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حـسـام الـديــن بـشـارة
أمــيـر " جــبــل عــامــل "
الـشـيـخ د  .جـعـفـر الـمهـاجــر
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الـمقــــــــدمــــــــــت
هـذا بحث ؼـرضً منه التعرٌـؾ بســٌرة وأعـمال رجـل
ّ
أحـق الناس بحمل لـقـب البطـل  ،بالمعـنى التارٌخً
هـو عـندي من
للكلمة  ،ومن ح ّقه أن ٌؤخـذ المحـل المناســب فً التارٌخ الرســـمً
لـ " لبنـان " لـوال أن قـد تن ّكـر لـه الجمٌع  ،تبعـا ً لتن ّكـر المإرخٌـن
السـلطوٌٌن له  .ال لســبـب إال ألنـه لـم ٌناســـب أؼـراض المـإرخ
المعاصـر لـه  .ألن هـذا كـان دابـمـا ً مُعـلّـق النفــس بتسـجٌل أ دنـى
أحـوال أهـل السّــلطة  ،فلـم ٌـره بعٌنه العوراء  ،مع أنـه كـان مـلء
األعـٌن فً زمانـه  .ولم ٌناســب أؼـراض كـتـَبة تارٌـخ " لبنـان "
الرســمً  ،ألنـه مـن خــارج المنطقـة التً أُخــذ تارٌخ الوطـن مـن
تارٌخهـا الخاص  .أعـنً أنـه لٌــس مـن " جبـل لبنـان "  .ونحــن
نعـلم أنه بٌـن هــذا وذاك ضاع تارٌـخ كثٌـر و ُتنوســً أبطال  .إذن
فلٌـس من الؽرٌـب أن ٌضٌع ذكراألمٌر حسـام الدٌـن بشـارة فً َمن
ضاع  .وفً مثل هـذه الحال  ،فإن ما و َمـن ٌضٌع هـو دابما ً أنـبـل
وأطهـر من ذلك الـذي ٌُنشــر ذكـره وٌحظى باالعـتراؾ  ،بوصـفه
تارٌخــا ً رسـمٌا ً  .كما أنـه أحـق باســم ( التارٌخ )  ،ألنـه أصدق
وأكـثـر إنسانٌّة بكثٌـر .
والبطل  ،بالمعنى التارٌخً للكلمة  ،هو ذلك اإلنسـان الـذي
شـق للناس طرٌقا ً فسـلكوه  .إنه ذلك اإلنسـان الذي ٌُخلّؾ من بعــده
عالمـا ً أفضل من الذي أتى إلٌه  ،من وجهة نظره عـلى األقـل  .وقد
نجـح فً ذلك ألنه أدرك مواصفات وخصوصٌات اللحظة التارٌخـٌة
التً ٌعٌـش فٌها ومقتضٌاتهـا  ،وأفـلح فً التماهً معهـا وفً العـمل
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بما تقتضٌه  ،وأٌضا ً فً إؼـراء الناس عـلى السـٌر خلفه فً الطرٌق
الذي اختاره  .فهو ،إذن  ،تآلؾ رابع من القدرة على تمٌٌز الطرٌق
الصحٌـح مـن بٌـن الطـرق الكثٌـرة المتشــعّـبة  ،ومـن القـدرة عـلى
إؼـراء الناس عـلى السـٌر خلفه .
مـن هـذا البٌان سـٌكون فً وسـع القارئ الحصٌؾ أن ٌُـلـ ّم
بمشكلة الباحـث وهـو ٌخوض ؼمـار هـذا البحث  .فإذا كان المإرخ
المعاصر لموضوع البحث قد تن ّكـر له  ،مهمـا تكـن األسـباب  ،فمـن
أٌـن ٌتـؤ ّتى لكاتـب التارٌـخ وللباحـث الٌـوم أن ٌحصـل عـلى المــادة
الخبـرٌّـة التً ٌر ّكـب منها بحثه عن حسـام الدٌن ؟ هــذا ســـإال فً
الصمٌـم  .ومـن حـق القـارئ أن ٌحصـل عـلى جـواب عـلٌه  .ألن
وثاقـة البحـث تتو ّقـؾ عـلى وثاقـة مصـادره  .ومـن هـنا درج أهـل
البحـث عـلى أن ٌُضمـّنـوا مقـ ّدمات دراسـاتهم بٌانـا ً بالمصادر الـتً
اعـتمـدوها فً أبحاثهـم  ،مـع بٌـان مواصفاتهـا التً تـإهـلهـا لألخـذ
عـنها باطمبنان كـاؾ ٍ .
فً الجواب نقـول :
صحٌح أن المإرخٌن المعاصرٌن لحسـام الدٌن قد تن ّكـروا
له وألخبـاره  ،ولكنهم كانوا مضطرٌن أحٌانا ً اضطراراً إلى ذكـره ،
وذلك حٌث تتقاطع أحـداث حٌاته مع أعمال أهـل السـلطة  .فمع أن
المإرخٌن السـلطوٌٌن ٌبذلون جهداً خارقا ً فً محاولة حصر الضوء
بسـادتهـم  ،لكً ٌكونـوا هـم وحدهـم صانعً التارٌخ ومالكٌه  ،فـإن
الحقٌقة البد أن تتؽلّب فً النهاٌة  .وسٌبدو أولبك الكبار ٌضطربون
فً هذه الحٌاة اضطراب عبـاد هللا  ،من صفته أنه اجتماعـً  ،أي
أنه ذو عالقة باآلخرٌن  .فهإالء ال بـد لهم ممـن ٌعمـل لهم  ،وال بـد
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لهـم ممـن تقوم معه عالقـة مـا  ،حتى لـو كانـت عالقـة الجالّد
بالضحٌّة  ،ومـا إلى ذلك وؼـٌره  .وبهـذه الوسـٌلة ٌخرج طـرؾ
من التارٌخ السـلطوي  ،ولٌـس أكثر من طـرؾ  ،من هـٌمنة الظـل
الطاؼً ألصحاب السلطة  .وبهـذه الوسـٌلة ٌمكـن ألبطال حقٌقٌٌن
من صنؾ حسـام الدٌن أن ٌخترقوا الحجـر المحجور عـلى التارٌخ
لحسـاب الكبار  ،وٌمكـن لنـا  ،نحـن أهـل البحث  ،المعلّـقً النفــس
بالحقٌقة  ،وال شـا ؼـٌرهـا  ،أ ن نرفـع جانبـا ً مـن الســتر األســود
المُسـدل عـلى التارٌخ  ،نختلـس منه النظـر إلى ج ّنتنـا التً أُخرجـنا
منها  .ال لســبب إال ألن هناك َمـن ٌزعـم أن لـه مـلء الحـق فً أن
ٌملك المستقبل مثلما هـو ٌملـك الحاضـر .
هكـذا  ،قـد نلمـح األمٌر حسـام الدٌن بشـارة خبـراً عابـراً
بسـرعـة بٌن طوفـان األخبـار المعنٌّة بصالح الدٌن وبؤعـماله  ،أ و
بؤهـل بٌته  ،مـن أخٌه الملك العادل  ،أو أبنابه ال ُك ُـثـر .فـً ( الفٌـح
القسّـً فً الفتح القدسـً ) للعماد األصفهانً (  519ــ  597هـ /
 1125ــ  ..12م ) أحد أهـم َمن سـجّ لوا عـن معاٌنة و ُخبر أخبار
صالح الدٌن وأعماله  .و ( النوادر السلطانٌة والمحاسن الٌوسفٌة )
للقاضـً بهـاء الـدٌـن بــن شــ ّدا د ( ت  632 :هــ  1234 /م ) .
و ( الروضتٌن فً أخبار الدولتٌن النورٌّة والصالحٌّة ) ألبً شـامة
المقدســـً ( ت  665 :هـ  1264 /م ) وهــذا وإ ن لـم ٌكـن مـن
معاصري حسـام الدٌـن  ،لكن قٌمة كتابه مـن اقتباســاته الكثٌرة عـن
ابن أبً طً الحلبً محًٌ الدٌن بن حمٌدة ( ت  .63 :هـ 1232 /
م ) فً كتابه الثمٌن الضابع عـلى سـٌرة صالح الدٌن  .و ( مفـرّ ج
الكروب فً أخبـار بنً أٌوب ) لمحمد بـن واصل ( ت  697:هـ /
1297م )  .واسـم الكتاب ٌُؽنً عن التعرٌؾ بـه .
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ومع ذلـك  ،فـإن النفحة السـلطوٌّة عـند أُولبـك تهـون عـند
َمـن خلـؾ من بعدهم من معارؾ المإرخٌـن  .ذلك أن المعاصرٌـن
ممن عـرّ فنا بؤعـمالهـم  ،قد تركوا لنا عـلى األقـل ُنـتـفا ً من أخـبـار
حســام الدٌـن بمناســبة أو بؤُخـرى  ،مـمّـا ٌتقاطع مع ؼـرضهـم فـً
األساس  ،أي ذكـر أخبـار أهـل السّـلطة  .أمّا خلفهم الصالح  ،الذٌن
أخذوا عـنهم وال رٌـب  ،فقـد اســتنكفوا عـن ذكـره بؤدنى ما ٌكـون
الذكـر  .ال لســبب نـراه إال ألن النفحة الســلطوٌة عـند ســلفهـم قــد
أضافـوا إلٌهـا هـم مصفاة مذهـبٌّة  ،ال ٌمر من ثقوبها الدقٌقة إال َمـن
ٌرضون عن مذهبه  .بصـرؾ النظر عـن أهـمٌّة دوره التارٌخـً.
فابـن األثٌر فً ( الكامل ) ال ٌؤتً عـلى ذكـر حسـام الدٌـن إطالقا ً ،
وكـؤنه  ،بـل إنه  ،قـد اتخـذ قـراراً بؤن ٌمحـو اســمه مـن ســجـالت
التارٌخ  .مع أنه قـد ٌؤتً عـلى ذكـر ؼـٌره من األمـراء المحٌطٌـن
بصالح الدٌن عـند االقتضاء  .وأظـن أن حسـام الدٌن هـو الوحٌد ،
من بٌن كبار أمـراء جٌوش صالح الدٌن  ،الذي لم ٌُذكـر إطالقا ً فً
( الكامل )  .واألمـر  ،عـلى كل حال ٌ ،حتاج إلى تـدقٌـق أكـثـر ،
وهو برســم الن ّقـاد  .بـل إ نـه عـندما ال ٌجـد مفـرّ اً مـن ذكـر حـدث
كـان فـً قلبـه  ،نـراه ٌرتكـب جرٌمة الكـذب واالختالق كـً ٌتج ّنب
ذكـره  .والكـذب واالختالق العادٌان معصٌة  ،ولكن حٌن ٌرتكبهما
المإرخ فً ســبٌل تحـرٌـؾ الحقٌقة التارٌخـٌة ٌكـون جرٌمة  .مـن
ذلـك  ،مثالً  ،أنه عـندما قصد الفرنج قلعة " تبنٌن"  " ،وكانـت بٌـد
حسـام الدٌن بشـارة  ،فنازلوها بفارسـهـم وراجلهم  ،وأحـدقـوا بها
وضاٌقوهـا " ( ابـن واصـل  :مفـرّ ج الكروب فً أخبار بنً أٌوب
 ) 75 / 3 :و " قاتلـوا َمـن بـهـا  ،وجـ ّدوا فً القتال  ،ونقبوها من
جهاتها  ...ولكن حُماة القلعة أصروا عـلى االمتناع  ،وقاتلوا قـتال
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مـَن ٌحـمـً نفســـه فحمـوها " ( الكامـل  ) 128 / 12 :ومع أ ن
األمٌر حسـام الدٌن كان ٌومها أمٌر القلعة  ،وهـو الذي قـاد عملٌّات
الدفاع عـنها  ،بإجماع المإرخٌـن  ،فإن ابن األثٌـر ال ٌـؤتً عـلى
ذكـره إطالقـا ً  .وٌعمل كل ما فً وســعه لٌنسـب الفضل فً صمود
القلعة إلى الملـك العزٌز بن صالح الـدٌـن  .وٌحاول أ ن ٌودع فً
ذهـن القارئ  ،أ ن المدافعـٌن عـن القلعة كانـوا خابـري العـزٌمــة ،
واهنً القوى ٌ ،بحثون عـن أدنى وســٌلة لالستسالم  ،تحفظ عـلٌهـم
حـٌاتهـم  (.المصدر نفسـه ) وهـذا أٌضـا ً خالؾ إجماع المإرخٌن.
أما الصفـدي فـإنـه لم ٌترجـم له ال فً ( الوافـً بالوفـٌات ) و ال فً
( أعـٌان العـصـر وأعـوان النصـر )  .وتجاهـلـه الذهـبً تماما ً فـً
كتابٌه ( سِ ـ ٌَـر أعالم النبالء ) و ( تارٌخ اإلسـالم ووفٌات المشاهٌر
واألعالم ) مع أنهما فً كتبهما ٌترجمان ألمراء صالح الدٌـن األقـل
شــؤنا ً بكثٌر من األمٌر حسـام الدٌن  .خصوصا ً الصفـدي فً كـتابه
( أعـٌان العصـر وأعـوان النصـر ) الـذي ٌـدل عـنـوانه عـلى مــا
أ ولى من عـناٌة خاصة ألرباب السـٌوؾ  " ،أعوان النصر " وفـقا ً
لعبارته .
هكــذا  ،فنحن فً هـذا البحـث نســتفٌـد مـن الثؽـرات الـتً
اضطـر المإرخ الســلطوي رؼمـا ً عـنه إلى ارتكابهـا  ،أمّـا المإرخ
السـلطوي ــ المذهبً فقد حرمنا عامداً أو قاصداً من كل عـون  .مع
أنه  ،بحكم بعـده الزمانً نسـبٌا ً  ،كان أقدر على استشراؾ األحداث
وتقوٌم الرجال لو شـاء  .نقول هـذا عـلى سبٌل بٌان المشكالت التً
عانى منها الباحـث فً هذا البحث العسـر  .ولٌعـلم القارئ أنه إنـمـا
ٌجود من الموجود .
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إ ن أهـمٌّة دراســة األمٌـر بشــارة ومـا لـه مـن دور فـً
التارٌخ ذات وجهٌن  .فهو ،من جهة  ،بطل قـاد " جبل عامل " فً
مرحـلة أسـاســٌة جداً من تارٌخه  .أي أنه مـمّـن شـق للناس طرٌقا ً
فسلكوه  ،وفقـا ً للتعرٌؾ الذي ارتضٌناه للبطل التارٌخً فٌما فات .
وهو من أُخرى مإســس لبٌت من بٌوت الزعامة والحكم فً " جبـل
عامل "  ،بســط ســلطانه عـلٌه  ،أو عـلى أجـزاء منـه مـدة تناهــز
الثالثة قرون  .منـذ أ واخـر القرن السـادس للهجـرة  /الثانً عـشـر
للمٌالد  ،حتى أواســط القرن التاسع  /الخامـس عشـر .وكان البـٌت
 ،ولٌـس مإسـسه فحسـبُ  ،ذا حضور فً تارٌخ الجبل خصوصا ً
وفً " لبنان " عـموما ً  .وفـً ظـل حكمه حصلـت النهضـة العلمٌّـة
العاملٌّة الشـهـٌرة  ،انطالقا ً مـن " جزٌن "  ،ومنه طـار صٌتها فـً
اآلفاق .
أخٌـراً  ،هـناك َمـن ٌعتقد أن إٌالء االهتمام لهـذا النمط مـن
الدراسـات التارٌخٌة قـد ٌكون له تؤثٌـر ضـار  .أوالً  ،ألنهـا ذات
صبؽة طابفٌّة  .فهً تارٌخ ٌخصّ طابفة بعٌنها  ،وال ٌهـ ّم ؼٌرها .
وثانٌا ً  ،ألنها قـد ُتحًٌ ذكرٌـات بؽٌضة  ،مـن المصلحة نســٌانهـا ،
أو عـلى األقـل تناسـٌها  .ألنها تتعـلّق بفترة حافـلة بالفتـن ونزاعات
األمراء اإلقطاعٌٌن ذات الصفة المذهبٌة  .وما كان ٌُرتكب فٌها من
صنوؾ القسـوة والتقتٌل والنهـب .
نقـول تعلٌقـا ً عـلى هـذه األطروحـة :
هـذه وجهـة نظـر ال تخلو من وجاهة  .لكننا نقول  ،هـوذا
تارٌخنا كما هـو  .ووظٌفة المإرخ هً أن ٌصؾ ولٌـس أن ٌُنشا.
والبدٌل عـن المنهـج الوصفً الصادق هـو إمـا أ ن ُنلؽـً تارٌخـنا ،
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وإمـا أن نـُزٌّؾ تارٌخا ً ال عالقة له بالحقٌقة  .والؽـرٌـب أ ن الحـ ّل
الثانً قـد اعـ ُتـمـد مـن َق ِِـبـل ُكـ ّتـاب تارٌخنـا الرسـمً  ،عـلى
نطاق واســع  ،دون أ ن ٌلقى اعـتراضا ً ج ّدٌـا ً عملٌا ً حتى اآلن .
ٌبقى أ ن نقول  ،إ ن المإرخ  ،فً نطاق منهجـه الوصفً  ،ودون
الخـروج عـلٌه ٌ ،مكنه أ ن ٌقـ ّدم المُـر ّكـب التارٌخً الـذي ٌتشـ ّكـل
بٌـن ٌدٌـه بصـورة إٌجابٌة دابما ً  ،حتى وهـو ٌصـؾ أكثـر العهود
شـراســة  .إ ن أسـوأ الجرابم وأكثرهـا دنـاءة وأكثرها وحشـٌة
ٌمكـن أن تكـون وســٌلة لالعـتبار  ،ولـٌـس بالضرورة للتحرٌـض
 .والمســؤلـة فً النهاٌـة مســؤلة صٌاؼــة " لقـد كـان فً
قصصهـم عـبـرة ألولــً األلبـاب " .
والحـمــد هلل
بعلبك صباح الجمعة  27شـوال  1425هـ .
 .1كـانـون األول  4..2م
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خـلـفـ ّيـة تاريـخـ ّيـة
عاش األمٌر حسـام الدٌن فً فتـرة أبـرز سـماتها الحركة الصلٌبٌة .
حٌـث كل األحـداث دارت مـن حـول تلـك السـلسـلة المتواصلة مـن الحمالت
العسـكرٌة القادمـة من " أوروبة "  .وطبعـا ً أٌضـا ً من حـول ما أنتجـته مـن
كـٌانات سـٌاســٌة  ،قامـت هـنا وهـناك عـلى األرض اإلســالمـٌة  .بحـٌـث أ
نـك ال تجــد أمـراً مـمّـا ٌعـرض عـلى حـٌـاة الناس فً مخـتلـؾ وجوههـا ،
إال وهــو عـلى صلـة مـا  ،قوٌـة أ و أ قـل قـوة  ،بـذلـك الهـول الـذي زحـؾ
عـلى المنطـقة  ،حامـالً معه المـوت والدمـار  .فـؤنـزل بمنطـقة واسـعة تمتـد
مـن " أنطاكٌة " فً الشـمال إلـى " عسـقالن " فً الجنوب شـر خـراب ٌمكن
أن ٌنزل بمجتمع آمـن وبمإسـسـاته  .ودمّـر حالة تنموٌّة متقدّمة كانت قابمة ،
خصوصـا ً فً مدٌنة " طرابلـس " وفً " طبرٌّة " وعشـرات البلدات والقرى
والمزارع التً كانـت تطٌـؾ ببحٌرتها العذبة  .وأجهض تطوّ راً سـٌاسـٌا ً كان
عالقا ً فً " طرابلـس "  .لو انه اســتمر لكان مـن الممكـن أن ٌقـدّم أنموذجـا ً
جدٌـداً للعالقات السـٌاسـٌة ٌ ،ختلؾ تماما ً عـن كل ما كان معروفا ً ومعموالً به
حتى ذلك األوان  .وأوجـد حالـة من البعثرة السـكانٌة الهابلة  ،قلبـت المفهـوم
السـكانً الذي كان قابما ً فً المنطقة  :فمـن البلـدان ما ؼـدا خرابـا ً خالٌـا ً مـن
الســـكان  .ومـن المــدن ما أصبـح معمـوراً بؽـربـاء  ،قـدمـوا مـع الحمـالت
العسكرٌة أو كانوا فً عـدادها  ،فاسـتوطنوها بعـد أن قتلوا أهلها أو أخرجوهم
مـن دٌارهـم  .هـذا  ،فضالً عـن حركـات ســكانٌة ضخمة  ،حصلـت بسـبـب
اضطـرار الناس لالنتقال ألماكن أكثر أمنـا ً  ،وهـربـا ً من أخطـار الحرب .
لكن من سُـخرٌة الزمان بؤهله  ،أنه من قلب هـذه اإلحباطات واآلالم
نســتطٌع أ ن نـرى نقـطة مضـٌبة  .فـلوال الحركة الصلٌبٌة  ،ومـا أنتجته من
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بعثرة سـكانٌة لَـمـا دخـل " جبل عامل " التارٌخ فً ذلك األوان  .ولَـمـا وُ جـد
بالتالـً حسـام الدٌـن بشـارة البطـل  .ولعـلـه كـان سـٌعـٌـش حـٌاتـه مـزارعـا ً
بسـٌطا ً فـً بلـدة مـن بلـدات " األردن " أ و " فلسـطٌن "  .وبالتالـً لَـمـا
كـان بحثنـا هـذا ممكنـا ً .
ذلـك أنـه مـن الثابـت  ،ومـن وجهـة نظـر الجؽرافٌة البشــرٌة  ،أ ن
" جبل عامل " قـد نشــؤ سـكانٌا ً  ،كإحـدى نتـابج البعثـرة الهابلة التً أحدثتهـا
الحـرب فً ســكان " فلســطٌن " و " األردن "  .خصوصا ً بعـد المجـزرة
الفظٌعـة التً ارتكـبهـا الفاتحـون الصلٌـبٌـون فـً " القـدس " بعـد احتاللهـا .
وذهـب ضحٌتهـا عـشــرات اآلالؾ مـن المدنٌـٌن  ،دونمـا تمٌٌـز بٌـن امـرأة
وطـفـل وشــٌخ  .فكـان لـه صـداه الهابـل بٌـن الســكان كافـة  .وأخـذ منهـم
الرعـب  ،فتـركـوا دٌارهـم  ،وانطلـقـوا هـاربٌـن إلـى أقـرب الجبال إلٌهـم .
وما كـان هـنـاك إال " جبـل عامـل "  .فامتـأل الجـبـل فجـؤة بالسـكان  .ولـقـد
كان مـن قبـل شــبه ٌبـاب  .ومـذ ذاك ضـم الجـبـل الجماعـات الشــٌعٌة الـتً
كانـت تنـزل " طبرٌّـة " وما ٌحٌط ببحٌرتها العذبـة من قـرى ومزارع  ،ومن
" عمّـان " فً " األردن "  ،و " نابلـس " فً " فلـسـطٌن "  .وكـان ذلـــك
بمثابة األسـاس والقاعـدة له ولهوٌتـه المذهـبٌة  ،ثـم لحضوره الثقافـً  ،اللذٌن
دخـل بهـمـا التارٌـخ  .فـكـؤن الزمـان كـان ٌنسـج دوراً لـ " جبل عامـل " ،
مـن شـرطه هـذا الجمـع لـشـمـل الشـٌعة بعـد أن كانـوا متفـرقـٌـن فً ؼـٌر بلد
مـن بلـدان " األردن " و " فلســطٌن "  .وال شــك أنـه لوال هـذا التجمـع لَـمـا
كان لـ " جبل عامل " المقـوّ مـات األسـاسـٌّـة لـبنـاء ذا تٌـته ا لثقافـٌّـة  ،الـتً
كانـت قاعـدة النهضـة .
مـا أن اسـتقـر بؤولبك النازحـٌن المقام فً أوطانهـم الجدٌـدة  ،عـلى
هضـاب " جبل عامـل " الفـقـٌرة  ،حتى لحـق بهـم الصلٌبٌون  ،قادمٌـن مـن
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" فلسـطٌن " وال رٌـب  .لكن هإالء  ،ألول مـرة فً تارٌخهم فً المنطقة ،
لـم ٌعمدوا إلى ما درجوا عـلٌه فً ما احتلوه مـن قبل مـن بلـدان  ،أي إلى قتل
السـكان أو تهجٌرهـم  ،بـل اسـتحـٌوهـم  .ال عـن رحمـة بهـم  ،بـل ألنهـم لـم
ٌعودوا بحاجة إلى المزٌـد من األرض لٌعمروها  .وإنما بحاجة إلى من ٌعمل
لهـم فً األرض التً ٌحتلونها  ،وٌُنتج لهـم الؽـذاء  ،وٌـدفع لهـم الضرابـب .
ٌمكـن وصـؾ حٌـاة سـكان " جبل عامل " فً هـذه المـرحلة المبكرة
من تارٌخه بالقول  ،إن قاطنٌه كانوا جماعات باٌنـت أوطانها هربا ً من وٌالت
الحـرب  .بعـد أن اقتربت من أوطانها األصلٌّة فً " فلسـطٌن " و" األردن "
باحتالل " القـدس "  .وما مـن رٌـب فـً أ ن األنـبـاء المرعـبة عـن المذبحـة
العامة الرهـٌبة التً ارتكبها المحتلون فً هـذه المدٌنة  ،قـد ولدت حالة رعـب
عـام  ،أدّت إلى نـزوح جماعـً للسـ ّكـان نحـو " جـبل عامـل "  .ودابمـا ً كان
الناس ٌقصـدون الجـبال طلبا ً لألمـن فً زمـن الحـروب  ،لِـمـا تمتاز بـه مـن
حصانة طبٌعٌة .
هـذا التجمّـع الظـرفً للناس القادمـٌن مـن مخـتـلـؾ البقـاع  ،الذٌـن
وجـدوا أنفسـهم فجـؤة فً بٌبـة تختلـؾ تمـام االختالؾ عـن تلك التً اعـتادوا
العٌـش فٌهــا  ،ــ كانوا مهـدَّدٌـن فً أخـصّ عناصـر هوٌتهـم الثقافـٌة  .ذلـك
أ ن انخـالع الجماعة مـن أرضهـا هـو أمـر أكـبـر بكثٌر ممّـا قـد ٌبـدو  ،ألنـه
سٌتحوّ ل بسـرعة إلى قطع مع الذاكـرة الجماعٌّة  .فالوطن فً عمقه التارٌخً
هـو الوعـاء الحقٌقً للذاكـرة  .ثمة عالقة حرجـة جـداً بٌـن الوطـن ــ التارٌخ
ــ الذاكـرة  .إذا اختلّـت  ،وهـذا ال ٌحصـل إرادٌـا ً إال باالنخالع من الوطـن ،
تتهـاوى كلهـا  ،مثل بناء قـد فقـد أسـاسه  ،فٌسّـاقط جز ًء بعـد جزء حتى ٌؽـدو
أطالال  .وقـد أدرك إبـن الرومـً بعبقرٌته جانبـا ً من هـذه العالقة حٌث قال :
وحـبّـب أوطـان الرجال إلٌهـم

مـآرب قضّـاها الشـباب هنالكـا
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هـذا  ،ثـم أن وضـع االحتالل القاســً الذي فرضه الصلٌبٌون عـلى
أولبك النازحٌن  ،قـد تركهم مقطوعٌن كلٌا ً عـن كـل مصـادر الثقافة  .وهـً
مصـادر لو انها توفّـرت لهـم  ،لكـان مـن الممكـن أن تسـد جانبا ً مذكـوراً مـن
الفــراغ المعـنوي الـذي حـصـل بالنـزوح وخـسـارة الـوطـن  .لـكـن النـظـام
اإلقطاعـً القاسـً  ،الذي حملـه المحتلّون معهم من " أوروبة الؽربٌة " ،
وطبقـوه بحذافٌره فً المناطق التً احتلوها  ،ومنها " جبل عامل "  ،قـد جعل
من حٌاة أولبك المسـاكٌن أشـبه بحٌـاة األ قـنان  ،عبٌـد األرض  ،الذٌن ٌملكهم
عملٌا ً مالك األرض ٌ .عملون للمحتلٌن  ،عـلى أرض ٌبسـط الؽرٌـب سـلطانه
عـلٌهـا بحـق الفتـح  .ثـم ٌإدّون لـه بعـد ذلـك جزٌـة سـنوٌة عـن كـل رأس .
فضالً عـن مقاسـمتهم إنتاجهم من األرض  ( .إبـن جُـبـٌـر  :الرحلة  274 /ــ
. ) 75
الفقرتـان السـابقتان تلخصـان حٌـاة الناس فً " جبل عامل " تلخٌصا ً
كامالً أو شـبه كامل  ،فً فتـرة اسـتمرت ثمانٌة عقود تقرٌبا ً  .أي منـذ سـقوط
الجبل بٌـد المحتلٌّن  ،حتى تحـرٌر حصنً " تبنٌن " و " أرنون " عـلى ٌـد
صـالح الدٌـن ســنة  583هـ  1187 /م  .أ ثنـاء المـدّة هـذه لـم ٌُذ َكـر ألهــل
ا لجبـل أي عمـل فً مقاومـة االحتالل والمحتلٌن  .اللهم إال اشـتراك رجّ ـالـة
كثٌرٌـن مـن أهـل الجبـل فً أعـمـال الدفاع عـن مدٌنة " صـور " المحاصّـرة
ســنـة  5.5هـ  1111 /م ( ذٌـل تـارٌـخ دمشــق  . ) 178 /والظاهــر أ ن
هـإالء قدمـوا مـن أطـراؾ " جبل عامل " التً بقـٌت طاهـرة من االحتالل .
وؼـنً عـن البٌـان  ،أن ؼـٌاب أي عمل من أعمـال المقاومة لالحتالل طوال
تلك المـدّة الطوٌلـة ٌ ،عـود إلى العجـز الكامل ألهـل الجـبل عـن المبـادرة ،
بسـبب االحتالل القاسـً الـذي رزح بكل ثـقـله عـلٌهم وعـلى وطنهم الجدٌـد ،
ثـم بسـبب ؼٌاب السـنـد الخارجً لهم  ،وحالـة الشـلل شـبه الكامل الذي عانت
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منه القـوى اإلسـالمـٌة حـتى ظهـور نـور الـدٌـن محمـود بن زنكـً (  541ــ
 569هـ  1146 /ــ  1173م ) الـذي كـان قابـداً عسكرٌا بارزاً وال رٌـب .
ولكـنه كـان  ،مثل كـل القادمـٌن مـن أصـول تركـٌّـة ٌ ،عانً مـن عـصبٌّة
مذهبٌة عـنٌفة جداً  ،بـدت فً الكثٌر من عـناصر سـٌاسـته ومواقـفـه  .األمـر
الـذي ســـ ّد كـل سُــبُـل التعـاون بٌنه وبٌـن الجماعـات والقـوى الشــٌعـٌة فــً
" مصـر " و " الشــام "  .خالفـا ً لخلٌفـته صالح الدٌـن  ،كمـا ســنرى فـٌمـا
سـٌؤتً إن شـاء هللا .
ذلـك هـو  ،بؤخصـر بٌـان  ،الوضـع الذي تعامل معه األمٌـر حســام
الدٌن فً وطنه  .وسـٌكون علٌنا فٌما ٌلـً أن نعـرّ ؾ بسـٌرة الرجـل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1ــ الـمـنبـت والعائلــة

ٌقـول مصـدران عاملٌّـان معروفـان  ،أن تمـام اسـمه  " :حسـام الدٌن
بن بشـارة بن أسـد الدٌن بن عامـر بن مُهلهـل بن سـلٌمان بن أحمـد العاملـً ،
من رهـط عاملة بن سـبؤ " ( محسـن األمٌن  " :خطط جبل عامل "  132 /و
محمد تقً الفـقـٌه  " :جبل عامـل فً التا رٌـخ "  . ) 73 /وكالهـمـا ٌنقـل (
بالواسـطة ؟ ) عـن " تارٌخ ابـن فتحون "  .وهـو كتاب فً تارٌخ " جبـل
عامـل " مفقـود من أسـؾ  .لكـن النقوالت الكثٌرة والدقٌقة عـنه تشـهـد أنــه
كتاب ؼـنً بالمعلومات فً تارٌخ " جبل عامل "  .والذي ٌؽلـب عـلى الـظـن
أ ن مصنفـه  ،ابن فتحون  ،من أهـل الجبل  .لصعـوبة أ ن نتصـوّ ر أن ٌهـتـم
أحد بتصنٌؾ تارٌخ له  ،دون أن ٌكون من أهله  ،فً تلك الحقبة المب ّكـرة مـن
نشـؤتـه .
وما من رٌـب أن األخـذ عـمّن ٌنقـل بالواسـطة لٌس بذاك فً مقاٌٌس
البحـث العلمً  .لكـن العارؾ بالنكبات التً نزلـت بالتـراث العلمً العاملً ،
أثنـاء تارٌخه الطوٌـل الحافـل بالفتـن والؽارات  ،وأفـقـدته القسـم األكـبـر مـن
مكتبتـه األسـاسـٌّة  ،وبالتالً نـدرة المعلومات عـنه  ،خصوصا ً عـن تارٌخـه
المب ّكـر  ،ال ٌسـعه أ ن ٌتنـازل عـن أي معـلومـة ٌجـدهـا  .خصوصـا ً حـٌـث
ال ٌـرى ســببا ً لالختـالق أو التحـرٌؾ  .كـؤن ٌؤتً الكـالم فً ســٌاق محاولـة
إثبات أمــر مـا مـمّـا ٌ َ
ُـرؼـب فٌه  .أو ،عـلى األقـل ٌ ،بـدو أن الكاتب ٌسـعى
إلٌه  .والتؤمـل فً هـذا النص ال ٌـدل أبداً عـلى شـا من ذلـك  .بـل إنه ٌبـدو
للناقـد فً ؼاٌـة البراءة .
ٌُلفـتنا فً سـلسـلة النسـب التً ٌعـرضها النص  ،أوالً  ،هـذه النكهـة
العـربٌّـة الخالصـة فً أســماء آ بـاء حسـام الدٌن وأجـدا ده  ،وخصوصـا ً فـً
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" عامـر " و " مُهلهـل "  ،حٌـث ٌبـدو للناقـد بكامل الوضوح أنهـا تنتمً إلى
بٌبـة ثقافـٌّة واحـدة  ،هـً حصـراً بٌبة عـربٌّـة أصٌلة  .وهـذا أمـر لٌـس مـن
السهـل تصوّ ر أنه نتٌجـة لعملٌة تزوٌـر أو اختالق  ،مهما تكن دقـٌقة ومُتقـنة،
ومهما ٌكـن مرتكبها عارفـا ً بؤسـرار األسـماء  ،وأٌضا ً بمنازعها عـند مختلؾ
التشــكٌالت السـكانٌّة التً تنـزل المنطقة  .واألمـر ٌؽـدو أكـثر وضوحا ً حٌن
نتؤمــل فً شـرحه للنسـبة نفسهـا  ،حـٌث ٌتابع قابـالً  " :مـن رهـط عاملة بـن
ســـبؤ "  .التً نفهـم منها أ ن البٌـت هـو مـن بقاٌـا قبٌلـة ( عاملـة )  ،الـتً
باٌنـت منازلهــا فـً " الٌمـن "  ،ونزلـت " الجلٌل " ووهبته اسـمها  ،فصار
ٌُعـرؾ باسـم " جـبل عامـلـة "  .ثـم تنصّـرت فً َمـن تنصّـر ( لخـم وجُــذام
وؼسّـان )  .لكنها وقعـت فً خطـؤ قاتل حٌن اشـتركت إلى جانب الـروم فـً
قتال المسـلمٌن فً معركة " الٌرموك "  .ونزحت عـن المنطقة بعـد الهـزٌمة
فً َمـن نـزح  ،باتجاه " آسٌة الصؽـرى "  .ولكنها  ،مثـل كل حركـة سـ ّكانٌّة
كبـرى  ،لـم تكـن كاملـة  .بـل خلّـفـت وراءهـا بعـض َمـن أصـرّ عـلى البقـاء
فً وطـنه  ،لســـبب أ و ؼـٌره  .ومـع الـوقــت دخـل هـإالء المُخـلّـفـون فـً
اإلسالم  .ومنهـم بـٌت حسـام الـدٌـن بشارة  .وهــذا المسـار أٌضا ً من طبٌعة
األمـور  ،وٌنسـجـم مع نفـسـه أوالً  ،ثم مـع ما نعـرفـه مـن تارٌخ المنطقـة
وأهلهـا  .وٌكون بالتالً إمـارة إضافٌّـة عـلى صـدق وأصالة النـص المنقـول
عـن ابن فتحون .
ما بقً من نص ابن فتحون ٌُعنـى بذكـر مسـاهمة أفـراد عابلة حسـام
الدٌـن فً العملٌّـات العسـكرٌّة ضـد المحتلٌّن الصلٌبٌٌن  .لكـن ما ٌذكـره فـً
هـذا السـٌاق ال ٌبـدو للناقـد عـلى الدرجة نفسـها من المتانـة  .فهـو ٌقـول أ ن
مُهلهـل  ،والد جـد حسـام الدٌـن  ،كان قـد شـهـد مع صالح الدٌـن األٌوبً فتح
" القـدس "  " .وكان جـدّه مُهلهـل شـهـد مع الملـك الناصـر صالح الدٌـن بـن
أٌوب فتح بٌت المقدس سـنة  ( " 583خطط  /نفسه ) .لكننا نعـرؾ أن حسام
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الدٌـن كـان فً السـنة  582هـ  1186 /م ضابطا ً فً عسـكر صـالح الدٌـن
( النوادر السلطانٌّة  ، ) 73 /أي أنـه ٌجـب أ ن ٌكـون فً العشـرٌنات مـن
عمره عـلى األقـل  .فكم ٌجـب أن ٌكـون عـمـر والد جـدّه فً السنة التالٌة ؟
وفـقـاًًِ للمعـدّل الوسـطً  ،المعمـول به بٌن ُكـ ّتـاب السـٌرة للفارق بٌن
األجٌال عـنـد ؼٌـاب النـص  ،وهـو خمـس وعشـرون سـنة ٌ ،جـب أن
ٌكـون عـمر والد الجـد فً حـدود التسـعٌنات عنـد ما فُتحـت " القـدس " .
والسـإال اآلن  :كٌـؾ ٌتؤ ّتـى لرجـل فً هـذه السـنّ العالٌـة أن ٌشـترك فً
قتال  .إال أ ن ٌُقال أن شـهـوده الفتح ال ٌعنً بالضرورة اشـتراكـه فً القـتال
 .وإنمـا كان هـناك عـلى رأس أبناء بٌته أو عشـٌرته  .وٌمكـن أن ٌُعتبـر
مإٌـداً لهـذا التوجٌـه  ،أن النص نفسـه ٌتابع قابالً  " :إن أسـد الدٌـن بـن
عامـر بن مُهلهـل  ،والـد بشـارة  ،صحـب الملـك العادل هـو وأوالده
الخمسـة " ( أٌضـا ً )  .والمعنـً بـ " الملك العادل " ســٌؾ الدٌـن أحمـد ،
أخــو صالح الدٌـن  .وهـذه هـً اإلشـارة الوحٌدة فً كافة المصـادر  ،فً
حـدود ما بحثنا  ،إلى اشـتراك بٌت حسـام الدٌـن فً أعـمـال القتال ضـد
ُســتؽـرب  .فنحـن نعـرؾ أن
الصلٌبٌٌـن  .ولٌــس هـذا عـنـدنا باألمـر الم
َ
حسـام الدٌـن نفسـه لـم ٌكـن لـٌفــوز بنظـرة من مإرخـً السـلطة  ،لوال أنه
قاتـل إلى جانبهــا  ،وتـولّــى لهـا  ،ثـم أخٌراً قاتلتـه وقاتلهـا .
هـو ذا ما ٌعطٌنـا إٌـاه هـذان المصـدران العاملٌّـان الوحـٌـدان عـــن
منبت األمٌرحسـام الدٌـن وعابلته  .وهـما  ،كما عرفـنا ٌ ،رجعان إلى مصدر
واحد  .لكـنـه ٌضـرب فً أعمـاق التارٌخ العاملـً  .لـذلـك فإننـا اعتصـرنـاه
حـتـى آخـر قطـرة  ،ابتؽـاء اســتخـراج خبٌـبه  .فهـو كـنـز الفـقـٌـر الـمُعـ ّنـى
الـذي لٌس لـه ؼٌـره .
لكـن المصـادر ؼـٌـر الشـٌعٌّة كافـة  ،وهـً كلها مصـادر معاصــرة
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لـه  ،ال تذكـر لحسـام الدٌـن  ،عـلى كثـرة ما تذكـره  ،إال رتبته " األمٌـر" ،
ولقبـه " حسـام الدٌـن "  ،واسـمه األول " بشـارة "  .دون أن تؤتـً عـلى اسم
عابلتـه أ و عشـٌرتـه  ،ودون أ ن تنســبه نسـبة مـا  .كمـا أننـا لـم نعثر لـه ،
بعــد البحث والتنقـٌب  ،عـلى ترجمـة مسـتقـلّـة  ،شـؤن ؼـٌـره من أُمـراء ذلك
العصـر  ،الذٌن كانوا نجوم األوان ٌ ،عرفهم القاصً والدانً  .كما هـو شـؤن
كـل القـادة العسـكرٌٌن المنتصرٌن فً زمــن الحـرب  .ولذلـك لـم تخـ ُل مــن
ذكرهـم ُكـ ُتـب التراجم و السِّـ ٌَـر المعاصرة لهـم  ،أو القرٌبة من عـصرهــم .
و ما من رٌب فً أن هـذا التجاهـل العام الشـامل العالقـة لـه بضآلة مكانته .
فنحـن سـنعـرؾ أنـه كـان ٌتم ّتع بمكانـة عالٌة جـداً بٌـن أُمـراء صـالح الدٌـن
الكثٌرٌـن  .ثم ال رٌـب أٌضـا ً أ ن ذلـك التجاهـل لٌـس بدون سـبب  ،ولـٌــس
موقفـا ً شـخصٌا ً  .وهـذه المالحظة بوجهٌهـا تحمـل المتؤمـل عـلى الظـن ظنـا ً
ٌتاخـم الٌقٌـن  ،بؤن الســبب ٌتصــل بالكوابح ذا ت الصفـة العامـة  ،أي ؼـٌـر
الشـخصٌّة  .وعـلى رأس ذلـك العصبٌّة المذهبٌّة  ،التً كانـت دابمـا ً السـبب
األقـوى عـنـد ذلـك القبٌـل مـن المصنفـٌن  ،لتحـدّد لهـم درجـة االهـتمـام التً
ٌمنحونها لمـن ٌترجمـون لهـم .
تلك هً القاعـدة التً تسـتقـر عـلٌها سـٌرة األمٌر حسـام الدٌن  .وقـد
عـرفنـا أ ن الرجـل ٌنتمً إلى بٌـت عـربـً أ صٌـل ٌ ،رتـفـع إلى قبٌلة ٌمانٌّـة
األصـول  ،هً ( عاملـة ) التً ٌُنسـب لها " جبـل عامـل "  .وهـذه نتٌجة فً
ؼاٌة األهمٌّة  ،ألنهـا تبٌّن عُمق جـذور صاحب السـٌرة فً األرض العاملٌّة ،
وتضعـنـا فً عالَـم الحوافـز المحـرّ كـة لـه  .فالوطـن بالنسـبة للمـرء هـو فـً
نهاٌـة كل تحلٌل ذاكرتـه  .وكلمـا كانـت الذاكـرة  ،فردٌّـة أو جماعـٌّة  ،أكثـر
عـمـقـا ً  ،كلمـا كان االنتمـاء أمضى وأقـوى  .فكٌـؾ وهـو ٌنتمً إلـى الـذٌـن
أسـّسـوا وانؽـرسـوا عـمٌقـا ً فـً األرض العاملٌّـة  .بحٌـث نشــؤت حـالـة مـن
التوحّ ـد بٌن تارٌخ األرض وتارٌخ أسـالفه .
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كمـا أننـا عـرفنا من القاعـدة نفسهـا أن بٌته  ،منـذ جـدّه عـلى األقـل ،
وربمـا منـذ والـد جـدّه  ،مُعـرق فً الجهـاد  .وكال هاتٌن المالحظتٌـن ٌكمـل
َ
اآلخـر  .فارتباطه المتٌن بوطنه ووطـن أجـداده مـن قبلـه ٌحفـزه إلـى الدفـاع
عنه بكل ما ٌملك  ،وإلى العمل عـلى تحرٌره من االحتالل  .ولٌحتفظ القارئ
بهـذه المالحظة فً ذهنه  ،لعالقتها بما سـٌؤتً إن شـاء هللا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

22

 2ــ اإلنسـان ومرابعه
ما مـن ذكـر لمكان وتارٌخ مولـد حسـام الدٌـن  .وال ِبـدع فً ذلك ،
فهـذا ؼالبـا ً شــؤن الكبـار الذٌـن ٌرتفعـون من الـ ُؽمـار  ،ال ٌُذكـرون إال بعــد
أن ٌصبحوا مـلء األعـٌـن  .وإذ ذاك تكون سـٌرتهم األُولـى قـد ضاعـت أ و
تنوسـٌـت .
ــ أول ذكـر لحسام الدين
إن أ ول ذكـر له  ،وقعنا عـلٌه لـدى القاضً بهاء الدٌـن بـن شــدّاد ،
مإرّ خ صالح الدٌـن وكاتب سـٌرته  ،فً كتابه ( النوادر السـلطانٌّة والمحاسن
الٌوســفـٌّة  . ) 73 /وهـو ٌـرجـع إلـى ٌـوم الجمعة  8جُمـادى اآلخـرة ســنـة
 582هـ  27 /أٌلول  1186م  .ونفهـم منه أنـه فً ذلـك األوا ن كـان حســام
الدٌـن بشـارة ضابطـا ً فً عسـكر صـالح الدٌـن وموضـع ثقـته  .ولهذا الذكر
قصّـة ٌحسّـن بنـا رواٌتهـا  ،لعالقتها بما نعالجه .
فـقُبٌل ذلـك التارٌـخ  ،مرض السـلطان مرضـا ً شـدٌداً  ،أشـرؾ منه
عـلى الموت  .فكتب وصٌّة فٌهـا  ،أن تكون " مصـر" البنه الصؽٌـر العزٌـز
عثمـان  ،بكفالة ابن عمّه تقً الدٌـن عمـر  ،و" الشـام " البنـه الملك األفضل،
بكفالة عمّه الملك العادل  ،صاحب " حلب " آنذاك  .وكان األمٌر سـلٌمان بن
جُنـ ُدر فً " حلب "  ،فلقً السـلطان وقال له  " :بؤي رأي كنت تظن أن تنفذ
وصٌتـك  .كؤنـك كنـت خارجـا ً إلى الصـٌـد  ،ثم تعـود فـال ٌخالفـونـك  .أمـا
تسـتحً أن ٌكـون الطابـر أهـدى منك إلى المصلحة ؟ "  .فقال صالح الدٌـن
وهـو ٌضحـك  " :وكٌؾ ذلـك ؟ " فقال ابن جُـنـ ُدر  " :إذا أراد الطابــر أ ن
ٌعمـل عشـا ً لفـراخـه قصـد أعـالً الشـجـر لٌحمـً فراخـه  .وأ نـت سـلّمـت
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الحصون إلى أهلـك  ،وجعلت أوالدك عـلى األرض  .هـذه حلـب  ،وهـً أُم
البالد  ،بٌـد أخٌك  .وحماة بٌـد األفضل  .وحمص بٌـد ابن عمّك  .وابنك
األفضل مع تقً الدٌن ابن عمّك بمصر ٌُخرجه متى شـاء  .وابنك َ
اآلخر مـع
أخٌك فً خٌمة ٌفعـل به ما أ راد "  .فقال صالح الدٌن  " :صدقت  .فاكـتـم
هـــذا األمـر "  ( .أبو المحاســن  :النجـوم الزاهـــرة  .3 / 6 :ــ . ) 31
وعـلـى األثـر أجـرى تعـدٌـالت أسـاســٌّة عـلى المناصـب  .ومـن ذلـك أنـه
جعـل " حلـب " لولـده الظاهـر أبو الفتح ؼازي ( ت  613 :هـ  1216 /م )
الـذي عُـرؾ بمٌلـه إلى التشــٌّع  .وعـٌّن معـه حسـام الـدٌـن ُ
شــحـنـة  ،أي
ربٌسـا ً لل ّشـرطة  .والظاهـر أن اختٌـار " حلـب " الشـٌعٌّة لألمٌـر الشـٌعـً
مع ربٌـس شـرطة من المذهـب نفسـه  ،كان أمـراً مقصوداً للسـلطان  ،الــذي
عُـرؾ ببـراعـتـه السـٌاسـٌّة وبتسـامحـه فً الشــؤن المذهـبً  .وؼـنـً عـــن
البٌان أن هـذا الوضـع المُنسجـم  ،سـٌجعل مـوقـع الظاهـر أمتـن فً والٌتـه
الجدٌدة  ،وسـٌُطمبن أبـاه القـلـق عـلى مسـتقبله .
ولقـد كنـا قدمنا لهـذا الكالم بالقول  ،إنه أول ذكـر لحسـام الدٌن وقعنا
عـلٌه  .وهـو كالم صحٌح بالنسـبة لسـعٌنا  .ولكنه ال ٌجب أن ٌكون بالدرجة
نفسها مـن حٌـث الصحة بالنسـبة لوا قـع األمـر  .لـذلـك فإننـا ســ ُنث ّنً بإٌـراد
المالحظتٌن التالٌتٌن :
ــ األولـى  :المصدر الوحٌد الذي عثرنا فٌه عـلى هـذه المعلومة هـو
( النوادر السـلطانٌّة ) البن شـدّاد  .ونحن نعرؾ من سـٌرة هذا أن بدء صلته
بصـالح الدٌـن كـانـت فً السـنة  584هـ  1188 /م  .أي بعـد تلـك الواقعـة
بسـنتٌن تقرٌبـا ً  .وعـلى هـذا فٌمكـن أن ٌكون قـد فاته شـا مـن أخبـار حسـام
الدٌـن  ،لم ٌذكـره لعـدم اطالعـه عـلٌـه .
ــ الثانٌـة  :عـرفـنـا أنـه فً ذلـك التارٌـخ كـان حســام الـدٌـن برتبـة
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ضابط فً عسـكر صالح الدٌـن  ،كما نقـول الٌوم  .وإ ّنـا وإ ن كـ ّنـا ال نملـك
معرفة وافٌـة بالتقالٌد العسـكرٌّة التً كانت ُم ّتبعـة فً ذلـك األوان  ،خصوصا ً
ما ٌتصـل منها بالمراتـب القٌادٌّة وتسـلسـل األمـر  ،الذي البـد أنـه كان قابمــا ً
بصٌؽـة مـا  ،وإن ك ّنـا ال نعرفهـا  .لذلـك فإننـا ُنـرجّ ـح أنـه لـم ٌحصـل عـلى
تلك الرتبـة إال بعـد أ ن أ ثبـت جدارته فـً العمل العسـكري عملٌـا ً  .وعلٌـه
فهاهـنـا نقطـة مُعتمـة تمامـا ً فً تارٌخ عالقة حسـام الدٌـن بالسـلـطان  .الـتً
ُنرجّ ـح أنهـا ترجع إلى ما قـبل ذلـك التارٌـخ  .خصوصا ً وأنهـا تؤصٌـل عـن
عالقـة أبٌه  ،وربما وجـدّه  ،من قبله  .وفقـا ً لمـا حـرّرنـاه فً القسم السابق .
أخٌراً  ،وقبل أن نؽادر هـذه المرحلـة من البحـث  ،ال بـ ّد لنـا من أن
ُنشـٌر إلى أن ابن شـدّاد ذكـر حسـام الدٌـن هـنا بلقبه واسـمه مُجـرّ داً  ،هكـذا :
" حسـام الدٌـن بشـارة "  .دون أن ٌُحلٌّه بلقـب األمٌـر  ،كما درج عـلى ذلـك
هـو وؼـٌره فٌما بعد  .ممّـا ٌد ّل عـلى أنه لم ٌكن قـد حظً به بعـد  .وسـنقؾ
فٌمـا ٌلـً عـلى داللـة هـذا اللقـب ومعنـاه .
بتارٌخ  25ربٌع اآلخر  583هـ  4 /تموز  1187م  ،أي بعد عشرة
أشهـر ونصؾ تقرٌبا ً من ذلـك التارٌخ  ،الذي قلنا أنه أول ذكـر لحسام الدٌن ،
وقعـت معركـة " حطٌـن " الشـهٌـرة  .وال ذكـر لـه فً هــذه الوقعـة  ،الـتً
نعرؾ أ ن صالح الدٌـن قـد حشـد لهـا كل ما تحت ٌـده من عسـكر وموارد .
األمـر الـذي ٌبعـثنـا عـلى أقصـى االسـتؽـرا ب  .وسـنقـؾ عـند هـذه النقـطـة
الوقفة المناسـبة فً فصـل خاص بها فٌما ٌلـً .
حرراً وأميراً على جبل عامل
ــ ُم ّ
فـً شـهـر رمضان  583هـ  /كانـون األول  1187م حـرّرت فرقـة
مـن المسـلمٌن قلعة " هـونٌن "  ،فً أقصى شـرق " جبل عامل "  ،المُشـرؾ
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عـلى " سهـل الحولـة " وبحٌرتـه  " .وهً مـن أحصـن الـقـالع وأمنعهـا " (
ابن واصـل  :مُفـرّ ج الكـروب فً أخبار بنً أٌوب  . ) 247 / 2 :وكـان
حصـن " تبنٌـن " قـد حُـرِّر قبلها بقلٌل  .لكـن وجه األهـمٌّة فً خبر تحرٌـر
قلعـة " هـونٌـن "  ،أنـه الوحٌـد مـن بٌن الوقابع الكـثٌرة التً نشـبت فـً تلـك
ٌـرد فـٌه النـص عـلى أ ن حـسـام الدٌـن قـد شــهـده ( جـبـل
الفـتـرة  ،الـذي ِ
عامـل فً التارٌخ  ، 73 /نقـالً عـن تارٌـخ ا بن فتحـون )  .ومـن الثابـت أن
صالح الدٌـن لم ٌشهـد هـذه الوقعة بنفسه  ،وإنما تولّتهـا " فرقـة مـن جٌشه "
دون تعٌٌـن ( سـعـٌد عاشـور  :الحـركـة الصلٌبٌّة  . ) 828 :والسـإال الـذي
ٌطـرح نفسـه هـنا  :أي فرقـة ؟ أ و باألحرى  :فرقـة َمـن ؟
مـن الثابت والمعلوم عـند المعنٌٌن  ،أ ن الجٌـش الكـبٌـر الـذي كــان
ٌقـوده صـالح الدٌـن  ،كـان تجمّعـا ً  ،أ و إن شـبت قلت تحالفـا ً  ،لعـدد كبٌـر
مـن التجمّعات العسـكرٌّة  ،القادمـة مـن مختلؾ األنحـاء  :أكـراد مـن " دٌـار
بكـر" وشـمال " العـراق " و " الشـام "  ،و أتـراك مـن " آسـٌة الوسـطى " .
ومـن هـنا جـاء ذلـك الحشـد مـن األسـماء الكـردٌّة و التركٌّة بٌـن أُمـرابـه :
جُنـ ُدر َ ،كـرجً َ ،سن َقـر  ،إٌاز ٌ ،ازكوج  ،جُوردَ ٌك  ،جهار َكس  ،سٌاروخ،
قراقوش  ،دلدرم  ....الخ .فً مقابـل الؽٌاب التام لألسـماء العربٌّة  .مـع
اسـتثناء فـرٌـد هـو اســم حسـام الدٌـن بشـارة  .وكـان كـل تجمّـع منهـا تابـع
ألمٌـره ٌ ،تلقّـى األوامـر فً سـاحـات القتال منـه  .فٌتقـدّم إلى المعركـة أ و
ُنسـب
ٌنسحـب منهـا  ،تبعـا ً لألوامـر الصادرة إلٌه من أمٌره فقـط  .كمـا كان ٌ َ
إلٌـه  ،وٌ ّ
ُنظم أثنـاء االسـتعداد للقتال تبعـا ً لهذه الصفـة  ،فٌُقال  :عسـكر فالن.
ولكـن القـرار االسـتراتٌجً بالحرب والسّـلم كـان ٌصـدر عـن مجلـس سٌاسً
ــ عسـكري ٌرأسـه عاد ًة صالح الدٌـن بنفسـه  ،وأحٌانـا ً أخـوه الملـك العادل.
وٌحضـره األمـراء .
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الؽـرض مـن إٌـراد هـذه الفذلكـة التارٌخٌّة  ،أن نمهّـد للجواب عـلى
السـإال الـذي ختمنـا بطرحـه الفقـرة ما قبـل األخٌـرة  :فرقـة َمـن ؟
وإ ّنـا لنرجـو من هـذا التمهٌـد  ،أول ما نرجـو  ،أن ٌُسـوّ غ السـإال ،
بالصٌؽـة التً طرحناهـا فٌه  .ذلـك أ ن هـذه الصٌؽة قابمة عـلى فـرض أ ن
الفرقـة ٌجـب أ ن تكون منسـوبة إلى أحـد  .فاآلن  ،وبعد هـذا التمهٌـد  ،ؼـدا
القارئ عارفـا ً بوجه ذلـك .
فـ َمـن ذاك الـذي كـان صاحـب ( أمٌـر ؟ ) تلـك الفرقـة ؟
ما مـن نـص خاص عـلى ذلـك  ،فً كـل المصادر التً تذكـر واقعـة
تحرٌـر حصن " هونٌـن "  .لكـن ابـن فتحـون فً تارٌخـه ٌُشـٌر مـن طـرؾ
إلى الجواب  .ذلـك حٌـث ٌقـول  ،إنه عـلى أثـر تحـرٌر الحصـن ولّى صال ُح
الدٌـن حسـا َم الدٌن بشـارة عـلى خٌـط " بانٌاس "  .و " خٌط بانٌـاس " كـان
ٌعنً فً ذلـك األوان بلـدة " بانٌـاس " نفسها وحصون " هونٌن " و " تبنـن "
و " الشقٌؾ "  .هكـذا ٌُقـال  ( .ابن قاضً ُ
شـهبة  :تارٌخ  /حوادث السـنـة
 586و النعٌمً  :الدارس فً تارٌخ المدارس  ) 496 / 1 :لكـن هـذا التحدٌد
ٌنظـر إلى المواقـع العسـكرٌّة  ،وال ٌلتفـت إلى المعالـم المدنٌّـة الكـثٌـرة الـتً
كانـت قابمـة فـً " جــبل عامـل "  .وال داللـة خاصـة فــً ذلـك  ،سـوى أن
المإرخ ٌُـر ّكـز كـل اهتمامـه عـلى الشــؤن العســكري  ،ومـا ٌتصـل بـه مــن
مواقـع  .وذلـك أمـر متوقّـع منه نظـراً لمسـار األحـداث آنذاك  .حٌـث كــان
كـل شـا ٌـدور مـن حـول المعارك المصٌرٌّـة العالقـة  ،والمعالم العسـكرٌــة
التً تتصـل بهـا .
نخـرج مـن هـذا التحلٌل بعـدّة نتابـج دفعـة واحـدة :
ــ األولـى  :إن حسـام الدٌـن كـان فً ذلـك التارٌخ قـد ؼـدا صاحـب
عسـكر  ،كمـا كان ٌُقـال  .أي أمٌـراً من األمـراء المحٌطٌـن بصالح الدٌـن ،
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لـه عسـكر تابـع لـه  .ال بـد أن ٌكون مـن أهـل " جبـل عامـل "  ،لِمـا نعلمـه
من أن تكوٌـن التجمعات العسـكرٌّة كان ٌقـوم إمّـا عـلى الرابطة األقـوامٌّـة أو
الرابطة المناطقٌّة  .واألمر الثانً هـو الوحٌد الممكن فً مثال حسـام الدٌن.
ــ الثانٌـة  :أن الفـرقـة التً حـرّرت حصـن " هونٌـن " هـً
فرقـة حسـام الدٌـن  .ذلـك أنه مـن المُسـتبعـد جـداً أ ن ٌكـون شـرؾ تحـرٌره
ألمٌـر َ
آخــر  ،ثـم ٌـفـوز هـو ،دون ؼـٌـره  ،بالجـابــزة  .أي بـالـوالٌـة عـلى
" خـٌط بانٌاس "  .والعارؾ بدقّـة صالح الدٌـن فـً سـٌاسـة أمـراء عـسـكره
لـن ٌجـد أدنـى صعوبـة فـً قبـول هـذه النتٌجة .
ــ الثالثة  :أنه فـً شـهر رمضان  583هـ  /كانون األول  1187م،
وهـو تارٌخ تحرٌـر حصـن " هونٌـن "  ،أو بُعٌـده بقـلٌل  ،ؼـدا حسـام الدٌـن
أمٌـراً عـلى " جبـل عامـل "  .أي أعالٌه الشـرقـٌّة  .امّـا أسافـله الؽربٌّـة ،
المسـامتة لمدٌنـة " صـور " وسـواحلها فقـد كانـت ما تزال تحـت االحتالل .
ــ الرابعة  :إذا نحـن أخذنـا بمُجمل ما ٌعنٌه " خٌط بانٌاس "  ،كمـا
حدّدته المصادر أعاله  ،فهـذا ٌعنً أن قلعة " شـقٌؾ أرنـون " المنٌعة كانـت
مـن جملـة إقطـاع حسـام الـدٌـن  .لكننـا نعـرؾ أ ن هـذه القـلعـة لـم تكـن قـد
تحـرّرت بعـد بتارٌخ تؤمٌـره  .فهـذا ٌوحـً بؤنـه كـان مُكلّفـا ً بالتضٌٌق علٌها
وتحرٌرها  .ومثل هذا كان من سـٌاسة صالح الدٌن  .وسـنعرؾ فٌما ٌلً ،
أنـه فً مرحلة تالٌة كان من مهـام حسـام الدٌن  ،بوصفه أمٌراً عـلى " جبـل
عامل "  ،التضٌٌـق عـلى " صور " ٌ .إٌـد ذلـك أنـه عـندما حاصـر صـالح
الدٌـن " شقٌؾ أرنون " بعـد هـذا  ،وأتـاه الخـبـر بـؤن جمـوع األعـداء تـتجـه
صـوب " عـكـا " لمحاصرتهـا  ،اســتدعـى " بعـض القـوّ ات اإلسـالمٌة مـن
الجلٌل " لكً تحـ ّل محـ ّل قواته  ،التً اضطـرت إلى االنسـحاب لنجدة المدٌنة
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( الحركة الصلٌبٌة  . ) 855 /وما " الجلٌل " إال " جـبل عامل " فً لؽـة
أكثـر مإرخً ذلــك األوان  ،وما مـن قـوّ ات فً " جبل عامـل " آنـذاك إال
قـوّ ات حسـام الدٌن  .لكـن القـلعة اسـتعصـت عـلٌه لمناعـتهـا  .بحٌـث أنهـا
كانـت آخـر القـالع التً بقـٌت بٌـد الصلٌبٌٌـن فً المنطقـة  .وأٌضا ً بســـبب
أنهـا كانـت بٌـد أحـد ُدهـاة أمـرابهـم فـً ذلــك األوان  ،وهــو رٌنو صاحـب
" صٌدا " سـابقا ً  ،الذي احتمى بها عـقـٌـب اسـتٌالء المسـلمٌن عـلى المدٌنة .
مـمّـا اســتدعى تصـدّي صالح الدٌـن بنفسـه لفتحهـا  .فؤتاه رٌنـو فً معسكره
المحاصِ ـر للقلعـة  ،وعـرض عـلٌه التسـلٌـم  ،بشــرط أ ن ٌسـمح لـه بسـكـنى
" دمشـق "  ،ألنه ٌخشـى انتقـام الصلٌبٌٌن  .وقد وصؾ ابن شـدّاد حضوره
فجـؤة عـلى بـاب خـٌمـة الســلطان  ،الــذي أمـر بإدخـاله واحترمـه وأكرمـه .
وكان من ُدهـاة اإلفـرنج وعـقالبهـم  .كما كان ٌُحسـن العربـٌّـة وٌتكلّم بها .
وبالنتٌجة ضـر ب معــه موعــداً لتسلٌم القلعة ( النــوادر السلطانٌة  121 /ــ
ّ
فـتؤخـــر
 . ) 22لـكـن الحامـٌة أبـت التســـلٌـم عـنـدمـا أ زؾ المـوعــد .
تســلٌمهـا إلى ٌـوم األحـد  15ربٌع األول  586هـ  /نٌسـان  ( .119العمــاد
اإلصفهانً  :الفـٌح القسّـً والفـتح القدسـً  . ) 359 /وال ذكـر ٌنص عـلى
أن اسـتسـالمها كــان لصالح الدٌـن أ و لؽـٌـره  .ولـو كـان لـه  ،لـرأٌـت
المإرخٌـن ٌهـرعـون إلـى التنوٌه بهـذا الفـتح المـبٌـن بكل لسـان  .فسـكوتهـم
هـذا السـكوت المُرٌب ٌتـرك االحتمـال ٌتوجه إلـى حسـام الـدٌـن دون ؼٌره .
 ...وأميراً عـلى " عكا "
فً أوابل السـنة  585هـ  /أوابل شـباط  1189م ولّـى صال ُح الدٌـن
حسـا َم الدٌـن عـلى " ع ّكـا " ( الفٌح القسّـً  276 /و النوادر السـلطانٌّة 96 /
و النجوم الزاهـرة  . ) 1.9 / 6 :وهـذه خطـوة ذات مؽـزى  ،ال بـد لـنـا من
الوقوؾ عـنـده  .وٌسـتدعً أن نضعها فً إطارها التارٌخً .
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فعلى أثـر هـزٌمة الصلٌبٌٌـن فً " ّ
حطٌـن "  ،اسـتسـلمـت " ع ّكـا "
للمسلمٌن دون قتال بتارٌخ  1جُمـادى األولى  583هـ  /أٌلول  1187م ( ابـن
األثٌر :الكامل  . ) 539 / 11 :وباستسالمها خسر الصلٌبٌون المٌناء الربٌس
الـذي ٌصِ ـلهـم بؤوطانهـم وراء البحـار  ،وٌتلقّـون عـبـره اإلمـدادات بالـرجـال
والسالح والمإن  .فضالً عن الحركة التجارٌّـة التً كانـت تـتـ ّم عبـر المٌناء
اسـتٌراداً وتصدٌـراً  ،وتعود علٌهـم بمكاسـب كبٌرة .
كان لمسـلسـل األحداث الـذي تـال هـزٌمة " ّ
حطٌن "  ،وعـلى رأسها
طبعا ً  ،تحرٌـر " القـدس "  ،صـدىً عنٌفـا ً فً الؽرب األوروبً  .وانطلقـت
الدعـوات إلى الثـؤر  ،توالّهـا البابـا جرٌجـوري الثامـن  ،الـذي بعـث برسـابل
ّ
ٌحثهـم فٌهــا
إلى ملكً " فرنسـا " و " إنكلتـرا " وإلى إمبـراطـور " ألمانٌا "
عـلى الحشـد لـر ّد قبـر المسـٌح  .وبالنتٌجـة تشـ ّكلـت الحملة الصلٌبٌة الثالثة ،
التً قاد القسم األوفـر منها اإلمبراطوراأللمانً العجوز فرٌدرٌك باربروسّـا.
جـب  ،من المإرخٌن َمن قـدّره
الـذي اتجه صـوب الشـرق عـلى رأس جٌـش ل ِ
بمابــة ألؾ مقاتــل  ،سـالكــا ً الطرٌـق البـرّ ي  ،عـبر أ راضً اإلمبراطورٌـة
البٌزنطٌّة  .كمـا أبحـر ملكـا " فرنسـا " و " إنكلتـرا " بجٌوشهـم  ،ونـزلـوا "
صقلٌّـة " بانتظـار انقضـاء فصـل الشـتاء .
أثار هـذا الحشـد العسـكري الهابل حالة من الرعـب والفزع فً البالد
اإلسـالمٌة  .لضخامـة الحشـد أوالً  ،ثـم ألنـه ٌضع المنطقـة الشـامٌّة بؤكملهـا
بٌن ف ّكـً كمّاشـة  :األلمـان من الشـمال  ،والفرنسـٌون واإلنكلٌز من الؽرب .
وهـذا وضـع ال قِبـل للجٌوش اإلسالمٌة بمقابلته  .ممّـا ولّـد حالة من الٌؤس .
ومـن اآلثار الباقٌة لتلك الحالة قول ابن األثٌر  ،وهـو ٌصِ ؾ اقتراب األلمان :
" لمـّا وصلـت األخبـار بوصول ملـك األلمـان  ،أٌقـ ّنـا أ نـه لٌـس لنـا بالشـام
مقـام " ( حوادث السـنة  . ) 586 /أمّـا أبـو الفـداء فـقـد قـال  ،وهـو ٌصِ ـؾ
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حـال المســلمٌـن آنـذاك  " :أٌسـوا مـن الشـام بال ُكلٌّـة " ( المختصـر /
حـوادث السـنة نفسها ) .
لكـن حـدثا ً أتى مـن خارج كـل التوقّعـات قـلـب الموقـؾ رأســا ً عـلى
عـقب  .ذلـك أن اإلمبراطور األلمانً مات ؼرٌقـا ً فً نهـر صؽٌـر فً منطقة
" كٌلٌكٌة "  .فؤفلـت زمام الجٌـش الكبٌر وتفرّ ق  .حتى أن عدداً مـن أمرابه
قـفِـل عابـداً أدراجه إلى بالده  .وتابع الباقون طرٌقهم إلى " إنطاكٌة " ومنهـا
اتخـذوا طرٌقهم إلى " عكـّـا " .
كل ذلـك جرى فً الوقـت الذي كـان فٌـه لوزجنان  ،أمٌر " صور "
السـابق  ،الـذي أُسـر فً " ّ
حطٌن " وأطلقه صالح الدٌن ٌ ،جمع فلول فرسان
الصلٌبٌٌن وٌتقـدّم بهـم صـوب " ع ّكـا "  ،قاصـداً هـو َ
اآلخـر  ،اسـتعادتها مـن
المسـلمٌن  .والجـدٌـر بالذكـر هـنـا أن صــالح الـدٌـن لـم ٌُـدرك مقصــد كـل
هإالء إال بعـد فوات األوان  .بدلٌـل أ نه فً الوقـت الذي كانـت جٌوش العدو
تقترب من المدٌنة  ،كان هـو مشـؽوالً بمنازلة قلعة " شـقٌؾ أرنـون "  ،كـمـا
ذكـرنا قبل قلٌـل .
ذلـك هـو اإلطـار العام لـواقعـة تؤمٌـر حسـام الـدٌـن عـلى " عكـا " ،
بٌّنـاه للقارئ كـً ٌعٌنه عـلى فهـم مؽـزى هـذه الخطـوة  .وٌقـول المـإرخـون
أن صالح الـدٌـن عـزم عـلى تهـد ٌـم " عـ ّكـا "  ،كـً ال ٌسـتفـٌـد العـدو مـن
تحصٌناتها  .مثلمـا هـدم أسـوار " طبرٌّة " و " صٌـدا " و " جُبٌـل "  ،وهدم
مُـدن " ٌافـا " و " أرسـوؾ " و " قٌسـارٌّة "  ،فً ظـل األراجٌـؾ بقدوم تلك
الحمـالت  .لكنه عـدل عن رأٌـه  ،بعـد أن عارض عـدد من األمـراء  ،بحجّ ة
أن تهـدٌـم المدٌنة لـن ٌمنـع العـدو من االسـتفادة من مٌنابها الكبٌـر .
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وؼنـً عـن البٌـان أن تؤمٌـر حسـام الدٌـن عـلى المدٌنة  ،دون ؼٌـره
مـن عـشـرات األمـراء الكبـار  ،فً ذلـك الظـرؾ العسـٌـر واألخطـار الجّ دٌّـة
المقبلـة  ،ــ لدلٌـل ال ٌقبـل الطعـن عـلى أنـه كـان محـل اعـتمـاد فً المواقـؾ
الصعبة  ،التً تحتاج إلى شـجاعة الرجال وحكمتهم  .ال بـل هـو أٌضا ً شهادة
لعسـكره العاملً بؤنه كـان موضـع الثقة  ،وٌمكن االتكال علٌه فً المُلمّـات .
ومـن هـنا نفهـم مؽـزى عبارة قالها العمـاد اإلصفهانً  ،وهـو ٌصِ ـؾ التجمّـع
العسـكري اإلسـالمً للدفاع عـن " ع ّكـا "  .... " :واألمٌر بشـارة صاحب
بانٌاس  ،وهـو الذي ال ٌرجـو لقاءه إال َمـن فٌه بـان الٌـاس " ( الفٌح القسّـً /
 . ) 442وال رٌب فً أن كلمة " لقاءه" لتعنى لقاءه شـخصٌا ً .
تجمّعـت حـول " ع ّكـا " قـوى صلٌبٌّة كبرى  :فـلول فـرسـانهـم بعـد
هـزٌمـة " ّ
حطٌن " بقٌـادة لوزجنان  ،أمٌر " صـور " السـابق  ،وبقاٌا الحملـة
الصلٌبٌّة الثالثة بقٌادة األمٌر فرٌدرٌـك السـوابً  ،وقـوّ ات فـرنسـٌّة وإنكلٌزٌـّة
ٌقودها رٌتشـارد قلب األسـد وفٌلٌب أوؼـسـطٌن  .وأسـاطٌل مــن " جنوى "
و " البندقٌّّة " وأُخرى من مختلؾ أنحاء الؽرب األوروبً  ،تولّت معا ً حصار
المدٌنة من جهـة البحـر  .وقـد قُـدّر عـدد المقاتلٌن حول " ع ّكـا " آنذاك بمابة
ألـؾ مقاتل ( لٌونز وجاكسـون  :صالح الدٌن  . ) 353 /وكان األمٌر حسـام
الدٌن بقـوّ ا تـه  ،فً عـداد األمـراء المكلّفٌـن بشــن الهجمـات عـلى الجٌـوش
ُحـاصـرة  ،بقٌــادة صالح الدٌــن ( النوادر السـلطانٌّة /
المحٌطـة بالمدٌنة الم
َ
 147و الفٌح القسّـً  . ) 442 /وطال القتال مـن حول المدٌنة مدّة سـنتٌن .
وفً النهاٌة سـاءت أحوال الحامٌة اإلسـالمٌّة داخلها واضطرّت لالسـتسـالم ،
وؼـادرت مقابـل فدٌـة قـدرها مابتً ألـؾ دٌنـار  ،وتحـرٌـر ألفٌن وخمسـمابة
مـن أسـرى الصلٌبٌٌـن  ،ور ّد صلٌـب الصلبـوت  ،الــذي كـان قـد وقـع بٌـد
المسـلمٌن فً " ّ
حطٌن " ( مفرّ ج الكـروب  359 / 2 :ــ . ) .6
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فـي " تبنيـن "
كـان سـقـوط " ع ّكـا " الفاجـع انقالبـا ً حقٌقٌا ً فً العـالقات اإلسـالمٌّة
ــ الصلٌبٌّة  .ؼـدا هإالء من بعـده وقـد اسـتعادوا جـزءاً من الروح المعنوٌّـة
التً خسـروها فً " ّ
حطـٌن "  .وانصـرؾ زعـٌمهـم الجـدٌـد رٌتشـارد قلـب
األســد  ،ملـك " انجلترا " إلى اسـتثمار هـذا الوضـع الجـدٌـد  ،واضعا ً نصـب
عـٌنٌه هـدفــا ً بعٌــداً  ،هـو الهـدؾ المُعـلَـن األول للحـركــة الصلٌبٌّـة  ،أي
( اسـتعادة ) " القدس" .
كـان رٌتشـارد ٌعتقـد بحق  ،أن لٌـس له أن ٌصـل إلى " القـدس " إال
إذا بسـط سـلطانه عـلى الشـاطا الفلسـطٌنً من " عـ ّكـا " إلى " عسـقالن " .
فبـدأ الزحـؾ بحـذاء البحـر فً أواخـر السـنة  587هـ  1191 /م  .فً حٌـن
كانـت أثقاله ومإونة عسـكره محمولة فً السـفـن تسـٌر بحذابهـم فً البحـر .
فؤمـر صالح الدٌـن أمٌرٌـن مـن أمـرابـه  ،أحـدهما حسـام الدٌـن  ،بؤن ٌسـٌرا
بقواتهمـا فً مـوازاة العـدو ( الفـٌح القسّـً  ) 529 /بقصـد مشـاؼـلته وتقـٌٌـد
حـركته  .فً حٌـن سـار هـو بالقـوّ ات اإلسالمٌة الربٌسٌـة فً أعـقاب جـٌـش
العـدو الزاحـؾ جنوبـا ً  .ومـع ذلـك فـإن رٌتشـارد نجح فً أن ٌسـتولً عـلى
" حٌفا " و " قٌسـارٌّة " و " أرسـوؾ " و " " عسـقالن "  .لكن بعـد أن كان
المسـلمون قـد خرّ بوا أكثر هـذه المـ ُدن وأحرقوها  ،كً ال ٌسـتؽلّها الصلٌبٌون
فً االسـتٌالء عـلى " القدس " وفصـل " الشـام " عـن " مصـر "  .كـان ذلك
أقصـى ما ٌمكـن عـمله فً ظـل تصاعــد القـوى الصلٌبٌّة  ،التً كانـت آنـذاك
فً أفضـل حال  ،لجهة ترابطها و حُسـن تنظٌمها و قوّ ة أسـلحتها .
والحقٌقة أن سـقوط " ع ّكـا " كـان بداٌة انحـدار القوّ ة اإلسـالمٌّة عـن
القمّة التً تربّعـت علٌها منـذ " ّ
حطٌن"  .ال  ،بـل انحـدار هٌبة صالح الدٌـن
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شـخص ٌّا ً  ،بوصفه قابـدها األعـلى  .ومـن ذلـك انه كان فً نٌّتـه الدفاع عـن "
عسـقالن "  ،ومنع الصلٌبٌٌـن مـن االسـتٌالء عـلٌهـا  ،لكـن أكـثـر أمـرابـه
خالفوه الرأي  ،وقالوا له  " :إن أ ردت حفظهـا فادخـل أنـت معـنا  ،أو بعض
أ والدك الكـبـار  .وإال فـمـا ٌدخلهـا مـ ّنـا أحـد  ،لبالّ ٌصٌبنا ما أصـاب أهــل
" ع ّكـا " ( ابـن األثٌـر  :الكامل  /حـوادث السـنة  . ) 587وهـذا ٌُظهـر لنـا
بكامـل الوضوح  ،أ ن هـزٌمة " ع ّكـا "  ،بسـبب سـإ تقدٌـر صالح الدٌـن
للموقؾ العسـكري  ،كانـت حاضرة بقوّ ة فً أذهان أولبـك األمـراء .
أثنـاء األشـهـر التً جـرت فٌهـا هـذه األحـداث  ،كـان حسـام الدٌـن
بعسـكره ٌشـهد ما جـرى من وقابع  .كمـا كان حاضـراً دابما ً فً االجتماعات
التً ٌعقـدها صالح الدٌـن  ،وٌحضرهـا أخـوه الملـك العادل وكبـار األمـراء
للتشـاور ( الفٌح القسّـً  533 /و  555والنوادر السـلطانٌّة . ) 195 /
فـً نهاٌـة هـذا المُسـلسـل مـن األحـداث  ،انصـرؾ رٌتشــارد إلـى
إعـادة بنـاء مدٌنة " ٌـافـا "  ،لتكـون قاعـدته التً ٌنطلق منهـا للهجـوم عـلى
" القـدس "  ،فً حٌـن اتجـه صـالح الدٌـن إلـٌهـا لتدعـٌـم تحصٌناتهـا وتنظٌـم
شـإون الدفـاع عـنهـا  .وقـد نجـح فً ذلـك أٌمـا نجـاح  ،األمـر الـذي جعـل
رٌتشـارد ٌتـراجـع عـنهـا بعـد أن اقتـرب مـن أسـوارها  .واتجه إلى ا قـتراح
أفكار للصـلح  ،بعـد أن أنهكت الحرب الطوٌلة الجمٌـع  .وأخٌراً تـ ّم الصلح
المعروؾ بٌن المإرخٌن بـصُلح " الرملـة "  ،بتارٌخ  21شعـبان  588هـ /
 1أٌلـول  1192م ( الفٌح القسّـً  6.3 /ــ  . )6.5وقد نصّـت بنود الصلح
عـلى أن ٌكون للصلٌبٌٌـن المنطقـة السـاحلٌّـة مـن " صـور " إلى " ٌـافـا " .
أمّـا " عسـقـالن " فتكــون للمسلمٌن  .وتكون " اللـ ّد " و " الرملـة " مناصفة
بٌنهما  (.مفــرّ ج الكروب  4.3 / 2 :والروضتٌـن  . ) 2.3 / 2 :وعـلى
األثر شــ ّد رٌتشـارد رحاله  ،وقـفل راجعـا ً إلى بالده  .وهـكذا انتهـت الحملة
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الصلٌبٌّة الثالثة  ،ا لتً وضع فـٌها الؽـرب األوروبً بؤجمعه أقصـى ما عـنده
مـن رجال وعـتاد  ،وهـدأت السـاحة لفترة ؼٌـر قصٌرة .
ُقتـض
فـً ظـ ّل حـالـة السـالم التً نشــؤت بالصلح  ،لـم ٌعُــد مـن م ٍ
للحشـد العسـكري الكبٌـر والمتنوّ ع الـذي كـان من حول صالح الدٌـن  .فعـاد
أكثـر األمـراء كـ ّل إلى بالده  .وكان من جملة العابدٌن األمٌر حسـام الدٌن .
الذي ٌبـدو أنـه وعسـكره لـم ٌـروا وطنهم " جبل عامل " منـذ سـنتٌن ونصـؾ
تقرٌبا ً  ،قضـوهـا فً مٌادٌـن القتال  .سـنتان منهـا فً الدفـاع عـن " ع ّكـا " ،
والباقً فً مختلـؾ أنحـاء " فلسـطٌن " .
اتخـذ حسـام الدٌـن مـن قلعـة " تبنٌن " الحصٌنة مقـرّ اً ربٌسـٌا ً لـه .
ولقـد كانت قلعة كبٌرة فً ؼاٌـة الحصانة  .تتربّـع عـلى هضبة تعلـو سـتمابة
وأربعة عـشـر متـراً عـن سـطح البحـر  .وتشـرؾ مـن موقعها عـلى كـل مـا
حولهـا إلى مسـافة بعٌـدة  .أمـر ببنابهـا حاكـم " طبـرٌّة " الصلٌبً  ،وتـ ّم لـه
ذلـك سـنة  499هـ  11.5 /م  .وكان الؽرض من بنابها حماٌة حدود الدولـة
الصلٌبٌّة الجدٌــدة من جهـة إمـارة " دمشــق "  ،ولتكـون منطلقــا ً لـألعمـال
العسكرٌّـة الرامٌة إلى االسـتٌالء عـلى " صـور "  .ثم ؼـدت بعـد ذلـك  ،أي
بعـد ســقوط " جبـل عـامـل " كلّـه  ،المـركـز العسـكـري واإلداري لسُـلطـة
االحتـالل  .وحـرّرها صـالح الدٌـن ســنة  583هـ  1187 /م  ،بعـد مـوقعـة
" ّ
حطٌن " مباشرة  ،وأقطعها حسام الدٌـن فٌما أقطعه إٌاه من " خٌط بانٌاس "
كمـا قلنـا آنفـا ً  .فعـادت إلى صفتهـا السـابقة  ،أي مـركـزاً عـسـكرٌا ً وإدارٌــا ً
للمنطقـة  .مـع مالحظـة انقـالب األدوار  .فالقلعـة قـد ؼـدت اآلن فـً أٌـدي
أصحابها الشـرعـٌٌن  ،مركـزاً لحماٌـة البـالد  ،أي " جبـل عامـل " " مـن
ذلـك الطـرؾ " ( النوادر السـلطانٌّة  ، ) .21 /أي من طـرؾ " صـور "
التً كانـت ما تزال تحـت االحتالل .
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عـام وفاة صـالح الدٌـن (  589هـ  1193 /م ) كـان األمٌـر حسـام
الدٌـن قـد بلـػ أ وج ّ
عـزه  ،وؼـدا أرفـع األمـراء مكانة فً المنطقة الشـامٌّة .
ّ
اسـتحق من القاضً بهـاء الدٌـن بن شـدّاد  ،صاحب صالح
فـفً ذلـك التارٌخ
الدٌـن وأحـد مإرخٌـه  ،وصـؾ " المُقـدّم عـلى هإالء " ٌعنً األمـراء الـذٌـن
حضـروا المجاـس الـذي عقـده الملـك األفضـل عـلـً  ،االبـن األكبـر لصالح
الـدٌـن وولًّ عهـده  ،لتحلٌفهـم عـلى اإلخالص له  ،بٌنمـا كان والده المرٌض
فـً طـور االحتضار  .وكـان مـن هـإالء صاحـب " شـٌزر "  ،وصاحـب
" بٌـروت "  ،وصاحـب " صِ هـ ٌَـون "  ،إلى عـدد جـ ّم من معارؾ األمراء .
" وشــذ منهـم ؼـٌـر معــروؾ "  .أي َمـن لٌـس لـه كبٌـر شــؤن ( الـنـوادر
السـلطانٌّة ( . ) 245
كانت سـنوات إمـارة حسـام الدٌن عـلى " جبـل عامـل " مـن قاعـدته
فً " تبٌنـن " سـنوات طٌّبـة  ،عـ ّم فـٌهـا السـالم  ،وسـادها الهـدوء  .وذلـك ،
أوالً  ،بسـبب حالـة السـلم النسـبٌّة التً نعمـت بهـا المنطقة  ،بعـد فشـل الحملة
الصلٌبٌّة الثالثة فً الوصول إلى أهدافها وما انتهت إلٌه من صُلح  .ثـم بفضل
العسـكر العاملً المرهـوب الجانب  ،الذي تمـرّ س بالـقتال سـنوات تحت قـٌادة
أمٌره  .وهـا هـو اآلن  ،وقـد عـاد إلى وطنه ٌ ،تولّى حماٌته مـن أي اعـتـداء
ٌؤتٌه مـن جانـب " صـور "  .الـتً ؼـدت منـذ تحـرٌر " القـدس " المـركــز
الربٌـس لقوّ ات االحتالل .
لـم تتزعـزع حالة السـالم هـذه إال لمـدّة قصٌـرة  .وذلـك حٌـن قصـد
فصٌل من العسـكر الصلٌبً قلعة " تبنٌـن "  .وقـد عرفنـا أنهـا كانت المركـز
العسـكري واإلداري لحسـام الدٌن  .ولهـذه الواقعة قصّة .
ففـً أواسـط السنة  593هـ  /أواسـط  1196م تلقّى الصلٌبٌون مـدداً
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عسـكرٌا ً كبٌراً من " أوروبة "  ،أكثرهم من األلمان  .نـزل هـإالء " عـ ّكا"
 ،ومنها اتجهـوا إلى " بٌـروت "  ،فملكـوها صفـواً بؽٌـر قتـال  .ثـم ارتحلوا
عنها إلى " صـور"  ،ومنها صعـدوا إلى " تبنٌن " .
فً أول شهـر صفر  594هـ  /أواسط كانون األول  1197م شرعوا
فً حصـار القلعـة " وكانـت بٌـد حسـام الـدٌـن بشـارة  .فنازلوهـا بفارسـهـم
وراجلهـم  .وأحدقوا بها وضاٌقوها " ( ابـن واصـل  :مفـرّ ج الكـروب / 3 :
 ) 75وقاتلـوا َمـن بها قتـاالً عـنٌفـا ً  .ونقبـوهـا مـن جهـاتهـا  .لكـن حُمـاتهـا
" أصـرّ وا عـلى االمتنـاع  .وقاتلـوا قتـال َمـن ٌحمً نفسـه " ( ابـن األثٌـر :
الكامل  . ) 128 / 12 :وبعـد شـهـر ونصـؾ مـن الصمود ٌبـس المهاجمون
" ورحلوا عـلى أعقابهم إلى صور خاٌبٌن " ( أبو الفـدا  :المختصر  /حوادث
السـنة  593هـ )  .وؼـنً عـن البٌـان أن قصـد هـإالء قلعـة " تبنٌـن " بعـد
نزولهـم " صـور " لٌد ّل عـلى ماكان لـقلعة " تبنٌن " وحُماتها فً ذلـك األوان
من مكانة فً المٌزان العسـكري بٌن المسـلمٌن والصلٌبٌٌن .

حسـام الديـن
في مـأزق حـرب الوراثـة
بتارٌخ  27صفر  589هـ  5 /آذار  1193م توفً صالح الدٌن فـً
" دمشـق "  .وكـان قد أوصى البنه البكـر  ،الملك األفضل نور الدٌن عـلً ،
بالسـلطة من بعده  .عـلى أن ٌكـون لك ّل من أبنابه وإخوته حصته مـن التركـة
الهابلة  .وكانت " دمشـق " وما واالها  ،ومنه " جبـل عامـل "  ،من نصٌـب
األفضـل  .وهـو الـذي كان حسـام الدٌن قـد باٌعه فـً حٌـاة أبٌه  ،أو " حلـؾ
لـه "  ،كما كـان ٌُقـال فً لؽـة ذلـك الـزمان  ،ؼـٌر مـرّة  ،كما فعل ؼـٌره من
األمراء ( ابن األثٌر  :الكامل  /حـوادث السـنة  . ) 589وهكـذا فإن الوضـع
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الجدٌـد لم ّ
ٌإثـر أثراً سـٌبا ً عـلى موقع حسـام الدٌن فً البداٌة  .فاسـتمرّ فً
الحكم كـؤن شـٌبا ً لم ٌكـن  .وهكـذا مضـت السـنوات الخمـس األولى مـن بعـد
وفـاة صـالح الدٌـن .
لكـن حـرب الوراثـة لم تلبـث أن نشـبت بٌن أمـراء البٌـت األٌوبً .
بدأت بحجّ ة نقـص كفاءة األفضل  .وأنه كـان ٌشـرب الخمـر  ،وٌُمضً لٌـله
ونهـاره فً القصـؾ واللهـو وســماع األؼـانً  .وتلـك حجّ ـة لـم تكـن باطلـة
( المقـرٌزي  :السـلوك  118 / 1 :و النجـوم الزاهـرة  .12 / 6 :ــ . ) 22
وقـد أدّت  ،اعـنً تلـك الحـرب  ،إلى انفـراط الوحـدة السـٌاسـٌّة  ،التً ٌعـود
إلٌها الفضل فً اإلنجازات العظٌمة التً تمّت عـلى ٌـد مإسّـس البٌت  ،وقـام
عـلٌهـا مجــده  .وإذا كانـت أعـمال صـالح الدٌـن ضـ ّد الؽـزاة الصلٌبٌٌـن قـد
وجّ هـت ضربـة قاصمـة إلى وجودهـم فً المنطقة  ،فإن النزاعـات المسـتمـرّة
التً نشـبت بٌن أبنابه من بعـده قـد منحتهـم فرصة جدٌدة للبقاء من بعـده مدّة
تزٌـد عـلى القـرن من الزمان .
بـدأ النـزاع أول ما بـدأ بٌـن العـزٌـز حاكـم " مصـر " وبٌـن أخـٌـه
األفضل حاكـم " دمشـق "  ،ثـم اتسـعـت شـقته فٌمـا بعـد .تؽـذٌـه أطماع كـل
األطـراؾ فً االسـتٌالء عـلى أكبر رقعة مـن البـالد  .والحقٌقة أن العـادل ،
الـذي " كـان ذا مكـر شــدٌـد وخـدٌعـة  ،صبـوراً ذا أنـاة "  ،كـمـا وصفـه
ابـن واصــل فـً ( مفـرّ ج الكـروب  ، ) 271 / 3 :كـان ٌتالعـب بالجمـٌع ،
لٌكـون هـو الفـابـز بنصٌـب األسـد فً نهاٌة كل نـزاع .
صـٌؾ الســنة  592هـ  1195 /م خـرج العـزٌـز مـن " مصـر "
بجٌشـه  ،قاصـداً حـرب أخٌه األفضـل  .وشــرع فً محاصرة " دمشـق " .
فلـم ٌجـد هـذا بٌـ ّداً مـن االسـتنجـاد بعمّه العـادل  ،لعجـزه عـن مـواجهـة أخٌـه
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القـوي  .وبالفعـل اسـتجـاب العـادل لنـداء ابن أخٌه  ،فسـارع بالحضور إلـى
" دمشـق "  .كما حضـر الملك الظاهـر صاحب " حلب "  ،والمنصور محمد
صاحـب " حمـاة "  ،والملـك األمجـد صـاحـب " بعلبـك"  .والتقـى الجمـٌـع
فـً " الم ّ
ِـزة " خـارج " دمشـق "  .واتفقـوا عـلى منع العزٌـز مـن االسـتٌالء
عـلٌهـا  ،ال لشـا إال لعلمهـم بؤنـه " إن ملكهـا أخـذ بـالدهـم " ( المقـرٌـزي :
بجمـع هـإالء
السـلوك  . ) 117 / 1 :وعـندمـا رأى العـزٌـز أن ال قِـ َبـل لـه َ
قفـل عـابـدا ّ إلى " مصـر " .
فً العـام التالً عـاد العـزٌـز وقصــد " دمشـق " عـلى رأس جٌشـه
لحـرب أخٌه  ،الـذي عـاد أٌضـا ً واسـتنجـد بعـمّـه  .فلمّـا اقتـرب العـزٌـزمـن
المدٌنة كاتب العادل أمـراء العزٌـز سـرّ اً واسـتمالهم  .وأؼـراهم بؤن ٌفارقـوا
العـزٌـز وٌنضمـوا إلٌه  .وهـكـذا وجـد هــذا نفســه وقـد انفـضّ عـنه أمـراء
جٌشـه  ،فاضطـر أٌضا ً للعودة إلى " مصـر " ( نفسـه  124 / 1 :ــ . ) 25
وتـ ّم االتـفـاق بٌـن األمـراء عـلى أن ٌـؤخـذ األفضــل " مصـر " ،
وٌتخلّـى عـن " دمشـق " للعـادل  .فجمع االثنـان جٌشـٌهمـا  ،واسـتولٌـا عـلى
" القـدس "  .ثـم شـرعا فـً الزحـؾ باتجـاه " مصـر "  ،إلى أن وصـال إلـى
" بلبٌـس " وحاصـراهـا  .لكـن الـداهـٌـة العـادل كـان ٌلعـب باالثنٌـن  .فهـو
فً حٌـن كان جٌشـه ٌشـترك فً حصار " بلبٌـس "  ،كان هـوٌُكاتـب العـزٌـز
ٌنصحـه بالثبـات وعـدم تسـلٌم البـالد  ،وٌتعهّـد له بؤن ٌجعل األفضل ٌنسـحب
مـن أمـام " بلبٌـس "  ،بـل مـن " مصــر " كلهـا  .وهـكـذا كـان  ،فـقـد عـاد
األفضـل إلـى " دمشـق "  .وصـار العـادل سـٌّد الموقـؾ .
فً نهاٌـة المطـاؾ  ،تحالـؾ العـادل والعـزٌـز  ،واتفقـا عـلى عـزل
األفضـل نهابٌـا ً  .وقصـد جٌشـاهمـا " دمشـق "  ،فسـقطـت فً أٌدٌهمـا دون
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مقاومة  .وحـ ّل العـادل محـ ّل األفضـل فً حكـم " دمشـق "  .فً حٌن بقٌـت
" مصر " للعـزٌـز  ،ومعهـا " القـدس " .
المعترك  ،الـذي طال حتى اآلن ثالث
بالنسـبة لحسـام الدٌـن فً هـذا
َ
سـنوات ونٌّـؾ  ،فـإنه ظـ ّل متخـذاً جانـب الملـك األفضـل ووفـٌّـا ً لقسـمه لـه ،
بل باألحرى وفٌّـا ً للعهـد الذي قطعه ألبٌـه صـالح الدٌن  .وحـتى بعـد ظهور
إمـارات تـقـدّم العـادل عـلى أبنـاء أخـٌـه جمٌعـا ً  ،وأٌضـا ً بعـد أن ثبـت فشــل
األفضـل فً الحكـم  ،وســإ سـٌرة وزٌـره ضٌـاء الدٌـن ا بـن األثـٌـر  ،أخـً
المإرّ خ  ،ــ فـإن حسـام الدٌـن ثبت عـلى وفابـه لصاحبه  .رافضـا ً بـإصـرار
طلـب العـادل بـان ٌكـون إلى جانـبـه ( مُـفـرّ ج الكــروب  . ) 117 / 3 :بــل
واشـترك بعسـكره مـع الظاهـر صاحب " حلـب "  ،وشـٌركوه الثانـً صاحب
" حمص "  ،والمنصـور محمـد صاحـب " حمـاة "  ،وسـعـد الدٌـن مسـعود
صاحب " صفـد " فً حصـار " دمشـق "  ،وبهـا الملك العادل سـنـة  595هـ
 1198 /م ( النجوم الـزاهـرة  148 / 6 :ومـرآة الـزمـان . ) 462 / 8 :
ومـع ذلـك كلـّه  ،وخصـوصـا ً مـع أن العـادل  ،خصـم حسـام الدٌـن
األول  ،أصبـح مـنـذ السـنة  593هـ  1196 /م ســٌّـد الموقـؾ فـً المنطقـة
الشـامٌّة  ،وصـار وســط " الشـام " كلّـه فً قبضته  ،فـإن حسـام الـدٌـن بقـً
صاحـب قلعة " تبنٌـن " وأمٌـر " جبل عامـل " دون منـازع  .وما مـن رٌـب
فً أن ذلـك ال ٌعـود إلى تعـفّـؾ العادل عـن خلعه واالســتٌالء عـلى ما تحـت
ٌـده  .وهـو الـذي لم ٌتورّ ع عـن عمـل كـل ما فً وسـعه النتزاع أمالك أبناء
أخٌه  ،وصاحب الفضل األول فً إٌصاله إلى ما هـو اآلن  .والتفسـٌر الوحٌد
الـذي ٌبـدو لنـا لذلـك هـو فً قـوّ ة حسـام الدٌـن العسـكرٌّة  .وهـو الـذي كـان
ٌقـود جٌشـا ً تمـرّ س بقتـال الصلٌبٌٌـن سـنوات  .وٌضـع ٌـده عـلى عـدد كبٌـر
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مـن القـالع والحصـون  ،أكثرها أهمٌّة قالع " هونٌن " و " شـقٌـؾ أرنون "
و " شـقـٌـؾ تٌـرون " و " تبنـٌن " و " بانٌاس "  ،فضـالً عـن عـدد مــن
الحصون الداخلٌّة  " :دوبٌه " و " شـ َمع " و" مارون " و " أبً الحسـن " .
فـً مُسـتهـ ّل شـهـر ذي القعـدة  597هـ  /تشـرٌن الثانـً  ..12م
تحالـؾ األفضـل  ،الـذي كان قـد أُعـطـً إقطاعا ً صؽٌـراً فً " صـرخـد " ،
مـع أخٌه الملك الظاهــر صاحـب " حلـب "  ،وجـاءا بعسـكرٌهما وحاصـرا
ّ
المعظم عٌـسى  .فً حٌن أن العادل كان فً
" دمشق" وكان فٌها ابن عمهما
" مصـر "  .وجـاء حسـام الدٌـن أٌضـا ً بجنـده " فقاتلوا دمشـق أٌاما ً " ( مرآة
الزمان  . ) 479 / 8 :وزحفـت الجٌوش الثالثة  ،والظاهـر أنها نجحـت فـً
ّ
المعظم قاتلهـم  ،ونجح فً حفظها  .فؤقامـوا
دخـول جـزء من المدٌنة  .ولكن
شـهرٌن ٌحاصرونها  .وبلػ ذلـك العادل فً " مصـر "  ،فجـاء ونـزل مدٌنـة
" نابلـس "  .ومـن هـناك أخـذ ٌعمل عـلى طرٌقته فً كسـب الحـرب بالدهاء
والمكٌدة  .وبالفعـل وصل إلى ما ٌرٌـد  ،ووقع الخالؾ بٌن األخوٌن األفضل
والظاهـر  ،فرفعا الحصار ورحال عـن " دمشـق "  .وما ندري كٌؾ تـ ّم لهذا
الداهٌة ما أراد  .لكن ابن الجوزي أورد كالمـا ً ؼامضا ً فهمنا منه ذلك  ،حٌث
قال  " :ووقعـت المصلحة [ ٌعنً  :المكٌـدة ] للعادل وال ُخلـؾ بٌن األخوٌـن "
( مـرآة الزمـان  /نفســه )  .وهـكـذا أثبـت العادل أٌضـا ً وأٌضـا ً أنـه األقـوى
واألكثـر دهـا ًء بٌـن كـل أمـراء البٌـت األٌوبـً  .وهـكـذا بقـً األمٌـر حسـام
وحـده فً المٌدان عرضة النتقـامه  .وكانـت هـذه هً الفـرصة التً انتظرها
ذلـك الداهٌة طوٌالً .
جـاء العادل ودخل " دمشـق "  ،بعـد أن كان حسـام الدٌـن قـد تراجع
واعتصـم فً " بانٌـاس "  .وما نـدري لمـاذا اختـارهـا بالـذات  ،مع أن فـٌمـا
تحت ٌـده من القـالع ماهـو أكثـر حصانة بكثٌر  ،وخصوصا ً قلعة " تبنٌن " ،
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التً تقـع فً وسـط " جبل عامـل  ،وفً قلـب الكثافة السكانٌّة منـه .والظاهـر
أنـه  ،وهـو العـارؾ بمـا ســتـؤول إلٌـه األمـور  ،وأ ن العـادل لــن ٌتـركـه
ونفســه  ،بــل سـٌالحقه أٌنمـا ٌكـون  ،أراد أ ن ٌُج ّنـب وطنه مؽبّـة أن ٌكـون
مٌـدان حـرب  ،وأن تجـوسـه أقـدام المقاتلٌـن  ،مـع ما ٌتر ّتـب عـلى ذلـك مـن
نحسـب  ،اختار " بانٌاس " التً تقـع
أذى بالػ ٌنـال المدنٌٌن  .ولذلـك  ،فٌمـا َ
فً أطراؾ " جبل عامـل " بعٌـداً عـن سـ ّكانـه .
بـادر العادل فـؤعـلن عـزل حسـام الدٌن  ،وتولٌة األمٌر فخر الدٌـن ،
المعروؾ بشـركـس ( جهـار َكـس ) عـلى كامـل إقطاعـه  ،أي عـلى " جـبـل
عامل " كلّه  .ولهـذا الؽرض اسـتحضره وعسـكره من " مصـر "  .ومضى
ّ
المعظـم عـٌسـى  ،فحاصـروا " بانٌـاس "  " ،وبهـا حسـام الدٌـن
هـذا  ،ومعه
بشـارة  .فقاتـل وقُـتـل وُ لـده  .وأخـرجـوه مـن البالد  .وتسـلّمها شـركــس " (
مـرآة الـزمان  /أٌضا ً  .ونص مشـابـه فً  :مفرّ ج الكـروب  117 / 3 :و :
الدارس فً تارٌخ المدارس . ) 496 / 1 :
بتارٌخ  26ربٌع اآلخـر  598هـ  25 /آذار  ، 12.1أي بعـد زهـاء
األربعة أشـهـر من إخراجه  ،توفً األمٌـر حسـام الدٌـن بشـارة ( أبو شـامة :
الذٌل عـلى الروضتٌن  . ) 31 /وال نصّ هـنا عـلى مالبسات ومكان وفاته .
لكـن الذهبً فً ( تـارٌخ اإلسـالم  :حـوادث ووفـٌات  591ــ ) 341 / ..6
ٌقول  " :بشـارة  ،األمٌـر حسـام الدٌـن  ،أمٌـر بانٌاس  ،توفـً فٌهـا " وهـو
النص الوحٌـد  ،بقـدر ما بحثنا ووجدنا  ،عـلى مكان وفاته  .وٌُفهـم من ذلك ،
وقـد صـار أمـر الحصن لعـدوه  ،أنه أقـام فٌه سـجٌنا ً  ،بمعـنى مـن المعانً ،
حتى توفً فً ظروؾ ؼامضة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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األميـر حسـام الديـن
فــي وقـعــة " حِـ ّطـيــن "
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"ح ّ
ِـطٌن " قرٌة صؽٌرة ؼربً " طبرٌّة "  ،منحت اسـمها لسهـل
كبٌر هو " سـهـل ح ّ
ِـطٌن "  ،لـم ٌكن ٌوما ً شـٌبا ً مذكـوراً فً البقـاع  ،إلى أن
حصلـت فٌه الوقعة الشـهٌرة بٌن المسـلمٌن والصلٌبٌٌن .
لم تكن وقعة " ح ّ
ِـطٌـن " مجـرّ د نصـر للمسـلمٌن وهـزٌمة للصلٌبٌٌن
فً معـركـة مـن المعـارك  .بـل كـانـت انقـالبـا ً حقـٌقـٌـا ً فـً مسـار الصـراع
اإلسالمً ــ الصلٌبً  .ففٌها انتهـت مملكة " القـدس " الالتٌنٌّة  .وكـان لذلك
آثـاره االسـتراتٌجٌّة والنفسـٌّة البعٌـدة عـلى حركـة ظلّت تعلن دابما ً أن هـدفهـا
هـو اسـتنقاذ " القدس " وقبر المسـٌح من المسـلمٌن  .وفٌها خسـر الصلٌبٌون
زهـرة فرسـانهم بٌن قتٌـل وأسـٌر  .إلى جانب أعـداد كبٌرة جداً من الجنود .
بحـٌث أن اإلمـارات الصلٌبٌّة ظلـّت مـن بعـد ذلـك تعانً مـن نقـص بالػ فـً
المقاتلٌـن والسـ ّكـان  .ومـن ثـ ّم دأبـت عـلى إطالق النـداء تلـو النـداء للؽـرب
لكً ٌمـدّها بالمقاتلٌن  ،كلمـا جـ ّد الجـ ّد  ،أو الحت لها إمارات خطر وشـٌك .
الؽاٌـة من هـذه المقدّمة بٌان أهمٌّة وقعة " ح ّ
ِطٌـن " فٌما جـرى مـن
أحـداث فً تلـك األٌـام ذات الخطـر  .ولٌكـون تمهٌـداً لطـرح السـإال  :هـل
شـهـد األمٌر حسـام الدٌـن بشـارة تلك الوقعة ؟ وؼنً عـن البٌـان أن المقٌاس
الحقٌقً ألهمٌّة الرجال  ،هـو فً مشـاركتهم فً األحـداث الكبٌرة التً تتقاطع
مع خـط حٌاتهم .
المصـادر ال تذكـر إطالقا ً ما ٌُنٌـر هـذه النقطة إنـار ًة مباشـرة  .ؼٌر
أن هـذه المالحظة ال تنفـً أبـداً صفة الجـ ّدٌّـة عن السـإال  .أي أن عـدم ذكر
حسـام الدٌـن فـً عِ ـداد َمـن شـهـدوا " ح ّ
ِطٌـن " ال ٌصلح دلٌـالً عـلى أنـه لـم
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ٌشـهـد الوقعة  .ألن الذٌـن كتبوا تارٌخ تلـك األٌـام لـم ٌكـونـوا معنٌٌـن أ بـداً
ببٌان مثـل هـذه األمور الصؽٌـرة  .كانـوا مإرّ خـً سُـلطة  ،همّهـم وقصـدهم
محصور فً بٌـان أعمالهـا  ،وتمجٌـد انتصاراتهـا عـندمـا تنتصـر  ،وتؽطٌة
أخطابهـا ومـواطـن الخلـل مـن سـٌاسـتهـا وتدبٌـراتهـا  .وهـذه قاعـدة تشـمـل
ؼٌـر حسـام الدٌـن أٌضـا ً  .لكـن حسـام الدٌـن ٌنفـرد عن كل األمـراء الـذٌـن
شـاركـوا بعسـاكرهـم فً عـدٌـد الجٌـش الـذي كان ٌعمـل تحـت راٌـة صـالح
الدٌن  ،بصفـته األمٌـر الشـٌعً الوحٌـد  .هـذه الصفة هً التً جعلـت بعـض
المإرخٌن  ،مـن أصحـاب العصبٌّة المذهبٌّـة ٌ ،سـتنكفـون عـن ذكـره  ،حتـى
عـرضـا ً  .وأبـرز مثـال عـلى هـذه المالحظـة المإرخ ابن األثٌر  ،فً كتابـه
َ
ت عـلى ذكـر حسـام الدٌـن أبـداً
الشهٌـر ( الكامـل فً التارٌـخ )  ،الـذي لـم ٌـؤ ِ
ً
كافٌة وال رٌـب .
فً كتابه هـذا  .مـع أنه كان معاصـراً لـه  ،وعرفـه معرفة
كمـا أنـه عُـنً بالتـؤرٌخ ألعمـال صالح الدٌـن  ،التً كـان لحسـام الدٌن دوراً
بـارزاً جـداً فٌهـا  ،كمـا عـرفـنا مـن كل ما فات  .وحتى عندمـا ال ٌجـد مفـرّ اً
من ذكر حـدث كـان حسـام الدٌـن بطله  ،فؤنه ٌفعل كـل ما فً وسـعه لحـرؾ
األمـور عـنه  ،ونسـبة الفضـل إلـى ؼـٌـره  .والمثـال األكـثـر وضـوحا ً عـلى
تالعـب ابـن األثٌر باألخبـار  ،وضمنا ً بوجـدان القـارئ  ،هـو ما أشــرنـا إلٌه
عـرض لذكـر واقعة حصـار الصلٌبٌٌـن لقلعـة " تبنـٌن "
فً المقدمـة  ،حٌـن َ
وصمودها تحت قٌـادة حسـام الدٌـن  ،وكٌـؾ نسـب الفضل فً صمودها إلى
ت عـلى ذكـر حسـام الدٌـن إطـالقـا ً ،
أحـد أمـراء البٌـت األٌـوبـً  .ولـم ٌـؤ ِ
خـالفـا ً لكـل المإرخٌن الذٌن ذكـروا الواقعة .
لذلـك فإننـا  ،ونحـن نحاول اإلجابة عـلى السـإال الـذي طـرحنـاه ،
سـنعمـد إلى الحصول عـلى الجـواب مـن خـالل مقـارنـات تارٌخٌّة ُنجـرٌهـا
بٌن أحـداث ثابتة  ،كـً نصـل عـن طرٌق معلومتٌن أو أكـثر إلى مجهـول .
واسـتناداً إلى ما لنا مـن تجربـة فً هـذا المٌدان  ،فنحن نؤمـل أن نصـل مـن
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خـالل قـراءة التقاطعات بٌنها إلى ما ٌُنٌر الدرب إلى الحقٌقة .
ولقـد ك ّنـا قد عـرفنا فٌما سـبق  ،أن صلـة حسـام الدٌـن بصالح الدٌن
هً تؤصٌـل عـن صلة أبٌه مـن قبله بالسـلطان  .وأ ن مـن المإ ّكـد أ ن حسـام
الدٌـن كـان فً عِ ـداد َمـن هـم حـول صـالح الدٌـن بتارٌخ  8جُـمـادى اآلخـرة
 582هـ  27 /أٌلـول  1186م عـلى األقـ ّل  .أي قبل وقعـة " ح ّ
ِطٌـن " بسـنة
عـلى التقـرٌـب  .وأنـه كـان فـً ذلـك األوان مـوضـع ثقـته أخالقٌا ّ وكفـاء ًة .
بحٌـث ٌكلـّفـه بمهمّـة دقٌقـة  ،تتعلـّق باألمـن الشـخصً لولـده الظاهـر  ،حٌـن
والّه عـلى " حـلـب "  .وكـان إذ ذاك فـتىً حـدِثـا ً ال خبـرة لدٌـه  .فـهـذا ٌـد ّل
داللة شــبه قاطعـة  ،عـلى أ ن حسـام الدٌـن كـان ٌـومـذاك مُعـرقـا ً فـً الحٌـاة
العسـكرٌّـة  .ذلـك أنـه مـن ؼـٌـر المعقـول أن ٌصِ ـل امـرإ إلى مـوقـع كـهـذا
دون أن ٌكـون قـد اكتسـب خبـرة كافٌـة بالممارسـة العملٌّـة .
بتارٌخ  24ربٌع اآلخـر  583هـ  2 /تموز  1187م حصلت موقعـة
"ح ّ
ِـطٌـن "  .والمـإرّ خـون ٌصفـون لنـا هـنا كـٌـؾ أ قـام صالح الـدٌـن فـً
" دمشـق " ٌُ ،شـرؾ بنفـسـه عـلى حركـة التعـببـة الشـاملة لكـل مـا اسـتطاع
جمعـه مـن قـوى المسـلمٌن  ،ومـواردهـم المادٌّـة والبشـرٌّـة  .وكٌـؾ عـمـل
عـلى حشـد القـوّ ات مـن " مصـر " و " حلـب " و " الجـزٌـرة " و " دٌــار
بكـر " وسـابر بالد " الشـام " ( الحركـة الصلٌبٌّة  . ) ..8 /المهـ ّم بالنسـبة
إلٌنا عـند هـذه النقطة مـن البحـث  ،أنـه ما أ ن وقعـت المعركـة الم َ
ُنتظـرة فـً
سـهـل " ح ّ
ِطٌـن "  ،وانجلـت عـن نصـر مُبٌـن للمسـلمٌن  ،إذا بحسـام الدٌـن
وقـد ؼـدا من كبـار أمـراء الجٌـش العامـل تحت قٌادة صالح الدٌن  .وأصبح
اسـمه شـٌبا ً مـذكـوراً فً كـ ُتـب التارٌخ  ،التً تصِ ؾ األعمـال التً تلـت ٌـوم
"ح ّ
ِطٌـن "  ،رامٌة إلى اسـتؽالل لحظة النصـر  ،وتصفٌة الوجـود الصلٌبً
فً كافـة أنحـاء دار اإلسـالم .
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ونحـن نعـرؾ جـٌـداً أ ن لـقـب ( األمـٌـر ) كـان ٌـومـذاك ذا صفـة
عسـكرٌّة  ،لهـا معنـى مُحـدّد ٌ ،كتسـبه صاحبه فقـط لوجـود عسـكر كبٌـر لـه
ضمن التحالـؾ الذي ٌتشـ ّكـل منه جٌـش صالح الدٌن  .والذي جمع تشكٌالت
عـربٌّـة وتركـٌّة وكردٌّة  ،تنتمً إلى مناطق عـدّة  ،ك ّل منها ٌعمل تكتٌكٌا ً ،
أي فً سـاحة المعركة  ،بؤمـر مـن أمٌـره  ،الذي جـاء به وضمّه إلى الجٌـش
العامل فً قتال الصلٌبٌٌن .
مـن المـإ ّكـد أ ن األمـٌـر حسـام الـدٌـن بشـارة لـم ٌكـن اسـتثنا ًء مـن
هـذه القاعـدة  .أي أن من المإ ّكـد أنـه اكتسـب لقـب األمٌـر لوجود عسـكر له
ضمـن التحالـؾ الـذي ٌتشـ ّكـل منه جٌـش صالح الدٌـن  .وعـلى كـل حـال ،
فإن ذكـر عسـكره " عسـكر بشـارة " كثٌر جـداً فً نصـوص ذلـك العصـر ،
فً سـٌاق وصؾ األعمال القتالٌّة ضـ ّد الصلٌبٌٌن ( مثالً  :النوادر السلطانٌة /
 147و الفـٌح القسّـً  . ) 442 /وهـنـا ُنـذ ّكـر بالعـبارة ذات المؽـزى  ،الـتً
خصّ بهـا العمـاد اإلصفهانً عسـكر بشـارة دون سـواه  ،وهـو ٌصِ ـؾ تشكٌل
الجٌـش المسـلم وهـو ٌـتقـدّم للقتـال حـول " عـ ّكـا " سـنة  586هـ .119 /م ،
حٌـث قـال  .... " :واألمٌـر بشـارة  ،صاحـب بانٌـاس  ،وهـو الـذي لٌـس
ٌرجـو لقاءه إال َمـن بـان فٌـه الٌـاس " ( الفـٌح القسّـً  . ) 442 /وهـً تـد ّل
داللـة ال لَـبـس فٌها عـلى الصٌـت الطٌّـب  ،الـذي اكتسـبه عـسـكر بشـارة فـً
األعمـال القتالٌّة المتواصلة ضـد الصلٌبٌٌن منـذ " ح ّ
ِطٌـن " .
واآلن نسـؤل :
من أٌـن جــاء " عسـكر بشـارة " ؟
فً الجـواب نقـول  :ال مفـرّ لنـا مـن القـول أنـه جـاء مـن حٌـث أتى
بشـارة نفسـه  ،أي مـن " جبل عامـل "  .ذلك هـو التصـوّ ر الوحٌد الممكـن ،
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والـذي ٌتناســب مع مجـاري األمـور فـً ذلـك األوان  .وإال فكٌـؾ لـنا أ ن
نتصّور أنـه  ،وهـو العاملً الشـٌعً ٌ ،حصـل عـلى أتباع مـن ؼـٌر وطنه ،
ومن ؼـٌر مذهـبه ٌ ،تقـدّم بهم لالنضمام إلى جٌـش صالح الدٌن ؟ ! بالتمعّـن
فً التشـكٌالت التً كانـت تإلّـؾ بمجموعها ذلـك الجٌـش  ،نـرى أنها جمٌعها
مُص ّنفة بحسب المناطق التً جاءت منها  ،أو بحسب صفتها األقوامٌّة  .هناك
مثـالً  :عـسـكر " حلـب "  ،عسـكر " حمص "  ،إلى جانـب العسـكر األكـراد
والتركمان  ....الخ .
والنتٌجة التً نصِ ـل إلٌها مـن هـذا التدقٌق والمقارنات  ،هً أنـه فـً
الـوقــت الـذي كـان فـٌه الجـزء األكـبـر مـن " جـبـل عـامـل " ٌـرزح تحــت
االحتالل  ،كان فرٌـق من أهله قـد بدأ ٌ ّ
ُنظـم نفسـه بقٌادة حسـام الدٌـن بشارة.
مؤخـوذاً بالتؽٌٌـر الجذري الـذي أدخله صالح الدٌـن عـلى نظام العالقـات بٌـن
الناس  ،نتٌجة سـٌاسـته البعٌدة النظر  .والحقٌقة أن صالح الدٌن كان  ،خالفا ً
لسـلفه نور الدٌن محمود بن زنكً السـلجوقً  ،رجل سـٌاسـة من طراز رفٌع
ٌعـرؾ جٌـداً كٌـؾ ٌُدٌـر القوى التً بٌن ٌدٌه  ،أو التً فً وسـعه أن ٌكسـبها
إلى جانبـه  .كما أنه كان بعٌداً جـداً عـن النظـرة المذهـبٌة الضٌّقة التً خضع
لها سـلفه وحكمت سـٌاسـته  .ولذلـك فإنـه منح األولوٌّة المطلقة للنصـر عـلى
العـدو  ،مـع ما ٌقتضٌه هــذا الؽـرض مـن كسـب كـل القـوى اإلسـالمـٌّة إلى
جانبه  .دون أن ٌسـمح لعوامـل الفـرقـة الـمُزمنة أ ن تفعـل فعلهـا التارٌخً ،
وتنـال منـه ومـن مسـاعـٌه وسـٌاسـته األمـر الـذي سـٌكـون لمصلحـة العـدو
فً النهاٌـة .
ُنضٌـؾ إلى هـذا  ،ونحـن نتؤمّـل فـً حـوافـز أبنـاء " جبـل عامـل "
آنـذاك ّ
للتؤثـر عـملٌا ً بالجـو الجهـادي الـذي أشـاعـه صالح الدٌـن مـن حولـه ،
أن أول انتصـار سـجّ له عـلى الصلٌبٌٌن حصـل عـلى أرض " جبل عامل " ،

50
وبالتحدٌـد فً " سـهل مرجعٌون "  ،بتارٌخ  3محرّ م  575هـ  .1 /حزٌران
 1179م  .كما أنـه أوكـل إلى ابـن أخٌه فـرّ وخ شـاه  ،والٌه عـلى " دمشـق "
ثـم عـلى " بعلبـك "  ،إبقـاء ممـرّ اللٌطانً  ،الموصِ ـل بٌـن " سـهـل البقـاع "
و " جبل عامـل " المُحتـ ّل  ،منطقة تماسّ سـاخنة مع العـدو  .تتخـذه القـوّ ات
اإلسـالمـٌة مسـلكـا ً لـلؽـارة عـلى األرض المُحتلّـة  .ؼـارات متتالٌـة تـوالّهـا
فـرّ وخ شـــاه دونمـا كـلـل  .م ّتبعـا ً أســلوب الؽـارات الخاطفـة واالنســحاب
السرٌع  ،لعجزه عن مواجهـة العـدو فً معركـة فاصلة .
فـً هـذا اإلطار مـن العمل الجهادي  ،بدأت مرحلة جدٌـدة فً تارٌخ
" جبـل عـامـل "  .نقـرأه فـً بـروز حسـام الـدٌـن بشـارة قـابـداً وأمـٌـراً .
ولقـد كـان من حـق هـذا التحـوّ ل التارٌخـً أن ٌُقـرأ قـراءة مباشـرة  ،لـو اننـا
ك ّنـا نملـك تارٌخـا ً حقٌقٌـا ً ٌ ،إرّ خ لإلنسـان العـادي  ،الصانع الحقٌقً للتارٌـخ
ومالكـه  .لكننـا من أسـؾ ما نـزال أسـرى التارٌـخ السـلطوي  ،الـذي ٌُؽمض
عـٌنه عـن اإلنسـان  ،وٌمنـح كـل اهتمامـه للسـلطة .
نظـن أن فتـرة اإلعـداد لمعركـة " ح ّ
ِطٌـن "  ،حٌـث انصـرؾ صـالح
الدٌـن إلى حشـد كـل ما وصلت إلٌـه ٌـداه من موارد بشـرٌّة وما دٌّة اسـتعدادا
للمعركـة  ،كما ذكـرنا قبل قلٌل  ،ــ كانـت هـً التً بـدأ فٌهـا " جبل عامل "
ٌنهـض بقـوّ ة مـن تحـت االحتالل  .وكانـت هً الفرصـة التً اهـتبلهـا حسـام
الدٌن لٌُكوّ ن عسـكـره القوي  .والدلٌل عـلى ذلك  ،أنه عـلى أثـر " ّ
حطٌـن "
مباشـرة تحوّ ل موقعـه فجـؤ ًة مـن ضابط فً عـسـكـر صالح الدٌـن ومـوضـع
ثقتـه  ،إلى أمٌـر كبٌـر ٌ ،قـود إحـدى التشـكٌالت العسـكـرٌة العاملة  ،تحـت
راٌة صالح الدٌن  ،وال ٌؽـٌـب عـن المعـارك المتتالٌة  .وٌحضـر اســمه فً
عـامـة مـا أرّ خ بـه المإرخون لتلـك األٌـام المجٌـدة .
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ومـن المعلـوم أ ن السـبٌل الوحٌـد لبروز شـخص مثـل حسـام الـدٌـن
فً زمـن الحـرب  ،محصـور فً إنجازاته وأعـماله فً سـاحات القتال  .وإال
فكٌؾ نتصوّ ر أ ن شـخصا ً مثله  ،نبـت فً منبـت عـادي  ،ولـم ٌكـن مـن قبـل
شـٌبا ً مذكـوراً ٌ ،صِ ـل إلى ما سـبق أن وصفنـاه من مرتبة عالٌة .
فهـذه أدلّـة فـوق ما ٌحتاجـه البحـث  ،وفـوق ما ٌطلبه الجـواب عـلى
الســإال ــ اإلشــكالـٌّـة الـذي طـرحناه أعـاله  .تتقـاطـع جمٌعهـا عـنـد نقطـة
واحدة  ،هـً أن حسـام الدٌـن بشـارة لـم ٌـؽِـب عـن مواطـن الجهـاد منذ السنة
 582هـ  1186 /م  .وأن مكانته قـد ارتفعـت بٌـن أمـراء صـالح الدٌـن بعـد
"ح ّ
ِـطٌـن " مباشــرة  ،بحٌـث أنـه عـنـد وفـاة هـذا بعـد ســبع ســنوات  ،أي
ســنة  589هـ  1193 /م  ،كـان هـو " المُـقـدّم عـلى هـإالء "  .مـمّـا ٌـد ّل
داللـة قاطعـة عـلى أنـه وعســكـره كانـوا مـن أبطـال معـركــة " ح ّ
ِـطٌــن "
المجٌـدة .
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مـوقـع األمير حسـام الدين بشـارة
في تاريخ " جبل عامل "
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" بـالد بشـارة "
ودال لــــــة اإلســـــم
ظـ ّل " جبـل عامـل " ٌُعـرؾ حتى وقـت قـرٌـب جـ ّداً باســم َ
آخــر
ً
نسـبة إلى األمٌـر حسام الدٌـن بشـارة نفسـه  .كمـا أن
هـو " بـالد بشـارة " ،
أهلٌـه كانـوا ٌُنسـبون نسـبة مُشـتقّة من هـذا االسـم  ،فٌُقـال  :بشـارٌّة .
ومـع أ ن " جبـل عامـل " والنسـبة إلٌه ( عاملـً ) كانـت وما تـزال
األشـهـر واألكثر دورانا ً فً األدبـٌّـات  ،فـإن هـذا ال ٌنتقـص من داللة إطالق
االسـم وبقابـه األشـ َهـر واألكثـر دورانـا ً عـلى األلسـن فً اللؽـة الٌومٌّة للناس
مـدّة تناهـز الثمانٌة قـرون .
لكـل من النسـبتٌـن مسـتواها والوسـط الـذي
علٌنا أن نالحـظ هـنا أن ٍ
تنتشـر فٌـه  .نـادراً ما نقـع عـلى " بالد بشـارة " والنسـبة إلٌهـا ( بشـاري )
فً األدبٌّـات  .ومـن األمثلـة النادرة جـداً عـلى ذلـك وصـؾ أحـد آل األسـعـد
نفسـه  ،فً رسـالة ترجـم فٌها لنفسـه  ،بـ " البشـاري "  ، .وآل األسـعد مـن
العابالت العـاملٌّة التً كـانـت ذات مـكـانـة سـٌاسـٌّـة عالٌة حتى وقـت قرٌـب
( المـرادي  :سـلك الـدّرر فً أعـٌان القـرن الثانً عشـر . ) 14 / 4 :
أمّـا األدبـٌّـات فـإنهـا تمسّـكت بشـدّة باسـم " جبـل عامـل " وبالنسـبة
إلٌه " عاملً "  .ذلـك التصالها  ،أعنً النسـبة  ،بؤمجـاد التارٌـخ النهضـوي
لـ " جبل عامـل "  .وخصوصـا ً ألنها اللقـب الذي آثـر علماإه تذٌٌـل أسمابهم
به  ،منـذ الشـهٌـد الثانً  ،زٌـن الدٌـن بن عـلً الجُباعً (  911ــ  965هـ /
 15.5ــ  1558م )  .ثـم اكتسـبت شــرفا ً إضافـٌّـا ً فً " إٌـران "  ،بسـبب
التؤثٌـر البالـػ الذي كان للعلماء المهاجرٌن من " جبل عامل " إلى هـذا البلـد ،
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وما تر ّتـب عـلى ذلك من ارتفاع مكانتهم  .ومـذ ذاك صارت النسـبة تشـرٌفـا ً
كبٌراً لمـن ٌحملها .
وجـه أهمٌّة هـذه المالحظة  ،عـن الوسـط الـذي تنتشـر فٌه كـ ّل مـن
النسـبتٌن  ،أنهـا ُتبٌّن ضمنـا ً الوسـط اللذٌـن وُ لـدتا فٌه  .وبالنسـبة لِـما نعالجـه
اآلن خصوصـا ً  ،فـإنها ُتبٌّـن أنهـا وُ لـدت فً الوسـط الـذي انتشـرت فٌه  ،أي
فـً الوســط الشــعـبً  ،وبمبـادرة حُـرّة مـن الناس  .هـنا ال بـ ّد لنـا  ،ونحـن
فً سـبٌل تحلٌل هـذه المبادرة وفهـم داللتها أن نؤخـذ بعٌن االعتبار ما ٌلـً :
ــ أوالً  :ما مـن رٌـب فً أ ن االسـم التارٌخً واألكثـر عراقـة هـو
" جبل عامل " أو " جبل عاملة "  ،نسـبة إلى القبٌلة الٌمانٌّة ( عاملـة )  ،التً
باٌنـت منازلها األصلٌّة فً " الٌمـن "  ،ونزلـت " جبل الجلٌل "  ،إثـر حادثـة
العرم الشهٌرة  ،كما ٌُقال  .ومع الوقت تحوّ ل االسـم فً الوسـط العربً
سـٌل ِ
إلى االسـم الـذي ٌتناسـب مع الحقابق السـ ّكانٌّة الجدٌـدة  ،فؽـدا " جبل عاملة "
ثـم " جبل عامل " .
ــ ثانٌا ً  :إن أسـمـاء البلدان والمعالـم الجؽرافٌّة هً من أكثر األسـماء
ثباتـا ً واسـتعصا ًء عـلى التبـدّل  .إنها ال تتبدّل  ،إن تبـدّلـت  ،إال بتـؤثٌـر عامل
قـوي جـ ّداً .
فمـا هـو ذلـك العامـل الـذي جعل الناس ٌؤخـذون المبادرة مـن جانبهم
فـً هـذا ؟ وما هـو مؽـزى هـذا التبـدّل والتبـدٌـل ؟
لقـد عـرفنـا مـمّـا فـات  ،أ ن " جبـل عامل " قـد تشـ ّكل سُـ ّكانٌّـا ً مـن
مِـزق الجماعـات الشـٌعٌّة التً كانـت مُنتشـرة بكثافـة فً أنحـاء " األردنّ " و
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" فلسطٌن "  ،بسـبب البعثـرة السـ ّكانٌّـة الهابلة التً أحـدثـتها الحملة الصلٌبٌّة
األولـى  ،وبالخصوص احتالل " القـدس" والمجـزرة الرهـٌبة ا لتً ارتكبهـا
المحتلون فٌه  ،وســقط ضحٌتهـا عـشـرات اآلالؾ دون تمٌٌـز  .األمـر الـذي
بعـث حالة من الرعـب العام  ،جعلت الناس ٌفرّ ون هاربٌن عـلى وجوههم إلى
أقـرب مكان بـدا لهـم مؤمنـا ً  .ودابما ً كانت الجبال ملجؤ ألمثال هـإالء  .ومـا
كان هـناك فً متناولهم ؼـٌر " جبـل عامـل " .
هـكـذا ؼـدا الجبـل عامـراً  ،إلى حـ ّد االمـتـالء أو شــبه االمـتـالء ،
بجماعات بشـرٌّة اضطـرّت اضطـراراً للنزوح عـن أوطانهـا  ،ونـزول هـذه
المنطقة الجبلٌّة الشـحٌحة  .أٌـن مـنهـا مواطنهـا الخصبة  .خصوصـا ً حٌـن
نذكـر " طبرٌّة " وعشـرات القرى التً تطٌؾ ببحٌرتهـا العذبة  .مـن حٌـث
أتـى أكثـر النازحٌن .
ومـن المعلـوم أن انخالع الجماعـة مـن وطنهـا هـو  ،فً معنى مـن
معانٌه وفـً ؼابلة مـن ؼوابله  ،قطـع مـع تارٌخها الخاص  .فـالوطـن لٌـس
مُجـرّ د أ رض ٌعٌـش عـلٌهـا أهلهـا  .إنـه أٌضـا ً وعـاء المـاضـً  ،وحصـن
الحاضـر  ،ومـزرعـة المسـتقبل  .وفـً هـذا التحلٌل سـرّ مـن أسـرار سـبـب
تعـلّق اإلنسـان بوطنه  .وعنـدمـا ٌُقـسـرون عـلى تركـه ٌُ ،خـلّـفـون وراءهـم
كـل ذلـك  .هـكـذا فعنـدما انخلعـت تلـك الجماعـات مـن مـواطنها فً " وادي
األردنّ " وؼٌـره  ،ونزلـت " جبـل عامـل " انخلعـت أٌضـا ً مـن جـزء عزٌـز
مـن ذاتهـا المعنوٌّـة  .ولـم ٌعُـد فً طوقهـا أ ن تسـتمـرّ هكـذا بكـل بسـاطـة ،
وكـؤن شٌبـا ً لـم ٌحـدث  .بـل بـات عـلٌهـا أ ن تســتؤنـؾ بنـاء ذاتهـا المعنوٌّـة
مـن جدٌـد  ،ابتـدا ًء مـن نقطـة جدٌـدة  .هـً هـذا الوطـن الجدٌـد الـذي ألقـت
رحالها فٌـه .
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ولكـن  ،أ ّنـى للملجـؤ أن ٌؽـدو وطنـا ً ! وأ ّنـى لقوم ألجـؤتهم ظروؾ
قاهـرة إلى نـزول أ رض ال ٌعـرفونهـا  ،وال عـالقـة تارٌخٌّة لهـم بهـا  ،أ ن
ٌُعٌدوا بنـاء ذاتهـم المعنوٌّة المفقـودة انطالقـا ً مـن هـذا ( الوطـن ) ! ثـم أ ّنـى
قـاس ال ٌرحـم ٌُ ،عاملهـم معاملـة األقنان الذٌن
لـ َمـن ٌعٌشـون تحـت احتالل
ٍ
ٌملكهم عملٌّـا ً مالك األرض  ،أن ٌملكوا اإللتفـات والفرصة إلى أمـر معنـوي
كهـذا ! وهـم الذٌـن ال تسـمح لهم حٌاتهم الزرٌّـة بؤكثر من السـعً إلـى البقاء
عـلى قٌـد الحٌـاة .
أعـتقـد أ ن القارئ الحصٌـؾ  ،الـذي ٌتـذ ّكـر جٌّـداً ما قلنـاه بؤقصـى
مـا وسـعنا مـن تفصٌل  ،عـن أعمال حسـام الدٌـن بشـارة فً مٌـدانً الجهـاد
والسـٌاسـة  .وأحسـن التؤمّـل فٌمـا قـلنـاه عـلى التركٌبة السـ ّكانٌّـة لـ " جـبـل
عامـل " فـً فتـرة نشـوبه  .ووعـى جٌّـداً مشـكلة اإلنسـان فٌه  ،كمـا بٌّناها
فً تلـك التسـاإالت الثالث  ،ــ قـد بـدأ ت تلوح لـه إمـارات الـدور المعنوي
البالـػ األهـمـٌّة  ،الـذي أدّاه األمـٌـر حســام الـدٌـن بشــارة لقضٌّـة وطـنـه ،
انطالقـا ً مـن دوره الجهـادي والسـٌاسـً  ،وعالقـة ذلـك بمـبـادرة النـاس إلـى
إطـالق اسـمه عـلى وطنهم الحقٌقً الجدٌـد .
لقـد ّ
نظـم حسـام الدٌـن أبنـاء وطنه وقادهم فً مٌادٌن القتال  ،ووصل
بهم فً هـذا إلى أعـلى المراتـب  ،كما عـرفنا  .وبذلـك لـم ٌمنحهـم فقط فخـر
المقاتـل الظافـر  ،بـل أهّلهـم ألن ٌمنحوا أنفسهم عالقة متٌنة بوطنهم الجدٌد .
هـً عالقـة اإلنسـان باألرض التً حـرّرها وحماها  .الفرق شـاسـع جـداً بٌن
حالـة اللجـإ الذلٌلة التً كانـت قابمـة بٌن النازح واألرض مـن قـبـل  ،وبٌـن
حالـة المقاتـل الظافـر  ،الـذي انتزع الحـرٌّـة لألرض ولإلنسـان مـن المحتـل
انتـزاعـا .
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علٌنا  ،ونحـن نصِ ـؾ التحوالت فً العالقة بٌن اإلنسـان واألرض
فً تلك الفترة الحرجـة من تارٌخ " جبل عامل "  ،أن نقـؾ عـلى أمـر َ
آخـر
ٌتصل بالجانـب السـٌاسـً  .ربمـا كـان أكثـر أهمٌّة  ،ألنـه ٌمـس حٌـاة كـل
الناس دون تمٌٌـز .
ونحـن نعـرؾ أن بٌوتـا ً إقطاعٌّة عـدّة قـد تداولـت الحكم فـً " جبل
عامـل "  .ومـع ذلـك فإن اسـم ( بشـارة ) هـو الوحٌـد الذي التصق بـه ذلـك
االلتصاق الثابـت المحكـم الـذي وصفناه  .والذي كان بمبادرة شـعبٌة خالصة
وال رٌب  .إن المـإرّ خ المتمرّ س  ،وكاتب السـٌرة الخبٌـر ٌ ،عـرؾ جٌّـداً أن
الناس قـد ٌسـجلون انطباعاتهم عـن األحـداث واألشـخاص بطرٌقـة ال ُتـفصح
بسـهـولة عـن ســرّ الموقـع الـذي احتلته فً وجـدانهـم  .ولٌـس عـلٌـه إال أ ن
ٌمضً فً التحلٌل والتركٌب  ،واضعـا ً نصـب عٌنٌه أن ها هنـا لسـرّ اً  .فـإذا
وُ فّـق إلى تركٌب كافّـة  ،أو عـلى األقـل الضروري واألسـاسـً  ،من عناصر
الموضوع  ،تجلّى أمامـه السـرّ  .وهـذه لحظة فـرح كبٌر للمإرّ خ اإلنسـانً ،
ألنها ُتتٌـح لـه أ ن ٌُطـ ّل عـلى وجـدان الناس فً لحظـة دقٌقـة  .فٌرى كـٌـؾ
ٌتصرّ ؾ العـقـل الجمعً بطرٌقة حازمة  ،وكؤنه ٌقول  ،هـوذا ما أرٌـد  ،وهذا
ما ٌجـب أن ٌكون .
وجـدٌـر بنـا اآلن أن نقـول  ،إن اسـم " بـالد بشـارة " كان معروفا ً
متداوالً بٌن الناس فً حٌـاة األمٌر حسـام الدٌن بشـارة ( أحمد الحنبلً  :شفاء
القلوب فً مناقب بنً أٌوب  . ) 213 /وهـذا ٌفٌدنا تارٌخ انتشـار االسـم بٌن
مختلؾ طبقات الناس  ،وٌدل عـلى أمرٌن هامٌن :
ــ األول  :إن االســم أُطلـق وكـان متداوالً قبـل نهاٌة القـرن السادس
الهجري  /الثانً عشـر المٌالدي  .ألن األمٌـر حسـام الدٌـن توفً فـً السـنة
 598هـ  12.1 /م كما عرفنا .
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ــ الثانً  :إنه ٌتصل باألمٌـر حسـام الدٌن بشـارة شـخصٌا ً  ،ولٌـس
بعابلته التً توالى أبناإهـا عـلى حكم بعض مناطق " جبل عامل " حتى نهاٌة
العهـد المملوكً .
وتفسـٌر ذلـك  ،فـٌما نـرى ٌ ،كمـن فً الـتارٌخ العاملً حـتى حسـام
الدٌـن  .فلقـد عرفنـا ممّـا فات  ،أن " جبل عامل " كان من الوجهة السـ ّكانٌّة
تجمّعـا ً ظرفٌـا ً لمـن أجبرتهـم الحـرب عـلى تـرك أوطانهم واللجـإ إلٌه  .وأن
هإالء النازحٌن ما أ ن اسـتقـرّ بهم المقام فً منزلهم الجدٌـد  ،حتى لحـق بهـم
االحتالل الصلٌبً وفرض سـلطانه علٌهم  .واسـتمرّ الوضـع على هـذه الحال
مـدّة تزٌـد قلٌالً عـلى الثمانٌة عقود  .وُ لدت فً أثنابها أجٌال وماتـت أجٌال .
وجـاء حسـام الدٌن  ،فكـان مـنه أن ّ
نظـم نخبة مـن شـعبه وقادهـم فً
مٌادٌن الجهـاد  ،وفً المسـاهـمة فً تحـرٌر أرضهـم  .ثـم كـان أ ول سـلطة
سـٌاسـٌّة وطنٌّة عرفهـا أولبـك الناس  ،الـذٌـن لـم ٌعرفوا من قبل سـلطة ؼٌر
سـلطة االحتالل  .وفً ظ ّل هـذا التبدّل األساسً الذي نال حٌاة أولبك الناس
جـرى  ،فٌما نحسـب  ،إطالق اسـم " بالد بشـارة " عـلى " جبل عامل " .
المؽـزى الكبٌـر فً االنتقال مـن " جبل عامل " إلى " بالد بشـارة "
أنه حصل فً ظـل متؽٌرٌن أسـاسـٌٌن :
أولهما  :المتؽٌّـر السـ ّكانً  .الذي انتهى إلى إعمار أرضه بالنازحٌن
إلـٌه مـن مختلـؾ بـقـاع " وادي األردنّ " و " فلسـطٌن "  .وقــد ؼــدا اآلن
متؽٌـراً تارٌخٌّــا ً .
ّ
المتمثـل فً أول سُـلطة سـٌاسـٌّة محلٌّّة
ثانٌهما  :المتؽٌّر السـٌاسـً ،
وطنٌّة قامت عـلى أرضـه  ،بعـد سـنوات االحتالل الطوٌلة .
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بالنسـبة إلى الناس العادٌٌـن  ،فإن اسـم " جبل عامـل " قـد ؼـدا اآلن
اسـمـا ً مقطوعـا ً تمـاما ً  .فـقـد كـل مبرراته  .بعد أن خلؾ عـلى األرض قـوم
ال عالقة لهـم بقبٌلة عاملة  .الراهن اآلن هـو قٌام أول سُـلطة سـٌاسـٌّة وطنٌّة
عـلى أرضـه  .وهـكـذا انتقـل الناس بكـل بسـاطة إلى االســم األصـدق تمثٌالً
للواقـع السـ ّكانً ــ السـٌاسـً الجدٌـد  .فانتزعــوا االسـم مـن أكـثـر العناوٌـن
وضـوحا ً  ،أي مـن اسـم البطـل الـذي كـانت أعمالـه وراء كـل تطوّ ر إٌجابـً
فـً حٌـاة الناس .
ونحـن إذ نمضً بالتؤمـل فً هــذه المبـادرة الشـعبٌّة النادرة ٌ ،مكـن
أن ُنضـٌـؾ أنهـا لـم تكـن موجّ هـة بالدرجـة األولـى إلى تكـرٌـم البطـل  ،بـل
قبـ ُل إلـى ما هـو بمثابـة إعـالن والدة وطـن .جـرى تكرٌسـهـا بإطالق اســم
جدٌـد علٌه  .هـنا تبـدو عبقـرٌّـة العقـل الجمعـً للجمهـور  ،إذ لجؤ إلى هـذه
الطرٌقة ذات الصفة الدرامٌّة فً التعبٌر عـن مكنونـه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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كان هـذا البحث  ،الذي ٌمكن وصفه بؤنه جود من الموجود  ،مؽامرة
خضـناها فـً الجانـب ؼـٌـر المـربً مـن تارٌخـ ( نـا )  .حجبته عـ ّنـا رإٌــة
المإرّ خ الســلطوي  ،الـذي بســط ســلطانه عـلى الكتابة التارٌخٌّة  .ومـا زال
ٌفـرض عـلٌنا منظوره الخاص للتارٌخ  ،وٌراقبنـا بعٌنٌه التً أكلها التراب .
باسـتثناء ُنـ َتـؾ قلٌلة مـن أخبار بطـل هـذه الدراسـة  ،األمٌـر حســام
الدٌـن بشـارة العاملً  ،اضطـرّ المإرّ خ اضطراراً إلى تمرٌرها  ،ال لشـا إال
ألنهـا تتقاطـع مـع أخبـار ســادتـه  ،ــ فإننـا فً أكـثـر أجـزاء البحـث أهمـٌّة
اضطررنا إلى اللجإ إلى عقـد تقاطعات بٌن بعض النصوص المتعلّقة مباشـرة
باألمٌر حسـام الدٌـن  ،وبٌن معلوماتنا عـن التشـكٌالت العسـكرٌّة فـً الجٌـش
العامل تحت راٌة صالح الدٌن  ،لكً نصِ ـل عبر ذلك إلى تصوّ ر لدور حسـام
الدٌـن فً االنتصارات المجٌدة عـلى الصلٌبٌٌن  .منهـا  ،بـل عـلى رأسـهــا ،
معركة " ح ّ
ِطٌن " الفاصلة  .أمّـا فٌما ٌخصّ موقعه من تارٌخ " جبل عامل ،
فإننا  ،بسـبب ؼٌاب هذه البقعـة ذات االمتٌـاز عـن المكتبـة التارٌخٌّـة  ،قــد
اضطـررنا أٌضا ً إلى بناء البحـث عـلى مؽـزى المـبادرة الشـعبٌّة مـن إطـالق
اسـمه " بــالد بشـارة " عـلى " جبل عامل "  ،وما فً هـذا من داللة .
أعـتقـد أننـا  ،مع أخـذ الصعوبات الحقٌقٌّة التً عاقـت البحـث بعٌـن
االعتبـار  ،فإننـا هاهـنـا قـد وصلنـا إلى نتابج فً ؼاٌة األهـمٌّة  ،وفً ؼـاٌـة
جـدّة والطرافة  .لقد نجحنا فً كتابة قصّـة متماسـكة لبروز حسـام الدٌن ،
ال ِ
ولـدوره بطالً مجهوالً فً الجهاد ضـد االحتالل الصلٌبً  .وأٌضا ً له بوصفـه
أول سـلطة وطنٌّة عـلى " جبـل عـامـل "  .وهـذه نقطة ٌمكـن  ،بـل ٌجب ،
اعتبارها منطلـق تارٌخه  .وهـذه  ،والفضـل هلل تعالى  ،نتابج ؼٌر مسبوقة.
والحمد هلل رب العالمٌن
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