وســامهوا بإغنائهــا 

ــة.   ــم والثقاف ــة يف  التعلي ــات إجيابي ــج هــذه املشــاركة  تداعي ــوا معهــا وكان مــن نتائ وتفاعل

ــام  ــة يف ع ــة العثامني ــة يف الدول ــارف عمومي ــمى مع ــام املس ــم الع ــون التعلي ــدور قان ــد ص وبع
1869 الــذي أجــاز إنشــاء مــدارس خاصــة للجمعيــات واألفــراد ســواء أكان هــؤالء مــن رعايــا 
الدولــة العثامنيــة أو مــن األجانــب تــّم إنشــاء نوعــن مــن  املــدارس يف النصــف الثــاين مــن القــرن 
التاســع عــرش ومهــا : مــدارس أهليــة  أنشــأها مواطنــون عــرب مســلمون أو مســيحيون و مــدارس 
أجنبيــة أّسســتها اإلرســاليات األجنبيــة املختلفــة التــي جــاءت إىل لبنــان هبــدف التبشــري ملختلــف 

الطوائــف املســيحية. 

ال بــد هنــا مــن التنويــه بالــدور اإلجيــايب الذي قامــت بــه املــدارس األهليــة و املــدارس األجنبية 
يف النهضــة التعليميــة يف صيــدا ونــرش العلــم واملعرفــة والوعــي الثقــايف يف صيــدا ، وجبــل عامــل 

عــى الرغــم مــن اإلنتقــادات املوّجهــة إىل طــرق وأســاليب اإلرســاليات األجنبيــة يف التبشــري . 

ــرب  ــرشق والغ ــع ال ــل م ــة والتواص ــة والعلمي ــوة الفكري ــة والصح ــة التعليمي ــذه النهض وه
ــة  ــة واألدبي ــدا نقطــة جــذب ومركــز اســتقطاب لعــدد مــن الشــخصيات الثقافي جعلــت مــن صي
ــذه  ــامهت ه ــن ؛ وس ــن الصيداوي ــم م ــاء هل ــع زم ــت م ــي تفاعل ــل الت ــل عام ــن جب ــة م والديني
ــل  ــزة  للتفاع ــة وحمف ــة حاضن ــق بيئ ــن يف خل ــع الصيداوي ــة م ــاة الثقافي ــة يف احلي ــاركة العاملي املش
الثقــايف والفكــري والعلمــي والربــوي بينهــام ومــن أبــرز هــذه الشــخصيات الشــيخ أمحــد عــارف 
الزيــن الــذي ســكن هنائًيــا يف صيــدا ســنة 1904 وتفاعــل مــع البيئــة الفكريــة والعلميــة والربويــة 
والثقافيــة الصيداويــة وحتــول مــع إنشــاء جملــة العرفــان اىل دينامــو احلركــة الثقافيــة والسياســية يف 
صيــدا وإىل صلــة وصــل بــن صيــدا وجبــل عامــل  ومهــزة وصــل بــن صيــدا وســوريا والعــراق 

ــران .  ــرص وإي واألردن وم

مــع إصــدار الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن ملجلــة العرفــان يف صيــدا  انحــر الــدور املغّيــب ملدينــة 
ــن  ــوارات ب ــة agora  للح ــاحة عام ــدا« س ــان صي ــت » عرف ــل وأصبح ــل عام ــة جب ــدا وملنطق صي
املفكريــن حــول احلداثــة واإلصــاح اإلجتامعــي والتقــّدم والتطــور وكيفيــة النهــوض يف املجتمعــات 
ــر  ــد يف الفك ــاق التجدي ــار اىل آف ــة واإلبح ــكار الظامي ــب األف ــن غياه ــل التحررم ــن أج ــة م العربي
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والثقافــة. و بنــاء عــى السياســة التحريريــة املعتمــدة مــن الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن أصبحــت جملــة 
العرفــان املصهــر الثقــايف بــن املفكريــن واألدبــاء والشــعراء مــن جبــل عامــل ونظرائهــم مــن صيــدا  
ــة  ــم بنزاه ــات نظره ــن وجه ــّروا ع ــم وع ــات أفكاره ــوا خاص ــاجلوا وكتب ــاوروا وتس ــن حت الذي
ــي  ــري يراع ــلوب التعب ــون أس ــة رشط أن يك ــب املجل ــن صاح ــة م ــة رقاب ــن دون أي ــة م وموضوعي
ــا أوعلميــًا.    القواعــد األخاقيــة املرتكــزة عــى احــرام رأي اآلخــر وعــى أن يكــون املضمــون منطقًي

ــايف  ــل الثق ــذا التفاع ــال هل ــل واملث ــن املث ــارف الزي ــد ع ــيخ أمح ــياق كان الش ــذا الس ويف ه
ــة  ــاع النهضــة العلمي ــه وأحــد صنّ ــز ل ــدا وجبــل عامــل وكان املحّف ــا صي واإلجتامعــي مــع قضاي
واألدبيــة والثقافيــة  يف صيــدا وجبــل عامــل. والبــّد مــن اإلشــارة إىل شــغف الشــيخ أمحــد عــارف 
ــكن يف  ــه إىل الس ــد انتقال ــية ، وبع ــة والفارس ــم الركي ــد تعّل ــة فق ــات األجنبي ــم اللغ ــن بتعّل الزي
صيــدا ســنة 1904 درس اللغــة الفرنســية عنــد أســتاذ خــاص اســمه  تومــا أفنــدى كيــال واللغــة 

ــريان. 1 ــف عس ــداوي رشي ــب الصي ــه الطبي ــد صديق ــة عن االنكليزي

ــة  ــه التنويري ــام بمهمت ــة العرفــان للقي ــة يف جمل ــن  بالكتاب ومل يكتــف الشــيخ أمحــد عــارف الزي
ــرش  ــداوي ون ــع الصي ــدم املجتم ــاريع خت ــا يف مش ــق أيًض ــل انطل ــة ب ــة والنهضوي ــالته الثقافي ورس
العلــم والثقافــة فيــه. ومــن هــذه املشــاريع أّســس الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن والشــهيد توفيــق 
ــاين ســنة 1912  ــن الث ــة »نــرش العلــم« يف 28 ترشي البســاط مــع جمموعــة مــن الصيداويــن مجعي
ــال  ــدا، بإرس ــة يف صي ــة األهلي ــدارس اإلبتدائي ــة امل ــى ترقي ــل ع ــايس »العم ــا  األس وكان هدفه
التاميــذ عــى نفقتهــا إىل دار املعلمــن ليقفــوا عــى أحــدث األصــول يف الربيــة والتعليــم العملين، 

ــة والتعليــم يف تلــك املــدارس.  ــوا، بعــد نيلهــم الشــهادة، أمــور الربي ليتول

وبالفعــل قامــت اجلمعيــة  بمســاعدة تاميــذ متوســطي احلــال عــى إكــامل حتصيلهــم العلمــي 
وعملــت عــى نــرش العلــم واملعرفــة .2

مــن أبــرز الــدالالت للتفاعــل الكبــري للشــيخ أمحــد عــارف الزيــن مــع البيئــة الثقافيــة يف صيــدا 
هــي مبادرتــه لتأليــف كتــاب حتــت عنــوان » تاريــخ صيــدا حيــوي تارخيهــا وســائر شــؤوهنا منــذ 
عمراهنــا إىل وقتنــا احلــارض« الــذي طبــع يف مطبعــة العرفــان ســنة 1913 والــذي كان أول كتــاب 
ــع  ــه جلمي ــى عن ــًيا ال غن ــًا أساس ــد مرجع ــام بع ــح  في ــذي أصب ــوع وال ــذا املوض ــول ه ــدر ح يص

املؤرخــن وعلــامء االجتــامع الذيــن أّلفــوا كتًبــا عــن مدينــة صيــدا. 

1-   كان الدكتــور شــريف عســيران( صيــدا -1890 بغــداد 1954( أول طبيــب صيــداوي ولبنانــي نــال شــهادة فــي الطــب ســنة  1918 مــن الكليــة 
الســورية البروتســتانتية )الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت حاليــاً(. ومــارس الدكتــور شــريف عســيران مهنــة الطــب فــي صيــدا بعــد تخرجــه مــن 
الجامعــة  1918 و لكنــه  هاجــر إلــى العــراق ســنة 1924 بســبب تعــرض حياتــه للخطــر بســبب مواقفــه الوطنيــة المناهضــه لإلنتــداب الفرنســي و 

تدهــور األوضــاع اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والسياســية فــي لبنــان عامــة وصيــدا خاصــة .
ــة االســالمية  ــم فــي المدرســة الخيري ــروت 1916 ( وفيهــا نشــأ وتعل ــدا 1891–  بي ــدا ) صي ــة صي ــق البســاط فــي مدين ــد الشــهيد توفي 2-    ول
التابعــة لجمعيــة المقاصــد االســالمية فــي صيــدا. وبعــد قبولــه فــي المدرســة الســلطانية للضبــاط ســافر الــى دمشــق الــذي تخــرج منهــا برتبــة ضابــط 
ــاًة.  وقــد تمــت محاكمتــه امــام  ــة وانتمائــه الــى جمعيــة »العربيــة الفت ســنة 1914. وفــي عــام 1916 اتهمتــه الســلطات العثمانيــة بخيانــة الدول
المجلــس العســكري العرفــي فــي عاليــه الــذي اصــدر الحكــم عليــه باالعــدام شــنقاً والــذي تــم  تنفيــذه فــي ســاحة االتحــاد البــرج – ســاحة الشــهداء  

فــي بيــروت فــي  6 ايــار  1916.   
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كــام كتــب الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن قصيــدة ملدينــة صيــدا أعــرب فيهــا عــن  شــدة تعّلقــه 
هبــا ومــا جــاش يف صــدره مــن حــّب هلــا ومــا يكــّن هلــا مــن عواطــف صادقــة وإعجــاب  برهــا 

وبحرهــا وتقديــر وإجــال لتارخيهــا العريــق  :

 يا زهرَة املْدِن رَسَّ القلَب ذكراِك 
 حّيا مناظَرِك الَغّرا ومرآِك

 هامت بك النفس يا صيدا ومن عجٍب 
 أن ترغَب النفُس بن املْدِن إالك
 مجعِت منظر بحٍر راق منظره 

 ومنظَر الرِّ قد لّبى وحّياك
 هذي احلدائق ترنو وهي ضاحكٌة 

 وذي اجلداول حتكي أّنَة الباكي
 وذاك يمٌّ عاه املوج فارتسمت 

 عى صفائحه أصداء شكواك
 يا بحَر صيداء ذّكرها بام صنعوا 
 فأنت يا بحُر نعم الشاهد احلاكي

 أياَم »صيدوَنً حيث الُفْلك قد ُصنعت 
 وناطحت يف عاها هاَم أفاك

 ال تذهبي منه يا صيداُء مغضبًة 
 فاملجد جمدك والعلياء علياك

 كم جاب أهلوك قدًما غمرًة وسعوا 
 يف اليّم حتى غدا طوًعا ليمناك

 جاسوا خال دياٍر وابتنوا سفنًا 
 قد قاوموا يف قواها كلَّ فّتاك

 صيدوُن ما »عولٌسً يف حرب طروادٍة 
 قد نال ما نلِت أو يف عهد »إيتاًك

 يّرين منك ذاك اليّم مبتساًم 
 يرنو إليك وفيه غصة الباكي

 يرين منك ذاك الرُّ قد مُجعت 
 فيه احلدائق واألحداق ترعاك

 يرين منك ذاك الزهر قد نفحت 
 منه نوافُح حتكي َعْرفك الذاكي
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 يرين منك أشجاٌر لقد رزحت 
 حتت الفواكه فيها ازدان مرآك
 يرين منك آكاٌم لقد مَجعت 
 من املناظر ما حيكي سجاياك

 يرين منك آراٌم لقد خطرْت 
 بن الرياض ومرعى الِغيد َمرعاك
 يسوءين منك أن العلم قد درسْت 

 آثاره وعفت أطال علياك
 يسوءين منك آداٌب بمضيعٍة 

 ال تشتكي اليوَم إال ُمرَّ شكواك
 يسوءين منك توحيد الوئام رسى 

 فيه الشقاق إىل كفٍر وإرشاك
 مجعِت ضّدين يا صيدا وذا عجٌب 

ك يف قلبي وأحاك فام أمرَّ
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التفاعل مع الحياة السياسية الصيداوية  

ــا ازاء  ــه مل يكــن حيادًي ــن تؤكــد بشــكل واضــح بأن ــاة الشــيخ أمحــد عــارف الزي إّن ســرية حي
التحــّوالت السياســية الكــرى واملشــكات الناجتــة عنهــا التــي مــّرت هبــا األقطــار العربيــة والتــي 
كان هلــا ارتــدادات قويــة يف احليــاة السياســية يف لبنــان عاّمــة وصيــدا خاصــة. وقــد تفاعــل الشــيخ 
ــذي  ــدا وال ــية يف صي ــاة السياس ــى احلي ــاع ع ــذه األوض ــات ه ــات وتداعي ــع انعكاس ــايف م الصح
ظهــر مــن خــال اإلنســجام والتامهــي مــع املواقــف السياســية للصيداويــن نحوهــا وقــد أكســبه  
ــة  ــدا يف األحــداث الوطني ــًا يف صي ــًا وريادي ــه أن يلعــب  دورًا قيادي ــاح ل ــة الصيداويــن، ممــا أت ثق

ــة. ــة واملطلبي والتحــركات النضالي

ــذا  ــامين وه ــد العث ــع العه ــة م ــة طيب ــى عاق ــن ع ــارف الزي ــد ع ــيخ أمح ــة كان الش يف البداي
حــال الصيداويــن مجيعــًا ولكنهــا حتّولــت فيــام بعــد إىل عدائيــة بســبب قــرارات احلكومــة الركيــة 
ــاج يف  ــركات اإلحتج ــن ح ــرية م ــة كب ــا موج ــج عنه ــي نت ــم الت ــرب واضطهاده ــك« الع »بتري
ــي  ــار الوطن ــروز التي ــة وب ــلطنة العثامني ــن الس ــال ع ــت باإلنفص ــي طالب ــة والت ــار العربي األقط
الســوري العــرويب.  و قــد وصلــت ارتــدادت هــذه اإلحتجاجــات إىل لبنــان عامــة وصيــدا خاصة. 

انضــم الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن ومعــه جمموعــة  مــن الشــخصيات الصيداويــة و العامليــة 
ــت  ــة حت ــة الواقع ــق العربي ــال املناط ــو إىل انفص ــت تدع ــي كان ــة  الت ــة الري ــات العربي إىل  اجلمعي
حكــم الســلطنة العثامنيــة وقيــام الدولــة الســورية.  وكانــت »مجعيــة العربيــة الفتــاة« مــن أبــرز هــذه 
اجلمعيــات الريــة وكان الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن واحــًدا مــن أهــم املنتســبن  إليهــا  يف صيــدا .

ويف العــام 1913 أغلقــت الســلطات الركيــة جريــدة »جبــل عامــل« وَحَكــَم الديــوان العــريف 
يف عاليــه عــى الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن بالســجن شــهًرا ونصــف الشــهر هلجومــه عــى طغيــان 

الســلطة  وعــى »مجعيــة اإلحتــاد والرقــي« التــي كانــت تعمــل عــى تريــك الشــعوب العربيــة.

ــورة  ــة الث ــم »مجعي ــل  باس ــم اخللي ــد الكري ــف عب ــن األول 1914، كّل ــخ 18 ترشي وبتاري
ــد   ــا وق ــدا وجواره ــة يف صي ــا للجمعي ــون مندوًب ــي يك ــن لك ــارف الزي ــد ع ــيخ أمح ــة« الش العربي
حتّولــت مطبعــة العرفــان  إىل مقــر  للجمعيــة. وتــّم اعتقالــه  جمــدًدا وتــّم َســوقه إىل الديــوان العــريف 
يف عاليــه ولكــن تــّم إخــاء ســبيله بعــد املحاكمــة ممــا دفعــه إىل اإلمتنــاع عــن القيــام بــأي نشــاط 
صحفــي أو ســيايس وعــى إيقــاف إصــدار جملــة العرفــان ملــدة  ســت ســنوات. وقــد شــاء البــاري 
تعــاىل عــى أن ال يكــون مصــريه النفــي مثــل صديقــه حممــد عــي حشيشــو أو اإلعــدام شــنًقا مثــل 

رفيقــه يف النضــال توفيــق البســاط .

ــريف يف  ــس الع ــام املجل ــه أم ــت حماكمت ــدًدا ومتّ ــايف جم ــيخ الصح ــل الش ــام 1915 اعتق ويف الع
عاليــة  بتهمــة تأليــف »مجعيــة فتــاة العروبــة« مــع عبــد الكريــم اخلليــل وحممــد حيــدر و حكــم عليــه 
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بالســجن ســتة أشــهر وحــول هــذه املحاكمــة كتــب الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن :

“ … وأخذنــا بعــد ذلــك للديــوان العــريف يف عاليــة بعــد تفتيــش بيتنــا تفتيًشــا دقيًقــا. وشــاءت 
العنايــة اإلهليــة أن ال جيــد املفّتشــون مــا يدينــون بــه ألن الــوايش اللئيــم أّكــد للمفتشــن أّن يف جيبنــا 
بطاقــة تشــعر بدخولنــا يف مجعيــة فتــاة العروبــة. ويــا هلــا مــن جريمــة عظيمــة لــو وجــدت لــكان 
جزاؤنــا الشــنق كــام فعلــوا بالشــهداء األبــرار. لكــن ظهــر أن يف العمــر بقيــة. وكان املرحــوم عبــد 
ــا  ــة، أعطان ــهادة الطبي ــال الش ــل ان ين ــدر، قب ــد حي ــور حمم ــه الدكت ــل، ويف صحبت ــم اخللي الكري
هــذه البطاقــة ولفيــف مــن اإلخــوان. وملــا نفــدت البطاقــات، كلفنــا أن نحلــف اليمــن ملــن يريــد 

الدخــول هبــذه اجلمعيــة الفتيــة  …ً 1
وعنــد إعــان املنــدوب الســامي يف لبنــان وســوريا اجلنــرال غــورو والدة »دولــة لبنــان الكبــري«  
وعاصمتهــا بــريوت يف 1 أيلــول 1920 عــاد الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن مــن جديــد إىل املشــاركة 
ــا أســوة بســائر  يف احليــاة السياســية الصيداويــة وأعلــن عــن رفضــه إلنشــاء هــذه الدولــة ومطالًب

القــوى الوطنيــة بالوحــدة مــع ســوريا يف إطــار دولــة مســتقلة تعتمــد نظــام الامركزيــة .

وقــد حــّول الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن رفضــه الكامــي إىل فعل ســيايس مــن خال مشــاركته 
ــه الزعيــم  ضمــن وفــد  مــن صيــدا ومــن جبــل عامــل يف املؤمتــر الســوري األول الــذي دعــا إلي
ــران 1928. ويف  ــخ  23 حزي ــق بتاري ــد يف دمش ــذي عق ــح وال ــاض الصل ــاين ري ــداوي اللبن الصي
هــذا املؤمتــر تــّم انتخــاب عبــد احلميــد كرامــي رئيًســا لــه والشــيخ  أمحــد عــارف الزيــن وملحــم 
الفــرزيل ســكرتريين للمؤمتــر. وطالــب أعضــاء املؤمتــر بالوحــدة الســورية الكاملــة يف إطــار دولــة 
ــلخت  ــي س ــة الت ــادة األقضي ــا وبإع ــتور هل ــة دس ــزأ وصياغ ــدة ال تتج ــيادة ووح ــتقلة ذات س مس
ــداب  ــلطات اإلنت ــت س ــريوت اعتقل ــه إىل ب ــد عودت ــري. وبع ــان الكب ــة لبن ــت إىل دول ــا وضم منه

الفرنســية  الشــيخ الزيــن ولكــن تــّم إطــاق رساحــه بعــد عــرشة ايــام.
وعــى الرغــم مــن احلكــم بالســجن مــّرات عديــدة  مــن قبــل ســلطات اإلنتــداب الفرنــي إال 
أّن ذلــك مل يوهــن عزيمــة الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن و يضعــف إرادتــه يف مقاومــة هيمنتهــا عــى 
احليــاة  السياســية يف لبنــان وفرضهــا خيــارات مصرييــة عــى شــعبه. وقــد جتــى إيامنــه بــرورة قيام 
الوحــدة الســورية بمشــاركتة مــع جمموعــة مــن الشــخصيات الصيداويــة  والعامليــة يف عــدد مــن 
املؤمتــرات واملظاهــرات الشــعبية التــي رفعــت هــذه املطالــب. باإلضافــة إىل القيــام بتنظيــم  »مؤمتــر 
ــورية   ــدة الس ــة بالوح ــوز 1936 للمطالب ــخ  5 مت ــدا بتاري ــد يف صي ــذي عق ــورية« ال ــدة الس الوح
وقــد صــدر عــن هــذا املؤمتــر قــرارات تــّم رفعهــا إىل ســلطات اإلنتــداب الفرنــي وحــول هــذا 

املؤمتــر  كتبــت  جريــدة  »النهــار« يف العــدد 856 الصــادر يف 7 متــوز 1936 مــا يــي:
ــد  ــكان وف ــدا، ف ــل إىل صي ــود تص ــدأت الوف ــوز 1936، ب ــد 5 مت ــاح األح ــذ صب “...ومن

1 -  األرناؤوط، شفيق، معروف سعد  نضال وثورة، بيروت، المؤسسة اللبنانية للنشر والخدمات الطباعية ، 1981، صفحة 19. )مجلة العرفان، 
المجلد 47 ، ايلول 1959(
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طرابلــس ووفــد النبطيــة ووفــد مرجعيــون ووفــد صــور ووفــد بنــت جبيــل ووفــد شــقرا. وقــد 
اشــرك يف املؤمتــر عــن صيــدا مجهــور كبريمــن الوجهــاء والشــباب بينهــم األســتاذ الشــيخ عــارف 
الزيــن، األســاتذة حممــود الشــامع، حســني أبــو ظهــر، توفيــق بــك اجلوهــري والدكتــور ريــاض 

ــخ … ــزري ال شــهاب واحلــاج عــي الب

ويف الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر افتتــح املؤمتــر يف منــزل الوجيــه الشــيخ عبــاس حــر، فألقــى 
األســتاذ الشــيخ عــارف الزيــن كلمــة رّحــب فيهــا بالقادمــن، وأظهــر الغايــة مــن اإلجتــامع، ثــم 
تــا برقيــة مــن الدكتــور بيســار يعتــذر فيهــا عــن احلضــور ألســباب قاهــرة. وتكلــم بعــده االســتاذ 
ــا املجتمعــن. ثــّم تعاقــب اخلطبــاء حــول هــذا  املوضــوع وهــم:  كرامــه ) كرامــي ( شــاكًرا، وحّي
ــو  ــو ظهــر واألســتاذ ســليم أب الشــيخ أمحــد رضــا والشــيخ ســليامن ضاهــر واألســتاذ حســني أب
مجــرة والســيد موســى الزيــن رشارة والســيد عــي بــزي والســيد أمحــد بــزي. ثــم انتخــب االســتاذ 
كرامــه ) كرامــي ( باإلمجــاع رئيًســا للمؤمتــر، والشــيخ أمحــد رضــا نائًبــا للرئيــس، واألســتاذ الزيــن 

واألســتاذ أبــو ســمرا ســكرتريين.

....وعــى أثــر انتهــاء املؤمتــر خــرج النــاس وهــم حيملــون االســتاذين كرامــه ) كرامــي ( والزين 
ــرت  ــي ح ــود الت ــدا والوف ــايل صي ــع أه ــا مجي ــرك هب ــرة إش ــاروا يف مظاه ــاف، وس ــى األكت ع
ــي.  ــوا إىل الضواح ــى خرج ــف، حت ــاعة والنص ــاء الس ــرة زه ــذه املظاه ــت ه ــد دام ــر. وق املؤمت

ــي ( …ً.  ــه ) كرام ــم كرام ــايل الزعي ــك وّدع األه وهنال

ــدة يف هــذا  ــل 1902 – 1986 (. قصي وقــد ألقــى الشــاعر موســى الزيــن رشارة ) بنــت جبي
املؤمترقــال فيهــا:

الظفر أنت لعــامل والنــــــاُب صيداء، أنت من اجلنوب النخاب   

مَلا تعـاىل صوتك الصـخـــــاُب أيقظت عــامل من عميق سباته   

يا طاملا حلمت هبا األعـــــراُب وهببـــت فيـــه هتتفيــن بوحدة  

فإذا اجلميــع أحبــــة وصحاُب فتوحــّدت أهدافـــه ومهــومـه  

“باشكوف” واإلقطاع واألذناُب حّطمت غًا كــان من حلقــاته  

 ويف 12 متــوز  1936 انطلقــت تظاهــرة ســلمية يف صيــدا نحــو رساي احلكومــة بقيــادة الشــيخ 
ــداب  ــلطات اإلنت ــت س ــورية، فقام ــدة الس ــف بالوح ــن، هتت ــامء الوطني ــن الزع ــدد م ــن وع الزي
باعتقــال املتظاهريــن ونقلهــم اىل ســجن الرمــل يف بــريوت وأصــدرت املحكمــة بتاريــخ 3 ايلــول 
1936حكــاًم بســجن الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن شــهرين وبســجن الزعيــم الصيــداوي معــروف 

ســعد عــرشة أشــهر. 
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ومل تغــب القضيــة الفلســطينية عــن النضــال الســيايس للشــيخ أمحــد عــارف الزيــن ألنــه  كان 
واعًيــا للمأســاة التــي يمــر هبــا الشــعب الفلســطيني ومســترشًفا للخطــر الصهيــوين عــى فلســطن 
واألقطــار العربيــة. و مل يكــن موقفــه إزاء حمنــة الفلســطينين فقــط عــر جملــة العرفــان بــل تفاعــًا 
سياســًيا و ميدانًيــا مــع املظاهــرات اإلحتجاجيــة التــي قــام هبــا الصيداويــون  ضــد هتويــد فلســطن 

واملامرســات القمعيــة والوحشــية لســلطات اإلنتــداب اإلنجليــزي للفلســطينين.

ــة  ــع اليهودي ــة البضائ ــراًرا بمقاطع ــطن ق ــا  يف فلس ــة العلي ــة العربي ــدرت اللجن ــا أص  وعندم
ــت  ــطن«. وكان ــن فلس ــاع ع ــة الدف ــميت »جلن ــة س ــدا جلن ــّكلت يف صي ــار 1936  ، تش يف 15 أي
مؤلفــة مــن الشــيخ عــارف الزيــن، معــروف ســعد، توفيــق اجلوهــري، عــارف لطفــي، حمــي الديــن 
ــاغ  ــد اهلل البــزري وحســني الصّب ــد اهلل خــرويب، ســليم الزيــن، بــدوي النابلــي، عب البــزري، عب
وتــم انتخــاب الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن رئيًســا هلــا ؛ وقــد حــددت اللجنــة أهدافهــا األساســية 
وهــي مجــع الترعــات ، تنفيــذ قــرار منــع تصديــر اخلــرة والفاكهــة واملــواد الغذائيــة من لبنــان إىل 
هيــود فلســطن مــن خــال مراقبــة الطرقــات و منــع هتريبهــا عــر احلــدود اللبنانيــة – الفلســطينية.

ــيايس  ــاط س ــن أي نش ــارف الزي ــد ع ــيخ أمح ــامرس الش ــة مل ي ــة الثاني ــرب العاملي ــال احل وخ
وصحــايف وتوقفــت جملــة العرفــان عــن الصــدور ملــدة ثــاث ســنوات مــن ســنة  1942 اىل ســنة  

.1945

ــن  ــايف ع ــيخ الصح ــد الش ــًا  مل يبع ــري( يف آن مع ــي )الق ــكاف الطوع ــذا االعت ــن ه ولك
ــن  ــري م ــدد كب ــا ع ــأ إليه ــرية جل ــاص  كب ــبة خ ــا وخش ــا وطنًي ــل مرجًع ــل ظ ــايل  ب ــل النض العم
اللبنانيــن  املناديــن  باســتقال لبنــان.  وبعــد قيــام ســلطات اإلنتــداب الفرنــي باعتقــال رئيــس 
اجلمهوريــة بشــارة اخلــوري ورئيــس الــوزراء ريــاض الصلــح وعــدد مــن رجــاالت اإلســتقال 
قــررت تعليــق الدســتور وتعطيــل جملــس النــواب ومنــع الصحــف اللبنانيــة مــن الصــدور هبــدف 
منــع تغطيــة التحــركات اإلحتجاجيــة اللبنانيــة عــى هــذه اإلعتقــاالت. ورًدا عــى منــع الصحــف 
اللبنانيــة مــن الصــدور قــرر عــدد مــن الصحافيــن إصــدار جريــدة  غــري مرخصــة اســمها »عامــة 
ــي  ــفية الت ــراءات التعس ــة لإلج ــعبية  الرافض ــركات الش ــار التح ــل أخب ــل نق ــن أج ــتفهام« م اس
ــلطات  ــذه الس ــهًا ألن ه ــن س ــدة مل يك ــذه اجلري ــة ه ــن طباع ــداب. ولك ــلطات االنت ــا س اختذهت
هــّددت بإقفــال  املطابــع يف حــال طباعــة أيــة جريــدة خمالفــة وهــذا ماحصــل فعــًا مــع  مطبعــة 

ــدة »عامــة اســتفهام«.  ــريوت  بعــد قيامهــم بطباعــة جري ــة« يف ب »املعــرض« و » منيمن

 وهــذه التهديــدات مل متنــع اجلريــدة مــن الصــدور ومتـّـت طباعتهــا يف مطابــع »دار الكّشــاف« 
ــع  ــة يطب ــب مطبع ــدام كل صاح ــي بإع ــراًرا يق ــداب ق ــلطات اإلنت ــدرت س ــا أص ــن عندم ولك
منشــورات متــّس باإلنتــداب وتزعــزع اإلســتقرار وكان املقصــود مــن هــذا القــرار جريــدة »عامــة 
االســتفهام« هــذا وقــد رفــض أصحــاب املطابــع البريوتيــة طباعتهــا خوًفــا مــن عقوبــة اإلعــدام. 
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ــة  ــب الصحاف ــب  نقي ــك كت ــول ذل ــدا. وح ــان يف صي ــة العرف ــا يف مطبع ــت طباعته ــا مت ولكنه
الراحــل زهــري عســريان مــا يــي : 

»احرنــا يف أمرنــا فاجتمعنــا وتســاءلنا: مــا العمــل اآلن؟ هــل نقــف مكتــويف االيــدي وتتوقــف 
ــة  ــار املقاوم ــا بأخب ــري متده ــال باجلامه ــيلة اإلتص ــي وس ــدور، وه ــن الص ــتفهام« ع ــة االس »عام
وتشــد العزائــم للصمــود ومتابعــة اإلرضاب؟ وقلــت  يف ذلــك االجتــامع أنــه ال بــد مــن وســيلة 
ــة  ــدا يف حماول ــب إىل صي ــا ذاه ــايب، فأن ــرار اإلره ــم الق ــدور برغ ــتمرار يف الص ــا لإلس ــأ إليه نلج
لطبعهــا هنــاك يف مطبعــة »العرفــان« لصاحبهــا الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن. وقصــدت املطبعــة فلم 
أجــد صاحبهــا إذ كان خــارج صيــدا يف تلــك الســاعة مــن الليــل واملطبعــة مقفلــة، فقصدنــا بيــوت 
العــامل وأيقظناهــم مــن النــوم وقلــت هلــم: »أنتــم مصــادرون اآلن بأمــر مــن احلكومــة الوطنيــة«. 
وجــاء معنــا املرحــوم األســتاذ نــزار الزيــن ابــن صاحــب »العرفــان« واملعــروف باجتاهاتــه الوطنية. 
ومشــينا نحــو املطبعــة الواقعــة يف حــي الرايــا بصيــدا القديمــة والتــي يســتحيل عــى املصفحــات 
ــاح إىل  ــع الصب ــا م ــدت هب ــدة وع ــا اجلري ــط. طبعن ــاة فق ــلكها املش ــا ويس ــيارة اقتحامه أو أي س

بــريوت .... وقــد تــم توزيــع اجلريــدة يف أحيــاء بــريوت والضواحــي.«)1(

1 -  عسيران، زهير، زهير عسيران يتذكر، المؤامرات واالنقالبات في دنيا العرب، بيروت، دار النهار للنشر، 1998، ص 60.
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الخاتمة 

ــا  ــا هل ــه ابنً ــة واعترت ــه املدين ــه وتبنّت ــكنت في ــا وس ــكن فيه ــدا وس ــد إىل صي ــيخ أمح ــاء الش ج
ــع  ــل م ــا ... وناض ــيها و أحامه ــاش مآس ــا و ع ــع قضاياه ــل م ــاء ... تفاع ــري األبن ...و كان خ
ــع  ــامين وقم ــتبداد العث ــة اإلس ــن هيمن ــص م ــل التخل ــن أج ــن م ــن  و العاملي ــه الصيداوي إخوان
ــوىل  ــدا ثقتهــا  فت ــه صي ــان. ومنحت ــل اســتقال لبن ــداب الفرنــي هبــدف ني وقهــر ســلطات اإلنت

ــة . ــبات الوطني ــرات واملناس ــا  يف املؤمت متثيله

ومل يكــن النضــال الســيايس للشــيخ الصحــايف إال فصــًا آخــر مــن مســريته  املرشقــة والنبيلــة  
ألنــه  كان يعتــر أيضــًا أن النضــال مــن أجــل النهــوض العلمــي والربــوي والثقــايف واإلجتامعــي 
ــاص  ــبة خ ــو خش ــذي ه ــري ال ــوض التنوي ــذا النه ــًا هب ــيايس. وكان مؤمن ــه الس ــوأم نضال ــو ت ه
ــدا وجبــل عامــل مــن ظلــم اإلقطاعيــن واضطهادهــم للنــاس ومنعهــم مــن العيــش  ــة صي مدين

بكرامــة والولــوج إىل عــوامل العلــم و املعرفــة والوعــي الثقــايف . 
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الثنائيات الثقافية 

 المديرالسابق لمعهد العلوم االجتماعية الفرع الثالث د. غسان الخالد
تعتــر الثقافــة كمفهــوم مــن أكثــر املفاهيــم تعقيــدا وتشــعبا نظــرا لكوهنــا تتداخــل مــع الكثــري 
مــن العلــوم. وتشــهد مســألة الثقافــة أو باألحــرى الثقافــات جتــددا وجتعــل منهــا مســألة راهنــة،  
أكان ذلــك عــى املســتوى الفكــري أم عــى املســتوى الســيايس )» عــى املســتوى الفكــري بفعــل 
الثقافــة االمريكيــة، وعــى املســتوى الســيايس كــام يف فرنســا والــذي كان حمصــورا وال يــزال حتــى 

اليــوم بمســألة الوافديــن أو املهاجريــن«(1 .

ــة  ــا املدرس ــة، وتالي ــية واالملاني ــتن الفرنس ــن املدرس ــة ب ــوم الثقاف ــث يف مفه ــرص احلدي  إنح
االمريكيــة وخصوصــا جلهــة مــا يتعّلــق باهلويــة الثقافيــة. ويف هــذا املجــال يقــول » دنيــس كــوش«: 
» إن الدفــاع عــن االســتقالية الثقافيــة مرتبــط إرتباطــا شــديدا بصــدق اهلويــة اجلامعية«2،فكامهــا 
ــإن  ــه ف ــب رأي ــن وبحس ــن خمتلفت ــن زاويت ــه م ــورا إلي ــد منظ ــع واح ــى يشء أو واق ــان ع يمي
ــراين  ــور جوه ــد تص ــا يصم ــر مم ــه، أكث ــن في ــد التمع ــد عن ــة، ال يصم ــراين للهوي ــور اجلوه التص
للثقافــة، إذ يصعــب فهــم اهلويــة الثقافيــة اخلاصــة إالّ بدراســة عاقاهتــا باملجموعــات املجــاورة.

ــدا عــن التطــور  ــات املدرســية املشــار إليهــا، وبعي ــدا عــن النظري  إن احلديــث عــن الثقافــة وبعي
الــذي حلــق باملفهــوم، وتعــّددت معــه التعريفــات، مرتبــط بشــكل رئيــس بعلمــن متقاربــن خيــدم 
أحدمهــا اآلخــر، ومهــا علــم االجتــامع واالنروبولوجيــا، وقــد يرتبــط بعلــم النفــس وعلــم النفــس 
االجتامعــي يف الكثــري مــن املجــاالت وخصوصــا عنــد احلديث عــن اهلويــة الثقافيــة ومســألة األقليات 

والشــعور األقلــوي. وهــو ناتــج عــن مــا تســتدعيه أحيانــا الدراســات املتعلقــة هبــذا الشــأن.

وبشــكل عــام فــان عــى الباحــث يف موضــوع الثقافــة، أن يمّيــز دائــام بــن ثنائيــات ثقافيةأرغب 
تســميتها »الثنائيــات الثقافيــة«، وهــي ثنائيــات كثــرية ومتداخلــة بشــكل أو بآخــر. وأعتقــد أن عدم 
األخــذ هبــا، ووضعهــا بعــن االعتبــار يشــكل نقصــا فادحــا يف هــذه الدراســات، خصوصــا جلهــة 

”elbalbnes el te ertua’L “ :snad ”ehcorp ertuaL”egnA craM  - 1
2 - دنيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية، ترجمة منير السعيداني، م0د0و0ج0 ط اولى 2007 ص 13                                                                                                                      
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التمييــز بــن العــام واخلــاص كحقلــن مــن حقــول العلــوم االجتامعيــة، ومــن ثــم حماولــة املقارنــة 
واالســقاط التــي حيتاجهــا الباحــث وفقــا لدراســته )االنتقــال مــن العــام اىل اخلــاص أو العكــس(. 

من أهم الثنائيات علينا التمييز بني :

الثقافــة العاملــة والثقافــة الشــعبية : الثقافــة العاملــة قــد تكــون آحاديــة اجلانــب ) التعمق يف  أ- 
دراســة اختصــاص مــا(، والثقافــة الشــعبية هــي الثقافــة املتناقلــة بــن األجيــال مــن خــال التنشــئة 

االجتامعيــة ومــن خــال مــا يعــرف باخلــزان الثقــايف للمجموعــة وأقصــد منظومــة األمثــال . 

ــة  ــبة، والثقاف ــة املكتس ــي الثقاف ــرى ه ــة أخ ــن ثنائي ــز ب ــة اىل التميي ــذه الثنائي ــا ه ب-  تقودن
ــة، أمــا  ــورة املعلوماتي ــع بفعــل الث ــاول اجلمي ــوم يف متن ــة. األوىل حمفوظــة وهــي باتــت الي املوروث
الثانيــة فيمكننــي القــول أهنــا يف طــور االنقــراض مــا مل توثــق وتــدّون. وباملناســبة فــإن هــذه الثقافــة 

ــة .  ــول االجتامعي ــي كل احلق ــكاد تغط ــمولية ت ــمة ش ذات س

ت-  ينظــر الكثــري مــن املفكريــن نظــرة خمتلفــة اىل مفهــوم الثقافــة، فمنهــم مــن يعترهــا بنيــة 
متكاملــة ومرابطــة مــع جمموعــة البنــى االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية والربويــة وغريهــا... 
ــا  ــا وفق ــدو أهن ــي يب ــلوكية والت ــارص الس ــن العن ــة م ــا جمموع ــى أهن ــا ع ــر إليه ــن ينظ ــم م ومنه
لرؤيتهــم غــري مرابطــة أحيانــا، بدليــل التغــريات الثقافيــة التــي تشــهدها املجتمعــات، وخصوصــا 
يف هــذه املرحلــة بفعــل التطــور العلمــي احلاصــل وبفعــل الثــورة املعلوماتيــة. واحلقيقــة أن هــذه 
النظــرة قــد تكــون صحيحــة بالنســبة للمجتمــع الغــريب ونســبيا بالتأكيــد، لكنهــا خمتلفــة كليــا عنــد 
املجتمعــات األخــرى، والتغيــري الــذي نــراه ونآلحظــه هــو يف القشــور ومل يصــل اىل حــد التغيــري يف 

املضمــون واجلوهــر . 

هــذا التغيــري يقودنــا اىل احلديــث عــن مســألتن: األوىل متعلقــة ويف مرحلــة مــا يســمى »العوملــة 
الثقافيــة«، بالتغيــري يف بعــض الســلوكيات والتــي ال تقــّدم وال تؤخــر يف مســألة »اهلويــة الثقافيــة«. 
ــح  ــي ال يصب ــر الفرن ــع العط ــن يض ــا، وم ــرورة امريكي ــح بال ــر ال يصب ــأكل اهلمرغ ــن ي فم
ــة متعلقــة ومرتبطــة بشــكل كبــري بمفهــوم »التثاقــف«  بالــرورة أيضــا فرنســيا1. واملســألة الثاني
ــاة  ــامط حي ــته ألن ــار دراس ــي J.W.POWEL يف إط ــا االمريك ــامل االنروبولوجي ــن ع ــر م املبتك
ــذي ال  ــج« ال ــزع الثقايف«،وهــذا املصطلــح  »البعب ــة » الن ــي ال يكتفــي هبــا بعملي ــن، والت املهاجري

يــزال يشــّكل هاجســًا لــدى الكثــري مــن املجموعــات البرشيــة. 

ــري  ــف«، و»التغي ــن »التثاق ــري ب ــا التمي ــف علين ــألة التثاق ــه ويف مس ــوش«، أن ــول »ك ــا يق وهن
الثقــايف«، وهــو التعبــري املســتخدم مــن علــامء االنروبوجليــا الريطانيــن. ويضيــف »كــوش« أنــه 
ــار  ــن التثاقــف واالســتيعاب، باعتب ــز أو عــدم اخللــط ب ويف مســألة التثاقــف أيضــا ينبغــي التميي

1 -  حول الثقافة كبنية، أنظر: غسان الخالد، الهابيتوس العربي، منتدى المعارف،ط اولى 2015، ص 8                                           
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ــدم  ــه ع ــه علي ــه أن ــم بقول ــي. وخيت ــف النهائ ــور التثاق ــه ط ــى أن ــه ع ــوب فهم ــذا أو وج ــم ه فه
اخللــط بــن التثاقــف واالنتشــار، حتــى ولــو الزم االنتشــار التثاقــف، لكنــه مــن املمكــن حــدوث 

إنتشــار مــن غــري »متــاس وصــول ومبــارش«1.

عــى الباحــث التمييــز بــن الثقافــة العامــة والثقافــة اخلاصــة، األوىل تكــون عــى مســتوى  ث- 
الدولــة- األمــة، والثانيــة عــى مســتوى اجلامعــات املكونــة للدولــة- األمــة، قــد يعّرعــن هــذه الثنائية 
بثنائيــة أخــرى، هــي الثقافــة العامة/والثقافــة الفرعيــة. األوىل ناجتــة عــن التوافــق عــى جمموعــة مــن 
ــى  ــاج ع ــط االندم ــي بالضب ــا يعن ــو م ــي، وه ــاج االجتامع ــوم االندم ــس ملفه ــي تؤس ــرشوط الت ال
ــى  ــة ع ــة- األم ــكلة للدول ــات املش ــة املجموع ــي حمافظ ــة تعن ــة«، والثاني ــة- األم ــتوى »الدول مس

ــي.  ــة املنتجــة واملؤسســة لاندمــاج الوطن ــى وإن تعارضــت مــع الثقاف ثقافتهــا اخلاصــة، حت

مــن املتفــق عليــه أن الثقافــة كمفهــوم ذات طابــع شــمويل، بمعنــى أهنــا تشــمل خمتلــف  ج- 
ــار  ــي » بي ــامع الفرن ــامل االجت ــميها ع ــام يس ــة ك ــة البرشي ــة باملجموع ــاالت اخلاص ــول واملج احلق
ــة  ــة الفردي ــا الثقاف ــة/ تقابله ــة اجلامهريي ــمى بالثقاف ــا يس ــخ م ــر التاري ــا ع ــن عرفن ــو«. لك بوردي
أو املجموعاتيــة. نشــأت الثقافــة اجلامهرييــة وانتــرشت يف ظــل أنظمــة حكــم معروفــة يف التاريــخ 

ــيوعية(.  ــى الش ــتية، وحت ــة، والفاشيس )النازي

ــايض،  ــرن امل ــتينات الق ــعًا يف س ــًا واس ــى نجاح ــذي الق ــة« ال ــة »اجلامهريي ــوم الثقاف إن مفه
والــذي جيمــع بــن مفهومــي » الثقافــة« و»اجلامهــري«، مل يصــل اىل حــّد العوملــة، وقــد أخــذ طابعــا 
ــإن  ــال ف ــة احل ــريي2.. وبطبيع ــي اجلامه ــاج الصناع ــيامت االنت ــع اىل ترس ــذي خيض ــيا، وال سياس
العوملــة الثقافيــة ووفقــا لفهــم املفهــوم اليــوم، ليســت قريبــة التحقــق، ألن املجموعــات البرشيــة 
ــي  ــه ينبغ ــابقا اىل أن ــك أرشت س ــايف ولذل ــاف الثق ــاج االخت ــن إنت ــف ع ــن تتوق ــف ول مل تتوق
ــدل  ــري أو تتب ــلوكية« تتغ ــارص س ــس كعن ــوي ولي ــوم بني ــة » كمفه ــوم الثقاف ــع مفه ــي م التعاط
ــراد  ــاة األف ــة حلي ــرشوط املوضوعي ــه ال ــا تفرض ــف وم ــألة التثاق ــار مس ــن يف إط ــض االحاي يف بع
ــات  ــاول الوجب ــرصا رضورة تن ــا ال ح ــتدعي مث ــذي تس ــل ال ــات العم ــات كضغوط واملجموع

ــة 3.  الريع

ــة  ــة الطبقي ــرى كالثقاف ــم أخ ــار مفاهي ــى انتش ــة ع ــة اجلامهريي ــوم الثقاف ــار مفه ــاعد انتش س
والثقافيــة املهنيــة، كــام ســاعد عــى انتشــار مفهــوم الثقافــة العامليــة، ومــن غــري أدنــى شــك ســاعد 
عــى ظهــور وانتشــار مفهــوم الثقافــة البورجوازيــة4. وباملناســبة فــإن هــذه األنــواع مــن الثقافــات، 

أغلبهــا إن مل يكــن كلهــا، قــد حتّولــت اىل ايديولوجيــا وكرســت مفهــوم الثقافــة كبنيــة . 

1-   دنيس،كوش، م.س، ص 94                                                                                                                               
Edgar MORIN L esprit du temps:Essais sur la culture de masse Paris:B crosses 1962  - 2

Jean- PIERRE Warnier la mondialisation de la culture now.ed Paris:Ed> la couverte 2003 P 260  - 3
4 -   أنظر: دنيس كوش، م.س.، ص 142 



110

ــوم  ــتخدم املفه ــو« ال يس ــار بوردي ــي » بي ــا الفرن ــامل األنروبولوجي ــرى ع ــك ن ــًا لذل خاف
ــي  ــة الت ــات القبلي ــة )املجتمع ــات التقليدي ــك باملجتمع ــق ذل ــواء تعل ــة، س ــي للثقاف األنروبولوج
ــوم  ــو مفه ــر ه ــوم آخ ــو مفه ــتخدم بوردي ــة. يس درســها يف اجلزائــر(، أو املجتمعــات املصنع
ــه مفهــوم يســمح لألفــراد بالتوجــه يف فضائهــم االجتامعــي وتبنــي  ــه أن »اهلابيتــوس«، ويقصــد ب
التعّلــق بمامرســات تتفــق وانتامئهــم االجتامعــي، مــع بنــاء تصــورات مســتقبلية قــد تكــون منقــادة 

ــل«1. ــر وفع ــيامت إدراك وفك ــة، »ترس ــيامت ال واعي برس

خ- عــى الباحــث يف مســألة الثقافــة عــدم اخللــط بــن ثنائيــة التعدديــة الثقافيــة والتنــوع الثقــايف. 
التعدديــة الثقافيــة موجــودة يف كل املجتمعــات كــام التنــوع الثقــايف، وخصوصــا عى مســتوى الدولة- 
األمــة، وهــي ناجتــة عــن تعــدد املجموعــات البرشيــة املكونــة هلــا. لكــن التعدديــة الثقافيــة واالرصار 
عليهــا يعنــي مطالبــة باعــراف ســيايس رســمي قــد يصــل أحيانــا اىل حــد املطالبــة باالنفصــال عــن 
الدولــة- االمــة.) البلقــان - األكــراد(، يف حــن أن التنــوع الثقــايف هــو نظــرة نحــو التوافــق والتــواؤم 
مــع املجموعــات األخــرى. حيمــل التنــوع الثقــايف قــدرة اســتيعابية عــى االعــراف باآلخــر ولذلــك 
هــو عــى تناقــض مــع مفهــوم التنــوع الثقــايف. ويــرى بعــض املفكريــن أن التعدديــة الثقافيــة بــام  هــي 
نمــط يف إدارة التنــوع الثقــايف، تــؤدي اىل نــوع مــن تشــيؤ الثقافــات عــر التشــجيع عليهــا عــى أهنــا 
ــة املهاجريــن( مــع  كيانــات مســتقرة اىل هــذا احلــد أو ذاك وكأهنــا متطابقــة يف الغالــب) كــام يف حال

ثقافــات األصــل واإلبقــاء املصطنــع عــى املجموعــات الثقافيــة .
لقــد شــجعت النيوليراليــة عــى تغليــب ســيادة مفهــوم التعدديــة الثقافيــة، يف إطــار املزيــد مــن 
الســيطرة عــى املــوارد الطبيعيــة للشــعوب والــدول وحتويلهــا اىل جمتمعــات إســتهاكية، وهــو مــا 
أّدى اىل االنتشــار الواســع اليــوم ملفهــوم اهلويــة الثقافيــة والشــعور األقّلــوي )األقليــات والشــعور 
ــم  ــدل يف منظومــة القي ــه( أدى ذلــك اىل تب ــن والتهميــش ومصــادرة القــرار، والســيطرة علي بالغب
السياســية لــدى الكثــري مــن املجتمعــات وبــن الكثــري مــن الــدول، وأجــج املشــاعر اخلاصــة هبــذه 
ــات  ــن املجتمع ــري م ــدى الكث ــية ل ــات السياس ــدل يف األولوي ــا اىل التب ــا أوصلن ــو م ــة وه اجلامع
والــدول )الــرصاع السني-الشــيعي، هــو نمــوذج مــن النــامذج، كــام يف البلقــان وكذلــك لألكــراد 

وغريهــم وغريهــم(2.

د- الثقافة املهيمنة والثقافة املهيمن عليها.
تعــود مســألة التنظــري هلــذا النــوع مــن الثقافــة اىل » كارل ماركــس« و»ماكــس فيــر« مــن خــال 
تأكيدمهــا عــى أن ثقافــة الطبقــة املهيمنــة هــي الثقافــة املهيمنــة. هــذا ال يعنــي بتاتــا أن اجلامعــات 
ــرض  ــا يف ــل م ــادة تأوي ــى إع ــدرة ع ــة، أو اىل الق ــة خاص ــوارد ثقافي ــر اىل م ــا تفتق ــن عليه املهيم
عليهــا، وهــو مــا يفيــد أنــه مــن غــري املمكــن العــودة اىل تأكيــد التســاوي بــن اجلامعــات كلهــا واىل 
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تأكيــد التعــادل بــن ثقافاهتــا. وتتوقــف حســب ماركــس كــام فيرالقــوة النســبية اخلاصــة ملختلــف 
ــة  ــات الداعم ــة باجلامع ــبية اخلاص ــوة النس ــى الق ــف ع ــس تتوق ــة التناف ــال مرحل ــات وخ الثقاف
هلــا أو التــي تســندها. ولعــل هــذه الرؤيــا هــي التــي طغــت عــى خمتلــف حتليــات ماركــس ويف 
ــا  ــة ومــن موقعه ــة املهيمن ــرض الطبق ــي أن تف ــن الطبيع ــون م ــد يك ــه ق ــدو ان ــاالت. ويب كل املج
الســلطوي نــامذج ثقافيــة أو نمــوذج ثقــايف مــا، لكــن هــذا ال يعنــي بالــرورة ان الثقافــة املهيمنــة 
عليهــا ان تصبــح مســتلبة كليــا أو تابعــة كليــا. قــد يكــون مــن الــروري ان تأخــذ الثقافــة املهيمــن 
ــه  ــة، لكنهــا متلــك يف الوقــت ذات ــة املهيمن ــار الثقاف عليهــا وخــال مســار تطورهــا، بعــن االعتب
ــة  ــة وثقاف ــة مهيمن ــن ثقاف ــث ع ــإن احلدي ــال ف ــة احل ــن1. وبطبيع ــايف املهيم ــرض الثق عنارصالف

مهيمــن عليهــا مرتبــط بشــكل أو بآخــر بمفهــوم التبعيــة وخصوصــا التبعيــة السياســية. 
ــة  ــات اهليمن ــورون«، أن عاق ــود باس ــان كل ــون« و»ج ــود غرين ــرى » كل ــار ال ي ــذا اإلط يف ه
الثقافيــة ال يمكــن حتليلهــا بالكيفيــة نفســها التــي حتلــل هبــا عاقــات اهليمنــة االجتامعيــة، وهــي 

ــية2. ــة السياس ــات اهليمن عاق
ــور  ــريا يف عص ــاد كث ــد س ــة ق ــة الثقافي ــن اهليمن ــث ع ــول أن احلدي ــروري الق ــن ال ــه م إن
ــة  ــت حماول ــة، ليس ــن األدل ــامذج م ــاك ن ــتعمرة وهن ــة املس ــية للدول ــة السياس ــتعامر والتبعي االس
ــة  ــة املطلق ــن التبعي ــج ع ــد ينت ــا. وق ــا منه ــر، إالّ بعض ــة يف اجلزائ ــا وال الفرنس ــك يف بادن التري
جلامعــة مــا عــى مجاعــات أخــرى، أودولــة مــا عــى دولــة أخــرى، وخصوصــا يف احلقــل الســيايس، 

ــيطرة. ــة املس ــة للدول ــر بالثقاف اىل التأث

ــرصت  ــد ق ــة، ق ــن الثقاف ــن م ــى نوع ــوء ع ــاء الض ــرورة إلق ــن ال ــام م ــه رب ــا أرى أن ذ- هن
الدراســات يف إلقــاء الضــوء عليهــا، هــذان النوعــان،أو هــذه الثنائيــة تتمثــل يف الثقافــة املقاِومــة 

ــة. ــة املقاوم وثقاف

يعنــي املصطلــح األول وفــق إعتقــادي أنــه مــن الــرورة إنتــاج عنــارص وســلوكيات ثقافيــة 
ومنظومــة قيــم ثقافيــة ترفــض اهليمنــة والتبعيــة عــى أن ال تبقــى يف إطارهــا الطوبــاوي. والغايــة 
مــن عمليــة االنتــاج هــذه، هــي مقاومــة حــاالت التطبيــع مثــا) الكيــان الصهيــوين(، أو الدعــوة 
اىل املزيــد مــن الوحــدة منعــا للتجزئــة والتقســيم، أو حمــاوالت التجزئــة والتقســيم، كــام يمكــن أن 
يكــون هــذا االنتــاج نموذجــا ملقاومــة االحتــال أيــا كان نوعــه )االحتــال الصهيــوين للجنــوب 

مثــا( يشــّكل نموذجــا فعــاال يف إنتــاج الثقافــة املقاومــة . 

ــح  ــة االنتشــار، إالّ أهنــا قــد تصب ــق مــن األوىل يف عملي ــة أضي ــة املقاومــة وهــي حال أمــا ثقاف
ــّكلة  ــات املش ــوى واجلامع ــف الق ــى خمتل ــام ع ــًا معم ــا نموذج ــًا منه ــى األوىل وإنطاق ــاء ع وبن

ــا.  ــة إىل ايديولوجي ــذه الثقاف ــول ه ــرشط أال تتح ــن ب ــة. ولك للدول
1 -  دنيس كوش،م.س ص 121 وأيضا                                                                                                                   
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ــو  ــة، وه ــة العامل ــي ثقاف ــادة ه ــة مض ــار ثقاف ــع إنتش ــة م ــن الثقاف ــوذج م ــذا النم ــق ه يراف
موضــوع لــن أخــوض فيــه اآلن بســبب الطبيعــة والعوامــل املؤثــرة واملرتبطــة إىل حــد مــا بمواقــف 

سياســية أحــاول االبتعــاد عنهــا قــدر املســتطاع. 

أعــود وأكــرر أن األخــذ بعــن اإلعتبــار هلــذه الثنائيــات- وربــام نقــع عــى ثنائيــات أخــرى- 
ــة واإلنســانية، وهــي  ــة يف البحــوث االجتامعي ــة املطلوب ــق املوضوعي قــد يســاعد الباحــث يف حتقي
نســبية )املوضوعيــة( بالتأكيــد، وهــو مــا ينعكــس أيضــا عــى الثقافــة وينظــر إليهــا أيضــا عــى أهنــا 

نســبية. 

إن الــكام عــن ثقافــة املقاومــة والثقافــة املقاِومــة ينســجم بشــكل كبــري مــع ســمة أساســية مــن 
ــا  ــزم بقضاي ــزام كــام يقــول جــان بــول ســارتر. فاملثقــف الــذي ال يلت ســامت املثقــف وهــي االلت
جمتمعــه ووطنــه وأمتــه، هــو مثقــف مغــرب، أو إهنزامــي أو إنقــايب. ولذلــك فإنــه مــن الروري 
ويف ظــل الرصاعــات التــي نشــهدها والتبــدالت احلاصلــة يف منظومــة القيــم السياســية ومصالــح 
ــة  ــة والســيطرة االقتصادي ــل حمــاوالت اهليمن ــا، ويف ظ ــة يف أوطانن ــية احلاكم ــب السياس النخ
والسياســية واالجتامعيــة والثقافيــة، يف إطــار مــا يســمى بالعوملــة الثقافيــة،  إزاء كل ذلــك أرى أنــه 
ــة عــن ســيادة مثــل هــذه الثقافــات والعمــل عــى إعــادة  ــر املرتب ــه للمحاذي مــن الــروري التنب
ــاه. وال تعنــي هــذه الدعــوة  ــد الــدور األســايس الــذي فقدن ــة تعي ــاج ثقافــة وحدوي ــاء أو إنت إحي

بتاتــا االنغــاق عــى ثقافاتنــا، لكنهــا بالتأكيــد تــرص عــى ممانعــة » العــزل الثقــايف«. 
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تعريف المحور :  أ . غدير حوماني

ــرة  ــكل مفخ ــاال ًيش ــًا ومث ــه، نموذج ــة تربت ــه، وخصوب ــة مائ ــاء وعذوب ــه ، ونق ــب هوائ طي
ــا . ــكل ابعاده ــا ب ــارة للجغرافي ــخ ، ومن للتاري

جبــل عامــل بأســامئه املتعــددة التــي عــرف هبــا قديــام، متيــز بالتيــارات الفكريــة، والشــخصيات 
ــة  ــًا بحري ــز ايض ــي . ومتي ــع اإلجتامع ــة للواق ــة نقدي ــة  ، بسياس ــركات االصاحّي ــة واحل التارخيي
ــري،  ــة التفك ــًا لصح ــًا أولي ــر رشط ــذي يعت ــري ، ال ــي والفك ــتقال النف ــر، باالس ــر واملفك الفك
ولوصــف اإلنســانية، فاألمــة التــي ال حتفــظ تارخيهــا ، وحتافــظ عــى جغرافيتهــا ، وتعنــى بلغتهــا، 
وتراثهــا الثقــايف ، هــي أمــة خيشــى عليهــا مــن الــزوال . ونحــن يف هــذا املحــور مــن املؤمتر ســنعالج 
موضــوع التاريــخ و اجلغرافيــا و ســيتوىل ادارة هــذه اجللســة : دكتــور اشــتهر بســعة معارفه ووســعة 

جماالهتــا يف االدب و الشــعر واالجتــامع ،. لــه بــاع يف اخلدمــات االجتامعيــة و االنســانية .

ترجــم ملعظــم شــعراء الزجــل يف جبــل عامــل ، ومــن مؤلفاتــه منتخــب اللطائــف والطرائــف، 
ــل  ــل جب ــامل يف زج ــاره ،الش ــه وأث ــظ حيات ــعيب ، اجلاح ــن ش ــعر زي ــداع يف ش ــة االب عبقري

ــل،.... عام

إنــه منســق اجلنــوب يف التجمــع الوطنــي للثقافــة والبيئــة والــراث الدكتــور عــي عبــد احلليــم 
شــعيب.
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رئيس الجلسة :

  د. عيل شعيب

     لو مّيزو لبنان عن غريو بجبل            حد السام واالرض من عمر األزل

    بجبيل وبعلبك وصور بيجمعو          التاريخ  واجلعرافيـــا    بردة  زجل 

إن احلديــث عــن تاريــخ جبــل عامــل حديــث مشــوق وشــاق يف آن مشــوق ألنــه حديــث عــن 
تاريــخ كتــب بدمــاء التضحيــة والفــداء ُكتــب بدمــاء الشــهداء ومــداد العلــامء الذيــن أقامــوا املدارس 
وحاربــوا اجلهــل وعملواعــى تثقيــف أبنائهــم تثقيفــا صحيحــا وغرســوا يف نفوســهم أصــول الديــن 
ــاء  ــى أبن ــرض ع ــذي ُف ــري ال ــري الق ــد كان للتهج ــوادي  وق ــاجد والن ــق املس ــن طري ــف ع احلني
جبــل عامــل أثــره الواضــح يف املجالــن العلمــي واألديب إذ كانــت األماكــن التــي طلبهــا العامليــون 
ــاد  ــدر آب ــد وحي ــران واهلن ــور كالعــراق وإي ــًة ومراكــَز إشــعاٍع ون أو هاجــروا إليهــا  حــوارَض فكري
ــة  ــيط احلرك ــاعدهتم يف تنش ــب وس ــن خص ــوارُض بمع ــذه احل ــم ه ــث أمدهت ــا حي ــرص وغريه وم
ــُة  ــدارُس الديني ــة امل ــل  وخاص ــل عام ــرى جب ــم ق ــدارس يف معظ ــرشت امل ــة إذ انت ــة واألدبي الفكري
ــرى  ــد أخ ــدة رواف ــة اىل ع ــليام باإلضاف ــا س ــا توجيه ــئة وتوجيهه ــة الناش ــامهت يف توعي ــي س الت

ــة. ــات العام ــة واملكتب ــات اإلجتامعي ــة واملؤسس ــات األدبي ــع واجلمعي ــة واملطاب كالصحاف

ــم  ــة أهن ــة واألدبي ــم العلمي ــة آثاره ــِن يف دراس ــم واملتمع ــث يف تارخيه ــدو للباح ــث يب حي
ــأ هلــم مــن تيقــِظ روِح  اســتطاعوا يف كثــري مــن املواقــف الســلبية ان يدافعــوا عــن كياهنــم بــام هتي
ــة وأن ينقــذوا أنفســهم وأعراضهــم مــن خطــر الســلب والنهــب مــن جهــة  وان  النجــدة واحلمي
ــن  ــه م ــنتعرف إلي ــذا ماس ــوارض .وه ــائر احل ــه س ــروا ب ــدا  فاخ ــا جمي ــا وأدبي ــا علمي ــوا تارخي يكون

ــر. ــذا املؤمت ــاب ه ــاص  أقط ــاب اإلختص أصح
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ســنتعرف إىل أن جبــل عامــل الــذي ظــّل مصــدر ثقافــاٍت ومبعــث دراســاٍت ومطِلــع دعــوات 
ــات  ــاُة النهض ــا بن ــه فيه ــة كان رجال ــار معين ــى أقط ــل ع ــده ب ــه وح ــام العلي ــري الع ــت اخل أضاف

ومَحلــُة اإلشــعاعاِت ممّــا التــزال آثــاُره ماثلــًة إىل اليــوم.

هــذا اجلبــل الــذي جنــى عليــه اجلانــون وال يزالــون فاهتضمــوه حقــه  بعــد أن بدلــوا اســمه  
ــان  ــة لبن ــه اســم »اجلنــوب« وتركــوا اســم جبــل عامــل وذلــك عندمــا أنشــأوا دول فأطلقــوا علي
الكبــري وضمــوا إليــه جبــل عامــل وبــدال مــن اإلبقــاء عــى االســم الفصيــح والرصيــح االســم 
ــوا  ــع وحال ــع والبدي ــع واملني ــه الرفي ــن ماضي ــه م ــوا فصل ــد حاول ــد اخلال ــات املج ــل لذكري احلام
بينــه وبــن تذكــر اخلــوايل مــن األيــام أيــاِم الشــعر واألدب والفقــه واللغــة والصــاح واإلصــاح 
ــد أن  ــوراء و نري ــودة إىل ال ــد الع ــا نري ــي أنن ــذا اليعن ــا وه ــات فيه ــث النهض ــم وبع ــاد االم وارش
ــد املوِحد.فاإلنقســام ممنــوع  نكتــب تاريــخ جبــل عامــل فقــط  بــل نريــد ان نكتــب تارخينــا املوحَّ

والتقســيم ممنــوع  ســواء انطلــق املنــع مــن الداخــل أم مــن اخلــارج          

ــون –  ــخ واجلــذور  اذ اتفــق القدمــاء واملحدث أمــا احلديــث الشــاق فهــو احلديــث عــن التاري
مــن داريس الــراث العامــي عــى وعــورة مســالك البحــث والتنقيــب عــن تاريــخ جبــل عامــل  ملــا 
يكتنفــه مــن غمــوض وحييــط بــه مــن إهبــام لقلــة املســتندات وضيــاع الوثائــق التــي يرجــع إليهــا 
الباحــث لتحليــل احلــوادث واســتنباط االدلــة والراهــن ملعرفــة أوضــاع البــاد ومــا طــرأ عليهــا 

مــن تغيــري.

ألن كتابــة البحــث تقــوم عــى نقــد األصــول أو التحليــل التارخيــي ألن بعــض النصــوص تضم 
معلومــاٍت متضاربــًة أو متناقضــًة أو متفــّردًة أو قــد تكــون معرضــة للتلــف أو النســيان أو التنــايس 
ــا  ــِق معلوماهِت ــر بســبب َقدمهــا  ممــا يطــرح تســاؤالٍت حــول مــدى موضوعيتهــا وتطاب أو للتزوي

مــع وثائــَق اخــرى 

ولعــل أمجــل ماقيــل عن مفهــوم التاريــخ  إّنــه الســعي إلدراك املــايض البــرشي وإحيائــه  بمعنى 
أنــه.: »حيــاة إنســانية غنيــة القــوى متنوعــُة العنــارص تشــرك يف تكوينهــا خوالــُج القلــوب وهّبــاُت 
ــاُت واألهــواُء واملطامــع  ــُب الفكــر وتصطــدم يف مرافقهــا الرغب ــال وتوث النفــوس وانطــاُق اخلي
ــن  ــكة م ــٌل متامس ــل  ساس ــق والباط ــح واحل ــن والقبي ــرش واحلس ــرُي وال ــا اخل ــزج يف صنعه ويمت
األحــداث ترتبــط فيهــا السياســة باإلقتصــاد واألدب باإلجتــامع والفــن باألخــاق وتنبــُث هــذه 
مجيعــا يف خاياهــا فتفعــل وتنفعــل وتؤثــر وتتأثــر وختــِرج نتاجــا متموجــا صعــب املمســك رسيــع 
االنفــات«      وعــى العمــوم فقــد يبــدو للباحــث يف تاريــخ جبــل عامــل  أن العامليــن مل يبحثــوا يف 
يــوم مــن األيــام عــن صيــغ مصاحلــة أو مهادنــة مــع املحتــل –اي حمتــل- وإنــام بحثــوا عــن صيــغ 

مواجهــة وحتــد ومقاومــة.
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جبل عامل، لمحة تاريخية

د. مصطفى بزي 
قبيلة عاملة:   - 1

ــإن  ــمها، ف ــد باس ــام بع ــرف في ــت تع ــي أصبح ــة الت ــة، إىل املنطق ــة عامل ــل قبيل ــل أن تنتق قب
ــن  ــرت م ــي هاج ــل الت ــدى القبائ ــت اح ــا كان ــى أهن ــا، ع ــث عنه ــتفاضوا يف احلدي ــن اس املؤرخ
اليمــن بعــد حصــول ســيل العــرم، الــذي خيتلــف اإلخباريــون حــول تاريــخ حدوثــه، لكــن املتفــق 
عليــه، أن أحــدًا منهــم ال يعيــده إىل أبعــد مــن القــرن الرابــع للميــاد. وقبــل هــذا التاريــخ، ورد 

ــة األخــرى.  ــل العربي ــة، مــع غريهــا مــن القبائ اســم القبيل

ــول:  ــث يق ــق، حي ــورة والعاملي ــة املذك ــن القبيل ــط ب ــارة، ترب ــري إش ــدى الط ــد وردت ل لق
»إن إســامعيل محــل رســالة إهليــة إىل قبيلــة العامليــق، وقبائــل اليمــن، وهــذا يعنــي أن هــذه القبيلــة 
كانــت موجــودة ومعروفــة، قبــل زمــن إســامعيل وإبراهيــم، وهــي احــدى تســع قبائــل، جيعلهــا 
ــل  ــة، )بعكــس العــرب املســتعربة(، والقبائ ــة، األصليــن يف العروب النســابون مــن العــرب العارب

هــي: عــاد، ثمــود، أميــم، عبيــل، طســم، جديــس، عمليــق، جرهــم، وبــار«1. 

ــن  ــري مــن املؤرخــن، كاب ــد عــدد كب ــق، عن ــة، بانتســاهبا للعاملي ــة عامل وقــد اقــرن ذكــر قبيل
ــق...«  ــن العاملي ــة م ــل عامل ــن أه ــول: »م ــذي يق ــعودي، ال ــوري واملس ــري والن ــري، والط األث

ــق«2  ــة العاملي ــن عامل ــق، م ــال العملي ــول: »ويق ــذي يق ــري ال والط

والعامليــق كانــوا حيكمــون مــرص يف زمــن يوســف، ثــم انتقــل احلكــم إىل املرصيــن، والنصوص 
العريــة تشــري إىل أماكــن وجــود العامليــق، يف القــرن الثالــث عــرش قبــل امليــاد، حيــث حاربــوا 

اإلرسائيليــن عــى حــدود مــرص. 
1   الطبري: »تاريخ األمم والملوًك ج1، نشر دار المعارف بمصر، سنة 1960 ص 311 – 314. 

2   نفــس المرجــع: وأيضــاً: النويــري: »نهايــة اإلرًب ج2، المؤسســة المصريــة العامــة للتأليــف والترجمــة. ال تاريــخ للنشــر ص 292 وابــن األثيــر: »الكامــل 
فــي التاريــًخ ج1 القاهــرة، ص 198 والمســعودًي »مــروج الذهًبًومعــادن الجوهــًر ج1، تحقيــق يوســف داغــر ج1، دار األندلــس، ســنة 1973 ص 69 
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ــوس(،  ــاة )اهلكس ــن الرع ــة م ــذه اجلامع ــة ه ــت هوي ــة، تثب ــودة يف ارض عامل ــن املوج والقرائ
التــي امتلكــت قــوة اســتطاعت هبــا الســيادة عــى أرض مــرص، طــوال قــرن ونصــف قــرن مــن 

ــًا.  الزمــن تقريب

ــة  ــوا مجاع ــن كان ــق، الذي ــة بالعاملي ــة عامل ــاط قبيل ــر، ارتب ــع آخ ــّرر يف موض ــعودي، يك املس
حــرب وغــزو، برغــم أهنــم كانــوا رحومــن مــع أعدائهــم، فيقــول: »أن الّزبــاء بنــت عمــرو بــن 
ظــرب« بــن حســان بــن أذينــه بــن الســميدع، ملكــة الشــام واجلزيــرة مــن أهــل بيــت عاملــة مــن 

ــق«1.  العاملي

ــت  ــا بقي ــة وحده ــة عامل ــون قبيل ــذا تك ــول: »هك ــك فيق ــى ذل ــوراين ع ــف ح ــق يوس ويعل
مــن العامليــق«، فغــدت وكأهنــا اســم آخــر هلــم، ووجــود هــذه القبيلــة مل يكــن أقــل إنتشــارًا مــن 
أســافها العامليــق، وقــد الحــظ ذلــك املــؤرخ جــواد عــي، الــذي يقــول: »ويذكــر اإلخباريــون أن 
بطونــًا مــن عاملــة كانــت يف احلــرية، كــام أن بعضــًا منهــا كانــت خاضعــة للزبــاء، وإذا صــّح زعــم 
اإلخباريــن هــذا، فإنــه يــدل عــى قــدم وجــود هــذه القبيلــة يف بــاد الشــام والعــراق، ولكننــا ال 

نجــد هلــا ذكــرًا، مثــل أكثــر القبائــل األخــرى، يف كتــب الكاســيكين«. 

لقــد أصــاب عندمــا أفــرض قــدم وجــود هــذه القبيلــة يف بــاد الشــام والعــراق، فهــي إن مل يرد 
هلــا ذكــر يف كتابــات اليونــان والرومــان، فقــد ورد ذكرهــا مــع قبائــل عربيــة أخــرى، يف ســجات 
ــل امليــاد، وقــد غــاب إســم )عامليــق( عــن هــذه الســجات، »ممــا  آشــور، يف القــرن الثامــن قب

يعنــي أهنــا غــدت التســمية اجلديــدة هلــا«2

إن ســجات تغــات بــارص، العائــدة إىل ســنة 728 ق.م، تــورد تعــدادًا للقبائــل التــي تغلــب 
عليهــا يف الباديــة، فنجــد منهــا قبيلــة »عاماتــو«، التــي ينســب إليهــا ســكان جنــوب لبنــان، حيــث 

تدعــى البــاد »جبــال عاملــة«3. 

ــت  ــا، وحّط ــت عليه ــي نزل ــألرض الت ــة، ول ــذه القبيل ــر هل ــدم ذك ــر أق ــة تعت ــذه اللوح وه
رحاهلــا فيهــا، هــذه األرض التــي كانــت بالفعــل، طــوال التاريــخ القديــم، مركــز الدفــاع األول 
عــن مــرص، ونقطــة الــرصاع الدائــم بــن ســلطات أرض الرافديــن، أو آســيا الصغــرى مــن جهــة، 

ــة.  ــل مــن جهــة مقابل وســلطان وادي الني

ونحــن نفــرض، أن إىل ذلــك العهــد تعــود ظاهــرة اســتيطان »احلوريــن«، وإنشــاء حتصينــات 
هلــم، كــام تبــدو آثارهــا عــى تــال مثــل: حبــوش وشــارما »يف منطقــة النبطيــة« والقــوزح وعيثــا 

1 -  المسعودي: نفس المرجع 
2 -  حسن األمين: »جبل عامل، السيف والقلًم ط1، دار األمير للثقافة والعلوم، بيروت سنة 2003 ص -34 35

راجع أيضاً: يوسف حوراني: »المجهول والمهمل من تاريخ الجنوب اللبنانًي ط1، دار الحداثة، بيروت سنة 1999 ص 33. 
3 -  يوسف حوراني: نفس المرجع.
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الشــعب »منطقــة الّشــعب وســموخي وعــن دامــا وكــوا 

)يف منطقة بنت جبيل(1. 

ــطيني، إىل  ــاحل الفلس ــن الس ــة م ــات اآلتي ــق املركب ــى طري ــرشف ع ــن، ي ــاء حص وإن إنش
ــب  ــطة، تتطل ــة ناش ــًا، وبحرك ــتعمل يومي ــت تس ــق كان ــذه الطري ــد أن ه ــوري، يفي ــل الس الداخ
ــو  ــق، ه ــذا الطري ــم ه ــارة أن اس ــدر اإلش ــؤولة، وجت ــلطات املس ــل الس ــن قب ــة، م ــة الدائم املراقب
»الطريــق الســلطاين«، وهــو يمــّر رشقــي بلــدة يــارون، آتيــًا مــن شــاميل مدينــة عــكا، عــر جبــال 
اجلليــل، ثــم جيتــاز عــر بلــدة عيــرون )عيثــرون(، إىل ضواحــي مرجعيــون، قبــل أن يســتدير إىل 

ــاع«2.  ــهل البق ــر س ــل ع ــاس، »أو يكم ــو باني ــرشق نح ال

يف عهــد امللــك حتومتــس الثالــث، يبــدو مــن خــال النــص الــذي وجــد حمفــورًا عــى جــدار 
معبــد الكرنــك، أن عــدة قــرى يف اجلنــوب اللبنــاين قــد هنبهــا، ومنهــا: عنــاة )يبــدو أهنــا عيناثــا( 
وبيــت عنــاة )يبــدو أهنــا بنــت جبيــل(، وقــدس املطلــة عــى بحــرية احلولــة وهــي يف جــوار بلــدة 
ــة«3،  ــول إىل حرم ــة للدخ ــد املتبع ــا، »والتقالي ــا معبده ــا وبقاي ــة بآثاره ــة، وغني ــرون اجلنوبي عيث

ــه املذكــورة هــذه إىل املنطقــة.  ــدو واضحــًا أن حتومتــس وصــل يف محلت وهكــذا يب

يف األلــف األول قبــل امليــاد، كان اجلنــوب اللبنــاين عامــرًا، مكتظــًا بالســامين، مزهــرًا جــدًا، 
ويبــدو ذلــك مــن خــال ســجات شــلمنارص الثالــث 858 - 828 ق.م، الــذي يقــول، يف ســجله 
عــن حروبــه مــع اآلراميــن يف جنــوب لبنــان: »مشــيت حتــى جبــال بعــي رايس«، الذي هــو رأس، 
ــدا،  ــور وصي ــب ص ــت رضائ ــه، تلقي ــت ذات ــك، يف الوق ــوريت كمل ــع ص ــًا م ــاك نصب ــت هن وأقم
»وســيحو ابــن غمــري«، ويعلــق يوســف حــوراين عــى ذلــك فيقــول: لدينــا رأســان مشــهوران يف 
جنــوب لبنــان: األول »رأس الناقــورة« عــى البحــر، والثــاين »مــارون الــرأس«، وعندمــا نرجــم 
ــى  ــح معن ــام«، يصب ــة »أون« أي »املق ــر الاحق ــل«، وتعت ــيد أو البع ــا »الس ــار« بمعناه ــة »م كلم

مــارون الــرأس: »بعــي رايس«. 

وهكــذا يرجــح أن يكــون هــذا املوقــع، هــو مــا قصــده امللــك املحــارب، وليــس الناقــورة، ألن 
ــال  ــورة، »خ ــول إىل رأس الناق ــه الوص ــهل علي ــات، ال يس ــع عرب ــرشق، م ــن ال ــش اآليت م اجلي

الغابــات واملمــرات الضيقــة«4. 

1 -  نفس المرجع ط 14 
2 -  نفس المرجع ص 24 
3 -  نفس المرجع ص 45 

4 -  نقالً عن »نفس المرجًع ص 128، راجع النكستر هاردنغ: »آثار األردًن عمان سنة 1965 ص 116، وفيليب حتي: »تاريخ سورية ولبنان 
وفلسيًن ج1، ترجمة كمال اليازجي، دار الثقافة، بيروت 1972 ص 426، ونبيه عاقل: »تاريخ العرب القديم وعصر الرسولً ط2، دار الفكر، 

دمشق سنة 1972 ص 106. 
فيليب حتي يقول، في كتابه:ًتاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضًر ط2، دار الثقافة بيروت 1972، أن المقصود بعبارة رأس 

البعل )بعلي راسي(، الرأس الداخل ف البحر: جبل الكرمل، وقد خلق لنا شلمناصر نقشاً عند مصب نهر الكلًب.  
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يف القــرن الثامــن مــن قبــل امليــاد، ورد إســم قبيلــة »عاملــة« للمــرة األوىل، خــال النصــوص 
ــث،  ــارص الثال ــات ب ــك تغ ــا املل ــي أخضعه ــق الت ــداد املناط ــة، يف ع ــت املنطق ــورية، وكان اآلش
)745 – 727 ق.م( لســلطته، ويف أوســاط األلــف األول قبــل امليــاد، كان الكلدانيــون يف املنطقــة، 
ــًا  ــوايل 13 عام ــور، دام ح ــة ص ــد مدين ــارًا عن ــاين، حص ــرّصً الث ــذ ن ــم :نبوخ ــّجل ملكه ــد س وق
)585 – 572 ق.م(، وال يعــرف إذا كان هــذا امللــك قــد وصــل إىل مناطــق الثغــور، كمنطقــة بنــت 

جبيــل وجوارهــا. 

يف القــرن الســادس قبــل امليــاد، نشــأت دولــة األنبــاط، وبلغــت أوج ازدهارهــا خــال القــرن 
ــر  ــن هن ــد م ــة متت ــذه الدول ــت ه ــا، وكان ــة هل ــراء عاصم ــن الب ــذت م ــاد، واخت ــل املي ــع قب الراب
الفــرات رشقــًا إىل البحــر األمحــر غربــًا، وتشــمل مناطــق: »دمشــق، ســهل البقــاع، جبــل عامــل، 

ــة مــن فلســطن وحــوران وآدم ومديــن..«. ــة واجلنوبي واألقســام الرشقي

وإذا مــا كانــت مديــن هــي قــرب قريــة قــدس )مــن القــرى الســبع( قــرب بئــر شــعيب، وقرب 
يوشــع، فهــذا يؤكــد أن املنطقــة كانــت تتبــع تلــك اململكة. 

جتــدر اإلشــارة، أن عبــادة أهــايل املنطقــة يف تلــك الفــرة، كانــت عبــادة وثنيــة، فعبــادة األصنــام 
ــم  ــا صن ــكان هل ــة، ف ــا عامل ــن بينه ــة، وم ــرة العربي ــبه اجلزي ــرب ش ــن ع ــائعة ب ــي الش ــت ه كان
يدعــى »األقيــرص«، نصبتــه يف مشــارف الشــام، وكانــت حتــّج إليــه، »وحيلقــون رؤوســهم عنــده«1، 

وشــاركتها يف عبــادة هــذا الصنــم اخواهتــا مــن قضاعــة وخلــم وجــزام وغطفــان2. 

ثــم كان الــدور الفــاريس، يف املنطقــة، وتشــري األخبــار إىل ســقوط كل املــدن الرئيســية بأيــدي 
قــورش، الــذي كان أســس اإلمراطوريــة الفارســية ســنة 539 ق.م.

ــكندر  ــدي اإلس ــقطت بأي ــان، أن س ــن الزم ــن م ــد قرن ــدن، وبع ــذه امل ــت ه ــا لبث ــن م لك
املقــدوين، الــذي زحــف إىل املنطقــة، ربيــع 334 ق.م، وهــزم الفــرس، وانتــرص عليهــم، »وفتحــت 

ــه«3.  ــا ل ــة أبواهب ــدن يف املنطق امل

ويبــدو أن املنطقــة اجلنوبيــة كان فيهــا ســكان عــرب، عندمــا أتــى اإلســكندر إليهــا، ويف هــذا 
ــه،  ــدت يف وجه ــور، وصم ــه ص ــري«، إذ حتّدت ــكندر الكب ــتم: »واإلس ــد رس ــول أس ــدد يق الص
واضطــر أن حيارصهــا حصــارًا طويــًا، أحــّب يف يــوم مــن أيــام احلصــار، أن يــرّوح عــن النفــس 
ــا  ــًا، متســلقًا جوي ــًا جــواده، واجتــه رشق ــام مــن ضواحــي صــور ممتطي ــد قصــرية، فق ــة صي برحل
وتبنــن، فوجــد نفســه بــن قــوم مــن العــرب، هكــذا يقــول اريانــوس، أقــدم مــن أّرخ لإلســكندر، 

وأقرهبــم إليــه زمنــا«4. 

1 -  عمر رضا كحاله: »معجم قبائل العرًب ج2، ط3 مؤسسة الرسالة  بيروت سنة 1982 ص 714. 
2 -  حسن إبراهيم حسن: »تاريخ العرب قبل اإلسالًم، ج6 ص 275 – 276 

3 -  راجع فيليب حتي: »المرجع السابًق ص 185 – وص 195. 
4 -  حسن األمين: »دائرة المعارف اإلسالمية الشيعيًة ج6 دار المعارف، بيروت، دون تاريخ، ص 135 
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ــكونة  ــل مس ــة اجللي ــال: »إن منطق ــة، وق ــرابو املنطق ــاد، زار اس ــرن األول للمي ــل الق يف أوائ
ــة«1.  ــل فينيقي ــرب وقبائ ــن وع ــن مرصي ــعوب، م ــن الش ــة م ــات خمتلط بمجموع

ياحــظ هنــا أن الفــرس واليونانيــن، الذيــن شــغلوا هــذه املنطقــة، مل يركــوا أســامء معينــة عــى 
آثارهــم، مــع أهنــا ضخمــة وهامــة يف بعــض املواقــع. 

يف بــدء الدعــوة املســيحية، كانــت أرض اجلليــل ميدانــًا لدعــوة الســيد املســيح )ع(، ويقــال أن 
البشــارة األوىل باإلنجيــل كانــت يف عــرس قانــا اجلليــل، وعندمــا بــدأ يســتعمل معجزاتــه يف إحيــاء 
املوتــى، وشــفاء املــرىض، جتــد أهــايل صــور وصيــدا يأتــون إليــه لشــفاء مرضاهــم، ويقــول مرقــس 

يف هــذا الصــدد »والذيــن حــول صــور وصيــدا، ومجــع كثــري إذ ســمعوا كــم صنــع، أتــوا إليــه2. 

هــذا املــرور ال جيزمــه قطعيــًا البعــض، إنــام يعتــرون أن »الدالئــل األثريــة الرومانيــة والبيزنطية 
يف بلــدة يــارون )عــى بعــد 3 كلــم جنــوب بنــت جبيــل(، وتلــة شــلعبون )عــى بعــد 1 كلــم غــرب 
املدينــة وضمــن أراضيهــا، وعــى طريــق عــن إبــل( أثــارت اهتــامم الرّحالــة الذيــن زاروا األرايض 
ــزي  ــة اإلنكلي املقدســة، فزاروهــا وقدمــوا رشوحــًا مســتفيضة عــن معاملهــا، نذكــر منهــم الرّحال
ــي  ــار الفرن ــث يف اآلث ــد، والباح ــان دي فل ــم ف ــاين كارل ولي ــان األمل ــون، والفن ادوارد روبنس
أرنســت رينــان، واملســترشق الفرنــي فرانســوا صولــي، وأكــدت املنشــورات التــي قّدموهــا إىل 

التواصــل احلضــاري هلــذه املنطقــة، مــع األرايض املقدســة يف فلســطن«3. 

ــة  ــه، وخاص ــن لتامذت ــأ اآلم ــل امللج ــامء، كان اجللي ــيح )ع( إىل الس ــيد املس ــع الس ــد رف بع
ــه  ــب لغت ــة، إىل جان ــة العربي ــم اللغ ــذي كان يتكل ــويص ال ــذا ال ــا )ع(، ه ــمعون الصف ــه ش لوصّي
ــول،  ــامل الرس ــن أع ــل األول م ــاء يف الفص ــا ج ــال م ــن خ ــك م ــر ذل ــة، ويظه ــة اآلرامي األصلي

ــا«4.  ــاًم عربي ــه اس ــمية ابن ــن تس »وم

ــات  ــه عاق ــذي تربط ــس، ال ــا بول ــة تزّعمه ــن، فئ ــن كبريت ــيح إىل فئت ــاع املس ــم اتب وانقس
ــة  ــن عم ــا، اب ــمعون الصف ــا ش ــة تزّعمه ــة ثاني ــة، وفئ ــلطة الروماني ــود والس ــة اليه ــة بكهن متين
الســيدة مريــم)ع(، وويص عيســى وخليفتــه، واشــتد الضغــط الرومــاين اليهــودي عــى شــمعون 
الصفــا، فأخــذ يتنقــل يف البــاد، وقبيــل استشــهاده يف أرض اجلليــل، كتــب لشــيعته كتابــًا ســمي 
ب »الزاجــرة« مــن إمــاء عيســى ابــن مريــم، خيرهــم فيــه عــن خــروج نبــي مــن بــاد العــرب، 

يعــرف ب »البارقليــط« يعنــي أمحــد5. 

ــا  ــة، وغريه ــة عامل ــرّص قبيل ــن تن ــدث ع ــن حت ــنة 255 ه، أول م ــويف س ــظ، املت وكان اجلاح
مــن قبائــل عــرب الشــام، ويقــول: »هــذا مــع مــا كان يف العــرب مــن النصــارى، الذيــن خيالفــون 

1 -  يوسف حوراني: »المرجع السابًق
2 -  مرقس 3/8 و 7/24، حتى 15/21 ولوقا 6/17 

3 -  راجع: حسن رامز بدوي، »بنت جبيل التراث العمرانًي ط1، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت سنة 2011 ص -26 28. 
4 -  مرقس 7/31 

5 -  راجع: علي جابر: »شمعون الصفاً )بطرس( بين المسيحية واإلسالًم ط1، دار الهادي، بيروت سنة 2002 ص 101
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ديــن مرشكــي العــرب كل اخلــاف، كتغلــب وشــيبان وعبــد القيــس، وقضاعــة وغســان وســليح 
ــاد، وتنــوخ وعاملــة وخلــم«1.  والعب

ــن  ــي: »وم ــواد ع ــول ج ــث يق ــة، حي ــرص القبيل ــن تن ــارًا ع ــن أخب ــض املؤرخ ــر بع ــام ذك ك
القبائــل التــي حيرشهــا أهــل األخبــار يف مجلــة العــرب املتنــرّصة: غســان وتغلــب وتنــوخ وخلــم، 

ــة«2.  ــليح وعامل ــذام وس وج

ــن  ــارة ع ــي عب ــاين، وه ــد الروم ــود إىل العه ــة، تع ــودة يف املنطق ــار املوج ــن اآلث ــريًا م إن كث
ــل  ــا، مث ــة ملواقعه ــامية القديم ــامء الس ــزة، أو باألس ــامء ممي ــات، دون أس ــاب وكتاب ــاكن وأنص مس
تلــك املوجــودة يف يــارون، ويعــر )ياطــر(، عــن إبــل ودبــل وغريهــا، وهنــا ال بــّد مــن اإلشــارة 
إىل أن آثــار بنــت جبيــل املوجــودة قــرب اجلامــع الكبــري، هــي رومانيــة، وقــد نقــش عــى بعضهــا 
كتابــات حتمــل إســم اإلمراطــور الرومــاين ســبتيموس ســفريوس3 وعبــارات مثــل: »هــذا بيــت 

ــان حتــى اآلن.  ــزال ماثلــة للعي الــرًب، وهــي ال ت

ونشــري أن املنطقــة كانــت خاضعــة لــإلدارة الرومانيــة، يف نفــس الفــرة التــي كانــت فيــه مدينــة 
ــن  ــزءًا م ــت ج ــم أصبح ــنة 41 ق.م، ث ــذ س ــة من ــًا، خاص ــة أيض ــلطة الروماني ــت الس ــر حت تدم

ــنة 105 – 106 م«4.  ــان س ــور تراج ــكلها اإلمراط ــي ش ــة، الت ــة العربي املقاطع

ويف فــرة الحقــة كانــت املنطقــة حتــت ســيطرة اإلمراطــور الرومــاين ســبتيموس ســفريونس، 
الــذي حكــم بــن ســنتي 193 - 211 م، وهــذا مــا تؤكــده اآلثــار املوجــودة، يف أكثــر مــن مــكان 
ــرب  ــزل ق ــارة يف من ــى حج ــص املوجــود ع ــل الن ــاء لتحلي ــل، بن ــت جبي ــا يف بن ــة، ومنه يف املنطق

اجلامــع الكبــري، ترمجتهــا: »مــن )اإلمراطــور( 

ــر و...«  ــن األك ــراتوس الكاه ــو س ــت إرشاف نيك ــفريوًس، و »حت ــبتيموس س ــطس س أغس
ــد«5. ــى املعب و»بن

إسالم قبيلة عائلة:   - 2 
ــرة  ــم للف ــر حمّت ــة، إي ذك ــة القديم ــب التارخيي ــرب، وال يف الكت ــابه الع ــد النّس ــد عن ال يوج
ــل،  ــل عام ــرف بجب ــت تع ــي أصبح ــل، األرض الت ــة أرض اجللي ــا عامل ــت هب ــي نزل ــة الت الزمني
ــاك اجتهــادات حــول هــذا املوضــوع، وعــى ســبيل  ــال عاملــة، لكــن هن أو جبــل عاملــة، أو جب
املثــال ال احلــرص، يقــول خليــل عثامنــه، أن نــزول عاملــة يف جبــل اجلليــل كان بعــد القــرن الرابــع 
ــاوز  ــاد، جت ــع للمي ــرن الراب ــت يف الق ــة، كان ــة عامل ــهيد، أن قبيل ــر ش ــًا: »ويذك ــادي، مضيف املي

1 -  الجاحظ: »كتاب الحيوان« ج7، مطبعة الحلبي، مصر سنة 1938 ص 216  -
2 -  جواد علي: »تاريخ العرب قبل اإلسالم« ج6، ص 599 وج 8 ص 475 

3 -  حسن بدوي: »المرجع نفسي«. 
4 -  جواد علي: »المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم « ج3 ص 85. 

5 -  حسن بدوي: »المرجع السابق ص 52.
 .)IFPO( نقالً عن: فريدريك ألبي: »البروفسور في المركز الفرنسي للشرق األدنى« بيروت – دمشق – عمان 
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قبيلــة جــذام يف جنــوب فلســطن واألردن، وأهنــا انتقلــت فيــام بعــد، واســتقرت باجلليــل، الــذي 
أطلــق عليــه جبــل عاملــة، عــى اســم هــذه القبيلــة«1. 

ــة للهجــرة، إذ كانــت مــع غريهــا  أول ذكــر للقبيلــة يف العــرص النبــوي، ظهــر يف الســنة الثامن
مــن قبائــل العــرب جمتمعــة يف الطــرف اجلنــويب لبــاد الشــام، فبلــغ خرهــا النبــي )ص(، فأرســل 
رسيــة، بقيــادة عمــرو بــن العــاص، فهامجهــم وفــّرق مجعهــم، يقــول البــاذري يف هــذا املجــال: 
ــة  ــل مقتل ــم، وقت ــن ففّضه ــوا جمتمع ــذام، وكان ــم وج ــه وخل ــه وعامل ــن قضاع ــدو، م ــي الع »فلق

ــم...« 2. عظيمــة، وغن

ويقــال ان رسيــة أســامة بــن زيــد ســنة 632م، كانــت إىل آبــل الزيــت )ويمكــن أن تكــون هــي 
نفســها آبــل القمــح يف جبــل عامــل( وإىل عيــون »وربــام تكــون مرجعيــون« 3. 

ــى  ــبعن، حت ــل س ــًا، وقت ــن يوم ــت أربع ــل الزي ــي آب ــزو يف نواح ــد يغ ــن زي ــامة ب ــي أس وبق
ــّورة.  ــة املن ــه إىل املدين ــع بريت ــام، فرج ــح إىل الش ــوش الفت ــت جي قدم

ــق واألردن، وكان  ــدي دمش ــن جن ــوزع ب ــت تت ــام، وكان ــة يف اإلس ــت عامل ــذا دخل هك
املكلــف بفتحهــا ثاثــة: يزيــد بــن أيب ســفيان، ملنطقــة صيــدا وجزيــن والنبطيــة والبقــاع الغــريب، 
ــاص،  ــن الع ــرو ب ــًا، وعم ــدا أيض ــن وصي ــقيف وتبن ــدس والش ــة ق ــنة ملنطق ــن حس ــل ب ورشحبي

ــور« 4.  ــة ص ــي إىل مدين ــاحل العام ــطن والس لفلس

ــروم بعــد معركــة الريمــوك  ــة مــع املســلمن ضــد ال ــل العربي ــة مــع القبائ ــم شــاركت عامل ث
ــا.  وغريه

ويذكــر أن عمــرو بــن العــاص فتــح مرجعيــون ســنة 636 م5، وال يعــرف إذا كانــت منطقــة 
جبــل عامــل قــد فتحــت عــى يــد رشحبيــل بــن حســنة، الــذي وصــل إىل قــدس وتبنــن، أو عــى 

يــد عمــرو بــن العــاص، الــذي وصــل إىل مرجعيــون. 

وعندمــا دخلــت جبــال عاملــة بأكملهــا يف اإلســام، وفتحــت مجيــع مدهنــا وقراها ســنة 636م 
وىّل عمــرو بــن اخلطــاب، يزيــد بــن أيب ســفيان  عــى األردن وفلســطن، وأصبحــت مناطــق صــور 
ــة  ــت منطق ــق، فأصبح ــى دمش ــدرداء ع ــا ال ــه، ووىّل أب ــت إمرت ــون، حت ــن ومرجعي ــدس وتبن وق

1 -  نقالً عن علي داود جابر: »الحلقة الضائعة من تاريخ جبل عاملً، دار الهادي، بيروت سنة 2005 ص 25. 
2 -  البالذري: »أنساب األشراف« ج1، تحقيق إحسان عباس،ط1، مؤسسة النشر اإلسالمي سنة 1411 ه، ص 380. 

البالذري: »فتوح البلدان« تحقيق رضوان محمد رضوان، دار ومكتبة الهالل، بيروت سنة 1988 ص 67 
وجواد علي: »المرجع السابق« ج4 ص 251. 

3 -  محسن األمين: »خطط جبل عامل« ج1، ط1، مطبعة األنصاف، بيروت سنة 1961 ص 232. 
4 -  راجع: الطبري: »المرجع السابق« ج 3 ص 224. 

5 -  ابن األثير، »المرجع السابق« ج2 ص 131 
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صيــدا وجزيــن والنبطيــة والبقــاع الغــريب خاضعــة لــه1. 

لكن عي الزين يعتر أن وصول اإلسام إىل لبنان، كان بعد سنة 640 م2. 

تشيع جبل عامل:   - 3

ــدي  ــى أي ــّم ع ــل، ت ــل عام ــايل جب ــّيع أه ــن، أن تش ــن املؤرخ ــريه م ــاذري، وغ ــول الب يق
الصحــايب اجلليــل أيب ذّر الغفــاري، الــذي نفــي إىل الشــام، حيــث كان فيهــا معاويــة بن أيب ســفيان، 
الــذي حــاول إغــراءه إلســكاته، فلــم يفلــح، فأخرجــه معاويــة إىل قــرى الشــام، حتديــدًا إىل جبــل 
عاملــة، »فجعــل ينــرش فيهــا فضائــل أهــل البيــت )ع(، فتشــيع أهــل تلــك اجلبــال عــى يــده، فلــام 
ــة، يف  ــزارات معروف ــزال أليب ذّر م ــة« وال ي ــي إىل املدين ــم نف ــق، ث ــاده إىل دمش ــة، أع ــم معاوي عل

بلــديت الرصفنــد وميــس اجلبــل. 

ومــن املتــداول لــدى بعــض املؤرخــن، أنــه عندمــا نفــي أبــو ذر مــن قبــل معاويــه، فإّنــه حّل يف 
قريــة »الرصفنــد«، ويف قريــة »ميــس اجلبــل«، وهــي مــن قــرى جبــل عامــل الواقعــة عــى احلــدود 

الرشقيــة لفلســطن، واختــذ منهــا منطلقــًا لدعوتــه يف نــرش الفكــر الشــيعي3. 

لكــن مــا أخــّر ظهــور التشــيع يف جبــل عامــل أحيانــًا، وحســب البعــض، فــإن ســببه الظــروف 
السياســية، حيــث كان الشــيعة ال يزالــون معتصمــن بالتقيــة، متكتمــن يف أمرهــم، وأنــه مل يســبق 
أهــل جبــل عامــل يف التشــيع إال بعــض أهــل املدينــة، وكثــرت فيــه العلــامء مــن القــرن الســادس 
إىل اليــوم...، وال يوجــد قريــة مــن قــراه مل خيــرج منهــا مجاعــة مــن الفقهــاء والفضــاء اإلماميــًة4. 

حيــاول بعــض املؤرخــن أن يعــزوا شــيعة جبــل عامــل إىل العنــرص الفــاريس، واســتدلوا عــى 
ذلــك مــن وحــدة املعتقــد، بــن شــيعة جبــل عامــل وشــيعة إيــران، ليــس هــذا فحســب، بــل أهنــم 
يــردون أيضــًا كل شــيعة لبنــان إىل هــذا العنــرص الفــاريس، ومــن أهــم هــؤالء طنــوس الشــدياق، 
يف كتابــه »أخبــار األعيــان يف جبــل لبنــان« اجلــزء األول، أمــا رينــان، فاعتقــد أن بعــض العائــات 
يف جبــل عامــل، نقلهــا معــه صــاح الديــن األيــويب، وهــي كرديــة األصــل، وإىل هــذا اجتــه األب 

المنــس يف أول أمــره 5. 

ــراض  ــض اف ــذي يدح ــيفالييه، ال ــك ش ــي دوميني ــؤرخ الفرن ــرأي، امل ــذا ال ــى ه ــب ع ويعّق
األب المنــس، ويقــول: »أن هــذه الفرضيــة هــي ضعيفــة وهّشــة إىل أبعــد حــّد، ذلــك أنــه يف تلــك 

1 -  البالذري: »فتوح البلدان« المرجع السابق ص 141. 
2 -  علي الزين: »فصول من تاريخ الشيعة في لبنان« دار الفكر الحديث، ط2، بيروت سنة 2001

3 -  أحمد رضا: »العرفان« م 2 ص 239، ومحمد تقي آل فقيه »جبل عامل في التاريًخ المطبعة العلمية، لبنان سنة 1946 ص 49 – 51، 
وأحمد رضا: “أغالط اإلعالم” العرفان م 3. ج1 وج2 . 

4 -  محسن األمين: »أعيان الشيعة« ج1 القسم الثاني، ط4، بيروت سنة 1960 ص 24. 
5 -  األب المنس: »مجلة المشرق« م 20 ص 739. 
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الفــرة، كانــت املقاطعــات واملناطــق اإليرانيــة بعيــدة كل البعــد، عــن أي أثــر للتشــيع فيهــا عــى 
اإلمجــال«1. 

تشــري جملــة املــرشق، يف موضــع آخــر، أن األب المنــس »تراجــع عــن آرائــه هــذه، بعــد اطاعه 
عــى احلقائــق الــواردة يف رحلــة نــارص خــرو، التــي أشــار إليهــا المنس نفســه«2. 

ــوة  ــو خط ــل، خيط ــل عام ــاكنة يف جب ــارص الس ــة العن ــن دراس ــس م ــق المن ــد أن يتحق وبع
ــا  ــان، أم ــه لبن ــلفاء متاول ــن س ــة م ــي عامل ــد بن ــب أن نع ــوح: »جي ــرأة ووض ــول بج ــدة ليق جدي
زعــم كريســتي، يف أن لغــة العامليــن العاميــة، فيهــا آثــار مــن اللفــظ الفــاريس، فقــد يكــون أمــرًا 
نتــج عــن اتصاهلــم بجامعــات النجــف وكربــاء، ولزيارهتــم حلــوارض الشــيعة، التــي ال ختلــو مــن 
ــًا للعلــم، ويعــودون للوطــن  ــوا يقصــدون هــذه احلــوارض صغــارًا، طلب ســكان فــرس، فقــد كان

بعــد اكتهاهلــم3. 

وبالفعــل فــإن طــاب العلــم الذيــن يذهبــون إىل جامعــات النجــف وقــم، يتأثــرون باللهجــة 
العراقيــة أو الفارســية، فينقلوهنــا معهــم إىل البــاد بعــد عودهتــم. 

وعــى هــذا األســاس، فإنــه مــن املؤكــد، ان التشــيع يف جبــل عامــل، هــو بعيــد كل البعــد عــن 
التأثــر الفــاريس، وكان التشــيع فيــه قبــل القــرن الرابــع اهلجــري، يف الوقــت الــذي كانت فيــه إيران 
ســنّية املذهــب، يف غالــب بقاعهــا، كــام يؤكــد معظــم الباحثــن، ويــويل الشــيخ حممــد جــواد مغنيــة 
األمــر أمهيــة بالغــة، ويعاجلــه مــن زاويــة أخــرى، حيــث يؤكــد أن مــن نــرش التشــيع يف إيــران »هــم 
عــرب« ألهنــم ســادة أرشاف مــن نســل اإلمــام موســى بــن جعفــر، وهــؤالء ال يمكــن بحــال ان 
يتعصبــوا لــألكارسة، والذيــن جيــوز يف حقهــم ذلــك هــم قدمــاء الفــرس، وهــؤالء جّلهــم كانــوا 
ــل،  ــريب أصي ــن ع ــم ب ــران، ه ــارصوه يف إي ــيع، ون ــرشوا التش ــن ن ــنن، إن الذي ــب التس ــى مذه ع
ــة، وان الذيــن دعمــوا التســنن  كاإلمــام الرضــا )ع( واألشــعرين، أو مــن أصــل عــريب كالصفوي

ونــارصوه هــم فــرس أقحــاح، كالبخــاري والنســائي والــرازي وغريهــم4. 

كــام يؤكــد هــذا الــرأي األمــري شــكيب ارســان، الــذي يعتــر أن »التشــيع يف جبــل عامــل هــو 
أقــدم يف العجــم، بــل يف كل قطــر، حاشــا احلجــاز، فمــن احلقائــق التــي ال خــاف فيهــا، ان التشــيع 

يف العجــم أحــدث منــه يف ســائر بــاد اإلســام« 5. 

 Dominique chevalier: la société du Mont Liban a l’époque de la révolution industrielle en  - 1
Europe Paris 1971 P : 6-7

2 -  األب المنس: »المرجع السابق«، م 30 ص 772
3 -  محسن األمين: »المرجع السابق« ص 67 

4 -  محمد جواد مغنية: »الشيعة والتشيع« دار الكتب اللبناني، بيروت، دون ذكر سنة الطبع ص 102 وما بعدها، راجع أيضاً: محسن األمين: 
»المرجع السابق« ص 49 

5 -  نقالً عن: محمد تقي آل فقيه: »المرجع السابق«، ص 51  
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كام أثبت أن التشيع ظهر يف العجم يف زمان بّث الدعوة العباسية يف خراسان. 

ــي،  ــامعيل ع ــر إس ــك، ويذك ــس ذل ــدًا عك ــض مؤك ــري البع ــدات، ين ــذه التأكي ــم ه ورغ
ــد  ــف، عن ــر الرشي ــع األزه ــدان باجلام ــم البل ــم تقوي ــدّرس عل ــة، وم ــة اخلديوي ــدّرس باملدرس امل
ذكــر ســورية، يف كتابــه »التحــف األزهريــة يف ختطيــط الكــرة األرضيــة« مــا لفظــه، »فمــن ســكان 
ــج«،  ــروم واإلفرن ــة، وال ــود واملوارن ــدروز واليه ــان وال ــة والري ــرك واملتاول ــرب وال ــام الع الش
ــق مــن الشــيعة، وهــم مــن أصــل فــاريس،  ــة فري ــراك، »املتاول ــم قــال بعــد ذكــر العــرب واألت ث
وتنظــم إليهــم فــرق مــن املاحــدة، كالنصرييــة واإلســامعيلية، وعدهتــم مجيعــًا ثاثاميــة ألــف نفــس 

ــًا...«1.  تقريب

ــة،  ــمون املتاول ــام، ويس ــاد الش ــيعة يف ب ــدًا أن الش ــن، مؤك ــن األم ــيد حمس ــه الس ــرّد علي وي
ــن  ــم م ــورية، ألهن ــكان س ــع س ــن مجي ــا، م ــرق فيه ــة، وأع ــون يف العروب ــون، عريق ــرب صميم ع
نســل عاملــة بــن ســبأ، العــريب الصميــم، وال عاقــة هلــم بالفــرس، فمــن أيــن وأّنــى قلــت أهنــم 
مــن أصــل فــاريس، وكأنــك ملــا ســمعت قومــك املرصيــن العــوام، يســمون الشــيعي »عجمــي«، 

ظننــت أن كل شــيعي هــو فــاريس، أو مــن أصــل فــاريس2. 

ــذا  ــيع يف ه ــدم التش ــا أن »ق ــد رض ــيخ أمح ــول الش ــل، يق ــل عام ــيع يف جب ــدم التش ــد ق ولتأكي
ــي أيب ذر«3.  ــد نف ــامن، وإىل عه ــة عث ــد إىل خاف ــل(، يمت ــل عام ــي جب ــر )يعن القط

أمــا احلــّر العامــي، صاحــب »الوســائل«، وهــو مــن أعظــم الثقــاة، ومــن أجــّاء أهــل زمانــه، 
فيؤكــد ان تشــيع العامليــن »اقــدم مــن تشــيع غريهــم، فقــد روى أنــه يف زمــن عثــامن، ملــا أخــرج 
ــع يف  ــرى، فوق ــة إىل الق ــه معاوي ــم أخرج ــرية، ث ــة كث ــيع مجاع ــًا، فتش ــي أيام ــام، بق ــا ذر إىل الش أب
جبــل عامــل، فتشــيعوا مــن ذلــك اليــوم... ثــم ملــا خــرج الرضــا )ع( إىل خراســان، تشــيع كثــري 
مــن أهلهــا، وذلــك مذكــور يف التواريــخ واألحاديــث، فظهــر أنــه مل يســبق أهــل جبــل عامــل إىل 
ــن،  ــف واليم ــة والطائ ــًا يف مك ــد كان أيض ــة، وق ــل املدين ــن أه ــة م ــة خمصوص ــيع، إال مجاع التش
ــل«4،  ــل عام ــل جب ــت أه ــك الوق ــيعة يف ذل ــر الش ــون، وكان أكث ــيعة قليل ــم ش ــراق والعج والع
ومــن عــرف مــا كانــت تشــتمل عليــه مكتبــة صاحــب الوســائل، وعــرف مــا أنفقــه مــن عمــره 

الرشيــف، يف التصنيــف والتأليــف والضبــط، جــزم بــكل مــا مــّر يف كامــه. 

1 -  محسن األمين: »المرجع السابق« ص 54 
2 -  محسن األمين: »نفس المرجع« ص 54 

3 -  أحمد رضا: »أغالط اإلعالم« المرجع السابق.
4 -  محمد تقي آل فقيه: »المرجع السابق« ص 54، نقالً عن الحّر العالمي: »أمل اآلمل في علماء جبل عامل »في الطبعة الملحقة برجال 

الميرزا محمد
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التسمية ببالد بشارة:   - 4

مــن املؤرخــن مــن اطلــق عــى جبــل عامــل إســم »بــاد بشــارة«، أي القســم اجلنويب مــن جبل 
عامــل، متجاهــًا بذلــك قســمه الشــاميل، أي بــاد الشــقيف، ولذلــك تتعــّدد الروايــات حــول هذه 
ــن  ــام الدي ــبة حلس ــي نس ــمية ه ــى أن التس ــًا ع ــم تقريب ــون كله ــن، يتوافق ــمية، إال أن املؤرخ التس
ــه  بشــارة بــن اســد الديــن العامــي »مــن أمــراء صــاح الديــن«، وأن هــذا األخــري كافــأه بإعطائ
خيــط بانيــاس، ملســاعدته للســلطان يف جماهــدة الفرنــج، ويــرّد الســيد حمســن األمــن التســمية إىل 
ــه  ــوبة إلي ــارة، املنس ــول: »بش ــاك رأي يق ــاين«1، وهن ــل القحط ــن مقب ــارة ب ــة بش ــذه املنطق ــري ه أم
بــاد بشــارة، هــو »معنــى األصــل«، وأنــه األمــري بشــارة بــن معــن«2. أمــا فانديــك األمــريكاين، 
فيقــول يف حتديــده جلبــل عامــل: “إن بــاد بشــارة هــي إىل اجلنــوب الرشقــي مــن صــور، وأكثــر 

أهلهــا متاولــة، وقاعدهتــا تبنــن”3. 

ــة  ــت خارج ــور ليس ــدًا أن »ص ــراض، مؤك ــذا اإلف ــى ه ــبيتي ع ــي س ــيخ ع ــرض الش ويع
عــن بــاد بشــارة، وان حــدود هــذه البــاد تقــع بــن خيــط بانيــاس إىل البحــر مــن جهــة، وبــن 

ــة«4.  ــة ثاني ــن جه ــر األويل م ــورة وهن الناق

التسمية ببالد املتاولة وغرها:   - 5

ســميت هــذه املنطقــة ب »بــاد املتاولــة«، وذلــك نســبة للشــيعة اإلماميــة الذيــن يســكنوهنا، 
ــد  ــيخ أمح ــده الش ــل، يعي ــذا اجلب ــى ه ــم ع ــذا اإلس ــاق ه ــة«، وإط ــّمون ب »املتاول ــن يس والذي
رضــا إىل أواخــر القــرن الثــاين عــرش للهجــرة، حــن كان أبنــاء هــذه البــاد مــن الشــيعة »يلقبــون 
أنفســهم ببنــي متــوال«5، ملــا يف هــذا اللقــب مــن اإلشــارة إىل مذهبهــم، وكانــوا يف ذلــك العــرص 

يفتخــرون هبــذا اللقــب، وشــاعرهم الزجــي يف ذلــك الوقــت يقــول يف قصيــدة طويلــة:

ال بني متوال ظهر العاديـات                  من ظهور اخليل يمضون الصقال 

ما يفوت املري ديرتنا حــرام                    ولو َنَبْت من فوق طربوشه نخـل 

لكــن مــن يراجــع تاريــخ األزمنــة للدوهيــي، وتاريــخ األمــري فخــر الديــن للصفــدي، يبــدو لــه 
أن هــذا اللقــب، كان يطلــق عــى العامليــن، منــذ أوائــل القــرن احلــادي عــرش، غــري ان اللبنانيــن 

1 -  محسن األمين: »المرجع السابًق ص 109 
2 -  محمد جابر آل صفا: »المرجع السابًق ص 27 
3 -  محسن األمين: »المرجع السابًق ص 50-51 

4 -  نفس المرجع 
5 -  احمد رضا: »المتاولة أو الشيعة في جبل عامل، مجلة العرفان، م2 ج2 سنة 1910 ص 241 
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يف الشــامل، كانــوا يقولــون »متاولــة«، كــام يف تاريــخ الدوهيــي والشــهايب، والفلســطينين يقولــون 
»بنــي متــوال« كــام يف »تاريــخ الصفــدي«1. 

ــروان،  ــان، أو ك ــل لبن ــك وجب ــل وبعلب ــل عام ــيعة جب ــص بش ــب خيت ــذا اللق ــظ أن ه ياح
ــم«  ــون يف حروهب ــوا يقول ــم كان ــا ألهن ــن: »إم ــن األم ــيد حمس ــول الس ــام يق ــك، ك ــم بذل وتلقيبه

ــاءه«2.  ــًا وأبن ــم علي ــي« أو »لتوليه ــًا لع ــت ولي »م

ــده املــرصي، أمــا  ــرأي شــكيب ارســان، نقــًا عــن األســتاذ حممــد عب ويؤكــد عــى هــذا ال
ــوىل«3.  ــة ت ــود إىل كلم ــة »تع ــمية باملتاول ــد أن التس ــس زوان، فيؤك ــؤرخ لوي امل

أمــا املــؤرخ الفرنــي دومينيــك شــيفالييه، فيســميهم ب »الشــيعة اإلماميــة«. نســبة إىل األئمــة 
ــاين  ــب الث ــام الغائ ــون باإلم ــب، وينته ــن أيب طال ــي ب ــام ع ــون باإلم ــن يبتدئ ــرش، الذي ــي ع اإلثن

عــرش، حممــد بــن احلســن املنتظــر«4. 

كام يطلق عى الشيعة اسم »اإلثني عرشية«، نسبة إىل األئمة الشيعة اإلثني عرش. 

ــون«،  ــي: »اجلعفري ــريه، وه ــل وغ ــل عام ــيعة يف جب ــى الش ــق ع ــرى، تطل ــمية أخ ــاك تس وهن
نســبة إىل اإلمــام جعفــر الصــادق، صاحــب املذهــب اجلعفــري، وصاحــب املدرســة، التــي ختــرج 

منهــا كبــار األئمــة، ومنهــم أئمــة املذاهــب األخــرى، 

أمــا تســمية جبــل عامــل ب »لبنــان اجلنــويب«، فهــي حديثــة، منــذ اإلحتــال الفرنــي للبنــان، 
ــذه  ــد ه ــي أن جت ــن الطبيع ــا، وم ــن وحاصبي ــا جزي ــمي منطقت ــكل رس ــه بش ــت إلي ــد أن ضم وبع
التســمية مــن يعــرض عليهــا، خاصــة وأن هنــاك قناعــة راســخة لــدى ســكاهنا، وهــي التصــاق 
التســمية )جبــل عامــل( بالتاريــخ وبالذاكــرة وبالشــيعة، ســاكنيها عــى وجــه اخلصــوص، ويف هــذا 
الســياق تــورد جملــة العرفــان مــا يــي: »أســموه لبنــان اجلنــويب، وجاراهــم عــى ذلــك اإلطــاق 
احلكومــي بعــض الوطنيــن مــن أبنائــه، ومــع أنــه مــن الــازم اإلحتفــاظ باإلســم القديــم )جبــل 
ــا، ومل  ــرص عليه ــا واحل ــاظ هب ــد اإلحتف ــات، نري ــه ذكري ــاد، ول ــه أجم ــًا ول ــه تارخي ــل(، ألن ل عام
يدخــل يف جبــل عامــل مــن اجلنــوب، مــا هــو خــارج عنــه ســوى حاصبيــا وبعــض قراهــا، ألهنــا 

مــن وادي التيــم، وهنــاك قــرى قليلــة مــن جزيــن5. 

وبنفــس التوّجــه، يقــول حممــد تقــي آل فقيــه: »وإذا ســمي جبــل عامــل، لبنــان اجلنــويب عنــد 
ــل  ــمي جب ــري، وس ــان الصغ ــي، لبن ــان األص ــمي لبن ــري، وس ــان الكب ــو لبن ــمي ه ــال، وس اإلحت
ــه  ــتعمله نواب ــى اس ــك، وحت ــاع ذل ــى ش ــوب، حت ــات( باجلن ــرية )األربعيني ــدة األخ ــل يف امل عام

1 -  علي الزين: »المرجع السابق« ص 561- 661 
2 - محسن األمين: »المرجع السابق« ص 05 

 al ed toped el rap séilbup“ siraP ”sianabil ruegayov nu’d srinevuos te setoN“ :niauoZ siuoL  - 3
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 7-6 :p ”tic po“ reilavehc .D  - 4
5 -  مجلة العرفان م 72 ج1 سنة 7391 ص 4-3 
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ــذه  ــارة إىل ه ــن اإلش ــل ع ــخ ال يغف ــي، والتاري ــمه األص ــيه اس ــك ال ينس ــإن ذل ــم، ف يف بطاقاهت
ــداف«1   األه

يبقــى أن نشــري إىل أن اضطرابــًا حيــدث يف حتديــد اإلنتــامء املذهبــي حلســام الديــن بشــارة، فهــل 
كان حســام الديــن املذكــور، وأبنــاؤه، مســلمن متســننن، أم أهنــم عــى املعتقــد املذهبــي للغالبيــة 
العظمــى مــن ســكان »جبــل عامــل«؟ إن املســلم بــه، لــدى معظــم املؤرخــن، أن النــارص صــاح 
الديــن قــد اضطهــد املعارضــة اإلســامية، وحتديــدًا اإلســامعيلية واإلماميــة اإلثنــي عرشيــة، وهــذا 
واقــع تارخيــي، إال أن السياســة التــي اعتمدهــا الســلطان مــع املســلمن، غــري القائلــن باملذاهــب 

األربعــة، »مل تكــن ثابتــة«2. 

املساحة واحلدود:   - 6
اختلــف املؤرخــون والكّتــاب حــول حتديــد مســاحة هــذه املنطقــة وحدودهــا، فمحمــد جابــر 
آل صفــا يعترهــا »ثاثــة آالف كلــم2«، ويتفــق معــه كل مــن عــي الزيــن وحســن األمــن، عــى 
اعتبــار ان متوســط طــول هــذا القطــر، مــن اجلنــوب إىل الشــامل يبلــغ نحــوًا مــن ثامنــن كيلــو مرًا، 
ومتوســط عرضــه نحــوًا مــن أربعــن3، هــذا إذا جعــل منتهــاه مــن الــرشق اجلنــويب ضفــة بحــرية 

احلولــة، ومــن الشــامل الرشقــي منتهــى جبــل الضهــر، إىل ســاحل البحــر األبيــض املتوســط. 
هنــا ترتســم حــدود جبــل عامــل بشــكل واضــح، لكــن إذا متــت زيــادة بعــض املناطــق إليــه، 

فمعنــى ذلــك أن املســاحة ســتكون أكثــر مــن ثاثــة آالف كلــم2، كــام ســبق. 
يذكــر أن احلــدود قديــاًم كانــت ختتلــف عــام حصــل يف فــرة الحقــة، »حيــث تدخل يف حــدوده، 
إضافــة إىل صيــدا وجزيــن قســم مــن قــرى عــكا«4، وقــد جــاء يف كشــكول يوســف البحــراين، يف 
مقــام تعــداد قــرى جبــل عامــل، أنــه كّلــف بعــض العامليــن، وهــو مــن قريــة أنصــار، كــام يظهــر، 
بتعــداد قــرى جبــل عامــل، فعّدهــا وعــّد منهــا )اجلّيــة(، وهــي قريــة بــن صيــدا وبــريوت، وعــّد 
منهــا مشــغرة5، وممــا يذكــر أنــه يوجــد يف بلــدة اجليــة، بعــض الشــيعة، وجّلهــم مــن آل احلــاج. أما 
بالنســبة ملشــغرة، ففــي عــدة كتــب مــن كتــب الرجــال، يتــم التعــرض للشــهيد األول، فيذكــرون 

جزينــًا، ويقولــون قريــة مــن جبــل عامــل... وكذلــك يعــّرون عــن علــامء مشــغرة وصفــد«6. 
ــك  ــاذى بذل ــة، وح ــى طري ــايض، أرشف ع ــل يف امل ــل عام ــداد جب ــر أن امت ــن يعت ــاك م وهن
األردن، وأصبحــت جبــال اجلليــل تنمــى إليــه، وهــذه اجلبــال هــي األماكــن األوىل التــي ســكنتها 

قبيلــة عاملــة«7. 
1 -  محمد تقي آل فقيه: »المرجع السابق« ص 5-6 

2 -  أحمد حطيط: »إشكاليات كتابة تاريخ جبل عامل في العصر الوسيًط السفير 26/9/88 ص 11 
3 -  راجع: محمد جابر آل صفا، »المرجع السابق« وراجع علي الزين: »المرجع السابق«، وحسن األمين: »المرجع السابق« ص 35 

4 -  العرفان م27 ج1 
5 -  نقالً عن: محمد تقي آل فقيه: »المرجع السابق« ص 16 

6 -  الفقيه: »نفس المرجع«، ص -17 18، نقالً عن شكيب ارسالن: »العرفان« م2 ص 446 
7 -  أحمد رضا: »العرفاًن م 31 ص 37، ومحمد جابر آل صفا: »المرجع السابق« ص 24 
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ــد إىل  ــاحته، عائ ــايل مس ــل، وبالت ــل عام ــدود جب ــول ح ــل ح ــاف احلاص ــح أن اإلخت يتض
اإلختــاف يف وجهــات النظــر حــول دخــول بلــدات أو قــرى ضمــن هــذه احلــدود، أو ال، حيــث 
أن احلــدود تغــريت جغرافيــًا، تبعــًا للتغــريات التــي حصلــت عــى الوجــود الطائفــي واملذهبــي يف 
ــة، فالبعــض يعتــر أن حــدود جبــل عامــل هــي حــدود التواجــد الشــيعي، فعندمــا  مناطــق معين
ــل عامــل، أمــا ويف الوقــت  ــر جــزءًا ال يتجــزأ مــن جب ــن جتمعــًا شــيعيًا، كانــت تعت كانــت جزي
ــدة  ــق عدي ــبة ملناط ــك بالنس ــه، وكذل ــت خارج ــا، أصبح ــد فيه ــيعة تواج ــه للش ــد في ــذي مل يع ال
أخــرى، فلــو مل تكــن مشــغرة وحيمــر وســحمر وغريهــا مناطــق شــيعية، ملــا اعتــرت مــن جبــل 

عامــل، خاصــة واهنــا أقــرب إىل منطقــة البقــاع الغــريب، منهــا إىل منطقــة جبــل عامــل. 

ــث  ــن، حي ــاورة جلزي ــاح، املج ــم التف ــرى يف إقلي ــدات وق ــض بل ــبة لبع ــر بالنس ــك األم كذل
تغرّياللــون املذهبــي هلــا، بعــد أن »اســكنها الــدروز لفاحــن مــن الطوائــف املســيحية يقيموهنــم 
رشكاء بالعمولــة، العتــامر األرض واســتدرار بركاهتــا )وهــذا بعــد خــروج الشــيعة مــن جزيــن، 

ــنة 1170-1176 ه(1.  ــن الدروزس ــم وب ــت بينه ــة قام ــر معرك إث

ــيعية،  ــري ش ــا غ ــل، ألهن ــل عام ــاق جب ــن نط ــرج ع ــدا، خت ــة صي ــرى يف منطق ــاك ق ــام أن هن ك
وكذلــك االمــر بالنســبة لبلــدات وقــرى العرقــوب، مثــل كفــر شــوبا، كفــر محــام، شــبعا، اهلباريــة، 

ميمــس، املــريي وغريهــا... 

وعــى هــذا األســاس أيضــًا، يقــال أن »هنــاك قــرى، كانــت تابعــة جلبــل عامــل يف فلســطن، 
لكنهــا أخرجــت منــه، مثــل قــرى »الزيــب« و »البّصــة« )بقيــت تابعــة جلبــل عامــل حتى استشــهاد 
ــا كان  ــل، وخراجه ــل عام ــص جب ــت خت ــة كان ــزارع البّص ــنة 1195 ه(، وم ــار س ــف النص ناصي
ــم  ــيحا يده ــع أل ترش ــي وض ــي الت ــل” وه ــامة ب”اجللي ــن، واألرض املس ــة تبن ــؤدي إىل قلع ي
عليهــا، أقــروا بأهنــا كانــت تابعــة لبــاد بشــارة، وكذلــك “املعــارص”، وهــي أرض مزروعــة قــرب 
“جاليــل”، فــإن خراجهــا كان تابعــًا لتبنــن، وكذلــك بالنســبة خلربــة “ديشــوم” أو “ديشــوب”. 

ويف اجلــزء الشــاميل مــن جبــل عامــل، املســمى ب إقليــم التفــاح، مجلــة قــرى، يقــول بشــأهنا 
الشــيخ حممــد مهــدي مغنيــة: »إختلســها أهــل لبنــان«، وذلــك يف كتــاب »جواهــر احلكــم«، نقــًا 

عــن »العقــد املنضــد يف رشح قصيــدة األســعد« للشــيخ عــي ســبيتي. 

ــع  ــارك م ــاء املع ــه، أثن ــوف ومقاطعات ــم الش ــت بإقلي ــة، أحلق ــدات عاملي ــرى وبل ــاك ق وهن
ــاة اجلــزار، وهــذه القــرى هــي  ــاين بعــد وف ــاء حكــم األمــري بشــري الث املعنيــن والشــهابين، وأثن

ــن.  ــة جزي ــرى مقاطع ق

كذلــك هنــاك قــرى يف مقاطعــة إقليــم التفــاح الشــاميل، أحلقــت بــه، بعــد ســلخها عــن جبــل 
عامــل، وهــي: اهلاليــة، الراميــة، وجوارمهــا، حتــى مغدوشــة وامليــة مّيــة. 

1 -  راجع يوسف خطار أبو شقرا: الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية« بيروت 1952 
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ــية،  ــدة، والعيش ــان القاع ــا الرحي ــان، ومنه ــل الرحي ــة جب ــى مقاطع ــق ع ــه ينطب ــوع ذات واملوض
ــا1.  ــق، وغريه ــى، اجلرم عرمت

ــة إيرفــد )وهــي مرجــع حديــث(، حاولــت هــي األخــرى، رســم حــدود هــذه املنطقــة،  بعث
فاعتــرت أن »منطقــة لبنــان اجلنــويب – وهــي التســمية الرســمية التــي أصبحــت تطلــق عــى هــذه 
املنطقــة – التــي تقــع يف حمافظــة صيــدا )قبــل أن تقســم إىل حمافظتــن(، تبــدأ مــن هنــر األويل )أي 
أن صيــدا تدخــل ضمنهــا(، وناحــظ هنــا أن الضفــة اليمنــى لنهــر األويل، التــي تضــم يف شــاميل 
ــًا،  ــم، عــى الرغــم مــن أهنــا تقــع إداري ــد أحلقــت هبــذا اإلقلي ــر املخلــص وجــون، ق ــم دي اإلقلي

خــارج املحافظــة.

ــاص،  ــه اخل ــويب تركيب ــان اجلن ــي لبن ــات، تعط ــرض لتعدي ــان يتع ــويل للبن ــب الط  أن الركي
تتابــع الرقعــة الســاحلية بعــد صيــدا، حتــى تبلــغ احلــدود الفلســطينية، لتشــكل املنطقــة الســاحلية 
للبنــان اجلنــويب، وتنتهــي سلســلة جبــل لبنــان، بحــرف يف جبــل الرحيــان، وتشــكل جبــل جزيــن، 
ــرية  ــة الصغ ــم، املنطق ــة اإلقلي ــل، وراء عاصم ــاحل واجلب ــن الس ــة ب ــدرات الواقع ــكل املنح وتش
ملــا وراء صيــدا، والباقــي، أي مــا يقــارب نصــف اإلقليــم، تشــغله نجــود مــن األرايض البيضــاء 
واحلمــراء، منجرفــة دائــاًم وخاليــة مــن املــاء، وتلــك هــي خاصــة اجلنــوب: »أنــه جبــل عامــل«2. 

7 -  مميزات جبل عامل: 
يمتــاز جبــل عامــل عــن غــريه مــن املناطــق اللبنانيــة األخــرى بمميــزات عديــدة، واضحــة، 
جديــرة باإلهتــامم، تــرز جليــة ملــن يقــوم بمهمــة دراســة واقــع تلــك املنطقــة، اجتامعيــًا وسياســيًا 

وثقافيــًا وفكريــًا واقتصاديــًا وعلامئيــًا وغــري ذلــك. ومــن أهــم هــذه املميــزات: 

طيــب اهلــواء العامــي ونقــاؤه وعذوبــة امليــاه، وطيــب الربــة وخصبهــا، وكثــرة العيون يف  أ- 
بعــض النواحــي، واعتــدال الفصــول األربعــة، وعــدم حــدة الــرودة، يف فصــل الشــتاء، واحلــرارة 

املتوســطة يف فصــل الصيــف. 

ــاخ  ــري املن ــن تأث ــئ ع ــك ناش ــل ذل ــح، ولع ــدال القرائ ــذكاء، واعت ــكان بال ــاز الس امتي ب- 
والطبيعــة والتضاريــس يف الطبــاع والقرائــح. 

ــل عامــل  ــى يقــال أن »حتــت كل حجــر مــن جب ج- اشــتهار العامليــن بالشــعر واألدب، حت
هنــاك شــاعر«، وياحــظ أن أبنــاء العائــات الدينيــة، معظمهــم شــعراء، )فضــل اهلل، نــور الديــن، 

ســبيتي، شــمس الديــن، األمــن، رشارة، احلــّر، بــدر الديــن...( وغريهــم. 

يشــهد الســيد حمســن األمــن يف خططــه عــى ذكاء العامليــن، فيقــول: أنــه »مــا حــّل العامليــون 

1 -  علي الزين: »المرجع السابق« ص 162-163 
2 -  بعثة إيرفد: »لبنان يواجه تنمية »دراسات وثائق معهد التدريب على اإلنماء -1960 1961« بيروت سنة 1963 
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ــث ال  ــم، بحي ــوا بلهجته ــت، وتكلم ــرب وق ــه بأق ــة أهل ــوا لغ ــار، إال وتعلم ــن األقط ــر م يف قط
يمتــازون عنهــم، وال يظنهــم الســامع غربــاء، بــل خياهلــم مــن أهــل تلــك البــاد«1. 

ــل  ــدود جب ــاوزت ح ــدت، فتج ــورت، وامت ــة تط ــة واإليامني ــة والفكري ــم العلمي د- حضارهت
عامــل اجلغرافيــة، الصغــرية، الضيقــة، إىل مســاحات واســعة، وبلــدان عديــدة، فنقــل العامــي إىل 

هنــاك علومــه ومعارفــه وفكــره، وهضــم علــوم ومعــارف اآلخريــن. 
هـــ- يمتــاز جبــل عامــل بكثــرة مــا نبــغ فيــه، منــذ أوائــل الفتــح اإلســامي، وبعــده، بــاألدب 
ــه  ــة، ويقــول الســيد حمســن األمــن يف هــذا الصــدد: »أن والشــعر والفقــه والعلــوم األخــرى كاف
ــران  ــى أن أف ــن، حت ــم يف كل ف ــرت مؤلفاهت ــد كث ــدًا، وق ــبعون جمته ــازة س ــة يف جن ــع يف قري جيتم
عــكا بقيــت تشــتعل منهــا ســتة أيــام يف حادثــة اجلــزار املشــؤومة، ومل ينــُج منهــا إال مــا رسقــه أهــل 
فلســطن مــن نفائســها، ومــا محلــه اهلاربــون إىل بــاد غــري بادهــم«2، وقــد عــاد أشــخاص مــن 

منطقــة جبــل عامــل، واشــروا بعــض هــذه الكتــب مــن أهــايل فلســطن. 
ــة، وحمافظتهــم عــى العــادات والتقاليــد،  ــاز جبــل عامــل بعراقــة العامليــن يف العروب و- يمت

وركــوب اخليــل، واقتنــاء اخليــول العربيــة. 
ــد واألخ  ــد والوال ــة للج ــل الطاع ــة، مث ــة األصيل ــادات العربي ــض الع ــى بع ــم ع ز- حمافظته
األكــر، واإللتــزام بالعبــادات وشــعائر الديــن، واتصافهــم بالتقــوى والــورع، ووجــود فئــة يف كل 

ــة مــن املتدينــن املؤمنــن، إىل جانــب رجــال الديــن.  جمتمــع بلــدة أو قري
ــة  ــة، ويف مقدم ــات جليل ــة اخراع ــوا للبرشي ــن قّدم ــن، الذي ــن املخرع ــدد م ــوغ ع ح- نب
هــؤالء حســن كامــل الصبــاح الــذي قــّدم أكثــر مــن ثاثــن اخراعــًا، يف أمــريكا، والــذي كتبــت 
ــا  ــس حتريره ــا، ورئي ــيغن، لصاحبه ــت – ميش ــادرة يف دوتري ــدل« الص ــان الع ــدة »لس ــه جري عن
ــتاذ  ــه: »لألس ــاء في ــاالً ج ــنة 1933 مق ــباط س ــخ 3 ش ــادس، تاري ــدد الس ــامن، يف الع ــكري نع ش
ــد،  ــل، وذكاء متوق ــرف املل ــاط، ال يع ــه ونش ــة عالي ــة مه ــرع النابغ ــاح، املخ ــل الصب ــري كام الكب
يــكاد يكــون الوحيــد يف هــذا العــرص، فهــو يف كل شــهر يــأيت باخــراع جديــد، عجيــب مدهــش يف 
فــن الكهربــاء، ويدخــل حتســينات جديــدة عــى اهلندســة الكهربائيــة، ممــا جعــل علــامء هــذا الفــن 
ــم  ــه معظ ــى مبادئ ــري ع ــررت الس ــد ق ــرة، وق ــه املبتك ــون بنظريات ــه، ويعجب ــون الخراعات يدهش

ــامل...«3.  ــة يف الع ــات الكهربائي ــرشكات واملؤسس ال
وهنــاك املخــرع العاملــي رمــال رّمــال، الــذي حقــق هــو اآلخــر اخراعــات مهمــة، لكــن مــا 
أصــاب حســن كامــل الصّبــاح، أصــاب رّمــال، فانتهــى عمــره بحــادث وضعــت عليــه عامــات 

اســتفهام عديــدة. 
ط- قــدرة العامليــن عــى جتــاوز األميــة يف جمتمعهــم، فبعــد أن كانــت األميــة ســنة 1930 - 82 

باملئــة، تدّنــت هــذه النســبة، خــال الثامنــن ســنة الفائتــة، وهــي أقــل مــن عــرشة باملئــة حاليــًا. 
1 -  محسن األمين: »المرجع السابق« ص 56

2 -  نفس المرجع ص 56
3 -  يوسف مروة: »كامل الصباح عبقري من بالدي« مطابع لبنان، بيروت سنة 1956 ص 270 
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ــن  ــال: مشــهد حميبيــب )ب ــاء واملشــاهد يف املنطقــة، وعــى ســبيل املث ــرة املــزارات لألولي ي- كث
يامــن(، مشــهد منــذر يف كوكبــا، مشــهد العويــذي يف كفــركا، مشــهد حزقيــل قــرب قريــة دبــن، 
ــال  ــهد مَج ــيت، مش ــيت يف برعش ــهد ش ــة(، ومش ــرب اجلبان ــقرا )ق ــوب يف ش ــات يعق ــهد بن مش
احِلْســن يف حداثــا، ومشــهد الصيــاح يف جويــا، مشــهد حممــد نــوف يف البازوريــة، مشــهد املعشــوق 
قــرب صــور، ومشــهد شــمع يف منطقــة الّشــعب، يف شــمع، وعــدة مشــاهد أخــرى يبلــغ عددهــا 
ثاثــة وعــرشون«1، وهنــاك مشــهد اخلــر يف يــارون، وحممــد مالــك يف بنــت جبيــل. )أزيــل مــن 

ــه!!(.  مكان
ــل  ــة يف جب ــاجد القديم ــز املس ــر، وتتمي ــجد أو أكث ــا مس ــة إال وفيه ــدة أو قري ــد بل ك- ال يوج
عامــل بحســن اإلتقــان، ودقــة اهلندســة والبنــاء، وبعــض هــذه املســاجد كان هلــا مــآذن، والبعــض 

اآلخــر مل يكــن هلــا. 
أهــم هــذه املســاجد: مســجد بنــت جبيل الكبــري، مســجد بليدا، مســجد شــقراء، مســجدعيناثا، 

مســجد مــارون الــرأس، مســجد عيثرون2. 
احلســينيات حديثــة العهــد نســبيًا يف املنطقــة، وقــد أنشــئت إلقامــة عــزاء أيب عبــداهلل احلســن، 
ــا، النــدوات  ــا ذكرن ــة مل ــًا، إضاف ــا الحق ــد فيه ــل أن تعق ــبوع، قب ــة واألس ــبات الفاحت ومناس

ــا...  ــات وغريه ــارضات واملهرجان واملح

جبل عامل يف ظل احلكم األموي:   - 8

مل يكــن جلبــل عامــل، يف ظــل ســيطرة األمويــن عــى احلكــم، وضــع ســيايس مســتقل، بــل كان 
تابعــًا – شــأن مجيــع األمصــار – للدولــة اإلســامية الواحــدة، التــي اعتمــدت، يف حكــم البــاد، 
ــة  ــاد عامل ــا ب ــد األردن، أم ــع جن ــة تتب ــة اجلنوبي ــاد عامل ــت ب ــابقة، وبقي ــيامت الس ــى التقس ع
الشــاملية، فكانــت تتبــع جنــد دمشــق، هــذا يعنــي أن منطقــة بنــت جبيــل، وجوارهــا، كانــت تتبــع 
يف تلــك الفــرة جلنــد األردن، وال نســتغرب ذلــك، إذا علمنــا أن املســافة بــن هــذه املنطقــة اجلنوبيــة 
مــن جهــة، واملثلــث، الواقــع بــن األرايض الســورية والفلســطينية واألردنيــة، هــي مســافة قصــرية 
نســبيًا، حيــث كان األهــايل يقطعوهنــا إفراديــًا، أو عــى شــكل قوافــل، عــى البغــال، وكان هــؤالء 

يســّمون ب »املكاريــة« الذيــن كانــوا يســلكون طريــق بانيــاس – درعــا. 
ــدًا حلكــم  هــذا، وبقــي القســم اجلنــويب مــن جبــل عامــل، خيضــع للحكــم األمــوي، »وحتدي
الــوايل حســان بــن بحــدل الكلبــي، الــذي ضــم فلســطن، بعــد وفــاة يزيــد، إىل جنــد األردن، ويف 
ذلــك الوقــت، وحتديــدًا ســنة 59 ه- ســنة 678م، متكــن البيزنطيــون مــن اإلســتياء عــى صــور 
وصيــدا، وتســلقوا جبــال لبنــان بمســاعدة اجلرامجــة، إىل ان عقــد معاويــة اهلدنــة مــع اإلمراطــور 

البيزنطــي واســتعادمها«3. 
1 -  محسن األمين: »نفس المرجع« ص -146 148.

2 -  نفس المرجع ص 144 – 145 وص 149 
3 -  الطبري: »المرجع السابق« ج5 ص 84
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يف ظل الدولة العباسية:   - 9

بعــد إهنيــار الدولــة األمويــة، دخــل جبــل عامــل حتــت الســيطرة العباســية، بعــد القضــاء عــى 
ــن،  ــدود لألموي ــدو الل ــي، الع ــن ع ــداهلل ب ــام، عب ــاد الش ــم ب ــنة 132 ه، وكان حيك ــي أميةس بن
فدخــل دمشــق ســنة 132م، وأمــر بنبــش قبــور بنــي أميــة والحــق أوالدهــم واتباعهــم، واســتمر 

يف حكمــه لدمشــق إىل ســنة 136 ه”1. 

ــام،  ــدر اإلس ــرص ص ــذ ع ــال، من ــى اتص ــرة ع ــك الف ــوا يف تل ــن كان ــب أن العاملي وال ري
باألئمــة األبــرار مــن آل بيــت رســول اهلل حممــد )ص(، وعنهــم أخــذوا أصــول مذهبهــم وفروعــه، 
وأنــواع الفرائــض والعبــادات، وال شــك أهنــم، وبعــد القضــاء عــى احلكــم األمــوي، )ومــا حدث 
ليزيــد بــن ســفيان، مــن مقتلــه مشــهورة، وهــو ياحــق الغزالــة يف منطقــة اجلــوالن، فــرشدت بــه 

فرســه، وقطعتــه إربــًا إربــًا( فإهنــم تنفســوا الصعــداء لفــرة مــن الفــرات. 

ــدن  ــض امل ــر بع ــق واألردن، وذك ــدي دمش ــن جن ــنة 320 ه، ع ــويف س ــدادي، املت ــدث البغ حت
ــه  ــق، عرق ــد دمش ــواحل جن ــي: س ــة فه ــور البحري ــا الثغ ــال: »وأم ــل، فق ــل عام ــرى يف جب والق
ــد األردن  ــواحل حن ــون، وس ــد وعدل ــن الرصفن ــدا وحص ــريوت وصي ــل وب ــس وجبي وطرابل

ــب2.  ــة املراك ــور صناع ــكا، وبص ــور وع ــي: ص وه

ــن  ــام« وجزي ــة واخلي ــد والنبطي ــول، إىل أن »صيــدا والرصفن ــؤدي إىل الق ــر ي ــذا األم إن ه
ومشــغرة كانــت تتبــع جلنــد دمشــق يومهــا، أمــا صــور والناقــورة وبنــت جبيــل وقــدس، وتبنــن 

ــد األردن«3. ــة جلن ــت تابع ــن، فكان وهون

ــلطة  ــل لس ــل عام ــع جب ــكرية، خض ــية وعس ــروف سياس ــايس، ولظ ــم العب ــل احلك ويف ظ
ــنة 321 ه،  ــق س ــيدي، وايل األردن ودمش ــج األخش ــد طغ ــلطة القائ ــدًا، لس ــيدين، وحتدي األخش
ــه حتــى ســنة 327 ه، أي لفــرة بســيطة، لتعــود بعدهــا الســيطرة العباســية،  واســتمر عــى واليت
ــدا  ــذي كانــت صــور وصي ــق ســنة 328 ه، ال ــن رائ ــايس اب ــد العب ــث انتقــل احلكــم إىل القائ حي
ومجيــع اجلبــل العامــي حتــت ســلطته، نتيجــة اتفــاق مــع طغــج بعــد معركــة معــه، حيــث حصــل 

ــة، ومــا حتتهــا بفلســطن«4.  ــة الرمل ــدوره عــى مدين هــذا األخــري ب

وبقــي جبــل عامــل حتــت ســيطرة العباســين، حيــث حكمــه بــدر بــن عــامر الطرابلــي ســنة 
329 ه. 

1 -  نقال عن علي داود جابر: »المرجع السابق« ص 39 )يقول المؤلف أن معلومته مأخوذة من كتاب ابن األثير: »المرجع السابق« ج3 ص 
215 وص 225، وبعد مراجعة المصدر األساسي ألبن األثير لم تظهر هذه المعلومة(. 

2 -  البغدادي: »نبذ من كتاب الخراج«، ص 47 
3 -  علي داود جابر: »المرجع السابق« ص 119

4 -  ابن شداد: األعالق الخطيرة في ذكر أمراء أهل الشام والجزيرة«ج2، دمشق سنة 1962 ص 77 و ص 127 
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10 - احلكم الفاطمي جلبل عامل: 

خضــع جبــل عامــل للســيطرة الفاطميــة منــذ ســنة 373 ه، وقــد مــّر البشــاري املقــديس )وهــو 
ــويف ســنة  ــق املذهــب الشــيعي، وت ــداهلل، ســنّي املذهــب، اعتن ــو عب ــاء، أب ــن البن ــن أمحــد ب حممــد ب
ــذا  ــل ه ــب أه ــأن مذه ــنة 380 ه، »ورّصح ب ــنتي 375 ه وس ــن س ــا ب ــل، م ــل عام 380 ه( يف جب
اإلقليــم، ومــا جيــاوزه هــو التشــيع«، ثــم يتحــدث عــن أحــوال جبــل عامــل، فيقــول: »جبــل عامــل 
ــر،  ــى البح ــّل ع ــم، يط ــقي زروعه ــر يس ــون، املط ــون وعي ــامر وزيت ــاب وأث ــة وأعن ــرى نفيس ذو ق
ويتصــل بجبــل لبنــان...« ويتابــع قائــًا: »خــري العســل مــن رعــى الســعر بايليــا وجبــل عاملــة«1. 

ــور  ــتغل اإلمراط ــنة 387 ه، واس ــن س ــد الفاطمي ــات ض ــام اضطراب ــاد الش ــهدت ب ش
ــد  ــه«، ض ــرف ب »عّاق ــور يع ــن ص ــًا م ــم رج ــاع، ودع ــذه األوض ــاين ه ــيل الث ــي باس البيزنط
ــه امللــك البيزنطــي2. احلكــم الفاطمــي، لكــن الفاطميــن قضــوا عــى ثــورة عاقــة، ومــن ورائ

ــنة  ــك س ــروف، وذل ــاريس املع ــة الف ــرو، الرحال ــارص خ ــل ن ــل عام ــرف جب ــّر يف ط ــد م وق
437 ه، فقــال عــن صــور، أن »أكثــر أهاليهــا شــيعة إماميــة، ومــن بلداتــه تبنــن وهونــن وقــدس 
والشــقيف، ومــن أكــر مدنــه صيــدا ثــم صــور، ومــن أكــر قــراه النبطيــة وبنــت جبيــل واخليــام، 

وكثــرت فيــه العلــامء، مــن القــرن الســادس إىل اليــوم3. 

11 - إىل احلكم السلجوقي: 

ــبون إىل  ــن ينتس ــاجقة، الذي ــة الس ــقط يف قبض ــة تس ــاد العاملي ــدأت ب ــنة 464 ه، ب ــذ س من
ســلجوق، مــن صغــار أمــراء األتــراك، وكانــت الســمة األساســية حلكمهــم التعصــب املذهبــي، 
ــور،  ــة بص ــة املحيط ــال العاملي ــوزي، أن »اجلب ــن اجل ــول اب ــة، ويق ــيعة اإلمامّي ــد الش ــة ض وخاص

ــوادها«4.  ــوا س ــاجقة، فأخرب ــة الس ــقطت يف قبض س

ويبــدو أن طريــة كانــت يف تلــك الفــرة شــيعية، بــل كانــت قاعــدة اساســية هلــؤالء، ويقــول 
ابــن اجلــوزي، أنــه يف ســنة 464 ه، »توجــه الســاجقة إىل طريــة، بقيادة أتســز بــن أوق اخلوارزمي 
الركــامين، فنزلوهــا، واقتســموا البــاد وأخــذوا غاهلــا، وقــام ســنة 467 ه، بنهــب طريــة وقتــل 
ــًا، إذ مل  ــري كان هنائي ــذا التهج ــدو أن ه ــل، ويب ــل عام ــاه جب ــا باجت ــيعة منه ــر الش ــا«5، وهتّج أهله

يعــرف بعــد تلــك الفــرة، أن عــاد الشــيعة إىل طريــة. 

1  راجع: المقدسي البشاري: »احسن التقاسيم في معرفة األقاليم« تحقيق محمد مخزوم، دار إحياء التراث العربي، بيروت سنة 1987 ص 
141 وص 158 

2  نقالً عن علي جابر: »المرجع السابق« ص 159 
3  محسن األمين: » المرجع السابق« ص 37 

4  راجع: ابن الجوزي: »مرآة الزمان« ص 158 
5  وليم الصوري: »الحروب الصليبية« ج2، الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1991م ص 268 

راجع أيضاً: سعيد عاشور:« الحركة الصليبية« ج1 ط1، مكتبة اإلنجلو، مصر سنة 1963 م. 
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هــذا واســتمر حكــم الســاجقة عــى جبــل عامــل حتــى ســنة 482 ه، حيــث عــادت املنطقــة 
ــنة  ــنة 493 ه، س ــة س ــي للمنطق ــاح الصليب ــى اإلجتي ــك، حت ــت كذل ــة، وبقي ــيطرة الفاطمي للس

م.  1099

12 - جبل عامل حتت السيطرة الصليبية: 
يف احلــادي عــرش مــن ربيــع الثــاين ســنة  493ه، مــّر الصليبيــون يف الــّر املواجــه ملدينــة صــور، 
ــب، ومل  ــة الصلي ــم عام ــى صدوره ــون ع ــن يضع ــان الذي ــن الفرس ــرارًا، م ــًا ج ــوا جيش وكان

ــأي ســوء، وكان هدفهــم القــدس.  ــة صــور ب يتعرضــوا ملدين
بعد استتباب األمن هلم يف القدس، قرروا التوجه شامالً، و »عهد امللك«، 

»جــود فــري بوايــون«، إىل األمــري »تنكــر النورمــاين« بفتــح إقليــم اجلليــل، حيــث احتــل مدينــة 
طريــة، الواقعــة عــى أطــراف جبــل عامــل اجلنوبيــة الرشقيــة، وســقطت نابلــس، وفــّر مــن ســلم 
ــن  ــكنوا ب ــل، وس ــل عام ــق، إىل جب ــذه املناط ــايل ه ــن أه ــن، م ــاجقة والصليبي ــدي الس ــن أي م

أهلــه، الذيــن جتمعهــم وحــدة النســب واملذهــب واإلنتــامء.
ــد الصليبيــن،  ــل عامــل وجوارهــا، أصبحــت يف تلــك الفــرة بي  مــن املؤكــد، أن منطقــة جب
ــت  ــن، وإذا كان ــّدم الصليبي ــّد تق ــة، لص ــذه املنطق ــرة يف ه ــري متوف ــت غ ــة كان ــدو أن املقاوم ويب
املناطــق الســاحلية، وخاصــة صيــدا، مل تســتطع الصمــود أكثــر مــن فــرة قصــرية، أمــام الزحــف 
ــا  ــود، وألهن ــات للصم ــة مقوم ــا أي ــن لدهي ــي مل يك ــة، الت ــة الريفي ــذه املنطق ــف هب ــي، فكي الصليب
منطقــة غــري حمميــة، وجيــب الدفــاع عنهــا مســتقبًا، يف 498ه - ويف 499ه، قــام الصليبيــون ببنــاء 

قلعــة تبنــن عــى جبــل تــورون«1. 
وبالطبــع، عندمــا قــام الصليبيــون بالدخــول إىل تبنــن، فــإن طريقهــم كانــت حتــاًم عــر بنــت 
جبيــل وجوارهــا، التــي أصبحــت منطقــة خلفيــة بالنســبة لتبنــن، التــي أضحــت معقــًا مهــاًم مــن 
املعاقــل الصليبيــة، إضافــة إىل معاقــل أخــرى يف دوبيــه )بــن حــوال وشــقراء(، وديــر كيفــا، حيــث 

بنــوا هنــاك قلعــة وســموها قلعــة مــارون. 
ــن  ــط ب ــذي يرب ــق، ال ــى مثلــث الطري ــة ع ــال املرشف ــّيد فــوق اجلب ــن ش ــري أن حصــن تبن نش
صــور وبانيــاس ودمشــق، والــذي شــّيد احلصــن هــو أمــري اجلليــل »هيــو ســانت أومــري«، وذلــك 
ســنة 500 ه 501-ه”2، وكان هلــذا احلصــن أمهيــة مميــزة لــدى الصليبيــن، ودور مهــم وفاعــل 
ومؤثــر يف شــامل اجلليــل، وملــا يمثلــه هــذا احلصــن مــن خطــر مبــارش عــى أطــراف صور ودمشــق، 
ــة  ــه وإزال ــلمن مهامجت ــن املس ــي م ــرورة تقت ــت ال ــد كان ــدادات، فق ــل واإلم ــرق القواف وط
خطــره، وبالفعــل، فقــد اســرجع املســلمون حصــن تبنــن ســنة 510ه - 511 ه، ومــات بلدويــن 

1 -  راجع  »عاشوراء«، »نفس المرجع«
2 -  حول هذا الحصن راجع: عمر عبد السالم تدمري:«لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بين الصليبين سنة 969 ه - سنة 124 م، دار 

اإليمان، طرابلس سنة 1944 ص 277، وعفيف مرهج، »اعرف لبنان« الجزء الثاني وتدمري »نفس المرجع« ص 285  
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ــي  ــور، الت ــى ص ــتياء ع ــه يف اإلس ــق حلم ــري أن حيق ــن غ ــنة 512ه، م ــدس س ــك الق األول، مل
صمــدت حــوايل ربــع قــرن، مــيء بالبطــوالت، قبــل أن تســقط بيــد الصليبيــن، وبســقوط هــذا 
الثغــر، تــّم هلــم احتــال مــدن لبنــان الســاحلية، وحيّمــل املــؤرخ ابــن تغــري بــردي، الفاطميــن 
مســؤولية التفريــط بثغــر صــور، عــى زمــان اآلمــر بأحــكام اهلل العلــوي، ونائبــه عنهــا عــز امللــك 
األعــّز القــايض، الــذي كان الشــيعة شــديدي اإلمتعــاض مــن ترصفاتــه، ومــن مســاعديه الذيــن 

كانــوا الســبب يف إفســاد أمرهــا«1. 

لقــد مــّر الرّحالــة ابــن جبــري يف جبــل عامــل ســنة 579ه، يف رحلتــه التــي قــام هبــا بــن ســنتي 
ــن  ــة: حص ــي التالي ــا، وه ــّر هب ــي م ــة الت ــق اللبناني ــدن واملناط ــر امل ــنة 581 ه، وذك 578ه، وس

ــه أنــه »حصــن لإلفرنج،بينــه وبــن بانيــاس مقــدار ثاثــة فراســخ«2.  هونــن، ويقــول عن

ــول:  ــطبل، ويق ــم إىل وادي اإلس ــيه«، ث ــميها بـــ »امليس ــل، ويس ــس اجلب ــن مي ــدث ع ــام حت ك
»اجتزنــا يف طريقنــا بــن هونــن وتبنــن بــواٍد ملتــف الشــجر، وأكثــر شــجره الرنــد، بعيــد العمــق، 
كأنــه اخلنــدق الســحيق املهــوى، تلتقــي حافتــاه، ويتعلــق بالســامء أعــاه، يعــرف باإلســطبل، لــو 
ــه  ــط إلي ــه، املهب ــب في ــد الطال ــن ي ــالكه ع ــال لس ــى وال جم ــه، ال منج ــت في ــاكر لغاب ــه العس وجلت

ــا مــن أمــر ذلــك املــكان«3.  واملطلــع عنــه عقبتــان كؤودتــان، فعجبن

ــرف  ــرة، تع ــه خنزي ــل، وصاحبت ــس القواف ــع متكي ــو »موض ــن، وه ــن تبن ــن حص ــدث ع ــم يتح ث
ــن«4.  ــك احلص ــفل ذل ــا أس ــكان مبيتن ــا اهلل، ف ــة دّمره ــب عّك ــر، صاح ــي أم اخلنزي ــة، وه بامللك

ــا  ــور، وهن ــم إىل ص ــورة(، ث ــرب الناق ــكندرونه )ق ــن إىل اس ــن تبن ــري م ــن جب ــه اب ــم توج ث
يتضــح ان ابــن جبــري مل يمــر وقتهــا يف بنــت جبيــل وجوارهــا، ألن طريقــه كانــت مــن هونــن، ثــم 
بالــوادي املعــروف حاليــًا ب »وادي الســلوقي«، بــن حــوال وشــقرا وجمــدل ســلم، ثــم إىل تبنــن، 

ومــن هنــاك إىل الســاحل، عنــد صــور وغريهــا. 
نشري ان القلقشندي، عندما حتدث عن تبنن، قال اهنا »والية تبنن وهونن«5. 

بينام ذكرت عند القايض العثامين باسم »باد تبنن«6. 
يف تلــك الفــرة كانــت بنــت جبيــل والبلــدات املجــاورة هلــا، تتبــع واليــة تبنــن وهونــن، التــي 
حتــدث عنهــا القلقشــندي، وغــريه، مثــل املقريــزي، ونقــل عنهــم حمســن األمــن، وعفيــف مرهــج 

 . مها غري و
1 -  راجع: تدمري: »نفس المرجع« ص 286 

ووليم الصوري: »الحروب الصليبية« المرجع السابق، م3 ص 46
2 -  الكناني األندلسي الشاطبي، أبو الحسن محمد بن أحمد: »رحلة ابن جبير« دون سنة طبع، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت سنة 1984 

ص 273 
3 -  نفس المرجع ص 274 

4  نفس المرجع
5  القلقشندي: »صبح األعشى« ج4 ص 156، وابن جبير: »المرجع السابق« ص 274

6  راجع: طه ثلجي الطروانه: »مملكة صفد في عهد المماليك ط1، دار اآلفاق الجديدة، بيروت سنة 1982م ص 95 
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ــا: برعشــت،  ــذه الواليــة يف املنطقــة فمنه ــة هل ــت تابع ــي كان أمــا البلــدات األخــرى الت
)برعشــيت(، حاريــص، حانــن، حداثــا، راميــة، شــقرا )شــقراء(، صفــد البطيــخ، الطــرية )طــرية 
حداثــا، أو الطــريي( متييــزًا هلــا عــن )الطــرية يف فلســطن(، عيثــرون، عيناثــا، كونــن )وكانــت مــن 

ــارى«1.  ــارون النص ــرأس، ي ــارون ال ــة(، م ــذه الوالي ــرى يف ه ــهر الق أش

13 - عاملة حتت سيطرة البشاريني: 

حســام بشــارة ينتمــي إىل قبيلــة عاملــة، التــي اصبحــت بعــد الفتــح اإلســامي بفــرة قصــرية عــى 
مذهــب أهــل البيــت، كــام رّصح بــه غالبيــة مــن زار هــذا اجلبــل، أو حتــدث عنــه. 

أوالد بشــارة وأحفــاده حكمــوا املنطقــة »طيلــة ثاثــة قــرون، وكانــت عاقاهتــم مميــزة بعلــامء 
الشــيعة يف جبــل عامــل«2. 

وهنــاك أحاديــث متعــددة، حــول العاقــات الوطيــدة التــي كانــت تربــط حســام بشــارة مــع 
ابنــي صــاح الديــن األيــويب، امللــك األفضــل عــي، وأخيــه املحســن، هــذه العاقــة التــي قامــت 
عــى إعجاهبــام بقــوة، وشــجاعة وحنكــة حســام، واســتامتته وقومــه يف الدفــاع عــن بــاد املســلمن، 

إذ رسعــان مــا اعلنــا تشــيعهام آلل البيــت، وخالفــا أبامهــا وأرحامهــام يف عقيدهتــام«3. 

ــه كان املقــّدم يف جهــاده  ــه، مــع أن وإذا كان أعــداء حســام قــد جتاهلــوا ســريته والتحــدث عن
ومواقفــه عــى كل قــادة صــاح الديــن، فــإن ذلــك كان لدواعــي التعصــب املذهبــي لــدى هــؤالء. 

ــنة  ــويف س ــي، املت ــارة إال الذهب ــيع أوالد بش ــن تش ــن ع ــن املؤرخ ــري م ــدث الكث ــذا ومل يتح ه
ــيعة«4.  ــن الش ــح م ــح أو صبي ــو صب ــارة وبن ــاد بش ــون أحف ــاك، ان »يك ــل بولي 852 ه، وحيتم

هــذا ونتيجــة للظلــم والرائــب والســخرة، وتدنيــس املحرمــات التــي مارســها الصليبيــون 
ــه،  ــل العامــي فــروا من بحــق العامليــن، فــإن عــددًا مهــاًم، ال يســتهان مــن شــباب ورجــال اجلب

ــواء حســام العامــي.  وانتظمــوا حتــت ل

ــو  ــنة، وه ــن بس ــة حط ــل معرك ــنة 582 ه قب ــرة س ــادي اآلخ ــام كان يف 8 مج ــر حلس أول ذك
اشــرك باملعركــة التــي حصلــت ســنة 583 ه، وألنــه أبــى بــاء حســنًا فــإن »صــاح الديــن والّه 

عــى عكــه«5، وأثنــاء هــذه الواليــة، اختــذ مــن بلــدة زبقــن مركــزًا إلمارتــه«6. 

1  نفس المرجع: ص -97 100 حول البلدات التي كانت تتبع تبنين راجع: المقريزي: »كتاب السلوك لمعرفة دول الملوًكج1، تحقيق محمد 
مصطفى زيادة، القاهرة 1936 ص 549 550- ومحسن األمين: »المرجع السابق« ص 204، وعفيف مرهج:«المرجع السابق« ج3 ص 

103 و 244 
2  محسن األمين: »أعيان الشيعة« ج2 ص 189، وحول حسام بشارة راجع: محسن األمين: »المرجع السابق« الخطط ص 132، ومحمد تقي 

الفقيه: »المرجع السابق« ومحمد جابر آل صفا: »المرجع السابق«. 
3  راجع: علي جابر: »المرجع السابق« ص 334 

4  بولياك: »اإلقطاعيةفي مصر وسوريا وفلسطين ولبنان« ترجمة عاطف طرم، ط1، دار المكشوف، بيروت سنة 1948 ه ص -45 46
5  ابن تغري: »النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة« ج6، دار صادر، بيرون سنة 1968 ص 109 

6  محمد جابر آل صفا: »المرجع السابق« ص 28
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ويف فــرة الحقــة متــت توليتــه مــن قبــل صــاح الديــن عــى قلعــة بانيــاس، واختذهــا مقــرًا لــه 
وألوالده، وجعــل مــن قلعــة تبنــن مركــزًا لعملياتــه العســكرية«1. 

وعندمــا حــاول الصليبيــون اســتعادة تبنــن ســنة 594 ه، كانــت القلعــة بيــد حســام بشــارة، 
وقــد اســتطاع رّد األعــداء عنهــا، وقــد تــويف ســنة 598 ه، ويقــال أنــه تــويف يف بانيــاس«2. 

املاحــظ، خــال حكــم صــاح الديــن، بــروز انتقامــه ممــن كانــوا يســّموهنم بـــ »الرافضــة« أي 
الشــيعة، واملاحظــة أيضــًا، أن وجــود ابنــي صــاح الديــن، وعاقتهــام الوطيــدة بحســام بشــارة، 
جعلــت وطــأة اإلنتقــام مــن الشــيعة يف جبــل عامــل أخــف، خاصــة وأن امللــك األفضــل عــي كان 
شــيعي املذهــب، وهــذا األخــري اســتلم الســلطة بعــد وفــاة والــده، وكان هــذا األخــري قــد »أعــّد 
ولــده ليكــون خليفتــه مــن بعــده، فــكان حســن الســرية، متأدبــًا، متدينــًا، حليــاًم، بيــد أنــه خالــف 

أبــاه، وأرحامــه يف عقيدتــه ومذهبــه...«3. 

14 - عاملة بني املامليك والصليبيني: 

يف عهد املامليك، قام الظاهر بيرس بمهامجة الباد العاملية، وتّم ذلك

ــم  ــتحدثة، ث ــة، واملس ــقيف، القديم ــي الش ــة األوىل لقلعت ــت املهامج ــنة 657ه 658 ه، وكان  س
ــريًا، ويف  ــّر إىل صفــد، وأخــذ مــن صــور شــيئًا كث ــد م هاجــم صــور يف نفــس العــام، بعــد أن كان ق

ــنة 658 ه.  ــا س ــد خّرهب ــد أن كان ق ــريون، بع ــقيف ت ــاء يف ش ــنة 662 ه، رشع بالبن س

ــة،  ــام الداخلي ــاد الش ــاع ب ــى إخض ــوا ع ــرص، عمل ــم يف م ــك حكمه ــت املاملي ــد أن ثّب وبع
ــم إىل  ــدا، ث ــوا إىل صي ــور، وتوجه ــج يف ص ــى الفرن ــاروا ع ــاحلية، فأغ ــق الس ــة إىل املناط باإلضاف

ــة«4.  ــال عامل جب

ــذ ســنة  ــد املعلومــات، ان حصنــي تبنــن وهونــن ظــا خيضعــان للحكــم الصليبــي، من وتفي
638 ه إىل 664 ه، حيــث تســّلمهام الســلطان الظاهــر بيــرس، فدّمــر قاعهــام، ومل يبــق هلــا أثر«5. 

ــيطرة  ــت س ــت حت ــد وقع ــا، ق ــة، كله ــة اجلنوبي ــول أن املنطق ــا إىل الق ــؤدي بن ــر ي ــذا األم ه
ــرس.  ــر بي ــادة الظاه ــك، بقي املاملي

ــكا  ــج، يف ع ــاوون، والفرن ــك ق ــي، املل ــلطان اململوك ــن الس ــة ب ــدت هدن ــنة 672 ه، عق س
وصيــدا، وتــّم تقاســم النفــوذ يف البــاد العامليــة بينهــم، فكانــت اململكــة الصفديــة، ومــا ينســب 
إليهــا، وتبنــن وهونــن ومــا معهــام مــن البــاد، ومــا هــو منســوب إليــه، يكــون مجيعــه، بحــدوده 

1  ابن شداد: »النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية« تحقيق جمال الدين الشيال، ط1، الدار المصرية للتأليف والترجمة، سنة 1964 ص 143 
2  الذهبي:«تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واإلعالم« تحقيق عمر تدمري، ط2، دار الكتاب العربي، بيروت سنة 1993 ص 341 

3   راجع علي جابر: »المرجع السابق« ص 350 
4   أحمد حطيط: »تاريخ لبنان الوسيط« ط1، دار البحار، بيروت سنة 1986 ه، ص 57 

5   ابن شداد: »المرجع السابق«
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وبــاده ملوالنــا الســلطان، ولولــده، والنصــف ململكــة عــكا، ومشــغرة وأعامهلــا وشــقيف تــريون، 
وأعاملــه واملغايــر مجيعهــا، زاليــا وغريهــا، وبانيــاس وأعامهلــا«1. 

ــكا  ــة ع ــكام مملك ــن ح ــور، وب ــي املنص ــلطان اململوك ــن الس ــه ب ــدت هدن ــنة 682 ه، عق س
ــن  ــا م ــا معه ــن، وم ــن وهون ــي: تبن ــلطته، وه ــت س ــل حت ــل عام ــة جب ــت منطق ــدا، فكان وصي
البــاد واالعــامل، والشــقيف، املعــروف بشــقيف أرنــون، ومــا معــه مــن البــاد واألعــامل، ومــا 

ــن«2.  ــدي الصليبي ــدا بأي ــت صي ــه، وكان ــوب إلي ــو منس ه

ســنة 684 ه، حصلــت هدنــه، بــن الســلطان قــاوون، مــع مرغريــت، أمــرية صــور، وردت 
فيهــا أســامء ثــامن وســبعن ضيعــة ومزرعــة، ووردت أســامء أخــرى يف صــور وتبنــن، مــن أســامء 
ــس(،  ــدة(، Mess )مي ــارون(، Belide )بلي ــاك: Maron )م ــن هن ــارة تبن ــة إلم ــرى التابع الق

Quabrikuesm )قرخيــا(، Cades )قــدس(، Haris )حاريــص(. 

 .3 Moga Ras و ،Eux – Led :وأورد إسم قريتن جمهولتن مها

ظــل املامليــك حيرمــون بنــود اتفاقيــة اهلدنــة مــع صــور، حتــى ســنة 690 ه، )ســنة 1291م(، 
ــى  ــم ع ــان، فأمنه ــور األم ــل ص ــب أه ــد، وطل ــن اجلن ــة م ــل مجاع ــز األرشف خلي ــث جّه حي

ــك«4.  ــد املاملي ــور بي ــقطت ص ــم... وس ــهم وأمواهل أنفس

وهكــذا أصبــح جبــل عامــل كّلــه حتــت ســيطرة املامليــك، حيــث دّمــروا املــدن، وحّولوهــا إىل 
خــراب، ومــن املعــروف ان ســاطن املامليــك، ومــن قبلهــم ســاطن األيوبيــن، كانــوا قــد اتبعــوا 
ــتولون  ــي يس ــاحلية، الت ــاع الس ــدن والق ــري امل ــى تدم ــوم ع ــن، تق ــع الصليبي ــدة م ــة جدي سياس

عليهــا، وال يتمكنــون مــن البقــاء فيهــا، حتــى ال يفكــر الصليبيــون بمعــاودة التحصــن هبــا. 

هكــذا دخــل جبــل عامــل حتــت الســيطرة اململوكيــة، »وكانــت بــاد عاملــة موزعــة بــن نيابتي 
صفــد ودمشــق، وكانــت واليــات تبنــن وصــور والشــقيف، تتبــع نيابــة صفــد وواليــة صيــدا، بــام 

فيهــا قلعــة الشــقيف تــريون، وجبــع وجزيــن كانــت تتبــع نيابــة دمشــق«5. 

ــد،  ــة صف ــرة لنياب ــك الف ــة يف تل ــت تابع ــة، كان ــدات املنطق ــم بل ــًا أن معظ ــرى أيض ــذا ن هك
مــع تبنــن املركــز، وعندمــا افتتــح امللــك األرشف جبــال عاملــة، أوقــف صديقــن ومعركــة، مــن 
ــه )الشــهابية الحقــًا(6.  ــة طريزبن ــه األرشفي ــده، وأوقــف عــى تربت ــة وال ســاحل صــور عــى ترب

1   راجع: علي جابر »المرجع السابق« ص 367 
مالحظة: طه الطراونة ال يذكر في مرجعه السابق شيئاً عن الهدنة التي تّم التحدث عنها وال عن التقسيم المذكور. 

2   محي الدين ابن عبد الطاهر: »تشريف األيام والعصور في سيرة الملك المنصور بين 876- 986 ه »تحقيق مراد كامل، ط1، الشركة العربية 
للطباعة والنشر سنة 1961 ص 37

3   رضا السيد حسن: »الصليبيون وآثارهم في جبل عامل« دون ذكر الطبعة، دار مصباح الفكر، بيروت سنة 1987 ص 110 
4   راجع: »علي جابر: »المرجع السابق« ص 368 وما بعد. 

5   علي درويش: »جبل عامل بين 1516 – 1697”، ط1،  دار الهادي، بيروت سنة 1993 ص 27. 
6   راجع: علي جابر: »المرجع السابق«ص 389
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بعــد وفــاة أمــري االمــراء، حســام الديــن بشــارة العامــي ســنة 598 ه، مل يذكــر لنــا التاريــخ أن أحــدُا 
ــد  ــن جدي ــر م ــنة 783 ه، لتظه ــى س ــل، حت ــل عام ــم جب ــد حك ــن، ق ــاده املبارشي ــه أو أحف ــن أبنائ م
ــد  معلومــات، تتحــدث عــن عــودة أحفــاده إىل حكــم بــاده، واحتفظــت هــذه البــاد باســمها اجلدي
»بــاد بشــارة«، إىل جانــب تســميتها جبــل عامــل«1، وأكثــر ســكانه مــن الشــيعة، كــام يذكــر بوليــاك. 

ويبــدو أن األرسة البشــارية مــّرت يف ظــروف صعبــة، جعلتهــا تفقــد بريقهــا وأمهيتهــا، ونفوذها 
وســيطرهتا يف املنطقــة، وهــذا مــا حــدا بالبعــض للقــول، أنــه »مل نظفــر بــأي خــر عــن هــذه العائلة، 
حتــى مطلــع القــرن التاســع للهجرة/اخلامــس عــرش امليــادي، ولكنهــا تظهــر مــع اطالــة هــذا 

القــرن كزعامــة متنفــذة ذات دور بــارز يف التاريــخ املحــي للمنطقــة. 

ــي أهنــا  ــذا ال يعن ــة، وه ــار هــذه العائل ــدى املصــادر عــن أخب ــث ل ــف احلدي ــك يتوق بعــد ذل
انتهــت، بــل بقيــت أرسة متنفــذة يف جبــل عامــل، حتــى وقــت متأخــر مــن العهــد اململوكــي، لكــن 
أثرهــا ودورهــا تراجــع بعــض الــيء، لذلــك خّفــت أخبارهــا، لتعــود وتــرز مــن جديــد ســنة 

909 ه. 

ــل  ــة أرس أخــرى، غــري األرسة البشــارية، مث ــزة، بــرزت عــى الســاحة العاملي بعــد فــرة وجي
آل ســودون، آل عــي الصغــري، آل صعــب، آل شــكر، آل مشــطاح، وآل خاتــون، التــي بــرزت يف 
املنطقــة مــا بــن ســنتي 906 ه، و 922 ه، ويقــال أن األصــل مــن مزرعــة إمّيــة، قــرب بلدة رشــاف 
حاليــًا، وهــي اليــوم خــراب، وفيهــا تلقبــوا بــآل خاتــون، وهــم مــن آل مجــال الديــن ابــن خاتــون، 

وســكنوا عيناثــا ثــم جويــا، وخــرج منهــم مــن عيناثــا مجاعــة كثــرية مــن أكابــر العلــامء«2. 

أمــا آل ســودون، فهــم أرسة حكمــت قســاًم مــن جبــل عامــل، يف عهــد دولــة املامليــك، وتســّلم 
هــؤالء احلكــم يف بدايــة عهــد الدولــة العثامنيــة، وكانــت بنــت جبيــل، إضافــة إىل كوهنــا عاصمــة 
ــنة 882ه،  ــودون س ــطاح، »وكان آل س ــودون وآل مش ــيًا آلل س ــزًا رئيس ــري، مرك ــي الصغ آلل ع
ــل  ــا وص ــه، ومل ــل ملهامجت ــل عام ــد جب ــًا، قص ــز جيش ــذي جّه ــس، ال ــع وايل نابل ــاف م ــى خ ع
ــزم  ــم، وه ــل رجاهل ــه، وقت ــم بخيول ــّوق منازهل ــم، ط ــدة حكومته ــت قاع ــل، وكان ــت جبي إىل بن

ــه اســتام البــاد«3. ــّم ل جندهــم، وشــّتت أنصارهــم مــن آل شــامي وآل مشــطاح، وت

أمــا آل عــي الصغــري، فقــد بــرز منهــم يف القــرن العــارش اهلجــري، الشــيخ حســن بــن عــي 
الصغــري، الــذي وقــع بينــه وبــن األمــري فخــر الديــن املعنــي خــاف، فشــّدد هــذا األخــري اخلنــاق 

عــى الشــيخ حســن...«4، وســترز أمهيــة هــذه األرسة يف وقــت الحــق. 

ــا، وآل شــكر أرسة  ــدة عيناث ــل عامــل، نشــأت يف بل ــة قديمــة يف جب أمــا آل شــكر، فهــم عائل

1   بولياك: »المرجع السابق« ص 45 – 46 
2   محسن األمين: »أعيان الشيعة«، ج2 ص 584 ومحمد جابر آل صفا: »المرجع السابق« ص 270

3   آل صفا: »نفس المرجع« ص 40 
4   نفس المرجع: ص 39 
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ــم،  ــري احلك ــي الصغ ــت آل ع ــن، ونازع ــن الزم ــرة م ــة ف ــارة اجلنوبي ــاد بش ــت ب ــة »حكم عاملي
واســتمرت يف احلكــم املتقطــع للبــاد اجلنوبيــة إىل ســنة 1059 ه، عندمــا قــى عليهــم الوائليــون 

ــا وعيناثــا، وانتهــى عهــد األرسة عــى يــد آل عــي الصغــري ســنة 1059 ه. يف قان
ــيطرة  ــع الس ــل، م ــل عام ــة يف جب ــات احلاكم ــن العائ ــن ب ــرزوا م ــد ب ــطاح، فق ــا آل مش أم
ــرات  ــال الف ــودون خ ــة، وآلل س ــذه العائل ــر هل ــق ذك ــن مل يب ــة1، لك ــذه املنطق ــى ه ــة ع العثامني

ــة.  الاحق
ــة  ــه، فحكمــوا بــاد بشــارة اجلنوبي وتســلم آل عــي الصغــري حكــم البــاد كلهــا، وتفــردوا ب

ــا ومعركــة( وجعلــوا تبنــن قاعــدة هلــم«2.  )تبنــن، هونــن، قان

15 - جبل عامل حتت السيطرة العثامنية: 
ــم  ــون يف حك ــع العثامني ــد اّتب ــتوى اإلداري، فق ــى املس ــري يشء ع ــامين، مل يتغ ــح العث ــد الفت بع
ــع  ــاد تتب ــت الب ــا كان ــرى، وقته ــات األخ ــة يف إدارة الوالي ــة املتبع ــس السياس ــل، نف ــل عام جب

ــدا.  ــة صي والي

ــم كل  ــايخ، يقي ــن املش ــة م ــات جمموع ــؤولية املقاطع ــوىل مس ــيايس، كان يت ــتوى الس ــى املس ع
ــة  ــدون أرض املقاطع ــن يتعه ــن، الذي ــه املزارع ــع اتباع ــات، م ــذه املقاطع ــدى ه ــم يف إح منه

ــابه«3.  حلس

لقــد بــرزت عــى املــرح الســيايس يف تلــك األثنــاء، أرستــان جديدتــان، أخذتــا تتنافســان فيــام 
بينهــام، وكامهــا تنافــس األرسة الرئيســية يف جبــل عامــل، وهــي ارسة آل عــي الصغــري، أو األرسة 
ــاملية،  ــارة الش ــاد بش ــن ب ــقيف، م ــة الش ــكام مقاطع ــب، ح ــو صع ــا: بن ــان مه ــة، والعائلت الوائلي
ــاملية  ــارة الش ــاد بش ــن ب ــاح، م ــومر والتف ــي الش ــكام إقليم ــر، ح ــة، وآل منك ــم النبطي وقاعدهت

أيضــًا، وقاعدهتــم جبــاع«4. 

ــم  ــت قاعدهت ــارة، وكان ــاد بش ــن ب ــويب م ــم اجلن ــى القس ــري ع ــي الصغ ــيطرآل ع ــل س باملقاب
تبنــن، وكان هنــاك »رصاع بــن البيوتــات اإلقطاعيــة، هبــدف مــّد نفــوذ اإللتــزام و »املتســلمن« 

ــامين القــوي يف املنطقــة5.  ــوايل العث ــّره ال ــذي يق ــوازن، ال حتــت ســقف الت

ــاك آل شــكر يف  ــل كان هن ــة، ب لكــن مل يكــن آل عــي الصغــري وحدهــم عــى الســاحة اجلنوبي
ــن األرستــن«6.  ــة ب ــات ودّي ــا، ومل تكــن العاق عيناث

1   نفس المرجع ص 39 
2   ياسين سويد: »جبل عامل في عهد اإلمارتين المعنية والشهابية 1516 – 1842” دراسة في صفحات من تاريخ جبل عامل” منشورات 

المجلس الثقافي للبنان الجنوبي” دار الفارابي، بيروت، 1979، ص 57 
3  دار الوثائق القومية في باريس، مجموعة )A.E.B.I(، مجلد 1019، تقرير صادر عن صيدا بتاريخ 2/9/1712. 

4  ياسين سويد: »المرجع السابق« ص57
5  وجيه كوثراني: »صورة العثماني في الخطاب التاريخي المعاصر« السفير 2/3/1984 

6  راجع: محسن األمين: »أعيان الشيعة« م 15 ص 103، وعلي الزين: للبحث عن تاريخنا...« ط1، بيروت 1973 
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يبــدو أن املشــاريخ كانــوا قادريــن عــى حكــم مقاطعاهتــم، وعــى التصــدي لــكل مــن حيــاول 
التعــدي عليهــم، وتثبــت التقاريــر أنــه »كان بمقــدور كل شــيخ عنــد احلاجــة، أن جينّــد مــن مئتــن 
ــتة آالف  ــًا س ــا تقريب ــة، قوامه ــوة قتالي ــكلون ق ــًا يش ــوا مع ــل، إذا اجتمع ــة رج ــن إىل ثامنامي ومخس
ــادرة، التــي شــهد هلــم  مقاتــل، معظمهــم مــن الفرســان، اشــتهروا يف كل ســوريا بشــجاعتهم الن
par�( 1، فقــد أشــار إىل ذلــك الدبلومــايس الفرنــي باراديــس نهبــا معارصوهــم مــن الفرنســي
ــم،  ــى أعدائه ــرصون ع ــم ينت ــا جعله ــام، ممّ ــب ونظ ــون برتي ــاهدناهم يقاتل ــه: “ش adis( بقول

الذيــن يفوقوهنــم عــددًا”. 
لقــد نمــت قــوة مشــايخ جبــل عامــل، يف تلــك الفرة، وبشــكل ملفــت للنظــر، أن عى املســتوى 
العســكري، أو عــى املســتوى الســيايس، وهــذا األمــر ربــام نتــج عــن يشء مهــم، وهــو أن منطقــة 
جبــل عامــل، شــهدت يف تلــك الفــرة هــدوءًا واضحــًا، انعكــس عــى الوضــع اإلقتصــادي، الــذي 
ازدهــر، نتيجــة حركــة ونشــاط التّجــار األوروبيــن، وخصوصــًا الفرنســين منهــم، يف بــاد الشــام 
ــدوا  ــد أن وج ــغ، بع ــن والتب ــة القط ــكان بزراع ــم الس ــم، فاهت ــارة معه ــجيع التج ــة، وتش اجلنوبي
ــة إىل مــرص«2، وكان مزارعــو الداخــل العامــي يرســلون  أســواقًا هلــا لــدى الفرنســين، باإلضاف
تبغهــم املطلــوب جــدًا، إىل مــرص، كــام واهنــم كانــوا ينقلــون إنتاجهــم إىل مــدن الســاحل )خاصــة 
صــور وصيــدا وبــريوت(، حيــث يأخذهــا التجــار اللبنانيــون، الذيــن كانــوا يبيعوهنــا بدورهــم إىل 

التجــار األجانــب. 
ــى  ــر ع ــه أث ــل، كان ل ــو املداخي ــبة نم ــى نس ــس ع ــذي انعك ــادي، ال ــو اإلقتص ــذا النم إن ه
املســتوى الســيايس، خاصــة بعــد أن اســتلم قيــادة العامليــن مــن هــو أهــل للقيــادة، وللدفــاع عــن 

اجلبــل. 
ــة،  ــيطرة العثامني ــل الس ــه يف ظ ــارة، إىل أن ــن اإلش ــّد م ــوع، ال ب ــذا املوض ــول يف ه ــل الدخ وقب
واثنــاء حكــم األمــري فخــر الديــن يف اجلبــل، مــّرت العاقــات بــن هــذا األخــري والشــيعة العاملين 
بفــرات متباينــة، فمــن مســاعدة وحتالــف، إىل تصــادم، فــإىل حتالــف مــن جديــد، وكان هــذا شــأن 
ــف  ــيعة بالعس ــة الش ــن، ملقابل ــر الدي ــري فخ ــذه باألم ــة ه ــن، وأدت العاق ــن الطرف ــة ب العاق
ــو شــامة، حيــث أرســل فخــر الديــن جيشــًا، هــدم بيــوت أوالد شــكر يف  والقــوة، خاصــة آل أب
عيناثــا، واحلــاج عــي أبــو شــامة يف بنــت جبيــل، وفرحــات بــن داغــر يف أنصــار، واحلــاج نــارص 

الديــن ابــن منكــر مــن الزراريــة، وولــده يف قريــة حومــن الفوقــا، وضبــط مجيــع غّاهتــم«3. 
نشــري أن العاقــات تأزمــت بــن آل شــكر وآل عــي الصغــري، الذيــن قضــوا عــى الشــكرين، 

وســاعدهم يف ذلــك آل أبــو شــامة«4. 
1  راجع فولني: »3 أعوام في مصر وبّر الشام »مباحث أجنبية في تاريخ لبنان، نقلها إلى العربية ادوار البستاني، ج1، منشورات دار 

المكشوف، بيروت 1949 ص 463 
 F.p / 6430: paradis memoires sur la Syrie M.S. a )B.N.P(N°: 20 21 :2   نقال« عن

3   محمد تقي آل فقيه »المرجع السابق« ص 46 
4   محسن األمين: »اعيان الشيعة« م 15 ص 103 
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16 - املقاومة العاملية بقيادة ناصيف النّصار وفارس النّصار: 
بانتهــاء النصــف األول مــن القــرن الثامــن عــرش، ظهــر عــى مــرح الســاحة الشــامية ثــاث 

قــوى، هتــّدد فعــًا أمــن وســلطات وايل الشــام، هــذه القــوى هــي: 

ناصيف النّصار زعيم جبل عامل، عي بك الكبري يف مرص، وظاهر العمر يف فلسطن. 

ــه«1،  لقــد تزّعــم شــيخ املشــايخ ناصيــف النّصــار املنطقــة، »واختــذ مــن قلعــة تبنــن مقــرًا ل
واســتطاع مــع باقــي املشــايخ، ترميــم القــاع العامليــة وتزويدهــا باألســلحة والذخائــر2، وامتنــع 
عــن دفــع الرائــب لــوايل صيــدا، وأشــارت الوثائــق الفرنســية إىل ذلــك بقوهلــا: الشــيخ ناصيــف 
يعتقــل نائــب قنصــل الرملــة، ويقتــاده إىل تبنــن، أبلــغ القنصــل الفرنــي يف صيــدا، باشــا الواليــة 
باحلادثــة، لكــن األخــري أبــدى لــه اســتياءه، مــن تــرصف الشــيخ املذكــور، الــذي يرفــض أن يدفــع 

لــه املــريي املتوجبــة للبــاب العــايل«3. 

وجــاء يف وثيقــة أخــرى، مــا يــي: »أرســل الشــيخ مائــة ومخســن فارســًا ملصــادرة البضائــع، 
وأمرهــم بمصادمــة قــوات الباشــا إذا حاولــت منعهــم«4. يف تلــك الفــرة مل تكــن العاقــات طيبــة 
مــع وايل الشــام، ويوســف الشــهايب، وحتــى أن املتوافقــن عــى مواجهــة الدولــة العثامنيــة، حدثــت 
بينهــم مشــاكل، ونشــري هنــا إىل حمــاوالت عديــدة، قــام هبــا ظاهــر العمــر، لضــم املتاولــة يف جبــل 
عامــل إىل جانبــه، بالقــوة والعنــف، لكنــه فشــل يف ذلــك، واقتنــع باســتحالة األمــر، فســكت عنهــم 

وحالفهــم، وذلــك ســنة 1184ه. 

لكــن أســوأ الظــروف التــي عاشــتها املنطقــة، كانــت خــال فــرة حكــم أمحــد باشــا اجلــزار، 
الــذي أســندت إليــه واليــة صيــدا ســنة 1190ه- 1218ه، وقــد جتنــب بدايــة التصــادم مــع شــيخ 

املشــايخ ناصيــف النصــار. 

ســنة 1195ه صــدر فرمــان عثــامين يأمــر أمحد باشــا اجلــزار »بالســري إىل بــاد عاملــة وتدمريها«5، 
اســتفاد اجلــزار مــن هــذا الفرمــان، ويمكــن القــول أن املنطقــة العامليــة، بقيــت تتأثــر بــام جــّره عليهــا 
اجلــزار مــن ويــات ومشــاكل، ومــن أهــم األحــداث التــي كان هلــا تأثــري عــى املنطقــة، املعركــة التــي 
حصلــت يف يــارون، بــن الشــيخ ناصيــف النّصــار، ومعــه العامليــون، ضــد اجلــزار، هــذه املعركــة، 
غــري املتكافئــة، التــي انتهــت بمقتــل شــيخ مشــايخ جبــل عامــل، الــذي زّلــت بــه قــدم حصانــه، وهــو 
ــف«،  ــة ناصي ــوم، أي »باط ــى الي ــمه حت ــل اس ــت حتم ــي ال زال ــة، الت ــى الباط ــك ع ــل، وذل يقات
الواقعــة يف حملــة »تــن اخلربــة«، يف خــراج بلــدة يــارون، مــن الناحيــة اجلنوبيــة، وذلــك يف 23 أيلــول 

ســنة 1195 ه، وذلــك مــع أربعمئــة مــن مقاتليــه، الذيــن قتلــوا معــه. 
1   دار الوثائق القومية في باريس، مجموعة ))A.EBI، تقرير صادر عن قنصلية صيدا، مجلد رقم 1030 تاريخ 3/1/1755

.Mariti.G.“voyege dans l’isle de chypre…“ 2 volumes. V2 p: 96 1977   2
3   دار الوثائق: »المرجع السابق« مجلد رقم 1030 تاريخ 4/11/1755 

4   أرشيف غرفة التجارة والصناعة في مرسيليا، مجموعة )j( ، ملف رقم 795، وثيقة مؤرخه في 4/12/1754
5   دار الوثائق: »المرجع السابق« مجلد رقم 1039 تاريخ 2/10/1781 
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وبمقتــل الشــيخ ناصيــف، خضــع جبــل عامــل حلكــم اجلــزار طيلــة ربــع قــرن، ورغــم القــوة 
التــي مارســها اجلزارضــد هــذا اجلبــل، وأبنائــه، فإنــه بقــي متمــردًا، وكان »رّد اجلــزار مزيــدًا مــن 
ــل أبنائهــا، وهتجــري مــن تبقــى منهــم، وهدمــت  ــار، وهنبهــا، وســلب خرياهتــا، وقت ختريــب الدي
ــل،  ــل عام ــات جب ــزار مكتب ــب اجل ــراق، وهن ــام والع ــاد إىل الش ــايخ الب ــت مش ــاع، وهرب الق
وأحرقهــا، وكان ألفــران عــكا مــن هــذه الكتــب العامليــة، مــا أشــعلها بالوقــود أســبوعًا كامــًا، 

ــاب الفضــل والتأليــف«1.  ــوع زاهــرة بالعلــامء وأرب بعــد أن كانــت الرب
ــة اجلــزار، كان  ــل عامــل مــن محل ــاه جب ــامم، أن مــا الق ــرة باإلهت ــرية، واجلدي مــن األمــور املث
يمكــن أن جيعــل هــذا اجلبــل يســتكن وهيــادن لفــرة طويلــة، ألنــه مل يكــن مــن الســهل أبــدًا أن 
يســتعيد جبــل عامــل عافيتــه، بعــد التدمــري القــايس الــذي حصــل، والترشيــد الــذي طــال أهاليــه 
ومشــاخيه، لكــن هــذا الشــعب، طــوال تارخيــه مل يســتكن، ومل يتوقــف عــن املواجهــة والنضــال، 
ــتطاع أن  ــى إذا اس ــرية، حت ــرات قص ــل لف ــك كان حيص ــإن ذل ــع، ف ــًا للراج ــر أحيان وان اضط
يلتقــط أنفاســه، ويســتعيد قــواه، فإنــه ينتفــض مــن جديــد، وهــذا مــا حصــل مــع الشــيخ فــارس 
الناصيــف، الــذي تابــع أســلوب وخــط والــده، فجمــع شــمل العامليــن، و»شــّكل منهــم فرقــًا 
انتحاريــة، لإلغــارة عــى معســكرات اجلــزار«2، وهــذه ســابقة مهمــة يف التاريــخ العامــي، كــام أنــه 
راح يتصــل بمــن بقــي يف جبــل عامــل، وحيــاول التنســيق معهــم، هبــدف تنظيــم صفــوف الثــورة 

ضــد اجلــزار.
ــم إىل  ــاد بعضه ــاول اقتي ــارس، وح ــيخ ف ــادة الش ــن، بقي ــركات العاملي ــزار بتح ــم اجل  عل
ــريهتم، و  ــامل مس ــن اك ــن ع ــي العاملي ــح يف ثن ــه مل تنج ــن كل اجراءات ــنة 1196ه، لك ــكا س ع
»تعاونــوا ســنة 1198ه مــع يوســف الشــهايب ضــد اجلــزار، وقــد أمّدهــم األمــري باملــؤن والعتــاد 
واملقاتلــن«3، وقــد بلغــت جــرأة العامليــن، إىل حــّد »قيــام الشــيخ عقيــل، ابــن الشــيخ فــارس 
ــي كان  ــروة الت ــى العســاكر املوجــودة فيهــا، وأخــذ الث ــن، فأفن النّصــار، باهلجــوم عــى قلعــة تبن

ــور«4.  ــن املذك ــده يف احلص ــا وال خبأه
هــذا وتابــع الشــيخ فــارس ناصيــف النّصــار، ومــن معــه مــن الثــوار، مقاومــة اجلــزار، واجلنــد 

 . ين لعثام ا
مل يتنفــس العامليــون الصعــداء، إال بعــد وفــاة اجلــزار ســنة 1219 ه- )ســنة 1804م(، وذلــك 
ــاًم  ــا، رغ ــامعيل باش ــه إس ــة معاون ــد الوالي ــلم مقالي ــد تس ــار، وق ــهر آي ــن ش ــبوع األول م يف االس
عــن إرادة الســلطات العثامنيــة5، فتعــاون العامليــون مــع زعــامء الشــوف الســتعادة الســيادة عــى 
املقاطعــات العامليــة، وأنزلــوا معــًا هزيمــة قاســية بضبــاط الباشــا عنــد مرجعيــون، لكــن الوضــع 

1   حول مآسي الجزار وما فعله في جبل عامل، راجع: آل فقيه، »المرجع السابق« ص 166 
2   إبراهيم العورة، »تاريخ والية سليمان باشا العادل«، نشرة قسطنطين الباشا، حريصا، صيدا، 1939 ص 34 

3   أسد رستم وفؤاد أفرام البستاني: لبنان في عهد األمراء الشهابيين« الجامعة اللبنانية، 3 أجزاء، بيروت سنة 1933 ص 137 
4   دار الوثائق القومية... المرجع السابق، تاريخ 4/6/1784 

5   إبراهيم العورة: »المرجع السابق« ص -18 20 



148

مل يســتمر ملصلحــة العامليــن وزعــامء الشــوف، حيــث اســتطاع إســامعيل باشــا أن يعيــد الســيطرة 
عــى جبــل عامــل.

متــّرد العامليــون مــن جديــد، وحاولــوا التملــص مــن التبعيــة للســلطة يف عــكا، وخي ســليامن 
ــار، لذلــك فــإن مفاوضــات  ــام املشــايخ الكب باشــا أن يعــود جبــل عامــل إىل وضعــه الســابق، أي
جــرت بينــه وبــن مشــايخ جبــل عامــل، بواســطة األمــري بشــري الشــهايب، وتــم اإلتفــاق عــى عودة 
ــار...  ــف النّص ــارس ناصي ــايخ، ف ــيخ مش ــة ش ــم، بصف ــرأس عليه ــم، وان ي ــن إىل باده العاملي
وان يبقــى جانــب مــن القــوات العثامنيــة يف املقاطعــات العامليــة، باســتثناء إقليــم الشــومر... وان 

يلبــي العامليــون نــداء ســليامن باشــا حــن يســتدعيهم للقتــال...«1. 

ــد، ويلعــب دورًا عــى املــرح  هكــذا عــاد الشــيخ فــارس ناصيــف النّصــار ليــرز مــن جدي
ــنة  ــذ س ــة، من ــدة الزراري ــّره يف بل ــح مق ــنة 1237ه، وأصب ــي 1221 ه، وس ــن عام ــيايس، ب الس

ه.   1228

ــائر  ــة العش ــف إىل بقي ــارس ناصي ــيخ ف ــادة الش ــوا بقي ــم، وانضم ــون تعهداهت ــرم العاملي اح
ــق2، وكان  ــه وايل دمش ــال خصم ــليامن لقت ــتدعاهم س ــن اس ــنة 1225ه، ح ــدا س ــة صي يف والي

ــري3.  ــت باألخ ــي حلق ــة الت ــال للهزيم ــر فّع ــك، أث ــامهتهم تل ملس

ويف عهــد عبــداهلل باشــا، الــذي خلــف ســليامن باشــا )الــذي تــويف ســنة 1234 ه(4، حتســنت 
العاقــات مــع املتاولــة، وشــارك هــؤالء مــع الــوايل اجلديــد يف بعــض محاتــه، لكــن هــذه العاقــة 
مل تســتمر، فقــد »أشــارت الوثائــق الفرنســية، الصــادرة عــن حلــب، بتاريــخ ترشيــن األول ســنة 
1239ه، اســتدعاء عبــداهلل باشــا للشــيخ إىل عــكا وبأنــه اعتقلــه، ومل يفــرج عنــه إال مقابــل مبلــغ 

ضخــم، وحــن وصــل األخــري إىل بــاده تــويف، مــن تأثــري الســم، الــذي دســه لــه الباشــا«5. 

ــم  ــن لدهي ــذة، ومل يك ــة أو ناف ــة قوي ــة زعام ــد للمتاول ــف، مل يع ــارس الناصي ــيخ ف ــد الش بع
موقــف موّحــد، جيمعهــم، وال قائــد نافــذ الكلمــة، يأخــذون بأمــره، ويعتــر الشــيخ عــي الزيــن أن 

ــة جمهولــة«6.  »هــذه النهاي

وبنهايــة الشــيخ فــارس، انتهــت مرحلــة مهمــة مــن تاريــخ جبــل عامــل، ليخضــع هــذا اجلبــل 
منــذ ســنة 1246ه للحكــم املــرصي، كباقــي بــاد الشــام. 

1   علي الزين: »فصول من تاريخ الشيعة في لبنان«، دار الكلمة للنشر، بيروت سنة 1979 ص -115 116 
راجع ايضاً العرفان م 27 ص -511 512 

2   حيدر رضا الركيني: »جبل عامل في قرن« العرفان م 29 سنة 1940 ص 681 
3   إبراهيم العورة: »المرجع السابق« ص 128 

4   نفس المرجع: ص 460 
5   أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية، قنصلية فرنسا العامة في بيروت )B.E.I( محفظة رقم 8 تاريخ 6 ت1 سنة 1824

6   علي الزين: »المرجع السابق«، ص 135 
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17 - جبل عامل حتت احلكم املري 1248 ه، مقاومة متجددة: 
ــة للحكــم املــرصي، بعــد احلملــة التــي  خضــع جبــل عامــل، كغــريه مــن املقاطعــات اللبناني
ــة  ــوص التارخيي ــن النص ــح م ــنة 1248 ه- ويتض ــة س ــال املنطق ــا، الحت ــم باش ــا إبراهي قاده
املتوافــرة، أن الشــيخ حســن الســلامن، الــذي ظهــر عــى املــرح الســيايس ســنة 1255ه )وهــو 
ــى رأس  ــري(، كان ع ــي الصغ ــن آل ع ــور م ــكن ص ــن س ــد، وأول م ــاس املحم ــيخ عب ــد الش حفي
املوالــن لألمــري بشــري وحلفائهــم مــن املرصيــن، وينقــل الشــيخ عــي الزيــن، عــن أحــد وجهــاء 
أل صعــب أن »حســن الســلامن كان حيمــل صليبــًا يف صــدره، تزلفــًا لألمــري بشــري وحاشــيته«1. 

اختــذ حســن الســلامن مــن بنــت جبيــل مقــرًا حلكمــه ســنة 1264 ه، وبنــى فيهــا رسايــا، وكان 
»الزعيــم الوحيــد مــن زعــامء الشــيعة، الــذي ســامل املرصيــن وانضــم اليهــم، وكان مــن انصارهــم، 

وخــدم احلملــة املرصيــة، باإلتفــاق مــع األمــري بشــري الثــاين، وكانــا صديقــن«2. 

ــيخ  ــن الش ــبيب اب ــن الش ــيخ حس ــع الش ــلامن، رف ــن الس ــيخ حس ــف للش ــذا املوق ــل ه مقاب
فــارس، ناصيــف النصــار، لــواء الثــورة ضــد املرصيــن والشــهابين، وذلــك منــذ أوائــل ترشيــن 
الثــاين ســنة 1255ه، يعنــي يف نفــس فــرة حكــم حســن الســلامن، ويتضــح مــن ذلــك ان اوالد 
ــف، يف  ــه ناصي ــى علي ــذي مش ــط ال ــن اخل ــدًا ع ــدوا أب ــار، مل حيي ــف النّص ــيخ ناصي ــاد الش وأحف

ــل.  معــاداة العثامنيــن ومــن معهــم، ومــن حيــاول احتــال هــذا اجلب

إن التاريــخ يذكــر خــر معــارك، خاضهــا الشــيخ حســن الشــبيب يف بلــديت يــارون ومــارون، 
ضــد الشــهابين املوالــن للمرصيــن، وكان مــع الشــيخ حســن »أكثــر مــن ســتمئة نفــر جمهزيــن 
بالبنــادق واخلناجــر والعــي، وهــو الــذي كان يتلقــى املســاعدات مــن األمــري خنجــر احلرفــويش 

.3 مــن نواحــي بعلبــك، ومــن درويــش بعلبكــي أيضــًاً

وتذكر األخبار »ان ثورة حسن الشبيب وأخيه حممد الشبيب دامت ثاث سنن«4. 

ــار،  ــود النّص ــد حمم ــو حفي ــك، وه ــد البي ــرة مح ــك الف ــة يف تل ــاحة العاملي ــى الس ــرز ع ــم ب ث
ــن  ــو اب ــك(، وه ــد البي ــد مح ــم وال ــو ع ــري ه ــذا األخ ــي ه ــار )يعن ــف النّص ــيخ ناصي ــقيق الش ش

ــار.  ــد النّص حمم

محــل لــواء الثــورة ضــد املرصيــن، واســتقطب حولــه العامليــن، »وكانــت ثــورة ســنة 1256 
ــورة  ــايل، ث ــه بالت ــت ثورت ــتغلها، وكان ــي اس ــروف الت ــل الظ ــك، بفع ــد البي ــا مح ــرز فيه ــي ب ه الت

شــعبية، ال ثــورة حاكــم متســلط«5. 
1   نفس المرجع: ص -150 151 

2   محمد جابر آل صفا: »المرجع السابق« ص 58، ومحمد جابر آل صفا: »العرفان« م 27 ص 290 
راجع أيضاً حول حكم حسين السلمان: آل فقيه: »المرجع السابق« ص 198 

3   علي الزين« »المرجع السابق« ص 154  
4   محمد جابر آل صفا: »العرفان، المرجع السابق« ص 9 

5   علي الزين: »المرجع السابق«، ص 158 
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هكــذا ناحــظ، أن العامليــن كانــوا يرفضــون الــذل واخلنــوع، ألي دخيــل عــى املنطقــة، كــام 
أن زعامءهــم، كانــوا يعرفــون كيــف يتحالفــون، ومــع مــن، وأيضــًا، كانــوا قادريــن عــى التكيــف 
مــع الظــروف، وعــى اإلســتفادة مــن الرصاعــات بــن القــوى األساســية يف تلــك الفــرة، لتحقيــق 
أهــداف العامليــن دون الراجــع عــن القواعــد األساســية، وكدليــل عــى ذلــك، فــإن هــدف محــد 
ــاة اجليــش  ــه يتعــاون مــع العثامنيــن، وقصــد ملاق بيــك يف ختليــص املنطقــة مــن املرصيــن، جعل
املــرصي بالقــرب مــن جــر بنــات يعقــوب، ويقــول الشــيخ الفقيــه، أن محــد »مجــع ثامنيــة آالف 
مقاتــل، وقادهــا بنفســه، وعــى حســابه، وكان معــه عــي بــك األســعد، املحمــد، حفيــد أخيــه... 
ــُا مــن البســالة والتدبــري، فاســتدعاه عــزت باشــا،  ــة، وأظهــر رضوب وانضــم إىل اجليــوش العثامني
قائــد اجليــش الركــي العــام، وأثنــى عليــه، وّعينــه حاكــاًم عامــًا عــى جبــل عامــل، بلقــب شــيخ 
مشــايخ بــاد بشــارة، وعهــد إليــه بمطــاردة اجليــش املــرصي يف جنــوب جبــل عامــل، فرجــع محــد 
البيــك، وجعــل يطــارد املرصيــن، وحيّطــم قواهتــم، فاشــتبك معهــم يف عــدة معــارك يف رميــش، 
ــن  ــا م ــه أرسفيه ــع، فإن ــك الوقائ ــم تل ــّش، أه ــة اجل ــت واقع ــرو، وكان ــفا عم ــّش وش ووادي اجل
ــزت  ــك إىل ع ــي ب ــه ع ــد أخي ــع حفي ــلها م ــًا، وارس ــن جندي ــة وعرشي ــرصي أربعامئ ــش امل اجلي

باشــا«1. 

تــويف محــد البيــك ســنة 1267 ه - 1269 ه ،وحــّل مكانــة حفيــد أخيــه، عــي بــك األســعد 
)ألن محــد مل يــرك عقبــًا مــن ذكــر أو أنثــى(. 

حكم عي بك، يعتر امتدادًا حلكم محد البيك، مع اختاف يف الظروف. 

18 - حكم الدولة العثامنية من جديد: 

ــادت  ــي، ع ــكل رئي ــن، بش ــاعدة العاملي ــة، بمس ــن املنطق ــرصي م ــش امل ــروج اجلي ــد خ بع
ــتقرار  ــد اس ــعد، كان عه ــك األس ــي ب ــد ع ــون ان »عه ــع املؤرخ ــددًا، وجيم ــة جم ــلطة العثامني الس
ــرات  ــه يف م ــب إلي ــوى الطل ــة، س ــة مهم ــوادث داخلي ــة ح ــده أي ــّجل يف عه ــه مل يس ــدوء، وان وه
عــدة، واســتدعائه مــن قبــل الدولــة، للمشــاركة يف إمخــاد بعــض الثــورات«2، واســتجاب للدولــة، 

ــة.  ــة العثامني واملهــم أن عــي بــك األســعد كان حريصــًا عــى الــوالء للدول
يف تلــك الفــرة بــرز خــاف بــن زعامتــي عــي بــك األســعد حفيــد أخ محــد البيــك، وتامــر 
بــك ابــن حســن الســلامن3، وهــو أكــر ســنًا مــن عــي بــك، واحتــدم الــرصاع بينهــام، خاصــة 
وأن الذاكــرة، كانــت ال تــزال تذكــر وقــوف والــد تامــر بــك – حســن الســلامن – مــع املرصيــن، 

بعكــس إرادة معظــم العامليــن.
1   آل فقيه:«المرجع السابق«ص 186 – 187 عن شبيب باشا، ومحمد جابر آل صفا: “المرجع السابق” ص 151، )الشيخ علي الزين يشكك 

في هذا األمر(. 
2   الفقيه: »نفس المرجع«ص 209 وسنة -218 219 ومحسن األمين »أعيان الشيعة« م 42 ص 21 

3   نفس المرجع ص -140 141 
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ــة،  ــات داخلي ــل خاف ــام يف ظ ــة، إن ــلطة والزعام ــراد بالس ــك اإلنف ــي ب ــتطاع ع ــريًا اس وأخ
ــة الواحــدة، ومل يرضــخ تامــر بــك لســلطة عــي بــك، وهــذه اخلافــات  اســتمرت ضمــن العائل
كانــت ســببًا يف هنايــة حكــم عــي بــك األســعد، وهنايتــه هــو أيضــًا، حيــث »اعتقــل بنــاء لوشــاية 
ــه،  ــوم علي ــتعد للهج ــك يس ــي ب ــأن ع ــدا، ب ــار إىل وايل صي ــت أخب ــن... ووصل ــك احلس ــر ب تام

ــة«1.  ــن عمــه، إىل مركــز الوالي ــه مــع حممــد بــك األســعد اب فأرســل بطلب

الشــيخ حممــد مهــدي مغنيــة، يشــري يف كتابــه »جواهــر احلكــم« أن »الســبب يف اعتقــال عــي بك 
األســعد وابــن عمــه حممــد، هــو مجعهــام األمــوال األمرييــة مــن أهــايل البــاد، وعــدم تســديدها 

خلزينــة الدولــة، عــى مــدى ســنة أو ســنتن أو أكثــر«2. 

املهــم أن عــي بــك األســعد وابــن عمــه حممــد بــك مكثــا يف الســجن، يف الشــام، أشــهرًا، ثــم 
ــا مســمومن يف هــذا  ــل اهنــام مات ــه3، وقي ــا أول مــن مــات ب ــاء ســنة 1282 ه، وكان حصــل الوب

العــام ســنة 1281ه. 

ــى  ــه ع ــد تنصيب ــاك أعي ــرص، وهن ــب إىل م ــن، فذه ــك احلس ــر ب ــك لتام ــد ذل ــّو بع ــا اجل خ
مقاطعتــي جبــل هونــن ومرجعيــون، ووّلتــه الســلطة العثامنيــة املشــيخة العامــة، مــكان عــي بــك 
الصغــري، لكنــه مل ينتفــع هبــذا التعيــن، إذ رسعــان مــا أقدمــت احلكومــة العثامنيــة إىل الغــاء احلكــم 

ــًا«4.  اإلقطاعــي بتات

ــاك،  ــن هن ــل، ودف ــل عام ــن جب ــل م ــس اجلب ــدة مي ــنة 1298ه، يف بل ــك س ــر ب ــويف تام وت
ــس.  ــه يف مي ــبب دفن ــه، أو س ــبب موت ــرف س واليع

وبعــد وفــاة عــي بــك األســعد، قــام خــاف داخــل العائلــة، وحتديــدًا بــن أوالده واألقــارب، 
إىل ان فــاز بالســلطة العامليــة ابــن عمــه خليــل عــى حســاب شــبيب باشــا، ابــن عــي الصغــري، ثــم 
حــدث رصاع بــن ابــن خليــل بــك االســعد، كامــل مــن جهــة وشــبيب باشــا مــن جهــة أخــرى، 

فكانــت الغلبــة لــألول، واســتمر يتبــوأ هــذه الزعامــة حتــى وفاتــه. 

ــد  ــى ي ــوا ع ــث ُهزم ــة األوىل، حي ــرب العاملي ــى احل ــل حت ــل عام ــون يف جب ــي العثامني وبق
احللفــاء، الذيــن احتلــوا لبنــان وغــريه مــن البلــدان العربيــة، وهنــا تبــدأ مرحلــة جديــدة مــن حيــاة 

ــنة 1920م  ــذ س ــي من ــداب الفرن ــت اإلنت ــك حت ــل، وذل ــل عام جب

1   نفس المرجع: ص 142 
2   نفس المرجع: ص 142 نقالً عن محمد مهدي مغنية في كتابه: »جواهر الحكم«.  

3   نفس ارجع: ص 227 وعلي الزين: »المرجع السابق« ص 201 
4   نفس المرجع: ص 154 
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أوالً- مقدمة يف اجلغرافية التارخيية

1 - التسمية: نسب قبيلة عامله
ــن  ــرب ب ــن يع ــجب ب ــن يش ــبأ ب ــود إىل س ــه يع ــب عامل ــى أن نس ــرب ع ــابون الع ــع النّس أمج
قحطــان حيــث يقــول ابــن عبــد ربــه، يف العقــد الفريــد: »عاملــه هــم بنــو احلــارث بــن عــدي بــن 

احلــارث بــن مــّرة بــن أدد، بــن زيــد بــن يشــجب بــن عريــب بــن زيــد بــن كهــان بــن ســبأ.
ــن  ــدي ب ــن ع ــارث ب ــد احل ــه ول ــح، أن عامل ــه »الصحي ــري بقول ــن األث ــك اب ــدد ذل ــام ح ك

ــان« ــن قحط ــرب ب ــن يع ــجب ب ــن يش ــبأ ب ــن س ــارث… ب احل
ــت  ــال: »أتي ــه ق ــيك أن ــن مس ــروة اب ــن ف ــمعاين، ُروي ع ــاب للس ــاب األنس ــاء يف كت وج
النبــي)ص( فقلــت: أخــرين عــن ســبأ، أرجــل هــو أم إمــرأة، فقــال: »هــو رجــل مــن العــرب، 
ــن  ــة وغســان وخلــم وجــزام، وهــم الذي ــد عــرشة، تيامــن )أي ســكن اليمــن،... منهــم عامل َوَل
أرســل عليهــم ســيل العــرم ، ودفــن الســيل بيوهتــم«، وكان حصــول ســيل الَعــِرم بــن عامــي 115 

ــاد. ــل املي و145 قب
وقــال اهلمــذاين أيضــًا، ويف نفــس املوضــوع: »فأولــد عــدي بــن احلــارث عفــريًا ومالــكًا، وهــو 

خلــم، وعمــرًا وهــو جــزام، واحلــارث وهــو عاملــه، وأمهــم رقــاش بنــت مهــدان«1.
أمــا األصفهــاين2 فيــورد أن عاملــه تنســب إىل أم هــي عاملــه بنــت وديعــه مــن قضاعــه، حيــث 
يقــول: »احلــارث، وهــو عاملــة بــن عــدي بــن احلــارث، بــه مــرة بــن أدد، وأم معاويــة بــن احلــارث 

عاملــة بنــت وديعــة مــن قضاعــة، وهبــا ســموا عاملــة«
ــن  ــارث ب ــمه احل ــة، واس ــا عامل ــة: »وأم ــن القبيل ــه ع ــدون3 يف حديث ــن خل ــول اب ــدوره يق ب

ــام« ــة الش ــم بري ــع، ومواطنه ــٌن مّتس ــم بط ــذام، وه ــم وج ــوة خل ــم أخ ــدي، وه ع
ــاد  ــك ب ــل، وكذل ــل اخللي ــل أو جب ــل اجللي ــل أو جب ــل عام ــامء: جب ــوم إن أس ــى العم وع
بشــارة4 أو بــاد املتاولــة5، تلــك هــي األســامء املتعــددة التــي عــرف هبــا قديــاًم جبــل عامــل مــن 
لبنــان اجلنــويب، ويــكاد املؤرخــون جيمعــون عــى ســبب تســميته نســبة إىل قبيلــة عاملــة بــن ســبأ، 

ــام يــي أيضــًا بعــض أقــوال املؤرخــن وعلــامء البلــدان: وفي
بالنســبة للعامــة الســيد حمســن األمــن: »مــن أســامئه جبــل عامــل او جبــل عاملــة او جبــال 
بنــي عاملــة، فجبــل عاملــة او بنــي عاملــة نســبة إىل بنــي عاملة الذيــن ســكنوه وتســميته بجبــال 
عاملــة بلفــظ اجلمــع باعتبــار اهنــا جبــال كثــرية، وبجبــل عاملــة بلفــظ املفــرد باعتبــار إرادة اجلنس، 

أمــا تســميته بجبــل عامــل بحــذف اهلــاء فهــو ختفيــف لكثــرة االســتعامل«.

1-  راجع: »مقدمة تاريخية عن جبل عامل، موقع وزارة الداخلية والبلديات،إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل، في 11 تيسان 2012.
2-   أبو الفرج األصفهاني: يعتبر كتاب األغاني، من أغنى الموسوعات األدبية التي ألفت في القرن الرابع الهجري، وقد طبع الكتاب طبعات عديدة 

فقد تم نشره ألول مرة في أوروبا سنة  1868. ثم نشر فيما بعد مجدداً في 24 مجلداً ضخماً، بمعدل جزئين في كل مجلد، باالضافة إلى فهارس 
فنية مفصلة في المجلد 25 عن دار احياء التراث العربي البيروتية. ونشر كذلك عن دار الفكر للطباعة والنشر ببيروت.

3-   تاريخ ابن خلدون، إبن خلدون، الجزء الثاني، الصفحة ٢٥٦.
4-  لقد ُسميت بعض أجزاء من جبل عامل ببالد بشارة، نسبة إلى أحد الزعماء الذي تعددت اآلراء حول نسبه.

5-  كما عرف هذا الجبل ببالد المتاولة، كون معظم سكانه من المتاولة حسب التسمية المعروفة في لبنان أي الشيعة.
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كــام ورد يف كتابــات القلقشــندي: “جبــل عاملــة وجبــال عاملــة وجبــل اخلليــل وجبــل اجلليــل 
وبــاد بشــارة والبشــارتن، تســميات ملســمى واحــد وهــو جبــل عامــل، نزلــه بنــو عاملــة بــن ســبأ 

مــن عــرب اليمــن عنــد تفرقهــم بســيل العــرم فعــرف هبــم وهــو جــزء مــن لبنــان1”.
كذلــك بالنســبة للمــؤرخ حممــد جابــر آل صفــا أن هــذه البــاد »دعيــت بجبــل اخلليــل، وجبــل 
اجلليــل«، كــام “ ســمي بعامــل نســبة إىل اهلــه الــذي يعــود نســبهم إىل قبيلــة بنــي عاملة اليمنيــة، 
وهــم مــن أقــدم مــن ســكن لبنــان، وقــد قدمــوا عنــد هتــدم ســد مــأرب يف اليمــن، وهــم عــرب 
ــل  ــذي يعــرف بجب ــل ال ــل اخللي ــه »جب ــن األثــري3 قول ــخ الكامــل الب أقحــاح«2. كــام ورد يف تاري
عاملــة«، وتاريــخ أيب الفــداء، واليعقــويب، وكتــاب معجــم البلــدان وهوموسوعة شــهرية لألديــب 
والشــاعر املشــهور ب ياقــوت احلمــوي، ولقــد كتبهــا بــن 1220 و 1224 مياديــة.. وغريهــم.

2 - جبال اجلليل )أو اخلليل( أو جبل عامل

كان ملنطقــة جبــل عامــل أمهيــة مميــزة عــر التاريــخ، القديــم واحلديــث، وحتــى املعــارص، ويرز 
ذلــك مــن خــال كتابــات العديــد مــن الباحثــن واملؤرخــن والّرحالــة، كــام أن اإلمراطوريــات 
ــرة  ــراتيجية، ووف ــا اإلس ــة مواقعه ــا، آلمهي ــى احتاهل ــت ع ــت وتصارع ــد تنافس ــة ق القديم
ــام  ــل(، ك ــال اخللي ــل )أو جب ــال اجللي ــم بجب ــذ القدي ــى من ــت تدع ــي كان ــة. وه ــا الطبيعي موارده
ذكــر حممــد جابــر آل صفــا، أن هــذه البــاد »دعيــت بجبــل اخلليــل، وجبــل اجلليــل، فيــام ســبق.. 
ــل  ــت يف جب ــامالً، وحّل ــدت ش ــل امت ــا، ب ــت مكاهن ــة »مل تثب ــر ان القبيل ــدون، فيذك ــن خل ــا اب أم
اجلليــل، الــذي دمغتــه باســمها…« يضــاف إىل هــذا أيضــًا، أن أرض اجلليــل كانــت مكانــًا لدعــوة 
الســيد املســيح)ع(، بحيــث ان البشــارة األوىل باإلنجيــل، كانــت يف عــرس قانــا اجلليــل، وعندمــا 
ــوا  ــاء املوتــى، وشــفاء املــرىض، نجــد أهــايل صــور وصيــدا، كان ــه، يف إحي ــدأ يســتعمل معجزات ب

يأتــون إليــه لشــفاء مرضاهــم. 

3 -  قبيلة عاملة وبالد عاملة
ــإن  ــمها، ف ــد باس ــام بع ــرف في ــت تع ــي أصبح ــة الت ــة، إىل املنطق ــة عامل ــل قبيل ــل أن تنتق قب
ــي هاجــرت مــن  ــة الت ــل العربي املؤرخــن اســتفاضوا يف احلديــث عنهــا، عــى أهنــا إحــدى القبائ
اليمــن بعــد حصــول ســيل العــرم، الــذي يذكــره املؤرخــون يف كتاباهتــم، كابــن األثــري، والطــري 
ــر  ــث اقــرن ذك ــة مــن العامليــق…« ، حي ــذي يقــول: »مــن أهــل عامل ــوري واملســعودي ال والن
ــه:  ــدى الطــري قول ــوا حيكمــون مــرص، كــام ورد ل ــن كان ــق الذي ــة، بانتســاهبا للعاملي ــة عامل قبيل
»ان إســامعيل محــل رســالة إهليــة إىل قبيلــة العامليــق، وقبائــل اليمــن، وهــذا يعنــي أن هــذه القبيلــة 

ــم«.. ــل زمــن إســامعيل وإبراهي ــة، قب كانــت موجــودة ومعروف
1-   القلقشندي - صبح األعشى - الجزء الرابع - صفحة صفحة 86.

2-  محمد جابر آل صفا: تاريخ جبل عامل – بيروت، دار متن اللغة -ص25.
3-   كتاب الكامل في التاريخ، لمؤلفه اإلمام العالمة أبي الحسن علي بن أبي الكرم..المعروف بابن األثير الجزري 630 هـ.
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ــت يف  ــي كان ــل الت ــدادًا للقبائ ــنة 728 ق.م(، تع ــارص )س ــات ب ــات تغ ــام ورد يف مدون ك
الباديــة، ومنهــا قبيلــة »عاماتــو«، التــي ينســب إليهــا ســكان جنــوب لبنــان، حيــث تدعــى البــاد 

ــال عاملــة«1. »جب

4 - املساحة واحلدود اجلغرافية
تبلــغ مســاحة “جبــال عاملــة« بحســب تقديــرات بعــض املؤرخــن نحــو ثاثــة آالف كيلومــرًا 
مربعــًا، ويرتفــع هــذا الرقــم إىل ثاثــة آالف ومئتــي كيلومــرًا مربعــًا2، عــى اعتبــار ان طــول اجلبــل 

يبلــغ ثامنــن كيلومــرا وعرضــه أربعــون3.
أمــا حــدود جبــل عامــل فهــي ختتلــف بحســب املصــادر وكتابــات املؤرخــن، حيــث بقيــت 
ــًا يف جماهلــا اجلغــرايف، ثــم  غــري معروفــة لفــرة طويلــة، كوهنــا غــري واضحــة املعــامل، تتســع أحيان
تعــود وتراجــع عــر فــرات زمنيــة متفاوتــة، ومثــًا يذكــر احلمــداين ) ق 10 م ( : »إن جبــل عاملــه 
يطــل عــى بحــرية طريــة باجتــاه البحــًر، ثــم يضيــف يف مــكان آخــر انــه يــرشف عــى عــكا ويطــل 
عــى األردن، لكــن هــذا االختــاف بــن املؤرخــن يبقــى يف حــدوده الدنيــا، ويمكــن تعيــن حدود 

هــذه املنطقــة كــام وصفهــا الســيد حمســن األمــن يف كتابــه »خطــط جبــل عامــل« وفــق اآليت:
“..حيــده مــن جهــة الغــرب شــاطئ البحــر املتوســط أو بحــر الشــام، ومــن اجلنــوب فلســطن، 
ومــن الــرشق األردن )أحلولــه( ووادي التيــم وبــاد البقــاع، وقســم مــن جبــل لبنــان الــذي هــو 
ــو  ــه وه ــارب من ــا يق ــر األويل أو م ــامل هن ــن الش ــن . وم ــم جزي ــان ووراء إقلي ــل الرحي وراء جب
ــن  ــه ولك ــك في ــبهة وال ش ــا ال ش ــه مم ــد بمجمل ــذا التحدي ــس(، وه ــر الفرادي ــام ً)هن ــمى قدي املس
يقــع التأمــل يف احلــد الفاصــل بينــه وبــن فلســطن فقــد قيــل انــه هــو النهــر املســمى هنــر القــرن 

وحينئــذ يدخــل يف جبــل عامــل مــا ليــس منــه4«.
ــري  ــان الكب ــة لبن ــاء دول ــد إنش ــت بع ــن العاملين  مت ــات املؤلف ــأن كتاب ــارة ب ــن اإلش ــد م والب
عــام 1920، ثــم حتويــل جبــل عامــل إىل حمافظــة لبنــان اجلنــويب5 )قبــل إنشــاء حمافظــة النبطيــة( 
عــى إن هــذه املحافظــة وهــي دائــرة إداريــة ال تطابــق احلــدود الســابقة، تضــم اليــوم 7 أقضيــة تبلغ 
مســاحتها اإلمجاليــة 2019 كــم2، ذلــك أن الســلطات الفرنســية قــد ختلــت يف بدايــة االنتــداب عن 

بعــض القــرى العامليــه للريطانيــن فأصبحــت مــن ذلــك احلــن جــزءًا مــن فلســطن املحتلــة.
1-  موقع وزارة الداخلية والبلديات، مصدر سابق.-

ــن  ــه كل م ــم2«، ويوافق ــة آالف كل ــا  »ثالث ــر آل صف ــد جاب ــؤرخ محم ــا الم ــا يعتبره ــا، بينم ــة وحدوده ــذه المنطق ــاحة ه ــد مس ــول تحدي ــة ح ــد آراء متفاوت 2-   توج
المؤرخيــن علــي الزيــن وحســن األميــن، علــى اعتبــار ان متوســط طــول هــذا الجبــل مــن الجنــوب إلــى الشــمال يبلــغ نحــواً مــن ثمانيــن كيلــو متــراً، ومتوســط عرضــه 
نحــواً مــن أربعيــن، هــذا إذا ُجعــل منتهــاه مــن الشــرق الجنوبــي ضفــة بحيــرة الحولــة، ومــن الشــمال الشــرقي منتهــى جبــل الضهــر، إلــى ســاحل البحــر األبيــض المتوســط.

3- الياس صادر: ثورة جبل عامل1920 ص18
4   السيد محسن االمين - خطط جبل عامل. دار المحجة البيضاء للنشر والتوزيع، 2002. 340 صفحة.

ــى محافظتيــن(،  ــل أن تقســم إل ــان الجنوبــي )قب ــة إيرفــد عــام 1960، رســم حــدود منطقــة جبــل عامــل، فاعتبــرت ان«منطقــة لبن ــت بعث 5  حاول
تبــدأ مــن نهــر األولــي )أي أن صيــدا تدخــل ضمنهــا(، ونالحــظ هنــا ان الضفــة اليمنــى لنهــر األولــي، التــي تضــم فــي شــمالي اإلقليــم ديــر المخلــص 
وجــون، قــد ألحقــت بهــذا اإلقليــم، علــى الرغــم مــن أنهــا تقــع إداريــاً، خــارج المحافظــة. ان التركيــب الطولــي للبنــان يتعــرض لتعديــالت، تعطــي 
لبنــان الجنوبــي تركيبــه الخــاص، تتابــع الرقعــة الســاحلية بعــد صيدا،حتــى تبلــغ حــدود األراضــي الفلســطينية المحتلــة، لتشــكل المنطقــة الســاحلية 
للبنــان الجنوبــي، وتنتهــي سلســلة جبــل لبنــان، بجــرف فــي جبــل الريحــان، وتشــكل جبــل جزيــن، وتشــكل المنحــدرات الواقعــة بيــن الســاحل والجبــل، 
وراء عاصمــة اإلقليــم، المنطقــة الصغيــرة لمــا وراء صيــدا، والباقــي،أي مــا يقــارب نصــف اإلقليــم، تشــغله نجــود مــن األراضــي البيضــاء والحمــراء، 
منجرفــة دائمــاً وخاليــة مــن المــاء، وتلــك هــي خاصــة الجنــوب: ”انــه جبــل عامــل”، راجــع: “مقدمــة تاريخيــة عــن جبــل عامــل”، مصــدر ســابق.
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31 - قرية تقع ضمن حدود فلسطني املحتلة

ــا وجيــاور  يعتــر بعــض املؤرخــن أن امتــداد جبــل عامــل كان يف املــايض، يــرشف عــى طري
ــال متثــل األماكــن األوىل التــي  ــه، وهــذه اجلب ــال اجلليــل ُتنمــى إلي األردن، بحيــث أصبحــت جب
ــة  ــة احلديث ــط اجلغرافي ــة، واخلرائ ــادر التارخيي ــب املص ــّن بحس ــذا يتب ــة، هل ــة عامل ــكنتها قبيل س
ــرى  ــم ق ــايب »معج ــوع إىل كت ــّيام بالرج ــة، ال س ــب يف املنطق ــزارع واخلرائ ــرى وامل ــات الق وتوزيع
جبــل عامــل1«، ثــم »خطــط جبــل عامــل2«، أن عــدة قــرى كانــت تتبــع إداريــًا جلبــل عامــل، تقــع 
ــاث  ــوزع يف ث ــة3، تت ــة عاملي ــا إىل 31 قري ــل عدده ــة، ويص ــطن املحتل ــدود فلس ــن ح اآلن ضم

ــق اآليت: ــات، وف جمموع

ــة أدمــث، البصــة )تقــع  قــرى تتبــع لقضــاء عــكا، أمههــا: إقــرط )جنــوب غــرب تربيخــا(، خرب
ــة(،  ــدود اللبناني ــن احل ــم ع ــد 5 ك ــايس )تبع ــر الق ــا، دي ــة، حانوت ــورة(، اجلوردي ــوب رأس الناق جن
الزيــب )تقــع عــى البحــر، وتتبعهــا عــدة خرائــب وهــي آخــر حــدود جبــل عامــل(، رسوح أو رصوح 
ــة ســمح )تقــع رشقــي البصــة،  )تقــع عــى تــل صخــري، مطــل عــى تربيخــا والنبــي روبــن(، خرب
وهــي ماصقــة ملزرعــة حــوارة(. عــرب العرامشــة ) تقــع يف اجلليــل وبالقــرب مــن لبنــان(، عرّبــن 
)تقــع شــاميل وادي كركــرة، وتبعــد عــن احلــدود اللبنانيــة احلاليــة 2 كيلومــر(، فــارة )تقــع هنايــة جبــل 

عامــل مــن ناحيــة بــاد صفــد(، ثــم فّســوطة والنواقــري )تقــع عــى جبــل مطــّل عــى صــور(..

قــرى تتبــع لقضــاء صفــد، أمههــا: تــل احلســينية )تقــع قبالــة يــارون وقــرب صلحــا(، اخلالصــة 
ــع  ــوم )تق ــوال(، ديش ــل ح ــن ومقاب ــوب هون ــع جن ــي تق ــوم، وه ــمونة الي ــات ش ــمى كري )تس
بالقــرب مــن املالكيــة(، راميــم ) تلــة يمــّر هبــا اخلــط األزرق احلــايل، وتقــع فــوق املنــارة وتــرشف 
عــى حــوال(، سعســع ) تبعــد 4 كيلومــر عــن حــدود لبنــان احلاليــة، وتقــع جنــويب كفــر برعــم(، 
املنــارة ) تقــع رشقــي بلــديت حــوال وميــس اجلبــل، أقيــم عــى جــزء منهــا مســتعمرة املنــارة(، خربــة 
املشــريفة، منصــورة )كانــت جــزءا مــن لبنــان حتــى العــام 1923م، وهــي مزرعــة  معظــم اهلهــا 
ــي  ــح، وه ــل القم ــاميل أب ــع ش ــة ) تق ــة(، املطل ــش اللبناني ــدة رمي ــا بل ــل يف موقعه ــارى. وتقاب نص
ــة(، كفربرعــم ) وهــي  ــدا اللبناني اليــوم مســتعمرة(، جاحــوال ) تقــع إىل جنــوب غــرب بلــدة بلي

تبعــد 5 كيلومــر عــن احلــدود اللبنانيــة احلاليــة، وأهلهــا كانــوا مــن املوارنــة بغالبيتهــم(. 

القــرى الســبع: وهــي تضــم قــرى هونن،آبــل القمــح، قــَدس، صلحــا، تربيخــا، النبي يوشــع، 
وقريــة املالكيــة )مالكيــة اجلبل(. 

1  سليمان ظاهر، معجم قرى جبل عامل المجلد 1، مؤسسة اإلمام الصادق للبحوث في تراث علماء جبل عامل، 2006
2  السيد محسن األمين، خظظ جبل عامل..ولد وعاش في بلدة شقرا- قضاء بنت جبيل)1952-1865م(.

3  راجع: حسن ترحيني، 31 قرية عاملية ألحقت بفلسطين، موقع »جنوبية« في 24 آذار 2017.
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 ثانيا- خصائص اجلغرافية الطبيعية

1 - املعامل الطبيعية العامة
تتبــع منطقــة جنــوب لبنــان اخلطــوط الكــرى يف البنيــة اجليولوجيــة العامــة للبنان، حيــث توجد 
اإلنكســارات الرئيســية يف سلســلتي جبــال لبنــان الســاحلية والداخليــة، وتتبــع هــذه اإلنكســارات 
ــل  ــامالً داخ ــا ش ــة، ومنه ــض احلول ــى منخف ــت، حت ــر املي ــم البح ــاه يف وادي األردن ث ــرى املي جم

األرايض اللبنانيــة، حيــث يــرز اإلنكســار الرئيــي يف سلســلة جبــال لبنــان الغربيــة1.
ــاروك  ــان مــن جمــرى هنــر األويل ورافــده األعــى الب  وعــى العمــوم »متتــد أرايض جنــوب لبن
شــامالً، وحتــى حــدود لبنــان الدوليــة املحاذيــة لفلســطن املحتلــة يف اجلنــوب، واملمتــدة مــن راس 
الناقــورة عــى البحــر حتــى قمــم جبــل حرمــون يف الشــامل الرشقــي، وســوريا يف الــرشق، وهــي 
تضــم يف الشــامل القســم اجلنــويب مــن مرتفعــات جبــل نيحــا، حيــث يمــر احلــد اإلداري يف قمــة 
ــة يصــل إرتفاعهــا إىل 1700م، ثــم مرتفعــات جزيــن، وهــي تقــع بمجملهــا فــوق إرتفــاع  جبلي
ــويب، ويف  ــان اجلن ــة لبن ــة ملحافظ ــدود اإلداري ــرشق باحل ــامل وال ــن الش ــددة م ــا حم ــام أهن 500م، ك
اجلنــوب بالــوادي الــذي يفصلهــا عــن هضــاب النبطيــة، كــام تضــم يف الــرشق الســفوح الغربيــة 
واجلنوبيــة الغربيــة ملرتفعــات جبــل حرمــون، حيــث متتــد منطقــة مرجعيــون- حاصبيــا، أمــا املنطقة 
اجلنوبيــة فهــي تضــم أجــزاء واســعة مــن هضــاب جبــل عامــل التــي تتكــّون مــن األرايض البيضــاء 
ــًا عنــد  واحلمــراء املعّرضــة للتــآكل والقليلــة امليــاه، والتــي يصــل إرتفاعهــا إىل نحــو 940م تقريب

بلــدة مــارون الــراس جنــوب بنــت جبيــل«2.
ــهول  ــطح، والس ــتوية الس ــاحلية املس ــهول الس ــن الس ــعة م ــق واس ــة إىل مناط ــذا باإلضاف ه
الفيضيــة )دون 200م إرتفــاع(، املمتــدة عنــد األحــواض الدنيــا لألهنــار، والتــي تــراوح مســاحتها 
بــن 50 كــم2 مربعــًا عنــد هنــر القاســمية، و15 كــم2 عنــد األويل، و11 كــم2 عنــد هنــر ســينيق، 
و10 كــم2 عنــد هنــر الزهــراين. كذلــك توجــد بعــض الســهول الضّيقــة املمتــدة بــن اهلضــاب ويف 
األوديــة الواســعة، وأمههــا ســهل اخليــام – مرجعيــون الــذي يقــع عــى مســتوى 500م، ويمتــد 
ــة، وســهل  ــة اخلصب ــه الركاني عــى مســاحة تزيــد عــى 10كــم2، ثــم ســهل رسدة املشــهور بربت

الــوزاين الــذي جيــري فيــه هنــر الــوزاين.
ويمكــن أن نمّيــز يف جنــوب لبنــان بــن عــدة مناطــق طوبوغرافيــة، لــكل منهــا مميزاهتــا 
ــة، ومنطقــة  ــة.. وهــذه املناطــق هــي: الســهول الســاحلية والداخلي ــة والبرشي وخصائصهــا الطبيعي
اهلضــاب، ثــم منطقــة اجلبــال العالية..وهــي متثــل مــن حيــث مســاحتها حــوايل مخــس مســاحة لبنــان 
)2019 كــم2(، ويبلــغ عــدد ســكاهنا نحــو مخــس عــدد ســكان لبنــان، يعيــش حــوايل نصــف هــذا 

ــارج. ــن يف اخل ــان، واملهاجري ــل لبن ــن داخ ــي النازح ــمل الباق ــوب،  ويش ــق اجلن ــدد يف مناط الع

1   راجع لمزيد من التفاصيل، د. علي فاعور: جنوب لبنان الطبيعة واإلنسان، الطبعة األولى عام 1985.ص 27.
2  راجع لمزيد من التفاصيل، د. علي فاعور: جنوب لبنان الطبيعة واإلنسان، الطبعة األولى عام 1985.ص 57.
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2 - املوارد املائية وإنتشار التصّحر 

يمكــن أن نميــز يف جنــوب لبنــان بــن ثــاث مناطــق حســب إمتــداد األهنــار وتوزعهــا، وهــي 
منطقــة صيــدا حيــث توجــد ثاثــة أهنــار )األويل وســينيق والزهــراين(، ثــم املنطقــة املمتــدة بــن 
الزهــراين واحلــدود اجلنوبيــة )وجيــري فيهــا هنــر الليطــاين وهنــر العزيــة(، وأخــريا منطقــة احلاصباين 

التــي تتميــز بوجــود هنــر احلاصبــاين وروافــده.
ومتثــل املنطقــة التــي جيــري فيهــا هنــر الليطــاين أكثــر مــن ثلثــي الترصيــف املائــي يف جنــوب 
لبنــان، ونحــو ربــع الترصيــف املائــي يف لبنــان، أمــا األرايض الواقعــة جنــوب الليطــاين فهــي تفتقــر 
للميــاه خافــًا ملــا هــي احلــال يف منطقــة صيــدا واملنطقتــن الشــاملية والوســطى يف لبنان، وهــذا يعود 
ــة يف منطقــة اجلنــوب  ــة اجلوفي ــن اجليولوجــي حيــث تتكــون الطبقــات اجليولوجي لطبيعــة التكوي
مــن تكوينــات كلســية وكلســية دلغانيــة متشــققة، خترقهــا ميــاه األمطــار بســهولة، باإلضافــة إىل 
إنخفــاض كميــة األمطــار اهلاطلــة، ونــدرة الثلــوج )لقلــة اإلرتفاعــات التــي تبلــغ حــوايل 800م 
ــق  ــاحة املناط ــغ مس ــث تبل ــوق األرايض حي ــل( ف ــت جبي ــوب بن ــة جن ــن الواقع ــض األماك يف بع
ــاين(،  ــوب الليط ــدة جن ــف األرايض املمت ــل نص ــا يمث ــم2 )م ــوايل 450 ك ــة دون 500م ح الواقع
ــل  ــي يق ــرية الت ــع الصغ ــداد الينابي ــال تع ــن خ ــاه، م ــة للمي ــذه املنطق ــار ه ــر إفتق ــح أكث ويتض

عددهــا كلــام إجتهنــا نحــو اجلنــوب يف الســاحل والداخــل1.
أمــا منطقــة حــوض احلاصبــاين يف الداخــل، فهــي متتــد عنــد ســفوح جبــل حرمــون، وتوجــد 
فيهــا عــدة ينابيــع غزيــرة تقــع عــى إمتــداد الصــدوع، وأمههــا نبــع احلاصبــاين جنــوب حاصبيــا، 
ــع  ــوز ونب ــع اجل ــاري، ونب ــة امل ــوب قري ــة جن ــع القرش ــاين، ونب ــر احلاصب ــى هن ــوزاين ع ــع ال ونب
املغــارة جنــوب رشق حاصبيــا، كــام توجــد عــدة ينابيــع يف ســهل املــرج الــذي يمتــد بــن اخليــام 
مــن الــرشق، ومرجعيــون والقليعــة مــن الغــرب، وأمههــا نبــع احلــامم ونبــع الــدردارة ثــم البــاردة 
والرقيقــة، باإلضافــة لعــدة ينابيــع مؤقتــة يســتخدمها الســكان خــال أوقــات اجلفــاف. وبرغــم 
تراجــع كميــات امليــاه وجفــاف الينابيــع فــإن معظــم أرايض اجلنــوب تشــكو اجلفــاف لعــدم القــدرة 
عــى إســتثامر املــوارد املائيــة، حيــث نجــد أن 92 يف املائــة مــن حجــم الترصيــف املائــي يف منطقــة 
ــة  ــاين بحاج ــة احلاصب ــام منطق ــة، بين ــطن املحتل ــل أرايض فلس ــاب إىل داخ ــًا، تنس ــاين مث احلاصب

ماســة للميــاه. 
ــان  ــدرة اإلنس ــزز ق ــي تع ــكان واألرض، فه ــن الس ــي ب ــاط رئي ــل إرتب ــاه عام ــكل املي وتش
عــى التعامــل مــع األرض وإســتثامر مواردهــا، لقــد أمهلــت األرض اجلنوبيــة طيلــة ســنوات، ومل 
تنــل حقهــا مــن العنايــة نظــرًا ملوقعهــا اجلغــرايف وجماورهتــا لفلســطن املحتلــة، حيــث إلرسائيــل 
ــن  ــعة م ــاحات واس ــت مس ــذا حتول ــاه، وهك ــى األرض واملي ــيطرة ع ــعية يف الس ــا التوس أطامعه
ــة  ــبه صحراوي ــل(، إىل أراض ش ــل عام ــة يف جب ــاب الداخلي ــا اهلض ــوب )خصوص أرايض اجلن

1   راجع كتاب جنوب لبنان ..مصدر سابق.ص 137-139.
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ــدم  ــة، وع ــار اهلاطل ــاه واألمط ــة املي ــرًا لقل ــة، نظ ــراف الرب ــد إنج ــوكية بع ــات الش ــا النبات تغطيه
ــر. ــدرًا إىل البح ــب ه ــي تذه ــاه الت ــتخدام املي ــة إس ــري، وقل ــات ال ــامل مرشوع إكت

ــع  ــن، وتراج ــي للجنوبي ــورد الرئي ــل امل ــي متث ــة الت ــور الزراع ــع تتده ــذا الواق ــة ه ونتيج
ــوب  أمــام زحــف اجلفــاف الواســع، فــا تصمــد ســوى الزراعــات املعيشــية الفقرية)زراعــة احلب
واخلضــار(، املتمســكة يف بطــون األوديــة وعــى الســفوح، والباقيــة كمورد وحيــد لســكان اهلضاب، 
بإســتثناء زراعــة التبــغ التــي تتعــرض ألزمــة ترصيــف اإلنتــاج بإســتمرار، وال يســتفيد منهــا ســوى 
بعــض املاكــن الكبــار، بينــام باملقابــل تتكــدس الديــون عــى كاهــل الفــاح، بالرغــم مــن العمــل 
املتواصــل الــذي يشــارك فيــه األوالد الصغــار. إن اجلنــوب الــذي كان مصــدرًا للحبــوب واخلضــار 
واحلمضيــات واملــوز والزيــت وعســل النحــل، قــد حتــّول منــذ عــدة ســنوات إىل تصديــر القــوى 
البرشيــة واليــد العاملــة الزاحفــة مــن األريــاف اجلنوبيــة الفقــرية واملــدن الصغــرية نحــو ضواحــي 

العاصمــة بــريوت واملــدن الكــرى.
إهنــا هجــرة العمــل، هجــرة املغامريــن مــا وراء البحــار لتحصيــل لقمــة العيــش، يــوم كانــت 
ــم اوالدهــم وحتســن  اهلجــرة مغامــرة يف املجهــول، هجــرة الباحثــن عــن العمــل يف املــدن لتعلي
اوضاعهــم، فليســت اهلجــرة برغــم التشــتت القائــم بمثابــة إنقطــاع عــن األرض األم، إهنــا مرحلــة 
ــق  ــم املناط ــة يف معظ ــة العمراني ــت النهض ــدة، وليس ــائل جدي ــم بوس ــال دائ ــا إتص ــة يليه مؤقت
اجلنوبيــة ســوى حصيلــة هــذه املغامــرة للنازحــن عــر القــرى واملــدن واملهاجريــن نحــو القــارات 

اخلمــس.
ويتبــّن أن هــذه التحــركات الســكانية الكثيفــة واملتنّوعــة، قــد أدت إىل إفــراغ مناطــق واســعة 

مــن ســكاهنا خصوصــًا يف القــرى احلدوديــة والبلــدات الصغــرية.

ثالثًا- السكان يف جنوب لبنان 

1 - تطور عدد السكان املقيمني بني املايض واحلارض

تزايد عدد السكان بحسب فرات زمنية خمتلفة وفق اآليت:
عــام 1970،  بلــغ عــدد الســكان املقيمــن  249،945 ســاكن ، يمثلــون نحــو 11،7   ·
ــطينية(،  ــامت الفلس ــن يف املخي ــدا الاجئ ــا ع ــان1 )م ــكان لبن ــل س ــن جمم ــة م يف املائ
ــة  ــة بالعين ــام 1964)دراس ــة ع ــو 13،2 يف املائ ــغ نح ــبة  تبل ــذه النس ــت ه ــام كان بين

ــام(. ــم الع ــة يف وزارة التصمي ــاطات اإلقليمي ــة النش ــا مصلح ــت هب قام
يف عــام 19962 ، وبعــد أكثــر مــن ربــع قــرن فقــد إرتفــع عــدد الســكان املقيمــن يف   ·
حمافظتــي اجلنــوب والنبطيــة  ، ليبلــغ حــوايل 488،469 ســاكن، يمثلــون 16 يف املائــة 

1  وزارة التصميم العام، مصلحة النشاطات اإلقليمية عام 1970، وذلك بموجب إحصاء بالعينة لعدد السكان المقيمين في لبنان وقد بلغ عددهم 
اإلجمالي 2 126 325 نسمة، بينما كان عدد السكان عام 1960 يبلغ 1،626،000 نسمة بحسب دراسة بعثة إيرفد.

2-   راجع نتائج مسح المعطيات اإلحصائية للسكان والمساكن عام 1996، وزارة الشؤون اإلجتماعية بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة 
للسكان.
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ــان . ويرتفــع العــدد بحســب ســجات النفــوس ليبلــغ نحــو  مــن جممــل ســكان لبن
ــان. ــة مــن جممــل ســكان لبن ــون 22 يف املائ ــمة،  يمثل 668،126 نس

يف عــام 2004، إرتفــع العــدد ليبلــغ نحــو 623،043 ســاكن، يمثلــون حــوايل 16،6   ·
يف املائــة مــن ســكان لبنــان )منهــم 10،7 يف املائــة يف حمافظــة صيــدا، و 5،9 يف املائــة يف 

حمافظــة النبطيــة(.
يف عــام 2007، بلــغ عددهــم اإلمجــايل نحــو 659،718 ســاكن )مــا عــدا النازحــن   ·
ــة  ــبة إىل 17 يف املائ ــت النس ــطينية(، وإرتفع ــامت الفلس ــن يف املخي ــورين والاجئ الس

ــمة/كم2. ــكانية إىل 327 نس ــة الس ــت الكثاف ــام إرتفع ــان. ك ــكان لبن ــن س م

2 - عدد السكان املسجلني
أمــا بالنســبة لتوزيــع الســكان بحســب مــكان التســجيل ) عــدد الســكان املســجلن يف وثائــق 

قيــد النفــوس(:
عــام 1965، بلــغ عــدد الســكان املدونــن يف ســجات األحــوال الشــخصية يف حمافظة  	·

لبنــان اجلنــويب  حتــى 1965-1-1، نحــو 232،709 نســمة1.

ــويب  413 250  ــان اجلن ــة لبن ــجلن يف حمافظ ــكان املس ــدد الس ــغ ع ــام 1970،  بل ع 	·
ــام 1975(،  ــة ع ــة النبطي ــان حمافظ ــابق إلع ــيم اإلداري الس ــق التفس ــمة ) وف نس
ــن إىل  ــبة النازح ــت نس ــام بلغ ــان، بين ــكان لبن ــل س ــن جمم ــة م ــون19،4 يف املائ يمثل
بــريوت وضواحيهــا نحــو 42 يف املائــة )منهــم 64،695 نســمة يقيمــون يف بــريوت، 

ــريوت(. ــي ب ــمة يف ضواح و110 130 نس

ــات 2018،  ــطب إلنتخاب ــح الش ــجلن يف لوائ ــدد املس ــغ ع ــد بل ــام 2018، فق ــا ع أم 	·
ــنة  ــم 21 س ــن أعامره ــن مم ــدد الناخب ــون ع ــم يمثل ــب2 )وه ــو 781 477 ناخ نح
وأكثــر(، يتوزعــون بــن 304 192 ناخــب يف الدائــرة الثانيــة )صيــدا وصــور وجزيــن(، 
و 460 565 ناخــب يف الدائــرة الثالثــة )مرجعيــون وحاصبيــا والنبطيــة وبنــت جبيــل(، 
ــم 16720  ــن وعدده ــراب يف الدائرت ــدان اإلغ ــجلوا يف بل ــن تس ــة إىل الذي باإلضاف
ــوس  ــجات النف ــجلن يف س ــكان املس ــدد الس ــل ع ــر جمم ــن تقدي ــث يمك ــمة. بحي نس
يف الدائرتــن )أو يف أقضيــة اجلنــوب اللبنــاين ال7( بنحــو 1،350،000 نســمة، يمثلــون 
أيضــًا  نحــو 22 يف املائــة مــن جممــل ســكان لبنــان )بحيــث يمكــن تقديــر جممــل عــدد 

ــمة(. ــوس ب 6،370،000 نس ــد النف ــجات قي ــجلن يف س ــان املس ــكان لبن س
1-  راجع السكان في الشريط الحدودي المحتل: مخاطر إفراغ الجتوب من السكان، التهجير والنزوح، جدول صفحة 11، )بحث مفدم إلى المؤتمر 

الدولي للسكان والتنمية، القاهرة عام 1994(. 27 صفحة.
2-   بلغ مجموع عدد المسجلين في لوائح الشطب في لبنان 3 746 483 ناخب )ممن أعمارهم 21 سنة وأكثر(. أما عدد الناخبين في الجنوب 

بحسب لوائح الشطب المقيدين لالنتخابات النيابية )أيار 2006(، فقد كان 670 ألفاً و121 ناخبا. 
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3 - التحركات السكانية: بني اهلجرة واملقاومة

لكــن هــذه التوزيعــات ال تعــر بشــكل دقيــق عــن الواقع الســكاين، حيــث يمثــل اجلنــوب اللبناين 
منطقــة حافلــة باملتغــريات والتحــوالت الديموغرافيــة واإلجتامعيــة واإلقتصاديــة، فمنــذ عــام 1948 
تاريــخ إعــان دولــة اإلحتــال  اإلرسائيــي وتاريــخ النكبــة بالنســبة للفلســطينين،  يعيــش اجلنــوب 
حالــة عــدم إســتقرار نامجــة عــن األطــامع اإلرسائيليــة يف األرض وامليــاه، حيــث أقدمــت إرسائيــل عى 
ــة وضمهــا بالقــوة وهتجــري أهلهــا وتغيــري معاملهــا  إحتــال مســاحات واســعة مــن األرايض اللبناني
ــة  ــرات منطق ــدة م ــل ع ــت إرسائي ــث إجتاح ــداءات 1967 حي ــا إعت ــة،  أبرزه ــرات  متقطع ــى ف ع
ــى عــام 1978حيــث إحتلــت  ــة، وحت ــداءات واســعة عــى القــرى احلدودي العرقــوب ونفــذت إعت
ــي  ــزام األمن ــة احل ــمته منطق ــا اس ــات م ــكاهنا، وأنش ــرت س ــوب وهج ــعة يف اجلن ــاحات واس مس
ــذ قــرار جملــس األمــن الــدويل  ــد أو رشط )وتنفي ــة دون قي رافضــة اإلنســحاب مــن األرايض اللبناني
رقــم 425(، ثــم عــادت وإجتاحــت اجلنــوب مــرة ثانيــة عــام 1982، وإحتلــت مســاحات واســعة 
مــن أراضيــه، رغــم أن لبنــان هــو الدولــة العربيــة الوحيــدة التــي لدهيــا حــدود دوليــة مــع فلســطن 

املحتلــة، معــرف هبــا بموجــب إتفــاق اهلدنــة املوقــع يف بلــدة الناقــورة عــام 1949.

ــت  ــدة حت ــن: واح ــمة إىل منطقت ــت مقس ــال كان ــاء اإلحت ــاين أثن ــوب اللبن ــة اجلن إن خريط
اإلحتــال، وتضــم نحــو 73 قريــة ومدينــة، يبلــغ جممــوع عــدد ســــــكاهنا املســجلن حــــوايل 
300،000 نســمة )اخلريطــة املرفقــة(، والثانيــة كانــت منطقــة أمنيــة حتــت املراقبــة وعنــد إمتــداد 
ــم  ــي تض ــامل، وه ــي الش ــة ق ــتوطنات اإلرسائيلي ــة للمس ــن احلامي ــد م ــري املزي ــة األوىل لتوف املنطق
حــوايل 43 بلــدة ســكاهنا 150،000 نســمة تقريبــًا، أي أن نحــو نصــف مليــون نســمة مــن ســكان 
ــن عــن بيوهتــم  ــن نازحــن ومهجري ــي ب ــال اإلرسائي ــد توزعــوا خــال فــرة اإلحت ــوب ق اجلن
ومهاجريــن يف خمتلــف أرجــاء العــامل، حيــث إعتمــدت إرسائيــل سياســة األرض املحروقــة إلفــراغ 

اجلنــوب مــن ســكانه1.

ــًا يف  ــريًا جذري ــت تغي ــي احدث ــال والت ــة اإلحت ــرة مقاوم ــرزت ظاه ــع ب ــذا الواق ــة ه يف مواجه
ــوق  ــات التف ــا نظري ــت معه ــة وتاش ــاع املوهوم ــوط الدف ــارت خط ــث إهن ــة، حي ــزان املواجه مي
العســكري أمــام تشــبث املقاومــن بأرضهــم، ممــا أجــر العــدو اإلرسائيــي عــى اإلنســحاب يــوم 24 
ايــار مــن العــام  2000 )يــوم النــرص والتحريــر( حيــث احتفــل اللبنانيــون بتحريــر اجلنــوب والبقــاع 
ــذ  ــرة تنفي ــل ألول م ــت إرسائي ــا، وأعلن ــتمر 22 عام ــذي إس ــي  ال ــال االرسائي ــن االحت ــريب م الغ
القــرار 425، حيــث إنســحبت مــن معظــم األرايض اجلنوبيــة، مــا عــدا مــزارع شــبعا وبعــض تــال 

حرمــون والتــي ال زالــت حتــت اإلحتــال اإلرسائيــي.

1   راجع للدكتور علي فاعور: جغرافية التهجير، دار المؤسسة الجغرافية، صفحة  106، طبعة عام 1993. 351 صفحة.



163

ــا،  ــا ودوره ــدت موقعه ــي أك ــة الت ــرة واملقاوم ــن اهلج ــها ب ــب قياس ــة يصع ــا مفارق ــل إهن ب
فأصبحــت عامــة بــارزة يف تاريــخ اجلنــوب املقــاوم، وهــي التــي شــكلت خــط الدفــاع 
ــا  ــادرة بمعناه ــرة املغ ــًا للهج ــس مكان ــع لي ــوب يف الواق ــان. فاجلن ــدة لبن ــن وح ــراتيجي ع اإلس
ــو  ــل ه ــا، ب ــن أهله ــرى م ــراغ الق ــري وإف ــات التهج ــل يف عملي ــا إرسائي ــي أرادهت ــق، والت املطل
ــر  ــذت تعّم ــي أخ ــدة، والت ــرة العائ ــاألرض إىل اهلج ــبث ب ــن التش ــكاهلا م ــة بأش ــكان للمقاوم م
القــرى واملــدن اجلنوبيــة التــي تكبــدت خســائر جســيمة أثنــاء اإلحتــال.. اهنــا ظاهــرة 
ــة،  ــوب اجلغرافي ــخصية اجلن ــر ش ــا جوه ــتصفى منه ــة ليس ــدرس بعناي ــتحق أن ت ــدة ، تس فري
ــع  ــن رب ــر م ــة أكث ــل طيل ــا إرسائي ــي إعتمدهت ــة الت ــرة القري ــات اهلج ــقطت نظري ــث س حي
ــع  ــآكل م ــًا ويت ــقط هنائي ــكانه فيس ــن س ــوب م ــراغ اجلن ــدف إف ــال، هب ــرة اإلحت ــال ف ــرن خ ق
ــات مــن الــروري اليــوم يف مناهــج البحــث  الزمــن أمــام توســع عمليــات اإلســتيطان. لقــد ب
ــرة  ــار اهلج ــة آث ــتات1، إىل دراس ــادرة يف الش ــرة املغ ــة اهلج ــن دراس ــّول م ــراتيجي أن نتح اإلس
العائــدة وكيفيــة بنــاء اجلســور وتوثيــق العاقــات مــع  املهاجريــن لتأمــن مشــاركتهم يف مشــاريع 
ــتخدامات األرايض. ــم إس ــي وتنظي ــط اإلقليم ــات التخطي ــق بعملي ــا يتعل ــامر وكل م ــادة اإلع  إع

1  لمزيد من التفاصيل حول الهجرة يمكن مراجعة األبحاث المنشورة للدكتور علي فاعور:
1. “اإلحصاءات السكانية وعوائق التنمية في جنوب لبنان” مجلة الباحث )بيروت( السنة الرابعة العدد الثاني والثالث -1982-1981 ص )21-52(.

2. “الهجــرة مــن جنــوب لبنــان، مــع دراســة ميدانيــة للتهجيــر الجماعــي”، النشــرة الســكانية، اللجنــة االجتماعيــة واالقتصاديــة لغربــي آســـيا )أســـكو( فــي هيئة 
األمــم المتحــدة، العــدد 21 )1981( - ص ص)27-85(.

3. “التحــركات الســكانية ومســتقبل التنميــة فــي جنــوب لبنــان”، النشــرة الســكانية، اللجنــة االجتماعيــة واالقتصاديــة لغربــي آســيا )اســكو( فــي هيئــة األمــم 
ــون األول- ص ص )70-41( ســنة 1984. المتحــدة، العــدد 25 كان

4. “مخاطــر إفــراغ الجنــوب مــن الســكان والتهجيــر فــي الشــريط الحــدودي” ، بحيــث قــدم فــي المؤتمــر  الوطنــي العــام للمهجريــن، بيــروت، األحــد فــي 21 
حزيــران 1992، 20 صفحــة.

ــي  ــدى حرمــون الثقاف ــة، منت ــات التنمي ــي وتحدي ــوب اللبنان ــي مؤتمــر “الجن ــة الســياحية”، دراســة قدمــت  ف ــات التنمي ــي وتحدي ــوب اللبنان ــار الجن 5. “إعم
بالتعــاون مــع مجلــس الجنــوب، فــي جديــدة مرجعيــون )نــادي شــبيبة المــرج(، تاريــخ19 20- أيــار عــام 2001. ونشــر فــي كتــاب “الجنــوب اللبنانــي وتحديــات 

التنميــة” ص.ص. 106-79، عــام 2002..
6. الســكان فــي الشــريط الحــدودي المحتــل: مخاطــر إفــراغ الحتــوب مــن الســكان، التهجيــر والنــزوح، بحــث مفــدم إلــى المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة، 

القاهــرة عــام 1994. 27 صفحــة.
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خالصة: جغرافية الصمود و اإلرتباط بني اإلنسان واألرض

إن جغرافيــة جبــل عامــل بــن املــايض واحلــارض، هــي يف جوهرهــا جغرافيــة الصمود،   ·
الصمــود يف مقاومــة اإلحتــال والصمــود ايضــًا يف وجــه احلرمــان الــذي عانــت منــه 
املناطــق اجلنوبيــة، وهــي ال تــزال تعــاين فشــل الســلطة السياســية يف تنظيــم اجلغرافيــة 
ــول  ــان، تتح ــوب لبن ــاين يف جن ــر الليط ــرور هن ــم م ــدود واألرض، وبرغ ــة احل ومحاي
ســفوح اهلضــاب إىل حقــول صخريــة جــرداء.. ويف كل مــكان مــن املدينــة إىل القريــة 
ــاه للــري وإســتصاح  ــاه للــرشب، املي ــاه، املي ــة، يطالــب اجلنــويب باملي الصغــرية النائي

األرايض، امليــاه لتأمــن العمــل واإلســتقرار.

ــة، برغــم النــزوح واهلجــرة والتهجــري املســتمر، وهــي  إن ثمــة حقيقــة أصبحــت ثابت  ·
ــه  ــن أرض ــخصيته م ــوب ش ــتمد اجلن ــد إس ــان واألرض.. لق ــن اإلنس ــاط ب اإلرتب
ــوده. ــه وصم ــه وحيويت ــة رس بقائ ــذه املوهب ــل يف ه ــه.. ولع ــه وتربت ــه ومياه ومناخ
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 المياه في لبنان وجبل عامل مشاكل وحلول 

   
 الدكتور املهندس يوسف محزة

مشــكلة امليــاه التــي يعــاين منهــا لبنــان بشــكل عــام واجلنــوب وجبــل عامــل بشــكل خــاص 
ــا يف هــذا البحــث العلمــي ســنلقي  ومنــذ زمــن بعيــد هــي مشــكلة متعــددة اجلوانــب، نحــن هن
ــة  ــر العلمي ــن األط ــا ضم ــول هل ــنطرح احلل ــع وس ــكل رسي ــكلة بش ــباب املش ــى اس ــوء ع الض

ــة ــية والبيئي واهلندس
هــذه األزمــة التــي كنــا نعــاين منهــا يف الســابق ومنــذ اإلســتقال مــا زلنــا نعــاين منهــا وبالرغــم 

مــن التطــور العلمــي يف مــادة اهلندســة املائيــة يف العــامل.

1( أسباب أزمة املياه يف لبنان وجبل عامل
1-1( اإلدارة املائيه السيئه والغري عادلة

2-1( زيــادة عــدد الســكان يف لبنــان، منهــا الاجئــن الســورين، أدى إىل حاجــة أكثــر لكميــات 
امليــاه 

3-1( هبوط مستوى املياه اجلوفية يف لبنان وجبل عامل نتيجة اإلستعامل الغري مدروس هلا
ــع احللــوة داخــل  ــاه الينابي ــاه الثلــوج ومي ــاه الســطحية ومي 4-1( عــدم اإلســتغال اجلــدي للمي

البحــر
5-1( عــدم وجــود ســدود حلفــظ امليــاه التــي تذهــب برعــة هائلــة إىل البحــر نتيجة اإلنحــدارات 
سلســلة جبــال لبنــان الغربيــة، القويــة املنحــدرات، والتــي تذهــب برعــة هائلــة إىل البحر 

بعــد أن حتــدث فياضانــات يف شــوارع بــريوت والســاحل وتعيــق حركة الســري. 
6-1( اإلستعامل املفرط ملياه الرشب يف السياحة والري

7-1( التغيري املناخي وشح املياه املطرية يف السنوات األخرية
8-1( عــدم إســتغال ميــاه الــرصف الصحــي بعــد تكريــره بالرغــم مــن وجــود حمطــات تكريــر 

كبــرية.
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ــددة  ــدود متع ــاء س ــان ببن ــاه يف لبن ــكلة املي ــة مش ــة ملعاجل ــة خط ــة اللبناني ــت الدول ــد وضع لق
ــد  ــا قي ــرى منه ــدود األخ ــا الس ــات، أم ــن الصعوب ــم م ــروح بالرغ ــد ش ــط س ــا فق ــز منه وأنج

ــذ. ــل للتنفي ــر التموي ــا ينتظ ــا م ــاء، ومنه ــد البن ــدرس او قي ال
بالنســبة للخطــة املوضوعــة مــن قبــل الــوزارات نتمنــى األنتهــاء منهــا، وقــد حتــل مشــكلة امليــاه 

يف لبنــان إىل حــد كبــري، أمــا احللــول األخــرى التــي هنتــم هبــا فعليــا يف بحثنــا هــذا هــي:
2( إعادة تنظيم اإلدارة للمياه يف لبنان

2-1( إعادة عملية ضبط املياه بواسطة عدادات حديثة
3-2( رفع الغطاء السيايس عن املخالفات

4-2( عدم إستعامل مياه الشفة يف الري وألغراض السياحة واملسابح والصناعة
5-2( حتسن النظام املائي 

6-2( تنظيم عملية التوزيع للمياه
ــق  ــا، وخل ــطة تطويره ــاه بواس ــة للمي ــاز اإلداري يف اإلدارة اللبناني ــم اجله ــادة تنظي 7-2( إع

ــم ــم القدي ــب الطاق ــدة وتدري ــة جدي ــوادر خمتص ــل لك ــرص عم ف
8-2( وضــع خطةعمــل لتصويــب ومعاجلــة وحفــظ امليــاه الســطحية وميــاه الثلــوج وميــاه الينابيــع 

احللــوة داخــل البحــر وإســتغاهلا وخاصــه يف منطقــة البياضــه، صــور والرصفنــد.
9-2( اإلستفادة من مياه الرصف الصحي بعد تكريره للري.

3(  حفظ املياه السطحية
ــع  ــرية، والينابي ــار الصغ ــاري أألهن ــى جم ــرية ع ــدود صغ ــف س ــة خل ــريات جبلي ــاء بح 1-3( بن
ــفة،  ــاه الش ــري، ومي ــة، وال ــاه اجلوفي ــة املي ــاه يف تغذي ــذه املي ــتعامل ه ــوج إلس ــاه الثل ــظ مي وحف
ــاد يف  ــر اإلقتص ــامك وتطوي ــة األس ــياحة وتربي ــتخدامها يف الس ــة إلس ــواض النهري ــر األح ولتطوي

ــم...  ــل هل ــرص عم ــق ف ــق وخل ــذه املناط ــكان ه ــة لس ــن املعيش حتس
ــنوات   ــامل يف الس ــن الع ــدة م ــق عدي ــريب ويف مناط ــامل الع ــان والع ــاه يف لبن ــاكل املي ــرت مش كث
ــة  ــريات املناخي ــاه والتغ ــوء إدارة املي ــامل وس ــكان الع ــدد س ــد ع ــة لتزاي ــك نتيج ــرية، وذل األخ
وتتطــور التكنولوجيــا حيــث زادت حاجــة أألنســان إلســتعامل امليــاه التــي دخلــت يف رفاهيتــة ...

هنــاك أفــكار تقــول بــأن لبنــان فيــه كميــات كبــرية مــن امليــاه، ولكــن احلقيقــة وبعــد األبحــاث 
التــي قــام هبــا الزميــل د.حســن ياغــي الــذي تســنى لــه وللفريــق الباحــث الــذي عمــل معــه يف 
اجلامعــة األمريكيــة يف بــريوت التعــرف بعمــق عــى واقــع امليــاه يف لبنــان مــن خــال القيــام بتنفيــذ 
ــن  ــان م ــاه يف لبن ــن املي ــوع )multimedia( ع ــل املن ــة التواص ــتخدام تقني ــر باس ــج كمبيوت برنام
العــام 1991 وحتــى 1993. لقــد تبــن هلــم، وبــكل وضــوح، عــدم االنســجام بــن اإلحصــاءات 
ــوه، حيــث توحــي دراســات كثــرية إىل اإلحيــاء  املنشــورة يف معظــم املراجــع والواقــع الــذي عاين
بــأن لبنــان غنــي بامليــاه بينــام املعاينــات التــي قامــوا هبــا عــى مــدى ثــاث ســنوات تفيــد العكــس 

وأننــا بحاجــة ماســة إىل امليــاه يف لبنــان...
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إن كميــات امليــاه اجلوفيــة تســتنفذ يف لبنــان، فمثــا يف األربعينــات ويف بعــض األماكــن اللبنانيــة 
كنــا نصــل للميــاه اجلوفيــة عــى عمــق 50 مــرا، أمــا اليــوم ويف نفــس هــذه املناطــق فإننــا بحاجــة 
إىل احلفــر عــى عمــق 250 مــرا، أمــا يف اجلنــوب فكنــت جتــد امليــاه عــى عمــق 200 مــر أمــا اليــوم 

فإنــك تصــل إىل امليــاه اجلوفيــة حتــى عمــق 500 مــر يف بعــض املناطــق.  
إن احلاجــة املاســة للميــاه يف لبنــان أدت إىل أن نقــوم بالتعــاون مــع جملــس البحــوث واجلامعــة 
ــة ســنوات مــن العــام 2003 وحتــى العــام 2006،  ــة عربصاليــم وملــدة ثاث ــة ومــع بلدي اللبناني
حيــث راقبنــا جمــرى هنرالزهــراين عــى الــوادي األخــر، ودرســناه مــن الناحيــة اهليدروجيولوجيه 
واهليدروليكيــة، وعدنــا إىل إحصــاءات مصلحــة ميــاه الليطــاين ماقبــل 1976 التــي كانــت 
ــاه يف املجــرى وعــى عــدة حمطــات يف أماكــن متعــددة،  ودرســنا هــذه  ــات املي تــدرس بدقــة كمي
اإلحصائيــات يف األعــوام أيضــا بــن األعــوام 2000 و2008، حيــث تبــن وجــود شــح للميــاه يف 

جمــرى النهــر نتيجــة حتويــل مياهــه ونتيجــة شــح ميــاه الشــتاء يف األعــوام األخــرية.  
لكــي نؤمــن ميــاه الشــفة للمواطنــن توصلنــا يف بحثنــا إىل حــل أســايس وهــو حفــظ امليــاه يف 
النهــر وأعتــر كبحــث نموذجــي لكــي يطبــق عــى كافــة مصــادر امليــاه يف لبنــان والعــامل العــريب 

الــذي هــو بأمــس احلاجــة إىل امليــاه.
هــذه الســدود الصغــرية هــي جمديــه وصديقــه للبيئــه ونحصــل عــى بحــريات جبليــة خلــف 
ســدود باطونيــة صغــرية ال يتجــاوز إرتفاعهــا عــن ال15 مــرا، وقبــل رشح ذلــك علينــا أن نبــن 
ــن يف  ــك مب ــكان وذل ــا الس ــي يرصفه ــات الت ــان والكمي ــودة يف لبن ــة املوج ــاه املطري ــات املي كمي
اجلــدول رقــم )1(، أمــا كميــات امليــاه املطلوبــة يف لبنــان وحتــى العــام 2025، و حســب القانــون 
ــابح  ــار املس ــن األعتب ــذ بع ــت دون األخ ــم )2( حت ــدول رق ــن يف اجل ــو مب ــام ه ــي ك ــي فه العامل

ــاين... ــاه البحــر املاحلــة عــى الشــاطئ اللبن ــة واملســابح التــي تتغــذى مــن مي الداخلي

أجلدول رقم )1( كميات املياه يف لبنان
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اجلدول رقم )2( حاجة املياه يف لبنان ما عدا الالجئني

احلاجة يف العام 2025 احلاجة يف العام 2005 جهة اإلستعامل
900 مليون مرت مكعب مليون مرت مكعب400 مياه للرشب

2100 مليون مرت مكعب 700 مليون مرت مكعب مياه للري
250 مليون مرت مكعب 100 مليون مرت مكعب مياه للصناعة ممكن تكريرها

3300 مليون مرت مكعب 1200 مليون مرت مكعب املجموع

نســتنتج مــن اجلــدول املبــن أعــاه أن حاجــة لبنــان يف العــام 2025 تصبــح 3300 مليــون مــر 
ــتغال  ــة إىل إس ــة ماس ــا بحاج ــا أنن ــن لن ــديس تب ــي واهلن ــث أألكاديم ــد البح ــذا وبع ــب، ه مكع
كميــات امليــاه يف لبنــان املتبقيــه وهــي فقــط 34 مليــون مــر مكعــب، ومــن هنا نحــن نلفــت األنتباه 
إىل بنــاء الســدود الصفــرية عــى األهنــار والينابيــع وبــرك جبليــة يف املناطــق الثلجيــه واملطريــه، هــذه 

الســدود والــرك هلــا معايــري بيئيــة مدروســه ال يتيــح املجــال لذكرهــا هنــا . 

ــة  ــريات جبلي ــاء بح ــاه ببن ــظ املي ــي حلف ــرشوع نموذج ــل م ــل عام ــان وجب ــاه يف لبن ــظ املي حف
ــرية ،  ــة صغ ــدود باطوني ــف س ــراين خل ــر الزه ــرى هن ــى جم ــرية ع صغ
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الصورة رقم )1( تبني الربك اجلبليه خلف سدود صديقه للبيئه عى جمرى الزهراين

مثــا دراســة جمــرى هنــر الزهــراين يف منطقــة الــوادي األخــر خصوصــا وعــى طــول املجــرى 
ــون  ــن الباط ــدود م ــة أو س ــدود ترابي ــاء س ــطة بن ــة بواس ــريات جبلي ــاء بح ــك بإنش ــا وذل عموم
صغــرية وحفــر وبنــاء طــرق وتصحيــح أرايض حيــث يتــم اســتغاهلا مليــاه ألشــفه والــري وتغذيــة 
ــمة،  ــوع )6000( نس ــر ج ــرى: ج ــه ق ــتفيد من ــياحة، تس ــامك والس ــة أألس ــة، وتربي ــاه اجلوفي املي
عربصاليــم )8250( نســمة، كفررمــان )10500(، حبــوش )9800(، حومــن الفوقــا )5600(، 
ديــر الزهــراين )7250(، رومــن )32500(،  عــزة ) 2500(، بفــروة )2000(، خزيــز )1700(، 

ــة )1400(. ــة ) 3800(، ركاي)2700( واملعامري احلج

بينــت الدراســة ملجــرى هنــر الزهــراين يف منطقــة الــوادي األخــر يف خــراج منطقــة جرجــوع، 
ــون  ــارب أل 25 ملي ــاء تق ــن امل ــة م ــد كمي ــه يوج ــن، أن ــوش وحوم ــان و حب ــم، كفررم عربصالي
مــر مكعــب حســب الرصــد املائــي ملصلحــة نبــع الطاســة ومصلحــة الليطــاين مــن العــام 1965 
ــة  ــع الطاســة، وحســب دراســتنا األولي ــل االســتغال الكامــل لنب ــى العــام 1975، وهــذا قب حت
تبــن لنــا أنــه باإلمــكان حفــظ كميــة مــن املــاء تصــل إىل املليــون مــر مكعــب مــن املــاء وذلــك 
ــة،  ــة احلديث ــة العاملي ــات الفني ــب املواصف ــري حس ــون صغ ــن الباط ــرايب أو م ــد ت ــاء س ــطة بن بواس
ــة و  ــة و اجليوتكنيكي ــات اجليولوجي ــع الدراس ــب م ــث تتناس ــبة بحي ــع مناس ــى مواق ــك ع وذل
ــة،  ــيولوجية والديموغرافي ــات السوس ــة، الدراس ــة و اهليدروجيولوجي ــات اهليدرولوجي الدراس
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كذلــك الدراســات البيئيــة والراثيــة مــن حيــث أمهيــة هــذا املجــرى االقتصاديــة ألهــايل املنطقــة 
وهــذا املــرشوع هــو: 

1( بناء  بحريات خلف سدود صغرية 
2( شــق وبنــاء طــرق تربــط جــر الــوادي األخــر بالســد عــى املجــرى و بقريــة عربصاليم، 

ويف املناطــق األخــرى تربــط الطــرق الســدود بقراها. 
ــح األرايض  ــي وتصحي ــوع البيئ ــظ التن ــاور وحف ــف املغ ــة بتنظي ــة الراثي ــظ املنطق 3( حف

ــا. ــياحيا و اقتصادي ــة س ــامء املنطق ــرى إلن ــى املج ــودة ع املوج

يف عربصاليــم يتــم تأمــن كميــة ميــاه يف بحــرية فيهــا مــا يزيــد عــن 150 الــف مــر مكعــب 
ــرى  ــاف املج ــى ضف ــودة ع ــة املوج ــع اخلمس ــن الينابي ــد. م ــاع الس ــب ارتف ــد حس ــاه تزي ــن املي م
والتــي جتــري طيلــة أيــام الســنة، بحيــث جيــب تأمــن دراســة لقيــاس هــذه الكميــة وباإلضافــة إىل 
ذلــك كميــة امليــاه التــي يزودهــا املجــرى خــال فصــل الشــتاء والتــي تزيــد عــى ثاثــة مايــن 

مــر مكعــب مــن امليــاه .  

وبذلــك يتــم بنــاء عــدة ســدود وحواجــز مائيــه عــى جمــرى النهــر الــذي هــو مــرشوع نموذجي 
لــكل أهنــار لبنــان والــذي نــدرس فيــه الــرشوط البيئيــه املوجــوده يف اجلدول رقــم )3(

اجلدول رقم)3( الدراسات البيئيه التي تؤخذ بعني اإلعتبار يف دراسة السدود.

هندسة هيدرولوجية هندسة الرصف الصحي هندسة مدنية
هندسة إضاءة هندسة كهربائية هندسة إنشائية للجسور

التوزيع الديموغرايف هندسة الضجيج الصويت هندسة تلوث اهلواء
هندسة علم الطبيعة البيئة حتليل طرق البناء هندسة الرتيب األريض

اهلندسة اجليوغرافية اهلندسة البيئية جيومورفولوجيا
جيولوجيا علم املياه املسح املائي

اإلقتصاد الزراعي ألربة الرصد اجلوي
أإلدارة احلرة علم الغابات علم البيولوجي

السمك احلياة الرية قانون



171

الصورة رقم )2( جماري مياه الينابيع السطحية يف منطقة حوض اجلرمق يف سهل امليذنه كفررمان.
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2-3( حفظ املياه بواسطة الرك اجلبلية

ــة عشــوائيه يف  ــرك جبلي ــة بواســطة حفــر ب ــاه اجلوفي ــة املي ــاه إلســتثامرها يف تغذي إن حفــظ املي
املناطــق الثلجيــة، وبحفــر وبنــاء بــرك مقفلــة القعــر واجلوانــب لإلســتفادة مــن هــذه امليــاه يف الــري 
ــة  ــواض اجلوفي ــذه األح ــذي ه ــل لتغ ــا ب ــد ذوباهن ــر عن ــاه إىل البح ــوج واملي ــزالق الثل ــف إن ولوق

وأحــواض الينابيــع.

الصورة رقم )3( تبني حفظ املياه والثلوج

4( تلوث املياه :

إن أهم أزمة للمياه يف لبنان هي تلوث املياه بواسطة
1-4( تلوث املياه نتيجة الرصف الصحي إىل جماري مصادر املياه

2-4( نتيجة رمي النفايات الصلبة عى أو قرب جماري مصادر املياه
3-4( نتيجة السامد الكياموي الذي يستعمل يف الزراعة

4-4( نتيجــة النفايــات الســائلة والصلبــة الصــادرة مــن أكثــر مــن 500 معمــل ومصنــع ومســلخ 
ــرى رصف  ــح جم ــذي اصب ــاين ال ــرى الليط ــى جم ــاع ع ــن يف البق ــار ودواج ــة ابق ومزرع

صحــي يف بعــض املناطــق كــام هــو يف الصــورة )4(

الصورة رقم )4( تبني تلوث املياه يف احلوض األعى لليطاين
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5( حفظ مصادر املياه من التلوث

بكل بساطة ملنع تلوث مصادر جماري املياه السطحية واجلوفية جيب اإللتزام بام يي :

ــك  ــة، وذل ــة األرايض اللبناني ــى كاف ــي ع ــرصف الصح ــات ال ــاء حمط ــة وبن ــتكامل دراس 1-5( إس
ــات ــة مــن امللوث ــح صاحلــة للزراعــة وخالي ــاه لتصب ــر هــذه املي لتكري

2-5( منــع الــرصف الصحــي وامليــاه املســتعملة يف املعامــل واملصانــع عــى طــول جمــرى الليطاين، 
ــاه وذلــك حســب قــرارات  ــر هــذه املي ــة مقفلــة القعــر، لتكري ــاء حفــر صحي وذلــك ببن

وزارة البيئــة املتعــددة هبــذا املوضــوع.

ــرز  ــل ف ــاء معام ــك ببن ــاه، وذل ــادر املي ــاري مص ــى جم ــة ع ــات الصلب ــب النفاي ــع ك 3-5( من
Master plan for sol- ــاء  ــك بإنش ــوادم وذل ــر للع ــاء مطام ــة، وبن ــات الصلب )للنفاي

id waste treatment( عــى كافــة األرايض اللبنانيــة، ونحــذر هنــا مــن معامــل احلــرق 
ــع  ــي الينابي ــاه ه ــادر املي ــود مص ــددة، واملقص ــميات متع ــت مس ــة حت ــات الصلب للنفاي

ــاطئ. ــار والش واألهن

4-5( التخفيف من إستعامل السامد الكيميائي يف الزراعة

5-5( منع وجود املرامل والكسارات قرب جمرى النهر

6( إستثامر املياه اجلوفية ومياه الينابيع داخل البحر 

ــوري  ــاحي الس ــن الس ــد م ــاين ومتت ــاطئ اللبن ــول الش ــى ط ــرة ع ــوة املتفج ــاه احلل ــع املي 1-6( إن ينابي
حتــى البياضــه يف اجلنــوب، نذكــر مــن ه1ه  الينابيــع نبــع البياضــة، ونبعــن يف شــاطئ صــور 

ــع كــام يــي: ــد وشــكا وغريهــا، إذ جيــب إســتثامر هــذه الينابي ــع الرصفن وينابي
1-1-6( حتــدد مصــادر هــذه الينابيــع بواســطة اإلستشــعار عــن بعــد ملعرفــة مصدرهــا إذا كانــت 
جاريــة عــى شــكل هنــر جــويف مــن الــر فيحــدد مكانــه عــى الــر وبواســطة ســدود  وجوفيه 
ملنعــه مــن التــرب إىل البحــر وإســتغاله عــى الشــاطئ، أمــا إذا كان حــوض جــويف فيمكــن 
إســتخراج هــذه امليــاه بواســطة قســاطل معدنيــة بعــد منــع تــرب ميــاه البحــر إىل جــوف 
ــم  ــورة رق ــور، الص ــة ص ــاه يف منطق ــطح املي ــت س ــرا حت ــق 38 م ــو بعم ــذي ه ــوض ال احل

)5(، صــورة النبــع داخــل البحــر عــى عمــق 38 مــر
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الصورة رقم )5( صورة نبع امليادين داخل البحرعى بعد 7 كلم شامل غرب مدينة صور

7( األحواض اجلوفيه يف منطقة جبل عامل 
إن األحــوض اجلوفيــه هــي امليــاه اإلســراتيجية لــكل بلــد ، لذلــك جيــب علينــا احلفــاظ عليها، 
ــاه الســيول الشــتويه اإلنــزالق برعــة إىل البحــر، و بواســطة  ــع مي بتغذيتهــا الدائمــة وذلــك بمن
بنــاء بــرك جبليــة عشــوائيه حتفــظ هــذه الثلــوج وامليــاه مــن أإلنــزالق إىل البحــر عنــد ذوباهنــا بــل 

لتغــذي هــذه األحــواض اجلوفيــة وأحــواض الينابيــع.
امليــاه اجلوفيــه نذكــر منهــا آبــار فخــر الديــن يف النبطيــه وآبــار وادي جيلــو وهنــاك آبــار متعــددة 
أخــرى قيــد اإلســتثامر يف كل لبنــان وجبــل عامــل، وهنــا نحــذر مــن الطريقــة الغريمتوازنــه مائيــا 

وبيئيــا يف اســتثامر هــذه األحــواض، ويف الصــورة )6( مواقــع أحــواض امليــاه يف جبــل عامــل 

الصورة رقم )6( األحواض اجلوفية وخصائصها يف منطقة اجلنوب وجبل عامل
 )19-b ،19( احلــوض الكرتاســيوس- الناقــورة الرصفنــد-a : هــذه األحــواض هــي
 )24-a ،20( احلــوض الكرتاســيوس – اجلرمــق-a ،احلــوض الكرتاســيوس- الرصفنــد و خلــده
ــد احلــوض األيوســيني، و5(  ــل احلــوض أأليوســيني، b-24( صــور – الرصفن ــة بنــت جبي نبطي

ــون. ــيكي- حرم ــوض اجلرياس احل
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القالع والحصون في جبل عامل

 رئيس هيئة تكريم العطاء المميز د. كاظم نورالدين

تــواىل عــى جبــل عامــل منــذ القديــم، العديــد مــن الزعامــات والبكــوات، ووقــع حتــت نفــوذ 
القــوى املحليــة واإلقليميــة، فضــا عــن اإلحتــاالت واألطــامع مــن اخلــارج… ومــى اجلميــع 
ــات  ــاءت املصنف ــم. فج ــدّل عليه ــم ت ــت آثاره ــاخمًا، وبقي ــل ش ــي اجلب ــخ وبق ــة التاري إىل حمكم
ــاجد  ــات ومس ــن وماح ــرك وطواح ــون وب ــاع وحص ــن ق ــاف م ــرك األس ــا ت ــتعرض م لتس
ــات واملؤلفــات  وعيــون وأســواق ومقامــات ومــزارات ...إضافــة للكثــري مــن األشــعار والرواي
ــوارًا  ــة أط ــوالء والرجول ــارة، وبال ــتبداد ت ــرارة واإلس ــزوج بامل ــش املم ــب العي ــت طي ــي حك الت

ــرى. أخ

ويف هــذه العجالــة ســوف أعــرض بعــض صــور القــاع و احلصــون التــي تتبــوأ تاريــخ جبــل 
ــى  ــت ع ــي ارشف ــارات الت ــا  واحلض ــا وامهيته ــا وواقعه ــأتعرض  لتوارخيه ــي س ــام أنن ــل ، ك عام

بنائهــا ...
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1 - قلعة الشقيف:

قلعــة الشــقيف أو قلعــة »شــقيف أرنــون ،بالفرنســية Chateau de Beaufort( ( هــي قلعــة   ·
ــون، بناهــا الرومــان،  ــدة أرن ــو مــر واحــد عــن بل ــان، تبعــد حــوايل كيل ــوب لبن تقــع يف جن

وزاد الصليبيــون يف ابنيتهــا، ورممهــا فخــر الديــن الثــاين.

·  بنيــت هــذه القلعــة عــى صخــر شــاهق »شــري« ُيــرشف عــى هنــر الليطــاين وســهل مرجعيون،  
ــا  ــل، وجدراهن ــع اجلب ــوي م ــي تلت ــتها الت ــن هندس ــرى. لك ــة أخ ــن جه ــة م ــة النبطي ومنطق
ــرى  ــام ُي ــا الصخــور، في ــأة« بــن حناي ــدو كأهنــا »خمب ــة ، جتعلهــا تب املشــيدة بالصخــور املحلي
ــور  ــة باســم قلعــة بوف معلمهــا مــن عــى بعــد مســافات. ُتعــرف القلعــة يف املراجــع التارخيي

ــل. ــن اجلمي Beaufort أي احلص

تعرضــت القلعــة للتخريــب مــن قبــل جيــش االحتــال اإلرسائيــي.  إذ جــرى قصفهــا عــدة   ·
ــذه  ــت ه ــد عمل ــكري ، وق ــز عس ــتخدمها كمرك ــم اس ــام 1982. ث ــاح ع ــل اجتي ــرات قب م
القــوات بجهــد عــى تدمــري معاملهــا ، فتداعــت وتشــققت جدراهنــا بســبب حتــّرك اآلليــات 
ــارات  ــديس، فالغ ــة اهلن ــكل القلع ــري يف ش ــك التغي ــف إىل ذل ــا. أض ــل حرمه ــكرية داخ العس
والقصــف املدفعــي دّمــرت الــرج الرئيــي،  واجلــدران اخلارجيــة  خــال ســنن االحتــال. 
و بقــي ردم اخلنــدق املحيــط بتلــة شــقيف أرنــون مــن أكثــر عمليــات التشــويه التــي عرفهــا 
املوقــع.  هــذا اخلنــدق الــذي حفــره الصليبيــون، والــذي هيــدف إىل تأمــن مركــز دفــاع عــن 

ــه.  ــات يف داخل ــم شــّيدوا حتصين ــون أوالً باالســمنت، ث القلعــة، ردمــه اإلرسائيلي

ــياحية يف  ــامل الس ــم املع ــن أه ــا م ــة ، واعتباره ــذه القلع ــة ه ــون أمهي ــة أرن ــس بلدي ــد رئي يؤك  ·
ــطن  ــاحل وفلس ــى الس ــّل ع ــرايف ، املط ــراتيجي اجلغ ــا االس ــث موقعه ــن حي ــان ، م لبن

ــدة . ــروب  ع ــى ح ــهد ع ــذي ش ــي ال ــا التارخي ــوريا. وموقعه وس
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قلعة دوبيه  - 2

املوقــع :  تقــع قلعــة دويب بــن بلــدات شــقراء وحــوال وميــس اجلبــل ، عــى مرتفــع حتيــط   ·
ــدة ميــس.  ــي تصلهــا ببل ــة الت ــان مــن جهاهتــا الثــاث ، عــدا اجلهــة اجلنوبي ــال والودي هبــا اجلب

ــو   ــو دو ب ــا وه ــدد بناءه ــذي ج ــي ال ــد الصليب ــم القائ ــبة الس ــه نس ــة دوبي ــميت قلع ــمها: س اس  ·
ــل  ــاع جب ــن ق ــر:  »وم ــليامن ظاه ــؤرخ س ــول امل ــة ، ويق ــنة 1109 ميادي ــك س Debou وذل
ــة  ــن أبني ــو م ــا ه ــا م ــقيف ومنه ــة الش ــاد كقلع ــد املي ــان بع ــآت الروم ــن منش ــو م ــا ه ــل م عام

ــه.« ــن ودوبي ــن وتبن ــاع هون ــن كق الصليبي

ــا  ــك م ــى ذل ــل ع ــاين ، والدلي ــاء روم ــاض بن ــى أنق ــم ع ــي قائ ــة صليب ــاء القلع ــاء : بن البن  ·
ــر.  ــورة يف الصخ ــة املحف ــن الروماني ــبيهة باملداف ــن ش ــن مداف ــا، م ــن حوهل ــد م يوج

·  اقســام القلعــة : تتألــف القلعــة  مــن بنــاء ضخــم طولــه مــن الشــامل إىل اجلنــوب مئة ومخســة 
ــه  ــًا، مؤلفــًا مــن ثــاث طبقــات حييــط ب عــرش مــرًا، وعرضــه مخــس وســبعون مــرًا تقريب

خنــدق بعمــق ثاثــة أمتــار مــن جهاتــه الثــاث مــا عــدا اجلهــة اجلنوبيــة .

ــا  ــة م ــن األوىل والثاني ــدم ، يف الطبقت ــا مته ــة نصفه ــة ، والثاني ــة متهدم ــة الثالث  الطبق
ــد ، ويف  ــر الصل ــن احلج ــة م ــة مبني ــن أقبي ــارة ع ــة عب ــن غرف ــة وعرشي ــن مخس ــارب م يق
 داخــل القلعــة عــدة آبــار وصهاريــج ، ويف خارجهــا صهريــج منقــور يف الصخــر األصــم.

 ذكــر العاَّمــة الســيد حمســن األمــن يف كتابــه » خطــط جبــل عامــل » قلعــة دوبيــه قائــًا:  
»هلــا ربــض مــن غرهبــا يســمى الزنــار.
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ــركات  ــف كل التح ــن، يف كش ــاعد الصليبي ــكان كان يس ــذا امل ــن يف ه ــذا احلص ــاء ه  بن
املعاديــة هلــم يف املناطــق الداخليــة .  جــدد بنــاء هــذه القلعــة أخــريًا الشــيخ ناصيــف النصــار 
الوائــي ســنة 1750م.، وأســكن فيهــا قســاًم مــن األرسة الوائليــة ، ومــن املقاتلــن والعاملــن 
ــل يف  ــل عام ــقوط جب ــه وس ــد مقتل ــن بع ــه. ولك ــي إمارت ــًا حيم ــون حصن ــة،  لتك بالزراع
يــد اجلــزار ســنة 1780م. هــدم قســاًم منهــا يف اهلجــوم وبقيــت مهجــورة إىل أن اســتعادت 
األرسة الوائليــة بشــخص الشــيخ فــارس بــن ناصيــف النصــار احلكــم وذلــك ســنة 1805م. 
بعــد وفــاة اجلــزار وعــودة العامليــن إىل جبلهــم عــى أثراســتعادة حكمهــم الــذايت بفضــل 

مقاومتهــم ضــد جنــود اجليــش األنكشــاري العثــامين الــذي عــاث يف البــاد فســادا«.

كذلــك جــدد بنــاء هــذه القلعــة آل عــي الصغــري الوائليــن، مشــايخ جبــل عامــل الذيــن 
كانــوا يســكنون تبنــن وهونــن يف عهــد الشــيخ ناصيــف النّصــار وســكنوها. 

ــل  ــس اجلب ــوال أو مي ــقراء أو ح ــق ش ــن طري ــم ع ــة يت ــة األثري ــذه القلع ــول إىل ه الوص
ــاز  ــد إنج ــك بع ــدة، وذل ــرق املعب ــن الط ــبكة م ــوب ش ــس اجلن ــق جمل ــد أن ش ــك بع وذل
التحريــريف 25 أيــار 2000. وهــذه الطــرق تصــل بــن البلــدات الثــاث املذكــورة وقلعــة 

ــة . دويب األثري

ــة اســراتيجية نظــرًا ملوقعهــا اجلغــرايف القريــب، مــن  ــه أمهي ــة القلعــة : كان لقلعــة دوبي أمهي  ·
ــال حتجبهــا مــن  ــن جب ــة تكمــن ب ــان، والواقعــة عــى هضب ــدود فلســطن وســوريا ولبن ح
جهاهتــا األربــع، وتــرشف عــى أوديــة ســحيقة تعتــر شــبكة مــرور مــن وإىل هــذه املناطــق 
ــد  ــكيكي،. وق ــطبل ووادي الس ــلوقي ووادي األس ــي وادي الس ــة ه ــذه األودي ــاث. وه الث
ــون منطلقــًا هلجومهــم عــى مــدن الســاحل الســوري واملناطــق املجــاورة  اعتمدهــا الصليبي
ــارات  ــن اإلم ــة ع ــة هام ــلة دفاعي ــة سلس ــاع العاملي ــن الق ــا م ــع غريه ــكلت م ــا، فش هل
ــت  ــية يف بي ــم الرئيس ــن ممتلكاهت ــة ع ــل، وخاص ــل عام ــوريا وجب ــطن وس ــة يف فلس الصليبي

ــق.  ــائر املناط ــدس وس املق

كــام جعــل  األيوبيــون يف عهــد صــاح الديــن وأخيــه العــادل وانتهــاًء بالعهــد اململوكــي أيــام 
الظاهــر بيــرس وقــاوون واألرشف خليــل، مــن قلعــة دوبيــه وغريهــا مــن قــاع وحصــون جبــل 

عامــل سلســلة مــن الدفاعــات عــن وجودهــم يف هــذه الديــار اإلســامية .
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3 -  قلعة شمع

املوقــع : بنــى الصليبيــون قبــل أكثــر مــن 800 ســنة قلعــة »شــمع« التــي تســتمد إســمها من   ·
مقــام دينــي يعــرف بمقــام النبــي شــمعون الصفــا ، لتكــون واحــدة مــن حصوهنم العســكرية 

مــن جهــة ، ومقــراً حلكامهــم مــن جهــة ثانيــة .

ــور  ــة ص ــوب مدين ــرًا جن ــد 17 كيلوم ــى بع ــمع ع ــة ش ــط قري ــي تتوس ــة الت ــرشف القلع ت  ·
ــة حيفــا يف فلســطن وهــي ال تبعــد ســوى  ــة وبعضــًا مــن ســاحل مدين عــى ســاحل املدين

ــة. ــطن املحتل ــع فلس ــة م ــدود اللبناني ــن احل ــة ع ــرات قليل كيلوم

لعبــت قلعــة شــمع إىل جانــب القــاع األخــرى املراميــة يف جنــوب لبنــان ، ومنهــا الشــقيف   ·
ــداء مــن تاريــخ إنشــائها يف  ــة إبت ــة الزمني وتبنــن دورًا عســكريًا وسياســيًا عــى طــول احلقب

القــرن الثــاين عــرش امليــادي وحتــى اليــوم. 

ــة  ــاين ، القلع ــوب الليط ــة جن ــت منطق ــي إجتاح ــل، الت ــتباحت إرسائي ــام 1978 اس يف ع  ·
ــري يف  ــاق رضر كب ــبب يف إحل ــا تس ــكري ، مم ــز عس ــًا إىل مرك ــدى 22 عام ــى م ــا ع وحولته

ــي.  ــا التارخي ــا وأثره بنيته

بينــام كانــت احلكومــة اللبنانيــة ممثلــة بــوزارة الثقافــة واملديريــة العامــة لآلثــار تقــوم بإعــداد 
الدراســات فــور اإلندحاراإلرسائيــي يف مايــو أيــار عــام 2000 ، لتأهيــل القلعــة عاجلــت 
ــأدت  ــام 2006  ، ف ــوز ع ــو مت ــرب يولي ــال ح ــة خ ــارات جوي ــة بغ ــددا القلع ــل جم إرسائي
ــا ،  ــى أطرافه ــرشة ع ــراج املنت ــيام األب ــا وال س ــة منه ــن 80 باملئ ــر م ــري أكث ــارات إىل تدم الغ

ــة إىل املقــام الدينــي الــذي جياورهــا.  ــة ، إضاف ــة واخلارجي وباحاهتــا الداخلي

ترميــم القلعــة: ســامهت احلكومــة االيطاليــة التــي شــاركت بعــد إنتهــاء حــرب يوليــو متــوز   ·
ــدويل 1701،   ــرار ال ــًا للق ــة وفق ــدة املؤقت ــم املتح ــوات االم ــود يف ق ــن اجلن ــدد م ــر ع بأك
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ــة  ــورو إىل احلكوم ــف ي ــا 700 أل ــة قيمته ــت هب ــابق وقدم ــا الس ــة إىل وضعه ــادة القلع بإع
ــامل . ــذه األع ــام هب ــة للقي اللبناني

ــة للقلعــة  ــل الســاحة اخلارجي ــة يف تأهي ــة اإليطالي ــدأت الكتيب ــدا هلــذه االعــامل ب ومتهي
ــة والســياحية.  ــة إلســتقبال الســائحن ، واســتعادة امهيتهــا الراثي ــى تكــون مهيئ حت

ــل  ــا املط ــرًا ملوقعه ــوب نظ ــاع يف اجلن ــم الق ــن أه ــدة م ــة واح ــر القلع ــة : تعت ــة القلع أمهي  ·
عــى بحــر صــور مــن جهــة ، والســاحل الفلســطيني مــن جهــة ثانيــة ، إضافــة إىل إمتدادهــا 
اجلغــرايف، وحتصيناهتــا ،وقاعاهتــا الرحبــة ، وأبراجهــا العاليــة. وكان املامليــك قــد اســتعادوها 
مــن الصليبيــن يف القــرن الثالــث عــرش.  ويف القــرن الثامــن عــرش أصبحــت مــن أمــاك آل 

الصغــري الذيــن كانــوا حيكمــون جبــل عامــل. 

اقســام القلعــة : تنقســم القلعــة إىل أربعــة أقســام رئيســية وهــي احلصــن واملقــام واملعــرصة   ·
ــرًا  ــة ، وكان مق ــوار القلع ــن أس ــي ضم ــاميل الرشق ــزء الش ــن اجل ــل احلص ــة. وحيت والقري
ــطبل، وإىل  ــزن واإلس ــا للمخ ــفي منه ــص الس ــق خص ــدة طواب ــن ع ــف م ــا، ويتأل حلاكمه
جانبهــا معــرصة زيتــون ونقــوش وزخــارف عــى اجلــدران الداخليــة. وكان الطابــق العلــوي 

ــم. ــكنًا للحاك مس
جتــدر االشــارة اىل أن قطــر قامــت  بتأهيــل املقــام وترميمــه بعــد حــرب يوليــو متــوز ، وهو 
يعتــر مــن أكثــر أقســام القلعــة حيويــة حيــث يــزوره اآلالف ســنويا مقدمــن نذورهــم عــى 

 . فها ختا ا
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قلعة مارون   - 4

·  املوقــع : بنيــت  قلعــة مــارون عــى تلــة جبليــة، مــن قبــل آرام بــن يعقــوب عــى طــرف 
ــد  ــة، وق ــهول الزراعي ــا الس ــان، جتاوره ــال لبن ــة جلب ــلة الغربي ــن السلس ــا م ــات نيح توم

ــر منهــا ســكنية . ــة اكث كانــت قلعــة جتاري

ــى  ــل ع ــام تط ــاء«، في ــل »الطرط ــا جب ــل عليه ــان ، ويط ــن كنع ــارون ب ــد م ــت يف عه بني  ·
ــكرية . ــة وعس ــة جتاري ــا عاق ــأت بينه ــن، ونش ــارون وتبن ــقيف وي ــاع الش ق

يعــود تســمية القلعــة اىل مــارون إبــن يثــرون إبــن عيــص شــقيق النبــي يعقــوب ، وتســمى   ·
بالقلعــة اآلراميــة نســبة اىل ســمعان .

تتألــف مــن ثــاث طبقــات ، ومتتــد عــى مســاحة عرشيــن ألــف مــر مربــع، وفيهــا أربــع   ·
ينابيــع و365 بئــرًا، و12 برجــًا بعضهــا دائريــًا ،  أرامــي كنعــاين،  وبعــض منهــا مربعــة 
صليبيــة، كان فيهــا مدينــة رياضيــة وصــاالت لإلجتامعــات ، وحتــوي قــرص امللــك ناحيــة 
الغــرب ، وأقبيــة تأخــذ الشــكل املربــع، وتــزاوج بــن حضــارات الكنعانيــن واالراميــن 

والبيزنيطــن، ومكــث فيهــا املســيح عليــه الســام .

الوصــول اىل القلعــة  اشــبه بمغامــرة ممتعــة، بحثــًا عــن املجهــول، طريــق وعــرة يتوجــب   ·
ــاء تســلقها توخــي احلــذر ، يف رحلــة اكتشــاف قلعــة مجيلــة، تظهــر املعــامل لقناطرهــا  أثن

املتبقيــة روعــة البنــاء الــذي تصارعــت عليــه الشــعوب .
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ــق األريض  ــا، الطاب ــت عليه ــارات تعاقب ــاث حض ــة الث ــات القلع ــي طبق ــاء : حتاك البن  ·
ــق  ــة. و الطاب ــة الفينيقي ــفله إىل احلقب ــي يف أس ــاض الت ــه، واالنق ــة طابع ــري إىل صليبي يش
العلــوي حديــث العهــد ،جــّدد بنــاءه الشــيخ النصــار، ويتــوزع بــن أقبيــة وآبــار وبيــوت 

ــا.  ــر بعضه ــا، وطم ــار معظمه ــة، إهن حجري

حييطهــا ســور منيــع بارتفــاع ســتة أمتــار وعــرض مريــن، وينتصــب عنــد كل زاويــة مــن   ·
زوايــاه الســبع، بــرج مســتدير يبلــغ قطــره ثامنيــة أمتــار، أو أكثــر، بداخلــه قبــو يســتخدم 
مهجعــًا للحــراس، فضــًا عــن األقبيــة التــي اســُتعملت كســجون لعقــود خلــت . وجتــدر 
االشــارة اىل وجــود  صلــة مــا بــن القلعــة ومغــارة النفاخيــة املكتشــفة حديثــًا والتــي تبعــد 

عــن القلعــة بضــع مئــات مــن األمتــار،  ويرجــح وجــود نفــق بــن األثنــن .
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5 -  قلعة ميس

ــع : تطــل قلعــة ميــس، أو »قلعــة أيب احلســن )احلصــن(”، القائمــة عــى مرتفــع ال  املوق  ·
تقــل مســاحته عــن عــرشة دونــامت، عــى بقــاع واســعة مــن اجلنــوب وقــرى “عاملــة”. 
وتقــع بــن الزراريــة جنوبــًا وأنصــار شــامالً وبريقــع رشقــًا ووادي جهنــم والبحــر غربــًا. 
ويمكــن مــن القلعــة رؤيــة بعض قــرى صيــدا والنبطيــة وصــوالً إىل قلعــة الشــقيف وقرى 
تبنــن والقطــاع األوســط. وكيفــام تــدور يف أرجــاء احلصــن، تكتشــف مــن ارتفاعــه خبايــا 

جبــل عامــل وتالــه ونتوءاتــه. 
ــت يف  ــس، توزع ــن مي ــة او حص ــود قلع ــن وج ــهاب ع ــة باس ــة التارخيي ــدث األدل       تتح
حتديــد عمرهــا بــن األلــف ســنة هجريــة، أو مــا يتجــاوز الثامنمئــة ســنة، لتكــرس حقيقــة 
دامغــة مل تغّيبهــا املراجــع:  ان هــذه القلعــة أثريــة، شــهدت فتوحــات وعــارصت معــارك 

فــر وكــر دارت يف رحاهــا. 

ــيد  ــل للس ــل عام ــط جب ــلمن. )خط ــراء املس ــض أم ــاء بع ــن بن ــس م ــة مي ــاء : قلع البن  ·
ــدادي(،  ــن البغ ــهاب الدي ــدان )لش ــم البل ــن يف معج ــة أيب احلس ــن(. وقلع ــن األم حمس
ــا  ــوب، وأقطعه ــن أي ــف ب ــا يوس ــام، فتحه ــدا الش ــرب صي ــاحلية ق ــة س ــة عظيم »قلع

ــن . ــن الزم ــدة م ــرصي م ــًا الق ميمون
      ويقــول الشــيخ ابراهيــم آل ســليامن يف )بلــدان جبــل عامــل(، »قــال عمــي: قلعــة ميــس 
يف وســط ســهل واســع جنــوب قريــة أنصــار«. وقــال ابــن اخلــال الفاضــل الســيد حســن 
ــان:  ــوس لبن ــار«، ويف قام ــويب أنص ــري جن ــري وكفرص ــن ص ــس ب ــة مي ــم: »ان قلع هاش

قلعــة ميــس تابعــة ملديريــة النبطيــة. 
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ــة.  ــة للزراري ــوم الرشقي ــاتن يف التخ ــرشات البس ــرش ع ــًا، تنت ــب جنوب ــوادي القري يف ال  ·
ــارة  ــن حج ــي م ــاتن ه ــذه البس ــض ه ــدران بع ــوار، أن ج ــة واجل ــاء املنطق ــردد أبن وي
القلعــة، وان معظــم »احلصــن« شــوه بعــد تدمــري ســوره وأبراجــه، يف الربــع األخــري مــن 
ــه إىل عــدد مــن  القــرن املنــرصم، مــن دون أي رادع. ثــم تولــت اجلــرارات نقــل حجارت

ــة.  ــامن بخس ــا بأث ــاتن، أو بيعه البس

الواقــع احلــايل للقلعــة  : تركــت عوامــل الطبيعــة والطقــس آثارهــا البالغــة عــى القلعــة   ·
ــا  ــقوفها وقناطره ــا وس ــا وغرفه ــي أقبيته ــن، يف تداع ــث الفاتك ــاهم عب ــن. وس احلص
ــاًم وظاهــرًا عــى املســاحة املســتقيمة  ــة واألطــال العتيقــة، خصوصــًا مــا كان قائ العلوي
مــن ظهــر القلعــة، فتناثــرت احلجــارة يف أكثــر مــن مــكان، ثــم نقلــت إىل خــارج القلعــة. 
حتــى أن بعــض القناطــر التــي كانــت قائمــة مــن ســنوات قليلــة، اهنــارت هــي األخــرى 
ــد  ــة. ق ــات القديم ــات والزنزان ــرف واخلان ــة للغ ــامل اخلارجي ــظ أن املع ــت. وياح وغاب
ــراج  ــذ يف األب ــوات ومناف ــت  ك ــام احدث ــت  ك ــا أو أزيل ــد منه ــّدت العدي ــريت ، و س تغ

ــة.  واألقبي
يؤكــد أبنــاء الزراريــة أن القلعــة شــهدت، يف الفــرة الســابقة، خصوصــًا إبــان 
ــار واألواين  ــن اآلث ــن ع ــن أو الباحث ــل املنقب ــة واســعة مــن قب ــة هجم ــداث اللبناني األح

ــدران. ــض اجل ــا، ودّك بع ــا ودهاليزه ــر أرضه ــن حف ــك، ع ــم ذل ــا. ومل يثنه وغريه
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6 - قلعة القط 

املوقــع : قلعــة القــط هــي كتلــة صخريــة بركانيــة شــاهقة ،  تتميــز بنتوءاهتــا وجتويفاهتــا،   ·
تقــع يف بلــدة جمــدل ســلم يف جبــل عامــل )جنــوب لبنــان(، وســميت باســم »قلعــة القــط« 

بســبب مــا فيهــا من»الســنانري« الريــة )نــوع مــن قطــط(. 
ويقــال أن ســبب هــذا النتــؤ هــو ســقوط نيــزك يف تاريــخ غــري حمــدد. وقــد أجريــت 
فحوصــات فيزيائيــة عــى الصخــور لقلعــة القــط وتبــن أهنــا ليســت مــن نفــس الطبيعــة 
ــن  ــا م ــا بغريه ــة ومقارنته ــات خمري ــزم فحوص ــط  ، وتل ــودة يف املحي ــة املوج الفيزيائي

ــزك.  ــه ني ــات ان ــازك الثب الني
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قلعة قالويه )دير كيفا(  - 7

ــة صــور وحيدهــا بلــدات  ــه او ديركيفــا اىل اجلنــوب مــن مدين املوقــع : تقــع قلعــة  قاوي  ·
رصيفــا، بــرج قاويــة، ســلعا، النفاخيــة وقاويــة، وهــي قلعــة مبنيــة عــى تلــة مرتفعــة، 

ــة بالينابيــع. ــة، غني ارضهــا خصب
اول مــا يشــد االنتبــاه يف قلعــة ديركيفــا هــو تلــك االعمــدة الضخمــة املحاطــة بأســوار 
مرتفعــة، مبنيــة بأحجــار كلســية وصخريــة ، باالضافــة اىل الغــرف االثريــة وبعــض املعابــد، 

ويلفــت النظــر اجلــدران املبنيــة بالفــن املعــامري القديــم. 

ــة ،  ــا  املادي ــف امكاناهت ــم ضع ــا ، رغ ــر كيف ــة دي ــع بلدي ــة دف ــاوي  للقلع ــع املأس الواق
ــراج واجلــدران الرئيســية حفاظــا عــى القلعــة ورمزيتهــا  إىل البــدء برميــم عــدد مــن األب
التارخييــة واألثريــة، كــام قامــت بتنظيفهــا وتنظيــف حميطهــا كــي تصبــح قابلــة  الســتقبال 

ــزوار واملهتمــن والســياح. ال
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قلعة تبنين  - 8

بناهــا اآلراميــون يف منتصــف القــرن التاســع قبــل امليــاد، بأمــر مــن »حزائيــل بــن بنجــدد«   ·
عــام 1850 ق.ب. ويقــال اهنــا فينيقيــة ومــن ثــم جــّدد بناءهــا الرومــان.

ــد ملــوك االشــورين والكلدانيــن وهــم يف طريقهــم إىل  تعرضــت للهــدم تكــرارًا عــى ي  ·
صــور.  واعيــد ترميمهــا يف العــرص اليونــاين الرومــاين ، ووضعــت فيهــا حاميــة عســكرية 

ــة . ــدن التجاري ــة إىل امل ــل املتجه ــة القواف حلامي
بعد املياد تقول االديبة زينب فواز يف كتاهبا »الدر املنثور« عن قلعة تبنن ما يي:   ·

     قلعــة تبنــن بناهــا »هيوســنت أومــر« صاحــب طريــة ســنة 1107م ،  وجعلهــا معقــًا لغزو 
صــور ومــا يليهــا ، وهــي عــى مرتفــع صعــب املرتقــى يف وســط بقعــة خصبــة وعامــرة بــن 

اجلبــال، تكثــر فيهــا الكــروم والثــامر والغابات.
			ويسميها اإلفرنج »طورون« وكانت حصنًا منيعًا مهاًم وسمى هبا عائلة أصحاهبا.

     فتــح هــذه البــاد صــاح الديــن األيــويب ســنة 1187م املوافقــة لســنة 583 هجريــة وذلــك 
أنــه ســري إليهــا ابــن أخيــه تقــي الديــن ففتحهــا وأخــرج اإلفرنــج منهــا.

ــن فرحــل إليهــا  ــن صــاح الدي ــد امللــك العــادل ب ــة كانــت »تبنــن« بي ســنة 594 هجري  ·
اإلفرنــج وحارصوهــا وقاتلــوا مــن هبــا ، وجــّدوا يف القتــال ونقبــوا احلصــن مــن جهاهتــم، 
ــب  ــم يطل ــزل بعضه ــم، فن ــهم وأمواهل ــى أنفس ــوا ع ــك خاف ــة ذل ــن يف القلع ــام رأى َم فل

ــة .  ــتلموا القلع ــم ليس ــهم وأمواهل ــى أنفس ــان ع األم
ــة  ــاحتها التقريبي ــا 180م ومس ــغ قطره ــكل ويبل ــتديرة الش ــة مس ــة : القلع ــف القلع وص  ·
ــع. وعــدد أبراجهــا عــرشة، أوســع ابراجهــا هــو الــرج الغــريب املطــل  25500 مــر مرب

ــد. ــرج ايب مح ــم ب ــروف باس ــلطانية واملع ــى وادي الس ع



188

قلعة صيدا البحرية  - 9

تقع القلعة عى ساحل البحر املتوسط عى شاطىء مدينة صيدا.  ·

بنــى الصليبيــون حصــن صيــدا وهــي القلعــة البحريــة عــى جزيــرة صغــرية متَّصلــة بالــّر   ·
)يف أوائــل القــرن الثالــث عــرش(.

ة مرات. رت القلعة بشكل كبري وتمَّ ترميمها عدَّ ة حروب ترَّ بعد عدَّ  ·

تم تدمريها جزئيًا عى يد املامليك.  ·

ن مــن الــرج الغــريب املســتطيل عــى يســار املدخــل. مــن برجــن متَّصلــن بواســطة  تتكــوَّ  ·
جــدار.
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قلعة صيدا البرية   - 10

تدعى قلعة املعّز نسبة اىل املعّز لدين اهلل الفاطمي.   ·

ــة الســابعة، ختتــزن يف  ارتبــط اســمها بقلعــة القديــس لويــس الــذي قــاد احلملــة الصليبي  ·
ــة. ــة متعاقب ــل تارخيي ــا مراح جوفه

أعمدهتا تعود اىل العرص الروماين.  ·

أمهيتها أهنا حتمي مدخل امليناء واملدينة من جهة البحر من الغزاة.  ·

تعاين اإلمهال واإلقفال منذ سنوات طويلة.  ·

هناك مرشوع لتأهيل القلعة هببة إيطالية.  ·
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قلعة صور  - 11

الطرق الرومانية املعبدة وقوس النرص يف املدينة الفينيقية القديمة يف مدينة صور

تقع قلعة صور يف مدينة صور جنوب لبنان.  ·
·  هي قلعة رومانية ذات أمهية كبرية. 

يوجد فيها آثار فينيقية وكنعانية وبيزنطية.   ·
·  كانت توصف بمعبد ملكارات الشهري.

أخــريًا  تعرضــت القــاع واحلصــون يف جبــل عامــل  مــرارًا للتدمــري إبــان احلــروب الصليبيــة 
واهلجــامت الداخليــة، كــام تعرضــت للتعمــري ومــن ثــم التدمــري مــن قبــل العــدو اإلرسائيــي.

بعضهــا حظــي بالرميــم ومــا زال البعــض اآلخــر يــرصخ وجعــًا تعالــوا أعيــدوا إيلَّ احليــاة مــن 
جديــد. لنكــون مقصــدًا للســياح اىل معــامل أثريــة لبنانيــة مميــزة.
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العمران في جبل عامل

عضو هيئة المعماريين العرب : المهندس نبيل مكي

ــة   ــية و االقتصادي ــة والسياس ــات احلضاري ــي للتفاع ــراز طبيع ــي إف ــة ه ــامل املعامري       إن املع
ــث . ــرص احلدي ــى الع ــخ حت ــر التاري ــذ فج ــة من ــة يف كل مرحل واالجتامعي

ــام كان  ــرص مثل ــذا الع ــاين يف ه ــور االنس ــر التط ــن مظاه ــر م ــو مظه ــراين ه ــور العم      فالتط
ــة بإحتياجــات كل مرحلــة مــن مراحــل  ــة العمراني يف كافــة عصــور التاريــخ  حيــث تأثــرت البيئ

ــا. ــًا لتغريه ــريت تبع ــاين وتغ ــور االنس التط

    وملعرفــة العمــران وكيفيــة العاقــة الرابطــة بــن التواجــد البــرشي واألرض كان هنــاك فــن 
العــامرة أو علــم العــامرة أو كامهــا .

   العامرة هي اللعب املتقن بالكتل املنظورة حتت الضوء ) لو كوربيزيه( .     	 
   العامرة هي بيت العلوم والفنون عى مر العصور )حسن فتحي( .   	 
ــى 	  ــذ نشــأته عــى هــذه األرض وحت ــخ االنســان من ــق لتاري    والعــامرة هــي الســجل املوث

يــوم بعثــه.
  هــي ذلــك الفــراغ مــن االبــداع االنشــائي الــذي يؤطــر الذاكــرة ويعطيهــا شــكًا حيفــظ 	 

ماأختزنتــه األجيــال مــن صــور ومفاهيــم وجتــارب ومــا ارادت التعبــري عنــه مــن مواقــف 
ومشــاعر  ومعتقــدات.

ــة 	  ــة واملتان ــة العام ــارص املنفع ــا عن ــر فيه ــة تتوف ــة أبني ــي القام ــن العلم ــي الف ــامرة ه   الع
واجلــامل واالقتصــاد  وتفــي بحاجــات االنســان املاديــة والروحيــة يف حــدود أوســع 
ــة يف  ــي طريق ــه  وه ــون في ــذي تك ــرص ال ــرة يف الع ــائل املتوف ــن الوس ــات وبأحس االمكان

ــليم. ــق س ــري ومنط ــل وبتفك العم

  العــامرة هــي فــن تكويــن االحجــام والفراغــات املتخصصــة الحتضــان الوظائــف 	 
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والنشــاطات االنســانية واالجتامعيــة بتنوعهــا  وهــي انطاقــًا مــن ذلــك تعكــس يف ســامهتا 
ــدرات  ــة والق ــة والروحي ــات اجلاملي ــة والتطلع ــة واحلضاري ــازات التقني ــكاهلا االنج وأش

ــددة. ــة حم ــرة تارخيي ــا . وف ــة م ــع يف بيئ ــة للمجتم املادي
  هــي رحلــة شــاقة وبحــث مضنــي عــن جمالــس تثنــى عندهــا الركــب أمــام معاملهــا اخلالــدة 	 

وشــواهدها العظيمــة التــي حتكــي عــن ســرية املجتمعــات االنســانية الدؤوبــة يف رصاعهــا 
ضــد تــوازن الطبيعــة ورضورات احليــاة ومتطلبــات االســتقرار. ورســالة االعــامر يف االرض 
التــي محلهــا بنــي أدم أبــا ً عــن جــد. وهــي التحــدي املســتمر للــراث بحثــًا عــن االصالــة 

والتجديــد.
   هــي نتــاج حالــة ابحــار دائــم يف فنــون الوعــي بحثــًا عــن موانــئ ترســو عندهــا القناعــات 	 

وتســتقر املفاهيــم  وهــي ســباحة ضــد تيــارات شــتى جارفــة حتمــل بــن ثناياهــا معتقداهتــا 
ــخة  ــرصوح راس ــامء ب ــي احت ــن  وه ــل األماك ــول قب ــتعمر العق ــة لتس ــا املتضارب وقيمته

اجلــذور ال تعصــف هبــا ريــاح التغيــري كل يــوم. 
  العــامرة هــي علــم تصميــم الــرصوح واملــدن وفــن صياغــة احليــاة وادب تشــكيل األفــكار 	 

ــم  ــن األم ــا ب ــانية وتنوعاهت ــات االنس ــكال العاق ــدود واش ــاء ح ــارات وارس ــم املس ورس
ــة  ــة واملتاح ــات املمكن ــوارد والتقني ــف امل ــية توظي ــا االساس ــراد مهمته ــات واالف واملجتمع
ــن  ــعور باألم ــه الش ــق ل ــة وحيق ــة الطبيعي ــات البيئ ــن تقلب ــه م ــاذًا حيمي ــان م ــر لانس لتوف
واالحتــواء . ويوفــر لــه فضــاءات مغلقــة ومفتوحــة متعــددة األنشــطة ومتنوعــة االشــكال 

ــام. واألحج
  وهــي البوتقــة التــي حتتضــن ذاكرتــه ورؤاه  وتطلعاتــه وقيمــه وغاياتــه وقواســمه املشــركة 	 

مــع بنــي جنســه وأدائــه يف التعبــري عــن ذاتــه وخصوصيتــه ضمــن حميطــه االنســاين.
   إهنــا الفــن الوحيــد الــذي يامــس حــواس االنســان اخلمســة عــى عكــس باقــي الفنــون 	 

وكذلــك هــي الفــن الــذي جيمــع الزمــان واملــكان )الزمــكان( .

 وندخــل يف عــامرة جبــل عامــل أوجبــل اجلليــل أو بــاد بشــارة . وجبــل عامــل أســم يطلــق 
ــل مــن االرايض الواقعــة شــامل  ــان وعــى قســم قلي عــى معظــم االرايض الواقعــة يف جنــوب لبن

فلســطن املحتلــة .

 وهــو جمموعــة مــن هضــاب وشــعاب وأوديــة وبعــض منبســطات متصلــة بالبحــر االبيــض 
ــه جــزء  ــاد الشــام الن ــة اىل ب ــه املعامري ــع بحضارت ــداد اىل االردن والشــام و يتب ــه امت املتوســط ول
ــة متميــزة عــن حميطــه .   منهــا مــع اختــاف يف الطبيعــة والطقــس وهــذا مــا اعطــاه هويــة معامري

اذا أخذنا بقول املهندس واملعامري الفرني الشهري) لو كوربيزيه( البيت الة للمعيشة .
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ــرة االوىل  ــه للم ــكام عن ــرى ال ــذ ج ــكيله ومن ــه وتش ــة تكوين ــاين يف بداي ــت اللبن ــان البي  ف
باملفهــوم الشــعبي العــام البعيــد كليــًا عــن املفهــوم العلمــي اهلنــديس املتعــارف عليــه عامليــًا جســد 

ــي. ــداب الفرن ــروج االنت ــوالً اىل خ ــة وص ــة العثامني ــم االمراطوري ــام حك أي

ــر االنســان يف جبــل عامــل بدايــًة باملــأوى ثــم امللجــأ ثــم احلاميــة  وبــدأ بتحســن الفــراغ   فكَّ
الــذي حييــط بــه حتــى أصبــح البنــاء حيقــق ســعادة أو تعاســة مســتخدميه وأوجــد املخطــط للبيــت 
ــه  ــب فأتقن ــر الصل ــى احلج ــرف ع ــم تع ــب.  ث ــن واخلش ــتعمًا الط ــة مس ــه فريض ــح اتباع وأصب
ــاهد  ــح الش ــت اىل كام وأصب ــة حتول ــر طاق ــب احلج ــه  فأكتس ــه اىل حاجت ــًا وحول ــاه روح وأعط

األوحــد الــذي حيدثــك عــن قيــم األجــداد ) العــامرة الراثيــة ( .

       وبــام ان املوقــع اجلغــرايف هلــذا اجلبــل جعلــه حلقــة وصــل بــن الــرشق والغــرب  اقتبــس 
ــر  ــن البح ــة م ــدان الغربي ــع البل ــه م ــه وعاقت ــطة جتارت ــه بواس ــل علي ــا دخ ــي مم ــن العام املواط
ــتعامله  ــرش اس ــًا انت ــًا خاص ــلوبًا لبناني ــد اس ــريب فأوج ــن الع ــن الف ــه ع ــا ورث ــزج مم ــط. وم املتوس
عنــد مجيــع الطبقــات . وأسســت تلــك املدرســة اللبنانيــة التــي متتــاز برشــاقتها وســعتها وحســن 

ــض . ــا ببع ــا بعضه ــوازن اعضائه ــا وت ارتباطه

شــكل اجلــدار يف البيــت اللبنــاين الراثــي اخلــط املعــامري االول لشــكله وتوافقــه مــع املنــاخ 
والظــروف ووســائل العمــل واخلــرة االنســانية والتطــور االجتامعــي والطوبوغــرايف واجلغــرايف، 
ــع  ــة م ــة ومتائم ــكنية متكامل ــدة س ــت كوح ــة البي ــا خاصي ــددت يف جممله ــل ح ــا عوام وكله
الطقــوس اللبنانيــة وأعرافهــا وقيمهــا يف جبــل عامل)كــام يف كل املناطــق اللبنانيــة( فطبيعة االنســان 
واحساســه الروحــي واملجتمعــي والنفــي واجلــاميل حــددت املــادة التــي وصلــت يف تركيبتــه)أي 

البيــت( ويتجــى ذلــك يف مخســة نــامذج هــي :
1 – بيوت الطن : يعود تارخيها ايل ايام التنوخين.

2 – دور العبادة : االسامية واملسيحية املتأثرة بالعامرة العربية والعثامنية والبيزنطية.
3 – الرايات الكرى .

4 –  اللوكندات .
5 – اخلانات .

ــر  ــى االن لفق ــكون حت ــا مس ــن وبعضه ــب الزم ــداع بتعاق ــا مت ــني: غالبيته ــوت الط أوالً:  بي
ــة. ــمنتية حديث ــازل اس ــال اىل من ــن االنتق ــا م اصحاهب

ــريف  ــي ح ــايت زراع ــط حي ــت بنم ــدة ارتبط ــف معق ــزالً ذا وظائ ــف من ــا يكتش ــر اليه والناظ
تقليــدي هــو منــزل مكعــب الشــكل يعلــوه ســقف مــن جــذوع االشــجار وتــراب حمــدول عــى 

ــة... ــور والطاحون ــخ والتن ــزن واملطب ــع واملخ ــن املهج ــرف ب ــن الغ ــي م ــوع وظيف تن
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وبالعــودة اىل تاريــخ البنــاء الطينــي كشــفت االبحــاث توارثــه مــن بــاد مــا بــن النهريــن وهــو 
ظاهــرة موجــودة يف كل العــامل العــريب مرشقــه ومغربــه.

ــًا  ــًا وظيفي ــه مكان ــتاًء( وبكون ــًا وش ــاخ املتبدل)صيف ــع املن ــف م ــه للتكي ــناته:  قابليت ــن حس وم
ــة يف  ــتغال الغرف ــن اس ــاين م ــامر اللبن ــن املع ــى مكَّ ــذا املعن ــان وهب ــاة االنس ــارشة بحي ــل مب يتص

ــًا. ــة مع ــة والعامودي ــاحتها االفقي ــددة يف مس ــف متع وظائ

ــد  ــكان ال ب ــل ف ــاة والعم ــاين بالص ــات اللبن ــت يومي ــدم اقرن ــذ الق ــادة : من ــًا: دور العب ثاني
أن تقــرن هــذه احليــاة بــدور عبــادة )مســاجد املســلمن وكنائــس املســيحين يف كل مدينــة وقريــة 

ــة( . وضاحي

ــان  ــة وكان اعي ــدة الوطني ــيخ الوح ــل يف ترس ــا الفاع ــت دوره ــدور لعب ــذه ال ــون ه ــد تك وق
املدينــة او القريــة خيتــارون امجــل الســاحات والتــال لتشــييد هــذه الــدور واعتــامد امهــر البنائــن 

ــدو بأحــى حللهــا. ــكيلها فتب واملهندســن لتش

ــن  ــث يمك ــكاهلا وبحي ــريب اش ــي والع ــديس البيزنط ــق اهلن ــن الش ــذت م ــدور اخت ــذه ال    وه
للناظــر ان يقــرأ يف هندســتها جمموعــة حضــارات. تعاقبــت عــى جبــل عامــل لتــرك بصامهتــا عــى 

هــذه الــدور.

ثالثــًا:  الرسايــات الكــربى: كانــت الــراي تشــاد مــن طابقــن مــن احلجــر الصلــب واالعمــدة 
الرخاميــة والقناطــر  حتيــط هبــا زخرفــات تــي بالفــن املعــامري الــذي ســاد يف تلــك الفــرة وجتمــع 
بــن النمطــن الركــي والعــريب  وكانــت متتــاز بالبهــو الكبــري  ومتثــل آيــة يف دقــة البنــاء والزخرفــة.

رابعــًا:  اللوكنــدة : تــكاد جتســد الــذات املعــامري اللبنــاين الــذي ســاد فــرة مــا بعــد تفــكك 
ــداب الفرنــي . ــة االنت ــان مرحل ــة ودخــول لبن ــة العثامني االمراطوري

 واللوكنــدة مــن حيــث اهلندســة ال ختتلــف كثــريًا عــن البيــوت اللبنانيــة املرفــة معظمهــا شــيد 
بأجــدد انــواع احلجــارة الرمليــة.

خامســًا:  اخلانــات : رسى القــول عــى لســان املعامريــن يف لبنــان ان اخلــان او اللوكنــدة واحــدة 
ــوه  ــف يف وج ــات ختتل ــدة واخلان ــك ان اللوكن ــع ذل ــر الواق ــذا يغاي ــامت وه ــات والتقدي يف اخلدم
كثــرية أكان ذلــك يف تصميمهــا اهلنــديس ام عــى صعيــد الوظيفــة. واذا شــئنا وصفــًا ادق لوظيفــة 
اخلــان  امكننــا القــول انــه كان مقــرًا ثابتــًا للقناصــل والســفراء وثكنــة العســكر ومركــزًا للدســائس 

واملؤمــرات واالنقابــات.
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ان تطور العامرة له عدة عوامل :

ــة مثــل  ــرة يف العــامرة والتــي ال دخــل لانســان هبــا العوامــل الطبيعي          مــن العوامــل املؤث
ــا. ــاخ واجلغرافي املن

وتــأيت بعــد ذلــك العوامــل البرشيــة مثــل احلالــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية للبلــد  
فنجــد انــه بالــرورة تغــري الطابــع املعــامري للبلــد بتغــري أٍي مــن العوامــل الســابقة )اهلجــرة - 

ــتقر( . ــري املس ــيايس غ ــي والس ــع األمن ــادي والوض ــع االقتص الوض

 امــا البيــوت يف جبــل عامــل التــي تأثــرت بالعوامــل اجلغرافيــة والطبيعيــة واملناخيــة والتارخييــة. ال 
ســيام بعــد توطيــد العاقــات بــن االمــارة املعنيــة وتوســكانا اذ بــدأ اســتخدام القرميــد األمحــر والرخــام 
ــارج  ــة اىل اخل ــة املعيش ــداد غرف ــي امت ــي ه ــطيحة( الت ــقوفة )الس ــعة املس ــات الواس ــرشت الرشف وانت

ومداميــك احلجــر امللــون والعتبــات والقصــور واملرشبيــات.

       تزامــن هــذا التطــور العمــراين يف جبــل عامــل مــع هجــرة العديــد مــن طاقاتــه البرشيــة اىل 
العــامل بســبب االحتــال االرسائيــي بشــكل اســايس لفلســطن ، وتوســعه اىل جنــوب لبنــان وعــدم 
ــاين  ــر اللبن ــدأ املهاج ــة . وب ــك احلقب ــة يف تل ــذه املنطق ــة يف ه ــاة الكريم ــات احلي ــى مقوم ــر ادن توف
ــاء  ــه األول بن ــر األمــن االجتامعــي  وكان هدف ــه اىل املنطقــة رغــم عــدم توف ــويب بضــخ اموال اجلن
منــزل يف ضيعتــه، رغــم عــدم وجــود اســتقرار امنــي. وهــذا ملفــت للغايــة ودليــل عــى تشــبث 
ــر  ــمنت وحج ــتعامل اإلس ــع اس ــت م ــة تزامن ــورة معامري ــر ث ــا اثم ــاده مم ــويب يف ب ــن اجلن املواط
الباطــون  وبــد اســتعامل الباطــون املســلح الــذي كان تأثــريه كبــريًا يف التغــريات التــي طــرأت عــى 

اهلندســة املعامريــة.

ــارصة يف  ــامرة املع ــكالية الع ــرت اش ــددة ظه ــة املتع ــات املعامري ــن الثقاف ــج م ــذا املزي ــد ه  وبع
جبــل عامــل ، التــي هــي جــزء مــن اشــكالية العــامرة املعــارصة يف كل املناطــق . فالعــامرة املعــارصة 

تعــاين مــن حتديــات عديــدة أمههــا:

  -   فقدان اهلوية املعامرية االصيلة .

  -  اجتياح العامرة الغربية وتأثري العوملة ووسائل االتصال .

  -  التأثري السلبي جلمود القوانن العمرانية .

  -  التطور التكنولوجي بكافة جوانبه .

          وهنــا ال بــد  مــن الركيــز عــى الصحــوة املعامريــة التــي يشــعر هبــا كثــري مــن املعامريــن 
املعارصيــن حيــث يتنامــى الشــعور يف األوســاط املعامريــة بــرورة العــودة اىل املــايض واســتلهام 
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املقومــات التــي ختلــق عــامرة معــارصة متميــزة تشــكل جــرًا رابطــًا بــن املــايض واملســتقبل. ويف 
نفــس الوقــت هنــاك مــن يرنــو اىل املســتقبل بــكل مــا حيملــه العــرص مــن تطــورات تقنيــة عاليــة يف 
النظــم االنشــائية املتطــورة واملــواد احلديثــة التــي تقدمهــا تكنولوجيــا العــرص. وهــذا مــا يدعونــا 
للتســاؤل: هــل نحــن يف طــريف النقيــض اللذيــن يتجاذبــان العــامرة املعــارصة ؟ وهــل أن هويتنــا 
ــكل  ــد تش ــا ق ــامرة  وأن التكنولوجي ــة الع ــى تقليدي ــاظ ع ــاء واحلف ــي البق ــا تعن ــعى اليه ــي نس الت
عقبــة يف حتقيــق خصوصيتنــا وهويتنــا ؟  ومــا هــي الصــورة التــي جيــب ان تكــون عليهــا عامرتنــا 

املعــارصة لتؤكــد مــا نملكــه مــن إرث معــامري غنــي ؟

     ولتحقيــق عــامرة معــارصة تنبــع مــن مــاض عريــق وتســري يف اركان املســتقبل . اذًا ال بــد ان 
تســتمد النظريــة املعامريــة املحليــة لعامرتنــا جذورهــا مــن القيــم احلضاريــة والراثيــة املحليــة  عــى 

ان تتفاعــل معاملهــا مــع املنجــزات احلضاريــة املعــارصة .

 فهل سنتوصل اىل حل تلك املعادلة الصعبة يف العامرة ؟
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ــا بجبــل عامــل أو عاملــة  وأطلــق عليهــا اســم بــاد بشــارة وُدعيــت أيضــًا بجبــل  ســميت بادن
ــل . ــل اجللي ــل وجب اخللي

وهي تنقسم اىل قسمني : جنويب وشاميل يفصل بينهام هنر الليطاين . 
ــيحا ) يف  ــن ترش ــرب م ــرن بالق ــر الق ــن هن ــُد م ــا متت ــه أهنِّ ل علي ــوَّ ــاٌف،  واملع ــا خ ويف حدوده
فلســطن( جنوبــًا  اىل هنــر األويل شــامالً ومــن شــواطىء البحــر املتوســط غربــًا  اىل واحــِة احلولــِة وهنــر 

ــًا .  ــم رشق ــر ووادي التي الغج
وتبلــغ مســاحة هــذه البــاد ثاثــة اآلف كلــم مربــع . أمــا ســكاهنا فهــم مــن أصــل عــريب لغًة ونســبًا 
ويعــود نســبهم اىل قبيلــة عاملــة وهــي قبيلــة هاجــرت مــن اليمــن اىل أطــراف الشــام بعــد اهنيــار ســد 
مــأرب وهنايــة مملكــة ســبأ وذلــك وبحســب املصــادر التارخييــة قبــل امليــاد بثاثاميــة ســنة وســكنت 

بادنــا منــذ أكثــر مــن مايتــي ســنة . 
وأمــا تســمية جبــل عامــل ببــاد بشــارة  فاألقــوال يف ذلــك متضاربــة  فمنهــم مــن يقــول أّن التســمية 
ــرُب اىل  ــاين واألق ــل القحط ــن مقب ــارة ب ــه بش ــال أن ــن ق ــم م ــن  ومنه ــن مع ــارة ب ــري بش ــبًة اىل األم نس

حــة أنــه األمــري حســام الديــن بشــارة .  الصِّ
خضــع جبــل عامــل للحكــم اإلقطاعــي منــذ القــرن الثالــث عــرش للميــاد  ومــن أشــهر العائــات 

اإلقطاعيــة التــي حكمــت تلــك البــاد : آل وائــل  آل ســودون وآل مشــطاح وآل شــكر .
ومــن مشــاهري الرجــال مــن آل عــي الصغــري : حممــد بــن هــزاع – عــي الصغــري – مــرشف البطــل 
– ناصيــف النّصــار – فــارس النّصــار محــد البــك الشــاعر العامــي ومــن أشــهر قصائــده :) الســالفيه ( 

وهــي قصيــدة طويلــة امتــدح هبــا الســلطان عبــد املجيــد جــاء يف أوهلــا : 
         توّرَد خدُّ الظبي واخرًّ سالُفُه              لُه اخلاُل قد أضحى سمريًا بَسالُِفه  

وعــي بــك األســعد وحممــد بــك األســعد وتامــر بــك احلســن وخليــل بــك األســعد وكامــل بــك 
وغريهــم ...

وكام برز العديُد من رجال الدين واملشايخ وأبرزهم ) عي احلر اجلُبعي ( . 
ــذ  ــك من ــكري وذل ــي والعس ــاد الدين ــة لإلضطه ــة متعاقب ــرات تارخيي ــل ويف ف ــل عام ــرض جب تع
عهــدي املامليــك وبنــي عثــامن الــذي حكــم بادنــا وبــاد املــرشق منــذ العــام 1517م  وحتــى العــام 
1918م  بعــد خســارته يف احلــرب العامليــة األوىل ضــد احللفــاء . وخــال تلــك الفــرة التارخييــة عــرف 
جبــل عامــل قيــام ثــوراِت عديــدة ضــد الســلطنة العثامنيــة وحتالفــوا مــراِت عــدة مــع خارجــن عنهــا 

كتحالفهــم مــع ظاهــر العمــر ) يف فلســطن ( . 
ــم  ــة للحك ــل عامل ــع جب ــان خض ــى لبن ــي ع ــداب الفرن ــرض االنت ــد ف ــام 1920 وبع ويف الع
الفرنــي الــذي كان لــه منــه موقــُف معــاِد ورافــِض  وطالــب ُســكانه بالوحــدة مــع ســوريا كــام ســكان 

ــريوت ( .  ــة ب ــة ) والي الوالي
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ــهيدين  ــة الش ــع جمموع ــي م ــداب الفرن ــد االنت ــة ض ــة املقاوم ــرزت حرك ــرة ب ــك الف ــال تل وخ
أدهــم خنجــر وصــادق محــزة والتــي أطلــق عليهــا الفرنســيون آنــذاك )تســمية: العصابــات املســّلحة (  
كشــكٍل مــن أشــكال املقاومــة وردات الفعــل ممــا دفــع قياداهتــم الدينيــة اىل عقــد مؤمتــر وادي احلجــري 
والــذي دعــا اليــه املغفــور لــه  الســيد عبــد احلســن رشف الديــن يف 24 نيســان مــن العــام 1920 ليكون 

الشــعلة التــي حــدّدت املســار و املنــارة للمصــري . 
وبعــد االســتقال الســيايس للبنــان عــام 1943 واجلــاء العســكري عــن أراضيــه يف العــام 1946 
وإعــان دولــة إرسائيــل ) الكيــان املغتصــب ( يف فلســطن بدعــِم أجنبــي يف العــام 1948  شــهد لبنــان 
ومنطقــة جبــل عامــل اعتــداءات وهجــامت ارسائيليــة متكــررة حيــث احّتــل مخــس عــرشة قريــة جنوبيــة 

ونّفــذت جمــزرة احلــوال . 
ّثــم توالــت االعتــداءات االرسائيليــة عامــّي 1964 و1965 حّتــى كانــت حــرب حزيــران 1967 
واالعتــداءات الاحقــة عامــّي 1970 و 1972 اىل أن جــاء االجتيــاح االرسائيــي يف العــام 1978 حتــت 
مســّمى ) عمليــة الليطــاين( ويف هــذا العــام نشــأت املقاومــة اللبنانيــة والفلســطينية للتصــدي للعــدوان 

ة وكبدتــه خســائر فادحــة . ونفــّذت سلســلة عمليــاٍت بطوليةجريئــة ضــّدُه يف مناطــق عــدَّ
ــه  ــاين والــذي أطلــق علي ــاح  الث ــة وكان االجتي ــداءات االرسائيلي ويف العــام 1982  جتــددت االعت
إســم عمليــة ) ســامة اجلليــل (  حيــث حتولــت أرايض اجلنــوب اللبنــاين العامــي اىل مســاحات قتال بن 
املقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية والقــوات الســورية وبــن العــدو اإلرسائيــي . 
ــى  انتهــت هــذه احلــرب بشــكلها املعــرف بــه يف العــام 1985  إالّ أّن آثارهــا وخملفاهتــا مل تنتــِه حّت
نيســان مــن العــام ألفــن عندمــا انســحب اجليــش اإلرسائيــي وأعوانــه مــن جنــوب لبنــان بعــد هزيمتهم 

أمــام رضبــات املقاومــة يف شــهر أيــار مــن العــام ألفــن . 
ــام 2006  ــن الع ــوز م ــهر مت ــن ش ــرش م ــاين ع ــد يف الث ــن جدي ــي م ــدوان اإلرسائي ــرر الع ــم تك ّث
والــذي اســّتمر أربعــة وثاثــن يومــًا، حيــث قصفــت مناطــق واســعة مــن لبنــان، مــا احــدث خســائر 
فادحــة عــى الصعيديــن البــرشي واملــادي ، وهــذا اّدى اىل نــزوح مئــات اآلالف مــن أهاليــه إزاء مهجيــة 

العــدوان وجمــازره .
ــه أهنــى العــدوان واســقطه    إالّ أّن صمــود أهــايل جبــل عامــل وتضامــن الشــعب اللبنــاين ووحدت
فكانــت معــارك بنــت جبيــل ومــارون الــراس املّظفــرة  وجمــزرة  الّدبابــات يف ووادي احلجــري وســهل 

اخليــام التــي حطّمــت أســطورة اجليــش الــذي ال يقهــر . 
ُ يف شــهرآب 2006 الــذي خّلــد وأّرَخ للبطــوالت واالنتصــارات ، وأعــاد األهــايل اىل  وكان النــرصَّ
قراُهــم ومدهنــم ليعيــدوا إعامرهــا مــن جديــد يف  ظاهــرة فريــدة مل يعــرف العــامل العــريب مثيــًا هلــا عــى 

امتــداد تارخيــه احلديــث .  
جبــُل عامــل تاريــخ تعّمــد بدمــاء الشــهداء  شــعب ســّطر حكايــات الّعــز واملجــد والكرامــة وصــاغ 
ــري دروب  ــارة تن ــل من ــل عام ــيبقى جب ــل،  وس ــد جي ــًا بع ــال جي ــتتناقلها األجي ــة س ــم بطولي ماح

ــم والعــدوان .   ــن والرافضــن للظل الثائري
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جبل عامل ودولة لبنان الكبير)1920 - 1926(

)إشكالية الخيارات بين الرفض واإلندماج(

د. محمد نجيب مراد

أوالً: التعريف بالبحث.

  يطــرح هــذا البحــث إشــكالية تارخييــة ال زالــت املقاربــات العديــدة التــي حاولــت إجيــاد تفســريات 
ــت  ــي عكس ــارات الت ــألة اخلي ــمة ملس ــة حاس ــل إىل حقيق ــري التوص ــن غ ــة م ــة بالضبابي ــباهبا مغلف ألس
مواقــف الســكان مــن املنطقــة املســامة بجبــل عامــل )لبنــان اجلنــويب فيــام بعــد( مــن االنضــامم إىل دولــة 
لبنــان الكبــري التــي أعلــن قيامهــا اجلنــرال غــورو)Gouraud( – املفــوض الســامي الفرنــي األول-  

عــى دويــات ســوريا الداخليــة ولبنــان الكبــري يف األول مــن أيلــول عــام 1920.

  اإلشــكالية املركزيــة التــي يســعى هــذا البحــث إىل تظهريهــا وحتويلهــا إىل قضيــة معرفيــة بوســائل 
ــة تنطلــق مــن حتليــل الدوافــع العميقــة الكامنــة وراء اإلجتاهــات واخليــارات  ــة أكاديمي منهجيــة وتقني
ــرشوع  ــة مل ــة واقعي ــي ترمج ــة ه ــة لبناني ــم بدول ــدة إلحلاقه ــة أو املؤي ــم الرافض ــاه مواقفه ــة جت العاملي
رشاكــة جيوسياســية بــن رأســاملية املركــز الفرنســية مــن جهــة وطموحــات برجوازيــة احلريــر الناميــة 
يف مترصفيــة جبــل لبنــان يف توســعة النطــاق اجلغــرايف هلــذه املترصفيــة هبــدف وصوهلــا إىل مرافــئ املــدن 
ــهول  ــة يف س ــة للزراع ــك إىل األرايض اخلصب ــور وكذل ــدا وص ــريوت وصي ــس وب ــاحلية يف طرابل الس

جبــل عامــل والبقــاع وطرابلــس وعــكار مــن جهــة أخــرى.

ــان الكبــري  ــة لبن   اإلطــار الزمنــي هلــذه الدراســة يغطــي كامــل املرحلــة التــي إســتمرت فيهــا دول
أي منــذ اإلعــان عــن والدهتــا يف األول مــن أيلــول عــام 1920 وحتــى إقــرار الدســتور اللبنــاين بقيــام 

اجلمهوريــة اللبنانيــة يف الثالــث والعرشيــن مــن أيــار لعــام 1926.

  أمــا املنهــج الــذي يعتمــده هــذا البحــث يف معاجلــة إشــكالية اخليــارات وهــي إشــكالية تقــوم عــى 
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ثنائيــة الرفــض واإلنذمــاج فهــو منهــج يرتكــز بــدوره إىل ثنائيــة التفكيــك والدمــج. فالتفكيــك يعمــل 
عــى جتزئــة الظاهــرة التارخييــة إىل عنارصهــا املكونــة مــن أجــل اخلــروج بدراســة وافيــة خلصوصيات كل 
عنــرص منهــا عــى حــده يف حــن أن الدمــج يعيــد تركيــب العنــارص املدروســة يف عمليــة ثنائيــة جديــدة 
األمــر الــذي يســاعد عــى فهــم مظاهــر الظاهــرة يف حراكهــا العــام وبالتــايل عــى تعيــن أكثــر وضوحــًا 

للنتائــج والتداعيــات التــي تركهــا يف الواقــع اإلجتامعــي واإلقتصــادي والســيايس.

  عــى مســتوى النتائــج املتوقعــة مــن هــذه الدراســة تؤكــد عــى حقيقــة تارخييــة مفادهــا أن األغلبيــة 
الســكانية يف جبــل عامــل )اجلنــوب اللبنــاين فيــام بعــد( كانــت ومــا زالــت حتــى اليــوم مدفوعــة بقــوة 
إىل عاقــة مصرييــة مــع دمشــق والداخــل الســوري هــذه املصرييــة يف العاقــة عــر عنهــا خيــار األكثرية 
يف مرحلــة تأســيس دولــة لبنــان الكبــري ويف ســائر املراحــل التــي أعقبتهــا ومــع مــرشوع اإلمــام الســيد 
موســى الصــدر يف أواخــر الســتينيات ومطلــع الســبعينيات مــن القــرن املــايض وهــو املــرشوع الــذي 
تضمــن دعــوة رصحيــة للجامعــة الشــيعية اللبنانيــة يف جبــل عامــل وســائر املناطــق اللبنانيــة األخــرى 
دعــوة تقــوم عــى إعتبــار لبنــان وطنــًا هنائيــا هلــم ومــا عليهــم أي الشــيعة إال القبــول الطوعــي بخيــار 
اللبننــة واإلندمــاج يف الكيــان الوطنــى اللبنــاين عــى قاعــدة املســاواة مــع اجلميــع يف احلقــوق والواجبات 

وإرســاء العدالــة اإلجتامعيــة يف التوزيعــات العامــة.

  يبقــى ثمــة تســاؤل عــى درجــة عاليــة مــن الــدالالت واألمهيــة وهــو أنــه إذا كان اخليــار األكثــري 
العامــي حمكومــًا إىل مصرييــة تارخييــة يف العاقــة مــع ســورية الداخليــة ومــع حكــم مركــزي قــوي يف 
دمشــق فهــل هــذه املصرييــة احلتميــة تقــدم تريــرًا منطقيــًا لتدخــل حــزب اهلل واملقاومــة اإلســامية يف 
احلــرب الســورية التــي جتــاوزت الســنوات الســبع عــى إنفجارهــا؟ والتــي دفعــت فيهــا أثــامن باهظــة 
مــن الدمــاء إنتصــارًا لســورية ومنعــًا إلخراقهــا مــن قــوى تكفرييــة ظاميــة تطيــح ليــس فقــط باملوقــع 
ــة  ــة العاملي ــارص احلال ــان وحت ــا إىل لبن ــد يف اخراقه ــام متت ــورية وإن ــراتيجي لس ــي اجليو-إس املفص

خصوصــا واحلالــة الشــيعية عمومــا وحتــول بينهــا وبــن بيئتهــا اجلغرافيــة  والتارخييــة احلاضنــة هلــا؟

ثانيًا: بالد الشام أمام ثالثة مشاريع بعد احلرب الكونية األوىل1.

ــريب  ــرشق ع ــة م ــع وإقام ــيطرة والتوّس ــذاك يف الس ــي آن ــز الفرن ــاملية املرك ــرشوع رأس األول: م
ــتمرة. ــامت مس ــي تراك ــا جن ــح هل ــية ويتي ــاملية الفرنس ــوق الرأس ــة الس ــدور يف عجل ــي ي فرن

الثــاين: مــرشوع الرجوازيــة الناميــة يف جبــل لبنــان )برجوازيــة احلريــر( ومعهــا مصالــح البطريركيــة 
ــر( إىل التمــدد والوصــول إىل املرافــئ  ــر إقتصادهــا البضاعــي النقــدي )بــاالت احلري ــة يف تطوي املاروني
ــة  ــة اخلصب ــة وإىل األرايض الزراعي ــن ناحي ــور م ــدا وص ــريوت وصي ــس وب ــدن طرابل ــاحلية يف م الس
التــي يفتقدهــا جبــل لبنــان والتــي تنتــرش يف جبــل عامــل ويف البقــاع ويف طرابلــس وعــكار مــن ناحيــة 

أخــرى.
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الثالــث: مــرشوع احلركــة الوحدويــة يف إقامــة حكــم عــريب مركــزي يف دمشــق حتــت التــاج الفيصــي 
)امللــك فيصــل( ويشــمل ســائر مقاطعــات بــاد الشــام التــي كانــت خاضعــة للســلطنة العثامنيــة.

ثالثًا: خيارات جبل عامل.

توّزعت مواقف السكان يف جبل عامل بن ثاثة خيارات أساسية:

ــل  ــن مقاب ــن احلس ــل ب ــة فيص ــل ملكي ــورية يف ظ ــع س ــدة م ــد للوح ــدوي مؤي األول: وح  
الرفــض لإلنتــداب الفرنــي وأيضــًا لدولــة لبنــان الكبــري.

الثــاين: مؤيــد بقــوة اإلنضــامم لدولــة لبنــان الكبــري حتــت اإلنتــداب الفرنــي مقابــل الرفــض   
ــدة. ــورية املوّح ــة الس ــاق بالدول ــق لإللتح املطل

ــه  ــى مواقع ــاظ ع ــلطة واحلف ــة الس ــه نزع ــت حتكم ــف كان ــب املواق ــردد متقل ــث: م الثال  
 . والسياســية  اإلجتامعيــة 

1 -  اخليار العاميل املؤيد للوحدة مع سوريا والرافض لدولة لبنان الكبر.

جتلت الدوافع العميقة الكامنة وراء هذا اخليار بخمسة  أساسية:

الدافع األول: التارخيية اإلدارية: أ- 

ــًا حتــى مطالــع الثلــث األخــري مــن القــرن التاســع عــرش أي حتــى  ظــلَّ جبــل عامــل تابعــًا إداري
1864 إىل إيالــة صيــدا. وقــد عــرف كغــريه مــن مقاطعــات بــاد الشــام األخــرى النظــام املقاطعجــي 
بحيــث تــوىل إدارة مقاطعاتــه الداخليــة عــدد مــن املقاطعجيــن الذيــن مارســوا دور وســاطة الســلطه 
ــة يف أرايض  ــة العامل ــة الفاحي ــوى املنتج ــن الق ــم م ــن أتباعه ــة وب ــة حاكم ــدا كمرجعي ــن وايل صي ب

ــة كانــت ثــاث: ــة العاملي ــرز عائــات املقاطعجي ملكياهتــم وحيازاهتــم الواســعة مــن األرايض. أب
بنو صعب يف مقاطعة الشقيف.  .1

بنو منكر يف الشومر والتفاح.  .2
آل عي الصغري يف مقاطعة بشارة.2  .3

ــارشة  ــة مب ــى عاق ــت ع ــام وكان ــاد الش ــيامت ب ــى تقس ــرأت ع ــة ط ــورات إداري ــة تط ــد أن ثم بي
بتطــور وضــع بــريوت التــي أضحــت بعــد 1864 مقــرًا للقنصليــات األجنبيــة املعتمــدة لــدى مترصفيــة 
جبــل لبنــان املمنوحــة حكــاًم ذاتيــًا مضمونــًا دوليــًا مــن الــدول الكــرى آنــذاك فقــد حتولــت بــريوت إىل 
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مركــز للمتابعــة والتدخــل ليــس فقــط يف شــؤون املترصفيــة وحدهــا وإنــام أيضــًا يف شــؤون كل املناطــق 
املنضويــة إداريــًا يف واليــة ســورية الكــرى3. لذلــك جلــأت الســلطة املركزيــة العثامنيــة  إىل اســتحداث 
واليــة بــريوت عــام 1888م. هبــدف حمــارصة الظاهــرة الناميــة برعــة يف جبــل لبنــان بإجتــاه اإللتحــاق 
بالغــرب وحرصهــا بالتــايل بــن واليتــن: واليــة بــريوت الســاحلية وواليــة دمشــق الداخليــة. ضمــت 
واليــة بــريوت رشيطــًا ســاحليًا يبــدأ مــن الاذقيــة شــامالً وحتــى نابلــس جنوبــًا. ويتألــف مــن مخســة 

ألويــة هي4:
لواء بريوت.  .1

لواء طرابلس.  .2
لواء الاذقية.  .3

لواء عكار.  .4
لواء نابلس.  .5

أتبع جبل عامل اىل لواء بريوت وتوزعت جغرافيته االدارية عى ثاثة أقضية:
قضاء صيدا.  .1
قضاء صور.  .2

قضاء مرجعيون.  .3
شــملت هــذه األقضيــة كامــل املنطقــة الواقعــة بــن هنــر األويل )شــاميل صيــدا( شــامالً والــرأس 
األبيــض )جنــويب صــور( جنوبــًا وبــن البحــر املتوســط غربــًا وبحــرية احلولــة رشقــًا بطــول يصــل 
ــوايل  ــاحته ح ــون مس ــك تك ــم5. وبذل ــو 40 كل ــرض نح ــط ع ــم ومتوس ــط إىل 80 كل يف املتوس
3200-3000 كلــم2. لكــن هــذه املســاحة تراجعــت بعــد إقتطــاع أراٍض مــن منطقــة احلولــة حتت 
ســتار تقويــم ترســيم احلــدود بــن مناطــق اإلنتدابــن الريطــاين والفرنــي. فقــد قضــت معاهــدة 
حســن اجلــوار املعقــودة بينهــام عــام 1923 بضــم قرابــة 23 ألــف دونــم مــن ســهل احلولــة6 الــذي 
كان حتــى ذلــك التاريــخ يتبــع قائمقاميــة مرجيعــون ويعــرف بإســم »جــورة الذهــب« إىل دائــرة 

النفــوذ الريطــاين يف فلســطن اســتجابة للضغــوط التــي مارســتها احلركــة الصهيونيــة آنــذاك.

ــة  ــت تابع ــة ظل ــدة إداري ــل كوح ــل عام ــة جب ــت جغرافي ــي طبع ــة الت ــة اإلداري   إن الّتارخيي
ملراكــز اإلدارة يف صيــدا ودمشــق وبــريوت عــززت مــن تفاعــات اجلغرافيــة يف اطــار دائــرة كــرى 
ــاج  ــي وإىل انت ــن التارخي ــدة التكوي ــل يف وح ــى إىل متاث ــذي أف ــر ال ــام األم ــاد الش ــرة ب ــي دائ ه
ــار  ــي اإلداري وراء خي ــع التارخي ــا كان الداف ــن هن ــدة. م ــية واح ــة وسياس ــة وإجتامعي ــة ثقافي هوي
ــدم  ــدة وع ــورية املوّح ــة الس ــاق بالدول ــا اإللتح ــل يف مطالبته ــل عام ــكانية يف جب ــة الس األكثري
قبوهلــا اإلندمــاج يف كيــان دولــة لبنــان الكبــري التــي أنشــئت اســتجابة ملصالــح فرنســا وطموحــات 

ــل. ــة اجلب ــيًا يف مترصفي ــًا وسياس ــًا وإجتامعي ــذة إقتصادي ــوى الناف الق
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ب-  الدافع الثاين: إقتصادي تكاميل مع دائرة سوقية عربية جماورة:

ــزة عــن حميطــه  ــة متمي ــامع بــرشي وحــدة جمتمعي ــذ اســتقراره كاجت مل يشــكل جبــل عامــل من
وإنــام كان تشــكله االجتامعــي االقتصــادي و الثقــايف متامثــًا مــع هــذا املحيــط ال بــل ان عنــارص 
ــام  ــاد الش ــت بب ــع عرف ــة أوس ــرة جمتمعي ــا إىل دائ ــكل خصائصه ــي ب ــت تنتم ــكل كان ــذا التش ه
وهــذه بدورهــا كانــت تتداخــل مــع دائــرة أخــرى أكثــر اتســاعًا هــي الدائــرة العربيــة- اإلســامية.

ــة  ــة واإلجتامعي ــات االقتصادي ــبكة العاق ــة يف ش ــر املحيط ــع الدوائ ــل م ــل عام ــرط جب انخ
ــدود.  ــد احل ــا إىل أبع ــًا معه ــي متامث ــكله التارخي ــن تش ــل م ــذي جع ــر ال األم

ظــّل االقتصــاد العامــي حتــى عرشينيــات القــرن املــايض )القــرن العرشيــن( يتســم بســمتن 
ــة واملقايضــة  ــادالت العيني ــع املب ــًا طاب ــه طوي بارزتــن: فهــو اقتصــاد فاحــي بســيط غلــب علي
ــات  ــري حاج ــريف بتوف ــي واحل ــض الزراع ــة الفائ ــر مبادل ــي ع ــاية عائ ــاد كس ــة واقتص ــن جه م

ــرى. ــة أخ ــن جه ــاج م ــد أدوات اإلنت ــوة وجتدي ــذاء والكس الغ

ــا للترصيــف  ــل عامــل يظهــر أن ثمــة فائضــًا قاب ــاج الزراعــي واحلــريف يف جب ــوع اإلنت إن تن
والتبــادل7 وعــى هــذا الفائــض قامــت إىل درجــة كبــرية حركــة التبــادل بــن أســواق القصبــات 
الداخليــة8 يف جبــل عامــل مــن ناحيــة وتوســعت اىل أســواق عــكا والنــارصة وطريــا واحلولــة يف 

فلســطن وصــوالً إىل أســواق دمشــق والداخــل الســوري مــن ناحيــة أخــرى9.

ــادل إجيــاد وحــدات خاصــة باملقاييــس واألثقــال فــكان »املــد« الوحــدة  ــة التب اقتضــت عملي
ــد األوزان  ــى صعي ــوب وع ــل احلب ــتعملة يف كي ــة واملس ــة الريفي ــاط الزراعي ــائعة يف األوس الش
ــامي«  ــذراع الش ــتعامل »ال ــاع اس ــام ش ــية بين ــوزن األساس ــدة ال ــم« وح ل »الدره ــكَّ ــة ش الفاحي

ــة10. ــة واأللبس ــاس األقمش ــبة لقي ــطنبويل« بالنس ــذراع اإلس و»ال

أرســت عمليــة التبــادل بــن جبــل عامــل والبلــدان املجــاورة أرضيــة مشــركة مــن العاقــات 
االقتصاديــة واإلجتامعيــة والثقافيــة وترمجــت بنســيج مــن الروابــط األرسيــة والعائليــة مــن زواج 
ومصاهــرة واقتبــاس العــادات والتقاليــد واألعــراف. فقــد انتقــل العديــد مــن العائــات واألرس 
ــورة  ــيد واملنص ــكندرية ورش ــاط واإلس ــدن دمي ــن م ــة م ــك املرصي ــطينية وكذل ــورية والفلس الس
عــى ســاحل املتوســط إىل مــدن ومراكــز قصبــات جبــل عامــل يف صيــدا وصــور والنبطيــة وغريهــا 
ــيدي  ــي الرش ــكندراين الدمياط ــوراين اإلس ــش احل ــامي دروي ــري الش ــري البك ــال آل احلري أمث

وغريهــا الكثــري.

كان مــن الطبيعــي أن تــرك العاقــات االقتصاديــة واإلجتامعيــة أثرهــا املبــارش يف إرســاء حراك 
دائــم مــن التفاعــات الثقافيــة والفكريــة والسياســية بــن اجلامعــات املتفاعلــة األمــر الــذي عــّزز 
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ــا وعــى قاعــدة هــذا احلــراك التفاعــي  ــة املشــركة. مــن هن ــا املصريي ــارات يف القضاي وحــدة اخلي
إرتســم موقــف األكثريــة يف جبــل عامــل يف االنســياق وراء خيــار التوحــد مــع ســورية الداخليــة 
ــان الكبــري عــى حســاب وحــدة  ــة لبن مقابــل رفــض االنســاخ عنهــا وااللتحــاق القــري بدول

البــاد الســورية وعــى حســاب جغرافيتهــا وتارخيهــا.

الدافع الثالث: الديمغرافيا العاملية. ج- 

  عــام 1921 جــاء يف إحصــاء املفوضيــة العليــا الفرنســية للســكان يف دولــة لبنــان الكبــري تــوزع 
الســكان يف املناطــق التارخييــة التــي كانــت تؤلــف منطقــة جبــل عامــل وفقــًا لانتــامءات الدينيــة 

األتيــة:
جدول 1: توزع سكان جبل عامل عام 1921.

النسبة املئويةالعددالفئة الدينية
62.9%59221شيعة
13.3%12493سنة

7.3%6881موارنة
5.9%5547كاثوليك
5.1%4834ارثوذكس

3.4%3193دروز
1.0%918بروتستانت

0.7%615أقليات
100%94172املجموع

ــة  ــت قراب ــنة ودروز« بلغ ــيعة س ــلمن »ش ــن املس ــكان م ــايل الس ــدول أّن إمج ــام اجل ــر أرق تظه
ــات. ــة و%0.5 لألقلي ــيحية املختلف ــات املس ــل %19.5 للفئ ــل مقاب ــل عام ــكان جب ــن س %80 م

كان مــن الطبيعــي أن تشــكل األكثريــة اإلســامية العامليــة الدافــع القــوي الــذي يقــف وراء 
خيــار العامليــن لإللتحــاق بدمشــق ومرشوعهــا يف إقامــة الدولــة الســورية املوّحــدة ورفــض قيــام 

اجلغرافيــة السياســية لدولــة لبنــان الكبــري عــى حســاب اجلغرافيــة السياســية لســورية موحــدة.

الدافع الرابع: اجتامعي- ديني: د- 

ــة يف  ــات الديني ــار العائ ــة وانتش ــل بكثاف ــل تتمث ــل عام ــارزة يف جب ــة ب ــرة اجتامعي ــة ظاه ثم
ــودون  ــن يع ــياد« الذي ــادة« أو »الس ــي إىل »الس ــدة تنتم ــات عدي ــرزت عائ ــد ب ــراه. وق ــه وق مدن
بجذورهــم التارخييــة إىل ســالة الرســول األكــرم حممــد بــن عبــداهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم 
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مــن هــذه العائــات أمثــال: بــدر الديــن نــور الديــن حمــي الديــن رشف الديــن قمــر الديــن األمــن 
إبراهيــم نــرص اهلل الصــادق جــواد مكــي وغريهــا الكثــري.

بــرزت مــن عائــات الســادة عنــارص نخبويــة يف الفقــه والترشيــع واخلطابــة والتفســري والقضاء 
وســوى ذلــك. وقــد لعبــت عنــارص النخبــة الدينيــة دور القيــادة املحليــة إذ حتولــت إىل مرجعيــات 
قضائيــة واجتامعيــة وتربويــة وثقافيــة. واألمــر األكثــر أمهيــة هــو أّن دور هــذه اإلنتلجنســيا الدينيــة 
مل يبــق مقصــورًا عــى جبــل عامــل وحــده وإنــام امتــّد إىل فضــاء عريب_اســامي يف ســوريا والعراق 
وإيــران وأفغانســتان وصــوال إىل اهلنــد وتركــت بصــامت عميقــة يف مياديــن الفقــه والفكــر واألدب 

وعلــوم اللغــة والتفســري والبيــان ومــا إىل ذلــك.

ــان  ــدة ولبن ــورية املوح ــن س ــارات ب ــدد اخلي ــية وتع ــاريع السياس ــام املش ــة ازدح يف مرحل
ــي إىل  ــدوي العام ــار الوح ــادة اخلي ــدارة يف قي ــز الص ــيعية مرك ــة ش ــارص علامئي ــوأت عن ــري تب الكب
ــت  ــق حت ــادة دمش ــتقايل بقي ــريب اس ــم ع ــة حك ــورين يف إقام ــن الس ــرشوع الوحدوي ــب م جان
ــار  التــاج الفيصــي. وقــد جتــى ذلــك يف االجتــامع الــذي عقــد يف دار احلكومــة يف دمشــق يف 5 أي
1919 والــذي حــره مندوبــون يمثلــون خمتلــف املناطــق حيــث قدمــوا لســامع خطــاب األمــري 
ــرأس  ــذي ت ــد احلســن صــادق ال ــامع أعلــن الشــيخ عب ــام بعــد« يف هــذا االجت فيصــل »امللــك في
وفــدًا عامليــًا موســعًا مبايعتــه بإســم الوفــد األمــري فيصــل بقولــه: »إننــي بإســم أهــل جبــل عامــل 

ــوت«.11 ــى امل ــك ع أبايع

يف العــام 1923 أي بعــد قيــام دولــة لبنــان الكبــري بثــاث ســنوات إشــرك وفــد يمثــل خمتلــف 
أنحــاء جبــل عامــل يف املؤمتــر الــذي عقــده ســكان امللحقــات بالدولــة اللبنانيــة اجلديــدة والــذي 
رفــع فيــه دعــاة الوحــدة الســورية مذكــرة مســهبة باملطالــب إىل املفــوض الســامي الفرنــي اجلنرال 
»ويغــان«. كان يف عــداد الوفــد العامــي كل مــن: احلــاج عبــد اهلل حييــى خليل إســامعيل خليــل داود 
دادا ســعيد حــاوي حممــود حــاوي حممــود عــز الديــن الشــيخ أمحــد رضــا أمحــد عــارف الزيــن 
والدكتــور رشيــف عســريان.12 أمــا املطالــب التــي تناولتهــا املذكــرة فقــد متحــورت حــول طلــب 

االنســاخ عــن لبنــان وااللتحــاق بالوحــدة الســورية عــى قاعــدة الامركزيــة.13

الدافع اخلامس: بسيكولوجي- سيايس: هـ - 

جبــل عامــل منطقــة زراعيــة فاحيــة كانــت عــى عاقــات متوتــرة دائــاًم مــع الســلطة اخلراجية 
واجهزهتــا يف مراكــز الواليــات وااللويــة واألقضيــة والنواحــي التابعــة هلــا فهــذه الســلطة كانــت 
ــريه إذ  ــل وغ ــل عام ــال جب ــة أمث ــة املنتج ــوى الفاحي ــاه الق ــلوكياهتا جت ــاهتا وس ــة يف ممارس عنيف
كان مههــا األكــر يتمثــل بقدرهتــا عــى ســحب الفائــض الفاحــي واحلــريف عــى شــكل رضائــب 
متعــددة األمــر الــذي وّلــد رصاعــات واضطرابــات وانتفاضــات ظهــرت يف غــري منطقــة فاحيــة 
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ــاع  ــس والبق ــاف طرابل ــام يف أري ــطيني ك ــف الفلس ــق ويف الري ــة دمش ــة وغوط ــب والاذقي يف حل
وجبــل عامــل.

يف جبــل عامــل إرتــدت العاقــات املتوتــرة مــع الســطلة اخلراجيــة طابعــًا أكثــر عنفــًا وقســاوة 
ذلــك أن جغرافيــة جبــل عامــل هــي منطقــة حمــارصة تارخييــًا بحــزام الســلطة احلاكمــة مــن ناحيــة 
الــر ابتــداًء مــن عــكا »مركــز واليــة« وصفــد وحــدود التــامس مــع األقضيــة األربعــة »حاصبيــا 
راشــيا البقــاع وبعلبــك« التابعــة لواليــة دمشــق وصــوالً إىل صيــدا »مركــز واليــة«. امــا مــن جهــة 

الغــرب فهنــاك حمــارصة مــن البحــر.
أفضــت التوتــرات املســتمرة بــن القــوى العامليــة املنتجــة وأجهــزة الســلطة اخلراجيــة يف املراكز 
املحيطــة إىل تأثــريات بســيكولوجية »نفســية« عــى أهــل جبــل عامــل األمــر الــذي وّلــد عندهــم 
عصبيــة املامنعــة والرفــض لــكل مظاهــر احلكــم التســلطي واالســتغال واحلرمــان. هــذا العامــل 
ــض  ــن يف رف ــار العاملي ــة وراء خي ــة الكامن ــع القوي ــن الدواف ــن ب ــي كان م ــيكولوجي النف البس
ــان الكبــري بوصــف اإلنتــداب والدولــة وجهــان الســتغال  ــة لبن الســلطة اإلنتدابيــة ومعهــا دول

وحرمــان واحــد.
وليــس غريبــًا أن تكــون اخللفيــة التارخييــة للحرمــان الــذي عاشــه أهــل جبــل عامــل هــي وراء 
ــيايس أو  ــكل س ــري تش ــها يف غ ــن نفس ــر ع ــزال تع ــا ت ــم وم ــتمرت عنده ــي إس ــة الت ــذه املامنع ه

فكــري حتــى اليــوم.
جتلــت املامنعــة العامليــة يف املرحلــة املقصــودة بالدراســة )1926-1920( باعتــامد وســيلتن: 
املواجهــة املبــارشة مــن خــا أعــامل الفــرق املســلحة14 واملواجهــة السياســية مــن خــال املشــاركة 

يف مؤمتــرات الســاحل واألقضيــة األربعــة واســتمرار التنســيق مــع احلركــة الوطنيــة يف دمشــق.

2 -  اخليار املؤيد بقوة االنضامم لدولة لبنان الكبر:
ــرشوع  ــو م ــري ه ــان الكب ــرشوع لبن ــون م ــًا لك ــيحيًا واضح ــًا مس ــار طابع ــذا اخلي ــدى ه ارت
يســتجيب لطموحــات الفعاليــات والنخــب املســيحية مــن دينيــة واقتصاديــة واجتامعيــة وسياســية 
يف توســيع نطــاق املترصفيــة اىل جغرافيــة سياســية لدولــة لبنانيــة جديــدة مــزودة بمرافــئ ســاحلية 
جديــدة تســهل االنفتــاح التجــاري مــع اخلــارج مــن جهــة وتتوفــر فيهــا األرايض اخلصبــة للزراعــة 

تكــون كافيــة لتأمــن احلاجــات الغذائيــة للســكان مــن جهــة أخــرى.
ــى  ــدة ع ــدات املمت ــاحلية15 والبل ــور الس ــة ص ــيام يف مدين ــل ال س ــل عام ــيحيو جب رأى مس
طــول الرشيــط الفاصــل بــن جبــل عامــل وفلســطن وهــي بلــدات عــن إبــل رميــش دبــل القليعة 
ومرجعيــون رأوا يف قيــام دولــة لبنــان الكبــري فرصتهــم الذهبيــة النتقاهلــم مــن أقليــة ســكانية يف 
جبــل عامــل وكذلــك يف دولــة ســورية املوحــدة إىل أكثريــة يف دولــة جديــدة يغلــب عليهــا طابــع 

ــة املســيحية. األكثري
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ــي  ــات الت ــض والرقي ــن العرائ ــد م ــية يف العدي ــه السياس ــن توجهات ــار ع ــذا اخلي ــر ه ع
أرســلت مــن مدينــة صــور وســائر البلــدات والقــرى املســيحية يف جبــل عامــل إىل مؤمتــر الصلــح 
ــت  ــري حت ــان الكب ــام لبن ــاح بقي ــب بإحل ــي تطال ــية والت ــة الفرنس ــاي وإىل وزارة اخلارجي يف فرس
ــا  ــور ومنطقته ــة ص ــن مدين ــت م ــي رفع ــك الت ــض تل ــرز العرائ ــت أب ــي. وكان ــداب الفرن اإلنت
وهــي تتحــدث باســم أربعــن الفــًا مــن مســيحين وشــيعين كــام جــاء فيهــا. رفعــت العريضــة إىل 
مؤمتــر الصلــح يف باريــس يف 11 أيلــول 1919 مطالبــة اإلنضــامم إىل لبنــان الكبــري ومعللــة موقفهــا 
بــأّن »لبنــان وبــريوت مدينتــه مهــا ســوقنا التجاريــة منــذ القــدم. هنــاك نبيــع غاتنــا ومــن هنــاك 
نأخــذ حاجاتنــا. فنريــد صونــًا إلقتصادياتنــا أن ُنضــم إلخواننــا يف الشــامل وأن نخضــع لقوانينهــم 

ــي طلبوهــًا.16 ــة الفرنســية الت ونطلــب الوصاي

مل يقتــرص دعــاة هــذا اخليــار عــى النخــب اإلجتامعيــة والتجاريــة واألوســاط املســيحية العاملية 
ولكنــه بــات ظاهــرة شــعبية طالــت ســائر الرشائــح يف الســّلم اإلجتامعــي األهــي. وقــد عــّر هــذا 
اخليــار عــن طروحاتــه ليــس يف رفــع املذكــرات والعرائــض وحســب وإنــام أيضــًا يف العديــد مــن 
ــدات  ــائر البل ــل وس ــن إب ــل وع ــاء دب ــا أبن ــعبية كان يردده ــة ش ــاك أهزوج ــعبية فهن ــر الش املظاه
ــة  ــرشوع دول ــا ومل ــم لفرنس ــدات يف تأييده ــذه البل ــاعر ه ــق مش ــس عم ــرى تعك ــيحية األخ املس
لبنــان الكبــري فقــد جــاء يف األهزوجــة وهــي تتوجــه إىل األهــايل مــن الشــيعة يف البلدات املجــاورة.

اعتزوا يا لبنانيـــي« »فرنسا أم الدنيا عموم   

يا معزز دين املسيح« »فرنسا يا شعب مليح  

ــة  ــردون بأهزوج ــاورة ي ــدات املج ــيعة يف البل ــاء الش ــن أبن ــورية م ــدة الس ــارصو الوح كان من
ــة:  مقابل

» تقوا و موتوا يا عدوان       البنديرة شــــريفــية«71
» تقوا موتوا يا عــدوان     والرايــــة فيصليــــة«

اخليار املرتدد:  - 3

  إذا كان اخليــار الوحــدوي قــد أوجــد نقــاط إرتــكاز لــه يف جبــل عامــل مــن خــال إنخــراط 
ــام  ــاد الش ــة لب ــة والثقافي ــة واإلجتامعي ــات اإلقتصادي ــيج العاق ــة يف نس ــة اجلغرافي ــذه البقع ه
واملــرشق العــريب وصــوالً إىل العــراق ومــرص واحلجــاز فــإن ثمــة معطيــات اخــرى كانــت تلقــي 
ــة مــن إنعــدام التــوازن يف  بتأثرياهتــا عــى بعــض النخــب اإلجتامعية-السياســية وتدفعهــا إىل حال
ــري  ــى غ ــلطة ع ــة الس ــا يف ممارس ــم جتربته ــب وبحك ــذه النخ ــت ه ــد كان ــا. فق ــا وخياراهت مواقفه
ــد  ــيايس إىل تأيي ــا الس ــعى يف حراكه ــاومة وتس ــو املس ــاًم نح ــح دائ ــامين جتن ــد العث ــتوى يف العه مس

ــي تتقاطــع مصاحلهــا معهــا. القــوى الت
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يف البدايــة توجهــت أنظــار هــذه النخــب يف جبــل عامــل نحــو دمشــق بوصفهــا آنــذاك متثــل 
ــة  ــد حكوم ــاف إىل تأيي ــذو األري ــدن ومتنف ــان امل ــأرسع أعي ــة. ف ــة العربي ــوة يف احلرك ــز الق مرك
ــلطة يف  ــّررة للس ــة مق ــكل مرجعي ــوف تش ــة س ــذه احلكوم ــأن ه ــم ب ــادًا منه ــة إعتق ــق العربي دمش
ــس والًء  ــن ليعك ــق مل يك ــة دمش ــوي حلكوم ــاين النخب ــد األعي ــذا التأيي ــن ه ــا. لك ــة برمته املنطق
سياســيًا أو أيديولوجيــًا بمقــدار مــا كان ســلوكًا مظهريــًا شــكانيًا حكمتــه نزعــة هــؤالء األعيــان 
نحــو تدعيــم مراكــز نفوذهــم اإلجتامعــي والســيايس. فكامــل بــك األســعد أراد أن حيتفــظ بمركــز 
الزعامــة االول يف جبــل عامــل لذلــك رأى يف وجــود ريــاض الصلــح عــى رأس حكومــة صيــدا 
املواليــة لدمشــق عــى أنــه ليــس ســوى متهيــد لتمــدد نفــوذ العائلــة الصلحيــة إىل العمــق الداخــي 
جلبــل عامــل. ويذكــر حممــد جابــر آل صفــا أنــه » عقــد يف النبطيــة بدعــوة مــن كامــل بــك إجتــامع 
حافــل  بالعلــامء واألعيــان كان الغــرض منــه إســقاط حكومــة ريــاض بــك واحلملــة عــى منارصيــه 
مــن العامليــن الشــيعين ومنهــم حممــد جابــر والشــيخ ســليامن ظاهــر والشــيخ أمحــد رضا والشــيخ 

عــارف الزيــن ألهنــم أشــاروا باألنــاة وتوحيــد العمــل«.18
ــك  ــل ب ــوم كام ــارش الي ــه » ب ــورة أن ــري املنش ــر غ ــليامن ظاه ــيخ س ــرات الش ــاء يف مذك وج
ــن  ــع الئحت ــوات توقي ــاوي والبك ــي ح ــيخ ع ــادق( والش ــن )ص ــد احلس ــيخ عب ــاعدة الش بمس
ــم  ــر بض ــة املؤمت ــا مطالب ــن أوالمه ــورو«. وتتضم ــرال »غ ــة للجن ــلمي والثاني ــر الس األوىل للمؤمت
جبــل عامــل إىل لبنــان الكبــري بحــدوده القديمــة وإمتيازاتــه والثانيــة اإللتــامس مــن »غــورو« تقديم 
الائحــة إىل املؤمتــر وإبــاغ أمانيهــم ومســاعدهتم عــى حتقيــق هــذه الفكــرة. وتســلم نســخًا منهــا 
كّل مــن نعــامن بــك وملحــم رشف الديــن وعــي فيــاض عــى أن يوقعوهــا مــن الشــقيف والشــومر 

والتفــاح لتأمــن أهلهــا. وســافر هــو والشــيخ إىل اجلديــدة ضحــى اليــوم«19.
يصــف الشــيخ ســليامن ظاهــر موقــف كامــل األســعد وحركتــه املشــار إليهــا عــى أنــه بمثابــة 
إنقــاب عــى مواقــف األكثريــة يف جبــل عامــل املؤيــدة للوحــدة مــع ســورية والرافضــة لإلنضــامم 
إىل لبنــان الكبــري ويقــول هبــذا الصــدد: »بلغنــا أّن الســخط عــى كامــل بــك عــاٌم يف أكثــر أنحــاء 
عامــل بســبب إنقابــه وســعيه إىل ضــم البــاد للبنــان«20. ويتابــع »أن لوائــح كامــل بــك بطلــب 
ضــم عامــل إىل لبنــان رفــض توقيعهــا أهــايل بنــت جبيــل حيــث أرســلها إليهــم والســخط عــام 

مــن عملــه هــذا املضــاف إىل إنقابــه وســمعنا أّن ســكان قــراه غــري راضيــة مــن عملــه«21.
كان الفرنســيون قــد عملــوا منــذ البدايــة عــى إســتاملة  األعيــان واملتنفذيــن يف املــدن واألريــاف 
ــى  ــم ع ــيايس القائ ــة لدعــم مرشوعهــم الس ــة هاّم ــوة تأثريي ــا هلــؤالء مــن ق ــة مدركــن مل الزراعي
إعتــامد التجزئــة والتفكيــك الســيايس يف ســورية الداخليــة مقابــل الضــم واجلمــع يف تأليــف لبنــان 
الكبــري. وقــد متكــن الفرنســيون بالفعــل مــن اخــراق فئــة األعيــان بســهولة وذلك بســبب هشاشــة 
بنيتهــا الداخليــة مــن جهــة وتعــدد مواقفهــا واجتاهاهتــا املتازمــة مــع طموحاهتــا الســلطوية مــن 
جهــة أخــرى. وإن كان الــردد قــد حكــم مواقــف العديد مــن األعيــان والزعامــات النافــذة يف أول 
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األمــر فــإن هــؤالء »مل جيــرأوا عــى اجلهــر بآرائهــم هــذه إالّ بعــد دخــول اجليــش الفرنــي دمشــق 
إثــر معركــة ميســلون«22 وإهنــاء احلكــم العــريب الفيصــي متهيــدًا ملبــارشة املخطــط اإلنتــدايب الــذي 

يســتجيب للمصالــح الفرنســية العليــا.
وإذ ا كانــت ثمــة أســباب عديــدة قــد أفضــت إىل ســقوط احلركــة الفيصليــة يف دمشــق فــإن ســببًا 
مركزيــًا كان املانــع األكــر الــذي حــال دون نجــاح هــذه احلركــة وهــو يكمــن يف إعتامدهــا بشــكل 
ــف  ــل والطوائ ــائر والقبائ ــامء العش ــتاملة زع ــى اس ــّاك( وع ــار وم ــان املدن)جت ــى أعي ــايس ع أس
الدينيــة املختلفــة ضمــن أشــكال مــن العاقــات اإلجتامعية-السياســية القائمــة عــى مبــدأ ) املبايعــة( 
أي مبــدأ العقــد مــا بــن ســلطة مركزيــة وســلطات حمليــة متثلها)قبائــل وطوائــف(. هــذه احلركــة ال 
ــة  ــاء دول ــة( أي حركــة مــرشوع بن تســتطيع بركيبهــا اإلجتامعــي هــذا أن تتحــول إىل )حركــة قومي
مركزيــة عــى إمتــداد )وطــن( نظــر لــه مثقفــو املــدن آنــذاك بصيغــة »اململكــة العربيــة الســورية«23.
ــة التــي إعتمدهتــا للفصــل الســيايس بــن املناطــق تتطلــب  أدركــت فرنســا أن سياســة التجزئ
ــا  ــا وخياراهت ــي مواقفه ــي تبن ــوى الت ــذه الق ــذة ه ــة الناف ــوى اإلجتامعي ــواء للق ــن اإلحت ــدًا م مزي
السياســية عــى أســاس الضامنــات التــي حتفــظ هلــا مصاحلهــا ومواقعهــا اإلجتامعيــة هلــذا جلــأت 
ســلطات اإلنتــداب الفرنــي وألســباب سياســية واضحــة إىل تعزيــز رشعيــة امللكيــات العقاريــة 
الكبــرية 24 متوخيــة مــن وراء ذلــك كســب املزيــد مــن املوالــن لسياســتها مــن أعيــان ومتنفذيــن 
يف املــدن واألريــاف فقــد أصــدرت سلســلة مــن القــرارات لتنظيــم امللكيــة العقاريــة التــي مل يكــن 
اهلــدف الفعــي منهــا ســوى املزيــد مــن اســتيعاب العنــارص النافــذة إجتامعيــًا وسياســيًا وتطويعهــا 
ــية  ــة الفرنس ــلطة املفوضي ــي س ــا ه ــة علي ــلطة مركزي ــل س ــن قب ــط واإلرشاف م ــة الضب لسياس

.»Haut Commissariat«
أمــا النتائــج البــارزة التــي ترتبــت عــى ظهــور امللكيــات العقاريــة الكبــرية فقــد متثلــت بنجــاح 
ــوا أن  ــا لبث ــن م ــّاك األرايض الذي ــار م ــض« لكب ــة »تروي ــية يف عملي ــة الفرنس ــية اإلنتدابي السياس
ــا  ــن قاعدهت ــدءًا م ــة ب ــا اهلرمي ــر تراتبيته ــلطة ع ــز الس ــوأوا مراك ــة وتب ــاة اإلنتدابي ــوا يف احلي إندجم
املحليــة املتمثلــة باملجالــس البلديــة واإلختياريــة يف أحيــاء املــدن والقــرى الريفيــة مــرورًا بجهــاز 

ــة املختلفــة وصــوالً إىل املجالــس التمثيليــة والوزاريــة. الوظائــف اإلداري
يف اللجنــة اإلداريــة التــي أنشــأها اجلنــرال »غــورو« )22 أيلــول -1920 8 أذار 1922( مّثــل 
املقعــد الشــيعي عــن جبــل عامــل احلــاج حســن زيــن )شــقيق يوســف بــك الزيــن( فــكان نائبــًا 

لرئيــس اللجنــة.25
يف املجلــس التمثيــي األول )24 أيــار -1922 13 كانــون الثــاين 1925( مّثــل حمافظــة لبنــان 

اجلنــويب كبــار مّاكــي األرايض الزراعيــة وهــم:26
فضل بك الفضل )شيعي-مّاك(  .1

رزق اهلل بك نور )كاثوليكي-مّاك(  .2
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يوسف بك الزين )شيعي-مّاك(  .3
نجيب بك عسريان )شيعي- مّاك(  .4

نرصي بك عازوري )ماروين- مّاك(  .5
األمري خالد شهاب )سني-مّاك(  .6

يف املجلــس التمثيــي الثــاين )13 متــوز 1925 – 17 ترشيــن األول 1927( كان املمثلــون عــن 
جنــويب لبنــان:27

نجيب بك عسريان  .1
عبد اللطيف بك األسعد  .2

يوسف بك الزين  .3
األمري خالد شهاب  .4

الدكتور حبيب ناصيف )ماروين-طبيب(  .5
يوسف سامل )كاثوليكي-مهندس(  .6

يف جملــس الشــيوخ الــذي تــم تعيــن أعضائــه مــن 24 أيــار 1926 – 17 ترشيــن األول 1927 
كان عــن اجلنــوب اللبنــاين:

حسن بك الزين )شيعي-مّاك(  .1
فضل بك الفضل )شيعي-مّاك(28.  .2

ــة ويف  ــس التمثيلي ــد( يف املجال ــام بع ــويب في ــان اجلن ــل )لبن ــل عام ــن جب ــن ع ــراك ممثل إن اش
ــب يف  ــن النخ ــض م ــيايس للبع ــار الس ــد اخلي ــار 1926( 29 يؤك ــاين )أي ــتور اللبن ــات الدس مناقش
تأييدهــم قيــام الدولــة اللبنانيــة اجلديــدة حيــث تقاطعــت مصاحلهــم معهــا فتحولــت عنــارص مــن 
ــول  ــذا التح ــى ه ــب ع ــد ترت ــدة وق ــة اجلدي ــلطة يف الدول ــاز الس ــن جه ــزء م ــب إىل ج ــذه النخ ه
تراجعــات يف املوقــف الوحــدوي وصــوالً إىل املعارضــة يف بعــض األحيــان ملطلــب الوحدة الســورية.

لكــن هــذه النخــب التــي تقاطعــت مصاحلهــا مــع مصلحــة اإلنتــداب الفرنــي وحتولــت إىل جــزء 
مــن جهــاز الســلطة اإلداريــة والسياســية للدولــة اللبنانيــة هــذه النخــب مل تســتطع الفصــل بــن جبــل 
عامــل وحميطــه املجــاور. فقــد ظــل الشــعور العامــي قويــا بالوحــدة ال بــل دخــل هــذا الشــعور وجــدان 
ــة  ــرصوا لقضي ــبة. فإنت ــري مناس ــة يف غ ــم الوحدوي ــن تطلعاهت ــروا ع ــوا أن ع ــا لبث ــن م ــن الذي العاملي
فلســطن يف كل معاركهــا إّبــان اإلنتــداب الريطــاين واندفعــوا يف مظاهــرات صاخبة عــام 1936 إنطلقت 
مــن بنــت جبيــل القريبــة مــن احلــدود اللبنانية-الفلســطينية لتشــمل جبــل عامــل امتــدادًا إىل صيــدا وقــد 
عكســت هــذه املظاهــرات تــازم القضايــا اإلجتامعيــة )االحتجــاج عــى مونوبــول التبــغ( مــع القضايــا 
القوميــة. واســتمر العامليــون وحتــى اليــوم يدفعــون رضيبــة الــدم عــن قضيــة فلســطن وعــن القضيــة 
الســورية الراهنــة وعــن ســائر القضايــا العربيــة واإلســامية حيركهــم يف ذلــك خصوصيتهــم التارخييــة 

وأصالتهــم العربية-اإلســامية وميلهــم الفطــري لرفــض مشــاريع التســلط واالســتبداد واالحتــواء.
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املراجع

للمزيــد مــن التفاصيــل حــول املشــاريع التــي ارتســمت يف أعقــاب احلــرب العامليــة األوىل   - 1
ــر  ــا إىل مؤمت ــي قدمته ــة الت ــة البحثي ــع الورق ــام راج ــاد الش ــية لب ــا السياس ــأن اجلغرافي بش
»العاقــات الســورية اللبنانيــة« املنعقــد يف دمشــق بــن 18-14 نيســان 2009 دار التكويــن 

ــة أوىل 2009 ص 309-334. ــق طبع دمش
حســن ســلامن ســليامن »املقاومــة العامليــة لسياســة القمــع العثــامين 1825-1750م« جملــة   - 2
ــن  ــون ترشي ــن واخلمس ــدد الثام ــريب الع ــامء الع ــد اإلن ــن معه ــادرة ع ــريب« الص ــر الع »الفك

األول – كانــون األول 1989 ص 113.
عــام 1864 صــدر قانــون الواليــات العموميــة والــذي بموجبــه توّزعــت بــاد الشــام بــن   - 3

واليتــن اثنتــن: واليــة حلــب وواليــة ســورية التــي اســتمرت حتــى عــام 1914.
حممــد رفيــق بــك وحممــد هبجــت بــك واليــة بــريوت دار حلــد خاطــر بــريوت طبعــة ثالثــة   - 4
1987 وهــو قســامن شــاميل وجنــويب. راجــع ايضــًا بيانــًا بعــدد األقضيــة والنواحــي والقــرى 
واملــزارع التابعــة لواليــة بــريوت يف: ســاطع احلــرصي البــاد العربيــة والدولــة العثامنيــة دار 

العلــم للمايــن بــريوت طبعــة ثالثــة 1965 ص 245.
الشيخ عي الزين للبحث عن تارخينا يف لبنان د.ن طبعة أوىل 1973 ص 164.  - 5

ــي مــا زال أصحاهبــا  ــًا باملســاحات املفقــودة والت ــون بيان ــرايس وهــو مــن مرجعي ــورد ســام ال ي  - 6
حيتفظــون باملســتندات الثبوتيــة بأماكهــم كــام يــورد مســعود ضاهــر الئحــة بأســامء 17 قريــة مــن 
جبــل عامــل جــرى إحلاقهــا بدائــرة النفــوذ الريطــاين يف فلســطن وهــي: املطلــة النخيلــة الصاحليــة 
ــدّوارة  ــر ال ــان الدوي ــاين خ ــذوق التحت ــاين ال ــذوق الفوق ــورة ال ــة املنص ــة الزوي ــة اخلالص الناعم
ــن دار الفــارايب بــريوت طبعــة أوىل 1974 ص 86-87. ــزازة هون ــه الل اخلّصــاص العّباســية دفن
7 -  ثمــة تفاصيــل وافيــة عــن اإلنتــاج الزراعــي واحلــريف يف جبــل عامــل أوردهــا مؤلفــا كتــاب 

»واليــة بــريوت« القســم اجلنــويب مرجــع ســابق ص 291-338.
أشــهر أســواق جبــل عامــل الداخليــة: ســوق النبطيــة ســوق بنــت جبيــل  ســوق عديســة   - 8

ــون. ــا ومرجعي ــن حاصبي ــان ب ــوق اخل وس
بشــأن مبــادالت األســواق بــن جبــل عامــل وفلســطن وســورية الداخليــة راجــع دراســتنا:   - 9
ــة أوىل 1993 ص -118 ــريوت طبع ــوم ب ــيد للعل ــورية دار الرش ــات اللبنانية-الس العاق

125. أنظــر أيضــًا بشــأن األســواق .
HIMADE Said Economic organization of Syria Beirut 1935 p 203  - 1

ــك:  ــه ص 125-123 وكذل ــع نفس ــورية املرج ــات اللبنانية-الس ــراد العاق ــد م حمم  - 10
روجــر أويــن الــرشق األوســط يف اإلقتصــاد العاملــي 1914-1800 ترمجــة ســامي الــرّزاز 

ــة أوىل 1990 ص 13-14. ــريوت طبع ــة ب ــاث العربي ــة األبح مؤسس
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حســن احلكيــم الوثائــق التارخييــة املتعلقــة بالقضيــة الســورية يف العهديــن العــريب   - 11
الفيصــي واإلنتــداب الفرنــي 1946-1915 دار صــادر بــريوت 1974 ص 56 وأيضــًا: 

ســاطع احلــرصي يــوم ميســلون دار الكشــاف بــريوت 1947 ص 211.
يوســف قزمــا اخلــوري مشــاريع الوحــدة العربيــة 1987-1913 )وثائــق( مركــز   - 12

.50 ص   1988 أوىل  طبعــة  بــريوت  العربيــة  الوحــدة  دراســات 
أبــرز الفــرق املســلحة التــي قــادت املواجهــة العســكرية ضــد الفرنســين كانــت ثــاث:   - 13
فرقــة صــادق محــزة فرقــة أدهــم خنجــر وفرقــة حممــود أمحــد البــزي أنظــر الســيخ أمحــد رضــا 
ــد 33 اجلــزء الســابع ص 733 وأيضــًا صحيفــة »لســان  ــان جمل ــخ« العرف »مذكــرات للتاري

احلــال« العــدد 8361 تاريــخ 4 متــوز 1921 ص 2.
بلــغ عــدد ســكان مدينــة صــور يف مطالــع القــرن العرشيــن حــوايل 7000 نســمة توزعــوا   - 14
مناصفــة 3500 مســيحين 3500 مســلمن. ورد ذلــك يف كتــاب »واليــة بــريوت« القســم 

اجلنــويب مرجــع ســابق ص 289.
ــيف  ــن أرش ــا م ــت عليه ــد حصل ــة وق ــي اخلاص ــات مكتبت ــن حمفوظ ــة م ــذه الوثيق 15 -   ه

الفرنســية: وزارة اخلارجيــة 
 Ministère des Affaires Etrangères E-Levant Syrie-Liban 19181929  1-

V 44 P.112
منــذر جابــر » الكيــان الســيايس جلبــل عامــل قبــل 1920« ورد يف: صفحــات مــن تاريــخ   - 16

جبــل عامــل منشــورات املجلــس الثقــايف للبنــان اجلنــويب بــريوت 1979 ص 95.
حممــد جابــر آل صفــا: تاريــخ جبــل عامــل دار النهــار للنــرش طبعــة ثانيــة بــريوت 1981   - 17

.223 ص 
ــادي األوىل 1338ه /  ــن  13 مج ــورة االثن ــري املنش ــر غ ــليامن ظاه ــيخ س ــرات الش مذك  - 18

ــة(. ــروة – النبطي ــد م ــف أمح ــتاذ يوس ــات األس ــن حمفوظ ــباط 1920 )م ــق 2 ش املواف
ــة 1980 ص  ــة ثاني ــرش طبع ــار للن ــي دار النه ــد الفيص ــورية والعه ــم س ــف احلكي يوس  - 19

247-248
وجيــة كوثــراين بــاد الشــام قــراءة يف الوثائــق معهــد اإلنــامء العــريب بــريوت طبعــة ثانيــة   - 20

.247-248 ص   1984
ــة لانتــداب الفرنــي راجــع دراســتنا:  - للمزيــد مــن التفصيــل حــول السياســة العقاري  - 21
ــم  ــة قس ــة اللبناني ــورات اجلامع ــاين 1975-1920 منش ــوب اللبن ــلطة يف اجلن ــك والس التمل
ــاين ص 133-180. ــل الث ــريوت 2009 الفص ــة أوىل ب ــم )49( طبع ــة الرق ــات التارخيي الدراس
أمحــد مصطفــى حيــدر الدولــة اللبنانيــة 1953-1920 دار مكتبــة احليــاة بــريوت 1953   - 22

 -15  -14 ص 9-10 
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المحور الثالث:
الريادة العاملية 
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تعريف للمحور: 

أ . غدير حوماين

دم وفتــك، هــدم وتدمــري، خــوف وذعــر، روح جهاديــة، مواقــف رافضــة عــى مــدى القــرون 
للوحشــية الصهيونّيــة ... 

ــم  ــاد، رغ ــي واإلرش ــامت الوع ــت كل ــه، والجف ــام في ــم األع ــب قل ــا نض ــل م ــل عام  جب
التعســف واالضطهــاد، بقــي هــذا اجلبــل، جبــل العــّزة واإلبــاء والكرامــة. وقــد ســاهم يف حتصينــه 
ثلــل مــن الفقهــاء واملفكريــن والعلــامء واملقاومــن، ملتزمــن مقولــة : حيــث ال تنمــو أمــة ال يمكن 

ألي منهــج أو صيــغ حمنّطــة أن تغــرّي مــن الواقــع شــيئًا .

ســيرأس هــذا املحــور عــاملٌ معــريٌف، إمتــاز بعمــق ثقافتــه وخرتــه االدبيــة والربويــة والعلميــة 
والبحثيــة ... التــي طالــت مياديــن املعرفــة كافــة.

ــة  ــانية واالجتامعي ــوم اإلنس ــوراة يف اآلداب والعل ــايل للدكت ــد الع ــابق للمعه ــد الس ــه العمي إن
ــي. ــال عري ــور ط الدكت
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كلمة رئيس الجلسة 

العميد السابق للمعهد العايل للدكتوراه يف اآلداب والعلوم االنسانية واالجتامعية د. طالل عرتييس
جبل عامل الريادة التي يستحق

الريــادة تعنــي التميــز. والتميــز يعنــي عــدم تكــرار مــا فعلــه أو قالــه، أو فكــر فيــه اآلخــرون. 
هــو املبــادرة اىل تقديــم فكــرة، أو مــرشوع، أو ســلوك، مــن جانــب شــخص أو مؤسســة، أو دولــة، 
أو منظمــة، أو أي هيئــة اجتامعيــة، أو فكريــة أو ثقافية..بحيــث تكــون هــذه املبــادرة غــري مألوفــة 
ــك  ــث متل ــع. وبحي ــان واملجتم ــة اإلنس ــة، أي مصلح ــة العام ــه املصلح ــت نفس ــدم يف الوق وخت

اجلــرأة عــى جتــاوز مــا هــو تقليــدي، أو مــا هــو متعــارف عليــه.           

عندمــا تطــرح قضيــة الريــادة يف جبــل عامــل فليــس ألن هــذه البقعــة تتميــز بموقعهــا اجلغرايف، 
أو بمســاحتها، أو بــأي بعــد آخــر مــن هــذا القبيــل. فمثــل ذلــك قــد نشــهد مثلــه أو حتــى أفضــل 
منــه يف كثــري مــن مناطــق لبنــان التــي  تشــتهر بمناخهــا أو بشــاالهتا، أوحتــى بآثارهــا القديمــة... 

لقــد شــهد جبــل عامــل عــر العصــور جمموعــة مــن األحــداث التــي جعلتــه يف موقــع الريــادة 
بســبب تفاعلــه اإلســتثنائي معها.وبســبب وجــود شــخصيات سياســية وعلميــة بــرزت يف مواقفها، 
ــر  ــبوق ألك ــري املس ــه غ ــبب تصدي ــبيًا. وبس ــرية نس ــة الصغ ــذه البقع ــا يف ه ــل اختصاصه ويف حق
وأخطــر مــرشوع اســتيطاين جتســد يف دولــة اإلحتــال اإلرسائيي.بحيــث جعلــت هــذه العوامــل 

كلهــا، التــي احتضنهــا هــذا اجلبــل يف موقــع الريــادة والتميــز.

فــإذا عدنــا اىل التاريــخ غــري البعيــد عندمــا وقــع اإلنقســام يف مطلــع  القــرن العرشيــن بــن مــن 
ــة، كان جبــل  ــة فرنســية غربي يؤيــد الوحــدة الســورية الكــرى وبــن مــن يريــد اإلنفصــال برعاي

عامــل مــن أهــل الوحــدة مــع ســوريا ومــن دعاهتــا.

ــن  ــه، مل يك ــى والدت ــة ع ــف اللبناني ــت الطوائ ــان وتوافق ــان الكي ــرشوع لبن ــور م ــا تبل وعندم
ــذا  ــل ه ــه يف داخ ــق ب ــذي حل ــش ال ــن التهمي ــم م ــى الرغ ــق ع ــذا التواف ــارج ه ــل خ ــل عام جب

ــن.  ــن  الزم ــة م ــنوات طويل ــتمر س ــذي اس ــوم وال ــك الي ــذ  ذل ــان، من الكي
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وجبــل عامــل كان رياديــًا يف قتــال املحتلــن الفرنســين. فقــدم لألجيــال انموذجــًا عــن أبطــال 
ــن  ــال املحتل ــم يف قت ــل بطوالهت ــل مث ــذا اجلب ــوف يكرره ــم خنجر،س ــزة وأده ــادق مح ــل ص مث
اإلرسائيليــن. وعــى الرغــم مــن إمهــال التاريــخ اللبنــاين ودروســه هلذيــن البطلــن، وعــى الرغــم 
مــن تشــويه الروايــة الفرنســية هلــذه البطــوالت، واهتامهــا بالتخريــب... فــإن ذاكــرة أهــل جبــل 
عامــل ال تــزال حيــة وتــروي شــعرًا ونثــرًا وزجــًا ســرية وبطــوالت أدهــم خنجــر وصــادق محــزة 

الفاعــور.   

كان جبــل عامــل رياديــًا يف رفضــه املبكــر الفتــن الطائفيــة واملذهبية،مــع الســيد عبــد احلســن 
رشف الديــن  يف مؤمتــر وادي احلجــري الــذي دعــا فيــه اىل التنبــه للفتنــة التــي يريــد اخلــرج أن تقــع 
بــن املســلمن واملســيحين. وكان اإلمــام الصدرالحقــًا هــو الريــادي اإلســتثنائي الــذي اعتــر أن 
أفضــل وجــوه احلــرب مــع ارسائيــل هــي الســام الداخــي. وهــو أول مــن اعتــر ان الطوائــف 
نعمــة وأن الطائفيــة نقمــة، يف الوقــت الــذي كان النقــاش الســيايس والدينــي يف لبنــان حيــوم حــول 
هــذه الطوائــف وال يصــل اىل الرؤيــة التــي جيــب النظــر مــن خاهلــا اىل هــذه الطوائــف ودورهــا يف 
احليــاة السياســية واإلجتامعيــة يف لبنــان.كان اإلمــام الصــدر رياديــًا يف دعوتــه اىل تأســيس املقاومــة 
ــان يف  ــوة لبن ــي »ق ــمية ه ــية الرس ــان السياس ــة لبن ــت ثقاف ــذي كان ــت ال ــل يف الوق ــد ارسائي ض

ضعفــه«. 

أنجــب جبــل عامــل العلــامء املخرعــن البارزيــن غريالعاديــن أمثــال حســن كامــل الصبــاح 
ــم  ــم تطلعاهت ــذي يائ ــي ال ــن العلم ــم احلض ــدوا يف بلده ــن مل جي ــوامها مم ــال وس ــال رم ورم
ــم  ــال متيزه ــن خ ــانية م ــامل ولإلنس ــوا للع ــار ليقدم ــا وراء البح ــوا اىل م ــم، فذهب واخراعاهت
العلمــي واخراعاهتــم خدمــات جــى، تأســس عليهــا الكثــري مــن النظريــات والتطــورات العلميــة 

ــتى.    ــاالت ش يف جم

عانــى جبــل عامــل الكثري مــن اإلضطهــاد الســيايس واملذهبــي يف احلقبتــن العثامنية والفرنســية. 
ــرش واألدب  ــف والن ــه والتألي ــن الفق ــامء يف ميادي ــاب العل ــًا يف إنج ــك كان ريادي ــع ذل ــه م ولكن
والشــعر. وكان جلبــل عامــل قصــب الريــادة يف نــرش التشــيع يف بــاد فــارس، تلــك األمراطوريــة 
الشاســعة التــي  قدمــت للعــامل ثقافــة غنيــة ال تــزال آثارهــا اىل اليوم.ويــروى أن أحــدى املناســبات 
يف هــذا اجلبــل مجعــت نحــو ســتن جمتهــدًا مــن كبــار علــامء الشــيعة. واإلجتهــاد كــام هــو معلــوم 
ــنوات   ــاء س ــد انقض ــة اال بع ــوزات الديني ــم يف احل ــب العل ــا طال ــل عليه ــة ال حيص ــة علمي درج

طويلــة مــن الــدرس والبحــث والتعلــم والتتلمــذ عــى  كبــار العلــامء والفقهــاء....   

جبــل عامــل  كان رياديــًا يف أثنــاء احلــرب األهليــة التــي عصفــت بلبنان،بــن 1975 و1989.
فلــم  ينزلــق اىل »التطهــري« املذهبــي والدينــي، الــذي تعرضــت لــه مناطــق أخــرى كثــرية يف لبنــان. 
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فقــد حافــظ  أهــل هــذا اجلبــل عــى عيشــهم املشــرك والطبيعــي مــع باقــي الطوائــف واملذاهــب، 
ومل حيــدث أن أرغــم أي كان عــى  مغــادرة بيتــه أو أرضــه، حتــت التهديــد أو الوعيــد، بســبب انتامئــه 

الدينــي.

لقــد جتلــت ريــادة هــذا اجلبــل بشــكل خــاص يف املقاومــة التــي رفــع لواءهــا ضــد اإلحتــال 
اإلرسائيــي منــذ عــام  1982. هــذه املقاومــة أثمــرت عــام 2000 حتريــرًا ملعظــم األرايض اللبنانيــة 
املحتلــة، وقــد فــرض هــذا التحريــر بالقــوة عــى العــدو، أدى اىل انســحابه مــن دون قيــد أو رشط 
ــام 2006  ــة .. ويف ع ــة حمتل ــن أراض عربي ــة م ــحابات مماثل ــع انس ــل م ــد حص ــا كان ق ــًا مل خاف
أثمــرت هــذه املقاومــة تغيــريًا يف معــادالت الــردع والتهديــد مــع العــدو. وأنجبــت هــذه املقاومــة 

قــادة وشــهداء اســتثنائين وروادًا، حتولــوا اىل إيقونــة يف الــرصاع مــع العــدو.

يســتحق جبــل عامــل هــذا التكريــم. فالريــادة التــي نتحــدث عنهــا هــي التــي أتــت اليــه مــن 
خــال تارخيــه العلمــي واألديب والســيايس، واجلهــادي، ومــن خــال شــخصياته البــارزة يف تلــك 

املياديــن كافــة.
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الريادة الفكرية في اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية
)كوكبة من رّواد جبل عامل(

                                                          

د. ناهض قديح
متهيد:  - 1

ــرى،  ــكالية ك ــام إش ــه أم ــث في ــع الباح ــه يض ــع، لكن ــيٌِّق وممت ــل ش ــل عام ــن جب ــث ع احلدي
ــه  ــم وغزارت ــة إنتاجه ــن، وضخام ــن واملبدع ــعراء واملفكري ــاء والش ــامء واألدب ــدد العل ــرة ع لكث
رغــم ضيــاع اجلــزء األكــر منــه، وهــذا مــا جيعلنــا عاجزيــن عــن اإلحاطــة بإبداعــات هــذا اجلبــل، 
ــش،  ــث والتقمي ــي يف البح ــد املضن ــا اجله ــا، ويلزمن ــة حقه ــة والفكري ــخصياته العلمي وإعطــاء ش
لقلــة املســتندات التارخييــة والوثائــق التــي تســاعدنا يف الكشــف عــن احلقائــق. ومــن جهــة أخــرى 
ــة  ــدق، وماحق ــم والص ــار العل ــارج إط ــخ خ ــوا التاري ــن كتب ــري مم ــّم كب ــام ك ــنا أم ــنجد أنفس س

األحــداث؛ ألن حتيزهــم للســلطة وأصحــاب القــرار كان واضحــًا وضــوح الشــمس.
فالتاريــخ كــام قــرره إبــن خلــدون) 1( هــو خــر عــن »اإلجتــامع اإلنســاين«، أي عــن املجتمــع، 
ومــا حيصــل فيــه مــن ظواهــر إجتامعيــة، ســواء كانــت سياســية أو إقتصاديــة أو تربويــة أو ثقافيــة 
وغريهــا، وكيــف تنشــأ الــدول والســلطة. واألهــم أن يكشــف املــؤرخ عــن الدوافــع واألســباب، 

أي عــن العوامــل التــي تقــف وراء هــذه الظواهــر.
ــر آل  ــد جاب ــق حمم ــة، فانطل ــذه احلقيق ــوا ه ــد عرف ــل ق ــل عام ــي جب ــن مؤرخ ــن م إن املتنوري
ــت  ــي وقع ــا الت ــث يف القضاي ــوادث، والبح ــن احل ــار ع ــو »اإلخب ــخ ه ــن أن التاري ــًا م ــا مث صف
يف األعــرص الغابــرة، وعللهــا وأســباهبا«) 2(. كــام أن عــي الزيــن يقــول بــأن »الدافــع الــذي جعلــه 
يتحــول مــن النقــد إىل كتابــة التاريــخ، هــو تصحيــح مــا كتبــه مؤرخــو اجلنــوب حديثــًا عــن جبــل 
عامــل، فقــد كانــوا يبحثــون التاريــغ لغايــات، وتزلفــًا لبعــض احلــكام«) 3(، ألن التاريــخ عنــده هــو 

بحــث يف احلقيقــة، وبحاجــة للتمحيــص والبحــث والدقــة.
1 - المقدمة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طبعة ثالثة 1967، ص 57.

2 - تاريخ جبل عامل، دار النهار، بيروت، طبعة ثالثة، شباط 1998، ص 13.
3 - مجلة الحرية اللبنانية، تشرين األول 1977.
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مميزات جبل عامل:  - 2
جبــل عامــل هــو هــذه البقعــة مــن لبنــان، الغاليــة عــى قلوبنــا، املمتــدة مــن البحــر األبيــض 
املتوســط جنوبــًا، إىل جبــل حرمــون )الشــيخ( واحلــدود الســورية رشقــًا، ومن احلــدود الفلســطينية 

حتــى هنــر األويل شــامالً) 1(.
يمتــاز جبــل عامــل بطيــب هوائــه، وعذوبــة مائــه وطيــب تربتــه. كــام يمتــاز ســكانه بالــذكاء 
ــدال  ــاع، وإعت ــم يف الطب ــري اإلقلي ــر األول لتأث ــن األم ــئ ع ــذا ناش ــل ه ــح، ولع ــدال القرائ وإعت

ــا) 2(. ــواء يف إعتداهل اهل
عــرف جبــل عامــل عــى مــدى تارخيــه، الكثــري مــن العلــامء واألدبــاء واملفكريــن، الذيــن وقفوا 
ضــد الظلــم واإلســتبداد واإلقطــاع والطائفيــة والطبقيــة والتخلــف، وناضلــوا مــن أجــل احلريــة 

واملســاواة والعدالــة، وعملــوا عــى تطويــر جمتمعهــم.

دوافع احلركة الفكرية يف جبل عامل:  - 3

شــهد جبــل عامــل حركــة فكريــة تراكمــت لتقــدم لنــا مــا نشــهده اآلن مــن هنضــة يف العلــوم 
ــة. وكان وراء هــذه احلركــة كدافــع لتطويرهــا عــدة عوامــل  ــوان املعرف ــة وكل أل واآلداب والثقاف
هــي: الديــن والتطلــع إىل النشــاطات الفكريــة املجــاورة – الرحلــة العلميــة – املــدارس – 

ــي: ــام ي ــنلخصها ب ــات)3(، وس املكتب
ــم  ــي رضورة تعلي ــن الطبيع ــح، كان م ــع الفت ــام م ــة اإلس ــواحل اللبناني ــت الس ــا عرف عندم
ــاين.  ــة بعــد القــرن الث ــد كقواعــد علمي ــدا وصــور والرصفن القــرآن والرشيعــة. وقــد بــرزت صي
ــا  ــرت هب ــرص وتأث ــداد وم ــق وبغ ــة يف دمش ــة القائم ــركات العلمي ــة احل ــذه املنطق ــايرت ه وس
ــى  ــة وع ــة العلمي ــى الرحل ــابع ع ــرن الس ــة يف الق ــة الفكري ــدت احلرك ــا. واعتم ــذت عنه وأخ

ــل. ــل عام ــة يف جب ــدارس القائم امل
ــه  ــم يف الفق ــد منه ــرز العدي ــداد( ف ــة، بغ ــراق )الكوف ــم إىل الع ــًا للعل ــون طلب ــل العاملي رح
اجلعفــري. ثــم تابعــوا رحاهتــم إىل إيــران ألهنــا كانــت مركــزًا علميــًا شــيعيًا، ثــم إىل اهلنــد وحيــدر 

أبــاد ومــرص.
ومــا زاد يف تنشــيط احلركــة األدبيــة الفكريــة يف جبــل عامــل املدارس، كمدرســة جزيــن، وميس 
ــة  ــة واحلميدي ــة النوري ــل، واملدرس ــت جبي ــه، بن ــاع، وحنوي ــة، وجب ــقرا، والكوثري ــل، وش اجلب

ومدرســة النبطيــة احلديثــة.
ــا:  ــر منه ــة، ونذك ــر األدب والثقاف ــل يف تطوي ــل عام ــرشة يف جب ــات املنت ــامهت املكتب ــام س ك
1 - عــن حــدود جبــل عامــل راجــع: محمــد بســام، جبــل عامــل بيــن ســوريا الكبــرى ولبنــان الكبيــر 1918 – 1920، دار الكواكــب، بيــروت، طبعــة 

أولــى 2011، ص 31. وعلــي الزيــن، للبحــث عــن تاريخنــا فــي لبنــان، بيــروت، طبعــة أولــى 1973، ص 160، 164.
2 - محسن األمين، خطط جبل عامل، الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، طبعة أولى 1983، ص 72.

3 - لقد فصل هذه العوامل: محمد كاظم مكي، الحركة الفكرية واألدبية في جبل عامل، دار األندلس، بيروت، طبعة ثانية 1982، ص 22 – 42.
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ــن،  ــز الدي ــون، آل ع ــبيتي، آل خات ــن، آل الس ــر، وآل األم ــة آل احل ــة، مكتب ــداهلل نعم ــة عب مكتب
ــا. ــة وغريه النبطي

لقــد قســم حممــد كاظــم مكــي1 أدوار احلركــة الفكريــة واألدبيــة يف جبــل عامــل ألربعــة أدوار: 
ــراق  ــال بالع ــدارس واإلتص ــرن 8 إىل 13م(، دور امل ــري )الق ــع اهلج ــة والتطل ــأة العلمي دور النش
وإيــران منــذ بدايــة القــرن 8هـــ حتــى أواخــر 11هـــ )14 – 18م(، دور احلكومــات اإلقطاعيــة 
ــة  ــة 19م(، دور النهض ــرن 11هـــ – 13هـــ )18 – بداي ــر الق ــذ أواخ ــتقال من ــاوالت اإلس وحم

احلديثــة منــذ 1300هـــ )1882م( حتــى ثامنينــات القــرن املــايض.
ــد  ــد نج ــل: ق ــى قي ــعراء، حت ــاء والش ــن واألدب ــامء واملفكري ــن والعل ــل باملثقف ــل عام ــر جب زخ
ــة وتلــة يف هــذا اجلبــل  واحــدًا مــن هــؤالء، حتــت كل حجــر، ووراء كل شــجرة، وخلــف كل هضب
العزيــز. وقــد ســاهم هــؤالء يف تطويــر ثقافتــه وآدابــه وعلومــه، واملجتمــع بشــكل عــام. منهــم عــى 
ســبيل املثــال ال احلــرص، الذيــن إشــتهروا يف النصــف األول مــن القــرن العرشيــن، وغريهــم الكثــري.

الشيخ أمحد رضا 1872 – 1953.  -
الشيخ سليامن ظاهر 1873 – 1960.  -

الشيخ أمحد عارف الزين 1884 – 1960.  -
السيد عبد احلسن رشف الدين 1873 – 1957.  -

الشيخ عبد احلسن صادق 1962 – 1940.  -
الشيخ أمحد عارف احلر 1910 – 1971.  -

زهرة احلر 1917 – 2004.  -
الشيخ حممد جواد مغنية 1904 – 1979.  -

السيد حمسن األمن 1867 – 19522.  -
ــا  ــل وكل م ــل عام ــة جب ــى طبيع ــاوره، ع ــاركن بمح ــال املش ــن خ ــر، م ــذا املؤمت ــيضئ ه س
يتعلــق بــه إقتصاديــًا وثقافيــًا وتربويــًا وإجتامعيــًا، وشــخصياته الفكريــة والعلميــة. واحلقيقــة أنــه 

ــات هــذا اجلبــل األشــم. ــا اإلحاطــة بــكل مكون ــا عــرشات املؤمتــرات، إذا أردن يلزمن
ــن،  ــرن العرشي ــن الق ــف األول م ــة يف النص ــت أدوارًا هام ــات، لعب ــع قام ــا أرب ــأتناول هن س
وتركــت بصامهتــا املضيئــة يف تاريــخ جبــل عامــل، فكانــوا رّواد معرفــة يف األدب والشــعر والتاريــخ 

والنضــال الســيايس. وقــد رتبناهــا حســب ظهورهــا الزمنــي.
حممد جابر آل صفا 1870 – 1945.  ·
حممد عي احلوماين 1898 – 1964.  ·

عي الزين 1901 – 1984.  ·
عي بدر الدين 1909 – 1986.  ·

1- المرجع السابق، ص 45.
2- راجع الملحق، ص 28.
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ويعــود إختيــار هــذه الكوكبــة مــن املفكريــن واألدبــاء والشــعراء واملؤرخــن إلجتامعهــا عــى 
األمــور التاليــة:

ــرن  ــات الق ــرش، وبداي ــع ع ــرن التاس ــات الق ــي هناي ــة، وه ــرة متقارب ــدوا يف ف ــم ول أهن  -
العرشيــن.

أهنم واجهوا نفس الظروف واألحداث؛ احلربن العامليتن األوىل والثانية ومآسيهام.  -
ــه،  ــا يف عالي ــال باش ــم مج ــد إىل حماك ــم أقتي ــة؛ ومعظمه ــات العثامني ــد املامرس ــوا ض وقف  -

ــك. ــن ذل ــذوا م ــم نف ــدام، لكنه ــم واإلع ــوا الته ليواجه
كانوا ضد اإلنتداب الفرني أيضًا، وعملوا ملقاومته.  -

ــر  ــار الفق ــل وانتش ــيادة اجله ــص بس ــت تتلخ ــي كان ــل، الت ــل عام ــروف جب ــوا ظ عايش  -
والتخلــف. وجاهــدوا يف ســبيل إنقــاذ هــذا اجلبــل مــن أمراضــه املميتــة، وحماولــة زيــادة 

ــة. ــدى العام ــي ل الوع
عملــوا لتجديــد األدب وتطويــره، وإبعــاده عــن الرتابــة وختليصــه مــن األســلوب املحافــظ   -

والتعابــري التقليديــة.
ــط، ومل  ــرض احلائ ــعب بع ــح الش ــون مصال ــن يرب ــين الذي ــاع، والسياس ــدوا اإلقط إنتق  -

ــخصية. ــم الش ــم إالّ مصاحله هتمه

أوالً: حممد جابر آل صفا )1870 – 1945(: 

هــو حممــد جابــر بــن احلــاج طالــب جابــر الصفــوي، واملعــروف مــن أرستــه أهنــا غــري عربيــة، 
هاجــرت مــن أصفهــان يف أوائــل القــرن التاســع اهلجــري إىل العــراق، فحــوران، فجبــل عامــل. 

هــو مــؤرخ وأديــب وشــاعر لبنــاين، ولــد يف النبطيــة عــام 1870م)1(. 
ــي عرفــت بمدرســة الســيد حســن يوســف مكــي.  ــة، الت ــع الدراســة يف املدرســة احلميدي تاب

ــر. ــليامن ظاه ــا وس ــد رض ــيخن أمح الزم الش
ــوًا  ــيني. كان عض ــم احلس ــد إبراهي ــيد حمم ــى الس ــان ع ــق والبي ــرصف واملنط ــو وال ــم النح أت
فاعــًا يف مجعيــة املقاصــد اخلرييــة اإلســامية يف النبطيــة. إنتســب عــام 1908م إىل عضويــة اهليئــة 
املركزيــة لفــرع مجعيــة اإلحتــاد والرقــي)2( فــرع النبطيــة، املناهضــة للحكــم الركــي. ولكــن رسعان 

مــا تركهــا بســبب إجتاهاهتــا العلامنيــة التــي كانــت تتعــارض مــع أفــكاره اإلســامية.
عــنِّ يف وظائــف عــدة، وأنشــأ مدرســة يف مســقط رأســه يف العهــد العثــامين، عمــل أســتاذًا هبــا، 

كــام عمــل بالتجــارة، وانتظــم يف ســلك اجلمعيــات العامــة.

1 - نوال فياض، صفحات من تاريخ جبل عامل في العهدين العثماني والفرنسي، دار الجديد، بيروت، طبعة أولى 1998، ص 143.
2 - كان إســمها جمعيــة اإلتحــاد العثمانــي، تأسســت عــام 1889 مــن قبــل طلبــة طــب بينهــم: إبراهيــم ســاتر وفــا وعبــدهللا جــودت. وهــي حركــة 

معارضــة وأول حــزب سياســي فــي الدولــة العثمانيــة.
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ــة اإلســامية يف النبطيــة، مــع  ــة املقاصــد اخلريي أســس عــام 1899م مجعيــة علميــة، ثــم مجعي
أمحــد رضــا وســليامن ظاهــر، وغريهــم مــن رجــاالت العلــم واألدب)1(. وكان مــن مؤســي مجعية 

النهضــة العامليــة عــام 1927م، وواضعــي بياهنــا وقانوهنــا)2(.
ــام 1920م يف  ــارك ع ــة. ش ــية وإجتامعي ــة وسياس ــة علمي ــم كل هنض ــا يدع ــد آل صف كان حمم

ــة. ــه النهائي مؤمتــر وادي احلجــري)3(. وســاهم يف وضــع مقررات
يف العــام 1915 أصــدر مجــال باشــا أمــرًا بمحاكمتــه مــع عــدد مــن رفاقــه وأصدقائــه، بســبب 
معارضتــه للحكــم العثــامين، وإنتســابه للجمعيــات الريــة التــي كانــت رائجــة آنــذاك. وقــد نجــا 

مــن حبــل املشــنقة وأطلــق رساحــه.

نامذج من شعره: أ- 
يقول حممد جابر آل صفا يف قصيدة له بعنوان: »عرات«

وهوى الـمهــــا البيض اخلرائــد)4( يا هنـــد غـــادرُت الّصــِبـا  
باألبـــــرقن لــنــا بعـــائـــــد يا هنــد مــا عيــٌش مضــى  
شـــقَّ الفــــــؤاد ومل يعــــــاود أعلمـِت أن الشــــوق قـــد  

َجـــــْوب الفيــــايف والفدافـــد)5( والقلــب ذاب فــــآب عـن  
يــِب جوًى وال عــــذراء ناهـــد ما هــــّزين نحـــو الُعـــــَذ  

فالدمـــــع بعد اليـــوم جامـــد)6( نضبت ســـواكــُب عرتــي  

ويقول يف قصيدة أخرى عنواهنا: »يا دارها«
ومن دوهنا عضٌب ذليٌق وعَســـاُل)7( أتطمع يف ليى وترجو وصاهلا  

قريب ولكن دون ذلك أهـــــواُل فيا دارها باحلزن إن مزارهــا  
شقاٌء وإن الدهر للُحّر مغتــــــاُل أعاذلني إن احلياة وإن َحَلـت  

نصيبي من الدنيا شجوٌن وبلبـــاُل)8( وقد ذاق ذرعي بالباء كأنمـا  
إذًا فنتـاج الفضـــل ضيٌم وإذالُل) 9( أُيرفع خــَواٌر وخُيفض حـازٌم  

1 - راجع: محمد كاظم مكي، الحركة الفكرية واألدبية في جبل عامل، مرجع سابق، ص 212.
2 - شارك في وضع البيان وقانون لها، وكبيراً من بين أعضائها محمد جابر آل صفا. وقد إنتمى إليها عدد كبير من الشباب المثقف في جبل 

عامل، وكان هدفها إحياء الحركة الفكرية والثقافية في البلد.
3 - إجتماع دعا إليه الشيخ عبد الحسين شرف الدين، حضره وجهاء وثوار جبل عامل، يوم السبت 24 نيسان 1920. كان الهدف منه إطالق 

المقاومة ضد اإلستعمار الفرنسي، واإلصرار على الوحدة السورية. حضره أدهم خنجر الصعبي وصادق حمزة الفاعور.
4 - الخرائد: جمع خريدة: وهي اللؤلؤة التي لم تثقب. الفتاة العذراء التي لم تمس.

5 - الفدافد: جمع فدفد: وهي األرض الواسعة المستوية ال شيء فيها.
www.almoajam.org :6 - معجم البابطين لشعراء العربية في القرن التاسع عشر والعشرين، عبر الموقع التالي

7 - عضب: مانع. ذليق: حاد. عسال: إضطراب.
8 - بلبال: شدة الهم.

9 - خوار: الجبان – الضعيف – الخائف.
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قراءة يف كتابه »تاريخ جبل عامل«) 1(: ب- 

يعتــر الكتــاب تارخيــًا جلميــع األدوار التــي مــرت بجبــل عامــل، منــذ الفتــح العثــامين حتــى 
هنايــة القــرن التاســع عــرش وهــي فــرة مــا زالــت غامضــة يف التاريــخ اللبنــاين، لذلــك كان عملــه 

هــذا مثــاالً للمــؤرخ الصــادق الباحــث عــن احلقيقــة) 2(.
ــم  ــده، وخصائــص الباحــث. ث ــخ وموضوعــه وفوائ ــا التاري ــر آل صف لقــد عــّرف حممــد جاب
ــق  ــاع الوثائ ــتندات وضي ــة املس ــه وقل ــل لغموض ــل عام ــخ جب ــث بتاري ــة البح ــار إىل صعوب أش
التــي يمكــن الرجــوع إليهــا. وانتقــد مــن ســبقه يف ذلــك، بــأن بعضعــم حــّرف األخبــار ومســخ 
احلــوادث.. وال يدعــي حممــد جابــر آل صفــا بأنــه وصــل إىل الكــامل، آمــًا بــأن يــأيت بعــده مــن 

يســد الثغــرات.
لقــد قّســم تارخيــه إىل ثاثــة أدوار: قديــم ومتوســط وحديــث. األول مــن هجــرة قبيلــة »عاملــة 
بــن ســبأ« حتــى عــام 1517م. املتوســط مــن 1517 – 1865م. واحلديــث مــن 1865 – 1918م. 
ــن  ــال م ــاهري الرج ــل، ومش ــل عام ــى جب ــت ع ــي تعاقب ــات الت ــذه األدوار احلكوم ــاول يف ه وتن
ــة  ــورات األهلي ــل، والث ــل عام ــا يف جب ــاع وأثرمه ــة واإلقط ــم اإلدارة الركي ــري. ث ــي الصغ آل ع
واحلــروب. وأخــريًا حتــدث عــن احلالــة السياســية يف العهــد الركــي املبــارش )اجلمعيــات – الثــورة 

العربيــة – احلركــة العربيــة – احليــاة العلميــة – املــدارس واهلجــرة العامليــة(.
ــًا  ــه وصف ــن كون ــر م ــل أكث ــل عام ــامء جب ــخ زع ــف تاري ــة لوص ــو حماول ــاب ه ــى أن الكت يبق
ــاع  ــدم إخض ــخ، وع ــة التاري ــة حلرك ــة الطائفي ــل اهلوي ــة لتأصي ــع حماول ــل، م ــذا اجلب ــخ ه لتاري
املســألة ملصالــح الزعــامء ورغباهتــم يف اإلســتحواذ عــى اإللتــزام وإخضــاع الفاحــن لســلطاهنم.

ويصف الكاتب مهمته بأهنا بذُل ما يف اهلمة إلحياء آثار السلف من بن قومي)3(.

وفاته: ج- 
ــد  ــاه الشــاعر عب ــد رث ــا عــام 1945م، بســبب مــرض خبيــث، وق ــر آل صف ــويف حممــد جاب ت

ــان. ــاب واإلستحس ــت اإلعج ــدة نال ــل( بقصي ــى اجلب ــن )فت ــرؤوف األم ال

ــه نقــل إىل النبطيــة ودفــن  ويذكــر عمــر كحالــة) 4( أن وفاتــه كانــت يف بــريوت، غــري أن جثامن
فيهــا. فيــام ذكــر خــري الديــن الــزركي) 5( أن آل صفــا مــن أهــايل النبطيــة يف جبــل عامــل بلبنــان، 

مولــده ووفاتــه فيهــا.

sakerbdolwordpress.com 215 :1 - دار النهار، يوميات وحكايات باحث ريفي، على الموقع التالي
2 - نوال فياض، صفحات من تاريخ جبل عامل، مرجع سابق، ص 143.

3 - عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، منشورات دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص 145.
4 - األعالم، منشورات دار العلم للماليين، بيروت 1980، ص 68.

5 - معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين، مرجع سابق.
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واجلديــر ذكــره أن معجــم البابطــن قــد أخطــأ يف تاريــخ مولــده ووفاتــه؛ حيــث ذكــر أنــه ولــد 
يف عــام 1875م وتــويف عــام 1942م.

د- بعض ما قيل فيه:

ــل يف  ــه شــاعر يســري عــى هنــج القدمــاء يف مدحهــم؛ إذ يطي ورد يف معجــم البابطــن)4(: »إن
النســيب مقدمــة للمدحــة، وجيعــل منــه قصــة تســتقل بنفســها، ثــم خيلــص منهــا إىل ذكــر فضائــل 
املمــدوح مبتدئــًا  بآبائــه، ثــم يذكــر صفاتــه ومكانتــه وفضلــه يف زمانــه، مفتخــرًا برفعــة نســبه الــذي 
ــنات  ــتخدم املحس ــام إس ــًا. ك ــه أيض ــه وألفاظ ــاء يف معاني ــعراء القدم ــر بالش ــه، تأث ــاركه في ــد يش ق

البديعيــة وإلتــزم بوحــدة الــوزن والقافيــة، متيــل قصائــده إىل الطــول«.

وقــال فيــه حســن األمــن: »كان حممــد جابــر مؤرخــًا، ســجل تاريــخ فــرة مــن أدق الفــرات 
التــي مــرت يف حيــاة اجلبــل.. كان إىل جانــب ذلــك شــاعرًا معــدودًا مــن شــعراء اجلبــل وأدبائــه.. 
ووطنيــًا ســيق مــع مــن ســيقوا مــن الوطنيــن األحــرار إىل الديــوان العــريف يف عاليــه أيــام الســفاح 
ــوض،  ــدم والنه ــاة التق ــن دع ــة م ــام كان داعي ــة. ك ــده إالّ بأعجوب ــن كي ــج م ــا، ومل ين ــال باش مج

يســتأنس برأيــه الشــباب املتوثبــون إىل هنضــة وطنهــم«) 1(.

1 - في تقديمه لكتاب محمد جابر آل صفا: تاريخ جبل عامل، دار النهار، بيروت، طبعة ثالثة 1998، ص 11.
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ثانيًا: حممد عيل احلوماين )1898 – 1964(: 

هــو حممــد عــي بــن أمــن بــن احلســن بــن خليــل احلومــاين. ولــد يف بلــدة حــاروف )قضــاء 
النبطيــة(. تلقــى أوىل دروســه يف بيتــه عــى يــد أبيــه، وأخيــه الشــيخ حســن. ثــم إنتقــل إىل مدرســة 
النبطيــة اإلبتدائيــة، وتابــع دراســته يف مدرســة الســيد حســن يوســف مكــي، التــي كانــت ُتعــرف 

يومهــا باملدرســة احلميديــة)1(.

أوالده: أ- 
ولــده رضــا شــاعر ومهنــدس، لــه جمموعــة مــن اإلنجــازات العلميــة. وينســب لــه مجلــة   -

ــدل. ــاش وج ــل نق ــت حم ــا زال ــي م ــات الت ــن اإلخراع م
ثاث بنات: سلوى – بلقيس – أمرية، مجيعهن أديبات مميزات.  -

سلوى: أديبة شاعرة صحافية، هلا العديد من اإلصدارات األدبية.
بلقيس: ختصصت يف فن القصص، وهلا كتب مطبوعة.

ــع  ــات القط ــا مئ ــاين، وهل ــور اللبن ــاء الفولكل ــى إحي ــت ع ــيقية، عمل ــاعرة وموس ــرية: ش أم
ــة. ــة اللبناني ــعرية يف اإلذاع ــيقية والش املوس

أسفاره وتنقالته: ب- 
ــن  ــة، وم ــة واللغ ــق والباغ ــوم املنط ــاك عل ــم هن ــف، فتعل ــر إىل النج ــام 1922م هاج يف ع
ــود  ــد حمم ــيد حمم ــة، الس ــي نعم ــد ع ــيخ حمم ــادق، الش ــي ص ــد تق ــيخ حمم ــا: الش ــاتذته يومه أس

ــف. ــن يوس ــيد حس ــن، والس األم
ــام  ــة ع ــهادة الثانوي ــال الش ــث ن ــق؛ حي ــة يف دمش ــة العلمي ــل اجلامع ــوريا ودخ ــب إىل س ذه
ــبب  ــة بس ــذه الغاي ــق ه ــاد ومل حيق ــه ع ــزي، إالّ أن ــة األدب اإلنكلي ــدن لدراس ــم إىل لن 1932م، ث

ــة)2(. ــاكل صحي مش
ــا يف دور  ــت وأن ــًا: »كن ــك قائ ــن ذل ــا ع ــره، وحدثن ــذ صغ ــعر من ــًا بالش ــاين مولع كان احلوم
الصبــا، مل يتجــاوز ســني العــارشة، أختلــف مــع أخــوي وأيب إىل جمالــس أدبيــة، تعقــد أيــام الربيــع 

ــوادي، ال أنــس هلــم بغــري إنشــاد الشــعر...«)3(. ــايل الشــتاء يف الن يف املنتزهــات ويف لي
يف كتابــه »وحــي الرافديــن«، اجلــزء الثــاين، ص 17، يتحــدث عــن زمــن التلمــذة واســتهواء 
ــعر، وكل  ــم الش ــط أو نظ ــم أو اخل ــارى يف الرس ــذة، نتب ــن تام ــا ونح ــول: »وكن ــه فيق ــون ل الفن

ــه...«)4(. ــذي يرمــي إلي ــى ال ــتهدفه ومجــال املعن ــذي يس ــه يف ســمو الفــن ال ــدى زميل يتح

1 - راجع: أميرة الحوماني، محمد علي الحوماني شاعر العروبة واإلسالم، جمعية اليقظة الثقافية اإلجتماعية، دون دار نشر أو تاريخ، ص 3، 4.
www.aitarouniat.com :2 - راجع: دانيا يوسف، شاعر اإلصالح والثورة »محمد علي الحوماني«، موقع عيترنيات

ar.m.wikipedia.org :وأيضاً: ويكيبيديا – الموسوعة الحرة
3 - محمد علي الحوماني، شاعر العروبة واإلسالم، جمعية اليقظة الثقافية اإلجتماعية، دون دار نشر أو تاريخ، ص 4.

4 - المرجع السابق، ص 5.
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ــرص واألردن  ــطن وم ــوريا وفلس ــراق وس ــان والع ــاش يف لبن ــريًا، فع ــاين كث ــل احلوم ــد تنق لق
ــة )1929م،  ــدة األمريكي ــات املتح ــل والوالي ــن والرازي ــرا، وزار األرجنت ــعودية وإنكل والس

1939م، 1947م(، واهلنــد وســيان )1938م(، أفريقيــا )1936م(، تشــيي، املكســيك)1(.
عمــل مدّرســًا يف مدرســة الطيبــة، وتنقــل بــن حــاروف وجبشــيت وشــقرا، ثــم النبطيــة وكليــة 

ــة يف طرابلس. الربي
ــم 474  ــوم رق ــى املرس ــاًء ع ــا )بن ــهادة البكالوري ــة لش ــة الفاحص ــوًا يف اللجن ــّن عض ــام ع ك

الصــادر يف 6 حزيــران 1934م(.
أّســس احلومــاين يف بــريوت جملــة أســبوعية بإســم »بعــد نصــف الليــل«، أصــدر العــدد األول 
ــة  ــيس جمل ــاهم بتأس ــة«. وس ــم »العروب ــمها بإس ــدل إس ــنة ب ــد س ــوز 1934م. وبع ــا يف مت منه
»األمــايل« مــع عبــداهلل املشــنوق، وعمــر فــروخ، حممــد خــري النويــري. صــدر العــدد األول منهــا 

ــام 1947م. ــاس« ع ــع الن ــة »م ــم جمل ــول 1938م. ث يف 2 أيل

ج- مواقفه السياسية:

ــه  ــر، واج ــلط والقه ــم والتس ــد الظل ــف ض ــم، فوق ــع األلي ــى الواق ــرًا ع ــاين ثائ كان احلوم
اإلســتعامر، وهــا نحــن نــراه عندمــا قامــت الثــورة الســورية الكــرى عــام 1925م ضــد اإلحتــال 
الفرنــي، كان بلبلهــا الصــّداح، فأحيــل  إىل املجلــس التأديبــي، فهــرب إىل رشق األردن، ويف ذلــك 

قــال:

هبا أن يكون عنها بعــــيدا با بادًا قى الشقاُء عى احلر  
وتعاين األحراُر فيها القيودا2 يمـرح النذُل آمنًا يف ُذراهـــا  

ــال  ــن خ ــان م ــن يف لبن ــاع واإلقطاعي ــد اإلقط ــوت ض ــع الص ــن رف ــاين أول م كان احلوم
ــن  ــدين الذي ــكام الفاس ــى احل ــان« ع ــوان »ف ــه يف دي ــار نقمت ــه ون ــام غضب ــب ج ــه. وص كتابات
ــم..  ــم وخداعه ــم وأالعيبه ــف زيفه ــراح يكش ــه، ف ــوا خريات ــروه وهنب ــعب وأفق ــوا الش جّوع
ممــا دفــع برجــال الســلطة إىل إقتحــام املطبعــة وإتــاف الديــوان؛ وذلــك ألنــه يتضمــن نقــد مــر 

ــذاك3. ــان آن ــة لبن ــس حكوم ــة رئي لسياس

ــة  ــاح اخلريي ــة اإلص ــان، مجعي ــريوت، يف نيس ــي يف ب ــباب العام ــن الش ــق م ــع فري ــس م أس
ــاح. ــة اإلص ــامية، ومدرس اإلس

ويف حزيــران 1935م إفتتــح النــادي احلســيني وممــا قالــه: »...إنــا لــن نصــل إىل احليــاة حتــى 

www.albabtaiprize.org :1 - راجع: معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين على الموقع التالي
2 - محمد علي الحوماني، شاعر العروبة واإلسالم، مرجع سابق، ص 7.
3 - نظام حوماني، مقدمة ديوان »فالن« لمحمد علي الحوماني، ص 24.
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نكــون عربــًا، ولــن نكــون عربــًا حتــى نكــون مســلمن، ولــن نكــون مســلمن حتــى نؤمــن، ومل 
نبلــغ اإليــامن حتــى نكــون أعــزة يف احليــاة، ولــن نكــون أعــزة يف احليــاة حتــى نحــرز القــوة...«1.

ويف املجــال اإلجتامعــي الحــظ احلومــاين التخلــف يف جبــل عامــل، وســيادة اجلهــل والــوالء 
ــع  ــذا الواق ــاس هب ــم الن ــان، ورىض معظ ــؤس واحلرم ــن، ورأى الب ــامء اإلقطاعي ــى للزع األعم

ــا: ــال يومه ــس، فق البائ

نحن العراة وهل يف العري من بـاس نحن اجلياُع وهل يف اجلوع من رضر  

وللمواسم رضباٌت من الفــــــاِس ر قهقهــــة   لنا اجلراُح، وللســـُّامَّ
تفاقم الداُء واســترشى بعامــلةٍ                  َأَلْيَس عندَك يا لبنـــــاُن مـــن آِس2

ــاع  ــس أوض ــه أن يتحس ــاعر علي ــب أو الش ــأن األدي ــة ب ــة تام ــى قناع ــاين ع ــد كان احلوم لق
جمتمعــه، ويعــر عنهــا، وحيــاول تصحيحهــا. ولذلــك رأينــاه يعتقــد أن لعــرصه عليــه حــق، فانــرى 
ــذي رأى أن  ــو ال ــة. وه ــال القادم ــًا لألجي ــيئًا  مجي ــدم ش ــه يق ــه، عّل ــًا ل ــاح وداعي ــاوالً اإلص حم
ــل إســتغلت طموحــات الشــباب، وقيدهتــا تبعــًا ألهوائهــا ومســايرة  الزعامــة مل تقــم بدورهــا، ب

لواقعهــا، فقــال:
أَعِلمُتم أن الزعامة أضحــت   مــوردًا يف بادنا ُيســــَتــَغـــلُّ

يف العــام 1928م كان عضــوًا يف مؤمتــر الوحــدة الســورية بدمشــق، مندوبــًا عــن جبــل عامــل. 
ــت  ــد يف بي ــذي عق ــامي ال ــر اإلس ــن يف املؤمت ــامية لألمريكيت ــات اإلس ــل اجلمعي ــك مّث وكذل

ــام 1932م. ــدس ع املق
ــى  ــدا ع ــة صي ــداء يف مدين ــرض إلعت ــاع، تع ــد اإلقط ــه ض ــيلة حلملت ــم وس ــذ القل ــه إخت وألن
أيــدي جمموعــة مــن رجاالهتــم الذيــن أوســعوه رضبــًا، فأغمــي عليــه، وكــرت أناملــه، وجــرح 
رأســه وكتفــه. وقــد عّلــق مــارون عبــود عــى احلادثــة بقولــه: »آملنــي جرحــك، وعــزاين أنــه نبيــل، 
ففــي ســبل اإلصــاح والتعذيــب دمــك املهــراق، ليكــن النبــي مثلــك األعــى، وحســبك اإلمــام 

الشــهيد قــدوة«.
ــود،  ــارون عب ــال: م ــاء أمث ــن واألدب ــض املفكري ــاين بع ــى احلوم ــداء ع ــذا اإلعت ــتنكر ه واس

ــبكة. ــو ش ــاس أب الي
ــا الكــرى: اإلســتعامر، الوحــدة  ــه ليتصــدى للقضاي ــان ثورت ــع احلومــاين خــارج لبن وقــد تاب

ــطن3. ــة فلس ــة، قضي العربي

1 - منقول عن مجلة العروبة، العدد 20، ص 34.
2 - محمد علي الحوماني، شاعر العروبة واإلسالم، مرجع سابق، ص 9.

3 - راجع: دانيا يوسف، مرجع سابق.



233

د- إنتاجه األديب:
ترك لنا احلوماين إنتاجًا أدبيًا غزيرًا، حوايل 40 كتابًا يف الشعر واألدب.

يف الشعر)1(:  -
ديوان احلوماين، مطبعة العرفان، صيدا 1927م. )208صفحات(.  - 1

نقد السائس واملسوس، مطبعة العرفان، صيدا 1928م.  - 2
القنابل، طبع ديرويت، الواليات املتحدة 1930م.  - 3

حّواء، مطابع الكشاف، بريوت 1940م. أعيد طبعه يف مرص والعراق.  - 4
ــدا 1945م. أعيــد طبعــه يف مــرص والعــراق عــام 1953م.  فــان، مطبعــة العرفــان، صي  - 5

وكان هــذا الديــوان ثــورة عــى النظــام الســيايس وقتهــا)2(.
النخيل، القاهرة عام 1953م.  - 6

أنت أنت، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة 1954م.  - 7
معلقات العرص، بريوت 1960م.  - 8

لــه العديــد مــن القصائــد املخطوطــة منهــا قصيــدة بعنــوان: »أنشــودة الســامء«. واجلديــر ذكــره 
ــه الســيايس الــذي أســامه »فــان« أحــدث ضجــة كــرى بــن  أنــه عندمــا أصــدر احلومــاين ديوان
رجــال الدولــة يف ذلــك العهــد، فصادرتــه احلكومــة وأحرقتــه. وقــد ذكــر عــي مــروة)3( قصيــدة 

مــن الديــوان، ورد الشــاعر موســى الزيــن رشارة عليهــا مــن مهجــره يف أفريقيــا آنــذاك.

يف األدب النثري:  -
املــآيس )قصــص(، دمشــق 1932م، ثــم أعــادت طبعــه دار عــي محــد يف بــريوت – يف باريــس 
)قصــص( 1943م – وحــي الرافديــن )جزءيــن، األول 1944م، والثــاين 1945م( – بــن النهريــن 
)دجلــة والفــرات( دار الكشــاف، بــريوت 1946م – مــع النــاس، القاهــرة 1948م – بــا ســم، 
دمشــق 1950م - مــن يســمع 1952م – األصفيــاء، دار مــرص للطباعــة، القاهــرة 1955م – ديــن 
ومتديــن، القاهــرة 1958، مخســة أجــزاء حــول القــرآن واحلديــث والباغــة – ســلوى )روايــة( – 

أدب املجالــس – رجــال األدب – يف ظــال الوحــي.
ولــه مــن األعــامل املخطوطــة: أشــقى النــاس )ســرية ذاتيــة 124ص( – ديــن ومتديــن، اجلــزء 

الســادس – ذكــرى احلســن بــن عــي – أربعــون حمــارضة يف األدب العــريب والنحــو والشــعر.

منحــه ريــاض الصلــح وســام اإلســتحقاق عــام 1944م، ووســام املعــارف خــال حفــل أقيــم 
لتكريمــه عــام 1950م، وكان ذلــك بعــد وفاتــه.

1 - معجم البابطين، مرجع سابق. ولإلطالع على تفاصيل إنتاجه األدبي يمكن العودة إلى كتاب محمد علي الحوماني شاعر العروبة واإلسالم، 
مرجع سابق، ص 28 – 48.

2 - طبع هذا الديوان بتحقيق نظام حوماني، دار الناشر العربي، دون مكان، عام 2008م.
3 - يستطيع القارئ العودة إلى كتابه: روائع األدب الفكاهي العاملي، مطابع األمان، لبنان، طبعة أولى 1972م، ص 253 – 256.
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ومن مؤلفاته أيضًا:

ــات  ــة املطبوع ــع برشك ــعر، طب ــوان ش ــو دي ــار، وه ــرة املخت ــدح ع ــكار يف م ــاف األف س  -
للتوزيــع والنــرش، بــريوت 1990م.

تاريخ جبل عامل، طبع يف دار النهار للنرش، بريوت 1981م.  -
شذرات يف الفلسفة والطبيعيات.  -

خمتارات من الشعر القديم واحلديث.  -
املذكرات يف التاريخ.  -

ثاثــة ومخســون يومــًا يف عاليــه )رســالة خمطوطــة(، وهــي بمثابــة وثيقــة ســجل فيهــا ســري   -
ــوم. ــد ي ــًا بع ــل يوم ــة بالتفصي املحاكم

ــه  ــام 1928م، ول ــد 14 ع ــام 1911م، وجمل ــد 3 ع ــان«، جمل ــورة يف »العرف ــد منش ــه قصائ ول
ــوان شــعر خمطــوط. دي

كــام كتــب يف جمــات وصحــف عربيــة منهــا: الرســالة – املقتطــف – اهلــال يف مــرص – الســاعة 
يف العــراق – واملدينــة املنــورة يف احلجــاز.

لــه العديــد مــن املؤلفــات واملقــاالت السياســية واإلجتامعيــة والتارخييــة التــي نــرش معظمهــا 
يف جملــة »العرفــان« اللبنانيــة منهــا: العــرب يف العهــد الركــي والعثــامين، املجلــد 30 عــام 1940، 

جبــل عامــل واحلكومــة اإلقطاعيــة فيــه، املجلــد 27 عــام 1937)1(.

هـ- املنفى:

لقــد عــارض احلومــاين بعــض رجــال السياســة، وبعدمــا أصــدر ديوانــه الــاذع »فــان« بحــق 
بعــض السياســين ويف مقدمتهــم رئيــس احلكومــة اللبنانيــة آنــذاك ريــاض الصلــح، تــم نفيــه عــام 

1945م فانتقــل إىل 

دمشــق، فعــامن، فطهــران، فبغــداد. ويف العــام 1947م ذهــب إىل الواليــات املتحــدة األمريكية، 
ومنهــا إىل مــرص حيــث إســتقر هنــاك.

يف منفــاه أكثــر مــن مــدح ذوي املناصــب السياســية وذوي املكانــة اإلجتامعيــة واألثريــاء، فــكان 
شــعره للتكســب يف هــذه املرحلــة، حتــى أنــه ألــف بعــض دواوينــه يف مدحهــم )املعلقــات(. وهــذا 
اللــون مــن الشــعر أثــار الكثــري مــن اإلنتقــادات بحقــه، وكان أكثرها شــدة وقســاوة مــا قاله الســيد 

حســن األمــن يف مســتدرك أعيــان الشــيعة ممــا ال حيبــذ نقلــه يف ترمجــة هــذا الشــاعر.

1 - عن آثاره أنظر: محمد علي الحوماني، »فالن«، تحقيق نظام حوماني، دار الناشر العربي، دون ذكر مكانها، الطبعة الثانية 2008م، ص 184 – 
.187
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و- وفاته:

تــرك أديبنــا مــرص عــام 1961م وعــاد إىل الوطــن، ثــم مــا لبــث أن تــويف يف 11 نيســان عــام 
ــه إىل مســقط رأســه »حــاروف«. 1964م، يف بــريوت ونقــل جثامن

ــار  ــيام املخت ــه ال س ــوا زمن ــا عايش ــه ومثقفوه ــل بلدت ــه أه ــعبيًا تناقل ــًا ش ــًا أدبي ــرك إرث ــد ت لق
احلــاج عبــداهلل عيــاش واملــريب حممــود عيــاش والشــاعر الشــعبي عبــاس حرقــوص واملــريب نظــام 
ــن كل  ــن م ــاعر املحبوب ــع أوالد الش ــة جلمي ــاين، باإلضاف ــه حوم ــاين ووجي ــد حوم ــاين وأمح حوم

ــة)1(. ــم الرفيع ــاروف ألخاقه ــل ح أه
لقد رثاه عدد كبري من رجال الفكر واألدب والصحافة:

ــاء...  ــه الفن ــة خيتطف ــارس آخــر مــن فرســان النهضــة األدبي ــذا ف ــره عــي: »وه ــال حممــد ق ق
ــم  ــه الضخ ــن كتاب ــادس م ــد الس ــى املجل ــرية ع ــحة األخ ــري املس ــه جُي ــن يدي ــم ب ــزل القل ومل ي
»ديــن ومتديــن«، إنــه الشــاعر الكبــري الــذي طاملــا أرقــص أعــواد املنابــر وهــز املشــاعر، ومل متــر يف 
بــاد العــرب نازلــة إالّ وغنــى أطيافهــا ونظــم هلــا األناشــيد والزغــردات...«)2(. وُكــرم احلومــاين 
مــن جانــب األدبــاء واملفكريــن، حيــث نــال جائــزة الشــعر الكــرى مــن جممــع اللغــة العربيــة يف 
ــروا  ــر واألدب، وع ــال الفك ــعره رج ــى بش ــام إحتف ــت 1954«. ك ــت أن ــه: »أن ــن ديوان ــرص ع م
عــن تقديرهــم ألدبــه وثقافتــه، أمثــال طــه حســن، إيليــا أبــو مــايض، األخطــل الصغــري، بــدوي 
اجلبــل، لويــس شــيخو، عبــاس حممــود العقــاد، مــارون عبــود، روز حــداد، حمــب الديــن األمــن، 
الشهرســتاين، أمحــد عــارف الزيــن، أمحــد رضــا، ســليامن ظاهــر، عبــد احلســن الكاظمــي، حممــود 

احلبــويب وغريهــم)3(.
قــال فيــه أمــري البيــان شــكيب إرســان: »هتنــأ بــام أتــاك اهلل مــن قرحيــة عامليــة وشــعر عــذب 

رائــق وبيــان جيمــع بــن أبــدع اخليــاالت وأصــدق احلقائــق«.
ــي عــن القــول أن  ــد الرمحــن شــهبندر بالقــول: »غن ــورة الســورية عب ــادة الث ووصفــه أحــد ق
ــة  ــامت البليغ ــس، والكل ــامق النف ــن أع ــادرة م ــز الص ــد الع ــن القصائ ــه م ــام ل ــاين ب ــيد احلوم الس
ــًا، بــل ألــف ركنــًا يف بنــاء  الرافلــة بأثــواب الشــعور مل حتبــك أوراقــًا بــن جلديــن يدعوهــا ديوان
املجــد العــريب البــاذخ. إنــه أحــد امللهمــن الذيــن يوحــون إىل الشــعب أصــول العقيــدة بالنفــس 

ــن...«)4(. ــامن بالوط واإلي
ــى  ــال ع ــاد ونض ــلة جه ــاين سلس ــاة احلوم ــت حي ــه: »كان ــان« عن ــوان »ف ــق دي ــال حمق وق
ــل،  ــى الباط ــار ع ــل، ث ــه املتواص ــاق، وكفاح ــي الش ــاده املضن ــو يف جه ــة، وه ــود كامل ــدى عق م
ونــرص احلــق، ومتــرد عــى الظلــم، ونــاَوأ الظاملــن. ومــا كانــت الصدمــات لتشــفيه، ومــا كانــت 
ــود  ــدًا كالط ــل صام ــاة. ظ ــري األن ــة، كث ــب العزيم ــامن، صل ــوي اإلي ــه ق ــه؛ ألن ــداث لتلوي األح

ar.m.wikipedia.org 1 - راجع: ويكيبيديا – الموسوعة الحرة
2 - محمد علي الحوماني، شاعر العروبة واإلسالم، مرجع سابق، ص 48.
3 - راجع المرجع السابق، ص 50 – 56. ومعجم البابطين، مرجع سابق.
4 - محمد علي الحوماني، شاعر العروبة واإلسالم، مرجع سابق، ص 51.
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ــة، برغــم كل  ــذل والتضحي األشــم ال تزعزعــه العواصــف، ومل يضطــرب، ومل يضــق صــدره بالب
ــده«)1(. ــراف ض ــض األط ــن بع ــدرت م ــي ص ــويه الت ــل والتش ــات التضلي مح

وقــال عنــه عبــد اللطيــف يونــس: »كان حيمــل مشــعًا لإلصــاح، فقــال احلاقــدون إنــه معــول 
ــًا وجمازفــًا ومقدامــًا،  هــدام، وحاربــوه واعتــدوا عليــه، لكنــه مل يأبــه ومل يراجــع، ألنــه كان جريئ

وكان صاحــب عقيــدة يؤمــن هبــا ويدافــع عنهــا«)2(.

1 - نظام حوماني، مرجع سابق، ص 10.
2 - المرجع السابق، ص 10. وهذا النص مأخوذ عن مجلة العرفان، العدد 3، مجلد 53 آب 1954م.
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ثالثًا: عيل الزين )1901 – 1984(: 

ــا، فهــو شــاعر ناقــد، مــؤرخ ومناضــل.. وإن  يتمتــع عــي الزيــن 1901 – 1984 بعــدة مزاي
كان قــد ولــد يف النجــف بالعــراق، إالّ أنــه نشــأ وترعــرع يف قريــة جبشــيت)1(، ثــم عــاد وســافر إىل 
ــة  ــة والثقافي ــخصيته األدبي ــت ش ــاك تكّون ــة... وهن ــته الديني ــة دراس ــام 1919م ملتابع ــف ع النج

والفكريــة. وإذا أردنــا رصــد العوامــل التــي أثــرت ببنــاء هــذه الشــخصية، نراهــا فيــام يــي:
املناخات واملجالس األدبية املتوافرة يومها يف النجف.  -

ريــاح التطــور والتجديــد التــي كانــت تعــّر عنهــا أقــام األدبــاء واملفكريــن يف الصحــف   -
املرصيــة، كاهلــال واملقتطــف وغريهــا.

ــايض،  ــو م ــا أب ــران، إيلي ــل مط ــم، خلي ــظ إبراهي ــوقي، حاف ــد ش ــار كأمح ــعراء الكب الش  -
ــة. ــر أيب ريش ــروي، عم الق

لقــد ظهــر تأثــري هــذه العوامــل عنــده، حــن أخــذ يرفــض كا مــا هــو قديــم تقليــدي، وينتقــد 
مــن بقــي حمافظــًا، ومل يــامِش النزعــة التطوريــة، ويدعــو إىل التجديــد.

واحلديث عن عي الزين سيتضمن العناوين التالية:

عيل الزين الناقد: أ- 

عــاد عــي الزيــن مــن النجــف عــام 1928م ليجــد جبــل عامــل بحالــة ال حيســد عليها سياســيًا 
ــًا. وقــد خلصهــا لنــا بســيطرة الرجعيــة عــى السياســين واألدبــاء واملفكريــن..  ــًا وفكري وإجتامعي

وأن علــامؤه مشــتتون، مل جتتمــع كلمتهــم عــى أمــر.

أمــا بالنســبة للمنــاخ األديب العــام، فنجــد أن حــوارض جبــل عامــل كانــت تغــي باإلجتامعــات 
واللقــاءات األدبيــة والثقافيــة؛ يف النبطيــة وجبشــيت وحــاروف وشــقرا والصوانــة وبنــت جبيــل. 
ــه  ــداء ماحظات ــة، وإب ــاع كاف ــد األوض ــاق يف نق ــن باإلنط ــي الزي ــمحت لع ــة س ــذه احلال وه

الســلبية واإلجيابيــة باجلــرأة التــي متيــز هبــا.
وبــدأ عــي الزيــن يأخــذ إنتــاج األدبــاء والشــعراء يف جبــل عامــل، ويقارنــه بغــريه مــن اآلثــار 
ــه  ــة، ومضامين ــريه التقليدي ــن، وتعاب ــلوبه الرص ــى أس ــًا ع ــا زال حمافظ ــه م ــرياه بأن ــاج، ل واإلنت
ــاة  ــر باحلي ــد تأث ــر، ق ــراق واملهج ــوريا والع ــرص وس ــعراء يف م ــاج الش ــرى إنت ــام ي ــائعة. بين الش
ــلوبه  ــه وأس ــور يف مواضيع ــدأ بالتط ــعور، وب ــكار والش ــن األف ــادق ع ــري الص ــدة، والتعب اجلدي

ــه. ومعاني

1 - من قرى جبل عامل، تبعد عن مدينة النبطية حوالي 10 كلم إلى الجنوب الغربي.
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ومــن نــامذج نقــده، عــى ســبيل املثــال ال احلــرص، إنتقــاد لشــعر الشــيخ عبــد احلســن صــادق 
يف قصيــد لــه يصــف هبــا القطــار)1(. وإختلــف مــع حممــد عــي احلومــاين مــن خــال نقــد أديب)2(، 

كــام أنــه كان يراســل موســى الزيــن رشارة مبديــًا ماحظــات عــى أدبــه.

عيل الزين املؤرخ: ب- 

الحــظ عــي الزيــن أن مــا كتبــه مؤرخــو اجلنوب عــن جبــل عامــل، كان لغايــات وتزلفــًا لبعض 
احلــكام ومســايرة هلــم)3(. وكانــوا يعللــون احلــوادث، ويرتبــون الفصــول، ويوضحــون األغــراض 
ــه، فوقعــوا بالتحيــز واألخطــاء واملتناقضــات  والنتائــج بصــورة يومهــون القــّراء بصحــة مــا يرون

واإلنحرافــات.

ــة التاريــخ وتصحيــح مســاره؛ حيــث  لذلــك إنــرى عــي الزيــن، وحتــّول مــن النقــد إىل كتاب
ــوائب  ــن الش ــي م ــع التارخي ــي الواق ــات ليصف ــجل املاحظ ــش ويس ــث ويناق ــبيله يبح ــذ س إخت

ــاطري)4(. ــن األس ــه م ــات، وخيلص واملغالط

وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن الظــروف لــو أتيحــت لعــي الزيــن كــام أتيحــت لغــريه، ونــال 
نفــس اإلهتــامم، لــكان مــن أفضــل املؤرخــن يف لبنــان.

ج- عيل الزين السيايس، وحمطاته النضالية:

ــده،  ــة عن ــروح الوطني ــت ال ــف( نم ــة )النج ــنوات يف الغرب ــع س ــن تس ــي الزي ــوث ع إن مك
ــل  ــتعلة يف جب ــورية املش ــورة الس ــار الث ــع أخب ــه كان يتاب ــيام أن ــي. ال س ــعوره الوطن ــززت ش وع
الــدروز، ويقــرأ عــن املواقــف البطوليــة والشــعر احلــاميس الــذي قيــل فيهــا. وقــد نظــم عــي الزيــن 
قصيــدة إمتــدح فيهــا ســلطان باشــا األطــرش زعيــم هــذه الثــورة، وأرســلها لــه مــن النجــف)5(.

أمــران إســتحوذا عــى إهتاممــات عــي الزيــن السياســية مهــا: التحــرر مــن األجنبــي والوحــدة 
الســورية.

ــا  ــا، ورضب بادن ــامنا وجتزأتن ــل إلنقس ــتعامر يعم ــأن اإلس ــه ب ــن إيامن ــن م ــي الزي ــق ع ينطل
العربيــة وإهنيارهــا. لذلــك كانــت الوحــدة هــي الشــعار الــذي يتــم يف ظلــه التصــدي لإلســتعامر. 

وطريــق الوحــدة يبــدأ مــن خطــوة التحــرر مــن األجنبــي)6(.
ــه؛  ــن ب ــا يؤم ــق م ــدًا لتحقي ــل جاه ــراه يعم ــك ن ــريه، ولذل ــًا بتفك ــن قومي ــي الزي ــد كان ع لق

1 - يمكن العودة إلى كتاب علي الزين: مع األدب العاملي، مطبعة سميا، بيروت، ص 61، وما بعدها.
2 - من مقابلة مع علي الزين في تموز 1983.

3 - راجع مجلة الحرية اللبنانية، تاريخ تشرين األول 1977م.
4 - علي الزين، فصول من تاريخ الشيعة في لبنان، دار الكلمة، بيروت 1979م، ص 145.

5 - وهي قصيدة طويلة منشورة في كتابه: من أوراقي، دار الفكر الحديث، بيروت، دون تاريخ، ص 121 – 123.
6 - راجع جريدة السفير اللبنانية، السبت 8/3/1980 تحت عنوان: علي الزين يتذكر في المجلس الثقافي للبنان الجنوبي.
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ــوض  ــة إىل املف ــال برقي ــل يف إرس ــه الفض ــا كان ل ــن هن ــا. م ــة لتطبيقه ــا ممارس ــرة يلزمه فالفك
ــا: ــذا نصه ــورية، وه ــدة الس ــون بالوح ــل يطالب ــت جبي ــباب يف بن ــن ش ــة م ــامي، موقع الس

بروت – املفوض السامي بالوكالة
»شــباب مــن جبــل عامــل يطالبــون بالوحدة الســورية الشــاملة، ورد دعــوى املأجوريــن، بطلب 

اإلســتفتاء احلــر، يفوض الوفــد الســوري بأمانيه، يرفعهــا بواســطة فخامتكــم للمفاوضن«)1(. 
وهــو مــن بــن الذيــن أبرقــوا إىل الرئيــس »بلــوم« وإىل نــواب فرنســا ووزرائهــا، هينئــون بفــوز 

اجلبهــة الشــعبية يف اإلنتخابــات، وهــي املعروفــة بمواقفهــا املؤيــدة للوحــدة الســورية)2(.
ــبة  ــوز 1936م، بمناس ــد يف 5 مت ــدا املنعق ــر صي ــررات مؤمت ــى مق ــن ع ــي الزي ــع ع ــام وّق ك
املفاوضــات اجلاريــة يف باريــس بــن اجلانبــن الســوري والفرنــي. وقــد طالــب املؤمتــرون بــام يي:

»حتقيــق أمانيهــم بالوحــدة الســورية والســيادة القوميــة، ويعتــرون أن كل حــل ال يــأيت متفقــًا 
ــه. وإذا كان املفــوض الفرنــي يشــك يف صحــة هــذه  مــع هــذه األمــاين ال حيملــه عــى القبــول ب
الرغبــات، نطلــب اإلســتفتاء النزيــه. كــام نفــوض الوفــد الســوري باملرافعــة واملاحقــة وحتقيــق 

ــا«)3(. أمانين
لقــد ناضــل عــي الزيــن مــن خــال رفضــه فصــل لبنــان عــن ســوريا، وربطــه باملســتعمرين، 
وأن يكــون عــى رأس دولتــه رجــال ال يعرفــون إالّ مصاحلهــم الشــخصية، هــم أزالم الســفارات. 
فوقــف ضدهــم، ومل يثــق هبــم وبأقواهلــم ووعودهــم، ألهنــم يقولــون مــا ال يضمــرون، ويفعلــون 
بنواياهــم اخلبيثــة اللئيمــة. لذلــك نــراه يوجــه ســهامه ضــد اإلقطــاع الســيايس والدينــي للتخفيــف 

مــن ســطوهتام، وجيهــد يف ســبيل توحيــد املواقــف الداخليــة جلبــل عامــل.

ــان، الــذي ال يســتطيع اإلســتمرار والعيــش  ــة ســوريا بالنســبة للبن ــن إىل أمهي يشــري عــي الزي
ــام  ــزاة ك ــع الغ ــد مطام ــه ض ــدوده وتدعم ــون ح ــه وتص ــي حتفظ ــة األم الت ــي بمثاب ــا؛ فه بدوهن
يقــول. وخياطــب عــي الزيــن بعــض اللبنانيــن الذيــن يرفضــون هــذه الوحــدة، ويعملــون إلبعــاد 
البلديــن، فيقــول: »هــل بوســعهم أن يطــرّيوا لبنــان مــن حملــه يف أحضــان ســوريا إىل هضبــة مــن 
هضــاب املريــخ ليقصــوه ممــا حييــط بــه مــن هــذه البلــدان العربيــة التــي ال يســوغ هلــا – يف غمــرات 
ــًا بحقــوق املســتضعفن – أن تطمئــن إىل مســتقبلها  هــذا العــامل املضطــرب جشــعًا وغــدرًا وهتاون
ــاًم  ــة بــدون أن تعتــره جــزءًا كري ــة ووحدهتــا القومي الســيايس واإلقتصــادي، وإىل حريتهــا الوطني

منهــا، لــه مــا هلــا مــن حــق وحرمــة، وعليــه مــا عليهــا مــن واجــب ومســؤولية..«)4(.

1 - أنظر: المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، من دفتر الذكريات، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طبعة أولى 1981م، ص 32 وما يليها.
2 - أنظر نص البرقية في: علي عبد المنعم شعيب، مطالب جبل عامل )الوحدة والمساواة في لبنان الكبير 1900 – 1936(، المؤسسة الجامعية 

للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طبعة أولى 1987م، ص 143.
3 - مجلة العرفان، مجلد 32، عدد 5 تاريخ نيسان 1946م، ص 404، 405.

4 - علي الزين، من أوراقي، مرجع سابق، ص 108.
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د- رأي عيل الزين باحلرية:

ــه  ــل في ــان، تقت ــم والطغي ــتعامر والظل ــع لإلس ــذي خيض ــان ال ــن أن اإلنس ــي الزي ــن ع يؤم
شــخصيته ويصبــح تابعــًا ومطيعــًا بشــكل كي، وبالتــايل يفقــد كرامتــه وعزتــه وإســتقاليته. واحلــل 
عنــده بــأن حيقــق الفــرد حريتــه التــي يســتعيد فيهــا قيمتــه وقيمــة اإلنســانية، وهــي التــي تدفعــه 

ــور. ــدم والتط ــاح والتق لإلص
ــده  ــتقال بل ــبيل إس ــل يف س ــه، وأن يناض ــه حريت ــان لنيل ــن اإلنس ــي الزي ــو ع ــا يدع ــن هن م
وأمتــه مــن املحتلــن الغاصبــن الذيــن يريــدون إبقــاء البلــد يف حالــة مــن التبعيــة التــي تــؤدي إىل 
ــيايس  ــتقاهلا الس ــا وإس ــد حريته ــي تفق ــة الت ــرف: »إن األم ــز. وهــو يقــول باحل التخلــف والعج
والثقــايف، تفقــد أكــر وســيلة مــن وســائل اإلصــاح والتوحيــد بــن خمتلــف عنارصهــا وطبقاهتــا. 
ولــذا كان أول واجــب عــى مــن يشــعر مــن نفســه القــدرة عــى اإلصــاح أن يعمــل عــى إســتقال 

أمتــه وبــاده مــن كل إســتعباد وإضطهــاد«)1(.

هـ- السيايس كام يراه عيل الزين:
الرجــل الســيايس هــو مــن يقــدم نفســه خلدمــة شــعبه وأمتــه. وعليــه أن يكــون ملــاًم بمســتوى 
ــد وأعــراف جمتمعــه، والظــروف التــي يمــر  ــًا بعــادات وتقالي الشــعب الفكــري والعقــي، وعارف
هبــا. وذلــك حتــى ينجــح هــذا الســيايس يف مهمتــه، هــذا إذا كان لديــه النيــة الصادقــة يف خدمــة 

شــعبه، والعمــل عــى تطــوره وازدهــاره، وأن يبعــد عنــه ألــوان اجلهــل والتخلــف)2(.

و- كيف ينظر عيل الزين للديمقراطية:
ــور  ــل تط ــن مراح ــة م ــا مرحل ــتخلص أهن ــة نس ــن بالديمقراطي ــي الزي ــرأ رأي ع ــا نق عندم
املجتمــع، وال جيــوز فرضهــا عــى جمتمــع ليــس مهيئــًا لتقبلهــا. فهي تصلــح ملجتمــع »وصــل أفراده 
إىل مســتوى معــن مــن الفكــر والثقافــة والــرأي احلــر وإحــرام الــذات واإلعتــزاز بالقوميــة؛ أي أن 
حُيــر هــذا املجتمــع لتقبــل الديمقراطيــة هــذه.. ألهنــا إذا كانــت يف غــري مكاهنــا وظــروف غــري 
متكاملــة للتوافــق معهــا، قــد تنقلــب إىل فــوىض وتزعــزع الوحــدة الوطنيــة، وتــرب كل حركــة 
ــكان«)3(.  ــان وم ــم زم ــو منه ــن ال خيل ــاغبن الذي ــن واملش ــوى املغرض ــع ه ــق م ــة ال تتف إصاحي
ــًا  ــع مهيئ ــن املجتم ــول: إذا مل يك ــرة فيق ــذه الفك ــن ه ــر ع ــًا ليع ــًا ظريف ــن مث ــي الزي ــي ع ويعط
ــض يف  ــم مري ــل جلس ــام الثقي ــل الطع ــن ُيدخ ــال »كم ــذه احل ــيكون يف ه ــة، س ــل الديمقراطي لتقب
حالــة نقاهتــه. وممــا ال شــك فيــه أن هــذا الطعــام قــد يــر بصحــة هــذا اجلســم، ويقــي عــى 

ــه«)4(. ــاة صاحب حي
1 - المرجع السابق، ص 102.
2 - المرجع السابق، ص 103.
3 - المرجع السابق، ص 103
4 - المرجع السابق، ص 103
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ز- عيل الزين والطائفية:
ــاين؛  ــة هــي مــن أخطــر األمــراض التــي تــرب املجتمــع اللبن يؤكــد عــي الزيــن أن الطائفي
واألخطــر أن كل طائفــة تلتجــئ لدولــة أجنبيــة تســتند إليهــا وتســتقوى هبــا. وهــذه الدولة تســتغل 
حجتهــا بأهنــا حتمــي األقليــات، وتتدخــل يف شــؤون لبنــان الداخليــة، كــام تشــكل هــذه العاقــة 
ــن يف  ــرض املوظف ــات، وف ــكيل احلكوم ــان، وتش ــتبداد والطغي ــتعامر واإلس ــرض اإلس ــًا لف باب

ــة)1(. ــا يف الدول املراكــز العلي

فلسطني يف فكر عيل الزين:
ينتقــد عــي الزيــن الذيــن يكثــرون الــكام عــن فلســطن، ووجــوب حتريرهــا.. ومــا هــذا إالّ 
شــعارات مزيفــة فقــط، وهــؤالء أشــبعونا بنصائحهــم القوميــة والوطنيــة والدينيــة، وهــم يف نفــس 
ــرى  ــن مش ــرف ع ــون الط ــاعدات، ويغض ــم املس ــون هل ــود، ويقدم ــع اليه ــون م ــت يتعامل الوق
أرايض فلســطن، وطــرد شــعبها، ويشــاهدون بــأم العــن بنــاء املســتعمرات الصهيونيــة، بمســاعدة 

الســامرسة العــرب الذيــن خيونــون بادهــم وقضيتهــم)2(.

ط- عيل الزين واإلقطاع السيايس:

ــوب  ــام، ويف اجلن ــكل ع ــان بش ــيايس يف لبن ــاع الس ــة اإلقط ــى طبق ــرًا ع ــن ثائ ــي الزي كان ع
ــدم. ــور والتق ــبيل التط ــًا يف س ــا عائق ــاص، ويعتره ــكل خ بش

لقــد أوضــح نظرتــه لإلقطــاع وحتليــل للمجتمــع اللبنــاين أيــام األتــراك، واألرس التــي كانــت 
تديــر اجلنــوب، ودورهــا غــري الوطنــي أو القومــي عــى الشــكل التــايل)3(.

· املجتمع واألرس النافذة فيه:

ــات  ــم إىل طبق ــددة، واألرس تنقس ــم إىل أرس متع ــراك ينقس ــام األت ــاين أي ــع اللبن كان املجتم
وعشــائر: األمــراء، وهــم أعــى مرتبــة. املقدمــون وهــم بعــد األمــراء ومســاعدهيم. املشــايخ الذيــن 

حيكمــون الطــوق عــى رقــاب الطبقــة الشــعبية.

· الزعامات والتقاليد:

ــة  ــذه املرحل ــة. ويف ه ــم كان بالوراث ــن، ونفوذه ــة لإلقطاعي ــت الزعام ــن أصبح ــد العثامني بع
كانــت تقاليــد األهــايل ختتــرص باملثــل القائــل: »كل مــن يأخــذ أمــي بناديلــو يــا عمــي«. أمــا تقاليــد 
ــة  ــم املحافظ ــا، ومهه ــف ألفراده ــة والتزل ــن احلكوم ــرب م ــى التق ــم ع ــي حرصه ــامء، فه الزع
ــدة  ــة م ــائدة طيل ــايل س ــد األه ــت تقالي ــد بقي ــة. وق ــة واملادي ــم اإلجتامعي ــم ومكانته ــى نفوذه ع

1 - المرجع السابق، ص 104
2 - المرجع السابق، ص 106

3 - جريدة جماهير لبنان، السنة الثانية، العدد 67 تاريخ 20/5/1978.
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ــة.  ــم واملعرف ــن العل ــدًا ع ــعب بعي ــاء الش ــد إبق ــاع تعم ــم، ألن اإلقط ــيطرًا عليه ــل مس ــاء اجله بق
ــبيل  ــار يف س ــوال والدم ــراض واألم ــتباحة األع ــور وإس ــتبداد واجل ــامء يف اإلس ــادى الزع ــد مت وق

ــخصية. ــم الش ــم ومطامعه أغراضه

· عاقة اإلقطاع بالصهيونية:

ــدأوا  ــطن، ب ــى فلس ــة ع ــتوىل الصهاين ــا إس ــول: عندم ــة فيق ــذه العاق ــن ه ــي الزي ــرشح ع ي
بــرشاء األرض. وكان لإلقطــاع اللبنــاين مســاحات مــن األرض يف فلســطن وعــى احلــدود اللبنانية 
الفلســطينية، فباعــوا أماكهــم هنــاك. واألرض التــي مل تســتطع إرسائيــل رشاءهــا، فقــد أخذهتــا 
بالقــوة مــن األهــايل، وعــى مــرأى مــن احلــكام وامللــوك يف حــرب عــام 1948. فقــد إســتولت 
ــراس وميــس ويشــع  ــل القمــح، تربيخــا، قســم مــن عيــرون ومــارون ال ــة صلحــة، إب عــى قري

وهونــن.

ــة عــن  ــام ســامهوا بحراســة أمــاك الصهاين ــي لــألرض، إن ــون ببيعهــم العلن ومل يكتــف اإلقطاعي
طريــق األزالم الذيــن عملــوا كنواطــري، والذيــن لعبــوا دورًا يف طــرد مقاتــي احلركــة الوطنيــة واملقاومة، 

وهلــذا نشــأت جســور لتهريــب البقــر واحلشيشــة والذهــب وغــري ذلــك إىل األرايض املحتلــة.
وبعــد نكبــة 1948 حتولــت عاقــات اإلقطــاع بالصهانيــة وتبدلــت. فعندمــا بــدأ اإلحســاس 
ــة  ــون طريق ــرّي اإلقطاعي ــز، غ ــن هتت ــز اإلقطاعي ــدأت مراك ــور، وب ــرص الن ــي يب ــي والقوم الوطن
إتصاهلــم بالعــدو، حيــث صــارت عــن طريــق الســفري األمريكــي يف بــريوت، وكانــت مجيــع أعامهلم 
تــرصف عــن طريــق الســفارة األمريكيــة، وهلــذا كان »كــرت« أحــد اإلقطاعيــن يف إرسائيــل فاعــًا 

ربــام أكثــر منــه يف لبنــان.

ي- رأي عيل الزين باإلشرتاكية:

يــرى عــي الزيــن أن اإلشــراكية »بحقيقتهــا نظــام إقتصــادي، ال عاقــة لــه بالعقائــد الدينية، أو 
فلســفة الكــون، ثــم أهنــا ال تتنــاف مــع الرشيعــة اإلســامية يف يشء، إذا مــا فكرنــا وعرفنــا أن مجيــع 
ــة  ــكًا لدول ــامية مل ــة اإلس ــد اخلاف ــت يف عه ــاه، كان ــادن ومي ــن أرض ومع ــاج، م ــائل اإلنت وس

اخلافــة، وتابعــة لبيــت املســلمن، وال جيــوز بيعهــا أو متليكهــا ألي فــرد منهــم«)1(.
ــاك معامــل كــرى ورشكات حتتكــر الصناعــة والتجــارة،  ــه »مل يكــن هن ــا بعــد أن ثــم إذا عرفن
وتتحكــم باألســعار وأجــور العــامل، وإنــام كانــت الصناعــة والتجــارة بيــد األفــراد، لــكل منهــم 
عملــه وانتاجــه اخلــاص بــه، وأنــه مل يكــن هنــاك أداة إنتــاج عامــة غــري األرض واملعــادن وامليــاه، 

وهــي مجيعــًا ملــك لبيــت املســلمن«.
ــة  ــب والفض ــز الذه ــن كن ــدة ع ــى بش ــا، وهن ــّرم الرب ــام ح ــك أن اإلس ــع ذل ــا م ــم عرفن ث

1 - علي الزين، من أوراقي، مرجع سابق، ص 118، 119.
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واإلحتــكارات، وحــّرم التطفيــف يف املكاييــل واملوازيــن واألجــور، كــام حــّرم الغــش والكــذب 
يف ســائر املعامــات اإلقتصاديــة، ثــم جعــل للفقــراء حــق معــن يف أمــوال األغنيــاء. وعــى ذلــك 
ــًا  ــًا رأســامليًا أو إقطاعي ــى، وهبــذا املضمــون نظام ــن اإلســامي هبــذا املعن هــل يكــون نظــام الدي
بقــدر مــا هــو نظــام إشــراكي، وأقرب مــا يكــون إىل إشــراكية هــذه األيــام املنظمــة علميــًا..؟«)1(.
باإلضافــة لــكل مــا ورد عــن مكانــة عــي الزيــن العلميــة والفكريــة، وســلوكه النضــايل، كان 
ــري  ــه الكب ــق جملس ــة.. يعش ــة حمبب ــة لطيف ــة وفكاه ــب نكت ــة، صاح ــع البدهي ــة، رسي ــخصية دمث ش

والصغــري، العامــة واخلاصــة.
قــال عنــه عــي مــروة)2( »مثــال للنديــم املحبــوب الــذي ال ُيمــل حديثــه، وال يملــه جليســه، 
ذو روح مرحــة، نقــاد، ونقــده مستســاغ حتــى عنــد مــن ينتقدهــم خافــًا ملــا عــرف عــن أكثريــة 
زمائــه املشــايخ مــن غلظــة، وأديبنــا الشــيخ عــي تــروى لــه يف بــاب املنادمــة نــوادر ولطائــف بــن 
األدبــاء ويف جمالــس األنــس والظــرف، وهــو مــع ذلــك حميــط بــاألدب القديــم. وهــو يف أدبــه نثــرًا 
وشــعرًا يقلــد فيــه القدمــاء يف معانيهــم وأخيلتهــم بــام مل يعــد يتناســب وهــذا العــرص وحضارتــه. 
حــاد الــذكاء، رسيــع البدهيــة، وأهــم مــن ذلــك طبيعــة مرحــة قــادرة عــى انتــزاع الضحــك حتــى 

مــن أشــد املتزمتــن مــع اإلحتفــاظ بالوقــار واملنزلــة عنــد عارفيــه«.
ــن،  ــامء واملفكري ــباب والعل ــًا للش ــود، صديق ــدة عق ــتمر لع ــذي إس ــن، ال ــي الزي ــو ع ــذا ه ه
ومنــارة للباحثــن الطــاب الذيــن كانــوا يقصــدون بيتــه املتواضــع يف بلدتــه جبشــيت إلستشــارته 
ــه كل مــا يفيدهــم وحيتاجــون  ــة، وجيــدون لدي ــوان املعرف ــه باملعلومــات، وخمتلــف أل ــزود من والت

إليــه، والتمتــع بحديثــه الشــّيق..

رابعًا: عيل مصطفى بدر الدين )1909 – 1986(:

ــة  ــخصيات العاملي ــن الش ــن ب ــرز م ــه األول، ب ــى نصف ــن، وحت ــرن العرشي ــة الق ــع بداي م
ــدر الديــن، الــذي عــاش أوضــاع جبــل عامــل الســيئة وقتهــا، والتــي نلخصهــا  ــة، عــي ب األدبي
بتملــق األدبــاء والسياســين واملفكريــن للحاكــم وصاحــب الســلطة ومســايرته وعــدم معارضتــه، 
وأن معظــم علــامء تلــك الفــرة، كان واحدهــم ال يتجــرأ عــى املعارضــة، أو عــى إختــاذ موقــف 

ــم. نقــدي لزعي
ــون  ــون ويلتق ــات، جيتمع ــون يف كل اإلجتاه ــل يتحرك ــذا اجلب ــورون يف ه ــك كان املتن ــم ذل ورغ
ــدن  ــت م ــاين. وكان ــع واملع ــرح املواضي ــطحية يف ط ــن الس ــاد ع ــر األدب، واإلبتع ــث يف تطوي للبح
ــة  ــقرا والصّوان ــاروف وش ــيت وح ــة وجبش ــرك، يف النبطي ــذا التح ــًا هل ــل مرح ــل عام ــرى جب وق
وبنــت جبيــل وغريهــا، يف حماولــة لبعــث األمــل يف هــذا املجتمــع املفــكك سياســيًا وإجتامعيــًا وفكريًا.

1 - علي الزين، من أوراقي، مرجع سابق، ص 118، 119.
2 - روائع األدب الفكاهي العاملي، مرجع سابق، ص 120.
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دراسته: أ- 

ولــد عــي بــدر الديــن يف النبطيــة عــام 1909م، وتعلــم يف مدرســتها. وترعــرع ُمظهــرًا رهافــة 
يف احلــس، وأناقــة يف اللغــة، ولباقــة يف احلديــث، وباغــة يف اخلطابــة، ووعيــًا يف السياســة، ونباهــة 
ــد  ــيخ عب ــة؛ كالش ــذة اللغ ــاء وجهاب ــامء واألدب ــارش العل ــه ع ــذ يفاعت ــادًا. ومن ــة، وذكاء ح ملفت
ــيخ  ــام 1953م)1(، والش ــوىف ع ــا املت ــد رض ــيخ أمح ــام 1945م، والش ــوىف ع ــادق املت ــن ص احلس

ــوىف عــام 1960م. ســليامن ظاهــر املت
كان مولعًا بالقراءة والكتابة، فنضج كأديب وخطيب وشاعر وناشط يف جمتمعه.

يف العــام 1925م إلتحــق بمدرســة اإلنرناشــيونال كولــدج بمنحــة مــن البعثــة الروتســتانتية. 
دخــل اجلامعــة األمريكيــة يف بــريوت ونــال شــهادة الدكتــوراه يف الطــب واجلراحــة والصيدلــة.

مــارس مهنــة الطــب منحــازًا إىل الفقــراء ومتوســطي احلــال، واقفــًا إىل جانبهــم يعاجلهــم بــكل 
طيبــة خاطــر.

نشاطاته: ب- 
لقــد حتولــت عيــادة الدكتــور عــي بــدر الديــن، وعــى مــدى مخســة عقــود، »إىل منتــدى يؤّمــه 
ــان  ــكيب رس ــان 1941م، ش ــم الطوق ــال: إبراهي ــعر أمث ــم واألدب والش ــر والعل ــل الفك أه
ــي  ــايف النجف ــد ص ــاين 1964م، أمح ــي احلوم ــد ع ــروة 1948م، حمم ــب م ــد نجي 1946م، حمم

ــة 1988«)2(. ــل نعيم ــل 1981م، خمائي ــدوي اجلب 1977م، ب
ــة أو  ــا بخطب ــارك فيه ــبة إالّ وش ــرك مناس ــث مل ي ــطًا؛ بحي ــًا نش ــن إجتامعي ــدر الدي ــي ب كان ع
قصيــدة شــعرية. ومــا زلنــا نذكــر ليــايل عاشــوراء يف النبطيــة، حيــث كان يتكلــم يف الليلــة العارشة، 

والــكل ينتظــر مــا ســيقوله يف تلــك الليلــة.

ج- عيل بدر الدين نائبًا:

ــث كان  ــام 1951 – 1953م؛ حي ــوب ع ــن اجلن ــًا ع ــاين، وكان نائب ــان اللبن ــل إىل الرمل وص
يأمــل أن حيقــق أمــاين شــعبه وطموحاتــه. إالّ أنــه إســتقال مــن املجلــس النيــايب برســالة وجههــا 
ــة  ــه يف النبطي ــذي وزع ــان ال ــوان البي ــد كان عن ــعد)3(. وق ــد األس ــا أمح ــس يومه ــس املجل إىل رئي
ــًا  ــت إحتجاج ــتقالة كان ــة«)4(. واإلس ــا كرام ــة ب ــن نياب ــري م ــة، خ ــا نياب ــة ب ــا: »كرام ومنطقته
عــى إســترشاء الفســاد، وتســلط املــال، وإهنيــار القيــم واألخــاق يف العمــل الســيايس وضعــف 

ــري)5(. ــى التغي ــه ع ــدم قدرت ــحب لع ــة، فانس الدول

1 - صاحب معجم متن اللغة، وقاموس رد العامي إلى الفصيح.
2 - الدكتور علي بدر الدين شاعراً، جمعه وحققه وقدم له د. حسن محمد نور الدين، دار الموسم، بيروت، الطبعة األولى 2007م، المقدمة ص 10.

3 - كتاب اإلستقالة منشور في المرجع السابق، ص 23، 24. والرسالة نشرت في جريدة النهار، عدد 5329.
4 - البيان منشور في كتاب: الدكتور علي بدر الدين شاعراً، المرجع السابق، ص 25. وهو مؤرخ في 19 آذار 1964م.
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والفقــرة األخــرية مــن كتــاب اإلســتقالة تشــري إىل الدوافــع واألســباب التــي جعلــت عــي بــدر 
الديــن اإلقــدام عليهــا. ولذلــك ســننقلها حرفيــًا كــام وردت:

ــن  ــح م ــآل، وأصب ــن امل ــال، وحس ــاح احل ــن ص ــأس م ــكت أن أي ــد أوش ــت ق ــا كن »...ومل
املتعــذر عــّي جــدًا القيــام بواجــب النيابــة، وحتقيــق رغبــات مــن أمّثلهــم، وخدمــة منطقتــي، بعــد 
أن تصدعــت كتلــة اجلنــوب هــذا التصــدع املؤســف، وبعــد أن قنطــت مــن املســؤولن إلمهاهلــم 
حقــوق الطائفــة وإنصافهــا، بالرغــم مــن الشــكوى واخلطــب والنجــوى، لذلــك ولــكل مــا تقــدم 
ــي  ــًا. وه ــم قبوهل ــس الكري ــن املجل ــًا م ــذا راجي ــة، ه ــن النياب ــتقالتي م ــاب إس ــم كت ــع إليك أرف

ــار 1953م. ــة يف 6 أي مؤرخ
وهكــذا فقــد آثــر أديبنــا تــرك النيابــة التــي تتطلــب املداهنــة واملســايرة و»متســيح اجلــوخ«، وهو 
ــة  ــعر واخلطاب ــب واألدب والش ــه يف الط ــرغ إلهتاممات ــات. وتف ــذه الصف ــن ه ــد ع ــد كل البع بعي

وخدمــة النــاس، واللقــاءات املفيــدة.

د- آثاره:

للطبيــب األديــب عــي بــدر الديــن العديــد مــن املقــاالت واخلطــب األدبيــة والسياســية، كان 
ــف  ــن يوس ــا يف األرجنت ــي كان يصدره ــق« الت ــة، ويف »الرفي ــان« اللبناني ــة »العرف ــا يف جمل ينرشه
ــون  ــة »عي ــه زاوي ــامة. وكان ل ــل اهلل س ــف فض ــرص« ليوس ــبوعية »الع ــدة األس ــامل. ويف اجلري ك

ــع ســنوات. ــة، عــى مــدى أرب ــاة« اللبناني ــدة »احلي وآذان« يف جري
وكان لــه ديــوان شــعري خمطــوط، ُفقــد مــن منزلــه يف النبطيــة، عندمــا إضطــر لركــه بســبب 
األحــداث األليمــة. ولــه قصيــدة طويلــة تتألــف مــن ألــف بيــت، عنواهنــا: »الفتنــة« يتحــدث فيهــا 
ــد  ــو يف األردن. وق ــام 1979م وه ــا ع ــد نظمه ــا، وق ــر هب ــي يم ــة الت ــام العصيب ــان واألي ــن لبن ع
ــه عــام  ــة، حيــث كنــت بزيارت ــه بالنبطي ــه مســجًا عــى رشيــط، يف منزل أســمعني إياهــا، وبصوت

1985م قبــل وفاتــه عــام 1986م)1(، يقــول فيهــا:

ُشلَّت يمينُك أهيا الضـــّراُم األرض ناٌر والســـامء ُسحاُم  
فإذا شواُظ خصومها عمـّام والنار أوهُلا رشارُة عـــــابٍث  

)اللهب ال دخان فيه(
ويف آخرها يقول:

رسُّ السعادة يف احلياة عقــوُلنا                  جُيْى هبا اإلشكال واإلهبــاُم

والعدُل كافُل كونِنا فإذا انتفى                 مل يبق إالّ الواحُد العـــــّاُم

1 - أنظر: ناهض قديح، الشيخ علي الزين، ناقداً، مؤرخاً، مناضالً، الطبعة األولى 2008م، ص 42، هامش رقم 25. والقصيدة األلفية )الميمية( 
نشرت في كتاب: الدكتور علي بدر الدين شاعراً، مرجع سابق، ص 177 – 258، تحت: »على هامش الفتنة«.
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ويقول يف قصيدة بعنوان »أزاهري«:

وُض فاَح وهذه نفحاُتُه والرَّ الفجُر ذّر وهــــذه ذّراُتـــــُه  

تزهو هبا ُمْزدانٌة ســــاحاُتُه عادْت أزاهرُي الُعا يف عامــٍل  

هذي املنازِل أرشَقْت مرآُتـُه َامَلجُد َأْثَمَر زهُره والعلــــُم يف  

ينساُب فيها نيُلُه وُفراُتـــــُه َيا َحبذا يف الرشق هنضُة سؤُدٍد  

فرقاُنُه، إنجيُلــــُه، توراُتــُه َيا َحبذا لو كـان فيــه تكاُتـٌف  

ــى  ــكل معن ــانًا ب ــًا، وإنس ــًا بارع ــًا، خطيب ــًا لبق ــة، حمدث ــع البدهي ــًا، رسي ــًا، ذكي ــا حذق ــد كان أديبن لق
الكلمــة. كان يضمــن خطاباتــه شــيئًا مــن »هنــج الباغــة« ومواعظــه وحكمــه، والكثــري مــن األشــعار 
مــن نظمــه ونظــم غــريه. وقــد وصفــه الدكتــور حســن نــور الديــن، جامــع ديوانــه وحمققــه يف تقديمــه 
ــن  ــهد احلرب ــا، وش ــل وأمّره ــى املراح ــم، وأقس ــى النظ ــارص أعت ــذي ع ــيايس ال ــه »الس ــًا: إن قائ
ــطن،  ــاع فلس ــأمل لضي ــي، وت ــداب الفرن ــاد اإلنت ــي، فس ــال الرك ــم اإلحت ــى ظل ــن، وعان الكونيت
ــآيس  ــت امل ــي خّلف ــرب الت ــوب احل ــان، ونش ــوىض يف لبن ــار الف ــه إنتش ــن تأمل ــعبها، وزام ــد ش وترشي
ــل  ــاد، واملي ــف والفس ــت العن ــاة، وَمْق ــد يف احلي ــه إىل الزه ــه، ودعت ــرت علي ــي تظاف ــات، الت والوي
ــنوات يف  ــس س ــي مخ ــن 1976م ليم ــارج الوط ــاق إىل خ ــم اإلنط ــة، ث ــق الطبيع ــدة، وعش إىل الوح
األردن، حفلــت بنشــاطات بّوأتــه موقعــًا بــارزًا يف املجالــس التــي كان حيرهــا الكبــار مــن أهــل العلــم 
واألدب والسياســة، ورفــدت نتاجــه بملحمــة شــعرية مــن ألــف بيــت عنواهنــا: عــى هامــش الفتنــة«)1(.

عندمــا نســتعرض األلقــاب التــي إشــتهر هبــا يف الصحافــة وبــن النــاس: النابغــة – أبــو الفقــراء 
– ســيد الفصحــى – ســلطان املنابــر – بديــع زمــان عــرصه، عندهــا نــدرك مــا هلــذه الشــخصية مــن 
تأثــري يف حميطــه وجمتمعــه، واملكانــة التــي متيــز هبــا بــن أترابــه مــن املبدعــن، والســلوك اإلنســاين 

الــذي عامــل بــه اآلخــر.

كان أديبنــا عــي بــدر الديــن هاويــًا جلمــع الُســبحات، ولديه خــرة واســعة ومهمــة بمعرفــة أنواعها، 
وحتديــد قيمتهــا، وتقريــر مــا إذا كانــت مــن األحجــار الكريمــة؛ كالياقــوت واملرجــان والزمــرد واليــر 
ــرون  ــه اآلخ ــأ إلي ــال، يلج ــذا املج ــًا يف ه ــًا صاحل ــق أم ال. وكان مرجع ــر والعقي ــن اهل ــان وع والكهرم

إلستشــارته وإعطــاء رأيــه احلاســم يف ُســبحاهتم.. وقــد كان يمتلــك جمموعــة قّيمــة منهــا.
»إنــه يف عقــول اجلنوبيــن والنبطانيــن ووجداهنــم، والذيــن مــا زالوا يذكــرون تفانيــه وتضحياته 
وخدماتــه يف خمتلــف املجــاالت وهــو طبيــب الفقــراء بامتيــاز، الشــاعر واألديــب املبــدع واخلــاق 
ــق  ــة يف آن، وكان رفي ــة وامللتبس ــية الضيق ــوط السياس ــن كل الضغ ــرر م ــر املتح ــيايس احل والس
ــه ويأنــس بوجودهــا معــه يف جلســات الشــاي  الطبقــات الشــعبية وصديقهــا التــي تأنــس بجديت

1 - الدكتور علي بدر الدين شاعراً، مرجع سابق، ص 12.
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ــًا عــن  ــذي مل يتخــَل يوم ــي املســؤول ال ــة، وهــو الوطن يف الســاحات واملقاهــي الشــعبية يف النبطي
مســؤولياته وواجباتــه جتــاه وطنــه وأهلــه، ولــه مواقــف مشــهودة عــر عنهــا يف أكثــر مــن حمفــل 
ــدًا  ــارصًا عني ــة ومن ــوش األجنبي ــد اجلي ــل ض ــر ومناض ــيايس ثائ ــط س ــرز كناش ــد ب ــبة، وق ومناس

ــذاك«)1(. ــة آن ــة والقومي حلــركات التحــرر الوطني
ــة  ــة واإلجتامعي ــة والثقافي ــه الفكري ــاركًا بصامت ــن، ت ــدر الدي ــي ب ــب ع ــا الطبي ــويف أديبن ت

واإلنســانية. ومــا زال أهلنــا يتذكرونــه ويتحدثــون بمآثــره التــي ال تنســى.
ــاين  ــل اإلنس ــمه، للعم ــل إس ــع حيم ــة جمم ــة النبطي ــم يف مدين ــب، أقي ــراه الطي ــدًا لذك وختلي
واخلــريي. ويف 18/5/2015 وضــع حجــر األســاس للمركــز الثقــايف البلــدي يف هــذا املجمــع.

Nn.lb.com .3/6/2015 1 - علي شريف بدر الدين، كرامة بال نيابة خير من نيابة بال كرامة، شبكة أخبار النبطية



248



249

ملــحــق

من رواد جبل عامل

الشيخ حممد حسن احلر العامي املشغري.  -

الشهيد الثاين العامي اجلبعي )زين الدين(.  -

السيد حممد صاحب املدارك.  -

الشيخ حسن صاحب املعامل إبن الشهيد الثاين.  -

الشيخ حسن بن عبد الصمد، والد الشيخ البهائي.  -

الشيخ البهائي حممد بن حسن بن عبد الصمد العامي اجلبعي احلارثي.  -

املحقق الثاين الشيخ عي الكركي العامي صاحب املقاصد.  -

السيد جواد العامي من شقرا، صاحب مفتاح الكرامة.  -

الشهيد األول حممد بن مكي.  -

الشيخ حسن مغنية رئيس مجعية العلامء العاملين.  -

السيد حمسن األمن العامي من شقرا.  -

الشيخ أمحد عارف الزين العامي صاحب جملة العرفان.  -

السيد عبد احلسن رشف الدين العامي.  -

الشيخ يوسف الفقيه العامي احلاريي.  -

السيد جواد مرتى احلسيني العامي.  -

السيد عبد احلسن نور الدين العامي النباطي.  -

السيد حيدر مرتى احلسيني العامي.  -

الشيخ موسى رشارة العامي.  -

الشيخ حممد عي عز الدين العامي.  -

الشيخ عبداهلل نعمة العامي.  -



250

السيد صالح الكبري العامي املعروف بالسيد صالح رشف الدين.  -

الشيخ حممد احلرفويش.  -

الشيخ أبو احلسن الفتوين العامي.  -

السيد حسن املجتهد الكركي العامي.  -

إبن نجم الدين األطراوي العامي.  -

السيد حممد الشحوري العامي، املعروف بالسيد حممد رشف الدين.  -

إبن قاسم العامي.  -

السيد حسن الصدر.  -

الشيخ إبراهيم بن حييى الطيبي العامي.  -

الدكتور رشيف عسريان العامي.  -

حسن كامل الصباح العامي النباطي.  -

الشيخ سليامن ظاهر.  -

الشيخ عي الزين.  -

حممد جابر آل صفا.  -

حممد عي احلوماين.  -

الشيخ عي البيايض العنقجوري.  -

الشيخ حممد إبن الشيخ حسن صاحب املعامل، إبن الشهيد الثاين.  -

الشيخ عبد احلسن نور الدين العامي.  -

السيد جعفر مرتى العامي.  -

عي بن يونس النباطي.  -

إبراهيم الكفعمي.  -

نجيب الدين عي اجلبيي )عي بن حممد بن مكي(.  -

حممد بن عبد احلسن بن عبد الصمد.  -

حسن بن زين الدين )مجال الدين(.  -
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حممد عي املشغري.  -

إبراهيم احلاريي.  -

إبراهيم حييى.  -

زينب فواز.  -

أسعد رحال )أصدر جملة املرج(.  -

سعيد رزق – حبيب ناصيف – حممد كامل شعيب )جريدة اإلتفاق(.  -

حسن دبوق )جريدة القوة(.  -

اخلوري يوحنا الرز )جريدة الشال(.  -

رفقي بكار – حسيب شاهن )جريدة أبو دالمة(.  -

فائز غسطن )جريدة األدب(.  -

رايض دخيل )جريدة صدى اجلنوب(.  -

ألفرد أبو سمرا )جريدة القلم الرصيح املرجعيونية(.  -

الشيخ حممد جواد مغنية.  -

الشيخ عباس الباغي.  -

الشيخ عي مهدي شمس الدين.  -

الشيخ حممد حسن شمس الدين.  -

الشيخ حسن احلانيني.  -

الشيخ حممد عي بن خاتون.  -

عبد املحسن الصوري الشيعي.  -

الشيخ توفيق إبن الشيخ عباس الباغي.  -

أبو الفرج غيث بن عي الصوري األمنازي.  -

أمحد بن شبيب أبو زرعة الصوري.  -

حطي بن أمحد بن حممد أبو هاين السلمي الصوري.  -

احلسن بن حممد بن النعامين أبو عي الصيداوي.  -
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حممد بن مبارك الصوري.  -

حممد بن إبراهيم أبو عامر الصوري.  -

أمحد بن حممد بن املؤمل الصوري.  -

الشيخ جعفر مغنية.  -

الشيخ عي إبن الفقيه الشيخ حممد عي عز الدين.  -
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ريادة جبل عامل في العلوم التجريبيّة 

الدكتور الصيديل عباس وهبي

بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ﴿إنام خيشى اهللَ من عبادِه العلامْء﴾ سورة فاطْر

ونحــن يف حمــور ريــادة جبــل عامــل الــذي غــصَّ باملفكريــن واألدبــاء والفاســفة والشــعراء 
واملؤرخــن وعلــامء اجلغرافيــا و الفيزيــاء والرياضيــات ... أرى لزاًمــا عــيI أن أقــدم اهــداء بحثــي 
ــى  ــر أعط ــة إىل روح مفك ــوم التجريبّي ــادة يف العل ــول الري ــل ح ــل عام ــر جب ــه ملؤمت ــذي أنجزت ال
ــه أخــي املرحــوم  ــة فلســفّية هلــذا اجلبــل الّشــامخ يف املجــد، إّن ــة معرفّي مــن حياتــه بصــامت علمّي
الدكتــور كــامل حســن وهبــي الــذي أســري عــى دربــه درب البحــث العلمــّي والنضــال الســيايّس.

 

املقدمة :

ــارف  ــوم واملع ــن العل ــاًم م ــوا عل ــا مل يرك ــًدا، فعلامؤن ــرية ج ــروات كب ــا  بث ــع تراثن ــا متت  لطامل
والفنّــون، إالّ و ســروا أغــواره، ال بــل خاضــوا يف غــامر خبايــاه وأرساره، ومل يقفــوا عــى جانــب 
مــن جوانــب املعرفــة إال وجعلــوه يبــوح بمكنوناتــه املشــعة، ومل يكــن يف زماهنــم فــّن مــن الفنّــون 
إال و متحصــوا بــه، تاركــن ألجيــال هــذه األمــة كنــوًزا ثمينــة ...ومــا هــذه  املعــارف التــي بــن 
ــاءة البهيــة، التــي شــّعت مــن جهودهــم اجلبــارة  أيدينــا إال إشــعاعات مــن تلــك اللمعــات الوضَّ
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وصرهــم وســعيهم املشــكور... إن  جبــل عامــل لطاملــا كان مركــز علــم وحضــارة، ال بــل مركــز  
تفاعــل حضــارات شــتى، وصلــة وصــل اســراتيجّية يف بــاد الّشــام، فبــدا كالــدّرة الفريــدة التــي 
ــداع العامــّي  ــا .. وال غــرو بذلــك فظاهــرة اإلب ــا وشــعًرا وفنّوًن ــا وأدًب ــاًم وفلســفة وفقًه تشــعُّ عل
ــدة إرث  ــو ولي ــنابله، فه ــه س ــا حتمل ــل م ــارة لثق ــام احلض ــى أم ــق انحن ــراث عري ــة ت ــي ابن ه
حضــارّي قديــم متتــّد جــذوره عــر آآلف الســنن، فتاريــخ احلضــارة اإلنســانّية يف بادنــا، ســواء يف 
ــدت أمجــل  بــاد الّشــام أو يف بــاد الرافديــن أو يف  بــاد النيــل، حافــٌل بإيقاعــات العبقرّيــة التــي ولَّ
ــدون  ــل وصي ــومر وباب ــاد س ــك يف ب ــان ذل ــد ب ــٍر، و ق ــم ومثم ــياق منتظ ــة يف س ــان العلمّي األحل
ــي  ــاد الّســورّية الت ــة العلــامء والشــهداء«، وســائر الب ــاط »نبطي ــة االنب وصــور ودمشــق ويف نبطي
شــّكلت املهــد األول للعبقريــة واحلضــارة ..إهنــا بــاد األبجدّيــة األوىل التــي أنجبــت كبــار العلــامء 
ــداع  ــل . واإلب ــاء والرس ــوا دور األنبي ــاة ليامرس ــم إرادة احلي ــدت فيه ــن جتس ــن الذي واملخرع
ــامّية  ــارات الس ــت احلض ــد راح ــحري.«.و ق ــدالّف الس ــك ال ــو ذل ــامء ه ــد العل ــول أح ــام يق ك
والفرعونّيــة واإلغريقّيــة القديمــة تقــدم نموذًجــا مــن العطــاء احلضــارّي الّشــامل » )أنظــر مقابلــة 
ــامء  ــن العل ــرشات م ــارة بالع ــذه احلض ــرت ه ــد زخ ــؤاد رصوف 21/02/1982«( ، وق ــع ف م
ــا  ــى منه ــة العظم ــت الغالبي ــي ال زال ــات والت ــن املؤلف ــات م ــامل مئ ــوا للع ــن قدم ــن الذي الرياضي

ــات«1. ــن املخطوط ــرية خزائ أس

لقــد كان لزينــون األيــي إرشاقــات متوهجــة قبــل امليــاد وغــريه مــن علــامء ذلــك الزمــن، و 
ــة اإلســامّية خــال قرنــن كاملــن مــن التألــق والعظمــة تغيــرياٍت  قــد أحدثــت النهضــة العربّي
نوعيــة، ومل تلبــث إنجــازات عميــد اجلراحــة العربّيــة جالينــوس العــرب أبــو بكــر الــرازي، وأبــو 
القاســم الزهــراوي، ومكتشــف الــدورة الدمويــة الصغــرى ابــن النفيــس، وابــن اهليثــم، وجابــر 
بــن حيــان، واخلوارزمــي والــرازي ونابغــة عــرصه يف الطــب ابــن ســينا، وابــن اجلــزار القــريواين، 
ــوب  ــايض يعق ــوف الري ــرصي والفيلس ــراوي، والب ــم الزه ــو القاس ــاوي، وأب ــم الرشق وأيب القاس
ــب  ــاء والط ــك والكيمي ــات والفل ــن الرياضي ــوا يف ميادي ــر قدم ــفة كث ــامء وفاس ــدي، وعل الكن

ــة.  ــادة احلضارّي ــة إىل مقــام الري والفلســفة ، نقلــت العلــوم التجريبّي

وبعــد مــرور مرحلــة  عــى الفتــح اإلســامّي، جــاءت اهلجــامت الســلجوقية والفاطميــة 
والصليبيــة واأليوبيــة واململوكيــة عــى جبــل عامــل التــي كادت تــؤدي إىل إطفــاء جــذوة العلــم لــوال 
انتشــار عــرشات املــدارس الدينّيــة، لكــن هــذا النبــع الفّيــاض قــد اســتمرَّ متدفًقــا رغــم كل األهــوال 
فعــاش أهلــه مــا بــن الســيف والقلــم ..« فالشــهيد الثــاين حســب الشــيخ حممــد تقــي الفقيــه«2، قــد 
تــرك ألفــي جملــد منهــا مئتــان بخطــه، ومكتبــة آل خاتــون كانــت تضــم بــن دفتيهــا مخســة آالف مــن 
الكتــب النــادرة وال يــزال بعضهــا موجــوًدا إىل اليــوم .. وحســبك مــن العامليــن عــى صغــر البقعــة 

1 -  د. جالل شوقي، االعمال الرياضية لبهاء الدين العاملي، ص .50.
2 -  أنظر جبل عامل في التاريخ ص 10.
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وشــظف العيــش أنــه ال يوجــد علــم مــن العلــوم التــي كانــت معروفــة يف البــاد اإلســامّية إال وهلــم 
فيــه احلــظ األوفــر، والقــدح املعــى، والتأليــف املتعــة، وإّن قســاًم منهــا ال يــزال ُيــدّرس يف اجلامعــات 
ــد  ــا..1 و ق ــان وغريه ــتان ولبن ــتان وأفغانس ــران وباكس ــراق وإي ــودة يف الع ــيعّية املوج ــة الش الدينّي
ــك  ــم الفل ــات وعل ــاب والرياضي ــم احلس ــات يف عل ــى توجيه ــدارس ع ــذه امل ــج ه ــتملت مناه اش
والكيميــاء، وقــد تبــوأ التدريــس فيهــا علــامء جمتهــدون أفاضــل نذكــر منهــم عــى ســبيل املثــال ال 
احلــرص العامــة  الشــهيد شــمس الديــن بــن مكــي اجلزينــي املعــروف بالشــهيد االول الــذي أســس 
مــدارس يف بلــدة جزيــن وقتــل عــام 1384م، والشــهيد الثــاين زيــن الديــن عــي بــن أمحــد املعــروف 

بابــن احلجــة اجلبعــي العامــي وقــد اغتيــل عــام 1559م، وغريمهــا مــن العلــامء األفاضــل.

و لكــن مؤلفــات الســواد األعظــم منهــم  كانــت يف علوم الديــن والفلســفة واألدب والشــعركام 
ــرن  ــل الق ــل قب ــل عام ــخ جب ــى تاري ــدل ع ــد انس ــا ق ــاك ضباًب ــن أّن هن ــم م ــى الّرغ ــدو، وع يب
ــه هــذا الســتار العجيــب، ومل  الســادس اهلجــري  فجــلُّ الباحثــن مل يســتطيعوا النفــاذ إىل مــا خُيبئ
يلبــث هــذا اجلبــل أن أنجــب عــامل الرياضيــات األديــب والفقيــه حممــد بــن عبــد الصمــد املعــروف 
ــام 1547 -1622م. ويف  ــك ع ــود يف بعلب ــذاين املول ــي اهلم ــي اجلبع ــي العام ــن احلارث ــاء الدي ببه
بحــث مســتفيض تبــن لنــا أّن علــامء جبــل عامــل الرياديــن يف العلــوم التجريبّيــة هــم قلــة قليلــة، 
لكــن مــا قّدمــوه للبرشيــة قــد أحــدث انقاًبــا جذرًيــا عــى مســتوى بعــض العلــوم التجريبّيــة وال 

ســيام مــا قّدمــه العــامل املخــرع العبقــري حســن كامــل عــي الصبــاح النباطــي العامــي ...

أســباب نــدرة وجــود العلــامء يف املــواد التجريبّيــة: إذا رصدنــا الظــروف التارخيّيــة التــي أدَّت اىل 
ــة والتــي اســتبقت بــزوغ الريــادة  وجــود قلــة مــن العلــامء الذيــن خاضــوا غــامر العلــوم التجريبّي
العلمّيــة فيهــا لبطــل العجــب وتبــن الســبب ملــا كان علامؤنــا ينرصفــون نحــو الدراســات الدينّيــة 
اإلســامّية، فذلــك ألهنــم كانــوا خيوضــون حــرب وجــود، وشــّكل  الديــن هلــم  بوصلــة هدايــة 
ــد الصفــوف وال ســيام يف  ــدة، وتوحي ــز العقي وطريــق حــق وســاح بقــاء لدهيــم مــن أجــل تعزي
ظــّل تلــك اهلجــامت الطائفّيــة واملذهبّيــة التــي كانــت جتتــاح  جبــل عامــل  بــن فينــة وفينــة، والتــي 
أّدت إىل عــدم وجــود اإلمكانيــات، ال بــل املناخــات املائمــة لإلبحــار يف هــذا النّــوع مــن العلــوم 
الــذي حيتــاج اىل متابعــة آخــر األبحــاث العامليــة، بــل قــل االقليميــة يف تلــك املراحــل، وإىل وجــود 
املختــرات »بمفهــوم وإمكانيــات ذلــك العــرص« لبعــض العلــوم الكيميائيــة والفيزيائيــة والطبيــة 
والصيدالنيــة... وهــذا كان متوفــًرا يف زمــن اخلافتــن األمويــة والعباســية وال ســيام األخــرية، أو 
يف احلضــارة األندلســية، لكنــه مل يكــن متوفــًرا يف جبــل عامــل الــذي كان انتــامؤه املناطقــّي خيتلــف  
ــبٍي  ــٍل وس ــٍش وقت ــن بط ــول م ــول وجي ــام كان يص ــرج ع ــا ح ــّدث ب ــر، وح ــال وآخ ــن احت ب

وتدمــرٍي للبنــى واملقومــات العامليــة  واملحاصيــل وكل األرزاق.

1 -  م.ن ص 10.
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ــن  ــااًل م ــن ح ــت أحس ــرشق ليس ــوم يف ال ــي: »والعل ــة فولن ــره الرحال ــام ذك ــرو ب ــذا ال غ  ل
الفنّــون، فهــي يف أقــى درجــة مــن التقهقــر ليــس فقــط يف مــرص وســورية ، بــل أيًضــا يف ســائر 
البــاد العثامنّيــة، وعبًثــا حــاول بعضهــم إنــكار هــذه احلقيقــة اســتناًدا إىل مــدارس ومعاهــد جــاؤوا 
عــى ذكرهــا، فهاتــن اللفظتــن ليــس هلــام املدلــول نفســه الــذي ينســبه إليهــام األوروبيــون. فعــرص 
اخللفــاء مــى وانقــى، وعــرص األتــراك مل يبــدأ بعــد: فتلــك البــاد ليــس فيهــا اآلن مهندســون 
وال فلكيــون وال موســيقيون وال أطبــاء. وقّلــام جتــد فيهــا مــن يعــرف الفصــاد، والتطبيــب هنــاك  
ــاد  ــس يف الب ــب ولي ــوا الط ــم أن يتعلم ــف يمكنه ــري، وكي ــض العقاق ــي وبع ــى الك ــور ع مقص
معهــٌد يتقــن فيــه، وقــد يميلــون إىل علــم الفلــك رغبــة منهــم يف معرفــة الغيــب واملســتقبل مــن 
حــركات األجــرام الفلكيــة. إال أهّنــم ال حيفلــون بالعلــم العويــص الــذي يــرشح تلــك احلــركات 
باالســتناد اىل علــم احلســاب ...والســبب احلقيقــي هلــذا اجلهــل هــو يف قلــة وســائل التعليــم وال 
ســيام الكتــب التــي هــي كثــرية يف أوروبــا حيــث يوجــد الكثــري مــن القــراء، أّمــا يف ســورية فإهّنم ال 
يعرفــون ســوى جمموعتــي كتــب إحدامهــا يف ديــر مــار يوحنــا الشــهرية واألخــرى عنــد أمحــد باشــا 
اجلــزار يف عــكا والتــي ال يتجــاوز عــدد كتبهــا الثاثامئــة، وهــي كل مــا تســنى للجــزار غنمــه مــن 
مجيــع البــاد الّســورّية بــام يف ذلــك خزنــة ديــر املخلــص الواقعــة عــى مقربــة مــن صيــدا وخزانــة 
الشــيخ خــريي مفتــي الرملــة«1. لكــن فولنــي قــد فاتــه أن مئــات الكتــب قــد أحرقهــا اجلــّزار يف 

حمرقــة عــكا.

ولذلــك نــرى أّن الشــهيد االول حممــد بــن مكــي املستشــهد ســنة 786ه واملولــود ســنة 734ه 
مــن أهــم مؤلفاتــه اللمعــة الدمشــقية ووســم الــرشح بالروضــة » قــد اســتند اىل علــم احلســاب يف 

رشح أهــم نظرياتــه الدقيقــة يف كيفيــة اســتخراج النســبة بــن الصحيــح واملعيــب.

وأّمــا العــامل الكبــري حســن كامــل الصبــاح فقــد كان لســفره إىل الواليــات املتحــدة االمريكيــة 
ــم  ــكار والظل ــم االحت ــري رغ ــل الكب ــه الفض ــع عبقريت ــري ينابي ــة لتفج ــروف املائم ــر الظ وتوف
ــن  ــران و العامل ــي يف إي ــن العام ــاء الدي ــازات هب ــن انج ــّدث ع ــه. وح ــره وقدم ــا ابتك ــن مل املريع
د.يوســف  بخــدود و رّمــال رّمــال وغريهــم بــا حــرج. هــذه القلــة التــي ســلكت درب العلــوم 
التجريبّيــة عــى قلتهــا  قدمــت إنجــازاٍت نوعيــة للحضــارة البرشيــة تعــادل مــا قدمــه مئــات مــن 

علــامء العــامل.

وكان العامليــون يعتقــدون أن الطــب جتربــة واختبــار، لذلــك قالــوا إســأل  جمــرب وال تســأل 
حكيــاًم، وكثــريا مــا كانــوا يعاجلــون بوصفــات العجائــز والشــيوخ بالضــامدات والفصــد والكــي 
ــا وبخــوًرا،  وتنــاول بعــض العقاقــري الطبيــة واحلقــن، أو ينــذرون للمعابــد وقبــور األوليــاء وزيًت
ــض  ــون بع ــد يرك ــا. وق ــى غريه ــا ع ــا فيفضلوهن ــة يف جدراهن ــري النابت ــض العقاق ــون بع أو ينقل

1 -  علي الزين العادات والتقاليد في العهود االقطاعية ص3 184-18 نقال عن رحلة فولني تعريب السيوفي ص 105-108
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األمــراض بــدون عــاج كالفالــج، ويقولــون »فالــج ال تعالــج«، وإن اضطــروا إىل طبيــب جــاؤوا 
بأحــد الّدجالــن مــن الوطنيــن أو املغاربــة الذيــن يطوفــون يف القــرى بالعقاقــري أو بكتابــة احلجــر 
والتعاويــذ حتــى اهنــم كانــوا جُيرعــون البــول للمذعــور. وكان الطــّب للمثقفــن منهــم مــن كان 
عــى طريقــة ابــن ســينا«1. وهــذا إن دّل عــى يشء إّنــام يــدّل عــى حــال مــن الفقــر واجلهــل، لذلــك 
ــة بطــش اجلــزار وغــريه مــن  ــد وال ســيام بعــد مرحل كانــت هجــرة األدمغــة هــي الســبيل الوحي
ــى  ــرش، وحت ــع ع ــرن التاس ــل الق ــة يف أوائ ــة املجاع ــال مرحل ــامء. وخ ــن  بالعل ــوالة العثامني ال
ــاين: إن  ــن الرحي ــول أم ــل إذ يق ــل عام ــروات جب ــادر كّل ث ــذي ص ــي ال ــال الفرن ــان االحت إب
ض إىل  اجلنــرال نيجــر فــرض خــال محلتــه عــى جبــل عامــل مائــة ومخســن الــف لــرية ذهبــا وفــوَّ
حاكــم صيــدا العســكري ورجالــه وفيهــم ثاثــة مــن الصوريــن جلمعهــا فجمعــوا ضعــف املائــة 
ــروة الشــيعة يف  ــا، وحســب الشــيخ أمحــد رضــا: إن هــذه الغرامــة قــد ســلبت كل ث ومخســن ألًف
جبــل عامــل فوقعــوا يف عجــز مــادي أفقــر الطائفــة2. وقــد بــرز خــال القــرون الوســطى نخبــة 
ــي  ــي النباط ــي العام ــس النباط ــن يون ــي ب ــن ع ــن ب ــن الدي ــيخ زي ــم الش ــر منه ــامء نذك ــن العل م
1472م،  والشــيخ أمحــد بــن احلســن بــن امحــد بــن ســليامن النباطــي العــامل واألديــب املتــويف عــام 
1668م، والشــيخ ســليامن بــن احلســن بــن حممــد بــن امحــد بــن ســليامن العامــي النباطــي املتــويف 
عــام 1686م، والشــيخ عبــد النبــي بــن أمحــد العامــي النباطــي املتــويف يف اهلنــد، والشــيخ عــي بــن 
أمحــد بــن موســى العامــي النباطــي الــذي رحــل وعــاش يف أصفهــان، والســيد حيــدر نــور الديــن 
املوســوي العامــي النباطــي الــذي كان مرجًعــا يف أوائــل القــرن التاســع عــرش يف منطقــة النبطيــة... 
لكــن هنــاك مــن العقــول التــي اســتقت مــن نبــع جبــل عامــل الثقــايف، إذ يقــول املــؤرخ حســن 
األمــن: فاســم جبــل عامــل ينطلــق بــك اىل املــايض البعيــد الــذي كان فيــه هــذا اجلبــل العظيــم 
ــده  ــه وح ــم ال علي ــري العمي ــت اخل ــوات أفاض ــع دع ــات، ومطل ــث دراس ــات، ومبع ــدر ثقاف مص
ــاره  ــزل آث ــة اإلشــعاعات ممــا ال ت ــاة النهضــات ومحل ــه فيهــا بن ــة كان رجال ــل عــى أقطــار قصي ب
ماثلــة اىل اليــوم. ففــي مدينــة أصفهــان بإيــران مثــا حيمــل شــارع مــن أعظــم شــوارعها اســم نابغة 
مــن نوابــغ جبــل عامــل تعتــز بــه املدينــة الكبــرية بفضــل هــذا الرجــل وتقــر بإحســانه هــو حممــد 
هبــاء الديــن العامــي الــذي يعــرف هنــاك باســم الشــيخ البهائــي... ويف املدينــة نفســها مســجد مــن 
أفخــم مســاجد الدنيــا حيمــل اســم عامــي آخــر هــو الشــيخ لطــف اهلل العامــي، ويف مدينــة مشــهد 
هنــاك رضحيــان لعاملّيــن اثنــن مهــا موضــع االجــال واالكبــار حمــط رحــال الــزوار أوهلــام رضيح 
الشــيخ البهائــي نفســه والثــاين رضيــح الشــيخ حممــد احلســن احلــر العامــي، ويف مدينــة حيــدر آبــاد 

يف اهلنــد رضيــح لعامــي آخــر هــو الشــيخ حممــد عــي خاتــون.
ــة بســبب طبيعــة  ــوم الدينّي ــامء العامليــن خاضــوا غــامر العل ــة شــبه املطلقــة مــن العل األكثري
ــك  ــذا التمس ــد ازداد ه ــه، وق ــري علي ــذي يس ــور ال ــن درب الن ــل الدي ــذي جع ــع ال ــذا املجتم ه

1 -  الشيخ علي الزين العادات والتقاليد في العهود االقطاعية ص 146-155.
2 -  النبطية في الفلكين المحلي العاملي واالقليمي- جزء أول –عباس وهبي ص72.
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مــن خــال اهلجــامت الطائفيــة واملذهبيــة التــي كانــت جتتــاح جبــل عامــل، مــا جعلهــم يعمــدون 
إىل اإلرصار عــى تبيــان أمهيــة املذهــب الشــيعي،  والّتحصــن بعقيدتــه مــن أجــل رصِّ الصفــوف 
والتــوكل عــى البــاري عــّز وجل..هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى: فــإن القلــة منهــم أبحرت 
ــى  ــا ع ــن رشحه ــن م ــة للتمك ــات الدينّي ــض املقتضي ــبب بع ــة بس ــات واهلندس ــوم الرياضي يف عل
غــرار الشــهيدين األول والثــاين، أو الشــيخ أمحــد رضــا وحتــى الشــيخ البهائــي، والبعــض منهــم 
ــرار  ــى غ ــن ع ــن الزم ــردح م ــرى ل ــارات األخ ــع احلض ــه م ــارج وإحتكاك ــفره اىل اخل ــبب س بس
ــم  الكركــي الــذي  عــاش  ــن العامــي، والطبيــب العــامل احلكي ــاين والشــيخ هبــاء الدي الشــهيد الث
وتــويف أصفهــان، ومــن ثــم العــامل املخــرع العبقــري حســن كامــل الصبــاح ومــن بعــده العاملــن 
ــا  ــا يف حناي ــا علمًي ــدا مرجًع ــدع و غ ــن أب ــم م ــم، ومنه ــال وغريه ــال م ــدود ورم ــف بوخ يوس
اجلبــل عــى غــرار العــامل الطبيــب ابــن رشــيد الصــوري وغــريه، ومــن ثــم توالــت قوافــل اإلبــداع 
ــه  واالخــراع... إًذا احلاجــة أم االخــراع، وهــذا مــا حصــل يف جبــل عامــل عــى الّرغــم مــن أّن
-كــام اســتعرضنا- قــد يكــون بعــض العلــامء الذيــن تــم ذكــر اســامؤهم قــد شــاركوا يف جمــاالت 
العلــوم التطبيقيــة، ال ســيام يف العهديــن األمــوي والعبــايس ولكــن أحــًدا مل يتحــدث عــن ريادهتــم 

وهــذا مــا حيتــاج اىل البحــث والتدقيــق. 
 ومــن أهــم العلــامء الرياديــن يف العلــوم التطبيقيــة يف  تاريــخ جبــل عامــل حتــى الثامنينيــات 

ــا مــن معرفتهــم هــم : مــن القــرن العرشيــن  الذيــن متكنّ
 1- زياد بن أيب ورد األشجعي 127هجرية/744م .

 2- جرجس أبو الرّسي الصيداوي: طبيب نرصاين من أهل صيدا. 
ــي  ــن رشارة احللب ــو اب ــي 490ه/1096م  وه ــر احللب ــو اخل ــن رشارة أب ــارك1« ب  3- » املب

ــب . ــأ يف حل ــد ونش ــرصاين ول ــب ن ــب  طبي ــؤرخ وكات ــرصاين م الن
ــيد  ــن الصــوري : 573هـــ /1177م- 639ه/1241م. رش 4- العــامل والطبيــب رشــيد الدي
الديــن بــن أيب الفضــل بــن عــي الّصــورّي، نســبة إىل مدينــة صــور عــى الّســاحل الّلبنــايّن، طبيــب 
وعــامل نبــات، مــن علــامء القــرن الســادس اهلجــرّي، ولــد يف صــزر ســنة 573ه، ونشــأ فيهــا، ثــم 
ــوم  ــرصه يف عل ــامل ع ــوري ع ــن الّص ــيد الّدي ــوم رش ــو العل ــّد مؤرخ ــدس. ع ــت املق ــل إىل بي انتق
ــري  ــة والعقاق ــب الّدوائّي ــتعامل الّراكي ــد اس ــة، ورائ ــاء الّطبّي ــي الكيمي ــّم مؤس ــن أه ــات، وم النب

ــة املفــردة أهــّم مؤّلفاتــه.       ــة. كتــاب األدوّي لعــاج األمــراض الباطنّي
          

                                              



261

ــا  ــري عندم ــارش هج ــرن الع ــي الق ــاش ق ــا ع ــاًم مبدًع ــا عل ــي: كان صيدالنًي 5-داود األنطاك
ــوين  ــليامن القان ــطان س ــد الس ــا يف عه ــا وامتداده ــة يف أوج قوهت ــة العثامني ــلطة الدول ــت س كان
أكــر ســاطن هــذه الدولــة ولــد يف منطقــة أنطاكيــة )وتشــري بعــض الــر وايــات إىل قريــة قــرب 
انطاكيــة(، ودرس عــى أحــد األســاتذة يف بلــده وتعلــم الرياضيــات والطبيعيــات واللغــة اليونانيــة 
ثــم رحــل إىل جبــل عامــل ودمشــق. واســتقّر يف مــرص وصــار كبــري األطبــاء يف العاصمــة القاهــرة 
ــا حيــرم مــن ســبقوه وال يمنعــه مدحهــم مــن النقــد والتمحيــص لــكل  وكان مفكــًرا شــامًا أمينً

ــا بنفســه وبعلمــه. كلمــة. وكان قــوي الشــخصية واثًق

 6- الشــيخ األجــل زيــن الديــن بــن نــور الديــن عــيل بــن أمحــد بــن حممــد بــن مجــال الديــن 
ــن مــرشف اجلبعــي العامــي املعــروف بالشــهيد  ــذ العامــة  اب ــن صالــح  تلمي ــن ب ــن تقــي الدي ب
الثــاين : ولــد يف 13 شــوال ســنة 911 مصنفاتــه كثــرية مشــهورة.  ولــه مؤلفــات منهــا رشح اللمعــة 

الدمشــقية.

  7- الشــيخ أمحــد بــن احلســن بــن حممــد بــن عــيل احلــر العامــيل املشــغري اجلبعــي: مــن علــامء 
القــرن احلــادي عــرش اهلجــري، عــامل فاضــل ماهــر حمقــق عــارف بالعقليــات والنقليــات خصوًصــا 

الرياضيات.

ــن  ــيل  ب ــن ع ــد ب ــن حمم ــمس الدي ــن ش ــد الصمدب ــن عب ــني ب ــن حس ــز الدي ــن ع ــد ب  8- حمم
ــن  ــاء الدي ــروف ببه ــداين، املع ــي اهلْم ــي احلارث ــيل اجلبع ــح العام ــن صال ــد ب ــن حمم ــني ب احلس
العامــيل– الشــيخ البهائــي 953 ه  /1546م - 1030 ه  /1633م هــو العــامل الــذي ذاع صيتــه يف 
البلــدان، ومــأل اســمه اآلفــاق  وهــو نزيــل أصفهــان. ولــد يف بعلبــك 27 ذي احلجــة ســنة 953 
ــي تعــرف  ــع الت ــة ُجب ــاين، دعــي باجلبعــي نســبة اىل قري ــده مــن تاميذ الشــهيد الث هـــ، وكان وال
بجبــاع احلــاوة. وتقــع إىل اجلنــوب الرشقــي مــن مدينــة صيــدا، واىل هــذه القريــة ينتســب إليهــا 
كل مــن والــده الشــيخ بــن عبــد الصمــد اجلبعــي العامــي، وجــده شــمس الديــن حممــد اجلباعــي1.

ــن  ــرف م ــا ع ــري، مل ــرش اهلج ــادي ع ــرن احل ــامء الق ــع عل ــن أمل ــي م ــيخ البهائ ــّد الش  ويع
ــة يف شــتى العلــوم ، ولراعتــه الفائقــة يف البعــض منهــا فــكان فقيهــا أصوليــا،  موســوعيته املعرفّي
ــام  ــع أقس ــر، ومجي ــاب، واجل ــك، واحلس ــة، والفل ــا يف اهلندس ــه عامل ــة إىل كون ــا، باإلضاف أديب
الرياضيــات، كــام مجــع إىل ذلــك كلــه احلكمــة والــكام وعلومــا أخــرى، انتقــل الشــيخ البهائــّي 
ــامء.  ــن العل ــريه م ــده وغ ــد وال ــاك درس عن ــارس، وهن ــاد ف ــّز الدين إىل ب ــيخ ع ــده الش ــع وال م
ــيخ  ــذاك. تويلَّ الش ــعة آن ــة واس ــًة علمّي ــهدت حرك ــي ش ــة الصفوية الت ــاش يف عهد الدول ــد ع وق
البهائي مشــيخة اإلســام يف زمن الشــاه عبــاس الصفوي الكبــري. تــويف يف أصفهــان، ومنهــا 

ــة. ــرة املقّدس ــرب احل ــّن ق ــث ُدف ــه، حي ــب وصيت ــوي املقدس بحس ــهد الرض ــل إىل املش نق
1 -   د. دالل عباس بهاء الدين العاملي ص 78.
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ــد  ــوىل عب ــي- امل ــل القاين ــوىل أفض ــايض امل ــاين- الق ــي اجلي ــيخ أمحد الكجائ ــاتذته: الش وأس
اهلل بــن احلســن اليــزدي الشــهابادي، املتوىف ســنة 981 هـــ- الشــيخ عبد العــايل الكركــي، 
ــوىف  ــزدي، املت ــن الي ــن العابدي ــن زي ــر ب ــد باق ــب- حمم ــي امُلَذّه ــوىل ع ــنة 993 هـــ - امل املتوىف س
حدود ســنة 1056 هـــ- الشــيخ حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن أيب اللطيــف املقــديس الشــافعي، 

املتوفيســنة 993 هـــ. 
 وكان لشــهرة الشــيخ البهائــي وموقعــه اإلجتامعــي األثــر يف إقبــال الكثــري مــن الطــاب عــى 
ــي )97  ــيخ البهائ ــذ الش ــدٍد لتامي ــر ع ــة األميني  أك ــر العام ــد ذك ــه، وق ــن دروس ــتفادة م االس
طالًبــا( مــع االســتناد إىل املصــادر واملراجــع عنــد تعــداده هلم؛ ومــن أشــهرهم: حممد تقــي املجلي، 
املتوىف ســنة 1070 هـــ- املوىل حمســن الفيــض الكاشــاين، املتوىف ســنة 1091 هـــ- صــدر املتأهلــن 
ــيخ  ــة«- الش ــا عرشي ــاب »اإلثن ــى كت ــة ع ــب التعليق ــيد ماجد البحراين.صاح ــريازي- الس الش
جــواد بــن ســعد، املعــروف بالفاضــل اجلــواد البغــدادي، شــارح كتــايَب خاصــة احلســاب وزبــدة 
ــن  ــل ب ــة- خلي ــازه الرواي ــري، وقد إج ــي الشوش ــن ع ــي- الشيخ حس ــيخ البهائ ــول للش األص
ــد  ــاين- حمم ــهيد الث ــن الشيخ حسن بن الش ــن حممد ب ــن ب ــيخ زين الدي ــي- الش ــازي القزوين الغ

صالــح بــن أمحــد املازنــدراين- الســيد املريزا رفيــع الديــن النائينــي. 
امللــوك  مــن  الصفوية بطلــب  اإلســام يف الدولة  البهائي شــيخ  الشــيخ  أصبــح  وقــد 
ــه هــذا إىل آخــر  الصفويــن، وهــو أعــى منصــب رســمي يف الدولــة. وقــد بقــي الشــيخ يف منصب
حياتــه، ومل يكــن للشــيخ رغبــة يف هــذا املنصــب، إذ كان لــه ميــل لانعــزال والتعــّب، وبعــد تــويل 
ــد البــاط الصفــوي، فــكان مــن خــال  ــة خاصــة عن ــه منزل ــح ل منصــب شــيخ اإلســام، أصب
تقــواه وعلمــه حمــل ثقة الشــاه عبــاس األول، الــذي قــرر أن جيعلــه وزيــًرا ومستشــاًرا لــه. ونقــل 
إســكندر املنــي، أن الشــاه عبــاس اســتفاد مــن جلســات الشــيخ البهائــي، وكان الشــاه يقــدر هــذه 

ــاألرسة.  ــى يف أمــوره اخلاصــة ب ــري، وكان يرجــع إىل الشــيخ حت اجللســات بشــكل كب
ولــه مصنفــات أمههــا: بحــر احلســاب - ترشيــح األفــاك - وضيــح املقاصــد - جلامــع العبايس  
- حاشــية اخلاصــة يف الرجــال - حلبــل املتــن - احلديقــة اهلاليــة - اخلاصة يف احلســاب -رســالة 
يف األســطرالب –رســالة الكــرة - زبــدة األصــول - رشح األربعــن حديــث- العــروة الوثقــى يف 
تفســري القــرآن- عــن احليــاة يف التفســري - الفوائــد الرجاليــة - الكشــكول- مــرشق الشمســن- 

فتــاح الفــاح. بلغــت مؤلفــات الشــيخ البهائــي حــوايل مئــة مؤلــف1. 

ــش  ــامل )نق ــر الع ــدان تصوي ــان: مي ــي يف اصفه ــيخ البهائ ــا الش ــي حققه ــة الت ــار املعامري اآلث
جهــان( -  مســجد الشــاه عبــاس )اإلمــام اخلمينــي(-  قبــة الصــدى..- احلــامم الســاخن بالشــمعة 
التــي ال تنطفــئ - املنارتــان املهتزتــان ) منــار جنبــان(- تصميــم مقــام أمــري املؤمنــن)ع( النجــف 
األرشف- قــرص) شــهيل ســتون( قــرص األربعــن عمــودا -جــر) يس وســه بــل( جــر ال)33( 

1 - انظر كتاب الدراية ص 35.
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قنطــرة.- قنــاة نجــف أبــاد املائيــة- مســجد الشــيخ لطــف اهلل امليــي العامــي - الصحــن احليــدري 
الرشيــف.

 9- حممــد بــن احلســن بــن عــيل بــن حممــد بــن احلســني احلــر العامــيل املشــغري، مؤلــف كتــاب 
أمــل اآلمــل كان مولــده يف قريــة مشــغرى ليلــة اجلمعــة ثامــن رجــب ســنة 1033 قــرأ هبــا عــى أبيه 
وعمــه الشــيخ حممــد احلــر وجــده ألمــه الشــيخ عبــد الســام بــن حممــد احلــر وخــال أبيــه الشــيخ 
عــي بــن حممــود وغريهــم، وقــرأ يف قريــة جبــع عــى عمــه أيضــا وعــى الشــيخ زيــن الديــن بــن 

حممــد بــن احلســن بــن زيــن الديــن. 

10-الشــيخ حســني بــن شــهاب الديــن بــن حســني بــن حممــد بــن  حســني( بــن حيــدر العامــيل 
الكركــي احلكــي ) : كان عامًلــا فاضــًا ماهــًرا أديًبــا شــاعًرا منشــئا مــن املعارصيــن، لــه كتــب منهــا 
رشح هنــج الباغــة ، وعقــود الــدرر يف حــل أبيــات املطــول واملخترص،وحاشــية املطــول، وكتــاب 
كبــري يف الطــب، وكتــاب خمتــرص فيــه، وحاشــية البيضــاوي، ورســائل يف الطــب وغــريه، وهدايــة 
ــل،  ــة العم ــالة يف طريق ــعاف، ورس ــاب االس ــاين، وكت ــرص األغ ــن وخمت ــول الدي ــرار يف أص األب

وديــوان شــعري، وأرجــوزة يف النحــو، وأرجــوزة يف املنطــق ، وغــري ذلــك...

11-  الفيلسوف العبقري حسن كامل الصبَّاح 

بعــد قــرون عديــدة مــن الظــام الدامــس توّهــج نــور 
ــكان  ــه  ف ــه وعبقريت ــذوة ذكائ ــن ج ــون م ــري الك ــي ين ــاح لك الصب
ــتن  ــإذا كان ،ينش ــًدا، ف ــراع رائ ــكار واالخ ــا، ولابت ــرادة تاًج للف
ــم  ــا ..نع ــا وخمرًع ــاح كان عامًل ــإن الصب ــا، ف ــون خمرًع ــا وأديس عامًل
» إنــه كان بــذرة يف األرض نبتــت ونمــت فــإذا علامؤنــا اليــوم 
بالعــرشات، وإذا الباحثــون العلمّيــون يف شــعبنا باملئــات » يســريون 
ــون كل  ــارج يقدم ــم و يف اخل ــم يف وطنه « و إذا ه ــريِّ ــه الن ــى درب ع

ــة ....«1.  ــعب الكامن ــذا الش ــة ه ــى طاق ــان ع ــوم الره ي

حســن كامــل الصبــاح عــامل مــن بادنــا شــّع فكــره يف العــامل. 
أبــرص النــور يف الســادس عــرش مــن شــهر آب أغســطس 1895م يف 
النبطيــة جنــوب لبنــان، والــده احلــاج عــي الصبــاح ووالدتــه احلاجة 

آمنــة رضــا. عندمــا بلــغ حســن السادســة مــن العمــر راح يســأل والدتــه وهــو ينظــر إىل الفضــاء: 
»ملــاذا ال تصطــدم هــذه النجــوم بعضهــا باآلخــر؟ ومــا الــذي جعلهــا معلقــة هكــذا يف الســامء؟ 

وحتــار الوالــدة وجتيــب ببســاطة ال تــروي غليــل الولــد اجلائــع إىل املعرفــة.                                                                                 

1 - البروفسور حافظ قبيسي –الفيلسوف العبقري حسن كامل الصباح  ص 118.
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ويف احلقيقــة، فــإّن هــذا الســؤال قــد أجابــت عليــه النظريــة النســبية التــي أطلــق رساحهــا 
العــامل ألــرت أينشــتن، ألن النظريــة النســبية العامــة توجــب درس احلــركات واحلــوادث الطبيعيــة 
درًســا تاًمــا واحلــوادث الطبيعيــة هــي خــواص طبيعيــة هندســية للفضــاء األينشــتايني، وال ســيام 
أن الفضــاء نســبي بتحــول الزمــان واملــكان، ويذكــر د. منيــف موســى1: »يلــوح يف خميلتــي، رســم 
ــي  ــا وه ــى ركبتيه ــه ع ــع رأس ــه، ليض ــر أّم ــري حج ــاب، ل ــن الكّت ــد م ــو عائ ــي، وه ــك الصب ذل

مربعــة أمــام الــدار عــى مصطبــة:                                            
أمي، هل تشعرين بثقل رأيس؟  -

أبًدا يا حبيبي، إنه كالنسمة.  -
فيقول هلا:                                                                                

رأيس أثقل من جبل الرويس )والرويس مرتفع يطل عى النبطية جنوًبا(.  -
هل حتّس بأمل أو صداع يا بني؟  -

أحّس أنني أمحل ما هو أثقل من الصداع واملرض... فهل أعيش يا أمي،...؟  -
وبامذا تفكر؟  -

بأشياء ال أعرفها، بعيدة.. بعيدة.. بعيدة...  -

ــوى،  ــم والتق ــى القي ــع ع ــاين والء، طب ــًدا، اللبن ــويب حمت ــًا اجلن ــي أص ــى النباط ــذا الفت ه
ــر  ــه: »إين ال أزال أذك ــالة إىل والدت ــول يف رس ــًا، يق ــا نبي ــه تطبًع ــدة يف نفس ــات الوال ــت ملس وترك
أيــام الطفولــة، ومــا يتعلــق هبــا، وأذكــر األماكــن التــي كنــت ألعــب فيهــا... حيــث كنــت أركــب 
ــريان –  ــن اجل ــف م ــع لفي ــاء م ــن مس ــت تقعدي ــث كن ــوان« حي ــات »اللي ــر درج ــان... أذك احلص
النســوة – وتلقــن عليهــن بعــض القصــص احلكيمــة.. وهنــاك أمــور ال زلــت أذكرهــا وأكثرهــا 

ــح الوطــن عــريف هــو أنــت«.                                      كان الســبب يف تكييــف طبعــي. وأصب
ــره،  ــن عم ــارشة م ــه كان يف الع ــر أن ــم، يذك ــه بالعل ــي املتول ــاح، الصب ــل الصب ــن كام حس
وكانــت غايــة الغايــات عنــده، أن يعثــر عــى خزانــة كتــب فيهــا قصــة فــريوز شــاه وعنــرة وامللــك 
ســيف، ويرثــي حلــال أولئــك الذيــن ال يمكنهــم قــراءة تلــك القصــص. وملــا كان يف الثانيــة عــرشة 
كان يقــول مســاكن الُســّذج الذيــن ال يمكنهــم أن يتلــذذوا بفهــم القضايــا اهلندســية والظفــر بحــّل 

غوامضهــا. فــذاك كان يف نظــره عــن الســعادة.                                                 
ــدرس  ــامم ب ــري االهت ــا كث ــد رض ــيخ أمح ــايل الش ــارة : » وكان خ ــه املخت ــر يف كتابات ويذك
احلقائــق الكونّيــة طبيعيــة كانــت أم روحيــة، وكانــت للغــة العربّيــة وآداهبــا املنزلــة العليــا يف نظــره، 
وقــد ســادت تلــك الــروح عــى مــن حوهلــا مــن األقــارب هلــذا كانــت أمــي وشــقيقايت مولعــات 
بــآداب العــرب وأشــعارهم ونــوادر عطائهــم، فأصبحــت  أنــا بحكــم الطبــع أنظــر إىل آداب العرب 
ــّي...«،  ــي العلم ــديدة وطموح ــي الش ــدأ قوميت ــك مب ــل. وكان ذل ــوح وأم ــرة طم ــم نظ وعلومه

1 -  مداخلة حدثت في الندوة التي عقدت في 21/4/1988 في الحركة الثقافية – أنطلياس.
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ــاح  ــعيد الصب ــيخ س ــي الش ــا عم ــويل يقرؤه ــف ح ــة املقتط ــداد جمل ــأُت وأع ــول نش ــك يق وكذل
وخــايل الشــيخ أمحــد رضــا وأهــل البيــت بإعجــاب. وكنــت كلــام أردت قــراءة بعــض املقــاالت 
العلمّيــة أعثــر عــى تعابــري عــدة رياضيــة ال أفقــه هلــا معنــى. » لذلــك نــراه فيــام بعــد أنــه مل يكتــف 
بالتدريــس وتقــايض الراتــب بــل راح كعادتــه يــدرس عــى نفســه وأرســل  إىل مكتبــة تيــر الشــهرية 
يف برلــن و طلــب جمموعــة مــن الكتــب الرياضيــة والفيزيائيــة بلــغ ثمنهــا 639.10 مــارك. وهــذه 
املجموعــة تتألــف مــن عــرشة كتــب تبحــث يف نســبية لورانتــز وأينشــتاين ومينقوفســكي وغــريه 

وقــد اســتلمها الصبــاح يف 9 متــوز ســنة 1921 م مــع فاتــورة احلســاب باللغــة األملانيــة1. 

ــا إىل  ــه واضًح ــرز ميل ــة. ف ــة يف النبطي ــة اإلبتدائي ــده إىل املدرس ــه وال ــام 1901م، أدخل ع
الرياضيــات واحلســاب2. منــذ صغــره، شــغلته الرياضيــات، والقضايــا العلمّيــة، يف أثنــاء مطالعتــه 
ــاب  ــا يف احلس ــى. كان متفوًق ــا معن ــه هل ــة ال يفق ــري رياضي ــى تعاب ــر ع ــة كان يعث ــاالت العلمّي املق
والطبيعيــات، ويكــره الــدروس التــي حتتــاج إىل اســتظهار وألــف الشــعر والنحــو. وعندمــا أدرك 
طبيعــة العلــوم بعــد انتقالــه مــن كّتــاب النبطيــة إىل املدرســة الســلطانية يف بــريوت خريــف 1908م 
التــي أمــى فيهــا أربــع ســنوات، لينتقــل، فيــام بعــد يف خريــف ســنة 1914م إىل الكليــة الّســورّية 

)اجلامعــة األمريكيــة اليــوم( ليقــي مــدة عــام كامــل وحيــث لفتتــه نظريــة آينشــتن.                                                                              

ويف احلقيقــة فــإن والــد الصبــاح كان تاجــًرا مســتنرًيا وأمــه مثقفــة وأديبــة، وال ســيام أهنــا 
ــريه  ــم وأدب تن ــت عل ــأ يف بي ــذا نش ــريب، وهك ــاعر الع ــب والش ــا األدي ــد رض ــيخ أمح ــت الش أخ
اهلدايــة املحمديــة وآللــئ العلــوم املضيئــة، وكــام حُلــظ فمنــذ والدتــه كانــت بشــائر النبــوغ تلمــع 

ــوداوتن.                                       ــه الس يف عيني

ــة وقــد تعلــم األوىل  ــن الفرنســية واإلنكليزي ويف العــام 1914م كان قــد متكــن مــن اللغت
ــهر. ويف 14  ــتة أش ــون س ــة يف غض ــة األمريكي ــة يف اجلامع ــم أملَّ بالثاني ــدة ث ــنة واح ــون س يف غض
ــباط 1916م،  ــف الســوفومور، ويف 21 ش ــاح دروســه يف ص ــارش الصب ــن األول 1915م، ب ترشي
اســتدعي للخدمــة العســكرية اإللزاميــة، يف اجليــش الركــي التحــق بــادئ األمــر بريــة التلغــراف 
الاســلكي يف كاشــان، ثــم ُرقــي إىل رتبــة مــازم يف آب 1916م. وقــد اســتفاد مــن ذلــك متعلــاًم 

اللغتــن األملانيــة والركيــة، وتعمقــت خرتــه يف األجهــزة اإللكرونيــة. 

ــارف يف  ــر املع ــا مدي ــى فيه ــق والتق ــاد إىل دمش ــة األوىل، ع ــرب العاملي ــة احل ــد هناي بع
ــات يف  ــا للرياضي ــه مدرًس ــث عين ــرصي حي ــاطع احل ــتاذ س ــورّية األس ــة الّس ــة العربّي احلكوم
ــا  ــنِّ مدرًس ــث ُع ــريوت حي ــق إىل ب ــادر دمش ــام 1921م، غ ــقية. ويف ع ــز الدمش ــة التجهي مدرس
للرياضيــات يف املدرســة اإلعداديــة للجامعــة األمريكيــة، وهنــاك تبلــورت تطلعاتــه الوطنيــة. كــام 
ســعى إىل وضــع مشــاريع لإلســتفادة مــن ميــاه هنــر الليطــاين لكنــه تلقــى خيبــة أمــل كانــت مــن 

1 -  انظر : يوسف مروة، عبقري من بالدي ص . 3 و سعيد الصباح، عالم من لبنان. 
2 -  فارس فيروز: فارس المشاهير، تشرين الثاني – كانون األول 1989م، ص 76.
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مجلــة مــا محلــه عــى التفكــري إىل مغــادرة الوطــن ومتابعــة دراســته يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة.                                                                                
يف 30 آب 1921م غــادر الصبــاح بــريوت إىل الواليــات املتحــدة األمريكيــة حيــث وصــل مرفــأ 

ــن األول 1921م.                                                                             ــورك يف 4 ترشي نيوي

 .)MIT( خــال العــام الــدرايس 1921م-1922م، التحــق بمعهــد ماساشوســتس الفنـّـي
ويف 10 ترشيــن الثــاين 1922م، إلتحــق بجامعــة Illinois واســتمر فيهــا حتــى 10 آب 1923م 

..M.A حيــث حــاز شــهادة معلــم علــوم يف اهلندســة

ــك  ــرال إلكري ــة جن ــل يف رشك ــدأ العم ــه 20 آب 1923م، ب ــق في ــن املواف ــوم اإلثن ويف ي
بعــد أن وّقــع تعهــًدا بــأن تكــون مجيــع اخراعاتــه ملــًكا للرشكــة. قــى الصبــاح الفــرة املمتــدة 
مــن عــام 1923م وحتــى أوائــل 1935م مــن إنجــاز إخراعاتــه بــكل مثابــرة ودون كلــل أو ملــل 

ورغــم كل العوائــق.

ــه 31 آذار 1935م، استشــهد حســن كامــل  الســاعة الرابعــة مــن هنــار األحــد املوافــق في
ــع  ــاوض م ــه كان يتف ــا وأن ــه خصوًص ــث بحيات ــة أدت إىل العب ــرة خبيث ــراء مؤام ــن ج ــاح م الصب
ــة  أحــد الزعــامء العــرب عــى بنــاء مــزارع لتوليــد الطاقــة الشمســية... وحتويــل الصحــراء العربّي
إىل منطقــة خــراء، ومــن الدالئــل غــري املبــارشة هــي تلــك الرســالة التــي بعــث هبــا إىل أهلــه1 يف 

29/3/1935م.                                                    

ــرية  ــة خط ــة صعب ــاز مرحل ــي أجت ــا: »إنن ــد مقاطعه ــاء يف أح ــد ج ــرية، وق ــت األخ وكان
ــداء  ــداء أل ــن أع ــاين م ــد خيلص ــم ق ــم ورضاك ــو يل ألن دعاءك ــا، فأدع ــي منه ــأل اهلل أن ينجين أس

ــم«.                                                                                                 ــن طريقه ــي م ــعون لزحزحت ــدون يل ويس يكي

ويف يــوم األول مــن نيســان 1935م، وصــل نبــأ نعيــه إىل وطنــه وُنقــل جثامنــه مــن مرفــأ 
ــّن  ــارو دف ــه 31 أي ــع في ــاء الواق ــوم الثاث ــريوت ي ــأ ب ــل إىل مرف ــث وص ــار حي ــورك يف 8 أي نيوي

ــران 1935م.                                                                                         ــن حزي ــبت يف األول م ــوم الس ــه ي جثامن

1 -   عباس وهبي: الفيلسوف العبقري حسن كامل الصباح، ص 12-14.
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ــة نيويــورك، وكانــت تعــّد أعظــَم  ــاء العامــة يف والي ــاح برشكــة الكهرب لقــد التحــق الصب
رشكات الكهربــاء يف العــامل، وفيهــا اكتمــل إشــعاُع عبقريتــه وتفّوقــه عــى املئــات مــن املهندســن 
العاملــن بالرشكــة، ومل متــِض ســنٌة واحــدة عــى عملــه هبــا حتــى بــدأت تتــواىل اخراعاُتــه التــي 
ــا وعّينــوا عــدًدا  نالــت إعجــاب رؤســائه واملهندســن مــن زمائــه ، فخصصــوا لــه خمتــًرا ومكتًب
مــن املهندســن العاملــن حتــت إدارتــه، وأرســل اليــه الرئيــس االمريكــي هوفــر رســالَة هتنئــٍة أثنــى 
فيهــا عــى نبوغــه وذكائــه، وكــام أرســل الرئيــس االمريكــي روزفلــت إكليــا،« بعــد وفاتــه واكبــه 
اىل النبطيــة ، كــام أرســلت إليــه رشكاُت الكهربــاء الكــرى شــهاداٍت تعــرف بصحــة اخراعاتــه، 

ومنهــا رشكــة وســتنجهاوس يف شــيكاغو، وثــاث رشكات أملانيــة أخــرى.                                                        
ويقــول ســليامن بــدور يف مقــال لــه1: »عــاد ذلــك النابغــة والعــامل املفكــر الكبــري إىل وطنه... 
ــة، وحيــرم الوطــن فوائــد علمــه  عــاد ويالألســف ضمــن تابــوت ليدفــّن يف مســقط رأســه النبطي
ومواهبــه العقليــة. عــاد، ويــا لألســف ليــس عــى متــن طائرتــه اخلاصــة التــي اشــراها ليطــري فيهــا 

ى إىل حيــث كانــت تطمــح نفســه الكبــرية.                                                                                       إىل ربــوع الوطــن املفــدَّ
ــدث  ــرو أن نتح ــذا ال غ ــرشق2. ل ــفة يف ال ــه الفلس ــيل يف كتاب ــون أورس ــول ماس ــول ب يق
عــن عــامل قــد استشــهد وهــو يأمــل يف العــودة إىل موطــن أمتــه لتنفيــذ مــا أبدعــه ومــا حلــم بــه 
ــة...  ــة كاف ــري الصحــراء واألقطــار العربّي ــة تن ــة كهربائي ــل أشــعة الشــمس إىل طاق وال ســيام حتوي
ورغــم التقــدم الكبــري الــذي شــهده الغــرب، ورغــم هجــرة هــذا العــامل املبــدع الفــذ مــن وطــٍن 
أهنكتــه اإلحتــاالت واالســتعامر واالســتبداد واملجاعــة... فــإنَّ هــذه احلضــارة الغربيــة مل تفتنــه، 
بــل ثابــر وصــر واســُتِغلَّ يف كل اخراعاتــه التــي كان يتقــاىض دوالًرا واحــًدا عــن كل اخــراع، يف 
حــن كانــت الرشكــة تبيــع هــذه اإلخراعــات بمايــن الــدوالرات! ومــا أعظــم هــذه املفارقــة، 
ومــا أخبــث هــذا االســتغال، ولكــن الصبــاح كان مهــه أن يعــود إىل أمتــه لكــي هيدهيــا مــا أنجــزه، 
ويف الوقــت نفســه كان حســه العلمــّي وشــغفه العلمــّي يدفعانــه ملزيــد مــن العطــاء.  لقــد فــرض 
الصبــاح نفســه يف املجتمــع األمريكــي فقــد منحــه معهــد املهندســن الكهربائيــن األمريكيــن لقــب 

»فتــى العلــم الكهربائــي« وأطلقــت عليــه الصحــف األمريكيــة لقــب أديســون الــرشق3.                              
ــة  ــخصية العبقري ــذه الش ــهاداهتم هب ــوا بش ــد أدل ــه ق ــه ومعارف ــن زمائ ــد م ــام أن العدي  ك
ــة  ــرشوع كهرب ــرية بم ــدة األخ ــاًم يف امل ــاح مهت ــن: كان الصب ــدس الكسندرس ــم: املهن ــر منه ونذك
الواليــات املتحــدة بواســطة التيــار املتواصــل، وقــد أقنــع مجيــع مهنــديس الرشكــة بإمكانيــة حتقيــق 

هــذا املــرشوع.
أمــا العــامل ألــرت هــول فيقــول: كان الصبــاح مــن املدرســة احلديثــة التــي أعجبــت باألنابيب 
اإللكرونيــة، فدرســتها واســتخدمتها ملنفعــة العــامل، وكان عظيــم الثقــة بمقدرتــه عــى إمتــام أي عمل 

1 -  نشر في جريدة »البيان« النيويوركية في عدد 19/5/1935.
2 - مجلة الباحث، التاريخ الصحيح هو وحده التاريخ العلمي، العدد الخامس والسادس، آذار – حزيران 1979، ص 183-195.

3 -  رسائل الصباح.
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ُأنيــط بــه، وواقــع احلــال قــد برهــن عــى أنــه كان عــى حــق وأنــه مصيــب يف اعتقــاده.                                                     

ــة.  ــة أدمغ ــدر مخس ــوي ق ــو حي ــاًم وه ــتغل دائ ــاح يش ــاغ الصب ــال: دم ــن  ق ــدس أ. أل واملهن
وقــد أخــر هــذا املهنــدس ذلــك للدكتــور إليــاس مرشــد الصبَّــاغ. ويتحــدث املهنــدس ك. وســتون 
ــا الــذي جتــرأ عــى مناقشــة آراء أنيشــتاين  ــد بينن ــاح الوحي ــًا: كان الصب ــاح قائ عــن قــدرات الصب
الرياضيــة وانتقادهــا، والتحــدث عــن النســبية كأنــه آينشــتاين نفســه.                         هــذا إىل جانــب 
أقــوال كثــرية ونوعيــة ومتعــددة يف هــذه الشــخصية الفــذة العبقريــة. إن الصبــاح لــه مــن املخرعــات 

أكثــر ممــا ألي مهنــدس آخــر يف رشكــة جنــرال إلكريــك املهنــدس اهلنغــاري جريــال كــرون1.                                                                                         

ويذكــر كذلــك عجــاج نوهيــض أنــه كان زميــًا للصبــاح كمــدرس يف املدرســة الســلطانية 
التــي كان يعلــم فيهــا الصبــاح الرياضيــات. ويقــول: »وســبب تعارفنـّـا ال بــأس أن أذكــره موجــًزا: 
فــأول مــا حــرت مــن أمــره كأســتاذ مــن األســاتذة الزمــاء، ال مــن حيــث األناقــة املهيبــة واللباقــة 
ــل  ــكاد قب ــى ن ــا، حت ــا، ال تطبًع ــا وخلًق ــد طبًع ــه الزائ ــث تواضع ــن حي ــل م ــاًم، ب ــود دائ يف األس
ــرش، كان  ــة املع ــة ورق ــن املؤانس ــة م ــغ الغاي ــادي بل ــتاذ ع ــه أس ــه، إن ــخصيته وكينونت ــاف ش اكتش
ــري  ــرة بغ ــه م ــه، إين رأيت ــي ل ــوال صحبت ــر ط ــا أذك ــه ف ــود مللبس ــون األس ــار الل ــوع باختي ــه ول ل
ــن  ــأله ع ــا أن أس ــايل يوًم ــر يف ب ــون. وخط ــذا الل ــاره ه ــبب يف إيث ــود وال أدري الس ــس األس امللب
هــذا، فأمســكت عنــه العتقــادي أن ال جمادلــة يف الــذوق2.   وهــذا مــا يــدل عــى الــذوق اخلــاص 

والطبيعــة املميــزة هلــذا العبقــري.                                      

ــة  ــد ازداد قناع ــا وق ــي تلقاه ــة الت ــه الدينّي ــال تربيت ــن خ ــا م ــا مؤمنً ــلاًم حنيًف ــد كان مس لق
ــا يف  ــا وعامًل ــن خمرًع ــو مل يك ــبية. وه ــة النس ــوار النظري ــره ألغ ــال س ــن خ ــق م ــود اخلال بوج
الرياضيــات والفيزيــاء فحســب، بــل كان فيلســوًفا وصاحــب نظريــة فلســفية ونظــرة إجتامعيــة شــاملة 
إىل الوجــود، وهــو املتــذّوق للشــعر واألدب وكيــف ال وقــد تربــى يف كنفهــام منــذ والدتــه فخــاض 

ــن.                                                                                           ــن املجال ــداع يف هذي ــن اإلب ــده ع ــت تبع ــة كان ــه العلمّي ــه وأبحاث ــن اخراعات ــا، ولك غامرمه

نزعة الصباح القومية:

ــي  ــام وبن ــاد الّش ــل ب ــرب وأه ــه الع ــاء قوم ــرر أبن ــل حت ــن أج ــاح م ــل الصب ــح وعم طم
ــذا  ــاده. وه ــوع ب ــم رب ــاملة تع ــة ش ــة عمراني ــم راوده بنهض ــق حل ــعى لتحقي ــان، وس ــه لبن وطن
اإليــامن العميــق إنــام ســامهت يف إرســاء أسســه ودعائمــه تلــك الظــروف التــي نشــأ الصبــاح يف 
ظلهــا وترعــرع يف مســقط رأســه النبطيــة، كــرى حــوارض اجلبــل العامــي األشــم، تلــك احلــارضة 

ــة مميــزة، ففيهــا تفتــح وعــي الصبــاح. التــي شــهدت أجــواء اســتنارة دينيــة وقوميــة وعلمّي

1 - األستاذ مهند صباح، أرشيف لجنة الصباح الموجود لدى لجنة الصبَّاح الوطنية.
2 - مجلة العربي، العدد 267، شباط 1981، مقال تحت عنوان: »هذا هو أديسون العرب حسن كامل الصباح«.
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 وبعــد انتقالــه إىل الدراســة يف الكليــة الّســورّية اإلنجيليــة التقــى بزميــل قــادم مــن الشــامل 
هــو نقــوال شــاهن1، وقــد توافــق هــذان الطالبــان عــى تأســيس مجعيــة رسيــة ثنائيــة جعــا هدفهــا 
حتــرر الوطــن والتخلــص مــن النري الركــي الطــوراين. لكــن ذهــاب الصبــاح إىل اخلدمة العســكرية 
اإللزاميــة »ســفر برلــك« وضــع حــًدا هلــذه اجلمعيــة الثنائيــة، وعندمــا طــرق الفرنســيون أبــواب 
ــر  ــن قه ــول: »ال يمك ــه بالق ــا زميل ــي خماطًب ــاح يبك ــون، راح الصب ــة ميلس ــد معرك ــق بع دمش

املســتعمرين إال بســاح العلــم وســاح الثــوار«.                                         

بعــد انتقــال الصبــاح إىل بــريوت ليــدرس يف املدرســة اإلعداديــة التابعــة للجامعــة 
ــة العــروة الوثقــى التــي رأســها، يومــذاك، األديــب املناضــل أديــب  ــة، انتســب إىل مجعي األمريكي
مظهــر. خــال فــرة وجــود الصبــاح يف الوطــن راح خيطــط لإلفــادة مــن ميــاه الليطــاين، وإذ نجــده 
يف رســالة مطولــة بعــث هبــا مــن بــريوت يف العــام 1921م إىل خالــه الشــيخ أمحــد رضــا يتحــدث 
عــن هــذا املــرشوع وممــا قالــه يف ختامهــا: »إن توزيــع قســم مــن ميــاه الليطــاين عــى القــرى حتــى 
الســاحل واســتخراج قــوة كهربائيــة مــن القســم اآلخــر مســألة ممكنــة تعــود باألربــاح الطائلــة«.                                                                      

ويف رســالة الحقــة إىل ذويــه يقــول: »... إن ملــوك العــرب مشــغولون بالسياســة، أمــا مــن 
جهــة التقــدم العلمــّي و»جلــب املخرعــن« إىل ديارهــم فهــم يف غنــى عــن ذلــك...« )-26-12

1934م(. ولكــن مهــام كان األمــر، فقــد بــدأت، هبــذه الرحلــة، مســرية الصبــاح العلمّيــة2.

املسرة العلمّية واملرارة:
 ).M.I.T( ُبعيــد وصولــه إىل أمــريكا، التحق الصبــاح بمعهــد ماساشوســتس للتكنولوجيــا
ــايل  ــام الت ــريكا. ويف الع ــراع يف أم ــم واإلخ ــز العل ــرز مراك ــم وأب ــد أه ــزال، أح ــو، كان وال ي وه
التحــق بجامعــة إلينــوي حيــث حــاز شــهادة جــدارة يف العلــوم. ))M.A. كل ذلــك وهــو يكابــد 
األمّريــن، ويواجــه ظــروف احليــاة الصعبــة، وحــده، ويف حميــط غريــب، وعــى الرغــم مــن ذلــك، 
كان دائــاًم مــن األوائــل، وحمــّط عــداوة وحقــد مــن أولئــك »الناقمــن عــى األجنبــي الــذي تفــوق 
عليهــم«. هــذه الغربــة، وهــذه املــرارة أجرتــه يف 20 آب 1923م عــى توقيــع اتفاقيــة جمحفــة مــع 
ــى  ــة ع ــك اإلتفاقي ــت تل ــك«. ونّص ــرال الكري ــة »جن ــة، رشك ــرشكات األمريكي ــر ال ــدى أك إح
ــل  ــي يتوّص ــات الت ــع اإلخراع ــجيل بجمي ــرة التس ــاًم إىل دائ ــاح »... عل ــل الصّب رضورة أن يرس
ــل  ــًدا مقاب ــاىض دوالًرا واح ــأن »يتق ــي ب ــة...« وتق ــًكا للرشك ــات مل ــى اإلخراع ــا... وتبق إليه

كل اخــراع«!!                                                                

كل هــذا مــع العلــم أن الرشكــة دفعــت مبلــغ ربــع مليــون دوالر عــى تســجيل أحــد تلــك 
اإلخراعــات!! وينقــل الصبــاح عــن أحــد املهندســن األمريكيــن قولــه: »... لــو مل يكــن الصبــاح 

1 -  زار النبطية في 1/5/1983 وقام د. محمد فران بواجب ضيافته فيها ألنه )الفران( اشتم فيه رائحة الصبّاح.
2 - عباس وهبي: العبقري الفيلسوف حسن كامل الصباح، ص 15.
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مســتخدًما يف الرشكــة البتاعــت منــه هــذا االكتشــاف بــام ال يقــل عــن نصــف مليــون دوالر...« 
)26/4/1930م(.                                      

عــى الّرغــم مــن كل ذلــك واصــل الصبــاح جــّده وعملــه، حتــى فــاق أقرانــه، وذاع صيتــه، 
فُعــّن مهندًســا أصيــًا يف الرشكــة... وُمنــح يف 25/12/1932م رتبــة »فتــى العلــم الكهربائــي«، 
وهــذه الرتبــة كــام يقــول الصبــاح نفســه: »... أرفــع بكثــري مــن رتبــة دكتــور. أمــا ترقيتــه ومنحــه 
ــن يف  ــن األمريكي ــة املهندســن الكهربائي ــه مــن مجعي ــك بعــد انتخاب هــذا اللقــب فقــد جــرى ذل
نيويــورك. إذ إن حامــل شــهادة دكتــور، ال مُتنــح لــه إال بعــد أن يــرصف عــرشة أعــوام يف ممارســة 

ــه...« )1/2/1933م(.                                                                    مهنت

وىف عــام 1932 منحــه جممــُع مؤسســة الكهربــاء األمريكــي لقــب »فتــى مؤسســة مهنــديس 
الكهربــاء األمريكيــة«، وهــو لقــب علمــي ال ُيعطى إال  ملــن اخرع وابتكــر يف الكهربــاء، ومل ينل هذا 
اللقــب إال عــرشة مهندســن يف الرشكــة »وذلــك بعــد انتخابــه مــن مجعيــة املهندســن الكهربائيــن 
ــا  األمريكيــن يف نيويــورك« وقــد اعترهــا أدبــاء املهجــر أهنــا رتبــة فتــى العلــم الكهربائــي إعجاًب
ــد  ــذي ُعق ــي ال ــي العامل ــر الكهربائ ــك يف املؤمت ــرال الكري ــة جن ــل رشك ــام مثَّ ــُه..ً.  ك ــًرا ل و تقدي
ــواس  ــى األق ــة ع ــدارات الكهربائي ــري امل ــول تأث ــة ح ــه دراس ــى في ــام 1932 م وألق ــس ع يف باري
ــة  ــة إىل رتب ــه يف الرشك ــي ، و يف 25/1/1933 متَّــت ترقيت ــوس الزئبق ــات الق ــة يف مقوم املنعكس

زميــل أي فيلــوي باالنكليزيــة .                                                                    

هكــذا ســطع نجــم الصبــاح عالًيــا، فحفلــت الصحــف بأخبــاره وبمحارضاتــه ومقاالتــه، 
ــد  ــق ألح ــي ال حي ــامل، ك ــرى دول الع ــه يف ك ــم اخراعات ــك« معظ ــرال إلكري ــّجلت »جن وس
اســتغاهلا. ويف ذلــك الوقــت كان متمكنًــا مــن اللغــات: الفرنســية واإلنكليزيــة والركيــة 
ــه  ــة والروســية.  نتيجــة كل ذلــك، اهنالــت علي ــدرس اليوناني ــة، ويف أواخــر أيامــه كان ي واألملاني
ــة،  ــخصيات العاملي ــات والش ــرشكات واجلمعي ــرى ال ــن ك ــهادات م ــوات والش ــروض والدع الع
وال ســيام مــن أملانيــا وروســيا وإيطاليــا وفرنســا وبريطانيــا، وبعــض الشــخصيات العربّيــة يف وقــت 

ــق.                                                                                              الح

إخرتاعات الصباح:                                                                                

ــاح مــن آالت وأجهــزة »صاممــات ودارات ومقومــات ويف  وصــل عــدد مــا اخــرع الصب
جمــاالت اهلندســة الكهربائيــة »الكهربــاء الصناعيــة املشــتملة عــى الكرونيــات القــدرة والتلفــزة، 
ــة  ــا يف 13 دول ــا 52 اخراًع ــّجل منه ــا ُس ــن 120 اخراًع ــر م ــة إىل أكث ــريان، والطاق ــة الط هندس
نذكــر منهــا: الواليــات املتحــدة األمريكيــة، كنــدا، بلجيــكا، فرنســا، إيطاليــا، بريطانيــا، أســراليا، 

اليابــان، أســبانيا، اهلنــد، واحتــاد دول أفريقيــا اجلنوبيــة.
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ــت  ــد بلغ ــنطن فق ــادي يف واش ــجيل اإلحت ــب التس ــجلة يف مكت ــاح املس ــات الصب ــن اخراع ــا م أم
ــوان: إرســال  ــة أنجزهــا بمفــرده يف التلفــزة وهــي حتــت عن ــا نذكرمنهــا أربعــة، منهــا ثاث 52 إخراًع
ــو  ــه وه ــد زمائ ــع أح ــاون م ــد بالتع ــرTransmissionpictures and views    ، وواح ــور واملناظ الص
Cathode Ray Photograph- ــر الفوتوغــرايف بواســطة الشــعاع املهبطــي  حتــت عنــوان: جهــاز التصوي
apparatus– ic، حيــث تــم تســجيله بعــد وفــاة الصبــاح يف مكتــب التســجيل اإلحتــادي يف واشــنطن...

ــة  ــات البحت ــاالت الرياضي ــدة يف جم ــة عدي ــي معرفّي ــاح نواح ــوم الصب ــملت عل ــد ش وق
واإلحصائيــات واملنطــِق والفيزيــاِء وهندســِة الطــريان والكهربــاِء واإللكرونيــاِت والتلفزة،والطاقة 
وحتــدث عــن مــادة »اهليدروليــة« ومــا ينتــُج عنهــا مــن مصــادر للطاقــة، واستشــهد بشــاالت نبــع 
ــط  ــط الضغ ــاز ضب ــه بجه ــتهل اخراعات ــد اس ــاين، وكان ق ــر الليط ــان وهن ــوب لبن ــا يف جن الصف
الــذي يعــن مقــدار القــوة الكهربائيــة الازمــة لتشــغيل خمتلــف اآلآلت ومقــدار الضغــط 
الكهربائــي الواقــع عليهــا ثــم أتبعــه بجهــاز ُيدعــى »املربــع الوحيــد الكــرة »والــذي يســاعد عــى 
إضــاءِة عــدة مصابيــح مسلســلٍة بنــور ثابــت مهــام بلــغ عددهــا، ومــن ثــم صنــع جهــاًزا للتلفــزة 
يســتخدم تأثــري انعــكاس اإللكرونــات مــن فيلــم مشــع رقيــق يف أنبــوب األشــعة املهبطيــة، وهــو 
جهــاز إلكــروين يمّكــن مــن ســامع الصــوت يف الراديــو والتليفزيــون ورؤيــة صاحبــه يف آن واحــد، 
ثــم بــدأ بدراســة توليــد الطاقــة املتجــددة النظيفــة و»املجانّيــة«، فتّوجهــا باخــراٍع رائــٍد قــل َّنظــريه 
ــم مــن الطاقــة الشمســية و ذلــك عــام  ــي دائ ــار كهربائ ــد تي ــا هــذه، يعمــل عــى تولي حتــى أيامن
ــا  ــرد تعّرضه ــي بمج ــٌل كهربائ ــا مح ــُد هب ــة يتوّل ــة ثانوي ــن بطاري ــارة ع ــث كان عب 1932 م ، حي
ــإن  ــع( ف ــم مرب ــع )2.5 ك ــل مرب ــاحة مي ــي مس ــا يغّط ــدد منه ــع ع ــإذا ُوض ــمس، ف ــعة الّش ألش
ــذ تصــل اىل مئتــي مليــون كيلــو  ــة التــي يمكــن اســتصدارها مــن الشــمس عندئ القــوة الكهربائّي
ــي  ــدة والت ــزة والرائ ــات املمي ــن االخراع ــان... وم ــون حص ــن ملي ــة وأربع ــت« أو مئ واط »فول
ــة الباهــرة نذكــر أيًضــا : جهــاز لنقــل الصــورة، يســتخدم اليــوم يف  تعــدُّ مــن االنجــازات العلمّي
التصويــر الكهروضوئــي، وهــو األســاس الــذي ترتكــز عليــه الســينام احلديثــة، وخاصــة الســينام 
ــور  ــال الص ــاز الرس ــاء -جه ــي يف الفض ــحن الكهربائ ــغ الش ــاز لتفري ــك - جه ــكوب و كذل س
واملناظــر -أنظمــة ذات صاممــات لتغيــري الطاقــة الكهربائيــة – أدوات كهربائيــة بخاريــة –أجهــزة 
ــغ  ــائل التفري ــات –وس ــب للمقوم ــل املرك ــام التوصي ــي –نظ ــار الكهربائ ــري التي ــامم لتغي ذات ص
التوهجــي للتحكــم يف درجــة احلــرارة –وســائل تــوازن للمقومــات –دارات النتقــال الكهربــاء – 
وســائل ملنــع اختــال التــوازن يف نظــم التوصيــل املركــب للمقومات-جهــاز التحكــم يف الضغــط 
– أجهــزة لتغيــري الطاقــة - أداة تفريــغ كهربائيــة الخ...وتســتخدم اخراعــات الصبــاح حالًيــا ولــو 
تــمَّ تطويرهــا يف املجــاالت التاليــة –الصناعــة اآلليــة – حمطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة - أجهــزة 
ــم  ــدة للتلحي ــرق جدي ــر ط ــة و تطوي ــة الثقيل ــة – الصناع ــط االلكروني ــرارة والضغ ــاس احل قي
الكهربائــي – صناعــة الفضاء:األقــامر الصناعيــة واملركبــات الفضائيــة – الصناعــة االليــة: الســيارة 
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ــه التــي ســجلتها الرشكــة واســتثمرهتا وطورهتــا بعــد  ــة الشمســية ..... وتعــّد اخراعات الكهربائي
ــا  ــة، وم ــة وااللكروني ــاالت الكهربائي ــة يف املج ــة الغربي ــور التقني ــية لتط ــزة األساس ــه الركي وفات
انفكــت تــؤّدي دوًرا حاســاًم يف عمليــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة وتقويمهــا وحتويلهــا وتوزيعهــا 
ــية  ــزة وهندس ــات ممي ــات وعملي ــرق وتقني ــاليب وط ــري يف أس ــل الكب ــُه الفض ــام أن ل ــا، ك ونقله
لفحــص وضبــط ومراقبــة إختبــار املعــدات واألجهــزة واالآلت الكهربائيــة، ونذكــر منهــا 
املقومــات والضوابــط واحلوافــظ واملعــدالت والعاكســات واملحــوالت واملجمعــات والناقــات 
واملنســقات واملصححــات واملوزعــات واملثــريات واملفرغــات، كــام كانــت لــه أبحــاث يف الــذرة.

لقــد ســجل الصبــاح معظــم اخراعاتــه يف ميــدان املركبــات اإللكرونيــة. وكان قســم كبــري 
ــة  ــدرة، خاص ــات الق ــتخدمة يف تطبيق ــة املس ــم اإللكروني ــر األدوات والنظ ــث يف تطوي ــا يبح منه
مــات ذات القــدرة العاليــة واملقومــات القوســية ذات احلــوض الزئبقــي. كانــت األبحــاث يف  املقوِّ
هــذا املجــال تقــي باكتشــاف مكونــات إلكرونيــة أحســن أداء مــن التــي وجــدت أواًل، وأكثــر 
ــامهة  ــّي يف مس ــل العلم ــكل الثق ــذي ش ــو ال ــوع ه ــذا املوض ــردوًدا. وكان ه ــع م ــة، وأرف رسع
الصبــاح. وتكفــي نظــرة رسيعــة عــى بــراءات اخراعاتــه للتأكــد مــن ذلــك. وال خيفــى عــى أحــد 
ــات  ــات اإللكروني ــباقة يف تطبيق ــت س ــا زال ــت، وم ــاح كان ــا الصب ــل فيه ــي عم ــة الت أن الرشك
الصناعيــة، وهلــا فيهــا إنجــازات رائعــة مــا زالــت تتــواىل حتــى اليــوم. فهــل مــن الصعــب اســتنتاج 

الــدور الــذي ســاهم فيــه عاملُِنــا يف تقــدم هــذه الرشكــة وتفوقهــا؟

وكان مــن أهــم اخراعاتــه بطاريــة ثانويــة تســخن لــدى تعرضهــا للشــمس، وقــد أثبــت 
ــة  ــوة احلاصل ــة فالق ــراء العربّي ــع يف الصح ــل مرب ــاحة مي ــي مس ــا يغط ــدًدا منه ــا ع ــا إذا وضعن أنن
مــن الشــحن تكــون نحــو 200 مليــون كيلــوواط فولــت أو 140 مليــون حصــان، وقــد دفعــت 

ــع مليــون دوالر لتســجيل هــذا اإلكتشــاف.    الرشكــة التــي كان يعمــل هبــا رب

لقــد أصبــح هــذا اإلكتشــاف حدًثــا هاًمــا يف عــامل اليــوم »أي الثامنينات مــن القــرن املايض«، 
ــايض  ــرن امل ــنوًيا يف الق ــون دوالر س ــو 15 ملي ــعودية نح ــة الس ــة العربّي ــت اململك ــد خصص فق
لرامــج الطاقــة الشمســية؛ باإلضافــة إىل 50 مليــون دوالر ملــرشوع مشــرك ملــدة مخــس ســنوات 
مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة. ويــرى العــامل بــأرسه أن الطاقــة الشمســية هــي الوحيــدة لتغطيــة 
مــا يلــزم مــن طاقــة عامليــة. وقــد دخلــت عــامل الفضــاء بتزويدهــا املكــوك الفضائــي بصــورة عاديــة 
بالطاقــة الازمــة. واليــوم يوجــد يف أمــريكا مــرشوع قــد حتقــق، يوّلــد مليــون واط مــن الكهربــاء 
يؤمــن حاجــة ثاثمئــة بيــت. وكذلــك مــرشوع يف الســعودية وقــد ابتــدأ عــام 1980م. ومهــام قيــل 
عــن اكتشــافات ذات أمهيــة فيظــل تفكــري الصبــاح هــو الرائــد يف األوســاط العامليــة والفنّيــة، وهــذا 
رشف لبــاده ال ينازعــه أحــد يف ذلــك«1.               وعليــه ال يمكننــا القــول أن إخراعــات الصبــاح 

قــد كانــت لعــرصه، وانتهــى األمــر ألن هــذا يعتــر ظلــاًم ال مــرر لــه بتاًتــا.                                                                                          
1 - كلمة األستاذ نقوال شاهين ألقيت في اإلحتفال الذي أقيم في النادي الحسيني في النبطية، األحد في 1 نيسان 1983.
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أما القسم الثاين من أعامله فيتسم بالكثر من اإلبداع:   

ــعة  ــا ألش ــرد تعرضه ــاء بمج ــد الكهرب ــة تّول ــتنباط بطاري ــاح إىل اس ــل الصب ــد توص  أواًل: لق
الشــمس. وفّكــر يف تطبيــق اخراعــه هــذا يف تســيري الطائــرات، ويف توليــد الكهربــاء يف الصحــاري 
ــتخدم  ــذا تس ــا ه ــة يف يومن ــامر االصطناعي ــة. فاألق ــة وعملي ــذه عظيم ــه ه ــت فكرت ــة. كان العربّي
ــاء مــن الطاقــة الشمســية مبــارشة.  ــد الكهرب ــا الشمســية تول ــا مــن اخلاي كــام هــو معلــوم ألواًح
 ،”Semi conducteurs“ ــة ــبه ناقل ــة ش ــى وصل ــوء ع ــل الض ــل بفع ــية تعم ــا الشمس واخلاي
ــاح  ــة الصب ــا بطاري ــاح، أم ــن الصب ــد يف زم ــة بع ــن معروف ــة مل تك ــل احلديث ــباه النواق وأدوات أش

ــة مشــعة.                                          ــة بينهــا مــواد كياموي ــح معدني ــدو، مــن صفائ فتتألــف عــى مــا يب

ــل  ــدان حتوي ــايض ملي ــاح الري ــة املدخــل النظــري واملفت كان اكتشــاف الظاهــرة الكهرضوئي
ــة  ــًا عــى ختطــي اإلمكانــات التكنولوجي ــاء. وكان عقــل الصبــاح مقب الطاقــة الشمســية إىل كهرب
املتاحــة يف ذلــك الوقــت، وكانــت رغبتــه يف تأســيس مــزارع مــن البطاريــات الشمســية ال تقــل عن 
مرارتــه مــن بقــاء الصحــراء العربّيــة قاحلــة1. »ومــن اإلطــاع عــى تركيبــة هــذا االخــراع تبــّن 
بأنــه يشــتمل عــى لوحــة مــن ســلفات التاليــوم، توجــد فيهــا خصائــص معينــة، حتــول الصــورة 
إىل إشــارات كهربائيــة، وبالتــايل فــإن الصبــاح إســتخدمها يف جتاربــه الســتنباط البطاريــة الشمســية 
التــي حتــول أشــعة الشــمس إىل قــوة كهربائيــة، وقــد حتــدث الصبــاح عــن هــذه البطاريــة، فقــال: 
»متكنــت مــن اســتنباط قــوة كهربائيــة ثانويــة يتولــد هبــا محــل كهربائــي بمجــرد عرضهــا ألشــعة 

الشــمس«. والواضــح أن الصبــاح قــد اعتمــد يف اخراعاتــه عــى قوانــن النظريــة النســبية.

ــد  ــائدة تعتم ــكار الس ــت األف ــن كان ــزة، ح ــروين رصف للتلف ــام إلك ــرشوع نظ ــدم بم ــا: تق ثانًي
طرًقــا ميكانيكيــة، أو ميكانيكيــة – إلكرونيــة خمتلطــة. وقــد حــاول يف هــذا النظــام حــل 
املشــكات األساســية التــي كانــت تعــرض النظــم الســائدة، وأمههــا رسعــة اإلســتجابة، وضعــف 
ــال  ــازي اإلرس ــن جه ــن ب ــظ التزام ــة حف ــة، وصعوب ــا الكهروضوئي ــن اخلاي ــث م ــار املنبع التي
واإلســتقبال. إال أن الصعوبــات التكنولوجيــة حالــت عــى مــا يبــدو اعتــامد هــذا النظــام. ولكــن 
تكمــن أمهيــة هــذا اإلخــراع أنــه كان رائــًدا يف إجيــاد نظــام إلكــروين رصف. وجتــدر هنــا اإلشــارة 
ــال  ــوان: »إرس ــت عن ــات حت ــدان، أي الـــ3 إخراع ــذا املي ــجل يف ه ــد س ــاح ق ــام ورد أن الصب ك

ــر«. ــور واملناظ الص

ــام كمعــكاس يغــري  م بنجــاح ت ــق اســتخدام املقــوِّ ــا يف حتقي ــاح إســهاًما مبدًع ــا: ســاهم الصب ثالًث
ــرية يف  ــة كب ــة، وهلــذه الطريقــة أمهي ــة العالي ــاوب للقــدرات الكهربائي ــار متن ــار املســتمر إىل تي التي
يومنــا هــذا، إذ تعتمــد يف العديــد مــن البلــدان لنقــل كميــات هائلــة مــن الطاقــة الكهربائيــة عــر 

ــار املســتمر. مســافات شاســعة بواســطة التي
1 - أرشيف لجنة الصباح الوطنية: العالم المخترع حسن كامل الصباح، الذكرى المئوية لوالدته، إعداد أ. سعيد الصباح، ص 165.
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رابًعــا: توصــل الصبــاح إىل طريقــة لاســتغناء عــن بعــض املكونــات امليكانيكيــة يف حمــركات التيــار 
املســتمر وذلــك باســتخدام الصــاّمم الثاثي الغــازي – الترياطــرون – فينشــأ بذلك حمــرك ذو مردود 
مرتفــع يمكــن تغيــري رسعتــه بســهولة يف مــدى كبــري. وتســتخدم مثــل هــذه املحــركات حالًيــا عــى 
نطــاق واســع يف الصناعــات الثقيلــة، كصناعــة الفــوالذ، حيــث تدعــو احلاجــة إىل حمــركات كبــرية 
ــا  ــة. وهن ــيارات الكهربائي ــرات والس ــام يف القاط ــذا النظ ــل ه ــتخدم مث ــام يس ــة ك ــرية الرع متغ
ــة، وليــس الصــاّمم الغــازي الــذي اســتخدمه  أيًضــا، نجــد أشــباه النواقــل يف هــذه النظــم احلديث
ــري يف  ــدل عــى تغي ــام ت ــاح«. واملســألة هــي نفســها أن أشــباه النواقــل إن دلــت عــى يشء إن الصّب

آليــة اإلخــراع وليــس يف األســاس واملبــدأ الــذي قــام عليــه.
ــر  ــم اآلخ ــات يف القس ــل اإللكروني ــامل. ولع ــن األع ــدر م ــذا الق ــاح هب ــف الصب »مل يكت
والقليــل مــن إنجازاتــه الباقيــة، التــي تبــدو خليًطــا مــن التطبيقــات التقنيــة، مل تكــن غائبــة عــن 
البحــث العلمــّي الــذي كان جيــري يف أماكــن أخــرى، وعــى عاقــة وثيقــة بموضوعــي الســاعة 
األساســين: التلفزيــون والطاقــة الشمســية، وكانــت تتميــز بلحظــات مأســاوية تتخللهــا الفــرص 
الضائعــة والشــخصيات التارخيّيــة والقصــص املحزنــة والظواهــر غــري املتوقعــة. ويف اخلمســينيات، 
عندمــا بــدأ الرانزســتور حيــل حمــل الصاممــات اإللكرونيــة كان هنــاك أكثــر مــن 18000 طــراز 
خمتلــف مــن هــذه الصاممــات. وحتــى اليــوم، يف عــرص احلاســب وتكنولوجيــا الفضــاء، مل تتبلــور 
بعــد إمكانيــة التخــي التــام عــن الصــامم يف التلفزيــون والــرادار، ويف توليــد اإلشــارات، ويف طبــخ 
ــي  ــع األجهــزة الت ــة. فجمي ــامر الصناعي الطعــام بموجــات امليكــرو، ويف إرســال اإلشــارات لألق
ــل إمتــام البحــث يف أشــباه النواقــل، وكانــت  ــري، أي قب ــل ذلــك بكث ــوم ولــدت قب نســتعملها الي
ــد يف  ــم ول ــات عل ــول إن اإللكروني ــح الق ــاّمم. وإذا ص ــا الص ــى تكنولوجي ــع ع ــة يف الواق مبني
صميــم فضــول العلــامء وعبقريــة املهندســن، فــإن الصبــاح رجــل علمــي فــذ ومهنــدس عبقــري«.

وهــو الــذي اســترشف أمهيــة الطاقــة الكامنــة فيهــا وقــد ورد ذلــك يف كتاباتــه املختــارة اذ قــال عــام 
1920 :  »ان اجلســيمة الكهربائيــة املوجبــة التــي اكتشــفها رذر فــورد االنكليــزي وأطلــق عليهــا اســم 
الروتــون هــي مــن أهــم االكتشــافات التــي ســتلعب دوًرا خطــرًيا يف الفيزيــاء احلديثــة، وإين أعتقــد 
بــأن هــذه اجلســيمة املوجبــة هــي التــي تعطــي للجوهــر صفاتــه الكيميائيــة املعينــة، وتلعــب الــدور 
األول يف تقريــر املميــزات والصفــات الثابتــة للعنــرص« ، كــام أنــه توّقــع يف ترشيــن الثــاين عــام 1924 
م : إن الفيزيــاء احلديثــة بعــد فــرة ليســت بالطويلــة ســتصبح قــادرة عــى خلــق العنــارص اجلديــدة،و 
ــة  ــا الفيزيائي ــن األوىل بصفاهت ــف ع ــرى ختتل ــارص أخ ــا إىل عن ــن أيدين ــي ب ــارص الت ــري العن تغي
والكيميائيــة »... واشــار عــام 1933م اىل أن اليــوم الــذي يســتطيع فيــه العلــم أن يســيطر عــى نشــاط 
ــد، وأنَّ  ــس ببعي ــر لي ــوى واجلواه ــل الن ــة داخ ــة املتحرك ــيامت الكهربائي ــعة واجلس ــارص املش العن
جتــارب واكتشــافات طمســون و رذر فــورد و شــدويك وكــوري وبيــت بيكــر وغريهــم أثبتــت بــأن 

العقــل البــرشي يســري برعــة يف طريقــه للســيطرة عــى املــادة واســتغال الطاقــة الكامنــة فيهــا«. 
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كــام أنــه يف جمــرى حديثــه عــن الطاقــة يتحــدث قائــا: وكل االجســام الســاكنة تتضمــن 
مقــدارا يفــوق حــد التصــور مــن القــوة ، فالكيلوغــرام الواحــد مــن الفحــم حيتــوي عــى ثاثــة 
وعرشيــن ألــف مليــون كالــوري ، فــاذا عرفنــا كيــف نســتخرج هــذا املقــدار مــن القــوة متكنــا أن 
نســريِّ قطــاًرا بخاريــا طولــه مئتــن كيلومــر مــدة ســنتن بكيلوغــرام واحــد مــن الفحــم، وهــذا 
عــدا عــام يضيــع مــن القــوة باالشــعاع ، ومــع ذلــك فاننــا مل نتوفــق حتــى اآلن الســتخراج أكثــر 
مــن ســبعة اآلف كالــوري مــن كيلــو الزيــت فتكــون نســبتنا إىل من ســيعرفون كيــف يســتفيدون من 
نظريــة أينشــتن أحــط مــن نســبة  الربــر إلينــا ....أّمــا و قــد تبينــوا احلقيقــة فســيتوصلون إىل حــل 
الــذرات املاديــة اىل قــوة ال حــد هلــا وليتفكــروا بالنتائــج العظيمــة التــي أتــى هبــا أينشــتن بتصــور 
الوقــت النســبي و ليكتشــفوا رس القــوى الكامنــة و قــد أصبــح ذلــك ســهًا يســرًيا بعــد أن دّلنــا 
أينشــتن عــى مكمنهــا فســيتمكنون مــن اســتخراج كل مــا حتتاجــه مــن القــوة بــرصف مقدار يســري 
مــن اجلهــد ...« حتــى إن رشكــة جنــرال الكريــك هتتــم بانتــاج كل أنــواع الطاقــة مــن كهربائيــة 
قــع اكتشــاف طرائــق االنشــطار والدمــج النــووي املســتخدمة يف صنــع  وبديلــة و غريهــا... وقــد توَّ
ــا بعــد وفاتــه.  ــة وبالتــايل قــد حتقــق هــذا األمــر الحًق ــة والنيروني ــة والنووي القنابــل اهليدروجيني
ــة يف اســتغال  ــة الثاقب ــه التحليلي ــح عــن رؤيت ــد نصــري صب ــه العمي ــا حــرج عــامَّ قال و حــدث ب
الطاقــة الكامنــة يف الــذرة، ويف حتويــل العنــارص الكيمياويــة مــن عنــرص اىل آخــر... حتــى إنــه قبــل 
وفاتــه حتــدث يف رســالة اىل والديــه عــن اخــراع خــاص و مــن رصيــده اخلــاص يف منزلــه اخلــاص، 
ويبــدو أنــه كان قــد بــدأ يعمــل عــى أبحــاث نظريــة تتعلــق باخــراع الطاقــة الذريــة،« وال ســيام 
ل اخراعاتــه يف التلفــزة والتــي تتضمــن اخــراع الطاقــة الشمســية قبــل وفاتــه  انــه كان قــد ســجَّ
بثــاث ســنوات«، وهــذا مــا يتطلــب مزيــًدا مــن البحــث واالســتقصاء رغــم عوائــق كثــرية....

وقــد تعــرض منزلــه للعبــث مــن أهــل الضغينــة بعــد وفاتــه بحًثــا عــام كان خيرعــه وهــذا مــا أكــده 
أصدقــاؤه يف املهجــر مــن أمثــال إيليــا ابــو مــايض والدكتــور مصطفــى اخلالــدي. 

يرجــع اكتشــاف الطاقــة النوويــة وموادهــا املشــعة إىل عــام 1896 عــى يــد أحــد العلــامء 
ــي تصــدر  ــوع معــن مــن األشــعة الت ــان ويدعــى »رونتجــن« عندمــا توصــل إىل اكتشــاف ن األمل
ــة النســبية  ــري ألــرت اينشــتاين نظري ــوم، و يف عــام 1905 أعلــن العــامل الكب عــن معــدن اليوراني
ــت اال  ــادة ليس ــتاين أن امل ــنَّ اينش ــد ب ــن لق ــة برل ــات بجامع ــتاذا للرياضي ــل أس ــا كان يعم عندم
طاقــة جممــدة يمكــن حتويلهــا إىل طاقــة وكذلــك الطاقــة يمكــن أن تتحــّول اىل مــادة ألن العاقــة 
بــن املــادة والطاقــة يمكــن التعبــري عنهــا بمعادلــة يف غايــة البســاطة والســهولة وهــي تنــّص عــى 
أّن: الطاقــة = كتلــة املــادة ˟ مربــع رسعــة الضــوء، والغريــب أّن هلــذه املعادلــة تطبيقــات مذهلــة يف 
جمــال العلــوم الرياضيــة والطبيعيــة ممــا جعــل علــامء عــرصه يشــهدون بعبقريتــه وُعــّد العــامل ألــرت 
اينشــتاين أكــر علــامء القــرن العرشيــن ملــا متيــز بــه مــن نبــوغ كبــري، ورغــم ذلــك، ورغــم اعتــامد 
ــه قــد انتقــده قائــا : كان عــى أينشــتن  الصبــاح عــى النظريــة النســبية يف حتقيــق اخراعاتــه، فإّن
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أن يمــد املعــادالت أبعــد مــن ذلــك أو أن يغريهــا بشــكل كامــل ليحصــل عــى التقــاء أبعــد مــن 
ذلــك مــع احلقيقــة . وبعــد ذلــك بــرز العــامل الدانيامركــي الشــهري »يزبوهــر«، وهــو متخصــص يف 
الطبيعــة النظريــة. لقــد درس العلــوم الذريــة عــى يــد العــامل االنجليــزي ارنســت رذرفــور ممــا كان 
لــه أثــر كبــري أن يصبــح مــن كبــار العلــامء يف ختصصــه... لقــد كانــت بحــوث ودراســات العــامل 
الدنامركــي نيلــز بوهــر امتــداًدا لبحــوث أرنســت رازرفــورد يف حماولــة اكتشــاف الرتيــب الــذري. 
وضــع بوهــر موديــًا جديــًدا للــذرة وجســيامهتا وهــذا املوديــل يتعلــق بالركيــب الــذري، وهــو 
ــات يف  ــا الكرون ــدور حوهل ــمس وت ــبه الش ــواه تش ــنَّ أن الن ــد ب ــية. لق ــة الشمس ــبه باملجموع أش

مــدارات خمتلفــة تشــبه دوران الكواكــب حــول الشــمس..

بذلــك أزاح نيــز بوهــر الغمــوض حــول تركيــب الــذرة وقــد كانــت هــذه النظريــة مذهلــة 
حينــام تبــن الشــبه بــن الــذرة واملجموعــة الشمســية.  كذلــك تــمَّ اكتشــاف كبــري يف انجلــرا عــام 
1932 عــى يــد العــامل االنجليــزي جيمــس شــادويك الــذي درس أيًضــا العلــوم الذريــة يف معمــل 
» كاقنــدش« عــى يــد العامــة االنجليــزي أرنســت رذر فــورد. لقــد متكــن شــادويك مــن اكتشــاف 
ــه يعــادل وزن الروتــون أطلــق عليــه اســم »النيوتــرون«  جســم متعــادل داخــل نــواة الــذرة وزن
ــا  ــا أهّن ــح معروًف ــذرة وأصب ــواة ال ــب ن ــن تركي ــامء ع ــم العل ــريت مفاهي ــت تغ ــك الوق ــذ ذل ومن
تركــب مــن بروتونــات ونيوترونــات، وليســت تركــب مــن بروتونــات فقــط كــام كان مفهومهــا 
ــدام  ــة م ــي عائل ــة وه ــوم الذري ــال العل ــن يف جم ــامء موهوب ــا عل ــك كان يف فرنس ــل ، كذل ــن قب م

كــوري العاملــة التــي اكتشــفت العنــارص املشــعة الطبيعيــة وهــي الراديــوم والبلوتونيــوم الذريــة.
كانــت إيريــن كــوري وزوجهــا العــامل الفرنــي جيريــان أبحاثهــام للحصــول عــى عنــارص 
مشــعة صناعيــة حتــت توجيــه وارشاف مدام كــوري واســتخدم يف هــذه الدراســة عنــرص اليورانيوم 
الــذي يضــع جســيامت ألفــا التــي اســتخدمت يف قــذف العنــارص هبــا، ومتكنــت ايريــن وزوجهــا 
ــاح  مــن حتويــل عنــرص األلومنيــوم إىل نظــري مشــع لفســفور يف عــام 1933،اي قبــل رحيــل الصبَّ
لهــا  بســنتن. وكان هلــذا االكتشــاف أمهيــة كبــرية يف احلصــول عــى النظائــر املشــعة صناعيــا ممــا اهَّ

للحصــول عــى جائــزة نوبــل تقديــرا هلــذا االنجــاز العظيــم.

ــام  ــاح و في ــن الصب ــدور يف زم ــت ت ــي كان ــة الت ــداث العملي ــذه األح ــا يف ه ــو متعن و ل
ــادر  ــا ورد. لتب ــا مم ــون وغريه ــة الروت ــن أمهي ــه ع ــتن و حتدث ــه أينش ــد ب ــام انتق ــا في ــه،  وأيض قال
ــة  ــة الذري ــتخراج الطاق ــاول اس ــا كان ال حي ــية مل ــة الشمس ــتخرج الطاق ــن اس ــان: أن م اىل األذه
ــام 1942، و  ــو ع ــا ه ــخ مياده ــأن تاري ــاًم ب ــرصه؟ و عل ــا يف ع ــة معامله ــت واضح ــي كان الت
ــذي كان  ــري ال ــراع ال ــو االخ ــا ه ــك م ــام 1945م، و كذل ــة ع ــة الذري ــاد القنبل ــخ مي تاري
ــاين  ــامل الكيمياء االمل ــن ع ــام يف برل ــه ق ــد وفات ــه بع ــام بأّن ــه ؟ عل ــة يف بيت ــه النظري ــري أبحاث جي
ــة العــامل االيطــايل  ــر بإعــادة جترب ــة ليزاميتن ــاء النمســاوية اليهودي ــة الفيزي ) أوتوهــان ( ومعــه عامل
ــن  ــة م ــارص الناجت ــا العن ــم فحص ــوم ث ــى اليوراني ــة ع ــات بطيئ ــاق نيوترون ــي باط اثركوفريم
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ــويد  ــر اىل الس ــت ميتن ــم هرب ــدا، ث ــة ج ــات ضئيل ــرية بكمي ــارص كث ــود عن ــفا وج ــل فاكتش التفاع
ــة. ــي أطلقــت اســم االنشــطار أو االنقســام عــى العملي ــر، وهــي الت ــا مــن هتل  عــام 1938 هرًب

ــد  ــتن ق ــة أينش ــة ألن نظري ــة الذري ــف الطاق ــن كان سيكتش ــباق م ــة س ــت مرحل ــد كان ــم لق نع
ــوا  ــد تبين ــا وق ــا : » أّم ــا قائ ــدث عنه ــد حت ــاح ق ــى إن الصب ــه حت ــى مرصاعي ــاب ع ــت الب فتح
ــج العظيمــة  ــروا بالنتائ ــوة ال حــد هلــا ليتفك ــة اىل ق ــذرات املادي ــة فســيتوصلون إىل حــّل ال احلقيق
ــد  ــة، وق ــوى الكامن ــار الق ــفوا رسَّ انتش ــبي وليكتش ــت النس ــور الوق ــتن بتص ــا أينش ــى هب ــي ات الت
أصبــح ذلــك ســهًا يســرًيا بعــد أن دّلنــا أينشــتن عــى مكمنهــا، فســيتمكنون مــن اســتخراج كّل 
مــا حتتاجــه مــن القــوة بــرصف مقــدار يســري مــن اجلهــد وعندهــا تدخــل البرشيــة يف طــور مل تكــن 
حتلــم بــه مــن قبــل .إضافــة اىل أّنــه قبــل رحيلــه قــد بــدأ العمــل عــى حمــرك للطائــرة يمكنهــا مــن 
ــك  ــد ورد ذل ــا، وق ــتطاع صنعه ــاث( واس ــرك النف ــبيه باملح ــا )ش ــو العلي ــات اجل ــريان يف طبق الط
ــادث  ــه يف ح ــت من ــدر نال ــد الغ ــن ي ــاض، لك ــاين في ــيد ه ــه الس ــن أخت ــلها اىل اب ــالة أرس يف رس
ــوك العــرب مــن أجــل نقــل  ــه كان يراســل املل ــه مفتعــل، وال ســيام ان ــكّل ذي بصــرية أّن ــدو ل يب
ــة  ــة واملعاهــد العلمّي ــع والقــدرات االقتصادي ــاء املصان ــه اىل الوطــن العــريب مــن أجــل بن إنجازات
وإنــارة الصحــراء العربّيــة، فكانــت املؤامــرة الصهيونيــة عــر الروفســور يودعــان يوجــل وزوجتــه 

ــه، و بــدال ســيارهتام املعبــوث هبــا ممــا أدى إىل استشــهاده. اللذيــن يبــدو أهنــام  غــّررا ب

إن هنــاك مــن االخراعــات املشــركة للصّبــاح مــع علــامء اخريــن، وقــد ُســجلت باســمه 
ــن  ــه الذي ــم زمائ ــمه وباس ــجلت باس ــد س ــا ق ــرش اخراع ــة ع ــا و مخس ــن اخراًع ــبعة وثاث س
انجزوهــا معــه، علــاًم بــأن هنــاك ســتن اخراًعــا قــد ســّجلت معظمهــا يف دفاتــر الرشكــة، ومل تقــدم 
ــاز باســمه وذلــك حســب رســالته اىل صديقــه د. فــؤاد رصوف و ذلــك بســبب  هبــا طلبــات امتي
ــاح  ــراع  الصب ــت  اخ ــود حت ــع املوج ــا التوقي ــا، وإذا رصدن ــك هل ــرال الكري ــة جن ــكار رشك احت
رقــم 36 عــى ســبيل املثــال ال احلــرص، لرأينــا أنــه اخــراع لــه مشــرك مــع ألــرت ميتــاغ، وأحياًنــا 
ــد  ــع أح ــرك م ــا مش ــو أحيان ــا ه ــه م ــن اخراعات ــه، وم ــر مع ــامل  آخ ــه ع ــب أن يوقع كان يتوج
زمائــه، ومــن ذلــك نذكــر مارفــن م. مــوراك و بــول غــراي عــى ســبيل املثــال ال احلــرص، أو قــد 
ــراءة اخــراع آخــر  ــره، أو بإعــداد ب ــاغ بتطوي أنجــزه بمفــرده، وهــذا ال يعنــي إذا قــام الــرت ميت
حتــت االســم نفســه أهّنــا غــري مكتملــة، علــاًم بــأن هنــاك عــدة بــراءات اخراعــات حتمــل االســم 

الســابق، هــذا عــدا عــن الســعي الصهيــوين لطمــس ذكــره منــذ البدايــة. 

وهنــا يمكننــا القــول إّن أمهيــة اخراعــات الصبــاح تكمــن يف أهنــا رائــدة وإهّنــا وضعــت 
مداميــَك، ال بــل أسًســا راســخة لثــورة العلــوم اإللكرونيــة، ويف كل ثــورة ســواء أكانــت اجتامعيــة 
ــد  ــن ق ــإذا كان لين ــتجدة، ف ــروف املس ــرص والظ ــّورات الع ــدم بتط ــن أن تصط ــد م ــة ال ب أم علمّي
ــت  ــد اغتن ــس لق ــى العك ــل ع ــا ب ــدت قيمته ــد فق ــرية ق ــي أن األخ ــذا ال يعن ــية فه ــّور املاركس ط
ــه  ــر نفس ــري األم ــع ي ــن املجتم ــع قوان ــة م ــن الطبيع ــة بقوان ــر. ومقارن ــر فأكث ــخت أكث وترس
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ــتن  ــه إىل أينش ــذي وج ــد ال ــل النق ــبية فه ــة النس ــع النظري ــن وض ــتن ح ــده أينش ــا أوج ــى م ع
ــا عــام 1984م أن »أينشــتن أخــل يف  ــاح أواًل ومــن ثــم علــامء الفضــاء يف أريزون مــن قبــل الصب
حســاباته اخلاصــة بالتذبذبــات الصغــرية »مبــادرة اإلعتدالــن كوكــب عطــارد« وحتديــًدا حــن قــال 
الصبــاح: »ربــام كان عــى أينشــتن أن يمــد املعــادالت أبعــد مــن ذلــك أو أن يغريهــا بشــكل كامــل 
ــد  ــتن ق ــة أينش ــي أّن نظري ــذا يعن ــل ه ــة«1، ه ــع احلقيق ــك م ــن ذل ــد م ــاء أبع ــى التق ــل ع ليحص
ــا ُطــّورت مــن قبــل علــامء اليــوم إىل  ــا القــول إهّن ســقطت دون جــدوى. بالطبــع كا، بــل يمكنن

املســار الصحيــح املطابــق«.                                                                                      

ــدأ  لكــن املشــكلة ختتلــف مــع العــامل نيوتــن الــذي غــرق يف بحــر املطلــق عندمــا عــّد مب
القصــور الــذايت مبــدأ قطعًيــا، يف الوقــت الــذي هــو مبــدأ تقريبــي إذ ال يمكــن حتقيــق كل املبــادئ 
املنطلقــة مــن أســس أرضيــة يف عــامل الكواكــب األخــرى والنجــوم واملجــرات املعــّدة باملليــارات 
ــة األرض  ــوة جاذبي ــن ق ــي 6/1 م ــر ه ــة القم ــًا جاذبي ــة. فمث ــاءات العلمّي ــب اإلحص حس
وجاذبيــة املريــخ %38 مــن قــوة جاذبيــة األرض. وقــد أخطــأ نيوتــن حــن عــّد الزمــان واملــكان 
ــور  ــأت لظه ــا هي ــا ألهن ــس متاًم ــن لي ــلة ولك ــة فاش ــام نظري ــا أم ــن هن ــن. نح ــن ومطلق منفصل
النســبية واعتــرت زاهيــة عــرص الثــورة امليكانيكيــة. والنظريــة النســبّية تعــود يف جذورهــا األوىل 
إىل هندســة ريــامن وهــي هندســة املنحنيــات وال تقــل ترابًطــا وانســجاًما عــن هندســة إقليــدس. 
ومــن يقــرأ كتــب بوانكاريــه يشــعر أنــه عــى أبــواب هــذه النظريــة، وكذلــك ترجــع هــذه النظريــة 
ــتن  ــاه أينش ــاد تلق ــع األبع ــون املرب ــذا الك ــكان، ه ــذا الزم ــتن. فه ــتاذ أينش ــكي، أس إىل مينكوفس
ــكان ال  ــن دون امل ــان م ــة فالزم ــبّية العام ــه يف النس ــه نظريت ــا من ــرج لن ــم ليخ ــتاذه القدي ــن أس م
ــأن الزمــان بعــد رابــع  ــا. ومينكوفســكي ليــس أول مــن قــال ب وجــود لــه وكذلــك العكــس متاًم
لألشــياء فهنــاك مــن ســبقه مــن املفكريــن مثــل ديــدرو عــام 1777م. ولكــن أينشــتن كان رائــًدا يف 
إثبــات البعــد الرابــع الــذي هــو الزمــن. وحتــى يف هــذه املقارنــة فــإن الصبــاح مل خيطــئ يف اخــراع 

ر مــع اخــراع أشــباه النواقــل. البطاريــة الشمســية بــل نجــح فيــه ولكــن تطبيقــه قــد ُطــوِّ

ــور،  ــدأ بالظه ــوف يب ــًدا س ــرًصا جدي ــدا أن ع ــام 1935م، ب ــاح ع ــويف الصب ــا ت »وعندم
وأن اإللكرونيــات بــه ســتتواىل عــر ثــورات متتاليــة: ثــورة الرانزســتور عــام 1948م، 
وثــورة اإللكرونيــات الصغريــة والايــزر واإللكرونيــات الكــم عــام 1968م... وثــورة 
ــل  ــباه النواق ــا أش ــي أحدثته ــورة الت ــت الث ــد ختط ــام 1972م... واآلن، لق ــة ع ــدارات املتكامل ال
ــة  ــذه النقل ــات ه ــارص بداي ــن ع ــكل م ــت ب ــي عصف ــام الت ــدود األح ــتورات ح والرانزس
التكنولوجيــة. ولــوال هــذه األدوات، ملــا كانــت احلاســبات الصغــرية والراديــوات الرانزســتورية 
ــة، ويف  ــه املنطقي ــب ويف دارات ــب احلاس ــذاذات يف قل ــت اجل ــا كان ــح، ومل ــة واملس ــزة األمتت وأجه

ــه. ــرة في ــام الذاك ــه وأقس ــزاء معاجلت أج
1 - عباس وهبي: الفيلسوف العبقري حسن كامل الصباح، ص 18.
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يف الســنوات األخــرية ارتفــع زخــم وتــرية التغيــري يف هــذه العلــوم. فأصبحــت كلمــة الــر 
فيهــا »أصغــر حجــاًم وأقــل ثمنـًـا«. لقــد ســمح اخــراع املعالــج الصغــري، وهــو عقــل الكمبيوتــر، 
ــة التــي نعيشــها  بتصغــري احلجــوم وختفيــض الكلفــة، فأرســى بذلــك معــامل احلضــارة اإللكروني
اليــوم. واإللكرونيــات اليــوم هــي قاعــدة ثــاين أضخــم ثــورة تكنولوجيــة يف تاريــخ األرض: ثورة 
ــات  ــة باحلكاي ــزل مليئ ــات مل ت ــن اإللكروني ــة. لك ــا احليوي ــة والتكنولوجي ــاء الدقيق ــوم األحي عل
واإلنجــازات والشــخصيات اخلارقــة، ناهيــك عــن الفــرص الضائعــة واملــآيس الشــخصية. وهــي 

أيًضــا مليئــة برجــال منهــم النجــوم والشــعراء وعلــامء اإلجتــامع والصبَّــاح أحــد هــؤالء القــوم.        

ــا  ــام كان متمكنً ــات. ك ــاء ورياضي ــن فيزي ــة م ــوم النظري ــا يف العل ــاح ضليًع ــد كان الصب لق
ــون كان  ــا وأديس ــن خمرًع ــا ومل يك ــتاين كان عامًل ــإن أينش ــة، ف ــة التطبيقي ــة الكهربائي ــن اهلندس م
خمرًعــا عظيــاًم ومل يكــن عامًلــا ألنــه مل ينطلــق مــن النظريــة إىل التطبيــق بــل العكــس، وأمــا أينشــتن 

ــة ومل ينتقــل إىل التطبيــق!!   فقــد وضــع النظري

ــة  ويقــول العميــد د. نصــري ســبح: »لقــد تشــبث أديســون »املكتشــف صدفــة عــام ألــف وثامنامي
ــبث  ــول أديسون»تش ــا بمفع ــة أيًض ــراري املعروف ــدار الكهرح ــرة اإلص ــن« ظاه ــة وثامن وثاث
باســتخدام التيــار املســتمر املنخفــض الفلطيــة، وفاتتــه مزايــا التيــار املتنــاوب العــايل الفلطيــة لنقــل 

ــًا...                                                                                                 ــا طوي ــه باًع ــاح فقــد حــل هــذه املشــكلة وكان ل ــا الصب الطاقــة« أمَّ

»واألمــر الثــاين أنــه يف زمــن الصبــاح كان الصــامم اإللكــروين ومشــتقاته األداة اإللكرونيــة الفاعلة 
ــف  ــتور بمختل ــي والرانزس ــي الوص ــة كالثنائ ــبه الناقل ــة ش ــدة »إذ إن األدوات اإللكروني الوحي

أنواعــه مل تكــن قــد اكتشــفت بعــد.

ــام  ــاين مــن اخلمســينيات. وب ومل ينتــرش اســتخدامها عــى نطــاق واســع حتــى النصــف الث
ــا حالــت دون انتشــاره يف مياديــن كثــرية، اقتحمتهــا أشــباه النواقــل  أن للصــامم اإللكــروين عيوًب
فيــام بعــد. فــإذا العديــد مــن أفــكار الصبــاح وخمرعاتــه كان ســيقدر هلــا نجــاح أعظــم يف كنــف 
تكنولوجيــا أكثــر تطــوًرا. وكثــرًيا مــا حيــدث هــذا يف عــامل اإلخــراع، إذ تتخطــى طفــرات العقــل 

ــة املتاحــة. البــرشي اخلــاق الوســائل التكنولوجي

ــا  ــا تقريًب فالتصميــم األســايس للحاســوب، أو الكمبيوتــر، وضــع منــذ مئــة ومخســن عاًم
إال أن حتقيقــه العمــل تأخــر مئــة عــام بســبب التخلــف التكنولوجــي«1.                                                             

1 - مجلة المنابر، العددين 50 و51، في نيسان – أيار 1995م، ص 112-115.
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إن إنجازات الصباح تتلخص بام ييل:                                                           
تطويــر وحتســن املعــدات والنظــم اإللكرونيــة املســتخدمة يف تطبيقــات القــدرة الكهربائية،   -

وبالتخصيــص املقومــات العاليــة القــدرة، واملقومــات القوســية ذات احلــوض الزئبقــي.
اإلبداع يف عدة حقول من حقول اإللكرونيات.  -

ــة  ــه نظري ــوا كن ــن أدرك ــل الذي ــن األوائ ــاح م ــة: فالصب ــة البحت ــوم النظري ــداع يف العل اإلب  -
ــن  ــد أن قوان ــد وج ــد. وق ــرشح والنق ــا بال ــا وتناولوه ــروا أغواره ــبة، وس ــتن النس آينش
العلــم تكشــف يف قوهتــا الّشــاملة عــن وجــود غايــة أي مقصــد شــامل كي يف الكــون وإنَّ 
ذلــك املقصــد الــكي للوجــود يتــم عــر البعــد العقــي اخلامــس وكــام نقــل األســتاذ إميــل 
ــة  ــا نظري ــز عليه ــي ترتك ــة الت ــة األربع ــاد الكوني ــاح إىل األبع ــاف الصبَّ ــد أض ــط فق ضوم
النســبية بعــًدا خامًســا هــو العقــل. فيكــون الصبــاح بذلــك قــد اســتبق النظريــات احلديثــة 
ــنى  ــم ليتس ــك الك ــل، إىل ميكاني ــر العق ــن مظاه ــو م ــي، وه ــة الوع ــي بإضاف ــي تق الت

ــاع الــري. ــا، كالدف ــة العلي دراســة النظــم البيولوجي
لقــد كان للصبــاح رؤيــة إســراتيجية وحتليليــة ثابتــة الســتغال الطاقــة الكامنــة يف الــذرة   -

ــر. ــرص إىل آخ ــن عن ــعة م ــيام املش ــة وال س ــارص الكياموي ــل العن ويف حتوي
وحدث با حرج عن اخراعه يف حتويل األشعة الشمسية إىل طاقة كهربائية.  -

إجيــاده لنظــام إلكــروين للتلفــزة: ورغــم أنــه حــّل املشــكات األساســية املعرضــة آنــذاك   -
ــامده. ــت دون اعت ــة حال ــات تكنولوجي ــائدة، إال أن صعوب ــم الس للنظ

ــوس  ــوم ذي الق ــر املق ــو تطوي ــاح ه ــد الصب ــه: وجدي ــي وعكس ــار الكهربائ ــم التي تقوي  -
ــار  ــتمر إىل تي ــار املس ــري التي ــاس يغ ــتخدامه كمقي ــه، واس ــن أدائ ــه وحتس ــي ودارات الزئبق

ــة. ــة العالي ــدرات الكهربائي ــاوب للق متن

وبنــاء عليــه، وكــام نعلــم فــإن التطــور العلمــّي آفاقــه مفتوحــة، وهــو سلســلة مــن التجارب 
ــتمرارية  ــاك إس ــل هن ــرع ال ب ــرع إىل خم ــن خم ــل وم ــل إىل جي ــن جي ــور م ــي تتط ــات الت والنظري
وتواصــل، كــام أّن قانــون النفــي للنفــي يبــدو هــو الســائد دائــاًم. ومــن الغبــن ال بــل مــن اجلهــل 

القــول إّن اخراعــات الصبــاح قــد كانــت لعــرصه ولــدت وانتهــت آنئــذ.                                                                                             
وهــذا يعــّد ظلــاًم مقروًنــا بغبــاء ال مســّوغ لــه. فالــذي تغــري يف مبــدأ ختزيــن الطاقــة الشمســية 
هــو جــزء مــن آليــة اإلخــراع، وبالتــايل فإنــه لــوال اخــراع الصبــاح هــذا ملــا وصــل اإلنســان اليــوم 
إىل القمــر واملريــخ وبقيــة الكواكــب أو باألحــرى ملــا اســتطاع غــزو الكــون وال كان بإمــكان األقــامر 
اإلصطناعيــة أن تــؤدي وظيفتهــا املطلوبــة ألهنــا تســتمد طاقتهــا مــن أشــعة الشــمس. هــذا عــى ســبيل 
املثــال ال احلــرص. ويعــد اخــراع البطاريــة الشمســية جــزًءا مــن اإلخراعــات الثــاث التــي ســجلت 
حتــت عنــوان »إرســال الصــور واملناظــر«. وكان الســبب األســايس املبــارش الــذي أدى إىل استشــهاده.                                                                                 
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الصــامم الثاثــي الغــازي الترياطــون: الــذي اســتعمله الصبــاح كمقــوم يمكــن التحكــم فيه 
متوصــًا إىل طريقــة لإلســتغناء عــن املبــدل واملســافر يف حمــركات التيــار املســتمر عــر اســتخدامه. 
ــوالن دون  ــه وحي ــتمر وعوليت ــار املس ــرك التي ــردود حم ــن م ــدان م ــافر حي ــدل واملس ــأن املب ــاًم ب عل
ــة  ــتعامل أدوات إلكروني ــام باس ــاح عنه ــتعاض الصب ــد اس ــع.. وق ــدى واس ــه يف م ــري رسعت تغي
فنّشــأ مــن جــراء ذلــك حمــرك ذو مــردود وحتوليــة عاليتــن يمكــن تغيــري رسعتــه بســهولة كبــرية يف 
مــدى واســع. وتســتخدم مثــل هــذه املحــركات حالًيــا يف القاطــرات والســيارات الكهربائيــة، ويف 
الصناعــات الثقيلــة، كصناعــة الفــوالذ حيــث تدعــو احلاجــة إىل حمــركات كبــرية متغــرية الرعــة،  
م القــويس الزئبقــي أو البطاريــة الشمســية املحتويــة  إال أن مصــري الصــامم الثاثــي الغــازي أو املقــوِّ
ــام  ــل إن ــباه النواق ــا بأش ــتعيض عنه ــي اس ــعة والت ــواد مش ــى م ــة ع ــة حمتوي ــح معدني ــى صفائ ع
شــكلت مرحلــة انتقاليــة مهمــة أسســت خاهلــا لتطــور علمــي باهــر، ولكــن أمهيتهــا أهنــا لّبــت 
ــدة  ــت الرائ ــا كان ــام أهن ــة، ك ــن ناحي ــّي م ــور العلم ــراء التط ــن ج ــتجدة م ــان املس ــات اإلنس حاج
للثــورة اإللكرونيــة التــي تتجــّى روعتهــا اليــوم أكثــر فأكثــر جنًبــا إىل جنــب مــع الثــورة الذريــة. 
وإذا أخذنــا احلاســوب أو الكمبيوتــر الــذي كان حجمــه أوائــل الثامنينــات بحجــم غرفــة كبــرية، 
ــة  ــينام احلديث ــة صغــرية. كــام أن الس ــزداد صغــًرا إىل أن وصــل إىل حجــم رقاق ــه ي ــوم أن ــرى الي فنّ
ترتكــز اليــوم عــى اجلهــاز الــذي اخرعــه الصبــاح لنقــل الصــورة ويســتخدم اليــوم يف التصويــر 

ــي وخاصــة يف الســينام ســكوب.                                                         الكهروضوئ

الصباح وهندسة الطران:                                                                 

Strato- ــاق  ــق يف الطب ــرة حتل ــع طائ ــم وصن ــه بتصمي ــاح قيام ــى الصب ــا ع ــس غريًب )لي
sphère( أي تلــك الطبقــة مــن الغــاف اجلــوي التــي تبلــغ ســامكتها حــوايل 30 كلــم وتبــدأ مــن 
ــاح  ــة املفجعــة التــي حالــت مــا بــن الصب ارتفــاع 11 كلــم عــن ســطح األرض... لكنهــا احلادث
ــة التــي ظهــرت  ــرة النفاث ــات الطائ ــه إلنجــاز حمــرك إضــايف قــد يكــون شــبيًها بتوربين وطموحات

ــة.         ــة الثاني ــاء احلــرب العاملي أثن

الصباح وأينشتني ونيوتن علم الفلك و علم احلروريات :
تعــّد نظريــة أينشــتن مقدمــة لبــدء مرحلــة عظيمــة يف حيــاة البرشيــة عــى صعيــد علــم الفيزيــاء 
ــدث  ــي حت ــة الت ــاد االربع ــإن األبع ــتن، ف ــبية  ألينش ــة النس ــق  النظري ــًدا وف ــات حتدي والرياضي
ــرض  ــول الع ــي: الط ــكان وه ــدث يف امل ــدد احل ــي حت ــة الت ــاد الثاث ــن األبع ــارة ع ــي عب ــا ه عنه
واالرتفــاع، يضــاف اليهــا البعــد الرابــع، وهــو الزمــن الــذي يرتبــط هبــذه االبعــاد الثاثــة ارتباطــا 
وثيقــا، وهــذا مــا يتناقــض مــع نظريــة نيوتــن التــي تفصــل إحداثيــات املــكان عــن الزمــان وهــذا 

االخــري يعــّده مطلقــا.
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ــا  ــر م ــبية 1«: إن أكث ــة النس ــتن والنظري ــه أينش ــا » يف كتاب ــن مرحب ــد الرمح ــور عب ــول الدكت ويق
ــأن  ــول ب ــان يف الق ــا االنس ــي جيده ــة الت ــك الصعوب ــه تل ــوض مرجع ــن غم ــبية م ــط بالنس حيي
ــون ال  ــام أن الل ــي فك ــن االدراك احل ــورة م ــون ص ــاس بالل ــأن االحس ــن ش ــاس بالزم االحس
وجــود هلــا اذا مل توجــد عــن متيــزه فكذلــك الدقيقــة والســاعة ليســا شــيئا إذا مل تكونــا إمــارة عــى 
حادثــة، و كــام أن املــكان ليــس غــري نظــام االشــياء فكذلــك الزمــان ليــس غــري نظــام احلــوادث. 
ــان  ــبية الزم ــاح »نس ــول الصب ــام يق ــان. بين ــة الزم ــرة : ذاتي ــذه الفك ــى ه ــتن ع ــح أينش ــد أل ولق
ــق  ــن املنط ــة، لك ــرف والبداه ــة للع ــي خمالف ــه، ه ــول في ــتنتجنا الق ــذي اس ــى ال ــكان باملعن وامل
ــدل  ــام ي ــى يشء إن ــذا إن دّل ع ــام. وه ــردد يف قبوهل ــب أن ال ن ــا فيج ــتلزم وجودمه ــّي يس العلم
ّعــى تأثــر الصبــاح بأينشــتن واقتناعــه بنظريتــه. لقــد تكّلــم الصبــاح يف الوقــت النســبي واملــكان 
ــه!  ــوبن الي ــاء املنس ــاف الفض ــدار يف اخت ــاف باملق ــان باخت ــام خيتلف ــرًيا إىل أهّن ــبي  مش  النس
ومــن املعلــوم أن عمــدة ميكانيــكا نيوتــن هــو مبــدأ القصــور الــذايت و مــؤداه أن أي جســم يظــل 
ــذه  ــه ه ــه عن ــد ب ــة حتي ــوى خارجي ــه ق ــر في ــا مل تؤث ــتقيمة م ــردة مس ــة مط ــع حرك ــاكنًا أو يتاب س
ــدأ 1642- م 1564. لكــن نيوتــن غــرق يف بحــر املطلــق  ــو هــذا املب احلــال، وقــد اثبــت غاليلي
عندمــا عــّد هــذا املبــدأ مبــدأ قطعًيــا، وهــو يف الوقــت ذاتــه مبــدأ تقريبــي إذ ال يمكــن حتقيــق كل 
ــة يف عــامل الكواكــب األخــرى والنجــوم واملجــرات املعــدة  ــادىء املنطلقــة مــن أســس أرضي املب
باملليــارات، ألن التاثــري اجلــاذيب موجــود يف كل األجــرام الســاموية، و لكــن خيتلــف مــن كوكــب 
إىل آخــر بســبب إختــاف قوتــه: وأّمــا تغيــريات أينشــتن فهــي هتيمــن عــى الزمــان واملــكان معــا 
فتحــدد احلادثــات مــن خلفــك وأمامــك ويمينــك وشــاملك وماضيــك وحــارضك دفعــة واحــدة 

دون توقيــف الزمــن.
ونســتخلص ممـّـا ورد أن أينشــتن وجــد أن ذلــك املشــيج املســكب مــن الزمــان واملــكان لــه وحــده 

ان يتصــف باحلقيقــة عــى أن لــكل كوكــب هنــاك مقاييــس زمكانيــة خاصــة بــه.
ويقــول الصبــاح أيًضــا: والكــون كلــه هــو كائــن رباعــي احلــدود يتحــدب حتدبــا  مطــردا 

كلــام قربــت مــن املــادة.
ــدود  ــي احل ــن رباع ــع لكائ ــو مقط ــل ه ــر ب ــو كل احلج ــس ه ــا لي ــاقط مث ــر الس فاحلج
مــن خواصــه اهلندســية، إنــك كلــام اجتهــت اىل املســتقبل صغــرت املســافة بينــه وبــن األرض نظــًرا 
ــا  ــكل م ــافة. ف ــرت املس ــام صغ ــن كل ــد الزم ــام امت ــه كل ــوار األرض، أي إن ــاء بج ــدب الفض لتح
حــدث وماســيحدث هــو أمــر مقــرر يف نظــر العــامل النســبي. وهنــا يبــدو تأثــره ودعمــه ملــا طرحــه 

وأثبتــه اينشــتن.

1 -  دار القلم بيروت لبنان ص 96-98.
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البعد اخلامس: 
يقــول الصبــاح1: »إن وجــود مقصــد واحــد تّتجــه لتحقيقــه كل النّواميــس والقــوى الطبيعيــة 
التــي نشــاهدها هــو نتيجــة الزمــة لوجــود البعــد العقــي اخلامــس، أي جمــرد تنبؤاتنــا باحلادثــات 
ــد ألن إدراك األبعــاد االربعــة  ــذا البع ــد أضــاف ه ــي بذلــك« وق ــرار ضمن ــل وقوعهــا هــو إق قب

الــواردة يتطلــب وجــوده كبعــد خامــس.

وقد وضع الصباح حتديًدا شاماًل للعقل إذ يذكر:

”والعقــل إًذا آلــة التفكــري واالســتنتاج »هــو الــذي يتحــرك يف الفضــاء الرباعــي احلــدود، وكــام أّن 
ــإّن التعقــل وهــو احلركــة يف البعــد  ــع، ف احلركــة يف الفضــاء الثاثــي احلــدود تــؤول بالبعــد الراب

الرابــع يــؤول بالبعــد اخلامــس..

كيف برهن الصباح أّن النظرية النسبية هي احلكم السائد يف الكون:

النــور هــو إهتــزازات كهربائيــة واأللــوان ختتلــف باختــاف عــدد األهتــزازات  يف الثانيــة    -
وهــي تتغــري بتغيــري الزمــان واملــكان.

حتّدث عن قيمة نظرية أينشتن بالنسبة لعلم احلروريات.    -
ما هي قيمة نظرية أينشتن بالنسبة لعلم احلروريات؟2  -

يف ذلــك يذكــر الصبــاح: وفيــام أنتجتــه النظريــة النســبية لعلــم احلروريــات حقيقــة بديعــة 
ذات أمهيــة كــرى يف حيــاة االنســان وأعاملــه إذ أصبــح مــن املقــرر: 

أن نامــوس ثبــوت املــادة هــو جــزء ضمنــي لثبــوت القــوة. وقــد أورد أهــم النتائــج  وهــو 
ــف  ــا تكاث ــوة. أم ــا إىل ق ــل بعضه ــكان حتوي ــة وباالم ــوة مكيف ــت إال ق ــادة ليس ــون امل ك
القــوة إىل مــادة ربــام حــدث يف بعــض أرجــاء الكــون الســحيق. إال أننــا بامكاننــا الرهنــة 
عــى أن بعــض املــادة يتحــول إىل قــوة باملثــل اآليت –غــاز اهلليــوم حيصــل مــن احتــاد أربــع 
قــوى مــن قــوات ذرة غــاز اهليدروجــن والفــرق يف الــوزن يظهــر كقــوة عنــد احلصــول  
ــوة  ــك الق ــدار تل ــك أن مق ــش يف ذل ــوم  .واملده ــعاع الرادي ــاء اش ــوم أثن ــاز اهللي ــى غ ع
ينطبــق متامــا عــى حســاب أينشــتن. وبنســبة ذلــك التعــدي لــو متكــن املــرء مــن حتويــل 

املــادة كلهــا اىل قــوة لكفــى رطــل واحــد مــن الفحــم                                   

لتســيري قطــار مــدة ســنتن!!! وانطاقــا مــن مبــدأ املــادة هــي مظهــر مــن مظاهــر الطاقــة 
و مــن مظاهــر النــور واالشــعاع واحلــرارة واحلركــة.

1 - في كتاباته المختارة ص-22 ص23.
2 -  كتابات الصباح المختارة ص 23-24-25.
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ــك  ــة وكذل ــول اىل طاق ــا تتح ــادة يف حتلله ــاء وامل ــدأ االول يف الفيزي ــو املب ــة ه ــن الطاق ــإن ختزي ف
ــا  ــا ألهن ــن وزهن ــر م ــمس خت ــرى أن الش ــا ن ــة. فمث ــروف معين ــادة يف ظ ــول إىل م ــة تتح الطاق
ختــر املــادة التــي تتحــول اىل طاقــة. وحســب الصبــاح يف مقــال لــه حــول الكتلــة والطاقة:وفًقــا 
لنواميــس النســبية والتــي تنظــر إىل األبعــاد املكانيــة يف حركتهــا املســتمرة أي عنــد البحــث يف حركة 
الفضــاء الرباعــي احلــدود ال بــد مــن تبيــان القانــون الكــوين الــذي أظهرتــه النظريــة النســبية أال 
وهــو ذلــك التســاوي مــا بــن الكتلــة والطاقــة. وبعــد البحــث والّتمحيــص إنتهــى إىل أّن الكتلــة 
ك=ث2عــى ط و قــد اضطلعــت هــذه املعادلــة بأكــر نصيــب يف حتقيــق القنبلــة الذريــة وإخراجهــا 
ــاوي  ــادة تس ــن امل ــزء م ــواة يف ج ــة املحت ــاء: إّن الطاق ــة الفيزي ــا يف لغ ــود. ومعناه ــز الوج اىل حي
ــع  ــف تش ــة: كي ــذه املعادل ــا ه ــرشح لن ــوء. وت ــة الض ــع رسع ــة بمرب ــم مروب ــذا اجلس ــة ه كتل
النجــوم واحلــرارة والضــوء مليــارات الســنن، وعليــه فقــد كان اكتشــاف الظاهــرة الكهروضوئيــة 
املدخــل النظــري واملفتــاح الريــايض مليــدان حتويــل الطاقــة الشمســية اىل كهربــاء. رسعــة الضــوء 

=299279485=300000كــم /ث....

فلسفة الصباح يف سطور

لقــد مجــع الصبــاح مــا بــن مفهومــي املثالّيــة واملادّيــة مجًعــا ديالكتيكًيــا مــن خــال إيامنــه 
Objec- واملوضوعيــة Subjectivite  باخلالــق، فيكــون قــد مجــع مــا بــن مفهومــي الشــخصانية
ــتطاع  ــذي اس ــاح ال ــزوغ الصب ــل ب ــتحيًا قب ــّد مس ــا كان ُيع ــذا م ــود، وه ــة الوج tivite يف مناقش
أن يــزاوج مــا بــن الفكريــن املــادّي واملثــايل. كــام وأنــه أوجــد ممــًرا بــن احلقيقــة النســبّية واحلقيقــة 
املطلقــة. وقــد تــّم هــذا عــر إضافــة البعــد اخلامــس إىل األبعــاد الكونيــة األربعــة التــي ارتكــزت 
عليهــا نظريــة النســبية األينشــتينية، إّن حديــث الصبــاح عــن اســتخراج النظــام مــن عــدم النظــام، 
والنامــوس مــن حالــة الفــوىض، دليــل عــى اســتخراج النقيــض مــن نقيضــه وحتــول الســلبي إىل 

إجيــايب، واإلجيــايب إىل ســلبي، وكل ذلــك يــرز املعــامل املاديــة عنــد الصبــاح.                                                                                                 

ــه،  ــد حكمت ــي متجي ــر اهلل ه ــادات بنظ ــري العب ــًا: إّن خ ــا قائ ــده فيحّدده ــة عن ــا املثالي أّم
وكذلــك جعلــه املقصــد الواحــد مركــًزا جاذًبــا تتجــه لتحقيقــه كل النواميــس والقــوى الطبيعيــة،  
ــا  ــة جيعله ــوي للعدال ــه النخب ــن مفهوم ــون ع ــاع افاط ــًا أّن دف ــه مث ــرى في ــذي ن ــت ال يف الوق
ــد »أن  ــف وج ــامّي احلني ــن اإلس ــه بالّدي ــل. ويف إيامن ــامل املث ــم يف ع ــوازن أزيل قائ ــا لت انعكاس
ــوف  ــموات واألرض والوق ــق الس ــري يف خل ــى التفك ــن ع ــّث املؤمن ــيء بح ــم م ــران الكري الق
ــااًل ويبــدو ذلــك مــن خــال  ــاًم ومث ــه معل ــاح يف كتابات عــى حكمــة اهلل يف خلقــه«. ويظهــر الصب
ــي  ــن ه ــن خملص ــفة صادق ــاج فاس ــيلة إلنت ــري وس ــدي أن خ ــول: و ن ــراه يق ــرية إذ ت ــكاره الن أف
ــات  ــة يف الطبيعي ــل التجرب ــا يف معام ــا طوي ــن رصف زمن ــفة إال مل ــهادة الفلس ــاء ش ــدم إعط ع
والكونيــات والعلــوم املحكمــة الضبــط كاهلندســة والتحليــل الريــايض. وهنــا يبــدو حتليــه بحــس 
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مــادي نســبي. لقــد دامــت الفلســفة املحافظــة عــن املــوروث املثــايل والّروحــي للعصــور الوســطى 
ووجهــت شــتى االهتامــات واالنتقــادات إىل املاديــة امليكانكيــة ليــس أقلهــا االحلــاد واالفســاد يف 
ــة،  ــة امليكانكي ــت املادي ــي تبن ــفي الت ــار الفلس ــة أو اليس ــفة الراديكالّي ــت الفلس ــم فاض األرض، ث
وكان أبــرز أعامهــا الفيلســوف االنكليــزي تومــاس هوبــز وكان أول مــن حــول الكوزمولوجيــا 
اجلديــدة بصيغتهــا الّذريــة إىل أنطولوجيــا شــمولية متامســكة تدعــي تفســري الوجــود عــر ظواهــره 
و جتلياتــه تفســريا علميــا اســتنادا إىل علــم احلركــة أو امليكانيــك، ولــو كتــب الصبــاح فلســفته قبــل 
ــاره  ــا مــن اعتب ــز إنطاًق ــة النســبية االينشــتينية لــكان تبنــى جــزًءا مــن فلســفة هوب ظهــور النظري
للفلســفة أهّنــا أحــد العلــوم، و لكــن تلقيــح املادّيــة امليكانكيــة بنظريــة النســبّية قــد أدى إىل إيــامن 
الصبــاح باحلقيقــة النســبية يف جانــب مــن فلســفته، وهكــذا يــرز لنــا الصبــاح جامًعــا مــا بــن جــزء 
مــن مــوروث الفلســفة املثاليــة الروحيــة وجــزء أخــر مــن مــوروث الفلســفة الراديكاليــة امللقحــة 
باملفاهيــم اجلديــدة للنظريــة النســبية مطــوًرا األخــرية إىل فلســفة ماديــة نســبية مــن خــال جعلهــا 
ــفة  ــوه الفلس ــت نح ــذي اجته ــامل ال ــد الّش ــي  املقص ــاة، إال وه ــة املبتغ ــول اىل النتيج ــبًبا للوص س

ــة مــن دون ســلطان العلــم.  املثالي

بينــام يــراءى أن فلســفة الصبــاح هــي نــواة لفلســفة قــد تؤكدهــا العلــوم يف يــوم مــن األيــام 
ــت  ــد أت ــا، وق ــات ذاهت ــبّية إلثب ــة النس ــكها باملادّي ــو متس ــى اآلن ه ــتمراريتها حت ــبب اس ــن س ولك
فلســفة اليبنــز كمحاولــة لبنــاء اونطولوجيــا مثاليــة ذريــة نتيجــة األمهيــة احلاســمة التــي أخــذت 
تتمتــع هبــا املاديــة الذريــة، بينــام أتــت فلســفة الصبــاح أكثــر ذكاء وإبداًعــا وواقعيــة ال بــل حولــت 
ــا  ــل عززهت ــب ب ــذا فحس ــس ه ــبية ولي ــة نس ــا مثالي ــة إىل أونطولوجي ــة الذري ــا املثالي األونطولوجي
ــاركي  ــعار ب ــد كان ش ــيية. وق ــة النس ــا املادي ــع اونطولوجي ــة م ــدة متكامل ــا يف وح ــن دجمته ح
ــايل:  ــص بالت ــا يتلخ ــود حق ــي أن املوج ــدرك يعن ــدرك أو ي ــو أن ي ــود ه ــود املوج ــروف: »وج املع
الــذات الكليــة املدركــة زائــد مدركاهتــا، الــذات اجلزئيــة املدركــة زائــد مدراكاهتــا وحمسوســاهتا وال 
تشــكل االخــرية إال جــزًءا صغــرًيا مــن مــدركات الــذات اإلهليــة، أمــا املــادة فهــي موجــودة وفًقــا 
لوصــف املاديــن. وهنــا يبــدو لنــا الصبــاح متعاطًفــا نســبًيا مــع شــعار بــاركي وجــود املوجــود هــو 
أن يــدرك أو أن يــدرك ولكنـّـه ال ينفــي وجــود املــادة، فاملقصــد الّشــامل هــو الــّذات الكليــة املدركة 
زائــد مدركاهتــا وحمسوســاهتا وهنــا ينــري الصبــاح ليطــور هــذه الفكــرة عندمــا جيــد عاقــة متبادلة 
مــا بــن وجــود الوعــي املطلــق والوعــي النســبي، الــذات الكلّيــة والــذات اجلزئيــة متســّلًحا بالعلم 

وبــكل قوانينــه املتطــورة بــدءا مــن املادّيــة الذريــة وصــواًل اىل املادّيــة النســبّية.

إن مثاليــة الصبــاح متقاربــة مــع مثاليــة افاطــون ألّنــه كان عاشــًقا للمعرفــة ســاعًيا ملعرفــة 
اخلالــق الوجــود الثابــت بالنســبة لــه . وليطــور هــذه الفكــرة عندمــا جيــد عاقــة متبادلــة مــا بــن 

وجــود الوعــي املطلــق والوعــي النســبي.
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اخلالــق  الوجــود الثابــت بالنســبة لــه. فمعرفــة الــذات االهليــة عنــد الصبــاح هــي اهلــدف الثابــت 
االســايس عنــده، وهــي احلقيقــة املطلقــة التــي يطمــح للوصــول إليهــا و يــرز ذلــك مــن قولــه : 
»ان اهلل ليــس ذلــك الكائــن األكثــر تطابقــا مــع مفاهيمنــا »لكــن هــذه املثاليــة ال تطــري مــع أجنحــة 
ــان  ــاة االنس ــي حي ــق ق ــة للمطل ــبية الرافض ــة النس ــة النظري ــام باجنح ــة إن ــة الومهي ــور احلامل الن
ــذه  ــعادة يف ه ــراز الس ــة إلح ــا كاف ــل وحده ــّد أّن الفضائ ــن ع ــون ح ــب أفاط ــة. ومل يص العادي
الدنيــا، ولكــن الفضائــل هــي مــن األمــور الرورّيــة للوصــول اىل الســعادة أيضــا، لذلــك نــرى 
أن الفيلســوف باكــون قــد حــذر مــن املنافــع املادّيــة التــي عدهــا مــن أخطــر مهيئــات هذه الســعادة 
وكذلــك دعــا اىل وحــدة الربيــة. بينــام نــرى الســعادة عنــد الصبــاح هتــدف اىل الســعادة الكــرى 
أال وهــي اكتشــاف خبايــا الكــون ونواميســه وقوانينــه مــن أجــل الوصــول إىل معرفــة الكــامل. أو 
ــت  ــواء كان ــة س ــث الطبيع ــن مباح ــث م ــكل مبح ــا، ول ــة هل ــوامل ال هناي ــة ع ــل« إن يف الطبيع مل يق
مادّيــة أو روحّيــة لســان خــاص بــه فــاذا كان يف النفــس رغبــة لــكل منهــا نكــون قــد عشــنا بــكل 
منهــا. وهــذا مفتــاح الســعادة الفرديــة االجتامعيــة فهلمــوا إليــه. يف حــن أن الصبــاح قــد اســتعان 
بالواقعيــة العلمّيــة لصالــح اإليــامن وباملادّيــة العرصّيــة للوصــول إىل إثبــات وجــود الــروح ورفض 
فكــرة كنــط حــول تلقائيــة األفعــال بــل دافــع عــن احلتميــة الســببية واعترها االســاس يف فلســفته. 
ويعــرف العقــل: »اذا هــو العــن التــي نــرى هبــا اهلل وهــو الواســطة التــي نرتكــز هبــا عــى احلقيقــة 
»وإذا كان ماركــس قــد متــرد يف األطروحــات عــى املعرفــة املنفعلــة املرتبــة عــى ماديــة فويوربــاخ 
ــة  ــده أن الواقــع االجتامعــي والتارخيــي ال يعــرف حقــا اال اســتنادا إىل فعــل البرشي الســاكنة بتأكي
وعملهــم التحويــّي لــه وهــذا مــا تســميه املاركســية عــادة بالراكســيس، فــإّن الصبــاح حيــث عــى 
البحــث واملعرفــة للوصــول إىل حقيقــة العلــم الطبيعــي والفلكــي. وغريهــا مــن العلــوم وكذلــك 
ــه الصبــاح بشــكل  اىل معرفــة الديــن. والــذي قالــه ماركــس حــول حتديــد االنســان قــد عــّر عن
آخــر: »ذلــك النامــوس هــو أّن هنــاك مقصــًدا جبــاًرا ال تقــف أمامــه أشــد القــوى الطبيعيــة يــود أن 
ينمــو كل منــا يتكامــل جســًدا ثــم عقــًا، وقولــه كذلــك : »والعقــل اذا آلــة التفكــري واالســتنتاج، 
ــدود  ــي احل ــاء الثاث ــة يف الفض ــام أن احلرك ــدود وك ــي احل ــاء الرباع ــرك يف الفض ــذي يتح ــو ال وه

تــؤول بالبعــد الرابــع، فــإن التعقــل وهــو احلركــة يف البعــد الرابــع يــؤول بالبعــد اخلامــس.
ــه  ــة وأّن ــاة احلقيق ــن حي ــرة م ــف م ــى أل ــداع أغن ــال واخل ــاة الظ ــد رأى أّن حي ــل ق وإذا كان هيغ
يكمــن فيهــا معنــى الوجــود وأّن عــامل احلقيقــة هــو فقــري شــاحب هزيــل ال معنــى لــه، وأّنــه مهــام 
أمعــن الفاســفة والعلــامء يف الغــض مــن شــأن عــامل الّظواهــر فإّنــه يظــّل عــامل النــور واجلــامل....
فاإلنســان هــو رّس األرسار وأحجيــة األحاجــي ولــن نفهــم الكــون قبــل أن نفهــم اإلنســان، فــإّن 

مقولتــه قــد ســقطت يف قعــر الكــون املحــدب الينشــتن!
ــادة  ــى امل ــوي ع ــون حيت ــر أن الك ــذي يعت ــاح ال ــع الصب ــض م ــد تناق ــل ق ــرى أن هيغ ــك ن لذل
مهــام تنوعــت أشــكاهلا وعــى القــوة املتحّولــة إىل مــادة أحيانــا وأن الكــون لــه قوانينــه ونواميســه 
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التــي تســريه، والواضــح أن مثاليــة هيغــل متشــائمة  نلمســها مــن حســه امليتافيزيقــي ألن اعتبــاره 
ــة.  ــع وللحقيق ــاف للواق ــو من ــد ه ــدم يشء واح ــود والع للوج

لفــد اســتطاع الصبــاح أن جيــد ممــًرا مــا بــن احلقيقــة النســبية واحلقيقــة املطلقــة مزاوًجــا مــا بــن 
ــد  ــّدم اجلدي ــد ق ــارص ق ــوف املع ــامل الفيلس ــذا الع ــون ه ــك يك ــبية وبذل ــة نس ــبية ومادي ــة نس مثالي
ــفة  ــل للفلس ــب، ال ب ــا فحس ــة وغريه ــة والفلكي ــة والكيميائي ــة والفيزيائي ــوم الرياضي ــس للعل لي

ــة بشــكل عــام.                                            العلمّي

و ممّا  قاله هذا العبقري الفيلسوف:                                                        

»فلنبتهــج بحالتنــا احلــارضة ألّن لنــا وحدنــا االمتيــاز بــأن نشــارف عــى جبهــة الوجــود وناحيــة 
الغــد ووجــه اهلل، أمــا وجهــة نظــر الباحــث املاحــظ املــدرك فهــي النامــوس العــام: 

إن كل مــا حــدث هــو جيــب أن حيــدث وهــذا النامــوس هــو أشــبه بالنظرّيــة النســبّية التــي جتمــع 
بــن خمتلــف وجهــات النظــر ...«1.

الصباح والثورة التكنولوجية:

يقول الصباح: إن باء الناس ليس باآلالت واملخرعات بل بسبب اجلهل.

ج- نظرة الصباح إىل اإلنسان:

ــل  ــط، ب ــه فق ــعي لتحصيل ــده وال بالس ــال وح ــا بامل ــان ال حيي ــاح: »إّن اإلنس ــول الصب يق
بالســعي لتحقيــق غايــات وأهــداف متنوعــة تتطــّور مــع تطــّور العمــر العقــي لإلنســان وتتنــوع، 
فكلــام حقــق املــرء هدًفــا شــعر بالســعادة والســمو. عندهــا حيقــق اإلنســان ذاتــه«. كــام كانــت لــه 

ــة. ــة املهم ــور احلياتي ــن األم ــا م ــيقى وغريه ــينام واملوس ــن والس آراؤه يف التدخ

وجيــدر الذكــر بــام قالــه هــذا العبقــري الــذي كان مفعــاًم بالتفــاؤل ومقــًرا بحتميــة الوصــول 
ــول:  ــون إذ يق ــذا الك ــة هب ــة املتعلق ــن واألنظم ــع القوان ــة مجي ــق أي معرف ــه اخلال ــة وج إىل معرف
ب حتدًبــا ُمطَّــرًدا كلــام قربــت مــن املــادة. فاحلجــر  »والكــون كلــه هــو كائــن رباعــي احلــدود يتحــدَّ
الســاقط مثــًا ليــس هــو كل احلجــر بــل هــو مقطــع لكائــن رباعــي احلــدود مــن خواصــه اهلندســية 
إنــك كلــام اجتهــت إىل املســتقبل صغــرت املســافة بينــه وبــن األرض نظــًرا لتحــدب الفضــاء بجوار 

األرض أي إنــه كلــام امتــد الزمــن كلــام صغــرت املســافة«!!.

1 - انظر الفيلسوف العبقري حسن كامل الصباح –عباس وهبي  » ملخص« ص -126 187.
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ح- الصباح أديًبا وشاعًرا:

يف رسالة بعث هبا الصباح إىل صديقة الدكتور فؤاد رصوف ورد هذا املقطع:

ــا  ــة م ــة، كلم ــة، ال األمريكي ــة “Nature” اإلنكليزي ــب يف جمل ــامء كت ــد العل ــر أن أح »أذك
ــر، وأن  ــة األم ــاعر بطبيع ــو ش ــي ه ــايض احلقيق ــي أن الري ــا، وه ــادق عليه ــا وأص ــت أذكره زل
الشــاعر الــذي يبتكــر املعــاين ابتــكاًرا هــو ريــايض وخمــرع ضمنــي«. هــذا الفتــى العــريب املنهمــك 
ــارب يف  ــه جت ــاب كان ل ــذا الش ــة. ه ــحات الراح ــق يف فس ــه للعش ــة وبمعانات ــارب العلمّي بالتج
الشــعر، كــام امتــاز بباغــة نثريــة، وقــد أورد نــامذج مــن شــعره يف مقالــة عنواهنــا »الشــعر فــّن مــن 

ــل«. ــوان القناب ــة – أو دي ــون اجلميل الفنّ

ونظم الصباح هذه األبيات:
وسّددت سهمي نحو طري أصيدها وقائلة لـاّم مـــــررت ببابـــــها  
أمل خيش أن يصطاد قلت أريدهـــا عجبنا ملن يصطاد حول بيوتــــنا  
وهل خيضع اآلساذ ظبي يقودهــا فقال: أينبغي األرس من هو مطلق  

فام بن أساك الفؤاد حديدهــــا فقلت سي من مغنطيس حماجــٍر  

ومن أشعاره أيًضا:
اجلمــــــيل تــــمـّوجـــــت بتأثـــــــــــــري مبســـــمــك  
المســـــــــت أوتـــــــاري خطــــرات لــــــطــــــــــف  
الــمــــحبـــــــة كهربــــــا فأعادهــــــــــا مـــــــــــوج  
فاكتـــــــــسى النـــــــــــار للجــــــيـــن خـــــــــــــّدك   

أّما أبياته املبّدلة عن أبيات أيب الّطيب املتنبي، فهي كام يي
فام املجد إاّل العلُم والفكرة البـــكر فا حتسبن النجد مااًل وثــــــروة  
ترى حقائقه كالّشمس ما دوهنا سر وســـر نواميس الوجـــــود وأن  

واحلرفة عن أبيات أيب فراس فهي كام يي:
عى أّنـــــنا نذيـــــب احلديـــدا نحن قوم تذيبنا األعــن النـــجل  
أخضع الرق برقها والرعــــــودا خضعت للحســان منّا نفــــوس  

ويف عــز ذلــك الســطوع والتامهــي، ويف أوج ذلــك العطــاء امتــدت يــد املــوت إىل الصبــاح لتنتزعــه 
يف »حــادث ســري« مفتعــل  يف 31 آذار 1935م.



289

ــات  ــن العائ ــه م ــض أصدقائ ــل وبع ــب كام ــخ ذه ــذا التاري ــن ه ــد م ــوم االح ــر ي ــد ظه »فبع
األمريكيــة إىل مدينــة مالــون حيــث تفقــد طيــارة كان قــد اشــراها ليقــوم برحلــة إىل البــاد العربّيــة 
ــت  ــة إليزابي ــرب مدين ــره ق ــدوا أث ــة ففق ــري يف املقدم ــيارته تس ــت س ــكنكتدي كان ــه إىل س ويف عودت
تــون وعــادوا أدراجهــم فوجــدوا ســيارته خارجــة عــن الطريــق العــام إىل منحــدر يبلــغ علــوه مخــس 
عــرشة قدًمــا، ووجــدوه قتيــًا فيهــا. فحملــت أســاك الــرق النبــأ املــؤمل إىل مجيــع أصدقــاء الفقيــد 
ــت  ــاء. وعلم ــه األنب ــم ب ــا فاجأهت ــن م ــري مصدق ــكنكتدي غ ــدوا إىل س ــدة فتواف ــات املتح يف الوالي
ــامن  ــوا جث ــري فنّقل ــال التح ــع رج ــا م ــن موظفيه ــدًدا م ــلت ع ــكنكتدي فأرس ــل يف س إدارة املعم
الفقيــد إىل املدينــة . وكان املأتــم الــذي جــرى لــه يف هــذه املدينــة مــن املآتــم املهيبــة التــي مل تشــهدها 
ســكنكتدي مــن قبــل وقــد إشــرك فيــه االعيــان مــن األمــريكان وأدباؤهــم وعارفــوا فضــل الفقيــد 

منهــم. وأوقفــت الرشكــة حركــة العمــل مــدة مخــس دقائــق حــداًد عــى الفقيــد العزيــز1. 
ــاح كان  ــيام أّن الصب ــام، وال س ــة واإلس ــداء العروب ــن أع ــًرا م ــادث كان مدب ــدو أن احل ويب
ــل  ــية، وحتوي ــة الشمس ــد الطاق ــزارع لتولي ــاء م ــى بن ــرب ع ــامء الع ــد الزع ــع أح ــاوض م يتف
الصحــراء العربّيــة إىل جنــة خــراء...« كــام قــال الصبــاح يف 7/1/1935م، وكان فعــًا، يعتــزم 

ــرشوع. ــك امل ــارشة يف ذل ــفر للمب الس
لــذا ال غــرو بــام قالــه املفكــر منــح الصلــح: »وقــد كانــت عنايــة الصبــاح بالشــجرة العائليــة 
ــي إزاء  ــع االمريك ــة املجتم ــة بسياس ــن ذات صل ــأ والوط ــل واملنش ــن إىل األه ــي حن ــا ه ــوق م ف
املتفوقــن والنوابــغ. وال شــك أّن الواليــات املتحــدة أرض يــر ال أرض عــر. وأهّنــا باالمجــال 
ال تبخــل بالفــرص عــى أبنائهــا املقيمــن بــل أهّنــا وكــام هــو معــروف تغــري كل عبقــري بالذهــاب 
إليهــا يف مــا يســمى هبجــرة العقــول، و لكــن ممــا ال شــك فيــه أيًضــا أن ملؤساســاهتا سياســة جتــاه 
أنســاب املتفوقــن والنوابــغ فهي ال تســلم بســهولة بالنســب غــري االورويب، وخصوصــا العريب ألي 
نابــغ..« وهــذا بدهيــي الن احلركــة الصهيونيــة بــدأت شــوكتها املســمومة تنــدس يف العــامل الغــريب 
وحتديــًدا األورويب منــذ العهــد الصليبــي،« وذلــك عندمــا حــرض هــؤاالء اليهــود املســيحين عــى 

غــزو الــرشق وحتديــدا بــاد املقــدس2. 

لقــد ســّجل يف تســعة أعــوام اخراعاتــه البالــغ عددهــا 76 اخراًعــا )66 بمفــرده، 10 
ــدود  ــن ح ــرج ع ــاز خي ــو إنج ــف، وه ــهر ونص ــد كل ش ــراع واح ــدل اخ ــركة(، أي بمع مش

1 - محمد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، ص 30.
2 - انظر دراسة د. لبنان الدبس.
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ل العــام 1928م مخســة اخراعــات، ويف 1930م ســبعة اخراعــات، ويف العــام  املعقــول. وســجَّ
ــا!!«. ــن اخراًع ــًدا وثاث ــام 1935م واح ــرًيا، ويف الع ــات، وأخ ــة اخراع 1933م ثامني

وكان لــه حلــم كبــري بإفــادة بــاده العربّيــة مــن إخراعاتــه، وال ســيام ذلــك الــذي يتعلــق 
منهــا بالبطاريــة الشمســية التــي ابتكرهــا وســعى اىل تطويرهــا. ويمكــن تلمــس هــذا املســعى مــن 
الرســالة التــي بعــث هبــا الشــيخ خليــل بــزي مــن ديرويــت إىل امللــك فيصــل األول يف العــراق 
ــي مــألت قلــب  ــة الت ــة والقومي واألمــري شــكيب إرســان ، وهــي صــورة مــن األحــام العلمّي
ــي  ــة الت ــواد احلديث ــل امل ــع لعم ــيس مصان ــن تأس ــّدث ع ــالة تتح ــد الرس ــاح. ونج ــرع الصب املخ
ن مقــدرة احلكومــات، وإنشــاء معاهــد للبحــث واالســتقصاء العلمــّي، وتلــك املؤسســات  تكــوِّ
ــة  ــورة آهل ــاد معم ــة إىل ب ــراء العربّي ــول الصح ــزي: أن حت ــول الب ــام يق ــا ك ــام كان نتاجه ــي رّب الت
ــن  ــريب حس ــي الع ــامل الطبيع ــه الع ــذي دعم ــدأ ال ــدرس املب ــه ب ــن حصول ــك يمك ــكان، وذل بالس
ــل إىل  ــن التوص ــام أمك ــا، ورب ــة رأًس ــوة كهربائي ــمس إىل ق ــعة الش ــل أش ــاح لتحوي ــل الصب كام
ــودة  ــاح بالع ــم الصب ــد حل ــت. وق ــن الزي ــوة« م ــدُّ ق ــًا وأش ــف مح ــي أخ ــزان كهربائ ــم خ تصمي
ــه »أرشــيف  ــال يف رســالة بعــث هبــا اىل والدي ــرات إذ ق ــاء معمــل للطائ ــة وبن عــى أرضــه العربّي
جلنــة الصبــاح الوطنيــة«: إننــي ســأقتصد املقــدار الــكايف التقــان فــّن الطــريان وعمــل الطائــرات 
ــذا  ــرات. وه ــًا للطائ ــس معم ــراق، وأؤس ــعودية أو إىل الع ــة الس ــة العربّي ــه إىل اململك وأتوج
ــتبداد  ــم واالس ــري الظل ــم ن ــن حتطي ــن م ــيلة أمتك ــذه الوس ــنتن، وهب ــنة أو س ــدار س ــتغرق مق يس
ــريان  ــى الط ــن ع ــرة متري ــي أج ــأضطر إىل رصف كل راتب ــا. وإين س ــوم هن ــه الق ــي ب ــذي يكبلن ال
وثمــن طائــرة أمتــرن عليهــا مــن ذايت بعــد أن أجيــد اســتعامهلا.« نعــم لقــد كان الصبــاح معتقــًا يف 

ــه... ــة رب ــهيًدا إىل رمح ــى ش ــرر ارتق ــام أراد التح ــري وحين ــجن الكب الس

إن احلديــث عــن الصبــاح يطــول فهــو رجــل يف أمــة وأمــة يف رجــل، وإن غــاب عنــا ذلــك 
العبقــري ال بــل ذلــك الشــباب الغــض فــإن شــذا أفــكاره العطــرة مــا زالــت تفــوح يف هــذا الكــون 

املطلــق املحــدب لعلنــا هنتــدي يوًمــا إىل احلقيقــة املطلقــة...

ــتاذ  ــن األس ــادرة م ــة بمب ــاح الوطني ــة الصب ــأت جلن ــى نش ــام 1981م حت ــّل ع ــا إن ح و م
ــال  ــا ق ــب م ــام 1982م حس ــان ع ــن نيس ــي، ويف األول م ــامل وهب ــور ك ــاح والدكت ــعيد الصب س
الدكتــور كــامل وهبــي إن هــذه اللجنــة أقامــت مهرجــان تكريــم يف النبطيــة للعــامل املبــدع، ويف عــام 
ــا هلــا وأقيــم مهرجــان آخــر يف ذكــرى والدة العــامل يف  1983م اختــري نقــوال شــاهن رئيًســا مؤقًت
العــام 1983م . ويقــول أمــن رس اللجنــة األســتاذ ســعيد الصبــاح أهّنــا حصلــت عــى الرخيــص 
ــم  ــة يف 16/12/1986م حتــت رقــم أزد/219 وقــد ت املرفــق بالعــم واخلــر مــن وزارة الداخلي
ــا  ــي يف 23/12/1987م وأم ــظ قبي ــور حاف ــوم الدكت ــة املرح ــس األول للجن ــاب الرئي انتخ
الرئيــس احلــايل فهــو األســتاذ مهنــد الصبــاح ابــن أخ العــامل والــذي إنتخــب منــذ ايــار عــام 1994 
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م . وبمبادرتــن مــن أمــن الشــؤون الثقافيــة فيهــا املرحــوم الدكتــور كــامل وهبــي تــّم إقامــة نصبــن 
لــه يف املدينــة بدعــم مــن الفاضلــن احلــاج مالــك الصبــاح واألســتاذ عصــام بــو درويــش، وقــد 
ُرّمــم رضحيــه مــرات عــّدة مــن قبــل بلديــة النبطيــة وكان آخــر ترميــم حتــى إصــدار هــذا الكتــاب 
ــور  ــة برئاســة الدكت ــة النبطي ــا مــع بلدي ــه متعاوًن ــاح وعائليت ــور الصب ــل معــايل األســتاذ أن مــن قب
أمحــد كحيــل، هــذا عــدا عــن العديــد مــن االنجــازات التــي حققتهــا هــذه اللجنــة ومــا انفكــت 
مثابــرة حتــى اليــوم، وال غــرو بذلــك فإننــا مهــام عملنــا فإننــا لــن نفيــه حقــه، وكــام قــال الدكتــور 

كــامل وهبــي: »لــن متــوَت أمــٌة أنجبــْت حســن كامــل الصبــاح« .. 

 12-  العامل يف اإللكرتونيات الدكتور يوسف أبو خدود

يوســف أبــو خــدود العــامل النباطــي اجلنــويب – اللبنــاين. 
ــود  ــة يع ــن عائل ــام 1928م، متحــدًرا م ــة ع ولــد يف النبطي
نســبها إىل األرشاف احلســينين، ولــد يف مرحلــة اإلنتــداب 
الفرنــي عــى لبنــان وخــال مراحــل صبــاه كانــت أصــوات 
ــم  ــن لدع ــورّية والداع ــدة الّس ــن إىل الوح ــن الداع املتظاهري
ــة  ــو يف بيئ ــه ينم ــا جعل ــه... مم ــّج يف أذني ــغ تض ــي التب مزارع
ــة  ــار احلامس ــج ن ــا أّج ــذا م ــان، وه ــع واحلرم ــد القم ــرة ض ثائ
فيــه وجعلــه يعــي الدنيــا باكــًرا، فقــد امتــاز منــذ نعومــة أظافــره 

بحــّب اإلســتطاع واإلكتشــاف وســر أغــوار خفايــا األشــياء وهــذا إن دّل عــى يشء إنام يــدل عى 
شــخصيته الصلبــة وعــى ذكائــه اخلــارق، وتؤكــد أختــه الشــاعرة بلقيــس أبــو خــدود أنــه كان متيَّاًم 
ــا عــى »الفيــوالن«  بحــب املوســيقى وال ســيام الكاســيكية منهــا وكذلــك اخلفيفــة، فــكان عازًف
»الرومبيــت« و»البيانــو« واملندلــن وقــد تعلمــت أختــه الشــاعرة العــزف عــى هــذه اآللــة بطريقــة 

ــا. ــة عــرش عاًم ــة وذلــك عندمــا كان عمــره ثاث منظمــة ومتقن

حتصيله العلمّي:
وكغــريه مــن رجــاالت النبطيــة، تلقــى دروســه يف املدرســة اإلبتدائيــة الرســمية يف 
البلــدة »أم املــدارس« التــي أصبــح اســمها اليــوم مدرســة عبــد اللطيــف فيــاض وكذلــك أطلــق 
ــة  ــهادة اإلبتدائي ــاز بالش ــر. وف ــد جاب ــتاذ أمح ــل األس ــل الفاض ــريب الراح ــم امل ــاس اس ــا الن عليه
»الرتيفيــكا« فيهــا. وأكمــل حتصيــل دراســته التكميليــة يف اجلامعــة الوطنيــة يف عاليــه، ومــن ثــم 
ــة يف  ــته اجلامعي ــى دراس ــث أن أهن ــكول«. ومل يلب ــاي س ــهادة »اهل ــى ش ــا ع ــل فيه ــة فحص الثانوي

ــام 1947م. ــامن( ع ــهادة )الفرش ــى ش ــًزا ع ــريوت حائ ــة يف ب ــة األمريكي اجلامع
وأســوة بحســن كامــل الصبــاح وبســبب عــدم وجــود جامعــات لاختصــاص هاجــر يف 
العــام نفســه ميمــاًم وجهــه شــطر الواليات املتحــدة األمريكيــة، ملتحًقــا بجامعــة كاليفورنيا لدراســة 
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الطــب، وقــد قــى يف هــذا االختصــاص ثاث ســنوات ولكــن عشــقه لعلــم اإللكرونيــات جعله 
ــم الطــب،  ــا إىل جنــب مــع عل ــات جنًب ــم اإللكروني ــة اجلاحمــة يف نفســه لدراســة عل ــي الرغب يلب
لكنّــه رسعــان مــا هجــر هــذا األخــري وانــرصف كلًيــا إىل علــم اإللكرونيــات قاضًيــا مــدة ســت 
ســنوات متبحــًرا وباحًثــا فيــه حتــى نــال عــن جــدارة »شــهادة الدكتــوراه يف األبحــاث اإللكرونيــة 
يف جامعــة لــوس أنجلــوس«. تــزوج يوســف يف أوائــل اخلمســينيات مــن مواطنــة أمريكيــة تدعــى 

جــن ورزقــا يف العــام 1954م بابنــة اســمها يــرى.
ميدان العمل:

يف العــام 1960م عمــل كمستشــار يف ميــدان الصناعــة اإللكرونيــة يف الواليــات املتحــدة 
ــك،  ــم الفل ــة بعل ــات املتعلق ــل اإللكروني ــدة يف حق ــازات عدي ــق إنج ــرًكا يف حتقي ــة مش األمريكي
وحتديــًدا يف جمــال املركبــات الفضائيــة، و»هــذه األعــامل املتنوعــة ال يمكــن إحصاؤهــا عــى حــّد 
تعبــريه. واجلديــر بالذكــر تصميمــه للقــوة الكهربائيــة اإللكرونيــة يف املركبــة الفضائيــة »مارينــز – 
ــة  ــاق مركب ــد األول إلط ــا التمهي ــام 1961م. وكان إطاقه ــاء يف الع ــلت إىل الفض ــي أرس 7« الت
محلــت اإلنســان إىل الفضــاء وحتديــًدا إىل القمــر يف العــام 1969م.، »وقــد اعتــر الدكتــور يوســف 
أبــو خــدود هــذا احلــدث العلمــّي املذهــل مفتاًحــا ملعرفــة أرسار الكــون، فالربــة واحلجــارة التــي 
ــة للقمــر، وهــي بحــّد ذاهتــا  جلبــت مــن القمــر هــي مفيــدة لتعريــف العلــامء عــى املــواد املكون
مفيــدة ملعرفــة تكويــن املجــّرات والنجــوم. لقــد كان أبــو خــدود عامًلــا متفوًقــا يف اإللكرونيــات يف 

»مركــز كيــب كنــدي« لألبحــاث الفضائيــة األمريكيــة.
ــن  ــرية، لك ــق كث ــدود بعوائ ــو خ ــف أب ــور يوس ــامل الدكت ــدم الع ــريب اصط ــامل ع وككل ع
ــك  ــن ذل ــات وم ــه يتخطــى كل الصعوب ــري جعل ــه الكب ــة، وإيامن ــه العاملي ــة، وثقافت ــه النباطي تربيت
نذكــر مثابرتــه عــى إكــامل إنجازاتــه العلمّيــة حتــى لــو اقتــى أن هيجــر النــوم أليــام يقضيهــا يف 
خمتــره بشــكل متواصــل منكًبــا عــى إنجــاز مــا يبغيــه. وهــذا مــا تؤكــده شــقيقته إذ كان يقــول هلــا: 
»أنــه ال يســتطيع مغــادرة مكانــه مــن أجــل الراحــة خمافــة أن ختذلــه بنــات أفــكاره فتبتعــد عنــه«.

13 -  العامل يف الرياضيات األستاذ اسكندر قرقش:
ولــد اســكندر قرقــش يف بــريوت يف 12 كانــون الثــاين 
ــن  ــح م ــه أصب ــك فإّن ــن ذل ــم م ــى الّرغ ــام 1924م، وع ع
ــنابل  ــن الس ــري م ــا الكث ــه زرع فيه ــة ألّن ــخ النبطي ــم تاري صمي
ــم  ــاق عل ــوج بعش ــن مت ــادر الوط ــت بي ــي جعل ــة الت املضيئ
ــب  ــوا يف كواك ــام وحلق ــم األرق ــوا يف عل ــات، فغاص الرياضي
ــراح  ــش أف ــكندر قرق ــاش إس ــد ع ــة، وق ــة الرياضي اهلندس
وأتــراح النبطيــة حتــى حلــول تلــك احلــرب الســوداء... إنــه 
عــامل متواضــع توهــج عقلــه يف شــخصية رجــل فــذ، كان زاده 



293

العلــم، وعشــقه علــم الرياضيــات، كان يطمــح إىل إجيــاد أجيــال وطنيــة واعيــة تســتطيع أن تســر 
أغــوار هــذا الكــون املربــع املحــدب مــن خــال بــث أنــوار الديناميكيــة العقليــة فيهــا. وكان لديــه 
قــدرة فائقــة عــى إجيــاد املصطلحــات، واختصــار األســامء بدالئــل فيهــا ســهولة احلفــظ والتذكــر، 

ــة. ــا باللغــة العربّي ــه، مل يكــن ضليًع ــا يصعــب قول ــًا مل وجعــل مــن الرمــوز بدائ

ــاص  ــاين واإلخ ــًرا للتف ــة نظ ــون نموذجي ــش )1997-1924م( تك ــاة قرق ــكاد حي وت
الــذي أبــداه يف تربيــة الناشــئة وللــدور الريــادي الــذي لعبــه عــى صعيــد لبنــان والعــامل مــن خــال 
ــة غريــن – ريــامن أو ستوغرادســكي يف حســاب التفاضــل  انجــازه للمجســم الــذي يمثــل معادل

والتكامــل عــى ســبيل املثــال ال احلــرص...

ــه  ــل موهبت ــاع ولع ــذا القط ــا يف ه ــة وكان معروًف ــش يف الصريف ــب قرق ــده فيلي ــل وال عم
وذكاءه إىل جانــب تربيتــه قــد جعــاه يعشــق علــم الرياضيــات، وتلقــى علومــه االبتدائيــة واملتوســطة 

والثانويــة يف معهــد عينطــورة، وحــاز عــى دبلــوم ختــرج بدرجــة جيــد جــًدا يف العــام 1941م.

ــرع  ــاين – ف ــم الث ــية – القس ــا الفرنس ــهادة البكالوري ــدارة ش ــال بج ــام 1942م ن ويف الع
ــة  ــوم اهلندس ــى دبل ــل ع ــى حص ــام 1950م حت ــن األول ع ــل 2 ترشي ــا إن ح ــات، وم الرياضي

ــة«. ــم الريطاني ــد التعلي ــن معاه ــا م ــات العلي ــة يف الرياضي اإلحداثي

املرحلة الثانية من حياة اسكندر قرقش: »اجلهاد الرتبوي«:

ــدة  ــة اجلدي ــة النبطي ــا يف مدرس ــش مدرًس ــن قرق ــدرايس 1949-1948م، ع ــام ال يف الع
ــذي  ــاهن، ال ــل ش ــميح دخي ــل س ــل الراح ــريب الفاض ــا امل ــي كان مديره ــان الت ــمية للصبي الرس

ــل. ــه بقلي ــد وفات ــمه بع ــة باس ــميت املدرس س
ــدد  ــش هي ــا كان قرق ــاهن، ولطامل ــميح ش ــتاذ س ــى األس ــد ع ــم األس ــق اس ــد أطل »وق
ــّرا بيكمشــك األســد«. ــك ل ــذه املشــاغبن )للتخويــف فقــط، عندمــا كان يقــول »إذا زعبت تامي

ــة عــى  ــق فرعي ــو حممــود رعــد، ومــن طري ــا مــن مفــرق دكان أب ــزل قرقــش قريًب كان من
اليســار كان يقــع منزلــه قــرب منــزل أبــو ســمري الصايــغ »اجلوهرجــي« يف حــي امليــدان – حــارة 

ــيحين. املس
ــه  ــدؤوب يف أداء مهمت ــاطه ال ــال نش ــن خ ــة م ــش الامتناهي ــدرات قرق ــت ق ــد بان وق
ــه يف  ــا طاب ــل عليه ــي حص ــنة الت ــج احلس ــال النتائ ــن خ ــا م ــت إجياًب ــي انعكس ــة، والت التعليمي
امتحانــات الشــهادة التكميليــة، ويف كل ســنوات تدريســه، وهــذا األمــر عــرت عنــه وزارة الربيــة 

ــون األول 1954م. ــه يف 17 كان ــل إلي ــا املرس ــة يف كتاهب ــون اجلميل ــة والفنّ الوطني
ــم  ــا إىل التعلي ــه هنائًي ــى عــام 1967م أي إىل حــن انتقال ــد اســتمر بالتدريــس فيهــا حت وق
ــذ العــام  ــة الرســمية من ــة النبطي ــم مــادة الرياضيــات يف ثانوي ــدأ بتعلي ــه قــد ابت ــاًم بأن الثانــوي. عل
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ــل  ــن كام ــة حس ــم ثانوي ــا باس ــة الحًق ــذه املدرس ــميت ه ــد س ــدرايس 1962-1961م، وق ال
ــون األول 1967م أن  ــث يف 12 كان ــد، ومل يلب ــه متعاق ــا بصفت ــم فيه ــد عل ــمية. وق ــاح الرس الصب
أصبــح أســتاًذا يف مــاك التعليــم الثانــوي، لكــن موجــة القصــف والتهجــري التــي شــنها العــدو 
الصهيــوين ضــد النبطيــة عــام 1976م اضطرتــه إىل مغادرهتــا وااللتحــاق بثانويــة بشــامون 
الرســمية أســتاًذا للرياضيــات. وهكــذا كان فراقــه مــع النبطيــة جســًدا ولكــن روحــه كانــت تتــوق 

ــاؤه... ــه وأصدق ــا أهل ــبام روى لن ــا حس ــودة إليه ــاًم إىل الع دائ
ولكــن احلــرب األهليــة مل تــدع األســتاذ قرقــش وشــأنه ففــي العــام 1983م نشــبت حــرب 
اجلبــل ممــا أدى إىل انتقالــه إىل منطقــة ســن الفيــل حيــث ســكن هنــاك ملتحًقــا بثانويــة فــرن الشــباك 
الرســمية يف إطــار اختصاصــه واســتمر حتــى إحالتــه عــى التقاعــد يف 12 كانــون الثــاين عــام 1988م.

لكنــه مل يســتكن ومل يــكّل ومل يمّل فــراح يعطي دروًســا خصوصيــة يف الرياضيــات ومعظمها 
ــا مــن إيامنــه بــأن التعليــم رســالة ونــور هدايــة لألجيــال التــي ســوف حتمــل  دون مقابــل إنطاًق
ــا أساســًيا يف  ــا مــن ولعــه بعلــم الرياضيــات الــذي أصبــح ركنً أمانــة الوطــن والوطنيــة، وانطاًق

ذاتــه ويف عقلــه خصوًصــا...

املؤلفات:
يف العــام 1952م نــرش كتابــه األول حتــت عنــوان »الســنة األوىل يف اجلــر« وهــو عبــارة عــن 

ــدريس. كتاب م
يف العــام 1955م، أنجــز قرقــش املجّســم الــذي يمثــل معادلــة غريــن – ريــامن – 

والتكامــل. التفاضــل  حســاب  يف  أوستوغرادســكي 
.variables complexes :األبحاث املنشورة يف حقل املتغريات العقدية

1- البحث األكاديمي األول:

»تطبيــق معادلــة بوانكاريــه عــى نــرش تايلــور وفورييــه للخصائــص التحليليــة ذات 
املتغــريات املتعــددة«

»Application de la formule de Poincaré au developpement en série Taylor et Fourier des 
fonctions analytiques de plusieurs variables«.

ــة،  ــة والفيزيائي ــة العلــوم الرياضي ــة التــي تصدرهــا مجعي وقــد نــرش هــذا البحــث يف املجل
.Seria A ،Gaseta matematica si Fizica ــاء ــات والفيزي ــة الرياضي ــي جمل وه

ــي  ــد الفرن ــوم يف املعه ــة العل ــه أكاديمي ــلت إلي ــام 1983م، أرس ــون األول ع ويف 16 كان
ــا قــدرت فيــه هــذا البحــث. كتاًب
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2- البحث األكاديمي الثاين:
»توســيع اخلصائــص التحليليــة يف قواليــات الهنائيــة وجــداءات الهنائيــة بتطبيــق خصائص 

ــم متعددة«. ذات قي
”Epansion of analytic functions in infinite series and infinite products with application to 
multiple valve and functions“.

ــة  ــات األمريكي ــة الرياضي ــام 1965م يف جمل ــن األول ع ــث يف ترشي ــذا البح ــرش ه ــد ن وق
الشــهرية التابعــة جلمعيــة الرياضيــن األمريكيــن. كــام أن هذيــن البحثــن قــد حــازا عــى تقديــر 
مــن أكاديميــة العلــوم يف فرنســا. ويبــدو ذلــك جلًيــا يف الكتــاب املرســل إىل العــامل قرقــش بتاريــخ 

ــون األول 1983م. 16 كان

3- البحث األكاديمي الثالث:

»استخدام )اخليط املطاط( لتوضيح األشكال املتشاهبة«
“The uses of elastic for illustrating homothetic figures”

ونــرش هــذا البحــث يف جملــة الرياضيــات األمريكيــة الصــادرة يف األول مــن كانــون الثــاين عــام 
1968م، ووضــع موضــع التــداول يف املنهــج الــدرايس للرياضيــات يف اجلامعــة األمريكيــة يف بــريوت.

4- البحث األكاديمي الرابع:

»املعادالت التفاضلية غري املحددة«
”Equation défferentielles illimitées“

ــدم  ــة لتق ــة اللبناني ــه اجلمعي ــذي عقدت ــات ال ــر الرياضي ــث يف مؤمت ــذا البح ــدم هب ــد تق وق
ــاين 1970م. ــن الث ــريوت يف 14 ترشي ــكو يف ب ــرص األونيس ــة ق ــوم يف قاع العل

ــة،  ــات العالي ــاث يف الرياضي ــن األبح ــد م ــش العدي ــكندر قرق ــامل إس ــز الع ــام أنج 5- ك
ــان. ــا لبن ــر هب ــي م ــة الت ــرب األهلي ــداث احل ــبب أح ــك بس ــدو أن ذل ــرش ويب ــا مل تن لكنه

لقــد شــارك هــذا العــامل يف إلقــاء العديــد مــن املحــارضات نذكــر منهــا عــى ســبيل املثــال ال 
احلــرص: يف اللقــاء الــذي نظمــه قســم الرياضيــات يف كليــة الفنـّـون والعلــوم يف اجلامعــة األمريكيــة 

وعــى مــدى عامــن متوالــن، وكانــت املحــارضة األوىل حتــت عنــوان:
»مشتقات الرتيب الكري واإلستكامل الداخي«

”Derivatives of Fractional order and interpolation“

وقد جرت يوم اجلمعة الواقع فيه 19 كانون الثاين عام 1962م.
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ــام 1963م  ــان ع ــه 26 نيس ــع في ــة الواق ــوم اجلمع ــا ي ــد ألقاه ــة فق ــارضة الثاني ــا املح أم
ــص  ــه للخصائ ــور وفوريي ــرش تايل ــى ن ــه ع ــة بوانكاري ــق معادل ــوان: »تطبي ــت عن ــت حت وكان

التحليليــة ذات املتغــريات املتعــددة«
”Application of poincarés formula to the expansion of analytic functions of several 
complex variables in Taylor and Fourier Series“

ــه  ــا في ويف 31 كانــون الثــاين مــن عــام 1957م أرســل لــه املعهــد الرومــاين املركــزي كتاًب
تقديــر عــاٍل ملجســم معادلــة غريــن – ريــامن – أوستوغرادســكي، وقــد ورد فيــه: »إن هــذه املعادلــة 

قــد تقــرر تدريســها يف اجلامعــات الرومانيــة«.
ــذل  ــى ب ــًرا متطــوًرا حت ــه مناضــًا مثاب لقــد عــاش العــامل األســتاذ اســكندر قرقــش حيات
ــئ  ــًرا آلل ــت ناث ــل بصم ــع ورح ــاش بتواض ــيء ع ــره امل ــن ح ــرة وم ــه الواف ــن طاقات ــري م الكث

ــم1. ــن تنظي ــم أحس ــون املنظ ــذا الك ــات يف ه ــم الرياضي عل

 14- قبسات من حياة العامل رمال حسن رمال وآثاره:
مــن الدويــر يف قضــاء النبطيــة، البلــدة الوادعــة، املراميــة 
ــال  ــة رم ــت رحل ــة، كان ــاب العاملي ــك اهلض ــى تل ــا ع أحياؤه
ــام  ــول ع ــن أيل ــن م ــود، يف الثاث ــذا الوج ــال إىل ه ــن رم حس
1951م. وأمــام انعــدام فــرص العمــل والتعليــم يف البلــدة 
ــة إىل  ــت العائل ــة، نزح ــدات العاملي ــائر البل ــام يف س ــذاك، ك آن
ــال  ــق رم ــد والتح ــل الوال ــث عم ــاك حي ــم هن ــريوت لتقي ب
الثانويــة عــام  الدراســة  بمــدارس بــريوت حتــى مرحلــة 
1969م. آنــذاك بــدأت تتفتــح أوىل بواكــري نبوغــه حــن وقــف 
مديــر عــام وزارة الربيــة ليعلــن أمــام الصحفيــن، أن طالًبــا مميًزا 

اســمه رمــال رمــال إعتــى املرتبــة األوىل يف شــهادة الرياضيــات وإنــه للمــرة األوىل يف تاريــخ هــذه 
ــات. ــوم والرياضي ــاديت العل ــوى يف م ــة القص ــى العام ــاين ع ــب لبن ــل طال ــهادة حيص الش

ــا،  ــل« يف فرنس ــق يف جامعــة »غرونوب ــوغ والتأل ــاق النب ــال يف آف ــال رم ــة رم ــدأت رحل وب
ــاء،  ــاءة يف الفيزي ــهادة الكف ــة، وش ــات التطبيقي ــاءة يف الرياضي ــهادة الكف ــام 1973م ش ــال ع إذ ن
ــم  ــن ورغ ــية، ولك ــية الفرنس ــه اجلنس ــت علي ــة، وعرض ــن اجلامع ــة م ــى منح ــل ع ــذاك حص آن

 1 - دراسة مخطوطة بالفرنسية عن حياة وعطاء العالم اسكندر قرقش بقلم شقيقته الدكتورة إيمي قرقش، ال ت، معززة بالشهادات وكتب التقدير 
لهذا العالم.

- Gazeta matematica si fizica seria A September 1959.
- American mathematical monthly October 1965.
- Ibid volume Lx1 No 1 January 1968.

2 - مقابلة مع ابنته اآلنسة ماري اسكندر قرقش في 23/6/1997م.
3 - مقالة بقلم العميد فرنسوا جنادري في مجلة الريغودي ليبان، عدد 15، 22/3/1997م.

4 - مقالة بقلم سعيد الصباح، جريدة النهار، عدد 19/3/1997م.
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حاجتــه امللحــة إىل تلــك اجلنســية ملــا ختفــف عنــه مــن أعبــاء، وملــا تفتــح لــه مــن آفــاق، مل يقبــل 
أن يأخذهــا، وآثــر اإلحتفــاظ بجنســيته اللبنانيــة، دون أن يغــرب عــن بالــه مــا لتلــك الفرصــة مــن 

ــه. ــة يف حيات أمهي

ــا  ــم، مل ــل« للتعلي ــة »غرونوب ــه جامع ــا، انتدبت ــزل طالًب ــه مل ي ــم كون ــاء، ورغ ــذه األثن يف ه
ــا يف علــم الفيزيــاء  آنســت فيــه مــن التفــوق، كــام اختــاره املركــز الوطنــي للبحــث العلمــّي باحًث

ــوراه األوىل. ــهادة الدكت ــد ش ــه بع ــة، ومل ين ــات البحت والرياضي

مل تنحــرص آثــار تفوقــه يف حــدود جامعــة »غرونوبــل« ومركزهــا للبحــث العلمــّي، وإنــام 
ــة  ــات أمريكي ــتدعي إىل جامع ــة، فاس ــات العاملي ــائر اجلامع ــّي يف س ــه العلم ــع صيت ــا ليذي تعّدهت
ــة  ــوادر العالي ــة الك ــارض يف مدرس ــة أوىل ح ــر. يف مرحل ــتاذ زائ ــة أس ــام بصف ــارض فيه ــة حي وكندي
يف باريــس )Ecole Normale superieure( ويف مرحلــة ثانيــة حــارض يف جامعــات بنســلفانيا 
ــز  ــة يف مرك ــة ثالث ــارض يف مرحل ــام ح ــة. ك ــدة األمريكي ــات املتح ــز يف الوالي ــروك وهوبكن ورشب

.NASA ــة ــات الفضائي ــاق املركب إط

ــاط  ــّي يف أوس ــه العلم ــوغ، وذاع صيت ــاق النب ــه يف آف ــال وإبداعات ــات رم ــت نجاح وتوال
الباحثــن واملتخصصــن، ممــا حــدا بمجلــة »العلــوم واألبحــاث« األمريكيــة لتطلــق عليــه لقــب 
»أصغــر عــامل يف جيلــه عــى مســتوى الكــون«. يف الســنة ذاهتــا عــام 1984م قّلــده وزيــر الثقافــة 
الفرنســية ميداليــة البحــث العلمــّي، كــام انتدبــه املركــز الوطنــي للبحــث العلمــّي لتمثيلــه يف 38 

ــا مــا انتخــب يف هــذه املؤمتــرات ليكــون مقــرًرا. ــا يف فرنســا وخارجهــا، وغالًب مؤمتــًرا علمًي

ــّي  ــث العلم ــال البح ــه يف جم ــن عبقريت ــتفادة م ــره واإلس ــا لتقدي ــق، وتتوجًي ــذا التأل إزاء ه
ــن  ــذاك يف س ــاث Directeur de Recherches، وكان آن ــر أبح ــة مدي ــام 1988م إىل رتب ــي ع رق

ــن: ــابعة والثاث الس

ــراتيجي يف  ــز اإلس ــذا املرك ــث إىل ه ــل باح ــا أن وص ــخ فرنس ــط يف تاري ــدث ق »ومل حي
مثــل هــذا الســن املبكــر، كــام أن أحــًدا مل يكــن يتصــّور أّن هــذا املديــر الشــاب، الــذي حيتــل اآلن 
ــل رغــم كل اإلغــراءات  ــا وخطــرًيا ال حيمــل اجلنســية الفرنســية، ألن رمــال مل يقب مركــًزا حساًس

ــه«. ــًا لوطن ــا بدي ــار وطنً ــيته أو أن خيت ــري جنس ــات أن يغ والضغوط

ــة، نعــود إىل  ويف عــرض للوظائــف التــي شــغلها حتــى وفاتــه، وملؤلفاتــه وأبحاثــه العلمّي
الكــراس الــذي أصدرتــه »اهليئــة التأسيســية إلحيــاء ذكــرى العــامل رمــال رمــال«
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يف الوظائف التي شغلها حتى وفاته:

يف عــام 1976م وقبــل حصولــه بســنة واحــدة عــى دكتــوراه حلقــة ثالثــة شــغل رمــال مركــز   -
أســتاذ مســاعد يف جامعــة »غرونوبــل« العلمّيــة والطبيــة التــي يتابــع فيهــا دراســته اجلامعيــة.

ــز  ــث Attache de Recherches يف املرك ــة باح ــال برتب ــن رم ــام 1978 و1981م ع ــن ع ب  -
ــة. ــرارة املنخفض ــات احل ــز تدرج ــّي ويف مرك ــث العلم ــي للبح الوطن

ــا يف  ــة العلي ــر يف املدرس ــة زائ ــارًضا بصف ــتاًذا حم ــال أس ــل رم ــام 1982 – 1983م عم يف ع  -
باريــس Ecole Normal Superieure ، هــذا الــرصح العلمــّي الــذي تدّرجــت عــى مقاعــده 

ــة يف فرنســا. خــرية الكــوادر العلمّي

ــي  ــع جلامعت ــاء التاب ــم الفيزي ــر يف قس ــتاذ زائ ــب أس ــغل منص ــام 1984-1983م ش ويف ع  -
ــدا. ــروك«  يف كن ــة »رشوب ــة ويف جامع ــدة األمريكي ــات املتح ــّن«  يف الوالي ــلفانيا« »بروكهاف »بنس

ويف عــام 1986-1985م شــغل رمــال وظيفــة أســتاذ باحــث Maitre des recherches يف   -
ــّي. ــث العلم ــي للبح ــز الوطن املرك

ويف عــام 1987-1986م عمــل بصفــة أســتاذ زائــر visiteur يف جامعتــي »هوبكنــز«   -
و»مــرياي هيــل« يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة.

ويف عــام 1988م رّقــي إىل رتبــة مديــر أبحــاث Directeur de Recherches، يف مركــز   -
.Grenoble املنخفضــة  احلــرارة  درجــات 

عن مؤلفات وأبحاث العامل رمال رمال العلمّية

عــام 1988م وضــع رمــال مــع جمموعــة مــن الباحثــن كتاًبــا حــول املــادة املكثفــة كــام نــرش 
ــات  ــى درج ــة ع ــات العالي ــاالت واملوص ــري احل ــوع تغ ــة يف موض ــر العلمّي ــن التقاري ــة م جمموع

احلــرارة املرتفعــة.

أمــا أبحاثــه العلمّيــة املنشــورة – التــي أعدهــا بنفســه أو بمشــاركة جمموعــة مــن الباحثــن 
ــا – وقــد ســامهت هــذه األبحــاث املبتكــرة بصــورة فّعالــة يف تطويــر  فقــد بلــغ عددهــا 113 بحًث
أساســيات علــم الفيزيــاء كــام جــاء حرفًيــا يف برقيــة التعزيــة التــي أرســلها رئيــس املركــز الوطنــي 
للبحــث العلمــّي ألهــل الفقيــد. كــام أن آخــر مــا اهتــم بــه كانــت أبحاًثــا تتعّلــق بحفــظ األعضــاء 
ــال يف  ــامل رم ــد الع ــة. قّل ــج إجيابي ــه نتائ ــون ل ــريون يتوقع ــب – كي...( وكان كث ــة )قل البرشي

ــدور. ــة كومن ــي برتب ــام األرز الوطن ــه وس ــد وفات 11/6/1991م. بع
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رمال رمال يف الصحافة األجنبية:

قبــل عامــن أدرجتــه جملــة Le Point الفرنســية بــن أهــم 100 شــخصية فرنســية مهيــأة 
لتغيــري وجــه فرنســا عــى أبــواب العــام 2000م. قــد ورد يف النــص املرجــم عــن الصحيفــة: 

37 فيزيائي.

هــذا الريــايض الفيزيائــي مــن أصــل لبنــاين، والــذي دخــل إىل املركــز الوطنــي للبحــوث 
العلمّيــة عــام 1979م، هــو واحــد مــن أفضــل املتخصصــن يف املــادة املكثفــة يف جيلــه يف العــامل، 
ــى  ــب ع ــه العجي ــة إنتاج ــع... وإن خصوب ــل الري ــم التواص ــة عل ــن جبه ــط األول م ــى اخل وع
املســتوى النظــري مل متنعــه مــن االهتــامم بالعلــوم التطبيقية يف مركــز درجــات احلــرارة املنخفضة1...

15- الدكتور حافظ عيل رضا قبييس:

ولــد يف زبديــن-  النبطيــة عــام 1936م، وكانــت بــوادر 
ــة  ــى روح قومي ــى ع ــد ترب ــه، لق ــذ طفولت ــر من ــه تظه ــوغ لدي النب
ســامية إذ يقــول: لقــد مــّر عــى شــعوب كثــرية، عــر التاريــخ فــرات 
ــخ  ــرف التاري ــام ع ــار، ك ــران وازده ــرات عم ــارّي، وف ــط حض قح
مناطــق جغرافيــة واســعة مل تقــدم شــعوهبا، خــال آالف طويلــة مــن 
ــن  ــز ع ــعبنا متّي ــر. إال أّن ش ــة تذك ــة أو علمّي ــامهة ثقافي ــنن، مس الس
شــعوب العــامل قاطبــة بالتصاقــه احلميــم باحلضــارة والعلــم والثقافــة 
منــذ أن خــرج اإلنســان مــن الكهــوف وأســس قريتــه األوىل، متحــده 

ــي األول. االجتامع

ــس  ــراق أس ــوب الع ــوا يف جن ــن وضع ــذاذ الذي ــومرين األف ــث الس ــو وري ــعبنا ه إن ش
احلضــارة اإلنســانّية التــي يعيشــها اليــوم... وضعــوا أســس علــم الرياضيــات قبــل آالف الســنن 

ــق. ــارة اإلغري ــن حض م

وراقبــوا الســامء ورصــدوا النجــوم، ووضعــوا أســس علــم الفلــك مســجلة يف صفائــح... 
ــة واســتعملوها وحفظــوا علومهــا بواســطتها. أنشــاوا دولــة ورشعــوا هلــا كــام  أوجــدوا األبجدي

ــوا إىل املوســيقى...«. ــوا الشــعر وســطروا املاحــم ومال أسســوا العلــم، والتجــارة، كتب

 حــاز الدكتــور حافــط عــى دكتــوراه دولــة يف الفيزيــاء مــن جامعــة ليــون فرنســا، وعى دكتــوراه يف 
األدب العــريب. وكان أســتاًذا حمــارًضا يف كلّيــة العلــوم يف اجلامعــة اللبنانيــة، ومستشــاًرا يف اجلامعــة 
ــات  ــدوة الدراس ــس إدارة ن ــو جمل ــن، عض ــاب اللبناني ــاد الكت ــو احت ــان، عض ــامّية يف لبن اإلس

Le Point  - 1- مجلة  الفرنسية، العدد 899، تاريخ 1 كانون األول 1989م.
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ــة  ــس اجلمعي ــان«، مؤّس ــوم يف لبن ــّدم العل ــة »تق ــابق يف مجعي ــام س ــن ع ــس وأم ــة، مؤس اإلنامئي
ــس  ــة، مؤس ــوث العلمّي ــي للبح ــس الوطن ــام املجل ــن ع ــا، أم ــام هل ــن ع ــة وأم ــة العربّي الفيزيائي

ورئيــس ســابق لــــ »جلنــة الّصبــاح الوطنيــة«.

انتمــى إىل احلــزب القومــي الســوري االجتامعــي  عــام 1956 وبقــي عــى إيامنــه وانتظامــه وتوليــه 
للمســؤوليات: منفــًذا عاًمــا، عميــًدا للثقافــة، رئيًســا ملكتــب الدراســات، رئيًســا للنــدوة الثقافيــة، 

عضــًوا فرئيًســا للمجلــس األعــى، رئيًســا للمحكمــة احلزبيــة العليــا. تــويف عــا 1988.

ــق  ــاء وحق ــم الفيزي ــة يف عل ــوراه دول ــى دكت ــي ع ــظ قبي ــل حاف ــد حص ــافاته : لق ــه واكتش أبحاث
هــذا الرجــل العصامــي الوطنــي ألمتــه العديــد مــن األبحــاث يف علــم الفيزيــاء التــي تركــزت يف 
الفيزيــاء اجلزئــي والــذرة ، وإجيــاد طريقــة جديــدة لتعيــن اجلهــد داخــل الــذرة واجلــزيء، وهــذه 

األبحــاث قــام هبــا ســوية مــع الدكتــور نبيــل فخرالديــن1.            

 16 - الدكتور مكرم حبيب احلاج عيل

ــن  ــها، وم ــم يف مدارس ــام 1939م، وتعّل ــة ع ــد يف النبطي ول
ثــم انتقــل إىل مدينــة بــريوت حيــث أكمــل دراســته الثانويــة، 
ــم  ــت عل ــأ يف بي ــد نش ــوعية. لق ــة اليس ــب إىل اجلامع ــا انتس وبعده
ــة،  ــة يف املدين ــات العريق ــن العائ ــي م ــاج ع ــة آل احل وأدب، فعائل
ــاج  ــد احل ــتاذ حمم ــوم األس ــة كان املرح ــة يف النبطي ــس بلدي وأول رئي
ــل  ــريب الفاض ــيام  امل ــه »وال س ــرم وأخوت ــاض د. مك ــد خ ــي. وق ع
ــيدة  ــي والس ــاج ع ــم احل ــتاذ كاظ ــي و األس ــاج ع ــى احل أ. مصطف

ــى  ــمها ع ــق اس ــي اطل ــمية، والت ــات الرس ــة البن ــرة ملدرس ــت مدي ــي كان ــي »الت ــاج ع ــة احل فرحي
اســم املدرســة بعــد رحيلهــا« وبعــد خوضهــا غــامر احليــاة اإلجتامعيــة والنضــال مــن أجــل جمتمــع 
راٍق وجيــل واٍع ووطــن ســعيد..! ومل يلبــث مكــرم أن ســافر إىل فرنســا حيــث راح ينهــل العلــم 
مــن جامعاهتــا فحصــل عــى شــهادة دكتــوراه يف الفيزيــاء النوويــة، ومــا زال مقيــاًم يف فرنســا منــذ 
عــام 1966م، وهــو متــزوج مــن فرنســية وقــد أنجــب منهــا صبــي وفتــاة... يعمــل حالًيــا وحتــى 

ــبورغ«. ــي يف »اسراس ــووي الفرن ــز الن ــا يف املرك ــه باحًث ــاب بصفت ــذا الكت ــدار ه إص

ــن  ــد م ــز العدي ــتطاع أن ينج ــرة، اس ــذه املثاب ــق وه ــذا التأل ــال وه ــذا النض ــرة ه ويف غم
ــجلة«2.  ــة املس ــافات العلمّي ــاث واإلكتش األبح

1 -  مقابلة مع د. نبيل فخرالدين في 05/10/2018.  
2 -   مقابلة مع د. حسن بدير في 17/2/2010.
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»17 - الدكتور حلمي رشيد شاهني:

ولــد يف النبطيــة عــام 1937م حيــث كانــت رائحــة 
ــا  ــة، ويف حناي ــدل يف النبطي ــاخ املعت ــش املن ــون تنع ــجار الليم أش

ــّي. ــل العلم ــذا الرج ــا ه ــرع فيه ــة ترع ــة أصيل ــة نباطي عائل

وكيــف ال وعائلــة آل شــاهن لعبــت دوًرا بــارًزا يف حتــول 
النبطيــة مــن بلــدة إىل مدينــة، مــن خــال أبنائهــا الذيــن اغربــوا 
ــامء  ــن عل ــريه م ــوزارة... وكغ ــة وال ــدة النياب ــوا إىل س أو وصل
ــم  ــة، ث ــدارس يف النبطي ــة يف أم امل ــته اإلبتدائي ــم دراس ــة أت النبطي

ــدا ــد بصي ــة املقاص ــة يف كلي ــل والثانوي ــميح دخي ــة س ــطة يف تكميلي ــن املتوس ــل املرحلت أكم

ــا يف رحابــه، فعشــق ثــورة  وبــام أنــه كان شــغوًفا بعلــم الكيميــاء فقــد خــاض غــامره باحًث
ــازة  ــال اإلج ــه ين ــا جعل ــا مم ــادة وألواهن ــكال امل ــة يف أش ــوالت الرائع ــال التح ــن خ ــاء م الكيمي
ــال منحــة مــن  ــة مــن اجلامعــة اللبنانيــة يف العــام 1963م، وبســبب تفوقــه ن ــاء العضوي يف الكيمي

ــارج. ــه يف اخل ــامل اختصاص ــاين إلك ــة اللبن ــوث العلمّي ــس البح جمل

وليــس هــذا فحســب فــإن عزيمتــه وطموحــه وإمكانياتــه املعــززة باحلــس العلمــّي جعلتــه 
ينــال دكتــوراه دولــة يف الكيميــاء العضويــة مــن جامعــة الســوربون يف فرنســا، ويتعــن فيها كأســتاذ 
جامعــي متابًعــا مســريته التــي تكللــت بأربــع بــراءات إكتشــاف يف جمــال الكيميــاء العضويــة مــن 

وزارة الصناعــة الفرنســية.

ــفور:  ــة للفوس ــات العضوي ــول املركب ــة ح ــاث املتعلق ــار االبح ــة  يف إط ــامل عام ــت كأع ــد كان وق
ــات : ــراءات  االخراع ــن ب ــن   م ــورات  وإثن ــاث منش ث

براءتان  حتمالن األرقام 153229 و  93637 ... وقد تركزت حول :

التشــكيل وطبيعــة سلســلة جديــدة مــن غــري املتجانســة املوجــة رقــم 791 : املركبــات العضويــة 
ــاح  ــة . أم ــة موجب ــري متجانس ــات غ ــن حلق ــدة م ــلة جدي ــة سلس ــكيل وطبيع ــفور. تش للفوس

ــريان. ــفونيك -4-ب الفوس
  .énolisable  األنول الرمي املؤستل ẟ  كيتونات و دلتا ϒ حلقات غري متجانسة من غام  -

ــجن  ــرص األوكس ــاى عن ــة ع ــة املحتوي ــة املوجب ــري املتجانس ــات غ ــن حلق ــدة  م ــلة جدي سلس  -
والفوســفور .

رقم 572 – املركبات  العضوية للفوسفور .  -
دراسة عر الرنن املغنطيي  النووي ألماح الفوسفونيا -4-بريان ...  -
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ــة والعلــوم يف  ــم يف كليتــي الصيدل ــًدا إىل زائــري حيــث عّل ــا وحتدي ــا إىل أفريقي ومــن أوروب
ــى  ــا حت ــوم فيه ــة العل ــد كلي ــب لعمي ــا كنائ ــن عاًم ــى عرشي ــة، فأم ــا يف العاصم ــة كنشاس جامع

ــاين. ــن اللبن ــه إىل الوط ــخ عودت ــام 1989م، تاري الع

ــه  ــى حــل ب ــة حت ــزة يف اجلامعــة اللبناني ــدة وجي ــع التدريــس ومل ــل تاب ــكل أو يمــل ب ومل ي
املــرض الــذي أدى إىل ضعــف عضلــة قلبــه والــذي قــرصَّ عمــره، وجعلــه يفــارق احليــاة يف العــام 

1997م1. 

مــن أبحاثــه : رقــم  791 : املركبــات العضويــة للفوســفور :تشــكيل وطبيعــة سلســلة جديــدة مــن 
ــوي  ــب عض ــو مرك ــريان ه ــريان  »  والب ــفونيا-4 ب ــادة فوس ــاح م ــة. أم ــري املتجانس ــات غ احللق
حلقــي غــري متجانــس وغــري مشــبع لــه الصيغــة الكيميائــة     C5 H6O . يتألــف املركــب مــن بنيوًيــا 
مــن حلقــة سداســية حاويــة عــى ذرة أوكســجن واحــدة وعــى رابطتــن مضاعفتــن ،و يطلــق عــى 
مشــتقاته إســم بريانــات. يوجــد هنــاك متصاوغــان مــن املركــب، ومهــا : 2H-بــريان   )أو ẟ-بــريان(
ــحنة  ــة للش ــمة املتحرك ــد  الس ــدم حتدي ــد أو ع ــل حتدي ــن أج ــة ...«2.   م ن جمموع ــوِّ ــث تك وحي
ــفور  ــن الفوس ــجن وآخرم ــن األوكس ــى ذرة م ــع 1 و 4 ع ــة يف املوض ــط حاوي ــتة رواب ــة لس املوجب
فــإن منهجيــة أصليــة مــن الركيــب هلــذه النــواة قــد إقُرحــت . تتكــون مــن التفاعــل الفوســفيني 
ــان  ــري حيص ــي والدائ ــكل الرباع ــدي . التش ــة أو األلدهي ــيتيليني واهلاليدات ẟ-الكيتوني ẟ- األس
يف مرحلــة واحــدة . و ينتــج عنــه سلســلة جديــدة مــن أمــاح الفوســفونيوم )وُتنتــج أماحــه مــن 
تفاعــل مــادة الفوســفن مــع األمحــاض  القويــة غــري املؤكســدة(3، اخلــواص الكيميائّيــة للفوســفن 
ا، ويتمّيــز بأّنــه عديــم  »أو مــا يطلــق عليــه بفوســفيد اهليدروجــن،« يعتــر مــن الغــازات الّســامة جــدًّ
اللــون وقابــل لاشــتعال، كــام أّنــه ذو رائحــة تشــبه رائحــة الثــوم القويــة غــري املحتملــة، باإلضافــة 
إىل أّنــه يمتلــك صيغــة بنائيــة مشــاهبة للصيغــة البنائيــة لألمونيــا؛ إاّل أّنــه يعتــر ُمذيًبــا ضعيًفــا وأيًضــا 
ــدى  ــع إح ــض م ــفور األبي ــل الفس ــة لتفاع ــفن كنتيج ــّون الفوس ــاء، ويتك ــًدا يف امل ــذوب جّي ال ي
ــد  ــيوم، وعن ــفيد الكالس ــع فوس ــاء م ــل امل ــًة لتفاع ــاخن، أو نتيج ــاء الس ــع امل ــة أو م ــد القوي القواع
ــا ُتســمى ُمشــتقات الفوســفن، حيــث مــن  ــة أخــرى فإهّن ــات عضوي ــاط الفوســفن مــع مركب ارتب
املمكــن أن ُتســتبدل احــدى الروابــط مــع ذرات اهليدروجــن بإحــدى هــذه املجموعــات، ويمكــن 
ــن  ــع األول م ــة املقط ــج بإضاف ــب النات ــمى املرك ــة، وُيس ــة أو ثاثي ــة أو ثنائي ــط أحادي ــن رواب تكوي
املركــب الــذي ارتبــط معــه، ويف حالــة ارتبــاط األمــاح املعدنّيــة فتســمى املركبــات الناجتــة بمركبات 
الفوســفايد، وعنــد ارتبــاط ذرات اهليدروجــن تســمى النواتــج بمركبــات الفوســفونيوم4، التــي فيهــا 
ذرة الفوســفور تشــكل  جــزًءا مــن حلقــة غــري متجانســة. الســامت األيونيــة  احللقيــة غــري املتجانســة 

1 - مقابلة مع ابن أخته رئيس إتحاد بلديات الشقيف د. محمد جميل جابر
 /https :ar wikipedia .org/wiki  - 2

3 - أنطر المحاضرة الحادية عشرة في الكيمياء الالعضوية- كلية بابيلون في العراق – الموقع االلكتروني.
..Phosphine )PH3(”، www.britannica.com، Retrieved 29-11-2017. Edited”  - 4
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ــاوالت  ــة . إن حم ــة وظيفي ــائل كيميائي ــر وس ــا ع ــّم توضيحه ــد ت ــات ق ــذه املركب ــة هل ــري العطرّي وغ
النقــل االلكرونيــة تتــم عــر تضمــن احللقــات غــري املتجانســة يف تنظيــم ميزومــريي حيثــام فشــلت  
مــواد الســيانن.   وقــد اعتمــد د. شــاهن يف عملــه هــذا عــى قــراءة منشــورات G . Marki  الــذي 
ــمة  ــت الس ــة إذا كان ــم بمعرف ــد اهت ــفابنزين... وق ــل الفوس ــي فيني ــادة ثنائ ــب م ــف تركي ــام بوص ق
العطريــة لــذرة الكربــون يف املوضــع 4 ســوف تكــون مســتبدلة بــذرة أوكســجن. وهنــا يــراد القــول 
ــه الرمز Be والعــدد  ــي  ل ــوم »هو عنــرص كيميائ ــادة البرييلي ــات مشــاهبة مل ــا نتحــدث عــن مركب إّنن
الــذّري 4. يقــع البرييليــوم يف اجلــدول الدوري ضمن عنــارص الــدورة الثانيــة، ويف املجموعــة 
ــة، وهــو عنرص ثنائــي التكافؤ وســام. إّن وفــرة هــذا العنــرص  ــة الرابّي الثانيــة كأّول الفلــّزات القلوّي
يف الكــون قليلــة، وذلــك بســبب قــرص عمر تشــّكله يف النجــوم، أمــا عــى ســطح األرض، فغالًبــا مــا 
يوجــد مرتبًطــا مــع عنــارص أخــرى عــى شــكل معــادن خمتلفــة. هنــاك بعض األحجــار الكريمــة...1 
ــي  ــوبرييل الت ــّرد األخر أو األزرق وكريس ــا مثل البرييل الزم ــوم يف تركيبه ــوي البرييلي ــي حت الت

فيهــا ذرة الكربــون يف املوضــع 4 ســوف تكــون مســتبدلة بمجموعــة  امليثيلــن الفوســفوري ... 

ــة  ــه احلمول ــذي في ــات ال ــون املتســاوي االلكرون ــة تســتبق وجــود الكاتي و مــع ذلــك النظرّي
ســوف تكــون متموضعــة  عــى ذرة الفوســفور عــى شــكل ملــح الفوســفونيوم 2.  و هكــذا فــإن 
ــة  ــة. أمــا الصيغــة الثاني ــة متنقل ــة مــع محول ــون ذوســمة عطري الصيغــة  األوىل 1 تتشــابه مــع كاتي
ــان  ــن 1 و 2 ال يمث ــح أن الكاتيون ــن الواض ــريان . وم ــفونيا-4 ب ــون فوس ــع الكاتي ــابه م 2 تتش
ــكل »  ــه اهلي ــون لدي ــوف يك ــم 2 س ــون رق ــك ألن الكاتي ــريي، وذل ــؤ ميزوم ــن تكاف ــكلن م ش

ــط.  ــري خمط ــاديينيك -4-1 ،  إًذا غ ــة« سيكلوهيكس الركيب

ــه ال حيتــوي عــى املنتجــات مــن  ــا بــاألدب الكيميائــي فإن ــدأ التصنيــع » حســب معرفتن *** مب
ــة.  ــوع 3 و 4 مفصول ن

ــواة البــريان يبــدو غــري قابــل للجــدل.  ــة أخــرى إشــراك الكيتونــات خــال تشــكل ن مــن ناحي
ــتوفينون  ــري األس ــر تأث ــًرا ع ــون حم ــن أن يك ــريون-4، ممك ــل -2 ،6 ب ــزدوج الفيني ــايل م و بالت
ــون  ــزدوج الكيت ــون م ــل دون أن يك ــوالت اإليثي ــل بروبي ــى  الفيني ــوم ع ــى الصودي ــوي ع املحت

1 -  الويكيبيديا –الموسوعة الحرة« .



304

األســيتيي الوســطي مســلًطا  الضــوء عليــه )2(. و كــام أنَّ إضافــة الكحــول عــى الروابــط الثاثيــة 
لكــي  يشــكل إســرات الفينيــل يتطلــب وســًطا قلوًيــا قوًيــا، فإنــه يمكننــا بشــكل عقاين اعتبــار أن 
إثيــات الصوديــوم املكونــة خــال تكاثــف كايــزن هــي املســؤولة عــن الــدورات غــري املتجانســة 

3d . _ بــريون  -ϒ ــة إىل املؤدي
لقد شملت أعاملنا صناعة النواة البريانية عر تأثري  األسيتيل ميثيلنيريفنّيلفوسفافاران )3(.. 

ــتل   ــي املؤس ــول الرم ــا  ẟ األن ــات و دلت ــام ϒ كيتون ــن غ ــة م ــري متجانس *** دورات غ  -
énolisable.  - سلســلة جديــدة  مــن احللقــات غــري املتجانســة املوجبــة املحتويــة عــاى 

ــفور . ــجن       والفوس ــرص األوكس عن
C.R.Acad Sc.Paris t. 266 p. 1098-1100 01/04/1968*** : الكيميــاء   -
العضويــة : دورات غــري متجانســة مــن غــام ϒ كيتونــات و دلتــا  ẟ األنــول الرمــي املؤســتل  
énolisable.  - سلســلة جديــدة  مــن الــدورات غــري املتجانســة املوجبــة املحتويــة عــى 
 -ẟ ــفن ــى الفوس ــيتوين ع ــد ẟ-الس ــري الرومي ــفور : إن تأث ــجن والفوس ــرص األوكس عن
األســيتيي يــؤدي مبــارشة إىل بروميــدات الفوســفونيوم والتــي فيهــا ذرة الفوســفور تشــكل 
ــدات الفوســفن –4   البــريان  جــزًءا مــن دورة األوكســجن غــري املتجانســة . هــي برومي
املســتبدلة . الســامت األيونيــة والدوريــة غــري املتجانســة هلــذه املركبــات يتــم تســليط الضوء 

عليهــا باإلضافــة إىل الطبيعــة غــري األروماتيــة للكاتيــون.
بحســب معرفتنــا بــاألدب الكيميائــي فإنــه ال حيتــوي عــى أوصــاف املنتجــات مــن النــوع   -

)1(أو )2( املفصولــة.  

مــن ناحيــة أخــرى إشــراك الكيتونــات خــال تشــكل نــواة البــريان يبــدو غــري قابــل للجــدل. 
و بالتــايل مــزدوج الفينيــل -2 ،6 بــريون-ⅡⅠ(4( ، ممكــن أن يكــون حمــًرا عــر تأثــري 
األســتوفينون املحتــوي عــى الصوديــوم عــى الفينيــل بروبيــوالت اإليثيــل دون أن يكــون مــزدوج 
ــط  ــى الرواب ــول ع ــة الكح ــام أن إضاف ــه . و ك ــوء علي ــلًطا الض ــطي مس ــيتيي الوس ــون األس الكيت
ــار  ــا االعتب ــا، ويمكنن ــًطا قلوًي ــب  وس ــه يتطل ــل فإن ــرات الفيني ــن  إس ــكل م ــي  يتش ــة لك الثاثي
ــزن ) تكاثــف كاليزن هو تفاعــل  ــوم املشــكلة خــال تكاثــف كاي ــا أنَّ  إســرات الصودي عقانًي
مــع مركــب حيــوي عــى  إســر  أو  تكاثف بــن مركبي إســر،  فيه تفاعــل  عضوي حيــدث 
عــى  كربون-كربون جديــدة  تتشــكل رابطة  بحيــث  قويــة،  جمموعة كربونيل بوجود قاعــدة 

ــون.. ــو اإلســر أو ثنائــي الكيت ــة β-كيت هيئ
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ينســب التفاعــل إىل مكتشــفه الكيميائــي  راينــر لودفيــج كايــزن، والــذي نــرش علمًيــا عنــه ألول 
مــرة ســنة 1887( ويكيبيديــا املوســوعة احلــرة .

ــل  ــي فيني ــن ثاث ــيل ميثيل ــري أس ــر تأث ــة ع ــواة البرياني ــب الن ــى تركي ــتملة ع ــا املش إن أعاملن
فوســفوران ُيقــرح كواســطة  للــدورات غــري املتجانســة للكيتونــات ẟ ،ϒاالســيتيلية مــن النــوع 
ــان ممكــن أن يكــون محًضــا  )Ⅱ( رغــم أن الوســط املــؤدي  إىل إســر الفينيــل ، ويف بعــض األحي
.العمــل احلــايل يصــف تفاعــل الــدورة غــري املتجانســة للنــوع نفســه الــذي دون شــك ال يمكــن أن 

ــة . ــرات القلوي ــى أي دور للمؤث ــط  ع خيط

***  572  - الركيبات العضوية للفوسفور :   -

دراسة عرب   الرنني املغنطييس  النووي ألمالح الفوسفونيا -4-بران :

** املقدمــة: تفاعــل الفوســفينات األســيتيلن واهلاليــدات أو األلدهييــدات املوصــوف ســابًقا 
ــه ذرة  ــي في ــة والت ــة الكاتيوني ــري املتجانس ــدورات غ ــن ال ــدة م ــلة جدي ــل إىل سلس ــن أن يدخ ممك
الفوســفور تشــكل جــزًءا مــن النــواة . وأحــد األســباب الرئيســية للعمــل كان حتديــد طبيعــة هــذه 
الــدورات غــري املتجانســة . كان يف الواقــع عمليــة متيــز بــن الشــكل 1 ذو  الســمة العطــرة واحلمولة 
املتنقلــة و الشــكل 2 ذو الســمة احللقيــة اهليكســانية«)حلقي اهلكسان )سيكلوهكســان هو مركــب 
ــن  ــن 6 ذرات كربون مرتبط ــان م ــي اهلكس ــون حلق ــة C6H12. يتك ــة الكيميائي عضوي له الصيغ

ــا املوســوعة«. معــا يف شــكل حلقــي، وترتبــط كل ذرة كربــون بذريت هيدروجن..»ويكيبيدي

-   واحلمولة املتموضعة عى ذرة الفوسفور 

 -
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دراســة االمتصــاص يف األشــعة فــوق البنفســجية والتفاعــل الكيميائي   -
ــة  ــري  الركيب ــة و تعط ــكل 2، وأن نقــل احلمول ــور الش ــا يف حض ــا أنن برهن
ــا يف الشــكل 2 ســمة غــري  »النظــام« هــو مســتحيل . وخاصــة لقــد رأين

.  2aــتوية مس

وحــّدث بــا حــرج عــن عــرشات العلــامء املعارصيــن حتــى إصــدار هــذا الكتــاب املنترشيــن يف 
كل دول العــامل والذيــن ســوف يذكرهــم التاريــخ ...
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ريادة المقاومة في جبل عامل: خصوصية وتواصل

 د. يوسف عبد األمري طباجة

ليس جديدا أن نقاوم يف جبل عامل؛ بل ثقافة صنّاعها مقاومون وثوار يف بيئة حاضنة

     تشــكل املقاومــة العامليــة إحــدى روافــد العامليــة الثقافيــة، وحيــث أن لــكل جمتمــع يتشــكل 
يف مســرة عيشــه الطويــل واملســتمر؛ ثقافــة مــا ينتجهــا1. فالثقافــة العامليــة تشــكلت مرتكــزة عــى 

ثالثــة أســس:
ــداين  ــال احلم ــن ســبأ. ق ــة ب ــة عامل ــون بانتامئهــم لقبيل ــي يفاخــر هبــا العاملي ــة: الت العروب  -
) ت670هـــ/ 1272م(2: وجبــل عاملــة مــن بــالد الشــام هــو صليبــة عاملــة3 . فاهلويــة 
ــِدي  ــتحقاق َبْع ــرة اس ــذه األخ ــة، وه ــى املواطن ــا ع ــابق وجودي ــي س ــى قب ــة ُمْعَط العربي
ُمكتســب؛ يتحــدد يف ضــوء الــروط والثوابــت الَقْبِلَيــة للهويــة. وعليــه فالعروبــة تأتلــف 

ــة .. ــة والديني ــات اإلثني ــا كل املكون فيه
ــار  ــادا )باعتب ــة اعتق ــة والقيادي ــم الفكري ــوة)ع( ومرجعيته ــت النب ــة آل بي ــام: بوالي االس  -
ــى  ــن(، ع ــم أمجع ــه وعليه ــوات اهلل علي ــد صل ــوة حمم ــال لنب ــتمرارا وتواص ــة اس اإلمام
يــد الصحــايب اجلليــل أيب ذر الغفــاري، منــذ مشــاركته يف الفتــح االســالمي ورباطــه عــى 

ن ) يَنشأ أو يُنشَّأ ( في فترٍة زمنيٍَّة ما؛ على مساحة جغرافية معينة/ بيئة طبيعية(، من جماعات وفئات  ُف المجتمع بأنه: كينونةٌ )كيان يتكوَّ 1  - نُعرِّ
Social institu- َدٍة تتعارف عليها ) نظم ومؤسسات إجتماعية  إجتماعيَّة ) السكان (، تنتظُم فيما بينها بطريقٍة ما؛ بعالقاٍت إجتماعيَّة وأنظمٍة ُمحدَّ

tions end orders(، وِمن نَسٍق إجتماعيٍّ ما ) Système sociale ( ) بيئة اجتماعيةSocial enveronement  (، وتَنتُِج في مسيرة عيشها 
اإلجتماعي الطويل؛ ثقافة Culture معيَّنة ومحدَّدة، تصبو إلى الحضارة Civilization ) نظام إجنماعي ( إذا ما نهضت... أو تذوب في ثقافة أو 

ثقافات أخرى وتفقد هويتها... 
- راجع: يوسف طباجة: التعليم والتغير االجتماعي، محاضرات لطالب شهادة الماستر، الجامعة اللبنانية، عمادة كلية التربية، العام الجامعي -2017

.2018
2  - ترجمته في: الزركلي: األعالم، ج8، ص 233.

3  - ابن فضل هللا العمري)ت 749هـ(: مسالك االبصار، ج4، ص358. القلقشندي)ت821هـ(: نهاية األرب في معرفة األنساب العرب القلقشندي، 
ج 1، ص.111 . والصليب الشديد القوي والخاص النسب، يقال: عربي صليب: خالص النسب. المعجم الوسيط، ج1، ص 519. وتاج العروس، 

ج3، ص 209. المتأصلة من عاملة بن يعرب بن قحطان بن هود بن شالخ بن قينان بن أرفخشذ بن سام بن نوح أبوالعرب أول من كتب اللغة 

العربية القديمة، ومنه أخذ العرب اسمهم، نزل مع أخيه يقطان بن قحطان أرض اليمن...
- راجع مقالة: الشيخ أحمد رضا: ذالمتاولة أو الشيعة في جبل عامل، مجلة العرفان، م2، ج5، ص237. وشكيب أرسالن: المتاولة أو الشيعة في 

جبل عامل، مجلة العرفان، م2، ج9، ص444. وهو بمثابة تعقيب على مقالة الشيخ أحمد رضا الذي كان قد نشرها في مجلة المقتطف م36. وأعيد 
نشرها مع التعقيب في مجلة العرفان. ومقالة ثانية للشيخ أحمد رضا: بنو عاملة، مجلة العرفان،م31، ج5و6، ص 218.
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ثغــور بــالد الشــام وولــده عبــد امللــك ) صيــدا، رصفنــد، صــور..(، وهــو املشــارك بفتــح 
ــرس1. ق

      ثــم يف زمــن عثــامن ُأخــرج أبــا ذر مّلــا صــدح بأعــى صوتــه متســلحا باإليــامن والعقيــدة، 
ــة  ــا اآلي ــم، خصوص ــرآن الكري ــا الق ــلطة واإلدارة وعنواهن ــاد الس ــى فس ــه ع ــود ثورت يق
الكريمــة ﴿ والذيــن يكنــزون﴾، » ونفيــه مــن املدينــة عــى الوجــه الشــنيع«2... إىل الشــام 
بقــي أيامــا فتشــيع مجاعــة كثــرة3، ثــم أخرجــه معاويــة إىل القــرى فوقــع يف جبــل عامــل 
فتشــيعوا مــن ذلــك اليــوًم4. تلــك املنطقــة النائيــة يف واليــة الشــام، ســمع الفقــراء للمــرة 

ــدا يتغلغــل يف القلــوب والعقــول5، وثبتــوا عليهــا6... األوىل كالمــا جدي
األرض: مــع العنــر األول ) العروبــة ( َيألــُف و ُيؤلــُف فيهــا املواطــن7، ملــا روي مــن أن:   -
حــب الوطــن مــن اإليــامن8، وأيضــا:  ومــن إيــامن الرجــل حبــه لقومــه9. ومــن مــات دون 
ــه، أو أرضــه، أو عرضــه فهــو شــهيد10، وأهنــا األرض املقدســة11، التــي يدخــل فيهــا  مال

جبــل عامــل12...
    إذًا، تتجــى الريــادة العامليــة يف الــدور احلضــاري الــذي شــغله جبــل عامــل عــى امتــداد التاريخ، 
فالعامليــة الثقافيــة املكونــة للعقــل اجلمعــي العامــي هــي فعــل اجتامعــي مارســه العامليــون حلمــة 
ووحــدة مل يكــن للعصبيــة فيهــا حضــوٌة أو حضــور، وإنــام فعــل إيــامن عنوانــه إســالم » الثقلــن« 

املستمســك بحبــل مــن الســامء: القــرآن الكريــم والعــرة الطاهــرة مــن آل بيــت النــوة. 
   جتــاوزت » العامليــة الثقافيــة« احلــدود اجلغرافيــة جلبــل عامــل، فقــد انتمــى هلــذه املدرســة الكثــر 
ــد  ــن عب ــر ب ــن جعف ــم ب ــيخ ابراهي ــي  والش ــة الكرك ــل كالعالم ــل عام ــارج جب ــن خ ــم م ــن ه مم
ــى العامي  ــن حممد احلرفوش ــم ب ــدر14  و إبراهي ــن الص ــيد حس ــي13 والس ــي الكرك ــد العام الصم

1  - محمد علي مكي: لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني، 23 . عمر تدمري: الصحابة في لبنان، ص 143 . وعمر تدمري: لبنان من الفتح 
اإلسالمي حتى سقوط الدولة األموية، ص 98 . و 160 و 161 .

2  - ابن األثير: الكامل في التاريخ، ج2، ) أحداث عام 30 هـ( ص 483.
3  - راجع وقائع حركة أبا ذر في دمشق ومنها بعد أن يصلي الصبح، يمشي مناديا “ جاءت القطار تحمل النار، لعن هللا اآلمرين بالمعروف 

والتاركين له، ولعن هللا الناهين عن المنكر واآلتين له “. اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ص 171. وجرأته بوجه  الخليفة عثمان، المسعودي: مروج 
الذهب، ج1، ص 630. وبوجه الوالي القوي معاوية 

4  - الحر العاملي: أمل اآلمل في علماء جبل عامل، ص 13. و السيد محسن األمين: أعيان الشيعة، م16، ص358 وما بعدها.
5   - د.ابراهيم بيضون: مالمح التيرات السياسية في القرن األول الهجري، ص 108.

6 - الشيخ محمد جواد مغنية: الوضع الحاضر في جبل عامل،ط2، دار الجواد، بيروت 1984. ص75. 
7  - عن أهمية اإللفة راجع: الشيخ حسين بن عبد الصمد: نور الحقيقة ونور الحديقة، تحقيق يوسف طباجة...ص 109. ومن أسبابها أوال: الدين..

8  - الشيخ عباس القمي: سفينة البحار ومدينة الحكم واآلثار، ج2، ص 668. وعن الحديث راجع: السيد جعفر مرتضى العاملي: الصحيح من سيرة 
النبي)ص(،ج4، ص 153. وعده الشيخ محمد باقر الكجوري: الخصائص الفاطمية، ج1، ص 17. من األحاديث النبوية.

9  - الحر العاملي: أمل اآلمل في علماء جبل عامل،ج1، ص 5. وانظر: الشيخ علي البحراني: منار الهدى في النص على إمامة اإلثنى عشر، ص 
.269

10  - السيد جعفر مرتضى العاملي: مختصر مفيد،ج11، ص 57. وقارن مع الكليني: الكافي، ج5، ص 52.
11  - سورة المائدة/ اآلية 21. و راجع ما ذهب إليه الحر العاملي في تفصيل حب األرض. في مقدمة أمل اآلمل في علماء جبل عامل.

12  - يوسف طباجة: تاريخ جبل عامل بين الضياع والجمع والتشييد، مشاركة في المؤتمر الدولي حول التجديد في صناعة التاريخ وكتابته، العراق 2018، 
ص1.

13  - الحر العاملي: أمل اآلمل في علماء جبل عامل، ج1، ص 27. و األمين: أعيان الشيعة، م2، ص 115.
14  - السيد حسن الصدر صاحب “ تكملة أمل اآلمل “ هو من أصول عاملية لكنه ولد وعاش في العراق خارج جبل عامل. والحظ: القاضي نور هللا 

المرعشي التستري)ت 1019هـ/ 1610م(: مجالس المؤمنين، ج1،ص 158 و 159. يقول: البقاع بقعة من بالد جبل عامل.
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ــة  ــم العاملي ــوا بكنيته ــم احتفظ ــة، ولكنه ــارج األرض العاملي ــوا خ ــأوا وترب ــن تنش ــره1، أو مم غ
داللــة عــى » العامليــة الثقافيــة » التــي ينتمــون إليهــا، وأبــرز هــذه الشــخصيات حممــد بــن احلســن 

بــن عبــد الصمــد اهلمــداين العامــي، املعــروف ببهــاء الديــن العامــي.

ــة مــن أن العامليــن عرفــوا بالتقــوى والــورع، » حتــى اشــتهر     ينقــل الشــيخ حممــد جــواد مغني
عــن أحــد املراجــع يف النجــف األرشف ] لعلــه الســيد حمســن احلكيــم [2 أنــه كان يقــال: أن األصــل 
ــهادة  ــره إال بش ــت يف غ ــد، وال يثب ــي واح ــهادة عام ــت بش ــق يثب ــة، وأن احل ــي العدال يف كل عام
ــام يف  ــاول الطع ــن إىل تن ــوة العاملي ــام إىل دع ــهر الصي ــابقون يف ش ــون يتس ــن. وكان النجفي عدل

بيوهتــم للتــرك هبــم والتقــرب إىل اهلل نعــاىل باإلحســان إليهــم«3.

     وقــارب أمــر البيــان شــكيب أرســالن العامليــة الثقافيــة يف شــهادة كبــرة لــه عــن » الشــعر و 
الشــعر العامــي«4، جــاء فيهــا: 

ــرٍق  ــِم، وُمْع ــٍد وُمْته ــن ُمنْج ــِر م ــذا الع ــرِب يف ه ــعَر الع ــرُأ ش ــُت أق ــا زل ــُم؛ إينِّ م    » واهللُ يعل
وُمْشــئم، ومــرٍي ويــامين، وشــنقيطي وقــرواين، فلــْم أجــَد أصــدَق مــْن قريــَض أبنــاِء عاملــَة: 
صــورًة للشــعِر العــريب الصميــم، وال أخلــَص منــُه ِعرقــًا يف نســِب اللغــِة التــي امتــازت هبــا ســعُد 
ــا متيــم، ولقــد أراين أرشُب وال أرتــوي، حتــى إذا وقعــْت يف يــديَّ  وثقيــُف وســفى هــوزاُن وعلي
بعــُض قصائــٍد مــن نظــِم العامليــَن َشــبَِعْت َكبـِـِدي َرّيــًا، وامتــأ دماغــي بيانــًا عبقريا، وقلــُت: اآلَن 
قــد وجــدُت حتــَت األلفــاِظ معنًى رسيــًا، وكــْم خييــُل يل أينِّ أِســيُح من ذلــَك الفصيــِح يف َبٍر فســيٍح، 
ــيِح، مــن رقــٍة تــذوُب معهــا األنفــُس، وجزالــًة تقــُف هلــا  وأرضُب بــَن مرابــِع اآلراِم ومنابــِت الشِّ
الشــعوُر يف األرؤس ] الــرؤوس [، وأســلوٍب يمثــُل لــَك مــن العــرِب املاضــَن صفــاَء قرائحهــم، 
ُرنــا َعنَْجِهيــَة  وشــفوِف ألباهبــم، وينفــُث يف َرْوِع احلارضيــَن لغــَة صيَّابتهــم وفصاحــِة ُلباهِبــم، ويذكِّ

أولئــَك الفاحتــَن الذيــَن حتّدرنــا مــن أصالهبــم«.

    والتاريــخ العامــي املمتــد منــذ حطــت قبيلــة عاملــة بــن ســبأ رحاهلــا عــى هــذه األرض وأعطتهــا 
اســمها، بعــد هجرهتــا مــع مــن تشــاءم5 مــن القبائــل اليمنيــة إثــر اهنيــار ســد مــأرب، وســكنت 
تلــك البقــاع املمتــدة عــى مســاحة مــن جبــل اجلليــل حيدهــا جنوبــا بيــت املقــدس وشــامال جبــل 
لبنــان، ومــن الغــرب بحــر الــروم / املتوســط  إىل جبــل حرمــون رشقــا. َفَعَمــَرت املــزارع والقــرى 
والدســاكر واملــدن. فكانــت  صيــدا وصــور حارضتــا البحــر ومهــد حضارتــه، وطريــة حاظرهتــا 

1  - المجلسي: بحار األنوار، ج 10 . أنظر اإلجازة وتوقيعه ..
2  - سمعت هذا الحديث تواترا من أكثر من نجفي...

3  - الشيخ محمد جواد مغنية: الوضع الحاضر في جبل عامل، ص 75. 
4  - أمير البيان شكيب أرسالن: الشعر والشعر العاملي، مجلة العرفان1927، م14، ج1، ص 45. أعيد نشرها في مجلة  الضحى، تصدر عن 

المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في لبنان. عدد 3 أيلول 1960. ونشرها نجيب البعيني: من آثار أمير البيان شكيب أرسالن في الشعر 
والنثر، الدار الجامعية، بيروت 1996، ص 196.

5  - سندا لحديث النبي محمد )ص( عندما سئل عن القبائل اليمنية عن انفجار سد مأرب: “ 
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ــا  ــن ومعه ــة ( هون ــقيقتها ) املعتقل ــارة، وش ــالد بش ــن وكل ب ــم تبن ــقالن، ث ــَدس وعس األوىل وَق
ــا  ــن وجواره ــه، وجزي ــقيف وبلدات ــل1، والش ــل عام ــذاء جب ــلة غ ــة أو س ــهل احلول ســهلها أو س
ــم  ــان، وإقلي ــل الرحي ــه جب ــام في ــوم (2، ب ــة الي ــة اجلنبالطي ــز الزعام ــارة ) مرك ــوم املخت ــى خت حت

التفــاح، وأنصــار مركــز إقليــم الشــومر ومعهــا الزراريــة وأخواهتــا...  
    خلــص اللــواء الركــن الدكتــور ياســن ســويد يف دراســته عــن جبــل عامــل يف عهــد اإلمارتــن 
املعنيــة والشــهابية إىل أن: » العامــي ثائــر بطبيعتــه، مقاتــل بفطرتــه. إال أنــه كان يفتقــر دائــاًم اىل الفن 
العســكري املنظــم، فظــل، بســبب ذلــك، يعتمــد عــى شــجاعته وبســالته أكثــر مــن اعتــامده عــى 
أســلوب قتــايل تكتيكــي حمــدد، اللهــم ســوى أســلوب »الكــر والفــًر الــذي كان ســائدًا يف بالدنــا 
حينــذاك، باســتثناء مــا كان يــأيت »بداهــًة ًودون أدنــى حســاًب باعتبــار ان التكتيــك العســكري هــو 

»فــن القتــال، أو فــن إدارة املعركــة بشــكل يضمــن للقائــد إحــراز النــًر3.
ــية يف  ــة الفرنس ــديس السياس ــد مهن ــوت Baron de Tott ) ت 1797م( أح ــارون دي ت ــا الب   أم
الــرق، ومستشــار لــدى الدولــة العثامنيــة أيــام الســلطان مصطفــى الثالــث ( فيقــول يف مذكراتــه: 
» املتاولــة الذيــن يســكنون جبــل لبنــان، بــن صيــدا وعــكا، هــم أقــل بكثــر مــن الــدروز، ولكــن 
قالعهــم التــي يســكنوهنا، تعــزز مــن صمودهــم، وحتفزهــم عــى النهــوض والثــورة، كــام جتعــل 
ك هــو إقطاعــي  إخضاعهــم أكثــر صعوبــة، فــكل  ِقمــة يف جبلهــم حصــن قائــم بذاتــه، وكل مــالَّ
كبــر4، وهــذا الشــعب متعصــب لتعاليــم ] اإلمــام [ عــي )ع(،... وقــد اتفقــوا عــى دفــع املتوجــب 
ــل  ــم، ويف ظ ــوا  بجباهل ــي يترف ــس، ك ــا 200 كي ــة وقيمته ــة للدول ــم كرضيب ــنوي عليه الس

 .5 زعامئهــم وإقطاعاهتــم...ً
ــوع  ــا اخلن ــم، رافض ــر والظل ــى الفق ــالم ع ــر األول يف اإلس ــم، الثائ ــوذر املعل ــدء كان أب     ويف الب
واخلضــوع والــردد ومهادنــة الطغــاة واملســتغلن، ألهنــا متكــن لفســادهم يف األرض وعدواهنم6... 
وكان يأمــر باملعــروف وينهــى عــن املنكــر ويقــول: أوصــاين خليــي رســول اهلل)ص( أن أقــول احلق 
ولــوكان مــّرًا، وال أخشــى يف اهلل لومــة الئــم7، وأعــوذ بــاهلل مــن اجلبــن.. ورصختــه بالنــاس قائــال: 
ــي يف األرض، وال  ــل إذا ع ــز وج ــا هلل ع ــم غضب ــم وصومك ــع صالتك ــوا م ــاس امجع ــا الن أهي
ترضــوا أئمتكــم بســخط اهلل، وإن أحدثــوا مــا ال تعرفــون فجانبوهــم، وأزروا عليهــم ...فــإن اهلل 

أعــال وأجــل ال ينبغــي أن يســخط بــرىض املخلوقــن8. 

1  - سالم الراسي: لئال تضيع، 
2  - محمد جميل بيهم: الحلقة المفقودة في تاريخ العرب، مطبعة الباي الحلب بمصر 1950، ص 52. إنظر: الشيخ علي الزين: للبحث عن تاريخنا 

في لبنان، ص 71 .
3  - ياسين سويد: جبل عامل في عهد اإلمارتين المعنية والشهابية )1516 – 1842(، ضمن: صفحات من تاريخ جبل عامل، المجلس الثقافي 

للبنان الجنوبي، بيروت 1979. ص 52.
4  - إشارة إلى تعدد القالع والحصون الجاهزة للدفاع والمقاومة في جبل عامل، وبالتالي تعدد الزعامات المتحدة تحت قيادة ناصيف النصار في ذلك 

الوقت، بعكس الوضع في إمارة الشوف من الناحية العسكرية والسياسية. 
.Baron de Tott: Memoire sur les Turcs et les Tartares Amesterdam.1785.p122-123 -  5

6  - الشيخ محمد جواد مغنية:مقاالت،ابو ذر،ج2، ص 59.

7  - مغنية: م.ن. والسيوطي: الدر المنثورفي التفسير بالمأثور، ج2، ص 221. 
8  - مغنية:مقالت،م.ن.ج2، ص 61. والحديث بطوله:  الشيخ المفيد: األمالي، ص 163.
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ــة  ــدنا إىل معرف ــة ترش ــوص واضح ــد – إىل اآلن – نص ــري، ال توج ــع اهلج ــرن الرب ــى الق   حت
كيفيــة التواصــل  عــر اخلصوصيــة للثقافــة العامليــة، أمــا وفقــا ملنهــج البحــث يف األنثروبولوجيــا 
)االجتامعيــة والثقافيــة ( واألركيولوجيــا حتديــدا1، نجــد عــى أرض جبــل عامــل أرضحــة ألعــالم 
حمفوظــة لقدســيتها ومكانتهــا يرجــح أهنــا لتالمــذة األئمــة عليهــم الســالم، ومنهــم مثــال: خليــد 
بــن أوىف أبوالربيــع العامــي الشــامى2. مــن أصحــاب اإلمامــن الباقــر والصــادق عليــم الســالم، 
ــدة  ــروف يف بل ــره مع ــده( وق ــم ج ــو اس ــوري  )وه ــم )ت 172هـــ( املنص ــن أده ــم ب وابراهي
املنصــوري ) التــي ســميت بســام جــده ( بالقــرب مــن صــور، أيضــا مــن أصحــاب اإلمامــن الباقر 
والصــادق3. أبــو غــرة بــن عبيــد األنصــاري4، مــن أصحــاب األمامــن الباقــر والصــادق، قــره يف 
بلــدة رأس العــن، عــى تلــة الرشــيدية، عــى مقربــة مــن مدفــن ابراهيــم بــن أ إن وجــود شــاعر 
بمســتوى عــدي بــن الرقــاع العامــي) ت بــن 99 و 101ه(5، » وهــو مــن حــارضة الشــعراء ال مــن 
باديتهــًم6 . يقــف أمــام جريــر الشــاعر األمــوي املعــروف برسعــة بداهتــه ليناظــره، أو ليحــاوره يف 

1  - لمزيد من التفاصيل راجع: يوسف طباجة: محاضرات في علم االنسان أو األنثروبولوجيا، الجامعة اللبنانية، كلية العلوم االقتصادية وإدارة 
األعمال، الفرع الخامس، العام الجامعي -2017 2018.

2  - الحر العاملي: أمل اآلمل في علماء جبل عامل، ج1، ص82. وأعيان الشيعة، ج6، ص 280 و 348. وأثنى عليه الشهيد األول في الكثير من 
مؤلفاته مثل:غاية المراد،ج 1، ص 271 . و ج 2، ص 38 و 39 و 45 و 48 . وذكرى الشيعة، ج 1، ص 212 . والدروس الشرعية،ج 1، ص 

228 و 266 . ج 3، ص 202 و286 . (  في موسوعة الشهيد األول. كما ذكره كبار فقهاء وعلماء الشيعة كما بينه الحر العاملي والشهيد.
3  - عده الشيخ الطوسي: األبوب ) رجال الطوسي (، في عداد أصحاب االمام الباقر، رقم 1238/ 10، ص124، واالمام الصادق، رقم 1753/ 57. 

ص 158. األمين: أعيان الشيعة، ج2، ص182، و ج5، ص108. والسيد مير حبيب هللا: منهاج البراعة في شرح نهج البالغة،ج16، ص169.
األصبهاني)ت 430هـ(: حلية األولياء وطبقات األصفياء، ج8، ص8. و ابن حمدون: التذكرة الحمدونية، ج1، ص175. 

- راجع رواية حديثه عن اإلمام الباقر )ع( في: ابن منده)ت395هـ(: مسند ابراهيم بن أدهم، ص 19.
4  - األمين:أعيان الشيعة، م7، ص62.

5  - جاء في لسان العرب البن مظور، ج11، ص477. مادة عمل. “ َوبَنُو عاِملة َوبَنُو ُعَمْيلة: َحيَّان ِمَن اْلَعَرِب؛ قَاَل األَزهري: َعاِملَة قَبِيلَةٌ إِليها 
، وعاِملة حيٌّ ِمَن اْليََمِن، َوُهَو َعاِملَة ْبُن َسبإٍ، َوتَْزُعُم نُسَّاب ُمَضر أَنهم ِمْن َولَِد قَاِسٍط؛ قَاَل األَعشى: قاع العاِمليُّ يُْنَسب َعِديُّ ْبُن الرِّ

أَعاِمَل َحتَّى َمتى تَْذَهبِين       إِلى َغْيِر والِدِك األَْكرم؟    
                                                      ووالُِدُكم قاِسطٌ، فاْرِجعوا         إِلى النََّسِب األَْتلَد األَْقَدم

- انظر أخباره في: االغاني 9 / 307، ومعجم الشعراء للمرزباني ص 253 والمؤتلف والمختلف لالمدي ص 116 والشعر والشعراء 2 / 618 
وخزانة االدب 4 / 470 طبقات الشعراء البن سالم ص 192 وسير أعالم النبالء 5 / 110 وجمهرة ابن حزم ص 420

- وتجدر اإلشارة أن ابن منظور في لسانه العربي، يستشهد بالكثير من أشعار عدي بن الرقاع العاملي مثال: م6، ص 148. قصيدته في مدح عمر 

بن عبد العزيز ] وهي طويلة ) 52 بيتا ( كما في الديوان، ص 128 [ أورد منها:

ــَده  عــب  ُ للاَّ ــد  ــحــَم ي ــواتـــي  الـــلَـّ واْسلَِمَجـــَمـــْعـــَت  الخيُر  ــَك  لَ فَْليَْهنْئ   ، عليهنَّ

ــٌب، ــالِـ ــرُّ غـ ــ ــبِ ــ ، وال ــرُّ ــ ــبِ ــ ــّن ال ــ ــه ــ ــأََولُ ــ يُْعلَِمف السَّرائر  َغــْيــِب  ــْن  ِم بــَك  َوَمــا 
نِــْعــَمــةً للاَّ  ــَن  ــ ِمـ ــْت  ــ ــانَ ــ َك ــةٌ  ــ ــيَ ــ ــانِ ــ ُمْنِعِمَوثَ خيُر  َولِــي  إِذ  اْلُمْسلِِميَن،  َعلَى 

هَـــــــَواَدةٌ ــَك  ــيـ فِـ لَـــْيـــَس  أَْن  ــةٌ  ــ ــثَ ــ ــالِ ــ مْجرِمَوثَ َسْعَي  َسَعى  أَو  ظُلماً،  راَم  لَِمْن 

ــى ــقَ ــتُّ ال َمــــَع  تـــــزاَل  َل  أَْن  ــةٌ  ــ ــع ــ ُمْبَرِموراب ــِر،  األَْمـ ــَن  ِم بَِمْيُموٍن،  تَُخبُّ 

ِعيف، الضَّ تُنِصُف  أَنَّك  الُحْكِم  فِي  ــيَوَخاِمَسةٌ  ــِم ــَع كــال  ُ للاَّ ــَم  ــلَـّ َعـ َمــــْن  َوَمـــــا 

اْصطَفَاك، َربُّــنــا  ــَو  هُ ــِذي  الَـّ أَنَّ  ــةٌ  ــاِدَس ِمَوَس ــدَّ ــ ــنَ ــ ــتَ ــ يَ َل  ــك  ــْعـ ــبَـ ــْتـ يَـ ــْن  ــ ــَم ــ ف

ــا، ــه ــلَّ ك ــاِرم  ــ ــك ــ ــَم ــ ال أَنَّ  ــِمَوَســــابِــــَعــــةٌ  ــِج ــْل ــاٍع وُم ــيــهــا كـــلَّ سـ ــَت إِل ــْق ســبَ

ــه ــاس أَنَـّ ــنَـّ ُمْعظَِمَوثَـــاِمـــنَـــةٌ فِـــي َمـــْنـــِصـــِب الـ ــوق  فَ ُمْعظٌَم  منهْم  بــَك  َسَما 

ــا ــه ــلّ ُك ـــة  الــــبَــــِريَـّ أَن  ــةٌ  ــ ــَعـ ــ ــاِسـ ــ ــِمَوتَـ ــمِّ ــتَ ــاً ِمـــْن إِمــــاٍم ُم ــب ــدُّون َســي ــُعـ يَـ

ــٌع ــ ــَوابِ ــ تَ الـــُحـــلُـــوَم  أَنَّ  ــَرةٌ  ــ ــ ــاِش ــ ــ ُمْحَكِمَوَع القول  ِمَن  فْصل  فِي  لِحْلِمَك، 

6  - كذا صرح: ابو الفرج األصفهاني: األغاني، ج9، ص 210. والحظ تعليقات محقق الديوان:  ديوان عدي ابن الرقاع العاملي، تحقيق: نور 
القيسي وحاتم الضامن، المجمع العلمي العربي، بغداد 1987. ص 11.
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قضيــة مــا، » ففــي شــعره طــراوة احلضــارة، ويف ألفاظــه رقــة التحــرض ويف تعابــره عبــق الصــور 
الزاهيــة وهــي طــرز ببصــامت الفــن احلضــاري وعالقــات النــاس وهــي تــرق بقســامهتا يف أنــامط 
الســلوك االجتامعــي«1. إهنــا الشــك تــدل عــى أن يف جبــل عامــل كانــت احليــاة الثقافيــة والفكريــة 
واحلضاريــة عــى شــيئ كبــر مــن املســتوى مــن حيــث احلركــة التــي أنتجتــه، كــون الشــاعر يكــون 
ابــن بيئتــه، خصوصــًا إذا مــا عرفنــا أن هلــذا الشــاعر ابنــة اســمها ســلمى كانــت شــاعرة عــى نســق 

أبيهــا2. ال بــل أخــوه يزيــد بــن الرقــاع العامــي » كان شــاعر أهــل الشــام «3.

    ويصعــد مــن صــور ) مهــد املاِلحــة ( صــوت الشــيخ عبــد املحســن الصــوري )ت 419هـــ(4 
كبــر شــعراء العــرب5،  وتكفــي اإلشــارة إىل مــا نقلــه شــاعر بمســتوى غيــث بــن عــي األرمنــازي 
ــوس7  ــن حي ــان ب ــر أيب الفتي ــو » األم ــه ه ــق ل ــم صدي ــاعر عظي ــن ش ــوار ب ــن ح ــوري6 ع الص
الــذي كان مغــرًى و شــديد التفضيــل لــه8.. لعظيــم قــْدره بشــعر الصــوري.. وأبــو العــالء املعــري 
الــذي كان يعيبــه بقــر النفــس.. فحدثــت أن أبــا الفتيــان بــن حيــوس ملــا حــرض عنــد أيب العــالء 
املعــري أنشــده أبــو العــالء أبياتــا لعبــد املحســن الصــوري، فقــال: هــذه لقصــرك فقــال لــه أبــو 
ــه وقبــض عــى  ــده إلي ــو العــالء ي ــان هــو أشــعر مــن طويلــك يعنــي املتنبــي، قــال: فمــد أب الفتي
ــد  ــاعر، وال ــن ش ــاعر، اب ــه ش ــعراء، إن ــة ش ــن عائل ــو م ــرون «9.   فه ــراء ال يناظ ــال األم ــه وق ثوب
شــاعر، وأخــو شــاعر10. وتــرز أمهيــة الصــوري ليــس عــى املســتوى األديب11 فقــط، بــل كمصــدر 
مــن مصــادر التاريــخ للقرنــن الرابــع واخلامــس اهلجريــن ) العــر الفاطمــي (، وتــزداد أمهيتــه 
كــون شــاعرنا مــن أهــل وســكان مدينــة صــور ) أهــم املــدن ( عــى الســاحل الشــامي، فهــو أكثــر 
احتــكاكا بمــن تــرددوا عــى مــدن هــذا الســاحل، وااللتقــاء بالشــخصيات املعــارصة التــي كثــر 

عددهــا وتعدادهــا12، رغــم الفقــر الــذي كان يعانيــه حيــث يقــول:
1  - من مقدمة تحيق الديوان، ص 11.

2  - محمــد جابــر آل صفــا: تاريــخ جبــل عامــل، ص249. . ابــن عســاكر: تاريــخ دمشــق،ج40، ص126. » .. بلغنــي أن جماعــة مــن الشــعراء أتــوا 
إلــى بــاب ابــن الرقــاع الشــاعر فدقــوه فخرجــت إليهــم بنيــة لــه صغيــرة فقالــت مــن القــوم فقالــوا نحــن شــعراء أتينــا أبــاك لنهاجيــه قالــت لهــم هــو 

غائــب قالــوا ال ولكنــه هــرب منــا فقالــت:
                                            تجمعتم من كل شرق ومغرب  على واحد ال زلتم قرن واحد

- انظر ترجمة عدي بن الرقاع العاملي: ابو الفرج األصفهاني: األغاني، ج9، ص 210.
- وأفــرد ابــن عســاكر ترجمــة موجــزة البنــة عــدي، ج70ن ص 274. جــاء فيهــا: » قــرأت بخــط علــي بــن ســليمان األخفــش النحــوي عــن علــي بــن 
يحيــى النديــم قــال: قــال األصمعــي: اجتمــع نــاس مــن الشــعراء فأتــوا بــاب ابــن الرقــاع يطلبونــه فخرجــت بنيــة لــه فقالــت: مــاذا تريــدون ؟ قالــوا نريــد 

أبــاك لنجزيــه ونفضحــه، فنظــرت إليهــم هنيهــة ثــم قالــت:               تجمعتــم مــن كل أفــق وبلــدة     علــى واحــد ال زلتــم قــرن واحــد
3  - ابن عساكر: تاريخ دمشق،ج65، ص198. 

4  - الحر العاملي: أمل اآلمل، ج1، ص 194. السيد محسن األمين: أعيان الشيعة، ج8، ص 95.
ــة النبــراس، جمعيــة  ــة . مجل ــد المحســن الصــوري )ت 419هـــ/1028م( “ فــي الذكــرى األلفيــة األولــى لرحيل 5  - يوســف طباجــة: “ الشــاعر عب

ــف 2008 . ــة، خري ــدا، عدد4،الســنة الثاني ــه واإلرشــاد االســالمي، صي التوجي
6  - ابن عساكر)ت 571هـ(: تاريخ دمشق، ج48، ص 124. الزركلي: االعالم، ج5، ص 123. “ خطيب صور “

7  - ابــن عســاكر)ت 571هـــ(: تاريــخ دمشــق، ج53، ص 110. الزركلــي: االعــالم، ج6، ص 146. “ شــاعر الشــام فــي عصــره. يلقــب باإلمــارة، 
وكان أبــوه مــن أمــراء العــرب”. راجــع مقدمــة ديــوان ابــن حيــوس لخليــل مــردم بــك، ص 31.

8  - قــال ابــن تغــرى بــردى: النجــوم الزاهــرة، ج4، ص 269. “ كان أبــو الفتيــان بــن حيُّــوس مغــرى بشــعره، ويفضلــه علــى أبــي تمــام والبحتــري 
والمتنبــي..”.

9  - ابن عساكر)ت 571هـ(: تاريخ دمشق، ج36، ص 482.
10  - د.عمر تدمري: ديوان عبد المحسن الصوري دراسة نقدية، مجلة مجمع اللغة العربية األردني، عدد 24-23، عمان 1984. ص 157.

11  - ديوان عبد المحسن الصوري ) مجلدين (: تحقيق: مكي جاسم وشاكر شكر، بغداد 1980.  
12  - تدمري: ديوان عبد المحسن الصوري دراسة نقدية، حيث يضيف العديد من األسماء والشخصيات على األسماء الواردة في التحقيق.
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أهنــا ومــن  نفــي  مــن  ــر بالقلــــــــــةعجبــت  ــا تكبـــــــــ كأنــــهــ
استشــعرت متــى  بالفقــر  بالذلــــــــــــة1تعتــز  يؤخــــــذ  الغنــى  إن 

    ويصعد صوته يردد صدى الوجود الشيعي اإلمامي اجلهر يف بالد الشام، واملعر عن املناخ 
واملوقف االجتامعي والثقايف السيايس والديني، والذي يرسم صورة املجتمع العامي يف تلك احلقبة، 

حيث يمدح احلاكم بأمر اهلل الفاطمي ووالده العزيز باهلل، ويف اإلمامة يقول:

وإنـــام ــي  ــب ــن ال هـــم  ــي  ــب ــن ال ــي فـــرق بــيــنــهــم فــتــفــرقــواآل  ــوح ــال ب
بغرهم تليق  أن  اإلمـــامـــة  ــت  ــق2أبـ ــي أل بـــاألمـــانـــة  الـــرســـالـــة  إن 

ورأيه باخلافة:

ــالم ــ ــر اإلس ــف ــن أمـــيـــة ن ــر مـ ــف ــاقن ــ ــور آبـ ــ ــف ــ ــن بـــيـــنـــهـــم ن ــ مـ
غصبوه مـــا  ــاق  ــف ــن ال يف  ــوا  ــق ــف ــاقأن ــف ــاإلن ــام الـــنـــفـــاق ب ــق ــت ــاس ف
باللوم ــر  ق الــغــرور  دار  ــاقوهـــي  ــشـ ــعـ ــا تـــــطـــــاول الـ ــهـ ــيـ فـ
الــزهــد لـــذي  تستقيم  ال  ــنـــاقوأراهــــا  بـــاألعـ مـــــال  املــــــال  إذا 
ــد أبـــنـــاء ــ ــاء أمحـ ــ ــن ــ عــــــي طــــــرائــــــد اآلفــــــــاقفـــلـــهـــذا أب
ــر األك الغنى  بعد  ــاز  ــج احل ــراء  ــق ــراقف ــعـ الـ قــتــى  الـــشـــام  أرسى 
ــة اهلل ــك ــالئ م فــضــلــكــم  ــاقعـــرفـــت  ــق ش يف  ــم  ــكـ ــومـ وقـ فـــدانـــت 
ذلــك ــوا  ــم زع حقكم  ــاقيستحقون  ــق ــح ــت ــن اس ــ ــم م ــ ســحــقــا هل
فقمنا فيكم  السيوف  ــاروا  ــث ــت األوراق3واس يف  األقـــــالم  نــســتــثــر 

وقال يف يوم الغدير:

الــضــمــر حتـــت  ــا  مـ خـــر  الــصــدوروالؤك  يف  ــن  ــك مت ــا  مـ ــس  ــفـ وأنـ
ــدر قـــوم ــ ــا حـــســـن تـــبـــن غـ ــ ــرأبـ ــدي ــغ ال عــهــد  مـــن  اهلل  ــد  ــه ــع ل
خطيبا ــم  هبـ ــي  ــب ــن ال ــام  ــ ق ــد  ــ ــروق ــ ــى األم ــ ــن ع ــنـ ــؤمـ فـــــدل املـ
معنى ــل  ــك ب ــه  ــي ف إلـــيـــه  ــار  ــ ــة املــشــرأشـ ــفـ ــالـ ــوه عــــى خمـ ــ ــن ــ ب
ــر قــومــا ــه يــومــا جـ ــن ــك م ــا لـ ــي ــرف ــري ــط ــم ق ــوس  ــ ــب ــ ع يـــــوم  إىل 
ــوس ــف ــه هلــــم ن ــتـ ــولـ ــرور4ألمـــــر سـ ــ ــغ ــ ال دار  ــه  ــ ب ــم  ــ ــرهت ــ وغ
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 ومن قصيدة يمدح فيها آل البيت عليهم السام يقول:

أهــلــه يف  ــى  ــف ــط ــص امل ــمورزايــــــا  ــت ــات لـــلـــرزايـــا وخ ــ ــاحت ــ ف
اكتسبت ــاذا  مـ الــزهــراء  بني  ــا  وذمي ــب  ــت ع مــن  األيــــام  فــيــكــم 
له احلـــفـــظ  يـــرجتـــى  ــد  ــه ع ــمأي  ــذم وال فــيــكــم  اهلل  عــهــد  بــعــد 
لــكــم وأنــــــــوار  ــت  ــي ــل ــس ت ظلمال  ــرب  حـ بــنــي  ــن  م غشيتها 
ــالل ســلــمــوا ــ ــر ض ــح ــوا ب ــبـ سلمركـ ــا  م فيهم  ــالم  ــ واالسـ فــيــه 
ــم صــــــارت ســـنـــة جـــاريـــة ــ ظلمث ــم  ــل ــظ ال ــه  ــن ــك أم مـــن  كـــل 
بــكــم ــا  ــقـ حـ أن  ــب  ــيـ ــجـ يقموعـ مل  وفــيــكــم  ــاس  ــن ال يف  ــام  قـ
ــن كــــان عى ــو ملـ ــه قسموالــــــوال ف الــصــوري  املحسن  عبد  قــول 
به وىص  والــــــذي  خموأبـــيـــكـــم  يـــوم  يف  جــدكــم  ــم  ــك ــي ألب
ــى أمـــتـــه ــ ــج عـ ــ ــت ــ ــم5لـــقـــد اح ــي األمـ ــاق ــم ب ــك ــال بــالــذي ن

    ويمــدح  األســتاذ أبــا اجليــش بشــارة1، ولعلــه أبــو العائلــة البشــارية التــي حكمــت جبــل عامــل 
ــم  ــداين، ث ــة احلم ــيف الول ــي بس ــة املتنب ــى طريق ــا ع ــه مدح ــول في ــدة يق ــي قصي ــد.. فف ــام بع في
يمــدح رئيــس الرؤســاء أبــا احلســن عــاّمر بــن حممــد2 مــن وزراء الدولــة الفاطميــة بمــر، وقــد 
تــوىل ديــوان اإلنشــاء يف أيــام احلاكــم بأمــر اهلل، ويبــدو أنــه ينتمــي إىل أرسة بنــي عــامر التــي كانــت 

حتكــم طرابلــس.

   إن ثــورة ذاك البحــار » عاّلقــة «، أحــد املاّلحــة الصوريــن ســنة 387هـــ - وكان قــد اســتنر 
وم، وكان قــد رضب الســكة باســمه وكتــب عــى الدينــار الصــوري »عــّز بعــد فاقــة، وشــطارة  بالــرُّ
بلباقــة، لأمــر العالقــة«3 - وفشــلها يف أعقــاب انتصــارات باهــرة حققهــا األســطول الفاطمــي4، 
وتأســيس إمــارة بنــي عقيــل يف صــور – بعــد إمــارة بنــي عــاّمر يف طرابلــس – حتــى عــام 482هـــ، 
ثــم فشــل القائــد الفاطمــي ) منــر الدولــة اجليــويش 486-482ه( باالســتقالل يف صــور5، يــدل 
عــى مــدى الـــتعاطف ألهــل صــور وبالتــايل ألهــل جبــل عامــل – باعتبــار أن صــور كانــت أهــم 
حــوارضه – مــع احلاكــم متمســكن باحلكــم الفاطمــي املركــزي6، الــذي كان يتجانــس إىل حــد مــا 

مــع املواقــف العامليــة » فثــار أهــايل صــور وأعلنــوا متســكهم بتشــيعهم «7. 

1  - ديوان الصوري: طبعة بغداد،ج1،  ص170. وطبعة بيروت، ص 116.
2  - ديوان الصوري: طبعة بغداد،ج1،  ص49. وطبعة بيروت، ص 29، وفيها تجد ترجمة له.

3  - النويري )ت 733هـ(: نهاية األرب في فنون األدب، ج28، ص174.
4  - د.ابراهيم بيضون: ثورة صور، ظاهرة التمزق السياسي في العهد الفاطمي، ضمن: صفحات من تاريخ جبل عامل، بيروت 1979، ص21. 

5  - ابن األثير )ت 630هـ(: الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السالم تدمري، ج8، ص 370.

6  - ابن األثير )ت 630هـ(: الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السالم تدمري، ج8، ص 371.
7  - مكي: لبنان من الفتح العربي، م.م. ص103.
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ــد املحســن الصــوري(  ــه الشــاعر عب ــذي عــّر عــن التمســك ب ــد الفقــه الشــيعي ) ال     ويرف
ــاخ االجتامعــي/ الســيايس الســائد، بالتثقيــف الفقهــي  بــالد الشــام يف ذلــك القــرن، ليغــذي املن
األســايس، عــر رســائل الريــف املرتــى )ت436هـــ( - تلميــذ الشــيخ املفيــد - إىل طرابلــس 

ــة1. ــدا وطري ــة وصي وحلــب والرمل
   وتعــرف مــدن طرابلــس وصيــدا وصــور زيــارات » تبشــرية »2. مــن العــراق يمثلهــا أبــو الفتح 
الكراجكــي3 ) تــويف يف صــور 449هـــ( تلميــذ الريــف املرتــى وســفره إىل هــذه البــالد، والــذي 
ــح  ــن يصب ــف »4. يف ح ــوف املصن ــة » الفيلس ــري صف ــر تدم ــؤرخ عم ــث وامل ــه الباح ــق علي يطل
نــون العالقــات » اإلماميــة « بــن املناطــق  تالميــذ الريــف املرتــى يف بــالد الشــام دعــاة حمليــن يؤمِّ
الشــامية، فيؤلــف ابــن الــّراج )ت 491هـــ( قــايض طرابلــس ) التــي كانــت تقــوم فيهــا إمــارة بنــي 
عــامر الشــيعية، أسســوا فيهــا » دار العلــم « ومكتبــة كانــت أكــر مكتبــة يف الدنيــا «5، والتــي ســاعدت 
ــذا  ــة، وه ــة الفاطمي ــلطة املركزي ــع الس ــم م ــه كان يتأقل ــا أن ــر، خصوص ــاش أكث ــاخ االنتع ــك املن ذل
املنــاخ مســحوبا عــى الــرأي العــام يف جبــل عامــل كــام يف بــالد الشــام( مســائل فقهيــة ألهــل جبــل 

عامــل، ويقــدم عــي بــن زهــرة احللبــي ) ت585هـــ( فتــاوى ألهــل هــذه البــالد6.

ــا Ethnography إحــدى  ــر األثنوغرافي ــة أيضــا، تعت ــا الثقافي    وفــق منهــج األنثروبولوجي
ــة  ــرة، الثقافي ــة الصغ ــات البري ــص املجموع ــة خلصائ ــة امليداني ــم باملعاين ــي هتت ــا، والت أدواهت
واالقتصاديــة والسياســية والدينيــة7...، وهــذا مــا أغنانــا بــه شــمس الديــن املقــديس ) ت378هـــ( 
ــن  ــة ع ــورة رائع ــا ص ــرك لن ــذي ت ــم، ال ــة األقالي ــيم يف معرف ــن التقاس ــهر » أحس ــه الش يف كتاب
جمتمــع جبــل عامــل وحميطــه8، » وجبــل عاملــة ذو قــرى نفيســة وأعنــاب وأثــامر وزيتــون وعيــون، 
ــون  ــة وزيت ــرى جليل ــه ق ــان، كل ــل لبن ــل بجب ــر ويّتص ــى البح ــّل ع ــم، يط ــقى زروعه ــر يس املط
ن شــيعة..«9. ويصــف املقــديس  وأعنــاب.... وأهــل طرّيــة ونصــف نابلــس وقــدس وأكثــر عــامَّ
العالقــات االجتامعيــة مــن عــادات وتقاليــد اإلقليــم خصوصــا مــع املســيحين واليهــود ويتحــدث 
عــن عاشــوراء10. وعــن اجلبــال الفاضلــة » الريفــة«11 مثــل جبل زيتــا وصّديقــا ]  زيتــا وصديقن 

1  - راجع: مهدي رضائي: رسائل الشريف المرتضى، ج1، رسائل بالد الشام، ص ص ) 135..165( و الرسائل الطرابلسية، ص ص ) 309 .. 
449( وغيرها.

ًرا َونَِذيًرا﴾ في سورة اإلسراء / 105. وسورة الفرقان / 56. و الفتح / 8. 2  - على قاعدة اآلية القرآنية ﴿ .. َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلَّ ُمبَشِّ
3  - الذهبي )ت 748هـ(: تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، تحقيق: عمر تدمري،ج30، ص 236. األمين: أعيان الشيعة، ج9، ص 401.

4  - د.عمر تدمري: الحركة العلمية والثقافية في ساحل بالد الشام خالل القرن الخامس الهجري، ص 1.
5  - د.عمر تدمري: الحياة الثقافية في طرابلس خالل العصور الوسطى، ص39. د.مصطفى جواد: دار العلم بطرابلس، مجلة العرفان،م33، ص149.

6  - راجع أطروحتنا للدكتوراه، في الجامعة اللبنانية 1993. ص74.
7 - يوسف طباجة: محاضرات في علم االنسان أو األنثروبولوجيا، م.س . ص 26. االثنوغرافيا: كلمة معربة تعني الدراسة الوصفية ألسلوب الحياة 

ومجموعة التقاليد والعادات والقيم، واألدب والفنون والمأثورات الشعبية لدى جماعة معينة أو مجتمع معين خالل فترة زمنية محددة
8  - شمس الدين المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، مكتبة خياط، بيروت.د.ت. ص 151. وللتفاصيل راجع أطروحتنا للدكتوراه، ص 75.

9  - المقدسي: م.ن، ص179.
10  - المقدسي: م.ن، ص183.

ــدس  ــن صــور وق ــا بي ــل صّديق ــاه، وجب ــد ذكرن ــدس وق ــت المق ــى بي ــّل عل ــا يط ــل زيت ــال الشــريفة فجب ــا الجب 11  - المقدســي: م.ن، ص188.” وام
ــة  ــر مــن هــذه المــدن ويحضــره خليف ــق كثي ــه خل ــوم النصــف مــن شــعبان يجتمــع الي ــه موســم ي ــده مســجد ل ــا عن ــر صّديق ــّم قب ــدا ث ــاس وصي وباني
الســلطان واتّفــق وقــت كونــي بهــذه الناحيــة يــوم الجمعــة فــي النصــف مــن شــعبان فأتانــى القاضــي ابــو القاســم بــن العبـّـاس حتـّـى خطبــت بهــم فبعثتهــم 
فــي الخطبــة علــى عمــارة ذلــك المســجد ففعلــوا وبنــوا بــه منبــرا وســمعتهم يزعمــون ان الكلــب يعــدو خلــف الوحــش فــإذا بلــغ ذلــك الحــّد وقــف ومــا 

يشــبه هــذه مــن الحكايــات..”.
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ــة عــى الســاحل..2. قــرى يف جبــل عامــل1 [ ولبنــان واألرض املقدســة املطّل

   جتــدر االشــارة إىل أنــه يف صــور كان أكــر مــرضب للعملــة الذهبيــة التــي عرفــت بـــ » الدينار 
ــادس  ــرن الس ــى الق ــام حت ــالد الش ــر وب ــة يف م ــدة ومتداول ــة معتم ــي عمل ــوري«،. وه الص
والســابع اهلجــري يف العهــد اململوكــي3. وأول مــن بــادر هبــا » العاّلقــة » ذلــك البحــار الثائــر كــام 
مــّر معنــا أعــاله. أمــا أول ظهــور للدينــار الصــوري الــذي رضب باســم اخلالفــة الفاطميــة- أيــام 
احلاكــم بأمــر اهلل )ت 411ه/ 1021م(- فــكان يف العــام 401ه، كــام تظهــره جمموعــة النقــود يف 
ــه مــن جهــة ثالثــة عبــارات بالتــدرج هــي: الشــهادة  املتحــف اإلســالمي بالقاهــرة، ونقــش علي
ــاين اســم  ــة لإلمــام عــي، والوجــه الث ــة هلل تعــاىل وحممــد رســول اهلل، حييــط هبــا الوالي بالوحداني
وكنيــة ولقــب احلاكــم بأمــر اهلل الفاطمــي، وحييــط هبــا دائريــا عبــارة: بســم اهلل رضب هــذا الدينــار 

بصــور ســنة إحــدى وأربعاميــة4. كــام يظهــره الشــكل التــايل: 

                                                          

ــب  ــارص خــارسو )ت 481هـــ( فيعج ــة مشــهور هــو ن ــالد رحال ــر يف الب ــديس يم ــد املق    بع
بالبــالد ووفــرة خراهتــا ومجاهلــا وترتيبهــا، متحدثــا عــن إمــارة بنــي عقيــل يف صــور املتكاملــة مــع 

إمــارة بنــي عــامر يف طرابلــس5.   

املقاومة العاملية للصليبيني
ــري /  ــس اهلج ــرن اخلام ــر الق ــرق يف أواخ ــى ال ــة ع ــالت الصليبي ــة احلم ــع بداي     ...م
أواخــر القــرن احلــادي عــر امليــالدي، ســقطت بيدهــا القــدس عــام 493هـــ/ 1099م، وبعــد 
صمــود وحصــار وتقتيــل بــدأت املــدن الســاحلية تســقط الواحــدة تلــو األخرى...فأحكــم احلصار 
ــد  ــوم عي ــى ي ــم حت ــتعصية عليه ــت مس ــي بقي ــامر ( الت ــو ع ــيعة بن ــا الش ــس ) حكامه ــى طرابل ع
األضحــى 502هـــ/ 1109م... وبــروت وصيــدا ســنة 1110م6، التــي قتــل فيهــا كبــر فقهــاء 
الشــيعة » ابــن أيب روح«7 بعــد ارحتالــه إليهــا مــن طرابلــس بعــد ســقوطها...وبعد ســقوط صيــدا 

1  - الشيخ سليمان ظاهر: معجم قرى جبل عامل، مجلة العرفان، م24، ص10.
2  - المقدسي: م.ن، ص187. لمزيد من التفاصيل راجع أطروحتنا للدكتوراة،  ص 77.

3  - انظر: ابن األثير )ت 630هـ (:الكامل في التاريخ، ج9، ص 436. النويري )ت 733هـ(: نهاية األرب في فنون األدب، ج30، ص292. اليونيني 
)ت 726 هـ(:ذيل مرآة الزمان،ج2، ص344. ابن خلدون )ت808هـ(: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 

األكبر، ] تاريخ ابن خلدون [، ج5، ص300. وغيره
4  - د.عمر تدمري: لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين، ج2، ص 162. حيث تجد تفصيال عن عدة حقبات لمسكوكات الدنانير 

الصورية والطرابلسية وغيرها ...
5  - ناصر خسرو )ت 481هـ(: سفر نامه، ص 48. وللتفاصيل راجع أطروحتنا للدكتوراه، ص 78.

6  - راجع: د.محمد علي مكي: لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني، ص113. 
7  - عــن أهميــة الرجــل راجــع: الذهبــي )ت 748هـــ(: تاريــخ اإلســالم ووفيــات المشــاهير واألعــالم، تحقيــق: عمــر تدمــري،ج35، ص 447.) الحــظ 

المصــادر والمراجــع (
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تكــون كافــة املــدن الســاحلية حتــت قبضــة الصليبيــن؛ مــا عــدا صــور التــي اختذهــا الفاطميــون 
مركــزًا إلســطوهلم البحــري، يغــرون بــه عــى املراكــز الصليبيــة املختلفــة، بعــد أن بقيــت منطقــة 
جبــل عامــل بعــد ســنة 1110م الوحيــدة التــي تربــط دمشــق بمينــاء بحــري هــو صــور، فامتنــاع 
صــور واستبســال أهلهــا وطلبــت النجــدة » ..وأتــت أهــل صــور رجالــة كثــرة مــن صــور وجبــل 
عاملــة، رغبــوا يف ذلــك مــع رجالــة مــن دمشــق، وصلــوا إليهــم وحصلــوا عندهــم ورشع أتابــك 

يف إنفــاذه عــدة أخــرى..«1.

1 - صور العصية عىل الدهر

  وبقــي » ثغــر صــور«2 عــى حــال مــن القتــال واملامنعــة واحلصــار واملهادنــة أمــام الصليبيــن 
مــا يزيــد عــى الربــع قــرن مــن الزمــن، » ومتــادت األيــام بذلــك إىل أن ضعفــت النفــوس وأرشف 
أهلهــا عــى اهلــالك«3، وســقطت يف هنايتــه بتاريــخ 23 مجــادي األوىل 518هـــ/ متــوز 1124م4... 
وعــى مــا يبــدو أن اهلجــرة الســكانية تكثفــت نحــو داخــل جبــل عامــل والشــام... ومل يبــق منهــم 

إال ضعيــف ال يطيــق اخلــروج5... 

2- جزين احلاضنة وحارضة جبل عامل 

    مل يكــن األثــر الفقهــي والدينــي الشــيعي يف املنطقــة دون رجــال حفظــوه، لكــن التاريــخ غّيــب 
الكثــر مــن األســامء، خصوصــا مــا قبــل القــرن الســادس اهلجــري6، وممــن حفظهــم التاريــخ يف 
مرحلــة مــا قبــل التأســيس للزعامــة السياســية عــى يــد األمــر بشــارة، فقيــه خيــرج مــن جزيــن 
ــيخ رشف  ــن الش ــامعيل ب ــن اس ــهاب الدي ــيخ ش ــو الش ــراق، ه ــة يف الع ــطر احلل ــه ش ــام وجه ميم
ــن  ــذ ع ــي )ت 580هـــ/ 1184م (7، ليأخ ــي اجلزين ــودي العام ــن الع ــد اهلل  احلس ــن أيب عب الدي
ــه  ــة وحاضنت ــه الديني ــل وحارضت ــل عام ــة جب ــتغدو عاصم ــي س ــن الت ــود إىل جزي ــا ويع فقهائه
ــا عــن دنــس الصليبيــن ووحشــيتهم، رغــم أهنــم  ــذي بقــي عصي ــة، إن مل نقــل امللجــأ8 ال الثقافي
ــة  ــام ورد يف الرواي ــور، ك ــة الط ــارهم يف معرك ــد انكس ــام 614هـــ/ 1217م، بع ــوا يف الع حاول

ــة.   التالي
ــن  ــد اب ــور، فقص ــن الط ــادوا م ــا ع ــغرى، ومل ــن مش ــة م ــة قريب ــن، ضيع ــج جّزي ــل الفرن   »وص
ــال:  ــدا، وق ــب صي ــاه صاح ــل. فنه ــذا اجلب ــل ه ــن أه ــّد يل م ــال: ال ب ــدا، وق ــر صي ــت اهلنك أخ
1  - ابن القالنسي )المتوفى: 555هـ(: تاريخ دمشق البن القالنسي، تحقيق: د سهيل زكار، ص 284. ابن تغري بردي )ت 874هـ(:النجوم الزاهرة 

في ملوك مصر والقاهرة، ج5، ص 180.
2  - ابن القالنسي: المصدر السابق نفسه، ص 336.
3  - ابن القالنسي: المصدر السابق نفسه، ص 337.

4  - ابن القالنسي: م.ن. و ابن األثير )ت 630هـ(: الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السالم تدمري، ج10، ص 620. والحظ: ابن جبير: 
الرحلة، ص 252. حديث » أحد أشياخ أهل صور “ عن حصار المدينة وسقوطها.

5  - ابن القالنسي: م.ن.
6  - لم يرد في كتاب الحر العاملي: أمل اآلمل أسماء قبل القرن السادس إال القليل وبشكل عابر...
7  - الحر العاملي: أمل اآلمل، ج1، ص41. والسيد محسن األمين: أعيان الشيعة، ج3، ص319.

8  - السيد محسن األمين:خطط جبل عامل، ص78.
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هــؤالء رمــاة، وبلدهــم وعــر. فلــم يقبــل ] قولــه [، وصعــد يف مخــس مائــة مــن أبطــال الفرنــج إىل 
ــا. ــا أهله ــغرة [(2، فأخاله ــفرا ] مش ــن مش ــرب م ــة [1) بالق ــة ] املياذن ــة امليادن ــن ضيع جزي

    وجــاء الفرنــج، ونزلــوا هبــا، وترجلــوا عــن خيوهلــم ليســرحيوا. فتحــدرت عليهــم امليادنــة ] 
ــال، فأخــذوا خيوهلــم، وقتلــوا عامتهــم. وأرسوا ابــن أخــت اهلنكــر. وهــرب  ــة [ مــن اجلب املياذن
مــن بقــي منهــم نحــو صيــدا. وكان معهــم رجــل يقــال لــه اجلامــوس مــن املســلمن قــد أرسوه، 
ــاك،  ــت أغنين ــوا: إن فعل ــا، قال ــم إليه ــهال أوصلك ــا س ــدا طريق ــرف إىل صي ــا أع ــم: أن ــال هل فق
فســلك هبــم أوديــة وعــرة، واملســلمون خلفهــم يقتلــون ويــأرسون، ففهمــوا أن اجلامــوس غّرهــم، 
فقتلــوه. ومل يفلــت منهــم إىل صيــدا ســوى ثالثــة أنفــس، بعــد أن كانــوا مخــس مائــة. وجــاؤوا إىل 

ــاًم3. دمشــق باألســارى، وكان يومــا عظي

ــي  ــه، وأن هن ــا أغضب ــٍف م ــو ملِوق ــن ه ــل جزي ــة جب ــى مهامج ــر ع ــن اهلنك ــدو أن إرصار اب    ويب
بــون، واقــران اســم جزيــن بمشــغرة  صاحــب صيــدا عــى أن أهــل جزيــن رمــاة، يعنــي أهنــم جمرَّ
ــافة  ــى مس ــدو ع ــاردة الع ــى ومط ــن قت ــوه م ــا أوقع ــن4، وأن م ــن البلدت ــة ب ــى التوأم ــة ع دالل
ــم – إىل  ــر بينه ــت اهلنك ــن أخ ــك أن اب ــرا – وال ش ــع أس ــن وق ــوق م ــم س ــدا، ث ــق إىل صي الطري
دمشــق، داللــة عــى تواصــل حــكام جزيــن مــع الســلطة املركزيــة يف دمشــق التــي كان فيهــا املعظــم 
عيســى ابــن العــادل. وهــذا مــا يبعــد الشــك يف أن إشــكالية األمــر بشــارة كانــت شــخصية، ولعل 
حــوار امللــك العــادل مــع ابنــه املعظــم أثنــاء توجــه اهلنكــر إليهــم وهروهبــم أمامــه5، واســتباحة 

األخــر بــالد املســلمن، دليــل عــى جبــن العــادل كــام تقــدم مــن نعتــه الذهبــي وغــره6. 

3 -الشقيف وأهله البواسل

وبقــي ) حصــن الشــقيف ( يف يــد امللــك الصالــح إىل أن أعطــاه فيام أعطــى من احلصــون للفرنج 
يف اهلُدنــة التــي كانت ســببًا إلبقاء دمشــق يف يده يف أول ســنة ثــامن وثالثن وســتامئة)638هـ(.

     واحلــدث اجللــل؛ الــذي يظهــر شــهامة العامليــن ومقاومتهــم للصليبيــن مّلــا أمــر نائبــه يف القلعة 
احلــاج موســى بتســليم احلصــن للفرنــج أبــى وامتنــع وأقســم: » واهلل، ال جعلتــه يف صحيفتي«7.

 فســار إليــه امللــك الصالــح ورضبــه ] كــي يقنعــه ويوافــق لكنــه مل يفعــل [ حتــى قتلــه، واســتأصل 

1  - المياذنة: نسبة للمآذن التي كانت كثيرة في جزين أو ألنهم من مشيدي المآذن.
2  - وأبو شامة )ت 665هـ(:: الذيل على الروضتين، ص 103.

3  - سبط ابن الجوزي)ت 654هـ(: مرآة الزمان في تواريخ األعيان، ج22، ص219. وأبو شامة )ت 665هـ(:: الذيل على الروضتين، ص 103. 
النويري )ت 733هـ(: نهاية األرب في فنون األدب، ج29، ص80. الذهبي )ت 748هـ(: تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، تحقيق:عمر 

تدمري، ج44، ص 18. الحظ رواية اسطفان الدويهي ) ت 1704م(:تاريخ األزمنة، ص 206. نقال عن ابن الحريري.

4  - بولياك: االقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان، ص 45. حيث يشير إلى بنو صبح الشيعة مقدمي مشغرة.
ر العادُل وتَقَْهقَر،فَقَاَل لَهُ الُمَعظَّم: إلى أَْيَن؟ فََشتَمه بالَعَجميَّة، َوقَاَل: بمن أُقاتل؟ أقطْعَت الشَّام مماليكَك وتركَت أوالد النَّاس. هل هي إشارة  5  - تأخَّ

لألمير بشارة ؟؟
6  - الذهبي )ت 748هـ(: تاريخ اإلسالم، ج44، ص 17.

7  - الصحيفة: الكتاب، والكتاب: ما أثبت على بني آدم من أعمالهم، يحاسبون عليها يوم القيامة أو يوم الحساب. ابن منظور: لسان العرب، ج1، 
ص699. مادة كتب. وج10، ص 123. مادة: رق. والرق: الصحائف التي تخرج إلى بني آدم يوم القيامة....
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مالــه،  ويبــدو أن ذلــك تــم خــارج القلعــة [. وكان ] احلــاج موســى [ أوالً مشــارف مطبــخ امللــك 
الصالــح، فقــرب منــه وكان والّيــا للشــقيف مــن قبلــه، وكان معــه- احلــاج موســى - معتمــد1 يقال 

لــه » الشــهاب أمحــد الشــقيفي«.

     وملَّــا علــم مــن باحلصــن أن امللــك الصالــح قــد عــزم عــى تســليمه للداويــة، امجعــوا رأهيــم 
ــه عازمــن عــى  ــج، وعصــوا ب ــه أمحــد الشــقيفي - عــى عــدم تســليمه للفرن ــادة نائب ــدو بقي – يب
ــرًك،  ــب »الك ــم صاح ــك املعظ ــن املل ــارص داود اب ــك الن ــوا املل ــليم. وكاتب ــدم التس ــة وع املقاوم
ــة،  ــد إىل القلع ــداين يصع ــن العي ــر الدي ــه فخ ــال ل ــال يق ــه رج ــض أصحاب ــن بع ــم م ــرَّ عليه فس

ــرك«. ــب » الك ــارص صاح ــك الن ــعار املل ــادوا بش ون

ــم  ــق إذ ذاك محيته ــاح بدمش ــادل، ص ــك الع ــن املل ــامعيل اب ــح إس ــك الصال ــق املل ــاّم حتق      فل
ــذه.  ــى أخ ــم حت ــن وضايقه ــازل احلص ــاكره، ون ــرج بعس ــن خ ــم للّدي ــلمن، وانتصاره للمس
اِب الداوّيــة2، ونحــن فــا حيــل لنــا  وطلبــوا األمــان منــه، وقالــوا: » أنــت أَمْرتنــا أن ُنســلمه إىل ُنــوَّ

ــّة4. اوي ــار«، فتســلمه الدَّ ــه مــا ختت أن نســلمه للفرنــج3، ونحــُن نســلمه إليــك، وأنــت تفعــل في

الــح نجــم الّديــن،  الــح عــامد الّديــن إبــن امْللــك الصَّ    أمــا املقريــزي فــأردف قائــال: »َخــاَن الصَّ
ــْم  ــة َصاحــب مــر، َوَأْعَطاُه ــه ومســاعدته وحمارب فكاتــب الفرنــج َواتفــَق َمَعهــم عــى معاضدت
قلعــة صفــد وبالدهــا وقلعــة الشــقيف وبالدمهــا ومناصفــة صيــدا وطريــة وأعامهلــا وجبــل عاملــة 

ــاِحل«5. َوَســاِئر بِــاَلد السَّ

ــم  ــل زعيمه ــد قت ــد بع ــد والوعي ــت الوع ــقيف حت ــة الش ــن قلع ــاء م ــرج الرف ــذا خ      وهك
ــوا  ــم واصل ــك أهن ــرام، وال ش ــل واحل ــابا يف احل ــا واحتس ــة إيامن ــليم القلع ــن تس ــم ع وامتناعه

ــن...  ــن وهون ــور وتبن ــل يف ص ــام حص ــا ك ــم، متام ــج وعمالئه ــم للفرن مقاومته

ــا  ــك أهن ــة ال ش ــة عاملي ــن ثقاف ــة م ــن املتأتي ــن الصليبي ــة زم ــة العاملي ــع املقاوم ــرز وقائ     ت
حتاكــي صــدى احلركــة الثقافيــة واملقاومــة التــي شــهدهتا طرابلــس عاصمــة إمــارة بنــي عــاّمر6... 

ــويب بفتــح عــكا و بيــت املقــدس7...  ــن األي ومشــاركة العامليــن مــع صــالح الدي

 Accredited  :1 - معتمد: مفّوض بالعمل نيابة عن شخص طبيعي أو معنوي، وتعني باالنجليزية
2  - طائفه عسكريه دينية صليبية عرفت بإسم فرسان المعبد أو الهيكل للنبي سليمان )ع(.

3  - الحظ الحالل والحرام واإليمان وحفظ العهود وممانعة المحتل الظالم.
4  - ابن شداد )ت 684هـ(: األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، ج1، ص 81. وأطروحتنا للدكتوراة، ص 87.

5  - المقريزي ) ت 845هـ(: السلوك لمعرفة دول الملوك، ج1، طبعة دار الكتب بالقاهرة 1970، ص 303، وفي طبعة دار الكتب العلمية في بيروت 

1997، حّرفت كلمة خان إلى خاف. فاقتضى التنويه. 
6  - عن مقاومة طرابلس راجع: ابن القالنسي)ت555هـ(: تاريخ دمشق، ص262. وعن الحركة الثقافية: د.عمر تدمري، الحركة العلمية والثقافية 

في ساحل بالد الشام خالل القرن الخامس الهجري )طرابلس - صيدا - صور(، الجامعة اللبنانية، طرابلس. و د.عمر تدمري: الحياة الثقافية في 
طرابلس الشام خالل العصور الوسطى، دار فلسطين، بيروت 1972.

7  - د.حسين مؤنس: أطلس تاريخ االسالم، ص 269. األمين: خطط جبل عامل، ص 132. و يوسف طباجة: تاريخ جبل عامل بين الضياع والجمع 
والتشييد، مشاركة في المؤتمر الدولي حول التجديد في صناعة التاريخ وكتابته، العراق 2018، ص 20.
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جبل عامل وإرهاصات التأسيس للزعامة السياسية والقيادة الدينية

    جتــدر اإلشــارة هنــا إىل ظهــور شــخصية حســام الديــن بشــارة كزعيــم ســيايس وشــخصية 
ــة  ــس للخصوصي ــاحة لتؤس ــى الس ــرزت ع ــي ب ــة الت ــادة الديني ــب القي ــة إىل جان ــة ومقاوم ممانع
العامليــة1... اســتمرت أرسة بنــو بشــارة – رغــم التنكيــل فيهــا وحماربتهــا - يف احلكــم وأصبحــت 
» مــن أشــهر الزعــامء ) اللبنانيــن ( يف مطلــع عــر املامليــًك2، وتدرجيــا متكــن ابــن بشــارة مــن أن 
يصــل إىل رتبــة » مقــدم العشــر » يف البــالد الشــامية3. وظلــت ســاللتهم يف احلكــم حتــى الفتــح 

العثــامين4.

ــن  ــد م ــه العدي ــن يف خطط ــن األم ــيد حمس ــدرج الس ــال في ــي بالرج ــع العام ــود املجتم     جي
األســامء والشــخصيات التــي كنيــت » بالعامــي »5، وعــى منوالــه آخريــن6. نســتطيع اإلضــاءة 
عــى بعــض العلــامء العامليــن الذيــن شــكلوا النــواة األوىل للحركــة العلميــة العامليــة الثقافيــة، 
ــهيد األول7.  ــا الش ــى قواعده ــي أرس ــة، الت ــة العاملي ــة الفقهي ــميتها باملدرس ــا تس ــي يمكنن والت
ــم الشــامي العامــي، وينســبه الشــهيد إىل  ومــن هــؤالء: الشــيخ مجــال الديــن يوســف بــن حات
مشــغرة )ت ح 664هـــ/1263م( 8، توأمــة جزيــن يف أعــايل اجلبــل العامــي. والشــيخ طومــان 
بــن أمحــد املنــاري العامي)ت728هـــ/1327م(، نســبة لقريــة املنــارة عــى تلــة عاليــة يف جبــل 
ــط  ــن الري ــم ضم ــام 1948 إىل كياهن ــة يف الع ــا الصهاين ــقيف، ضمه ــة الش ــة قلع ــل قبال عام
ــويس  ــرف الطل ــن م ــح ب ــيخ صال ــب9. والش ــر الزي ــب هن ــه إىل مص ــهل احلول ــن س ــي م العام
العامــي اجلبعــي ) ح: أوائــل القــرن الثامــن اهلجــري (، والــذي تــرك طلوســة التــي تقــع ضمــن 
بــالد بشــارة، والتجــأ إىل اللويــزه ثــم إىل جبــع بالقــرب مــن جزيــن، وهــو اجلــد األعــى للشــهيد 
الثــاين. الشــيخ مجــال الديــن مكــي بــن حممــد بــن حامــد اجلزينــي) ح: 728ه/1327م( والــد 
ــي) ح  ــام العام ــن احلس ــث اب ــن ايب الغي ــم ب ــيخ ابراهي ــاري10. والش ــذ املن ــيد األول وتلمي الش

1  - يوسف طباجة: تاريخ جبل عامل، م.ن. ص 24. تحت عنوان: خيط بانياس أو بالد بشارة.
2  - بولياك: االقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان، ص 45.

3  - علي الزين: للبحث عن تاريخنا في لبنان، ص 702. ومحمد كرد علي: خطط الشام، م2، ص 189.
4  - يوسف طباجة: جبل عامل القيادة والسلطة، أطروحة دكتوراة في الجامعة اللبنانية، 1993. ص 170.بعنوان: نموذج الزعامة السياسية بنو 

بشارة في جبل عامل. ومجلة العرفان، المجلد 80، ج5، ص 116.

5  - السيد محسن األمين: خطط جبل عامل، ص ص 52 ..60. 
6  - ياقوت الحموي )ت 626هـ(: معجم البلدان، ج3، ص 402 ) صرفندة (. الشيخ سليمان ظاهر: معجم قرى جبل عامل ) مجلدين (. الشيخ 

ابراهيم سليمان: بلدان جبل عامل ) مجلدين (. علي داود جابر: معجم أعالم جبل عامل ) أربعة مجلدات(.
7  - يوســف طباجــة: الشــهيد األول ومشــروع القيــادة الدينيــة/ سياســية فــي جبــل عامــل، مجلــة العرفــان، المجلــد 80) أربــع حلقــات (. و يوســف 
ــف  ــم 1430هـــ/2009م، ص85. و يوس ــهيدين، ق ــي للش ــر العالم ــاالت المؤتم ــة مق ــاب: مجموع ــن كت ــد، ضم ــه القائ ــهيد األول الفقي ــة: الش طباج
طباجــة: تحقيــق مخطــوط: مختصــر نســيم الســحر فــي حيــاة الشــهيد األول، مجلــة المنهــاج، الجــزء األول فــي العــدد 51، والجــزء الثانــي فــي العــدد 
52. وضمــن موســوعة الشــهيد األول المجلــد صفــر. وضمــن كتــاب: الشــيخ رضــا مختــاري: الشــهيد األول حياتــه وآثــاره، مؤســس تــراث الشــيعة، 

ص597.
ــراث  ــاره، مؤسســة ت ــه وآث ــاري: الشــهيد األول حيات ــي: الشــيخ رضــا مخت ــن الشــهيدين، ص68. وف ــل بي ــل عام ــر المهاجــر: جب 8  - الشــيخ جعق

الشــيعة، ص185.
9  - راجــع أعــاله عــن حــدود جبــل عامــل. ويوســف طباجــة: حــدود لبنــان اجنوبيــة بيــن اتفاقيتــي ســايكس بيكــو وحســن الجــوار. مجلــس النــواب 

ــادة، العرفــان م80، عــدد 3 و4، ص98.  اللبنانــي، بيــروت 2000. ص70. و يوســف طباجــة: الشــهيد األول ومشــروع القي
10  - الشيخ رضا مختاري: الشهيد األول حياته وآثاره، مؤسسة تراث الشيعة، ص38.
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737ه/ 1335م(1، الشــهيد األول ) استشــهد 786ه/1384م(2، العالمــة الكركــي )استشــهد 
940ه(3، الشــهيد الثــاين ) استشــهد 965هـــ/1557م(4...

األمراء املعنيون و ممانعة جبل عامل

ــة، إذ مل يعــد  ــة العثامني ــار الدول ــزام أحــد املفاســد الــذي ســاعد عــى اهني    أمســى نظــام االلت
ــات  ــالوات واإلكرامي ــة، والع ــلطان / الدول ــة الس ــال خلزان ــع امل ــوى مج ــن س ــوالة العثامني لل
ــالد  ــه الب ــوا إلي ــزاد، فيفوض ــر بامل ــع أكث ــن يدف ــات مل م االقطاع ــزِّ ــد أن يل ــم، بع ــا جليوهب واهلداي
ــن  ــن مل ــا خاضع ــوا يوم ــن مل يكون ــر أن العاملي ــد5. غ ــاء ويري ــام يش ــا ك ــرف فيه ــم ويت يتحك
ــدوا  ــى يعي ــه حت ــورون علي ــه ويث ــوا يقاومون ــوة، فكان ــا بالق ــد أن حيكمه ــم أو يري ــزم بالده يلت

ــم6.   ــوا أمرهه ــم وحيكم حقه
    أول مــن تقــدم إللتــزام جبــل عامــل ) تابــع لواليــة صفــد ( مــن وايل دمشــق مصطفــى باشــا 
ــد  ــوىل صف ــا ت ــه – عندم ــن أهالي ــة م ــع الرضيب ــاول مج ــذي ح ــاين ال ــن الث ــر الدي ــر فخ ــو األم ه
ــام التزامــه حمــدد بســنة واحــدة7. فــكان  ــدا – عــن ثــالث ســنوات مــّرة واحــدة، بين وســكن صي

صدامــه األول )عــام 1009هـ/1600م(عــى أبــواب صيــدا مــع العامليــن الذيــن كــرسوه8.
ــن  ــن م ــوالة، فتمك ــوزراء وال ــى ال ــوال ع ــدق األم ــا ويغ ــم اهلداي ــن بتقدي ــر الدي ــذ فخ    أخ
توســيع حكمــه يســاعده الــدول الغربيــة مــع الكــريس الرســويل ومتــده بالســالح واملــال والســفن 

ــة، ثــم اخلــراء والقــادة العســكرين9. احلربي
    ... وبعــد اســتيالئه عــى قلعــة الشــقيف خدعــة وحصنهــا و جعلها خمبــأ خلزينتــه10... غضب 
باشــا دمشــق عليــه وســار ملحاربتــه، وانظــم إليــه األمــر يونــس احلرفــوش، واهنــزم فخــر الديــن 

عنــد جــرس اخلردلــة وأحــس بالضعــف واخلطــر11.  
   يف ظــل هــذه األجــواء التــي مل تنطِل عى العامليــن فتحركوا وعقــدوا اجتامعــا ) 1022هـ/1613م( 

1  - يوســف طباجــة: دراســة وتحقيــق )مخطوطــة(: مناظــرة بيــن فقيهيــن: ابــن الحســام العاملــي ومهنــا بــن ســنان المدنــي) مــن أعــالم القــرن الســابع 
والثامــن الهجرييــن/ الرابــع عشــر الميــالدي (.مجلــة )كتــاب الشــيعة(، العــدد األول، قم1431هـــ/2010م.ص ص)335..377(. يوســف طباجــة: جبــل 
عامــل/ الحــراك الثقافــي، اإلجتماعــي والسياســي) الشــيخ ابراهيــم بــن الحســام العاملــي أنموذجــا( القســم األول- مجلــة المنهــاج، العــدد 64،ص ص 

)117..149(، بيــروت 2012. القســم الثانــي – العــدد 65،ص ص)  130..171  ( بيــروت 2012.
2  - يوســف طباجــة: الشــهيد األول الفقيــه القائــد، ضمــن كتــاب: مجموعــة مقــاالت المؤتمــر العالمــي للشــهيدين، قــم 1430هـــ/2009م، ص85. و 

يوســف طباجــة: تحقيــق مخطــوط: مختصــر نســيم الســحر فــي حيــاة الشــهيد األول، مجلــة المنهــاج، الجــزء األول فــي العــدد 51.
3  - يوسف طباجة: جبل عامل القيادة والسلطة، أطروحة دكتوراه في الجامعة اللبنانية 1993. ص180.

بيــروت صيــف  الشــهيدان(،  ) عــدد خــاص:   62 العــدد  المنهــاج،  نهــوض ووحــدة، مجلــة  الثانــي، مســيرة  الشــهيد  - يوســف طباجــة:   4
ــروت 2011.  ــهيدين، بي ــر الش ــي فك ــي ف ــر الدول ــدة، المؤتم ــوض ووح ــيرة نه ــي، مس ــهيد الثان ــة: الش ــف طباج 2011م. ص.ص)9..46(. ويوس

.)167 ص.ص)135..
5  - الغي هذا النظام بخط التنظيمات الخيرية 1856م. محمد عوض: االدارة العثمانية في والية سورية، ص 28.

6  - آل صفا: تاريخ جبل عامل، ص110 و 111.
7   - سعدون حمادة: الثورة الشيعية في لبنان، دار النهار، بيروت 2012، هامش ص 232.

8  - الدويهي: تاريخ األزمنة، ص 455.
9  - الزين للبحث عن تاريخنا، ص 228. نقالعن: قرألي: تاريخ فخر الدين...و الدويعي: تاريخ األزمنة.

10  - بولس قرألي: تاريخ فخر الدين، ص 84.
11  - ألوف: تاريخ بعلبك، ص 67. والصفدي: لبنان في عهد األمير فخر الدين، ص 
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ــاع  ــة1، أض ــة الكوثري ــر يف قري ــتعجال آل منك ــرسع  واس ــن ت ــن، لك ــر الدي ــى فخ ــالب ع ــه االنق غايت
عليهــم نتائــج خططهــم وحماوالهتــم، ونبــه األمــر فخــر الديــن للقضــاء عــى حركتهــم يف مهدهــا قبــل 
أن تصــل إليــه رضبــة احلكومــة العثامنيــة، وقبــل أن يغــادر البــالد مــن صيــدا ) غــرة شــعبان 1022هـــ/ 

منتصــف أيلــول 1613م( متخفيــا إىل إيطاليــا2. 
   أثنــاء غيــاب فخــر الديــن تســلم أخــوه األمــر يونــس بــالد عاملــة، متخــذا مــن صــور مقــرا 
لــه، ومســاعده حســن اليازجــي كان يقيــم يف قلعــة تبنــن، » وكانــا يقــودان الشــعب بأمجعــه وقــت 
ــيفا يف  ــد آل س ــن ض ــع املعني ــوا م ــن حارب ــا أن العاملي ــث أرادا«. ومنه ــه حي ــة، ويوجهان احلاج
وقعــة الناعمــة ســنة 1616م، وذلــك خضوعــا وتنفيــذا لنظــام » االلتــزام« التــي كانــت ســائدة3. 
وبلــغ الفســاد والظلــم أنَّ اليازجــي أرســل رجالــه » لينهبــوا مــن بــالد صيــدا قرايــا وينهبــوا... يف 

احلولــة، فيبيعــوا نصــف املكســب ويتقاســموا النصــف اآلخــر«4.

املقاومة الشكرية يف عيناثا )1023هـ/ 1615م(
 ...ثــم أرســل ثالثاميــة مــن الرجــال مــن قلعــة بانيــاس، ومايتــن مــن قلعــة الشــقيف للســلب 
ــوا إىل  ــالد بشــارة، ومــا أن وصل ــا قاعــدة الســادة الشــكرين يف ب ــة عيناث والنهــب واســتباحة قري
القريــة حتــى تداعــت عليهــم القــرى املجــاورة ووقــع القتــال، وقتــل قائــد املهامجــن » عــي قــول 
أوغــي رسدار الســكامنية« وانكــرسوا منســحبن، » فتبعهــم أوالد شــكر ومجاعتهــم إىل قريــة عــن 

الدقيقــة مــن احلولــة« موقعــن فيهــم القتــى واجلرحــى5.   
يبــدو أن حــال مــن الوفــاق كان بــن األمــراء املعنيــن و األمــراء احلرافشــة، وكانــت احلاكميــة 

ملــن يدفــع أكثــر... إىل أن متــت مبــادرة مــن األمــر 

حركة جبل عامل واألمراء احلرافشة

ــح  ــيايس6،  وتوض ــه الس ــه ومروع ــب عيون ــا مل تغ ــن يف أوروب ــر الدي ــاب فخ ــاء غي    أثن
ــاهتم.  ــا بسياس ــوا ذرع ــن وضاق ــات املعني ــم جباي ــد أثقلته ــن ق ــة أن العاملي ــوص التارخيي النص
ــا أيــدوا حســن اليازجــي يــوم تــوىل  فســارعوا كلــام ســنحت هلــم فرصــة ضــد املعنيــن؛ منهــا مّل
ــع  ــم مج ــوغ هل ــة تس ــوا بحرك ــة فنهض ــم التارخيي ــم جتربته ذهت ــن نجَّ ــم الذي ــد7. وه ــنجقية صف س
جبــل عامــل والبقــاع حتــت ظــل إمــارة احلرافشــة8، كوهنــم حيملــون أعــى وأقــدم رتبــة إقطاعيــة / 

1  - الصفدي: لبنان في عهد األمير فخر الدين المعنب الثاني، ص 16.
2  - الصفدي: لبنان في عهد األمير فخر الدين المعني الثاني، ص 19.

3  - راجع األسباب نوردها في هامش ص 233 من أطروحتنا للدكتوراه.
4  - الصفدي: لبنان في عهد األمير فخر الدين المعني الثاني، ص 40.

5  - المصدر نفسه. والحظ تعليق الشيخ علي الزين: للبحث عن تاريخنا في لبنان، ص 259 و 260. وتساؤله عن هذا الحشد والعدد المهاجم؟!
6  - يمكــن أن نستشــف ذلــك المشــروع مــن حركتــه السياســية ووقائعهــا وعلــى وجــه الخصــوص مــا كتبــه بولــس قرألــي فــي تاريــخ فخــر الديــن 

والوثائــق التــي اســتعان بهــا، ومــا كان خلفــه مــن دول وسياســات أوروبيــة.

7  - الصفدي: م.ن. ص 60 و 71و70  . و الدويهي: م.ن. ص 310. 
8  - الصفــدي:م.ن. ص 66. والشــيخ علــي الزيــن: للبخــث عــن تاريخنــا، ص 261 و 262. ومحمــد جــاب آل صفــا: م.ن. ص 112. اعتمــادا علــى: 

ألــوف: تاريــخ بعلبــك، ص 66. والشــدياق: أخبــار األعيــان، ص395
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إداريــة، وأهــم مؤسســة ) وكالء حتصيــل رضائــب ( ماليــة يف النظــام اإلداري للســلطنة العثامنيــة. 
    قــوام هــذه احلركــة أو التحــرك أن بــادر األمــر يونــس احلرفــويش عــى مصاهــرة األمــر فخر 
الديــن املعنــي  بعقــد قــران ابنــه أمحــد عــى إبنــة  األمــر » فاخــرة« عــام ) 1027هـــ/ 1617م(، ثم 
رشع ببنــاء قــر يف مشــغرة ليكــون عقــدة الوصــل بــن جبــل عامــل والبقــاع ) ســلة غــذاء روما(، 
ــة التــي  ــة، فــوق املــوارد البري ــروة احليواني ــة والث ــان يضــامن أهــم األرايض الزراعي ومهــا منطقت
شــكلت اخلــوف للدولــة العثامنيــة مــن اتصــال هــؤالء الشــيعة بالصفويــن1.  األمــر الــذي اســتنفر 
األمــر عــي املعنــي وعارضــه بشــدة، نظــرا للخطــر الــذي حيدثــه عــى حســاب مســتقبل اإلمــارة 
ــاء بمشــغرة...  ــع لوقــف البن ــن مــن جب ــور الدي ــي بالســيد ن ــة. فاســتعان األمــر عــي املعن املعني
ــوايل وهــم مل يمتنعــوا  ــي مت ــه مــا انقطعــت حكايتهــم ومراســالهتم إىل مشــايخ بن »ومــع هــذا كل

مــن الــردد إليــه«2.  
   أول مــا تصــدى لــه األمــر فخــر الديــن بعــد عودتــه وهــو عــى أرض عــكا هــو القضــاء عــى 
تلــك احلركــة أو التحــرك العامــي احلرفــويش، وأمــر باعتقــال احلــاج نــارص الديــن ابــن منكــر، يف 
حــن التجــأ باقــي مشــايخ جبــل عامــل إىل األمــر موســى احلرفــوش يف بعلبــك... فأرســل األمــر 
فخــر الديــن مــن هيــدم بيــوت » أوالد شــكر يف عيناثــا، واحلــاج عــي ابــن أيب شــامة يف بنــت جبيــل 
وفرحــات وابــن داغــر يف قريــة أنصــار واحلــاج نــارص الديــن ابــن منكــر يف قريــة الزراريــة وولــده 

يف قريــة حومــن الفوقــا، وضبــط مجيــع غالهتــم«3... 

اضطراب أحوال العلاء واحلالة السياسية يف جبل عامل

   ...بعــد ذلــك مل تقتــر احلالــة عــى مــا ذكرنــا أعــاله4، بــل امتــدت ال بــل متــادى األمــر فخر 
ــه5،  ــه وإلمارت ــة القضــاء وإلغــاء إمــارة احلرافشــة باعتبارهــا املنافــس احلقيقــي ل ــن إىل حماول الدي
ــل عامــل والبقــاع حتــت رايتهــا،  ــن جب ــة ب ــه جــراء احلركــة الوحدوي ــا شــعر وأحــس ب ــك مّل ذل
ثــم ملــا أخــذ األمــر يونــس احلرفــويش لــواء صفــد – جبــل عامــل منــه - مــن وايل الشــام، والتــي 

كانــت هــدف معركــة عنجــر.
     منــذ أن لوحــق الشــهيد الثــاين بعــد خروجــه القــري مــن بعلبــك، ســادت أوســاط العلــامء 

1  - كمــال الصليبــي: بيــت بمنــازل كثيــرة، ص 165. حيــث ال يســتبعد الصليبــي منــذ أمــد بعيــد اتصــال الصفوييــن باألمــراء الحرافشــة كمــا كان لهــم 
عالقــة مــع علمــاء جبــل عامــل.

2  - الصفدي: نفسه.
3  - الصفدي: نفسه. ص 71.

4  - الحــظ إرســال األميــر يونــس الحرفوشــي “خمســمائة قــرش” إلــى الشــيخ محمــد ) حفيــد الشــهيد الثانــي ت 1030هـــ/ 1620م( وهــو مهاجــر فــي 
مكــة طالبــا منــه العــودة... الشــيخ علــي بــن محمــد العاملــي) ســبط الشــهيد (: الــدر المنثــور فــي المأثــور وغيــر المأثــور، ج2، ص675. ترجمــة والــده.
ــة  ــدا رتب ــن أب ــح فخــر الدي ــم يمن ــه بحســنها وســوئها، ول ــن مــن معاصري ــة الكثيري ــن تختلــف عــن عالق ــن بالعثمانيي ــة فخــر الدي ــم تكــن عالق 5  - ل
عثمانيــة ] ســلطان البــر [ أرفــع مــن رتبــة “ أميــر لــواء “ صفــد، وهــو الــذي نافســه عليــه األميــر يونــس الحرفــوش الــذي نالــه عــام 1032هـــ/ 

ــة عنجــر 1033هـــ/1623م. راجــع: 1622م. وكان أحــد أســباب معرك
- أبوحسين: لبنان واإلمارة الدرزية، ص 19. و الصفدي: لبنان في عهد األمير فخر الدين المعني الثاني، ص 139.
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حالــة أكــر مــن الذعــر واخلــوف متثلــت باملالحقــة والقتــل والنهــب بلغــت حــدا ال يطــاق أدت 
بأغلبهــم إىل اهلجــرة يف أســقاع املعمــورة1.  

ــري ) ت 1019هـــ/ 1610م(  ــي التس ــور اهلل املرع ــهيد ن ــايض الش ــص الق ــك خيل     إىل ذل
بوصــف العامليــن إىل: » صفــوة القــول: أّن جتــي الرمحــة اإلهليــة تشــمل أهــل جبــل عامــل دائــام، 
وتتــأأل عــى نــوايص أيامهنــم كأهنــا بارقــة النــور مــن شــاهق الطــور، أنــوار حمبــة أهــل البيــت. وال 

توجــد قريــة مــن قــرى اجلبــل ليــس فيهــا مجاعــة مــن فقهــاء اإلماميــة وفضالئهــا «2.

1  - راجع:الشــيخ علــي العاملــي ) ســبط الشــهيد الثانــي (: الــدر المنثــور فــي المأثــور وغيــر المأثــور، خصوصــا ترجمتــه لجــده ووالــده ونفســه. 
المهاجــر: الهجــرة العامليــة إألى إيــران. و يوســف طباجــة: رســائل الشــيخ حســين بــن عبــد الصمــد إلــى أســتاذه الشــهيد الثانــي، منشــورة فــي مجلــة 

المنهــاج. 
2  - القاضي نور هللا المرعشي التستري )ت 1019هـ/ 1610م(: مجالس المؤمنين، ج1،ص 159.
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المقاومة العاملية للمعنيين والوالة العثمانيين بعد فخر الدين

ملحمة أنصار 1048هـ/ 1638م

   بعــد اعتقــال فخــر الديــن املعنــي وإعدامــه يف اســطنبول عــام 1633م، عينــت الدولــة العثامنيــة 
ــن  ــي م ــم املعن ــر ملح ــن األم ــل. متك ــلطة يف اجلب ــى الس ــا أدى إىل رصاع ع ــن، م ــوم املعني خص
ــآل  ــتنجدا ب ــل مس ــل عام ــه إىل جب ــوء خصم ــنة 1637م، وجل ــوف س ــارة الش ــى إم ــول ع احلص
منكــر... فهاجــم األمــر ملحــم قريــة أنصــار وقتــل فيهــا أكثــر مــن 1500 قتيــل وهنبهــا ودمرهــا 
ــات أن املعركــة حصلــت يف أجــواء فتــوى الشــيخ نــوح2  ــام1. وتنقــل الروي عــى مــدى أربعــة أي

ضــد الشــيعة3. 

عيناثا ) 1070هـ/ 1660م ( وهناية الشكريني واسغال باشا صيدا

    داخــل عيناثــا) 1059هـ(اهنــى آل الصغــر حكــم األرسة الشــكرية يف جبــل عامل، فاســتغّل وايل 
صيــد اجلديــد األمــر لتحصيــل الرضائب...

املقاومة يف النبطية وادي الكفور )1077هـ/ 1666م(.

ــنة  ــاروا س ــم، وث ــوا صفوفه ــم، فنظم ــت كلمته ــن واجتمع ــائر العاملي ــامء العش ــض زع   ... هن
ــتنجد  ــم، فاس ــوا فيه ــدا وفتك ــامل وايل صي ــردوا ع ــد، وط ــل واح ــورة رج 1077هـــ/1666م ث
ــر  ــن، وف ــوا املهامج ــة وادي الكفوروهزم ــون يف النبطي ــه العاملي ــن، فقابل ــا باملعني ــالن باش أرس

ــزراب4. ــن امل ــم إىل ع ــوا هب ــم فلحق أعداؤه

ــن  ــر م ــوا الكث ــون ودفع ــا العاملي ــي خاضه ــبقها والت ــا س ــات، وم ــارك واملجاهب ــك املع ــد تل   بع
ــم  ــة أهن ــة واضح ــدل دالل ــدي، ت ــة املعت ــادرة إىل مقاوم ــن روح املب ــم ع األرواح واألرزاق مل تثنه
شــعب دائــم التحفــز رغــم الويــالت، وهــذا واضــح أهنــم يمتلكــون روح اجلامعــة التــي متتلــك 
ــن  ــامء واملجتهدي ــا العل ــع هب ــي كان يضطل ــم الت ــع عقيدهت ــل م ــار املتواص ــة واإليث ــة التضحي ثقاف
مــع دور واضــح للزعامــة اإلقطاعيــة / سياســية منــذ استشــهاد الشــهيد األول الــذي وضــع هلــم 
ــران  ــراق وإي ــا يف الع ــالمي خصوص ــامل االس ــاحة الع ــى مس ــد ع ــذي امت ــوي ال ــه النهض مروع

ــد5.   ــوال إىل اهلن وص

1  - الشيخ سليمان ظاهر: معجم قرى جبل عامل، مجلة العرفان، م8، ص 343. والشيخ علي الزين:للبحث عن تاريخنا، ص 311. 
2  - ترجمته: الزركلي: األعالم، ج8، ص 51.

3  - ابــن زهــرة الحلبــي: غنيــة النــزوع إلــى علمــي األصــول والفــروع، المقدمــة: ص 11. الشــيخ محمــد الحســين آل كاشــف الغطــاء، أصــل الشــيعة 
وأصولهــا، هامــش ص 66. 

4  - آل صفا: تاريخ جبل عامل، ص113.
5  - راجع أطروحتنا للدكتوراة، ص 105 ما يليها.
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جبل عامل مهد اإلنتفاضات األوىل ضد املركزية املقاطعجية1

     بعــد مقاومــة احلــروب الصليبية وويالهتا....، ومســايرة املامليــك رغم غطرســتهم وظالمتهم...، 
ــة التــي  ــة العثامني والتعايــش مــع األيوبيــن رغــم مــرارة الغــدر...، و الصــر عــى تعســف الدول
ــت  ــن (، وبلغ ــع األوروبي ــا ) م ــن ( وغرب ــع الصفوي ــا ) م ــات رشق ــروب والراع ــت باحل غرق
أوج جمدهــا أيــام الســلطان ســليامن القانــوين الــذي منــح اإلمتيــازات األجنبيــة بدايــة لفرنســا عــام 
949هـــ/ 1536م، شــكلت معهــا مرحلــة بدايــة أفــول نجــم الدولــة العثامنيــة وبزوغ فجــر الدول 
ــز Carlowitz عــام 1110هـــ/ 1699م2...  ــة ذلــك أيضــا معاهــدة كالوفيت ــة... دالل األوروبي
واحلــدث اهلــام هــو معاهــدة كوجــك قينرجــيKutchuk Kainardji 3 ) 1188هـــ/1774م( 
ــوش  ــا اجلي ــد أن اجتاحته ــة بع ــة العثامني ــن الدول ــرم ع ــرة الق ــت جزي ــا انفصل ــي بموجبه والت
ــا،  ــا وبريطاني ــام فرنس ــس ك ــة األرثوذوك ــة ورعاي ــازات بحامي ــيا امتي ــت روس ــية، وأعطي الروس
وأن تدفــع الدولــة العثامنيــة لروســيا تكاليــف احلــرب. باملختــر أن هــذه اإلتفاقيــة كانــت أســوأ 
ــة  ــدول األوروبي ــي ال ــهية باق ــت ش ــد إذ فتح ــام بع ــة في ــة العثامني ــرت الدول ــي دم ــدات الت املعاه

وعــى رأســها فرنســا4.

ــدو أن  ــر، يب ــن ع ــرن الثام ــة الق ــع بداي ــل وم ــل عام ــا يف جب ــام، أم ــتوى الع ــى املس ــذا ع    ه
ــادة  ــن القي ــم م ــة بدع ــة املحلي ــت الزعام ــم، وتثبي ــام أمره ــاك بزم ــتطاعوا االمس ــن اس العاملي
ــرَّ بنــي  الدينيــة5 عــى كافــة أنحــاء بالدهــم والتــي عرفــت بحكومــة اإلحتــاد الثالثــي6، حيــث ُأِق
منكــر عــى إقليمــي الشــومر والتفــاح، وبنــي صعــب عــى مقاطعــة الشــقيف، وكان مــرف بــن 

ــد7...  ــالد صف ــى ب ــر ع ــر العم ــل ويل ظاه ــارة. باملقاب ــالد بش ــى ب ــر ع ــي الصغ ع

  امتنــع مشــايخ جبــل عامــل عــن تأديــة األمــوال األمريــة والتــي كانــت عــى مــا يبــدو كبــرة، 
ــرم 1118هـــ/  ــتهل حم ــة مس ــة النبطي ــغ قري ــهايب، فبل ــدر الش ــر حي ــدا األم ــتنهض وايل صي فاس
1706م... وحصلــت املعركــة وانكــرس العامليــون، واســتوىل األمــر حيــدر الشــهايب عــى كافــة 
أنحــاء جبــل عامــل بعــد أن نــكل بأهلــه وقتــل يف النبطيــة الفقيــه الشــيخ يونــس العامــي املرجــوع 

ــه يف الرياســة الدينيــة8. إلي

     ووىّل جابيــًا عليــه حممــود أبــو هرمــوش، الــذي أجــرى ظلــام وأخــذ مــاال زائــدا مل يدفعــه مجيعــه، 
1  - آثرنــا اســتعارة هــذا العنــوان الحرفــي للفصــل األول مــن كتــاب د.مســعود ضاهر:االنتفاضــات اللبنانيــة ضــد النظــام المقاطجــي، دار الفارابــي، 

ــروت 1988. ص 39. بي
2  - سارهنك: تاريخ الدولة العثمانية، ص 192.

3  - اسم قرية في بلغاريا.
4  - إميــل خــوري وعــادل اســماعيل: السياســة الدوليــة فــي الشــرق العربــي، ج1، ص 26. ومحمــد فريــد: تاريــخ الدولــة العثمانيــة. وكل كتــب تاريــخ 

ــة العثمانية. الدول
.Adel Ismail:Documents diplomatiques. T2 p243 -  5

6  - أطروحتنا للدكتوراه، ص 245.
7  - تاريخ األمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم، تحقيق: هشي، دار لحد خاطر، بيروت 1984، ص 93.

8  - الصدر: تكملة أمل اآلمل، ص 437.
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ــه كان رشيكــه  ــدا الــذي يبــدو أن ــه للمحاســبة ففــر إىل وايل صي ممــا أغضــب األمــر حيــدر وطلب
بالبلــص واملصــادرة والتعســف، فعينــه عــى بــالد الشــوف وتوابعهــا بعــد أن اشــرى أبوهرمــوش 
ــي  ــهورة  الت ــن دارة املش ــة ع ــت معرك ــث وقع ــن حي ــدر إىل املت ــر حي ــر األم ــا... وف ــب باش لق

خلفــت دمــارا كبــرا بالبــالد والعباد...عــاد عــى أثرهــا األمــر حيــدر إىل إمــارة جبــل لبنــان.
   وباإلشــارة إىل دور العلــامء العامليــن نجــد أن الشــيخ عبــد الســالم احلــر اجلبعــي العامــي تربطــه 
بــوايل صيــد عثــامن باشــا أبــو طــوق ) عــن ســنة 1713م ( عالقــة »صداقــة وحمبــة أكيــدة، وكان 
يستشــره ...«1، وكذلــك عــى وفــاق تــام مــع األمــر حيــدر الشــهايب الــذي أرسَّ لــه الشــيخ شــيئًا 
يتعلــق بنيــة الــوايل بعزلــه... وأوصــل الشــهايب اخلــر للــوايل الذي ســجن الشــيخ عــام 1122هـ/ 

1710م،...ثــم حتــرر مــن الســجن وبقــي فــارًا إىل حــن وفاتــه ســنة 1138هـــ/ 1725م.2..     
    ويف العــام 1136هـــ/ 1723م ينــري الشــيخ ابراهيــم احلــر الصــوري العامــي ويــرد ويناظــر 
عــامل بالشــام شــهر بتصوفــه هــو الشــيخ عبــد الغنــي النابلــي الــذي نظــم قصيــدة عارضــه فيهــا 

ــيخ احلر3... الش
  واســتمرت املقاومــة العامليــة رغــم اجلــراح، وكانــت معركــة القريــة ) 1131هـــ/ 1718م ( مــع 
ــون مــن  ــه العاملي ــح علي ــا أصب ــه م ــه هال ــدو أن ــذي يب ــن وراءه ( ال ــدر الشــهايب ) وم ــر حي األم
احتــاد وقــوة واســتقرار، وأثــاره ازدهارهــم بعــد متتعهــم بشــيئ مــن الراحــة واهلــدوء. » فزحــف 
باثنــي عــر ألــف راجــل إىل بــالد املتاولــة القبليــة وبــالد الشــقيف وإقليــم الشــومر، وهنــب البالد 
وقتــل منهــا نحــو أربعــن قتيــال، وأخــذ منهــم ألــف وحــرق البــالد وهنــب ســحته ) تبغــه ( وقطــع 

أشــجاره وهــدم رسايــات احلكمومــة ) العامليــة ( هدمــا مريعــا «4.... 

العامليون والصدام األول مع ظاهر العمر ) 1133هـ/ 1720م (

ــن،  ــوالة العثامني ــة ال ــا إىل سياس ــر متام ــوادث تش ــذه احل ــن، فه ــراح العاملي ــك اجل ــن تل     مل تث
وبالتــايل طمــع األمــراء املحيطــن بجبــل عامــل، وبغاللــه ومــا كان يتمتــع بــه مــن غــالل وافــرة 
وثــروات زراعيــة كونــه كان جمتمعــا زراعيــا متنــوع الغــالل، والســيطرة عليــة واســتغالل أبنائــه، 
الذيــن كابــدوا األيــام والســنن للبقــاء عــى وحدهتــم واملقاومــة واملامنعــة بــكل مــن يربــص هبــم 
ــويب.. يضــاف إىل  ــي واألي ــى يف فــرة احلكــم الصليب ــل حت رشا. ليــس يف هــذه الفــرة فحســب ب

ــات والفتــن املذهبيــة. ــارات والعنعن ذلــك بعــض االعتب
   » وفيهــا كانــت الفتنــة بــن مشــايخ املتاولــة والشــيخ ظاهــر العمــر حاكــم بــالد صفــد، وجــرى 
بينهــم قتــال شــديد فاهنــزم عســكر الصفديــن وقتــل منهــم خلــق كثــر، ثــم خــرج عثــامن باشــا 

1  - راجع الرواية كاملة عن مخطوط: نزار الحر: حادثة الشيخ عبد السالم الحر، مجلة العرفان م37، ص 1035 و 1141.
2  - ترجمته: األمين: أعيان الشيعة، م8، ص 16 . 

3  - القصيــدة والــرد فــي: الشــهابي: تاريــخ األميــر حيــدر الشــهابي، ص 757. و األميــن: أعيــان الشــيعة، م2، ص122. وأســامة عانوتــي: الحركــة 
األدبيــة فــي بــالد الشــام، ص 193. وراجــع مجلــة العرفــان م 37، ص 1039....

4  - الزين: للبحث عن تاريخنا، ص 403. نقال عن الوثائق التاريخية ...وجلة أوراق لبنانية 1957.
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بالعســكر عــى بــالد صفــد، وقتــل منهــم أكثــر مــن ثالثاميــة ...«1. ولعــل هــذه احلادثــة هــي التــي 
دفعــت ظاهــر العمــر إىل الســعي للتحالــف مــع العامليــن فيــام بعــد.

استمرار املقاومة واملانعة والثورة بوجه ملحم الشهايب 

  رغــم مــا قيــل عــن قــوة ملحــم حيــدر الشــهايب2، بقــي ســلوك العامليــن هــو هــو مــع الشــهابين 
ــة  ــهايب طيل ــم الش ــر ملح ــا األم ــي واجهه ــرى الت ــة الك ــت الصعوب ــن، فكان ــع املعني ــام كان م ك
ــدم اإلذالل  ــورة وع ــض والث ــلوك الرف ــل، أي س ــل عام ــة جب ــة ومقاوم ــي ممانع ــه ه ــرة حكم ف

للتســلط املعنــي والشــهايب3.

ــن  ــن م ــوالة العثامني ــم وال ــدر األعظ ــن الص ــتياء م ــإن اس ــا ف ــل فرنس ــر قناص ــب تقراي    بحس
ــر  ــر أم ــام أم ــدا، ك ــم وايل صي ــدر األعظ ــر الص ــم4. »فأم ــوب منه ــم املطل ــدم دفعه ــن لع العاملي
الــدروز بمحــارصة قالعهــم وتصفيــة ســكان تلــك البــالد بحــد الســيًف5،  فطالــب األمــر ملحــم 
توليــة جبــل عامــل » وكان أهــل هــذه البــالد وحكامهــا قــد أرهقــوا الــوايل عصيانــا ومتــردا وثورة، 

فوافقــه الــوايل عــى طلبــه...«6.

   هاجــم الشــهايب بنــي عــي الصغــر - عــى حــن غــرة – يف عاصمتهــم يــارون، فهزمهــم وأرس 
مقدمهــم الشــيخ نصــار بــن عــي الصغــر ) والــد ناصيــف النصــار (، وباغــت إخوتــه يف جويــا ... 
إال أنــه بعــد أيــام، جــاءه إخــوة نصــار، واســتامحوا منــه إطــالق أخيهــم، وقدمــوا لــه مــال فــداء 
عنــه، فأخــذه وأطلــق هلــم أخاهــم ) هكــذا حصــل مــع أوالد منكــر وفخــر الديــن ( وأعادهــم إىل 

بالدهــم والة مــن قبلــه7...
ــام  ــة8، ك ــت واضح ــد أمس ــن ق ــاعدة العثامني ــية بمس ــة الفرنس ــت السياس ــة كان ــذه احلقب     يف ه
ــة يف  ــة الثاني ــي اللغ ــية ه ــة الفرنس ــت اللغ ــة9، وأصبح ــة العثامني ــاه الدول ــة جت ــات الدولي السياس
ــدم  ــي خت ــراجتيتهم الت ــة يف اس ــوريا الطليع ــان وس ــيون لبن ــذ الفرنس ــطنبول10، واخت ــة اس العاصم
ــد  ــم كان بي ــام احلك ــار »أن زم ــة باعتب ــة املاروني ــر الطائف ــرق، ع ــاريعهم يف ال ــم ومش مصاحله
ــان  ــدروز بأحض ــى ال ــاؤون«11. وارمت ــام يش ــم ب ــوى أن حيك ــت س ــم الوق ــس حلاك ــة، ولي املوارن

1  - الشهابي: تاريخ األمير حيدر، ص 756.
2  - ياسين سويد: التاريخ العسكري للمقاطعات اللبنانية، ج2، ص 63.

3  - سويد: م.ن. ص 65.
.Adel Ismail:Documents diplomatiques. T2 p77 -  4

.Op.cit  -  5
6  - سويد: م.ن. ص 65.

7  - الشهابي: تاريخ األمير حيدر، ص 768. الزين: للبحث عن تاريخنا، ص 406. 

8  - زين نور الدين زين: نشوء القومية العربية، ص 23. 
9  - للتوسع راجع أطروحتنا للدكتوراه، ص 255 و 256 و257.

10  - فليب مانسيل: السطنطينية، المدينة التي اشتهاها العالم، ج 2، علم المعرفة عدد 427، الكويت 2015. ص 56.
11  - الزيــن: للبحــث عــن تاريخنــا، ص 417. نقــال عــن العالــم النمســاوي أندريــا أوبلينــر فــي تاريخــه للبنــان ســنة -1729 1795. المنشــورة فــي 

مجلــة أوراق لبنانيــة 1956. ص 323.
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بريطانيــا عــى حــد تعبــر قنصلهــا: » أن املوارنــة مستســلمون نفســا وجســدا إىل فرنســا... وعليــه 
فلــم يبــق النكلــرة أن ختتــار يف األمــر بــل أمســى مــن املحتــم عليهــا عضــد الــدروز«1. أضــف 
إىل ذلــك أن كواخــي أو مستشــاري األمــراء قــد أصبحــوا قناصــل فرنســا2. إىل حــد » أن يطلــب 

ــر«3. ــلطان باألم ــويص الس ــتانة أن ي ــة يف األس ــفر فرنس ــويل إىل س ــريس الرس الك

1  - المحررات السياسية م1، ص 73.
2  - الحــظ: الشــدياق: أخبــار األعيــان، م.م . ص86. “ســنة 1656 أنعــم البابــا اســكندر الســابع علــى الشــيخ أبــي نوفــل بكوليريــة روميــة. أي وظيفــة 
فــارس، وأنــه يتجنــد متقلــداً بطــوق وســيف ومحايــز ذهبيــة. وســنة 1658 أرســل األميــر ملحــم المعنــي الشــيخ أبــا نوفــل يجبــي المــال األميــري ... 
فاســتورده وأّداه إلــى الدولــة بحســب تعهــده. وكانــت الدولــة تثــق بــه جــداً..و لمــا توفــي األميــر ملحــم المعنــي ) 1658م( المعنــي وتولــى عوضــه 
ولــداه األميــر أحمــد واألميــر قرقمــاس صــار الشــيخ أبــو نوفــل مدبرهمــا كمــا كان عنــد والدهمــا. وســنة 1659 أنعــم ملــك فرنســا علــى الشــيخ أبــي 
نوفــل بقنصليــة بيــروت ووكالــة قنصليــة البندقيــة “. وراجــع تعلــق الشــيخ علــي الزيــن: للبحــث عــن تاريخنــا، ص 378. وعالقــة ذلــك بالهجــوم علــى 

الشــيخ مشــر ف فــي جبــل عامــل.
3  - تقرير األب يوسف السمعاني: مجلة أوراق لبنانية، م8، بيروت 1957. ص 343.
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األطاع مستمرة والنظال متواصل  

   خيــم الــراع الصفــوي )نــادر شــاه احتــل العــراق 1156هـــ/ 1743م( العثــامين عــى 
ــة  ــة عثامني ــي – مؤسس ــامل الصليب ــب ك ــارة – بحس ــث أن اإلم ــة1. وحي ــة / دولي األجواءاإلقليمي

ــدروز2. ــس ال ــن ولي ــات العثامني ــة حاج ــة خلدم ــنوي، مصمم ــد س ــع لتجدي ــة ختض مالي

وقعة أنصار )1156هـ/1743م(

    امتنــع العامليــون عــن االســتجابة ألطــامع الــوايل العثــامين يف صيــدا3، فاســتنهض األمــر ملحــم 
الــذي غــدر بالعامليــن بحجــة املفاوضــات؛ بعــد أن اســتأمنوا الــوايل ودفعــوا لــه وتعهــدوا بدفــع 
مــا تبقــى عليهــم، وكانــت املذبحــة عــى مــدى ثالثــة أيــام راح ضحيتهــا بحــدود ألــف وســتامئة 
قتيــل مــن العامليــن، بعــد الســلب واحلــرق، وقبــض عــى أربعــة مــن مشــاخيهم4... فنــال هتنئــة 

الــوايل5.. 

وقعة مرج قدس 1157هـ/ 1744م وفيها تويف الوايل

   كان عــى رأســها وايل صيــدا نفســه » الــذي أقســم أن حيــرق بــالد بشــارة..«6، فزحــف بجيش كبر 
ونــزل يف مــرج قــدس وبقــي ثالثــة عــر يومــا كافيــة مــن هنــب وتســخر وتلــف للمحاصيــل7... 

وقتــل مســموما يف طرية8. 

األنتصارات األوىل للعامليني بعد احتادهم

ــار  ــن ن ــار »م ــل يف أنص ــا حص ــدو أن م ــي يب ــون 1157هـــ/ 1744م: الت ــة مرجعي معرك  1-
ــارون وغرهــا  ــدا De Lane9، وقبلهــا يف ي ــر القنصــل الفرنــي يف صي ودم« بحســب تعب
مــن البلــدات العامليــة كانــت دروســا قاســية للعامليــن باجتــاه تصفيــة خالفاهتــم ووحــدة 
صفهــم وحتفزهــم، وهــم الواثقــون بقوهتــم وإمكاناهتــم التــي مكنتهــم مــن هزيمــة جيــوش 
زحفــت عليهــم مــن وادي التيــم وجبــل لبنــان10. ليــس هــذا بــل  »ثــم اجتمعــت املتاولــة يف 

1  - سرهنك: تاريخ الدولة العثمانية، ص212. راجع ترجمة نادر شاه: األمين: أعيان الشيعة، م10، ص 200.
2 - كمال الصليبي: اإلمارة اللبنانية -1667 1841. مجلة أبحاث، مج20، ج3. الجامعة األميركية في بيروت 1967. ص 7.

 .Adel Ismail:Documents diplomatiques. T2 p77 - 3
4  - الشــيخ ســليمان ظاهــر، معجــم قــرى جبــل عامــل، مجلــة العرفــان، م8، ص 345. وآل صفــا: تاريــخ جبــل عامــل، ص 83. والزيــن: للبحــث عــن 

تاريخنــا، ص 417 و مــا يليهــا.
5  - الشهابي: تاريخ األمير حيدر، ص 769.

6  - الفقيه: جبل عامل في التاريخ، ص 196.
.Adel Ismail:Documents diplomatiques. T2 p77 -  7

8  - الزين: للبحث عن تاريخنا، ص 438.
.Adel Ismail:Documents diplomatiques. T2 p77 -  9

10  - الشــهابي: تاريــخ األميــر حيــدر، ص 771. حيــث يكتفــي المــؤرخ بهــذه الروايــة دون أن يذكــر األســباب، أو أن يعقــب عليهــا ولــم يذكــر أيضــا 
عــن قيــادة الحملــة شــيئ.
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قريــة النباطيــة. وأرادوا أن يغــزوا جبــل الــدروز، فمنعهــم وزيــر صيــدا«1. حيــث قــال أحــد 
الزجالــن:

يا بنت مردم بك طّي وشويف            دخان مرجعيون غّطى الشويف

   ويعلــق الشــيخ عــي الزيــن عــى روايــة األمــر حيــدر أمحــد الشــهايب ابــن أخ األمــر ملحــم 
ومديــر املعــارك بــن املتاولــة والــدروز... خلــو قصــة هــذه املعركــة مــن ذكــر أمــر الشــوف 
وأمــر وادي التيــم الشــهابين، وكأهنــم ليــس هلــم عالقــة بأهــايل الشــوف ووادي التيــم؟ إذن 
ــة يف زمــن معــن ومــكان  فمــن الــذي مجــع اجلمــوع .. ورضب هلــم موعــدا حلــرب املتاول
حمــدد؟ ... فلــو أن الكــرسة كانــت عــى املتاولــة هــل يكــون احلديــث خابــا مــن مثــل هــذه 
العبــارات املتكــررة يف وصــف املعــارك الشــهابية؟ كــام يف وصفــه معركــة أنصــار: »واصطــف 
ــال  ــم برج ــر ملح ــل األم ــم فحم ــك األم ــج أولئ ــن ضجي ــت األرض م ــان وانقلب الفريق
جيشــه وهجــم عــى القــوم بشــدة بأســه فنكــرست عنــد محلتــه جيــوش املتاولــة وانفضــوا 

كالنعــم اهلاملــة«2. 

ــارك  ــي ش ــن: والت ــع الصفدي ــف م ــة 1163هـــ/1749م: بالتحال ــة القليع ــة اخلرب وقع  2-
ــة  ــذه املعرك ــع يف ه ــا، فوق ــم حلف ــد معه ــد أن عق ــن بع ــر العاملي ــر العم ــيخ ظاه ــا الش فيه
ــن  ــا أي م ــى ذكره ــأت ع ــي مل ي ــة الت ــي املعرك ــل3. وه ــف قتي ــن أل ــر م ــن أكث للمهجم

املؤرخــن اللبنانيــن...!4.

ــة  ــى معرك ــم ع ــر ملح ــل األم ــة ردة فع ــت بمثاب ــاع 1163هـــ/ 1749م: كان ــة جب وقع  3-
ــن  ــرس العاملي ــي كاد أن يك ــل. والت ــل عام ــى جب ــه ع ــر غارات ــي آخ ــة وه ــة والقليع اخلرب

ــر5. ــر العم ــيخ ظاه ــتنجادهم بالش ــوال اس ل

1  - الشهابي: تاريخ األمير حيدر، م.ن.
2  - الزيــن: للبحــث عــن تاريخنــا، ص 435. ال حــظ عــن المــؤرخ األميــر حيــدر الشــهابي  رأي: نســيب ســعيد نكــد: اإلمــارة الشــهابية واإلقطاعيــون 
الــدروز. ص 18 و27. ورأي فــارس الشــدياق: الســاق علــى الســاق فــي مــا هــو الفاريــاق، طبعــة باريــس 1855م. ص 37 و 38. واحــدة مــن صفاتــه 

» اللــؤم «.
3  - الشيخ سليمان ظاهر: معجم قرى جبل عامل، مجلة العرفان، م8، ص 346. و م24، ص942.

4  - الزين: للبحث عن تاريخنا، ص 440.
5  - أطروحتنا للدكتوراة، ص 263.
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الشيخ ناصيف النصار شيخ مشايخ جبل عامل شهيدًا
ُم1 ُره الدَّ ُة... َشهيٍد ُيَطهِّ مِهَّ

مدخل:

ــت  ــوكتهم)2(، اختف ــت ش ــهابين، وضعف ــن الش ــة ب ــات الداخلي ــبت الراع ــام نش بين  
احلــوادث بينهــم وبــن العامليــن)3(، الذيــن مل يمنعهــم هــذا مــن التحســب واإلســتعداد، وطيلــة 

تلــك الفــرة  كان العامليــون ينعمــون باحلريــة وباإلســتقالل الــذايت.
ففــي ســنة 1163هـــ / 1749م، كانــت هبــوب ريــح األمــراء العامليــن)4(، »فرعــوا   
مــن عــامرة القلــع يف تبنــن وهونــن ودوبيــا وشــمع، ويف هــذه الســنة أيضــًا، اقتســم املشــايخ )مــن 
آل الصغــر( البــالد )بــالد بشــارة(، فكانــت مقاطعــة هونــن للشــيخ قبــالن )رشق بــالد بشــارة(، 
وللشــيخ ناصيــف مقاطعــة تبنــن والبــالد اجلنوبيــة كلهــا )وســط بــالد بشــارة ومركــز زعامتهــا 
التارخيــي، والشــيخ عبــاس املحمــد مقاطعــة قانــا وشــحور والشــعب)5( -ســاحل صور- )ســاحل 

ــا(«)6*(. ــارة أو غرهب ــالد بش ب

األحوال السياسية يف جبل عامل وخارجه يف بداية زعامة ناصيف النصار:

بــرز اقتســام الســلطة، جــراء اقتســام بــالد بشــارة، نتيجــة نــزاع يف األرسة الصغريــة عــى   
ــكا)7(،  ــم ع ــل حاك ــر العم ــم ظاه ــى بتحكي ــذي انته ــة، وال ــارة اجلنوبي ــالد بش ــة ب ــم مقاطع حك

ــن. ــار يف تبن ــف النص ــا، وكان ناصي ــر معن ــذي م ــي ال ــيم الثالث ــكان التقس ف
لكــن الــراع املحــي بــن العائــالت احلاكمــة، كانــت هتــدد البــالد لــوال الســرطة عليها   
واحتوائهــا، فقــد بــدأ الــراع الشــيخ قبــالن احلســن باختــاذه مواقــف مغايــرة للشــيخن ناصيــف 
وعبــاس، وخصوصــًا يف مواقفــه مــن ظاهــر العمــر وأخصامــه والتــي أصبحــت مغايــرة متامــًا فيــام 
بعــد، علــاًم أنــه اشــرك مــع الشــيخ ناصيــف يف معــارك أخــرى خاضهــا األخــر والــذي خــرج 
ــكام  ــر ح ــب ومنك ــة وآل صع ــن األرسة الصغري ــام ب ــات في ــد املناوش ــب بع ــع آل صع ــًا م متفق
مقاطعــات الشــقيف والشــومر والتفــاح، ومــن خــالل رسد األحــداث الداخليــة هــذه، تتضــح لنــا 

حركــة اإلجتــامع الســيايس ي جبــل عامــل كــام ذكرهــا معارصهــا حيــدر رضــا الركينــي:

1  - من قصيدة الشيخ ابراهيم يحي يرثي فيها الشيخ ناصيف.األمين: أعيان الشيعة، م2، ص 246. راجع من القصيدة الحقا في هذه الدراسة.
2 - الحظ ذلك في: الشهابي من الصفحة 772 ويليها في أحداث سنة 1749م.

3 - لم يذكر المؤرخين حوادث تذكر في تلك الفترة بين حكام الشوق ومشايخ جبل عامل.

4 - الشيخ سليمان ظاهر، معجم قرى جبل عامل، العرفان، م 8، ص 438.
5 - المؤرخ السبيتي، جبل عامل في قرنين العرفان، م 5، ص 23.

6 *- كان هــؤالء المشــايخ يمثلــون كبــار الزعمــاء اإلقطاعيــي، كان كل منهــم لديــه عــدة مشــايخ وجهــاء )ملتزمــون( يســاعدونه أو باألحــرى يلتزمــون 
ــة بحســب النظــام  ــي القري ــى درجــة الناطــور ف ــة لتصــل إل ــك الزعام ــي، وتتسلســل تل ــه تجــاه اوال ــا علي ــرى والمــزارع وعليهــم تجاهــه م ــه الق من

اإلقطاعــي وهــذا مــا ســنالحظه مــن أســماء وجهــاء فــي األحــداث التــي ســترد.
7 - آل صفا، المرجع نفسه، ص 92.
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ــب  ــا رك ــرة. )2(- بعده ــرب القنيط ــى ع ــف ع ــد وناصي ــل واك ــت خي 1166ه)1(: )1(- ركب
ــادي  ــبت يف 24 مج ــهاب. )3(- الس ــن ش ــم ب ــر ملح ــة األم ــا ملواجه ــالن إىل حاصبي ــيخ قب الش
اآلخــرة، ركــب الشــيخ قبــالن والشــيخ عبــاس عــى عــرب مــرج رميــش وهنبوهــم هنبــة عظيمــة..

1167)2(: )1(- صبــاح األربعــاء جــاء مصطفــى باشــا )وايل صيــدا( مــن صيــدا إىل أنصار فكبســها 
وهنبهــا هنبــة عظيمــة، ومســك احلــاج حممــد احلــامدة وســليامن جــواد)3(، وأخذهــم منكــر حــكام 
ــف  ــب ناصي ــدة، رك ــاء 9 ذي القع ــار)4(. )3(- األربع ــة أنص ــة يف مغراق ــوا الدول ــومر( وكبس الش

وعبــاس مــع الشــيخ ظاهــر العمــر عــى أوالده إىل طريــا، ومل يركــب معهــم قبــالن...

1168)5(: )1(- اجلمعــة 8 شــعبان ركــب الشــيخ عبــاس والشــيخ ناصيــف عــى رشيعــة منــذور، 
فغنمــوا أهلهــا وقتلــوا منهــم قــدر 20 رجــل...

1169)6(: )1(- كبســت اإلفرنــج إىل مينــا صــور فأخــذوا 15 نفســًا رجــاالً ونســاء.. )2(- يف شــهر 
رمضــان خربــت بــالد الشــقيف.. )3(- وفيهــا مســك الشــيخ عيســى فــارس )مــن آل صعــب( يف 
قلعــة بــالد الشــقيف.. )4(- آخــر هــذه الســنة ركــب أخــو الشــيخ قبــالن إىل الشــام)7(. )5(- وفيهــا 
عزلــت العظــام )آل العظــم( مــن الشــام وصيــدا، وجــاءت الباشــوية إىل كواخيهــم حســن بــك بــن 
ــن شــهاب عــن حكــم  ــدا، وفيهــا رفــع األمــر ملحــم ب ــًا إىل صي مكــي إىل الشــام، وموســى كاخي

الشــوف، وحكــم موضعــه أخوتــه األمــر أمحــد واألمــر منصــور )دون أوالده الذيــن تنــروا(.

ــن  ــل اإلثن ــد. )2(- لي ــوم واح ــى يف ي ــن وحيي ــيخ حس ــالن الش ــويف أوالد قب 1171)8(: )1(- ت
غــرة ربيــع األول ركــب حممــود )أخــو الشــيخ ناصيــف( إىل إقليــم الشــومر ومســك احلــاج عــي 

ســليامن بــن أيب صعــب)9(، وفتــح ظاهــر العمــر قلعــة ســمحوثا..

ــل  ــارة وقت ــالد بش ــم إىل ب ــا العظ ــن باش ــعد الدي ــع س ــر، طل ــاء 22 صف 1172ه)10(: )1(- األربع
ــام)11(..)3(-  ــف إىل الش ــيخ ناصي ــافر الش ــوم( س ــس الي ــر )نف ــاء 22 صف ــب. )2(- األربع وهن
األربعــاء 6 ربيــع األول صــار بــن الشــيخ قبــالن والشــيخ ناصيــف والباشــا ســعد الديــن العظــم 
)وايل صيــدا( وقعــة عظيمــة يف رأس العــن. )صــور( وقتــل مــن الفريقــن قــدر ثامنــن رجــاًل)12( 

1 - الركيني، مصدر مذكور، العرفان، م 27، ص 526.
2 - الركيني، المصدر نفسه.

3 - ربما ك انا ملتزمي قرية أنصار )وجهاء(.
4 - واد فسيح بين أنصار وقلعة ميس والزرارية، ويطلق عليه إسم وادي جهنم.

5 - الركيني، الصمدر نفه، ص 526.
6 - المصدر نفسه.

7 - لعل إرسال إخوة المشايخ إلى الشام كان في سبيل التحاور )سفراء أو رسل( في شؤون سياسية وإدارية.
8 - الركيني، المصدر نفسه.

9 - يبدو من هذه الحادثة طول باع الشيخ ناصيف النصار التي وصلت إلى إقليم الشومر وحكامه من آل صعب.
10 - الركيني، الصمدر نفسه.

11 - إن ســفر الشــيخ ناصيــف إلــى الشــام فــي نفــس اليــوم الــذي طلــع بــه والــي صيــدا إلــى جبــل عامــل يتــراوح بيــن أمريــن، إمــا أنــه ســافر قبــل 
وصــول الباشــا أو أنــه ســافر لإلحتجــاد والتباحــث وال بــد أن فــي الزيــارة تلــك تباحــث فــي شــؤون سياســية.

12 - داللــة أخــرى علــى طــول بــاع الشــيخ ناصيــف، ولكــن المســتغرب عــدم مشــاركة الشــيخ عبــاس فــي تلــك المعركــة علمــاً أنــه حاكــم المقاطعــة، 
ويبــدو أن المعركــة كانــت توضــع حــد للوالــي الــذي قبــل شــهر قــد صعــد إلــى بشــارة فقتــل ونهــب...!
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)مل يــأت عــى ذكــر مشــاركة عبــاس املحمــد حاكــم ســاحل صــور(.. )4(- وفيهــا ســجنوا احلــاج 
حيــدر أبــا بشــر وولديــه حممــد وحســن يف البئــر، ومــات احلــاج حيــدر وولــده حممــد، وقلعــوا 

عينــي حســن يف قلعــة بــالد الشــقيف )لعــل هــؤالء مــن الوجهــاء امللتزمــن(.

ــى  ــد ع ــالد صف ــارة إىل ب ــالد بش ــن ب ــكر م ــب العس ــرم رك ــة 14 حم 1173ه)1(: )1(- اجلمع
النوابلــي..

1175ه)2(: »)1(- فيهــا الشــيخ محــزة )املحمــد شــقيق الشــيخ عبــاس( إىل قانــا، وحــارص الشــيخ 
واكــد يف قلعــة شــمع)3(..«.

1176ه)4(: »)1(- اجلمعة رابع وعرون خلت من رمضان تويف الشيخ واكد..«.

1177ه)5(: »)1(- فيهــا كبــس الشــيخ حســن منــورص )مــن آل منكــر وقاعدتــه جبــاع)6(« قريــة 
الغازيــة وخــرب اقليــم التفــاح، وتضعضعــت أحــوال النــاس، فركبــت خيــل ناصيــف إىل بــالد 

الشــقيف، وخيــل قبــالن وعبــاس إىل إقليــم الشــومر)7(.

1178ه)8(: )1(- أواســط مجــادي االوىل ركــب عــي الظاهــر عــى احلولــة وحــرق اخلالصــة وبعــض 
ــم  ــاء فل ــالة اإلستقس ــاس ص ــت الن ــون أول،  وصل ــر إىل أول كان ــع املط ــا من ــا. )2(- وفيه ُقراه

ــون أول إىل آخــر شــباط، أمطــرت الســامء ثــالث مــرات ال غــر. يســتجب منهــم، ومــن أول كان

1179ه)9(: »)1(- وفيهــا يف شــهر مجــادي اآلخــرة ركــب عــي الظاهــر وقبــالن إىل مــرج عيــون 
إىل قريــة إبــل )إبــل الســقي)10(( فقتلــوا مــن الــدروز قــدر ســتن رجــاًل، وقتــل منهــم قــدر مخســة 
عــر رجــاًل)11(. )2(- اإلثنــن 8 ربيــع األول ركــب الشــيخ ناصيــف والشــيخ عبــاس بعســكرهم 
وعســكر الدرفــة إىل وادي املعظميــة إىل عســكر عــي الظاهــر)12(، فكــرسوه كــرسة عظيمــة، وذبحوا 
مــن الصفديــة قــدر مائتــن ومخســن رجــاًل. )3(- وفيهــا خربــت إقليــم الشــومر، وحــارص عباس 
ــا  ــومر(. )4(- وفيه ــم الش ــدة إقلي ــس )قاع ــة مي ــورص يف قلع ــي من ــم( وع ــم اإلقلي ــي )حاك الع
ــت  ــا كبس ــارة. )5(- وفيه ــالد بش ــن ب ــن م ــدا رجل ــا صي ــنق باش ــرن ش ــادي اآلخ ــر مج يف آخ

1 - الركيني، المصدر نفسه، ص 626.
2 - المصدر السابق نفسه.

3 - قعلة شمع تقع على رابية تشرف على مدينة صور وسهوال، راجع األمين، خطط جبل هعامل، ص 301.
4 - الركيني، مصدر سابق، ص 627.

5 - الركيني: المصدر السابق، العرفان، م 27، ص 627.
Ismail Ibd T2 P. 327 :6 - الحظ

7 - يالحظ هنا تدخل مشايخ بالد بشارة ف يأحداث إقليم التفاح الذي كان يشهد اضطرابات داخلية.
8 - الركيني، المصدر نفسه.
9 - الركيني، نفس المصدر.

10 - قرية من قرى جبل عامل: أنظر معجم قرى جبل عامل للشيخ سليمان ظاهر، م 20، ص 155 من العرفان.
11 - الحظ تحالف علي الظاهر ابن الشيخ عمر الظاهر والشيخ قبالن.

12 - كما الحظ خالف الشيخ ناصيف وعباس المحمد مع حليف الشيخ قبالن اآلنف الذكر.
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ــض  ــي بع ــاس الع ــزة عب ــذ مع ــيه)1(، وأخ ــر فلس ــة ط ــد إىل قري ــو مح ــيخ أب ــب الش ــة، ورك الغازي
مجــال وخيــل، وســلبوا بعــض أنــاس. )6(- وقيــل خــرب عديســة وعمــر ســوق الطيبــة وحــرق 
بديــاس. )7(- وفيهــا يف شــهر رجــب املبــارك صــارت اجلمعيــة)2( بــن الشــيخ ناصيــف والشــيخ 
ــا. )8(- يف  ــارس واألمــر اســامعيل )شــهاب( والشــيخ عــي جنبــالط يف حاصبي ــاس وعــي ف عب
نصــف شــهر رجــب املبــارك انكــرس يف البحــر غليــون أهــل الــروم، واختلــف عليــه مشــايخ بــالد 
بشــارة وعبــاس العــي، وبعــد هــذا ظبتــه )ضبطتــه( الدولــة بأمــر باشــا صيــدا)3(.. )9(- وفيهــا يــوم 
الثالثــاء 22 رمضــان طلــع باشــا صيــدا ومعــه عســكر الــدروز إىل قلعــة ميــس وحــارصوا عبــاس 
ــيخ  ــد والش ــاس املحم ــيخ عب ــف والش ــيخ ناصي ــب الش ــوال رك ــن ش ــي)4(. )10(- ويف عري الع
عثــامن الظاهــر إىل بــالد الــدروز يف اجلمعيــة)5(. )11(- األحــد 22 مــن ذي احلجــة ركــب عســاكر 
بــالد الشــقيف وبــالد بشــارة وإقليــم التفــاح)6( عــى بــالد صفــد وعثــامن الظاهــر معهــم أيضــًا)7(.

1180ه)8(: »)1(- فيهــا مســك عبــاس الشــيخ قبــالن، ورده إىل خلــف، يف ســنة تارخيهــا ظــرف 
)1180( وقتــل مخســة رجــال وطلــب وراءه الشــيخ عبــاس صبيحــة الثالثــاء فأدركتــه اخليــل رشق 
القنيطــرة، فاســتيرسه واســتيرس أخــاه أمحــد وجاهبــام إىل قلعــة مــارون وأدخلهــام الســن كــام قــال 
عــز شــأنه ﴿ ال حييــق املكــر الــيء إال بأهلــه )9(﴾. )2(- وفيــه األحــد 24 حمــرم كانــت وقعــة بالد 
صفــد بــن عــي الظاهــر ومشــايخ بــالد بشــارة وكانــت النــرة للمشــايخ وقتــل مــن الصفديــة 
نحــو مايتــي رجــل وقالــت أهــل الزيــادة زيــادة، ونقــل مــا مل يصلــح ليــس فيــه إفــادة، وكانــت 
هــذه الوقعــة قبــل هنبــة صــور بيــوم وليلــة)10(. )3(- وفيهــا 23 ربيــع الثــاين كبــس الشــيخ ظاهــر 
العمــر البصــا وقتــل فيهــا أنــاس وقبــل منهــا بســتة أيــام مــر عثــامن الظاهــر قــرب )قريــة( الزيــب 
ــادي األوىل  ــن 8 مج ــا اإلثن ــًا)11(. )4(- وفيه ــا طرش ــب منه ــة( وهن ــل اجلنوبي ــل عام ــدود جب )ح
ــن الشــيخ ناصيــف وقعــة عظيمــة وانكــرس  ــه وب ــة تربيخــا، وصــار بين كبــس ظاهــر العمــر قري

1 - قرية من قرى جبل عامل وهي من أعمال صيدا ذكرها الشيخ سليمان ظاهرن معجم قرى جبل عامل، العرفان، م 8،و ص 525 وم24، ص 15.
2 - الحــظ حركــة اإلجتمــاع السياســي فــي اإلختــالف الحاصــل بيــن المشــايخ العاملييــن الشــيخ ناصيــف والشــيخ عبــاس والشــيخ علــي الفــارس حاكــم 
إقليــم الشــقيف، وأمــراء الــدروز فــي حاصبيــا األميــر إســماعيل والشــيخ علــي جنبــالط هــؤالء مــن جهــة والشــيخ قبــالن علــي الظاهــر مــن جهــة ثانيــة.
3 - الركينــي، المصــدر الســابق، م 27، ص 628، حيــث يالحــظ الخــالف مــا بيــن مشــايخ بــالد بشــارة والشــيخ عبــاس العلــي حاكــم إقليــم الشــومر، 

والــذي ســيلعب دوراً بــارزاً فيمــا بعــد وفــي ظــل اإلتحــاد العاملــي بزعامــة ناصيــف النصــار.
4 -  لعل باشا صيدا استغل خالف عباس العلي مع مشايخ بالد بشارة فاستفرده.

5 - رغــم أن المقاصــد مــن تلــك »الجمعيــاًت بقيــت مجهولــة، غــال أنهــا ال شــك كانــت ألمــور هامــة فــي سياســة وإدارة المنطقــة، وموقفهــا مــن األحــداث 
المرتقبــة حيــث نلفــت النظــر إلــى ذهــاب الشــيخ ناصيــف إلــى دمشــق، وقبلهــا أرســل إليها شــقيقه.

6 - لــم يذكــر إقليــم الشــومر »حاكمــه عبــاس العلــًي ويــورد المؤرخــون شــيئاً مــن خــالف عثمــان الظاهــر مــع والــده الــذي اســتقبل الجميــع واحتفــى 
بهــم وصفــح عــن ولــده عثمــان. راجــع هــذه المســألة: الزيــن، للبحــث فــي تاريخنــا، ص 463، والشــهابي، تاريــخ األميــر حيــدر ص 792.

7 - يالحظ اهتمام مشايخ جبل عامل بمصالحة الشيخ عثمان الظاهر مع والد، ظاهر العمر وتأديبهم لولده على الذي كان خارجاً عن طاعة أبيه.
8 - الركيين، نفسه، العرفان، م 27، ص 735.

9 - سبق الحديث عن قلعة مارون كقاعدة لعباس المحمد.
10 - راجع حول نهب صور واعتقال الشيخ قبالن.

11 - كان ناصيــف وظــاه رالعمــر متعاونيــن ينجــد الواحــد منهــم اآلخــر أحيانــاً فقــد نجــد األول والثانــي فــي حربــه مــع بنــي صقــر مــن عــرب مــرج بنــي 
عامــر بعدهــا همــوه فــي ســخنين مــن أعمــال فلســطين، فاســتظهر عليهــم ناصيــف وهزمهــم وتفاهــم إلــى خــارج فلســطين، وإلــى ذلــك اشــار الشــيخ 

إبراهيــم الحاريصــي ت 1185ه، حيــث يقــول:
لم ينسكم طول المدى أهوالها أنسيتم أيام سحنين التي     

أنظــر: أعيــان الشــيعة، م 2، ص 117، ترجمــة الحاريصــي أمــا البصــة فهــي قريــة مــن قــرى جبــل عامــل )أنظــر معجــم جبــل عامــل لشــليخ ســليمان 
ظاهــر( العرفــان، م 8، ص 524.
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ــة ومخســون رجــاًل، وأخــذ مــن عســكره  الشــيخ ظاهــر كــرسة عظيمــة، وقتــل مــن عســكره مائ
أيضــًا مائــة قلعــة )أي مائــة فــارس مل يثبتــوا عــى رسوجهــًم)1((، وقتــل عــرون رجــاًل من عســكر 
الشــيخ ناصيــف)2(. )5(- ثــاين يــوم الثــالثء ســافرت الــزوار إىل العــراق )ويعنــي بالــزوار الذيــن 
يذهبــون إىل العــراق لزيــارة أرضحــة أئمــة الشــيعة والذيــن قتلــوا يف كربــالء..(. )6(- وفيهــا 23 
ذي القعــدة نــزل الشــيخ عبــاس إىل صــور واســرجع األمــور. )7(- اجلمعــة 9 ذي احلجــة كبســت 

قريــة صلحــا مــن الصفديــة.

ــع  ــا 6 ربي ــكنها)4(. )2)- وفيه ــور يس ــد إىل ص ــاس املحم ــيخ عب ــزل الش ــا ن 1181ه)3(: )1(- وفيه
األول دار بــن كاخيــا )نائــب الــوايل( وخيــل الشــيخ عبــاس وقعــة وقتــل مــن الفريقــن حمــو عــرة 
رجــال منهــم احلــاج عــي عجمــي وعــي حســن وعــي نصــار. )3(- وفيهــا 17 ربيــع األول وصــل 
الشــيخ عــي جنبــالط والشــيخ ظاهــر العمــر إىل مدينــة صــور إىل اجلمعيــة ومــا متــت)5(. )4(- جلــأ 
ــن  ــر الدي ــام فخ ــس أي ــًا بعك ــر أمن ــت أكث ــا أصبح ــارة )ألهن ــالد بش ــوش إىل ب ــدر احلرف ــر حي األم
ــالد  ــى ب ــب ع ــهاب كت ــف ش ــر يوس ــة(، ألن األم ــون إىل احلرافش ــا العاملي ــأ فيه ــي جل ــره الت وغ
ــادي األوىل  ــا 5 مج ــوش(. )5(- وفيه ــدر احلرف ــر حي ــد أخ األم ــر حمم ــا األم ــم فيه ــك وحك بعلب
ركــب الشــيخ ظاهــر العمــر وحــارص ولــده عــي يف مدينــة صفــد. )6(- اخلميــس 5 مجــادي اآلخــرة 
كبســت الصفديــة تربيخــا وأخــذوا منهــا معــزًا، وقتــل فيهــا واحــد وامــرأة، ومــن الصفديــة واحــد، 
ويف اليــوم نفســه كبســت الدولــة العاقبيــة والرفنــد)6(. )7(- وفيهــا 8 رجــب ســار الشــيخ ناصيف 

إىل عــكا إىل عنــد الشــيخ ظاهــر العمــر ووقــع الصلــح بينهــم، ثــم ســافر إىل عنــد الــدروز)7(.

1 - ابن منظور، لسان العرب، مجلد 8، مادة قلع، ص 291.
2 - هــي معركــة الــدوالب وتربيخــا والتــي اشــترك فيــه المشــايخ العامليــون بقيادةناصيــف النصــار كمــا تشــير أعــار كل مــن الشــيخ إبراهيــم الحاريصــي 

)ت 1184ه( والشــيخ إبراهيــم يحيــى )ت 1314ه( وممــا يقولــه األول فــي مــدح ناصيــف النصــار:
جلست خيول الدارعين خاللها وافى بها في يوم »طربيـــــــــخاً وقد    

وفي قصيدة ثانية يمتدح فيها الفارس الصمي حاكم الشقيف حيث يقول:
يومة في جنح ليل من غبـــار أبصــــــــــــر »الدوالًب منه وقـــــفة    

وفي قصيدة أخرى في نفس الممدوح حيث يقول:
تكاد بها شم الجبال تتقطــــــر وله يوم »طربيخاً على الخصم غارا    

أما الثاني فقد قال في نفس الممدوح:
يدورون في »الدوالًب شعثاً طواميا ؤأوا من سيوف الهند بحراً واصبحوا    

- ذكــرت األبيــات في:أعيــان الشــيعة م 2، ص 117، فــي ترجمتــه الحاريصــي وص 237 فــي ترجمــة ابــن يحيــى، أمــا محمــد جــاب رآل صفــا والشــيخ علــي 
الزيــن فإنهــم يــوردون أن الشــيخ ظاهــر العمــر طلــب مــن الشــيخ ناصيــف تســليمه قريتــي البصــة ومــارون ولكــن ناصيــف رد عليــه بالرفــض والتحــدي، 
فمــا كان مــن ظاهــر العمــر إال أن هاجــم القريتيــن واســتولى عليهمــا لكــن العاملييــن تنــادوا إلــى المعركــة التــي وقعــت فــي الــدوالب وتربيخــا وحصــل 
فيهــا مــا حصــل ناصيــف مــن تمكيــن الرمــح مــن صــدر ظاهــر العمــر لكنــه اكتفــى بســلبه ترســه المعروفــة )بالبوصــة( والتــي قــال فيهــا ناصيــف كلمتــه 

المشــهورة بعــد أن اســترد البصــة وا‘ادة ابرصــة لظاهــر »الح حاجــة لنــا بالبرصــة بعــد أن عــادت لنــا البصيصــةً تصغيــر البرصــة والبصــة.
راجــع: -1 آل صفــا، تاريــخ جبــل عامــل، ص 118، -2 الزيــن، للبحــث عــن تاريخنــا ص 491 ومــا بعدهــا. -3 اهــر: معجــم قــوى جبــل عامــل العرفــان، 

مجلــد 8، ص 523، -4 العقــد المنضــد فــي ديــوان شــبيب باشــا األســعد ص 26.
3 - الركيني، المصدر نفسه، م 27،ـ ص 736.

4 - هذه العودة كانت بعد حادثة نهب صور من قبل الشيخ قبالن.
5 - إن عــدم إتمــام هــذه الجمعيــة يعــود لعــدم حضــور الشــيخ ناصيــف إليهــا، وربمــا كان عــدم حضــوره هــذا مبنيــاً علــى مــا حصــل فــي البصــة ودوالب 
وتربيخــا مــن غــارة علــى بــالد عاملــة وانهــزام ظاهــر العمــر الــذي بــادر إلــى اإلجتماعــي بالعاملييــن فــي صــور لكــن الشــيخ ناصيــف لــم يعمــل بمبــادرة 
الشــيخ ظاهــر العمــر بــل بــادل هــو بنفســه إلــى زيــارة األخيــر بعــد أن قيّــم الوضــع نذهــب إلــى عــكا وبعدهــا إلــى عنــد الــدروز، مظهــراً بذلــك قــدرة 

علــى توقيــت وتوظيــف تحالفاتــه وكذلــك فعــل ظاهــر العمــر.
6 - قريتان على الساحل بين الزهراني وصور راجع: الشيخ سليمان ظاهرن معجم قرى جبل عامل، العرفان، م 8، ص 763و764.

7 - سبق الحديث عن هذه الزيارة في الهامش والتعليق السابق.
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يف احلقيقــة ال يبلــغ شــعبًا )أو قيــادة أو زعامــة( مرحلــة التحالفــات اخلارجيــة، إالّ عندمــا   
ــّدر  ــك يق ــذي ال ش ــف( ال ــر )احللي ــرف اآلخ ــبة للط ــًا، وبالنس ــك داخلي ــع متامس ــح يف وض يصب
مــدى تأثــر ذلــك التحالــف يف جمريــات األمــور عــر موقعــه كحليــف أو متحالــف، ليقــوم بــدور، 
لــه غايتــه وأهدافــه اجلامعيــة، ومــا هــذه التحالفــات إالّ شــكاًل مــن أشــكال التعــاون العســكري 
ــداد لشــن  ــل، أو اإلع ــدوان حمتم ــد ع ــتعداد لص ــاس إىل اإلس ــدف يف األس ــي هت ــيايس، والت والس

حــرب عــى عــدو مشــرك.

إذن فالركيــزة األوليــة لألحــالف كانــت وجــود قــوة عســكرية، وتضامــن ســيايس )خيفي   
ــة  ــة، واملصلح ــة اجلامعي ــا احلامي ــن فيه ــالن للمتحالف ــة( يكف ــة واجتامعي ــح اقتصادي وراءه مصال

ــركة. املش

وبالفعــل فــإن مشــايخ جبــل عامــل كانــوا قــد أظهــروا مــن متاســكهم الداخــي   
ووحدهتــم بعــد العــام )1180ه / 1766م( بقيــادة ناصيــف النصــار الــذي أطلــق عليــه فيــام بعــد 
شــيخ مشــايخ جبــل عامــل، خصوصــًا بعــد أن أوقعــوا )جمتمعــن( اهلزيمــة بالشــيخ ظاهــر العمــر 
ــه  ــدث عن ــام يتح ــة في ــدة العاملي ــك والوح ــذا التامس ــى دور ه ــد جت ــع وق ــى الراج ــروه ع وأج
شــعراء جبــل عامــل يف تلــك احلقبــة يف قصائدهــم، خصوصــًا جلهــة إبــالء الشــيخ عــى الفــارس 

ــا. ــن بعده ــا م ــة وغره ــك املعرك ــقيف( يف تل ــة الش ــم مقاطع )حاك

أســباب التحالــف: كان حتالــف ظاهــر العمــر مــع العاملين نتيجــة للظروف السياســية والعســكرية 
عــى املســتوين الداخــي واخلارجــي، فالرغــم مــن متحــور اإلجتــامع الســيايس الداخــي لــدى كل 
ــل  ــى األق ــة، او ع ــلطة العثامني ــن الس ــال ع ــق اإلنفص ــل بتحقي ــد يتمث ــروع واح ــول م ــام ح منه
ــة  ــمية للدول ــة اإلس ــذايت والتبعي ــتقالل ال ــن اإلس ــى م ــد أق ــع بح ــع يتمت ــر واق ــس أم تكري
العثامنيــة، متســغلن عــدة متغــرات تســارعت عــى ســاحة األحــداث)1(. أدت إىل إربــاك عســكري 
ــين دورًا  ــي كان للفرنس ــروس والت ــارصة ال ــع القي ــا م ــغاهلا بحرهب ــن إنش ــلطنة م ــيايس للس وس
، وبالتــايل فــإن إعــالن عــي بــك الكبــر حاكــم مــر إســتقالله عــن 

بــارزًا يف تســعرها وتغذيتهــا)2(

1 - ســرهنك: تاريــخ الدولــة العثمانيــة، ص 217 و218، حيــث يقــول: »... والحاصــل أن الدولــة لــم تقــدم علــى حــرب قبــل ذكل وحالتهــا هــي اآلن 
مــن الضعــف واإلختــال، وزيــادة مــن ذلــك فــإن كثيــراً مــن جهــات آســيا لــم يكــن يعتــرف للســلطان بالتابعيــة إال باإلســم فقــط، وكانــت جهــات لبنــان 
وســوريا فــي حالــة تشــبه اإلســتقال التــام، ولــم تكــن الدولــة تجنــي مــن تلــك الجهــات خراجــاً إال النــذر البيــر، وإن جبتــه فبشــق األنفــس، وســبب ذلــك 
عــدم تمكنهــا مــن اإللتفــات إلــى إدخــال هــذه البــاد ضمــن دائــرة النفــوذ الفعلــي لمــا هــي فيــه نــم اإلشــتباك فــي الحــروب، ولخيانــة العمــال ومــد يدهــم 

ألخــذ الرشــوة مــن الجهــة األخــرى...ً
ــك بالقــول: ».. وفــي عهــد وزارة شــوارزول، ســنة 1766،  ــى ذل ــي، ج 1، ص 19، حيــث يركــدان عل ــر وعــادل إســماعيل، الصــراع الدول 2 - مني
توطــدت العاقــة بيــن فرنســا والبــاب العالــي، ولــم يكــن هــذا الوزيــر ليتــورع عــن اســتعمال الرشــوة فــي اتصاالتــه بالــوزراء، وكبــار رجــال الدولــة 
ــي  ــن، ســفيره ف ــة الفرنســية عــن أن شــوارزول وضــع تحــت تصــرف فرجي ــوزارة الخارجي ــر السياســية المحفوظــة ف ي ــدل التقاري ــة، وت العثماني
القســطنطينية، فــي ســنة واحــدة، مبلــغ ثاثــة ماييــن فرنــك لشــراء موظفــي  البــاب العالــي وإبعادهــم عــن النفــوذ الوســي، وكان ثمــة ســباق فــي 
الرشــوة والتفنــن فــي أســاليبها بيــن شــوارزول مــن جهــة وكاتريــن الثانيــة، مــن جهــة ثانيــة، لكــس أكثــر عــدد ممكــن مــن وزراء الدولــة العثمانيــة...ً، 
وقــد شــكل ذلــك بدايــة لظهــور السياســة األوروبيــة فــي اطــراف الدولــة العثمانيــة )اســتراتيجية فرنســا( خصوصــاً فــي سياســة األمــراء الشــهابيي،.. 

الحــظ: علــي الزيــن للبحــث عــن تاريخنــا، ص 485 ومــا بعدهــا.
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الدولــة العثامنيــة شــجعهم لســلوك طريــق االســتقالل بدورهــم عــن تلــك الدولــة)1( »وليشــكلوا 
.)2(Confederation »معــه احتــادًا شــبهه أحــد القناصــل الفرنســين »بالكونفــدرايل

بدايــة حــاول ظاهــر العمــر أن ينفــرد باســتغالل تلــك الظــروف، حمــاوالً ابتــزاز العاملين   
ــه  ــارون( الــذي حول ــه بالبصــة وي ــزاز )مطالبت ــن وقفــوا بوجهــه موقــف الرفــض هلــذا اإلبت الذي
ظاهــر العمــر إىل صــدام بعــد هجومــه عــى جبــل عامــل الــذي صــده العامليــون بقيــادة ناصيــف 
ــه  ــه إىل توقيع ــا( أدت ب ــدوالب وطربيخ ــة ال ــة )معرك ــر رش هزيم ــر العم ــن بظاه ــار، موقع النص
 
معهــم معاهــدة صلــح، بعــد اقتناعــه بطــي صفحــة العــداء، وبــدء مرحلــة التحالــف والتعــاون)3(
ــارة  ــا لزي ــه إىل حاصبي ــم توجه ــامع، ث ــور لإلجت ــه إىل ص ــر نفس ــر العم ــارة ظاه ــدأت بزي ــي ب الت
الــدروز، تــاله حتــرك ناصيــف النصــار الــذي زار عــكا حيــث تــم توقيــع معاهــدة الصلــح، ومــن 
ثــم توجــه الشــيخ ناصيــف مــن عــكا إىل عنــد الــدروز)4(، لتشــكل هــذه التحــركات جمتمعــة متهيــدًا 
ــة مــن بــث  ــه الثاني ــه كاترين لوصــول حاكــم مــر عــي بــك الكبر،وهــذا مــا كانــت تســعى إلي
روح الثــورة يف شــعوب حميــط البحــر األبيــض املتوســط اخلاضعــة للدولــة العثامنيــة، وذلــك ســعيًا 

لفتــح بــاب هــذا البحــر عــى أســطوهلا الــذي ســاندته بريطانيــا)5(.

ــد  ــل ق ــل عام ــوف وجب ــارة الش ــن إم ــا ب ــراع م ــا أن ال ــهابين: رأين ــار والش ــف النص      ناصي
ــن  ــكرية م ــالت عس ــوف حلم ــل الش ــرض جب ــا تع ــباب أمهه ــل وأس ــدة عوام ــل ع ــى بفع اختف
الــوالة أوقعتــه يف عجــز اقتصــادي كبــر ممــا أدى إىل إضعــاف اإلمــارة اقتصاديــًا، وانقســام اجلبــل 
بســكانه إىل حزبــن جديديــن غــر القيســية واليمنيــة، مهــا اليزبكيــة واجلنبالطيــة، إضافــة إىل ظهور 
زعامــة قويــة يف جبــل عامــل، عملــت عــى حتصينــه وتشــييد القــالع فيــه، انتهــت هــذه الزعامــة 
إىل قيــادة ناصيــف النصــار الــذي كان يتمتــع بشــخصية قياديــة فــذة، أمنــت جلبــل عامــل وحدتــه 

ــة. ــه اخلارجي ــه وحتالفات ــة ومناعت الداخلي

ــوا  ــل أن يتفامه ــل عام ــايخ جب ــار، ومش ــف النص ــيخ ناصي ــت للش ــروف أتاح ــذه الظ ه  
ــم، وانتهــاء بشــهابيي الشــوف، فكانــت اللقــاءات بــن  ــدءًا بشــهابيي وادي التي مــع الشــهابين ب
ناصيــف النصــار مــن جهــة، واألمــر اســامعيل الشــهايب يف حاصبيــا، والشــيخ عــي جنبــالط يف 
جزيــن، وأخــرًا األمــر منصــور يف ديــر القمــر مــن جهــة أخــرى، وقــد جــرت هــذه املــداوالت 
ــوف. وكان  ــرة يف الش ــور، وم ــرة يف ص ــا، وم ــرة يف حاصبي ــن فم ــق الطرف ــات يف منط واإلجتامع

ــر. ــر العم ــيخ ظاه ــات الش ــك املفاوض ــم إىل تل ينض

1 - المرجع السابق، ص 23.
A. Ismail Ibd T2 p. 169 - 2 . وعادة هذا التحالف أو هذا النوع من التحالف  يكون بين الدول .

Edouard Lockroy Ahmed le bouvher OP. cit 39 - 3
4 - الركيني، المصدر نفسه )أحداث سنة 1181ه(.

5 - منير وعادل غسماعيل، الصراع الدولي، ص 23 و24.
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ــدا -كلرامبولــت- يف  هــذا وقــد حتــدث عــن هــذه اإلجتامعــات قنصــل فرنســا يف صي  
رســالة بعــث هبــا إىل وزيــر الدولــة الفرنســية -الــدوق دي براســالن- بتاريــخ 23 نيســان 1767م 
ــن  ــون م ــن يقيم ــة الذي ــايخ املتاول ــيخ مش ــوم ش ــو الي ــار ه ــف النص ــيخ ناصي ــا: »الش ــول فيه يق
صيــدا حتــى أرض عــكا، وبــام أن احلــرب يف هــذه البــالد هتــدأ ثــم تتجــدد كل ثالثــة أشــهر فإهنــا 
تنتهــي بخــراب أحــوال الفالحــن، وبإعطــاء املــرر ملشــاخيهم لتأجيل دفــع الرضائب واملســتلزمات 
املاليــة للــوايل: وقــد وصــل إىل هنــا -أي إىل صيــدا- األمــر إســامعيل أمــر وادي التيــم، وثالثــة 
مــن مشــايخ الــدروز هــم: الشــيخ عــي جنبــالط، والشــيخ عبــد الســالم العــامد، والشــيخ كليــب 
النكــدي، وهــؤالء يعاضــدون الشــيخ ناصيــف، فعملــوا عــى إحــالل الوفــاق بينــه وبــن الشــيخ 

ظاهــر العمــر)1(..«

ــر إىل  ــر العم ــار وظاه ــف النص ــن ناصي ــى كل م ــي، م ــور التحالف ــذا املح ــل ه يف ظ  
طموحهــم باخلــروج عــى الدولــة العثامنيــة بعــد أن أمنا خطــر الشــهابين )حلفــاء الــوالة الدائمن( 
الــذي كان ســابقًا، فتعاونــوا مــع عــي بــك الكبــر يف دخــول دمشــق، هــذا الدخــول الــذي باركــه 
األمــر منصــور بإرســاله اهلدايــا، األمــر الــذي أدى إىل عزلــه مــن إمــارة الشــوف بعــد انســحاب 
قــوى التحالــف الثالثــي مــن دمشــق وعــودة عثــامن باشــا إليــه، وتوليــه األمــر يوســف شــهاب 
ــور)2(. ــر منص ــًا( األم ــا )صوري ــازل عنه ــد أن تن ــا بع ــش باش ــدا دروي ــل وايل صي ــن قب ــه م مكان

ونذكــر هنــا أن األمــر يوســف بــن ملحــم الشــهايب، كان قــد تنــر عــام 1754م واعتنق   
املذهــب املــاروين، فــكان أول حاكــم شــهايب مــاروين لإلمــارة املعنيــة، أو إمــارة الــدروز، يف بــالد 
ــاين،  ــي الث ــن املعن ــر الدي ــلفه فخ ــبيهًا لس ــب دورًا ش ــر أن يلع ــذا األم ــض هل ــد ُقيِّ ــوف، وق الش

ــاين. ــهايب الث ــر الش ــر بش ــه األم ــيكون خلف ــام س ــم وك ــر ملح ــده األم ووال

A. Ismail Ibd T2 p. 150 - 1
2 - سويد التاريخ العسكري، ج 2، ص 86 و87.
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جبل عامل في التحالف الثالثي والثورة على األتراك

ناصيف النّصار وموقعه يف األحداث

     بالطبــع مل تكــن الثــورة هــذه مطالبــة بتغيــر أنظمــة احلكــم، وإدارة الدولــة، بــل كانــت حماولــة 
ــز نفوذهــم، وبســط ســلطاهنم عــى شــؤون احلكــم واإلدارة يف والياهتــم  احلــكام املحليــن لتعزي
ومقاطعاهتــم، مــع بقائهــم تابعــن – عــى نحــو مــا – لســلطان الدولــة كــي حتميهــم مــن أطــامع 
الــدول األخــرى »فاملتاولــة ليــس لدهيــم أي أطــامع توســعية، وهــم ال يكســبون مــن ثورهتم ســوى 
مرحلــة مــن االســتقالل واإلعفــاء مــن اجلعــالت املطلوبــة منهــم للســلطان. وليــس بــن الشــيعة 
أمــراء البتــة، بــل شــيوخ يملكــون القــرى والقصــور، يعيشــون مــع مقطعيهــم كــام لــو كانــوا مــن 
ــدا  ــا يف صي ــل فرنس ــس قنص ــه دي تولي ــا قال ــذا م ــي)1(..ً ه ــيعة ع ــن ش ــًا م ــم مجيع ــم، وه أمثاهل

برســالة لــه حــول األحــداث التــي وقعــت يف البــالد خــالل شــهر حزيــران 1772.

ــي  ــتقر ع ــذ أن اس ــا من ــة ووالهت ــة العثامني ــه الدول ــي بوج ــف الثالث ــارات التحال ــدأت انتص    ب
ــام 1770م 2،  ــس ع ــة نابل ــت معرك ــا.... وكان ــامين منه ــوايل العث ــرد ال ــر وط ــر يف م ــك الكب ب
ــة3. ــت مك ــب، ودخل ــد أيب الذه ــادة حمم ــاز بقي ــاه احلج ــه باجت ــري محلت ــش امل ــتكمل اجلي ليس

  عــام 1771م كانــت معركــة دمشــق التــي دخلهــا احللفــاء وطــردوا الــوايل منهــا؛ لكــن وشوشــة 
وقعــت فانســحب اجليــش املــري بأمــر مــن أيب الذهــب أدت صدمــة عنــد قــادة احللفــاء وعــى 

رأســهم عــي بــك الكبــر!؟...  

    لكــن العامليــن وحليفهــم ظاهــر العمــر ســارعوا إىل احتــالل صيــدا بعــد أن علمــوا هبــروب 
الــوايل منهــا عندمــا اهنــارت معنوياتــه جــراء أصــداء ســقوط دمشــق4...

ــي  ــف الثالث ــد التحال ــة ض ــرد محل ــا ليج ــوايل إليه ــاد ال ــق ع ــن دمش ــري م ــاب امل ــد االنس    بع
فكانــت معركــة بيحــرة احلولــه الشــهرة باهنــزام الــوايل وعســكره رش هزيمــة كان للشــيخ ناصيــف 

النصــار والعامليــن الــدور الكبــر5.

.A. ismail. Ibd. T2. P253 - 1
2  - أطروحتنا للدكتوراه، ص 285.

3  - الركيني، المصدر نفسه ص 185، والشهابي، تاريخ الشهابي، ص 799.
4  - التفاصيل في أطروحتنا للدكتوراه، ص 288.

5  - التفاصيل في أطروحتنا للدكتوراه، ص ص 289 .. 292.
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ــام  ــهور، وإن ــام مش ــدروز ك ــة وال ــن املتاول ــتقلة ب ــة مس ــذه املعرك ــن ه ــة مل تك يف احلقيق  
ــن )اللبنانــن( مجيعــًا مــن دروز ونصــارى،  ــم بينهــم وب ــة، ث ــة العثامني ــن الدول ــت بينهــم وب كان
ــل  ــك ألن تسلس ــواهتا، وذل ــة وبش ــر الدول ــن ألوام ــط( تابع ــب ق ــوى )خمل ــوا س ــن مل يكون الذي
احلــوادث التــي اشــرك فيهــا املتاولــة ومشــاخيهم مــع ظاهــر العمــر، والتــي كان آخرهــا معركــة 
احلولــة، أضــف إىل ذلــك هــرب وايل صيــدا إىل طــرف أبيــه يف الشــام بعــد أن عصــت عليــه املتاولة، 
وأرســلوا هيددونــه بــرك صيــدا، فأرســل األمــر الشــهايب لــه عســكرًا حيافــظ عــى املدينــة وذلــك 
بإيعــاز مــن عثــامن باشــا وايل دمشــق الــذي تــرك لــه مطلــوب بــروت واجلبــل )مــن مــري( تلــك 
الســنة)1( )1771م( ثــم )مــري( ســنتن بخــط مهايــوين مــن البــاب العــايل)2(، كل ذلــك جمتمعــًا 

ــة. ــان/ النبطي ــل يف كفررم ــا حص أّدى إىل م

ــة،  ــة احلول ــت معرك ــون( تل ــر دراغ ــب تعب ــة )حس ــود للراح ــدوء أو خل ــرة ه ــد ف بع  
ــروا  ــام أظه ــا، ك ــش باش ــة دروي ــل طاع ــل عام ــايخ جب ــذ مش ــة يف نب ــذه املعرك ــل ه ــدأت مراح ب
ــي  ــك ع ــى ذل ــّجع ع ــد ش ــور)3(، وق ــر منص ــه األم ــكان عّم ــه م ــبب تولي ــر بس ــحناء لألم الش
ــًا  ــه العامليــن »أســطوالً بحري ــر الــذي وضــع بتــرف الشــيخ ظاهــر العمــر وحلفائ بــك الكب
مؤّلفــًا مــن ســبعة عــر ســفينة حمّملــة باملــؤن، وعــى متنهــا ســبعة آالف مــن املقاتلــن بأمــرة أيوب 

بك)4(..«.

وبالفعــل أمــر الشــيخ ظاهــر األســطول باإلبحــار باجتــاه صــور وصيــدا، وأمــر مشــايخ   
جبــل عامــل بموافاتــه إىل بعــد ثــالث ســاعات مــن هــذه املدينــة، حيــث ســيكون مقــّر قيادتــه، أمــا 

ــل)5(. ــة آالف مقات ــي أو ثالث ــراوح ألف ــن ي ــن الغزاوي ــش م ــى رأس جي ــار ع ــد س ــو فق ه

يف هــذه األثنــاء شــاع خــر تقــّدم جيــوش التحالــف الثالثــي باجتــاه صيــدا بــّرًا وبحــرًا،   
ــل  ــكل وج ــم »ب ــن عليه ــره، وأعل ــش يف ق ــة واجلي ــع أركان الدول ــا ومج ــش باش ــر دروي فذع
وضعــف أنــه عاجــز عــن مواجهــة العاصفــة التــي هتــدده)6(« وأنــه قــّرر اللجــوء إىل دمشــق، فلــم 

ــة... ــن للمفاوض ــاد مندوب ــاء إيف ــّرر األعض ــل ق ــراره، ب ــس ق ــه املجل يوافق

1 - الزين، للبحث، ص 519.
.A.Ismail Op. Cit P.194 2 - رسالة دراغون

ــم تكــن عاقــة العاملييــن باألميــر منصــور قائمــة علــى التّبعيــة أو العصبيــة والــوالء، وإنمــا كانــت سياســة، كصلتهــم كأي حاكــم مســالم لهــم  3 - ل
تتطــور بتطــور الظــروف والمصالــح، واألهــداف فمثــاً كانــت عاقتهــم بالشــيخ علــي جيــدة انقلبــت إلــى التنافــر عندمــا أعلــن األخيــر وقوفــه إلــى 

ــن وسياســتهم... ــوالة العثمانيي ــب ال جان
 A.Ismail. 4 - اعتمدنــا فــي تسلســل أحــداث هــذه المعركــة علــى تقريــر المعتمــد التجــاري الفرنســي فــي صيــدا دراغــون بتاريــخ 9ت2 1771هـــ

.Op Cit. P/189/198
5 - الحــظ الركينــي، جبــل عامــل، العرفــان م 28، ص 55 حيــث يشــير إلــى أنــه فــي رابــع رجــب )11 ت1( وكــب ظاهــر العمــر إلــى رأس العيــن ووصــل 

الغــز فــي البحــر فــي عشــرون مركبــاً إلــى حــد صــور ونصبــوا المدافــع..
.Ismail. Op. Cit. P191 - 6
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مــا كاد املندوبــان ينطلقــان حتــى اعرضهــام فريــق مــن العامليــن وســاروا هبــم إىل قــر   
ــم التفــاوض وعــاد بعدهــا  ــم الشــومر( حيــث ت ــاس العــي )قلعــة ميــس قاعــدة إقلي الشــيخ عب
املندوبــون إلبــالغ الباشــا وجــوب رحيلــه عــن املدينــة ليــس كرهــًا بــه، بــل ألبيــه عثــامن باشــا، 
ــة األوىل واملســبب  ــه ســوف يكــون الضحي ــة يومــن لالنســحاب باحــرام، وإال فإن وأعطــي مهل

ــة. ــاء املدين ــتحل بأبن ــي س ــالت الت للوي

يف 12 ت 1 عــاد الوفــد املفــاوض إىل صيــدا وبلــغ مــا ســمع، فغــادر عــى أثرهــا الباشــا   
ــتلمها أول  ــا، وليس ــلطات فيه ــة إىل الس ــد باملدين ــدوء، وعه ــك هب ــّم ذل ــة يف 13 ت1، وت املدين

طالــب)1(.

ــو  ــًا نح ــرون ألف ــة والع ــغ اخلمس ــش بل ــف بجي ــر يوس ــّرك األم ــاء، حت ــذه األثن يف ه  
صيــدا بنــاء لطلــب وايل دمشــق عثــامن باشــا، ويف الطريــق أوقفــت درويــش فرقــة عســكر األمــر 
يوســف وأبلغتــه باســم األمــر أن ال يكمــل طريقــه، وبعــد مــداوالت، عــاد الباشــا إىل صيــدا مــع 
قــوة محايــة درزيــة بقيــادة األمــر أفنــدي شــقيق األمــر يوســف، ولكــن أصحــاب الســلطة تــرّددوا 

ــول)2(...ً. ــم بالدخ ــمحوا هل ــد س ــد ووعي ــد هتدي ــن بع ــول »ولك ــم بالدخ ــامح هل بالس

ــر  ــول األم ــار بوص ــف النص ــيخ ناصي ــه الش ــر، وحليف ــر العم ــيخ ظاه ــئ الش فوج  
يوســف بجيشــه للدفــاع عــن صيــدا، فعــدالً عــن قرارمهــا بمهامجتهــا، وقــرر ظاهــر العمــر عــى 
مضــض االنكفــاء إىل عــكا، تــاركًا العامليــن يف املعســكر جتــاه صيــدا، الذيــن مــا لبثــوا أن غــادروا 

إىل صــور)3(...

يف 17 ت1، وصــل األمــر يوســف إىل هنــر األويل حيــث عســكر هنــاك بانتظــار املقاتلــن   
الــذي أمــر بتجنيدهــم، بحيــث يصبــح لديــه جيــش مــن أربعــن ألــف مقاتــل، ويف ذلــك اليــوم 
وصــل ســاع مــن قبــل عثــامن باشــا ليســلم األمــر يوســف، خطابــًا مهايونيــًا مــن البــاب العــايل 
ــن  ــنتن م ــوم س ــن رس ــه م ــن، ويعفي ــد املتمردي ــل ض ــوات للعم ــامم إىل الباش ــه باالنض ــره في يأم

ــة. ــجلها يف املحكم ــرام وس ــكل اح ــر ب ــر األوام ــّلم األم ــرة... فتس امل

يف 19 ت1، وبعــد أن تــّم جتمــع اجليــش، أصــدر األمــر يوســف أمــره بالتحــرك نحــو   
بــالد املتاولــة، فانطلــق اجليــش )باجتــاه إقليــم التفــاح( حيــرق ويدمــر، وتــرك الشــيخ عــي جنبــالط 
حلراســة صيــدا مــع ألــف ومخســامئة مــن أتباعــه، بالتعــاون مــع الباشــا الــذي أذهلــه كل مــا حيدث.

ــل  ــي تق ــرة الت ــبع ع ــفن الس ــت الس ــة فتقدم ــذه الفرص ــاء ه ــم احللف يف 21 ت1، اغتن  
ــدة  ــا مل ــت بقصفه ــن، فاكتف ــا مل تتمك ــزال ولكنه ــة اإلن ــدا حماول ــة صي ــك، إىل قبال ــي ب ــود ع جن

Op. Cit. P192 - 1 عندمــا بلــغ دراغــون بحشــود الحلفــاء أوفــد لهــم يلتمــس منهــم حمايــة الخــان ودار القنصليــة وجميــع الرعايــا الفرنســيين، 
فطمأنــوه.

Op. Cit. P192 - 2. وعند وصول الدروز أيضاً أرسل دراغون يهنئوهم بالسامة وقدم الهدايا والمرطبات.
.Op. Cit - 3
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ســاعة.. ورد عــى القصــف مدفــع واحــد كان يف القلعــة مــا لبــث أن نفــذت ذخرتــه)1(.

ــم  ــرى إقلي ــع ق ــا م ــث أحرقه ــاع حي ــا إىل جب ــف تقّدمه ــر يوس ــوش األم ــت جي تابع  
التفــاح)2(، فهــرب آل منكــر )حــكام املقاطعــة( والشــيخ حيــدر الفــارس )مــن مشــاريخ مقاطعــة 
الشــقيف( الــذي أتــى لنرهتــم، إىل النبطيــة، التــي كان قــد جتّمــع او يف طريقهــم إليهــا، العديــد 
مــن النجــدات مــن كل أنحــاء جبــل عامــل ومعهــم عســاكر ظاهــر العمــر بقيــادة أبنائــه، وأخــذوا 

ــزاة)3(. ــة الغ ــط ملواجه ــم اخلط ــرأي يف رس ــون ال يتداول

ــم  ــرب صالي ــرورًا بع ــة م ــاه النبطي ــم باجت ــف زحفه ــر يوس ــل دروز األم ــا واص بعده  
حيــث باتــوا ليلتهــم عــى نبــع املئذنــة)4( ثــم تابعــوا ســرهم لدخــول النبطيــة بأربعــة فــرق ومــن 
أربعــة اجتاهــات )حبــوش، كفررمــان، عــرض اهلــوا وهــو مدخــل النبطيــة الرقــي، كفرتبنيــت)5(( 
ولكــن هــذه الفــرق القــت قــوى عامليــة أوقفــت تقّدمهــا وأفســدت عليهــا خططهــا، خصوصــًا يف 
كفررمــان حيــث اشــتبكت معهــا وهزمتهــا. وكذلــك وصلــت فرقــة إىل النبطيــة التــي خــرج منهــا 
الشــيخ عــي الفــارس الصعبــي ومعــه عــي الظاهــر بخطــة حمنكــة هزمــت الفرقــة التــي هربــت.

ــن  ــة م ــل إىل النبطي ــوكن، دخ ــة ش ــن ناحي ــف م ــيخ ناصي ــوش الش ــول جي ــد وص وعن  
جهــة زبديــن، مدخــل النبطيــة مــن اجلهــة الغربيــة وحــارص عســكر األمــر يوســف وانقــّض عليــه 

ــان)6(. ــاه كفررم ــه باجت ــر أمام فتقهق

يف صبــاح اليــوم التــايل طــارد املتاولــة بالســالح األبيــض باقــي فلــول املهامجــن »فانكــر   
عســكر األمــر يوســف كــرة هائلــة مل يكــن مثلهــا يف عســكر آخــر عــى عهــد هــذه البــالد، حتــى 
ــهم،  ــوا ألنفس ــم ينتبه ــم فل ــت عقوهل ــم اختل ــًا، ومنه ــًا وعطش ــات تعب ــكر م ــن العس ــرًا م أن كث
ومنهــم مــن ألقــوا ثياهبــم وأســلحتهم غنيمــة للعــدو ينشــغل هبــا، وقيــل أن رجــاًل علقــت ثيابــه 
بشــجرة هنــاك فوقــف إىل أن وصلــوا إليــه وقتلــوه، ومــات يف تلــك املوقعــة مــن عســكر األمــر 
يوســف أكثــر مــن ألــف ومخســامئة قتيــل)7(، ولــو وصــل إليهــم باقــي عســكر املتاولــة ملــا ســلم 
ــت  ــالد وضّج ــكره إىل الب ــن عس ــه م ــي مع ــن بق ــف وم ــر يوس ــع األم ــد)8(... ورج ــم أح منه

.Ismail. Ibd. T2. P194 - 1
2 - الشيخ سليمان ظاهر، معجم جبل عامل، العرفان، م8، ص 348.

3 - آل صفا، تاريخ جبل عامل، ص 127 وما يليها حيث يفصل للمعركة بإسهاب.
4 - الزيــن، للبحــث عــن تاريخنــا، ص 526 و527 حيــث يتحــّدث ويناقــش عــن وســاطة قــام بهــا األميــر إســماعيل أميــر حاصبيــا وعلــي الظاهــر ثــم 
يدحضهــا ليؤكــد أن األميــر يوســف أرســل إلــى الشــيخ علــي الفــارس طالبــاً منــه الصلــح والنــزول علــى رغباتــه ويســند رأيــه هــذا بزجليــة الشــاعر 

النابلســي الــذي يقــول:

األميــر عنــد  ال  تيــروح  علــي  قبــلال  وتعــاود  الصلــح  تايجبــز 
ثــم يخلــص إلــى أن هــذه المنــاورة كانــت خداعــاً ومكــراً للمتاولــة الذيــن لــم تنطــل عليهــم. كذلــك يؤيــد مســألة الوســاطة المعتمــد التجــاري دراغــون فــي 

تقريــره بتاريــخ 9 ت2 ص 195 مــن الوثائــق الدبلوماســية، وبعــد فشــل هــذه المفاوضــات التحــق علــي الظاهــر بالمتاولــة.
5 - آل صفا، المرجع السابق.

6 - آل صفا، المصدر نفسه والشيخ سليمان ظاهر، معجم قرى جبل عامل، العرفان، م8 ص 653.
ــا ص 130  ــول 3000 آل صف ــة تق ــن Ismail. Ibd. Op. Cit. 196 والمصــادر العاملي ــغ ألفي ــى بل ــي رســالته أن عــدد القتل ــر دراغــون ف 7 - ذك

ــن 528. والزي
8 - يذكر الشهابي في تاريخه ص 180 أن األمر ال يخلو من مداخلة األمير منصور مع الحلفاء للتخفيف من عدد القتلى.
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ــالد  ــاء الب ــرى نس ــت ت ــى كن ــداد حت ــواب احل ــاء بأث ــت النس ــل، وتربل ــكاء والعوي األرض بالب
ــان)1(...«. كالغرب

وتتابــع الروايــات العامليــة هلــذه املعركــة أن الشــيخ ناصيــف متّكــن مــن األمــر يوســف   
ــه  ــه وألبس ــه إىل األرض، وإلي ــر بغلت ــن ظه ــه ع ــح، وأنزل ــه بالرم ــع رأس ــرع، فقن ــة جرج يف عقب
الفــرو مقلوبــًا)2(... كــام حتــّدث املؤرخــون عــن شــجاعة وبســالة، وشــدة، وبطولــة املتاولــة)3(... 

ــامين... ــوايل العث ــرد ال ــا وط ــا آنف ــام ذكرن ــدا ك ــالل صي ــة احت ــذه املعرك ــت ه تل

      عــام 1772 حصــل االنقــالب مــن حممــد أبــو الذهــب عــى ســيده عــي بــك الكبــر.. مــا أن 
علــم البــاب العــايل بذلــك حتــى أخــذ يعــّد العــدة الســتعادة صيــدا، ورضب املتمرديــن، الشــيخ 
ــًا هــو عــي بــك الكبــر بجيشــه  ظاهــر العمــر ومشــايخ جبــل عامــل، بعــد أن فقــدوا ســندًا قوي
الضخــم الــذي كان يقــدر بأربعــن ألــف مقاتــل، إضافــة إىل بحريتــه... ووقعــت معركــة ســهل 
الغازيــة التــي انتــر فيهــا العامليــون مــع حليفهــم ظاهــر العمر عــى جيــش الســلطان وحلفائه4..

واحتفــظ احللفــاء باملدينــة إىل العــام 1775م... بعدهــا بــدأ التحالــف باإلهنيــار ألســباب عــدة عى 
رأســها خيانــة أيب الذهــب وقتلــه لعــي بــك الكبــر عــام 1773م، ووصــول أمحــد باشــا اجلــزار 

كــوايل عــى صيــدا وقتلــه للشــيخ ظاهــر العمــر1775م، ثــم الشــيخ ناصيــف النصــار .. 

العامليون وموقفهم من تطور األحداث

مــع هنايــة عي بــك الكبــر كأحــد أركان التحالــف الثالثــي، ترافقــت تطــورات وأحداث   
دوليــة مهمــة تســارعت باجتــاه الضغــط عــى احلليفــن الباقيــن ناصيــف النصــار وظاهــر العمــر.

ــك،  ــي ب ــد ع ــر بع ــا يف م ــاًم مطلق ــب حاك ــد أيب الذه ــام حمم ــو قي ــدث األول ه احل  
ــة وتقديــم اخلضــوع والــوالء هلــا، حيــث أرســل  ــة العثامني ــايل إقدامــه عــى مصافحــة الدول وبالت
إىل اآلســتانة اجلزيــة التــي انقطعــت عنهــا مــدة ســت ســنوات، وتوســل بحــدة إخالصــه للســلطان 
فاســتأذنه يف حماربــة ظاهــر العمــر املناهــص حلكــم الســلطان)5(،وهو طلــب لــو أتيــح للبــاب العــايل 
ــب أيب  ــب لطل ــد أجي ــل فق ــًا. وبالفع ــه تكرم ــو يمنح ــه وه ــف ب ــل فكي ــًا لفع ــه التامس أن يلتمس
الذهــب حيــث أســبغ عليــه لقــب باشــا القاهــرة حتــى غــدت احلملــة شــغله الشــاغل فتمكــن مــن 

ــاره. طــرد الظاهــر مــن دي

1 - النــص الكامــل لألميــر حيــدر شــهاب فــي تاريخــه، ص 809 و810 والتــي تعتبــر روايتــه مــن أصــدق الروايــات كونــه أخــا األميــر يوســف وبالتالــي 
ــراً للحدث. معاص

2 - آل صفا، تاريخ جبل عامل، ص 130.
3 - حــول هــذه المعركــة يمكــن االطــاع علــى Lockroy P55 Ismail Op. Cit T2. 190 فولنــي والشــهابي والشــيخ ســليمان ظاهــر وآل صفــا 

والشــيخ علــي الزيــن الــذي يشــير إلــى عــّدة مؤرخيــن أيضــاً ويناقــش أقوالهــم مثــل طنــوس الشــدياق وعيســى إســكندر المعلــوف وغيرهــم.
4  - للتفاصيل راجع أطروحتنا للدكتوراه، ص ص 300  ... 304.

5 - قولني، ص 97.
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احلــدث الثــاين واألهــم وهــو أن الدولــة العثامنيــة كانــت قــد أهنــت رصاعهــا مــع الروس   
ــتقالل  ــن اس ــن ع ــا أعل ــي بموجبه ــوز 1774م)1( والت ــي( يف 21 مت ــوك / فينرج ــدة )كوج بمعاه
ــالمة  ــامن س ــود، وض ــر األس ــة يف البح ــة املالح ــك بحري ــيا، كذل ــا روس ــت هب ــالد طالب ــدة ب ع
احلجــاج الــروس إىل القــر املقــدس، وحــق األمراطــورة كاترينــا يف محايــة األرثوذكــس وكنائســهم 
يف األمراطوريــة العثامنيــة، ورفعــت هــذه املعاهــدة روســيا إىل مســتوى الــدول األكثــر رعايــة يف 
ــة،  ــات هلــا يف خمتلــف مــدن األمراطوري ــة، وإنشــاء قنصلي ــازات جتاري ــة مــن امتي ــة العثامني الدول
إضافــة إىل أن الدبلوماســين الــروس تعمــدوا وضــع بنــود املعاهــدة بأســلوب تفســح يف املجــال 
ــزول  ــة ن ــاط األوروبي ــى األوس ــذه ع ــدة ه ــر املعاه ــزل خ ــروف، فن ــع الظ ــيًا م ــل، متش للتأوي
الصاعقــة، فكانــت فاحتــة عهــد جديــد يف العالقــات الدوليــة بــن أوروبــا واألمراطوريــة العثامنيــة 
ــة  ــة األوروبيــن، عــن أمهي ــر ورحــالت، ومذكــرات الساســة والرحال تكثفــت عــى أثرهــا تقاري

ــراتيجية)2(. ــه اإلس ــاه وأمهيت ــاره وغن ــرق وآث ال

وبكلمــة هــي أن الــروس وبموجــب تلــك املعاهــدة قــد نالــوا كل مــا يريــدون، وباتــت   
ــة يف  ــة العثامني ــة للدول ــعوبه اخلاضع ــورة يف ش ــث روح الث ــط، وب ــاب املتوس ــح ب ــم »يف فت أهدافه
ــاول أيدهيــم، عندمــا ختلــوا عــن دعمهــم لقــادة تلــك الثــورات ومنهــا  مــر وســوريًا)3(، يف متن
ــاين )ظاهــر العمــر( ينهــار  ــة( الــذي فقــد أحدهــم )عــي بــك(، وأخــذ الث ــورة )احللفــاء الثالث ث
ــي،  ــف الثالث ــم التحال ــم دعائ ــن أه ــذي كان م ــرويس ال ــطول ال ــل لألس ــة دون أي تدخ برع
ــد  ــط بع ــر املتوس ــن البح ــحب م ــطول انس ــذا األس ــن أن ه ــات ع ــض الرواي ــدث بع ــي تتح والت

ــدة)4(. ــك املعاه تل

ــروا  ــن مل يفك ــون الذي ــظ العاملي ــق، الح ــذه احلقائ ــع وه ــذا الواق ــن ه ــًا م ــه إنطالق لعل  
ــة واإلســتقالل يف بالدهــم، اهنــم عاجــزون عــن جماهبــة األحــداث  ــًا بالتوســع ســوى باحلري يوم

ــا. ــعر بخطره ــه يش ــر نفس ــر العم ــي كان ظاه ــا، والت ــدأوا يرقبوهن ــي ب الت

ــم  ــوا خيله ــر »أن يركب ــر العم ــن- ظاه ــم -أي العاملي ــب منه ــا طل ــه عندم ــذا، فإن هل  
ورجاهلــم ملالقــاة أيب الذهــب إىل غــزة، وذلــك يــوم الســبت 30 حمــرم 1189ه)5(« مل يلبــوا 
ــا  ــرة إىل باش ــادم والذخ ــايخ التق ــل املش ــع- أرس ــهر الطال ــر -أي يف الش ــه يف »صف ــل أن ــه، ب طلب

-الشــام)6(...!« 

ممــا يالحــظ، بــأن مشــايخ جبــل عامــل، قــد توقفــوا عــن اإلسرســال مــع ظــار العمــر يف خــوض 

1 - سرهنك. تاريخ الدولة لعثمانية، ص 226، كذلك منير وعادل إسماعيل الصراع الدولي، ص 25.
2 - منير وعادل إسماعيل، الصراع الدولين ص 25 و24.

3 - المرجع نفسه، ص 23.
4 - الزين، للبحث عن تاريخنا، ص 548.

5 - الركيني، المصدر السابق، العرفان، م 287، ص 255.
6 - المصدر السابق نفسه.
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ــذوا  ــل أخ ــه، ب ــد انقالب ــب بع ــكام كأيب الذه ــن احل ــا م ــد أنصاره ــة، وض ــد الدول ــارك ض املع
يتقربــون ملمثليهــا مــن حــكام الشــام بإرســال التقــادم والذخــرة ســلفًا، وعذرهــم يف ذلــك تطــور 

ــا1. ــداث وتقلبه األح

ألجــل ذلــك، وأثنــاء وصــول أيب الذهــب إىل عــكا، يقــول الركينــي أنــه »ســافر الشــيخ   
ــدًا،  ــًا زاي ــه إكرام ــب، فأكرم ــك أيب الذه ــد ب ــة حمم ــكا ملواجه ــده اهلل إىل ع ــار أي ــف النص ناصي
وكانــت شــفاعته ماضيــة عنــد جنابــه يف كل يشء يريــده)2ً(. أمــا الشــهايب فيقــول أنــه »حرض الشــيخ 
ــًا مــن جيــاد  ناصيــف النصــار إىل مقابلــة حممــد بــك أيب الذهــب وأصحــب معــه عريــن حصان
اخليــل، فقدمهــا إليــه، فطيبــت قلبــه، وأمــره أن يقيــم عنــده إىل أن حتــرض بقيــة مشــايخ املتاولــة)3(، 
ويتابــع الركينــي »ثــم أن الشــيخ قبــالن ســافر إىل عــكا ملواجهــة حممــد بــك..، وتعبــت يف ســطوته 
مجيــع العجــم والعــرب، ومــا أحــد إال ونــزل بــه اهلــم والكــرب، وحــل بالنــاس الويــل والعطــب، 

ــا يف الطلــب)4(«. ــو الذهــب لن ــم اهلــرب، مــا دام أب وكل يقــول اهلــرب ث

زعامء جبل عامل واجلزار:
ــه  ــق هنج ــنة 1191هـــ/1777م ووف ــدا س ــة صي ــى إيال ــًا ع ــزار والي ــول اجل ــع وص م  
ــة  ــن ثالث ــلطانية ع ــوال الس ــه األم ــب من ــف، فطل ــر يوس ــى األم ــه ع ــدأ بضغط ــيايس، ب الس
أعــوام)5( )فــرة واليــة ظاهــر العمــر وحتالفــه معــه( ثــم بــدأ بتأليــب الشــهابين وأمــراء الشــوف 
عليــه، حمــاوالً خلعــه مــن بــروت )التــي طــرده منهــا بمســاعدة احللفــاء( حيــث ســاعد أخوتــه 
األمــر ســيد أمحــد واألمــر أفنــدي الذيــن فــرا إىل حاصبيــا حيــث أخــذا يعمــالن لعــزل أخيهــام 

ــة)6(. ــر املتاول ــف كب ــيخ ناصي ــتاملة الش ــف، وباس ــر يوس األم
ــة جتــاه األمــر  ــا اجلــزار العدائي ــن ال تتعــارض ونواي ــا كانــت خطــوة ذينــك األمري ومل  
يوســف، فقــد مــال ناصيــف إليهــام ونارصمهــا مصانعــة للجــزار )هادفــًا إبعــاد جبــل عامــل مــن 

ــه. ــه يف حين ــرضاء أخوي ــف الس ــر يوس ــذي أدى باألم ــر ال ــرة( األم ــن األخ الفت
ــوف  ــان الش ــض أعي ــع بع ــة م ــم الطيب ــون بعالقته ــف والعاملي ــيخ ناصي ــتمر الش اس  
ــر  ــن األم ــا ب ــود إىل م ــوادد يع ــذا الت ــل ه ــارة ولع ــف اإلم ــر يوس ــي األم ــن مناه ــة م – خاص
يوســف واجلــزار مــن عــداء. انعكســت يف لقــاءات بينهــم بمناســبات اجتامعيــة »ففــي ذي القعــدة 
1191هـــ حــرض األمــر عثــامن بــن األمــر ســليامن الشــهايب إىل قلعــة مــارون، وعــّزى بالشــيخ 
أســعد بــن حممــد النصــار الــذي كان قــد تــويف يف يــوم اجلمعــة 13 شــوال مــن الســنة نفســها)7(«.

1  - راجــع مشــاورة ناصيــف النصــار لكبــار علمــاء جبــل عامــل وعلــى رأســهم الســيد ابــو الحســن جــد آل األميــن فــي شــقرا وغيــره. حســن األميــن: 
مســتدركات أعيــان الشــيعة، ج1، ص 244.

2 - الركيني، المصدر السابق، العرفان، م 28، ص 255.
3   - الشهابي، تاريخ األمير حيدر، ص 823، والزين، للبحث عن تاريخنا، ص 549، نقاً عن المؤترخ جورج بني.

4 - الركيني، الص
5  - الشهابي، ص 828.

6  - المصدر السابق.
7  - الركيني، مصدر سابق، العرفان، م 28، ص 351.



347

»ويف 21 شــبعان 1192هـــ 1778م ذهــب مجيــع مشــايخ جبــل عامــل إىل بــالد الــدروز   
للتعزيــة بالشــيخ عــي جنبــالط. )حليــف العامليــن ووســيط األمــر يوســف معهــم( الــذي كان 
ــد  ــاروك، وعق ــع الب ــف إىل نب ــع األمــر يوس ــد مأمتــه )رج ــث بع ــويف يف 18 شــعبان)1ً(. حي ــد ت ق
ديوانــًا مــع أكابــر البــالد وتــرك احلكــم ألخويــه األمــر الســيد أمحــد وأفنــدي، وســكن يف غزيــر(

)2( وخلــع اجلــزار عــى األمريــن فيــام بعــد، ويتضــح أن ختــي األمــر يوســف عــن اإلمــارة هبــذه 

الرعــة مل يكــن بمــلء إرادتــه )حيــث بعدهــا عمــد إىل مراســلة أكابــر البــالد رسًا ويبعدهــم عــن 
أخويــه..)3(( وكان قــد اشــتهر عــن اجلــزار أنــه يبيــع خلعــة الواليــة ملــن يدفــع أكثــر، )فدفــع األمر 
يوســف مايــة قــرش أكثــر()4( عندهــا أمــر اجلــزار جيوشــه التــي أمرهــا حمــارصة األمــر يوســف 
بالرجــوع والتخــّي عــن األمريــن ســيد أمحــد وأفنــدي الذيــن فــّرا إىل املتــن ولكــن املســاعي أّدت 
ــن أيب  ــب ب ــاء كلي ــدة ج ــر* )ويف 15 ذي القع ــر القم ــام إىل دي ــم وعودهت ــع أخيه ــام م إىل صلحه

نكــد – مــن معــاريض األمــر يوســف – وســّكن يف ديردغيــا)5( يف جبــل عامــل(.
»يف ذي القعــدة مــن نفــس الســنة ذهــب عقيــل بــن ناصيــف إىل عنــد أوالد عــي   
ــة  ــتقرار والطمأنين ــدى االس ــى م ــاًل ع ــالت، إال دلي ــارات واملجام ــذه الزي ــا ه ــالط)6(« وم جنب
ــزار  ــة اجل ــب منهجي ــة بحس ــبق العاصف ــذي س ــدوء ال ــون أو باألحــرى باهل ــا العاملي ــي كان هب الت

السياســية*.
يف البــدء طلــب اجلــزار مــن املتاولــة املســاعدة يف غارتــه عــى بــالد الــدروز، ولكنهــم مل   
ــادرة،  ــطوهتا ألول ب ــة وس ــوى الدول ــام ق ــوا أم ــة، وال هتافت ــزار ألول وهل ــان اجل ــوا يف أحض يرمت

1  -.الركيني، المصدر نفسه، ص 453.
2  - الشهابي، ص 834.

3  - المصدر السابق 835.
4  - المصدر نفسه.

* - بعــد هــذا، لــم تســتقر األوضــاع فــي الجبــل بيــن األخــوة، بــل اســتمرت معــارك وقتــال دام علــى أثرهــا كانــت إمــارة الجبــل تتأرجــح أيضــاً بيــن 
األخــوة، هــذه الحــروب الداخليــة ال يمكــن أن يســتبعد الجــزار عنهــا جانبــاً، بــل كان حاضــراً فــي كل حــدث مــن األحــداث، فالجــزار بــدأ حياتــه السياســية 
مــع األميــر يوســف عامــاً لــه، وانتهــى ســيداً عليــه فــي واليــة صيــدا يألــب إخوتــه ومــن حولــه عليــه، فــكان نهايــة األمــراء األخــوة علــى يــد بعضهــم، 
واألميــر يوســف شــنقاً علــى يــدي الجــزار فــي عــكا بعــد أن أعطــاه األمــان، إثــر تســلّم اإلمــارة فــي الشــوف لألميــر بشــير المقــرب مــن الجــزار جــداً، 

إنهــا بالفعــل صــورة واضحــة عــن منهجيــة الجــزار السياســية والعســكرية.
- حول هذه التفاصيل راجع تقرير نائب القنصل الفرنسي في صيدا.

.Ismail.Ibd. P359-363. Renard. Seyde. 11/4/1781 -
.Ismail. Ibd. 359-358 Arazy. Seyde 11/4/1781 وتقرير القنصل الفرنسي -

.Ismail. Ibd. P381 – 384 Renard. Seyd 1/9/1781 ًوتقرير نائب القنصل الفرنسي أيضا -
ــر القنصــل الفرنســي Ismail. Ibd. P417- 418 Arazy. Sayde 8/5/1784 et p419-430 والشــهابي المصــدر نفســه ص 835 –  - وتقري

.863
5  - الركيني، مصدر سابق، ص 454، وديردغيا قرية من قرى جبل عامل قضاء صور ذات أغلبية مسيحية.

6  -.الركيني، المصدر السابق.
ــر  ــى تقدي ــدا، ألســباب تعــود إل ــة صي ــه والي ــل عامــل مباشــرة بعــد تولي ــال الجــزار لجب ــال عــن احت ــذي يخطــر بالب ــرد التســاؤل ال ــد يكــون ال * - ق
الجــزار لقوةالعامليــن التــي تنامــت فــي عهــد ناصيــف النصــار الــذي وصفــه القنصــل الفرنســي دي توليــس »بكبيــر مشــايخ المتاولــة، الشــهير بيــن 
جماعتــه بالشــجاعةً. Ismail. Ibd T2 p213 Seyde 28/6/1772 ثــم قــال عنــه »الشــيخ ناصيــف الشــهير فــي جميــع أنحــاء ســوريا بشــجاعته..ً 
ــزز مــن صمودهــم، وتحفزهــم  ــي يســكنونها، تع ــم الت ــوت ».. إن قاعه ــارون دي ت ــه الب ــا نال Op. Cit P241/242.Syde 28/6/1772 وهــذا م
علــى النهــوض والثــورة كمــا تجعــل إخضاعهــم أكثــر صعوبــة، فــكل قمــة فــي جبلهــم قائــم بذاتــه، وكل مــاك هــو إقطاعــي كبيــر، )إشــارة إلــى تعــدد 
القــاع والحصــون فــي جبــل عامــل وبالتالــي تعــدد الزعامــات المتحــدة تحــت قيــادة ناصيــف النصــار بعكــس الوضــع فــي إمــارة الشــوف مــن الناحيــة 
العســكرية والسياســية( وهــذا الشــعب متعصــب لتعاليــم )اإلمــام علــي(.. وقــد اتفقــوا علــى دفــع المتوجــب الســنوي عليهــم كضريبــة للدولــة وقيمتهــا 
 Baron de Tott Memoire sur les turcs .200 كيــس – إشــارة إلــى اتحادهــم أيضــاً كــي ينصرفــوا بجبالهــم، وفــي ظــل زعمائهــم وإقطاعاتهــًم

.et les tartars. Amsterdam. M. DCC. LXXXV )1785( – p.86-87
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ــدا مــن  ــاد واحلــذر إىل أن جــرت األمــور بمجراهــا الطبيعــي)1(، وب ولكنهــم وقفــوا موقــف احلي
اجلــزار مــا بــدا يف زيارتــه ملدينــة »صــور بتاريــخ 20 صفــر 1190هـــ)2(« ومبيتــه عنــد الشــيخ محــد 
العبــاس. »ثــم نــزل الشــيخ ناصيــف النصــار بعــد ذلــك ملواجهتــه يف صــور بتاريــخ 2 ربيــع األول 

مــن نفــس الســنة)3(« حيــث يعتقــد أهنــم اتفقــوا عــى يش مــا؟

بعــد ذلــك اشــرك مشــايخ املتاولــة مــع اجلــزار يف عــدة معــارك منهــا ضــد عــي الظاهــر   
بــن ظاهــر العمــر)4( )حليفهــم مــن قبــل( وكذلــك يف واقعــة اجلــوالن ســنة 1192 هـــ ضــد حلفاء 
وايل الشــام حممــد باشــا العظــم )مــن تقاليــد الدولــة العثامنيــة – إذا متــرد عليهــم أحــد مــن النــاس 
أو غضبــوا عــى حاكــم أو أمــر – أن يدفعــوا جماوريــه مــن احلــكام ورؤســاء العشــائر مــع ثلــة مــن 

ــة اشــرك يف املعركــة مــع وايل الشــام)5(. ــة العثامني عســاكر الدول

كــام اشــرك مشــايخ جبــل عامــل مــع عســاكر اجلــزار واألمــر شــهاب يف واقعــة علــامن   
وعانــوت وذلــك بعــد قتــل األمــر يوســف ألخيــه أفنــدي، وقامــت األهــايل ضــده وفــّر إىل عنــد 
اجلــزار ودفــع لــه ثالثامئــة ألــف قــرش وأعــاده إىل حكــم البــالد بعــد أن أرســل معــه عســكرًا.! 
وعندمــا وصــل األمــر يوســف بعســكر اجلــزار إىل قريــة علــامن وعانــوت، جــرت بينهــم وبــن 
ــوف. ويف  ــايل الش ــر وأه ــكر األخ ــا عس ــر فيه ــة انك ــهاب معرك ــد ش ــيد أمح ــر س ــكر األم عس
ــف  ــر يوس ــزار واألم ــاكر اجل ــع عس ــار م ــف النص ــادة ناصي ــة بقي ــب املتاول ــة رك ــذه املعرك ه

ــن)6(. ــم إىل جزي ــوا هبجومه ووصل

يف هــذه احلملــة فــّر أبنــاء عــي جنبــالط إىل قريــة الرحيــان يف جبــل عامــل ثــم خفيــة إىل   
جبــاع إىل عنــد الفقهــاء بيــت احلــر، وقابلــوا الشــيخ ناصيــف إىل اجلــزار يف رتــق أمورهــم فــكان 
جوابــه )أن يدفعــوا ألــف ومخســامئة كيــس حتــى نســمح هلــم عــن دمهــم، ونســكنهم يف املوضــع 
الــذي نريــده ال يف املوضــع الــذي خيتارونــه هــم)7(...«. ثــم اشــرك املتاولــة مــع اجلــزار يف واقعــة 
ظهــر األمحــر لنجــدة األمــر حممــد أمــر راشــيا ضــد عســاكر حممــد باشــا العظــم وايل الشــام)8(، 
الــذي أراد توليــة األمــر ســيد أمحــد عــى وادي التيــم، وبعــد عــودة هــذا األخــر مــن واقعــة ظهــر 
ــده  ــام عن ــف ب ــر يوس ــم األم ــار إليه ــام، فس ــوايل الش ــن ل ــون موال ــه اجلنبالطي ــاد إلي ــر، ع األمح
مــن عســاكر اجلــزار وعســاكر جبــل عامــل، ودارت احلــرب بــن الطرفــن يف أرض قــب اليــاس 

1  -.الزين، فصول، ص 40.
2  -.الركيني، المصدر نفسه ص 350.

3  -.المصدر السابق.

4  -.المصدر السابق.
5  -..الركينــي، ص 454 حيــث يشــير أيضــاً إلــى أن الجــزار قاتــل مــع الشــيعة الحماديــة فــي جبيــل ضــد والــي طرابلــس ويذكــر هنــا أن هــؤالء أبــدوا 

تآزرهــم مــع العاملييــن أثنــاء معركــة ســهل الغازيــة فاقتــص منهــم يومهــا األميــر يوســف )راجــع آنفــاً(.
6  -.الركيني، مصدر سابق، ص 830.

7  -.المصــدر نفســه، ص 831. وهــذه الروايــة تــدّل علــى مــدى دور الفقهــاء فــي جبــل عامــل ومــدى االحتــرام الــذي كان يكنـّـه لهــم ناصيــف النصــار 
والمحيــط الــذي يعــرف ذلــك.

8  -.الركيني، المصدر نفسه، ص 831.
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ــه)1(*. ــف وحلفائ ــر يوس ــة لألم ــت الغلب وكان

خراب جبل عامل بعد واقعة يارون ومقتل ناصيف النصار 1195هـ 1781م

لســبب أو آلخــر. يمــت إىل مكــر وعدوانيــة وشــخصية اجلــزار، ولكــن يظهــر أن هــذا   
األخــر بعــد أن صفــى كل أخصامــه، بقــي يــراوده إخضــاع جبــل عامــل لســلطته املبــارشة، حيــث 
مل يــرز مــا يــرر مقاتلتــه للشــيخ ناصيــف النصــار)2(، وفجــأة حــرض اجلــزار بجيــش جلــب لقتــال 
العامليــن فكانــت معركــة يــارون ســنة 1195هـــ يــوم االثنــن اخلامــس مــن شــوال، حيــث قتــل 
الشــيخ ناصيــف النصــار الــذي مل خيــف شــجاعته بمنازلتــه ذلــك اجليــش »وبموتــه حزنــت عليــه 
املتاولــة أمجــع إىل مرجعيــون)3(ً وتشــتت جنــوده وطويــت صحيفــة اســتقالل جبــل عامــل طيلــة 

ــى مــوت اجلــزار ســنة 1804م. ــع قــرن حت رب

ثــم بعــد املعركــة اكتســحت جنــود اجلــزار البــالد، وأحرقــت القــرى، ودمــرت املنــازل.   
وشــحن مــا يف مكتبــات جبــل عامــل مــن التآليــف والتصانيــف واملخطوطــات النــادرة والثمينــة 
حيــث أحرقــت يف أفــران عــكا التــي بقيــت – ســبعة أيــام – تعمــل عــى حســاب أوراق الكتــب 

ــا)5(. ــة وهدموه ــا يف القلع ــذوا م ــة وأخ ــت القلع ــات)4(. وهدم واملخطوط

ــا( الــذي صــار يعــد النســاء ويأخــذ عليهــن  وكذلــك األمــر إســامعيل )أمــر حاصبي  
خفــرًا)6(، كــام أخــذ العــداد واخلــراج، فشــكى علــامء وزعــامء ووجهــاء العامليــون عــر شــكوى 
ــع عــن توقيعهــا العــامل  وقعوهــا ورفعوهــا إىل األســتانة تنســب للجــزار األعــامل الفظيعــة )امتن
الكبــر الشــيخ حســن نعمــة الــذي كان يقيــم يف قريــة جبــع، وهــو جــد العالمــة الشــهر الشــيخ 
عبــداهلل نعمــة..!(، ولكــن حكومــة البــاب العــايل رغبــة منهــا كذلــك أرســلت إليــه – أي للجــزار 
ــك  ــه يف ذل ــه وإرساف رجال ــّدة بطش ــن ش ــام، وم ــد انتق ــن أش ــم املوقع ــم ن ــكوى، فانتق – الش
ــر  ــًا يف ســجون عــكا، وف ــق مــن الوجهــاء فأماهتــم خنق ــاًل وذبحــًا، قبــض عــى فري الشــعب قت

1  -.المصدر نفسه.
* - إذن القــوة العســكرية الموزعــة فــي أرجــاء جبــل عامــل كانــت الحائــل دون ســيطرة الجــزار، باعتبــار أن القــوة الموزعــة تحتــاج إلــى قــوة أكبــر لــم 
تكــن متوفــرة بعــد عنــد أحمــد الجــزار الــذي لــم يكــن قــد رّكــز ســلطته جيــداً بعــد، وبالتالــي فــإن الجــزار كان يريــد أن يضــرب ضربــة تؤلــم جبــل عامــل 
بكاملــه وليــس جــزءاً منــه كــون الســلطة السياســية فيــه موزعــة علــى أقاليمــه الســبعة رغــم أن الزعامــة كانــت معقــودة للشــيخ ناصيــف الــذي كان قــد 

ســاهم مــع الجــزار فــي عــدة معــارك ومواقــف اســتفاد منهــا الجــزار مــن قــوة العاملييــن..!؟.
2  -.ســوى أن ناصيــف النصــار كان فــي التحالــف الثاثــي الــذي أرغــم الجــزار علــى االنســحاب مــن بيــروت عــام 1773م بعــد أن انهــزم مــع جيــوش 
الدولــة العثمانيــة فــي معركــة الحــارة/ ســهل الغازيــة ولكــن يتحــدث بعــض المؤرخيــن عــن فرمــان ســلطاني بأمــر اجتيــاح جبــل عامــل الحــظ حســين 

ســليمان مجلــة الفكــر العربــي، عــدد 58، ص 114.
3  -.الركيني، مصدر سابق، العرفان م28، ص 832.

4  -.حســن األميــن، مســتدرك أعيــان الشــيعة م2 ص 122 حيــث يذكــر أن بعــض الفلســطينيين مــن أهــل المعرفــة اســتطاعوا إنقــاذ القليــل منهــا، وبيــع 
بعــض آخــر وبعــض آخــر وصــل إلــى مكتبــة بشــير الثانــي وبعــض البيــوت البيروتيــة.

5  -..الركينــي، المصــدر الســابق، ويذكــر لــي الحــاج محمــد دكــروب مــن تبنيــن أن أحــد ضبــاط قــوات الطــوارئ الدوليــة العاملــة فــي لبنــان اســتحصل 
لــه علــى صــورة لبوابــة قلعــة تبنيــن والتــي هــي اليــوم فــي عــكا.

6  -.الركيني، المصدر نفسه.
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ورشد مــن بقــي منهــم إىل البــالدة املجــاورة والبعيــدة كالشــام والعــراق واهلنــد وإيــران واألفغــان، 
ومنهــم مــن التجــأ إىل احلرافشــة يف بعلبــك وبعضهــم قصــد »عــكاًر فأنزهلــم حاكمهــا عــي بــك 
ــن  ــيخ حس ــا الش ــائر، وأم ــدار العش ــرف ب ــآن تع ــزال ل ــا ت ــة م ــي يف دار رحب ــعد املرعب األس
نعمــة فقــد أكرمــه اجلــزار المتناعــه عــن توقيــع مضبطــة الشــكوى)1(. وجعلــت الدولــة بعدهــا 
تأخــذ مــن الرعيــة األمــوال واخليــل والســالح وكانــت هــذه الســنة ســنة خــوف وجــزع وذعــر 

ــديد)2(. ش

ــن (  ــام احلس ــى اإلم ــزاء ) ع ــون كل ع ــرن يفتتح ــن ق ــرب م ــدة تق ــل م ــل عام ــل جب ــل أه    ظ
ــن  ــيد حمس ــه الس ــن ) لعل ــامء الدي ــد عل ــى أح ــف، إىل أن أفت ــيخ ناصي ــزاء الش ــم بع ــت منه بمي
األمــن( بحرمــة ذلــك، كــي ال يتحــول شــعرة دينيــة، فكــّف النــاس بعدهــا عــاّم كانــوا عليــه3.

وحتــّدث قنصــل فرنســا العــام يف صيــدا الســيد آرزاي يف رســالة إىل الكونــت دي فرجينــي   
وزيــر الدولــة بتاريــخ 2 تريــن األول 1781 يقــول: ».. إن مــوت الشــيخ ناصيــف النصــار ونحو 
ــذه  ــدًا هل ــدة، ح ــة واح ــع برضب ــايخ، وض ــن املش ــدد م ــع ع ــانه، م ــن فرس ــة م ــة إىل أربعامئ ثالثامئ
ــم  ــان منهــم يف قبضــة الباشــا.. وقــد غن احلــرب وذلــك بتشــتيت باقــي املشــايخ الذيــن وقــع اثن

ــا)4(..«. ــة أرضه ــالد وخصاب ــك الب ــى تل ــرًا لغن ــرًا نظ ــا كث ــكر الباش عس

يوضــح التقريــر عــى مــا كان لناصيــف النّصــار مــن أمهيــة يف قيادتــه جلبــل عامــل يف ذلك   
التاريــخ، عــى أننــا ال نغفــل دور الزعــامء العامليــن اآلخريــن الذيــن بموهتــم قــد فقــد ناصيــف 
النصــار الكثــر الكثــر مــن الوحــدة واالســتئناس بمســاعديه، ال بــل القــوة العامليــة. فقــد تــويف 
عبــاس املحمــد وعــي منصــور املنكــري ســنة 1187هـــ وعــي الفــارس الصعبــي ســنة 1189هـــ 
وحممــود النصــار وقاســم املــراد ســنة 1193هـــ )5( أضــف إىل ذلــك مقتــل حلفائــه ظاهــر العمــر 
ــودد  ــات الت ــى درج ــار أق ــف النص ــه ناصي ــتعمل مع ــذي اس ــزار ال ــيء اجل ــد جم ــك بع ــي ب وع
ــة، ولكــن املنهــج  ــه الذاتي املشــوب باحلــذر معتمــدًا سياســة احلنكــة واحلكمــة وحمافظــًا عــى قوت
ــن  ــة، ولك ــك واضح ــم ذل ــة رغ ــت النتيج ــايل كان ــًا، وبالت ــزار كان واضح ــد اجل ــيايس عن الس
ناصيــف باحلقيقــة اســتطاع أن يســتمر فــرة طويلــة وربــام كانــت أطــول لــو أن الظــروف الداخليــة 

ــا. ــح الباش ــن لصال ــة مل تك واخلارجي

إن مــا يميــز عهــد ناصيــف النصــار هــو فــرة احلكــم الــذايت، يف ظــل قيــادة أمســكت   
متامــًا بالســلطة السياســية والعســكرية، فشــاع األمــن واالســتقرار، وحــددت الرضائــب عــى 

1  -.أحمد عارف الزين، جبل عامل في تاريخ الجزار، العرفان م 43 ص 234.
2  -.الركيني، المصدر نفسه.

3  - هذا شائع إلى اليوم تتواتره الناس في جبل عامل وأتى على ذكره الشيخ جعفر المهاجر: شيعة لبنان، ص226.
.Ismail. Ibd. T2. P385-386. Arazy. Seyde. 2/10/1781.-  4

5  -.الركيني، مصدر سابق، العرفان، م 28، ص 158 و256 و454.
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مجيــع مقاطقــات جبــل عامــل لصالــح الدولــة العثامنيــة، ســنويًا بســتن ألــف قــرش)1( وكان 
ــالم  ــم أع ــل كان هل ــم ب ــمي يف اجتامعاهت ــة الرس ــم الدول ــع عل ــون برف ــون ال يلزم األقطاعي
خاصــة مــن نســيج حريــري، أخــرض وأمحــر، كتــب عليهــا بالنســيج األبيــض ثالثــة ســطور، 
األول: ال إلــه إال اهلل – والثــاين: ال فتــى إال عــي وال ســيف إال ذو الفقــار – والثالــث: 
نــر مــن اهلل وفتــح قريــب)2(. كــام أعفــي العامليــون مــن الرضائــب املتنوعــة التــي فرضهــا 
العثامنيــون مــن )ويركــو، وأعشــار، ومتليــك( وغــر ذلــك – حيــث عــاد وطبــق هــذا النظــام 
فيــام بعــد يف جبــل عامــل فنــاء حتتــه العامليــون خصوصــًا يف عهــد عبــد احلميــد – بحســب 
النظــام األقطاعــي العســكري الــذي كان ســائدًا، كــام أعفــي الشــباب العامــي مــن أن يســاقوا 
ــة)3(، فانعكــس هــذا يف وحــدة سياســية  ــة املحلي ــادة الزعامــة العاملي ــة إال حتــت قي إىل اجلندي
ــد  ــى ي ــة ع ــة والثقافي ــة العلمي ــا احلرك ــرت معه ــة، ازده ــة واجتامعي ــكرين واقتصادي وعس
العلــامء الذيــن أمســكوا بالتعليــم والتريــع والقضــاء)4(، مــا أكســبت جبــل عامــل شــخصيته 

ــة.. احلقيقي

          مــع اســتباحة اجلــزار جلبــل عامــل هجــر الشــيخ إبراهيــم وطنــه إىل دمشــق وعــاش هنــاك 
متخفيــًا متشــوقًا إىل وطنــه عاملــة، فأظهــر ذلــك احلنــن إىل الوطــن بشــعٍر اعتــر مظهــرًا انفــرد بــه 
شــاعرنا باعتبــاره احلنــن إىل مكرمــات الوطــن وأجمــاده مناســبة للفخــر5، فــام أن يتوجــع عــى أيــام 
مضــت يف بــالده اجلميلــة، بــن جباهلــا الشــم وهضباهتــا العاليــة، وروضهــا األفيــح، حتــى يســتعيد 
ذكــر رجاالهتــا العظــام، مــن كريــم ســمح، وفــارس مغشــم، وعــامل حــر، وتقــي خاشــع، وشــاعر 
مقــول، ثــم خيتــم بالتلهــف عــى تلــك الديــار وأهلهــا ويذكــر ســبب خروجــه منهــا مشــتكيًا إىل اهلل 

غربتــه فيقــول يف مطلــع قصيدتــه املشــهورة:

اللــذات مواســم  بــرد  يل  فتــاةمــن  وبــن  فتــى  بــن  والعيــش 

ــهمها،  ــيفها، وس ــة س ــرم األم ــاعرنا ح ــر ش ــار بنظ ــف النص ــيخ ناصي ــي الش ــهاد املرث    إن استش
ــن  ــل ب ــتوى التفاع ــى مس ــدّل ع ــر ي ــذا التعب ــرام، فه ــن ك ــاًم ب ــه كري ــه كان يف حيات ــا، ألن ورحمه
ــه جازهــم )املرثــي( كلهــم، وقــى شــهيدًا يف حومــة النضــال والــرف،  ــادة واألمــة، ولكن القي
مقدمــًا نفســه يف حمــراب الدفــاع عــن هــذه األمــة، ليقــدم بذلــك أروع نمــوذج يف القيــادة » فــأي 
ــتوى  ــى مس ــاء ع ــي رث ــف ه ــيخ ناصي ــه للش ــدة رثائ ــاء يف قصي ــدم »؟.. فج ــره ال ــهيد ال يطه ش

األمــة:

1  -.راجع: ما قاله “Baron de Tott. Ibd. P86- 87” وقناصل فرنسا في صيدا.
2  -.آل صفا، تاريخ جبل عامل، هامش ص 90.

3  -.المرجع السابق.
4  -.األمين، خطط جبل عامل، ص 127.

5  - أسامة عانوتي: الحركة األدبية في باد الشام، ص 118.
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خلية منهم  ــدل  ــع ال أهـــل  ــازل  ــن عرمرمم جيش  ــور  اجل ألهــل  فيها 
وربيعها ــة  ــول ــأه م هبــا  ــاد حمــرموعــهــدي  ــن ــع ــاد ال ــرت ــل م ــى ك ع
صــارم ــار  ــص ن آل  مــن  هلــا  ــان  ــ وهلــذموك يطيش  ال  وسهم  صقيل 
العدى يف  الليث  من  أعدى  بل  الليث  وأكرمهو  بنانًا  أنــدى  بل  الغيث  هو 
مطهرًا ــات  ــف ــره امل ظـــالل  يف  ــي  ــدمق ال يــطــهــره  ال  شــهــيــد  وأي 
لنا الــصــبــاح ومــن  ــدان  ــق ف مظلمفــقــدنــاه  ــر  ــده وال ــراء  ــغ ال بطلعته 
الضحى رونــق  يف  والشمس  به  خميمفجعنا  والـــبـــالء  إال  نــمــس  فــلــم 
فمجدنا فينا  ــام  ــ األي ــد  ي ــت  ــاث مهدموع أقـــول  أن  مني  وبــالــرغــم 
ــًا ــارب وه قــتــيــاًل  إال  تـــرى  ــت  ــس ويرغمول يغل  ومــكــبــوالً  سليبًا 
ــت به ــوح ــل ط ــام ــن ع يألموكـــم عـــامل م ليس  جرحها  خطب  طوائح 
مكباًل اهلــــوان  ــد  ــي ق يف  يعظم)6(وأصــبــح  ال  ــامل  ع يشء  ــم  ــظ وأع

املقاومة العاملية ردًا عىل سياسة اجلزار

العامليــون، الذيــن تعــّودوا التمــرد والثــورة عــى كل حكــم أجنبــي، وآنســوا يف حياهتــم   
شــيئًا مــن احلريــة واالســتقالل الــذايت، مل يســتكينوا حلكــم اجلــزار الــذي متّيــز بالغلظــة والقســوة، 
ــار، وقــى عــى قســم كبــر مــن زعامئهــم، ورّشد القســم اآلخــر..  ــد والن فحكــم البــالد باحلدي
وهاجــر العلــامء واملثقفــون  ملــا كان هلــم مــن تأثــر ســيايس واجتامعــي. أمــا األشــخاص العاديــن 
فلــم يكــن فرارهــم يتجــاوز الغابــات واألدغــال العامليــة حيــث يتســنّى هلــم أن يعــودوا إىل أعامهلم 
وبيوهتــم وحقوهلــم عندمــا خيــف الضغــط، وهتــدأ األمــور ألهنــم ليســوا املســؤولن وال املعروفــن 

بأســامئهم لــدى الدولــة..

ولكــن البــالد عرفــت يف عهــد اجلــزار عــدد مــن االنتفاضــات التــي كانــت أول مظاهرها   
بعــد ســيطرة عســاكر اجلــزار عــى املقاطعــات العامليــة وقالعهــا كافــة هــي متــرد الشــيخ حيــدر 
الفــارس الصعبــي – حاكــم مقاطعــة الشــقيف – مــع 500 إىل 600 مــن أتباعــه وممــن جلــأ إليهــم 
هاربــن، وصمودهــم يف قلعــة الشــقيًف التــي مل يبــق بوجــه اجلــزار ســواها مــن احلصــون التــي كان 

ــًا جيــدًا)1(..«. بإمكانــه املقاومــة نســبيًا فيــام لــو كان حممي

وبالفعــل فقــد بقــي العامليــون يف القلعــة شــهرين بعــد معركــة يــارون، مظهريــن مقاومــة   
ــن  ــم ومل تتمك ــام بواجبه ــة للقي ــة ممكن ــا كل محي ــن فيه ــدى م ــث »أب ــوة حي ــن ق ــوا م ــا أت ــكل م ب

ــة«)2(.. ــم القلع ــن هتدي ــة م املدفعي

.Ismail.Ibd. P386. Arazi. Seyde de 2/6/1784.-  1
.Ibid.-  2
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بعــد هــذا احلصــار الطويــل جلــأ اجلــزار إىل احليلــة التــي كان مــن ورائهــا أخــذ القلعــة   
املحــارصة ســلاًم حتــى ال تتدمــر األمتعــة والثــروات التــي كانــت فيهــا خصوصــًا أن بعــض األرس 
الرئيســية يف البــالد قــد جلــأت إىل القلعــة بــكل مــا متلكــه مــن حاجــات وكنــوز، ومــن ناحيــة ثانيــة 

ــدوى. ــار دون ج ــة للحص ــه نتيج ــوف قوات ــتياء يف صف ــل واالس ــن واملل دّب الوه

ــا يف  ــخصيًا إليه ــزار ش ــرض اجل ــي ح ــقيف الت ــة الش ــليم قلع ــم تس ــليمة ت ــورة س وبص  
24 تريــن الثــاين 1781م، وخــرج الشــيخ حيــدر الفــارس ومــن معــه ســاملن بعــد أن أعطيــت 
األوامــر بعــدم أذيــة أي مــن املستســلمن. وكان اجلــزار قــد أقطــع الشــيخ حيــدر وأتباعــه إقطاعــًا 
ليعيشــوا فيــه، وقــد اتبــع اجلــزار هــذه السياســة الســليمة ليعيــد تأهيــل املنطقــة بالســكان، وزراعــة 
األرض اخلصبــة التــي حتّولــت إىل بــور، والتــي ســتعود عليــه بفــواد اقتصاديــة هامــة، خصوصــًا 

ــه)1(. ــن قبل ــلمن م ــا املتس ــه اتبعه أن

ولكــن مــآيس اجلــزار وطبيعــة العامليــن أبــت اخلضــوع لقــوات ومتســلمي اجلــزار، فــام   
إن عــاد األخــر إىل عــكا حتــى فــّر العامليــون وعــى رأســهم الشــيخ حيــدر والتجــأ إىل وايل دمشــق 

ــا.. ــه اهلداي ــوا ل ــزار، وقدم ــا اجل ــد باش ــدي ألمح ــداء التقلي ــّن الع ــذي كان يك ال

ــول  ــر للدخ ــه، فاضط ــه وأتباع ــرار عائلت ــد ف ــدًا بع ــة وحي ــيخ املدين ــي ش ــور بق ويف ص  
حتــت طاعــة اجلــزار، فأمنــه األخــر واســتقبله بحفــاوة وذلــك لتشــجيع باقــي املشــايخ وأتباعــه 
ــي  ــداره ألف ــنوي مق ــم س ــل رس ــور مقاب ــن ص ــة م ــرى قريب ــزام ق ــه الت ــودة، ومنح ــى الع ع
قــرش، ومــع ذلــك فقــد ظــل هــذا الشــيخ مــع ســكان أقطاعــه يرقبــون املناســبة لنيــل حريتهــم 
والتخلــص مــن اجلــزار، والعــودة إىل حكــم بالدهــم بأنفســهم كــام كانــوا ســابقًا، ظنــوا أن حلمهــم 
بــات قريبــًا، حــن رست يف بــالد عاملــة إشــاعات بــأن البــاب العــايل ســوف يرســل محلــة بحريــة 
وبريــة للقضــاء عــى اجلــزار غــر املــريض عنــه، ويف 8 أيــار 1782م مــرت بمحــاذاة شــاطئ صــور 
الســفينة امللكيــة الفرنســية »- أورورAurorً يرافقهــا ســبعة عــر مركبــًا جتاريــًا، فظــن العامليــون 
أهنــا الســفن العثامنيــة املوعــودة، فأعلنــوا عــن فرحتهــم بــدون حتــرز، وهتيــأووا لالنتفاضــة ضــد 
قــوات اجلــزار حاملــا وصــول الســفن إىل عــكا. ولكــن نبــأ املؤامــرة هــذه وصــل إىل اجلــزار، فعــزل 
الشــيخ واقتيــد مــع أعوانــه بوحشــية إىل عــكا حيــث أودعهــم الســجن مغلولــن. بعــد ذلــك أمــر 
اجلــزار بمطــاردة املتاولــة، وعاملهــم بوحشــية تامــة ونــزع ســالحهم بمــن فيهــم ســكان صيــدا، 
الذيــن كان بينهــم متاولــة كثــرون لكنــه مل يلبــث أن أعــاد الســالح لســكان صيــدا خوفــًا مــن أن 
يعتــر البــاب العــايل هــذا التــرف غــر ســليم جتــاه شــعب مل يقــم بأيــة شــائنة)2( خصوصــًا أن 

الســلطان كان قــد أهــداه ســيفًا وخلعــة مــن الفــرو عــى ســبيل اهلديــة)3(.
.Ismail. Ibd. P.386. Arazi. Op. Cit 1  -.راجع حول هذا

.Ismail. Ibid. P390 :2  -.كذلك راجع
.Op.Cit.-  3
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ــل  ــزار أرس ــداث »إن اجل ــارص لألح ــي املع ــول الركين ــرة يق ــألة األخ ــذه املس ــول ه وح  
ــو  ــع ه ــور – فرج ــم ص ــاس – حاك ــد العب ــيخ مح ــو الش ــم ه ــل منه ــر إىل رج ــان خاط ــردة طيب ب
وعيالــه وإخوتــه إىل بالدهــم – يف صــور – فمســكهم اجلــزار يف مدينــة عــكا وحبســهم إىل أن ماتــوا 
يف الســجن. الشــيخ محــد وأخــوه حســن وأوالد عبــاس العــي – حاكــم مقاطعــة الشــومر – ثــم آل 

ــحذوًن)1( ــالد يش ــم إىل أن داروا يف الب ــم وأوالده ــة عياهل ــم وبقي ــر حريمه أم

املقاومة وحرب العصابات:

مل تثبــط جرائــم اجلــزار تلــك مــن عزيمــة العامليــن، حيــث بــادر الشــيخ فــارس اإلبــن   
األكــر للشــيخ ناصيــف إىل لعــب دور والــده النضــايل )القيــادي(. فجمــع شــمل العامليــن الذيــن 
تركــوا بالدهــم، وشــكل منهــم فرقــًا انتحاريــة لإلغــارة عــى معســكرات اجلــزار)2(، كــام ســعى يف 
ــة، لتنســيق الكفــاح مــع الفــرق كلهــا،  ــالد العاملي الوقــت نفســه إىل اإلتصــا ل بمــن بقــي يف الب
والتــي حققــت نجاحــًا يف عملياهتــا، كــون اجلــزار كان قــد أبقــى عســاكر لــه يف املناطــق ظنــًا منــه 
ــخ 2  ــه بتاري ــالة ل ــا يف رس ــل فرنس ــول آرازي قنص ــك يق ــور، وإىل ذل ــام األم ــك بزم ــا ستمس أهن
ــارس  ــد الف ــيخ حي ــار والش ــف النص ــة -أوالد ناصي ــايخ املتاول ــض مش ــران 1784م أن »بع حزي
ــن  ــتن م ــع س ــادوا م ــام، ع ــف وايل الش ــوا يف كن ــنتن وعاش ــل س ــردوا قب ــن ط ــم- الذي وغرهع
ــارة  ــوا باإلغ ــم، وقام ــن إليه ــن الفالح ــدد م ــامم ع ــد انض ــف بع ــوايل األل ــاروا ح ــة، وص اخليال
عــى املجموعــات القليلــة التــي تركهــا اجلــزار بعــد انتصــاره عــى املتاولــة، فشــتتوها وذبحــوا بــال 
شــفقة كل الذيــن وقعــوا مــن هــؤالء يف قبضتهــم، كــام أحرقــوا بعــض القــرى)3(..« التــي كانــت 

تتعامــل معهــم.

ــن يف  ــاًح)4(، أي التائه ــم »الطّي ــة باس ــدى العام ــت ل ــرق عرف ــؤالء ف ــن ه ــّكلت م وتش  
ــن آل  ــار م ــد النص ــن حمم ــزة ب ــيخ مح ــا الش ــام هب ــي ق ــك الت ــرى. كتل ــوار باألح األرض، أو الث
الصغــري والشــيخ عــي الزيــن صاحــب شــحور)5(. بلــدة يف جبــل عامــل -اللــذان شــكال فرقــة 

ــزار)6(. ــدة للج ــة العائ ــز احلكومي ــم املراك ــذت هتاج ــوار أخ ــن الث م

ــب  ــل كان يقل ــوده، ب ــاح بجن ــا الطي ــي كان يلحقه ــم الت ــرف باهلزائ ــزار ليع ــن اجل مل يك  
ــاء  ــع احتف ــالق املداف ــه، كإط ــون كذب ــايل يصدق ــل األه ــة، جلع ــودًا إعالمي ــذل جه ــق ويب احلقائ
ــارة  ــق إث ــن طري ــوار ع ــاط الث ــف نش ــاول أن يوق ــام كان حي ــه، ك ــه قوات ــوم حققت ــار مزع بانتص

1  -.الركيني، مصدر سابق، ص 952.
2 - د. حسين سليمان، المقاومة العاملية لسياسة القمع العثماني، مجلة الفكر العربي، عدد 8، ص 115.

Ismail Ibd p. 421 arazi  Seyde 2/6/1784 - 3
4 - طــاح: تــاه فــي األرض، فنطــوح فــي البــاد إذ رمــى بنفســه ههنــا وههنــا، أو حملــه علــى ركــوب مفــازة يخــاف فيهــا هاكــه. )فدائــي بلغــة اليــوم(. 
وطوحــه: بعــث بــه إلــى الراض ال يرجــع منهــا، وطــاح بــه فرســه أي ذهــب بــه كالســهم بســرعة، وطيــح: تــاه، راجــع لســان العــرب البــن منظــور، م 

2 مــادة، طــوح، ص 535/536.
5 - ظاهر، معجم قرى جبل عامل، العرفان، م 8، ص 524.

6 - آل صفا، تاريخ جبل عامل، ص 137.
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الرعــب بــن الرعايــا لكــي يمتنعــوا عــن إمــداد هــؤالء باملســاعدات، أو اإلنضــامم إليهــم كإنــزال 
ــأن هلــم عالقــة بالثــوار، ســواء بوضعهــم  العقــاب العلنــي بصــورة وحشــية، بــكل مــن يشــتبه ب
عــى اخلــازوق وإبقائهــم عــى هــذا الوضــع اليــام عديــدة عــى مداخــل مدينتــي صيــدا وعــكا، أو 
ــن)1(. ــن املذكورت ــي املدينت ــوار قلعت ــايل أس ــاس يف أع ــن الن ــرأى م ــى م ــى ع ــع رؤوس القت برف

وفشــلت كل حمــاوالت اجلــزار لإليقــاع بتلــك الفــرق اإلنتحاريــة، التــي هامجــت إحداهــا   
يف أهــم عمليــة قــام هبــا الطيــاح واســتهدفت حاكــم البــالد العــام يف )تبنــن( مــن طــرف اجلــزار، 
ــّر الكاتــب وهــو  ــة، ف ــة األمري ــوا اخلزين ــه وجنــده، وهنب ــوا بأعوان فذبحــوه ذبــح النعــاج، وأثخن
مــن بيــت األيــوب، وأخــذ الدفاتــر إىل صيــدا إىل اجلــزار)2(، الــذي أنكــر تعــرض قواتــه للهزيمــة 
يف تبنــن وأطلــق يف األول مــن حزيــران 1784م مدافــع قلعــة صيــدا احتفــاء بانتصــار جنــوده عــى 
عصــاة جبــل عامــل)3(. وعنــد الســاعة الرابعــة مــن مســاء اليــوم يف نفــس التاريــخ أرســل جنــوده 
ــة اعتقــل فيهــا  ــه تتعقــب الثــوار، فدامهوهــم يف قريــة شــحور وثــارت بينهــام حــرب دامي وزبانيت
الشــيخ محــزة النصــار -الــذي قــال الســبيتي عنــه أنــه صلــب عــى اخلــازوق)4(، وقتــل مــن أعوانــه 
ــذت  ــة، وأخ ــة عظيم ــدة هنب ــب البل ــون، وهن ــر الباق ــض وف ــل البع ــام اعتق ــل ك ــوايل 200 رج ح
الدولــة الســلب ورؤوس القتــى إىل صيــدا)5(«، ورشدت النــاس يف جبــل عامــل يف الــراري 
ــون  ــة هيرب ــن الدول ــاس م ــار الن ــار وح ــه حمت ــرئ يف عقل ــار، وكل ام ــال واألفق ــار واجلب واألوع
ويف كل واد هييمــون)6(..«. وســار الشــيخ عــي الزيــن وأخوانــه إىل العــراق ثــم إىل إيــران يف عهــد 
)حممــد شــاه( فأكــرم وفادتــه، ثــم أتــى اهلنــد واســتوزره أحــد ملوكهــا وأقــام فيهــا زمنــًا، وحــن 

ــه)7(. ــز عــاد إىل وطن ــد اإلنكلي وقعــت البــالد -اهلنــد- يف ي

بذلــك كال اجلــزار رضبــة قاســية للطيــاح يف جبــل عامــل ومتكــن مــن الســيطرة عليــه،   
ــلطته،  ــره وس ــوع ألم ــايل اخلض ــوف وبالت ــراء الش ــن أم ــالف ب ــاع اخل ــن إيق ــن م ــك متك وكذل
ــة، فصــدر فرمــان بحقــه  ــاب العــايل بقــوة اجلــزار العســكرية واإلقتصادي ــع الب الــيء الــذي أقن
ــة احلــج، كــام صــدر فرمــان آخــر بجعــل اثنــن مــن مماليكــه والة طرابلــس  ــل قافل ــادة ومتوي لقي

ــد)8(. ــوريا األوح ــيد س ــزار س ــك اجل ــح بذل ــدا، ليصب وصي

Ismail. Op. Cit. P 422 - 1
2 - آل صفــا، تاريــخ جبــل عامــل، ص 139، هنــاك روايتــان: روايــة تقــول بــأن مجموعــة حمــزة النصــار هــي التــي هاجمــت تبنيــن، ولكــن الروايــة 
الثانيــة: تقــول بــأن ابــن اناصيــف النصــار هــو الــذي هاجــم القلعــة ألخــذ كنــز كان والــده قــد خبــأه فيهــا.. راجــع آل صفــا ص 139، وحســين ســليمان، 

المقاومــة العامليــة، ص 165 عــن وثيقــة قنصــل فرنســا فــي صيــدا الــزاري بتاريــخ فــي 4/6/1784.
Ismail. Op. Cit. P. 455 - 3

4 - الســبيتي، جبــل عامــل فــي قرنيــن، العرفــان، م 5، ص 23، وقــد أشــار قنصــل فرنســا فــي صيــدا آزاري إلــى أنــه تــم فــي هــذه الحملــة تدميــر أربعــة 
.Ismail. Op> Cit قــرى، وأن الجــزار خــوزق أحــد زعمــاء العاملييــن. راجــع

5 - الركيني، مصدر سابق، العرفان، م 29، ص 75، وقد أشار آزاري في رسالته إلى عرض رؤوس القتلى خارج أبواب مدينة صيدا.
6 - الركيني، نفس المصدر.

7 - آل صفا، المرجع نفسه، ص 139، وقد أشار إلى ذلك مخطوط نشر في مجلة العرفان، م 73، ص 56 إلى 58.
8 - الشهابي، تاريخ األمير حيدر، ص 848.
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ــن  ــتياء العامل ــا أدى إىل اس ــاًم، مم ــادًا وظل ــالد فس ــوا يف الب ــزار عاث ــلمي اجل ــن متس لك  
ــدوا  ــق، فعق ــل إىل دمش ــا نق ــاحة عندم ــن الس ــزار ع ــاد اجل ــن ابتع ــتفادة م ــوا اإلس ــم، فحاول منه
اجتامعــات متعــددة هلــذا الغــرض، تــم اإلتفــاق عــى اإلنقضــاض عــى عــامل وجنــود الــوايل يف 
ــزار  ــلم اجل ــاكر ومتس ــح عس ــور وذب ــى ص ــوم ع ــم باهلج ــتهلوا خططه ــرروا أن يس ــم، وق جباهل
فيهــا، لكنــه بطريقــة أو بأخــرى علــم ســليم باشــا -وايل صيــدا- باخلطــة قبــل تنفيذهــا »فأصــدر 
ــكا، ويف  ــاهلم إىل ع ــن وإرس ــان املتآمري ــايخ واألعي ــال املش ــور باعتق ــة ص ــلم مدين ــرًا إىل متس أم
ــة، فأمــر برفــع أربعــة وثالثــن منهــم  ــار 1785م. نفــذ الباشــا فيهــم العقوب الرابــع عــر مــن أي
عــى اخلــازوق عنــد أبــواب املدينــة، وال يزالــون حتــى اآلن ويشــاع أهنــم ســوف يســتبدلون بعــدد 

ــن)1(. ــع املتمردي ــف م ــك بالتحال ــن كذل ــن واملتهم ــم املوقوف ــاء وطنه ــن أبن م

بعــد الــذي حــدث يف صــور وجوارهــا، علــم ســيد ســوريا بنــزول بعــض مشــايخ جبــل   
ــتغل  ــة أن يس ــهايب، وخماف ــف الش ــر يوس ــن األم ــر م ــا بأم ــت فيه ــغرة وأقام ــة مش ــل يف قري عام
هــؤالء فرصــة غيابــه -كونــه كان متوجهــًا- أي اجلــزار- إىل احلــج- فأرســل إىل األمــر يوســف أن 
يقبــض عــى المشــايخ املتاولــة. فقبــض عــى ســبعة عــر منهــم وأرســلهم إىل عكا إىل ســليم باشــا 
فأمــر بشــنقهم، والمــت النــاس األمــر يوســف عــى ذلــك ألهنــم كانــوا قــد نزلــوا يف بــالده بإذنــه 
واســتأمنوا بــه)2(، وهبــذا يكــون اجلــزار قــد قــى عــى الزعــامء العامليــن دون أن يتكلــف شــيئًا، 
وبالتــايل رضب التحالــف الشــهايب العامــي الــذي كان مناوئــًا لــه، فــزرع الشــقاق بينهــام للحيلولــة 

دون احتادهــم ثانيــة.

صورة عن مظامل اجلزار )للمتاولة( العامليني 

ــخرة(  ــكا ) بالس ــة ع ــم إىل ورش ــذ رجاهل ــن » ويأخ ــى العاملي ــم ع ــيف الظل ــزار س ــّرد اجل      ج
ــن  ــم م ــم وك ــديدة. وك ــاوة الش ــل بالقس ــي إرسائي ــامل لبن ــون الظ ــة فرع ــل معامل ــم مث ويعامله
ــم  ــائقن هل ــم الس ــا كان حيره ــض [ مّل ــرأس األبي ــورة ] ال ــق بالناق ــوا يف الطري ــم قتل ــات منه املئ
برعــة اجلــري، فمــن شــدة الــرضب كان حيــر بعضهــم بعضــا وبســبب ضيــق الطريــق هنــاك 
كانــوا يســقطون يف البحــر باخلمســن والســتن ومــا يســأل وال يرحــم أحــد. وبوصوهلــم إىل ورشــة 
عــكا كانــوا يســتعملون معهــم شــدة القســاوة، وكــم وكــم ماتــوا مــن شــدة القســاوة. ومــن ذلــك 
أنــه يف أحــد األيــام كان الوقافــة عــى الورشــة بأمــر اجلــزار واضعــن فالحــن مــن بــالد بشــارة 
بمحــٍل بــن الســورين يشــتغلون فيــه بعضهــم حيفــرون األســاس وهــم نحــو مئتــن وثالثــن نفــرًا 

1 - د. حســين ســليمان، المقاومــة العامليــة، مرجــع ســابق، ص 116، نقــا عــن الوثائــق الفرنســية الصــادرة عــن عــكا بتاريــخ 16 / أيــار / 1785م، 
كذلــك الحــظ مســألة العريضــة الموقعــة مــن الفقهــاء إلــى البــاب العالــي والتــي يشــكرون فيهــا الجــزار، والعريضــة المضــادة مــن نفــس الفقهــاء مضــادة 
لنــص العريضــة األولــى مــا عــدا الشــيخ حســين نعمــة، الســيد محمــد األميــن قشــاقش الذيــن حــذروا مــن مغبــة العمــل الــذي ألــزم الطــواح بــه رجــال 
الديــن، وبالفعــل كانــت ردة الفعــل عنيفــة مــن لجــزار عندمــا أرســل البــاب العالــي إليــه نــص العريضتيــن، راجــع حــول ذلــك الزيــن، فصــول مــن تاريــخ 

الشــيعة فــي لبنــان ص 99-98 وقــارن مــع آل صفــا، تاريــخ جبــل عامــل، ص 197.

2 - الشهابي، تاريخ األمير حيدر، ص 848 – 849.
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والبقيــة يســحبون الــراب باحلبــال يف القفــف مــن األســاس، فاتفــق أن انفلــع القســم األعــى مــن 
األرض وصــار الذيــن فــوق يصيحــون عــى الذيــن يف األســاس ليرعــوا باخلــروج قبــل أن ينطبــق 
عليهــم الــراب، وكذلــك صــارت الصيحــة مــن الوقافــن ومــن الفالحــن أقارهبــم الذيــن كانــوا 
يف عــكا. وإذ ســمع اجلــزار الصيحــة وعــرف ســبب ذلــك إذ كان هنــاك انتهــر اجلميــع أن يســكتوا 
ــم.  ــدا منه ــوا أح ــم أن خيرج ــم. ومنعه ــا هل ــم وم ــا لك ــم م ــم، إذا كان اهلل قتله ــم: دعوه ــاًل هل قائ
وســقط حائــط األســاس وانطبــق عــى اجلميــع وقرهــم كلهــم أحيــاء. ومــا خــرج أحــٌد منهــم. 

وهكــذا كانــت معاملتــه الوحشــية هلــم«1. 

     هــذه الصــورة القاســية لســوق أعــداد كبــرة مــن العامليــن للســخرة، وموهتــم هبــذه الصــورة املذلــة 
كانــت حافــزا للثــورة املرفــة واملقاومــة ) الطيــاح ( واســتمراريتها طيلــة مخــس وعريــن عامــا. 

مل تكــن اإلنتفاضــات العامليــة هــذه منظمــة كــام جيــب، ومل يكــن هلــا قائــد واحــد يوجهها   
)كناصيــف النصــار(، وغالبــًا كانــت خاليــة مــن أي توجــه ثــوري أو غايــة سياســية حمــددة، ويعــود 
ــى  ــزار ع ــة اجل ــت نقم ــا بلغ ــه مل ــايل، وأن ــًا األه ــا أحيان ــال أذاه ــد ط ــن، فق ــرد العاملي ــذا لت ه
ــه  ــث أن ــالد بحي ــه يف الب ــة بطش ــدم فعالي ــى، وع ــا األق ــة حده ــايخ املتاول ــن مش ــواح( م )الط
ألــف جيشــًا خاصــًا ملحاربــة )الطــواح( أســامها )الردلــه( -معناهــا تنظيــف البــالد مــن العصــاة 
ــم فيهــا تنظيــف احلنطــة مــن  ــي يت ــة تلــك الطريقــة الت ــه عــى وزن الغربل واملرديــن، ألن الردل
الــراب الناعــم واحلــى الصغــرة بواســطة الغربــال)2(، وكذلــك ألــف جيشــًا مــن املتاولــة ولكــن 
مل جيــد نفعــًا، فعمــد إىل رجــال الديــن والفقهــاء مــن العامليــن الذيــن مل يعاكســوه، وفــوض إليهــم 
ــة  حكــم البــالد وإدارهتــا عــى موجــب الــرع الريــف، ثــم وكل إليهــم مجــع األمــوال األمري
ــن  ــد أم ــيد حمم ــح الس ــة إىل أن من ــل الدول ــن قب ــة م ــات العاملي ــرى واملقاطع ــى الق ــة ع املفروض
قشــاقش لقــب )مفتــي بــالد بشــارة)3((، علــاًم أن هــذا اللقــب كان مقصــورًا عــى علــامء املذهــب 

ــة الرســمي. ــة العثامني احلنفــي ديــن الدول

ويذكــر أن الســيد حممــد هــو اإلبــن األكــر للســيد أيب احلســن موســى صاحــب مدرســة   
ــًا-  ــع آنف ــا -راج ــًا ودني ــة دين ــة العام ــه الرياس ــت ل ــذي كان ــر ال ــجدها الكب ــام مس ــقرا وإم ش
فانتهــت هــذ ه الرياســة مــن بعــده إىل ولــده الســيد حممــد الــذي ســكن دار أبيــه، وقــد قــام بأعبــاء 
هــذا املنصــب -إضافــة عــى مــا أوكل إليــه اجلــزار كمفتــي للديــار الشــامية- ولكنــه أشــغله عــن 
ــن  ــت م ــة كان ــك املرحل ــك أن تل ــبب ذل ــن)4( وس ــيد حس ــوة الس ــه أخ ــرغ ل ــم وتف ــرغ للعل التف

ــل. ــل عام ــها جب ــي عاش ــل الت ــب املراح أصع
1  - ابراهيم العورة: تاريخ والية سليمان باشا، ص 35.

2 - الزين، فصول، ص 98.
3 - األمين، أعيان الشيعة، م 9، ص 61/62.

4 - األميــن، المرجــع الســابق، ويذكــر أن الســيد محمــد الأميــن كان قــد هــرب بأهلــه فيمــن هــرب إلــى بعلبــك، لكــن يبــدو أن هنــاك مــن أشــار إلــى الجزار 
بــأن يؤمــن العلمــاء لمــا لهــم كلمــة مســموعة فــي جبــل عامــل كــي يكــف يــد المقاومــة فوقــع الــراي علــى الســيد محمــد األمين.
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هــذا وبعــد جلــوء اجلــزار إىل العلــامء يف جبــل عامــل، كفــل الســيد حممــد طاعــة البــالد   
للجــزار، وكذلــك تكفــل بأمــراء البــالد، فأعطاهــم اجلــزار األمــان ليعــودوا إىل أوطاهنــم، لقــاء 
ــان  ــب أعي ــن صاح ــن األم ــيد حمس ــى للس ــد األدن ــي -اجل ــده ع ــد ول ــيد حمم ــع الس ــك وض ذل
ــاد  ــالد وع ــبي إىل الب ــدوء النس ــاد اهل ــك ع ــر ذل ــى أث ــزار، ع ــد اجل ــكا عن ــة يف ع ــيعة- رهين الش

ــا. ــن أهله ــر م الكث

ــم يف  ــكا ث ــجنه يف ع ــى س ــزار حت ــب اجل ــن خمال ــلم م ــن مل يس ــد األم ــيد حمم ــن الس لك  
ــده عــي إىل اجلــزار يتوســط إلطــالق  ــل ثــالث ســنن، وجــاء ول دمشــق نحــوًا مــن ســنتن وقي

ــر)1(. ــوت األخ ــى م ــراب حت ــالد خ ــت الب ــزار، وبقي ــه اجل ــده، فأطلق وال

ــك  ــك أن تل ــى ذل ــاًل ع ــده، ومث ــزار وجن ــلط اجل ــن تس ــرًا م ــل كث ــالد عام ــت ب عان  
 )Olivier النكبــات تركــت بصامهتــا عــى مدينــة صــور، فقــد أفادنــا الرحالــة الفرنــي )أوليفيــه
الــذي زارهــا يف أواخــر القــرن الثامــن عــر، أنــه ال يوجــد مدينــة يف األمراطوريــة العثامنيــة فيهــا 
تعاســة مثــل تلــك املوجــودة يف مدينــة صــور، كــام أن )ســان إنيــان St. Aignant( قــد أشــار بأنــه 
مل يبــق مــن هــذه العاصمــة الفينيقيــة األثريــة، التــي كانــت ســابقًا يف غايــة الثــراء والقــوة، إال مــا مل 

ــا)2(. ــلبه منه ــان أن يس ــن اإلنس يتمك

1 - األمين، خطط جبل عالم، ص 17 و20.
 St. ــاً عــن ــي، عــدد 58 ص 116، نق ــر العرب ــة الفك ــة، مجل ــة العاملي ــد اســتقيت هــذه المعلومــات مــن دراســة د. حســين ســليمان، المقاوم 2 - لق

)Aignnt la terre Sainte p. 122. Olivier Voyage dans l’empire ottoman uvols Paris 1804. P.)58 59
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محلة نايلون وموقف العامليني منها

ــام  ــايل الش ــل إىل أه ــى أرس ــا، حت ــكا وحارصه ــرت إىل ع ــون بوناب ــل نابلي ــا أن وص م  
ــزار،  ــن اجل ــص م ــدة للتخل ــة جدي ــين فرص ــاعدة الفرنس ــون يف مس ــد العاملي ــتأمنهم فوج يس
ــم  ــم احلك ــة، فأعطوه ــايخ املتاول ــا مش ــرضت إليه ــكا ح ــيون إىل ع ــل الفرنس ــا وص ــل )مل وبالفع
ــا  ــن هــذا بالفرنســين هــو م ــدو أن اتصــال العاملي ــالد بشــارة)1(( ويب ــذي كان بأيدهيــم مــن ب ال
أطلقتــه الثــورة الفرنســية مــن عــارات يف احلريــة واملســاواة)2(، وممــا أبــداه بونابــرت يف رســالته إىل 
أهــايل مــر والشــام)3( حيثهــم فيهاعــى الثــورة، ويعدهــم باملســاعدة من أجــل احلرية واإلســتقالل، 
خصوصــًا يف ســوريا التــي أرهقتهــا مظــامل اجلــزار)4(..ً وممــا ال شــك فيــه أن ذلــك كلــه كان ينــدرج 
يف سياســة التوســع الفرنــي نحــو الــرق وباجتــاه القســطنطينية عاصمــة الدولــة العثامنيــة التــي 
كانــت فرنســا عــر ســفرها هنــاك تؤكــد هلــا حســن نيتهــا)5(..! ومــن جهــة ثانيــة كانــت أجــواء 
السياســة الدوليــة قــد بــدأت تكشــف عــن بدايــة النهايــة للدولــة العثامنيــة، األمــر الــذي أدى إىل 

ــا)6(. ــيطرة عليه ــوذ والس ــى النف ــراع ع ــباق وال ــكل الس ــذ ش رصاع أورويب أورويب، أخت

بالطبــع مل تكــن شــعوب بــالد الشــام يف تلــك املرحلــة، تســتطيع أن تعــي تلك السياســات   
ــم واإلرهــاق يف  ــه مــن جهــل وختلــف ســببته احلــروب الدائمــة، والظل ــا كانــت تعاني ــة مل الدولي
ــون،  ــا العاملي ــعوب ومنه ــذه الش ــن ه ــة، ولك ــاد يف اإلدارة واحلكوم ــراء الفس ــب ج ــع الرضائ دف
كانــت تتــوق إىل احلريــة التــي آنســت شــيئًا منهــا أيــام التحالــف الثالثــي والتخلــص فعــاًل مــن 

ــزار. ــامل اجل مظ

ــة  ــة املقاوم ــه بمتابع ــن مع ــار وم ــف النص ــارس ناصي ــيخ ف ــام الش ــك ق ــر ذل ــى أث ع  
ــًا  ــن حليف ــرت يف العاملي ــالد عامــل، ووجــد بوناب ــن يف ب ــد اجلــزار املتواجدي واإلغــارة عــى جن
ــه  ــم، فوج ــم وقالعه ــتعادة مقاطعاهت ــى اس ــل ع ــام، فعم ــالد الش ــراق ب ــاعدته الخ ــًا يف مس قوي
هلــذا الغــرض اجلنــرال )فيــال( عــى رأس قــوة مــن مخســمئة جنــدي يرافقهــم مائتــا مقاتــل عامــي 
بقيــادة نصــار ناصيــف النصــار)7( الــذي كان مــن عــداد املشــايخ العامليــن الذيــن ذهبــوا إىل عــكا 

ــرت. ــاة بوناب ملالق

لكــن ســيادة العامليــن مل تســتمر طويــاًل، فقــد جتمعــت عــدة عوامــل أجــرت بونابــرت   
ــف األورويب  ــم املوق ــن ث ــل م ــكا الطوي ــود ع ــا: صم ــة أمهه ــكا واملنطق ــن ع ــحاب م ــى اإلنس ع

1 - الشهابي، المصدر نفسه، ص 887.
2 - منير وعادل إسماعيل، الصراع الدولي، ج 1، ص 28.

3 - الجيرتي، عجائب اآلثار في التراجم واألخبار، ج 3، ص 72 و 73، النص الكامل لرسالة نابليون ألهالي مصر.
4 - إميل خوري وعادل إسماعيل، السياسة الدولية، ج 1، ط 2، ص 72 و73.

5 - الحظ إميل خوري وعادل إسماعيل، السياسة الدولية، ج 1، ص 71 إلى ص 73.
6 - الحظ المرجع السابق ايضاً من ص 51 إلى ص 59.

 Ray baud Luis Histoire Scinetifique et Militaire sur 7 - د. حســين ســليمان المقاومــة العامليــة، مرجــع ســابق، ص 117، نقــاً عــن
)l’éxpédition Francaise en Egype vois 10 Parid )1830-1837( voir v. 5. Pp )278-281
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ــارش  ــحاب ب ــد اإلنس ــور وبع ــى الف ــية)1(، ع ــة الفرنس ــن احلمل ــاين م ــًا الريط ــارض خصوص املع
اجلــزار باإلنتقــام مــن خصومــه الذيــن وقفــوا إىل جانــب الفرنســين، فوقــع جبــل عامــل والعاملن 

مــرة أخــرى يف قبضــة اجلــزار قتــاًل وتنكــرًا)2(.

موت اجلزار وأثر العصيان العاميل:

تــويف اجلــزار عــام 1219ه / 1804م، ومل هتــدأ األحــوال، فاتســعت حــرب العصابــات   
وامتــدت ســلطة الثــوار فشــملت بــالد عــكا وصفــد وكانــوا يفرضــون الرضائــب والرســوم عــى 

ــم)3(. ــن خيالفه ــون بم ــالد ويفتك الب

وكان قــد تســلم بعــد اجلــزار اســامعيل باشــا القــديس بنــاء عــى اجتــامع جملــس شــورى   
واليــة صيــدا / عــكا، وكتبــوا للبــاب العــايل خيرونــه ولكــن الدولــة العثامنيــة / ألمــر مــا عينــت 
إبراهيــم باشــا وايل حلــب مــكان اجلــزار، ولكــن بعــد يومــن نــزل راغــب أفنــدي رســول البــاب 
العــايل وأمــن اخلزانــة بالــر إىل ســليامن باشــا الــذي تســلم األوامــر الســلطانية بتوجيــه اإليالــة 
لــه وعــزل إبراهيــم باشــا..!، وكذلــك وصــل أمــر خــاص إىل األمــر بشــر مــن الصــدر األعظــم 
-كان كلــام صــدر أمــر ســلطاين يــأيت للباشــا مــن اســطنبول يــأيت معــه آل لألمــر بشــر؟- حتــى 
أصبــح األمــر بشــر يف عهــد ســليامن باشــا يعامــل ويســتقبل كــام يســتقبل الصــدور العظــام مــن 

ــة)4(! وزارة الدول

لكــن احلالــة اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة والنفســية لزعــامء ومشــايخ جبــل عامــل وصلــت   
إىل حالــة مظلمــة. وإن أعــامل )الطــواح( قــد فعلــت فعلهــا برهــا ورضرهــا، ومل يقتــر ذلــك 
عــى بــالد بشــارة بــل شــمل أيضــًا بــالد صفــد، وباإلختصــار كان عندهــم قتــل اإلنســان أهــون 
ــة زعــامء  ــادر إىل مهادن ــذي ب ــز باعــراف ســليامن باشــا وايل عــكا ال مــن أن يكــروا رغيــف خب
ــة  ــه- راح ــا تقتضي ــك م ــًا إىل ذل ــم مضاف ــم بالده ــم إىل حك ــعار )إعادهت ــت ش ــل حت ــل عام جب
العبــاد وعــامر البــالد واســتجالب النازحــن وعــامر الديــرة- فارســل إليهــم الضابــط )بكــر آغــا 
األرنــاؤوط() ليتصــل هبــم وكان جواهبــم عليــه جافــًا يف بدايــة األمــر، ولكنهــم عــادوا وحتــروا 

ــم)5(. ــزم لدهي ــي واحل ــر والوع ــد النظ ــة بع ــم لقل ــى فعلته ع

1 - د. منير وعادل إسماعيل، الصراع الدولي، ص 32.
2 - عــن مصيــر العاملــي: أنظــر: الســبيتي، جبــل عالــم، العرفــان، م 5، ص 24-23 وكذلــك الزيــن، فصــول ص 94 نقــاً عــن مخطــوط الشــيخ محمــد 

. مغنية
3 - آل صفا، تاريخ جبل عامل، ص 140.

4 - الزين، فصول، ص 108.

5 - الزين، فصول، ص 112.
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تأمني الثوارالعامليني ) مشايخ املتاولة(  

ــايخ  ــتجالب املش ــى اس ــا [ يتعاط ــليامن باش ــذ ] س ــنة )1220هـــ/ 1805م(، أخ ــذه الس      يف ه
ــن  ــر الذي ــي الصغ ــت ع ــايخ بي ــائر مش ــه وس ــف وإخون ــارس الناصي ــم ف ــم وه ــة وتأمينه املتاول
ــرضوا إىل  ــوا وح ــم جتمع ــوا ... ث ــوا واختف ــار و .... هرب ــف النص ــم ناصي ــزار والده ــل اجل قت
ديرهتــم واســتعملوا الطياحــة، وصــار اســمهم طيــاح، أي قطــاع الطرقــات... ولبثــوا هكــذا كل 
ــم إىل  ــلهم ضده ــة، وأرس ــميها الردل ــرة كان يس ــاكر كث ــن عس ــذي ع ــزار ال ــة اجل ــدة حكوم م
بــالد املتاولــة. ثــم عــن عســاكر مــن املتاولــة أنفســهم ومــا صــار منهــم نفــع ألن العســاكر كانــت 
حتــرض للتفتيــش عليهــم فيكــون املشــايخ يف آخــر الوعــرة أو طرفهــا والعســاكر يف أوهلــا فيدخلــوا 
ــكان  ــر م ــم يف غ ــوا عليه ــوا يفتش ــا فيذهب ــوا فيه ــم ليس ــون أهن ــم ويظن ــوا هب ــوا وال يعرف وخيرج
ومــا يســتفيدوا شــيئا. وبقيــت هكــذا بــالد املتاولــة كل مــدة حكومــة اجلــزار، يدفعــون للردلــة 

ــكات1. ــن األرواح واملمتل ــا ع وللطياح...عوض

هــذا النــدم الــذي نــزل )بالطــواح( مــن زعــامء جبــل عامــل جعلهــم يتصلــون باألمــر   
بشــر، الــذي كان دوره يقتــر عــى تأمينهــم وتطمينهــم يف عمليــة املصاحلــة التــي أعدهــا ســليامن 
باشــا مــع رســوله الضابــط األرنــاؤوط. لذلــك النــدم استحســنوا بــأن حيــرروا إىل األمــر بشــر 
بــأن بكــر آغــا هــو ضابــط عســكر فــام أركنــوا لقولــه ومواعيــده.. وأهنــم ال يركنــوا ألحــد ســواه 
)أي األمــر بشــر( بــام أنــه راس العشــائر ولــه الغــرة التامــة عــى أبنــاء العشــائر، وطلبــوا منــه أن 
ــة)2(. ــم يف الوالي ــلمهم أموره ــم وتس ــاء خصومته ــا بإهن ــليامن باش ــع س ــة م ــده للمصاحل ــع ي يض

وكان اخلطــأ الــذي وقــع فيــه الزعــامء العامليــون ايضــًا هــو موقفهــم بــأن أصبــح األمــر   
بشــر املســألة كلهــا، فاتفــق مــع ســليامن باشــا وتآمــر عــى الزعــامء العامليــن ومــن داللتهــا أن 
عــزل الضابــط األرنــاؤوط مديــر اإلتصــال)3(، وحصــل مــا حصــل مــن توقيــع اتفاقيــة حــرت 
ــم  ــت احلك ــة حت ــات الباقي ــاء املقاطع ــط)4( وإبق ــومر فق ــالد الش ــة يف ب ــة العاملي ــا الزعام بموجبه
ــارس  ــيخ ف ــة الش ــة بزعام ــا يف الزراري ــا وحره ــن وغره ــن تبن ــز م ــال املرك ــارش، وانتق املب
ــم دون  ــة عليه ــالء رشوط اإلتفاقي ــد)6( وإم ــقيقه حمم ــة ش ــة بزعام ــار)5(، ويف الطيب ــف النص ناصي

ــى: ــة ع ــت اإلتفاقي ــد نص ــم وق طموحه

1  - ابراهيم العورة: تاريخ والية سليمان باشا، ص 34.
2 - المرجع السابق، ص 113.

3 - المرجــع الســابق، ص 113.أنظــر حــول عــزل األرنــاؤوط وتآمــر بشــير علــى مشــايخ المتاولــة الذيــن اختلفــوا فــي مــا بينهــم فــي المرجــع الســابق 
أيضــاً، مــن ص 118 إلــى 129.

4 - الحظ: الزين، المرجع  نفسه، ص 128.
5 - أنظــر وثيقــة تســليم إقليــم الشــومر للشــيخ فــارس ناصيــف النصــار، بتاريــخ 122ه، فــي المرجــع نفســه ص 127 نقــاً عــن مخطــوط الشــيخ عبــد 

المحســن الظاهــر.
6 - كذلــك وثيقــة تســليم الطيبــة للشــيخ محمــد ناصيــف النصــار بتاريــخ 29 رمضــان 122ه، المرجــع نفســه ص 126 نقــاً عــن العرفــان، م 39، ص 
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العفو العام عن مجيع الثائرين.  - 1
إعــادة إقليــم الشــومر إىل احلكــم الــذايت بزعامــة الشــيخ فــارس النصــار الــذي يــوزع   - 2

بمعرفتــه قرايــا اإلقليــم.
اإللتــزام بــأي وقــت األمــر إىل طلبهــم برحــال العشــائر ملحاربــة إحــدى املحــالت أن   - 3

حيــرضوا دون تــردد وال عائقــة وال طلــب عالئــف.

وبعــد توقيــع اإلتفاقيــة املكفولــة مــن قبــل األمــر بشــر الشــهايب بــإالس الشــيخ فــارس ناصيف 
خلعــة فاخــرة مــن فــرو الســمر تعلــن بأنــه شــيخ مشــايخ العشــرة)1(.. وظلــت هــذه املعاهــدة قائمــة 
حتــى واليــة عبــد اهلل باشــا الــذي خلــف ســليامن باشــا يف صيــدا / عــكا. ويف عــام 1882 م عقــد 
عبــد اهلل باشــا مــع مشــايخ جبــل عامــل اتفاقــًا جديــدًا)2( أعــاد إليهــم بموجبــه حكــم بالدهــم كــام 
كان يف الســابق بعيــدًا عــن حكــم األمــر بشــر، وكان العامليــون أوفيــاء للــوايل املذكــور فخاضــوا 
معــه القتــال ضــد درويــش باشــا وايل الشــام يف معركتــي املــزة وجــر بنــات يعقــوب)3(، ول اإلتفــاق 
قائــاًم بــن عبــد اهلل باشــا وزعــامء جــب لعامــل حتــى عــام 1832)4( العــام الــذي احتــل فيــه إبراهيــم 
باشــا املــري البــالد وأحلــق جبــل عامــل باإلمــارة الشــهابية، وكان قــد توالهــا األمــر بشــر الثــاين 
منــذ العــام 1790م، فــكان غلحاقــه هبــذ اإلمــارة أحــد أهم اســباب اشــراك العامليــن بالثــورة التي 
قامــت فيــام بعــد يف بــالد الشــام عــى الصمريــن والشــهابين معــًا، وذلــك للنــزاع البعيــد اجلــذور 
الــذي قائــاًم بــن العامليــن والشــهابين)5(، وخصوصــًا اكتشــافهم أمــر األمــر بشــر الشــهايب ودوره 
يف املصاحلــة مــع ســليامن باشــا، الــذي مل يكــن يف فكــره كــف يــد الزعــامء العامليــن عــن بالدهــم 

قبــل أن يتدخــل األول الــذي كان ســببًا يف خــالف الزعــامء العامليــن فيــام بينهــم.

خالصة واستنتاج:

 مــن املالحــظ أن مرحلــة مــا بعــد ناصيــف النصــار، أو باألحــرى بعــد العــر الذهبــي جلبــل 
ــاع عــى  ــة الضي ــة واإلســتقالل، اتســمت بمرحل ــه احلري ــه في ــه وآنــس أهل ــذي نعــم ب عامــل، ال
مســتوى القيــادة السياســية التــي مل تعــد قــادرة عــى التمييــز بــن مــن يكــون حليفهــا ومــن يكــون 
ــن كل  ــواج م ــا األم ــت تالطمه ــزار، فكان ــن اجل ــي م ــي واملبدئ ــا العدائ ــل موقفه ــا يف مقاب عدوه

النواحــي، مكيلــة هلــا الرضبــة تلــو الرضبــة.

ــد  ــه أمح ــة بوج ــالن املقاوم ــى بإع ــورة اخلط ــة موف ــك املرحل ــادة يف تل ــذه القي ــح إن ه  صحي
ــن  ــع العاملي ــًا م ــن يوم ــهايب مل يك ــف الش ــر يوس ــا، فاألم ــقطت بتحالفه ــا س ــزار، أهن ــا اجل باش

1 - الزين، فصول، ص 115-118.
2 - الشهابي، تاريخ الزمير حيدر، ص 989-909.

3 - الشهابي، تاريخ األمير حيدر، ص 992.

4 - راجع ما ذكره حسين سليمان، المقاومة العاملية، ص 120، نقاً عن تقارير فرنسية.
5 - الحظ بدايات تركز السياسة الفرنسية القادمة على إثارة وتأليب األطرف في الدولة العثمانية للسيطرة عليها.
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لــوال غلــب عــى أمــره يف آخــر عهــد التحالــف الثالثــي، فانضــم إليــه دون رغبــة منــه، إضافــة إىل 
أنــه أعــاد الــراع العامــي / الشــويف، وأســقط منــه بعــد هزيمتــه النكــراء يف معركــة كفــر رمــان 
/ النبطيــة، فــكان حتالــف، ومســاعدة مشــايخ جبــل عامــل لــه يف مرحلــة )الطــواح( أو املقاومــة 
العاملليــة، خطــأ كبــرًا، أدى إىل تســليم قــادة هــذه املقاومــة للجــزا بعــد اللجــوء إليــه، رغــم مالمــة 
ــية  ــر السياس ــة األم ــن مرون ــزار، ولك ــن اجل ــه م ــالمته وخوف ــًا لس ــك حفظ ــه. وذل ــوفين ل الش
وإعادتــه إىل اإلمــارة مــرات عديــدة، ورغــم ذلــك كلــه كانــت هنايــة األمــر شــنقًا عــى يــد اجلــزار.

ــار  ــًا باعتب ــأ فادح ــًا خط ــت أيض ــيدهم كان ــى س ــم ع ــزار يف ثورهت ــك اجل ــم ممالي ــم مآزرهت  ث
أنــه مل يكــن يوجــد أي قاســم مشــرك، يف الوســيلة أو األهــداف، بــن هــؤالء وبــن العامليــن يف 

ــم)1(. مقاومته

ــظ  ــكا -الح ــية إىل ع ــة الفرنس ــم باحلمل ــن عالقاهت ــرع م ــع واملت ــم الري ــك موقفه  كذل
ــه  موقــف األمــر الــذي بــري الــذي غــازل الفرنســين،وكان بينهــم رســل ومراســالت، ولكن
كان حيفــظ خــط الرجعــة. وانطالقــًا مــن سياســته هــذه اســتطاع أن يعــود مــرارًا إىل احلكــم بعــد 
عزلــه، كــام كان األمــر يوســف..! فكانــت ردة مــن اجلــزار عــى جبــل عامــل عنيفــة بعــد فشــل 
احلملــة الفرنســية عــى أبــواب عــكا، بينــام نعــم جبــل لبنــان باهلــدوء رغــم حــذر اجلــزار منــه ..!؟

 واألهــم مــن ذلــك كلــه أن قــادة املقاومــة )الطــّواح( رغــم فشــلهم يف مجيــع مغامراهتــم تلــك، 
فإهنــم مل يفســحوا يف املجــال للمرونــة السياســية التــي حــاول بعــض علــامء جبــل عامــل القيــام هبــا 
جتــاه اجلــزار -الســيد حممــد األمــن )شــقرا( والشــيخ حســن نعمــة )جبــاع( امتنعــوا حمذريــن مــن 
توقيــع عريضــة مضــادة كان علــامء جبــل عامــل قــد وقعوهــا إىل البــاب العــايل تأييــدًا للجــزار -ممــا 
أدى إىل الفتــك باملوقعــن عــى العريضــة، ثــم هبذيــن العاملــن الذيــن تعهــدا عــى أنفســهم بكفالــة 
زعــامء املقاومــة بعــد عودهتــم! كذلــك أوقــع زعــامء جبــل عامــل أنفســهم يف اخلطــأ يف حوارهــم 
مــع وســيط األمــر بشــر -األرنــاؤوط- هــذا اخلطــأ جرهــم إىل معاهــدة إذالل، انعكســت خالفــًا 

فيــام بــن املشــايخ أنفســهم.

ــل  ــول الفص ــا الق ــي كان هل ــة الت ــادة الديني ــتت القي ــوط، أن تش ــع املبس ــن الواق ــتخلص م يس
يف املواقــف العامليــة، انســحبت عــى املواقــف السياســية املترعــة والتــي انعدمــت فيهــا الرؤيــة 
)اإلســراتيجية( لتلــك املواقــف، التــي خلــت مــن املرونــة جتــاه اجلــزار، وإشــهار العــداء لــه عــى 
طــول املراحــل التــي كانــت نتائجهــا دمــًا ودمــارًا ومــدادًا وثــروة فكريــة كانــت طعــاًم للنــار بعــد 
تشــبب أهلهــا يف أســقاع الدنيــا – رغــم أن التقيــة مــن أهــم القواعــد الرعيــة عنــد الشــيعة وقــد 

اتبعهــا الشــهيد األول والشــهيد الثــاين وكثــر مــن العلــامء العامليــن عــى مــر التاريــخ!؟

1 - راجع: الزين، فصول، ص 79 إلى ص 84 والحظ كذلك موقف األمير يوسف المتخفظ عند الشهابي، تاريخ األمير حيدر.
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الثوار العامليون يشاركون يف صد اهلجوم الوهايب عىل الشام 

    حلظــة زحــف جيــش نابليــون باجتــاه مــر وتقدمــه نحــو بــالد الشــام، ومعارضــة االنكليز ال 
بــل حماربتهــم لــه، هاجــم الوهابيــون عــام 1801 مدينــة كربــالء املقدســة وهدمــوا القبــة احلســينية 
وهنبــوا كنــوز املرقــد الريــف، وقتلــوا وذبحــوا وســفكوا الدمــاء حتــى احلوامــل بقــروا بطوهنــا.. 
رغــم املعاهــدة التــي وقعوهــا مــع الــوايل العثــامين.. ويف العــام 1803 ســيطروا عــى مكــة املكرمــة 
ــوا  ــورة وقام ــة املن ــى املدين ــتولوا ع ــام 1804 اس ــا ع ــم1. وبعده ــا وهنبوه ــج منه ــردوا احلجي وط
بتخريــب األرضحــة وكل املســاجد والصوامــع املكّرســة لذكــر النبـــي )ص(، بــل تعــدوا عــى قــر 
النبـــي نفســه، وهنبــوا خزينــة املســجد النبــوي، وطــردوا كل ســكان املدينــة املنــورة الذيــن هــم من 

أصــول تركيــة2.

       وحاولــوا ) عــام 1805 ( الدخــول إىل النجــف األرشف؛ إال أن فتــوى اجلهــاد مــن الفقيــه 
ــاء )ت 1228هـــ/  ــف الغط ــب كش ــي صاح ــي النجف ــرض اجلناج ــيخ خ ــن الش ــر ب ــيخ جعف الش
ــى  ــة ع ــب املقاتل ــلحة يف داره ورت ــع األس ــانه ومج ــده ولس ــاع بي ــرى بالدف ــذي ان 1813م(، » ال
الســور  وبــارش العلــامء القتــال بأنفســهم وشــجعوا املقاتلــن«3.  وكان مــن بــن العلــامء العامليــن 
ــن  ــر ع ــة4، » مل يف ــاح الكرام ــب مفت ــي صاح ــواد العام ــيد ج ــف الس ــوا يف النج ــن قاوم الذي
ــة أســباب  التأليــف والتدريــس مــع اشــتغاله مــع العلــامء بأمــور اجلهــاد ومبــارشة احلصــار وهتيئ
الدفــاع والطــواف ليــال عــى احلــرس واملحاربــن، فقــد صنــف يومئــذ رســالة يف وجــوب الــذب 
عــن النجــف وأهنــا بيضــة اإلســالم. وصنــف مجلــة مــن جملــدات مفتــاح الكرامــة وفــرغ منهــا يف 
ــده  ــى ج ــدل ع ــبعن وي ــر الس ــة، وكان يف ع ــفعة والوكال ــامن والش ــد الض ــال، كمجل ــك احل تل

واجتهــاده ليــال وهنــارا«5. 

ــا  ــدة منه ــنوات (6 ) واح ــبع س ــم ) س ــدة مواس ــلطانية لع ــج الس ــة احل ــت قافل ــذا؛ منع        هل
كانــت فيهــا والــدة الســلطان ( مــن الوصــول إىل مكــة، بل هنــب وســلب الوهابيــون احلجيــج...7، 
ــة. التــي وصلــت  ــة وال والهتــا وضــع حــد للتمــدد اجلغــرايف للوهابي ــة العثامني ومل تســتطع الدول
ــا  ــزل والهت ــايل إىل ع ــاب الع ــر الب ــا اضط ــام8، مم ــة الش ــة والي ــددة عاصم ــق مه ــراف دمش إىل أط

1  - أســامة أبــو نحــل: التهديــد الوهابــي لبــاد الشــام، مجلــة جامعــة األزهــر،م9، ج1، غــزة 2007، ص  317. فــي هــذه الدراســة ناحــظ تفاصيــل 
انهيــار الدولــة العثمانيــة وعجزهــا واضطــراب الســلطة فيهــا علــى مســتوى الــوالة ومركــز الســلطان بعــد انقــاب االنكشــارية وخلــع الســلطان ســليم 

الثالــث ســنة1807.
2  - بروكلمــان: تاريــخ الشــعوب االســامية، ص 552. وفيليبــي: تاريــخ نجــد، ص 145 و 146. عبــد الرحيــم: الدولــة الســعودية األولــى، ص 217 

و 218 و 219.
3  - األمين: أعيان الشيعة، م4، ص 100. و فيليبي: تاريخ نجد، ص 163.

4  - األمين: أعيان الشيعة، ج4، ص 388. 
5  - األمبــن: م.ن، ص 389. وال حــظ إنهــاءات المجلــدات المشــار إليهــا أعــاه مــن مفتــاح الكرامــة حيــث يذكــر ذلــك. والحــظ فــي مقدمــة تحقيــق 

ــاح الكرامــة، ص 7. مفت
6  - الركيني:جبل عامل في قرن، مجلة العرفان، م29، ص 680.

7  - الركيني:م.ن ص 681.

8  - أبو نحل: م.ن. ص323. 
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)عبــد اهلل باشــا العظــم و يوســف كنــج باشــا (، بعــد أن اســتنجد األخــر  بــوايل صيــدا ســليامن 
باشــا الــذي مجــع جيشــا مــن كافــة واليتــه حتــت عنــوان الدفــاع عــن الديــن والدولــة، مــن غــزة 
وبــروت، وأوعــز لألمــر بشــر الشــهايب يف جبــل لبنــان الــذي حشــد مخســة عــر ألــف مقاتــل. 
ــوار /  ــادة الث ــد ق ــار ) أح ــف النص ــارس ناصي ــيخ ف ــادة الش ــداء بقي ــن الن ــون ملب ــب العاملي فه
الطيــاح ضــد اجلــزار ( والــذي كان ســليامن باشــا قــد صاحلهــم ) بعــد 25 ســنة مــن املقاومــة مــن 
ــى  ــه ع ــرا من ــام 1220هـــ ( تقدي ــار إىل الع ــف النص ــيخ ناصي ــهاد الش ــخ استش ــام 1195 تاري ع
مكانتهــم، إذ كان مــن مصلحــة مــن ويل بعــد اجلــزار أن يســكن الثــورة ويؤمــن الثائريــن ويرجــع 
النازحــن إىل أوطاهنــم1، فعقــد معهــم اتفاقيــة تضمنــت العفــو العــام عــن الثــوار، وإعــادة إقليــم 
الشــومر إىل احلكــم الــذايت بزعامــة الشــيخ فــارس ناصيــف النصــار الــذي يــوزع بمعرفتــه قرايــا 
ــل ..  ــل عام ــدات جب ــض بل ــزام بع ــح بالت ــذي ال ــر ال ــر بش ــرق لألم ــا مل ي ــذا م اإلقليم2....وه
فوبخــه ســليامن باشــا » إن حضــورك باجلــرود ليــس فضــال وال منــة كــام ظننــت بخــالف املأمــول 
بمعقوليتــك بــل فعلــت مــا جيــب عليــك... و أنــت مــأذون أن تتفــق مــع مشــايخ املتاولــة »3 ... إىل 
هــذا نقــدر محــاس العامليــن هــذا واملســحوب أيضــا عــى علمهــم بــام جــرى يف كربــالء املقدســة، 

وجهــاد النجفيــن يف رد اخلطــر الوهــايب4. 

ــتولوا  ــا اس ــحاب بعدم ــّرروا اإلنس ــيواجهوهنا ق ــي س ــوة الت ــون بالق ــم الوهابي ــا عل ــذا؛ مّل    هل
عــى غنائــم طائلــة عــادوا هبــا إىل ديارهــم5... مكتفــن بتوجيــه رســالة إىل أهــايل الشــام يدعوهنــم 
فيهــا للدخــول يف عقيدهتم6...تأسيســا عــى الوقائــع املتقدمــة فلــو قــدر للوهابيــن حتقيــق مآرهبــم 
يف بــالد الشــام، لــكان عمــر الدولــة العثامنيــة أقــر، وأن الديموغرافيــا واملجتمــع الشــامي تغــر 

وتغــرت معــه اجتاهاتــه ...

الثورة العاملية بوجه احلكم املرصي

  تــم إجــالء الفرنســين مــن مــر بمســاندة إنكليزيــة... ووصــل إىل حكومــة مــر حممــد عي 
باشــا ســنة 1220هـــ/ 1805م بعــد أن كان قائــدا عســكريا يف احلملــة ضــد الفرنســين، ولكنه بدأ 
بنوســيع ملكــه ملــا رأى تضعضــع كيــان الدولــة العثامنيــة، وتــواىل اهنــزام جيوشــها أمــام الــروس، 
فــراوده حلــم بنــاء دولــة واســعة، ويف عــام 1831م بــدأ بتنفيــذ فكرتــه، فأرســل ولــده ابراهيــم 
ــا  ــز عنه ــي عج ــة الت ــة احلصين ــك املدين ــكا تل ــقطت ع ــا وس ــتوىل عليه ــوريا فاس ــى س ــا ع باش

1  - الشيخ سليمان ظاهر: وثائق، مجلة العرفان، م37، ص 378.
2  - الزين: فصول من تاريخ الشيعة في لبنان، ص 115 و ما يليها وفيها نصوص االتفاقيات والتعهدات .

3  - ابراهيم العورة: تاريخ والية سليمان باشا، ص 142.
4  - ال بــد مــن اإلشــارة هنــا إلــى أن الســيد محســن األميــن ألــف كتابــا مهمــا فــي الــرد علــى الوهابيــة بعنــوان: كشــف االرتيــاب فــي اتبــاع محمــد بــن 

عبــد الوهــاب، والــذي يعتبــر مــن أهــم الكتــب التــي تصــدت للفكــر الوهابــي باكــرا.
5  - فيليبي: تاريخ نجد، ص 178.

6  - العورة: تاريخ والية سليمان باشا، ص 138. 
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نابليــون األول1، وأحلــق جبــل عامــل بجبــل لبنــان وأمــره يومئــذ األمــر بشــر الشــهايب الثــاين 
املعــروف باملالطــي واألمــر األمحــر2. 

         تقاطعــت األســباب العامــة بــن مجيــع املقاطعــات واملناطــق عــى الثــورة بوجــه املريــن، 
ــاين )  ــل عامــًل3،... وكان بشــر الث ــي متيــزت هبــا منطقــة جب »فضــال عــن األســباب اخلاصــة الت
األمــر األمحــر (4 وىّل حفيــده جميــد إدارة مقاطعــات جبــل عامــل، وكان هــذا شــابا غــرا متغطرســا 
) مــن مدرســة جــده ( شــديد اإلعجــاب بنفســه، فاضطهــد وتعســف حتــى بلــغ حمبســه يف صــور 
ــم  ــم يقوده ــم وقراه ــون يف مناطقه ــار العاملي ــان فث ــامء واألعي ــر العل ــل، وحّق ــف رج ــة األل قراب
حســن بــك الدويــش الصعبــي وأخــوه حممــد عــي أحفــاد الشــيخ عــي فــارس الصعبــي، كــام قــاد 
الثــورة يف بعلبــك جــواد احلرفــوش. واســتمر التمــرد عــى ابراهيــم باشــا قرابــة الثــالث ســنوات 
ــد مــن إخضاعهــم أو الظفــر هبــم، بعــد أن هامجــوا مراكــز  إىل 1839 ( عجــز خالهلــا األمــر جمي
احلكومــة وطــردوا عامهلــا ونكلــوا بجنودهــا5. غــر أن األعــامل العســكرية واملواجهــات أثقلــت 
األهــايل ممــا دفــع بزعيمــي الثــورة باللجــوء إىل حــوران واربــاض دمشــق هبــدف التخفيــف مــن 

وطــأة جنــد احلكومــة عــى األهلــن بنــاء عــى أصحــاب الــرأي يف جبــل عامــل6.
ــع  ــدة يف مج ــن الش ــه م ــا اختذت ــوريا وم ــن يف س ــون أن إدارة املري ــه املؤرخ ــع علي ــا أمج    مم
ــبب إىل  ــود الس ــة، ويع ــاوة املعامل ــن قس ــل م ــل عام ــا جب ــال منه ــا ن ــا، وم ــب ومضاعفته الرضائ
ــدو أهنــا  ــي يب ــورة – الت اخلــالف املســتحكم بــن الشــهابين وزعــامء جبــل عامــل... فعــادت الث
اســتفادت مــن أخطــاء املــايض – إىل هــذا اجلبــل ولكــن بقيــادة حســن بــك الشــبيب ابــن الشــيخ 
ــر،  ــر بش ــد األم ــت ي ــلطة حت ــد واىل الس ــامء ق ــؤالء الزع ــن ه ــم م ــف7، وكان قس ــارس الناصي ف
أمثــال الشــيخ حســن الســلامن الــذي قتــل أمحــد داغــر أحــد قــادة الثــورة وأرســل رأســه إىل بيــت 

ــا تزلفــا لألمــر بشــر وحاشــيته »8. ــن، وكان الســلامن » حيمــل يف صــدره صليب الدي
   اســتقوت الدولــة العثامنيــة عــى ابراهيــم باشــا بمســاعدة الــدول األوروبيــة بعــد مؤمتــر لنــدن 
يف 15 متــوز 1840... فوزعــت الســالح عــى األهــايل حترضهــم عــى الثــورة ضــده، وكان األمــر 
ــون خطــورة مروعــه عــى  يتعلــق بإفشــال حركــة التوســع املــري بعــد أن اســتدرك األوروبي

مصاحلهــم بعــد اهنيــار الدولــة العثامنيــة9.

 .A.Ismail:ibid t22.p21. Defarin.c26/11/1831 :1  - إميل خوري و عادل اسماعيل: السياسة الدولية، ج2، ص23 و 24. وكذلك
2  - آل صفا: تاريخ جبل عامل، ص 147.

3  - غنام: المقاطعات اللبنانية في ظل الحكم المصري، ص 110.
4  - لقب بهذا اللقب لما نالت يده من القتل وسمل العيون وقطع األلسن... غنام: المقاطعات اللبنانية في ظل الحكم المصري، ص 104.

5  - آل صفا: تاريخ جبل عامل، 147 و148.

6  - آل صفا: م.ن. 
7  - م.ن.

8  - الزيــن: فصــول مــن تاريــخ الشــيعة فــي لبنــان، ص 151. والحــظ اســتغال البريطانييــن لســوء إدارة المصرييــن فــي ) لبنــان ( والتحريــض علــى 
الثــورة عليهــم. منيــر وعــادل اســماعيل: الصــراع الدولــي، ص 43.

ــا  ــة أوروب ــذي يوضــح أســباب حماي ــن ال ــة فرنســا ) الشــاعر ( المارتي ــر خارجي ــن: فصــول..، ص 159. وراجــع خطــاب وزي 9  - الزي
للدولــة العثمانيــة كموقــع اســتراتيجي ال زال قائمــا حتــى اليــوم مقابــل تمــدد روســيا ) حاجــز طبيعــي (، تخطتــه روســيا فــي أيامــن الحاضــرة عندمــا 

اندفعــت بــكل قوتهــا تدافــع عــن ســوريا ووحــدة أرضهــا... إميــل خــوري و عــادل اســماعيل: السياســة الدوليــة، ج2، ص154.
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   عــاود رفــع علــم الثــورة يف جبــل عامــل محــد البطــك املحمــود1 الــذي كان يراقــب األحــداث 
ــرأي  ــتئناس ب ــك االس ــد البط ــزم مح ــورة، الت ــق الث ــى طري ــوة ع ــرص، وأول خط ــب الف ويرتق
العلــامء، فاستشــار الســيد عــي ابراهيــم2 يف الكوثريــة، الــذي حبــذ الــرأي وشــجعه عليــه وخــرج 

مــن عنــد الســيد متحمســا يطــوف البــالد وحيــرض األهــايل وجيمــع األنصــار3..

ــري،  ــش امل ــاردة اجلي ــه بمط ــدت إلي ــي عه ــة العثامنية4..الت ــع الدول ــك م ــد البط ــق مح   نس
ــل األمــر  ــد الشــهايب حليــف املريــن مــن قب ــة مــع األمــر جمي فكانــت معــارك جــر القعقعي
ــش  ــول اجلي ــاردا فل ــطن ( مط ــرو ) يف فلس ــفا عم ــس... وش ــش، ووادي احلبي ــر، ويف رمي بش

ــا5. ــن عنه ــى املري ــارصة، وأج ــا والن ــد وطري ــى صف ــتوىل ع ــزم، واس ــري املنه امل

  لكــن كــام يتضــح فــإن السياســة الدوليــة والــراع عــى املغانــم بــن الريطانيــن والفرنســين 

عــى إرث الرجــل املريــض، وخمططاهتــم ذهــب ضحيتهــا الزعــامء والشــعب6...

1  - ترجمته: األمين: أعيان الشيعة، م6، ص 230، ومسترك أعيان الشيعة، م2، ص 120.
2  - راجع ترجمته: األمين أعيان الشيعة، م8، ص 150.
3  - الزين: فصول من تاريخ الشيعة في لبنان، ص 158.

ــد  ــن. شــبيب باشــا األســعد: العق ــادة العثمانيي ــك مــن أحــد ق ــاب الموجــه لحمــد الب ــل عامــل، ص 149 .. 151. وراجــع الت ــخ جب ــا: تاري 4  - آل صف
المنضــد، ص 33.  وآل صفــا ص 151.

5  - عن تلك المعارك راجع: آل صفا: م.ن . و الزين: فصول، ص 164.
6  - للتفاصيل راجع أطروحتنا للدكتوراه ص 343 وما بعدها.
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جبل عامل وممانعة االنتداب الفرنسي

احلركة العربية يف جبل عامل وحماولة االستقالل قبل اإلستغالل الغريب

ــم  ــروت بدع ــة ب ــرويب يف والي ــار الع ــواب للتي ــان األب ــس املبعوث ــات جمل ــت انتخاب   ... رّشع
ــة  ــة املتمثل ــية التقليدي ــة السياس ــل الزعام ــل، مقاب ــم اخللي ــد الكري ــل عب ــل عام ــن جب ــحه ع مرش
آنــذاك بكامــل بــك األســعد الــذي كان حليفــا ملصلحتــه ســواء مــع األتــراك أو الفرنســين بعــد أن 

ــار العــرويب املنافــس لــه... شــعر بقــوة التي

ــة االحتــاد والرقــي   ــدأ العروبيــون باالنســحاب مــن مجعي ــا االحتاديــن، ب     .... بعــد فضــح نواي
كذلــك انســحب العامليــون والعروبيــون منهــا  واقفلــوا نوادهيــا وأبرقــوا اىل الصحــف باســم جبل 
ــة ردًا عــى سياســة التريــك )  عامــل احتجاجــًا  تبــع هــذه االجــواء نشــوء حــركات عربيــة رسي
فعــل وردة فعــل ( والتــي مل يتســن للعروبيــن العامليــن االنضــامم اىل إحداهــا، فعمــد نفــر منهم اىل 
تشــكيل شــبه مجعيــة سياســية، كانــت تبــث بــن الشــعب العامــي فكــرة املقاومــة واالنتفــاض عــى 
احلكومــة ... واملطالبــة باصــالح جبــل عامــل، و اعطائــه احلكــم الــذايت عــى طريقــة الالمركزيــة يف 
نطــاق اجلامعــة العثامنيــة .  فــكان الــرد قاســيًا عــى هــذه احلركــة ومنهــا تعطيــل جملــة العرفــان التــي 

كانــت بمثابــة الوســيلة االعالميــة املعــرة عــن تطلعــات العروبيــن العامليــن 1. 

    يذكــر ان االحــداث الوطنيــة اهلامــة كانــت قــد غابــت عــى صعيــد البــالد الشــامية، حتــى التــأم 
ــل  ــدة التنكي ــان، ولش ــة يف البلق ــة العثامني ــزام الدول ــية اهن ــس عش ــريب  يف باري ــباب الع ــر الش مؤمت
ــران 1913،  ــس يف 18 حزي ــر يف باري ــد املؤمت ــح . انعق ــن مذاب ــن م ــع  لألرم ــا وق ــالد وم يف الب
ــل  ــا تعــذر عــى العروبيــن يف جب ــذاك، ومل ــة  آن ــة اجلميعــات العربي ــون عــن كاف وحــرضه مندوب
عامــل  املشــاركة يف هــذا املؤمتــر كان هلــم الئحــة يف مجلــة مــا وضــع مــن لوائــح االصــالح  وقــد 
تلقــى املؤمتــر  برقيتــن مــن الشــبيبة العربيــة يف جبــل عامــل، األوىل باســم قضــاء صيــدا والثانيــة  
مــن الشــيخ امحــد عــارف الزيــن صاحــب جملــة العرفــان، يأســف فيهــا لعــدم اســتطاعته حضــور 
املؤمتــر ويشــر اىل االســباب ويؤكــد عــى املطالــب يف االســتقالل حتــت العلــم العثــامين املظفــر2 ..

ــة تتخــذ شــكاًل   إن النجــاح الــذي حققــه املؤمتــر جعــل مــن االحتاديــن يــرون أن املســألة العربي
دوليــًا  فأشــاروا اىل الــدول االوروبيــة ال ســيام فرنســا وانكلــرا كــي ُتلعــب أصابعهــا يف القضيــة  
ووجهــوا محلــة اعالميــة ضــد املؤمتريــن ورمتهــم باخليانــة، واقدمــت عــى اعــامل قمعيــة يف البــالد 
ــة، ولكــن حماوالهتــم  وحاولــت رضب العــرب بالعــرب وبوســيلة اغــراء بعــض العشــائر العربي
بــاءت بالفشــل، واضطــرت بالنهايــة مجعيــة االحتــاد والرقــي اىل ارســال  منــدوب هلــا هــو مدحــت 

1 - بسام  الحركة العربية في جبل عامل  مرجع سابق ص 69
2 - كوثراني . وثائق المؤتمر العربي االول 1913  ط1 بيروت دار الحداثة  1980 ص 162/163 
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ــة  ــه مجعي ــت علي ــم، وصدق ــول مطالبه ــن بقب ــع املؤمتري ــًا م ــع اتفاق ــذي وق ــس ال ــكري اىل باري ش
ــم  ــد الكري ــة، وعب ــام للجمعي ــكرتر الع ــا الس ــت باش ــمها طلع ــه باس ــي، ووقع ــاد والرق االحت

ــة 1 .  اخلليــل باســم االحــزاب العربي

     لكــن مل يمــض وقــت قصــر  عــى االتفــاق الــذي جــرى عقــب مؤمتــر باريــس حتــى انقلــب 
االحتاديــون عــى و عودهــم، وكان مــا كان  مــن تدابــر ضــد العــرب وخصوصــا ابعــاد 490 ضابطًا  

مــن ضبــاط العــرب عــن االســتانة، وغرهــا مــن املراكــز التــي كان حيتلهــا اشــخاص عــرب ..

 بعــد اشــتعال احلــرب، ســيق النــاس للجنديــة افواجــًا واشــتد نفــور الشــعب مــن الدولــة لكثــرة 
مــا عانــوه مــن فــوىض وتنكيــل ومــآيس، وبــدا املوقــف واضحــًا أن الدولــة العثامنيــة مقبلــة عــى 
ــل يف  ــم اخللي ــد الكري ــد عب ــى ي ــد، ع ــن جدي ــاطهم م ــون نش ــدأ العروبي ــا، فب ــد منه ــة ال ب هزيم
18 تريــن االول عــام 1914 رئيــس املنتــدى االديب العــريب يف االســتانة مندوبــًا جلمعيــة الثــورة 
ــدا، وآخــريف  ــة يف صي ــة، فأنشــا فرعــا لتلــك اجلمعي ــة  الالمركزي ــة التــي احتــدت مــع مجعي العربي
النبطيــة كان يف طليعــة مؤسســة الثالثــي العامــي مــن رجــال الديــن املتنوريــن الشــيخ أمحــد رضــا 

والشــيخ ســليامن ظاهــر وحممــد جابــر ال صفــا2.

   ويف هــذه املرحلــة مــن االنتظــام الســيايس للشــبيبة العربيــة يف جبــل عامــل التــي تلقــى الدعــم 
مــن الرجوازيــة  املدينيــة كآل الصلــح  وآل اخلليــل .. أحــس رجــاالت االقطــاع الســيايس املحــي 
ــص  ــت تن ــة كان ــزب الالمركزي ــواد ح ــدى م ــم أن إح ــة، اذ عل ــم التقليدي ــدد زعامته ــر يته باخلط
ــة ويف  ــروة العام ــي الث ــذي ينم ــه ال ــى الوج ــل االرايض ع ــون تعدي ــر يف قان ــوب النظ ــى وج ع
حتضــر القبائــل البدويــة الجــل تنميــة الثــروة وترقيــة االمــة .. فــكان طبيعيــًا أن ينشــأ بــن تينــك 
الطائفتــن االجتامعيتــن رصاع حــاد. وملــا كان التيــار العــرويب يتحــرك ضــد السياســة الركيــة، كان 
طبيعيــًا أن يبــادر الزعــامء التقليديــون اىل تكثيــف اتصاالهتــم باالتــراك خاصــة مجــال باشــا الــذي 

بــدأ محلتــه املعروفــة ضــد العروبيــن التحرريــن يف البــالد الشــامية 3.

عبد الكريم اخلليل شهيدًا 4 

      كان أعيــان صيــدا خمتلفــن عــى رئاســة البلديــة  فئــة تريــد بقــاء مصبــاح البــزري رئيســًا هلــا 
ــرد مــن  ــه ال ت ــل – اذ كانــت كلمت ــم اخللي ــد الكري ــة تعــارض  هــذه االخــرة اتصلــت بعب .. وفئ
قبــل احلاكــم العثــامين – فوعدهــم باملســاعدة   ممــا أوجــب جــزع الفئــة االوىل ونقمهــا عــى عبــد 

ــم5 . الكري

1 - ال صفا – تاريخ جبل عامل  ص 163
2 - ال صفا  تاريخ جبل عامل –ص 211

3 - بسام  المرجع نفسه . ص  70
4 - االمين . اعيان الشيعة . م8 ص 32 ترجمته  وحسن االمين مستدرك أعيان الشيعة  المجلد االول ص 92

5 -الزين . من عهد البكوات في جبل عامل  العرفان  م 39 –ص 380 
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ــدا – اىل  ــان يف صي ــة العرف ــامع يف مطبع ــة- اجت ــورة العربي ــة الث ــر مجعي ــل أم ــودف أن وص    وص
ــيد  ــن الس ــر م ــرف اخل ــذي ع ــار ال ــة انص ــار قري ــايص خمت ــم ع ــد املنع ــر عب ــزري ع ــاح الب مصب
حممــد ابراهيــم  الــذي اجتمــع مــع الشــيخ منــر عســران والشــيخ حمــي الديــن عســران والشــيخ 
ــد  ــل وعب ــامعيل اخللي ــاج اس ــل واحل ــد اخللي ــاج عب ــر .. واحل ــليامن ظاه ــيخ س ــا والش ــد رض أمح
ــذي كان  ــن – ال ــم الزي ــد الكري ــيخ عب ــم الش ــارة صديقه ــاؤوا اىل زي ــم ج ــل وكله ــم اخللي الكري

ــه1. ــن منزل ــة م ــان القريب ــة العرف ــوه بمطبع ــًا – وصادف مريض

ــغ  ــى بل ــكاره .. حت ــن اف ــدث ع ــل وحت ــم اخللي ــد الكري ــتغله عب ــذي اس ــامع ال ــذا االجت    ويف ه
احلــامس بالشــيخ منــر عســران 2 الــذي اقــرح عــى بعــض أصحابــه أن تبــدأ الثــورة فعــاًلً يف صيدا 
ــذي  ــك ال ــيعة بعلب ــن ش ــه م ــه أو كل ــذاك كان جل ــا ان ــود فيه ــامين املوج ــش العث ــأن اجلي ــك ب وذل

يســهل عــى  الشــيخ محلهــم عــى إعــالن الثــورة أو االشــراك هبــا .

    بعــد هــذا ابلــغ مصبــاح البــزري االمــر اىل القائمقــام الركــي ضيــا بــك الذي أبلــغ الــوايل الركي 
بكــر ســامي بــك .. الــذي أمــر عثــامن بــك مديــر القســم االداري يف دائــرة الرطــة والــذي حــرض 
اىل صيــدا بصحبــة بعــض رجــال الــدرك وبحثــوا يف أوراق الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن صاحــب 
العرفــان ومطبعتهــا  وملــا مل جيــدوا وثائــق خطيــة قفلــوا اىل بــروت  وأخــذوا بالتحقيــق مــع الســيد 

ابراهيــم وعبــد املنعــم عــايص 3.

   اتصــل اخلــر بكامــل بــك االســعد الــذي ســارع بــدوره فكتــب لصديقــه مفتــي اجليــش الشــيخ 
ــه عــى اســتعداد لتفصيــل االمــور وتوضيــح  ــه  وأن أســعد شــقر يعلمــه بخالصــة مــا انتهــى الي
ــك اىل  ــل ب ــب كام ــا أن يطل ــال باش ــى مج ــه ع ــقر باقراح ــعد ش ــيخ اس ــدم الش ــوداث  وتق احل
القــدس ليطلعــه عــى حقيقــة مــا جــرى  وبــأن الثــورة قــد بــدأت عالماهتــا يف ســورية4 . فحــرض 
ــاد االرسة  ــد أحف ــل أح ــك الفض ــل ب ــر )فض ــة آخ ــن وبصحب ــد يوم ــدس بع ــك اىل الق ــل ب كام
ــا  ــال باش ــن مج ــث ب ــن أحادي ــرى م ــا ج ــرى م ــقيف ( .. وج ــة الش ــكام مقاطع ــن ح ــة م الصعبي
ــم  ــبوعن ث ــق اس ــل التحقي ــة وظ ــامت الالزم ــدرت التعلي ــا أص ــعد .. » بعده ــك االس ــل ب وكام
ــل  فابرقــت بالقبــض عليهــام  ــم اخللي ــد الكري ــة كل مــن رضــا بــك الصلــح وعب اســفر عــن ادان
وعــى رشكائهــام فــورًا5« االول نفــي اىل اخلــارج والثــاين علــق عــى املقصلــة بتاريــخ آب 1915 6.

    جتــدر اإلشــارة هنــا إىل كالم ذكــره مجــال باشــا الســفاح يف مذكراتــه يقــول فيــه: » أمــا حماكمــة 
ــه فقــد اســتمرت شــهرين..لقد دهشــت لعظــم شــبكة الدســائس  ــم اخلليــل وعصابت ــد الكري عب

1 -الزين المصدر السابق ص 381 
2 -اول قاضي قضاة المحكمة الجعفرية في لبنان ) راجع قصص من حياتي للدكتور فؤاد عسيران ( واالمين – اعيان الشيعة م2 ص 497 

3 - ال صفــا – مصــدر ســابق – ص 212 وحــول تفاصيــل المحاكمــة فــي عاليــة راجــع مخطــوط ال صفــا »53 يومــا فــي عاليــة » وكذلــك الشــيخ احمــد 
رضــا  مذكراتــه فــي ســجن عاليــة – العرفــان م58 ص 696/706 .

4 - الزين – من تاريخ البكوات في جبل عامل  - العرفان م 49  ص 382 نقاً عن مذكرات جمال باشا  تعريب علي احمد شكري 354
5 -الزين –نفسه  نقاً عن مذكرات جمال باشا ص 355

6 -راجع محضر الجلسة السابعة كما وردت في مخطوط محمد جابر ال صفا )53 يوما في عالية(
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التــي نســجوها ونصبوهــا ومل يكــن يف ســوريا إذ ذاك مــن اجلنــود ســوى الكتائــب العربيــة، فلــو 
خطــر هلــا فكــرة التمــرد ملــا كان ثمــة وســيلة لكبــح مجــاح الثــورة ..«1.

ــتعامر  ــر االس ــت ن ــت حت ــي دخل ــا الت ــة يف بالدن ــة العثامني ــال الدول ــة أفع ــت خامت ــك كان    تل
ــداب. ــوان اإلنت ــت عن ــذيبا حت ــي، تش األجنب

املقاومة العاملية لإلستعامر الفرنيس

ــدون دور  ــايخ( ب ــية ) املش ــة السياس ــت الزعام ــا أصبح ــي، عندم ــخ العام ــو التاري ــذا ه    هك
وطــوردت عــى يــد اجلــزار، وحكــم جبــل عامــل  مــن غــر العامليــن، جلــأ العامليــون إىل املقاومــة 

املســلحة ) الطيــاح( تعبــرا عــن رفضهــم لــكل مــا جــرى...

ــل  ــف جب ــع مواق ــة م ــتعامرية واملتناقض ــا االس ــة بنواياه ــوات احلليف ــت الق ــا دخل     وعندم
ــالل  ــة احت ــأ ملناهض ــلحة تنش ــورة مس ــوريا، وككل ث ــع س ــة م ــدة العربي ــة  اىل الوح ــل الداعي عام
ــل  ــد فش ــكريًا بع ــاًل عس ــأيت عم ــدات ت ــباب وممه ــأة اس ــذه النش ــي ان هل ــن الطبيع ــب، م وغاص
الوســائل السياســية وحــرب العصابــات هــي االنجــح يف الطــرف الضعيــف وهــذا مــا حصــل مــع 

ــي2 ...  ــالل الفرن االحت

ــش  ــن اجلي ــن م ــات الفاري ــاك عصاب ــل، فهن ــل عام ــات يف جب ــن العصاب ــد م ــف العدي      تآل
ــي  ــة الت ــلطات الركي ــام الس ــون ام ــوا هيرب ــؤالء كان ــة  االوىل، فه ــرب العاملي ــالل احل ــي خ الرك
ــة .. وكذلــك  ــأيت لتبحــث عنهــم، ووضــع اقامتهــم الــري اجلأهــم اىل النهــب والرق كانــت ت
ــوا يضطــرون  هــم اجلنــود االتــراك انفســهم الذيــن هيربــون مــن جبهــة الســويس .. والذيــن كان
لبيــع اســلحتهم لألهــايل ليشــروا هبــا الطعــام .. وأيضــًا البــدو مــن عــرب اللهيــب الذيــن كانــوا 
يعيشــون مــن الســلب والنهــب، وهــو أمــر تعــودوه، ولكــن أعامهلــم هــذه كانــت تقــوى يف ظــل 
ــب  ــم حس ــن أن تقس ــي فيمك ــالل الفرن ــع االحت ــأت م ــي نش ــات الت ــا العصاب ــوىض .. ام الف

ــات: ــالث فئ ــة اىل ث ــا الوطني ــا وابعاده مراميه

عصابات وطنية ملناهضة االحتالل:

         نشــأت حالــة تذمــر رسعــان مــا انقلبــت مقاومــة مســلحة خصوصــا بعــد أن أدرك العامليــون 
ــوم  ــذات ي ــاول ســوى االطــار اخلارجــي . ف ــل عامــل مل تتن ان التغــر يف الصــورة السياســية جلب
اســتفاق النــاس يف النبطيــة  وإذ بعــرات االعالنــات واملنشــورات الثوريــة الصقــت عــى جــدران 
االســواق واملعابــد ورسايــا احلكومــة ومقــر اجلنــد  وعــى بــاب احلاكــم .. ومآهلــا حــض النــاس 

1  - الزين: من عهد البكوات، مجلة العرفان، م49، ص 289. نقا من مذكرات جمال باشا، تعريب: على أحمد شكري ص 337 و 338.
2  - فــا ديميــر لوتســكي: الحــرب الوطنيــة التحرويــة فــي  ســوريا . انظــر الفصــل الرابــع تحــت عنــوان : حركــة التحريــر الوطنــي فــي ســوريا ولبنــان 

فــي 1924-1920 ومــا يليهــا   وقــارن مــع مســعود ضاهــر  االنتفاضــات اللبنانيــة . فصــل: جبــل عامــل مهــد االنتفاضــات االولــى ص 38 ومــا يليهــا.
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ــة ..  ــة العربي ــع الراي ــل ورف ــل عام ــوع جب ــن رب ــم م ــن وطرده ــين املحتل ــة الفرنس ــى مقاوم ع
واشــتد تذمــر العامليــن مــن املوظفــن الفرنســين .. وعظــم اليــأس فتألفــت عصابــات ثوريــة  يف 

داخليــة جبــل عامــل ملقاومــة موظفــي احلكومــة ومنــع االهــايل مــن دفــع الرضائــب1...

    تصاعــد عمــل هــذه العصابــات بعــد اتفــاق فيصــل مــع كليمنصــو وتعــرض االول  لالنتقــاد2 
ــامل  ــت اع ــيمة3 .. بلغ ــين جس ــائر الفرنس ــت خس ــرد .. وكان ــان ومت ــوادر عصي ــرت ب .. وظه
العصابــات ذروهتــا بعــد اعــالن مقــررات مؤمتــر » ســان ريمــو » يف 25 نيســان 1920، ووضــع 
ــة 4..  ــامت عنيف ــية اىل هج ــع الفرنس ــت املواق ــي، فتعرض ــداب الفرن ــت االنت ــوريا حت ــان وس لبن
ــرال  ــن اجلن ــدات م ــى التهدي ــة يتلق ــن ناحي ــو م ــة فه ــرج للغاي ــف ح ــل يف موق ــك فيص وكان املل
ــه  ــن اتباع ــل م ــائل التوس ــى رس ــرى يتلق ــة اخ ــن ناحي ــد .. وم ــامي اجلدي ــوض الس ــورو املف غ

ــا .  ــى فرنس ــرب ع ــالن احل الع

      إن النــواة االسياســية لنشــوء العصابــات الوطنيــة تكونــت يف جبــل عامــل املطالــب بالوحــدة 
ــد  ــال قائ ــات، وقــد ق مــع ســوريا، فقــد عملــت احلكومــة الســورية عــى مســاعدة هــذه العصاب
ــى  ــرب ع ــن احل ــتطيع ان نعل ــا ال نس ــا كن ــان 1919 » مل ــوم 13 نيس ــب ي ــة يف حل ــة الثالث الفرق
الفرنســين جيــب علينــا ان نمــأل البلــد بالعصابــات التــي جتهــز عليهــا تدرجييــًا، وســيقود ضباطنــا 
ــى  ــرون حت ــدث كث ــه5« . ويتح ــة عائلت ــل احلكوم ــم تعي ــهد أحده ــإذا استش ــات ف ــذه العصاب ه
اليــوم .. عــن طــرق وصــول األســلحة والذخــرة اىل رجــال العصابــات. عــر ضابــط ارتبــاط مــن 
حكومــة دمشــق ويدعــى عــي خلقــي ومركــزه يــوم ذاك بلــدة العديســة مــن قــرى جبــل عامــل6 .

1 -ال صفا  مصدر سابق ص 225
2 - عن اتفاقية كليمنصو وفيصل، النص والتعليق عليه مجلة العرفان م18، ج5. ص 422.

ــر  ــذه التقاري ــع –General )CR( du HAYS  les  armes francaises du levent . 1919- 1939 وه ــات راج ــال العصاب ــول اعم 3 - ح
. T2 P1 47ET 148. تشــير الــى كل مــن محمــود الفاعــور وكامــل بــك االســعد وصــادق حمــزة

4 - حــول هــذه الخســائر راجــع  .OP/Cit  General HAYS ومذكــرات الشــيخ احمــد رضــا المنشــورة فــي مجلــة العرفــان م 32 وم 33 وكذلــك 
الصحــف اليوميــة الصــادرة فــي تلــك الســنة كجريــدة الحقيقــة والبشــير  ولســان الحــال وغيرهــا .

5 - قدري قلعجي  جبل الفداء  ص 386 .
6 - رضا  مذكرات للتاريخ  العرفان م33 ص 733
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أهم العصابات الوطنية 
ــالح  ــوا الس ــن محل ــباب الذي ــن الش ــة م ــد  جمموع ــت جت ــل كن ــل عام ــرى جب ــم ق     يف معظ
وألفــوا فرقــة ترأســها  اكثرهــم شــجاعة و اقدامــًا1 .. لكــن اشــهر هــذه الفــرق واكثرهــا عمــاًل يف 

ــة هــي: ذلــك الوقــت كانــت ثالث

ــث ان  ــل، حي ــل عام ــا جب ــي  عرفه ــرق الت ــم الف ــن اه ــي م ــزة: وه ــادق مح ــة ص عصاب أ- 
اعامهلــا كانــت تغطــي جبــل عامــل بأكملــه، وزعيــم هــذه الفرقــة هــو صــادق احلمــزة مــن قريــة 
ــد  ــرة وق ــأة فق ــأ نش ــه نش ــة . ولكن ــبه اىل االرسة الصغري ــي بنس ــور، وينتم ــاء ص ــال يف قض دبع

ــه. ــن لعصابت ــان العاملي ــبب يف احتض ــون الس يك

ــس 11 آذار  1920 – أن  ــوم- اخلمي ــاع الي ــه: » ش ــة ان ــذه العصاب ــف ه ــامل ومواق ــن أع    م
صــادق احلمــزة مــن قــادة الثــورة،  أتــى اىل العديســة – مــن قــرى جبــل عامــل – ورفــع العلــم 
الســوري، ثــم فعــل ذلــك بقريــة بليــدا، بعــد ان مــر بقريــة الطيبــة – بلــدة كامــل االســعد – ومعــه 

مائــة ومخســون مــن رجالــه مــا بــن راكــب وراجــًل2.

ب-  عصابــة ادهــم خنجــر: وينتمــي زعيمهــا  أدهــم بــك خنجــر  اىل األرسة الصعبيــة، حــكام 
بــالد الشــقيف والتــي منهــا آل الفضــل يف النبطيــة، وكان جــده امحــد بــك الدرويــش ) الصعبــي( 
مــن أصحــاب املــروءة، فحمــى عــددًا مــن املســيحين خــالل مذابــح ســنة 1860 يف داره التــي ال 

تــزال قائمــة حتــى اآلن يف قريــة زفتــا3.

ــوا  ــين كان ــقيف، وان الفرنس ــة الش ــكرًا يف قلع ــر كان معس ــم خنج ــة ان اده ــروي قص      ت
يعســكرون يف تــالل النبطيــة، فأخــذوا يطلقــون عــى قلعــة الشــقيف  قنابــل مدافعهــم، وان أدهــم 
خنجــر مل يبــال بــل دعــا رجالــه اىل حلقــة الدبكــة وأخــذوا يدبكــون عــى  دوي القنابــل4 . يــروي 

الشــيخ امحــد رضــا يف مذكراتــه يقــول:

» .. ان العصابــات الثائــرة ملكــت جــر اخلردلــة، وان عصابــة صــادق محــزة مرابطــة يف  علــامن 
وعــى جــر القعقعيــة، وعدهتــا نحــو ثالثاميــة، وعصابــة أدهــم خنجــر وشــبيب العبــدهلل – مــن 
اخليــام- احتلــت قلعــة الشــقيف وعددهــا نحــو مائتــن ومخســن، وان حممــد بــك التامــر  ومعــه 
اربعامئــة حمــارب يف قريــة عديســة، وانــه وقــع اشــتباك بــن الــدرك والثائريــن يف قلعــة الشــقيف .. 
وذهبــت رسيــة مــن العســكر ملطــاردة ادهــم وشــبيب  يف القلعــة ووضعــت املدافــع عيــار 7.5 عــى 
الرابيــة القريبــة مــن بركــة كفرتبنــت  .. واطلقــوا نارهــا عــى القلعــة ومل يظهــر احــد مــن الثائريــن 

1 - حول هذه الفرق والعصابات راجع: البشير 3 نيسان 1920 .
2 - رضا المصدر السابق ص 733 . وراج أعمال أخرى مشرفة في أطروحتنا للدكتوراه، ص392.

3 - سام الراسي: لئا تضيع، ص 93.
4 - حســن االميــن  مــن دفتــر الذكريــات الجنوبيــة  ص 71. والقصــة فــي مجلــة العرفــان، م 22، ص 525. واقــرأ الروايــة مفصلــة فــي مذكــرات احمــد 

رضــا  العرفــان م 34 .
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.. ولكــن العســكر بعــد اطــالق املدافــع رجــع اىل النبطيــة  ومل هياجــم1...

ــي  ــة مح ــبب »معرك ــدا بس ــة وصي ــن النبطي ــا ب ــق م ــت الطري ــخ 12 اذار 1920  قطع     بتاري
ــرادار الــذي  ــة زلــوم - مــا يعــرف اليــوم بمنطقــة  ال وطيســها غــريب خــان حممــد عــي عنــد عقب
بنــي عليــه جممــع نبيــه بــري الثقــايف – بــن عصابــة أدهــم خنجــر وثلــة مــن  جنــود النقــل الفرنســية 

كانــت حتــرس العربــات الناقلــة الرزاق العســكر«2...

ج- عصابــة حممــود االمحــد بــزي:  رئيســها مــن وجهــاء – بلــدة بنــت جبيــل  وكان ينســق مــع 
صــادق محــزة، ورجــال هــذه الفرقــة لعبــوا دورًا بــارزًا يف اهلجــوم عــى عــن إبــل ...

     هــذا فــإن مــا ذكــره النــاس حــول اعــامل الثــوار يــدل عــى أن هــؤالء كادوا أن يملكــوا ناحية 
جبــل عامــل  » فاالخبــار الطارئــة مــن جنــويب جبــل عامــل ) بــالد بشــارة( أن الثائريــن قــد ملكــوا 
ناحيــة املنطقــة وأن احلكومــة مل يبــق هلــا ادنــى اثــر وال ســلطة، حتــى أن مأمــوري املاليــة والــدرك 

ال يقــدرون عــى التجــول فيهــا، وهــي اشــبه بحالــة العصيــان التــام 3. 

   كانــت العصابــات الوطنيــة يف جبــل عامــل تعبــرًا عــن الشــعور العــام لــدى العامليــن جتــاه 
االحتــالل الفرنــي مــن جهــة والوحــدة مــع ســوريا مــن جهــة ثانيــة، وهــذا مــا بــدا يف االلتفــاف 
حــول هــذه العصابــات وأشــخاصها ... فالنظــرة إىل صــادق محــزة وأدهــم خنجــر عنــد العامليــن 
يف تلــك الفــرة جتــاوزت األطــر املعقولــة لتضفــي عليهــا هــاالت مــن الســحر .. فكانــت القــرى 
تتســابق إلحــالل صــادق محــزة وأدهــم خنجــر ضيفــًا عليهــا، وكانــت القريــة  تلتئــم مــع القــرى 

املجــاورة هلــا يف عــرس، حيــث تنعقــد حلقــات الدبكــة والرقــص والغنــاء4 ..

1 -  رضا المصدر السابق  العرفان م.34 ص 354
2 - رضا المصدر نفسه . م 33 ص 1117 .

3 - رضــا المصــدر نفســه م 33 . ص856 والحــظ تقريــر الجيــش الفرنســي مــن ناحيــة صــور  حيــث يقــول: توســعت االضطرابــات فــي جنوبــي صــور 
التــي هــي فــي قبضــة زعيــم الشــيعة صــادق حمــزة  الــذي يحــاول ان يكــون نوعــاً مــن حكومــة مســتقلة مــع بعــض مــن البلــدات التــي هــي فــي متناولــه 

HAYS. p .  General. 152 .
4 - راجع تفاصيل أكثر في أطروحتنا للدكتوراه.
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مؤتمر وادي الحجير قمة الموقف السياسي لجبل عامل 

       إن اضطــراب وحتــرج الوضــع الســيايس  يف املنطقــة وبالتــايل يف جبــل عامــل، كان الســبيل 
يف التداعــي اىل عقــد مؤمتــر عامــي  عــام يعــر عــن الوحــدة العامليــة بــن اقطــاب اجلبــل الذيــن 
اصبحــوا ثالثــة: الزعــامء السياســين التقليديــن )كامل االســعد( وبعــض الزعامء اجلــدد املندرجن  

يف فئــة الوجهــاء، والقيــادة الدينيــة ومــا متثلــه مــن حلمــة دائمــة، وزعــامء العصابــات املســلحة .

     كان التحــرك الفرنــي يمهــد اىل االنــدراج الســيايس جلبــل عامــل يف لبنــان الكبــر – مرشوع 
ــد  ــل  التأيي ــا جع ــريب1-  مم ــرشق الع ــتعامرية للم ــة االس ــراتيجيتها يف التجزئ ــار اس ــا  يف اط فرنس
املكثــف لفرنســا مــن قبــل املســيحين . فكانــت خطــوات رجــال الســلطة الفرنســية بالتداعــي اىل 
االتصــال برجــال جبــل عامــل وحثهــم عــى التعــاون معهــا، والقضــاء عــى التطلعــات الوطنيــة  
ــة يف  ــورو اىل النبطي ــارة غ ــر بزي ــا ظه ــذا م ــة ..وه ــا رأس احلرب ــكل فيه ــة تش ــت املقاوم ــي كان الت
ــامء  ــايل والزع ــى االه ــرض ع ــد الف ــاح اىل ح ــل االحل ــب ال ب ــك الطل ــباط 19202 . كذل 25 ش
ــامل  ــن أع ــرؤ م ــا. » والت ــة فرنس ــة بحكوم ــض املطالب ــع العرائ ــن بتوقي ــال الدي ــاء ورج والوجه
دمشــق يف مؤمترهــا الســوري واالحتجــاج عــى تنصيــب فيصــل بــن احلســن ملــكًا عــى ســوريا 

ــان« 3 .. ــأن العامليــن ال يريــدون ســوريا  بــل االلتحــاق بلبن املتحــدة وب

ــاءت  بالفشــل ممــا حــدا الفرنســين بالتوجــه اىل شــخص     لكــن هــذه التحــركات املكثفــة  ب
ــع  ــذي اجتم ــي، وال ــه الفرن ــة التوج ــكل قبل ــح يش ــذي اصب ــم، وال ــعد كزعي ــك االس ــل ب كام
معهــم بنــاء عــى طلبهــم يف اذار1920 عــى جــر اخلــرديل، والــذي عــرف فيــام بعــد بمؤمتــر جــر 

اخلــرديل والــذي ضــم اىل جانــب  كامــل بــك االســعد زعــامء جبــل عامــل .

ــرؤ  ــى الت ــل وع ــة فيص ــى ملكي ــاج ع ــع االحتج ــامع توقي ــذا االجت ــن ه ــة م ــت الغاي  » وكان
مــن مقــررات املؤمتــر الســوري بدمشــًق4. لكــن كامــل بــك االســعد رفــض كونــه  » ال يســتطيع 
فعــل مــا ال يريــده الشــعب العامــي ال ســيام  اذا كان مــا خيالــف مبدأهــم الدينــًي 5، وهــذه االشــارة 
اىل مــدى حضــور القيــادة الدينيــة والثــوار يف مســار تقريــر مصــر جبــل عامــل، وعــدم اســتطاعة 

الزعامــة السياســية تقريــر هــذا منفــردة .

     لكــن االحلــاح الفرنــي عــى رجــاالت جبــل عامــل  خصوصــًا زعامئــه أدت اىل اجتــامع اخــر 
1 - حــول مشــروع فرنســا فــي الســيطر ة والتجزئــة انظــر: وجيــه كوثرانــي – بــاد الشــام  خصوصــاً ص 233 ومــا يليهــا . وكذلــك  مســعود ضاهــر   

جبــل عامــل فــي اطــار اســتراتيجيتها فــي التجزئــة االســتعمارية للمشــرق العربــي – صفحــات مــن تاريــخ جبــل عامــل  ص 107 ومــا يليهــا .
2 - رضا  العرفان م 33 ص 472

3 - رضا العرفان م 33 ص 724  الحظ نماذج هذه المضابط في وثائق إطروحة محمد بسام للدكتوراه .مرجع مذكور .
4 - رضا المصدر نفسه  ص 735  كذلك الحظ ما يلي هذه الصفحة من المذكرات تشديد الفرنسيين في توقيع هذه المضابط

5 - رضــا المصــدر نفســه  ص 735  الحــظ مقابلــة الشــيخ  احمــد رضــا والشــيخ ســليمان ظاهــر لشــاربتييه فــي النبطيــة بتاريــخ 3 نيســان 1920 
ومــا تخللــه مــن حــوارات حــول الوحــدة الســورية والتطــرق الــى المذهبيــة االســامية )ســنة /شــيعة( .. ص 853 مــن العرفــان فــي مذكــرات الشــيخ 

احمــد رضــا 



376

بــن هــؤالء الزعــامء واالعيــان واحلــكام الفرنســين وذلــك يف نيســان 1920  يف مزرعــة )هــورا( 
ــلحة 1،  ــات املس ــض للعصاب ــي مناه ــرس وطن ــاء ح ــداول بإنش ــم الت ــث ت ــون حي ــرب مرجعي ق
لكــن هــذا مل حيصــل لعــدة امــور امههــا ان الزعامــة السياســية مل تكــن قــادرة عــى اختــاذ قــرار يلــزم 
بــه العامليــن، وهــذا مــا حــدا بكامــل بــك االســعد قولــه اىل احلاكــم العســكري الفرنــي » اننــي 
اصبحــت يف مركــز حــرج بينكــم وبــن العــرب – العروبيــن يف جبــل عامــل – وال أجــد يل عــذرًا 
ــة  ــب وال أزال عرض ــايل ذه ــب وم ــي هن ــان بيت ــطن، ف ــت اىل فلس ــمحتم يل خرج ــإذا س ــم ف منك

للمســاءة«2. ثــم بعــد احلــوار طلــب كامــل بــك مشــاورة علــامء البــالد وإعياهنــا .

ــامء،  ــض العل ــره بع ــة ح ــد يف النبطي ــامع عق ــامء اىل اجت ــه الزع ــي ومع ــه دع ــل فإن      وبالفع
ــامء  ــد العل ــه أح ــارض في ــورا، فع ــاربنتييه( يف ه ــع ) ش ــرى م ــذي ج ــث ال ــم احلدي ــرح عليه وط
ــر أن  ــن خ ــاء للمجتمع ــم ج ــديدة .. ث ــة ش ــالن معارض ــى قب ــيخ موس ــو الش ــن وه احلارضي
العروبيــن عازمــون عــى احتــالل بــالد بشــارة وأن بيدهــم زمــام االمــور، فأثــر هــذا اخلــر عــى 

ــرًا3 .. ــرًا كب ــن تأث املجتمع

       مــن ناحيــة أخــرى أثــر موقــف امللــك فيصــل عــى رجــاالت جبــل عامــل وخصوصــًا مــا 
ــاة احلركــة العربيــة. حيــث مل يكــن قــد حــدد  بــن 1919 و 1920، وهــي الفــرة احلرجــة يف حي
هنجــًا سياســيًا، فقــد كان يتقلــب يف بورصــة الوعــود واملقابــالت واملؤمتــرات املنعقــدة يف أوروبــا أم 
يف املــرشق العــريب. ممــا أّدى إىل تذبــذب املواقــف عنــد رجــاالت جبــل عامــل، بالنســبة للمواقــف 
ــداث  ــًا أن األح ــل، خصوص ــل عام ــة يف جب ــة الوطني ــة واحلرك ــة العربي ــين واحلرك ــن الفرنس م
كانــت تتالحــق بشــكل أفقــد اجلامهــر قدرهتــا عــى رصــد هــذه األحــداث، إذ أن الوعــي كان يف 

مســتوى ال حيمــد عليــه..

هــذا كلــه يف موقــع، واملوقــع الثــاين كان ينســف املوقــع األول، فازديــاد فاعليــة أعــامل 
ــا  ــك تطوره ــا، وكذل ــا أو إحداه ــال بعضه ــا خ ــا م ــيايس عنده ــوم الس ــور املفه ــات وتط العصاب
العســكري، وأعامهلــا تــدل عــى ذلــك وهــذا مــا جعلهــا طرفــًا بــارزًا يف حتديــد اإلطــار الســيايس 
ــي  ــة الت ــن يف الزعامــة، كذلــك ال ننســى الظــروف االقتصادي ــل عامــل وفرضــه عــى املتنفذي جلب
كان يمــر فيهــا اجلبــل إذ إن هــذه الناحيــة كثــرًا مــا تؤثــر عــى املســار املســتقبي لــكل جمموعــة ال 

ــل أمــة يف العــامل.. ب

هــذه األمــور والظــروف املجتمعــة كانــت مــن أبــرز األســباب النعقــاد مؤمتــر وادي احلجــر 
أضــف إليهــا ســببًا مهــاًم هــو طلــب رجــاالت ســوريا مــن جبــل عامــل حتديــد موقــف واضــح 

1 -  رضا العرفان م 33 ص 858 .
2 - رضا المصدر نفسه.

3 - المصدر نفسه . 
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عــر رســالة موجهــة مــن امللــك فيصــل إىل كامــل بــك األســعد بعــد أن رأت االلتفــاف الشــعبي 
ــات املســلحة واملتطلعــة إىل الوحــدة مــع ســوريا حيــث نقــل الشــيخ حممــد رضــا  حــول العصاب
ــاعدوا  ــأن يس ــك ب ــل ب ــًا كام ــوات وخصوص ــل للبك ــه: » ق ــل قول ــك فيص ــن املل ــبيبي)1( ع الش

ــوار خاصــة إننــي مــا زلــت عــى القــول أن جبــل عامــل يــدي اليمنــى... «. الث

وعن أجواء املرحلة املصريية يتحدث السيد عبد احلسني رشف الدين قائاًل:

» يف هــذه الفــرة وقــد غلــت مراجــل الغيــظ واضطربــت احلــال، جــاءت رســل الرؤســاء مــن 
ــه إىل  ــة حيملــون لكامــل بــك األســعد رســائل الثــورة ويدعون عشــائر الفضــل يف املنطقــة الرشقي
ــًا  خــوض املعركــة وخيرونــه بــن اثنــن: إمــا أن ينضــم إليهــم بجبــل عامــل فيكــون معهــم حرب

عــى فرنســا، وإمــا أن يعتــزل فيكــون غرضــًا حلرهبــم قبــل فرنســا )2(. 
ــًا لــه، فاســتمهل  ومل جيــد هــذا البــالغ اســتعدادًا مــن كامــل بــك األســعد ألنــه مل يكــن متهيئ
ســل ومحلهــم إىل أصحاهبــم رســالته: إنــه ليــس املفــرد بالــرأي يف عاملــة دون العلــامء مــن أويل  الرُّ
الشــأن ودون الزعــامء الــذي هلــم كلمتهــم وهلــم أتباعهــم)3(. فــال بــد لــه مــن أجــل يربــه مليعــاد 
ــذا  ــل وهك ــر والتأم ــوء التفك ــى ض ــة ع ــذه القضي ــون ه ــامء ويبحث ــامء والزع ــه العل ــع في وجيتم

كان«)4(.

  إن الدعــوة التــي وجههــا كامــل بــك األســعد لعقــد املؤمتــر كانــت لعــدة أســباب ذكرناهــا، 
ــي  ــورة والت ــه وبــن رجــال الث ــي اتســعت بين ولكــن األهــم الواجــب ذكــره هــو هلــدم اهلــوة الت
كادت أن تصــل إىل الصــدام املســلح، جــراء مواقفــه التــي كانــت أقــرب إىل ســلطات االحتــالل 
ــات يف  ــلة اجتامع ــل سلس ــل عام ــذو جب ــا متنف ــد ألجله ــي عق ــة، والت ــة العربي ــا إىل احلرك منه
14و15و17 نيســان 1920 بدعــوة وبرئاســة كامــل األســعد ومل حيصــل عــى مــا يرغــب بــه، وقــد 

ــر لقــاء األخــر مــع الفرنســين يف ) مؤمتــر جــر اخلــرديل( . جــاءت هــذه االجتامعــات اث

ــل  ــى جب ــة ع ــيطرة اجلامهري ــاع بالس ــن االتس ــك م ــل ب ــرى كام ــذي اع ــوف ال ــك اخل وكذل
ــره  ــل اق ــرايف) وادي احلجــر( هلــو دلي ــع اجلغ ــد املوق ــات، وإن حتدي ــح هــذه العصاب عامــل لصال
ــات املســلحة  ــه زعــامء العصاب ــد الــذي يســتطيع أن يصــل إلي ــع أن هــذا املــكان هــو الوحي اجلمي

ــواء اإلصــاح السياســي واالجتماعــي فــي شــعره ونــره ومــن يتصفــح بعــض صحــف مصــر  ــان الشــيعة م9 ص287: ».. حمــل ل 1 - األميــن ـ أعي
ــاً وسياســياً غيــر قليــل..ً. والشــام ولبنــان والعــراق الصــادرة فــي ذلــك العصــر يقــرأ لــه شــعًر اجتماعي

2 - وفــد عليــه الســيدان أحمــد مريــود واســعد العاصــي: موفــدان مــن قــواد الثــورة ويقــوالن لــه، انــه انقضــى دور األقــوال وجــاء دور األعمــال. فعلــى 
جبــل عامــل، أن يصــرح بخطتــه ومنهاجــه، فإمــا أن يكــون معنــا فليســاعد للثــورة، وأمــا ال فيفعــل فيكــون علينــا ويكــون لنــا ولــه شــأًن رضــا. مذكــرات 

للتاريــخ. م 23 ص989.
3 - مــن الطبيعــي أن يكــون هــذا رد كامــل األســعد والــذي جــاء موازيــاً لــرده علــى الفرنســيين فــي لقائــه علــى جســر ألخردلــي وفــي طــورا حيــث لــم 
يســتطع يومهــا اتخــاذ موقــف )يرجــع ذلــك كــون الثــوار كانــوا قــد ملكــوا ناصيــة البــاد ومــن ورائهــم القيــادة الدينيــة المتحــدة دائمــاً، فــإن الحجــم 

السياســي واالجتماعــي الــذي اكتســبته حركــة الثــوار فــي جبــل عامــل لــم يكــن يســمح ألحــد بــأن يتجاهلهــا(.
4 - شرف الدين ـ صفحات من حياتي ـ األلواح عدد15، ص2.
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ــامء)1(..  ــد الزع ــوذ أح ــة نف ــون يف منطق ــايل دون أن تك ــم، وبالت ورجاهل

ــد  ــا أح ــرة وصفه ــعبية كب ــية وش ــرة سياس ــط تظاه ــان 1920 وس ــر يف 24 نيس ــد املؤمت انعق
احلضــور أهنــا »كان العمــل كالنمــل والدنيــا مثــل يــوم القيامــًة. فقــد حــر األقطــاب العامليــون 
مجيعهــم برفقــة أعــداد كبــرة مــن أنصــار كل منهــم فــكان مــن الوجــوه البــارزة مــن العلــامء الســيد 

عبــد احلســن رشف الديــن الــذي تــرأس املؤمتــر وكان أكــر احلارضيــن.  

ــم  ــزة واده ــادق احلم ــوار ص ــن الث ــعد، وم ــك األس ــل ب ــروا كام ــن ح ــامء الذي ــن الزع وم
ــر)2(. اخلنج

ــورة،  ــادة الث ــارزًا بــن ق ــل إىل اإلمجــاع، ولكــن اخلــالف كان ب كان اجلــو العــام يف املؤمتــر يمي
ــًا مــن الــوادي، وقــال كامــل  وكامــل األســعد الــذي ذهــب بنفســه عليهــم، حيــث انتحــوا جانب
ــن خدجيــة  ـ صــادق  ــد اب ــن ســعدى ـ كامــل بــك ـ بيطلــع لعن بــك مواجهــًا صــادق احلمــزة  اب
ــيفه  ــك س ــل ب ــداه كام ــامء أه ــل العل ــد تدخ ــه، وبع ــلم علي ــا وس ــادق عنده ــدم ص ــزة ـ فتق احلم

ــًا . ــرًا وإعجاب ــة تقدي ــرة عثامني ــه 300 ل وثمن

ــن  ــة م ــات كثيف ــه بزخ ــن وصول ــن ع ــذي أعل ــر ال ــم خنج ــع أده ــًا م ــل أيض ــا حص ــذا م وه
الرصــاص، وانتحــى اجلهــة الرشقيــة قبالــة اجلهــة التــي كان جيلــس فيهــا كامــل بــك ورجــاالت 
جبــل عامــل. فــام كان مــن كامــل بــك بعــد هــذا أال أن خــرج وقــد متلكــه الغضــب قاصــدًا أدهــم، 
ــه )3( . وهــذا يــدل عــى  ــه مــررًا عمل وقبــل أن يصــل تقــدم أدهــم أعــزل الســالح.. وســلم علي
ازديــاد شــعبية الثــورة وقادهتــا وتطلعاهتــا، ويــدل عــى ذلــك مقــررات املؤمتــر بإرســال وفــد عــى 
الشــام لتهنئــة امللــك فيصــل بــام قــرره املؤمتــر الســوري املنعقــد يف 8 آذار 1920، وقــرر أن يكــون 

جبــل عامــل مســتقاًل اســتقالالً داخليــًا ضمــن الوحــدة الســورية)4(...

إن هــذه املقــررات تغلــب عــى تطلعــات العامليــن السياســية مــن جهــة، والثــوار املناهضــن 
للفرنســين الــذي اســتطاعوا قبــل املؤمتــر إجيــاد ثغــرات يف التطلــع الســيايس هلــذه املنطقــة.. وال 
ــادة  ــة األوىل للقي ــف كان بالدرج ــذه املواق ــورة ه ــوي، وان بل ــور الق ــا أن احلض ــن بالن ــب ع يغي
الدينيــة التــي مثلــت القيــادة احلقيقيــة جلبــل عامــل وليــس هــذا املؤمتــر إال دليــاًل بــارزًا عــى ذلــك 
ــر  ــة كب ــاب العالم ــن إىل انتخ ــذي أدى باملؤمتري ــز وال ــي املمي ــور العلامئ ــة احلض ــُا جله خصوص
1 - الحــظ كام الســيد عبــد الحســين شــرف الديــن ـ صفحــات مــن حياتــي ـ األلــواح ـ عــدد 15 ص53 اختــاروا وادي الحجيــر لتوســطه بيــن البــاد 

ــة...ً. العاملي
2 - هنــاك تفاصيــل أكثــر حــول انعقــاد المؤتمــر وأجوائــه ومقرراتــه والحاضريــن فــي المصــادر والمراجــع التــي تناولناهــا فيقتضــي الرجــوع إليهــا 
عنــد الحاجــة ومنهــا ـ الشــيخ ســليمان ظاهــر ـ جبــل عامــل فــي الحــرب الكونيــة ـ ص71 ومــا يليهــا ـ مذكــرات الشــيخ أحمــد رضــا العرفــان م 34 
ص988 ومــا يليهــا. محمــد علــي الحومانــي. مجلــة العروبــة عــدد 20 ص26 ومــا يليهــا. منــذر جابــر مؤتمــر وادي الحجيــر ـ ص59 ـ ومــا يليهــا 
ــره مــن الصحــف  ــل عامــل. ص225 ومــا يليهــا وغي ــا، تاريــخ جب ــر آل صف ـ يوســف طباجــة ـ الزعمــاء السياســية ص115 ومــا يليهــا. محمــد جاب

اليوميــة الصــادرة فــي ذلــك التاريــخ.
3 - منذر جابر، مؤتمر وادي الحجير، مرجع مذكور ص72 و 73.

4 - طاهر – جبل عامل في الحرب الكونية، ص72.
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العلــامء الرشعيــن الشــيخ حســن مغنيــة فاعتــذر لعجــزه. فعــاد املؤمتــر لينتخــب العالمتــن الســيد 
عبــد احلســن رشف الديــن والســيد عبــد احلســن نــور الديــن هلــذه املهمــة، ويف دمشــق جيتمعــان 
بعالمــة الشــيعة األكــر الســيد حمســن األمــن ويقــوم هــؤالء الثالثــة بمفاوضــة جاللــة امللــك)1(.

  مــا إن انفــض مؤمتــر وادي احلجرحتــى تفاجــأ اجلميــع يف املــرشق العــريب بمقــررات مؤمتــر 
)ســان ريمــو( يف 28 نيســان 1920، الــذي وضــع أوىل وصايــاه ســوريا ولبنــان حتــت االنتــداب 
الفرنــي.. بالرغــم مــن احتجــاج احلكومــة العربيــة يف دمشــق..؟ فصعــق القوميــون العــرب، أو 

باألحــرى العروبيــون بالنبــأ، فيــام اســتقبلته أغلبيــة املســيحين يف لبنــان باالرتيــاح)2(.

 امــا عــى الصعيــد املحــي فقــد كان تعاظــم العمــل الطائفــي، واملغــذى يف أوســاط املســيحين 
مــن قبــل الفرنســين بــارزًا، وخصوصــًا موقــف مســيحيي جبــل عامــل مــن مؤمتــر وادي احلجــر 
ــة إحــكام ســيطرهتا  ومقرراته.فكانــت سياســة) الفعــل( ورّدة ) الفعــل( التــي أرادهتــا فرنســا بغي

وقــد ســاعدها عــى ذلــك الظــروف الدوليــة واملحليــة ـ إقليميــة.

1 - رضا، مذكرات، العرفان، م34، ص989.
2 - الصليبــي، تاريــخ لبنــان الحديــث، ص208 والحــظ كيــف اســتدعي مديــر النبطيــة الوجهــاء واألعيــان إلــى دار الحكومــة إلباغهــم قــرار االنتخــاب 

ثــم علقــه رســمياً بالســوق، رضــا ـ مذكــرات، م33 ص1116.
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حادثــة عــني إبــل: عــن إبــل، هــي مــن القــرى املســيحية الكــرى يف جبــل عامــل، ذات األكثريــة 
املارونيــة)1( هــذه البلــدة التــي اختــذت مواقــف مالزمــة ملواقــف القــرى والبلــدات املســيحية يف جبــل 
لبنــان، واختــذت عــن ابــل موقفــًا مؤيــدًا هلــا )أي للبلــدات يف جبــل عامــل( ومعارضــًا ملعارضيهــا، 
ومــن الوقائــع الدالــة عــى ذلــك االحتفــاالت التــي كانــت تقــام فيهــا، خصوصــا االحتفــال الــذي 
ــة  ــاط رئيس ــن خي ــة  كليمنت ــه الراهب ــي وصفت ــان والت ــور اىل لبن ــرال غ ــدوم اجلن ــبة ق ــه بمناس أقامت
راهبــات القلبــن األقدســن يف عــن ابــل قائلــة »فــام كان العــرش الثالــث مــن ترشيــن األول مــن العام 
املــايض، حتــى بلــغ عــن ابــل قــدوم القائــد املغــوار اجلنــرال غــورو.. اجتمــع أهــايل البلــدة واتفقــوا 
ــه صــورة  ــم الفرنــي، وبإزائ ــوا العل ــان أفراحهــم.. فنصب عــى أن يقاســموا نصــارى بــروت ولبن
ــت  ــك تألق ــًا)2(. كذل ــى انتصاره ــية ع ــة الفرنس ــن الدول ــات،.. مهنئ ــد الراهب ــرزة بي ــرال مط اجلن
يف هــذه البلــدة طليعــة اجلمعيــات املؤيــدة لفرنســا، ثــم أن قــوات االحتــالل عملــت عــى توســيع 
الفرقــة بتحريــك العواطــف مــن جــراء أعــامل الفــرق املســلحة مــن قبــل الطرفــن، ونجحــت بذلــك 
حتــى أصبحــت أقــل حادثــة بســيطة كافيــة لتفجــر الوضــع برمتــه، فرغــم مــا قيــل يف مؤمتــر وادي 
ــك، إذ  ــل ذل ــات ألج ــادة العصاب ــد لق ــن، وهتدي ــف اليم ــة وحتلي ــدة واملحافظ ــن الوح ــر ع احلج
ــد  ــدر يف اجلرائ ــا ص ــذا م ــة، وه ــا رشًا وفتن ــية وأعواهن ــلطات الفرنس ــا الس ــررات قلبته ــذه املق أّن ه
والصحــف املواليــة والناطقــة باســم الفرنســين، فجريــدة البشــر بعــد أن حتدثــت عــن ســفر الوفــد 

إىل الشــام ملباحثــة فيصــل يف احلــوادث التــي تقــع يف جبــل عامــل تتابــع قائلــة:
ــل، وإن  ــدق العم ــى يص ــول حت ــدق الق ــي، وال يص ــه فخف ــا باطن ــامع، أم ــر االجت ــذا ظاه »ه
ــع هــذه  ــة مــن ثبــات هــؤالء هتافتهــم مؤخــرًا عــى مشــرى األســلحة)3(..ً ثــم تتاب ــا بريب مــا جيعلن
الصحيفــة محلتهــا فركزهــا عــى الســيد عبــد احلســن رشف الديــن بقوهلًا..وقــد أهــاج القــوم الســيد 
رشف الديــن مــن قريــة شــحور، وهــذا زعيــم الشــيعين الديني يف صــور، بتكــراره عى شــقيف مؤمتر 
احلجــر، تلــك الفتــوى الرشعيــة التــي كان قــد أصدرهــا قبــل حــوادث دردغيــا بإفنــاء املســيحين 

عــن بكــرة أبيهــم يف قضــاء صــور، إذ حلــل لشــيعين دم املســيحين وأمواهلــم وأعراضهــم)4(..«.
أمــا الراهبــة  كليمنتــن خيــاط فإهنــا أيضــًا أدلــت يف مســامهتها قائلــة:ً.. بقينــا يف هــذه احلــال 
شــهرًا كامــاًل، وكل يــوم تأتينــا األنبــاء بفضائــح أهــل الشــيعة يف كل جهــات القضــاء، وال ســيام 
ــي مل  ــرى الت ــة الق ــى مهامج ــة ع ــوا الني ــر.. أن صمم ــم يف احلج ــيوخهم وزعامئه ــامع ش ــد اجت بع
ــالة  ــام لبس ــش وعل ــل، رمي ــل دب ــن اب ــًا ع ــا رضرًا، وخصوص ــوا هب ــد أن يلحق ــة بع ــر املتاول جي

ــا)5(..«. أهله

1 - ظاهــر، معجــم قــرى جبــل عامــل، العرفــان، م8، ص523 حيــث يقــدران بدايــة ســكن المســيحيين فيهــا يعــود اليــام فخــر الديــن كذلــك نفــس المصــدر. 
م 24ص740.

2 - كليمنتيــن خيــاط، مجلــة المشــرق، تشــرين األول 1920، م 18، ص779، وكانــت ترافــق هــذه االحتفــاالت أهازيــج مثــل بيبــا فرنســا )فيفــا( يحيــا 
ديــن الصليبــا، منــذر جابــر مرجــع مذكــور، ص87.

3 - البشير، 6 أيار 1920.

4 - البشير 20 أيار 1920.
5 - كليمنتين خياط، المشرق، ص722.
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ويف احلقيقــة إننــا لــو أردنــا مناقشــة هــذه االهتامــات فــان الواقــع يدحضهــا، فمــن ناحيــة أجواء 
ــد أمجــع مــن أّرخ وحتــدث عــن هــذا املؤمتــر إرصار  ــه فهــي واضحــة وق مؤمتــر احلجــر ومقررات
ــايل فــإن  ــل هتديدهــم ألجــل املحافظــة عــى التعايــش الطائفــي، وبالت ــوار ال ب املؤمتريــن عــى الث
ــة وفــرار املســيحين  ــاء إعــالن احلكومــات العربي ــون أثن احلــوادث التــي شــهدهتا منطقــة مرجعي
إىل النبطيــة وضواحيهــا والــذي اســتقبلوا أحســن اســتقبال، ونحــن لــو نظرنــا إىل توزيــع القــرى 
املســيحية يف أنحــاء جبــل عامــل لرصدنــا عــددًا قيــاًل مــن هــذه القــرى جــرى حــوادث ويمكــن 
إحصاءهــا عــن القــرى مثيالهتــا التــي مل تشــهد أي حادثــة تذكــر والســبب هــو املوقــف والتحــزب 
ــوادث  ــت احل ــم)1(، فكان ــرة هل ــذا األخ ــأهتا ه ــات أنش ــات ومجعي ــول يف عصب ــين والدخ للفرنس
ــه  ــار إلي ــا أش ــذا م ــين وه ــوان الفرنس ــل أع ــن قب ــرة م ــت مدب ــوار أو كان ــن الث ــم وب ــري بينه جت
حممــد جابــر آل صفــا مــن أن »بعــض املوظفــن، الذيــن التفــوا حــول احلاكــم الفرنــي مــن بيــت 
العــازوري وبيــت نــور وغرهــم ممــن مل يــرق هلــم ذلــك االجتــامع، ورأوا فيــه خرانــًا ملراكزهــم 
وســدًا لبــاب منافعهــم، أشــاعوا أن ذلــك املؤمتــر عقــد للتنكيــل باملســيحين، ثــم رشعــوا بتحريض 
آهــل القــرى املســيحية، وهــم يعلمــون أن املســيحين يف تلــك اجلهــة أقليــة ضئيلــة جــدًا عاشــت 

بســالم مــع الشــيعين قرونــًا عديــدة متآخيــة متصافيــة)2(«.

ــًا تبعــة  ــه، ملقي ــه يدحــض مــا نســب إلي أمــا بالنســبة للســيد عبــد احلســن رشف الديــن، فان
األحــداث وتطورهــا عــى الفرنســين الذيــن كانــوا يبتغــون مــن ذلــك كلــه إظهــار البــالد أمــام 
ــام  ــب نظ ــا بحس ــة عليه ــها وصي ــث نفس ــتقلة، لتب ــتطيع إدارة مس ــن ال يس ــر م ــدول بمظه ال

ــا)3(... ــع حليفاهت ــه م ــت إلي ــذي توصل ــداب ال االنت

هلــذا يقــول الســيد رشف الديــن نثــرت فرنســا عــى اجلــرح ملحــًا بــأن ســلحوا أهــل عــن ابــل 
مــن جهــة، وأظهــرت عجزهــا إزاء العصيــان املــدين الشــامل الــذي حتصــن بــه العامليــون)4(.. »ثــم 
عــن مســالة الفتــوى فإنــه يقــول »إن األفرنســين.. نســبوا إلينــا فتــوى بجهــاد النصــارى قالــوا إهنــا 

كانــت يف مؤمتــر احلجــر وكانــت دعواهــم هــذه حتريفــًا ســيئًا ملوقفنــا املشــهود يف احلجــر)5(..«.

إىل ذلــك فــإن األحــداث والقرائــن تنبــئ بــأن الســيد رشف الديــن قــد ســاهم وســاعد مجيــع 
الفقــراء مــن كافــة املذاهــب أثنــاء املجاعــة يف احلــرب الكونيــة األوىل، إضافــة إىل موقفــه احلــازم 
ــادق  ــل ص ــن قب ــت م ــي هومج ــور والت ــاء ص ــيحية يف قض ــة املس ــك القري ــا تل ــة دردغي ــن حادث م
1 - الحــظ مذكــرات الشــيخ أحمــد رضــا، العرفــان م 34 ص358 و359 و505، ومــا يليهــا حيــث يــورد وقائــع محاولتــه لقــاء الجنــرال غــورو بعــد 
أن عقــد عــدة لقــاءات مــع أصحــاب الصحــف للتوقــف عــن مهاجمــة جبــل عامــل وأبنائــه افتــراء.. وفــي تقريــر لغــورو نفســه يعتــرف أنــه كان يخشــى 
وحــدة الجماهيــر الشــعبية التــي  تمثــل ضربــة أخــرى تقضــي علــى العــداء المســتمر بيــن األتنيــات التــي يراهــن و حكومتــه عليهــا لاســتمرار بالتواجــد 
علــى تخــوم الحــدود الجديــدة لتركيــا. راجــع محمــد بســام االتجاهــات مرجــع مذكــور ص142،نقــاً عــن وثائــق الخارجيــة الفرنســية وراجــع حــول 
سياســة فرنســا الخارجيــة فــي هــذا الصــدد مــا ذكرنــاه آنفــاً عــن تقريــر الشــاعر الفرنســي المرتيــن. راجــع إميــل خــوري وعــادل إســماعيل . السياســة 

ج الدوليــة، ص154.
2 - آل صفا، صفحات من تاريخ جبل عامل   ص227.

3 - شرف الدين، صفحات المصدر نفسه، ص4.
4 - نفس المصدر السابق،

5 - المصدر السابق.
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احلمــزة، وفــّر أهلهــا حيــث اســتقبلهم الســيد يف داره، وقــد حفــظ أهــل دردغيــا اجلميــل للســيد، 
حتــى أّن خمتــار القريــة آنــذاك واســمه خليــل إبراهيــم لقــب الســيد بمطــران النصــارى)1(.

ــة، وكانــت الســبب  ــة بســيطة أشــعلت الفتن ــه حادث ــة: رافــق ذلــك التشــنج كل ــع احلادث وقائ
للهجــوم عــى عــن ابــل بعــد أن أشــيع أن شــباب هــذه القريــة يتهجمــون عــى الديــن اإلســالمي 
عالنيــة واحلادثــة »إن بائعــة لبــن مســلمة مــن بلــدة حانــن، اعتــدى عليهــا شــباب مــن عــن ابــل 
ــا  ــم تناولوه ــة ث ــة جائي ــذا ذاهب ــم هك ــي أمامه ــا أن مت ــوة وأمروه ــا بالق ــن أثواهب ــا م وجردوه
بالفاحشــة علنــًا)2( واحلقيقــة أن اإلشــاعة ضخمــت ويف يــوم األربعــاء 5 أيــار 1920 بــدأ اهلجــوم 
ــة،  ــر واألرواح بحــوايل املائ ــة بالكث ــل أحرقــت ورشد أهلهــا، وقــدر اخلســائر املادي عــى عــن اب
رافقهــا أعــامل ســلب وهنــب حيــث مل يبــق مــن عــن ابــل ســوى األحجــار املحروقــة واملبعثــرة)3(. 
أضــف إىل الضغينــة واحلقــد الــذي خلفتــه هــذه احلادثــة بــن أبنــاء املنطقــة..! ويقــول الســيد عبــد 
احلســن رشف الديــن حياهلــًا لقــد كان اســتياؤنا هلــذه الكارثــة عظيــاًم، أزعجنــا مظهرهــا الفوضوي 
ــي  ــا الت ــاءت إىل خطتن ــا أس ــا أهن ــة، وأزعجن ــا املقدس ــا رشيعتن ــي ال تبيحه ــوته الت ــري بقس الرب
ــات.  أعلنّاهــا يف احلجــر مــن املحافظــة عــى األمــن واملبالغــة يف تأمــن النصــارى وســائر األقلي
وهــذه هــي خطــة امللــك فيصــل، وقــد كانــت الكارثــة مــن العراقيــل التــي عاقتنــا عــن الوصــول 

إىل غايتنــا مــن االســتقالل والتحــرر)4(«.

إذًا نجحــت اخلطــة الفرنســية أن تكتســب موقفــًا مهــد هلــا القيــام بحملــة عســكرية كبــرة عــى 
جبــل عامــل للســيطرة عليــه بحجــة االنتقــام ملســيحيي املنطقــة ومحايتهــم مــن اضطهــاد املســلمن، 
وكان هلــا احلجــة والدليــل املــادي لتريــر عــدم كفايــة الشــعب ملــا ينشــده مــن التحــرر، وبالتــايل 

احلــق يف محايــة األقليــات املســيحية يف املنطقــة.

1 - منذر جابر. مؤتمر الحجير ص83 نقاً عن الشيخ إبراهيم سليمان بمقابلة سنة 1973.
2 - ظاهر، جبل عامل، مصدر سابق، ص73، ويذكر سبب آخر لنكبة عين إبل

3 - منــذر جابــر، مؤتمــر وادي الحجيــر، راجــع تفاصيــل وافيــة مــن ص87 ص97 ويشــير تقريــر الجيــش الفرنســي إلــى أن عــدد القتلــى فــي عيــن ابــل 
.General. HAYS.p152 :هــو 53 شــخصاً وذلــك نقــاً عــن راعــي أبرشــية صــور بتاريــخ 10 أيــار 1920 راجــع

4 - الدين، المصدر نفسه ص4 وعن الخطة الفرنسية راجع قوله في نفس المصدر ص2.
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احلملة الفرنسية بقيادة نيجر إلخضاع  جبل عامل
وتشتت زعامته  فكانت املقاومة

يف 18 أيــار 1920 جــردت فرنســا إىل جبــل عامــل محلــة انتقاميــة عددهــا أربعــة آالف جنــدي 
عــدا املتطوعــة )مــن املســيحين( بقيــادة الكولونيــل نيجــر هبــدف إخضــاع هــذا اجلبــل والقضــاء 
عــى احلركــة الوطنيــة فيــه.ً وقــد اختــذت احلملــة وجهتــي ســر، واحــدة ســلكت باجتــاه النبطيــة 
ــاه  ــا باجت ــم أكملت ــن ث ــن يف تبن ــت الفرقت ــور، والتق ــاه ص ــاحل باجت ــق الس ــلكت طري ــة س والثاني

بنــت جبيــل وقراهــا ومرجعيــون ونواحيهــا)1(.

ــف  ــى الزح ــر ع ــن تؤث ــي ل ــوب الت ــض اجلي ــوى بع ــة، س ــة مقاوم ــة أي ــذه احلمل ــق ه مل تل
الفرنــي بــل حاولــت تأخــره، وذلــك الن العصابــات املســلحة مل يكــن لدهيــا إمكانيــة مواجهــة 
ــل  ــوا عليهــا مــع أهــايل جب ــي كان ــة الت ــة املعنوي جيــش نظامــي مســلح.. أضــف إىل ذلــك احلمل
عامــل)2(.. »واألمــر الــذي أصــدره كامــل بــك األســعد إىل عامــة القــرى التــي متــر هبــا احلملــة 

ــدد)4(«. ــالح وال م ــاد وال س ــال عت ــون ب ــف يقاوم ــة)3( وكي ــدم املقاوم بع

ــى  ــران)5(، أقس ــى 3 حزي ــًا حت ــرش يوم ــبعة ع ــتمرت س ــي اس ــية الت ــة الفرنس ــت احلمل  مارس
ــزاز واإلرهــاب)6( وحجتهــا يف ذلــك االنتقــام ألهــايل عــن ابــل، كــام أن  رضوب العســف واالبت
اجليــش كان يعــدم بالرصــاص كل مــن يقبــض عليــه بتهمــة االنتــامء إىل العصابــات)7( وكثــرًا مــا 

كانــت هــذه التهــم تصــدر عــن املتطوعــة)8(.

ــل،  ــل الكولوني فــوق هــذا اســتدعى نيجــر  كامــل األســعد إىل هونــن، فجــاء األخــر »وقاب
وطلــب إليــه الكولونيــل أن يصطحبــه إىل بــروت مــرًا عــى ذلــك، وبعــد حمــاورة شــديدة توافقــا 
عــى أن يرجــع كامــل بــك إىل داره يف الطيبــة تلــك الليلــة، ليســتعد حللــول العســكر قريــة الطيبــة، 
ثــم يعــود كامــل بــك إىل الكولونيــل يف الصبــاح، ولكــن كامــل بــك رجــع فعــاًل إىل الطيبــة ومحــل 

أهلــه يف جنــح الليــل إىل فلســطن)9(..؟!«.

.General. HAYS ipd.p- 153- 152- 1 - حول التفاصيل العسكرية لتنظر
2 -الحــظ الحملــة اإلعاميــة ضــد جبــل عامــل بعــد الحجيــر وحادثــة عيــن ابــل حتــى بدايــة الحملــة الفرنســية عليــه فــي الصحــف الصــادرة فــي تلــك 
الفتــرة كذلــك راجــع: رضــا، مذكــرات المصــدر الســابق ص991 ومــا يليهــا وظاهــر، جبــل عامــل مصــدر مذكــور ص74 ومــا يليــه وآل صفــا. مصــدر 
مذكــور ص227 ومــا يليهــا.. كذلــك الحــظ بعــد المواجهــات التــي لثلــث الحملــة مــن العصابــات ظاهــر. جبــل عامــل. ص77 ورضــا نفســه م 34 ص199 

ومــا يليهــا.
3 - رضا مذكرات، م 34، ص200.
4 - ظاهر، جبل عامل ص77 و 78.
.General. HAYS op.cit - 5

6  - الحظ ما ذكره رضا وظاهر حول أعمال النهب والسرقة وإحراق القرى من قبل الحملة...
7   - الحــظ مقتــل 6 أشــخاصخطأ فــي صــور بتهمــة أنهــم كانــوا فــي الحملــة علــى عيــن ابــل ومقتــل آخريــن فــي جويــا بنفــس الخطــأ... رضــا م 34 

ص199 و 200 و 202 ومــا يليهــا وظاهــر المصــدر الســابق ص77.
8 - هــؤالء المتطوعــة كانــوا مــن القــرى الذيــن امتــأت قلوبهــم غيظــاً بالعصبيــة المذهبيــة والطائفيــة بتشــجيع مــن الفرنســيين. الحــظ، رضــا، المصــدر 

نفســه ص200 وغيرهــا كذلــك الحــظ مــا رواه أحــد المتطوعيــن ونقلــه الشــيخ ســليمان ظاهــر. العرفــان م 33 ص609.
9 - رضا مذكرات، المصدر نفسه، م 34، ص201، وظاهر ـ جبل عامل، المصدر نفسه، ص79 و80.
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ــة، وســاء فــرار  ــار 1920 وصــل اجليــش الفرنــي إىل الطيب ــايل 30 أي ــوم الت  ويف صبيحــة الي
ــد  ــيد عب ــا الس ــا.. أم ــوا بنهبه ــم اكتف ــا ولكنه ــى تدمره ــوا ع ــوق داره . وعزم ــك، فط ــل ب كام
ــي  ــحور الت ــة ش ــت داره يف قري ــد هومج ــق فق ــن دمش ــوه م ــاد لت ــذي ع ــن ال ــن رشف الدي احلس
هجــرت ورسقــت فانســل منهــا بأعجوبــة ملتجئــًا عــى احــد الكهــوف ثــم إىل دمشــق فمــر)1(، 
بعــد أن أحرقــت مكتبتــه الثمينــة يف صــور)2(.. وقــد لعــب يوســف بــك الزيــن دورًا يف محايــة عــدد 
مــن القــرى يف منطقتــه وكان يكفــي أن يقــول للفرنســين إن هــذه القريــة ختصنــي حتــى يمتنعــوا 
ــًا  ــدة معهــم.. وهــذا مــا جعــل تلــك القــرى هدف ــة وطي ــا كان مــن عالق ــة أهلهــا مل عــن مضايق

ــة)3(.. ــات العاملي ــامل العصاب ألع

بعــد أن عمــد نيجــر إىل مجــع بعــض الوجــوه مــن أعيــان العامليــن يف الطيبــة، وطلــب منهــم 
ــى  ــض ع ــكر، التعوي ــة العس ــع غرام ــن، دف ــظ األم ــد بحف ــالح، التعه ــليم الس ــور، تس ــة أم مخس
ــة  ــن للطائف ــوا ممثل ــم ليس ــؤالء بأهن ــرد ه ــل، ف ــن اب ــن ع ــلب م ــا س ــادة م ــل، إع ــن اب ــايل ع أه
كلهــا، فأمرهــم أن يكتبــوا لــه أســامء أعياهنــا ليجمعهــم يف صيــدا يــوم اخلامــس مــن حزيــران)4(.

ويف املوعــد املحــدد عقــد االجتــامع الــذي قــرره نيجــر، يف )انطــش( دار األســقفية الكاثوليكيــة 
يف صيــدا، بحضــور وجــوه مــن مســيحيي صيــدا ومرجعيــون وصــور، ووجــوه مــن أهــل الســنَّة، 
إضافــة إىل الوفــد العامــي الكبــر ومنــه العلــامء الشــيخ حســن مغنيــة والشــيخ عبــد احلســن صادق، 
والشــيخ منــر عســران، والشــيخ أمحــد رضــا، والشــيخ ســليامن ظاهــر، ومــن األعيــان فضــل بــك 
الفضــل، ويوســف بــك الزيــن، ونجيــب بــك عســران، وراشــد بــك عســران، ومــن الوجــوه حممد 

جابــر آل صفــا، واحلــاج إســامعيل اخلليــل واحلــاج عبــد اهلل حييــى اخلليــل وكثريــن غرهــم.

ــيعة)5(  ــى الش ــة ع ــديد اللهج ــًا ش ــب خطاب ــذي خط ــر ال ــل نيج ــامع الكولوني ــرأس االجت ت
وخلــص إىل إمــالء الــرشوط التــي وضعهــا اجلنــرال غــورو لوقــف احلملــة العســكرية، وكانــت 
هــي نفســها التــي عرضــا نيجــر يف اجتــامع الطيبــة إضافــة إىل رشطــن آخريــن: األول دفــع مائــة 
ألــف لــرة عثامنيــة ذهبيــة غرامــة تــوزع بمعرفــة املجتمعــن عــى عامــة القــرى العامليــة، والثــاين 
ــاد  ــدام وإبع ــن إع ــة، م ــا املختلف ــن أحكامه ــكرية م ــلطة العس ــه الس ــا أصدرت ــى م ــق ع التصدي

ــاء)6(. ــامء والوجه ــامء والزع ــض العل ــوار وبع ــاء الث ــى رؤس ــادرات ع ومص

1 - المصدران السابقان، وكذلك شرف الدين صفحات من حياتي، المصدر نفسه، ص9.
2 - يوسف طباجة ـ الزعامة السياسية رسالة دبلوم، ص122، رضا مذكرات، م 34، ص990 مثاً.

3 - رضا المصدر نفسه، وظاهر المصدر نفسه.
4 - رضا المصدر نفسه ص202 وظاهر المصدر نفسه

5 - رضا المصدر نفسه ص202 وظاهر المصدر نفسه ص81.
6 - رضــا المصــدر نفســه وظاهــر المصــدر نفســه هــذا وقــد نفــذت العديــد مــن األحــكام باإلعــدام ببعــض رجــال الثــورة ممــن ظفــرت بــه قــوات االحتــال، 
راجــع شــرف الديــن، صفحــات ص9 ورضــا المصــدر نفســه ص692 حيــث يــورد أســماء المحكوميــن باإلعــدام والنفــي مــن المتاولــة نقــاً عــن جريــدة 
لســان الحــال 17 آب 1920 ومنهــم قــادة الثــورة صــادق حمــزة وأدهــم خنجــر وغيرهــم والزعمــاء كامــل األســعد والعلمــاء الســيد عبــد الحســين شــرف 

الديــن والســيد عبــد الحســين نــور الديــن اللذيــن ألفـّـا وفــداً إلــى ســوريا بعــد مؤتمــر الحجيــر وغيرهــم..
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ــا مل  ــش( م ــن )أنط ــروج م ــؤالء اخل ــى ه ــر ع ــيعة، وحظ ــر الش ــن غ ــوون م ــرج املدع وخ
ــة بعــد الظهــر  ــى الســاعة الثالث ــي بقــوا يتداولــون فيهــا حت يوقعــوا عــى الــرشوط املفروضــة الت
ــوه  ــي وج ــيحين، ونح ــاء املس ــتدعي رؤس ــم اس ــس، ث ــدرك والبولي ــن ال ــددة م ــة مش بحراس
الشــيعة وعلامؤهــا عــن املقــام األول حيــث كانــوا جالســن، وأجلــس مكاهنــم مــن اســتدعي مــن 
املســيحين زيــادة يف اإلرهــاق واإلذالل، وكذلــك فعــل يف اجتــامع الصبــاح، وبقــي العامليــون يف 
أخــذ ورد يف التوقيــع وعدمــه حتــى الســاعة السادســة والنصــف مســاءًا وأخــرا تــم التوقيــع ومتنع 
البعــض الذيــن احــروا فيــام بعــد فوقعــوا إال الشــيخ حســن مغنيــة كبــر علــامء جبــل عامــل يف 

ــه إســامعيل اخلليــل حســاًم للنــزاع)1(. ــه امتنــع فوقــع عن ذلــك الوقــت  فإن

 هبــذا األســلوب مــن التنكيــل العســكري، واالبتــزاز الســيايس الضاغــط، اســتطاعت احلملــة 
الفرنســية ســلخ املقاومــة العامليــة وتطلعهــا إىل االســتقالل والوحــدة الســورية، وانتزعــت كذلــك 
ــن  ــالد م ــت الب ــايل انتزع ــه، وبالت ــل وأعيان ــل عام ــامء جب ــن عل ــالم م ــك اإلذالل واالستس ص
أهلهــا، حتــت وطــأة مــا أحدثتــه تلــك احلملــة مــن خــراب ودمــار. ومتــت الســيطرة الفرنســية عــى 
جبــل عامــل الــذي يف احلقيقــة ان املقاومــة فيــه ليســت جديــدة بــل متجــددة... فــام أن علــم رجــال 
ــة  ــون والنبطي ــي مرجعي ــكري يف نواح ــع العس ــر الوض ــى انفج ــدا حت ــل يف صي ــام حيص ــورة ب الث
ــة  ــن موج ــامت ع ــفرت اهلج ــد أس ــة، وق ــق العاملي ــض املناط ــى بع ــيطرهتا ع ــتعادة س ــدف اس هب
جديــدة مــن التهجــر للمســيحين ومــرة أخــرى كانــت ملنطقــة النبطيــة وقفــة إنســانية مــع هــؤالء 
املنكوبــن، فأحلهــم أهلهــا عــى الرحــب والســعة)2(، بينــام »كثــرت فضائــح العصابــات املســيحية، 

وزاد ويلهــا ورشهــا)3( »بتشــجيع مــن الفرنســين«!.

ثــم أن الغرامــة التــي فرضــت عــى البــالد العامليــة كانــت فادحــة ال تتحملهــا ثــروة البــالد يف 
األحــوال العاديــة، فكيــف هبــا وهــي تنهــب وتســلب، فقــد دفعتهــا مــن دمهــا وأمالكهــا، فبلــغ مــا 
جبــوه مخســة أضعــاف مــا فــرض، بحيــث لــو وزعــت عــى النفــوس كبرهــا وصغرهــا ألصــاب 
كل نفــس عــرش لــرات ذهبيــة أو نحــو ذلــك)4(  وكان الزائــد عــن الغرامــة مــن هــذا املبلــغ نصيــب 

الســامرسة وباعــة الضمــر واألوطــان)5(، ويف هــذا الصــدد يقــول أمــن الرحيــاين: 

ــل  ــى أه ــرض ع ــات، فف ــّكل بالعصاب ــر لين ــل نيج ــرة الكولوني ــراب الب ــد خ ــاء بع ».. وج
ــه،  ــكري ورجال ــدا العس ــم صي ــوض إىل حاك ــة، وف ــرة ذهبي ــف ل ــن أل ــة ومخس ــل مئ ــل عام جب
ومنهــم ثالثــة مــن الصوريــن، بجمعهــا فجمعــوا ضعــف املائــة واخلمســن ألــف لــرة، بطرائــق 

1 - الحــظ وقائــع االجتمــاع فــي المصــادر التاليــة: رضــا، مذكــرات، مصــدر ســابق، ص203 حتــى ص304 وكذلــك ظاهــر جبــل عامــل مصــدر ســابق، 
ص81 حتــى ص85 آل صفــا تاريــخ جبــل عامــل ص328 و 329 ويذكــر أن الثاثــة كانــوا مــن ضمــن الحاضريــن.

2 - رضا،  نفس المصدر، ص356، والحظ جريدة الحقيقة 30 حزيران واألول من تموز 1920.
3 - ظاهــر نفــس المصــدر الســابق ص84 والحــظ وجيــه كوثرانــي االتجاهــات السياســية ص339 نقــاً عــن جريــدة لســان الحــال 220 حزيــران 1920، 

حــول دعوتهــا الســتكمال ضــرب جيــوب االنتفاضــة العاملية.
4 - رضا، المصدر السابق نفسه، ص305.

5 - شرف الدين صفحات من حياتي، األلواح، عدد 15 ص10.
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ــة  ــة ومخس ــوا أربعامئ ــن مجع ــاة املاهري ــون أن اجلب ــون املدقق ــال العارف ــا اآلن، وق ــة لذكره ال حاج
وثامنــن ألــف لــرة، فدفعــوا تعويضــًا ألهــل اجلديــدة ـ  مرجعيــون ـ مخســن ألــف لــرة منهــا و.. 
أطلقــت احلكومــة عــى شــارع مــن شــوارع بــروت اســم الكولونيــل نيجــر)1(« الــذي هو ســيختار 
ليقــوم بحملــة أخــرى إلخضــاع بعــض املناطــق الثائــرة يف ســوريا)2(. وهكــذا قــدر هلــذا اجلبــل أن 
خيفــق، فــكان إخفاقــه ســببًا يف إخفــاق القضيــة الســورية، ألنــه كان املرحلــة التــي جــرأت فرنســا 

بعدهــا عــى ســوريا)3(...!

معركة ميسلون وسقوط دمشق 25 متوز 1920:

اتضــح للســلطة الفرنســية يف محلتهــا عــى جبــل عامــل، أن تصفيــة جيــوب الثــورة يف املنطقــة 
الغربيــة هنائيــًا ال يمكــن إال أن يتــم عــر تصفيــة النــواة التــي نشــأت يف دمشــق وكان الزحــف عــى 
دمشــق باجتــاه عاصمــة الوحــدة لــه اهلــول الكبــر، ففــي 24 متــوز 1920 جهــز الفرنســيون محلــة 
كبــرة إلســقاط حكومــة امللــك فيصــل، وإخضــاع ســوريا، فالتقــى الفريقــان يف ميســلون، دون 
تــوازن يف القــوى، فواجــه يوســف بــك العظمــة قائــد اجليــش العــريب، الفرنســين ببضعــة عــرش 
رجــاًل مــن اجليــش النظامــي وعــدد مــن املتطوعــن والثــوار، ولكــن املعركــة كانــت معروفــة متامــًا 
نتائجهــا، وفــّر امللــك فيصــل إىل العــراق.. وتشــتت اجليــش واحلكومــة العربيــة، وســقطت آخــر 
نــداءات الثــورة يف ســوريا التــي كان جبــل عامــل يســتمد ويغــذي مواقفــه منهــا.. لكــن العامليــن 
ــه  مل يتوقفــوا عــن املقاومــة للمحتــل، وإن ســايروه، لكــن املوقــف كان حــادا عندمــا بــدأت قضي
ــام 1936،  ــدس ع ــر الق ــن يف مؤمت ــاركة العاملي ــا مش ــف منه ــا تنكش ــرة عليه ــطن واملؤام فلس

وانتفاضــة 1936 يف بنــت جبيــل وشــملت أنحــاء جبــل عامــل....

1 - أميــن الريحانــي، ملــوك العــرب، ج 2، ص318، والحــظ تعليقــه علــى مؤتمــر الحجيــر وقولــه أن الســيد شــرف الديــن قــد أفتــى بضــرب المســيحيين، 
نفــس المرجــع، ص-315 316، مطبعــة صــادر، بيروت، د.ت.

2 - كوثراني، نفس المرجع السابق، وكذلك باد الشام، ص371، لنفس المؤلف.
3 - شرف الدين، صفحات، المصدر نفسه.
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القضية الفلسطينية
اإلعتداءات الصهيونية عىل جبل عامل... املقاومة والتحرير

      كانــت وال زالــت قضيــة فلســطن هــي قضيــة جبــل عامــل منــذ ســايكس بيكــو واالنتــداب 
ــاع  ــى ضي ــة األوىل ع ــذ اللحظ ــوا من ــة ومل يبخل ــح القضي ــى مذب ــون ع ــع العاملي ــا، دف ــى بالدن ع

فلســطن، قتــال وترشيــدا ودمــارا واعتــداءات وختريــب وكل أنــواع اهلمجيــة.
    التحــق الكثــر مــن الشــبان العامليــن يف صفــوف املقاومــة الفلســطينية، ثــم كانــت املواقــف 
املســاندة للقضيــة الفلســطينية مــن كل العلــامء ومثاهلــم كبارهــم مــن الســيد عبــد احلســن رشف 
الديــن الــذي قــال بدايــة يف ندائــه للعــرب واملســلمن: » أهيــا العــرب، أهيــا املســلمون: هــذا شــهر 
املحــرم الدامــي الــذي انتــرت فيــه عقيــدة، وبعــث فيــه مبــدأ. أال وإن قتلــة احلســن )ع(، بكــر يف 
القتــالت، فلتكــن قدوتنــا فيــه بكــرًا يف القــدوات، ولنكــن نحــن من فلســطن وكان ســيد الشــهداء 
مــن قضيتــه. وليكــون لنــا ولفلســطن مــا كان لــه ولقضيتــه مــن جمــد وخلــود«.  كذلــك الســيد 
حمســن األمــن: “أهيــا العــرب، أهيــا املســلمون: إن لكــم يف فلســطن تراثــًا، وإن لكــم يف كل غــور 
ونجــد وحــزن وســهل منهــا دمــًا ُعجــن بــه تراهبــا، واختلــط بــه ماؤهــا ونباهتــا.. إن اخوانكــم يف 
ح احساســهم  فلســطن قــد أقــض مضاجعهــم مــا هــم فيــه مــن حمــن وبــالء، وأســهر عيوهنــم وبــوَّ
مــا يالقــون مــن كيــد اخلصــوًم. الشــيخ ســليامن ظاهــر1... ثــم كان حضــور الســيد موســى الصــدر 
ــة بعــد أن عصفــت احلــرب  ــح القضي ــل، وغيــب عــى مذب ــذي أســس للمقاومــة ضــد إرسائي ال
األهليــة اللبنانيــة وهدفهــا كان تصفيــة القضيــة الفلســطينية حتــى االجتيــاح االرسائيــي يف العــام 
ــزاب  ــرادى أح ــات وف ــون مجاع ــكلها العاملي ــي ش ــة الت ــدة باملقاوم ــة متجس ــت اهلّب 1982 وكان
ــا  ــه و نّجذه ــا بعبقريت ــي قاده ــالمية الت ــة اإلس ــوذج يف املقاوم ــالمية...، وكان النم ــة وإس وطني
ــد  ــة املعاه ــا يف كاف ــا ووقائعه ــدّرس أفعاهل ــة ت ــة نموذجي ــة مدرس ــّر املقاوم ــا ص ــن أبطاهل ــٌذ م ف
العســكرية؛ عنيــت بــه الشــهيد عــامد مغنيــة قائــد االنتصاريــن عــام 2000 و 2006 ليســقط غيلــة 
ــة...- وكل قــادة املقاومــة ســقطوا غيلــة -  ــرات الصهيوني ــد املخاب يف دمشــق عــام 2008 عــى ي
بعــد أن عجــزت عنــه كل أجهــزة اســتخبارات العــامل طيلــة فــرة قيادتــه ألروع نمــوذج يف حــركات 
ــوين  ــرشوع الصهي ــوا امل ــتطاعوا أن هيزم ــن اس ــخ أن العاملي ــجل التاري ــامل2... ليس ــرر يف الع التح

ــد أو رشط3... دون قي

  إن امليــزة أو اخلصوصيــة للمقاومــة االســالمية يف حارضنــا أهنــا مل تســتدرج ضمــن املشــاريع 
الغربيــة / العربيــة، ال شــك أهنــا اســتفادت مــن جتــارب األخريــن، رغــم املحــاوالت املســتمرة...

الســتيعاهبا، أو لإليقــاع هبــا يف رشك أالعيبهــم، وَأرْسِ أو مصــادرة قراراهتــا لتصبــح أهدافها يف مكان 
1  - له ديوان شعر اسمه: الفلسطينيات. وتجد آالف القصائد من نظم العامليين عن فلسطين 

2  - بالطبع ال ولن ننسى كل البارزين في قيادة المقاومة منذ البداية مع الشهداء محمد سعد و زهير شحاده وكل الشهداء...
3  - موضــوع هزيمــة إســرائيل بفعــل المقاومــة يحتــاج لبحــث خــاص نظــرا لغنــى المصــادر وكوننــا بحمــد هللا ممــن عايشــوا الحــدث وشــهدوا عليــه، 

قدرنــا هللا أن ننجــز هــذا المشــروع.
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آخــر... واحلقيقــة أن اهلل تعــاىل قّيــض للمقاومــة ســندًا أساســيا هلــا هــي اجلمهوريــة االســالمية يف 
إيــران، وظهــرا ممانعــا هــي اجلمهوريــة العربيــة الســورية... مــا مكنهــا مــن إنجاز مــا أنجزتــه، وال 
ننســى » األمــة العامليــة« عــى حــد تعبــر الشــيخ أمحــد رضــا1، والتــي هــو ديدهنــا يف حتمــل كل 

ويــالت هــذا الواقــع املبســوط أعــاله، مضحيــة وحاضنــة انطالقــا مــن ثقافتهــا رغــم اجلــراح ...

 

 

1  - الشــيخ أحمــد رضــا: المتاولــة أو الشــيعة قــي جبــل عامــل، مجلــة المقتطــف، م36. وأعيــد نشــرها مــع التعقيــب فــي مجلــة العرفــان م2،ص242.  
وتعقيــب وشــكيب أرســان: المتاولــة أو الشــيعة فــي جبــل عامــل، مجلــة العرفــان، م2، ج9، ص444. ومقالــة ثانيــة للشــيخ أحمــد رضــا: بنــو عاملــة، 
مجلــة العرفــان،م31، ج5و6، ص 218. ومقالــة الشــيخ أحمــد رضــا: مــا هــي األمــة ؟، العرفــان م2، ص 459. والشــيخ محمــد جــواد مغنيــة: الوضــع 

الحاضــر فــي جبــل عامــل، ص74.
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الشيخان العامليان سليمان ظاهر و أحمد رضا

إعداد .د.نادين نورالدين

اوالً: الشيخ العاميل سليامن ظاهر 1873-1960

ــب  ــف وادي ــن ومؤل ــل دي ــي . رج ــر العام ــي ظاه ــن ع ــد ب ــن حمم ــليامن ب ــه: هوس حيات  - 1
ــل . ــل عام ــن جب ــاين م ــؤرخ لبن ــاعر وم وش

ولــد يف النبطيــة، قــرأ القــرآن، وتعلــم مبــادىء اخلــط واالمــالء عى بعــض شــيوخ الكتاتيب 
ــن . ومــن اســاتذته ايضــًا الســيد  ــور الدي ــم النحــو عــى الســيد حممــد ن ــة . وتعل يف النبطي
ــه  ــرأ علي ــم، وق ــد ابراهي ــيد حمم ــايص . الزم الس ــى ع ــيخ مصطف ــم، والش ــن ابراهي حس

ــة وآداهبــا، والفلســفة القديمــة و اإلالهيــات وعلــم الــكالم. علــوم العربي
ارحتــل ســليامن ظاهــر اىل مدرســة بنــت جبيــل ملؤسســها الشــيخ موســى رشارة والتــي كان 
ــلم  ــدل س ــرة وجم ــقرا وكف ــه وش ــاع وحنوي ــة جب ــي مدرس ــن خرجي ــالب م ــا الط يقصده

ــبيتي . ــواد س ــيخ ج ــى الش ــة ودرس ع ــاد اىل النبطي ــا . ع وغره
كانــت منطقتنــا تشــهد حركــة فكريــة و بعثــًا حضاريــًا  ازدهــارًا، ورغبــة جاحمــة يف التجديد، 
ــوزه . وقــد شــارك ســليامن  ــاره وكن ــراث العــريب، ودراســة آث ــاء الث ودعــوة جــادة اىل احي
ــة  ــة واالجتامعي ــة العلمي ــوا النهض ــن أطلق ــة الذي ــد الثالث ــة، وكان اح ــذه احلرك ــر ه ظاه
ــيخ  ــة –الش ــان اللبناني ــة العرف ــب جمل ــن  صاح ــارف الزي ــد ع ــيخ امح ــم: الش ــة و ه احلديث
ــار  ــد كب ــر اح ــليامن ظاه ــيخ س ــارش – الش ــوي و الن ــاعر واللغ ــب و الش ــا الكات ــد رض امح

ــل عامــل . مفكــري جب

ــية  ــة و السياس ــاالت الفكري ــة يف املج ــهامات غني ــر إس ــليامن ظاه ــة: لس ــه الفكري مكانت  - 2
واالجتامعيــة وغرهــا ...

كان عضو املجمع العلمي العريب يف دمشق .  -
ترجــم لــه خــر الديــن الــزركي يف االعــالم قائــاًل: » انــه كان مــن حامــي لــواء العربية   -
لغــة قوميــة يف بــالد جبــل عامــل . وهــو مــن احفــاد الفقيــه الشــيعي زيــن الديــن بــن 
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عــي اجلبعــي العامــي املعــروف بالشــهيد الثــاين .«
ــر  ــم: االم ــه منه ــة ادبائ ــره وعلي ــامء يف ع ــن العل ــر م ــة بالكث ــة وثيق ــه صل كان ل  -
ــود،  ــم االس ــوري، ابراهي ــكندر اخل ــى اس ــي، عيس ــرد ع ــد ك ــالن، حمم ــكيب ارس ش

ــر . ــم كث ــاط وغره ــن اخلي ــي الدي ــيخ حم الش
ــد  ــة املقاص ــه اال يف مجعي ــرة لعمل ــد ثم ــه مل جي ــات، لكن ــن اجلمعي ــر م ــل الكث دخ  -
ــا يف  ــد رض ــه امح ــاركة زميل ــأ بمش ــا، وأنش ــلم ادارهت ــي تس ــالمي الت ــة االس اخلري

النبطيــة مدرســة للبنــن، واخــرى للبنــات، تابعتــن للجمعيــة .
ــة  ــوىل الكتاب ــة، وت ــة يف النبطي ــد اخلري ــة املقاص ــر ادارة مجعي ــليامن ظاه ــوىل س ت  -
العلميــة واالدبيــة، وكانــت جملــة العرفــان أكثــر املجــالت التــي نــرشت آثــاره، ومل 
خيــل جــزء مــن اجــزاء جريــدة جبــل عامــل مــن مقــال لــه يف خمتلــف املباحــث . كام 
كتــب يف جريــدة املقتبــس الدمشــقية، وكان معظــم شــعره يف االجتــامع و االخــالق 
ــة و  ــلم و احلامس ــازًا اىل الس ــرب، منح ــاوىء و احل ــف وذم املس ــم و الوص و احلك

ــة . السياس

مواقفــه الوطنيــة: وقــف ســليامن ظاهــر يف وجــه االتــراك، ودافــع عــن عروبــة جبــل عامــل   - 3
وأهلــه مــع بدايــة االنتــداب الفرنــي . شــارك يف مؤمتــر احلجــر، وســاهم بكتابــة مقرراتــه 
ــام  ــالد الش ــريب يف ب ــعب الع ــا الش ــة، ودع ــة العربي ــيم املنطق ــد تقس ــل ض ــة . ناض النهائي

وفلســطن اىل الثــورة مــن اجــل العيــش الكريــم .

ــدا  ــة صي ــام 1918 يف حمكم ــق ع ــايض التحقي ــة ق ــر وظيف ــليامن ظاه ــوىل س ــه: ت وظائف  - 4
ــهر . ــة اش ــد اربع ــي بع ــداب الفرن ــل االنت ــن قب ــل م ــة، واقي البدائي

انتــدب عضــوًا ملحكمــة كــروان البدائيــة عــام 1022، ثــم عــن حاكــم صلــح للهرمــل 
عــام 1927، واخــرج منهــا الســباب سياســية .

مؤلفاته:ترك سليامن ظاهر مؤلفات عديدة منها:  5-

تاريخ قلعة الشقيف.   -
صفحات من تاريخ جبل عامل .  -

الفلسطينيات .  -

تاريخ الشيعة .  -
معجم قرى جبل عامل.  -

آداب اللغة العربية .  -
امللحمة العربية االسالمية .  -
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األماين اجلامعة .  -
اطروحة بعنوان:ً صلة العلم بن دمشق وجبل عامل ».  -

من وحي احلياة .  -
العراقيــات ) باالشــراك مــع امحــد عــارف الزيــن وامحــد رضــا وحممــد رضــا الشــبيبي   -

ــم ( . ــر ترامجه ــراق وحمتق ــعراء الع ــن ش ــعر م ــار ش وهوخمت

املراجع

       almarja.com موقع

   nabatieh.gov.gb موقع

    ar.m.wikipediaموقع

   www.aitoroumiat.comموقع
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ثانيا: الشيخ امحد رضا 

1 - حياته:

ــده  ــه وال ــره أدخل ــن عم ــة م ــام 1872، ويف اخلامس ــة ع ــا  يف النبطي ــد رض ــيخ امح ــد الش ول
ــة  ــاب، فقــرأ القــرآن الكريــم، وتعلــم أصــول اخلــط العــريب . ويف العــام 1880 انتقــل إىل قري الكّت
أنصــار لطلــب العلــم يف مدرســة العاّلمــة الســيد حســن إبراهيــم، فــدرس فيهــا الــرف والنحــو 
مــدة عرشيــن شــهرًا، ثــم عــاد إىل النبطية يســاعد والــده يف التجــارة، ويــردد عى مدرســتها الرســمية 
التــي أنشــأها رضــا بــك الصلــح، )والــد ريــاض(، الــذي كان حينهــا مديــر ناحيــة النبطيــة. وكان 

يــرّدد يف بعــض األحيــان إىل جملــس العالمــة الســيد حممــد نــور الديــن يف النبطيــة الفوقــا.

يف العــام 1884 قــِدم العالمــة الســيد حممــد إبراهيــم إىل النبطيــة لتطويــر احلالــة العلميــة فيهــا، 
فالزمــه أمحــد رضــا، وقــرأ عــى يديــه املختــر يف املعــاين والبيــان واملنطــق، ورســائل ابــن ســينا يف 
الطبيعيــات والفلســفة. كان لــه بــاع يف العمــل االجتامعــي فاشــرك يف تأســيس مجعية املقاصــد اخلرية 
ــة املعــارف« . ومــع جمــيء العالمــة الســيد حســن يوســف مكــي إىل  اإلســالمية حتــت اســم »مجعي
النبطيــة العــام 1891، كان الشــيخ أمحــد رضــا مــن تالمذتــه، باإلضافــة إىل الشــيخ ســليامن ظاهــر 
وأمحــد عــارف الزيــن. وقــد تلقــى عــى يديــه دورس الفقــه وغرهــا مــن العلــوم الدينيــة العليــا . ويف 

الوقــت نفســه كان معلــاًم للصفــوف األوىل لــدروس النحــو والــرف واملنطــق والبيــان .

يف العــام 1894 أســس مــع حممــود بــك الفضــل والشــيخ ســليامن ظاهــر مجعيــًة قائمــًة عــى 
مبــدأ التعــاون اخلــري، أخفــوا أمرهــا عــن احلكومــة وجعلوهــا رسيــة، وبلــغ عــدد أعضائهــا 24 

شــخصًا مــن الوجهــاء واألعيــان، واســتمرت حــوايل العامــن .

تعلــم  الشــيخ امحــد الكثــر عــى يــد معلمــه الســيد حســن يوســف مكــي، وكان مرافقــًا لــه 
يف حلــه وترحالــه مــع صديقــه الشــيخ ســليامن ظاهــر ملعاجلــة الكثــر مــن مشــاكل وأمــور جبــل 

عامــل، متنقــاًل بــن صــور وبنــت جبيــل واخليــام وغرهــا مــن احلــوارض العامليــة .

تابــع الشــيخ أمحــد رضــا مســرة معلمــه بعــد وفاتــه العــام 1906، ويعتــر امتــدادًا لــه بمحاربة 
ــاث،  ــور واإلن ــد للذك ــة املقاص ــة جلمعي ــة خاص ــاء مدرس ــى إنش ــل ع ــف . فعم ــل والتخل اجله
ــة،  ــل واألمي ــى اجله ــاء ع ــاء للقض ــن أكفي ــب معلم ــؤوهنا وتدري ــم ش ــة معظ ــى رعاي ــدم ع وأق

ليــس يف النبطيــة وحدهــا بــل يف جبــل عامــل.

ُعــرف الشــيخ أمحــد رضــا مــع رفيقيــه الشــيخ ســليامن ظاهــر وحممــد جابــر آل صفــا بالثالثــي 
العامــي، إذ كانــوا يشــركون دائــاًم يف النشــاط الســيايس واالجتامعــي .
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2 - مكانته الفكرية 

تأثــر الشــيخ باســتاذه الســيد حممــد ابراهيــم العــامل الــذي متيــز باخلــرة و الســعة يف االفــق  •
ــدان  ــفية . ولفق ــات الفلس ــة و الدراس ــوم العري ــغف بالعل ــة . فش ــمول يف املعرف و الش
ــب  ــاء الكت ــدًا يف اقتن ــذل جه ــد ب ــوم فق ــذه العل ــزود هب ــة الت ــح فرص ــي تتي ــدارس الت امل

معلقــًا عليهــا و شــارحًا مــا غمــض منهــا .
لقــد قــرأ عــى يــد  اســتاذه عــدة مصــادر مــن امههــا رســائل ابــن ســينا يف الطبيعيــات . كــام  •

درس عــى يــد اســتاذه االدب العــريب .
ــة  • ــه جمموع ــدرس علي ــي، ف ــف مك ــن يوس ــيد حس ــة الس ــدم اىل النبطي ــنة 1891 ق يف س

ــاين زيــن العابديــن  مــن أهــم مصــادر الفقــه ومنهــا رشح اللمعــة الدمشــقية للشــهيد الث
ــي . اجلبع

انــرف الشــيخ امحــد رضــا اىل تدريــس املنطــق و البيــان ومبــادىء االصــول ملــن يرغــب  •
مــن التالميــذ . والقــى عــى بعضهــم دروســًا يف الطبيعيــات و الرياضيــات ...

وصــف رضــا بأنــه يمثــل خالصــة النهضــة االدبيــة التــي عرفهــا لبنــان يف النصــف الثــاين  •
مــن القــرن العرشيــن .

كــام متيــز مــن قبــل بعــض املثقفــن اللبنانيــن بأنــه واحــد مــن الكواكــب املرشقــة يف زمــن  •
بزغــت فيــه اضــواء احللــم ليقظــة عربيــة .

عــرف عنــه انــه عــامل لغــوي يف املقــام االول، و كان عــامل ديــن ومــؤرخ وشــاعر وكاتــب  •
ومصلــح وطنــي .

ــاًل يف  • ــارضًا وفاع ــل . وكان ح ــة يف رج ــه كان ام ــن بأن ــارف الزي ــد ع ــيخ امح ــه الش وصف
ــره . ع

كتــب املئــات مــن املقــاالت يف دوريــات زمنــه، وكان لــه الصــدارة يف معظــم اجلمعيــات  •
التــي كانــت هتــدف اىل نــرش العلــم و الثقافــة وحتســن االوضــاع االجتامعيــة و السياســية .

ــاهم  • ــن ان تس ــي يمك ــائل الت ــث يف الوس ــاء و كان يبح ــالم و االدب ــة االع كان يف طليع
ــهودة و  ــف مش ــه مواق ــت ل ــة . فكان ــه املردي ــض اوضاع ــن بع ــل م ــل عام ــراج جب بإخ

ــوس . ــب النف ــة يف هتذي ــات جلي خدم
نرش املعرفة وشاد املدارس و املعاهد . •
يف العام 1889 اختاره اعيان النبطية عضوًا يف جلنة املعارف . •
يف عــام 1891 انشــأ بالتعــاون مــع بعــض املثقفــن املجمــع العلمــي العــريب و الــذي كان  •

اهلــدف منــه تنميــة اهــل املنطقــة .
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يف العــام 1899 اســس مــع بعــض زمالئــه ومنهــم الشــيخ ســليامن ظاهــر مجعيــة املقاصــد  •
اخلريــة االســالمية يف النبطيــة و قــد عــن رئيســًا هلــا .

يف العام 1908 افتتح فرعًا جلمعية االحتاد والرقي يف النبطية . •

بعــد احلــرب العامليــة االوىل اســس مــع اصدقــاء لــه مجعيــة العلــامء العامليــن التــي اعتنــت  •
بالتعليــم و انشــاء مؤسســات ثقافيــة .

3 - حياته السياسية:

كانــت حياتــه السياســية حافلــة باألحــداث واألخطــار . عــارص إعــادة الدســتور العثــامين  •
للحيــاة يف العــام 1908، بعــد أن توقــف منــذ العــام 1876، ثــم انضــم إىل مجعيــة االحتــاد 
ــة ضــد العــرب،  ــا االحتاديــن العنري والرقــي، ورسعــان مــا تركهــا بعــد اتضــاح نواي
وســاءت عالقتــه مــع األتــراك، وجــرت مدامهــة منزلــه مــع صديقيــه بوشــاية مــن مديــر 
ــع  ــه م ــريف يف عالي ــوان الع ــد إىل الدي ــى اقتي ــة، حت ــة واملالحق ــتمرت املراقب الناحية.واس
ــم،  ــرج عنه ــم أف ــهرين ث ــدة ش ــم م ــتمر اعتقاهل ــام 1915، واس ــران الع ــه يف حزي رفيقي
وكاد أن يكــون مــع قافلــة الشــهداء األوىل التــي أمــر مجــال باشــا بإعدامهــا . رافــق الثــورة 
العربيــة ضــد األتــراك خــالل احلــرب العامليــة األوىل . وحــارب االنتــداب الفرنــي منــذ 
أن وطــأت قواتــه األرايض العامليــة والســورية . وكان مؤيــدًا للملــك فيصــل، ومشــاركًا 
يف مؤمتــر وادي احلجــر العــام 1920 .كل هــذه األحــداث، ومــن خــالل وجــوده يف قلبهــا 
أو مشــاركًا مــن خلــف الســتار يف صناعتهــا، جعلــت منــه أحــدث رواد الفكــر الســيايس 
العامــي .يف أيــام 1920، ومــع بــدء محلــة »نيجــر« ضــد جبــل عامــل، ُوضــع قيــد اإلقامــة 

اجلريــة يف صيــدا مــن قبــل الفرنســين .
يف حزيــران 1928، شــارك يف مؤمتــر الوحــدة الســورية الــذي حــره 68 مندوبــًا يمثلــون  •

مجيــع مــدن الســاحل الســوري وجبــل عامــل .
ــذي  • ــدس، وال ــد يف الق ــام املنعق ــالمي الع ــر اإلس ــوًا يف املؤمت ــام 1931، كان عض يف الع

ــع  ــن م ــالمي، للتضام ــريب واإلس ــن الع ــن العامل ــارزة م ــية ب ــخصيات سياس ــه ش حرت
ــة . ــتعامرية الريطاني ــة االس ــة والسياس ــة الصهيوني ــطيني يف مواجه ــعب الفلس الش

يف ترشيــن الثــاين العــام 1933، شــارك يف أعــامل ” مؤمتــر الســاحل ” الــذي عقــد يف منــزل  •
ســليم عــي ســالم وبرئاســته، وذلــك للمطالبــة بالوحــدة الســورية، وإقامــة املســاواة بــن 

خمتلــف الطوائــف .
ــرشوع  • ــث يف م ــاحل« للبح ــر الس ــة يف »مؤمت ــرة الثاني ــارك للم ــام 1936، ش يف آذار الع

ــة . ــية – اللبناني ــدة الفرنس املعاه
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ــزل  • ــد يف من ــذي عق ــورية « ال ــدة الس ــر الوح ــامل »مؤمت ــاهم يف أع ــوز 1936، س يف 5 مت
ــي. ــد كرام ــد احلمي ــه عب ــًا لرئيس ــر نائب ــد اخت ــدا . وق ــر يف صي ــاس احل ــيخ عب الش

يف 8 أيلــول 1937  حــر اجتامعــات »املؤمتــر العــريب القومــي« الــذي انعقــد يف بلــودان  •
وشــارك فيــه 411 مندوبــًا مــن ســوريا ولبنــان وفلســطن والعــراق ومــر، وقــد طالــب 

املؤمتــر بإلغــاء وعــد بلفــور واالنتــداب عــى فلســطن ورفــض تقســيمها .
ــر  • ــرب يف املؤمت ــة الع ــاالت الثقاف ــن رج ــة م ــع نخب ــاهم م ــول 1947، س ــخ 2 أيل بتاري

ــة  ــر الثقاف ــل تطوي ــن أج ــري، م ــت م ــد يف بي ــذي ُعق ــة ال ــة العربي ــايف األول للجامع الثق
ــرب( ــداد الع ــاص أج ــاين – خ ــي مزرع ــيف ع ــن .) أرش ــة العربيت واللغ

4 - نتاجه العلمي: 

نــادرًا مــا خــى جملــد مــن جملــدات املجّمــع  اللغــوي العــريب ا لــذي تألــف يف دمشــق عــام 1920، 
مــن مقــال أو بحــث أو دراســة أو اقــراح للشــيخ امحــد رضــا، ومــن أطــرف الدراســات التــي أعدهــا 
»رد العامــي إىل الفصيــح«، وقــد صــدرت يف كتــاب عــام 1952 عــن دار »العرفــان« . وبذلــك حصــل 
عــى تقديــر مــن املجمــع العلمــي، وانتخــب عضــو رشف فيــه، وكان هــذا التقديــر حافــزًا عــى متابعة 

اجلهــد، فتبّحــر يف اللغــة واّطلــع عــى أوانســها، وأملّ  بفلســفة اللغــات، وخاصــة الســامية .

وهــو أحــد أئمــة اللغــة يف النصــف األول مــن القــرن العرشين.أنفــق أكثــر مــن ربــع قــرن  •
ــدة  ــات ع ــا مؤلف ــع فيه ــا، ووض ــأهتا وتطوره ــا ونش ــة ومصدره ــول اللغ ــث يف أص يبح

أمههــا:
ــة،  ــة آالف صفح ــن ثالث ــر م ــغ أكث ــزاء بل ــة أج ــن مخس ــف م ــو مؤل ــة، وه ــن اللغ -  مت

ــروت . ــاة 1958، ب ــة احلي ــه(. دار مكتب ــد وفات ــع بع )طب
الوسيط يف اللغة )خمطوط( .  -

املوجز يف اللغة )خمطوط( .  -
ــرة يف  ــامه  »التذك ــًا س ــًا خاص ــدة كتاب ــاين اجلدي ــتحدثة ذات املع ــامت املس ــرد للكل وأف  -

ــوط( . ــتحدثة« )خمط ــاين املس ــة للمع ــامء املنتخب األس
رد العامي إىل الفصيح )طبع بعد وفاته( .  -

مولد اللغة )خمطوط( .  -
الدروس الفقهية يف مذهب الشيعة   -

رسالة اخلط )طبع بعد وفاته( دار الرائد العريب، بروت 1986 .  -
-  روضة اللطائف )خمطوط( .

ــدايب،  ــن األج ــظ إلب ــة املتحف ــه كفاي ــوط(، رشح ب ــدة )خمط ــة والعم ــوايف يف الكفاي ال  -
ــري . ــد الط ــن أمح ــد ب ــم حمم ــن نظ ــي م وه
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وصــدر لــه العــام 2006 يف بــروت كتــاب بعنــوان  »طرفــة الطرائــف وزبــدة   -
املعــارف«، وهــو مــن حتقيــق األســتاذ حبيــب جابــر.

كــام نــرشت جملــة العرفــان عــى حلقــات مذكراتــه التارخييــة بــن عامــي 1920 و   -
1922،وصــدرت فيــام بعــد عــن دار النهــار العــام 2009 مــن حتقيــق )الدكتــور منذرجابــر(

5 - نشاطه األديب والفكري والثقايف

لــه مقــاالت وقصائــد واشــتهر بذلــك كلــه، وعهــد إليــه املجمــع العلمــي بدمشــق بتصنيــف 
معجــم جيمــع بــن مفــردات اللغــة قديمهــا وحمدثهــا، ومــا وضعــه جممــع دمشــق أول جممــع للغــة 
العربيــة، وأقــر اســتعامله مــن كلــامت ومصطلحــات فألــف يف خــالل اثنــى عــرش عاًمــا كتاًبــا ســامه 
»متــن اللغــة العربيــة« يف مخســة جملــدات، ولــه مؤلفــات منهــا: »رد العامــى إىل الفصيــًح يف اللغــة، 
و»الــدروس الفقهيــة« يف مذهــب الشــيعة، و»رســالة اخلــط« يف تاريــخ الكتابــة العربيــة، و»الــواىف 
بالكفايــة والعمــدة« رشح بــه كفايــة املتحفــظ البــن األجدابــى، ونظمــه املســمى بالعمــدة ملحمــد 

بــن أمحــد الطــري.

6 - مؤلفاته: 

ترك جمموعة كبرة من املؤلفات الشعرية و النثرية مطبوعة و خمطوطة:

أ-املطبوعة

معجم متن اللغة  ·
كتاب رد العامي إىل الفصيح  ·

كتاب الدروس الفقهية  ·
كتاب هداية املتعّلمن إىل ما جيب يف الدين  ·

كتاب العراقيات)باالشراك مع صديقيه سليامن الظاهر وأمحد عارف الزين(  ·
رسالة اخلطيب)نرشت يف جملة العرفان متسلسلة(  ·

ديوان ثمرات االفكار 1901  ·
ديوان صدى اخلاطر 1913  ·

ديوان االهلام 1931  ·
النيات 1927  ·

جممعة مقاالت يف اللغة و االدب و النقد  ·
دقائق العربية 1952  ·

غادة برى رواية   ·
مرحيات: الويص – عاقبة اخلداع – احلكومة الظاملة.  ·
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ب- املخطوطة

)روضة اللطائف( مجعه الشيخ أمحد يف عهد الدراسة األوىل.  ·
الوايف بالكفاية والعمدة.  ·
قاموس األلفاظ العامية.  ·

قامــوس الوســيط وقامــوس املوجــز، كان الشــيخ أمحــد قــد أحلــق بمعجمه)متــن اللغــة(   ·
قاموسن)الوســيط واملوجــز( تســهياًل عــى الطــالب واملبتدئــن يف الرجــوع إىل مصــدر 

مناســب هلــم.
)التذكــرة يف األســامء املنتخبــة للمعــاين املســتحدثة( وهــو كتــاب خــاص أفــرد فيه الشــيخ   ·

أمحــد رضــا الكلــامت املســتحدثة للمعــاين اجلديــدة
الفلــك – الثمــر اليانــع يف الــرف و النحــو-  غرائــب الظلــم– الرافــد معجــم يف اللغــة   ·

– هدايــة املنشــىء، معجــم احليوانــات والطيــور واحلــرشات – نثــر اجلــامن.
روايات نثرية: - العاقبة احلسنة – الفتاة املغربية – اجلاسوس العاشق  ·

     )فؤاد صالح السيد  اعظم االحداث املعارصة 1900- 2014(

وصالت خارجية

ترمجة الشيخ أمحد رضا يف معجم البابطن  ·

مذكرات للتاريخ - حوادث جبل عامل 1914 - 1922 - الشيخ أمحد رضا العامي  ·

املراجع

http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12574772h — 1تاريــخ االطــالع: 10 أكتوبــر 
2015 — الرخصــة: رخصــة حــرة 

2- السيد حسن الصدر - باب األف - الرمجة رقم 17 
3-هاين فرحات -الثالثي العامي يف عر النهضة، ص 45-46 

4-معجم املؤلفن - عمر رضا كحالة - اجلزء األول - صفحة 98 
 5-  األعالم - الزركي- اجلزء األول -- صفحة 125 

ــع  6-  الشــيخ أمحــد رضــا: مركــز الــرشق العــريب نســخة حمفوظــة 03 مــارس 2016 عــى موق
ــاك مشــن واي ب
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شخصية من رجاالت جبل عامل االفذاذ :
السيد عبد الحسين شرف الدين

إعداد .أ . اسامعيل رمال

والدته ونشأته :  - 1

ولــد  عبــد احلســن رشف الديــن يف مدينــة الكاظميــة املقدســة يف العــراق عــام 1290 هـــ يف 
عائلــة علميــة متدينــة، و كـــان والــده الســيد يوســف رشف الديــن من علــامء جبــل عامــل . والدته  

ابنــة آيـــة اهللّ الـــسيد هــادي الصــدر، وأخــت املرجــع الكبــر الســيد حســن الصدر.

- درس عنــد والــده يف لبنــان. ثــم درس عنــد الشــيخ باقــر حيــدر، والســيد صــادق االصفهــاين 
والشــيخ عــي باقــر )ابــن صاحــب اجلواهــر( .

- عندمــا بلــغ عمــره 17 ســنة هاجــر اىل العــراق الكــامل دراســته يف حــوزة النجــف االرشف 
واحلــوزات العلميــة املنتــرشة يف مــدن العــراق .

-  اخــذ حيــر دروس املراجــع و العلــامء االعــالم يف النجــف االشـــرف مـــن امـــثال : الشــيخ 
حســن الكربالئــي  والشــيخ حممــد طــه نجــف والشــيخ اخلراســاين  والـســـيد حممــد كاظــم 
اليزدي،والســيد اســامعيل الصــدر، والشــيخ فتــح اهللّ االصفهــاين، والســيد حســن الصــدر.

- عــاد اىل جنــوب لبنــان الداء مهامتــه الرســالية بعــد ان نــال درجــة االجتهــاد وعمــره آنــذاك 
32 ســنة .

- ســافر اىل مــر لالطــالع عــى دروس علــامء جامعــة االزهــر ومدرســيها ، واالســتفادة مــن 
آرائهــم ، ومــن مجلــة اولئــك املدرســن الشــيخ حممــد الكتــاين ، والشــيخ ســليم البــرشي...
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اهلجرة واملنجزات

ظــل الســيد يتنقــل بــن املراكــز الدينيــة والعلميــة يف العــراق، حتــى بلــغ الثالثــة والثالثــن مــن 
ــور  ــة ص ــان، ويف مدين ــل بلبن ــل عام ــي يف جب ــا األص ــه اىل موطنه ــع عائلت ــاد م ــا ع ــر، حينه العم

حــرًا، وكان ذلــك ســنة 1905م.
بــدأ الســيد عبــد احلســن حركــة علميــة واصالحيــة كبــرة يف مدينــة صــور، أســس مــن خالهلا 
الكليــة اجلعفريــة لربيــة اجليــل الصاعــد، والروضــة اجلعفريــة لألطفــال، كــام أســس نــادي اإلمــام 
الصــادق لالحتفــاالت الدينيــة والثقافيــة، إضافــة اىل املدرســة اجلعفريــة، كــام أســس مجعيــة الــر 

واإلحســان االجتامعيــة التــي كانــت جتهــز وتدفــن املوتــى مــن فقــراء املســلمن.

جهاده
كان الســيد عبــد احلســن رشف الديــن، مــن املجاهديــن املناوئــن لالحتــالل الفرنــي للبلــدان 
العربيــة واإلســالمية آنــذاك، فقــد أصــدر فتــواه الشــهرة بوجــوب مقاومــة االحتــالل الفرنــي 

للبــالد العربيــة، وقــد ســببت لــه فتــواه هــذه الكثــر مــن املتاعــب واملالحقــات. 

 ُحكــم عليــه باإلعــدام غيابيــًا مــن قبــل الســلطات الفرنســية، وقــد أدى ذلــك اىل هروبــه مــن 
لبنــان اىل دمشــق .

ــلمن اىل  ــه املس ــا في ــيًا، دع ــًا محاس ــه خطاب ــى في ــر، وألق ــامء وادي احلج ــر عل ــارك يف مؤمت ش
مقاومــة وطــرد االحتــالل الفرنــي مــن البــالد اإلســالمية، كــام دعــا فيــه اىل وحــدة الصــف ونبــذ 
الطائفيــة والعنريــة، وحشــد مجيــع القــوى لصالــح املقاومــة، وانتخبــه املؤمتــر مــع الســيد عبــد 
احلســن نورالديــن والســيد حمســن األمــن ليلتقــوا امللــك فيصــل ويفاوضــوه بإســم العامليــن .

فيهــا،  جيــدوه  فلــم  صــور،  يف  داره  الفرنســيون  هاجــم  هــذه،  مواقفــه  أثــر  عــى 
حمتوياهتــا  مجيــع  فاحرقــت  كبــرة،  علميــة  مكتبــة  تضــم  كانــت  التــي  الــدار  فاحرقــوا 
هــذه  اضطــريف  وقــد  مؤلفاتــه،  بعــض  تتضمــن  كانــت  والتــي  النفيســة،  الكتــب  مــن 
االثنــاء  بعدهــا اىل النــزوح مــن ســوريا، اىل مــر وأخــرًا اىل فلســطن. وأقــام يف قريــة 
هنــاك. ثانيــة  بأهلــه  اجتمــع  حيــث  عامــل  جبــل  مــع  احلــدود  قــرب  )علــام(   تســمى 
ُأْســِقط عنــه حكــم اإلعــدام بعــد اســتقرار األوضــاع السياســية يف املنطقــة، فعــاد اىل مدينــة صــور 

ثانيــة، ليــامرس دوره العلمــي واجلهــادي واإلصالحــي هنــاك.

ــة واالســالمية مثــل حركــة  ومـــن مواقفــه ايضــًا دعمــه حلــركات التحريــر يف البلــدان العربي
ــران.. ــط يف اي ــم النف ــة تأمي ــر وحرك ــويس يف م ــاة الس ــم قن تأمي

وقــف بقــوة إىل جانــب الثــورة العربيــة الكــرى، وكان مــن املناديــن بالوحــدة الســورية حتــت 
رايــة امللــك فيصــل.
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مناظراته

ــالمية،  ــب اإلس ــن املذاه ــب ب ــاة اىل التقري ــن الدع ــن م ــن رشف الدي ــد احلس ــيد عب كان  الس
ولــه يف ذلــك مواقــف وخطــب كثــرة، يقــول يف احداهــا: »إن الشــيعة والســنة فّرقتهــم السياســة 
وجيــب أن توّحدهــم السياســة«، لــه كثــر مــن احلــوارات واملناظــرات مــع الطوائــف اإلســالمية 
األخــرى، تتصــف باهلــدوء والســامحة واخللــق الرفيــع، واعطــاء الطــرف اآلخــر الفرصــة يف التعبر 
عــن رأيــه، وليــس أدل عــى ذلــك املناظــرة التــي أجراهــا عــى شــكل رســائل متبادلــة مــع شــيخ 
ــات. ــامه املراجع ــاب أس ــا يف كت ــت مجيعه ــد طبع ــرشي ، وق ــليم الب ــيخ س ــذاك، الش ــر آن  األزه

ولــه مناظــرة مــع امللــك الســعودي عبــد العزيــز آل ســعود، بعدمــا قــدم لــه الســيد مصحفــًا مغلفــًا 
بجلــٍد كهديــة، أخــذه امللــك وقّبلــه، فقــال لــه الســيد:

-  مل تقبِّل هذا اجللد وتعظمه؟ 

ـ قال كان غريض هو احرام القرآن وتعظيمه وليس اجللد.

فقال السيد:

ــرام  ــا اال اح ــس غرضن ــاء، فلي ــة األولي ــل أرضح ــن نقب ــك ح ــن كذل ــنت، نح ـ  أحس
وتعظيــم مــن بداخــل الريــح، ال الريــح نفســه، عندهــا أمــر امللــك بالســامح بتقبــل 

ــم بعــد ذلــك منعهــا مــرة أخــرى.. األرضحــة الرشيفــة ، ث

آثاره 

له من املؤلفات ما يقارب الثالثن، ما بن كتاب ورسالة، منها:
1 -  كتــاب املراجعــات، وهــو جمموعــة رســائل متبادلــة مــع الشــيخ ســليم البــرشي، شــيخ 

األزهــر آنــذاك .
الفصول املهمة يف تأليف األمة.  - 2

3 -   املجالس الفاخرة يف مآتم العرة الطاهرة.
النص واالجتهاد .  - 4

رشح التبرة بثالث جملدات، وغرها كثر     - 5
سبيل املؤمنن : يشتمل عى ثالث جملدات يف األئمة وأحواهلم ومناقبهم.  - 6

بغية الراغبن يف أحوال آل رشف الدين: وهو كتاب يف تواريخ أرسته وفروعها.  - 7
تعليقة عى استصحاب رسائل الشيخ : يف جملد واحد.  - 8

رسالة يف » منجزات املريض » استداللية.  - 9
10 - النصــوص اجلليــة يف امامــة العــرة الزكيــة : يشــتمل عــى ثامنــن نصــا، أربعــن ممــا 

أمجــع عــى صحتــه املســلمون وأربعــن ممــا انفــردت بــه اإلماميــة.
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11 - تنزيــل االيــات الباهــرة يف فضــل العــرة الطاهــرة : يشــتمل عــى مائــة آيــة نزلــت يف 
أئمــة أهــل البيــت بحكــم الصحــاح املجمــع عــى تصحيحهــا.

12 - حتفة املحدثن يف من أخرج عنه الستة من املضعفن.
13 - حتفة األصحاب يف حكم أهل الكتاب.

14 - الذريعة يف نقض البديعة.
15 - الفضائل املختلقة وأحاديثها امللفقة.

16 - خمتر الكالم يف مؤلفي الشيعة من صدر اإلسالم.
17 - رسالة بغية الفائز يف نقل اجلنائز.

18 - زكاة األخالق.
19 - رسالة » الفوائد والفرائد«.

20 - تعليقة عى صحيح البخاري.
21 - تعليقة عى صحيح مسلم .

22 - األساليب البديعة يف رجحان مآتم الشيعة .
23 - رسالة » النجعة يف أحكام املتعة«.
24 - الكلمة الغراء يف تفضيل الزهراء.

25 - أبو هريرة .
26 -   فلسفة امليثاق والوالية.

27 - مسائل فقهية.
28 - إىل املجمع العلمي العريب.

29 - أجوبة مسائل جار اهلل.
30 - كلمة حول الرؤية .

وفاته

توىف يف مدينة صور سنة 1957 ميالدية )1377 هجرية(، وُنقل جثامنه إىل النجف فدفن يف 
مشهد اإلمام عي بن أيب طالب )ع( 
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املصادر

عمر كحالة    معجم املؤلفن  ج5     - 1

2 -  جميد احلدراوي ، جملة العرفان اللبنانية ، دراسة تارخيية  رسالة ماجستر  جامعة الكوفة ، 
كلية االداب 

3 -  مقدمة عبد األمر سبيتي لديوان “أوزان “ الصادر عن املجلس الثقايف للبنان اجلنويب- 
بتاريخ 2001 

الشيخ امحد رضا ، حوادث جبل عامل ،  دار النهار بروت 2009  - 4

املجلس الثقايف للبنان اجلنويب،     شعراء راحلون من اجلنوب اللبناين  2010  - 5

حمسن االمن  ، اعيان الشيعة بروت - لبنان، تاريخ الطبع مفقود، منشورات دار التعارف.  - 6

حسن الصدر ،  تكملة امل اآلمل قم - إيران، 1406 هـ، منشورات مكتبة آية اهلل املرعي   - 7
النجفي. 
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قائد تارخي من بالدي : االمام السيد موسى الصدر

اعداد د. كاظم نور الدين

تعجــز املؤلفــات يف ان تَلــم باملعــارف التــي تكشــف شــخصية االمــام الصــدر يف كافــة 
املياديــن الدينيــة )الفقهيــة ( واالقتصاديــة واالدبيــة واحلقوقيــة والسياســية واالجتامعيــة والفكريــة 
ــذه  ــص ه ــامت و خصائ ــض س ــى بع ــوء ع ــي الض ــة ان الق ــذة العجال ــط يف ه ــأحاول فق ... وس

ــة .  ــاين كاف ــع اللبن ــا يف املجتم ــت بصامهت ــي ترك ــة الت ــخصية العاملي الش

1 - والدته ونشأته :
الســيد موســى الصــدر هــو ابــن الســيد صــدر الديــن ابــن الســيد اســامعيل ابــن الســيد صــدر 
الديــن ابــن الســيد صالــح رشف الديــن، مــن جبــل عامــل يف جنــوب لبنــان. ولــديف 15 نيســان 
1928م يف مدينــة »قــم« يف ايــران ، وتلقــى علومــه االبتدائيــة والثانويــة  يف مدارســها احلديثــة، كــام 

تلقــى دراســاته الدينيــة يف كليــة »قــم« للفقــه. 
تابع دراسته اجلامعية يف كلية احلقوق بجامعة طهران ، وحاز االجازة يف االقتصاد. 

أتقن اللغتن العربية والفارسية، وأمّل باللغتن الفرنسية واالنكليزية.
تزوج سنة 1955 ورزق أربعة أوالد: صبيان وبنتان. 

اإلمــام الســيد موســى الصــدر عــاملٌ ومفكــٌر، وقائــٌد قــدوة وجماهــٌد مؤمــن، نــذر عمــره وحياتــه يف 
خدمــة اإلســالم واإليــامن، داع للحــوار ورســول للمحبــة والســالم. اســس املجلــس اإلســالمي الشــيعي 

األعــى يف لبنــان وترأســه، تزعــم الطائفــة االســالمية الشــيعية، وكان أبــرز قادهتــا وأشــهر علامئهــا.

2 - نشاطاته العملية واالجتامعية :
-  عمل أستاذًا حمارضًا يف الفقه واملنطق يف جامعة »قم« الدينية. 

-  أنشــأ يف »قــم« جملــة باســم »مكتــب إســالم« أي املدرســة االســالمية، وقــد اعتــرت مــن 
ــة يف ايــران.  أكــر  املجــالت الديني

ــم  ــث أت ــنوات، حي ــع س ــف األرشف أرب ــي يف النج ــنة 1954، وبق ــراق  س ــل إىل الع انتق  -
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علومــه يف الفقــه واالصــول عــى يــد كبــار علــامء املســلمن الشــيعة: الســيد حمســن احلكيم، 
الشــيخ حممــد رضــا آل ياســن والســيد ابــو القاســم اخلوئــي . 

ــدة  ــدًا إىل بل ــنة 1955، وحتدي ــرة س ــان أول م ــدر إىل لبن ــى الص ــيد موس ــام الس ــدم اإلم ق  -
شــحور يف قضــاء صــور ، وحــّل ضيفــًا يف دار كبرهــم ســامحة الســيد عبــد احلســن رشف 

ــاه.  ــدر ومزاي ــام الص ــب اإلم ــرف إىل مواه ــذي تع ــن ال الدي
-    بــدأ االمــام الصــدر الرعايــة الدينيــة واخلدمــة العامــة يف صــور . وحتــّرك يف خمتلــف قــرى 
جبــل عامــل ، ثــم يف قــرى منطقــة بعلبــك- اهلرمــل، كــام كانــت لــه جولــة يف باقــي املناطــق 
اللبنانيــة، متعرفــًا عــى أحواهلــا وحمــارضًا فيهــا ومنشــئًا عالقــات مــع النــاس مــن خمتلــف 
ــاعر  ــذ املش ــة وإىل نب ــة الطائفي ــذ التفرق ــًا إىل نب ــه، وداعي ــاين وطوائف ــع اللبن ــات املجتم فئ
العنريــة وإىل تفاعــل احلضــارات اإلنســانية ، وإىل مكافحــة اآلفــات االجتامعيــة والفســاد 

واالحلــاد. 
ــاريع  ــرشات املش ــداد يف ع ــوار ح ــران غريغ ــع املط ــة« م ــة االجتامعي ــارك يف » احلرك ش  -

االجتامعيــة. وســاهم يف العديــد مــن اجلمعيــات اخلريــة والثقافيــة. 
أعــاد تنظيــم »مجعيــة الــر واالحســان« يف صــور للعمــل عــى ايــواء وتعليــم االيتــام وذوي   -
احلــاالت االجتامعيــة الصعبــة، ثــم أنشــأ مدرســة فنيــة عاليــة باســم »مدرســة جبــل عامــل 

املهنيــة« و »بيــت الفتــاة«  و »معهــد الدراســات االســالمية«. 
-  أســس يف العــام 1969 املجلــس اإلســالمي الشــيعي األعــى كإطــار يتــوىل شــؤون الطائفة 

الشــيعية ويدافــع عــن حقوقهــا ويعمــل عــى رفــع مســتواها. 
أطلق اإلمام الصدر ومن بعلبك وصور »حركة املحرومن« يف العام 1974.  -

اعلن  عن والدة أفواج املقاومة اللبنانية »أمل« يف عام 1975  -
أعلــن اإلمــام الصــدر ورقــة للحــوار الوطنــي، متضمنــة مقرحــات حمــددة لالصالحــات   -

ــتى احلقــول. )يف العــام 1975( املنشــودة يف ش
ــدًا يف مفهــوم التعايــش املشــرك بــن املســلمن واملســيحين ويف ســعيه  ــّدم نموذجــًا رائ ق  -

ــة.  ــاريع الصهيوني ــن املش ــوب م ــاذ اجلن ــة وانق ــة اللبناني ــرب الداخلي ــاء احل إلهن
وصــل االمــام الصــدر اىل ليبيــا بتاريــخ 25 / 8 /  1975 يرافقــه الشــيخ حممــد يعقــوب   -
والصحــايف االســتاذ عبــاس بــدر الديــن ، يف زيــارة رســمية، وحلــوا ضيوفــًا عــى الســلطة 
الليبيــة، فكانــت هــذه هــي الزيــارة األخــرة للســيد وبعدهــا انقطعــت كافــة اإلتصــاالت 

بــه. 
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3 - بعض املحطات يف مسرية االمام :

أ- انشاء املجلس االسالمي الشيعي :

كان هــّم اإلمــام الصــدر حفــظ حقــوق الطائفــة الشــيعية وإعــالء شــأهنا وصــون كياهنــا، ومــن 
هنــا كانــت والدة حلــم تشــكيل جملــٍس إســالمي شــيعٍي أعــى حيفــظ للشــيعة حقوقهــم وجيســدهم 
ــي  ــيجه الوطن ــوط نس ــن خي ــًا م ــم خيط ــاين، ويثبته ــع اللبن ــات املجتم ــن مكّون ــيًا م ــًا أساس مكون

ُأســوًة ببقيــة املكّونــات والرشائــح... 

ــه، ولكنهــا بقيــت يف  ــدأ اإلمــام بالتمهيــد للفكــرة بنقاشــها مــع عــدد مــن املقربــن إلي لقــد ب
ــار  ــه وانتش ــاع صيت ــروت وذي ــه إىل ب ــع انتقال ــر م ــر فأكث ــا أكث ــر مالحمه ــت تظه ــا، وراح مهده
أخبــاره. إذ شــهد عــام 1962 رواج أخبــار اإلمــام يف الصحــف واملجــالت اللبنانيــة التــي راحــت 
تتحــدث عــن املؤسســات االجتامعيــة التــي أسســها اإلمــام يف مدينــة صــور، مــرورًا بمحاربتــه آلفة 
التســول وحتصينــه األمــن االجتامعــي، وصــوالً إىل املحــارضات الدينية التــي كان يلقيها يف املدرســة 
اجلعفريــة يف صــور أو الثانويــة العامليــة يف بــروت وغرهــا مــن النشــاطات األخــرى املختلفــة...

ــط  ــًا يف الوس ــار معروف ــل ص ــط، ب ــيعي فق ــط الش ــهورًا يف الوس ــام مش ــد اإلم ــا، مل يع حينه
ــة«  ــدوة اللبناني ــس »الن ــع مؤس ــا دف ــذا م ــه(، وه ــف مذاهب ــى خمتل ــف )ع ــاين املثق ــري اللبن الفك
ميشــال أســمر  إىل االتصــال بــه والطلــب إليــه تقديــم حمــارضة يف »النــدوة اللبنانيــة« يعــّرف فيهــا 
عــن نفســه والشــيعة، وقــد وجــد اإلمــام يف هــذا الطلــب فرصــة مناســبة ، فبعــد أن أســس حلالــة 
ــًة  ــر جهوزي ــة أكث ــهل والبيئ ــت أس ــة  كان ــث املهم ــور، حي ــة ص ــة يف مدين ــة راقي ــة واجتامعي ديني
وتقبــاًل، بــات لزامــًا عليــه االنتقــال إىل بــروت لنــرش أفــكاره والعمــل عــى حتقيــق أحالمــه حيــث 
ــادة  ــة الق ــو طليع ــام ه ــا كان، فاإلم ــذا م ــب... وه ــة أصع ــر واملهم ــور أك ــة واجلمه ــة خمتلف البيئ

ــة... ــل األمان وحام

ــوه  ــن وج ــر م ــدد كب ــود ع ــام 1965 بوج ــة« ع ــدوة اللبناني ــدر يف »الن ــام الص ــارض اإلم ح
ــم  ــن بينه ــفة... م ــخ واألدب والفلس ــامع والتاري ــة واالجت ــن يف السياس ــر اللبناني ــة والفك الثقاف
ــر  ــاالت الفك ــم يف جم ــرف عنه ــن ُع ــم مم ــالم وغره ــب س ــالط وصائ ــامل جنب ــو وك ــارل احلل ش

ــة...  والسياس

لقــد شــكلت هــذه الفــرة مرحلــة انتقــال اإلمــام مــن العمــل االجتامعــي الشــعبوي يف مدينــة 
ــول يف  ــه للتس ــد حماربت ــروت، فبع ــارص يف ب ــف واملع ــوي املثق ــري النخب ــوار الفك ــور إىل احل ص
ناتــه وبجمــع مــن  ٍن مــن مكوِّ جمتمــع صــور راح حيــارب جهــل جمتمــع بطائفــة مــن طوائفــه، وُمكــوِّ
أبنائــه... ولكــن انتقــال اإلمــام إىل مرحلــة نــرش األفــكار عــن التشــيع واإلســالم يف وســٍط نخبــوي 
مثقــف مل يمنعــه مــن إكــامل العمــل االجتامعــي والتبليغــي الدينــي يف وســطه الشــعبي العــادي...



406

حــرص االمــام عــى اطــالق احلــوار ولقــاء اآلخــر للتعريــف بالشــيعة وعقائدهــم... واحلديث 
عــن مشــاكلهم ومهومهــم، ومــا كتــاب »أبجديــة احلــوار« )وهــو أول نتــاج صــدر شــاماًل خلطــب 
وحمــارضات اإلمــام، ويعــد ألــف بــاء احلــوار يف كل حــن ومــكان( وحمارضتــه املهمــة التــي ألقاهــا 
ــن«  ــرن العرشي ــة الق ــالم وثقاف ــوان »اإلس ــت عن ــام 1965 حت ــار ع ــن أي ــن م ــع والعرشي يف الراب

)التــي ُترمجــت إىل اللغــة الفرنســية( إال خــر دليــل عــى هــذا التوجــه وذاك الســعي.

وتتوجيــًا للنشــاطات واملحــارضات التــي نظمتهــا »النــدوة اللبنانيــة« عــن املســيحية واإلســالم 
وّقــع اإلمــام الصــدر مــع رفاقــه املطــران جــورج خــر واألب يواكيــم مبــارك والشــيخ صبحــي 
ــو حلقــة ونــري ســلهب  ــور ويوســف أب ــره الت ــب واألب فرنســوا دوب ــح وحســن صع الصال
يف الثامــن مــن متــوز عــام 1965 بيانــًا حتــت عنــوان »املســيحية واإلســالم يف لبنــان« يعتــر النــواة 
احلقيقيــة للحــوار  اإلســالمي املســيحي ونقطــة بدايتــه الفعليــة واألساســية ملــا حــواه مــن تأكيــد 

عــى الثوابــت املشــركة يف املســيحية واالســالم ومســاحات اللقــاء املتقاطعــة...

ــة  ــها وديان ــامء ناس ــات إىل انت ــن دون التف ــة م ــدن اللبناني ــرى وامل ــن الق ــل ب ــام ينتق راح اإلم
أهاليهــا، فــكان يــزور الشــيعة ويســأل عــن الّســنة ويلتقــي باملســيحين، وهــذا ما أكســبه حبــًا وودًا 
واحرامــًا لــدى مجــوع واســعة مــن اللبنانــن عــى اختــالف مذاهبــم ومشــارهبم، فهــو مــا دخــل 
قريــة أو مدينــة إال ودخــل حبــه قلــوب أبنائهــا، ألنــه مــارس حقــًا قناعتــه بــأن خدمــة اإلنســان 

ــيح )ع(...  ــد )ص( واملس ــة ملحم ــة هلل، وخدم ــي خدم ه

ــز.. ــردد وبــال متيي ــه مــن جهــات ومناطــق خمتلفــة بــال ت لقــد كان يلبــي الدعــوات التــي تأتي
لتشــكل هــذه الزيــارات واجلــوالت واللقــاءات جســور التواصــل واالتصــال بــن اإلمــام وأبنــاء 

الوطــن.

يف تلــك الفــرة اســتأجر اإلمــام الصــدر شــقة صغــرة يف منطقــة رأس النبــع ملزيــد مــن مأسســة 
العمــل وتنظيمــه، اســتكمل فيهااالجتامعــات واللقــاءات، ومّهــه مــا زال تشــكيل البنيــان الشــيعي 

وتركيــز دعائمــه.. 

ــمهم  ــم باس ــيعة، تتكل ــة للش ــة وقانوني ــخصية معنوي ــق ش ــام خل ــايس لالم ــّم االس كان اهل
ــن  ــن ومفكري ــين ومثقف ــن سياس ــن م ــن واملدني ــامء الدي ــع عل ــة، جتم ــم التمثيلي ــل صفته وحتم
)أي الشــخصيات امللتزمــة وغــر امللتزمــة( ضمــن إطــار هيكليــة واحــدة يف جملــس مــّي، فالطائفــة 
الشــيعية تضــم شــخصيات كبــرة، منهــا رؤســاء ونــواب وأطبــاء وحمامــون ومديــرون... وال جيــوز 
ــل كل أطيافهــم  ــة تنطــق باســمهم وال متث ــادات إقطاعي ــزال الشــيعة واختصارهــم ببعــض قي اخت

ــم وآماهلــم... ــم وال حتمــل مهومه وألواهن

ــه  ــل الشــيعي في ــذاك فقــد اقتــر التمثي ــاًم آن أمــا املجلــس اإلســالمي املوحــد الــذي كان قائ
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ــوز  ــام، إذ ال جي ــه اإلم ــا رفض ــو م ــرش، وه ــي ع ــه االثن ــوع أعضائ ــن جمم ــن م ــن اثن ــى عضوي ع
ــددي  ــم الع ــم جمموعه ــلمن برغ ــوع املس ــن جمم ــدس م ــبة الس ــيعة بنس ــل الش ــار متثي اختص
 الكبــر، مــع العلــم أن صالحيــات هــذا املجلــس مل تكــن تتعــدى صالحيــات مجعيــة خريــة....

نظــم اإلمــام مؤمتــرًا صحافيــًا طــرح فيــه فكــرة إنشــاء املجلــس الشــيعي، طالبــًا مــن عامــة النــاس 
ــا إىل  ــخ عنه ــمية وُنس ــات الرس ــة واهليئ ــة واحلكوم ــي اجلمهوري ــة اىل رئي ــض اخلطي ــث العرائ بع
ــة تفويــض شــعبي كامــل  ــي اعتــرت بمثاب ــاس تلــك الدعــوة الت ــى الن مكتــب املتابعــة، وقــد لب

لإلمــام ورىًض تــاّم عــن مطلبــه املحــق...

بعــد هــذا التفويــض الشــعبي أقــرت الدولــة اللبنانيــة رســميًا قانــون إنشــاء املجلــس الشــيعي، 
وقــد اعُتــر ذلــك بمثابــة تفويــض رســمي لإلمــام، وعندمــا بــادر املرجــع الشــيعي الســيد حمســن 
احلكيــم إىل إرســال برقيــة هتنئــة لإلمــام والشــعب بانشــاء املجلس الــذي ســيمثل الشــيعة ويتحدث 
باســمهم للمــرة االوىل  يف تارخيهــم، اعتــرت هــذه التهنئــة بمثابــة تفويــض رشعــي جديــد لإلمام، 
وهبــذا حصــل اإلمــام عــى تفويــض مــن أعــى ســلطة رشعيــة إضافــة إىل التفويضــن احلكومــي 
ــدر أول  ــى الص ــيد موس ــام الس ــاب اإلم ــخ  23/05/1969 إىل انتخ ــار بتاري ــعبي.. لُيص والش
ــددت  ــد ُح ــس ق ــة الرئي ــت والي ــان، وكان ــى يف لبن ــيعي األع ــالمي الش ــس اإلس ــس للمجل رئي
بموجــب قانــون إنشــاء املجلــس بســت ســنوات.. ثــم جــرى تعديــل هــذه املــدة الحقــًا بحيــث 
أصبحــت لغايــة إمتامــه اخلامســة والســتن مــن العمــر. وتــم هــذا التعديــل وفقــًا لألصــول بعــد 

موافقــة اهليئــة العامــة للمجلــس باالمجــاع بتاريــخ 29/03/1975.

مــع بدايــة واليتــه يف رئاســة املجلــس عمل اإلمــام الصدر عــى تأمن مقــر للمجلس اإلســالمي 
الشــيعي االعــى يقــع يف حملــة احلازميــة بضاحيــة بــروت الرشقيــة اجلنوبيــة، يف بنــاٍء الئــٍق يتألــف 
مــن أربعــة طوابــق، ويقــوم عــى عقــار مســاحته 6375 مــرًا مربعــًا، وحيتــوي عــى قاعات واســعة 
 لالجتامعــات العامــة، وقــد ســجلت ملكيــة هــذا العقار باســم أوقــاف الطائفة اإلســالمية الشــيعية.

 

ب- السعى حلامية جنوب لبنان وتثبيت صمود أهله

ــات،  ــم األبجدي ــات، ومعّل ــوع الثقاف ــارات، وينب ــوب أرض احلض ــدر اجلن ــام الص ــر اإلم اعت
ــف اآلالم  ــي تتوق ــه ك ــم حيات ــادق لتقدي ــتعداده الص ــن اس ــامن، وأعل ــان واإلي ــره أرض اإلنس واعت
فيــه. وكانــت األشــهر األوىل مــن بدايــة واليتــه يف رئاســة املجلــس قــد شــهدت اعتــداءات إرسائيليــة 
ــة  ــة بحامي ــلطة اللبناني ــا الس ــب فيه ــة طال ــام محل ــق االم ــة، فأطل ــدود اجلنوبي ــت احل ــًا طاول وخروق
وحتصــن قــرى اجلنــوب احلدوديــة، معتــرًا أن مــن واجــب كل إنســان يف لبنــان، أرادت الســلطة أم مل 
تــرد، أن يتهيــأ، وأن يتــدرب، وأن يتســلح حلاميــة لبنــان مــن األخطــار واألطــامع اإلرسائيليــة.. إذ ال 

كرامــة للبنــان وال ســالمة لــه بــدون اجلنــوب..
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وجــاء اتفــاق القاهــرة عــام 1969 لغــرض تنظيــم الوجــود الفلســطيني املســلح يف لبنــان ليزيــد 
ــة مــن مؤسســات  ــة عــن املشــهد اجلنــويب، بعــد إفــراغ املناطــق احلدودي ــاب الدول ــة غي مــن حال
ــن والفلســطينين وجهــًا لوجــه يف  ــة فيهــا، لتجعــل اجلنوبي ــد كل املشــاريع اإلنامئي ــة وجتمي الدول
مواجهــة مبــارشة، تكــون فيهــا »إرسائيــل« أكــر الرابحــن وأكثــر الفرحــن لــراع األشــقاء عــى 

ــوب.. أرض اجلن

ولكــن اإلمــام الصــدر عمــل عــى تفويــت تلــك الفرصــة عــى اإلرسائيــي ومــن يربصــون رشًا 
باجلنــوب وبناســه، وقــد أكــد يف إفطــار نظــم لدعــم املقاومــة، بأنــه لــن يوجــه ســالحه إىل الداخــل 
اللبنــاين إال إن حــاول البعــض تقســيم لبنــان، أو حمــارصة الوجــود الفلســطيني والتضييــق عليــه، 

مــن دون أن يعــرف بقــوات املقاومــة الفلســطينية قــوات بديلــة عــن اجليــش اللبنــاين. 

ــر مــن خطــر  ــة وحتذي ــة توعي ــام اإلمــام بحمل ــه إىل جانــب الفلســطيني، ق ــإىل جانــب وقوف ف
ــة إعــادًة لســيناريو هتجــر الفلســطينين مــن مدهنــم وقراهــم يف  ــة اللبناني ــغ القــرى احلدودي تفري
ــة  ــى دور الدول ــددًا ع ــم، مش ــن أرضه ــزوح م ــن الن ــاس ع ــى الن ــرة، فنه ــذه امل ــة ه ــخة لبناني نس
ــن  ــد آم ــه. لق ــراه وأهل ــم ق ــوب ، ودع ــاهتا يف اجلن ــها ومؤسس ــم بجيش ــا الدائ ورضورة حضوره
االمــام بــرورة بنــاء جمتمــع مقــاوم يرتكــز عــى اســراتيجية وطنيــة مضــادة للمــرشوع االرسائيي 
ــالل  ــة االحت ــدود وملقاوم ــررة للح ــات املتك ــة االجتياح ــعيًا ملواجه ــعي، س ــتيطاين التوس االس

ــة. ــألرض اللبناني ــع ل املتوّق

عندمــا قصفــت قــوات العــدو اإلرسائيــي ذات مــرة بلــدة عيــرون يف اجلنــوب اللبنــاين ســارع 
ــم  ــرك أرضه ــدم ت ــود وع ــات والصم ــم إىل الثب ــا، ودعاه ــد أهله ــدة وتفق ــارة البل ــام إىل زي اإلم
وديارهــم، وكــذا فعــل عندمــا ُقصفــت بلــدة كفرشــوبا ومســجدها، حينهــا هــرع اإلمــام ملســاعدة 
أهــايل البلــدة ومواســاهتم والشــد مــن عزيمتهــم، وقــد أدى صــالة اجلامعــة يف املســجد املتــرر، 

إال أهنــم بعــد اشــتداد القصــف جلــأوا إىل الكنيســة..

كان اإلمــام حيــرص يف مجيــع املناســبات واألعيــاد عــى زيــارة كافــة املناطــق اجلنوبيــة 
بغيــة تشــجيع النــاس ودعمهــم وتقويتهــم وشــحذ مهمهــم، فقــد كان حيــذر مــن خمطــط 
ــطن. ــاب أرايض الـــ 48 يف فلس ــة اغتص ــرار نكب ــى غ ــن ع ــن اجلنوبي ــاين م ــة الليط ــغ منطق  تفري

كان هــم االمــام عــدم التخــي عــن الدولــة واجليــش وعــدم تكريــس غياهبــام واقعــًا دائــاًم، فدعــا 
إىل ســن قانــون خدمــة العلــم، وطالــب بتدريــب شــباب اجلنــوب وتســميتهم بأنصــار اجليــش يف 

إشــارة واضحــة إىل إرصاره الكبــر عــى جلــب الدولــة وإبقائهــا يف اجلنــوب..

وقــد أثمــر ســعيه هــذا وضغطــه املتواصــل قــرارًا حكوميــًا مــن جملــس الــوزراء اللبنــاين عــام 
1970 قــى بوضــع خطــة عامــة لتعزيــز أوضــاع مناطــق اجلنــوب احلدوديــة.
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ت- أنشأ جملس اجلنوب

ألن االمــام كان يــرى بعينيــه أن اجلنــوب يف خطــر، وهــذا اخلطــر يســتدعي منــه البــدء بكتابــة 
ــق  ــى املناط ــل ـ ع ــل أو مل ــن دون كل ــه ـ م ــام جوالت ــل اإلم ــه. واص ــرف األول يف مواجهت احل
 اللبنانيــة شــارحًا وحمــارضًا عــن وضــع اجلنــوب وأهلــه، داعيــًا إىل تعبئــة عامــة ألجــل اجلنــوب .

وعندمــا تعرضــت القــرى احلدوديــة لعــدوان إرسائيي جديــد منتصف عــام 1970 أدى إىل خســائر 
كبــرة يف األرواح واملمتلــكات ونــزوح اآلالف مــن ســكان ثالثــن قريــة حدوديــة، دعــا اإلمــام 
الصــدر رؤســاء الطوائــف الدينيــة يف اجلنــوب الجتــامع عاجــل، وأســس »هيئــة نــرة اجلنــوب«، 
وقــد تــوىل ، بنــاًء لطلــب أعضائهــا ، رئاســتها، فيــام ُعــن املطــران أنطونيــوس خريــس نائبــًا لــه، 
وقــد وضعــت هــذه اهليئــة ـ بنــاء لرؤيــة اإلمــام ـ جمموعــة مــن املطالــب حلاميــة اجلنــوب وتنميتــه. 
وعندمــا مل تســتجب الســلطة السياســية لتلــك املطالــب متــت الدعــوة إىل إرضاب وطنــي ســلمي 
عــاّم مــن أجــل اجلنــوب، وقــد كان التجــاوب اللبنــاين مــع تلــك الدعــوة عامــًا وعارمــًا يف خمتلــف 
ــًا  ــايب مرشوع ــس الني ــر املجل ــوم اإلرضاب ذاك، أق ــاء ي ــف، ومس ــع الطوائ ــدى مجي ــق ول املناط
ــات  ــات وحاج ــتجابًة ملتطلب ــوب« اس ــس اجلن ــم »جمل ــت اس ــة حت ــة عام ــاء مؤسس ــى بإنش ق
منطقــة اجلنــوب ودعــاًم ألهلهــا، وللتعويــض عــن أرضار االعتــداءات اإلرسائيليــة واالنفــاق عــى 

مشــاريع وخدمــات إنامئيــة عامــة يف املنطقــة.

ث- أسس حركة املحرومني

ــى  ــاء ع ــم أمن ــة، ألهن ــرة ودقيق ــات كب ــن يف املجتمع ــامء الدي ــؤولية عل ــام  أن مس ــر اإلم اعت
خدمــة األمــة وأبنائهــا، ال ســيام املحرومــن منهــم، وألهنــم وحدهــم يتمكنــون مــن إعطــاء صــورة 
ــا أوىل اإلمــام  صحيحــة عــن نضــال املحرومــن واملظلومــن داخــل هــذه املجتمعــات؛ ومــن هن
ــع  ــاء جمتم ــر أبن ــن يعت ــر، ألن الّدي ــًا أك ــة واهتامم ــة خاص ــن عناي ــن واملهمش ــراء واملحروم الفق

ــة املناطــق املحرومــة.. ــًا إىل تلبيــة مطالــب املحرومــن وتنمي ــة، داعي ــه الفقــر َقَتَل يمــوت في

ــى  ــا ع ــة وتكراره ــداءات اإلرسائيلي ــتمرار االعت ــهد اس ــد ش ــده ق ــا بع ــام 1971 وم وكان ع
الســيادة اللبنانيــة، اســتمر معهــا اإلمــام مطالبــًا بحقــوق هــذه املنطقــة وبواجبــات الدولــة الغائبــة 
عنهــا جتاههــا، مؤكــدأ أن اهنيــار اجلنــوب يعنــي االهنيــار الكامــل للبنــان، جمــددًا دعوتــه بفــرض 

التجنيــد اإللزامــي وحتصــن القــرى وتشــييد املالجــئ وتأمــن مقومــات الصمــود والدفــاع.

 كذلــك طالــب اإلمــام الســلطة اللبنانيــة بتنفيــذ سياســة إنامئيــة متوازنــة ، ال تضــع العاصمــة 
ــدة  ــهد الوح ــل مش ــي يكتم ــة، فلك ــق الطرفي ــي املناط ــش باق ــا وهتم ــّلم أولوياهت ــا يف س وحده
ــًا إىل إنــامء املناطــق وإلغــاء التمييــز  اللبنانيــة كامــاًل ال بــد أن يبنــى الوطــن بكامــل مناطقــه، داعي
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الطائفــي، وعــدم هتميــش الشــيعة يف املناصــب الوزاريــة والوظائــف اإلداريــة العامــة وموازنــات 
املشــاريع اإلنامئيــة برغــم أهنــم كانــوا دائــاًم مــن أكثــر املواطنــن والًء وإطاعــة للحاكــم الوطنــي، 

ومــن أقلهــم إزعاجــًا للســلطات.

ولكــن هــذه الســلطات جتاهلــت جمــددًا تلــك املطالــب والدعــوات، فــرح اإلمــام عندهــا 
بمعارضــة حــكام لبنــان لتجاهلهــم حقــوق املحرومــن والفقــراء، وواجــب إنــامء املناطــق الفقــرة 
ــعبية  ــات ش ــر مهرجان ــن ع ــل املحروم ــن أج ــة م ــه االحتجاجي ــد حركت ــام بتصعي ــة، وق املهمش
ــف،  ــة أل ــن مئ ــا ع ــور فيه ــدد احلض ــي زاد ع ــور، والت ــك وص ــا بعلب ــا مهرجان ــدة أضخمه حاش
ــق املطالــب.. وهكــذا  ــة وعــدم الركــون واهلــدوء حتــى حتقي عاهــدوا اإلمــام عــى متابعــة احلمل
ــا  ــت يف مبادئه ــه، وأعلن ــه وحرمان ــعب ومعانات ــم الش ــن رح ــن« م ــة املحروم ــدت »حرك ول
ــة  ــة، وحمارب ــم والطائفي ــض الظل ــة، ورف ــة والكرام ــان واحلري ــاهلل  واإلنس ــامن ب ــك باإلي التمس
االســتبداد واالقطــاع، والتمســك بالســيادة الوطنيــة وســالمتها وحماربــة االســتعامر واالعتــداءات 

ــع.. واملطام

ج- أنشأ أفواج املقاومة اللبنانية »أمل«

دعــا اإلمــام الصــدر مبكــرًا إىل قيــام املقاومــة املســلحة وتشــكيل مقاومة لبنانيــة تواجــه العدوان 
اإلرسائيــي ومؤامراتــه وأطامعــه، ورفــض االنتظــار حتــى حُتتــل األرض وُتدمــر البيــوت وُيــرشد 
ــادة  ــة وإع ــتعادة األرض املحتل ــة الس ــس املقاوم ــك ُتؤس ــد ذل ــة، وبع ــك الكرام ــاس ُوتنته الن
النــاس إليهــا، معتــرًا أن الدفــاع عــن النفــس حــٌق بــل واجــب كل مواطــن ال يمكــن منعــه عنــه، 
وال حيتــاج إىل اختــاذ قــرار، وال حيتــاج إىل خطــة، وال حيتــاج إىل تفكــر، وال حيتــاج إىل استشــارة، ألن 
الوطــن حُيفــظ باجلهــاد، والكرامــات حتفــظ بالشــهادة، داعيــًا إىل املرابطــة ألهنــا مقصــد إســالمي 
وواجــب وطنــي، وهــذا وقــت املرابطــة واالستشــهاد يف وجــه العــدو بعدمــا ختّلــت الســلطة عــن 

واجباهتــا.

ــة  ــى صيان ــون ع ــان، ويؤمتن ــة اإلنس ــون رشع ــن يطّبق ــم الذي ــن ه ــام أن املقاوم رأى  االم
األخــالق واملثــل، وينفــّذون إرادة املســيح)ع( وإرادة حممــد)ص(، رآهــم أبطــاالً كبــارًا ال حيتاجــون 
ــر  ــن واجلهــاد، وبــن احلــرب والصــالة، واعت ــدة، رابطــًا بــن الدي إىل تكــّر ، وعظــامء دون مزاي
ــادة يف  ــون العب ــام تك ــداء مثل ــروب والف ــاحات احل ــادة اهلل يف س ــتمرارًا لعب ــاوم اس ــل املق العم

ــق. ــة اخلل ــاالت خدم ــاجد ويف جم ــب املس حماري

وقــد أعلــن اإلمــام الصــدر عــام 1975 عــن والدة أفــواج املقاومــة اللبنانيــة »أمــل«، مؤكــدًا 
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ــرشف  ــى ال ــًا ع ــات، حفاظ ــود واالمكاني ــكل اجله ــة ب ــة التارخيي ــذه الوقف ــوف ه ــوب وق وج
والوجــود ومســتقبل البــالد واألجيــال، وأداًء للــدور التارخيــي، مــع علمــه األكيــد بــأن النضــال 
ــهيد  ــد وش ــوم جماه ــم كل ي ــا إىل تقّدي ــوي ورشس . فدع ــانية ق ــدو اإلنس ــل، وأن ع ــاق وطوي ش
وقضيــة وتضحيــة، ألن الثــوار مثــل مــوج البحــر، إذا مــا توقفــوا انتهــوا، نافيــًا أن تكــون أعــامل 
ــذا  ــون، وأن ه ــق ومظلوم ــاب ح ــون أصح ــب، فاملقاوم ــل« فحس ــاج »إرسائي ــن الزع املقاوم
اجلهــاد ليــس ثــورة شــعب مضطهــد فحســب، بــل إهّنــا ثــورة أّمــة عــى ماضيهــا القريــب والبعيــد.

ح- استحرض القدس يف وجدانه

ــة املســلمن وملتقــى قيمهــم وجتســيد وحدهتــم، اعترهــا  ــر اإلمــام الصــدر القــدس قبل اعت
ــاد  ــخيص وجه ــاده الش ــا جه ــبيل حتريره ــطينين يف س ــاد الفلس ــة، وجه ــة واملقدس ــه اخلاص قضيت
ــاموية  ــاالت الس ــوع الرس ــة ينب ــذه األرض املقدس ــركة، ألن ه ــؤوليتهم املش ــًا ومس ــاس مجيع الن
ــرة  ــذه األرض املطه ــن ه ــازل ع ــن يتن ــاء، وم ــانية مجع ــارات اإلنس ــان واحلض ــد األدي ــل مه وأص
ـ مســلاًم كان أم مســيحيًا ـ فإنــام يتنــازل عــن دينــه ويفــرط بــه، مســتغربًا مجــود النــاس وقعودهــم 
عــن القيــام والنهــوض والتحــرك الســرجاع فلســطن وطــرد الصهاينــة الغــزاة ، وقــد انتهكــت 
ــح  ــة، إىل الفص ــزة والكرام ــودة إىل الع ــي الع ــب يقت ــام الواج ــات، في ــت املقدس ــارم ودنس املح

ــرة واإلرساء.. ــد واهلج ــة، إىل املول والقيام

خ- موقفه من احلرب الداخلية يف لبنان

مــع بدايــة احلــرب اللبنانيــة عــام 1975 وحتــّزب املحاربــن يف خنــادق املواجهــة والقتال ســعى 
اإلمــام لــدى خمتلــف األفرقــاء لــوأد الفتنــة وخنقهــا، وقــد دعــا املتصارعــن إىل التنبــه ملخططــات 
اخلــارج ألن الســالح الفعــال الوحيــد بيد العــدو اإلرسائيــي ليس ســالح الطائــرات وال الصواريخ 
وال حتــى القنابــل، ولكنــه يف دس ســم اخلــالف يف صفــوف العــرب وبــزرع بــذور الفتنة والشــقاق 
بــن اللبنانيــن، مؤكــدًا رضورة صــون الوطــن اللبنــاين والثــورة الفلســطينية معــًا، فإن كان الســالح 
زينــة الرجــال، فهــو كذلــك عندمــا يكــون يف وجــه العدو، أمــا الســالح يف وجــه الصديــق، يف وجه 
اجلــار، فهــو ليــس ســالحًا وال زينــًة وال زينــًا... لقــد طالــب اإلمــام بإهنــاء االقتتــال الداخــي ونقل 
 أســلحة املعــارك إىل اجلنــوب والدفــاع هنــاك حيــث البوصلــة احلقيقيــة للســالح وأصــل اســتعامله. 
شــكل اإلمــام مــع جمموعــة مــن اللبنانيــن »جلنــة التهدئــة الوطنيــة«  لالجتــامع بممثــي املقاومــة 
الفلســطينية ملبــارشة هتدئــة األوضــاع ووضــع نقــاط التالقــي املشــرك املتمثلــة بحفــظ العيــش بــن 
الطوائــف واعتــامد احلــوار لتحقيــق االصــالح ورفــض القهــر الطائفــي واملحافظــة عــى التعايــش 

اللبنــاين ـ الفلســطيني..

ــدًا  ــة متعب ــة العاملي ــام يف الكلي ــم اإلم ــال اعتص ــف االقتت ــاعي يف وق ــك املس ــح تل ــا مل تفل ومل
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صائــاًم مطالبــًا بتشــكيل حكومــة وطنيــة تعيــد الســالم وتقيــم املصاحلــة بــن املتقاتلــن معلنــًا بقــاءه 
يف الــدرب، وإرصاره عــى املواقــف، إىل أن يطلــع الفجــر، وينتــرش الســالم يف وطنــه.. وقــد القــى 
ــًا وشــعبيًا وسياســيًا..  اعتصامــه هــذا استحســانًا شــاماًل لــدى خمتلــف الرشائــح والطوائــف ديني

وعنــد تأليــف احلكومــة التــي أخــذ منهــا وعــدًا بالعمــل عــى إقامــة املصاحلــة أهنــى اعتصامــه.

مل يــر اإلمــام يف احلــرب الدائــرة رحاهــا عــى األرض اللبنانيــة إال رشًا أكيــدًا ســيلحق بالوطــن 
اللبنــاين واملقاومــة الفلســطينية واجلــار الســوري وبالقضيــة العربيــة إمجــاالً، وخــرًا واعــدًا لكيــان 
ــه  ــًا كان حاملــه ـ  تســتفيد من ــان ـ أي العــدو اإلرسائيــي، ألن الســالح الــذي يســتعمل داخــل لبن
 إرسائيــل، أي طلقــة تطلــق يف لبنــان، كأهنــا تطلــق مــن جبهــة »إرسائيــل« عــى اجلســم اللبنــاين.

ــرشات  ــل الع ــد قت ــل ، فبع ــرد باملث ــل بال ــاء، ومل يقب ــن األبري ــل املدني ــدر قت ــام الص ــجب اإلم ش
وهتجرهــم  عليهــم  واالعتــداء  آخريــن  مســاكن  وتدمــر  الشــيعية  الطائفــة  أبنــاء  مــن 
املســيحية  األقليــات  محايــة  وجــوب  عــى  أكــد  مســيحية،  أكثريــة  ذات  مناطــق  ضمــن 
إىل جانــب  األبريــاء،  مــن  االعتــداء واالنتقــام  مــن  إســالمية، حمــذرًا  مناطــق  املقيمــة يف 
ــي. ــوار والتالق ــودة إىل احل ــرب والع ــاء احل ــال وإهن ــف القت ــداءات لوق ــه الن ــتمراره بتوجي  اس

شــجب اإلمــام الصــدر أعــامل تكويــن فيدراليــات طائفيــة، أو مــا عــرف بـًــالكونتنات” املذهبيــة، 
ــمية  ــن اإلدارات الرس ــاًل ع ــون بدي ــة عــى قياســه لتك ــة ودويل ــرف إدارة حملي ــث أنشــأ كل ط حي

والوجــود الرســمي للدولــة اجلامعــة..

د- عمل عىل حماوالت إهناء احلرب األهلية يف لبنان

ألن إهنــاء احلــرب اللبنانيــة كان يتطلــب وفاقــًا وطنيــًا لبنانيــًا واتفاقــًا عربيــًا مشــركًا عــى هــذا 
الوقــف، كان اإلمــام الصــدر يتنقــل بــن العواصــم العربيــة بــن دمشــق والقاهــرة وبــن الريــاض 
ــادة  ــاع الق ــدًا يف إقن ــطينية جمته ــة الفلس ــادة  املقاوم ــة وقي ــة اللبناني ــة اجلمهوري ــت ورئاس والكوي
واملســؤولن لتوحيــد املواقــف مــن حــرب الفتنة هبــدف وقــف نزيف الــدم املســتمر يف لبنان، وســاعيًا 
لتوحيــد الــرأي عــى إهنــاء احلــرب املســتعرة يف البــالد.. وبقــي اإلمــام الصــدر يعيــش أمــل الفجــر 
 إىل أن أنتجــت هــذه اجلهــود مــع آخريــن قــرارًا بإهنــاء احلــرب اللبنانيــة عــر قــوات الــردع العربيــة.
الحقــًا أعلــن اإلمــام رضورة اخلــروج مــن احلــرب وأتوهنــا والعــودة إىل التمســك برشعيــة الدولــة 
واملؤسســات متمســكًا بوحــدة لبنــان الواحــد املوحــد، ومحايــة ســيادته وحريتــه واســتقالله، وإعــادة 
إعــامر مــا تدمــر وبنــاء مــا هتــدم ووصــل مــا انقطــع ورتــق مــا فتــق مشــددًا عــى التعايــش املشــرك 
والنهائــي بــن ألــوان وأطيــاف لبنــان وطوائفــه، مقرحــًا االمتنــاع عــن إقحــام لبنــان يف األزمــات 
اإلقليميــة الكــرى، وإبطــال مفاعيــل اتفــاق القاهــرة، ووضــع صيغــة جديــدة منظمــة للعالقــة بــن 

الدولــة اللبنانيــة واملقاومــة الفلطســينية..
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ر- ُأخفي يف ليبيا

ــري  ــس اجلزائ ــن الرئي ــارة م ــى إش ــذايف، وع ــر الق ــي معم ــد الليب ــن العقي ــوة م ــى دع ــاًء ع بن
بومديــن، ســافر اإلمــام الصــدر إىل ليبيــا بتاريــخ 25/08/1978 برفقــة الشــيخ حممــد يعقــوب 
ــزل  ــان يف من ــه يف لبن ــر ليالي ــات آخ ــد ب ــدر ق ــام الص ــن. وكان اإلم ــدر الدي ــاس ب ــايف عب والصح
شــقيقته الســيدة ربــاب الصــدر، وحــاول كثــرون ـ يومــذاك ـ ثنيــه ومنعــه عــن هــذه الزيــارة، إال 

أن اإلمــام أعلــن عزمــه عــى الســفر إىل ليبيــا لعقــد اجتــامع مــع العقيــد القــذايف.

مل تغــِط وســائل اإلعــالم الليبيــة تفاصيــل أخبــار اإلمــام يف ليبيــا ووقائع زيارتــه إليهــا، ومل ترش  
إىل أي لقــاءات عقدهــا اإلمــام مــع املســؤولن الليبيــن، وانقطعــت أخبــاره فجــأة ظهــر يــوم 31 
آب 1978، فيــام أعلنــت الســلطات الليبيــة ســفر اإلمــام الصــدر ورفيقيــه مــن طرابلــس الغــرب 

مســاء ذلــك اليــوم إىل إيطاليــا، وقــد ُوجــدت احلقائــب يف فنــدق »هوليــداي إن« يف رومــا.

ــل  ــام توص ــاء اإلم ــة اختف ــايل يف قضي ــاء االيط ــراه القض ــذي أج ــع ال ــق الواس ــة التحقي وبنتيج
املدعــي العــام االســتئنايف يف رومــا إىل التثبــت مــن أن االمــام الصــدر ورفيقيــه مل يدخلــوا األرايض 
ــميًا إىل  ــك رس ــالغ ذل ــم إب ــا، وت ــم يف ليبي ــزم ببقائه ــت«، وج ــا »ترانزي ــروا هب ــة، ومل  يم االيطالي

ــى. ــيعي األع ــالمي الش ــس اإلس ــران واملجل ــوريا وإي ــان وس ــات لبن حكوم

ــة، إال أن  ــتجالء احلقيق ــا اس ــا إىل ليبي ــة أوفدهت ــة أمني ــر بعث ــة ع ــة اللبناني ــت احلكوم حاول
ــد التحقيقــات  ــة بعي ــد توصلــت هــذه البعث ــالد، وق ــة مل تســمح هلــا بدخــول الب الســلطات الليبي
ــا إىل نفــس النتيجــة التــي كان قــد أعلــن عنهــا القضــاء اإليطــايل  الدقيقــة التــي أجرهتــا يف إيطالي

ــان. ــا لبن وأبلغه
تم حتميل العقيد معمر القذايف مسؤولية إخفاء اإلمام الصدر ورفيقيه منذ ذلك احلن. 

5 - مقومات وعنارص البناء الفكري عند اإلمام موسى الصدر:
 اهم مقومات البناء الفكري عند االمام ما يي :

-  فكرة الدولة امللجأ لكل املكونات عى قاعدة املواطنة الواحدة.
-  العدالة اإلجتامعية.

-  الوحدة الوطنية.
-  احلوار ملعاجلة أي خالف.

-  التناقــض األســايس يف املنطقــة هــو مــع ارسائيــل مــا يفــرض أن تكــون املقاومــة خيــار األمــة 
والديبلوماســية ســالحًا مكمــاًل لــدى األنظمة السياســية.
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-  استبعاد سياسة التحدي يف العالقات بن املكونات والطوائف والقوى السياسية.
ــوامل  ــا ع ــي نصبته ــز الت ــة احلواج ــان وإزال ــاء اإلنس ــه بن ــد غايت ــو واح ــره ه ــن يف جوه -الدي
ــدف  ــو ه ــذي ه ــان ال ــالم هواإلنس ــيحية واالس ــن املس ــرك ب ــم املش ــة. والقاس مفتعل

ــخ . ــرك للتاري ــود واملح الوج
 -  ابراز القيم املشركة بن الديانتن اإلسالمية واملسيحية.

-  رفض فكرة الذّمية التي ترّتب رشوخًا يف املجتمعات العربية.
-  تعميــم احلــوار املســيحي - اإلســالمي الــذي أطلقــه اإلمــام الصــدر بالتعــاون مــع املطــران 
ــد  ــور حمم ــح والدكت ــي الصال ــور صبح ــارك والدكت ــم مب ــداد واألب واكي ــوار ح غريغ

ــاهبة. ــدوات مش ــاء ن ــة« وإحي ــدوة اللبناني ــن يف »الن ــذوب وآخري جم
-  الوصــول إىل تعريــف واحــد لإلســالم يركــز عــى اإلنفتــاح والتســامح واإلعــراف باآلخــر. 

وهنــا ثمــة دور رئيــي لألزهــر والنجــف وقــم.
-  امتالك رؤى اجيابية حول دور الشباب واملرأة يف املشاركة واختاذ القرار.

-  مواجهة البطالة.
-  الربط بن السياسات التعليمية وحاجات السوق يف اجتاه تعزيز اإلعتامد عى الذات.

ــن  ــوار ب ــة احل ــح إمكاني ــعودية وفت ــة - الس ــات االيراني ــأزم يف العالق ــوية الت ــط لتس -  الضغ
ــتدراج  ــة واس ــق املنطق ــن يف متزي ــن يمع ــن الطرف ــالف ب ــاض، ألّن اخل ــران والري طه

ــة. ــالت األجنبي التدخ
-  االســتفادة مــن دور املســيحين املرشقيــن كنافــذة عــى الغــرب األورويب واألمركــي 
لتصحيــح الصــورة اخلاطئــة عــن اإلســالم والتــي عّممهــا صاموئيــل هنتنغتــون يف كتابــه 
»صــدام احلضــارات« أو يف كتابــه الالحــق حــول تعريــف اهلويــة األمركيــة، حيــث يــرى 
أّن »تعريــف هــذه اهلويــة يتــم مــن خــالل حتديــد مــن هــو العــدو. ويســتنتج أن العــدو هــو 

ــالم«. اإلس
ــتنتج أن  ــا اس ــارات عندم ــوار احلض ــى ح ــم ع ــن تكل ــو أول م ــدر ه ــى الص ــام موس -  اإلم
ــه  ــة كون ــان وانســجامه مــع املنطقــة وصيان ــة تعنــي »التمســك بوحــدة لبن الصيغــة اللبناني

ــة«. ــارة العاملي ــة للحض أمان
-  االعــالم يف البنــاء الفكــري لإلمــام موســى الصــدر يرتبــط بالوظيفــة التــي تعطــى لــه فإمــّا أن 
امــًا. وهــو يــرى أّن اإلعــالم لــه وظيفــة تربويــة وتثقيفيــة باجتــاه تعميــق  يكــون بنَّــاًء أو هدَّ
الوحــدة الوطنيــة واملواطنــة. فاحلــرب عــى مــا يقــول »ليســت فعــل املدافــع فحســب، بــل 

هــي أيضــًا حــرب العقــول والنفــوس واأللســن أيضــًا«. 
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6 - املرأة يف فكر االمام الصدر :
 للمــراة يف فكــر االمــام موســى الصــدر حضورهــا الفاعــل يف املشــهد االنســاين ، جتســد ايامنــًا 
ــه الغــى سياســة االقصــاء والتهميــش  ــاء املجتمــع . بخطاب ــر يف بن ــه التأث ــن واع ل بقدراهتــا ككائ

التــي حلقــت هبــا يف البيئــة االجتامعيــة .    

شــارك مــن موقــع ادراكــه ووعيــه العميــق بــرورة تفعيــل موقعهــا كقــوة ابداعيــة تســاهم يف 
العمليــة التنمويــة ، معتــرًا اياهــا عنــرًا هامــًا يف قــوام هــذه العمليــة .

االمــام الصــدر مــن القلــة النــادرة التــي امتلكــت الرؤيــة املتكاملــة الصــالح املجتمــع وركزت 
عــى املــرأة يف ذلــك.

7 - عاشوراء يف فكر االمام موسى الصدر :
ــة  • ــا حلق ــان إهّن ــخ اإلنس ــدة يف تاري ــرة فري ــة وظاه ــة مفصول ــت معرك ــالء ليس ــة كرب معرك

ــزة. ممّي
إّن الســاحة احلقيقّيــة التــي ولــدت فيهــا معركــة عاشــوراء هــي ســاحة القيــم اإلنســانّية التــي  •

ال تنفصــل عــن اإليــامن. أّمــا أبعادهــا فإهّنــا متتــّد مــع اإلنســان ومــع حياتــه أينــام كان ومتــى 
يكــون، حتّطــم جــدران ســجن ذاتــه وتربــط بينــه وبــن بنــي نوعــه وختلــق منــه وجــودًا كبــرًا 

يفــوق حــدود الزمانّيــة واملكانّيــة ويتجــاوز قدراتــه وكفايتــه. 
اإلمام احلسن عليه السالم حافظ بقتله وباستشهاده عى اإلسالم.  •
ــامل  • ــع الع ــال إىل مجي ــط الرم ــن وس ــراء م ــن الصح ــت م ــوراء ـ انتقل ــورة ـ عاش ــذه الث ه

ــرن  ــرن إىل ق ــن ق ــل وم ــل إىل جي ــن جي ــنة وم ــنة إىل س ــن س ــًا م ــت أيض ــالمّي وانتقل اإلس
ــوم.  ــذا الي ــي ه ــى بق حت

ــة...  • ــت احلقيق ــالم ، أوضح ــه الس ــن علي ــه احلس ــذي مارس ــكل ال ــالء بالش ــة كرب  واقع
ــة.  ــام األّم ــورة أم ــت الص ــع... ووّضح ــفت الواق وكش

اعطت العر لالمة االسالمية . •
ــرى  • ــا لذك ــك، وإحياؤن ــا ذل ــالم عّلمن ــه الس ــن علي ــع، واحلس ــع وال نخض ــن ال نرك نح

ــك. ــي ذل ــوراء يعن عاش
ــة،  • ــة باقي ــوم، ألّن األّم ــه الســالم قائمــة يف هــذا الي ــي كان ينشــدها احلســن علي ــة الت  املهّم

ــه.  ــق أهداف ــه، وأن نحّق ــى خصم ــه ع ــده، وأن نقّوي ــره، وأن نؤّي ــوم أن نن ــا الي وبإمكانن
ــة  • ــو حمارب ــيايّس، وه ــدف س ــي إىل ه ــة ترم ــاالت دينّي ــت إحتف ــوراء كان ــاالت عاش احتف

ــور.  ــر العص ــان ع ــم والطغي الظل
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ــه  • ــن علي ــة احلس ــاح حرك ــرّي يف إنج ــدور مص ــت ب ــالم قام ــا الس ــب عليه ــيدة زين الس
ــتعباد.  ــم واإلس ــى الظل ــاء ع ــة وللقض ــالم إىل األّم ــادة روح اإلس ــالم ،إلع الس

حادثــة كربــالء يف أبعادهــا تتجــاوز حمنــة عاطفّيــة ومأســاة برشّيــة، بــل إهّنــا نمــوذج بأســباهبا  •
وتفاصيلهــا ونتائجهــا تعلِّــم األجيــال كّل األجيــال. 

مؤلفاته

أ- حمارضات وأبحاث
مُجعت بعض حمارضاته وأبحاثه يف كتابن:

نر وحمراب •
اإلسالم عقيدة راسخة ومنهج للحياة •

ب-كتابات ومقاالت

اإلسالم وثقافة القرن العرشين •
اإلسالم والتفاوت الطبقي •
حوارات صحفية ، تأسيسًا ملجتمع مقاوم •
حوارات صحفية ، الوحدة والتحرير •
معامل الربية القرآنية »دراسات للحياة« •
معامل الربية القرآنية »أحاديث السحر« •
املذهب االقتصادي يف اإلسالم •
أبجدية احلوار •
فلسفتنا •

ج-كتب اإلمام مقدمات مطولة للمؤلفات التالية:

- كتاب »تاريخ الفلسفة االسالمية« للروفسور الفرني هنري كوربان، 1966. •
- كتاب »القرآن الكريم والعلوم الطبيعية« للمهندس يوسف مروة، 1967. •
ــال  • ــاب ن ــذا الكت ــاين. وه ــليامن الكت ــري س ــب اجلزائ ــراء« لألدي ــة الزه ــاب »فاطم - كت

ــراء، 1968. ــة الزه ــن فاطم ــاب ع ــن كت ــزة أحس جائ
- كتاب »ثمن اجلنوب« ملؤلفه جان نانو. •
- كتاب »حديث الغدير« آلية اهلل السيد مرتى خروشاهي 1978. •
- كتاب »تاريخ جباع« لالستاذ عي مروة. •
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املراجع

1 - يعقــوب ضاهــر املوســوعة الضخمــة )مســرة االمــام الســيد موســى الصــدر( هــذه املوســوعة 
ضمــت بــن دفتيهــا مقــاالت االمــام وخطبــه وترحياتــه وحمارضاتــه مــن عــام 1960 حتــى 

عــام 1978 وقــد جــاءت يف اثنــي عــرش جملــدا ضخــام ...

ــا  ــام ونرشه ــاالت اإلم ــات ومق ــع كتاب ــات بجم ــاث والدراس ــدر لألبح ــام الص ــز اإلم 2 - مرك
ــة: ــب التالي ــى اآلن الكت ــدر حت ــد ص ــًا وق تباع

ــة )1:  ــوارات صحفي ــي، ح ــاوت الطبق ــالم والتف ــن، االس ــرن العرشي ــة الق ــالم وثقاف         االس
تأسيســًا ملجتمــع مقــاوم(، حــوارات صحفيــة )2 : الوحــدة والتحريــر(، معــامل الربيــة القرآنية 
ــادي يف  ــب االقتص ــحر«،  املذه ــث الس ــة »احادي ــة القرآني ــامل الربي ــاة«، مع ــات للحي »دراس

ــة احلــوار. اإلســالم،  أبجدي

3 - مقاالت املطبوعة  اصدرها مركز االمام الصدر يف كتيبات منها :
        حــوار تصادمــي، االســالم وكرامــة االنســان،  الديــن وحــركات التحــرر،  العدالــة االقتصادية 
واالجتامعيــة يف االســالم،  القضيــة الفلســطينية وأطــامع ارسائيــل يف لبنــان، تقريــر اىل 
ــالم،  ــي يف االس ــب االجتامع ــانية، اجلان ــاين االنس ــم واملع ــالم للقي ــة االس ــن، رعاي املحروم

ــور. ــة- التط ــة- الروحي ــالم، االصال االس

4 - فاطمة صوان هيدوس املرأة يف فكر االمام موسى الصدر دار االمر للثقافة والعلوم
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الجلسة الفنية 

رئيس اجللسة :  أ . يوسف نصار

ــالم  ــم الس ــور الكري ــزاء ، احلض ــرون االع ــالت، املؤمت ــالء والزمي ــوات ، الزم ــوة واالخ االخ
ــه. ــة اهلل وبركات ــم ورمح عليك

لقــد اطلــق عــى هــذه اجللســة اســم النشــاط الفنــي ، الن لبنــان هــذا البلــد الصغــر بمســاحته، 
الكبــر  بــدوره ، وموقعــه ، ورجاالتــه ، النوعــي بجــامل طبيعتــه املتشــابكة روعــة بــن بحــر وجبــل 
واهنــار واوديــة وقــالع . مــن شــامله حتــى جنوبــه ومــن ســاحله حتــى بقاعــه . هــذا اللبنــان الــذي 
ــة  ــة ، نوعي ــر فني ــا بمظاه ــام بينه ــات في ــس االبداع ــث تتناف ــة ، حي ــة واخلالق ــه اجلميل ــز بفنون متي
ومتنوعــة ، بــن االدب والشــعر واملوســيقى والغنــاء والرســم والنحــت واملــرح . ويمثــل جبلنــا 

العامــي عــى مــر التاريــخ مرتبــة مضيئــة ، وحمطــة فنيــة ، تعــر عــن نفســها يف شــتى املواســم .
وباملناســبة اننــي وبصفتــي الشــخصية ادعــو االدبــاء والشــعراء والكتــاب واملفكريــن والفنيــن 
عــى اختــالف مواقعهــم الفنيــة ، ادعــو اجلميــع اىل إغنــاء تراثنــا الشــعبي والتمســك بــه تراثــًا ادبيــًا 
وطنيــًا جامعــًا، وإحيائــه يف شــتى املناســبات الدينيــة والبلديــة ، ملــا يمثلــه هــذا الــراث مــن تقاليــد 
انســانية وعــادات ســلوكية واخالقيــة  ، جتمــع وال تفــرق ،تبنــي وال هتــدم ، تثَقــف وال جتَهــل ، الن 
عــدم التمســك براثنــا الشــعبي او االســتهانة بــه ، تفرقنــا يف جحيــم اجلهــل االجتامعــي واالنســاين 
، وتفريــغ القيــم االخالقيــة مــن حمتواهــا ويرمــي بنــا اىل حضيــض االنحــدار الالمســؤول. عندهــا 
ــل  ــر اىل كام ــت النظ ــزق . والف ــال والتم ــيان واالمه ــار النس ــة بغب ــة اجلامع ــا الوطني ــخ هويتن تتس
ــوق  ــن املنط ــات واالفــراد ضم ــانية للمجموع ــوس الدينيــة واالنس ــكنا بالطق ــا ومتس احرامن

االخالقــي االنســاين .
ــز  ــي واملتمي ــر النوع ــذا املؤمت ــعريف  ه ــة الش ــى حمط ــيء ع ــور ان ن ــا احلض ــا اهي ــدر بن وجي
ــات مزدمحــة  ــراث االديب والشــعبي حكاي ــل عامــل وال ــن جب حضــورًا ومشــاركن .حيــث ان ب

ــق . ــن العتي ــن الزم م
وقــد امتــزج هــذا الــراث العامــي بربــة نفــذت مــن عــرق أهلهــا ، والشــعب العريــق ، وانبتت 
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ســنابلها قمحــًا وخبــزًا، وأبطاالًوجماهديــن... حيــث صنعــوا مــن الــروايب الســمر للمجــد طريــق. 
حتــى اذا اورقــت االغصــان وأزهــرت شــعرًا وأدبــًا وصمــودًا ومقاومــة واينعــت ثامرهــا وانبتــت 
ســكرى بــن خــل ورفيــق، غنــت قصائدهــا وقوافيهــا انشــودة النــر يف فيافيهــا ، واســتحم الفجر 

بقطــرات النــدى و أَذن الــرشوق .
فمــن حكايــة الضيعــة والعــن وجــرار اخلــر عــى اكتــاف الصبايــا حيملنهــا بزغاريــد واغنيــات 
ــة يف الســاحات ، وســهرات الســمر حتــت ضــوء  ــة والدبكــة مــع الصبي ــة ، اىل عــرس القري قروي
ــص  ــور تراق ــد الطي ــال ، كتغاري ــكات االطف ــا ، وضح ــة اهله ــة بطبيع ــاد املزين ــر، اىل االعي القم
الفراشــات. يف جبــل عامــل تســتمع اىل حكايــة الــروايب اخلــر ، حيــث يســجد العشــب املنــدى 
مــع صــالة الفجــر ، وترنيمــة اجلــداول التــي تتلــوى بــن الصخــور تنشــد جمــرى النهــر ، حكايــة 
ــد  ــامم وتغاري ــل احل ــر . وهدي ــن القه ــدًا ع ــن ، بعي ــرق اجلب ــذة ع ــغ بل ــح والتب ــن والقم الفالح
الطيــور وفــوح الــراب بأزكــى العطــور . يف جبــل عامــل يغنَــى الشــعر وتراقــص القصيــدة عــى 
انغــام القــوايف ، فالشــعر عندنــا يغــازل النجــوم ، والقمــر ينتفــض متمــردًا عــى القــدر . ويف الليــايل 
احلاملــات ال ينــام إنــه يعشــق الســهر ، يضحــك ، يغــرد، يــرخ ، يبكــي ويغنــي انشــودة املطــر . 
يرتعــش مــع نســيامت خريفيــة، وحيــن اىل الوتــر ، والشــعر عشــق ومجــال ، حــب ودالل وعــرة ملــن 
اعتــر . يرســم الكامــات لوحــات مــن رهافــة حــس وحســن نظــر . فالشــعر ليــس بإلــه ولكنــه 

معبــود مــن ذوي البــرش .

تقديم الشاعر موسى جعفر

يا موسى حتمل العافية عصًا بيدك
تشَق هبا بحور الشعر والكلامت
موسى يا حكاية الوجع املكتوب

كم اشتاقت االنفاس اىل عطرك املسكوب
وانت تغرد بشعرك عىل كل الدروب

اليك املنرب يا نرس اجلنوب 
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قصائد الشاعر موسى جعفر )نسر الجنوب(

القصيدة االوىل

جبل عامل صفوة ايل بيعرفوك

رمز الشهامة والرشف بيصنفوك

اعتادوا النك للقيم عنواهنا

يتكرمو فيك النخب ويكرموك  

كرهت امللوك ال عابدة تيجاهنا

صيصان للغاصب عى شعوبن ديوك

كرهت القصور العالية بنياهنا

وسكاهنا اوطى اخلاليق بالسلوك

لكن ملوك ايل الرشف ايامهنا

ملوك ال بحب الناس أغنى من البنوك

البيئة الثقافه والعطا ميداهنا

انتو ملوك التضحية ووجداهنا

وارشف ملوك جتمعوا بقر امللوك.
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القصيدة الثانية

وقت ايل جبل عامل دعانا

لقينا برق العز ولقانا

بطهر وجوه فيها العتم نور

كأنو الشمس عم تسهر معانا

ومعانا مش عجيبة الشمس تسهر

وتشحذ نور من هبجة ضيانا

ملا شعبنا هاألرض حرر

صارت أرضنا تضوي سامنا

نحنا قبل فجر وقبل خير

قهرنا مدفع البغي بدمانا

وحتى بحرب متوز املظفر

احتام الصاروخ فينا ما محانا

نحنا والد بو ذر الغضنفر

اعى من الكواكب مستوانا

مرغنا بوز جيش ال ما بيقهر

بشحاطة لبسها طفل قانا

نحنا انبل واطيب وأطهر

من ال عم حيلمو الرقص بعزانا

نحنا نسور بو احلسنن حيدر

إذا وقفنا بوقفتنا

البطولة

وإذا مشينا ما منطلع ورانا.

شايف متل فردوس متكامل
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من كل حورية شفق حامل

مدري نجوم وكل نجمة بلون

جبل عامل سحرهن شامل

ومش بس انتو يا احرار الكون

من جبل عامل اصلكون من هون

كل حر مقاوم وعامل

بيكون أصلو من جبل عامل. 

القصيدة الثالثة

جبل عامل أرض من دماهتا

بحور الشجاعة بيرشبو مياهتا

مش للبطولة والكرامة بس دار

هيّي البطولة والكرامة بذاهتا

هي أرضنا من شموخها الغرار غار

اكسر ترياق املجد جواهتا

من نورها شمس اإلبا بتشحذ هنار

ويمكن الذل يشوف حالو انتصار

لو كحل عيونو من تراباهتا.
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الشاعر ابن حالو بكل حمل 

بيطلع من الصمت ومن الضجة 

تتضل تقرالو رضوري يضل 

يتمتم يئن يدندن هيجي 

هكــذا هــو الشــاعر حممــد بنــوت ابــن جبــل عامــل ، تقــرأ شــعره فيشــدك اليــه بخيــوط مــن 
ســحر ، تســمع ترانيمــه ودندناتــه فيغــرد كاحلســون بــال وتــر 

قصيدة الشاعر محمد بنوت

ْل احلَْوْر وَلْيِعْب األغصاْن َدلِّ

َعَمْي ِحْلوة َنيِّْم ْظالَلْك

يا هَنْْر يا شاِرْد هِبَالِوْدياْن

ْة ما راِكْض َسبَّْقْت حاَلْك ِكْرِ

ّفة ك َصْخْر حاِرسَلْك الضَّ َحدَّ

ي ِمْن َدْهْر ِرْفَقة إْنِت وُهوِّ

ي بِْيِكْب حالو فيْك َتْتَكفِّ

ْفَقة رْشوَدْك وما تِْتَعْرَكْش الدَّ
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مْس جاري ِكنْْت أو بالَفّيْ بالشَّ

ْفلة ْبِيْطَلْعَلْك ْتَغنَّْج عى الدَّ

ما أْبَلَغْك ملَّا ْبَحديْث امَلّيْ

هَتْدِهْدْلنَا ونحنا ْمنِْسَمْعَلْك

َفْوَقْك َجَبْل جّباْر داِعْس فيْك

يبورد اللهبة بجبهة التلة

وبعدك ُرغْم ما ْبَدعْستو آذيك

موضيه ومداريه ت يصي

بيشق عبك عالسكت طفلن

وانت النك طيب وزهري

بيتقسوا ومن عجقة االيدين

بتقول ايدهين سمك هنري

اياك تستسلم بساعة قهر

للبحر انت موكل بنحرو

غر طريقك وانتفض يا هنر

جداديل مياتك ل عمرن شهر

اكر ظلم بالبحر ينتحروا

كل يش بيقاوم هوم ما بيزيح

صامد الشوك بفند صبرة

حتى بزاروبة ان جنت ريح

بواب اخلشب بتصر منجرة
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هون الطبيعة سحرها سيال

شكة املعول شاعر واكر

بتنحت صور بروحنو الوزال

الشالل كاتب والصخر دفر

قد املوسيقى بركضة االطفال

وفروز صوت اللوز والسكر

صار الشعر ع سطوحنا خيال

حمتاج لرشودو فضا اكر

لكن بقول باغلب االحوال

الشاعر رضوري يضل يتذكر

مش هاخلشب برجف االبطال

الرهبة الدقة بمن عم حير

الكلمة امانة بعهدة االجيال

ما يف وال منر صنع مجهور

اجلمهور هوي بيصنع املنر

نتفة وقت مش عمرك الكامل

عملو التاريخ وما عم جامل

اكر ما عمل العلم انجازات

انت كرامة للوطن عامل

السيد عبد احلسن للوقفات

بوادي احلجر مواقفو دامل

الشيخ البهائي عبق الصفحات

باهلندسة والصوت والزامل

وعند الشهيد االول اللمعات
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من السجن فجرها بحر شامل
الصباح اسس فكرة الشاشات

ومنو رسقها كم متحامل
بو ذر من عنا مرق مرات

وبعدو مرورو صخرنا حامل
وبدنا نضل نجيب شخصيات

ما دام يف عنا بطن حامل
ويوم القيامة الكل لوال مات
وزلزل جبال بشكل متكامل
رح يصمدو تراباتنا بالذات

ويمكن يطق من القهر عزريل
وما يقدر يزحزح جبل عامل

لكن شو اشبك يا جبل زعالن
منك مرقت استنطقت حجرة
يا لالسف قالت زماين خان
كل يوم عني بيقطعو شجرة
وبمنطق التجار واحلرمان

متوت الشعوب وتربح التجرة
ومش عيب ت ما يفقر الفنان
يبوج النصب وينكش املجرى
بس الدخيل حمارص البستان
وعم ينرفض شغيل باالجرة

بدك تالقي عذر للتعبان
العم يرحل ويفجر  فرد فجرة

مازال شاف بقيمة االنسان
مهجر بعيش بضيعتو وهونيك

عايش مواطن بس باهلجرة
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صديقي ورفيقي وأخي احلميم حسن شعيب .

ــك يف  ــن ابداعات ــدث ع ــن أحت ــك ، ول ــيئًا عن ــول ش ــة أن أق ــذه العجال ــعني يف ه ــذرًا ال يس ع
ــمك  ــأن اس ــن ب ــى يق ــي ع ــع . ولكن ــات االرب ــعرية اجله ــورك الش ــوب بص ــت جت ــعر وان الش
ــبع ... إن  ــة ، وال نش ــامعك يف كل حلظ ــتاق اىل س ــامع ، فنش ــت املس ــد أرهف ــاؤك ق ــعرك والق وش

ــك  ــر عن ــذي يع ــو ال ــعرك ه ش

قصائد الشاعر حسين شعيب

القصيدة االوىل 
عالعن مَيل شخــص تيمي                    ويرتاح يرشب مي ويصـي

وبااليد مي العن ما بتنـطال                   وحبلو قصر وكيلتو ســي

ونحن اهل لبنان ذات احلال                    بالعن عنا الـمـــي بتحـي 

وهنا النبع ةالنهر والشــالل                    وبيضل موــسمنا بـال غي

عنا امللك غرقان باالمــوال                     وجيابنا بتشكــي من القي

كيف الفرج بدو جيي ما زال                    بيعطوك ابرة بياخـذو مسي

نحن مجاعـــة فاضين البال                    مع كل قادم يف لنـــــا طي 

الغراب لوال يف معو رسـامل                   منقول عن الغراب ترغــي
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القصيدة الثانية 
عن هاالرض انحكيت شو رح قلها             وملا جبلها بالكــــرامـي بلــهـــا
من تراهبا بيفوح عطر العنفـــــــوان             ومهام الزمان يذل ما بذلــــهـــا
قبل البرش عاالرض مـتالقي مكــان             وقفوا مالئكة الوحـي عمطلهـــا

بسهوهلا قمـــح الصليــبي بال زوان             وكرومـها جنينات دايـم ظلـهـــا 
ع هاالرض كم صار مارق امتحــان             اهلل خلقـها وبعــدها بمحلــهـــا          

ال تصدقوا بيحتلها غاصب جبـــان              اسكندر بذاتو ما قدر حيتلـهـــــا
من يومها والشعر عامل  مهرجـــان              بينقال عنها الشعر ، بيحقلهـــــا
باحلر شو مكتوب من سحر البــيان             االعى هاالرض ع مرور الزمــان

بالدم مكتويب القصايد كلها 

القصيدة الثالثة      
من هون طلع الضـــو عاالنســــان            من هون طللو العلـم وااليمــــان
هون التقـى هــــون الورع والـديـن           مطرح ما بوذر الغفاري كـــــــان
هون االدب والفــــن والتلـويــــن           والشعر وىَف الكيل والــميـــــزان
هاالرض ملا تكَون التكـــــويـــــن            صى عليها وسلم الرحـــــمـــن
هون الـمواسـم خــر مزروعــــن            وقمح الصليبي ما انزغـل بــزوان
من هون ما بيمــــرق وال تشـــرين            هون مستوطن شهر نيـســـــــان
هوين غمــار الـورد والياســـــمـن             عا كل مفرق فالشة بســــتــــان
وبقية كروم العنب والــــتـيـــــــن             عاللوز عم يتدلع الرمـــــــــان

هون الصبايا طهر جمــــــــــــبولن             هون الطهر مـجبول بالصبـــيان 
هوين حكايا احلـــــــب خلقانــــن             هون الراءة ملونة احليطــــــان

النسوان هـــــوين كلهـم حلويــــن             يا رب دخلك كر النســـــــوان 
عالبيض عم يتشهـــــون النســـرين            وعالسمر عم يتومحــوا الغــزالن
هون الرجـال زنـــود مفـــــــتولن             لو شمروا ونزلوا عى الـمـــيدان
بيحمر لــــون التلـــج عا صــــنن            وبرعد وبيغـــر العـــــــــَدان
يا أهل مرجعيون انتـــــــو مـــــن            اإخوان كنا وبعــــدنا اخـــــوان



429

يا رميش انتي وجارتك كونن                       عتاللكن ذات القمر ســـهران
يا دبل قومــــي فيقـــي تبتن                      وصلوا الصبــح عا تلة احلقبان 
وحيوا مقاوم صلـب ما بيلـن                       سالحو بكتفــو والكمر مليان
خاَل سامنا ملعب حســــاسن                      وبيحولولـــو  عَبق الدخـــان
ممرق نسور ومهبط شـــواعن                      هون الفضا ممـنوع عالغربـــان

الليلة ع بنت جبيل يا جـــاين                      تا تسكروا ع الشعر واالحلـــان
من هون شموا رحية فلســطن                      وقولوا يا عيب الشوم عالعربان
ما أبشع احلكام حمـكـــــومن                      وما ابشع السلطان مش سلطان
التيجان بدها روس مرفوعـن                      كتـر احلنـي بيوقـع التيجــــان
قوالوا ياعيب الشوم ع مالين                      العميان فاقوا وبعدهم عميــان
يسكوهتن عالذل حمقوقـــــن                     وبعدن بيحطوا احلق ع الطليـان

وبيفتشوا عالنر بالفنجان
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اهيا الشاعر املتألق يف الروح تستوحش الريح 
اهيا املسافر عى طرقات الليل وعينيك املصابيح

دع عنك جراح السنن وغني مع الطيور
فروحك الشاعرية كم اسعدها صنع العطور 

فأنت للشعر هدى ، وللدين حسن ونور 

قصيدة الشاعر د. حسن نور الدين

جبل الثلج
جبل الثلج والثرى واهلضــــابا                       عم صباحًا كم شوقنا لك طابا

صبغ الثلـــج مقلتــك وارىض                        فوقك الكون البـسًا  أحقـــابا
تبعث الشمس كل يوم رسـوالً                          تتمنى اال يعـــــود مصــــابا 
انمـــــا الثلـــج ال يطيق رؤاه                         فَك عني ياقــــوتك اخلالبــا
يرع الـرد المتـــيه ويلقــي                         فيه مضن عى اجلليد عــقابــا
ما ترى انت دونك الكون حلم                         انت فيض من الرؤى ما غــابا
صخرة العنفوان سمتني امـــي                        يعر االفق فوقي العــنــابـا
قال اين من عامل نسب الـمجد                         تربـــى فتـــــوة وشـــبابــا
انا شــيخ وعمتـــي عامــلـي                         لوهنا نت طفولتــي ما شـــابا
كنت يف جذوة السامء حميــــطًا                         فرمتني عى اجلبـــال حجابــا

تسريح النجوم فوق ســـنامي                        وأغذي من ثديي هذي اهلضابا 
ولدتني الرعود والغيم بحـــرًا                         وحبتني من السـمــاء جــرابا
يقـــرأ الغيـم ســـــَره فيلبـي                          كاالعاصر مــاؤها تســـكابا

و حييل الصقيع مــــاء التـجي                        جبـــاًل من جليـــده جلبـــابا 
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انا سمتي النضال عروة وجهي                          تتلوى السفوح عندي إكتــئابا
خسىء احللم ان يكيد سـفوحًا                         اذ بميل اجلفنن يضحي سـرابا
جبل العلم والكرامــة حاشــا                          ان يعريه خصــــمه مغتـــابا
صر تـمـــــــوز قلبه بيديـــه                         قد سقاه املنون لـمــا تصـابى
ســــيفه ذو الفقار عمــــر سنيه                        مل تزدها عشــرينه أطــــيابا
أهل يعلم وأهل ديـــن وفــــقه                         بَز ادناهــم االعايل شـــبابا
ذاك لبنان شيخه جبل الشـــــيخ                       وجفناه ايقونـة لن تصــــابا
يا نسيم العى وعطـــر التصـــايب                      جمد لبنان أن يظـــل مهـــابا
قد بنيناه بالتمــــــني صغــــارًا                       و أقمناه للخلـــــود قبـــابا
من ذرى االرز قد قطعنا ســــامًء                       من تراب الفد وصار ثـــوابا
يل جدود عليه ارسوا وشـــــادوا                      وأقاموا لكل صعب جــوابا
علامء من منبع العلم شـــــــادوا                      دولة الفقه مرشقًا واغتـــرابا
ورجال يف العامل احلــر ارســــوا                       صور العلم حرفـة وكتــــابا
إيه لبـــــنان ما يغيضـــــك اال                        بعض حكام خلفوك خــرابا
أمعنوا يف رباك قتاًل وسفـــــــكًا                      وأحالوك للضواري شـــرابا
واسردوك للطفولة حلـمـــــــًا                       بعد أن كنت للندى ميـــزابا
فسل املرشفن كيف اســــــاؤوا                       وغدوا للجمـال ظفــرًا ونابا
سلبوا االرض رزقها وجنـاهـــا                        وأعادو للــــورى أحقـــابا
بلد العلم والطرافـــة أضـــحـى                      هيكاًل عمره اجلديد خـــرابا
جبل الشيخ شمت دمعك جيــري                      تسقي عينيك أبحرًا وتـــرابا
كان لبنـــــــان جنـة الشــــرق                       ولياليــــه للحى مــــــرآبا
فتأمل شحوبه الــيوم أضـحـــى                       هيكـاًل عمـره اجلديد خـرابا
حاكمــوه االغــرار كم ســـلبوه                       وأحالوه للقنا أخشـــــــابا
جبل الشـــخ ال أغاضك دمـــع                       سوف يغدو جداوالً ورحابا
شَب اعالم من بنــيك وشـــادوا                      موكب العلم عزة وصـــوابا
إن هنــــــرًا من الكرامـــــة داو                       سوف يمحو جحافـاًل أذنابا
تدري كل الشعوب من نحن منها                       جبل الشيخ عن عـال ما غابا
إنه احللــــم أن نعــــــود فنبـني                      نظراء لنا البالد شــــــــبابا
ويبيدون زمــــرة من فســــــاد                       كانوا لالرض حية وغـــرابا
وتعود البـــالد نخــــــلة عـــز                       جبل الشيخ يسرد اجلـــوابا
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صديقي وزميي مصطفى سبيتي

نحــن ال نبخــل عليــك وال نبخســك حقــك يف الشــعر واالدب والفلســفة ، دعنــا نطلــق عليــك 
تســمية متنبــي جبــل عامــل .

حيــث تزدحــم عنــدك االفــكار والصــور فتظهــر االبيــات والقصائــد رسيعــة وغزبــرة ، هناهبــا 
مــن كثافــة حمتواهــا ونغــم ايقاعهــا ونظــم قوافيهــا وانســياب معانيهــا 

قصيدة الشاعر االستاذ مصطفى سبيتي 

جمدنا اآليت
مضوا يعرون النهر يف غفـلة الفجــر                 فغاضت حياء منهــم  جلـة النهــــر
يوشحهم منها رذاذ  كـــــــــــأنــه                 يلوذ بدفــق الطهـر من اسن الغمــر
تظن نيام العشــب  مَر نعــــــــاهلم                 عليها إنحناء النســم أثقـل بالعطــر
وقد ادركـت صـم احلىص من خطاهــم                مناهم فـودت لو تقـوم من القـعـــر
يظللهــم ليل تطــــــــــَوع بينهــم                دليال جلنـد اهلل يطمـــع باالجـــــر

ورعد يضَل السمع عنهــم يلـفـــــه                ضباب يضل العن عن انجـم زهــر 
كأن الذي خـفـــوا لنصـــرة دينـــه                 أراهم بأن النر من عنـده جيــــري
أحاطوا بآمال الغزاة يشــــــــوقهـم                حترر سكـنى برعشيت من القــهـــر
وردوا اىل تلك الديارابتســـــامهـــا                 وأعطو الشذا والـورد للتلة البكــــر
فأي انتصارفات من من مصاهبـــــم                 حييكون درعًا نسجها زرد الصـــــر
وأي سالح بز من عبواتـــهــــــــم                عجن من االيامن والبؤس والفـقـــر
وأي جناح فاق من حب أرضهـــــم                 سباهم ، وهم أحرار يف ظلمة األسـر
استغاثت كفرتبنيت فانشق صـخرهـا                 عن احلدقات احلمـر واالذرع السـمر
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بأرض حيار الكون كيف ترابـهـــــا                   يعر الصبا بردًا ويطفو عى جـــمـر
فال يدهشوا هذا انتقــــــام المــــة                 اصيبت عى التاريخ بالظلم و الغدر
وال يعجبوا ، أرض الغفاري زلزلـت                 وساح عَي الطاهر اعتز بالكـفـــــر
هووا لعناق االرض لكن نفوسـهــم                  سمت شعاًل محراء يف ليلنا الـمزري
خيب هبم ركب الشـــهادة ســـــابرًا                 سوى القر أنفاق اجلراح اىل النصـر
ليري حــــياة ذكرهم يف رفاهتـــم                  كام كان حب االرض يف دمهم يري
ســــنيون يف جوف القبور تأللـــؤا                   يغنـــون يف االصـداف ألألة الـدَر
وخلف سدول املوت  يؤنس صمتهم                   وجملسهم يسي وأكفاهنــم تغـــري
وفَيون ما باعــــوا احلســـن بمأمل                   رخيص وال احتجوا بصَبارة القـــٍر
وال اتبعو دنيا دعــــونـا لركـــــها                  وال انشغلوا عن جوهر الدين بالقرش
هبـم كل أرض كربــــالء وعندهـم                   جراح حسن لن جتف مدى الدهــر
إذا ارشقت شمس خيالــــــون أنـها                  تطالعهم من رصخة الســبط للثــأر
فهم صحبه منذ الطفـــوف وإن بـدا                  بعيدًا زمان الطف عن طَف ذا العصـر
يلوذ اجلسوم االرض ظَلت عيوهنــم                 ترابط يف االنسام  والورد و الصخـر
يقومون قبل النرش مع كل برعـــــم                  وصبح ومولود اىل ســاعة احلشـــر
جييئون مع كل انتصــــار كأنـــــــه                  ربيع يضخ النسغ يف يبس الزهــــر
يسوقون ضوء الشمس عر جباههـم                  اىل حيث قرص الشمس جيري واليـدري

هم جمدنا اآليت ومدعـــــاة عــــزنا                   بغر عطاهم ال ســبيل اىل الفخـــر 
هم النور يف اآلفاق واخلر يف الثــرى                  هم األرج املضواع فوق الربى اخلضــر
ضالل ن حروب ال تقفي حروبـهـم                   لتهلك ارسائيل رشنقة  الــشـــــر

وزيف ، جراح ال تباري جراحهـــم                  فرسم مرى التائقن اىل الفــجــر    
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 موالي الشيخ فضل ، باسم الشعر اقرئك السالم 
واراك يف العطاء االديب جماهدًا وعينًا التنام

يف الكتابة نثرًا وشعرًا، أدبًا وفلسفًة ، كٌل يف ازدحام 
إن املنر يشتاق اىل وقفتك ، نرتك مع كل احرام )أ. يوسف نصار(   

فضيلة الشيخ فضل خمدر  

 

القصيدة االوىل

قرى اهلل...
اهلنيا    الكأَس  أكرع  عمري  عشُت 
ســكري مثل  يعاين  سكرًا  أجد  مل 

يغـــــــنّي  زال  ما  الثغر  وشديُّ 
ثمـــلنا  قد  املخّبى  والشعُر  نحن 
ُزالالً  اخلمـــــــُر  بدا  اليوم  فلم 
خفـــقًا   القلب  نبضاُت  فأجابْت 
أغنـــــــياٍت الروايب  فيِه  وَبَدْت 
قراهـــــا  ينابيـــِع  رقِص  وعى   
عمـري كــأِس  يف  املــاء  فَسكْبُت   

نسمــاٌت  ضلوعي  بن  وغفْت 
هواهــا من  ذكــرى  كل  وتبّدْت 

غنــــــاءًا  العشـــــُق  ورسى 
يتـــالال   ــلٍّ  ظِ خاطـــَر  وسقْت 
لــم أهنــا  ــروين  أخ سكر؟..  أيُّ 
بكأســي أنــأى  أن  يمكن  عندها 
ســــــــأغني أين  أقسمُت  إنام 

بابليًا  ســـّرًا  الــروح  وأغــذي 
طـــريًا غّضًا  ــزل  ي مل  فجنوين 
فّيا صـاح  حلنًا  القلب  بخبايا   
ندّيـا الح  إن  العنقوِد  ــرؤى  ب  
عســـليًا سلسبياًل  ــوايب  واخلـ
لّديـــا اهللِ  مســرُح  وتـــراءى 
غزليا عــزفــًا  ــاِن  ــودي ال وصــدى 
قرويــا رّسًا  الـــورِد  ــوُح  ب فــضَّ 
عاِملّيا خـــريرًا  الدهـَر  أرشف 
مقلــــتيا يف  وانتشْت  رؤاها  من 
غجريــــــا غريدًا  الشعُر  وشدا   
ودوّيا لبنيها  الدهرحروفًا  ُيسكن   
وحمـــّيا َبنَانًا  احلـــــــرِّ  الدم  يف 
وروّيـــا نشـــيدًا  الشعَر  تسلِب 
ويديـــا جفونــــــي  أوارهيا  أو   
حيــّا دمــُت  ما  هوًى  اهللِ  لقرى 



435

القصيدة الثانية

ْهَبـة... ـٌن َعىل َأْوَتــاِر الرَّ حَلْ
ــَيَّ َرفِــيــَقــا ــْن َعـ ــ ــَقــْلــبِــي َوُك ُخـــْذ بِ
ــْن ُحــروِف األََقــاِحــي ــبَّ ِم ــِلــِم احلُ مَلْ
ــي خَلَــلــيــٌق ــن ــْوَم َأنَّ ــَيـ ــَك الـ ــُب ــْس َح
الــَقــَوايف ــْلــَك  تِ اْقَتَحْمُت  ــا  َم ــا  ــَأَن َف
َطْوعًا ْعِر  الشِّ ِمــَن  ُيْرجَتَى  َما  َبْعُض 
ــاًم ــي ــظِ ــًاَع ــْوم َي ــاُب  ــ َأَهـ َأينِّ  ــْرَ  ــ َغ
ــَواه ــى َه ــَح ــْوَم ُلــْبــنَــاَن َحــْيــُث َأْض َيـ

 
ـــ ــاَرْي َن ــْنَ  ــ َب ــي  ــن ــإِنَّ َف ــُلــْمــنــي  َت ال 
ــاَدُة ِذْكــَرى ــَع ــتِ ــْرِ َواْس ــنَّ ــَوُة ال ــْش َن
ــِة َعــْقــاًل ــاَمَل ــُث ــى ال ــتَّ ــرايِن َح ــَكـ َأْسـ
ــْن َلــَظــى َرْهــَبــتِــي حَلْـــ ــُت ِم ْه ــَأوَّ ــَت َف
ــي ــوِم َوق َوالـــَقـــَوايِف  ــاَن  ــنَ ــْب ُل أنَّ 
ــٍح ــْم َوَق َأْرٍض  ُتـــَراِب  ــْن  ِم ــَوٌة  ــنْ غ

 
ــْوَم ُقــْوِمــي ــَي ــِة ال ــُروَب ــُع ــا ُرُبـــوَع ال َي
َأْو ــٍة  ــوَن ــت َزْي ــِف  َوِريـ ــْن  ِم ُأْنــُســِجــي 
قلٍب ــاَرِة  ــَج ِح َشــَظــى  ــْن  ِم ِدي  َردِّ
َباَيا الصَّ ِشفاِه  ــَدا  َش ــْن  ِم ِقـــي  َوارْسُ
َحاِري الصَّ َنِخيِل  إىِل  ــِه..  ــي ــِزفِ َواْع
ــي ــَواِق ــسَّ ــاِه ال ــَي ُأْنــُثــِريــِه.. َعـــَى ِم
ــٍل َولِــيــٍد ــْف ــلِّ طِ ــُك َوَاْرِضـــِعـــيـــِه.. لِ
ُغْصن ــْرُع  َفـ ــا  ــنَ إِنَّ ــْوَن  ــَك ال ــي  ثِ ــدِّ َح

 

َوَرفِيقا َصــاِحــبــًا  ــْعــَر  الــشِّ ــِل  ــَب َواْق
ــْحــَن َنــْســَمــًة َوَرِحــيــقــا َواْنــُثــِر الــلَّ
َخِليقا ــَيَّ  َعـ ــَوى  ــ اهلَ ــوَن  ــُك َي َأْن 
َعتِيقا َجــــَوادًا  ــي  ــَت َأْع َأْن  ــَل  ــْب َق
ــا ــوق ــْوُث َقـــْد َأَتــــاين َوَبـــْعـــُضـــُه َم
وقــا ــوُن رُشُ ــُك ــى َي ج ــدُّ ــيــِه ال َكـــاَد فِ
التَّْصِفيقا ــُه  ــنُ َوحَلْ ــِري  ــْع ِش ــْوَق  َفـ

 
ُأطِيقا ــْن  َل َواهلَـــَوى  الــَوْجــِد  ِمــَن  ـِن 
َعِميقا ــا  ــْوًم َن ــاُل  ــَي اخلَ َعنَْها  َنـــاَم 
ـــاَم َطـــــاَوَع الــَبــَيــاَن ُأِعــيــقــا ُكـــلَّ
َمْعُشوقا ــاًم  ــنَ ــْم ــنَ ُم ــاًم  ــِدي َق ـــنًا 
َوالتَّْحِليقا ــوَد  ــلـ َواخلُـ َوالـــُعـــَى 
َوالتَّْمليقا ــنُـــوَع  اخلُـ ــَد  ــي جُيِ ــْن  َلـ

 
امَلْمُزوقا ــِك  ــْرِس ُع َثــْوَب  ــي  ــِق َواْرُت
َأنِيقا ُبـــردًا  اجلَــنُــوِب  يِف  َوٍة  رَسْ
امَلْخنُوقا ــِك  ــْوَت َص فِــَلــْســطِــَن  يِف 
ــا ــْروق امَل ُحْلَمَها  ــاَق  َفـ ــرًا  ــاطِ َخ
َمنُْسوقا ــدى  ــصَّ ال ــَم  ــاِع َن َوَتــــرًا 
َرِقيَقا ــًا  ــْذب َع ــُخــوِر  ــصُّ ال َوِجــَبــاِه 
ــا ــَق ــِري ــًة َوَط ــَل ــْع ــِن ُش ــع َداِمــــَع ال
ــَد َبــــْذَرًة َوُعــُروَقــا ــْج ــاَوَل امَل ــ َط
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ــى ــْرَق ــَوايِف َوَي ــَق ــُد ال ــْوَل ــْن ُهــنَــا ُت ِم
ــَق ِشــْعــرًا ــالِئ ــَدُح اخلَ ــْص ــْن ُهــنَــا َن ِم
َأرْسٍ ــاِن  ــَب ــْض ُق َوَراِء  ــْن  ِمـ ــٌد  ــَي َف

َوَرَوايِب َدْفـــَلـــٍة  ــُد  ــ ــاِريـ ــ َوَزَغـ
ُينِْدي ــْوَم  ــَي ال ــاِدِق  ــنَ ــَب ال ــاُص  ــ َوَرَص
ــٍة َوِحـــَجـــار ــَي ــْت ــاُت فِ ــاَحـ ــَبـ َوَصـ
ــُدو ــْش َي ــّر  ــ احلُ ــاِوِم  ــَقـ املـ َوَأَذاُن 
ــايِل ــَي ــلَّ ــوُل َعـــْتـــَم ال ــ ـ َوَمـــــآٍق جَتُ
ــذا َه ــَد  ــْع َب ــٍر  ــاِعـ َوَشـ ــٍر  ــْع ِش َأيُّ 

                                                    

َوثِيَقا ــاحــًا  ــنَ َج ــا  ــ ــ َأْوَزاهِنَ رِسُب 
َطِليقا َثــْغــرًا  ــاَن  ــَي ــَب ال ــُل  ــي ــِح َوُن
َتْطِويقا ُحْلِمنَا  َوْجـــَه  ــْت  َق ــوَّ َط
َوَصِفيقا ــًة  ــَج هَبْ ــْوَن  ــَك ال ُتــْلــِهــُب 
َوُموِسيَقى َنْغَمًة  ــْرِس  ــُع ال ــَدَر  ــْي َب
ــا ــق ــٍة هَتِـــفُّ َوِري ــاَف ــَص ــْف حَلْـــُن َص
َيْسَتِفيقا ــْي  َكـ ــاَن  َمـ ــزَّ الـ ــزُّ  ــُه ــَي َف
ــا ــوَق ــاًل َوُن ــْي ــوَم َخ ــُج ــنُّ ــوُق ال ــُس ــَت َف

َرفِيَقا                                             ــَيَّ  َعـ َوُكـــْن  بِــَقــْلــبِــي  ُخـــْذ 
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في جبل عام
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عريف اليوم الثاني :
االستاذ علي جوني مدير مدرسة جرجوع الرسمية 

ــر  ــع ع ــر والتاس ــن ع ــن الثام ــر يف القرن ــكل كب ــل بش ــل عام ــب يف جب ــرت الكتاتي انت
ــر.  ــأب أو أكث ــكرة كّت ــة أو دس ــد يف كل قري ــى ُوج ــادي،  حت مي

وارتبــط ظهــور الكتاتيــب بانتشــار رجــال الديــن فيــه، حيــث أّن الكتاتيــب األوىل التي أنشــئت 
كانــت برعايــة هــؤالء الرجــال أو مــن يــدور يف حميطهــم أو مــن يتخــّرج عليهــم.  وقــد اقتــرت 
عــى تعليــم القــرآن الكريــم،  وبعــد ذلــك تــم زيــادة تعليــم القــراءة والكتابــة،  ومــن ثــم أضيــف 

عــى املــواد املقــّررة مبــادئ احلســاب حلاجــة النــاس إليــه.

 تابع التعليم تطوره مرورًا بمراحل وأنظمة حتى وصلنا عر اجلودة الرتبوية .

وعــى الصعيــد الصحــي ســامهت املستشــفيات اخلاصــة و احلكوميــة يف تأمــن الطبابــة 
واالستشــفاء جلــزء مــن الســكان ، وخاصــة الذيــن ال تســمح ظروفهــم مــن االنتقــال اىل 
مستشــفيات العاصمــة ، رغــم أن ذلــك مــا زال يتأثــر باملحســوبيا ت وبفعاليــة القــوى السياســية .

ــن  ــاد األكاديمي ــروت الحت ــب ب ــو مكت ــر عض ــن ظاه ــور حس ــور الدكت ــذا املح ــيرتأس ه س
والعلــاء العــرب . حائــز عــى الدكتــوراه يف احلقــوق والعلــوم السياســية . لــه مؤلفــات عديــدة، 
ــذ  ــا يف االردن من ــا ن وكان آخره ــارج لبن ــان وخ ــية يف لبن ــة وسياس ــرا ت حقوقي ــارك يف مؤمت وش

يومــن .
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رئيس الجلسة

 د. حسين علي  ظاهر

 اجللسة الرابعة بعنوان : الواقع التعليمي والصحي

ــة  ــم، والصح ــة والتعلي ــاالت الرتبي ــن يف جم ــرة املختص ــن الدكات ــة م ــا أربع ــدث فيه يتح
ــام . ــكل ع ــب بش ــال ، والط ــى األطف ــن ع ــر األم ــة تأث ــس جله ــم النف ــفاء،  وعل واالستش

ــٍق  ــارة » وإنــك لعــى ُخُل اهلل ســبحانه وتعــاىل خاطــب رســوَله الكريــم بكلمــة  : »إقــرأ« وعب
عظيــم« 

ــان .  ــل اإلنس ــاء عق ــية لبن ــيلة األساس ــي الوس ــة ، وه ــألة جوهري ــم مس ــراءة والتعلي فالق
والتعليــم ال يقتــر عــى التلقــن ، بــل هــوى زرع وتكريــس ثقافــة معينــة ، تربيــة أجيــال قــادرة 
ــس املســؤولية الوطنيــة ، وتعتمــد العمــل اجلاعــي ، وتلتــزم القيم  عــى اإلبتــكار واإلبــداع و تتحسَّ
االنســانية و األخاقيــة . فاألخــاق هــي ضانــة القائــد املؤمتــن الصــادق الناجــح . وقــد أصــاب 

أمحــد شــوقي عندمــا قــال :

» إنا األمم األخاق ما بقيت                                 فإن هم ذهبت أخاقهم ذهبوا«. 

ــاء املجتمعــات  ــة والتعليــم هــو اســتثار آمــن مــن جهــة ، وأســايسٌّ يف بن واالســتثار يف الرتبي
وتطورهــا مــن جهــة أخــرى .

ــور  ــًة يف التط ــزاٍت هائل ــت قف ــم حّقق ــة والتعلي ــّم بالرتبي ــف هتت ــت كي ــي عرف ــدول الت وال
ــاٍل عــى مــا نقــول هــو التطــور اهلائــل الــذي شــهدته  ــرز مث والتقــدم يف خمتلــف املجــاالت . وأب
ــا . إذ  ــا وغره ــا وماليزي ــان وكوري ــن إىل الياب ــن الص ــًا . م ــرن تقريب ــف ق ــيا يف نص دول رشق آس
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ــة  ــة إىل دول ــة إقطاعي ــان مــن دول ــان هــو الــذي ســاعد عــى حتــول الياب إن نظــام التعليــم يف الياب
حديثــة، ومــن دولــة منهكــة تتلقــى املســاعدات بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة إىل دولــة اقتصاديــة 

ــامل( . ــاد يف الع ــث اقتص ــرى )ثال ك
وجلهــة الصحــة واألمــن حيــرين قــوُل اإلمــام عــي )ع( : »الصحــة واألمــان نعمتــان 

جمهولتــان«، الصحــة يف األبــدان واألمــن يف األوطــان .
ويف دعــاء لإلمــام الســجاد )ع( يقــول : » اللهــم اعطنــي الســعة يف الــرزق ، واألمــن يف الوطــن، 

َة العــن يف األهــل واملــال والولــد ، والصحــة يف اجلســم ، والقــوة يف البــدن« . وقــرَّ
فاألمــن هــو اطمئنــان النفــس وزوال اخلــوف ، وينقســم إىل قســمن: أمــن يف الدنيــا وأمــن يف 

اآلخــرة.
1 – األمــن يف الدنيــا  يتحّقــق عــى الصعيــد الفــردي واالجتاعــي بمختلــف األشــكال احلياتية. 
فهــو أمــن ســيايس ، وأمــن عســكري ، وأمــن اقتصــادي ، وأمــن اجتاعــي . وهــو األمــن الصحــي 
واالهتــام باملريــض ، واألمــن الرتبــوي وتعليــم األبنــاء ، واألمــن األخاقــي وهتذيــب النفــوس ، 
واألمــن النفــي أي الرضــا والقناعــة بــا قســم اهلل ، واألمــن باملشــورة يف كلِّ أمــر حتــى خُيــفُّ مــا 

عــى كاهــل االنســان بإعطائــه لآلخريــن : » وشــاورهم يف األمــر«.
ــن  ــاىل : » الذي ــال تع ــم . ق ــذاب يف جهن ــدم الع ــان بع ــو االطمئن ــرة ، ه ــن يف اآلخ 2 – واألم

ــدون«. ــم مهت ــن وه ــم األم ــك هل ــٍم أولئ ــم بظل ــوا إياَن ــوا ومل َيلبِس آمن
ــإذا  ــُة يف األرض (. ف ــُع األمن ــارة : ) وتق ــان عب ــر الزم ــيح )ع( يف آخ ــزول املس ــث ن ويف حدي

ــة ــة االجتاعي ــاس زادت احلرك ــن الن ــن ب ــر األم انت
 ونبــدأ بعنــوان التعليــم واملــدارس يف جبــل عامــل مــع أحــد رجــاالت الرتبيــة والتعليــم مــع  
ــة  ــة ثقاف ــرى أّي ــل ، ون ــل عام ــدارس يف جب ــم وامل ــال التعلي ف إىل ح ــرَّ ــواد لنتع ــن ج ــيد حمس الس

خلَّفــت تلــك املــدارس واملناهــج .
ــة،  ــدة الرقي ــدي )ع( يف بل ــدارس امله ــة وم ــر ثانوي ــو : مدي ــواد ه ــن ج ــّيد  الدكتورحمس الس
ــاث  ــات وأبح ف ــه مؤلَّ ــابق . ل ــوي س ــش ترب ــة ، ومفت ــوزة العلمي ــرآن يف احل ــوم الق ــتاذ عل واس

ــه .  ــان وخارج ــل لبن ــة داخ ــة وتربوي ــرات علمي ــارك يف مؤمت ــدة ، وش عدي
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مدير مدرسة المهدي في الشرقية د. محسن جواد

يتنــاول هــذا البحــث، بإجيــاز، واقــع التعليــم يف جبــل عامــل، واحليويــة العلميــة يف الباد 
العامليــة خــال العصــور املتعاقبــة. ويشــر إىل أبــرز املــدارس التــي ُأنشــئت فيــه، وإىل دور هــذه 
ــكهم  املــدارس يف حتقيــق النهضــة العامليــة، ويف تعزيــز ثقــة النــاس بتارخيهــم وتراثهــم، فــكان متسُّ

بــاألرض وحرُصهــم عــى االنتــاء إليهــا مــن عوامــل النــر عــى كل أشــكال العــدوان.

جبل عامل، بيئُة حيويٍة علمية

جُيمــع الباحثــون يف تاريــخ جبــل عامــل، عــى أن أهــل هــذه البــاد العامليــة قــد حافظــوا 
ــة،  ــية واألمني ــروف السياس ــّر الظ ــن تغ ــم م ــى الرغ ــة، ع ــة وحضاري ــة اجتاعي ــى خصوصي ع
ــذه  ــه ه ــا أنتجت ــرون أن م ــريب؛ وي ــرق الع ــرايف يف امل ــط اجلغ ــذا املحي ــى ه ــدول ع ــب ال وتعاق
ــة عــدد  ــة وقل ــة اجلغرافي ــق الرقع ــرة، رغــم ضي ــارزة واملؤث ــة الب ــاد مــن الشــخصيات العلمي الب

ــة. ــدرس واملتابع ــتحق ال ــاب، ويس ــر وإعج ــلَّ تقدي ــكان، كان حم الس

 ولعــل الســبب األول وراء هــذه احليويــة العلميــة هــو أصالــة االلتــزام الدينــي، واحلرص 
عــى أداء الواجبــات العباديــة اليوميــة، وعــى قــراءة القــرآن الكريــم وتعليمــه. وال ينكــر أحــٌد مــا 
ــن،  ــه يف الدي ــرآن والتفّق ــاوة الق ــى ت ــئة ع ــر يف التنش ــن أث ــاري، م ــل أيب ذر الِغف ــايب اجللي للصح
ــبب  ــك س ــاف إىل ذل ــام. يض ــه الس ــي علي ــام ع ــه اإلم ــي )ص( ووصّي ــاق النب ــق بأخ والتخل
متصــل باألصالــة اللغويــة املوروثــة مــن األصــول اليمنيــة العربيــة القديمــة، والتــي جعلــت عاميــة 

جبــل عامــل أقــرب العاميــات إىل العربيــة الفصيحــة.



444

ــرة  ــطت اهلج ــم، فنش ــب العل ــال يف طل ــٌع إىل االرحت ــة داف ــذه احليوي ــن ه ــج ع ــد نت وق
التــي كان يقــوم هبــا نفــٌر مــن العامليــن إىل املراكــز العلميــة يف احلــوارض املقدســة، حيــث يتابعــون 
حلقــات الــدرس لــدى علــاء الطائفــة البارزيــن، ومراجعهــا املتقدمــن، ثــم يعــودون إىل ديارهــم 
لينــروا مــا تعلمــوه بــن أهلهــم، وليقومــوا بــدور ريــادي يف الفكــر والثقافــة واألدب. ويف ذلــك 
ُهــوا يِف  اســتجابة لقولــه تعــاىل، يف ســورة التوبــة: »... َفَلــْوال َنَفــَر ِمــْن ُكلِّ فِْرَقــٍة ِمنُْهــْم َطاِئَفــٌة لَِيَتَفقَّ

ــَذُروَن« )التوبــة 122(.  ُهــْم حَيْ ــِذُروا َقْوَمُهــْم إَِذا َرَجُعــوا إَِلْيِهــْم َلَعلَّ يــِن َولُِينْ الدِّ
ــة يف  ــروف العام ــا الظ ــية فرضته ــن ألدوار سياس ــاء العاملي ــض العل ــدى بع ــد تص وق
البــاد، فقــد واجــه الشــهيد األول حركــة اليالــويش وأمخدهــا، وواجــه الســيد عبــد احلســن رشف 
ــم  ــث كان هل ــران، حي ــراق وإي ــن إىل الع ــن العاملي ــٌر م ــر نف ــي. وهاج ــداب الفرن ــن االنت الدي
ــم،  ــة يف األقالي ــم الشــؤون الديني ــة، وتنظي ــاة االجتاعي ــن، وإدارة احلي ــارز يف نــر الدي حضــور ب
كــا فعــل املحقــق الكركــي، والشــيخ هبــاء الديــن العامــي، والشــيخ لطــف اهلل امليــي، وســواهم. 
ــة  ــا عائل ــة، منه ــول عاملي ــران إىل أص ــراق وإي ــارزة يف الع ــة الب ــات العلمي ــض العائ ــود بع وتع

الصــدر املشــهورة.  
ويعــزو الســيد حســن الســيد حمســن األمــن حــبَّ العامليــن للعلــم إىل عاملــن دينيــن: 
»أمــا األول فيتمثــل بالنظــرة اإلســامية للتعليــم عــى أنــه واجــب وفريضــة عــى املســلمن، وأمــا 
ــدت  ــب. وتول ــف واملذاه ــوع الطوائ ــع متن ــط جمتم ــّيع وس ــى التش ــة ع ــب املحافظ ــاين فواج الث
لدهيــم قناعــة بــأن اعتــاد التعليــم هــو الوســيلة الفضــى التــي تســهم يف بنــاء قاعــدة شــيعية متصلــة 

اتصــاال وثيقــا بجــذور التعاليــم والعقائــد التــي قــام عليهــا مذهــب التشــيع.«)1(.
ويشــر األمــر شــكيب أرســان إىل األصالــة العربيــة لــدى العامليــن فيقــول: »مل أجــد 
أصــدق مــن قريــض أبنــاء جبــل عامــل صــورة للشــعر العــريب الصميــم، وال أخلــص منــه عرقــًا يف 
نســب اللغــة، التــي امتــازت هبــا ســعد وثقيــف، وســفى هــوازن وعليــا متيــم، ولقــد أراين أرشب 
وال أرتــوي، حتــى إذا وقعــت يف يــدي بعــض قصائــد مــن نظــم العامليــن شــبعت كبــدي ريــًا، 
وامتــأ دماغــي بيانــًا عبقريــًا، نعــم هــو الشــعر الــذي ينبغــي أن يبقــى يف العــرب مرفوعــًا شــعاره، 

مضيئــًا منــاره، زاهــرًا نــواره، مهتــزة أوتــاره، حتــى ال تتنكــر اللغــة عــى أهلهــا...«)2(. 
ــؤم  ــن: “... وكان ي ــن األم ــؤرخ حس ــول امل ــك، يق ــر إىل ذل ــرى تش ــهادة أخ ــذه ش وه
اجلبــَل طــاُب العلــم وعشــاق املعرفــة مــن كل صــوب، فيوافــون حلقــات العامليــن، ويــرزون يف 
بادهــم مفكريــن وشــعراء متأثريــن هبــذا الوســط العلمــي الــذي كان عــى مســتوى رفيــع، وهــذا 

مــا جعلــه حمــط أنظــار الراغبــن مــن الطــاب...”)3(. 
ــرح  ــي إىل ط ــم مك ــد كاظ ــور حمم ــوم الدكت ــع باملرح ــن دف ــدى العاملي ــز ل ــذا التمّي وه
ــي:  ــارص ه ــة عن ــة ثاث ــة الثقافي ــذه العاملي ــدد هل ــد ح ــة. وق ــة الثقافي ــو العاملي ــد ه ــوان جدي عن

ــة.” )4(. ــة واللبناني ــام والعروب “اإلس
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ــة  ــن أصال ــرًا م ــرتف مبك ــد اغ ــل ق ــل عام ــروف أن جب ــه: »واملع ــه بقول ــزز رأي وع
ــاري  ــن ايب ذر الغف ــم، م ــم وجماهدهي ــم خلصائه ــراء، وزعي ــيخ الفق ــن ش ــه م ــوم تقبل ــام ي اإلس
)31هــــ/653م( فاســتوعب العامليــون الطــرح اإلســامي، ومتثلــوه يف أعــاق الصــدور، ورعــوه 
ــث  ــوم حدي ــًا، وعل ــًا ناضج ــتوى فقه ــى اس ــر، حت ــلطان اجلائ ــون الس ــن عي ــدًا ع ــم بعي يف جبله
ــق  ــة إىل كل مناط ــوم الديني ــذه العل ــدروا ه ــد، لي ــة القواع ــه متين ــول فق ــادر، وأص ــة املص حمقق

ــان...«)5(.  ــة اإلي ــن أصال ــة ع ــة بلهف ــلمن الباحث املس
وأضــاف يف مقــام آخــر: “قــد تكــون احلــروب املتتاليــة بــن أهــل جبــل عامــل وجماورهيم 
ــة  ــة وطني ــارت فيهــم عصبي ــي أث ــًا، خــال القــرن الثامــن عــر امليــادي هــي الت شــاالً وجنوب

وحركــت عاطفــة االعتــزاز بقوهتــم وانتصاراهتــم.”)6(. 

فكيــف كانــت صــورة التعليــم يف جبــل عامــل؟ ومــا هــي أناطــه، ومــا هــي املــدارس 
التــي ُأنشــئت خــال هــذه العصــور، يف منطقــة ذات خصوصيــة حضاريــة، ويف ظــل دول متعاقبة؟ 

أنامط التعليم يف جبل عامل

ــا  ــي كان يديره ــة األوىل الت ــو املدرس ــاب، وه ــو الُكّت ــدارس ه ــواع امل ــاب. أول أن الُكّت
ــّم التدريــس يف بيــت  ــرة. ويت ــاء البلــدات الكب ــٌم واحــد، وكان منتــرًا يف القــرى أو  يف أحي معّل
املعلــم، أو يف املســجد، أو يف اهلــواء الطلــق حــن تكــون الظــروف مائمــة. ويف فصــل الشــتاء كان 

ــًة للموقــد.  التالميــذ ُيــرون مــا تيــر مــن احلطــب مؤون

ــرى  ــن يف الق ــرن العري ــط الق ــى أواس ــًا حت ــم قائ ــن التعلي ــط م ــذا النم ــل ه ــد ظ وق
ــي مل تصــل إليهــا املدرســة الرســمية. وكان الــدرس يف هــذه الكتاتيــب ممهــدًا لدراســة أعــى،  الت
ومقتــرًا عــى تعليــم القــرآن الكريــم، والقــراءة والكتابــة ومبــادىء احلســاب، ويضــاف أحيانــًا 
تعليــم أبيــات مــن الشــعر لبعــض التاميــذ الناهبــن. وإذا كانــت الكتاتيــب منتــرة يف معظــم قرى 
ــا  ــط وجوده ــة، ويرتب ــوارض معّين ــدودة، ويف ح ــت مع ــرة كان ــدارس الكب ــل، إال أن امل ــل عام جب

بوجــود عــامل مشــهود لــه بالعلــم.

احلــوارض. كان التدريــس يتــم يف بعــض البيــوت الكبــرة، لشــخصيات مرموقــة. ومثــال 
ــر  ــع ع ــرن التاس ــن الق ــاين م ــف الث ــن يف النص ــة تبن ــم قلع ــعد، حاك ــك األس ــي ب ــك أن ع ذل
ــذه  ــة. ويف ه ــه يف القلع ــل إقامت ــه، يف حم ــراد أرست ــس أف ــاء لتدري ــد العل ــتقدم أح ــادي، اس املي

ــواز.  ــرة زينــب عــي ف ــة الكب القلعــة درســت الكاتب

ــن  ــة م ــنة الثامن ــت الس ــا بلغ ــو أين مل ــعد: “... وه ــك األس ــي ب ــن ع ــبيب ب ــول ش يق
ــدى يف  ــر الن ــة وقط ــراءة األجرومي ــذت يف ق ــف، وأخ ــرآن الري ــرأت الق ــت ق ــري، وكن عم
مبــادىء علــم النحــو عــى الفاضــل الشــيخ جعفــر مغنيــة، مــن أهــل العلــم يف بــاد بشــارة. وكان 
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ــد رمحــه اهلل تعــاىل باملدرســة التــي اختذهــا بنفــس قلعــة تبنــن، قاعــدة حكومــة تلــك  ــه الوال عين
البــاد، وحمــل إقامتنــا ونشــأتنا وســكنانا وقتئــذ. وداعــي اختــاذ تلــك املدرســة هــو ملجــرد تعليــم 
هــذا العاجــز وأخــي نجيــب بــك )رمحــه اهلل(. واجتمــع إليهــا عــدد كثــر مــن تامــذة وطــاب 
العلــم يف البــاد. وكانــت مصارفــات اجلميــع عــى نفقــة منشــئها املرحــوم والــدي، الــذي كان لــه 

ــم واألدب...” )7(  ــدم العل ــرام بتق ــد غ مزي

وقبــل احلديــث عــن املــدارس العامليــة، ينبغــي اإلشــارة إىل مرحلــة هامــة يف تاريــخ هــذه 
املنطقــة، وهــي وصــول العامــة ابــن العــود قادمــًا مــن حلــب إىل جزيــن، منتصــَف القــرن الســابع 
اهلجــري، ُمبَعــدًا مــن ِقبــل آل زنكــي. وهــو أبــو القاســم نجيــب الديــن بــن احلســن بــن العــود 
األســدي احلــّي احللبــي اجلزينــي. وكان عاملــًا فقيهــًا متكلــًا. وقــد أوجــد يف جزيــن حركــة علميــة 
ناشــطة، واعتنــى بالتعليــم، وأســهم يف إعــداد ثلــٍة مــن التاميــذ املجّديــن. وقــد تــويف يف جزيــن 

عــام 679هــــ، وُدفن يف صحــن داره. 

ــدة  ــم بــن احلســام أيب املغيــث العامــي بقصي ــذه الشــيخ مجــال الديــن إبراهي ــاه تلمي ورث
ــا: ــهورة، مطلعه مش

ففضــل مــن حلهــا يــا صــــاح غــُر  »عّرج بجزيَن يا مستبعد النجـِف    
ــي خفــ

وأصبح الرتب منها معـدَن الشـــرِف  نوٌر ثوى يف ثراها فاســــــتنار به    
صرا ولو أنا ذابت مـن اللهــــــِف  فا تلوُمّن إن خفتم عى كـــبدي   
ملثل يومك كان الدمع مدخــــرًا    باهلل يا مقلتي ســـّحي وال تقـفــــي 
بل شحُّ عينَي حمسوٌب من الرسِف«)8( ال حتسَبْن جوَد دمعي بالبكا رسفًا    

املدارس الكربى

كانــت املــدارس الكبــرة تقــام يف املســاجد، أو بيــوت العلــاء البارزيــن. وكان التدريــس 
ــه  ــم الفق ــة، ث ــرف والباغ ــو وال ــة، النح ــة العربي ــوم اللغ ــرآن، وعل ــوم الق ــمل عل ــا يش فيه

ــكام. ــم ال ــق وعل ــول واملنط واألص

مدرسة جزين: ( 1
ــئت  ــة ُأنش ــة نظامي ــي أول مدرس ــن ه ــة جزي ــى أن مدرس ــن ع ــدى الباحث ــاع ل ــاك إمج هن
لتدريــس العلــوم الدينيــة، أسســها الشــيخ شــمس الديــن حممــد بــن مكــي اجلزينــي، املعــروف 
بالشــهيد األول )ت 786هـــــ/1384م(. ويف ذلــك يقــول الشــيخ جعفــر الســبحاين: »وأمــا 
مدرســة جبــل عامــل فقــد كانــت تــرتاوح بــن القــوة والضعــف، إىل أن رجــع الشــهيد األول 
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مــن العــراق إىل مســقط رأســه »جزيــن« فأخــذت تلــك املدرســة نفســها نشــاطًا واســعًا، وقــد 
ــاء  ــاء والعل ــن الفقه ــات م ــذا مئ ــا ه ــود إىل يومن ــك العه ــذ تل ــة من ــك املدرس ــن تل ــرج م خت
ــيخ  ــق الش ــة: املحق ــذه املدرس ــارزة يف ه ــخصيات الب ــن الش ــبحانه، وم ــا إال اهلل س ال حيصيه
عــي الكركــي مؤلــف »جامــع املقاصــد« )املتــوىف عــام 940 هـــــ( وبعــده الشــيخ زيــن الدين 

املعــروف بالشــهيد الثــاين )966-911هـــــ(.« )9( 
ــل  ــة يف جب ــة العلمي ــار احلرك ــهيد األول يف ازده ــى دور الش ــك ع ــح كذل ــاع واض واإلمج
ــول  ــة. يق ــة وأدبي ــة علمي ــًا لنهض ــا تأرخي ــراق بوصفه ــن الع ــه م ــر إىل عودت ــل، وُينظ عام
ــة، وهــي ســنة عــودة  ــار ســنة 755 هجري ــا اعتب الســيد حســن األمــن: »وهكــذا  يمكنن

ــل.« )10(  ــل عام ــي واألديب يف جب ــث العلم ــدأ البع ــراق، مب ــن الع ــهيد األول م الش
 ولعــل الشــهيد األول مل ينطلــق مــن فــراغ، فــاألرض كانــت ممهــدة إلنشــاء املدرســة، إذا 
أخذنــا باحلســبان طبيعــة أهــل البــاد وميلهــم إىل العلــم، وإذا نظرنــا إىل قــدوم ابــن العــود 

مــن حلــب، بعــد أن نفــاه آل زنكــي منتصــَف القــرن الســادس اهلجــري. 

وقــد كانــت جزيــن دّرة احلــوارض الشــيعية يف ذلــك العــر، والعاصمــة العلميــة واملعنويــة 
ــًة يف  ــم ماثل ــزال قبوره ــا ت ــاء، وم ــاء والفقه ــار العل ــب كب ــا ُنس ــة، وإليه ــاد العاملي للب
ــم يف  ــرت العل ــي ن ــة الت ــدارس العاملي ــو امل ــق مؤسس ــتها انطل ــن مدرس ــا، وم ربوعه

ــا احلــارض. ــى عرن ــد أثرهــا حت ــارس، وامت ــاد ف ــة، ويف العــراق وب البقــاع العاملي

مدرسة ُجبع: ( 2

هــي املدرســة الثانيــة بعــد مدرســة جزيــن، أسســها العامــة زيــن الديــن اجلبعــي العامــي 
بعــد عودتــه مــن احلــج عــام 944 هــ. 

وقــد ختــرج فيهــا الكثــر مــن العلــاء، مــن بينهــم نفــر مــن ذريــة الشــهيد الثــاين، ُســموا 
ــى  ــد ع ــا يزي ــه، م ــن، يف خطط ــن األم ــيد حمس ــر الس ــد ذك ــب«. و ق ــلة الذه »بسلس
ثاثــن عاملــًا مــن علــاء جبــع، منهــم الســيد نــور الديــن عــي صاحــب كتــاب »مــدارك 
ــد  ــد وال ــد الصم ــن عب ــن ب ــيخ حس ــيني، والش ــي احلس ــيد ع ــق الس ــكام«، واملحق األح
الشــيخ البهائــي، والشــيخ حممــد بــن احلســن املعــروف باحلــر العامــي، ثــم تلميــذه املرافــق 
ــت  ــد توقف ــودي. وق ــن الع ــروف باب ــي املع ــن ع ــد ب ــن حمم ــاء الدي ــفاره هب ــه يف كل أس ل

هــذه املدرســة بعــد استشــهاد مؤسســها يف العــام 965 هــــ.

ــة  ــد اهلل نعم ــيخ عب ــري، الش ــر اهلج ــث ع ــرن الثال ــط الق ــها، يف أواس ــاد تأسيس ــم أع ث
)ت 1303هـــــ/1886م(، الــذي كان مــن تاميــذ مدرســة الكوثريــة، وغــادر إىل العراق 
حيــث نــال درجــة االجتهــاد، ثــم ارحتــل إىل إيــران حيــث أقــام عــر ســنوات، ثــم عــاد 

إىل جبــل عامــل وأنشــأ مدرســته يف ُجبــع. 
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وقــد ختــرج يف هــذه املدرســة، يف مرحلتهــا الثانيــة، كوكبــٌة مــن العلــاء البارزيــن، منهــم: 
»العاَّمتــان املجتهــدان الســيد حســن يوســف مكي احلســيني، )مؤســس املدرســة احلميدية 
يف النبطيــة(، والشــيخ موســى رشارة... والعاَّمتــان األخــوان الشــيخ حممــد ســليان الزين 
ــن،  ــل الزي ــأيب خلي ــاب رشح النظــام يف الــرف والشــيخ حســن املعــروف ب مؤلــف كت
وولــده الشــيخ حســن نعمــة وكان معروفــًا بطــول البــاع وســعة االطــاع بالفقــه وعلــوم 

الديــن. والشــيخ عــي احلــر وغــره مــن الفقهــاء واألدبــاء. 

وقــد انضــم إىل مدرســة جبــع عــدد مــن أهــل النبطيــة وجوارهــا منهم الشــيخ قاســم حممد 
قــدوح والشــيخ قاســم حممــد صفــا )زبديــن( والســيد قاســم والســيد جــواد أمحــد فحــص 

)جبشــيت( وغرهــم.« )11( وقــد عّمــرت هــذه املدرســة أربعــن ســنة ثــم أفــل نجمهــا.

مدرسة ميس: ( 3

ــهور  ــو املش ــوىف 933هـــــ/1526م،  وه ــايل املت ــد الع ــي عب ــيخ ع ــق الش ــها املحق أسس
باملحقــق امليــي. وقــد بلــغ عــدد طاهبــا أربــع مئــة طالــب، منهــم العامــة الشــهيد الثــاين 

زيــن الديــن اجلبعــي العامــي، الــذي قــى فيهــا ثانيــة أعــوام، حتــى عــام 933هــــ.  

مدرسة شقراء:( 4

العامــي  احلســيني  حيــدر  بــن  موســى  احلســن  أبــو  الســيد  العامــة  أنشــأها 
)ت1195هـــــ/1780م(. وقــد قامــت بــدور تعليمــي ناشــط، وبلــغ عــدد طاهبــا أربــع 

ــب. ــة طال مئ

مدرسة الكوثرية: )1842-1830م(، ( 5

أسســها العامــة الشــيخ حســن قبيــي، بطلــب مــن كبــار علــاء النجــف األرشف. وقــد 
ــرى  ــي. وي ــدي الطباطبائ ــيد مه ــوم الس ــر العل ــة بح ــذة العام ــن تام ــها م كان مؤسس
حممــد جابــر آل صفــا أنــا أول مدرســة يف العهــد الثــاين مــن حيــاة جبــل عامــل العلميــة 
تــدرس فيهــا العلــوم العربيــة والدينيــة وآداب اللغــة. وقــد اســتمرت هــذه املدرســة حتــى 

وفــاة صاحبهــا عــام 1842م.

ــن  ــق م ــة فري ــرة اهلجري ــة ع ــة الثالث ــن املئ ــه م ــا يلي ــع وم ــد الراب ــا يف العق ــرج هب ــد خت » وق
أقطــاب العلــم العامــي، ومنهــم العامتــان الســيد عــي آل إبراهيــم جــد العامــة الســيد حممــد 
إبراهيــم وأخيــه الســيد مهــدي إبراهيــم املعروفــن والشــيخ عبــد اهلل نعمــة الشــهر املتوىف ســنة 
1303 هـــــ/[/1886]  والشــيخ عــي الســبيتي اللغــوي املتــوىف ســنة 1303هـــــ/1886م  

واملرحــوم محــد البــك حاكــم بــاد بشــارة إىل كثريــن غرهــم...« )12( 
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ويظهــر مــن تتبــع متخرجــي هــذه املدرســة أن معظمهــم قامــوا بتأســيس أّمهــات املــدارس 
يف جبــل عامــل يف العقــود الاحقــة. فقــد أســس العامــة األكــر الشــيخ عبــد اهلل نعمــة 
اجلبعــي مدرســة ُجبــع. وأســس العامــة الشــيخ حممــد عــي عــز الديــن مدرســة حنويــه. 
وختــرج يف مدرســة الكوثريــة رجــل ســيايس بــارز، هــو الزعيــم املشــهور محــد املحمــود، 

مــن آل النصــار. 
ويف ذلــك يقــول حممــد جابــر آل صفــا: »... ومحــد البــك بــن حممــد بــن حممــود النصــار 
ــم  ــا زعي ــح بعده ــًا وأصب ــاعرًا أديب ــًا ش ــة عامل ــة الكوثري ــن مدرس ــرج م ــد خ ــي وق الوائ

ــة.« )13( ــات احلكومي ــه املراس ــا تنعت ــارة ك ــاد بش ــايخ ب ــيخ مش ــل وش ــل عام جب

 مدرسة حنويه: ( 6

أسســها العامــة الشــيخ حممــد عــي عــز الديــن )ت 1304هـــــ/1886م(، بعــد أن أتــّم 
حتصيلــه العلمــي يف النجــف األرشف، وكان مــن قبــُل طالبــًا يف مدرســة الكوثريــة. وقــد 
أدخــل إىل مدرســته علومــًا عريــة كعلــم النفــس والفلســفة احلديثــة. وكان فقيهــًا عاملــًا، 

مجــع بــن علــوم الديــن وفنــون األدب والشــعر.

وقــد أشــار الباحــث غســان الغــداف إىل أن الدكتــور لورتيــه  ))Dr. Lortet، عميــد كليــة 
ــي  ــن عام ــة ب ــذه املدرس ــد زار ه ــت، ق ــك الوق ــية يف ذل ــون الفرنس ــة لي ــب يف جامع الط
1875 و 1880م، وقــال يف شــأنا: »الثقافــة منتــرة جــدًا بــن املتاولــة يف حنويــه القريــة 
الصغــرة ذات األربعمئــة نســمة ويوجــد يف حنويــه ليــس مدرســة ابتدائيــة يقصدهــا كل 

األطفــال الصغــار )إشــارة إىل ُكّتــاب القريــة( ولكــن مدرســة عليــا عامــرة«. )14(

ــة  ــة العلمي ــٌد يف النهض ــا دوٌر رائ ــض طاهب ــر، إذ كان لبع ــر كب ــة أث ــذه املدرس وكان هل
ــس  ــيني )ت 1908م(، مؤس ــم احلس ــن إبراهي ــي ب ــن ع ــد ب ــيد حمم ــم الس ــة. منه العاملي
مدرســة النبطيــة األهليــة احلديثــة. والشــيخ مهــدي شــمس الديــن )ت 1915م(، مؤســس 
مدرســة جمــدل ســلم. والســيد نجيــب فضــل اهلل )ت 1917م(، مؤســس مدرســة عيناثــا، 

وســواهم.  

مدرسة بنت جبيل: ( 7

ــه  ــراق. لكن ــن الع ــه م ــد عودت ــام 1879م، بع ــن رشارة ع ــى أم ــيخ موس ــها الش أسس
تــويف يف السادســة الثاثــن مــن عمــره )1886-1850م(، وقــد توقفــت املدرســة بوفــاة 
ــة، والســيد حمســن األمــن،  صاحبهــا. وكان مــن طاهبــا األجــاء: الشــيخ حســن مغني
والشــيخ عبــد احلســن صــادق، والســيد يوســف رشف الديــن، والســيدان حيــدر وجــواد 
ــوق. ــن، والشــيخ حممــد دب ــم الزي ــد الكي ــة، والشــيخ عب مرتــى، والشــيخ موســى مغني
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مدرسة النبطية الفوقا، أو املدرسة النورية: ( 8
ــذ قــدوم  ــا، وهــي قديمــة العهــد من ــة الفوق ــن املقيمــن يف النبطي ــور الدي ُتنســُب إىل آل ن
أجــداد هــذه األرسة مــن قريــة ســكيك يف اجلــوالن، بعــد أن كانــوا قــد رحلــوا إليهــا مــن 
قريــة كفرحونــة قــرب جزيــن، إثــر خــاف نشــأ بينهــم وبــن بعــض أمــراء جبــل لبنــان. 
وقــد ختــرج فيهــا العــامل الســيد عبــد احلســن نــور الديــن ابــن الســيد إبراهيــم نــور الديــن، 
والعاملــان الشــيخ عبــد اهلل والشــيخ حممــد احلــر، والشــيخ رشــيد قعــون الزبدينــي املتــوىف 
يف النجــف ســنة 1899م. والعامتــان الشــيخ أمحــد رضــا والشــيخ ســليان ظاهــر، عضوا 
جممــع اللغــة العربيــة يف دمشــق. والشــيخ عــي مــروة، والشــيخ جــواد ســبيتي، والشــيخ 

حســن حممــد صفــا، والســيد عــي جــواد فحــص.

مدرسة النبطية احلديثة: ( 9
ــام  ــت ع ــة كان ــئت يف النبطي ــة ُأنش ــة حديث ــا إىل أن أول مدرس ــر آل صف ــد جاب ــر حمم يش
ــة  ــة النبطي ــوىل حكوم ــن ت ــح، ح ــا الصل ــم رض ــد الزعي ــى ي 1300هـــــ/1882م، ع
وملحقاهتــا. وقــد أوالهــا عنايــة خاصــة، وكان يزورهــا كل يــوم، ويتــوىل التدريــس بنفســه 
ــس يف  ــوىل التدري ــة ت ــح إىل الاذقي ــا الصل ــال رض ــد انتق ــان. )15(. وبع ــض األحي يف بع
هــذه املدرســة الســيد حممــد بــن عــي بــن إبراهيــم احلســيني )ت 1908م(، أحــد طــاب 
ــادة  ــدرايس م ــا ال ــاف إىل منهجه ــًا؛ إذ أض ــرا جذري ــا تغي ــدث فيه ــه، فأح ــة حنوي مدرس
الطبيعيــات، وكتــاب النقــش يف احلجــر، تأليــف الدكتــور كرنييلــوس فانديــك )-1818

ــة.  ــوم احلديث ــدات يف العل ــعة جمل ــن تس ــوعة م ــو موس 1895م(. وه

ــاء  ــى إنش ــم ع ــع، وتدريبه ــم األدب الرفي ــة وتلقينه ــار الطلب ــف كب ــيد بتثقي ــى الس ــم اعتن ث
ــن  ــة اب ــى طريق ــفة ع ــان والفلس ــق والبي ــة إىل دروس املنط ــعر، إضاف ــرض الش ــائل وق الرس
ــزل آل  ــًا يف من ــًا عام ــد جملس ــل يعق ــكان يف اللي ــا، »ف ــدة كله ــه البل ــمل بعنايت ــد ش ــينا. وق س
رضــا، حيتشــد فيــه القــوم عــى اختــاف طبقاهتــم، فيلقــي عليهــم دروســًا دينيــة يف العقائــد 
والعبــادات، ويعــظ ويرشــد عــى منــر املســجد اجلامــع، وحيــض النــاس عــى النهضــة ونبــذ 
اجلمــود، وعــى تعليــم أبنائهــم، ومســاعدة الطلبــة واملشــتغلن يف طلــب العلــوم. ممــا كان لــه 

ــع.« )16( ــم النف ــر وأعظ ــن األث ــوس أحس يف النف
وقــد اســتمرت هــذ املدرســة عــى تلــك احلــال إىل عــام 1891م، حــن قــدم مــن العــراق إىل 

النبطيــة العامــة الســيد حســن يوســف مكــي، وافتتــح املدرســة احلميديــة ســنة 1892م.

املدرسة احلميدية: ( 10
ــراق.  ــن الع ــه م ــد رجوع ــام 1892م، بع ــي، ع ــف مك ــن يوس ــيد حس ــة الس ــها العام أسس
وتســميتها احلميديــة نســبة إىل الســلطان عبــد احلميــد. وكان اإلقبــال عــى هذه املدرســة شــديدًا، 
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وقــد انضــم إليهــا طــاب املدرســة النوريــة، وزاد عــدد طاهبــا عــى ثــاث مئــة طالــب.

وقــد عــدد حممــد جابــر آل صفــا الكثــر مــن مزايــا هــذه املدرســة، وشــدة عنايــة رئيســها 
بالطلبــة، وبالنــاس عمومــًا. وبقيــت قائمــة أربعــة عــر عامــًا، إىل العــام 1906م، 

ــة. ــدارس العاملي ــم امل ــال معظ ــي ح ــا ه ــها، ك ــوت مؤسس ــد م ــت بع وتوقف

املدارس الصغرى 
مدرسة طردبا: ( 1

أنشــأها الشــيخ حســن بــن حســن بــن حممــود آل مغنيــة، يف أواســط القــرن الثامــن عــر، 
ومل يكــن هلــا أثــر كبــر.

مدرسة كفرة: ( 2
أسســها الشــيخ عــي بــن حممــد الســبيتي، العامــة اللغــوي األديــب الشــاعر، مؤلــف كتاب 

اليواقيــت يف البيــان، واجلوهــر املجــرد يف رشح قصيــدة عــي بــك األســعد. 
مدرسة عيناثا: ( 3

ارتبــط اســمها بعلــاء آل فضــل اهلل. أسســها الســيد نجيــب ابــن الســيد حميــي الديــن فضــل 
اهلل احلســيني )1917-1863م(. ومــن أســاتذته الشــيخ حممــد عــي عــز الديــن يف حنويــه، 
والشــيخ موســى رشارة يف بنــت جبيــل. ومــن تاميــذه الســيد حمســن األمــن. وقــد توقفــت 

املدرســة بوفــاة مؤسســها.
مدرسة عيتا الزط: ( 4

أنشــأها الســيد جــواد مرتــى بعــد عودتــه مــن العــراق ســنة 1879م. وكان مــن تاميذهــا 
الشــيخ أمحــد بــري والشــيخ حممــد دبــوق وســوامها. وقــد توقفــت عــام 1882م بعــد عــودة 

مؤسســها إىل العــراق.
مدرسة جمدل سلم: ( 5

أنشــأها ابــن احلســام يف مرحلتهــا األوىل أواخــر القــرن الســابع اهلجــري، وهــو مجــال الديــن 
ــن،  ــام )736-660هـــ(. وكان ذا جملس ــن احلس ــروف باب ــث، املع ــن أيب املغي ــم ب إبراهي
ــرى إىل  ــارة أخ ــارًة إىل زواره، وت ــس ت ــو جيل ــم، وه ــة العل ــر لطلب ــود، واآلخ ــا للوف أحدمه
طابــه. أخــذ عــن ابــن العــود وابــن مقبــل احلمــي، ورحــل إىل العــراق يف طلــب العلــم 

ثــم عــاد إىل جبــل عامــل.
ثــم جــدد هــذه املدرســة الشــيخ مهــدي شــمس الديــن، حــواىل ســنة 1882م، وهــو مــن 
تاميــذ مدرســة حنويــه، والظاهــر أنــا مل تــدم طويــا بســبب ضعــف مدّرســها، وانتقــال 

طاهبــا القائــل إىل مدرســة بنــت جبيــل.
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مدرسة النمرية: ( 6

أنشــأها الســيد عــي إبراهيــم يف النصــف األول مــن القــرن التاســع عــر. لكنهــا تراجعــت، 
ثــم توالهــا وأعــاد إحياءهــا ابــن مؤسســها، الســيد حســن عــي إبراهيــم.

مدرسة أنصار: ( 7
أنشــأها الســيد حســن عــي إبراهيــم ابــن مؤســس مدرســة النمريــة، يف أواخــر القــرن التاســع 
ــروة،  ــب م ــد املطل ــيخ عب ــم، والش ــد إبراهي ــيد حمم ــا، الس ــوا فيه ــن خترج ــن الذي ــر. وم ع
والشــيخ باقــر ابــن الشــيخ احلافــظ حممــد حســن مــروة، والشــيخ طالــب ســليان البيــايض، 

والشــيخ حســن ابــن الشــيخ حممــد عــي قبيــي، والشــيخ خليــل كوثــراين وســواهم. 

التدريس يف املدارس الدينية 
قــّدم الســيد حمســن األمــن صــورة عــن طبيعــة حلقــة الــدرس التــي كانــت تتــم يف املــدارس 
العامليــة، قبــل املدرســة احلديثــة املعــارصة. فاملتعلمــون يأتــون إىل املدرســة صباحــًا، بعــد قيامهــم 

بتحضــر الــدروس املقــررة. 
ــم، ثــم يــرع يف درســه، »فــإذا وصــل  ــدأ الشــيخ درســه بتــاوة آيــات مــن القــرآن الكري يب
إىل موضــع لــه فيــه رأي خيالــف صاحــب الكتــاب بّينــه واحتــّج عليــه، وإذا كان يف عبــارة املؤلــف 
ــه  ــب من ــتاذ طل ــرأه األس ــا ق ــم م ــم أحده ــم. وإذا مل يفه ــه هل ــره بّين ــٍل أو غ ــأ يف نق ــل أو خط خل
ــرتاض  ــارة، أو اع ــيخ للعب ــر الش ــى تفس ــرتاض ع ــم اع ــه. وإذا كان ألحده ــى يفهم ــه حت إعادت
يعرتضــه عــى املؤلــف أبــداه. فيجيبــه الشــيخ حتــى يقنــع أحدمهــا اآلخــر فرجــع إىل رأيــه أو يبقــى 

ــه...” )17( مــرًا علي

ــا  ــاٌل عندم ــم احتف ــام للمتعل ــب أن يق ــة يف الكتاتي ــًة للدراس ــت مصاحب ــي كان ــد الت ــن التقالي وم
ــدة،  ــا جدي ــدى ثياًب ــد ارت ــاب وق ــود إىل الُكت ــوم املوع ــذ يف الي ــأيت التلمي ــم. في ــرآن الكري ــم الق خيت
ويأخــذ مكانــه بــن رفاقــه، ويطلــب املعلــم إليــه أن يبــدأ بقــراءة ســورة البقــرة، حتــى يصــل إىل آيــة 
ــاق،  ــن الرف ــاج م ــرح واالبته ــات الف ــاىل صيح ــا تتع ــى منه ــن ينته ــم...(، وح ــى قلوهب ــم اهلل ع )خت
وينطلقــون مجيعــًا يف موكــب إىل بيــت التلميــذ. وقــد حيملــه الرفــاق عــى أكتافهــم. وهنــاك يســتقبلهم 
األهــل مرحبــن، ويوزعــون احللــوى عليهــم، ثــم ينرفــون. ويف هــذه املناســبة يقــدم األهــل للمعلــم 
هديــة ختــم القــرآن، وهــي ممــا تيــّر مــن املؤونــة أو الزبيــب أو التمــر أو التــن. ويشــر الدكتــور عــي 
درويــش إىل “أن جمالــس العلــامء العامليــن كانــت، باإلضافــة إىل العامليــة، مكانــًا آخــر لبعــث النهضــة 

وتلقيــح الفكــر وشــحذه” )18(.   
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املدارس املعارصة
أنشــأت وزارة املعــارف، يف زمــن االنتــداب الفرنــي، مدرســة النبطيــة الرســمية األوىل، 
يف العــام 1926م. ثــم ُأنشــئت يف املــدن والبلــدات العامليــة، تباعــًا بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة، 
مــدارُس رســميٌة عريــة تعتمــد مناهــَج جديــدًة متنوعــة، وتــدرس القــراءة والكتابــة والقواعــد 

واحلســاب والعلــوم الطبيعيــة، واللغــة الفرنســية، والرياضــة والفنــون.   
وكانــت اإلرســاليات األجنبيــة، الكاثولكيــة والروتســتانتية، التــي افتتحــت مــدارس يف 
جبــل لبنــان منــذ مطلــع القــرن التاســع عــر، قــد بــدأت العمــل عــى تعميــم جتربتهــا التعليميــة يف 
املــدن العامليــة. فأنشــأت يف كل مــن املــدن الرئيســية، صــور والنبطيــة ومرجعيــون وبنــت جبيل، يف 
منتصــف القــرن العريــن، مدرســًة تابعــة للرهبانيــة املارونيــة، تعتمــد اللغــة الفرنســية لغــة ثانيــة 

بعــد العربيــة، ومدرســًة تابعــة للســينودوس الروتســتانتي، تعتمــد اللغــة اإلنكليزيــة لغــًة ثانيــة.

ويف وقــت مماثــل، أنشــأت مجعيــة املقاصــد اإلســامية يف مدينــة النبطيــة، املدرســة العلمية 
ــن والقــرآن يف هاتــن املدرســتن،  ــاث. واعتنــت بتدريــس الدي للذكــور، ومدرســة الزهــراء لإلن
ــة  ــن املدرس ــن رشف الدي ــد احلس ــيد عب ــام الس ــأ اإلم ــك أنش ــة. كذل ــوم العري ــب العل إىل جان
ــم يف  ــة يت ــذه املدرس ــور يف ه ــس الذك ــام 1938م. وكان تدري ــور، يف الع ــة ص ــة يف مدين اجلعفري

غرفــة مســتأجرة، أمــا تدريــس البنــات فــكان يف منــزل الســيد.   

النبوغ العامي، نموذجان من نامذج املرأة العاملية
األول: فاطمة العامي اجلزيني 

هــي أم احلســن فاطمــة املدعــوة بســت املشــائخ بنــت الشــهيد حممــد بــن مكــي العامــي 
اجلزينــي، املعــروف بالشــهيد األول. وقــد قــال عنهــا احلــر العامــي يف أماليــه: »كانــت عاملــة فاضلة 
فقيهــة صاحلــة عابــدة، ســمعت مــن املشــائخ مدحهــا والثنــاء عليهــا، ... وكان أبوهــا يثنــي عليهــا، 

ويأمــر النســاء باالقتــداء هبــا، والرجــوع إليهــا يف أحــكام احليــض والصــاة، ونحوهــا.« )19(
ــض  ــل بع ــي، مقاب ــد وع ــا حمم ــا اىل أخوهي ــن أبيه ــا م ــت مراثه ــا َوَهَب ــا أّن ــن مآثره وم
 نســخ الكتــب، وكتبــت هبــذا الشــأن وثيقــة وقــع عليهــا عــدة شــهود، كــا أنَّ نــص الوثيقــة، يكشــف 
هَبــا،  وحبهــا للعلــم وتعلقهــا بالكتــب العلميــة، وهــذا مقطــع مــن نــص الوثيقــة: باغتهــا  وأدهبــا وتأدُّ

»بســم اهلل الرمحــن الرحيــم، واحلمــد هلل الــذي وهــب لعبــاده ماشــاء، وأنعــم عــى أهــل 
ــم  ــق بأعاهل ــى اخلل ــم ع له ــًة، وفضَّ ــدرًا وكرام ــًا وق ــم  رشف ــل هل ــاء، وجع ــا ش ــل ب ــم والعم العل
العاليــة، واعــا مراتبهــم يف َداَرْي  الدنيــا واآلخــرة، وشــهد بفضلهــم االنــس واجلــان. والصــاة 
والســام األمتــان األكمــان  عــى ســيدنا حممــد ســيد ولــد عدنــان، املخصــوص بجوامــع الكلــم 
احلســان، وعــى آلــه  وأصحابــه أهــل الَلســن والِلســان، والســاحبن ذيــول الفصاحــة  عى ســحبان، 

وعــى  تابعيهــم ومــن تابعهــم مــا اختلــف املديــدان وأضــاء القمــران . 
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ــا  ــدًا، وأب ــب حمم ــا طال ــا: أب ــن أخوهي ــة أم احلس ــت فاطم ــْت السِّ ــد َوَهَب ــد، فق ــا بع أم
ــان  ــن الزم ــد ع ــر وفري ــدة الفخ ــم، عم ــه األعظ ــرم والفقي ــعيد األك ــالة الس ــًا،  ُس ــم علي القاس
ــة واحلــّق  ووحيــده، حميــي  مراســم األئمــة  الطاهريــن ســام اهلل عليهــم أمجعــن موالنــا شــمس املِلَّ
ــيد  ــاذ س ــن مع ــعد ب ــب لس ــدس رسه(، املنتس ــي )ق ــن مك ــد ب ــن حام ــد ب ــن امح ــد ب ــن  حمم والدي
األوس   )قــدس اهلل ارواحهــم( مجيــع مــا خيصهــا مــن تركــة أبيهــا يف جزيــن وغرهــا هبــة رشعيــة 
 ابتغــاًءا لوجــه اهلل تعــاىل ورجــاًء لثوابــه اجلزيــل، وقــد عوضــا عليهــا كتــاب التهذيــب للشــيخ  رمحه 
ــه اهلل،  ــم  رمح ــرى ألبيه ــاب الذك ــه، وكت ــره الفقي ــن ال حي ــاب م ــه، وكت ــاح ل ــاب املصب اهلل، وكت
والقــرآن املعــروف هبديــة عــي بــن مؤيــد، وقــد تــرف كل منهــم واهلل  الشــاهد عليهــم، وذلــك 
يف اليــوم الثالــث مــن شــهر رمضــان العظيــم قــدره، الــذي هــو مــن  شــهور ثاثــة وعريــن وثــان 

مائــة واهلل عــى مــا نقــول وكيــل. « )20(
الثاين: زينب عي فواز 

ــادة يف بعــض فنــون األدب قــد انطلقــت مــن  ــل املصادفــة أن تكــون الري ليــس مــن قبي
ــزا  ــا غ ــزار عندم ــك أن اجل ــى ذل ــدل ع ــعراء. ي ــاء والش ــاء واألدب ــو أرض العل ــل، فه ــل عام جب
جبــل عامــل مل جيــد ذهبــًا وال فضــة، بــل مكتبــاٍت عامــرًة بنفائــس املؤلفــات، فصادرهــا لتكــون 

ــران يف عــكا. وقــودًا لأف
يف هــذا املنــاخ العابــق بالعلــم، ولــدت زينــب فــواز، يف أرسة فقــرة. ثــم جــيء هبــا وهــي 
طفلــٌة إىل قلعــة تبنــن، بعــد أن اختارهتــا الســيدة فاطمــة اخلليــل، زوجــة عــي بــك األســعد حاكــم 
تبنــن، لتكــون صديقــًة البنتهــا الوحيــدة زينــب ورفيقــًة هلــا. وكانــت حتــر مــع أوالد عــي بــك 

األســعد الــدروس التــي كان يعطيهــا الشــيخ جعفــر مغنيــة. 
ــث  ــر، حي ــن إىل م ــادرت تبن ــا، غ ــن عمره ــْرَة م ــعَة ع ــب التاس ــت زين ــن بلغ وح
ــذت  ــة. فاخت ــاط األدبي ــا يف األوس ــا وحضوره ــال كتاباهت ــن خ ــا، م ــا وثقافته ــرت موهبته ظه
لنفســها جملســًا كان حيــره الكاتــب عبــاس حممــود العقــاد. وبــدأ اســمها يلمــع يف عــامل الفكــر 
والثقافــة يف مــر، مــع نــر مقاالهتــا يف الصحــف واملجــات املريــة وأمههــا صحيفــة »املؤيــد« 
التــي اسســها عبــداهلل النديــم، منّظــر ثــورة عــرايب يف العــام 1882، وهــي الصحيفــة االوســع يف 

ــه.  مــر يف حين
ــد  ــان، وق ــوب لبن ــل يف جن ــت جبي ــاء بن ــن، قض ــدة تبن ــواز يف بل ــي ف ــب ع ــدت زين ول
اخُتلــف يف تاريــخ والدهتــا، فقــد ذكــر عمــر رضــا كحالــة أنــا ولــدت عــام 1262هـــ/ 1846م. 
وذكــر خــر الديــن الــزركي أنــا ولــدت يف العــام  )1276هـــ/1860م(، أمــا وفاهتــا ففــي العــام 

)1332هـ/1914م(
ويتضــح توّجههــا الرتبــوي واالجتاعــي، وتتنــوع كتاباهتــا يف أكثــر مــن فن أديب بن شــعر 
وقصــة ومرسحيــة وروايــة. ويظهــر كذلــك التزامهــا بقضايــا املــرأة. وهلــا مخســة كتــب ُطبعــت يف 
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حياهتــا، هــي اآلتيــة:
ــم  ــة، ث ــة: وهــي جمموعــة مقــاالت ورســائل، كتبتهــا يف الصحــف املرّي )1( الرســائل الزينبّي
مجعتهــا يف كتــاب واحــٍد ســّمته الرســائل الزينبيــة؛ وأكثــر أبحــاث هــذه الرســائل يف املــرأة 

وحقوقهــا ومكانتهــا االجتاعيــة . 
)2( رواية امللك كورش. 

)3( روايــة حســن العواقــب أو غــادة الزاهــرة: وقــد أودعتهــا كثــرًا مــن العــادات العامليــة، ال 
ســّيا عــادات األرسة التــي قضــت مــّدة يف خدمتهــا. 

)4( كشــف اإلزار عــن خمبئــات الــزار: والــزار شــعوذٌة مــن شــعوذات شــيخات مــر، حرتــه 
ووصفتــه يف ذلــك الكتــاب . 

ــاب 456 ترمجــًة ملشــهورات النســاء  ــورد الكت ــات اخلــدور: ي ــور يف طبقــات رب ــدر املنث  )5( ال
ــة  ــرأة عاملّي ــدة الم ــة واح ــه ترمج ــرات. وفي ــات ومتأّخ ــات، متقّدم ــات وغربّي ــن رشقّي م
ــر  ــو أك ــعد. وه ــك األس ــي ب ــة ع ــل زوج ــك اخللي ــعد ب ــت أس ــة بن ــّيدة فاطم ــي الس ه

ــن:  ــن البيت ــاب هذي ــت يف أّول الكت ــنها، وكتب ــا وأحس مؤّلفاهت
ح روح الفكر حور الرتاجم تروِّ ى جنة يف قصـــورها    كتايب تبدَّ
خدمُت به جني اللطيَف وإّنه                 ألَكرُم مـا هُيدى لُِغرِّ الكــرائــم

يقــول الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن صاحــب جملــة العرفــان، متســائًا وجميبــًا: »... مــن مل 
يســمع بذكــر هــذه النابغــة العامليــة يف هــذا القــرن ســواء يف ســورية أو مــر، أو يف ســائر االقطــار 
العربيــة؟.. فزينــب مل تكــن أبــدا جمهولــة منــذ أواخــر القــرن التاســع عــر وحتــى أوائــل القــرن 
العريــن.. فمــن يطلــع عــى مقدمــات كتبهــا ومــا كان يأتيهــا مــن تقريــظ هلــذه الكتــب جيــد فيهــا 

دليــا عــى شــهرهتا يف األوســاط األدبيــة والفكريــة يف ذلــك احلــن«  )21(

خامتــة:  بعــد هــذه الرحلــة املوجــزة مــع واقــع التعليــم يف جبــل عامــل، عــر مــاض يمتــد 
ــة  ــاز باحليوي ــاين، وامت ــايف واإلنس ــى الثق ــل بالغن ــذا اجلب ــل ه ــف حف ــا كي ــدة، رأين ــروٍن بعي إىل ق
واإلبــداع العلمــي، الــذي جتــاوز حــدود البــاد العامليــة إىل العــراق وإيــران، وأســهم يف متكــن 
احليــاة الدينيــة يف تلــك البــاد، بعــد أن جعــل احلــوزة العلميــة فيهــا مؤسســة عــى درجــة عاليــة 

مــن التنظيــم.
ــام  ــم الع ــات التعلي ــة، وبمؤسس ــوزات العلمي ــة باحل ــاد العاملي ــر الب ــوم  تزخ   والي
واملهنــي، الرســمي واخلــاص، وتنتــر فيهــا اجلامعــات املتنوعــة، فتجنــي األفــواج الناشــئة ثــار 
التأســيس الســليم، مــن رجــال كبــار أنتجتهــم هــذه األرض املعطــاء، التــي نلــت مــن أمانــة أيب 

ــواه. ــه وتق ذر وصدق
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االستشفاء في جبل عامل هو جزء من النظام الصحي في 
لبنان .

يعــاين هــذا النظــام مــن مشــاكل حقيقيــة تســتوجب املعاجلــة ، ألن صحــة املواطنــن ال حتتمــل 
الشــعارات الطنانــة واملزايــدات السياســية بخاصــة يف هــذه املرحلــة الدقيقــة التــي متــرُّ فيهــا البــاد. 

فــا بــد مــن زيــادة االنفــاق عــى قطــاع الصحــة واالستشــفاء . 

  إن املستشــفيات احلكوميــة تعــاين يف معظمهــا مــن أزمــة ماليــة تســتوجب عنايــة خاصــة مــن 
قبــل الدولــة .

إن املستشفيات ترفض أحيانا قبول املرىض عى حساب وزارة الصحة ،   

ومنهم من ال يستطيع الدخول إىل أيِّ مستشفى فُيحرم من العاج .

  ولعــلَّ مــن أكثــر املفارقــات غرابــة يف لبنــان ، هــو توقُّــف ضــان املواطــن عندمــا يصبــح أكثــر 
حاجــة للخدمــات الصحيــة ؛  فبينــا تــزداد االحتياجــات للمتقدمــن بالســن  فهــم حُيرمــون مــن 

تقديــات الضــان االجتاعــي عنــد تقاعدهــم .....

ــا بالنظــام االقتصــادي  ــان يرتبــط ارتباطــا وثيق ــي يف لبن ــام الصح ــم أن النظ   وكلنــا يعل
ــام  ــر لنظ ــدي األك ــكل التح ــي تش ــة الت ــة واألمني ــة واالقتصادي ــات املالي ــي ، وباألزم واالجتاع

ــان ... االستشــفاء والصحــة يف لبن

فاذا عن واقع االستشفاء والصحة يف جبل عامل ؟ 
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االستشفاء في جبل عامل

د. نادين نورالدين

مقدمة

ــص  ــاة، وباألخ ــاالت احلي ــع جم ــمل مجي ــًا، ش ــورًا هائ ــرة تط ــة األخ ــامل يف اآلون ــهد الع ش
جمــال الطــب، األمــر الــذي كان لــه األثــر اإلجيــايب عــى صحــة اإلنســان، ملــا تــم التوصــل إليــه 
مــن أدويــة وخمرتعــات طبيــة، متكنــت مــن حماربــة ومكافحــة العديــد مــن األمــراض، واملشــاكل 
ــرًا يف احلفــاظ  ــا لعبــت دورًا كب ــايل فإّن ــًا، وبالت ــاس قدي ــاة الن ــي كانــت تفتــك بحي ــة الت الصحي
عــى اإلنســان، األمــر الــذي جعــل النــاس يف املجتمــع يشــعرون بــأن صحتهــم بأيــٍد أمينــة، وأنــم 

يف أمــان مــن فتــك األمــراض املختلفــة. 

»وبــا أن املستشــفيات نظــام إنســاين مــن الدرجــة األوىل تعمــل مــن أجــل اإلنســان املريــض 
هبــدف معاجلتــه بعنايــة واحــرتام واملحافظــة عــى كرامتــه وخصوصياتــه وتقديــم كل مــا حتتاجــه 
حالتــه املرضيــة كــي ال تكــون ســببًا يف تدهــور صحتــه«. )ناديــن نورالديــن ، السياســة الصحيــة يف 

ــان 2014 ص 36(. لبن

»وكــون منطقــة جبــل عامــل كانــت مهمشــة وحمرومــة مــن اخلدمــات، وال ســيا الصحيــة منها، 
ــبباهتا  ــراض ومس ــر األم ــن خماط ــة م ــة والتوعي ــدوات الصحي ــج والن ــم والرام ــر إىل التنظي وتفتق
وســبل الوقايــة والعــاج... ممــا دفــع الكثرمــن اجلنوبيــن بالنــزوح إىل بــروت طلبــا ً لإلستشــفاء 
لتوافــر الــكادر الطبــي وســائر املعــدات والتقنيــات احلديثــة«...) كــال ديــب ، ثمــن الــدم والدمــار 

والتعويضــات املســتحقة للبنــان 2001 ص 67 (

ــع  ــى واق ــر ع ــذا املؤمت ــأقدمه يف ه ــذي س ــث ال ــز البح ــرة يف أن يرتكَّ ــت الفك ــك كان لذل
ــل.  ــل عام ــر جب ــا مؤمت ــيء عليه ــي ي ــة الت ــة اجلغرافي ــفاء يف املنطق اإلستش
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إشكالية البحث:1- 

يتدنَّــى املــردود الصحــي يف لبنــان رغــم الكلفــة الباهظــة التــي يتكلَّفهــا قطــاع الصحــة اللبنــاين 
ــأيت  ــه ي ــم أن إنفاق ــك رغ ــة وذل ــؤرشات الصح ــًا يف م ــرة عربي ــة ع ــة احلادي ــل املرتب ــان حيت فلبن
ــًا بعــد الكويــت والبحريــن واإلمــارات والســعودية ومــع ماحظــة تــدين متوســط  خامســًا عربي
ــاذا ال  ــة؟ ومل ــذه املفارق ــاذا ه ــي فل ــره اخلليج ــة بنظ ــرات مقارن ــت م ــاين بس ــرد اللبن ــل الف دخ
حيصــل اللبنانيــون عــى حــق متســاو يف العــاج والرعايــة الصحيــة؟ وهــل نوعيــة اخلدمــة الصحية 

ــور الديــن ، م.س ص 143 ( املقدمــة للنــاس مائمــة وكافيــة؟) ناديــن ن
ع التساؤالت التالية: ومن هذا التساؤل تتفرَّ

ــامة  ــة يف احلفــاظ عــى س ــر املتَّبع ــع املعاي ــب م ــفيات يتناس ــن يف املستش ــلوك العامل هــل س
ــرىض؟ امل

ــات  ــع فئ ــل م ــادل يف التعام ــي الع ــرتاتيجية التعاط ــز إس ــفيات دور يف تعزي ــل إلدارة املستش ه
املــرىض؟

اىل أي مــدى تتأثــر اســرتاتيجية العمــل ضمــن املستشــفى يف الوصــول اىل اجلــودة اإلستشــفائية 
)أطبــاء – أطبــاء مســاعدين – ممرضــن وممرضــات – إداريــن – عــال نظافــة...(؟

ولإلجابة عى هذه التساؤالت نطرح الفرضيات التالية:
فرضيات الدراسة: 2- 

 أ -   تؤثِّر العوامل البرية يف تباين اإلنتاج الصحي يف املستشفيات.

ب- طــرق وآليــات املستشــفيات التــي تتــم حســب اســرتاتيجيات إدارة املستشــفى تســاهم يف 
تطــور عمــل املستشــفيات ونجاحهــا.

أمهية البحث: 3- 

يــة الختيــار املوضــوع: إلقــاء الضــوء عــى طبيعــة وواقــع اإلستشــفاء يف  أهــم الدواعــي املؤدِّ
قــرى ومــدن جبــل عامــل  لأســباب التاليــة:

دة لتوزع املستشفيات يف املنطقة اجلغرافية املدروسة.  أ  - عدم وجود خطَّة حمدَّ
ب- عدم قدرة إستيعاب املستشفيات للمرىض يف منطقة جبل عامل. 

ت- عــدم متكــن اســتيعاب املستشــفيات جلميــع حــاالت اإلستشــفاء )جراحــة القلــب املفتوح 
ــاء و...(. وزراعة األعض

وهكــذا تكمــن أمهيــة املوضــوع يف أنــه يســاهم يف خلــق دراســة حقيقيــة عــن اإلستشــفاء، يف 
ظــل وجــود مستشــفيات ذات أنظمــة خمتلفــة منهــا: املستشــفيات اخلاصــة واملستشــفيات احلكومية.
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جماالت الدراسة امليدانية:4- 
املجال اجلغرايف: قرى ومدن جبل عامل.- 
املجال البري: متثل املجال البري بمديري املستشفيات ميدان الدراسة.- 
املجال الزمني: إستغرق البحث مدة أربعة أشهر انتهت يف 5 أيلول 2018.- 

منهجية البحث:5- 
تعتمــد منهجيــة البحــث عــى الدراســة النظريــة الوصفيــة والتطبيقيــة التحليليــة، والدمــج مــا 

ــة للعمــل اإلستشــفائي. ــة للمستشــفيات واملفــردات التخطيطي بــن مســتلزمات اإلدارة احلديث
     وقد إستخدمت يف هذه الدراسة جمموعة مناهج منها:

ــة أ-  ــفيات )احلكومي ــيس املستش ــي لتأس ــور الزمن ــد التط ــاهم يف حتدي ــي: س ــج التارخي املنه
ــة(. واخلاص

املنهــج املقــارن: ســاعد يف مقارنــة العمــل الطبــي ضمــن املستشــفيات املدروســة، وبــن ب- 
ــة واملستشــفيات اخلاصــة. العمــل الطبــي يف كل مــن املستشــفيات احلكومي

منهــج دراســة احلالــة، كــون املجتمــع املــدروس )املستشــفيات( متثــل حــاالت تعــرِّ عــن ج- 
واقــع إدارة العمــل الطبــي يف املستشــفيات املدروســة.

طرق مجع املعلومات:6- 
إعتمدت جلمع معلومات هذه الدراسة عى مصدرين رئيسن:

األول: املصــادر املكتبيــة )الكتــب العلميــة املتوفــرة - األبحــاث والرســائل اجلامعيــة - املصــادر 
اإلحصائيــة املحليــة - التقاريــر الصــادرة عــن املؤسســات الدولية(.

ــد  ــة. وق ــة املقابل ــتخدام تقني ــت باس ــة قم ــة امليداني ــذ الدراس ــة: لتنفي ــادر امليداني ــاين: املص الث
ــفيات  ــري املستش ــاب أو مدي ــة وأصح ــفيات احلكومي ــري املستش ــع مدي ــة م ــت 28 مقابل أجري

ــة.  اخلاص

وقد تمَّ طرح األسئلة التالية:

اسم املستشفى:- 
تاريخ التأسيس:- 
طبيعة املستشفى:         حكومية             خاصة - 
ملكية املستشفى اخلاص:  فردية             رشاكة - 
البناء :- 

· عدد الطوابق:	
· عدد الغرف:	
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أقسام املستشفى:- 
ة:  -  عدد األرسَّ

· ة وزارة الصحة:	 أرسَّ
· ة اخلاصة:	 األرسَّ

عدد العاملن:- 
· املوظفون اإلداريون:	
· املمرضون واملمرضات:	
· األطباء : أ- أطباء املاك:	

                             ب- األطباء املتعاقدون: 
· األطباء املساعدون:	

وســيكون موضــوع بحثنــا املقــدم إىل املؤمتــر اجلنــويب الثــاين: جبــل عامــل: تاريــخ وواقــع الذي 
ــزًا عــى طبيعة  تقيمــه هيئــة تكريــم العطــاء املميــز والتجمــع الوطنــي للثقافــة والبيئــة والــرتاث   مركِّ
وواقــع اإلستشــفاء يف املجتمــع املــدروس )قــرى ومــدن جبــل عامــل(، أي مستشــفيات حمافظتــي 
لبنــان اجلنــويب والنبطيــة  بإعتبــار أن جبــل عامــل أو جبــل اجلليــل أو بــاد بشــارة أو بــاد املتاولــة 

أو البشــارتن  هــي املنطقــة التــي يطلــق عليهــا اليــوم إســم لبنــان اجلنــويب أو اجلنــوب اللبنــاين.
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الفصل األول

االستشفاء في جبل عامل

املستشــفى هــو مــكان لعــاج املــرىض وتأهيلهــم، وهي املســؤولة عــن تقديــم الرعايــة الصحية 
ــص بأجهــزة طبيــة حديثــة، وختتلــف املستشــفيات مــن حيــث  هلــم مــن خــال طاقــم طبــي متخصِّ
ــال  ــة ملرضاها)ميش ــة املقدم ــث اخلدم ــن حي ــا، وم ة فيه ــدد األرسَّ ــاء(، وع ــفى )البن ــم املستش حج

كــرم ، السياســة الصحيــة والصنــدوق الوطنــي للضــان االجتاعــي يف لبنــان 2005  ص 71(.

اوالً: املستشــفيات اخلاصــة: هــي مراكــز عاجيــة يملكهــا القطــاع اخلــاص وبالتحديــد أطبــاء 
ــل عمــل الدولــة التــي تعجــز عــن تقديــم الرعايــة الصحيــة  صــون، وهــذه املستشــفيات تكمِّ متخصِّ
والعــاج املطلــوب للمواطنــن مــن خــال املستشــفيات احلكوميــة املنتــرة يف كل املناطــق اللبنانية 

)كامــل مهنــا ، الصحــة ودور القطــاع االهــي يف لبنــان  ، جملــة دراســات لبنانيــة 2003 ص 84(.

بشكل عام تغطي املستشفيات اخلاصة اجلزء احليوي من خدمات الصحة يف املجتمع.

ــة  ــويب والنبطي ــان اجلن ــي لبن ــة يف حمافظت ــأت وزارة الصح ــة: أنش ــفيات احلكومي ــًا: املستش ثاني
التــي متثــل منطقــة جبــل عامــل 9 مستشــفيات حكوميــة، مــن أهــم مزاياهــا أنــا تعــاين مشــاكل 
ــن  ــة موظف ــل ختم ــة، يف مقاب ص ــزة متخصِّ ــود أجه ــدم وج ــًا، وع ــًا وإداري ــًا بري ــة، ونقص مادي
ــوزارة اىل  ــرىض ال ــون م ل ــة، أو حيوِّ ــم اخلاص ــون إال يف عياداهت ــاء ال يداوم ــن، وأطب ل ــر مؤهَّ غ

ــم.  ــة هب ــفيات اخلاص املستش
وتوزعــت هــذه املستشــفيات عــى املحافظتــن واألقضيــة فيهــا هبــدف تأمــن البنيــة التحتيــة 
للخدمــات الصحيــة. لكــن بســبب املارســات اخلاطئــة وعــدم وجــود سياســة إستشــفائية واضحــة 
وضعــف اإلدارة وانتفــاء أي عنــر مــن الرقابــة وغيــاب الضمــر املهنــي، إضافــة اىل اإلعتــداءات 
ــات  ــم اخلدم ــفائي وتقدي ــا اإلستش ــن أداء دوره ــفيات م ــذه املستش ــن ه ــة، مل تتمك اإلرسائيلي

الصحيــة املطلوبــة للمواطنــن. 

وترتاوح  املشاكل التي تعاين منها املستشفيات احلكومية يف جبل عامل بن:

العجــز املــايل كــا هــو احلــال يف مستشــفى صيــدا احلكومــي الــذي ال يــزال يعــاين مــن التأخر 	 
الكبــر يف احلصــول عــى مســتحقاته املاليــة من معظــم اجلهــات الضامنــة املتعاقــدة معه. 

العجز اإلداري الناتج أساسًا عن التجاذبات السياسية كا هو احلال يف مستشفى جزين.	 

العجــز يف التجهيــزات واملعــدات يف مستشــفيات عــدة كمستشــفى قانــا احلكومــي الــذي ال 	 
يــزال يفتقــر منــذ تدشــينه يف العــام 2000 إىل التجهيــز باملعــدات الطبيــة الازمــة لتشــغيله، 

وكذلــك مستشــفيات تبنــن وصــور )ناديــن نــور الديــن ، م . س ص 197(
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العمل الميداني
تتــوىل اإلستشــفاء يف منطقــة جبــل عامــل 39 مستشــفى، ســامهت العوامــل اإلقتصاديــة واألمنيــة 
واإلجتاعيــة يف توقــف بعضهــا عــن العمــل، واســتمرت 28 مستشــفى يف تأمن اإلستشــفاء للســكان 

املقيمــن يف هــذه املنطقــة، وقــد توزعــت هــذه املستشــفيات كــا تظهــر يف اجلــدول التــايل:
جدول رقم )1(: توزع املستشفيات يف قرى ومدن جبل عامل حسب املحافظات واألقضية 

النوعالقضاءاملحافظةاسم املستشفىالرقم
مستشفى حكمت األمن1

)النجدة الشعبية(
مستشفى خاصالنبطيةالنبطية

مستشفى خاصالنبطيةالنبطيةمركز عبد احلميد غندور الطبي2
مستشفى خاصالنبطيةالنبطيةمستشفى الشيخ راغب حرب3
مستشفى خاصالنبطيةالنبطيةمستشفى الدكتور عي الصياغ  / احلكمة سابقًا(4
مستشفى خاصبنت جبيلالنبطيةمستشفى الشهيد صاح غندور5
مستشفى حكوميالنبطيةالنبطيةمستشفى نبيه بري احلكومي اجلامعي / النبطية احلكومي(6
مستشفى حكوميمرجعيونالنبطية مستشفى مرجعيون احلكومي7
مستشفى حكوميبنت جبيلالنبطيةمستشفى تبنن احلكومي8
مستشفى حكوميبنت جبيلالنبطيةمستشفى بنت جبيل احلكومي9

مستشفى حكوميمرجعيونالنبطيةمستشفى ميس اجلبل احلكومي10
مستشفى خاصصيدالبنان اجلنويبمستشفى محود اجلامعي11
مستشفى خاصصيدالبنان اجلنويبمستشفى دالعة12
مستشفى خاصصيدالبنان اجلنويبمركز لبيب الطبي13
مستشفى خاصصيدالبنان اجلنويبمستشفى قصب14
مستشفى خاصصيدالبنان اجلنويبمستشفى النقيب15
مستشفى عسران16

)ماهر محزة حاليًا(
مستشفى خاصصيدالبنان اجلنويب

مستشفى خاصصيدالبنان اجلنويبمستشفى اهلمري17
مستشفى خاصصيدالبنان اجلنويبمستشفى اجلنوب )شعيب(18
مستشفى خاصالزهراينلبنان اجلنويبمركز الراعي الطبي19
مستشفى خاصالزهراينلبنان اجلنويبمستشفى خرويب20
مستشفى خاصالزهراينلبنان اجلنويبمستشفى عاء الدين21
مستشفى خاصصورلبنان اجلنويبمستشفى حرام22
مستشفى خاصصورلبنان اجلنويبمستشفى جبل عامل23
مستشفى خاصصورلبنان اجلنويبمستشفى نجم24
مستشفى حكوميصيدالبنان اجلنويبمستشفى صيدا احلكومي25
مستشفى حكوميجزين لبنان اجلنويبمستشفى جزين احلكومي26
مستشفى حكوميصورلبنان اجلنويبمستشفى صور احلكومي27
مستشفى حكوميصورلبنان اجلنويبمستشفى قانا احلكومي28

املصدر : تفريغ املقابات
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· مستشفيات أخرى يف صيدا:	
مستشفى عساف )وقف الروم الكاثوليك( دار للعجزة.- 
املستشفى الرتكي للطوارىء واحلروق )2010( متوقف حاليًا.- 
مستشفى دار السام للرعاية اإلجتاعية واإلقامة الدائمة.- 

· أما املستشفيات التي أغلقت أبواهبا يف مدينة صيدا فهي:	
مستشفى مجيل معاري.- 
مستشفى اسكندر احلاج.- 
مستشفى رمزي الشاب.- 
مستشفى الياس ايليا.- 
مستشفى راشد اخلوري.- 
مستشفى جورج نجم.- 

مستشفى نيازي جبيي )متوقف بسبب الرتميم(.

تظهر معطيات اجلدول رقم )1( املعلومات التالية:

تتوىل اإلستشفاء يف حمافظة النبطية عر مستشفيات توزعت مناصفة بن - 
القطاع العام والقطاع اخلاص كا توزعت عى األقضية كا يي:

· 5 مستشفيات يف قضاء النبطية.	
· 3 مستشفيات يف قضاء بنت جبيل.	
· مستشفيان يف قضاء مرجعيون.	

نستدل من هذه النتائج  أن معظم املستشفيات ترتكز يف مدينة النبطية باعتبارها املركز املديني اهلام 
يف املنطقة، وترز فيها ثاث مستشفيات هامة )مستشفى النجدة الشعبية – املستشفى احلكومي 

ومستشفى الشيخ راغب حرب(.

كذلك تتوىل اإلستشفاء يف حمافظة لبنان اجلنويب 18 مستشفى بينها 4 - 
مستشفيات حكومية، و14 مستشفى خاص تتوزع عى األقضية كا يي:

· 9 مستشفيات يف قضاء صيدا.	
· 3 مستشفيات يف قضاء الزهراين.	
· 6 مستشفيات يف قضاء صور.	
· مستشفى واحد يف قضاء جزين.	

توزع املستشفايات يف حمافظة لبنان اجلنويب تشر إىل أن العدد األكر منها يرتكز يف عاصمة اجلنوب 
مدينة صيدا.
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الفصل الثاني:

المستشفيات في محافظة النبطية

ــة  ــة النبطي ــة عــى 5 مستشــفيات خاصــة )مجيعهــا يف مدين تــوزع اإلستشــفاء يف حمافظــة النبطي
ــة وبنــت جبيــل ومرجعيــون  ــة النبطي ــة توزعــت عــى أقضي وجوارهــا(، و5 مستشــفيات حكومي

)ضمــن جغرافيــة جبــل عامــل(
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جدول رقم )2(: توزع املستشفيات اخلاصة يف حمافظة النبطية 

مكان اسم املستشفىالرقم
املستشفى 

وتاريخ بدء 
العمل فيها

عدد 
الغرف

عدد 
ة األرسَّ

عدد عدد األطباء
املمرضن 

واملمرضات

عدد 
العاملن

مستشفى حكمت 1
األمن

النبطية
1989

13 متفرغًا118126
217 متعاقدًا

141 87

مركز عبد احلميد 2
غندور الطبي

7 متفرغن19814540
83 متعاقدًا

3726

مستشفى الشيخ 3
راغب حرب

13 متفرغًا2003107115
178 متعاقدًا

143
معهد متريض 

خاص

81

مستشفى 4
االدكتور عي 

الصباغ

النبطية 
1980

4268
حاليًا 

35

6 متفرغن
118 متعاقدًا

 64
حاليًا 18

36
حاليًا 21

مستشفى الشهيد 5
صاح غندور

11 متفرغًا20005442
59 متعاقدًا

7465

 املصدر : املقابات

املستشــفى التــي أقفلــت: مستشــفى اجلنــوب التــي تــداور عــى إدارهتــا وتشــغيلها عــدد مــن 
ــت إىل  ــا وحتول ــل فيه ــف العم ــامية إىل أن توق ــة اإلس ــة الصحي ــإدارة اهليئ ــتقرت ب ــاء واس األطب

ــة يف حــزب اهلل. ــة الصحي ــي للهيئ مركــز طب
بيانات اجلدول رقم )2( تشر إىل ما يي:

 املستشــفيات اخلاصــة يف حمافظــة النبطيــة قــد تأسســت إبتــداء مــن العــام 1980 )مستشــفى - 
احلكمــة الــذي هــو اليــوم مستشــفى الدكتــور عــي الصبــاغ(، تــاه يف العــام 1981 مستشــفى 
غنــدور )مركــز عبــد احلميــد غنــدور الطبــي(، واســتمر تأســيس هــذا النــوع من املستشــفيات 

حتــى العــام 2003 عندمــا بــدأ بالعمــل مستشــفى الشــيخ راغــب حــرب.

بالنســبة حلجــم املستشــفيات )البنــاء وعــدد الغــرف( فقــد تــراوح عــدد الغــرف يف - 
ــة مستشــفى  ــدور(، و118 غرف ــة )مستشــفى الشــهيد صــاح غن املستشــفيات بــن 42 غرف

ــة. ــعبية النبطي ــدة الش النج

عــت بــن 40 -  ة( فقــد توزَّ عــى صعيــد إســتعاب املستشــفيات للمــرىض )حســب عــدد األرسَّ
رسيــرًا )مستشــفى غنــدور( و126 رسيــرًا مستشــفى النجــدة الشــعبية ويتأثــر ذلــك بعوامــل 
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ــتحدثها  ــي تس ــام الت ــتقبلها واألقس ــي تس ــاالت الت ــفى واحل ــزات املستش ــا جتهي ــدة أمهه عدي
واحلجــم و...

غــن الذيــن يعملــون بــدوام -  ــاء املتفرِّ ــاء ناحــظ إنخفاظــًا يف عــدد األطب ــد األطب عــى صعي
ــًا  ــظ ارتفاع ــا ناح ــا، ك ــة فيه ــادات خاص ــم عي ــص هل ــن ختص ــفى والذي ــل يف املستش كام
ــن يتعاملــون مــع املستشــفى إمــا بالتعاقــد معهــا وإمــا  ــن أي الذي ــاء املتعاقدي يف عــدد األطب
ــن  ــر م ــع أكث ــون م ــاء يتعامل ــة األطب ــر إىل أن أكثري ــا أش ــا، وهن ــم إليه ــل مرضاه بتحوي
مستشــفى  والبعــض مــع معظــم املستشــفيات. وقــد تــراوح عــدد األطبــاء املتفرغــن بــن 6 

ــًا. ــن 59 و217 طبيب ــن ب ــاء املتعاقدي ــدد األطب ــًا. وع ــاء و13 طبيب أطب

تــَوَزع املمرضــون واملمرضــات يف املستشــفيات حســب حجــم املستشــفى واســتيعاهبا - 
ة بــن 37 ممرضــًا وممرضــة )مستشــفى غنــدور( و141 ممرضــًا  للمــرىض وعــدد األرسَّ

وممرضــة مستشــفى النجــدة الشــعبية.

ع املوظفــن اإلداريــن الذيــن هيتمــون يف تســير العمل -  كذلــك أظهــرت بيانــات اجلــدول تــوزُّ
يف املستشــفيات املدروســة بــن 21 موظفــًا )مستشــفى الدكتــور عــي الصبــاغ( و87 موظفــًا 

)مستشــفى النجــدة الشــعبية(.

ــات  ــى املقاب ــاء ع ــة بن ــة النبطي ــة يف حمافظ ــفيات اخلاص ــات املستش ــل ملعطي ــي تفصي ــا ي وفي
ــر. ــة املدي ــد موافق ــؤولن بع ــن املس ــفيات أو املوظف ــذه املستش ــري ه ــع مدي ــت م ــي أجري الت
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مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية يف النبطية »مستشفى حكمت األمن«:1- 

خــال شــهر حزيــران 1980، وضــع حجــر األســاس لبنــاء املستشــفى، وكان اهلــدف إنشــاء 
مستشــفى ميــداين مــن طابــق واحــد حتــت األرض، يتَّســع لـــ 24 رسيــرًا، ويتمتَّــع باحلايــة الازمــة 
ــة مــن وجــود أي مؤسســة  ــة بأكملهــا كانــت خالي ــة النبطي ــك أن منطق مــن أعــال القصــف، ذل
ــت  ــذي كان ــتمر ال ــف املس ــى القص ــة جرح ــواء ومعاجل ــة إلي ــة، صاحل ــمية أو خاص ــة رس صحي

تتعــرض لــه مــن املواقــع والطــران اإلرسائيليــن .
ــدة  ــم املتح ــج األم ــزي وبرنام ــاء املرك ــة وإدارة اإلحص ــؤون اإلجتاعي ــدر: وزارة الش )املص
اإلنائــي، الدراســة الوطنيــة لأحــوال املعيشــية لــأرس عــام 2004، »املســح املتعــدد األهــداف«، 

بــروت.(
ويف حزيــران 1982، إجتاحــت إرسائيــل املنطقــة واحتلتهــا، وكانــت أعــال البنــاء يف املــروع 
ال تــزال يف منتصفهــا. وبــدالً مــن التوقــف إســتمرت األعــال وبوتــرة أعــى، خاصــة مــع ورود 
مســاعدة مــن احلكومــة الكويتيــة، التــي كان مــن نتيجتهــا تطويــر املــروع مــن مستشــفى ميــداين 
إىل مستشــفى عــام، يتَّســع يف املرحلــة األوىل لـــ75 رسيــرًا، وقــد تواصــل العمــل يف املــروع حتــى 
ــام  ــة ع ــية يف ناي ــاء األساس ــال البن ــزت أع ــرة أنج ــات الكث ــم املضايق ــال. ورغ ــل اإلحت يف ظ

1985، بعــد ذلــك، أي يف العــام 1989 بــدأ املستشــفى يف إســتقبال املــرىض .
يف العــام 1998 بــدأ تنفيــذ خطــة توســيع وتطويــر املستشــفى، أنجــزت هــذه األعــال يف نايــة 
العــام 2000، حيــث أضيفــت أقســام أخــرى للمستشــفى هــي: قســم غســيل الــكى، قســم العناية 
الفائقــة، قســم العــاج الفيزيائــي، كــا تــم تطويــر وحتديــث جتهيــزات خمتلــف األقســام، ال ســيا 
قســم املختــر واألشــعة، وتــم جتهيــز املستشــفى بجهــاز تصويــر طبقــي، كــا متــت إعــادة تأهيــل 

مبنــى املستشــفى مــن الداخــل واخلــارج وكذلــك الطــرق املؤديــة إليهــا واحلدائــق املحيطــة هبــا .
ــي  ــة، وه ــعبية – النبطي ــدة الش ــفى النج ــدة يف مستش ــام جدي ــت أقس ــام 2015 إفُتتِح يف الع
»قســم متييــل القلــب والرايــن«، »قســم تفتيــت احلىص«،«قســم العنايــة القلبيــة«، »قســم الرنــن 
املغناطيــي والتصويــر الطبقــي املحــوري«، »وقســم الطــوارىء« بعــد التوســعة وإعــادة التأهيــل.

ــح  ــا، أصب ــم إفتتاحه ــي ت ــدة الت ــام اجلدي ــفى، واألقس ــت املستش ــي طال ــات الت ــد التعدي بع
ــرىض.  ــن امل ــر م ــدد أك ــتيعاب ع ــا إس ــات بإمكان ــرًا، وب ــا 126 رسي ة فيه ــدد األرسَّ ع

يدير شؤون املستشفى :  - 87 موظفًا إداريًا.
141 ممرضًا وممرضة.	 
217 طبيبــًا وطبيبــة، بينهــم 13 متفرغًا يف املستشــفى، واآلخرون 	 

ويغطــون  فيهــا،  مرضاهــم  ويتابعــون  معهــا،  يتعاملــون 
ــة. ــات كاف اإلختصاص



468

مستشفى الدكتور عي الصباغ )احلكمة سابقًا(:2- 

تأسست عام 1980.- 
البناء:- 

· عدد الطوابق 3 طوابق.	
· عدد الغرف 48 غرفة.	
· ة تراوح بن 68 رسيرًا يف العام 1982، و35 رسيرًا حاليًا.	 عدد األرسَّ

األطباء:- 
· عدد األطباء املتفرغن 6 أطباء.	
· عــدد األطبــاء املتعاقديــن واملتعاملــن مــع املستشــفى 118 طبيبــًا يغطــون 	

كل اإلختصاصــات. 
املمرضون واملمرضات:- 

· تــراوح عــدد املمرضــن واملمرضــات يف املستشــفى بــن 64 ممرضــًا 	
وممرضــة يف الثانينــات و18 ممرضــًا وممرضــة حاليــًا.

املوظفون:- 
· ــًا 	 ــغ 36 موظف ــة بل ــفى احلكم ــًا يف مستش ــن حالي ــن العامل ــدد املوظف ع

ــة.  وموظف
ع األقسام يف مستشفى احلكمة عى الشكل التايل:-  األقسام: تتوزَّ

· قسم الطوارىء.	
· قسم الصحة العامة واإلستشفاء.	
· قسم اجلراحة العامة. 	
· القسم النسائي والتوليد. 	
· قسم املختر واألشعة والعاج الفيزيائي.	

 مركــز عبــد احلميــد الطبــي )مستشــفى غنــدور(: النبطيــة الفوقــا عــى بعــد 2 كلــم مــن النبطيــة 
التحتــا:

تأسس عام 1981 من قبل اإلخوة:- 
· د. أمحد غندور. 	
· د. عادل غندور.	
· د. عي غندور.	
· املهندس عزت غندور. 	
· واملرحومن د. توفيق ود. حممد غندور. 	
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البناء:- 
· عدد الطوابق 4 من ضمنها الطابق األريض. 	
· عدد الغرف 54 غرفة. 	
· ة 40 رسيرًا.	 عدد األرسَّ

األطباء:- 
· عدد األطباء املتفرغن يف املستشفى 7 أطباء.	
· ــم 	 ــون مرضاه ــن يتابع ــفى والذي ــع املستش ــن م ــاء املتعاقدي ــدد األطب ع

ــات.  ــع اإلختصاص ــون مجي ــًا يغط ــا 83 طبيب ضمنه
املمرضون واملمرضات:- 
 بلــغ عــدد املمرضــون واملمرضــات الذيــن يعملــون يف املستشــفى ويغطــون 	

خدمــات املــرىض عــى مــدى الـــ 24 ســاعة، 37 ممرضــًا وممرضة. 
املوظفون اإلداريون:- 
 يف املستشفى 26 موظفًا وموظفة. 	

أقسام املستشفى:- 
· قسم الصحة العامة.	
· قسم األطفال والنساء. 	
· قسم اجلراحة العامة.	
· قسم الطوارىء.	
· قسم التغذية والعاج الفيزيائي.	
· قسم املختر واألشعة. 	

مستشفى الشيخ راغب حرب: منطقة تول )ضاحية النبطية(:3- 
تأسست عام 2003.- 
البناء:- 

· عدد الطوابق 3 طوابق.	
· عدد الغرف 72 غرفة.	
· ة: 115 رسيرًا حاليًا.	 عدد األرسَّ

األطباء:- 
· عدد األطباء املتفرغن 13 طبيبًا.	
· عــدد األطبــاء املتعاقديــن واملتعاملــن مــع املستشــفى 178 طبيبــًا يغطــون 	

كل اإلختصاصــات. 
املمرضون واملمرضات:- 
· بلــغ عــدد املمرضــن واملمرضــات يف املستشــفى143 ممرضــًا وممرضــة )جتدر 	
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اإلشــارة إىل وجــود معهــد ختريــج ممرضــن وممرضات خــاص باملستشــفى(. 
املوظفون:- 

· عدد املوظفن العاملن يف املستشفى بلغ 81 موظفًا وموظفة. 	
ع األقســام يف مستشــفى الشــيخ راغــب حــرب عــى الشــكل -  األقســام: تتــوزَّ

التــايل:
· قسم الطوارىء.	
· قسم الصحة العامة واإلستشفاء.	
· قسم اجلراحة العامة. 	
· القسم النسائي والتوليد.	
· قسم األطفال.	
· زة.	 قسم العناية املركَّ
· قسم القلب والراين.	
· قسم اجلراحة اليومية. 	
· قسم املختر واألشعة والعاج الفيزيائي.	
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مستشفى الشهيد صالح عندور: )مستشفى بنت جبيل سابقًا(:4- 
ــعة  ــة إىل األش ــايس، إضاف ــكل أس ــوارئ بش ــى الط ــر ع ــفى واقت ــل يف املستش ــدء العم ــم ب ت
ــام 2000(،  ــر )ع ــد التحري ــات، بع ــر وكل اخلدم ــة واملخت ــاص والصيدلي ــادات اإلختص وعي
وكذلــك األدويــة التــي قدمــت جمانــًا، وبلــغ عــدد احلــاالت خــال أســبوع واحــد بعــد التحريــر 
)أي منــذ 5-23 اىل 5-30( 994 مريضــًا، ووحــدات الــدواء 1892 وحــدة، أمــا بالنســبة 
لأطبــاء فــان متوســط عددهــم بلــغ 4 أطبــاء إضافــة إىل جــراح وطبيــب صحــة عامــة، أمــا الــكادر 
التمريــي فقــد بلــغ 10 متطوعــن يف وقــت واحــد، والطاقــم اإلداري والفنــي بلــغ 23 شــخصًا 

ــة. ــا فيهــم موظــف األشــعة واملختــر والصيان ب
لتطويــر وجتهيــز  بمبــادرة  2001 تقدمــت اجلمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة  العــام  ويف 
املستشــفى، حيــث تضمــن املــروع إضافــة بنــاء جديــد بغيــة توســيع املستشــفى، ورشاء جتهيــزات 
جديــدة ومتطــورة، وتــم اإلفتتــاح بشــكل رســمي يف الذكــرى الســنوية الثانيــة لتحريــر اجلنــوب، 
وأصبحــت مستشــفى الشــهيد صــاح غنــدور تتســع ل 42 مريضــًا، وحتتــوي األقســام التاليــة : 
ــادات–  ــي – العي ــوري الطبق ــعاعي واملح ــر اإلش ــد – التصوي ــات – التولي ــوارئ – العملي الط

ــة.  ــر – الصيدلي ــفاء – املخت ــة – اإلستش اجلراح
مل يتوقف املستشفى طيلة عملية التأهيل عن تقديم خدماته يف األقسام كافة. 

بعــد بضــع ســنوات عــى التحريــر تعتــر مستشــفى الشــهيد صــاح غنــدور املستشــفى الوحيــد 
ــا،  ــن أدائه ــة لتحس ــًا مدروس ــامية خطط ــة اإلس ــة الصحي ــت إدارة اهليئ ــذا وضع ــة، ل يف املنطق
ــف إىل  ــر، أض ــوح يف املص ــدم وض ــاك وع ــا اإلرب ــذ انطاقته ــت من ــفى عان ــون املستش ــك ك وذل
ــة  ــة، وصعوب ــدرات الفني ــبي يف الق ــف النس ــودة، والضع ــة املوج ــرات اإلداري ــة اخل ــك حداث ذل
إجيــاد أفــراد مــن ذوي اخلــرة والكفــاءة يف شــتى املجــاالت، نظــرًا للظــروف الصعبــة التــي عانــت 

منهــا املنطقــة.
حاليــًا انتقلــت املستشــفى إىل املرحلــة األكثــر جديــة والتــي ترتبــط بالتخطيــط وتثبيــت املوازنــة 
ــر  ــي، وتطوي ــر الداخ ــداث التغي ــى رضورة إح ــايس ع ــكل أس ــز بش ــي ترتك ــا، والت ــة هل املقرتح

وتفعيــل التواصــل مــع املحيــط. 
ــر –  ــامها: املخت ــًا. أقس ــًا و65 موظف ــا 70 طبيب ــل داخله ــرًا، يعم ــفى 42 رسي ــم املستش تض
ــي  ــر الطبق ــات – التصوي ــة – العملي ــادات اخلارجي ــة – العي ــدم –الصيدلي ــك ال ــعة – بن األش

ــوري.   املح
وتســتقبل  حــاالت الطــوارئ كافــة، بحيــث يعتمــد عليهــا أبنــاء املنطقــة ألن أقــرب مستشــفى 
هلــم مــن جهــة اجلنــوب يف مدينــة صــور، أمــا مــن جهــة الــرق فمستشــفى مرجعيــون التــي تبعــد 

50 كلــم. 
هــذا ويــروي العاملــون يف املستشــفى أنــا يف حــرب متــوز 2006 بقيــت تعمــل بــا تيــرس هلــا مــن 
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طاقــة حتــى األســبوع الرابــع مــن احلــرب، حيــث تــم اســتقبال مئــات اجلرحــى، فــكان يتــم تضميــد 
ــي إىل  ــدو اإلرسائي ــش الع ــل جي ــد وص ــرى وق ــفيات األخ ــم إىل املستش ــم حتويله ــن ث ــم وم جراحه
مســافة تقــرب حــوايل 200 مــرتًا مــن املستشــفى، وبقيــت تعمــل، بتعــاون بعــض العاملــن مــع مديــر 
املستشــفى، فكانــوا يناوبــون يف مبنــى قريــب منهــا، وكانــوا كلــا جــاءت حالــة صحيــة إىل املستشــفى 
هيرعــون إىل اســتقباهلا، وتقديــم اخلدمــات املتوفــرة عندهــم. علــًا أنــه حصــل قصــف مدمــر ملحيــط 

املستشــفى، وتــرر جــزء كبــر مــن أجنحتهــا. 
ــية،  ــة والنفس ــة الصحي ــز للعناي ــت إىل مرك ــد حتول ــة وق ــاحة النبطي ــوب: يف س ــفى اجلن 6	 مستش

ــامية. ــة اإلس ــة الصحي ــع للهيئ يتب

جدول رقم )3(: توزع املستشفيات احلكومية يف حمافظة النبطية

مكان اسم املستشفىالرقم
املستشفى 

وتاريخ بدء 
العمل فيها

عدد 
الغرف

عدد 
ة األرسَّ

عدد عدد األطباء
املمرضن 

واملمرضات
عدد 

العاملن

مستشفى نبيه بري 1
اجلامعي احلكومي
)مستشفى النبطية 

احلكومي(

مدينة 
النبطية 
1996

12 متفرغًا98100
75 دوام 

جزئي
81 متعاقدًا

13291

مستشفى 2
مرجعيون 
احلكومي

بلدة 
مرجعيون 
    2000

7 متفرغن3852
72 متعاقدًا

4643

مستشفى تبنن 3
احلكومي

بلدة تبنن
2008

8 متفرغن4260
47 متعاقدًا

4952

مستشفى بنت 4  
جبيل احلكومي

بلدة بنت 
جبيل

2010

10 متفرغن 6567
160 متعاقدًا

9045

مستشفى ميس 5
احلكومي

بلدة ميس 
اجلبل 
2001

7 متفرغن4560
54 متعاقدًا

56     27   

املصدر : املقابات

تدل بيانات اجلدول رقم )3( عى املعطيات التالية:
ــة -  ــن يف حمافظ ــن اجلنوبي ــة املواطن ــر يف صح ــة بالتفك ــة املتعاقب ــات اللبناني ــدأت احلكوم ب

النبطيــة، الذيــن صمــدوا يف وجــه اإلعتــداءات اإلرسائيليــة مــن قصــف واحتــال، وذهــب 
ــاح أول  ــم إفتت ــراض... فت ــرة األم ــت وت ــى، وارتفع ــقط اجلرح ــهداء وس ــا الش خاهل
ــذي  ــي وال ــة احلكوم ــفى النبطي ــام 1996 )مستش ــة يف الع ــي يف املحافظ ــفى حكوم مستش
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يطلــق عليــه حاليــًا مستشــفى نبيــه بــري احلكومــي اجلامعــي(، وتتــاىل إفتتــاح مستشــفيات 
حكوميــة يف املنطقــة وكان يف نايتهــا حســب اجلــدول عــام 2010 )مستشــفى بنــت جبيــل 

ــي(. احلكوم
ــاه -  ــدول أع ــب اجل ــفيات حس ــتخدمة يف املستش ــرف املس ــت الغ ــاء توزع ــد البن ــى صعي ع

ــي(. ــة احلكوم ــفى النبطي ــة )مستش ــون(، و98 غرف ــفى مرجعي ــة )مستش ــن 38 غرف ب
ة يف هــذه املستشــفيات توزعــت بــن 52 رسيــرًا )مستشــفى مرجعيــون(، و100 رسير -  األرسَّ

ــة احلكومي(. )مستشــفى النبطي
كباقــي املستشــفيات ينخفــض عــدد األطبــاء املتفرغــن )املوظفــن الدائمــن(، ويرتفــع عدد - 

ــراوح الصنــف األول بــن 7 متفرغــن )مرجعيــون احلكومــي  ــاء املتعاقديــن. وقــد ت األطب
وميــس احلكومــي( و12 متفرغــًا )النبطيــة احلكومــي(، وتــراوح عــدد املتعاقديــن بــن 47 

)تبنــن احلكومــي(، و156 طبيبــًا )النبطيــة احلكومــي(.
تــوزع املمرضــون واملمرضــات بــن 46 ممرضــًا وممرضــة )مستشــفى مرجعيــون احلكومي(، - 

و132 ممرضــًا وممرضــة )مستشــفى النبطيــة احلكومي(.
ــوى -  ــوبيات وق ــرًا باملحس ــة متأث ــفيات احلكومي ــن يف املستش ــن اإلداري ــدد املوظف ــع ع يرتف

ــأن  ــز ب ــأن نميِّ ــة تســمح ب ــا أمــام رؤي األمــر الواقــع  وعوامــل عديــدة أخــرى، بحيــث بتن
املوظفــن يف هــذا املستشــفى أو ذاك ينتمــون اىل هــذا الفريــق الســيايس أو ذاك أيضــًا. هــذا 
ينطبــق كذلــك عــى األطبــاء واملمرضــن واملمرضــات. وقــد تــراوح عــدد اإلداريــن  بــن 

ــة احلكومــي(. 27 موظفــًا )مستشــفى ميــس اجلبــل احلكومــي(، و91 موظفــًا )النبطي
فيا يي تفصيل ملعطيات املستشفيات احلكومية يف حمافظة النبطية.

مستشفى نبيه بّري اجلامعي احلكومي )مستشفى النبطية احلكومي(:1- 

الكويتــي  بتمويــل مــن الصنــدوق   1996 النبطيــة احلكومــي عــام  ــس مستشــفى  تأسَّ
ثــاث  مــن  يتألــف  وهــو   .1998 عــام  إفتتاحــه  وجــرى  العربيــة،  اإلقتصاديــة  للتنميــة 
وتبلــغ  النبطيــة  يف  العســكر  تلــة  حــرج  مــن  أرض  قطعــة  عــى  بنــاؤه  وتــم  طبقــات، 
التــايل: الشــكل  عــى  الطبيــة  أقســامه  وتتــوزع  دونــًا،   20 حــواىل  اإلمجاليــة   مســاحته 

الطــب الداخــي بإختصاصاتــه كافــة، اجلراحــة بإختصاصاهتــا كافــة، التوليــد واجلراحــة النســائية، 
ــي  ــال احلديث ــة باألطف ــة ICU، العناي ــة املركزي ــة CCU، العناي ــة القلبي ــة الفائق ــال، العناي األطف
الــوالدة، العمليــات، الطــوارئ، غســل الــكى، التنظــر، العــاج الفيزيائــي، العيــادات اخلارجيــة، 
املختــرات وبنــك الــدم، األشــعة والرنــن املغناطيــي MRI، التصويــر الطبقــي بواســطة 

ــة. ــة والتغذي ــرتون PET – CT، الصيدلي البوزي
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مــاغ،  أمــا األقســام التــي تــم بناؤهــا وجتهيزهــا حديثــًا فهــي: قســم العيــون، وحــدة ختطيــط الدِّ
مركــز احلــروق، إضافــة إىل مركــز األمــراض الرسطانيــة الــذي يتألــف مــن أربــع طبقــات بمســاحة 
ــة  ــال، اإلقام ــد األطف ــة: األورام عن ــام التالي ــوي األقس ــو حيت ــة، وه ــكل طبق ــع ل ــرت مرب 700 م
املديــدة والعــاج، اليــوم الواحــد للعــاج الكيميائــي، العــاج باألشــعة Radiotherapy الــذي 

ــز باملعــدات الازمــة حتــى اآلن. مل جيهَّ

حيتــوي املستشــفى عــى مئــة رسيــر، ويبلــغ عــدد املســتخدمن فيــه عــى اختــاف وظائفهــم 
230 موظفــًا، فيــا عــدد األطبــاء املتفرغــن 12 طبيبــًا و81 طبيبــًا بــدوام كامــل و75 طبيبــًا بــدوام 
جزئــي، وهــو متعاقــد مــع عــدد مــن املؤسســات الضامنــة الرســمية واخلاصــة ورشكات التأمــن، 
ــاين  ــة إىل وزارة الصحــة العامــة، الضــان اإلجتاعــي، قــوى األمــن الداخــي، اجليــش اللبن إضاف

وتعاونيــة موظفــي الدولــة.

جــرى جتهيــز مستشــفى النبطيــة احلكومــي بأحــدث التجهيــزات املتطــورة مــن بينهــا التصويــر 
ــد يف  ــاز الوحي ــو اجله ــرتون، وه ــطة البوزي ــي بواس ــر الطبق ــي PT-SCAN، التصوي املغناطي
ــص لكشــف األورام وانتشــارها، كذلــك أحــدث  املستشــفيات احلكوميــة والثــاين يف لبنــان، وخمصَّ

جتهيــزات التخديــر واإلنعــاش والعنايــة الفائقــة والعنايــة باملولوديــن اجلــدد.

ــن  ــد ع ــا يزي ــنويًا وم ــي س ــض داخ ــف مري ــوايل 11 أل ــه ح ل ــا معدَّ ــفى م ــتقبل املستش يس
ــر  ــادات واملخت ــوارئ والعي ــن الط ــة م ــام اخلارجي ــى األقس ــة ع ع ــة موزَّ ــة خارجي ــف حال 71 أل
ــذ  ــفى من ــل إىل املستش ــذي أدخ ــايل ال ــدد اإلمج ــا الع ــا، أم ــي وغره ــاج الفيزيائ ــعة والع واألش

ــض. ــف مري ــوق الـــ 120 أل ــا فيف افتتاحه

ــة  ــة جله ــات العام ــام املؤسس ــع لنظ ــًا، وخيض ــفى حكومي ــون املستش ــن ك ــم م ــى الرغ وع
ــن  ــرىض املعوزي ــة امل ــاء رعاي ــه أعب ل ــمه حيمِّ ــه واس ــة، إال أن عنوان ــة واملالي ــتقالية اإلداري اإلس
ــن  ــن م ــًا للكثري ــًا معيَّن ــفى حس ــل املستش ــك يتحمَّ ــة، كذل ــات اخلاص ــاب اإلحتياج وأصح
ــة  ــال ثاث ــتطاع خ ــد اس ــة. وق ــاج كاف ــف الع ــن تكالي ــن تأم ــون م ن ــن ال يتمكَّ ــرىض الذي امل
عــر عامــًا مــن بــدء العمــل هبــا مــن املحافظــة عــى توازنــه املــايل وتطويــر نفســه وزيــادة الكثــر 
مــن النواقــص واملســتلزمات يف األقســام وإعــادة تأهيــل األقســام والغــرف بعــد مــرور كل هــذا 

ــتعاهلا. ــى اس ــت ع الوق

ــة  ــك 21 غرف ــطرة كذل ــب والقس ــة القل ــراض وجراح ــم أم ــز قس ــفى لتجهي ــاج املستش حيت
ــة  ــم املعاجل ــز قس ــل، وجتهي ــا قب ــة، وم ــة القلبي ــد اجلراح ــا بع ــة مل ــزوم العناي ــور ل ــم املذك يف القس
ــام  ــى األقس ــه ع ــة إحتوائ ــًا جله ــفى متكام ــح املستش ــينية Radiotherapy ليصب ــعة الس باألش

ــة... ــة كاف املطلوب



475

مستشفى مرجعيون احلكومي: 2- 

تأسســت مستشــفى مرجعيــون احلكومــي عــام 2000م ، وبنــاء املستشــفى هــو باالســاس فكرة 
املرحــوم الدكتــور خمايــل شــديد، وبجهــود وترعــات ابنــاء البلــدة، وقــد شــكل هــذا املستشــفى 

امهيــة صحيــة  يف املنطقــة. 
وقــد شــهد تطــّوًرا الفتــًا يف الســنوات األخــرة جلهــة نوعيــة اخلدمــات املقّدمــة ألبنــاء املنطقــة، 
ــامه  ــف أقس ــّورت خمتل ــد ط ــوز، وق ــدوان متّ ــال ع ــد خ ــي الوحي ــرح الطّب ــاره كان ال باعتب
وصــوالً اىل افتتــاح أقســام جديــدة بينهــا قســم عنايــة االطفــال حديثــي الــوالدة وخمتــر لفحــص 

ــة ... ــة الروري ــة االقســام الطبي ــاه الشــفة، وكاف مي
وقد اظهرت املعطيات االحصائية ما يي :

بلغ عدد غرف املستشفى 48 غرفة .- 
ة 52 رسيرًا-  عدد االرسَّ
عدد االطباء الذين يؤمنون الطبابة و االستشفاء 7 اطباء متفرغن و 72 طبيبًا متعاقدًا.- 
عدد املمرضات و املمرضن بلغ 46 ممرضًا وممرضة .- 
ــات و -  ــل االداري واخلدم ــون  العم ــن يغط ــن الذي ــن والعامل ــدد املوظف ــغ ع ــرًا بل واخ

ــة . ــًا وموظف ــة43 موظف الصيان

مستشفى تبنن احلكومي:3- 
ــود  ــدم وج ــا ، وع ــة و خملفاهت ــداءات االرسائيلي ــبب االعت ــة بس ــة املرتدي ــاع الصحي االوض
ــة للســكان بعــد حــرب 2006م  ــة املرتدي مستشــفيات خاصــة يف املنطقــة ، واالوضــاع االقتصادي
...كل هــذه االســباب ســامهت يف تأســيس مستشــفى تبنــن احلكومــي يف العــام 2008 م، الــذي 
ســاهم اىل جانــب غــره مــن املستشــفيات احلكوميــة يف املنطقــة اجلنوبيــة )قضائــي مرجعيــون وبنت 
ــن  ــطة ضم ــيطة و املتوس ــة البس ــفاء واجلراح ــًا االستش ــايل وايض ــة لأه ــن الطباب ــل ( يف تأم جبي
ــر املستشــفى االحصــاءات  ــت مــع مدي ــي اجري ــة الت ــد اظهــرت املقابل امكاناهتــا املتواضعــة . وق

ــة : التالي
بلغ عدد غرف املستشفى 42 غرفة .- 
ة التي تسمح باستقبال املرىض 60 رسيرًا .-  بلغ عدد االرسَّ
بلغ عدد االطباء 55 طبيبًا بينهم 8 أطباء متفرغن .- 
بلغ عدد العاملن يف املستشفى 52 عامًا وعاملة .- 
بلغ عدد جهاز التمريض 47 ممرضًا وممرضة .- 



476

هذا وتتوزع اقسام املستشفى عى الشكل التايل :
· قسم الطوارىء.	
· قسم الصحة العامة واإلستشفاء.	
· قسم اجلراحة العامة. 	
· القسم النسائي والتوليد.	
· قسم األطفال.	
· قسم اجلراحة اليومية. 	
· قسم املختر واألشعة والعاج الفيزيائي.	

مستشفى بنت جبيل احلكومي:4- 

تــم افتتاحــه مطلــع كانــون الثــاين 2010، ويعمــل املستشــفى، كــا قــال رئيــس جملــس إدارتــه، 
ــص والكفــوء بحكمــة وضمــر حــّي بعيــدًا مــن  توفيــق فــرج، عــى اختيــار الــكادر الطبــّي املتخصِّ
املحســوبيات والواســطات. وأشــار إىل أّن احلكومــة القطرّيــة قامــت بأكثــر ممــا وعــدت بــه لتحقيــق 
ات الطبيــة. ويف  ــزًا بمختلــف أنــواع املعــدَّ حلــم أبنــاء املنطقــة احلدوديــة، وكان هلــم مستشــفًى جمهَّ
ــوا املستشــفى بعــد حــرب متــوز 2006 وأنشــأوا كل  هــذا اإلطــار، يــرح فــرج أّن القطريــن رممَّ
ــز كل  ــمل التجهي ــد ش رًا. وق ــوُّ ــا تط ــدات وأكثره ــدث املع ــزوه بأح ــل أن جيهِّ ــة، قب ــى التحتيَّ البن
األقســام، مــن الطــوارئ إىل العيــادات اخلارجيــة، مــرورًا بقســم العنايــة الفائقــة اخلــاص باألطفــال 
والكبــار، إضافــة إىل أقســام األمــراض الداخليــة والعــاج الكيميائــي والقلــب واجلراحــة النســائية 

واجلراحــات األخــرى.

ر للعــاج الفيزيائــي وثــاث غــرف كبــرة للعمليــات  هــذا وقــد تــم اســتحداث قســم خــاص ومتطــوِّ
ات  اجلراحيــة، وذلــك بعــد مناقصــة أجرهتــا احلكومــة القطريــة داخــل قطــر، حيــث فاقــت كلفــة املعــدَّ

الطبيــة 10 مايــن دوالر أمركــي.

ر للمستشــفى النجــاح، فســُيغني ذلــك مــرىض املنطقــة عــن الذهــاب إىل مستشــفيات صــور  وإذا ُقــدِّ
وصيــدا وبــروت. النــه ليــس يف املنطقــة ســوى مستشــفى الشــهيد صــاح غنــدور الســتقبال احلــاالت 

ــة الصعبــة، علــًا بأنــه غــر قــادر عــى اســتيعاب عــدد كبــر مــن املــرىض.  املرضيَّ

الطــوارئ،  حــاالت  فقــط  يســتقبل  فهــو  احلكومــي،  تبنــن  مستشــفى  أمــا 
أخــرى. مستشــفيات  عــى  املــرىض  إحالــة  قبــل  األوليــة  اإلســعافات  م  ُيقــدِّ  حيــث 

ــا  ــن جودهت ــدت م ــّدات واآلالت وتأك ــى املع ــفًا ع ــرت كش ــة أج ــة العام ــر أّن وزارة الصّح ُيذك
ــة. العالي



477

وجتــدر اإلشــارة إىل أّن مستشــفى بنــت جبيــل فتــح أبوابــه لفــرتة قصــرة ُبَعيــد حــرب متــوز، 
هبــدف معاجلــة حــاالت الطــوارئ واحلــاالت املســتعصية مــن جــراء احلــرب. وقــد قدمــت دولــة 

قطــر آنــذاك األدويــة واإلستشــفاء جمانــًا.

وقد تبن من خال البيانات االحصائية ما يي:
بلغ عدد الغرف: 65غرفة- 
ة: 67رسيرًا-  بلغ عدد األرسَّ
بلغ عدد األطباء: 170 طبيبًا متعاقدًا- 
بلغ عدد املمرضات واملمرضن: 90ممرضًا وممرضة- 

بلغ عدد املوظفن االدارين: 45موظفًا- 

عت األقسام احلاليَّة يف املستشفى عى الشكل التايل: وقد توزَّ

قســم الصحــة العامــة )العيــادات( – اجلراحــة العامــة – التوليــد واجلراحــة النســائية – الطــب 
ــة  ــة – عناي ــة القلبي ــة – العناي ــة الفائق ــون العناي ــرة – العي ــف واألذن واحلنج ــي – األن الداخ

األطفــال – غســيل الــكى-  املختــر – األشــعة – الصيدلــة – العــاج الفيزيائــي.

مستشفى ميس اجلبل احلكومي5- 

ــة  ــن، وخاص ــع امليادي ــاة يف مجي ــن معان ــة، م ــة اجلنوبي ــا املنطق ت هب ــرَّ ــي م ــة الت ــروف الصعب الظ
ــام 2001،  ــل يف الع ــس اجلب ــدة مي ــي يف بل ــفى حكوم ــاء مستش ــاعدت يف إنش ــا، س ــة منه الطبيَّ
بعــد التحريــر، ســامهت يف تأمــن الطبابــة واإلستشــفاء لســكان املنطقــة املجــاورة. وقــد أظهــرت 

ــة: ــام التالي ــفى األرق ــة باملستش ــة املتعلِّق ــات اإلحصائي البيان

بلغ عدد الغرف يف املستشفى والتي تغطي األقسام واملكاتب كافة 45 غرفة.- 
ة 60 رسيرًا.-  بلغ عدد األرسَّ
ــم 7 -  ــًا، بينه ــم 61 طبيب ــغ عدده ــد بل ــفى فق ــون يف املستش ــن يعمل ــاء الذي ــا األطب ام

ــدًا. ــًا متعاق ــفى، و54 طبيب ــي يف املستش ــي واجلراح ــل الطب ــون للعم ــاء يتفرغ أطب
ــل -  ــة العم ــفى لتغطي ــن يف املستش ــن املتفرغ ــات واملمرض ــدد املمرض ــغ ع ــك بل كذل

ــاث(. ــور و47 إن ــة )9 ذك ــًا وممرض ــاعة 56 ممرض ــدار ال 24 س ــى م ع
العاملــون اإلداريــون )املوظفــون( الذيــن يديــرون شــؤون املستشــفى يف املياديــن كافــة - 

بلــغ عددهــم 17 موظفــًا.
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جتدر اإلشارة إىل أن أقسام املستشفى توزعت عى الشكل التايل:

قســم الطــوارىء – قســم الطــب العــام – قســم األطفــال – قســم اجلراحــة – قســم - 
ة – قســم اإلدارة ويضــم  التوليــد واجلراحــة النســائية- قســم املختــر – قســم األشــعَّ

أيضــًا املحاســبة والدخــول.
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الفصل الثالث : المستشفيات في محافظة لبنان الجنوبي
توزع االستشفاء يف حمافظة لبنان اجلنويب عى 14 مستشفى خاص و 4 مستشفيات حكومية 

جدول رقم )4(: توزع املستشفيات اخلاصة يف حمافظة لبنان اجلنويب

املكان وتاريخ إسم املستشفى الرقم
بدء العمل فيها

عدد 
الغرف

عدد 
ة األرسَّ

عدد املمرضن عدد األطباء
واملمرضات

عدد 
العاملن

مدينة صيدامستشفى محود1

1966

94 متفرغًا165180

168 متقاعدًا

16987

مدينة صيدامستشفى دالعة2

1976

39 متفرغًا138117

103 متعاقدًا

7431

مركز لبيب 3
الطبي

مدينة صيدا

1954

1974

48 متفرغًا146125

122 متعاقدًا

16443

مستشفى 4
قصب

15 متفرغًا3846صيدا اهلالية

73 متعاقدًا

4319
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مستشفى 5
النقيب

صيدا اهلالية

1978

2015

6 متفرغن2043

37 متعاقدًا

3215

مستشفى 6
عسران

70 متفرغًا6877مدينة صيدا 

33 متعاقدًا

4523

مستشفى 7
اهلمري

عن احللوة

1984

9 متفرغن8366

63 متعاقدًا

4721

مستشفى 8
اجلنوب 

)شعيب( 
1969

10 متفرغن5590مدينة صيدا

27  متعاقدًا

4657

مركز الراعي 9
الطبي

الغازية 

1984

17 متفرغًا112150

61 متعاقدًا

5323

مستشفى 10
خرويب

الرفند

مستشفى عاء 11
الدين

الرفند

1978

6 متفرغًا94100

30 متعاقدًا

60130

مدينة صورمستشفى حرام12

1979

60 متفرغًا83100

40 متعاقدًا

10030

مستشفى جبل 13
عامل

مدينة صور

1982

7190175 متفرغن125210

مدينة صورمستشفى نجم14

1989

18 متفرغًا5442

36 متعاقدًا

3414

املصدر : املقابات

املستشــفيات اخلاصــة يف حمافظــة  لبنــان اجلنــويب تأسســت إبتــداء مــن العــام 1954 - 
)مستشــفى أبــو ظهــر األول الــذي اســتبدل بمركــز لبيــب الطبــي منــذ العــام 1974 حتــى 
ــدأ  ــا ب ــام 2015 عندم ــى الع ــفيات حت ــن املستش ــوع م ــذا الن ــيس ه ــتمر تأس اآلن(، واس

ــود. ــر عب ــفى روب ــابقًا مستش ــذي كان س ــب ال ــفى النقي ــد بمستش ــن جدي ــل م العم
ــاء وعــدد الغــرف( فقــد تــراوح عــدد الغــرف يف -  بالنســبة حلجــم املستشــفيات )البن

املستشــفيات بــن 20 غرفــة )مستشــفى قصــب(، و146 غرفــة مستشــفى محــود اجلامعــي.
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ة( فقــد توزعــت بــن -  عــى صعيــد إســتعاب املستشــفيات للمــرىض )حســب عــدد األرسَّ
ــل  ــك بعوام ــر ذل ــود( ويتأث ــفى مح ــرًا )مستش ــم( و180 رسي ــفى نج ــرًا )مستش 42 رسي
عديــدة أمههــا جتهيــزات املستشــفى واحلــاالت التــي تســتقبلها واألقســام التــي تســتحدثها 

ــم و... واحلج
عــى صعيــد األطبــاء ناحــظ انخفاضــًا يف عــدد األطبــاء املتفرغــن الذيــن يعملــون بــدوام - 

ــص هلــم عيــادات خاصــة فيهــا، كــا ناحــظ إرتفاعــًا يف  كامــل يف املستشــفى والذيــن خُتصَّ
ــاء املتعاقديــن أي الذيــن يتعاملــون مــع املستشــفى إمــا بالتعاقــد معهــا، وإمــا  عــدد األطب
ــن  ــر م ــع أكث ــون م ــاء يتعامل ــة األطب ــر إىل أن أكثري ــا أش ــا، وهن ــم إليه ــل مرضاه بتحوي
مستشــفى والبعــض مــع معظــم املستشــفيات. وقــد تــراوح عــدد األطبــاء املتفرغــن بــن 6 

أطبــاء و94 طبيبــًا. وعــدد األطبــاء املتعاقديــن بــن 27 و168 طبيبــًا.
ــتيعاهبا -  ــفى واس ــم املستش ــب حج ــفيات حس ــات يف املستش ــون واملمرض ــوزع املمرض ت

ــًا  ــب( و169 ممرض ــفى النقي ــة )مستش ــًا وممرض ــن 32 ممرض ة ب ــدد األرسَّ ــرىض وع للم
ــي. ــود اجلامع ــفى مح ــة مستش وممرض

ــير -  ــون يف تس ــن هيتم ــن الذي ــن اإلداري ع املوظف ــوزُّ ــدول ت ــات اجل ــرت بيان ــك أظه كذل
العمــل يف املستشــفيات املدروســة بــن 14 موظفــًا )مستشــفى نجــم( و87 موظفــًا 

ــود(. ــفى مح )مستش
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تفصيل مستشفيات محافظة لبنان الجنوبي

)من خالل المقابالت الميدانية(

مستشفى محود:1- 

ــن  ــارة ع ــت عب ــة، وكان ــيط للغاي ــال بس ــنة 1966، برأس ــود س ــان مح ــفى غس ــس مستش تأس
ــًا،  وقــد ضمــت آنــذاك غرفــة عمليــات واحــدة،  طابقــن ومل يكــن يوجــد فيهــا مصعــدًا كهربائي
وغرفــة توليــد واحــدة، وغرفــة أشــعة واحــدة، وطبيــب واحــد هــو الدكتــور غســان محــود، الــذي 
ــتمرار  ــن اإلس ــه ال يمك ــات، ألن ــة اإلختصاص ــن كاف ــاء م ــه أطب ــم إلي ــًا أن ينض ــه دائ كان هدف

بمجهــود شــخص واحــد. 

ل العمليــات الصعبــة إىل بــروت، لعــدم  منــذ عــام 1966 حتــى 1969 كانــت املستشــفى حتــوِّ
ــذا  ــن يف ه ــاء متخصص ــاك أطب ــج ألن هن ــي البن ــود ال يعط ــص، ود. مح ــج خمت ــب بن ــود طبي وج
ــفى  ــاط املستش ــع نش ــود أن يوس ــم د. مح ــان، صم ــي يف لبن ــع األمن ــور الوض ــد تده ــال. بع املج
لصعوبــة حتويــل املــرىض إىل بــروت يف تلــك الظــروف األمنيــة. فبــدأ بتوســيع املستشــفى وقدراهتا 

خطــوة خطــوة، إبتــداًء برتكيــب املصعــد الكهربائــي وزيــادة املبنــى أربــع طوابــق.

ــور  ــا زاد الدكت ــة، مم ــات كاف ــت الطرق ــي، وقطع ــاح اإلرسائي ــل اإلجتي ــنة 1982، حص يف س
محــود تصميــًا يف اإلتــكال عــى النفــس، وقــرر رضورة تأمــن أطبــاء مــن اإلختصاصــات 
كافــة يف املستشــفى. وإســتحدث يف هــذا العــام قســم لغســيل الــكى، الســتحالة ذهــاب 
 املريــض اىل بــروت، يف ظــل الظــروف األمنيــة الصعبــة يف تلــك األيــام، إلجــراء غســيل.

ســافر الدكتــور محــود إىل أملانيــا حيــث مــارس مهنــة الطــب يف بدايــة حياتــه ليطلــب املســاعدة يف 
هــذا املوضــوع، واجتمــع مــع العديــد مــن األطبــاء وطــرح مشــكلة غســيل الــكى يف املستشــفى، 
فــكان الــرد إجيابيــًا بمســاعدته، ولكــن حينهــا مل يكــن يملــك املــال، ورغــم ذلــك، متَّــت املوافقــة 

د املصاريــف الحقــًا وبالتقســيط ألنــه كان معروفــًا هنــاك.   عــى مســاعدته عــى أن يســدِّ

وبــدأ العمــل يف قســم غســيل الــكى حتــى كان املــرىض يقصدونــه مــن الريــط احلــدودي  واآلن 
تــم تطويــر مركــز غســيل الــكى وأصبــح األهــم يف لبنــان. ولقــد ُأجــري عمليــات زراعــة كى حيــث 
أخــذت مــن مريــض عــى حافــة املــوت وطبعــًا بموافقــة األهــل، إىل مريــض بحاجــة إىل كى ســليمة 
ــان. ــوم مــن أكــر مراكــز زراعــة الــكى يف لبن ــر الي  وكانــت ناجحــة. ومستشــفى غســان محــود تعت

ــدي  ــب جم ــرع الطبي ــد ت ــًا، وق ــى اآلن 14 عام ــره حت ــب وعم ــة القل ــم جراح ــد قس ــك ُول ــد ذل بع
ــبوع.  ــرتة أس ــة ولف ــات القلبي ــوالدة ذوي العاه ــي ال ــال حديث ــة ألطف ــراء 17 عملي ــوب بإج  يعق
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ج أطبــاء يف اإلختصاصــات  حاليــًا أصبــح مستشــفى محــود مستشــفًى أكاديميــًا جامعيــًا، خيــرِّ
ومعظــم  ســنوات،  ســبع  حتــى  ســنوات  ثــاث  مــن  تكــون  ــص  التخصُّ وفــرتة  كافــة، 
اخلــارج. للعمــل يف  يتلّقــون طلبــات  اجلامعــي  املستشــفى  مــن  يتخرجــون  الذيــن   األطبــاء 
املستشــفى حيتــوي عــى 93 طبيبــًا وبإختصاصــات خمتلفــة، وهــم مجيعهــم عــى مســتوى عــاٍل يف عــامل 

. لطب ا

حلديثــي  ومركــز  القلــب،  جراحــة  مركــز  فائقــة،  عنايــة  مراكــز  أربعــة  املستشــفى  يف 
ــوادث  ــز حل ــط ...(، ومرك ــة – ضغ ــة ذبح ــب )بحال ــض القل ــز ملري ــال، ومرك ــوالدة ولأطف ال
 خمتلفــة )نزيــف يف الــرأس...(، ويوجــد أطبــاء مفــرزون للعنايــة الفائقــة بشــكل خــاص.

حاليًا املعطيات اإلحصائية يف املستشفى تشر إىل املعطيات التالية:
عدد الغرف 165 غرفة.- 
ة 180 رسيرًا.-  عدد األرسَّ
عدد األطباء 262 طبيبًا يتوزعون بن 94 متفرغًا و168 متعاقدًا.- 
عــدد املمرضــات واملمرضــن، الذيــن يؤمنــون العمــل عــى مــدار 24 ســاعة، بلــغ 169 ممرضــًا - 

وممرضــة.
عدد املوظفن العاملن يف املستشفى 87 موظفًا.- 

مستشفى دالعة:2- 
بــدأ مستشــفى دالعــة إســتقبال مرضــاه مــع بدايــة عــام 1979 بافتتــاح )50( رسيــرًا ، ضمــن 

بنــاء مؤلــف مــن مخســة طوابــق ومقتــرًا عــى األقســام التاليــة:
قســم اجلراحــة النســائية والتوليــد والعقــم - قســم العنايــة الفائقــة - قســم املختــر وقســم - 

. األشعة 
ــن األرضار  ــه م ــال نصيب ــث ن ــام 1982 حي ــي ع ــاح اإلرسائي ــفى باإلجتي ــر املستش ــد تأثَّ لق
عندمــا قصــف الطــران حميطــه. وبعــد اإلجتيــاح تــم البــدء بتأهيــل وتكملــة البنــاء بحيــث أصبــح 

ــة:  ــة واجلراحي ــق تضــم اآلن معظــم اإلختصاصــات الطبي عــرة طواب
ــاب - -  ــة األعص ــائية - جراح ــة النس ــة - اجلراح ــة التنظري ــة واجلراح ــة العام اجلراح

ــزر. ــطة اللي ــة بواس ــيل كى - اجلراح ــم - غس ــة العظ جراح
ــة، والكفــاءات  ــدة، واســتقدام املهــارات الطبي ــة جدي ــاح أقســام طبي وتابعــت املستشــفى إفتت

ــي املتســارع. م العلم ــدُّ ــة والتق ــة  التطــورات التقني ــة، ومواكب التمريضي

ضم املستشفى:
ــو -  ــرًا وه ــعته مؤخ ــت توس ــًا )مت ــزًا كام ــز جتهي ة وجمهَّ ــم 8 أرسَّ ــة يض ــة فائق ــم عناي قس

ــة(. ــزات الطبي ــدث التجهي ــم أح يض
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قسم عناية فائقة لأطفال ويضم أحدث األجهزة للعناية باملواليد اجلدد.- 
 - Open قســم لأشــعة يضــم مركــزًا للتصويــر بالرنــن املغناطيــي وفــق أحــدث الطــرق

MRI وجهــاز تصويــر رباعــي األبعــاد )األول يف لبنــان(.
ــايس واألول يف -  ــم األس ــه القس ــة وأن ــدًا خاص ــور ج ــم والدة متط ــفى قس ــم املستش وتض

ــاء املهــرة. ــإدارة جمموعــة كبــرة مــن األطب املستشــفى ب
ــام -  ــذ ع ــه من ــارش عمل ــة ب ــة اإلصطناعي ــطة الكلي ــة بواس ــراض الكلي ــة أم ــم معاجل قس

.1986

بالنسبة للمعطيات اإلحصائية احلالية فقد تم رصدها عىل الشكل التايل:
عدد الغرف 138 غرفة.- 
ة 117 رسيرًا .-  عدد األرسَّ
عدد األطباء 142 طبيبًا بينهم 39 متفرغًا.- 
عدد املمرضن واملمرضات 74 ممرضًا وممرضة.- 
عدد املوظفن 31 موظفًا إداريًا.- 

مركز لبيب الطبي:3- 

ــاه  ــر أس ــرب البح ــرك ق ــارع اجلم ــه يف ش ــفى ل ــر أول مستش ــو ظه ــب أب ــور لبي ــس الدكت أسَّ
ــوز  ــياحة يف 24 مت ــر الس ــن وزي ــرار ع ــدر ق ــد ص ــي« )1954- 1974(، وق ــفى األه »املستش
ــر  ــو ظه ــب أب ــور لبي ــة الدكت ــة خاص ــة البحري ــرب القلع ــي« ق ــفى األه ــار »املستش 1972م باعتب

ــة. ــة العام ــة األثري ــن األبني ضم

ــس الدكتــور أبــو ظهــر مركــز لبيــب الطبــي يف حــي أبــو ظهــر يف العــام 1974. وكان عــدد  أسَّ
ة املستشــفى آنــذاك 52 رسيــرًا، وارتفعــت لتصــل حاليــًا إىل 125 رسيــرًا. أرسَّ

صات يف مركز لبيب الطبي وشملت: عت التخصُّ توزَّ

ــة -  ــتقيم - عناي ــون واملس ــة القول ــب - جراح ــب القل ــب - ط ــة القل ــر- جراح التخدي
ــة - قســم الطــوارئ - علــم الغــدد - األنــف واألذن  حرجــة - طــب األمــراض اجللدي
ــة -  ــراض املعدي ــدم - األم ــث ال ــاء - مبح ــب النس ــة - ط ــة العام ــرة - اجلراح واحلنج
غســيل الــكى – املختــر - جراحــة الوجــه والفكــن - حديثــي الــوالدة - طــب الــكى - 
جراحــة األعصــاب - طــب التوليــد - علــم األورام - طــب العيــون - جراحــة العظــام - 
طــب األطفــال - اجلراحــة التجميليــة- طــب إشــعاعي – الروماتيــزم - جراحــة الصــدر 

- علــم أمــراض املســالك البوليــة - جراحــة األوعيــة الدمويــة.
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م يف املستشفى خدمات املرىض التالية: وُتقدَّ
 - Doppler Echography - قســطرة القلــب - رســم القلب القلبــي- األشــعة املقطعيــة

– خمتــر - تفتيــت احلــىص - التصويــر الشــعاعي للثــدي - التصويــر بالرنــن املغناطيــي 
)MRI( - العيــادات اخلارجيــة- بانورامــا األشــعة الســينية - طــب إشــعاعي.

· ة الطب 31 	 ة، وكذلك عدد أرسَّ ة األطفال 8 أرسَّ ة اجلراحة 38 رسيرًا، وعدد أرسَّ بلغ عدد أرسَّ
ة الطوارىء 20 رسيرًا. رسيرًا، وأيضًا عدد أرسَّ

· بلغ عدد األطباء بدوام كامل يف املستشفى 39 طبيبًا متفرغًا و103 أطباء متعاقدين.	
· بلغ عدد املمرضن واملمرضات بدوام كامل 164 ممرضًا وممرضة.	
· كذلك بلغ عدد العاملن يف املستشفى 64 عامًا وعاملة.	

مستشفى قصب:4- 

ــت أن  ــا لبث ــن م ــم. ولك ــة هب ــة املتعلق ــال اجلراحي ــال وباألع ــة األطف ــة بمعاجل ــت خمتصَّ كان
ــطة. ــات املتوس ــة اجلراح ــة وكاف ــاالت العاجي ــة احل ــتقبل كاف ــام يس ــفى ع ــت اىل مستش حتول

أشارت اإلحصاءات التي تم احلصول عليها اىل املعطيات التالية:
ع عى كافة األقسام.-  بلغ عدد الغرف يف مستشفى قصب 55 غرفة تتوزَّ
ة يف املستشفى 46 رسيرًا تتوزع كا يي:-  بلغ عدد األرسَّ

· ة	 ة اجلراحة: 6 أرسَّ عدد أرسَّ
· ة األطفال: 18رسيرًا	 عدد أرسَّ
· ة	 ة الطب 6 أرسَّ عدد أرسَّ
· ة الNYGB  21 رسيرًا	 عدد أرسَّ
· ة	 ة الطوارئ 4 أرسَّ عدد أرسَّ

كا بلغ عدد األطباءالذين يؤمنون الطبابة واإلستشفاء يف مستشفى قصب 85 	 
طبيبًا، يتوزعون بن: 51 طييبًا يعملون بدوام كامل، و34 طبيبًا متعاقدًا.

وبلغ عدد املمرضن واملمرضات 34 ممرضًا وممرضة.	 
يدير العمل يف املستشفى 31 موظفًا إداريًا. 	 

مستشفى النقيب : مل تتجاوب املستشفى يف إعطاء معلومات5- 

مستشفى عسران:6- 

ــا اىل  ــت ملكيته ــد انتقل ــدا، وق ــة صي ــة يف مدين ــفيات القديم ــن املستش ــران م ــفى عس مستش
ــم  ــت إس ــب حت ــة القل ــراض وجراح ــًا ألم ــفى ختصصي ــت مستش ــام وأصبح ــر ش ــور بش الدكت
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ــتمر،  ــتطيع أن تس ــة مل تس ــاع املالي ــبب األوض ــن بس ــب. ولك ــة القل ــفى األورويب جلراح املستش
وغــرق الدكتــور شــام بالديــون، ممــا اضطــره اىل بيــع املستشــفى منــذ بضعــة ســنوات إىل الدكتــور 
هلــا اىل مستشــفى نســائي ومــن ثــم اىل مستشــفى عــام يســتقبل مجيــع احلاالت  ماهــر محــزة الــذي حوَّ

ــطة. ــات املتوس ــة واجلراح املرضي

املقابلة التي اجريت مع مدير املستشفى أظهرت البيانات التالية:
ة املستشفى والتي بلغت 74 رسيرًا بن:-  توزعت أرسَّ

· ة اجلراحة 16 رسيرًا	 عدد أرسَّ
· ة األطفال 16 رسيرًا	 عدد أرسَّ
· ة الطب 25 رسيرًا	 عدد أرسَّ
· ة الBGYN 10 أرَسة	 عدد أرسَّ
· ة الطوارىء 10 أرَسة	 عدد أرسَّ

بلغ عدد األطباء بدوام كامل 7 أطباء واملتعاقدين 33 طبيبًا.- 
بلغ عدد املمرضات واملمرضن بدوام كامل 45 ممرضًا وممرضة.- 
يدير الشؤون اإلدارية 23 موظفًا.- 

مستشفى اهلمري:7- 

يتألف مستشفى اهلمري من ثاثة طوابق ورابع أريض وخامس حتت األريض:
الدور حتت األريض: وفيه أقسام العمليات، واألشعة، واملختر، والتعقيم املركزي.- 
الــدور األريض: وفيــه القســم اإلداري للمستشــفى، والطــوارئ، وقســم غســيل الغيــارات - 

للمستشــفى، واملطبــخ.
صــات يف مقابــل قســم األطفــال -  الــدور األول: وفيــه العيــادات اخلارجيــة بمختلــف التخصُّ

واحلاضنــات، واألطفــال حديثــي الــوالدة، وقســم اإلنعــاش )العنايــة املركــزة(.
الدور الثاين: وفيه قسم التوليد وقسم األمراض الداخلية والباطنية.- 
الــدور الثالــث: وفيــه قســم اجلراحــة العامــة واجلراحــة التخصصيــة وقســم غســيل الــكى. - 

)أمــراض القلــب، أمــراض الضغــط والســكر(.
ــم  ــان ت ــم لبن ــطيني إقلي ــر الفلس ــال األمح ــة اهل ــة جلمعي ــزي التابع ــري املرك ــفى اهلم مستش
ــاحة  ــى مس ــت ع ــد أقيم ــرًا، وق ــع لـــ “68” رسي ــدا، لتتَّس ــة صي ــام 1984( يف مدين ــا )ع بناؤه
ــة  ــرى خمصص ــام أخ ــة إىل أقس ــي باإلضاف ــى الرئي ــن املبن ن م ــوَّ ر)بـــ2168م( وتتك ــة تقدَّ إمجالي
ــتودعات  ــد مس ــك يوج ــة، وكذل ــة العلمي ــارضات واملكتب ــة للمح ــي وقاع ــكادر الطب ــكن ال لس
ــم البــدء بالعمــل يف املستشــفى )عــام 1986( وتضــم  ــة وقــد ت ــة واللــوازم الطبي ــة لأدوي مركزي
ــل  ــفى يعم ــا مستش ــع كون ــجم م ــي تنس ــة( والت ــة املختلف ــة والفني ــام )العاجي ــفى األقس املستش
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خلدمــة أبنــاء الشــعب الفلســطيني واملجتمــع املحــي، ويوجــد فيهــا قســم للطــوارئ واإلســعاف 
ة  ة، باإلضافــة إىل غرفــة اإلنعــاش القلبــي الرئــوي وحتتــوي عــى »3« أرسَّ وحتتــوي عــى »4« أرسَّ
ــزت بأحــدث األجهــزة الطبيــة  ة وغرفــة عمليــات صغــرى حيــث جهِّ وغرفــة احلــوادث »3« أرسَّ
ــارب »1650«  ــا يق ــوارىء ب ــعاف والط ــم اإلس ــتقبل قس ــة. ويس ــاالت احلرج ــع احل ــل م للتعام
حالــة شــهريًا أمــا عــن قســم العيــادات اخلارجيــة فيســتقبل بــا يقــارب »2000« مريــض شــهريًا 
وجتــدر االشــارة إىل أن قســم العيــادات اخلارجيــة يغطــي معظــم اإلختصاصــات الطبيــة، وقســم 
ة )بنســبة %85( شــهريًا، أما عن قســم  األطفــال يتســع لـــ »14« رسيــرًا وتبلــغ نســبة إنشــغال األرسَّ
ة ونســبة إنشــغاله بنســبة )%95( شــهريُا، وقســم الباطنــي  العنايــة الفائقــة فهــو جمهــز بـــ »4« أرسَّ
ة وقســم اجلراحــة حيتــوي عــى  حيتــوي عــى »25« رسيــرًا وقســم التوليــد حيتــوي عــى »10« أرسَّ

ــرى. ــات صغ ــة عملي ــة لغرف ــية باإلضاف ــات رئيس ــرف عملي ــرًا، و»3« غ »16« رسي

أهم إنجازات املستشفى لعام 2016 :

أوالً: قسم حديثي الوالدة :

ُيعــّد قســم حديثــي الــوالدة يف مستشــفى اهلمــري مــن األقســام اهلامــة يف املستشــفى، حيــث 
تــم حتديثــه بشــكل كامــل مــن خــال جتهيــز القســم بجهــازي تنفــس إصطناعــي لأطفــال حديثي 
الــوالدة، وهــذا مــا يشــكل تطــورًا هامــًا بشــكل كبــر لعمــل املستشــفى، بــا تقدمــه مــن خدمــات 
ألبنــاء الشــعب الفلســطيني واملجتمــع املحــي، ومــا خيفــف عــن كاهــل املريــض الفلســطيني مــن 

التكاليــف الباهظــة هلــذه اخلدمــة يف املشــايف األخــرى .

ثانيًا: قسم اجلراحة :

ــث  ــي بحي ــل اجلراح ــتوى العم ــع مس ــة ورف ــة اخلدماتي ــن الناحي ــة م ــم اجلراح ــر قس تطوي
أصبحــت العمليــات اجلراحيــة عــر املنظــار. وقــد تــم تأهيــل وجتهيــز قســم اجلراحــة للمــرىض 

ــفى . ــة يف املستش ــة املقدم ــتوى اخلدم ــن مس ــع م ــا يرف ــل ب ــكل كام بش

ثالثًا: العمليات :
تــم تأهيــل مجيــع غــرف العمليــات بشــكل كامــل وحتديــث العمــل اجلراحــي بحيــث أصبحت 

العمليــات اجلراحيــة جتــرى بواســطة املنظار .
رابعا: قسم األطفال :

ة مــن »12« رسيــرًا إىل »16« رسيــرًا.  تأهيــل قســم األطفــال بشــكل كامــل وزيــادة عــدد األرسَّ
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مستشفى اجلنوب )شعيب(:8- 
ــس الدكتــور وهبــي شــعيب مستشــفى اجلنــوب ســنة 1969، وبــدأ بتطويرهــا -  أسَّ

ــة  ــن الطباب ــاهم يف تأم ــرىض، وتس ــن امل ــر م ــددًا أك ــتقبل ع ــت تس ــث أصبح ــًا بحي تباع
ــم.  ــة هل ــفاء واجلراح واإلستش

زة بـ 90 رسيرًا.-  يتألف البناء من 3 طوابق حتوي 55 غرفة جمهَّ
ــدد -  ــن وع ــاء متفرغ ــم 10 أطب ــًا بينه ــوب 37 طبيب ــفى اجلن ــاء يف مستش ــدد األطب ــغ ع بل

ــة. ــًا وممرض ــات 46 ممرض ــن واملمرض املمرض
بلغ عدد العاملن 57 عامًا وعاملة.- 

ــة  ــك دم – صيدلي ــر وبن ــل – خمت ة – متيي ــعَّ ــوارىء – أش ــايل: ط ــكل الت ــى الش ــام ع ــت األقس توزع
ــام  ــي - األقس ــاج فيزيائ ــائية – ع ــة نس ــة – جراح ــة عام ــال – جراح ــزة – أطف ــة ومركَّ ــة فائق - عناي

ــة. اخلدماتي
 

مركز الراعي الطبي:9- 
تأسس هذا املركز عام 1984. - 
عة عى اإلختصاصات كافة.-  ة 150 رسيرًا موزَّ بلغ عدد الغرف 55 غرفة، وعدد األرسَّ
بلغ عدد األطباء الذين يتوّلون معاجلة املرىض 78 طبيبًا بينهم 17 طبيبًا متفرغًا.- 
بلغ عدد أعضاء اجلهاز التمريي 53 ممرضًا وممرضة.- 
بلغ عدد العاملن 23 عامًا وعاملة.- 

م  يســتقبل املستشــفى مجيــع حــاالت اإلستشــفاء واجلراحــات البســيطة واملتوســطة، ويقــدِّ
اإلســعافات األوليــة للجراحــات الصعبــة ويســاعد يف نقلهــا إىل مستشــفيات أخــرى.

مستشفى خرويب: مل تتجاوب ادارة املستشفى يف اعطاء معلومات -10

مستشفى عالء الدين:11- 
ــرى  ــاء ق ــة ألبن ــات الطبي ــن اخلدم ــفى يؤمِّ ــا إىل مستش ــد وجواره ــة الرفن ــة منطق إن حاج
قضــاء الزهــراين دفــع باألخويــن الدكتــور اســاعيل والدكتــور حســن عــاء الديــن إىل تأســيس 

ــام 1978. ــفى يف الع مستش
توزعت مواصفاته حاليًا عى الشكل التايل:

يتألف البناء من 94 غرفة تضم 166 رسيرًا. - 
بلغ عدد األطباء 6 أطباء متفرغن و30 طبيبًا متعاقدًا.- 
بلغ عدد املمرضات واملمرضن 60 ممرضًا وممرضة.- 
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بلغ عدد العاملن 60 عامًا وعاملة.- 
زة –  ة – متييل – خمتر وبنك دم – عناية فائقة ومركَّ وقد توزعت أقسامه بن: طوارىء – أشعَّ

أطفال – جراحة عامة – جراحة نسائية – األقسام اخلدماتية.

مستشفى حرام:  -12

تــم افتتاحهــا يف آب1997. تبــنِّ االحصــاءات التــي تــم احلصــول عليهــا مــن خــال مقابلــة مــع 
مديــر املستشــفى مــا يــي:

عدد األطباء 60 طبيبًا أساسيًا و40 طبيبًا زائرًا.- 
عدد املمرضن واملمرضات أكثر من 100 من ذوي الشهادات واخلرات.- 
التجهيزات: أحدث اآلالت والتجهيزات الطبية.- 
البناء 6 طوابق. - 
ة أكثر من 100 رسيرًا.-  عدد األرسَّ

عت أقسام املستشفى عى الشكل التايل:  هذا وقد توزَّ

قســم العمليــات وفيــه 5 غــرف، قســم العنايــة الفائقــة، الطــوارىء، التوليــد، حديثــي - 
ــر.  ــعة واملخت ــة، األش ــادات خارجي ــة، عي ــي، جراح ــب داخ ــال، ط ــوالدة واألطف ال
وجديــد املستشــفى قســم الطــب النفــي برئاســة الدكتــور »جــون بيــرت جــران« وهــو 
ــايس  ــا األس ــودة، وهدفه ــم TRIAGE أي اجل ــة قس ــم إضاف ــركا. وت ــارض يف ام حم
حتســن اجلــودة للمستشــفى عــر التطــور املســتمر لطريقــة تقديــم وإســتمرارية 
جــودة العنايــة الطبيــة، التمريضيــة واخلدماتيــة مــع مــا يتوافــق مــع خطــة املستشــفى 
اإلســرتاتيجية.أيضًا هنــاك قســم ســامة املريــض، وقســم االداء املهنــي لتقديــم 

ــل. ــات أفض خدم
ــاءات  ــات واإلنت ــددي اإلجتاه ــكًا متع ــن 25 رشي ــف م ــة تتألَّ ــي رشك ــرام« ه ــفى »ح مستش

ــان.  ــاألرض واإلنس ــاط ب ــرتك اإلرتب ــمهم املش ــف، قاس والطوائ

مستشفى جبل عامل: -13

زة  تأسس مستشفى جبل عامل يف العام 1982، وهو عبارة عن بناء كبر يتألف من 125 غرفة جمهَّ
ة، تتيح هلذا املستشفى باستيعاب 210 مرىض. ب 210 أرسَّ

بلــغ عــدد األطبــاء الذيــن يتوّلــون الطبابــة واإلستشــفاء 60 طبيبــًا، بينهــم 7 متفرغــن - 
و53 متعاقــدًا.

بلغ عدد املمرضن واملمرضات 190 ممرضًا وممرضة.- 
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بلغ عدد العاملن 175 عامًا.- 
يستقبل هذا املستشفى مجيع حاالت الطبابة واإلستشفاء املتوسط، وقد توزعت أقسامه كا يي: 

ــة – -  ــة العام ــة والصح ــال – الطباب ــائية – األطف ــة النس ــد واجلراح ــوارىء - التولي الط
ــة... ــدم – اجلراحــة العامــة – الصحــة الغذائي ــر وبنــك ال األشــعة – املخت

مستشفى نجم:  -14
ــد  ــور، عن ــم يف ص ــفى نج ــاس ملستش ــر األس ــم، حج ــود نج ــاج حمم ــوم احل ــع املرح وض
مــا ُيعــرف بمفــرق قانــا يف منطقــة احلــوش عــى طريــق عــام صــور – الناقــورة بتاريــخ 
الصحيــة  املشــكات  مواجهــة  يف  حيويــًا  دورًا  املستشــفى  لعبــت  وقــد   .1/9/1989
. 2006 1996 وجمــزرة قانــا األوىل وعــدوان متــوز   للمنطقــة ال ســيا يف عــدوان نيســان 

ــي.  ــد الصح ــى الصعي ــفى ع ــة املستش ــول دور وأمهي ــاؤالت ح ــن التس ــر م ــرت الكث ــد أث وق
ممــا جعلهــا تتعــرض لريــاح كثــرة. لكــن يبقــى املوضــوع األهــم وهــو حاجــة صــور ومنطقتهــا 
وأطــراف جبــل عامــل إىل الــروح الصحيــة ورضورة تفعيلهــا وزيــادة عددهــا باملســتوى 

ــة . ــة والكوارثي ــة الطبيعي ــار الصحي ــع األخط ــة مجي ــوب ملواجه املطل
وحاليــًا يــرتدد يف أوســاط املجتمــع الصــوري خاصــة، واجلنــويب عامــة، أســئلة كثــرة حــول مــا 

جيــري التخطيــط لــه ملستشــفى نجــم. هــل ســتبقى؟ أم تقفــل؟ أم مــاذا؟ 

ــادة  ــال إلع ــال األع ــن ورج ــن املهتم ــة م ــع جمموع ــة م ــات طويل ــرت مفاوض ــع ج يف الواق
إســتثار مستشــفى نجــم. وقــد تــم اإلتفــاق مــع جمموعــة عمــل يرتأســها رجــل األعــال اجلنــويب 
الســيد مكــرم جعفــر مــن بلــدة يــارون اجلنوبيــة، وحتويــل املستشــفى وفــق نظــام إدارة حــرة ترف 
 عــى أعالــه حتت عنــوان »املستشــفى اللبنــاين – اإليطــايل«. عــى أن تبــدأ اعاهلا مــن 1/1/2008.

ــرم  ــيد مك ــة الس ــدة برئاس ــتثناء إىل اإلدارة اجلدي ــؤوليات دون اس ــع املس ــت اإلدارة ومجي ــد آل وق
جعفــر الــذي بــدأ بالتخطيــط ملستشــفى نموذجيــة. ومواكبــة مجيــع التطــورات العلميــة الصحيــة، 
ــة  ــث كامل ــة حتدي ــع ورش ــك م ــق ذل ــد راف ــوب. وق ــتوى اجلن ــى مس ــيًا ع ــًا أساس ــه رصح وجعل

ــتويات: ــال كل املس تط
جتهيزات طبية متطورة وحديثة تواكب العر.- 
تأهيل اخلدمات الفندقية .- 
تطوير الكادر اإلداري.- 
تطوير الكادر التمريي .- 
إفتتاح أقسام جديدة .- 

وفيــا يتعلــق باألطبــاء واملوظفــن ســيتم احلفــاظ عــى مجيــع حقوقهــم املاليــة واملعنويــة بالكامل 
ــيبقون يف  ــدر س ــال املص ــن ق ــاء احلالي ــن دور األطب ــة وع ــم احلالي ــفى نج ــل إدارة مستش ــن قب م
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املستشــفى بشــكل طبيعــي.

جدول رقم )5(: توزع املستشفيات احلكومية يف حمافظة لبنان اجلنويب

املكان وتاريخ اسم املستشفى الرقم
التأسيس

عدد 
الغرف

عدد 
ة األرسَّ

عدد عدد األطباء
املمرضن 

واملمرضات

عدد 
العاملن

مستشفى 1
صيدا 

احلكومي

صيدا

حي االمركان

2006

50 متفرغًا130128

77 تعاقدًا

14153

مستشفى 2
جزين 

احلكومي

مدينة جزين

1985

1999

2004

6 متفرغًا3220

39 متعاقدًا

3015

مستشفى 3
صور 

احلكومي

مدينة صور

2012

32 متفرغًا93100

42 متعاقدًا

9374

مستشفى قانا 4
احلكومي

بلدة قانا

2012

11 متفرغًا4955

28 متعاقدًا

3716

املصدر : املقابات
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مستشفى صيدا احلكومي:1- 

ــول 2007، إال أن  ــميًا يف 11 أيل ــي رس ــدا احلكوم ــفى صي ــاح مستش ــن إفتت ــم م ــى الرغ ع
ــرًا  ــتيعابية 30 رسي ــة إس ــفى بطاق ــدأ املستش ــد ب ــون األول 2006. لق ــا يف 1 كان ــدأ فيه ــل ب العم
متضمنــة قســم الطبابــة واجلراحــة، واجلراحــة النســائية والتوليــد، واألطفــال باإلضافــة إىل قســم 

.)Lithotripsy( ــىص ــت احل تفتي
واجه املستشفى صعوبات وحتديات كان أمهها:

املوقع. - 
الفكرة السلبية التي كانت راسخة عند املواطنن عن مستوى املستشفى احلكومي. - 
منافســة القطــاع الصحــي اخلــاص الــذي يعتــر يف مدينــة صيــدا مــن األقــوى عــى صعيــد - 

. ن لبنا

ــرًا،  ــرًا إىل 111 رسي ة مــن 30 رسي ــال الشــديد عــى املستشــفى زاد عــدد األرسَّ ونتيجــًة لإلقب
ــوالدة،  ــي ال ــة حلديث ــة الفائق ة للعناي ــة، و8 أرسَّ ــة قلبي ــة وعناي ــة فائق ة عناي ــا 9 أرسَّ ــاف إليه يض

ــراء.  ــرىض الفق ــات امل ــة حاج ــرًا لتلبي ــفى 128 رسي ــة يف املستش ة العامل ــدد األرسَّ ــح ع ليصب
ة إختصاصــات منهــا: عنايــة فائقــة - القلــب – األمــراض الصدريــة – الــكى  يف املستشــفى عــدَّ

– جراحــة عامــة – جراحــة جتميليــة – طــب عائــي – أنــف أذن حنجــرة.

يتألف  مبنى مستشفى صيدا احلكومي من أربعة طوابق: 
الطابــق األريض ويضــم اإلســتعامات ومكتــب الدخــول وقاعــة اإلنتظــار واملكاتــب - 

ــات  ــرىض املعاين ــة مل ــة األدوي ــر الصيدلي ــة )توف ــعة والصيدلّي ــر واألش ــة. املخت اإلدارّي
اخلارجيــة املزمنــن جمانــًا وذلــك بالتعــاون مــع برنامــج الرعايــة الصحيــة األوليــة )وزارة 
ــوارىء  ــىص والط ــت احل ــم تفتي ــيحية( وقس ــبان املس ــة الش ــة( و)مجعي ــة العام الصح

وقســم املناظــر.
ــيل -  ــم غس ــال، وقس ــم األطف ــد، وقس ــائي والتولي ــم النس ــم القس ــق األول ويض الطاب

ــكى. ال
ــة -  ــة والعناي ــة الفائق ــة، والعناي ــم اجلراح ــة، وقس ــم الطباب ــم قس ــاين ويض ــق الث الطاب

ــزة. املركَّ
الطابق السفي ويضم قسم العمليات اجلراحية والتوليد والتعقيم.- 
أما قسم العيادات اخلارجية فهو يف املبنى القديم.- 

عدد األطباء بدوام كامل 50 طبيبًا، وعدد املتعاقدين 77 طبيبًا.
عدد املمرضات واملمرضن 141 ممرضًا وممرضة. 
هذا ويؤمن العمل يف املستشفى 53 موظفًا إداريًا.
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مستشفى جزين احلكومي:2- 

مستشــفى جزيــن احلكومــي، كان يف األصــل مدرســة زراعيــة، ثــم حتــول اىل مستشــفى 
حكومــي، نظــرًا حلاجــة قضــاء جزيــن وجــزء مــن الشــوف اىل مستشــفى يف هــذه املنطقــة. ومــع 
ذلــك، أقفــل أكثــر مــن مــرة، وأعيــد افتتاحــه، كــا حتــول اىل مقــر أمنــي قبــل أن يســتقر عــى وضعه 
م ألكثــر مــن 55 قريــة يف القضــاء خدمــات  احلــايل كمستشــفى حكومــي. إال أن هــذا املستشــفى قــدَّ
طبيــة ال حتــىص، خاصــة يف زمــن اإلحتــال اإلرسائيــي، وحتديــدًا عندمــا احلقــت جزيــن بمنطقــة 
احلــزام األمنــي التابــع لقــوات اإلحتــال مطلــع 1985 عندمــا ســيطرت امليليشــيات التابعــة لــه 

عــى هــذه املنطقــة، ولغايــة 1999 موعــد رحيــل هــذه القــوات عــن قضــاء جزيــن. 
ــة الســورية يف املنطقــة يف إطــار مــا كان يعــرف  ــاء تواجــد القــوات العربي يف عــام 1976 وأثن
ــوات  ــادرة الق ــد مغ ــي. وبع ــز أمن ل اىل مرك ــوَّ ــفى وحت ــل كمستش ــة أقف ــردع العربي ــوات ال بق
ــان عــام 1982 بقــي مقفــًا حتــى عــام 1985 حيــث  ــاء الغــزو اإلرسائيــي اىل لبن الســورية وأثن
ــة  ــه جلن ــئت ل ــوعية، وأنش ــات اليس ــا والراهب ــان مالط ــة فرس ــن منظم ــامهة م ــه بمس ــد افتتاح أعي

ــة. ــل املنطق ــة أله ــه الطبي ــتمرار خدمات ــن إس ــة تؤم ــم أهلي دع
ــرتة  ــة ف م طيل ــدَّ ــه، ق ــه وتواضع ــف إمكانيات ــه وضع ــر حجم ــم صغ ــفى، ورغ ــذا املستش ه
تهــا، والتــي حتولــت  بُرمَّ املنطقــة  اإلحتــال اإلرسائيــي خدمــات جليلــة وكبــرة ألبنــاء 
بموعــد،  وتقفــل  بموعــد  تفتــح  حدودهــا  عنــد  بوابــات  هلــا  أمنــي  حــزام  اىل  حينــه  يف 
وصــوالً اىل ســنة 1999 عــام رحيــل اإلحتــال وميليشــياته عــن منطقــة جزيــن، خاصــة 
أنــه املستشــفى الوحيــد يف كل قضــاء جزيــن، حيــث ال مستشــفيات خاصــة وال غرهــا يف 
هــذه املنطقــة، ومــع ذلــك كان يقــدم خدمــات طبيــة وجراحيــة لنحــو 55 قريــة يف هــذا 
ــدًا. ــوف حتدي ــة الش ــن منطق ــاء م ــارج القض ــن خ ــرىض م ــتقبل م ــا كان يس ــاء، وأحيان  القض

ــم  ــه بالرغ ــار أن ــارة احلج ــور بش ــي الدكت ــن احلكوم ــفى جزي ــس إدارة مستش ــس جمل ــد رئي يؤك
 20 مــن قلَّــة إمكانــات املستشــفى عــى صعيــد التجهيــزات، خاصــة أنــه حيتــوي عــى 
ــم  ــن الطاق ــد متك ــة، فق ــة عادي ــدات طبي ــر ومع ــدة وخمت ــات واح ــة عملي ــط وغرف ــرًا فق رسي
ــري  ــة فنج ــة النوعي ــات اجلراحي ــا العملي ــرة. أم ــر كب ــات تعت ــراء عملي ــن إج ــه م ــي في الطب
ــدا أو يف بــروت. هلــا اىل املستشــفيات املختصــة إن يف صي ــة ونحوِّ  ألصحاهبــا اإلســعافات املطلوب

وأشــار كذلــك احلجــار اىل وجــود جهــاز طبــي يف املستشــفى مــع فريــق طــوارئ عــى 
اجلراحــات  اىل  العظــم  مــن جراحــة  متكاملــة،  إختصاصــات طبيــة  مــع  الســاعة،  مــدار 
 30 مــن  مؤلــف  متريــي  وطاقــم  موظفــًا،   15 مــن  مؤلــف  إداري  طاقــم  مــع  العامــة، 
بكاملــه. يؤمــن اخلدمــة عــى مــدى األســبوع  الطاقــم مقبــوالً، وهــو   ممرضــة. ويعتــر 
كــا أكــد أنــه منــذ عــام 2005 بــدأ مستشــفى جزيــن احلكومــي خطــوات نوعيــة مهمــة بعــد أن 
ل اىل مؤسســة عامــة متعاقــدة مــع كافــة اهليئــات واملؤسســات الضامنــة، مــن رســمية وخاصة،  حتــوَّ
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م للمستشــفى مــن قبــل وزارة الصحــة. يف لبنــان، رافضــًا حتديــد قيمــة الســقف املــايل املقــدَّ
ــة  ــه هبب ــاء بكامل ــاز البن ــم إنج ــور وت ــد ومتط ــث جدي ــفى حدي ــن مستش ــح جلزي ــًا، أصب حالي
ــة  ــاء واإلعــار، وبمســاعدة الفت ــإرشاف جملــس اإلن ــة، وب ــة مــن البنــك اإلســامي للتنمي كويتي
ــد بشــكل  ــع ويتابــع ملــف املستشــفى اجلدي ــة مــن نائــب جزيــن ســمر عــازار، الــذي تاب وحثيث
ــاور  ــات وجي ــن 3 طبق ــف م ــاء املؤل ــاز البن ــن إنج ــام 1998 حل ــه ع ــارشة ببنائ ــذ املب ــث من حثي
املبنــى القديــم، الــذي يتصــل بــه بممــر كبــر. وقــد أنجــز بنــاء للمواصفــات املطلوبــة مــن قبــل 
ــد. ــح بع ــه مل يفتت ــة، لكن ــات اجلراحي ــد العملي ــرىض بع ــرًا للم ــم 50 رسي ــة، ويض  وزارة الصح

ولفــت احلجــار اىل أنــه يتــم حاليــًا إســتدراج عــروض مــن أجــل جتهيــز املبنــى اجلديــد 
خــال األشــهر القليلــة املقبلــة، خاصــة أن أمــوال التجهيــزات مؤمنــة، علــًا أنــه يتألــف 
للعنايــة  ة  أرسَّ و8  وللتوليــد،  العامــة  املختلفــة  اجلراحــات  لعمليــات  غــرف   4 مــن 
والطــب  واجلراحــة  األطفــال  أقســام  اىل  إضافــة  الــكى،  لغســيل  وحــدات  و4  الفائقــة، 
 الداخــي والنســائي وقســم متطــور وحديــث للتصويــر الشــعاعي وخمتــر حديــث أيضــًا.

ــز عــى حاجــة املستشــفى اجلديــد للتعاقــد مــع 35 طبيبــًا مــن خمتلــف اإلختصاصــات،  وأخــرًا ركَّ
و126 ممرضــًا وموظفــًا مــن جزيــن ومنطقتهــا، وهــو الطاقــم الــذي سيســّر املستشــفى اجلديــد.

مستشفى صور احلكومي:3- 
ــام 1967،  ــذ ع ــش من ــره اجلي ــذي يدي ــان ال ــد يف لبن ــو الوحي ــي ه ــور احلكوم ــفى  ص مستش
عندمــا قــرر جملــس الــوزراء أن تديــر وزارة الدفــاع املستشــفيات احلكوميــة يف جنــوب الليطــاين، 

ــون الطــوارئ يف املنطقــة. عمــًا بقان

ــل  ــة، قب ــش املنطق ــادرة اجلي ــام 1976 ومغ ــة ع ــرب األهلي ــتعار احل ــى إس ــك حت ــتمر ذل اس
أن يعــود إليهــا عــام 1990. ويف 2012، صــدر مرســوم مجهــوري بـــإنشاء مؤسســة عامــة إلدارة 
مستشــفى صــور احلكومــي بنــاًء عــى إقــرتاح وزيــر الصحــة حينــذاك عــي حســن خليل، مــن دون 

أن يعــنِّ جملــس إدارة لــه حتــى اآلن، فبقيــت إدارتــه تابعــة لســلطة املؤسســة العســكرية.

القــرار املفاجــئ بإخــاء اجليــش للمستشــفى أثــار بلبلــة يف املنطقــة، وتوقــف مستشــفى صــور 
احلكومــي عــن اســتقبال املــرىض. وزاد األمــور ســوءًا أن معامــات اإلستشــفاء عــى نفقــة وزارة 

الصحــة للمــرىض يف مستشــفيات قضــاء صــور، تنفــذ يف هــذا املستشــفى. 

ــكرية ووزارة  ــة العس ــادة املؤسس ــع قي ــة م ــؤولون يف املنطق ــا مس ــي أجراه ــاالت الت االتص
الصحــة، وتنفيــذ عــدد مــن املوظفــن اعتصامــًا أمــام ثكنــة صــور للمطالبة بعــودة اجليــش، أثمرت 
تراجعــًا عــن القــرار بعــد يومــن لُيســتأنف العمــل عــى نحــو طبيعــي. إال أن أســباب القــرار مل 
ــفى،  ــن املستش ــكرها م ــحبت عس ــش س ــادة اجلي ــة أن قي ــادر مطلع ــت مص ــد رجح ــم. فق حُتَس

ــغيلية«.  ــة والتش ــه املالي ــبب »أزمت ــة، بس ــوة إحتجاجي كخط
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ــة  ــر إحال ــفى إث ــكري للمستش ــر العس ــب املدي ــغور منص ــرتة ش ــاء يف ف ــرار ج ــت أن الق والاف
ــًا  ــاء رئيس ــداء األطب ــد العم ــّن أح ــده، ع ــهر. بع ــة أش ــذ ثاث ــد من ــى التقاع ــابق ع ــره الس مدي
بالتكليــف، إال أن وزيــر الصحــة رفــض التعيــن، مطالبــًا بتكليــف رئيــس أصيــل )موافقــة الصحــة 
رشطيــة( بحســب مصــادر مــن داخــل املستشــفى. وجــود اجليــش يف املستشــفى، بحســب أوســاط 
املوظفــن، ال يشــكل ضانــة ألمــن املبنــى والعاملــن فيــه فحســب، بــل صــام أمــان ملنــع الرسقــة 
ــود  ــن لصم ــا كافي ــان ليس ــن واألم ــه. إال أن األم ــايل علي ــه اإلداري وامل ــبب إرشاف ــدر بس واهل
ــن  ــي يؤم ــفى ريف ــام 1961 كمستش ــه ع ــل في ــدء العم ــذ ب ــورًا من ــهد تط ــذي مل يش ــفى ال املستش
الرعايــة الصحيــة األوليــة بســعة 40 رسيــرًا )صــدر مرســوم إنشــائه عــام 1955(. وكانــت اخلطــط 
ــطي  ــي إىل وس ــن ريف ــفى م ــل املستش ــت حتوي ــد حلظ ــرب ق ــل احل ــت قب ــي وضع ــة الت احلكومي

ــن. ــف مواط ــو 100 أل ــات إىل نح ــم اخلدم ــرًا( لتقدي ــيعه )100 رسي وتوس

ال تــزال املستشــفيات احلكوميــة يف لبنــان تقبــع حتــت خــط احلاجــة إىل أبســط املقومــات التــي 
يضمهــا أي مستشــفى ليكــون قــادرًا عــى تقديــم اخلدمــات الازمــة ملرضــاه ولكــي يســتطيع، عــى 
ــه إليــه واإلســتفادة مــن طبابتــه، فكيــف إذا كان هــذا املستشــفى  األقــّل، أن يكســب ثقتهــم للتوجُّ
ــب  ــن والروات ــرف واملوظف ــى والغ ــدات واملبن ــد املع ــى صعي ــكاهلا ع ــكل أش ــاالة ب ــاين الامب يع

وغرهــا، مــا جيعــل هــذه املستشــفيات اخليــار األخــر للجميــع.

ــت بيانــات املقابلــة التــي أجريــت مــع أحــد املوظفــن اإلداريــن يف املستشــفى  هــذا وقــد دلَّ
ــة: ــات التالي املعطي

بلغ عدد الغرف يف املستشفى 93 غرفة.- 
ة 100 رسيرًا.-  بلغ عدد األرسَّ
بلغ عدد األطباء 74 طبيبًا بينهم 32 متفرغًا.- 
بلغ عدد املمرضن واملمرضات 93 ممرضًا وممرضة.- 
بلغ عدد املوظفن اإلدارين والعاملن 74 موظفًا.- 

مستشفى قانا احلكومي:4- 
لقــد بــدأ العمــل يف مستشــفى قانــا احلكومــي يف العــام 2012  لتلبيــة حاجــة املنطقــة الصحيــة 
ــاج  ــورة الع ــاع فات ــة وارتف ــة الصعب ــاع اإلقتصادي ــل األوض ــن يف ظ ــود املواطن ــم صم ودع

ــفاء. واإلستش

ويف مقابلة مع مدير املستشفى متكنا من احلصول عى اإلحصاءات التالية:
عدد الغرف يف املستشفى 49 غرفة.- 
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ة 55 رسيرًا.-  عدد األرسَّ
ــم 11 -  ــًا بينه ــفاء 39 طبيب ــة واإلستش ــؤون الطباب ــون بش ــن هيتم ــاء الذي ــدد األطب ع

ــًا. متفرغ
عــدد املمرضــن واملمرضــات الذيــن هيتمــون بأوضــاع املــرىض عــى مــدى 24 ســاعة - 

37 ممرضــًا وممرضــة.
واخرًا بلغ عدد املوظفن اإلدارين 16 موظفًا.- 

د  ــدِّ ــي هُت ــباب الت ــنَّ أن األس ــل تب ــل عام ــفيات يف جب ــع املستش ــرض لواق ــذا الع ــد ه بع
ــا: ــرة منه ــل( كث ــل عام ــوب )جب ــفيات اجلن ــم مستش ــور ومعظ ــدا  وص ــفيات يف صي املستش

ــي ووزارة 1-  ــان اإلجتاع ــة كالض ــات الضامن ــى اجله ــفيات ع ــة للمستش ــون املرتاكم الدي
ــن.... ــة ورشكات التأم الصح

إرتفاع أسعار الكهرباء واملحروقات.2- 

صيانة األجهزة وارتفاع أسعار عقود الصيانة السنوية.3- 

إرتفاع الفوائد املرفية.4- 

التخلص من النفايات الطبية.5- 

وأن واقــع اإلستشــفاء احلكومــي يف اجلنــوب مأســاوي، وعــى وزارة الصحــة إختــاذ خطــوات 
ــوال  ــة واألم ــة احلديث ــزة الطبي ــا باألجه ــفيات وإمداده ــذه املستش ــور يف ه ــداث تط ة إلح ــادَّ ج

ــل. ــتكال العم الس
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خاتمة

     بالرغــم مــن أن جبــل عامــل، كغــره مــن املناطــق اللبنانيــة، غنــي بكادراتــه الطبيــة والعلميــة، 
ــة. إن يف  ــتلزمات الطبي ــدث املس ــن أح ــاول تأم ــي حت ــارة، والت ــة احلض ــًا إىل مواكب ــة دائ املتطلع
شــكل فــردي لأطبــاء املتخصصــن، أو مــن خــال املؤسســات الرســمية واخلاصــة، ومستشــفيات 
أخــرى عاملــة يف هــذا القطــاع والتــي بعضهــا عــى عاقــة بمنظــات األمــم املتحــدة واجلمعيــات 
ــاين يتحمــل يف شــكل رئيــي تكاليــف هــذا التطــور.  ــة، إال أن املواطــن اجلنــويب كــا اللبن الدولي
ــة  ــف املطلوب ــن التكالي ــرق ب ــر الف ــذا األم ــن هب ــل املعني ــن قب ــار م ــن اإلعتب ــذ بع ــه ال يؤخ ألن
ومســتوى الدخــل العــام للمواطــن، ممــا حيــدث فجــوة كــرى بــن الكلفــة املوضوعــة والكلفــة 
املطلوبــة، فــا يعــود املواطــن قــادرًا عــى تســديد فاتــورة اإلستشــفاء، ناهيــك عــن أعبــاء احليــاة 
اليوميــة األخــرى... ولعــل عــدم وجــود سياســة صحيــة عامــة تشــمل ليــس فقــط حتســن األداء 
ــاين،  ــعب اللبن ــن الش ــر م ــة األك ــدة للفئ ــة املوح ــة املتوجب ــات والكلف ــة اخلدم ــل نوعي ــي، ب الطب
ــات  ــن تقدي ــا أو ب ــفائية ذاهت ــات اإلستش ــن املؤسس ــات ب ــم اخلدم ــارق يف تقدي ــؤدي إىل الف لي

املؤسســات الضامنــة، والتــي تلخــص عــى الشــكل التــايل:

1	 أنواع املؤسسات اإلستشفائية: 

مستشــفيات تتبــع لــوزارة الصحــة وتتفــاوت األســعار بينهــا وبــن اخلدمــات املطلوبــة أ- 
نفســها.

مستشــفيات تتبــع للقطــاع اخلــاص وتضــع كل مستشــفى أســعار الكلفــة املطلوبــة تبعــًا ب- 
ــة  ــة الصح ــوم (. )منظم ــة ) 3، 4، أو 5 نج ــة العام ــل وزارة الصح ــن قب ــا م لتصنيفه

ــروت 2006(. ــة ،  ب ــي للصح ــر العامل ــة ، التقري العاملي

2	أنواع املؤسسات الضامنة: 

ــفاء أ-  ــة وإستش ــش – طباب ــات اجلي ــة – تقدي ــة العام ــمية: - وزارة الصح ــات رس مؤسس
ــة -  ــي الدول ــة موظف ــة – تعاوني ــن الدول ــام وأم ــن الع ــي واألم ــن الداخ ــوى األم ق

ــي. ــان اإلجتاع الض

ــاك  ــي فهن ــان اإلجتاع ــتثناء الض ــة باس ــة الدول ــو خزين ــا ه ــدر موازنته ــع  أن مص وم
ــتفيد. ــى املس ــا ع ــي يفرضه ــوم الت ــاوت يف الرس تف

املؤسســات الضامنــة اخلاصــة تتــوزع عــى: رشكات التأمــن - صناديــق التعاضــد ب- 
الصحيــة - مؤسســات خاصــة - النفقــات خاصــة. )ناديــن نورالديــن  /.س ص 137(

وممــا ال شــك فيــه أن اإلســتمرار يف السياســة الصحيــة العامــة املتبعــة يف لبنــان بشــكل عــام ويف 
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جبــل عامــل بشــكل خــاص عــى هــذه املســرة، ســيؤدي اىل املزيــد مــن العجــز والتدهــور الصحي 
الــذي ينعكــس بــا شــك عــى املواطــن بشــكل مبــارش نظــرًا لعــدم وجــود خطــة عــى مســتوى 

الوطــن لضبــط التكاليــف املتفاوتــة وتوحيــد الفاتــورة اإلستشــفائية بشــكل عــادل ونائــي.



499

 إقتراحات حلول 

جيــب أن يتــم التعامــل مــع قضيــة اإلستشــفاء وصحــة املواطــن بأســلوب خمتلــف متامــًا عــا 
جيــري حاليــًا، إذ أن التجــارة والربــح واملصالــح اخلاصــة واهلــدر احلاصــل، طغــت عــى املصلحــة 

العامــة وصحــة املريــض، واملطلــوب:

أن تنــاط املســؤوليات الرقابيــة بـــمؤسسات شــبه خاصــة متخصصــة يف هــذه املواضيــع، 1- 
ــه  ــارك في ــفاء تش ــاص لإلستش ــام خ ــع نظ ــفاء، وُيوض ــق اإلستش ــع صنادي ــد مجي وتوّح

ــة. ــة والعاملي الــركات الوطني

الوزيــر قانونــًا هــو رأس اهلــرم اإلداري والفنــي وُينــاط بــه تنفيــذ سياســة الــوزارة التــي 2- 
تصــب يف املصلحــة العامــة. وعليــه فــإن مجيــع القــرارات الصــادرة عنــه تكــون باقــرتاح 
اإلدارة املختصــة بــا يف ذلــك التــي تقــع عليهــا مســؤولية إجــراء العمــل عــى األرض، 

والتدقيــق يف األعــال واقــرتاح القــرارات وعرضهــا عليــه للتوقيــع والتنفيــذ. 

ــو 3-  ــل وه ــود يف اإلدارة فش ــل املوج ــق العم ــة أن فري ــة العملي ــت التجرب ــد أثبت اآلن وق
متــورط مــع املستشــفيات اخلاصــة، وبالتــايل أصبــح غــر مؤهــل إطاقــًا للقيــام بواجباتــه 
ــاعدات. ــدواء واملس ــفاء وال ــل اإلستش ــائكة مث ــات ش ــدي مللف ــايل التص ــة وبالت الوظيفي

ــًا 4-  ــًا مالي ــم مفتش ــى أن تض ــفاء، ع ــر اإلستش ــق فوات ــة لتدقي ــة دائم ــة خاص ــف جلن تألي
ومفتشــًا إداريــًا وطبيبــًا مراقبــًا ومفتشــًا صيدالنيــًا، وأن يصــار اىل تغيــر هــذه اللجنــة كل 
ر ذلــك، ُيصــار اىل تكليــف رشكــة خاصــة  ســنة كحــد أقــىص ألســباب كثــرة. وإذا تعــذَّ
ر أيضــًا ذلــك، ُيصــار اىل تغيــر املوظفــن  باملحاســبة إجــراء التدقيــق الــازم. وإذا تعــذَّ
ــد  ــى أبع ــنة ع ــرة كل س ــفاء م ــر اإلستش ــى فوات ــبة ع ــراء املحاس ــون بإج ــن يقوم الذي

تقديــر.
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إنعكاسات الّصدمة النفسيّة المرتبطة بالحرب على األطفال

)دراسة حاالت- جبل عامل »جنوب لبنان« نموذجًا(

د. سالم عبد الكريم شمس الدين

مقّدمة: 

شــهد جبــل عامــل عــر تارخيــه العديــد مــن احلــروب، جــراء اإلعتــداءات الّصهيونيــة عليــه، 
ــت  ــة  ختّط ــداث مؤمل ــة إىل أح ــت املنطق ــث تعرض ــوز)2006(، حي ــرب مت ــا ح ــي كان آخره والت
حــدود التجربــة اإلنســانية، مــن نــزوح و هتجــر، ومــا رافقهــا مــن قتــل وعنــف ودمــار وقصــف 
ــائل  ــروات ووس ــن الث ــد م ــدت العدي ــد، وفق ــف وهتدي ــازر وخط ــارًا، وجم ــًا ون ــل لي متواص
ــاد  ــي إىل إقتص ــاد إكتفائ ــن إقتص ــة م ــاد املنطق ــّول إقتص ــل، وحت ــادر الدخ ــت مص ــاج، وجّف اإلنت
ــن  ــا م ــا فيه ــئ وم ــكن يف املاج ــة، والس ــكرات بائس ــاة معس ــاس إىل حي ــول الن ــات، وحّت معون
حيــاة الــّذل واملســكنة واملخاطــر واألمــراض وتســّول املنظــات األجنبيــة وإنعــدام الرؤيــة والغــد 

ــول ...  املجه

ــن  ــا م ــا يرافقه ــاة، وم ــّددة للحي ــة وامله ــّررة، الفجائي ــة واملتك ــداث الصادم ــذه األح إن ه
ــع  ــأرسة، وفواج ــة ل ــاة العادي ــال احلي ــع أوص ــكن وتقّط ــدان املس ــرد وفق ــف وت ــال عن أع
املــوت املفاجــئ والتعــّرض للعــوز وصعوبــات احليــاة ومشــاعر التهديــد، كلهــا مؤثــرات تســبب 
ــة بالوجــود وتفاقــم الضغــوط النفســّية عــى املواطنــن، وتــرتك  زعزعــة الّثقــة وســقوط الّطمأنين
ــب  ــي تعق ــية الت ــات النفس ــم: »املتازم ــا بإس ــت علمي ــة صنف ــية مرضي ــات نفس ــا انعكاس وراءه
 Post –traumatic stress ( ــة ــوط الّصدمي ــد الضغ ــا بع ــات م ــّدة أو إضطراب ــّرض للش التع
disorders(،PTSD«1، ســيا إذا مل يتوّفــر لتلــك الصدمــات الســيئة عوامــل تريــف وبشــكل 
ــة حياهتــم، وتظهــر بشــكل أعــراض  ــة، فإنــا تســتمر معهــم بقي ــة الطفول كاف خاصــة  يف مرحل

1 - محمــد حمــدي الحجــار، اآلثــار اإلجتماعيــة والنفســية الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة، الثقافــة النفســية، مركــز الدراســات النفســية والنفــس-
  html.mlaf49/com.psyinterdisc.www//:http جســدية – العــدد التاســع واألربعــون – المجلــد الثالــث عشــر- ك2 2002، ص1 . نقــال عــن

تاريــخ الزيــارة 10 أيلــول 2018.
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ــة األمــد  ومتوســطة األمــد، وقــد  ــة مبــارشة وغــر مبــارشة، قريب و اضطرابــات نفســية واجتاعي
ــداث.  ــك األح ــع تل ــف م ــان يف التكي ــدرة اإلنس ــى ق ــد ع ــم، وتعتم ــة حياهت ــم بقي ــتمر معه تس

ــة الكويتيــة لتقــّدم الطفولــة العربيــة حــول األحــوال النفســية   وتشــر دراســة  نّفذهتــا اجلمعّي
ــذًا  ــن 6632 تلمي ــة م ــهرعى عين ــعة أش ــوز بتس ــرب مت ــد ح ــان بع ــباب يف لبن ــال والش لأطف
وتلميــذة مــن صفــوف الروضــة حتــى صــف الثــاين عــر، إىل أن نســبة %26 مــن هــؤالء يعانــون 

مــن »ضغــط مــا بعــد الصدمــة1«.

وجتــدر اإلشــارة إىل أن هــؤالء األطفــال يتأثــرون بأحــداث احلــرب بطــرق خمتلفــة تعتمــد عــى 
املميــزات الشــخصية لــكل طفــل، والتــي حتــدد املعنــى اخلــاص الــذي يعطيــه الطفــل للحــدث. 
كــا تــؤدي اخلصائــص الشــخصية للطفــل الــذي يتعــرض لأزمــة دورًا مهــًا يف درجــة تأثــره هبــا، 

وتشــمل: 

· طبيعة املرحلة العمرية للطفل.	

· طريقة إدراك الطفل للحدث الصعب.	

· خرات الطفل السابقة .	

· قدرة الطفل عى التعبر. 	

· إحساس الطفل بالدعم والرعاية الكافية من األهل واملحيط.	

ــات  ــي الفئ ــة باق ــن بني ــة ع ــر هشاش ــة األكث ــال، البني ــة األطف ــا برحي ــأيت اهتامن ــا ي ــن هن م
العمريــة األخــرى، نتيجــة عجزهــم وقصورهــم عــن تلبيــة حاجاهتــم بمفردهــم، وعــدم قدرهتــم 
عــى محايــة أنفســهم، وقّلــة حيلتهــم وضعفهــم، وتبعيتهــم للعــامل اخلارجــي، باإلضافــة إىل نقــص 
ــر عرضــة  ــة النفســية يف التكيــف معهــا، ممــا جيعلهــم أكث املهــارات يف مواجهــه الضغــوط واملرون
إلضطــراب مــا بعــد الصدمــة، كــون احلــدث الصــادم جيعلهــم يقعــون يف دائــرة املعرضــن للخطــر 
حســب مــا عــر عنــه اريكســون »األزمــة املحتملــة عنــد األطفــال« يف إطــار حديثــه عــن التطــور 
النفــي لــكل مرحلــة نائيــة، والتــي تتفــاوت بدرجــات خمتلفــة وتــزداد شــّدة يف الظــروف غــر 
ــل  ــر املراح ــن أخط ــة م ــة الطفول ــار مرحل ــة إىل اعتب ــروب. باإلضاف ــوارث واحل ــة كالك الطبيعي
ــذور  ــا ب ــع فيه ــي توض ــة الت ــا املرحل ــى أن ــا ع ــر خطره ــخصية وال يقت ــن الش ــة يف تكوي النائي
اضطرابــات الشــخصية املختلفــة، بــل إنــا املرحلــة التــي توضــع فيهــا أســس الشــخصية الســليمة 

بأبعادهــا ومكّوناهتــا املختلفــة. 

1 - الجمعيــة الكويتيــة لتقــدم الطفولــة العربيــة   تأثيــر الحــرب علــى األطفــال والشــباب بعــد حــرب يوليــو 2006  األنبــاء  27 ديســمبر 2008.نقــال 
ــول 2018.  ــارة 10أيل ــخ الزي عــن pff.alanba.com.kw>pdf>12dec2008   تاري
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هذه املقدمة تقودنا إىل طرح التساؤالت اآلتية:
مــا هــي اإلضطرابــات املرتّتبــة عــى ضغــط مــا بعــد الصدمــة لــدى احلــاالت التــي متـّـت 1- 

دراســتها؟

كيف انعكست تلك اإلضطرابات عى البنية النفّسية واالجتاعّية للطفل؟2- 

كيــف يمكننــا مســاعدة هــؤالء األطفــال للحــّد مــن احتــاالت تطــّور تلــك اإلضطرابات، 3- 
ودرء عوامــل اخلطــر التــي قــد تنــذر بمــرض نفــي، هيــّدد صحتهــم النفســية وتوازنــا 

بقيــة حياهتــم؟

أمهية الدراسة: 

ــث  ــي، حي ــري والتطبيق ــتوين النظ ــى املس ــا ع ــة وموضوعه ــذه الدراس ــة ه ــن أمهي تكم
يعتــر موضــوع الصدمــة النفســية موضوعــًا مفتاحيــًا يف علــم النفــس املــريض، فمــن جهــة جيعلنــا 
ــرب،  ــة باحل ــية املرتبط ــة النفس ــرات الصدم ــم تأث ــن فه ــًا م ــية انطاق ــات النفس ــم اإلضطراب نفه
ومــن جهــة أخــرى ألن أغلــب اإلضطرابــات املعروفــة يف علــم النفــس املــريض والطــب النفــي 

ــة للشــخص. ــدرات الدفاعي ــداث صادمــة تتجــاوز الق يف إطــار التعــّرض ألح

ــر 	  ــات النظ ــن وجه ــة م ــى جمموع ــة ع ــذه الدراس ــع ه ــري: تطل ــتوى النظ ــى املس ع
والطروحــات املعروضــة يف األدبيــات العامليــة حــول الصدمــة النفســية وحول انعكاســاهتا 

ــا. ــرة حوهل ــارف املتوف ــك املع ــق يف تل ــعيًا للتعم س

عــى املســتوى التطبيقــي: تعتمــد هــذه الدراســة يف تفســر احلــاالت التــي تــم اختيارهــا 	 
عــى مقاربــات ســيكولوجية – حتليليــة، هتتــم باجلانــب النفــي لتلــك احلــاالت كــون 
منظــور البحــث هــو منظورعيــادي. باإلضافــة إىل مقاربــات سوســيولوجية حــول نمــط  
ــل  ــن العوام ــل ب ــا الفص ــه ال يمكنن ــث أن ــاالت، حي ــك احل ــه تل ــذي تعيش ــاة ال احلي
ــرمفاعيل  ــم وتفس ــًا يف فه ــكل كًا مرتابط ــي تش ــة  الت ــل اإلجتاعي ــية والعوام النفس

اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة وحتقيــق األهــداف املرجــوة.

 دوافع اختيار املوضوع: 

ــه 1-  دوافــع ذاتيــة: تــم اختيــار هــذا املوضــوع انطاقــا مــن دوافــع ذاتيــة مرتبطــة يف عاقت
مــع خــرايت يف البحــث مــن جهــة  واملارســة العياديــة مــن جهــة أخــرى.

ــّا 2-  ــا خاص ــذ طابع ــي تأخ ــة الت ــذه الدراس ــة ه ــول أمهي ــدم ح ــا تق ــة : مم ــع موضوعي دواف
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ــار  ــم اآلث ــة لتقيي ــة علمي ــراء دراس ــام بإج ــد ق ــن ق ــن الباحث ــد أي م ــا مل نج ــزًا، فإنن وممي
ــة  ــوط الصدم ــد ضغ ــا بع ــراب م ــة بإضط ــد« املرتبط ــة األم ــة »طويل ــية واإلجتاعي النفس
عــى األطفــال يف جبــل عامــل حتديــدًا. وهلــذا فــان هــذه الدراســة بمثابــة حلقــة مكملــة 
لسلســلة مــن الدراســات املختلفــة الســابقة حــول املوضــوع نفســه يف جبــل عامــل أو يف 

ــريب. ــن الع ــدان الوط ــن بل ــا م ــان ككل أو يف غره لبن

اإلطار املنهجي للدراسة: 

ــاد الطــرق واإلجــراءات  ــّم اعت ــق أهدافهــا، ت ــة عــى تســاؤالت الدراســة وحتقي  لإلجاب
ــة: ــة التــي جتّســدت يف األطــر اآلتي ــة العلمي املنهجي

املنهــج املعتمــد: نظــرًا لطبيعــة موضــوع البحــث وأهدافــه، تــّم اســتخدام املنهــج  
اإلكلينيكــي الــذي يعتمــد عــى دراســة احلالــة الفرديــة باعتبارهــا حالــة إنســانية خاصــة »ال ســبيل 
ــا  ــع أو م ــن الوقائ ــل ب ــم بالتفاع ــج »هيت ــو منه ــرى«. ه ــاالت األخ ــي احل ــا اىل باق ــم منه للتعمي
ــرات  ــر بالتغ ــر وتتأث ــل تؤث ــاكنة ب ــة س ــت يف حال ــع ليس ــع )أي أن الوقائ ــة الوقائ ــرف بدينامي يع
املحيطــة بالفــرد(. حيــث ال يكــون الفــرد جامعــًا هلــذه الوقائــع، بــل هونتــاج لتفاعلــه الداخــي«1.  

ودراســة احلالــة التــي تقــوم عــى الدراســة املعمقــة حلــاالت فرديــة ومتفــردة مــن حيــث 
ــًا  ــر ارتباط ــع األكث ــن الوقائ ــف ع ــا يف الكش ــة، تفيدن ــودة يف وضعي ــة موج ــدات كلي ــا وح كون
بإضطراباتــه النفســية، والتعمــق يف فهــم اإلنعكاســات النفســية واإلجتاعيــة التــي خلفتهــا تلــك 

ــات. اإلضطراب

 التقنيــة املســتخدمة: تعتمــد هــذه الدراســة عــى تقنيــة مناســبة للمنهجيــة املتبعــة، أمههــا 
تطبيــق املقابلــة العياديــة نصــف املوجهــة التــي تســمح لنــا بتشــخيص احلالــة، باإلضافــة اىل اعتــاد 
ــل  ــات تتص ــع بيان ــد يف مج ــي تفي ــة، والت ــة العيادي ــة للمقابل ــرة كأداة مكّمل ــة احل ــة املاحظ تقني

بســلوك الفــرد.

   ج- عينــة البحــث وخصائصهــا: يمكــن تصنيــف عينــة البحــث بالعمديــة، التــي يقــرر 
ــادة  ــا يف العي ــم فحصه ــاالت ت ــاث ح ــى ث ــا ع ــع اختيارن ــث وق ــا، حي ــًا مفرداهت ــث مقدم الباح
النفســية »مــن قبــل الباحثــة كونــا اختصاصيــة نفســية«، ممــن توفــرت فيهــم خصائــص تشــر إىل 

تعّرضهــم لصدمــة احلــرب، وفــق معايروخصائــص يوضحهــا اجلــدول اآليت:

ــد  ــوع، العمرعن ــه، الن ــي الي ــذي تنتم ــاء ال ــب القض ــة حس ــوزع العين ــح ت ــدول يوض ج
ــل. ــادي لأه ــع اإلقتص ــراب، الوض ــوع اإلضط ــية، ن ــادة النفس ــارة العي ــد زي ــة، العمرعن الصدم

1 - المنهج االكلينيكي، 20 نوفمبر 2012  نقال عن: topic-t624>net.ahlamontada.ykadri.www،. تاريخ الزيارة، 16،9،2018.



505

أسامء احلاالت 
والقضاء الذي تنتمي 

اليه

العمرعند النوع
الصدمة

العمر عند 
زيارةالعيادة النفسية	

تاريخ الزيارة

نوع 
اإلضطراب

الوضع 
اإلقتصادي 

لألهل

مرا- قضاء 
مرجعيون

6 سنواتأنثى
2006

12 سنة
2012

التبول 
الإلرادي

متوسط

 7 سنواتذكرحسن- قضاء النبطية
2006

15 سنة
2014

العدوانية 
واإلنتقامية

غر ميسور

 9 سنواتذكرمهدي- قضاء صور
2006

17 سنة
2014

حزن شديد 
واضطراب يف 

املزاج

ميسور

ــاة  ــّم مراع ــا، ت ــّم اختياره ــي ت ــة الت ــص العين ــول خصائ ــاله، ح ــدول أع ــالل اجل ــن خ م
ــذي  ــري ال ــوع العم ــور(، التن ــاء ص ــون وقض ــاء مرجعي ــة، قض ــاء النبطي ــي )قض ــوع املناطق التن
تــراوح مــا بــن )9	6( ســنوات )مرحلــة الطفولــة املتوســطة(، وهــو عمــر األطفــال عنــد انــدالع 
ــن  ــي )م ــّوع الّطبق ــدة(، والتن ــى واح ــور وأنث ــن الذك ــن م ــي )إثن ــّوع النّوع ــوز، والتن ــرب مت ح

ــور(. ــط إىل غرميس ــور إىل متوس ميس
ــم   ــة تعّرضه ــال جله ــن األطف ــة م ــتويات متنوع ــار مس ــىل اختي ــة ع ــت الدراس ــام حرص ك
لتأثــر مــا بعــد ضغــوط الصدمــة املرتبطــة باحلــرب، منهــم مــن فقــد عزيــزًا، ومنهــم مــن تعــّرض 
ملشــاهد دمويــة، ومنهــم مــن تعــّرض إلنفجــار لغمــي. وذلــك لإلســتدالل عــىل مســتويات متنوعــة 

مــن التأثــر. 

جماالت الدراسة:

املجــال البــري: أجريــت هــذه الدراســة عــى فئــة األطفــال ممــن تعّرضــوا إلضطــراب مــا 	 
بعــد الصدمــة جــراء حــرب متــوز 2006، تراوحــت أعارهــم بــن )9-6 ســنوات(، وهــو 

عمــر األطفــال عنــد انــدالع تلــك احلــرب. 
ــهر 	  ــة ش ــة ناي ــوز 2018 ولغاي ــهر مت ــا يف ش ــة فعلي ــذه الدراس ــت ه ــي: انطلق ــال الزمن املج

ــه.  ــام نفس ــن الع ــول م أيل
وجتــدر اإلشــارة إىل أن قــر مــدة الدراســة يعــود إىل توّفــر مجيــع البيانــات واملعطيــات املّوثقــة 
ــاالت  ــك احل ــارة تل ــخ زي ــام 2014 )تاري ــة الع ــام 2012 ولغاي ــذ الع ــا، من ــابقًا يف عيادتن س

للعيــادة النفســية هبــدف العــاج(.
املجــال املــكاين: تــم تطبيــق إجــراءات الفحــص والتشــخيص العيــادي والعــاج النفــي يف 	 

أحــد املراكــز العاجيــة الواقعــة يف منطقــة جبــل عامــل، قضــاء النبطيــة. 
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املصطلحات املستخدمة يف الدراسة:
الّصدمــة النفّســية: عرفهــا معجــم مصطلحــات التحليــل النفــي عــى »أنــا حــدث يف حيــاة 	 

ــة  ــتجابة املائم ــه واإلس ــه في ــخص نفس ــد الش ــذي جي ــز ال ــّدته وبالعج ــدد بش ــرد يتح الف
ــدة للمــرض« 1. حيالــه، بــا يثــره التنظيــم النفــي مــن اضطــراب وآثــار دائمــة موّل

اضطــراب مــا بعــد الصدمــة: »إنــه وعقــب التعــرض حلــدث صــادم حيصــل تنــوع كبــر يف 	 
أشــكال املعانــاة النفســية«. ويف بعــض احلــاالت، يمكــن أن تفهــم األعــراض بشــكل جيــد 

ضمــن الســياق القائــم عــى اخلــوف أو القلــق«2.  

األطفــال: يعــرف الطفــل وفــق مواثيــق االمــم املتحــدة »بانــه كل انســان مل يتجــاوز الســنة 	 
ــة عــرة«3 . الثامن

ــت إىل 	  ــن البي ــل م ــل الطف ــا ينتق ــنوات(، فيه ــن 6 إىل 9 س ــطة: »)م ــة املتوس ــة الطفول مرحل
املدرســة، فتتوّســع دائــرة بيئتــه اإلجتاعيــة وتتنــوع تبعــًا لذلــك عاقاتــه، وتتحدد ويكتســب 
ــتعدًا ألن  ــون مس ــة يك ــذه املرحل ــل يف ه ــدة، والطف ــات جدي ــًا واجتاه ــرًا وقي ــل معاي الطف
يكــون أكثــر اعتــادًا عــى نفســه وأكثــر حتمــًا للمســؤولية وأكثــر ضبطــًا إلنفعاالتــه وهــي 

أنســب مرحلــة للتنشــئة اإلجتاعيــة وغــرس القيــم الرتبويــة والتطبيــع اإلجتاعــي«4.
ــي يكتمــل فيهــا النضــج اجلســمي واإلنفعــايل والعقــي 	  ــة الت ــة املراهقــة: هــي املرحل مرحل

ــن وإن  ــدة والعري ــى الواح ــد حت ــرة ومتت ــة ع ــام يف الثاني ــه ع ــدأ بوج ــي وتب واإلجتاع
ذهــب بعــض الباحثــن عــى اعتبــار نايتهــا يف الثامنــة عــرة وتســمى الفــرتة األوىل مــن هذه 
ــأن املراهقــة هــي فــرتة نمــو جســدي  ــرى دورويت روجــرز »ب ــة بفــرتة البلــوغ«5. وي املرحل
ــن  ــل م ــة، ينتق ــية عميق ــوالت نفس ــرتة حت ــا ف ــا ان ــة، ك ــة زمني ــة ومرحل ــرة اجتاعي وظاه
خاهلــا الكائــن البــري مــن مرحلــة الطفولــة اىل مرحلــة الرشــد«6. وحســب »إريكســون« 
»يســعى املراهقــون يف هــذه املرحلــة إىل تأكيــد هويتهــم وحياولــون حتديــد أدوارهــم وطاقاهتم 

وإمكانياهتــم... وتنشــأ األزمــة بــن حاجــات ورغبــات االفــراد ومطالــب املجتمــع«7.
النكــوصRegression: »هــو نمــط آخــر مــن أنــاط احليــل الدفاعيــة يتميــز بالعــودة إىل 	 

الــوراء وإعــادة حتريــك ملــا ســبق أن ســجل يف مراحــل النمــو املتتاليــة، فهــو الرجــوع يف اجتــاه 

 1 Lplanche et pantalais vocabulaire de la psychanalyse sous la direction de Daniel Lagache Puf 
edition Delta Paris 1997 p300. ،
2  خالصة الدليل التشخيصي واالحصائي الخامس لالضطرابات العقلية DSM5،الدار العربية للعلوم ناشرون، ترجمة وإعداد الدكتور أنور الحمادي 

، الطبعة األولى، 2015، ص 195.
3  إتفاقية حقوق الطفل  يونيسيف http://www.unicef.org>files>crc_arabic   تاريخ الزيارة 11 أيلول 2018.

4  عبد الفتاح دويدار، سيكولوجية النمو واإلرتقاء، دار المعرفة الجامعية، األزرايطة، الطبعة األولى،1996  ،ص218.
5  بول سون وآخرون، ترجمة أحمد عبد العزيز سالمة،سيكولوجية الطفولة والمراهقة، ط1، الكويت، 1986، ص 104.

6  أسعد ميخائيل ابراهيم، مشكالت الطفولة والمراهقة، دار الجيل ، بيروت، ط2، 1994، ص 225. 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة- الجمهوريــة اللبنانيــة، الطبعــة4،  ــم النفــس التربــوي، دار الكتــاب الجامعــي، دول ــادئ عل ــم الزغلــول، مب ــد الرحي 7  عمــاد عب

2016، ص 200.
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معاكــس مــن نقطــة ثــم الوصــول إ ليهــا، إىل نقطــة تقــع قبلهــا«1.
ــة 	  ــن مواجه ــا م ــي األن ــعورية حتم ــة ال ش ــع عملي ــكار الواق ــكار Denegation: »إن اإلن

الواقــع أواحلقيقــة املؤملــة وخيتلــف اإلنكارعــن الكبــت يف أن مصــدر اخلطــر فيــه هــو العــامل 
ــو«2.   ــات اهل ــس اندفاع ــي ولي اخلارج

ــل 	  ــي عم ــل النف ــات التحلي ــم مصطلح ــّرف معج ــدادTravail du deuil يع ــل احل عم
احلــداد عــى »أنــه عمليــة نفســية داخليــة تــي فقــدان موضــوع التعلــق العاطفــي، وينجــح 

ــوع«3.  ــك املوض ــن ذل ــال ع ــا يف اإلنفص ــن خاهل ــًا م ــخص تدرجيي الش
التثبيــتFixation: »هــو توقــف النزعــة الغريزيــة عنــد مرحلــة مبكــرة مــن مراحــل التطور 	 

ــات  ــر املكون ــا تس ــوار األوىل، بين ــد األط ــد أح ــًا عن ــًا دائ ــات ختلف ــض املكون ــف بع تتخل
األخــرى يف تطّورهــا الطبيعــي«4.

ــخص 	  ــا الش ــل فيه ــية يتمث ــة نفس ــد(: Identification: »هوعملي ــن، توّح ــي )تعي التاه
ــوذج  ــب نم ــًا حس ــًا او جزئي ــره كلي ــر، فتغ ــخص آخ ــات ش ــص وصف ــع وخصائ دواف

ــات«5.  ــن التاهي ــلة م ــال سلس ــن خ ــز م ــخصية تتاي ــل، فالش التمثي
 الكبــتRefoulement: »الكبــت هــو املحــرك األســايس لاشــعور وهــو عمليــة نفســية 	 

ــي  ــرات الت ــكار واخل ــع األف ــق دف ــن طري ــاه، ع ــة أن ــا محاي ــن خاهل ــخص م ــاول الش حي
تتصــارع مــع مبــدأ الواقــع إىل حيــز الاشــعور. فاخلــرات املؤملــة التي تســبب للفرد الشــعور 
بالذنــب أو الدونيــة وتــؤدي بــه إىل الشــعور بالفشــل غالبــًا مــا تنســى، حتــى ال تتســبب أملــًا 
لأنــا، إذًا فالفــرد هيــرب مــن كل مــا يمكــن أن يكــون مصــدر ضيــق واضطــراب عــن طريــق 

كبتــه ونســيانه«6.

أقسام الدراسة: 

ــة إىل  ــيم الدراس ــم تقس ــدة، ت ــة املعتم ــا واملنهجي ــة وأهدافه ــاؤالت الدراس ــوء تس يف ض
ــات. ــة وتوصي ــم خاص ــن ث ــية وم ــام أساس ــة أقس ــة وثاث مقدم

يتنــاول القســم األول الصدمــة النفســية ومراحلهــا، أمــا القســم الثــاين فيعالــج اضطرابــات مــا 
بعــد ضغــوط الصدمــة، ويتمحورالقســم الثالــث حــول دراســة احلــاالت، مناقشــتها وتفســرها، أمــا 

اخلاصــة واإلســتنتاجات فتتبلــور يف ضــوء تســاؤالت الدراســة وأهدافهــا.

1   جان وبونتاليس البالش، معجم مصطلحات التحليل النفسي، ترجمة مصطفى حجازي،المؤسسة الجامعية،بيروت، ط4، ج.ب2002، ص555.
2 - السيد محمد عبد الرحمن، نظريات الشخصية، القاهرة، دار قباء، 1998 ، ص 55.

3 - جان وبونتاليس البالش  المرجع السابق، 2002، ص 369.
4 - فرج،عبد القادر طه وآخرون ،معجم علم النفس – التحليل النفسي، دار النهضة العربية، بيروت ، ط1،.ص 90-91.

5 -  المرجع السابق، فرج، عبد القادر طه، ص198.
6 -   عبد الرحمن سي موسى،  وزقار رضوان ، الصدمة والحداد عند الطفل والمراهق،الجزائر،2002،ص12-22.



508

أوالً: الّصدمة النفسّية
يــأيت احلديــث عــن الصدمــة النفســية يف هــذا القســم لكونــا الركيــزة األساســية والســبب 
املبــارش للوصــول إىل اضطــراب مــا بعــد الصدمــة. ويعــّد احلــدث الصــادم املتعّلــق باحلــرب ســببًا 
ــال  ــن األطف ــى »أن34.6 % م ــاث ع ــدل األبح ــراب. وت ــذا اإلضط ــاف ه ــة واكتش يف ماحظ
ــف،  ــاع قص ــوز )س ــرب مت ــال ح ــًا خ ــن 24،12 حادث ــا ب ــوا مل ــن تعّرض ــباب اللبنان والش
ــداث  ــارة إىل أن األح ــدر اإلش ــخ(«1. وجت ــدان قريب..إل ــزل، فق ــدان من ــهد،إصابة، فق ــة مش رؤي
الصدميــة املســببة إلضطــرابPTSD هــي ليســت املتعلقــة باحلــروب وكوارثهــا فقــط ، وإنــا هــذا 
اإلضطــراب ممكــن أن يســَبب عــن الكثــر مــن أنــواع الصدمــات التــي تنطــوي عــى هتديــد احليــاة، 

ــه أن يصيــب الذكــور واإلنــاث عــى حــد ســواء، ويصيــب األطفــال مثلــا البالغــن.  وبإمكان
ــة  ــط والصدم ــي الضغ ــن مفهوم ــق ب ــة التفري ــا بداي ــية، علين ــة النفس ــف الصدم ولتعري

ــا. ــة عنه ــية النامج ــات النفس ــم اإلضطراب ــية وفه ــة النفس ــل الصدم ــول يف تفاصي ــد للدخ كتمهي

 التمييز بن مفهومي الضغط والصدمة :1- 

الضغــط  النفــي هوحالــة  نفســية وبدنيــة وشــعورية تنتــاب البــر مجيعــا يف مجيــع االعــار، 
خيترهــا الشــخص عندمــا يشــعر بوجــود خطــر أو ســبب يعــرض اســتقراره، أو وجــوده املــادي، 
ــن  ــة م ــو حال ــر، فه ــة إىل التغ ــة أو عاطفي ــات أرسي ــه بعاق ــط ب ــن يرتب ــي، أو مل أو االجتاع
اإلنــاك النفــي والبــدين والشــعوري املســتمر نتيجــة حماولتنــا ضبــط أوضاعنــا النفســية والبدنيــة 
والشــعورية يف مواجهــة التغــرات يف حميطنــا اخلارجــي. يقــول هانــس ســيي:« إن الضغــط النفــي 

هــورّد فعــل اإلنســان للتغــرات التــي هــي جــزء مــن حياتــه اليوميــة«2.  

أمــا الصدمــة فهــي تتظاهرغالبــا بعــد وقــت كمــون وبعــد مواجهــة حــدث خارجــي، حيــث 
»يتحــول التهديــد مــن هتديــد خارجــي مرتبــط باحلــدث إىل هتديــد داخــي مرتبــط باهللــع الــذي 
ــل  ــة داخ ــورة للصدم ــذه الص ــك ه ــد ذل ــع بع ــط، تنطب ــا الضغ ــق وأيض ــوف والقل ــاوز اخل يتج
 reel اجلانــب النفــي يف شــكل »هتديــد داخــي« ودائــم، ناجــم عــن اإللتقــاء العينــي مــع املــوت

ــادث«3.  ــاء احل ــي بانته ــخص وال ينته ــى الش ــتمرًا ع ــره مس ــى تأث de la mort، ويبق

ــان  ــا يتداخ ــث ان ــا حي ــن  فصله ــية ال يمك ــة النفس ــي  والصدم ــط النف ــوم الضغ إن مفه
إىل درجــة كبــرة »ويعــود ارتبــاط مصطلــح الضغــط بمفهــوم الصدمــة النفســية إىل التســمية التــي 
أطلقهــا املجتمــع األمريكــي للطــب النفــي A-P-A عندمــا أراد التخــي عــن عبــارة العصــاب 

الصدمــي وعصــاب احلــرب باعتبارمهــا يمــدان بالصلــة للتحليــل النفــي« 4.

pff.alanba.com.kw>pdf>12dec 2008 - 1، مرجع سابق
2 -  سي موسى، عبد الرحمن وزقار رضوان، مرجع سابق، 2002، ص80

De clerq.M.&Lebigot F.Manuel de psychique.Paris; Masson 2001 P16  - 3 بتصرف.  
4 - عبد الرحمن سي موسى، وزقار رضوان،مرجع سابق  2002، ص80..
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 تعريف الصدمة النفسية:  2- 
·  مــن حيــث اللغــة1:  الصدمــة مــن صــدم والصــدُم : رضُب الــيء الصلــب بــيء مثلــه 	

وصدمــه صدمــًا: رضبــُه بجســده، وصادمــه فتصادمــه فتصادمــًا واصطدامــًا وصدمهــم 
أي: أصاهبــم.

· تعريــف الصدمــة يف معجــم أكســفورداإلنجليزي2: إنــا هــّزة عاطفيــة ناجتــة عــن حادثــة 	
ــات  ــتقاهتا كل ــة ومش ــة صدم ــت كلم ــي وأصبح ــراب عصب ــؤدي إىل إضط ــة  ت مؤمل
ــا  ــي أن ــادي يعن ــخص الع ــة للش ــذه الكلم ــول ه ــي  ومدل ــا اليوم ــة يف حديثن متداول

ــاط.  ــببة لإلحب ــه   ومس ــرة في ــاوية مؤث ــة مأس حادث
· ــورًا 	 ــا أوكس ــبب جروح ــد تس ــم، وق ــؤذي اجلس ــي ت ــي الت ــًا3: ه ــة طبي ــف الصدم تعري

ــة  ــا للوهل ــرء تقبله ــتطيع امل ــي ال يس ــي الت ــي ه ــب النف ــة يف الّط ــًا، والصدم أو حروق
ــد العصــاب  ــذي يول ــه بالقلــق ال ــق مــن أثرهــا اال بعــد مــدة وقــد تصيب األوىل،وال يفي

ــة. ــاب الصدم ــروف بعص املع
· ــّددة 	 ــديدة، ومه ــداث ش ــاه أح ــرد جت ــل الف ــي ردة فع ــًا: ه ــية اصطالح ــة النفس   الصدم

ــه.  ــب وعزيزعلي ــخص قري ــه أو ش ــو بذات ــا ه ــّرض هل ــاة، تع للحي

مراحل الصدمة النفسية: 3- 
بعد تعرض الفرد حلدث صادم، يّمرالفرد املصدوم بأوقات ومراحل متعددة هي4: 

ــل  ــق، والتأم ــدم التصدي ــف وع ــن التوق ــة م ــكل حال ــون يف ش ــون: تك ــة الكم أ- مرحل
والتفكراملشــتت واملرّكــز حــول احلــادث ثــم التذّكرالدائــم لظــرف احلــادث الصدمــي. 
ــة  ــون نقط ــان تك ــض األحي ــهر ويف بع ــة أش ــد إىل بضع ــاعات أو متت ــع س ــدوم بض ــد ت ق

ــة . ــة العنيف ــة املواجه ــا الصدم ــات األن ــر لدفاع حتض
ــة  ــه الداخلي ــعوره وحالت ــن ش ــر ع ــى التعب ــرد ع ــّث الف ــب ح ــة جي ــذه املرحل ــال ه خ
حماولــة للتحكــم يف الوضــع عــن طريــق التعبــر اللفظــي، واإلصغــاء واملســاندة 
العاطفيــة، وبمجــرد بدايــة كامــه عــن حيثيــات احلــادث الصدمــي يمكــن أن نعترذلــك 
ــة. ــرات الصدم ــى تظاه ــيطرة ع ــي للس ــاز النف ــم اجله ــة تنظي ــن بداي ــدًا ع ــؤرشًا جي م

ب- متازمــة التكرارأواســتعادة الذكريــات املؤملــة للحــدث الصدمــي: إن اضطــرارب التكرار 
ــي يف  ــادث الصدم ــتحضار احل ــادة اس ــن إع ــة م ــدوم حال ــخص املص ــدث للش ــا حُي هن

1 - ابن منظور  لسان العرب دار العرب  القاهرة  الجزء الرابع  1914  ص 242.
2 - جالدينا مكماهون  التكيف مع صدمات الحياة  مكتبة العبيكان  الرياض  ط1  2002  ص7.

3 - عبد المنعم الحنفي، موسوعة التحليل النفسي،القاهرة، مكتبة مدبولي،ط4، 1994، ص 924.
4  جــالل فرشيشــي ،أثــر الصدمــات النفســية فــي حــدوث اإلضطرابــات السيكوســوماتية لــدى مرضــى القصــور الكلــوي، دراســة عياديــة، ل 8 حــاالت 
www. .:بمستشــفى محمــد بــو رقلية،جامعــة قاصــدي مربــاح، كليــة العلــوم االنســانية واالجتماعيــة، قســم علــم النفــس وعلــوم التربيــة، نقــالً عــن

ــارة 20/9/2018. univ-tebessa.dz>master-2369>  2014،ص40   تاريــخ الزي
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شــكل معايشــة خياليــة وهواميــة وذلــك عــن طريــق صــور متاحقــة يف خميلتــه ملــا حدث 
وال يســتطيع منعهــا، حيــث يتذكــر املــكان نفســه، أو يشــم رائحــة املــكان نفســها، أوعــن 
طريــق متثيــل األحــداث مــن خــال اللعــب، أو مــن خــال  الكوابيــس املرعبــة املتكــررة 
ــو  ــر ه ــداين الكب ــر الوج ــة التأث ــان. وحال ــض األحي ــت يف بع ــان املؤق ــاالت اهلذي وح
الســبب يف ظهــور هــذه النوبــات مــن اهللــع واخلــوف الكبريــن. ومــا متازمــة التكــرار 

ســوى إعــادة تنشــيط هلــذه اخلــرة هبــدف مواجهتهــا مــرة أخــرى والتحكــم هبــا. 
ــة  ــل يف حال ــول العمي ــة دخ ــا إلحتالي ــون منتبه ــص أن يك ــى املخت ــة ع ــذه احلال يف ه
ــن  ــي أحس ــية وه ــات النفس ــح، واملهدئ ــخيص الصحي ــر يف التش ــد تؤث ــادة ق ــة ح مرضي

ــة. ــذه احلال ــت هل ــل مؤق تدخ

ــادث  ــش احل ــد عاي ــل ق ــون العمي ــد أن يك ــخصية: بع ــم الش ــادة تنظي ــة إع جـــ -  مرحل
الصدمــي، حيــدث نــوع مــن التغيــر يف بنيــة الشــخص فتتغــر عاداتــه اليوميــة، وترفاتــه 
مــع تصوراتــه، وحتــى نشــاطه اجلنــي، فيدخــل يف نــوع مــن عــدم الثقــة مــع املحيــط 
ــد. ــن جدي ــس م ــاء النف ــادة بن ــة إع ــتقالية وحماول ــر إىل اإلس ــان وينظ ــن األم ــث ع والبح

يف هــذه املرحلــة عــى املختــص أن حيــاول مســاندة العميــل، وجيعلــه يــدرك حالــة األمــان 
التــي يبحــث عنهــا بعيــدًا عــن احلــادث الصدمــي ومــا نتــج عنــه مــن اهتــزازات عــى مســتوى 

ــخصية ككل. الش

))PTSD ثانيًا: إضطراب ما بعد ضغوط الصدمة

ــأنا  ــن ش ــرد، م ــا الف ــرض هل ــي يتع ــدة الت ــكال اخلطرالعدي ــي وأش ــد اخلارج  إن التهدي
ــجام  ــق اإلنس ــار لتحقي ــذه األخط ــة ه ــا( مواجه ــن )األن ــتدعي م ــًا يس ــًا وقلق ــدث اضطراب أن حت
ــذات  ــوم ال ــاس، ومفه ــا والن ــى الدني ــاح ع ــة واإلنفت ــخصية واملرون ــن أركان الش ــوازن ب والت
ــق  ــمى بالقل ــا يس ــة، أوم ــة القاعدي ــار إىل الطمأنين ــا. »فاإلفتق ــذات وقبوهل ــة بال ــايب، والثق اإلجي
القاعــدي هونــواة كل اإلضطرابــات النفســية وحــاالت املــرض، حيــث ختتــل العاقــة مــع الواقع، 

ــة »1 . ــات املرضي ــآزم والدفاع ــات وامل ــة الراع ــة ضحي ــاة الداخلي ــع احلي وتق

تعريف اضطراب ما بعد ضغوط الصدمة: 	- 

ــلوكية 	· ــة والس ــات العقلي ــة باإلضطراب ــة اخلاص ــة العاملي ــة الصح ــف منظم ــورد تصني »ي
 F40- ضمــن الفئــة ) )PTSDإضطــراب مــا بعــد الصدمــة )ICD-10-1992(
ــر  ــمية املظه ــوط اجلس ــة بالضغ ــات ذات العاق ــاب واإلضطراب ــة بالعص F48(( اخلاص

1 - مصطفى حجازي، الصحة النفسية ، المركز الثقافي العربي، ط3، 2006، ص 38.
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ويضعــه ضمــن الفئــة اخلاصــة بــردود الفعــل نحــو الضغــط احلــاد واضطرابــات 
ــف«1 . التكي

عرفــه فيلدمــان fildman2: بأنــه اإلضطــراب الــذي ينتــج عــن تعــّرض الفــرد إىل صدمــة 	·
نفســية أوجســدية شــديدة فيهــا خطــورة عــى حياته.

 التعريــف اإلصطالحــي: إن اضطــراب مــا بعــد ضغــوط الصدمــة، هــو جمموعــة 	·
أعــراض تنتــج عــن تعــرض الطفــل إىل حــوادث مرعبــة يف احلــرب ومهــّددة تــؤدي إىل 
معانــاة الطفــل إنفعاليــا وتزيــد مــن نســبة التجنّــب الســلوكي لديــه، ويتمثــل يف اســتعادة 
خــرة احلــدث الصدمــي لأنشــطة املرتبطــة بــه فضــًا عــن تــدين املهــارات اإلجتاعيــة 

ــة. واألكاديمي

تشخيص اضطراب الضغوط التالية للصدمة عنداالطفال:	- 

ــراب  ــة لإلضط ــراض العام ــد لأع ــو حتدي ــي )Diagnosic( ه ــخيص النف  إن التش
واخلطــوط العريضــة ملســار العــاج املحتمــل، واإلســتجابة لأنــواع املختلفــة مــن العــاج. لذلــك 

ال بــد مــن حتديــد فئــات األعــراض ليتــم التشــخيص بشــكل أكثــر دّقــة. 
ــى  ــاد ع ــّم اإلعت ــال، ت ــد االطف ــة عن ــة للصدم ــوط التالي ــراب الضغ ــخيص اضط ولتش
 PTSD 1994 حيــث ُحــّددت معايرDSM4- الدليــل التشــخيي واإلحصائــي الرابــع املعــّدل

عــى الشــكل التــايل3:

أن يكون الشخص قد تعرض حلدث صدمي عاشه عى النحو التايل:أ- 

ــه أو 	· ــد ب ــن املــوت والتهدي ــاالت م ــه ح ــر في ــًا أوأكث ــر حدث ــاهد أوخ ــد ش  أن يكــون ق
ــن. ــه ولآلخري ــم ل ــامة اجلس بس

ــد 	· ــال ق ــة االطف ــز. يف حال ــب أوعج ــديد او رع ــوف ش ــدث بخ ــذا احل ــتجيب هل  أن يس
ــج. ــرب اومتهي ــلوك مضط ــل س ــى الطف ــر ع يظه

يستعيد الطفل احلدث الصدمي بشكل إقحامي يف واحد او اكثر مما يي:ب- 

 ظهــور ذكريــات أليمــة تبــدو عــى شــكل صــور، أو أفــكار، او إدراكات ملّحــة ترتبــط 	·
باحلــدث الصدمــي. يف حالــة األطفــال يظهــر لدهيــم نــوع مــن اللعــب التكــراري يرتبــط 

موضوعــه باحلــدث الصدمــي.

:http://books.google.com.lb>books 1 -  فاطمة عبد الرحيم النوايسة، الضغوط واالزمات النفسية واساليب المساندة،2011  نقال عن
 new york harwel publishing1994  P 120  ، Feldman.B.Board review series behavioral science.2nd  - 2

 American psychiatric Association 1994:Dagnostic and statistical manual of mental Disorder (DSM4).4th - 3
D.C:A.P.A.Author.p 427-429 ،.Washington American psychiatric
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 ظهــور احلــدث الصدمــي، او اجــزاء منــه يف األحــام يف حالــة األطفــال تكــون أحامهــم 	·
مفزعــة دون ان يســتطيعوا حتديــد مضمونا.

 يتــرف الشــخص، او يشــعر كــا لــو أن احلــدث الصدمــي حيــدث مــرة أخــرى. يف حالــة 	·
األطفــال قــد تظهــر يف ســلوكياهتم أجــزاء حمــددة مــن احلــدث الصدمي.

ــة أو 	· ــوز داخلي ــارات أو رم ــرض إلش ــد التع ــاك عن ــق واإلرتب ــخص بالضي ــعور الش  ش
ــام. ــكل ع ــي بش ــدث الصدم ــط باحل ــة ترتب خارجي

ــذه 	· ــرض هل ــد التع ــة عن ــال فيزيولوجي ــتجابات أو ردود أفع ــخص اس ــدى الش ــر ل  تظه
ــارات. اإلش

 جتنـّـب الشــخص بشــكل مســتمر كل املثــرات املرتبطــة باحلــدث الصدمــي، ويبــدو هــذا يف ج- 
ثاثــة عــى األقــل ممــا يــي:

يبذل الشخص جهدًا يف جتنب األفكار أو املشاعر أواألحاديث املرتبطة بالصدمة.	·

يبذل الشخص جهدًا يف جتنب األشخاص واألماكن واألنشطة املرتبطة بالصدمة.	·

نسيان أجزاء مهمة من احلدث الصدمي.	·

الشعور بالعزلة واإلغرتاب عن اآلخرين.	·

العجز عن مشاعر العطف واحلب، وضيق سعة اإلنفعاالت.	·

نقص واضح يف اإلهتام باألنشطة املهمة أو املشاركة فيها.	·

الشعور باملستقبل حمدود وغر واعد.	·

     وجــود أعــراض مســتمرة يف يقظــة مرتفعــة تظهــر يف إثنــن عــى األقــل ممــا يــي مل تكــن د- 
موجــودة قبــل الصدمــة:

ــة 	· ــية الناجت ــة النفس ــراض الصدم ــن أع ــف م ــردي يف التخفي ــادي ف ــج إرش ــة برنام فاعلي
ــة. ــاءة املعامل ــن إس ع

صعوبة الولوج يف النوم واالستمرار فيه.	·

Irritability قابلية لإلستثارة ونوبات غضب وهتيج.	·
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صعوبة الرتكيز.	·

Hyper vigilance فرط التيقظ.	·

استجابات هلع مبالغ فيها.	·

  هـ- استمراراألعراض يف )أ ب ج( مدة أكثرمن شهر. 

وتقسم األعراض إىل ثاثة أنواع حسب زمن التعرض للحدث الصادم:

أعراض حادة: تستمر االعراض أقل من ثاثة اشهر.	·

األعراض املزمنة: تستمر األعراض أكثر من ثاثة اشهر.	·

األعــراض املتأخــرة: تبــدأ بعــد ســتة شــهورعى األقــل مــن التعــرض للحــدث الصدمي، 	·
ويســبب اإلضطــراب تأذيــًا واضحــًا يف الوظيفــة املهنيــة واإلجتاعيــة للفرد.

مؤرشات اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة:	- 

مــن هــذه املــؤرشات1: فقــدان الدافعيــة، اإلنســحاب اإلجتاعــي، اإلثــارة املفرطــة، نوبــات 
اهللــع والقلــق املعّمــم والكــرب واإلكتئــاب، اضطــراب النــوم، احلساســية املفرطــة لبعــض 
ــكاء  ــل للب ــز، املي ــى الرتكي ــدرة ع ــدان الق ــام، فق ــة يف اإلنتق ــة، الرغب ــوات، العدواني األص
ــة،  ــات إجتاعي ــاء عاق ــة بإنش ــويص، صعوب ــلوك النك ــب، الس ــعور بالذن ــهولة، الش بس
اإلتكاليــة الزائــدة، فقــدان الشــهية، آالم يف الــراس، دقــات قلــب غــر منتظمــة، آالم يف املعدة، 
ــاة واخلــوف  ــة يف احلي ــة يف اللعــب وعــدم الرغب ــة، عــدم الرغب ــوزن، فقــدان الطاق فقــدان ال

ــاؤم. ــتقبل والتش ــن املس م

 إن طبيعــة املــؤرشات والضغــوط )مــن حيــث الشــدة واإلســتمرارية( وعمــر الطفــل ومرحلــة 
النمــو التــي يمــر هبــا والســات الشــخصية الفرديــة للطفــل، كل ذلــك يؤثرعــى كيفيــة تكيفــه 
ــة  ــات عاطفي ــرة أظهــر الطفــل اضطراب ــة مري ــة. إذ كلــا كانــت التجرب مــع الظــروف الصعب
ــة  ــروف الصعب ــى الظ ــل ع ــت ردود الفع ــا إذا كان ــر م ــم وتقدي ــة، ولفه ــلوكية وعقلي وس

طبيعيــة أم ال، ال بــد مــن معرفــة املراحــل األساســية لنمــوه.

1 - أحمد شيخاني،  الدعم النفسي االجتماعي لالطفال في ظل الحروب والنزاعات، عمان، دار االعالم للنشر والتوزيع، 2013، ص 73.
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التوجهات يف تفسر اضطراب ما بعد ضغوط الصدمة:	- 
تعّددت وجهات النظر يف تفسر اضطرابات ما بعد ضغوط الصدمة، ويمكن إجيازها 

بالتايل:

التوجه البيولوجيBiological approach :1   أ- 

ــا  ــاغ وم ــل الدم ــة بعم ــد الصدم ــا بع ــراب م ــط اضط ــن أن يرب ــض الباحث ــاول بع ح
ــراب  ــؤدي إىل اضط ــة ت ــة  فالصدم ــة ووظائفي ــة وفيزيولوجي ــات كيميائي ــن تبدي ــه م ــرأ علي يط
ــاع يف  ــكل إرتف ــى ش ــر ع ــراب يظه ــذا اإلضط ــم  وه ــاء اجلس ــض أنح ــاغ وبع ــة الدم يف وظيف
نســبة الكاتيكوالمــن يف الــدم،  ارتفــاع يف نســبة األســيتيكولن، إنخفــاض نســبة النورايبنفريــن،  
ــة  ــد الصدم ــا بع ــراب م ــر اضط ــاغ. إن مص ــن يف الدم ــروتونن والدوبام ــبة الس ــاض نس إنخف
يتوقــف عــى نشــاط اإلفــرازات املذكــورة وكذلــك عــى املــواد املخــدرة التــي يفرزهــا الدمــاغ  
ــة  ــر الصدم ــد أن مت ــة وبع ــرض للصدم ــا يتع ــة عندم ــذه الوظيف ــوم هب ــاغ يق ــدو أن الدم ويب
ــي  ــي ملتعاط ــاع الفجائ ــوارض اإلنقط ــه يف ع ــذي ناحظ ــحاب وال ــبيهة باإلنس ــة ش ــدث حال حت

ــدرات«.  املخ

 التوجه النفي الدينامي:Psychodynamic approach2ب- 
مــا يثــر احلــرة يف اضطرابــات مــا بعــد الضغــوط الصدميــة، وإن بدايتهــا يمكــن أن حتدث 
بعــد أشــهر أو ســنوات مــن تعــرض الفرد حلــادث صدمــي مــا. وبــا »أن فرويــد 1939-1856، 
ــة  ــاق، بأنــا جترب ــد باإلختن ــن إحســاس الولي ــا يصاحبهــا م ــوالدة« وم ــة ال ــّد »صدم ــد ع كان ق
القلــق األوىل يف حيــاة اإلنســان فــإن منهــج التحليــل النفــي ينظــر إىل الراعــات الاشــعورية 
التــي تــرب جذورهــا يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة عــى أنــا الســبب يف اإلضطرابــات النفســية 
عــى وجــه العمــوم. وعليــه » فــإن املنظريــن النفســين الديناميــن قــد اعتمــدوا هــذه الفكــرة يف 
تفســرهم إلضطرابــات مــا بعــد الضغــوط الصدميــة. ولقــد حــاول Horowitz، 1986 تفســر 
ــن أن  ــي يمك ــادث الصدم ــا أن احل ــة، خاصته ــة خاص ــية دينامي ــة نفس ــراب بنظري ــذا اإلضط ه
جيعــل الفــرد يشــعر باإلرتبــاك متامــا، وإن مثــل هــذا اإلرتبــاك قــد يســبب لــه الفــزع واإلنــاك. 
وألن مثــل ردود الفعــل هــذه يف الغالــب تكــون مؤملــة فــإن الفــرد يلجــأ عــادة إىل كبــت معظــم 
األفــكار اخلاصــة باحلــدث الصدمــي أو قمعهــا عــن عمــد. وألن حالــة التشــويه واإلنــكار هــذه ال 
حتــل املشــكلة كــون الفــرد ال يكــون قــادرًا عــى أن جيعــل املعلومــات اخلاصــة باحلــدث الصدمــي 
تتكامــل مــع معلوماتــه األخــرى، فعندئــذ يكــون مــا يكــون مــن أحاســيس ومشــاعروإنفعاالت»3

1 - غسان يعقوب سيكولوجيا الحرب والكوارث ودور العالج النفسي  دار الفارابي بيروت  1999 ص 188.

2 -  محمد أحمد النابلسي ، الصدمة النفسية ،علم نفس الحروب والكوارث  ،ط1، دار النهضة العربية ، بيروت.1991، ص 24.
http://cjmes.scholaticahq.com>ar- :3 -  اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وآثاره النفسية واالجتماعية على الطفل الفلسطيني  نقال عن

ticle  تاريخ الزيارة 21/9/2018.
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Behavioral approach :1ج- التوجه السلوكي

Uncon�  وتــرى املدرســة الســلوكية أن احلــدث الصــادم هــو بمثابــة منبــه غــر مــروط
Uncon� )ــة ــة )الطبيعي ــتجابة الارشطي ــق واإلس ــوف والقل ــر اخل ditional stimulus يظه

ــادم،  ــدث الص ــت باحل ــا اقرتن ــرة إذا م ــي )خ ــر الطبيع ــه غ ــح املنب ditional reponse ويصب
ــرات(  ــن املث ــا م ــف وغره ــان الكثي ــعاف أو الدخ ــيارات االس ــة، س ــوات العالي ــل األص مث
Con� ــق ــوف والقل ــة باخل ــة املتمثل ــة املروط ــتجابات العاطفي ــًا، وتظهراإلس ــًا مروط  منبه

ــه إىل  ــؤدي ب ــة وت ــدم الراح ــببها بع ــرد بس ــعر الف ــي يش ditional emotional reponse الت
ــال  ــر اخت ــن مظاه ــرًا م ــل مظه ــي متث ــلبية الت ــة الس ــف بالتجنّي ــًا يتص ــلوكًا مرضي ــلك س أن يس
الصحــة النفســية. أي أن النمــوذج الســلوكي يســاعد عــى فهــم اضطــراب مــا بعــد الصدمــة مــن 
خــال نظريــة التريــط، فالصدمــات والنكبــات واحلــروب تعتــر بمثابــة منبهــات مطلقــة غــر 

ــة. ــة مطلق ــل فيزيولوجي ــوف وردات فع ــتجابة اخل ــؤدي إىل اس ــة ت مروط

Social factors approach :2د- اجتاه العوامل اإلجتاعية 

يــرى باحثــون آخــرون أن أحــد العوامــل التــي تســاعد يف حتديــد مــا إذا كان فــرُد مــا قــد 
تعــرض إىل حــادث صدمــي ســيتطور لديــه اضطــراب مــا بعــد ضغــوط الصدمــة وتبعاهتــا أم ال، 

 .Social support هومســتوى حصــول هــذا الفــرد عــى ســند إجتاعــي

Cognitive approach :3هـ- التوجه املعريف

نامجــة عــن  افــرتاض مفــاده أن االضطرابات.النفســية  املعــريف عــى  املنظــور  يقــوم 
تفكرغرعقــاين بخصــوص الــذات وأحــداث احليــاة والعــامل  بشــكل عــام. وعــى أســاس هــذا 
ــدة  ــه معلومــة جدي ــدرك احلــدث الصــادم عــى أن ــرى Miller،1995 أن الفــرد ي اإلفــرتاض ي
ــدًا  ــذ هتدي ــه عندئ ــة عــن خمططــه اإلدراكــي فــا يعــرف كيــف يتعامــل معهــا، فتشــكل ل وغريب
ينجــم عنــه اضطــراب يف الســلوك. وهــذه الفكــرة قائمــة عــى نظريــة معاجلــة املعلومــات  التــي 
ــا  ــة يف حينه ــة واملألوف ــرات املختلف ــن التفس ــد م ــرح العدي ــذي ط ــع اىل Kelly ،1995 ال ترج
ــرد  ــه إدراك الف ــي: بأن ــق النف ــرف القل ــد ع ــو ق ــد. فه ــوف والتهدي ــق واخل ــوص القل بخص

ــه. ــى لدي ــام البن ــا لنظ ــدى ماءمته ــارج م ــع خ ــا تق ــى أن ــا ع ــي يواجهه ــداث الت لأح

ووفقــًا لدراســات عديــدة حــول الصدمــة تبــن أنــه ال يوجــد هنــاك نمــوذج واحــد يصلح 

1 - ميخائيل أسعد، علم االضطرابات السلوكية، دار الجيل، بيروت، 1994، ص 35، بتصرف.
http://cjmes.scholaticahq.com>arti- :2 - اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وآثاره النفسية واالجتماعية على الطفل الفلسطيني  نقال عن

cle   تاريخ الزيارة 21/9/2018.
http://cjmes.scholaticahq.:3   اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وآثاره النفسية واالجتماعية على الطفل الفلسطيني  نقال عن

com>article  تاريخ الزيارة 21/9/2018.
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لتفســر مجيــع أشــكال الصدمــة ومراحــل عيشــها عنــد البــر، وذلــك تبعــًا لتنــوع مســببات عيش 
الصدمــات النفســية مــن )احلــروب، التعذيــب، الكــوارث الطبيعيــة، االغتصاب(،كــا ان هنــاك 
ــم  ــم تكيفه ــة، ويت ــورة إجيابي ــية بص ــات النفس ــتجاباهتم للصدم ــون اس ــخاص تك ــض األش بع
ــط األرسي  ــن والرتاب ــل التدي ــف مث ــة للتكي ــل املختلف ــتخدام العوام ــة باس ــا املختلف ــع آثاره م
ــية  ــار النفس ــى اآلث ــن تبق ــرد، ولك ــة للف ــة واإلجتاعي ــل الثقافي ــل والعوام ــي والتكاف واإلجتاع
ــا  اخلطــرة واملختلفــة تلــك التــي حتــدث للطفــل إذا مل يتــم التعامــل معهــا بصــورة واعيــة. وهن

كان تأكيــد فرويــد عــى أن األمــراض النفســية مــا هــي إال بقايــا خــرات صادمــة يف الطفولــة.

ثالثًا: دراسة احلاالت، مناقشتها وتفسرها
1 - ظروف اإلجراء

ــات  ــع املعلوم ــة يف مج ــة اإلكلينيكي ــة والطريق ــف املوجه ــة نص ــة املقابل ــاد تقني ــد اعت بع
اخلاصــة بــكل فــرد مــن مصادرعديــدة »مســتندات رســمية وطبيــة، وظــروف أرسيــة وإجتاعيــة 
وإقتصاديــة، جلســات فرديــة، إختبــارات نفســية وعقلية..إلــخ«، باإلضافــة إىل حتديــد اضطــراب 
ــات  ــع لإلضطراب ــي الراب ــخيي واإلحصائ ــل التش ــوء الدلي ــة يف ض ــوط الصدمي ــد الضغ ــا بع م
العقليــة dsm4 اخلــاص باملحــكات التشــخيصية إلضطــراب مــا بعــد الضغــوط الصدميــة، قررنــا 
ــا املنعقــد يف 28 أيلــول 2018، تقديــم تلــك احلــاالت التــي متــت دراســتها وتفســرها  يف مؤمترن
يف ضــوء املنهــج املعتمــد الــذي يســمح لنــا بدراســة معمقــة للحالــة الفرديــة يف مشــكاهتا النفســية 
ــول  ــة ح ــة متكامل ــول إىل رؤي ــدف الوص ــة هب ــة املحيط ــا بالبيئ ــا وعاقته ــلوكية، ودوافعه والس
األبعــاد النفســية واإلجتاعيــة والرتبويــة والنفــس -جســدية، وتقديــم مقرتحــات متعلقــة بنتائــج 

الدراســة يمكــن اإلســتفادة منهــا يف أبحــاث مســتقبلية.

2 - تقديم احلاالت، مناقشتها وتفسرها

ــة  ــة  وطويل ــراض مرّكب ــة أع ــة، جمموع ــذه الدراس ــدة يف ه ــاالت املعتم ــراد احل أظهرأف
األمــد إلضطــراب مــا بعــد ضغــوط صدمــة احلــرب، حيــث ظهــرت آثارهــا بصــورة واضحــة يف 
شــكل اضطرابــات نفســية وســلوكية، متحــورت حــول »اضطــراب التبــول الــإلرادي، اضطــراب 
ــب  ــخصيتهم وأدت إىل عواق ــى ش ــت ع ــق، إنعكس ــة وقل ــات مزاجي ــدواين، اضطراب ــلوكي ع س

وخيمــة.
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احلالة األوىل: مرا

تقديــم احلالــة: مــرا فتــاة تبلــغ مــن العمــر 12 ســنة )العمــر عنــد زيــارة العيــادة النفســية(، 1- 
تعيــش يف كنــف أرسهتــا املؤلفــة مــن »األب واألم  ومــرا وأخيهــا البكــر«، يف إحــدى قــرى 
ــا  ــد والداه ــط. قص ــة متوس ــتوى معيش ــع ومس ــزل متواض ــة، يف من ــل احلدودي ــل عام جب
العيــادة النفســية هبــدف عــاج مــرا مــن اضطــراب التبــول الــارادي الــذي حيــدث ليــًا 

ونــارًا، بعــد معانــاة طويلــة مــع هــذه املشــكلة. 
ــد أن  ــهور، بع ــتة ش ــوز 2006، بس ــرب مت ــد ح ــا بع ــراب إىل م ــذا اإلضط ــأة ه ــود نش تع
ــرب  ــول احل ــت ه ــنوات، عايش ــذاك 6 س ــا آن ــث كان عمره ــام، حي ــول احل ــرا دخ ــودت م تع
ــة  ــا )الطفل ــهاد عّمه ــك باستش ــد ذل ــدم بع ــا، لتص ــع أرسهت ــا م ــداء يف قريته ــرتة اإلعت ــة ف طيل
املدلّلــة لديــه(. ُثــم تــّم إمهــال احلالــة مــن قبــل األهــل ألســباب ماديــة مــن جهــة ولبعــد املراكــز 

ــخ. ــة مــن مــكان الســكن مــن جهــة أخــرى .. إل العاجي

اإلنعكاسات:2- 

أ- عــى الوضــع النفــي: إن صدمــة احلــرب كانــت بمثابــة اجللجلــة التــي بــدأت تعيشــها مرا، 
إذ غــرت هــذه احلــرب جمــرى حياهتــا  وتركــت أثــرا عميقــًا وبالغــًا يف نفســها. ومــا عــّزز 
هــذا األثــر استشــهاد عّمهــا، حيــث اعرتاهــا تعّلــق مفــرط بــاألب وتثبيــت عنــد املرحلــة 
األوديبيــة )6-3( ســنوات، وظواهــر نكوّصيــة )تبــول إلرادي(، أي رجــوع الطفلــة مــرا 
إىل عــادات ســلوكية ســابقة ســبق هلــا تعلمهــا وإتقانــا. األمــر الــذي أّثــر فيــا بعــد عــى 
حالتهــا النفســية، مــن ظهورانفعــاالت شــديدة، وارتفــاع القابليــة لإلســتثارة، إضطرابــات 
ــق  ــة إىل قل ــة، باإلضاف ــس ليلّي ــب، وكوابي ــاعر الذن ــط،  مش ــع املحي ــة م ــة مرتبط مزاجي
ــذات املنخفــض، صــورة مشــّوهة  ــم ال ــة،  وتقيي اإلنفصــال، وإختــاط املشــاعر، اإلتكالي
ــاء،  ــذ والعط ــة األخ ــن قابلي ــوازن ب ــة الت ــة، وصعوب ــعور باهلوي ــّرر الش ــد، ت ــن اجلس ع

واخلــوف مــن املواجهــة، وإنعــدام الثقــة بالنفــس، واخلجــل واإلنطواءعــى الــذات. 

ب- عــى الوضــع )نفــس– جســدي(: نشــوء إضطرابــات نفــس- جســمية )أعــراض 
سيكوســوماتية( منهــا: آالم يف املعــدة واضطــراب يف عمليــة اإلخــراج.

ــدم  ــن، ع ــتت الذه ــز، تش ــة الرتكي ــر، صعوب ــة التذك ــي: صعوب ــع الّتعليم ــى الوض ج- ع
اإلنتظــام يف متابعــة الــدروس وتراجــع يف األداء املــدريس .

د- عى الوضع اإلجتاعي: 
مع األرسة: إضطراب العاقة مع األم وتعّلق شديد باألب .	 
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ــاء، 	  ــن األصدق ــة ع ــعور بالغرب ــداين، ش ــب الوج ــف يف اجلان ــاء: ضع ــع األصدق م
الشــعور بالدونيــة، اإلنســحاب واإلنطــواء وعــدم القــدرة عــى التفاعــل اإلجتاعــي 
ــّول. ــدوث التب ــن ح ــاً م ــطة خوف ــاركتهم يف األنش ــن مش ــان م ــي، كاحلرم ــكل طبيع بش

التفسر:3- 
ــكال  ــن أش ــكل م ــو ش ــذي ه ــرا« وال ــد »م ــإلرادي عن ــول ال ــراب التّب ــور اضط إن ظه
ــب  ــة بحس ــتريا التحويلي ــكال اهلس ــن أش ــكل م ــة، وش ــوط الصدم ــد ضغ ــا بع ــات م إضطراب
ــد، قــد يعــود إىل جتــارب وخــرات صادمــة مؤملــة ومهــددة مــن جهــة وإىل جتــارب مؤملــة  فروي
ــه الطفلــة خــال طفولتهــا، وهــذه التجــارب تعّرضــت  ذات طابــع جنــي، أوعاطفــي مــّرت ب
ــل  ــن التحلي ــا ع ــد« يف كتاهب ــا فروي ــرى »أن ــمي. وت ــرض جس ــكل ع ــرت بش ــت إىل أن ظه للكب
النفــي لأطفــال » إن عمليــة التّبــول الــإلرادي هــي عبــارة عــن ظاهــرة نكوصيــة تكشــف عــن 
ــودة إىل  ــك بالع ــع األم وذل ــة م ــابقة املؤمل ــه الس ــعورية وجتارب ــه الاش ــل ورصاعات ــات الطف رغب
مرحلــة الرضاعــة حيــث كانــت عمليــة التبــّول حتــدث بصــورة الإراديــة » 1. كــا أن تعلــق مــرا 
الشــديد بوالدهــا يعــود ربــا إىل حالــة التثبيــت عنــد املرحلــة األوديبيــة )6-3( ســنوات، أوربــا 
يشــرإىل خــوف مــرا مــن فقدانــه بعــد أن فقــدت عزيــزًا عــى قلبهــا )العــم الــذي كان حيــل حمــل 

ــاء ســفره(، باإلضافــة إىل كــون األب يشــكل صــّام األمــان بالنســبة إليهــا. األب أثن
ــطة  ــن األنش ــحاب م ــمت باإلنس ــي اتس ــة، الت ــات اإلجتاعي ــف العاق ــن ضع ــا ع أم
ــم  ــن التقيي ــوف م ــة واخل ــدى احلال ــق ل ــن تأثرالقل ــو تعبرع ــة فه ــف اإلجتاعي ــة واملواق اليومي
ــرد  ــا ملج ــا لذاهت ــاض تقدرهي ــر وانخف ــى تغ ــحب  ع ــذا ينس ــن. وه ــل اآلخري ــن قب ــلبي م الس
ــد  ــر اجلس ــة يف مظه ــوب متخّيل ــد بعي ــغال الزائ ــا أن اإلنش ــا. ك ــن هل ــرة اآلخري ــا يف نظ تفكره
)اجلســد امللــوث( ســّبب هلــا قــدرًا كبــرًا مــن الضغــط النفــي والتوتــر، األمرالــذي تســبب يف 

ــي. ــي والوظيف ــا اإلجتاع ــا يف أدائه ــل لدهي ــول خل حص

1 - رأفت محمد بشناق ، دراسة في سلوك االطفال واضطراباتهم النفسية ، ط1، دار النفاس للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان،2001، ص154.
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احلالة الثانية: حسن

ــادة(، 1-  ــارة العي ــد زي ــنة )العمرعن ــر 15 س ــن العم ــغ م ــاب يبل ــن ش ــة:  حس ــم احلال تقدي
يعيــش يف كنــف أرستــه املؤلفــة مــن مخســة أشــخاص: األم واألب وحســن )األصغــر ســنًا( 
وأخيــه وأختــه، يف إحــدى قــرى جبــل عامــل قضــاء النبطيــة، يف منــزل متواضــع، ومســتوى 

معيــي متــدن.
ــد  ــة األم ــلوكية طويل ــات س ــن  اضطراب ــن« م ــاج »حس ــدف ع ــية هب ــادة النفس ــداه العي ــد وال  قص
ــة(، بعــد أن اتســمت شــخصيته يف الصغــر باخلجــل واإلنطــواء. تعــود نشــأة هــذا  ــة وإنتقامي )عدواني
ــبعة  ــرب س ــرتة احل ــن« ف ــر »حس ــث كان عم ــًا، حي ــام تقريب ــوز بع ــرب مت ــد ح ــا بع ــراب إىل م اإلضط
ــل  ــة ) نق ــاهد دموي ــا مش ــاهد خاهل ــه، ش ــرب يف قريت ــرتة احل ــة ف ــاة طيل ــوت واحلي ــش امل ــوام، عاي اع
جثــث اجلــران بعــد دمــار حــل يف منزهلــم(. ثــّم تــّم إمهــال احلالــة ألســباب ماديــة مــن جهــة، وقلــة 

ــرى . ــة أخ ــن جه ــور م ــب األم ــل بعواق ــي األه وع

اإلنعكاسات: 2- 
ــي  ــعور داخ ــاط، ش ــة، إحب ــة الثق ــص وقل ــي بالنق ــعور داخ ــي:  ش ــع النف ــى الوض أ- ع
ــعور  ــق، ش ــة، قل ــام اليقظ ــد عاطفي،أح ــعورية، تبّل ــة ال ش ــره، إندفاعي ــب، ك بالغض
الــذات، إضطرابــات عاطفيــة وجدانيــة،  تقديــر  انخفــاض يف  باحلــزن والضيــق، 
إضطرابــات تكّيفيــة، كوابيــس ليليــة، إســتثارة ال شــعورية، تصــّورات وهواجــس ســلبية 

ــي. ــن النّف ــعور باألم ــدان الش وفق

       ب-عى الوضع )نفس-جسدي(: فقدان الشهية وآالم يف املعدة.           

ــّرر  ــوب متك ــدريس، رس ــع يف األداء امل ــي، تراج ــّتت ذهن ــي: تش ــع التعليم ــى الوض ج-ع
ــد. ــا بع ــدرايس في ــرّسب ال ــوالً إىل الت وص

ــي  ــدرس، رم ــاء رشح ال ــم أثن ــى املعل ــورشة ع ــوىض والش ــدواين بالف ــلوكه الع ــم س اتس
ــام  ــلوك اإلنتق ــر، س ــاع األوام ــدم اتب ــام وع ــى النظ ــروج ع ــى األرض،  اخل األوراق ع
ــرر  ــاق ال ــد إحل ــس إىل ح ــق والرف ــف كاخلن ــدواين العني ــلوك الع ــاتذة، الس ــن األس م

ــاالت. ــم يف االنفع ــس والتحّك ــط النف ــى ضب ــدرة ع ــدم الق ــن وع باآلخري

ــه  ــى عاقات ــة ع ــذه احلال ــدواين هل ــلوك الع ــس الس ــي: إنعك ــع اإلجتاع ــى الوض د- ع
ــم. ــن قبله ــض م ــل بالرف ــه، وقوب ــن ل ــة اآلخري ــد حمب ــث فق ــة، حي اإلجتاعي

مــع األرسة: عنــاد وحتــّد يف عاقتــه مــع األم، ســلوك عدائــي هجومــي 	 
ــل األب  ــن قب ــة م ــوء املعامل ــت يف س ــع األب جتل ــلبية م ــة س ــا، عاق اجتاهه
)كاإلمهــال والصــّد وعــدم إشــباع احلاجــات األساســية(، وصــوالً إىل انعــدام 
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ــم. ــا بينه ــة في ــة واأللف املحب
ــاء، ســلوك هجومــي، عنــف 	  ــة متأرجحــة مــع األصدق ــاء: عاق مــع األصدق

ــض  ــدي، رف ــذاء اجلس ــّد اإلي ــل إىل ح ــتري يص ــلوك هس ــادي، س ــي وم لفظ
مــن قبــل اآلخريــن.

التفسر:3- 

إن ظهــور الســلوك العــدواين لــدى »حســن« قــد يعــود إىل اخلــرة الصدميــة التــي تعــّرض هلــا 
خــال احلــرب وظــروف القهــر والظلــم واحلرمــان والتدمــر ..الــخ، إنــا عوامــل أدت إىل إحداث 
تغــرات بيولوجيــة ونفســية وســلوكية، حيــث أن زيــادة التنبيــه يف اإلحســاس لديــه )يقــوم مرعوبــًا 
مــن نومــه يف الليــل متصببــًا بالعــرق نتيجــة الكوابيــس حــول اخلــرة الصادمــة التــي تعــرض هلــا(، 
يــؤدي  بــدوره إىل ظهــور ترفــات عدوانيــة لــدى »حســن«، عّرعنهــا ظاهريــًا يف شــكل عــدوان 
ــاد  ــان واملخالفــة والعن ــداء عــى املمتلــكات، التمــّرد والعصي جســدي أو لفظــي، التدمــر واإلعت

والتحــّدي والتخلــف والتهــّور والفشــل يف الدراســة، والرغبــة يف اإلنتقــام. 
وقــد يعــود تطــّور هــذا الســلوك العــدواين إىل عمليــة التنشــئة اإلجتاعيــة  والتــي جتّلــت 
ــة  ــة عمري ــّر يف مرحل ــن« يم ــيا وأن »حس ــية، س ــه األساس ــباع حاجات ــدم إش ــة وع ــوء املعامل بس
حرجــة تشــكل بحــد  ذاهتــا أزمــة »مرحلــة املراهقــة«، تســتدعي أن يتاهــى الفــرد بأبيــه كمثــال 
أعــى لــه. إال أن خيبــات األمــل املتكــررة واإلحبــاط ومــا رافقهــا مــن شــعور بالنقــص، قــد يدفع 
باحلالــة إىل تبنّــي الســلوك العنفــي كوســيلة تعويضّيــة للتعبرعــن ذاتــه وتأكيدهــا، وكأســلوب يف 

التعامــل مــع اآلخريــن. 
ــد  ــة« يف مراحــل النمــو اجلنــي »بالتوّح ــخصيات العدواني ــد هــذه »الش ــبه فروي لقــد ش
ــا  ــون أن ــا » وأك ــوف حين ــى اخل ــب ع ــة، للتغّل ــعورية مصطنع ــة ال ش ــي حيل ــدي«، »وه باملعت
ــا  ــر( وم ــة )التري ــباب احلقيقي ــر األس ــباب غ ــاق أس ــعوري إلخت ــل الاش ــع املي ــدي »م املعت

ــهم«1. ــداع ألنفس ــن خ ــك م ــه ذل يتضمن

سهير كامل ،الطفل تنشئته وحاجاته، ط2، مكتبة االنجلو المصرية. 1993،ص 17  1
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احلالة الثالثة: مهدي

ــادة(،  1-  ــارة العي ــد زي ــر عن ــنة ) العم ــر 17 س ــن العم ــغ م ــاب يبل ــدي ش ــة: مه ــم احلال تقدي
يعيــش يف كنــف أرسة مؤلفــة مــن أربعــة أفــراد ) األم واألب ومهــدي وأختــه الصغــرى(، 
يف مســكن تتوفــر فيــه مقومــات العيــش الكريــم ومســتوًى معيشــيًا جيــدًا، يف إحــدى قــرى 
جبــل عامــل قضــاء صــور. قصــد والــداه العيــادة النفســية هبــدف عاجــه مــن إضطرابــات 
نفســية جتســدت باحلــزن الشــديد واضطرابــات مزاجيــة متقّلبــة، وبعــد املقابــات العياديــة 
املعمقــة، تبــّن أن مهــدي يعــاين مــن اضطــراب مــا بعــد ضغــوط  صدمــة احلــرب، فهــو قــد 
عايــش نصــف فــرتة احلــرب يف قريتــه ليعــود بعــد التهجــر إىل منزلــه ويصــاب بلغــم أريض، 

أدى إىل بــرت الطــرف الســفي، مــع معانــاة  طويلــة األمــد مــن األمل النفــي والعضــوي.

اإلنعكاسات: 2- 
ــات  ــق، نوب ــزن عمي ــزاج، ح ــل يف امل ــمت بخل ــية اتس ــات نفس ــي: اضطراب ــع النف ــى الوض أ-  ع
غضــب، اســتثارة زائــدة، اضطــراب صــورة اجلســم، إنطــواء، مخــول، عــدم التكيــف، خــوف، 
ضيــق، أرق، إنشــغال داخــي، قلــق، كآبــة، جــرح نرجــي، عجــز، إنفعــال وتوّتــر، خيبــة أمــل، 

تقديــر هابــط للــذات، الشــعور بالنقــص وقلــة الثقــة بالنفــس ومشــاعر إنعــدام األمــل.
ب- عــى الوضــع )نفس-جســدي(: مظاهــر فيســيولوجية مصاحبــة لإلنفعــال والتوّترالنفــي مثــل 

الصــداع، وحــركات إيائيــة ال شــعورية يف حركــة العــن وامحرارالوجــه.
ج- عى الوضع الّتعليمي: تراجع يف مستوى التحصيل الدرايس، تشّتت ذهني، غياب متكّرر. 

د-  عــى الوضــع اإلجتاعــي: اضطــراب العاقــة مــع املحيطــن بــه داخــل االرسة، مواقــف إنفعاليــة 
ــب  ــن وجتن ــى اآلخري ــاده ع ــة، اعت ــه ألدواره اإلجتاعي ــى أدائ ــة تؤثرع ــة حركي ــرة، إعاق متوّت

اإلختــاط معهــم.
التفسر: 3- 

 إنــه نتيجــة تعــرض »مهــدي« للبــرت، الحظنــا أن احلــادث اللغمــي كان مولــدًا  للصدمــة 
 ،DSM4 ألنــه حيمــل مواصفــات العنــف والفجائيــة، وأيضــا ألنــه كان حادثــًا خطــرًا بمعنــى
حيــث تعــّرض لتهديــد املــوت، وعانــى مــن إســتجابة لضغــط حــاد، فطــّور إضطــراب صدمــي 
عــى املــدى البعيــد، إنعكــس عــى بنيتــه النفســية نتيجــة عــدم اإلكتــال اجلســمي )فقــدان أحــد 
ــه وعــّرت  ــًا اىل نقــص يف القــدرات اجلســمية(، يف شــكل جــرح نرجــي، ترمجت أطرافــه، مضاف
عنــه مشــاعر احلــزن والقلــق، وقــد حرّضــت عــى مســتوى التوظيــف النفــي للحالــة  دخولــه 
يف ســرورة حــداد، لتجــاوز مــا كان عليــه ســابقا«، وتقّبــل »مــا هــو عليــه حاليــا«، أي لتجــاوز 
ــة  ــا عاق ــم هل ــورة اجلس ــك  »أن ص ــي(، ذل ــي النرج ــمي( و)الداخ ــري اجلس ــص الظاه )النق
مبــارشة مــع شــعوره بذاتــه أوب )أنــاه( أوحّبــه لذاتــه، أو ألنــاه، وتقديــره هلــا ســيا وأن »مهــدي« 
يف مرحلــة تشــكيل اهلويــة ومــا لصــورة اجلســد مــن تأثــر يف تشــكيلها.  لقد اســتطاع »مهــدي« أن 
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يتكيــف مــع حالــة البــرت مؤمنــا بالقضــاء والقــدر ألنــه ال يســتطيع التعبرعــن مشــاعر معارضتــه 
ملــا حيــدث لــه. أي أنــه تقبــل الفقــدان يف الواقــع اخلارجــي« واقــع غيــاب الطــرف املبتــور«إال أنــه 
عــى املســتوى النفــي مل تنجــح ســرورة احلــداد ومآالهتــا لديــه، فهــو ال زال يصــارع ضــد احلــزن 

والقلــق النامجــن عــن عــدم تقّبــل النقــص اخلارجــي اجلســمي.
ــن  ــة م ــف وحال ــوء تكي ــكات س ــّر بمش ــده يم ــن، نج ــع املحيط ــه م ــتوى عاقات ــى مس ــا ع أم
القلــق اإلجتاعــي تســود العاقــات اإلجتاعيــة لديــه، ليصبــج دائــم الشــعور بأنــه يشــّكل عــبء 
عــى أدواراآلخريــن نظــرًا لعــدم قدرتــه عــى القيــام بــأدواره نفســها مقارنــة بقدرتــه وتفاعاتــه 

قبــل اإلصابــة، أو لعــدم قدرتــه عــى حتّمــل آراء اآلخريــن الســلبية جتــاه إصابتــه. 
ــات  ــمية إىل أن التقيي ــؤرشات اجلس ــريف وامل ــد املع ــن البع ــببية ب ــة الس ــرس العاق ــن أن نف  ويمك
املعرفيــة التــي يتوقــع الفــرد أن يصدرهــا اآلخــرون عنــه، جتعلــه يف حالــة توتــر وقلــق، يف نظرهتــم 
إليــه، وآلرائهــم الســلبية التــي تصــدر جتاهــه. إن هــذه اآلثارنفســية يف الدرجــة األوىل وإجتاعيــة 
يف الدرجــة الثانيــة، تبــدأ بتغيــر مفهــوم الفــرد عــن ذاتــه انطاقــًا مــن التغيــر يف صــورة جســده 
ــد  ــا بع ــده في ــذات لنج ــذه ال ــره هل ــاض تقدي ــّر وانخف ــى تغ ــحب ع ــك ينس ــا، وذل ــي كّون الت

حبيــس الصدمــة يعيــش يف عزلــة وانطــواء. 
ــا  ــة، توّصلن ــة العرضي بعــد هــذا العــرض املفصــل لإلنعكاســات املرتبطــة بالصدمــة مــن الناحي

مــن خــال التحاليــل التــي أجريناهــا إىل جمموعــة مــن املاحظــات مــن بينهــا: 
عــىل مســتوى التأثــر: إن األفــراد املتعرضــن حلــادث مــن شــأنه توليــد صدمــة، ال يطــّورون 1- 

مجيعهــم اضطرابــات مــا بعــد صدميــة، فاألمــر مرتبــط بمقاومــة الصدمــة أوعــدم مقاومتهــا 
كنتيجــة لتأثرتلــك العوامــل. كــا أن اإلضطرابــات التــي يطوّرهــا بعضهــم ليســت متشــاهبة 
كليــًا باإلضافــة إلختــاف درجاهتــا مــن حيــث الشــّدة واألزمــان.  كــا أنــه ال يمكــن تطوير 
األفــراد إلضطرابــات مــا بعــد صدميــة انطاقــا مــن تأثرعامــل واحــد » خــرة احلــرب » 
ــن  ــه ال يمك ــل، ألن ــن العوام ــة م ــر جمموع ــن تأث ــى م ــل األرسي« أو حت ــًا أو » العام مث
دراســة تلــك التأثــرات انطاقــا مــن عامــل أوحــد أو مــن بعــض العوامــل كــا ســبق وقلنــا.

 -2  CAUSEعــىل مســتوى التفاعــالت:  إنــه ويف جمــال األمــراض النفســية ال نتحــدث عن ســبب
ــن  ــدث ع ــذا نتح ــراب، وهل ــدوم اإلضط ــًا لق ــًا وكافي ــًا رضوري ــاره رشط ــن اعتب ــد يمك وحي
ــل  ــن ساس ــى ع ــببية Une chaine causal وحت ــلة س ــن سلس ــّبب وع ــر مس ــل خط عام
ــة، مدرســية  ــة، عائلي ــة، حميطي ــة، بيولوجي ســببية متعــددة حتتــوي عــى  عوامــل خطــر )وراثي
..الــخ(، فتأثــر أحــد هــذه العوامــل ال يمكــن فهمــه جيــدًا يف معــزل عــن العوامــل االخــرى..  
كــا أن كل فــرد متميــز بفردانيتــه »البنيويــة والتارخييــة والوضعيــة« املتمثلــة يف العامــل الضاغــط 
ــل  ــة يف التفاع ــذه اخلصوصي ــب ه ــث تلع ــه » حي ــة ب ــل املرتبط ــادم  والعوام ــادث الص / احل

دورهــا مــن أجــل جلــب بعــض اإلضطرابــات مــا بعــد الصدميــة.
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اخلالصة:
ــكل آين،  ــر بش ــد تتظاه ــن، فق ــر الزم ــدادات  ع ــا إمت ــرب هل ــرات احل ــا أن تأث ــن لن يتب
ــاة.  ــدى احلي ــرد م ــتمرمع الف ــة وتس ــح مزمن ــرة، أو تصب ــون عاب ــد تك ــون، وق ــرتة كم ــد ف أوبع
فالتهديــد األمنــي الــذي عايشــته تلــك احلــاالت فّجــر االســتعدادات التــي ظهــرت مــن خــال 
ــية  ــة نفس ــاعد يف تطويرصح ــا ال يس ــم، مم ــية لدهي ــلوكية والنفس ــات الس ــوارض واإلضطراب الع
إجيابيــة هلــم، ليعيشــوا حالــة انســداد اآلفــاق املســتقبلية وانعــدام التــوازن النفــي. »فــا صّحــة 
وفاعليــة للوظائــف العقليــة واجلســمية واملعرفيــة والعاطفيــة واإلجتاعيــة يف بنيــة نفســية ســقيمة، 
ــة النفســية ووظائفهــا وتفاعلهــا مــع حميطهــا احليــوي«1. ــاء بــدون صّحــة البني ــة للن وال إمكاني

ــية  ــة النفس ــراءات العاجي ــاذ اإلج ــر واخت ــل املبك ــة التدّخ ــر أمهي ــياق تظه ــذا الس ــي ه فف
املناســبة ألي عــارض طــارئ مبــارشة، ملنــع معانــاة اإلضطرابــات الاحقــة للصدمــة النفســية كونــا 
املكــّون األســايس الــذي يؤثــر يف اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، والعمــل عــى إعــادة ترســيخ األمــن 
ــاعدهتم  ــة ومس ــطة اإلعتيادي ــة األنش ــى مواصل ــجيعهم ع ــال، وتش ــد األطف ــة عن ــامة واحلاي والس
عــى فهــم انطباعاهتــم احلّســية القويــة وتزويدهــم بمعلومــات وخــرات أكثر...إلــخ.  وتقــع هــذه 
املســؤولية عــى األهــل بالدرجــة األوىل، إذ ثّمــة اعتبــارات عليهــم أن ياخذوهــا بعــن اإلعتبــار يف 
عمليــة الدعــم النفــي كاإلصغــاء، واملشــاركة واإلحتواء..إلــخ، لتكــون مســاندهتم النفســية ناجحــة 
مــع أطفاهلــم، ومــن ثــّم مســؤولية الدولــة ومــا حتتضــن مــن منظــات عامليــة تعنــى بشــؤون الطفولــة 
ــر  ــتمرار يف توف ــا وباس ــا بينه ــاون يف م ــة، أن تتع ــة وتطوعي ــات أهلي ــة ومجعي ــات تربوي ومؤسس
املســاندة  النفســية املائمــة للطفــل الــذي عانــى مــن صدمــات احلــروب. ونحــن نعلــم مــا قدمــه 
ــن  ــال املتأثري ــي لأطف ــي اإلجتاع ــم النف ــي للدع ــه الوطن ــق برناجم ــة وف ــى للطفول ــس األع املجل
ــاين  ــال الريط ــوث األطف ــيف وغ ــة اليونيس ــن منظم ــم م ــاون وبدع ــم بالتع ــرب وعائاهت باحل
وبالتنســيق مــع عمــل اجلمعيــات األهليــة والدوليــة العاملــة عــى األرض وبالتنســيق والراكــة مــع 
منظمــة العنايــة الطبّيــة الدولّيــة واليونيســيف ومراكــز اخلدمــات اإلنائيــة التابعــة لــوزارة الشــؤون 
ــن  ــرب م ــن احل ــيًا م ــن نفس ــمل كل املترري ــاندة مل  تش ــذه املس ــا.... إال أن ه ــة وغره اإلجتاعي

جهــة، ومل توفــر خدماهتــا يف مســألة الدعــم النفــي بشــكل مســتمرمن جهــة أخــرى.
كــا يتوجــب عــى الدولــة إنشــاء مراكــز الرعايــة الصحيــة –النفســية يف  املناطــق اللبنانيــة 
كافــة وبصفــة خاصــة منطقــة جبــل عامــل التــي تفتقــر إىل مثــل تلــك املراكــز، للتخفيــف مــن 
آالم النــاس ومعاناهتــم وللحــّد مــن انتشــار األمــراض النفســية عــى أنواعهــا وتطورهــا. وجتــدر 
اإلشــارة إىل دراســة أجرهتــا مجعيــة إدراك 2018 »أن هنــاك شــخص واحــد مــن بــن 4 أشــخاص 

يف لبنــان، يعــاين مــن اضطرابــات نفســية«. 
 بنــاء عــى مــا تقــدم، فإنــه ال جيوزاإلســتهتاربالصحة النفســية والتغافــل عنهــا، فهــي مــع 
تزايــد تعقيــدات  احليــاة وتصاعــد متطلباهتــا وحتدياهتــا، مل تعــد ترفــًا، بــل أصبحــت عــى العكــس 

مــن املســتلزمات األساســية متامــًا كــرورة إشــباع احلاجــات األوليــة.

1 - مصطفى حجازي، الصحة النفسية ، المركز الثقافي العربي، ط3، 2006 ،ص53، بتصرف
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ب وإعامي متخصص يف تكنولوجيا املعلوماتية . إنه مدرِّ

مديــر مؤسســة حلــول تقنيــة املعلومــات املتخصصــة يف جمــال برجمــة مواقــع اإلنرتنــت 
وتطبيقــات اهلواتــف .

مؤّسس موقع جنوب لبنان اإلخباري .

عضو يف أكثر من مجعية وناٍد .

شارك يف العديد من ورشات العمل املحلية والعاملية . 

له إطاالت تلفزيونية حول موضوعات تكنولوجية ، ومواضيع األمن اإللكرتوين.

لقــد وضعــُت خطــًا حتت األمــن اإللكــرتوين ، ملــا للحــرب اإللكرتونيــة ) احلــرب الســايبرية(، 
مــن تأثــر عــى أمــن الــدول والعاقــات فيــا بينهــا . وقــد اصبحــت الــدول خُتصــص ميزانيــات 
تهــا  هلــذا النــوع مــن احلــروب ، وُتنــيُء ألويــة يف اجليــش خُمتّصــة فقــط باحلــرب اإللكرتونيــة ، مهمَّ
ــذ عــن ُبعــد  رســم وتنفيــذ اســرتاتيجيات الدفــاع واهلجــوم . إنــا حــرٌب مــن غــر إراقــة دمــاء ، ُتنفَّ

، إالّ أنــا مــن أخطــر احلــروب احلديثــة.
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االعالم في جبل عامل

االعالمي أ. علي عميص

مواقع اإلنرتنت يف لبنان ثورة بحاجة لقانون.

يف البدايــة ال بــد مــن إلتفاتــة حــزن فبعــد الســفر هــا هــي دار الصيــاد ومــن ضمنهــا صحيفــة 
االنــوار ســتقفل أبواهبــا يف القريــب العاجــل بعــد أكثــر مــن 64 ســنة مــن العمــل الصحفــي، يف 
هــذا الســياق يشــر أنطــوان خــوري مديــر مكتــب إهلــام فرحيــة لـــ صحيفــة »األخبــار« إىل أن قــرار 
اإلغــاق يعــود ألســباب عــدة، منهــا: الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي يمــّر هبــا لبنــان والعــامل 
العــريب.  كــا أن الدولــة اللبنانيــة ال تدعــم هــذا القطــاع، وســط شــّح ال مثيــل لــه يف اإلعانــات. 

لذلــك قــررت »الصيــاد« إقفــال العــدد الورقــي نائيــًا والرتكيــز عــى املوقــع اإللكــرتوين. 

يف 9 أيلــول عــام 1995 كان لصحيفــة “الــرق األوســط”  األســبقية عــى مســتوى الــدول 
العربيــة يف دخــول عــامل املواقــع اإللكرتونيــة وأصبحــت مجيــع موادهــا الصحافيــة اليوميــة متوافــرة 
ــي  ــار”  الت ــة “النه ــا  صحيف ــت. تاه ــبكة اإلنرتن ــر ش ــور ع ــكل ص ــى ش ــراء ع ــًا للق الكرتوني
أصــدرت طبعــة الكرتونيــة يوميــة خاصــة بالشــبكة إبتــداء مــن األول مــن شــباط عــام 1996. ثــم 
تلتهــا يف املرتبــة الثالثــة “احليــاة” يف األول مــن حزيــران 1996 و “الســفر” يف نايــة العــام نفســه.

ــح  ــة أصب ــع التواصــل اإلجتاعي ــت ومواق ــه يف ظــل عــر اإلنرتن ــا نســتطيع القــول ان مــن هن
اإلعــام واإلعاميــن يتجهــون إىل الوســائل اإلعاميــة االلكرتونيــة ويبتعــدون عــن وســائل املرئــي 

واملســموع والوســائل املكتوبــة ممــا أدى إىل إقفــال بعــض املؤسســات الصحفيــة.
ــأرسع  ــاس ب ــا إىل الن ــة ووصوهل ــار العاجل ــر األخب ــورة، ع ــا والص ــر التكنولوجي ــه ع إن
وقــت ممكــن، ممــا أدى إىل بلــورة وســائل إتصــال وتواصــل جديــدة، تتيــح إمكانيــات كبــرة جــدًا 
ختــدم املســتخدمن بشــتى الطــرق. ولكــن التحــدي الكبــر هــو يف كيفيــة احلفــاظ عــى مصداقيــة 

األخبــار والتمييــز بــن الشــائعات واألخبــار املزيفــة.
ــع  ــورة مواق ــتمر، وث ــاد مس ــي  يف إزدي ــور التكنولوج ــة التط ــد أن رقع ــان نج ــودة إىل لبن بالع



528

اإلنرتنــت يف أوج عرهــا وتطورهــا، بحيــث أنــه مل يعــد يف بلــدة مــا إال ونجــد أكثــر مــن موقــع 
ــام.  ــات اإلع ــن ذوي إختصاص ــوا م ــب ليس ــم يف األغل ــباب ه ــره ش ــاري يدي ــي وإخب إعام
ــة  ــان، نجــد أن الصحاف ــة يف لبن ــذي ينظــم عمــل املواقــع اإللكرتوني ــون ال ويف ظــل إنعــدام القان
اللبنانيــة يف مــأزق وإنحــدار نحــو اهلاويــة، بحيــث أنــه مل تعــد املقــاالت والتحليــات تأخــذ احليــز 
األكــر لــدى املتابعــن والقــراء، وأصبحــت صــور النشــاطات والفيديــو حتتــل املرتبــة األوىل. أي 
ــات  ــل لغ ــا بفض ــاوى أيض ــي تته ــة الت ــة العربي ــن اللغ ــراءة وع ــن الق ــد ع ــدون كل البع ــا بعي إنن

ــة عــى اإلنرتنــت. الشــات والكتاب

بعــد كل مــا تقــدم أصبــح لزامــًا عــى الدولــة اللبنانيــة وعــى نوابنــا األعــزاء بــرورة وضــع 
ــن  ــن املواط ــة ب ــم العاق ــة  وتنظ ــع االلكرتوني ــل املواق ــم عم ــي تنظ ــن الت ــات والقوان التريع
والدولــة بحيــث انــا تضمــن لــكل األطــراف حقوقهــم، وتعطــي الصاحيــات لــوزارة اإلعــام 
وللمجلــس الوطنــي لإلعــام يف تنظيــم عمــل هــذا القطــاع، ضمــن معايــر عامليــة،  ويف الوقــت 
ــم  ــم بجرائ ــس وماحقته ــة دون امل ــر بحري ــع بالتعب ــاب املواق ــة ألصح ــي احلري ــأن تعط ــه ب نفس

ــذ عــرات الســنن. ــم حتديثهــا من متعــددة وبحجــج وقوانــن مل يت
ــات  ــتبدال املحط ــيتم إس ــنوات س ــدة س ــد ع ــذي بع ــاز ال ــرة للتلف ــه صغ ــام إلتفات يف اخلت
ــة  ــرق حديث ــر، بط ــكل كب ــة بش ــور املكلف ــن األم ــا م ــث وغره ــون الب ــزات وصح والتجهي
ومتطــورة بحيــث ســتكون كل املحطــات منقولــة عــر اإلنرتنــت ممــا يتيــح مشــاهدهتا مــن أجهــزة 
التلفــاز الذكيــة ومــن اهلواتــف النقالــة وممــا يتيــح إمكانيــة إختيــار الرنامــج الــذي نريــده ويف أي 

ــد. ــت نري وق
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االعالم االلكتروني في جبل عامل

المديرة التنفيذيّة لجمعيّة روح العمل االجتماعية
»المهندسة جنى خليل حوماني«

ُتعتــر املواقــع اإللكرتونّيــة مــن األدوات العرّيــة التــي تســاعد عــى ربــط النــاس ببعضهــم 
البعــض، وتناقــل املعلومــات وتداوهلــا، وهلــا أمهّيــة عظمــى وكبــرة بشــكل ال يوصــف.

ــة  ــا نجــد إقبــاالً كبــرًا مــن خمتلــف أصنــاف النــاس عــى إنشــاء املواقــع اإللكرتونّي هلــذا فإنن
ــدة العامــة أو اخلاصــة عــى حــّد ســواء. ــق الفائ ــا حيّق ــة أو املتخّصصــة ب ســواء العاّم

وفيا يي بيان ألمّهّية املواقع اإللكرتونّية القصوى يف منطقة جبل عامل:

· تســاعد عــى ربــط النــاس ببعضهــم البعــض، مــن خــال املنتديــات العاّمــة أو املتخّصصــة، 	
ــدم  ــر يق ــع آخ ــرة، أو أي موق ــارف املنت ــع التع ــّي، أو مواق ــل االجتاع ــع التواص أو مواق

خاصّيــة التعليــق عــى املــواّد التــي ينرهــا للعاّمــة.
· ــوعّية، 	 ــع املوس ــال املواق ــن خ ــك م ــايّن، وذل ــكل جم ــاس بش ــف الن ــات ملختل ــدم املعلوم تق

واملواقــع املتخّصصــة بأنــواع معّينــة مــن العلــوم واملعــارف املتعــّددة، وهــذا الســبب مّكــن كّل 
مــن يتــوق للمعرفــة مــن امتاكهــا، حيــث يســتطيع خمتلــف النــاس احلصــول عــى املعلومــة 

الصحيحــة يف العديــد مــن األوقــات بــكّل ســهولة ويــرس.
· حّلــت مشــاكل ضيــق الوقــت، وقلــة املــال بالنســبة لأشــخاص، وذلــك مــن خــال ترسيع 	

إنجــاز األعــال الروتينّيــة، وعــى رأســها األعــال احلكومّيــة، فمعظــم األعــال اليــوم يمكن 
تنفيذهــا بشــكل ســهل ورسيــع للغايــة مــن خــال املواقــع اإللكرتونّيــة املتخّصصــة بمثــل 

هــذه األمــور، كاملواقــع احلكومّيــة، ومواقــع البنــوك، وغرهــا.
· ســّهلت عــى النــاس عمليــة التســّوق مــن خــال مواقــع التســوق اإللكــرتويّن، حيــث صــار 	

ــذه  ــال ه ــن خ ــامل م ــكان يف الع ــن أّي م ــه م ــرض حيتاج ــان رشاء أّي غ ــتطاعة اإلنس باس
املواقــع، وتتميــز هــذه املواقــع بموثوقيتهــا العاليــة، باإلضافــة إىل تيســر ســبل دفــع املــال 

فيهــا.
· ــن 	 ــك م ــر، وذل ــذا األم ــام هب ــة القي ــرهتم التعليمي ــال مس ــن بإك ــراد الراغب ــى األف ــهلت ع س
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خــال التعلــم عــن بعــد مــن خــال التواصــل مــع اجلامعــة التــي انتســب إليهــا الطالــب، ويف 
هــذا الســياق فقــد ســهلت املواقــع اإللكرتونّيــة عــى الطــاب النظاميــن يف اجلامعــات اخلاّصــة 
والّلبنانّيــة عمليــة تفقــد عاماهتــم وأوضاعهــم، والتواصــل مــع أســاتذهتم مــن خــال بوابــات 

الطالــب املتوافــرة عــى املواقــع اإللكرتونيــة هلــذه اجلامعــات.

نذكر بعض املواقع اإللكرتونية اإلخبارّية التي أخذت حّيزا مهاّم يف منطقة جبل عامل:

· 	 www.itihadjabalamel.com  موقع احتاد بلديات جبل عامل
 Union Of Jabal Amel Region Municipalities( 9617850181/(

9617850681
· 	)www.jabalamel.org )961 76890101 موقع جبل عامل
· 	 )nabatiehlb.net )961 78801109موقع النبطية حارضة جبل عامل
· 	 janoubiah.com موقع جنوبية

)editor@janoubiah.com(   
· 	 jabalamelnews.com شبكة أخبار جبل عامل
· 	 www.yasour.org )961 07350506/ 961 07351506/ 961صــور يــا  موقــع 

)03919183
· 	www.elnashra.com Elnashra   موقع النرة احتاد بلديات جبل عامل
· 	www.addiyar.com موقع الديار
· 	)www.southlb.com  )961 81844092 موقع جنوب لبنان

يطلــق “موقــع جنــوب لبنــان” بــإدارة األســتاذ عــي عميــص خدمــة جمانيــة لــكل متابعيــه مــن 
أجــل    مشــاركتهم مناســباهتم االجتاعيــة بأفراحهــم وأحزانم.ينــر أخبــار وصــور الــوالدات 

واألعــراس وأعيــاد امليــاد وكل املناســبات االجتاعيــة ملتابعــي املوقــع.
· 	www.moqawa�  موقــع املقاومــة اإلســامية يف لبنــان: املقاومــة والعلــاء يف جبــل عامــل

ma.org
· موقع املقاومة اإلسامية عصائب أهل احلق	

www.ahlualhaq.com   
· 	)www.yala.org )96170654797 موقع يا ها

ــة يف  ــية واملحلي ــار السياس ــل االخب ــام ونق ــأن الع ــى بالش ــرتوين يعن ــا االلك ــا ه ــع ي     )موق
ــرة  ــه عــام 2013 وحيصــد املوقــع نســبة كب ــاين واالغــرتاب وكانــت انطاقت اجلنــوب اللبن

ــة( ــاهدة واملتابع ــن املش م
· 	 sada4press.com )9613854674/ 9613532202/ بــرس  فــور  صــدى  موقــع 
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)9613961943
· 	 )www.wadipress.com  )96170790305 جمموعة الوادي اإلعامّية

     جمموعــة الــوادي االعاميــة هي جمموعــة اعاميــة الكرتونيــة، تعنــى بنقــل أحــداث الوطــن 
عــى األصعــدة كافــة  إضافــة إىل أخبــار اللبنانيــن يف االغــرتاب وبعــض القضايــا الســاخنة

· 	 www.bintjbeil.org )9617452111/ لبنــان  جنــوب  جبيــل  بنــت  موقــع 
)9 6 1 7 1 0 1 0 3 1 0

    موقــع »بنــت جبيــل« يعنــى بتغطيــة أخبــار لبنــان والعــامل كــا ينقــل لــزواره آخــر األخبــار 
ــة 24/7 ــة واملنوعــة - مواكب االجتاعي

· 	 www.marj-eyoun.com موقع مرجعيون
        موقــع مرجعيــون. كــوم هــو موقــع شــامل وعــام ينتمي إىل لبنــان بمكوناتــه الطائفيــة واألحزاب 

املقاومــة.. يســلط الضــوء عــى اخبار قضــاءي مرجعيــون وحاصبيــا واجلوار..
· 	 www.BOUKRAA7LA.com )9613627418( موقع بكرا أحى  إيد بإيد
· 	 www.ZNN-LB.COM موقع شبكة الزهراين اإلخبارية

يف أيــار 2015 ُأطلــق موقــع “شــبكة الزهــراين االخباريــة” ZNN عــى شــبكة 
االنرتنــت، وهــو أول موقــع اخبــاري يف قضــاء الزهــراين.

شــبكة الزهــراين االخباريــة متخصصــة يف نــر االخبــار السياســية، االنائيــة، 
ــر  ــة… ويف ن ــة والنقابي ــة، االجتاعي ــة، الرتبوي ــة، الثقافي ــة، العلمي ــة، الرياضي االقتصادي
ــات  ــاءات واملقاب ــر اللق ــة اىل ن ــة اضاف ــاالت املتخصص ــات واملق ــاث والدراس األبح

ــة. ــادات كاف ــخصيات والقي ــع الش ــة م الصحافي
حيــرص املوقــع عــى حريــة التعبــر ومصداقيــة االخبــار وموضوعيتهــا لــذا يتــم التأكــد 
ــر  ــدر اخل ــمية ملص ــبه رس ــمية  أو ش ــادر رس ــى مص ــادًا ع ــر اعت ــل الن ــادر قب ــن املص م

ــرة. ــاعات املنت ــن االش ــتطاع ع ــدر املس ــاد ق واالبتع
ــن  ــدة م ــافة واح ــى مس ــتقل وع ــع مس ــو موق ــة ه ــراين االخباري ــبكة الزه ــع ش موق

ــية. ــة سياس ــة جه ــي اىل أي ــع وال ينتم اجلمي

· ــة 	 ــه الطائفي موقــع مرجعيــون. كــوم هــو موقــع شــامل وعــام ينتمــي إىل لبنــان بمكونات
ــا  ــون وحاصبي ــاءي مرجعي ــار قض ــى اخب ــوء ع ــلط الض ــة.. يس ــزاب املقاوم واألح

ــوار.. واجل
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إنه ابن أبيه بكل ما للكلمة من معنى ، ويكفينا ذلك اعتزازًا ورشفًا وتكريًا.

هو طبيب القلب والراين من خّرجيي جامعات فرنسا .

رئيس بلدية النبطية من 1998 إىل 2010 .

نائب رئيس االحتاد العاملي للتجمعات واملراكز واألندية الثقافية يف اليونسكو .

من مؤسي هيئة محاية البيئة واملحافظة عى الثراث يف النبطية عام 1983 .

عضو يف أكثر من مجعية صحية وثقافية وانسانية يف لبنان .

عضــو فاعــل يف هيئــة تكريــم العطــاء املميَّــز يف حمافظــة النبطيــة ، ورئيــس ســابق هلــذه اهليئــة .. 
والــكام يطــول ...

إنه الدكتور مصطفى بدر الدين
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التطور الصحي في جبل عامل:

) الطب في جبل عامل بين الماضي والحاضر (

د. مصطفى بدر الدين  

ــة فيهــا كل  ــات زمني ــخ لشــعب مناضــل ، عــاش حقب ــل عامــل هــو قصــة تاري الطــب يف جب
ــان  ــر واحلرم ــة للقه ــات، مقاوم ــا اهلام ــت فيه ــاء وانتفض ــا الدم ــت فيه ــداث بذل ــور ألح الص
ــود  ــي يف عق ــه العام ــتور ، مجع ــل دس ــل عام ــح جلب ــتعار فأصب ــلط واإلس ــاالت والتس لإلحت
ــش  ــاء العي ــزة وهن ــاة الع ــة ، حي ــرة الكريم ــاة احل ــه رشوط احلي ن في ــان ، دوَّ ــن األزم ــرون م وق

ــة .                                                   ــات متنوع ــن وي ــه م ــرَّ علي ــا م ــن كل م ــم م ــة بالرغ واملحب
حقبــات حاولــت التغــر يف قناعاتــه وتارخيــه وتراثــه وتقاليــده، فكانــت املجاهبــة يف النضــال 
ــة  ــورة الصحيح ــه ، والص ــظ إرث ــره . فحف ــب أو غ ــا يف الط ــة ك ــة أو حرف ــاد ويف كل مهن واجله
ــل  ــه جب ــه، إن ــه وإيان ــه وثقافت ــن علم ــه م ــتمدًا قوت ــه مس ــل ورجاالت ــل عام ــن جب ــة ع الناصع
عامــل جــرس الثقافــة العلمــي، واملكنــون الدينــي، جلميــع معتقــدات األديــان واألطيــاف إنــه جبــل 
الصمــود وملجــأ احلضــارات ينــر يف خمــزون قــراه ودســاكره حــوزات علــم، وبحاثــة ، وكتَّــاب 
فقــه وأدب وشــعر، ومناضلــن مزارعــن ، يؤرخــون حياهتــم يف مجيــع حلظاهتــا يف حلوهــا ومرهــا.

وهنــا مــا كان للطــب إال كــا لغــره حصتــه مــن احلرمــان ، وقــد تعــرض يف كل عــر لــكل 
مــا تعرضــت لــه الرائــح اإلجتاعيــة وهــذا حســب الواقــع الســيايس واإلقتصــادي واإلجتاعــي 

آنــذاك ..                                       
فالطــب يف كل زمــان هــو الــذي قــد خيــدم أصحــاب القــدرات والساســة مــرة ، أو أصحــاب 
النفــوذ مــرارًا ، أم طــب الفقــراء كأن ترجــع ممارســته للشــخصية والنفســية والقيــم التــي كان يتحى 
ــاب  ــل أصح ــة ، بفض ــات الصحي ــات واألكاف واملتطلب ــد النفق ــة لس ــب ، أو الساس ــا الطبي هب

اآليــادي البيضــاء الغيــورة.                                                   
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ــًا أمــام طــب يدعمــه مســؤول أو طبيــب يعمــل بضمــره ، فيطبــق رســالته  ــا دائ إذن لقــد كن
اإلنســانية بصــدق وأمانــة ، ولكــن احلاجــة كانــت دائــا تتطلــب تطــورًا علميــًا ، وواقعــًا اقتصاديــًا، 
واســتحداث اإلمكانيــات املاديــة والعلميــة ، وهــذا مــا كنــا نحتاجــه يف كل حــن اىل جمتمــع عــادل 
ــه  ــن ، في ــن املواطن ــتضعفن م ــب املس ــف اىل جان ــج ، يق ــي وينت ــارك ويضح ــم ويش واع ، يدع

األمــان الصحــي.                                                                

إذن هــي قصــة ســلطة ومــال ، وثقــة بــن الساســة واملواطــن ، ألن الفقــدان والنســيان 
ــيبقون  ــوا وس ــًا كان ــم مجيع ــادئ ، ه ــانية واملب ــم اإلنس ــاب القي ــاون وغي ــدم التع ــتهتار وع واإلس
ــة  ــي يف كل مهن ــق العم ــل التطبي ــيؤدي اىل فش ــذا س ــات وه ــار املجتمع ــايس يف اني ــبب األس الس

ــب .                                                                        ــا يف الط ك

ــى  ــا، يتح ــق لصاحبه ــام اخلل ــب ت ــون الطبي ــو أن يك ــا ه ــا ورشوطه ــب ومبادئه ــالة الط إن رس
بجيــد الرويــة مــع العقانيــة ، وخــر الطبــع ، وكتــوم إلرسار األهــل . صفات ســامية لصورة انســان، 
رغبتــه أوال يف إبــراء املريــض ، يعالــج الفقــراء كــا األغنيــاء سواســية، إنــه الطبيــب الســليم القلــب ، 
عفيــف النظــر، صــادق اللهجــة ، عينــاه تــرى وال خيطــر ببالــه ممــا يــراه ســوى املنفعــة لغــره، مأمونــا 
ــتور  ــو دس ــذا ه ــه ، ه ــج حبيب ــا يعال ــة ، ك ــدق ني ــدوه بص ــج ع ــه يعال ــوال ، إن ــى األرواح واألم ع
كل مــن مــارس مهنــة الطــب ، ويف كل األزمــان ، وعليــه تبنــى التواريــخ األصيلــة ، وعليــه تقــاس 
درجــات النجــاح ، مهــا كانــت القــدرات، أو الوســائل املتبعــة ، حتــى لــو كانــت طقــوس تنجيــم، او 
ابــراء بجراحــة او بــدواء ســحري حديــث ، او عشــبي قديــم ، وحتــى بالكلمــة الطيبــة، ألن التعامــل 
هــو مــع اإلنســان ، والتقــرب اليــه ملرضــاة اهلل قبــل كل يشء، ويف الدنيــا ليكســب اإلطــراء والصيــت 

احلســن .                                                                                           

ــذى  ــا . تغ ــاظ عليه ــب احلف ــي جي ــة ، الت ــه املتبع ــب وطرق ــة للط ــروح الصحيح ــي ال ــذه ه ه
باملعرفــة والتطــور يف كل حــن، بــل تطبــق يف كل عــر ، كســب اخلــرات الصادقــة قــوة 
ــر  ــون األث ــب ، ليرتك ــة الط ــل يف ممارس ــل عام ــاء جب ــه أبن ــا حاول ــذا م ــق  . وه ــتمرارية تطبي واس

ــون .                              ــل طيب ــم أه ــتفيد منه ــل وليس ــم األصي ــب يف تارخيه الطي

أثر الطب عند العرب يف جبل عامل :

ــرى  ــة ، ن ــم الطبي ــة للطواق ــت األخاقي ــة الثواب ــرورة ملعرف ــي ، وال ــور العلم ــب التط اىل جان
ــتفادة  ــر لإلس ــا األث ــي كان هل ــة ، الت ــة العلمي ــط التارخيي ــدرس الرواب ــخ ول ــودة للتاري ــا الع أن علين
ــع )  ــال م ــى املث ــة وع ــدارس القديم ــر امل ــدَّ أن نذك ــا ال ب ــرب . وهن ــد الع ــب عن ــذة الط ــن جهاب م
تيــو فراســتوس ( و) هيبــو قــراط( و) جالينــوس ( وغرهــم ........ سلســلة تواصــل وعلــم لــرواد 
ــاء العلــاء مــن املســلمن والنصــارى .، نضيــف  الطــب كإبــن ســينا والــرازي وغرهــم مــن األطب
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عليهــم حيــي بــن اســحق ، واحلــارث بــن كلــدة ، وابــن وصيــف الصــاري، وكان هــذا يفتــح نوافــذ 
وأبــواب عديــدة عــى تلــك األزمنــة واحلقبــات املاضيــة ، وقــد مجعــت فيهــا كتــب منهــا اإلبريســم ) 
ن فيهــا كنــوز الطــب األوىل مــع  اجلامــع أو املجمــوع ( ، وتذكــرة الشــيخ داوود اإلنطاكــي ، وقــد دوَّ
انتشــار املستشــفيات يف مــدن عربيــة عريقــة ،واملعروفــة بالبياريســتان يــارس فيهــا الطــب بمســتوى 

العــر .                                                               

ــامراء...  ــداد ، وس ــق ، بغ ــا : دمش ــتهر منه ــد اش ــدة ، وق ــدن عدي ــع م ــل م ــل عام ــل جب تواص
ملــداواة األمــراض اجللديــة والــرص والشــلل، وكان للجراحــة مــكان مهــم ،  فــازدادت اخلــرات 
ــب  ــن تركي ــع ف ــاء م ــة والكيمي ــم الصيدل ــة يف عل ــور املعرف ــار، وتط ــة واإلختب ــتند اىل املاحظ لتس

ــر .                                                 ــاب يف العقاق ــتعال األعش ــة واس األدوي

وهنــا نلحــظ اخلــرق والتحــول والفــرق بــن الطــرق العلميــة املســتحدثة ، لتأخــذ مــكان الطــرق 
املتبعــة لــدى العرافــن واملنجمــن وأصحــاب التعاويــذ ، واســتعال التائــم والتــي كانــت تقــوم مقام 
اإلحيــاء أو التوجيــه النفســاين . وال ننكــر بقــاء أثرهــا حتــى يومنــا هــذا يف اســتعال التجبــر والكــي 
بالنــار مــع احلجامــة وغرهــا مــن الطــرق التــي يعلــق عليهــا املريــض وحميطــه أماهلــم لإلستشــفاء 

والــراء مــن مــرض عضــال .                                                     

إذن ويف هــذه األجــواء كان للحضــارات عواصــم وشــعوب فرضــت طرقهــا ونمــط أســاليبها 
للعيــش وممارســة خمزونــا العلمــي  .كذلــك ال بــدَّ مــن ذكــر القــدس واســطنبول والقاهــرة حتــى 
عواصــم اوروبيــة ، حــرت بعلمهــا وقدراهتــا ومكنوناهتــا ، مثــل الســلطنة العثانيــة ودول 
ــنأيت  ــائل س ــرق ووس ــور وط ــر بص ــذا األم ــل هل ــل عام ــل جب ــة إله ــت املواكب ــتعار، وكان اإلس

ــا .                                                                                                              لذكره

هنا ال بدَّ من العودة لنذكر كام سبق :                                                                                                                                

أوالً : مواكبــة علميــة وبقــدرات متوفــرة كانــت تســتفيد منهــا الطبقــة الراقيــة أي أصحــاب الشــأن ، 
واملدعومــة ماديــًا ومعنويــا ، وهــي الطبقــة القــادرة للتحــرك داخــل جبــل عامــل وخارجــه 

مــع الــدول املحيطــة أو أوروبــا .         

ثانيــا : الطبقــة ذات القــدرات الذاتيــة الفرديــة ، والتــي تســتطيع توفــر اإلحتياجــات لإلســتفادة  مــن 
وضــع صحــي أو تطــور علمــي يف كل حــن .                                                                                          

ثالثــًا : الطبقــة الشــعبية التــي كانــت حتــت رمحــة األمــر الواقــع ، ال تســتفيد إال مــن طــب وقائــي ومــا 
يســتطاع مــن احلصــول عــى خدمــات صحيــة وبرمحــة كريــم أو حاكم عــادل .                                                         

ــراض يف  ــتفحال األم ــان واس ــع احلرم ــن واق ــتوحاة م ــي مس ــة: وه ــع نقط ــل اىل راب ــا نص وهن
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جبــل عامــل والتــي نطلــع    عليهــا مــن خــال املخطوطــات والكتــب ، ومنهــا كتــاب لــأخ خــر 
ضيــا والــذي هــو بعنــوان تلــك األيــام ) معتقــدات وطقــوس ( .                                                                                                         

حكايــات عــن احلمــة املثلثــة،  واســنان ابــو قــروش،  وقاطــع رشش اإلنــس، وكبســة النفســاء 
                      .....

هكذا كان يمر جبل عامل مع تارخيه األليم متعلقًا بمثله وقيامه رغم احلرمان .     

                           



537

جبل عامل يف القرن التاسع عر وبدء القرن العرين :
تطور الطب الذي يعتمد عى الطب الوقائي والطب الشفائي .                                       

أوالً : الطــب الوقائــي: والــذي تطــور بفضــل معرفــة اجلراثيم وعلــم املناعــة بالوقايــة والرقابة، 
ــة  ــراض ولصيان ــة األم ــاره ملكافح ــي ث ــدأ يعط ــح . ب ــاء النصائ ــراءات  ، وإعط ــذ اإلج ــع أخ م
اإلنســان، منهــا الدعــوة اىل سياســة النظافــة العامــة ، وتفــادي األماكــن املوبــوءة، واإلبتعــاد عــن 
ــوع  ــاد أو جل ــاق أو اجه ــرض إلره ــدوى أو التع ــبب ع ــة ، بس ــة او احلصان ــف املناع ــا يضع كل م
ــل عامــل ان يواجــه  ــن جب ــة اســتطاع اب وســقام وحرمــان . وبالرغــم مــن هــذه السياســة الوقائي
الطبيعــة  بقــوة بنيانــه ، ينجــو بفضــل الفــرز الطبيعــي إلخطــار األمــراض ، فهــو اســتطاع العيــش 

بســبب مناعتــه القويــة وهلــذا نــرى أن أهلنــا اشــتهروا بالرجــال األشــداء .                                                            
ثانيــا : الطــب الشــفائي : والــذي اشــتهر بإكتشــاف املضــادات احليويــة  وغرهــا مــن العقاقــر 

والطــرق اجلراحيــة ، ولوجــود املؤسســات التــي اســتطاعت أن تقــدم اخلدمــات األوليــة .                                                  
اذن تطــور ودخــول اىل عــر حديــث وبالرغــم مــن كل التســهيات والوســائل واخلــراء، ال 
بــدَّ أن نذكــر بــأن يف هــذه احلقبــة التــي بدأنــا فيهــا الطــب احلديــث دخلــت املواجهــات والتداعيات 

املعــارصة .                                  
إذ أن انســان هــذا العــر راح يوغــل يف جلــج احليــاة الزاخــرة ، ويغــوص يف غمــرات الشــهوات 
ــه يف  ــه وقلب ــده وأعصاب ــق جس ــون .....يره ــول واملج ــدرات والكح ــذات واملخ ــة، واملل القاتل
مذالقهــا ومســالكها الصحيحــة ، وإذا بــه يشــيب ويشــيخ وهيــرم وهــو فتــى يصبــح زبيبــًا يف آوان 
ــات ،  ــانيات وعصبي ــكلة نفس ــل مش ــة ،ب ــات وأوبئ ــكلة محي ــكلة ال مش ــح املش ــرم .... لتصب احل
ل  تــكاد هتــد جيــل جمتمعنــا احلديــث ، بالرغــم مــن التقنيــات احلديثــة والتطــور العلمــي الــذي حــوَّ
ــا وأصبحــت املــادة هــي املــراد لتطــور  ــال . ومــع هــذا كلــه نكــون قــد وصلن الطــب اىل علــم فعَّ
مشــبوه ، فيــه الضغــط اإلجتاعــي املتزايــد مــع احليــاة الراهنــة ، فيهــا الضغوطــات املتصاعــدة مــع 
ســباق طليــق رهيــب نحــو اإلثــراء، كيفــا كان ، وكل ذلــك ضمــن بيئــة هتــدم الكيــان االنســاين ، 
ترفــع ضغطــه وتتلــف كبــده.... وهبــذا ومــع كل الطــب احلديــث وبجميــع مستكشــفاته ووســائله 
ــاة هــي يف األصــل قصــرة األمــد حمــدودة النفــس،  ــرد لإلنســان حي ــن يســتطع أن يعــوض أو ي ل
ــرور  ــة امل ــبوه رسيع ــي املش ــل اإلجتاع ــة والتواص ــر الرسع ــت يف ع ــد أصبح ــا وق ــف هب فكي

ــور واســعة اخلطــى مســتعجلة األجــل .......  ــة العب خاطف

رسد نعود به لنتذكر صورًا وحمطات تارخيية لطب جبل عامل نتعرف من خالله إىل تارخيه .      

نتعــرف أوالً إىل شــخصيته وعيشــه يف أرضــه مــع أرحييتــه وثقافتــه وواقــع العيــش الــذي مــرَّ عليــه 
. وبالــرسد نســتطيع التعــرف اىل تطــوره الصحــي مــن خــال دراســة الثقافــة والبنيــان اإلجتاعــي، ويف 
كل مــرة نــرى أن العنــوان كان رغــم الظــروف هــو ســعي ابــن عاملــة العيــش بكرامــة ، فهــو الــذي كان 
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يفــر مــن الــذل مفتشــًا عــى راحــة عائلتــه ، فيلجــأ للهجــرة وللســفر، أو يلتحــق بالصابريــن وخيضــع 
لقانــون البقــاء يف أرضــه ، هيــادن أو يثــور ، يعمــل ويشــقى ، يقــاوم ويناضــل ، للحصــول عــى حقوقــه 
ولــو بعــد حــن ، يتعايــش مــع وضــع صحــي و خيضــع ملــا هــو متوفــر مــن قــدرات شــفائية قــد يؤمنهــا 

مســؤول يف ســلطة أو غيــور يف تلــك األزمنــة .                                                                      

وهنــا ال بــدَّ مــن الذكــر أن التطــور العلمــي يف جبــل عامــل ، وبــدء املنافســات العلميــة، وبنــاء 
اجلامعــات الطبيــة يف الــرق األوســط : يف الشــام وبــروت والقاهــرة ، كانــت تواكــب انتفاضــات 

ثوريــة وحترريــة مــع حــركات ثقافيــة اىل جانــب التطــور الطبــي .                                                                                                              

 فــكان اخلرجيــون يف كل اإلختصاصــات حتــى ملــس األدب والثقافــة مــع شــعرائهم وكتاهبــم 
ــاء،  ــزل واهلج ــدح والغ ــن امل ــف م ــعرية، وطرائ ــات ش ــد وابي ــته بقصائ ــب وممارس ــف للط الوص
وهــذا يوضــح الصــورة بــأن جبــل عامــل هــو قلعــة املبدعــن  يف كل املجــاالت ونذكــر منهــم  :                                                                                                                                          

العامل حسن كامل الصباح	 
والشاعر احلوماين	 
واألديب سام الرايس	 
والسيد جعفر األمن	 
والسيد حسن حممد ترحيني	 
والسيد نور الدين بدر الدين	 
والعلاء الكبار ثالوث جبل عامل	 
والشيخ عبد احلسن صادق	 
والسيد حمسن األمن	 

ــام  ــعبية أي ــات ش ــاركوا بأبي ــة ش ــاب األرحيي ــل أصح ــاء واأله ــأن األدب ــول ب ــن الق و يمك
الكولــرا : 

رصخ دحنون بالضيعة ينادي            مية الرب ال تشــــربوها 
قوم بالليل حط اهلــا حديدة             وقبل الضو قوموا سخنوها 

ــات  ــد واألبي ــة بالقصائ ــة العاملي ــوا احلقب ــن أرخ ــص للذي ــف والقص ــن الطرائ ــة م ــذه عين  ه
ــهادة  ــة ش ــك احلقب ــت تل ــن . فكان ــرن العري ــل يف الق ــاء األوائ ــروا األطب ــة ، وذك ــعرية القيم الش
عــى الــراع مــا بــن التجــارب القديمــة يف األداة الشــفائية املتبعــة احلديثــة لذكــر النقلــة النوعيــة 
التــي ظهــر فيهــا طائــع الشــباب الذيــن قصــدوا اجلامعــات للتخــرج ليارســوا مهنتهــم الريفــة يف 

ــة.                                                                  ــة والصيدل ــة واجلراح الطباب
هــم رجــاالت جبــل عامــل الذيــن بمعرفتهــم وحكمتهــم وتفانيهــم وتضحياهتــم، اســتطاعوا 
تقديــم اخلدمــات اجلــى ألهلهــم ، وهــم الذيــن عــادو ليســكنوا األريــاف، يعطــون املثــل يف القــدوة 
ــن،  ــع املثقف ــاركوا م ــن تش ــًا الذي ــؤالء مجيع ــم ، ه ــى القي ــة ع ــاين ، واملحافظ ــي اإلنس والتعاط
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ــة . وســعوا مــن  ــاة العاملي ــاء احلي ــاء ، والعــال، واملزارعــن يف بن ــاء، واألطب والسياســن ، واألدب
أجــل الكرامــة وعــزة العيــش وهنائهــا يف ربــوع جبــل عامــل .                                            

درســوا عــادوا ناضلــوا ليكملــوا الرســالة ، ويواكبــوا التطــور العلمــي ، مجعــوا العــامل يف جنوهبــم 
العامــي ) النبطيــة ، مرجعيــون ، بنــت جبيــل  ، ديــر ميــاس ، اخليــام ، وحاصبيــا، وجزيــن ... ( دون 
أن ينســوا التواصــل مــع أطبــاء صيــدا وصــور . هــؤالء الرجــال الذيــن أحــروا جامعــات العــامل 
اىل جنوهبــم، ولكنهــم هــم بقــوا يزرعــون أنفســهم يف أرضهــم بالرغــم مــن الظــروف العصيبــة أيــام 
ــات دون  ــوا التضحي ــة . وقدم ــتعار اىل الصهاين ــن اإلس ــاالت م ــروب واإلحت ــات واحل اإلجتياح
منــة أو اســتغال مــادي.  ملجتمعاهتــم بذلــوا الغــايل والنفيــس ، ولــو بإمكنيــات متواضعــة يف أيــام 
الشــدة والقصــف واإلستشــهاد، باإلضافــة اىل اإللتحــاق بمــدارس املقاومــن،  حتــى وصلنــا اىل مــا 
وصلنــا عليــه اليــوم. مــن بنــاء املؤوسســات واجلامعــات واملستشــفيات وبنــاء املســتوصفات واملراكــز 

الطبيــة واإلســعاف واملختــرات .                                    
ــة ، مــع رصوح منتــرة  ــع ، مــع خدمــات متطــورة ، ووســائل حديث ــه تطــور علمــي رسي  إن
. تقــدم مــا تقــدم مــن خدمــات بــروح تنافســية رشيفــة ، ضمــن األوضــاع األمنيــة واإلقتصاديــة 

ــل .......       ــول بالتفاصي ــة دون الدخ ــية املعروف والسياس
أمثولــة هــي ذكرياتنــا مزروعــة يف ضائرنــا حيــاة كريمــة لشــعب أحــب أرضــه والذكــرى ال 

تبقــى اال يف القلــب والضمــر
يف أحضــان جبــل عامــل حيــث اآلبــاء واألجــداد هــو درٌس لــكل جيــل تعلمنــاه مــن أســاتذة 
ــة والوفــاء واملــودة ممزوجــة بالعلــم واإليــان لشــخصية مارســت  وحكــاء هــو درٌس يف التضحي

مهنــة الطــب .                                       
ــرى  ــب ال ي ــن ، فالطبي ــة والدي ــل واملعرف ــة والعق ــة احلكم ــن إال نتيج ــي مل يك ــب العام الط
ــه  ــه املــودة واملون ــا وبين ــة بينن ــه بــكل اهتــام وآذان صاغي ــل يــرى مريضــًا نســتمع الي أمراضــا ، ًب
والدعــاء للشــفاء ، طــب يــرى العــاج قبــل املــال، واحلنــان للــروح وليــس فقــط للجســد ، فهــل 
يــا تــرى ســتعود ..؟ أو ســتبقى تلــك العبــارات اللطيفــة احللــوة التــي كان حيملهــا األهــل يف زيــارة 

عيادتنــا .                                                                                                       
هــؤالء األهــل الذيــن كنــا نأنــس برؤياهــم أصحــاء . وللكلمــة الدعــاء والــرتيض التــي كانــت 

هــي بــدل املعاينــة .         
أخرًا وال بدَّ يل اال أن أنقل بعض الدرر العاملية التي كان يرددها أهلنا األحباء بالقول :                     

ــك   ــرىض علي ــا اهلل ي ــب ويلحقه ــة الطبي ــبق كلم ــت تس ــي كان ــيد والت ــا س ــك ي ــام علي الس
ــايل : ــت كالت ــض كان ــكوى للمري والش

 اذا نامت مية امليذنة اليوم أنا نمت ياحكيم من الوجع .
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وغرها :
ــي  ــون حلم ــن، معج ــوز الت ــل ك ــتوية مث ــم، مس ــا حكي ــي ي ــرة إال بيوجعن ــز  إب ــش مغ ــا في  م

ــطح... ــن الس ــع ع ــل الواق ــي مث بعظم
وخيتمهــا رصت أحســن يــا حكيــم ان شــاء اهلل األرض تطلعلــك والســا تنزلــك يــا ابــن الســيد 

عــي ، ومتســك الــرتاب بإيــدك ويصــر ذهــب ...
ــة  ــوزاراة والدول ــع مــن القلــوب يف زمــان ال والســؤال األخــر فهــل ســتبقى تلــك العــر تنب
ــادي  ــة اآلي ــي أو من ــان الصح ــن والض ــة رشكات التأم ــت رمح ــن حت ــد والعري ــرن الواح يف الق

ــخ. ــة التاري ــار اجاب ــيبقى بانتظ ــؤال س ــاء . س البيض
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ــًا  ــع(، ازددُت إملام ــخ وواق ــل تاري ــل عام ــاين )جب ــوب الث ــر اجلن ــع مؤمت ــي لوقائ ــد متابعت بع
ــأرض  ــاء ل ــة والوف ــا روح التضحي ــض فين ــٌخ يوق ــّم ، تاري ــل األش ــذا اجلب ــخ ه ــة بتاري ومعرف
والوطــن ، ويزيــد مــن عزمنــا وتصميمنــا عــى رفــض الظلــم واالســتعار واخلنــوع واالستســام. 
ــُق أهــل جبــل عامــل بالعلــم ، وَتوقهــم للمعرفــة ، ولــو حتــت الســنديانة او يف  كــا يســتثرنا تعلُّ
ــة منــرة  ــة . وخــر دليــل عــى مــا نقــول وروُد كوكب ــة واألكاديمي اجلامــع ، او يف املــدارس الديني
مــن أســاء املفكريــن واألدبــاء والشــعراء ، والثــوار املقاومــن، والعلــاء واملبدعــن واملخرتعــن و 

ــاح  و رمــال رمــال وغرمهــا .  يف مقدمهــم حســن كامــل الصب

   وإذا كنــا نعتــّز ونفتخــر هبــذا املــايض املشــّع واملجيــد ، إالّ إننــا نحــزن لواقــع التعليــم يف جبــل 
ــات  ــود جامع ــر لوج ــل كان يفتق ــل عام ــي . إذ إنَّ جب ــايل األكاديم ــم الع ــة التعلي ــل، وبخاص عام
ــر  ــايل غ ــم الع ــة التعلي ــى متابع ــن ع ــاب القادري ــى الط ــًا ع ــًأ ثقي ل عب ــكَّ ــا ش ــه . م ــى أرض ع
املتوفــر إالّ يف العاصمــة . أمــا غــر املقتدريــن ماديــًا فقــد ضّلــوا  حمرومــن مــن متابعــة دراســاهتم 

ل خســارة للعديــد مــن املواهــب والطاقــات الكامنــة . العليــا ، مــا شــكَّ

ــوا  ــة مل يطرق ــة والرتبي ــم والثقاف ــائل التعلي ــم مس ــوا يف أبحاثه ــن تناول ــاء الذي ــا أنَّ الزم    وب
ــم العــايل األكاديمــي ، وجــدُت نفــي ، كرئيــس هلــذه اجللســة )الواقــع التعليمــي  ــواب التعلي أب
ــم  ــى التعلي ــة ، ع ــورة رسيع ــو بص ــوء ، ول ــي الض ــرًا أن ُألق ــل( ، مضط ــل عام ــي يف جب والصح
العــايل يف جبــل عامــل. لعــلَّ ذلــك ُيكمــل البحــث وُيميــط اللثــام عــن تاريــخ و واقــع التعليــم 

ــان. العــايل يف هــذه املنطقــة مــن لبن

ــدا  ــايل صي ــر األويل ش ــن ن ــدُّ م ــي متت ــل ، الت ــل عام ــة جب ــول أنَّ منطق ــف الق ــن املؤس    وم
ــى  ــم العــايل حت ــت حمرومــة مــن وجــود مراكــز للتعلي ــًا ، ضلَّ ــة جنوب ــدود فلســطن املحتل إىل ح

ــايض . ــرن امل ــبعينيات الق س

  ومــن املؤســف أكثــر أنَّ دخــول التعليــم العــايل آنــذاك إىل جبــل عامــل )الــذي اصبــح ُيعــرف 
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بلبنــان اجلنــويب ( ، مل يكــن نتــاج خطــة تربويــة أو اســرتاتيجية للتعليــم العــايل يف األطــراف البعيــدة 
ــر ،  ــيِّئة الذك ــة )1975 – 1990( س ــرب اللبناني ــتعال احل ــة الش ــا كان نتيج ــة؛ وإن ــن العاصم ع

التــي عطَّلــت معظــم املرافــق احليويــة يف العاصمــة ومنهــا اجلامعــة اللبنانيــة .

   لــذا ُأنشــئت عــام 1977 فــروٌع للجامعــة اللبنانيــة يف صيــدا ، ُســّميت فــروع لبنــان اجلنــويب. 
ــة  ــي : كلي ــتقلة ه ــات مس ــروع إىل كلي ــذه الف ــمت ه ــي 1979 – 1980 انقس ــام اجلامع ويف الع
ــوم  ــد العل ــانية ، ومعه ــوم اإلنس ــة اآلداب والعل ــة ، وكلي ــية واإلداري ــوم السياس ــوق والعل احلق

ــام 2001 .  ــا ع ــايل للتكنولوجي ــد الع ــة واملعه ــة الصح ــم كلي ــن ث ــة ، وم االجتاعي

  ونشــأ يف صيــدا عــدٌد مــن اجلامعــات اخلاصــة هــي : اجلامعــة األمركيــة للعلــوم والتكنولوجيا 
)AUST ( عــام 2005 ، و اجلامعــة اللبنانيــة الدوليــة )  LIU  ( عــام 2006، وجامعــة القديــس 
يوســف )اليســوعية ( عــام 2010 ، وجامعــة اجلنــان عــام 2011 ، ومركزهــا األســايس يف 

طرابلــس. 

   أمــا يف النبطيــة ، حــارضة جبــل عامــل ، فقــد ُأنشــىء ألول مــّرة فــرٌع للتعليــم العــايل ســنة 
ــة  ــعبة لكلي ــت ش ــم تأّسس ــة . ث ــة اللبناني ــوم يف اجلامع ــة العل ــس لكلي ــرع اخلام ــو الف 1986 ، ه
ــام 2009  ــتقل ع ــرع مس ــت إىل ف ــي حتول ــنة 1989 ، والت ــال س ــة وادارة األع ــوم االقتصادي العل
. واجلديــر ذكــره هنــا أنَّ هاتــن املؤسســتن مل ينعــم اهلهــا بانتظــام العمــل واألمــن واالســتقرار 
ــة عــى منطقــة النبطيــة عــام 2000 . إالّ بعــد اندحــار قــوات العــدّو الصهيــوين عــن التــال املطلَّ

   هــذا عــى الصعيــد الرســمي ، أمــا عــى مســتوى التعليــم اخلــاص فقــد ُأنشــئت جامعــات 
ومعاهــد بعــد حتريــر اجلنــوب مــن رجــس االحتــال اإلرسائيــي عــام 2000  )باســتثناء مــزارع 
شــبعا وتــال كفرشــوبا( . فتأسســت اجلامعــة اللبنانيــة الدوليــة ) LIU( عــام 2006 ، واجلامعــة 
األمركيــة للثقافــة والتعليــم 2006 ، ثــم معهــد املنــار اجلامعــي الــذي يتميــز باعتــاده اختصاصات 
ــم  ــري . ث ــه ب ــس نبي ــادة الرئي ــا ، ج ــة الفوق ــزه يف النبطي ــل ، مرك ــوق العم ــة يف س ــدة مطلوب جدي
توســع هــذا املعهــد فأقــام فرعــا ثانيــا يف العباســية – مدخــل صــور الشــايل ، وفرعــًا  ثالثــًا يف بئــر 
ــرى  ــة أخ ــد مهني ــة معاه ــد يف النبطي ــلم . ويوج ــة س ــن – خرب ــام كفردون ــق ع ــل – طري الساس

مثــال معهــد أجيــال ومعهــد اآلفــاق ...

ــد  ــيا )2012 (، ومعه ــة فينيس ــراين جامع ــة الزه ــد يف منطق ــل ، نج ــل عام ــاحل جب ــى س وع
ــن . ــد امليادي ــي ، ومعه ــاء الفن الوف

ــة العلــوم للجامعــة  ويف صــور يوجــد ايضــًا جامعــات ومعاهــد و شــعب نذكــر : شــعبة كلي
ــا  ــة .  ام ــة اللبناني ــة للجامع ــياحة التابع ــة الس ــعبة لكلي ــس . وش ــرع اخلام ــع الف ــة – تتب اللبناني
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عــى مســتوى التعليــم العــايل اخلــاص يف صــور فنجــد : اجلامعــة اإلســامية، واجلامعــة اللبنانيــة 
ــاق ، ومعهــد  ــار ســبق ذكرمهــا ، ومعهــد اآلف ــن للمن ــة، ومعهدي ــا اجلامعي ــة جوي ــة ، وكلي الدولي

ــة .  ــوم التمريضي ــدر للعل ــام الص ــد اإلم ــي ، ومعه ــد الفن ــاد ،  واملعه أجم

ــمي   ــي الرس ــام التعليم ــن النظ ــزأ م ــزء ال يتج ــو ج ــل ه ــل عام ــي يف جب ــم اجلامع     إنَّ التعلي
الــذي تــرف عليــه وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل يف لبنــان . وترتبــط حداثــة التعليــم العــايل يف 
جبــل عامــل ، إىل حــدٍّ كبــر ، بحداثــة التعليــم العــايل الرســمي مــن جهــة ، إذ تأسســت اجلامعــة 
ــم  ــى معظ ــررة ع ــة املتك ــروب اإلرسائيلي ــداءات واحل ــام 1951 ، وباالعت ــمية ع ــة الرس اللبناني

مناطــق جبــل عامــل مــن جهــة أخــرى . 

ــث  ــان فتعــود جــذوره إىل اواســط القــرن التاســع عــر ، حي ــايل اخلــاص يف لبن ــم الع ــا التعلي     ام
لــت إىل : اجلامعــة األمركيــة  أنشــأت اإلرســاليات األجنبيــة مــدارس ومعاهــد مــا لبثــت أن حتوَّ
ــس  ــة القدي ــام 1866. وجامع ــروت ع ــت يف ب ــي تأسس ــة ، والت ــة اإلنكليزي ــتانتية ، ذات اللغ الروتس

ــام 1875 . ــت ع ــية ، وتأسس ــة الفرنس ــة واللغ ــوعية( ذات الثقاف ــف ) اليس يوس

ويف اوائــل ســتينيات القــرن العريــن ، أســس مجــال عبــد النــارص جامعــة بــروت العربيــة ، 
بمناهجهــا وثقافتهــا العربيــة ، وأحدثــت ، مــع اجلامعــة اللبنانيــة ، شــيئًا مــن التــوازن بــن الثقافات 

يف التعليــم العــايل يف لبنــان . 

ــرا  ــف ، ونظ ــاق الطائ ــر اتف ــام 1989 إث ــا ع ــة أوزاره ــت احلــرب اللبناني ــا وضع وبعدم
ــات  ــص للجامع ــبَّحة الرتاخي ت ُس ــرَّ ــات ، ك ــا احلكوم ــي انتهجته ــة الت ــات النيوليرالي للسياس
اخلاصــة يف لبنــان . فــكان منهــا مــا هــو ِجــّدي وأكاديمــي ، ومنهــا مــا هــو جتــاري ، مــَع مــا حيمــل 
ــات الرتخيــص  ــذا وخضعــت عملي ــر وتبخيــس للمســتويات . ه ــر مــن غــشٍّ وتزوي هــذا التعب
أحيانــًا ملبــدأ املحاصصــة الطائفيــة واملذهبيــة ، عــى حســاب األهليــة والــروط القانونيــة والوطنية 
. هــذا األمــر يســتدعي تدخــًا مــن الدولــة وممارســة رقابــة جدّيــة وفعالــة عــى املناهــج ، وعــى 
ــي يف  ــم اجلامع ــتوى التعلي ــّي مس ــى ُرق ــًا ع ــس واإلدارة، حفاظ ــات التدري ــة هليئ ــة واألمان األهلي

ــان .. لبن

أمــا اجلامعــة اللبنانيــة، التــي يبلــغ عــدد طاهبــا اليــوم تســعٌة وســبعون ألــف طالبــة وطالــب، 
ــات،   ــف االختصاص ــن خمتل ــان،  م ــايل يف لبن ــم الع ــاب التعلي ــوع ط ــَف جمم ــوازي نص ــا ي أي م
وتواكبهــم يف مســرهتم العلميــة نخبــة مــن األســاتذة البحاثــة ، وهــم متخرجــو اجلامعــة اللبنانيــة 
وأكثــِر مــن ثاثــن دولــًة حــول العــامل ، إنَّ هــذه اجلامعــة ، وفــق رئيســها الروفســور فــؤاد ايــوب ، 
تعمــل بشــكل دؤوب عــى وضــع خطــط واســرتاتيجيات مــن شــأنا تطويــُر نظــام التعليــم العايل ، 
ومواكبــةُ املســتجدات ، ومتابعــةُ مــا حيتاجــه ســوق العمل، وفتــُح جمــاالت واختصاصــات جديدة. 
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ــًا يف التعليــم، هــو نظــام األرصــدة ) LMD ( ليســانس – ماســرت –  وتّتبــع اجلامعــة نظامــًا حديث
ــن  ــد م ــق العدي ــد حق ــا . وق ــاد األورويب وفرنس ــع االحت ــاون م ــاِت تع ــت اتفاقي ــوراه ، وأبرم دكت
طاهبــا إنجــازاٍت عامليــًة ونالــوا بــراءاِت اخــرتاع.  ويشــهد الواقــع أنَّ خرجيــي اجلامعــِة اللبنانيــة 
ــاء،  ــول إىل القض ــات الدخ ــة ، ويف امتحان ــة املدني ــس اخلدم ــاراة جمل ــن يف مب ــدرون الناجح يتص

والســلك الدبلومــايس وغــره مــن الوظائــف. 

ــة ، مــن أجــل النهــوض     إنَّ اآلمــال الكبــرة والطموحــة التــي يبدهيــا أهــُل اجلامعــة اللبناني
ــة  ــز الدول ــام عج ــة ، وأم ــات املتاح ــام االمكان ــًة أم ــى متواضع ــره ، تبق ــايل وتطوي ــم الع بالتعلي
عــن تلبيــة كافــة املســتلزمات . إذ إنَّ مــن واجــب الدولــة االهتــام َ بإعــداد األســاتذة يف خمتلــف 
املجــاالت والتخصصــات، وتســهيلَ  مهاهتــم ألداء رســالتهم بنجــاح .  كــا ينبغــي توفــر املناخات 
املائمــة واملســاعدة للطــاب، وتشــجيُعهم عــى متابعــة الدراســات العليــا ، وتدريُبهــم عــى اختــاذ 
القــرار، وتأهيُلهــم لقيــادة املجتمــع. فاجلامعــة مؤسســٌة تعليميــة ، نضويــة تنمويــة خلدمــة الوطــن 
واملواطــن . مــن هنــا تــأيت أمهيــُة وضــِع اســرتاتيجية تطويريــة للجامعــة، ملواكبــة التحــوالت التــي 

يشــهدها العــامل. وذلــك مــن خــال الرتكيــز عــى اجلوانــب اآلتيــة :

1 - تطويــُر املناهــج والرامــج األكاديميــة ، عــى أن يرتافــق ذلــك مــع برامــَج تدريبيــٍة تتــاءم مــع 
دة، مــن خــال ورشــاِت عمــٍل وحلقــاِت بحــٍث  احتياجــات أعضــاء هيئــة التدريــس املتجــدِّ
ُز املناهــَج الدراســيِة واإلبــداع . فالتنميــة املهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ، ُتعتــر حمــورًا  تعــزِّ
مــات الســلوكّية  رئيســيًا إلحــداث التغيــر، واكتســاب املهــارات والقــدرات املعرفيــة ، واملقوِّ

احلضارية.

2 - إنشــاُء مراكــِز  أبحــاٍث وخمتــرات علميــة ، وتأمــُن دعــٍم مــاديٍّ كاٍف لأبحــاث العلميــة ، 
واســتقطاُب الكفــاءات ، وتوجيــُه البحــث العلمــي خلدمــة التنميــة ، وتيســُر َمهمــة النخبــة 
املمّيــزة مــن األســاتذة والباحثــن . مــا ُيمّكــن اجلامعــَة مــن التوصــل إىل اكتشــافات علميــة 

جديــدٍة ،  تواجــه حتديــاِت العــر.

ــاث  ــز األبح ــن مراك ــاوِن ب ــُق التع ــي ، وتوثي ــريف والبحث ــي واملع ــادل العلم ــجيُع التب 3 - تش
ــة  ــِب اخلاق ــُم املواه ــة، ودع ــارات األكاديمي ــة والزي ــدورات التدريبي ــُة ال ــة، واقام العربي
ــادم  ــل َ الق ــلَّ اجلي ــتقبل .  لع ــريف يف املس ــاد املع ــادة االقتص ــوا ق ــا ليكون ــُل أصحاهب ، وتأهي

ــافات . ــة واالكتش ــم واملعرف ــلمن يف العل ــرب واملس ــد الع ــتعادَة جم ــتطيُع اس يس

ــة  ــِة التحتيَّ ــُر الُبني ــز ، وتطوي ق والتميُّ ــوُّ ــى التف ــاب ع ــاعد الط ــة تس ــة أكاديمي ــُن بيئ 4 - تأم
ــِة املعلومــات واخلْدمــات اإللكرتونيــة ، وإتاحــُة فــرص الوصــول إىل اإلنرتنــت بأعــى  لِتقنيَّ
مســتوى ، واإلفــادة ُمنــه ، ليــس فقــط يف جمــال األبحــاث ، وإنــا ايضــًا اســتخداُمه للرتفيــه، 
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ــخصية  ــل ش ــاهم يف صق ــي تس ــاطات الت ــن النش ــا م ــة وغره ــة والفني ــاطات األدبي والنش
ــان . اإلنس

5 - رفــُع مســتوى مهــارات اخلّريــج ، وتعزيــُز شــخصيته ، وتوجيُهــه حلضــور الفعاليــات الثقافية، 
ــة  ــة الرياضي ــة روِح املنافس ــاُم بتنمي ــة . واالهت ــطة اإلبداعي ــِة األنش ــارضات، وممارس واملح
ع، وتعــرتف  ديــة والتنــوُّ الريفــة . وتعزيــُز القَيــم األخاقيــة واإلنســانية ، التــي حتــرتم التعدُّ
ــادات  ــُن القي ــب . ومتك ــة والتعصُّ ــكال العنري ــن أش ــكل م ــن أيِّ ش ــدًا ع ــر، بعي باآلخ
الشــابة اخلّاقــة مــن املناصــب القياديــة ، اســتنادًا إىل الكفــاءة واجلــدارة . وتدعيــُم التجــارِب 
املعرفيــة ملجتمــع الطــاب ،  بحيــث يتمكنــون مــن املشــاركة يف الشــؤون والقضايــا العامليــة .

ــوم  ــي ، كأســتاذ يف كليــة احلقــوق والعل      إزاء كل هــذه الطموحــات والتطلُّعــات ، يؤملن
السياســية يف اجلامعــة اللبنانيــة ، تزاحــُم عــدٍد كبــر مــن األســئلة والتمنيــات : كــم أمتنــى أن أرى 
ــع  عــاٍت للجامعــة اللبنانيــة ،  يف الشــال والبقــاع واجلنــوب ، عــى غــرار جتمُّ عــى ســبيل املثــال، جممَّ
احلــدث اجلامعــي يف بــروت . فرتتــاح اجلامعــة مــن عــبء اجيــارات األبنيــة اجلامعيــة ، املتناثــرة 
ــر  ــي تفتق ــق ، والت ــَعب يف املناط ــروع والشُّ ــن الف ــدد م ــذا الع ــن ه ــتغني ع ــة ، وتس ــر املؤهل وغ
مــات العمــل األكاديمــي، مــن خمتــرات ومكتبــات حديثــٍة،  ومراكــز أبحــاث  أساســًا ألدنــى مقوِّ

ــزات .  وجتهي

نتساءل ،أنا و زمائي  ، عن أسباب التقطر يف امليزانية السنوية للجامعة اللبنانية ؟

وعــن مــدى قــدرة األســتاذ اجلامعــي عــى االهتــام بالبحــث العلمــي ، مــن غــر دعــم مــادي، 
ويف ظــروف معيشــية صعبــة ؟

ــُع تكلفــة  ــة والتأليــف ،  إذا مل يكــن بمقــدوره دف ــة األســتاذ عــى التفــرغ للكتاب وعــن إمكاني
ــة ؟  الطباع

ق  ، والبعثــات إىل اخلــارج ؟ وعــن  ونتســاءُل عــن جوائــز اإلبتــكارات العلميــة ، وِمنَــح التفــوُّ
ســوق العمــل للخّرجيــن ؟

ــوص  ــن النص ــع ، ب ــى أرض الواق ــُق ع ــا يتحق ــُب  و م ــا نرغ ــن م ــٌع ب ــوَن شاس      إنَّ الب
ــة . ــات املرم ــذ االتفاقي ــال ، وتنفي ــوال إىل أفع ــة األق ــات وترمج والتمني

ــًا  ــورًا ، ومواكب ــاخمًا متط ــان  ش ــايل يف لبن ــم الع ــل أن أرى التعلي ــدوين األم ــذا وحي ــول ه    أق
ــادة  ــتحقون الري ــن يس ــة . إنَّ اللبناني ــة هائل دة برسع ــدِّ ــر املتج ــات الع ــات ومتطلب الحتياج
والتفــّوق ، فهــم عــى مــّر التاريــخ ، أهــُل الثقافــة والعلــم واإلبــداع ، ومــن هــؤالء بــرز أبنــاء جبــل 
عامــل  املقــاوم  املعطــاء . و الــذي ُيســطُِّر أهلــه باســتمرار أصنافــًا  مــن املعرفــة واالبتــكار ، وألوانــًا 

ــاء.  ــة والوف ــة  والتضحي مــن البطول
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التعليم العايل يف جبل عامل
ــة  ــداءات اإلرسائيلي ــبب االعت ــدا ،  بس ــة حتدي ــة النبطي ــايل إىل منطق ــم الع ــول التعلي ــر دخ تأخ
التــي اســتمرت منــذ عــام 1976 حتــى عــام 2000 . إذ إن الفــروع اجلامعيــة التــي كان مقــررا هلــا 
أن تكــون يف النبطيــة ُنقلــت إىل صيــدا بســبب القصــف اإلرسائيــي العشــوائي عــى منطقــة النبطيــة 
. فتأّسســت يف صيــدا عــام 1977 فــروع لبنــان اجلنــويب جمتمعــة . ثــم انقســمت إىل كليــات مســتقلة 
يف العــام اجلامعــي 1979 – 1980 ، وهــي : كليــة احلقــوق والعلــوم السياســية واإلداريــة ، وكليــة 
اآلداب والعلــوم اإلنســانية ، ومعهــد العلــوم االجتاعيــة ، ومــن ثــم كليــة الصحــة ، وبعدهــا ُأنيء 

املعهــد التكنولوجــي عــام 2001 . 
ــه  ــة عــام 1986 ، فقــد عانــى طاب ــة العلــوم الــذي ُأقيــم يف النبطي امــا الفــرع اخلامــس لكلي
ــي .  ــتقرار األمن ــدم االس ــبب ع ــل بس ــام العم ــل يف انتظ ــوف واخلل ــن اخل ــرا م ــاتذته كث واس
ــئت يف  ــي ُأنش ــال الت ــة وادارة األع ــوم االقتصادي ــة العل ــعبة كلي ــبة لش ــال بالنس ــك كان احل وكذل
النبطيــة عــام 1989 ، والتــي حتولــت فيــا بعــد إىل فــرع مســتقل عــام 2009 ، هــو الفــرع اخلامــس 

ــة . هلــذه الكلي
أمــا بالنســبة للتعليــم العــايل اخلــاص ، فقــد انتــر يف جبــل عامــل بعــد االندحــار اإلرسائيــي 
عــن اجلنــوب حتــت وطــأة رضبــات املقاومــة اللبنانيــة اإلســامية والوطنيــة . ففــي صيــدا ُأنشــئت 
اجلامعــة اللبنانيــة األمركيــة، واجلامعــة اللبنانيــة الدوليــة عــام 2006 ، وجامعــة القديــس يوســف 

عــام 2010 ، وجامعــة اجلنــان عــام 2014 . 
ــة  ــة للثقاف ــة األمركي ــي : اجلامع ــة وه ــد خاص ــات ومعاه ــا جامع ــأت ايض ــة نش ويف النبطي
ــة ايضــًا عــام 2006 ، ومعهــد املنــار اجلامعــي  ــة الدولي والتعليــم عــام 2006 ، واجلامعــة اللبناني
عــام 2013 ويتميــز باعتــاده تدريــس اختصاصــات جديــدة ومطلوبــة يف ســوق العمــل مثال قســم 
ــا ، وقســم الصحــة ، وقســم الفنــون . وللمعهــد  ــة ، وقســم اهلندســة والتكنولوجي اإلدارة والرتبي

ثاثــة فــروع : األول يف النبطيــة الفوقــا ، والثــاين يف العباســية ، والثالــث يف بئــر الساســل .
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المحور الخامس:
الواقع االقتصادي واالغتراب

في جبل عامل
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ــام 2006  ــى الع ــدت حت ــي امت ــة الت ــروب االرسائيل ــداءات واحل ــل االعت ــل عام ــه جب واج
)حــرب متــوز ( ، وأســهم ذلــك يف تــرر مجيــع البنــى التحتيــة لاقتصــاد اللبنــاين، وتراجــع الناتج 
املحــي إىل النصــف، وكانــت لــه آثــار كبــرة عــى  املســتوى املعيــي للســكان ، والــذي انعكــس 
ــوازن اىل املنطقــة . ويف  ــدة العــادة الت ــة جدي ــى ، وتطلــب خططــا اقتصادي ــة البن ــدوره عــى كاف ب
هــذ االطــار ســيعالج هــذا املحــور مــن املؤمتــر واقــع القطاعــات االقتصاديــة ومســامهة االغــرتاب 

يف دعمهــا .)أ . عــي جــوين(

يرتأس هذا املحور الدكتور مصطفى بدر الدين .

طبيب قلب ورشاين خريج جامعات فرنسا .	·

رئيس بلدية النبطية )1998-2010 (.	·

نائب رئيس االحتاد العاملي  للتجمعات واملراكز واالندية  الثقافية يف اليونسكو.	·

من مؤسي هيئة محاية البيئة واملحافظة عى الرتاث يف النبطية 1983.	·

عضو مجعيات ثقافية وانسانية وصحية يف لبنان والعامل .	·

رئيس سابق هليئة تكريم العطاء املميز	·
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رئيس الجلسة

د. مصطفى بدر الدين

ــا الدخــول إىل  أهيــا الكــرام . أتــرف برئاســة هــذه اجللســة القيمــة التــي مــن خاهلــا يمكنن
ــي .                                                                                                     ــان العام ــات اإلنس ــاق مكنون أع

هــذا اإلنســان الــذي لطاملــا أغنــى ثقافتــه بتفاعاتــه مــع حميطــه،  وتــراب أرضــه،  مفتشــًا عــن 
لقمــة عيشــه التــي مل يردهــا اال كريمــة ، يف أزمــان صعبــة مؤملــة ، ولكنــه اســتطاع أن يعطيهــا املقــام 
والقيمــة الوازنــة الغاليــة ، ألنــا مغمســة بعــرق جبينــه و رويــت بدمائــه وتضحياتــه ،  كــا روى 

تــراب األرض املجبــول بعــرق جبينــه لتحيــا هــذه االرض العامليــة . ...                 

 أهيااألحبة:                 

ال أريــد أن أدخــل يف التفاصيــل ألننــي اليــوم أرى نفــي وموقعــي ومكانتــي يف املعرفــة هــي 
ــر  ــة بالتعب ــتبدل املعرف ــك أس ــاص،  لذل ــة واإلختص ــاب املعرف ــاء وأصح ــط العل ــة يف حمي نقط
وبالثنــاء والشــكر مــع االحــرتام والتقديــر لكــم مجيعــا ، مــن منظمــن ،  ومشــاركن، وداعمــن، 
وخــراء يف كل املجــاالت ، ألنكــم أّرختــم جذورنــا وأصولنــا وذكرياتنــا وجتاربنــا يف هــذا املؤمتــر 
الرفيــع املســتوى،  ليبقــى للتاريــخ ولأجيــال وملــن أرادوا االطــاع عــى احلقبــات اهلامــة التــي مــرَّ 
هبــا جبــل عامــل وأهلــه  بــكل أطيافهــم مــن رجــاالت ومواقــف وحمطــات وتضحيــات يف ســبيل 
املحافظــة عــى العــزة والكرامــة،  لينعــم هبــا األبنــاء ويفتخــر هبــا األجــداد واآلبــاء واألمهــات .                                                

واقــع إقتصــادي  ،  واقــع اغــرتايب  أو األثنــان معــا يف تاريــخ جبــل عامــل كلهــم يصبــون يف 
ــش  ــرزق والعي ــظ ال ــك حلف ــال وكل ذل ــة رصاع ونض ــة مقاوم ــاة العاملي ــا احلي ــدة إن ــة واح خان

ــم .                                            الكري
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كــا االغــرتاب تضحيــة ، مغامــرة ، صــر وإبــداع ، إنــا جمموعــة مــن الصفــات وقــد شــبعت 
يف روح واحــدة مــن أجــل البقــاء . وال داعــي لكــي نذكــر بالصعوبــات واملعانــاة لشــعوبنا يف أرض 
ــاد  ــل باالضطه ــها األه ــرة عاش ــات م ــا حقب ــاق،  إن ــق الش ــذا الطري ــى ه ــرتاب ع ــل واالغ عام
ــتكرين  ــاة واملس ــة بالطغ ــان مليئ ــة يف أزم ــر  والقل ــل والقه ــاالت والتنكي ــروب واالحت واحل

ــروح واجلســد .                                                      واملهيمنــن واملتســلطن عــى ال

حقبــات نضــال عاشــها األهــل بــن أشــجار الزيتــون وســنبلة القمــح وبيــادر احلصيــد كانــت 
متــر األيــام مــرارًا هانئــة ويف غرهــا نعــض عــى اجلــراح ننــزف شــبابًا هياجــرون فتلجــأ لاغــرتاب.                                                

هــذا هــو العامــي املســافر املناضــل املتفاعــل املتواصــل مــع العــامل بأكملــه واألهــم فهــو مل ينــس 
أرضــه وأهلــه فبنــى النهضــة االقتصاديــة بــردة فعــل إجيابيــة ويف كل املجــاالت )اقتصــاد ، جتــارة، 
ــد  ــة ق ــان باهض ــا أث ــارة   ( إن ــة وع ــة ، وعائل ــعر ، سياس ــة ، أدب ، ش ــة ، ثقاف ــة ، صناع زراع

دفعناهــا ودفعهــا األبنــاء يف الوطــن واالغــرتاب .     

أمــا اليــوم ومــع اخلــراء واملدققــن والبحاثــة ســيكون لنــا إضــاءة مســلطة عــى تلــك احلقبــات 
ــتاع  ــر لاس ــر وأكث ــتفيد أكث ــي نس ــت لك ــد بالوق ــم التقي ــو منك ــة، نرج ــات التارخيي واملحط
ــة  ــة وجترب ــب معرف ــق صاح ــز صدي ــارض عزي ــن كل حم ــدة م ــة مفي ــة غني ــكل كلم ــتمتاع ل واالس

ــرة . وخ
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القطاعان الزراعي والصناعي في جبل عامل  وثنائية الفقر

د. معضاد رحال

ــزة الرئيســة لاقتصــاد الوطنــي ، كــا يرتبطــان  يشــّكل القطاعــان الصناعــي والزراعــي الركي
بعوامــل أخــرى متعــددة كحجــم الســكان والقــوى العاملــة ومســار التنميــة الشــاملة يف املجتمــع، 
مــن هنــا كانــت أمهيــة دراســة هذيــن القطاعــن يف منطقــة عانــت وال زالــت مــن خمتلــف انــواع 
االمهــال واحلرمــان، وأن مــا يبــدو للمراقــب مــن بعــض التطــور يف البنــى التحتيــة ال يعــدو عــن 
ــارة عــن مشــاغل  ــة بغالبيتهــا عب ــه احــد جوانــب االزدهــار املظهــري. فاملؤسســات الصناعي كون
ــا  ــدود مناطقه ــاوز ح ــواقها ال تتج ــاج واس ــة يف االنت ــات حديث ــتخدم تقني ــا تس ــو ان ــيطة ول بس
اجلغرافيــة، كــا ان الزراعــة أســوأ حــاال فهــي ال تــكاد تكفــي االســتهاك العائــي، وهــذا يعنــي ان 
العاملــن يف هذيــن القطاعــن ال يســتطيعون تامــن احلــد األدنــى مــن املســتوى املعيــي ألرسهــم، 
األمــر الــذي يدفــع هبــم اىل حافــة الفقــر والعــوز مــا يدفعهــم اىل  التفتيــش عــن مصــادر رزق يف 
أعــال اضافيــة أخــرى، إذ إن التعطــل عــن العمــل يف األرس املتواضعــة الدخــل والتــي تعيــش عــى 
أجــور العاملــن فيهــا حيــّول الفــرد مــن » منتــج مبــادل ومفضــل عــى حميطــه بعائــد تعبــه اىل فــرد 
حيتــاج اىل االعالــة ولــو مؤقتــا«1، وحجتنــا يف ذلــك التدهــور الرسيــع يف مســتوى الصناعــات التــي 
كانــت متطــورة يف ســبعينات القــرن املــايض كصناعــة األحذيــة يف بنــت جبيــل التــي كانــت تعيــل 
حــواىل 400 أرسة ومل يبــق منهــا حاليــا ســوى معمــل واحــد، وكذلــك احلــال صناعــة الفخــار يف 
بلــدة راشــيا الفخــار، والرتاجــع الكبــر يف زراعــة التبــغ وخمتلــف انــواع احلبــوب، والتــي كان هلــا 
تداعيــات كبــرة عــى مســتوى الدخــل األرسي والوطنــي ، مــا دفــع بالعاملــن يف هــذه النشــاطات 

اىل ســوق البطالــة والنــزوح واهلجــرة والعمــل يف القطــاع اهلامــي أو الانظامــي.

1  - أحمــد، بعلبكــي، موضوعــات وقضايــا خالفيــة فــي تنميــة المــوارد العربيــة، مقاربــة اجتماعيــة –اقتصاديــة، دار الفارابــي، بيــروت، 2007 ،ص. 
121
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مقدمة عامة

صحيــح ان غيــاب سياســة انائيــة شــاملة للبنــان بشــكل عــام وملنطقــة اجلنــوب بشــكل خــاص 
ــات  ــتثار يف مؤسس ــى االس ــجيع ع ــدم التش ــى يف ع ــي جت ــرايف وانتاج ــع ديمغ ــروز واق ادت اىل ب
ــة. واذا  ــة ثاني ــن ناحي ــرة م ــزوح واهلج ــن الن ــات م ــع موج ــة واىل دف ــن ناحي ــورة م ــة متط انتاجي
ــاين  ــوب اللبن ــة اجلن ــى منطق ــام 1967 ع ــذ ع ــدأت من ــي ب ــة الت ــداءات االرسائيلي ــت االعت كان
عامــا مضافــا لتفريــغ اجلنــوب مــن أهلــه اضافــة اىل افــرازات احلــرب اللبنانيــة عــام 1975، اال 
ان عاقــات الرتابــط االقتصــادي وغــر االقتصــادي بــن املــدن واألريــاف اللبنانيــة قــد تغــرت 
ــا  ــة مفتوح ــوق املدين ــى س ــدل ان يبق ــايض ، اذ ب ــرن امل ــتينيات الق ــينيات وس ــدي مخس ــذ عق من
ــض  ــتراد الفوائ ــى اس ــح ع ــاف انفت ــن األري ــرف م ــي واحل ــاج الزراع ــض االنت ــا لفوائ ومتلقي
ــة املســتوردة مــن اخلــارج واملنافســة ملنتجــات القــرى برخــص اســعارها. كــا  ــة االغراقي الزراعي
راحــت اســواق املــدن يف العاصمــة بــروت وعواصــم املحافظــات تضــخ املســتوردات االغراقيــة 
اىل القــرى ، مــا أدى اىل توقــف الكثــر مــن املزارعــن واحلرفيــن الصناعيــن عــن انتــاج حماصيلهــم 
ــى  ــاد ع ــي اىل االعت ــاع الصناع ــتثمرين يف القط ــار واملس ــن الكب ــول املزارع ــة واىل حت التقليدي
ــة كثيفــة مــا دفــع بصغــار املســتثمرين الزراعيــن  ــاج اىل عال ــا املســتوردة التــي ال حتت التكنولوجي
واحلرفيــن بالتوجــه نحــو املــدن. هــذا التوجــه مل يكــن ليحصــل لــوال اعتــاد النظــام االقتصــادي 

ــود اىل حــد »االباحــة«. ــة قي ــة مــن أي ــة املتفلت ــاين عــى الليرالي اللبن
 منهجيــة البحــث: اعتمدنــا يف هــذا البحــث عــى مقاربتــن: متثلــت األوىل بمراجعــة األدبيــات 
ــة يف  ــن أمهي ــا م ــا هل ــة مل ــة والصناع ــي الزراع ــا قطاع ــة وخصوص ــات االنتاجي ــة بالقطاع املتعلق
عمليــة التشــغيل واالنتــاج واملســامهة يف دعــم االقتصــاد الوطنــي، والثانيــة متثلــت باالطــاع عــى 
ــان اجلنــويب  الوثائــق يف وزاريت الزراعــة والصناعــة وتــوزع املؤسســات الصناعيــة يف حمافظتــي لبن
والنبطيــة وكذلــك انــواع املزروعــات والتحــوالت التــي طــرات عــى القطــاع الزراعــي والتحــول 
نحــو الزراعــات املحميــة والزراعــات احلديثــة التــي حلــت مــكان زراعــة احلمضيــات واحلبــوب 

عــى انواعهــا.
ــا  ــة؟ وم ــويب والنبطي ــان اجلن ــي لبن ــي يف حمافظت ــي والزراع ــاع الصناع ــع  القط ــو واق ــا ه  ف
ــة  ــة واالجتاعي ــاة االقتصادي ــارس دورًا يف احلي ــا مت ــه ؟ كون ــودة في ــات املوج ــع املؤسس ــو واق ه
ــاك  ــل هن ــل( وه ــاب عم ــال وأرب ــراد )ع ــن األف ــة، ب ــات االجتاعي ــن العاق ــقًا م ــكل نس وتش
سياســة صناعيــة  وزراعيــة لتنميــة هذيــن القطاعــن ؟ ومــا هــي املعوقــات التــي تعيــق تطورمهــا 
واســتمرارمها؟ ومــا هــي العوامــل التــي تتحكــم يف خيــارات املســتهلكن، هــل هــي اإلعانــات، 

ــي؟ ــاج املح ــة باالنت ــدم الثق ــودة أم ع أم اجل
ــان  ــي لبن ــي يف حمافظت ــي والزراع ــع الصناع ــتعراض الواق ــنحاول اس ــق س ــذا املنطل ــن ه م
ــة. ــة خمتلف ــل زمني ــال مراح ــان خ ــذان القطاع ــا ه ــر هب ــي م ــورات الت ــة والتط ــويب والنبطي اجلن
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اوال:الصناعة
تعتــر الصناعــة احــد األبعــاد الرئيســة يف حتقيــق التقــدم للمجتمــع وتطــوره، باعتبارهــا عنــر 
ــة كــا ونوعــا ، ألن مســتوى التصنيــع يف أي جمتمــع  يعتــر أهــم مــؤرش عــى درجــة تقدمــه  تنمي
ــع  ــم  لــوال اعتادهــا عــى التصني ــة لــدى دول نمــور آســيا مل تكــن لتت ــة النوعي وازدهــاره. فالنقل
لزيــادة انتاجهــا وحتقيــق حالــة مــن التنميــة الشــاملة. فمــن وجهــة النظــر الرأســالية الكاســيكية، 
» فــإن التصنيــع  هــو عمليــة تكنولوجيــة تســتخدم فيهــا العلــوم التطبيقيــة ومتتــاز تنميــة االنتــاج 
ــوق  ــتهاكية يف س ــة واالس ــلع االنتاجي ــع الس ــون توزي ــتعال اآلالت ويك ــع باس ــاق واس ــن نط م
واســعة، أمــا أداة االنتــاج فقــوة بريــة عاملــة متخصصــة، مقّســمة الوظائــف تبعــًا للتخصصــات 
املختلفــة، ويصحــب ذلــك كلــه عمــران حــري رسيــع وواســع النطــاق«)1(. ويســاهم القطــاع 

الصناعــي يف حتقيــق التنميــة مــن خــال العوامــل اآلتيــة:
 حتقيق قيمة مضافة عالية1- 
تشغيل القوى العاملة2- 
رفع قدرة االنسان الفنية ومتكينه من التحكم بقوى الطبيعة وتسخرها الشباع حاجاته3- 
اخلروج باالقتصاد الوطني نحو السوق العاملي4- 
  احلد من االستراد االستهاكي5- 
زيادة  التصدير واحتياطي العمات الصعبة6- 
ختفيف عجز امليزان التجاري7- 
ــل يف 8-  ــة عم ــكل فرص ــات، ف ــي القطاع ــيط باق ــامهة يف تنش ــم واملس ــن التضخ ــد م  احل

ــة. ــات ذات الصل ــي القطاع ــن يف باق ــق فرصت ــة ختل الصناع

ويف لبنــان تشــكل الصناعــة  قرابــة %18 مــن الناتــج املحــي اي 3800 مليــار دوالر امركــي، 
ــة 240 ألــف  ــة %27 مــن الناتــج املحــي وتســتوعب قراب بينــا كانــت متثــل يف العــام 1999 قراب
ــام 2004  ــي ع ــاع الصناع ــن يف القط ــدد العامل ــغ ع ــة، وبل ــة اللبناني ــن العال ــل أي %26 م عام
حــواىل  135  ألــف عامــل بينهــم 35 إىل 50 الــف عامــل أجنبــي، وبــن 80أو 90 ألــف عامــل 
لبنــاين 2. أمــا عــى مســتوى املؤسســات الصناعيــة فقــد أحصــت مديريــة االحصــاء املركــزي عــام   
ــن ان  ــرة يف ح ــطة والكب ــرة واملتوس ــا الصغ ــا فيه ــة ب ــة صناعي ــواىل  28685 مؤسس 2004  ح
ــا3.  ــغ 1232 مصنع ــع بل ــواىل 29917 اي برتاج ــام 1996 ح ــات كان يف الع ــذه املؤسس ــدد ه ع
وال بــد هنــا مــن تســجيل العيــوب التــي تنتــاب االحصــاءات أكان ذلــك عــى مســتوى التناقــض 
الــذي يعرتهيــا حتــى ولــو كانــت صــادرة عــن مؤسســات رســمية أم عــى مســتوى الدمــج بــن 
ــة  ــاهبة؟ ويف دراس ــة متش ــدات صناعي ــا وح ــطة واعتباره ــرة واملتوس ــرة والصغ ــات الكب املؤسس

1 - د.حسن الساعاتي،«التصنيع والعمران« دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص.ب.749، الطبعة الثالثة، 1980، ص255.
2  - ميشال، مرقص، الصناعة اللبنانية، اتجاهات وتوجه، دار النهار، بيروت ، 1983، ص.89

3  - المرجع نفسه، ص.89
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ــة أجراهــا الســيد  غــر منشــورة حــول مؤسســات صناعــة النســيج يف حمافظتــي اجلنــوب والنبطي
ــي  ــات الت ــدد املؤسس ــغ ع ــاءات اذ بل ــح يف االحص ــل الفاض ــن اخلل ــام 2018، تب ــي مطرع ع
ــن  ــة ، يف ح ــوب 86 مؤسس ــة يف اجلن ــارة والصناع ــة التج ــا لغرف ــيج وفاق ــة النس ــل يف صناع تعم
ان الدراســة امليدانيــة التــي أجريــت عــى احلقــل أفضــت عــن وجــود 42 مؤسســة فقــط، وباقــي 

املؤسســات إمــا أقفلــت أو غــرت طبيعــة انتاجهــا.

1	 القطاعــات االنتاجيــة يف جمــال الصناعــة  يف لبنــان : ينتــج لبنــان حــواىل 1284 ســلعة 1 وهــي 
موزعــة عــى القطاعــات اآلتيــة:

ــًا«  ــوايل »11 مصنع ــة ح ــاع األدوي ــة يف قط ــع اللبناني ــدد املصان ــغ ع ــة: يبل ــاع األدوي 1-قط
ــان  ــة يف لبن ــي األدوي ــة مصنع ــام 2016 نقاب ــة الع ــرًا يف بداي ــت مؤخ »تأسس

2-قطاع مواد البناء والبيوت اجلاهزة واملواد املنجمية: 
ــة 7  ــا،  و النبطي ــويب 40 مصنع ــان اجلن ــة  لبن ــا  410 ،حص ــة : عدده ــواد املنجمي ــاع امل 3-قط

مصانــع
4-قطاع املجوهرات والفضيات: يشكل 30  % من إمجايل الصادرات الصناعية اللبنانية

5-قطــاع املــواد الغذائيــة واملروبــات الروحيــة واأللبــان واألجبــان: عددهــا 970  مصنعــا 
ــة 37،  ــويب 85، النبطي ــان اجلن ــة  لبن حص

6-صناعة املروبات الروحية  حواىل 500 مصنع
7-األلبان واألجبان :عددها 144 مصنعًا 

8-قطــاع املــواد الكيميائيــة والباســتيكية: عددهــا 366 مصنعــا  يوجــد يف لبنــان 10 جامعات 
توفــر برامــج تعليميــة خاصــة بالصناعــة الكياوية . 

ــو  ــام 2015، نح ــا  يف الع ــف عدده ــة والتغلي ــون والتعبئ ــورق والكرت ــة وال ــاع الطباع 9-قط
 388

10-قطاع اخلشب واملفروشات اخلشبية واملعدنية والباستيكية: 
11-قطــاع املنســوجات وامللبوســات اجلاهــزة وكالياهتــا واألزيــاء: ينفــق اللبنــاين عــى األزيــاء 
واأللبســة بشــكل عــام مــا نســبته %5.38 مــن جممــل نفقاتــه الشــهرية، جممــل مــا اســتورده 
لبنــان خــال العــام 2014 يصــل إىل 48 ألــف طــن يف حــن بلــغ التصديــر اللبنــاين مــن 

األلبســة قرابــة 4 آالف طــن. 
ــام  ــة الع ــع بداي ــبعينيات   وم ــًا يف الس ــا 1200 مصنع ــة:. عدده ــود واألحذي ــاع اجلل 12-قط

ــط . ــًا فق ــة 200 مصنع ــع األحذي ــدد مصان ــغ ع 2014 بل
13-قطاع الكهرباء والكابات: االمتيازات، املولدات اخلاصة

15-قطاع املاكينات واملعدات
1  - دليل الصادرات الصناعية والمؤسسات الصناعية في لبنان، بيروت، 2017
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2	التطور الصناعي يف حمافظتي لبنان اجلنويب والنبطية:
ــام  ــوب ع ــة يف اجلن ــات الصناعي ــدد املؤسس ــغ ع ــة  بل ــاءات وزارة الصناع ــتنادا اىل احص  اس
ــوع  ــن جمم ــبة %3.2 م ــا  اي بنس ــواىل  755 عام ــا ح ــل فيه ــة يعم ــواىل 55 مؤسس 1955 ح
ــايض اىل  1563  ــرن امل ــبعينيات  الق ــة س ــدد يف بداي ــع الع ــان. وارتف ــة يف لبن ــات الصناعي املؤسس
مؤسســة يعمــل فيهــا حــواىل 1020 عامــا 1، أي ان عــدد املؤسســات يفــوق عــدد العــال، وهــذا 
مــا يعطينــا دليــا واضحــا عــى اخللــل الــذي ينتــاب عمليــة االحصــاء وعــدم مراقبــة هــذه العملية 

مــن قبــل أجهــزة متخصصــة.
ــارة  ــدادة والنج ــيطة كاحل ــرف بس ــن  ح ــارة ع ــام 1975 عب ــل ع ــت قب ــوب كان ــة يف اجلن فالصناع
وصناعــة األحذيــة واملفروشــا ت والصابــون واحللويــات  وغرهــا . وتنوعــت احلــرف التقليديــة 
ــة  ــر بعضهــا والبعــض اآلخــر يف طريقــه اىل النســيان ) صناعــة األحذي ــة التــي اندث والصناعــات اليدوي
ــن،  ــق يف جزي ــوك واملاع ــكاكن والش ــد، الس ــاج يف الرفن ــا، الزج ــال يف كفري ــل، الس ــت جبي يف بن
الســجاد يف صــور، الفخــار يف راشــيا الفخــار(2. وأن  وجــود بعــض املؤسســات الكبــرة مثــل مصفــاة 
الزهــراين لتكريــر البــرتول ، ومصانــع توضيــب احلمضيــات يف ســهل الغازيــة، ال يمكــن اعتبارهــا  مراكز  
صناعيــة بحتــة ألنــا مل تعتمــد عــى حتويــل املــادة اخلــام اىل منتجــات جديــدة. وتتميــز هــذه املؤسســات 
الصناعيــة امجــاال بضعفهــا وضآلــة رأس املــال والتقنيــات املســتخدمة وضيــق ســوق تريــف انتاجهــا.
ولقــد شــكل  انــدالع احلــرب اللبنانيــة يف بــروت  بدايــة لتطــور القطــاع الصناعــي يف اجلنــوب 
الــذي كان ينعــم بحالــة مــن اهلــدؤ النســبي ميزتــه عــن باقــي املناطــق اللبنانيــة، بحيــث انتقلــت 
ــيا يف  ــة وال س ــاطات االنتاجي ــف النش ــتثار يف خمتل ــدالت االس ــت مع ــاميل  وارتفع ــه  الرس الي
ــث  ــوب حي ــة يف اجلن ــع حديث ــأت مصان ــي 1978 و1982 نشـ ــن  عام ــي. فب ــاع الصناع القط
ــدا 58 مؤسســة بــن عامــي 1978 و19793. وتشــر  ســجلت غرفــة التجــارة والصناعــة يف صي
ــل  ــة قب ــن 400 مؤسس ــوب م ــة يف اجلن ــات الصناعي ــدد املؤسس ــاع ع ــرى اىل ارتف ــاءات أخ احص
ــوب   ــة يف اجلن ــارة والصناع ــة التج ــس غرف ــدر رئي ــةعام 1980 4. وق ــداث اىل 800  مؤسس األح
ــي ،  ــار دوالور امريك ــواىل ملي ــام 1995 بح ــوب ع ــف يف اجلن ــي املوظ ــال الصناع ــة الرأس قيم

ــي  5. ــوق املح ــي يف الس ــتهلك الباق ــواىل %20 ويس ــة ح ــادرات اخلارجي ــبة الص ــت نس وكان
ــاح االرسائيــي عــام 1982    إال أن منطقــة اجلنــوب مل تنعــم كثــرا هبــذا اهلــدوء جــراء االجتي
ــن  ــد م ــي للعدي ــكي او اجلزئ ــر ال ــبب  التدم ــع بس ــن املصان ــد م ــال العدي ــذي ادى اىل اقف ال
ــبة  ــاض نس ــا اىل  انخف ــي ادت بمجمله ــر الت ــال املعاب ــكاين، واقف ــر الس ــة التهج ــع، وحال املصان
ــة  ــر يف صناع ــع الكب ــكل الرتاج ــارج، ويش ــاين واىل اخل ــل اللبن ــارج اىل الداخ ــويق اىل اخل التس

1  - احصاءات وزارة الصناعة
2  - شؤون اقتصادية، أضواء على الصناعات الحرفية في لبنان الجنوبي، مجلة الشؤون االقتصادية، صيدا، 1981، ص.63

3  - ميشال، مرقص الصناعة اللبنانية، مرجع سابق، ص.69
4  هالل، زنتوت، األوضاع الصناعية في الجنوب، مجلة الشؤون االقتصادية، مرجع سابق، ص.19

5  - ســعاد، نــور الديــن، الســكان والتنميــة ، مقاربــة سوســيو تنمويــة، دار المنهــل اللبنانــي، بيــروت ، 2010، ص. نقــال عــن مقابلــة مــع رئيــس غرفــة 
التجــارة والصناعــة فــي الجنــوب
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ــا ان  ــوب ، ك ــي للجن ــال االرسائي ــات االحت ــى تداعي ــا ع ــاال حي ــل مث ــت جبي ــة يف بن األحذي
اهلــدف األســايس الرسائيــل مــن اقفــال املعابــر والتضييــق عــى الصناعيــن القفــال مؤسســاهتم 
هــو اجبــار املســتهلكن عــى االقبــال عــى رشاء االنتــاج االرسائيــي الــذي غــزا األســواق اللبنانيــة 
ووصــل اىل الداخــل اللبنــاين. ونتيجــة لذلــك انخفضــت قيمــة  الصــادرات مــن اجلنــوب اىل 20% 

ــر.  ــال املعاب ــم اىل %50 مــع اقف ث
وبعــد حتريــر اجلنــوب مــن العــدو االرسائيــي عــام 2000عــادت وتــرة االســتثار اىل 
ــن  ــرتة %24.6 م ــك الف ــة يف تل ــادرات الصناعي ــبة الص ــت نس ــث بلغ ــي بحي ــاع التدرجي االرتف
جممــل الصــادرات اجلنوبيــة ، وأتــت بعــده الصــادرات الزراعيــة التــي بلغــت %47.2 والتجاريــة 
ــادرات  ــل الص ــن جمم ــام 2008 اىل %82 م ــة ع ــادرات الصناعي ــبة الص ــت نس ــم ارتفع %28.1 ث
ــة ،  ــة . واهــم البلــدان املســتوردة: الســعودية، ســوريا، الكويــت، قطــر، االمــارات العربي اجلنوبي
ــة، أقمشــة،  ــاف املصــدرة فهــي مــواد غذائي ــة 1. أمــا األصن ــات املتحــدة األمريكي فرنســا والوالي

ــا.  ــة وغره ــدات الكهربائي ــات، املول ــة، املفروش ــود، األحذي ــب، اجلل الكت
بلــغ عــدد املؤسســات الصناعيــة يف اجلنــوب عــام 1996) صغــرة ومتوســطة وكبــرة ( 3130 
ــة اىل 1981  ــن 1628  مؤسس ــة م ــة ويف النبطي ــام 2004 اىل 3976 مؤسس ــع ع ــة وارتف مؤسس
ــام املنظــات غــر  ــر اجلنــوب عــام 2000 واهت للفــرتة نفســها  وهــذا التطــور كان نتيجــة لتحري
ــات  ــر بيان ــة. وتش ــو الصناع ــتثارات  نح ــن االس ــم م ــول قس ــوب وحت ــة اجلن ــة بتنمي احلكومي

ــي 1955  و 2004 ــن عام ــوب ب ــة يف اجلن ــور الصناع ــدول اآليت اىل تط اجل
جدول رقم 1 تطور املؤسسات الصناعية يف اجلنوب حسب السنة وعدد املصانع والعال

عدد السنة
املصانع

النسبة من جمموع 
املصانع يف لبنان

النسبة من جمموع عال عدد العال
املصانع يف لبنان

1955553.2%7552.2%
19592096.1%13193.9%
1964653%9492.3%
19711505%10401.9%
ال يوجد معلومات198559011.6%

ال يوجد معلومات%19882137.2 ) 8 عال وما فوق
%19942809.3 ) 8 عال وما فوق(

2004) اجلنوب(
2004 )النبطية( 

)املجموع(

3130

1981

10.9%

6.9%

15101

6155

9.1%

3.7%

28685جمموع املصانع يف لبنان2004
املصدر: - دليل الصادرات واملؤسسات الصناعية لأعوام 1988 و1990 و 1995 و 1996 ، ص. 106 و 1399

1  - المرجع نفسه، عن مقابلة مع رئيس غرفة التجارة والصناعة في الجنوب
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احصاء وزارة الصناعة والنفط ، بروت 1985، ص. 42	 
ــارايب، 	  ــارصة ، دار الف ــة املع ــالية اللبناني ــة يف الرأس ــة العامل ــور الطبق ــامي، تط ــي، الش ع

بــروت، 1981، ص. 121
    يبــدو واضحــا مــن بيانــات اجلــدول أعــاه  حركة االنخفــاض واالرتفــاع يف عدد املؤسســات 
الصناعيــة يف اجلنــوب ، وهــذا التأرجــح يعــود بشــكل أســايس اىل احلالــة األمنيــة التــي كان يمــر 
هبــا لبنــان عمومــا ومنطقــة اجلنــوب خصوصــا، بحيــث ارتفــع عــدد املؤسســات الصناعيــة بعــد 
ــكل  ــة ب ــة االنتاجي ــت احلرك ــا وانتقل ــروت وضواحيه ــة ب ــة يف العاصم ــرب اللبناني ــدالع احل ان
فروعهــا ونشــاطاهتا اىل اجلنــوب حيــث شــهد مرفــا صيــدا حركــة جتاريــة ناشــطة وانتقلــت معظــم 
الــوكاالت التجاريــة اىل اجلنــوب، وكذلــك احلــال مــع املؤسســات الصناعيــة التــي ارتفــع عددهــا 
مــن 150 مؤسســة عــام 1971 اىل 590 مؤسســة عــام 1985 ثــم عــادت اىل االنخفــاض اىل 213 
ــادت اىل  ــم ع ــام 1982، ث ــان ع ــي للبن ــاح االرسائ ــراء االجتي ــام 1988 ج ــة ع ــة صناعي مؤسس
االرتفــاع بشــكل كبــر عــام 2004 اي بعــد حتريــر اجلنــوب وبلــغ عددهــا 5111 مؤسســة خمتلفــة 

األحجــام توزعــت بــن حمافظتــي لبنــان اجلنــويب والنبطيــة.

ــة  ــويب والنبطي ــان اجلن ــي لبن ــن حمافظت ــة ب ــات الصناعي ــي للمؤسس ــاط االنتاج ــة النش 3	 مقارب
ــوب  ــة يف اجلن ــات الصناعي ــي للمؤسس ــاط االنتاج ــتويات النش ــة يف مس ــذه املقارب ــدف ه ــان: هت ولبن
ــن  ــم م ــى الرغ ــي ع ــاج الصناع ــة االنت ــوب يف عملي ــة اجلن ــامهة منطق ــدى مس ــة م ــان ملعرف ولبن
الصعوبــات التــي تعــرض هلــا القطــاع الصناعــي يف ظــل عــدم وجــود اي دعــم لــه باســتثناء بعــض 

ــرة.  ــة الصغ ــات االقراضي ــل املؤسس ــن قب ــرسة م ــروض املي الق
جدول رقم 2 النشاط االنتاجي للمؤسسات الصناعية يف حمافظة لبنان اجلنويب بن عامي 1996 و 2004

التغير19962004قطاع االنتاج
455+6191074املنتجات الغذائية

97-334237املنسوجات والصناعات اجللدية
13-198185اخلشب والورق
11+3849الطباعة والنر

68-298230املنتجات غر املعدنية
137-672315املنتجات املعدنية
30-10979اآلالت واملعدات

77+536459املفروشات
8+8187ماء وكهرباء وغاز
24+191215االنشاءات والبناء

54+30763130املجموع

املصدر: مجعية الصناعين ، كانون األول ، 2006 ، ص. 42 و44
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  جدول رقم 3 النشاط االنتاجي للمؤسسات الصناعية يف حمافظة النبطية بن عامي 1996 و 2004

التغير19962004قطاع االنتاج
370+346716املنتجات الغذائية

62-198136املنسوجات والصناعات اجللدية
27+137164اخلشب والورق
15+1530الطباعة والنر

51-216165املنتجات غر املعدنية
31+370421املنتجات املعدنية
1-3635اآلالت واملعدات

2+199201املفروشات

26-5529ماء وكهرباء وغاز
28+3684االنشاءات والبناء

353+16281981املجموع

املصدر: مجعية الصناعين، كانون االول 2006 ص.42-44

جدول رقم 4 النشاط االنتاجي للمؤسسات الصناعية يف لبنان بن عامي 1996 و 2004

التغير19962004قطاع االنتاج
3514+77608274املنتجات الغذائية

2223-52563033املنسوجات والصناعات اجللدية
65-20481983اخلشب والورق
15-11251090الطباعة والنر

491-24731982املنتجات غر املعدنية
980-51674187املنتجات املعدنية
28-879851اآلالت واملعدات

760-54714711املفروشات

202-842640ماء وكهرباء وغاز
38+18961934االنشاءات والبناء

1232-2991728685املجموع

املصدر مجعية الصناعين، كانون االول 2006 ص.42-44

ياحــظ مــن خــال بيانــات اجلــداول الثاثــة انــه كلــا ارتفــع معــدل االنتــاج يف نشــاط حمــدد 
يف اجلنــوب انعكــس ذلــك اجيابــا عــى املســتوى اللبنــاين  ) املنتجــات الغذائيــة مثــاال(، وهــذا يعنــي 
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ان هنــاك حاجــة ماســة عــى املســتوى الوطنــي لتطويــر القطــاع الصناعــي يف خمتلــف املحافظــات 
ــات  ــراء حتوي ــا ج ــتثاريا مه ــدا اس ــكل رصي ــا تش ــوب باعتباره ــة اجلن ــا يف حمافظ وخصوص

املغرتبــن التــي تســاهم اىل حــد بعيــد يف دعــم االقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام.

ــويب   ــان اجلن ــي لبن ــة يف حمافظت ــب األقضي ــة حس ــات الصناعي ــوزع املؤسس ــم 5 ت ــدول رق ج
ــي 2007 و2017 ــن عام ــة ب والنبطي

      عدد القضاء
املؤسسات

2007

عدد 
املؤسسات 

2017

غالبيتها غذائية85375صيدا
غالبيتها ادوات منزلية104الزهراين

مفروشات ،باستيك، معدات70110صور
غذائية،احذية، ادوات منزلية82210النبطية

بناء، غذاائية، املينيوم1049مرجعيون
بناء، ملبوسات1535جزين

جلود واحذية، غذاء، مفروشات2241بنت جبيل

غذائية ، بناء532حاصبيا
393852املجموع

املصدر: غرفة التجارة والصناعة يف اجلنوب

وزارة الصناعة، دليل الصادرات واملؤسسات الصناعية يف لبنان، بروت، 2017 	 

نستنتج مما تقدم ما يأيت : 

ــذا 1-  ــي 2004 و 2017 أكان ه ــن عام ــة ب ــات الصناعي ــدد املؤسس ــر يف ع ــع الكب الرتاج
الرتاجــع عــى املســتوى اللبنــاين أم عــى مســتوى حمافظتــي لبنــان اجلنــويب والنبطيــة، هــذا يف 
الوقــت الــذي مل تعــد املعوقــات الســابقة موجــودة وال ســيا حالــة عــدم االســتقرار األمنــي 

ــكل اآليت: ــى الش ــه ع ــن تلخيص ــذي يمك وال

ــام 2004 اىل 6208  	  ــة ع ــن  28685 مؤسس ــان م ــة يف لبن ــات الصناعي ــع املؤسس تراج
ــبة 21.6%  ــام 2017 أي بنس ــة ع مؤسس
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ــن 5111  	  ــة  ام ــويب والنبطي ــان اجلن ــي لبن ــة يف حمافظت ــات الصناعي ــدد املؤسس ــع ع تراج
ــبة 24.3% ــام 2017 أي بنس ــام 2004 اىل 1245 ع ع

 إن هذا االنخفاض يعود يف تقديرنا اىل عدة عوامل أمهها:	 
 التناقص الفعي يف االستثار الصناعي	 
- عــدم اعتــاد منهجيــة موحــدة يف االحصــاء والدمج بــن املؤسســات الكبرة واملتوســطة 	 

ــام  ــة لع ــات الصناعي ــادرات واملؤسس ــل الص ــة دلي ــر) حال ــة الصغ ــرة واملتناهي والصغ
)2017

غياب سياسة تصنيعية واضحة وهادفة	 
التوتر السيايس بن القوى السياسية الذي يؤدي اىل احجام املستثمرين	 
عدم تريف االنتاج اىل اخلارج جراء اقفال احلدود السورية	 
ــة ، فعــى 	  ــان اجلنــويب والنبطي ــي لبن ــة الكبــرة يف حمافظت تــدين عــدد املؤسســات الصناعي

ســبيل املثــال ال يوجــد ســوى مصنــع واحــد للنســيج عــدد العــال فيــه ثانيــة يف حمافظــة 
النبطيــة ومصنعــان يف حمافظــة لبنــان اجلنــويب1

 املشاكل التي تواجه  الصناعة2- 

االمهال الرسمي املزمن  ) االكتفاء باصدار القوانن واالحصاءات السنوية (أ- 
اخللل األمني والتوتر السيايس ) حالة الشك والقلق باملستقبل لدى املستثمر(ب- 
هجرة ونزوح الكوادر املهنية واملتخصصةج- 
اخللل يف البنى التحتية وارتفاع الرسوم ) ماء، كهرباء، اتصاالت ، حمروقات(د- 
املنافسة احلادة من قبل الصناعات املستوردةه- 
اغراق السوق بسلع مستوردة من اخلارج ) جودة، اسعار متدنية(و- 
عدم توافر التمويل من املصارف، %70 من الدعم للمصانع هو ذايتز- 
ارتفاع فوائد القروض اىل ما يزيد عى %12ح- 
قروض كفاالت ضئيلة، رشوط معقدة ط- 
عدم وجود رشكات متخصصة للتسويق الذي يتم عى مهة صاحب املصنعي- 
ــل يف ك-  ــى األق ــة ع ــارة والصناع ــرف التج ــل غ ــن قب ــة م ــم واملتابع ــل يف التنظي اخلل

مــا يتعلــق باالحصــاءات .) اســتمرار تســجيل املؤسســات التــي مــى عقــود عــى 
ــا( ــة انتاجه ــر وجه ــا او تغي اقفاهل

هذه الصعوبات تؤثر اىل حد كبر  يف عملية االنتاج  كا ونوعا.
1  - وزارة الصناعة، دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية في لبنا، بيروت، 2017 ، ص. 1021
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ثانيا: الزراعة 

يشــّكل القطــاع الزراعــي دورا هامشــيا يف االقتصــاد الوطنــي منــذ االســتقال ، يف الوقت الذي 
تلعــب فيــه الزراعــة دورا مهــا يف اقتصــاد البلــدان الناميــة ، أكان ذلــك عــى مســتوى مســامهتها 
يف الدخــل الوطنــي، أم عــى مســتوى العالــة التــي تســتطيع اســتيعاهبا والتــي ختفــف مــن حــدة 
ــكان  ــه س ــد كان لتوج ــتهم. ولق ــا يف معيش ــدون عليه ــن يعتم ــكان الذي ــبة للس ــة، ام بالنس البطال
األريــاف نحــو املــدن اللبنانيــة عامــا مهــا يف انخفــاض انتــاج املــواد الغذائيــة وانخفــاض نســبة 
العاقــات التجاريــة بــن املــدن واألريــاف التــي اخــذت باالجتــاه نحــو االســتراد مــن اخلــارج. 
وهكــذا أخــذ القطــاع الزراعــي يف تدهــور مســتمر ســواء عــى مســتوى مســاحة الرقعــة املزروعــة 
ــي  ــة لبعــض املزروعــات الت ــة . فاملزارعــون مل يعــودوا يعطــون أمهي ــد العامل أم عــى مســتوى الي
ــا كالفــول والعــدس والبازيــا وغرهــا  مــن القرنيــات. فضــا  نحــن بحاجــة الســتهاكها يومي
عــن توجــه املســتثمرين اىل االســتراد مــن اخلــارج ، وتشــجيع هــذا التوجــه مــن قبــل احلكومــة 
التــي منحــت املســتثمرين  وأصحــاب املصانــع الزراعيــة  اجــازة اســتراد مــن اخلــارج كمصانــع 
البطاطــا املجلــدة ومعامــل األلبــان واألجبــان وغرهــا؟  خصوصــا ان احلكومــة اللبنانيــة ألغــت 
يف العــام 2008 احلواجــز التــي تعيــق اســتراد الســلع مــن االحتــاد األورويب مــا جعــل املنتجــات 
املحليــة عرضــة للمنافســة األجنبيــة غــر املتكافئــة جــودة وســعرا 1. كــا أن موازنــة وزارة الزراعــة 
ال تزيــد عــى %1 مــن املوازنــة العامة ، بينــا تبلــغ نســبتها يف ســوريا %27 ويف األردن %20”2 وهذه 
االجــراءات انعكســت عــى تــدين مســتوى القطــاع الزراعــي يف الناتــج املحــي اىل %4 وانخفــاض 
ــه نســبة الســكان الذيــن يعتمــدون يف معيشــتهم  ــة اىل %6 يف الوقــت الــذي ترتفــع في نســبة العال
ــأيت هــذا الرتاجــع يف القطــاع  ــان. وي عــى القطــاع الزراعــي اىل %45 مــن جممــوع الســكان يف لبن
الزراعــي يف الوقــت الــذي وضعــت فيــه منظمــة األمــم املتحــدة الزراعــة كأحــد أهــداف األلفيــة 
اجلديــدة وال ســيا يف مــا يتعلــق بتأمــن الغــذاء الــكايف وحتســن معيشــة الفقــراء يف األريــاف جــراء 

توقعاهتــا بارتفــاع الطلــب العاملــي عــى الغــذاء بنســبة %60 بحلــول عــام 2050 3.

وهــذا يعنــي ان الــدول الناميــة ســوف تعتمــد اىل حــد كبــر عــى اســتراد املــواد الغذائيــة الذي 
يــؤدي بــدوره اىل االخــال يف امليــزان التجــاري كــا هــو حاصــل يف لبنــان مــن خــال الفــارق يف 

حركــة االســتراد والتصديــر كــا هــو مبــن يف اجلــدول اآليت:

1  - بنك عودة، التقرير االقتصادي، 2008
2  - عبد الهادي، يموت، االقتصاد اللبناني وأهمية المجال العربي لنموه، منشورات االقتصاد واألعمال، بيروت، 1994، ص. 65

3  - تقرير البنك الدولي، الزراعة من أجل التنمية، واشنطن، 2008 ، ص.6
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جدول رقم 6 حركة استراد وتصدير الصناعات الغذائية اللبنانية بن عامي 2009 و 2014
) الف دوالر امريكي(

                         تصدير                             استراد

2009201420092014النوع
90508083253474401949البان، عسل، طيور

1887732780131599186892دهون وزيوت
182432485873451116359حلوم وأساك

2469750675104719164853مصنوعات سكرية
17928514016288695810مصنوعات كاكاو

3115746515145573243864مصنوعات حبوب ودقيق
2962583147120051202888مصنوعات غذائية

900991277385587488566خضار وفواكه مصنعة

5019010179571785132014مروبات

2431371271586142732بقايا األغذية

1923625350183431225097تبغ
51153355685513417762001026املجموع

املصدر: املوقع األلكرتوين الصناعة واالقتصاد، دخول بتاريخ 15/10/2018
www. Sinaaiktisadi.com 

ــواردات  ــادرات وال ــن الص ــر ب ــاوت الكب ــاه التف ــدول اع ــات اجل ــال بيان ــن خ ــدو م يب
الصناعيــة الزراعيــة األمــر الــذي يلفــت النظــر اىل مســامهة املســتهلكن اللبنانيــن يف دعــم اقتصــاد 

ــرى. ــدول األخ ــادرات اىل ال ــة الص ــدين قيم ــل ت ــا، مقاب ــتراد منه ــم االس ــي يت ــدول الت ال
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تطور املساحات الزراعية يف حمافظتي لبنان اجلنويب والنبطية

ان تطــور احلالــة الزراعــة يف حمافظتــي لبنــان اجلنــويب والنبطيــة  نســتنتجها مــن خــال البيانــات 
: تية آل ا

جدول رقم  7 توزع األرايض الزراعية يف حمافظتي اجلنوب والنبطية لبعض السنوات )هكتار(

النبطيةاجلنوبالسنة
مساحة 
مزروعة

مساحة 
مروية

مساحة %
مزروعة

مساحة 
مروية

%

19651108021399212.6--
1967980001170011.9--
1980456901590034.7--
1990697901800025.7% ---
1993711831800025.2--
19992957012743432602721448.2

2007304721279841.9248194961.9

 املصدر: وزارة الزراعة، املروع األخر، وزارة الطاقة، وزارة التصميم

نستنج مما تقدم ما يأيت:

1- هيمنــة الزراعــة البعليــة يف حمافظــة لبنــان اجلنــويب إذ بلغــت نســبتها %87.4 مقابــل 12.6% 
لــأرايض املرويــة ، يف الوقــت الــذي يشــكل كل هكتــار واحــد مــن الزراعــة املرويــة اعالــة 

لعامــل  واحــد  بينــا يلزمــه مخســة هكتــارات مــن  األرايض البعليــة.
2 -  الافــت يف تناقــض االحصــاءات حــول األرايض الزراعيــة  ســواء كانــت مرويــة او بعليــة 
بحيــث ســجلت منظمــة األغذيــة والزراعــة لأمــم املتحــدة ) الفــاو( أرقامــا مغايــرة متامــا 
ملــا هــو مبــن أعــاه مــع األخــذ يف االعتبــار الفــارق الزمنــي بــن معطيــات اجلــدول اعــاه 
ــة  ــة يف حمافظ ــاحة املزروع ــي اوردت ان  املس ــورة الت ــة املذك ــة للمنظم ــات احلديث واملعطي
النبطيــة بلغــت 260949 واملســاحة املرويــة بلغــت 24819 هكتــارًا1، فــاذا صحــت هــذه 
ــن  ــر ع ــذي يع ــع ال ــس الواق ــاىف ويتطــور عــى عك ــي يتع ــان القطــاع الزراع ــرات ف التقدي

ــة. ــويب والنبطي ــان اجلن ــي لبن ــة يف حمافظت ــاحات املزروع ــع املس تراج

1  - الفاو، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، بيروت، 2012، ص. 29
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جدول رقم 8 توزع األرايض الزراعية يف  أقضية حمافظتي اجلنوب  والنبطية  عام 1965

نسبة األرايض املرويةمرويةبعلاألرايض املزروعةالقضاء

صيدا
النبطية
صور

بنت جبيل
مرجعيون
حاصبيا
جزين

املجموع

23754
17185
21346
11799
15066
12901
8751

110802

18803
16846
14639
11795
14184
12375
8168

96810

4951
339

6707
4

882
526
583

13992

20.8
1.9

31.4
0.03
5.8

4.07
6.6

12.6
املصدر: وزارة الزراعة، املجموعة االحصائية، بروت، 1965، ص.85

يبــدو مــن خــال اجلــدول أعــاه الفــارق الكبــر بــن املســاحات البعليــة واملســاحات املزروعة 
بحيــث تزيــد املســاحات البعليــة عــى املســاحات املرويــة مــا يفــوق ســتة أضعــاف، مــا يعنــي ان 
انتــاج هــذه املســاحات يتدنــى بمعــدل 24 ضعفــا اذا اعترنــا ان كل هكتــار  مــن األرايض املرويــة 

يعطــي انتاجــا يزيــد اربعــة اضعــاف عــى اهلكتــار مــن املزروعــات البعليــة.  

جدول رقم 9 توزع نسبة األرايض املروية وغر املروية يف أقضية حمافظتي اجلنوب والنبطية عام 1974
املساحة االمجالية ) املنطقة

هكتار
نسبة األرايض 

البعلية
نسبة الرايض 

املروية
نسبة املروية من 

املجموع

صيدا
النبطية
صور

بنت جبيل
مرجعيون
حاصبيا
جزين

املجموع

23754
17185
21346
11799
15066
12901
8751

110802

69.3%
96.7%
76.3%
99.9
91.3
94.8
94.3

-

30.7%
3.3%

23.7%
0.1
8.7
5.2
5.7

-

19.2%
16.4
18.3
10.9
14.2
12.1
8.9

14.6

املصدر: وزارة الزراعة ، املجموعة االحصائية، بروت، 1974، ص. 64
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جدول رقم 10 توزع املساحات املزروعة يف حمافظتي اجلنوب والنبطية بن عامي 2005 و2007
النبطيةاجلنوباملحافظة

السنة
النوع

2005200720052007
%املساحة%املساحة%املساحة%املساحة

168354171.48422.84171.7خضار
1442343130984322787.615416.2فاكهة
1058831.5996232.61176539.31172047.2زيتون

----5281.86492.2أشجار أخرى
391011.6417813.7977532.6626725.2نجيليات
2140.62120.77862.69874قرنيات

5400613.3357314.4 20576.116424التبغ

1530.431415351.83141.3زراعات أخرى

33596100304721002998710024819100املجموع
املصدر: وزارة الزراعة، الزراعة يف لبنان، بروت، 2006 و 2007 ص.19

ياحــظ ان غالبيــة انــواع املزروعــات تراجعــت بشــكل واضــح بــن عامــي 2005 و2007، 
ففــي حمافظــة لبنــان اجلنــويب تراجعــت زراعــة اخلضــار مــن %5 عــام 2005 اىل %1.4 عــام 2007، 
ــام 2005 اىل 5.4%  ــن %6.1 ع ــت م ــي تراجع ــغ الت ــة التب ــق بزراع ــا يتعل ــال يف م ــك احل وكذل
ــة  ــة ومادي ــغ تشــّكل قيمــة معنوي ــان اجلنــويب خصوصــا ان زراعــة التب عــام 2007 يف حمافظــة لبن
للمزراعــن يف اجلنــوب. وهــذا الرتاجــع الدراماتيكــي جيعلنــا نعتقــد بــأن االحصــاءات التــي ارشنا 
ــات  ــة املزروع ــا ان غالبي ــوض، اذ طامل ــأ والغم ــوهبا اخلط ــاو يش ــن الف ــادرة ع ــاه والص ــا اع اليه

تشــهد تراجعــا فكيــف يمكــن ان تــزداد املســاحات املزروعــة ســواء كانــت بعليــة او مرويــة؟

ــة يف  ــات املهم ــن الزراع ــات م ــة احلمضي ــر زراع ــوب: تعت ــات يف اجلن ــة احلمضي -2 زراع
تاريــخ اجلنوبيــن وقــد كتــب فيهــا أمحــد عــارف الزيــن عــام 1913 يف كتابــه تاريــخ صيــدا” ان 
ــة وجوارهــا  عمــدة معيشــة الصيداويــن هــو الليمــون عــى انواعــه واملســاحة املزروعــة يف املدين
ــل  ــروت وجب ــا اىل ب ــض يومي ــون احلام ــال وليم ــدر الرتق ــت تص ــور كان ــاحل ص ــدادا اىل س امت

ــدة« ــة املتح ــيا واململك ــتانة وروس ــوريا واألس ــان وس لبن

ــدا  ــن صي ــرت  ب ــايض وانت ــرن امل ــات الق ــات يف اربعيني ــة احلمضي ــعت زراع ــد توس  وق
ــة  ــار زراع ــباب ازده ــود اس ــن، وتع ــن الصيداوي ــوا  م ــن كان ــة املاك ــورة اال ان  غالبي والناق

احلمضيــات اىل العوامــل االتيــة: 



568

أ- مروع القاسمية ومسامهته يف ري الساحل اجلنوب
ب-مسامهة املروع األخر يف استصاح األرايض

ج-اســتثارات امــوال املغرتبــن الذيــن وجــدوا هــذه االســتثارات اكثــر ضانــا وحتقــق ارباحــا 
رسيعــة 

جدول رقم 11 تطور زراعة احلمضيات يف السهل الساحي اجلنويب لسنوات خمتارة مقارنة بلبنان

2007 1993 1987 1974 1963 السنة
16700 12728 14646 12000 9000 لبنان املساحة )هكتار(
13500 6962 8866 7100 5000 اجلنوب

83 54.6 60 58 56 % اجلنوب

392 382 340 300 - لبنان االنتاج )الف طن(

240 228 273 200 - اجلنوب
61 60 80 66 - % اجلنوب

املصادر: - وزارة الزراعة، االحصائيات الزراعية السنوية لأعوام 1963 
و1974 و1987 و1993 و2007

ــة، غرفــة التجــارة 	  ــان، جملــة الشــؤون االقتصادي ــغ، زراعــة احلمضيــات يف لبن ديمــرتي، صاي
ــدا، 1979، ص.25 ــوب، صي ــة يف اجلن والصناع

ياحظ من خال املعطيات أعاه ما يايت:

تطور الزراعة من 5 آالف هكتار عام 1963 اىل 7100 عام 11974- 
ــذا 2-  ــي ، وه ــتهاك املح ــي لاس ــا ال تكف ــت حالي ــى اصبح ــي حت ــع  التدرجي الرتاج

ــا: ــل أمهه ــدة عوام ــود اىل ع ــع يع الرتاج
 التوسع يف زراعة املوز3- 
ــات 4-  ــة والزراع ــات املحمي ــة كالزراع ــات بديل ــة اىل زراع ــاتن الزراعي ــول البس حت

ــة االفريقي
املد العمراين الذي اجته بمعظمه نحو املناطق السهلية5- 
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جدول رقم 12توزع املالكن يف السهل الساحي
املجموعمهن حرةجتار وصناعيونمهاجرونمستثمرون

11782941841781834
املاكون يف غياب شبه دائم عن بساتينهم

تستثمر البساتن من غر اصحاهبا يتحمل املستثمرون وحدهم نتائج التريف
) تقلبات األسعار، مشاكل امنية، اقفال حدود ...(

3	زراعــة التبــغ: يعتمــد اهــايل اجلنــوب وال ســيا ســكان القــرى والبلــدات املحاذيــة لفلســطن 
املحتلــة اىل حــد كبــر عــى زراعــة التبــغ ، باعتبــار ان االنتــاج يتــم تســلمه مــن قبــل الدولــة، 
وقــد مــرت زراعــة التبــغ بمفاصــل عديــدة وحصلــت مظاهــرات وســقط شــهداء يف ســبيل 
ــه. اال  ــن قوت ــزارع تام ــتطيع امل ــى يس ــغ حت ــعار التب ــع اس ــن ورف ــاف املزارع ــة بانص املطالب
ــداءات  ــل االعت ــف بفع ــول اىل التل ــرض احلق ــراء تع ــع ج ــدات بالرتاج ــة ب ــذه الزراع أن ه
االرسائيليــة والنــزوح واهلجــرة اىل املــدن وعــزوف اجليــل اجلديــد عــن امتهــان هــذه الزراعــة. 
وتعطينــا بيانــات اجلــدول اآليت صــورة عــن تطــور زراعــة التبــغ يف حمافظتــي لبنــان اجلنــويب 

ــة بلبنــان. ــة مقارن والنبطي

جدول رقم 13 تطور زراعة التبغ يف بعض السنوات
2007 2001 1990 1983 1973 السنة
8500 8211 352.4 3804.5 8535 لبنان املساحة )هكتار(
5032 5173 281.9 2886 6003 اجلنوب

59 63 80 76 70.4 % اجلنوب

5400 8520 438 5270 10000 لبنان االنتاج )الف طن(

5032 5173 352 3920 6870 اجلنوب
53 61 80 74.4 68.7 % اجلنوب

7.6 6 1.90 1.90 2.5 سعر الكلغ$

املصدر: بعثة ارفد - االحصاءات الزراعية- ادارة حر التبغ والتنباك
ــع املزارعــن اىل التظاهــر واالحتجــاج عــى  ــغ ســوف تدف ــدين اســعار التب مــن املاحــظ ان ت
حالــة االجحــاف والتجنــي يف حتديــد االســعار والتــي مل ترتفــع لــوال هــذه االحتجاجــات التــي 
ذهــب ضحيتهــا بعــض الشــهداء واوهلــم الشــهيد حســن احلايــك مــن بلــدة كفرتبنيــت يف اوائــل 

ســبعينيات القــرن املــايض.
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أما املشاكل التي تعانيها زراعة التبغ هي:
- عدم اعطاء رخصة ملن ال يملك ارضا صاحلة لزراعة التبغ

-متركز الزراعة يف ايدي كبار املاكن والعائات
- الزراعة حمصورة بمن يملكون رخصا

- سعر الرخص ختضع للعرض والطلب كالبورصة
-  األسعار ال تتناسب مع التكاليف 

 -الطلب عى التبغ اجلنويب اعى من تبغ الشال جلودته

4 	 الزراعات املحمية: تطورت هذه الزراعة بفعل عدة عوامل: 

الضغط املتزايد عى األرايض الزراعية وارتفاع اسعارهاأ- 
عدم قدرة السوق عى تلبية احلاجات االستهاكية ب- 
زيادة الطلب عليها يف األسواق العربية	- 
التسهيات الرائبية للسلع واملواد األولية د- 
تشجيع الركات للمزارعن وتقديم اخلرات املجانيةه- 
حتايش تقلبات املناخو- 

ان اهــم املناطــق التــي تتــوزع فيهــا الزراعــات املحميــة يف اجلنــوب هــي: مشــاريع كبــرة تصــل 
اىل 100 دونــم تتمركــز يف منطقــة انصــار ، الزراريــة، البازروريــة، اخلرايــب، الرفنــد. مشــاريع 
ــن  ــيحن اجلب ــل ش ــرى مث ــم الق ــوزع يف معظ ــم تت ــن 50 اىل 5 دون ــاحتها ب ــرتاوح مس ــرة ت صغ

ياريــن ، مروحــن وغرهــا.

ــي  ــات الت ــدى املؤسس ــة اح ــات الزراعي ــر التعاوني ــوب: تعت ــة يف اجلن ــات الزراعي 5 	التعاوني
ــم  ــم الدع ــن وتقدي ــم املزارع ــول دع ــا  ح ــور اهدافه ــي، وتتمح ــتوى املح ــى املس ــل ع تعم
ــا  ــذي يعطيه ــر ال ــا األم ــل أعضائه ــن كام ــاون ب ــن يف التع ــا تكم ــم. اذ أن امهيته ــازم هل ال
ــة، إال أن املشــكلة تبقــى يف قــدرة التعاونيــات ومــدى تشــبيكها مــع املؤسســات  قــوة وحيوي
احلكوميــة مــن ناحيــة ومــع املنظــات غــر احلكوميــة مــن ناحيــة ثانيــة. وتعتــر املناطــق الريفية 
ــة بفعــل تــدين مســتوى اخلدمــات وتــدين  ــة املحلي ــر املناطــق حاجــة للتنمي ــان مــن أكث يف لبن
مســتويات املعيشــة للســكان األمــر الــذي يدفــع ببعــض املجموعــات الســكانية اىل التعــاون 
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يف مــا بينهــم مــن أجــل حتســن أحواهلــم وتطويــر القطاعــات االنتاجيــة التــي تشــكل املصــدر 
ــتهم. ــس ملعيش الرئي

وصحيــح ان التعاونيــات الزراعيــة تســعى ملنفعــة أعضائهــا، إال أنــا ال تعمــل بشــكل منفصــل 
عــن املحيــط االقتصــادي واالجتاعــي الــذي تعيــش فيــه، بحيــث تعــزز حالــة التعــاون واالندماج 
واحلايــة االجتاعيــة لبنــاء املجتمــع املحــي. ونظــرا لتنــوع التعاونيــات مــن »اقتصاديــة اىل جتاريــة 
ــات  ــر اخلدم ــا توف ــامل  فإن ــة يف الع ــار التجزئ ــن جت ــزءا م ــكل ج ــي تش ــتهاكية  الت ــة  واس ومالي
ــرة يف  ــات الصغ ــم املروع ــى دع ــات ع ــل التعاوني ــاء« 1. وتعم ــن األعض ــرة م ــداد كب ألع
املناطــق الريفيــة وتنشــط بشــكل خــاص يف القطــاع اهلامــي حيــث إن هــذا القطــاع يعمــل بشــكل 
ــة ومراقبتهــا النشــطة هــذا القطــاع.  ويف بعــض املجتمعــات  ــوة الدول واســع حيــث تنخفــض ق
ــتهاكية  ــات االس ــدم اخلدم ــي لتق ــع االنتاج ــاعدات ذات الطاب ــات املس ــى دور التعاوني يتخط
ــل  ــى عم ــوب فيبق ــا يف اجلن ــان وخصوص ــا يف لبن ــا. إن ــم وغرمه ــة  والتعلي ــات الصحي كاخلدم
ــدرات  ــا الق ــدم امتاكه ــا وع ــرا لرخاوهت ــة نظ ــطة الزراعي ــض األنش ــورا يف بع ــات حمص التعاوني
ــات  ــة اجله ــت رمح ــات حت ــذه التعاوني ــث تبقــى ه ــة،  بحي ــح هلــا التحــرك بفعالي ــي تتي ــة الت املادي
ــات  ــى فــان التعاوني املانحــة أكان ذلــك عــى مســتوى الدعــم املــادي او اللوجســتي. وهبــذا املعن
ــع مواردهــم  ــة مــن خــال متكــن املزارعــن مــن جتمي ــة املناطــق الريفي ــة تســاهم يف تنمي الزراعي
ــاج ووتوســعة ســوق التريــف والتســويق ،  ــق ختفيــض كلفــة االنت ــادة ارباحهــم عــن طري وزي
حيــث تشــر بعــض الدراســات إىل » ان %50 مــن االنتــاج الزراعــي العاملــي يســّوق عــن طريــق 
التعاونيــات »2.  ويــزود املزارعــون باالليــات احلديثــة التــي تعــزز حركــة االنتــاج وتــرسع العمــل 
ــرادات  ــادة اي ــن زي ــن م ــار املزارع ــن صغ ــزارع ومتك ــى امل ــة ع ــدي عامل ــر أي ــي وتوف الزراع
انتاجهــم وختفــض تكاليــف االنتــاج. كــا تعــزز التعاونيــات مشــاركة النســاء يف العمليــة االنتاجيــة 

ــع. ــرأة يف املجتم ــز دور امل ــاعد يف تعزي ــا يس م

ــل  ــة  يف أوائ ــت البداي ــوب فقــد كان ــة يف اجلن ــات الزراعي ــيس التعاوني ــا عــى مســتوى تاس أم
ــة  ــواىل 16 تعاوني ــي 1970 و1980 ح ــن عام ــا ب ــث كان عدده ــايض بحي ــرن امل ــبعينيات الق س
ــدد اىل  ــل الع ــث وص ــي 2001 و2008 بحي ــن عام ــيا ب ــد وال س ــدد بالتزاي ــدأ الع ــة ، وب زراعي
281 تعاونيــة ويوجــد حاليــا حــواىل 376 تعاونيــة يف حمافظتــي لبنــان اجلنــويب والنبطيــة 3، تتــوزع 
بــن الزراعــة وتربيــة النحــل وصيــد الســمك،  امــا دورهــا فهــو انائــي وتســويقي وتتلقــى دعمهــا 
بشــكل اســايس مــن الدولــة ومــن املنظــات غــر احلكوميــة وتســتفيد مــن االعفــاءات الريبيــة 
ــوم  ــاء، رس ــص بن ــة، رخ ــات ميكانيكي ــك، معاين ــا، ميكاني ــاء ، كهرب ــات ، م ــف اخلدم ــى خمتل ع

بلديــة، رســوم التأمينــات القضائيــة  وغرهــا املــادة 52 مــن قانــون االعفــاءات الريبيــة(
C. Ross. Smith  Role of cooperatives in food security� a case of ethioupian coffe farmers  2006  P25 �  1

  A Bibby and L. Shaw  Markiting a difference; cooperative solutions to global Manchester  cooperative colleg �  2
2005  P. 65

3  - وزارة الزراعة، دليل التعاونيات في لبنان، بيروت، 2008
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جدول رقم 14 توزع التعاونيات يف حمافظتي لبنان اجلنويب والنبطية عام 2008 حسب نوع النشاط 

املجموعصيد سمكتربية نحلزراعةالنشاط

260147281العدد
92.534.982.49100النسبة

املصدر: دليل التعاونيات، مديرية التعاونيات

تعتــر نســبة التعاونيــات الزراعيــة يف حمافظتــي لبنــان اجلنــويب والنبطيــة مــن أعــى النســب يف 
املحافظــات اللبنانيــة األخــرى  ) %31.6يــأيت بعدهــا حمافظتــا الشــال وعــكار %28.3 مــن جممــوع 

التعاونيــات  يف لبنــان(
ــاء  ــا 10 أعض ــدد اعضاؤه ــة ع ــوب  أي 200 تعاوني ــات اجلن ــن تعاوني ــبة %71.1 م - ان نس

فقــط.
- ان نسبة %15.3 اي 43 تعاونية عدد أعضائها بن 11 و50 عضوا.

- ثاث تعاونيات فقط عدد اعضائها يفوق املئتي عضو. 
- ان انخفــاض عــدد األعضــاء يف التعاونيــات يشــر اىل ان هــذه التعاونيــات بمعظمهــا ومهيــة 
وال تقــوم بايــة نشــاطات تذكــر، ودليلنــا عــى ذلــك ان أعضــاء هــذه التعاونيــات هــم عبــارة 
ــائها،وهذا  ــذ انش ــدد من ــور الع ــها ومل يتط ــامهوا يف تأسيس ــن س ــة الذي ــة التاسيس ــن اهليئ ع
ــان املزارعــن املتواجديــن يف نطــاق عمــل  الوضــع حيتمــل تفســرين فقــط، األول: يقــي ب
ــاب  ــى االنتس ــون ع ــك ال يقدم ــا لذل ــها وال بأعضائه ــون برئيس ــات ال يثق ــذه التعاوني ه
اليهــا، والثــاين هــو االتفــاق يف مــا بــن األعضــاء بوجــوب عــدم اعطــاء الفرصــة لآلخريــن 
ــادي  ــم م ــن دع ــة م ــدم اىل التعاوني ــا يق ــكل م ــتأثروا ب ــى يس ــة حت ــاب اىل التعاوني لانتس

ــي. وعين
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خالصة واستنتاجات

ــة  ــي الصناع ــور قطاع ــى تط ــرأت ع ــي ط ــرات الت ــرز التغ ــث أب ــذا البح ــتعرضنا يف ه اس
والزراعــة يف حمافظتــي لبنــان اجلنــويب والنبطيــة اللذيــن يشــكان املنطقــة اجلغرافيــة جلبــل عامــل 
ســابقا. ونــود االشــارة اىل أن هذيــن القطاعــن يشــكان جــزءا مــن الواقــع الصناعــي والزراعــي 
ــو  ــات ه ــذه املعوق ــى ه ــاف ع ــا يض ــا، اال ان م ــها تقريب ــات نفس ــان للمعوق ــان، وخيضع يف لبن
ــؤدي اىل  ــذي ي ــر ال ــرا، األم ــرا وب ــوا وبح ــوب ج ــى اجلن ــررة ع ــة املتك ــداءات االرسائيلي االعت
احجــام املســتثمرين عــن الدخــول يف اســتثارات كبــرة، األمــر الــذي جعــل املؤسســات الصغــرة 
واملتناهيــة الصغــر تطغــى عــى غرهــا يف خمتلــف األقضيــة وال ســيا يف األريــاف. كــا ان االرتبــاط 
بــن العمــل يف هذيــن القطاعــن والفقــر يعــود اىل ضآلــة االيــرادات مــن ناحيــة واىل عمــل معظــم 
هــذه املؤسســات يف نطــاق العمــل الانظامــي الــذي حيــرم العــال مــن احلايــة االجتاعيــة ، جــراء 
ضيــق ســوق التريــف واالكتفــاء بتأمــن االســتهاك املحــي، ناهيــك عــن حالــة النــزوح الكثيفة 
مــن القــرى والبلــدات النائيــة اىل املــدن حيــث تتمركــز معظــم العائــات عــى مــدار ثاثــة فصــول 
وال تعــود ســوى يف العطــل او يف فصــل الصيــف، مــا حيــرم اصحــاب املؤسســات االنتاجيــة مــن 
تريــف انتاجهــم وحيوهلــم اىل عــال موســمين. فتطــور قطاعــي الصناعــة والزراعــة يف اجلنــوب 
وقــع بــن فكــي كاشــة الوضــع األمنــي الداخــي واخلارجــي، فكلــا ســاء الوضــع األمنــي الداخي 
انتقلــت الرســاميل اىل اجلنــوب ألنــه كان يشــهد هــدوءًا نســبيا يميــزه عــن باقــي املناطــق اللبنانيــة، 
كــا ان االعتــداءات االرسائيليــة كانــت تؤثــر اىل حــد كبــر يف تدمــر املؤسســات الصناعيــة وتؤدي 
اىل النــزوح وهــروب الرســاميل اىل اخلــارج، وهكــذا يبقــى اجلنــوب عرضــة هلــذه املعادلــة األمنيــة 

يف ظــل ضعــف الدولــة املركزيــة ورخاوهتــا اقتصاديــا وسياســيا وأمنيــا.
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مسار التطور التاريخي لقطاع الخدمات في جبل عامل وآثاره 

االقتصادية واالجتماعية

د. محمود  عبد الرؤوف كوثراني

مقدمة

ــق،  ــي املناط ــن باق ــا ع ــي متيزه ــا الت ــا وخصوصياهت ــامل خصائصه ــذا الع ــن ه ــة م ــكل منطق ل
ــن  ــة، أو م ــة والقيمي ــة الثقافي ــة اإلجتاعي ــه، أو البني ــرايف وطبيعت ــع اجلغ ــث املوق ــن حي ــواء م س
ــاج املعــريف والعلمــي، أو مــن حيــث طبيعــة النشــاط اإلقتصــادي بمختلــف  حيــث حجــم اإلنت

ــه. جماالت

فجبــل عامــل كغــره مــن املناطــق التــي حتمــل الكثــر مــن هــذه اخلصائــص واخلصوصيــات، 
والتــي أمنــت لــه التميــز يف أكثــر مــن جمــال، خاصــة يف جمــال اإلنتــاج املعــريف املتعــدد املجــاالت، 
ــن حتــدروا منهــم. واســتمر  ــذ عهــد الكنعانيــن اىل الفنيقيــن الذي ــي اشــتهر هبــا من والتجــارة الت
هــذا اإلزدهــار مــع العهــد الصليبــي واململوكــي والعثــاين والفرنــي، وصــوالً اىل تاريــخ إحتــال 
فلســطن مــن قبــل العــدو الصهيــوين عــام 1948، الــذي فــرض نقطــة حتــول ســلبي عــى هــذا 
القطــاع، بعــد انقطــاع خطــوط التواصــل مــع فلســطن وســورية عــر البوابــة اللبنانيــة مــن النقــاط 

املحاذيــة حلــدود البلديــن.

 وهــذا التميــز الــذي عرفــه جبــل عامــل ناتــج عــن غنــاه باملواقــع الطبيعيــة واألثريــة املتنوعــة، 
وشــاطئه املمتــد مــن صيــدا اىل الناقــورة الــذي عــرف أهــم مينــاء يف العــر القديــم وهــو مينــاء 
صــور التارخيــي،  فضــًا عــن متيــزه بوجــود علــاء ومفكريــن أنتجــوا الكثــر عــى الصعــد الفكريــة 

والدينيــة واألدبيــة وغرهــا.
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ــدا اىل  ــن صي ــط ) م ــض املتوس ــر األبي ــن البح ــًا م ــرتاتيجيًا مه ــزًا اس ــل حي ــل عام ــل جب احت
ــث  ــًا، حي ــطن جنوب ــًا، وفلس ــريب رشق ــاع الغ ــرى البق ــض ق ــة وبع ــاحًا(، اىل احلول ــورة س الناق
تعتــر القــرى الســبع )املالكيــة، صلحــا، قــدس، هونــن، طربيخــا، ابــل القمــح، النبــي يوشــع(  
وبعــض قــرى اجلليــل يف فلســطن املحتلــة جــزءًا ال يتجــزأ منــه، وهــذا مــا منحــه أمهيــة إقتصاديــة 

كبــرة يف املرحلــة التــي ســبقت احتــال فلســطن.

 أطلــق عليــه جبــل عامــل بســبب متركــز قبيلــة عاملــة اليمنيــة يف جبالــه اثــر انيــار ســد مــأرب، 
وهــذا ثابــت عنــد معظــم املؤرخــن، مــا اعطــاه متيــزًا إضافيــًا ألن التنــوع غنــى، فضــًا عــن انــه 

نقطــة تــاٍق بــن مواطنــي لبنــان وســورية وفلســطن واألردن قبــل النكبــة.

ــن  ــم وم ــاب العل ــكل ط ــاذًا ل ــه م ــت من ــة جعل ــة معرفي ــل نض ــذا اجلب ــهد ه ــك ش لذل
خمتلــف املناطــق، كــا نشــطت فيــه حركــة التجــارة بشــكل كبــر، حيــث كانــت تأتيــه التجــار مــن 
فلســطن وســورية واألردن، ومــن خمتلــف املناطــق اللبنانيــة لعــرض منتجاهتــم وتبــادل املنتجــات 
عــن طريــق املقايضــة التــي كانــت أكثــر الطــرق شــيوعًا يف العمليــات التجاريــة، وهــذا مــا تؤكــده 
األســواق األســبوعية التــي عرفتهــا قــرى وبلــدات عــدة ومــا زالــت مثــل )بنــت جبيــل، النبطيــة، 

تبنــن، العباســية، الطيبــة، ميــس اجلبــل وغرهــا...(.

أمــا بالنســبة لقطــاع اخلدمــات يف جبــل عامــل فهــو مل يكــن عشــية اإلســتقال بالصــورة التــي 
أصبــح عليهــا اليــوم، حيــث كان القطــاع الزراعــي هــو املســيطر كــا حــال معظــم املناطــق، وهــذا 
أمــر طبيعــي يف ظــل اعتــاد الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان آنــذاك عــى هــذا القطــاع، نظــرًا لعــدم 
ــض  ــة وبع ــات  يف العاصم ــة واخلدم ــي الصناع ــز قطاع ــبب مترك ــرى، بس ــات أخ ــود قطاع وج
ــطا إال اذا  ــن أن ينش ــات ال يمك ــة واخلدم ــا الصناع ــتقال. فقطاع ــد اإلس ــان بع ــل لبن ــق جب مناط
تأمنــت هلــا البنيــة التحتيــة )مواصــات، طاقــة، مناطــق صناعيــة، وغرهــا...( الازمــة لذلــك، 
ــوم، كــي يشــهد تنوعــًا  ــى الي ــه مــن ذلــك احلــن حت ــى من ــة احلــد األدن ــر الدول وهــذا مــا مل توف

ــًا باملعنــى اإلقتصــادي املتعــارف عليــه.   قطاعي

ــة يف  ــات اإلقتصادي ــم السياس ــذي وس ــرايل، ال ــاه اللي ــلبًا باإلجت ــل س ــل عام ــر جب ــك تأث لذل
ــروت مركــز اإلســتقطاب الرئيــي  ــان، وخصوصــًا بعــد فــرتة اإلســتقال، حيــث شــكلت ب لبن
ــات  ــاد اخلدم ــة. فإقتص ــارف والصناع ــارة واملص ــدًا التج ــة، وحتدي ــات اإلقتصادي ــع القطاع جلمي
ــى  ــة ع ــارًا كارثي ــرك آث ــان ت ــل لبن ــروت وجب ــة يف ب ــة واملرفي ــة التجاري ــه الرجوازي ــذي تبنت ال
ــدان  ــرف. )مح ــض احل ــي وبع ــاع الزراع ــة بالقط ــة املتمثل ــة التقليدي ــه اإلنتاجي ــل وبنيت ــل عام جب

ــاين، 2017، ص 155(.      ــوب اللبن ــة يف اجلن ــة املجتمعي ــور البني ــامل، تط ك

ــم  ــه، بالرغ ــا نعرف ــه وبتن ــور ب ــذي تط ــكل ال ــن بالش ــل مل يك ــل عام ــات يف جب ــاع اخلدم  فقط
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مــن ان التجــارة تدخــل يف إطــاره، لكنــه مل يســلك طريقــه ويبــدأ بالتطــور إال مــع ســتينيات القــرن 
ــدا  ــت صي ــث كان ــة، حي ــارج العاصم ــعها اىل خ ــارف وتوس ــة املص ــور حرك ــع تط ــايض، وم امل
والنبطيــة وصــور عــى خارطــة هــذا التوســع بعــد أن فتحــت فروعــًا هلــا فيهــا، علــًا ان املصــارف 
بــدأت نشــاطها يف صيــدا منــذ العــام 1911 ، فضــًا عــن بعــض األنشــطة الســياحية باجتــاه املعــامل 

ــه وقــراه وغرهــا.  ــه وبلدات ــة الكثــرة املهملــة  يف مدن األثري

ولإلضــاءة بحثيــًا عــى قطــاع اخلدمــات يف جبــل عامــل ومســار تطــوره التارخيــي، تــم تقســيم 
الدراســة اىل ثاثــة مباحــث:

املبحث األول: التجارة يف جبل عامل.	 

املبحث الثاين: السياحة يف جبل عامل.	 

املبحث الثالث: املصارف يف جبل عامل.	 
 

وذلــك هبــدف فصــل كل جمــال مــن جمــاالت هــذا القطــاع  )التجــارة والســياحة واملصــارف( 
ليتســنى لنــا تقديــم كل مبحــث بمعــزل عــن اآلخــر، خاصــة ان لــكل مــن هــذه املباحــث مســار 
ــورات  ــبب التط ــرى، بس ــث األخ ــن املباح ــكل كي ع ــف بش ــذي خيتل ــه، وال ــاص ب ــوره اخل تط
ــان بشــكل عــام، وعــى جبــل عامــل بشــكل خــاص، وذلــك  واملتغــرات التــي طــرأت عــى لبن
ــاع  ــن قط ــل ضم ــت تدخ ــرى بات ــال أخ ــاالت وأع ــاك جم ــًا ان هن ــده. عل ــتقال وبع ــل اإلس قب
اخلدمــات، مثــل النقــل والبنــاء والتعليــم والصحــة وغرهــا مــن اخلدمــات احلكوميــة املتعــددة، 

ولكــن الرتكيــز تــم عــى املجــاالت التــي تعتــر ركيــزة هــذا القطــاع.

وقبــل اخلــوض يف هــذه املباحــث ال بــد مــن حتديــد اخلطــوات املنهجيــة الواجــب اإللتــزام هبــا 
وبمضمونــا هبــدف إخــراج البحــث بالصيغــة العلميــة.

خطوات البحث املنهجية

أمهية املوضوع	- 

 ال يمكــن ألي بحــث أن يدخــل دائــرة األمهيــة إال يف حــال اتســم باألصالــة، والتــزم معايــر 
البحــث العلمــي، وبالتــايل اهتــم بمعاجلــة إشــكالية يقــدم عــى أســئلتها أجوبــة علميــة موضوعيــة 
ناجتــة عــن عمــل ميــداين، أو عــن حتليــل معمــق. وموضــوع البحــث املبــن أعــاه وبعــد اإلطــاع 
ــا  ــه. وب ــت مع ــابقة تطابق ــات س ــود دراس ــدم وج ــة لع ــت أصالت ــابقة أثب ــات الس ــى الدراس ع
ــح  ــة وأصب ــة فائق ــور برسع ــد أن تط ــاين بع ــاد اللبن ــزة اإلقتص ــح ركي ــات أصب ــاع اخلدم أن قط
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يســتحوذ عــى حــوايل %88 مــن الناتــج املحــي، وبــا أن جبــل عامــل مــن املناطــق التــي تعرضــت 
ملتغــرات عديــدة، كان مــن األمهيــة بمــكان دراســة مســار تطــور هــذا القطــاع وآثــاره اإلقتصاديــة 
واإلجتاعيــة عــى ســكان هــذا اجلبــل مــن الناحيتــن اإلجيابيــة والســلبية، وحتديــد مكامــن القــوة 
ــره عــى  ــد مــدى تأث ــايل حتدي ــه اجلغــرايف، وبالت ومكامــن الضعــف يف هــذا القطــاع ضمــن نطاق

إقتصــاد الدولــة بشــكل عــام.      

اإلشكالية	- 

 ان التطــور الرسيــع لقطــاع اخلدمــات يف لبنــان الــذي بــدأت نتائجــه تظهــر خــال عقديــن مــن 
ــاين،  ــزة اإلقتصــاد اللبن ــع تطــوره بقــوة بعــد ذلــك التاريــخ ليصبــح ركي اإلســتقال، والــذي تاب
حتــى بــات يســتحوذ عــى %88 مــن الناتــج املحــي. وهــذا التطــور كان دون شــك عــى حســاب 
قطاعــات اإلنتــاج التــي بــدأت مســرة مــن الرتاجــع حتــى وصلــت نســبتها جمتمعــة اليــوم اىل 12% 
مــن الناتــج املحــي )%5 للقطــاع الزراعــي، %7 للقطــاع الصناعــي(، لذلــك ويف ظــل هــذا التغــر 
الــذي أدى اىل انعــدام التــوازن القطاعــي، وبالتــايل ســمح لقطــاع اخلدمــات بالســيادة املطلقــة عــى 
ــل  ــيايس ليعم ــي والس ــتقرار األمن ــه اإلس ــاع يلزم ــذا القط ــاط ه ــًا أن نش ــاين، عل ــاد اللبن اإلقتص
بكامــل طاقتــه وقوتــه، وهــذا مــا مل يكــن ممكنــًا يف بلــد ســمته األبــرز اهلــزات األمنيــة والسياســية، 
كان ال بــد أن يكــون هــذا القطــاع  يف صلــب اهتــام الباحثــن ملعرفــة أســباب هــذا التطــور والتغــر 
ــذه  ــه ه ــد أن تطال ــة ال ب ــق اللبناني ــن املناط ــره م ــل كغ ــل عام ــا أن جب ــارع. وب ــع واملتس الرسي
التطــورات، وملحاولــة البحــث عــن مكامــن هــذه التطــورات وإجيابياهتــا وســلبياهتا تبنــى الباحــث 

الســؤال اإلشــكايل الرئيــي لبحثــه وهــو:
ــاط  ــن نش ــل م ــل عام ــادي يف جب ــاط اإلقتص ــول النش ــي أدت اىل حت ــباب الت ــي األس ــا ه م

ــايت؟. ــاطي خدم ــه اىل نش ــي بمعظم إنتاج
وبناًء عى سؤال البحث الرئيي تبنى الباحث األسئلة الفرعية التالية:

ــة التــي عاشــها جبــل عامــل وخاصــة منــذ عــام 1948 	  هــل ســامهت الظــروف األمني
ــي؟. ــاط اإلنتاج ــع النش برتاج

ــي 	  ــزارع والصناع ــرك امل ــة يف ت ــة واإلقليمي ــرات املحلي ــورات واملتغ ــامهت التط ــل س ه
ــات؟. ــاع اخلدم ــل يف قط ــه اىل العم ــه وحتول مهنت

ــاط 	  ــول النش ــل دور يف حت ــل عام ــاج يف جب ــات اإلنت ــة قطاع ــال الدول ــل كان إلمه ه
ــايت؟.  ــي اىل خدم ــن إنتاج ــه م ــادي بمعظم اإلقتص

ــا...( يف 	  ــارف وغره ــياحة ومص ــارة، س ــات )جت ــاع اخلدم ــايل لقط ــم احل ــو احلج ــا ه م
ــل؟.  ــل عام جب
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الفرضيات	- 

بــا أن الفرضيــات هــي أجوبــة مبدئيــة مؤقتــة عــى أســئلة اإلشــكالية، وبــا ان مــن رشوطهــا 
أن حتمــل متغريــن عــى األقــل، أحدمهــا مســتقل واآلخــر تابــع، كــا مــن خصائصهــا أن تكــون 
قابلــة للقيــاس والفحــص هبــدف التأكــد مــن انــا حتققــت أم مل تتحقــق، تبنــى الباحــث ألســئلته 

الفرضيــات التاليــة:
ــن 	  ــاديل ب ــاط التب ــل النش ــوين بتعطي ــدو الصهي ــل الع ــن قب ــطن م ــال فلس ــاهم احت س

ــل  ــل عام ــي يف جب ــاد اإلنتاج ــع اإلقتص ــا أدى اىل تراج ــوريا، م ــطن وس ــان وفلس لبن
ــات. ــاد اخلدم ــن اىل إقتص ــن املنتج ــد م ــول العدي وحت

أدت التطــورات اإلقليميــة بالتكافــل مــع النظــام اإلقتصــادي اللبنــاين، وخاصــة الرسيــة 	 
ــاع  ــو قط ــل نح ــل عام ــي جب ــه إقتصادي ــم اىل توج ــا يف اإلقلي ــرد هب ــي انف ــة الت املرفي

ــات. اخلدم
إن إمهــال الــدول لقطاعــات اإلنتــاج، وعــدم دعــم املــزارع والصناعــي يف جبــل عامــل، 	 

ســاهم يف تغيــر اإلقتصــادي بوصلــة نشــاطه مــن اإلنتــاج نحــو اخلدمــات. 
مل يســاهم قطــاع اخلدمــات يف جبــل عامــل بتحســن الظــروف اإلقتصاديــة واإلجتاعيــة 	 

للعامليــن، بســبب الظــروف األمنيــة التــي عاشــها، ومتركــز هــذا القطــاع يف العاصمــة.  
أهداف البحث	- 

ــه وحتديــد أســئلته التــي تبناهــا لــه، والتــي  ــاره ملوضــوع بحث يتعــن عــى الباحــث بعــد إختي
يريــد تقديــم إجابــات عليهــا، أن حيــدد أهدافــه  التــي جيــب أن تســتوحى مــن تلــك األســئلة، عــى 
ــًا بأصــل الطــرح  ــة واضحــة مرتبطــة ارتباطــًا عضوي ــة علمي أن تكــون هــذه األهــداف موضوعي
ــًا  ــا حت ــداف، ألنن ــًا دون أه ــًا علمي ــل بحث ــن أن نتخي ــا ال يمك ــه، ألنن ــم تبني ــذي ت ــكايل ال اإلش
ســنصل اىل بحــث دون نتائــج، وبالتــايل نســطيع القــول أن األهــداف التــي حيددهــا الباحــث هــي 
املحــدد الرئيــي ألصالــة البحــث وأمهيتــه العلميــة، وبالتــايل ان اجلديــد املعــريف الــذي جيــب أن 
يتــوج بــه أي بحــث  يتوقــف عــى صياغــة أهدافــه، لذلــك حــدد الباحــث أهــداف بحثــه بالتاليــة:

التعــرف عــى مــدى تأثــر إحتــال فلســطن الــذي أدى أيضــًا اىل إقفــال املمــر الــري بن 	 
لبنــان وســورية عــى إقتصــاد جبــل عامــل والتحــول مــن اإلقتصــاد اإلنتاجــي اىل قطــاع 

اخلدمــات فيــه.
التعــرف عــى قطــاع اخلدمــات يف جبــل عامــل مــن خــال تتبــع مســار تطــوره ومــدى 	 

مســامهته يف التنميــة.
حتديــد طبيعــة التطــورات واملتغــرات التــي أدت اىل التحــول يف اإلقتصــاد العامــي مــن 	 

اإلنتــاج اىل اخلدمــات.
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معرفــة حجــم قطــاع اخلدمــات يف جبــل عامــل وآثــاره اإلقتصاديــة واإلجتاعيــة، مــن 	 
خــال دراســة املجــاالت الرئيســية هلــذا القطــاع. 

املناهج املستخدمة 	- 

اعتمــد الباحــث املنهــج التارخيــي، نظــرًا ألن البحــث يعتمــد يف قســم كبــر منــه عــى الوثائــق 
التارخييــة التــي قدمهــا عــدد مــن املؤرخــن، والتــي حتدثــت عــن جبــل عامــل، وبالتــايل حتتــاج اىل 
ــات عــى األســئلة املطروحــة، كــا نصــل اىل  ــه نصــل اىل إجاب ــل املعمــق الــذي مــن خال التحلي

حتقيــق األهــداف املحــددة لــه.

ــث  ــارض، حي ــايض اىل احل ــن امل ــداد م ــث امت ــًا ألن البح ــي أيض ــج الوصف ــد املنه ــا اعتم  ك
ــى  ــول ع ــكان احلص ــح باإلم ــة، فيصب ــر املعاش ــة الظواه ــرتض معاجل ــة تف ــاث الوصفي األبح
املعلومــات مــن جمتمــع البحــث وحتديــدًا مــن العينــة املمثلــة لــه، فضــًا عــن البيانــات واملعلومــات 
واملنشــورات واإلحصــاءات املتوفــرة التــي يمكــن اإلعتــاد عليهــا للوصــول اىل النتائــج املرجــوة.

التقنيات املستخدمة	- 

ــة  ــة، خاص ــا الراهن ــرة بمرحلته ــد  الظاه ــدف رص ــة هب ــة املاحظ ــى تقني ــث ع ــد الباح اعتم
ــل  ــق جب ــرة يف مناط ــارف املنت ــاط املص ــة، ونش ــامل األثري ــبوعية، واملع ــواق األس ــوع األس موض
عامــل. لذلــك كان عــى الباحــث اعتــاد هــذه التقنيــة ملعرفــة طبيعــة املتغــرات، وحتديــد البلــدات 
ــة  ــا واحلرك ــة أوضاعه ــة ملاحظ ــامل األثري ــارة املع ــا، وزي ــة فيه ــواق قائم ــت  األس ــا زال ــي م الت
الســياحية فيهــا، ألن احلصــول عــى معلومــات مــن امليــدان يغنــي البحث ويؤكــد صحــة املعلومات 

ــة التقاطــع بينهــا. املنشــورة يف املراجــع واملواقــع وغرهــا مــن خــال عملي
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المبحث األول: التجارة في جبل عامل

 متهيد
إذا أردنــا احلديــث عــن التجــارة يف جبــل عــامل ُيلزمنــا التاريــخ أن نبــدأ عــى األقــل مــن زمــن 
ــا كل  ــوا هل ــا وأمن ــوا هب ــا وبرع ــة منه ــة الدولي ــارة، وخاص ــرًا بالتج ــوا كث ــن اهتم ــن الذي الفينيقي
ــدا وصــور  ــًا للتجــارة. فاملوقــع اهلــام لصي مقومــات النجــاح، مــا ســاهم بجعــل الفينيقــي مرادف
عــى البحــر األبيــض املتوســط جعــل منهــا مركزيــن جتاريــن ذاع صيتهــا عــى املســتوى العاملــي، 
ــي  ــتوين الزراع ــى املس ــي ع ــاط اإلنتاج ــل النش ــي، ب ــبب الرئي ــو الس ــط ه ــع فق ــن املوق ومل يك
والصناعــي كانــا أيضــًا مــن األســباب الرئيســية يف تعاظــم حركــة التجــارة، ألن التجــارة ولــدت 
مــن رحــم قطاعــات اإلنتــاج وفوائضهــا، وحاجــة النــاس اىل الســلع املتنوعــة إلشــباع احلاجــات 

والرغبــات. كل هــذه األســباب كانــت كفيلــة بنهضتهــا وتطورهــا كــًا ونوعــًا.

لقــد كانــت الطــرق الرئيســية للســفن تنطلــق مــن صيــدا وصــور اىل مــر وكيليكيــا وجبــال 
طــوروس ورودوس وصقليــة وغرهــا مــن املناطــق حمملــة بالبضائــع املتنوعــة واملنتجــة يف صــور 
وبعــض مناطــق جبــل عامــل. وأول ســفينة جتاريــة فينيقيــة انطلقــت مــن صيــدا باجتــاه اليونــان. 

)أمحــد عــارف الزيــن، تاريــخ صيــدا، ص 34، 1913(.

ــل  ــا  جع ــك، م ــن واملالي ــد الصليبي ــا يف عه ــاري ازدهاره ــادل التج ــة التب ــت عملي     وتابع
مــدن هــذه املنطقــة جتنــح اىل التخصــص يف بعــض الصناعــات. فاشــتهرت صــور بصناعــة الســكر 
والزجــاج والنســيج، كــا اشــتهرت بصنــع أفخــر الزجــاج واخلــزف، وصنعــوا ايضــًا نوعــًا مــن 
القــاش االبيــض ال يعادلــه قــاش آخــر مــن حيــث النــوع وجــودة الصنــع، وصــدروه اىل العديــد 
ــار  ــك كالدين ــود تص ــت النق ــث كان ــة حي ــرب للعمل ــر م ــا اك ــد فيه ــا وج ــدان، ك ــن البل م

ــار الصــوري«.  ــة »بالدين ــد جتــار البندقي الفاطمــي، والــذي عــرف عن

هــذا النشــاط التجــاري ســاهم يف تعزيــز وتوســيع الصناعــة يف أكثــر مناطــق جبل عامــل، حيث 
اشــتهر بعضهــا بانتــاج ســلعة حمــددة وعــرف هبــا، كراشــيا الفخــار التــي تقــع يف منطقــة حاصبيــا 
وتابعــة حاليــًا ملحافظــة النبطيــة، والتــي اشــتهرت بصناعــة الفخــار واألواين الفخاريــة املنزليــة التي 
كانــت أساســية ولــكل منــزل قبــل تطــور الصناعــة وحلــول الزجــاج ومشــتقاته واملعــادن بديــًا 
ــي نشــأت  ــت تلــك األواين مــن الســلع األساســية يف األســواق األســبوعية الت عنهــا، حيــث كان

الحقــًا يف القــرى والبلــدات العامليــة.

ــارة يف  ــيط التج ــى تنش ــاعدت ع ــي س ــة الت ــل املهم ــن العوام ــت م ــة كان ــروب الصليبي واحل
ــن  ــارة ب ــد للتج ــر الوحي ــًا، املحتك ــطة جتاري ــة الناش ــدن االيطالي ــت امل ــطى. ومثل ــور الوس العص
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الــرق والغــرب. فلقــاء نقــل الصليبيــن واالشــرتاك الفعــي يف احلــروب البحريــة ضــد املســلمن، 
ــكان  ــط، ف ــي للمتوس ــوض الرق ــدة يف احل ــراىفء العدي ــدن وامل ــات امل ــذه اجلمهوري ــت ه امتلك
ــى  ــوي ع ــا، حيت ــاص هب ــي خ ــون ح ــا الصليبي ــيطر عليه ــة يس ــة يف كل مدين ــة جتاري ــكل مجهوري ل
ــاء  ــىء مين ــذه املوان ــن ه ــأوى للتجــار، وكان مــن ب ــة وم ــة وقنصلي ــة وقلع ــاري وكنيس ســوق جت
صــور الــذي يعتــر مــن املــواينء املهمــة التــي تصــل اليــه بضائــع الــرق مــن اهلنــد واهلنــد الصينية 

ــا. والصــن، لتشــحن بعدهــا نحــو أوروب

وتابعــت التجــارة يف جبــل عامــل نشــاطها أيــام الدولــة العثانيــة التــي اهتمــت هبــا واعترهتــا 
عامــًا رئيســيًا يف رفاهيــة الســكان وعمــران البــاد، وان تنشــيطها هــو يف صلــب واجباهتــا.

فتميــزت صيــدا منــذ أيــام فخــر الديــن املعنــي الثــاين بعاقــات جتاريــة واســعة مــع أوروبــا، 
كــا أمهــا الكثــر مــن التجــار األوروبيــن، وخصوصــًا الفرنســين الذيــن متتعــوا بامتيــازات مهمــة 
ــع  ــة عــى البضائ ــوا يدفعــون %4 فقــط كرســوم مجركي عــى حســاب التجــار املحليــن حيــث كان
التــي يســتوردونا، مقابــل حــوايل %21 يدفعهــا التجــار املحليــون، مــا دفعهــم اىل تســجيل جتارهتم 
بأســاء جتــار أجانــب لإلســتفادة مــن هــذه اإلمتيــازات، وهــذا مــا زاد مــن النفــوذ األورويب عــى 

حســاب الســلطة العثانيــة.

ــدا ســوق اســبوعي خــال القــرن الثامــن عــر يســتمر يومــي اإلثنــن  كــا كان يقــام يف صي
ــر  ــح الســوق األســبوعي ولكــن مــع تغي ــد فت ــاء مــن كل اســبوع، ويف ســنة 1909م أعي والثاث
موعــده اىل يــوم األحــد. وذلــك بنــاء عــى طلــب مــن الســلطات الرســمية يف واليــة بــروت الــذي 
ــدا  ــخ صي ــالل، تاري ــذوب ط ــة واألقضية.)املج ــز األلوي ــبوعية يف مراك ــواق اس ــة أس ــى بإقام ق

اإلجتامعــي، 1983، ص 163(.

املمرات التجارية وطرق الربط بن جبل عامل وباقي األسواق1- 

ــدة  ــرق عدي ــقها ط ــت تش ــا. فكان ــارة فيه ــار التج ــام يف ازده ــر ه ــة أث ــة املنطق كان جلغرافي
ــي  ــة والت ــت معروف ــي كان ــة الت ــرق التجاري ــذه الط ــن ه ــا، وم ــة هل ــن حيوي ــة رشاي وتعتربمثاب

ــة: ــة التالي ــة العربي ــعوب املنطق ــع ش ــع م ــر منقط ــًا غ ــاال حضاري ــة اتص ــبت املنطق اكس

      	 طريــق مــن صفــد متــر عــر ميــس وهونــن، ومــن هونــن هتبــط الطريــق لتاقــي طريقــًا 
ــاس يف  ــه اىل باني ــو يف طريق ــر وه ــن جب ــا اب ــر هب ــي م ــي الت ــان، وه ــر بالودي ــر، يم آخ
الســاحل، ويســمى الــوادي بــن هونــن وتبنــن بــوادي االســطبل، ومنــه تعــر القوافــل 
ــق  ــار لطري ــن لتكمــل طريقهــا باجتــاه عــكا او صــور، كــا وجــدت اث نحــو حصــن تبن

ــوم. ــة اىل الي ــا باقي ــت اثاره ــا زال ــاس، م ــور وباني ــن ص ــات ب ــلكها العرب ــدة تس معب
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      	  طريــق القوافــل التــي تســر عــر ســاحل فلســطن حتــى تصــل اىل الناقــورة وتتابــع شــاالً 
عــى طــول الســاحل حتــى تصــل اىل الزهراين.

ــدًا  ــًا واح ــان طريق ــان يؤلف ــك طريق ــد املالي ــد يف عه ــد وج ــد فق ــور اىل صف ــن ص ــا م      	 ام
حتــى قانــا، ومــن قانــا تتفــرع الطريــق فتذهــب احداهــا اىل صديقــن، ياطــر، دبــل، وادي 
ــن،  ــا اىل تبن ــن قان ــب م ــرى فتذه ــا االخ ــد، ام ــم صف ــاف ث ــم، صفص ــش، كفربرع رمي

كونــن، بنــت جبيــل، يــارون حتــى صفــد.
     	 امــا الطريــق مــن صــور اىل دمشــق، فكانــت متــر عــر قرخيــا، رب ثاثــن، ابــل، فبانيــاس 

. مشق فد

ــق  ــل واملناط ــل عام ــي يف جب ــريف والصناع ــزارع واحل ــجعت امل ــي ش ــي الت ــرق ه ــذه الط وه
ــهولة  ــواق بس ــول اىل األس ــه الوص ــت ل ــث أمن ــاري، حي ــاج التج ــام باإلنت ــى اإلهت ــاورة ع املج
ــورية  ــطن وس ــث فلس ــن مثل ــط ب ــذي يرب ــل ال ــل عام ــع جب ــة موق ــن أمهي ــًا ع ــرس،  فض وي
ــكار  ــل اىل ابت ــل عام ــكان جب ــع بس ــع دف ــذا املوق ــو. ه ــايكس بيك ــيات س ــب تقس واألردن بحس
مســألة األســواق األســبوعية التــي راجــت يف تلــك الفــرتة، ألنــا كانــت احلــل األفضــل لتريــف 
املنتجــات والتبــادل بــن املنتجــن، فضــًا عــن تأمــن حاجــات الســكان مــن الســلع واملــواد التــي 
ــادة ومــدى توافرهــا  ــن ســنوية بحســب طبيعــة امل ــة متوي حيتاجونــا، إمــا لفــرتة اســبوع أو لعملي

ــب احلاجــة اليهــا. ــدار العــام، أو بحس عــى م

األسواق التجارية يف جبل عامل2- 

نشــطت األســواق االســبوعية التقليديــة يف جبــل عامــل وشــهدت تطــورات وحتــوالت عــر 
ــل  ــة للقواف ــواق حمط ــذه األس ــت ه ــذا. فكان ــا ه ــى يومن ــك حت ــن واملالي ــذ الصليب ــخ من التاري
ــرف  ــرى تع ــواقًا للق ــت أس ــوم حتول ــن، والي ــك والعثاني ــام املالي ــذ أي ــة من ــة والتجاري احلربي
بأســائها، كــا تبــن أن التنســيق كان عــى قــدم وســاق بــن هــذه القــرى وأســواقها، حيــث تــم 
ــام خمتلفــة مــن األســبوع هلــذه األســواق بــن القــرى منعــًا لتضــارب التوقيــت، وكــي  ــد أي حتدي
ــى  ــاء ع ــواق بن ــذه األس ــور ه ــتهلكن حض ــراد املس ــار واألف ــن التج ــر م ــدد األك ــنى للع يتس

ــة.  ــذه الغاي ــمها هل ــم رس ــي ت ــة الت ــة الزمني اخلريط

ــق -  ــق دمش ــن: طري ــر طريق ــطن ع ــوريا اىل فلس ــن س ــر م ــة مت ــع التجاري ــت البضائ وكان
طريــا، وطريــق دمشــق – تبنــن، ممــا عــزز التبــادل التجــاري مــا بــن جبــل عامــل وســائر املناطــق  
الســورية. ومنــذ ذلــك احلــن نشــأت يف بعــض القــرى العامليــة جمموعــة مــن االســواق التجاريــة 
ــة  ــة – الطيب ــة والعديس ــن والنبطي ــواق تبن ــهرها اس ــن اش ــا، وم ــام فيه ــت تق ــي كان ــة الت املحلي
وبديــاس وجويــا وبنــت جبيــل، وغرهــا، وفيهــا كان الفــاح العامــي يعــرض منتوجاتــه الزراعيــة 
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ــة  ــع املنوعــة اآلتي ــب البضائ ــة اىل جان ــه اليدوي ومشــتقاهتا، واحلــريف والصناعــي يعــرض صناعات
مــن ســوريا وفلســطن.

لذلــك نجــد أن هــذه األســواق قــد تعــددت وتوســعت ســواء بســبب الظــروف املوضوعيــة 
املتمثلــة بالتقــارب اجلغــرايف بــن جبــل عامــل واملناطــق املجــاورة، أو بســبب توفــر الســلع نتيجــة 

للنشــاط الزراعــي والصناعــي الــذي متيــز بــه. ويف مــا يــي نعــرض لبعــض هــذه األســواق:

سوق تبنن: أ- 
عرفــت بلــدة تبنــن ظاهــرة التجــارة والتســوق منــذ اواخــر القــرن الســابع عــر، وبلغــت اوج 
عزهــا يف عهــد االمــر الشــيخ ناصيــف النصــار، أحــد االمــراء الــذي أقــام يف قلعتهــا واختــذ منهــا 
مركــزًا لقيادتــه، وجعــل منهــا املرجــع العــام للمقاطعــات الثــاين آنــذاك )تبنــن وهونــن وســاحل 
معركــة وســاحل قانــا ومرجعيــون واقليــم الشــومر وجبــاع(، فــأْوىل التجــارة اهتامــًا خاصــًا بعــد 
اعــادة ترميــم مرفــأ صــور عــام 1766، فحــّول يف عهــده جبــل عامــل طريقــًا للقوافــل التجاريــة.

ــام  ــت تق ــار 1/6/2003(، وكان ــام 1892 )النه ــاري ع ــاطها التج ــن نش ــوق تبن ــدأت س  ب
صبــاح كل ثلثــاء يف ســاحة البلــدة، فــكان التجــار يعتمــدون عــى الــدواب يف تنقاهتــم، وكانــت 
االواين الفخاريــة التــي يعرضهــا حرفيــون مــن عيتــا الفخــار – قضــاء راشــيا، اشــهر مــا يبــاع يف 
الســوق، النــا كانــت تعتمــد كأواٍن مطبخيــة، فضــًا عــن حضــور املبيضــن الذيــن كانــوا يبّيضون 

االواين النحاســية ومعظمهــم مــن بلــدة جويــا. 
ــا،  ــة منه ــًا احلريري ــة، وخصوص ــح واالقمش ــا والقم ــى انواعه ــوب ع ــطات احلب ــت بس كان
واحللويــات العربيــة مــن اهــم مبيعــات جتــار حــوران. كــا كان التجــار املحليــون مــن جــوار تبنــن 

ــة يبيعــون احلبــوب وبعــض منتجــات احلــرف اليدويــة.  وصــوالً اىل جتــار النبطي
مــع بــدء احلــرب العامليــة الثانيــة تأثــرت الســوق وتوقفــت عــن العمــل، وبعــد احلــرب عــادت 
اىل البلــدة، ولكــن تغــر موعــد اقامتهــا مــن يــوم الثلثــاء اىل يــوم اجلمعــة مــن كل اســبوع. ومــع 
ــة انتقلــت الســوق مــن وســط ســاحة البلــدة اىل  شــق الطــرق وبــدء انتشــار وســائل النقــل اآللي
حميــط رسايــا تبنــن، بســبب ارتفــاع عــدد البســطات التــي امتــدت يف حميطهــا عــى جانبــي الطريــق 
وال زالــت عامــرة اىل اليــوم. وباتــت ســوق اجلمعــة تعتــر اىل حــد مــا امتــدادًا لســوق اخلميــس يف 
بنــت جبيــل، بحيــت أصبــح التجــار القادمــون مــن خــارج قضــاء بنــت جبيــل للبيــع يف ســوقها 
)ســوق بنــت جبيــل( يبيتــون يف املنطقــة عنــد االصحــاب ليبّســطوا يف اليــوم التــايل يف ســوق تبنــن.
ومــع تطــور احليــاة االجتاعيــة واالقتصاديــة تنوعــت املبيعــات وأصبحــت مواكبــة ملســتلزمات 
ــت  ــة، واصبح ــرى عري ــع اخ ــا بضائ ــت مكان ــياء وحل ــا اش ــت عنه ــة. فغاب ــات اليومي احلاج
الســوق جــزءًا مميــزًا مــن تــراث تبنــن وهلــا زبائنهــا مــن الســكان الذيــن باتــوا عــى موعــد معهــا 

صبــاح كل مجعــة، جتذهبــم كبــارًا وصغــارًا للتبضــع وللتســلية وملاقــاة االصحــاب.
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سوق بنت جبيل:ب- 

ــدات  ــواق يف البل ــاء االس ــره بانش ــدر أوام ــا اص ــتم باش ــرف رس ــون ان املت ــل املؤرخ ينق
ــل  ــت جبي ــن يف بن ــض املعمري ــن بع ــام 1880. لك ــوز الع ــف مت ــة منتص ــلطنة العثاني ــة للس التابع

ــخ. ــذا التاري ــل ه ــئت قب ــم أنش ــوق بلدهت ــر ان س ــون بالتوات ينقل
وســوق مدينــة بنــت جبيــل قديــم جــدًا، ومــن املؤكــد انــه موجــود »قبــل األمــر الــذي اصــدره 
رســتم باشــا يف منتصــف متــوز العــام 1880، والقــايض بفتــح أســواق يف بعــض القــرى والبلــدات 

اللبنانيــة، ويف أوقــات معينــة، لتســهيل اعــال الرعايــا·
لذلــك نجــد أنــه مــن الثابــت أن مدينــة بنــت جبيــل عرفــت ظاهــرة الســوق منــذ القرن الســابع 

عــر، حــن كانت املمــر وامللتقــى لشــعوب األقطــار العربيــة الثاثــة: الشــام وفلســطن ولبنان.
ينعقــد الســوق نــار »اخلميــس« وأصبــح هــذا اليــوم يعــرف بنهــار: »ســوق اخلميــس«، وهــو 
ســوق شــعبي، ككل األســواق الشــعبية األخــرى املوجــودة يف جبــل عامــل، ويعتقد أن هذا الســوق 
هــو الــذي اعطــى لبنــت جبيــل أمهيتهــا التجاريــة، قديــًا وحديثــًا، عــى اعتبــار أن الســوق خيلــق 
حركــة جتاريــة ناشــطة، وهــذه احلركــة التجاريــة كانــت قديــًا مــع فلســطن وحــوران والعريــش 
وغــزة، وخاصــة قبــل ســنة 1948، إال ان هــذه احلركــة انحــرت بعــد ذلــك التاريــخ واصبحــت 

فقــط مــع لبنــان، أو الداخــل اللبنــاين·
كان الســوق يقــام قديمـــًا يف املحلــــة الــــتي تعــــرف بـــ »الســاحة القديمــة«، حيــث كانــت 
ــى  ــرق ع ــة واملف ــة اجلمل ــدة وباع ــة يف البل ــية واملهم ــة األساس ــات التجاري ــم املح ــد معظ تتواج

ــواء· ــد س ح
ونقــل الســوق ســنة 1919 إىل املنطقــة التــي يعقــد فيهــا حاليــًا أي منطقــة الــرساي، وأصبــح 
ــات  ــاب املح ــل أصح ــث ينق ــا، حي ــن فيه ــات أو دكاك ــود ملح ــراء ال وج ــة ع ــام يف منطق يق
ــه، ويبســطون هبــا عــى األرض أو عــى طــاوالت، ويســتمر هــذا األمــر  ــة بضاعتهــم إلي التجاري

ــى عــر اخلميــس· حت
ــه  ــرب من ــوم بالق ــت تق ــًا، وكان ــن 20 و30 دون ــرتاوح ب ــة ت ــاحة مهم ــوق مس ــل الس وحيت
ــن  ــرة م ــداد واف ــة، واع ــة خاص ــم منام ــخاص وهل ــن األش ــًا م ــددًا مه ــتقبل ع ــات تس ــع خان تس

ــات· احليوان
وكل املؤرخــن يتحدثــون ان حركــة البيــع والــراء يف هــذا الســوق كانــت ناشــطة جــدًا قبــل 

ســنة 1948 اال انــا خفــت بعــد تلــك الفــرتة·
ــلع  ــوايش والس ــوب وامل ــار احلب ــار جت ــام 1948 كب ــل الع ــل قب ــت جبي ــوق بن ــؤم س وكان ي
ــام 1948  ــطن يف الع ــة فلس ــد نكب ــك، وبع ــر ذل ــار، وغ ــار والفخ ــه واخلض ــة، والفواك املتفرق
اصيــب الســوق بنكســة قويــة، فقــد ُحــرم مــن أهــم مصــدر اســايس لرفــده واعطائــه جــزءًا كبــرًا 



586

ــه· مــن أمهيت
ــن  ــك ع ــج ذل ــيطة، ونت ــرتة بس ــه ولف ــن امهيت ــًا م ــوق بعض ــتعاد الس ــة اس ــذه النكب ــد ه وبع

ــا· ــل وجواره ــت جبي ــن إىل بن ــطينين النازح ــن الفلس ــر م ــدد كب ــول ع حل
ــى  ــة ع ــات جتاري ــت حم ــام 1956 بني ــي الع ــًا، فف ــع تدرجيي ــوق يرتاج ــدأ الس ــك ب ــد ذل بع

ــة· ــك للبلدي ــي مل ــوق وه ــب الس جوان
ــم  ــاد معظ ــث ع ــل، حي ــت جبي ــوق بن ــة لس ــرتة ذهبي ــت ف ــنتي 1975 و1976 كان ــن س وب
ابنــاء بنــت جبيــل مــن بــروت إىل املدينــة اثــر انــدالع احلــرب األهليــة، وعــادت للســوق امهيتــه 
الكبــرة، حيــث بلــغ ســكان بنــت جبيــل يومهــا حــواىل 20 ألــف نســمة، وانتقــل إىل املدينــة أكثــر 
ــراء  ــل ل ــت جبي ــون إىل بن ــروت يأت ــاع وب ــال والبق ــار الش ــة، وكان جت ــل احذي ــن 200 معم م

ــة· ــا، ورشاء األحذي انتاجه
ــدأ العــد  ــه، وب ــل العــدو اإلرسائيــي وعمائ ويف آذار 1976 ُقصــف ســوق اخلميــس مــن قب

العكــي جمــددًا للســوق، حيــث نــزح معظــم األهــايل إىل بــروت·
ــوق  ــاد الس ــل، وع ــت جبي ــاري يف بن ــع التج ــور الوض ــام 2000( تط ــد التحرير)ع ــا بع أم
ــوق  ــبيهًا بس ــل ش ــت جبي ــد يف بن ــذي يعق ــوق ال ــابيع األوىل كان الس ــددَا، ويف األس ــر جم ليزده
ــن  ــهم م ــم انفس ــة، ه ــطون يف النبطي ــن يبس ــطات الذي ــاب البس ــم أصح ــث أن معظ ــة، حي النبطي
يبســطون يف بنــت جبيــل، ويــرتاوح عــدد هــذه البســطات بــن 150 بســطة يف الشــتاء ليصــل اىل 

ــف.  ــطة يف الصي ــوايل 250 بس ح

سوق النبطية:ج- 
تتعــدد مصــادر ومراجــع املؤرخــن بشــأن نشــأة ســوق النبطيــة فمنهــم مــن يرجعــه اىل العهــد 
ــة  ــع بداي ــأته م ــرون نش ــرون يعت ــت، وآخ ــرون خل ــة ق ــه اىل أربع ــن يرجع ــم م ــي، ومنه اململوك
القــرن الثامــن عــر. والتقاطــع املهــم بــن كل هــذه املصــادر واملراجــع يظهــر أن الســوق قديــم 
النشــأة وهــذا يعــود اىل موقــع النبطيــة اإلســرتاتيجي الــذي جيعلهــا نقطــة تاقــي والتقــاء للتجــار 

القادمــن مــن فلســطن وســورية، فضــًا عــن التجــار اللبنانيــن مــن كل املناطــق. 

وهــذا مــا أكــده الرحالــة األوروبيــن يف وصفهــم للســوق، حيــث يف نايــة القــرن الثامــن عــر 
زارهــا الّرحالــة الفرنــي )فولنــي - VOLNEY( الــذي كان قــد ســاح ثــاث ســنوات يف لبنــان 

ومــر وبــّر الشــام منــذ العــام 1783 ميــادي.

ــر،  ــع ع ــرن التاس ــون( يف الق ــي )إدوارد روبنص ــّر األمريك ــة واملب ــل الرحال ــك فع وكذل
الــذي زار فلســطن ولبنــان واألقطــار املجــاورة عــام 1838، ثــم عــاد مــرة أخــرى عــام 1852، 
وكتــب واصفــًا النبطيــة: ) وصلنــا النبطيــة وهــي قريــة كبــرة يف واٍد فســيح ... ويف النبطيــة ســوق 
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جتــاري ُيقــام معــرض فيــه كل اثنــن(.

أيضــًا يف النصــف الثــاين مــن القــرن التاســع عــر، وصــف الدكتــور شــاكر اخلــوري الســوق 
ــا وأّن  ــمة، ك ــتة آالف نس ــارب الس ــا يق ــه ب ــّدرًا مرتادي ــرسات( مق ــع امل ــه )جمم ــا يف كتاب وأحواهل
ــوم  ــدث يف ي ــذا حي ــف وكل ه ــن أل ــاوز اخلمس ــع تتج ــاٍر وبائ ــن ش ــا ب ــرم فيه ــي ت ــود الت العق

ــات(. ــع جنوبي ــش، 8/1/2018، موق ــة دن ــد. )هب واح

ــي  ــّي العام ــن املح ــة يف الَفلك ــه » النبطي ــي يف كتاب ــاس وهب ــور عب ــة الدكت ــن النبطي ــا اب أم
واإلقليمــي » يقــول: أن وجــود الســوق يف النبطيــة آنــذاك إن دّل عــى يشء إنــا يــدل عــى 
اإلزدهــار التجــاري واحلضــاري الــذي كان ســائدًا يف تلــك املرحلــة مــن الزمــن، إنطاقــًا ملــا هلــذا 
الســوق مــن أمهيــة  إجتاعيــة وإقتصاديــة وتراثيــة وحضاريــة. ووجــود هــذا الســوق آنــذاك يؤكــد 
ــا  ــوي جعله ــادي حي ــادل إقتص ــزُا لتب ــرتاتيجيًا، ومرك ــطًا واس ــًا ناش ــرًا جتاري ــت مم ــة كان أّن النبطي
ــات  ــاب الديان ــن كل أصح ــق، وم ــن كل املناط ــا م ــن إليه ــار الوافدي ــن التج ــد م ــدًا للعدي مقص

ــد. ــودة يف صف ــت موج ــي كان ــة الت املختلف

ــرة( أن  ــة يف الذاك ــه )النبطي ــاين يف كتاب ــن مزرع ــي حس ــايف ع ــط الثق ــث والناش ــرى الباح وي
ــات  ــى اخلان ــار ع ــد التج ــث يتواف ــد، حي ــوم األح ــة ي ــدأ يف صبيح ــت تب ــورة كان ــوق املذك الس

ــن. ــر اإلثن ــتمر إىل ع ــذي يس ــايل ال ــوم الت ــرًا للي حتض

ويف مطلــع القــرن العريــن، وحتديــدا يف أواخــر أيــام الدولــة العثانيــة، يكشــف الباحــث عــي 
عبــد املنعــم شــعيب يف كتابــه )مطالــب جبــل عامــل( أحــوال الســوق وذلــك نقــا عــن جريــدة 
ــارة،  ــًا وجت ــواق إجتاع ــر األس ــن أكث ــا م ــرر بأن ــام 1909، فيق ــادرة ع ــة الص ــرج املرجعيوني امل
ويؤّمهــا النــاس مــن واليــة بــروت وجبــل لبنــان وأطــراف واليــة ســوريا، ويــكاد مــورد ارتــزاق 

األهــايل يف النبطيــة واجلــوار ينحــر هبــا.

 ومــع جمــيء اإلحتــال الفرنــي ومــن ثــم زوالــه وقيــام الدولــة اللبنانيــة بحدودهــا احلاليــة، 
يصــف لنــا األســتاذ أبــو بشــار خليــل توفيــق ترحينــي حــال الســوق يف أواســط القــرن العريــن، 

حيــث كانــت موزعــة عــى عــدة أقســام:
- سوق اللحم يف مدخل البلدة )املنشية(.

- سوق القاش يف ساحة آل الفضل.
- سوق الغلة يف موقف ساحة مرجعيون.

- سوق الفخار واحلدادين والنحاسن يف حي امليدان.

لكــن الوضــع تغــر بالنســبة لســوق النبطيــة كــا باقــي األســواق بعــد النكبــة واحتــال الكيــان 
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الصهيــوين لفلســطن، حيــث خــرست أســواق جبــل عامــل قيمتهــا التجاريــة والرتاثيــة بفقدانــا 
التنــوع ســواء بالتجــار أم بالســلع. فمــن كان يــأيت مــن فلســطن وســوريا واألردن حامــًا معــه مــا 
يغنــي هــذه األســواق ويلبــي رغبــات وحاجــات التجــار واملتســوقن مل يعــد باســتطاعته الوصــول. 
ــف  ــا أضع ــذا م ــن، وه ــتهلكن اللبنان ــار واملس ــى التج ــواق ع ــة األس ــا حرك ــرت حينه فاقت

حركتهــا اىل حــد كبــر.

مــع العلــم ان هــذه األســواق حافظــت عــى اســتمراريتها وبعضــًا مــن حيويتهــا نظــرًا للحاجــة 
اليهــا ومتســكًا ببقــاء هــذا النشــاط التجــاري الرتاثــي.

فســوق النبطيــة اليــوم وبالرغــم مــن كل املتغــرات والتطــورات التــي حصلــت عــى مســتوى 
نوعيــة الســلعة ونوعيــة التاجــر مــا زال حيمــل بعضــًا مــن هويتــه التــي حيــاول املعنيــون احلفــاظ 

عليهــا، حرصــًا عــى مصلحــة التجــار واملســتهلكن معــًا.   

كانــت مقومــات ســوق االثنــن يف النبطيــة حمليــة خالصــة، وغذائيــة الطابــع، قبــل أن تتفــوق فيــه 
البضائــع املســتوردة عــى مــا عداهــا، وخصوصــًا تلــك املتعلقــة باأللبســة واألحذيــة.

ــك  ــف تل ــام زح ــًا أم ــِف متام ــذاء مل خيت ــا أن الغ ــن لن ــوق تب ــا يف الس ــة لن ــال جول ــن خ وم
البضائــع املســتوردة، إال أن مســاحته يف الســوق تقلصــت. فوحدهــا بســطات اخلضــار والفاكهــة 
ــاء(،  ــم والفاصولي ــول والسمس ــص والف ــح واحلم ــدس والقم ــة« )كالع ــوب »البلدي ــض احلب وبع
ــوب(  ــن العرق ــس )م ــن الياب ــون( والت ــا ومرجعي ــن حاصبي ــون )م ــت والزيت ــل الزي وحماصي
والتفــاح واجلــوز والكــرز والســفرجل )شــبعا( والصعــرت والزهــورات، إىل جانــب مكانــس القــش 
ــزال  ــى. وال ي ــدًا م ــي عه ــي حتاك ــة الت ــاذج الباقي ــي الن ــوق، ه ــا الس ــدى زواي ــف، يف إح واللي
ــة  ــة قريب ــة خمصص ــن، يف زاوي ــاح كل اثن ــطون« صب ــان »يبّس ــدة كفررم ــاء بل ــن أبن ــون م املزارع
مــن الوســط التجــاري، تعــرف باســمهم. »خرهتــم« الطبيعيــة املميــزة، هــي مــن نتــاج حقوهلــم 

ــة.  ــمدة الكياوي ــتيكية واألس ــم الباس ــار اخلي ــارج إط ــة خ ــة« النامي ــهل امليذن ــهلهم، »س وس

وتنتــر يف الســوق بســطات متواضعــة ذات طابــع غذائــي حمــي، منها بســطات الكعك املحشــّو 
بالتمــر املعــدة مــن بعــض أبنــاء النبطيــة، أو بســطات للحلويــات العربيــة. فضــًا عــن معروضــات 
للغــال واحلبــوب »املقطوفــة« مــن حقــول بلــدات يف قضــاء النبطيــة، عــى نحــو حيمــر الشــقيف 

والزوطريــن الرقيــة والغربيــة وعدشــيت وجبشــيت وغرهــا.

أمــا ســوق املاشــية التــي كانــت حتتــل حيــزًا أساســًا مــن ســوق االثنــن، وتنتــر عــى بيــدر 
النبطيــة، فقــد تراجعــت متامــًا وتتمثــل اليــوم ببعــض التبــادل أو البيــع والــراء عنــد ختــوم حــي 
الرسايــا، خــارج الســوق، يف وقــت توقفــت أســواق رديفــة مثــل أســواق »الغلــة« و»الكندرجيــة« 
و»احلداديــن والنحاســن«. يف الســياق ذاتــه، يعيــش ســوق »اللحــم« خماضــًا عســرًا بعدمــا تبددت 
دكاكينــه وحتولــت نحــو وجهــات خمتلفــة، وخصوصــًا أنــه أصبــح لــكل بلــدة أو قريــة كفايتهــا مــن 



589

»ماحــم« اجلزاريــن والقصابــن.

وبســبب تعاظــم عــدد بســطات األقمشــة والثيــاب و»الفوبيجــو« واللــوازم واملعــدات 
ــة؛  ــة والقديم ــة الرتاثي ــوازم البيتي ــدات والل ــب واملع ــع الكت ــا لبي ــن زواي ــًا ع ــة، فض الكهربائي
امتــد ســوق االثنــن نحــو الغــرب وحميــط النــادي احلســيني بعدمــا كان يرتكــز يف قلــب الوســط 

ــاري. التج

كــا يعــرف جبــل عامــل أســواق أخــرى غــر التــي تــم تقديمهــا مثــل ســوق الطيبــة والعباســية 
ــرتاتيجية  ــة اإلس ــز باألمهي ــة تتمي ــل والنبطي ــت جبي ــن وبن ــواق تبن ــن أس ــا... لك ــا وغره وجوي

املحوريــة التــي جتعــل منهــا أســواقًا مزدهــرة ومقصــودة بشــكل كبــر.

تطور التجارة يف جبل عامل بعد اإلستقالل 3- 

ــة  ــى الزراع ــش ع ــا تعي ــا ذكرن ــل ك ــل عام ــة جب ــت منطق ــتقال كان ــر اإلس ــزوغ فج ــع ب م
ــبب  ــطت بس ــي نش ــة الت ــة اليدوي ــات احلرفي ــض الصناع ــة اىل بع ــادي، باإلضاف ــاس إقتص كأس
املوقــع الــذي يتمتــع بــه، مــا جعلــه مركــزًا جتاريــًا مهــًا ومقصــدًا لــدول ومناطــق اجلــوار القريبــة 
ــل  ــل والتنق ــائل النق ــات ووس ــة املواص ــن صعوب ــم م ــتهلكن بالرغ ــار ومس ــن جت ــدة، م والبعي

ــة.  ــا بدائي ــت بمجمله ــي كان الت

ولكــن مــع حضــور الدولــة بعــد اإلســتقال بــدأت تتبــدل األمــور، حيــث بــدأت التجــارة تأخــذ 
بعدهــا املقونــن مــن خــال وكاالت حريــة تــم حرهــا ببعــض النافذيــن، الذيــن ارتبطــوا بعاقات 
إقتصاديــة مــع املحتــل الفرنــي، وبنــوا هلــم نفــوذًا سياســيًا يؤمــن هلــم محايــة كاملــة وحصانــة ألعاهلم 

التجاريــة اإلحتكاريــة التــي مــا زالــت مفاعيلهــا تظهــر حتــى اليــوم.

فبالرغــم مــن حتريــر األســواق وبــروز التكتــات التجاريــة العامليــة، ومــا رافــق هــذه 
ــة  ــل األلفي ــان أوائ ــة يف لبن ــوكاالت احلري ــاء ال ــاوالت إلغ ــح حم ــرات، مل تفل ــورات والتغ التط
الثالثــة بالكامــل نظــرًا لقــوة املســتفيدين منهــا وموقعيتهــم السياســة التــي ســامهت بتقويــة نفوذهــم 
عــى الصعيديــن الســيايس واإلقتصــادي، مــا أبقــى عــى نظــام اإلحتــكار لعــدد مــن الســلع التــي 
ــن  ــة م ــة. فاملنافس ــيتها الطبيعي ــارة تنافس ــد التج ــوكاء، وأفق ــعرها ال ــا وبس ــم هب ــا زال يتحك م
إجيابياهتــا أن تؤمــن إنخفاضــًا نســبيًا يف األســعار، واســتقرارًا حلركــة الســوق، وهــذا دائــًا يكــون 

ــتهلك. ــة املس يف مصلح

ان تطــور التجــارة بالصــورة التــي أصبحــت عليهــا اليــوم يف لبنــان بصــورة عامــة، ويف جبــل 
ــدت  ــذي تصاع ــاج ال ــكان اإلنت ــر م ــكل كب ــال بش ــاهم يف اإلح ــة، س ــورة خاص ــل بص عام
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أكافــه اىل حــد مل يعــد يقــوى عــى املنافســة ليــس فقــط عــى املســتوى العــريب بــل جتــاوز ذلــك 
ــان يعتمــد عــى اإلســتراد بنســبة %80 للســلع واملنتجــات  ــات معــه لبن اىل املســتوى الــدويل، وب
التــي حيتاجهــا املســتهلك، يف حــن ال ينتــج ســوى %20 مــن تلــك الســلع، وذلــك عــى املســتوين 
الزراعــي والصناعــي، بمعنــى أوضــح بتنــا نســتطيع القــول أن لبنــان أصبــح بلــدًا مســتوردًا بــكل 
مــا للكلمــة مــن معنــى، وهــذا مــا أكــده ملوقــع النــرة اإلخبــاري يف2/2/2018 وزيــر الصناعــة 
ــًا ان  ــار دوالر عل ــن 15 و16 ملي ــا ب ــح م ــاري أصب ــزان التج ــز يف املي ــأن العج ــا رصح ب عندم
اإلحصــاءات الصــادرة عــام 2017 تبــن ان العجــز أكثــر مــن 20 مليــار دوالر ) راجــع اجلــدول 
رقــم)1(. وهــذا رقــم خميــف بالنســبة لدولــة مثــل لبنــان، وإلقتصــاد دولــة ليــس لدهيــا مكامــن 
قــوة إقتصاديــة، مثــل النفــط أو مــوارد طبيعيــة أخــرى تعــوض هــذا العجــز، باتــت تعتمــد عــى 
ــح  ــذي أصب ــز ال ــذا العج ــض ه ــول لتخفي ــن حل ــث ع ــا دون البح ــن حاجياهت ــتراد يف تأم اإلس

ــة. ــة ومالي يرتــب مشــكلة مزدوجــة، إقتصادي

هــذه الصــورة تنســحب عــى كل منطقــة مــن لبنــان با فيهــا جبــل عامل الــذي فقــد خصوصيته 
وميزتــه التجاريــة التــي كان يتمتــع هبــا قبــل اإلســتقال وخاصــة بعــد احتــال فلســطن، يف ظــل 
اتســاع األســواق وحتريرهــا، حيــث مل تعــد الدولــة بكامل مســاحتها ســوقًا خاصــًا ضمــن اجلغرافيا 
ــة  ــا منظم ــر، وأكره ــمة الع ــت س ــي أصبح ــة الت ــات التجاري ــور التكت ــد ظه ــا بع ــدة هل العائ
ــا  ــي م ــدول الت ــض ال ــن بع ــًا ع ــة فض ــوم 163 دول ــم الي ــت تض ــي أصبح ــة الت ــارة العاملي التج
زالــت حتمــل صفــة مراقــب وتنتظــر اإلنضــام الكامــل مثــل لبنــان الــذي عــاد للتفــاوض هبــدف 
اإلنضــام بعــد التوقــف بســبب  انضــام  كيــان العــدو اإلرسائيــي وبعــد أن كان عضــوًا مؤسســًا 
فيهــا. كــا شــهد العــامل بــروز عــدد كبــر مــن هــذه التكتــات قبــل تطــور منظمــة التجــارة العامليــة 
ــة  ــيان، ومنظم ــنغهاي، وآس ــة ش ــاد األورويب، ومنظم ــا )اإلحت ــة منه ــا احلالي ــا اىل صيغته ووصوهل
التعــاون اإلســامي، وآفتــا وأخرهــا دول الركــس( لذلــك مل يعــد باإلمــكان احلديــث عــن مناطــق 

جتاريــة صغــرة حمــدودة، أو عــن اتفاقــات ثنائيــة بــن الــدول. 

ــا يف كل  ــارة وحجمه ــة التج ــدد حرك ــان حت ــتوى لبن ــى مس ــاءات ع ــد إحص ــه ال توج ــا أن ك
منطقــة منــه لذلــك قمنــا بتقديــم عــرض خمتــر حــول وضــع التجــارة يف لبنــان، حيــث نســتنتج 

منــه وضــع التجــارة عــى مســتوى املناطــق.  
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واجلــدول التــايل يوضــح لنــا حركــة امليــزان التجــاري ونســبة العجــز مــن العــام 1993 ولغايــة 
 .2017 العام 

جدول رقم )1( تطور حركة التجارة اخلارجية )2017	1993( )القيمة مليون دوالر(

امليزان التجاريالنسبة %املستوارداتالصادراتالسنة
19934524.8219.37%-4.369
19945725.9909.54%-5.418
19958257.28711.32%-6.462
19961.0177.55413.46%-6.537
19976427.4558.61%-6.813
19987167.06010.14%-6.344
19996776.20710.90%-5.530
20007146.22811.46%-5.514
20018897.29112.19%-6.402
20021.0456.44516.21%-5.399
20031.5247.16821.26%-5.644
20041.7479.39718.59%-7.650
20051.8809.34020.12%-7.460
20062.2839.39824.29%-7.115
20072.81611.81523.83%-8.999
20083.47816.13721.55%-12.659
20093.48416.24221.45%-12.758
20104.25317.96423.67%-13.711
20114.26520.18521.12%-15.893
20124.48321.27921.1%-16.796
20133.93521.22818.5%-17.292
20143.31320.49416.14%-17.181
20152.95118.06816.34%-15.117
20162.98018.7115.92%-15.730
20172.80023.1012.30%-20.300

املديرية العامة للجارك، مركز اإلحصاء اآليل.

 التقريــر اإلقتصــادي الســنوي الصــادر عــن غرفــة الصناعــة والتجــارة والزراعــة يف بــروت 	 
وجبــل لبنــان. 
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يظهــر لنــا اجلــدول اعــاه أن عجــز امليــزان التجــاري هــو ســمة حركــة التبــادل التجــاري بــن 
لبنــان والعــامل بالرغــم مــن التغــر النســبي الــذي كان يطــرأ بــن ســنة وأخــرى، وهــذا يعــود اىل 
التطــورات واملتغــرات التــي كانــت دائــًا تــرتك آثارهــا عــى اإلقتصــاد اللبنــاين. فــإذا اعترنــا ان 
ــن  ــادرات %9.37 م ــبة الص ــت نس ــث كان ــام 1993، حي ــى ع ــبته األع ــت نس ــذي كان ــز ال العج
نســبة املســتوردات،  وان التحســن طــرأ بعــد هــذا التاريــخ عندمــا وصلــت النســبة اىل 24.29% 
عــام 2006 يمكننــا القــول بــان العــام 2006 شــهد حربــًا طاحنــة مــع العــدو اإلرسائيــي وهــذا 
ــا  ــوال، لكنن ــذه األح ــل ه ــب يف مث ــى نس ــد ع ــا أن نعتم ــن لن ــك ال يمك ــر، لذل ــه متغ ــد ذات بح
يمكــن أن نعتــر أن نســبة التغطيــة الوســطية التــي يمكــن اإلعتــداد هبــا هــي حــوايل %16، وهــذه 
نســبة بحــد ذاهتــا تــؤرش اىل ضعــف يف اإلنتــاج، وبالتــايل ضعــف املنافســة بســبب ارتفــاع األكاف 

قياســًا مــع األســواق العامليــة. 

حركة اإلستراد والتصدير يف جبل عامل4- 
ــتوى  ــى مس ــاري ع ــادل التج ــة التب ــة بحرك ــمية اخلاص ــاءات الرس ــاب اإلحص ــل غي يف ظ
املناطــق أو املحافظــات، وهبــدف اإلضــاءة عــى هــذه احلركــة يف جبــل عامــل حاولنــا رصدهــا يف 
مرفــأي صيــدا وصــور لنحــدد حجمهــا فيــه، وبالتــايل نكــون فكــرة عــن نشــاط هذيــن املرفأيــن 
يف الفــرتة الزمنيــة بــن 2012 و2017 علنــا بذلــك نغنــي البحــث ببعــض املعلومــات اخلاصــة بــه، 
بالرغــم مــن صعوبــة الوصــول اىل إحصــاء لكامــل النشــاط التجــاري يف جبــل عامــل. واجلــدول 
التــايل يقــدم لنــا فكــرة عــن حركــة التبــادل التجــاري اخلارجــي مــن خــال املرافــئ املوجــودة يف 

جبــل عامــل.

جدول رقم)2(
حركة اإلستراد والتصدير من مرافئ جبل عامل )2017	2012(

)القيمة الف دوالر(
النسبة%املستورداتالصادراتالسنة

201258.277578.64010.1%
2013158.846452.82027.9%
201415.879428.0003.5%
201514.591405.6003.6%
201614.138278.0005.2%
201728.956382.5000 7.8%

املركز اجلمركي اآليل	 

التقارير اإلقتصادية السنوية الصادرة عن غرفة الصناعة والزراعة والتجارة يف بروت.	 
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ــا  ــي أظهره ــتورادت الت ــادرات واملس ــن الص ــوة ب ــم اهل ــم )2( حج ــدول رق ــا اجل ــد لن يؤك
ــبة  ــد ان نس ــث نج ــنوات، حي ــن الس ــة ب ــب التغطي ــاوت بنس ــا تف ــن لن ــابق، ويب ــدول الس اجل
الصــادرات ارتفعــت عــام2013 وهــذا يعــود اىل إقفــال اخلطــا الــري بــن لبنــان والــدول العربيــة 
عــر ســورية وانتقــال املصدريــن اىل التصديــر البحــري، ألن املنتجــات والســلع كانــت مرتاكمــة 
ــا  ــام 2014 عندم ــة ع ــذه العملي ــاب ه ــذي أص ــع ال ــن الرتاج ــن، لك ــن واملصدري ــد املنتج عن
ــن  ــع م ــة ترف ــاء إضافي ــل أعب ــى حتم ــلع ع ــدرة الس ــد ق ــبب ع ــبة اىل 3.5، كان بس ــت النس وصل

ــبيًا.    ــتقرت نس ــب اس ــد أن النس ــك نج ــًا، لذل ــة أيض ــي مرتفع ــي ه ــاج الت أكاف اإلنت

خالصة املبحث5- 
ــر  ــه األث ــذي كان ل ــرايف ال ــه اجلغ ــبب موقع ــذا بس ــارة وه ــال التج ــرًا يف جم ــان باك ــط لبن نش
ــا  ــن بعدمه ــي وم ــاين والفينيق ــد الكنع ــابقًا أي يف العه ــارة س ــن التج ــاط، لك ــذا النش ــر يف ه الكب
الصليبــي واململوكــي والعثــاين كانــت تعتمــد عــى التبــادل مــع املجتمعــات والشــعوب والــدول 
التــي وصــل اليهــا التجــار إنطاقــًا مــن لبنــان وصــوالً اىل كل مــكان اســتطاعوا الوصــول اليــه مــن 
هــذا العــامل، فكانــوا ينطلقــون مــن صيــدا وصــور حمملــن بــكل الفوائــض مــن الســلع واملنتجــات 
ــوم  ــا الي ــًا. أم ــا حملي ــن إنتاجه ــي ال يمك ــة الت ــلع األجنبي ــن الس ــن م ــا أمك ــودون ب ــة، ويع املحلي
 )one way( علينــا إجيــاد تعريــف خــاص بالتجــارة اللبنانيــة التــي بمعظمهــا جتــارة اخلــط الواحــد
حيــث أننــا نســتورد كــا ذكرنــا حــوايل %80 مــن حاجياتنــا مــن اخلــارج، لذلــك فــان العجــز يف 
امليــزان التجــاري بارتفــاع مضطــرد، دون أفــق خلفضــه، كــا دون وجــود بدائــل ختفيفيــة تســاهم يف 
ســد هــذا العجــز، وتقــوم بتأمــن العمــات الصعبــة التــي حتتاجهــا عمليــة اإلســتراد حرصــًا عــى 

ثبــات ســعر العملــة املحليــة مقابــل العمــات الصعبــة الازمــة هلــذه العمليــة.   
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المبحث الثاني: السياحة في جبل عامل

متهيد

إن احلديــث عــن الســياحة يف جبــل عامــل يتطلــب منــا مســبقًا تقديــم عــرض يتضمــن طبيعــة 
ــر  ــي تعت ــة الت ــع الطبيعي ــرض للمواق ــم ع ــا تقدي ــه علين ــى ان ــياحية. بمعن ــل اجليوس ــل عام جب
جاذبــة للســياحة، والتــي هــي هبــة مــن اهلل، فضــًا عــن املخــزون واألرث األثــري للمعــامل األثريــة 
املتنوعــة الــذي خيتزنــه هــذا اجلبــل والــذي تراكــم عــى مــر آالف الســنن، وهــذا يــؤرش اىل مــدى 
اإلهتــام الكبــر لعــدد كبــر مــن الشــعوب واألقــوام واملســتعمرون هبــذه البقعــة اجلغرافيــة مــن 

العــامل.

ــي تســاهم يف تأمــن املســاحات اخلــراء  ــدأ مــن األنــار، الت ــة نب فبالنســبة للمواقــع الطبيعي
ــل اىل  ــل عام ــم جب ــذي يقس ــاين ال ــراين اىل الليط ــر األويل اىل الزه ــن ن ــا، فم ــول ضفافه ــى ط ع
قســمن، وجيعــل منــه لوحــة طبيعيــة جاذبــة. فضــًا عــن اجلبــال املغطــاة باألشــجار والتــي تغطــي 

املســاحة األكــر منــه، حيــث ال تــكاد بلــدة أو قريــة أو بقعــة إال وتزينهــا اجلبــال أو التــال. 

ــارة  ــل عب ــذا اجلب ــول أن ه ــا الق ــل أمكنن ــل عام ــة يف جب ــامل األثري ــاء املع ــا إحص ــا اذا أردن أم
عــن معلــم أثــري واحــد بالرغــم مــن اختــاف احلضــارات التــي تعاقبــت، والتــي كان لــكل منهــا 
ــمون يف  ــد أش ــن معب ــا م ــإذا بدأن ــا،  ف ــاء منه ــي ج ــة الت ــن اخللفي ــر ع ــه يف التعب ــه وطريقت بصات
ضواحــي صيــدا ال ننتهــي بالناقــورة بعــد املــرور بصــور كمــرسح ملعظــم احلضــارات، وإذا قصدنــا 
ــع  ــي تق ــدات الت ــرى والبل ــم الق ــد أن معظ ــا نج ــة وقلعته ــاه  اهلباري ــا باجت ــا واجتهن ــن وقلعته تبن
ضمنهــا أو حتــى التــي تقــع مــا بــن صيــدا والناقــورة  حتتــوي عــى معــامل أثريــة ومغــاور وكهــوف 
تــدل عــى احليــاة منــذ آالف الســنن، لذلــك مل نبالــغ عندمــا اعترنــا أن جبــل عامــل هــو عبــارة عن 
لوحــة أثريــة كاملــة بــكل رســومها وتاوينهــا وحمتوياهتــا متتــد مــن صيــدا  اىل الناقــورة ســاحًا ، 
ومــن جزيــن اىل تبنــن جنوبــًا، وخــر دليــل عــى ذلــك العــدد الكبــر للمعــامل واملــزارات الدينيــة 

التــي تنتــر عــى مســاحة هــذا اجلبــل ومنهــا:
ـ مقام ) النبي إدريس ( يف الغازية.

َفند. ْ ـ مقام  ) النبي اخلر ( يف ساحل صيدا مقابل الرَّ
ـ مقام ) النبّي ُروبن ( قرب قرية طربيخا.

د ( عى جبل عاٍل من قمم جبل الرحيان. ـ مقام ) النبي ُسجَّ
ـ مقام ) النبي شمعون الصفا( يف شمع.

ـ مغارة السيد املسيح )قانا – صور(.
ـ مقام ) النبي ِشيت ( يف َبَرْعِشيت، وهو خراب ال ُيعلم ما هو.

ـ مشهد ) صاليم ( يف عربصاليم.
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ـ مشهد ) صايف ( عى جبل عاٍل قرب جباع.
قيف )بن كفرتبنيت والنبطية الفوقا وكفرمان(. ـ مشهد ) عي الطاهر ( يف باد الشَّ

ـ مشهد ) النبّي منذر ( يف ميس اجلبل.
ـ مشهد النبي قاسم )برج رحال(.

ـ مشهد النبي ساري ) بن عدلون وانصارية(.
ـ مشهد النبي بنيامن بن يعقوب )حميبيب(.

ـ مشهد النبي اساعيل )صور(.
ـ مشهد النبي عمران )القليلة(.

ـ مشهد النبي ) حييى ( يف حناويه.

هــذا العــدد مــن مقامــات األنبيــاء يــدل عــى تارخييــة هــذا اجلبــل وحموريتــه منــذ آالف الســنن، 
ــة  ــة املنطق ــدد طبيع ــا إال ان نح ــد لن ــا، ال ب ــة م ــياحة يف منطق ــن الس ــدث ع ــا نتح ــك  عندم لذل
ــذه  ــا، وه ــياحة فيه ــة للس ــة اجلاذب ــة والديني ــامل األثري ــود املع ــم وج ــة، وحج ــة واملناخي اجلغرافي
املحــددات تنطبــق عــى جبــل عامــل بشــكل كي. يبقــى مــدى اإلهتــام املطلــوب لتنشــيط حركــة 

الســياحة كــا جيــب وكــا هــو مأمــول.

السياحة يف جبل عامل قبل اإلستقالل1- 
إن احلديــث عــن الســياحة يف جبــل عامــل قبــل اإلســتقال ال يمكــن أن يوصلنــا اىل نتائــج، يف 
ظــل غيــاب اإلحصــاءات الرســمية التــي مل تتوفــر ال يف هذه الفــرتة وال يف الفــرتات الاحقــة، لعدم 
وجــود دولــة ومؤسســات يف الفــرتة الســابقة، وبســبب عــدم اهتــام الدولــة بعــد اإلســتقال، أو 
لعــدم اهتــام ســلطات األمــر الواقــع حينهــا هبــذا املجــال. كــا ال يمكننــا احلديــث عــن الســياحة 
يف ظــل غيــاب وســائل النقــل التــي أصبحــت معروفــة اليــوم، فضــًا عــن عــدم نــر املعلومــات 
ــائل  ــود وس ــدم وج ــبب ع ــة، بس ــذه املنطق ــياحة يف ه ــن بالس ــا اىل الراغب ــى إيصاهل ــدرة ع والق
إعــام قــادرة عــى القيــام هبــذا الــدور. بــل جــل مــا كان حيصــل يف أحســن األحــوال كان قيــام 
بعــض الرحالــة واملبريــن واالباحثــن الذيــن كانــوا يأتــون مــن مناطــق خمتلفــة للقيــام بمهــات 
مــن هــذا القبيــل، وبعدهــا كانــوا ينــرون مــا كتبــوه عنهــا، لكــن املعلومــات كانــت تبقــى ضمــن 
حــدود ضيقــة، نظــرًا لعــدم توفــر وســائل نــر أفضــل. ومــن هــؤالء نذكــر )الرحالــة الفــاريس 
نــارص خــرو عــام 1047م، والفرنــي فولنــي عــام 1783، واملبــر األمركــي إدوارد روبنصــون 

عــام 1838م(.

تطور السياحة يف لبنان بعد اإلستقالل2- 
ــد اإلســتقال بمعــزل عــن  ــى بع ــل عامــل غــر ممكــن حت ــياحة يف جب ــث عــن الس  ان احلدي
ــر،  ــالفة الذك ــق الس ــات والعوائ ــرًا للصعوب ــام نظ ــكل ع ــان بش ــتوى لبن ــى مس ــا ع ــث عنه احلدي
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ــور  ــار تط ــث بمس ــا البح ــوع علين ــذا املوض ــول ه ــن ح ــا أمك ــم م ــتطيع تقدي ــي نس ــك ولك لذل
ــل. ــل عام ــتوى جب ــى مس ــه ع ــو الي ــا نصب ــل اىل م ــا نص ــان علن ــياحة يف لبن الس

   إعتمــد لبنــان منــذ إســتقاله عــى الســياحة كمرتكــز أســايس لإلقتصــاد، لذلــك كان إهتامــه 
ــتاء  ــاف واإلش ــياحة واإلصطي ــة للس ــة العام ــائه املفوضي ــال إنش ــن خ ــاع، م ــذا القط ــًا هب واضح
ــة  ــون إنشــاء املفوضي ــواب، جلســة 31/3/1948، مــروع قان عــام 1948 )حمــارض جملــس الن
العامــة للســياحة واإلصطيــاف واإلشــتاء، ص 745	725.(، ارتبطــت املفوضيــة مبــارشة بوزيــر 
ــارز يف تنشــيط الســياحة، مــن خــال  ــذايت، فــكان هلــا دور ب اإلقتصــاد، ومتتعــت باإلســتقال ال

الدراســات واإلقرتاحــات التــي تــم تنفيذهــا يف تلــك الفــرتة.

ــدر  ــياحي، ص ــاع الس ــت  بالقط ــك الوق ــة يف ذل ــام الدول ــال اهت ــن خ يف 7/8/1961، وم
املرســوم رقــم 7276، الــذي قــى بتنظيــم وزارة اإلرشــاد واألنبــاء والســياحة، وألغــى املفوضيــة 

العامــة للســياحة وأحلقهــا بــوزارة األنبــاء.

ويف نفــس الســياق تــم  يف 17/2/1962 إنشــاء املجلــس الوطنــي إلنــاء الســياحة، بموجــب 
املرســوم رقــم 9089، الــذي ســاهم بتفعيــل وتنشــيط الســياحة مــن خــال إنشــاء مراكــز اإلشــتاء 
ــا  ــوي، ك ــا األريض والعل ــا بطابقه ــارة جعيت ــز مغ ــة اىل جتهي ــوق، باإلضاف ــا واللقل يف األرز وفاري

ســجل لــه النشــاطات التــايل:
إنشاء مكاتب اإلستقبال واإلستعام.  -

إحداث رشطة السياحة.  -
إحداث مركز لإلسعاف بإدارة الصليب األمحر.  -

إنشاء مركز تدريب أدالء السياحة وآثارها.  -

تشــجيع التخصــص خــارج لبنــان يف صناعــة الســياحة )رمضــان وديــع، مــاذا حققنــا يف ســبيل 
ــاين  ــون الث ــون األول 1965، كان ــدد 23 – 24، كان ــياحة، الع ــة الس ــام 1965؟، جمل ــياحة ع الس

1966، ص 20 (.

ــي  ــا، والت ــياحة وتطويره ــز الس ــاه تعزي ــة بإجت ــا الدول ــارت هب ــي س ــوات الت ــذه اخلط ــد ه بع
ســامهت يف حتقيــق نتائــج إجيابيــة، دفعــت هبــذا القطــاع احليــوي اىل األمــام. وكان احلــدث األهــم 
الــذي طــال الســياحة يف 29/3/1966، هــو إنشــاء وزارة هلــا بموجــب القانــون رقــم 21/66، 

حيــث تولــت هــذه الــوزارة تنظيــم الســياحة وتنميتهــا.

ان إعطــاء الســياحة هــذه اإلســتقالية مــن خــال وزارة تتمتــع بصاحيــات واســعة، خولتهــا 
العمــل بحريــة دون وصايــة أو قيــود.
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لكــن املاحــظ انــه بالرغــم مــن هــذا اإلهتــام بالســياحة مــن خــال إنشــاء وزارة ومؤسســات 
ــًا  ــا، عل ــن لن ــا تب ــزءًا ك ــل كان جمت ــن ب ــاحة الوط ــى مس ــن ع ــام مل يك ــا، إال ان اإلهت ــة هل تابع
ــامل  ــر باملع ــه زاخ ــىص جنوب ــاله اىل أق ــىص ش ــن أق ــياحية، فم ــة س ــر منطق ــه يعت ــان بمجمل أن لبن
ــياحة  ــوارد الس ــى م ــة ع ــة العام ــاد اخلزين ــن اعت ــًا ع ــا، فض ــة منه ــو بقع ــكاد ال ختل ــة، فت األثري

ــم تصنيفهــا. ــان  كــا ت ــرتول لبن ــر ب كأســاس، وتعت

وهبــدف رصــد حركــة الســياحة مــن خــال حركــة الســائحن يف لبنــان ولتأكيــد ظرفيــة قطــاع 
اخلدمــات بشــكل عــام والســياحة بشــكل خــاص، حيــث احلاجــة دائــًا اىل اإلســتقرار الســيايس 
ــدة،  ــق عدي ــل عوائ ــان يف ظ ــن يف لبن ــن يتأم ــا مل ول ــذا م ــا وه ــات برمته ــيط اخلدم ــي لتنش واألمن
نقــدم جــدول بتطــور حركــة الســائحن القادمــن اىل لبنــان مــن العــام 2000 ولغاية العــام 2017.

جدول رقم )3(
تطور حركة السائحن يف لبنان

 من العام 2000 ولغاية العام 2017
نسبة التغرعدد السائحنالسنة

2000741.64810.10%
2001837.07212.90%
2002956.46414.30%
20031.015.7936.20%
20041.278.46925.90%
20051.139.524-10.90%
20061.062.635-6.70%
20071.017.072-4.30%
20081.332.55131.00%
20091.851.08138.90%
20102.16798917.10%
20111.655.051-23.70%
20121.365.845-17.50%
20131.354.845-6.70%
20141.354.8456.30%
20151.517.92712.10%
20161.688.35711.23%
20171.856.7959.98%

املصدر: مركز الدراسات اإلقتصادية يف غرفة الصناعة والتجارة والزراعة يف بروت
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يظهــر لنــا اجلــدول اعــاه تطــور حركــة الســائحن بشــقيها اإلجيــايب والســلبي أي حركــة تغــر 
ــى  ــام 2000 حت ــن الع ــة. فم ــية وأمني ــرات سياس ــورات ومتغ ــى تط ــاًء ع ــا بن ــداد وتذبذهب األع
ــذ العــام  ــًا بعــدد الســائحن، ليعــود بعدهــا ومن ــا اجلــدول ارتفاعــًا تدرجيي ــن لن العــام 2004 يب
ــرات  ــن توت ــة م ــب العملي ــا صاح ــري وم ــق احلري ــس رفي ــال الرئي ــبب اغتي ــع بس 2005 للرتاج
سياســية وامنيــة . لتعــاود احلركــة نشــاطها بارتفــاع ملحــوظ ألعــداد الســائحن مــن العــام 2008 
ولغايــة  العــام 2010 ، لكــن عــادت بعدهــا احلركــة أيضــًا لإلنخفــاض مــن العــام 2011 وهــذه 
املــرة بســبب األزمــة الســورية التــي مــن الطبيعــي أن تــرتك آثارهــا عــى لبنــان، ليــس فقــط عــى 
ــل  ــا وص ــًا عندم ــًا ملحوظ ــهد ارتفاع ــام 2017 ش ــا الع ــه. أم ــاد برمت ــى اإلقتص ــل ع ــياحة ب الس

ــر 1850000 الــف ســائح. العــدد اىل أكث

السياحة يف جبل عامل3- 
ــد  ــة للســياحة، بــدءًا مــن معب ــة اجلاذب يعــد جبــل عامــل مــن املناطــق الزاخــرة باملعــامل األثري
ــواق  ــن أس ــا م ــا بينه ــة، وم ــة والري ــدا البحري ــي صي ــرورًا بقلعت ــدا، م ــل صي ــمون يف مدخ أش
صيــدا القديمــة التــي هــي بحــد ذاهتــا  تعتــر معلــًا أثريــًا بــا حتتويــه مــن مواقــع جتاريــة ودينيــة 
ــي  ــة الت ــك املدين ــددة، تل ــا املتع ــور وآثاره ــوالً اىل ص ــة(، وص ــيحية واليهودي ــامية واملس )اإلس
ــام  ــي ع ــرتاث العامل ــع ال ــة مواق ــى الئح ــت ع ــًا، ووضع ــزة قدي ــعة املمي ــهرة الواس ــت بالش متتع
1984، وكانــت إحــدى أهــم املــدن الفينيقيــة إن مل تكــن أمههــا، حيــث أنشــأ أبناؤهــا مســتعمرات 
فاقــت املدينــة األم شــهرة وجمــدا يف حــوض البحــر املتوســط، مــن شــاكلة قرطــاج وقــادس، وهــي 
منشــأ الصبــاغ األرجــواين املعــروف باســم »أرجــوان صــور«. مــرت العديــد مــن احلضــارات عــى 
املدينــة واســتقر فيهــا الكثــر مــن الشــعوب، مــن الفينيقيــن واإلغريــق والرومــان، إىل الصليبيــن 
ــي تعــود بأغلبهــا إىل  ــة، والت ــارزة يف املدين ــار الب ــوم عــدد مــن اآلث ــراك. بقــي الي والعثانيــن األت
العهــد الرومــاين. وقلعــة تبنــن التــي ال تبعــد كثــرًا عــن صــور والتــي بناهــا الصليبيــون هبــدف 

اإلنطــاق منهــا لإلحتــال صــور التــي صمــدت عريــن عامــًا يف وجههــم.

ــة اجلنــوب،  ــة وقلعــة الشــقيف التــي ترتفــع عــى ختومهــا لناحي  لنصــل بعــد ذلــك اىل النبطي
والتــي تعتــر مــن  القــاع املهمــة يف العريــن القديــم واحلديــث، حيــث بناهــا الرومــان ورممهــا 
ــك  ــكرية يف ذل ــة والعس ــا اجلغرافي ــى أمهيته ــدل ع ــذا ي ــون، وه ــا العثانيي ــم هب ــون، واهت الصليبي
احلــن، لكنهــا مل تنــال اهتــام الدولــة بنفــس مســتوى امهيتهــا، حيــث مــا زالــت أعــال الرتميــم 
ــط،  ــنوات فق ــان س ــا ث ــتغرق بناؤه ــن اس ــًا، يف ح ــر عام ــة ع ــن ثاني ــر م ــذ أكث ــا من ــة فيه قائم
ــة واآلالت  ــر البري ــة غ ــتخدام الطاق ــي واس ــور التكنولوج ــة والتط ــارق املرحل ــر بف ــع التذك م
ــه مل يكــن يف صلــب  ــة وراشــيا وغرهــا...  لكن ــي اختــرت الزمــن. وال ننســى قلعــة اهلباري الت
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ــطته  ــاع بأنش ــذا القط ــل ه ــة اىل تفعي ــن احلاج ــم م ــدو، بالرغ ــا يب ــى م ــًا ع ــة يوم ــابات الدول حس
ــان األســايس هلــا، وعــى مســاحة الوطــن، فلقــد كان اإلهتــام  ــة الري املتنوعــة الــذي هــو بمثاب
ــايل  ــهرهتا وبالت ــمها وش ــامل اس ــذه املع ــد ه ــا أفق ــذا م ــواهاوما زال، وه ــق دون س ــض املناط ببع
روادهــا مــن كل أنحــاء العــامل، فــإذا أردنــا تعــداد خمــزون جبــل عامــل مــن املعــامل األثريــة املتنوعــة 
ال يمكــن لنــا ذلــك إال مــن خــال بحــث خــاص هبــا، ألنــا كــا ذكرنــا ســابقًا متتــد عــى مســاحة 
ــًا متكامــًا فضــًا عــن املتاحــف املوجــودة  ــًا اثري ــار هــذا اجلبــل معل اجلبــل، ال بــل يمكــن اعتب

عــى أرضــه وهــي:

متحف صيدا التارخيي.	 
 املتحف الفينيقي.	 
 متحف دير سيدة مشموشة.	 
 املتحف اللبناين للحياة البحرية والرية.	 
 متحف موسى طيبا.	 
 متحف الصابون.	 
 متحف مليتا واملتحف احلريب لبلدة اخليام.)موقع النرة، نيسان 2017(.	 

ــن  ــل م ــف جتع ــذه املتاح ــن ه ــًا ع ــة فض ــامل الطبيعي ــة اىل املع ــة  باإلضاف ــامل األثري ــذه املع ه
ــب  ــكل يتناس ــل بش ــم العم ــا ت ــة إذا م ــياحية متكامل ــة س ــرة منطق ــل الصغ ــل عام ــاحة جب مس
ــتثارات  ــا ان اإلس ــف. ك ــيد املوق ــال س ــوم ان اإلمه ــة الي ــح لغاي ــن الواض ــة. ولك ــذه األمهي وه
اخلاصــة الســياحية مــا زالــت متواضعــة جــدًا قياســًا مــع هــذه األمهيــة، حيــث عــدد الفنــادق قليــل 
ــام  ــتثمرين اىل اإلهت ــع باملس ــكل يدف ــب بش ــياح األجان ــد الس ــدم تواف ــك اىل ع ــود ذل ــدًا، ويع ج
ــم عــى  ــذي مــا زال خيي ــي ال ــع األمن ــن األســباب الطاب هبــذا القطــاع، ويمكــن أن يكــون مــن ب
جبــل عامــل، بســبب الــراع العــريب اإلرسائيــي والــذي بــات لبنــان رأس احلربــة فيــه. علــًا ان 
جبــل عامــل شــهد بعــض اإلســتثارات الســياحية مــن قبــل القطــاع اخلــاص يف منطقتــي صــور 
والنبطيــة، لكنهــا مــا زالــت أقــل مــن احلــد األدنــى املطلــوب، وإذا مــا اردنــا رصــد حركة الســياحة 
بمفهومهــا اإلقتصــادي نجــد أنــا يف جبــل عامــل بالــكاد تســاوي %1 مــن جممــوع حركــة الســياحة 

عــى مســتوى لبنــان ككل. 
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خالصة املبحث

ال يكفــي اعتبارالســياحة يف لبنــان مــن أهــم القطاعــات التــي تؤمــن ايــرادات للخزينــة، كــا ال 
يكفــي تشــجيع الســياحة والســائحن بالقــدوم اىل لبنــان، بــل جيــب اإلهتــام باملناطــق الســياحية 

واملعــامل األثريــة عــى اختافهــا، كــي تأخــذ بعدهــا اإلقتصــادي املنشــود. 

إن مــا يمتلكــه لبنــان مــن املقومــات الســياحية الطبيعيــة واألثريــة جتعلــه باملراتــب املتقدمــة عى 
مســتوى العــامل، لكــن الســياحة حتتــاج اىل اإلســتقرار األمنــي والســيايس كعوامــل جاذبــة للســياح 
ــان  ــه لبن ــم ب ــا مل ينع ــذا م ــزة، وه ــهيات حمف ــتقرة وتس ــواق مس ــاج اىل أس ــت حتت ــس الوق وبنف
بالشــكل املطلــوب، وبالرغــم مــن ذلــك نجــد حركــة ســياحية مقبولــة يف ظــل األجــواء املحليــة 
واإلقليميــة املؤثــرة عــى هــذا القطــاع، عندمــا يتبــن لنــا أن أعــداد الســائحن يف بعــض الســنوات 

ختطــى املليــوين ســائح.

أمــا عــن الســياحة يف جبــل عامــل وكغــره مــن املناطــق التــي هــي خــارج دائــرة اإلحصــاءات 
والرصــد الرســمي، هبــدف املتابعــة والعمــل عــى معرفــة مــدى انجــذاب الســياح اىل هــذه املنطقة، 
ألن حركــة الســائح يف أي منطقــة مــن املناطــق تؤمــن منفعــة عامــة للبنــان اخلزينــة العامــة، لذلــك 

ان اإلهتــام جيــب أن يكــون يف كل منطقــة بحســب أمهيتهــا اإلقتصاديــة.  
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متهيد

مل يســتطع نظــام املقايضــة الــذي ســاد بــن التجــار لفــرتات طويلــة اإلســتمرار بســبب التطــور 
الــذي نتجــت عنــه عمليــات إنتــاج وزيــادة يف عــدد الســلع، وبالتــايل كان مــن الــروري البحــث 
عــن نظــام آخــر يســهل هــذه العمليــة، فبــدأ العمــل بنظــام النقــد الــذي بــدوره بــدأ يأخــذ أشــكاالً 
متعــددة هبــدف التكيــف مــع املتغــرات التــي كانــت تفــرض تطويــر عمليــات التبــادل، فمــن النقد 
املعــدين اىل النقــد الورقــي وصــوالً اىل نظــام املصــارف الــذي تطــور عــر مراحــل زمنيــة طويلــة 

حتــى وصــل اىل صيغتــه احلاليــة.
فإطــاق تســمية بنــوك عــى املصــارف كان بســبب اســتخدام الصيارفــة للبنــوك اخلشــبية للقيام 
بأعاهلــم وذلــك يف ايطاليــا، حيــث تأســس أول بنــك وذلــك يف مدينــة البندقيــة عــام 1157 ، تــاه 
ــام 1587  ــو banco della pizza di rialto ع ــك ريالت ــم بن ــام 1401 ث ــلونة ع ــك برش بن

بمدينــة البندقيــة ثــم بنــك أمســرتدام عــام 1609.
ويعتــر هــذا البنــك األخــر النمــوذج الــذي أخذتــه معظــم البنــوك األوروبيــة بعــد ذلــك مــع 
مراعــاة مــا أملتــه اختافــات الظــروف واألحــوال بــن دولــة وأخــرى. مثــل بنــك هامبــورغ بأملانيا 
عــام 1619 ، وبنــك انجلــرتا عــام 1694 ، وبنــك فرنســا الــذي أسســه نابليــون عــام 1800، ثــم 
انتــرت البنــوك بعــد ذلــك يف أمريــكا وغرهــا مــن بلــدان العــامل . )منتــدى اإلقتصــاد واألعــامل، 

22/4/2014(. موقــع الكــرتوين
وجممــل القــول أن الظهــور احلقيقــي باملفهــوم احلديــث للبنــوك كان عــى يــد الصاغــة 
ــداع النقــود مقابــل إيصــاالت، وأخــذت تلقــى قبــوال  ــوا يقبلــون عــى إي والصيارفــة الذيــن كان
يف التــداول ووفــاء لالتزامــات املطلوبــة مــن حاملهــا، والتــي تطــورت فيــا بعــد إىل مــا يســمى 
بالشــيكات. ثــم أخــذ هــؤالء الصاغــة والصيارفــة يتقاضــون عمولــة مــن املودعــن لقــاء احلفــظ، 
ــدة يتقاضونــا بعــد أن  ــل فائ ــع لدهيــم باإلقــراض مقاب كــا أخــذوا يترفــون بجــزء مــن الودائ
الحظــوا أنــه ال يتــم ســحب الودائــع كليــا وترتــب عــى ذلــك أن بــدأت الصــورة املبدئيــة ألعــال 

ــوم. ــي هــي عليهــا الي ــور وتتحــدد معاملهــا إىل أن أصبحــت بالصــورة الت ــوك تتبل البن
ــكان  ــد باإلم ــث مل يع ــه، حي ــي برمت ــادي العامل ــاط اإلقتص ــر النش ــارف جوه ــت املص أصبح
احلديــث عــن أي اســتثارات أو أنشــطة إقتصاديــة دون دور للمصــارف فيهــا، ســواء مــن خــال 
اإلقــراض أو التحويــات أو اإليــداع أوغــر ذلــك مــن اخلدمــات التــي تتوســع يومــًا بعــد يــوم. 
ــن  ــة، أو م ــاءة املالي ــث امل ــن حي ــدول م ــن ال ــوى م ــان أق ــن األحي ــر م ــارف يف كث ــت املص وبات
حيــث طبيعــة العمليــات املرفيــة وعمليــات التمويــل، كــا باتــت أمــرًا واقعــًا ال يمكــن التحــرك 

ــه املوجــه واملحــرك للــدول والــركات واألفــراد. ــه، وكأن بدون
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ــا يف  ــابقة نظائره ــت س ــي كان ــة الت ــاحة اللبناني ــور اىل الس ــن احلض ــارف ع ــر املص  مل تتأخ
اإلقليــم، فمنــذ العهــد العثــاين بــدأت املصــارف تفتــح أبواهبــا يف لبنــان ومل يتأخــر جبــل عامــل 
عــن اللحــاق هبــذا التطــور، فبــدأ رحلتــه مــع املصــارف مــن خــال افتتــاح فــرع للبنــك العثــاين 
بعــد مطالبــة وإحلــاح مــن أهــايل صيــدا بــدأت عــام 1908 لتتــوج هــذه اجلهــود بفتــح الفــرع عــام 
1911.  أمــا نــوع العملــة التــي كانــت متداولــة والتــي كان يصدرهــا البنــك العثــاين املشــار إليــه 
ــة  ــت الوحــدة األساســية يف ذلــك النظــام النقــدي هــي اللــرة العثاني فكانــت مــن املعــدن وكان

الذهــب ومــا يتفــرع عنهــا مــن نقــود مســاعدة مثــل املجيــدي والبشــلك.

املــرف الثــاين الــذي كان لــه دور فعــال عــى صعيــد األعــال التجاريــة يف مدينــة صيــدا هــو 
بنــك ســوريا ولبنــان. لقــد تــّم إنشــاء بنــك ســوريا ولبنــان يف2 كانــون الثــاين 1919 بمبــادرة مــن 
ــدا،  ــس، صي ــروت، طرابل ــان أي يف ب ــوريا ولبن ــه يف س ــاه كل فروع ــذي أعط ــاين ال ــك العث البن

زحلــة، الشــام، حلــب، محــص، إنطاقيــة وإســكندرون.

امــا يف عهــد اإلنتــداب الفرنــي فقــد بلــغ عــدد املصــارف  ســتة مصــارف كلهــا أجنبيــة، ثــم 
ــدد  ــي أن  ع ــا يعن ــتقال، م ــن اإلس ــنتن م ــد س ــام 1945  اي بع ــعة يف الع ــدد إىل تس ــع الع ارتف
املصــارف يف لبنــان بــدأ  يــزداد برسعــة يف فــرتة مــا بعــد اإلســتقال،  فوصــل يف العــام 1955 اىل 
ــًا  ــًا(، ويف العــام 1960 مــا جمموعــه 53 مرف ــًا لبناني ــًا )منهــا 18 مرف مــا جمموعــه 36 مرف
)منهــا 31 مرفــًا لبنانيــًا(، ويف العــام 1966 مــا جمموعــه 92 )منهــا 30 مرفــًا أجنبيــًا أو مرًفــا 
مملــوكًا بصــورة مشــرتكة بــن اللبنانيــن واألجانــب(. وبــن األعــوام 1966 ـ 1968 متـّـت تصفيــة 
17 مرفــًا لبنانيــًا حتولــت إىل 9 مصــارف أجنبيــة كبــرة، ووقعــت مخــس مصــارف أخــرى حتــت 
ــي  ــرتكة الت ــة واملش ــارف األجنبي ــد ان املص ــذا نج ــة. وهك ــارف األجنبي ــكي للمص اإلرشاف ال
ــة العــام1970  كانــت تســتأثر بنحــو 81%  تشــّكل %53 مــن العــدد اإلمجــايل للمصــارف يف ناي
مــن جممــوع الودائــع. كذلــك نجــد ان أكــر 9 مصــارف مــن حيــث قيمــة الودائــع كانــت تتكــّون 
مــن 8 مصــارف أجنبيــة ومــرف مشــرتك يشــارك فيــه رأس املــال الفرنــي بنســبة عاليــة، وان 
ــًا و9 مصــارف مشــرتكة.)جملة  ــًا أجنبي ــان كانــت تتشــّكل مــن 11 مرف ــًا يف لبن أكــر 20 مرف

الدفــاع الوطنــي، نســيان 2000(

لذلــك نــرى أن القطــاع املــريف يف لبنــان كان ومــازال مــن أهــم املرافــق التــي عــززت موقعيتة 
ــًا، وإســتقطابه  ــًا، بفضــل مســامهته الفعالــة بمختلــف األنشــطة اإلقتصاديــة حملي ــًا وخارجي داخلي
رأس املــال العــريب واألجنبــي اهلــارب مــن الظــروف واألحــداث، ممــا يؤكــد الثقــة هبــذا القطــاع 

التــي ســاهم هبــا نظــام لبنــان اإلقتصــادي واملــريف.
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لكنــه كغــره مــن القطاعــات يف لبنــان تعــرض خــال احلــرب األهليــة لصعوبــات ومشــاكل 
ــروف  ــن كل الظ ــم م ــدًا بالرغ ــي صام ــوده، فبق ــى دوره ووج ــرًا ع ــر كث ــا مل تؤث ــائر، لكنه وخس
ــه العريقــة، والثقــة العاليــة  ــة التــي حارصتــه يف تلــك الفــرتة، وهــذا الصمــود أمنتــه جتربت الصعب

برجــال األعــال املرفيــن اللبنانيــن، عــى املســتوين املحــي والــدويل.

ــام 2017،  ــة الع ــرب لغاي ــة احل ــذ ناي ــان فمن ــارف يف لبن ــاط  املص ــه نش ــكام يثبت ــذا ال وه
وصــل عددهــا  اىل 65 مرفــًا، منهــا 49 مرفــًا جتاريــًا، و16 مرفــًا لأعــال، يف حــن وصــل 
ــام  ــس الع ــة نف ــع األرايض اللبناني ــى مجي ــرع ع ــف ف ــوايل األل ــارف اىل ح ــذه املص ــروع ه ــدد ف ع

ــارف(. ــة املص .)مجعي

ــي   ــاين، والتســهيات الت ــة بالقطــاع املــريف اللبن وجتــدر اإلشــارة يف هــذا املجــال اىل أن الثق
منحهــا لــه القانــون، شــجعت املســتثمرين يف هــذا القطــاع عــى فتــح مصــارف يف لبنــان، ممــا أدى 
اىل ضخامتــه، والتــي جتلــت يف حجــم الودائــع، حيــث إرتفعــت مــن أربعــة مليــارات دوالر عــام 
ــة،2005، ص  ــطية والعومل ــرق أوس ــاين وال ــاد اللبن ــادي، اإلقتص ــد اهل ــوت عب 1994       ) يم
253(، اىل أكثــر مــن أربعــن مليــار عــام 2001، ووصلــت اىل أكثــر مــن 61 مليــارًا عــام 2006، 
لتصــل اىل أكثــر مــن 117 مليــار دوالر عــام 2011، وأصبحــت حــوايل 172  مليــار دوالر عــام 
2017، فيــا وصلــت امليزانيــة العامــة للمصــارف اىل أكثــر مــن 219 مليــار دوالر نفــس العــام، 
بعــد ان كانــت حــوايل 45 مليــار عــام 2000 ) التقريــر الســنوي جلمعيــة املصــارف، 2010، ص 

.)116

ــغ %15، فهــو  ــع بمعــدل مــاءة مرتفــع يبل ــاين يتمت ــر ذكــره ان القطــاع املــريف اللبن واجلدي
بذلــك يتجــاوز املعــدل املطلــوب مــن قبــل جلنــة بــازل األوىل البالــغ %8، ويتجــاوز أيضــًا املعــدل 

اإللزامــي املفــروض مــن قبــل الســلطة النقديــة يف لبنــان البالــغ 12%.

ســاهم القطــاع املــريف مســامهة فعالــة يف إعــادة اإلعــار، مــن خــال التســليفات التــي قدمهــا 
للقطاعــن العــام واخلــاص والتــي وصلــت عــام 2000 اىل أكثــر مــن 30 مليــار دوالر أمركــي، 
حصــة القطــاع العــام فيهــا حــوايل %52 مــن جممــوع التســليفات، وإرتفعــت عــام 2006 لتصــل 
ــًا. أمــا عــام 2011 تغــرت  ــار دوالر، توزعــت بنفــس النســب الســابقة تقريب اىل حــوايل 40 ملي
املعادلــة، وإرتفعــت نســبة التســليفات للقطــاع اخلــاص، بشــكل الفــت حيــث وصلــت اىل 39.4 
مليــار دوالر، يف وقــت ســجلت قيمــة التســليفات للقطــاع العــام 29.2 مليــار دوالر. لرتتفــع عــام 

ــار دوالر. 2017 اىل 54.2 ملي

واجلدول رقم )3( يوضح لنا تطور نشاط القطاع املريف يف لبنان من العام 2010 ولغاية العام 
.2017
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جدول رقم )4(
تطورحركة املصارف اللبنا نية وميزانيتها )2017	2010(

)القيمة مليون دوالر(
20102011201220132014201520162017السنة

امليزانية العامة 
للمصارف

128.9146.0151.9164.8175.7186.0204.2219.8

ودائع القطاع 
اخلاص املقيم

108.6117.7127.6139.2147.6155.6166.4172.9

تسليفات للقطاع 
اخلاص

30.3 34.237.841.545.548.051.054.2

النسبة من إمجايل 
الودائع

27.9%29.1%29.6%29.8%30.8%31.0%30.9%31.3%

تسليفات القطاع 
العام

29.329.231.136.637.437.834.731.9

النسبة من إمجايل 
الودائع

27.0%24.8%24.4%26.3%25.3%24.4%20.9%18.4%

املصدر:  
مرف لبنان.	 
مجعية املصارف.	 
التقرير اإلقتصادي السنوي لغرفة الصناعة والتجارة والزراعة يف بروت.	 

يبــن لنــا اجلــدول مــدى تعاظــم حجــم الكتلــة النقديــة التــي تراكمــت خــال ثــاين ســنوات، 
ــام 2017. يف  ــارًا ع ــن 219 ملي ــر م ــام 2010 اىل أكث ــار دوالر ع ــن 128 ملي ــت م ــث ارتفع حي
حــن حافظــت تســليفات القطــاع العــام عــى نســبة متقاربــة خــال هــذه الســنوات وبقيــت أقــل 
ــل حتســنت تســليفات القطــاع اخلــاص وارتفعــت بشــكل مضطــرد  ــار دوالر، باملقاب مــن 40 ملي
مــن   30.3 مليــون دوالر اىل 54.2 مليــون دوالر. علــًا ان هــذه الزيــادة مل تتخطــى جمتمعــة مــع 
تســليفات القطــاع العــام عتبــة ال%50 مــن موجــودات املصــارف. فبعــد أن ســجلت هــذه النســبة 

عــام عــام 2010 حــوايل %45 مــن جممــوع املوجــودات، تراجعــت اىل أقــل مــن 40%.

  توزع التسليفات عىل القطاعات اإلقتصادية 4- 
ــد  ــة، لتأكي ــت اإلقتصادي ــى القطاع ــليفات ع ــوزع التس ــا ت ــن لن ــايل ليب ــدول الت ــي باجل نكتف
ســيادة قطــاع اخلدمــات وثقــة املســتثمر بــه وذلــك عــى حســاب قطاعــات اإلنتــاج التــي ارتفعــت 
ــروط  ــة ال ــة وحزم ــن جه ــاج م ــاع أكاف اإلنت ــاع أرتف ــد ارتف ــة بع ــا وخاص ــر هب ــبة املخاط نس

ــي باتــت تفــرض عــى الصــادرات. ــة الت ــر واملقاييــس الدولي واملعاي
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جدول رقم)5(
توزع التسليفات عىل القطاعات اإلقتصادية )2016	2010(

القيمة مليار لرة
2010201120122013201420152016

21.4623.25725.41427.50129.37330.28731.346جتارة وخدمات
9.49410.75112.26713.84014.47115.47017.414بناء

6.5647.4458.4389.0079.3209.5339.517صناعة
أفراد وقروض 

سكنية
20.52325.88629.32535.07339.80442.43047.643

4.9275.2265.1274.3155.1714.9345.169مؤسسات مالية
5546446838249941.0211.146زراعة
2.0362.0552.2102.0822.2142.2452.527غرها

65.14475.26484.46492.642101.347105.921114.762املجموع
املصدر: مرف لبنان ومجعية املصارف

ــى  ــات ع ــاع اخلدم ــيادة قط ــول س ــث ح ــياق البح ــه يف س ــم تقديم ــا ت ــدول م ــا اجل ــد لن  يؤك
حســاب قطاعــي اإلنتــاج، إذ تبــن لنــا األرقــام حجــم الفــارق بــن حصــة التســليفات لــكل منهــا، 
فالتجــارة واخلدمــات اســتأثرت باحلصــة األكــر عــى التــوايل، حيــث نســبة التســليفات الصناعيــة 
والزراعيــة بالــكاد تســاوي ثلــث حصــة التجــارة واخلدمــات دون احتســاب قطــاع البنــاء 
ــم  ــات. فبالرغ ــار اخلدم ــل يف إط ــي تدخ ــة الت ــات املالي ــكان واملؤسس ــراد واإلس ــليفات األف وتس
ــليفات  ــام 2016 إال ان تس ــام 2010 والع ــن الع ــة ب ــة والصناع ــليفات الزراع ــاع تس ــن ارتف م
ــليفات  ــدود، وتس ــكل حم ــام 2016 اال بش ــة الع ــام 2013 ولغاي ــذ الع ــن من ــة مل تتحس الصناع

ــة هــذا القطــاع.  ــزال منخفضــة قياســًا مــع أمهي ــا ت الزراعــة بالرغــم مــن حتســنها إال انــا م

 قطاع املصارف يف جبل عامل5- 
ــة هــذا اجلبــل عــى  مل تتأخــر املصــارف عــن احلضــور اىل جبــل عامــل، وهــذا يــؤرش اىل أمهي
ــات  ــبقه دراس ــد أن تس ــة ال ب ــارف اىل أي منطق ــور املص ــل، ألن حض ــادي الفاع ــتوى اإلقتص املس

جــدوى حتــدد نســبة نجاحــه أو فشــلها. 

ــاح  ــة وافتت ــال صرف ــع أع ــور بالتتاب ــة وص ــدا والنبطي ــل صي ــل عام ــدن جب ــهدت م ــك ش لذل
مصــارف يف النصــف األول مــن القــرن التاســع عــر، واســتمر ذلــك حتــى بدايــة القــرن العريــن 

عندمــا بــدأت مســرة فتــح املصــارف مــن صيــدا اىل النبطيــة ومــن ثــم صــور.

ولإلضــاءة أكثــر عــى هــذا املوضــوع ســنقوم بتقديــم عــرض لتطــور قطــاع املصــارف يف كل 
مــن هــذه املــدن. 
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تطور قطاع املصارف يف صيدا6- 
ــذب  ــط ج ــه حم ــا جعل ــوع، م ــادي املتن ــاطه اإلقتص ــخ  بنش ــر التاري ــى م ــل ع ــل عام ــز جب متي
للمســتثمرين ومنهــم أصحــاب املصــارف، حيــث بــدأت الرحلــة مــع آل عــودة الذيــن قدمــوا اىل 
ــاء  ــة بأســم )أبن ــال الصرف ــا بأع ــوا منه ــا، وانطلق ــتقروا فيه ــر واس ــابع ع ــرن الس ــدا يف الق صي
وديــع عــودة للصرفــة( وذلــك عــام 1830م، وعملــوا عــى تطويــر املهنــة التــي توارثوهــا حتــى 
اليــوم حتــى أصبحــت بالصيغــة التــي هــي عليهــا اليــوم وهــي بنــك عــودة، لكــن تعديــًا حصــل 

عــام 2014 عــى االســم ليصبــح عــودة رسادار.

ــدا إال يف العــام 1962، حــن أســس جــورج وجــان  ــه صي ــم تعرف ــا إســم بنــك عــودة فل أم
ــال  ــي برأس ــرف وطن ــودة ش.م.ل.« وكان أول م ــك ع ــم »بن ــة باس ــة مرفي ــون رشك وريم
ــح بنــك عــودة  ــان حتــى أصب ــدا وخــارج لبن ــداوي، ورسعــان مــا انتــر اســمه خــارج صي صي
ــا أربعــة فــروع يف  ــان ولــه حالي ــة داخــل وخــارج لبن اليــوم واحــدًا مــن أشــهر املصــارف اللبناني
منطقــة صيــدا. ووصلــت موجوداتــه مــع نايــة عــام 2017 اىل 42 مليــار دوالر، وجــاء تصنيفــة 

ضمــن عــرة بنــوك بــن الــف بنــك عــى مســتوى العــامل.

إىل جانــب عائلــة عــودة، عرفــت صيــدا عــددا مــن العائــات التــي اشــتغلت بالعمــل املــريف 
والصرفــة منهــا آل فــران الذيــن أسســوا بنــك فــران، وكان يديــره الســيدان روبــر وجــورج فــران 
ــن أنشــأوا أيضــا »مــرف  ــاه عــن العمــل يف أواخــر الســتينات، وآل معــويش الذي ــل أن يوقف قب

معــويش« وكان يديــره ميشــال وجــان معــويش، وهــذا املــرف توقــف أيضــا عــن العمــل.

هــذا عــن أرشــيف املصارف يف صيــدا وتطورهــا يف النصــف األول من القــرن العريــن، إال أنه 
ومــع نايــة النصــف األول وبدايــة النصــف الثــاين مــن ذلــك القــرن، شــهدت مدينــة صيــدا افتتاح 
فــروع لعــدد مــن املصــارف التــي كانــت موجــودة يف بــروت مثــل املــرف العقــاري اجلزائــري 
التونــي، وقــد تعــدل اســم هــذا البنــك عــدة مــرات وهــو اليــوم يعــرف باســم فرنســبنك، بنــك 
أنــرتا، بنكــو دي رومــا، بنــك الركــة اجلزائريــة، بنــك اإلنــاء، البنــك األفريقي)طرابلس ســابقا(، 
بنــك اإلحتــاد الوطنــي، البنــك الــدويل العــريب واللبنــاين للتجــارة، ومجيــع تلــك املصــارف كانــت 
ــيا  ــدة، ال س ــارف جدي ــا مص ــل مكان ــل ليح ــا أقف ــتينات، إال أن بعضه ــدا يف الس ــل يف صي تعم
خــال احلــرب اللبنانيــة، فبســبب تلــك احلــرب التــي قطعــت أوصــال الوطــن وبســبب الوضــع 
األمنــي اهلــادىء الــذي كان يســود مدينــة صيــدا خــال ســنن احلرب،عمــد العديــد مــن املصارف 

اللبنانيــة واألجنبيــة التــي كانــت متواجــدة يف بــروت إىل فتــح فــروع هلــا يف صيــدا.
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تطور قطاع املصارف يف النبطية7- 
شــهدت مدينــة النبطيــة افتتــاح أول مــرف عــى أرضهــا عــام 1962، وهــذه البدايــة كانــت 
مــع فرنســبك الــذي مل يتأخــر يف دخــول النبطيــة التــي أصبحــت املحافظــة السادســة بعــد اتفــاق 

الطائــف، وتعتــر املحطــة اإلقتصاديــة الرئيســية لــكل بلــدات وقــرى اجلــوار القريــب والبعيــد.

ــيء  ــكل بط ــن بش ــة ولك ــاه املدين ــط باجت ــارف تنش ــة املص ــدأت حرك ــخ ب ــذا التاري ــد ه وبع
وذلــك بســبب الظــروف األمنيــة الســيئة التــي عاشــتها منــذ إحتــال فلســطن عــام 1948، حتــى  
25أيــار عــام 2000، تاريــخ إندحــار اإلحتــال اإلرسائيــي عــن القســم األكــر مــن أرايض جبــل 
عامــل، لتأخــذ حركــة املصــارف يف النبطيــة اجتاههــا صعــودًا وبشــكل الفــت، حيــث بتنــا نشــهد 
فروعــًا ملعظــم املصــارف اللبنانيــة والعربيــة والدوليــة عــى أرضهــا، ال بــل تعــدى األمــر النبطيــة 
ــت  ــون، بن ــة )مرجعي ــة النبطي ــن حمافظ ــدة م ــدات عدي ــا يف بل ــًا هل ــارف فروع ــذه املص ــح ه لتفت
جبيــل، وغرهــا...(، حتــى توســعت دائرهتــا لتشــمل بعــض القــرى التــي تتميــز بكثافــة ســكنية 

وتعتــر نقطــة تاقــي بينهــا.

قطاع املصارف يف مدينة صور8- 
ــة  ــة احلــرب األهلي بعــد اإلســتقرار النســبي الــذي شــهده جبــل عامــل وخصوصــًا بعــد ناي
ــتقرار.  ــذا اإلس ــة ه ــرك ملواكب ــاص أن يتح ــاع اخل ــد للقط ــاهتا، كان ال ب ــة ومؤسس ــودة الدول وع
ــة  ــًا يف مدين ــة وخصوص ــذه املواكب ــة هل ــذ البداي ــارضة من ــات احل ــن املؤسس ــت م ــارف كان فاملص
ــا،  ــور وجواره ــن ص ــرة م ــن الكب ــداد املغرتب ــرًا ألع ــا، نظ ــذب هل ــل ج ــر عام ــي تعت ــور الت ص
ــات، أو  ــتوى التحوي ــى مس ــواء ع ــارف، س ــل املص ــن قب ــد م ــرة الرص ــم يف دائ ــًا ه ــن دائ والذي
عــى مســتوى اإلســتثارات أو عــى مســتوى اإليداعــات، لذلــك ســارعت معظــم املصــارف منــذ 
ــد  ــرع واح ــا بف ــض منه ــي البع ــور، ومل يكتف ــة ص ــا يف مدين ــروع هل ــح ف ــعينات اىل فت ــل التس أوائ
بــل توســع اىل أكثــر مــن ذلــك يف داخــل املدينــة وخارجهــا، حتــى جتــاوز عــدد فــروع املصــارف 

ــن فرعــًا. العري
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خالصة املبحث
ــذ  ــريف من ــاع امل ــز للقط ــاط ممي ــامهت بنش ــددة س ــل متع ــروف وعوام ــن ظ ــان م ــتفاد لبن اس

ــوم. ــى الي ــر حت ــع ع ــرن التاس الق

ــه  ــاين، ولكن ــال العث ــام اإلحت ــدًا أي ــتقال وحتدي ــل اإلس ــور قب ــدأ يتط ــارف ب ــاع املص فقط
نشــط بشــكل الفــت مــع اإلنتــداب الفرنــي، مــن خــال فتــح عــدد مــن املصــارف يف العاصمــة 
ــان، أمــا بعــد اإلســتقال تطــور هــذا القطــاع  ــاح بنــك ســوريا ولبن ــدا، التــي شــهدت افتت وصي
ــجع  ــا ش ــريف، م ــه امل ــة يف نظام ــة املرفي ــان الرسي ــد لبن ــد أن اعتم ــة بع ــة، خاص ــة فائق برسع
أصحــاب الرســاميل عــى وضــع أمواهلــم يف املصــارف اللبنانيــة، واســتمر هــذا التطــور بالرغــم 
مــن احلــروب األهليــة وغــر ألهليــة التــي عصفــت بلبنــان اىل أن بتنــا نتحــدث عــن قطــاع متــن 
بــات يعتــر ضانــة لبنــان املاليــة واإلقتصاديــة، خاصــة بعــد أن أصبحــت امليزانيــة املجمعــة لــدى 
املصــارف اللبنانيــة حــوايل 242 مليــار دوالر، مــا يؤدكــد هــذه املتانــة والضانــة، علــًا ان املشــكلة 
ــتثمرين  ــام املس ــل إحج ــرة يف ظ ــاء كب ــا أعب ــب عليه ــارف يرت ــدى املص ــوال ل ــم األم يف تراك
ــاح  ــة بنج ــدم الثق ــن ع ــج ع ــذا نات ــة، وه ــبة الطبيعي ــم بالنس ــل مروعاهت ــرتاض لتموي ــن اإلق ع
اإلســتثارات، ســواء بســبب ارتفــاع أكاف اإلنتــاج أو بســبب الظــروف واألزمــات التــي الزمــت 
لبنــان وتازمــه منــذ اإلســتقال حتــى اليــوم، لذلــك ان البحــث عــن حلــول هلــذه املشــكلة يتطلب 
تضافــر جهــود الدولــة مــع القطــاع اخلــاص إلجيــاد حلــول مناســبة تنعــش اإلقتصــاد الــذي أصبح 

عــى شــفر اإلنيــار.     

اإلستنتاج
ــًا عــى التجــارة التــي  ــأن قطــاع اخلدمــات يف جبــل عامــل اقتــر تارخيي أظهــرت الدراســة ب
متيــز هبــا، منــذ عهــد الكنعانيــن حتــى احتــال فلســطن، وكانــت تعتــر مزدهــرة بشــكل كبــر، 
قياســًا مــع باقــي املناطــق، حيــث اســتفاد مــن اجلغرافيــة التــي ربطتــه بســوريا وفلســطن واألردن. 
وعــزز النشــاط التجــاري قطاعــات اإلنتــاج وفتــح هلــا بــاب التوســع لتلبــي حاجــات املســتهلك 
املحــي، وحاجــات التجــار األجانــب مــن الســلع واملنتجــات التــي كان يتــم تبادهلــا مــع التجــار 
ــي  ــية الت ــق الرئيس ــن املناط ــة ب ــرق الواصل ــد الط ــم تعبي ــارة ت ــة التج ــهيًا حلرك ــن. وتس اللبناني
تســلكها القوافــل، وتــم أيضــًا إنشــاء خانــات تؤمــن هلــم وملواشــيهم اخلدمــات الازمــة لإلقامــة.

لكــن األمــر تبــدل بشــكل جــذري بعــد احتــال فلســطن، بســبب إقفــال احلــدود، وبســبب 
األعــال العســكرية التــي بــدأت مــع هــذا اإلحتــال واســتمرت حتــى العــام 2000 ، حيــث مل يعد 
مــن إمكانيــة ملتابعــة هــذا النشــاط يف ظــل الوضــع الــذي اســتجد وغــر اخلارطــة اجليواقتصاديــة 
يف جبــل عامــل، ودفــع باهلجــرة الداخليــة واخلارجيــة كبديــل أوحــد متــاح يف تلــك الفــرتة. وهــذا 

مــا أكــد صحــة الفرضيــة األوىل.
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ــة  ــول غالبي ــة، وحت ــات اإلقتصادي ــاط القطاع ــاد يف نش ــدل احل ــة التب ــرت الدراس ــا أظه ك
ــع  ــة م ــه مقارن ــي تصاحب ــر الت ــة املخاط ــرًا لقل ــات نظ ــاع اخلدم ــتثار يف قط ــن اىل اإلس اإلقتصادي
ــر مــن املزارعــن  ــوع. مــا دفــع بالكث ــزداد خماطــره وتتن اإلســتثار الزراعــي والصناعــي الــذي ت
والصناعيــن اىل العمــل بالتجــارة وتــرك مهنهــم، وهــذا مــا بينتــه أرقــام العجــز يف امليــزان التجاري 
الــذي يــزداد ســنويًا والــذي وصــل عــام 2017 اىل حــوايل 16 مليــار دوالر. حيــث يــؤرش ذلــك 
اىل اإلعتــاد شــبه الــكي يف تأمــن الســلع واملنتجــات الازمــة، مــا يكبــد الدولــة واملســتهلك أعبــاء 
ماليــة مرتفعــة. وهنــا تأكــدت صحــة الفرضيتــن الثانيــة والثالثــة. خاصــة عندمــا يــأيت كام وزيــر 
ــز  ــد العج ــذي يؤك ــم )1( وال ــدول رق ــا اجل ــل هب ــي تكف ــب الت ــام والنس ــًا باألرق ــة مدع الصناع
التصاعــدي للميــزان التجــاري وخاصــة بعــد عــودة الدولــة ومؤسســاهتا اىل العمــل، والتــي مــن 

املفــرتض أن هتتــم بجميــع القطاعــات وليــس بقطــاع واحــد.

وهــذا أيضــًا أكدتــه أرقــام التســليفات التــي قدمتهــا املصــارف للقطــاع اخلــاص، حيــث بينــت 
لنــا نســبة الطلــب عــى التســليفات لإلســتثار يف قطــاع اخلدمــات التــي اســتحوذت عــى احلصــة 
ــاج  ــح قطاعــي اإلنت ــل التســليفات لصال ــر مــن %90، مقاب ــي وصلــت اىل أكث األكــر منهــا، والت

التــي مل تصــل اىل نســبة 10%.

وبينــت لنــا الدراســة تطــور قطــاع املصــارف عــى مســتوى لبنــان بشــكل عــام  حيــث جتــاوز 
عــدد الفــروع األلــف، وجبــل عامــل بشــكل خــاص، الــذي وصلــت حصتــه مــن هــذه الفــروع اىل 
أكثــر مــن مئــة فــرع،  كــا بينــت اهتــام املصــارف بمنطقــة جبــل عامــل، حيــث بــدأ هــذا النشــاط 
ــة بعــد اإلســتقال عــام 1962،  ــة النبطي ــدءًا مــن عــام 1911، وانتفــل اىل مدين ــدا ب ــة صي بمدين

عــى يــد فرنســبك.  

كــا أظهــرت لنــا الدراســة عــدم توفــر إحصــاءات رســمية ألعــداد الســائحن يف جبــل عامــل 
ــايل  ــن اليهــا بســبب الرســم امل ــم تســجيل اســاء الوافدي ــي يت ــة الت ــدا البحري مــا خــا قلعــة صي
ــاطها  ــًا نش ــام كان دائ ــكل ع ــان بش ــياحة يف لبن ــة الس ــًا ان حرك ــم، عل ــتيفاءه منه ــم اس ــي يت الت
ــا  ــن لن ــم )3( ب ــا، واجلــدول رق ــة ونســبة اســتقرارها توازهي ــية واألمني ــة األوضــاع السياس رهين
تذبــذب هــذه احلركــة بارتفاعهــا وتراجعهــا حيــث األســباب معروفــة مــن التواريــخ التــي كانــت 

ــح الســياحة أو ضدهــا. ــات لصال تشــهد فيهــا احلركــة تقلب
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االغتراب في جبل عامل ودوره االقتصادي

أمين عام المجلس القاري االفريقي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
االستاذ ابراهيم فقية  

أصحاب  املقامات  يف  كافة  املجاالت ، األدبية  واإلجتاعية  والرتبوية ،

أهيا  احلضور  الكريم ،

إســمحوا  يل  بدايــة  أن  أحّيــي  هيئــة  تكريــم  العطــاء  املميــز  ورئيســها  الزميــل  د. كاظــم  نــور 
الديــن  عــى  اجلهــود  املضنيــة  إلنجــاح  هــذا  املؤمتــر  العامــي  واإلعــداد  املتقــن  لــه  بعــد  نجاحــه  

يف  املؤمتــر  البيئــي  املنعقــد  منــذ  حــوايل  ســنة ونصــف  واملســار  مســتمر  يف  العطــاء ،

ــاء  ــن البق ــش ع ــا كان للتفتي ــي لطامل ــع معي ــان بواق ــرتاب ، يرتبط ــاد ، إغ ــان : إقتص عنوان
ــة .  ــاة كريم ــش يف حي للعي

أهيــا الكــرام . هــذا مــا دفعنــي ألتــرف لرئاســة هــذه اجللســة القيمــة ألن مــن خاهلــا يمكننــا 
الدخــول إىل أعــاق مكنونــات اإلنســان العامــي .                                                                                                    

ــراب أرضــه مفتشــًا عــن  ــه مــع حميطــه وت ــه بتفاعات هــذا اإلنســان الــذي لطاملــا أغنــى ثقافت
لقمــة عيشــه التــي مل يردهــا اال كريمــة يف أزمــان صعبــة مؤملــة ولكنــه اســتطاع أن يعطيهــا املقــام 
والقيمــة الوازنــة الغاليــة ألنــا مغمســة بالــدم رويــت بدمائــه وتضحياتــه كــا روى تــراب األرض 

املجبــول بعــرق جبينــه لتحيــا تلــك الــرتاب العامليــة . ...                                 

ــة  ــي يف املعرف ــي ومكانت ــي وموقع ــوم أرى نف ــي الي ــل ألنن ــل يف التفاصي ــد أن أدخ ال أري
هــي نقطــة يف حميــط العلــاء وأصحــاب املعرفــة واإلختصــاص لذلــك أســتبدل املعرفــة بالتعبــر 
وبالثنــاء والشــكر مــع اإلحــرتام والتقديــر لكــم مجيعــا مــن منظمــن ومشــاركن وداعمــن خــراء 
يف كل املجــاالت ، ألنكــم أرختــم جذورنــا وأصولنــا وذكرياتنــا وجتاربنــا يف هــذا املؤمتــر الرفيــع 
ــا  ــرَّ هب ــي م ــة الت ــات اهلام ــى احلقب ــاع ع ــن أرادو اإلط ــال ومل ــخ ولأجي ــى للتاري ــتوى ليبق املس
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ــات  ــات وتضحي ــف وحمط ــاالت ومواق ــن رج ــه م ــكل أطياف ــل ب ــل عام ــل جب ــل وأه ــل عام جب
يف ســبيل املحافظــة عــى ســبيل العــزة والكرامــة لينعــم هبــا األبنــاء ويفتخــر هبــا األجــداد وأآلبــاء 

ــات .                                                 واألمه

واقــع إقتصــادي  ،  واقــع اغــرتايب  أو االثنــان معــا يف تاريــخ جبــل عامــل كلهــم يصبــون يف 
ــش  ــرزق والعي ــظ ال ــك حلف ــال وكل ذل ــة رصاع ونض ــة مقاوم ــاة العاملي ــا احلي ــدة إن ــة واح خان

ــم .                                            الكري

كــا اإلغــرتاب تضحيــة ، مغامــرة ، صــر وإبــداع ، إنــا جمموعــة مــن الصفــات وقــد شــبعت 
يف روح واحــدة مــن أجــل البقــاء . وال داعــي لكــي نذكــر بالصعوبــات واملعانــاة لشــعوبنا يف أرض 
ــاد  ــل باإلضطه ــها األه ــرة عاش ــات م ــا حقب ــاق إن ــق الش ــذا الطري ــى ه ــرتاب ع ــل واإلغ عام
ــتكرين  ــاة واملس ــة بالطغ ــان مليئ ــة يف أزم ــر  والقل ــل والقه ــاالت والتنكي ــروب واإلحت واحل

ــد .                                                      ــروح واجلس ــى ال ــلطن ع ــن واملتس واملهيمن

حقبــات نضــال عاشــها األهــل بــن أشــجار الزيتــون وســنبلة القمــح وبيــادر احلصيــد كانــت 
متــر األيــام مــرارًا هانئــة ويف غرهــا نعــض عــى اجلــراح ننــزف شــبابًا هياجــرون فتلجــأ لإلغــرتاب.                                                

هــذا هــو العامــي املســافر املناضــل املتفاعــل املتواصــل مــع العــامل بأكملــه واألهــم فهــو مل ينــس 
أرضــه وأهلــه فبنــى النهضــة اإلقتصاديــة بــردة فعــل إجيابيــة ويف كل املجــاالت ) إقتصــاد ، جتــارة ، 
زراعــة ، صناعــة ، ثقافــة ، أدب ، شــعر ، سياســة، وعائلــة وعــارة( إنــا أثــان باهضــة قــد دفعناهــا 

ودفعهــا األبنــاء يف الوطــن واإلغــرتاب .     

ــك  ــى تل ــلطة ع ــاءة مس ــا إض ــيكون لن ــة س ــن والبحاث ــراء واملدقق ــع اخل ــوم وم ــا الي أم
احلقبــات واملحطــات التارخييــة نرجــو منكــم التقيــد بالوقــت لكــي نســتفيد أكثــر وأكثــر لإلســتاع 
ــة  ــة وجترب ــب معرف ــق صاح ــز صدي ــارض عزي ــن كل حم ــدة م ــة مفي ــة غني ــكل كلم ــتمتاع ل واإلس

ــه .                                  ــة اهلل وبركات ــم ورمح ــام عليك ــرة والس وخ

اهلجــرة  قديمــة  قــدم  التاريــخ  ارتبطــت  باالنســان  منــذ  بدايــة  اخللــق  ومنــذ  وجــود  هــذا 
العــامل  وبدايــة  الكــون  وهــي  اختــذت  أشــكاالً  خمتلفــة  حســب  املجتمعــات  التــي  انطلقــت  منهــا  
وحســب  الظــروف  اإلجتاعيــة  واإلقتصاديــة  التــي  مــّرت  هبــا  الــدول  واملجتمعــات  واحلــروب  
والكــوارث  التــي  حّلــت  باملجتمعــات  البريــة  حتــى  باتــت  اهلجــرة  قضيــة  دوليــة  ومــن  أهــم  
ــية   ــة  والسياس ــات  اإلقتصادي ــة  واحلاج ــات  الدولي ــور  العاق ــًا  وتط ــة عاملي ــا  املطروح القضاي
للــدول  بســبب  اهلجــرة  املتزايــدة  مــن  الــدول  الفقــرة  اىل  الغنيــة  منهــا،  انعكاســًا  للتفــاوت  

احلاصــل  بــن  الطرفــن  مــن  تنميــة  ونمــو  ســكاين  وأنظمــة  سياســية . 
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واملعــروف  أن  لبنــان  منــذ  وجــوده  اشــتهر  ســاكنوه  باهلجــرة  وحــب  املغامــرة  واكتشــاف  
ــط  اىل   ــرة  للبحــر  املتوس ــن  وصلــت  مراكبهــم  العاب ــن  الذي ــام  الفينيقي ــذ  أي ــامل  اآلخــر  من الع
ــارة   ــوا  التج ــم  وتبادل ــتعمرات  هل ــوا  مس ــا  أقام ــة ،  ك ــرة  األرضي ــن  الك ــر  م ــب  اآلخ اجلان
والعاقــات  اإلقتصاديــة  مــع  شــعوب  متعــددة  وبــاد  بعيــدة .  ويذكــر  املؤرخــون  واملهتمــون  
بالشــأن  اإلغــرتايب  أســاء  لبنانيــن  هاجــروا  منــذ  حــوايل  قرنــن  مــن  الزمــن  تاركــن  قراهــم  
ليصعــدوا  البواخــر  التــي  كانــت  تســتغرق  شــهورًا  لتصــل  إىل  أمــركا  وكثــرًا  مــا  كان  الكثرون  

منهــم  ينزلــون  يف  أفريقيــا  العديــد  منهــم  مل  يســعفهم احلــظ  ليصلــوا أحيــاء .

تلك  كانت  بداية  اإلنتشار  اللبناين  يف  األمركيتن  ويف  الساحل  الغريب  ألفريقيا.

	هجرة  اللبناين  اىل  القارة  اخلراء :

بــدأت  اهلجــرة  اىل  أفريقيــا  عــام 1880  مــع  أول  لبنــاين  نــزل  مــن  الباخــرة  التــي  صعدهــا  
ــى   ــوا  ع ــن  هبط ــة  لكثري ــرة  الكثيف ــا  اهلج ــت  بعده ــركا  وتوال ــة  اىل  ام ــا  متوجه ــدًا  أن معتق
الســواحل  األفريقيــة  بينــا  كانــت  نيتهــم  امــركا  فيجــدون  انفســهم  يف  كوناكــري  عاصمــة  غينيــا  
ــرون   ــؤالء  يتكاث ــدأ  ه ــا ،  وب ــا  وغره ــراليون  وليبري ــنغال  أو  يف  س ــة  الس أو  يف  داكار  عاصم
ــن   ــا  م ــة ،  بعده ــة  العثاني ــكرية  اإلجباري ــة  العس ــن  اخلدم ــن  م ــم  اهلارب ــان  بأقارهب ــر  اإلتي ع
جماعــة   وويــات  احلــرب  العامليــة  األوىل  وبعدهــا  احلــرب  العامليــة  الثانيــة   ومــا  عانــوه  مــا  بــن  
ــال   ــاع  والرأس ــامل  اإلقط ــن  مظ ــع  وم ــر  املدق ــي  أو  الفق ــداب  الفرن ــن  اإلنت ــواء  م ــن  س احلرب
املتفحــش،   وكثــرت  اهلجــرة  وزادت  مــن  املناطــق  اللبنانيــة  املهملــة  مــن  قبــل  الدولــة  اللبنانيــة  
بعــد  اإلســتقال  وخاصــة  اجلنــوب  وجبــل  عامــل  الــذي  عانــى  مــن  احلرمــان  منــذ  مــا  ســمي  
باإلســتقال  حتــى  احلــرب  األهليــة  التــي  زادت  الطــن  بّلــة ،  فتزايــد  عــدد  املهاجــرون  العامليــن  
اىل  كافــة أصقــاع  األرض  خاصــة  القــارة  اإلفريقيــة  التــي  نجــح  آباؤهــم  وأقارهبــم  وأبنــاء  بلداهتم  
ومناطقهــم  مــن  حتقيــق  نجاحــات  مرموقــة  يف  ديــار  اإلنتشــار  وخاصــة  يف  القــارة  اخلــراء  وبــدأ  
هــذا  يف   مســاعداهتم  وحتوياهتــم  املاليــة  ألهاليهــم  ليخففــوا  عنهــم  أعبــاء  احلــرب  األهليــة  يف  

لبنــان  كذلــك  صعوبــات  العيــش  حتــت  وطــأة  اإلحتــال  اإلرسائيــي  الصهيــوين  البغيــض . 

نعــم  نجــح  اللبنــاين  يف  أفريقيــا  ألنــه  دخلهــا  بوجدانــه  وأحساســه  اإلنســاين  طالبــًا  العيــش  
ــاهم   ــذا  س ــتعمرًا ،  ل ــاًّ وال  مس ــًا  وال  حمت ــا  غازي ــع  مل  يدخله ــو  بالطب ــم ،  فه ــن والكري اآلم
ــم   ــم  عاداهت ــاك  وتفّه ــن  هن ــع  املواطن ــدة  م ــات  جي ــام  عاق ــا  وأق ــاد  وإعاره ــة  الب يف  تنمي
ــم   ــجم  معه ــم  فانس ــم  وحمبته ــى  ثقته ــاز  ع ــم  فح ــم  وقوانينه ــرتم  أنظمته ــم  واح وتقاليده
وتطــور  تلــك  البــاد  التــي  ســكنها  وعمــل  فيهــا  حتــى  أوصلهــا  اىل  مســتوى  الــدول  املتقدمــة  
ــك   ــعوب  تل ــة  ش ــون  ثق ــاز  اللبناني ــه  فح ــه  وإقدام ــده  وتعب ــه  وجه ــر  طموح ــك  ع وكل  ذل
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البــاد  ومســؤوليها  وأقامــوا  معهــم  أفضــل  العاقــات  ، فمنهــم  مــن  أصبــح  مــن  أكــر  التجــار  
حتــى  اليــوم  ومنهــم  دخــل  املجــال  الصناعــي  ومنهــم  مــن  أقــام  عاقــات  إنســانية  متعــددة  
ــة   ــة  الداخلي ــأن  السياس ــل  يف  ش ــة  دون  التدخ ــة  والرتبي ــة  والثقاف ــن  والرياض ــاالت  الف يف  جم
ــد  مــن  أعــى  اهلــرم  الســيايس  اىل   ــاين  متت واألنظمــة  بالرغــم  مــن  أن  عاقــات  املغــرتب  اللبن

كافــة  املســؤولن  يف  األمــن  واألدارة . وذلــك  مــن  خــال  مميــزات  إتّســم  هبــا  املغــرتب :

ــده  األم  أ-  ــان  بل ــس  لبن ــه  مل  ين ــا  ان ــاين  يف  أفريقي ــرتب  اللبن ــة  يف  املغ ــزة  املهم واملي
واألســايس  ومل  ينــس  أهلــه  وجمتمعــه  فــكان  يســاهم  يف  دعــم  أهلــه  وقــراه  وجمتمعــه  
ووطنــه ،  وهــا  هــو  الوجــود  اللبنــاين  يف  افريقيــا  مســتمر  ويف  تصاعــد  وتطــور  وهــا  
ــة  يف   ــه  اإلقتصادي ــف  أزمت ــم  وختفي ــاه  وطنه ــم  جت ــون  بواجبه ــون  يقوم ــم  املغرتب ه
ــا  يعلــم  كــم  ســاهم   ــام  بواجبهــا  املطلــوب ،  وكّلن ــة  عــن  القي ظــّل  تراجــع  الدول
ــال   ــرتة  اإلحت ــال  ف ــم  خ ــن  وطنه ــاة  ع ــف  املعان ــا  يف  ختفي ــا  يف  أفريقي مغرتبون
ــامهتهم  يف   ــد  مس ــر بع ــة  يف  التحري ــامهة  فّعال ــامهوا  مس ــض  وس ــي  البغي اإلرسائي

ــّدي . ــود  والتص الصم

إن  مســامهة  املغرتبــن  يف  تنميــة  الــدول  املضيفــة  هلــم  يف  كافــة  دول  العــامل  وخاصــة  ب- 
اإلفريقيــة  ســواء  يف  اإلعــار  والتجــارة  والصناعــة  وكافــة  مياديــن  احليــاة  كذلــك يف  
ــة  يف  العمــران  والعلــم  واألدب  والفــن واإلقتصــاد ،  وقــد   ــاء الــروح  احلضاري بن
ظهــرت  نتائــج  إغنــاء  لبنــان  باخلــرات  العلميــة  عــر  الكفــاءات  التــي  اكتســبوها  
ــع   ــرتك  م ــد  املش ــل  واجله ــر  التفاع ــًا  ع ــدم  حضاري ــارج  املتق ــم  يف  اخل ــن  عمله م

املؤسســات  العامليــة  املتقدمــة  تقنيــًا  وعلميــًا  وعــر  التجــارب  املرتاكمــة .

ــن  ويف ج-  ــة  امليادي ــات  يف  كاف ــن  نجاح ــون  م ــه  املغرتب ــا  حقق ــر  ب ــي  للتذك وال  داع
كافــة  الــدول  التــي  هاجــروا  إليهــا  وعملــوا  فيهــا  وســامهوا  يف  تطويرهــا  وتقدمهــا 
واألســاء   كثــرة  ونجمهــا ســاطع  ســواء  يف  السياســة   واإلقتصــاد واإلجتــاع  

ــال.    ــال  واألع ــامل  امل ــعرويف  ع ــن  والش ــة  واألدب  والف ــب والرتبي والط

ومــا  تقــّدم  يؤكــد  أمهيــة  اهلجــرة  القديمــة  وفوائدهــا  بالرغــم  ممــا  شــكلت  يف  حينهــا  مــن  
مأســاة  لعائــات  املهاجريــن ،  أمــا  اهلجــرة  احلديثــة  وخاصــة  هجــرة  الكفــاءات  فانــا  شــكلت 

نزيفــًا  للطاقــات  الفكريــة واإلبداعيــة  ممــا  يســاهم  يف  هتديــد  التطــور  والتحديــث  يف  لبنــان .
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	أما أسباب  اهلجرة  احلديثة  اىل  جانب  طبع  اللبناين  امليال  للهجرة  واملغامرة :

ــة  واألحــداث  التــي  عصفــت  بالبــاد  منتصــف  الســبعينيات  مــن  القــرن   1- احلــرب  اللبناني
املــايض  وتأثرهــا  عــى  الواقــع  اإلقتصــادي  واملعيــي  واألجتاعــي .

ــام 1982   ــروت  ع ــة  ب ــوالً  اىل  العاصم ــاع  وص ــوب  والبق ــي  للجن ــال  اإلرسائي 2- اإلحت
واســتمر  حتــى  عــام 2000، عــام  التحريــر  وكان  العــدو  الصهيــوين  قــد  ســبق  اإلحتــال  
باجتيــاح 1978 وقبلهــا  بحــوايل  عــر  ســنوات  كان  يــارس  اعتداءاتــه  عــى  قــرى  جنوبيــة  

وعامليــة  دون  رادع  ال  عســكريًا  وال  حتــى  دبلوماســيًا  عــى  صعيــد  الدولــة  اللبنانيــة . 

3- تدين  رواتب  القطاع  العام  وحتى  اخلاص  يف  تلك  املرحلة .

4- انعدام  فرص  العمل  وحتى  اذا  وجدت  فا  تكفي  للعيش  الكريم . 

5- اإلغــراءات  املاليــة  يف  اخلــارج  وخاصــة  يف  اخلليــج  وافريقيــا  اىل  جانــب  األمــن  املســتتب  
واملطلــوب  يف  اخلــارج  وخاصــة  يف  القــارة  األمركيــة . 

6- وجود  أقارب  وأصدقاء  سبقوهم  يف  اهلجرة  وحققوا  نجاحات  الفتة .

7- أمســت  اهلجــرة  هــي  املتنفــس  املطلــوب  لتحقيــق  أحــام  الشــباب  وإزالــة  خوفهــم  مــن  
املســتقبل الغامــض  واملعّقــد .

8- التخمة  يف  كثرة  عدد  متخرجي  اجلامعات  الغر  متوازنة  مع  فرص العمل  املتاحة .

9- اكتشــاف  مناطــق  جديــدة  أو  مل  تكــن  معروفــة  وأصبحــت  نقــاط  جــذب  ســكاين  عــززت  
ــي   ــة  الت ــية  الصعب ــروف  املعيش ــات  والظ ــن  الصعوب ــم  م ــن  بالرغ ــدى  الكثري ــة  ل الرغب

تأقلــم  معهــا  املهاجــرون . 

ــم  يف   ــتفادة  منه ــن  واإلس ــتيعاب  الوافدي ــة  يف  اس ــة  يف  الغرب ــات  اجلاذب ــة  املجتمع 10- رغب
ــم .  ــل  لوطنه ــر  رس ــوا  خ ــة  فكان ــار  والتنمي اإلع

ــتقرار   ــية  لاس ــة  األساس ــروة  والدعام ــئ  الث ــو  املتكاف ــرًا  للنم ــرة  عن ــكلت  اهلج 11- ش
ــاالت   ــارات  وجم ــات  واحلض ــن  الثقاف ــاون  ب ــوار  والتع ــيلة  للح ــرتكة  ووس ــة  املش والتنمي

ــا .  ــتويات  تطوره ــل  ومس العم

ــاء   ــذ  إنش ــل  من ــتقال  ب ــذ  اإلس ــة  من ــية  احلاكم ــة  السياس ــاين  والطبق ــام  اللبن ــل  النظ 12- فش
الكيــان  اللبنــاين  عــام  1920  وحتــى  منــذ  نظــام  املترفيــة  حتــى  اليــوم  يف  بنــاء  وطــن  
ــى   ــوم  ع ــة  تق ــة  دول ــن  إقام ــن  م ــدم  التمك ــة  وع ــدان  املواطن ــن  وفق ــداد  مواطن وإع

ــاواة .  ــة  واملس ــون  بالعدال ــا  القان ــات  حيكمه مؤسس
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أما  تفعيل  املغرتبن  يف  التنمية  الوطنية  فهي  كثرة  منها : 

توظيف  املواد  البرية  واستثار  عائدات  اهلجرة يف  مشاريع  استثارية وعمرانية.  - 1
حتقيق  التنمية  الوطنية  بشكل  مستدام  عر  ارتباط  اجلاليات  بالوطن .  -2

احلفاظ  عى  اهلوية  الوطنية  والتواصل  الدائم  مع  الوطن  األم .  -3
ــال   ــن  خ ــدي م ــتقرار  النق ــي واإلس ــتقرار  الوطن ــز  اإلس ــن  وتعزي ــن  املغرتب ــادة  م اإلف  -4
ــغيل   ــك  تش ــنويًا  وكذل ــارات  دوالر  س ــبعة  ملي ــن  س ــي  زادت  ع ــن  الت ــات  املغرتب حتوي

ــة .  ــاريعهم  العمراني ــة  يف  مش ــد  العامل الي
ــة   ــتقرار  والتنمي ــية  لإلس ــة  األساس ــئ،  والدعام ــو  املتكاف ــرًا  للنم ــرة  عن ــت  اهلج أضح  -5

ــاون .  ــوار  والتع ــيلة  للح ــرتكة،  ووس املش
إن  اإلغرتاب  اللبناين  فريد  يف  عطائه  ألنه  يتجى  بانسانية يف  كافة  املجاالت.  -6

ان  املغــرتب  اللبنــاين  جتــاوز  صعوبــات  عامــل  اللغــة  والعــرق  واللــون  وأقــام  عاقــات    -7
ــة .  ــدول  املضيف انســانية  مــع  شــعوب  ال

أضحــى  اإلغــرتاب  اللبنــاين  امراطوريــة  ال  تغيــب  عنهــا  الشــمس ولــو  أقدمــت  الدولــة    -8
عــى  رعايــة  املغرتبــن  ومؤسســاهتم  اإلغرتابيــة  مثــل  اجلامعــة  اللبنانيــة  الثقافيــة  يف  العــامل  

لتمكنــوا  مــن  إقامــة  لــويب  يواجــه  اللــويب  الصهيــوين.
ــب   ــة  املصاع ــة  ملواجه ــه  عرض ــرتاب،  جعل ــة  اإلغ ــن  رعاي ــة  ع ــة  اللبناني ــاب  الدول غي  -9

ــة. ــات  اإلغرتابي ــا  الطاق ــة  عوضته ــدول  املضيف ــام  ال ــف أم ــة  ضع ونقط
10  -ساهم  املغرتبون  بتوطيد  العاقة  بن  الدولة  اللبنانية  واملضيفة.

ــض   ــام  تعوي ــا  الع ــر  مديره ــة  ع ــوزارة  اخلارجي ــة  ل ــن  التابع ــة  املغرتب ــت  مديري -حاول  11
ــة. ــر  الدول ــن  تقص ــج  ع ــر  النات ــص  الكب ــن  النق ــل  م قلي

ــت   ــل غاب ــا  ب ــؤدي  دوره ــل  لت ــى  مل  تكتم ــا  م ــئت  في ــي  أنش ــن  الت 12 -  ان  وزارة  املغرتب
ــا  أن  وزارة   ــرتاب،  ك ــن  واإلغ ــة  للمغرتب ــة  وماس ــة  رضوري ــى  حاج ــي  تبق ــد  وه ولأب

ــة. ــة  فاعل ــة  حكوم ــة  يف  اي ــن  مطلوب ــر  م ــي  اكث ــط  ه التخطي
13-  اإلغــرتاب  واملغرتبــون  ثــروة  وطنيــة  وقوميــة  اساســية  تدخــل  ضمــن  املصلحــة  القوميــة  
ــى   ــة  ع ــل  الدول ــب  أن  تعم ــة  جي ــة  ومعنوي ــوة  مادي ــا  ق ــا  ومغرتبون ــان ،  فمهاجرون للبن

اإلســتفادة  منهــا .
ــل  عامــل  باألخــص،  وكــم  شــاركوا   ــو  اجلنــوب  وجب 14- الــكل  يعلــم  كــم  يســاهم  مغرتب
يف  ختفيــف  وطــأة اإلحتــال  اإلرسائيــي  البغيــض  وخففــوا  أعبــاء  املعيشــة  عــن  أهاليهــم،  
واألهــم  انــم  ســامهوا  اىل  جانــب  اخوانــم  املقيمــن  يف  انجــاز  عمليــة  التحريــر  كذلــك  
ــة   ــامهة  يف  التنمي ــار  واملس ــادة  اإلع ــايل  إع ــام 6002،  وبالت ــوز  ع ــدوان  مت ــة  ع يف  مواجه

ــًا  ويف  كافــة  املجــاالت  املتاحــة .  ــًا  وتربوي اقتصادي
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ــم   ــوا  جالياهت ــر،  فنّظم ــاد  املهج ــرتايب  يف  ب ــم  اإلغ ــم  واقعه ــن  تنظي ــون  م ــن  املغرتب متّك
ــا . ــة يف  افريقي ــايس  كاٍف  خاص ــد  دبلوم ــاك  تواج ــن  هن ــث  مل  يك ــهم  حي بأنفس

فتــّم إنشــاء  مؤسســات  اغرتابيــة  حمليــة  ووطنيــة  وقاريــة  وعامليــة  لرتعــى  شــؤون  املغرتبــن  
ــا   ــاء  اليه ــي  يل  رشف  اإلنت ــامل،  الت ــة  يف  الع ــة  الثقافي ــة  اللبناني ــمهم،  كاجلامع ــدث  باس والتح

وحتمــل  املســؤولية  فيهــا،  واملجلــس  القــاري  اإلفريقــي،  منــذ  اربعــن  عــام . 

ــؤاد   ــس  ف ــة  الرئي ــام  1960  برعاي ــت  ع ــي  أسس ــة  الت ــة  اإلغرتابي ــذه  املؤسس ــة  ه اجلامع
شــهاب  ترعــى  شــؤون  اجلاليــات  اللبنانيــة  املنتــرة  عــر  أصقــاع  األرض  والتــي  تضــم  مــن  
املغرتبــن  مــا  يفــوق  ثاثــة  أضعــاف  اللبنانيــن  املقيمــن  بتنظيــم  متقــن  يبــدأ  مــن  الفــرع  يف  
املدينــة،  اىل  املجلــس  الوطنــي  يف  أي  دولــة  مــن  الــدول  املضيفــة ،  اىل  املجالــس  القاريــة  حتــى  

املجلــس  العاملــي.

ــة   ــل  كاف ــه  يمث ــه  العامــة  فإن ــويل  امانت ــذي  يل  رشف  ت ــا  املجلــس  القــاري  االفريقــي ال أم
الفــروع  واملجالــس  الوطنيــة  عــى  امتــداد  القــارة  اخلــراء  حيــث  تتكــون  اكثريــة  املغرتبــن  فيه  
مــن  اجلنــوب  وجبــل  عامــل  بشــكل  خــاص .  ولطاملــا  تشــاركنا  كجامعــة  ثقافيــة  وكمجلــس  
ــة   يف   ــة كاحلركــة  الثقافي ــة  وتنموي ــة  واجتاعي قــاري افريقــي  مــع  حــركات  ومؤسســات  ثقافي
لبنــان  كذلــك  هيئــة  تكريــم  العطــاء  املميــز  التــي  يل  رشف  اإلنتــاء  اليهــا ،  وسنســعى  لتفعيــل  
هــذا  التعــاون  ملــا  فيــه  اخلــر  والتقــدم  للمقيمــن  واملغرتبــن  وبالتــايل  لشــعبنا  ووطننــا واألمــر  
يتطلــب  الكثــر  مــن  اجلهــد  حتــى  ال  يشــعر  املقيــم  أنــه  مغــرتب  يف  وطنــه  وحتــى  ال  يعيــش  

املغــرتب  غربتــن .

ال  شــك  ان  املســار  طويــل  وشــاق  لــكل  مــن  يعمــل  يف  الشــأن  العــام  وان  معركــة  بنــاء  األوطــان  
ــأس  ــن  الي ــوى  م ــل  أق ــى  األم ــن  يبق ــا  ولك ــارك  وأرشفه ــب  املع ــي  أصع ــن  ه ــداد  املواطن وإع
ــاء   والصاحلــون  املصلحــون  أصلــب   ــون  أجــدى  مــن  اخلبث ــة  والطيب ــون  أقــوى  مــن  اجلهل والعاقل
مــن  الفاســدين  واملفســدين  وال  بــّد  لليــل  الظلــم  أن  ينجــي ،  وال  بــّد  لقيــد  الطائفيــة  أن  ينكــرس .

ــن   ــك  ع ــر  كذل ــي  يف  املهج ــعر  واألدب  العام ــن  الش ــة  ع ــددت  دراس ــد  أع ــت  ق ــرًا  كن أخ
الشــخصيات  اإلغرتابيــة  املتألقــة  بمياديــن  العلــم  واملعرفــة  والثقافــة  والطــب  وغــره  ســأرفقها  يف  
ملحــق  البحــث  ألن  الوقــت  املتــاح  اآلن  ال  يســمح  بذلــك ،  لــذا  ســأكتفي  اآلن  بطــرح  نمــوذج  
عــن  الوجــود  اللبنــاين  يف  أفريقيــا  وحتديــدًا  يف  ســاحل  العــاج  حيــث  كانــت  التجــارة  أول  نشــاط  
اقتصــادي  مارســه  اللبنانيــون  يف  أفريقيــا  الغربيــة  وبقــي  حضورهــم  االقتصــادي  متواضعــًا  حتــى  
احلــرب  العامليــة  األوىل  حيــث  شــهدت  ســنوات  العرينــات  مــن  القــرن  املــايض  منافســة  شــديدة  
ــا  الغربيــة،  ونتيجــة  النهــج  والطريقــة   بــن  التجــار  اللبنانيــن  ومنافســيهم  األوروبيــن  يف  أفريقي
التــي  تعامــل  فيهــا  اللبنانيــون  مــع  شــعوب  الــدول  املضيفــة  اســتطاعوا  أن  يطــوروا  وجودهــم  



618

وأعاهلــم  حتــى  وصــل  عددهــم  يف  الربــع  األخــر  مــن  القــرن  العريــن حــوايل  مايــة  الــف  يف  
ــوايل   ــم  بح ــت  يتحّك ــوي  والف ــي  ق ــادي  واجتاع ــور  اقتص ــم  حض ــح  هل ــاج  وأصب ــاحل  الع س
ســتن  باملايــة  مــن  القطاعــات  اإلقتصاديــة  احليويــة  وتشــر  اإلحصــاءات  انــم  كانــوا  يمتلكــون  
أربعــة  اآلف  مؤسســة  منهــا  حــوايل  الــف  ومخســاية  مؤسســة  صناعيــة  يعمــل  هبــا  حــوايل  مخســة  
عــر  الــف  مواطــن  مــن  أهــل  البــاد.  كــا  ســيطروا  عــى  ســبعن  باملايــة  مــن  جتــارة  العملــة  
ــع   ــن  رشكات  مج ــة  م ــن  باملاي ــوايل  ثان ــّرق .  وح ــيط  واملف ــارة  التقس ــن  جت ــة  م ــن  باملاي ومخس
ــاد   ــة  واالقتص ــال  الزراع ــية  يف  جم ــادة  االساس ــي  امل ــكاكاو  وه ــوة  وال ــم   القه ــر  مواس وتصدي

وهنــاك  كذلــك  حــوايل  عريــن  باملايــة  مــن  ســيارات  اإلجــرة  يف  جمــال  النقــل . 

لــذا  حرصــت  قيــادات  وفعاليــات  البــاد  دائــًا  عــى  التنويــه  واإلشــادة  باملغرتبــن  اللبنانيــن  
ــة   ــس  للدول ــس  املؤس ــة  الرئي ــى  ثق ــازوا  ع ــن  وح ــن  عاجي ــون  كمواطن ــوا  يعامل ــث  كان حي
العاجيــة “ فيليكــس  هوفونييــه  بوانييــه “     “Félix  Houphouet �  Boigny فوصفهــم 
بالقــول: “  اللبنانيــون  عطــاء  مــن  الســاء  وقــد  أرســلهم  اهلل  هديــة  لنــا،  وإذا  كان  مــن  وجــود  

ــم “. ــن  وذكائه ــاط  اللبناني ــود  اىل  نش ــل  يع ــد  فالفض ــذا  البل ــة  يف  ه للصناع

امــا  يف  ســراليون  فــان  اجلاليــة  اللبنانيــة  العريقــة  والكبــرة  كانــت  تســيطر  مطلــع  الســتينات  
عــى  حــوايل  ثانــن  باملايــة  مــن  جتــارة  األملــاس  والذهــب.  وهــذا  األمــر  ينطبــق  عــى  بوركينــا 
فاســو  والكونغــو  وأنغــوال  والغابــون  بــل  عــى  امتــداد  مســاحة  القــارة  اخلــراء  حيــث  يشــكل  
اجلنوبيــون  بــل  العامليــون  األكثريــة  الســاحقة  يف  اجلاليــات  اللبنانيــة  التــي  تعــّد  حــوايل  مخســاية  
الــف  مغــرتب   لبنــاين .  وذلــك  بالرغــم  ممــا  تعرضــت  لــه  هــذه  اجلاليــات  والــدول  املضيفــة  
ــا   ــرت  اقتصاده ــة  ودم ــية  الداخلي ــة  والسياس ــروب  األهلي ــة  احل ــة  نتيج ــوىض  امني ــن  ف ــا  م هل
كــا  حصــل  يف  منروفيــا  عاصمــة  ليبريــا  مــن  عــام  1982  حتــى  عــام  1996 ،  حيــث  كانــت  
اجلاليــة  تضــم  مخســة  عــر  الــف  قبــل  األحــداث  فتدنــى  العــدد  اىل  اقــل  مــن  مخســاية  وهــذا  
مــا  حصــل  يف  نفــس  الفــرتة  الزمنيــة  تقريبــًا  يف  ســراليون  والكونغــو  وافريقيــا  الوســطى  دون  
ــة   ــية  وأمني ــة  سياس ــكاله  املختلف ــًا  بأش ــزال  قائ ــذي  ال  ي ــي  ال ــدو  اإلرسائي ــى  دور  الع أن  ننس
واقتصاديــة  بشــكل  حظــر  هيــدد  مســتقبل  اجلاليــات  اللبنانيــة  وهيدف  لــرب  مصالــح  اللبنانين  
والقضــاء  عــى  نجاحاهتــم  ودورهــم  الفاعــل  يف  افريقيــا  معقلهــم  الرئيــي  لإلطاحــة  بجهودهــم  
الراميــة  اىل  تعزيــز  تنميــة  وصمــود  شــعبهم  ووطنهــم  لبنــان   يف  وقــت  ال زالــت  الدولــة  اللبنانيــة  
مقــّرة  بواجبهــا  جتــاه  هــؤالء  املغرتبــن  كــا  هــي  حاهلــا  مــع  مواطنيهــا  املقيمــن،  خاصــة  يف  
اجلنــوب،  وباألخــص  يف  جبــل  عامــل  منــذ  وجــود  الكيــان  وحتــى  اليــوم  لــوال  االنتصــارات  

املرفــة  التــي  حتققــت  عــر  املقاومــة  العامليــة  يف  العقديــن  املاضيــن . 
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 د.علي زين الدين

يقول سيلسيو فورتادو يف كتابه » إقتصاد التخلف«

ــة  ــى مضاعف ــاعدهتم ع ــم دون مس ــن وطموحاهت ــال املزارع ــد آم ــون عن ــن أن نك ال يمك
مدخراهتــم.

    ونقول:  من ال يملك قوته ال يملك إرادته 

 تقديم: اإلطار اجلغرايف للمنطقة

     إن مايعــرف اليــوم بجنــويب لبنــان كان يعــرف ســابقًا باســم جبــل عامــل وكان يشــمل منطقــة 
أوســع ممــا هــي عليــه اآلن، وإن اختلــف املؤرخــون عــى حــدود هــذه املنطقــة  التــي كانــت تتســع 
وتضيــق حســب ســلطة زعائــه. وممــا هــو مؤكــد أن حــدوده كانــت عنــد نــر القــرن قــرب قريــة 
ترشــيحا يف فلســطن جنوبــًا، وكانــت تتبــع لــه قريــة البصــة. ويف الــرق كانــت هــذه احلــدود متتــد 

حتــى بحــرة احلولــة، ويف الشــال حتــى جزيــن.

 وبعــد  إعــان دولــة لبنــان الكبــر يف عــام 1920أصبــح جنــوب لبنــان يمثــل القســم اجلنــويب 
ــع  ــدود م ــى احل ــاالً حت ــر األويل ش ــرى ن ــن جم ــد م ــو يمت ــة اللبنانية،وه ــن أرايض اجلمهوري م

ــا حتــى أعــايل مرتفعــات جبــل الشــيخ رشقــًا. فلســطن جنوبًا،ومــن البحــر املتوســط غرب

ــي  ــبأ الت ــن س ــة ب ــة عامل ــبة اىل قبيل ــة نس ــة أوعامل ــل عامل ــمية جب ــًا أن تس ــروف تارخيي   واملع
نزحــت اىل بــاد الشــام إثــر انيــار ســد مــأرب بعــد الســيل العــرم. أمــا تســمية قســم منــه ببــاد 
بشــارة ،فهــي نســبة اىل أحــد قــواد صــاح الديــن األيــويب ، حســام الديــن بشــارة الــذي تســلم 
حكــم املنطقة،ثــم انتقــل حكمهــا يف مابعــد اىل أرسة آل عــي الصغر وغرهــا مــن األرس اإلقطاعية.
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الواقع اإلقتصادي والزراعي

 كتــب املؤرخــون كثــرًا عــن فنــون الفاحــة النبطيــة، نســبة اىل األنبــاط الذيــن يعتقد أن تســمية 
النبطيــة تعــود اليهــم.. ويف عهــد الفينيقيــن الذيــن كان اهتامهــم الرئيــي موجهــًا نحــو التجــارة، 
لكــن هــذا العهــد شــهد ازدهــار بعــض الزراعــات مثــل احلبــوب و الزيتــون الــذي اســتخرجوا 
ــح العــريب  ــر. ومــع الفت ــة ، وباألخــص  مــع م ــم اخلارجي ــًا يف جتارهت ــرا هام ــه ، وكان عن زيت
مل يكــن القادمــون عــى خــرة كافيــة بالزراعــة، لكنهــم شــجعوا الســكان املحليــن عــى الزراعــة 
لتلبيــة حاجــات القادمــن اجلــدد للمــواد الغذائيــة وللتجــارة وهنــا يذكــر املقــديس شــهرة صــور 

بإنتــاج الســكر وشــهرة جبــل عامــل بإنتــاج بالعســل والعنــب والزيتــون والفواكــه.

 ويف العهــود اململوكيــة والعثانيــة طرحــت الدولــة احلاكمــة املقاطعــات الريفيةللمزايــدة بــن 
ــبه  ــون اىل أش ــول املواطن ــن، فتح ــن امللتزم ــددة م ــغ حم ــل مبال ــاد مقاب ــان الب ــن أعي ــن م الراغب
ــر،  ــو والع ــن الويرك ــددة م ــب املتع ــاءت الرائ ــم ، وج ــخرة يف أراضيه ــال الس ــون بع مايك
ــاع  ــور القط ــن تده ــد م ــاح، لتزي ــل الس ــى مح ــادر ع ــى كل ق ــاري ع ــد اإلجب ــك التجني و كذل
ــهابين  ــن والش ــل املعني ــن قب ــة م ــكان املنطق ــى س ــرض ع ــذي ف ــراع ال ــل ال ــي.ويف ظ الزراع
والعديــد مــن الــوالة العثانيــن أمثــال أمحــد باشــا اجلــزار، تدهــورت الزراعــة وبخاصــة األشــجار 
ــوم. ــل باخلص ــيلة للتنكي ــؤالء وس ــد ه ــل كان عن ــرق املحاصي ــجار وح ــع األش ــرة ،ألن قط املثم

   لكــن الزراعــة  كانــت تعــود لإلنتعــاش يف الفــرتات النــي يســود فيهــا اإلســتقرار، يف عهــد 
ــذا  ــم. ويف ه ــك وغره ــد لبي ــار ومح ــف النص ــل ناصي ــاء مث ــن األقوي ــاء اإلقطاعي ــض الزع بع
الصــدد يذكــر املؤرخــون أنــه يف فــرتة احلكــم املــري فتحــت أبــواب مــر إلنتــاج فاحــي جبــل 
ــك  ــور كذل ــدا وص ــاءا صي ــدر مين ــة للباد،وص ــروة عظيم ــه ث ــكان من ــغ ، ف ــة التب ــل وخاص عام
احلبــوب والعنــب والقطــن واحلريــر والزيــت واألخشــاب والسمســم، ممــا يشــر إىل تنــوع اإلنتــاج 
الزراعــي وأمهيته.كــا ازدهــرت يف املنطقــة زراعــة التــوت لتلبيــة حاجــة مصانــع احلريــر يف أوروبا، 
ــدا وحدهــا حــواىل مخســن  ــدا ومرجعيون،فــكان يف صي ــرة يف مناطــق صي ــه بكث فانتــرت زراعت
بســتانًا مــن أشــجاره لرتبيــة دود القز.كــا انتــرت زراعــة القطــن يف املنطقــة الســاحلية بــن صيــدا 
وصــور، وخاصــة يف الرفنــد ورشقــي صــور ويف بلــدة انصــار، وقــد تراجعــت مــن اخلمســينيات 

مــن القــرن املــايض وحتديــدًا بعــد إنشــاء قنــاة القاســمية لتحــل حملهــا زراعــة احلمضيــات.

ــازه  ــم إنج ــذي ت ــن  ال ــمية- رأس الع ــروع ري القاس ــب م ــذات جل ــة بال ــذا املنطق   ويف ه
بــن عامــي 1952 -1954 عــى يــد النقطــة الرابعــة األمريكيــة، لــري 5100 هكتــار مــن الســهل 
الســاحي بــن صيــدا وصــور، وبطــول حــواىل 45كلــم باجتــاه صيــدا شــاالً وصــور جنوبًا،جلــب 
املــدن واملغرتبــن وســواهم.  التجــار يف  لــدى كبــار  املرتاكمــة  الرســاميل  املــروع  هــذا 
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ــالية  ــات رأس ــون..( اىل زراع ــن والزيت ــجار الت ــوب، اش ــة )حب ــات البعلي ــن الزراع ــت م فتحول
ــايل  ــل الرأس ــذا التغلغ ــه، أدى ه ــت ذات ــن يف الوق ــات واملوز،ولك ــص احلمضي تصديرية،وباألخ
ــار امللكيــات الصغــرة، وحتــول املاكــون الصغــار بعــد بيــع أراضيهــم اىل عــال وأجــراء  اىل اني
ــاب األرايض  ــل ًأصح ــًا حم ــت تدرجيي ــة حل ــالية العقاري ــدة. فالرأس ــعة اجلدي ــات الواس يف امللكي
ــم  ــر منه ــًا  أخ ــع قس ــة ،مادف ــات القائم ــذور العاق ــرب ج ــود، لت ــم للنق ــتغلة حاجته ، مس

ــزوح.  ــرة أ و الن للهج

   ومنــذ تلــك الفــرتة أخــذت الزراعــة مســارين متعاكســن. أوهلــا تطــور يف الزراعــة الرأســالية 
يف الســاحي  ومتركــز امللكيــات الكبــرة يف أيــدي عــدد حمــدود مــن املاكــن، وثانيهــا نمــو زراعــة 
التبــغ يف الداخــل عــى حســاب بقيــة الزراعــات البعليــة األخــرى مــن حبــوب وأشــجار مثمــرة، 
ممــا زاد مــن اإلنكشــاف الغذائــي للســكان .فاملنطقــة التــي كانــت  تنتــج أكثــر مــن حاجتهــا مــن 

معظــم احلبــوب وبعــض الثــار كالتــن والقمــح مثــًا، أصبحــت تســتورده مــن اخلــارج. 

●	 اليد العاملة، الدخل، امليزانية

  إن الزراعــة يف الــدول الناميــة تشــكل الركيــزة األساســية لإلقتصــاد، إذ أّن أي تطــور 
إلقتصادهــا ورفــع مســتوى معيشــة ســكانا يتطلــب بالدرجــة األوىل تطــورًا يف ميدانــا الزراعــي. 
وقــد تصــل هــذه النســبة يف بعــض مناطقهــا الريفيــة اىل 25 يف املئــة حيــث تســاهم الزراعــة بـــ 80 

ــة مــن الناتــج املحــي فيهــا. يف املئ

    أمــا يف لبنــان، فــا يشــكل القطــاع الزراعــي  إال نحــو 4 يف املئــة مــن الدخــل الوطنــي و 6 
يف املئــة مــن العالــة الوطنيــة التــي تتميــز بقلــة خرهتــا وضعــف قدرهتــا عــى اســتخدام األســاليب 
احلديثــة يف الزراعــة، كطــرق الــرّي احلديثــة، ومكافحــة اآلفــات الزراعيــة، واســتخدام األســمدة 

واملخصبــات وغــر ذلــك.

   ويمكن تقسيم اليد العاملة الزراعية إىل ثاثة أقسام :
- اليد العاملة العائلية الدائمة.
- اليد العاملة العائلية املؤقتة.

- اليد العاملة املأجورة الدائمة.

 إن القطــاع الزراعــي رغــم تراجعه،اليــزال يشــكل املصــدر الرئيــي للدخــل وفــرص العمــل 
ــه اكثــر مــن 200 ألــف عائلــة، لكــن هــذا الرتاجــع  يف املناطــق الريفيــة، وهــو قطــاع يعتــاش من
جعــل لبنــان مــن أكثــر البلــدان انكشــافًا غذائيــًا يف معظــم املنتجــات الزراعيــة واحليوانية، باســتثناء 
بعــض أنــواع الفاكهــة والثــار واخلضــار. مثــل: )التفــاح ، احلمضيــات، املــوز ، الزيتــون، البطااطــا 
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وبعــض اخلضــار الورقيــة(. لذلــك يعتــر لبنــان مســتوردًا أساســيًا للمــواد الغذائيــة ، فاملنتجــات 
املحليــة تلبــي فقــط حــوايل 20 يف املئــة مــن حاجــات االســتهاك املحــي، حيــث بلغــت الــواردات 
الزراعيــة لعــام 2016 نحــو 3 مليــارات دوالر أمركــي فيــا بلغــت إمجــايل الصــادرات الزراعيــة 

حــوايل 700 مليــون دوالر )حــوايل 18يف املئــة مــن إمجــايل الــواردات(.. 

ــرة  ــار ل ــن 70 و100 ملي ــرة ب ــنوات االخ ــال الس ــة خ ــة وزارة الزراع ــت ميزاني   وتراوح
لبنانيــة )اقــل مــن 1 يف املئــة ( مــن امجــايل املوازنــة العامــة ، وخــال فــرتة الســبعينيات والثانينيــات 
ــبة  ــي نس ــام11987  وه ــام 1970و%0.8 يف ع ــن %0.02 ع ــت ب ــايض تراوح ــرن امل ــن الق م
منخفضــة جــدا مقارنــة مــع دول اجلــوار ، هــذه امليزانيــة عــى ضآلتهــا ، التــكاد تكفــي النفقــات 

ــوزارة الزراعــة وموظفيهــا. ــة ل اإلداري

ــام يقــع  ــاع القــرار مل يكــن يف يــوم مــن األي  وهــذا دليــل قاطــع عــى أن أهــل السياســة وصن
ــاد  ــوا االقتص ــه، فأبق ــن في ــة والقاطن ــق الريفي ــي أو املناط ــاع الزراع ــم القط ــب اهتامه يف صل
ــى  ــي، وحت ــاد الريع ــر االقتص ــان أس ــات لبن ــات، وب ــاع اخلدم ــى قط ــاس ع ــكل أس ــا بش قائ
ــن  ــة إىل اآلن متع ــال .فالدول ــى االرجت ــرة ع ــدود كب ــة يف ح ــي قائم ــوم ه ــة الي ــة الزراعي السياس
ــاول  ــا يط ــة، أي م ــورة عام ــة بص ــة االقتصادي ــة يف التنمي ــاع الزراع ــة قط ــرار بأمهي ــدم اإلق يف ع
التنميــة الريفيــة وحتقيــق األمــن الغذائــي واالجتاعــي، ومحايــة البيئــة وتبنــي مفاهيــم االســتدامة 

ــي   ــاع الزراع ــة« القط و»عرن

●	الزراعة يف جبل عامل : حقائق وأرقام

●	املساحات املزروعة  واحليازة الزراعية

  حســب املســح الزراعــي الشــامل لعــام 2015 ، بلغــت املســاحة االمجاليــة لــأرايض الصاحلــة 
للزراعــة يف لبنــان 330 ألــف هكتــار، يــزرع منهــا 250 ألــف هكتــار. 

 وقــد احتلــت حمافظــة البقــاع املرتبــة األوىل يف مســاحة األرايض الزراعيــة يف لبنــان، أمــا حمافظــة 
اجلنــوب  فهــي حتتــل املرتبــة الثالثــة بمســاحة مزروعــة قدرهــا 33193  هكتــار، أي مــا يــوازي 
ــة يف  ــاحة الزراعّي ــن املس ــوازي %46 م ــا ي ــان، وم ــة يف لبن ــة الزراعّي ــاحة اإلمجالّي ــن املس %13 م
املحافظــة. أماحمافظــة النبطيــة فتــأيت يف املرتبــة األخــرة، حيــث تبلــغ املســاحة املزروعــة فيهــا نحــو 
29069 هكتــار، أي مــا يــوازي %11 مــن املســاحة اإلمجالّيــة لــأرايض الزراعّيــة يف لبنــان، بينــا 
ــة. ــاحة الزراعّي ــل املس ــن جمم ــوازي %5 م ــا ي ــارًا، أو م ــو 1450 هكت ــة نح ــاحة املروّي ــغ املس تبل
ــغ 16%  ــايل( بل ــل احل ــل عام ــان)  جب ــوب لبن ــي جن ــة يف حمافظت ــاحة املزروع ــوع املس أي أن جمم
ــغلهااألحراج  ــن أراٍض  تش ــارة ع ــي عب ــي األرايض فه ــا باق ــان. أم ــة يف لبن ــاحة املزروع ــن املس م

1  - زين الدين ، علي، الزراعة في لبنان، دار النصر، بيروت 1994.ص.189
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والغابــات )حــوايل 188 ألــف دونــم (، أو أراٍض غــر قابلــة للزراعــة  حــواىل)30 ألــف دونــم ( 
ــة يف  ــة واملحمي ــمية والدائم ــات املوس ــاحة الزراع ــت مس ــة،  بلغ ــوع الزراع ــاس ن ــى أس  وع
لبنــان، 2.321.199 دونًا،بينــا بلغــت املســاحة غــر الصاحلــة للزراعــة 29038 دونــًا. تشــكل 
الزراعــة املوســمية%44 مــن املســاحة املزروعــة يف لبنــان، منها)حبوب،خضارورقيــة ودرنيــة(. أمــا 
ــًا،  ــاحة76540 دون ــمية مس ــة املوس ــغلت الزراع ــد ش ــن، فق ــن اجلنوبيت ــتوى املحافظت ــى مس ع
أمههــا النجيليــات 18973 دونــا واخلضــار الثمريــة والورقيــة 16000 دونــم ،وبمعــدل%11 يف 

ــة .  اجلنــوب، و%8يف النبطي

  أمــا الزراعــة الدائمــة يف حمافظــة اجلنــوب فقــد بلغــت 201539 دونــا. منهــا: احلمضيــات 
63617 دونــا. %31.6 املــوز:28187 أي %14 الزيتــون 78414 أي %38.9.ومــع ذلــك 
ــاج،  ــن اإلنت ــات و %61.2م ــاحةاملزروعة باحلمضي ــن املس ــتأثر ب %59.2 م ــوب يس ــإن اجلن ف
ــاحة  ــن املس ــه،وب:%18.8  م ــن إنتاج ــوز  و%92.5 م ــة بامل ــاحة املزروع ــن املس وب:%93.3  م
املزروعــة خضــارًا و%16.7 مــن إنتاجها.أمــا التبــغ. فهــو يشــغل %78.5 مــن املســاحة املزروعــة ، 

ــان. ــتوى لبن ــى مس ــاج ع ــن اإلنت و%74.4م

●	امللكية واحليازة الزراعية

ــه،  ــوت عائلت ــه وق ــاء قوت ــل يف األرض لق ــة يعم ــرتة طويل ــي لف ــاح العام ــي الف ــد بق   لق
بطريقــة تضمــن اســتمراره يف العمــل فقــط. فــاألرض كانــت ملــكًا للســلطان أوللحاكم،يوزعهــا 
عــى املقربــن منــه، مــن أوالد وأقــارب وقــادة عســكرين ووالة وخافهم.وقــد ظــل الوضــع عــى 
حالــه،اىل فــرتة اإلنتــداب الــذي عمــل عــى تنظيــم ومســح األرايض، ومســحها باســم مســتغليها، 
لكنــه اعتمــد عــى ســندات الطابــو العثانيــة، فكــرس ملكيــات كبــار اإلقطاعيــن، ومســح أراض 

واســعة، ســلبت مــن الســكان نتيجــة عــدم قدرهتــم عــى تســديد الرائــب للدولــة العليــة.
  أمــا يف الوقــت احلايل،فقــد بلــغ عــدد احلائزيــن يف جبــل عامــل، 22211 حائــزًا،  يســتغلون 
مســاحة 256211 دونــا ، منهــا  ملكيــات كبــرة: تــرتاوح بــن 500-100 دونــم، يملكهــا344 
ــم 21763 ،  ــن ، وعدده ــي احلائزي ــا باق ــز.  أم ــكل حائ ــا ل ــدل 227.125 دون ــزا ،أي بمع حائ
فيملكــون178080 دونــا ،أي بمتوســط بمعــدل 8.18 دونــا لــكل حائــز. أمــا صغــار املزارعــن 

فهــم يملكــون أقــل مــن 5دونــات.1

1  - الحد األدنى لحجم الحيازة 0002م2  للبعليةو0001 للمروية و004متر مربع للبيوت البالستكية وبقرة واحدة و7 غنم أو ماعز 
و8قفران نحل و05 دواجن
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●	 صيغ اإلستثامر الزراعي

ــت  ــا كان ــرًا ع ــايل، كث ــت احل ــل يف الوق ــل عام ــي يف جب ــتثار الزراع ــغ اإلس ــور صي مل تتط
عليــه يف الســابق.وألن معظــم العاملــن يف األرض مــن الفاحــن مل يكونــوا مــن مالكيها،لذلــك 
تعــددت تســميات الراكــة بــن الفاحــن واملالكن.وهــي كلهــا تقــوم عــى أســس إجيــار األرض 

ــي األرض. ــول ملالك ــة واملحص ــن الغل ــًا م ــن حصص ــع الفاح ــجارها، رشط دف وأش
 ويف هــذه احلــال يقــدم املتــرف بــاألرض ومالــك  حــق رقبتهــا رشعــًا ، قطعــة أرض بــورًا أو 
ســليخًا للفــاح ليزرعهــا حبوبــًا مقابــل حصــة مــن اإلنتــاج، وعندهــا تســمى مزارعة.أويغرســها 

أشــجارًا مــدة معينــة مقابــل حصــة مــن األرض وأشــجارها، فتســمى مغارســة.1
 ونعطي عى سبيل املثال كيف كانت تتم رشاكة املزارعة بن املالك والفاح:

ــوة  ــاح ق ــزارع أو الف ــكن،وقدم امل ــا املس ــط، وأحيان ــك األرض فق ــدم املال ــال ق ــي ح فف
ــة،  ــة أو خمامس ــة أو مرابع ــة مثالث ــة املحصل ــون املزارع ــل احليوانات.فتك ــوة عم ــذار+ ق العمل+الب
ــك األرض  ــدم املال ــا إذا ق ــع أو اخلمس.أم ــث أو الرب ــى الثل ــب األرض ع ــل صاح ــث حيص حي
والبــذار، وقــدم الفــاح قــوة العمــل البريــة واحليواميــة، فتكــون احلصــص مناصفــة، ويف حــال 
قــدم املالــك األرض والبــذار واحليوانــات والســكن أحيانًا،فتكــون املزارعــة مرابعــة، ولكــن حصة 

ــاع وحصــة الفــاح الربــع. ــة أرب املالــك تصبــح ثاث
هــذا يف تاريــخ طــرق اإلســتثار الزراعــي يف جبــل عامــل، أمــا يف الواقــع احلــايل هلذا اإلســتثار، 

فــكان عــى الشــكل التايل:
ــغ اإلســتثار هــذه  ــع ختتلــف صي ــارش، وبالطب  اإلســتغالل املبــارش %91.9، والباقــي غــر مب
ــذي ســيعمل عــى اســتثار  ــك وال ــرايض الفريقــن: املال ــا حســب ت ــوع الزراعــة، ورب حســب ن
األرض.ففــي زراعــة احلمضيــات مثــًا كانــت نســبة اإلســتثار املبــارش مــن قبــل املالكــن حســب 
إحصــاء 2010،هــي %71مبارش،بواســطة %84مــن احلائزيــن، و%21 غــر مبــارش والباقــي إمــا 
ــون  ــة الزيت ــتثمر.ويف زراع ــك واملس ــن املال ــا ب ــاق عليه ــم اإلتف ــرى يت ــغ أخ ــة أو بصي حماصص
درجــت العــادة مؤخــرًا أن تكــون احلصــة مناصفــة بــن املالــك و العامــل الــذي جينــي املحصــول.

●	أعامر احلائزين

    يكفــي أن نلقــي نظــرة عــى أعــار احلائزيــن ، لتكويــن فكــرة عــن واقــع الزراعــة املــأزوم يف 
املنطقــة، وال شــك أن أزمــة قطــاع الزراعــة يف جبــل عامــل، هــي جــزء مــن واقــع القطــاع الزراعــي 
ــة  ــت وسياس ــال املتفل ــا الرأس ــى فيه ــي ضح ــة الت ــات اإلنتاجي ــة القطاع ــي أزم ــل ه ــان، ب يف لبن

البــاب املفتــوح اللذيــن أديــا اىل تدهــور قطاعــي الزراعــة والصناعــة 

1  - سعيد، عبدهللا ابراهيم،العالقات اإلجتماعيةواإلقتصادية في األرياف اللبنانية.(1914-1861)،دارالفارابي،بيروت،2003، ص. 
49
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  أمــا أعــار هــؤالء، فكانــت عــى الشــكل التــايل: 92 % أعارهــم فــوق 35 ســنة، و%8 أقــل 
مــن 35 ســنة،  أمــا الذيــن بلغــت أعارهــم65 ســنة فــا فــوق فقــد بلغــت نســبتهم %26.37.هــذه 
النســبة هــي أكثــر بــا يزيــد عــى ثاثــة أضعــاف فئــة الشــباب ،وهــذا مــؤرش عــى عــدم اإلقــدام 

عــى العمــل الزراعــي.

●	 اخلدمات الزراعية 
ــبون  ــة، ال ينتس ــة النبطي ــن يف حمافظ ــن املزارع ــاك %6م ــف الذكر،هن ــاء اآلن ــب اإلحص    حس
لتعاونيــة زراعيــة، و%11 يســتفيدون مــن اإلرشــاد، و%1  فقــط يســتفيدون مــن اإلئتــان الزراعــي. 
 وال خيتلــف واقــع الزراعــة يف حمافظــة اجلنــوب  عنهــا يف حمافظــة النبطية.واحلقيقــة أن تدخــل 
الدولــة يف األريــاف أصبــح شــبه معدوم،.فقــد تقلــص دور املــروع األخــر واملكاتــب 
الزراعيــة األخــرى مثــل مكتــب احلبــوب والفاكهــة والشــمندر الســكري،ومكتب اإلنتــاج 
احليواين،واإلرشــاد الزراعــي، وأصبــح شــبه غائب،وبنــك التســليف الزراعــي الصناعــي ال وجــود 
عمليــًا لــه.كل هــذا بإمكانــه أن يعطــي املتابــع للقطــاع الزراعــي مــدى التدهــور الــذي يلحــق هبــذا 

ــاع. القط

●	 املكننة الزراعية والتعاونيات الزراعية     

تتمركــز اآلالت يف احليــازات الكبــرة، ويظهــر ضعــف املكننــة يف احليــازات الصغــرة 
واملتوســطة.

 امللكيــة اخلاصــة وعــى صغــر حجمهــا متنــع عمليــة التطــور يف القطــاع الزراعــي ، خاصــة أن 
هــذه امللكيــة هــي أيضــًا مفككــة بعامــل اإلرث. ويعــد لبنــان مــن أفقــر البلــدان الناميــة اســتخدامًا 
ــازة  ــى 329.099 حي ــة ع ــة موزع ــايل 124.213 آل ــا اإلمج ــغ عدده ــة، إذ يبل ــات الزراعي للاكين
زراعية«حســب االحصــاء الزراعــي الشــامل لعــام 2010«.أي مــا يعــادل أقــل مــن 0.4 آلــة لــكل 

حيــازة
ــا يف  ــرًا لدوره ــي نظ ــاع الزراع ــر القط ــة لتطوي ــة ملح ــة حاج ــات اجلاعي ــر التعاوني ــذا تعت  ل
إرشــاد املزارعــن وتوجيههم،باإلضافــة إىل تنميــة جــودة املنتجــات وكمياهتــا، إال أن دورهــا يبقــى 
ــذه  ــل ه ــًا. وجمم ــد فاع ــط يع ــا فق ــة ، 20 منه ــة تعاوني ــان 1200 مجعي ــد يف لبن ــيًا إذ يوج هامش
ــات  ــة للجه ــات املالي ــن التقدي ــتفيد م ــًا لتس ــئت صوري ــة أنش ــات خاص ــي تعاوني ــات ه التعاوني

املانحــة ويســتحوذ عــى جــزء منهــا جتــار اخلضــار والفواكــه، 

●	متوسط أيام العمل يف القطاع الزراعي

 بلــغ عــدد ايــام العمــل الزراعــي عى مســتوى لبنــان 6.7 مليــون عمــل موزعة عــى 126192 
حيــازة بمعــدل 53 يومــا يف احليــازة. بينــا بلغت 39 يومــا يف اجلنــوب و26 يومــا يف النبطية .
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●	   أنواع الزراعة

 1	  الزراعة التجارّية : 

ــة  ــع يف منطق ــاق واس ــى نط ــة ع ــن الزراع ــوع م ــذا الن ــر ه ــابقًا، ينت ــارة س ــت اإلش ــا مت   ك
الســهل الســاحي ، وتعتمــد يف رهّيــا عــى ميــاه قنــاة القاســمية إضافــة إىل ميــاه اآلبــار األرتوازّيــة. 
ــث  ــات واملوز،حي ــن احلمضي ــايس م ــا األس ــة ، وعاده ــة تصديري ــا زراع ــة بغالبيته ــذه الزراع ه
كانــت دول اخلليــج العــريب هــي األســواق األساســية هلــا، وذلــك قبــل األحــداث األمنيــة التــي 

رضبــت املنطقــة مؤخــرًا.
   ويتــم تســويق اإلنتــاج الزراعــي مــن احلمضيــات واملــوز، بأشــكال متنوعــة ، وهــذا مرتبــط 
بكميــة اإلنتــاج ونــوع املحصــول وإمكانيــات املــزارع املاديــة. فبعــض هــذا اإلنتــاج يبــاع عــى باب 
املزرعــة والبعــض األخــر يف ســوق اخلضــار للجملــة، ومــن هنــاك يــوزع عــى أســواق التجزئــة، أو 

يوضــب ويصــدر اىل اخلــارج.
 أمــا الزراعــات املحمّيــة فهــي منتــرة يف مناطــق متفرقــة مــن أرايض جبــل عامــل. بينــا تنتــر 
خــارج البيــوت املحمّيــة زراعــات متنوعــة كزراعــة األشــجار املثمــرة  وزراعــة اخلضــار والبطاطــا، 
وزراعــة احلبــوب والتبــغ ،وهــذا األخــر ملــزم املــزارع ببيعــه إلدارة حــر اتبــغ والتنبــاك اللبناية، 
التــي هلــا حــرًا حــق الرتخيــص وحتديــد املســاحة املســموح بزراعنهــا، ومــن ثمــة رشاء املحصول 

	2 الزراعة املعيشّية :

ــر  ــض إذا توفر.وتقت ــع الفائ ــة بي ــع امكانّي ــّي، م ــاء البيت ــدف اإلكتف ــوع هب ــذا الن ــزرع ه  ي
ــرة . ــجار املثم ــض األش ــة إىل بع ــوب باإلضاف ــار واحلب ــة اخلض ــى زراع ــية ع ــة املعيش الزراع

ــاين  ــروع الليط ــل م ــد مراح ــر أح ــذي يعت ــمية ال ــروع القاس ــاء م ــل إنش ــه قب ــح أن ويتض
الــذي أرســى أسســه املرحــوم املهنــدس ابراهيــم عبــد العــال أن الزراعــة يف جبــل عامــل كانــت 
بغالبيتهــا الســاحقة ، زراعــة بعليــة معيشــية،تعتمد زراعــة احلبــوب ويف مقدمتهــا القمــح 
ــتها  ــار دراس ــرى بانتظ ــادر الق ــأ بي ــا مت ــت أغاره ــنة،الخ( وكان ــاين) عدس،بيقة،كرس والقط
ــه  ــزء من ــظ بج ــكان حيتف ــض ف ــا الفائ ــف احليوانات.أم ــة، أو لعل ــذاء العائل ــا لغ ــن حمصوهل وختزي
للبــذار يف املوســم القــادم، والباقــي ينقــل غالبــًا عــى ظهــور احليوانــات ليســوق يف مــدن املنطقــة 

الرئيســية،صيدا،صور،النبطية وبنــت جبيــل..

 لقــد كانــت الزراعــة املعيشــية كفيلــة بكفايــة حاجــة معظــم الســكان، ألنــم غالبيتهــم العظمى 
كانــوا يعملــون يف األرض، ويملكــون احليوانــات والدواجن.لذلــك كان لدهيــم شــبه اكتفــاء ذايت 
ــم  ــكان يت ــاي واملابس،ف ــكر والش ــل األرز والس ــرى مث ــات األخ ــا احلاجي ــواد الغذائية،وأم للم
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ــت  ــة فكان ــا يف القري ــول، أم ــض املحص ــع بع ــاء  بي ــاورة لق ــواق املج ــن األس ــا م ــول عليه احلص
عمليــة البيــع والــراء مــع )الدكان..ســوبر ماركــت الضيعــة يف حينــه( ، تتــم أحيانــًا كثــرة، عــن 
ــة أو  ــوم فاح ــل ي ــب،أو مقاب ــن أو حلي ــرة لب ــاج أو بطنج ــات دج ــع بيض ــة ببض ــق املقايض طري

حصــاد الخ..عنــد الدائــن.

ــاح  ــنح للف ــة تس ــت الفرص ــا كان ــل البيوت،إالعندم ــت تدخ ــادرًا ماكان ــوى فن ــا احلل   أم
بالذهــاب اىل ســوق املدينــة . والبديــل عنهــا جاهــز مــن األرض، وهــي عبــارة عــن التــن األخــر 
يف موســمه، أو )الدحــروب والرحيــة مــن التــن املجفــف( يف خــارج املوســم، يضــاف اىل ذلــك 
دبــس اخلــروب والزبيــب. ويف منطقــة النبطيــة كانــت كــروم التــن يف ســهل مرجعيــون مقصــدًا 
لعــرات العائــات مــن املنطقــة، حيــث كانــت كل عائلــة تقــوم بضــان عــدد معــن مــن أشــجار 
ــت  ــك كان ــل ذل ــور. وألج ــهل املذك ــن الس ــرص( م ــل والق ــص يف منطقتي)الت ــن، وباألخ الت
ــة  ــارة عــن خيــم مــن نبــات الشــيح، تقيــم فيهــا حتــى ناي تنشــئ نوعــًا مــن العرازيــل، هــي عب
ــه،  ــًا من ــع قس ــف، لتبي ــن املجف ــن الت ــا م ــا حمصوهل ــة معه ــا حامل ــود اىل بيوهت ــم،حيث تع املوس

ــة يف فصــل الشــتاء. ــة للتحلي وتــرتك قســًا أخــر كمؤون

 أمــا حاليــًا فقــد تاشــت زراعــة  التــن اىل حــد كبــر يف املنطقــة، وكان النتشــار زراعــة التبــغ 
ــة اخلمســينيات ، العامــل األســايس يف تراجعهــا ،  ــاين يف ناي ــوب اللبن عــى نطــاق واســع يف اجلن
ــت  ــذا حتول ــًا. وهك ــرى أيض ــات أخ ــام زراع ــال أم ــحة املج ــن مفس ــجار الت ــت أش ــا اجتث بعدم
ــض  ــوم والبي ــوب واللح ــز واحلب ــن واخلب ــا بالطح ــة، ومتده ــم املدين ــت تطع ــي كان ــة الت القري

ــا. ــا منه ــتورد غذاءه ــان تس واأللب

ــن  ــن جمتمع ــًا ب ــون حالي ــوا يتوزع ــل بات ــل عام ــن يف جب ــكان الزراعي ــة أن الس   واخلالص
ــع األول  ــز املجتم ــة، ويتمي ــة البعلي ــع الزراع ــة وجمتم ــة املروي ــع الزراع ــين، جمتم ــن رئيس زراعي
ــائدة،  ــة الس ــوع الزراع ــع إىل ن ــذا يرج ــاين، وه ــع الث ــن املجتم ــًا م ــتقرارًا وانتظام ــر اس ــه أكث بأن
وضخامــة الرســاميل املســتثمرة يف القطــاع الزراعــي املــروي. إذ أن الزراعــة املرويــة التــي يشــكل 
قطــاع األشــجار املثمــرة عادهــا الرئيــي، تتســم بالثبــات أمــا املجتمــع الثــاين فتســود فيــه زراعــة 
تقليديــة منخفضــة املردوديــة،  لذلــك يبحــث العاملــون فيهــا عــن بدائــل اقتصاديــة أخــرى، دون 

ــل املســؤولن عــن القطــاع. ــه أو ختطيــط أو دعــم مــن قب توجي

ــد  ــدأت تشــهد بعــض التحــوالت عــى صعي ــة يف املنطقــة الســاحلية ب   إن الزراعــة التصديري
األنــواع املزروعة،فبعدمــا كان حــواىل %60 مــن إنتــاج احلمضيــات يــرف يف األســواق الســورية، 
ــل  ــة قب ــة للمنافس ــت عرض ــة فكان ــوق اخلليجي ــا الس ــاء ذايت، وام ــبه اكتف ــوريا اىل ش ــت س وصل
ــة، وزاد  ــة الغربي ــات الضف ــة ومحضي ــات الرتكي ــل احلمضي ــن قب ــرة م ــة األخ ــداث املنطق اح
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الطــن بلة،عــدم قــدرة اإلنتــاج الزراعــي اللبنــاين بشــكل عام،عــى املنافســة نتيجــة ارتفــاع كلفــة 
ــة  ــدول العربي ــى ال ــان ع ــورية)منفذ لبن ــة الس ــر الري ــاق املعاب ــد إغ ــل بع ــة النق اإلنتاج،وكلف
املجــاورة(. لذلــك بــدأت تنتــر يف ســهول منطقــة صــور، إضافــة اىل ااملــوز بعــض: الزراعــات 

ــل. ــو والنخي ــطة واملانغ ــوكا والقش ــات اآلف ــذه الزراع ــن ه ــة وم البديل

ــدودة  ــت حم ــاحاهتا كان ــن مس ــن ، لك ــذ زم ــودة من ــت موج ــات كان ــذه الزراع ــم ان ه   ورغ
.أمــا اليــوم فباتــت زراعتهــا تزاحــم زراعــة الرتقــال واحلامــض. كــا اســتبدل عــدد مــن املزارعــن 
ــاط  ــة والبط ــن واحللب ــرت والقصع ــا، بالزع ــارف عليه ــار املتع ــن اخلض ــة م ــة االرايض املروي زراع

احللــوة.

●	 تربية احليوانات :

ــان اىل  ــة لبن ــن حاج ــيط م ــزء بس ــوى ج ــات س ــة احليوان ــد تربي ــن، ال تس ــتثناء الدواج  باس
ــكل  ــى الش ــة ع ــت موزع ــة فكان ــة يف املنطق ــروة احليواني ــا الث ــتقاهتا .أم ــان  ومش ــوم واأللب اللح
ــة  ــت حمافظ ــد احتل ــل فق ــة النح ــا يف تربي ــة ، أم ــوب و%17 يف النبطي ــار %20 يف اجلن ــايل: األبق الت
ــة  ــة املنطق ــت حص ــن كان ــة الدواج ــوب %11. ويف تربي ــان واجلن ــه يف لبن ــن تربيت ــة %16 م النبطي

ــر . ــون ط ــة  45 ملي ــا البالغ ــن أعداده ــواىل %17 م ح

●	مشكالت القطاع الزراعي

     وإىل مــا يواجــه القطــاع الزراعــي عــى مســتوى السياســات الرســمية، أدى إغــاق معــر 
ــادرات  ــع الص ــايض )2015(، إىل تراج ــام امل ــع األردن الع ــدود م ــد احل ــوري عن ــب” الس “نصي
الزراعيــة  بشــكل دراماتيكــي ،إذ كانــت متــر مــن خــال هــذا املعــر النســبة األكــر من الصــادرات 
ــاج. وال  ــف اإلنت ــة تري ــم صعوب ــا فاق ــج، م ــدًا دول اخللي ــة، وحتدي ــدول العربي ــة إىل ال اللبناني
ــو 1.2  ــزارع، ونح ــف م ــو 400 أل ــش نح ــة عي ــدد لقم ــت هت ــورات بات ــذه التط ــتغرب أن ه نس

ــة مليــون شــخص يســتفيدون مــن هــذا القطــاع احليــوي. للصــادرات اللبناني

 لكــن ثمــة نكســة تعــرض هلــا املزارعــون يف هــذا املجــال، ذلــك أن النقــل بالعبــارات اصطــدم 
ــاة الســويس 100 ألــف دوالر لــكل  بغيــاب التنظيــم وبارتفــاع الكلفــة، إذ يبلــغ رســم عبــور قن
عبــارة يف كل عبــور هلــا، أي أن كلفــة الذهــاب واإليــاب تبلــغ 200 ألــف دوالر أمركــي . ويؤمــل 
للمعابــر الريــة أن تفتــح قريبــًا ، مــا خيفــف مــن أزمــة اإلختنــاق التــي يواجههــا تريــف املنتجات 
اللبنانيــة ويف طليعتهــا اإلنتــاج الزراعي.هــذا يف حــال توقفــت املناكفــات السياســية التــي تعرقــل 

ذلــك.

ــة ان  ــة حديث ــة زراع ــى أي ــب ع ــة،النه يصع ــتبقى ضاغطـ ــاع س ــة القط ــرى أن أزم ــن ن  ونح
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تعــرف تطــورًا ملحوظــًا وحتقــق ّ اخرتاقــًا يف ظــل غيــاب  ألي تصــور اســـرتاتيجي ودور واضــح 
املعــامل للدولــة بــكل مكوناهتــا ، واحلصيلــة ســتكون زيــادة يف مســـاحة األرايض املرتوكة، وســيبقى 
ــا  ــة، مم ــن الزراع ــة ع ــدرات اخلاق ــباب والق ــزوف الشـ ــه ع ــدودًا، يرافق ــاج حم ــور ّ يف اإلنت التط
ــبة إىل كل  ــة بالنس ــه الغذائي ــة حاجات ــتراد لتلبي ــى االسـ ــر ع ــر فأكث ــز أكث ــان يرتك ــيجعل لبن سـ
املنتجــات ُ الزراعيــة حتــى تلــك التــي عــرف لبنــان كمصــدر أســايس هلــا.  املزارعــون يرخــون 
مــن ويــات االنيــار الــذي يصيــب مــورد عيشــهم، حيــث تغــرق األســواق اللبنانيــة باملنتجــات 
اخلارجيــة املشــاهبة، عــن طريــق التهريــب، أو ألن أســعارها منافســة، بينــا ال يســتطيع املزارعــون 
ــن  ــة ع ــة الناجت ــات األمني ــبب املعوق ــة، بس ــواق اخلارجي ــم يف األس ــف إنتاجه ــون تري اللبناني
ــان،  ــة تفرضهــا الــدول األخــرى الريكــة للبن األحــداث يف ســورية، أو بســبب معوقــات قانوني
والســيا االحتــاد األورويب . لكــن مــع تراجــع الصــادرات اللبنانيــة مل تتوقــف عمليــات التهريــب 
مــن ســوريا ، فاســتمر غــزو البضائــع الســورية للســوق املحليــة عــر املعابــر غــر الرعيــة، مــا 

ــًا عــى املزارعــن اللبنانيــي شــّكل ضغطــًا إضافي

  لقدإنضــم لبنــان اىل إتفاقيــة تيســر وتنميــة التبــادل التجــاري بــن الــدول العربيــة، وصــوالً 
اىل إقامــة منطقــة جتاريــة حــرة عربيــة تتاشــى مــع إحتياجــات الــدول العربيــة كلهــا، إال ان الدولــة 

مل تســتغل هــذا األمــر، إذ بقيــت االســواق اخلارجيــة مقفلــة يف وجــه االنتــاج اللبنــاين

  لقــد واجهــت الزراعــة يف لبنــان عــددًا مــن املشــاكل. ومــن نلــك املشــاكل التــي تواجــه هــذا 
ــة،  ــاه اجلوفي ــة ،ونضوب املي ــرف الرتب ــؤدي جل ــي ت ــة ، الت ــة القديم ــاليب الزراعي ــاع: األس القط
تلــوث امليــاه الســطحية واســتخدام مبيدات اآلفات والتســميدغر املائم،وتلوث البيئة جــّراء 
الرمــي العشــوائي ملخلفــات املــزارع واملســالخ. باإلضافــة لذلــك، فــإن املســحة الزراعيــة تتقلــص 
بســبب التمــدن الريــع املتفــي، وبشــكل خــاص يف الســهول الســاحلية وبعــض مناطــق البقــاع

اسرتاتيجية النهوض بالقطاع الزراعي و السياسة الزراعية
اسرتاتيجية وزارة الزراعة لالعوام 2019	2015 

ــاع  ــة قط ــوزارة بتنمي ــة ال ــوام 2019-2015 رؤي ــة لأع ــرتاتيجية وزارة الزراع ــددت اس ح
ــزوح  ــذاء واحلــد مــن الفقــر والن ــه ســامة الغ ــا في ــي ب ــق األمــن الغذائ زراعــي يســاهم يف حتقي
ــز  ــة وتعزي ــوارد الطبيعي ــيد للم ــتخدام الرش ــاءة االس ــع كف ــل ورف ــرص عم ــق ف ــرة وخل واهلج

ــة ــة واالجتاعي ــة االقتصادي ــة يف التنمي ــامهة الزراع مس

  تعــد السياســة الزراعيــة مــن أهــم األليــات التــي تتبناهــا الدولــة لتوجيــه أنشــطتها اإلقتصادية 
ــر  ــة لتطوي ــط الازم ــة واخلط ــرتاتيجات التنمي ــن اس ــط ب ــي ترب ــة الت ــي احللق واإلجتاعية.فه
القطــاع الزراعــي يف إطــار تنميــة زراعيــة مســتدامة. وتؤثــر السياســات الزراعيــة يف عــرض الســلع 
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الزراعيــة والطلــب عليهــا. وتعمــل عــى إحــداث تغيــر يف بنيــة القطــاع الزراعــي لغــرض حتقيــق 
نمــو القطــاع املذكــور

  إن وزارة الزراعــة هــي اإلدارة املســؤولة عــن صياغــة اإلطــار االســرتاتيجي للقطــاع 
الزراعــي، ووضــع السياســات والرامــج العمليــة للنهــوض هبــذا القطــاع ووضــع األطــر القانونية 
والتريعيــة املنّظمــة لــه وتأمــن البنــى التحتيــة لتســهيل عمليــات االســتثار واإلنتــاج والتســويق 

وانخــراط أكــر رشحيــة ممكنــة مــن اللبنانيــن فيهــا.. 
ــاع  ــة القطــاع الزراعــي، ألن االنطب ــة رشــيدة حلاي   ولكــن ،لأســف ال توجــد سياســة لبناني
ــدت  ــة تول ــات، ألن قناع ــاع اخلدم ــو قط ــا نح ــي كان منجرف ــام احلكوم ــى االهت ــب ع ــذي غل ال

ــة املســؤولن  لــدى غالبي
ــًا، وكلفــة اإلنتــاج فيــه أعــى بكثــر مــن الــدول املجــاورة .لكــن  أن لبنــان ليــس بلــدًا زراعي
ــة  ــاق االقتصــادي والبطال تطــور األحــداث، الســيا موضــوع النــزوح الســوري، كذلــك االختن
ــى  ــد ع ــي تعتم ــة الت ــر باملقارب ــادة النظ ــت إع ــن، فرض ــن اللبناني ــعة م ــة واس ــل رشحي ــي تكب الت

ــة  ــات الزراعي ــش القطاع هتمي
كذلــك فــإن تأثــر لبنــان بانيــار القطــاع الزراعــي ســيكون كبــرا، ألن اإلحصــاءات الرقميــة 

للحركــة االقتصاديــة، مازالــت تؤكــد أمهيــة القطــاع بالنســبة للبنــان
ــر هــذا القطــاع الــذي يعتــر القطــاع الثالــث مــن  ــا رســم خطــط مســتقبلية لتطوي   لــذا علين

ــياحة . ــارة والس ــد التج ــة بع ــة اللبناني ــاة االقتصادي ــة يف دورة احلي ــث األمهي حي
ــات  ــإن إرهاص ــك ف ــن الدولة،لذل ــرة منعزلةع ــع يف جزي ــل ال تق ــل عام ــة جب وألن منطق
السياســة اإلقتصاديــة املتبعة،التــي تتســم بالليراليــة املتفلتــة مــن أيــة قيــود أو ضوابــط، وسياســة 
ــي  ــة، هــي الت ــا فيهــا الزراعي ــة ب ــع األجنبي ــي فتحــت األســواق أمــام البضائ ــوح الت ــاب املفت الب

ــي. ــاع الزراع ــر القط أدت اىل تقهق
ــك  ــات واملوز،لذل ــا احلمضي ــن، مه ــن تصديريت ــلعتن زراعيت ــم س ــك أه ــة متتل  وألن املنطق
ــواق  ــاج يف األس ــف اإلنت ــى تري ــدرة ع ــدم الق ــتؤدي اىل ع ــوق س ــة يف الس ــإن أي انتكاس ف
اخلارجية،وســتلحق باملزارعــن أرضارًا بالغة،وهــذا األمــر ينطبــق عــى مزارعــي التفــاح يف املناطــق 
اللبنانيــة األخرى،وعــى مزارعــي اخلضــار، وباألخــص البطاطــا، لكــن الفــارق بــن اإلســتثار يف 
ــة  ــن زراع ــث ع ــة البح ــه لناحي ــع خيارات ــى تنوي ــار ع ــزارع اخلض ــدرة م ــو ق ــار، ه ــة اخلض زراع
أخــرى بديلــة خــال املوســم القادم،وهــذا األمــر غــر متــاح بســهولة أمــام أصحــاب البســاتن، 

الســتبدال زراعــة األشــجار املثمــرة بزراعــات أخــرى بســهولة.
ــل  ــض املحاصي ــاج بع ــة إنت ــن ناحي ــا،إن م ــم بخصوصيته ــل تتس ــل عام ــة يف جب  إن الزراع
ــوز  ــات وامل ــاج احلمضي ــاحة وإنت ــان بمس ــد لبن ــى صعي ــم ع ــي األوىل واأله ــة ه اهلامة،فاملنطق

ــروب. ــغ واخل والتب
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ونؤكــد جمــددًا أن الزراعــة  تواجــه مشــكلة حتــول األرايض اخلصبــة اىل ســلعة يف ســوق 
املضاربــات العقارية،ونظــرًا النخفــاض مــردود اإلنتــاج الزراعــي وارتفــاع تكاليفــه، فــإن 
ــات  ــا غاب ــو بعضه ــق تكس ــن مناط ــت م ــوا بيعها،وحتول ــذه األرايض فضل ــي ه ــن مالك ــر م الكث
ــروة  ــة يف اســتنزاف هــذه الث ــات مــن اإلســمنت، يف ظــل فــوىض وعبثي األشــجار املثمــرة اىل غاب
مــن األرايض التــي نخرسهــا اىل األبــد، ولــن جتــدي عمليــات اإلســتصاح التــي تتــم يف األرايض 
اجلــرداء أوالقليلــة اخلصوبــة يف التعويــض عنها.وهنــا يــرز دور التنظيــم املــدين وتصنيــف األرايض 

ــة. ــة والبيئي ــة والوطني ــة الطبيعي ــذه الكارث ــن ه ــد م ــة يف احل الزراعي
ــداءات  ــل لإلعت ــل عام ــاص يف جب ــكل خ ــي، وبش ــاع الزراع ــرض القط ــك تع ــاف اىل ذل يض
اإلرسائيليــة املتكــررة بــن فــرتة وأخــرى، حيــث كانــت حتــرق املحاصيــل والبســاتن وتدمــر البنــى 

التحتيــة للزراعــة واملــزارع، حتــى الرعــاة وقطعانــم مل يســلموا مــن تلــك اإلعتــداءات.
أمــا املشــكلة األكثــر خطــورة فهــي تلــوث ميــاه نــر الليطــاين الــذي مــن املفــرتض أن يعتــر 
ــكل  ــذي يش ــه ال ــت احلايل.وتلوث ــوت يف الوق ــان م ــول اىل رشي ــه حت ــاة للمنطقة،ولكن ــان حي رشي
ــط.  ــل، فق ــل عام ــكان جب ــس س ــن، ولي ــع اللبناني ــال مجي ــة تط ــة وإقتصادي ــة وصحي ــة بيئي كارث
فاخلضــار مــن بطاطــا وخــس وغرهــا، التــي تــروى بامليــاه اآلســنة التــي جتــري يف النهــر، نتيجــة 
تريــف معظــم ميــاه املجــاري غــر الصحيــة، مــن البلــدات والقــرى البقاعية،وامليــاه املبتذلــة مــن 
خميــات املهجريــن الســورين،الذين حتــرص اهليئــات الدوليــة عــى ســامتهم وراحتهــم، ولكنهــا 
ــا  ــن اللبنانين،عندم ــة املواطن ــامة وصح ــة وس ــار راح ــن اإلعتب ــذ بع ــه مل تأخ ــت نفس يف الوق
شــبكت مبــارشة ميــاه الــرف غــر الصحــي مــن خمياهتــم املمتــدة يف ســهل البقــاع عــى مقربــة 

مــن جمــرى النهــر بمجــراه دون أيــة معاجلــة.1
ــغرة،ومعامل  ــات مش ــان ودباغ ــل األلب ــاج ومعام ــالخ الدج ــات مس ــك نفاي ــاف اىل ذل  يض

ــر. ــا الكث ــم، وغره ــاع الري ــورق يف ق ال
 وللجنوبيــن يــد طــوىل يف تلويــث ميــاه نرهــم، الــذي ظلــت مياهــه حتــى بدايــة الســبعينيات 
ــه اىل  ــول مياه ــت حت ــي كان ــل الت ــى دور املرام ــن ننس ــارشة. ول ــرى مب ــن املج ــرب م ــة لل صاحل
ــب  ــي تص ــة الت ــذه املحط ــل تكريرها،ه ــل عام ــاه جب ــة مي ــى حمط ــب ع ــة، كان يصع ــاه موحل مي
ــا  ــت يده ــي وضع ــرتاحات الت ــا اإلس ــدة ديرمياس.أم ــن بل ــاري م ــاه املج ــًا مي ــا ،أيض ــًا منه قريب
عــى جمــرى النهــر، مــن جــرس اخلــرديل شــاالً اىل عــن بوعبــداهلل والقاســمية غربــًا، فهــي قضــت 
عــى كل ماتبقــى مــن ميــاه نقيــة أوصاحلــة لإلســتخدام البــري. وباعتقــادي، لــن جيــدي كثــرًا 
تنفيــذ القســم املتبقــي مــن مــروع الليطــاين لــري مســاحات واســعة مــن املنطقــة وتامــن ميــاه 

الــرب، مــامل يتــم منــع تلــك التعديــات عــى ميــاه النهــر كــًا ونوعــًا.
1  - بالمعنــى الجغرافــي الدقيــق، الســوريون المتواجــدون علــى األراضــي اللبنانيــة، جــراء األحــداث األمنيــة فــي بلدهم،هــم ليســوا 
بنازحيــن، بــل هــم مهجــرون، ألن كلمــة نــازح تطلــق علــى الشــخص الــذي ينتقــل داخــل بلــده مــن منطقــة الــى أخــرى، وغالبــاً مــن 

الريــف الــى المدينــة.
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وأخــرًا، إن هــذه املنطقــة التــي حباهــا اهلل بمزايــا ومقومــات طبيعيةرائعــة، مــن منــاخ معتــدل، 
ومــن تنــوع طبوغــرايف وتربــة خصبــة وميــاه عذبة،تســاعد عــى تنــوع اإلنتــاج الزراعــي وجودتــه، 
مل يســتثمر ســكانا هــذه اهلبــات الطبيعيــة كــا جيــب، بــل أنــم يقومــون باســتنزفها إماعمــدًا وإمــا 
ــا. ــدث هب ــب،ومل نح ــا جي ــا اهلل، ك ــا إياه ــي منحن ــة الت ــذه النعم ــع هب ــا ال نتمت ــن جهل،ماجعلن ع

)وأمــا بنعمةربــك فحدث(.
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إقتصاد جبل عامل والهجرة 

  

د. محمد يوسف فرحات 

املقدمة : 

إعتمــد إقتصــاد جبــل عامــل عــى الطبيعــة واألرض بشــكل أســايس وطبيعــي  إذ كان يعمــل 
ــى  ــه ع ــر عمل ــي ال يقت ــاح العام ــد كان الف ــكان. لق ــن الس ــن %90 م ــر م ــة أكث يف الزراع
ــوارد  ــي م ــاطه الزراع ــات نش ــن  منتج ــذت م ــة اخت ــال حرفي ــه باع ــوم بنفس ــا يق ــة  وإن الزراع
أوليــة هلــا. إاّل اّن هــذه اإلقتصاديــات  وكأي إقتصــاد شــبه إقطاعــي  ظلــت مرتبطــة بالنســق أو 
اإلطــار أو النظــام أو القــوة التــي حتكمــت فيــه  فبقــي متخلًفــا متهاوًيــا إىل أبعــد احلــدود. وعــى 
ــض  ــد بع ــذايت لس ــاء ال ــى اإلكتف ــل ع ــل عام ــة جلب ــاة اإلقتصادي ــدت احلي ــاس إعتم ــذا األس ه
ــام ببعــض  ــاج الزراعــي بالدرجــة األوىل  والقي ــة إســتناًدا عــى اإلنت تكاليــف املعيشــة الروري
احلــرف والتجــارة بالدرجــة الثانيــة  وذلــك يف ظــل العديــد مــن القيــود والصعوبــات التــي تعيــق 
ــة يف  ــائل البدائي ــات  الوس ــرق املواص ــتثارها  ط ــرق إس ــة وط ــوع امللكي ــل ن ــا  مث ــن تطوره م
العمــل واألدوات البســيطة املســتخدمة  وعــدم اخلــرة بأمــراض النبــات واحليــوان ومســتلزمات 
اإلنتــاج احلديثــة األخــرى  إضافــة إىل فقــر الفاحــن  وســوء معاملــة جبــاة الرائــب أو مالكي 
ــدان  ــبب فق ــب بس ــلب والنه ــن األرايض للس ــر م ــّرض الكث ــعار  وتع ــة األس األرايض  وضآل
األمــن  وأخــًرا عــدم قيــام احلــكام بــا مــن شــأنه ان ينّظــم الــري وينعــش الزراعــة واألنشــطة 
ــاد  ــر الب ــة بفق ــة املحكوم ــة والفطري ــرف البدائي ــر احِل ــيا تطوي ــرى،  وال س ــة االخ اإلقتصادي
ــة  ــوال الزم ــرة ورؤوس ام ــال مه ــود ع ــدم وج ــة  أو ع ــب باهظ ــوع لرائ ــادن واخلض إىل املع
ــة  ــر الصناعــة والزراعــة واحلــرف والتجــارة  وعــدم إســتخدام اآلالت والوســائل احلديث لتطوي
املتطــورة يف عمليــات اإلنتــاج واإلدارة. لذلــك تســتعرض الفقــرة األوىل مــن هــذه املقالــة ملحــة 
تارخييــة موجــزة عــن املحطــات الرئيســة مــن تــارخ جبــل عامــل  والتــي كان هلــا األثــر املبــارش 

عــى واقعــه اإلقتصــادي واإلغــرتايب. 
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بينــا تبــن الفقــرة الثانيــة ظهــور األرس اإلقطاعيــة واالســتبداد يف جبــل عامــل. والفقــرة الثالثــة 
تعــرض دور احلكــم املــري وســقوط احلكومــات اإلقطاعيــة  ثــم عــودة العثانيــن. وتســتعرض 
ــوع  ــر موض ــة ختت ــرة اخلامس ــي  والفق ــداب  الفرن ــت االنت ــان حت ــوع لبن ــة موض ــرة الرابع الفق
ــا  ــرتاب. أّم ــل واإلغ ــل عام ــاد جب ــى اقتص ــك ع ــر ذل ــان وأث ــتقال لبن ــطن واس ــال فلس احت

الفقــرة السادســة فقــد عرضــت العوامــل اإلقتصاديــة الرئيســة يف جبــل عامــل. 

الفقرة األوىل : ملحة تارخيية موجزة عن املحطات الرئيسة لتاريخ جبل عامل . 

يذكــر املؤرخــون)1( أّن أصــل تســمية جبــل عامــل يعــود إىل هجــرة قبيلــة عاملــة إىل هــذه املنطقة  
وذلــك قبــل امليــاد بثاثائــة وعــر ســنوات  ومــن ثــم إنتشــارها يف القســم األعــى مــن جبــال 
ــل عامــل كان عرضــة ملوجــات  ــأن جب ــًا ب ــان  عل ــم يف بــاد الشــقيف مــن جنــوب لبن ــل ث اجللي
ــرس  ــن والف ــورين واملري ــن واألش ــدوم البابلي ــت بق ــرتات متثل ــه يف ف ــرت إلي ــة هج بري
ــخ وإىل  ــب التاري ــتناًدا إىل كت ــك إس ــم  وذل ــن وغره ــن واليان ــان والبيزنطي ــن والروم واليوناني
األثــار املوجــودة يف املنطقــة مثــل األعمــدة واألجــران والفــؤوس والنواويــس والقبــور والكتابــات  
ــروب  ــون واخل ــيا الزيت ــة  وال س ــام بالزراع ــر إىل اإلهت ــي تش ــر الت ــة والقناط ــة لأقني باإلضاف

ــال ال احلــر.)2(  ــدة للعــر الرومــاين عــى ســبيل املث والتــن والكــروم العائ
لقــد مــارس مجيــع مــن حكــم مــن هــؤالء سياســة القمــع  وفــرض الرائــب والســيطرة عــى 

مقــدرات وخــرات وأبنــاء البــاد. 
ــت  ــتام بي ــاب اس ــوك ويف أعق ــة الرم ــد معرك ــيا بع ــامية  وال س ــوح اإلس ــد الفت وبع  
ــام  ــة الش ــة لوالي ــرتاتيجية البحري ــم االس ــة يف صمي ــت املنطق ــام 638م  أصبح ــدس يف الع املق
والقاضيــة بإزالــة قواعــد البيزنطيــن ويف طليعتهــا صــور وعــكا)3(. فــزاد اإلهتــام باملدن الســاحلية 
يف العــر األمــوي للدفــاع عــن حــدود الدولــة  وإنتقلــت صناعــة الســفن إىل صــور فازدهــرت 
املدينــة وتطــورت يف املجالــن الزراعــي والتجــاري  وراج إنتــاج الشــعر يف صــور. واشــتهر جبــل 

ــه)4(.  ــون والفواك ــب والزيت ــل والعن ــاج العس ــاه وانت ــون املي ــا بعي ــل يف حينه عام
ــن  ــبب تطاح ــم بس ــراب دائ ــرون بإضط ــة ق ــن  ثاث ــد األموي ــل  بع ــل عام ــى جب ــد ق لق
ــن إىل  ــام الفاطمي ــال أي ــك كان احل ــه)5(  وكذل ــن يف أراضي ــن واحلمداني ــيدين والطولوني األخش
أن غــاب نفوذهــم عــن منطقــة جبــل عامــل بعــد استســام صــور للصليبيــن يف العــام 1124م)6(  
ــاع  ــة الق ــه وإقام ــكري بداخل ــل العس ــل والتغلغ ــل عام ــح جب ــى فت ــن ع ــم الصليبي وتصمي
ــر  ــك األم ــتمر ذل ــكرية. إس ــم العس ــطة جالياهت ــه بواس ــيطرة علي ــه  والس ــددة في ــون املتع واحلص
ــع  ــدأ الرتاج ــث ب ــام 583 ه حي ــة يف الع ــخ املنطق ــة يف تاري ــن الفاصل ــة حط ــوع معرك ــى وق حت
العســكري الصليبــي  وســيطر صــاح الديــن األيــويب إثرهــا عــى معظــم املناطــق العامليــة  خاصــة 

ــام 1188م .  ــا يف الع ــون وغره ــور ومرجعي ــدا وص صي
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بعــد ذلــك ويف عهــد خلفــاء صــاح الديــن اســرتجع الصليبيــون بعــض مــا فقــدوه مــن مناطق 
ــكل  ــن بش ــوا الصليبي ــر وأجل ــث ع ــرن الثال ــاين للق ــف الث ــة النص ــك يف بداي ــاء املالي إىل أن ج
حاســم عــن املنطقــة برمتهــا  واصبحــت منطقــة جبــل عامــل ولبنــان كلــه حتــت احلكــم اململوكــي 

يف العــام 1291م   والــذي اســتمر حتــى هزيمــة املاليــك أمــام العثانيــن)7(. 

الفقرة الثانية : ظهور األرس اإلقطاعية واإلستبداد : 

ــب  ــع الرائ ــل أن تدف ــل عامــل نفســه  وصــارت حتكــم مقاب ــة مــن جب ظهــرت أرس اقطاعي
ــة. ومل  ــكرية اإلجباري ــة العس ــود للخدم ــن جن ــا م ــوب منه ــو مطل ــا ه ــم م ــّدم هل ــك وتق للمالي
ختــُل هــذه الفــرتة مــن معــارك بــن اإلقطاعيــن أنفســهم بدافــع التفــرد يف حكــم البــاد. واســتمر 
ــدث  ــة وأح ــاين للمنطق ــح العث ــاء الفت ــث ج ــام 1516م حي ــى الع ــال حت ــذا احل ــى ه ــع ع الوض
تغيــًرا عــى الوضــع الســيايس واإلقتصــادي يف جبــل عامــل لناحيــة بــروز أرس إقطاعيــة جديــدة 
ــذي  ــي ال ــام اإلقطاع ــوا النظ ــن كرس ــن العثاني ــية. ولك ــة السياس ــى الزعام ــة ع ــس القديم تناف
ــك إىل  ــد املالي ــة يف عه ــره الدول ــي تدي ــاع تعيين ــن إقط ــه م ــع حتويل ــك م ــام املالي ــائًدا أي كان س
إقطــاع وراثــي مّجــد الزراعــة وأرهــق الفاحــن واســتغلهم إقتصادًيــا وإجتاعًيــا وسياســًيا أبشــع 

ــتغال)8(.  إس

ــزار  ــا اجل ــد باش ــد أمح ــكان يف عه ــل ف ــل عام ــاه جب ــذي الق ــم ال ــتبداد والظل ــة اإلس ــا قم أم
الــذي ســخط عــى العامليــن وعاملهــم معاملــة ســيئة للغايــة  ووقعــت بينــه وبينهــم وقائــع عديدة 
انتهــت بخضــوع جبــل عامــل حلكــم هــذا اجلــزار. إاّل أن اجلبــل بقــي متمــرًدا عليــه بالرغــم مــن 
ــل  ــا وقت ــلب خراهت ــا وس ــاد ونبه ــب الب ــن ختري ــد م ــرد بمزي ــه لل ــت تدفع ــي كان ــه الت جروت

ــم)9(.  ــم وأماكه ــادرة أمواهل ــراق ومص ــام والع ــكانا إىل الش ــاخيها وس ــر مش ــا  وهتج أبنائه

الفقرة الثالثة : احلكم املرصي وسقوط احلكومات اإلقطاعية  ثم عودة العثامنين: 

بعــد وفــاة أمحــد باشــا اجلــزار تذبذبــت العاقــة بــن أبنــاء جبــل عامــل وخلفــاء اجلــزار بــن 
صلــح ومناوشــات  إىل أن خضــع جبــل عامــل للحكــم املــري بعــد محلــة إبراهيــم باشــا يف العــام 
1832م   حيــث أســقط كل احلكومــات اإلقطاعيــة التــي كانــت قائمــة فيهــا وضــم جبــل عامــل 

إىل إمــارة حليفــه بشــر الثــاين الشــهايب. 

ــر  ــت م ــارة  وأصبح ــن التج ــور ميادي ــن وتط ــري باألم ــم امل ــرتة االوىل للحك ــزت الف متي
ــن  ــرة م ــروات كب ــة ث ــت املنطق ــل. فجن ــل عام ــي جب ــي لفاح ــاج الزراع ــف اإلنت ــوًقا لتري س
تصديــر التبــغ والعنــب والتــن والقطــن واحلريــر والزيــت واألخشــاب والسمســم  وذلــك عــر 

ــدا وصــور.  مينائــي صي
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لقــد ازدادت أمهيــة اإلنتــاج الزراعــي وتنوعــه وزاد انتــاج زراعــة احلبــوب مثل القمح والشــعر 
والــذرة وخمتلــف أنــواع القطــاين. ومــا يلفــت اإلنتبــاه يف أواخــر القــرن التاســع عــر هــو ازدهــار 
زراعــة التــوت لتأمــن املــادة األوليــة لرتبيــة دود القــز وصناعــة احلريــر يف أوروبــا  وكذلــك زراعــة 
ــّوع املحصــويل واإلعتــاد عــى  ــدا وصــور. هــذا األمــر أدى إىل رضب التن القطــن يف ســاحي صي

حمصــول نقــدي واحــد توجهــه رشكات هدفهــا تغذية صناعــة النســيج يف أوروبــا)10(. 

لقــد انتهــت فــرتة احلكــم شــبه الــذايت املبــارش الــذي عاشــه العامليــون والــذي كان يعفيهــم 
مــن الرائــب التــي أحدثهــا األتــراك  وذلــك بعــودة العثانيــن جمــدًدا للســيطرة عــى جبــل عامــل 
ــغرة.  ــن ومش ــه جزي ــلخ عن ــون( وُس ــور ومرجعي ــدا وص ــات )صي ــاث قائمقامي ــيمه إىل ث وتقس
فاســتبد العثانيــون بالعامليــن وضيقــوا عليهــم ســبل العيــش  وقضــوا عــى زراعــة التبــغ التــي 

شــكلت أهــم مواردهــم. 

ــة  ــدأت محل ــرب  وب ــك الع ــى ترتي ــم ع ــة تصميمه ــي نتيج ــتبداد الرتك ــم اإلس ــد تفاق لق
اإلعرتاضــات مرتافقــة مــع ســوء األوضــاع اإلقتصاديــة واألمنيــة  وحدثــت هجــرة واســعة مــن 
جبــل عامــل  فأمهلــت االرض وأصبــح معظمهــا بــوًرا  واســتمر ذلــك احلــال حتــى احلــرب العاملية 
األوىل التــي زادت األمــور ســوًءا وانتهــت هبزيمــة الدولــة العثانيــة  ووقــوع لبنــان حتــت اإلنتــداب 

ــر)11(.  ــان الكب ــة لبن ــل عامــل إىل دول الفرنــي يف العــام 1920م وضــم جب

الفقرة الرابعة : لبنان حتت اإلنتداب الفرني: 

ــة يف البــاد باإلقتصــاد الفرنــي وأقامــت ســلطات اإلنتــداب  ارتبطــت األوضــاع اإلقتصادي
ــد  ــت العدي ــا)12(  فنم ــح فرنس ــن مصال ــي تؤم ــئ الت ــاد باملراف ــط الب ــات لرب ــبكة مواص ش
ــل  ــت جبي ــور  بن ــدا  ص ــة  صي ــل النبطي ــيًطا مث ــا وس ــب دوًرا جتارًي ــت تلع ــي كان ــدن الت ــن امل م
ومرجعيــون. وكذلــك فرضــت هــذه الســلطات نظــام املســاحة عــى مجيــع األرايض اللبنانيــة ومل 
ينفــذ يف حينهــا  كــا حــّددت امللكيــة العقاريــة يف لبنــان عــى أســاس القوانــن العثانيــة الســابقة 
مثبتــة بذلــك كل أنــواع املخالفــات الســابقة  مثــل اســتياء كبــار املاكــن اإلقطاعيــن عــى معظــم 
ــع احلقوقــي الرســمي)13(. ولكــن رغــم هــذه القــرارت  األرايض وأعطــت هلــذا اإلســتياء الطاب
التــي اختذهتــا ســلطات اإلنتــداب والقوانــن التــي وضعتهــا  فــإن املزارعــن حصلــوا عــى بعــض 
ــتولت  ــي اس ــة الت ــة العثاني ــة األرايض األمري ــن )1984( “خاص ــن الدي ــول زي ــا يق األرايض  ك
عليهــا ســلطات اإلنتــداب وباعتهــا للفاحــن الذيــن أصبــح بإمــكان بعضهــم إمتــاك األرايض 
ألول مــّرة. كــا نجــح نظــام املغارســة يف حتريــر الفاحــن نســبًيا مــن الســيطرة اإلقطاعيــة وأصبــح 
بإمــكان الفــاح الــذي يغــرس االشــجار يف أرض أحــد املاكــن  اإلتفــاق معــه أن يملــك ثلــث أو 

ــة الشــجر املــزروع”.  نصــف األرايض  بعــد فــرتة وحســب نوعي
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أمــا مــا قامــت بــه ســلطات اإلنتــداب عــى صعيــد الــري والزراعــة فقــد كان لــه آثــار كبــرة 
عــى وضــع امللكيــة العقاريــة. فاملشــاريع التــي حتققــت شــجعت عــى تغلغــل راس املــال املرتاكــم 
ــاء وغرهــم إىل هــذه املنطقــة  األمــر الــذي أدى  ــار التجــار يف املــدن  واملغرتبــن واألطب لــدى كب
ــم  ــن بمعظ ــك املتمول ــي ألولئ ــتثئار التدرجي ــار واإلس ــن الصغ ــن املاك ــر م ــدد كب ــار ع إىل اني

ــة)14(.  ــن اخلصب ــاحي أو يف األماك ــهل الس األرايض يف الس

لقــد فتــح اإلنتــداب الفرنــي البــاد أمــام تغلغــل الرســاميل واإلحتــكارات الفرنســية مثــل 
بنــك ســوريا ولبنــان ورشكات االســتراد والتصديــر وبعــض الــركات األخــرى  مثــل احتــكار 
زراعــة التبــغ ورشانــق احلريــر بغيــة تعزيــز الزراعــات الصناعيــة غــر املرتبطــة بحاجــات الســوق 
املحليــة إنــا بصناعــة النســيج والتبــغ يف فرنســا. كــا أدخلــت ســلطات اإلنتــداب نظامــًا عقاريــًا 
ــع األرايض   ــى بي ــجع ع ــا ش ــة  مم ــات خاص ــة إىل ملكي ــل األرايض األمري ــرس حتوي ــدًا ك جدي
ــذي  ــي ال ــاج الزراع ــار اإلنت ــتمر اني ــن اس ــة  يف ح ــات العقاري ــاميل يف املضارب ــف الرس وتوظي
بــدأت بــوادره يف النصــف الثــاين مــن القــرن التاســع عــر  وكذلــك تراجعــت الصناعــات احلرفية 
لصالــح تزايــد اســتراد مــا حتتاجــه البــاد مــن مــواد أساســية وصناعيــة  كذلــك األمــر فقد اســتمر 
الرتاجــع واضًحــا عــى مرفــأي صيــدا وصــور فتــادى الفرنســيون يف عمليــة إفقــاد هذيــن املرفأيــن 
ــة واملعيشــية يف  دورمهــا التجــاري التارخيــي  وانعكســت أوضــاع املرفأيــن عــى احلالــة اإلقتصادي

جبــل عامــل نتيجــة فقــدان املــورد البحــري الناتــج عــن تشــغيل مراكبهــا الراعيــة. 

لقــد شــهد جبــل عامــل نتيجــة سياســة اإلنتــداب الفرنــي ركــود وتدهــور احلالــة اإلقتصاديــة 
وتــأزم األوضــاع املعيشــية التــي صمــدت بفضــل ترابــط وتكامــل جبــل عامــل بعاقــات وطيــدة 
مــع الداخلــن الســوري والفلســطيني وكذلــك مــع األردن والعــراق والعريــش وغــزة وغرهــا. 
ــا  ــا يف حينه ــان وغره ــوق اخل ــا وس ــام وحاصبي ــل واخلي ــت جبي ــة وبن ــدات النبطي ــكلت بل وش
حمطــات للقوافــل التــي كانــت متــر بــن ســوريا وفلســطن والســاحل  وأســواق تريــف جلــزء 
ــت  ــكان قام ــًا للس ــا مه ــورًدا إقتصادًي ــت م ــل  فقّدم ــن الداخ ــة م ــات القادم ــن املنتوج ــم م مه
ــرز  ــد ب ــل فق ــاص. ويف املقاب ــكل خ ــة بش ــة وحيواني ــة زراعي ــات حملي ــادل منتوج ــى تب ــه ع ركيزت
ــات هتريــب نشــطة  ــة وقبــل احتــال فلســطن عملي ــة الثاني ــان احلــرب العاملي ــة اب يف هــذه املرحل
جــًدا عــر احلــدود مــع فلســطن وذلــك بادخــال املــوايش واحلبــوب واأللبســة والســكر وامللــح 
ــا يف العــام  ــى خضــوع فرنســا إىل املاني ــكاز وغــر ذلــك  واســتمر هــذا األمــر حت ــون وال والصاب
1940م ومــا نتــج عنــه مــن إغــاق جزئــي للحــدود اللبنانيــة الفلســطينية  األمرالــذي فاقــم مــن 
ــاض  ــع  وانخف ــل والتوزي ــهيات النق ــور تس ــعار  وتده ــاع األس ــة وارتف ــلع الروري ــص الس نق
قيمــة العملــة الوطنيــة  ممــا ســاعد عــى ازدهــار الســوق الســوداء وزيــادة نشــاط عمليــات التهريب 

عــى طــريف  احلــدود)15(. 
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الفقرة اخلامسة : احتالل فلسطن واستقالل لبنان : 

ُأصيبــت التجــارة العامليــة بنكبــة كــرى بعــد احتال فلســطن يف العــام 1948م   ألن فلســطن 
كانــت ميــدان العمــل األســايس ألبنــاء جبــل عامــل  كــا أن فلســطينيي الشــال كانــوا يشــكلون 

جمموعــة مهمــة مــن الوافديــن إىل األســواق العامليــة. 

ويف الطــرف النقيــض فقــد حصــل ازدهــار اقتصــادي نســبي وقصــر املــدى بعــد النكبــة  نتــج 
عــن حلــول عــدد كبــر مــن الفلســطينين يف عــدة قــرى وبلــدات عامليــة  وأدى ذلــك إىل بعــث 
حركــة جتاريــة داخليــة يف املنطقــة مل تســتمر ألكثــر مــن ســت ســنوات. لقــد كان عــدٌد  كبــٌر مــن 
هــؤالء أصحــاب كفــاءة علميــة وفنيــة وإداريــة  وبعضهــم كان مــن أصحــاب رؤوس األمــوال  ممــا 

إنعكــس إجياًبــا عــى الســوق املــايل وعــى قطــاع البنــاء واإلجيــارات خصوًصــا. 

تزامــن مــع هــذه املرحلــة حصــول لبنــان عــى اســتقاله دون أن يتخلــص مــن إرث اإلنتــداب  
ــارة  ــة والتج ــه الصناع ــت في ــوق  واصبح ــة الس ــد حاج ــة لس ــلع األجنبي ــى الس ــاده ع وزاد اعت
واحلــرف يف مواجهــة منظمــة مــع اإلنتــاج اجلديــد  وحمكومــة بعــّدة عوامــل أساســية تتحكــم هبــا  
ــة املتواجــدة يف املناطــق الفقــرة ومنهــا جبــل  ــة واملادي وتعيــق تطورهــا  ممــا دفــع باملــوارد البري
ــاين والفرنــي يف املشــاريع  عامــل لإلنتقــال إىل العاصمــة بــروت حيــث يتاحــم الرأســال اللبن
ــكلوا  ــي ليش ــوا يف الضواح ــة وتكدس ــل إىل العاصم ــل عام ــن جب ــون م ــق النازح ــرى. فتدف الك
ــة كــون  حــزام البــؤس حــول بــروت. وقــد ســاعد عــى ذلــك وجــود أســباب سياســية وطائفي
جبــل عامــل قــد أحلــق بلبنــان الكبــر دون ان يكــون أساســًيا يف احلكــم  باإلضافــة إىل األســباب 
اإلقتصاديــة املرتديــة واألمنيــة املهــددة مــن العــدو الصهيــوين. لقــد ســامهت مجيــع هــذه األســباب 
يف دفــع القــدرات العامليــة املاديــة والبريــة إىل اإلنجــذاب باجتــاه العاصمــة. وهكــذا تضاءلــت 
نســبة املؤسســات احلرفيــة يف املنطقــة  وحتــّول أصحاهبــا إىل عــال مأجوريــن يف املؤسســات 
ــا  ــدد. أم ــاء اجل ــاتن األثري ــاع أو يف بس ــا اإلقط ــة يف أرايض بقاي ــراء يف الزراع ــالية  أو إج الرأس
ــة  ــا إىل العاصم ــاميله منه ــل رس ــة وينق ــادر املنطق ــل أن يغ ــل عام ــي جب ــن حرفي ــتطاع م ــن اس م
فقــد متكــن مــن حتديــث انتاجــه وتطويــره ونعــم بــروط أفضــل ملقاومــة املنافســة واإلســتمرار 

ــال   يف األع

ــارة  ــة والتج ــك واألحذي ــارص وامليكاني ــر واملع ــة والتقط ــة الدباغ ــورت حرف ــذا تط وهك
ــا.  وغره

ــل احلــرف والصناعــات وســائر  ــة يف مســاعدة ومتوي حــدث ذلــك يف ظــل انعــدام دور الدول
ــدالت  ــرض مع ــون بف ــارف واملراب ــا املص ــتفاد منه ــل  فاس ــل عام ــة يف جب ــطة اإلقتصادي األنش
ــل  ــن لتموي ــة العاملي ــاب حاج ــى حس ــة ع ــا طائل ــوا ارباًح ــروض  وجن ــى الق ــدة ع ــة للفائ عالي

ــة.  ــم امللح احتياجاهت
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الفقرة السادسة : العوامل اإلقتصادية الرئيسة يف جبل عامل :    

ــا إذا  ــه  في ــة بالنهــوض باقتصاديات ــد مــن العوامــل األساســية الكفيل ــل عامــل بالعدي يزخــر جب
اســتغلت بالشــكل املطلــوب والصحيــح. فاملوقــع اجلغــرايف اهلــام للمنطقــة يشــكل نقطــة التقــاء بــن 
ســوريا ولبنــان وفلســطن  ويمتــد يف حــدوده الغربيــة عــى ســاحل البحــر األبيــض املتوســط وحيــوي 
ــد وغرهــا. لكــن دون اإلســتفادة منهــا ومــن  ــدا وصــور والزهــراين وعدلــون والرفن مرافــئ صي
مميــزات وصفــات هــذا املوقــع وعــدم اإلهتــام بــه مــن قبــل الدولــة وسياســاهتا املتبعــة حتــى اآلن. 

ــل  ــر مث ــت األرض أو البح ــة حت ــت دفين ــا زال ــي م ــا أو الت ــتغلة منه ــة املس ــوارد األولي ــا امل أم
النفــط ومناجــم احلديــد والنحــاس والعنــر األســود واألصفــر وحجــر النضيــد ومناجــم اللينيــت 

واحلجــر الرمــي والرخــام وغرهــا)16(. 

هــذا باإلضافــة خلصوبــة تربــة أرايض جبــل عامــل ومائمتهــا لشــتى انــواع املحاصيــل  بســبب 
تنــوع املنــاخ ووجــود كميــات وفــرة مــن املــوارد املائيــة املهمــة. ااّل أن هــذه األرايض ال ُتســتغل 
بالكامــل وكــا جيــب يف جــزء كبــر منهــا  ومعظــم امليــاه تذهــب هــدًرا رغــم انــا تكفــي الرواء 
جبــل عامــل بكاملــه وتســتطيع أن تؤمــن قــوة كهربائيــة مهمــة حتــل مشــكلة احلاجــة إىل الكهربــاء 
وتســاعد عــى التصنيــع وختلــق جمــاالت عمــل حيويــة تعــود عــى الزراعــة والصناعــة وغــر ذلــك  
فيــا لــو اســتغلت بالشــكل املائــم. فــا الــر ُأحســن اســتغاله وال امليــاه التــي يشــكو اجلنــوب 

مــن العطــش يف ظــل هدرهــا  وال البحــر اســتغل لصناعــة صيــد األســاك وغرهــا. 

ــوال  ــإن األم ــرة  ف ــة املاه ــد العامل ــل والي ــاج إىل التموي ــاريع حيت ــتثار يف املش ــا كان االس ومل
ــار اإلغــرتاب أو مــن  ــة نجحــت يف احلصــول عــى ثــروات البــأس هبــا يف دي املتوافــرة بايــدي فئ
ــاب  ــة ألصح ــاب أي محاي ــل غي ــة  يف ظ ــاريع انتاجي ــّخر يف مش ــة  مل تس ــة الناجح ــا املحلي أعاهل
ــة  ــة  أو املرفي ــاعدة احلكومي ــاب املس ــل غي ــلطة  أو يف ظ ــن يف الس ــع النافذي ــن جش ــاريع م املش
ــة   ــر انتاجي ــك األمــوال نحــو قطاعــات غ ــت تل ــبة  فذهب ــة مناس ــاب سياســة اقتصادي نتيجــة غي
كان يف طليعتهــا املضاربــة العقاريــة وتشــييد املبــاين الفخمــة  أمــا اليــد العاملــة فإنــا متوافــرة رغــم 

ــة.  ــة والعاصم ــدن الرئيس ــزوح إىل امل ــل أو الن ــل عام ــن جب ــة م ــرة الكثيف اهلج

أمــا الــرط الــروري والــكايف إلحــداث النهضــة اإلقتصاديــة املنشــودة فهــو االســتقرار األمنــي 
ــادي يف  ــاط اإلقتص ــز النش ــة ردع حتفي ــًا يف عملي ــب دوًرا مه ــا زال يلع ــب وم ــذي لع ــيايس  ال والس
شــتى القطاعــات وزاد مــن موجــة اهلجــرة والنــزوح  فلــم يكــن مؤاتًيــا لإلســتثار عــى العمــوم طوال 
تاريــخ املنطقــة  وال ســيا بســبب احلــروب واالعتــدءات الصهونيــة املتكــررة التــي غالًبــا مــا دّمــرت 
ــلبية  ــج الس ــن النتائ ــوف م ــة. اّن اخل ــى الزراعي ــة وحت ــة والصناعي ــآت احليوي ــة واملنش ــى التحتي البن
الســتثار رأس املــال يف جبــل عامــل وقــف حائــًا يف وجــه أي توجــه يف هــذا الســبيل. لذلــك تقــع 

عــى الدولــة مســؤولية توفــر األمــن وردع  اإلعتــداءات بمنتهــى اجلديــة واملســؤولية. 
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اخلامتة : 

ــيايس  ــل الس ــل عام ــخ جب ــن تاري ــه ع ــن فصل ــرة ال يمك ــل واهلج ــل عام ــاد جب إن اقتص
ــريب  ــط الع ــخ املحي ــن تاري ــه ع ــن فصل ــذي ال يمك ــخ ال ــك التاري ــي  ذل ــادي واإلجتاع واإلقتص
واإلرتبــاط الوثيــق والدائــم باملناطــق املحيطــة  وال ســيا واليــات دمشــق وصيــدا وعــكا وبــروت 
واإلمــارة الشــهابية. إذ يشــكل جبــل عامــل إمتــداًدا جغرافًيــا وخمزوًنــا برًيــا ملحيطــه املجــاور لــه. 
كــا ان التطــور اإلقتصــادي يف جبــل عامــل  ال يعنــي فصــل هــذه املنطقــة عــن الداخــل اللبنــاين  

إنــا هنــاك بعــض الســات واملميــزات التــي ميــزت هــذا التطــور يف هــذه املنطقــة. 

ــة  ــاركة الفعلي ــد املش ــى صعي ــت ع ــي حتقق ــبات الت ــن املكتس ــد م ــم العدي ــوم  وبرغ ــا الي أم
ــا زال  ــدة  ف ــة اجلي ــى التحتي ــة والبن ــاريع اخلدمي ــن املش ــد م ــة العدي ــلطة  وإقام ــة يف الس والفعال
إمهــال الدولــة واضًحــا واحلرمــان قائــًا يف جبــل عامــل اســوة باألطــراف يف لبنــان  ومــرُد ذلــك 
اإلســتمرار باملركزيــة اإلداريــة  وعــدم التوزيــع العــادل للمشــاريع والثــروة بــن مناطــق لبنــان  ال 
ســيا تلــك املناطــق التــي عانــت مــن احلرمــان املزمــن وتعّرضــت للعديــد مــن االعتــداءات املدمرة 
ــهدها  ــي ش ــة الت ــة العمراني ــوم والنهض ــل الي ــل عام ــن. فجب ــي الوط ــذي حيم ــدرع ال ــت ال وكان
جــاءت بفضــل ابنائــه الذيــن نجحــوا  يف اعاهلــم يف املهجــر أو يف الداخــل  أو الذيــن انكبــوا عــى 
ــم  ــزة رغ ــات العزي ــة والتضحي ــود املضني ــوا اجله ــن بذل ــه  أو الذي ــى درجات ــم إىل أع ــب العل طل
ــاج  ــات اإلنت ــض قطاع ــث بع ــون يف حتدي ــاهم العاملي ــد س ــوا. لق ــة ومل يبخل ــم الصعب ظروفه
القديمــة  وأسســوا قطاعــات انتاجيــة جديــدة  وحّدثــوا مدنــم وقراهــم  وكان لذلــك األثــر الكبــر 

ــة .  ــة اإلقتصادي ــك العجل يف حتري

ــم  ــاء رغ ــحة امل ــكون ش ــن يش ــن العاملي ــر م ــارصة  ال زال الكث ــة املع ــذه النهض ــم ه وبرغ
وجودهــا  انقطــاع الكهربــاء رغــم امكانيــة توفرهــا  البطالــة املخيفــة وعــدم وجــود فــرص عمــل 
يف ظــل غــاء املعيشــة وارتفــاع كلفــة التعليــم والطبابــة ورعايــة الشــيخوخة... الــخ. ذلــك كلــه 
ــر  ــة وغ ــة املتنوع ــة والبري ــوارد الطبيعي ــة بامل ــى املنطق ــم غن ــر ... برغ ــك بكث ــن ذل ــر م وأكث

ــن.  ــي للمواطن ــاه اإلجتاع ــق الرف ــي وحتقي ــاد الوطن ــة اإلقتص ــه خدم ــا في ــتغلة مل املس
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لطاملــا كان الّشــعر وكّل جهــد أديّب يف جبــل عامــل، منــًرا معــًرا عــن إلتــزام أهــل هــذا اجلبــل 
وعلائــه وفقهائــه ونخبــه بقضايــا جبــل عامــل. فالعامــّي ثائــر بطبيعتــه، مقاتــل بفطرتــه، معتمــد 
عــى شــجاعته، ويرجــع  ذلــك إىل العلــاء وريادهتــم، فعــى الّرغــم مــن ســوط اجلــاد الــذي ال 
يعــرف الرمحــة أبــًدا، وعــى الّرغــم مــن الّتعّســف واالضطهــاد، وصــواًل إىل حــد قتــل األبــرار مــن 
ــت كلــات الوعــي واإلرشــاد.  العلــاء، مــا نضــب قلــم األعــام يف جبــل عامــل أبــًدا، ومــا جفَّ
ــة يف جبــل عامــل، عندمــا توافــد العامليــون إىل العــراق  ــة والفكرّي وقــد تطــورت احلركــة العلمّي
وإيــران طلًبــا للعلــم. هــؤالء العلــاء أّدوا دوًرا كبــًرا يف نــر الوعــي بــن العامليــن وبــّث الــّروح 

اجلهادّيــة املقاومــة .

ســيدير هــذا املحــور املتعّلــق بالواقــع األديب يف جبــل عامــل مفكــر، فيلســوف ، ورجــل اجتــاع 
ــابق  ــد س ــيا، عمي ــد ش ــور حمم ــتاذ الّدكت ــه األس ــت ب ــاعر، عني ــز وش ــب ممي ــيايّس، أدي ــل س وحمّل
ملعهــد العلــوم االجتاعّيــة  . لــه مؤّلفــات وأبحــاث عديــدة يف مجيــع املياديــن الفكرّيــة . شــارك يف 

مؤمتــرات متعــّددة داخــل لبنــان وخارجــه. )أ. عــي جــوين(
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رئيس الجلسة

                                                 

عميد معهد العلوم االجتامعّية  السابق:  د. حممد شيا

السّيدات والسادة
ــرتاث  ــي لل ــع الوطن ــز« و»التجم ــاء املمّي ــم العط ــة تكري ــن يف »هيئ ــن اإلداريت ــاء اهليئت أعض
ــه. ــودة ورفاق ــو ج ــوان أب ــتاذ أنط ــه، واألس ــن ورفاق ــم نورالدي ــور كاظ ــن بالدكت ــة«، ممثلت والبيئ

ــن  ــة م ــة السادس ــر اجللس ــب إيل أن أدي ــن رغ ــم نورالدي ــق واألخ كاظ ــل والصدي ألن الزمي
مؤمتركــم العامــي الثــاين املخصصــة لــأدب والثقافــة يف جبــل عامــل احلديــث، ســيكون مناســًبا 
كــا أعتقــد أن أفتتــح اجللســة األدبّيــة ببعــض الشــعر – ولســت بالشــاعر املحــرتف بــل اهلــاوي – 

ــه امليامــن يف النبطيــة واجلــوار. أقــول: ــة منــي للّدكتــور كاظــم وصحب ــة قلبّي أقّدمــه هدي
أتيُتُكـُم بقـلٍب مـن حنٍن                 أقّدمـــه لعاملـــة هدّية
محلُت إليُكُم شوقي وحّبي               وإياين بأرض النبطـــية
فيا أصحاب مايّض ودريب                وحّراس ما بقيت قضـية
سنبقى كــا كــنّا رفـاقـًا                 ونمي يف مواقفنا سوّية

السيدات والسادة
إذا كانــت حمــاور اجللســات اخلمــس الســابقة تناولــت بحــق جبــل عامــل التنميــة واالقتصــاد 
ــداين  ــه، ال ي ــى أمهيت ــك، ع ــن ذل ــيًئا م ــن ش ــا، لك ــة كّله ــا مهّم ــخ واجلغرافي ــرتاب والّتاري واالغ

ــة جبــل عامــل بــل وجوهــر وجــوده.  ــاره ماهي ــا باعتب ــة املكــّون األديّب والثقــايّف عموًم أمهي
ــا والسياســة واالقتصــاد واحلرمــان واالضطهــاد هــو كســواه  جبــل عامــل التاريــخ واجلغرافي
ــق، وال  ــن املناط ــواه م ــبه س ــو يش ــة؛ ه ــة، أو األقلوي ــة الطرفي ــل والعربي ــة ب ــق اللبناني ــن املناط م

ــاق.  ــى اإلط ــل ع ــرى بالكام ــة أخ ــبه جترب ــة تش ــل – إذ ال جترب ــا إال بالقلي ــز عنه يتمّي
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ــة،  ــه، والرواي ــكاله وأنواع ــى أش ــعر ع ــوب، والش ــة ) األدب املكت ــل الثقاف ــل عام ــن جب لك
ــز  ــا، ومتمّي واملــرسح، واملوســيقى، والرســم، والنحــت، وســواها مــن الفنــون( أمــر خمتلــف متاًم

ــه. ــبه إال ذات ــا ال يش ــو هن ــا، وه كلًي
كيــف ال وقــد قيــل إّن جبــل عامــل مكتبــة لبنــان بأكملــه، وإّنــك كّلــا أزحــت فيهــا شــلح غــار 
وجــدت حتتــه شــاعًرا جميــًدا، وهــم بالعــرات وموضــع إعجابنــا. عرفت شــعر أصدقائي الشــعراء 
العامليــن اجلنوبيــن يــوم كنــا رفاًقــا عــى مقاعــد الدراســة يف اجلامعــة اللبنانيــة، فقــد محلــوا مهــوم 
اللبنانيــن مجيًعــا، ومــا أكثرهــا، والوطنيــن عــى وجــه خــاص، وأضافــوا إليهــا مهــوم اجلنوبيــن 
ومعاناهتــم يف وجــه االعتــداءات اإلرسائيليــة واحلرمــان الداخــي. بــل جتــاوز الشــعراء اجلنوبيــون 
حــدود الوطــن نحــو العروبــة األوســع، فحملــوا يف شــعرهم معانــاة الشــعب الفلســطيني، ونبــض 
ــا وهــم حيتفلــون باحلقبــة النارصيــة، وســواها. ومحلــوا  الشــعب اجلزائــري، وآمــال العــرب مجيًع
مهــوم اإلنســانية األبعــد، فلــم يرتكــوا قضيــة إنســانية حمقــة إال ونارصوهــا وأنشــدوا بــل غنــوا هلــا، 
وبلغــت أناشــيدهم وأغانيهــم قلــوب اللبنانيــن والعــرب مجيًعــا. ولطاملــا صفقــت أنــا شــخصًيا، 
وســواي، منــذ نايــة الســتينات للمرحــوم موســى شــعيب، وللزمــاء األحبــاء حممــد العبــداهلل، 
محــزة عبــود، شــوقي بزيــع، جــودت فخرالديــن، المــع احلــر، وعــرات غرهــم. ولطاملــا قرأنــا 
ألمحــد عــارف الزيــن، وعبــد اللطيــف رشارة، وحبيــب صــادق، وأمحــد ســويد، وياســن ســويد، 
ــان  ــون، وعدن ــد بيض ــون، وأمح ــم بيض ــعيب، وابراهي ــي ش ــا لع ــل، وحديًث ــد خلي ــل أمح وخلي
ــم  ــن، وكاظ ــام نورالدي ــي، وعص ــد بعلبك ــن، وأمح ــة رشف الدي ــور، وفهمي ــي فاع ــن، وع األم
نورالديــن وعــرات تضيــق هبــم الصفحــات مــن الزمــاء والزميــات املبدعــن واملبدعــات ويف 

كل بــاب ثقــايف وعلمــي. 
لقــد قــرأت طويــًا وال زلــت أقــرأ إىل اآلن يف الكتــاب العامــي الكبــر، لقــد أّثــر فينــا طويــًا 
وتأثرنــا بــه حًقــا، وال أظــّن مثقًفــا لبنانًيــا حقيًقــا مل ينهــل مــن الكتــاب اجلنــويّب العامــّي، ومل يتأثــر 
بــه يف قليــل أو كثــر. وعليــه، فقــد أصــاب مؤمتركــم الثــاين وبحــّق حــن جعــل لــأدب العامــي 
جلســة كاملــة، وســيتحدث املنتــدون باختصــار ألن الســاعات الطــوال ال تكفــي لإلحاطــة بكامــل 

التجربــة العامليــة الثقافّيــة.
ــاره  ــًا ث ــيؤيت دائ ــى وس ــد آت ــو ق ــم، وه ــّر زرعك ــم، وخ ــر جهدك ــم، ومثم ــارك مؤمترك مب
ــطوع  ــا س ــارزة، ومنه ــة الب ــات اجلنوبي ــد أن النجاح ــكان. وال أعتق ــاب، وم ــة يف كل آن، وب القّيم
ــويّب  ــاخ اجلن ــوال املن ــور ل ــرتى الن ــت ل ــامية، كان ــا اإلس ــم بعده ــة أواًل، ث ــة الوطني ــم املقاوم نج
العامــي الثقــايّف عــى وجــه التحديــد. فالّثقافــة هــي احلصــن األخــر للقيــم الوطنّيــة واالجتاعّيــة  

ــانّية. واإلنس
ــن يف  ــم املعطائ ــن تكري ــاء وم ــن العط ــد م ــة، وإىل املزي ــذه اجللس ــة ه ــي برئاس ــكًرا لتريف ش

ــة. الثقاف
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مجلّة العرفان
)صفحة مضيئة في تاريخ جبل عامل الثقافي( 

  د. ييى شامي

الشيخ العارف

قال بولس سامة:

»ســيأيت يــوم تنهــار فيــه قلعــة صيــدا، ويرتاجــع البحــر بحكــم الزمــن، وتطفــو الرمــال عــى 
ــا  ــن جدران ــنُّة ب ــت األس ــي ملع ــة الت ــي القلع ــل، تنمح ــا... أج ــاح آثاره ــو الري ــا، وتعف أنقاضه
ــاس..  ــدي النّ ــن أي ــان ب ــة العرف ــى جمموع ــا، وتبق ــا أزماًن ــن ُكواه ــع ِم ــرت املداف ــا، وتفّج زمنً

ــم.« ــش القل ــيف ويعي ــوت الس يم

ويف رثاء صاحب هذه املجموعة التي هي العرفان، يقول ثانيًة:

اآلبـــاِدأزف الليـــُل، يـــا شـــهيد اجلهـــاِد هبجعـــة  فتنّعـــْم 
ويـــراع األحـــرار يف األصفـــاِديـــا منـــار العرفـــان واجلهـــل داٍج
عـــى حرقـــة الشـــفاه الصـــواديقـــد بعثـــت  البيـــان يف ليلـــة القـــدر
ـــّعْت ـــث ش ـــًة حي ـــاد حرم ـــَت للض ـــة احلـــرف والزمـــان الغـــادي1صن دول

  
وقال عبد العزيز سّيد األهل:

»ُحــّق لصيــدا أن تفخــر باثنتــْن: قلعتهــا وعرفانــا. أّمــا القلعــة فتتحــّدث بالفخر مّرًة، ومُتســك 
ــدة؛  ــن منفعــة جدي ــر ِم ــاٍت مكــّرًرا معــاًدا، ولــن يكــون هلــا مهــا جــّددت أث مــّرًة حديــث ذكري
ا يقــذف هبــا كّل يــوم. ومهــا  وأّمــا العرفــان فهــي املنبــع الفّيــاض الــذي ال يغيــض، ســحاًبا ودرًّ
قدمــت العرفــان فإّنــا كنــز مــن الذهــب الثمــن، فابحــْث عنهــا، وقّلــْب صفحاهتــا وســرتى يف كّل 
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قديــم منهــا شــيَئا فريــًدا ونفًعــا جديــًدا.«1
بمثــل هــذا البيــان األديب الناصــع مــن النثــر خاطــب عبــد العزيــز ســّيد األهــل صيــدا وقلعَتهــا 
وعرفانــا، وبمثــل ذلــك البيــان األديّب الرفيــع واآلرس يف آٍن، مــن الشــعر، خاطــب بولــس ســامة 

جمموعــة العرفــان، بــل قــْل جملــة العرفــان، وخاطــب صاحبهــا مــن الشــعر راثًيــا.
ــن  ــة م ــك املجموع ــي تل ــا ه ــايّف، وم ــي، أو الصح ــّي األملع ــل الصحف ــذا الرج ــو ه ــن ه فم
ــه  ــدور حول ــذي ت ــاس ال ــوع األس ــو املوض ــم ه ــاق، ذلك ــا يف اآلف ــار ذكره ــي ط ــان الت العرف

ــميته: ــذي أس ــث ال ــذا البح ــل ه تفاصي
)جملة العرفان: صفحة مضيئة يف تاريخ جبل عامل الثقايف(

ــرتاث  ــة وال ــى الثقاف ــارى ع ــن الغي ــن أو الباحث ــام الدارس ــع اهت ــون موض ــًا أن يك آم
ــا  ــا، مّل ــن عاًم ــٍف وعري ــذ نّي ــا من ــع صدوره ــي وإن انقط ــان الت ــت العرف ــْن، ومِلْ ال أليس العاملّي

ــدان؟ ــرة ويف الوج ــارضة يف الذاك ــزْل ح ت
ثــّم أليســت الصحافــة التــي هــي رســالة، وهــذا مــا جيــب أن تكــون عليــه يف األصــل، وجًهــا 
ــُل، يف  ــن قب ــان م ــه العرف ــت ب ــت قام ــا كان ــذا م ــّدم الّشــعوب، وه ــم وتق ــّي األم ــن وجــوه رق م
ــُر  ــج فج ــل أن ينبل ــن قب ــل م ــاد عام ــا يف ب ــاد زمنً ــذي س ــل ال ــف واجله ــر التخّل ــة مظاه مواجه
احلرّيــة ويزحــف احلــرف إىل كّل بيــٍت مــن بيــوت عاملــة حامــًا معــه مشــعل الكرامــة، ونــراس 
املعرفــة التــي هــي بكلمــة واحــدة، وعــي الــذات، ونتــاج مــن نتاجــات تفاعــل الفكــر والقيــم، 
معرفــة توائــم بــن املــايض واحلــارض وجتمــع بــن األصالــة واحلداثــة، وهــل مفتــاح الــذات الواعية 
ســوى الثقافــة واملعرفــة، فــإن ُســلبت هــذه وتلــك اســُتلَب الوعــي بالــذات، وذهــَب ريــُح األّمــة 
ــا  ــي أّن هل ــتجداًء دون أن تع ــذ كّل يشٍء اس ــمس تأخ ــت الش ــا حت ــا مكاًن ــَد هل ــن جت ــوف ل ــي س الت
شــيًئا تعطيــه، وهــذا مــا كان حتاشــى الوقــوع فيــه، واستشــعر خطــَره الشــيخ العــارف، مؤّســس 

ــة العرفــان. ــة، هــي جمّل ــة عاملّي أّول جملــة إســامية شــيعّية عربّي

سرة ذاتية موجزة
ــن  ــد م ــل، ورائ ــاد متواص ــخة وجه ــة راس ــدة وطنّي ــل عقي ــن، ورج ــٍم ودي ــُل أدٍب وعل رج
رّواد الصحافــة اللبنانيــة الذيــن مــا كان مّههــم إاّل اإلصــاح وحماربــة اجلهــل، ومجــع كلمــة األمــة، 
ــة  ــة واألدبّي ــا العلمي ــتوى نضته ــع مس ــا ورف ــر أخباره ــا ون ــي بأجماده ــأنا والتغن ــم ش وتعظي
ــة، صاحــب ومؤّســس جملــة العرفــان التــي لوالهــا، وعــى حــّد تعبــر الســيد  ــة والثقافّي والفكرّي
ــامل  ــديد، أو ع ــب س ــد، أو كات ــاعر جمي ــن ش ــة م ــاد عامل ــا يف ب ــّرج عليه ــا خت ــن، م ــن األم حمس
ــا كان  ــر، وم ــا لِتظه ــت لواله ــا كان ــع م ــن األدب الرفي ــة م ــوز خبيئ ــن كن ــفت ع ــيد، كش رش

ــوا.2 ــا ليعرف أصحاهب

1 -  نفسه، ص 55
2 -  العرفان، عدد ممتاز، ص 3
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إّنــه الشــيخ أمحــد عــارف، واختصــاًرا، وهــذا مــا ُعــرف بــه واشــتهر، إّنــه الشــيخ عــارف بــن 
عــي بــن ســليان بــن زيــن الديــن بــن يوســف اخلزرجــي األنصــاري العامــي الشــحوري، نســبة 
ــي كانــت حمــّط  ــدا الت ــة صي ــداوي، نســبًة إىل مدين ــد، الّصي ــة، حيــث ُول إىل بلــدة شــحور العاملي
رحــال أرستــه التــي وفــدت عليهــا طلًبــا للعمــل واالرتــزاق، هــذا، جلهــة األب، أّمــا جلهــة األّم، 
فأّمــه شــاه زنــان العســرانّية، نســبًة إىل عســران، إحــدى أقــدم األرُس الشــيعية القادمــة مــن بــاد 
فــارس، فاســتوطنت بــاد عاملــة، وحتديــًدا مدينــة صيــدا، ثغُرهــا املطــّل عــى األبيــض املتوســط.

إًذا، يف بلــدة شــحور العاملّيــة، غــّرة شــهر رمضــان املعّظم مــن ســنة 1301هـــ – 1881م، ُولد 
الشــيخ عــارف فتلّقــى مبــادئ الدراســة عــى يــِد والــده ويف كّتــاٍب متواضــع عــى يــد أحــد شــيوخ 
ــا أن انتقــل أفــراد األرسة إىل صيــداء تابــع دراســته يف املدرســة الرشــيدية الصيداويــة،  البلــدة، ومّل
ثــّم يف كٍل مــن مدرســة النبطيــة الرســمية واملدرســة احلميديــة التــي كان أّسســها املغفــور لــه الســّيد 
ــذه  ــن ه ــنة 1906م وم ــوىّف س ــويش واملت ــم احلّب ــيد إبراهي ــن الس ــف ب ــيد يوس ــن الس ــن ب حس
ــن  ــان واألدب م ــن األعي ــة م ــا دّرس نخب ــّن، وفيه ــام العاملي ــن األع ــد م ــّرج العدي ــة خت املدرس
ــة  أمثــال كلٍّ مــن الشــيخ ســليان ظاهــر والشــيخ أمحــد رضــا، أحــد أعضــاء جممــع اللغــة العربي

بدمشــق.1

مل يطــْل املقــام بمرتمجنــا الشــيخ يف النبطيــة فانتقــل ثانيــة إىل صيــدا ليواصــل دراســته عــى يــد 
ــة بعــض  ــا إىل دراســته بالعربّي كلٍّ مــن العامتــْن حميــي الديــن عســران، ومنــر عســران، جامًع

ــة والفارســّية2. ــة فضــًا عــن الرتكّي دراســات أخــرى بالفرنســّية واإلنكليزّي

الشيخ الصحايّف:

منــذ أن راح يطــرق أبــواب العلــم، وإىل جانــب ثقافتــه الدينيــة احلوزوّيــة واألخــرى املســتقاة 
مــن االطــاع عــى العديــد مــن الكتــب الرتاثيــة واحلداثيــة، ظهــر ميــُل الشــيخ اجلامــح إىل قــراءة 
مــا جــاء عــى أقــام الكّتــاب مــن الذيــن كانــوا ينــرون مقاالهتــم ونتاجهــم األديّب والفكــرّي يف 
العديــد مــن الصحــف أو املجــات التــي كانــت تصــدر يف زمانــه، وإّن منهــا عــى ســبيل املثــال، 
ال احلــر، كاًّ مــن املقطــم واملقتطــف والرســالة واألهــرام التــي كانــت تصــدر يف مــر، واملنــار 
واملفيــد واالحتــاد العثــاين وحديقــة األخبــار التــي كانــت تصــدر يف لبنــان، فوضــع الشــيخ العارف 
ــة عــى وجــه اخلصــوص، وقــد متّثــل  ــا ســامًيا خيــدم بــه وطنــه وبــاده العاملّي نصــب عينيــه هدًف
ــاء  ــة تكــون صفحاهتــا مرعــة ألقــام األدب ــة علمّي ــة أدبّي ــة عربّي هــذا اهلــدف بتأســيس أّول جمّل
ــت  ــوم أن كان ــل ي ــق بالفع ــا حتّق ــذا م ــن، وه ــر عاملي ــن وغ ــر عاملي ــال الفك ــعراء ورج والش
الطباعــة صعبــة، والــورق نــادًرا، واالتصــال بالعــامل اخلارجــي صعًبــا أيًضــا، وإذ يف صبيحــة يــوم 

1 -  فرحات، هاني: الثالثي العاملي في عصر النهضة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1918 ص -175 177
2 -  حميّد، أيوب: الشيخ أحمد عارف الزين، ص 74. منشورات مجلّة العرفان
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مــن أيــام شــهر حمــّرم مــن ســنة 1327هـــ – 1909م ويف صيــداء مدينــة أشــجار الليمــون وأزهــار 
البســاتن، قاعــدة اجلنــوب األوىل، وعــى أثــر صــدور جمّلــة املــرج املرجعيونّيــة التــي كان أصدرهــا 
كلٌّ مــن أســعد رّحــال ودانيــال زغــرب، أرشقــت شــمس جمّلــة ثانيــة عربيــة عامليــة هادفــة اختــار 
العرفــان اســًا هلــا شــيخنا العــارف فصــدر العــدد األّول مزداًنــا بعنوانــْن ثانويــن صغريــن اثنــن 
ــون  ــن يعلم ــتوي الذي ــل يس ــي: ﴿ه ــة ه ــة مبارك ــة قرآنّي ــا آي ــال، أحدمه ــن الش ــن وع ــن اليم ع

والذيــن ال يعلمــون﴾، والثــاين حديــث مأثــور هــو: »تعّلــم العلــم مــن املهــد إىل اللحــد«.
ــك، أّي  ــاهلل علي ــك، وب ــن صنيع ــك وأحس ــّل معروف ــا أج ــارف، وم ــيخ الع ــا الش هلل دّرك، أهّي
ــون،  ــه يف ذلــك الزمــن الــذي كان العاملّي ــاٍر أقدمــت علي مركــٍب صعــٍب ركبــت وأّي عمــٍل جّب
وأخــّص منهــم بالذكــر شــيعة أيب ذٍر الغفــارّي مــا انفكــوا يعانــون الكثــر الكثــر مــن احلرمــان، 
ــيحيْن  ــْن املس ــك املرجعيونّي ــاذا؟ اآلن زميلْي ــراك.. م ــتبداد األت ــى، واس ــم ذوي القرب ــن ظل وم
ــن  ــر املمك ــن غ ــه، إذ م ــّوره أو تصديق ــن تص ــا ال يمك ــذا م ــاز، وه ــذا اإلنج ــبقاك إىل ه ــا س كان
إنجــاز مثــل هــذا العمــل يف أيــام معــدودات مــن صــدور جملــة املــرج املرجعيونّيــة، أم ألّنــك وأنت 
ــذ نعومــة أظفــارك الســّباق إىل النهــوض هبــم مــن وهــدة  ــاء جلدتــك، كنــت من الغيــور عــى أبن
الفقــر وحضيــض اجلهــل إىل أوج املعرفــة، وهــذا هــو األصــح، ألســت أنــت القائــل يف أّول عــدد 

مــن أعــداد جملتــك العرفــان:
ــن  ــا م ــن هب ــة يتمك ــاء صحّيف ــوق إلنش ــو يت ــاره، وه ــة أظف ــذ نعوم ــة من ــذه املجل ــئ ه »منش
خدمــة أمتــه ووطنــه، إذ كّل امــرٍئ ميــرّس ملــا ُخلــق لــه واآلن وقــد قّيــد اهلل لنــا مــا نتمنــاه، واألمــور 
مرهونــة بأوقاهتــا، فأنشــأنا هــذه املجلــة عــى اعــرتاف لنــا بالعجــز والتقصــر ودعوناهــا العرفــان، 

ولــكّل مســّمى مــن اســمه نصيــب.«1
ــي رميــت إليهــا مــن  ــة الت ــل، مــن أفصحــت عــن الغاي ــا الشــيخ اجللي ــت أهّي ــّم، ألســت أن ث
ــايّن  ــق أم ــن وحتّق ــة ختــدم الوط ــة رشيف ــة وطنّي ــري، غاي ــي َلعم ــة، وه ــذه املجّل ــك هل وراء تأسيس
األّمــة يف وجــوب نــر العلــم واألدب وااللتــزام باخللــق القويــم واحلــّث عــى التقــدم العمــراين 
ــان،  ــدات العرف ــن جمل ــاين م ــد الث ــا املجّل ــت هب ــي افتتح ــك الت ــاء يف مقالت ــا ج ــّي ، ك واالجتاع

وفيهــا تقــول:
»غايتنــا التــي نرمــي إليهــا، وخطتنــا التــي نســر عليهــا، نــر العلــم واألدب وتقويــم األخاق 

وتطهــر النفــوس مــن األرجــاس واخلــوض يف غمــرات املباحــث االجتاعّيــة  والعمرانية.«2
ولقــد أفصحــت أكثــر فأكثــر فيــا بعــد، عــن غايتــك، وعــّا كان يســاور األحــرار مــن أبنــاء 
وطنــك وجلدتــك وطائفتــك، بــل مذهبــك الــذي إليــه تنتســب مــن تــوٍق إىل احلرّيــة وأخــٍذ بزمــام 
العلــم واملعرفــة ونــوض مــن كبــوة اجلهــل وتبيــان لصّحــة مــا عليــه أتبــاع املذهــب احلــّق بخاف 

1 -  العرفان، مجلد 1، ج 1، ص 3
2 -  العرفان، مجلد 2، ج 1، ص 2
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مــا تقّولــه عليهــم املتقّولــون، ومــا أرجــف بــه عليهــم املرجفــون مــن املتعصبــن إذ تقــول:

ــا  ــك، وخصوًص ــة إىل ذل ــة ماس ــن بحاج ــُت الوط ــة أليّن رأي ــذه املجّل ــاء ه ــُت إىل إنش »انرف
الطائفــة الشــيعية، فإّنــه مل يكــن هلــا حينئــٍذ صحّيفــة تنــر اعتقاداهتــا الصحّيحــة وترتجــم مشــاهر 

رجاهلــا وتدفــع مــا يتقّولــه اجلاهلــون عنهــا..«1

ــًدا إىل  ــن، وحتدي ــذا الوط ــب إىل ه ــذي تنتس ــت ال ــارف، وأن ــل الع ــيخ اجللي ــا الش ــل، أهّي أج
ــة املظلومــة التــي ســامها األتــراك ومــن  ــة املباركــة، وإىل هــذه الطائفــة املحّق هــذه البقعــة العاملّي
ــوا دون تقّدمهــا  ــا شــّتى مــن الظلــم واالضطهــاد والتعصــب والتهميــش وحال كان قبلهــم، ألواًن
ورقــّي أبنائهــا ودون األخــذ بأســباب احلضــارة والعلــوم، َليعــّز عليــك، وحيــزُّ يف نفســك أن تبقــى 
عــى مــا هــي عليــه، فــا رأينــاك إاّل مشــّمًرا عــن ســاعدك منرًيــا بــكّل مّهــة وصــدق وإخــاص 
لتكــون صاحــب أّول مؤّسســة إعامّيــة عاملّيــة تتســع صفحاهتــا جلميــع األقــام احلــّرة واجلريئــة 
الداعيــة إىل التحــّرر مــن ربقــة األمّيــة وأرس اجلهــل ونــر االســتعباد وإىل التمســك بأهــداب القيــم 
الدينيــة واخللقيــة، وهــل األمــم إاّل األخــاق عــى حــّد تعبــر أمــر الشــعراء وهــل كانــت بعثــة 
النبــي األعظــم )ص( إاّل تتميــًا واســتكااًل ملــكارم األخــاق، وهــل كان تعريــف الشــيخ العــارف 

بعنــوان أّول عــدد مــن أعــداد جملتــه إاّل مــا ذّيــل بــه عنــوان جملتــه األكــر، وهــو:

ــّل  ــر ج ــاهد خيت ــوى ش ــذا س ــل كلٌّ ه ــة (..ه ــة اجتاعّي ــة أخاقّي ــة أدبّي ــة علمّي )جمّل  
أهــداف املجّلــة األخــرى التــي كان يطمــح إليهــا الشــيخ مــن حــثٍّ عــى اللحــاق بركــب احلضــارة 

ــتويات؟ ــى املس ــه إىل أع ــاء ب ــم واالرتق ــق القوي ــاألدب، وباخلل ــام ب ــن اهت ــم، وم والعل

هــذا مــا طمــح إليــه الشــيخ العــارف، وتلكــم هــي الغايــة التــي ســعى إليهــا مــن وراء إقدامــه 
عــى تأســيس تلكــم املجلــة مهيًبــا بــكل مــن يقــدم عــى هــذا العمــل أن يتحّمــل املســؤولية، وأن 
ــتهّل  ــي اس ــة الت ــيخ يف اإلفتتاحّي ــك الش ــن ذل ــّر ع ــا ع ــي، وك ــي ه ــة الت ــة الصحاف ــرتم وظيف حي
هبــا العــدد األّول مــن جمّلتــه، »وظيفــة خطــرة، ومقامهــا حــرج، ألن الــذي يــزن األعــال بميــزان 
الدراهــم، ويســيطر عــى العــادات واألخــاق ســيطرة امللــك عــى اململــوك، جيــب أن يكــون يف 
درجــٍة يأمــن معهــا مــن الزلــل، ويتنّكــب طريــق اخلطــأ واخلطــل، ذلــك أّن أهــّم مناقبيــة الصحافــة 
ــل  ــا، وال جتع ــا باتًّ ــة رفًض ــّل باجلامع ــن أخ ــض كّل م ــا، وترف ــواء جانًب ــراض واأله ــدع األغ أن ت
حلاكــٍم أو حمكــوٍم عليهــا حكــًا.. جيــب عليهــا أن تتحــّرى الصــدق، وترفــع ألويــة احلــق وال تــدع 
للباطــل إليهــا ســبيًا، وعليهــا أن تقــّدم مصالــح األّمــة ومنافعهــا عــى مصاحلهــا ومنافعهــا، وأن 
تــدّر عــى األّمــة مــن أخاقهــا ِحكــًا نافعــة، وفوائــد جامعــة، فتهدهيــا إىل الطريــق األقــوم، وجتــّر 

هلــا كّل مغنــم، وتدفــع عنهــا كّل مغــرم.«2

1 -  نفسه، مجلد 3، ج 21، ص 841
2 - العرفان، مجلّد1 ، جزء 1، ص 3
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شيخة املجاّلت:

إّن مــا يمّيــز افتتاحيــة الشــيخ العــارف اآلنفــة الذكــر، وهــي بمثابــة بيــاٍن صحــايّف موّجــٍه لــكّل 
ــة هــذا الرجــل ومصداقيتــه التــي جيــب أن  مــن يتصــّدى هلــذه املهنــة الّشــاقة، َلدليــٌل عــى مناقبّي
ــدان  ــه البل ــت في ــذي كان ــت ال ــذا يف الوق ــة، ه ــن صحّيف ــؤوٍل ع ــايّف أو مس ــا كّل صح ــّى هب يتح
ــي  ــات الت ــف واملج ــيوع الصح ــّباقًة إىل ش ــبيًّا س ــا نس ــدة عنه ــة أو البعي ــاد عامل ــاورة لب املج
ُيفــرتض فيهــا  أن تكــون معــّرًة عــن لســان األّمــة ومهومهــا وطموحاهتــا وآداهبــا، وإّن مــن تلــك 
الصحــف واملجــات التــي كانــت شــائعًة ومتقدمــًة عــى صــدور جملــة العرفــان، يف مــر، كاًّ من 
األهــرام التــي أصدرهــا األخــوان ســليم وبشــارة تقــا ســنة 1876م وتعنــى بالشــؤون السياســّية، 
واملقطــم التــي أصدرهــا تباًعــا ســنة 1876 ثــم ســنة 1884م كلٌّ مــن يعقــوب رصوف وفــارس 
نمــر، وتعنــى بالشــؤون األدبّيــة والعلميــة التــي كان يكتــب فيهــا كبــار األدبــاء والعلــاء والشــعراء 

مــن أمثــال حافــظ إبراهيــم، وأمحــد شــوقي وإبراهيــم اليازجــي وشــكيب أرســان.

ــم  ــا احلكي ــي باش ــد ع ــا حمم ــب لصاحبْيه ــوب الط ــن يعس ــر كاًّ م ــا يف م ــا أيًض وإّن منه
وإبراهيــم دســوقي، صــدرت ســنة 1865م، وكانــت ُتعنــى بالشــؤون الطبيــة والعلميــة، واملؤّيــد 
ــّية  ــؤون السياس ــى بالش ــت تعن ــنة 1889م، وكان ــدرت س ــف، ص ــي يوس ــيخ ع ــا الش لصاحبه
والوطنيــة واألدبّيــة، وفيهــا كتــب كبــار الساســة واألدبــاء مــن أمثــال ســعد زغلــول، ومصطفــى 
ــة لصاحبهــا جرجــي  ــا اهلــال أشــهر الصحــف املري ــده، أّم كامــل، وقاســم أمــن، وحممــد عب
ــة عــى  ــة  والتارخيّي ــة واالجتاعّي زيــدان، صــدرت ســنة 1892م، فكانــت تعنــى بالشــؤون األدبّي

ــوص.1 ــه اخلص وج

ــى  ــًة ع ــت متقّدم ــي كان ــات الت ــف واملج ــن الصح ــإّن م ــوريا ف ــا يف س ــر، أّم ــذا يف م  ه
ــن: ــان كاًّ م ــدور العرف ص

ــؤون �  ــى بالش ــت تعن ــوري، وكان ــا عنح ــق رض ــا يف دمش ــي أصدره ــاق الت ــرآة األخ م
االجتاعّيــة  واألخاقيــة.

املقتبــس التــي أصدرهــا حممــد كــرد عــي يف مــر أّواًل، ثــّم يف دمشــق ثانيــة ســنة 1906م. � 
وكانــت تعنــى بالشــؤون العلميــة واللغويــة واألدبّيــة والتارخيّيــة.

االعتــدال التــي أصدرهــا عبــد الرمحــن الكواكبــي ســنة 1879م، وكانــت تعنــى بالشــؤون � 
السياســّية.2

1 -  دي طرازي، فيليب: تاريخ الصحافة العربية 3/49 وما بعدها. المطبعة األدبية. بيروت 1913.
2 -  المصدر نفسه، 201-2/200 و3/ 69-89
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ــا يف لبنــان، وقبــل إعــان دولــة لبنــان الكبــر ســنة 1920م مــن قبــل الفرنســين حيــث  وأّم
كان للصحافــة قــدم ســبٍق ال ينكــر، فــإّن مــن أبــرز الصحــف واملجــات التــي ســبقت العرفــان 

كاًّ مــن:

ــة واجلنينــة، لســليم بطــرس البســتاين، صــدرت ســنة 1870 و1871م، وكانــت تعنــى �  اجلنّ
بالشــؤون السياســّية واألدبّيــة.

البشر، الصادرة سنة 1870م عن مجاعة اآلباء اليسوعين. � 

ثارات الفنون، الصادرة عن مجعية الفنون لليازجي. � 

لســان احلــال، لصاحبهــا خليــل رسكيــس وتعنــى بالشــؤون السياســّية والزراعيــة والصناعيــة � 
ــة، صدرت ســنة 1877م. والتجاري

ــة �  ــّية واألدبّي ــؤون السياس ــى بالش ــت تعن ــي، وكان ــى الغايين ــيخ مصطف ــراس، للش الن
ــان. ــا العرف ــدرت فيه ــي ص ــنة الت ــي الس ــنة 1909م، وه ــدرت س ــة، ص والديني

ــل  ــة جلب ــدان املحاذي ــة يف البل ــورية واملري ــة والس ــف اللبناني ــن الصح ــّم م ــذا الك ــط ه وس
ــإزاء ذلــك النشــاط اإلعامــي املتعــّدد األغــراض واألهــداف وهــو  ــه، وب ــدة عن عامــل، أو البعي
ــه هــذا اجلبــل يف ذلــك الزمــن  ــًة بــن مــا كان علي ــًا ومقارن ــه جبــل عامــل طوي نشــاٌط حــرم من
ــه،  ــدة عن ــه أو البعي ــه البلــدان املجــاورة ل ــف وجهــل وحرمــان ومــا كانــت علي مــن مظاهــر ختّل
ــى  ــة تعن ــا جمّل ــن أيًض ــر العاملي ــن ولغ ــّدم للعاملي ــة لتق ــارف املبارك ــيخ الع ــادرة الش ــاءت مب ج
ــن  ــّرر م ــوة إىل التح ــا الدع ــأيت يف مقدمته ــي ي ــه الت ــن حقوق ــع ع ــانه وتداف ــق بلس ــؤونه وتنط بش
هيمنــة احلكومــات الظاملــة والقيــادات الفاســدة وإىل احلــث عــى طلــب العلــم والتــزود باملعرفــة، 
ــة،  فكانــت العرفــان التــي رسعــان مــا طــار صيتهــا يف اآلفــاق حتــى أّنــا بلغــت املهاجــر القصّي
ــة  ــة واألدبّي وإذ بمجلــة العرفــان التــي رّشعــت صفحاهتــا لأقــام التــي تعنــى بالشــؤون العلمي
ــة والدينيــة، إذ هبــا تتصــدر، أو عــى األقــل، حتاكــي أخواهتــا  وهتتــم باألمــور السياســّية والتارخيّي
مــن الصحــف واملجــات العربيــة املعــارصة هلــا مــن أمثــال املقتطــف واهلــال املريتــْن واملقتبس 
واالعتــدال الســوريتْن والنــراس وثمــرات الفنــون اللبنانيتــْن مــا حــدا بعضهــم عــى أن يطلــق 
عليهــا اســم الشــيخة كواحــدة مــن شــيخات ثــاث هــّن: جملــة املقتبــس شــيخة ســوريا ملحمــد 
ــة العرفــان شــيخة  ــة ليعقــوب رصوف، وجمل كــرد عــي، واملقتطــف شــيخة جمــات مــر الكنان

لبنــان للشــيخ أمحــد عــارف الزيــن.1

1 -  العرفان، عدد خاص. مقالة عبد هللا المشنوق، ص 115-116.
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اهتاممات العرفان الرئيسة:

أّواًل: اهلم الوطني والسيايّس
ــال  ــال األمــة وب تنّوعــت مضامــن العرفــان واهتاماهتــا بتنــوع اهلمــوم التــي كانــت تشــغل ب
كّل مــن انتســب إىل بــاد العــرب واملســلمن فــكان أن رّشعــت صفحــات أبواهبــا جلميــع األقــام 
ــه اهلــّم الوطنــي والســيايّس بحيــث  ــأيت يف طليعت احلــّرة املهتمــة بالثقافــة وبالشــأن العــام الــذي ي

إنــك تــكاد ال جتــد وكــا يقــول زهــر ماردينــي:

»يف كّل صفحــٍة وغــاف وحكمــة وروايــة ســوى مــا حيكــي شــيًئا مــن تاريــخ األمة اإلســامية 
أو العربيــة.«1 وهــذا مــا كان شــاركه يف هــذا املوضــوع والدعــوة إليــه رّواد الثقافــة األوائــل مــن 
أمثــال الســيد حمســن األمــن واألمــر شــكيب أرســان وعبــد الرمحــن الكواكبــي والشــيخ رشــيد 
رضــا والســيد مجــال الديــن األفغــاين والشــيخ حممــد عبــده، كّل ذلــك بعيــًدا عــن أي نزعــة تعصبية 
مذهبيــة، إذ لقــد كانــت العرفــان، يتابــع ماردينــي، بجانــب املجتمــع احلقيقــي بــكّل أخطائــه ونبله، 
وبجانــب الزمــن العــادي الراكــض، الزمــن الــذي يمــأ حيــاة النــاس، ثّمــة جمتمــٍع آخــر، ومــدى 
ــه  ــذي يقّدم ــع ال ــو املجتم ــم ه ــْن، ذلك ــن احلقيقي ــع والزم ــب املجتم ــيان بجان ــاٍن يمش ــايّن ث زم

الشــيخ املؤمــن مــن خــال رؤيتــه ومــدى ظنّــه وهــو الزمــن الــذي يطلقــه للنــاس عامًلــا آخــر.«2

ُتــرى، عــن أي جمتمــع أو مــدًى زمنــّي ثــاٍن ســوف يقّدمــه الشــيخ يف عرفانــه وهــو الــذي أدرك 
ــه  ــداب بنوعي ــب االنت ــه وواك ــى نايت ــد أرشف ع ــه وق ــه وبطش ــكّل جروت ــايّن ب ــال العث االحت
الفرنــّي واالنكليــزي بــكّل مفاســده وأطاعــه ومســاوئه، وشــهد النزاعــات املحلّيــة واإلقليميــة 
ــة واالســامية فتحــول دون تقّدمهــا ورقّيهــا  ــي كانــت تفتــك بجســم األمــة العربي ــة الت واجلهوي

ــة والعدالــة والوحــدة.. ونزوعهــا إىل احلرّي

يتــوق الشــيخ إىل جمتمــٍع عــريبٍّ وموّحــد متحــّرر مــن اهليمنــة األجنبيــة ومــن شــتى العبوديــات 
املحليــة ويف طليعتهــا اجلهــل والتخلــف وفســاد احلــّكام وقمــع احلرّيــات وكــّم أفــواه املجاهريــن 
بكلمــة احلــق وهــذا مــا كان يــؤمل الشــيخ العــارف وينــّدد بــه يف عرفانــه جهــاًرا، ولكــم ثــار عليــه 
ودعــا بــكل جــرأة وشــجاعة إىل حماربتــه مــراًرا، إْن بالفعــل وإن بالكلمــة احلــرة التــي هــي أمــى 

مــن الســيف يف عرفانــه..

ــبة  ــك ملناس ــاة، وذل ــه احلي ــداد جريدت ــد أع ــروة يف أح ــل م ــه كام ــا كتب ــه وم ــا قال ــغ م ــا أبل ف
ــول: ــب يق ــة إذ كت ــة والعربي ــه القومي ــدق عقيدت ــى ص ــا ع ــيخ مثنًي ــم الش ــال بتكري االحتف

»هــذا رجــل- أي الشــيخ عــارف- فــاض قلبــه حتــى عــى قلبــه ولســانه، وطغــى إيانــه حتــى 
عــى عرفانــه، ســارت حياتــه يف مزالــق وتعاريــج بمســالك اجلبــال ولكــّن عقيدتــه القوميــة ظلــت 

1 -  العرفان، عدد خاص. مقالة زهير مارديني، ص 12.
2 -  العرفان، عدد خاص. مقالة زهير مارديني ص 15.



655

تصعــد بــه وحتتضنــه، وإّن رجــًا جهــر برأيــه يــوم كان اجلهــر بــه أقــرب إىل األعــواد، وثبــت عليــه 
ــة:  ــة العربي ــخ احلرك ــخ يف تاري ــم وراس ــر والتكري ــخ يف التقدي ــقٍّ راس ــب ح ــرن َلصاح ــف ق نص

ســقًيا هلــذه الوجــوه وهــذه القلــوب مــا أكرمهــا وأطهرهــا..«1

وكتــب د. حممــد املجــذوب يف تقديمــه لكتــاب د. أيــوب محيــد: الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن 
مؤســس جملــة العرفــان، كتــب يقــول:

»لقــد أمــى الشــيخ عــارف حياتــه يدعــو إىل التأليــف بــن العــرب ويدافــع عــن قضاياهــم 
وحيثهــم عــى حتقيــق وحدهتــم وكان يعلــن يف كل مناســبة: إّننــا عــرب قبــل أن نكــون مســلمن، 

ــا وديدننــا. ــة العــرب دأبن فرقــّي العــرب ووحــدة العــرب واســتقال العــرب وحرّي

ــه  ــع قلب ــذت بمجام ــه، وأخ ــه حواس ــت علي ــي ملك ــه الت ــريّب وبعربيت ــبه الع ــّد بنس ــكان يعت ف
ــه.2 ــه وجمتمعات ــه وخطب ــه وجوالت ــعره يف خلوات ــت ش وكان

وممـّـا جــاء يف كلمــة ألقاهــا العامــة الشــيخ عبــد اهلل العايــي يف إحــدى احلفــات التذكاريــة 
بعــد وفــاة الشــيخ قولــه الــذي يثنــي فيــه عــى جرأتــه وشــجاعته ووطنيتــه، وهــو:

»أمحــد عــارف الزيــن، وكان الوطنيــة يــوم كانــت آالم وتضحيــات محــراء.. وكان النزاهــة يــوم 
ــة الــرأي ســبيًا إىل األعــواد..  كانــت حكايــة تــروى.. وكان الفكــر احلــر النــّر يــوم كانــت حرّي

وكان الرخــة املجلجلــة اهلــادرة يــوم كان اهلمــس الرعديــد عنــوان جــرأة واستبســال.«3

ــه  ــادرة يف وج ــة ه ــة مدوي ــر، رصخ ــر ح ــة، فك ــة الفت ــة، نزاه ــة صادق ــة، وطني ــة صافي عربّي
املحتــل والظــامل والفاســد.. تلكــم هــي أهــم املفــردات أو العناويــن التــي طاملــا ركــز عليهــا الشــيخ 
يف خطاباتــه ومقاالتــه ومقــاالت أصحــاب األقــام احلــّرة التــي وجــدت يف جملــة العرفــان متنفًســا 
ــة هلــم، بحيــث إّن  ــا صاغي ــة أو اإلســامية أذًن ومتســًعا هلــا، ولدعــاة الوحــدة الســورية أو العربي
العرفــان يف ذلــك الزمــن كادت أن تكــون املجلــة الوحيــدة، التــي هّللــت وتابعــت قضيــة املنــاداة 
بالوحــدة العربيــة، وذلــك منــذ أن أعلــن األمــر فيصــل بــن احلســن حكومتــه العربيــة األوىل يف 
دمشــق ســنة 1918، كــا أّنــا تابعــت أخبــار كل مؤمتر يدعــو إىل هــذه الوحــدة أو الوحدة الســورية 
عــى األقــل كونــا نــواة الوحــدة الكــرى التــي طاملــا كانــت حلــم العــرب وحلــم العامليــن عــى 
وجــه اخلصــوص وهــذا مــا كان شــاهًدا عليــه مؤمتــر احلجــر الــذي انعقــد يف نيســان ســنة 1920، 
ثــّم املؤمتــر الســوري األول الــذي عقــد بدمشــق ســنة 1928، ومؤمتــرات الســاحل ببــروت ســنة 
1936، ومؤمتــر الوحــدة العربيــة الثــاين الــذي انعقــد بصيــدا يف الســنة نفســها، ثــم املؤمتــر العــريب 

1 -  العرفان، عدد خاص ص 86.
2 -  حميّد، أيّوب: الشيخ أحمد عارف الزين، ص 12. منشورات مجلة العرفان.

3 -  العرفان، عدد خاص، ص 111
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ــد مــن تلــك املؤمتــرات أو اجلمعيــات  هــذا، ولقــد شــارك صاحــب العرفــان بنفســه يف العدي
العربيــة الســورية املناهضــة لسياســة األتــراك أيــام احلكــم الرتكــي، ثــم لسياســة الفرنســين إّبــان 
ــبيبة  ــة الش ــاح ومجعي ــة اإلص ــد ومجعي ــة العه ــات مجعي ــك اجلمعي ــن تل ــداب، وإّن م ــد االنت عه

ــة.2 العربي

وملــا أن زار الشــهيد عبــد الكريــم اخلليــل بــاد عامــل ســنة 1914 كمنــدوب جلمعيــة الثــورة 
ــا  ــة، فل ــك اجلمعي ــا لتل ــارف مندوًب ــيخ ع ــدب الش ــة، انت ــة الامركزي ــع مجعي ــدة م ــة املتح العربي
ــدا  ــه يف صي ــه ومطبعت ــى دارت ــعواء ع ــة ش ــاكرهم محل ــنّت عس ــر ش ــذا األم ــراك هب ــرف األت ع
ــم  ــا ث ــن يوًم ــة وعري ــل ثاث ــث يف املعتق ــه، فلب ــريف بعالي ــوان الع ــن إىل الدي ــع آخري ــادوه م فاقت

ــبيله.3 ــَي س ُأخ

ومّلــا وضعــت احلــرب العامليــة أوزارهــا ســنة 1918، وعــى أثــر مصادقــة جملــس احللفــاء ســنة 
1920 عــى توزيــع احلصــص فيــا بــن الفرنســين واالنكليــز، ناهــض مؤســس العرفــان بلســانه، 
ــا إىل الوحــدة الســورية بقيــادة فيصــل بــن  ــاب جملتــه، سياســة االنتــداب، داعًي ولســان أقــام كّت
ــة  ــذ العصبي ــر ونب ــآزر والتضاف ــدة والت ــن إىل الوح ــاء الوط ــه أبن ــت عين ــا يف الوق ــن وداعًي احلس

املذهبيــة والطائفيــة واجلهويــة واملقاطعيــة، مفتتًحــا أحــد أعــداد جملتــه العرفــان بالقــول:

»هلّمــوا، يــا أبنــاء الوطــن وتضافــروا بالقلــوب قبــل األيــدي وانبــذوا ظهرًيــا كّل مــن يســعى 
ــيعين  ــنين وش ــن س ــلمن م ــيحين ومس ــوين ومس ــن موس ــم ِم ــوا كّلك ــم... هلّم ــق بينك للتفري
ــا،  ــان جانًب ــوا األضغ ــن... اّطرح ــي ولوثري ــك وأرثوذك ــة وكاثولي ــن، موارن ودروز ونصري
ــه، وإنقــاذه  ــا عــى إيقــاظ هــذا الوطــن مــن غفلت ــا واحتدن وارصخــوا رصخــة واحــدة قــد حتالفن
ــا مــن العــر واملثــات.«4 ــا العظــات، ونعتــر بــا مــّر بن ــر بن مــن ورطتــه، فقــد آن األوان أن تؤّث

مل يكتــف الشــيخ املؤســس هبــذا القــول الــذي أثــار حفيظــة مــن استســلم لانتــداب وركــن 
ــد  ــوره العدي ــر حض ــه ع ــى مواقف ا ع ــرًّ ــل م ــه بالفع ــب إلي ــا ذه ــق م ــل راح يطب ــلطته ب إىل س
مــن املؤمتــرات التــي شــارك فيهــا. وإّن منهــا، املؤمتــر الوطنــي الــذي انعقــد يف بــروت، مــا دفــع 
ــي اندلعــت نرانــا ســنة 1925،  ــورة الســورية الت ــارص الث ــه ين ــة أّن ــه بحّج الفرنســين إىل اعتقال
ومــا أن أفرجــت ســلطات االنتــداب عنــه، حتــى عــاد إىل منــاوأة ســلطة االنتــداب اجلائــرة مــن 

ــد.5 جدي

1 -  انظر: أعداد العرفان التي غطّت أحداث تلك المرحلة وبخاصة المجلدين السابع والعشرين والحادي والثالثين.
2 -  العرفان، مجلد 31، ج 8-7 ص 315
3 -  نفسه، مجلد 29، جزء 9-8 ص 719

4 -  نفسه، مجلد 78، عدد 5-6
5 -  لالطــالع علــى مــا عانــاه اللبنانيــون والســوريون مــن وطــأة االنتــداب الفرنســي، راجــع: نجيــم، بولــس: القضيــة اللبنانيــة، ص 

-121 128. الــدار األهليــة، بيــروت 1995.
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مــا اضطــّر هــذه الســلطة، أي ســلطة االنتــداب إىل اعتقالــه ثانيــة، لكــن ملــّدة قصــرة مل تتجــاوز 
العــرة مــن األيــام.

ــا أن انتقــل امللــك فيصــل ابــن احلســن إىل الرفيــق األعــى ســنة 1933، ألقــى الشــيخ كلمــة  ومّل
تأبــن أناهــا بمبايعــة ولــده غــازي ملــًكا عــى العــراق منــّدًدا بسياســة كّل مــن اإلنكليــز والفرنســين 
ــاحل  ــر الس ــاد مؤمت ــدى انعق ــنة 1936، ل ــاملة، ويف س ــة الش ــدة العربي ــه بالوح ــى مطالبت ا ع ــرًّ م
ــيخ  ــن الش ــكلٍّ م ــي ب ــد العام ــل الوف ــروت، متث ــام بب ــليم س ــي س ــم الوطن ــزل الزعي ــاين يف من اللبن
ــن الــذي كان أحــد مــن رفعــوا مذكــرًة إىل  ســليان ظاهــر وأمحــد رضــا والشــيخ أمحــد عــارف الزي
ــه فيهــا بالوحــدة الســورية رافضــن االنضــواء حتــت مــا ُدعــي  ــدوب الســامي الفرنــي يطالبون املن

ــن ســنة 1.1920 ــذي كان ُأعل ــر ال ــان الكب بلبن

ويف الســنة نفســها أي ســنة 1936، تــرأس الشــيخ عــارف جلنــة الدفــاع عــن فلســطن ونرهتا 
وقــد ضّمــت هــذه اللجنــة عــدًدا مــن رجــاالت صيــدا مــن بينهــم معــروف ســعد وحميــي الديــن 

البــزاري وتوفيــق اجلوهــري.2

ومّلــا أن احُتفــل بذكــرى مــرور اســبوع عــى وفــاة احلــاج إســاعيل اخلليــل، كان الشــيخ عــارف 
أحــد ممــن أّبنــوا الفقيــد فألقــى خطاًبــا نــّدد فيــه بسياســة بشــكوف مــرّدًدا هــذا الصــوت: ال إرادة 
بشــكوفّية وال جــان عزيزيــة، نســبًة يف األوىل إىل املستشــار الفرنــي بتشــكوف ويف الثانيــة إىل جــان 
عزيــز أحــد أعــوان ســلطة االنتــداب، فحوكــم الشــيخ أمــام حمكمــة اجلــزاء يف بــروت ثــّم أفــرج 

عنــه.3

ويف نيســان مــن ســنة 1936، مّلــا أن انتفضــت بنــت جبيــل ومنطقتهــا تأييًدا للثــورة الفلســطينية 
ــا  ــم تبعته ــغ ث ــة التب ــص زراع ــر رخ ــي حتتك ــي الت ــة الرجي ــداب، وبرك ــلطة االنت ــًدا بس وتندي
انتفاضــات يف مناطــق أخــرى غّطــت جملــة العرفــان بأقــام كتاهبــا شــعراء وأدبــاء ورجــال فكــر 
وطنيــن جمريــات تلــك االنتفاضــات، وإّن مــن هــؤالء صاحــب العرفــان نفســه الــذي كان أحــد 
ــدا وأحــد مــن اعتقلتهــم ســلطة االنتــداب فأودعتهــم ســجن الرمــل  املشــاركن يف انتفاضــة صي

الــذي لبــث فيــه الشــيخ مــدة شــهرين ليخــرج منــه مــرّدًدا:

ــاينومــا زدتنــي يــا ســجن إاّل متانــًة  ــاًرا ألوط ــي وانتص ــا لقوم وحبًّ
فقــد كنت يل مــن بعض أهــي وخّاينلئــْن ســاءين قــوم غريــب لســانم
ويف عنــق احلــّكام يــا ســجُن شــهرانففــي ذّمــة التاريــخ عهــد قطعتــه
وحّببنــي ذا العهــد يف كّل طــوراين2كرهــُت بني طــوراَن يف عهــد حكمهم

1 -  حميّد، أيوب: الشيخ أحمد عارف الزين، ص 58
2 -  نفسه، ص 58

3 -  الشيخ أحمد عارف الزين، ص 59.
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ــة  ــوال أربع ــا ط ــوا بادن ــن حكم ــراك الذي ــعر، األت ــذا الش ــوران، يف ه ــة ط ــود بكلم واملقص
ــس  ــورك مؤس ــال أتات ــة ك ــة الدول ــن علاني ــم وُيعل ــدال منه ــل أن ُي ــن قب ــن ِم ــن الزم ــرون م ق

ــة.1 ــا احلديث ــة تركي مجهوري

عزلة مؤقتة
ــباب  ــنة 1939، وألس ــدأت س ــت ب ــي كان ــة الت ــة الثاني ــرب العاملي ــران احل ــتعال ن ــان اش وإّب

ــنوات. ــاث س ــدور ث ــن الص ــان ع ــت العرف ــرة توقف ــة قاه ضاغط

ــي كان  ــتيات الت ــه بس ــن مزرعت ــًذا م ــن، متخ ــة إىل ح ــارف السياس ــيخ ع ــا الش ــزل خاهل اعت
ــه مــع ذلــك، مل  ــاء النضــال، غــر أّن ــا للراحــة مــن أعب ــه وذلــك التاًس ــه مقــًرا ل ورثهــا عــن آبائ
يســلم مــن أعــوان وجــاوزة الســلطة الذيــن كبســوا مزرعتــه فصــادروا مــا مجعــه مــن غــال.2

لكنّــا عزلــة الشــيخ عــن الســاحة مل تطــل، فــا أن انســحبت قــّوات االحتــال الريطــاين مــن 
فلســطن ســنة 1948 مفســحًة املجــال أمــام الصهاينــة إلعــان دولتهــم املزعومــة حتــى صــدح 
ــًدا هبــذه املؤامــرة التــي  الشــيخ املناضــل بصوتــه اهلــادل وصــوت جملتــه عــر أقــام كّتاهبــا، تندي
كان مــن ثمراهتــا ضيــاع فلســطن العربيــة التــي مــا انفّكــت تــرزح إىل اآلن حتــت نــر االحتــال 
الصهيــوين ويف ذلــك يقــول الشــيخ العــارف مســترًخا ضمر األمــة العربيــة واإلســامية وضائر 

حّكامهــا الذيــن ختاذلــوا وهانــوا ونكصــوا عــن نــرة احلــق واســرتجاع الوطــن الســليب:

ــادي بمــلء  ــازل واخلطــب الشــامل ونن ــا أن نحــرق اإلرّم عــى هــذا البــاء الن »أمــا جيــدر بن
ــجداه،  ــاه، وامس ــطيناه، واقدس ــول وافلس ــك نق ــد ذل ــاه، وبع ــن: واعروبت ــن معول ــا صارخ فمن

ــبعاه.«3 ــر س ــاه، وابئ ــاه، وانارصت ــت حل وابي

ثانًيا: اهلم العلمي واألديب واألخالقي االجتامعّي :
صحّيــح أّن ُجــّل مــا اهتمــت بــه العرفــان ســواء أكان ذلــك عر أقــام كّتاهبــا أم عــر افتتاحيات 
ومقــاالت رئيــس حتريرهــا املؤســس هــو االهتــام بالشــأن الوطنــي والســيايّس.. غــر أّن الصحّيــح 
أيًضــا هــو أّن العرفــان ومنــذ نشــأهتا األوىل، أفــردت للعلــم واألدب ولأخــاق واالجتــاع حّيــًزا 
مرموًقــا مــن صفحاهتــا، وذلــك انســجاًما مــع اهلــدف األســاس الــذي طمــح الشــيخ إىل بلوغــه ، 
وهــذا مــا كان أّكــد عليــه مــراًرا، أملْ يطــّوق عنــوان أّول عــدد مــن أعــداد جملتــه التــي هــي العرفــان 
وأعــداًدا أخــرى عــن اليمــن بآيــة قرآنيــة مباركــة هــي : ﴿ هــل يســتوي الذيــن يعلمــون والذيــن 

ال يعلمــون﴾ وعــن الشــال بحديــث مأثــور هــو :« تعّلــم العلــم مــن املهــد إىل اللحــد« 4.

1 -  لالطالع على مسار الدولة التركية او العثمانية عبر تاريخها الطويل، راجع: 
جواد الغراوي، قيس: الدولة العثمانية، قراءة جديدة لعوامل االنحطاط. ص -31 77. ط 2 الدار العربية للعلوم، بيروت.

2 -  العرفان، مجلد 45، ج 1، ص 3.
3 -  نفسه، مجلد 36، ج 3، ص 228.

4 -  انظر صورة غالف العدد األول من مجلة العرفان
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ثــّم أمل يعــّرف الشــيخ عنــوان جملتــه التــي هــي العرفــان، وأعــداًدا أخــرى منهــا بقولــه: )جملــة 
علميــة أدبيــة أخاقيــة اجتاعّيــة (1.

ــا أن صــّدر اجلــزء األّول  ثــم أمل يؤكــد الشــيخ هــذا النهــج الــذي جعلــه مــن أوىل اهتاماتــه مّل
مــن املجلــد الثــاين مــن عرفانــه بالقــول:

»غايتنــا التــي نرمــي إليهــا وخطتنــا التــي نســر عليهــا، نــر العلــم واألدب وتقويــم األخــاق 
وتطهــر النفــوس مــن األرجــاس واخلــوض يف غمــرات املباحــث االجتاعّيــة  والعمرانيــة.«2

أمــا غــاف هــذا املجلــد املشــار إليــه والــذي محــل اســم جملــة العرفــان فقــد حــّدد هويــة تلــك 
املجلــة بالقــول: )جملــة شــهرية تبحــث يف العلــم والتاريــخ واألدب واألخــاق واالجتــاع(.

ــاع، وهــل تتقــدم األمــة، وتتطــور املجتمعــات إال إذا راعــت  ــن، اجت خلــق، علــم، أدب، دي
تلــك العناويــن الثوابــت التــي تبنــى عــى أسســها األوطــان؟

ــارة، أو  ــان، إن بقلــم مؤسســها، الشــيخ العــارف، ت هــذا مــا كانــت جهــدت وعملــت العرف
ــه يف  ــارة إلي ــوة أو اإلش ــه والدع ــيوعه ورواج ــده وش ــى تأكي ــوًرا، ع ــا، ط ــا وحمّررهي ــام كّتاهب بأق

ــر مــن جمــال ومقــال .. ــر مــن مناســبة، وأكث أكث

وهــذا مــا كان حــّث عليــه الشــيخ املؤّســس أكثــر مــن مــرة يف إفتتاحيــات جملتــه، ويف مقاالتــه، 
مســتنهًضا مهــم قومــه، أبنــاء األمــة عــى اللحــاق بركــب العلــم الــذي هــو عنــوان تقــّدم األمــم، 
وشــعار رقيهــا، رشيطــة أن يكــون العلــم نافًعــا، وتزينــه األخــاق، وهــذا مــا كان أملــع إليــه الشــيخ 
بالشــعر الــذي زيــن بــه غــاف أحــد املجلــدات، داعيــَا أبنــاء قومــه وجلدتــه إىل األخــذ بأســباب 

العلــم، واإلفــادة ممــا تنطــوي عليــه صفحــات العرفــان:

ــُم ــب جهدك ــم والتهذي ــوا إىل العل أســعُدهاهّب األقــوام  أعلــم  فإّنــا 

ــا العرفــان واقتبســوا مــا ضّلــت النــاس والعرفــان مرشــدها3واسرتشــدوا بضي

ا وجهــاًرا منــّدًدا بفســاد األخــاق وفســاد  وهــذا مــا كان يدعــو الشــيخ إليــه ليــًا ونــاًرا، رسًّ
الزعــاء واحلــكام واملوظفــن املرتشــن وعلــاء الســوء اجلاهلــن رافًعــا مــن شــأن الفــرد وحريتــه 
ــا أن يصدعــوا بكلمــة احلــق يف وجــه الباطــل وبرفــع الصــوت  ــه وباألمــة مجيًع ــا ب ــه مهيًب وكرامت

عالًيــا يف وجــه احلــكام املســتبدين والعلــاء املفســدين، أليــس هــو القائــل:

1 -  انظر صورة غالف المجلد األول من مجلة العرفان
2 -  انظر صورة غالف المجلد الثاني من مجلة العرفان
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»ابتدأنــا يف الكتابــة منــذ مخــس ومخســن ســنة وأّول كتابتنــا كانــت يف ثمــرات الفنــون واالحتــاد 
ــا أو  ــدا، وكل كتابتن ــلها يف صي ــا ومراس ــت وكيله ــار إذ كن ــة األخب ــدة حديق ــم يف جري ــاين ث العث
ــة الزعــاء املســتبدين ونقــد املوظفــن اخلائنــن املرتشــن ونــرة القائمــن  جّلهــا كانــت يف حمارب

بنــر احلريــة والدســتور.«1 

ثم أليس هو القائل يف اجلزء الرابع من جمّلد العرفان الثالث:

ــا قــوم، حّكامكــم منكــم فــا تتغاضــوا عــن  ــًدا.. ي ــا قــوم كونــوا أحــراًرا وال تكونــوا عبي »ي
ــن يسوســكم وال  ــا قــوم، ال حتنــوا رؤوســكم مَل باطــل يفعلــوه أو حكــٍم بغــر احلــق حيكمــوه.. ي
تقّبلــوا األذيــال واألعتــاب فإّنــا عــادات جموســية ال تنطبــق عــى قواعــد دينكــم وال عــى شــيمكم 
العربيــة.. يــا قــوم، ال جيــوز الســجود لغــر اهلل وحــده، فكيــف تســجدون لبــٍر مثلكــم يــأكل ممـّـا 
تأكلــون ويــرب ممـّـا تربــون.. يــا قــوم، احرتمــوا مــن ينفعكــم وأكِرمــوا مــن يكرمكــم وانضــوا 
ــم أذالء، إّن  ــى وأنت ــا قــوم، إىل مت بمــن ينهــض بكــم مــن حضيــض اخلمــول إىل أوج الرفعــة.. ي
علاءكــم بــر مثلكــم خيطئــون ويصيبــون وبينهــم الــّر والفاجــر والتقــي والشــقي فــا تنقــادوا 
ــكام  ــن احل ــتبدين م ــوع للمس ــوع واخلن ــذا اخلض ــا ه ــاد.. ف ــم واالجته ــل العل ــن انتح ــكّل م ل
واألمــراء والعلــاء.. متــى متيــل إىل التعــايل نفوســكم وترتفــع إىل األوج رؤوســكم.. متــى تكونــوا 

أحــراًرا صادقــن وال تكونــوا عبيــًدا صاغريــن..«2

دائرة معارف شّتى:
لقــد ســبق أن أملعنــا إىل أّن الشــيخ كان مــن قــّراء العديــد مــن الصحــف أو املجــات العربيــة 
ــة املرتمجــة  ــة والفنّي وبخاصــة تلــك التــي كانــت هتتــم بنــر املباحــث واملقــاالت العلميــة واألدبّي
وغــر املرتمجــة عــن األجنبيــة، األمــر الــذي كان حافــًزا للشــيخ أن حياكــي يف جملتــه مــا كان ينــر 
يف تلــك املجــات أو الصحــف، فأفــرد هــو واملهتمــون هبــذا الشــأن مــن أصحــاب األقــام أفــرد 
ــة  ــرة معــارف شــّتى ومعرًضــا ملباحثهــم العلمي ــان لتكــون دائ ــد مــن صفحــات العرف هلــم العدي
ــة والفيزيائيــة والطبيــة والفلســفية وســواها وذلــك حتــت  ــة والفلكيــة والفقهيــة والرياضّي واألدبّي
ــوري،  ــى الناع ــول عيس ــا يق ــه ك ــن جملت ــل م ــا جع ــة، م ــارًة ثاني ــدة(  ت ــدارات جدي ــوان )إص عن
شــاهًدا عــى العــر وعــى صــدق وجهــاد صاحبهــا ونبــل غايتــه وثبــات عقيدتــه القوميــة وعــى 
احلفــاظ عــى حريــة الفكــر بحيــث إّنــه جعــل العرفــان ميداًنــا لــكل نقــاش أو حــوار رشيطــة أال 

خيــرج عــن قواعــد األدب واملنطــق وحــدود اخلُلــق املهــّذب.3

1 -  العرفان، عدد خاص. مقالة شفيق األرناؤوط، ص 24
2 -  العرفان، مجلّد 3، عدد 4

3 -  انظر مقالة عيسى الناعوري في العرفان، عدد خاص، ص 62
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وهكــذا، يكــون الشــيخ املؤســس ملجلتــه العرفــان قــد أطلــق عنــان احلريــة لقلــم كّل شــاعٍر أو 
ــا تتنــوع وتتبــارى فيــه شــّتى األقــام عــى اختــاف مشــارب  أديــب أو ناقــد جاعــًا منهــا ميداًن
ــان مــا كان  ــوال العرف ــدة ل أصحاهبــا وأذواقهــم وآرائهــم ومذاهبهــم وهوياهتــم، فكــم مــن قصي
لُيعــرف صاحبهــا، وكــم مــن أديــب أو بحــث أديب أو نقــدي أو علمــي مــا كان لُيعــرف صاحبــه 
لــوال العرفــان، وكــم مــن مقالــة علميــة أو فلســفية مرتمجــة عــن اللغــات األجنبيــة مــا كان يمكــن 
ــح  ــران مطم ــف عس ــور رشي ــول الدكت ــا يق ــت ك ــي أصبح ــان الت ــوال العرف ــا ل ــاع عليه االط
األنظــار بأبحاثهــا ولغتهــا وطبعهــا األنيــق، هــذا فضــًا عــّا قّدمتــه العرفــان مــن تعزيــز للروابــط 

ــة بــن األقطــار العربيــة وإذكاء للــروح القوميــة والدفــاع الباســل عــن حقــوق العــرب.1 األدبّي

وكــم مــن بحــٍث علمــّي أو غــر علمــي مــا كان لُيعــرف لــوال العرفــان التــي كانــت هتتــم أشــد 
االهتــام هبــذا اجلانــب، يقــول رفيــق واكيــم:

ــم  ــة وعل ــة والرتبي ــك والصح ــة يف الفل ــوث العلمي ــرأت البح ــان ق ــدات العرف ــد جمل »يف أح
ــن  ــوم، وع ــري إىل الي ــر احلج ــن الع ــاري م ــوي واحلض ــور العض ــات والتط ــاء والرياضّي األحي
ــات.«2 ــك والرياضّي ــرداق يف الفل ــور ج ــم منص ــا للمعّل ــتن، وبحوًث ــامل إينش ــبية للع ــة النس نظري

وكــم مــن أديــب ناشــئ تتلمــذ عــى العرفــان ومدرســة العرفــان، فهــا هــو عبــد العزيــز ســيد 
األهــل، أحــد أملــع الكتــاب املريــن منّوًهــا بالعرفــان وبصاحبهــا الشــيخ املؤســس وهــو املســلم 

الشــيعي لكنّــه البعيــد كّل البعــد عــن التعصــب املذهبــي، يقــول عبــد العزيــز: 
ــه ومل  ــذوا علي ــن تتلم ــن الذي ــت م ــرى كن ــه أو باألح ــرأوا عرفان ــن ق ــن الذي ــا م ــُت أن »وكن
ــواء  ــف وال لله ــف وأن يكش ــاء أن يلط ــد لل ــب أح ــي مل يعج ــن قب ــه، وم ــن رأيت ــه ح ــب ل أعج
أن يــرّق وأن يعصــف، ثــّم إيّن أثنيــت عــى تعصبــه فإّنــا هــو يتعّصــب ملــن ُفــرض هلــم التعصــب، 
ــيع إاّل  ــس التش ــت، ولي ــل البي ــب أله ــب إذا مل يتعّص ــب أو معاق ــو معات ــلم إاّل وه ــن مس ــا م وم
مبــدأ احلــب هلــم، ومذهــب القربــى إليهــم، وحــّب أهــل البيــت مــن الديــن، وال ديــن بــا حــّب 

كــا ال عاطفــة بــا قلــب.«3
ــى  ــان ع ــل العرف ــر فض ــن يظه ــاب العراقي ــرز الكّت ــد أب ــن، أح ــال الدي ــن مج ــو حمس ــا ه وه

ــول: ــن، فيق ــن العراقي ــاء واملؤرخ ــن األدب ــعراء م ــر الش ــعراء وغ ــام الش ــن األع ــد م العدي

»إّن أغلــب الكّتــاب والشــعراء واحلصيلــة األدبّيــة املعروفــة يف عــامل األدب العراقــي خاصــًة إّنا 
هــم مــن مدرســة العرفــان ومــن خّرجيــي صفوفهــا األوىل وســنواهتا الكريمــة وإّن منهــم كمثــال، 
أرسة الشــبيبي وعــى رأســهم العامــة الكبــر الشــيخ حممــد رضــا الشــبيبي والشــاعر أمحــد الصــايف 
النجفــي والشــاعر حممــد مهــدي اجلواهــري واملــؤرخ املشــهور عبــد الــرزاق احلســني والرصــايف 

1 -  انظر مقالة الدكتور شريف عسيران في العرفان، عدد خاص، ص 50.
2 -  العرفان، مجلد 78، عدد 6-5، ص 126.

3 -  أنظر مقالة عبد العزيز سيد األهل في العرفان، عدد خاص، ص 53.
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والشــاعر الشــيخ عــي الرقــي والدكتــور الشــاعر حممــد مهــدي البصــر والشــاعر الرقيــق عبــد 
احلســن اإلزري.«1

ــن وعلــاء وشــعراء  ــان عــى صفحاهتــا ملؤرخــن ومفكري ــه العرف كّل هــذا، فضــًا عــّا نرت
وأدبــاء وباحثــن آخريــن مــن املشــهورين وغــر املشــهورين مــن املريــن واللبنانين والســورين، 
ــَا أن نــرت هلــم عــى صفحاهتــا غــرر  ــان عليهــم ســابغ نعمــة وفضــل ملِ ــن كان للعرف مــن الذي
أشــعارهم وروائــع أبحاثهــم ومقاالهتــم، وإّن مــن هــؤالء عــى ســبيل املثــال ال احلــر كاًّ مــن 
الشــيخ حممــد عبــده وحممــود تيمــور وحافــظ إبراهيــم وأمحــد شــوقي مــن املريــن وحممــد كــرد 
عــي وعبــد الرمحــن الشــهبندر وفــارس خــوري مــن الســورين والشــيخ ســليان ظاهــر والشــيخ 
أمحــد رضــا واألمــر شــكيب أرســان وحممــد جابــر آل صفــا وأمــن الرحيــاين وإليــاس فرحــات 
ــز  ــي ع ــيخ ع ــران والش ــل مط ــايض وخلي ــا أيب م ــوري وإيلي ــليم اخل ــيد س ــّاط ورش ــبي امل وش

الديــن وموســى الزيــن رشارة وعبــد اللطيــف رشارة مــن اللبنانيــن.

ــو  ــإّن للنســاء أيًضــا حظهــّن ول ــان ف ــة يف العرف ولئــن كان للرجــال احلــظ األوفــر مــن الكتاب
بنســبة ضئيلــة، وهــذا مــا كان تنّبــه لــه الشــيخ عــارف إذ كان يف طليعــة الداعــن إىل تعزيــز حقــوق 
ــات  ــيخ صفح ــا الش ــص هل ــي خّص ــة الت ــة والصحفي ــا األدبّي ــراز مواهبه ــوب إب ــرأة وإىل وج امل
ــة  ــه، وإّن مــن تلكــم النســوة الرائــدات يف ميــدان الصحافــة ســيدة صيداوي وصفحــات مــن جملت
ــيخ  ــن الش ــجيع م ــت بتش ــر، كان ــام أيب ظه ــهور هش ــايف املش ــدة الصح ــي وال ــر ه ــن آل أيب ظه م

ــان. ــٍة ُتدعــى العرف ــح، يف جمل ــة تكتــب، وباســمها الري ــة عاملي ــاة صيداوي ــس أّول فت املؤس

أّمــا النســوة األديبــات والشــاعرات فحســبك مــا ذكــره رفيــق واكيــم يف مقالــة لــه نرهــا يف 
العــدد اخلامــس والســادس مــن املجلــد الثامــن والســبعن، وفيهــا يقــول:

ــة  ــرب العاملي ــد احل ــو األّول بع ــط، ه ــان، فق ــدات العرف ــن جمل ــد م ــٍد واح ــرأُت يف جمل »ق
األوىل ســبعة أســاء لنســاء شــاعرات مــن جبــل عامــل نظمــن الشــعر يف خمتلــف الفنــون: الغــزل 

ــواها..«2 ــات وس ــات والوجداني والوطني

1 -  انظر مقالة محسن جمال الدين في مجلة العرفان، عدد خاص، ص -74 75
2 -  العرفان، مقالة رفيق واكيم، عدد 6-5، مجلد 78 من 126
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صاحب العرفان يف ذمة اهلل:
ــدى  ــنة 1960م، ول ــن األول س ــهر تري ــن ش ــر م ــس ع ــو اخلام ــاٍح ه ــوٍم ض ــة ي صبيح
الفــراغ مــن أداء الشــيخ العــارف ملراســم زيــارة ثامــن أئمــة أهــل البيــت يف مدينــة مشــهد اإليرانية، 
ــة  ــة عربي ــس أول جمل ــاة مؤس ــريب واإلســامي بوف ــة وفجــع العــامل الع ــة اللبناني ُفجعــت الصحاف
ــن  ــك م ــه، وذل ــه وحمّبي ــوس عارفي ــة يف نف ــى ولوع ــة أس ــه رّن ــكان لوفات ــان ف ــي العرف ــة ه عاملي
بعــد مســرة جهــاٍد وكفــاح محــل لواءهــا ويف أصعــب الظــروف شــيخ معّمــم عامــي احتضنــت 
صفحــات جمّلتــه العديــد العديــد مــن األقــام التــي توفــرت عــى الكتابــة يف شــّتى املوضوعــات 
ــة يف نشــدان  ــل لطموحــات األّم ــة  فكانــت أصــدق ممث ــة واالجتاعّي ــة واألدبّي السياســّية والعلمي
احلرّيــة والــذود عــن القيــم واملبــادئ، ومــا توقفــت هــذه املســرة املباركــة ســوى بضــع ســنوات 
ــي  ــد الت ــع أو التهدي ــة القم ــا سياس ــة، أو فرضته ــة األوىل فالثاني ــرب العاملي ــا احل ــهر فرضته أو أش
كانــت متــارس عــى الشــيخ بــن الفينــة والفينــة إىل أن أزف الوقــت الــذي لقــي فيــه الشــيخ وجــه 

ــه الكريــم.. رّب

هــذا، ولقــد جــرى للشــيخ الراحــل العديــد مــن حفــات التأبــن والتــذكار منهــا ذلــك   
احلفــل الــذي أقيــم يف مشــهد، ويف صيــدا، ويف بــروت بقاعــة األونســكو حيــث تــوإىل عــى منــر 
ــة التــي حتدثــت عــن فضائــل ومناقــب ذلــك  اخلطابــة عــدد مــن الشــخصيات السياســّية واألدبّي
ــاء  ــن خطب ــة، وإّن م ــة واخللقي ــة والعلمي ــادئ الوطني ــمى املب ــمه بأس ــرتن اس ــذي اق ــد ال املجاه
ذلــك احلفــل أو مــن الذيــن بعثــوا بكلاهتــم مراســلًة معــايل الوزيــر رشــيد بيضــون وبطــرس ديــب 
ســفر لبنــان بباريــس، والشــيخ عبــداهلل العايــي، ووزيــر البلديــات واألريــاف األســتاذ عبــداهلل 
ــّروخ  ــر ف ــور عم ــوري، والدكت ــى الناع ــة األردين عيس ــة العربي ــع اللغ ــن رس جمم ــنوق، وأم املش
ــور  ــيد األهــل والدكت ــز س ــد العزي ــامة وعب ــة يف دمشــق، وبولــس س عضــو جممــع اللغــة العربي

ــن العراقــي وغرهــم كثــرون.. حمســن مجــال الدي
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الوديعة:
ــة  ــا ورئاس ــوىّل ملكيته ــف فت ــان مل تتوق ــّن العرف ــا لك ــذه الدني ــن ه ــس ع ــيخ املؤس ــل الش  رح
حتريرهــا مــن بعــده نجلــه نــزار حتــى تاريــخ وفاتــه ســنة 1981، لتنتقــل ملكيتهــا مــن جديــد إىل 
نجلــه اآلخــر القــايض زيــد الزيــن الــذي أوكل مســؤولية إصدارهــا مــن بعــده إىل ولــده األســتاذ 
فــؤاد، هــذا الــذي محــل األمانــة بــكّل صــدٍق وإخــاص، مــدًة حتــى ســنة 1987، وثانيــًة ابتــداًء 
ــر  ــكان آخ ــدور، ف ــن الص ــا ع ــة نائًي ــف املجل ــخ توّق ــنة 1996، تاري ــى س ــنة 1992 حت ــن س م

ــا آخــر جملداهتــا فــكان املجلــد الــذي محــل الرقــم الثانــن. أعدادهــا العــدد 9و 10، أّم

أّمــا ســبب توقــف هــذه املجلــة الرائــدة عــن الصــدور فيعــود إىل ضعــف يف اإلمكانــات املاديــة وإىل 
احلفــاظ عــى اســتقالية املجلــة وعــدم قبــول أصحاهبــا بارهتانــا ألي جهــة حزبيــة كانــت أو غــر 
حزبيــة، رســمية كانــت أو غــر رســمية، وهــو خــط كان حافــظ عليــه الشــيخ املؤســس يف حياتــه 
ــذ إصــداره العــدد األول  ــه وأحفــاده، إذ كان شــعاره، رمحــه اهلل، ومن ــه مــن بعــده إىل أنجال فأورث
ــوى  ــة س ــك اجله ــت تل ــا كان ــٍة أًي ــوع جله ــاز، وال خض ــان، وال انحي ــو: ال ارهت ــان، ه ــن العرف م
للجهــة األســاس التــي مــن أجلهــا كانــت العرفــان وهــي التحــّرر مــن أي قيــٍد فئــوي أو طائفــي 
أو حــزيب وســيايس مّههــا األّول واألخــر حماربــة الظلــم والفســاد ونــر العلــم والتــزود بالثقافــة 
ــن يف  ــن، عاملي ــن واملقهوري ــق املظلوم ــن ح ــاع ع ــّراء، والدف ــام الق ــة أم ــواب املعرف ورشع أب
الدرجــة األوىل وغــر عامليــن، ال بــل عــن حقــوق ســائر العــرب واملســلمن املطالبــن بحقوقهــم 

املروعــة املتمثلــة باحلريــة والســيادة واالســتقال.

ــاض  ــه يف اجلهــاد ذوًدا عــن حي ــى عمــره كل ــذي أفن هكــذا  أرادهــا الشــيخ العــارف املؤســس ال
ــرز  ــة مــن أب ــه وجبــل عاملــه فــكان واحــًدا مــن أملــع ُرســل اإلصــاح وداعي ــه ودين ــه وأّمت وطن
ــة  ــاء األم ــن أبن ــل ب ــد ب ــن الواح ــاء الوط ــن أبن ــة ال ب ــذ الفرق ــرب وإىل نب ــدة الع ــاة إىل وح الدع

ــلمن.. ــر مس ــلمن وغ ــرب، مس ــر ع ــا وغ ــا عرًب مجيعه

هكــذا أراد الشــيخ جملتــه التــي متّيزت بغــزارة املــاّدة وتنــّوع املوضوعــات، وتعــدد األبــواب الثقافّية 
ــب  ــد املواه ــّي ، تتعه ــي واالجتاع ــي القوم ــر الوع ــم ولن ــارة للعل ــة ومن ــًرا للحري ــا من أراده

ــة املتفجــرة.. الناشــئة، وترعــى الطاقــات الفكرّي

ــل  ــخ جب ــن تاري ــرى م ــت أخ ــة أتبع ــة مرق ــة زمني ــخ حقب ــا لتاري ــون مرجًع ــيخ لتك ــا الش أراده
ــه النفيســة  ــه وُجــّل خمطوطات ــه وكتب ــه ســنون عجــاف ضــاع فيهــا ُجــلُّ موروث عامــل مــّرت علي

ــار. ــي أرضم اجلــّزار هبــا النّ الت

ــاء  ــن أعض ــر كاًّ م ــّص بالذك ــن، وأخ ــن واللبناني ــن العاملي ــوم، نح ــا الي ــا أحران ــوم، وم فالي
التجمــع الوطنــي للثقافــة والبيئــة والــرتاث، وهيئــة تكريــم العطــاء املمّيــز، وكّل غيــور عــى القيــم 
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واملبــادئ والــرتاث، مــا أحرانــا بــأن نحافــظ عــى تلــك اجلوهــرة النفيســة، ونصــون تلــك الوديعــة 
الغاليــة التــي هــي جملــة العرفــان، فنعمــل عــى إحيائهــا وبعثهــا مــن جديــد كيــا تتابــع مســرهتا 
املباركــة احلافلــة بالقيــم الفكرّيــة والوطنيــة واألدبّيــة والعلميــة حتقيًقــا للهــدف الــذي مــن أجلــه 
تأسســت، وللرســالة التــي محلــت عــبء الثقافــة يف املشــهد املحــي والعــريب، وذلــك مــن خــال 

تغطيتهــا ملجــاالت متنوعــة مــن شــعر الشــعراء، وأدب األدبــاء، وســائر أنــواع املعرفــة..

ــل،  ــن قب ــان م ــا العرف ــي محلته ــؤولية الت ــك املس ــل تل ــراًدا أن نتحم ــًة وأف ــوم مجاع ــا الي ــا أحران م
يــوم أن بــذرت، وكــا يقــول منــر خــوري، بــذور اليقظــة الوطنيــة، والوعــي العــريب، منــذ العهــد 
العثــاين حتــى تاريــخ وفــاة مؤسســها، فكانــت دائــرة معــارف يف علــوم الديــن والدنيا، وموســوعة 

مشــحونة أدًبــا وعلــًا وتارخًيــا..1

ــا أوفيــاء لرتاثنــا عــى إحيــاء تلــك الصفحــة املضيئــة مــن ذاكــرة جبــل عامــل  فْلنعمــْل إًذا، إن كنّ
الثقافّيــة، وْلنســتأنف مــن جديــد إصــدار تلــك املجلــة التــي هــي العرفــان إصــداًرا حداثًيــا يتناغــم 
ــَق  ــا، وْلتب ــا وأصالتن ــا وتراثن ــا وأخاقن ــوروث قيمن ــارض وم ــر، وال يتع ــجم وروح الع وينس
ــًة  ــدًة راقي ــًة رائ ــد جمل ــل يف بعثهــا مــن جدي ــًة ال يف الذاكــرة والوجــدان، فحســُب، ب ــان حّي العرف
حــّرًة غــر مرهتنــة ألّي جهــة حزبيــة أو فئويــة أو طائفيــة، تنطــق باســم املثقفــن األحــرار، وْليبــَق 
ــا بــن األحيــاء، ومــا  اســم مؤسســها املغفــور لــه الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن، وإن كان ميًتــا، حيًّ
ــا يمــأ األجــواء وذكــًرا  مــات أبــًدا، يقــول الشــيخ عبــد الكريــم الزنجــاين، مــن خّلــف وراءه دويًّ

تتعّطــر بــه األرجــاء، ونــوًرا تســتهدي بــه األحيــاء، وســرة ترتســم خطاهــا القــادة العظــاء.2

1 -  خوري، منير: صيدا عبر التاريخ، ص 368، منشورات المكتب التجاري للمطبوعات، بيروت 1986.
2 -  العرفان، عدد خاص، ص 6
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األندية والجمعيات الثقافيّة واالجتماعيّة  في جبل عامل .

أ.أسد زين غندور  

حتــت هــذا العنــوان، الــذي مل يتفــرد لغايــة اليــوم باحــث أو مــؤرخ اخلــوض فيــه، واإلحاطــة 
ــه مــن خمتلــف جوانبـــه ، وكــوين لســت مؤرخــا وال عــامل اجتــاع، فإننــي قــد لــن أمتكــن مــن  ب
تقديــم دراســة وافيــة وكافيــة حــول املوضــوع، وكيــف اذا كان األمــر يتعلــق بجبــل عامــل، هــذه 
املنطقــة اجلغرافيــة مــن جنــوب لبنــان، الغنيــة باألحــداث التارخيّيــة والثقافّيــة واالجتاعّيــة ، والتــي 
أنتجــت العديــد مــن الشــخصيات والباحثــن والعلــاء، وشــهدت مناخــات ونشــاطات وحتــركات 
ــدة  ــة للوح ــوة الدائم ــة، والدع ــة واخلارجي ــات الداخلي ــة التحدي ــر ومواجه ــو التغي ــو نح تصب
ــزال  ــة متعــددة كانــت وال ت ــم ورؤى خمتلفــة، كــا شــهدت مواجهــات مــع قــوى خارجي بمفاهي
ــوالت  ــجلت بط ــاص، وس ــكل خ ــل بش ــل عام ــام وجب ــكل ع ــة بش ــة واألم ــر املنطق ــدد مص هت

وقّدمت تضحيـات ال يمكن ألحد إنكـارها أوجتاوزهـا .               

مقدمة :  

ــة، مهــا كانــت وجهــة هــذا  يف مراحــل الــّراع بــن البــر واملجتمعــات واجلاعــات املكون
الــراع واألهــداف  والتطلعــات : اجتاعّيــة  –سياســّية –اقتصادّية....الــخ، ويف خضــم األزمــات 
واملحــن التــي تتعــّرض هلــا األمــم والشــعوب، ازدهــرت »كتابــة التاريــخ« مــن جوانــب خمتلفــة، 
ــات  ــاج آالف املجلــدات والكتــب واألبحــاث والرواي ــم إنت ــة، وت ــة الســر الذاتي وانتعشــت كتاب
ــا خمتلفــة، كــا انتعشــت الرتاجــم وتكّونــت  ــه الواقــع مــن زواي ــد الشــعرّية، تناولــت في والقصائ
ــات  ــردت الطبقـــ ــدن« وانف ــاء »امل ــو إنش ــّوالت نح ــدأت التح ــة، وب ــب الفكرّي ــرق واملذاه الف
االجتاعّيــة  بمختلــف تاويينهــا وراح الباحثــون والعلــاء يســّطرون التوجهــات، ويعــدون 
اخلطــط التــي تتطابــق مــع هــذه التوجهــات، كل ذلــك كان حيصــل عــى مــوازاة نشــوب أحــداث 
ــام »دول« وانكفــاء أخــرى .                                                                                        ــة وقي وانفجــارات وانتفاضــات وثــورات، وتقســيم مناطــق جغرافّي
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لقــد شــهدنا ذلــك يف التاريــخ العــريب واإلســامي القديــم ، كــا شــهدناه يف التاريــخ احلديــث 
عــى املســتوى العاملــي منــذ عــر النهضــة ومرحلــة »التنويــر« حتــى القــرن التاســع عــر مــروًرا 
باحلــروب الدينيــة، واالكتشــافات اجلغرافّيــة ووالدة عــامل جديــد ورصاعــات التوّســع والســيطرة 
ــن  ــّول م ــايل التح ــة« وبالت ــورة الصناعّي ــواًل إىل »الث ــتعارّية األوىل، وص ــروب االس ــة واحل واهليمن
ــن  ــوم م ــذا املفه ــه ه ــا يعني ــكل م ــة ، ب ــة العاملّي ــة اإلمريالّي ــتعارية إىل مرحل ــالية اس ــة رأس أنظم

ــارات.                                                                                         دالالت واعتب

ــه،  ــّددة األوج ــة  متع ــات اجتاعّي ــأت مكون ــه نش ــال خماضات ــل، وخ ــراع الطوي ــذا ال يف ه
محلــت معهــا خــرات معرفيــة وأطلقــت مناهــج فكرّيــة وفلســفّية وأدبّيــة وعلمّيــة، وتكّونــت عــى 
ــة  العامــة  ــة  واإلنســانية » كحاجــة ماســة لدراســة الظواهــر االجتاعّي أثرهــا » العلــوم االجتاعّي
ــة  ــد كل مــا يعــرتي البرّي وبلورهتــا وحتديــد املفاهيــم، وتكويــن وجهــات النظــر والــرؤى وتفنّي
ــن  ــه م ــا حققت ــات وم ــن عقب ــا م ــا اعرتاه ــة، وم ــة وإدارّي ــة وتنظيمّي ــة وعلمّي ــات بنيوي ــن حتدي م
ــه مــن حتــوالت  ــم ومــا عرفت ــه مــن هزائ ــا ابتليــت ب ــذات وعــى اآلخــر، وم انتصــارات عــى ال
واندثــار مناهــج ومــدارس فكريــة وإرتقـــاء مناهــج بديلــة عــى أنقاضـــها، قد تكــون أكثــر جذرية 

وعلمية وشموليـة ومستقبليـة.                          

1	حول الثقافة : املفهوم واملوقف

جهــد  الباحثــون منــذ القــدم ومــا زالــوا يف حماولــة التوصــل إىل حتديــد مفهــوم الثقافــة وصياغــة 
ــة  ــة واألدبّي ــة والفكرّي ــة والعلمّي ــات، اللغوّي ــرت التعريف ــم وكث ــّددت املفاهي ــه، فتع ــف ل تعري
ــل  ــال مح ــذا املج ــل يف ه ــا قي ــع أّن كل م ــفّية. والواق ــى الفلس ــّية ....وحت ــة  والسياس واالجتاعّي

ــه مل حيمــل احلقيقــة كلهــا.              بعًضــا مــن حقيقتهــا إال أّن

فالثقافــة باّتســاعها وتنّوعهــا أرحــب مــن أن حتــر يف تعريــف ضيــق، وهــي بطبيعتهــا املتحّركة 
والدائمــة التغيــر ال تعــرف حــًدا أو حــدوًدا وبالّتــايل ال يمكــن ضبطهــا يف أطــر ثابتــة وموحــدة. 
وتعريــف الثقافــة عنــد كل شــخص أو فئــة أو عــر أو منطقــة جغرافيــة تنطلــق مــن نقطــة اهتــام 
معينــة تعنــي هــذا الشــخص أو الفئــة أو العــر أو املنطقــة اجلغرافّيــة دون ســواها، وعــى الرغــم 
مــن وجــود بعــض القواســم املشــرتكة التــي زادت عــر االنفتــاح والتطــور التكنولوجــي ووســائل 
التواصــل االجتاعــّي  الرسيعــة. مــن هنــا تصبــح النظــرة والرؤيــة والتعريــف تتوقــف عــى نقطــة 
االهتــام والتــي ينظــر مــن خاهلــا للواقــع واجلــزء الــذي يــرى فيــه أو منــه. مثــل الثقـــافة كمثــل 
ــي  ــا ه ــم م ــئل حكيمه ــا س ــن. فعندم ــل الص ــاء أه ــفة قدم ــاو« يف فلس ــل »الت ــد أه ــة عن احلقيقـ
احلقيقــة؟ أجــاب »احلقيقــة فيــل عظيــم ضخــم حمصــور ضمــن غرفــة ضيقــة فأنــت كلــا نظــرت 
مــن ثقــب أو نافــذة أو كــوة يف الغرفــة تــرى جــزًءا مــن الفيــل غــر ذاك الــذي تــراه مــن ثقــب أخــر 

أو نافــذة أخــرى أو كــوة أخــرى. إنــك يف كل ذلــك تــرى أجــزاء وال تــرى الفيــل بكاملــه«.                                                                                                                       



669

ــزأ وال  ــل ال يتج ــل ومتفاع ــي كل متكام ــا ه ــا، إن ــًا هل ــات أو تراك ــت جزئي ــة ليس    فالثقاف
ينفصــل وال هييمــن جــزء منــه عــى اآلخــر، ولــكل جانــب مــن جوانبهــا وظيفتــه ودوره وموقعــه 
الــذي يتآلــف يف النهايــة ليشــكل كًا إنســانًيا راقًيــا منســجًا متفاعــًا مــع ذاتــه وعاملــه. إّنا وســيلة 

التعبــر عــن مكنونــات اإلنســان يف كل زمــان ومــكان.                
ــة أو  ــرة، أو مرسحي ــة قص ــة وقص ــا ، أو رواي ــًا ونحًت ــعًرا، أو رس ــت ش ــة إذا ليس   فالثقاف
موســيقى ملهمــه...أو مــا إىل ذلــك مــن فنــون مجيلــة تعبرّيــة أو رمزّيــة فحســب، بــل هــي ذلــك 
كّلــه، باإلضافــة إىل مــا يفــرتض أن تشــّكله مــن قاعــدة النطــاق مفاهيــم جديــدة ورســم معــامل 
ــدة للوعــي والاوعــي  ــد مضامــن جدي ــق الّتحــّرر والنهضــة والتقــدم، وحتدي ــة عــى طري مرق
ــذي  ــار ال ــة أو املنظ ــة املضيئ ــي الزاوي ــه، وه ــت ذات ــان يف الوق ــن وإنس ــان كمواط ــري لإلنس الب
ــراف  ــع األط ــايّن الواس ــه اإلنس ــه، إىل عامل ــان إىل نفس ــه، اإلنس ــن خال ــا، أو م ــن خاهل ــر م ينظ
الــذي ليــس لــه حــدود وإىل الكــون ومــا وراءه. إنــا الطريــق، أو الطرائــق، البوصلــة أو املــؤرش 
والدليــل الــذي حيــدد معــامل احليــاة وقيمهــا وكيفيــة التعبــر الصــادق عــن املشــاعر واألحاســيس 
واألحــام والــرؤى وكبتهــا أو جلمهــا. إنــا تعبــر عــن مفهــوم فلســفي راٍق لإلنســان وألوجــه 

ــة.                                          ــه اليومي ــا بحيات ــه واملرتبطــة جدلًي ــة املنبثقــة عن ــاة كاف احلي
ــس، وال أن  ــم األس ــك املفاهي ــن تل ــرج ع ــا أن خي ــد م ــق ألح ــاس ال حي ــذا األس ــى ه   وع
يدعــي يف أي حـــال مــن األحــوال، اإلمســاك بجوهــر الثقافــة أو اإلحاطــة بإمتداداهتــا أو اكتنــاه 
أرسارهــا وبالّتــايل اإلدعــاء بإمكانيــة الوصــول إىل تعريــف نائــي هلــا جامــع مانــع، وال تعنينــا هنــا 

ــا.                               ــا أكثره ــة وم ــات األكاديمي التعريف
    علينــا أن ننظــر إىل الثقافــة مــن نقطــة حمــددة، لنــرى منهــا جــزًءا حمــدًدا، نظــن أّنــه يعنينــا يف 
أيامنــا هــذه كــا عنــى مــن ســبقونا مــن أزمنــة حمــددة، ربــا تشــاهبت بعــض ظروفهــا مــع مــا نحــن 

فيــه، وإنــا ننظــر نحــن بعــن ورؤيــة خمتلفتــن.                                                                                                              
ــي  ــل اجلاع ــارات والقت ــات واإلني ــن الرتاجع ــوم، زم ــة كل ي ــه األّم ــزم في ــن تنه ــي زم      فف
ــي أو  ــن أي رادع عق ــت م ــة، والتفل ــى كاف ــر للبن ــفي والتدم ــد والتش ــيطرة احلق ــادات، وس واالب

ــام.                                                                                            ــايف الع ــتوى الثق ــى املس ــر ع ــكل أو بآخ ــس بش ــا انعك ــاين، مم ــي أو إنس اخاق
ــع  ــق والتنوي ــداع واخلل ــد اإلب ــا نفتق ــث بتن ــٍك يف آن، حي ــؤمل ومب ــر، م ــع مري ــل واق     ويف ظ
ــض  ــف الراف ــد أو ذاك، املثق ــذا احل ــرسح، إىل ه ــن امل ــاب ع ــة، وغ ــد واملواجه ــوع، والنق والتن
ــا الشــعوب  ــرة تلتــزم بقضاي ــة، والفــارض رؤى وتطلعــات وتوجهــات مغاي لبنــى الواقــع املهرتئ
ومشــاكلهم وطموحاهتــم اليوميــة، وتعــر عــن هواجســهم وختوفهــم، وختّفــف مــن حالــة القلــق 
ــدى  ــرح  رؤى تتص ــذي يط ــف ال ــة . املثق ــم االجتاعّي ــم وعاقاهت ــى أذهان ــيطرة ع ــي املس اليوم
لنــزع كل األوهــام والرواســب املعشعشــة يف رؤوســنا عــى مــدى ســنن طويلــة، وأحالتنــا أحجــار 

ــاقطة.                                       ــة واملتس ــرة واملفوت ــة، املتأخ ــات البائس ــول والنزع ــا املي ــطرنج حتّركه ش
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     يف زمــن، ُاحتقــر فيــه اإلنســان كقيمــة بحــد ذاتــه وُانتــزع منــه احلــد األدنــى مــن احلقــوق 
التــي يفــرتض أن تتوفــر لــه. حقــه يف احليــاة بكرامــة ومــن دون خــوف أو ضيــاع، حّقــه يف ممارســة 

حريتــه بــا للحريــة مــن دوٍر يف صنــع اإلنســان واســتقراره وتقدمــه.                                                                                           

  يف زمــن غابــت فيــه، حتــى بعــض املظاهــر الديمقراطيــة املخصيــة التــي كنــا ننعــم هبــا مــن 
قبــل، وخّيــم شــبح االســتبداد الرقــي والقتــل اجلاعــي واإلبــادة بــكل أشــكاهلا، ممــا حــّد مــن 
حركــة الفــرد واجلاعــة ، وكــم األفــواه وأخرســها، وتعطلــت العقــول وســادت ثقافــة األســطورة 

واخلرافــه وانحــدر اإلبــداع بــكل تاوينــه .                      

ــّول إىل  ــاخمة، لتتح ــكة الش ــه املتاس ــارت عارات ــع ، وان ــى املجتم ــه بن ــت في ــن تفكك   يف زم
ــد  ــا ومل يع ــدأ قاعه ــة، وص ــرتاق يف كل حلظ ــّزق واالخ ــزاز والتم ــة لاهت ــة قابل ــب متصدع عل

ــدد .                    ــم وجت ــح إىل تراك يصل

ــد،  ــن كل قي ــررة م ــة، املتح ــة، اهلادف ــة امللتزم ــح الثقاف ــذا، تصب ــت ه ــأس املقي ــن الي   يف زم
املعــرة فعــًا عــن هواجــس النــاس وتطلعاهتــم، الرافضــة لاستســام واهلزيمــة، الداعيــة حلشــد 
الطاقــات وتوحيــد اجلهــود ملواجهــة مــا آلــت اليــه األوضــاع مــن مــرارة وبــؤس ودمــار وفنــاء، يف 
هــذا الوقــت أكثــر مــن أي وقــت مــى، تصبــح الثقافــة حاجــة فعليــة يوميــة جيــب أن تتجــدد عــى 
الــدوام. وعلينــا أن ننظــر إىل الثقافــة بــا هلــا مــن انعــكاس عــى الواقــع بــكل ما فيــه من مؤسســات 
وأفــراد وقضايــا ومشــاكل ومهــوم. وأن ننظــر إليهــا جلهــة مردودهــا العمــي ال مفهومهــا النظــري. 

  مــن هــذا الواقــع واملوقــع واملنظــار تتخطــى الثقافــه حــدود املعلومــات واملعــارف، وتتجــاوز 
عمليــة االســتيعاب والصهــر هلــذه وتلــك داخــل الــذات، لتتحــّول عمــًا مطابًقــا متســامًيا نحــو 
األفضــل، فهــذا أعمــق للــذات وأغنــى. إّنــا مســؤولية فكريــة وضمريــة، وهــي بالنهايــة تعبــر 
عــن موقــٍف ملــزم ٍ للــذات مــن كل مــا حييــط هبــا يف هــذا الكــون مــن اآللــة إىل البــر فالشــجر 
ــّذات  ــزام لل ــن وهــذا االلت ــل األخري ــه قب ــذات صاحب ــزم ل ــزم، مل ــة موقــف ملت واحلجــر. الثقاف

قبــل اآلخــر، حيفــظ للثقافــة تواضعهــا الســقراطي ويمنــع عنهــا الســقوط .                                               

    عندهــا فقــط تكــون الثقافــة موقًفــا، ويصــر املوقــف شــهادة، شــهادة للحقيقــة ملــا نــراه فعــًا 
حقيقــة، شــهادة للــذات وعــى الــذات يف آن، شــهادة صارخــة مّدويــة يســمع صوهتــا اآلخــرون 

مهًســا رقيًقــا رؤوفــًا حنوًنــا.                 

ــن  ــهادة، ب ــف والش ــن املوق ــوة ب ــردم اهل ــهادة، ت ــا ...فش ــا موقًف ــح  ثقافتن ــا تصب          وعندم
النظــري والعمــي، تصــر ممارســة عفويــة صادقــة متواضعــة. وال تســتحق الثقافــة اســمها إال متــى 
وصلــت إىل هــذا احلــد، وكّل ثقافــة ال ترمــج املوقــف فيهــا ممارســة، كل ثقافــة ال تــؤدي باملوقــف 
ــاء  ــم عــى انفصــام، أو هــي رضب مــن الري إىل الشــهادة، هــي رضب مــن الــرتف الفكــري القائ

والكــذب عــى الــذات قبــل أن تتحــول كذبــا ً عــى اآلخريــن.                     
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2	اجلمعيات واألندية : املفهوم –النشأة –األهداف –املامرسات 
    الظاهــرات االجتاعّيــة  أو مــــا يطلق عليه »أحوال املجتمع اإلنســايّن« هـــي جمموعة النظــــم 
والقواعــــد واالجّتاهــات العامــة التــي يشــرتك يف اتباعهــا أفــراد جمتمــع مــا ويتخذونا أساًســا عاًما 
لتنظيــم حياهتــم وتنســيق العاقــات التــي تربطهــم بعضهــم ببعــض وتربطهــم بغرهــم ، كالنظــم 
ــة   ــة والرتبوّي ــة والعائلّي ــة واخللقّي ــة واالقتصادّي ــؤونه احلياتّي ــع يف ش ــا املجتم ــر عليه ــي يس الت

والسياســّية والقضائّيــة ...ومــا إىل ذلــك.                                   
  لقــد قّســم علــاء اإلجتــاع هــذه الظواهــر أقســاًما متعــددة بحســبان وظائفهــا، أي األغــراض 

واألهــداف التــي ترمــي إليهــا والنواحــي التــي تقــوم بتنظيمهــا:
ــع الســلطات  ــة، وتوزي -منهــا النظــم السياســّية، التــي تتعلــق بشــؤون احلكــم وإدارة الدول
ــوق  ــلطة، واحلق ــص كل س ــد دور وخصائ ــلطات وحتدي ــذه الس ــن ه ــيق ب ــا، والتنس فيه
ــارج. ــل واخل ــا يف الداخ ــا عداه ــة ب ــات الدول ــات، وعاق ــراد واجلاع ــدى األف ــات ل والواجب

-ومنهــا النظــم  االقتصادّيــة، التــي تتنـــاول شــؤون الثــروة يف املجتمــع وطــرق إنتــاج الثروة، 
وكيفيـــة تداولـــها وتوزيعهــا واســتهاكها واعــادة إنتاجهــا وتطويــر وســائل اإلنتــاج ..وما 

إىل ذلــك .
-ومنهــا النظــم اخللقيــة، التــي متيــز بــن الفضيلــة والرذيلــة، اخلــر والــر، العــرف 

االجتاعــّي  ومــدى احرتامــه القوانــن العامــة التــي تــرسي عــى اجلميــع .
-ومنهــا النظــم العائليــة، أي شــؤون األرسة وتنظيــم العاقــات يف مــا بــن أفرادهــا 
وعاقاهتــم مــع الغــر، وحتديــد حقــوق وواجبــات كل منهــم، ونظــم الــزواج والطــاق 

ــراث .. ــة وامل والقراب
ــة التــي تــرف عــى شــؤون املســؤولية الفردّيــة واجلاعّيــة وحتديــد  -ومنهــا النظــم القضائّي

اجلــزاء وحتديــد العقــود واجــراءات التقــايض عنــد االختــاف عــى مســألة مــا .
-ومنهــا النظــم اللغوّيــة التــي حتــدد كيفيــة التفاهــم والتخاطــب بــن أفــراد املجتمــع الواحــد، 

ونقــل األفــكار، ونــر املنتجات.
ــة  ــة وعاق ــا وراء الطبيع ــامل وم ــم الع ــد وفه ــق بالعقائ ــي تتعل ــة الت ــم الدينّي ــا النظ -ومنه

ــة. ــات الديني ــم املارس ــم وتنظي ــد والتعالي ــا، والقواع ــان ببعضه األدي
-ومنهــا النظـــم اجلالّيـــة التــي هتتــم بشــؤون اجلمـــال والفــن مــن أدب وشــعر وموســيقى 

ــل ومــرسح ومــا إىل ذلــك . ــر ومتثي ــاء  وتصوي ورســم ونحــت وغنـ
-والنظــم الرتبوّيــة : التــي هتتــم بشــؤون الرتبيــة والتعليــم وتكويــن اجليــل الناشــئ وحتضــره 

وإعــداده للحيــاة املســتقبلية .
-ومنهــا أيًضــا النظــم التــي تتعلــق بشــؤون » البنّيــة االجتاعّيــة  » أو »نظــم التكتــل اجلاعــّي« 
ــة إنشــاء التكتــات والفــرق واجلاعــات وعاقــات أفرادهــا ببعضهــم وعاقاهتــم  وكيفي

مــع الســلطات واخلــارج وحتديــد املناهــج ... ومــا إىل ذلــك.
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  وإذا دّققنــا مليًّــا يف هــذه الظواهــر والنظــم الناجتــة عنهــا نجــد أنــا تدفــع إىل احلــد مــن احلريــة 
ــان  ــا أن اإلنس ــّددة. وب ــب حم ــن قوال ــم ضم ــم وعمله ــع تفكره ــراد وتض ــلوكيات األف يف س
بطبيعتــه وفطرتــه ميــال نحــو احلريــة والتحــرر ويعـــارض كل مــا هــو جامــد ومفــروض عليــه، إّما 
بالعلــن أو بالــرس، فإنــه يلجــأ عــر أي وسيـــلة تواصــل مــع اآلخــر:  الكتابــة أو احلــوار أو التنســيق 
والتفاهــم أو أي صيغــة جديــدة للتاقــي، وبــث مــا لديــه مــن أفــكار ومهــوم وتطلعــات، فإنــه جلــأ 

يف الوقــت نفســه إىل تشــكيل حالــة مــا مكونــٍة مــن عــدد مــن األشــخاص الذيــن تفاهــم معهــم.
هــذه احلالــة التــي تأخــذ أشــكااًل خمتلفــة غــر حمــددة ، يطلــق عليهــا مجعيــة، وهــي مشــتقة مــن 
ــا تبتغــي الوصــول  ــا خاًصــا هبــا وأهداًف ــة«، وعندمــا تضــع لنفســها نظاًم »مجــع« »مجاعــة« »مجعي
ــددة  ــة حم ــي يف أروق ــا ، وتلتق ــن مكنوناهت ــا ع ــن خاهل ــا وم ــر فيه ــل تع ــيلة تواص ــا ، ووس اليه
وبشــكل دوري، تأخــذ اجلمعيــة اســم نــادي أو منتــدى، واذا توســعت األفــكار واألهـــداف لتطال 
مناطـــق جغرافيــة أوســع وحتـــدد أهداًفا ذات أبعـــاد سيـــاسّية واجتاعّيــة  واقتصادّيــة وتربوّية  وما 

إىل ذلــك ، تتحــول اجلمعيــة إىل حــزب ، او حركــة سياســية ، أو أي إســم مشــابه  .
  ويف مجيــع بلــدان العــامل، الراقيــة واملتأخــرة، الكبــرة والصغــرة، املتحــرة واملتخلفــة يتجــه 
اإلنســان فيهــا إىل اثبــات الــذات عــر شــكل مــا مــن أشــكال التجمــع او اجلمعيــات أو املنتديــات.

  ويف ظــل أنظمــة اإلســتبداد والقهــر وكــم األفــواه ، تصبــح اجلمعيــات عمــًا مرفوًضــا مــن 
ــد  ــات ج ــدد وذات تطلع ــة الع ــة وقليل ــبه رسي ــاءات ش ــول إىل لق ــة ، وتتح ــلطات املعني ــل الس قب
ــة  ــى احلري ــة، تعط ــات واملواطن ــون واملؤسس ــة القان ــة ، دول ــدول الديمقراطي ــا يف ال ــددة .أم حم
ــة ويكــون عمــل  ــات ، وفــق األنظمــة املرعي ــات ومنتدي ــاس لتشــكيل مــا يشــاؤون مــن مجعي للن

ــود . ــن دون قي ــا وم ــات علنيًّ ــذه الّتجمع ه

3	عالقة اجلمعيات واألندّية بالّثقافة واملجتمع .

ــا مــا: أدبيًّــا، علميًّــا، اجتاعّيــًا، رياضّيــًا، سياســيًّا،        ممــا ال شــك فيــه أّن الذيــن حيملــون توجهًّ
بيئّيا...الــخ هــم األقــرب مــن غرهــم إىل الّتاقــي والّتفاهــم والّتوّصــل إىل أشــكال منظمــة تكــون 

أداة لتحقيــق هــذه التوجهــات. 

ــارش بأســاء ناشــطن  ــات ارتبطــت بشــكل مب ــة واجلمعي ــا القــول إن األندّي ــا يمكنن    مــن هن
كل يف جمالــه. وكان لرتكيبــة املجتمــع ومــدى تقدمــه وميــول النــاس فيــه، واألحــداث املتصارعــة 
ــة  ــكيل األندي ــاس يف تش ــدور األس ــك ال ــكل ذل ــه ...كان ل ــي تواجه ــات الت ــه، والتحدي بداخل
ــو  ــذي ه ــع ال ــر الواق ــى تغي ــل ع ــع وتعم ــؤون املجتم ــم بش ــي هتت ــة  الت ــات االجتاعّي واجلمعي
عليــه، وإحــراز خطــوات نحــو التقــّدم. كــا كان لأدبــاء والشــعراء والكتبــة  والفنانــن وطــاب 
ــة  ــاطات الفكرّي ــف النش ــة خمتل ــة وممارس ــة الثقافّي ــاء األندي ــاس يف إنش ــدور األس ــات ال اجلامع

ــر.                                                                                                            ــذه األط ــن ه ــة ضم ــة والثقافّي واألدبّي
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  وإذا كانــت الظــروف االجتاعّيــة  املوســومة بالتأّخــر والتخّلــف والتمّســك بالعــادات والتقاليــد 
ــد أو احلاكــم أو القــوي، ممــا حيــول دون  ــاط النــاس بشــكل أو بآخــر بالزعيــم أو القائ ــة وارتب املوروث
تقدمهــم وتطورهــم وحتديــث ســبل عيشــهم، وإذا كانــت هــذه الظــروف تفــرض رضورة إنشــاء أكــر 
عــدد ممكــن مــن اجلمعيــات واملنتديــات العاملــــة عــى تغيــر بنــى الواقــع االجتاعــّي، إال أّنــه ومــع 
األســف مل يلعــب املثقفــون هــذا الــدور كــا جيــب، ســوى قلــة قليلــة منهــم، وشــكا معظــم النــاس 
عــر األزمنــة، مــن انفصــال املثقفــن عامــة عمــن حّوهلــم  وعــّا حوهلــم، إذ ترفعــوا عــن العامــة ومجعوا 
املعــارف والعلــوم لغايــة املعرفــة والعلــم، وعاشــوا انفصاًمــا بــن معارفهــم ومســلكهم، فكانــوا بذلــك 
ــن  ــن الذي ــن املثقف ــاس ع ــور الن ــا، ونف ــرس عص ــة مك ــل الثقاف ــا جع ــاة، مم ــهام الرم ــهًا لس ــا س هدًف

تقاعســوا عــن املهــام املرجــوة منهــم واملســؤولية املنوطــة هبــم، وعملــوا أحياًنــا عكســها.                                                              
  وهكــذا افتقدنــا كغرنــا مــن املناطــق والبلــدان املثقــف العضــوي املنتمــي إىل مجاعــة، الــذي 
يعــر عــن مهومهــا، ويعــي قضاياهــا، ويدافــع عنهــا؛ وعــاش أغلــب املثقفــن حالــة غربــة، وكــا 
ــادروا  ــن ب ــة واألســاتذة الذي ــاء والشــعراء والكتب ــاء واألدب ــة حمــددة مــن العل ــُت باســتثناء قّل قل
وســامهوا يف إنشــاء العديــد مــن اجلمعيــات واألنديــة، بمختلــف التوجهــات والغايــات، منهــا مــن 
عــاش حقبــة طويلــة مــن الزمــن وال يــزال، ومنهــا مــن انتهــى مــع انتهــاء الســبب وعلــة وجــوده، 

ومنهــا مــن أخفــق ألســباب عــّدة: ذاتيــة وموضوعيــة.                                                                     
    إال أنــه ال بــد مــن القــول إّن األنديــة واجلمعيــات واحلــركات الثقافّيــة واملؤسســات الثقافّيــة 
ــا يف عمليــة اســتنهاض النــاس وتقــّدم الشــعوب وتطورهــا وذلــك  واالجتاعّيــة ، لعبــت دوًرا رياديًّ
ــامهت يف  ــع، وس ــاق بالواق ــزام والتص ــي والت ــن وع ــه م ــم وعمقت ــن قي ــته م ــا أرس ــال م ــن خ م
ــوم،  ــا الي ــرف معظمه ــي نع ــا والت ــي عرفناه ــّية الت ــركات السياس ــف احل ــاء خمتل ــورة وإنش بل
حــركات وأحــزاب يعمــل كل منهــا يف إطــار حتقيــق غايــات حمــّددة، ويعتقــد رّوادهــا أّنــم بعملهم 
ــر والتحديــث والنهضــة والتقــدم. حــركات سياســية ســامهت  ــة التغي يســامهون يف إرســاء عملي
بشــكل أو بأخــر بإحــداث نقلــة نوعيــة يف إعــادة بنــاء املجتمــع ومؤسســاته الفكرّيــة واالجتاعّيــة  
والسياســّية. وإذا ألقينــا نظــرة رسيعــة عــى اجلمعيــات واهليئــات الثقافّيــة التــي نشــأت يف أواخــر 
عــر النهضــة يف عاملنــا العــريب فإننــا نــرى مــدى مســامهتها يف تفعيــل احلــركات السياســّية التــي 
واجهــت املســتعمر القديــم وشــّكلت نــواة حلركــة التحــّرر العربيـّــة والوطنيـّــة واكتســبت بمرحلة 

مــا بعــض اســتقال لدولـــها، هــذا االســتقال الــذي يفــرتض أن يكتســب عــى الــدوام.                                                                                                                        
    يف أجــواء هــذه املناخــات الفكرّيــة واألدبّيــة واالجتاعّيــة  نشــأت وتكونــت معظــم األندّيــة 
واجلمعيــات، وزاد عــدد الكتــاب واملفكريــن والشــعراء واألدبــاء والعلــاء، وانتــرت الّدواويــن 
وحلقــات احلــوار والديوانّيــات، وكثــرت، بــل تفاقمــت النشــاطات الثقافّيــة واالجتاعّيــة  ، وبدأنا 
ــر  ــر والتأّخ ــوى ال ــه ق ــت علي ــري، تكالب ــث وع ــدين حدي ــع م ــى جمتم ــكيل بن ــس تش نام

ومهشــته ليرتاجــع ويبــدأ التفكــر اجلــدي إلعــادة التأســيس والبنــاء مــن جديــد.                 
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4	نظرة عامة حول طبيعة جبل عامل : اجلغرافيا –املجتمع –املزاج الشعبي  

   يقــول األمــر شــكيب أرســان : »ال بــد أن مؤرخــي العــرب  أنفقــوا عــى كون محــّر وكهان 
وأشــعر وعمــرو وعاملــة هــم أوالد يشــجب بــن يعــرب بــن قحطــان، وأن من محــّر: التيابعــة وبني 
شــيبان وقضاعــة، ومــن كهــان األزد وطــي ومذحــج ومهــدان وكنــده ومــراد وأنار، وأمـــا أشــعر 
فهــي القبيلــة التــي ينتســب اليهــا أبــــو موســى األشــعري، وأمــا عمــرو فمنهــم خلــم وجــذام، 
وأمــا عاملــة فإنــم خرجــوا إىل الشــام ونزلــوا بالغــرب مــن دمشــق بجبــل عــرف بجبــل عامــل 
نســبة إليهــا«.  ويقــول األصفهــاين »ســمي جبــل عامــل أو عاملــة نســبة لعاملــة القبيلــة القحطانيــة 
ــر  ــن هاج ــع م ــرم« م ــيل الع ــد »س ــن اليمــن بع ــرت م ــا هاج ــامية عندم ــار الش ــت الدي ــي نزل الت
مــن قبائــل اجلنــوب كلخــم وغســان وجــذام، وهــؤالء أخــوة لعاملـــة،وهم مجيًعــا أبنــاء ســبأ بــن 

يعــرب بــن يشــجب بــن قحطــان«.                                                                                                                      

ــن  ــرج م ــث خ ــرة ، حي ــة املتأخ ــرون اخلمس ــم إال يف الق ــذا اإلس ــل هب ــل عام ــتهر جب   ومل يش
هــذا اجلبــل علــاء وأدبــاء ذاع صيتهــم وخصوًصــا يف العــراق وبــاد العجــم ، فكانــوا حيرتمــون 
احرتاًمــا فائًقــا، وال يوجــد كتــاب مــن كتــب »الشــيعة« إال وذكــر فيــه أســاء العديــد مــن علــاء 

جبــل عامــل.

وقــد عرفــت بــاد عاملــة يف الزمــن األخــر باســم بــاد بشــارة منــذ دخلــت بــاد الشــام يف 
حــوزة العثانيــن. ويقــال إّن بشــارة هــو األمــر بشــارة بــن معــن مــن أرسة املعنيــن التــي حكمــت 
مــن 1516 حتــى 1697م ومنهــم مــن قــال إّنــه بشــارة بــن مقبــل القحطــاين، وإّن املنطقة التــي قام 
هبــا عرفــت باســمه مــن عهــده لغايــة اليــوم، وقــد نفــى كل مــن الســيد حمســن األمــن والشــيخ 
ســليان ظاهــر هــذه املعلومــات، إىل أن قــال الســيد حمســن األمــن »إّن بشــارة هــو بشــارة بــن أســد 
الديــن بــن عامــر العامــي الســبئي الــذي كان يف عــر صــاح الديــن، وحــر معــه وفتــح حصــن 
هونــن ســنة 583 م وأقطعــه بانيــاس وفتــح الســواحل الشــامية واســتمر حكمهــم يف بــاد بشــارة 

إىل مــا بعــد األلــف«. 
   هــذا اجلبــل الــذي عــرف أيًضــا ببــاد املتاولــة هــو عبــارة عــن صيــدا – صــور – مرجعيــون 
وقاعــدة األقضيــة الثــاث صيــدا  ويتبعهــا النبطيــة ونحــو أكثــر مــن 130قريــة ومزرعــة، وصــور 

ويتبعهــا ناحيــة تبنــن و115 قريــة ومزرعــة ومرجعيــون ويتبعهــا نحــو 54 قريــة ومزرعــة.                                                                        
   عــاش ســكان هــذا اجلبــل حيــاة اجتاعّيــة  تتاثــل مــع ميوهلــم الدينيــة والعــادات والتقاليــد، 
والطبيعــة اجلغرافيــة، وختــدم توجهاهتــم الفكرّيــة والثقافّيــة والسياســّية. وكان هلــم مواقــف متباينــة 
ــم  ــر«، فمنه ــان الكب ــاء »لبن ــن إنش ــن ع ــا ُأعل ــك عندم ــة، وكذل ــاين واخلاف ــم العث ــن احلك م
مــن كان مــع انضــام بادهــم إىل هــذا اللبنــان ومنهــم مــن متســك ببقــاء عاملــة ضمــن جغرافيــة 
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ســوريا وبــاد الشــام. هــذه التطلعــات وتلــك املواقــف، كان هلــا األثــر الكبرعــى املــزاج الشــعبي، 
ــاء والشــعراء واملؤرخــن،  ــاء واألدب ــزوغ كــم مــن العل وعــى تشــكيل الفــرق واملجموعــات وب
واملشــاركة الفعالــة باملؤمتــرات التــي عقــدت ســواء يف داخــل جغرافيــة اجلبــل أو خارجــه وخــارج 
ــات  ــة التحدي ــة، ومتّــت مواجه ــور العام ــن األم ــجاعة م ــف ش ــت مواق ــددت وأطلق ــان. وح لبن
التــي حتــدق هبــم بمختلــف وســائل املواجهــه: األدبّيــة والسياســّية والعســكرّية. مــا انعكــس بالتايل 
عــى تأســيس اجلمعيــات واملنتديــات، وكثــرة الدواويــن والديوانيــات وزيــادة عــدد املنتســبن إىل 
ــا  مجعيــات خــارج احلــدود واملشــاركة الفعالــة يف أنشــطتها واعــان مواقفهــا. كــا أّسســوا فروًع
لبعــض املنتديــات املشــّكلة يف اخلــارج داخــل جبــل عامــل كاملنتــدى األديب املشــّكل يف األســتانة 
حيــث تــم تشــكيل فــرع لــه يف النبطيــة بتوجهــات مــن قبــل الشــيخ أمحــد رضــا والشــيخ ســليان 
ــة  ــة الثقافّي ــتمرت احلرك ــذا اس ــك يف 26/10/1914. وهك ــر وذل ــد جاب ــيد حمم ــر والس ظاه
واالجتاعّيــة  ناشــطة يف جبــل عامــل منــذ تلــك األوقــات إىل يومنــا هــذا، حيــث تكونــت يف بــاد 
عاملــة مئــات اجلمعيــات واملنتديــات بمشــارب وتوجهــات وأفــكار وأهــداف وغايــات خمتلفــة.                                                                                                                

5	 األندية واجلمعيات يف جبل عامل : كيف ومتى ؟ وواقعها اليوم .
ــا إىل الــوراء، إىل احلديــث عــن مفهــوم الثقافــة وإلتــزام املثقــف العضــوي ودوره          إذا عدن
ــة  ــة والثقافّي ــخصيات العلمّي ــن الش ــرات م ــروز الع ــول إّن ل ــا الق ــع، يمكنن ــل يف املجتم الفاع
والفكرّيــة واملؤرخــن يف جبــل عامــل كان لــه األثــر البالــغ يف عمليــة تأســيس وازدهــار اجلمعيــات 
ــن  ــا ع ــن خاهل ــّرون م ــر يع ــات مناب ــذه املؤسس ــم ه ــّكلت هل ــث ش ــة، حي ــة يف املنطق واألندي
هواجســهم وتطلعاهتــم وتوجهاهتــم ووســيلة للتاقــي مــع اآلخريــن وكســب صداقاهتــم ونــر 
مواقفهــم ونتاجهــم، وبالتــايل انحيــاز نخــب ثقافيــه واجتاعّيــة  إىل أهدافـــهم وتشــجيعهم 
ــائدة  ــر الس ــلط والقه ــتبداد والتس ــر االس ــر مظاه ــة. ومل تؤث ــة املانع ــم اجلريئ ــم ملواقفه ودعمه
التــي مورســت يف العهــد العثــاين وأيــام االنتــداب الفرنــي عــى شــخصيات جبــل عامــل، بــل 
ــيطرة  ــة والس ــوى اهليمن ــع ق ــة م ــة واملتصارع ــة الرافض ــف اجلريئ ــاذ املواق ــجاعة يف اخت ــم ش زادهت
ــا،  ــن خاهل ــون م ــي يتحرك ــات الت ــر واملؤسس ــكيل األط ــة إىل تش ــوا بحاس ــتعار، واندفع واالس
ــوا  ــزاب. وخاض ــة  فاألح ــّية واالجتاعّي ــل السياس ــايل الكت ــة، وبالت ــات واألندي ــت اجلمعي فكان
ــة وطــرد املحتــل واملســتعمر.  ــرة الثبــات وجودهــم والعمــل لوضــع حــّد للهيمن رصاعــات مري
ــع.  ــر الواق ــى تغي ــر ع ــر والتأث ــا األث ــخ كان هل ــّجلها التاري ــرات س ــاركوا يف مؤمت ــوا وش وحاك
كــا أّسســوا اجلرائــد واملجــات، ونــروا خمتلــف أنــواع املعرفــة، وبنــوا املــدارس التــي خّرجــت 
ــة  ــة: مطبع ــة يف املنطق ــأوا أّول مطبع ــا أنش ــعراء، ك ــاء والش ــن واألدب ــاء واملفكري ــرات العل ع
ــه  ــا جملت ــع عره ــن ليطب ــارف الزي ــد ع ــيخ أمح ــأها الش ــي أنش ــام 1910 الت ــدا ع ــان يف صي العرف
ــه  ــد واملجــات والكتــب وبعــض األشــغال التجاري ــان«،  وتبعهــا طباعــة اجلرائ الشــهرة »العرف
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واحلكوميــة، وال تــزال هــذه املطبعــة تشــّكل ركيــزة الطباعــة يف جنــوب لبنــان. ثــم نشــأت مطبعــة 
ــام 1930 م.                                                            ــا ع ــون أيض ــرج يف مرجعي ــدة امل ــة جدي ــون ومطبع ــة يف مرجعي ــة املرجعيوني النهض
    لقــد ُعــرف عــن العامليــن رفضهــم للواقــع االجتاعــّي  واالقتصــادّي والســيايّس الســائد، 
وكان لدهيــم تطلعــات واضحــة وجريئــة تدعــو إىل االصــاح والتغيــر، ومــن خــال ذلــك، رأوا 
أّن الســر مــع النهضــة والّتحــرر يتطّلــب جهــوًدا اجتاعّيــة إضافّيــة تكــون ثمرهتــا اخلدمــة الوطنيــة 
العامــة ورفــع مســتوى أبنــاء جيلهــم الثقــايّف والعلمــّي واألخاقــّي،  فعمــدوا إىل إنشــاء مجعيــات 
ومؤسســات أدبّيــة تنطلــق مــن خاهلــا نشــاطاهتم اجلاعيــة. هــذه اجلمعيــات كانــت إمــا صاحبــة 
ــة يثــور مــن خاهلــا املنتســبون إليهــا واألصدقــاء عــى األســاليب والعــادات  توّجــه ودعــوة أدبّي
القديمــة الباليــة ويعملــون إلرســاء أســاليب وقيــم جديــدة وإحــداث نضــة أدبّيــة وفكرّيــة، وإمــا 
ــح  ــم فت ــا يت ــن حصيلته ــة، وم ــة  واقتصادّي ــة  وتربوّي ــات اجتاعّي ــات ذات غاي ــون مؤسس أن تك

مــدارس وإنشــاء كلّيــات أّدت دوًرا بــارًزا يف إحيــاء وإرســاء بــذرة النهضــة والتقــدم.                                                                                                
   هكــذا  يمكننــا القــول إّن نشــوء أغلبيــة اجلمعيــات واملنتديــات يف جبــل عامــل، منــذ قرنــن 
ــه، وإن اقــرتن يف  ــاط األديّب والفكــرّي والعلمــّي للّشــخصيات العاملّي ــوم، اقــرتن بالنّش ــة الي لغاي
ــة.  ــية حملي ــركات سياس ــركات وح ــداث وحت ــات بأح ــذه املؤسس ــن ه ــض م ــة بع ــة الراهن املرحل
عــى ســبيل املثــال وليــس احلــر، نتعــرف مًعــا إىل بعــض هــذه الشــخصيات ودورهــا ونتاجهــا 

ــي أطلقــت مــن خاهلــم: ــة الت ــة واألدبّي ــات واملؤسســات الفكرّي واجلمعي

ــن  ــه هبــاء الدي ــن حممــد رضــا العامــي. لقب ــم ب ــن إبراهي  - الشــيخ أمحــد رضــا: هــو أمحــد ب
العامــي. عامــي املنبــت واجلــذور واملنشــأ. عــريب املوطــن، مواليــد النبطيــة عــام 1872 م، مفكــر 
ومــؤرخ وأديــب وشــاعر، ثــوري وقومــي عــريب، لــــه جمموعــات مــن الرســائل والكتــب الفقهّيــة 
ــة  ــارًزا يف الرتبّي ــة. أّدى دوًرا ب ــة  واألخاقّي ــة واالجتاعّي ــة والقومّي ــد الوطنّي ــة والقصائ واألدبّي
ــا،  ــم طريًق ــلوك العل ــون إالّ بس ــعوب ال يك ــم والش ــي األم ــول: »إن رق ــث كان يق ــم حي والتعلي
ــرز  ــدور األب ــه ال ــتقيم«. وكان ل ــدى ورصاط مس ــدى مفت ــة وه ــاة هنيئ ــر، وحي ــور أزه ــم ن والعل
ــة اإلســامّية يف النبطيــة«، التــي تأســس مــن خاهلــا عــدد مــن  يف إنشــاء »مجعيــة املقاصــد اخلرّي
املــدارس، كــا أنشــأ عــام 1902 نــدوة علميــة دعيــت »املحفــل العلمــي العاملــي«، وســنة 1917 
ــاب يف  ــي »دار الكت ــد مؤس ــام 1923 كان أح ــة«، وع ــة العاملي ــة اخلرّي ــاء »اجلمعي ــاهم بإنش س

املســجد األقــىص«.                                                    

	 الشــيخ ســليامن ظاهــر: هــو ســليان بــن حممــد بــن عــي بــن إبراهيــم بــن محــود بــن ظاهــر 
زيــن الديــن العامــّي النبطــّي. مواليــد 1873م، مــؤرخ وأديــب ونضــوي. عــام 1316 هـــ أصبــح 
ا يف »مجعيــة التعــاون اخلــري العــام«. وهــو أحــد مؤســي املحفــل العلمــي العامــي. ثــم  عضــوًّ
ــة،  ــة العاملّي ــة اخلرّي ــًوا يف اجلمعي ــي«، وعض ــاد والرتق ــة »اإلحت ــرع مجعي ــارًزا  يف ف ا ب ــوًّ كان عض
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ــن. ورئيــس  ــن وأخــوه يوســف الزي ــي جّددهــا احلــاج حســن الزي ــة الت ــة الدينّي ــدة املدرس وعم
مجعيــة »نــر العلــم يف صيــدا«. وأحــد أعضــاء املؤمتــر اإلســامي يف القــدس 1931م. وعضــًوا 
يف مؤمتــر بلــودان، ومؤمتــر الســاحل 1936م، ومؤمتــر الوحــدة الســورية 1928، وأحــد أعضــاء 

ــة النجفيــة«.                                                          ــة »الرابطــة األدبّي ــة العلــاء العامليــة وعضــو رشف يف مجعي مجعي

	الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن: هــو ابــن احلــاج عــارف بــن عــي ســليان الزيــن، مواليد شــحور 
1884م .نشــأ يف شــحور ويف صيــدا. صحــايّف وأديــب وســيايّس. بــدأ حياتــه الصحفّيــة واألدبّيــة 
ــار«  ــدة »األخب ــاين« وجري ــاد العث ــون واالحت ــرات الفن ــب يف »ثم ــرة، كت ــن مبك ــّية يف س والسياس
وأســس جملــة »العرفــان« التــي ألتصقــت بــه، وكان لــه دوٌر أديبٌّ وســيايسٌّ بارز. اشــرتك يف تأســيس 
ا للّشــباب العامــّي، كــا  مجعيــة »نــر العلــم« عــام 1912، وأصبــح رئيًســا هلــا. أنشــأ خميــًا ســنويًّ

كان أحــد أعضــاء البعثــة العلمّيــة التــي زارت القاهــرة عــام 1938.                           

	الســيد عبــد احلســن رشف الديــن: هــو الســيد عبــد احلســن بــن اجلــواد بــن اســاعيل بــن 
حممــد بــن إبراهيــم رشف الديــن، عــامل ومفكــر وســيايس وأديــب، وطنــي، وحــدوي، إســامي، 

دعــا إىل إنشــاء مــدارس حديثــة وشــارك بعــدد مــن اجلمعيــات.                                                                                                       

	الشــيخ عبــد احلســن صــادق: هــو عبــد احلســن بــن إبراهيــم بــن صــادق بــن نجــم الديــن 
املخزومــي. مواليــد النجــف عــام 1862م. عــاش يف العــراق ويف بلدتــه اخليــام ويف النبطيــة. عــامل 
ــاد  ــينية« يف ب ــس »حس ــن أّس ــوأول م ــات، وه ــن املؤلف ــد م ــه العدي ــاعر، ل ــب وش ــر وأدي ومفك

ــة.      ــة  واألدبّي عاملــة. وهــو عضــّو يف عــدد مــن اجلمعيــات االجتاعّي

	الشــيخ أمحــد عــارف احلـــر: هــو أمحــد بــن عــارف بن صــادق بــن عــي احلـــر. مواليد جبـــاع 
1910م. أديــب وشــاعر، ســاهم يف تأســيس »الرابطــة األدبّيــة العامليــة«، وســعى إىل إنشــاء مجعيــة 

أدبّيــة أطلــق عليهــا اســم »رابطــة شــعراء جبــل عامــل«.                                                                                                   

	الســيدة زهــرة احلــر: هــي زهــرة بنــت الشــيخ جــواد بــن حســن بــن ســعيد احلــر. ولــدت يف 
ــة ، ســامهت يف تأســيس العديــد مــن اجلمعيــات  صــور 1917. شــاعرة وأديبــة وناشــطة اجتاعّي
والروابــط األدبّيــة النســائّية أمههــا: الرابطــة األدبّيــة العاملّيــة، املجلــس الثقــايّف يف اجلنــوب، مجعيــة 
ــة  ــلات، مجعي ــابات املس ــات الش ــور، مجعي ــائّي يف ص ــاد النس ــة االحّت ــل، مجعي ــل عام ــاء جب نس

النهضــة النســائّية يف صيــدا، املجلــس الوطنــي للتنميــة العامــة.             

ــد  ــي، ول ــة العام ــد آل مغني ــن حمم ــود ب ــن حمم ــد ب ــو حمم ــة: ه ــواد مغني ــد ج ــيخ حمم 	الش
عــام 1904م يف قريــة »طــر دبــا«، إحــدى قــرى قضــاء صــور يف جبــل عامــل، مفكــر، وأديــب 

ــدى.                                                                                   ــة ومنت ــن مجعي ــر م ــارك يف أكث ــات، ش ــن املؤلف ــد م ــه العدي ــفية، ل ــة فلس ــب رؤي وصاح
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	الشــاعر فــؤاد جــرداق : هــو فــؤاد بــن ســجعان جــرداق  ولــد يف مرجعيــون عــام 1909م 
شــاعر وأديــب وصحفــي، ناضــل ضــد االنتــداب الفرنــي واعتقــل ولــه يف ذلــك قصائد سياســية 

ثوريــة، نبــذ الطائفّيــة وعمــل مــع أصدقــاء لــه ملواجهــة التحديــات الداخليــة واخلارجيــة.                                                                             

ــأ  ــي، أنش ــاعر واصاح ــامل وش ــام 1867، ع ــقرا ع ــة ش ــد يف قري ــن: ول ــن األم ــيد حمس 	الس
ــام«، كــا  ــراء واأليت ــم الفق ــام بتعلي ــة » االهت ــات، ومجعي ــن، وأخــرى للبن ــة للبن املدرســة العلوي

ــاة«. ــة »املواس ــان« ومجعي ــة »اإلحس ــأ مجعي أنش

ــدة  ــرع يف بل ــأ وترع ــام 1901م نش ــراق ع ــف يف الع ــد يف النج ــن: ول ــي الزي ــيخ ع 	الش
ــيت  ــه يف جبش ــؤرخ. كان بيت ــد وم ــاعر وناق ــب وش ــل، أدي ــل عام ــرى جب ــدى ق ــيت« إح »جبش
ــاالت  ــدة ومق ــات ع ــه مؤلف ــل، لـ ــل عام ــن يف جب ــاء واملفكري ــاء واألدب ــى للعل ــًدا وملتق مقص
ــاد  ــه ورصاحــة نقــده وصحــة تارخيــه منهــا: عّق ــا بســمو أدب ــه ألقــاب عــّدة اعرتاًف وأبحــاث، لـ
جبــل عامــل، عميــد األدب العامــي، مــؤرخ اجلنــوب املضــاد، الناقــد الــاذع، نابغــة اجلبــل، وغــر 

ــة«.                                                           ــة النجفي ــبيبة العاملي ــة »الش ــف مجعي ــس يف النج ــك. أس ذل

	األســتاذ حبيــب صــادق: أديــب وشــاعر وســيايس، نائــب ســابق يف الرملــان اللبنــاين، انتســب 
إىل »املجلــس الثقــايف للبنــان اجلنــويب«. واقــرتن اســم املجلــس باســمه منــذ عقــود مــن الزمــن. لــه 

العديــد مــن املؤلفــات والدراســات، شــارك يف مؤمتــرات عــدة: أدبّيــة واجتاعّيــة وسياســّية.

6	نــامذج مــن بعــض اجلمعيــات واألنديــة الثقافّيــة واالجتامعّيــة  يف جبــل عامــل منــذ قــرن ونصف 
ــة اليوم : ولغاي

	مجعيــة املقاصــد اخلرّيــة يف صيــدا: تأسســت عــام 1881م، وعــام 1912 أنشــئت مجعيــة ثانيــة 
ــة »نــر العلــم«. رئيســها الشــيخ أمحــد عــارف الزيــن،  ُتعــد مســاعدة هلــا يف أعاهلــا وهــي مجعي

غايتهــا إرســال بعــض الفقــراء مــن الطــاب إىل املعاهــد العاليــة ملتابعــة حتصيلهــم العلمــي.

	مجعيــة املقاصــد اخلرّيــة اإلســالمّية يف النبطيــة: بــدأت نشــاطها عــام 1899م، مــن أهدافهــا 
ــك  ــل ب ــا: كام ــن أعضائه ــة. م ــاطات األدبّي ــة النش ــدارس وإقام ــيس امل ــم وتأس ــجيع العل تش
األســعد والــد الزعيــم أمحــد األســعد، فضــل بــك احلســن العامــي، الشــيخ أمحــد رضــا، الشــيخ 
ســليان ظاهــر، حممــد جابــر، احلــاج حممــد ياســن، أنشــأت املدرســة العلمّيــة يف النبطيــة ومدرســة 
ــة للقــراءة واملطالعــة ومركــًزا إللقــاء املحــارضات  الزهــراء، وخّصصــت أماكــن يف وســط النبطّي

ــة.                                                                    ــة والزراعّي ــة والعلمّي ــة والدينّي األدبّي
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	مجعيــة العلــامء واألعيــان: يف عــام 1893 تداعــى عــدد مــن العلــاء واألعيــان الجتــاع ُعقــد 
ــة  ــرت حماول ــام 1909 ج ــاع، ويف ع ــل االجت ــم، فش ــة منه ــاء مجعي ــرة إنش ــرح فك ــة لط يف النبطي
ثانيــة قــام هبــا كامــل بــك ابــن خليــل األســعد، وتــم مجــع الترعــات مــن احلارضيــن وافقــوا عــى 

إنشــاء اجلمعيــة ودعــم مجعيــة املقاصــد اإلســامية اخلرّيــة.

	اجلمعيــة اخلرّيــة العامليــة يف صيــدا : تأسســت يف آذار 1922، غايتهــا إنشــاء املــدارس ونــر 
ــيخ  ــا: الّش ــاء اإلدارة فيه ــيها وأعض ــن مؤّسس ــة، م ــل يف السياس ــل وال تتدّخ ــل عام ــم يف جب العل

أمحــد عــارف الزيــن، الدكتــور رشيــف عســران، أديــب فرحــات، حســن عيســى وغرهــم.

	اجلمعيــة اخلرّيــة اإلســالمية العامليــة : تأسســت عــام 1923 يف بــروت وأرشف عليهــا عــدد 
مــن أبنــاء جبــل عامــل املقيمــن يف بــروت. رئيســها املرحــوم يوســف بيضــون، عمــدت اجلمعيــة 
إىل فتــح املــدارس يف بــروت ويف قــرى جبــل عامــل، وكانــت هــذه اجلمعيــة نــواة للجمعيــة احلالية 

التــي شــيدت »الكليــة العامليــة« وملحقاهتــا يف بــروت.

	مجعيــة النهضــة املرجعيونيــة: تأسســت عــام 1923، أصــدرت جريــدة »النهضــة املرجعيونيــة 
»عــام 1927، أهدافهــا ثقافّيــة وتعليمّيــة وتوجيهّيــه.

ــا  ــام 1925 م. غايته ــراق( ع ــف )الع ــت يف النج ــة: تأسس ــة النجفّي ــبيبة العاملّي ــة الش 	مجعي
علمّيــة، أدبّيــة، وتأييــد اجلديــد يف األدب والثقافــة ومناهضــة القديــم، والثــورة عــى التقليــد. مــن 
أعضائهــا البارزيــن: الشــيخ عــي الزيــن– حممــد رشاره- هاشــم األمــن– حســن مــروة– حمســن 

رشارة.

ــا  ــا وقانون ــا بيان ــع هل ــام 1927 م، وض ــكلت ع ــة: تش ــة يف النبطي ــة العاملّي ــة النهض 	 مجعي
ــر، وكان مــن بــن أعضائهــا البارزيــن. انتمــى إليهــا عــدد وافــر مــن الشــباب  الســيد حممــد جاب

ــّي. ــايّف– تعليم ــوّي– ثق ــا ترب ــل. غرضه ــل عام ــن يف جب واملثقف

	 مجعيــة العلــامء العامليــن: يف عــام 1928، تنــادى عــدد مــن العلــاء يف جبــل عامــل وتوافقــوا 
عــى تأســيس مجعيــة هتــدف إىل إنشــاء كليــة علمّيــة عاملّيـــة. إال أّن هــذه الكليــة مل تكمــل عملهـــا 
عــى الّرغــم مــن صــدور بيانـــا التأســيي عــام 1930م. مــن املؤسســن الشــيخ حســن مغنيــة– 

الســيد حمســن األمــن وغرهــم.

	 عصبــة األدب العامــي: أســس هــذه العصبــة عــام 1935م عــدد مــن الشــباب العامليــن الذيــن 
ــة  ــا حمارب ــن. غايته ــي الزي ــيخ ع ــها الش ــة. ترأس ــاهتم العلمي ــاء دراس ــد ان ــف بع ــن النج ــادوا م ع
ــداث  ــٌغ يف إح ــٌر بال ــة أث ــذه اجلمعي ــد األديب . كان هل ــجيع النق ــد وتش ــى التقلي ــورة ع ــم والث القدي

ــام 1943. ــت ع ــام 1928م، توقف ــاطاهتا ع ــت ذروة نش ــد األدب. بلغ ــة وجتدي ــة األدبّي النهض
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	 الرابطــة األدبّيــة العاملّيــة : تأسســت هــذه اجلمعيــة للمشــاركة يف إشــعال النهضــة الفكرّيــة 
واألدبّيــة يف جبــل عامــل. مــن بــن أعضائهــا الشــاعرة زهــرة احلــر– الســيد عــي ابراهيــم– أمحــد 

احلــر– عــارف احلــر وغرهــم.
        كانــت هــذه اجلمعيــات وغرهــا يف تلــك الفرتة هتــدف إىل إحيــاء النهضــة العمرانّيــة والثقافّية 
والعلمّيــة يف بــاد عاملــة. وعملــت عــى تشــجيع العلم والدراســة وتوســيع دائــرة املعارف وتشــجيع 
ــا يعــرتي املنطقــة مــن  ــة يف مواجهــة م ــذات العاملّي ــات ال ــة وإثب النقــد وصقــل الشــخصية العاملّي

حتديــات خارجيــة، ومقاومــة التقاليــد وتشــجيع احلــوار والعمــل ضمــن املؤسســات.                                                                                            
ــات  ــات واهليئ ــة واجلمعي ــن األندي ــدد م ــن ع ــاذج ع ــذه ن ــث، فه ــر احلدي ــا يف الع    أم
ــر  ــة، غ ــم الئح ــايل تقدي ــطة، وبالت ــة الناش ــة والبيئّي ــة   والعلمي ــة واالجتاعّي ــس الثقاقي واملجال

ــا.  ــق غايته ــة وف ــات مصنف ــن اجلمعي ــدد م ــاء ع ــة ، بأس مكتمل
   لقــد شــهدت منطقــة جبــل عامــل كغرهــا مــن املناطــق اللبنانيــة فــورة يف تشــكيل وتأســيس 
ــات  ــاق مئ ــيس واط ــّم تأس ــث ت ــاهبة، حي ــة ومتش ــات متباين ــاء وغاي ــة بأس ــات واألندي اجلمعي
األنديــة واجلمعيــات  الثقافيــة واالجتاعّيــة  والبيئّيــة والرياضّيــة والفنّيــة واملتخصصــة. كا شــهدت 
ــف  ــل يف خمتل ــم دورات تأهي ــل وتنظي ــات وورش عم ــوار وديواني ــات ح ــزال حلق ــة وال ت املنطق
املجــاالت. ومل يبــق مدينــة أو حــي أو قريــة إال ونشــأ فيهــا مجعيــة أو أكثــر تقاطعــت يف نشــاطاهتا 
وتضاربــت أحيانــا. تــم دعــم بعضهــا مــن جهــات سياســية ودينيــة خمتلفــة كــا تــّم  حماربــة البعــض 
األخــر مــن قبــل ذات القــوى بشــتى الوســائل املتاحــة: إمــا بالضغــط عــى األعضــاء أو التدخــل يف 
تركيبــة هيئاهتــا اإلداريــة وحــرف براجمهــا أو عــر املضايقــات املاديــة واإلعاميــة وخــاف ذلــك.                                                     
ــا  ــا مدروًس ــك برناجمً ــا ال متل ا ك ــددًّ ــا حم ــل مروًع ــات ال حتم ــذه اجلمعي ــب ه       إن أغل
ومطابًقــا للواقــع، وغــر قــادرة عــى تأمــن مركــز ثابــت هلــا، وليــس لدهيــا اإلمكانيــات املاديـــة 
التــي تســمح هلــا ومتكنهــا مــن تنفيــذ براجمهــا. يعمــل معظمهــا باالســتناد إىل العاقــات الشــخصّية 
للمســؤولن عنهــا بالداخــل واخلــارج، وتنتظــر الدعــم مــن جهــة أو زعيــم أو املغرتبــن أو عــر 

ــه أو عــى مســتوى املنطقــة. ــه يف بلدت ــذي يلعب ــة ودور الوجاهــة ال قــدرات الرئيــس املالي
تطلــق هــذه اجلمعيــات نشــاطات موســمية غــر منســجمة أو متناســقة، ينتهــي مفعوهلــا بعــد 
إنتهــاء النشــاط مــن دون أثــر يذكــر، ويتعــرض معظمهــا، مــن فــرتة إىل أخــرى ،إىل هــزات إداريــة 

عنــد أغلــب اإلســتحقاقات اإلنتخابّيــة فيهــا.
 عــدد قليــل مــن هــذه اجلمعيــات والنــوادي اســتطاعت، إىل حــد مــا، أن تنســجم مــع نفســها 
ومــع غاياهتــا وعرفــت اســتقالية واســتطاعت أن تقــدم برامــج وتنفــذ أنشــطة رغــم كل الصعــاب 
التــي تواجههــا والظــروف القاســية التــي تعيشــها املنطقــة: احتــال وحــروب وقصــف وهتجــر 
ــرق  ــد م ــل بغ ــع أم ــارات، م ــر وانتص ــة وحتري ــة ومواجه ــة ومقاوم ــم ممانع ــدوان ث ــر وع وقه

وعزيــز.
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 وإليكم بعًضا من هذه اجلمعيات، عىل سبيل املثال أيضا وليس احلرص.

	املجلس الثقايف للبنان اجلنويب:
ــوب،  ــأ يف اجلن ــة  . نش ــة واجتاعّي ــة- حواريـّ ــة – فكرّي ــه: ثقافّي ــام 1964. غايات ــس ع  تأس
ــرات،  ــن املؤمت ــدد م ــم ع ــة، نّظ ــاطات املتنوع ــرات النش ــذ ع ــروت. نف ــزه إىل ب ــل مرك ــم انتق ث
اســتقبل مئــات الشــعراء واملفكريــن واملثقفــن والفنانــن  العــرب واألجانــب. عــرف مــن أعضائــه 
ــد اللطيــف رشاره–صــدر الديــن  ــال: عب ــة أمث ــة والفكرّي األولــن عــدد مــن الشــخصيات األدبّي
ــد الــرؤوف  ــد الكريــم شــمس الديــن– عب رشف الدين-أمحــد ســويد– الشــيخ عــي الزيــن- عب
فضــل اهلل –يوســف حــوراين– جوزيــف مغيــزل– حممــد فــؤاد البوبــو– حيســن مــروه– جــورج 
ــن  ــم م ــر، وغره ــل جاب ــد– كام ــي مقل ــد ع ــاض –حمم ــمر في ــادق – س ــب ص ــرداق- حبي ج

ــن.                                                                                                                ــن والفنان ــة والباحث ــن والكتب ــرات املثقف ع

من أهم العوامل التي سامهت يف استمرار املجلس وزيادة نشاطيته وفاعليته:

أ –تقدير املجلس للثقافة كقيمة هلا استقاليتها وشموليتها يف آن معا«.

ب-لقــد شــّكل املجلــس نقطــة اســتقطاب للمثقفــن يف جبــل عامــل واجلنــوب عــى اختاف 
ــوب يف  ــول اجلن ــم ح ــة القائ ــدار العزل ــه ج ــت نفس ــرس يف الوق ــم، وك ــم وأجياهل ميوهل
فــرتة مــن الفــرتات قبــل التحريــر. كــا شــّكل نتاجــه رافــًدا مــن روافــد الثقافــة الوطنّيــة 

ــة واإلنســانّية. والقومّي

ج-توّجهه إىل كّل اللبنانين احلريصن عى وحدة لبنان وحتّرره.

ــدة،  ــاث اجلدي ــرتاث واألبح ــر واألدب، بال ــة بالفك ــة حافل ــون مكتب ــه يف أن يك د-نجاح
ــة. ــرة واحلي ــورة املع بالص

ــورة  ــا يف بل ــد م ــاهم، إىل ح ــي وس ــل الوطن ــايف والعم ــاط الثق ــن النش ــس ب ــط املجل ه-رب
ــة األوىل أي قضيــة حتريــر لبنــان مــن االحتــال الصهيــوين والعمــل عــى  القضيــة الوطنّي

ــه. ــى عروبت ــد ع ــه والتأكي وحدت
    يــرأس املجلــس األســتاذ حممــد حبيــب صــادق منــذ عــرات الســنن، حتــى التصــق اســم 

املجلــس باســم حبيــب صــادق الكاتــب والباحــث والشــاعر والنائــب الســابق. 

ــة عــام 1963 حتــت علــم وخــر رقــم   ــايّض الثقــايف: تأســس يف النبطي ــادي الشــقيف الري 	ن
322بصفتــه »نــادي ريــايّض«. إال أّنــه مــارس معظــم النشــاطات الثقافّيــة واالجتاعّيــة  والفنّيــة، 
فاســتحصل عــى علــم وخــر جديــد رقــم 342 عــام  1993 حتــت اســم نــادي الشــقيف الثقــايف.

ــن  ــباب واملثقف ــي الش ــوًرا لتاق ــكل حمـ ــة، و ش ــاطات املختلف ــات النش ــادي بمئــ ــل الن حف
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واألنديـــة فـــي النبطيــة واجلـــوار. ومتكــن بمســاعي اخلريــن مــن بنــاء رصح له مــع ما حيتــوي من 
ــايّض ومواقــف.  ــزه وملعــب ري صــاالت  ومطاعــم ومنت

ــزال  ــارج. وال ي ــاين واخل ــل اللبن ــن الداخ ــود م ــن والوف ــرات املفكري ــادي ع ــتقبل الن اس
ــاك . ــا وهن ــن هن ــق م ــة األف ــية ضيق ــات سياس ــن تدخ ــم م ــى الرغ ــه ع ــارس نشاطاتـ ي

 مــن أهــم الشــخصيات التــي ارتبــط اســم النــادي هبــا املرحــوم املناضــل األســتاذ عــادل صباح  
الــذي كــّرس فــرتة مــن عمــره للنــادي وســاهم بإحــداث نقلــة يف عمــل النادي وتوســعه وســمعته.

	مجعية هيئة اخلدمات االجتامعّية  يف النبطية :

تأسســت عــام 1969 حتــت علم وخــر 565/د مجعيــة اجتاعّيــة ، ثقافّيــة، خدماتّيــة ورياضّية، 
ــتويات.  ــف املس ــى خمتل ــة ع ــاء النبطي ــن أبن ــد م ــتقطبت العدي ــة واس ــال يف النبطي ــا دور فع كان هل
ــم يف  ــم املأت ــة  للمنطقــة، خدمــة ورعاية،وتنظي ــة واالجتاعّي ســامهت يف تأمــن اخلدمــات الصحّي
ــة يف  ــة وتنشــيط احلركــة الرياضّي ــة والديني شــتى املجــاالت والنواحــي، خدمــة املناســبات الوطني

النبطيــة.                                                                                                                                   

  مــن أبــرز شــخصياهتا الســادة: حســن درويــش، احلــاج حســيب عواضــه، عــي أمحــد طقــش، 
ــي  ــو ع ــداوي، أب ــن صي ــة، حس ــف مجع ــي، عفي ــمر حاجع ــد س ــن، حمم ــي الدي ــق حم ــد توفي زي

بيطــار، مصطفــى بــدر الديــن، وغرهــم العــرات.    

	نادي التضامن الريايّض والثقايف يف صور:

ــل  ــة، حف ــة العربي ــة القومي ــن رّواد احلرك ــوب، رّواده م ــور واجلن ــة يف ص ــة العريق ــن األندي م
ــّرض  ــاب، تع ا للكت ــنويًّ ــا س ــم معرًض ــة، يقي ــة والرياضّي ــة والفكرّي ــاطات األدبّي ــرات النش بع
للمدامهــة والعبــث بمحتوياتــه أثنــاء االحتــال الصهيــوين للبنــان. يعــرف اليــوم »كنــادي ريــايّض« 

يــارس كــرة القــدم يف الدرجــة األوىل.

	مجعية تقدم املرأة يف النبطية : 

مجعيــة نســائية هتتــم بشــؤون املرأة وحتــــّررها وتقدمـــها، اســتقطبت معظم نســاء منطقــة النبطية 
املثقفــات والناشــطات، شــيدت رصًحــا هلــا، قامــت بعــرات النشــاطات األدبّيــة واالجتاعّيــة ، 
وفتحــت داًرا للحضانــة، شــاركت اجلمعيــات والنــوادي يف املنطقــة بكثــر مــن األنشــطة، فتحــت 
رصحهــا للجميــع، مــن أهــم مــــن تعاقــب عــى رئاســتها: املرحومــة  فرحيــة احلــاج عــي، ســلمى 

عــي أمحــد، زهــرة صــادق وغرهــن مــن خــرة نســاء النبطيــة.                                                                                                                
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	مركز معروف سعد الثقايف : 

نشــأ يف مدينــة صيــدا وارتبــط اســمه باســم املناضــل املرحــوم مصطفــى ســعد، ناشــط ســيايس 
وأديب وفكــري، قــام بمئــات النشــاطات وعقــد املؤمتــرات، وكــّرم املناضلــن الوطنيــن والقوميــن 
ــت يف  ــرب، ومت ــن والع ــن اللبناني ــن واملناضل ــاب واملفكري ــم الكت ــه ملعظ ــح رصح ــرب، فت الع

قاعاتــه معظــم النشــاطات الوطنيــة والقوميــة.

	مجعية أبناء بنت جبيل الثقافّية : 

ــة  ــل يف املدين ــت جبي ــاء بن ــم املثقفــن مــن أبن ــة، ضمــت معظ ــة  خرّي ــة، اجتاعّي ــة ثقافّي مجعي
ــا  ــت يف صفوفه ــة وضم ــة واألدبّي ــاطات الفكرّي ــن النش ــلة م ــت بسلس ــر، قام ــا واملهج وخارجه

ــن. ــاب واملفكري ــن الكت ــة م نخب

	املركز الثقايف للبحوث والتوثيق يف صيدا:

ــا  ثقــايف، فكــري، توثيقــي، عقــد سلســلة مــن اللقــاءات واملؤمتــرات ملناقشــة خمتلــف القضاي
الوطنّيــة والقومّيــة واألدبّيــة والعلمّيــة. اقــرتن اســمه باســم املرحــوم الدكتــور مصطفــى دندشــي 

الــذي رعــى املركــز وكــّرس معظــم وقتــه لــه.

	جممع حبوش اخلري :

ــة  ــت مدرس ــوش وبن ــدة حب ــا يف بل ــا هل ــّيدت رصًح ــة، ش ــة، خرّي ــة، ثقافّي ــة اجتاعّي مجعي
ــد  ــا وقاعــات لأنشــطة املختلفــة، ســامهت يف تعليــم عــدد مــن الطــاب ونّظمــت العدي وجامًع
مــن الــدورات التأهيليــة ، فتحــت أول بنــك ال ربــوي اقــرتن اســم املجمــع باســم العامــة الســيد 

عــي مكــة.

	مجعية التنمية االجتامعّية والثقافّية:

نشــأت يف النبطيــة بعــد حتريــر النبطيــة مــن اإلحتــال، اجتاعّيــة، ثقافّيــة. قامــت بسلســلة مــن 
ــتقبلت  ــي واألديب، اس ــي والزراع ــة الصناع ــاج املنطق ــف إنت ــة ملختل ــارض العام ــاطات واملع النش

العديــد مــن الفنانــن واملفكريــن واألدبــاء.

	مجعية الرب واإلحسان »جباع«: 

ــدة  ــات يف البل ــاطات واخلدم ــن النش ــد م ــا العدي ــة، هل ــة وتربوّي ــة وصحّي ــة وثقافّي اجتاعّي
ــى. ــد عيس ــيد حمم ــا الس ــط فيه ــها والناش ــة، مؤسس واملنطق
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	مجعية هيئة محاية البيئة واملحافظة عىل الرتاث:

ــن  ــلة م ــت بسلس ــرتاث، قام ــى ال ــة ع ــة واملحافظ ــؤون البيئ ــم بش ــام 1983، هتت ــت ع تأسس
ــر  ــتقبلت الكث ــا. اس ــا ورعايته ــى تنفيذه ــت ع ــراج وأرشف ــة األح ــة وزراع ــاطات البيئّي النش
ــن  ــة والفــن واملــرسح والسياســـــة، وعلــاء دي مــن الناشــطن يف جمــاالت الفكــر واألدب والبيئ
ــا أدبــــيًّا، اجتاعّي ا،  ومؤرخــن وكتبــة، تعقــد أول أربعــاء مــــن كــــل شــــــــهر نشــــاًطا فكريًّ

ــي.                                                                          ــد بعلبك ــور ماج ــها الدكت ــا. رئيس ــا، فنّي علميًّ

	هيئة تكريم العطاء املميز : 

ــة  ــم نخب ــام 2000.تض ــم 51/أ.د ع ــر رق ــم وخ ــذت عل ــم اخ ــام 1996 ث ــت ع تأسس
ــخصيات  ــن الش ــد م ــت العدي ــة. كّرم ــتوى املنطق ــى مس ــطة ع ــزة والناش ــخصيات املمي ــن الش م
ــة  ــة، مجعي ــة والتارخيّي واملؤسســات التــي هلــا أثــر يف املجتمــع. عقــدت عــدد مــن املؤمتــرات البيئّي
ناشــطة مســتقلة سياســًيا عــى الّرغــم مــن أن معظــم املنتســبن اليهــا ينتمــون إىل أحــزاب وحركات 

ــع. ــًزا يف املجتم ــؤدون دوًرا ممي ــية وي سياس

 تــواىل عــــى رئاســتها كل مــن: أ. نظــام حوماين،املرحــوم د.حســن حممــد نــور الديــن )الكاتب 
ــور  ــم ن ــور كاظ ــط الدكت ــا الناش ــها حالًي ــن ويرأس ــدر الدي ــى ب ــاعر(، د.مصطف ــث والش والباح

الديــن.

	مجعية النجدة الشعبية اللبنانية:

تأسســت يف جنــوب لبنــان عــى أيــدي نخبــة مــن األطبــاء واملميزيــن مــن خــال احلمــات 
ــد  ــور حمم ــان والدكت ــان رسح ــتاذ رسح ــهم األس ــى رأس ــدات اجلنوب،ع ــرى وبل ــة يف ق الصحّي
ــم واخلــر، وكان هلــا دور  ــور عــي رسحــان. أخــذت العل ــور حممــد ياســن والدكت ــق والدكت دقي
ــاعدة  ــة بمس ــعبية يف النبطي ــدة الش ــفى النج ــيدت مستش ــوب، ش ــى اجلن ــدوان ع ــاء الع ــارز أثن ب
ــة  ــور الصحّي ــم باألم ــة. هتت ــق اللبناني ــن املناط ــدد م ــروع يف ع ــة ف ــت. للجمعي ــة الكوي ــن دول م

ــة . ــة وصحّي ــة وفكرّي ــة وعلمّي ــاطات أدبّي ــا نش ــانّية وهل واإلنس

	جلنة الصباح الوطنية :

ــمها  ــرتن اس ــام 1982، اق ــا ع ــد تفعيله ــدة بع ــة جدي ــذت حّل ــم أخ ــام 1953 ث ــت ع تأسس
بإســم العــامل الكبــر املخــرتع حســن كامــل الصبــاح. هتتــم بإبــراز انتــاج العــامل الصبــاح، وإحيــاء 
ذكــراه ســنوًيا ونــر كتبــه وأبحاثــه، تضــم نخبــة مــن آل الصبــاح يف النبطيــة وغرهــم مــن املثقفن.
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	نادي النبطية الفوقا االجتامعّي :

 تأســس عــام 1970، اجتاعــّي  ثقــايّف، أّدى دوًرا مميــًزا عــى مســتوى البلــدة واملنطقــة 
ــة، دورات تعليــم اخلياطــة،  ــة والثقافّي ــة والرتبوّي والوطــن، قــام بسلســلة مــن األنشــطة االجتاعّي
دورات حمــو األميــة، محــات تنظيــف الشــوارع، إحيــاء املناســبات الوطنيــة والقوميــة، عقــد عــدًدا 

ــدور.                                                                                       ــد غن ــتاذ أس ــا األس ــه حالًي ــة، يرتأس ــبابّية والوطنّي ــرات الش ــن املؤمت م

	مركز كامل يوسف جابر الثقايف : 

ــاطات  ــف نش ــتقطب خمتل ــًعا يس ــا واس ــّيدت رصًح ــة، ش ــة، تربوّي ــة، ثقافّي ــة اجتاعّي مؤسس
األنديــة واجلمعيــات واألحــزاب، تعقــد فيــه املؤمتــرات يف خمتلــف املجــاالت، عقــد سلســلة مــن 
املحــارضات والنــدوات واألمســيات، كــّرم العديــد مــن األدبــاء والشــعراء واملفكريــن والفنانــن، 
ارتبــط اســم املركــز باســم والــد مؤسســه النائــب والوزيــر ياســن جابــر املرحــوم كامــل يوســف 

جابــر.

	مؤسسة اإلمداد اخلرّية: 

مجعيــة هتتــم بشــؤون العائــات الفقــرة وأهــايل وعائــات الشــهداء، خرّيــة اجتاعّية، إنســانّية 
هلــا العديــد مــن األنشــطة واألعــال املميزة.

	رابطة املتقاعدين املدنين :

 تأسســت عــام2009، تضــم وهتتــم بشــؤون املتقاعديــن، أول مجعيــة يف املنطقــة متــارس مثــل 
هــذا النشــاط، تضــم نخبــة مــن املتقاعديــن املثقفــن الناشــطن يف خمتلف املجاالت، لـــها نشــاطات 
ــوادي يف  ــات والن ــف اجلمعي ــع خمتل ــزة مـ ــات ممي ــم عاق ــزة. وتقي ــة ممي ــة وثقافّي ــة وأدبي اجتاعّي
حمافظــة النبطيــة. تعــد لبنــاء رصح هلــا بعــد أن قــّدم الدكتــور والنائــب عــي عــادل عســران قطعــة 

أرض هلــا لتشــيد هــذا الــرح. رئيســها الناشــط االجتاعــّي  األســتاذ عــي ســعيد توبــة.                                                                                                       
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ومن اجلمعيات والنوادي وفق األنشطة التي متارسها:
 *(عــىل املســتوى االجتامعــّي : اجلمعيــة اخلرّيــة يف النبطيــة تأسســت عــام 1988، مجعيــة رعايــة 
ــة  عــام 1992، مؤسســة الشــهيد، احتــاد املقعدين)محايــة ودمــج(، مجعيــة روح  املعــاق اخلرّي
العمــل االجتاعّيــة، نــادي النهضــة كفررمــان، مركــز اخلدمــات اإلنائيــة يف عربصاليــم، جتمــع 
لبنــان الواحــد )الكيــان(، مجعيــة الكفيــف اجلنــويب 1964، مجعيــة رعايــة اليتيــم، جلنــة حقــوق 
املــرأة، مجعيــة املــرات اخلرّيــة، مجعيــة التعاضــد – مجعيــة الرابطــة اخلرّيــة لشــباب كفرصــر- 
مجعيــة العمــل اخلــري البتــاء حبــوش )1968( – مجعيــة الــر واالحســان يف صــور )أسســها 
الســيد عبــد احلســن رشف الديــن(– مؤسســات اإلمــام الصــدر اخلرّيــة واالجتاعّيــة – مجعية 

جهــاد البنــاء– مجعيــة البيــت احلــريف يف النبطيــة ...

ــاين  ــايف اللبن ــى الثق ــر واألدب، امللتق ــة الفك ــرّي: مجعي ــايّف واألديّب والفك ــتوى الثق ــىل املس *(ع
ــة  ــة الثقافّي ــل، احلرك ــت جبي ــر واألدب يف بن ــايف للفك ــدى الثق ــّدر(، املنت ــل خم ــيخ فض )الش
اللبنانيــة، نــادي التحــرر يف كفررمــان، منتــدى األرز الثقــايف )أنصــار(، منتــدى صــور الثقــايف، 
ــا الثقــايف ..... ــادي جوي ــاء األديب العامــي )2011(، ن بيــت الشــعر )موســى جعفــر (، اللق

ــات. ــة واجلمعي ــرات األندي وع
*(عــىل املســتوى الصحــّي : مجعيــة رعايــة املعــاق ، مجعيــة اجلرحــى ، اهليئــة الصحّيــة، الصليــب 

األمحــر اللبنــاين، مجعيــة نــور الصحّيــة.
ــة  ــة التنمي ــد(، مجعي ــب مقل ــم )د.زين ــداء األرض يف عربصالي ــة ن ــّي: مجعي ــتوى البيئ ــىل املس *(ع

ــة. ــة املحلي ــة االقتصادّي ــة التنمي ــة وكال ــة، مجعي ــواج البيئ ــة أم ــة، مجعي ــان والبيئ لإلنس
ــادي  ــالين، نـ ــة الرس ــت الطلب ــي، بيـ ــباب الديمقراط ــاد الش ــبايّب: احتـ ــتوى الش ــىل املس *(ع

ــي.                                                                                  ــم التطوع ــباب عربصالي ــع ش ــور،  جتم ــيت املّص ــكو، بـ األونس
ــافة  ــي، كش ــاف العام ــراح، الكش ــاف اجل ــة، كش ــة الوطني ــافة الرتبي ــفية: كش ــات الكش *(اجلمعي
ــاين. ــا (، الكشــاف اللبن ــاروين )رصب املهــدي، كشــافة الرســالة، كشــاف املســلم، الكشــاف امل

ــة، البـــراعم  ــة، التضامــن النبطي ــة، األهـــي النبطي ــان الغازي ــة: األهــي صـــيدا، الفتي ــة الرياضّي *(األندي
ــدات .                                             ــرى والبل ــة يف الق ــرات األندي ــن ع ــا م ــايّض، وغره ــف الري ــادي الري ــايّض ون الري

كلمة أخرة : 

بعــد البحــث والتدقيــق، تبــن أّنــه يوجــد يف كل بلــدة ومدينــة يف جبــل عامــل نــاٍد أو مجعيــة أو 
منتــدى ثقــايف، اجتاعــّي، ريــايّض، صحــّي، بيئــّي، شــبايّب، فنــّي.

ــع  ــة م ــا متصاحل ــة، إم ــات خمتلف ــددة، مؤسس ــباب متع ــة التارخيّية،ألس ــن األندي ــرج م -خ
ــا. ــارض توجهاهت ــا وتع ــف معه ــل أو ختتل األص
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ــة –مركــز  ــة مركزهــا الثقــايّف أو االجتاعــّي : مؤسســة احلريــري الثقافّي - لــكل زعامــة تارخيّي
معــروف ســعد الثقــايف- جممــع نبيــه بــري الثقــايف – مركــز كامــل يوســف جابــر الثقــايف – احلركــة 

الثقافّيــة يف لبنــان ... وغرهــا. ناهيــك عــن املؤسســات واجلمعيــات الدينيــة الكثــرة واملتنوعــة.

-غيــاب شــبه تــام للحــركات الثقافّيــة الديمقراطيــة املســتقلة التــي حتمــل مروعــا متكامــًا 
ــع  ــع املجتم ــليمة م ــة  س ــات اجتاعّي ــط وعاق ــج رواب ــا وتنس ــة لعمله ــج تطويري ــع برام وتض
بشــكل عــام، وتــريس القيــم الديمقراطيــة التــي ســادت فـــي الــدول املتقدمـــة، مــا ســاهم يف تأخر 
الوعــي العــام وبقـــاء أغلبيــة الشــباب رهـــن ردات الفعــل املتخالفــة واملختلفــة، ودفــع إىل انخراط 
ــى  ــة ع ــع والقاضي ــرة للمجتم ــة املدم ــروب األهلي ــون احل ــباب يف أت ــن الش ــل م ــم اهلائ ــذا الك ه
مســتقبلهم، وســاهم برفــع مســتوى التأخــر والوصــول إىل حافــة اإلنيــار عــى األصعــدة مجيعهــا 

ــد الفكــري والثقــايف واالجتاعــّي  .                                                                                         وباألخــص عــى الصعي

ــة  ــرب األهلي ــاء احل ــًا أثن ــًرا  وفاع ــًزا مؤث ــة دوًرا ممي ــات الثقافيي ــركات واملؤسس ــؤِد احل -مل ت
القــذرة التــي شــهد فصوهلــا ومأســيها لبنــان عــى مــدى مخــس عــرة ســنة، وكذلــك  كانــت شــبه 
غائبــة أثنــاء االحتــال الصهيــوين. يعــود ذلــك ألســباب منهــا: التوتــر الدائــم وغيــاب االســتقرار 
وردات الفعــل والفعــل املضــاد– تغييــب دور العقــل– تفــّكك اجلاعــات إىل كتــل ضيقــة مرتبطــة 

باملذهــب والعشــرة والعائلــة واملحلــة.                                           

ــة، وغابــت  ــي العــام وذات منطلقــات قومي ــات ذات البعــد الوطن ــات واملنتدي ــدرة اجلمعي -ن
ــا  ــة ويكــون هل ــة واملدين ــة واملحل ــدود القري ــاوز ح ــي تتج ــة الت ــركات الثقافّي ــعة احل ــدود واس بح
ــوًرا  ــار، ذك ــارب واألع ــددة املش ــارص متع ــم عن ــّي، وتض ــايل قوم ــي وبالت ــرايّف وطن ــداد جغ امت
ــدور  ــذا ال ــة ه ــرأة وفاعلي ــدور امل ــب ل ــن تغيي ــك ع ــة، ناهي ــة أو املؤسس ــي احلرك ــا يغن ــا، مم وإناًث
يف إرســاء النهضــة والتقــدم. وعــى الّرغــم مــن كثــرة الــكام عــن أمهيــة الــدور الــذي يمكــن أن 

ــة يف هــذا املجــال.                                     ــة وغــر فاعل ــه نشــأت مؤسســات خجول ــه، إال أن ــرأة ورضورت ــه امل تؤّدي

ــل  ــّي املرته ــع االجتاع ــة بالواق ــركات الثقافّي ــات واحل ــة واجلمعي ــم األندي ــت معظ - إرتبط
ــا: ــق، وأكثره ــة األف ــت ضيق ــع، فكان ــع الواق ــت م وتصاحل

أ-إما مرتبطة مبارشة بالسلطات القائمة.

ب-وإمــا عــى أطــراف هــذه الســلطات وزعاماهتــا وحتــت وصايتهــا بحجــة رضورة وجــود 
الســقف والراعــي.

ج-أو مرتبطــة ببعــض رمــوز املعارضــة املؤقتــة املتــررة مــن الســلطة وليــس هلــا موقــع مرحي 
فيهــا، ولكــن احتالّيــة أن تكــون يف الســلطة وارد عندهــا عــى الــدوام، لذلــك هــي غــر مســتعدة 

لتبنــي مــروع جــذري ومتقــدم يصبــو فعــًا للتغيــر . 
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-بعــد إنحــدار احلــرب األهليــة العبثيــة، وقناعــة األغلبيــة بقذارهتــا ودورهــا التدمري،بــدأت 
عمليــة النقــد واملراجعــة وإعــادة البنــاء التــي جيــب أن تطــال كل أشــكال العمــل، وخاصــة مــن 
ــا  ــة بمعناه ــات الثقافّي ــوح أن السياس ــن بوض ــة. وتب ــة القائم ــة والثقافّي ــر االجتاعّي ــال األط خ
الضيــق أو املوســع، الفئــوي أو الوطنــي، ال يمكــن أن تبنــي وتغــر الواقــع إن مل تكــن أكثــر جذريــة 

وعقانيــة وأوســع إنتشــاًرا وحتمــل مروًعــا مطابقــا للواقــع.                     

-بعــد احلــرب األهليــة وإفرازاهتــا، راحــت القــوى التــي اكتســبت مواقــع سياســّية يف الســلطة، 
تفتــش عــن منابــر هلــا  تكــون لســانا اجلديــد بعدمــا انكشــفت ألســنتها الســابقة وترهلــت وغــدت 
مرفوضــه وغــر مقبولــة. فأنشــأت هــذه القــوى مؤسســاهتا اخلاصــة املدعومــة بإمكانيــات مادّيــة 
هائلــة واســتقطبت أغلبيــة » املثقفــن« اإلنتهازيــن إمــا بالرتغيــب أو بالرتهيــب. ويف الوقــت نفســه 
راحــت القــوى التــي مل تكتســب مواقــع يف الســلطة، لســبب أو آلخــر، راحــت هي األخرى توســع 
دائــرة نشــاطاهتا عــر املؤسســات الثقافييــة واالجتاعّيــة  القديمــة القائمة، أو عر إنشــاء مؤسســات 
جديــدة، وتعلــن مــن خــال هــذه املنابــر عــن نشــاطاهتا وبراجمهــا وتوجهاهتــا ومعارضاهتــا اخلفيــة 

حينــا واملتفلتــة أحياًنــا  أخــرى، ولكــن بإمكانيــات جــد ضعيفــة وتــكاد تكــون معدومــة.                                                         

ــة  ونقابيــة، وازنــة  ــة و اجتاعّي -حتــى اللحظــة ال زال واضحــا غيــاب فعــي ملؤسســات ثقافّي
وفاعلــة، حتمــل مروًعــا  ولدهيــا برامــج مســتقلة وحديثــة وتطلعــات مســتقبلّية رغــم الكفــاءات 

الكثيفــة املتوفــرة ولكنهــا خجولــة.

- إذا كانــت ظاهــرة انتشــار املؤسســات الثقافّيــة واالجتاعّيــة  ظاهــرة صحّيــة يف هــذه املرحلــة 
ورضوريــة، إال أن املطلــوب إعــادة النظــر بطريقــة تكوينهــا وبراجمهــا ومرتكزاهتــا املاديــة واملعنوّيــة 
ــع  ــل وم ــا يف الداخ ــن مكوناهت ــي ب ــة التعاط ــة وبطريق ــاليب املتبع ــة، وباألس ــة والثقافّي الفكرّي

اآلخريــن، ممــا جيعلهــا أكثــر عقانيــة وتأثــًرا يف الواقــع.

-إن الواقــع الراهــن الــذي نعيشــه، بعفنــه ومرارتــه ونفاياتــه، يتطّلــب فعــًا مؤسســات شــعبية 
مســتقلة، منفتحــة عــى اآلخــر وغــر مرهتنـــة لـــه، قــادرة عــى حتليــل الواقـــع  بــكل تركيباتـــه 
املعقــدة وتفنّيــد ودحــض أوهــام املــايض البغيــض،  وقــادرة عــى صياغــة الرامــج املرتبطــة هبــذا 
الواقــع وحاجاتــه ومتطلباتــه املســتقبلية وليــس عــى طريقــة الفــن للفــن. وأن تكــون مــن املرونــة 
يف حركتهــا إىل حــد ال يرميهــا يف أحضــان مــن ســيعترها بوًقــا مــن أبواقــه العديــدة واملنتــرة، وأال 
ــا وحضــوًرا  تنزلــق إىل حــد االبتعــاد عــن الواقــع وقــدرات األفــراد املكونــن هلــذه املؤسســات ماديًّ
ــًرا مســتمرين.  ــدوام ومراجعــة وتطوي ــا ونقــدا عــى ال ــرة ووعيًّ ــا ومثاب ــة وطموًح ــة وجدي وثقاف
وأن ال تســمح يف أي حلظــة ألي خمططــات تضعهــا يف حالــة مواجهـــة مكشوفـــة وقاتلـــة مــع مــن 

يرتبــص هلــا ويــرر اإلنقضــاض عليهــا.                                                                                                                        
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-وأخــرأ ال بــد مــن القــول إن الشــعوب التــي أرســت نضتهــا وتقدمــت يف املضــار 
ــة  ــة يف معاجل ــة عقاني ــن أرضي ــت م ــد أن انطلق ــك إال بع ــوغ ذل ــن بل ــن م ــاري، مل تتمك احلض

قضاياهــا وتطلعاهتــا املعــارصة .

ــاص،  ــكل خ ــة بش ــام والوطني ــكل ع ــة بش ــا العربي ــص نضتن ــا خي ــب يف م ــر الغري وإن األم
أننــا نكثــر الــكام عــن العقــل والعقانيــة مــن دون أن نقطـــع مســافة جديـــة ومهمــة عــى هــذه 
ــل يف خمتلــف املجــاالت، ممــا  ــة واملعقــدة، ليــس يف الفكــر والسياســة فحســب، ب الــدرب الطويل
ــة وفاضحــة، وعــى  ــة ومزمن ــات أصبحــت بنيوي ــا بأف ــة إن ــة بأزم ــا ليســت مصاب ــدل أن عقولن ي
ــة  أن تعمــل جاهــدة عــى إلتقــاط هــذه األفــات وتفنّيدهــا  ــة واالجتاعّي مجيــع املؤسســات الثقافّي
ودحضهــا وصــواًل إىل نــر ثقافــة مغايــرة قــادرة عــى إحــداث نقلــة نوعيــة يف الــذات واملوضــوع 
ــر  ــع روح الع ــجم م ــا ينس ــاهتا ب ــم مؤسس ــر تنظي ــد أط ــا، وجتدي ــعوب وتقدمه ــي الش ، يف وع
ومتطلباتــه، ويســاهم يف إمكانيــة مواجهـــة فعليــة مــع التحديــات التــي حتــدق بنــا مــن كل جانــب.
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 الشعر العامي )الزجلي( في جبل عامل

د . عي بزي و د. مالك بزي

الزجل يف جبل عامل:الواقع و الوظيفة

مقدمة

ــا  ــة تبنته ــي دراس ــل، وه ــل عام ــل يف جب ــى الزج ــوء ع ــاء الض ــة إللق ــذه املداخل ــدف ه هت
منظمــة اليونســكو العامليــة بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة اللبنانيــة، للحفــاظ عــى الكنــوز البريــة 
احليــة، التــي تشــمل األفــراد الذيــن يمتلكــون معارفــًا وفنونــا تراثيــة، وتــم اختيــار الزجــل كــادة 

مــن الــرتاث الثقــايف اللبنــاين.
وّقــع لبنــان وتبنّــى إتفاقيــة محايــة  الــرتاث الثقــايف الامــادي وصونــه ممثــا بــوزارة 
الثقافــة. وكان الرتكيــز عــى الزجــل اللبنــاين كعنــر ثقــايف مميــز، فإننــا باإلطــار نفســه نســتهدف 
الــرتاث الثقــايف، مــن أجــل اســتمراريته مــن جهــه، ومــن أجــل االعــرتاف بــه مــن قبــل املجتمــع 
املحــي مــن جهــه أخــرى، ثــم مــن جانــب املجتمــع الــدويل مــن جهــة ثالثــة. وهــذا مــا تركــز عليــه 
االتفاقيــات الدوليــة لصــون هــذا الــرتاث مــن قبــل منظمــة اليونســكو للثقافــة… وهــي االتفاقيــة 

ــاين عــام 2003. ــن الث ــا يف تري املوقعــة عاملي
ــة  ــه الوطني ــاس باهلوي ــن إحس ــل م ــعراء الزج ــه ش ــا يمثل ــود مل ــث تع ــذا البح ــة ه  فأمهي
واســتمراريتها، والــذي يــؤدي بــدوره  اىل املحافظــة عــى اإلرث الثقــايف ومــن ثــم االبــداع يف إطــار 
ــة،  ــات علمي ــده بمقارب ــوروث لرص ــن امل ــاق م ــز واالنط ــة الرتكي ــرز امهي ــا ت ــذا االرث، وهن ه
ــروح  ــن ب ــد ولك ــاول اي جدي ــا، بتن ــوض بمجتمعاتن ــة للنه ــة احلقيقي ــي التنمي ــة ه ــذه املعادل وه
ــا  بســبب تناقــص اعــداد املارســن  ــراض إم ــة. الن املعــارف معرضــة خلطــر االنق ــة ووطني حملي
هلــا،  وإمــا لعــدم االهتــام هبــا مــن قبــل اجليــل اجلديــد وإمــا لعــدم توافــر االمكانيــات اللوجســتية 

ــتمراريتها. ــن اس ــا وتأم ــة حلايته واملادي
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ويف رصدنا للزجل  اللبناين البد من اإلشارة اىل  بعض املاحظات اآلتية:

· ــش 	 ــب ان نعي ــا جي ــي أنن ــارض، اليعن ــوال اىل احل ــايض وص ــَر امل ــارب وع ــذ بتج ان األخ
ــتقبل  ــط، واملس ــة فق ــك املرحل ــى تل ــق ع ــة تنطب ــايض وظروف ــداث امل ــايض، ألن اح امل
بحاجــة اىل ابــداع جديــد. نقــول ذلــك خوفــا مــن ان يتــم اللجــوء للــايض الجيــاد حلــول 
للحــارض اواملســتقبل، ألننــا يف هــذه احلالــة نوقــف عقــارب الســاعة، وربــا نرتاجــع اىل 
اخللــف، مــع العلــم ان العــامل يتطــور بشــكل رسيــع، واذا متادينــا باإلســتغراق يف املــايض 

ــا معرضــون ألن نفقــد تلــك االماكــن. فإنن

· ــا 	 ــر باعتباره ــرتام والتقدي ــن االح ــل م ــعبية بقلي ــا الش ــا او مأثوراتن ــر اىل تراثن ان النظ
ــة مــن املؤرخــن  متثــل اجلانــب الشــعبي وثقافــة العامــة، يف الوقــت الــذي تعــود الغالبي
ــادة  ــن وق ــاء دي ــاطن وعل ــكام وس ــن ح ــة م ــخ اخلاص ــن تأري ــى تدوي ــن ع والباحث
معــارك ومــا اىل ذلــك. وكأن مقولــة ابــن خلــدون الشــهرة » الكتابــة آلــة الســلطان« ال 

ــن. ــن واملؤرخ ــؤالء الباحث ــة ه ــم يف ذهني ــت تتحك زال

· ــب 	 ــر بجان ــه خمت ــق وكأن ــى الضي ــعبي باملعن ــور الش ــعبي او املأث ــرتاث الش ــزال ال اخت
حمــدد كاملوســيقى والغنــاء والرقــص... واعتبــار ذلــك نــوع مــن اشــكال التعبــر العــادي. 

فالــرتاث الشــعبي غنــي ومتنــوع ويطــال خمتلــف اشــكال الثقافــة وتنوعاهتــا.

· ــروة 	 ــن ث ــعبي م ــرتاث الش ــكله ال ــا يش ــرة اىل م ــا والفق ــة منه ــعوب الغني ــت الش تنبه
وقيمــة حضاريــة، فحرصــت عــى املحافظــة عليــه، ألنــه يدعــم االقتصــاد الوطنــي عندمــا 

ــح  ليشــكل دخــًا للمبدعــن.  يســتثمر بشــكل صحي

ونحــن اذ نطــرح هــذه االمــور اآلن فــإن دوالً قــد ســبقتنا منــذ زمــن بعيــد يف الرتكيــز عــى هــذه 
النخــب والعنايــة هبــا، واحلــرص عــى االســتفادة مــن املكنونــات الثمينــة التــي يمتلكهــا هــؤالء. 

فاليابــان مثــًا وبعــد احلــرب العامليــة الثانيــة مجعــت اصحــاب احلــرف وقدمــت هلــم الدعــم 
والرعايــة واطلــق عليهــم صفــة الكنــوز البريــة احليــة.  خافــًا ملــا هــو عليــه يف جمتمعنــا بحيــث 

نجــد التقصــر يف الرعايــة  والدعــم. 

املفاهيم املتعلقة باملوروث الثقايف. 1

فيا يي حتديد لبعض املفاهيم املتعلقة باملوروث الثقايف 
· اهلوية الثقافية	

اهلويــة الثقافيــة أمــر بالــغ األمهيــة ملعنــى وجــود البر. ســواء كانــت املشــاركة شــعبية ام 
جمتمعيــة يف األعيــاد يف »الكرنفــاالت« الثقافيــة، يف الشــعائر والطقــوس التــي هلــا أمهيــة ألنــا 

تضيــف معنــى وإحساســًا مــن االســتمرارية وهويــة للشــعوب. 
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· الكنز كمفهوم اكاديمي 	
ُيعتمــد يف العديــد مــن الدراســات واالبحــاث االجتاعيــة، االنرتوبولوجيــة، التارخييــة، 

ــة ...... وغرهــا.  السياســية، االدبي
ويطلــق عــى اشــخاص معينــن يمتلكــون املعلومــات املتعلقــة بالبحــث: املخــر، 

وغرهــا  ......،informateur املعــرف،  االعامــي،  املســتجوب، 
ــذي  ــريف ال ــب املع ــة اجلان ــز، وامهي ــخص الكن ــرز دور الش ــه ي ــح ان ــذا املصطل ــة ه امهي

ــه. حيمل

· الرتاث الثقايف	
الــرتاث الثقــايف او الــرتاث احلــي، هــو تلــك املارســات والتعبــرات، واملعــارف 

واملهــارات والقيــم املرتبطــة هبــا. 
ان حفــظ هــذا الــرتاث مــن جيــل إىل جيــل، واســتمرار صوغــه مــع االســتجابة للتغــرات 
يف البيئــة االجتاعيــة والثقافيــة. يوفــر لأفــراد، واجلاعــات واملجتمعــات اإلحســاس باهلويــة 

واالســتمرارية، ويشــكل ضانــة التنمية املســتدامة.

· صون اهلوية	
ــايف اي  ــرتاث الثق ــتدامة ال ــان اس ــة إىل ض ــر الرامي ــون« التداب ــة »الص ــد بكلم »يقص
ــرتاث وتوثيقــه، وإجــراء البحــوث بشــأنه  ــد هلــذا ال ــا يتضمــن مــن حتدي ــة ب ــة الثقافي اهلوي
واملحافظــة عليــه ومحايتــه وتعزيــزه وإبــرازه ونقلــه، ال ســيا عــن طريــق التعليــم النظامــي 
وغــر النظامــي، وإحيــاء خمتلــف جوانــب هــذا الــرتاث. وهنــا تــرز امهيــة ودور املتاحــف 

ــة. ــة املختلف ــال الفني واألع
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االمهية. 2

ــن كل،  ــزء م ــم ج ــن ه ــل والذي ــل عام ــل يف جب ــعراء الزج ــى ش ــوء ع ــليط الض ــة تس أن أمهي
ــط  ــو لضب ــر ه ــام، واحل ــكل ع ــن بش ــال الوط ــذي يط ــاين وال ــايف اللبن ــى الثق ــن املعط أي ضم
املوضــوع واإلجابــة عــى توجــه املؤمتــر بشــكل عــام. تكمــن يف احلفــاظ عــى املعــارف التقليديــة 
واحلــرف والفنــون و..... التــي بــدأت تندثــر مــع مــوت متقنيهــا، أو حتوهلــم وامتهانــم ألعــال 

ــة كســب العيــش. أخــرى يف حماول

 فاألعــال اخلالــدة يذكرهــا النــاس وتتناقــل ذكــر مــن قــام هبــا عــر األجيــال، فــا زال ذكــر 
ــي  ــن بن ــن م ــرون املميزي ــاس يذك ــا زال الن ــانية طاغيا، وم ــة اإلنس ــورايب  كأول راع للريع مح

ــن. ــف امليادي ــم يف خمتل ــد نتاجه ــف لرص ــئت املتاح ــن انش ــام الذي ــر،  واالع الب

ان الرتكيــز يف هــذا األمــر يــرز التقصــر احلاصــل حتــى اآلن، وهــذا مــا جيــب تداركــه وخاصة 
ــه إىل أمــر حيــوي يســتطيع  ــا نحــاول االشــارة او التنبي مــن قبــل مــن يتــوىّل الشــأن الثقــايف. وهن
ــة  ــوز البري ــة بالكن ــة والرعاي ــه كعمــل اســرتاتيجي، وهــو مــروع العناي القيمــون ان يقومــوا ب

احليــة.  

االهداف. 3

يسعى هذا البحث اىل حتقيق األهداف اآلتية:
· ــة 	 ــه ببني ــث ارتباط ــن حي ــيا م ــي وال س ــرتاث الزج ــدد ال ــذي هي ــر ال ــامل اخلط ــد مع حتدي

ــا.  ــا وخارجي ــا داخلي ــرأ عليه ــي تط ــرات الت ــع والتغي املجتم
· رصــد وجتميــع املورثــات الزجليــة قبــل التغيــر او ماقبــل الــزوال، وحفــظ اهلويــة الثقافيــة 	

للمجتمــع. وهــذا يفــرتض عــدة اســس علميــه مــن اجــل ابــراز أمهيتهــا وحتديــد املصــادر
· االعتــاد عــى تقنيــات علميــة يف التجميــع والتبويــب، عــى اســس منطقيــة وموضوعيــة. 	

وليــس مــن موقــع شــوفيني متعصــب، لتبنــي كل عنــارص املــوروث، او الرفــض وتبنــي 
ــة  ــر النهض ــذ ع ــه من ــدل حول ــال اجل ــع ط ــا يف موق ــذا يضعن ــدة، وه ــدة واف ــم جدي قي

ــد واملعــارصة.  ــى اآلن، مابــن مــا يعــرف بالتقلي وحت
· الرتكيــز عــى الكنــوز البريــة احليــة، ألمهيتهــا مــن وجهتــن، االوىل للباحثــن او املتعلمن 	

املشــتغلن باألبحــاث العلميــة. والثانيــة لأشــخاص انفســهم باعطائهــم االمهيــة 
ــم.   ــة وجوده ــم، وبقيم ــعارهم بوجوده واش

· تشــجيع الــدول لاعــرتاف رســميا هبــؤالء األشــخاص. عــى أســاس إنجازاهتــم 	
واســتعدادهم لنقــل معارفهــم ومهاراهتــم إىل اآلخريــن.  وكدليــل عــى عبقريــة اإلنســان 

ــة. ــة واالجتاعي ــد الثقافي ــا يف التقالي ــة وجذوره اخلاق
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· ــة املهــددة 	 ــق وأرشــفة املعــارف واملهــارات التقليدي ــام بنشــاط يرمــي إىل ضــان توثي القي
ــة . ــوز البري ــة للكن ــق نظــم وطني ــراض وخل باالنق

العقبات. 4

تعرتض هذا املروع عقبات متعدده، ابرزها:

· مدى استمرار وبقاء هذا املوروث الثقايف.	
· ــا، 	 ــال جمتمعن ــة تط ــرات عام ــك ملؤث ــل، وذل ــعراء الزج ــه ش ــرض ل ــذي يتع ــزف ال الن

كاحلــروب، والوضــع االمنــي املــرتدي، واهلجــرة بشــكلها الداخــي او اخلارجــي، يضــاف 
ــوات االوان.  ــل ف ــم قب ــز عليه ــة الرتكي ــا امهي ــنن، وهن ــن املس ــم م ــؤالء وه ــاة ه ــك وف اىل ذل

· إحجام االجيال اجلديدة عن تعلم وإتقان خرات السلف. 	
 

النموذج التطبيقي. 5

مــن اجلديــر بالذكــر إن معظــم األجيــال احلاليــة ال تعــرف الشــخصيات املميــزة التــي اعطــت 
ــة   ــرق املرسحي ــم، الف ــة والتعلي ــعر،  الرتبي ــاة يف:  االدب،  الش ــق احلي ــف مراف ــا يف خمتل ــن ذاهت م
القديمــة، الفــن املعــاري الشــعبي، يف توثيــق ألعــاب أالطفــال وشــعرها الشــعبي، ويف مجــع الفنون 
الشــعرية الشــعبية....، وهــؤالء املبدعــون الذيــن عملــوا عــى  إحــداث تغيــر جوهــري داخــل 

املجتمــع. 
ــعبي  ــعر الش ــرص الش ــة ح ــداد  الئح ــة ويف اع ــة احلي ــوز البري ــد الكن ــة يف رص ــا اللبناني جتربتن

ــل(. ــان ) الزج ــى يف لبن ــول واملغن املق
ــر الــذي رفــع  ــر يرتكــز بشــكل اســايس عــى جتربتــي الشــخصية، وهــو التقري ان هــذا التقري
اىل وزارة الثقافــة، ومكتــب اليونســكو االقليمــي، ومهــا الراعيــان للعمــل، وقــد متــت االســتفادة 

واالســتزادة مــن تقاريــر مشــاهبة لبعــض لزمــاء .

اوالً: خطوات العمل احلقي

ورشات العمل. 1
تركــت ورش العمــل أثــرًا مميــزًا يف جمــال االكتســاب اخلــاص عــى صعيــد الــرتاث الثقــايف غــر 
ــم اليونيســكو خصوصــا. وعملــت عــى  ــح احلــر والتســجيل عــى قوائ ــادي عمومــا، ولوائ امل
ــام  ــزء ه ــن ج ــتفيضة ع ــة املس ــارضات واملعرف ــال املح ــن خ ــة  م ــوار واآلراء واملناقش ــادل احل تب
مــن الــرتاث الثقــايف. وملــا للزجــل مــن أمهيــة يف توحيــد اجلاعــات. وقــد ســامهت ورش العمــل 
ــراد  ــن(، إىل األف ــل )املحقق ــق العم ــن فري ــع، م ــراف يف املجتم ــدة أط ــن ع ــل ب ــق التواص يف خل
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ــة،  ــة، إىل اليونيســكو ووزارة الثقاف ــة كاف ــي متــارس الزجــل عــى  األرايض اللبناني واجلاعــات الت
ــذه  ــدى ه ــزًا ل ــاطًا وحاف ــة ونش ــت حيوي ــد خلق ــخاص ق ــات واألش ــن العاق ــبكة م ــذه الش فه
ــأن الثقافــة الشــعبية هــي عامــل توحيــد للجاعــات والشــعوب.  ــد ب الرحيــة، وســاهم يف التأكي
ممــا ال شــك فيــه أن ورش العمــل تضيــف لــدى املشــارك الكثــر مــن املعــارف مــن خــال تبــادل 
اخلــرات والتجــارب. وتضفــي إغنــاءًا وتوضيحــا بأمهيــة الــرتاث الثقــايف وطريقــة حفظــه وصونــه 
مــن خــال تســجيله عــى قوائــم اليونســكو عمــا بتوصيــات إتفاقيــة العــام 2003 لصــون الرتاث 
الثقــايف غــر املــادي واحلفــاظ عــى الكنــوز البريــة احليــة. واملعرفــة بتجــارب الــدول األخــرى 
ــر  ــل العن ــار حام ــة إختي ــم كيفي ــة، ث ــارضات املكثف ــال املح ــن خ ــال، م ــذا املج ــباقة يف ه الس
ــر مــا  ــن وتطوي ــم الــرتاث العاملــي. ولــورش العمــل وظيفــة يف تكوي ــة تســجيله عــى قوائ وكيفي
يمتلكــه االنســان مــن معرفــة ومهــارات، وقــد ولــدت اهتامــا مل يكــن موجــودا لــدى البعــض، 
وعمــا لزيــادة الوعــي لــدى املشــاركن، وكذلــك أفســحت الــورش جمــاالً للتعــرف والتفاعــل عن 

قــرب مــع ناشــطن تربــط يف مــا بينهــم اهتامــات واحــدة يف جمــال الــرتاث الشــفاهي.  

 منهجية العمل. 2
لقد تم اعتاد اخلطوات اآلتية:

· مقابلة رئيس نقابة شعراء الزجل حاليًا، الشاعر جورج ابو انطون.	
· مقابلة رئيس نقابة شعراء الزجل السابق، الشاعر خليل شحرور.	
· ــاعر 	 ــاعر، الش ــوت الش ــة ص ــر جمل ــس حتري ــب ورئي ــة، وصاح ــن رس النقاب ــة ام مقابل

ــوري. ــر خ روب
· ــر خــوري، ابرزهــا موســوعة 	 ــدات اعدهــا الشــاعر روب ــورات وجمل ــا بمنش ــم تزويدن ت

الشــعر العامــي اللبنــاين )جملديــن(، والزجــل اللبنــاين منابــر واعــام، واعــداد مــن جملــة 
صــوت الشــاعر، ومنشــورات وكتــب متنوعــة.

· بنــاء عــى اإلحصائيــات التقريبيــة للنقابــة، ذكــر ان عــدد شــعراء الزجــل اللبنــاين يناهــز 	
1500 شــاعرًا. تــم رصــد وتعريــف يف املوســوعة املذكــورة اعــاه 1015 شــاعراً زجليــًا.

· ــى 	 ــدد ع ــد الع ــن حتدي ــا م ــطة، وانطاق ــة املبس ــة اإلحصائي ــذه املقارب ــن ه ــًا م انطاق
ــذ  ــم ه ــد حج ــة يف حتدي ــة البوصل ــك بمثاب ــاعرًا، كان ذل ــان بـــ 1500  ش ــتوى لبن مس

ــا. ــة وتوزيعه اجلاع

اداء املحققن. 3
· ــؤالء 	 ــرة ه ــد ازدادت خ ــات. وق ــات والتعلي ــاء للتوصي ــاز، وبن ــكل ممت ــق اإلداء بش طب

املحققــن واهتامهــم بموضــوع الــرتاث، والتدريــب واتقــان مجــع املعلومــات، واملهــارة 
ــينائي. ــر الس ــرايف، والتصوي ــر الفوتوغ يف التصوي
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· زيــادة االرتبــاط باملوضــوع، وادراك ابعــاده واالحاطــه بــه، واملرونــة يف التعامــل، ومل يعــد 	
كعمــل روتينــي بــل مارســوا ذلــك بشــغف، وقــد تــم كــرس اجلفــاء مــع الــرتاث وهــم 

مــن العنــر الشــبايب، وهــذا مكســب مــزدوج. 
· ــجيل 	 ــن وتس ــرف وتدوي ــال التع ــن خ ــة، م ــرة معرفي ــداين خ ــل املي ــا العم ــاف لن أض

ــل  ــوان الزج ــة أل ــبات معرف ــن املكتس ــل(. وم ــعبي )الزج ــعر الش ــر الش ــظ عن وحف
ــياهتا.  ــا وتقس ــة وأوزان املختلف

كيفية أختيار حامل العنرص الثقايف ) الزجل(. 4

تم إعتامد إختيار العنرص بناء ملعطيات متعددة، منها :

· التواصــل مــع بعــض الشــعراء املميزيــن ومــع نقابــة شــعراء الزجــل، واالســتعانة بلوائــح 	
ــوي 1015  ــن وحت ــي جملدي ــاين، وه ــي اللبن ــعر العام ــوعة الش ــاد موس ــة، واعت النقاب
ــك  ــوري. وكذل ــر خ ــا روب ــس حتريره ــاعر ورئي ــوت الش ــة ص ــب جمل ــاعرًا، لصاح ش

ــه. ــف نفس ــام للمؤل ــر واع ــاين مناب ــل اللبن ــد الزج ــاد جمل اعت
· التواصل مع شعراء الزجل أنفسهم. 	
· ــال 	 ــن خ ــعبي وم ــعر الش ــال الش ــهرته يف جم ــر وش ــل العن ــمعة حام ــال س ــن خ م

ــال.  ــذا املج ــه يف ه ــه أو أصدقائ زمائ
· اجلهات الرسمية )املخاتر والبلديات (	
· أهايل القرى والبلدات الذين يعرفون عن حامي العنر. 	
· املشــاركون يف الســهرات والنــدوات واللقــاءات الزجليــة. حامــل العنــر اليــزال 	

مرتبطــا بأرضــه وقريتــه برغــم مــن النــزوح أو اهلجــرة ســواء بســبب اإلحتــال أو طلبــا 
ــاب  ــه جمموعــة أشــعار مجعهــا يف كت ــه اىل قريت ــاس خطــار بعــد عودت للعمــل )كتــب إلي
ــا   ــع فيه ــبات جيتم ــدات مناس ــك البل ــبات يف تل ــزال املناس ــداء األرض«(. والت ــاه »ن أس

ــد.  ــب والبعي القري
· ــبة 	 ــات بالنس ــورة، احلف ــد املنش ــب أو القصائ ــر )الكت ــل العن ــاج حام ــال إنت ــن خ م

ــن(. ــعراء املنري للش
· كذلــك فــإن املهرجانــات الرتاثيــة املتعــددة التــي تقيمهــا البلــدات والقــرى يف كل صيــف، 	

تشــكل وســيلة إغنــاء وتاقــح معــريف يعــزز التمســك هبــذا اللــون مــن الــرتاث الشــعبي .



698

جتاوب الشعراء حامي العنرص. 5

التنويــه ببعــض احلاالت/املقابــات التــي تشــدد او تــرز الوعــي او االســتيفاء هلــذا النــوع مــن 
ــعر  ــوع الش ــام بموض ــان باإلهت ــا اإلستحس ــد وجدن ــر. وق ــي العن ــدى حام ــايف ل ــرتاث الثق ال
الشــعبي بإعتبــار أن الزجــل مــن أبــرز عنــارص الــرتاث اللبنــاين. يف معظــم األحيــان كان التجــاوب 
ــة واليونيســكو  ــا حيــث أن بعــض حامــي العنــر وضعــوا جهودهــم بتــرف وزارة الثقاف الفت

مــن أجــل إســتمرارية هــذا اللــون مــن الــرتاث.

ــة  عــر حاملــو العنــر عــن مفاجأهتــم هبــذ االهتــام بعــد الغيــاب الطويــل مــن قبــل الدول
ــة  ــز الثق ــز لتعزي ــذا حاف ــاوب، وه ــب والتج ــن الرتحي ــع م ــذا مل يمن ــن ه ــا، ولك ــن فيه والقيم
بالنفــس لدهيــم، وخاصــة بعــد معرفــة هــؤالء بــأن حمــور الدراســة ينــال االهتــام املحــي والــدويل، 

ــرون أن ذلــك ســيؤدي اىل انعــكاس اجيــايب.  ويعت

ثانيًا: معطيات عامة حول احلقل جمال الدراسة

الواقع اجلغرايف واملحيط االجتامعي للبنان . 1

يشــكل لبنــان منطقــة مميــزة بموقعهــا الوســيط بــن البحــر االبيــض املتوســط غربــًا، وفلســطن 
املحتلــة جنوبــًا، وســوريا رشقــًا وشــاالً. ولــه بعــده الثقــايف واحلضــاري عــى اكثــر مــن صعيــد. 
ــة  ــة الثقافي ــى املنظوم ــر ع ــه تأث ــط كان ل ــع املحي ــي م ــل التارخي ــل والتفاع ــع والتواص ــذا املوق ه

بشــكل عــام والزجــل بشــكل خــاص.
ــاس يف  ــب الن ــو يواك ــة. فه ــق اجلبلي ــل يف املناط ــر الزج ــي ينت ــد الوطن ــى الصعي ــا ع أم
معاشــهم اليومــي، يســتمدون صورهــم الشــعرية مــن بســاطة ومجــال الطبيعــة التــي نشــأوا فيهــا. 
فامليجانــا والعتابــا رافقتــا الراعــي والفــاح يف ســعيها اليومــي، وكان الزجــل عــى ألســنتهم يف كل 
املناســبات، تعبــرا صادقــا عــا يعتمــر يف صدورهــم. وإنتشــار الزجــل املنــري يف املناطــق اجلبليــة 
ــه املنــاخ اجلبــي  مــرده رضورة إمتــاك الشــاعر الصــوت اجلهــوري الرخيــم والــذي يســاعد علي

أكثــر مــن املنــاخ الســاحي.
ــر  ــم مظاه ــي رغ ــع الريف ــاز بالطاب ــزال متت ــر الت ــو العن ــا حامل ــي إليه ــي ينتم ــدات الت فالبل
العمــران احلديــث. فالعاقــة مــع الطبيعــة مل تنقطــع بــن حامــل العنــر أو الشــاعر والتــي منهــا 
يســتمد إهلامــه. التــزال العاقــات القرابيــة فاعلــة بــن العائــات برغــم التغيــر. ورغــم النــزوح 
ــدأ  ــة، وب ــبل املعيش ــرت س ــد تغ ــايض، فق ــرن امل ــينيات الق ــذ مخس ــاف، ومن ــه االري ــذي عرفت ال
ــايت  ــاع اخلدم ــع القط ــن، واتس ــبة املتعلم ــاءل، وازدادت نس ــي يتض ــل الزراع ــى العم ــكال ع االت
والوظيفــي، واالعــال احلرفيــة والتجــارة، فشــكلت مصــادر جديــدة للدخــل، واصبحــت املناطــق 
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ــدأ  ــرف، ب ــي ال ــرف او الريف ــي ال ــع املدين ــث ان الطاب ــض، بحي ــا البع ــى بعضه ــة ع منفتح
ــة جتمــع بــن كل العنــارص.  ــة هجين ــة اجتاعي يتاشــى ونحــن امــام تركيب

يتميــز لبنــان بتنوعــه وعــى خمتلــف الصعــد، وهنــاك اختــاف واختــاط بــن الطوائــف. هــذا 
التايــز متكــون عــى مســتوى لبنــان، وعــى مســتوى املحافظــة، بــل نجــدة عــى مســتوى البلــدات 

املتجــاورة او االحيــاء يف البلــدات او يف املــدن.

ــدا،  ــم ج ــف قدي ــة او الطوائ ــات االجتاعي ــات او الفئ ــذه اجلاع ــن ه ــرتك ب ــش املش والعي
بحيــث نجــد عــادات وتقاليــد مشــرتكة، رغــم املعانــاة واالختــاف الدينــي او الســيايس مل يتحولوا 

ــادل جتمــع وال تفــرق. ــاك قواســم مشــرتكة تــؤدي اىل التواصــل والتب وبقيــت هن

ــفهي  ــرتاث الش ــو ال ــة وه ــارص الثقافي ــد العن ــار اح ــه اىل اختي ــك كان التوج ــن ذل ــا م انطاق
املقــول واملغنــى )الزجــل(، ليكــون ممثــا جلانــب مــن اهلويــة الثقافيــة اللبنانيــة، مــع العلــم ان هــذا 
التمثيــل نســبي، النــه نشــأ يف الريــف وتــدرج اىل املدينــه، وحاملــو هــذا العنــر مــن ابنــاء املــدن 

قائــل بالقيــاس اىل املناطــق االخــرى.  

هنــاك ماحظــة اساســية انــه ومــن خــال معظــم املقابــات هنــاك إســتنتاج أويل يشــر إىل أن 
الغالبيــة حتــدرت مــن عائــات متوســطة ومــا دون، ونشــأت يف ظــروف إجتاعيــة وأمنيــة صعبــة، 
ــت  ــون، أو تعلم ــا أمي ــر منه ــزء كب ــي، وج ــاء والرع ــال البن ــرف ويف جم ــة واحل ــت بالزراع وعمل
ــض  ــه، وبع ــل وحمبت ــة الزج ــن كتاب ــف ع ــك مل تتوق ــم ذل ــب، ورغ ــد الكتاتي ــم عن ــرآن الكري الق
الشــعراء يقــول بــأن مجــال الطبيعــة ليــس كافيــًا وحــده لكتابــة الشــعر، فالشــاعر أينــا حــل وأينــا 

تواجــد يكــون لديــه هــم ليقــول الشــعر، وتكــون ملكــة الشــعر عنــده دائــا حــارضة.
ــا ألســباب تتعلــق باملــوروث الثقــايف،  ــر مــن النســاء رب نســبة الرجــال حامــي العنــارص أكث

ــًا. ــة أيض ــباب ديني ــوري وألس ــع الذك واملجتم
ناحظ طغيان للشعر احلديث )قريض ومقفى(، وهذا ليس موضوع دراستنا.

ــتنتاج  ــم اس ــة ت ــات امليداني ــد املقارب ــان. وبع ــق لبن ــم مناط ــعراء يف معظ ــؤالء الش ــد ه يتواج
ــة: ــات اآلتي املاحظ

· ــى 	 ــية ع ــزة اساس ــي مي ــرتاب، وه ــاد االغ ــة او اىل ب ــر اىل املدين ــي العن ــرة حام هج
ــة. ــة او االقتصادي ــية واالمني ــاع السياس ــبب االوض ــك بس ــرايف، وذل ــتوى الديموغ املس

·  بدء انتشار حفات ولقاءات زجلية يف اكثر من منطقة.	
· وهناك جلسات دائمة أسبوعية وذلك يف العديد من املناطق.	
· تناقل العنر بن األجيال.	
· إمتاك بعض الشعراء ثقافة شعرية وعدم اإلكتفاء باملوهبة.	
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استنتاجات املعطيات امليدانية . 2

ــزت  ــد انج ــان ككل، وق ــتوى لبن ــى مس ــاعرًا ع ــد 1116 ش ــم رص ــزة: ت ــتارات املنج االس
ــايل: ــوذج الت ــق النم ــق وف ــى املناط ــون ع ــم موزع ــم، وه ــد منه ــكل واح ــتارات ل اس

جدول 1: عدد االستامرات املنجزة لشعراء الزجل يف املناطق اللبنانية

املجموعالبقاعاجلنوبالشالجبل لبنانبروت املحافظة
1003302362122381116عدد الشعراء

ــو،  ــر الفيدي ــة تصوي ــاد تقني ــم اعت ــو: ومــن ضمــن هــذه املجموعــة مــن الشــعراء ت ــر فيدي تصوي
بحيــث اننــا نجــد ارشــيفًا حيتــوي معلومــات 1042 شــاعرًا، وهــم موزعــون عــى املناطــق عــى 

الشــكل التــايل:

جدول 2: عدد تسجيالت الفيديو لشعراء الزجل يف املناطق اللبنانية

املجموعالبقاعاجلنوبالشالجبل لبنانبروت املحافظة
793262271912191042عدد الشعراء

انــواع القصائــد الشــعرية: معظــم عنــارص الشــعر الشــعبي املقــول واملغنــى تــم حــره يف لبنــان 
باالنــواع التاليــة: 

ــات،  ــدب، العدي ــح، الن ــي، املوش ــعر العام ــرادي، الش ــي، الق ــى، الروق ــا، املعن ــد، العتاب القصي
ــة. ــدا، احلورب ــدادي، احل ــوال البغ ــا، امل ــف، الدلعون ــو الزل ــا، اب امليجان

· ــون 	 ــات تك ــة أبي ــن اىل أربع ــن بيت ــف م ــز ويتأل ــر الرج ــى بح ــعبي ع ــعر ش ــى : ش املعن
ثــاث أبيــات عــى القافيــة نفســها والبيــت الرابــع عــى قافيــة مغايــرة )قــد تكــون قافيــة 

ــع( .  ــث أو الراب ــت الثال البي

· القصيد: وهو املعنى نفسه لكنه ما يزيد عن ستة أبيات. 	

· ــدور 	 ــة والص ــى قافي ــاز ع ــون األعج ــاة ويك ــدودة أي مغن ــات مم ــون األبي ــي: تك الروق
عــى قافيــة خمتلفــة

· اإلوهيــا أو الزلغوطــة او الزغاريــد: لــون مــن الشــعر الشــعبي يبــدأ باإلوهيــا التــي تتكــرر 	
يف مطلــع كل بيــت ثــم تنتهــي بـــ يل يل يل أو الزلغطــة وهــو لــون يمتــاز بــه النســاء بإمتيــاز. 

برغــم مــن أن بعــض الــوان الشــعر الشــعبي تتميــز بأنــا ألــوان نســائية بإمتيــاز مثــل النــدب 
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ــة،  ــدا واحلورب ــاء واحل ــل الرث ــان  مث ــا اجلنس ــارك فيه ــرى يتش ــوان أخ ــاك ال ــة، هن والزلغوط
ــرًا  ــط عن ــاط يرب ــد اي إرتب ــي. مل نج ــوال والروق ــد وامل ــى والقصي ــال يف املعن ــرد الرج وينف
معينــًا بمــكان معــن أو بمهنــة معينــة فاإلنتشــار كان عــى مســاحة لبنــان واملهــن كانــت خمتلفــة 
ــط بالصــوت  ــون الروقــي كان يرتب بــن حامــي العنــر نفســه، لكــن يمكــن ماحظــة أن ل
ــى  ــد ع ــري يعتم ــاعر املن ــا أن الش ــا، وب ــن غره ــرى ع ــض الق ــز بع ــذي يميي ــوري ال اجله

ــا . ــاعرا كتابي ــى ش ــوت يبق ــاز بالص ــن ال يمت ــظ أن م ــه، ناح صوت

الشــعراء الذيــن يقطنــون األريــاف ميالــون إىل العتابــا والروقــي وامليجنــا وخصوصــًا الذيــن 
يعملــون بالزراعــة والرعــي، أمــا أهــل املــدن والذيــن يعملــون بقطاعــات أخــرى فهــم يكتبــون 
ــة والذكــر واألنثــى وخمتلــف املهــن  القصيــد واملعنــى، أمــا العنــر املشــرتك بــن الريــف واملدين
فهــو النــدب. وتتــوزع انــواع الشــعر الشــعبي املقــول واملغنــى مــن حيــث اآلداء حســب الرســم 

البيــاين املرفــق:

رسم بياين 1: انواع الشعر الشعبي املقول واملغنى ونسبته ب

لقــد تــم حــر مجيــع العنــارص املتعلقــة بالزجــل، أهــم العنــارص التــي تــم حرهــا فهــي القصيــد 
واملعنــى والنــدب، مــع بعــض الفروقــات حســب اجلنــس واملنطقــة واملهنــة، فعنــر الزغــردة مثــًا 
ــا  ــب عيه ــارص يغل ــي العن ــاث، وباق ــور واإلن ــه الذك ــدب فيارس ــا الن ــط، أم ــاث فق ــه اإلن متارس
ــق  ــس وف ــب اجلن ــة حس ــق اللبناني ــف املناط ــعراء يف خمتل ــوزع الش ــًا. ويت ــوري تقريب ــع الذك الطاب

البيــان التوضيحــي املرفــق:
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رسم بياين 2: الشعراء وتوزيعهم حسب اجلنس يف املناطق اللبنانية

مــن خــال متابعتنــي لــإلداء، وكيــف يتــوزع عــى املناطــق او حســب اجلنــس، بحيــث اننــا نجــد 
الوانــًا ينفــرد هبــا الرجــال، والــوان تتقنهــا وتؤدهيــا النســاء، ونوضــح حــاالت االداء واجلنــس مــن 

خــال الرســم التوضيحــي املرفــق:
رسم بياين 3: الشعراء وتوزيعهم حسب اجلنس يف إدائهم لنوع العنرص

 

ــا،  ــى، العتاب ــي، املعن ــح والروق ــم املوش ــن ث ــد، م ــو القصي ــات ه ــب يف املقاب ــر الغال إن العن
ــة.. ــرًا واحلورب ــدا، أخ ــدب واحل ــا، الن ــا وامليجان ــرادي، الدلعون ــردة، الق ــوال، الزغ امل

اعــامر الشــعراء: ان الشــعراء الذيــن يــؤدون هــذه العنــارص الثقافيــة هــم مــن كبــار الســن، بحيــث 
ان مــا يقــارب %80 منهــم مــا فــوق االربعــن، ولكــن باملقابــل نجــد عنــارص شــابة بــن املؤديــن 
وهــذا دليــل عــى اســتمرارية هــذا املــوروث الثقــايف، ويمكــن ماحظــة اعــار الشــعراء مــن خال 

الرســم البيــاين املرفــق:
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رسم بياين 4: اعامر الشعراء

اســتمرارية العنــرص: عــى الرغــم مــن تضــاؤل  الكثافــة الســكانية  وتراجعهــا يف اكثــر مــن منطقــة 
ــال  ــا ق ــن ك ــم، ولك ــن  تراثه ــة ع ــن ثم ــن االرض وم ــاس  ع ــد الن ــذي أبع ــر ال ــان األم ــن لبن م
ــه  ــد  توجي ــا. وعن ــوده منه ــتمد وج ــه يس ــة، ألن ــت الطبيع ــا بقي ــوت طامل ــل ال يم ــم: الزج احده
الســؤال اىل ذوي الشــأن، اي الشــعراء انفســهم عــن واقــع هــذا املــوروث الثقــايف حاليــًا، كانــت 
ــه مرتاجــع، قســم بســيط مــا  ــه، و%23 بأن ــه منتــر وحمافــظ علي ــات بأن ــا %65 مــن االجاب تقريب
يقــارب %5 كان متشــائا وقــال هــذا املــوروث الثقــايف مهــدد بالــزوال، ويمكــن ماحظــة اآلراء 

مــن خــال الرســم البيــاين املرفــق:

رسم بياين 5: أراء الشعراء عن واقع هذا العنرص

كــا قــال بعضهــم، ســيبقى الزجــل حيــا، طاملــا بقــي خريــر جــدول وصفصافــة تغســل شــعرها 
فيــه، وطبيعــة تلهــم الشــاعر أحــى الصــور. لكــن هنــاك خــوف عــى بعــض ألوانــه مــن اإلندثــار، 
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فالقصيــد واملعنــى والعتابــا وامليجانــا باقيــة وهــي عــاد الشــعر الشــعبي. لكــن النــدب والرثــاء قــد 
يندثــر يف بعــض املناطــق، فقــد أرّست لنــا ســيدة مــن القليعــة، أن النــدب عــى امليــت مل يعــد حمبــذا 
مــن قبــل رجــال الديــن وأصبــح مــن املفضــل اإلكتفــاء بالصــاة عــى امليــت. مــن هنــا فصــون 
الزجــل يكــون مــن خــال خطــة شــاملة لصــون الــرتاث ، عادهــا تعريــف اللبنــاين عــى تراثــه ، 

ليفهــم رضورة احلفــاظ عليــه وصونــه. 

عنارص ثقافية مرتبطة بالزجل: . 3
ــري،  ــو من ــذا اإلداء ه ــث ان ه ــه، بحي ــى صوت ــايس ع ــكل اس ــل بش ــاعر الزج ــد ش يعتم
ــل  ــل قب ــات األوىل للزج ــذا يف البداي ــه. وكان ه ــز برخامت ــوري واملمي ــوت اجله ــتوجب الص يس
ــاك انــواع مــن األغــاين ال يرفقهــا اي آلــة موســيقية كالزغــرودة  وجــود مكــرات الصــوت. وهن
مثــًا. ويرافــق اإلداء الزجــي آالت موســيقية متنوعــة وهــي: الطبلــة، الــدف، ويف بعــض املناطــق 

ــُا األورغ.  ــم حديث ــة، ث ــة الرباب اللبناني

ثالثًا: الدراسة احلقلية، الصعوبات والنتائج 

الصعوبات. 1
عى مستوى االستارة وتقنيات التصوير الفوتوغرايف والفيديو. 

· ــا 	 ــا واجهتن يعتــر حامــل العنــر نفســه ملــا بــكل عنــارص الشــعر الشــعبي، مــن هن
ــل  ــن قب ــر م ــار العن ــم إختي ــد ت ــاف. لق ــد االصن ــددة ألح ــة حم ــذ إجاب ــة أخ صعوب
ــي  ــعر الزج ــواع الش ــع أن ــون مجي ــعار يكتب ــب الش ــه فأغل ــؤالنا ل ــب س ــاعر بحس الش

ــن .  ــر مع ــد بعن ــذون التقي ــه  وال حيب وجييدون
· اعــرتض بعضهــم عــى الســؤال الــذي يعتــر أن الشــعر ينتقــل بالوراثــة بــن األجيــال، 	

بينــا حســب رأي الشــعراء ان اتقــان  العنــر يتوجــب وجــود املوهبــة أوال، فالشــعر 
ال يــورث، مــن هنــا إعتــر البعــض أن اإلجابــة بالنفــي تظهــر الشــاعر بأنــه غــر مهتــم 

بالزجــل ونــره.
· تســجيل جــزء مــن النتــاج الشــعري أزعــج البعــض، فالشــاعر الــذي أفنــى حياتــه يف 	

كتابــة الشــعر واإلهتــام بــه يعتــر أن قصيــدة يف ثــاث دقائــق ال تفيــه حقــه.
· بعــض منهــم العديــد مــن حامــي العنــر لدهيــم الكثــر مــن الكتابــات يف عــدة أنــواع من 	

الشــعر الشــعبي املقــول واملغنــى ولكنهــم غــر جممعــن، وليــس لدهيــم كتــب أو ديــوان، 
وذلــك ألســباب ماديــة أو جهــل بأمهيــة قدراهتــم وكتاباهتــم وأمهيــة احلفــاظ عليهــا.

· ــر وأجــراء املقابلــة، والســبب بحــة الصــوت، وهــذا يف 	 رفــض بعــض النســاء التصوي
عــدة اماكــن.  
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· ــباب 	 ــت أو أس ــق الوق ــباب ضي ــل ألس ــال التأجي ــع إحت ــًا م ــل أحيان ــة التواص صعوب
صحيــة. التواصــل بنــاء ملوعــد مســبق وغالبــا مــا يكــون يف وقــت متأخــر مــن النهــار 
ثــم االعتــذار. واحيانــا تكــون املواعيــد متباعــدة ويف البلــدة نفســها، وهــذا يــؤدي اىل 
ــا،  ــكلة م ــة او مش ــات معين ــود مواصف ــدم وج ــي. ع ــادي والزمن ــدر امل ــن اهل ــد م مزي
كالتأكيــد عــى لبــاس انيــق ومناســب، وخاصــة اذا علــم بالتصويــر، او هنــاك »بحــة« يف 
الصــوت، يف حــال التســجيل... التواصــل مــع جمموعــة مــن حامــي العنــر ثــم نفاجــأ 

برفــض اعطــاء اي معلومــة وخاصــة العتبــارات امنيــة.
· بعــض حامــي العنــارص أعتقــد أنــه ســيتم تقديــم مــال أو يشء مــا، مقابــل هــذا اللقــاء، 	

ــا ســيكون  ــة األونيســكو ورب ــه ســيتم وضــع أســاءهم عــى الئح ــح أن ــم التوضي وت
هنــاك ويف الوقــت القريــب احتفــال حســب األقضيــة يــرز الشــعراء حامــي العنــارص 

مــن خــال عــرض وثائقــي.

عوائق تناقل واستمرار هذه العنارص. 2

· نقص يف التواصل بن األجيال. والتوجه نحو االغنية من قبل الشباب.	
· تغرات احلياة األرسية.	
· التواصل بن شعراء الزجل  غر ُمفعل ونادر.	
· عدم إقرار برامج متخصصة يف وسائل االعام اإلذاعات والتلفزيونات	
· تنوع وتبدل اإلهتامات.	
· قلة املطالعة.	
· العوملة الثقافية. وبدء االهتام باللغات االخرى.	
· تصنيف هذا الفن يف املرتبة الُدنيا دون سائر الفنون اي كثقافة شعبية.	
· ارتباط هذا الفن والشعر باجليل األسبق.	
· ــأة 	 ــد مكاف ــعبي، ورص ــعر الش ــذا الش ــن هل ــز للمارس ــابقات وجوائ ــود مس ــة وج أمهي

ــج  ــن املناه ــذا الفــن ضم ــس ه ــة تدري ــن االمهي ــد، وم ــل اجلدي ــز للجي ــجيعية وحواف تش
الرتبويــة، وحتويــل مــادة الزجــل إىل مــادة أكاديميــة، وُيعمــل عــى جتميعهــا عــر دراســة 

ــن ككل. ــتوى الوط ــى مس ــة ع ــة موثق تارخيي
· مشــكلة عــدم تــوارث هــذا الفــن وذلــك لســبب اســايس، كونــه تــراث مركــب عــى ثنائيــة 	

الذاكــرة الشــفهية واملكتوبة.
· الزجل اللبناين يف بدايته مل يدون اال جزئيًا اذ تم تناقله عر مدونات الذاكرة.	
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وظيفة العنرص الثقايف )الزجل(. 3

· ــب 	 ــايس يف تقري ــى دور اس ــال ويغن ــذي يق ــعري ال ــون اإلداء الش ــة: لفن ــد اجلامع توحي
ــث  ــه حي ــل تفرعات ــل بكام ــة الزج ــرز دور وامهي ــا ي ــن هن ــرتك، م ــو اداء مش ــاس نح الن
ــل. ــعراء الزج ــه ش ــا قال ــد م ــى تردي ــق ع ــف املناط ــن خمتل ــن وم ــن اللبناني ــد م ــع العدي جيم

ــمن:  ــمن اىل قس ــون منقس ــتقال كان اللبناني ــع االس ــر وم ــان الكب ــة لبن ــع إنشــاء دول م
ــاين البقــاء ضمــن اإلنتــداب  ــادي باإلنظــام والوحــدة اىل ســوريا الكــرى، والث االول ين
ــتقال  ــاس باالس ــاع الن ــاين دورا يف إقن ــل اللبن ــات الزج ــدى جوق ــي. وكان إلح الفرن
ــة  ــق اللبناني ــف املناط ــات يف خمتل ــت احلف ــي أقام ــوادي، الت ــحرور ال ــة ش ــي جوق وه

ــايب. ــر اإلجي ــا األث ــي، وكان هل ــعار وطن وبش

ــل  ــعراء الزج ــع، كان ش ــودي للمجتم ــام العم ــة واالنقس ــة اللبناني ــرب االهلي ــاء احل اثن
يطوفــون عــى خمتلــف املناطــق اللبنانيــة، وهــم مــن خمتلــف الطوائــف واملذاهــب واملناطــق 

ــرة. ــرب الدائ ــف واحل ــة للعن ــم املناهض ــون أفكاره يطرح

أثنــاء احلــرب العبثيــة اللبنانيــة بقــي الثتائــي: »زغلــول الدامــور« جوزيــف اهلاشــم و«أبــو 
بــات  عــي« زيــن شــعيب، كتــوأم داخــل وخــارج لبنــان، وأقامــا صلــة وصــل مــع املغرَتَ

ومجــع شــمل النــاس ومــن خمتلــف مشــارهبم.

وأثنــاء احلــرب علــق أحــد الصحافيــن يف الكويــت بــأن شــعراء الزجــل وحــدوا 
ــاعرين  ــن الش ــت كل م ــاك مجع ــت هن ــة أقيم ــة زجلي ــر حفل ــك إث ــن، كان ذل اللبناني
الزجليــن اللبنانيــن: خليــل شــحرور وطليــع محــدان زغلــول الدامــور وزيــن شــعيب. 
ــر،  ــة ح ــية اللبناني ــارات السياس ــف التي ــع ملختل ــور التاب ــأن اجلمه ــايف ب ــق الصح وعل

ــز.  ــي املمي ــع اإلداء الزج ــل م ــق، وإنفع صف

ــارض،   ــن: احل ــر ع ــاور يع ــريب املج ــه الع ــد إداؤه اىل حميط ــذي يمت ــاين وال ــل اللبن فالزج
ــم.  ــم وآالمه ــم، آماهل ــم وأوجاعه ــاس، فرحه ــاش الن مع

توحــد شــعراء الزجــل قبــل اخلمســينيات بعصبــة الشــعر اللبنــاين، وبعدهــا بنقابــة شــعراء 
الزجــل. التــي بقيــت جســًا واحــدًا مل تفرقــه التناحــرات السياســية او الطائفيــة او احلزبيــة. 

هــذا دليــل أن الثقافــة الشــعبية هــي عامــل توحيــد وتفــرض نفســها عــى  الواقــع.

وناحظ ان معظم الناس يف لبنان يرددون كلات إيليا أبو شديد:

وترابــــها كمشـــــة الــدين  ورشــــــــة   

وتراب عم يمشــــي يف تراب بعدو تـراب   
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اخوانكم أسـعد سعيـد وزين عدنا لتقينا والتقوا اخليــن  

وبروت ما بتصيـر بروتــن لبنان لبنانييـــن ما بيصــر  

ويرددون كذلك:

ان بكيت، الكون من اجلك بكي              وان ضحكتي انز عرش اململكـة

وكل يش ريب خلق حسن ومجال              اعطى البر قراط والبـاقي لك

· اإلبداع الفني: يف جمال التأليف، والتلحن، والغناء، واإلخراج...الخ 	

عــاش الزجــل والشــعر املقــول واملغنــى مــع كوكبــة مــن الفنانــن الذيــن ســامهوا بشــكل 
مبــارش يف الثقافــة الشــعبية، فقــد إرتكــزوا عليهــا ثــم  أبدعــوا فيهــا، انطلقــوا مــن ثقافــة 
ــم   ــكان نتاجه ــور، ف ــد الطي ــجار وتغري ــف األش ــرتاب واألرض وحفي ــن ال ــاس، م الن
ــة  ــة اإلبداعي ــن اللوح ــع، ولك ــاول اجلمي ــيطة يف متن ــا بس ــور كلاهت ــع، ص ــهل املمتن الس
ــا العــريب. ــن اوالً وتابعــت املســرة اىل عاملن ــة يف الســحر. لوحــات وحــدت اللبناني غاي

نذكــر مــن هــؤالء: األخويــن الرحبــاين، فــروز، نــري شــمس الديــن، زكــي ناصيــف، 
ــخ  ــون وهبة.....ال ــل، فيلم ــي حليح ــاح، ع ــل، صب ــن فليف ــايف، األخوي ــع الص ودي
ويضــاف اىل ذلــك توحــد اجلاعــة يف فنــون اإلداء، كالدبكــة اللبنانيــة، وأغــاين الدلعونــا، 
والعتابــا وامليجانــا، واحلــدا، واحلوربــة فالزجــل ابــداع فنــي مميــز ومــا زال عــى عفويتــه، 
ختطــى كل الزواريــب حيــث املنفعــة الرخيصــة لبعــض جتــار السياســه والديــن، مــن هــذا 
ــل  ــى الزج ــي، ان يبق ــي والواقع ــي والوطن ــي والعلم ــب االكاديم ــن الواج ــق م املنطل
حيــث هــو، وال ينجــرف يف املســارات واملواقــع التــي شــوهت جمتمعنــا، وليبقــى الزجــل 
ــم  ــذي ت ــا ال ــق بموضوعن ــا  يتعل ــة يف م ــايس وخاص ــه االس ــه ومعقل ــزًا اىل عفويت مرتك

تســليط الضــوء عليــه.

ــة او  ــب الطائفي ــره يف زواري ــض ح ــا اراد البع ــاز، واذا م ــي بامتي ــع وطن ــل طاب وللزج
ــن  ــوع ع ــد املوض ــبوهة تبع ــارص مش ــود عن ــى وج ــدل ع ــذا ي ــة، فه ــة او املناطقي املذهبي

ــيته. ــه وقدس مجال
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استنتاجات. 4

ساد لدى الشعراء تياران اساسيان يف النظرة اىل كيفية احلفاظ عى الرتاث الشفاهي:

· تيــار متشــائم ، متثــل بقلــة مــن الشــعراء، يــرى اســتحالة حفــظ الــرتاث الشــفاهي، الــذي 	
حيفظــه كبــار الســن. وتيــار متفائــل متثــل  باالغلبيــة مــن املســتجوبن، الذيــن اعطــوا مجلــة 
ــة  ــا وزارة الثقاف ــة ويف طليعته ــوزارات املعني ــى دور ال ــا ع ــزوا فيه ــات، رك ــن االقرتاح م

والرتبيــة واالعــام ودورهــم يف حفــظ هــذا الــرتاث وتعليمــه ونــره وانتشــاره.

· ال يوجــد نظــام أو جلــان للحفــاظ عــى هــذا الــرتاث باســتثناء اجللســات الدوريــة والســهرات 	
وهــذا ال يضمــن احلفــاظ عــى الكتابــات واملواهــب املوجــودة وتنميتهــا كــا جيــب.

· أغلــب الزجــل يعــر عــن التعلــق بــاألرض والوطــن وحــب الشــعب رغــم  االختــاف 	
الطائفــي اواملذهبــي، ويــدل عــى روح املحبــة والتعــاون وعــن العــادات والتقاليــد 

ــة.  املتأصل

· ناحــظ تــدٍن يف مســتوى إســتخدام اآلالت املوســيقية، وذلــك ربــا وكــا نعلم أن اســتخدام 	
ــا يتــم اجلمــع بــن  ــًا آخــر، وهن ــة املوســيقية يضفــي عــى األداء بعــدًا فني أالدوات اإليقاعي
إيقاعيــة الكلمــة وإيقاعيــة األداة، ولكــن ربــا بعــض األحيــان األدوات املوســيقية قــد جتعــل 
صــوت الشــاعر خافتــًا فتغلــب عليــه واملطلــوب هــو تغليــب صــوت النــص عــى صــوت 

األداة. هــذا يعنــي تراجــع أو ســحب والتخفيــف مــن دور اآلداة لصالــح فــن الــكام.

العنارص الالزمة إلنشاء نظام الكنوز البرية احلية  . 5
· إن ابــرز العنــارص الازمــة النشــاء نظــام للكنــوز البريــة احليــة هــو األحــكام القانونيــة. 	

ــار النصــوص املناســبة هلــذا النظــام، واعطــاء الشــكل القانــوين  وذلــك مــن خــال اختي
لــه. اذًا هــي الوســائل االداريــة التــي تنظــم االداء ضمــن اخلصوصيــات الوطنيــة ولضــان 

حســن التنفيــذ وفعاليتــه.

· بعــد اختــاذ قــرار التطبيــق لنظــام الكنــوز البريــة احليــة، مــن الــروري إنشــاء وحتديــد 	
عنــارص الــرتاث الثقــايف عــى الصعيديــن الوطنــي واملحــي، والتعــرف إىل حامليــه 

ــتقبلهم.   ومس

·  حتديــد جلنــة مــن اخلــراء حســب االحتياجــات التــي ستنشــأ الختــاذ القــرارات 	
ــاءات او املشــهود  ــة مــن اصحــاب الكف املناســبة. فمن املستحســن أن تكــون هــذه اللجن
هلــم، مــن اجــل اعــداد هيكليــة لصــون الــرتاث الثقايف. كذلــك ان تكــون مــن الباحثــن 
ومــن ممثــي املجتمعــات املحليــة واالدارية. عــى هــذه اللجنــة ان تقــدم الرتشــيحات عــى 

ــة. ــوز بري ــم ككن ــرتاف هب ــات لاع ــراد او املجموع ــتوى االف مس
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· ــددة. 	 ــر حم ــاد معاي ــي اعت ــة، ينبغ ــة احلي ــوز البري ــام الكن ــتقصائي لنظ ــح االس ــر املس اث
وذلــك مــن خــال القيمــة املاديــة واملعنويــة الدالــة عــى عبقريــة االنســان وادائــه اخلــاق. 
وايضــًا التجــذر يف التقاليــد الثقافيــة واالجتاعيــة والطابــع التمثيــي ملجتمــع معــن مهــّدد 
ــارف  ــر املع ــى تطوي ــدرة ع ــه يف االداء، والق ــز بتفوق ــزوال، واملتمي ــراض وال ــر االنق بخط

واملهــارات، وحســن نقلهــا لآلخريــن او للمتدربــن. 

· عدد املرشحن: وهنا جيب مراعاة عدد العنارص املميزة وامليزانيات املعتمدة هلؤالء.	

· إعــاء شــأن الكنــوز البريــة احليــة ودعمهــم واإلعــرتاف هبــم ومكافأهتــم بشــكر علنــي، 	
ــا  ــي هن ــل اجلهــات املختصــة، ونعن ــة الــرف يف احتفــال رســمي مــن قب ــح مرتب كأن متن
ــة،  ــة )ميدالي ــة او معنوي ــزة، مادي ــات ممي ــارات اوتقدي ــال اش ــن خ ــة، وم وزارة الثقاف
شــهادة، الــخ ...(. ويفضــل أن ترتبــط مــع برنامــج وأنشــطة واحتفــال خــاص.  وينبغــي 
ــؤولياهتم  ــل مس ــة لتحم ــوز البري ــجيع الكن ــك لتش ــة، وذل ــآت مالي ــا بمكاف ــر أيض النظ
ــدم  ــد تق ــن. وق ــآت للمتدرب ــح مكاف ــا أن متن ــن أيض ــارات ويمك ــال امله ــجيع انتق وتش
الــدول األعضــاء للكنــوز البريــة احليــة بعــض التقديــات لتمكينهــا مــن إداء أو إنشــاء 
عنــارص حمــددة مــن الــرتاث الثقــايف. وذلــك مــن خــال  توفــر املــواد اخلــام أو املعــدات 
ــاء أو تشــغيل ورش العمــل ومرافــق التدريــب. وهنــاك أنــواع أخــرى مــن  واللــوازم لبن

ــة.  ــة والطبي ــات واملكافــآت وخاصــة يف جمــال اخلدمــات العامــة الصحي التقدي

اختاذ تدابر حلامية مستدامة. 6

تتم احلاية املستدامة للعنارص الثقافية من خال جمموعة إجراءات يمكن تلخيصها بالتايل:

· انتقــال املعــارف واخلــربات: وذلــك مــن خــال التدريــب املناســب، ســواء يف املؤسســات 	
ــة  ــورش او االمكن ــدي يف ال ــارش والتقلي ــال املب ــال االنتق ــن خ ــمية أو م ــة الرس التعليمي
ــن  ــل م ــارات تنتق ــة وامله ــان أن املعرف ــل ض ــن أج ــر رضوري م ــذا أم ــث االداء وه حي
ــات  ــع اهليئ ــاون م ــدى التع ــن االج ــدد م ــذا الص ــباب. يف ه ــة للش ــة احلي ــوز البري الكن

ــب  ــج التدري ــاءة برام ــان كف ــك  لض ــة، وذل املختص

· توثيــق املعــارف: حفــظ الوثائــق املناســبة للمعــارف واملهــارات التــي يســتخدمها اإلنســان 	
ــر،  ــن، تصوي ــة، وتدوي ــع، فهرس ــة )مج ــائل املتاح ــع الوس ــاد مجي ــك باعت ــز، وذل الكن
الخ...(. واختــاذ املناســب مــن التدابــر القانونيــة والفنيــة واإلداريــة واملاليــة التــي هتــدف 
ــذه  ــظ ه ــا. وحف ــرالوصول إليه ــايف وتيس ــرتاث الثق ــق لل ــات لوثائ ــاء مؤسس إىل إنش
ــق و املتاحــف بشــكل  املحفوظــات واملؤسســات املتخصصــة ضمــن انظمــة تعنــى بالتوثي
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ــة  ــدو امهي ــا تب ــب، وهن ــكان املناس ــكل امل ــاص تش ــكل خ ــا بش ــة منه ــام واالتنوغرافي ع
ــب  ــة تدري ــا امهي ــا. وهن ــة ضمنه ــاث متواضع ــرتك يف ابح ــي نش ــة الت ــد الثقافي املراص

ــص   ــيف املتخص ــدي االرش ــه، ومع ــن ل ــرتاث واحلافظ ــي ال ــن جلامع املتخصص

· الرتويــج: عــى الــدول وبالتعــاون مــع اهليئــات املختصــة، ولضــان االســتمرارية، توعيــة 	
اجلمهــور حــول أمهيــة الــرتاث الثقــايف وصونه. وهــذا قــد يشــمل:   

· رفــع مســتوى الوعــي وتعزيــز األداء بشــكل منتظــم مــن قبــل املؤسســات الداعمــة، 	
ــن  ــة يمك ــذه الطريق ــك وهب ــا إىل ذل ــارض، وم ــاالت واملع ــة االحتف ــك باقام وذل
خلــق مجهــور يدافــع عــن الكنــوز البريــة، واملهــارات وخاصــة مــن بــن األجيــال 

الشــابة، التــي ترغــب يف أن تتــدرب وليتــم  توفــر الفــرص إلثــراء جتارهبــم.

· ــمعية 	 ــجيات الس ــات والتس ــر املطبوع ــوث ون ــن البح ــات لتمك ــم اإلعان  تقدي
ــي. ــايف املعن ــرتاث الثق ــة بال ــق املتعلق ــددة والوثائ ــائط املتع ــو والوس والفيدي

· ان تندرج مادة الرتاث الثقايف يف املناهج التعليمية.	

·  املســاعدة عــى إقامــة حيــاة كريمــة للكنــوز الوطنيــة، مــن قبــل الــدول، اواملنظــات 	
ــرة،  ــذه الظاه ــم هل ــس والداع ــا املؤس ــكو الن ــة اليونس ــة منظم ــة وخاص الدولي

ــة. ــة الازم ــة او التقني ــات املالي ــال التقدي ــن خ ــك م وذل

املؤسسات املؤثرة ذات الصلة. 7

· ان وزارات الثقافــة واالعــام والرتبيــة والتعليــم العــايل تلعــب دورا مهــا يف حفــظ الشــعر 	
الشــعبي وتعليمــه ونــره وانتشــاره. 

· التوعيــة حــول امهيــة الــرتاث الشــعبي وحــول امهيــة دالالتــه التارخييــة كتعبــر عــن التعلق 	
ــاالرض والوطن. ب

· ــه 	 ــة صون ــرتاث وكيفي ــذا ال ــم ه ــة لتعلي ــة والرتبي ــل  وزاريت الثقاف ــن قب ــة دورات م رعاي
ــه. وحفظ

· اهتــام وزارة االعــام هبــذا الــرتاث والعمــل عــى تروجيــه عــر وســائل االعــام 	
واالتصــال.

· مــن التدابــر املقرتحــة ان تعمــل  عــى ادخالــه إىل الرامــج املدرســية واجلامعيــة وتروجيــه 	
عــر وســائل االعــام واالتصــال

· دعم فرق حملية حتيي هذا الرتاث وتشجيع قيام مباريات مناطقية ومن ثم وطنية...	
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اخلامتة

ــرتق  ــام مف ــا ام ــا، فإنن ــي تواجهن ــة الت ــة والثقافي ــة واالجتاعي ــوالت االقتصادي ــرًا للتح نظ
مفصــي يمكــن ان يــؤدي اىل انســاخ تدرجيــي عــن اهلويــة الثقافيــة الوطنيــة،  التــي يتميــز هبــا اي 
جمتمــع مــن املجتمعــات، إن فقــد اهلويــة يــؤدي اىل اإلنخــراط يف هويــة وافــده فنقــع يف الاتــوازن 
جلهــة اإلنتــاء والتعــرف إىل الــذات. مــن اجــل ذلــك البــد مــن االعتــاد عــى االســس املعرفيــة 
واملنطقيــة، البعيــدة عــن العواطــف او احلنــن بتبنــي ماهــو تقليــدي حمــي، او ماهــو وافــد، فاعتــاد 
املوضوعيــة اســايس لدراســة خمتلــف اشــكال الثقافــة، بابعادهــا املحليــة او الوافــدة، وهــذا الشــكل 
مــن الدراســة يكــون ملصلحــة الــرتاث، بتســليط الضــوء عليــه، مــن خــال دراســات معمقــة حتــدد 
االهــداف، جتمــع املعطيــات، تدونــا، تبوهبــا ثــم حتللهــا عــى اســس علميــة، ونخضعهــا للنقــد، 
ــلبي  ــو س ــا ه ــد م ــا نج ــة، ورب ــا الوطني ــة وهويته ــا وروح اجلاع ــايب ومجاهل ــا االجي ــراز بعده الب
ــة  ــة احلي ــوز البري ــا اآلن، اي الكن ــز موضوعن ــا يمي ــل. وم ــو افض ــا ه ــتبداله ب ــى اس ــل ع لنعم
ليــس ســوى جانــب معــريف بســيط ملــلء الفــراغ احلاصــل يف دراســة الــرتاث الثقــايف، بأشــكاله 
املختلفــه، مــن اجــل رصــده اوالً، ثــم لصيانتــه فيــا بعــد. والزجــل اللبنــاين يشــكل احــد العنــارص 
ــاكله  ــه ومش ــن مهوم ــر ع ــو املع ــاين، فه ــعب اللبن ــة الش ــا اكثري ــع يف ادائه ــي جيتم ــة الت الثقافي
وفرحــه وحزنــه، ولتمثيلــه اغلبيــة املناطــق والطوائــف والفئــات االجتاعيــة والسياســية والثقافيــة.  
ــم  ــة، مــن أجــل ذلــك ت ــة يعــر عنهــا بصــدق وعفوي ــات الشــخصية اللبناني فالزجــل مــن مكون
تبنيــه ضمــن الــرتاث العاملــي، كــرتاث ثقــايف المــادي   ضمــن  االتفاقيــات الدوليــة لصــون هــذا 

الــرتاث مــن قبــل منظمــة اليونســكو للثقافــة.
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وانطالقا مما تقدم نقرتح التوصيات التالية:

	 التأكيــد وتبنــي مصطلــح الكنــوز البريــة احليــة، ملــا لــه مــن تأثــر اجيــايب عــى املتلقــي
والباحــث.

	 ابــراز دور وأمهيــة محايــة الــرتاث الثقــايف ودعمــه واالســتفادة منــه لنقــل مــا يشــتمل عليه 
مــن فنــون الــرتاث إىل األجيــال القادمــة حلايتــه مــن االندثــار باعتبــاره حلقــة مهمــة يف 

تاريــخ الشــعوب والذاكــرة اجلاعيــة هلــا. 

	 رضورة إطــاق عمليــات حــر للــرتاث الثقــايف عــن طريــق الدراســات امليدانيــة التــي
ــة  ــج التعليمي ــن املناه ــك ضم ــال ذل ــث، ارشاك وادخ ــي يف البح ــج العلم ــد املنه تعتم
وحماولــة اســتثار الكنــوز البريــة احليــة ملــا متلكــه مــن املعلومــات الرتاثيــة واملارســات 

ــار.  ــة غــر املوثقــة واآليلــة لاندث الفطري

	 .العمل عى إصدار نرة ألكرتونية تتضمن املوضوعات التي تتعلق بالرتاث

	 .سن القوانن الازمة وطنيًا للحفاظ عى املوروث الثقايف

	 .توفر املوارد املالية الرورية  لعمليات صون ومحاية الرتاث من االندثار

	 ،تأمــن حقــوق للكنــز البــري احلــي، باالعــرتاف بــه، ومنحــه مكافــآت ماديــة ومعنوية
وتأمــن حقوقــه كافــة ونــر انتاجــه عــر خمتلــف الوســائل.

	 ،ــة ــدان العربي ــتوى البل ــى مس ــامهات ع ــن املس ــبيك ب ــل والتش ــى التواص ــل ع العم
ــعبية. ــة الش ــن الثقاف ــا م ــذور وحدتن ــن ب ولتك

	.مكتبة فنية حلفظ هذ الرتاث
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نامذج من الزجل اللبناين

ــم  ــة، وكان اس ــتعمًا التوري ــة، مس ــدة جوني ــراس يف بل ــد األع ــبة اح ــاج بمناس ــي احل ــال ع ق
ــعر: ــول الش ــارش ليق ــكل مب ــروس بش ــتدعته الع ــان، واس ــهر رمض ــا، ويف ش ــروس ميلي الع

بأرض جونية )ميل يا(غصن الدالل            واليوم رشب اخلمر صار عندي حال

قــــوم يا عي  نادي  عى امــة  عي        تايفطرو عا ذمتي  شفــــت  اهلــال

ــه  ــة... ورغــم ذلــك يتقبل ــا نجــد اباحي ــن، واحيان ــاٍف للدي ــا نجــد اجلــرأة بالقــول، وهــذا من هن
ــول. ــررون الق ــاس ويك الن

ويقول كذلك عندما غزاه الشيب:

بريِّح العلقان بحـــبال اهلــــوى قالوا متى هالشيب بالشعر انتر  

ني وال القلب ارتوى ال الشيب رحيَّ لكن انا بالعكس عن كل البشــر  

ومن اشعاره اهلزلية عندما التقى بصبية تلبس بدلة مثل الرجال، فقال

انشــــاءاهلل وال عــن تصيــــبو لبستي طقم افرنجــــي عـــال  

هبا الطقم عملـــتي رجـــــال                  البـــــاقي منـــن بنا نجيبــــو؟

ويقول زين شعيب وهو يغني العتابا:

تعي إحكي معي بال يس بال وي               اجلي بجلس وإلوي اخلر بلوي

إذا قالو هوى احللوين بلـــوي                بعثويل  ألف  بلوي عاحلســــاب

ويقول زين شعيب يف املوت واحلياة:
والكون من أصلو سـبع تيـــام الدنيا زوايل والعمر أوهـــام   
والناس صورة وسينا وشاشة                   افام عــم تركض ورا افـــام

ويقول السيد حممد املصطفى يف جنوب لبنان املقاوم:
جمدك جبل عامال هبا التاريخ زيـد   تا يعود خير األمـــــان بعودنـــــا
ونشوف مطلع شمسنا وهال عيد      يسطع علينا تا يشع وجــــــــــودنا
وكل نقطة دم نزلـــــت من شهيد                  انكتبت عى صخرة خلودك يا جنوب

حتى محينا يب دمانا حدودنا
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ويقول يف رثاء الرئيس مجال عبد النارص:
ودرب السياسة مطويب برأيو احلكيم طود وهوى ومنو انطوى اعى القمم  
ت مرض ما بيوقف عليها حكيم هز الرق والغرب يف حـــــزن وأمل   هزِّ
هيذا الي إسمو عْبد ناصـــــر لأمم    إنتاج  دم  وروح  لأمــة  دفـــــع

شو كان يقبض بْدل هالدفع العظيم؟
ويقول جوزف اهلاشم )زغلول الدامور( يف حنينه لبلده:

ال بدي رزق زيــــادة      وال بدي مــــال
خيمة وعــــرزال بيكفيني بأرض بادي   
ملعب للنــــــور بادي الفردوس بذاتو   
انزرعت كل جنيناتــو    ورد ومنتــــــور
شـــــال بغنياتــــو    جياوب شــــال

ويقول جورج بو انطون نقيب شعراء الزجل، يف وطنه لبنان:
لبنان مش بس النهر واملي      والسنديانة واهلــوا والفي
وللحرف إم وللحضارة يب لبنان تاريخ وقلم وكتاب         

ويقول يف القانون:
احلكم ملح األرض بقول النظام          وعن هيبة القانون قال اإلحتكــام
اجلنة املا فيها زهور ما فيها عطور         وارض املا فيها عدل ما فيها سام

ويقول يف اإلنتخاب
باإلنتخاب بينفتح للناس باب           تا توزع مشــــاريع وتـــفرك حكي
واملضحك املبكي بيوم اإلنتخاب          صوت الغشيم بمستوى صوت الذكي

ومن غزليات شحرور الوادي،  يقول:
ليي تعي وتبسـمي وال تدمــــعي ملن بساعة وداعي بتســــمعي  
ت بعيوين صورك صورة وداع     وطبق جفوين وباخذ الصورة معي

والتقــى  اســعد اخلــوري الفغــايل  امللقــب ب )شــحرور الــوادي(، بطــه حســن يف مــر، وقــال 
لــه:

وحياتك يا طه حــسن       األغى من عيوين التنتن
خذ عن وخليـــي عن عن وحدي بتكفيـــني   



715

ملحق

· ــاع(، 	 ــة البق ــة يف حمافظ ــى الدراس ــرف ع ــوي )امل ــي املوس ــور ع ــاء: الدكت ــر الزم تقاري
ــور  ــات(، الدكت ــع املعطي ــل يف جتمي ــا الفض ــروع وهل ــقة امل ــن حيدر)منس ــورة مارل الدكت
طــوين جريــس )املــرف عــى الدراســة يف حمافظــة جبــل لبنــان(. الذيــن تشــاركنا معهــم يف 

ــان ككل. ــتوى لبن ــى مس ــة ع ــى الدراس االرشاف ع

· ــز 	 ــة ع ــة، د.فاطم ــة طعم ــارص، د.فاطم ــي ن ــون: د.رام ــون امليداني ــل، املحقق ــق العم فري
ــزي.  ــاك ب ــس، د.م ــز يون ــن، د.ماري الدي
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الجنوب الشاعر : أرض بين الجنّة والظّل 

 د . حممد عي شمس الدين

الشعراء بن جيلن جبل عامل أو جبال عاملة 
يســّمى نــر األويل الــذي يصــّب جنــويب صيــدا يف البحــر االبيــض املتوســط ، نــر الفراديــس 
ــة. ولعلــه ســمي كذلــك بســبب مــا  . والفراديــس مجــع ومفــرده فــردوس وهــو مــن أســاء اجلن
ــد  ــر االويل احل ــر ن ــر. يعت ــه إىل البح ــال جريان ــه خ ــى ضفتي ــع ع ــن ينابي ــر م ــك النه ــه ذل يبث
ــدا  ــال عاملــة، وإذا كانــت صي الشــايل للبــاد التــي ســميت جبــل عامــل أو جبــل عاملــة أو جب
عــى األرجــح، مل تكــن جــزًءا مــن احلــدود الشــالية هلــذه التســمية التارخيّيــة إال إنــا بعــد إعــان 
اجلنــرال غــورو دولــة لبنــان الكبــر العــام 1920 وضــم اجلنــوب اللبنــاين إليهــا، غــدت مدخــا 
للجنــوب وحــارضة مــن أهــم حــوارضه. أمــا احلــدود اجلنوبيــة و اجلنوبيــة الرقيــة جلبــل عامــل 
ــطن  ــن فلس ــل م ــة اجللي ــم منطق ــل« يض ــل عام ــه األن. كان »جب ــي علي ــا ه ــد مم ــت أبع ــد كان فق

ــا1.  املحتلــة، وكان يطــل عــى االردن ويمــّد بعنقــه نحــو بحــرة طري
لذلــك فــإن اســرتجاع اجلليــل وميــاه البحــرة يعد اليــوم حًقــا مــن حقوقنــا التارخيّيــة كعاملين، 
ــاع  ــن الرق ــدي ب ــو ع ــة ه ــعراء عامل ــهر ش ــن أش ــاعر م ــا ش ــى ضفافه ــاش ع ــة ع ــرة طري وبح
العامــي، ذكــره الثعالبــي يف يتيمــة الدهــر. كان مداًحــا لبنــي أميــة خاًصــا بالوليــد بــن عبــد امللــك، 
مــات بدمشــق وكان معــارًصا جلريــر. اجتمــع بــه يف بــاط الوليــد الــذي كان حيــب اهلــراش بــن 
الشــعراء عــى ســنة أســافه ابتــداًء مــن عبــد امللــك بــن مــروان، ومــن تــاه مــن اخللفــاء شــجع 
شــعر النقائــض الــذي اشــتهر بــن الثاثــي األمــوي املعــروف: األخطــل، جريــر والفــرزدق. قــال 

هيجــو الفــرزدق:
لقد ولدت أم الفرزدق فاجًرا         فجاءت بوزواز قصر القوائــم 

1 - الشيخ علي الزين، مع التاريخ العاملي، مطبعة العرفان، صيدا 1954 ص 36.
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إىل أن يقول: 

تدليت تزين من ثانن قامـة              وقرت عن باع العى واملكارم 

 لذلــك مل يســلم عــدّي بــن الّرقــاع العامــّي مــن لســانه، فقــال لــه يف بــاط الوليــد مســتعيًدا 
املعنــى الــذي هجــا بــه الفــرزدق:

يقر باع العامي عن العـى                  ولكن .......العامـي يطـــول.     

فأجابه عدي:) ولعل ذلك حصل عى البدهية (:

 أأمك يا ذا أنبأتك بطـــوله                أم أنت امرؤ مل تدر كيف تقــول 

فقــال جريــر : بــل أنــا امــرؤ مل يــدر كيــف يقــول . فتهــدده الوليــد بــن عبــد امللــك فقــال لــه: 
أهتــزأ بشــاعرنا ..... 

وقد هجاه الراعي النمري أيًضا قائا له : 

لو كنت من أحد هيجى هجوتكم                    يا ابن الرقاع و لكن لست من أحد1 

من هو عامل أو عاملة الذي يضاف إليه هذا اجلبل ؟ 
هــل هــو رجــل أم امــرأة ؟ يف تــاج العــروس للزبيــدي أّن عاملــة اســم لرجــل وامــرأة. وقــد 
جــاء يف خطــط الشــام ملحمــد كــرد عــي »جبــل اجلليــل هــو جبــل عاملــة » عاملــة بــن ســبأ العــريب 
الصميــم. يذكــر اليعقــوي يف كتــاب البلــدان: »جبــل عامــل حذفــت التــاء للتخفيــف«، أّمــا عامــل 
أو عاملــة فهــو ابــن ســبأ لصلبــه. وهــم قبيلــة قحطانيــة مــن اليمــن جــاؤوا إىل هــذه البــاد بعــد 
انفجــار ســد مــأرب يف ســيل العــرم أو العــرم، أي اســتوطنوا هــذه البــاد قبــل اإلســام. فســكان 
جبــل عامــل عــرب خالصــو الــدم ينتســبون إىل قبيلــة عاملــة القحطانيــة .. أملــح أرنســت رينــان يف 
كتابــهmission de phenicie 2   إىل وجــود عائــات فارســية كردّيــة أتــت جبــل عامــل يف عهــد 
صــاح الديــن االيــويب، و قــد تكــون حتــى األن بقايــا مــن أصــاب أوروبيــة يف عــروق العامليــن 
ــة  ــع ماحظ ــك م ــن ذل ــد م ــكان ... ال ب ــن بالس ــازج الصليبي ــد مت ــة وبع ــروب الصليبي ــد احل بع
بقــاء الغلبــة لأصــول العربّيــة أعراًقــا وانتــاًء و ثقافــة3. عائلــة جــرداق يف مرجعيــون  مثــا هــي 
مــن أصــل فــاريس وجــرداق هــو بالفارســية الرغيــف. وربــا جــاءوا مــن إيــران إىل جبــل لبنــان 
لينضمــوا إىل املــردة وســاقتهم االمــور ملرجعيــون. بــرز منهــم اجلرداقيــان األخــوان جــورج وفــؤاد 

1 -  السيد محسن االمين، خطط جبل عامل، الدار العالمية، 1983،  ص ص55   56.
2 - رسالة فينيقيا ص 633.

3 - للمزيــد فــي هــذا الموضــوع يراجــع:  كتــاب عاشــوراء فــي األدب العاملــي المعاصــر، الســيد حســن نــور الديــن، الــدار االســالمية، 
1988، الفصــل األول.   
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ــه  ــه لكتاب ــبب تأليف ــرداق بس ــورج ج ــم ج ــرا باس ــران مؤخ ــارع يف طه ــّمي ش ــد ُس ــرداق. وق ج
املعــروف عــي صــوت العداليــة االنســانية. أمــا فــؤاد جــرداق، فقد عــاش مــا بــن 1912 و 1965 
م. لقــب شــاعر املــرج أي مرجعيــون وكان يتمثــل بعمــر اخليــام الشــاعر الفــاريس املعــروف. هــو 
شــاعر مصــور لعــذاب النــاس مدافــع عــن حقوقهــم. دخــل ديــر املخلــص و خــرج بعــد أن قــرأ 

ماركــس ولينــن ثائــًرا وتعبــأ بــروح الثــورة، أوىص أن حتــرق جثتــه بعــد املــوت. يقــول: 

»عشت للثورة الفتية زنًدا     تصطي يب ال شاعًرا مداحا 

كلا أمخد الطغاة لظاهـــا     أوجدت يف وارًيا قداحـــا  

وقــد حفظــت أبياتــه الناريــة التــي ألقاهــا العــام 1938 يف ذاكــرة النــاس و هــي وصــف جــارح 
ألحــوال البــاد وفســاد أويل االمــر مــن ساســة وحــكام يقــول فيهــا : 

تسوسه الـــذئـــاب  ــن  ــ رساح ــن  وطـ  « 
ــه ــس ــدي ــق ــه ت ــب ــع ــش  مــــــاذا يــــــدّر ل
ورجــــــالـــــــــــه اوزاره   وزراؤه 
ــه ورئـــيـــســـه مـــرؤوســـه ــ ــال ــ  أص
ــب ــوائ  وكــــــذاك نـــــواب الـــبـــاد ن
كــابــوســه األذى  مـــن  فــــزاد  ــت  ــزل  ن
وال ــرض  ــ ع وال  ــول  ــ ط ــا  بـ ــن  ــ  وط
أقــيــســه« فــكــيــف  ــرٍم  ــ ج وال  ــٍك  ــم س

أمــا التشــيع يف جبــل عامــل ، وانحيازهــم العقيــدي والســيايّس للبيــت العلــوي )عــي وأبنائــه( 
ــة بــن أيب ســفيان إىل  ــر الــذي نفــاه معاوي ــو ذر الغفــاري الصحــايب الثائ ــه أب ــد إىل مــا بّث فهــو عائ

الربــذة وأقــام فــرتة طويلــة يف اجلنــوب اللبنــاين. 

ــن  ــه ب ــكوك في ــول مش ــو ق ــل ه ــل عام ــيع يف جب ــاس التش ــم أس ــرس ه ــأن الف ــول ب والق
املؤرخــن، عــى االمجــال فأبــو ذر مــن قبيلــة غفــار وهــي قبيلــة عربيــة ... يقــول اللغــوي املــؤرخ 
ــة  ــد عربي ــى أي ــدان... وكان ع ــه يف كل البل ــدم من ــام أق ــاد الش ــيع يف ب ــا: »التش ــد رض ــيخ أمح الش
وليــس للفــرس أثــر فيــه«1، واالنحيــاز للبيــت العلــوي يف اجلنــوب انحيــاز شــعبّي وجــدايّن جتــاوز 
املذهــب الشــيعي، يقــول بولــس ســامة يف ملحمــة »عيــد الغديــر« : يــا أمــر اإلســام حســبي فخــرا 
ــا«. / أننــي منــك مــاىلء  أصغريا......جلجــل احلــق يف املســيحي حتــى »««عــد مــن فــرط حبــه علويًّ

1 - مجلة المقتطف مجلد37/ 1910 ص .428
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حــن يذكــر جبــل عامــل أو جبــال عاملــة تذكــر التــال اخلــراء ذات اهلــواء املعتــدل والينابيع 
الصافيــة ... تذكــر أشــجار التــن والزيتــون وكــروم العنــب والصبــار، تذكــر الغــال بأنواعهــا فهنا 
أرض عاليــة خصبــة ومعتدلــة، وســهول وأوديــة تســيل منهــا ميــاه االنــار والســواقي وصــواًل إىل 
ــا  البحــر... وتأثــر مــزاج الســكان عــى العمــوم بمــزاج املنــاخ فــا يعــرف عــن العامليــن تارخيًي
أّنــم كانــوا أصحــاب نــزوات عنيفــة، ومــا يفعلــه الثــأر مــن إســالة دمــاء واغتيــأل وغــدر. وجتــى 
ذلــك بأبــرز صــورة بعــد حتريــر القســم األكــر مــن اجلنــوب اللبنــاين مــن العــدو االرسائيــي عــى 
يــد املقاومــة يف أيــار العــام 2000 . .. مل يكــن ثمــة انتقــام  مــن املواطنــن الذيــن وظفهــم العــدو 

االرسائيــي يف صفوفــه عــى اختــاف انتائهــم املذهبــي أو الدينــي. 
ــن  ــم م ــن معه ــن وم ــود االرسائيلي ــد اجلن ــداء ض ــون االش ــره املقاوم ــذي أظه ــف ال والعن

ــل .  ــن االه ــاحمة ب ــة متس ــن، كان معامل املجندي
يف احلديــث عــى جبــل عامــل خيطــر عــى البــال جبــل أخــر مــواز لــه، يف العلــو واالخــرار 
والشــعر هــو جبــل لبنــان. لقــد نشــأ يف جبــل لبنــان مــع مطلــع القــرن العريــن شــعراء بالعاميــة 
والفصحــى تعلقــوا باجلبــل وقدســوه تقديًســا يقــرب مــن العبــادة. مــن رشــيد نخلــة وأمــن نخلة 
وصــاح لبكــي وصــوال مليشــال طــراد وإيليــا أبــو شــديد وســعيد عقــل. ربــا تصــح تســميتهم 
ــل  ــية )اجلب ــه بالفرنس ــرم يف كتاب ــورج ق ــر ج ــو املفك ــك ه ــار لذل ــن أش ــل«. أّول م ــاد اجلب »عب
امللهــم( حيــث قــال إن جبــل لبنــان هــو كلمــة اهلل املعلقــة بــن الســاء واالرض. اســتعار ســعيد 
ــن اهلل واألرض كام«،  ــو ب ــل ه ــن جب ــي م ــبي أنن ــا حس ــال: »أن ــة وق ــذه اجلمل ــا ه ــل نصًي عق
ولعــل هــذا الّتعلــق الغيبــي بجبــل لبنــان أنشــأ عنريــة كان هلــا دور يف احلــرب االهليــة ابتــداًء 
ــعرّية  ــال الش ــة األع ــتيتيه يف مقدم ــاح س ــوين ص ــاعر الفرنكوف ــف الش ــام 1975،  يص ــن الع م
ــديس  ــع اهلن ــذا التقاط ــع ه ــق الشاس ــار( االف ــن دار النه ــادرة ع ــية )الص ــد بالفرنس ــؤاد أيب زي لف
بــن علــو جبــل لبنــان وإرشافــه عــى امتــداد البحــر األبيــض املتوســط تقاطــع اجلبــل وشــمس 
املتوســط. وكيــف محــل ذلــك اللبنانيــن عــى املغامــرة والســفر إىل أوروبــا خاصــة. واالحتــكاك 
بفكــر الغــرب وثقافتــه. كانــت عــن موارنــة جبــل لبنــان عــى فرنســا. والغــرب أمــا عــن جبــل 
عامــل فكانــت عــى دمشــق أو فلســطن وإذا ابتعــدت وصلــت إىل النجــف االرشف  وكربــاء أو 
إىل أرض الغريــب يف إيــران .. لقــد تعّلــق شــعراء جبــل عامــل بجبلهــم بــا ريــب، إال إّن أوصافــه 
يف شــعرهم أتــت متواضعــة بالقيــاس لقــوة الشــعر يف جبــل لبنــان. وأمجــل بيــت قيــل يف أحــوال 

النــاس هــو البيــت الــذي قالــه الشــيخ عــي مهــدي شــمس الديــن )متــويف 1915( 
  قوم إذا نزل الشتاء بأرضهم                      لبسوا البيوت و زرروا االبوابا  

إن االســتعارة يف هــذا البيــت تــكاد تصــل إىل مــا اتصــف بــه أبــو متــام مــن اســتعارات مبتكــرة 
وهــي ال تقــل عنــه يف قولــه : »مطــر يــذوب الصحــو منــه وبعــده ..... صحــو يــكاد مــن النضــارة 

يمطــر » ..... صوت.....هبــاء الديــن العامــي :
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ــن  ــاء الدي ــو هب ــل. فه ــل عام ــي إىل جب ــوعي البهائ ــامل املوس ــاعر والع ــه والش ــب الفقي  ينس
ــن  ــن العثاني ــا م ــن( هرب ــان وقزوي ــران )أصفه ــًرا إىل إي ــل باك ــي 1564 1621 م . انتق العام
وعــرف بصاحــب الكشــكول الكبــر. أشــعاره يف املدائــح النبيويــة و الوصــف و مديــح صاحــب 

ــان » :  ــب الزم ــدح صاح ــان يف م ــوز و االم ــي » الف ــا ه ــن 67 بيًت ــة م ــول يف رائي ــان يق الزم

         » خليفــــة رب العامليــن وظــله             عى ساكني الغراء  من كل دار 

إمام الورى طود النهي منبع اهلوى             وصاحب ســر اهلل يف هذه الدار  

ــال  ــرازي وج ــظ الش ــاريس ) حاف ــعر الف ــرار الش ــى غ ــة ع ــرة الصوفي ــد يف اخلم ــه قصائ ول
ــول : »  ــي(  يق ــن الروم الدي

الرحيم الساقي  أهيــا  قلبي،  اشــف 
الرميم العظم  ــا  هب حييي  بالتي 
ــزالل الـ ــاء  ــامل ب الــصــهــبــاء  زوج 
حال مــهــرا  ــا  هل عقي  واجــعــلــن 
شاب الشيخ  جتعلن  كــرم  بنت 
غاب الكونن  عن  منها  يــذق  من 
ــا ــوره مخـــرة مـــن نـــار مـــويس ن
ــا ــوره ــا قــلــبــي وصــــدري ط دنـ
مهل العمر  يف  فــا  متهل،  فــا  قــم 
سهل واالمـــر  رشهبــا  تصعب  ال 
الح الصبح  ــإّن  فـ متهل  ــا  ف ــم  ق
صــاح« ــک  ــدي وال غربت  والــثــريــا 

وقد ُنسبت إليه أبيات يف الغزل وهي يف احلقيقة لعبد املحسن الصوري )نسبة إىل صور(
بالذي أهلم تعذيــبي                 ثنايـاك العذابا

ما الذي قالته عينـاك                  لقلبي فأجـابا1

كان ثمــة شــكوى محلهــا اجلنوبّيــون بعــد إعــان االســتقال وتكويــن اجلمهوريــة بحدودهــا 
الراهنــة مــن أّنــم اجلــزء املهمــل مــن لبنــان ، بقــي حيكمهــم االقطــاع الــذي انتقــل مــن االنتــداب 
الفرنــي إىل االســتقال وتكيــف معــه . ثمــة فاحــون طيبــون و بســطاء يزرعــون األرض التــي 

1 - ينظر: دالل عباس، بهاء الدين العاملي، دار الحوار 1995.



722

ــا  ــل الســلطة وغالًب ــوا يملكــون رقيتهــا ويدفعــون خراجهــا للبيــك الــذي كان وكي ــا مل يكون غالًب
ــى  ــن ع ــا اجلنوبي ــام 1980( حمرًض ــة الع ــات غيل ــعيب )م ــى ش ــول موس ــا. ويق ــو جاده ــا ه م
ــي تعشــق  ــة / هــذه االرض الت ــُدَك الصامــت ال جيديــك والســلم خراف ــل ِحق ــورة : قــم وقات الث
ــن  ــؤ ب ــا تواط ــة احياًن ــة » . وكان ثم ــر ضياف ــا وال ق ــاد كرباًج ــا ع ــا م ــل / مهره ــم املناج ترني
ســلطة االقطــاع الســيايّس )اقطــاع االرض( وبعــض رجــال الديــن مــا دفــع موســى الزيــن رشارة 

ــن : ــال الدي ــًدا رج ــده منتق ــدى قصائ ــول يف إح )1902 - 1981( ليق

ال خيدعك منهم محل مسبحة    ففي الثقوب عشوش للشياطن

ويشــّكل موســى الزيــن رشارة الــذي مل ُيطبــع ديوانــه حتــى اآلن، حالــة متمــردة عــى حتالــف 
ــة  ــورة ونكه ــة يف الص ــه رهاف ــض ابيات ــة. ويف بع ــك املرحل ــي يف تل ــيايّس والدين ــن الس االقطاع
ــة  ــة األدبّي ــاًغا يف الذائق ــا، مستس ــّي  وإن كان الذًع ــيايّس االجتاع ــعره الس ــل ش ــم جتع يف التهك

ــا. ــعبية مًع والش
ثمــة شــعراء آخــرون ظهــروا وصــوروا احلالــة االجتاعّيــة  والسياســّية للعاملــن وهــم أقــرب 
ــف  ــي يف وص ــى الباغ ــيخ عيس ــول الش ــي . ويق ــايل واالبداع ــاه اجل ــعر بمعن ــم للش ــم منه للنّظ

مظــامل االقطــاع :
طغت سفهاء عامل يف الباد           وفيها أظهروا كل الفساد
 لقد ظلموا العباد ومل خيافـوا           من الرمحن يف ظلم العباد

 كأنم بأمـــــــوال الرايــا           رياح عاصفات يف رمـاد .
ــور  ــيد ن ــن والس ــن االم ــر حمس ــيد جعف ــات الس ــت كمطارح ــات وراج ــرت االخواني وكث
الديــن  بــدر الديــن، كــا عــرف نــوع مــن الشــعر الفكاهــي يذكــر بعــر االنحطــاط وشــعرائه ممن 
عدهــم الثعالبــي يف يتيمــة الدهــر كابــن احلجــاج وابــن ســكرة وتقــوم منظوماهتــم عــى الســخرية 

الســطحية والبديــع الفــارغ. نذكــر منظومــات الشــيخ حممــد نجيــب مــروة ت1376 ه .... 

قال واصًفا حالة القرى العاملية و مافيها من بؤس و جهل : 
أبى الدهر إال ان يكون حمرمـــــا           عي بلوغ املجد طول حيــايت
فألزم شخي باالقـــامة يف قرى           ارى أهلها للضيم غر أبـــاة

إذا رمت يوما ان أسر لغرهــــا            يثبط يل عند السر خطـــوايت 
وكيف الرتقي يف القرى بن معر            ذوي غلظة غر الوجوه جفاة 
وزرعهم واحلرث و البقرات1  أحاديثهم يف كل وقت بدينهــــم       

1 -  االمين ، خطط جبل عامل، ص 121.
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أصوات 

ثمــة بعــض االصــوات ال بــد مــن الوقــوف عندهــا، قبــل اإلنتقــال للحديــث عــن الشــعر يف 
اجلنــوب اللبنــاين بعــد ســبعينات القــرن الفائــت. 

ــة يف  ــوالت عنيف ــذان بتح ــوى إي ــام 1975 س ــع الع ــة يف مطل ــرب االهلي ــدالع احل ــن ان مل يك
ــا فاصــّا بــن كل  املجتمــع ويف اللغــة ويف الشــعر. ســيكون زمــن قــد مــر يقــارب اخلمســن عاًم
ــد اهلل  ــن العب ــد احلس ــن رشارة وعب ــى الزي ــاين ) 1896- 1964( وموس ــي احلوم ــد ع ــن حمم ّم
والشــيخ عــي مهــدي شــمس الديــن وجعفــر حمســن األمــن وســواهم مــن جهــة، وكّل مــن حممــد 
عــي شــمس الديــن، وجــوزف حــرب، وعبــد الكريــم شــمس الديــن، وحســن جعفــر نــور الدين، 
وحســن حممــد نــور الديــن، وحســن عبــد اهلل، وحممــد العبــد اهلل، وموســى شــعيب، واليــاس حلود، 
و شــوقي بزيــع وســواهم ممــن أطلــق عليهــم تســمية شــعراء اجلنــوب: وكــا تكّونت عصبــة األدب 
العامــي التــي أطلقهــا املــؤرخ الشــيخ عــي الزيــن يف العــام 1935 وكان مــن أهــم مبادئهــا تبنــي 
مقولــة »الفــن للفــن«، واالهتــام بالنقــد، تكونــت ابتــداًء مــن ســبعينات القــرن املــايض كوكبــة » 
ــد مــن الوقــوف  ــة الســابقة، أو يف االســاف. أصــوات ال ب شــعراء اجلنــوب ».  لكــن ثمــة احلقب

عندهــا: وهــي حــاالت وأصــوات شــعرية .... 

- صوت : هباء الدين العامي )-1546 1621( 

- صوت : حممد عي احلوماين )1896 1964- م(

صــوت شــعري مميــز ولــد يف حــاروف ) قضــاء النبطيــة ( وبــدأ باجتــاه دينــي مــا لبــث أن ابتعــد 
ــة  ــس وزراء أول حكوم ــع رئي ــيايس م ــل يف رصاع س ــة ويدخ ــة والسياس ــل يف الصحاف ــه ليعم عن
اســتقال ريــاض الصلــح ويكتــب فيــه أهاجــي يف ديوانــه املســمى »فــان » . مــن أحســن كتبــه يف 

الغــزل كتابــه »حــواء امللهمــة«:

»أحبك فاسقيني بكفيك رشبة من املاء رصف املاء واقرتيب مني

وال متزجي بالدمع كأيس فلم أصن دموعك يف قلبي الرشب من جفنّي« 
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ــارة و حداثــة يف ابتــكار املعنــى ولعلــه هــو املمهــد واألســاس للُمَميَّزيــن  لــه جــرأة عــى العب
مــن شــعراء اجلنــوب: يقــول يف قصيــدة مســيح القلــب : 

طليقة  شعري  ديـــوان  يف  أسميك 
والعشبا  اخلائل   ترعن  الــروح  مع 
دمي  من  حال  الذي  املاء  ــك  وأوردت
الرطبا  ــؤك  ــؤل ل عيني  يف  فأنبت 
ــري  خــاط ــك  ــائ س يف  جتــى  ــا  ــل ف
واحلبا  الصبابة  فيك  عــى  ــت  وذق
واهلوى  العواطف  كفيك  وأجنيت 
والقلبا  احلشاشة  عينيك  وأرعيت 
سائًا  املهيمن  ــروح  ال إىل  صعدت 
هبا  نــاحــيــة  أي  ــن  م ــه  ب هـــواي 
ملكوهتا  يف  ــاب  االربـ فجمجمت 
ربا1  أفصحها  القلب  مسيح  وكــان 

- صوت جعفر حمسن االمن:
ــام  ــن يف الع ــن االم ــيد حمس ــروف الس ــي املع ــع الدين ــده املرج ــن وال ــن م ــر االم ــد جعف ول
1908 كــا خيــرج الليــل مــن النهــار، كان لونــه ميــااًل للزنوجــة بــا ورثــه مــن بــرة والدتــه ذات 
ــه وأوالده.  ــه زوجت ــاء احلــج وتزوجهــا وأضافهــا إىل عيال االصــل االفريقــي. اشــرتاها والــده أثن
تصعلــك جعفــر حمســن األمــن يف الســلوك والعبــارة وعمــل معلــًا يف أكثــر مــن بلــدة يف اجلنــوب 
اللبنــاين. بروليتــاري بســبب األفــكار الشــيوعية التــي محلهــا مــن دون أن يتمتــع باالمتيــازات املادية 
واملعنويــة التــي يتمتــع هبــا والــده يف املجتمــع، كتــب صفحــات مــن ســرته  قبــل أيــام مــن وفاتــه 
ــة  ــه الزنجي ــه وأم ــاًدا نال ــا اضطه ــكو فيه ــة«، يش ــارة »أوراق خاص ــه عب ــا دّون علي ــا ملًف وأودعه
ــرته،  ــعاره وس ــه وأش ــع كتب ــّم بطب ــات«. اهت ــة القديس ــهيدات وقديس ــرة الش ــميها »أم ــي يس الت
ابنــه أكــرم االمــن. عــاش يف ظــروف تارخييــة بالغــة القســوة هــي ظــروف احلــرب العامليــة االوىل. 
يصــف نفســه قائــًا: »يمــي وهــو منفــوخ البطــن عــى ســاقن دقيقتــن يشــبهان ســاقي الديــك«. 

انضــم إىل مــا يمكــن تســميته شــيوعية الفقــراء وخلــط اجلــد باهلــزل. يقــول واصًفــا نفســه: 

» نصفي إىل الزنار يف رصمايتي              وبداخل الطربوش نصفي الثاين«

1 - من ديوان حواء الملهمة دار المدى السفير 2011 تقديم هاني فحص
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- صوت عبد املطلب االمن )1916 – 1974(

هــو ابــن املرجــع الســيد حمســن االمــن. قــد يكــون موهبــة مهملــة أو منســية. ســاهم هــو يف 
ــعاره يف  ــض أش ــه بع ــن وفات ــن م ــد عام ــن بع ــن االم ــيد حس ــقيقه الس ــع ش ــال. مج ــك االمه ذل
جمموعــة صــدرت عــن املطبعــة العامليــة يف بــروت العــام 1976. كتــب هلــا حســن مــروة مقدمــة 
ــدأ لينتهــي دون أن  ــدأ وكــم ابت ــة: » كــم انتهــى ليب ــة التالي ــة يبدأهــا باجلمل ــة و بداي ــوان، ناي بعن

ينتهــي«.

قــد يكــون ثمــة قصائــد مخريــة تــم إقصاؤهــا بســب احلــرج الدينــي والعائــي، وقصائد سياســية 
ــردة و  ــول مغ ــروز تق ــه » ف ــوبة إلي ــة املنس ــدة العيني ــة.  إن القصي ــا اجلارح ــبب لغته ــت بس أقصي

عقــول العــرب تســمع: 

                   » اآلن اآلن وليس غًدا                       أجراس العودة فلتقرع« 

الخ ... غر موجودة يف املجموعة . 

عمــل عبــد املطلــب االمــن دبلوماســًيا يف موســكو ممثــًا للدولــة الســورية، وعايــش 
ــادة  ــد مض ــميته قصائ ــن تس ــا يمك ــب م ــا وكت ــا أحياًن ــاهم يف بعضه ــكرّية وس ــات العس االنقاب

ــوقي :  ــد ش ــا أمح ــارض هب ــي يع ــه الت ــا قصيدت ــعر ومنه للش

قم ناج جلق وانشد رسم من بانوا           مشت عى الرسم أحداث وأزمان    

ــات  ــقوط الديكتاتوري ــة وس ــات التارخيّي ــن اإلحباط ــرات يف زم ــذه الظاه ــو ه ــا تطف ــا م غالًب
العســكرّية أو بعــد احلــروب. لعــّل عبــد املطلــب األمــن كان واحــًدا مــن شــعراء الغضــب العــريب 
ويف مقدمتهــم حممــد املاغــوط ونــزار قبــاين ومظفــر النــواب وأمــل دنقــل وأمحــد مطــر .. مــع فــارق 
ــي  ــر إنن ــوين بحج ــاؤون ادعم ــا البن ــري: »أهي ــض الب ــدة الفائ ــوط يف قصي ــول املاغ ــة. يق املوهب
ــادل  ــم تب ــو يت ــع، اه ل ــة يف الربي ــم الثلجي ــار كالقم ــش أن ــا الق ــي خالطه ــدران الت ــدع كاجل أتص
االوطــان كالراقصــات يف امللهــى« . )مــن ديــوان ، الفــرح ليــس مهنتــي( . يف أمــركا ظهــر شــعراء 
البيــت أو الشــعراء الســفليون . under ground  بعــد حــرب فييتنــام مثــل الــن غينســرغ وجــاك 
ــُت أفضــَل العقــوِل يف  كــرواك ألــن غينســرغ صاحــب قصيــدة »عــواء« التــي يقــول فيهــا : رأي

جيــي وقــد دمرهــا اجلنــوُن، يتضــّورون عــراَة وُمَهْســرتين
جيرجرون َ أنفسهم عر شوارع زنجيٍة يف الفجر باحثَن عن إبرِة خمّدِر ساخطة

َهبائيون برؤوس مائكٍة . 
) ترمجة رسكون بولص ( . 
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كانت أجنحة عبد املطلب االمن حمطمة. يقول واصًفا نفسه : 
سيقال سكر تقاذفه القناين والعـــــــيون   سيقال عربيد متاهته الراحة و اجلنون 
سيقال قد قيل الكفاية، فاطمئنوا لن يكون   أال بعيض الكان قد اليكــــــون ... « 

اشتهرت قصيدة » نجمة الصبح« : 

عطاء  احللو  والنغم  كأس  يا  نايي  أنت 
ــاء  ــ ــ ــرس ــ ــ اخل ــك  ــ ــفـ ــ كـ يف 
فامأ  ــاس  ــن ال ــة  صــداق أعــوزتــنــي 
فضائي  فــقــر  ــام  ــ االح بــحــطــام 
ــة كــأيس  ــاق رف ــاس يف  ــن ال ــي  ــن الم
االهــتــداء«  عصا  االعمى  حيرمون 

ــد  ــن » . لق ــا - دار الرافدي ــام وأعامه ــامل الش ــه »مع ــي يف كتاب ــعيد الطرحي ــد س ــه حمم ــال في ق
ــل  ــة أه ــن عصب ــة كان م ــعرية بوهيمي ــة ش ــه . وكان حال ــن قائل ــدوى م ــبب الع ــعره بس ــرد ش ت
ــات«  ــة اخليب ــمها« »مجاع ــيت اس ــرأة نس ــه »ام ــه يف كتاب ــا مين ــميهم حن ــاح . يس ــدة و اجل العرب

ــدورة«.  ــة املغ ــام القومي ــّية واالح ــات السياس ــة اخليب ــد مجاع ويقص

الدم الزراعي مات ... شعراء اجلنوب 

ــاين ويف الشــعر.  ــوب اللبن ــاة اجلن ــا يف حي ــت تغــر كل يشء عمقًي ــذ ســبعينات القــرن الفائ من
انحــرس الزمــن الزراعــي والرعــوي وبــدأت تظهــر بــوادر جمتمــع جديــد أخــذ ينــزح إىل املدينــة، 
ــة  ــة إضاف ــرون باجلامع ــق الكث ــا التح ــفلية ك ــروت أو س ــة يف ب ــن بروليتاري ــة مه ــت ممارس ومت

ــاين.  ــوب اللبن ــن يف اجلن ــم كمدرس لعمله

ــًرا  ــًبا أخ ــزف عش ــي ين ــدم الزراع ــي : » ال ــدم الزراع ــه ال ــد اهلل يف قصيدت ــد العب ــول حمم يق
ــا بفصلــن  فصــل تراجــع نحــو  ــت دًم ــدم الزراعــي مــات / انتهــى زمــن املعجــزات / رأي / ال

ــة«  ــر إىل ال ناي ــل يص ــة / وفص احلكاي

ويمي يف وصف حتّوالت الناس باالنتقال من الريف إىل املدينة يقول:

                                 فقدوا سمرة االرغفة                    لبسوا االرصفة : إًذا أتسكع . 

بعد ظهر نبيذ أمحر 

بعد ظهر خطأ كبر1 
1 -  محمد العبد هللا ، شاعر من الخيام 1949 2016 ، الدار العالمية 1981.
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ــظ  ــوقي وحاف ــد ش ــام أمح ــة أم ــون بدهش ــى يقف ــن القدام ــعراء العاملي ــض الش إذا كان بع
ــعرية  ــة الش ــإن احلداث ــواهم، ف ــل وس ــعيد عق ــة وس ــن نخل ــيد وأم ــبكة ورش ــو ش ــران و أب واملط
التــي نجهــا شــعراء اجلنــوب املميــزون قذفــت هبــم إىل واجهــة املشــهد الشــعري اللبنــاين والعــريب 
ــض  ــت بع ــة وترمج ــة احلداثي ــعرية العربي ــة الش ــة يف احلرك ــاركوا بفعالي ــد ش ــي. فق ــا العامل وأحياًن

ــات.  ــائر اللغ ــية وس ــة الفرنس ــبانية واالنجليزي ــعارهم إىل االس أش

الفــرق بــن شــعر األســاف وشــعر اجلــدد فــارق نوعــي. يقــول موســى الزيــن رشارة منتقــًدا 
بعــض العــادات الشــعبية يف أيــام الطــف وإحيــاء ذكــرى استشــهاد االمــام احلســن )ع( يف كربــاء، 
وهــو مــا يــروج يف قــرى اجلنــوب وجمالســه يف االيــام العــرة األوىل مــن حمــرم كل عــام، بــل كل 

يــوم مــن أيــام الســنة: 
داره  ــام  ع ــل  وك يــنــوح  ــن  م ــا  ي  «
ماتم  املــــروءة  ملــقــتــول  فيها     
مقلد  أنــت  أم  تبكي  ــن  م أملــت 
 » وتلطم  ــوك  أب يبكي  كــا  تبكي 

يقول حممد عي شمس الدين يف قصيدة » أعمدة الريح اجلنوبية1: 

للرب  االرز  أن  أعــلــم  ســيــدي 
لقلبي  املنفى  و  للتاجر  االرض  وأن 
وأنـــــــــا أمحـــــــل أحـــــــزاين 
وأمــــــــتــــــــد جــــنــــوًبــــا  
سكينه  ــل  ــواوي م خلفي  ــا  ــردًف م
ــه  ــن مــنــع الــنــهــر االل ــا ع ــًث ــاح ب
ــه  ــد الــفــتــى الــنــهــر االل ــرت قــبــل ي
مثخنًا باملاء حمموال عى العشب املدمى 
يدخل املسجد و املقهى و حانوت البغاء 
املقتول  القاتل  باعرتاف  يلقي  ثم 
سًا  ينضح  ــذي  ال ــاء  امل أخلع  إين 
الفقراء  بلحم  حلمي  فاعجنوا 
جسدي  يف  ــروا  ــت ان و  ــوا  ــل وادخ

1 -  من ديوان قصائد مهربة إلى حبيبتي اسيا دار االداب 1975
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ــم االرز للــرب  ــاح بســيدي ث ــاك االفتت ــدة هن يف الســياق الصــويت للمقطــع وإحــاالت القصي
كنايــة عــن جنــوب حمــروم يف الكيــان اللبنــاين واالرض للتاجــر كنايــة عــن الظلــم الطبقــي واملنفــى 
ــراع  ــره ال ــعري جوه ــاب ش ــَا خط ــاك أيض ــش. هن ــان املهم ــاعر االنس ــن الش ــة ع ــي كناي لقلب
الطبقــي يف بيئــة دينيــة ذات طقــوس شــيعية يشــار لذلــك مــن عبــارة مواويــل ســكينة. وســكينة 
هــي بنــت احلســن بــن عــي)ع(. تنــدرج دالالت املقطــع ابتــداًء مــن ســيدي حتــى الدخــول يف 
املعنــى التغيــري للنهــر االلــه والــذي ســيدخل عــى غــرار االويل نــر الفراديــس إىل كل أماكــن 
و أفــكار اجلنوبيــن بــا مــكان ممنــوع ليخلــع عنهــم ثيــاب الــذل أو ميــاه الــذل و يغســلهم بائــه 

املقــدس، مــاء الفقــراء . 

وهــذا هــو القصــد مــن تعــداد أماكــن متباينــة يدخــل إليهــا النهــر اجلــارف املقــدس ليغســلها 
املســجد واملقهــى وحانــوت البغــاء. أمــا تفســر معنــى القاتــل املقتــول واعرتافــه فهــو أّن هــذا النهر 
ــارة وإحاالهتــا يف املقطــع الشــعري  هــو مقتــول الظلــم وقاتلــه أيضــَا. فاقتــى تبيــان معنــى العب
ــان.  ــم اجلري ــو دائ ــل ه ــدأ ب ــد وال هي ــر( ال جيم ــر )التغي ــه ..إذ إّن النه ــود في ــو رصاع ال رك وه

)حممــد عــي شــمس الديــن ، شــاعر مــن اجلنــوب اللبنــاين والدة 1942 ( 

صوت .. حسن عبد اهلل 
ــوان أذكــر أننــي أحببــت / دار  ــد اهلل الشــعرية وهــي قليلــة، بخاصــة داي يف أعــال حســن عب
ــل  ــن أوائ ــوس م ــويل وطق ــامل طف ــارة لع ــارايب 1981( إث ــدردارة« )دار الف ــودة 1978 و » ال الع
ــة كــا يف قصيــدة »صيــدا  االشــياء واحليــوات التــي يســميها بأســائها. وحتــى الرتاكــات التارخيّي
» )1972( ال ختــرج عــن كامــرا القطــة ســاخرة ذات إخــراج ســينائي و داللــة تأمليــة، يقــول : 

ــروا يف  ــدم / حف ــره ال ــن خنج ــض م ــًكا ينف ــزين/ مل ــرأة ت ــدوا ام ــروا يف االرض وج »حف
االرض/ وجــدوا فخــاًرا / صلصــااًل/ أفــكاًرا / حلنًــا جوفًيــا منرسًبــا يف أعــاق البحــر/ حفــروا 

ــر يف االرض« .  ــًا حيف ــدوا رج يف االرض / وج

هنــاك لغــة أوليــة طريــة وغــر تراثيــة ومشــاهد تتشــّكل يف طــرف شــعري القــط. وســخرية 
مــن رســم املشــاهد حتــى الدراميــة منهــا. يتكــرر ذلــك يف قصيــدة الــدردارة وهــي منبــع و بركــة 

مــاء يف ســهل اخليــام بلــدة الشــاعر يف اجلنــوب اللبنــاين . 

ــل  ــان، فج ــرات، باذنج ــادع، ح ــاء. ضف ــا امل ــي يولده ــة الت ــاة األولّي ــردات احلي ــرد مف ت
ــول:  ــج يق ــور هائ ــون وث مزارع

» طائــر يف اجلــو لكــن طابــة يف اجلــو/ لكــن جــديت يف اجلــو/ هــذا الــيء يل وأنــا الــذي ســميته 
العايل«. 
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ويقــول: »وضفــدع املــاء والــدردارة/ عــن رأت حلــًا وفــرسه املــزارع لوبيــاء/ وهــي الفضــاء 
وقــد جتمــع يف إنــاء الذاكــرة/ وهــي القــرى التــي اضطربــت عــى قمــم احلقــول/ وهــي القــرى 

انقلبــت وظلــت عامــره«. 

يذكــر الشــاعر أنــه كتــب القصيــدة واخليــام مهدمــة ومهجــرة كلًيــا وحتــت ســيطرة امليليشــيات 
احلدوديــة. 

لكنّه حيتفل باحلياة املتجددة دائًا والطالعة من أنقاضها. كالطفل: 

» كنــا – نســيت / وأذكــر العصفــور ينقــر يف صغــار الصيــف / وأذكــر مــن شــموس الصيــف 
ــف  ــد الصي ــن حدي ــر م ــوداء / أذك ــة س ــاح باذنجان ــد الف ــط يف ي ــم هتب ــو ث ــاء تعل ــف امل صي
ــواء  ــر اهل ــخص خنزي ــكري وش ــخص العس ــر ش ــخوص الوع ــت ش ــل ... غلب ــن خلي ــخ حس ف
وفــر شــخص املــاءء والشــخص الــذي معــه ... جفــاف شــامل ريــش عــى شــوك وتــن مل يعــد 
يعطــي ســوى احلــوار ... يعيــش يعيــش ديــك املــاء عــاش الديــك عــاش الديــك عــاش االصفــر 
العصفــور بــن الثــور و املجــرى وصفــراء النســاء وصفــرة الديفــور والشــهوات هتــدء .... الــخ » 

ــه يف مفكــرة الشــعر العــريب أو الشــعر  ــل ل ــد وصــوت شــعري خــاص ال مثي ــه شــعر جدي إن
ــام والدة 1940(.  ــدة اخلي ــن بل ــاعر م ــد اهلل ش ــن عب ــث. )حس ــم واحلدي ــاين القدي اللبن

- صوت : جوزف حرب : )1940 - 2014 (
مــات جــوزف حــرب مقهــوًرا وتــرك لنــا إرًثــا شــعرًيا غنًيــا أشــبه مــا يكــون بالكنــز. يف ديــوان 
شــيخ الغيــم/ وكتــاب الدمــع. يظهــر جــوزف حــرب يــروي ســرته كولــد بــري »ولــد الســنديان« 
بعنــارص مــن الدهشــة واملغامــرة والرفــض. ولــو نفضــت ذاكــرة الشــاعر لســقطت منهــا بابــل 

وأتربــه وعصافــر وأعنــاق صخــور وأفــراس ريــح وقصــب عــى امتــداد املــاء. 

ــان  ــع Homo Fabien  واالنس ــان الصان ــبق االنس ــذي س ــن االول ال ــاعر الزم ــل الش لع
ــة:  ــح عاصف ــت ري ــد هب ــول وق ــارف Homo Sabien يق الع

ــي.  ــال بدائ ــن رسي ــة م ــعره نكه ــاب اهلل ». يف ش ــاه/ كان وراء الب ــاب كرسن ــو الب ــا نح أرسعن
ففــي املدرســة االوىل يلقــي الطيــون الشــعر جيلــس يف الصــف االمامــي الــرتاب إىل جانبــه شــاعرة 
ــاه الســاقية والعليــق يســتوي يف  االرض العريشــة وخــارج الصــف اخلــوخ واحلــور والزيتــون مي
ــا  ــا فهــو الضبــاب. يســقط أحياًن ــأيت ويمــي هادًئ ــة. أمــا الناظــر الــذي ي صمــت كشــيخ الزاوي

عــى العنــارص حــروف االبجديــة. يقــول يف قصيــدة القطــار: 
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» ســائق املطــر و الطريــق ابتــداء/ مــن االلــف االلــف الســنبي بلفظــة أمــي/ إىل اليــاء فيهــا/ 
هنــا الســن ســهل/ هنــا املــاء حــور/ هنــا النــون نــر هنــا القــاف قــرة أو قمــر/ ويســر القطــار«. 

إنــه شــعر جديــد يف ديــوان الشــعر العــريب جــوزف حــرب شــاعر مــن بلــدة املعاريــة جنــويب 
صيــدا. 
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عبيَّة في جبل عامل)الزَّجل نموذًجا( الثَّقافة الشَّ

د. إيامن عي شعيب

أواًل: مفهوم الّثقافة:

ــّيتن:  ــن أساس ــى حقيقت ــوم ع ــة  تق ــوم االجتاعّي ــدة أّن الُعل ــات عدي ــت دراس ــد أثبت    لق
ــذي يصــدر  ــلوك اإلنســايّن اّل ــا األخــرى فتتِّصــل بالسُّ إحدامهــا أّن اإلنســان كائــن اجتاعــّي ، أّم
يف أشــكال أو أنــاط منتظمــة، ويف صــورة عــى قــدر كبــر مــن اإلّطــراد والّتواتــر... والواقــع أّن 
صفــة اإلّطــراد والّتواتــر يف الّظواهــر اإلنســانّية تشــّكل أساًســا ال يمكــن إنــكاره بالنّســبة للعلــوم 
االجتاعّيــة ، إذ لــوال هــذا الّتواتــر ملــا نشــأت العلــوم االجتاعّيــة ، ودونــه لــن يتأّتــى الوصــول إىل 
قواعــد عاّمــة أو قوانــن، هــذه اخلصائــص الســلوكّية املتواتــرة اّلتــي ناحظهــا يف عاقــات النـّـاس، 
ومعاماهتــم بعضهــم مــع البعــض اآلخــر، ويف حياهتــم املشــرتكة، إّنــا ترجــع يف املقــام األّول إىل 

ــة  لإلنســان. الطبيعــة االجتاعّي

   وهكــذا ُعنــي الباحثــون يف العلــوم االجتاعّيــة  بدراســة هــذا الّتواتــر أو الّتعاقــب يف الّســلوك 
اإلنســايّن ويف احليــاة اجلمعّيــة، وقــد اســتخدموا لذلــك مفهومــن، مــا زاال مــن املفاهيــم األساســّية 

يف احلقــل االجتاعــّي ، ومهــا الثقافــة واملجتمــع1.

1 - نظّريــة الثّقافــة، تأليــف مجموعــة مــن الُكتـّـاب، ترجمــة د. علــي ســيّد الصــاوي، مراجعــة وتقديــم أ.د. الفــاروق زكــي يونــس، عالــم 
المعرفــة، عــدد 223، صفــر 1418 هـ- تّمــوز 1997م، ص: 7. 
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ولكن ما هي الّثقافة؟ وما هي الّثقافة املعوملة1؟

عّرفــت املنّظمــة العامليــة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة، التابعــة هليئــة األمــم املتحــدة )اليونســكو( 
يــة والفكرّيــة والعاطفيَّــة التــي متيــز جمتمًعــا بعينــه، أو  وحيــة واملادِّ ــات الرُّ الثقافــة بأنا: “مجيــع السِّ
ــاة كــا تشــمل احلقــوق األساســيَّة  ــة  بعينهــا وتشــمل الفنــون واآلداب وطرائــق احلي فئــة اجتاعّي
ــى  ــه ع ــان قدرت ــح اإلنس ــي متن ــي الت ــة ه ــدات، والثَّقاف ــد وامُلعتق ــم والتَّقالي ــم القي ــان وُنظ لإلنس
ــد  ــى النَّق ــدرة ع ــة والق ــة بالعقاني ــانية املتمثل ــز باإلنس ــا يتمي ــه كائنً ــل من ــه، وجتع ــر يف ذات التفك
وااللتــزام األخاقــي وعــن طريقهــا هيتــدي إىل القيــم ويــارس االختيــار، وهــي وســيلة اإلنســان 
ــه،  ــر يف إنجازات ــادة النظ ــل وإع ــر مكتم ــروع غ ــه كم ــى ذات ــرف ع ــه، والتع ــن نفس ــر ع للتعب

والبحــث عــن مدلــوالت جديــدة، وإبــداع أعــال يتفــوق فيهــا عــى نفســه«. 
ــا إدوارد تايلــور)1917-1832(، األنثروبولوجــي الريطــاين فقــد قــّدم أول تعريــف  أمَّ
ــب  إنــايس للثقافــة بقولــه: “الثقافــة أو احلضــارة بمعناهــا اإلنــايس األوســع، هــي ذلــك الــُكّل امُلركَّ
الــذي يشــمل املعرفــة واملعتقــدات والفــن واألخــالق والقانــون واألعــراف والقــدرات والعــادات 

األخــرى التــي يكتســبها اإلنســان باعتبــاره عضــًوا يف املجتمــع“.
ــث  ــن باح ــف ب ــة خيتل ــوم الّثقاف ــا أّن مفه ــة2 الحظن ــدة للثقاف ــف العدي ــال الّتعاري ــن خ  وم
ــا  ــّدى يف وجوده ــتمّرة تتع ــة مس ــة وعملّي ــة متكامل ــدة كّلي ــة وح ــر الّثقاف ــن اعت ــم م ــر، منه وآخ
الّلحظــات الّزمنّيــة اآلتيــة وتّتصــل حلقاهتــا بعضهــا ببعــض عــى الّرغــم ممـّـا قــد يطــرأ عــى بعــض 
مظاهرهــا مــن تغيــر واختــاف، وبالّتــايل فهــي جمموعــة مــن اخلصائــص والّصفــات التــي حتــّدد 
ــًزا مــن الســلوك، يقــوم عــى جمموعــة مــن القيــم واملثــل واملقّومــات يرثهــا  ــا متمّي لإلنســان نوًع
ويتمّســك هبــا وحيــرص عليهــا، إذ ال يوجــد ثقافــة بــدون جمتمــع وال يوجــد جمتمــع بــدون ثقافــة. 
واملجتمــع هــو نســق مــن العاقــات يربــط أفــراًدا حيملــون الّثقافــة نفســها، وهنــاك صلــة وثيقــة 
تربــط بــن الّثقافــة واملجتمــع، يف تنــوع ثقــايف ووحــدة إنســانّية تــدرك أّن املجتمــع هــو بنيــة قائمــة 
عــى الّتكافــل والّتفاعــل والّتضامــن املشــرتك أو املتبــادل، وتعــدُّ املصــادر الرّتاثّيــة الثقافّيــة جــزًءا 
مهــًا مــن ذاكــرة األفــراد واألمــم ملَِــا متّثلــه مــن قيــم ثقافّيــة واجتاعّيــة  واقتصادّيــة و»لــكّل جمتمــع 
ــرى.  ــة وأخ ــن ثقاف ــم ب ــى املفاهي ــف معن ــك خيتل ــاّم، لذل ــريّف الع ــه املع ــة ببنيان ــه، امُلرتبط مفاهيم
فحقــوق اإلنســان، عــى ســبيل املثــال، ال تعنــي الــّيء نفســه عنــد مجيــع شــعوب األرض. وكذلك 
ا  الّدولــة... مــن هنــا جيــيء أحياًنــا نقــل مصطلــح مــن لغــة إىل لغــة، أي مــن ثقافــة إىل ثقافــة، معــّرً
ا عــّا يكتنــف هــذه الّلغــة وهــذه الّثقافــة مــن معــاٍن، فمفهــوم اإلندمــاج هــو الرّتمجــة الّشــائعة  جــدًّ

ملفهــوم intégration اّلــذي تســتخدمه الّسوســيولوجيا الغربّيــة منــذ قــرن ونّيــف«3.
ــة والعولمــة، دار نلســن،  ــة العربيّ ــن الثّقاف ــة بي ــة المعولمــة إشــكاليّة العالق ــة، الثّقاف ــي هــذا الخصــوص: عاطــف عطيّ 1 - أنظــر ف

بيــروت، 2014،ص ص 9-32.
2 - أنظــر للتّفصيــل حــول الثّقافــة الّشــعبيّة، عاطــف عطيــة، فــي الثّقافــة الّشــعبية بُنــى الّســرد الحكائــي فــي األدب الّشــعبي، جــروس 

بــرس ناشــرون، 2016، ص ص: 58-64. 
3 - فريدريك معتوق، أزمة اإلندماج االجتماعي في لبنان، مجلّة العلوم االجتماعيّة، العدد الثّاني عشر، تّموز- يوليو 2009، ص: 7.
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ويف مقابــل ذلــك، فاإلنســان بطبيعتــه الّســوّية لديــه اســتعداد وقابلّيــة هائلــة للتنــّوع والّتغّير      
يف حركــة حّيــة دينامّيــة، وهــذا هــو مــا أفــى إىل تبايــن أشــكال احليــاة وأشــكال فهــم احليــاة، وصــور 
الّتعبــر عــن احليــاة وُســبل األخــذ باحليــاة والّتعامــل معهــا... تنــّوع يف النَّظــر إىل الكــون والوجــود 
وعنــارص احليــاة.. ففــي التنــّوع والّتعــّدد واإلختــاف حيــاة اإلنســانّية وارتقاؤهــا ومــع هــذا فهنــاك 
مــا جيمــع بــن البــر، إّنــا وحــدة اإلختــاف أو لنقــل التبايــن يف إطــار الوحــدة، فالّتنــّوع الثقــايف ال 
ــه مــع اإليــان  ــا يعنــي أّن يعنــي الّتنافــر اإلنســايّن امُلطلــق، وال يعنــي النّفــي الوجــودّي امُلتبــادل، وإّن
بــرورة الّتعــّدد والّتنــّوع ضاًنــا للحركــة، فــإّن ثّمــة رضورة للفهــم العقــايّن لتأكيــد تكامــل عنــر 
أو عامــل الّتكافــل اإلنســايّن األشــمل، ووحــدة اجلوهــر اإلنســايّن... »إّن الّتبايــن ليــس عامــل هــدم، 
بــل حافــز حلركــة قائمــة عــى الّتفاعــل يف إطــار فهــم عقــايّن ووحــدة إنســانّية... ومــن ثــم يكــون 

ــا أن ندّقــق يف كيفّيــة ترابــط النّــاس بعضهــم ببعــض داخــل جمتمــع مــا«1.  رضوريًّ
فالثقافــة ال توجــد إاّل بوجــود امُلجتمــع وامُلجتمــع ال يقــوم وال يبقــى إاّل بالثقافــة فهــي 
ــاء  ــام عل ــد حظيــت يف املــايض باهت ــة ق ــت هــذه الّثقاف ــاألدوات الازمــة، وإذا كان ــي متــّده ب الت
ــد  ــرة ق ــذه الظاه ــإّن ه ــة، ف ــات البدائّي ــة املجتمع ــى دراس ــوا ع ــن عمل ــا، اّلذي األنرتوبولوجي
أصبحــت موضوًعــا للعديــد مــن العلــوم االجتاعّيــة  ويف مقّدمهــا علــم االجتــاع نســبة لإلرتبــاط 
بــن الثقافــة واملجتمــع، إذ تقــوم الّثقافــة بــدور هــاّم يف حيــاة اإلنســان بــل هــي جــزء مهــم يف حياته 
ــة  ــا الثقافّي ــات األنرتوبولوجي ــارّزا يف دراس ــا ب ــة مكاًن ــل الثقاف ــا حتت ــن هن ــع »وم ــو يف جمتم كعض
ــة ، إذ بغــر هــذه الّدراســة ال يســتطيع الباحــث أن يتعــّرف عــى الفــرد أو اجلاعــة أو  واالجتاعّي
املجتمــع، أو يفــّرق بينهــم. إّن الثقافــة بصفــة عاّمــة تســاعد عــى الّتمييــز بــن فــرد وآخــر، وبــن 

ــز اجلنــس البــرّي«2.  ــل إّن الّثقافــة هــي اّلتــي متّي مجاعــة وأخــرى وبــن جمتمــع وآخــر. ب
ومــن البدهيــّي أن تكــون هناك تباينــات، فالّثقافــة ُمكتســبة ال طبيعّيــة3، وألنَّ »الّثقافــات متنّوعة 
ر امُلجتمعــات نفســها، فــا  دة وُمتطــّورة بتطــوُّ بتنــّوع املجتمعــات، وألنَّ احلاجــات اإلنســانّية ًمتعــدِّ

دهــا«4. ُبــدَّ أْن تكــون الّثقافــة نســبّية، وإْن كان لتطــّور جُمتمــع، أو بالنّســبة لتنــّوع املجتمعــات وتعدُّ
   وإّن نقــل الّثقافــة مــن جيــل إىل جيــل يمــّر عــر الرّتبيــة، أو الّتنشــئة االجتاعّيــة : فالرّتبّيــة هــي 
الوســيلة اّلتــي يتــّم هبــا فــرض الّثقافــة، ومــا تنقلــه الرّتبيــة للّصغــار ال ُيمكــن إاّل أن يكــون مــن 
نــواة الّثقافــة، وبقــدر حاجــة املجتمــع إىل نــواة ثقافّيــة تعطيــه هوّيتــه، فهــو بحاجــة إىل الرّتبيــة لكــي 
نؤّكــد وجــود هــذه النـّـواة واســتمرارّية القيــام هبــذه الوظيفــة. »الرّتبيــة« هــي الّتعبــر الّدوركهيمــّي 

عــن »خطــوط نقــل الّثقافــة« مــن البالغــن لــدى لنتــون«5.

1 - مايــكل كاربــذرس، ترجمــة شــوقي جــالل، لمــاذا ينفــرد اإلنســان بالثّقافــة؟ الثّقافــات البشــريّة نشــأتها وتنّوعهــا، عالــم المعرفــة، 
عــدد 229، كانــون الثّانــي 1998، ص: 10. 

2 - عالم المعرفة، نظريّة الثّقافة، عدد 223، ص:8.
3 - عطيّة، الثّقافة المعولمة إشكاليّة العالقة بين الثّقافة العربيّة والعولمة، مذكور سابقًا، ص: 17. 

4 - المرجع نفسه، ص:17. 
5 - عدنان األمين، التّنشئة االجتماعيّة وتكوين الطّباع، المركز الثّقافّي العربّي، 2005، ص:14. 
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 ومّلــا كانــت الّثقافــة تعنــي فيــا تعنيــه أســلوب ونمــط احليــاة اّلتــي يعيشــها كّل فــرد يف املجتمع، 
ــر  ــلوك واملعاي ــد والّس ــن القواع ــة م ــم جمموع ــاءه ويعّلمه ــريّب أبن ــع أن ي ــذا املجتم ــّد هل كان ال ُب
االجتاعّيــة  مــن الوســط االجتاعــّي  اّلــذي ينشـــأ فيــه الفــرد ويتعامــل معــه مــن أهــل ومدرســة 

وســكن وعمــل حّتــى تصبــح هــذه القواعــد والّســلوك واملعايــر قيمــة أساســّية يف شــخصّيته.

  فام هي هذه القيم اّلتي يتّحدث عنها الباحثون:
   القيــم مــن املفاهيــم اجلوهرّيــة يف مجيــع جمــاالت احلياة، وهــي ذات صلــة بالعاقات اإلنســانّية 
بصورهــا كاّفــة وذلــك »ألّنــا رضورة اجتاعّيــة ، وألّنــا معايــر وأهــداف ال بــّد أّن نجدهــا يف كل 
جمتمــع منّظــم ســواء كان متأخــًرا أو متقّدًمــا وهــي تتغلغــل يف األفــراد يف شــكل اجّتاهــات ودوافــع 
وتطّلعــات، وتظهــر يف الّســلوك الّظاهــرّي الّشــعورّي والّاشــعورّي، ويف املواقــف اّلتــي تتطّلــب 

ارتبــاط هــؤالء األفــراد، وتعــّر القيــم عــن نفســها يف قوانــن«1.

ــة،  ــة بمضامــن واقعّي ــة املّتصل ــم هــي »جمموعــة مــن األحــكام املعيارّي ــا فالقي ــا اصطاًح   أّم
ــال هــذه  ــرات املختلطــة، ويشــرتط أن تن ــه مــع املواقــف واخل يتّرهبــا الفــرد مــن خــال انفعال
ــلوكّية أو  ــرد الس ــياقات الف ــد يف س ــى تتجّس ــة حّت ــة  معّين ــة اجتاعّي ــن مجاع ــواًل م ــكام قب األح
الّلفظّيــة أو اجتاهاتــه واهتاماتــه«2، وهــذه القيــم ال شــّك ختتلــف بــن جمتمــع وآخــر، ألنَّ لدراســة 
حركــة الّتاريــخ أمهّيتهــا البالغــة يف عملّيــة نقــل الّثقافــة مــن جيــل إىل جيــل وهــذا الــذي نحصــل 
ــراد  ــة  لأف ــئة االجتاعّي ــة« أو الّتنش ــة، الرتبي ــل »الّثقاف ــة نق ــة عملّي ــاف نتيج ــر املط ــه يف آخ علي
ــل  ــة للّتحوي ــتمّرة والقابل ــتعدادات املس ــن اإلس ــق م ــو نس ــو »Habitus« وه ــّميه بوردي ويس
والنّقــل، ُبنــًى وبنيــة مســتعدة لإلشــتغال بصفتهــا مبــادىء مولــودة ومنّظمــة ملارســات ومتّثــات، 
فاألبيتــوس يف داللتــه وصيغتــه النّهائّيــة هــو املجتمــع وقــد اســتقّل يف اجلســم عــن طريــق ســرورة 
الرّتبيــة والّتنشــئة االجتاعّيــة  والّتعليــم والرّتويــض، فاملجتمــع هنــا بــُكلِّ قيمــه وأخاقّياتــه، بــُكل 

ــار... ــر واإلختي ــلوك والّتفك ــّددات الّس حم

اث مــن خــال قراءتــه سوســيولوجيًّا،  ــة الّتعامــل مــع الــرتُّ ف إىل كيفّي ولــذا ســنحاول الّتعــرُّ
ــا ومجالًيــا وثقافًيــا... وحّتــى كتأكيــد للهوّيــة  ــا وتارخييًّ أْي إخضاعــه للنَّقــد واإلســتفادة منــه عمليًّ
ولكــن ِمــن منهــج علمــّي أّواًل ومــن دون البقــاء فيــه باعتبــاره هــو ماضينــا وحارضنــا ومْســتقبلنا 
ــيولوجيا  ــل إىل سوس ــوق يف مدخ ــك معت ــه فريدري ــا إلي ــا دع ــذا م ــا وه ــا وهوّيتن ــس حياتن وأُس

ــرّتاث3.  ال

ــر،  ــّي للطباعــة والنّش ــاب العرب ــة، دار الكت ــادات االجتماعيّ ــم والع ــاب: القي ــة دي ــاًل عــن: فوزيّ ــن نق ــر ســعد الّدي ــد مني 1 - أ. د. محّم
القاهــرة، 1966، ص:16. 

لوك، إشكاليّات نظريّة وتطبيقات عمليّة، إصدار جمعيّة التّعليم الّدينّي اإلسالمّي 2006، ص: 29.    مؤتمر القيم والسُّ
ــة، الطبعــة  ــد بــن علــي المقــري القيّومــي، المصبــاح المنيــر، المطبعــة األميريّ 2 - المرجــع نفســه، ص:29.  نقــاًل عــن أحمــد محّم

ــرة، 1922، ص: 714.  ــة، القاه الّسادس
3  - أنظر أحمد مفلح في مجلّة إضافات العددان، 17 و18، شتاًء وربيع 2012، ص: 205. 

    أنظر أيًضا معتوق، مدخل إلى سوسيولوجيا التّراث، مذكور سابقًا، ص:5. 
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ــدَّ مــن وجــود جمموعــة مــن  ــا، ال ُب ــا وثقافيًّ ــا ومجاليًّ ــا وتارخييًّ ولإلســتفادة مــن الــرّتاث علمًي
ــا  ــا معرفيًّ ــل مكّوًن ــي متّث ــم الت ــن القي ــة م ــأّي قيم ــط ب ــي ترتب ــد الت ــادىء والقواع ــم واملب املفاهي
ــا،  ــة هب ــارف املرتبط ــات واملع ــن املعلوم ــة م ــرد جمموع ــاب الف ــب إكتس ــا يتطّل ــة. وأداؤه للقيم
حّتــى يتمّثلهــا ويعكســها عــى نحــٍو ســليم ليــدرس حركــة الّتاريــخ يف أبعادهــا عــى أّنــا ســِجّل 
ــة، حيــث  ــدة عــن العشــوائّية والعفوّي ــع واألحــداث وفــق الّســنن والقوانــن البعي حافــل بالوقائ
ــايض  ــا مل ــخ تارخًي ــس الّتاري ــداث. إًذا لي ــات األح ــم يف جمري ــام يف الّتحكُّ ــدوٍر ه ــان ب ــوم اإلنس يق
مــى وانتهــى بــل هــو حركــة جتــري عــر الّزمــن لتصــل إىل احلــارض وتســتمّر نحــو املســتقبل، 
ــد  ــا ق ــى أّنن ــد بمعن ــاك حتدي ــس هن ــاِمل ولي ــاّم وش ــوم ع ــي مفه ــم ه ــإّن القي ــى ف ــا ال خيف وك
نجــد اختاًفــا يف القيــم بــن جمتمــع وآخــر ومــا يكــون حســنًا يف جمتمــع مــا قــد يكــون قبيًحــا يف 
جمتمــع آخــر، وعــى العمــوم فالقيمــة فيــا هــو متعــارف عليــه هــي مــا يمّثلــه الــّيء مــن أمّهيــة 
ــه  ــايل إىل حتقيق ــعى بالّت ــره ويس ــه ولغ ــه بذات ــان إىل أْن يطلب ــع اإلنس ــا يدف ــه، م ــا في ــه مرغوًب جيعل
ألّنــه ُيضفــي عــى احليــاة معنــًى وجيعــل هلــا غايــة، والقيــم ثابتــة عــى مــّر العصــور وإْن تطــّورت 
ــر  ــا كث ــة وغره ــة والعدال ــاواة واحلّري ــاون واملس ــة والّتع ــدق واألمان ــارات، فالصِّ ــارف وامله املع
مــن القيــم، بقيــت راســخة يف النّفــوس، أّمــا الــذي تغــّر فهــو ســلوك اإلنســان اجّتاههــا ومتّســكه 
هبــا، ونظــرة املجتمــع إليهــا، وطرائــق ســعيه لتحقيقهــا وعــى ســبيل املثــال فاملــدارس الكاثوليكّيــة 
يف لبنــان »تســتمّد قيمهــا مــن تعاليــم اإلنجيــل، وتّتخــُذ هلــا قــدوة الّســيد املســيح، ومــن مثّلــث 
ــّيا  ــة  وال س ــؤون الرتبوّي ــول الّش ــاوات ح ــاالت الباب ــن رس ــال، وِم ــر، واجل ــّق واخل ــم: احل القي
اإلرشــاد الّرســويل للبابــا يوحنـّـا بولــس الّثــاين، ومــن خّطــة النّهــوض الرتبــوي للبحــوث واإلنــاء 
يف لبنــان«1 . وألّن دراســة حركــة الّتاريــخ البــرّي »كفيلــة بــأن ترفــد وعــي وتفكــر عاملنــا العــريب 
ــتقبل  ــو املس ــه نح ــة، وتطّلعات ــه القائم ــّم حتّوالت ــرًة يف ِخض ــوًرا وبص ــارص، ن ــامي- امُلع – اإلس
ــامل  ــامية إىل الع ــالته الّس ــل رس ــاود مح ــد ليع ــل والّتجدي ــه روح األم ــث في ــا تبع ــن كون ــَا ع فض
ل نحــو توجيــه اإلنســان  كّله...إنطاًقــا مــن إحلــاح القــرآن الكريــم – لكونــه املصــدر اإلهلــي األوَّ
ــج  ــة ونتائ ــار معرفّي ــْن آث ــا هلــا ِم ــخ ملَِ ــر يف حركــة الّتاري ــر والّتدب ــاة- بالّدعــوة إىل النّظ ــاء احلي وبن
عملّيــة عــى حــارض اإلنســان ومســتقبله«2. كــا جــاء يف خطابــه ســبحانه وتعإىل:﴿قــْد خَلــْت ِمــن 

ــن﴾3. ــة املكّذب ــروا كيــف كان عاقب ــروا يف األرض فانظ ــنٌن فس ــم س قبِلُك

وثّمــة دوافــع أساســّية تدفــع اإلنســان ليخــوض غــار هــذا البحــث إلغنــاء مياديــن املعرفــة 
ــة  ــة واضح ــتجاء رؤي ــة الس ــا املتنّوع ــاة ومناهجه ــي احلي ــف نواح ــا بمختل ــة وإثراءه البرّي
للمشــكات االجتاعّيــة  ووضــع احللــول املناســبة هلــا وفــق نســق مــن النّظــم والعاقــات التــي 
ــم  ــدٌث قائ ــق »ح ــذا النّس ــف وه ــّورات والعواط ــد والّتص ــادات والّتقالي ــكار والع ــم األف تنظِّ

1  - حكمة حنين، مؤتمر القيم والّسلوك 2006، ص: 237.
2  - عامر الكفيشي، حركة التّاريخ في القرآن الكريم، دار الهادي للطباعة والنّشر والتّوزيع، 2003، ص:5.

3  - القرآن الكريم، سورة آل عمران، اآلية 137.
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ــات  ــة والّرغب ــف املتزامح ــة والعواط ــوع اإلرادات املتصارع ــن جمم ــق م ــاس، ينبث ــة، للنّ للجاع
ــاط  ــذا اإلنضب ــّدى ه ــق، ويتب ــط بالنّس ــع منضب ــا املجتم ــع وإّن ــم باملجتم ــو ال يتحّك ــة فه املتفاوت
ــًا وإْن  ــّزواج مث ــة يف ال ــد املّتبع ــرى، فالّتقالي ــة  إىل أخ ــة اجتاعّي ــن رشحي ــر م ــي تتأث ــه الت بظهورات
ــا يف جمتمــع مــا، إال أّنــا ال تتجّســد عــى مســتوى مــن الّتطابــق الّتــام مــن مجاعــة  كانــت نســًقا عامًّ
إىل أخــرى، رغــم اإلنتــاء إىل جمتمــع واحــد وزمــان واحــد ومــكان واحــد فاملجتمــع إًذا أســلوب 
حيــاة وتفكــر، ومــن هــذا املنطلــق يمكــن أْن نؤّســس معرفــة اجتاعّيــة ، أي مصدرهــا  املجتمــع 
ــم والّتصــّورات  ــكار واملفاهي ــم ويكــّرس األف ــّذات فهــو مصــدر معــريّف يوحــي وُيلهــم وُيعل بال
ــع  ــل م ــا تتعام ــع، إّن ــا يف الواِق ــع تراثه ــة م ــكاٍل خمتلف ــل بأش ــعوب تتعام ــل: »إنَّ الشُّ ــذا قي وهل
تراثهــا طبًقــا  للُبنــى املعرفّيــة وانطاًقــا مــن أحكامهــا ومفاهيمهــا، لذلــك جيــيء الّتعامــل خمتلًفــا 
ــي تلــت عــر  ــات الت ــات والكتاب ــه يف األدبّي ــذي أعطــي ل ــى ال ــرّتاث مفهــوم حديــث باملعن فال
ــي كان  ــة والت ــة املاضي ــة العربّي ــدة لأزمن ــال العائ ــن األع ــرة م ــة كب ــل كتل ــه يمّث ــة، إّن النّهض
ــد اإلنســان كانــت  ــزة ُحــّب االســتطاع عن ــًرا«1. ولعــّل غري ــا كب لإلســام فيهــا إســهاًما معنويًّ
ــع نحــو الّســمو والعلــّو وكثــًرا مــا ُيشــعر بالّســأم  وراء اهتامــه باملــايض، يدفعــه حّســه إىل الّتطلُّ
وامللــل حتــى بعــد إشــباع ســائر اجلوانــب املاّديــة األخــرى لديــه، إذا ملْ ُيشــبع جوانبــه الّروحيــة، 
ــة والنّفســّية األصيلــة والقديمــة عنــده، إشــباع أحاسيســه بــا يــدور  ومــن مجلــة حاجاتــه الّروحّي

حولــه، وتطّلعــه لفهــم مــا وراء ذلــك2.

ــجًا  ــون س ــه أْن يك ــرّي ب ــانّية فح ــاة اإلنس ــر احلي ــن مظاه ــًرا م ــدُّ مظه ــايض ُيع ــا كان امل ومّل
حافــًا ُيســّجل أحداثهــا ومشــاعرها، ولــذا يتعّلــق اإلنســان باضيــه وال ســّيا بــاألدب ألّن هــذا 
ــادق عــّا تضطــرد فيــه النّفــس ِمــن مشــاعر وخواطــر وأخيلــة، وبدهيــّي  األدب ُيعتــر الّتعبــر الصَّ
ــواع  ــّية وبأن ــاالت املعيش ــة، وباحل ــل الّطبيعّي ــة بالعوام ــر واألخيل ــاعر واخلواط ــذه املش ــر ه أْن تتأّث
العقائــد وأطــوار املجتمــع والّتقّلبــات السياســّية ونحــو ذلــك، فــاألدب صــورة إقليمّيــة، واألديــب 
أو الّشــاعر هــو ابــن جمتمعــه وابــن بيئتــه، ولــذا كان شــعره ملــاًّ باملؤّثــرات اخلاّصــة التــي وّجهــت 
مذهبــه ولّونــت شــعره ومزاجــه وتفكــره يف عملّيــة اخللــق واإلبــداع القائمــة عــى الّتفاعــل بــن 

الّشاعر-اإلنســان- وجمتمعــه وكــا قــال زيــن شــعيب3:
ــاِعْر بيِحــّس ْبَأْوَضــاْع  الشَّ

ــِن األْوَجــاْع ــاح ْم ــا ِيْرّت وَت

ــاِعْر  ــْش َش ــا إْلـــ ِم ــا بِيِحسَّ َم

ــاِعْر.                                                                           ي َش ــوِّ ــو ُه ــب ُش ْبِيْكُت

ــا،  ــايض وحفظه ــوادث امل ــر ح ــان إىل تذكُّ ــاٍل وزم ــان »يف ُكلِّ ح ــون اإلنس ــد يك ــذا فق ول

1  - معتوق، مدخل إلى سوسيولوجيا التّراث، دار الحداثة-بيروت، 2006، ص:5.
2  - د. ليلى صبّاغ، دراسة في منهجيّة البحث التّاريخي، جامعة دمشق، 1989 ، ص: 16-17. 

3  - دليل جنوب لبنان، إصدار المجلس الثّقافّي للبنان الجنوبي، IMEDIACENTER، ص:258.
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ك ذلــك املــايض، وعــن املصــر  وترديدهــا بــل تتعــّدى ذلــك إىل الّتســاؤل عــن القــوى التــي حتــرِّ
الــذي يســر إليــه، والقــدر املخّبــأ لــه، ونــرى هــذا الّتســاؤل يف دعــوات األنبيــاء واملصلحــن، ويف 
تطّلعــات الّشــعراء والفنّانــن ويف اســتقراءات العلــاء والفاســفة، بــل خلجــات نفــس ُكل حــّي 

ــاة ورّس الوجــود«1. ــى احلي ــا يعــود إىل نفســه وحيــاول اســتجاء معن ــات فكــره، عندم وتأّم

ولكــّن هنــاك بعــض مــن الُعلــاء رفــض اإلعــرتاف بــأّن البيئــة هــي املســؤولة عــن االختافات 
ــّي  ــكان الّطبيع ــطح امل ــى س ــا ع ــش مًع ــي تعي ــات الّت ــن اجلاع ــودة ب ــّية املوج ــة والنّفس العقلّي
ــا  ــلبّية تبًع ــة أو س ــج إجيابّي ــن نتائ ــكان يؤّم ــرايّف للم ــع اجلغ ــص املوق ــروا أنَّ خصائ ــد واعت الواِح
لقــدرة مــا يتوّفــر لــدى اجلاعــات البرّيــة القاطنــة لــه مــن ظــروف وإمكانّيــات حضارّيــة توّفــر 

ــة فتجعــل املــكان متطــّوًرا. هلــم اإلنفتــاح عــى عوامــل خارجّي

ــف اإلنســان مــع املجتمــع ناهيــك عــن تأثــر العــادات  وبشــكٍل عــام، فاملشــكلة هــي يف تكيُّ
والّتقاليــد ودورمهــا يف نشــاط اإلنســان وأعالــه حمــط الّتفكــر واآلراء املوروثــة، قــْد يعيــق نشــاط 
ــا كانــت اجلغرافيــا علــًا  اإلنســان وتقّدمــه بنســبة ال تقــّل عــّا تســّببه البيئــة مــن معلومــات2. ومّل
يــدرس اإلنســان واألرض وخاّصــة الظَّواهــر الّطبيعّيــة والعاقــة املتبادلــة بينهــا مــن تأّثــر وتأثــر، 

كان مــن الّطبيعــّي أْن ينقســم الباحثــون إىل قســمن:

أواًل: قســم يــرى رضورة دراســة املجتمعــات ُكلٌّ حســب حرفتــه يف العــامل، ألّن اإلنســان بنظــره 
هــو الــذي خيتــار مــن عنــارص البيئــة الّطبيعّيــة مــا يناســبه، ومــن ثــّم تتــم عملّيــة اإلســتثار حســب 
اتيــة عنــد اإلنســان هــي التــي  طاقتــه اجلســدّية ومقدرتــه الفكرّيــة، ويعتــر أنَّ القــدرة اإلبداعّيــة الذَّ
ــة الّتغلــب  ــع اإلنســان مــن الّتفكــر بغي ــه متحــًرا يف منطقــة مــا وذلــك ألنَّ الطبيعــة مل متن جتعل

عــى مــا يعرتضــه يف بيئتــه.

ثانًيــا: قســم يــرى خضــوع اإلنســان إىل مــا حييــط بــه، وبالّتــايل يعتــر أنَّ البيئــة الّطبيعّيــة هــي 
التــي ئؤّثــر يف اإلنســان وبالّتــايل عــى نمــط معيشــته وتنظياتــه االجتاعّيــة .

والــذي يعنينــا مــن دراســة البيئــة باملقــدار الــذي يعيننــا عــى فهــم الّثقافــة واملــوروث الّشــعبّي، 
ــعر بشــكٍل خــاص، حيــث ُيعمــل فكــره  ــذي يمكــن أْن يكتســبه اإلنســان بشــكٍل عــام، والشَّ ال
بالبحــث يف ُكل مــا حييــط بــه، مــن ظاهــرات طبيعّيــة لــدى اهتامــه باملــايض، الــذي يعــّر فيــه عــن 
ــه وشــوقه ملعرفــة مــا جــرى للبــر الذيــن ســبقوه، ومــن أحــوج مــن الّشــعراء إىل اإلّطــاع  حّب

وســر أغــوار الّتاريــخ.

اث ينتســب إىل املــايض ســواء البعيــد منــه أو القريــب، وبــا أّنــه يدُخــل يف دائــرة  وبــا أنَّ الــرتُّ

1  - د. قسطنطين زريق، نحن والتّاريخ، دار العلم للماليين، الطّبعة الّسادسة، بيروت، 1958، ص: 134. 
ف). 2 - علي وهب، الجغرافية البشريّة، المؤّسسة الجامعيّة للدراسات، 1986، ص: 22. (بتصرُّ

ــات  ــة والّرغب ــف املتزامح ــة والعواط ــوع اإلرادات املتصارع ــن جمم ــق م ــاس، ينبث ــة، للنّ للجاع
ــاط  ــذا اإلنضب ــّدى ه ــق، ويتب ــط بالنّس ــع منضب ــا املجتم ــع وإّن ــم باملجتم ــو ال يتحّك ــة فه املتفاوت
ــًا وإْن  ــّزواج مث ــة يف ال ــد املّتبع ــرى، فالّتقالي ــة  إىل أخ ــة اجتاعّي ــن رشحي ــر م ــي تتأث ــه الت بظهورات
ــا يف جمتمــع مــا، إال أّنــا ال تتجّســد عــى مســتوى مــن الّتطابــق الّتــام مــن مجاعــة  كانــت نســًقا عامًّ
إىل أخــرى، رغــم اإلنتــاء إىل جمتمــع واحــد وزمــان واحــد ومــكان واحــد فاملجتمــع إًذا أســلوب 
حيــاة وتفكــر، ومــن هــذا املنطلــق يمكــن أْن نؤّســس معرفــة اجتاعّيــة ، أي مصدرهــا  املجتمــع 
ــم والّتصــّورات  ــكار واملفاهي ــم ويكــّرس األف ــّذات فهــو مصــدر معــريّف يوحــي وُيلهــم وُيعل بال
ــع  ــل م ــا تتعام ــع، إّن ــا يف الواِق ــع تراثه ــة م ــكاٍل خمتلف ــل بأش ــعوب تتعام ــل: »إنَّ الشُّ ــذا قي وهل
تراثهــا طبًقــا  للُبنــى املعرفّيــة وانطاًقــا مــن أحكامهــا ومفاهيمهــا، لذلــك جيــيء الّتعامــل خمتلًفــا 
ــي تلــت عــر  ــات الت ــات والكتاب ــه يف األدبّي ــذي أعطــي ل ــى ال ــرّتاث مفهــوم حديــث باملعن فال
ــي كان  ــة والت ــة املاضي ــة العربّي ــدة لأزمن ــال العائ ــن األع ــرة م ــة كب ــل كتل ــه يمّث ــة، إّن النّهض
ــد اإلنســان كانــت  ــزة ُحــّب االســتطاع عن ــًرا«1. ولعــّل غري ــا كب لإلســام فيهــا إســهاًما معنويًّ
ــع نحــو الّســمو والعلــّو وكثــًرا مــا ُيشــعر بالّســأم  وراء اهتامــه باملــايض، يدفعــه حّســه إىل الّتطلُّ
وامللــل حتــى بعــد إشــباع ســائر اجلوانــب املاّديــة األخــرى لديــه، إذا ملْ ُيشــبع جوانبــه الّروحيــة، 
ــة والنّفســّية األصيلــة والقديمــة عنــده، إشــباع أحاسيســه بــا يــدور  ومــن مجلــة حاجاتــه الّروحّي

حولــه، وتطّلعــه لفهــم مــا وراء ذلــك2.

ــجًا  ــون س ــه أْن يك ــرّي ب ــانّية فح ــاة اإلنس ــر احلي ــن مظاه ــًرا م ــدُّ مظه ــايض ُيع ــا كان امل ومّل
حافــًا ُيســّجل أحداثهــا ومشــاعرها، ولــذا يتعّلــق اإلنســان باضيــه وال ســّيا بــاألدب ألّن هــذا 
ــادق عــّا تضطــرد فيــه النّفــس ِمــن مشــاعر وخواطــر وأخيلــة، وبدهيــّي  األدب ُيعتــر الّتعبــر الصَّ
ــواع  ــّية وبأن ــاالت املعيش ــة، وباحل ــل الّطبيعّي ــة بالعوام ــر واألخيل ــاعر واخلواط ــذه املش ــر ه أْن تتأّث
العقائــد وأطــوار املجتمــع والّتقّلبــات السياســّية ونحــو ذلــك، فــاألدب صــورة إقليمّيــة، واألديــب 
أو الّشــاعر هــو ابــن جمتمعــه وابــن بيئتــه، ولــذا كان شــعره ملــاًّ باملؤّثــرات اخلاّصــة التــي وّجهــت 
مذهبــه ولّونــت شــعره ومزاجــه وتفكــره يف عملّيــة اخللــق واإلبــداع القائمــة عــى الّتفاعــل بــن 

الّشاعر-اإلنســان- وجمتمعــه وكــا قــال زيــن شــعيب3:
ــاِعْر بيِحــّس ْبَأْوَضــاْع  الشَّ

ــِن األْوَجــاْع ــاح ْم ــا ِيْرّت وَت

ــاِعْر  ــْش َش ــا إْلـــ ِم ــا بِيِحسَّ َم

ــاِعْر.                                                                           ي َش ــوِّ ــو ُه ــب ُش ْبِيْكُت

ــا،  ــايض وحفظه ــوادث امل ــر ح ــان إىل تذكُّ ــاٍل وزم ــان »يف ُكلِّ ح ــون اإلنس ــد يك ــذا فق ول

1  - معتوق، مدخل إلى سوسيولوجيا التّراث، دار الحداثة-بيروت، 2006، ص:5.
2  - د. ليلى صبّاغ، دراسة في منهجيّة البحث التّاريخي، جامعة دمشق، 1989 ، ص: 16-17. 

3  - دليل جنوب لبنان، إصدار المجلس الثّقافّي للبنان الجنوبي، IMEDIACENTER، ص:258.
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الفعــل والنّتــاج اإلنســايّن وبــا أّن »سوســيولوجيا الــرّتاث بــاب مفتــوح أمامنــا وبإمكانــه أْن ُيصبــح 
ــريّب  ــرّتاث الع ــل ال ــدة، فحق ــة العتي ــيولوجيا العربّي ــة للّسوس ــات الفارق ــدى العاق ــوم إح ذات ي
حقــل واســع وغنــّي، وهــو حقلنــا، ومســؤولّية اســتثاره تقــع عــى أكتافنــا لكوننــا نحــن أصحــاب 
ــرة  ــات الباه ــًا بالنّجاح ــجًا حاف اث، إذا كان س ــرتُّ ــة »أنَّ ال ــا ماحظ ــه«1 وال تفوتن ــة في القضّي
ــه مــيء أيًضــا باإلخفاقــات امُلحزنــة، واإلنتكاســات امُلفجعــة وذلــك  واإلنتصــارات املّرفــة، فإّن
ــه، لتفّحصــه  ــه والنّظــر يف أعقاب ــا اهلل تعــإىل بالّســر يف رحاب ــرة مــا أمرن مــا جيعلــه ينضــوي يف دائ

ــار واملوعظــة«2. لإلعتب

ــة،  ــة اجلغرافّي ــدة منهــا البيئ ــا ُنشــر إىل أنَّ الّتبايــن بــن الّثقافــات ناتــج عــن عوامــل عدي وُهن
ــر  ــاٍن وآخ ــن إنس ــف ب ــد ختتل ــان ق ــة اإلنس ــا أنَّ طبيع ــد، ك ــادات والّتقالي ــل والع ــم وامُلُث والقي
ــر مــن  ــع ويرفدهــا أكث ــر مــن نب ــايل فالّثقافــة ترتــوي مــْن أكث وعقــٍل وآخــر ومــزاٍج وآخــر وبالّت

ــخ... ــعبّي إل ــرّتاث الّش ــد وال ــعائر والّتقالي ــا، والّش ــخ، واجلغرافي ــع، والّتاري ــد كاملجتم راف

ومــا تّتســم بــه احليــاة البرّيــة والّثقافــة اإلنســانّية، ِمــن وحــدة وتنــّوع، فالّثقافــة التــي نحــن 
بصــدد دراســتها تعنــي أســلوب احليــاة الــذي ينتجهــه أعضــاء املجتمــع كارتــداء املابــس، وتقاليد 
ــدات واآلراء  ــة، وامُلعتق ــاالت الّدينّي ــل، واإلحتف ــكال العم ــة وأش ــاة العائلّي ــاط احلي ــّزواج وأن ال
ــل:  ــة مث ــة ملموس ــب حياتّي ــن جوان ــة، وم ــرّي للّثقاف ــون اجلوه ل املضم ــكِّ ــي تش ــم الت والقي
ــنحاول  ــا س ــذا م ــس، وه ــن النّف ــح ع ــه والرّتوي ــائل الرّتفي ــة إىل وس ــوز باإلضاف ــياء، الّرم األش
ق إليــه مــع شــعراء جبــل عامــل لنــرى كيــف تأّثــروا باملــايض وكيــف انعكــس ذلــك عــى  الّتطــرُّ
نتاجهــم الّشــعرّي ألّننــا عندمــا نتكّلــم عــى شــعٍر مــا، فإّنــا نتكّلــم عــى خصوصّيــة شــعب وعــى 

ميــزة محيمــة مــن مزايــاه.

1 -  المرجع نفسه،  ص:18.
2 - عامر الكفيشي، حركة التّاريخ في القرآن، مذكور سابقًا، ص:58.
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ثانًيا: الثقافة الّشعبّية:
ــعبية.  ــرة الش ــا الذاك ــي ختتزن ــة والت ــة املنطوق ــكال التعبري ــي ُكّل األش ــعبية ه ــة الّش الّثقاف
ــا  ــعبية وغره ــال الشَّ ــم واألمث ــات...(، واحلك ــات، واخلراف دي)احلكاي ــوروث الرسَّ ــمل: امل وتش
ل ثقافــة امُلجتمــع امُلســيطرة يف  مــن فنــون التعبــر األخــرى، . وهــي جممــوع العنــارص التــي ُتشــكِّ
أي بلــد أو منطقــة جغرافيــة حمــدودة، غالًبــا باســتخدام طــرق إعــام شــعبية. تنتــج هــذه الثَّقافــة 
ــاة  ل احلي ــكِّ ــي تش ــه الت ــه ورغبات ــة حلاجات ــع إضاف ــارص املجتم ــن عن ــة ب ــات اليوميَّ ــن التَّفاع م
ــن أي مــن امُلارســات وعــادات الّطبــخ  اليوميــة للقطــاع الغالــب مــن املجتمــع. هــذه الثقافــة تتضمَّ
واملأكــوالت والّثيــاب واإلعــام ونواحــي الّتســلية املســتخدمة، إضافــة للرياضــة واألدب، وغالًبــا 

مــا ُيســتخدم ُمصطلــح ثقافــة شــعبية كمصطلــح ُمضــاد وخمالــف للثقافــة العليــا أو النخبويــة.
ــع،  ــان يف امُلجتم ــه اإلنس ــوم ب ــا يق ــة م ــن مُجل ــّكل م ــا تتش ــأًنا جُمتمعيًّ ــا »ش ــة باعتباره فالّثقاف
ــى  ــذا املعن ــان، وهب ــأنان ال ينفص ــع ش ــة واملجتم ــي أنَّ الّثقاف ــذا يعن ــع، وه ــة يف امُلجتم أو اجلاع
ــة  ــة، أو متحّصل ــارص باعتبارهــا ُمنتجــات جمتمعّي ــة عن ــة مــن مجل ــة املجتمعّي ل الّثقاف أيًضــا تتشــكَّ
ــة  ــّرب اجلاع ــة ُتق ــة وال واعي ــات واعي ــن تفاع ــة، وم ــة روحّي ــّية اقتصادّي ــات سياس ــن عاق م
ــن اســتمرارّيتها يف ظــروف رّبــا تكــون مؤاتيــة أو غــر مؤاتيــة تزيــد  وتعمــل عــى متاســكها، وتؤمِّ

ــّدده«1. ــك أو هت ــذا الّتاس ــن ه ــة، م يف املحّصل
ــاس  ــا النّ ــّرف هب ــة يتع ــايل هوّي ــل بالّت ــع، ويمّث ــرد واملجتم ــة للف ــرة احلّي ــل الّذاك ــرّتاث يمّث فال
ــي يمكــن أْن  ــداف الت ــرّتاث يف األه ــة احلفــاظ عــى ال ــن الّشــعوب... وتكمــن أمهّي إىل شــعب م
ــان  ــة اإلنس ــرة وهوّي ــه لذاك ــارّي وحفظ ــده احلض ــايّف وُبْع ــرّتاث الّثق ــى ال ــاظ ع ــص يف احلف تتلّخ
ــة  ــة رضورّي ــي« حاج وح ــاّدي والرُّ ــّن »امل ــن األساس ــان إىل العنري ــة اإلنس ــع، وحاج واملجتم
ــان  ــا املكّون ــاّدة مُه ــّروح وامل ــرّي ال ــأّن عن ــامل ب ــات يف الع ــف الّثقاف ــن خُمتل ــاق ب ــاك اّتف و»هن
األساســّيان حليــاة اإلنســان واملجتمــع، وجــد علــاء االجتــاع يف الغــرب أّن املجتمــع املــديّن يعتمــد 
وحــّي  عــى جانبــن أيًضــا، فهنــاك اجلانــب املــاّدي واالقتصــادّي مــن ِجهــة، وهنــاك اجلانــب الرُّ
والّثقــايّف بــا حيتويــه ذلــك مــن تــراث ثقــايّف ودينــّي مــن اجلانــب الّثــاين، وطالبــوا باحلفــاظ عــى 
ــرّتاث  ــى ال ــاظ ع ــروا أّن احلف ــادّي، واعت ــّور االقتص ــان التط ــن لض ــن اجلانب ــن هذي ــزان ب اإلّت
ــّي  ــب الّروح ــى اجلان ــاظ ع ــواع احلف ــْن أن ــوع ِم ــو ن ــاع ه ــن الّضي ــه ِم ــّي ومحايت ــايّف والّروح الّثق

ــعوهبم«2. ــدى ش ل
ــعر الّشــعبّي وملع نجــم الّشــعراء العاملّيــن، ومــا زال صدى أشــعارهم  ولذلــك فقــد نــض الشِّ
دة األنــواع، مــن احلوربــة  د يف الَذاكــرة الّشــعبّية و»هــذه األشــعار املتنّوعــة املضامــن واملتعــدِّ يــرتدَّ
إىل احلــداء والّزجــل واألغــاين الّشــعبّية والّزغاريــد والنّــدب وغرهــا... هــي بمكانــة لســان حــال 
ــي  ــي »ه ــعبّية الت ــة الّش ــن الّثقاف ــّم م ــزء مه ــا ج ــي وغره ــى«. وه ــخ م ــِجّل لتاري ــاس، وِس النّ

1 - عاطف عطيّة، في المعرفة والثّقافة والعولمة، دراسات في سوسيولوجيا العرفة والثّقافة، دار نلسن، ص:.18 
2 - د. جمال عليّان، الحفاظ على التّراث الثّقافّي، عالم المعرفة، العدد 322، 2005، ص:72.
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ــدق  اكــرة األدبّيــة للنّــاس، ركائزهــا األوىل هــي الفطــرة والعفوّيــة والصِّ تواصــل إنســايّن عــر الذَّ
والّتجــارب واإلختبــارات احلياتّيــة، وألّنــا كذلــك فهــي ســجّل تارخيــّي وخزائــن ِمــن املعــارف 
ــر،  ــة آخ ــدث أو مناقض ــد ح ــا يف تأكي ــى عنه ــي ال غن ــات الت ــن واإلثبات ــواهد والراه ــن الّش وم
ــة ثابتــة«1. بحيــث نقــع عــى الكثــر مــن األزجــال التــي  ــة معّينــة وخمالفــة نظرّي ويف تثبيــت نظرّي
تدعــو إىل وعــي حركــة الّتاريــخ والّتســلُّح بالّثقافــة التارخيّيــة الصحّيحــة مــن خــال اإلقتبــاس مــن 
ل مصــدًرا مــن  اآليــات القرآنّيــة واألحاديــث النّبوّيــة الّريفــة وأقــوال األئّمــة، ألنَّ الّتاريــخ ُيشــكِّ
مصــادر املعرفــة والّثقافــة وليــس جمــّرد علــم املــايض، بــْل هــو علــم احلــارض ُمســتفيًدا مــن جتــارب 

األمــم الّســالفة، فمســرة احليــاة بحــر ُمتاطــم بأمواجــه التــي حتمــل الكثــر مــن املفاجــآت. 
ــه  ــع أصول ــر املجتم ــع، فيتذّك ــرة املجتم ــة ذاك ــن يف احلقيق ــعبّية حتتض ــة الّش ــك »فالّثقاف وبذل
الّزراعّيــة مثــًا مــن خــال بعــض تقاليــده وعاداتــه. كــا يتذّكــر أحداًثــا تارخيّيــة هاّمــة مــن خــال 
ــة  ــة هاّمــة مــن خــال شــعائر تعابــره الثقافّي ــا تارخيّي بعــض تقاليــده وعاداتــه. كــا يتذّكــر أحداًث
)كعيــد الّصليــب أو ذكــرى عاشــوراء( إضافــة إىل أنَّ تكــرار اإلحتفــاالت الّدينّيــة ُيعطــي لذاكرتــه 

ــًزا ذا أبعــاد تارخيّيــة«2. ًهــا ممّي توجُّ
ومــن هنــا نــرى أّن الّثقافــة الّشــعبّية تتمّتــع بالنّســبة إىل النّــاس بمصداقّيــة »أْي أنَّ ثّمــة طابًعــا 
تعليمًيــا تتمّيــز بــه، يقــي بــأنَّ صورهــا هــي، يف الوقــت عينــه، توجيهــات ترســلها اجلاعــة لــُكل 
فــرد، فاملثــل الّشــعبّي صحّيــح، وهــو ينهــي احلديــث عــادة، وتقاليــد األعــراس ال جيــرؤ أحــد عــى 
اخرتاقهــا علنـًـا، أّمــا األعيــاد الّدينّيــة فاإلحتفــال هبــا جيــري الّتمســك بــه بالّرغــم مــن حتويــر ملعنــى 

العيــد الّروحــاين لصالــح معنــى اجتاعــّي  يف غالــب األحيــان«3.

1 - كمال نخلة، الثّقافة الّشعبيّة والتّاريخ، المؤتمر الثّاني للثقافة الّشعبيّة، 1999، ص: 853.
2 - فريدريك معتوق، التّقاليد والعادات الّشعبيّة اللبنانيّة، جروس برس، الط، ال ت، ص:9.

3 - المرجع الّسابق، ص:9.
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ثالًثا: الّزجل يف الثقافة الشعبّية:

ــِرب، ويف حديــث املائكــة، هلـُـم  ــوت الطَّ جــل ُهــو: »رفــع الصَّ  جــاء يف لســان العــرب أنَّ الزَّ
زجــٌل بالّتســبيح أْي صــوت رفيــع عــاٍل، وســحاب ذو زجــٍل أْي ُذو رعــٍد، وغيــث زجــٌل: لرعــده 

صــوت«1.

جــل لغــة ِمــن َزَجــل بمعنــى رشــق ورمــى ودفــع، وزجــل احلــام أرســلها إىل ُبعــد، وزَجل  والزَّ
ــعر حُمدث2. جــل نــوٌع مــن الشِّ ب وتغنـّـى، رفــع صوتــه وأجلــب، والزَّ طــرَّ

ــعر،  هــذا يف اللغــة، أّمــا يف اإلصطــاح فــا ُتوجــد َتســميٌة موّحــدة هلــذا النـّـوع امُلْحــَدِث مــن الشِّ
ــعر باللغــة اللبنانّيــة، ونحــن  ــعر العامــّي أو الشِّ ــعر الّشــعبّي اللبنــايّن أو الشِّ وِمــن أســائه الّزجــل، الشِّ
ــر  ك ــة الذِّ ــردات اآلنف ــات واملف ــاين الكل ــن مع ــا ِم ــل انطاًق ــميته بالّزج ــار تس ــل إىل اختي ــا نمي ُهن
ــة  ــة صفح ــن نخل ــده أم ــة لوال ــيد نخل ــى رش ــة معنّ م ــرأ يف ُمقدِّ ــال نق ــبيل املث ــى س ــا. وع ودالالهت
ــة لرشــيد نخلــة«3 يقــول: »هــذا كتــاٌب مجعــت فيــه قصائــد والــدي، رمحــه  بعنــوان »مســّودة زجلّي
ــعر العامــّي، أي املعنّــى يف اصطــاح بنــي قومنــا يف بــاد اجلبــل«4، ويف هامــش الّصفحــة  اهلل، يف الشِّ
ــه  ــا ملّخص ــّي« Littérature Dialectale م ــورْسف يف »األدب العام ــترق ل ــورد للمس ــها ُي نفس
ــن  ــت م ــعر و18000 بي ــن الشِّ ــت م ــة 12000 بي ــك نخل ــيد ب ــم رش ــا ص166: »نظ معّرًب
ــكان  ــال، ف ــاء، يف اجلب ــاء والّضي ــى امل ــدي ع ــرع وال ــا: »ترع ــة أيًض ــن نخل ــل ألم ــل«5 وننق ج الزَّ
ــه عــى رابيــة، أو عــى حفــاف واٍد، فيســابق ذلــك  ــة، وختفــُق أوراُق عــود شــبابه ُيــورق عنــد ِضفَّ
بــح، حــن تندفــق عــى مباســط اهلضبــة، ويــرخ يف عصفــة الّريــح،  الشــاعر الّصبــّي موجــة الصُّ
نيــا، وكان أْن  وُيطلــق قدميــه يف حقــل الّســنبل فنشــأ عــى الطَّاقــة يف ريــف مــن أمجــل أريــاف الدُّ
اســتّهل النّظــم بالّزجــل، فظــّل ينظــم األزجــال يف بعــض الّصبايــا أعواًمــا ال ُتعــدُّ عــى األصابــع 

ــا«6.   لكثرهت

ــن  ــرق ب ــاك ف ــل ُهن ــعر، ه ــن الشِّ ــوع ِم ــذا النَّ ــاء هل د األس ــدُّ ــث يف تع ــا البح ــا ُهن ــا يعنين وم
ــّميات؟ ــن امُلس ــره م ــعبي أو غ ــعر الّش ــل، أو الّش ــّي أو الّزج ــعر العام الشِّ

ــعر  ــالم الشِّ ــاب أع ــا يف كت ــّي ك ــعر العام ــميته بالشِّ ــن إىل تس ــن الباحث ــق م ــال فري ــد َم لق
ــيد  ــم: رش ــعراء وُه ــرة ُش ــم لع ــذي ترج ــا7 ال ــل جح ــال خلي ــور ميش ــان للدكت ــّي يف لبن العام

1 - إبن منظور، لسان العرب، دار المعارف بمصر، القاهرة، 1981، مادَّة زجل.
- المنجد في اللغة واألعالم، دار المشرق، الطبعة 27، بيروت، 1984، مادَّة زجل.  2

3  - أمين نخلة، معنّى رشيد نخلة، مطبعة دار الكّشاف، بيروت، ص:9.
4  - المرجع نفسه، ص:11.
5 - المرجع نفسه، ص:11.

6 - نخلة، معنّى رشيد نخلة، مذكور سابقًا، ص:12.
7 - جحا، أعالم الشِّعر العامّي في لبنان، دار العودة-دار الثَّقافة، بيروت، ص:4.
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ــو  ــا أب ــابا، إيلّي ــعد س ــارك أس ــل مب ــوز، أمي ــل ُروك ــي، خلي ــر الّزعن ــم، ُعم ــداهلل غان ــة، عب نخل
ــعراء  ــم ُش ــعراء ُه ــؤالء الشُّ ــع ه ــب ومجي ــم صع ــبعي، ولي ــعد الس ــراد، أس ــال ط ــديد، ميش ش
مــة كتابــه بقولــه: »اهلــدف مــن هــذا الكتــاب أْن يتنــاوَل كبــار ُشــعراء  الّزجــل، كــا رّصح يف ُمقدِّ
ــك  ــان، وكذل ــّي يف ُلبن ــعر العام ــميته بالشِّ ــار تس ــد اخت ــو ق ــام«1. وُه ــّن األع ــل اللبنان الّزج
فــه بالّشــعر العامــّي إْذ يقــول: »ال نعــرُف بالتَّحقيــق أصــل  فــإنَّ ُمصطفــى صــادق الّرافعــّي ُيعرِّ
ل  ــعر العامــّي وال منشــأه، ولكنَّنــا ال نُشــك أّنــه قديــم، وأنَّ ُظهــوره كان يف أواخــر القــرن األوَّ الشِّ

ــرة«2. للهج

أّمــا منــر إليــاس وهبيــه فقــد ســّمى كتابــه »الّزجــل: تارخيــه أدبــه أعامــه، ووزارة الّثقافــة 
ــه:  ــوان كتاب ــار عن ــن نّص ــور حس كت ــايّن، والدُّ ــّي اللبن ــعر العام ــميته بالّش ــل إىل تس ــة متي اللبنانّي
ــم:  ــه إس ــق علي ــعر ُيطل ــذا الّش ــته هل ــكاري يف دراس ــوان ع ــا أنط ــريّب، أّم ــعبّي الع ــعر الّش الّش
ــة  ــة احلداث ــّي، ويف جمل ــعر العام ــمّيه: الشِّ ــود ُيس ــارون عّب ــة«، وم ــعبّية اللبنانّي ــعار الّش »األش
ــمَّ الّزجــل والّشــعر العامــّي، وجرجــي  ر الّزجــل ُث ــة وتاريــخ تطــوُّ عناويــن عــن الّثقافــة الّريفّي
ــور  ــّي، والدكت ــعر العام ــّميه الشِّ ــة يس ــة العربي ــخ آداب اللغ ــن تاري ــع م ــزء الّراب ــدان يف اجل زي
ــعر الّشــعبّي اللبنــايّن، ويذهــب الدكتــور حســن أبــو عليــوي إىل  خليــل أمحــد خليــل يســّميه الشِّ
اختيــار إســم األشــعار واألغــاين الّشــعبّية حيــث عــدَّ الّزجــل نوًعــا مــن أنــواع هــذه األشــعار، 
ــردة،  ــف، الّزغ ل ــو الزُّ ــدب، أب ــة، النّ ــداء، احلورب ــرادي، احِل ــكان، الق ــا، كان ال ــا والقوم كاملوالي
ــا،  ــا ابلي ال، لي ــوَّ ــّي، امُل وق ــاين، الرُّ ــر زم ــعل، مرم ــول، مش ــف الط ــا، ظري ــة، الّدلعون الزلغوط

ــح. ــل، امُلوشَّ إغزّي

ــن  ــة ع ــن نخل ــول أم ــون يق ــعبّية والفن ــعار الّش ــن األش ــره م ــل وغ ــن الّزج ــق ب وللتفري
ــن  ــا م ــف إىل غره ل ــو الزُّ ــا وأب ــا وامليجان ــّرادي والعتاب ــه يف الق ــا منظومات ــده: »أم ــات وال منظوم
الّطرائــق الّزجلّيــة يف اجلبــل فهــي ليســت يف هــذا الّديــوان، وكذلــك ال جيــد فيــه القــّراء منظوماتــه 
ــة،  ــون العاّم ــن فن ــا م ــات، إىل غره ــرّي واملوالّي ــّوال امل ــدادي وامل ــّوال البغ ــي وامل يف الّروق
ولســوف أجعــل ذلــك كّلــه، يف ديــوان ُمســتقل«3. ويف منشــورات اجلامعــة اللبنانّيــة كتــاب »روائــع 
م ُيمكــن أْن ُتعــد هــذه الفنــون نوًعــا مــن أنــواع الّزجــل،  جــل اللبنــايّن«، ومــن خــال مــا تقــدَّ الزَّ
كــا يقــول الّشــاعر زيــن شــعيب يف ُمباراتــه مــع شــاعر األغنيــة الّشــعبّية ]عبــد اجلليــل وهبــي[:

ــايِن ــرْسِ األََغ ــا نِ ــْت َعــــــــــالَفّخ َي ِعِلِق

ـْك. ِمنَـّ ْطَقاطِيــْق  ِشــْبِعت  اإِلَذاَعــة 

َزَمــايِن َمرَمــْر  وَيُبــو  ال،  ال  َياُبــو 

ــُطوايِن. ــِت األُْس ــَمْك بِِزْف ــَزْق إِْس وَل

1 - المرجع نفسه، ص:5.
2 - مصطفى صادق الّرافعي، تاريخ آداب اللغة العربيّة، الجزء الثّالث، ص:174.

3 - نخلة، معنّى رشيد نخلة، مذكور سابقًا، ص: 15.
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ويف املباراة نفسها يقول:

ــاِعْر ــْد َش ــا َعبِ ــَرك يــَــ ــا بِنْك ــا َم إنِــْت ِســيِّد األُغنيــات اجْلَِميــِي.أَن

ق زين شعيب بن شاعر اإلرجتال وشاعر األغنية فيقول: وُيفرِّ

ــِعْر ُأْســَتاُذو وَأِديُبــو إِنِــْت للشِّ

ْح لَزين ْشَعيب ِسْيُبو                     وَسَا امْلَرْسَ

ْبَأَغانِيــك َيــا ُبــو ال ال، وَيُبو َمرَمــْر َزَمايِن

َعتِيَقــة بَِطقُطوَقــــــة  ْتَسلـــــــاََّلْك 
ايِل4.. ُشو َبّدْك  بِامْلَعنّى اإِلْرجِتَ

ــعر العامــّي ونوًعــا مــن أنواعــه، وبعــد أْن كان يعنــي  جــل فنًّــا مــن فنــون الشِّ وكذلــك ُيعــدُّ الزَّ
ــوت ودرجــة عاليــة مــن اجلََلبــة واألصــداء، أصبــح يــُدّل عــى  ــا درجــة معّينــة مــن رفــع الصَّ لغويًّ
ــوت امُلرّنــم، وغــَدت كلمــة زجــل تــُدلُّ عى شــكل  يــاح، وانتقــل إىل رفــع الصَّ الّلِعــب واجلَلبــة الصِّ
ــعر أداتــه اللغوّيــة هــي إحــدى اللهجــات العامّيــة الّدارجــة وأوزانــه ُمشــتّقة  مــن أشــكال نظــم الشِّ
مــن أوزان العــروض العــريّب، ولكنّهــا تعّرضــت لبعــض الّتعديــات ولتتائــم مــع األداء الّصــويت.

ــر الــوزن والقافيــة وامُلوســيقى  ــعر حيتــاج إىل توفُّ دت الّتســميات فــإنَّ نظــم هــذا الشِّ ومهــا تعــدَّ
ــر  ــل ُيعت ــوم فه ــى العم ــا، وع ــن أجزائه ــات وب ــن الكل ــوازن ب ــاع والّت ــه اإليق ــر ل ــذي ُتوفِّ ال
ــص  ــا جيــري عليــه مــا جيــري عــى النُّصــوص مــن معايــر لتمييــز النَّ ــا أو خطاًب ــعر نصًّ هــذا الشِّ
ــة«1 أو  ــه بواســطة الكتاب ــّم تثبيت ــص هــو خطــاب ت ــول ريكــور: »النَّ مــن اخلطــاب، كــا يقــول ب
ــن  ــك م ــا هنال ــن2، إىل م ــعيد يقط ــول س ــا يق ــتعال ك ــة اس ــة يف حال ــدة لغوّي ــو وح ــص ه أّن النَّ
ــّر  ــة ُيع ــو ُلغ ــاُور ه ــاُدث والّتح ــب والّتح ــى الّتخاط ــاب بمعن ــر اخلط ــن ُيعت ــر، ح ــات نظ ُوجه
ــعر هبــذا املعنــى هــو لغــة فهــم وإفهــام، وهــو وســيلة  هبــا صاحبهــا عــن غاياتــه وأهدافــه، والشِّ
ــة  ــا للُّغ ــوص تِبًع ــيم النّص ــن تقس ــك ُيمك ــا، وبذل ــا أم مكتوًب ــواء أكان منريًّ ــل س ــال وتوصي إيص
امُلســتخدمة، والغايــة واألهــداف إىل نوعــن: »نصــوص تتوّســل اللغــة العلمّيــة عــى نحــٍو ُمبــارش 
وقــرّي هبــدف الّتواُصــل واإلفهــام واإلخبــار واإليعــاز« وُتســّمى نصوًصــا تواُصلّيــة ونصــوص 
ــارب  ــن الّتج ــر ع ــدف الّتعب ــارات هب ــاءات وإش ــات وإحي ــن مجالّي ــة م ــه اللغ ــا ختتزن ــل م تتوّس
اإلنســانّية واحلــاالت اإلنفعالّيــة امُلصاحبــة ومــا إىل ذلــك وُتســّمى ُنصوًصــا أدبّيــة فنّيــة إبداعّيــة3.

ــا كان ال ُبــدَّ مــن الــكام عــى املعينــات اإلشــارية   ومّلــا كان اخلطــاب يفــرتض موقًفــا تواُصليًّ
والّتلفــظ واملتلّفــظ، ونعنــي بذلــك لغــة اجلســد التــي هــي عبــارة عــن حــركات األيــدي وتعبــرات 

1  - بــول ريكــور، النَّــص والتأويــل، ترجمــة ُمنصــف عبــد الحــق، مجلــة العــرب والفكــر العالمــّي، صيــف 1988، ص: 37-30.(نقــاًل 
عــن محاضــرة للدكتــور عبــد المجيــد زراقــط).

2  - سعيد يقطين، إنفتاح النَّص الّروائي، الّدار البيضاء، بيروت، المركز الثّقافي العربي، 1999، ص:6.
3  - الدكتور يوسف نصرهللا، ُمقدِّمات في األدب وتقنيّات التّعبير والتّواصل، دار البيان، لبنان، 2009، ص: 15.
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الوجــه ونــرات الّصــوت، وهــّز الكتــف والــرأس ليفهــم امُلخاطــب بشــكل أفضــل املعلومــة التــي 
ُيريــد أْن تصــل إليــه، كــا يف ُلغــة العيــون حيــُث يقــول أمحــد شــوقي:

َعْينَيَّ يِف ُلَغِة اهلَوَى َعْينَاِك                                                .َوَتَعّطَلْت ُلَغُة الَكاِم وَخاَطَبْت                 

وعــن هــذه اللُّغــة ِقيــل إّنــا ُلغــة ال تعــرف الكــذب وال الّريــاء بــْل إّنــا مــرآة صافيــة صادقــة 
تعكــس مبــارشة ُكل املشــاعر وتبــوح بــاألرسار كــا يف قــول الّشــاعر أمحــد شــعيب1 يف لقــاء واقعــي 

حــدث فعــًا:

ِمــْن َبِعــْد َغْيبِــي ُعِمْرَهــا َأْرَبــع ســنِْن          
ْدُموْعَهــا                    َعاْلَفِقيــد  ــي  ْبِحجِّ بِْكِيــت 
اْلِعَتــاْب                    بِيُكــُون  ْوِكيــْف  الِعَتــاب  وَداْر 
اْلِغَيــاْب                    ْلــِت  َطوَّ َليــْش  ْتِقــيِّ  َدْمَعــة 

ِواحْلَزيــْن                احلَِزنِيــة  ْتَاُقــو  َعاملْقــَرة 
احلَنِــْن                  بَقْلُبــو  ك  ــرَّ حْتَ َكــَان  ي  وُهــوِّ
ُمــوع بِيْصَبُحــو ْخَطــاْب وَجــَواْب    مَلَّــا الدُّ
وَدْمَعــة ْتِقــيِّ وْيــن َعْهــَدك ِواْلَيِمــْن                 

.

جــل كفــنٍّ أديّب ونشــاط إنســايّن، يتطّلــب معرفــة يف  وِمــْن هــذا امُلنطلــق، جيــب أْن ننُظــر إىل الزَّ
متييــز ُلغــة النّــص األديّب عــن ُلغــة النّــص غــر األديّب، ِمــْن ِجهــة املدلــوالت واملفــردات والّتعابــر 
ــس اإلنســانّية وتغمــر كيانــا  ــي تعُصــف بالنّف ــّر، والت ــّب واخلــر وال ــج نزعــات احلُ ــي ُتعال الت
جــل ُيعتــر وثيقــة تارخيّيــة  البــرّي، كــا هــو احلــال يف أّي خطــاب نقــدّي أو بحثــّي، ذلــك ألنَّ الزَّ
راتــه ومدلوالتــه. ولــذا قــال زيــن شــعيب:  قــد ال ختُلــو مــن الّتحليــل والّتدقيــق يف ُمفرداتــه وتطوُّ

ر                                   ِعْر الـْ ِمْش أْغَى ْمِن الدُّ ُيْقُرْ َعْينَِن ْصَحاُبو.الشِّ

ــال  ــعبّية، وعنهــا ق ــة الّش ــا ســلبيًّا مــن شــاعر األغني جــل موِقًف ــعراء الزَّ وهلــذا فقــد وقــف ُش
ــا الّشــاعر أمحــد شــعيب ففــي قصيــدة بعنــوان:  زيــن شــعيب »طقطوقــة« ومجعهــا »طقاطيــق« أمَّ

ــعار فيقــول: ــر الشُّ مــا أكَث

اِدي                          ِقــرَّ َبيَّــاْع  ُطِلــْع  ِكْلــَا 
ــِعر حَلْــُن وَنِشــيِد ْطُيــوْر                    ـو الشِّ َظنُـّ
امَلغــُروْر                   ع  يَشــجِّ َصــار  َمْغــُروْر 
َهــّز ْشــُعوْر                        ــِعْر  الشِّ َجاْهِلــن  َيــا 
ــوْر                    ــم وُن ــْل ِعْل ــايل اجلَِه ــب َلي ْبُيوِه
املأُجــوْر                      امْلَيِّــت  مــر  الضَّ ُبــو  َيــا 
ْر                                                                  والّزمــوُّ ْف  والــدَّ الّطبِــْل  ِعيــف 

. 

ينَــاِدي                      بِيَبلِّــش  َعبَضاْعُتــو 
ــاِدي«                 ــى »الَي ــا« وَع ــا« و«ُمولي »ولي
بِْبــَاِدي                  اْر  ــعَّ الشُّ َأْكَثــر  َمــا 
َنــاِدي                          َوِرْد  ْبُيولــد  ــوك  الشَّ ْمــِن 
ْســياِدي                    بيــزرع  الَعبِيــد  ْبنَفــس 
ــاِدي ــْش ع ْحَي ي ِعي ــدِّ ــول َب ال ْتُق
َنــاْر تْشــِعْل  ارة   قْدِحــة رْشَ ِمــْن 

اِدي5.. وَثْوَرة ْبتِِجي ِمْن َبيْت ِقرَّ

1  - قصيدة مخطوطة غير منشورة، وهي بحوزتي.
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ــور التــي  ففــي قصيــدة الّشــاعر الكثــر مــن املعــاين والــّدالالت باإلضافــة إىل نمــط مــن الصُّ
ُتعــدُّ نموذًجــا أدبيًّــا غنيًّــا بالّرُمــوز واإلشــارات امُلرتبطــة ارتباًطــا وثيًقا باإلنســان َبــْدًءا من اســتعال 
ــل  ــي ال حتم ــعبّية الت ــة الّش ــعراء األغنّي ــض ُش ــى بع ــوم ع ــة إىل اهلج ــّرادي، إضاف ــاع ق ــة بّي كلم
ــر بركانــا  ــا إالّ الّتعريــف بِالّشــعر ودوره يف حتريــر العبيــد والقيــام بالّثــورة التــي قــْد ُيفجِّ مضموًن
بيــٌت مــن القــّرادي، وكاّن الّشــاعر خليــل روكــز ناقــًا عــى رشذمــة مــن النَّــاس يدعــون شــعراء، 
بــل كان ُيطالـِـب بالّتفريــق بــن الّشــاعر والنّاظــم حيــث يقــول: »لْســُت بشــاعر وال فيلســوف، فــا 
أنــا إالّ كفــرد مــن األمّيــن الُبســطاء، فســبحانه تعــإىل الــذي هيدي َمــْن يشــاء فأهــداين امليــزة والنّظر 
ق بــن احلقيقــة والوِهــم، فنظــرُت فرأيــت: العــامل يســر يف مأتــم احلقيقــة وحيتفــل  لكــي أنظــر وُأفــرِّ
ــة املتمــّردة، وُمســترًتا  ــا بالغايــات الّشــخصّية واإلقطاعّي بعــرس الوهــم الباطــل األســود، وُمتمتًِّع
ــاك  ــارة إنَّ هن ــر للتج ــس الّضم ــات لي ــامل الغاي ــا ع ــًا: ي ــُت قائ ــة، فوقف ــاج النّاعم ــود النِّع يف جل
رشذمــة مــن النّــاس يدعــون شــعراء، وأّمــا حســب نظــري وميــزيت ال أرى أنَّ هــذا اإلســم النّزيــه 
ــه حســب نظــري أجــد هلُــم أســاًء كــا يــي: شــاعر،  ُمطابــٌق عــى أجســام هــؤالء النّاظمــن، ألنَّ
ــر إســم شــاعر ويكــون جاهــًا  ــكل مشــعور أْن ُيصغِّ ــقُّ ل ــن وليــس حُي ــويعر، وناظــم وملحِّ وُش
ــة وشــخصّية  ــًا يف الّصفــات العالي ــه أْن يكــون مث ــْن صاِحــب هــذا اإلســم فعلي ــب ِم مــاذا يتطّل
ة اإلعــارة  بــارزة ُمعتــرة نزهيــة للغايــة وال حُيــقُّ أيًضــا بنظــري ألي ناظـِـم قصيــد أو مقطــع ِمــْن مــادَّ
ــي  ــد أنَّن ــعوًرا، بي ــون مش ــك يك ــذا فذل ــب ك ــان امُللّق ــرّي ف ــاعر العبق ــي الّش ــر، ويم والّتأج
ــا  ــل مصاحله ــن أج ــعر إال م ــرتف بالشِّ ــة ال تع ــرون واحلكوم ــوىض كث ــار الف ــا أنَّ أنص ــول: بِ أق
ــِعب مــع العاصفــة، وإســم املــرء حســب مروءتــه، لذلــك أقــول ال ناقــة يل وال مجــل وال  وأيًضــا الشَّ
رون وُيلقبــون  زالــت اجلرائــد الّزجليــة الّســابقة مــن صنُــف زيــت وفجــل وتنــك وقطــرون ُيصــوِّ

نــف والّســام«1. ــعراء ِمــْن ذلــك الصُّ ــعر والشُّ شــعراء فيــا ليــى... عــى الشِّ

ــعراء  ق بن الشُّ مــن خــال هــذا النّقــد الــاذع الــذي وّجــه الّشــاعر خليــل روكــز جيــب أْن ُنفــرِّ
وامُلطربــن، وكــا يقــول خليــل روكــز يف مــكان آخــر يف معــِرض حــواره مــع الّســيد ُمصطفى2:

مَجَاُلو مّلا  ِعر  الشِّ ْبِحبِّ  أَنا 

امْلََشاِعْر بِيِهزِّ  َما  اِعر  الشَّ وإَِذا 

أَنا َما بِْكَره الـْي بِيُكوْن َشاِعْر

َشاِعْر بِيُكوْن  الـْ  بِْكَره  َلِكْن 

ْبَكَاُلو   َعــالــَبــِدر  بِيَسْيطِْر 

رَضُوِري نِْسَمع األْخَرْس َبَداُلو 

ْبَخَياُلو  اِن  ُجــْرَ بِيُكون  إذا 

ُغم َعْن ِكرِتْ ضْعُفو  بِضْعفو وبِالرُّ
بَِدْرِب امْلَوت َعْم بِيِزْت َحاُلو 

1 - خليل روكز، ديوان دموع الطّير، منشورات حمد، بيروت، ال ت، ال ط، صفحة: 30.
2 - حفلة الكرمنيك، شريط تسجيل.

الوجــه ونــرات الّصــوت، وهــّز الكتــف والــرأس ليفهــم امُلخاطــب بشــكل أفضــل املعلومــة التــي 
ُيريــد أْن تصــل إليــه، كــا يف ُلغــة العيــون حيــُث يقــول أمحــد شــوقي:

َعْينَيَّ يِف ُلَغِة اهلَوَى َعْينَاِك                                                .َوَتَعّطَلْت ُلَغُة الَكاِم وَخاَطَبْت                 

وعــن هــذه اللُّغــة ِقيــل إّنــا ُلغــة ال تعــرف الكــذب وال الّريــاء بــْل إّنــا مــرآة صافيــة صادقــة 
تعكــس مبــارشة ُكل املشــاعر وتبــوح بــاألرسار كــا يف قــول الّشــاعر أمحــد شــعيب1 يف لقــاء واقعــي 

حــدث فعــًا:

ِمــْن َبِعــْد َغْيبِــي ُعِمْرَهــا َأْرَبــع ســنِْن          
ْدُموْعَهــا                    َعاْلَفِقيــد  ــي  ْبِحجِّ بِْكِيــت 
اْلِعَتــاْب                    بِيُكــُون  ْوِكيــْف  الِعَتــاب  وَداْر 
اْلِغَيــاْب                    ْلــِت  َطوَّ َليــْش  ْتِقــيِّ  َدْمَعــة 

ِواحْلَزيــْن                احلَِزنِيــة  ْتَاُقــو  َعاملْقــَرة 
احلَنِــْن                  بَقْلُبــو  ك  ــرَّ حْتَ َكــَان  ي  وُهــوِّ
ُمــوع بِيْصَبُحــو ْخَطــاْب وَجــَواْب    مَلَّــا الدُّ
وَدْمَعــة ْتِقــيِّ وْيــن َعْهــَدك ِواْلَيِمــْن                 

.

جــل كفــنٍّ أديّب ونشــاط إنســايّن، يتطّلــب معرفــة يف  وِمــْن هــذا امُلنطلــق، جيــب أْن ننُظــر إىل الزَّ
متييــز ُلغــة النّــص األديّب عــن ُلغــة النّــص غــر األديّب، ِمــْن ِجهــة املدلــوالت واملفــردات والّتعابــر 
ــس اإلنســانّية وتغمــر كيانــا  ــي تعُصــف بالنّف ــّر، والت ــّب واخلــر وال ــج نزعــات احلُ ــي ُتعال الت
جــل ُيعتــر وثيقــة تارخيّيــة  البــرّي، كــا هــو احلــال يف أّي خطــاب نقــدّي أو بحثــّي، ذلــك ألنَّ الزَّ
راتــه ومدلوالتــه. ولــذا قــال زيــن شــعيب:  قــد ال ختُلــو مــن الّتحليــل والّتدقيــق يف ُمفرداتــه وتطوُّ

ر                                   ِعْر الـْ ِمْش أْغَى ْمِن الدُّ ُيْقُرْ َعْينَِن ْصَحاُبو.الشِّ

ــال  ــعبّية، وعنهــا ق ــة الّش ــا ســلبيًّا مــن شــاعر األغني جــل موِقًف ــعراء الزَّ وهلــذا فقــد وقــف ُش
ــا الّشــاعر أمحــد شــعيب ففــي قصيــدة بعنــوان:  زيــن شــعيب »طقطوقــة« ومجعهــا »طقاطيــق« أمَّ

ــعار فيقــول: ــر الشُّ مــا أكَث

اِدي                          ِقــرَّ َبيَّــاْع  ُطِلــْع  ِكْلــَا 
ــِعر حَلْــُن وَنِشــيِد ْطُيــوْر                    ـو الشِّ َظنُـّ
امَلغــُروْر                   ع  يَشــجِّ َصــار  َمْغــُروْر 
َهــّز ْشــُعوْر                        ــِعْر  الشِّ َجاْهِلــن  َيــا 
ــوْر                    ــم وُن ــْل ِعْل ــايل اجلَِه ــب َلي ْبُيوِه
املأُجــوْر                      امْلَيِّــت  مــر  الضَّ ُبــو  َيــا 
ْر                                                                  والّزمــوُّ ْف  والــدَّ الّطبِــْل  ِعيــف 

. 

ينَــاِدي                      بِيَبلِّــش  َعبَضاْعُتــو 
ــاِدي«                 ــى »الَي ــا« وَع ــا« و«ُمولي »ولي
بِْبــَاِدي                  اْر  ــعَّ الشُّ َأْكَثــر  َمــا 
َنــاِدي                          َوِرْد  ْبُيولــد  ــوك  الشَّ ْمــِن 
ْســياِدي                    بيــزرع  الَعبِيــد  ْبنَفــس 
ــاِدي ــْش ع ْحَي ي ِعي ــدِّ ــول َب ال ْتُق
َنــاْر تْشــِعْل  ارة   قْدِحــة رْشَ ِمــْن 

اِدي5.. وَثْوَرة ْبتِِجي ِمْن َبيْت ِقرَّ

1  - قصيدة مخطوطة غير منشورة، وهي بحوزتي.
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ــام  ــن مه ــرة، فِم ــم والّثرث ــن النُّظ ــد ع ــدة ُكلُّ البُُّع ــات بعي م ــم ومقوِّ ــز ودعائ ــعر ركائ إًذا فللشِّ
ك أحاســيس  ث عــن هــدف، وهدفــه جيــب أْن يكــون ســامًيا وأْن هُيــّز املشــاعر وحُيــرِّ الّشــاعر أْن يتحــدَّ
ــز يف  ــل روك ــه خلي ــعيب زميل ــد ش ــاعر أمح ــارك الّش ــد ش ــرس، وق ــتمع إىل األخ ــاس وإال فلنْس النّ

املشــاعر واألحاســيس والنّظــرة إىل جوقــات الّزجــل اهلزلّيــة، ومِمَّــا قالــه يف ِرثــاء خليــل روكــز1:
ــاْن مْحَ َودِّي َحنِينـِـْك ِمــْن َســَا الرَّ
وْفلْيَتــاْن ْفــاْن  بِإســم  لِْعُبــو 
ْك َعــْن َحالـِـة اإِلْخَواْن ُشــو ْبَخّرَ
أحْلَــاْن                                                            َزوزِقــة  ـى  امْلَعنَـّ ـو  َظنُـّ

َهْزلِّيــة أْفــاْم  َجــْل  الزَّ ُشــوِف 
ــة اِريَّ جِتَ طْقُطوَقــة  َصــاْر  َتــا 
َهْزلّيــة َجْوَقــات  َأّلُفــو  الــّي 
ــمّية.                                                                  ــاْب رْس ــِرْج وتي ــِرْج وَم وَه

ــعراء لســبٍب أْو آلخــر، وكأنَّ لــُكلِّ شــاعر موقــف مــن  جــل وكُثــر الشُّ حقيقــة كُثــرت جوقــات الزَّ
جــل: ــعراء، وهــذا الّشــاعر حمّمــد عــي رشيــم يقــول بعنــوان: شــعر الزَّ ــعر والشُّ الشِّ

َباطَِلــة                      َقِديِمــة  ِعْمِلــة  جــل  الزَّ َقالــُو 
ــعر اْلَفِصيــْح                       َنــا الشِّ ّمــا َزاْل مــايِش بَعِرْ
َجــْل خــّي الَفِصيــْح َذمُّ وَمِديــْح                      ِشــْعر الزَّ
ــْح                   ــِب اجلَري ــج اْلَقْل ــْل بيَعالِ َج ــْعِر الزَّ ِش

                                          .

جل: ويف مكاٍن آخر يقول: كان الزَّ

ُعــو                            يْتَجمَّ ِحِكــي  ــاِعر  الشَّ إَذا  ـا  ِكنَـّ
ِمــْدري الّزَجــْل َعــْن َمنـْـَرو اْلَعــايِل َهــَوى            

                                                .

 

ــْك َيـــا َعــي ــنَّ ــا تــــرُوْك ف ــنَّ ْســــَاْع ِم
ــِي ــْرَح ــي امَل ــاق ــار ّب ــَع ــشُّ ــي َمـــِع ال ــفِّ َك
ــِزيل ــنْ ــزات وَم ــّي ــْيــُلــو م ــْون فِ ــّل َلـ وِكـ
امْلُْخَمي   ــوِب  َث األْفـــراْح  ــْوِســم  َم ويِف 

    

 .         

عو                           يْتســمَّ ــعر  الشِّ حّتــى  بعِيــْد  ِمــن 
ْترفَّعــو            ِيْســَمُعونا  َكاُنــو  الــِي  ِمــْدري 

جل  جــل فنقــول: الزَّ ــعراء وهبــوط بعضهــم نُعــود إىل تعريف الزَّ ولإلجابــة عــى تســاؤالت الشُّ
ــكان  ــاٍن وم ــد بزم ــال ال يتقّي ــذور، وارف الّظ ــق اجل ــاق، عمي ــب اآلف ــري رحي ــاط فك ــو نش ه
ــه فجــادت بالكثــر مــن املوضوعــات  عــت أســاليبه وخُصبــت تربت ــاٌج أديبٌّ تنوَّ ُمعيَّنــن، وهــو نت
واألســاء، وقــد اّتســع الــكام فيــه وتعّمــق وطــال بعــض الــّيء، فهــو يشــتمل عــى اجلــذور يف 
جــل ُيعــرِّ  ــة ، ومــا يرتبــط بذلــك ِمــن عــرٍض ونقــٍد وحتليــل، ألّن الزَّ ــة واجتاعّي ُمناخــاٍت فكرّي
ــة، ويكُشــف عــن حيــاة األجــداد ومــا  عــن وجــدان الّشــعب ويعكــس اجّتاهاتــه ومســتوياته كاّف
يّتصــل هبــا ِمــن أغــاين املناســبات التــي ُتعــّر عــن روح الّشــعب، وُترتجــم حياتــه وأفــكاره وآمالــه 
وأحامــه عــى ســبيل اإلحيــاء والّتأثــر املعنــوي والنّفــي باإلضافــة إىل الُبُعــد الّدينــي الغــارق يف 
الِقــدم، امُلعــّر عــن شــعائر وطقــوس إحّتــدت إحّتــاًدا صحّيًحــا يف األســاطر، يف الوقــت الــذي ملْ 

ــهل فصــل الّديــن عــن األســطورة لــدى الّشــعوب. يُكــن مــن السَّ

1 -أحمد شعيب، ديوان جروح، ص: 126. 
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للمرأة يف أدبنا وشعرنا الكثر، اوليست هي نصف املجتمع ، وهذا النصف ينبغ يف كل املجاالت 
وخاصة األدبّية والشعرية وهذا ما ستقدمه الدكتورة درية فرحات يف بحثها:

اتّجاهات األدب النّسوّي في جبل عامل

 د.درية كامل فرحات
أستاذ مساعد يف كلية اآلداب اجلامعة اللبنانّية

املقدمة: 

ــايض  ــه، يف امل ــي إلي ــذي ننتم ــكان ال ــة امل ــاد عامل ــان يولد التاريخ، وب ــكان واإلنس ــن امل ب
ــه دور فاعــل  ــل عامــل وأبنائ ــر مــن مســاحة مكانه، فــكان جلب ــُل إنســانه أكــر بكث واحلارض، فِع
ــّل شــأًنا  ــة أق ــرأة العاملّي ــعراء، ومل تكــن امل ــر مــن الّش ــة، فعرفــت املنطقــة الكث ــة األدبّي يف العملي
ــا  ــة منه ــاء المع ــرزت أس ــة، وب ــة األدبّي ــة العملّي ــل يف نض ــاع الطوي ــا الب ــكان هل ــا، ف ــن غره م
زينــب فــّواز وزهــرة احلــّر وبلقيــس أبوخــدود وفاطمــة الشــيخ رضــا وإيمــي نــر اهلل، وغرهــّن 

ــرات. كث

ومّلــا كان مــا وصلــت إليــه املــرأة العاملّيــة مــن مكانــة مرموقــة، فــإّن هــذا البحــث هيــدف إىل 
دراســة نتــاج األديبــات العاملّيــات، وقــد اقتــر ذلــك عــى شــعرهّن، مــع أّن الكثــر منهــّن قــد 
ــة موجــزة لتاريــخ  ــه، وقــام البحــث عــى دراســة تارخيّي ــر بفنون ــّوع نتاجهــّن بــن الّشــعر والنّث تن

جبــل عامــل، مــع دراســة اجّتاهــات الّشــعر النّســوّي اســتناًدا إىل حتليــل النــاذج الّشــعرّية.  

ــن املنهــج التارخيــّي والطريقــة  ــه ب ــه هلــذه الّدراســة فقــد مجعــت في ــذي اخرتت ــا املنهــج ال أّم
الّتحليلّيــة والنّفســّية، وقــد حرصــت يف دراســتي للنّصــوص عــى الكشــف عــن النواحــي الفنّيــة 

ــه. الوثيقــة الصلــة هبــذه النّصــوص، مــع وضــع كّل شــاعرة يف اإلطــار الــذي عاشــت في
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ــعرهّن،  ــة ش ــات لدراس ــاعرات العاملّي ــض الّش ــاء بع ــّم انتق ــه ت ــارة إىل أّن ــدر اإلش وجت  
وكان االختيــار يســتند إىل تنويــع احلقبــة الزمنّيــة التــي عاشــت فيهــا الّشــاعرات، واملوقــع اجلغــرايف 
ــة  ــة زمني ــأهتن يف حقب ــة نش ــت بداي ــاعرات كان ــار ش ــّم اختي ــاعرات، وت ــه الّش ــي إلي ــذي تنتم ال
ســابقة، ونشــر إىل أّن نتــاج بعــض الّشــاعرات كان موّزًعــا يف املجــّات ومــن أمّههــا العرفــان، مــع 

ــه.  ــعرهّن وحتقيق ــن ش ــارات م ــع خمت ــن بجم ــض الباحث ــام بع قي
ــات،  ــاعرات العاملّي ــد الّش ــعر عن ــات الّش ــن اجّتاه ــف ع ــة الكش ــذه الّدراس ــاول ه وحت  
باالســتناد إىل حتليــل الّشــواهد الّشــعرّية، والكشــف عــن مضمونــا، وكان ال بــّد مــن إطالــة عــى 
ــوّي  ــواًل إىل األدب النّس ــة، وص ــة األدبّي ــه الفكرّي ــه وأمهيت ــميته، وموقع ــل: تس ــل عام ــخ جب تاري

ــة. ــة والقومّي ــة ، والوطنّي ــة، واالجتاعّي ــه : الّذاتّي ــاف اجّتاهات ــّي واكتش العام

جبل عامل: التسمية واملوقع

جبــل عامــل أو جبــل اجلليــل أو جبــل اخلليــل أو بــاد بشــارة، تلــك هــي األســاء املتعــّددة 
التــي ُعــرف هبــا قديــًا جبــل عامــل أو جبــل عاملــة، وهــي منطقــة جغرافّيــة أّدت دوًرا مهــاًّ عــى 
ــة  ــاع التارخيّي ــرت باألوض ــايّف واألديّب، وتأّث ــّي  والثق ــّدد االجتاع ــزت بالتع ــخ، ومتّي ــر الّتاري م

والسياســّية املحيطــة هبــا. 

وقــد جــاء يف أّمهــات الكتــب عــن بنــي عاملــة بأّنــم مــن اليمــن، فجــاء يف لســان العــرب:« 
بنــو عاملــة وبنــو عميلــة: حيــان مــن العــرب. قــال األزهــري: عاملــة قبيلــة ُينســب إليهــا عــدي 
بــن الرقــاع العامــّي، وعاملــة حــي مــن اليمــن وهــو عاملــة بــن ســبأ وتزعــم نســاب مــر أّنــم 

مــن ولــد قاســط؛ وقــال األعشــى:

إىل غِر والـــِدِك األكرم؟ أعاِمَل حّتى َمتى تذهبَن   
إىل النّسب األتَلد األْقَدم1 ووالدُكم قاسٌط فاْرجعوا  

ــن  ــد احلــارث ب ــن ســبأ حــّي باليمــن هــي مــن ول ــة ب ــو عامل ــاج العــروس:« وبن وجــاء يف ت
ــان  ــن كه ــد ب ــن زي ــب ب ــن غري ــجب ب ــن يش ــد ب ــن زي ــن أدد ب ــّرة ب ــن م ــارث ب ــن احل ــدي ب ع
بــن ســبأ نســبوا إىل أّمهــم عاملــة بنــت مالــك بــن وديعــة بــن قضاعــة أم الزاهــر ومعاويــة ابنــي 

ــره2. ــاعر وغ ــّي الّش ــاع العام ــن الرق ــدي ب ــم ع ــه ومنه ــدي نفس ــن ع ــارث ب احل

ــة أو  ــل أو عامل ــل عام ــن إىل أّن جب ــض الباحث ــار بع ــة أش ــم عامل ــن اس ــث ع ويف البح  
ــا،  ــه إليه ــب قبيلت ــذي تنتس ــدي ال ــن ع ــارث ب ــي أم احل ــرأة وه ــم ام ــود إىل اس ــل يع ــل اجللي جب

ــان3.  ــم وغس ــذام وخل ــي ج ــع بن ــام م ــوا الش نزل

1 - ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ال ط، 1992، مادة عمل جزء11، ص 477.
2 - المرتضى الزبيدي، تاج العروس، بيروت، م 8 ، ص 35.

3 - محسن األمين، خطط جبل عامل، بيروت، مطبعة اإلنصاف، ط1، ج 1، ص 35.
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وإن كان االســم يعــود إىل امــرأة أو رجــل، فإّنــه أمــر غــر ذي أمهيــة، فليــس هنــاك مــا يمنــع من 
أن يكــون عاملــة اســم امــرأة »فهنــاك كثــر مــن القبائــل العربّيــة منــذ القــدم قــد ُنســبت إىل نســاء 
حلادثــة أو ألخــرى، واملهــم هنــا أّن النســبة صحّيحــة فالعامــّي مــن عاملــة، وعاملــة بــن ســبأ وهــذا 

مــا تضافــر عليــه املؤرخــون ومل خيتلــف حولــه اثنــان ممــا جعلــه حقيقــة قائمــة ال جــدال فيهــا«1. 
ــة املتصلــة  وذكــر املؤّرخــون أيًضــا أّن عاملــة هاجــرت إىل بــاد الشــام، وإىل اهلضــاب الواطئ
بشــاطئ البحــر املتوّســط يف أواخــر القــرن الرابــع... ويظهــر مــن املصــادر والدراســات التارخيّيــة 
أّن قبيلــة عاملــة حتــى زمــن متأّخــر مل ُتلحــق منطقــة معنيــة باســمها، وهلــذا كانــت صفــة عامــّي 
ــان يف  ــة أي بيس ــك املنطق ــكان تل ــن س ــه م ــة ولكنّ ــس املنطق ــة ولي ــي القبيل ــت تعن ــك الوق يف ذل
ــوم وادي  ــن خت ــدة م ــة املمت ــال الواطئ ــذه اجلب ــكان ه ــن س ــص أو م ــكان مح ــن س ــطن، أو م فلس
التيــم إىل ســواحل البحــار. وقــد عــرف هــذا اجلبــل ببــاد )املتاولــة(، لكــون معظــم ســّكانه مــن 
)املتاولــة( حســب التســمية املعروفــة يف لبنــان، أي الشــيعة2، وهــو لقــب حديــث ال يتجــاوز القــرن 
الثــاين للهجــرة/ الثامــن عــر امليــادي3، وهــذا الّلقــب أوهــذه اللفظــة هــي مجــع لكلمــة متــوايل، 
ــا ومتبوًعــا، مــن والئهــم ألهــل البيــت النبــوّي  مشــتّق عــى غــر قيــاس مــن تــوىّل، أي اختــذ وليًّ
الطاهــر عليــه الّســام الــذي هــو الركــن يف مذهــب الّشــيعة، أو مشــتّق عــى القيــاس مــن تــوإىل، 

أي تتابــع، مــن تتابعهــم واسرتســاهلم خلًفــا عــن ســلف يف مــواالة آل البيــت عليهــم الســام4.
ــاحل  ــى س ــع ع ــه واق ــه أّن ــق علي ــن واملّتف ــل، ويمك ــل عام ــع جب ــول موق ــت اآلراء ح اختلف
بحــر الّشــام، وحيــّده مــن جهــة الغــرب شــاطىء البحــر املتوســط أو بحــر الشــام، ومــن اجلنــوب 
ــان  ــل لبن ــاد البقــاع وقســم مــن جب ــم و ب ــة« ووادي التي فلســطن، ومــن الــرق األردن »احلول
الــذي هــو وراء جبــل الرحيــان ووراء إقليــم جزيــن، ومــن الّشــال نــر األويّل أو مــا يقــرب منــه 
وهــو املســّمى قديــًا نــر الفراديــس5 وهــذا التحديــد بمجملــه ممــا ال شــبهة وال شــك فيــه ولكــن 
يقــع التأمــل يف احلــد الفاصــل بينــه وبــن فلســطن فقــد قيــل إّنــه هــو النهــر املســّمى نــر القــرن 

وحينئــذ يدخــل يف جبــل عامــل مــا ليــس منــه.
ــن  ــي يمك ــاع الت ــذه البق ــوا هب ــد نزل ــة ق ــاء عامل ــأن أبن ــدوا ب ــن أّك ــن الذي ــب املؤّرخ وبحس
حتديدهــا بــا ُيســّمى اآلن بجنــوب لبنــان، يضــاف إليــه رشيــط ضّيــق شــال فلســطن، عــى طــول 
امتــداد احلــدود مــع فلســطن، هــو جبــل عامــل. أّمــا يف عرنــا احلــايل فــإّن كلمــة جبــل عامــل 
ــم  ــا اس ــق عليه ــح ُيطل ــد أصب ــة ق ــذه املنطق ــك أّن ه ــمّية، ذل ــة الّرس ــن الناحي ــرف م ــكاد ال تع ت
جنــوب لبنــان، بعدمــا ضّمــت إىل لبنــان مــع أوائــل القــرن العريــن بعــد إنشــاء دولــة لبنــان6. 

ــّي فــي جنــوب لبنــان 1978-1900، بيــروت، دار األندلــس للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط 1،  1 - قيصــر مصطفــى، الشــعر العامل
1981، ص 17-18.

2 - احمد رضا، المتاولة والشيعة في جبل عامل، مجلة العرفان المجلد الثاني ج2، ص241.
3 - عارف أبو شقرا، الحركات في لبنان، بيروت، مطبعة االتحاد، 1952، ص 149.

4 - علي الزين، مع األدب العاملّي دراسة ونقد وتحليل، بيروت، مطبعة سيما،ال ت، ص166. 
5 - محسن األمين، خطط جبل عامل، ص 47.

6 - قيصر مصطفى، الشعر العاملّي في جنوب لبنان 1978-1900، ص 23.
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جبل عامل أمهيته وخصوصيته الفكرّية األدبّية:
ينتمــي جبــل عامــل إىل حميطــه، هلــذا فإّنــه يف حياتــه االجتاعّيــة  ال بــّد أن يتأّثــر بــا يتعــّرض لــه 
ــده مــع الظــروف املحيطــة  ــه وتقالي ــة، ويتشــابه يف عادات ــة أو طبيعّي مــن هــّزات سياســّية أو اقتصادّي
بــه، ويمكــن القــول بــأّن هــذه املنطقــة قــد اكتســبت أمهّيتهــا مــن عوامــل متعــّددة منهــا: قربــه مــن 
فلســطن واّتصالــه هبــا، ومــا لــه عاقــة باألوضــاع السياســّية واألمنّيــة فيهــا. ومنهــا متّيــز هــذه املنطقــة 
بأّنــا مهــد األنبيــاء وخــروج علــامء عظــام منــه، وأيًضــا األحــداث اجلســام التــي حدثــت عــىل أراضيه، 
وأخــًرا مــا يتعّلــق بســكانه األتقيــاء واألذكيــاء واألشــّداء يف احلــروب، وتأثــر التشــّيع والــوالء ألهــل 
بيــت النبــوة فيهــم. فقــد كان للّديــن أثــره الفّعــال يف املجتمــع العامــّي، إذ راح يطبعــه بطابــع العقيــدة 
املتأتّيــة مــن التيــار الفكــرّي املتأّثــر بطــاّلب العلــم الوافديــن مــن العــراق وإيــران، وقــد انطلقــوا بعــد 
ــى  ــّقات، حت ــون املش ــافات وجياهب ــون املس ــرى يقطع ــوم األخ ــون العل ــث يطلب ــم احلدي ــم عل طلبه

أصبحــت الرحلــة يف طلــب العلــم حتســب عندهــم ضمــن األعــامل املســتحبة1.
وشــغف ســكان جبــل عامــل بــاألدب والّثقافــة واهتّمــوا باحلــرف، فهــم ينظــرون إىل العلــم 
نظــرة تقديــس، وجيّلــون العلــاء غايــة اإلجــال، ويشــجعونم، وامتــّد طلــب العلــم إىل العائــات 
ــات  ــدارس واملؤّسس ــرت امل ــاء، وانت ــعراء والعل ــغ الّش ــدود، فنب ــل املح ــرة وذوي الدخ الفق
ــب املختلفــة. ومل تنطفــئ شــعلة الفكــر  ــع الكت ــّم انشــاء املجــّات والّصحــف وطب ــة وت الّتعليمّي
ــات  ــاء واألزم ــن الّدخ ــج ع ــي تنت ــة الت ــات العصيب ــض األوق ــل، إاّل يف بع ــل عام ــا يف جب يوًم

ــّد نورهــا2.  السياســّية، فــإذا خبــت فإّنــا تعــود ثانيــة عــى أقــوى ممــا كانــت فتتأجــج ويمت
وهــذا الّشــغف يف الّشــعر دفــع العاملّيــن إىل اســتظهار الّشــعر يســتوي يف ذلــك العاملــة   
ــع  ــه ول ــم في ــوارض وهل ــرى واحل ــل يف الق ــل عام ــي يف »جب ــعر الّزج ــر الّش ــد انت ــة، وق واخلاص
خــاص حتــى ال تــكاد ختلــو قريــة مــن شــاعر زجــّي ُيطلقــون عليــه اســم قــّوال. وقــد بــرع بعضهم 
فيــه براعــة تامــة وحــذق رضوبــه وأنواعــه كاملواليــا والعتابــا والقــّرادي واملطاليــع واهلجانّيــات«3، 
وباإلضافــة إىل براعتهــم يف الّشــعر الزجــّي، فقــد بــرزت براعــة العاملّيــن يف الفنــون األدبّيــة عــى 
ــعر  ــي الّش ــح، ويبق ــعر الفصي ــب، ويف الّش ــّي واخلط ــر العلم ــه كالنّث ــر وفنون ــا النّث ــا، ومنه أنواعه
الفصيــح هــو املنتــر ومــال إليــه العاملّييــون يقرضــون الّشــعر وروايتــه وإنشــاده، فكانــوا يتناقلون 
ألــوف األبيــات الّشــعرّية روايــة، وهــذا الّطــرب واإلعجــاب » الــذي اســتوىل عــى نفــس العامــّي 
بمجــرد ســاع اإلنشــاد، ووقــع أنغــام الكلــات، هــو الــذي غــّذى يف ذاتــه ملكــة األدب، فاّتســعت 

حركتهــا وانتــر أثرهــا«4. 

1 - عبــد المجيــد الحــّر، معالــم األدب العاملــّي مــن بدايــة القــرن الرابــع الهجــري حتــى نهايــة القــرن الثانــي الهجري/العاشــر الميــالدي 
والثامــن عشــر الميــالدي، بيــروت، دار اآلفــاق الجديــدة، ط 1، 1982، ص 57.

2 - انظر : قيصر مصطفى، الشعر العاملّي في جنوب لبنان 1978-1900، ص 53 - 58.
3 -  محمد جابر أل صفا، تاريخ جبل عامل، بيروت، دار النهار للنشر، ال ط ، ص 294.

4 -  عبــد المجيــد الحــّر، معالــم األدب العاملــّي مــن بدايــة القــرن الرابــع الهجــري حتــى نهايــة القــرن الثانــي الهجري/العاشــر الميــالدي 
والثامن عشــر الميــالدي، ص 71.



751

وقــد ذاع صيــت الكثــر مــن الّشــعراء العاملّيــن عــى مــدى عهــود طويلــة وصــواًل إىل العــر 
احلديــث، ومــن األســاء التــي ملعــت يف ســاء جبــل عامــل عــى ســبيل املثــال ال احلــر: العامــة 
ــم  ــن الشــيخ إبراهي ــد احلســن صــادق ب ــن، العامــة الشــيخ عب ــد احلســن رشف الدي الســيد عب
ــّي  ــن العام ــن األم ــة حمس ــقرائي، العام ــّي الش ــن العام ــود األم ــن حمم ــة حس ــادق، العام ص
الشــقرائي، العامــة الشــيخ أمحــد رضــا، العامــة الشــيخ ســليان ظاهــر، األســتاذ الشــيخ عــارف 
ــة  ــة والّصحاف ــر الّثقاف ــل يف تطوي ــل عام ــم يف جب ــوا بصمته ــن ترك ــر الذي ــم الكث ــن، وغره الزي
ــم  ــغ منه ــاء فنب ــّداه إىل النس ــل تع ــال ب ــى الّرج ــوًرا ع ــعر »مقص ــرض الّش ــن ق واألدب. ومل يك
ــارز يف نضــة املجتمــع العامــّي،  ــّدور الب ــعر واألدب، وكان هلــّن ال شــاعرات بارعــات«1، يف الّش

وهيــدف هــذا البحــث إلقــاء الضــوء عــى نتاجهــّن وتبيــان دورهــّن يف جبــل عامــل.

املرأة العاملّية ودورها يف األدب:
ــة؛ فقــد ســطَّرت صفحــات ناصعــة بيضــاء  ــا متقاعســة أو متخاذل ــة يوًم مل تكــن املــرأة العربّي
عــى امتــداد الّتاريــخ، وأثبتــت قدرهتــا عــى مشــاركة الّرجــل يف احليــاة العامــة، وهــي يف تارخينــا 
العــريّب هلــا دورهــا املشــهود يف جمــاالت عديــدة، وأّدت بــكّل جــدارة دورهــا الفاعــل يف جاهليتهــا 
ــن  ــجه، وكان ب ــر وتنس ــّذ بالنّث ــه، وتل ــعر وتنظم ــيغ الّش ــة تستس ــت أديب ــد كان ــامها، فق وإس
ــاء،  ــّن: اخلنس ــرات منه ــاء كث ــب أس ــا الكت ــت لن ــدات نقل ــات جمي ــاعرات وأديب ــات ش العربّي
ــة،  ــة العذري ــن تغلب ــاب ب ــت حب ــة بن ــن، وبثين ــت احلس ــكينة بن ــب، وس ــد املطل ــت عب وأروى بن
ــرة  ــد، وعم ــت زي ــة بن ــب، وعاتك ــد املطل ــت عب ــة بن ــاع، وعاتك ــن الرق ــدي ب ــت ع ــلمى بن وس
بنــت مــرداس، وليــى األخيليــة، وليــى العامرّيــة، ورابعــة العدويــة2، وقــد بلــغ عــدد الّشــاعرات 
مائتــن واثنتــن وأربعــن)242( شــاعرة مــن اخلنســاء إىل والدة بنــت املســتكفي3. ومل تكــن املــرأة 
العربّيــة يف عــر انبعــاث النهضــة أقــل رســوًخا يف الفصاحــة والبيــان والّشــعر والنّقــد والقــّص 

ــة. ــات عــر العصــور األدبّي ــاء العربّي مــن النّس
واملــرأة العاملّيــة واحــدة مــن هــؤالء النســاء العربّيــات اللــوايت تركــَن أثــًرا يف املجتمــع العــريّب. 
وقــد أَضــْأَن بجهودهــّن وإبداعهــّن صفحــات مــن التاريــخ. ومــن هــؤالء النّســاء اللــوايت نبغــَن 
شــاعرات وأديبــات وناقــدات ومنهــّن: الّســّيدة فاطمــة ابنــة أســعد بــك اخلليــل، والّســّيدة زينــب 
ــعر واألدب  ــة نبغــت بالّش ــواز، ويف فــرتة الحق ــّيدة زينــب عــي ف ــك األســعد، والّس ــة عــي ب ابن
الّســّيدة دنيــا  ابنــة حممــود بــك التامــر مــن آل عــي الصغــر، والّســّيدة فاطمــة رضــا ابنــة العامــة 
ــو  ــس أب ــّيدة بلقي ــي، والّس ــة القبي ــّيدة علي ــر، والّس ــراء احل ــّيدة زه ــا، والّس ــد رض ــيخ أمح الش

خــدود4، وغرهــّن ممــن برعــَن يف جمــال القصــة والروايــة. 
1 -  محمد جابر أل صفا، تاريخ جبل عامل، ص 292.

ــا«،  ــعراء ومصــادر دراســتهم ومراجعه ــّرف بالّش ــي يع ــم ببليوغراف ــرب »معج ــعراء الع ــن، موســوعة الّش ــد الرحم ــف عب 2 - عفي
ــزاء. ــادر، ط 1، 2000، 3 أج ــروت دار ص ــروس، بي ــروس ب ــان، ج ــس، لبن طرابل

3 - يمنى العيد، أدب نسائّي في عالم عربّي، الحياة، األربعاء، 1 كانون األول، 2004.
4- محمد جابر أل صفا، تاريخ جبل عامل، ص 292.
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والبحــث باملكانــة التــي وصلــت إليــه املــرأة العربّيــة عموًمــا واملــرأة العاملّيــة عــى وجــه   
ــاح  ــة لكف ــة طبيعّي ــا كان إاّل نتيج ــه م ــّد أّن ــعرها ال ب ــا ش ــم هب ــذي اّتس ــّور ال ــوص، والّتط اخلص
ــوص يف  ــّي، والغ ــوّي العام ــعر النّس ــات الّش ــودة إىل بداي ــّرورة الع ــت ال ــا كان ــن هن ــل، م طوي
ــم  ــي القواس ــا ه ــعرهّن، وم ــا ش ــي دارت حوهل ــات الت ــاف املوضوع ــاعرات واكتش ــعره الّش ش
ــاعرة  ــوا الّش ــريّب أن يصنّف ــن يف األدب الع ــى الباحث ــب ع ــه غل ــا أّن ــّن؟ خصوًص ــرتكة بينه املش
ــة بأّنــا راثيــة فقــط، كــون الرثــاء هــو األقــرب إىل طبيعتهــا، وإىل رهافــة مشــاعرها، لكــن  العربّي
جتاهــَل الباحثــون بــأّن املــرأة »وبدافــع مــن طبيعتهــا األنثوّيــة أكثــر حبًّــا للّتنويــع، وأرسع اســتجابة 

ــاالت«1. ــر واملج ــن املظاه ــا م ــل بحياهت ــا يّتص ــر يف كّل م ــه للّتغي من

اجّتاهات الّشعر النّسوّي العامّي:

أّواًل االجّتاه الذايت يف شعر الّشاعرات العاملّيات:

تعــّددت اآلراء حــول حتديــد مفهــوم الّذاتّيــة، فــرى البعــض أّنــا »نتيجــة مــا يف الــّذات مــن 
ــزان كّل شــاعر عــن غــره، ومــع ذلــك فــا  ــاك تبايــن وتضــاد يمّي ــه فهن ــة«2،  وعلي تبايــن وفردّي
جيمــع الــكّل هــو ذات واحــدة تتمّثــل يف الطاقــات املحــدودة والنّزعــات والّرغبــات الامتناهيــة، 
هــذه الــّذات التــي جتمعهــا املشــاعر املتعــّددة مــن ضعــف وقــوّة، أو فــرح وحــزن، أو حــّب وكــره 
ــل األديّب3.  ــدها يف العم ــاعر أن جيّس ــتطيع الّش ــي يس ــانّية الت ــّذات اإلنس ــن ال ــن كوام ــا م وغره
ويشــر البعــض إىل أّن الّذاتّيــة هــي » جتربــة منفتحــة عــى اإلنســانّية«4، يعــّر فيهــا الّشــاعر فيأخذها 
ــن  ــف ع ــل كش ــه ب ــر يف نفس ــة مل يفّك ــب التجرب ــب صاح ــا، أي أّن الكات ــاوب معه ــي ويتج املتلق

ذاتــه وعــن اآلخــر، فتكتســب الّتجربــة الّذاتّيــة بعدهــا اإلنســايّن.

ــاة،  ــه للحي ــن رؤيت ــب وع ــف الكات ــن موق ــر ع ــاملة، تع ــة ش ــة جامع ــإّن الّذاتّي ــا ف ــن هن وم
فالّتجربــة الّذاتّيــة هــي التــي »يقصــد فيهــا الّشــاعر إىل الّتأّمــل الــذايّت أو الّتأّمــل االجتاعــّي  وليــس 
ــا هــي إنســانّية بطبيعتهــا  ــة مقصــورة يف حــدود املرتجــم عنهــا وإّن معنــى هــذا أّن الّتجربــة الّذاتّي
فالّشــاعر ذايّت موضوعــّي؛ ألّنــه جعــل مــن ذاتــه موضوعّيــة، وكأّنــه يتأمّلهــا يف مــرآة، فالّتعبــر ذايّت 

ــه موضوعــّي يف عاقبتــه«5.  يف نشــأته، ولكنّ

واملــرأة العربّيــة عمومــا والعاملّيــة خصوًصــا، نظمــت يف هــذا االجّتــاه وعــّرت عــن عواطفهــا 
ــة، وهــي أكثــر تأثــًرا عنــد الفنــان املبــدع،  املتعــّددة. فالعاطفــة مكــّون أســايّس يف النّفــس البرّي

1- رجا سمرين، شعر المرأة العربية المعاصرة 1945 – 1970، بيروت، دار الحداثة، ط 1، 1990، ص 44.
ــة للطباعــة والنشــر 1984،  ــّي بيــن القديــم والحديــث، بيــروت، دار النهضــة العربيّ ــا النقــد األدب 2- محمــد زكــي العشــماوي، قضاي

ص 16.
3-   المصدر نفسه، ص 17.

4- محمد الصادق عفيفي، النقد التطبيقّي والموازانات، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط1، 1978،  ص62.
5  محمد غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، بيروت، دار عودة، ط 1، 1997، ص 361.
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ــع  ــل م ــال وتفاع ــّي انفع ــق الفن ــدان، واخلل ــق الوج ــن طري ــودات م ــدرك املوج ــه ي ــي جتعل فه
ــه. ــال في ــر وفّع ــة دور مؤّث ــّي ، وللعاطف ــود اخلارج الوج

احلّب والغزل يف شعر العاملّيات: أ	 
ــد الّشــعراء، فنراهــم  ــداع عن ــًزا لإلب ــة التــي تشــّكل حاف ــا اإلنســانّية املهّم احلــّب مــن القضاي
ــّواز تــرى  يعّرفــون هــذا الّشــعر مــن وجهــة نظرهــم، ومــن خــال جتارهبــم، فهــا هــي زينــب ف

ــاألمل واهلــّم: ــواًل ب احلــّب جمب

وهمٌّ عى وَكــــْرٌب عى َكــْرِب1    وما احلّب إاّل مقلٌة دمُعهـا دٌم  

ــا عــن مملــوءة بدمــوع وبــكاء، ومــا هــو إاّل هــّم وحــزن  تشــّبه الّشــاعر احلــّب بالعــن، لكنّه
ــه األســف: وغــّم، ونراهــا يف موضــع آخــر تــرى أّن احلــّب مــرض ال عــاج لــه، وال ينفــع في

علُم الّطبيب وال جيدي له األسُف احلبُّ داٌء دفٌن  ليس يدركه    

ال خَر   يف   وّد   أتى   يتكّلــــُف2 إْن مل يكْن حفظ الوداِد طبيعًة    

وتشــر زينــب فــّواز بقوهلــا إىل رضورة هــذا احلــّب، فهــو كامــن يف الّطبيعــة اإلنســانّية بــاٍق يف 
النّفــوس، لكنّهــا تشــرتط فيــه البعــد عــن الّتكّلــف وأن يكــون طبيعيًّــا، ولعــّل املفارقــة يف تعريــف 
ــّي إىل  ــا املعجم ــي يف بعده ــردات تنتم ــع مف ــه م ــا ربطت ــة أّن ــاين الرقيق ــب ذي املع ــاعرة للح الّش

الوجــه املضــاد للحــّب، فاحلســن يظهــر حســنه الضــّد.

أّمــا زهــرة احلــّر فــرتى يف احلــّب طهــارة ونقــاء ومجــال، فمتــى حــّل احلــّب حــّل اجلــال،   
ــّب: ــذا احل ــي هل ــر ينحن ــل إّن الفج ب

أماَم  طهــــارِة  حبٍّ  نقـــــــي إَذا الفجـــــُر مرَّ بنَا وانحنَى    

ـّـــــــِق3 ي وُفْزَنا َعى الَعـــامَلِ الضَّ رأْيُت بأّنا بَلْغنَا   الـَمــــَدى    

ورؤيــة انحنــاء الفجــر للحــّب، تســمح للشــاعرة بالوصــول إىل عــامل رحــب واســع، مــا بــن 
املــدى/ الضيــق اكتملــت صــورة احلــّب مــن خــال اعتــاد التضــاد. وتؤّكــد الّشــاعرة طهــارة هــذا 

احلــّب بقوهلــا يف موضــع آخــر:
يف احلَنَـاَيا َطَهــــاَرًة واْنطاقـَـــا4 ناِصًعا كالّزَنابِِق البِيِض َيْزُهو    

1 -  زينب فّواز، ديوان زينب فّواز، جمع وتحقيق حسن محمد صالح، بيروت، دار المحجة البيضاء، ط 1، 2008، ص 50.
2 - المصدر نفسه، ص 185.

3 - زهرة الحّر، جّل جالله شعر والسيرة الذاتيّة، المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، ال ط، ال ت، ص 28. 
4 - زهرة الحّر، رياح الخريف، بيروت، المجلس الثّقافي للبنان الجنوبي، ط1، 1992، ص 97.
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ولعــّل هــذا مــا يدفــع زهــرة احلــّر إىل العــودة إىل ذكرياهتــا مــع احلــّب، وحتــّن إليهــا داعيــة إىل 
نبــذ الفــراق، ففــي احلــّب أمجــل ذكــرى:

ماِن فِراَقــا قْد َشبْعنَا ِمَن الزَّ ُعْد بِنَا لْلوراِء،  كـــْي  َنَتَاَقى  

يف ُرَؤاَنا ُتَراوُد األحَداَقــــا1 واْذُكْر احلُبَّ فهو أمجُل ذكـرى  

إّن للحّب تأثًرا كبًرا عى الّشاعرة، حيث يمنحها ذكراه السام، وجيعلها تنشد اللقاء، وذكرى 
احلّب تراودها دائًا. وهذا التأثر نراه مع الّشاعرة بلقيس أبو خدود، فنراها تودع احلّب رحيانا 

اجلميل، واحلّب باق معها ال يغادرها:

خذه، وخذ زهري وَنْيساين! َوْيَح اهلوى! َما َكاَن ينســـاين  

أودعت فيه فوح رحيـاين..2 ما قْلُتها زهًدا.. هواي َهــًوى  

ــا عــن  ــة يــرتك تأثــره عليهــم، فــأّول مــا ينكشــف لن وهــذا احلــّب الــذي يرافــق األحب  
احلــّب ُبعــَده اإلنســايّن وألّنــه »توّجــه إنســايّن وليــس حقيقــة مطلقــة فإّنــه يتأّثــر بظــروف املحــّب، 
وظــروف املحبــوب، ومــا يكتنفهــا مــن مؤثــرات الّزمــان واملــكان«3، مــا يوّلــد عاقــات متعــّددة 
بــن احلبيــب واملحبــوب، ومواقــف متعــّددة نحــو احلــّب، تقــول الّشــاعرة بلقيــس أبــو خــدود يف 

ــح بنجــواك«: ــوان » ب ــدة بعن قصي
قلبي ــا  ي  .. ــوَم  ــي ال أراَك  كئيًبا، 
ــزاء ع وفيها  مــتــنــّفــٌس،  الــشــكــوى 
ــي؟!  ــ ــك ــ ــت ــ ــش ــ ت ال  ــم  ــ ــلـ ــ فـ
القمر إىل   .. النّجوِم  إىل  بنجواِك،  بْح 
سجى  مــتــى  ــِت  ــام ــص ال ــِل  ــي ــل ال يف 
ــر ــ األزاه إىل   .. ــوِر  ــي ــط ال وإىل 
األرض ــراِب  ــ تـ مـــن  ــٍة  ــن ــف ح إىل 
انبثق..4 متى  الــبــاســِم  الفجِر  يف 

ــة،  ــر الطبيع ــكواه إىل مظاه ــّث ش ــا أن يب ــن قلبه ــب م ــة وتطل ــدود إىل الطبيع ــو خ ــأ أب تلج

1 -   المصدر نفسه، ص 97.
2 - بلقيس أبو خدود، دموع تغنّي، بيروت، مطبعة النور، 1997.

3 - محمــد حســن عبــدهللا، الحــّب فــي التّــراث العربــّي، الكويــت، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب، عالــم المعرفــة، العــدد 
36، ديســمبر، ال ط،  1980، ص 142.  

4 - العرفان، مج 38، سنة 1950، ص 560.
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وهــي بــذاك تشــبه صــورة الرومانســين الذيــن »ينشــدون الّســلوان يف الّطبيعــة، ويبثونــا حزنــم، 
ويناظــرون بــن مشــاعرهم ومناظرهــا. فقــد يضيقــون بمناظرهــا اجلميلــة ألّنــا ال تعبــأ بحزنــم، 
وكأّنــا تســخر منهــم. وإّنــا يســتجيبون ملناظرهــا احلزينــة ألّن هلا صــات بخواطرهــم ومصائرهم. 
ويتخيلــون يف املخلوقــات أرواًحــا حتــّس مثلهــم، فتحــّب وتكــره وحتلــم. فيركونــا مشــاعرهم 
ولــذا خياطبــون األشــجار والنّجــوم والــورود والّصخــور وأمــواج البحــار..1«، وتكمــل الّشــاعرة 

جلوءهــا إىل الطبيعــة، رافضــة البــر، فتحــّذر قلبهــا منهــم:

وحذار.. حذار يا قلبي، مْن أن ختلَص شكواك

إىل آذاِن لئاِم البر 
 فإّن هؤالَء أفاٍع.. أنذاٌل ..يشتمون!2

ــين يف  ــارك الرومانس ــا فتش ــة رض ــاعرة فاطم ــد الّش ــا عن ــاه أيًض ــذا االجّت ــس ه ونلم  
متاهيهــم مــع الطبيعــة، فيهّزهــا صــوت اهلــّزاز، وجيعلهــا حتــّن لأحبــة الذيــن رحلــوا:

وجـًدا عـى وجــدي اهلـــــــــــــزاُر غنَّى اهلـزاُر فزادنــــــــــــــــــــــي 

يـا لـيـَتهـا تصـبـو الـديـــــــــــــــار يـاَر بعـيــــــــــــــــــــدةً  وشدا الـدِّ

مـثلـي وقـد َبُعَد الــــــــــــــــمـزار يـا طـُر إنك واجــــــــــــــــــــــدٌ 

رحـَلْت مع الـمـوج الـبحــــــــــــار رحـل األحـبَُّة مـثلـمـــــــــــــــــــا 

ـَر فإنـم بُعدوا  وطــــــــــــــــاروا3 ـ  هـْبنـي جنـاَحك كي أطـيــــــــــــــ

ــه،  ــّب ذات ــش احل ــاعرة يعي ــّزاز / أو الّش ــات اهل ــه، فب ــّم ذات ــا يف اهل ــاعرة تاقي ــّزاز /الّش فاهل
وينشــد  ديــار األحبــة، فتكتمــل حالــة التاهــي مــع الطبيعــة عنــد الّشــاعرة مــن جهــة، ومــن جهــة 
أخــرى تســر الّشــاعرة عــى نــج األقدمــن يف ذكــر األحبــة ورحيلهــم، وهــو أكثــر مــا يمكــن أن 

يؤّثــر يف األحبــة.

1 - محمد غنيمي هالل، الرومانتيكيّة، بيروت، دار العودة، ال ط، 198. ص177 178-.
2 - العرفان، مج 38، سنة 1950، ص 560.

3 - فاطمة رضا، مواويل طائر الخزامى، بيروت، مطبعة ديموبرس، 1978.
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وســؤال الّديــار تذكــره رصاحــة الّشــاعرة بلقيــس أبــو خــدود يف قصيــدة بعنــوان »أيرجع   
ــول: يل«، فتق

روِب تبّدَلْت  الّدياُر عَى  الدُّ ُأساِئُل َعْن دَياِرَك  َيا َحبيـــبي  
أترجُع يل عى وهِن املغيــِب َأَيْرجُع يف هواك، َوِمن سـراِب  
َوأْوهاين    َحنٌن   كاللهــيِب فَقْد َطاَل النّوى َيا ُحلَم ُعمري  
َأَيا   ناٍء    تَرفَّق   بالغريــــِب َغدوُت، وبينهم  أهي غـــريًبا   

واَل صْويٌت  ُيناديني  نسيــبي1 أمّر  فا ساٌم  مْن  َخليــــــٍل  

ــب/  ــة: ديار/دروب/يرجع/املغي ــط بالغرب ــي املرتب ــل املعجم ــار احلق ــظ انتش ــن املاح وم
ــا  ــد فيه ــة تقّل ــة وجداني ــردات حال ــذه املف ــكّلت ه ــد ش ــام...، وق ــاء/ ال س النوى/غريب/ن
ــار  ــّد مــن الوقــوف عــى هــذه الّدي ــة ال ب ــل األحّب ــد رحي ــًا، فعن ــاعرة الّشــعراء العــرب  قدي الّش
ــد  ــب عن ــاب احلبي ــاد، وإن كان غي ــوى والبع ــول النّ ــن ط ــر ع ــا، والّتعب ــن كان فيه ــؤال عم للّس
ــا، ولعــّل الّرحيــل هنــا ليــس كرحيــل األحبــة قديــًا بحًثــا عــن الــكأ واملــاء،  الّشــاعرة غياًبــا فرديًّ
ــوت  ــا ص ــا، ف ــط أهله ــة وس ــها غريب ــعر نفس ــت تش ــرى، فبات ــاد أخ ــب إىل ب ــل احلبي ــو رحي ه

ــيها: ــا ومآس ــن أمله ــر ع ــس إىل التعب ــدان األني ــا فق ــد يقوده ــّليها. وق ــها ويس يؤنس

دا! اه من   عمٍر  هواُه   تبــــدَّ أوَّ ــدا  هَجَر اهلوى عمري،  فبتُّ  مسهَّ

دا: وهفا   فؤادي،  حادًيا ومــردِّ كـــي   بعد  اهلوى،  للعن   باَن  تنسُّ

ــــــدا هلل    أمسى     آهًة   وتنهُّ رحل اهلوى، فالروح مسَتِعر اجلوى 
للهمس ترجع، للصبابة واحلُدا2 والعن   واهنة   اجلفون،   فليتـــها  

هــذا األمل هــو الــذي عــّرت عنــه وأفاضــت الّشــاعرة زينــب فــّواز يف التعبــر عنــه يف قصائدهــا، 
ــه  ــاين ارتباط ــه، والث ــّب ومرارت ــأمل احل ــط ب ــان األول يرتب ــان معجميي ــا حق ــى ديوان ــن ع فهيم
ــي-  ــذوب- دمع ــّذب- ي ــر: املع ــال ال احل ــبيل املث ــى س ــورد ع ــّب، ون ــى احل ــة ع ــردات دال بمف
ــت  ــرين- ذب ــذل- أنك ــا- الع ــي دًم ــات- يبك ــقم- اخلفق ــوب- س ــي القل ــذاب- يص ــب- الع هلي
ــايل-  ــمي الب ــرسات- الفراق-جس ــتي- احل ــاب – وحش ــرب- األوص ــزن- الك ــّدة احل ــن ش م
تنــازع- كبــدي احلــرا- بــراين األســى- النوى-جتّرعــت مــن أســى- ســهاد- اشــتياق ولوعــة- حــّر 
ــان  ــق – أجف ــه – حري ــل – رضام غرام ــل -نحي ــواًقا –علي ــد أش ــب- أكاب ــب مكتئ ــجاين- قل أش
بأدمعهــا – عــذل وبــن- وتوديــع ومرحتــل- الرزايــا- اهلجــران- غــراب البــن- جــرح قلبــي- زال 
بــؤيس- شــفا نفــي مــن األمل ... وإذا أكملنــا املســح اإلحصائــي لســّجلنا صفحــات حتتــوى كلــات 

1 - بلقيس أبو خدود، قصيدة أيرجع لي، مجلة األدويسة، رقم 32، 1 ديسمبر 1984، ص 13
2 - بلقيس أبو خدود، دموع تغنّي. 1997.
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تشــر إىل نفــس واهنــة متأملــة تعــاين مــن احلــّب أمًلــا بــا يرتكــه يف نفســها مــن شــجن وحــزن، وبــا 
يرتكــه مــن أثــر يف رغبتهــا يف هــذا احلــّب، فنراهــا شــوًقا إىل هــذا احلبيــب تعــّدد مــا تعانيــه مــن أمل:

ال شكَّ  الذي  ألقاُه  مْن  أملِ   الوجـــِد وعدْدُت  أشواِقي  ليوِم لقائكم  
حتّرُت  حّتى   ما  ُأعيد    وال  ُأبــــدي ولكنّني  ملا  حظيُت   بقربِكــم  
وحّتى ُجفوين يف اهلوى نقضْت َعْهدي فيا عجًبا حتى لِسايِن خَيوننــي  
ُترى   أنتم   َطاَبت    َحياتكم   َبعــدي فواهلل ما طابْت َحيايِت  َبعدكم  
وأخرى  عى  الرمضاِء   فوَق   فـؤادي ا سقيمًة    مددُت إىل الّتوديِع كفًّ
وال كاَن   ذا  الّتوديع    آخـــَر   زادي1 فا كاَن هذا آخَر العهِد  منكم  

فالّشــاعرة تكابــد هليــب الّشــوق إىل هــذا احلبيــب، ولكــن ينتاهبــا أيًضــا إحســاس احلــرة عنــد 
ــه قــد  ــاط والّتواصــل، لكنّ ــن إىل االرتب اللقــاء، حيــث خيونــا عهــد اهلــوى، فاحلــّب يدفــع املحّب
يتعــّرض » آلفــات كثــرة بعضهــا نفــّي نابــع مــن أحــوال املحــّب أو املحبــوب، وبعضهــا اآلخــر 
خارجــّي، يطــرأ مــن تدّخــل اآلخريــن، وبعضهــا مــن فعــل الّزمــن القاهــر..«2، هلــذا فهــي تنشــد 

اللقاء ال الوادع. 
ــبب  ــذوي بس ــمها ي ــاع وجس ــا يلت ــا فؤاده ــاعرة فإّن ــة/ الّش ــاعر احلبيب ــارب مش ولتض  

معاناهتــا مــع احلــّب، والشــوق يــري جســدها، فتــذرف الّدمــع:
ويا دْمعي َعليَك بأن َتُصــوبا عى قلبي  املعّذِب  أْن  يــــذوَبا   
وِجسمي ُجّله أْضحى مذوبا فؤادي   كلُّه    أْمَسى    هلـــــيًبا  
عَام أطلَت يا بدُر املغــــيبا إىل كِم ذا العذاِب وليت شعري   
وأّن الّدمع َقد أفنَى الغروبـا وحسُب الّشوق أْن أفنّي دموعي  

ومثلك َسيدي يصي القُلوبا3 ومثي مْن يذوُب  عليَك  شـوًقا  

ولعــّل هــذا مــا جيعــل زينــب فــّواز تلقــي اللــوم عــى قلبهــا، ألّنــه رضــخ هلــذا احلــّب وأملــه، 
فــرتى أّن احلــّل يكمــن يف قســوة هــذا القلــب وعــدم االســتجابة إىل نــداءات احلــّب:

غليًظا ال ُتَصاُد وال َتِصيُد فلْيَتك  يا فـــؤادي   كنت  فظًّا   
مجاًدا   ال ُتراُد   وال تريـُد ولْيتَك َيا فؤادي ُخلْقَت صخًرا   

عديَم احلّس صاحبه بليُد4 ولْيتَك يا شعوري كنَت شــيًئا   

1 - زينب فّواز، ديوان زينب فّواز، ص -161 162.
2 -  محمد حسن عبدهللا، الحّب في التّراث العربّي، ص 98.  

3 -  زينب فّواز، ديوان زينب فّواز، ص 147.
4 - زينب فّواز، ديوان زينب فّواز، ص 167.
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ــود  ــّول إىل جلم ــب أن يتح ــن القل ــة م ــي طالب ــلوب التمن ــاعرة ألس ــتخدام الّش ــظ اس واملاح
صخــري ال يتأثــر وال يؤّثــر يف اآلخريــن، وإن كانــت الّشــاعرة يف موضــع آخــر تشــتكي مــن قلبهــا 

القــايس:
لقد رّق يل مما جتّرعُت من أسى               فؤادي عذويل وُهو أْقَس ى من الصخر1

ــّن  ــب، لك ــب الغائ ــتدعي احلبيي ــوان تس ــد الدي ــم قصائ ــاعرة يف معظ ــظ أّن الّش ــن املاح  وم
»حضــوره خمتبــئ باســتمرار خلــف املشــاعر الّداخليــة للّشــاعرة، التــي حتــّس بربــات قلبــه. هــذا 
اآلخــر غائــب عــى الــّدوام بينــا يبقــى اخلطــاب الّشــعرّي يف بحــث دائــم عنــه«2، ومــا يبقــى أيًضــا 

هــو املضاعفــات الناجتــة عــن هــذا احلــّب، مــن ســهاد وســقم وبــكاء دائــم:
أَيا ِجْسمي البايل جتّسمت من َضنى        ويا كبدي احلّرا تكّونْت من مجر
برايِن األَسى   واحلزُن  بعَد  فراقهـم      فلْم يرتَكا مني سوى َعرة جَتري
ُتنازُع  روحي   للخروِج  يُد   النوى      َفتحبُِسها عنّي األماين يف نْحري
سهاٌد    وسقٌم    واشتياٌق   ولـوعٌة       وصبٌح با ضوء وليٌل با فجـر3

هكــذا جــاء احلــّب عنــد الّشــاعرات العاملّيــات يغلــب عليــه طابــع احلــزن والّشــكوى، وتصويــر 
ــر احلــي  ــة ورحيلهــن، ومــن املاحــظ أّن الّشــاعرات ابتعــدن عــن التصوي ــاة مــن ابتعــاد األحّب املعان
للحــّب، ولعــّل هــذا يعــود إىل طبيعــة البيئــة التــي نشــأت فيهــا الّشــاعرات، فلــم تكــن لدهيــن اجلــرأة 

لتصويــر العاقــة املاديــة اجلســدّية مــع احلبيــب، واكتفــن بتصويــر املشــاعر واألحاســيس. 

احلّب اإلهلي يف شعر الّشاعرات العاملّياتب	 

ــرت  ــد تأث ــا، وق ــه وأرقاه ــمى أنواع ــا وأس ــّب وأنقاه ــوان احل ــى أل ــو أصف ــي ه ــّب اإلهل احل
ــم  ــن حمبته ــر ع ــاالت والّتعب ــت االبته ــد تضّمن ــَن قصائ ــن، فقدم ــات بالدي ــاعرات العاملّي الّش
ــن  ــذي يتضم ــه«، ال ــّل جال ــوان »اهلل ج ــه بعن ــا بأكمل ــع ديواًن ــّر تض ــرة احل ــذه زه ــق، فه للخال
ــد التــي تعــر فيهــا عــن عاقتهــا باخلالــق وتســمي اخلالــق بأســائه احلســنى  الكثــر مــن القصائ

ــا: ــداء يف ديوان ــن اإله ــق م ــق، وتنطل ــد للخال ــدأ الّتوحي ــن مب ــه، وتعل ــرة صفات ذاك
شعوًرا، أتى بالّشعِر مْن عمِق إياين محلُت إهلي من خاصِة وْجدايِن  
وقّدْمُته  َيا رّب   يف   شبِه   قربـــان ترعرَع  يف  قلبي  وبَن َجوارحي  

ُيدّبريِن   بَن    العباِد    وَيْرعــــاين4 وأنت  إهلي  ال إله   ســـواك  يل  

1 -   المصدر نفسه، ص 171.
ــات، ط 1،  ــر والبرمجي ــة والنّش ــن للتّرجم ــرة، هف ــة، القاه ــرة العربيّ ــي الجزي ــر ف ــعر المعاص ــات الّش ــري، اتجاه ــد الدوس 2 -  أحم

.259 2009، ص 
3 - زينب فّواز، ديوان زينب فّواز، ص 170.

4 - زهرة الحّر، جّل جالله شعر والسيرة الذاتيّة، ص 60.
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ونراها يف موضع آخر تؤّكد وحدانية اخلالق وتقّر بعظمته:
يا واحًدا أَحُد، لُه التوحيدُ                 ولُه به الّتعظيم والتمجيُد

بوجوِده  والواقِع  املشهود1 يا مْن تقرُّ الكائناُت بأرْسها     

ــد  ــدة الواح ــول بقصي ــه، فتق ــوان بأكمل ــر الدي ــم ع ــذه املفاهي ــد ه ــاعرة يف تأكي ــتمّر الّش وتس
ــد: األح

يا رّب أنَت اإللُه  الواحُد  األحدُ         أنَت الذي يف املدى َما مثله أحُد
أنَت الذي سجَدْت كلُّ الوجوِد له          والكائناُت وما فيهّن  َقد  سجُدوا

أنَت العّي الذي يعُلو الوجوُد به          فالكرياُء   صفاٌت  فيك  تتحّد2

ترفــع الّشــاعرة صوهتــا هبــذه االبتهــاالت، التــي تصــّور وحدانيتهــا للخالــق، وهيامهــا بــذات 
اخلالــق األعظــم :

وأنَت  احلليُم  وأنَت  املــكن وأنَت العظيُم وأنَت الكريُم  

ويف ظلاِت الّدجى والّسكون وجدُتَك يف طلعِة  النريــن  
ويف كّل قلٍب  رقيٍق  حنــون3 وجدُتَك يف كّل يشٍء مجـيٍل   

ويف قصيدة أخرى:
فييُء كّل نفوِسنا احلّب4 واغمْر بحّبك أنفًسا وُنى  

إّنــه الفيــض اإلهلــي الــذي يغمرهــا فــرتى اخلالــق يف كل مــكان مــن حوهلــا فهــو احليــاة وهــو 
ــة  ــن وحداني ــوان لتب ــد يف الدي ــن القصائ ــا لعناوي ــًحا إحصائيًّ ــا مس ــن، وإذا أجرين ــة واليق احلقيق
اخلالــق جــّل جالــه عنــد الّشــاعرة وإلحساســها بعظمــة خالقهــا ورمحتــه التــي غمــرت كّل يشء: 
الواحــد األحــد- اليقــن- اهلــدى- حمبــة اهلل- كــن فــكان- احلــي القيــوم-اهلل تعــإىل- التوحيــد- 
ــد-  ــاك أعب ــن- إي ــو- رب املؤمن ــوة- األمان-العف ــل- الق ــت؟- العق ــاذا أن ــي ..م ــة- إهل الرمح
التســبيح ... عناويــن تشــر إىل اهلل، منــذ البــدء الــذي هــو خالــق البــر نعــاه تتدّفــق عــى البــر 
ــه آيــة مــن نــوره  مــع ارشاقــة كّل صبــاح وســعادة الّشــاعرة تتعاظــم مــع تقّرهبــا منــه، فالعــامل كّل
ــذي  ــه« ال ــّل جال ــاعرة« اهلل ج ــوان الّش ــد وردت يف دي ــد ق ــذه القصائ ــت ه ــم. وإذا كان العظي
أصــدره أبناؤهــا بعــد وفاهتــا، فــإّن موضــوع اخلالــق كان هاجــس الّشــاعرة يف ديوانيهــا الســابقن: 

قصائــد منســية/ ريــاح اخلريــف،  وممــا قالتــه يف ديــوان ريــاح اخلريــف:

1 -   المصدر نفسه، ص 67.
2 - المصدر نفسه، ص 80.
3 -  المصدر نفسه، ص 82.
4 -  المصدر نفسه، ص 84.
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محْلُت عليه أعباء الديوِن ا   ُمستـجًرا   أمّد  إليَك  كفًّ
َيسدُّ منافَذ العقِل الّرصِن ُبنِي   َوجهـًا  وذنًبا   ال ُيقرِّ

سدًى بَن احلاَقِة واجلنون1 فعفوَك أّنني َضّيعُت ُعمري 

ونــرى عنــد الّشــاعرة فاطمــة رضــا هــذا اإلحســاس الــذي يقودهــا إىل اخلالــق الواحــد   
ــاء  ــا بدع ــت قصيدهت ــا، فعنون ــن متاعبه ــا م ــأن خيّلصه ــو ب ــه وتدع ــكواها إلي ــّث ش ــد، فتب األح

ــا: ــول فيه ــكوى، تق وش

أيـا  َمْن  للـَوَرى والـــــــــــي تعـإىل اســـُمَك العـالــــي   

ولـم ُتشفْق عـى حـالــــــــــي أرى الـدنـيـا تعـاِكُسنــــي  

لـُتْحــــِكم قـْيـــــــَد أغالــي ت للعـدا يـَدهــــــــا   ومدَّ

لـتهدَم رْصَح آمـالــــــــــــــي وقـادْتنـــــــي إىل َهلـــٍك  
وُتفرَح قـلـَب ُعّذالـــــــــــــي2 وحُتـزَن مـن ُينـارصنـــــــي  

ــف  ــن الضع ــاالت م ــّر يف ح ــان يم ــا، فاإلنس ــوى خالقه ــا س ــارص هل ــن ن ــاعرة م ــد الّش مل جت
اإلنســاين أمــام إغــراءات الدنيــا، هلــذا مل جتــد فاطمــة رضــا  إاّل اخلالــق لينقذهــا مــن العــدا ومــن 
ــاة وشــهواهتا التــي هتــدم آماهلــا. ــات احلي الغــال التــي تقيدهــا، وقــد تكــون هــذه الغــال مادّي

للخالــق جــّل جالــه نعــم ال تقــّدر، فتخاطبــه الّشــاعرة عليــة القبيــي يف قصيــدة »قــدرة   
ــون  ــن يتنّطح ــم كّل الذي ــن مزاع ــف ع ــاطعة ختتل افٌة س ــفَّ ــه ش ــأّن آياتِ ــة ب ــا« معلن ــا أعظمه اهلل م

ــم: ــا األم ــل إليه ــه ال تص ــمه، فقدرت ث باس ــدُّ للتح

ت عـن كـنهـهـا كلُّ األمم! قرَّ قـدرٌة  هلل   مـا   أعـظـَمهـــــا  

وطبـيًبا  شـافـًيا   كلَّ   سقـــــم جعـل الشمس مـنـاًرا للــورى  

ومـنـًرا  فـي  الـدياجـي والظَُّلم جعـل الـبـدر  بـهـيًّا  بـاهـــًرا  

مـن  سهـوٍل   ووهـاٍد  وأكـــــم وأديـَم األرض قــــــد  شّكله  

نشكر اهلل عـى  تلك النعــــــم3 نعـٌم  هلل   مـا   أكثَرهــــــــــا  

وإذا حتّدثــت الّشــاعرة عــن عظمــة اخلالــق، ففــي أبياهتــا إشــارة إىل مبحــث مهــم يرتبــط بقضيــة 
وجدانّيــة ذاتّيــة تتعّلــق بالوجــود وقضايــا فلســفّية حياتّيــة ترتبــط باملــوت واحلياة.

1 - زهرة الحّر، رياح الخريف، ص240.
2 - فاطمة رضا، مواويل طائر الخزامى، ص 10.

3 - مجلة العرفان، 1946.
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ج 	 الوجود عند الّشاعرات العاملّيات
ــة بأصــل  ــه عاق ــا ل ــة القبيــي يف قصيدهتــا »قــدرة اهلل مــا أعظمهــا« م ــاعرة  علي تطــرح الّش
الوجــود وتكويــن األرض، فتنســب تكويــن أديــم أرض مــن ســهول ووهــاد إىل اخلالــق ونعمه عى 
البــر، التــي تتطّلــب منّــا أن نقــّدم الّشــكر إىل اخلالــق. ومل تكــن هــذه القضيــة قضيــة عابــرة عنــد 
األدبــاء والّشــعراء، فمنــذ أن وجــد اإلنســان عــى ســطح هــذه البســيطة وهــو يبحــث عــن وجــوده 
وحقيقــة هــذا الكــون، بــل إّن الوجــود »اإلنســايّن عــى هــذه األرض وجــود مغــرتب يف األصــل، 
ــر1،  ــن يف الّتفك ــتغراق الّذه ــل واس ــمو يف الّتأم ــل، أي الّس ــاة الّتأم ــان إىل حي ــأ اإلنس ــك جل لذل
ــة؛ وانطلــق  ــه كاف ــق حــول موضــوع مــا حمــاواًل اكتشــاف جوانب ــه يلجــأ إىل الّتفكــر العمي أي إّن
ــد  ــّروح واجلس ــة ال ــاة وعــن رّس الوجــود وعــن حقيق ــود واحلي ــا يف الكــون والوج اإلنســان باحًث
  Metaphysic ــة ــا وراء الّطبيع ــات أو م ــث يف املاورائي ــواًل إىل البح ــاة، وص ــوت واحلي ــن امل وع
أي »اعتــاد العقــل يف معرفــة الكائنــات غــر املادّيــة ، وغــر املحسوســة، والّســعي للغــوص عــى 

جوهــر األشــياء والّظواهــر، يف مقابــل املعرفــة التــي يتوّصــل إليهــا اإلنســان عــر الّتجربــة »2.
مــا بــرح اإلنســان منــذ أن وجــد عــى األرض يتســاءل مــّم ُوجــد ؟ وملــاذا ُوجــد؟ وإىل أيــن 
ينتهــي ، فأخــذ يبحــث عــن وجــوده3، وكان لزهــرة احلــّر آراء حــول حقيقــة الوجــود، وتعلنهــا يف 
شــعرها منطلقــة مــن معتقداهتــا الدينّيــة، فتعلــن أّن هــذا الوجــود هــو مــن اخلالــق جــّل جالــه:

يا ربُّ إّنك فوق العرِش موجودٌ               ويف الّساوات واألرضن معبود
ٌر.  فهو   معلوٌم  ومـحدوُد4 وكّل أمٍر  له   من  ُقدرٍة  َقــــَدٌر   ُمقدَّ

حقيقــة ال شــّك فيهــا عنــد الّشــاعرة، فــكّل مــا يف هــذا الكــون مــن صنــع اخلالــق، واهلل أعطــى 
أمــر التكويــن:

     قاَل لأرِض خالق األرِض كوين             مثَلا شئُت واخرجي من سكوين5
ٍء إَِذا َأَرْدَنــاُه َأْن َنُقــوَل َلــُه  ــَا َقْوُلنـَـا لـِـَيْ ويف ذلــك موافقــة عــى مــا جــاء يف القــرآن الكريــم ﴿إِنَّ

ُكــْن َفَيُكــوُن﴾6، وال تتوقــف حــدود اكتشــافها بــاألرض، أّنــا تؤّكــد حقيقــة تكوينهــا كإنســان:
ين  حيتّل     فكريت    ويقيــني أنا طٌن وليَس غر نـــداِء الّطـ   

ليَس حييا يف الّطِن غر الّطن7  إنَّ يف األرِض موعدي وَمعادي  

1 - ابراهيم مدكور، المعجم الفلسفي، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميريّة، 1983، ص 77 .
2 - جبور عبد النّور، المعجم األدبّي، بيروت، دار العلم للماليين، ال ط، ال ت، ص 233 .

3- دريــة كمــال فرحــات، التّمــّرد فــي شــعر الّشــاعرات البحرينيّــات، بيــروت، المؤسســة العربيّــة للدراســات والنّشــر، ط 1، 2014، 
ص 349.

4 - زهرة الحّر، جّل جالله شعر والسيرة الذاتيّة، ص 63.
5 -  المصدر نفسه، ص 24.

6 - القرآن الكريم، سورة النحل 40.
7 - زهرة الحّر، جّل جالله شعر والسيرة الذاتيّة، ص 25.
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إّنــا مــن هــذه األرض، وإليهــا ســتعود، ونــداء الّطــن الــذي ينادهيــا ليــس بعيــًدا عــن قناعاهتــا 
ــّلمت  ــَرٰى﴾1، وإْن س ــاَرًة ُأْخ ــْم َت ــا ُنْخِرُجُك ــْم َوِمنَْه ــا ُنِعيُدُك ــْم َوفِيَه ــا َخَلْقنَاُك ــة، ﴿ِمنَْه الّدينّي
الّشــاعرة بحقيقــة الوجــود وبتكويــن األرض، فإّنــا تفّصــل يف حتديــد معــامل الكــون، وتنتقــل إىل 
ــة، فتــأيت عــى ذكــر حــواء التــي نزلــت إىل األرض مــع أدم، ومنهــا عرفنــا مامــح  أصــل البرّي

الكــون:
يوَم  َحّطت َعى الّثرى  حـــواُء َما  عرْفنا   مامَح  الكــوِن  إاّل   
وُشجوٌن     وَخيبٌة     ورجــــاُء يوم  كانْت  وكاَن  حبٌّ وبغٌض  
فليُكن  َما َتشاُء  ال  ما  نشــــاُء هَكذا  َشاءْت   املـــقاديُر   فينا   
ِض ففي األرِض مترُح األهواُء2 فاهبطي يا ابنة الرّتاِب إىل األْر  

ــن  ــروج ع ــى اخل ــادرة ع ــت ق ــاعرة وإْن كان ــّي، فالّش ــا الّدين ــن مفهومه ــه م ــا ورثت ــليم ب تس
القيــود التــي كانــت يف زمنهــا عــى الفتــاة، واســتطاعت أن حتّقــق ذاهتــا يف الّتعليــم وقــول الّشــعر، 
لكنهــا ظّلــت يف مفاهيمهــا الدينّيــة تســر عــى مــا تعّلمتــه، واقتنعــت بــه، فــرأت أّن بنــزول حــواء 
األرض ُوجــدت املشــاعر واألحاســيس مــن بغــض /وحــّب ، خيبــة/ ورجــاء، وكأّنــا يف خطاهبــا 
إىل حــواء )اهبطــي( مــا هــو إاّل خطــاب إىل نفســها لتقنــع بــا يف هــذه األرض مــن آالم وأتــراح، 

ــا هلــا، تصطــرع فيهــا اهلــواء واملشــاعر. وتقنــع هبــذه األرض مركــًزا دنيويًّ
ــا،  ــم يف ذهنه ــة ترتس ــود والدهش ــر والوج ــة املص ــام قضي ــف أم ــّواز فتق ــب ف ــا زين أّم  
ــو إن  ــايت، وه ــتوى املوضوع ــية يف املس ــاء/ اخلش ــم الرج ــا ترس ــود، إّن ــل وج ــاة دلي ــة احلي فبداي

ــره: ــتقبل غ ــتمرة تس ــاين واألرض مس ــو الف ــان ه ــة، فاإلنس ــي باقي ــا فه تركه
ونظّل نرُجو وما نرُجو نخشاُه بدُء  احلياِة  وجود  حيث    َنْغشاه  

يزوُل عنها وتبقى عنه دنياه املرء يف جوهر الّدنيا حكى عرًضا   
بَن احلوداِث العقبى قصاراه3 والعيُش  يف كرِة  الغراِء   مشغلٌة  

احليــاة تأخــذ بفكــر الّشــاعرة زينــب فــّواز، فتعــّر وفــق فلســفتها حــول طبيعــة البــدء والوجود، 
وترســم الــراع القائــم عــى اإلنســان ومعاناتــه مــع حوادثهــا ومصائبهــا، وقــد تنحــو الّشــاعرة يف 

أفكارهــا إىل أبعــاد فلســفّية، فيكــون هلــا موقــف مــن القــدر:
فا مردَّ ملا يأيت به القدُر4 فإْن يُكْن َقدٌر قْد عاق عن َوَطٍر    

إّنــه استســام ملشــيئة القــدر، فــإذا أعــاق القــدر حتقيــق غايــة أو مــأرب، فلــن يســتطيع أحــٌد 
ــار  ــر مس ــى تغي ــادر ع ــدر الق ــذ الق ــن ه ــيتها م ــاعرة خش ــن الّش ــدر، تعل ــه الق ــوف يف وج الوق

ــا. ــا واحتياجاهت رغباهت

1 - القرآن الكريم، سورة طه 55.
2 - زهرة الحّر، رياح الخريف، ص 54-55.

3 - زينب فّواز، ديوان زينب فّواز، ص 112. 
4 -   المصدر نفسه، ص 168.
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وتتساءل بلقيس أبو خدود عن العمر وحقيقته، وعن نتائجه التي تؤّثر فينا:

ُتْزري بنا.. ال ُكنَْت يا ُعُمري اٌم ُتنَاِصبــــُنا   ما الُعْمُر؟ َأيَّ  
َيْغتاُلُه َصْحُو النُّهى.. َبَري..1 فيَك األماين، واهلوى ُحُلٌم    

فالّشــاعرة غاضبــة مــن عمرهــا الــذي ُيشــعرها بــاإلزدراء، هلــذا ترفضــه، وهنــا يرتســم حمــور 
الّتضــاد بــن احللــم/ والصحــو، وتظهــر حركــة الّداللــة مــن خــال إحســاس الّشــاعرة بضيــاع 
ــن  ــكوى م ــود إىل الش ــعور يق ــذا الّش ــاًء، وه ــر هب ــات العم ــال، فب ــر االغتي ــوى ع ــاين واهل األم

ــاة واحلديــث عــن املــوت. احلي

د ثنائية احلياة واملوت وشكوى الّدهر:

ــد عــى  ــّد أن تقابلهــا حلظــة املــوت، فــا مــن خملَّ ــه أّن حلظــة الــوالدة ال ب مــن املســّلم ب  
وجــه األرض، هلــذا فقــد شــغلت هــذه الثنائيــة الّشــعراء مجيًعــا، ومنهــم الّشــاعرات العاملّيــات، 

فنرى أّن الّشاعرة زهرة احلّر تنادي املوت وختاطبه: 

إيّن   أراك   حتوُم  حوَل  فنـــائي يا موُت خْذ بيدي فأنَت  ندائي    

خذين إىل الّصمِت الّطويِل فإّنني               ضّيعُت هذا العمَر يف الّضوضاء2  

ولعــّل الّشــاعرة قــد أصاهبــا الّســأم مــن احليــاة فباتــت تطلــب املــوت، بعــد أن قضــت عمــًرا 
طويــًا يف ضوضــاء احليــاة وصخبهــا، فــكان التضــاد بــن الصمــت/ الضوضــاء والنجــاة باملــوت، 

هلــذا تقــول يف القصيــدة أيًضــا:

وقضيتي وخاصة األنبـــاء أنا يف انتظارَك قد محْلُت هويتي     

بيٍد وباألخرى محْلُت شقائي ومحْلُت من دنيا الغروِر سعاديت    
تعدو أمامي واملنوُن ورائـي3 تلَك  احلياُة    بحْلوها  وَمريرها     

ــرور  ــا: الغ ــا فيه ــكل م ــاة ب ــن احلي ــت م ــد اكتف ــة، فق ــكل رحاب ــوت ب ــاعرة امل ــر الّش تنتظ
والســعادة/ الّشــقاء، احللــو/ واملــّر، وليــس أمامهــا إاّل املنــون، وليــس يف قــول الّشــاعرة استســام 
ويــأس بــل هــي تبحــث عن اخلــاص مــن حيــاة دنيويــة إىل عــامل امللكــوت اإلهلــي، وكأّن الّشــاعرة 
هنــا تتخّلــص مــن رزايــا هــذه الّدنيــا لتصــل كــم ذكــرت يف قصيدهتــا إىل االســم الــذي وّحدتــه 
فهــي قــد كرهــت تعــدد األســاء، إّن الّشــاعرة هنــا تنحــو منحــى الصوفيــن، فدعــوة املــوت ليــس 

1 - بلقيس أبو خدود، دموع تغنّي. 1997.
2 - زهرة الحّر، جّل جالله شعر والسيرة الذاتيّة، ص 26.

3 - المصدر نفسه، ص 26.
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هــو الغايــة، إّنــا الغايــة هــي للوصــول إىل اخلالــق، وقــد قّدمــت قرابينهــا الدنيويــة ســبيًا يصلهــا 
إىل مبتغاهــا.

ــوم  ــه املصــر املحت ــدة أخــرى عنونتهــا بـــ »املــوت«، لتنتظــره ألّن وتعــود زهــرة احلــّر يف قصي
ــا:  عليه

كْن كا ِشئَت وشاَء القدُر أهّيا املوت الذي أنتظُر    

أنت أمر اهلل أنت العـــَرُ أنت رّس املبتدأ واملنتهى    

وتعيــش الّشــاعرة يف هــذه القصيــدة بــن أمريــن، بــن احليــاة/ واملــوت، احليــاة التــي حتّبهــا، 
ــّد  ــو رّش ال ب ــر، وه ــاس األك ــاء الن ــو ب ــره، فه ــاء ذك ــا ج ــف كّل ــعر بالّضع ــذي تش ــوت ال وامل
منــه، لذلــك تــرى النجــاة بخالقهــا فهــو العاطــي وهــي الّشــاكرة لــه، وهــذا مــا يعطيهــا القــوة يف 

مواجهــة املــوت:

خالٌق  ُيرجى،  ورّب  يغفُر لْسُت أخشى منَك يا موُت ويل    

1 من وجوِه  املوِت  وجـٌه نّرٌ فإَذا   َشـــاَء  إهلـــي   كاَن   يل    

وهــذا الــّراع النّفــي الــذي تواجهــه الّشــاعرة بــن احليــاة واملــوت ليــس وليــد حلظــة، بــل 
يتكــرر معهــا يف أكثــر مــن قصيــدة، فتقــول يف قصيــدة أخــرى بعنــوان »حــّب احليــاة«: 

مها كانت. وال أحبُّ الّشتاَت يا إهلي،  أنا أحبُّ  احلياةَ   
األرِض مْسلوبَة احلياِة، رفاَت ال أحّب  الّرقاَد حتَت تـــراِب    
أم صديٌق ُيلقي علينا الّسباَت هل هو املوُت يا إهلي عــــدوٌّ    

إّن الّشــاعرة تعيــش أزمــة نفســّية، تبحــث عــن اخلــاص والنجــاة، فهــي ال تــدري إْن كانــت 
حتّقــق ذاهتــا يف حياهتــا أو يف موهتــا، وهــل يف املــوت بحــث عــن حيــاة أخــرى، تــرى فيهــا الثبــات 

واحلقيقــة املطلقــة:
البتاعي، شـــراهة واقتــتاتا   لست أدري، واألرض تفتح فاها  
ومع املوت،  هل أحـّقق  ذاتــا هل أنا يف احلياة حّقــــــقت ذايت    

أم هي  الّروُح وحَدها  تـــتوارى               خلَف هَذا الوجوِد تبِغي انفاتا  
كيَف أّن احلياَة تأبى الـممـاَت   لْسُت أدري يا سيدي لْسُت أدري    

نحـــو  كون  به  احليــاُة ثباتا2 هْل هَو  املـــوُت  رحـــلٌة يا إهلي    

1 -   المصدر نفسه، ص 132-133. 
2 -   المصدر نفسه، ص 121. 
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ــه قــادم  يســيطر عــى الّشــاعرة اإلحســاس هبيمنــة املــوت، فهــي ختشــاه وختشــى اقرتابــه، لكنّ
ــن  ــاألرض، وب ــة ب ــة املمثل ــاة الّدنيوّي ــن احلي ــة ب ــن العاق ــّر ع ــك، و«تع ــر إىل ذل ــل تش والدالئ
عــامل آخــر بعيــد مــن األرض«1، واملــوت هــو الفاصــل املوصــل إىل هــذا العــامل، وهــي تنتظــر هــذا 
العــامل اجلديــد ألّنــه املوصــل إىل الثبــات واحلقيقــة، وكأّن الّشــاعرة هنــا تنشــد الرّتقــي واخلــاص 
ــاعرة  ــت الّش ــبيل طرح ــذا الّس ــول ه ــا، ويف الوص ــاء بخالقه ــة االلتق ــل إىل حلظ ــا لتص ــن الّدني م
ــوت،  ــاة امل ــض احلي ــاذا ترف ــا، ومل ــا أو يف موهت ــذات يف دنياه ــق ال ــل حتقي ــّددة، فه ــاؤالهتا املتع تس
وهــل املــوت صديــق أو عــدّو؟ تســاؤالت محلــت يف طياهتــا التضــاد الــذي يرســم األبعــاد النفســّية 

للّشــاعرة.

وإذا بــرزت ثنائيــة احليــاة واملــوت عنــد زهــرة احلــّر شــاكية للخالــق مــن املــوت، فإّنــا   
ــق:  ــكوه إىل اخلال ــر تش ــن الّده ــا م ــت بموقفه ــّواز ارتبط ــب ف ــد زين عن

وقعُت أسًرا يف يديه فجافاين2 إىل اهلل أشكو جوَر دهٍر معانٍد    

إّن الّشــاعرة تعيــش غربــة روحّيــة نفســّية ســببها قســاوة الّدهــر الذي ســّبب هلا األمل والشــكوى 
والّتشــاؤم، فاإلنســان يتأّثــر بــا حولــه مــن املؤثــرات، وتضعــف مــؤرشات املقاومــة لديــه وتقــوى 
يف مواجهــة النكبــات واملصائــب، ويف مكابــدة رصوف الّزمــان، يــرز لديــه الّشــكوى مــن الدهــر 
ــّواز مــن وضــع اللــوم عــى الّدهــر، وقادهــا هــذا إىل  والّزمــان، وقــد أكثــرت الّشــاعرة زينــب ف

الّتشــاؤم:

أمنت  إىل   َهذا  وذاَك  فلْم  أجـــدْ  مَن اخللِق مْن أرُجوه يف عــاملِ احلـــّس
وأيقنت أّن ال خّل يف الكون ُيرجتى              من النّاِس حتى كْدُت أرتاُب من نفي3

إّنــا تبحــث يف دنياهــا عــن األمــان والــّرىض النّفــّي فــا جتــدة، حتــى باتــت تشــّك يف نفســها، 
ــه، إىل أن  ــاة تبحــث عن إّن روحهــا تنشــد اخلــاص، لكــّن ذلــك مل يمنعهــا أن تســر يف درب احلي

أيقنــت أّنــه لــن يكــون يف هــذا الكــون، ولعــّل هــذا مــا قادهــا إىل الّشــكوى مــن الّدهــر: 
لقد طال َجْور الّدهر وهو خمادٌع      فيمناه ُتبكيني وُيســـــراه متــسُح4  

ــه، فهــو يقــدم هلــا وجهــن متناقضــن، يبليهــا  ــم الّدهــر، فباتــت ال تأمن ــاعرة ظل تواجــه الّش
ــا  ــدم هل ــن ق ــرىض بم ــل ت ــا، فه ــا يفرحه ــا أنيًس ــا مرضيًّ ــا وجًه ــّدم هل ــم يق ــا ث ــب تبكيه بمصائ

ــا؟  ــب والباي املصائ

1 - درية كمال فرحات، التّمّرد في شعر الّشاعرات البحرينيّات، ص 362.
2 - زينب فّواز، ديوان زينب فّواز، ص 208.

3 -   المصدر نفسه، ص 178.
4 -   المصدر نفسه، ص 160. 
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ــن إىل  ــة، فتطّرق ــق بالّذاتّي ــات تتعّل ــَن يف موضوع ــات أن خيض ــاعرات العاملّي ــتطاعت الّش اس
قضايــا الوجــود متعــّددة، ونقلــَن خواطــر وتأمــات يف احليــاة والكــون والنّفــس البرّيــة، وصّورَن 
أراءهــّن يف القــدر. ومــن األبعــاد الّذاتّيــة مــا لــه عاقــة بالوضــع االجتاعــّي ، فالّشــاعرات يعشــن 

ضمــن عائلــة ال بــّد مــن الّتأثــر هبــا والّتفاعــل معهــا.

ثانيًّا: االجّتاه اإلنساين واالجتامعّي  يف شعر العاملّيات:
ــا  ــي يف أغلبه ــي ه ــاة الت ــي احلي ــّي ، حياك ــوس اجتاع ــو نام ــة، وه ــيلته الّلغ ــّن وس األدب ف
حقيقــة اجتاعّيــة ، وبــا أّن عــامل الّطبيعــة اخلارجــّي والعــامل الّداخــّي الــّذايّت للفــرد مهــا موضوًعــا 
للمحــاكاة األدبّيــة، فاألديــب نفســه عضــو يف املجتمــع، لــه وضعــه االجتاعــّي ، وهــو يتأثــر  هبــذا 
ا عــن عواطفــه وأحاسيســه ومشــاعره، واملــرأة  أحــّد عاطفــة مــن الّرجــل، وهــي  املحيــط، معــّرً
»يف عواطفهــا عمليــة أكثــر مــن الرجــل، وهــي أكثــر منــه حبًّــا منــه ملشــاركة النـّـاس هلــا يف أفراحهــا 
ــت  ــاعرهن وتنّوع ــن مش ــّرن ع ــوايت ع ــاعرات الل ــن الّش ــة م ــاعرة العاملّي ــا«1، والّش وأتراحه
عواطفهــّن، وتعــّددت املوضوعــات التــي أشــارت إليهــا، ومــن أهــم املوضوعــات احلديــث عــن 

األبنــاء.

األرسة يف شعر الّشاعرات العاملّياتأ	 

ــدة،  ــد عدي ــت يف أوالدي قصائ ــة » قل ــرهتا الّذاتّي ــول يف س ــّر تق ــرة احل ــاعرة زه ــي الّش ــا ه ه
ــي  ــى، وحّب ــا ح ــا مثله ــي م ــاي الت ــروة، وح ــا ث ــي ال تضاهيه ــرويت الت ــم ث ــا، فه ــر بعضه ن
الــذي مــا بعــده حــّب«2، ويّتضــح مــن قوهلــا إّن احلديــث عــن األبنــاء هــو املحّبــب لدهيــا، مــع 
ــا  ــم، وممّ ــب هل ــن تكت ــة م ــك خلصوصي ــود ذل ــا يع ــا ورب ــد مجيعه ــر القصائ ــا مل تن ــة أّن ماحظ
قالتــه يف ولدهــا: » يــا قطعــة مــن كبــدي / مــن دمائــي مــن حنايــا جســدي/ مــن بكائــي/ وابتهــايل 
ورجائــي/ بــا بنــي/ أنــت يف جمــرى حيــايت كّل يشء/ كاهلــواء الطلــق واملــاء الرطيــب/ أنــت يل 
أغــىل حبيــب...«3، وعــى الرغــم مــن املبــارشة والتقريرّيــة يف قوهلــا، لكنّــه حيمــل أبعــاًدا عاطفيــة 
وإحســاس إنســايّن تكنّــه الّشــاعرة البنهــا فهــو يمتلــك قلبهــا وعقلهــا. وختاطــب الّشــاعرة ابنتهــا 

ــدة أخــرى: وابنهــا يف قصي
ابنتي. ابني ويا طيَب نداِئي     يا حيايِت يا خلودي يا َبقـائي  

    يا  أزاهري   التي  غّذْيُتهــا      مْن دِم القلِب فغّذت كريائي
    يا ثاري يا َجنى عمري ويــا                غرَس أياِمي وأْشهى َعطـائي
يا امتدادي يا َتصاميَم غدي       يا ترانيَم صايت ودعـــائي4  

1 - رجا سمرين، شعر المرأة العربية المعاصرة 1945 – 1970، ص 118.
2 - زهرة الحّر، جّل جالله شعر والسيرة الذاتيّة، ص 28. 

3 - المصدر نفسه، ص -28 29.
4 - المصدر نفسه، ص 29.
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تواجهنــا الّشــاعرة يف قصيدهتــا بمشــاعر أّم صادقــة، هلــذا فقــد تواتــرت مفــردات حتمــل عاطفة 
األم: طيــب – حيــايت – خلــودي- أزاهــري- دم القلــب- غــرس أيامــي – عطائــي- امتــدادي- 
ــا مــن خــال هــذه املفــردات إحســاس الّشــاعرة بانتــاء ولدهيــا هلــا، وأّنــا  ترانيــم.. ويبــدو جليًّ

يكمــان مســرهتا فهــا غرســها الــذي ســيقدم أمجــل الثــار. 
وتســتمر عاطفــة الّشــاعرة مــن أبنائهــا إىل أحفادهــا، فهــم ســلواها وفرحهــا ومرحهــا يف   

ــا أروى:  ــدة حلفيدهت ــب قصي ــا، فتكت كره
أْحى  وأمجَل  قصًة ُتـــروى أَحفيديت وألنَت يف ُخلـــــــدي    
أنِت  وَما    هَتوينَه  أهـــوى جّددُت فيِك  طفولتــــــي  فأن    
عبث الّطفولِة يب با َجدوى حاولُت إضفاَء الوقـــــــاِر عى     
ورضبُت صفًحا عن َهوى ولدي     فإذا به يلُد الذي أهــــوى1   

ــد«،  ــد الول ــد إاّل ول ــن الول ــز م ــا أع ــعبي »م ــل الّش ــر إىل املث ــاعرة ُتش ــح أّن الّش ــن الواض وم
ــودة إىل  ــا إىل الع ــه يدفعه ــت إلي ــذي وصل ــر ال ــذا العم ــاة، فه ــها باحلي ــا إحساس ــق بأحفاده وحتّق
ــت  ــابقة. وإذا كان ــل س ــودة إىل مراح ــوص والع ــس بالنك ــم النف ــده عل ــا يؤّك ــذا م ــا، وه طفولته
حتّقــق أنســها ومرحهــا بالّطفولــة، فــإّن اإلحســاس باألمومــة أمــر حمّبــذ، وهــو مــا حّققتــه الّشــاعرة 
عنــد اختيارهــا عــام 1975 لتنــال جائــزة األم املثاليــة عــن لبنــان اجلنــويب، وممــا قالتــه يف قصيــدة 

ــوان »األمومــة«: بعن
وحتَت أقداِمها : جنّاُت رضوان أنا التي قيَل عنها  أّنا  ملٌك    

أنا األمومُة. واألوطان ترعــاين2  أنا املحّبُة يف أحى مظاهرهـا    

إّن إحســاس األمومــة إحســاس تنبــض فيــه املحبــة واحلنــان والّتضحيــة، وعاطفــة األّم نحــو 
ولدهــا قويــة وصادقــة، فكيــف إذا رثــت األّم ولدهــا، تقــول الّشــاعرة فاطمــة رضــا يف رثــاء ابنتها:

يـا دهـُر سـيُفك مـا أمضـاه مــــــــن َحدِّ              كفـاَك يـا دهـُر مـا أبـديـَت مـن  حقـــــِد
سلـبَت مـنـا شمـوًسا  عـندمـا  بــــــزَغْت            ولـم   ُتراِع   حنـاَن   األم    للـولــــــــــد
[ فـي اللـحــد لـمـيُس  يـا  ُمنـيـتـي  لـبَّيـِت  مســــــرعًة             داعـي النـوى جلـوار ]األبِّ
ِك الـمـيـاِس، وا أسفـــــي     عـى العـيـون الـتـي ِصيـدْت ولــم َتصــد هلفـي عـى  قـدِّ

با  والـَبهـا  والـحْسَن  لأبـــــد أبكـيِك مـن مهجٍة ذابْت عـلـــــــيك أًسى     أبكـي  الصِّ
لـم تـرحـمـي  قـلـَب  أمٍّ  أنـت  زهـرهُتـــا    أو عَطْف أخٍت تنـادي األخَت لـــم تعــــد
عـودي إىل األهل يـا ورقـاَء بـهجتِنــــــــا    فـاألنُس بعـَدك لن يصـفـو عــى أحــــــد

ْت دمعـــُة الـبـلــــــد3 غابْت عـن العـيـن طـًرا ســـاقًطا أبـــــًدا    عـى اخلُزامـى وجفَّ
1 - المصدر نفسه، ص 30.
2 - المصدر نفسه، ص 45.

3 -  فاطمة رضا، مواويل طائر الخزامى.
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ــوان مــن أهــم النصــوص  ــر اخلزامــى«، والعن ــوان »طائ وقــد عنونــت الّشــاعرة قصيدهتــا بعن
ــه  ــُتفتح ب ــذي س ــاح ال ــو املفت ــي، وه ــمع املتلق ــر وس ــح ب ــا يصاف ــه أّول م ــص إذ أن ــة للن املوازي
مغاليــق النــص، العنــوان مفتــاح أســايس يتســّلح بــه املحّلــل للولــوج إىل أغــوار النــّص العميقــة 
قصــد اســتنطاقها وتأويلهــا1، وقــد اهتمــت الدراســات الســيميائية بــا حييــط بالنــص/ اهلوامــش 
ــش  ــواش وهوام ــه: ح ــع جوانب ــن مجي ــاب م ــن الكت ــط بمت ــي حتي ــوص الت ــوع النص أي بمجم
ــر  ــات الن ــن بيان ــا م ــة وغره ــات وخامت ــارس ومقدم ــة وفه ــرى فرعي ــة وأخ ــن رئيس وعناوي
ــذي  ــن ال ــة عــن املت ــا ال يقــل أمهي ــا إشــارّيا ومعرفيًّ ــه نظام ــي تشــكل يف الوقــت ذات ــة الت املعروف
ــاعرة ابنتهــا  ــة القــراءة وتوجيههــا2. فجعلــت الّش ــؤّدي  دوًرا مهــاًّ يف نوعي ــه  ي ــل إّن ــه، ب ــط ب حيي
طائــًرا، لــه مــن االنطــاق واحلريــة الدائمــة، وكأّن ابنتهــا أصبحــت طليقــة اآلن مــن هــذه احليــاة 
وقيودهــا، وأضافــت الطائــر إىل اخلزامــى، وهــو نبــات ذو رائحــة مجيلــة، ينــر عبقــه يف كل مــكان، 

ــا الّشــاعرة إحساســها بفقــد ابنتهــا، فــا أنــس مــن بعدهــا والقلــب يشــتاق هلــا. ونقلــت لن

وإذا رثــت الّشــاعرة فاطمــة رضــا ابنتهــا بقصيــدة أســمتها طائــر اخلزامــى، فإّنــا رثــت أخاهــا 
بقصيــدة محلــت عنــوان الطائــر املنطفــئ، تقــول فيهــا:

 أبكـي الـذي للعـيـن كـان سـواَدهــا   أبكيه  وْهو  طلـيـُقها   وأسـرهـــا
ضا زيـُن الشبـاب أمـُرها  أبكـي الُعا، أبكـي الَعلـيَّ حمـــــّمًدا                   نجُل الرِّ

 يـا طـائًرا فـي الريح أطفَأه الظَّمــــــا   َعْرَ النجوِم وقـد تاشى نـورهـــا3

ومــن املاحــظ تركيــز الّشــاعرة عــى تعبــر الطائــر يف رثائهــا، وكأّنــا تشــر إىل انطاقــة الــروح 
ــدة كلــات تشــر إىل هــذا االرتفــاع  ــاة، والتحليــق يف األعــايل، وقــد تواتــرت يف القصي بعــد الوف
للّداللــة عــى مكانــة أخيهــا: العــا- النجــوم- طليــق، ويف األبيــات األخــرى جــاءت عــى ذكــر 

الســاء- األفــق- الغائــم..، إّنــه رثــاء مــن نــال املجــد مــن أطرافــه فبــكاه كّل مــن عرفــه.
ــو يف  ــهيل وه ــك الس ــد ب ــا حمم ــن ابنه ــث ع ــن احلدي ــر م ــّواز تكث ــب ف ــاعرة زين ــرى الّش ون
املكتــب الســلطاين يف بــروت، وتعــّودت أن تصــّدر رســائلها لــه بأبيــات مــن الّشــعر وممــا قالتــه:

بني رعــــــاك اهلل  قلبي  يف  لظــى         غلت مل تسكن حّرها أدمع ُسْجُم  

وأصبو لريح هّب من نحو أرضكم         وأرصد نجًا فوق مركم يسمو4  

ــدار  ــرق 2000، ال ــا الش ــم، أفريقي ــي القدي ــد العرب ــات النق ــي مقدم ــة ف ــص، دراس ــات الن ــى عتب ــل إل ــالل، مدخ ــرزاق ب ــد ال 1 - عب
البيضــاء، بيــروت، 2000، ص 23. 

2 -  محمد مفتاح، دينامية النص، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط1، 1990، ص 72.
3 - فاطمة رضا، مواويل طائر الخزامى. ص 15.

4 -  محســن األميــن العاملــي، حســن األميــن العاملــي، روائــع الّشــعر العاملــي (نفحــة األقــالم فــي شــعراء أمــراء الــكالم شــعراء جبــل 
عامــل)، تحقيــق محســن عقبــل، بيــروت، دار المحجــة البيضــاء ودار الرســول األكــرم«ص«، ط 1، 2004، ج 1، ص 563.
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ــه، فدموعهــا تســيل فــوق  ــم ل ــة البنهــا، وشــوقها الدائ ــاعرة املحّب ــا عاطفــة الّش وتظهــر جليًّ
ــو  ــا ه ــة، فه ــا اجلياش ــن عاطفته ــه ع ــّر ل ــبة إاّل وتع ــرتك مناس ــوق، وال ت ــدة الّش ــن ش ــا م خدهي

ــة: ــه قائل ــص فتخاطب ــة مح ــه إىل مدرس يتوّج

وقّرة عيني  بل ِضياها  وُنورها ألْنَت مني نفي مَن النّاِس كّلها    

ترفْق  بأحشاِء   نواك  ُيضـُرها  فيا غائًبا عني ويف القْلِب شْخصه    

ويل مهجٌة ال حتمُل البعَد  والنوى               لَك اهلل هل من مهجِة أستعُرها1  

مشــاعر أّم ثــكى تــدرك رحيــل ابنهــا، فتعــاين مــرارة غيــاب قــّرة عينهــا، وتدعــو اهلل أن حيميــه، 
فقلبهــا ال يتحّمــل البعــاد والنــوى، هــي مشــاعر كّل أّم يرحــل عنهــا ابنهــا طوًعــا أو جمًرا، مشــاعرة 

األم احلنونــة العطوفــة، التــي تــرى يف تربيــة ابنهــا صاًحــا للمجتمــع. 

القيم االجتامعّية  واإلنسانّية يف شعر الّشاعرات العاملّياتب	 

دعــت الّشــاعرات العاملّيــات إىل االلتــزام بقيــم املجتمــع، فهــّن يعشــَن يف جمتمــع حمافــظ، فلــم 
حتاولــَن الّتمــرد عــى هــذا املجتمــع واخلــروج عــن تقاليــده وعاداتــه، فتوجــه فاطمــة رضــا كامهــا 

إىل املــرأة داعيــة املجتمــع إىل االهتــام هبــا وإنقاذهــا:
 أنقذوهـا مـن ديـاجـي جهِلهـــا  لـُتعـيـدوا فـي الورى مـجـًدا خا

ا2 ا جهَلْت  كـان نصــُف النـاس حتـــًا ُجهَّ  هـي نصـُف النــاس، إمَّ

دعــوة إصاحّيــة مهمــة تدعــو إىل االهتــام باملــرأة، ألّن يف صــاح املــرأة صاًحــا للمجتمــع، 
ــا  ــم قصيدهت ــا ختت ــع، فإّن ــا إىل املجتم ــت دعوهت ــأنه، وإذا وّجه ــن ش ــي م ــه وتع ــي تبني ــي الت فه

ــها: ــرأة نفس ــة امل بمخاطب

ي  للـمعـــــــــالــي   ُسُبا ةٍ  وحتـرَّ  يـا ابنَة الُعْرب انضـي فـي هــــــــمَّ

تبتغـيـه  كـي  تـنـالـي   األمــــــا  واجعـلـي  الـتهـذيَب   نـراًسا  لـمـــا 

فـنِسـاُء  األمس ُكنَّ  الـمـــــــثا3  راجعـي الـتـاريـَخ فـيـمـا  قــــد  مى 

فنلمــح يف األبيــات دعــوة رصحيــة للفتــاة العربّيــة ألن حتافــظ عــى القيــم القديمــة وأن متتثــل 
بنســاء األمــس، ألّنــن القــدوة والصــورة احلســنة، وتدعوهــا إىل طلــب العــا. 

1 - المرجع نفسه، ص 564.
2 - فاطمة رضا، مواويل طائر الخزامى. ص 20.

3 - المصدر نفسه.
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ــّواز  ــب ف ــإّن زين ــة، ف ــوة اإلصاحّي ــذه الدع ــا إىل ه ــة رض ــاعرة فاطم ــت الّش وإذا تطرق  
ــح  ــع الصال ــة » املجتم ــات قائل ــة البن ــت إىل تربي ــد دع ــة، فق ــا اإلصاحّي ــدة يف دعوهت ــت رائ كان
ــه مــا  ــة وال تتغــر أخاق بنســائه الّصاحلــات، وال يصلــح طفــل إذا شــّب يف حضــن امــرأة جاهل
ــى  ــع ع ــذي يرف ــاء ال ــل البن ــه كمث ــه تربيت ــنت أّم ــذي أحس ــل ال ــا، فالطف ــا غزيزيًّ ــه طبًع ــار في ص
أســاس مبنــي، فالبنســاء الّصاحلــات تعمــر الــدور واملالــك ومــن بــن أيدهيــن ختــرج الرجــال«1، 
ــت  ــذي ترمج ــور«، ال ــّدر املنث ــاب ال ــا »كت ــع كتاهب ــّواز إىل وض ــاعرة ف ــت الّش ــوة دفع ــذه الّدع وه
فيــه لقرابــة مخســائة امــرأة مــن مجيــع امللــل والعصــور، منــذ بلقيــس وحتــى عــر وفــاة املؤلفــة، 
الكتــاب طبــع عــام 1312هـــ وعــى أمهيتــه مل جتــدد طبعتــه منــذ أكثــر مــن قــرن، لكنّهــا مل تتحــّدث 
ــاط  ــه اإلحب ــّواز يصيب ــة زينــب ف ــاج األديب عــن نفســها، وجتدراإلشــارة إىل أّن مــن يســال عــن نت
والّتعــب، فمعظــم نتاجهــا مفقــود وغائــب عــن املكتبــات ودرو النــر، وهبــذا تكــون فــّواز قــد 
ــدو  ــا يب ــا، وك ــّرف إليه ــل للّتع ــدر األصي ــن املص ــن م ــت الباحث ــها وحرم ــّق نفس ــّرت يف ح ق
ــدي  ــن أي ــون ب ــا يف أن يك ــر نتاجه ــدة وتأخ ــة الّرائ ــذه الكاتب ــوا ه ــد أمهل ــا ق ــن أيًض ــإّن الباحث ف
القــّراء2.  ويــرز اهتــام الّشــاعرة باإلصــاح مــن خــال حرصهــا عــى مــن يســاهم يف إصــاح 

ــه: ــة، وممــا قالت ــي نــر مقاالهتــا اإلصاحي ــاة« الت ــة  »الفت األمــة واملــرأة، فتمــدح جمّل
وهبا ازدهى اجلنس اللطيف كا أحب  عزُّ الفتاِة يزّين  أرباَب  األدْب 
فلقــْد  حوْت  من  كّل  معنى  ُمنتخب  هلل    درُّ    فتاتنا    وفنونـــــها 
ما كان  يبلغها  الزماُن    ولو  طلب3  فلَيهنْأ اجلنُس اللطيف  بنشـأةٍ 

فالّشــاعرة تقــرظ جملــة الفتــاة رابطــًة بينهــا وبــن دورهــا يف خدمــة الفتيــات، ومــا تقــوم بــه مــن 
دور إصاحــي، فتنــّوع موضوعاهتــا خيــدم اجلنــس اللطيــف الــذي يزدهــي هبا.

ــات  ــق بالعاق ــا يتعّل ــّواز م ــب ف ــاعرة زين ــا الّش ــت هل ــي تطّرق ــات الت ــن املوضوع وم  
اإلنســانّية، ومنهــا مــا لــه عاقــة باجلــران مــع بعضهــم البعــض، فنراهــا تــويل هــذا اجلانــب أمهيته: 

كمَل الرّسوُر هبم وطاَب امللتقى يا مرحًبا بقدوِم جراِن  النقا   
وجُه  الّزماِن هبم  منًرا  مـرقا أنست بقرهِبم املنازُل واغتدى   

ِة مونقا4 وَغدا هبم روُض املســرَّ يا جرًة صفِت احليــاُة بقرهبم   

1 - زينب فّواز، الرسائل الزينبية، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2012، ص 78.
ــي،  ــان الجنوب ــي للبن ــس الثقاف ــروت، المجل ــّواز، بي ــة ف ــم فوزي ــق وتقدي ــاء، تحقي ــب، الهــوى والوف ــّواز، حســن العواق ــب ف 2 - زين

1984، المقدمــة ص 12.
3 - زينب فّواز، ديوان زينب فّواز، ص 154.

4 - المصدر نفسه، ص 184.
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تــرى الّشــاعرة األنــس والــرسور واإلرشاق والصفــاء بجرانــا، ولعّلهــا بذلــك تؤكــد مــا يــرد 
يف املثــل الّشــعبّي » اجلــار قبــل الــّدار«، ويف طّيــات مدحهــا جلرانــا واعتزازهــا هبــم دعــوة رصحيــة 
ــة الّســاعية إىل التآخــي والتــازم بــن أفــراد املجتمــع، فمتــى  هلــذا العاقــات اإلنســانّية الّرورّي
تكاتــف اجلميــع مًعــا صُلــح حــال املجتمــع. وتســتمّر دعوهتــا هــذه مــن خــال تأكيــد العاقــات 
اإلجيابّيــة بــن الرفــاق، فهــي ال تنســاهم مهــا بعــدوا عنهــا، بــل إّن الّشــوق يقودهــا إىل تذّكرهــم 

فهــم يف باهلــا حتــى لــو زهقــت روحهــا:
أغنتك عن وصِف اشتياقي لو كنَت تبر   حالتي    
قْد  أبَعدتني  عْن   رفـــاقي ركض   الليايل    إّنا     

بلغت يب  الّروُح   التــراقي1 ما كنُت  أنساكم   ولو     

ــر عــن بعــض  ــاعرة مــن الّتعب ــع الّش ــات اإلنســانّية ال متن ــة يف العاق وهــذه الصــورة اإلجيابي
ــر: ــض الب ــد بع ــي عن ــلك األخاق ــة يف املس ــف املعيب املواق

 أنسُت  إىل   َهذا  وذاَك  فلم  أجـــْد   من اخللِق من أْرجوه يف عاملِ  احلـــّس

 وما  رمُت  من  أبناء ودهر  معــاندٍ          أخا  ثقة  إاّل  استحال  عى  العكـــس

ولو كاَن يف املريِخ أو جبهِة  الّشـــمس   فأصبحت يف ريب فيمن شّط أو دنا      
 وأيقنُت أّن ال خّل يف الكون  ُيرجتـى  من النّاس حتى كدُت أرتاُب من نفي2

ــا  ــاعرة قــد وقعــت يف تناقــض مــع نفســها يف مواقفهــا مــن املجتمــع، لكنّه وال نقــول إّن الّش
ــا  ــا، فموقفه ــن يف مواقفه ــذا التباي ــا إىل ه ــا تدفعه ــّرت هب ــد م ــون ق ــي تك ــانّية الت ــة اإلنس الّتجرب
التشــاؤمي مــن البــر مــا هــو إاّل نتيجــة إحساســها املرهــف الــذي جعلهــا ترتــاب بالنـّـاس وحّتــى 
ــي  ــع يف رضورة التآخ ــراد املجتم ــامية إىل أف ــالة س ــه رس ــاعرة توّج ــن، الّش ــها. ويف احلال بنفس

ــليمة. ــات الس ــلوك األخاقي وس

وتنصــح الّشــاعرة عليــة القبيــي أبنــاء املجتمــع باالنتبــاه مــن بعــض اآلفــات التــي تــيء إىل 
الفــرد، فتقــول يف قصيــدة بعنــوان »احليــاة«، مــا يمكــن أن يكــون دعــوة إىل أفــراد املجتمــع وإىل كّل 

حســود ولئيــم:
كـواكَب  العزِّ إن  العّز  للهـــــــــــمم ولـيس ِمْن جـاهٍل  طـالـت  أنـامـــله  
بـل  بـالعـوالـي   وبـاهلـــندّية  اخلـــذم يـا طـالَب الـمجـد ال تطلـْبه فـي وهـٍن  
وال تكـن غــــَر عّف الطرف والَكــِلم ْر لسـانك مـن خبٍث ومـــــن كذٍب   طهِّ

1 - المصدر نفسه، ص 186.
2 -  المصدر نفسه، ص 177-178.



772

وكـــْن  صدوًقــا  بـــا مـيـــــــــٍن  وال لــؤم ْر فؤادك  مـن حقـٍد  ومـــــن َحَسدٍ  طهِّ
بـالنعـــــــم يـــَت   ُوشِّ وإن   شقـــاٍء  ســـوى   فـمـا حـيـاتك إن طـالــت وإن قرْت 
حـيـــاُة ســـائمٍة فـــي الســــّــهل واألكــــم1 إّن الـحـيـاَة بـا عـلـٍم وال عـمــــــلٍ 

ففــي هــذه األبيــات تأكيــد أمهيــة العمــل الــذي مــن خالــه يصــل اإلنســان إىل املجــد والعــا، 
فــا حيــاة بــا عمــل، ومــن يطلب املجــد عليــه أن يســعى وجيتهــد، فمــن »جــّد وجــد«، وللوصول 
إىل املجــد عــى اإلنســان أن يتطّهــر مــن الصفــات الذميــة كاحلقــد واحلســد والكــذب، وكأّنــا تــرى 
مــا قالــه املتنبــي: »وإذا كانــت النفــوس كبــاًرا / تعبــت يف مرادهــا األجســام«، فعــى اإلنســان أن 

يشــقى ويتعــب للحصــول عــى مبتغــاه وعــدم االستســام للكســل.

ــا  ــت منه ــانّية عان ــة إنس ــط بقضي ــة ترتب ــة  مهّم ــا اجتاعّي ــر قضاي ــّر فتث ــرة احل ــا زه أّم  
املجتمعــات ألســباب عديــدة، منهــا الفقــر أو احلــروب أو اإلقطــاع أو االســتعار، فتحدثــت عــن 

ــة: ــة والرمح ــرف الّرأف ــذي ال يع ــوع ال اجل

وُضلوًعا  وأنفًسا  وضــــائْر أهّيا اجلوُع كْم  َنشَت  ُقلــوًبا          

ورقاًبا عى  سنان  املــــجازْر ا اجلوُع كْم هدمَت ُعروشـًا   أهيُّ  

أّي أرض حللَت فيها ومل تـُك   ميداًنا لثورٍة     ..   ولثائـــــْر  
إّن جوَع النُّفوِس  أكثر  عــنًفا  واحتداًما مْن كّل ُجوٍع مغامْر2  

ــر األهــم هــو  ــًرا، إاّل أّن األث ــًرا كب إّن اجلــوع آفــة خطــرة تتعــّرض هلــا الّشــعوب، ويــرتك أث
قــدرة هــذا اجلــوع عــى خلــق الثــورة والثــوار، فاإلنســان بعــد إحساســه باجلــوع لــن خيشــى شــيًئا، 
ولــن خيــرس الثمــن والغــايل، ألّنــه فقــد كّل يشء، ومــن هنــا فهــو مــروع ثائــر يغــّر مــا حولــه، 

وتشــر زهــرة احلــّر إىل جــوع النفــوس الــذي ال يمكــن إيقافــه، فيكــون نتيجتــه وخيمــة: 
يرُتُك اجلوُع بأمـــعا                ئي شهيًقا وزفر   

زجمراٌت وزئـْر3 وبقلبي ولســـــاين     

1 - مجلة العرفان،  مجلد 206/1 – 1939.
2 - زهرة الحر، قصائد منسية، بيروت، دار غندور لطّباعة والنّشر، ط 1، 1970، ص 79.

3 - المصدر نفسه، ص 75.
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يتحــّول اجلائــع إىل أســد يزجمــر ويــزأر، ويســعى طالًبــا حّقــه. ومــن الّطبيعــّي أّن قضيــة اجلــوع 
ــار  ــا أث ــذا م ــر«1، وه ــوت األك ــو »امل ــوع، وه ــّببات اجل ــن مس ــّبب م ــر مس ــر، فالفق ــط بالفق ترتب

الّشــاعرة زهــرة احلــّر، عندمــا رأت الظــامل/ الغنــي يســتأثر بالثــروات وحرمــان الفقــر منهــا:
ثُر     بالرزق   الوفــر أنت   يا  ظامل  تستأ   
اْحتكاًرا    وغروْر ِل     جتمُع املاَل عى املا   

مَع عْن صوِت الضمْر2 ـ  وطاًعا َسدَّ منَك الّس  

ــا  إّنــا ترســم خطــوط املواجهــة بــن الّظــامل/ واملســتضعف، وقــد يكــون هــذا الّظــامل إقطاعيًّ
ســيطر عــى املجتمــع فحــرم الفقــر مــن حّقــه، بــل قــد يكــون هــذا املــال هــو مــن قــوت الفقــراء، 
ــة  عديــدة أثارهتــا الّشــاعرات، وعــّرَن  ــع بــه غنــّي«3.  قضايــا اجتاعّي فــا »جــاع فقــر إاّل بــا مّت
مــن خاهلــا عــن قيــم اجتاعّيــة  وإنســانّية ، وترتبــط هــذه القيــم بانتــاء الّشــاعرات إىل وطنهــّن.

ثالًثا: االجّتاه الوطني والقومي يف شعر العاملّيات:

الـوطنّيـــة نـزعـــة اجتاعّية  تـــربط الفـــرد البشـــري باجلمـاعـــات، وتظهــر هـــذه الـنّزعـة يف 
أوقـــات احلـــروب واألزمــات، حيـــث تفــرض الّظـــروف الّتـــآزر والّتجـــمع. فـالوطنّيـــة  »تعني 
حّب الـــوطن وهي ... عاطفـــة إنسانّيـــة تـربط الفرد بالـــوطن »4. وهـي إثبات الـــوجود يف وطـٍن 
يتحــّى باإلنسانّيـــة، و حــّب املــرء لوطنــه ُيــراد بــه الوطــن الصغــر، وقد يّتســع هــذا احلّب ليشــمل 
الوطــن األكــر فُيســّمي اإلنســان بلدتــه وطنًــا صغــًرا،  وبلــده وطنًــا،  وبـــاد أّمتــه وطنًــا كبــًرا، 

ــة؟ ــات مــن العاطفــة الوطنيــة والقومّي ــة، فأيــن الّشــاعرات العاملّي وهنــا تظهــر العاطفــة القومّي

ذكــرت الّشــاعرات العاملّيــات لبنــان يف شــعرهّن، فتحّدثــَن عن بعــض املناطق فيــه، وخصوًصا 
مــا يرتبــط بقراهــّن، فهــذه زينــب فــّواز تتحــّدث عــن قلعــة تبنــن التــي أفنــت األجيــال ومل يؤثــر 

ــوارها الدهر: ــى أس ع
فهل تعيد لنا يا دهر من رحلـــوا يا أهّيا  الّرح  أّن  الّدمع   منهــمل 
أخنى عليك البى يا أهّيا الّطلـــُل قْد كنُت  للدهِر  نوًرا   يستضاُء  بـه        

إّن الّدموَع عى األوطاِن تنهـــمُل قد كنت مسقط رأيس يف ربى وطني 
تبنن إن كنِت يف بعدي عى حــزنٍ        فاليوم يوم رجوعي القلب يشتعُل
وقفُت   وقفة   مشتاٍق  به  شغــٌف         عّي أرى أثًرا حُيَْي به األمــــــل 5

1 - علّي بن أبي طالب، نـهج البالغة، تحقيق عبد العزيز سيد األهل، بيروت، دار األندلس، ط 2، 1963، ص 598.
2 - زهرة الحر، قصائد منسية، 76.

3 -علّي بن أبي طالب، نـهج البالغة، ص 632.
4-  إبراهـيم مدكور، معجم العلـوم االجتمـاعيّـة، ال م، الهيئـة المصريّة العامة للكتاب، ال ط، 1975، ص 643.  

5-  زينب فّواز، ديوان زينب فّواز، ص 29-30.
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قصيــدة بأبياهتــا الطويلــة تتحــّدث فيهــا عــن عظمــة قلعــة تبنــن أمــام األهــوال واملصائــب، 
ــرت إىل  ــا وهاج ــد أن تركته ــا، بع ــن وقلعته ــا إىل تبن ــن حنينه ــاعرة ع ــّدث الّش ــا تتح ــا أيًض وفيه
ــذه  ــا ه ــاعرة يف وقفته ــدو الّش ــا، وتب ــا وحنينً ــتياًقا وحبًّ ــا اش ــر منه ــوع تنهم ــذه الدم ــر، فه م
ــجن  ــذا الش ــجانم، وه ــارت أش ــال فأث ــى األط ــوا ع ــن وقف ــى الذي ــرب القدام ــعراء الع كالّش
يدفعهــا إىل العــودة وقلبهــا يشــتعل شــوًقا، ويبــدو مــن قــول الّشــاعرة » أّنــا كانــت هتــّم بالعــودة 
ــو أجلهــا. فقــد أملّ هبــا املــرض وتوفيــت يف  ــا نفســها كانــت حتّدثهــا بدن إىل موطنهــا األول، وكأّن

ــام 1914«1. ــاين ع ــون الث ــن كان ــر م ــع ع التاس
ــا،  ــة بحضارهت ــة العظيم ــذه املدين ــة ه ــروت، مادح ــن ب ــي ع ــة القبي ــّدث علي وتتح  

وبــروح العلــم فيهــا، فهــي مدينــة تتمتــع بســات جتعلهــا تــزدان باللطــف:

خَتِْذُت بـروت داًرا حـيث قـد كـمـلت          فـيـهـا الـحضـارة بـل فـاقت عــى األمم
فـيـهـا الـمعارُف قـد عـّمت معـاهدها           تزدان  بــــاللطف  واألخاق والكــــرم
بـروُت دومـي مدى األيـام سـالـــمًة            مـن  الـتعـاسة  والـبأســاء   والســـــأم2

ــا  ــر يدفعه ــذا الفخ ــن كل رشور، وه ــا اهلل م ــام، وأن حيفظه ــان والس ــروت باألم ــو لب وتدع
ــا بــاد املعرفــة واحلضــارة. وتتشــارك قبيــي مــع بلقيــس يف نظــرة  إىل أن تعيــش يف بــروت ألّن
تــي َســَطَعْت/ َلــْواَل ُشــَعاُع  التمجيــد للبنــان وتعظيمــه، فتقــول أبــو خــدود« تِْلــَك احلََضــاَراُت الَّ
ــاُس يف الَعــَدِم«، فهــي تــرى لبنــان بلــد  ــى النَّ الَعْقــِل مَلْ َتُقــِم/ اإِلْنَســاَن يف ُكُتــٍب…/ َتْبَقــى، َوَيْفنَ
العظمــة واملجــد واملعرفــة وتتحــدث عــن عظمــة كّتــاب لبنــان. وقــد يمتــّد فخرهــا بوطنهــا مــن 
َدى،/ َمــْن ُيَســاِوِينَا َمَضــاْء/ خــال احلديــث عــن جيــش بادهــا، فتقــول: »يِف الَوَغــى، َيــْوَم الــرَّ
َعُل الَباِغــي َهَبــاْء« ، أو تقــول باعتــزاز يف نشــيد الدفــاع املــدين: » َعْزُمنَــا يَف  َوْمَضــٌة ِمــْن َســْيِفنَا،/جَتْ
ــْر/ ــٌز َوَخاطِ ــَدا َرْم ــُذُل األَْرَواَح َطْوًعــا…/ َفالِف ــْر…/ َنْب ــا َنْــَوى امَلَخاطِ نَ ،/ ُكلُّ ــِب َحــارِضْ اخلَْط

ــّن،  ــاعرات بوطنه ــر الّش ــر إىل فخ ــامية تش ــان س ــر«3، مع ــاٌل ُتغَاِم ــُن أْبَط َزاَيا،/َنْح ــايِل بِالرَّ اَل ُنَب
واإلحســاس بــأّن الّتضحيــة واجبــة نحــو هــذا الوطــن. هــذا الّشــعور الوطنــي يســاهم يف التاهــي 
مــع هــذا الوطــن، واإلحســاس بــا يتعــّرض لــه هــذا الوطــن عنــد الّشــدائد، فتذكــر عليــة القبيــي 

يف قصيــدة بعنــوان » أزمــة شــاملة« مــا عانــاه لبنــان مــن حــروب وأزمــات:
أزمٌة حـلـّت بـلـبنـاَن فـمـــــــا        شـاهدت أمـثـاهلـا قطُّ العصـــــور

زمـٌن بـان بـه عـنـا  الـحـبــــــــور زمـٌن ِريعت بـه ُأسد الشــــــرى       
وشمـاٌل وجنـوٌب فـي شــــــــرور مشـرُق األرض إىل مغربـهـــــــا              

واغتـياٌل واعتداٌء وفــــــجــــــور4 وقتـاٌل وحــروٌب  جــــــــــّمة        

1-  فوزية فّواز، وجوه ثقافيّة من الجنوب، تقديم بقلم حبيب صادق، بيروت، المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، 1984، ص 14.
2 - مجلة العرفان، مجلد 206/1 – 1939.

3 -  بلقيس أبو خدود، دموع تغني ، 1997.
4 -  مجلة العرفان، مجلد 61/2 – 1972.
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واألديــب إنســان موهــوب يملــك قــدرة عــى الّتعبــر عــن أحاسيســه الّداخلّيــة بصــورة   
دقيقــة، وهــو قــادر عــى الّتعبــر عــن هــذا اإليــان والّشــعور الّداخــي، وعــن روح األّمــة واالنتــاء 
ــات احلديــث عــن األحــداث  ــزج اإلحســاس بالوطــن مــع الوطــن األكــر فب ــّي. هلــذا امت الوطن
ــا عنــد الّشــاعرات العاملّيــات، فاالنتــاء الوطنــي يقــود إىل  التارخيّيــة يف بــاد العــرب أمــًرا طبيعيًّ
ــدة  ــه بالوح ــارص وهتنئت ــد الن ــال عب ــدح  مج ــر إىل م ــرة احل ــع زه ــا يدف ــذا م ــي، وه ــاء القوم االنت

ــة، فتقــول: العربّي
هنيًئا    بالوحدة    العربّيــــــة              واسعدينا يف  عّزة  قومّية   
ودعينا نشّق يف عامل املجــــــد              طريق  احلياة   واحلــرية   
  وحدة العرب يقظة وانطـــاق              وحياة    وقوة   معنــوّية

بنشيد اإلباء  والوطنـية1 قم نحيي الركب العظيم ونشدو     

ــة واحــدة وشــعور  ــاء الوطــن العــريّب، فوّحدهــم حتــت راي هــو شــعور عــام ســيطر عــى أبن
ــن مــر وســوريا، واإلحســاس  ــان إىل املشــاركة بفرحــة الوحــدة ب ــة لبن ــع ابن قومــي عــام، يدف
باإلبــاء والوطنّيــة. وهــذا الشــعور العــام يدفــع عليــة القبيــي إىل التعبــر عــن اجلزائــر، هــذا البلــد 
الــذي عانــى مــن االســتعار الفرنــي، ولعــل مــا جيمعهــا بأبنــاء اجلزائــر إضافــة إىل البعــد القومــي 
ــة حتّثهــا عــى  هــو اإلحســاس بمعانــاة الّشــعوب مــن االســتعار، فنراهــا ختاطــب الفتــاة اجلزائرّي

تأجيــج الثــورة: 
أّججي الّثورة أختي يف اجلزائر        أرضمي النران وأهدي كّل ثائـــر  
أنت   للهدى   منار  ساطــــع        أنت وحيٌّ أنت ينبوع البشـــــائر  
يا فرنسا يا ابنة البغي اسلــكي        ذلك األسلوب أسلوب املجــازر  
لن تري  األبطال  مستسلــمـة        ال ولن متتلكي أرض اجلزائـــــر  
وطن  العرب  غدا مســـتيقًظا         يبعث الّرخة تدوي يف احلناجر  

وحدة    حرّية  يا  موطني نبتغي             الّثار وال نخشى الـمصائـــر2  

وإذا تتبعنــا مفــردات القصيــدة بأكملهــا وجدنــا أنــه تغلــب عليهــا عبــارات حتمــل يف بعدهــا 
ــر/  ــى/ الذخائ ــاح الوغ ــي/ س ــورة/ أرضم ــّج/ الث ــال: أج ــورة والنض ــى الث ــي معن املعجم
ــة/  ــح/ حري ــل/ نكاف ــال/ نناض ــازر/ األبط ــي/ املج ــة البغ ــداء/ ابن ــاش/ األع احريس/الرش
ــة  ــر بأّم ــة والفخ ــاعرة إىل البطول ــاء الّش ــد انت ــك يؤّك ــاظ. إّن ذل ــن األلف ــا م ــفك دم، وغره س

ــارب.  ــل وحت ــتظّل تناض ــوع وس ــض اخلن ترف

1 - زهرة الحّر، جّل جالله شعر والسيرة الذاتيّة، ص 31-32.
2 - مجلة العرفان، مج 45، 1957، ص 643.
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ــد  ــدة »ق ــا يف قصي ــر، فنراه ــد اجلزائ ــي عن ــة القبي ــاعرة علي ــة الّش ــف رصخ    وال تتوّق
كفانــا يــا بنــي الــّرق« تنــادي الــّرق عمومــا، خماطبــة إيــاه رافضــة خنوعــه وذّلــه، فهــو كان مهــد 

ــا: ــارة وجمده احلض
رقدُة الّشعِب عِن السعـي التي          أوقدْت يف القلِب ناَر الشــجن  
ورجوُع  الّرِق  عن   إقدامــه          قْد نفى عني   لذيذ   الوســـن  

أرشقْت شمُس املعايل أرسعـوا          قد كفانا يا بني الّرِق سـبـات  
أين  عْلم  الّرِق  أين  جمـــُده           أو ما كاَن   مكان   العظـــمــا  
مل يزْل  َيا قومي  ينـــعى   آلــه          وينادي   أيَن   َباد   العلـــمــا  
يا بني قومي  أغيثوا  رشَقكــم          من سعى للمجد نال األنجمـا  

ثّم ضاهوا الغرَب يف  إقدامــِه          إّن روض العلم قومي قد نــا1  
ــارة  ــت حض ــد أن كان ــرب، فبع ــّرق والغ ــة ال ــن قضي ــث ع ــّد للحدي ــا متت ــة عنده فالقضي
العــرب هــي الزاهــرة واملشــعة والســاطعة، خبــت هــذه احلضــارة، لتعلــو حضــارة الغــرب التــي 
ــة،  ــر النهض ــاء ع ــة إحي ــرت يف بداي ــة أث ــة مهم ــرب قضي ــّرق وال ــة ال ــا، وحكاي ــا نقّلده بتن
ــا  ــّواز، فنراه ــب ف ــاعرة زين ــه الّش ــا ذكرت ــذا م ــاب، وه ــعراء والكت ــن الّش ــر م ــا الكث ــاض فيه أف
تعــي مــن الــرق يف مواجهــة الغــرب، فللــرق فضــل عــى العــامل، ألّنــه يــأيت باجلديــد احلســن، 

ــه إال الظلــم: ــأيت عن ــا الغــرب فــا ي أّم
للّرق فضٌل يف الرية أّنه يأيت          الوجود بكّل حسن معجـــب  

نشقى بفرقة شمسنا يف املغرب2   والغرب أظلم ما يكون ألّننا     

ــّرق«،  ــال ال ــوان »رج ــة بعن ــدة طويل ــّرق بقصي ــّواز ال ــب ف ــب زين ــر ختاط ــع آخ ويف موض
ــد: ــه، وتدعــوه إىل النهــوض مــن جدي ــّرق وعظمت ــرز جمــد هــذا ال وفيهــا ت

مل   يزه    نائل  نية  العليــــــاِء لوال  احتال  عنا  وبذل  دمــــاء    
فلنخفف شن الوجهة احلسناِء إْن   ملْ  نزّين   ســـــرًة    مرويــة    
إال بسفِك  دٍم  عى  األرجـــاِء ال يسلُم الرُف الرفيُع من األذى    
ا لنا  من  رشعِة   القدمــــاِء بدًّ هذا مقاُل   األقدمن  وملْ  نجــــد     

وختتم الّشاعر قصيدهتا بقوهلا:
نروي عن املاضن ما فعلوا فا             يروي يروي بنو اآليت عن اآلباء3  

قصيــدة تنشــد فيهــا الّشــاعرة حتفيــز هــذا الــّرق إىل العــودة إىل جمــده، وإحيــاء عــّزه، وتؤكــد 
أّن هــذا الــّرق ال بــد مــن يقظــة لــه، خصوًصــا أّن هنــاك أجيــااًل قادمــة ستحاســبنا عــى أفعالنــا، 

1 - مجلة العرفانن مج 25، 1934، ص 812.

2 -  زينب فّواز، ديوان زينب فّواز، ص 155.
3 - المصدر نفسه، ص 144 إلى 146.
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ــا  ــات أمــام القضاي ــاعرات العاملّي ــم واحلكمــة والعقــل. مل تقــف الّش وتدعــو إىل العــودة إىل العل
ــات  ــد اللحظ ــاعيات إىل متجي ــن، س ــل واقعه ــهمن يف نق ــل أس ــرات، ب ــة متح ــة والقومي الوطني

املنــرسة املرقــة، داعيــات إىل العــودة إىل املــايض اجلميــل املــرق. 
املرء يف جوهر الّدنيا حكى عرًضا        يزوُل عنها وتبقى عنه دنيــاه

والعيُش  يف كرِة  الغراِء   مشغلـةٌ       بَن احلوداِث العقبى قصاراه1

1 - زينب فّواز، ديوان زينب فّواز، ص 112. 
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 اخلامتة:

ــات، مســتنبطن  شــّكلت صفحــات هــذه الّدراســة مــادة رحلتنــا يف شــعر الّشــاعرات العاملّي
ــن  ــاذج م ــل ن ــى حتلي ــة ع ــدت الّدراس ــّن، واعتم ــعر لدهي ــات الّش ــة الجّتاه ــص العام اخلصائ

ــه. ــن في ــذي عش ــع ال ــك باملجتم ــن ذل ــاعرات، رابط ــن الّش ــن ب ــعرهّن، مقارن ش

ــرز التفــاوت باهتامهــن  أّواًل اشــرتكت الّشــاعرات باجتاهــات الّشــعر وبموضوعاتــه، لكــن ب
باملوضــوع نفســه. ومــن املاحــظ أّن الشــاعرات العاملّيــات مل يقــرَن شــعهرهّن عــى الّرثــاء، ومل 

يكــن هــو املجــال الوحيــد الــذي كتبــن فيــه، بــل أبــدع يراعهــن بموضوعــات متعــّددة.

ــا: وقــد اقتــرت الّدراســة عــى أربــع شــاعرات، تــّم اختيارهــن بحقــب زمانّيــة خمتلفــة،  ثانيًّ
وبمواضــع جغرافّيــة متعــّددة مــن جبــل عامــل، ومتّيــزن بالــدور الافــت الــذي قمــن بــه. لكــن 

الّشــاعرات يف جبــل عامــل ال يقتــر عــى هــذا العــدد.

ــا: نتــاج العاملّيــات تعــّدد بــن الّشــعر والقصــة واملــرسح، وعــى الّرغــم مــن ذلــك فقــد  ثالًث
لوحــظ امهــال نتــاج األديبــات العاملّيــات ففقــد الكثــر منــه ومــن املهــم اعــادة النظــر يف حتقيــق 

هــذه الكتــب.

خامًســا: غلــب طابــع احلــزن والّشــكوى عــى شــعر احلــّب عنــد الّشــاعرات، ومل يــرز وصــف 
العاقــة احلســّية والعاقــة اجلســدّية بــن احلبيبــن، وربــا يعــود ذلــك إىل طبيعــة البيئــة املحافظــة 

للمجتمــع يف ذلــك الوقــت.

سادًســا: حرصــت الّشــاعرات عــى احلفــاظ عــى املفاهيــم الّدينّيــة، وســارت وفــق ماتعّلمتــه 
واقتنعــت بــه.

ــا  ســابًعا: بــرز االهتــام بقضايــا الوجــود واملصــر، وإن مل تّتجــه فيــه الّشــاعرات اجّتاًهــا تأمليًّ
حــاد التفكــر، وحافظــن عــى مــا ورثنــه مــن ثقافتهــّن الدينّيــة.

ــاكل  ــن مش ــة م ــا يعاني ــه وب ــَن بقيم ــع فاهتم ــا املجتم ــاعرات بقضاي ــت الّش ــا: اهتم ثامنً
اجتاعّيــة.

ــة، فاملجتمــع العــريب يف ذلــك الوقــت  ــة والقومّي ــا الوطنّي ــا بالقضاي تاســًعا: كان االهتــام جليًّ
ــة  ــّم بــا يصيــب األقطــار األخــرى، هلــذا بــرز تفاعــل الّشــاعرات مــع أي دعــوة توحيدّي كان هيت

بــن أقطــار الوطــن العــريّب.

وجتــدر اإلشــارة إىل أّن هــذه الدراســة اقتــرت عــى دراســة املضمــون يف شــعر الّشــاعرات، 
ومل يتــّم التطــّرق إىل الّشــكل، وإن بــرز اهتــام الّشــاعرات بالّشــعر العمــودي، وأكثــرت مــن ذلــك، 
واجّتهــن قليــًا إىل الّشــعر املثــور، وأبــرز مــا ظهــر عنــد »بلقيــس أبــو خــدود«، وطبعــا هــذا يدفــع 
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إىل دراســة اإليقــاع وألســلوب الفنــّي عنــد الّشــاعرات العاملّيــات.

ــه اآلخــرون، وحســبي  إىل هــذا انتهــت الّدراســة، فأرجــو أن أكــون قــد أضفــت مــا ينتفــع ب
ــوائب  ــن الّش ــاٍل م ــه خ ــة أّن ــر مدعّي ــواب، غ ــت الّص ــد جانب ــون ق ــل، وأن أك ــع إىل األفض الّتطّل
ــا  ــَده، وم ــال هلل وح ــب، والك ــا ونصي ــئ يف أعالن ــر نخط ــا ب ــك إالّ ألّنن ــا ذل ــص، وم والنّواق

ــاهلل. ــي إالّ ب توفيق

ثبت ببليغرايف بأسامء الّشاعرات والّتعريف هبّن:

أبو خدود، بلقيس:

بلقيــس حممــد أبــو خــدود صيــداوي هــي كاتبــة وشــاعرة لبنانيــة، ُولــدت عــام 1935 يف مدينة 
النبطيــة يف لبنــان، اســمها هــَو بلقيــس أبــو خــدود ولكــن صيــداوي جاءهتــا مــن نســبة زوجهــا 

يوســف صيــداوي. 

َدرســت بلقيــس يف مــدارس النبطيــة، كــا درســت يف املدرســة اإلنجيلّيــة األمريكّيــة يف بروت، 
ــت  ــريب، وعاش ــازة يف األدب الع ــى إج ــت ع ــم حصل ــروت، ث ــة بب ــة األهلّي ــت يف املدرس ودرس
بلقيــس يف مدينــة فريتــاون يف ســراليون ســنوات عديــدة، وبعــد ذلــك عــادت إىل لبنــان. هلــا عــدد 
مــن الدواويــن الشــعرية، وِمنهــا: مهســات مــن ســبأ، َودمــوع تغنــي، َوبقــاء وزوال، َوهلــا مرسحيــة 
شــعرية بعنــوان )ري مــي يف الغــاب(، كــا هلــا جمموعــة قصصيــة بعنــوان »الرســالة األخــرة«، وهلــا 

بحــث علمــي بعنــوان »مــاري خــوري”. 

شــاركت بلقيــس يف العديــد مــن املهرجانــات الشــعرية يف لبنــان، ووضعــت النشــيد الرســمي 
للدفــاع املــدين اللبنــاين، كــا قدمــت نــاذج مــن أشــعارها يف اإلذاعــة والتلفــاز اللبنانيــن، وُنــرت 

قصائدهــا ومقاالهتــا يف الصحــف اللبنانيــة، وَكتــب عنهــا العديــد مــن الشــعراء واألدبــاء. 

احلر، زهرة جواد:

ــة  ــل، طبيب ــل عام ــاعرة جب ــي ش ــام 1917. ه ــور ع ــة ص ــر يف مدين ــرة احل ــدت  زه ول   
ــتها  ــت دراس ــا، تابع ــن عمره ــر م ــة ع ــاوز الثالث ــي ال تتج ــعر وه ــت الش ــة، نظم ــة وأديب ومربّي
ــوعّية  ــة اليس ــي يف اجلامع ــي الفرن ــد الطب ــن املعه ــائي، م ــض النس ــهادة يف التمري ــت ش ــى نال حت
يف بــروت، وهــي أول معلمــة تــم تعيينهــا يف صــور عــام 1932، وإىل جانــب تدريســها للبنــات 

ــبعن. ــن الس ــت س ــى بلغ ــاء حت ــض النس ــد ومتري ــال التولي ــت يف جم عمل
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ــن يف  ــاء املؤسس ــن األعض ــت م ــا كان ــاين، ك ــوب اللبن ــرأة يف اجلن ــر امل ــن رواد حتري ــت م كان
املجلــس الثقــايف للبنــان اجلنــويب عــام 1964، حصلــت عــى وســام العمــل الفــي 1971 مــن 
املجلــس الثقــايف للبنــان اجلنــويب، وانتخبــت يف العــام 1975 » األم املثاليــة » عــن جنــوب لبنــان .

مــن مؤّلفاهتــا: قصائــد منســية )ديــوان(/ ريــاح اخلريــف )ديــوان( / اهلل جــّل جالــه )ديــوان 
وســرة ذاتيــة(/ باإلضافــة إىل العديــد مــن القصائــد املنشــورة يف جملــة العرفــان وغرهــا.

رضا، فاطمة:

فاطمــة بنــت أمحــد رضــا، ولــدت يف مدينــة النبطيــة )جنــويب لبنــان(، وفيهــا توفيــت. عاشــت 
يف لبنــان واألردن.تلقــت مبــادئ القــراءة والكتابــة والقــرآن الكريــم عــى والدهــا، ثــم يف بعــض 
كتاتيــب مدينتهــا، بعدهــا التحقــت بمدرســة حبيبــة مــروة االبتدائيــة للبنــات. عاشــت حياهتــا ربــة 
ــاط  ــا نش ــائي يف األردن، وكان هل ــن النس ــة التضام ــت مجعي ــا. أسس ــر أرسهت ــى أم ــوم ع ــزل تق من
ــر اخلزامــى« فضــًا عــن  »شــعري« ملحــوظ يف التجمعــات النســائية. هلــا ديــوان: »مواويــل طائ

قصائــد نــرت يف جملــة األحــد.

فّواز، زينب:

ولــدت يف بلــدة تبنــن يف جبــل عامــل 1844م، ونشــأت يف أرسة فقــرة. كانــت تبنــن حينهــا 
مقــر إمــارة آل عــي الصغــر، وكان احلاكــم يومهــا عــي بــك األســعد، فتقربــت األديبــة زينــب فّواز 
مــن نســاء آل األســعد وقضــت شــطًرا مــن صباهــا يف قلعــة تبنــن مازمــة هلــّن، ال ســيا الســّيدة 
ــتفادت  ــوم األدب، واس ــنة بعل ــة حس ــى دراي ــت ع ــي كان ــعد الت ــك األس ــي ب ــة ع ــة زوج فاطم
منهــا، وتعلمــت منهــا القــراءة والكتابــة. ثــم تزّوجــت برجــل مــن حاشــية خليــل بــك األســعد، 
ــي  ــب نظم ــا أدي ــق فتّزوجه ــافرت إىل دمش ــك س ــد ذل ــة. بع ــاف األمزج ــه الخت ــتمر مع ومل تس
الكاتــب الّدمشــقي ثــّم طّلقهــا، ويف دمشــق تعّرفــت عــى ضابــط يف العســكر املــري فتزّوجــت 
ــائل يف  ــّدة رس ــت ع ــائل فكتب ــت رس ــا، فكتب ــرت مواهبه ــاك ظه ــر، وهن ــه مل ــا مع ــه وصحبه ب
صحــف مــر الكــرى، ونالــت شــهرة يف الكتابــة والشــعر والفــن، وكتبــت روايتــن نالــت هبــا 
زيــادة يف الشــهرة، وأّلفــت »الــدر املنثــور يف طبقــات ربــات اخلــدور«، فنالــت بــه شــهرة واســعة.

وكان صــوت زينــب فــواز، األول يف الدعــوة إىل النهضــة والتحريــر، وذلــك يف مواضيــع شــتى 
والقضايــا التــي تطرقــت إليهــا يف الــرق عموًمــا، فلــم تــرتك ســانحة مــن دون أن تســجل فيهــا 
موقًفــا، وتركــت أثــًرا يف احلركــة األدبّيــة حتــى أن البعــض يــرى أّنــا صاحبــة الســبق يف كتابــة فــن 
ــع  ــة يف املجتم ــن القص ــة ف ــدة كتاب ــي رائ ــب، فه ــه زين ــكل وروايت ــن هي ــد حس ــل حمم ــة قب القص

العــريب. 
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ــن  ــرأة م ــه ل456 ام ــت في ــدور«، أرخ ــات اخل ــات رب ــور يف طبق ــدر املنث ــا: »ال ــن مؤّلفاهت م
نســاء الــرق والغــرب/ »الرســائل الزينبيــة«، وفيهــا نــارصت قضايــا املــرأة وحقهــا يف التعليــم 
ــر امللــك احلميــد”/  والعمــل/ “مــدراك الكــال يف تراجــم الرجــال”/ “اجلوهــر النضيــد يف مآث
ديــوان شــعر مجعــت فيــه منظومــات هلــا/ اهلــوى والوفــاء )مرسحيــة شــعرية(/ حســن العواقــب: 
وهــي أول روايــة عربيــة عــى مــا يــرى البعــض ويعــود تارخيهــا إىل العــام 1899 /امللك قــوروش.

القبيي، علية:

ــت  ــان(، وتوفي ــويب لبن ــل - جن ــل عام ــن )جب ــة زبدي ــدت يف قري ــي، ول ــى القبي ــة موس علي
ــا،  ــن عمره ــة م ــه يف السادس ــم وختمت ــرآن الكري ــت الق ــان. حفظ ــا يف لبن ــت حياهت ــا. قض فيه
ونالــت قــدًرا مــن التعليــم مــن بعــض معلــات قريتهــا، ثــم التحقــت بمدرســة حكوميــة للبنــات 
يف مدينــة النبطيــة، واجتــازت صفوفهــا الثاثــة، وبعــد ذلــك التحقــت بمدرســة الكليــة اإلســامية 
ــه يف  ــة والفق ــوم اللغ ــس عل ــتغلت بتدري ــية. اش ــة والفرنس ــن العربي ــت اللغت ــروت، فدرس يف ب
ــة  ــدار ثاث ــى م ــها ع ــت متارس ــة، وظل ــة النبطي ــراء بمدين ــة الزه ــا مدرس ــددة، منه ــدارس متع م
وعريــن عاًمــا، ثــم تفرغــت للحيــاة األرسيــة، واختــذت مــن حرفــة التطريــز واخلياطــة رفيًقــا هلا.

ــة الناشــئة، وجعلــت مــن  ــم وتربي  جهودهــا ملموســة يف خدمــة وطنهــا؛ فعملــت عــى تعلي
نفســها نموذًجــا للمــرأة العريــة، واهتمــت بتجديــد األدب العــريب. هلــا قصائــد وردت ضمــن 

ــان. ــة العرف ــرت يف جمل ــة ن ــد متفرق ــا قصائ ــر«،  وهل ــاب اخلواط ــوان: »كت ــاب بعن كت
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جمعية هيئة الخدمات االجتماعيّة  في النبطية :

تاريخ وواقع وحلم مستقبل

رئيس اجلمعية  احلاج حسيب عواضة 

ــانّية  ــي إنس ــات ه ــذه احلاج ــع ، وه ــات املجتم ــايت بحاج ــّي اخلدم ــل االجتاع ــط العم ارتب
ــات  ــم مؤسس ــق وتنظي ــر خلل ــدور األول، يف التفك ــري ال ــل الب ــداف. أّدى العق ــه واأله الوج

ــات . ــة املجتمع ــي حاج ــل ليلب ــذا العم ــود ه تق
النبطيــة حــارضة جبــل عامــل، ومركــز جتــاري مهــم، وموقــع يصــل الســاحل باجلبــل. يمتــد 
ــًا إىل حــوران يف ســوريا، وإىل  ســلطانا االقتصــادّي إىل منطقــة العرقــوب والبقــاع، ووصــل قدي

فلســطن فــاالردن ...
ــة الكشــاف  ــة، فرعــت مجعي ــرت ســلًبا عــى اقتصــاد املدين ــة فلســطن أث ال شــك يف أّن نكب
ــع  ــن الوض ــن. لك ــاعدات للمحتاج ــن املس ــتطاعت تأم ــودة، إذ اس ــرات موج ــد ثغ ــي لس العام
ــوس  ــذا الكاب ــن ه ــة م ــراج املدين ــدي الخ ــر املج ــا التفك ــدأ حينه ــا، فب ــا واقتصاديًّ ــم صحيًّ تفاق
ــراح  ــمة اجل ــًا يف بلس ــة دوًرا مه ــاء املدين ــن أبن ــون م ــارىء، وأّدى املغرتب ــؤس الط ــل بالب املتمث

ــّي  . ــع االجتاع ــوازن للوض ــادة الت واع
يف عــام 1969 اســتطاعت النبطيــة وبمســاعدة اهــل اخلــر والتقــى، أن حتصــل عــى رخصــة 
ــا  ــدأت عمله ــي ب ــة الت ــات االجتاعّي ــة اخلدم ــة هيئ ــت مجعي ــام، فكان ــأن الع ــى بالش ــة تعن جلمعي
ــع  ــا، ودف ــاد خطواهت ــي ق ــان والت ــر واإلحس ــة ال ــم مجعي ــت اس ــخ حت ــذا التاري ــل ه ــاين قب االنس
هبــا إىل الــروز فضيلــة الشــيخ حممــد تقــي صــادق امــام بلــدة النبطيــة، وأحــد علــاء جبــل عامــل 

ــن. البارزي
ــّي  ــع اجتاع ــرة يف واق ــد ثغ ــايت،  بس ــور خدم ــرت أول ن ــي اعت ــة  الت ــذه اجلمعي ــدأت ه ب

ــى: ــا ع ــزت أهدافه ــب، ورك ــادّي صع واقتص
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غــرس التعــاون االنســاين واالجتاعــّي  بــن املواطنــن، وخدمــة اإلنســان ألخيه اإلنســان، 	 
بــكل إخــاص وجتــّرد مــن الّذاتية.

حشــد أكــر عــدد ممكــن مــن املتطوعــن لاســتفادة مــن طاقاهتــم يف ســبيل اخلدمــة العامــة 	 
جمتمعهم. يف 

تنشيط السياحة يف املنطقة.	 
اعالة واغاثةاملحتاجن واملعوزين والبؤساء يف مجيع احلقول وامليادين.	 
ــة 	  ــن الناحي ــؤالء م ــاع ه ــة أوض ــق معاجل ــن طري ــرد ع ــول والتج ــال التس ــن أع ــد م احل

ــة. ــية واملعنوي ــة واملعيش املادي
تأمن ما أمكن من خدمات صحّية واجتاعّية للمنطقة.	 
خدمة ورعاية وتنظيم املآتم من شتى النواحي.	 
خدمة املناسبات الدينية والوطنية.	 

وهكــذا متكنــت اجلمعيــة، وبمســاعدة عــدد مــن املترعــن مــن أهــايل مدينــة النبطيــة مــن رشاء 
ــفيات  ــرىض إىل مستش ــل امل ــة يف نق ــة العام ــت للخدم ــام 1969، ووضع ــعاف ع ــيارة إس أّول س
صيــدا وبــروت، ووصــل نشــاطها إىل األردن يف نقــل مــرىض إلجــراء عمليــات قلــب... وبعــد 
فــرتة زمنيــة قصــرة اشــرتت اجلمعيــة ســيارة »فيــات« جمهــزة بمكــر للصــوت، وعملــت كإذاعــة 

متنقلــة تبــّث األناشــيد يف املناســبات الدينيــة والوطنيــة.
ــزال مســتمًرا يف  ــل عامــل والعمــل الي ــة عــى قــرى جب ــة مرف ــة عــى تّل تقــع هــذه اجلمعي

ــي: ــا ي ــتقبلية عــى م ــز أهدافهــا املس ــاء والعمــل االنســاين، وهــي ترك ــم البن ــق حل حتقي
إنشاء مستشفى يشمل:

· مركًزا للطوارىء .	
· مركًزا حلضانة االطفال .	
· مركًزا لذوي العاهات واملتخلفن عقلًيا.	
· مركًزا للصم والبكم.	
· مركًزا لرعاية األيتام واملردين .	
· مركًزا للعجزة.	
· معهًدا للتمريض والرعاية الصحّية واالجتاعّية.	
· مشغًا حرفًيا وتقنًيا.	
· قاعة كرى للندوات واملحارضات وورش العمل واملؤمترات.	
· صالة لاسرتاحة واالنتظار.	
· ادارة للمؤسسة.	
· حدائق عامة وماعب.	

أرشف عــى هــذه اجلمعيــة جمموعــة مــن العلــاء والتجــار والصنــاع ورجــال القانــون واالطبــاء 
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واملهندســن ومــن كل الرائــح االجتاعّيــة، اتصفــوا باحلكمــة و اإليثــار وحــب الغــر ...

ومن طموحات اجلمعية التي تعمل عى حتقيقها:

إنشاء  تعاونية استهاكية.	 
تأمن مركز لرعاية الطاب ليًا، وتعليم الكبار وحمو األمية.	 
تأمن مساكن شعبّية لذوي الدخل املحدود.	 
تأمن مستشفى نقال.	 
وضع برنامج ملكافحة اآلفات االجتاعّية.	 
املسامهة واملشاركة يف وضع برنامج للسر والنظافة.	 
تنظيم مهرجان سنوي دائم يسمى عيد االنتاج.	 

هــذه خطــوات مجعيــة هيئــة اخلدمــات االجتاعــّي يف مدينــة النبطيــة، التــي تركــز عــى تنفيــذ 
املهــام التــي وجــدت مــن أجلهــا، والتــي تســاهم يف الوصــول إىل اهلــدف املنشــود. هــذه اجلمعيــة 
التــي كغرهــا مــن اجلمعيــات الناشــطة يف جبــل عامــل مشــت ضمــن العواصــف واالعاصــر التي 
اجتاحــت الوطــن بوجــه عــام واجلنــوب بوجــه خــاص، فمشــت عــى درب اخلــر والــود والعشــق 

لتقديــم اخلدمــات واملســاعدات االنســانية.

ــم  ــاح الظل ــتدت ري ــا اش ــن مه ــة صامدي ــب العاصف ــى يف قل ــام، ونبق ــا اح ــًرا يف أعالن اخ
ــقط رأس  ــنا ومس ــقط رأس ــن مس ــا، م ــن أرضن ــع م ــن نقتل ــر، ل ــر التفق ــتبداد، وأعاص واالس

ــاىل . ــبحانه وتع ــون اهلل س ــك بع ــاه. كل ذل ــد أحببن ــن بل ــا، م جدودن

لكــي يكــون للمــرأة دور بــارز يف مؤمترنــا، ويف عرنــا احلــارض حتــول التقــدم العلمــي وأصبح 
ــطة  ــة للناش ــة مداخل ــة السادس ــام اجللس ــك خت ــيكون مس ــذا س ــدور، ل ــدور كل ال ــيدات ال للس

االجتاعّيــة  رئيســة روح العمــل االجتاعّيــة  األســتاذة غديــر حومــاين :



788

الدور التنموي الفاعل لجمعيات جبل عامل من خالل التشبيك.

 الدور التنموي الفاعل جلمعيات جبل عامل من خالل التشبيك.
رئيسة مجعية روح العمل االجتامعّية  :غدير حوماين 

   
نحلــة واحــدة ال جتنــي العســل، فنحــن مجيعــا نجــّذف يف القــارب نفســه، رحــم اهلل امــرأ أخــاه 
بنفســه، فالتناغــم الظاهــر للعلــم ال يقــوم إال عــى احتــاد االضــداد، إن روح التعــاون واملســاعدة 
وجــدت منــذ وجــود البريــة، فاإلنســان اجتاعــّي بالفطــرة، والعمــل االجتاعــّي كان يتــم عــر 
ــة. إال أن دور املنظــات غــر احلكوميــة أخــذ يتبلــور  ــة أو مجاعّي التاريــخ يف أشــكال خمتلفــة، فردّي
ــاطها  ــاد نش ــات وازدي ــذه املنظ ــم دور ه ــا، وإن تعاظ ــد مهامه ــات وحتدي ــروز دور احلكوم ــع ب م
وحضورهــا عــى الصعيــد العاملــي جعلهــا تنــال اعــرتاف منظمــة االمــم املتحــدة كريــك أســاس 
وفّعــال يف تقريــر مصــر البريــة، ومســتقبلها ، ويف الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ومحايتــه، حيــث 

بــات هلــذه املنظــات دوٌر أســايٌس هــاٌم وداعــٌم للحكومــات واألحــزاب السياســّية.

ويعــود تاريــخ املنظــات غــر احلكوميــة إىل القــرن التاســع عــر، حيــث تأسســت يف 
ــار  ــة النتش ــادرة نتيج ــذه املب ــاءت ه ــة. وج ــة العبودي ــة ملحارب ــة الريطاني ــام 1832 اجلمعي الع
الليراليــة وأفكارهــا. ولقــد ترافــق إنشــاء هــذه اجلمعيــات مــع عمــل اإلرســاليات الكاثوليكيــة 
والروتســتانتية، خصوًصــا يف أفريقيــا وآســيا يف املجالــن الصحــّي والرتبــوي، والتزال املؤسســات 

ــات. ــل اجلمعي ــن عم ــًا ضم ــًزا مه ــل مرك ــي حتت ــع الدين ذات الطاب

ويف العــام 1943 أنشــأت املنظــات غــر احلكوميــة يف الواليــات املتحــدة االمركيــة احتــاًدا هلــذه 
اهليئــات،  يدعــى املجلــس األمركــي للمؤسســات األهليــة لإلغاثــة ، ولقــد قامــت هــذه اجلمعيــات 
يف األعــوام األوىل بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة بنشــاط كبــر مــن أجــل تأمــن املســاعدات للشــعوب 
االوروبيــة )توزيــع أدويــة، مــواد غذائيــة، وألبســة....إلخ( بخاصــة لاجئــن واملهجرين. وتأسســت 
يف الفــرتة نفســها يف اململكــة املتحــدة جلنــة أوكســفورد ملكافحــة املجاعــة يف العــام 1942، مــن أجــل 
مســاعدة الشــعب اليونــاين الــذي عانــى مــن املجاعــة خــال االحتــال النــازي، ولقــد حتّولــت هــذه 
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اللجنــة يف مــا بعــد إىل إحــدى أهــم اجلمعيــات الريطانيــة وهــي )أوكســفام(.

ــركا،  ــا وأم ــة يف أوروب ــة الطوعي ــر احلكومي ــات غ ــن اهليئ ــر م ــدد كب ــك ع ــد ذل ــس يع تأس
خــال احلربــن العامليتــن األوىل والثانيــة، ووجهــت نشــاطها نحــو دول العــامل الثالــث )إمــا بإيعــاز 
مــن دوهلــا أو بشــكل مســتقل عنهــا(، بحســبان أن الــدول الصناعيــة كانــت تســتعمر معظــم هــذه 

البلــدان قبــل أن تنــال اســتقاهلا.

 ويف جبــل عامــل تأسســت مجعيــات مهمــة، كان هلــا دور أســايس وفعــّال يف التنمّيــة، ويف عملية 
التغيــر االجتاعــّي. وقــد تعــّزز هــذا الــدور املؤثــر والفاعــل بعــد تطــور مفهــوم التنميــة، إذ مل يعــد 
يقتــر عــى املــؤرشات التقنيــة كالدخل،والعمــر املتوقــع عنــد الــوالدة،  ومعــدالت األمّيــة ، بــل 
بــات يتعداهــا لتكــون أكثــر شــمولّية بأبعادهــا، وأهدافهــا، مــن خــال إدخــال مــؤرشات إضافيــة 

منهــا االقتصادّيــة والسياســّية واالجتاعّيــة والثقافّيــة والبيئّيــة... بــا يف ذلــك نوعيــة احليــاة.

ــر  ــات غ ــات واملنظ ــن اجلمعي ــبيك ب ــوع التش ــّرق إىل موض ــة، نتط ــذه املداخل ــا يف ه  وهن
ــات،   ــول االحتياج ــات ح ــة، واملعلوم ــادل املعرف ــة لتب ــيلة ناجح ــّد وس ــذي يع ــة، ال احلكومّي
ــيلة  ــبيك اًذا وس ــا. فالتش ــا وتداوهل ــامهة يف نره ــع، واملس ــى، واملناف ــرات الفض ــول، واخل واحلل
ــات.  ــط واملفاوض ــر يف الضغ ــادة التأث ــاب، وزي ــد اخلط ــال توحي ــن خ ــات، م ــة اجلمعي لتقوي
ويســاهم  يف تعزيــز األداء الديمقراطــي، وتفعيــل الــدور التنمــوي ملنظــات املجتمــع املــدين، ويمنع 

ــا. ــا ورؤيتن ــع ثقافتن ــاىف م ــا، تتن ــى جمتمعاتن ــة ع ــج منزل ــداف وبربام ــقاط أه إس

وللتشــبيك أمهيــة بالغــة خاصــة بعــد أن تــم االعــرتاف بــدور منظــات املجتمــع املــدين كريــك 
حيــوي يف عمليــة تنميــة املهــارات، وبنــاء القــدرات والتدريــب، واجيــاد فضــاءات تقوم عى أســاس 

حتالــف واع، وأهــداف واضحــة، ورؤيــة شــاملة للتنميــة، ودور حمــوري للمنظــات األهلّية.

 ويتحّقــق ذلــك مــن خــال حتديــث طــرق وأدوات تبــادل املعلومــات واخلــرات، ومــن خال 
ــن  ــك م ــا، وكذل ــار هيكليته ــبكة يف إط ــا الش ــي تنظمه ــة، الت ــاءات الدورّي ــات، واللق االجتاع
ــذي  ــامي ال ــدف الس ــكل اهل ــرتكة تش ــة مش ــورة رؤي ــيقّية لبل ــر التنس ــر األط ــم وتطوي ــال دع خ

ــه. ــاء لتحقيق ــي األعض يلتق

ــدة املــدى يتــم حتقيقهــا  ــة أهــداف بعي  كــا يــؤدي التشــبيك إىل تفعيــل »رســالة« ، هــي بمثاب
ــة حمــددة. ــات املشــبكة،  وعملهــا املشــرتك يف مهــل زمنّي مــن خــال تعــاون اجلمعي

فالشــبكات الناجحــة متكــن منظــات املجتمــع املدين مــن اســاع  صوهتــا يف املنتديــات اإلقليمية 
والدولّيــة، حيــث تصــاغ السياســات التنمويــة العاملّيــة، فيــأيت التشــبيك والتنســيق ليفَعلهــا ويعطــي 

املنظــات املنضويــة يف الشــبكات القــدرة عــى املبــادأة واملبــادرة واإلبداع.
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ناهيــك عــن األفــكار املغالطــة هلــذا املفهــوم حيــث ختشــى بعــض اجلمعيــات الذوبــان بســبب 
ــورا  ــزداد تط ــد ت ــا، فق ــس متام ــى العك ــل ع ــة، ب ــة او دولي ــة، اقليمّي ــبكات حملّي ــا إىل ش إنضامه

ــا. ــارا وتكام ــا وازده وانفتاح

أهيا احلضور الكريم

فلنرتــق بجوهــر ومعــدن مجعيــات جبــل عامــل حتــت عنــوان الوحــدة واإلئتــاف والتعــاون 
: هبــدف صياغــة اســرتتيجيات، وخطــط عمــل، وتنفيــذ برامــج ، تســتجيب لاحتياجــات املّلحــة 
ــم  ــس الفه ــاء أس ــا ارس ــن غايتن ــة. ولتك ــا اجلاهرّي ــا ملرجعياهت ــكل اساًس ــي تش ــع،  والت للمجتم
املشــرتك للمقاربــات التنمويــة، وتطويــر الرؤيــة، وتبــادل اخلــرات واألهــداف واملفاهيــم، واحلــد 
مــن التنافــس، كــي يكــون التشــبيك حاجــة للتخفيــف مــن خطــورة هــذه التحدّيــات، ويقلــص 
ــن  ــوء، ويمَك ــو كف ــى نح ــة ع ــة واملادي ــوارد البري ــتخدام امل ــاهم يف اس ــة، ويس ــن اإلزدواجّي م

املجموعــات املتعاونــة مــن بلــورة رؤاهــا املشــرتكة. 

ختاما أقول:

فبفضِل اهللِ ثم التعاون َنضت أمم
رصوًحا من املجِد فوَق القمم

فلم ُيبَن جمٌد عى فرقٍة 
ولن يرتفع باختاٍف علم 

معا للمعايل يًدا باليِد 
ُنشيُد البناَء بكِل اهلمم 
فمبدُأ التعاوِن من ديننا 
به اهلل يف حُمَكَاٍت حكم 
فمّدوا أَيادِيُكُم إخويت 
نعيُد بناَء جمِدنا يف ِشمم
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جلسة التوصيات

 
بعــد عــرض جمموعــة مــن التوصيــات التــي تقــدم هبــا املحــارضون واملشــاركون ومناقشــتها، 

تــم االتفــاق عــى جمموعــة منهــا صنفــت كــا يــي:
توصيات حفظ الرّتاث والّثقافة :أ( 

· ــة 	 ــاالً فكرّي ــن: أع ــة تتضّم ــبات خمتلف ــي مناس ــّي ق ــرّتاث العام ــارض  لل ــة مع إقام
ــة – صــورًا لشــخصيات  ــة لآلثــار مــع بطاقــات تعريفّي ــة – صــورًا تارخيّي ــة وفنّي وأدبّي
ــد يف  ــادات والّتقالي ــة والع ــات لألبس ــا – معروض ــف هل ــات تعري ــع بطاق ــة م عاملّي

ــل.  ــل عام جب
· اإلعــان عــن جائــزة ســنوّية باســم )جائــزة جبــل عامــل لإلبــداع واالبتــكار العلمــّي( 	

ووضــع مــا يلــزم مــن مصــادر متويــل هلــا ورشوط احلصــول عليهــا.
· ــة – 	 ــوث: اجتاعّي ــاز بح ــى انج ــات  ع ــا يف اجلامع ــات العلي ــّاب الّدراس ــجيع ط تش

نفســّية- أدبّيــة )الســيا االديبــات والشــاعرات العامليــات(– جغرافّيــة – بيئّيــة .. عــن 
جبــل عامــل.

· تســمية مــدارس أو مؤسســات أو مراكــز باســم رائــدات عامليــات، تشــجيًعا للمجتمع 	
النّســوي عــى اإلنتــاج الثقــايّف والّريادة.

· تنظيــم زيــارات اىل اآلثــار يف منطقــة جبــل عامــل ، والوقــوف عنــد واقعهــا واإلضــاءة 	
اإلعاميــة عليهــا ومتابعــة قضاياهــا. وادراج قــاع جبــل عامــل يف الدليــل الســياحي  

توصيات يف املجال النفّي والرتبوّي:ب( 
· ــن 	 ــة ع ــية الناجت ــات النفس ــى باالضطراب ــي تعن ــات الت ــراء الدراس ــوة اىل إج الدع

الضغوطــات و الصدمــات . 
· حــث اجلمعيــات املختصــة عــى إقامــة دورات تدريبّيــة للّشــباب حــول برامــج الّدعــم 	

النّفــّي  واالجتاعــي .
·  تعزيز دور اإلرشاد النفّي واالجتاعّي يف املؤسسات الرتبوّية.	
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· تعزيز النّشاطات اإلبداعّية يف املؤسسات الرتبوّية.	
· التواصــل مــع مجعيــات وانديــة مــن خــارج اجلنــوب وحثهــا عــى زيــارة آثــار جبــل 	

عامــل وفــق برامــج منظمــة .

توصيات يف املجال الصحي والبيئي :ج( 

· ــة . 	 ــات الصحّي ــفيات والقطاع ــى املستش ــة ع ــة الصحّي ــل دور الرقاب ــة بتفعي التوصي
ــل . ــل عام ــدن جب ــرى وم ــي يف ق ــع الصح ــن الوض ــعي لتحس والس

· ــار 	 ــى االن ــة ع ــات البيئي ــوث واملخالف ــة التل ــة  ملراقب ــة املخصص ــل دور اللجن   تفعي
ــا. ــاه ومتابعته ــادر املي ومص

· ــة يف 	 ــى البيئ ــات ع ــع الّتعدي ــة بمن ــراءات املتعّلق ــن واالج ــل القوان ــوة اىل تفعي الدع
ــك(. ــا يف ذل ــات دوره ــذ البلدي ــى ان تأخ ــل عامل.)ع جب

· احلــث عــى إقامــة ســدود مســتحدثة صغــرة صديقــة للبيئــة يف جبــل عامــل ، وبــرك 	
ــرف  ــة ال ــات معاجل ــاء حمط ــك بن ــري ، وكذل ــتعاهلا يف ال ــاه واس ــظ املي ــة حلف جبلي

ــي عــى ضفــاف االنــار . الصحــي، وخصوصــًا تلــك الت
· الدعــوة اىل منــع تعديــات الكســارات واملرامــل عــى البيئــة وخصوًصــا عــى مصــادر 	

امليــاه، ومنــع رمــي زيبــار الزيتــون يف األنــار ومنابعهــا.
توصيات تتعلق باالغرتاب:د( 

· تأمــن الّتواصــل بــن لبنــان املقيــم و لبنــان املغــرتب ، مــن خــال اللقــاءات الثقافيــة 	
واالجتاعيــة  واملســامهة يف انشــاء بيــت املغــرتب اللبنــاين.

املجال االقتصاديه( 

· ــة  وإنتاجيــة 	 تشــجيع املســتثمرين وأصحــاب األمــوال عــى إنشــاء مؤسســات صناعّي
ــغ و   (  ــون – التب ــات – الزيت ــي )احلمضي ــاج الزراع ــق باالنت ــا يتعّل ــا ب وخصوًص
ــم .  ــاعدهتم ودعمه ــى مس ــة ع ــث الدول ــق ح ــن طري ــن ع ــل املزارع ــهيل عم وتس

· العمل عى تطوير املرافئ البحرية وتغعيلها .	
توصيات عامة :و( 

· اقامة ندوة نقاش وتوقيع كتاب املؤمتر وحشد الوسائل اإلعامّية .	
· ــة ان 	 ــرات خارجي ــاركون يف مؤمت ــن يش ــن الذي ــن العاملي ــاء والباحث ــة الزم توصي

ــه . ــل وتراث ــل عام ــف بجب ــاب للتعري ــن الكت ــخًا م ــخًا نس ــوا نس حيمل
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اللجنة العلمية التي حكمت االبحاث

د. كاظم نور الدين / علوم اجتاعية

د  حسن ظاهر / علوم سياسية 

د. درية فرحات / أدب عريب

د. عاد سيف الدين / فلسفة

د. حمسن جواد / تربية

د. عي شعيب / أدب عريب

املشاركون قي جلسة التوصيات
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