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 الـمـقــــّدمـــة
 

,  فمقد كاف منذ اف بدأت التفكير فيو .أحب أف أحكي لقرائي قصة ىذا الكتاب
ديت منيا ػكىا أنا قد عي .خضتييا عمى مدل سنكات, مغامرة حقيقية, حتى ىذه المحظة

اذا كاف يشعر بحدٍّ مف , كالمرء يحب اف يقٌص حكاية أعمالو . ممئ اليديف فيما أرل
ممف يشارككنني , كما قد تككف الحكاية ذات فائدة لبعض القٌراء. الرضى عف نتائجيا

. كالرغبة في البحث عف تاريخنا الضائع المجيد, القمؽ لما أقمؽ لو
معركؼ في , "ببلد الشاـ"عدا , إف تاريخ انتشار التشٌيع في مكاطنو المعركفة

مع النيضة االسبلمية الكبرل, " الحجاز" فبذكره األكلى نبتت في . خطكطو العريضة
ككالءن تمايز كعيػرؼ بو عدده مف رجاالت االسبلـ االكليف في حياة  بكصفو خٌطان كنيجان 

كاف المقاـ الطبيعي ألئمة الشيعة  "الحجاز"ثـ أف . الرسكؿ صمكات الٌمو عميو كالو 
. اك لداعو مما يدعك الناس الى االنتقاؿ المؤقت,ال يغادركنو اال مكرىيف,عمييـ السبلـ

ىي , كاالكثر أىمية في تاريخ انتشاره, لكف قاعدة التشيع البشرية االساسية 
حتى نياية القرف الثاني "دار االسبلـ"بكصفيا مركز أكبر تجمع شيعي في , "الككفة"

 \ في أكاخر القرف األكؿ لميجرة" ايراف"كمنيا انتشر الى . الثامف لمميبلد \ لميجرة
حيث أسس المياجركف األشعريكف أكؿ حاضرة شيعية خارج األرض . السابع لمميبلد
أكؿ مركز عممي , عمى يد الفقياء األشعرييف, التي غدت بسرعة," قـ"العربية ىي 

ك " قـ"كمف . اليكـ" طيراف"في ضكاحي , "الرم"أنبت الى جكاره رصيفان ىك . شيعي
, بعد اف نيٌظمت كبكٌبت, مف حديث كفقو ككبلـ, انتشرت المعارؼ الشيعية" الرم"

كمف . حاضرة العالـ االسبلمي يكمذاؾ, كبالتحديد الجانب الغربي منيا, "بغداد"باتجاه 
. كلـ تتكقؼ بعد ذلؾ أبدان , ىذه انطمقت مسيرة التشيع الفكرية

منذ أف فتح الٌمو سبحانو عينٌي عمى عالـ البحث الرائع ك مغامراتو , كلقد كنتي 
أم تمؾ , "ببلد الشاـ"أتساءؿ عف سر انتشاره في , المييبة في تاريخ التشيع كأىمو 

كىي بػػػػبلد ال تيػػػػدانييا مػػػف حيػػػػػػث  ". سػقي الفرات"ك " سػػػػػقي النيؿ"الرقعة الممتػػػػػٌدة بيػػػػف 
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تعاقبت عمييا األمـ ك , ذات تاريخ حافػػؿ ,  األىمية رقعة أخػػػػرل مف أرض الٌمو 
فبلعجب أف رسكؿ الٌمو . ككؿّّ أضاؼ الييا كأخذ مٌما تركو مىف كاف قبمو. الدكؿ 

كمما . صمكات الٌمو عميو كآلو اكالىا اىتمامان خاصان في خطتو الشاممة لنشر االسبلـ
, "دار االسبلـ"بيعيد اف دخمت بالفتح في , أف ىذه الببلد كانت, يزيد في التعجب

ف أخذ منو , يختمؼ تمامان عف المشركع االسبلمي, مكضكعان لمشركع سياسي خاص كا 
الذم خٌطط لو كعمؿ عميو , أعني مشركع معاكية لمحكـ. عناكينو الكبرل كبعض زٌيو

ٌليى عمى  بؿ , كمعمكـ اف مشركع معاكية اعتمد. في عيد الخميفة الثاني" الشاـ"منذ كي
في التككيف الفكرم الذم نشره بتمكف , تأسس عمى نشر العداء لمتشيع كأفكاره كرمكزه

كيا , كمع ذلػػػؾ . قاعػػػدة ميمكو كمكضع عممو, " الشػػػػاـ"بحيث تجاكز, كميارة عجيبيف
كقػد غػدا , بعد زمف غير بعيد مف سقكط الحكـ األمكم, "الشاـ"أم , فقد رأيناه, لمغرابة

. كىك ليغزه لـ يعالج احد حٌمو حتى اآلف . شيعي الكجو سكانان كفكران 
كممةه نيسبت إلى أحػػػد السياسيف , كلقد عمؽ في ذاكرتي , منذ زمف بعيد

". عمينا اف نعيد ىؤالء الشيعة الى حيث أتكا مف العراؽ:"قاليا في لحظة حنؽ, المبنانيف
كال شؾ في أنيا عمقت . كطبعان ال يصح لنا اف نتخذ مف ىذه الكممة دليبلن كال شبو دليؿ

نما أذكرىا اآلف . بذاكرتي دكف سكاىا مف كممات أمثالو بسبب اىتمامي بمكضكعيا كا 
كأعتقد .كأيعيد تركيب الحكافز التي انتيت الى ىذا الكتاب, لمجرد انني استبطف نفسي

لطكؿ , ثـ اف ىؤالء السياسيف. أف األمانة تفرض عمٌي اف ال أكتـ حافزان ميما بدا ىٌينان 
التي تعكد في عمقيا الى تركيبتو , معالجتيـ لمشكبلت بمدنا السياسية المستعصية

, قد تجتمع لدييـ مف ىنا كىناؾ مبلحظات ك مركٌيات ال تجتمع عند غيرىـ, المتنافرة
. ككاف لذلؾ أىبلن , إال أف يككف ممف اىتمكا بالمكضكع

مف , أف أيسػرتنا تنتسب إلى ىمداف, كما أنني كنت أسمع في بيتنا منذ صغرم
خرج منيا ".بعمبؾ"غربي مدينة , "تمنيف التحتا"المقيميف حتى اليكـ في بمدة , آؿ ياسيف

أيمراء , عمى أثر نزاع نشب بينيـ كبيف آؿ الحرفكش, "جبؿ عامؿ"فرع اتجو الى 
كبيتنا مف الفػػػػرع الػذم نػػػػػػػػػزؿ ". حناكيو"ك " مجدؿ سمـ"كما يزالكف في قػريتي , المنطقة 
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حيث ما , "بعمبؾ"منيا الى , رضكاف الٌمو عميو ثـ انتقؿ جدنا الشيخ حبيب". حناكيو "
ككذلؾ آؿ عبد .كانتساب آؿ ياسيف الى ىمداف أمر معركؼ عندىـ كعند الناس. نزاؿ

". بعمبؾ"المجاكرة  لػ" ايعات"الميقيميف في قرية , الساتر
الحظتي أنو ظٌؿ , ثـ أنني أثناء عممي عمى سيرة ك أعماؿ بياء الديف العاممي

" الحارثي"أك بػ" الحارثي اليمداني"كيذيؿ اسمو بػ , يذكر كييذٌكػر بأنو ىمداني األصؿ
صاحب االماـ أمير المؤمنيف عميو , فقط , نسبة الى الحارث بف عبد الٌمو اليمداني

حتى حيف كاف يعمد الى حذؼ أجزاء , كلـ يتخٌؿ عف ىذه النسبة". الككفة"السبلـ في 
كيجدر بنا ىنا اف نذكر . أثناء رحمتو الكاسعة الشييرة, بقصد التخفي, أخرل مف اسمو

" المكيزة"كفي قرية " جبع"قطنت في بمدة , اف الشيخ بياء الديف ينتمي الى أيسػرةو كبيرة
". جبؿ عامؿ"مف , المجاكرة

مف مجمكع ىذه االنطباعات كالمبلحظات كالمركٌيات كالػذكػريات انطمقت فكرة 
يعرفكف أف أجٌؿ األبحاث قد تبدأ مف فكرة , بمختمؼ ميادينو, كأىؿ البحث. الكتاب
ال شػػػػأف ليا كال اعتبار في , تبرؽ في الذىف مف مبلبسة أك عدة مبلبسات, غامضة

في مرحمة تجميع , لكف كظيفتيا أف تككف بمثابة الدليؿ اليادم, المقاييس المنيجٌية
فمػػػػا قػػػد يجمع المعمكمػػػػػة ". التقمػػػػػػيش: "أك ماييسػػػٌمى في لغة الباحثيف , المعمكمات

في . ىك فكرة كيذه, بحيث تبرؽ مف الكؿ الحقيقة الضائعة, إلػػػػى قرائًنيا كمكٌمبلتيا
غيابيا ال يمكف لمباحث أف يبلحظ الجامع المشترؾ بيف المعمكمات المنثكرة التي 

تفقد تمؾ الفكرة , إف تكاممت , كلكف بعد أف تتكامؿ المعمكمات ك تيرٌكب. يصادفيا 
, بعد أف تتفٌتؽ عف النبتة, مثمما تضيع البذرة, الباعثة اليادية أىميتيا تمامان كتضيع

تتحٌمؿ في , تاركة البذرة التي تديف ليا بالحياة, التي تشؽ طريقيا ك تنطمؽ الى العبلء
. ظممة االرض

,  عثرت عمى أكؿ معمكمة حقيقية مؤيدة أك متجانسة مع الفكرة الباعثة
ف . لمقمقشندم (نياية األرب في معرفة انساب العػرب)في كتاب , كبفضميا طبعاٌ  كا 

حيث كقع بصػػػػػرم عمى  , أنسى فبل أنسى انني كنت أتجٌكؿ في معرض معركؼ لمكتاب
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عمى الرغـ مف أنني لـ أكف ميتمان ,كمددت يػدم كتناكلتو مف مكانو,  الكتاب
أف ,كال أستحي مف القكؿ,كبالتمقائية نفسيا فتحت الكتاب.ألنو مكجكد في مكتبتي,بشرائو

جبؿ "ككاف الركاية التي تقكؿ اف في , ما كقع عميو بصرم جعمني أتسٌمر مكاني 
في , مع نقدىا كتحميميا, التي يجدىا القارلء,"فرقة مف ىمداف"الشاـ "بػ " الظنٌييف

, كأنا في تمؾ المحظة, كأتذكر ايضان أنني. مف الكتاب " طرابمس"الفصؿ المخٌصص لػ 
كىك , كرفعت رأسي عف الكتاب ألرل أمامي أحد زمبلئي, سمعت صكتان يحٌييني 

كلست أدرم بماذا كال كيؼ . " النجؼ األشرؼ"أيضان صديؽ قديـ كرفيؽ دراسة في 
كسألني , كلكنني أتذٌكر جيدان انو كاف يتطٌمع نحكم بنظرة تشي بالقمؽ. رددت لو التحٌية

. فتمالكت نفسي ك طمأنتو كمضى كمضيت, عما اذا كنت بخير
في مكاجية , كعمى أكثر مف مستكل, كاف العثكر عمى تمؾ الركاية تحٌكالن نكعيان 

فقد لمستي في ميبلبسة العثكر عمييا لمسى اليد تكفيؽ البارم سبحانو ك . مشكمة البحث
كىذا أمر يحمؿ مغزل كبيران . كذلؾ تكفيؽ تكٌرر مرة ثانية بالكضكح نفسو, ىدايتو

ثـ أف مىف . يكاد يككف في مرتبة األمر الكاجب االمتثاؿ لو, بالنسبة لي كلمف ىـ مثمي
ستنبعث ىمتو الى , يعثر عمى جزء مف كنز ضائع يبحث عنو في مكاف بعينو

كقادني تتٌبع . في المظاف القريبة أك المشابية, مكاصمة البحث عف أجزائو الباقية
جميرة )كالى , (صبح األعشى)أصكؿ ركاية القمقشندم الى كتابو اآلخر األكثر شيرة 

مسالؾ )كمنيما الى .كىك أكفى كتاب في بابو, البف حـز األندلسي (أنساب العرب
كىك أىـ كأكثؽ مصدر عف القبائؿ العربية القاطنة , البف فضؿ الٌمو العمرم(األبصار

. في عصره" الشاـ"في 
كما , التفت الى كتب الجغرافييف ك البمدانييف,بعد اف استنفدت ىذا القبيؿ 

ك خصكصان الى , سجمكا فييا مف مبلحظات كمعمكمات عف مختمؼ الببلد كأىميا 
كالحقيقة التي سيكتشفيا . (البمداف)اليعقكبي في كتابو الصغير الحجـ ك الثميف 

. اف ىذا الكتاب ذك فضؿ عميـ عمى بحثنا,القارلء
بدا لي انيا تصمح لتػركيػب , اجتمعت لدم ثركة مف المعمكمات,عنػد ىذا الحد 
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. ينسخ كؿ ما كيتب مف قبؿ في ىذا المكضكع, "طرابمس" تاريخ جديد تمامان لمدينة 
عمى ,اف تاريخ ىذه المدينة العريقة مجيد ك جميؿ,كمعمكـ عمى نحك اإلجماؿ 

لـ يبلمس المشكبلت , لكف ما كيتب فيو حتى اآلف , عيد امرائيا المتٌنكريف بني عمار
. كبالتحديد نيكضيا الغامض ك ىكيتيا, التي تطرحيا محاكلة التأريخ ليا , الحقيقية

كٌمما , كلكنني كمما تقدمت بالبحث, كالحقيقة أنني قطعت مرحمة ىامة في ىذا السبيؿ 
لـ تكف اال بمثابة , عمى مجدىا ك عظمتيا,"طرابمس"أف , بدا لي أكضح فأكضح

كمف " الشاـ"بحيث تشمؿ بقاعان كثيرة مف , الكاجية لكضع سكاني كثقافي أكسع بكثير
الى أىمية , مع  متابعة البحث كالتنقيب, خصكصان بعػد اف التفتُّ . أكثرىا أىمية

كاجتمعٍت لدٌم مف مراجعتيا . المعمكمات التي تقدميا كتب الحديث الشريؼ كرجالو
". دمشؽ"ك " حمص"تتعمؽ بأجزاء لـ يمٌسيا أحد مف تاريخ  , ثركة ثانية مف المعمكمات

". الشاـ"كىي في الكقت نفسو تتعمؽ بجكانب مجيكلة مف تاريخ الشيعة ك التشٌيع في 
ألف ىذا يأتي قبمو في المرتبة ,فرأيت أف األكلى اف أنصرؼ عف الخاص الى العاـ 

ألنكٌب عمى تاريخ , "طرابمس"كىكذا تخمٌيت مؤقتان عف مشركع كتابة تاريخ . معرفٌيان 
كمف مجمكع تكاريخ تمؾ . طبعان " طرابمس"مف ضمنيا ,"الشاـ"ميدف كبقاع أخرل مف 

: تشٌكؿ بيف يدٌم ما رأيت بعد التأمؿ اف أسميو , المدف ك البقاع
(   التأسيس لتاريخ الشيعة في لبنان و سورية             )

ىك , رأيت أف الجامع بيف فصكلو, ألنني حيف نظرت فيما كتبتو بنظرة شاممة
دكف . بالقياس الى مستكل البحكث المعركفة في ىذا الميداف , أنو يؤٌسس لتاريخ جديد

. كأرجػك اف االسـ قد أتى مطابقان لممسمى. اف يٌدعي انو قاؿ فيو كؿ ما ينبغي اف ييقاؿ
....... )كرب قارلء عارؼ سيأخذ عمى اإلسـ أنو كاف مف األكلى اف يككف

ثـ أف مف فصكؿ . فيك االسـ التاريخي الشامؿ لكؿ مياديف بحث الكتاب, (في الشاـ
كىك نقد صائب كال . السياسييىف" سكرية"ك " لبناف"الكتاب ما يعرض لميديف كبقاعو خارج 

, التاريخي قد شٌكش داللتو تبٌدؿ المصطمحات" الشاـ"كلكنني رأيت اف اسـ . ريب 
ٌف اسػمان يحتاج الى شرح الختيار سيء , كبات اسػمان غير معركؼ لدل الناس ألف , كا 
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ف عرضنا في الكتاب , ىذا.  كظيفة االسـ اف يٌدؿ بنفسو عمى مسٌماه فضبلن عف أننا كا 
لكف تطٌكر األحداث انتيى في األكؿ , "سكرية"ك " لبناف"لتاريخ مدف كبقاع خارج 

. فبيذا االعتبار يصٌح االسـ. كما سنعرؼ , كبذلؾ صارت جزءان مف تاريخو, منيما 
. ك باالعتبار االكؿ يككف أفضؿ 

د بو ػػنظران الى ما يىعً , فإنيا , (التأسيس)كحقيا مف ىذا " حمب"فيما يعكد الى 
بؿ , أيسكة بغيرىا, كاف ينبغي أف تحظى بفصؿو خاص منو عمى األقؿ , اسـ الكتاب
كىي المدينة التي أعطى التشيع فييا مف خير ما عنده عمى غيػر صعيد . قبؿي كأكلى 

فرأيت اف انتشار التشيع فييا , كلكنني نظرت في شأنيا . في الجياد كالفكر كاألدب
ثـ اف . فيما يبدك لي حتى اآلف , يعكد الى زمافو ك أسبابو ك ظركؼ مختمفة تمامان 

كليس مف . ال يزاحميا فيو أحد,تستحؽ تأريخان خاصان بيا كحدىا" منارة الشػػػاـ"
اك حتى " طبرية"اك "بعمبؾ"اك "حمص"اإلنصاؼ اف نضعيا جنبان الى جنب مع 

كيما , أف ييبني العزيمة كالتكفيؽ, كانني أسأؿ المكلى سبحانو ك تعالى ".طرابمس"
. أؤدييا بعض حٌقيا

كقد عٌرفت بما يمـز التعريؼ بو مف المصادر التي أخذت عنيا في , ىذا 
كما أنني لـ ألجأ الى طريقة الحكاشي المعركفة في . كبلِّ في مكضعو , مطاكم الكتاب

كمٌيزت السند بكضعو بيف ىبلليف مفرديف .بؿ مزجت السند بالمتف, إسناد المعمكمات 
فبل تكمفو اف يقطع القراءة , ألف ىذه الطريقة تبدك لي أيسر عمى القارلء. كبيريف

ثـ انيا أكثػػػػر أصالة في . ليبحث عف السػػػػػند في أدنػػػػػى الصفحة اك نياية الفصؿ
كؾ ذلؾ عدد مف كبار المؤرخيف ,درج عمييا أىؿ الحديث الشريؼ كما يزالكف, ثقافتنا 
.                                                                                                                                       در في ثبت خاص ممحؽ بالكتاباكيجد القارلء مكاصفات نشرة المص. األكليف

                                                                     كالحمد لٌمو رب العالميف 
ىػ 1412 شعباف 7 بعمبؾ في 

ـ 1992 شباط 10
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توطئة 
(1 )

جبؿ "ك " جبؿ لبناف"اعني  ,"ببلد الشاـ"إف كجكد الشيعة االمامية في غرب   
" سيؿ البقاع"كشرؽ , كساحؿ البحر المسامت ليذيف الجبميف" عاممة"اك "عامؿ

التي لـ ييقػػػػٌدـ ليا تفسير ,ز التاريخية ايعتبر مف األلغ, "البقاع البعمبكي"المعركؼ بػ 
.  ميقنع حتى اآلف

  فمف المقطكع بو أف أغمب المناطؽ التي صارت داخؿ الحدكد السياسية لما 
. كانت معمكرة بجماعات شيعية, "الجميكرية المبنانية"صار فيما بعد 

ظمت حاضرة شيعية مزدىرة حتى سقكطيا بيد الصميبييف "طرابمس"  فمدينة 
. ـ1109/ق502سنة 

كانت معمكرة بأكثرية شيعية  ,"لبناف"كجكارىا في شماؿ  "الضنٌية" كمنطقة 
. الخامس عشر الميبلدم/حتى القرف التاسع اليجرم, عمى االقؿ

كانت ىي االخرل معمكرة " المتف األعمى"ك" جبيؿ", "كسركاف"كما اف جباؿ 
الرابع عشر /في أكائؿ القرف الثامف اليجرم, "فتكح كسركاف"حتى ما ييعرؼ بػ , بيـ

. الميبلدم
التي كانت " بعمبؾ"باستثناء مدينة ,  اال شيعيان  فبل نعرفو" البقاع البعمبكي"أما 

باالضافة الى , الخامس عشر الميبلدم مركزان حنبميان /حتى حكالي القرف التاسع اليجرم
". يكنيف"القرية المجاكرة ليا 

فضبلن عف القرل القائمة في , ال نعرفو ىك أيضان ااٌل شيعيان " جبؿ عامؿ"ك 
أما كجكدىـ في  ".جبؿ عامؿ"ك " سيؿ البقاع"المكصؿ ما بيف , "نير الميطاني"كادم 
. ـ 1948سنة" فمسطيف"فقد استمر حتى سقكط " الجميؿ"أعالي 

(2) 
   كعمى الرغـ مف أف التفصيبلت المتعمقة بحجـ كجكدىـ في ىذه المنطقة أك 

تيباًعػػػدي بيف أطرافػػػػػػػػو نزعػػػة  , ىك مكضع سػجاؿ بيف كيتٌػػػػػاب التاريخ , تمػػػؾ مما ذكرنػػػػػػاه 
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التي تسػػػرم في عامة ما كتبو المحدىثكف عمى تاريخ المنطقة التي , التكاثر الطائفي
. ىك أمره مقطكع بو, أٌيا تكف النسبة, فإف كجكدىػػػـ فييا , نيعنى بيا 

كيؼ حدث ذلؾ؟ :   مشكمتنا في ىذا البحث ىي
كفي سبيؿ اإلجابة , ألنو سؤاؿ نطرحو,   انو مشكمة بالمعنى المنيجي لمكممة
. عميو عمينا أف نعتمد تقنٌيات البحث التاريخي
ألف الكاقع الذم كصفناه يتعارض مع ,   لكنو أيضان مشكمة بالمعنى المعرفي

كبتعبير . التي نعرؼ أنيا كانت مخزكنة في المنطقة, التييؤات الثقافية كالسياسية
ال , "دار اإلسبلـ"فإف الصكرة التاريخية التي نعرفيا لممنطقة منذ أف دخمت في , آخر

فالتشيع الذم تطكر إلى إمامي ثػـ إثني . تيٌيئ إطبلقان لصكرةو كالتي كصفناىا قبؿ قميؿ
نسبةن إلى – مديني , أك باألحرل حجازم ثـ عراقي, عراقي- عشرم ىك حجازم 

في , نيجان سياسيا ثـ خطان فكرياى , ىناؾ نما كشبٌ . ثـ ككفي– " المدينة المنٌكرة"
, حافمة بالثكرات الدمكية كالبناء الفكرم, إستمر أربعة قركف, مخاض طكيؿ كمؤلـ

نشقاقات ألسبابو فكرية أك سياسية أك  مجتازان كؿ ما يخطر بالباؿ مف أزمات كا 
فيك أشبو , كليدان بيذا الحجـ" الشاـ " أما أف يينجب . إجتماعية أك حتى شخصٌية

. يزعـ راكييا أف إمرأة عاقران أنجبت مف حمؿ أخرل, بقصة عجيبة
مكضكعان , "دار السبلـ " منذ أف دخمت في , كانت" ببلد الشاـ "   ذلؾ أف 

– عمى بناء مرٌكب ثقافي , عمؿ بدىاء كمقدرة عجيبيف, لمشركع سياسي شامؿ
كلكنو كاف مفٌصبلن عمى مقاييس أطماع معاكية , إنتزع عناكينو مف اإلسبلـ, سمطكم
يبني , مف مكقع المتمٌكف, كمضى, نجح في إغبلؽ المنطقة فكريان ككجدانيان . كلفيفو

الذم , عمى الرغـ مف التصنيؼ السائد, لـ يكف سيٌنيا بالتأكيد, عناصر إسبلـ خاص
كما أنو . مع فسحة صغيرة لمخكارج, سٌنة كشيعة: يحصر المسمميف في شقيف كبيريف

ضد كؿ ما يتصؿ , عمؿ كؿ مافي كسعو لجعؿ المنطقة محٌصنة إلى حػٌد التسميـ
أكدىا أف قتؿ اإلماـ الحسيف , كفي ىذا السياؽ تيحكى قصص مذىمة. باإلتجاه الشيعي

, " العراؽ " ك " الحجاز " أحدث ىػزة عميقة في الكجػػػػػػداف الشػػػػػعبي في , عميو السبلـ
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مف ًقبؿ بىػدكان فإنو إستيقبؿ " الشاـ " أما في .  تحٌكلت بسرعة إلى أحداث سياسية عنيفة
ٍف ىك . الناس بالرضى كالقبكؿ التاميف ال لشيء إال ألف عامة الناس لـ  تكف تعرؼ مى

ف أيٌمػة ال تعرؼ مىف ىك الحسيف ألٌمة تعٌرضت ألمر كبير. الحسيف فصميا منذ , كا 
. البدايات عف إتجاىات تككيف عقؿ ككجداف اإلنساف المسمـ

  كما مف شؾ في أف ىذا النيج قد استمر بصرامة حتى نياية األمكييف 
إعتذركا لعبد " دمشؽ"ييقاؿ أف جماعة مف أعياف أىؿ . عمى األقؿ  (ـ745/ىػ 128)

بالقكؿ أنيـ لـ يككنكا يعرفكف سكاىـ , عف مكاالتيـ بني أمية , ا بف عمي العباسي 
, كعمى الرغـ مف المفارقة الغريبة التي ينطكم عمييا ىذا اإلعتذار. أىؿ بيت لمنبي 

مما يشيد بأف الفكرة لـ تكف غريبة تمامان , فإف األمير العباسي قػبمو بالسككت عميو 
.  ىك أيضان عميو

, ىك الذم رأيناه بعد قميؿ كقد أخذ يعج بالشيعة في كؿ أنحائو" الشاـ" ىذا 
عمى الرغـ مف أف النظاـ السياسي الذم خمؼ األمكييف . خصكصان في شمالو كغربو
بؿ الظاىر أف جزءان مف الفضؿ في إنتشار التشيع يعكد , لـ يكف أقؿ إضطيادان ليـ

أنو مف المستحيؿ بناء , كىك أمثكلة ترينا. كىذا مف أعجب المصائر, إلى اإلضطياد
أك التي تعٌبر , كبيف الرؤل الفكرية المحمكدة لدييـ, سكر غير قابؿ لمتدمير بيف الناس

.   تعبيران صادقان عف مكنكف ضمائرىـ كعف تكقيـ الطبعي
بؿ جزءان مف , لـ يكف بدعان في ذلؾ المصير" الشاـ"فاف ,   عمى كؿ حاؿ

بعبارة جامعة تنضح , جبلؿ الديف, عٌبر عنيا السيكطي,  عامة أكبر بكثير ظاىرة
كبعدىا غبل الرفض ك فار بمصر - ـ974/ىػ264-كفي ىذه السنة:"قاؿ.بالبـر الشديد

ف نجح في , كىي عبارة تدؿ عمى أنو. (406/تاريخ الخمفاء)" ك المشرؽ ك المغرب كا 
ألف انتماءه ,اال انو لـ يدرؾ مدلكليا الحقيقي كالعميؽ, تككيف مبلحظة شاممة

فمـ .السيمطكم طغى عمى االنساف المتأمؿ المحٌمؿ الى حد االلغاء الكامؿػػػػػػػ االجتماعي 
؟ لك لـ تكف مقتضيات "غبل الرفض كفار "لماذا:كىك, يطرح السؤاؿ الكحيد الضركرم

. ىذا الغمياف قد نضجت في القدر االجتماعي ػػػػػػػ السياسي ػػػػػػػػ الثقافي
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ف عمى نحك اإلجماؿ,   اننا نعرؼ  ظركؼ نيكض التشيع اإلمامي في , كا 
ككذلؾ . العشر الميبلدم عمى التقريب/ابتداءن مف القرف الرابع اليجرم, "الشاـ"شماؿ 

فاننا عمى معرفة مماثمة بالظركؼ التي انتشر فيو التشيع االسماعيمي في مكاطنو 
. التاريخية المعركفة 

فميس لدينا ادنى , "الشاـ"في غرب العرفاني ا التشيع اإلمامي ك فرعو ػـٌ أ 
عمى الرغـ مف الدكر السياسي ك الفكرم المجيد الذم اضطمع , تصكر السباب انبعاثو

كمف المعمكـ اف العظمة ىي التي تيغرم بكتابة ". جبؿ عامؿ"ثـ " طرابمس"بو في 
كاذا . أعني ال نسب معركفان ليا, أٌما ىنا فاننا في مكاجية عظمة ال نسبى ليا .التاريخ
الذم استطاؿ مائة ك ثمانيف , قد انقطع تاريخيا باالحتبلؿ الصميبي" طرابمس"كانت 

ثـ تدميرىا تدميران كامبلن عمى اثر , (ـ1289ػػػػػػ1108/ىػ688ػػػػػػ502)سنة شمسية عٌدان 
ف امران كيذا لـ إ ؼ ػػػػػػػ,كبذلؾ ضاعت إلى األبد كثائؽ أساسية مف تاريخيا, تحريرىا

ذم الشخصية , بؿ كاف لو دائمان صفة الكياف الثقافي, " جبؿ عامؿ"يحصؿ لػ 
  , كالشعكر بالذات. الثاني عشر الميبلدم/ابتداء مف القرف السادس اليجرم, الممتازة

حافز غير منككر إلنعاش الذاكرة التاريخية ك حفزىا ك , كىك فرع مف فركع الكيانية
بالقياس الى , أضؼ الى ذلؾ اف كيانيتو تحٌمت بصفة عجيبة. تسجيؿ مذخكرىا
, فانو كاف دائمانمنفتحان معرفيان ,ىي المشاركة كالخصكصية في آف معان ,ظركؼ نشأتيا

كانعكس ".مصر"ثـ " دمشؽ"خصكصان مع , كمتكاصبلن مع النشاط الفكرم المحيط بو
كلكنو مع ذلؾ حافظ عمى . ذلؾ عمى المشكبلت المنيجية التي كانت مدار البحث فيو

تمامان مثؿ الجانب الغربي مف , خصكصيتو الفكرية مف ضمف خط التفكير االمامي 
مع .(ـ1041ػػػػػػ947/ ىػ433ػػػػػػ336)في عصر الشيخ المفيد ك السيد المرتضى " بغداد"

حاضرة "بغداد"االخذ بعيف االعتبار اف الشيخ  المفيد  كالسيد المرتضى كانا في 
حيث كاف يمكنيما اف يحققا اتصاالن مباشران ك سيبلن بالحركة الفكرية الناشطة مف ,الدنيا

لي , حكليما فإنيـ " جبؿ عامؿ"أما فيػػػقياء ". بغػػػػػداد"كالتي كانت تصػػػػػػدر كتػػػػًرد مف كا 
, بأكثػػػػػر مػػػػػػػف معنى مػػػف معاني العيػػزلػػػػة , عاشػػػػػػػكا كعممػػػػكا فػػػػػي منطقة جبمية معزكلػػة 
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التي كاف التفكير ,في تحقيؽ الخطكة التاريخية,  كمع ذلؾ فانيـ نجحكا دكف سكاىـ
كذلؾ عندما طٌكركا فكرة لمشرعية . في انتظارىا, كضمنان الفقيي االمامي , السياسي

لى إكدفعكا الفقو كالفقيو . السياسية في عصر ما بعد حضكر األئمة عمييـ السبلـ 
كىك النيج الذم صار , ككذلؾ دفعكا حركة االجتياد الى آفاؽ جديدة. مكقع سياسي

ظٌمت كظػػػٌؿ تأثيرىا , كلـ تخرج عميو سكل قمة قميمة , بسرعة سمة التشيع االمامي
لممسػتزيد مف  المبلحظة االخيرة  ). حتى انعدـ اك كاد, الفكرم يتضاءؿ باسػتمرار

خصكصان الفصؿ الرابع " اليجرة العاممية الى ايراف في العصر الصفكم"مراجعة كتابنا 
. (ك الفصؿ الخامس مف الباب الرابع, مف الباب الثاني

فاف النفس تمتمىء عجبان حيف نبلحظ ,   أزاء ىذه الصكرة الغنية كاألكيدة معان 
غيابه كامؿ ألم معمكمات يمكف اف . مقطكعة الجذكر, بالنسبة لما نعرفو عنيا , انيا

ـ أ"طرابمس"إف في , يشرح لنا كيؼ بدأ ىذا التطكر الخبٌلؽ , نرٌكب منيا تصكران مقبكالن 
التي ال تخمك منيا ذاكرة ام , كىك غياب يشػمؿ النقكالت الشفكية". جبؿ عامؿ"في 

, شأنيا في ىذا شأف غيرىا, كاف كنا عمى يقيف كامؿ مف انيا.  شعب متماسؾ الذات
. ال بد اف تككف منتميةن إلى حالة تاريخية إنسانية ك ثقافية

(3 )
ككصؿ بي التأمؿ الى عدة , كلقد تأممت كثيران في عمة كمغزل ىذه الظاىرة

, ليس في كسعي أف أقطع بصحة اك بيعد تأثير أمٍّ منيا, اسباب عمى سبيؿ االحتماؿ
أك , كلعؿ مف بينيـ مف يستطيع أف يضيؼ عمييا, كلكنني سأضعيا جميعان أماـ القٌراء

. يغٌمب بعضيا عمى بعض
مف المعمكـ اف التاريخ الرسمي ىك مف جممة : ـــــ فقدان التاريخ الرسمي1 

مف حيث انيا تيغرم ك , أعني  مف نتائجيا , إٌما بطبيعتيا, نتائج المؤسسة السمطكية
مما يخمؽ , ط ك الحركة المذيف تنتجيما ابحكـ النش, تحفز الى تسجيؿ التاريخ

ٌما أف تبادر بقرار منيا الى التسجيؿ بكسيمة اك . مكضكعان جديران بعمؿ كاتب التاريخ كا 
ػػدىث . بأخرل ك الترابط المنطقي كاضػػػػػػحه  , كال ننسى اف التأريخ ىك في النياية قصة الحى
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فإف صاحبو يجد نفسو أكلى , كطالما اف القصة مرتبطة بالحدث. بيف الحدث ك القصة
كلكنو أيضان بأكثر اشكالو , كاذ ذاؾ ينتج بأكثر اشكالو رسمية , بأف يسٌجؿ القصة

. التي يسعى الييا الباحث الحيادم فيما بعد , أم بعيدان عف المكضكعية كالبراءة, ذاتٌية
التي تشبو مف بعض النكاحي , ليس فقط ألف كاضعو يكٌيؼ القصة كفقان لكظيفتو

ييعمي احدل , بؿ ألف انشغالو بأداء العمؿ كما ىك مطمكب منو, كظيفة شاعر الببلط
في . التي ميدانيا الجميكر, عينيو عمى األقٌؿ عف رؤيػػة كمتابعة حركة التاريخ الحقيقي

ذكرىا كيحسيػف حيف تككف عينو األخرل يقظة مميكفة عمى أدنى التفاصيؿ التي يصٌح 
. مف أعماؿ أسياده

خصكصان في ,    كمع ذلؾ فاننا ال يمكف اف نستغني عف التاريخ الرسمي
, قػػػػػػد تأتي الى الحكـ بأكثر الناس فجػػػػكران , انػػو كالسمطة نفسيا . غياب التاريخ الكٌمي

كمع ذلؾ فانيا تبقى مبدئيان أمران ال . ك ترمي الى الزاكية اك القبر أكثرىـ كفاءة ك خيران 
فكثيران ما يقٌدـ لنا المؤرخكف الرسميكف معمكمات جيدة ك بريئة الى حد ما . بديؿ عنو

كما . كذلؾ في النقاط التي يتقاطع فييا الحدث السمطكم مع الجميكر , رغمان عنيـ
سكل اف ينفي الخطاب السمطكم المييب ك , عمى الباحث الذم يأتي فيما بعد

. ك يصكغ النص صياغة جيدة تتصؼ بالبساطة ك الحياد, المشاكس
عمى الرغـ مف أنيـ في , لـ يصمكا الى السمطة, "عمكما" الشاـ"  الشيعة في 

كأكثرية بحسب الرقعة , كانكا أكثرية عددية, كما سنعرؼ مما يمي, كقت مف األكقات
ك فترة بني عمار في " حمب"باستثناء فترة الحمدانييف في , التي ينتشركف عمييا

بحيث يمكف بؿ يجب اف نعتبر فترة , عمى ما بيف التجربتيف مف بكف بعيد, "طرابمس"
, فيرض عمييا فرضان اف تتخذ قناعان شيعيان , الحمدانييف مف باب االنتيازية العسكرية

. بسبب الحاجة الى التماىي ك التجانس مع الجميكر
, فما ىذه المقدمة مكاف بسط الكبلـ فيو,   أٌما سبب ىذا الفشؿ التاريخي

إف الستكاء حالة شعبية معارضة شركطو المكضكعية التي تنضج , كلكننا نقكؿ بسرعة
ك تداعػياتيا " الشػػػػػػاـ"كلكال القطع التاريخي الذم حصؿ باليجمة الصميبية عمى . ببطء 
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.  لكصؿ تطكر الحالة الشيعية فيو الى نياياتو الطبيعية
إف تسجيؿ األحداث ك تحكيميا الى : ـــــ االفتقار الى االستمرار او الثبات2  

الناس يكتبكف تاريخيـ ليس ألنيـ  . رغـ بساطتيا الظاىرية, تاريخ ىك عممية معقدة
أم , بؿ ألنيـ مسككنكف فعبلن بيذا الشعكر , يشعركف بالحاجة الى االمتداد في الزماف

التاريخ المسٌجؿ ىك التعبير المكتكب ك االكثر كضكحان ك .بأنيـ ممتدكف بالفعؿ
التي يتفاعؿ فييا االنساف ك الزماف ك المكاف ك , تحديدانعف الذاكرة االنسانية الحٌية

تمؾ ىي عناصر الذاكرة ك لنتأمؿ في أف ما يحرص الناس عمى إحيائو ك . الحدث
يكـ مف اياـ , انساف طميعي: ال يتجاكز اف يككف كاحدان مف ىذه األربعة , تمجيده
. ك حدث مجيد, بقعة مف المكاف , الزماف

كذلؾ أمر ال يمكف تصكره اال مع ,   كعندما يحدث قٍطعه في حياة الجماعة
ك سيككف عمييا اف , فانيا تفقد حافزان مف أىـ حكافز كتابة ك تسجيؿ التاريخ, المكاف

ك نحف .كينمك لدييا الشعكر باالنتماء, عبلقتيا بكطنيا الجديد تنتظر الى اف تتكٌثؽ
. ىي كليدة االستقرار, بكصفيا فعؿ تراكـ, نعرؼ اف الحضارة ذاتيا

سمتو , ىك تاريخ قمؽ , اف تاريخ الشيعة في المنطقة,  كسنعرؼ مما يمي
يعيش , كرب مزارع شيعي . الكبرل النزكح الجماعي المتكرر بسبب أحداث عنيفة

المطؿ , مف القرل المنتشرة عمى السفح الشرقي لجبؿ لبناف, اليكـ في قرية صغيرة
, "طرابمس"بعد أف نزحكا مف , قدـ أجداده مف قمب الجبؿ نفسو, "سيؿ البقاع" عمى

المعركفة اليكـ باسـ , التي كانكا قد نزلكىا ىابطيف مف المنطقة الجبمية المطٌمة عمييا
كلكنيـ اساسان ينتمكف , "العراؽ"في " الككفة"كىذه كانكا قد قدمكا الييا مف , "الضنية"

النمكذج قد انخمع مف االرض التي يعيش ػػػػػػػػػػػ ام اف ىذا االنساف , "اليمف"الى شرقي 
انساف كيذا يعسر جدان اف يينمٌي ذاكرة . عمييا ست مرات خبلؿ اربعة عشر قرنان 

. تاريخية
قد أكدت كال , النزوح المتكرر والفتن المتالحقةفضبلن عف اف ,  كؿ ىذا-3  

التي لك انيا بقيت باستمرار اصحابيا ك اسػػػتقػػػػػػػرارىـ  . بالكثير مف الكثائؽ اليامة, شػػػػؾ
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. لكانت خير ميعيف لمباحث,  كأمنيـ 
كالذم , كصؿ الينا " الشاـ"إف الكتاب الكحيد المعني بتاريخ شيعة مف أىؿ 

لمحمد بف  (أمؿ اآلمؿ في عمماء جبؿ عامؿ)كضعو مؤلفو بحسٍّ تاريخي حقيقي ىك 
ىػ 1097نشره في السنة , (ـ 1692ػػػػػػػػ 1623/ىػ1104ػػػػػػػ1033)الحسف الحر العاممي

كلكنو كاف قد بدأ بتأليفو قبؿ اليجرة عمى ". ايراف"ـ , أم بعد اف ىاجر الى 1685/
ينطكم عمى أكثر مف , إف كضع ىذا الكتاب ذم االىمية البالغة كانتشاره . األرجح 
. عمى صمة بما نعالجو اذ نحاكؿ اف نضع تعميبلن اك أكثر لتمؾ الظاىرة, مغزل 

إف كضعو أتى تتكيجان لفترة طكيمة مف االستقرار كاألمف في ,   فمف جية 
بنكع مف , ام ىػػػذه الفترة , اتسػػمت . ك المكاطف الشػػيعية المتاخمة لو " جبؿ عامؿ"

 مما منح الشيعة القاطنيف فييا فرصة أستفادكا منيا لمبناء .الحرٌيػػػة كاالستقبلؿ الداخمي
بعد , الذيف أٌرخ ليـ الحر العاممي, أبطاؿ ىذا البناء ىـ أكلئؾ الفقياء. الثقافي الخاص

فكأنو كاف يحاكؿ أف يمتقطيا . أف أصبحت تمؾ الفترة الذىبية جزءان مف الماضي الغابر
 عبرى  فيك في الحقيقة انما أٌرخ لحالة, اذف. قبؿ أف تٌمحي ىي األخرل مف الذاكرة

بما اتسـ بو , نو لكال ذلؾ الظرؼ الخاصأ  فيكما مف شؾ. التأريخ لرمكزىا كأبطاليا
كبالتالي لما أتيح لنا اليكـ أف نفيد . لىما كاف لدييـ تمؾ الفرصة, مف استقرار كاستقبلؿ

بؿ لما كيجد المحٌدث كالرجالي الحر العاممي ليؤلؼ . (أمؿ اآلمؿ)مف كتاب مثؿ 
. الكتاب

ك يعٌرؼ , "ايراف"فمك اف الحر العاممي لـ يياجر الى ,  كمف جية أخرل
كلكاف بالتأكيد عيرضة , لربما لـ يصؿ الينا, بكتابو ك يطرحو لبلستنساخ ىناؾ

التي عنكانيا دخكؿ المنطقة في حكزة , شأف غيره مف مؤلفات تمؾ الفترة, لمضياع
فضبلن , كتبٌدؿ المناخ الحٌر كالمستقؿ الذم كاف الجبؿ خصكصان يتمتع بو, العثمانييف

. بسبب النزاعات المستمرة بيف االقطاعييف, عف الفتف الكثيرة التي كاف مسرحان ليا
.     النستثني مف ذلؾ الغياب التاريخي سكل ما ييقاؿ عف دكر أبي ذر الغفارم
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(1)  
كلكنيا متداكلة مشيكرة بيف مؤلفيف , تقكؿ  نقكالت شفكية  في  األساس 

يعكد إلى أبي ذر الغفارم جندب بف " جبؿ عامؿ"اف الفضؿ في تشيُّع أىؿ , ككتٌاب 
. (ـ652/ ىػ32:ت)رضكاف الٌمو عميو , جنادة 

 ,نا في البحثػؽػدر ما كيؼٌ ػػبؽ,   كأقدـ نص مكتكب ليذه النقكالت عثرنا عميو
لما , انو في زمف عثماف: "قاؿ ,  (1/13:أمؿ اآلمؿ)لدل الحر العاممي في مقدمة 

, ثـ أخرجو معاكية الى القرل. بقي أيامان فتشيع جماعة كثيرة , أخرج أبا ذر الى الشاـ
ك الحر العاممي ال ينسب ىذا الكبلـ ". فتشيعكا مف ذلؾ اليكـ, فكقع في جبؿ عامؿ 
كال , ككذلؾ ال نجده اك ما يشبيو في المصادر األكثر قدمان , الى أصؿ أخذه عنو

أعني في الكطف , مما يدؿ عمى أنو أخذه مف نقكالت متداكلة محميان , المتأخرة عنو
كأيخذ بو , كلكنو شاع ك ذاع فيما بعد خصكصا في الكتابات  الحديثة . االكؿ لمحر

. أخذ المسمىمات
يستدلكف , " جبؿ عامؿ"كف بيذا التفسير النتشار التشيع في ذ  كالذيف يأخ

عمى صحتو بكجكد مشيديف منسكبيف الى ىذا الصحابي الجميؿ في قريتيف عامميتيف 
ما يزاالف ,  في األعالي الجنكبية  " ميس الجبؿ"ك , " الصرفند الساحمية"ىما 

. معركفيف حتى يكـ الناس ىذا
, اف الحر العاممي ال يشير الى ىذيف المشيديف ,    كمف الجدير بالذكر 

انو , ذلؾ اننا نعرؼ جيدان , ال داللة خاصة لو , في رأينا ,  كلكف ىذا االغفاؿ منو 
, مف ىذا الباب , أبعد ما يككف عف استقصاء المعمكمات في مكضكعات بحثو 

جبؿ "بؿ في سياؽ القكؿ اف التشيع في  , خصكصان كانو ال يعالجو معالجة مستقمة 
" . المدينة"ىك أقدـ منو في أم بمد آخر عػػػدا " عامؿ

في حيف اف ,   كالحؽ أف العناصر التاريخية في ىذا الكبلـ نادرة جدان 
. العناصر االسطكرية ىي في الغاية مف الكضكح كالجبلء
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(2 )
كاف مف أشد أصحاب اإلماـ , اف ىذا الصحابي الجميؿ,   مف المعمكـ أكيدان 

أحد أربعة رجاؿ ظمكا , كىك في المصادر الشيعية . عمي عميو السبلـ ثباتان ك شجاعة
, ييراجع  )عمى المكقؼ الثابت الذم تركيـ عميو رسكؿ الٌمو صمكات الٌمو عميو ك آلو 

.....(. 37 ك 12/رجاؿ  الكشي : مثبلن 
 كظٌؿ عمى درجة .  كما أنو لـ يكف ييدارم أحدان في إعبلف ما يعتقد أنو حؽ

فيك . الى حد انو لـ يتعاكف مع السمطة بعد كفاة النبي كلـ يعمؿ ليا, مف االستمساؾ
. مف ىذه الكجية كاف ميٌيأن تمامان ألداء الدكر الذم تنسبو  اليو تمؾ النقكالت

فقد .   ثـ اف نقده العمني ك الشجاع أٌدل الى مشاكؿ لو مع السمطة أينما حؿٌ 
زمنا ما " دمشؽ"حيث أقاـ في , " الشاـ"الى " المدينة"نفاه الخميفة عثماف بف عٌفاف مف 

 كما بعدىا ك تاريخ االسبلـ 4/225:طبقات ابف سعد : في , مثبلن , راجع أخباره )
كال . (كىنا أضاؼ المحقؽ ثبتان كافيان بمصادر سيرتو , 32كفيات سنة , الكبير لمذىبي 

أف , كلكف ييفيـ مف المبلبسات الكاردة في النصكص , " الشاـ"نص يقكؿ كـ أقاـ في 
كما أننا نعمـ اف كجكده كأمثالو ىناؾ يتضارب تضاربان شديدان . اقامتو فيو لـ تطؿ كثيران 

منطقة مغمقة في كجو االشخاص ك " الشاـ"الذم جعؿ مف , مع سياسة معاكية 
كما كاف معاكية بالرجؿ الذم يسمح . األفكار الذيف ال ينسجمكف مع مشركعو السياسي

كأخذ يشٌكميا فكريان ك سياسيان كفؽ خطة , بأف تككف المنطقة التي كضع يده عمييا 
. مجرد منفى ييقذؼ إليو كؿ مىف يعجز عثماف عف ضبطو ك تركيضو , دقيقة كشاممة 

, مٌما يمكف اف يؤدم الى فتح ثغرة معٌرضة لبلتساع في الجدار الميصمىت الذم يبنيو 
لمتخمص مف ىذا , ك تدبير المخرج البلئؽ , اال بمقدار ما يسمح بو الدىاء ك الحنكة 

بأنو , فكاف منو اف كتب الى الخميفة كتابان يصؼ فيو تأثير أبي ذر . النزيؿ المزعج
عادة أبي ذر الى إفسارع عثماف الى ,  (4/226:طبقات )" أفسد الناس بالشاـ "
. لـ تكف طكيمة " الشاـ"فمف ىنا فيمنا اف اقامتو في " . المدينة"

, عمى لسػػػػػػػاف أبي ذر نفسػػو " االفساد"  كالمصادر المعنٌية بالمكضكع تفٌسػػػػػػػر 
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كالذيف يكنزكف الذىب ك  ):اختمفت انا ك معاكية في ىذه اآلية : "  تقٌكلو ما يمي 
فكاف بيني ك . نزلت فينا ك فييـ : قاؿ معاكية . (الفضة ك ال ينفقكنيا في سبيؿ الٌمو 

, فكتب الٌي عثماف  أف اقػػػدـ المدينة , فكتب يشككني الى عثماف . بينو في ذلؾ كبلـ 
كمثمو في , نفسو  )" ك كػثيػػر الناس عمٌي كأنيـ لـ يركني مف قبؿ . فقدمت المدينة 

يكتشؼ بييسر انو مكضكع , ككؿ مىف يتمعىف في لحف ىذا النص ك ليجتو  . (غيره
كحصرىا في آية , باب النزاع بيف أبي ذر ك معاكية ػػػىك تيكيف أس, لغرضو كاحد 

 فضبلن عف أنو ال .ككأف ىذيف الضديف كانا عمى اتفاؽ تاـ عػمى كؿ ما بقي , كحيدة 
ك نتيجتو المعركفة مف معاكية ك , كـ ػػػبب المزعػػػػػتناسب عمى االطبلؽ بيف ىذا الس

. عثماف 
اف كاف لؾ بالشاـ حاجة اك :"  ك ييقاؿ ايضان اف معاكية كتب الى عثماف 

( 2/50:سير أعبلـ النببلء)" فإنو قد كغؿ قمكب الناس , فابعث الى أبي ذر , بأىمو 
يمكف اف نفيـ منو أمَّ شيء , كدخكؿ قمكب الناس معنىن عاـ . أم دخؿ قمكبيـ 

يخالؼ سياسة معاكية كيضمف في الكقت نفسو تحركان سريعان مف قبؿ عثماف لتبلفي 
الذم كاف مكتكمان حتى ذلؾ , بما في ذلؾ ما يتصؿ بالنزاع السياسي . خطر داىـ 

. كلكنو شٌكؿ اساسان لما انفجر بعد قميؿ. الحيف 
اك باألحرل ,   فمف ىنا يمكف اف نفيـ معنى آخر لمنذير الذم أطمقو معاكية 

فمف المعمكـ اف الرسائؿ التي يتبادليا كبار . ما سيمح بإعبلنو منو ككصؿ الينا 
ىؿ اف : كعميو فيمكف اف نسأؿ . السياسييف ال ييعمف منيا إال ما ييناسبيـ  إعبلنو 

نذير معاكية لعثماف كاف يتعمؽ بنشاط سياسي ألبي ذر؟ كنحف نعرؼ جيدان النشاط 
خصكصان . السياسي الكحيد المتصٌكر صدكره مف ىذا الرجؿ الذم النقاش في كالئو 

دو شعبي عمني آخذ في ػػػػأف سياسة عثماف كانت اذ ذاؾ قد بدأت تصبح مكضع نؽ
امتد حتى , بحيث أنيا بعد سنكات قميمة صارت مكضعان لتحرؾ شامؿ , االتساع 

". مصر"كصؿ الى 
.   ىذا التحميؿ يصٌب في المنحى الذم تذىب اليو تمؾ النقكالت
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(3 )
في سياؽ الحديث , بيػػدى أف المريب في كافة النصكص المحكٌية عف أبي ذر 

انيا تيظيره في النياية ضالعان في تأسيس , عف فذلكة نزاعو مع عثماف ك معاكية 
التي نعرؼ جيدان اف ميندسيا كالمنظّْػػر األكبر ليا , رية ػػػػػػػػػ االخبلقية ػالمنظكمة الفؾ

, منيا ما ىك سياسي , ذات فركع متعددة , في سياؽ خطة شاممة , ىك معاكية نفسو 
رمى مف كرائيا الى كضع . كمنيا ما ىك فكرم ػػػػػػػ أخبلقي, كمنيا ما ىك اجتماعي 

كىي منظكمة دعت الى , االساس الثابت ك المكيف لمميمؾ الذم يعمؿ جاىدان لبمكغو 
. ك رأكا منيـ مركقان  أ,اذا مٌسيـ اذل , كالتككؿ , ك الصبر , طاعة ذكم السمطاف 

متيا ك المنبعثيف بيا , كفي المقابؿ نفي البكاعث النضالية عف خمؽ المسمـ  مى دانة حى . كا 
. عمى أساس أنو شػػػػػػؽّّ لعصا المسمميف 

قاؿ النبي صمى الٌمو :"   مف ذلؾ الحديث التالي المركم عمى لساف أبي ذر 
, يا أبا ذر, كيؼ انت اذا كاف عميؾ امراء يستأثركف بالفيء؟, قاؿ: عميو ك آلو ك سمـ

فبل أدلؾ عمى :  فقاؿ . إذان كالذم بعثؾ بالحؽ أضرب بسيفي حتى ألحؽ بؾ: قمت 
كآخر يقكؿ فيو ابك  . (3/226:طبقات )" اصبر حتى تمقاني: ما ىك خير مف ذلؾ 

فإف مف , ال تيذلُّكا السمطاف : جكابان لمف حاكؿ تحريضو عمى إعبلف الثكرة , ذر ايضان 
الجكاب بعيدان ىػذا كلكـ يبدك . ( 2/51: سير اعبلـ النببلء)" أذٌؿ السمطاف فبل تكبة لو

: ق ػػمػاه ؼػػليو ك آلو اكصػكؿ الٌمو صمى الٌمو عػػػػػـ أف رسػػػث يزعػػكثاؿ. عف طريقة أبي ذر
الترجمة لو في تاريخ )" حتى تمقاني ك انت  عمى ذلؾ , تنقاد ليـ حيث قادكؾ "

تجده في المصادر التي أخذنا عنيا , كغير ذلؾ كثير . (32كفيات سنة , االسبلـ 
كالممفت أف . ك في غيرىا مف كتب التاريخ ك السير ك الحديث, ىذه النصكص 

عامتيا يبدأ مف نقطة محاكلة حصر الخبلؼ بيف أبي ذر ك السمطة في المسألة 
ك لكنو ينتيي الى اإلدالء , ك بالتحديد مسألة تكزيع الثركة , ال يعدكىا, االجتماعية 

.  يتناسبيآلمع مشركع معاكيةعمى لساف أبي ذر بكصايا كتكجييات ذات بيعد سياسي
,  فقػػد رمى كاضع اك كاضعػكا تمػػؾ االخبار .   ك المغػزل في ذلؾ كاضح جدان 
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, لخدمة تأسيس أخبلؽ معاكسة , الى تكظيؼ رمز مف رمكز االحتجاج العمني, بدىاء
كما اف حصر الخبلؼ بينو ك بيف معاكية في مسألة . كفي مصمحة السمطة ك نيجيا

خصكصان كأف " . الشاـ"ربما كاف يرمي الى إخفاء نشاط اكثر أىمية لو في , االمكاؿ 
ثـ رٌد الفعؿ , تمؾ المسألة ال تستدعي كحدىا كؿ تمؾ الضجة ك النذير مف معاكية 

, كىك تحميؿ نًصؿ منو الى تصٌكر أف ما أزعج  معاكية ك أقمقو . السريع مف عثماف 
رغـ برمو , " المدينة"استدعى مف عثماف نقض قرار النفي ك استدعاء أبي ذر الى 

كاف أمران أكبر بكثير مف مسألة تفصيمية ك , الكبير بو ك بمداخبلتو التي ال نياية ليا 
كأف يككف قد شرع يدعػك الى سمطة سياسية , مثؿ مسألة الذىب ك الفضة , ثانكية 
حيث تككف مسألة إنفاؽ االمكاؿ ك كنزىا ذريعة , بديبلن عف السمطة الفعمية , جديدة 

كىنا نيذٌكر ايضان بحالة . كبيانان لفشؿ السمطة الفعمية , مف ذرائع طرحو السياسي 
, ك تحٌكلت بعد قميؿ الى غمياف حقيقي , التكتر السياسي التي كانت قد بدأت تسكد 

مما يمكف اف يككف عمى عبلقة بمبادرة السمطة المركزية الى االستجابة  لنذير معاكية 
" . المدينة" باستعادة أبي ذر الى , كحسـ االمر بسرعة 

.   ىذا التحميؿ يصب ايضان في المنحى الذم تقكلو تمؾ النقكالت
(4 )

ؿ ػبػبمؿء ارادتو ؽ" اـػػػػػػالش"خيص الى ػػد شػػػػف أبا ذر ؽأيضػػان , أثـ اننا نعمـ 
بيت "ر لفتح ػػػػـػػدـ عي ػػػػػكانو عندما قػ, مرابطان " طرابمس"كانو أقاـ مدة في , النفي 
(  2/32: الـ النببلءػػػير أعػػسً  ). قػػػػػػد الفتح معػػقػػػػػكاف في الجكار كرافقو كش" دسػػالمؽ
رةن مع ػػػػفقد صٌمى فييا ـ" . دسػػػػػالؽ"دة لػػػػػػق الكحيػػػػػف زيارتى ػػػػػـ تؾي ػػػػػذه ؿػػػػػػػف قأر ػػػػػكالظاه

ق أمضى قبؿ ػػػػػق افػـ مفػػػػػػا نفوػػػمـٌ . (  4/231: طبقات )رجؿ ركل بعضان مف سيرتو 
ف ؾي , رة في المنطقة ػػػػػرةن غير قصيػػػػػالنفي فت اف ػػػػاذا ؾػػػػػػكال ـ, ف ػػػػػػا ال نعرؼ امػػفٌ ػكا 

فمف المقبكؿ , "بيت المقدس"فػي ك" طرابمس"د رصدناه في ػػػػػكلكننا ما دمنا ؽ. يفعؿ
ػػٌر القكؿ انو كاف أيضان  ة متكسطة ػػػطػؽػرافيان في في ػػػػػػالذم يقع جغ, " جبؿ عامؿ"في أك مى

. بيف المدينتيف
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(5 )
قد ال , دكف الكقكؼ كقفة متأنية عند نص , كلف نستكفي نصكص الباب 

ك لكننا سنكتشؼ فيو , يبدك لمكىمة األكلى عمى عبلقة مباشرة بالمعضمة التي نعالجيا 
ك المنقكؿ في , المركم عمى لساف أبي ذر أيضان , كىك الحديث التالي , مغزل ىامان 

كفيو يسألو رسكؿ الٌمو صمكات الٌمو عميو . كفي غيرىما , المصدريف المذككريف اعبله 
ك الظاىػر انو يعني , أم مف المسػجد " كيؼ أنت إذا أخرجكؾ منو ؟ : " ك آلو 
كأرض , ارض اليجرة" الشاـ"ألحؽي بػ : " كفي الجكاب يقكؿ أبك ذر ". المدينة" مسػجد 
". فأككف رجبلن مف أىميا, كأرض األنبياء, المحشر

الى " المدينة"يقكؿ فيو أبك ذر ضمنان لماذا ترؾ ,   الحديث ذك ليجة تبريرية 
كال شؾ انو يتعمؽ بشخكصو االكؿ إلى , اك لماذا ىك عاـز عمى تركيا , " الشاـ"
فالمنفي ليس بحاجة الى تبرير حركتو , كليس الثاني حيف جاءىا منفٌيان , "الشاـ"

قامتو  كىك يعطي شخكصو ىذا معنى سياسيان كطابعان . ألنو ميكرىه عمى ذلؾ , كا 
انو لـ يكف عمى سبيؿ الزيارة , بؿ , كاألىـ مف ذلؾ كمو بالنسبة لبحثنا . إعتراضيان 

كلسنا . قائمان " المدينة" اك الطكيمة عمى األقؿ ما داـ سبب ترؾ , بنٌية اليجرة الدائمة 
" المدينة"فػ, " الشاـ"ليينفى منيا الى , " المدينة" فرٌد الى , دؿى فيما بعد ػػػػػػندرم لماذا ع

. مرة اخرل
  كىذا التحميؿ كالذم سبقو يصباف ايضان في المنحى الذم تقكلو تمؾ 

. النقكالت
(6 )

: نستخمص مف كؿ ذلؾ 
أقاـ في األكلى منيما مدة غير , مرتيف " الشاـ"ػػػػػػػػػػػ أف أبا ذر قد شخص الى 

. قصيرة عمى األقؿ
تتناسب مع إمكاف اف يككف قد , ػػػػػػػػ أف تنقبلتو خبلؿ الزيارة االكلى منيما 

". جبؿ عامؿ"عرؼ 
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, سٌبب اليمع لمسمطة المحمية ك المركزية , ػػػػػػػػػ أنو قاـ في المنطقة بنشاط ما 
ثـ تكٌلى صٌناع الحديث محاكلة تزييؼ , " الشاـ"بحيث سارعت الى إخراجو مف 

تدؿُّ , مما يشير الى حالة استنفار في ىذا الجياز , بتيكيف أسباب النزاع , المكقؼ 
. بدكرىا عمى اف المسألة أكبر مما تحاكؿ تصكيره

, ػػػػػػػػػ أف الجك السياسي العاـ كاف في صالح الدعكة الى سمطة سياسية جديدة 
كذلؾ ىك . التي كانت قد بدأت تفقد مصداقيتيا عند الناس, بدالن عف السمطة الفعمية 

. المضمكف السياسي لمدعكة الى التشيع في تمؾ الفترة 
في قصة أبي ذر في    , أك الػػػػػذم يشػػبو المؤٌكػػػػػػػد ,   ذلػػػػػؾ ىػك األمػػػر المؤٌكػػد 

كالذم يمكف كصفو , " جبؿ عامؿ"كتحديدان في , كعبلقتو بظيكر التشيع فيو , " الشاـ"
فما مف , كعمى كؿ حاؿ .  كفيما خبل ذلؾ فبل شيء تطمئف اليو النفس .بأنو تاريخي 

. تفاصيؿ تيركل كي نناقشيا
يمكف اف ,   كالحقيقة انني قد بذلت جيدان ميضنيان في سبيؿ جمع معمكمات 

, كعف تنقبلتو كاعمالو فيو , " الشاـ" نرٌكب منيا تصٌكران عف المدة التي قضاىا في 
طبقان , " الشاـ"عسى اف تساعدنا عمى تككيف رأم عف عبلقتو ببداية انتشار التشيع في 

كلكف ىذا طبعان ال . فمـ أخرج بطائؿ غير ما أثبتُّو أعبله , لمركايات الشفكية المشيكرة 
عمى اف نحصؿ أك يحصؿ غيرنا عمى , بؿ انو سيبقى مفتكحان , ييغمؽ باب البحث 

. نصكص أخرل تزيد ىذه المسألة المعقدة ذات األىمية استنارة
عمى أنني شبو يائس مف العثكر عمى نصو يككف لو قيمة ,   أقكؿ ىذا 

ف , ليس ألنني أزعـ انني قد استكفيت كؿ نصكص الباب قراءة ك تحميبلن , الكشؼ  كا 
بؿ انني عمى اعتقاد راسخ بأف النصكص المكجكدة بيف أيدينا عػمى ىذا , حاكلت 

قد خضعت لعممية تزكير , ذم المصداقية التي ال جداؿ فييا , الصحابي الجميؿ 
رافضة ك معترضة , ألىداؼ سياسية تيظير الرجؿ شخصية قمقة , شاممة ك مدركسة 

في كضع االطار الفكرم ك , كاف بالرغـ عنيا , ك لكنيا في النياية تساىـ , أحيانان 
.  دكف اعتراض , ف أعماليا ػػػػأٌيان تكػف ك تؾ, الفمسفة االخبلقية لمجتمع يتقٌبؿ السمطة 
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. قػػد قػػٌدمنا نماذج  لذلؾ قبؿ قميؿك
(7 )

فيي تثير أسئمة تبعث , " ميس الجبؿ"ك " الصرفند"أما مسألة المشيديف في 
. ٌدـ ما يساعػد التأمؿ اإليجابيػػػػػبدالن عف اف تؽ, عمى االرتياب 

  فمف المعمكـ اف المشاىد المقامة عمى اسـ األئمة مف أىؿ البيت عمييـ 
المقصكد منو تثبيت أثر , السبلـ ك أبنائيـ ك أصحابيـ ىي تقميد شيعي عريؽ 

مىثىمو في ىذا كمثؿ االنصاب التي تيقاـ لمغرض , بصرؼ النظر عف صحتو , تاريخي 
. نفسو في أم مكاف

بحيث صار لكجكدىا قيمة ,   كقد دأب الشيعة عمى إقامة مثؿ ىذه المشاىد 
مشيد رأس اإلماـ الحسيف عميو السبلـ عمى " حمب"ففي . العبلمة الحضارية الفارقة

" العراؽ"قد كيضعت كىي تيحمؿ مف " كرببلء"حيث كانت رؤكس شيداء " جبؿ الجكشف"
كقد أفاض ابف جبير في الحديث عف المشاىد الشيعية في ضكاحي " . دمشؽ"الى 

كما تحدث ناصر خسرك عف المشاىد الشيعية التي رآىا . (29ػػػػػػػ226الرحمة )" دمشؽ"
كأشير . (48/سفر نامو )ـ 1047/ىػ438اثناء زيارتو ليا في السنة " طرابمس"في 

ىي تمؾ الميقامة عمى قبكر مف ديفف مف األئمة عمييـ السبلـ المقامات / تمؾ المشاىد 
عمى قبكر أبنائيـ ك , ك لكنيا أكثر بكثير , كأخرل أقؿ شيرة , " ايراف"ك " العراؽ"في 

بؿ أف كثيران , كيندر أف ترل ىناؾ قرية شيعية فما فكؽ ليس فييا مشيد . أصحابيـ
أك بسبب القبكر التي في , مف التجمعات السكنية  قد نشأت بسبب كجكد تمؾ المشاىد 

. ىي أكبر كأشير مثاؿ" النجؼ األشرؼ"ك , أساس تمؾ المشاىد 
, ذات داللة حاسمة ,   الميـ انيا بالنسبة لممؤرخ عبلمة حضارية فارقة 

اال دٌؿ , فبل يمكف اف يكجد مشيد مف تمؾ , ر ػػػػػػػتمامان مثؿ العبلقة بيف المؤٌثر ك األث
. بكجكده عمى كجكدو قػػػػكم لمشيعة في المكاف

قد أيقيما حيث صمى أبك " ميس الجبؿ"ك " الصرفند"ك المعركؼ اف مشيدم 
ىك أنو اذا صٌح انو كاف قػػػػػػد اقاـ فػػػػػػي , كما يحػػٌرؾ االرتياب ىنا . مػرةن أك مراران , ذر 
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ك طبعان كاف , بحيث ترؾ في أىميا ذلؾ التأثير اليائؿ , مدة كافية " جبؿ عامؿ "
فمماذا اقتصر األمر عمى مشيديف؟ , حيثما حٌؿ  يصمي 

  األرجح اف الجكاب يكمف في التكزيع السكاني لمناس في الجبؿ في ذلؾ 
" الشاـ"شػأف , مف الناس , اك شبو خاؿ , فالظاىر انو كاف خاليان . التاريخ المبٌكر

بعد اف , بالركـ الميزكميف , بني عاممة , بسبب إلتحاؽ سكانو التاريخييف , عمكمان 
كمف الجدير بالمبلحظة اف . اشترككا الى جانبيـ في قتاؿ المسمميف يكـ اليرمكؾ 

فمف ىنا نكتشؼ سران . ىاتيف القريتيف مف أقدـ المراكز السكانية في الجبؿ ك ساحمو 
. مف أسرار كجكد المشيديف فييما
سكاءه صٌح : اذا نظرنا الى المكضكع مف زاكية أخرل ,   فمف ىنا نقكؿ أيضان 

فاف ليذا االمتياز الذم حظيت بو البمدتاف , االساس التاريخي لممشيديف اـ لـ يصح 
ثـ اف ليذه القصة عبلقة . ال نعرفيا عمى األرجح , دكف سكاىما قٌصة كال ريب 

, فما داـ ىذاف االثراف مكجكديف ". جبؿ عامؿ"بالتاريخ المبكر النتشار التشيع في 
فاذا لـ يثبت عندنا اساسيما التاريخي المتصؿ بمف , كىما مكجكداف بالفعؿ حتى اليكـ 

فبل يمكف التشكيؾ بالحكافز القكية التي استدعت بناءىما ك حفظيما , تينسباف اليو 
خٌصكا أبا ذر دكف غيره , عمى كؿ حاؿ , فمماذا . خبلؿ ىاتيؾ القركف الماضيات 

عمى , أـ , اف في الكاقع التاريخي , لك لـ يكف ىناؾ منشأ ما, بالمشيديف كمييما 
كتكالكا عمى , داف الناس الذيف بنكا المشيديف ػػػػفي الذاكرة الجمعية ككيج, األقؿ 

كي , درة االبطاؿ ػػػػػفالتشيع ال يشكك عمى االطبلؽ مف في , حفظيما جيبلن بعد جيؿ 
اف عمى ىذا , لك لـ يكف لمتكرار معناه الحقيقي , يضطر الى تكرار رمكزه كنسخيا 

.  المستكل اك ذاؾ
(8 )

ىك اف التفسير سابؽ زمنيان , لكف أكبر ما يثير االرتياب في المسالة بمجمميا 
جبؿ "اذ ال دليؿ عمى اإلطبلؽ عمى اف بداية التشيع في , عمى ما يحاكؿ تفسيره 

متصمة زمنيان بالفتػػػرة التي عاش فييا أبػػػػك , " الشاـ"اك في اية بقعة مف بػػػػػبلد , " عامؿ
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كالقارئ الذم سيتابع . بؿ اف األدلة تيشير الى عكس ذلؾ,  (ـ652/ىػ32:ت) ذر 
. لف يجد ام مشقة في قبكؿ ىذا الحكـ , معنا تطٌكر البحث 

ىي مسألة أكثر تعقيدان ,   ثـ اف ظاىرة انتشار التشيع في المنطقة الشامية 
في , لـ يممؾ أبدان سكل الصدؽ كالشجاعة , بكثير مف أف تيفٌسر بنشاط داعية كحيد 

بؿ . التي نظٌمت صفكفيا بشكؿ ثكرة مضادة , كجو التيارات التحريفية السمطكية 
كما نتج عنيا مف تغييرات , " العراؽ"تدخؿ فييا الصراعات السياسية التي انفجرت في 

". الشاـ"انصٌبت نحك , سكانية
حتى عمى فرض أنيا جرت كأثمرت , أف أعماؿ أبي ذر ,   يينبيؾ عف ذلؾ 

كلكف ايف " . جبؿ عامؿ"فانيا ال تفٌسر سكل انتشار التشيع في , بالشكؿ الذم ييقاؿ 
كضكاحي " حمص"ك " جبؿ لبناف"ك " طرابمس"ك " فمسطيف"ك ايف " األردف"باقي 

جبؿ "عدا , مف ىذا؟ كسنػرل اف انتشار التشيع فييا " البقاع البعمبكي"ك " دمشؽ"
اف التفسير ىك , فمف ىنا نكتشؼ كأيضان " . جبؿ عامؿ"أسبؽ زمنيان منو في , " لبناف

غير معنٌي , جانبان كحيدان منيا , إف كاف حقان يفٌسر , ألنو يفٌسر , أضيؽ مف المشكمة 
. ببقية الجكانب في مسألة متبلزمة مكضكعيان 
(9 )

. كما أشرنا آنفان , لكف العنصر االسطكرم في ىذه القصة كاضح جمي 
فيك أبدان يػػيػقػػػٌدـ حبلن , كلمتفسير االسطكرم طابعو الممٌيز الذم ال تخطئو عيف الناقػد 

متٌكبلن عمى , فترل الحؿ ضئيبلن جدان بالقياس الى حجـ المشكمة , سيبلن لمشاكؿ معٌقدة 
جتماعية , ميغفبلن الميٌيئات كاالسباب المكضكعية , عنصر البطكلة  مف سياسية كا 

ذم , تاركان الساحة خالصة لمبطؿ . ككؿ ما لو عبلقة بالتفسير العادم , كثقافية 
تتدخؿ , مما يجعؿ مف عممو ليس فقط قكة تغيير ىائمة , المصداقية التي ال تيبارل 

, ميما تكف الشركط المكضكعية ناقصة أك مفقكدة , في مجرل األحداث فتحٌكليا 
ككذلؾ بالنسبة لمناس الذيف ىـ , كلكف أيضان فعؿى تشريؼ كمصدر فخار لمبطؿ 

جبػػػؿ "كىػػػػػذا ىػػػك التفسير النفسي النتشار حكايػػػة أبي ذر في . مكضكع ك نتيجة عممو 
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. تٌاب المتأخريف ػثػػػـ تمقييا بالقبكؿ دكف بحث كنقاش مف قبؿ الؾي , "  عامؿ
كال نزعـ أنو حيثما كجدنا البطؿ فيناؾ ,   اننا ال ننكر بيذا الكبلـ دكر البطؿ 

خصكصان في المتغٌيرات التي , بؿ اف البطؿ ك دكره عنصر أساس , أيضان االسطكرة 
ففي أساس ىذه المتغٌيرات تجد . كخصكصان إيمانيـ الديني , مكضكعيا عقائد الناس 

لكف , كىذا أمر كاضح ال لٍبس فيو .... دائمان النبي أك االماـ أك الداعية أك المصمح 
ىك في التكازم , الفارؽ الذم يضع التفسير في مكضعو بيف التاريخي ك األسطكرم 

كىذا المنطؽ ليس . ك التناسب المكضكعي بينيما , بيف حجـ الدكر كحجـ المتغٌير 
الذم , بؿ ىك قاعدة مف قكاعد المنطؽ البسيط , محصكران في المشكمة التي نعالجيا 

كالذم يفترض تكافكءان بيف العمة كالمعمكؿ كالسبب ك , نحكـ بو عمى األمكر العادية 
كنظرة في . بغيابو ال نترٌدد في الحكـ عمى التفسير بأنو مف باب األسطكرة , النتيجة 

تيرينا , مف أنبياء كمصمحيف , يىر الذيف عممكا عمى أفكار الناس كعقائدىـ ػػػػأحكاؿ كسً 
ككيؼ كٌمفيـ , مما ال يمكف أف يخفي عمى العالميف , كـ شقكا كلقكا في ىذا السبيؿ 

كما ثبت لدينا مف . أك ينقطع العمر دكنو , الذم ييفني العمر , ذلؾ الزمف الطكيؿ 
كخصكصان ما يتعمؽ منيا بإقامتو في , رضكاف الٌمو تعالى عميو , يرة أبي ذر ػػػػػس
الذم يزعـ اختراؽ البنية , ال يمكف أف يتكافأ مع ذلؾ العمؿ التغييرم اليائؿ , " الشاـ"

, التي كانت حتى ذلؾ التاريخ بعيدة كؿ البيعد عف التشيع , السياسية ػػػػػػػػ الثقافية 
. كمحركسة كمراقبة بأقصى العناية مف قبؿ السمطة

(10 )
ىك ظاىرة تاريخية " ببلد الشاـ"فالحؽ اف انتشار التشيع في , ميما يكف 

أم انو , كبالحجـ الذم حدثت فيو , ينبغي اف تيدرس كما حدثت بالفعؿ , معٌقدة 
, أك أقرب ما يمكف الى ما حدث , ينبغي إعادة تركيب القصة التاريخية كما حدثت 

كأسطكرة أبي . تطٌكرت في الزماف كالمكاف , كىي كال ريب قصة معٌقدة ذات حمقات 
النو ليجكءه الى , كالرككف الييا ىركبه مف الميمة , ذر تبٌسط القصة الى حد اإللغاء 

. كذلؾ كبلـ قػػػد ييرضي كلكنو ال ييجدم , االسطكرة كنفي لمتاريخ 
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انو عمى الرغـ مف أننا انتيينا الى اف قصة أبي ذر ,   يبقى اف نقكؿ 
فاف , ىي اشبو باالسطكرة منيا بالحقيقية التاريخية , " جبؿ عامؿ"كعبلقتو بالتشيع في 

ذلؾ اننا نعرؼ جيدان اف األسطكرة , ىذه النتيجة ال تعني اف القصة غير ذات  مغزل
كلكنيا تاريخ , فيي مف ىذه الكجية تاريخ أيضان , ال تكلد مف الفراغ بؿ مف الحقيقة 

كنحف نتبيف اآلف بيف سطكر القصة جانبان مف . تمامان مثؿ األحبلـ , يتكمـ لغة رمزية 
كتخصيصيا بالكبلـ , صر التي لـ تثبت صحتيا ايجدر بنا فرزه عف العف, الحقيقة 

ىي انو ال يمكف لمتشيع اف يككف قد كرد الى . لعبلقتو بالمرحمة التالية مف البحث 
كاال , مف خارج تركيبتو السكانية أك الثقافية أك االثنيف معػان , الجبؿ اال مف خارجو 

فمماذا تضمنت الركاية أك لجأت األسطكرة إلى صحابي حجازم فجعمت منو بطؿ 
حيث قمنا اف التشيع , ًلما ذكرناه آنفان , مقدمة أكيدة , عمى كؿ حاؿ , التغيير؟ كىذه 

كاف سياسة معاكية كأخبلفو مف بعده قد جعمت , حجازم ػػػػػػػ عراقي المنبت في األساس 
كقد ضربنا عميو مف , كىذا أمر كاضح , منطقة مغمقة مف دكنو " الشاـ"مف أرض 

. األمثاؿ ما يكفي
. كممة أخيرة حول ىذه المسألة الشائكة
كلكف اسطكريتو ىناؾ , " جبؿ عامؿ"  لـ تثبت عندنا تاريخية أبي ذر في 

ال بػػد أف يعمؽ بو الفرض  , حدان أدنى , أم االسطكرية , باعتبارىا , أمر ال ريب فيو 
. ما داـ قد عجز عف بمكغ تمؾ المرتبة األرقى

لماذا دارت األسطكرة حكؿ أبي ذر بالذات؟ :   ىنا يأتي السؤاؿ 
  في سبيؿ الجكاب عمينا أف نبحث كنتأٌمؿ في شخصية أبي ذر كفي سيرتو 

مستعينيف بما نعرفو عف المنطؽ الخاص آللية النقؿ مف التاريخ الى األسطكرة , معػان 
أم مف األسطكرة نحك , كلكف باالتجاه المعاكس , محاكليف تركيبيا مف جػػديػػػػػػػد , 

, كىك اف األسطكرة تاريخ , ذلؾ كمو عمى قاعػػدة ما سبقت االشارة اليو . التاريخ 
كعمينا اف نحٌؿ الرمز كنعيد صياغة مضمكنو مف , كلكنو تاريخ مكتكب بمغة رمزية 

النيػػػػػا , كتمؾ مخاطػػػػرةه في مقاييػس البحث التاريخي المنيجي , جديػد بالمغة المباشػػػػػرة 
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, كلكنيا مخاطرة سنركبيا بحذر شديد ,  خركج عف منطؽ النص الى منطؽ التأكيؿ 
. ٍرح األسئمةػػفإننا لف نتجاكز طى , كعمى كؿ حاؿ 

  مف المعمكـ اف أبا ذر يمٌثؿ لدل الشيعة خصكصان شخصية شيعية في 
صمكات الٌمو عميو , فقد ظٌؿ طيمة حياتو بعد رسكؿ الٌمو . الغاية مف النقاء ك الخمكص

ممف ىـ , لى الرغـ مف اف غيره ع, مترٌفعان عف العمؿ لمسمطة , صارخان بالحؽ , كآلو 
كقد أٌدل , كما أنو كاف زاىدان قانعان . لـ يجدكا حرجان في قبكؿ المناصب , عمى خطو 

, كثانية منفيان الييا , " الشػػاـ"فمرة ىاربان الى , بو مسمكو ىذا الى حياة غير مستقٌرة 
". الربذة"حتى قضى نحبو كحيدان في 

, بو عناصره  شػخصية كسيرة أبي ذر ػػ  تيػرل ىؿ ترٌكبت األسػطكرة مف ميرؾَّ 
التي انتيى بيا , كمف التاريخ الحقيقي لمجماعات الشيعية االكلى , كما نالو كما عاناه 

؟  فأسقطت التاريخ الحقيقي ألبي ذر عمى " جبؿ عامؿ"التيجير القسرم الى نزكؿ 
اك اينزلت قسػػػران بكسيمة أك , التي نزلت , الجماعة أك الجماعات الشيعية األكلى 

كىكذا يككف أبك ذر مجرد رمز لتمؾ . ىكذا أبك ذر آخر : ككأنيا تقكؿ , بأخرل 
. الجماعة التي تعكد الييا الفضؿ في تأسيس أساس التشيع في المنطقة 

ـي  , رة ىنا ػػػػػطكرة متكؼٌ ػػػػاف عكامؿ النقؿ مف التاريخ الى األس,  ىذه النظرية سػٌكغي   
, المعاناة كخصكصان النفي , العقيدة المشتركة : فيناؾ بيف الدرجتيف أكثر مف كشيجة 

كميا في اطار مف الرغبة في التماىي كالتمٌثؿ كالميؿ الى , " الشاـ"كالمنفى ام 
 كىذا حافز غير منككر لدل الجماعات التي تعاني مف اضطياد .التسامي باالقتراف 

, اف النقؿ قد حصؿ بشكؿ كاعو كمدٌبر , شرط اف ال نفيـ مف ىذا الكبلـ , متطاكؿ 
كمع , بشكؿ إسقاط أك رغبة في التماىي كاالقتراف , كما كؿ اآلليات العقمية , بؿ 

, آخر ( تاريخ )كحٌؿ محمو , مركر الزماف ضاع التاريخ الحقيقي مف الذاكرة الجمعية 
كربما مالت . بالتناقؿ الشفكم مف جيؿ الى جيؿ, حافظ عميو الناس عبر القركف 

فشػادت , (التاريخ  )الجماعة في فترة متأخرة نسبيان الى كضع تأكيد مادم ليذا 
لػمػػػػػػػػػػػاذا  , كلسػنا نػػػػػدرم حتى اآلف بنحكو مؤٌكػػػػػػػد , " ميس الجبؿ"ك " الصرفػنػػػػد"مشػيػدم 
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كجد القكـ , ثـ عندما جاءت مرحمة التاريخ المكتكب . اختارت ىاتيف البمدتيف بالذات
دكف اف يطرحكا , فأخذكا بيا ككٌرركىا , مكتكبان في أسطر معدكدات , تاريخيـ جاىزان 

. عمى أنفسيـ ادنى االسئمة المنيجية التي تفرضيا مشكبلت البحث
. ربما كجدالقارلء في ما يمي ما ييعنيو عمى تحديد مكقؼ منيا,   تساؤالت 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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الفصل الثاني 
 
 

" أسعـــار"
 

؟ "الشـــام"من مواطــن الشــيعة االولى في 
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خريطة 
  



39 
 

(1 )
يفرض , أك عمى األقؿ معقكؿ كليس كاضح لمفساد , اف بناء تاريخ صادؽ 

مثمما يجدر بالمزارع , عمينا اف نيزيؿ مف طريقنا كافة المزاعـ التي ال تثبت اماـ النقد 
كاال كاف كمف يستنبت , كاف ينٌقييا مف األعشاب الغريبة , الحاذؽ اف يحرث األرض 

كمف حؽ الكاتب . بؿ ىك نتيجة لو , كليس ىذا الكبلـ استباقان لمنقد . ما ال نفع فيو 
عمى اف يكًصمىو في النياية الى , اف يسبؽ قارئو احيانان بخطكة أك خطكات قميمة 

. فيك في النياية بمثابة الدليؿ لػو, المقصد كعف الطريؽ الصحيح 
ممف سبقنا الى العناية بما نعنى بو في ىذا ,   أقصد ركاية رأل فييا غيرنا 

, " ببلد الشاـ"لكجكد الشيعة في , تفسيرأ ميقنعان كاف جزئيان , بدرجة أك بأخرل , الكتاب 
ذلؾ ما . أك كجزء مف تاريخيـ , أكردىا في سياؽ تقديـ تفسير , عمى األقؿ , اك أنو 

كالدكتكر محمد  (6/246:خطط الشاـ )قالػو المؤرخ محمد كيرد عمي في كتابو الشيير 
أبحاث تاريخية في تاريخ الشيعة في لبناف كسكرية ك الجزيرة في القركف )حمادة في 
" باريس"الذم تقدـ بو رسالة لنيؿ الدكتكراه مف جامعة . بالفرنسية , 62/الكسطى 
, كبلىما أخذا بركاية نقميا شاذاف  (تحت إشراؼ الباحث الشيير كمكد كاىف, االكلى 

المطبكع تحت ( الركضة كالفضائؿ)في كتابو  (ـ1261/ىػ660:ت)بيف جبرائيؿ القمي 
اف أكؿ مىف التفت , كمف التنكيو بالفضؿ ألىمو أف نقكؿ . (58ػػػػػػ 155/الفضائؿ )اسـ 

. ثـ قٌفى الدكتكر حماده عمى أثره, الى الركاية ىك االستاذ كيرد عمي 
مف , عمى كؿ حاؿ , كىي , ال فائدة مف اقتباس نٌصيا ,   الركاية طكيمة 

كيسكدىا طابع الغرابة , التي تغمب عمييا الميجة الخطابية , احاديث الفضائؿ 
. كلذلؾ فاننا سنكتفي باثبات خبلصة ليا, كالتيكيؿ كالمبالغة 

اف كفدان , كىي مرفكعة الى عمار بف ياسر كزيد بف أرقـ ,   تقكؿ الركاية 
ليعرض عمى , يتقدمو زعيـ اسمو تمبس بف عفريس " . الشاـ"مف " الككفة"كبيران قدـ 

"  اسعار"كىـ مف قرية ييقاؿ ليا , االماـ عمي عميو السبلـ معضمة تتعٌمؽ بشػػػػػرؼ ابنتو 
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كالركايػػػػة حافمػػػػػة بأكصاؼ كألقاب بحؽ " . جبؿ الثمج"قػػرب , " دمشػػػػؽ"مف أعماؿ 
, ال يمكف اف تصدر اال عف معتقد بإمامتو , تنسب قكليا الى الرجؿ ك ابنتو , االمػاـ 

كالظاىر اف ذلؾ ما جعؿ االستاذ كرد عمي يتخذ منيا دليبلن عمى كجكد الشيعة في 
.  ذلؾ المكاف 

(2 )
اف الركاية تضمنت تاريخان دقيقان لكاقعة كصكؿ الكفد الى , نبلحظ بدءان 

عمى , كلكف . دكف ذكر السنة " لسبعة عشر ليمة خمت مف شير صفر ": "الككفة
فبل بد اف , أياـ االماـ فييا " الككفة"كما دامت كقائعيا قد جرت في , فرض صحتيا 

كتحديد التاريخ بتمؾ . ـ659ػػػػػػػ656/ىػ39ػػػػػػػػػ36تككف السنة احدل السػنكات الثػبلث 
أكقعت , فسكاء بالنسبة لناقؿ الفضيمة , الدقة أمر غير عادم في أمثاؿ ىذه الركاية 

فانػػػػو عػنػػػػدما تأتينا ركاية , كلكف مف كجية نظر نقدية , في تاريخ معيف اـ بدكنو 
.  فيك مؤيد النيا ركاية عف كاقعة , محبٌلة بتاريخ دقيؽ , كيذه 

تتعمؽ بالمكاف الذم خرج منو ,   ثـ اف الركاية احتكت عمى تفصيبلت دقيقة 
خصكصان اذا لحظنا اف راكييىيا لـ , يصعب معيا جدان القكؿ بأنيا مكضكعة , الكفد 
,  فيي تسٌمى القرية التي خرج منيا ذلؾ الكفد باالسـ .عمى اإلطبلؽ " الشاـ"يعرفا 

كالتي ال , كىي تمؾ القرية الصغيرة التي ال شأف ليا , كتحٌدد مكقعيا تحديدان دقيقان 
عند " مف اعماؿ دمشؽ"فتقكؿ انيا , يمكف اف تككف معركفة اال مف محيطيا كجكارىا 

أحسف )محمٌيان " جبؿ حرمكف"ىك االسـ المحٌمي الذم ييعرؼ بو " جبؿ الثمج"
اسعار "كيقكؿ كيرد عمي اف . ككذلؾ ال ذكر ليا في كتب البمداف ,  (190/التقاسيـ

عند حٌد , " الجكالف"ا كاستخبرنا أف في ػكالمؤكد بحسب ما عايفٌ " . ىذه قرية خربة
فيو بركة , " مرج أسعار"ييعرؼ باسـ , سيؿ بيف تٌميف عالييف , المنطقة المحتٌمة اليكـ 

, " مجدؿ شمس"كالمرج نفسو الى الجية الجنكبية مف قرية , " بركػة راف"ماء اسميا 
أسفؿ المرج مف , ثماني كيمك مترات " جٌباتػا الزيت"كعف قرية , تبعد عنو كيمك متريف 

بينيما قػػػػػػػػػػػريػػػػػة , " بانياس"التي تبعػػػػد عشػر كيمك متػػػػرات عػػػػف " مسعػػػػدة " رية ػجنكبو ؽ
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. أما المرج فكمو اليكـ بساتيف, " عيف قنية "
تؿ ييعػػرؼ بيف الناس " القنيطرة " اف في , كلقد قاؿ لي احػػد أىالي المنطقة 

عبارة عف غرفة مبنية , ككاف عميو مشيد , " جبؿ عمي"أك " جبؿ االماـ عمي"باسـ 
كالناس ىناؾ , محؿ الشاىد منو عٌمة خضراء , فييا ضريح كبير , بالحجر االسكد 

لد االماـ عمي عميو السبلـ  كقد ىدـ االسرائيميكف ىذا , يقكلكف اف المشيد بيني حيث كي
. كأقامكا في مكانو تحصينات عسكرية, المشيد 

ذك مغزل , الذم تقكؿ الركاية انو كاف عمى رأس الكفد ,  ثـ اف اسـ الرجؿ 
قضيو التمفظ بو مف مأخضع لما , فيك يبدك لي مركبان مف أصؿ سكرم . ىك اآلخر 

إضافة عمى أصؿ الركاية , كاف يمكف أف يتـٌ المقصكد  أىؿ المساف العربي , كىذه 
منيا مف دكنيا , كلكننا كناقديف ال نستطيع أف نتصكر أف كاضعان , ميما تكف درجة 

اتقانو كمعرفتو كعنايتو بالتفاصيؿ , قد تفٌنف في تركيبيا , كاضعان في حسبانو أف 
. الركاية ستككف في مستقبؿ االياـ مكضع نقد دقيؽ يتناكؿ كافة تفصيبلتيا 

  إذف , فالتاريخ الدقيؽ , كذكر اسـ القرية مع تحديد مكقعيا بالضبط , كاسـ 
رئيس الكفد , كميا تفاصيؿ في الغاية مف الٌدقة , تشيد لمركاية بالصدؽ كانيا عف 

خصكصان , . كاقعة حدثت بالفعؿ , بحيث ال يمكف ألم ناقد حصيؼ اف يتجاىميا 
" اسعار"كفي االعتبار االكؿ , أف بيف أيدينا مؤشرات كافية عمى اف قرية تحمؿ اسـ 

كانت مكجكدة في المكاف الذم حٌددتو الركاية , ثـ داللة المشيد القريب منيا , بما 
كقد تحٌدثنا آنفان عف . كاف عميو مف مكاصفات , تشير الى اف مؤسسيو مف الشيعة 

كنقكؿ في ىذا عمى كجو التخصيص , اف . امثاؿ ىذه المشاىد كخصكصيتيا كداللتيا 
ال ريب في انو مشيد قديـ جدان , ذلؾ اننا ال نعرؼ اف في جكاره منطقة استيطاف 

اذف , فنحف نرجح انو ينتمي . شيعية , يمكف أف يينسب الى اىميا اقامة ىذا المشيد 
" . الشاـ"الى الفترة غير المسجمة مف تاريخ الشيعة في 

كلنيضؼ الى ىذه المبلحظة , اف المنطقة كما نعرفيا اليكـ , ككما ىي منذ 
قػػػػركف , منطقة يعمرىا الدركز , مٌما يزيد في غػػػمكض المسألة , غمكضان قادمان ىػػػػػػػذه  
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كلكنو , مف الجية االخرل , يفتح بابان جديدان . المرة مف غمكض التاريخ الدرزم نفسو 
. لمتأمؿ فيما ييقاؿ عف تاريخ مشترؾ بيف االمامية كالدركز 

ثـ لنيًضؼ ايضان , انو منذ ما يقارب مف قرف كنصؼ نزلت المنطقة جالية 
كبحسب ما ركم لنا , ". غجر"ك " زعكرا"ك " عيف فيت"عمكٌية , عمرت ثبلث قرل ىي 

فإف ذلؾ المشيد كاف مرعيان كمقصكدان مف اىؿ الفرقتيف , اعني العمكييف كالدركز , 
. كىك امر نادر كممفت لمنظر

كال يريٌف احد الى االساس التاريخي المزعكـ كالكاىي لممشيد , الذم يزعـ انو 
مكاف مكلد االماـ عمي عميو السبلـ , مجرد كبلـ ساذج ال معنى لو , فالمسألة ىنا 
تدكر حكؿ ضمير جماعة ككجدانيا ككالئيا , كما ىذه المشاىد كامثاليا , اال كسائؿ 
تعبير , نحف ندرسيا كنستفيد مف دالالتيا مف ىذه الكجية , كفي ىذا المنيج يصبح 

. دميا في الدرجة الثانية مف حيث االىمية ػاالساس التاريخي , كصحتو كع
كيمكح لي , فقط يمكح لي , اف ما ذكرناه مف رعاية كقصد لممشيد مف قبؿ 

اك حالة مف . اىؿ الطائفتيف تعبيرعف الحنيف الى الماضي اك النسب المشترؾ
االستمرار , نعرؼ امثاليا في الممارسة الدينية الشعبية , كما يمكف اف تككف مزيجان 

. مف ذلؾ كمو
لكف عمينا اف نشير , في خاتمة ىذه الجكلة النقدية مع الركاية , الى انو مف 
الضركرم التمييز بيف احداثيا االساسية , كبيف ما حكتو مف حكار متبادؿ , اعني 

الصياغة , التي يمكف اف تككف اك بعضيا اضافات عمى االصؿ مف اعماؿ الركاة , 
ام اف القكؿ بصحة الكاقعة كبالتالي اساس الركاية , ال يجب اف يشمؿ بالضركرة 

. الحكار المتبادؿ , الذم قمنا انو يٌتسـ بالخطابية , شأف أكثر ىذا القبيؿ مف الركايات 
كاعتقد اف الباحثيىػػػػف المذيف سػػػبقانا الى التعامؿ مع ىذه الركاية لـ يمتفتا الى ىذا 

. التمييز, مف ىنا اتخذا منيا دليبلن عمى ما ال تدؿ عميو , كما سنرل مف الفقرة التالية 
حتى عمى فرض صحة كافة معطياتيا االساسية : بالعكدة الى الركاية , نسأؿ 

" الككفة", كخركج كفػػد كبير منيا قاصدان " الجكالف"في " اسػعار"كعمى رأسيا كجكد قرية 
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عارضان عمى االماـ قضيتو, فيؿ يجب اف نفيـ مف ذلؾ كجكد شيعة في المنطقة في 
ذلؾ التاريخ المبٌكر؟ 

ليس بالضركرة , ام اف تمؾ المقدمة ال يجب كيمـز اف :  في الجكاب نقكؿ
تؤدم الى ىذه النتيجة , اذ اليمـز اف يككف كؿ مف قصد االماـ مستقضيان اك 

فمف المعمكـ انو كانت لئلماـ عميو السبلـ شيرة عريضة في حٌؿ . مستنصحان شيعيان 
المعضبلت المستعصية , كمجرد لجكء جماعة اليو طالبة الحكـ اك النصيحة , في 

ـٌ بيا , ال يدؿ كحده عمى انيـ مف الشيعة اك انيـ متشٌيعة بمعنى مف , خطب أل
. المعاني

كؿ , انو في ػثـ انو ليس مف السيؿ اف نأخذ ىكذا كبكؿ بساطة , بكبلـ يؽ
, كما "  صفيف"ك الفرز السياسي الحاد بيف فريؽ االماـ كفريؽ معاكية , كفي جك ػج

, " دمشؽ", تكجد جماعة كبيرة عمى تمؾ الصفة , كعمى مقربة مف " صفيف"ادراؾ ما 
ثـ ال تظير في مكقؼ سياسٌي اك قتالٌي , اك ال تجد نفسيا مسكقة سكقان الى مكقؼ 

رضي عمييا , سكاء كاف مكافقان اـ مخالفان ليكاىا , مثمما حدث ػسياسي اك قتالي , ييؼ
. لغيرىـ اك عميو, ممف سيأتيؾ ذكرىـ في طٌيات الكبلـ اآلتي

كنحف نفيـ مف داللة اسـ رئيس الكفد , كىك ايضان زعيـ العشيرة , اف القكـ 
كىك فيـ ال معػػػػػدل . , كليسكا ممف ىاجػػػػػػػر الييا بعد الفتح " سكرية"كانكا مف عػػػػػػرب 

: الميـ اآلف انو يطرح سؤاالن اساسيان جدان , ىك. عنو , كعميو يتأسس كؿ نقدنا لمركاية
كيؼ كصؿ التشيع الى ىؤالء الناس؟ كقد عرفنا انو حتى ذلؾ الحيف كاف محصكران في 

, كعمى كؿ حاؿ فإف المنطقة الشامية كانت مغمقة مف دكنو " العراؽ"ك " الحجاز"
. اغبلقان محكمان 

نطرح السؤاؿ ال لكي نحصؿ عمى جكاب , نعٌمؽ عميو مكقفنا مف الركاية , 
فيذه مشكمة البحث كمو , بؿ لنشير الى شبو استحالة في كصكؿ . كما فيميا غيرنا 

التشيع كرافد ثقافي الى المنطقة التي كانت تحت سمطة معاكية , كخصكصان الى 
المنطقة القريبة مف مركز سمطتو, كالتي كانت مكشكفة حتمان, كمراقبة منو بدقة , 

. كتخضع خضكعان تامان لخطتو التشكيمية الشاممة , التي تحدثنا عنيا فيما سبؽ 
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مف كؿ ذلؾ نصؿ الى نتيجة كاضحة , اعتقد اف ام قارئ مدقؽ يتكقعيا , 
خبلصتيا انو حتى عمى فرض صحة الركاية , اك باألحرل معطياتيا االساسية , التي 

" الجكالف" ممنا الى القكؿ بصحتيا , فإنيا ال تدؿ اطبلقان عمى كجكد شيعة في منطقة 
كلكف ىذا بالطبع ال . السابع لمميبلد /, قبؿ منتصؼ القرف االكؿ لميجرة" الحكلة"ك 

. ينفي كجكدىـ فييا في زمف متأخر عف ىذا التاريخ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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في منيـاج البحــث 
 وميدانـــو
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(1 )

, كاالفكار التي يتحرككف منيا , درج المؤلفكف عمى كضع خطة عمميـ 
في , اك بيغية اعداد القارلء , كالمعمكمات التي يكركدنيا عمى سبيؿ التمييد لمبحث 

كىذا إجراء فرضتو عمٌي , كأراني ىنا أضعيا في القمب منو . المقدمة مما يكتبكف 
. طبيعة المشكبلت غير العادية التي يكاجييا البحث 

,  فمف جية .اك فمنقؿ أماـ مشكمة ذات كجييف ,   ذلؾ أنني اماـ مشكمتيف 
كما ىك في , عمٌي أف أرفع عف الطريؽ ركامان درج الناس عمى األخذ بو تاريخان 

, كعمى األقؿ فما فيو أمر ثابت , أك ما ىك باألكىاـ أشبو , الحقيقة اال أكىاـ 
, ف عمييا ػكيذا ال يمكف أف يتعايش مع تاريخ ميرٌكب مف عناصر ميبرهى  (تاريخ)ك

 بؿ ستنشأ بيف االثنيف عبلقة مثؿ تمؾ التي بيف العممة .رىؼ بيا ػطبقان لمقاييس ميعتى 
 كمعمكـ اف التاريخ الشائع كالمقبكؿ .فتطردىا مف السكؽ , الزائفة كالعممة الصحيحة 

خصكصان حيف , كجزء مف صكرتيـ عف أنفسيـ , يصبح عزيزان عمييـ , بيف أىمو 
. الى االعتزاز بو , يرتاحكف كما ارتاح أسبلفيـ مف قبميـ , يصطنع ليـ نسبان شريفان 

محاكالن , عمٌي اف أسمؾ الدرب الشاؽ مف المجيكؿ الى المعمكـ , كمف جية أخرل 
. بناء ما يمكف أف يككف بمثابة االساس لتاريخ قكـ أنتمي الييـ بأكثر مف كشيجة

قسـ : فمنقؿ أف البحث ينقسـ بحسب غايتو الى قسميف رئيسيف ,   اذف 
كآخر يعمؿ عمى بناء , ىك ذاؾ الذم غادرناه , متعمؽ بنفي التاريخ غير الثابت 

, ىكذا الذم نحف مقبمكف عميو , بعد اف زدناه جيالة بنفي ضده , التاريخ المجيكؿ 
. سائميف المكلى سبحانو العكف ك السداد

.   فمف ىنا يأتي ىذا الباب في مكضعو 
(2 )

ا حرمنا أنفسنا ػػفٌ أ, زنا بيا حتى اآلف ػػػمف الكاضح اف النتيجة الكحيدة التي ؼي 
ف كاذبة  ػػػػػػدنا , ككجد فييا راحة مف عناء , لكف غيرنا نعـ بيا , نعمة راحة كا  لى إكعي
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التي بدأنا بيا رحمة االنتقاؿ مف , أعني نقطة طرح األسئمة الشائكة ,  نقطة البداية 
فيي تيعيد , كىذا دأب األجكبة الناقصة أك غير الصحيحة . المجيكؿ الى المعمكـ 

كىي التي تزعـ انيا تقػػٌدـ , طرح األسػػػئمة نفسيا مف جديد بشكؿ أكثر الحاحان 
.  األجكبة عنيا 

كأكؿ الطريؽ ,  عمى ىذا فقد صار لزامان عمينا اف نعكد الى أكؿ الطريؽ 
كاف نبٌرر في , أم أف عمينا اآلف أف نبٌيف . يعني دائمان في تقنية البحث المنيج 

كبدكف , المنيج الذم سنمتزمو في سعينا مف المجيكؿ الى المعمكـ , الكقت نفسو 
. ذلؾ سيككف بحثنا خبط عشكاء

تعني فيما تعني األفكار  (منيج  )مع االشارة إلى أف كممة ,   ىذا 
لتككف بمثابة الدليؿ لخطكاتنا , االساسية التي نتسمح بيا اذ ننطمؽ في مغامرتنا 

بحيث يمكف , كما ىي إال أفكار نعتقد انيا عمى درجة مف الصحة كالثقة , االكلى 
, اكالكبرل مف الشػكؿ المنطقي , أف نضعيا مكضع البدييية مف البرىاف الرياضي 

 (اليقيف)بمقدار المسافة بيف اليقيف الرياضي ك , كال ضير في اف تػبػتعػد عف اليقيف 
. التاريخي

(3 )
خبلصتيا اف , ىي حقيقة أشرنا الييا آنفان ,  ىذه االفكار رتبةن  ُأولى 

اك فمنقؿ . التشيع الذم صار إلى إمامي ثـ إلى اثنى عشرم ىك حجازم ػػػػػػ عراقي 
بما ليا " المدينة. "كباألحرل مديني ثـ ككفي , في كممات أكثر دقة مديني ػػػػػ ككفي 

ثـ انيا كانت المقاـ , احتكت الرمكز االكلى لمتشيع , مف مكقع في تاريخ االسبلـ 
كمف الطبيعي اف , كمركز الحركة التي يقكدكنيا , الطبيعي لؤلئمة عمييـ السبلـ  

 (ع)فاف نقؿ االماـ عمي , " الككفة"أما . الحركة تككف أقكل ما تككف في مركزىا  
فضبلن عف اننا ال , قد جعؿ منيا مركز استقطاب لممكاليف لو , قاعدة حكمو الييا 

كربما , منيا , يمكف اف نيغفؿ اف تمؾ الخطكة قد اتخذىا االماـ ألسباب سياسية 
,  كخصكصان الغمبة النسػػبية لبني ىمػػداف , الكثافة الشػػيعية في المدينة , عمى رأسيا 
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تأثير , أضؼ الى ذلؾ .  بالقياس إلى القبائؿ االخرل التي نزلتيا عند تمصيرىا 
كما جمبتو الى المدينة مف , اإلجراءات التعبكية التي فرضتيا الحركب المتكاصمة 

نعرؼ ذلؾ مف " . الحجاز"كىك تأثير امتد ليصؿ الى , سكاف يميمكف الى االستقرار 
الذيف لٌبكا داعي االماـ لمقتاؿ في كقعتي , األعداد الكبيرة مف المياجريف كاالنصار 

".  صفيف"ك " الجمؿ"
الذم , بعد سقكط المشركع السياسي ,   ىذه الحركة الجاذبة انعكست تمامان 

كاستتباب االمر لمعاكية , حمؿ لكاءه االماـ كمف بعده االماـ الحسف عمييما السبلـ 
فتحٌكؿ داعي الجذب كاالستقطاب الى , كسياسة البطش التي اتبعكىا , كأخبلفو 

أف ىذا , كعمى  سبيؿ التييئة لمقارلء , كاننا لنزعـ اآلف . داعي نبذ ك افراط 
كاعتقد اف , لـ يقيػػؿ أحد مباشرة الى أيف اتجيت , الكضع أنشأ حركة سكانية عارمة 

في تمؾ الحركة , عمينا اف نبحث عف أجكبة األسئمة التي نطرحيا في ىذا البحث 
. كسيككف كبلىما مكضع عنايتنا عما قريب , خصكصان في الثاني منيما, باتجاىييا

مف حيث ال , " الشاـ"تظير في , اننا عػندما نبلحظ نػابتة شيعية  : ثانيتيا
ثـ تنمك كتكبر مع , التي تختزنيا المنطقة , كخبلفان لكؿ التييؤات , يعرؼ أحد 

. حتى تغدك ظاىرة بارزة في التركيب الثقافي ك العقيػدم كالسياسي لممنطقة , الزماف 
في ىذا المحيط غير المؤاتي الى حد العداء ؟ , كطفقنا نتساءؿ كيؼ حدث ذلؾ 

فاف قكاعػػػػد التفكير السميـ تفػػػػرض عمينا اف نبػػدأ تأممنا في المعضمة مف الثابتة 
بؿ ال بد انيا كفدت عمييا مف , إف ىذه النابتة ليست مف تراب تمؾ األرض : التالية 

. يككف ىذا النبات مف غرسيا , أرض أخرل 
: ال نرل ليما ثالثان , اف ىذا الكفكد يأخذ شكميف :  ثالثتيا 
ينتقؿ فييا الناس بأعػدادو ,   ام حركة سكانية كثيفة وافد سكاني :  األول 

كمف , كىـ حتمان اذ ينتقمكف يحممكف معيـ ثقافتيـ . كفيرة مف منطقة الى أخرل 
كحيث , كمف ىنا تككف الحركة السكانية بادئان لحركة ثقافية . ضمنيا معتقدىـ 

,  قػػػػد تبػػػػػدأ عممية تفاعؿ بيف الثقافة الكافػػػػدة كالمؤثٌػػػػػػرات المحمية , يسػػتقركف مف جديد
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كربما يخرج بنتيجة التفاعؿ . كقد تككف الغمبة لمثقافة الكافدة أك األخرل المحمية 
فتتفاعؿ , مثمما يحدث حيف نصير معدنيف في بكتقة كاحدة , مرٌكب جديد 

. الخصكصيات الفيزيائية كالكيميائية لممعدنييف 
, كفيو تنتقؿ االفكار كالعقائد دكف حركة سكانية  , وافد ثقافي:  الثاني 

ممتيا , كلكف  تزدىر بيف السكاف , الى بيئة جديدة , طبعان بكاسطة حامميا اك حى
حيث صارت قاعػدتو , "الشاـ"كالظاىر اف انتشار التشيع في شماؿ . المحمييف 

كىذا . ىك مف ىذا النمكذج , لمدة قرنيف مف الزمف عمى األقؿ " حمب"مدينة 
. نٌدخرىا لبحث مستقؿ , قصة مجيدة , كتفاعبلتو الحضارية كالثقافية , االنتشار 

اف تشٌيع أىمو ىك مف ىذا , حاكلت اف تقكؿ لنا " جبؿ عامؿ"كقصة أبي ذر في 
, كشيعتيا المزعكميف " أسعار"ركاية , كاف ضمنا , كما حاكلتو أيضان , الباب أيضان 

. كما عرفنا قبؿ قميؿ , بشيادة اسـ رئيسيـ , ما داـ القكـ عربان سكرييف 
انو عندما تظير نابتة مف , لقد تعممنا مف التجربة كالممارسة  : رابعتيا    

ال نعجز عف تصنيفو بيف , كيخفى عمينا عامؿ التغيير, مثؿ تمؾ التي نعالج أمرىا 
, فاف عمينا اف نسارع تكان الى البحث عف الكافد السكاني , ذينؾ الصفنيف مف الكفكد 

, في مظانو مف كتب التاريخ ك البمداف كالسير ك االدب , أك أم اشارة تدؿ عميو 
الف الكافد الثقافي مف الصعب اف , كأف ال نيدر الكقت كالجيد في البحث عف سكاه 

, يصعب جيدان إخفاء بريقيـ في النصكص , النو دائمان يينجب ابطاالن , ييخفى 
, أما الكافد السكاني . خصكصان في النصكص المتداكلة بيف الذيف تأثركا بيـ 

خصكصان أيضان في فترة االنتشار , خصكصان في الظركؼ السياسية الحرجة 
اك يضيع في , فانو يأخذ عمكمان شكؿ تسٌمؿ , االسبلمي الكبير في الببلد المفتكحة 

.  فبل ييرل اال بآثاره, زحمة االنتشار الكبير 
يمكف اف , في مثؿ ما نعالجو , إف البحث عف عامؿ التغيير : خامستيا  

أم مف , فإما مف المستقر باتجاه المستكدع . أحد االتجاىيف , مبدئيان , يسمؾ 
, كىذه مسألة ال يمكف  القطع فييا برأم سمفان . أك بالعكس , المصدر باتجاه المكرد 
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في العثكر عمى نصكص تتحدث اك تشير الى ,  بؿ تخضع لعامؿ الحظ كالتكفيؽ
, اك مجرد آثار , فعند ذلؾ يأخذ البحث الخط األكؿ , حركة سكانية اك تأثير ثقافي 

. كعندما فبل معدل لنا عف الخط الثاني , ييمزمنا تفسيرىا بفرض ىذا اك ذلؾ 
: فاف مبلؾ األمر كمو يكمف في القاعدة التالية ,       ميما يكف 

مثميما ,       اف المعتقد كالنسبة القىبىمٌية ىما عبلمتاف انسانيتاف فارقتاف 
, كنحف اذا لحظنا نابتة انسانية مف لكف اك لغة معمكميف . مثؿ العيكف كلكف البشرة 

كيؼ تأٌتى ذلؾ؟ فاف نيج البحث : كتساءلنا , تظير في غير مرابعيا الطبيعية 
يجب اف يبدأ اك ينتيي , الذم يمكف اف يصؿ بنا الى جكاب سديد كميقنع , الكحيد 

كعمى , كلنقؿ اآلف بسرعة . في االرض التي تنتج بشران مف المكف اك المغة نفسييما 
حتى نياية القرف االكؿ , كانت " الككفة"اف , سبيؿ التكظيؼ المنيجي لمفكرة 

دار "الخٌزاف البشرم الذم كسع أكبر تجمع شيعي في , السابع لمميبلد /لميجرة
. كسيككف عمينا اف نعالج ىذه الدعكل خبلؿ البحث ". اإلسبلـ

(4 )
المكجية ,   في ختاـ ىذا العرض لتمؾ السمسمة مف االفكار المترابطة 

باالضافة الى , اف االسئمة التي نطرحيا : عمينا اف نقكؿ , لحركة البحث كالباحث 
تنقؿ المكضكع برمتو الى جانب غير المرئي مف , ما عرضناه مف افكار اكلية 

فكأنو امتداد , كالقمعي ضمنان كبالضركرة , ىذا التاريخ السمطكم , التاريخ االسبلمي 
كىي التي تميؿ بطبعيا الى اف , بؿ كلجسدىا ايضان , لعقؿ السمطة كسياستيا 
كفي ىذا . عبر إلغاء كؿ مف سكاىا , حتى ذاكرة الناس , تحتكش الييا كؿ شيء

كالتطكرات التي , فيو المتغٌير السكاني كاالجتماعي, السبيؿ ايضيع تاريخ كثير
.  كتمؾ ىي التاريخ لك كانكا يعممكف. مكضكعيا افكار الناس كالمفاىيـ السائدة بينيـ 
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 سكانـــيًا وسيـــاســـياً 
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(1 )
كعميو . ميداف بحثنا , أرضان كعيٌماران , "الشاـ"مف الكاضح انو منذ اآلف سيككف 

نبدأ إشراعيا بكضع القارلء , ال يمكف اف يتـ اال عبر بٌكابة , فاف كلكجنا الى البحث 
عمى .في صكرة المتغيرات التي جٌدت عمى المنطقة باالنتشار االسبلمي الكبير فييا 

ثـ ما رافقو اك تبله مف مؤثرات ثقافية , المتغير السكاني , طبعان , رأس تمؾ المتغيرات 
بادئة سمسمة جديدة , انغرست جميعيا عميقان في أرضو الخصبة , كعقيدية كسياسية 

فكأننا , بقكاىا المذخكرة اك بسكاىا , مضت تضطـر كتنتج كتضيؼ, مف التفاعبلت 
بما تختزنو أك بما يضاؼ , تتفاعؿ فيو مكاد كيميائية قكية , في مكاجية دكرؽ ىائؿ 

. الييا 
كىك بيغيتنا ,   اف جزءان ال يمكف تجاىمو مف المتغير الثقافي ػػػػػػػ العقيدم 

, استباقان لمبحث , عمى عمكمو , كليس ىذا . يكمف في المتغير السكاني , االكلى 
الذيف انيالكا , ذلؾ انو مف المعمكـ اف ىؤالء الناس , ككضعان لمنتيجة اماـ المقدمة 

, بؿ ال بد انيـ حممكا معيـ . لـ يككنكا صفحات بيضاء , مف جنكبو " الشاـ"عمى 
يسحب كراءه مجمكعة يصعب حصرىا مف الميكؿ , انتماءىىـ القىبمي , عمى األقؿ 

.  عقيدية كسياسية , كالمكاقؼ الميٌيأة 
النو , المتغير السكاني , اكالن ,   سيككف عمينا فيما يمي اف نخٌص بالكبلـ 

عمى اف ,التي تغمغمت في أنحاء المنطقة كعمرتيا , يضعنا في جك التركيبة البشرية 
. النو القكة التشكيمية االبرز التي عممت في أكلئؾ النازليف , نيتبعيا بالكضع السياسي 

كما كاف , " ببلد الشاـ" فقد كاف الفتح االسبلمي لػلموضع السكاني  بالنسبة 
, اذ نساحت القبائؿ العربية , فتحان عربيان ايضان , " األندلس"لكؿ الببلد المفتكحة عدا 

منضافة الى مىف كاف قػػد سبقيا في ىجرات , في أنحائو " شبو الجزيرة "القادمة مف 
بحيث صارت المنطقة , كتشٌكمت مف السابقيف كالبلحقيف صكرة سكانية جديدة , سابقة 

. اداريان كسكانيان كثقافيان , بسرعة عربية 
" فمسطيف"لخـ كجذاـ في :  مف قبؿ الفتح مقامان لعدة قبائؿ عربية" الشاـ"كاف 
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كتنكخ في أطراؼ , " البادية "ككمب في , " دمشؽ"كغسػاف في نكاحي , " االردف" ك
دكمة "ك " تبكؾ"ك "الشاـ"كقضاعة في مشارؼ , " الفرات"كتغمب في اعالي , " حمص"

الذم ييعرؼ اليكـ باسـ , " جبؿ بيراء"التي يينسب الييا , كمف بطكنيا بيراء , " الجندؿ
كالمعمػكـ اف ىػػػػػؤالء العرب كانكا . كعاممة في  الجبؿ المنسكب الييا , " جبؿ العمكييف"

العرب في الشاـ قبؿ : ريػنػيػو ديسك: لمتكسع  )مسػػػيحيف عمى المذىب اليعقكبي 
. (االسبلـ 

(2 )
جمكع كبيرة مف العرب :   بعد الفتح أخذت الصكرة السكانية بالتغير السريع

فتكح  )"آسية الصغرل"كىـ يغادركف منيزميف باتجاه , المتنٌصريف لحقت بالركـ 
كفي المقابؿ  اسػػتقػػٌرت أعداد كبيرة مف القكات االسبلمية في أنحاء  ( 224/البمداف
كذلؾ بسبب الطابع العسكرم , كلكف ىذا االستقرار ظؿ محصكران في الحكاضر . عػػٌدة 

في كجو ىجكـ بيزنطي , فقد كاف عمييـ اف يدافعكا عف الببلد المفتكحة . لكجكدىـ 
بمد قارس , كما ىك معمكـ , " الشاـ"ثـ اف . كاف يتابعكا أعماؿ الفتح , معاكس متكقع 

مما اقتضى اف ييقيـ الجنكد , " العراؽ"ك" شبو الجزيرة"البرد غزير االمطار بالقياس الى 
فكاف اف تضٌمنت معاىدات الفتح مكاٌد تقضي باف يككف . في مساكف محكمة البناء 
, اك اف تككف ليـ المنازؿ التي  ( 2/157:تاريخ اليعقكبي ). شطر البيكت لممسمميف 

اف , أضؼ الى ذلؾ  . ( 162/فتكح البمداف ). ىجرىا أىميا ممتحٌقيف بالمنيزميف 
يعتمدكف في معاشيـ عمى تتٌبع مكارده الماء , االعراب النازليف كانكا أىؿ بادية كرعي 

. كال يميمكف الى الزراعة كاالستقرار في السيكؿ كالمزدرعات , كالكؤل 
(  دػجيف )  لكؿ ذلؾ رأيناىـ يجتمعكف أكالن في مراكز أربعة سيميت كؿ منيا

" حمص"ك" دمشؽ"في , اشارة الى الطابع العسكرم لمتجمع ,  ( أجناد )كجمعيا 
ق الذم كاف معتمدان اياـ البيزنطييف ػػك التقسيـ االدارم نفسػػػكه, " االردف"ك" طيفػػػفمس"ك
( .   180 /فتكح البمداف) 

لمدة قرف كنصؼ عمى , تعاني مف نقص شديد في السكاف " الشاـ"كلقد ظمت 
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.  االمر الذم كاف لو أسػكأ األثر عمى شػؤكف الدفاع كاالنتاج ,   االقؿ بعد الفتح
عمار  كليػػذا السبب فقػػػػػد رأينا عدة خمفاء يمجأكف الى ام كسػػػػػيمة إلستيراد الناس كا 

مف ذلؾ اف معاكية نقؿ . المنطقة بيـ , أك إعادة تكزيعيـ بشكؿ يتناسب مع الحاجة 
" البصرة " ـ قكمان مف زٌط 670اك 669/  ىػ 50 اك 49الى السكاحؿ الشامية سنة 
, كىك ايضان كٌجو الى  ( 221/فتكح البمداف )" انطاكية" كالسباتجة , كانزؿ بعضيـ 

ثـ اف . (186/ 6:تيذيب تاريخ دمشؽ )اناسان مف ييكد االردف فسكنكىا , " طرابمس"
نقؿ قكمان مف الزط السند , ممف  (ـ750-684/ىػ86-65)عبد الممؾ بف مركاف 

فتكح  )"  الشاـ"حممو محمد بف القاسـ بف الحجاج , فبعث بيـ الحجاج بف يكسؼ الى 
-136 ) كآخر ما نعرفو في ىذا الشأف , أف أبػا جعفر المنصكر. ( 221/البمداف
, كاسكنيا الجباؿ " معٌرة النعماف"استقدـ القبائؿ التنكخية مف  (ـ 774-753/ىػ158

كبذلؾ أٌسس , دكف اف يقصد , لعامؿ . , في قصة مشيكرة " بيركت"المشرفة عمى 
التنكخيكف اجداد : حمزة : لمف يريد التكسع , مثبلن  )تاريخي ما يزاؿ فاعبلن حتى اليكـ 

 .  (المكٌحديف الدركز
ثـ انو كانت الى جانب ذلؾ ىجرات اخرل كثيرة غير رسمية , اعني انيا لـ 

تكف مف تدبير السيػػػػػمطة , قكاميا جماعات لـ تتحػػػػٌكؿ بقصد القتاؿ , بؿ بغية 
, " شبو الجزيرة"ك " الشاـ" فالفتح ألغى الحدكد التي كانت قائمة بيف . االستقرار 

. بحٌرية كدكف عائؽ " دار االسبلـ"كصار مف حؽ ام مسمـ اف ينتقؿ في 
بيف ايدينا نٌص جامع , ينقمو الببلذرم عف ىشاـ بف الميث عف اشياخو , 
يضعنا في جك ىػػػػػذه الحركة السكانية , التي سػػاىػمت في تككيف التػػركيبة البشػػرية 

نزلنا صكر كالسكاحؿ, كبيا جند مف العرب , : "يقكؿ . بعد الفتح " الشاـ " الجديدة لػ  
كخمؽ مف الركـ , ثـ نزؿ الينا اىؿ بمداف شٌتى فنزلكىا معنا , ككذلؾ جميع سكاحؿ 

كىك ىنا يقكؿ , اف عناصر سكانية ثبلثة ساىمت في . ( 161/فتكح البمداف )" الشاـ 
:  المسمـ , في ذلؾ التاريخ المبكر " الشاـ"تشكيؿ التركيبة اآلخذة في التشكؿ لػ 

مستأمنة مف بقية الركـ , عجزكا عف االلتحاؽ بقكميـ لسبب اك : االول
.  آلخر
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نػػد مػف العرب  : الثاني مكجػكدكف حػيػث ذكرىػـ لحمػايػة الثغػكر مػف , جي
ىؤالء . الذيف كانكا ما يزالكف يبسطكف سمطانيـ عمى البحر , اليجمات البحرية لمركـ 

يتحرككف طبقان لمقتضيات , ككؿ الجنكد , كانما , ال يشكمكف عنصران سكانيان ثابتان 
. ككفقان ألكامر قيادتيـ , عمميـ 

بقصد االقامة الدائمة فيما , نيٌزاؿ تحٌكلكا مف بمداف شتى منتجعيف  : لثالث  ا
.  يبدك 

  كال سبب يدعكنا الى االعتقاد بأف ىؤالء النٌزاؿ تخصيصان نزلكا السكاحؿ 
حكى فيو الركاة ما أيتيح , فالنص ظرفي . الشامية دكف سكاىا مف المناطؽ الداخمية 

فيما يمكف أف تقٌدمو مف , كلكننا نعرؼ أف ال خصكصية لمسكاحؿ , ليـ أف يعرفكه 
ىك أعمى , بؿ معمكـ أف نسبة الخطر عمى المدنييف مف سكانيا , فرص ألكلئؾ الركاد 

 كذلؾ بسبب الغارات البيزنطية البحرية .بكثير منو عمى قاطني المناطؽ الداخمية 
كعمى كؿ . كبالتالي فإنو مف المفيكـ أف تككف ىذه أكثر إغراءان بالنسبة ليـ . المتكالية 

بالنسبة لحجـ , فميس مف خطتنا ىنا القطع في مسألة المكازنة بيف المنطقتيف , حاؿ 
, بؿ يكفينا اآلف تعميـ ما قالو النص في ىذا الشأف , ما استقبمو مف الٌركاد كالجدد 

اف ىذا العامؿ السكاني , تكٌصبلن الى القكؿ , بحيث يشمؿ المناطؽ الداخمية أيضان 
التي يمكف أف تفٌسر المتغيرات , ىك القكة الكحيدة الكامنة , العاـ كغير المنظكر 

كما ىذا االستنتاج إال . التي ألمحنا إلييا في أكليات البحث , الثقافية كالعقيدية اليائمة 
ٌفقنا , سيككف عمينا , كظيفتو أف يييء الستنتاجات كأحكاـ تفصيمية , حكـ عاـ , أف كي

. أف نحٌقػقيا فيما يمي 
أنو مف الكاضح أف ذلؾ الفريؽ مف ,  يبقى أف نقكؿ قبؿ مغادرة ىذا القسـ 

األبعد كاألكبر تأثيران في التركيبة , ىك مف بيف الفريقيف القادميف , النيٌزاؿ االحرار 
كمع . في ذلؾ التاريخ المبكر , المسمـ " الشاـ"في , كاآلخذة في التشكؿ , السكانية 

كذلؾ بسبب الطبيعة التراكمية البطيئة كاليادئة , ذلؾ فإف أخباره ىي األكثر ندرة
كال . بحيػث أنو عنػػػدما يبػػػػػػدأ يككف أدنى مف مسػػػػتكل مبلحظة المؤرخيػػػف لػػو . لحدكثو 
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إال عندما يؤدم الى أك يينتج ظاىرة سكانية أك ثقافية أك , إف فاز ,  يفكز باىتماميـ 
ثـ ال يصؿ إلينا مف خبره إال إذا أسعؼ الحظ ببمداني أك رجالي أك . سياسية بارزة 

أك يتقاطع في شأف مف شؤكف , يسجؿ شيئان مما يتصؿ بو , كاتب سيرة أك أديب 
. فبل نيعيد , كالطريقة التي كتب بيا , كلقد قيػمنا رأينا آنفان في تاريخنا . السمطة 

(3 )
أف عمينا أف نكليو قسطان , فقد قمنا قبؿ قميؿ ,  لموضع السياسيأما بالنسبة 

كتييئة القارلء لمدخكؿ , بالقدر الذم يقتضيو البحث , مف العناية في ىذه التكطئة 
كة ػػأنو كاف مف الؽ, ا ػفػؿػػد ؽي ػػػر ؽػػػارة اآلنفة الذؾػػػ خصكصان كأننا في اإلش.إلى عالىمو 

" الشاـ"كؿ أنو كاف العامؿ التشكيمي األبرز في العرب الذيف نزلكا ػبحيث يصٌح الؽ
. بكافة عناصرىـ 

  كغني عف البياف أننا نعني بذلؾ سػػػػياسة معاكية بف أبي سػػػفياف أكالن 
قبؿ الكبلـ , كلكف يجدر بنا القػكؿ . ثـ استمرارىا عمى يد أخبلفو مف بعده , كبالذات 

بالقياس الى ما نعممو , أف كممة سياسة تبدك ىنا فقيرة كقاصرة جدان , في ىذا الشأف 
, منذ فترة السمطة النبكية المباشرة , فالحقيقة أننا نكاجو ىنا ألكؿ مرة . مف كاقع االمر 

سمطة كمٌية بأكفى مف المعنى الذم نفيمو اليكـ مف ىذا , كربما آلخر مرة في تاريخنا 
 كلكنيا .تمارس الحكـ كاإلدارة , كأٌم سياسة , بمعنى أنيا كانت . المصطمح 

عمى كؿ البينى التي تصنع التكجو , تبسط سمطانان طاغيان ككامبلن , باإلضافة الى ذلؾ 
مف مثؿ القيػـ كالميػثيػػػؿ األخبلقية كالفكرية ذات البعد , السياسي لدل الجماىير 

 .كتكجيو الكالء , كتركيب عناصر الكجداف, ذات العبلقة بالحكافز السمككية , السياسي
حياء البينى االجتماعية المغمقة  . الميتخٌمفة بالمقاييس اإلسبلمية , فضبلن عف إنعاش كا 

خضاعيا كتركيضيا  , كؿ ذلؾ ابتغاء بسط السيطرة كاممة عمى كافة مرافؽ المجتمع كا 
. فبل تجد مف بعد أداة فكرية أك أخبلقية أك بشرية لبلعتراض أك النزكع نحك التغيير 

نفسو عمى العـز , الذم لـ يدخؿ اإلسبلـ قمبو أبدان ,   فمقد طكل ىذا الرجؿ 
ككأنو مػػػدفكع بحافػػػزو كاحػػد ليس . عمى الكصكؿ الى قمة السػمطة في الدكلة االسبلمية 
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رمو مف مكقع كاف مييأن ػػفح, ىك الثأر مف ىذا الطارلء الذم اسػمو اإلسبلـ ,  غير 
. بكصفو ابف زعيـ قريش كسٌيد العرب , لو 

منذ عيد الرسكؿ صمكات الٌمو عميو ,   كالعارؼ بمسار النيضة اإلسبلمية 
كما أنجزتو عمى صعيد البناء الفكرم كالكجداني  كاإلجتماعي لممسمميف بناءان , كآلو 

ليجد أنيا خطت خطكات كاسعة , ينقض ما كاف عميو الناس أياـ جاىميتيـ , جديدان 
أف تحقيؽ , كيعمـ حؽ العمـ . باتجاه بناء إنساف جديد في أفكاره كميثمو كأىداؼ حياتو 

تعكس اإلتجاه الذم , ال بد أف تسبقو رٌدة حقيقية , مثؿ معاكية ذلؾ المطمب الكبير 
. كتأخذ حجـ ما نسميو اليكـ ثكرة مضادة , بدأ يرسخ 

 نجح في .  كالحقيقة أف الرجؿ نجح نجاحان مذىبلن في تحقيؽ ىذا الشرط 
أحيى النزعة القىبىمية  : كنجح في ىندسة الثكرة المضادة بكامؿ عناصرىا , صنع الٌرٌدة 

راىا كحدة ػالتي تشد عي , ميفسحةن السبيؿ لظيكر األمة , التي كانت قد بدأت تتحٌمؿ 
, كٌفرىا لو كاضعكا الحديث , كاستخدـ قيمان دينية كاذبة كمزيفة . العقيدة ككحدة اليدؼ 
تضمف لو تخدير الناس كحٌسيا الداخمي بالخطأ كالصكاب , كنشرىا لو القيٌصاص 

 بحيث أصبح  الديف .أم يقمعيا داخميان قمعان ذاتيان .....كالعدؿ كالظمـ كالحؽ كالباطؿ 
كنشر فكران . كيضمف طاعتيـ في كؿ حاؿ , يكجو بو العباد أٌنى شاء , في يده عنانان 

. كلكنو عاجز عف المبادرة , كيترؾ الجماىير مجرد مكضكع يقبؿ , يعطؿ الحكافز 
, أك بجزء مف السمطاف , اشترل ذمة مف يبيع ذمتو رخيصة بالماؿ , كبيف ىذا كذاؾ 

.  ليضمف سككت مف ال ييسكتو إال إزىاؽ الركح , كاستخدـ القتؿ كالغيمة 
أنو ما مف ريب في أف الفضؿ في نجاحو في ىندسػػػة تمؾ ,   كالحقيقة أيضان 

يعكد الى أنو أيتيح لو أف يسػػػتفرد , إف كاف ثمة ما يسػػػػتحؽ اف ييسػػػمى فضبلن , الرٌدة 
منذ االياـ األيكلى , استفرادان كامبلن , التي انطمؽ مشػركعيػوي منيا, المنطقة الشامية 

بحيث أنو بناىا كما يحب كييكل , فكريان كأخبلقيان , " دار االسبلـ"لدخكليا في 
كيعرؼ كيؼ ينبغي لو أف يتدرج , فعؿى امرلء يعرؼ بالتحديد ماذا يبغي , ككجدانيان 

.  في الكصكؿ إليو 
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كنحف نمضي في تقميب كجكه الرأم ,   كالمبلحظة التي ال يسعنا كتمانيا 
أف المتأمؿ في مبلبسات كالية معاكية عمى , فيما بيف أيدينا مف أحداث تمؾ االياـ 

و, " الشاـ" أنو الكالي الكحيد الذم لـ يعكر صفكه أحده طيمة ثماني , د ػػسيبلحظ دكف جي
حتى مقتؿ عثماف , ـ 639/ىػ18أم منذ أف كاٌله عمر بف الخطاب سنة , عشرة سنة 

فقد ,  فضبلن عف أنو كاف يتمتع دائمان بامتيازات خاصة .ـ 655/ىػ35بف عفاف  سنة 
حتى أنو اذا عييف ,  ( 1/183:تاريخ أبي زرعة )" الجزيرة"ك " الشاـ"جيمعت لو كالية 

بحيث يككف مسؤكالن أمامو , جيعمت كاليتو مف قبؿ معاكية , كاؿو عمى جزء مف كاليتو 
كما أنو كاف يسػػػتقؿ بتعييف كبار  . ( 176/فتكح البمداف )كليس أماـ الخميفة 

 كلـ يذكر أحد .فضبلن عٌمف ىـ أدنى رتبة , مثؿ عامؿ الخراج كالقاضي , المكظفيف 
كاف , عمى الرغـ مف أف الخميفة الثاني خصكصان , شأف بقية الكالة , أنو حكسب مرة 

كمنيـ مف كاف مف , ككاف يأخذىـ بالشدة عػػزالن كمحاسبة , معركفان بالحـز مع عمالو 
.  ذكم الشأف كالسابقة في االسبلـ 

. لندعى بعده ما ييريب إلى ما ال ييريب ,   نسٌجؿ ما الحظناه 
(4 )

مف حيث , الذم قد يبدك بعضو خارجان عمى عمكد البحث , يعنينا ىذا الكبلـ 
:  تصمحاف معان لتييئة القاعدة التي ينطمؽ منيا , أننا نصؿ الى نتيجتيف 

كاف في حالة مف التخمخؿ , غداة الفتح اإلسبلمي لو " الشاـ"أف  : األولى  
مصٌبػان  لحركة سكانية , لمدة قرف كنصؼ عمى األقؿ , بحيث أنو ظٌؿ , السكاني 
حممت معيا تيارات الرأم التي كانت سائدة , لـ يسٌجؿ منيا إال النزر اليسير , كاسعة 

. لتصٌب في األخرل التي كردت إلييا , أك منتشرة في المناطؽ التي صدرت عنيا 
مكضكعان لعمؿ , " دار اإلسبلـ"منذ أف دخؿ في , كاف " الشاـ"أف  :   الثانية

فإف أدكاتو , داؼ مف ذلؾ العمؿ سياسية ػػإف تكف االه, تشكيمٌي شامؿ كعميؽ 
بحيث أنو عممٌيان أعاد انتاج االنساف المسمـ مف , ع مف ذلؾ بكثير ػػػػككسائمو كانت أكس

,  في نمط تفكيػػره كأخبلقو كقيمو السػياسػية كفيمو لحقكقو كلكظيفتو الحضارية , جديد 
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.  أف يككف أكثر أكثر طكاعية كأنسب لمرامي ذكم النزعات السمطانية العػريضة ابتغاء
يميؿ بتيارات الرأم باتجاه , أعني السكاني ,   كفي حيف أف العامؿ األكؿ 

ما , ينزع الى التمركز في فكر رسمي , التشكيمي , فإف الثاني , االنتشار كالتنكع 
بٌلؿ كضالكف  كدائمان كانت العبلقة بيف السمطة الكمية كحرية . كمىف خارج حدكده ضي

, بالتطكيؽ كالتيزيؿ كالمعف , قٍمع معنكم في أحسف األحكاؿ . االنساف عبلقة قمعٌية 
" الشاـ"كلطالما شيد . بالتضييؽ كالتيجير كالقتؿ , كربما يصؿ الى حد القمع المادم 

بالنسبة لمشاـ  )أشكاالن مف القمع بصنفيو طيمة فترة الحكـ األمكم" الشاـ"كغير 
الحياة العمميػػة في الشػػػػاـ في القرنيف االكؿ كالثاني : الػػػٌزكر: راجػػػػع , خصكصان 
أف ليس في كسع سمطة ميما , كلكف الدرس الذم نتعممو مف قراءة التاريخ  . (لميجػػرة 

بؿ أنيـ حتمان سيتخذكف بيف , أف تأخذ عمى الناس كؿ الدركب كؿ الكقت , تكف كٌمية 
. ذلؾ سبيبلن 

. إال إحدل فصكؿ ذلؾ الصراع العريؽ " الشاـ"  كما حكاية التشيع في 
عمى عبلقةو بيف تمؾ الحركة , عمى كجو العمكـ ,   مف اليسير القكؿ 

بؿ , شبو الخالي كبيف ظيكر التشيع فيو " الشاـ"السكانية الكاسعة التي انصٌبت نحك 
إحدل المؤشرات المتأخرة الى عناصر تمؾ الحركة , أم ظيكر التشيع , كاعتباره 

. ثـ ما أعسر البرىاف عمى التفصيؿ , كلكف ما أعسر التفصيؿ , كمكاطف نزكليا 
حيث قمنا أننا في ىذا المكضكع , كأسباب العيسػػػػػر كاإلعسار أشػػػرنا إلييا قبؿ قميؿ

. نخكض في الجانب غير المرأم مف تاريخنا , كمثمو 
يقٌدـ لنا تفسيران , الذم كصفناه بأنو تشكيمي ,   لكف ذلؾ العمؿ السياسي 

" .  الشاـ"سيبلن لظاىرتيف بارزتيف في تاريخ التشيع في 
كما ىك , كالكيمكف  . ( ظاىرة الكيمكف )كأرل أف نسمييا  : الظاىرة االولى  

نشيدىا في منطقتيف مف مناطؽ التشيع , خبلؼ الظيكر كاالنكشاؼ , معمكـ 
, " جبؿ لبناف"كفي , " جبؿ عامؿ"كمنو " االردف"ىي , " الشاـ"التاريخية الثبلث في 

فالتشيع في ىاتيػػف المنطقتيػػػف ظػٌؿ كامنان فمـ تصػػػػػدر عنو أم , " طرابمػػػس"كمف أطرافو 
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ككأنو يتييأ كيترٌبص الفرصة المؤاتية لمظيكر ظيكران .  إشارة تدؿ عمى أنو ىناؾ 
مف بيف " طرابمس"فتظير , يمؤل الدنيا مف حكلو , ككأنما فجأة , ثـ إذا بو . مناسبان 

, " جبؿ عامؿ"ثـ يتمكىا , بكامؿ عظمتيا كبيائيا , انقاض المدينة الركمانية القديمة 
. ليؤدم دكره حضاريان كثقافيان كحيػدان في أكانػو , أرض العمماء الفقراء 

نبلحظيا في الجغرافيا البشرية الشيعية , ظاىرة جغرافية  : الظاىرة الثانية  
كىذه . ليس سيميان كال مدينيان , كتتمخص في أف التشيع الشامي جبمي " . الشاـ"في 

تسكد التشيع اإلمامي , بؿ كسمة عامة , حقيقة ال ينبغي أف تؤخذ عمى حرفيتيا 
. كالتفاصيؿ تأتي , كفرعو العرفاني المعركؼ باسـ العمكم , الفقيي ػػػػػػػ الكبلمي 

  كالعبلقة كاضحة بيف ما كصفناه في القسـ السابؽ مف كضع سياسي كبيف 
. ىاتيف الظاىرتيف

أف مضمكف ىاتيف المبلحظتيف ال يشمؿ ,   كجدير بالذكر بيذه المناسبة 
ألف التشيع فييا حدث في زماف , كىي المركز الثالث لمتشيع في المنطقة , " حمب"

كيؤتي , كىذا االنتشار لـ يكف  ليحدث , كأكضاع سياسية مختمفة جدان , متأخر نسبيان 
.  في ظؿ تمؾ األكضاع السياسية , النتائج نفسيا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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الفصل الخامس 
  
 
 
 

ىمـــدان 
"  الشـــام" الـــى " اليــــمن"من 

 
 

ـى كنتـ؟ قالكا. الذيف تكٌفاىـ المبلئكة ظالمي أنفسيـ ...                          ﴿ كنا :قالكا في
﴾ ...ألـ تكف أرض الٌمو كاسعة فتياجركا فييا:                   مستضعفيف في األرض قالكا

( 96/النساء )
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توطئة 
(1 )

في نشر التشيع في , رضكاف الٌمو عميو , كاف نفي الصحابي أبي ذر الغفارم 
قبؿ منتصؼ القرف " الجكالف"ككذلؾ نفي كجكد جماعة شيعية في , " جبؿ عامؿ"

نفيان ضمنيان لفعؿ كافد ثقافي في زرع بذرة , كبلىما , السابع لمميبلد/ االكؿ لميجرة 
فبناءن , كأما بالنسبة لمثاني , أما بالنسبة لبلكؿ فكاضح " . الشاـ"التشيع في أرض 

أف القكـ كانكا , " أسعار"مف " الككفة"عمى ما استفدناه مف اسـ زعيـ الكفد القادـ الى 
, حيث ينحصر الفرض حينئذ في أنيـ قد اكتسبكا التشيع اكتسابان , ربان ػسكرييف ع

التشيع فييا , مف مكاطف ,  كأنيـ لـ يككنكا نٌزاالن مستكطنيف  حممكه معيـ مف حيث أتكا
. كذلؾ ىك ما يشكؿ الفارؽ بيف الكافد الثقافي كالكافد السكاني. أصيؿ 

كانما نقدنا تفسيريف معركفيف منقكليف ,    تمؾ نتيجة لـ نقصد إلييا قصدان 
فأٌدل بنا الى االرتياب الشديد  عمى االقؿ في  ,  عمى مستكل اك آخر, كجدناىما 
كبما أنو ال , ام مف باب الكافد الثقافي , كبما انيما كبلىما مف ىذا الباب , صحتيما 

.  فقد كاف نفييما نفيان لو , ركاية أخرل تنطبؽ عمى مضمكنيا مكاصفات الكافد الثقافي 
نتيجة يمكف القكؿ أننا كنا قد كصمنا إلييا مف قبؿ , عمى كؿ حاؿ ,     كىذه 
حيث كصفنا السيطرة الكاممة , كلك أٌنا لـ نعالجيا معالجة مستقمة , عف طريؽ آخر 

في , ككيؼ بنى سدان منيعان يكاد يستحيؿ اختراقو , كأىمو " الشاـ"لمعاكية كنيجو عمى 
, كجو التيارات  الفكرية ػػػػػػ السياسية ػػػػػػػ األخبلقية التي ال تناسب بغيتو كما يقصد إليو 

ىندسيا , سدان منيعان قكامو منظكمة متكاممة . التشيع كمنابعو مف تمؾ , طبعان , كمنيا 
كمعمكـ أنو ال شيء يقؼ في كجو االفكار القادمة . كنشرىا بدىاء ليس بعده دىاء 

مثمما يستحيؿ أف نضيؼ نقطة ماء كاحدة الى إناء ممتمىء , مثؿ االفكار الميقيمة 
ما دمنا نخكض في شأف أم الكافديف ىك , كلنيضؼ الى ىذا المانع . حتى الحافة 

ىك أف الكافد , خبلؿ الحديث في المنيج , أمران كنا أشرنا إليو مف قبؿ , السبب 
. ألنو دائمان يينجب أبطاالن , الثقافي يصعب إخفاؤه 
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كقد كنا قمنا ,      عمى ىذا لـ يبؽ أمامنا إال أف نبحث عف الكافد السكاني 
يصعب اكتشافو كيصعب , عامؿ مخاتؿ , عمى عكس الكافد الثقافي , فيو أنو 

مع ما ال بد أف , كيصبح حالة بشرية بارزة , إال بعد أف ينمك كيكبر , اكتشاؼ أثره 
نتاج إنساني مف ىذا النكع أك ذاؾ  كلكنو إذ ذاؾ يككف غالبان . يصاحبيا مف ثقافة كا 

بعد أف يككف المؤثر قد , ألننا نرصد األثر , كما عاد جكابان , قد أصبح سؤاالن كبيران 
أك , أك تحٌكؿ الى نقكالت شفكية , كربما نيسي كانمحى مف الذاكرة . انتيى 

كعمى مف ييمو األمر . كما الى ذلؾ , أك جزءان مف سيرة رجاؿ , مبلحظات مبتسرة 
ػػػػر  . طالبان العكف مف مالؾ العكف , أف, ييعيد تركيب ىذه الًكسى

(2 )
رس التشيع الى ػ اليجرات التي يمكف أف تككف قد حممت غى عػمػػػى  كالكبلـ 

ال بد , تنامى كنضج مع الزمف , عمى األقؿ , أك مكقفان إيجابيان منو " الشاـ"أرض 
, تمؾ اليجرة التي ال يشير إلييا أحد . أف يقؼ عند اليجرة اليمدانية الكبرل إليو 

" الشاـ "ر ػػػػتقرار أـػػػإلييا الفضؿ في اس كدي ػػيع, في رأينا , عمى الرغـ مف أنيا 
كما أنيا . يعاني مف الفراغ في أنحاء كثيرة منو , بعد أف كاف ميخمخبل , سكانيان 

أكثر مف مركز مديني متقدـ , مع الزماف كتطكر االحكاؿ كاستكاء الظركؼ , دت ػػػػػكؿ
طػٌي كسيأتيؾ خبر الكٌؿ في , مٌما نعرؼ بعضو كنجيؿ بعضو , حضاريان كثقافيان 

رة في مصادرنا ػػػػػذه اليجػػػػػر قػػػػػػأف تجاىؿ أـفػػػػػي كما مف شؾ . الكبلـ اآلتي 
ييديف إدانة صارخة الطريقة كالمنيج , عمى ضخامة حجميا كبعيد أثرىا , التاريخية 
 تيضاؼ الى .ت كيتٌابو ػػػػػٌرؾػػػػكاالفكار كالمبادلء التي ح, ؿ بيا تاريخنا ػػػجٌ ػػػػالتي سي 

كيكشؼ مكاطنيا أينما اتجو بأبحاثو , فيا الباحث الحٌر ػػػشتيؾ, إداناتو أيخرل 
. كتأمبلتو 

بغية دراسة سر انتشار التشيع في ,   منذ اآلف سيككف سعينا االساسي 
مع بياف , حسب مكاطف نزكليا منزالن منزالن , محصكران بدراسة ىذه اليجرة " الشاـ"

, ة ػػػػػػػػرل المكازمػػػػض اليجرات األخػػػػباإلضافة الى اإللماـ ببع. رىا في كؿ منزؿ ػػػػػتأثي
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. كلكنيا ذات عبلقة مباشرة بأحد حقكؿ البحث ,  كاألقؿ أىمية 
قبؿ ذلؾ مف اإللماـ بشيء مف تاريخ تمؾ القبيمة قبؿ أف لػنػػػػا   كلكف ال بد 

مثمما كانت متصمة في الكاقع , داثي في القٌصة ػػػػػػكيما تتصؿى االح. " الشاـ"تنزؿ 
. كالحقيقة 
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 القبيمة الشيعية, ىمدان 
(1 )

كلما جاء االسبلـ , كانت ديارىـ في اليمف مف شرقيو "ىمداف قبيمة يمانية 
 , 2/520: العبر البف خمدكف  )"كبقي مىف بقي في اليمف , تفٌرؽ مىف تفٌرؽ منيـ 

اف جزءان مف  كبيران , كنفيـ مف ىذا الكبلـ  . ( 1/328:كمثمو في صبح االعشى
كتفٌرؽ في الرقعة االسبلمة اآلخذة في , مف القبيمة ىاجر مف مرابعيا االصمية 

كاف , كما نفيـ اف اليجرة قد حدثت في سياؽ االنتشار االسبلمي الكبير . التكسع 
. الشييرة " سد مأرب"كحادثة , ال عبلقة ليا باليجرة اليمانية الكبرل 

, كانكا شيعة لعمي "أف بني ىمداف ,   كمف المتعالـ عميو بيف أىؿ التاريخ 
: كىك المنشد فييـ , عندما شجر بيف الصحابة , كـر الٌمو كجيو كرضي عنو 

"     فمك كنت بٌكابان عمى باب جنة         لقمت ليمداف أدخمكا بسبلـ 
 (نفسو /العبر ) 
: كىك القائؿ . كقد كاف عمي مائبلن ليمداف مؤثران ليـ "

 (البيت).................. فمك كنت 
:   كقاؿ 

 ( 3/184:مركج الذىب )عٌبيتي ىمداف كعٌبكا حميرا                
في النزاع السياسي بيف االماـ , كالبيت األخير يشير إلى قسمة قىبىمية حػادة 

. كانت ىمداف مف عناكينيا الرئيسية , كمعاكية 
: كأيضان 

اف صمة ىػػػػذه القبيمة باإلماـ تعكد إلى تاريخ مبكر ,   مف المعركؼ المشيكر 
فأسممت ىمداف " اليمف"بعث ابف عمو الى , حيث النبي صمكات الٌمو عميو كآلو , 

ىما الثامنة أك , كأقاـ بينيـ سنة أك سنتيف ,  ( 3/230:السيرة الحمبية ),عمى يده 
باالضافة إلى شخصية اإلماـ , كىذا . فتفٌقيكا في الديف عميو , الثامنة كالتاسعة 

اسػػتمرت طيمة حياة  , كفي الغاية مف المتانة , بنى كشيجة خاصة كممٌيزة , المؤثرة 
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كحكـ ابنو اإلماـ , مف حكمو " الككفة"كاتخذت معنى سياسيان خاصان في فترة , اإلماـ 
. الحسف مف بعده 
فيـ بعد أف " اليمف"مركز التجمع الرئيسي لبني ىمداف خارج " الككفة"  كانت 

ف متأخريف , شارككا  نزلكا , " العراؽ"في األعماؿ العسكرية ضد الفرس في , كا 
كألمر ما آثركا . شأف غيرىـ مف المقاتميف النازليف , المدينة الحديثة التمصير 

كمف المبلحظات  (ىمداف :مادة , ألنساب لمسمعاني  )" البصرة"عمى " الككفة"
كفي . لـ يكف فييا أحد مف بني ضٌبة أصحاب الجمؿ " الككفة"أف , المثيرة لبلنتباه 

( . 203/جميرة أنساب العرب)أحد مف بني ىمداف" البصرة"لـ يكف في , المقابؿ 
" الككفة"التي دعت االماـ الى اتخاذ , كربما كانت ىذه الحقيقة مف األسباب الكبيرة 

, كمٌما يتصؿ بيذه القسمة القبمٌية السياسية . بعد كقعة الجمؿ مباشرة, قاعدة لحكمو 
لـ يكف بصفيف منيـ ػػػػػػ أم مف بني ىمداف ػػػػ أحد مع معاكية كأىؿ الشاـ "أنو 

.  عمى الرغـ مف أنيـ كانكا مكجكديف ىناؾ كما سنعرؼ ,  (3/284:مركج الذىب)"
(2 )

..... كاآلف
؟ "الككفة"أعني ,   ماذا عنيـ في مكطنيـ الجديد 

كىك تساؤؿ . بحجـ كجكدىـ في منزليـ الجديد ذاؾ , أكالن ,   التساؤؿ يتعٌمؽ 
. ستبدك عبلقتو بما نعالجو في ىذا البحث فيما يمي 

  مف الكاضح أنو ليس مف المتكقع أف نحصؿ عمى إحصاء دقيؽ أك شبو 
ككـ ىي , فنحف نعرؼ جيدان مناىج المصادر التاريخية التي نتعامؿ معيا , دقيؽ 

فازت ىمداف " الككفة"كلكننا نعمـ أنو عند تمصير . قاصرة كبميدة في ىذا الشأف  
خطط : في, تبدك فيو رقعة ىمداف , أنظر مخططان ليا ), " بسيبع المدينة الجديدة 

ذا أخذنا في االعتبار التقديرات التي تقكؿ . (2/الككفة إف سكاف المدينة عند , كا 
 كفتػػػكح 15/خطط الككفة  )بمغ تعدادىـ زىاء الثبلثمائة ألؼ إنساف , استقرار أمرىا 

ذا افترضنا العدالة في تكزيع رقعة األرض االجمالية  (350/ البمداف بحيث تتكافأ , كا 
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عػػػدل عنو ,  مع تعداد أفراد القبيمة المخصصة ليا  ماداـ ينسجـ , كىك فرض ال مى
فإننا نصؿ ,  كال يكجػػػد دليؿ عمى عكسو ػػ إذا صح ذلؾ , مع منطؽ األمكر 

كاف في حدكد األربعيف إلى , " الككفة"الذيف نزلكا , بسيكلة إلى أف عدد بني ىمداف 
. خمسيف ألفان 

كىك ذلؾ البمداني كالمؤرخ الذم ال يجػػػكز تجاىؿ قكلو في ,   لكف اليعقكبي 
: يقكؿ في معرض حديثو عف تكزيع القبائؿ عنػػػد بدء تمصيػػػر المدينة , ىػػػذا الشأف

فيذا يتحدث . كالجمع بيف الخبريف سيؿ ,  (70/ البمداف  )"كتفٌرقت ىمداف بالككفة "
أما ذاؾ فإنو يتحدث عف , عف تكزيع القبائؿ العفكم كالعشكائي عندما شرعت تنزليا 

" . المدينة"كتٌكلت تكجيييا كالتخطيط ليا السمطة المركزية مف , التشكيبلت التي تمت
, فإف نص اليعقكبي ال يقؿ داللة عمى الحجـ المتمٌيز , بالنسبة إلى ما نبحث عنو

كىي التي كصمت متأخرة فيما , ذلؾ أنيا . بيف القبائؿ النازلة , الذم كاف ليمداف 
. فتفٌرقت في أماكف متعددة , لـ تجد مكانان يتسع ليا جميعيا , يبدك 

كلقد استقرأنا مف ترجـ ليـ ابف سعد في الجزء السادس مف ,   ىػػػػذا 
كمىف . تسمية مىف نزؿ الككفة مف أصحاب رسكؿ الٌمو "كىك مخٌصص لػ,  (الطبقات)

 (. 6/5:الطبقات )"كاف بيا بعدىـ مف التابعيف كغيرىـ مف أىؿ الفقو كالعمـ 
كبنتيجة االستقراء أحصينا اثنيف كخمسيف رجبلن مف بني ىمداف في الطبقات الثبلث 

كذكرىـ الشيخ الطكسي , أضفنا إلييـ خمسة رجاؿ فات ذكرىـ ابف سع د . األكؿ 
كال مراء في أف ىذا العدد . فصار الحاصؿ سبعة كخمسيف رجبلن . (الرجاؿ)في 

كىؤالء بدكرىـ يمثمكف . ىـ خبلصة لعدد أكبر بكثير مف الرجاؿ , الجـٌ مف النخبة 
عمى سبيؿ , مف الكاضح أف أم رقـ نضعو . قطاعان نسبيان مف مجمكع الناس 

سيككف , استنادان الى ىذا االستقراء , " الككفة"لعدد اليمدانييف في , التخميف 
فإف يكػػػف مف المقبػػكؿ تقدير نسبة محسكبة لعدد الرجاؿ . مكسكمان باالرتجاؿ 

, فإف مثؿ ىذا التقدير النسبي متعٌذر . بالقياس الى النساء كاالطفاؿ , البالغيف 
. حينما يككف المكضكع إنتاج النخبة 
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بأف الجماعة التي , يترؾ في النفس انطباعان ,   كمع ذلؾ فإف ذلؾ العدد 
. إف لـ نقؿ أنيا األبرز بيف أبناء القبائؿ األخرل . أنجبتو تمٌثؿ حالة سكانية بارزة 

. الككفة "التي نزلت , خصكصان كأننا ال نجد ما يدانيو عند القبائؿ االخرل 
. الخ.....تميـ ,  أسد , كندة :كباألخص الكبرل منيا 

يؤيده , إف ىذا االستنتاج الذم كصمنا إليو مف طريقيف مختمفيف ,   أخيران 
يصؼ بني أسد بأنيـ  ( 311/كقعة صفيف )نص يػػػرد عػػػػرضان لدل ابف مزاحـ في 

كانكا أكثر , أم ىمداف , كىذا نص يقكؿ مباشرة أنيـ , " حي الككفة بعد ىمداف"
. عػػػديػػػدان "الككفة"قبائؿ 

" . الككفة"فإف ىمداف أصابت فترتيا الذىبية مع ارتفاع شأف ,   ميما يكف 
, ـ 656/ ىػ36التي آؿ أمرىا الى أف تصبح عاصمة الدكلة اإلسبلمية في السنة 

أممت استحداثو , بعد اف كانت مجرد تجمع لممقاتميف . ام بعد كقعة الجمؿ مباشرة 
بعد اف ىبطت حركة الفتكح عف الذركة , لـ يعد ليا كبير شأف , ضركرات تعبكية 
في . خبلؿ العقد التالي لكفاة رسكؿ الٌمو صمكات الٌمو عميو كآلو , التي كصمت الييا 
صارت ىمداف صاحبة الدكر , العامرة باألحداث الجساـ , تمؾ الفترة القصيرة 

في السمـ كاف " . العراؽ"الذم ال ييدانيو دكر ام قبيمة اخرل في معسكر , المنيؼ 
كفي . خكاص أصحاب االماـ كرجاؿ إدارتو كشرطتو , ام مف ىمداف , منيا 

التي عندما انفرط . كانكا عماد قكاتو المقاتمة, " صفيف"خصكصان في كقعة , الحرب 
كماؿ قسـ ضمنان الى , فخرج منيا المحٌكمة , إثر داىية التحكيـ , عقد نظاميا 

خبلصيا , معاكية  . ظمت ىمداف عمى صبلبتيا كا 
  في ىذه الفترة اكتسبت ىمداف الصكرة التي دخمت بيا التاريخ كأذىاف الناس 

كاننا نعتقد اف ىذا ىك ما صنع تاريخيا . بكصفيا قبيمة شيعية خالصة , معان بجدارة 
. في الفترة التالية 
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القبيمة المفقودة , ىمدان 
(1 )

الذم حمؿ , كانت خدعة التحكيـ بداية االنييار الكبير لممشركع السياسي 
ـي عمي عميو السبلـ , بعد رسكؿ الٌمو صمكات الٌمو عميو كآلو , لكاءه  ذلؾ . االما

بكصفو آخر ممٌثؿ مف . االنييار الذم بمغ ذركتو بكفاة االماـ الحسف عميو السبلـ 
عمى " الككفة"ىكذا بدا األمر ألىؿ , فمنقؿ , اك . بيتو لمشركع سياسي ايجابي 

اف أكؿ ذٌؿ دخؿ , ادركت الناس كىـ يقكلكف :"ينقؿ الطبرم عٌمف ركل عنو . األقؿ 
( . 4/208)"مكت الحسف بف عمي كقػتػؿ حجر بف عدم كدعكة زياد , الككفة 

تقدـ تقريران كافيان , عمى اختصارىا , كىي عبارة . كلنفيـ الذؿ ىنا بمعنى اليأس 
كتعٌبر . اك ذات المغزل السياسي , بانطباعات الناس عف ىذه المحطات السياسية 

قائمة انيا كانت غاية . بكضكح ال لىٍبس فيو عػف فيميـ كتقكيميـ لمسار األمكر 
. االذالؿ كاإلحباط كاليأس لممدينة الميزكمة 

اف ىمداف فػي فبل شؾ , كىك صحيح إجماالن دكف ريب ,   اذا صٌح ذلؾ 
لكي ترل نفسيا المكضكع االكؿ كاالساسي , كانت لدييا اسباب كثيرة ككافية 

التي قاكمتو كتصٌدت , الرامية الى تبديؿ كجو المدينة , ألعماؿ معاكية االنتقامية 
كذلؾ بحكـ السيمعة المدٌكية التي . رل ػػػػكما لـ  تفعؿ ام مدينة اخ, لمراميو 
. كبحكـ مكاقفيا المشيكدة , بجدارة , ام ىمداف , اكتسبتيا 

بعد اليزيمة السياسية , " الككفة"  لسنا ندرم ما حدث بالضبط ليمداف 
كعمى كؿ . لـ تعد المكاف المبلئـ ليا " الككفة"كلكننا نفيـ جيدان اف أرض , الكاسحة 

كىي التي لـ تنزليا , فاف جذكرىا لـ تكف قد ضربت عميقان في التربة الككفية , حاؿ 
كلكننا نبلحظ انيا لـ تعد تيذكر في . اال منذ ما يقؿ عف الثبلثة عقكد مف السنيف 

ىكذا , ككأف قبيمة كبيرة ضاعت بأكمميا . دكف اف نعرؼ ايف ذىبت, المكاقؼ 
. كبكؿ بساطة 

إف كاف يبحػػػػػث  , بعد االماـ عمي عميو السبلـ " الككفة "   المستقػػرلء لتاريخ 
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ىي , سيبلحظ اف آخر مشاركة لبني ىمداف في مجرل األحداث , عما بحثنا عنو 
إلنقاذ ما يمكف , عميو السبلـ , التي كافح فييا االماـ الحسف , اثناء الفترة القصيرة 

. ثـ انطفأكا مف التاريخ . إنقاذه مف طكفاف اليزيمة 
, ـ اال افرادان في فريؽ السمطة 61/680سنة " كرببلء"  لـ يشترككا في يكـ 

كىذا أمر قد الحظو الطبرم , كاقؿ منيـ في أصحاب االماـ الحسيف عميو السبلـ 
كالحصاد الذم خرجت بو , كىك يحصي القبائؿ التي اشتركت في المذبحة , ضمنان 

مف , جيء برؤكس مىف قيتؿ معو , كلما قيتؿ الحسيف عميو السبلـ : "قاؿ . كٌؿ منيا 
, فجاءت كندة بثبلثة عشر رأسان , الى عبيد الٌمو بف زياد , أىؿ بيتو كشيعتو كأنصاره 

كصاحبيـ شمر بف , كجاءت ىكازف بعشريف رأسان , كصاحبيـ قيس بف األشعث 
كجاءت , كجاء بنك أسد بستة رؤكس , كجاءت تميـ بسبعة عشر رأسان , ذم الجكشف 

كىك نص  . (4/358)" كجاء سائر الجيش بسبعة رؤكس , مذحج بسبعة رؤكس 
, " الككفة"فاذا كانت ىمداف سنة احدل كستيف ىجرية في . ىاـ جدان بالنسبة لبحثنا 

, كقد كنا كضعنا لو تقديران شبو دقيؽ فيما سمؼ , بعديدىا السابؽ نفسو اك ما يقاربو 
المتيف , مثمما كاف مف مذحج ككندة , فانيا يجب اف تظير ضمف أحد الفريقيف 

كشاركتا مشاركة , بكالئيما لبلماـ عمي عميو السبلـ , عيرفتا ايضان في الفترة السابقة 
كبدرجة أقؿ في األعماؿ السياسية كالعسكرية البنو , " صفيف"ك" الجمؿ"فٌعالة في 

كما خفي عمينا امرىما في . ثػػػـ مالتا مع الريح حيث مالػػػت , االماـ الحسػػػػف 
في , اال بذلؾ الحجـ الضئيؿ جدان , اعني ىمداف , اما اف ال تظير . الحاليف 

فاف ىذا امر عمينا اف , مناسبة انفرزت فييا الناس مف حكليا بحٌدة ما بعدىا حٌدة 
. نبحث لو عف مغزل 

حػػركػػػة التٌكابيف , التي تزامنت مع صعػػػكد ابف الزيبير كضٍعؼ الحكػػػـ األيمكم 
مركػػػزان " الكػػػػكفة"نجحت في اف تجعػػػؿ مػػػف , ضٍعفان قارب حػػػػٌد االنييار الشامؿ 

كجمعت تحت لكائيا كؿ الذيف , لعمؿو تعبكٌم سياسي عمني كاسع ميعادو لؤليمكييف 
عمنان عمػػػى  , نفسػػػيا " الككفة"كجػػػػػرل اإلعػػػػػداد كالتعبئة ليا في . آمنكا بنيجيا كىدفيا 
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كمع ذلؾ فاننا ال نعثر في أسماء قادتيا كرجاليا عمى أم ,  مػدل خمس سنكات 
(.  99/التكابيف)كقد الحظ الدكتكر ابراىيـ بيضكف ذلؾ في , ذكر ىمداف 

كرفعت شعار الثأر ممف , التي ثػٌنػػت عمى التكابيف ,   حركة المختار الثقفي 
كغالبيـ , ممف باشر قتميـ , كأىؿ بيتو كانصاره , قتؿ االماـ الحسيف عميو السبلـ 

كلقيت نجاحان , كاشتغمت سياسيان عمى ىذا الشعار دكف سكاه , "الككفة"مف أىؿ 
في ضمير أىؿ " كرببلء"مما يدؿ عمى عمؽ الجرح الذم تركو يكـ , جماىيريان ىائبلن 

إف كانت , ككانت حرٌية اف تككف فرصة ذىبية ليمداف كي تيظير نفسيا " . الككفة"
اك بااللتزاـ بسياسة , قد اجترحت اعجكبة باختيارىا الدعة في كؿ ما مضى 

ال بيف , ىنا ايضان ال نعثر عمى ام دكر ليمداف . االنتظار حتى تمٌر العاصفة 
. كال بيف مف ثأركا منيـ , الثائريف المنتقميف 

, " العراؽ"جمعت كؿ الغاضبيف عمى الحكـ األمكم في ,   ثكرة ابف االشعث 
مف , خصكصان عمى المظالـ الفظيعة التي ارتكبيا الحجاج بف يكسؼ الثقفي 

ىك , قادىا رجؿ ميعرؽ في األالعيب السياسية القذرة . مختمؼ االتجاىات كالقبائؿ 
رٌية ىي . رئيس قبيمة كندة اليمانية , عبد الرحمف بف محمد بف األشعث  ككانت حى

اال اف تككف في صؼ , اف تككف مناسبة لظيكر ىمداف اينما كانت , األخرل 
ألف سياسة ىذا الرجؿ اعتمدت اخضاع اىؿ , كذلؾ أمر غير معقكؿ , الحٌجاج 

كلـ يمنحيـ يكمان , كلـ يطمئف الييـ . الذيف دأبكا عمى الثكرة عمى سادتو , " العراؽ"
. فقد كاف يجب اف ييذكر , اف كاف قد حدث, فاف أمران كيذا , كعمى كؿ حاؿ . ثقتو 

(2 )
تتابعت متسارعة عمى , مف أخطر ما يمكف اف يككف , تمؾ أحداث اربعة 
منزؿ , " الككفة"كميا كانت  (ـ 704ػػػػػػ680/ىػ83ػػػػػػػ61)مدل ثبلث كعشريف سنة 

تنٌكعت في المادة , كىي ام تمؾ االحداث . ميدانيا , " اليمف"ىمداف مف بعد 
الفاعمػػػػة , بحيث ساىمت فييا كافة التٌيارات كاالتجاىات السياسية , كاليكٌية كالشعار 

بالنسبة ًلما , األمر الجامع بينيا .عػػػػدا الخكارج طبعان , يكمذاؾ " العراؽ" في اكاسط 
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, في حيف تجد قبائؿ أخرل . انو لـ يكف ليمداف فييا دكر كال ذكر ,  نمحظو اآلف 
تيػػدلي بدلكىا فيما , أقؿ مما كانت عميو ىمداف قبؿ ىذيف العقديف شػػػػأنان كعديدان 

. كيضعكنو مكضعو مف المضطرىب السياسي الفائر , يذكرىا المؤرخكف , يجرم 
عمى , اك , ىك اف ىمداف لـ تعد ىناؾ , كىذه مبلحظة ال نجد ليا اال تفسيران كاحدان 

. لـ يبؽ منيا مىف يؤىميا لدكر ييذكر , االقؿ 
ال , ام الفترة التي استتٌب فييا الحكـ لمبيت المركاني ,   بعد ىذا التاريخ 

في كتب الرجاؿ , اال اسماء تممع متناثرة , " العراؽ"ييذكر المنسكبكف الى ىمداف في 
الى درجة , بعيدكف جدان عف خطة أسبلفيـ , فيما يبدك , لكف ىؤالء . كالطبقات 

مثؿ النجاشي كالكٌشي كابف , انؾ ال تكاد تجد أحدان منيـ في كتب الرجاؿ الشيعية 
اف ىؤالء , مما يمكف اف نستنتج منو . ابي داككد كمنتجب الديف كالحمي كالطكسي 

بعد اف , " العراؽ"اختارت ألمر ما البقاء في , صاركا ممثميف ألقمية مستضعفة 
ككما يحدث غالبان في مثؿ ىذه . فقدت سندىا االجتماعي الذم كانتو القبيمة القكية 

, اندمجت ىذه األقمية المغمكبة عمى أمرىا في صؼ األكثرية ػػػػػػػ السمطة , الحاؿ 
في مجتمع , كذلؾ أمر مفيكـ جدان . اندماجان كاف مف أبرز عناكينو تبديؿ مذىبيا 

. كاف المذىب فيو دائمان الكجو األكثر بركزان في اليكية السياسية 
  اذا نظرنا الى المكضكع في ضكء قاعدة االستمرار في التاريخ كالبحث 

في التراثيات , بؿ معدكـ , نادر جدان " اليٍمػػػػػداني"نبلحظ اف لقب , التاريخي 
حتى القرف , كمف المعمكـ اف نسبة المترجـ ليـ العرب الى قبائميـ كانت . العراقية 

كما نبلحظ . جزءان أساسيان مف االسـ , عمى األقؿ , العاشر لمميبلد/الثالث لميجرة 
كالمجتمع العراقي . اف النسبة نفسيا معدكمة تمامان في االنساب المعركفة ىناؾ اليكـ 

ىي حالة , كما القبيمة , كالعشيرة , ظؿ الى كقت قريب جدان مقسكمان الى عشائر 
. بحيث يصمح حاضرىا اف يككف مرآة لماضييا , تاريخية تأسػست في الماضي 

كمجػػػد " الككفة"كىذه المبلحظة بالذات ال تتناسب اطبلقان مع عديد ىمػػػػػػداف أياـ مجد 
, الذم يتصاعػػػد عادة بكتيػػػرة ثابتة , كذلؾ بالنظر الى التكاثر السكاني , ىمػػػػداف معان 
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 .  اال اف تحدث جائحة اك نزكح كثيؼ 
أنا الذم أمضيت مف عمرم , كأنا أتأمؿ في ىذه المبلحظات ,  كلقد تذكرتي       

اف بني أسد يمؤلكف الفجاج عمى مدل أمياؿ , " الككفة"أحدل عشرة سنة في منطقة 
ػف ينتسب الى ىمداف , في ريفيا  كلنتذكر ىنا اف بني . كلكنؾ ال تًجػػػػد ىناؾ اطبلقان مى

كما سمؼ منا القكؿ , أسػػػػػد كانكا يأتكف بالدرجة الثانية مف حيث العديػػػػػد بعػػػػد ىٍمػػػػداف 
. قبؿ قميؿ 

(3 )
كقد كاف يمكف اف , ىذه المبلحظات المترابطة في ميعطاىا التاريخي كالزماني 

اف ىمداف بعد اف , تسمح لممتأمؿ اف يستنتج بسيكلة كييسر , ييضاؼ الييا أمثاليا 
اخذت تيجرىا بعد اف , ـ 638/ىػ17في السنة , عمى اثر تمصيرىا , " الككفة"نزلت 

كفي ىذا . اتضحت امارات اإلنكفاء لممشركع السياسي الذم كىبت نفسيا لنصرتو 
بؿ يمكف , خشية انتقاـ المنتصريف , فيما يبدك , كذلؾ . السبيؿ قدمت آالؼ الشيداء 

فاف اليجرة , انو اذا كانت التفاصيؿ المتعمقة باليجرة ىي محؿ ظف كترجيح , القكؿ 
. لكؿ ما فٌصمنا القكؿ فيو قبؿ قميؿ, بحد ذاتيا أمر يكاد يككف محؿ قطع كيقيف 

نذكر ىجرة , كلكي يككف القارلء أكثر أنسان بالفكرة ,   كعمى سبيؿ التنظير
عمى أثر فشؿ , ايضان " الككفة"التي خرجت مف , كىـ بطف مف مذحج , األشعرييف 

كأدت الى تمصير اك اعادة إعمار مدينة , ـ 702/ىػ83ثكرة ابف األشعث في السنة 
التي ما لبثت اف اصبحت منذ اكاسط  . ( 98ػػػػػػػ 397:معجـ البمداف )الشييرة " قـ"

عمى يد حممة , اكؿ مركز عممي لمشيعة , التاسع الميبلدم /القرف الثالث اليجرم
كما مف شؾ فػي اف خبر ىذه اليجرة لـ يكف . لكائيا مف المحدثيف كالفقياء األشعرييف 

أعني ثكرة بف األشعث , لكال ارتباطيا بذينؾ الحدثيف البالغي األىمية , ليصؿ الينا 
. كخصكصان الثاني منيما , "قـ"كتمصير 

تػاريخ الفارقي  )في كتابو , احمد بف يكسؼ بف األزرؽ ,   كيحدثػنػا الفارقي 
"  ػٍرجػػػالؾى " ـ عػثػػػر صدفة عمى قػػػػرية عػػربية في 1154/  ىػ 549انو في السػنة  (41/
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كعندما أبدل استغرابو الشديد لكجكد جالية عربية  . ( جميكرية جكرجيا السكفاتية ) 
مف بني , " الككفة"أخبره بعض أىميا انو مف أىؿ , بيذا الحجـ في تمؾ البقعة القصٌية 

الذم رفع راية , ممف ىػػرب مف كجو المختار , ككندة كمف قبائؿ أخرل  (! كذا )أمية 
بعػػػد القركف التي مرت , كانيـ ما زالكا , االنتقاـ مف قتمة االماـ الحسيف عميو السبلـ 

. متمسكيف بمغتيـ كدينيـ , عمييـ في تمؾ الديار 
المدل الذم يمكف اف , لكي يرل القارلء مف خبللو ,   سيػػػػػقنا ىذا المثاؿ 
حينما يككنكف ميػػػػػػٌدديف , كيذىب الناس اليو باليجػػػػػرة , تذىب اليو اليجػػػػػرة بالناس 

ككذلؾ قػػػػػػدرة المساحة االسبلمية الشاسعة يكمذاؾ عمى ابتبلع كتمة بشرية . بأمنيـ 
خصكصان اذا كاف مف قصػػػػػد اكلئؾ المياجػػػريف اف ينأكا بأنفسيـ عف , ضخمة 
لضاع ذكرىـ الى األبد , كلكال اف الفارقي التقى بأىؿ تمؾ القرية صدفة . األنظار 

نقمت عف ككالة , اف احدل الصحؼ المبنانية , كما يزيد األمر غرابة . عمى األرجح 
في , بمغتيا كثقافتيا كتقاليد العيش فييا , تاس السكفياتية خبر كجكد قرية عربية 

كاف المستعربيف السكفيات حائركف بسر كجكدىا في تمؾ , الجميكرية السكفياتية نفسيا 
فمعؿ تمؾ القرية ىي نفسيا التي حٌدثنا  . ( 5622/العدد , صحيفة السفير )المنطقة 

كما كانكا يكـ , كلعؿ اىميا ما زالكا متمسكيف حتى اليكـ بدينيـ كلغتيـ , عنيا الفارقي 
. ام قبؿ ثمانية قركف كنيؼ , رآىـ الفارقي 

  ميما يكف فانني أخاؿ اف القارلء يطمب اآلف الجكاب عمى سؤاؿ مف فركع 
:  ثبلثة

كلماذا كمتى ؟ ,   ايف راحت ىمداف 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ***** ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ومتى ؟ , ولماذا , أين راحت ىْمـــدان 
(1 )

 , فالجزء األكبر كاألكثر أىمية مف الجكاب اين راحت ىْمـــدان؟: اما السؤاؿ 
فيك يكاد . سيجده القارلء مبثكثان في ثنايا ما يأتي مف فصكؿ الكتاب كأقسامو , عنو 

اك , ًلما ىنالؾ مف عبلقة سببية بيف ىجػػػػػػرة بني ىمػػػػداف , يككف مكضكعو األساسي 
أعني سػػٌر انتشار , كبيف مشكمة الكتاب , " ببلد الشاـ"الى , القسـ األكبر منيـ 

. التشيع فييا 
, متفرقة في أكثر مف بقعة منيا , " مصر"  كلكننا رصدنا ىمدانان أيضان في 

. ( كما بعدىا 138/القبائؿ العربية في مصر في القركف الثبلثة االكلى لميجرة )
 )" اف دار ىمداف باالندلس البيرة"فعف ابف حـز االندلسي , " االندلس"ككذلؾ في 

انو كاف ليذه القبيمة كجكد , كىي عبارة ييفيـ منيا  . ( 397/جميرة أنساب العرب 
كما  . (ـ1063-994/ ىػ 456-384)قكم في ىذه المدينة االندلسية في عصره 
ىك احمد بف سعيد اليمداني , " االندلس"يترجـ ابف حجر لفقيو ىمداني عاش في 

 ( .  1/176:لساف الميزاف  ) (ـ1008/ ىػ 399:ت)االندلسي 
عمى عبلقة بقصة " االندلس"ك"مصر "  كالظاىر اف انتشار بني ىمداف في 

الذم , نقرأ نيتفان منيا في سيرة التابعي حنش بف عبدالٌمو اليمداني , كبيرة كمثيرة 
كم مف سيرتو انو " . تابعي كبير ثقة " كيصؼ بانو  قدـ ... كاف مع عمي بالككفة " كري

ككاف في مىف ثار مع ابف الزبير ... غزا المغػرب كاالندلس ... مصر بعد مقتؿ عمي 
لده , مات بإفريقية ... فأيتي بو عبد الممؾ في كثاقو فعفا عنو , عمى عبد الممؾ  ككي

 . (" صنعاء"مادة  , 3/430" معجـ البمداف )"بمصر
, قصة كبيرة , تخبىء تحتيا كال شؾ , كما قمت في كصفيا,   ىذه مبلبسات 

تيمقي بنفسيا في غمرات , تنطبؽ عمييا مكاصفات سمكؾ جماعة يائسة أشبو بالمتشٌردة 
كال ريب ". إفريقية"مركران بشماؿ , " الشاـ"إلى " األندلس "مف . المكت اينما أيتيح ليا 

بؿ كاف يقػػػػكد جماعػػػػةن مػػػف بنػػػػػػػػػػػػػي  , اف حنشان ىػذا لـ يكف في كؿ تمؾ الغمرات كحػػػػده 
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يبتغي بيذه الكسيمة  العنيفة , منتقبلن بيـ مف مكاف الى مكاف مف سيػكح القتاؿ , قكمو 
, " الككفة"بعد اف ىاجر ك ىاجرت مف , اف يشؽ لو كليـ طريقان جديدان في الحياة 

. كلـ يبدي ليا بعد مستقبؿ كاضح تستقر كترتاح اليو , ففقدت ماضييا كحاضرىا 
كفييا مف التنفيس عف , فييا مف االنتحار شيء , فمضت فيما ذكرناه مف أعماؿ 

كما حققو , كيبدك انيا رأت في انتفاضة ابف الزبير عمى األمكييف . مكبكتيا شيء 
. فرصتيا لبلنتقاـ مف البيت الذم كاف السبب في مصيبتيا , لحيف مف امارات النجاح 

كلكف ابف الزبير انتيى النياية . كفي الكقت نفسو تسمؾ في سمطة جديدة صاعدة 
كىك . فعفا عنو عبد الممؾ مراعاة لجانب قبيمتو القكية , كأيسر حنش , المعركفة 

بؿ , " الشاـ"مكقؼ ليس غريبان عمى عبد الممؾ بالذات تجاه اليمدانييف المتكاثريف في 
. فيما سيأتي , اعني يسمؾ في نفس سياسة المراعاة تمؾ , سنجد لو شبييان 

كآخر في , " االندلس"  كالظاىر اف قسمان مف جماعة حنش استقر اخيران في 
.  حيث ذابت في كبل القطريف كانتيى امرىا , "مصر"

(2 )
لماذا؟ : اما السؤاؿ بػ 

كلكف , فاننا قد كٌفيناه حقو قبؿ قميؿ ,   فاذا كاف الميراد بو أصؿ اليجرة 
بالذات؟ كليس الى غيرىا مف أرض الٌمو " الشاـ"لماذا الى : األجدر بالقصد منو 

فاذا . خصكصان كاف األمر يبدك غريبان لممتأمؿ فيو عند الكىمة االكلى ... الكاسعة 
ىربان مف بطش معاكية , " الككفة"اعني , كانت ىمداف قد غادرت كطنيا الجديد 

التي ال يشاركو في , كانت أرض ممكو " الشاـ"ك, فمماذا تمجأ الى أحضانو , كانتقامو 
! سمطانيا أحد ؟

الذم , بالتصكر الساذج " الشاـ"تبدك ىجرة ىمداف الى , بالفعؿ ,   ىكذا 
خصكصان , كال يأخذ في االعتبار احابيؿ السياسة , ينظر الى القضية كاختيار حرٌ 

. حيف يخطط ليا رجؿ مثؿ معاكية 
اك اف نيخضع , فميس مف شػأننا اف نبٌرر ليمداف ما فعمػت ,   كعمى كؿ حاؿ 
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, فيما يبدك لنا , كلكننا نذكر فيما يمي االسباب ذات العبلقة ,  الكاقع لمقاييسنا 
. متدرٌجة مف األضعؼ الى األقكل , بالسبيؿ الذم اختارتو 

كانت مسمككة لميمانييف قبؿ االسبلـ " الشاـ"  فمف المعمكـ اف الطريؽ الى 
التي دمرت البنية االنتاجية التحتٌية , كبالتأكيد منذ حادثة سيؿ العـر الشييرة , بقركف 

ككاف , مما اضطرىـ الى النزكح نزكحان كثيفان , التي كانت قكاـ حياتيـ في تمؾ الديار 
كقد ذكرنا آنفان القبائؿ اليمانية التي كانت تنزلو قبؿ . نصيبيا مف النازحيف " الشاـ"لػ

. االسبلـ 
حقان اننا ال . بعد الفتح االسبلمي لو " الشاـ"  ثـ انو كاف ليمداف نصيبان مف 

كقد اشرنا مف . عمى دكر يذكر ليمداف في حركة الفتكح  (فتكح البمداف  )نعثر في 
حيث اصبح الثقؿ , " الككفة"فنزؿ , " العراؽ"الى اف القسـ األكبر منيا آثر , قبؿ 

,  ـ 634/  ىػ 13كلكننا نعمـ انو في السنة . األكبر عدديان بيف القبائؿ التي نزلتيا 
, " الحجاز"الى " اليمف"قدـ أكائؿ مستنفرم , " الشاـ"إباف ذركة حركة الفتكح في 

ككاف اكلئؾ المستنفركف . إلسناد القكة االسبلمية " الشاـ"فكجييـ ابك بكر الى 
ٍمرة بف مالؾ اليمداني , كربما عمى رأسيـ , منيـ , ىمدانييف  الذم عٌينو معاكية , حي

كىي سياسة  . ( 4/446:تيذيب ابف عساكر )" ىمداف االردف"فيما بعد اميران عمى 
الذم كاف مف دأبو تعييف أيمراء محمييف مف قبمو عمى كؿ تجمع , معركفة لمعاكية 

جند "كىذا دليؿ كاضح عمى كجكدو ىمداني معتٌد بو في . قىبىمي في المناطؽ التابعة لو
اذ ليس ,  ـ 657/ ىػ 37في السنة " صفيف"ام قبؿ يكـ , في تاريخ مبكر " االردف

كليحتفظ القارلء بيذه المعمكمة في . مف المعقكؿ اف يعٌيف معاكية أميران دكف مأمكريف 
. فانيا ستككف ذات نفع فيما سياتي , ذىنو 

كعمى اف ىمداف , في جانب معاكية " صفيف" كعمى اف حيمرة بف مالؾ شيد 
في منطقة , كلكنيا كانت كافرة عمى األرجح , كانت مكجكدة بأعػداد ال يمكننا تقديرىا 

نعرؼ ذلؾ مف تكزيع القكات في " . صفيف"فاننا ال نجد أحدان منيـ معو في , حكمو 
بالتفصيؿ,  ( كما بعدىا 226/صفيف  )كما يكرده ابف مزاحـ الكمبي في , المعسػكريف 
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حيث ال نعثر عمى أدنى اشارة ليمداف في , ككذلؾ مف مجريات األحداث أثناء القتاؿ 
حيث , كقد سٌجؿ المسعكدم ذلؾ . الميـ إاٌل في حادثة فريدة كمؤثرة , معسكر معاكية 

" أحد مع معاكية كاىػػػؿ الشػػاـ – ام مف بني ىٍمػػػػػػداف – كلـ يكف بصفيف منيـ : "قاؿ
( . 284/ 3:مركج الذىب  )

ككذلؾ ال . سياسي كلكف خمفٌيتو عقيدية ,   ىكذا مكقؼ ال ينقصو الكضكح 
, آثرت اعتزاؿ القتاؿ " ىمداف االردف"ينطؽ بأف , تنقصو الشجاعة األدبية بالتأكيد 

كىي التي ال تستطيع اف تتنٌكر لما ليا مف , بضميرىا , فيما يبدك , ألسباب تتعٌمؽ 
بشيخيا الذم أسممت عمى يده كتفقيت عميو في , تاريخية كحميمة , كشيجة  خاصة 

فقد , كما عرفنا , أميرىا المعٌيف مف معاكية , اما حيمرة . الديف االماـ عميو السبلـ 
ف , اذ كاف مضطران اضطراران الى التعبير عف كالئو المطمؽ . كاف لو شأف آخر  كا 

اعني إبراز بني ىمداف في ,كالظاىر اف ىذه النقطة بالذات . لكلي نعمتو , كحده 
الذم كاف مف مكره كدىائو اف , كانت تصادؼ ىكلن خاصان لدل معاكية , معسكره 

" العراؽ"عمى تقديـ ىمدانييو في مقابؿ ىمدانيي , كفي كؿ فرصة تسنح , حرص دائمان 
ثـ كاف . (4/440: تيذيب ابف عساكر )فكاف حيمرة نفسو أحد شيكده في التحكيـ , 

ىك كسيبيع بف يزيد اليمداني مف شيكده في عقد الصمح مع االماـ الحسف عميو السبلـ 
ككأنو بذلؾ كاف يتمٌذذ بممارسة فعؿ اقتػػػػػراف بالقبيمة التي أنكتو  (507/صفيف )

, خصكصان في معاىدة الصمح, اك كأنو كاف . كما لـ تفعؿ أم قبيمة أخرل , كأكجعتو 
ىكذا نمكذج , يقكؿ فيو , الى قبيمتيما , عبر ممثميو اليمدانييف , يكجو خطابان ضمنيان 

كىذا ىك المبٌرر الكحيد الذم يبدك لنا لتمثيؿ ىمداف . لما أمنحو لمف ينقمب الى صفي 
اذ ال ريب في اف . بشخصيف معان في تمؾ المناسبة ذات األىمية التاريخية االستثنائية 

. لـ يكف يبرر ذلؾ اطبلقان , " صفيف"الذم لـ يقاتؿ معو في , عديد ىمداف 
  كليس مف العسير اف نتصكر كقع ذلؾ التدبير الماكر عمى جمكع ىمداف 

بؿ في لحظة , كىي تقؼ عمى حافة اليزيمة , في تمؾ المحظة الرىيبة , المتكٌجفة 
كمعمػػػػكـ اف معاكيػػػػػة كػػػػػاف مػػػػػػػػف  . ال ترل أماميا سػػػػكل الٌرىبػػػػػة مػػف االنتقاـ , إعبلنيا 
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أحبلىما طعمان في , أقميما مرارة بالنسبة إلييـ ,  أبػػرع مىف كضع الناس بيف خياريف 
. فمو 

  نحٌس انو كاف لذلؾ التدبير الماكر كمثمو عبلقة سببٌية بما سنرصده بعد 
كربما كانت " . الشاـ"مف كثافة غير عادية لبني ىمداف في مختمؼ أنحاء , قميؿ 

الى اف " الككفة"ساىمت في دفع ىمداف , ىناؾ حكافز أخرل اصطينعت اصطناعان 
عمى انو مف غير المتكقع العثكر عمى نصكص . دكف غيرىا " الشاـ"تتخذ طريقيا الى 

كراء , مثمما الدسائس , فأمكر كيذه تيحاؾ . تعٌزر تصٌكران ما ًلما حصؿ بالضبط 
, "العراؽ"كىمداف " االردف"كربما عبر العبلقة الشخصٌية أك النىسبٌية بيف ىمداف , الستار

كالحقيقة اف ىذا التصكر . مف غىيرة كشفقة كعطؼ , متكٌسمة بكسيمة القػػػرابة كما تيمميو 
اال بنتيجة التأمؿ في بغية معاكية مف كراء تعييف رجميف , العاـ لـ ينقدح في الذىف 

الى " الككفة"مف ىمداف في عقد الصمح , فضبلن عما في خطكة التجاء ىمدانيي 
مما ألزمنا البحث عف عامؿ إضافي الى . مف غرابة كمفارقة , قاعدة عدكىـ , " الشاـ"

كلنتذكر دائمان انو مف السيؿ جدان اإلمبلء . بحيث اتجو ذلؾ االتجاه , حافز الخكؼ 
ليست اال حرماف الميزكـ مف حقو , بؿ اف الغاية السياسية لمحرب , عمى الميزكميف 

. ككضعو في يد المنتصر , الطبيعي في اتخاذ القرار السياسي األنسب لو 
كمنسجـ مع طبيعة , فإنو امر مفيكـ جدان ,   اذا صٌح ذلؾ أك ما يشبيو 

بعد سنكات الصراع في , الذم كصؿ الى الخبلفة , ذلؾ انو يقٌدـ لمعاكية . األيمكر 
أفضؿ حٌؿ - , كبات عميو اف يفٌكر في التمتع بيا في جك ىادلء , سبيؿ نيميا 

حيث ستككف , سيطكييا ثـ ييعيد نشرىا مف جديد , سياسي آنٌي لمعضمة ىمداف 
أشبو بالبلجئيف الذيف ال يطمعكف بأكثر مف , مغمكبة سياسيان كثقافيان , مكثكرة عدديان 

كتاريخيا األحدث " اليمف"تاريخيا في . مقطكعة عف تاريخيا ككؿ مرابعو , مكاف آمف 
كاذ ذاؾ فمف يككف عميو أف يخشى . مع كؿ ما يعنيو ليا ىذا التاريخ " الككفة"في 

ام بالمقياس , ألنيا ستككف في مكقع المستضعؼ بكؿ المقاييس , أمرىا إطبلقان 
حيػث سػتذكب , خصكصان اذا نيشػرت فػػػػػي جماعات صغيرة. العددم كالسػياسػي كالثقافي
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كىذا . مثؿ قطعة زبد تحت حػػػػٌر شمس حامية , شيئان فشيئان كذاتػٌيتييػا  شخصيتييا 
. رضو بأكثر مف كسيمة ػػػليس مف العسير ؼ, تدبير سيؿ كتفصيمي 

فانيا تبقى بالنسبة الينا مجرد ,   ميما يكف مف أمػػػػػػر ىذه التصكرات 
طبقان لمناىج ميعترؼو , ال يعني ذكرىا اننا نأخذ بيا كحقيقة تاريخية مثبتة , تصكرات 

ففػػػػػرؽ كبير بيػػػف إثبػػات الحدث في , أك أننا نطمب مف القارلء اف يأخذ بيا . بيا 
كبيف القكؿ في حدكثو بطريقة كألسباب , " الشاـ"كىك ىنا انتشار ىمداف في , ذاتو 

كمع , منسجمان مع مفرادتو كجزئياتو , كلكننا نراىا مع ذلؾ تفسيران مقبكالن . محػػػػػٌددة 
اك يمكف اف يككنكا , كمع نكازع الناس الذيف ساىمكا فيو , الظركؼ السياسية العامة 

. قد ساىمكا فيو 
 

(3 )
متى؟ : كاما السؤاؿ بػ

قد بدأت بعد ما ييعرؼ بعاـ " الككفة"  فاننا نرٌجح اف ىجرة ىمداف مف 
" الككفة"كخركج االماـ الحسف عميو السبلـ مف , ـ 661/ ىػ 41ام السنة , الجماعة 

حيث أعمف مف عمى منبر , " العراؽ"كاستتباب األمر لو في , كقدكـ معاكية الييا , 
ف كؿ شيء اعطيتو لمحسف بف عمي تحت قدمٌي ىاتيف ال أفي " : "الككفة"جامع  أال كا 

أماف اصحاب "كمف المعمكـ اف البند الخامس مف معاىدة الصمح نٌص عمى " . بو 
كاف أصحاب عمي , كاف ال ييناؿ أحد مف شيعة عمٌي بمكركه , عمي حيث كانكا 

كاف ال ييتعقب عمييـ بشيء , كشيعتو آمنكف عمى انفسيـ كنسائيـ كأمكاليـ كأكالدىـ 
كمف الجمي أف إعبلف معاكية كاف نذيران . . . ". كاف ال يتعرض ألحد بسكء , ابدان 

كالجدير بالذكر اف نٌص ىذا الجزء . كاضحان بأٌف ما سيقع سيككف عمى العكس تمامان 
ىك , قد كصؿ الينا ركايةن عف طريؽ ىمداني مف اصحاب االماـ , مف خطبة معاكية 

لـ يكف "التابعي الذم كيصؼ بانو , عمرك بف عبد الٌمو اليمداني , ابك اسحؽ السُّبيعي 
كىك أمػػػػر ال  . ( 286/ صمح الحسف  )"في زمانو أعبد منو ك كال أكثؽ في الحديػػػث 
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كلك لـ , فالناس في النياية يحممكف ىمكميـ بالدرجة االكلى ,  يخمك مف كبيػػر مغزل 
. لىما حممو دكف مىف سكاه , يكف ىذا الكػػبلـ  يعني ىمان مقمقان لمتابعي أبي اسحؽ 

ًلما انتيت اليو , بعد إبراـ الصمح ,   كما اف ىمداف عٌبرت عف قمقيا المقيـ 
فأجابو " . الككفة"كذلؾ عمى لساف أحد قادتيا في , سنكات القتاؿ كالتضحيات الجساـ 

االمامة كالسياسة  )"ما أردت بمصالحتي إال أف أدفع عنكـ القتؿ : " االماـ الحسف 
كالجكاب يشػي بأف اإلماـ كاف ييػػدرؾ جيدان النكازع التي تحرؾ صاحبو  . ( 203/

, كعمؿ بجكابو عمى أف يكحي اليو . كالمخاكؼ التي تتجاكب داخؿ نفسو , اليمداني 
, ليك أفضؿ بكثير مف ىزيمة عسكرية , يمكف اف يككف مؤقتان , أف انكفاءن سياسيان 

كلكف أٌنى لمحجة البالغة كالمنطؽ السديد أف , تطمؽ يد المنتصر في أركاح المنيزميف 
. ييعيدا النظاـ كالتراٌص إلى قطيعو مذعػػػكر 
مف أف آخر مشاركة لبني ىمداف في مجرل ,   كلنتذكر ىنا ما قمناه قبؿ قميؿ 

التي كافح فييا االماـ الحسف , ىي اثناء الفترة القصيرة , " الككفة"االحداث الكبرل في 
كأف أكؿ مناسبة . ثـ انطفأكا مف التاريخ , إلنقاذ ما يمكف انقاذه مف طكفاف اليزيمة 

فيذه فترة زمنٌية . ـ 680/ىػ 61في السنة " كرببلء"كبيرة افتقدناىـ فييا ىي يكـ 
أك ما ىك , انقمب فييا دكر ىمداف مف قكم طاغو الى معدكـ , محصكرة بعشريف سنة 

" . الككفة"كىك مؤشر كاضح جدان الى الفترة التي خرجت فييا مف , بالمعدكـ أشبو 
(4 )
فاننا سنرل ىمدانان مف بعد كقد انتشرت ,   ميما يكف مف أمر ىذه التساؤالت 
كسنسٌجؿ فيما يمي ما " . ببلد الشاـ"انتشاران كاسعان ككثيفان في أنحاء مختمفة مف 

تبٌيف العبلقة , مقدمة لنظمو في رؤية متكاممة , رصدناه مف منازليا منزالن منزال 
" . الشاـ"التاريخية بيف انتشار ىمداف كانتشار التشيع في 

:   لكف عمينا قبؿي اف نسٌجؿ المبلحظات التالية
كانت آخر مجمع لبني " الككفة"انو ما مف شؾ عندنا في أف  : االولىػػػػػػػػػ 

فنحف ال نعػػػػػػرؼ مكانان في " . اليمف"منذ اف غادركا مكطنيـ االصمي في , ىمداف 
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إف لـ يكف في . كلك كاف لباف , اك نيسب الييا مف بعد ,  االرض نيسبت اليو
, بعد زكاؿ االسباب السياسية المكجبة لمخفاء , ففي األجياؿ التالية , الجيؿ االكؿ 

, كذلؾ أمر قد الحظو أكثر مف مؤرخ . بحكـ تبدؿ الدكؿ في المكاف كالزماف 
كتفٌرقكا : "الذم يقتبس عف البييقي قكلو  ( 2/525:العبر )منيـ ابف خمدكف في 

اال  (! كذا )فمـ تبػػػػؽى ليـ قبيمة كبرية , ػػػػػػػػ يعني بني ىمداف ػػػػػػػػ في االسػػػػػبلـ 
بمد " اليمف"فػ . كالتحفظ الكحيد عمى ىذا النص ىك في كصفيا بالكبرية " . باليمف 

يؤيد ما , مف الجية االخرل , كلكف النص , كليس بمد بداكة , حضارة عريؽ 
 . ذىبنا إليو أعبله 

بالنسبة الييا , اف تفرؽ ىمداف كاف , ثـ أننا ما نشؾ أيضان  : الثانيةػػػػػػػػ 
لقد كاف . قطعان تاريخيان كامبلن , ككذلؾ بالنسبة الى كؿ الذيف يعنكف بالتأريخ ليا 

نقرأه في , " اليمف"ليمداف تاريخيا الخاص يكـ كانت في مرابعيا االصمية في 
أٌما مف " . الككفة"ثـ كاف ليا تاريخ آخر غير خفي في . تاريخ ىذا البمد العريؽ 

كما , فقد صارت محاصرة بيف ماضييا الحافؿ , حيث تمٌزقت كؿ ممزؽ , بعد 
, كبيف مؤثرات البيئة أك البيئات الجديدة التي نزلتيا , حممت منو ككعت كثقفت 

مستندان الى كضع سياسي , خصكصان حيف يككف المنزؿ ذا لكف ثقافي قكم 
اعني تراثيا , ككانت حظكظيا في منازليا تتراكح بيف ىذيف العامميف . مسيطر 

كليست ىمداف . كسطكة الثقافة المحمية في منزليا , كذاكرتيا الخاصيف مف جية 
كما نقكؿ , التي سارت في الزماف كمضطرباتو سيرىىا , في ىذا بدعان بيف األمـ 

كلكننا نكدعو ذىف القارلء لعبلقتو بما , ىذا فييا عمى كجو التخصيص كالتمييز 
 .سيأتي 

مانشؾ أيضان اف مانممكو مف معمكمات أكلية عف انتشار ىمداف : الثالثة ػػػػػػػػػػ 
ذلؾ أننا . , قاصر عف اإلحاطة بالحقيقة كاممة " الشاـ"كخصكصان انتشارىا في , 

يمكف اف تككف ميتمة باستقصاء , ال نتعامؿ مع تسجيبلت مباشرة عف المكضكع 
ػػػػرىضان , كانما نتصٌيد المعمكمات عػنو تصٌيػدان , مفرداتو  كفػػػػػػػي , مف حيث كردت عى
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كربما كاف الدليؿ الذم أٌىؿ .  سياؽ ليس لو أدنى عبلقة بما ييٌمنا منو غالبان 
كىذه , النص ليندرج في مادة مكضكعنا كممة أك بضع كممات قميمة كردت فيو 

كتجعؿ , كاف يمكف اف تتـٌ بأم طريقة اخرل تيبعدىا عف مبتغانا , مسألة صياغة 
فإف مدل , كفي ظؿ ظركؼ دقيقة كحرجة كيذه . النص عقيمان بالنسبة الينا 

إما أف , اك باألحرل عمى عػٌدة حظكظ , استفادتنا مف النص معٌمؽ عمى الحظ 
ما ال تككف ذات جدكل  تبدأ مف نقطة تسجيؿ الخبر مف قبؿ حاممو . تأتي معان كا 

مركران بكؿ ما يخطر بالباؿ مف حكافز , الى طريقة كاتبو في صياغتو , االكؿ 
رادات كأىكاء كمخاطر  . اجتازىا النص كىك يشؽ طريقو الينا عبر القركف , كا 

فضبلن عف حظنا في العثكر عمى النص ذم العبلقة في مادة ال يمكف اف تخضع 
الى آالؼ الكتب , كأنا اعمؿ , كلطالما رميت ببصرم . ألم فيرسة منيجية 

مما لك كقعت عميو إلضاء السبيؿ , متسائبلن عما تكتمو عني , المحيطة بي 
كانا عمى شبو . كألراحني مف عبء األسئمة التي تعتمج في خاطرم , امامي 
كلكف , مف أف الكثير منيا ىك بالفعؿ تحت بصرم , في حالتي ىذه, اليقيف 
أيف بالذات ؟ : السؤاؿ 

كىي التي نزلتيا , " الككفة"أتت نياية ىمداف في , فيما نرجح ,   ىكذا 
ثـ اضطرت الى . لتنضـ الى المكجة االسبلمية المتقػٌدمة , " اليمف"قادمة مف 

, فارتٌدت متعبة كميمة , النزكح عنيا بعد اف اصطدمت المكجة بجبلميد الشاطىء 
. تبحث لنفسيا عف كيؼ أماف 

بسػػػػببو مف أالعػيػب , أف صارت ,   ككاف مف حظيا كحظنا أيضان 
لتبدأ فيو تاريخان جديدان ما يزاؿ مسػػػػػػػتمران , " الشاـ"الى , فيما رجحنا , السياسة  
. حتى اليكـ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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(1 )
ىك ذلؾ , " الشاـ"في " الككفة"اف أقدـ كجكد ثابت ليمدانييف مياجريف مف 

تاريخ أبي زرعة  )استنادان الى خبر كجدنا أصمو في , " حمص"الذم رصدناه في 
/  ىػ 281الحافظ عبػػػد الرحمف بف عمرك النصرم المتكفى سنة ,  (الدمشقي 

: قاؿ, ـ 494
أبو أيوب , حدثنا سميمان البيراني ـ سميمان بن عبد الحميد البيراني "

قدم عبد : قال , عن أبيو , عن جنادة بن مروان , الحمصي ـ عن أبي جنادة 
فتكمم أىل . فضربت عنقو صبرًا , فأمر باسحق بن األشعث , الممك حمص 

فحمد الّمو , فصعد المنبر . الصالة جامعة : فنادى , فبمغو ذلك , حمص 
فقام اليو : قال . ما حديٌث بمغني عنكم يا أىل الكويفة؟ : ثم قال . واثنى عميو 

, يا أمير المؤمنين لسنا بأىل الكويفة : فقال , عبد الرحمن بن ذي الكالع 
, وانت يومئذ تقول , الذين قاتمنا معك مصعب بن الزبير , ولكننا أىل الكوفة 

وعميك يومئذ قباؤك , والّمو يا أىل حمص ألواسيّنكم ولو بما ترك مروان 
فقال يا , وأخرج اليو رجل من مجمس ميتم ساعدًا لو نحيفة , قال . االصفر 

واال بعثنا اليك بأكثره , اعـزل عنا سفييك يحيى بن الحكم , امير المؤمنين 
ارتحل عن جوار , فمما قضى خطبتو التفت الى يحيى بن الحكم فقال لو . شعرًا 
". فقد سمعــت ما قال الفايشي , القوم

 ( 36ــــ 235 /1: تاريخ ابي زرعة  )                          
كلست أكتـ القارلء . الخبر غني ككريـ بالنسبة لبحثنا بشكؿ غير عادم 

, كفيمت منو ما سأقكلو عمى التك , بعد أف تأممت في مضمكنو كحمٌمتو , أنني 
يندر أف أسعد , غمرني شعكر مؤقت بالرضى عمى الطريقة التي كيتب بيا تاريخنا 

. عمى الرغـ مف أنو سيػػػٌجؿ في سياؽ أخبار السمطة , كما ىك أكثر تاريخنا, بو 
" حمص"انو لكال تمؾ الزيارة المشؤكمة التي قاـ بيا عبد الممؾ لػ, فمما ال شؾ فيو 

, لما أيتيح لنا اف نقرأ اليكـ ىذا النص النادر , كأٍمػره بضرب عنؽ ذلؾ الرجؿ , 
كانت في ذلؾ التػػػاريخ   " حمص"اف مػػػػػػػدينة , الذم يقكؿ صػػراحةن كبطريقة مباشػػػرة 
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" . الككفة"            الميبٌكػر عامرة بيمدانييف مف أىؿ 
   كيؼ فيمنا ذلؾ مف النص ؟ 

(2 )
يا : "فمنبلحظ أكالن اف عبد الممؾ خاطب الناس خطابان عامان دكف تمييز بقكلو

كتعييران ليـ بنسبتيـ الى المدينة ذات الصيت , تصغيران لشأنيـ " أىؿ الككيفة
" . بؿ نحف أىؿ الككفة : "كفي الجكاب قيؿ لو . العريض في مناصبة بيتو العداء 

في , أثناء التراشؽ العمني بياتيؾ النعكت , كال ريب في انيـ كانكا جميعان 
كعمى ىذا فميس معنى ما عٌير بو عبد الممؾ مخاطبيو , كمف قاطنييا " حمص"

بأف , إال أف الطرفيف يتصادقاف عمى القكؿ , كما سٌمـ بو مجيبيػو دكف مكاربة 
بحيث لـ يتسٌف ألحد بعد اف , " حمص"المخاطبيف كانكا حديثي عيد باإلقامة في 

كلك كاف األمر مجرد شتيمة مف عبد , " الككفة"ينسى أصميـ الذم يرجع الى 
دكف أساس , عنده مف صيت كريو " الككفة"تستحضر ما ألىؿ , الممؾ 

. ينفي النسبة جممة كتفصيبلن , لسمعنا مف مجيبو كبلمان مختمفان تمامان , مكضكعي 
عمى اف , ىك اآلخر , ثـ أف في تعميـ خطاب عبد الممؾ دليؿ صريح 

بحيث يصح , بؿ أغمبٌية , لـ تكف قميمة " حمص"في "  الككفة"نسبة القادميف مف 
. التعميـ منو كيصح الجكاب ممف أجابو 

فانو , كانكا ىمدانييف " حمص"أما الدليؿ عمى اف ىؤالء الككفييف النازليف 
فقد خاطبو رجؿ مف فايش ػػػػػػػ كفايش فخػػذه مف , يكمف في خطكة عبد الممؾ التالية 

ػػػػػػ خطابان  ( 475 ك 393/جميرة أنساب العرب  )كىذه بطف مف ىمداف ػ , حاشد 
كبالفعؿ خضع . غميظان يدعكه فيو لعزؿ عٌمو يحيى بف الحكـ عف إمارة المدينة 

بؿ كأمره بمغادرة , كسمرع الى عػػزؿ عمو , الخميفة لذلؾ التيديد الجافي كالعمني 
كلك لـ يكف اليمدانييكف قكة عددية ال يمكف تجاىؿ رأييا في شؤككف . المدينة فكران 

. لما خضع لذلؾ التيديد العمني الذم كٌجيو اليو ذلؾ الفايشي , المدينة 
اف عػبد الممؾ كاف في ذلؾ األكاف قػػػد بسػػػػػػػػػػط , كمما يعٌزز ىػػذا االسػتنتاج 
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بعد , كنجح في القضاء عمى أتباع ابف الزبير " . العراؽ"ك " الشاـ" سمطانو عمى 
التي , بشيادة اإلشارة الصريحة الى المعركة الفاصمة. أف كادكا يذىبكف بممؾ بيتو 

كأبمى فييا أىؿ , ـ 690/ىػ 71كقعت بينو كبيف مصعب بف الزبير في السنة 
ػػػػػف " حمص" كانتيت بمقتؿ مصعب , كدخكؿ عػبػػػػػد الممػػػػػؾ , البػػػػػبلء الحسى
 ( . 4/323:الكامؿ )"  العػػػػػػػػراؽ"

(3 )
يجب اف , اعني إطار اليجرة اليمدانية الكثيفة , نعتقد انو في ىذا االطار 

راكيان قصة مدينة  ( 2/304:معجـ البمداف  )نضع النص الذم يكرده ياقكت في 
اف : "بالعبارة التالية , عارية عف فذلكتيا التاريخية التي أثبتناىا اعبله , " حمص"

, بصفيف مع معاكية كاف أىؿ حمص, رضي الٌمو عنو , أشد الناس عمى عمي 
حتى . صاركا مف غيبلة الشيعة , كمضى ذلؾ الزماف , فمما انقضت تمؾ الحركب 

كأصميـ االمامية الذيف يسٌبكف , أف في أىميا كثيران ممف رأل مذىب النصيرية 
" . السمؼ 

يحكي القصة , أف نص ياقكت ىذا , كالحقيقة التي ال يصعب اكتشافيا 
ف بمحف الخطاب كالتمميح , التي نبحث عنيا  ثـ انو يحكي طرفان مف تمؾ , كا 

كلـ يكف ينقصنا اال اف نضـٌ , " ببلد الشاـ "القصة المجيكلة النبعاث التشيع في 
. لكي نقرأىا كاممة غير منقكصة , ما عنده الى ما عند ابي زرعة 

ىك , " صفيف"فيك يحكي اكالن شٌدة أىميا عمى اإلماـ عمي عميو السبلـ في 
. الذم بسطنا الكبلـ فيو آنفان , أمر نفيمو جيدان بالنظر الى تأثير معاكية كعممو 
كانكا مف " صفيف"في " حمص"كنفيمو بشكؿ أفضؿ حيف نعرؼ اف أكثر مقاتمي 

بحيث جعميـ , كانيـ كانكا مف الثقة عند معاكية ,  ( 34ػػػػػػػ 232/صفيف )حمير 
 . 1/261:ابف عساكر  )عند تنظيـ قكاتو المتقدمة الى المعركة في الميمنة 

كمعمكـ مما سبؽ اف  (70ػػػػػػ 69/امتداد العرب في صدر االسبلـ : العمي: كراجع 
.  حميران كاف ليا مف المكانة كاالعتماد عنػد معاكية مثؿ ما كاف ليمداف عنػد عمي 
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التي تمٌخضت عف أف أىميا ػػػػػػػ الحظ التعميـ ػػػػ , ثـ يحكي الحالة االنقبلبية 

ٍف تكمـ في عثماف كالزبير "كييعنى بيذا المصطمح " . غبلة الشيعة"صاركا مف  مى
( 1/10: لساف الميزاف )" كطائفة ممف حارب عميان رضي الٌمو عنو , كطمحة 

كنفيـ مف لحف . الذم كاف ما كاف عند أىميا قبؿ قميؿ , كمنيـ معاكية حتمان 
اف ىذا االنقبلب " كمضى ذلؾ الزماف , فمما انقضت تمؾ الحركب "كبلـ ياقكت 

األمر الذم تفسره اليجرة اليمدانية , الجذرم في الكالء حدث بشكؿ يشبو الفجأة 
. الكثيفة تفسيران كاضحان ال لىٍبس فيو كال معدل عنو 

المتيف , كيؼ اف قبيمتي حمير كىمداف :   كيا لٌمو لممقادير كتصاريفيا 
كيؼ نشرىما ظيكر االسبلـ , " اليمف"ترجعاف بأصكليما الى قطر كاحد ىك شػػرؽ 

ككيؼ كضعتيما , " العراؽ"كالثانية الى " الشاـ"االكلى الى , فباعد ما بينيما 
ثـ كيؼ , فاقتتمتا أشد ما يككف االقتتاؿ , السياسة في مقابؿ بعضيما البعض 

. حيث صارت حمير شيعية عمى األرجح , مرة أخرل " حمص"جمعتيما 
مشيد عمي بف أبي "مف المزارات كالمشاىد " حمص"  كيذكر ياقكت أف في 

كليس ىذا شيئان  . ( 303/نفسو  )" فيو مكضع اصبعو , طالب رضي الٌمو عنو 
كلكنني أحببت اف , " صاركا مف غبلة الشيعة "ييذكر بالقياس الى قكلو اف أىميا 

كما فييا مف داللة , حيث تكممت عف المشاىد الشيعية , أذكره تصديقان لقكلي آنفان 
يستفيد منيا المؤرخ , فبل تكجد اال حيث كيجدكا , حضارية بمثابة العبلمة الفارقة 

.  كثيران خصكصان حيف تعٌز المعمكمات 
ف المؤرخ كالجغرافي الشيير ابف كاضح اليعقكبي ,   ىذا  المتكفى بيعيد , كا 

" حمػػػػص"يذكػػػػػػر ىمػػػػػػدانان في ًعػػػػػػػػداد القبائػػػػػؿ القػاطنػػة ,  ـ 905/ ىػ292السػػػػػػػنة 
لكف دكف اف يحٌدد نسبتيـ الى بقية سكانيا مف القبائؿ االخرل ,  ( 81/البمداف )

كىك عمى كؿ حاؿ لـ ييعف في كتابو المختصر . كمنيا حمير , التي يذكرىا ايضان 
,  كلكننا نعمـ انو عرؼ المنطقة معػرفة مباشػػػػػػرة كمتفٌحصة ,  بمثؿ ىذه التفاصيؿ 
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. التاسع لمميبلد اك ما يقارب ذلؾ /  أثناء الربع األخير مف القرف الثالث لميجرة 
فمف ىنا يسيؿي نظـ ما عػرفناه منو في سياؽ االستمرار التاريخي لكجكد ىمداف في 

. بعد ما يقرب مف القرنيف عمى نزكليا اياىا , " حمص"
صفيف  )  كمف المفيد اف نقارف كبلـ اليعقكبي بما يذكره ابف مزاحـ في 

حيث نبلحظ , عف عناصر جيش معاكية كىي تتقدـ لمقتاؿ  (34 ػػػػػػ  232/
فاذا قارٌنا ىذا بدكره مع نص . كما سبقت مٌنا االشارة , الغياب الكامؿ ليمداف 

قػػػػد " حمص"ىك اف ىجرة ىمداف الى , نصؿ الى استنتاج كاضح , ابي زرعة 
كىذه النتيجة تتناسب مع ما . ـ 690/ىػ71 ـ ك 657/ىػ37حدثت ما بيف السنة 

حيث الحظنا غيابيا , " الككفة"مف تتٌبع حضكر ىمداف في , كصمنا اليو سابقان 
الخبلصة اف المقارنات . ـ 661/ىػ41ام في السنة , الكامؿ بعد عاـ الجماعة 

.  التاريخية تصؿ الى نتيجة متآزرة 
لممحدث احمد بف محمد بف  (7/381:تاريخ دمشؽ)  كيترجـ ابف عساكر 

سمع مف ابي زرعة الدمشقي في , أبي عمي اليمداني الحاشدم الحمصي , فضالة
ىػ 339سنة " مصر"ام في , كتكفي فييا , " مصر"كحٌدث بيا كفي , " دمشؽ"
كال يذىبٌف بقارلء الظف إلى أف فيما قالو ابف عساكر عف الرجؿ دليؿ .  ـ 950/

الحادم عشر /فمف المعمكـ انو حتى اكاخر القرف الرابع لميجرة , عمى مذىبو 
بؿ كاف ىؤالء يأخذكف , لـ يكف الفرز المذىبي قد ناؿ الحديث كأىمو , لمميبلد 

ككاف االعتبار األكؿ عندىـ , كيعطكف بعضيـ البعض دكف اعتبار لممذىب 
كأقرأ عبارة . كىذا أمر معركؼ مشيكر عند أىمو , لصدؽ الرجؿ ككثاقتو كضبطو 

كال شؾ في  . ( 1/7لساف الميزاف )ذات داللة خاصة بالنسبة ليذا الذم قمناه في 
يمكف العثكر عمى أعبلـ آخريف ىمدانييف منسكبيف الى , أنو بمزيد مف التنقيب 

يمكف بغاية السيكلة درجيا في , تقٌدـ سيرتيـ معمكمات تفصيمية , " حمص"
. السياؽ التاريخي نفسو 
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(4 )
أف المصادر الشيعية تكاد تجيؿ ,   لكف ما يجعؿ المتأمؿ يقؼ متسائبلن 

ىػ 1104:ت)محمد بف الحسف , فالحر العاممي . الشيعية " حمص"كؿ شيء عف 
" الشاـ"المصدر األكؿ ألعبلـ الشيعة في , ( امؿ اآلمؿ ) مؤلؼ  (ـ1692/

كىك الذم , ال يأتي عمى ذكر حمصي كاحد , خصكصان " جبؿ عامؿ"عمكمان كفي 
كال ريب في اف " . طرابمس"ك " حمب"مؤل الجزء الثاني مف كتابو بأعبلـ جارتييا 

لـ يكف " حمص"ثـ ال ريب في أف . كسكت عما ال يعرؼ , الحر قاؿ ما يعرؼ 
كربما كاف لضعؼ شأف , ليا مف الشأف السياسي كالثقافي ما كاف لجارتييا 

في التاريخ عبلقة بأنيا لـ يكف ليا في يكـ مف األياـ كضع سياسي " حمص"
كذلؾ ربما كاف لخفاء ذكر رجاليا كفقيائيا عبلقة بأنيا لـ . مستقؿ شأف جارتييا 

فينتشر عف ىذا الطريؽ , " العراؽ"تحٌقؽ صبلت ثقافية بالمراكز العممية في 
. ذكرىـ 

لمحسف بف ابراىيـ  (4/628:أعياف الشيعة )  كيترجـ السيد األميف في 
كاف فقييان امامٌيان "كصفو فييا بأنو , بف محمد بف جعفر الحمصي ترجمة مكجزة 

كالترجمة ميقتبسة بنصيا عػػػػػف " .  كقػػػػػػد عٌمػػػػػػػػر طكيبلن 540مات سػػػػػػػنة , مناظران 
, محيي الديف , كىذا أخذىا بدكره عف ابف ابي طي . (192/ 8:لساف الميزاف )

تاريخ ) في كتابو المفقػػػػػكد  (ـ 1232/ىػ630:ت )يحيى بف حميدة الحمبي 
. كالحمصي ىذا شيخ لكالد ابف ابي طي ,  (االمامية 

 (كفاية األثر في النص عمى األئمة االثنى عشر)  كلقد عثرنا في كتاب 
عمى أسماء عدد مف أعبلـ , عمي بف محمد الخٌزاز الرازم القمي , البي القاسـ 

: ىـ , مبثكثة في أسناد األحاديث , الشيعة " حمص"
كنرجح انو عاش في القرف  . ( 73/كفاية  )ػػػػػػػػػػ محمد بف عمي الحمصي 

إذ أف بينو كبيف النبي , أك أكائؿ القرف الثالث عمى أبعد تقدير , الثاني اليجرم 
ٍف عثرنا عمى اسمو مف الرجاؿ , أربع كسائط , صمكات الٌمو عميو كآلو  كىك أقدـ مى
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.  المنسكبيف الى ىذه المدينة 
كنرجح انو مف رجاؿ القرف  . (77/كفاية  )ػػػػػػػػػػػ محمد بف عرفة الطائي 

.  الثالث اليجرم 
كىك شيخ لعتبة بف  . ( 163/كفاية  )ػػػػػػػ احمد بف يكسؼ الحمصي 

. اآلتي ذكره , عبدالٌمو الحمصي
عمي , شيخ البي الحسف (162/ كفاية  )ػػػػػػػػ عتبة بف عبدالٌمو الحمصي 

,  (كفاية األثر  )كىذا شيخ لعمي بف محمد الخٌزاز مؤلؼ , بف الحسف بف منده
  (نفسو/كفاية  )ـ 990/ىػ380أثناء مكسـ الحج سنة " مكة"التقى بو كأخذ عنو في 

كىك شيخ لعتبة بف عبدالٌمو المذككر اعبله . ػػػػػػػػػ سميماف بف عمر الراسبي 
كلـ نفيـ معنى ىذا  (نفسو / كفاية )" الكاتب بحمص"يكصؼ في سياؽ السند بػػػػػ 

. الكصؼ 
كمف ثـٌ االسناد التي أخذنا عنيا ,   كتجدر االشارة الى اف دىٍرج االحاديث 

لـ يكف اال نتيجة لذلؾ المقاء السعيد بالنسبة ,  (كفاية األثر  )في , تمؾ األسماء 
أثناء أداء االثنيف " مكة"في , الينا  بيف ابي الحسف بف مينده كابي القاسـ الخٌزاز 

كلكال ذلؾ لـ يكف لنا أم فرصة لمعرفة . ـ 990/ىػ380مناسؾ الحج سنة 
, اف بحثنا , فيذا تصديؽ لقكلنا . أصحابيا , كتمؾ المبلبسات القميمة مف سيرتيـ 

, ىك بحث الحظ المؤاتي كالفرص السعيدة , النو يقع خارج نطاؽ التاريخ الرسمي 
ليس معنا , قد أيسقط ما في أيدينا , كاال كقفنا عاجزيف , اف سنحت ميطرنا كسيقينا 

. سكل أسئمتنا المؤرقة 
: فقد عثرنا عمى ثبلثة ,       أٌما في المتأخريف عف أكلئؾ 

, مخمص الديف , ابك الخير , ػػػػػػػػػ المبارؾ بف يحيى بف مبارؾ بف مقبؿ 
ذيؿ مرآة )ترجـ لو اليكنيني في ,  (ـ1259/ىػ658:ت)الغساني الحمصي 

كىك أحد , كاف فاضبلن اديبان كلو معرفة تامة باالنساب : "قائبلن ,  (1/385:الزماف
ككاف قد ىرب مف حمص مف , تكفي في ربيع اآلخر بجبؿ لبناف , مشايخ الشيعة 
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".  التتر فأدركو أجمو 
جماؿ الديف , ػػػػػػػػػ محمد  بف يحيى بف مبارؾ بف مقبؿ الغساني الحمصي 

كصفو الصفػػػػػػػدم فػػػػػػػي . كىك أخػػػػػػك المترجـ لو أعمػػػػػى ,  (ـ 1271/ىػ680:ت )
كاف كزيران مػف "  ككصؼ أباه بأنو , بالشاعر الناثر  (4/383:الكافي بالكفيات  )

أبياتان في  ( 3/463:ذيؿ مرآة الزماف )كما أكرد لو اليكنيني في , " أجبلد الشيعة 
حيث قاؿ مف قصيدة يرثي بيا ابف العكدم , الرد عمى جماؿ الديف بف الحساـ 

: الجزيني 
       عٌرج بجزيف يا ميستبعد النػجؼ     ففضؿ مىف حٌميا يا صاح غير خفي 

: مطمعيا , فرٌد عميو ابف مقبؿ مف قصيدة طكيمة 
      لقد تجاكز حٌد الكػػػفر كالسخؼ       مىف قاس مقبرة ابف العكد بالنجػػػػؼ 

مف خبلؿ ىذا القميؿ الذم عرفتو مف سيرة الرجميف كأبييما مف ,      فأنت ترل 
, فكاف منيا , نالت المجد مف أطرافو , أنؾ أماـ أيسػرة ذات مكانة كقدـ , قبميما 

. كرجؿ األدب , كرجؿ الفقو كما يناسبو , رجؿ السياسة , خبلؿ جيميف 
ٍعقؿ ,   ػػػػػػػػػ ابك العباس  الغساني ثـٌ ,  األزدم , أحمد بف عمي بف مى

الشيير بابف معقؿ ,  (ـ1246 ػػػػػػػػ 1171/ىػ644  ػػػػػػ 567)الحمصي , الميٌمبي 
كىك أحد أعظـ فقياء الشيعة في , آخر فقيو شيعي حمصي نعرفو . الحمصي 

ترؾ بمده . التي كانت في زمانو أىـ مركز عممي لمشيعة " الحٌمة"قرأ في , زمانو 
فكاف , مع بدء تحٌكليا مف مركز حنبمي الى حاضرة شيعية " بعمبػؾ"كأقاـ في 

بركة " بعمبػؾ"ككاف لكجكده في , لتحكلو ىذا معنى التناغـ مع حركة التاريخ 
. كما نزاؿ نجد آثرىا حتى اليكـ , أدركيا كسٌجميا بعض كتٌاب سيرتو , خاصة 

المنشكرة في مجمة , كتفصيؿ ىذا اإلجماؿ مكككؿ الى دراستنا المسيبة عنو 
. فميرجع الييا ىناؾ مف أحب  (العدد السابع كالعشركف/المنطمؽ )

(5 )
, كمو تقريبان " الشػػػػاـ"مثمما شػػػػػماؿ , " الشػػػيعية" حمص"  كلقد أتػػػػػػت نياية 
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, فقمعت التشيع ,  القادمة مف األطراؼ ,  عمى يد العناصر العسػػكرية الطارئة 
. كأكقفت بذلؾ التطكر الطبيعي كالتمقائي لممنطقة 

  كالحقيقة اف القمع لـ يكف مكٌجيان الى التشيع اال بكصفو مذىبان غير 
التكفيؽ بحيث يسيؿ عميو إرضاء , بسبب بينيتو الفكرم الصمبة , يػأبى , سمطكم 

. ذكم النزعات السمطكية 
. المدينة لـ يصؿ الى إرباضيا كالقرل المحدقة بيا " حمص"        لكف ما ناؿ 

كحتى اليكـ ما يزاؿ الى جكار المدينة ما يقرب مف أربعيف قرية شيعية كميان اك 
.       ىي الشاىد الحي عمى حقبة مف تاريخيا , جزئيان 
   
  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ *****                         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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(1 )

كىك القسـ الشرقي . عمى كجو التخصيص كالحصر " البقاع البعمبكي"كنريد بو 
طريؽ " يفصمو عف بقية السيؿ " . كادم العاصي "الممتد حتى بداية , مف السيؿ 

. المرسكـ اليكـ حيث كاف مف قديـ الزماف , "الشاـ
مع , الذم يبتعد بو عف ميداف بحثنا , اما القسـ الغربي منو فمو شأنو الخاص بو 

كادم "التي تستقر عمى كتؼ , " مشغرة"ىك قرية , كلكنو مجيد , استثناء صغير 
. , باإلضافة إلى عدة قرل صغيرة الى جكارىا " الميطاني

" دمشؽ"بحكـ ككنو نقطة عبكر بيف , أم الغربي , كالظاىر أف ىذا القسـ 
كمف ىذا . صار امتدادان ليا في الشأف السياسي كما في الشأف الثقافي , كالساحؿ 
ككؿ مىف يعػرؼ خصكصيات التركيبة السكانية لمسيؿ . الشأف المذىبي , طبعان , األخير 
ىك أكثر بكثير مف مجرد طريؽ " طريؽ الشاـ "اف , يمكنو اف يبلحظ دكف مشٌقة , اليكـ 
تفصؿ بيف تركيبتيف سكانيتيف تختمفاف في , بؿ ىك أيضان حدكد حقيقية ,  حيكٌية

مع ضركرة األخذ بعيف االعتبار المدل الحيكم لمطريؽ مف جانبو . خصكصياتيما 
. الشرقي 

كىذه حقيقة . ال نعرفو اال شيعيان " البقاع البعمبكي"كلقد أشرنا في المقدمة الى اف 
فكؿ ما نعرفو عف السيؿ يدؿ عمى . كانما استدلينا عمييا بآثارىا , ال نص مباشران ليا 

كذلؾ بسبب النزكح , " الشاـ"شأف أكثر , انو كاف خاليان مف السكاف اثر الفتح االسبلمي 
كمف ". آسية الصغرل "الممتحقيف بػالػركـ المنيزميف باتجاه , الكثيؼ لمعرب المتنٌصريف 

ذكر أحد منسكب الى قرية مف , في عامة ما كيتب مف تاريخ كسير , ذلؾ انؾ ال تجد
كىذا شاىد , التي امتؤل بيا السيؿ كسفكح الجباؿ المطٌمة عميو فيما بعد , ىاتيؾ القرل 

كسنكرد عمى التك ما يزيد . بؿ نعرؼ انيا عمكمان قد ميٌصرت اك عميػرت فيما بعد . نفي 
. ىذا الجانب مف المكضكع استنارة 

,  كما قمنا آنفان , التي كانت , نفسيا " بعػمبؾ"ال نستثني مف ىػػػػػػذا كمو سكل مدينة 
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باإلضافة الى القرية المجاكرة ليا , أحد المراكز الحنبمية النادرة في المنطقة الشامية
ممف تجد ذكرىـ اك سػيرتيـ , كمنيما خرج عدد كافر مف رجاؿ ىذا المذىب ".  يكنيف"

المعنٌية بالقركف السادس كالسابع كالثامف , في كتب التاريخ كالسير كرجاؿ الحديث 
 (ذيؿ مرآة الزماف  )خصكصان في , الثاني كالثالث كالرابع عشر الميبلدية / اليجرية 

كىك مػف أبناء ,  (ـ 1326/ ىػ 726:ت  )مكسى بف محمد اليكنيني , البي الفتح 
. القرية نفسيا 

كالذم , المدينة سمطانيا المعنكم عمى السيؿ المجاكر ليا " بعمبؾ"         كاف لػ 
كحتى اليكـ فإنؾ . حتى اف اسميا طغى عمى الجكار كمو , تستقر عمى أطرافو الشرقية 

؟ أم "بعمبؾ"مف أيف مف : لربما سألؾ , إف انتسبت الى المدينة أماـ شخص ليس منيا 
؟  كالظاىر اف ىذا االرتكاز يستند إلى أف المنطقة " بعمبؾ"مف أم قرية اك بمدة مف 

بحيث انو لـ يكف الى جكارىا ما ينافسيا كيجذب اىتماـ , كانت شبو خالية مف السكاف 
فنحف نعرؼ اف عامة , أمر ثابت مف طريؽ آخر , عمى كؿ حاؿ , كىذا . الناس 

ٌما انيا حديثة اإلعمار بالناس , إٌما أنيا حديثة التمصير نسبيان , القرل المجاكرة  مع , كا 
. سنشير الييما كالى داللتيما فيما يمي , استثنائيف فقط 

كفي ظؿ ىذا .   كلكف ما أف بدأ السيؿ يعمر بالسكاف حتى جرؼ المدينة 
. بات مف الطبيعي اف تفقد المدينة شخصيتيا السابقة شيئان فشيئان , المتغٌير السكاني 

المعركؼ حتى , كاليكـ ال تجد فييا مف آثار حنبميتيا السابقة اال اسـ احد مساجدىا 
ليغذم " رأس العيف"كمجرل تحتيا لمماء يتغذل مف نبع , " مسجد الحنابمة"اليكـ باسـ 

كالظاىر اف ىذا االسـ " . ماء الحنابمة"كييعرؼ حتى اليكـ باسـ , ميضاء المسجد نفسو 
" . ماء مسجد الحنابمة"كاف اسـ االصمي , مبني عمى حذؼ المضاؼ في اسـ المسجد 

اك , ال يعرفيا اال أىؿ اإلختصاص , الحنبمية فقد صارت نسيان منسيان " يكنيف "اما 
. المطمعكف عمى أعماليـ 

قد حدث بسسب التزايد السكاني , كالظاىر اف ذلؾ العمراف كما نشأ عنو 
ثـ تعػػػػٌزز فيما بعػػػػػد باليجػػػػرة الكثيفة اآلتيػػػة مف الجباؿ المجػاكرة باتجػػػػػػػػػػػػاه . الطبيعي اكالن 
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ثـ استمرت مف , الثاني عشر لمميبلد /ابتداءان مف اكائؿ القرف السادس لميجرة ,  السيؿ
. كعمينا اف نتحدث في االثنيف معان . بعد بكتائر مختمفة دكف انقطاع حتى اليكـ 

(2 )
اف الشيعة كانكا جماعة كافرة ,          يؤخذ مف جممة النصكص كالمبلبسات 

, الثالث عشر لمميبلد /في أكائؿ القرف السابع لميجرة , " البقاع البعمبكي"العدد في 
, مف حيث انيا خارج الصيغ السمطكية كىكامشيا , كلكنيا ضعيفة كمغمكبة عمى أمرىا 

. كانيا في ىذه الفترة بدأت تشؽ طريقيا الخاص باتجاه صيركرة نكعية 
الكافي بالكفيات )كالصفدم في  (151/بغية الكعاة )          الذىبي في 

يتحدثاف ,  (ـ1246/  ىػ 644:ت)خبلؿ ترجمتيا البف معقؿ الحمصي ,  (7/239:
الحظ انيما بكبلميما ال يخٌصاف المدينة " . بعمبؾ"ام ناحية " رافضة تمؾ الناحية "عف  

عارفاف بصيراف , مػف دكف أدنى ريب , كىما . رافضة تمؾ المدينة , مثبلن , فمـ يقكال , 
يعرؼ كيؼ ينتقييا أبيف ما تككف , كالذىبي خصكصان مف فرساف الكممة . بما يقكالف 
ككبلىما معان , كأىمو " الشاـ"فيك ذلؾ الخبير المتمكف بػ , اما الصفدم . عما يريد 

" . بعمبؾ"ناطؽ بأف الشيعة كانكا في ذلؾ األكاف جماعة بارزة في محيط 
, التي سبقت االشارة الييا في الفصؿ السابؽ ,      كما اننا حٌققنا في دراستنا 

في الكقت الذم كانت فيو المدينة قد بدأت " بعمبؾ"انو نزؿ , عف ابف معقؿ الحمصي 
كاف . خضكعان منيا لضغط المحيط سكانيان كثقافيان , تتحٌكؿ في االتجاه الذم انتيت اليو 

حكـ  )الممؾ األمجد األيكبي , التي بناىا مع امير المدينة , العبلقة المتينة كالممٌيزة 
كانت عبلقة سياسية , اك بناىا الممؾ معو , (ـ1229ػػػػػ 1182/ ىػ627 ػػػػ 578:

التي كانت , عمؿ األمجد مف خبلليا عمى تركيض الجماعة الشيعية . بالدرجة االكلى 
ٍمكيا في قنكات السمطة ,  قد بدأت تنيض كتسيطر عدديان في امارتو التي يقؼ , كعمى سى

بناء قنكات اتصاؿ بيف , كمعمكـ أف أكليات فػػف ممارسة الحكـ . ىك عمى رأسيا 
, كما ىك في الشػػػكؿ الحديث لمدكلة , قد تككف مؤسسات , الجميكر كرأس السمطة 

. أدنػػػػى مف الدرجػػػػة األيكلػػػػػى طبعان , كلكنيا في ذلؾ األكاف كانػػػػػػػػت قيادات مف درجة ما 
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اف يجارم المتغٌيػػػر السيػػػػػػػػكاني  , " بعمبؾ" كعمى ىذا فقػػػػػد كاف عمى أمير 
بحيث , كالمتغٌيرات الثقافية التي كانت تتحرؾ بمكازاتو كباتجاىاتو نفسيا , الحادث 

. تتناسب مع االكضاع المستجٌدة , جعمتو بحاجة الى أدكات حكـ جديدة 
ما أصاب " حمص"القادـ مف , أصاب ابف معقؿ ,   في ىذا السياؽ التاريخي 

كسٌجؿ الذىبي كالصفدم . ما أصابكا " بعمبؾ"كأصاب بو شيعة , " بعمبؾ"مف مكانة في 
كعاش بو ػػػػ ام : "في عبارة مكجزة جامعة , كبلىما انطباعيما عف ىذا الحدث االنقبلبي 

انو في ذلؾ , كمف ىنا قمنا " رافضة تمؾ الناحية  (كانتفع بو: الصفدم)بابف معقؿ ػػػػ 
عمكمان يتجيكف نحك صيركرة " البقاع البعمبكي"بؿ في " بعمبؾ"األكاف أخذ الشيعة في 

. نكعية جديدة 
(3 )

اال , لـ يبدي لنا كلـ نقرأه في مطمعو , اك النقمة النكعية ,   ككما اف ذلؾ التطكر
ال , فإف استمراره كارتقاءه مف بعد , مف خبلؿ سيرة أحد الذيف اتصمكا بو كعممكا عميو 

الذم , يبدك لنا ىك اآلخر اال مف خبلؿ التفاعبلت المحٌمية مع ذلؾ الببلء الرىيب 
حزيراف / ىػ 658في جمادل الثانية سنة " بعمبؾ"كناؿ , انصٌب عمى المنطقة كميا 

بعد اف اكتسح في طريقو شرؽ ,  أعني بو كصكؿ الزحؼ المغكلي المدمر 1259
. ناشران أبشع الخراب كالدمار اينما حٌؿ " مصر"كصكالن الى أبكاب , " دار االسبلـ"

دكف اف يعرضكا ليا " بعمبؾ"كاجتازكا , " البقاع"  في ذلؾ التاريخ كصؿ المغكؿ الى 
كما ييٌمنا اآلف مف ىذه " . دمشؽ"كاف غرضيـ األكؿ العاصمة االقميمية . بسكء 

مختمفيف عمى , انفرز فييا أىؿ المدينة كمىف حكليا , انيا كانت مناسبة , األحداث 
, ككاف ذلؾ الخبلؼ كما نشأ عنو مف فرز , المكقؼ الذم ينبغي اتخاذه مما يجرم 

ـٌ بميزاف القكل االجتماعية , فرصة لنا اليكـ نتابع مف خبلليا حالة التطكر الناشطة  كنم
. كالسياسية الجديدة 

, تزعمو رجؿ مف أبناء المدينة ,   فريؽ التـز جانب الصمح كاالستسبلـ 
كبيػػػػذه الكسػػػػيمة اتصؿ بالمغػػكؿ كحظي , اشتيػػػػر بمعرفتو الكاسػػػعة بالحشائػػػػش الطٌبٌية 
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ذلؾ , كعندما دخمكا المنطقة كاف في ركاب ىكالكك القائد المغكلي الشيير ,  عندىـ 
. ىك تقي الديف الحشائشي 

تزعمو اكؿ فقيو شيعي أنجبتو ,   اما الفريؽ اآلخر فقد نادل بمزكـ الجياد 
ػػػ 1220/ ىػ 699 ػػػ 617)ىك احمد بف محٌسف بف مٌمي األنصارم البعمبكي , " بعمبؾ"

. تمميذ ابف معقؿ  (ـ1291
بعد اف ترأس كفدان مف ,   نجح الحشائشي في تنظيـ استسبلـ مسقط رأسو 

كلكف ابف , كعاد يحمؿ الى أىميا صؾ األماف , " دمشؽ"اتجو الى , أىؿ المدينة 
كمف ىناؾ شٌف حرب , كالتجأكا الى الجباؿ المجاكرة , مٌمي كفريقو غادركا المدينة 
استمرت طيمة الفترة القصيرة التي أمضاىا المغكؿ في , عصابات شعبية ضد الغزاة 

, ـ 1259/ ىػ 658في شير رمضاف " عيف جالكت"ام حتى ىزيمتيـ في , المنطقة 
كلقد فٌصمنا ما أجممناه ىنا مف سيرة ابف مٌمي " . نير الفرات"كتراجعيـ الى ما كراء 

(. 28/المنطمؽ )المنشكرة في مجمة , الرائعة كجياده في دراستنا المفٌصمة عنو 
كي ال تطغي تفاصيميا عمى , كقد أجممناىا ىنا إجماالن شديدان ,   ىذه السيرة 

بؿ باألحرل عمى أمر كاحد مف , تدؿ داللة قاطعة عمى أمريف , سياؽ الحديث 
: كجييف 

يبدك لنا , " بعمبؾ"كأكؿ فقيو شيعي أنجبتو , اف ظيكر ابف مٌمي : األول  ػػػػػػػػػ 
كالتي عٌبر عنيا الذىبي بتمؾ , أكؿ إفراز لمظكاىر الجديدة التي بدأت تشؽ طريقيا 

كابف مٌمي تمميذ ابف , " كعاش بو ػػػػ أم بابف معقؿ ػػػػػػ رافضة تمؾ الناحية "العبارة القكية 
. فظيكره احد معاني ما قالو الذىبي . معقؿ كما قمنا آنفان 

اف ننظر الى إنجاب الجماعة الشيعية , فمقد عٌممتنا تجاربنا في ىذا الميداف 
يتصبلف بدرجة كعي ىذه , كعبلمة ال تخطىء عمى أمريف ىاميف , لفقيو اك فقياء 

اف ىذه الجماعة تدرؾ ذاتيتيا : اكليما . كبالظركؼ التاريخية التي تجتازىا , الجماعة 
انيا تممؾ الفرصة لممارسة ىذه الذاتية : كثانييما . الثقافية بؿ كخصكصيتيا كتميزىا 

قسط كاؼ مف الحرية , كعمى رأسيا , منيا , ضمف حد أدنى عمى األقؿ مف الشركط 
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كالعكس ايضان . تستند كال بد عمى كضع اجتماعي قكم كميطمئف ,  كالشعكر باألمف 
فيذا يعني , بعد اف كانت تفعؿ , فعندما تعقـ الجماعة عف انتاج فقيائيا . صحيح 

حكؿ , كنظف اف ىذه اإللماحة . كأنيا قد بدأت تخبك, أنيا استكانت لظركؼ قاىرة 
كافية لتبياف الدالالت , العبلقة التاريخية الداللية بيف الفقيو كالجماعة الشيعية 

كما الجماعة الشيعية في ىذا بدع بيف . ألكؿ فقيو منيا " بعمبؾ"المنطكية في إنجاب 
. فدائمان كاف إنجاب المثقؼ المنتمي يحمؿ الداللة نفسيا , الجماعات كالشعكب 

التي لقيتيا دعكة ابف مٌمي , اف االستجابة الجماىيرية الكاسعة :  ـــــ الثاني 
مصٌكرتنا )عمى حد قكؿ اليكنيني" جمع لو عشرة آالؼ نفر"بحيث انو  , لمجياد 

كتقع في القسـ غير المطبكع مف , ىػ  700 حكادث سنة /لمخطكط ذيؿ مرآة الزماف 
اذ انيـ اكثر مف اف يككنكا , الشؾ في انيـ ينتمكف الى المدينة كجكارىا (الكتاب 

ىذه االستجابة تدؿ داللة قكية عمى حالة تراٌص . مفركزيف مف المدينة كحدىا 
عمى اف , ليس لدينا ما يدؿ داللة نصٌية مباشرة . اجتماعي لدل الشيعة المحٌمييف 

كلكف أم خبير . كاف قائمان عمى أساس مذىبي , ذلؾ الفرز حكؿ المكقؼ مف الغزك 
فمف المستبعد جدان اف يتناسى الناس في , ال يمكنو اف ييغمض عينيو عف ىذه الخمفٌية 

, كاف تسقط عكامؿ الفرز العريقة المكينة , تمؾ المحظة محٌركاتيـ السمككية التقميدية 
فيصطٌؼ حنابمة مف المدينة كراء فقيو , كتمنح ساحتيا ليذا الفرز السياسي الجديد 

بؿ القاعدة ىي . كيصطٌؼ مف شيعتيا كمف شيعة جكارىا كراء رجؿ حنبمي , شيعي 
فيككف مجرد تعبير , ام اف يحمؿ الفرز الحادث عكامؿ الفرز التقميدية , العكس 

خصكصان انو ال ذكر ألم فقيو مف فقياء المنطقة الحنابمة في صؼ ابف . جديد عنيا 
مٌمي كاتجاىو بحيث يمكف اف نفيـ منو انكسار الحاجز المذىبي في تمؾ الساعات 

كخصكصان أكثر اننا عػرضنا في خكاتيـ دراستنا السالفة الذكر عف ابف مٌمي . العصيبة 
بحيث اضطر الى , انو لقي مف السمطة المممككية بعد اندحار المغكؿ عنتان شديدان , 

ال , في حالة أشبو بالتشٌرد , كقضى نصؼ عمره المديد ىائمان , " بعمبؾ"الخركج مف 
فػػػػي صعيػػػػػػػػػػػػد  " أسػػػنا"حتى " بغػػػػػداد"كقػػػػد الحقناه مف . يستقػػر في أرض حتى يغادرىػػػػا 
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في أعالي " بخعكف"حتى استراحت بو الدركب الطكيمة الى قبر في قرية ,  مصػػر
" . جبؿ لبناف الشمالية"

, اف ىذا الجزء المثير لؤلسى مف سيرة ىذا الفقيو البطؿ , كما مف شؾ عندنا 
كخصكصان بأنو نجح في تنظيـ الشيعة , ذك عبلقة سببٌية كثيقة بأعمالو الجيادية تمؾ 

ككٌجييػػػػػػـ الكجية التي رآىا أمثؿ في ذلؾ الظرؼ , ألكؿ مػػػػػرة في المنطقة كراءه 
عيػرؼ عنيا الحساسٌية , ككاف مف المتكقع مف سمطة كالسمطة المممككية . الدقيؽ 

, كأحاطت سمطانيا دائمان بحد السيكؼ , الفائقة تجاه كؿ ما ييٌدد امتيازاتيا العسكرية 
اف تنظر بارتياب شديد الى ىذا القادـ مف خارج كؿ التركيبة السمطكية كىامشيا 

عمى درجة مف التنظيـ , يجٌر كراءه جميكران عريضان , ليتخذ مكقعان قياديان , الضٌيؽ 
يحمؿ فكرة صمبة عف الشرعية , " الشاـ"يمٌثؿ بدكره جميكران أكبر في , كاالنضباط 
كما انو خًبر كؿ أصناؼ . يستحيؿ التكفيؽ بينيا كبيف امتيازات السمطة , كمفيكميا 

كجميكر . كبذلؾ كمو كاف مكضكعان صالحان لبلنتقاض , التضييؽ كالعزؿ كالحرماف 
التي تجعؿ مف الناس مجرد مكضكع , كيذا كاف دائمان نقيض االنظمة السياسية الكمٌية 

. ال يمكف اف يتساكنا عمى أرض مشتركة , لمحكـ 
حتى التفتكا الى كؿ ,   كلذلؾ فانو ما اف نجح المماليؾ في دحر المغكؿ 
ام مع الماليؾ , كمعيـ . الذيف أفادكا مف حالة االختبلؿ السياسي التي أحدثيا الغزك 

الحماسة الشعبية المتدٌفقة كالمكجية تكجييان خفٌيان كمباشران مف قبؿ أركاف اليامش , 
. نذيران كافيان البف مٌمي لينجك بنفسو , ىذا عمى األقؿ , ككاف في ىذا . الثقافي لمنظاـ 

, " كالبقاع البعمبكي" بعمبؾ"  لسنا ندرم ما الذم حصؿ لمشيعة اك عمييـ في 
كلكننا نبلحظ انو بعد فترة بدأت تبرز عمى المسرح , بعد االندحار غير المتكقع لممغكؿ 

المعركفكف , اكلئؾ ىـ آؿ الحرفكش , السياسي المحٌمي اكؿ زعامة شيعية اقطاعية 
ك " الجٌبة"كبالتحديد منطقة , الذيف برزكا أكالن في الجباؿ الشرقية , أيضان باسـ الحرافشة 

سيؿ "المطٌمة عمى , عمى سفكح الجباؿ نفسيا " سرعيف"ثـ في قرية , " عساؿ الكرد"
ليقيـ األمير يكنػػػػس الحػرفػػػكش اكؿ مسػػػػػجػػدو , " بعمبؾ"قبؿ اف يستقػػػػركا أخيران في " البقاع
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. كما يزاؿ أعقابيـ فييا حتى اليكـ , كظمكا سادة المنطقة قرابة القرنيف .  شيعي فييا 
عبر نظميا , كىذا أسمكب ناجح جدان كتقميدم جدان في احتكاء القكل الشعبية الفالتة 

. كمنحيا مساحة مف ىامشيا , تحت عنكاف اك آخر في الصيغة السمطكية 
كىي قرية , " كرؾ نكح"بدأت , كعمى خط مكاز ,   كفي الفترة نفسيا تقريبان 

كىي خطكة طميعية , في الظيكر كمركز عممي شيعي , " البقاع البعمبكي "في غرب 
كيمكف لممستزيد مف , كاف ليا مف األثر الحميد ما انداح عبر القركف كاألنحاء , جدان 

أسبابيا , اليجرة العاممية الى ايراف في العصر الصفكم )قراءة كتابنا , بعض آثارىا 
. (التاريخية كآثارىا السياسية كالثقافية

اف ظيكر آؿ ,   كالجدير بالكقكؼ عنده مف ىذيف التطكريف التاريخييف 
كاف حبلن سمطكيان ألزمة سمطكية في , كقكة سياسية محمية , اك الحرافشة , الحرفكش 
ذك داللة ىامة جدان بالنسبة لما نتتٌبعو , ام ىذا الظيكر ,  كمع ذلؾ فانو . األساس 

كاف يكف , فاألزمة لـ تكف  لتنشأ في مقاييس السمطة كتستدعي الحٌؿ , كنبحث عنو 
عمى " البقاع البعمبكي"كلكال بركز الجماعة الشيعية في , عمى الطريقة السمطكية 

. كقكة عددية عمى األقؿ , الساحة السياسية 
فقد كاف , كأكؿ مركز عممي شيعي في المنطقة نفسيا " كرؾ نكح"  اما ظيكر

كحد مقبكؿ مف الطمأنينة , تعبيران حٌران كفصيحان عف حالة متقػدمة مف الشعكر بالذاتية 
كلقدتحدثنا اعبله , كالنضج الثقافي كاالجتماعي لدل الجماعة الشيعية في المحيط , 

. فبل نيعيد , عف العبلقة الداللية بيف الجماعة الشيعية كانتاج قفيائيا 
دكف سكاىا , " كرؾ نكح"  كلسنا ندرم حتى اآلف ما ىي العٌمة بالذات في فكز 

كلكننا نظف ظنان اف لؤلمر عبلقة بمكقعيا , بشرؼ ىذه الخطكة , مف قرل الجكار
كبالتحديد عمى فـ الطريؽ المسمكؾ بيف الجبؿ , " جبؿ لبناف"الجغرافي عمى سفكح 

كلطالما حممت السيبيؿ , كلطالما كانت حظكظ البمداف ىبةن مف مكقعيا . كالسيؿ 
الرابع /حتى بدايات القرف الثامف لميجرة , كلقد كاف الجبؿ . األفكار كالحكافز كالقدكات 

قبؿ , انو قامت فيو , كيؤخػػػػذ مف نص نادر كمكثكؽ . عامران بالشػػػػػيعة , عشر لمميبلد 
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ابف عبد  )فييا فقياء كتبكا مؤلفات متداكلة , حركة عممية ما ,  مقتمة اىميو كتشريدىـ 
فمعؿ  (81ػػػػ 179/العقكد الدرية في مناقب شيخ االسبلـ ابف تميمة : اليادم
" مشغرة"كمف المفيد اف نقارنو ببركز قرية . ىك مما أخذتو مف جيرتيا " كرؾ نكح"بركز

" سيؿ البقاع "عمى فـ الطريؽ المكصؿ بيف , ىي األخرل , كالتي تقع , فيما بعد 
كالمسألة عمى كؿ حاؿ تستدعي بحثان " . البقاع الغربي"في أقصى , " جبؿ عامؿ"ك

. مستقبلن 
في كجيييما السياسي , فاف ىذيف التطكريف التاريخييف ,   ميما يكف 

اف الجماعة , معدنيا كنقشيا , ىما كجياف لعممة كاحدة , السمطكم كالثقافي الشعبي 
الرابع عشر / كانت قد أضحت منذ القرف الثامف لميجرة " البقاع البعمبكي"الشيعية في 

. فضبلن عف انيا تتمتع بقدر كاؼ مف الشعكر بالذاتية , القكةالمسيطرة عدديان , لمميبلد 
يأخذ اتجاىان معاكسان " جبؿ لبناف"  كفي الكقت نفسو كاف مجرل االحداث في 

األمر الذم كاف لو أبعد األثر عمى الكضع السكاني . بالنسبة لمشيعة فيو , تمامان 
" .  البقاع"الخكانيـ في 

(4 )
انو في , التي تٌذكرنا بالحبكات الدرامٌية البارعة ,   مف المصادفات التاريخية 

" . جبؿ لبناف"ىذا التاريخ ايضان كقعت النكبة عمى الشيعة في 
بعد " كسركاف"نجح العسكر المممككي في اجتياح ,   ففي أكليات ىذا القرف 

كنفى أك شٌرد قسمان آخر اتجو صكب , فقتؿ مف قتؿ منيـ , أكثر مف محاكلة فاشمة 
. كمذ ذاؾ أختٌؿ كضع الشيعة في الجبؿ كمو  (96/تاريخ بيركت : ابف يحيى )"بعمبؾ"

نشكء حركة سكانية , فاف اىـ ما نتج عف ىذا اإلختبلؿ , كبالنسبة ليذا الذم نحف فيو 
, ظٌمت تنشط احيانان كتفتر اخرل , " سيؿ البقاع "اعني , مف الجبؿ باتجاه السيؿ 

كالى ىذه الحركة يعكد , لكف الظاىر انيا لـ تخمد ابدان طكاؿ القركف السبع الماضيات 
بؿ كالقرل , " سيؿ البقاع "المطٌمة عمى , الفضؿ في إعمار السفكح الشرقية لمجبؿ 

اف , فمف المعمكـ عػنػػػػد الخاص كالعاـ مف أبنػػػػاء المنطقػػػػػػة . المسامتة ليا في السػػػيػؿ 
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" كسركاف"اما انيـ يعكدكف بأصكليـ الى ,  عٌمار القرل المنتشرة عمى ىاتيؾ السفكح 
ما يزاؿ قسـ مف عشائرىـ يعيش في قمب , باإلضافة الى ذلؾ , كاما انيـ , " جبيؿ"ك

التي كاف ليا أكبر األثر , كىذه الحركة السكانية ىي مف الحقائؽ األساسية , الجبؿ 
اف ىذه الحركة , كمف الجدير بالذكر " . البقاع البعمبكي"في تككيف الصكرة السكانية لػ 
التي أضافت تيديدان جديدان , بسبب الحرب األىمية , نشطت في العقديف األخيريف 

. لمشيعة الذيف ما يزالكف مستمسكيف في معاقميـ التاريخية 
كما " البقاع البعمبكي"  في سبيؿ متابعة تركيب مبلمح الصكرة السكانية لػ 

عمينا أف نذكر ايضان الحركة السكانية التي اتجيت مف الجباؿ الشرقية , نعرفو اليكـ 
انو مف , ىنا أيضان نقكؿ . صكب السفكح الشمالٌية المطٌمة عمى السيؿ " أنتي ليباف"

يرجعكف بأصكليـ الى تمؾ , المعمكـ اف عٌمار القرل المنتشرة في ىاتيؾ السفكح 
, " بعمبؾ"ككذلؾ أكثر العائبلت الشيعية الكبيرة المقيمة اليكـ في مدينة , الجباؿ 

عساؿ "ك " الجٌبة"الذيف ترجع أصكليـ الى قريتي , كالظاىر اف امراء آؿ الحرفكش 
قد قدمكا عمى , كاتخذكا مف المدينة في كقت مف األكقات قاعدة لحكميـ , " الكرد

. مكجات ىذه الحركة 
, " جبؿ لبناف"  لكف ما يميز ىذه الحركة السكانية عف تمؾ التي قدمت مف 

بؿ الى فقداف , ال تعكد الى أسباب تتصؿ بأمف المياجريف , فيما يبدك , اف ىذه 
كبيف التكاثر السكاني الطبيعي كالى الميؿ الى , التكافؤ بيف القدرة االنتاجية لمجباؿ 

. االنتشار في مناطؽ أخصب كأفضؿ إنتاجان 
(5 )

اف الشيعة مف , نخرج مف ىذه المكحة التاريخية المتحركة بمحٌصمة خبلصتيا 
الى فريقيف , الى تاريخية كجكدىـ فيو , يمكف تصنيفيـ " البقاع البعمبكي"سكاف 

: رئيسييف 
ىك ذلؾ الذم ييقيـ حتى اليكـ في , فريؽ نزؿ مف الجباؿ المجاكرة  : ــــــ األول

ككذلؾ في , القرل كالبمدات القائمة عمى السفكح المطٌمة عمى السيؿ مف غربيو كشرقيو 
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كنزكؿ ىذا الفريؽ ال يرجع الى آف .  بعض األكدية الخصيبة الكائنة في المرتفعات 
فبعض األيسر اك . كتكاتر خبلؿ زمف طكيؿ , ام النزكؿ , ألنو امتد , محٌدد بعينو 

كمف , كمنيا , العشائر المنتشرة اليكـ في السيؿ قد نزلتو قادمة مف الجباؿ منذ قركف 
في حيف اف أخرل نزلتو في تاريخ حديث . آؿ شمص كآؿ زعيتر كآؿ مشيؾ , أكبرىا 
. جدان 

كىذا سكف جكار , فريؽ أكثر عراقة في السيؿ مف سابقو بكثير : ــــــــــ الثاني
كظٌؿ حتى القرف السابع . كربما بعض األعالي في الجباؿ الشرقية " بعمبؾ"مدينة 
. محركمان مف أم دكر , الثالث عشر لمميبلد محصكران جغرافيان في مرابعو تمؾ /لميجرة 

ىذا الفريؽ ىك الذم . يقتصر نشاطو عمى العيش مما تمنحو األرض كعمى التكاثر 
فكضعنا , " كعاش بو رافضة تمؾ الناحية"قاؿ فيو الذىبي قكلتو التي اقتبسناىا آنفان 
التي ترٌكبت مف الكثرة العددية ككجكد , دكف اف يقصد في جك الفاصمة التاريخية 

التي بمغت ذركتيا اآلنٌية حيف رٌدت ردان , بكصفو رمزان لمخصكصية الثقافية , الفقيو 
قمعان ايتيح لنا اف , قبؿ ات تيقمع مف السمطة المممككية , متمٌيزان عمى الغزك المغكلي 

. أعني الفقيو ابف مٌمي , نطؿ عميو مف خبلؿ ما جرل عمى رمزىا كمحٌركيا 
بحيث يقتضي بحث المشكبلت ,   كاذا كاف الفريؽ األكؿ معركؼ التاريخ 

فاف تاريخ الفريؽ , " جبؿ لبناف"في الفصؿ المتعٌمؽ بػ" الشاـ"التي يطرحيا كجكده في 
, غامض جدان كالسؤاؿ اآلف " البقاع البعمبكي "كخصكصان تاريخية كجكده في , الثاني 

مف أيف أتى ىؤالء؟ , كىك دائمان السؤاؿ األكؿ في بحثنا 
(6 )

/  ىػ 292المتكفى بيعيد السنة ,    الجغرافي كالمؤرخ ابف كاضح اليعقكبي 
البمداف )يكرد في , عف معرفة مباشرة " الشاـ"كالذم يصدر فيما يقكلو عف , ـ 905

اف يككف مفتاحنا لمكلكج في سٌر ىذا السؤاؿ , عمى ايجازه , نصان يصمح  (83/
" . كفي أطرافيا قكـ مف اليمف , كأىميا قكـ مف الػفػرس , كبعمبؾ : "يقكؿ . الغامض 

" البقاع البعمبكي "انو يضعنا في جك التركيبة السكانية لقمب , كقيمة ىذا النص الثميف 
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اك بيعيدىا , التاسع لمميبلد /في أكاسط القرف الثالث لميجرة , بنفسو ,  كما شيدىا 
, في كجكىيا المختمفة , ام تمؾ التركيبة , كلف يككف عمينا اال اف نتابعيا . بقميؿ 

. مستنديف الى قاعدة االستمرار التاريخي 
: اف تمؾ التركيبة تتألؼ مف فريقيف رئيسييف , بادم التأمؿ ,   كاننا لنبلحظ 

فتكح )كاننا لنعمـ مف مصادر اخرل , كقكـ مف اليمف في أطرافيا , الفرس في المدينة
كانما , اف ىؤالء المسٌميف بالفػرس ػػػػػ كما ىـ بالفرس حقيقة  (177/البمداف لمببلذرم 

ػػػػػػػػ كانكا في المدينة يكـ خٌط ابك عبيدة بف " الخميج الفارسي "ىـ عرب مف سكاحؿ 
تنقميا السمطة مف ىنا , ثـ صاركا مف بعد مادة بشرية , الجٌراح كتاب الصمح ألىميا

كخصكصان لحفظ السكاحؿ شبو الخالية مف , تبعان لما تراه مف مصمحة , الى ىناؾ 
فما مف , كاذف  . (201ك161/البػػبلذرم )كالمعٌرضة لغارات الركـ البحرية , السكاف 

بعد اف غادرىا الركـ , شؾ في اف ىؤالء ىـ بقية سكانيا الذيف كانكا فييا يكـ الفتح 
اما اكلئؾ الفػرس فما كاف لدييـ مكاف . كالعرب المتنٌصركف ممتحقيف بالمنيزميف 

عمينا اف نتابع , كبذلؾ شٌكمكا عامبلن سكانيان ثابتان , فمكثكا في المدينة , يفركف اليو 
. تطكره فيما أتى مف األياـ 

تألفت فيما بعد مف , ام تمؾ التركيبة , انيا ,   كلقد كٌنا عرفنا مما سبؽ 
اك في , كالشيعة في أطرافيا , الحنابمة في المدينة , ىذه المرة , ىما, فريقيف ايضان 

ٌنا كاف كنا ال نستطيع القطع بأف . عمى حد قكؿ الذىبي اآلنؼ الذكر , نكاحييا  كا 
ىـ انفسيـ فرسيا , التاسع لمميبلد كما بعده /في القرف الخامس لميجرة " بعمبؾ"حنابمة 

كذلؾ بسبب ما تعٌرضكا لو مف نقؿ , التاسع لمميبلد كما قبمو/في القرف الثالث لميجرة 
فاذا كانكا ما يزالكف , لكف ذلؾ ثابت جزئيان عمى األقؿ . كما اشرنا آنفان , كتحريؾ 

فمماذا ال يستمركف , كما قاؿ اليعقكبي , يشٌكمكف عامة سكاف المدينة في القرف الثالث 
بؿ ذلؾ مف , كاف يككنكا تحت عنكاف جديد , كذلؾ في القرف الخامس كما بعده 

ال يميؿ الى , فنحف نعرؼ اف المدينة كنمط الحياة الحضرية عمكمان . طبيعة األمكر 
خصكصان اف نسػػػب اكلئػػػػػػػػػؾ , الحفاظ عمى القسمة األقكامية كالقىبىمية عمى المدل البعيد 
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بؿ , لـ يكف ذلؾ النسػػػب المنيؼ الذم يسػػػتحؽ الحفاظ عػميو ,  المسمكف  بالفرس 
مف تمؾ , كيمنح مكانو لعنكاف جديد , ربما كاف مف مصمحتيـ اف يييمؿ كيينسى 

التي ستجعؿ اندماجيـ في الصيغ االجتماعية كالثقافية السائدة , العناكيف المقبكلة 
.  كال أجدر مف العنكاف المذىبي في ىذا المجاؿ , أكثر سيكلة 

في القرف الثالث " بعمبؾ"  لكف ال سبب إطبلقان لمشؾ في اف يمانية أطراؼ 
في القرف السابع لميجرة " رافضة تمؾ الناحية"ىـ أنفسيـ , التاسع لمميبلد /لميجرة 

فاف سيادتو , فاف يكف االستمرار ىك سيد التاريخ غير منازع . الثالث عشرة لمميبلد /
تمؾ التي ال تممؾ اال اف تستمر , ال تصح صحتىيا بالنسبة لمجماعات الخامدة سياسيان 

, كالظركؼ المحيطة بيا عمكمان , ال لشيء اال ألف حكافزىا التقميدية , تستمر فقط , 
, محتمية كراء خمكدىا كاستكانتيا , ال تمنحيا أكثر مف الطاقة عمى االستمرار 
, كىذا أمر سيء بالنسبة لمجماعة نفسيا . ممارسة فضيمة االنتظار في أفضؿ األحكاؿ

. كلكنو ػػػػػػ كيػا لممفارقة ػػػػػػػػػػػ يجعؿ ميمة المؤرخ أكثر سيكلة بما ال ييقاس 
(7 )

كمتى أتكا؟ ,                   مىف ىـ أكلئؾ اليمانيكف تحديدان 
ىـ , اك ناحيتيا " بعمبؾ"  النسبة قاطعة في اف ىؤالء النازليف أطراؼ 

كلكننا نعرؼ اف ىذا القطر القصٌي ظؿ يقذؼ بأبنائو نحك , " اليمف"مياجركف مف 
ال تقدـ ,عمى عمكميا , اذف  فيذه النسبة . مف قبؿ االسبلـ كمف بعده , قركنان " الشاـ"

. لبحثنا عكنان ييذكر 
ىـ ممف نزلكىا " بعمبؾ"نقطع باف يمانيي اطراؼ , مف جية اخرل , كلكننا 

كعممنا ىذا ىك ثمرة لتطبيؽ أحد . كىذا يضٌيؽ ميداف السؤاؿ , بعد الفتح االسبلمي 
كنحف , لكي تكجو خطانا , التي كضعناىا في أكليات البحث , أىـ الثكابت المنيجٌية 

اف أم نابتة شيعية في , كىي تمؾ التي تقكؿ , نتأمؿ في المشكبلت التي يطرحيا 
بؿ ال بد انيا قد كفدت عميو كفكدان مف , ال يمكف اف تككف مف غرس أرضو " الشاـ"

ىػػػػػػػػػػـ  , فاذا صٌح اف اكلئؾ اليمانية , كعميو . لؤلسػػػباب التي أدلينا بيا ىناؾ , خارجو 
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فبل بد انيـ , اذف , كىك صحيح دكف ريب , أنفسيـ الذيف عرفناىـ شيعة فيما بعد 
. كأٌنى ليـ, حممكا تشٌيعيـ معيـ مف حيث أتكا كلـ يكتسبكا مف حيث نزلكا اكتسابان 

يتسٌمؿ , تفتح لنا كٌكة صغيرة , ىنا تنجدنا الطكبكغرافيا حيث يضٌف التاريخ 
ذلؾ اف أحد , كلكنو كاؼ إلنارة سبيمنا الى الجكاب , منيا بصيص ضكء ضئيؿ 

تيذيب : في , مثبلن , يرده ذكره )" باب ىمداف"كاف يحمؿ اسـ " بعمبؾ"أبكاب مدينة 
مع , " في الميداف األخضر خارج باب ىمداف ببعمبؾ "(4/161:تاريخ ابف عساكر 

. الثاني عشر لمميبلد /اإلشارة الى اف النص ينتمي الى اكاسط القرف السادس لميجرة 
, كالقاعدة اف أبكاب المدينة االسبلمية تيسمى بحسب ما تيفضي اليو خارجيا 
اذ , أم بحسب المكاف اك البمد التي يقصدىا الناس عادة كىـ ينطمقكف منيا خارجيف 

فبل تمتاز بذلؾ , فاف األبكاب جميعيا تيفضي الى المدينة نفسيا , انو بالنسبة لمداخؿ 
كما ذيكرت , " بعمبؾ"فاننا استقرأنا اسماء ابكاب , كعمى كؿ حاؿ . بابان عف باب 
فاذا ىي جميعيا كذلؾ , كىك لمؤرخ مف أبناء المنطقة ,  (ذيؿ مرآة الزماف)متفٌرقة في 

" باب سطحاء", " باب حمص", كىي قرية شرقي المدينة " باب نحمة", " باب دمشؽ: "
, كتقع في الجنكب الشرقي لممدينة , المعركفة بو حتى اليكـ , كىك اسـ مقبرة المدينة 

 عمى 4/167 ك3/90 ك3/83 ك2/412:ذيؿ مرآة الزماف : راجع )" باب ىمداف"
كىك دليؿ المراء فيو عمى اف ىذا الباب كاف ييفضي الى حيث يقيـ تجمع ,  (التكالي

بحيث كاف األبرز في , كاف ىذا التجمع كاف مف الكثرة , سكاني مف بني ىمداف 
. المكاف الذم ييسامت ذلؾ الباب 

الميداف "كاف يفتح عمى " باب ىمداف"اف , كنفيـ مف نص ابف عساكر 
كىي مف معالـ , " نبع رأس العيف "الكائنة تحت , ام عمى مرجة المدينة , " االخضر

فالسائر مف , كلكف ليس كراء المرجة فالنبع اال الجباؿ , المدينة المعركفة حتى اليكـ 
سيصؿ بعد خطكات معدكدات الى بدء الطريؽ , باتجاه الجنكب " نبع رأس العيف"

حيث , لترقى بو مسافة أمياؿ الى جباؿ السمسمة الشرقية , الصاعد الى السفح 
" . حمص"تنعطؼ باتجاه 
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التي استدعت تسمية الباب نسبة , كانت منازؿ ىمداف , كال بد , ىناؾ , اذف 

الثاني عشر /األمر الذم كاف معركفان حتى اكاسط القرف السادس لميجرة , الييا 
كمف ىناؾ ىبط الشيعة الذيف عمركا السفكح . كلكنو ضاع كنيسي مع الزماف , لمميبلد 

الذيف , كمنيا خرج آؿ الحرفكش , كما قمنا آنفان , " سيؿ البقاع"الشمالية المطٌمة عمى 
في السياؽ , كاتخذكا مف المدينة قاعدة لحكميـ , اصبحكا فيما بعد امراء المنطقة 
. التاريخي الذم كصفناه أعبله 

" جرد بعمبؾ"اف األكدية الكثيرة التي يصادفيا المتسٌكع في , كالجدير بالذكر 
مبنٌية بناءان متينان باالحجار , مممكءة حتى اليكـ بآثار قرل كثيرة خربة , الشرقي 
كما ترل فييا اينما تكجيت آثار استصبلح . المنتزعة مف الطبيعة المحمية , المشذبة 

مبنية ىي , بشكؿ سبلسؿ كجمكؿ ال حد لتعدادىا , األرض كتحضيرىا لمزراعة 
كتككيت عمؽ ترابي عمى شيء مف , لحفظ التربة مف االنجراؼ , االخرل باالحجار 

. الخصكبة 
ىذه كميا الشاىد الحي الكحيد الباقي عمى قصة الشعب الذم نزؿ تمؾ الجباؿ 

في كضع أشبو , كصكؿ طائر مياجر قد أضناه طيػكؿي التعب , بعد اف كصؿ الييا , 
في ظركؼ انسانية ال نعرؼ عنيا , بعد اف قطع مئات األمياؿ , باليائـ عمى كجيو 

منتزعان ما يتبٌمغ بو مف , ككاف عميو اف يكافح لمدة قركف ليستمر كيبقى حٌيان . شيئان 
كلكـ تيخفي ىذه القصة في عمكميا مف آالؼ القصص . قمب األرض الجبمٌية الضنية 

الخصب " العراؽ"عف المعاناة اليائمة التي لقييا ىذا الشعب القادـ مف , الصغيرة 
ككـ دفع مف الضحايا قبؿ اف . ليستقر في تمؾ الجباؿ الجرداء القارسة , الدافىء 

كلكنما اف سقط الحاجز النفسي . ينجح في التأقمـ مع الطبيعة القاسية لكطنو الجديد 
متجيان اكالن الى , حتى بدأ ييبط مف معاقمو , " الككفة"الذم حممو مف تجربتو المرة في 

لييحدث فييا ما كصفناه مف , نفسيا " بعمبؾ"ثـ مدينة , السفكح األكثر خصبان كدؼءن 
. تغيير سكاني ما يزاؿ مستمران حتى اليكـ 
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يعجز عف حبؾ مثميا أخصب , يػػا لمتاريخ كـ ييخفي مف أسرار عجيبة 
. القٌصاصيف خياالن 

! ككـ ترؾ األكؿ لآلخر 
(8 )

تفٌسر لنا أصؿ كجكد الشيعة الذيف , اذا كانت ىذه القٌصة العجيبة , كلكف
, السفكح الشمالية لسمسمة الجباؿ الشرقية , في بعض المراحؿ مف تاريخيـ , عمركا 

, كاضحكا, " أطراؼ بعمبؾ"فانيا ال تقكؿ شيئان عف أصؿ اخكانيـ الذيف سبقكىـ فعمركا 
. ساىـ في إغراء اكلئؾ باليبكط مف الجباؿ , عنصران جاذبان , فيما يبدك 

لتيدلي بدلكىا بما يساعػد في اإلجابة عمى , ىنا تأتي المأثكرات الشعبية 
كالسفكح " البقاع البعمبكي"اف الشيعة مف سكاف , فقد كنا قػد قمنا قبؿ قميؿ . السؤاؿ

, كنيضيؼ اآلف. كالى الجباؿ الشرقية " جبؿ لبناف"ينتمكف بعامتيـ الى , المشرفة عميو 
اال سكاف قريتيف تستقراف في كسط , اننا ال نجد استثناء مف ىذه الحقيقة الثابتة 

التي تيعرؼ " تمنيف"ك, الى الشماؿ الغربي منيا " بعمبؾ"المجاكرة لػ" ايعات"ىما , السيؿ
كىي , " الفكقا" بعد اف قامت جكارىا تمامان قرية اخرل ميٌيزت عنيا بػ, " التحتا"اليكـ بػ

اف أعرؽ , النقطة األكثر أىمية بالنسبة لما نعالجو اآلف " . بعمبؾ"تقع غربي 
ما يزالكف يفخركف , اعني آؿ عبد الساتر , " إيعات"العائبلت كأكثرىا عديدان في 

ككذلؾ آؿ ياسيف الذيف يقطنكف حتى اليكـ , كيذكر الناس ليـ انيـ ىمدانيك األصؿ 
, حيث ما يزالكف ىناؾ " جبؿ عامؿ "كمنيا ىاجر قسـ منيـ  الى , " تمنيف التحتا "

فيك يدؿ عمى , كداللة مكقع القريتيف ىامة جدان .  كالى ىذه األيسػػرة ينتمي المؤلؼ 
حيث كاف مف نزلكىما , بالقياس الى بقية القرل , انيما عمرتا بالناس في تاريخ مبكر

النيا شبو خالية , ألنيـ نزلكا منطقة شاسعة ال ينافسيـ فييا أحد , بالخيار مف أمرىـ 
مدة , كمو تقريبان " الشاـ"بؿ , " سيؿ البقاع"كمعمكـ اف ىذا ما كاف عميو . مف السكاف 

. قرف كنصؼ عمى األقؿ بعد الفتح 
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(9 )
: السؤاؿ األخير

كمف ضمنيا , اك نكاحييا " بعمبؾ"متى كاف نزكؿ ىؤالء اليمدانييف اطراؼ 
. جردىا 

: كنقكؿ في الجكاب 
استنادان الى ما بيف أيدينا مف نصكص , ىذا ما ال سبيؿ الى القطع بشأنو 

, " حمص"في , ما داـ أبناء قكميـ أكثرية , كلكف , كمبلبسات مما بسطناه لمقارلء 
, السابع لمميبلد /في الربع األخير مف القرف االكؿ لميجرة , " بعمبؾ"غير البعيدة عف 

!. ؟ٌ "بعمبؾ"فمماذا نفترض تاريخان مختمفان لنزكؿ ىؤالء . كما عرفنا مف الفصؿ السابؽ 
ىي نفسيا التي " الشاـ"كنزكؿ " الككفة"كاألسباب التي دفعت اكلئؾ الى اليجرة مف 

. دفعت ىؤالء 
يقينان في الفترة " بعمبؾ"كانكا في , ىـ األكزاع , يؤيد ذلؾ اف قكمان مف ىمداف 

لد في ,  ( ـ773 ػػػػػػػػػ 706/  ىػ157ػػػػػػػػػػػػ 88)كمنيـ االماـ االكزاعي , نفسيا  الذم كي
نياية األرب في )" كالييـ يينسب االكزاعي  "(؟ " بعمبؾ"ايف بالتحديد مف  )" بعمبؾ"

( . 169/أنساب العػػرب 
كما يحدث , كبذلؾ , كلعؿ بيت األكزاعي آثر ألمر ما االنتقاؿ الى المدينة 

خصكصان كانو كاف مقطكعان عف أم مصدر معرفي , كقع في أيسارىا الثقافي , غالبان 
حافظ عمى تمايز , عمى كؿ حاؿ , كلكنو . يضمف لو التكاصؿ مع ىكيتو التاريخية 

بحيث ييعتبر مف المؤسسيف لمذىب , كلـ يندمج في الصيغ الثقافية السائدة , ما 
لما يقي بيف , تبعث عمى قراءة جديدة , كلعؿ ىذا الجزء مف سيرة االماـ . مستقؿ 

. أيدم الباحثيف اليكـ مف مكاقفو كافكاره 
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الفصؿ الثامف  
 
 
 
 
 

" طرابــــــــــــمس"
وجـــــــــــــــــــوارىا 
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خريطة 
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(1 )
تمييزان ليا عف " طرابمس الشاـ"ػػػػػػػ كقد تسمى ايضان " أطرابمس"اك "طرابمس"

, "البحر المتكسط"ػػػػػػ المدينة المعركفة عمى ساحؿ " افريقية"في شماؿ " طرابمس الغرب"
. يبمغ الغاية في االضطراب كفقداف التجانس , مدينة ذات تاريخ عجيب 

شبو ميجكرة مف , فتاريخيا االسبلمي يبدأ بكصفيا قاعدة عسكرية بحرية 
مدينة كبرل عامرة مزدىرة انتاجيان , ككأنما فجأة , ثـ اذا بيا , السكاف المدنييف 

كمركز ىاـ مف مراكز التشيع , بدرجة تميزىا عف سائر مدف الساحؿ الشامي , كفكريان 
, تكاد تككف في تركيبتيا السكانية, ثـ صارت الى امارة صميبية . في المنطقة الشامية 
ثـ . مثؿ ام مدينة اكركبية في ذلؾ الزماف , كمعالميا الحضارية , كنظاميا السياسي 

مثمما ييقتؿ , بعد اف حٌررىا المسممكف فدمركىا تدميران , اذا بيا أطبلؿ مسٌكاة ياألرض 
كلـ يرتفع شأنيا أبدان عف أكثر , االسبلمية " طرابمس"كىنا ينتيي تاريخ . ابف سفاح 

اما االسـ االصمي فقدكرثتو مدينة , مف ميناء ال يزاؿ يحمؿ ىذا االسـ حتى اليكـ 
اسميا بعد ذلؾ " طرابمس"كلـ تستعد , بينيت في جكار المدينة المنككدة الحظ , اخرل 
. ابدان 

العاشر / المجيد منذ اكاسط القرف الرابع اليجرم " طرابمس"امتد تاريخ 
ام مدة قرف كنصؼ القرف عمى , الثاني عشر/الميبلدم حتى نيايات القرف السادس 

انتاجيان , في تمؾ الفترة كانت حاضرة مزدىرة بكؿ معاني االزدىار . كجو التقريب 
كما مف شؾ في  , كمف أسؼ فاف أكثر تاريخ تمؾ الفترة قد ضاع . كحضاريان كفكريان 

يعكد الى االنقطاع الذم حصؿ باالحتبلؿ الصميبي الطكيؿ , اف السبب في ضياعو 
, التي لك انيا لـ تدمر , ثـ جاء تدميرىا ليقضي عمى المعالـ المادية لممدينة , ليا 

مما يصمح , كالباقي في ايدينا اليكـ . لكانت عكنان لممؤرخ في بعض جكانب تاريخيا 
كمبلحظات , ال يزيد عف اف يككف تسجيبلت تاريخية متناثرة , اف يككف مادة تاريخية 

كىي , فضبلن عف بعض آثار فقيائيا كادبائيا , ثمينة تركيا لنا عدد مف الجغرافييف 
. تتضمف مادة غنية برسـ الدراسة 
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(2 )
دار "بعد اف أصبحت بالفتح جزءان مف , التاريخ االسبلمي " طرابمس"دخمت 

األمر الذم استمر طيمة القرف , يعني قاعدة قتالية حدكدية , بكصفيا ثغران " االسبلـ
أقؿ شأنان مف , فيما يبدك , في ىذه الفترة كانت . السابع لمميبلد /االكؿ لميجرة 

كالظاىر انيا بقيت , في كؿ شيء , جارتييا عمى ساحؿ البحر , " صكر"ك" بيركت"
. الذم أعاؽ النمك الذم تستحقو , لفترة طكيمة أسيرة كضعيا العسكرم المضطرب 

حكالي الربع األخير , المؤرخ كالجغرافي الشيير ابف كاضح اليعقكبي لـ يجد 
اىميا قكـ مف الفرس "ما يقكلو فييا سكل اف , العاشر لمميبلد /مف القرف الثالث لميجرة 

كاف مدينة ال يجد مؤرخ ,  (83/البمداف)" كاف معاكية بف ابي سفياف نقميـ الييا, 
ما يقكلو فييا , عرؼ المنطقة معرفة مباشرة كما عرفنا مما سبؽ , كجغرافي متمرس 

. لمدينة بطيئة النمك حقان , يرقى الى ما يزيد عف قػرنيف , اال استدعاء تغيير سكاني 
, مف اشارة غير خفية الى ضآلة عدد سكانيا " قكـ مف الفرس"فضبلن عما في كممتو 
كلسنا . مما نفيـ منو انيا لـ تكف مرغكبة لمسكف مف المدنييف , كانعداـ تنكعيـ عرقيان 

. نجد سببان لذلؾ سكل ما أشرنا اليو اعبله 
 6/ ىػ438 شعباف 5الذم زار المدينة بتاريخ , لكف ناصر خسرك القبادياني 

يصفيا كصفان يكدع في ذىف القارلء , ام بعد قرف كنصؼ تقريبان ,  ـ 1047شباط 
, فيك يصؼ مدينة عامرة . صكرة مختمفة تمامان عف تمؾ التي استفدناىا مف اليعقكبي 

تكاد ال ينقصيا شيء مٌما ىػػك مف شػػػػػأف مدينة ناىضة في ذلؾ , حصينة , غنٌية 
: كىا نحف نقتبس لما فيو مف غنى كجماؿ , الزماف 

وحول المدينة المزارع , وكان بموغنا اياىا في يوم السبت الخامس من شعبان "
, واشجار النارنج والترنج والموز والميمون والتمر, وكثير من قصب السكر , والبساتين 

ومدينة طرابمس مشيدة بحيث ان ثالثة من جوانبيا . وكان عسل السكر ُيجمع حينذاك 
, اما الجانب المطل عمى اليابس , فاذا ماج عمت امواجو السور , مطّمة عمى البحر 
وفي الجانب الشرقي من المدينة قمعة من . عميو باب حديدي محكم , ففيو خندق عظيم 
وعمى قمتيا عّرادات , عمييا شرفات ومقاتالت من الحجر نفسو , الحجر المصقول 

" . فيم يخافون ان ُيغير ىؤالء عمييا بالسفن , لوقايتيا من الروم 
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ومنيا , واربطتيا اربع او خمس طبقات , ومساحة المدينة الف ذراع مربع " 
حتى لتظن ان كل سوق قصر , وشوارعيا واسواقيا جميمة نظيفة . ما ىو ست طبقات 

بل أحسن منو , وقد رأيت بطرابمس ما رأيت في بالد العجم من األطعمة والفواكو . مزّين 
وفي . حصين , نظيف جميل النقش , وفي وسط المدينة جامع عظيم . مائة مرة 

. في وسطو فوارة من النحاس األصفر , تحتيا حوض من الرخام , ساحتو قبة كبيرة 
يأخذ منو الناس , يخرج منيا ماء كثير , وفي السوق مشرعة ذات خمسة صنابير 

وُيقال ان بيا عشرين الف . ويفيض باقية عمى األرض وُيصرف في البحر , حاجتيم 
مثل الورق , ويصنعون بيا الورق الجميل , ويتبعيا كثير من السواد والقرى , رجل 

" . بل أحسن منو , السمرقندي 
قيل وسبب ذلك انو في زمن ما أغار عمييا . وىي تابعة لسمطان مصر " 

, فرفع السمطان الخراج عنيا , فحاربو جند سمطان مصر وقيروه , جيش الروم الكفار 
وتحّصل المكوس بيذه . لحمايتيا من العدو , عمى رأسو قائد , وأقام بيا جيشًا من قبمو 

, المدينة فتدفع السفن اآلتية من بالد الروم والفرنج واالندلس والمغرب العشر لمسمطان 
ولمسمطان بيا سفن تسافر الى بالد الروم وصقمية والمغرب . فيدفع منيا ارزاق الجند 

" . لمتجارة 
. وقد شّيد الشيعة مساجد جميمة في كل البالد , وسكان طرابمس كميم شيعة 

وال يوجد . وتسمى مشاىد , ولكن ال يسكنيا احد , وىناك بيوت عمى مثال االربطة 
" عدا مشيدين او ثالثة من التي مّر ذكرىا , خارج طرابمس بيوت ابدًا 

(   48ػػػػػػػػػػػػ 47/سفر نامة )
 

الجسـ : انيا كؿ عناصرمدينة اسبلمية نمكذجية مزدىرة  في ذلؾ الزماف 
كجياز االنتاج , كمكاف التبادؿ السكؽ , كالقمب المسجد , كالغبلؼ السكر , المساكف 
.  تستقر كسط مزدرع حسف التركية خصيب , المصنع 

عند اليعقكبي ؟ , الغارقة في تاريخيتيا , ايف ىذا مف تمؾ الصكرة الجرداء 
كاتجاىات , ىؿ لبلختبلؼ الحاد بيف الصكرتيف عبلقة بتبايف المنيج عند صاحبييما 

كؿ منيما العممية ؟ 
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ثمرة عناية فائقة بما يسميو  (البمداف)ككتابو , اليعقكبي مؤرخ كجغرافي رائد 
كبكصفو مؤرخان . كىك أبك ىذا العمـ غير منازع  . (2/البمداف)" عمـ أخبار البمداف"ىك 

ال نستغرب اف تبرز في مؤلفو الرائد ىذا آثار معرفتو بتاريخ البمداف التي عني 
كالحقيقة . كخصكصان آثار االحداث الماضية عمى تركيبتيا السكانية الحالية , بكصفيا

كما تتقاطع الخيكط في , يتقاطع فيو التاريخ كالجغرافيا , ىك نسيج متيف  (البمداف)اف 
. شكبلن كلكنان ككظيفة , فتتماسؾ كتتكامؿ كتغنى , سجادة متينة جميمة الحياكة 
كاسع الثقافة , فيك رجؿ أصدؽ ما يكصؼ بو انو مثقؼ , اما ناصر خسرك 

فيك ذك اطبلع كاسع عمى الفمسفات , كاف غمب عميو الفمسفة كالشعر , غنٌييا 
لغتو , ييحسف الى جانب الفارسية . مف ييكدية كمسيحية كمجكسية كىندية , كاالدياف
كـ انو مف أعظـ الشعراء بالفارسية كأغرزىـ , العربية ك السنسكريتية , االصمية 

. منتشران حتى اليكـ  (ديكاف ناصر)المعركؼ باسـ , كما يزاؿ ديكانو . . انتاجان 
, قاـ برحمة كاسعة , ال عبلقة لو بكضع الكتاب كال بمكضكعو , كألمر ما 
بعد اف أٌدل , " الشاـ"ك" مصر"ك" جزيرة العرب"ساقتو الى , طالت سبع سنكات 

كتتصؼ . كألمر ما ايضان سٌجؿ ما رآه في رحمتو بدقة كعناية . مناسؾ الحج 
كاف كانت ال تخمك مف المبالغة في بعض , تسػػػجيبلتو عمكمان بالبراءة كالصدؽ 

ام انيا التينبىء عف ميؿ خاص . كلكنيا مبالغة ال سمة خاصة ليا , األحياف 
فيي اذف أقرب الى , اذ ال مكضكع خاصان ليا , ييكٌيؼ الرؤية كفقان لميكل , مستحكـ 

. اف تككف طبعان كمزاجان كنمط شخصية 
كذلؾ بالقكؿ اف االختبلؼ بينيما , عمى ىذا فبل بد مف الجمع بيف النصيف 

. كما عرفيا " طرابمس"اليعقكبي قاؿ ما عنده في . يرجع الى اختبلؼ زمف صدكرىما 
كخصكصان , متأثر فيما قالو بمنيجو التاريخي ػػػػػػػػ الجغرافي , دكف ريب , ىك 

كلكف مف المستبعد جدان اف يككف قد أخضع كؿ الحاضر لممركٌم . بمعمكماتو التاريخية 
اما ناصر خسرك . لك لـ يكف ذلؾ الحاضر استمراران كتكراران ال جديد فيو , التاريخي 
ال في الماضي كال في , دكف اف يككف في ذىنو ام تصٌكر لممدينة " طرابمس"فقد رأل 
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كنحف . الذم ال تخفى فيو امارات الدىشة, فكصفيا ذلؾ الكصؼ المحيط ,  الحاضر 
نكاد نرل المدينة , مف االكؿ باتجاه الثاني , اليكـ حيف ننقؿ ابصارنا بيف النصيف 

. مثمما تمنح الحركةي الحياة لمصكر الساكنة في فيمـ سينمائي , كىي تنمك 
قد نمت سكانيان "  طرابمس"اف , اآلف نستطيع اف نستنتج بسيكلة كييسر 

مف , عمى األرجح , العاشر الميبلدم /كانتاجيان كعمرانيان خبلؿ القرف الرابع اليجرم 
بكؿ ما يعنيو مفيكـ المدينة , الى مدينة , مجرد ثغر عسكرم يعمره مرابطكف 

, كتفصيؿ الكبلـ في ىذا الشػأف مكككؿ الى بحث مستقؿ . االسبلمية في ذلؾ االكاف 
. كنسأؿ المكلى سبحانو التكفيؽ لمتماـ . كقطعنا فيو شكطان حسنان , بدأنا العمؿ عميو 

, اال اختصار شديد عف التفصيؿ الكافي ىناؾ, كما ىذا الذم سطرناه في ىذه التييئة 
فإف , كعمى كؿ حاؿ , تبعان لمنيج ىذا العمؿ , أثبتناه ابتغاء تحديد إشكالية البحث 

. يكفي لطرح المشكمة , مما ال يستطيع أحد المناقشة فيو , الحد األدنى منو 
(3 )

, العبارة التي يجب اف تبعث اكبر قدر مف الدىشة في نص ناصر خسرك 
الذم فٌصمنا القكؿ فيو في مقدمة  , لدل القارلء العارؼ بالتاريخ األكثر قدمان لممنطقة 

كقد شٌيد الشيعة مساجد , كسكاف طرابمس كميـ شيعة : "ػػػػػػػػػػ ىي قكلو , ىذا الكتاب 
تسمى , كلكف ال يسكنيا أحد, كىناؾ بيكت عمى مثاؿ األربطة . جميمة في كؿ الببلد 

". مشاىد 
االمامية االثنى , في النص " شيعة"مف الكاضح كالمؤكد لدينا اف المقصكد بػ 

كىذا . عمى كجو التغميب القكم , اك عمى االقؿ , عشرية عمى كجو التحديد كالحصر 
نجداليكـ نثاره كبقاياه , مف سياسية كفكرية , بكافة عناصره , حكـ يدعمو تاريخ كامؿ 

دكف اف يعني انيمـ يكف ىناؾ أقميات مف , في كتب التاريخ كالسير كاألدب كالفقو 
. غيرىـ 

بالقياس الى كؿ المراكز , الشيعية بالذات بالغة التعقيد " طرابمس"لكف مشكمة 
المدينة بالمعنى الحضارم " طرابمس", مف جية , فينا " . الشػػػػاـ"الشػػػػيعية االخرل في 

  



128 
 

عمراف كزراعة :  لمكممة كقد رأيناىا انتفضت امامنا ككأنما فجأة بكامؿ مظاىرىا 
مف تمؾ التي تكاد تككف خالية خاكية , كما كصفياناصر خسرك , كصناعة كتجارة 
التي حممت , الثقافة " طرابمس"كىناؾ . كما أرانا اياىا اليعقكبي , عمى عركشيا 

لـ يظير لدل ناصر خسرك اال بتمؾ العبارة , عنكانان كبيران كأساسيان ىك التشيع 
بكصفو سائحان لـ يقض فييا غير فترة , التي ال نتكقع أكثر منيا مف مثمو , القصيرة
كعميو فاف . تحميمي كليس مكضكعيان , بالطبع , الفاصؿ بيف الكجييف ىك . قصيرة 

المدينة ػػػػػػػػػػػ الثقافة ال بد مف اف يتسع لكجيييا في اآلف " طرابمس"ام تفسير لظاىرة 
كيجب , يجب اف يفٌسر ذلؾ الصعكد السريع لممدينة خبلؿ فترة قصيرة نسبيان , نفسو 

. اف يفٌسر شيعتيا كتشيعيا 
مف أيف أتكا؟ فاف : فعندما نطرح ىنا كاآلف سؤالنا الذم صار تقميديان , اذف 

يجب اف يككف ىؤالء الذيف ال مفٌر مف فرض أنيـ . عمينا اف ال نقنع بتفسير أعكر 
العامؿ االنساني في صعكد كازدىار , قد حممكا معيـ باالضافة الى تشيعيـ , أتكا 

الميناء الممتاز كالمزدرع , " طرابمس"بحيث أدت المزاكجة بيف امكانات , المدينة 
. الى ذلؾ الصعكد العجيب , كبيف ما يمكف اف يقدمو نزاليا الجدد , الكاسع الخصيب 

اف نأخذ بعيف االعتبار اف , ما دمنا نحٌدد مشكمة البحث , ثـ اف عمينا 
كاكتفي اآلف بالكقكؼ عند . في تشيعيا لـ تكف ظاىرة معزكلة عف جكارىا " طرابمس"

: لما فييا مف داللة خاصة عمى ما قمناه اعني قكلو , عبارة مف نص ناصرك خسرك 
" كؿ الببلد" مع التشديد عمى كممتي , " كقد شٌيد الشيعة مساجد خاصة في كؿ الببلد "

. ام جكارىا " طرابمس"التي تعني دكف ريب ببلد 
, بحيث ال يصح االستناد الييا في تحديد دقيؽ , كعمى اف العبارة عامة 

ليس مف المتكقع منو اف , خصكصان كانيا صادرة عف كاتب غريب عف المنطقة 
مع ذلؾ فاف معطاىا يفي , يكتشؼ ما بيف البمداف مف ركابط غير الجغرافيا السطحية 

. حيث يقتصر غرضنا عمى تحديد مشكمة البحث , بالحاجة اآلف 
كنيضت بيـ " طرابمس"الذيف نيضكا بػ , مف أيف أتى اكلئؾ الشيعة , اذف 

ذلؾ النيكض السريع ؟ 
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(4 )
كما ىي في الحقيقة , يبدك اف حظكظ ىذا الكتاب منكطة بالنصكص النادرة 

حيث ما نزاؿ , كلكننا نعمؿ خارج التاريخ الرسمي ػػػػػػػػػػػػػ السمطكم , محض حظكظ 
كاف تكف عيكف , نخضع لمرقابة المحكمة نفسيا التي كٌجيت عمؿ الذيف سٌجمكا التاريخ 

. الرقباء قد أكميا التراب منذ قركف 
كجدناه لدل ابف فضؿ الٌمو , فينا أيضان نجد مفتاح مشكمتنا في نص فريد 

مسالؾ )في  ( ـ 1348 ػػػػػػػػػ 1300/ ىػ 749 ػػػػػ 700)احمد بف يحيى , العمرم 
( 155/ الفصؿ المخصص لقبائؿ العرب في عصره , االبصار في ممالؾ االمصار 

في  ( ـ1418 ػػػػػػػػػػ 1355/ ىػ 821ػػػػػػػػػػ 757)ابي العباس احمد , كلدل القمقشندم 
( 439/نياية األرب في معرفة أنساب العرب )ك  (1/328: صبح األعشى )

: " يقكؿ, منشؤه تصحيؼ النٌساخ كضعؼ التحقيؽ , باختبلؼ بسيط بيف المصدريف 
". كبالجبؿ المعركؼ بالظنييف مف الشاـ فرقة مف ىمداف 

 عمدنا الى نقد المتف, كجدناه أىبلن لمثقة نحػف فاف , سندرس سند ىذا النص 
. كىذه خطة درج عمييا أىؿ الحديث كالفقو , استخراج خبئيو ك

(5 )
 (مسالؾ االبصار)بأنو أخذ النص عف  (صبح األعشى)يصرح القمقشندم في 

فالحمداني ىذا ىك اكؿ , اذف , يقكؿ انو أخذه عف الحمداني  (نياية األرب)كلكنو في 
. اك انو مصدره , راك نعرفو لمنص 

 602)كالحمداني ىذا ىك بدر الديف يكشؼ بف سيؼ الدكلة الحمداني التغمبي 
فانو  (5/231: الدرر الكامنة )كاستنادان الى ,  ( ـ1281 ػػػػػ 1205/ ىػ 680: ػػػػػ ح

كييفيـ مف . كلكننا مف أسؼ ال نعرؼ ليا اليكـ نسخة ," تصانيؼ في االنساب"كضع 
كاال لكاف ذكرىا اك بعضيا , كبلـ العسقبلني المقتبس أعبله انو لـ يعرفيا ايضان 

باالضافة الى المقريزم في , بيد اننا ال نشؾ اف القمقشندم كالعمرم كبلىما . باالسـ 
دكف ػػػػػفضبلن عف ابف خؿ,  (راب عما في أرض مصر مف األعراب ػػالبياف كاإلع)كتابو 
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فيما كتبكه عف , بطريقة اك بأخرل , ىـ جميعان عالة عمى الحمداني  (العبر) في 
كالحقيقة اف ىذا الرائد أسس " . الشاـ"ك " مصر "في , مكاطف انتشار القبائؿ العربية 

, كبذلؾ خرج عمى سنف المؤرخيف التقميدييف السابقيف عميو , الكتابة في ىذا المكضكع 
, ككاف عممو مف المتانة بحيث اننا ال نعرؼ كتابة عف القبائؿ العربية في تمؾ المكاطف

نسابة "كبذلؾ استحؽ عف جدارة لقب , لـ تعتمد عميو بطريؽ مباشر اك غير مباشر 
كما ىك شأف األعماؿ الرائدة , كالظاىر اف عممو  . (نفسو /الدرر الكامنة ), " العرب
بحيث , كىذا يفسر لنا ضعؼ انتشاره , لـ يمؽى بسرعة االىتماـ الذم يستحقو , أحيانان 

. فقدت نسختو بعد قرف كنصؼ مف كضعو 
كىي كظيفة , تكٌلى الحمداني منصب الميمندار في الببلط المممككي 

ممف يرد مف أىؿ المممكة , تمقي الرسؿ الكارديف كامراء العرب كغيرىـ "مكضكعيا 
فصاحبيا أشبو بمدير التشريفات اليكـ , اذف  . (4/22: صبح األعشى)" كغيرىا 

بعد اف اعتمد , ثـ صار ليذه الكظيفة شأنان كبيران  . (ضيؼ : ميماف بالفارسية تعني )
ف ػػػػػػػع, أدت الى نظميا في اجيزة الدكلة , المماليؾ سياسة جديدة تجاه القبائؿ البدكية 

. كجعمكه رتبة عسكرية عالية , " إمرة العرب "  طريؽ منصب استحدثكه يحمؿ اسـ 
في ىذه الصيغة صار عمؿ الميمندار أشبو بضابط اتصاؿ بيف السمطة المركزية 

مف ىنا كاف المنصب يقتضي معرفة كاسعة كدقيقة بالقبائؿ كانسابيا . كشيكخ القبائؿ 
فضبلن عف استيعاب سياسة الدكلة , كأمرائيا كاماكف انتشارىا كالعبلقات فيما بينيا 

كجدير بالذكر . التي كانت عرضة لمتغيير مف كقت آلخر تبعان لممقتضيات , تجاىيا 
الدرر )بحيث اف العسقبلني في , اف كالد بدر الديف شغؿ الكظيفة نفسيا مف قبمو 

 " .ميمندار العرب" يمقبو  (5/231: الكامنة 
, اما العمرم فقد كاف ىك اآلخر مف كبار مكظفي الببلط المممككي       

ككتابو الضخـ  . (1/325: الدرر الكامنة )" دمشؽ"ك " القاىرة"تكٌلى كتابة السر في 
كمنيا الجغرافية , يشيد بطكؿ باعو في الشؤكف االدارية كالمعارؼ المييئة ليا 

ق  ػػػػػػػػػػػػػػٌرؼ بػػػػر مف اف نعػػػأشوكىػك , دم ػػػكآخرىـ القمقشف, الطبيعية ك البشرية كالتاريخية 
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.  الذائع الصيت كبكتابو
فيذا النص الثميف قد كصؿ الينا عف طريؽ ثبلثة مف أكفياء الرجاؿ , اذف 

في , الذيف كضعتيـ كفاءاتيـ العممية كخبراتيـ العممية في مناصب ادارية عالية 
تبسط , يكـ كانت ىذه عاصمة لسمطة مركزية , " القاىرة"الببلط المممككي في 

في , بحكـ مسؤكلياتيـ , ككانكا جميعان . سمطانيا عمى المنطقة التي عنكا بكصفيا 
كفي ىذا االطار العممي كضعكا . ييشرؼ بيـ عمى مكضكعات أعماليـ , مكقع ممتاز 

كلكف مجرد نقؿ , كما سمؼ مٌنا القكؿ , حقان اف األخيريف أخذا عف األكؿ . مؤلفاتيـ 
ىك شيادة ضمنية , كىما الخبيراف بمكضكعيا , اقكالو مف قبميما دكف اعتراض عمييا 

كال مراء . كىذه ىي النتيجة التي نصؿ الييا بتتبع طريؽ النص الينا . منيما بصحتيا 
أكثر مما يتطٌمبو المؤرخكف , بأف النص يتمتع بقدر كاؽ مف الثقة , بعد ىذا في القكؿ 

. عادة 
: يبقى سؤاؿ أخير ذك عبلقة بالسند 

بر كالعياف , ىؿ النص لمحمداني  اـ ىك ركاية تحكي ما , كعى مكضكعو بالخي
كجده عند غيره ؟ 

مما يمكف اف , مف حيث عبلقتو بتاريخ صدكر النص , أىمية  ىذا السؤاؿ 
ففرؽ بيف اف يككف مكضكع النص حالة مشيكدة مف , ييمقي الضكء عمى مكضكعو 

, اك حالة تاريخية أخذىا عف مصادرىا التي لـ تصؿ الينا , قبؿ الحمداني نفسو 
مثمما كاف يمكف اف يككف حاؿ , بحيث ال يككف الحاضر بالضركرة مكضكعان ليا 

مما أتاح لنا أف نعمك بالسند , نص القمقشندم لك لـ يصٌرح بالمصدر الذم أخذ عنو 
. ثـ منو الى الحمداني , الى العمرم 

ـي  استنادان الى , رضو عمى األقؿ ػػكاضح اف ال سبيؿ الى جكاب قاطع اك 
كربما لك كاف . كذلؾ الفتقارنا الى النص االصمي  ,النص نفسو اك الى مبلبساتو 

الذم سيبقى عمى األرجح دكف , بيدنا كتاب الحمداني المفقكد لكفانا مؤنة السؤاؿ 
ادر  ػػػػػػػػػػػالؿ مصػػػػػمف خ, ق ػػػػكدة الى مكضكعػػفستككف لنا ع, اؿ ػػػػػكعمى كؿ ح. كاب ػػػػػج
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.  أخرل  كمعمكمات كمقارنات
فماذا عف المتف؟ , ىذا بالنسبة لمسند 

(6 )
مع , اذا تـ تفسيرىا كتحميميا بشكؿ سميـ , اف النصكص التاريخية النادرة 

يمكف اف تككف ذات فائدة , االستعانة بما يمكف اف تقدمو نصكص كمعمكمات مساندة 
اف . ليس فيو بصيص ضكء , خصكصان حيث يكاجو الباحث ظبلمان ميطبقان , جميمة 

كلكنو يحٌدد لمتائو , البصيص الذم يبدك في نياية نفؽ ميعتـ لف يينير الطريؽ بالتأكيد 
كىذه بالتحديد ميمة , االتجاه الذم عميو اف يسمكو لكي يخرج مف كيربتو , في داخمو 

اف يقكد عممية , باالضافة الى ميعطاه المباشر , اف عميو . النص الذم نعالجو 
كانت ميممة ألنيا تفتقر , حيث مف المتكقع اف نجد نصكصان اخرل , البحث كالتأمؿ 

. الى الفكرة الناظمة ليا 
, بما يقدمو مف تصكر جديد , فكظيفة ىذا النص ىي ذاتية أكالن , اذف 
مف حيث , كغيرية ثانيان , كبالنسبة الى مستكل البحكث في مكضكعو , بالنسبة الينا 

. ما زالت ميتة بالنسبة لمبحث كالباحث ,  انو يؤىمنا لئلفادة مف نصكص اخرل 
فتحت فييا مبلحظة اك فكرة كحيدة آفاقان بكران , كتاريخ البحث المنيجي حافؿ بأمثاؿ 

اف اضاءت مساحة , ألف تمؾ الفكرة اك المبلحظة كاف ليا مف قكة اإلنارة , شاسعة 
, كلكنيا معطمة تمامان , بحيث كشفت عناصر معرفية كانت في متناكؿ اليد , كاسعة 

. معزكلة عما يمكف اف تتكامؿ معو , النيا غارقة في اإلبياـ 
: النص مركب مف عنصريف أساسييف 

". الجبؿ المعركؼ بالظنييف"ػػػػػػػػػػػ جغرافي بشرم ىك 
" . فرقة مف ىمداف"ػػػػػػػػػػ انساني ىك 

. كعمينا اف نتناكؿ بالدراسة كبلن مف العنصريف 
(7 )

اؿ ػػاألعـ, ـ الثاني مف أعماؿ طرابمس ػػػػالقس"يقكؿ القمقشندم كىك يتحدث عف 
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/ 4: صبح األعشى), " ككرة بيف مصياؼ كأفامية " ىك " عمؿ الظنييف"اف "  الصغار
زما مف شؾ اف ىذا التحديد يحكي التقسيـ االدارم الذم كاف معمكالن بو مف  . (148

كال عبلقة لو , الرابع عشر لمميبلد / السمطة المممككية في القرف الثامف لميجرة 
جبؿ "كليس " عمؿ الظنييف"انو يتحدث تحت عنكاف . بالتسمية التاريخية كحدكدىا 

تكضع حدكدىا العتبارات ال عبلقة , كمعمكـ اف العمؿ يعني كحدة ادارية , " الظنييف
. ليا بالتاريخ كال بالجغرافيا 

" جبؿ "اكليما طبيعي ىك , اما االسـ التاريخي فانو مكٌكف مف عنصريف 
كالتحديد الذم قرأناه عند القمقشندم يتجاكز االثنيف " . الظنييف"كالثاني سكاني ىك 

مجتازان المنطقة , " أفامية"حيث يصؿ شماالن الى , يتجاكز العنصر الطبيعي , معان 
جبؿ "المعركؼ اليكـ باسـ " جبؿ بيراء"ليشمؿ " ممر حمص"السيمية المعركفة باسـ 

, كاف لو دائمان اسمو المستقؿ" جبؿ العمكييف"اك" جبؿ بيراء"كما مف شؾ اف ". العمكييف
يتجاكز , كاذ يتجاكز النص العنصر الطبيعي, " جبؿ الظنييف" "المنفصؿ كالمغاير لػ

". الظنييف"اعني , ايضان العنصر السكاني 
" الضنٌية"بعد اف تطٌكر الى , االسـ التاريخي الذم ما يزاؿ متداكالن حتى اليكـ 

بعد اف , كاف تكف التقسيمات االدارية الحديثة قد شٌكىت داللتو , يبدك أكثر صدقان 
نفسيا ايلحقت " الضنٌية"في حيف اف , " قضاء زغرتا" سمخت عنو ما صار ييعرؼ بػ 

" جبؿ الظنييف"كالظاىر اف " . قضاء طرابمس"فصار اسميا الرسمي " طرابمس"بػ
باإلضافة الى , " قضاء طرابمس"التاريخي يعني ما يشمؿ اليكـ القسـ الجبمي مف 

" . قضاء زغرتا"
ام مع اقتناعنا الكافي بكجاىة ما سطرنا أعبله حكؿ المسألة , كمع ذلؾ 

خصكصان كانو ذك عبلقة باحدل , فاف ىناؾ احتماالن ال يصٌح اغفالو , الغامضة 
ىك , مما سنتحدث فيو فيما يمي , المشكبلت التي يطرحيا تاريخ بعض اىؿ المنطقة 

الذم كاف معمكالن بو في الكقت الذم سٌجؿ فيو القمقشندم , اف يككف التحديد اإلدارم 
قد أخذ في االعتبار خصكصية العنصر , " عمؿ الظنييف "ما عنده مف معمكمات عف 
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فميحتفظ , كعمى كؿ حاؿ . الذم نعرؼ انو عمر المنطقة التي حٌددىا ,  السكاني 
. عسى اف تككف مفيدة فيما يأتي , القارلء بيذه الممحكظة في ذىنو 

(8 )
فالمعركؼ انو ييشير الى فرقة شيعية سكنت , "  الظنٌييف"اما العنصر السكاني 

التي كانت , " جباؿ العمكييف"كمف ذلؾ , كمثؿ ىذا أمر مألكؼ في المنطقة . الجبؿ 
نسبة " جبؿ الدركز"ك , نسبة الى بني بيراء القضاعييف , " جبؿ بيراء"تسمى مف قبؿي 
كادم "ك , نسبة الى بني عاممة اليمانييف , " عاممة"اك " جبؿ عامؿ"ك, الى ىذه الفرقة 

زىذه التسميات . كىـ مف بطكف بكر بف كائؿ , نسبة الى بني تيـ الٌمو بف ثعمبة " التيـ
سكاء تمؾ التي حصمت قبؿ , " الشاـ"تحكي جانبان مف قصة التبدالت السكانية في 

ككذلؾ المضطرب العقيدم الذم خاضو المجتمع , االسبلـ اـ بعد االنتشار االسبلمي 
. سيجمت فييا اجزاء مف تاريخ ضائع , فيي اذف كثائؽ ثمينة كنادرة . االسبلمي 

  فرقة شيعية اك غير شيعية حممت اسـ, فيما نعمـ , كلكف ليس ىناؾ 
كمف الصعب جدان قبكؿ فكرة اف , اك ام اسـ يمكف اف تيشتؽ منو نسبة كيذه , الظنييف

تككف مف الكثرة بحيث تمؤل منطقة كاسعة متكسطة كتمنحيا , فرقة اك أىؿ مذىب 
, ثـ ال نجد ليا ذكران في المصٌنفات المتعددة المكضكعة لبياف الفرؽ االسبلمية, اسميا 

بادت دكف , دارت حكؿ امكر تافية , كىي التي عيينت بذكر تمذىبات مؤقتة كصغيرة 
انو مف المستبعد , أضؼ الى ذلؾ . عمى صعيدم الفكر كالناس , اف تخٌمؼ أم أثر 

, الذم يشيء بالحيرة كالبعد عف اليقيف, جدان اف تطمؽ فرقة عمى نفسيا مثؿ ىذا االسـ 
خصكصان الظف الذم كصفو القرآف في اكثر مف مكرد بانو ال يغني عف الحؽ شيئاص 

 . (مثبلن  , 26/يكنس )
انو اذا كانت ىذه التسمية تتصؿ بالفعؿ بفرقة , لذلؾ فاننا نميؿ الى القكؿ 

بؿ كاف , كمثؿ ىذا غير نادر , فانيا مما نبزىا بو غيرىا , شيعية عمرت ذلؾ الجبؿ 
كيكفي . بيف الفرؽ كالمذاىب االسبلمية , ذم الكجو السياسي , جزءان مف لغة الصراع 

م ػػلؾ, رىؽ االسبلمية ػػػػػاف نمقي نظرة سريعة عمى ام كتاب مف الكتب المعنية ببياف الؼً 
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فاننا نعرؼ , كبالنسبة لممنطقة الشامية خصكصان .  نرل  ىذه الحقيقة كاضحة جمية 
ييذكركف في بعض كتب التاريخ المعاصرة باسـ " كسركاف"اف الشيعة الذيف سكنكا 

االكؿ نسبة الى , اسـ المياذنة " جبؿ عامؿ"كما أيطمؽ عمى بعض شيعة . الجردييف 
تقع قرب , كالثاني الى منطقة زراعية كاسعة , انيـ يسكنكف الجباؿ العالية الكعرة 

ما " نبع المأذنة"عيرفت بنبع غزير فييا يحمؿ اسـ , " جبؿ عامؿ"في " النبطية"مدينة 
. يزاؿ يعرؼ بيذا االسـ حتى اليكـ 

بناءن عمى كجية , اك , يبقى القكؿ في المناسبة التي مف أجميا حمؿ اكلئؾ 
ٌممكا اسـ الظنييف , نظرنا  فاف , كعمى كؿ حاؿ . كىذا لـ نعثر لو عمى كجو , حي

. كعسى اف نعثر اك يعثر غيرنا عمى ما ينير السبيؿ , البحث مفتكح 
في القكؿ باف الظنييف ىـ فرقة , فاف المغزل الياـ بالنسبة لبحثنا , ميما يكف 

, لـ يجدكا تعميبلن يمكف قبكلو, يكمف في اف كاضعيو كالذيف تناقمكه مف بعدىـ , شيعية 
  كمػػػػػػز ؽػػمما يشير الى مرتؾ, ق ػػػـ جماعة شيعية عمرتػػػػكؿ انو مأخكذ مف اسػػػكل الؽػػػس

ىك اف الشيعة ىـ حصران عٌمار ىذا الجبؿ , بحيث ال يمكف تجاكزه ,  كمشيكر 
ظٌؿ مستمران , ىذا االرتكاز يتصؿ بسياؽ تاريخي نعرؼ عنو ما يكفي . التاريخيكف 

في حيف يقدـ لنا نص ابف فضؿ , " طرابمس"حتى ما بعد نياية الكجكد الصميبي في 
خبلفان لكؿ المعطيات , الٌمو العمرم ما يعيننا عمى فيـ بداية كمنطمؽ ىذا السياؽ 

. كىذا ىك فضمو عمى بحثنا , المحمية 
الجبؿ المعركؼ "فيذا ما يسعنا قكلو في الشؽ االكؿ مف عبارة العمرم 

" .   بالظنييف
(9 )

: فانو يطرح سؤاليف" فرقة مف ىمداف "اما بالنسبة لمشؽ الثاني منيا 
ذلؾ , " جبؿ الظنييف"يتعمؽ بحجـ الكجكد اليمداني في , اكليما مباشر 

". فرقة"المشار اليو بػ 
ؽ ػػكيتعؿ, اس مف طبيعة العمؿ التاريخي ػػػػكلكنو جزء أس, ر ػػػػػكآخر غير مباش
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.  بتاريخية ذلؾ الكجكد 
كلك بشكؿ تقريبي كلكف , فانيا ال تدؿ عمى عدد يمكف تحديده " فرقة"اما كممة 

رغـ انو يستقر في بقعة ظٌمت لفترة طكيممة , ما داـ ىذا الكجكد ممحكظان بحيث سيٌجؿ 
.  فاف ىذا يدؿ عمى انو كاف كجكدان بارزان , بعيدة عف مجرل األحداث 

اعني , ىك انيـ , لكف الكممة تنطكم عمى معنى يتصؿ بالسؤاؿ الثاني 
. ىـ جزء مف جماعة افترقت الى عدة فرؽ , " جبؿ الظنييف"اليمدانييف النازليف 

مرككزان في أذىاف , كاستعماؿ الكممة بالذات يشير الى اف ىذا األمر كاف معركفان 
كيتناسب مع ما عرفناه عف كجكد اليمدانييف كأكثرية , المتصميف بو بدرجة أك بأخرل 

سنتحدث عنيا فيما , فضبلن عف اماكف اخرل , " بعمبؾ"كفي اطراؼ " حمص"في 
. يمي

فيك مف جية , ىذا التحميؿ بمجممو ذك فائدة مزدكجة بالنسبة لما نعالجو اآلف 
 كمف جية.  لـ يكف قميبلن " جبؿ الظنييف"د اليمدانييف الذيف نزلكا يػػدػػػػيدؿ عمى اف ع

كربما , ق الذم نزلكا فيو منزلييـ اآلخريفػػػػاخرل يدؿ عمى اف نزكليـ كاف في اآلف نفس
. غيرىما 

في اكاخر القرف " جبؿ لبناف"كا ينزلكف ػػرعػػػػػثـ انو صٌح اف المكارنة قد ش
بعد اف اضطركا الى , ىػ 66/ ـ685كتحديدان ابتداءان مف السنة , السابع الميبلدم 
  فػػػػف المختٌصيػػػػر المؤرخيػػػػح أكثػػػػكما يرج, " ر العاصيػػػػنو"م كادم ػػػػػترؾ مكاطنيـ ؼ

أم بمدة , فاف اختيارىـ لبلعالي الباردة القاحمة , ( 43/منطمؽ تاريخ لبناف : صميبا  )
األكثر دفئان ك األغنى بالمياه ك األراضي السيمة , دكف الشماؿ , كجكارىا " بشٌرم"

عمى , ليدؿ داللة شبو أكيدة , " الضنٌية"اك " جبؿ الظنييف "أعني , االستصبلح نسبيان 
, بحيث حاؿ ذلؾ بينيـ كبيف نزكليا , اف ىذه كانت مأىكلة بالسكاف في ذلؾ الكقت 

, باإلضافة الى اف انتشمرىـ فيما بعد جنكبان , ىذا . كألجأىـ الى ذلؾ االختيار األسكأ 
. يؤكد الداللة نفسيا , دكف الشماؿ أيضان , " جبيؿ"ك" البتركف"باتجاه 

دو ػػػػػيصؿ الى تحدم, ة األخيرة ػػػق المقارفػػبما في, اف الجمع بيف ىذه التحميبلت 
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كاستنادان الى النص , كبالتالي . في نص العمرم , " جبؿ ظنييف" كاضح لما يعنيو 
مثؿ , " الككفة"الذيف ال يمكف اف يككنكا قد قدمكا اليو اال مف , منزؿ اليمدانييف , نفسو

كعمى كجو , كثانيان . لكؿ االسباب التي بسطناىا آنفان , " حمص"اخكانيـ الذيف نزلكا 
باالضافة الى المقارنة التاريخية مع , " فرقة"فاف ما استفدناه مف كممة , التخصيص 

يتقاطع مع التصٌكر الذم كصمنا اليو سابقان لتاريخ ىجرة اليمدانييف , نزكؿ المكارنة 
ذلؾ التصكر الذم كصمنا اليو نتيجة استقراء األحداث التاريخية الكبرل , " الككفة"مف 

فاذا كاف نزكؿ .  ـ 661/ ىػ 41سنة , بعد عاـ الجماعة " الككفة"التي كقعت في 
كاذا كاف اختيارىـ منطقة .  ـ 685/ ىػ 66قد بدأ حكالي سنة " جبؿ لبناف"المكارنة 

يبدك , اك بيعيدىا بقميؿ ,  ىػ 41فاف سنة , يحمؿ الداللة التي ذكرناىا أعبله " بشرمٌ "
" . جبؿ الظنييف"تاريخان تقريبان مقبكالن لنزكؿ اليمدانييف 

مثمما تتناسؽ الكممات في , المعطيات التاريخية تبدك اآلف متناسقة تمامان 
. جممة مفيدة 

كما قد طرحنا مكضكعيا , مف ىنا نصؿ الى نتيجة ىامة عمى صعيد البحث 
ىي اف نص الحمداني يتحدث عف معمكمة , بشكؿ سؤاؿ في أكليات ىذا الفصؿ 

كليس عف كاقعة عرفيا مف , منقكلة عف مصادرىا المجيكلة بالنسبة الينا , تاريخية 
" جبؿ الظنييف"كربما كاف كجكد اليمدانييف في , خبرتو الشخصية كمف طبيعة عممو 

ام حتى القرف السابع اليجرم , أمران معركفان مشيكران عند الناس حتى زماف الحمداني 
 (مسالؾ األبصار)ال مف , اننا ال نعرؼ , يؤيد ىذه النتيجة , الثالث عشر الميبلدم /

ام حضكر سياسي بأم شكؿ مف " جبؿ الظنييف"انو كاف ليمدانيي , كال مف غيره 
بحيث تستدعي مف الميمندار , اك عبلقة اك اتصاؿ بالسمطة المممككية , األشكاؿ 

بؿ اننا عمى شبو اليقيف مف انيـ ظمكا , كتجعؿ منيـ مكضكعان لعممو , االتصاؿ بيـ 
يعيشكف كيتكاثركف بصمت كفي , لفترة طكيمة كامنيف في معاقميـ الجبمية الحصينة 

. عزلة كاممة 
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(10 )
" طرابمس"التي طرحيا عمينا بركز , اعتقد اف طريقنا الى حٌؿ كافة المشكبلت 

 .قد أصبح سالكان اآلف, بكامؿ تركيبتيا كخصكصان الثقافية , العجيب كالمفاجىء 
" جبؿ الظنييف"اف ال يكترث نٌزاؿ , بؿ مف غير المعقكؿ , سيككف مف الغريب جدان 

كىي التي تعد مف , التي ىي عمى مرمى حجر منيـ , الجدد بالمدينة شبو الخالية 
تجعميا ميٌيأة الستيعاب أعداد كبيرة , ينزليا بكافة ما منحتيا اياه الطبيعة مف عطايا 

انو خبلؿ ما , خصكصان كاننا ال بد اف نفترض , ينعمكف بخيرىا العميـ , مف الناس 
كاف اكلئؾ اليمدانيكف قد , يقرب مف القرنيف مف الزماف مف الكمكف في الجبؿ 

كبات التكازف مفقكدان بيف , بحيث كصمكا بمنزليـ الى حد االحتقاف السكاني , تكاثركا
, فضبلن عف اف التيديد الركمي , كبيف عديد سكانو المتكاثر , القدرة االنتاجية لمجبؿ 
ارتفع عنيا فيما بعد , كحاؿ بيف المدنييف كبيف نزكليا آمنيف , الذم عاؽ نمك المدينة 

 .كسنعالج ىذه المسألة بعد قميؿ . ببركز القكة البحرية الطكلكنية 
كنحف نبحث عف سػػٌر ذلؾ البيػركز المفاجىء ,  مفػػٌر لنا ما مفؼ, اذف 

الباحث عف منفذ قادر عمى استيعاب , مف الربط ما بيف الخٌزاف البشرم , لممدينة 
, المجاكرة " طرابمس"كبيف , التي تراكمت خبلؿ أجياؿ , الزيادة السكانية الطبيعية 

اف , التي تشكٌمت باالنتشار االسبلمي , التي شاء ليا مكقع عمى الحدكد الجديدة 
, كعمى الرغـ مف ذلؾ , فيما يبدك , كلكٌنيا ظٌمت , تتحكؿ مف مدينة الى ثغر 

كبذينؾ . بفضؿ سبلمتيا مف التدمير , محتفظة بالبنية التحتية المادية لممدينة 
باتت ميٌيأة , اعني مجاكرتيا لخزاف بشرم محتقف كسبلمة بنيتيا المادية, العامميف 

كتستقر مف , بمجرد اف يرتفع التيديد الركمي عنيا , لبلنبعاث مف جديد كبسرعة 
. حكليا األمكر 

لـ تكف في ىذا األمر عمى عمكمو بدعان " طرابمس"اف , عمينا اف نسٌجؿ ىنا 
فبمقدار ما نعي تاريخ تشكؿ تمؾ ,  "لبناف"التي صارت فيما بعد مف , بيف الحكاضر 
, ر ػػػػػػػػػػػػػػػطو كاؼػػػػاؿ بقسػت فييا الجبػػاىـػػػػد سػػػػفاف تركيبتيا السكانية ؽ, كانيان ػػػػػالحكاضر سي 
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فضبلن عف نمط , مقتضى التقاليد كالمنظكمة األخبلقية السائدة في تمؾ الجباؿ ب ؼ
كلكف . فاف العائمة الكبيرة مفٌضمة عمى العائمة الصغيرة , االنتاج كاسمكب العيش 

بحيث انو سرعاف ما ينشأ االختبلؿ بيف , القدرة االنتاجية لؤلرض الجبمٌية محدكدة جدان 
ذات اتجاه , كلذلؾ كاف ىناؾ دائمان حركة انتقاؿ , عديد السكاف ككمية الغذاء المنتجة 

ال ,ابتغاء إعادة التكازف المفقكد , مف الجباؿ باتجاه السكاحؿ اك الداخؿ , كاحد 
كتصبح حياة الناس ميٌددة , استثناء مف ذلؾ سكل الظركؼ التي يختٌؿ فييا األمف 

عند ذلؾ تنعكس الحركة لتتجو صكب الجباؿ األكثر أمنان , بسبب الحركب اك الفتف 
. تزكؿ بزكاؿ أسبابيا , كلكف ىذه الحركة المعاكسة مؤقتة , عادة 

كىي تتحٌكؿ مف ثغر الى , " طرابمس"مف ىنا يمكف اف نتصٌكر ما حدث لػ
فبمجرد اف ىدأت األمكر . ككأنو يحدث أمامنا , كتنمك ذلؾ النمك العجيب , مدينة 

حتى بدأ الناس يفدكف الى المدينة شبو , كارتفع عنيا التيديد الركمي , مف حكليا 
مثمما يحدث حينما , " جبؿ الظنييف"اعني , مف أقرب خزاف بشرم الييا , الخالية 

اذ يأخذ السائؿ باالنتقاؿ بداغع , تصؿ بيف كعائيف احدىما ممتمىء كاآلخر فارغ 
. يف ءالى اف يتحقؽ التكازف بيف اإلنا, طبيعي باتجاه الفارغ 

(11 )

" طرابمس"ىذه النظرية تفٌسر كافة المشكبلت التي يطرحيا عمينا بركز 
: فيي , ىكيتيا المذىبية , بؿ عمى رأسو , بما فيو , كما رصدنا آنفان , المفاجىء 

ال , جبمي في األساس " الشاـ"تتناسب مع قاعدة اف التشيع في :  أكالن ػػػػػػػ
, كنأخذىا باالعتبار في أبحاثنا , كىي قاعدة عمينا اف نحترميا , ساحمي كال سيمي 

قيدتو ػػ كذلؾ بسبب طبيعة التشيع الفكرية كع.اال حيث يقكـ دليؿ عمى خبلفيا 
التي تأبى عمييـ االندماج في , ق التاريخية مىؿأفضبلن عف تجارب , السياسية 

. المجتمعات المدينية السمطكية 

بحيث يمكف اف يتـ , " طرابمس "ك" جبؿ الظنييف"القرب المكاني بيف : ػػ ثانيان ػػػػػ
م ػػػػػػػػػػػاؿ التػػػائؿ االنتؽػػػػ بالنظر الى كسكذلػؾ. ىؿ كطبيعي ػػػكاني سػػػػبيف االثنيف تبادؿ سي 
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ككذلؾ بالنظر الى الحكافز التي يمكف اف ,  كانت ميسكرة لمناس في ذلؾ الزماف 
, ذا العنصر ػػػكمف الكاضح اف ق. كعمى رأسيا طمب العيش , تحٌرؾ الناس لبلنتقاؿ 
بدكنو يصعب جدان , السريع " طرابمس"ىاـ جدان لتفسير نمك , اعني القرب المكاني 

. تقديـ تفسير لو 

ككما , كما كصفيا ناصر خسرك " طرابمس"تفٌسر التركيبة الثقافية لػ: ػ ثالثان ػػػػػػػ
اف , فمما ال ريب فيو . كىي في االعماؽ شيعية إمامية , ىك ثابت عمى كؿ حاؿ 

اك ىما باالحرل كجياف , النمك السكاني كتمؾ الشخصية الثقافية قد نشأ بشكؿ متكازو 
ام انو , سابقان عمى اآلخر , خصكصان التغٌير السكاني, كلـ يكف أحدىما . لتغير كاحد

. ت آثاره فاذ لك كاف شيء مف ذلؾ لبا, لـ يحدث نمك سكاني ثـ تبله تحٌكؿ مذىبي 
. فاف تحٌكالن كيذا ال يمكف اف يخفى , كعمى كؿ حاؿ 

(12 )

في الفترة الحرجة , عمى كجو اإلجماؿ " طرابمس"ىكذا تصٌكر لما كاف مف أمر 
كلقد كاف ليذه الصيركرة قصة كال ريب .اعني لحظة مف ثغر الى مدينة, مف تاريخيا 

ة ػػػػرؾػذه الحػق, لكف أجمؿ ما فييا عندم . ثـ ال ريب الحدث األكبر , في كاقع األمر 

بعيدان , بعد اف تنضج اسبابيا بيدكء , المقكدة بعناف التحٌكالت التاريخية الكبرل 
دىثه عمى الرغـ مف , لكف ىذه القصة ضاعت تفاصيميا . عف مستكل المراقبة  النيا حى
التي تستجيب بكعي غامض , ىادلء صنعتو الجماىير العادية , ضخامتو كبعيد أثره 

كلـ , كلـ يكف فييا لسمطة كسياستيا كفعميا دكر مباشر , كعجيب الى إشارات التغيير 
. مما يتفٌنف كتٌاب التاريخ في كصفو , يىدر حكليا صراع 

كالظاىر اف صعكد نجـ المدينة قد بدأ في الفترة التي كانت فييا تحت حكـ 
ففي عيدىـ زار ابف . كىناؾ ما يكفي مف األدلة كالقرائف عمى ذلؾ . الطكلكنييف 

أكائؿ , كشرحنا داللتو كمغزاه , حيث قاؿ فييا ما أثبتناه , " طرابمس"كاضح اليعقكبي 
" ألؼ مركب ( كذا )ميناء عجيب يحتمؿ "كلكنو قاؿ في مينائيا انو . ىذا الفصؿ 

ل ػػػػػت اؿػػػكخصكصان انو ال يمتؼ, ؼ ػػػدان مف أسػػػػكىك كصؼ مبتسر ج,   (83/ البمداف)
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اف ابف طكلكف كابنو , كلكننا نعمـ مف مصادر اخرل .  درجة النشاط الفعمي فيو 
" الشاـ"قد أكليا مكانىء  ( ـ895 ػػػػ ػ883 ( ىػ 282 ػػػػػ ػ270 )خماركيو مف بعده 

الكالة : الكندم )فرٌمماىا كحٌصناىا  كشحناىا بالسفف المخٌصصة لمقتاؿ , عناية كبرل 
تقكـ عقيدتيا , فالطكلكنيكف حكمكا دكلة بحرية , كىذه سياسة مفيكمة جدان ,  (258/

كقد . الداخمية " بغداد"عمى العكس مف عباسيي , العسكرية عمى قكة السبلح البحرم 
مؤلفان مف مائتي سفينة حربية , ترؾ مؤسس الدكلة الطكلكنية عند مكتو اسطكالن قكيان 

(.  52 /التنظيـ البحرم في شرقي المتكسط : قاسـ )كبيرة بكامؿ تجييزاتيا 

ىذا , " طرابمس"مف ىنا ندرؾ اف سبب تأثر اليعقكبي بمنظر ميناء 
بؿ الى النشاط , لـ يكف عائدان الى سعتو فقط , الذم أكدعو عبارتو السالفة الذكر 

! كمىف ذا يتأثر بيذه القكة بمنظر ميناء ميت , الذم يزخر بو 

المذيف يبدكاف , الى اننا بيذيف الفيميف , كال يذىٌبف بقارلء الظف 
فنيكض , نجمع بيف الصيؼ كالشتاء عمى سطح كاحد , متيافتيف لنص اليعقكبي 

بأكؿ مدينة " طرابمس"كما , الميناء العتبارات عسكرية قد سبؽ نيكض المدينة كىٌيأ لو 
. ينيض بيا ميناؤىا

اف التيديد الركمي لمسكاحؿ االسبلمية عمى , عمينا اف ال ننسى أف ثـ 
اك انو كاف مستندان عمى دعـ , كاف تيديدان بحريان بالدرجة االكلى " البحر المتكسط "

االمر الذم نجح , نشاءاسطكؿ اسبلمي قكم إكمف ىنا فاف . بحرم لمقكات البرية 
كيحكؿ دكف نيكضيا , قد رفع التيديد الذم كاف يمجـ المدينة , الطكلكنيكف في تحقيقو 

فنيضت , فرصة اليبكط منيا , كمنح اليمدانييف الكامنيف في الجباؿ القريبة , 
. ذلؾ النيكض العجيب " طرابمس"

ذلؾ الكصؼ الغارؽ في " طرابمس"فعندما كصؼ اليعقكبي , ىكذا 
كلكف ميناءىا كاف بالفعؿ , كانت المدينة ما تزاؿ خادرة في سباتيا الطكيؿ , تاريخيتو 

كبما ادخمو عميو االميراف الطكلكنياف مف ترميـ , لسعتو الطبيعية , يدعك لمعجب 
. كبما شحناه مف سفف كمقاتميف بحرييف , كتحصيف 
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(13 )

ضركرة , في حركة تاريخية أعـ " طرابمس"عمينا اآلف اف ننظيـ نيكض 
, نيكضان سياسيان كانتاجيان كثقافيان , بحجـ نيكض مدينة كبرل , انو ما مف أمر كبير 

حقان انو يبدك لممراقب ظاىرة . يحدث اال كما يتخٌمؽ التيار المتحرؾ في عيباب النير 
كلكنو بالتأكيد ليس مستقبلن عف , بحيث تمكف مراقبتو كحسباف حركتو كقكتو , مستقمة 

. كاألخرل التي تتخٌمؽ في العيباب الميدٌكـ , القكل التي تتحرؾ بحركة النير 

 نيكض حاضرتيف عحصؿ متزامنان ـ" طرابمس"نبلحظ ىنا اف نيكض 
عمى ما بيف , في جنكبيا " الرممة"ك, في شماليا " حمب"ىما , عمى األقؿ في المنطقة 

تنتمياف الى , عندنا , كلكنيما , نيكض كؿ مف ىاتيف مف فرؽ في الصكرة كالمعنى 
. كتتزعاف مف المنزع نفسو , فصيؿ كاحد 

بعد اف كانت مف قبؿ , مدينة كبرل " حمب"ففي الفترة عينيا صارت 
كغدت , أخذت الدكر األكؿ في مجاىدة الركـ . مجرد محطة تجارية ال شأف ليا 

بحيث , كمقصدان ألىؿ العمـ ك األدب مف األقطار , نية ػمكطنان لحركة فكرية كأدبية غ
. كمو " الشاـ"ظمت لمدة قرنيف عمى األقؿ منارة 

اف يؤسسكا النفسيـ , بزعامة آؿ جٌراح , طىء  كفييا ايضان حاكؿ بنك
 بؿ كتقٌبمكا مرةن فكرة تجعؿ مف مدينتيـ مكطنان ." الرممة"تككف عاصمتيا مدينة , دكلة 

الحسنييف " مكة"جيء بأحد أشراؼ إذ . جعمت منيا لفترة قصيرة دار خبلفة , لمغامرة 
 كلكف المشركع برمتو لـ يحقؽ شيئان مف .كبكيع فييا بالخبلفة كسط ىرج كبير , 

اف : اىميا , كذلؾ لعدة أسباب , " حمب"الذم أصابو الحمدانيكف في , النجاح 
العباسيكف : تتقاطع عندىا مصالح كؿ القكل الكبرل , بسبب مكقعيا " الرممة"

كىـ قكـ أقرب الى البداكة في , ثـ اف بني جٌراح . كالفاطميكف كالسبلجقة كالقرامطة 
كال عمى صعيد , ال عمى صعيد المذىب السياسي , كؿ شيء لـ يقدمكا جديدان 

كلكف , كمشركع الخميفة الحسني كاف مغامرة حقيقية غير محسكبة . الممارسة العممية 
. ما استحقت معو اف يؤرَّخ ليا بالخصكص, بات ليا مف الشأف في أياميـ " الرممة"
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شيعية جمٌية , كبالتالي ىكية نيضتيا , الحمدانية " حمب"اف تكف ىكية 
في مقابؿ الخبلفة العباسية كاالخرل , فاف محاكلة بني جٌراح تأسيس خبلفة حسنٌية , 

كانو , يكحي انو قد كاف ثمة مشركع سياسي أكبر مما تكحي بو النصكص , الفاطمية 
كذلؾ . في كتمة سياسية كاحدة " الشاـ"ربما كاف يعمؿ عمى نظـ التشيع االمامي في 

بالنظر الى القكة الكبيرة , مشركع سيككف مف الغريب اف ال يككف مكضع تفكير أحد 
كالمسألة بحاجة . قد اكتسبيا في المنطقة , ام التشيع االمامي , كالمبعثرة التي كاف 

.  الى مزيد بحث كتدٌبر 

كالتي , اف ىذه الحركة السياسية بمجمميا , عندنا ايضان , كما مف شؾ 
. تتصؿ بدكرىا بما ىك أعـ كأشمؿ , مسرحان ليا " الشاـ"كانت أرض 

اف القرف , فمف المتعالـ عميو بيف أىؿ الدراسات التاريخية كالحضارية 
التي ال , قد شيد كصكؿ الحضارة االسبلمية الى القمة , العاشر لمميبلد /الرابع لميجرة

النو , يمكف القكؿ فيو بأكثر مف كجو , كىذا حكـ كبير . يككف بعدىا اال المنحدر 
ام المقاييس التي نحكـ بمكجبيا عمى حركة , يتصؿ بأحد جكانبو بعالـ المفاىيـ كالقيـ 

ة ػػة الرسميػػػت الثقاؼػػػػؾ األكاف كافػػػػػػق في ذؿػػػػػاف, ق ػػػػبو المقطكع بػػػٌف مف شػػكلؾ. التاريخ 
كما انتيت اليو مف إنشاء كيانية , كمؤسساتيا قد كصمت الى غاية ما يمكف اف تعطيو 

كما انبنى عمى ىذه الثقافة مف مؤسسات , تيبرت ىي الرسمية كالحؽ ػاع, ثقافية 
ىذه كميا استيمكت خبلؿ مسارىا الماضي كؿ . تيبرت ىي الشرعية ػاع, سياسية 

كفي ىذا السياؽ مف . كأخذت تفقد حرارتيا كتنطفىء , الطاقة المخزكنة في باطنيا
, بكصفيا حاممة مشركع ثقافة بديمة , نسٌجؿ نشأة المذاىب الصكفية, الحالة االنقبلبية 

شبو "ك" العراؽ "كالتفاؼ العناصر الثائرة حكليا في , رمطية ػػػكظيكر الحركة الؽ
الذيف بدأكا , كطبعان ال بد لنا ىنا ايضان مف ذكر المغامريف العسكرييف " . الجزيرة

كلكف تمؾ . ما تصؿ اليو يد كؿ منيـ , يقطعكف مف جسـ الدكلة االسبلمية الضخـ 
كال , تحكي حكاية الطبقة العسكرية االجنبية المغامرة , كظاىرة طفيمية  قصة اخرل

ة ػػػػػػػػػػػف الحاؿػػػكاف تؾ. عبلقة عضكية ليا بالكضع الحضارم المحمي كتياراتو كتفاعبلتو 
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قد منحت اكلئؾ ,  االنحدارية لمكضع الحضارم كالمؤسسات السياسية المستندة اليو 
. فاىتبمكىا حتى الثمالة , العسكرييف الفرصة المناسبة 

" الرممة"ك, اليمدانية " طرابمس"ك, التغمبٌية " حمب"اف نيكض : الخبلصة 
تنتمي الى الكضع , ذات أكجو كفصكؿ , ىي جميعيا قصة كاحدة , الطيئية 

االمر الذم منح , الذم كاف العالـ االسبلمي يجتازه اباف ذلؾ  , االنقبلبي العاـ 
كحٌررىا مف , فرصة االنبعاث , المغمكبة عمى أمرىا , التجمعات الٌنسبية كالمذىبية 

, اال اف تقبع مستكينة ليػا فبل يترؾ , الثقؿ السياسي اليائؿ الذم كاف يجثـ عمييا 
. عمى اليامش مف كؿ شيء 

 ما قالو في فا, فاننا نقكؿ بسرعة , بالخصكص " طرابمس"عكدان الى أمر
يمكف اف ييضاؼ اليو الكثير , ظاىرم سطحي , عمى غناه , كصفيا ناصر خسرك 

خصكصان فيما امتازت بو مف نظاـ , مما لـ يكف في كسع سائح مثمو اف يراه , جدان 
لكف الصميبيف جاؤكا فدمركىا تدميران كما . كغنى في الحياة الفكرية , سياسي فريد 

حرمت , كتمؾ كاحدة مف أعظـ الجرائـ التي ارتكبيا اكلئؾ اليمج الشرىكف , عرفنا 
  كتؤتيدأت تنضجػػػد  بػػػػعندما كانت ؽ, العالـ االسبلمي مف نتائج تجربة متقدمة جدان 

 , "طرابمس"ثمارىا, في كقت كاف فيو يجتاز مرحمة انتقالية , بحيث أف نجاح تجربة 
كاف يمكف أف يضع امامو تجربة نمكذجية ىادية, مما يمكف اف يضعو, أك يضع 

. المنطقة الشامية منو عمى األقؿ , أماـ طريؽ جديد

كمف أسؼ فاف ىذا الجانب مف تاريخ المدينة , لـ يمؽ التقدير كالعناية 
المذيف يستحقيما مف المؤرخيف, كنأمؿ , بعكف المكلى سبحانو , اف نفرغ لو , كنعطيو 

. ما نكفؽ اليو مف أداء حقو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ***** ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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"جبؿ لبناف"  

 

د بات ػػػػػػػػػػػػ, كاف يكف تاريخو ؽ ( الشاـ )كىك مف مكاطف الشيعة التاريخية في 
مكضع تجاذب, بيف أكثر مف طرؼ , كؿ يدعي انو ىك األكلى بو كليس مف خطتنا 

. نقكؿ ما عندنا فيو , الحد األدنى الثابت منو كاؼ لطرح مشكمة البحث اآلف اف

طبقا لخطة  (جبؿ لبناف)كسيعرؼ القارئ , مما سينتيي اليو بحث مشكمة 
يكفيو اآلف اف . " طرابمس "الكتاب, مبرر إلحاؽ الكبلـ بشأنو بالفصؿ المخصص لػ

 "جبؿ لبناف" كجكارىا , ك"طرابمس"م ليذا الفصؿ , عنكانا ىك أيتذكر اننا كضعنا لو , 
 بؿ ربما كاف األكلى , مف كجية نظر جغرافية , اف تمحؽ .ىك مف ىذا الجكار 

فالمدينة تستقر عمى السيؿ الضيؽ , الكاقع عمى طرؼ  . "جبؿ لبناف"ػ  ب"طرابمس"
الجبؿ , مف جانبو الشمالي الغربي , كلكف لمبحث التاريخي اعتباراتو الخاصة, التي 

. تأخذ بعيف اإلعتبار أىمية الدكر

 عمى كجو التخصيص , بمنطقة "جبؿ لبناف"ثـ اننا نيعنى مف 
. "المتف األعمى"جبيؿ ك" في األساس , ك "كسركاف"

(1 )

 بمشكمة البحث , "ببلد كسركاف"في يدنا , حكؿ ما يتعمؽ مف تاريخ 
: امراف ثابتاف تاريخيان في أصميما , بينيما سؤاؿ 

 ظؿ زمنا طكيبل مف بعد الفتح مكطنا لمزىاد "جبؿ لبناف"اف  : األولػػ ػػػػػػ
 كبيذه الصفة دخؿ المغة الصكفية , رمزا لمتنسؾ كاالنقطاع عف الخمؽ , .كالمنقطعيف 

ػػ ػػػػ 576)كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة , مف شعر ابف الفارض . كالحياة الخالصة لعبادة ا 
/  ىػ 1030ػػ ػػػػػ 953) حتى بياء الديف العاممي  ( ـ1235 ػػػػػ ػػ1181/  ىػ 632

, ام اف الرمز بقي حيا كاستمر , حتى بعد اف زالت مبرراتو  ( ـ1621 ػػػػػ ػػ1547
 المكضكعية , اعني بعد اف صار الجبؿ عامرا بالخمؽ , كميدانا لسمكؾو إنساني آخر,
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نو ما ىك أبعد االشياء عف التنسؾ كالزىادة , كالركح التي تممي قطع العبلئؽ بالخبلئؽ ـ
. , ككصميا مع ربيـ , مف احتراب كتقتيؿ

كليس مما يحتاج إلعماؿ الفكر , اف نفيـ مف ىذا , اف الجبؿ كاف خاليا مف 
الناس يكـ دخمت المنطقة في حكزة المسمميف , بؿ ينبغي اف يككف ىذا االستنتاج غير 

سيؿ "كعمـ اف مدف الساحؿ ك غريب كال مفاجئ , لقارئ كعى قمبو ماقمناه قبؿ قميؿ ,
ؿ فييا تحصيؿ المعاش ػقي ػػػكىي مناطؽ يس.  , كانت كميا شبو خالية مف السكاف "البقاع

كاننا لنعمـ عمما تؤكده أخبار متضافرة, اف . , بالقياس الى تمؾ الجباؿ العالية الصخرية
الثامف لمميبلد , يجترحكف كؿ كسيمة تقع / الحكاـ ظمكا حتى اكاسط القرف الثاني لميجرة 

فرس مف : تحت ايدييـ إلعمار السكاحؿ , الشامية خصكصا , مف حيثما تأتيميـ 
تيذيب تاريخ ), يجمبيـ معاكية ثـ عبد الممؾ بف مركاف "األردف " , كييكد مف "بعمبؾ"

 ىػ 158: ت  )الى عرب تنكخييف , يأتي بيـ ابك جعفر المنصكر  (6/186: دمشؽ 
فاذا كاف ىذا . , في قصة مشيكرة "بيركت", كييسكنيـ التبلؿ المشرفة عمى  (  ـ774/ 

فمف ىنا كقع عمييا اختيار الراغبيف في  .ىك شأف السكاحؿ , فما بالؾ بالجباؿ الجرداء
 .االنقطاع عف الخمؽ , لتككف ليـ منسكا

" بشٌرم", كنزكؿ المكارنة بمدة " جبؿ الظنييف "فباستثناء نزكؿ بني ىمدا
اؿ , فإنو ال دليؿ عندنا عمى ػػػػػػكما يؽ" البتركف"دة ػػػػػكالمنطقة الجبمية المحاذية لبؿ

كاف معمكران بأحد, حتى زمف متقدـ مف بعد الفتح , " جبؿ لبناف"االطبلؽ , عمى أف 
كعدـ الدليؿ ىنا . الثاني عشر لمميبلد/ربما يصؿ الى أكليات القرف السادس لميجرة

. دليؿ , كلكف عمى العكس , ألف خمٌكىا ىك األصؿ الثابت 

عمى األقؿ " ببلد كسركاف"كلكننا نعمـ عمـ اليقيف , إف معظـ سكاف : الثاني- 
عمى االرجح , كانكا مف الشيعة االمامية , حتى أكائؿ " المتف االعمى"ك " جبيؿ"ك 

الرابع عشر لمميبلد , ام حتى حيف استيبيحت ببلدىـ مف قبؿ / القرف الثامف لميجرة
العسكر المممككي , كبعض القكل المحمية المتحالفة معو, فقتمكا مف قتمكا كىـ كثير , 

ة ػػػػػػػػػػكا الدكؿػػػكالسالـ منيـ تفٌرقكا في جٌزيف كببلدىا كالبقاع كببلد بعمبؾ , كبعضيـ أعط"
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ابف ). سيمح ليـ بالبقاء في ببلدىـ , مقابؿ إعبلف الطاعة لمدكلةبالنتيجة أم "  أمانيـ
  .(96/تاريخ بيركت : يحيى

, " كسركاف"اف عدد الرماة مف اىالي  (1/903:السمكؾ)كيقكؿ المقريزم في 
, فإذا " نحك اثنى عشر ألؼ راـو "الذيف اشترككا في مقاكمة االجتياح المممككي بمغكا 

نسبنا ىذا العدد الى مجمكع المقاتميف , ثـ نسبنا ىؤالء الى مجمكع السكاف المفترض , 
 لكصمنا بسيكلة الى ػػػػػػػػػمع اعتبار المساحات القابمة لئلستصبلح كالسكف مف الجبؿ , 

داد كبيرة منيـ , ربما تصؿ الى حٌد ػػػػػػتصكر خبلصتو ,  إف الجبؿ كاف معمكران بأع
الكفاية السكانية , أم تكازم عديد السكاف الفعمي , مع امكانات األرض الجبمية عمى 

. اإلستيعاب

, عاد بيـ األمير " مشايخيـ"كيظير مف كبلمو ايضان , انو كاف فييـ فقياء 
, بعد انجبلء الكقعة عف ىزيمة " دمشؽ"المممككي , جماؿ الديف آقكش األفـر , الى 

.  اىؿ الجبؿ , حيث أكدعيـ السجف لفترة 

ىذا االستنتاج األخير , نجد تأييدان لو , في الرسالة التي سطرىا تقي الديف 
الى السمطاف محمد بف قبلككف  (ـ1327/ ىػ 728: ت)أحمد بف تيمية 

جكابان عمى رسالة بعث بيا ىذا األخير إليو , يمكمو فييا عمى  (ـ1340/ىػ741:ت)
الفظائع التي ارتيكبت  أثناء الحممة , مف إسراؼ في إىراؽ الدماء , كتحريؽ لمزركع , 

 حيث يذكر بني العكد , بكصفيـ فقياء الكسركانييف , كما يشير .كتقطيع لؤلشجار
ابف )الى مؤلفات صنفيا ىؤالء الفقياء كانت ذائعة الصيت كمعمكالن بيا بيف قكميـ 

كقد صٌنؼ . (81-179/العقكد الدرية في مناقب شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: عبد اليادم
نا (1/77:فكات الكفيات )" الرد عمى أىؿ كسركاف"ابف تيمية كتابان مف مجمديف في  , كا 

ف لـ نعثر عمى نسختو , كي نعرؼ منو مكضكع الرد , األمر الذم كاف يمكف أف  كا 
يككف مفيدان جدان , لكننا , استنادان الى الرسالة المشار إلييا أعبله , كالتي استكعب فييا 
ابف تيمية ذكر مبٌررات مكقفو , نعتقد أنو ال يخرج عمى حدكد الجدؿ العنيؼ كالعدائي 

. الذم كلع بو ىذا الفقيو , ضد الخصكصيات الفقيية كالكبلمية عند الشيعة عمكمان 
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الرابع عشر لمميبلد / نخرج مف ىذا كمو بخبلصة , ىي أنو قبؿ الثامف لميجرة
دٍّ مف النشاط الفكرم , ػػػػعمى األقؿ مجتمع شيعي إمامي , عمى ح" كسركاف", كيجد في 

بحيث أنتج فقياء , تكلكا قيادة مجتمعيـ معنكيان , شأنيـ في ذلؾ شأف أم مجتمع 
. شيعي , يتمتع بحرية اختيار أسمكب العيش كالمؤسسات التي ترعى شؤكنو

. ىذا فيما يعكد لؤلمريف الثابتيف
(2 )

: فيك ىك السؤاؿ االكؿ في كتابنا , أما السؤاؿ 
كما كاالىا؟ " كسركاف"مف أيف كمتى جاء ىؤالء الشيعة 

, بعد أف سقطت في يد الصميبييف , في " طرابمس"نرٌجح أنيـ بقية أىؿ فػإػنػا 
. ـ1109/ىػ502السنة 

: مستندنا في ىذا الترجيح أمراف

كاف الساحؿ كمو في يد " طرابمس"انو مف المعمكـ , انو عند سقكط  : األول- 
, حاضرة " ًعرقة"إذ اف بمدة . الصميبييف , ككذلؾ المرتفعات الشرقية الشمالية المجاكرة 

بسنة " طرابمس "ىذه المرتفعات كحصنيا الرئيسي , كانت قد سقطت في يدىـ , قبؿ 
كىكذا , فعندما . تقريبان , كمعنى ذلؾ اف كؿ أرباضيا كجكارىا كاف تحت سمطتيـ 

نقض الصميبيكف العيكد التي منحكىا ألىؿ المدينة قبيؿ استسبلميا , بعدـ االعتداء 
نيبكا ما "عمى حياة مف يؤثر الخركج منيا , كعمى ممتمكات مف يرغب بالبقاء فييا , فػ 

حكادث سنة : الكامؿ : ابف األثير )" فييا , كأسركا الرجاؿ , كسبكا النساء كاألطفاؿ
كذلؾ عمؿ قيصد منو , فيما يبدك , اإلستيبلء عمى ثركة المدينة اليائمة ,  . (503

فضبلن عف إخبلئيا مف السكاف , كفقان لسياسة اإلستعمار االستيطاني التي اتٌبعيا 
لـ يكف أماـ أىميا سبيؿ نجاة , إال في اتجاه أقرب منطقة خالية مف - الصميبيكف ,

". ببلد كسركاف"السكاف , أم 

كمعمكـ مف النص الذم سبؽ كالذم اقتبسناه عف ناصر خسرك, في أكليات 
ذه ػػػػػػػػػػػػفو. رة بالناس ػػػػة كبرل , عاـػػػٌزىا كانت مديفػػػػأياـ ع" طرابمس"ف أذا الفصؿ , ػػػػػق
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 النظرية ألصؿ الشيعة الكسركانييف , تفٌسر لنا امتبلء الجبؿ بسرعة , كما تكٌصمنا 
قبؿ قميؿ , بحيث انو يستحيؿ اف نتصكر كسيمة ليذا االمتبلء , غير دفؽ بشرم كبير 

كال مصدر تتكٌفر فيو ىذه الصفات غير . , ينياؿ عميو جاىزان مف مكاف قريب 
.  بعد نكبتيا " طرابمس"

كما كاالىا , ذات طبيعة جبمية " كسركاف"مف المعمكـ أيضان أف : الثاني- 
كمف ىنا , فإف حافز قصدىا كاختيارىا . قاسية , يعسير فييا العيش كتحصيؿ أسبابو

. مسكنان , حيف يككف الناس بالخيار مف أمرىـ , ضعيؼ جدان , اف لـ نقؿ انو معدكـ
فامتبلؤىا ذلؾ االمتبلء مف بعد , دليؿ ظرفي عمى اف ذلؾ قد حدث تحت ضغط 

. شديد عمييـ , بحيث لـ يككنكا معٌمقي القمب بأكثر مف تحصيؿ األمف

كالحقيقة اف تمؾ الجباؿ الحصينة الصعبة المرتقى , لـ تبخؿ عمى سكانيا 
بيذا المطمب األساسي لمبشر , فطكاؿ فترة كجكد الصميبييف عمى مقربة منيـ , أم 

. مدة قرنيف مف الزماف , عاشكا عمييا بحٌرية كاستقبلؿ تاميف

كعمى الرغـ مف العزلة الشديدة , فإنيـ , كما سبؽ مٌنا القكؿ قبؿ قميؿ , 
نجحكا في تنظيـ حياتيـ كفقان لمعتقداتيـ , كأنتجكا حركة فكرية ما , مما نفيـ منو انيـ 
حممكا معيـ بذكر ما انتجكه, كاال كاف يجب اف يككف مف المستحيؿ عمييـ تحقيؽ ما 

كىذا دليؿ ظرفي آخر عمى أنيـ جاؤكا مف مجتمع متطكر . حققكه في الميداف الثقافي 
. ثقافيان , بالمقاييس الذاتية , األمر الذم يعكد بنا أيضان الى نظرية األصؿ الطرابمسي

كالظاىر انيـ بسبب تمؾ العزلة , كالظركؼ القاسية التي عاش فييا الشيعة 
كما كاالىا , مدة قرنيف مف الزماف , ال نجد ليـ كال لرجاليـ ذكران في " كسركاف"في 

المصادر الشيعية , باستثناء معمكمات نزرة كمشٌكشة عف فقيو , يبدك انو كاف ذا 
كاننا في سبيؿ جمع معمكمات عنو , ربما . مكانة عالية , اسمو ابف العشرة الكسركاني 

. تصمح لكتابة سيرتو , اف شاء ا

 __________________*****__________________
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بىمة" " البلذقية"ك " جى

, دكف أف نعٌرج " طرابمس"لف نستكفي الحديث عف الكجكد اليمداني في جكار 
بىمة"عمى جارتييا مف الشماؿ  مف حيث انو . , رغـ تيٌيبنا ىذا التعريج " البلذقية"ك " جى

ببلد "ييدخمنا مجاىؿ كاحدة مف أكثر المساحات غمكضان في تاريخ التشيع االمامي في 
. أعني فرعو العرفاني , المعركؼ اليكـ باسـ العمكييف" . الشاـ

لذلؾ فإننا نتحٌفظ سمفان بالقكؿ , اف ليس مف بيغيتنا اآلف كلكج المكضكع , كما 
. يحفؿ بو مف كجيات نظر , متخالفة أشد التخالؼ , اال بقدر ما تقتضيو خطة لكتاب

(1 )

التاسع /اليعقكبي , كقد عرفنا انو مف جغرافيي كمؤرخي القرف الثالث لميجرة 
بىمة كأىميا ىمداف"اف  (81/البمداف)لمميبلد , يقكؿ في  قكـ "كاف في البلذقية " مدينة جى

المجاكر كسكانو , الذم صار " جبؿ بيراء"لكنو ال يقكؿ شيئان عمى  " .مف ىمداف
كما عرفنا , كتحٌكؿ االسـ يشير كال شؾ الى تحٌكؿ في " جبؿ العمكييف"اسمو اليكـ 

المنسكب الييـ , تحٌكالن ثقافيان عمى األقؿ , أك ثقافيان كسكانيان معان , كعمى األرجح 
" . بعمبؾ"ك " حمص"سكاني حمؿ معو الثقافي , كما رأينا في نمكذجي 

كلعؿ اليعقكبي , الذم ال يسعنا في أم حاؿ , إنكار فضمو العميـ عمى بحثنا 
, لـ ييتح لو التعريج عمى الجبؿ , لكي يحدثنا , كاف عمى طريقتو المكجزة , بشيء 

كلعمو لـ يجد سببان يدعكه الى اف يصٌعد فيو , مغادران الطريؽ . عف تركيبتو السكانية 
المسمكؾ اآلمف , ألنو لـ يكف يتكقع أف يجد فيو ما يستحؽ التسجيؿ , مما يختمؼ فيو 

كلك أنو فعؿ , لما ضٌف عمينا بما يمكف أف ينير لنا . أىؿ التاريخ اليكـ , كأٌنى لو ذلؾ 
. غمكضان " الشاـ"السبيؿ , في مسألة تيعتبر مف أكثر مسائؿ تاريخ التشيع االمامي في 

كاننا لنحس مف مجمؿ كبلـ اليعقكبي أمران , ىك الذم دعانا الى ترجيح اف 
التبدؿ الذم طرأ عمى اسـ الجبؿ , كاف فرعان كتابعان لمتبدؿ في سكانو الذيف كاف يينسب 

جند "ذلؾ انو , ام اليعقكبي , حيف مضى يحصي القبائؿ العربية النازلة . الييـ 
, ام بعيدان بدرجات متفاكتة " فامية"ك " البارة"ك " حماة", رأيناه يذكر بيراء في " حمص
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كلـ نره يذكرىـ في أقرب مدينتيف الى الجبؿ نفسو , اعني . عف الجبؿ المنسكب الييا 
بىمة" , مما يمكف اف يستنتج منو المتأمؿ بسيكلة ,انيـ انساحكا مف " البلذقية"ك " جى

كطنيـ التاريخي , الذم كانكا ينزلكنو قبؿ االسبلـ , بعد اف دخمكا في االسبلـ مبٌكريف 
ىـ مف ىمداف , " جبمة", لسبب ما , في حيف اننا رأيناه يقكؿ أيضان , اف عامة اىؿ 

األمر الذم نفيـ منو ايضان , اف ىؤالء " . البلذقية"كانيـ مكجكدكف بنسبة ما في 
كمف ىنا نيسخ اسـ الجبؿ . د اف ىجرىا بنك بيراء ػػػػكا المنطقة بعػػػػاليمدانييف نزؿ

بىمة"كلك انيـ كانكا مكجكديف فيو , لكجدناىـ في . كتنكسي  شأف غيرىـ " البلذقية"ك " جى
مف القبائؿ , بعد اف صارت ىاتاف المدينتاف آمنتيف , كارتفع عنيما التيديد الركمي , 
ام بعد اف استقر حاؿ المنطقة الساحمية , بارتفاع شأف القكة البحرية االسبلمية , كما 

. عرفنا مما سبؽ

بىمة"لكؿ ذلؾ نرجح اف ىمدانيي  قد نزلكىما قادميف مف المنطقة " البلذقية"ك " جى
, كذلؾ الستحالة اف يككنكا قد " جبؿ العمكييف"اك " جبؿ بيراء"الجبمية األقرب , اعني 

, " بعمبؾ"كاطراؼ " حمص"شأف ىمدانيي " العراؽ"نزلكىما مباشرة , بعد اف قدمكا مف 
السابع / ألف المدينتيف ظمتا لفترة طكيمة , امتدت طكاؿ القرنيف االكؿ كالثاني لميجرة 

كالثامف لمميبلد , ىدفان سيبلن ألعماؿ الركـ العسكرية , بحيث يستحيؿ اف تككنا مسكنان 
ثـ اف القاعدة في المنطقة عمكمان , اف الحركة السكانية تتجو مف . مبلئمان لممدنييف

. الجباؿ الى المنخفضات الساحمية اك الداخمية , كتصكر حدكث العكس عسير جدان 

الذم كاف " جبؿ بيراء"لذلؾ فإننا نفترض اف فرقة اخرل مف بني ىمداف نزلت 
". جبؿ الظنييف"سكانو التاريخيكف قد ىجركه , في الفترة نفسيا التي نزلت فييا تمؾ 

قد نيسخ مف النصكص في كقت مبكر جدان , " جبؿ بيراء"يؤيد ذلؾ , اف اسـ 
كمف المؤكد , بقدر ما بحثنا انو لـ يعد . السابع لمميبلد/ يرقى الى القرف االكؿ لميجرة 

الثامف , مما يشير الى اف حدثان ما قد جعؿ االستمرار في / مستعمبلن في القرف الثاني 
كالتصكر األقرب لتعميؿ المبلحظة , كالمتناسب . التسمية التاريخية امران ال مبرر لو 

مع ثكابت التاريخ الخاص لمجبؿ المستمرة حتى اليكـ , اف تغييران سكانيان كبيران قد حدث 
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 الغاية مف الغمكض , كتحتاج الى مزيد مف مكعمى كؿ حاؿ , فإف المسألة ؼ.  فيو 
. البحث كالتدقيؽ

(2 )

استنادان الى قاعدة االستمرار في التاريخ كالبحث التاريخي , فإف اليمدانييف 
بىمة", كمنو ىبطكا الى " جبؿ بيراء"الذيف نزلكا  , كما رجحنا , ىـ " البلذقية"ك " جى

.  اسبلؼ مف ييعرفكف باسـ العمكييف اليكـ

, خرجت منيا " العراؽ"كلقد عرفنا اف ىمداف خاضت تجربة قاسية جدان في 
كىي في غاية اإلحباط كمعاناة اليزيمة , ثـ ألجأتيا تصاريؼ السياسة كتبٌدؿ الدكؿ 

عمى " جبؿ بيراء"عمى نحك التأكيد , كالى " جبؿ الظنييف"الى االلتجاء التجاءن الى 
حيث عاش أبناؤىما جيبلن بعد جيؿ في عزلة تامة كصمت . نحك الظف كالترجيح القكم

 ما يقرب مف ثبلثة قركف , كلـ تسجؿ أثناءبحيث لـ يصدر عنيـ ام نأمة , . مطبؽ
كلكال ما عثرنا عميو عند العيمرم كاليعقكبي مف مبلحظات مبتسرة , . عنيـ ادنى اشارة

. لما كصؿ الينا ام دليؿ عمى انيـ كانكا ىناؾ أصبلن , كلضاع تاريخيـ الى األبد 

تمؾ ىي الشركط االجتماعية النمكذجية , التي تينتج شعبان يٌتسـ في سمككو 
كربما كاف ليذه . كفكره , كخصكصان فكره , بالحذر الشديد حياؿ كؿ ما ىك خارجو 

. , ام العمكييف " الشاـ"الكضعية عبلقة بامتياز الفرع العرفاني لمتشيع االمامي في 

, كما رجحنا , " جبؿ بيراء"كلنتدبر ىنا , اف الذيف استقركا مف اليمدانييف في 
صاركا فيما بعد عمكييف, بعد اف رافقكا خط التطكر االساسي لمتشيع فكانكا امامٌية اثنا 

كلكف ألمر ما انقطعت ىذه المرافقة في الجانب الفقيي تمامان , كفي الجانب . عشرية 
, كبذلؾ أيتيح ليـ " طرابمس"الى " جبؿ الظنييف"اما الذيف ىبطكا مف . الكبلمي جزئيان 

, مباشرة بكاسطة " العراؽ"اف يحافظكا عمى صمة مستمرة بالمراكز العممية الشيعية في 
, فإنيـ ظمكا متابعيف لخط " حمب", أك عبر " بغداد"الفقياء مف أبنائيا الذيف درسكا في 

ق عمى التكالي الشيخ دالتطكر االساسي, أم في جك التطكر الكبلمي كالفقيي , الذم قا
كالسيد المرتضى  (ـ1022-947/ىػ413-336)المفيد , محمد بف محمد بف النعماف 
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كالشيخ الطكسي , محمد بف الحسف  (ـ1041-965/ىػ433-355)عمي بف الحسيف 
, كالظاىر انو في ىذه الفترة امتاز العمكيكف عف  (ـ1067-995/ىػ385-460)

" . الشاـ"سائر الشيعة االمامية في 

مف ىنا , نتكقع اف القارئ قد بدأ يحس معنا بالدكر الياـ كالكبير الذم أٌدتو 
كنكد اف نمفت خصكصان الى مساىمتيا الثمينة . , في ىذه المفاصؿ التاريخية " حمب"

, كالتي جاءت عفكان كمف ضمف طبيعة األمكر , في كسر الحاجز النفسي , الذم 
ففي ظؿ الكضع . زمنان طكيبلن " جبؿ الظٌنييف"عاشت كراءه الجماعة اليمدانية في 

اجتماعي الذم سيطر عمييـ في معاقميـ الجبمية , كاف مف الممكف اف يككف – النفس 
 لكف قياـ دكلة شيعية الشعار , ذات .تطكرىـ العقيدم الخاص بيـ , ليـ , ىـ أيضان 

حضكر قكم في المنطقة , غير بعيد عنيـ , أٌدل الى ادخاؿ تعديؿ اساسي عمى 
صكرة العالـ الخارجي عندىـ, األمر الذم كاف لو أبعد األثر عمى تحريرىـ مف أزمتيـ 

. اجتماعية فالفكرية- التاريخية , كتفاعبلتيا النفس

, باعتبارىا صمة كصؿ بالمراكز العممية الشيعية " حمب"ىذا , فضبلن عف أف 
, ثـ باعتبارىا اكؿ مركز عممي شيعي في المنطقة الشامية , قد ىٌيأت , " العراؽ"في 

دكف اف نغٌض الطرؼ , كنحف . كمركز ثافو كرديؼ " طرابمس"كال شؾ , النبعاث 
, مما أشرنا إليو بسرعة قبؿ قميؿ , " حمب"نصٌكر طرابمس كمجٌرد رديؼ كصدلن لػ 

عف تمٌيزىا الكبير في النظاـ السياسي الذم أنتجتو , كمعطى حضارم لثقافتيا , مما 
. سنبحثو إف شاء ا في الدراسة المستقمة عنيا 

نو لمف أعظـ نكبات الدىر  ر تمؾ التجربة الطميعٌية العظيمة التي ػػػػاف تيدـٌ , كا 
د الدفعة التي منحو ػػػػػد استنؼػػػػ, في كقت كاف العالـ االسبلمي ؽ" طرابمس"قامت في 

ككاف يمكف . رعة عف القمة التي كصؿ إلييا ػػػػػدر بسػػػػإياىا ظيكر االسبلـ , كبدأ ينح
ة , اف تككف ػػػػػة كالتنمكمػػػػػدة , في معطياتيا السياسية كالفكرمػػػػػػػؾ التجربة الرائػػػػػلتؿ

كمدخبلن لنيضة جديدة , كمثؿ ىذا غير غريب عمى تاريخ , ذل ػػػػػػنمكذجان ييحت
. الحضارات 

  



154 
 

الى تيجير أىميا " طرابمس"نو لمف المفارقات المحزنة , اف يؤدم سقكط إك
جممة الى تمؾ الجباؿ القاسية حيث صمدكا لئلحتبلؿ الصميبي , كأعادكا بناء مجتمعيـ 

مف جديد , بقدر ما منحتيـ إياه إمكانات محيطيـ , ثـ تأتييـ الضربة القاسمة عمى 
يد إخكانيـ في الديف , متكسميف بذرائع كاىية , ميما بمغت مف الصحة , فإنيا ال 

" . دار االسبلـ"ريـ حتى في دار الحرب , فكيؼ في ػػتصمح عذران الرتكاب ما يح

 ________________*****_________________
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 خريطة
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(1 )

, " ببلد الشاـ"في التاريخ المبٌكر لمشيعة في , اف أندر نص مباشر كأثمنو 
ػػػػ 336)محمد بف أحمد بف أبي بكر البٌناء , نجده في كممات معدكدات لدل المقدسي 

( 179/احسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ )في كتابو الشيير  (985ػػػػ937/ىػ375: ح
". دىس كأكثر عٌماف شيعة ػػػػػكأىؿ طبرية كنصؼ نابمس كؽى : "يقكؿ

كحيد في . كال نيدرة أقؿ مف الكحدة , مف حيث انو كحيد , قمنا انو ثميف 
. كليس في مجرد التفاصيؿ , بابو كأصؿ مقكلو 

مف حيث انو كؿ ثركتنا عف تاريخ الشيعة في , كقمنا انو نص نادر 
حتى اف مضمكف , ذلؾ التاريخ الضائع المنسي نسيانان كامبلن , " األردف"ك" فمسطيف"

ميما تكف درجة عممو , عبارة المقدسي يفاجىء أم قارلء يطمع عمييا ألكؿ مرة 
. بمكضكعيا 

جبؿ "المدخؿ الصحيح كالكحيد لتركيب تصكر لتاريخ , فيما نزعـ , ثـ انو 
ؿ بو مباشرة الى أبي ػالذم يصً , يستعيد الحؽ مف ذلؾ التاريخ االسطكرم , " عامؿ
لغاء التاريخ الحقيقي ,  ألف النتيجة لمرضى بو .ذر  كليس مف العـز القناعة , نفي كا 

ميما تكف درجة افتقاره , حيف يككف في كسعنا تركيب تاريخ حقيقي , بو كالرككف اليو 
. الى التفاصيؿ 

" جبؿ عامؿ"ك, مف جية " فمسطيف"ك " األردف"ما ىي العبلقة بيف , كلكف 
مف جية أخرل؟ 

عمى سبيؿ ,  كلكننا نقكؿ اآلف بسرعة .الجكاب المفٌصؿ مكككؿ الى البحث 
الذم , خصكصان الذم لـ يعرؼ المنطقة اال بعد االحتبلؿ الييكدم , تييئة القارلء 
الذم كاف قائمان بيف , كمنع التكاصؿ اليكمي الطبيعي , " سكرية الجنكبية"قٌطع أكصاؿ 

األمر الذم ترٌتب عميو قطع مماثؿ عمى , في الماضي القريب كالبعيد , حكاضرىا 
. بقدر ما يتصمكف بو حيكيان , فالناس يتصمكف بالمكاف شعكريان , الصعيد الشعكرم 
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, بعد اف بسطكا سمطانيـ عمى المنطقة الشامية , كمف المعمكـ اف المسمميف 
جند "ك" جند دمشؽ"ك" جند حمص"ىي , اعتمدكا قسمتيا اداريان الى أربعة أجناد 

تمتد حدكده مف , " جند األردف"عاصمة " طبرية"ككانت " . جند األردف"ك" فمسطيف
كمف , غربان " عكا"الى ساحؿ البحر عند , شرقان " درعا"المعركفة اليكـ باسـ , " أذرعات"
كاف يدخؿ ضمف " جبؿ عامؿ"ام اف , نفسيا شماالن " طبرية"الى " جنكبان " "المجكف"

" . طبرية"نطاؽ 

, الى اف ىذه الحدكد كانت مجرد قرار سمطكم , كال يذىبف بقارلء الظف 
كال ريب انيا أصدؽ . العكس ىك الصحيح تمامان إٌف بؿ , ليس لو مبٌررات مكضكعية 

جند "كجعؿ مف , بما ال ييقاس مف التقسيـ السياسي الذم جٌد عمينا في ىذا العصر 
كبذلؾ قضى عمى شبكة العبلقات التي كانت قائمة , مكزعان عمى ثبلث دكؿ " طبرية

, كشبكة الطرؽ الداخمية , كمف ذلؾ دكرة اإلنتاج اإلقميمية . بينيا بمختمؼ تعبيراتيا 
فيجعمو أشبو , كىذا كمو ينعكس اليكـ عمى عمؿ المؤرخ . كعبلقات الناس اليكمية 
الماثؿ في ذاكرة , بؿ انو األمس القريب . كما ىك بذاؾ , بحديث عف تاريخ بعيد 

جبؿ "كانت عبلقة , كالى ما قبؿ االحتبلؿ الييكدم . بعض مىف ال يزاؿ حيان بيننا 
. عبلقة متينة متبادلة سكانيان كانتاجيان , الخ " . .. صفد"ك" حيفا"ك " اعؾ "ػب" عامؿ

فاف خٌطتنا اآلف اف نعمد الى نص المقدسي فندرسو دراسة , ميما يكف 
بحيث , كاف نحاكؿ اف نبني لو قاعدة تاريخية عمى حد مقبكؿ مف الكضكح , نقدية 

. يككف قاببلن لمفيـ كالتصٌكر 

لييخفي مف , كعمى ىذه الدرجة مف الكثافة كالتراٌص , كاف نٌصان قاطعان 
يثير الحيرة أكثر مما يمنح راحة الطمانينة كبىٍردىا عمى , الحقيقة أكثر مما ييظير 

لفزنا , لبلسباب التي سنبسطيا فيما يمي , كلك كاف مف سبيؿ لمشؾ في مقكلو . القمب 
لقد ". اليأس إحد الراحتيف"كلقمنا معو , عمى حد قكؿ الشاعر , منو بإحدل الراحتيف 

كلكنو ػػػػ , كىا ىك لـ يأتنا بسبب منير, كنا مف دكف ىذا النص في ظبلـ ميطبؽ 
, ا ػػػػػدؿ عمى انيا بالنسبة لكاتبوػػػػمء مػػػػكؿ ش, نده ػػػػ ييطمؽ حقيقة ػػػػباإلضافة الى قكة س
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رىا بمثؿ السيكلة التي ػػػػيذؾ, ران معركفان ىٌينان ػػػكانت أـ,  الخبير المتمكف مف مكضكعو 
كما سنعرؼ بعد , كقد كانكا بالفعؿ كذلؾ , دث فييا المرء عف جيرانو كبمدييو ػػػػػيتح

. قميؿ 

لكف ما يجعؿ الحقيقة السيمة اليٌينة تأخذ عندنا اليكـ حجـ كمبلمح لغز 
معرفيان مف قبمو كمف , اك فمنقؿ معزكؿ , ىك اف مضمكف النص مقطكع , معضؿ 

خمفٌية تاريخية ننظمو في , حتى بأدنى أشكاؿ المعرفة , فنحف ال نعرؼ لو . بعده 
؟ ككيؼ تػأتى اف أصبحت  مف ايف اتى ىؤالء الشيعة, مثبلن , تقكؿ لنا , سياقيا 

بحيث اذا قارٌنا مضمكف , شيعية كميان كجزئيان " فمسطيف"ك " األردف"أربعة حكاضر في 
نستطيع اف نتصٌكر تصٌكران ما حركة ما بيف , نص المقدسي بيذه الخمفية التاريخية 

كمعمكـ اف كصؼ ىذه الحركة ىك مف أكلى , الماضي المعمكـ كالحاضر المكصكؼ 
. كظائؼ الكتابة التاريخية المنيجٌية 

أيف , فاننا ال نعرؼ شيئان عف مصير ىؤالء الشيعة , كمف الجية األخرل 
ذىبكا؟ ألـ ينتجكا أدبان كفكران كأدباء كمفكريف ؟ ألـ يترككا أثران ما يذٌكر الناس بيـ ؟ 
. بحيث ال نجد اليكـ عنيـ سكل تمؾ الكممات السبع التي مٌف بيا عمينا المقدسي 

. كأخذكا بو اك منو , فنقمكه , كلقد التفت الكثيركف مف قبمنا الى ىذا النص 
الحضارة )ال نستثني اال آدـ متز في , مشكمة لدل أم منيـ  رػػػلكف العجيب انو لـ ييثً 

 ." كال أدرم كيؼ تـٌ ذلؾ :" الذم عٌقب عميو بقكلو (121/االسبلمية في القرف الرابع
كلكف الشجاعة كثيران ما تككف في طرح األسئمة التي , كالحقيقة انيـ جميعان ال يدركف 

. ال جكاب عمييا 

سنعتمد في معالجة النص الخطة نفسيا التي اعتمدناىا في دراسة نص 
فإذا تحٌقؽ انو مف المتانة بحيث , بأف ننقد السند أكالن , العيمرم في الفصؿ الثامف 

كاستخراج ما ينطكم عميو مف دالالت , ثنٌينا بنقد المتف , يصح االعتماد عميو 
. مستعينيف بما نقع عميو مف مبلحظات الجغرافييف كالمؤرخيف 
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(2 )

, مف المقدسي كعنو , ال ثاني فيما نعمـ , كصؿ الينا النص بطريؽ كحيد 
كىذه المبلحظة . فيك اصمو الكحيد كىك ناقمو الكحيد ايضان . في كتابو اآلنؼ الذكر 

بحيث يتكقؼ عمى نتيجتيا مكقفنا مف , تطرح مسألة أىمٌية المقدسي بشكؿ حٌدم 
. أخذان بو اك إعراضان عنو , النص 

آخر الجغرافييف العظاـ الذيف ساركا "كيصؼ بانو , كالمقدسي جغرافي رٌحالة 
التاريخ كالجغرافية في العصكر االسبلمية : كٌحالة )" عمى منيج مدرسة البمخي 

المسالؾ )صاحب كتاب  (ـ933/ ىػ322:ت)يعني احمد بف سيؿ البمخي ,  (224/
. (كالممالؾ

كفي سبيؿ رزقو جاب الببلد . كلقد بدأ المقدسي حياتو العممية تاجران 
, " دار االسبلـ"فطاؼ أكثر ,  ثـ انقطع الى تتٌبع أحكاؿ البمداف كأىميا .كاالقطار

مثاالن ييحتذل في الكتابة "الذم جاء , كأكدع خبلصة مبلحظاتو كتابو المذككر 
كالشيادات متضافرة  . (283/في الجغرافية العربية : خصباؾ )" الجغرافية المتقنة

ب ػػػػػػف التبكمػػػػػكحيس, ة ػػػٌرم الصحٌ ػػػػػكتح, ر ػػػػػعة النظػػػػػكس, عمى كصفو بدقة المبلحظة 
 6/203"االعبلـ: الزركمي:في , منسكبة الى مصادرىا كقائمييا , خبلصة منيا  )

فقد الحظنا اف , كباإلضافة الى ىذه الشيادات  . ( باالضافة الى المصدر السابؽ
مقتبسة بنٌصيا غالبان عف , لياقكت  (معجـ البمداف)أثمف المبلحظات الجغرافية في 

. المقدسي 

انو اعتمد في عممو منيجان دقيقان , كيظير مف المقدمة التي كضعيا لكتابو 
: في المقدمة لكتابو قاؿ , صارمان 

عمى أف,  (. . ..) سُت ىذا الكتاب عمى قواعد محكمةـــاعمم أني أس"
وعممُت , ُت البنيان ــليو رفعـوع, قمتو ـما شاىدتو وع, وأرصف بنيانو , قواعده 

. الدعائم واألركان 

سؤال ذوي , وما استعنت بو عمى بنيانو , ومن قواعده أيضًا وأركانو 
ي ــــمال فـــَور واألعـــرفيم بالغفمة واالتباس عن الكِ ـــم أعـــن لـــومَ , ول من الناس ـقـالع
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فما وقع عميو اتفاقيم , ولم يتقّدر لي الوصول الييا , التي بعدُت عنيا , األطراف 
وما لم يكن لي بّد من الوصول اليو والوقوف عميو , وما اختمفوا فيو نبذتو , اثبّتو 

, او قمت , أسندتو الى الذي ذكره , ولم يقبمو عقمي , وما لم يقّر في قمبي , قصدتو 
". زعموا 

يعكد الى تأكيد , كبعد اف يعٌدد جممة مف المصطمحات التي تدكر في كتابو 
: فيقكؿ , ما افتتح بو مقدمتو 

فما صّح عندنا بالمعاينة وأخبار , وحينا ما شاىدناه , وقد ذكرنا ما رأيناه "
أسندتو الى , او كان من طريق اآلحاد , وما شككنا فيو , أرسمنا فيو القول , التواتر 

".  الذي سمعتو منو 

 ( 6ػػػػ3/أحسف التقاسيـ)

الحظنا , منثكرة في الكتاب , ثـ اننا رأينا مبلحظات كحدكدان منيجية دقيقة 
تؤيد , عمييا خشية االطالة , رغبنا عف التنصيص , اف المؤلؼ التـز بيا بدقة 

. بمجمكعيا ما اثبتناه اعبله مف شيادات

كبيف ما نعرفو مف اف , اذا جمعنا بيف ىذا المنيج الكاضح كالدقيؽ 
باستثناء الفترات التي , " القدس"النو كلد كعاش في , المقدسي ىك ابف المنطقة 

ػػػػػ لكصمنا بسيكلة الى عٌمة ارسالو القكؿ في تشٌيع أىؿ ىاتيؾ , قضاىا في األسفار 
ف الرجؿ  إ.الذم أشرنا اليو قبؿ قميؿ , ذلؾ االرساؿ السيؿ اليٌيف . االمصار االربعة 

التي عرفيا كعرفيـ بشكؿ جيد , يتحدث عف جيرانو كأبناء منطقتو , بكؿ بساطة , 
سنفيد , كقٌدـ لنا شيادة ثمينة , كعرفو " جبؿ عامؿ"كحتى انو جاس خبلؿ , كمباشر 

. في ىذا الفصؿ , اف شاء الٌمو , منيا 

اف نشير الى انو عقد في كتابو فصبلن , كلعٌؿ مما يعٌزز شيادة المقدسي 
كفيو يعرض مبلحظات ,  (43ػػػ 37)"ذكر المذاىب كالٌذمة "تحت عنكاف , خاصان 
تينبىء عف اطبلع كاسع , عف المذاىب كاىميا , كبلمية كفقيية كسمككية , دقيقة 
ا  ػػػػػػكـ, ق ػػػػؾ بصدؽ أحكاـػػػذا كبلمو ال يقع عميو الشػػػػػكمىف ق. ر في ىذا الشأف ػػػػكمباش
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كصؼ ىػػػػك فاذا , كيبعد عميو جدٌا الخمط بينيا , تمتاز بو المذاىب بعضيا عف بعض 
كما بو , فيك انما يصدر عف معرفة جيدة بمف ىك الشيعي , قكمان بأنيـ شيعة مثبلن 

. يمتاز 

ككذلؾ مف أقكالو المنثكرة , انو يظير مما نعرفو مف سيرتو , أضؼ الى ذلؾ
مما ينفي عف أقكالو في الشيعة ,  بعيد كؿ البعد عف التشيع قاف ( أحسف التقاسيـ )في 

. خصكصان تيمة التأثر باليكل كالميؿ الشخصي 

ر اسباب المعرفة المباشرة بمكضكع ما ػػػػػتكؼُّ : لكؿ ىذه االسباب مجتمعة 
نفي االسباب الشخصية , دقة المنيج كالثقة بابتغاء الحؽ كتحٌرم الصدؽ , ركاه 

متينة , بحسب سندىا , ػػػ فاننا نجد ركاية المقدسي  ػػػػػ,لمتحريؼ اك االختبلؽ فيما ركاه 
كعمى أساسيا . تتمتع بكؿ الشركط كالصفات التي يتحٌراىا أىؿ التاريخ في الركاية 

. فيأخذكف بيا اك ييعرضكف عنيا , يحكمكف عمييا بالصدؽ كالكذب 

(3 )

. اما فيما يعكد الى متف الركاية 

العاشر /انو في الربع األخير مف القرف الرابع لميجرة , يقكؿ المقدسي 
كاف أىؿ مدينة  (9 /عو ج را. ـ 985/ىػ 375كاف مشغكالن بكضع كتابو سنة )لمميبلد 

كاكثر أىؿ بمدة " نابمس"ككذلؾ نصؼ اىؿ مدينة " قىدىس"كنصؼ أىؿ بمدة " طبرية"
بمثؿ السيكلة التي يتحدث بيا المرء , كما سبؽ مٌنا القكؿ , قاؿ ذلؾ . شيعة " عٌماف"

. ككانكا بالفعؿ كذلؾ , عف جيرانو كبمدييو 

كلذلؾ فاف عمينا اعتصاره حتى , فاف النص نادر كثميف , ككما قمنا ايضان 
كىذا مبتغى ال يمكف الكصكؿ اليو اال بمعرفة ما تعنيو بالفعؿ كؿ . آخر قطرة فيو 

. أم ما تعنيو بحسب داللتيا الكاقعٌية , كممة مف الكممات الكاردة فيو 

كؿّّ مف تمؾ , عمى صعيد الثقؿ السكاني , ماذا كانت تعني , عمى ىذا 
بالنسبة , البمداف األربعة في ذلؾ الزماف ؟ اف جزءان كبيران كأساسيان مف مضمكف النص 

ام في السكاف الذيف يتحدث عنيـ , يكمف في الجكاب عمى ىذا السؤاؿ , ليذا البحث 
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, يكمف في المصر ذاتو , كما سنعرؼ مف الفقرة التالية , كاف يكف جزء آخر , النص 
. كخصكصان في مكقعو الجغرافي 

اك مركز , ثـ ىؿ اف النص يتكمـ ضمنان عف دائرة اقميمية سكانية شيعية 
مثٌمتو ىاتيؾ البمداف ؟ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تتكقؼ عمى , شيعي اقميمي اك اكثر 
. مع األخذ بعيف االعتبار المدل الحيكم لكٌؿ مف تمؾ البمداف , دراسة المكاقع جغرافيا 

ىك الذم , الذم يحٌدده عنصرا الثقافة كاالنتاج , كمف المعمكـ اف المدل الحيكم 
. كيجعؿ مف مجمكع المراكز السكانية دائرة كاحدة , يينشيء التشابؾ 

كلكف الكممة تحتمؿ أكثر مف , ثـ ما معنى كممة شيعة ؟ المقدسي ييطمؽ 
قد كردتنا مف , في نص المقدسي , كال ننسى اف الكممة . كما ىك معمكـ , معنى 

بكصفيـ , مما قد يبٌرر القكؿ  اف الفاطمييف كانكا ممثمي التشيع  , العصر الفاطمي 
. كعميو فاف الكممة تنصرؼ عند إطبلقيا الى مذىبيـ , السمطة الشيعية الكبرل 

مف ايف أتكا ؟ كالجكاب : ثـ ال ننسى ايضان السؤاؿ األكؿ الذم يطرحو بحثنا 
ىك ايف ذىبكا؟ اك باألحرل ايف ضاعكا؟ ذلؾ اننا نكاجو في , عميو يطرح سؤاؿن تاليان 

تناقض حالة االستمرار , حالة ىذه االمصار االربعة حالة قطع تاريخي عجيبة 
. ال بد انيا حدثت في ظؿ ظركؼ تاريخية في الغاية مف العنؼ , التاريخي الطبيعية 

كعميو . د النص طرحان قكيان ػػػػئمة البالغة التعقيد تطرح ضركرة نؽػػػػىذه األس
استنادان الى نصكص المقدسي حيث , نبدأ محاكلة استخراج مدلكالتو الكاقعية ػػػػػفس

. النيا أكلى مف غيرىا , ر ػػػػتتكؼٌ 
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 "طبرية"

(1 )

, موضوعة بين الجبل والبحيرة , وبمد وادي كنعان , طبرية قصبة االردن "
وسوقيا , بال عرض , طوليا نحو من فرسخ , كربة في الصيف مؤذية , فيي ضّيقة 

ومياص , بيا ثماني حمامات بال وقيد , والمقابر عمى الجبل , من الدرب الى الدرب 
والجامع في السوق كبير حسن . عدة حارة الماء  (جمع ميضاء , مياض : ولتُقرأ! كذا )
وأسفل البحيرة جسر  (.....)عمى أساطين حجارة موصولة , قد ُفرشت ارضو بالحصى , 

والسفن فييا , عمييا بما يدور قرى ونخيل , وشربيم منيا , عميو طريق دمشق , عظيم 
". تذىب وتجيء 

( 161/أحسف التقاسيـ)

يتحدث عف انتاج المدينة الذم  (180/ص)" التجارات"ثـ انو تحت عنكاف 
فضبلن عف إشارة " شقاؽ المطارح كالكاغد كبزٌ "فيذكر " ارتفاعيا "ييصٌدر الى خارجيا 

. الى انتاج  قصب السكر  (161/ص)كاضحة سبقت 

يجازه غني , لدل المقدسي "طبرية "ىكذا كؿ ما عف  كىك عمى قٌمتو كا 
عيرؼ بعنايتو الخاٌصة , كال غرك فقد صدر عف جغرافي متمٌرس . مشحكف بالمعاني 

. بالجغرافية االقتصادية كالبشرية 

قصبة االردف كبمد "كصؼ المدينة بانيا , كأكؿ ما نكاجيو في ىذا الكبلـ 
كاما االردف : "حيث قاؿ , كىذا الكصؼ تأكيد لما ذكره قبؿ قميؿ " كادم كنعاف 

, بيساف , كابؿ , المجكف , عكا , صكر , دىس ػػػؽى : كمف مدنيا. فقصبتيا طبرية
(. 154/ص)"أذرعات 

ينتمي االكؿ منيما الى الجغرافية , ف مكالكبلـ االكؿ ينطكم عمى تحديد
بما فيو , " نير االردف"متخذان منشأ تسمية الكادم الخصيب الذم يتكسطو , الطبيعية 

كلة " اما الثاني منيما فانو ينتمي " . دىسػػبحيرة ؽى "التي يسمييا المقدسي , " بحيرة الحي
كىـ العٌمار التاريخيكف . كيدكر حكؿ الكنعانييف , الى الجغرافية البشرية التاريخية 

. لمكادم 
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التي قمنا سابقان اف ,ػػػػػػ العسكرية   فيحكي القسمة االدارية, كاما الكبلـ الثاني 
, كما اننا قمنا سابقان . أخذان ليا عف الركـ , المسمميف قد اعتمدكىا بعد فتح المنطقة 

أصدؽ بكثير مف القسمة السياسية , خصكصان الثاني منيما , اف ىذيف التحديديف 
, عمى حد تعبير المقدسي " مدف طبرية"كجعمت مف , التي جٌدت في العصر الحديث 

, ممحقان بثبلث دكؿ , كفقان لمقسمة االدارية العسكرية المشار الييا " جند االردف"اك 
كغابت عنيا كميان , لحظت بالدرجة االكلى مصالح االستعمار , كىي قسمة استعمارية 

. منيا المؤرخ اليكـ فيمف ييعانكف  يعاني, مصالح السكاف االصمييف 

كانت في ذلؾ " طبرية"اف , فاننا نعمـ مف كبلـ المقدسي , ميما يكف 
أكثر أىمية , العاشر لمميبلد / ام في الربع األخير مف القرف الربع لميجرة, الزماف 

لمنطقة تمتد , بمعنى مف المعاني , كانيا كانت بمكاف العاصمة , " عكا"ك" صكر"مف 
" عكا"الى ساحؿ البحر عند , شرقان , " درعا"ـ ػػػػالمعركفة اليكـ باس, "أذرعات "مف 
اف , ككاضح مف ىذا التحديد . نفسيا شماالن " طبرية"جنكبان الى " المجكف"كمف , غربان 

ىك , كما ىك معمكـ , " جبؿ عامؿ"ك" . طبرية"يدخؿ ضمف نطاؽ " جبؿ عامؿ"
ككاف لو ما كاف مف الشأف العظيـ في , المنطقة الي ترٌكز فييا التشيع فيما بعد 

كلكف تاريخو السكاني كالثقافي لغز مف األلغاز . التاريخ الثقافي كالحضارم الشيعي 
نعتقد , ككاضح ايضان اننا بيذه اإلشارة نمٌيد لمكاجية جديدة . المستعصية حتى اآلف 

. ليذا المغز  , ةانيا الصحيح

انيا كانت مدينة كبيرة , فيبدك مف كصؼ المقدسي ليا , اما المدينة نفسيا 
كلكنيا قميمة , ام ستة كيمك مترات تقريبان " طكليا نحك فرسخ", بمقاييس ذلؾ الزماف 

ميما , كمدينة بيذا الطكؿ . بسبب مكقعيا المحاصر بيف البحيرة كالجبؿ , العرض 
ال يمكف اف يككف تعداد سكانيا أدنى مف ثبلثيف ألفان عمى أقؿ , يكف عرضيا قميبلن 

ل ػػػػػػػالتي تعمؿ عؿ, " ثماني حمامات " دد حماماتيا العمكميةػػػػد ذلؾ عػػػػػيؤمٌ , التقديرات 
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التي اشتيرت بيا المدينة , فضبلن عف سكقيا الكبير الذم ,  المياه الحاٌرة الطبيعية 
كفي ىذا األخير . يشؽ البمد مف أكليا الى آخرىا , ام بطكؿ ستة كيمكمترات أيضان 

 ذلؾ االزدىار الذم تديف بو ألرض .دليؿ عمى االزدىار الذم كانت تنعـ بو المدينة 
" طبرية"الخصيب ,كمناخو الدافئ , ككفرة المياه العذبة , بحيث أعطى " كادم األردف"

. اف تككف مركز انتاج زراعي , يصب فييا انتاج القرل الكثيرة المنتشرة حكؿ البحيرة 

  كجدير بالذكر , اف بعض ذلؾ االنتاج الزراعي كاف يغذم صناعات 
تحكيمية , ذكر منيا المقدسي صناعة الكرؽ , الذم يبدك انو كاف ييتخذ مف ألياؼ 

 كاننا لنستغرب ." شقاؽ المطارح كبزٌ "قصب السكر بعد اعتصاره , كالنسيج الكتاني 
انو لـ يذكر صناعة السكر , كقد كاف مف الصناعات الرائجة اقميميان , اعني في 

تنتج كميات كبيرة مف قصب السكر , كما سبقت " طبرية"ككانت . المنطقة الشامية 
منا االشارة , فضبلن عف اف انتاج السكر يقع فنيان في الكسط بيف زراعة القصب كانتاج 

.  الكرؽ 

كرم , اف ػػػػػب كميات العصير السُّ ػػػػػ أيف كانت تذه:نسػػأؿ ميسػتغربيف اذف 
م صناعة السكر؟ كعميو فإننا نظف ظنان قكيان اف المقدسي سيا عنيا فمـ ػػػػػػػػػػػػػػف ؼػػػػلـ تؾي 

. يذكرىا 

الذم بناه أىؿ المدينة , كما " الجسر العظيـ"كجدير بالتنكيو أيضان , ذلؾ 
, فيك يدؿ عمى اف " عميو طريؽ دمشؽ"يكحي السياؽ , عمى النير أدنى البحيرة , ك

ازدىار المنطقة , كاف يكف ىبة مف الطبيعة الكريمة , كلكف االنساف الذم عمرىا , 
بما تحمى بو مف دأب كنشاط , ىك الذم جعؿ التنمية أمران كاقعان , يتمتع الجميع 

. بخيرىا العميـ 

تذىب كتجيء في مياه "          ثـ الحظ أيضان ما في اشارتو عف حركة السفف التي 
ة التبادلية النشيطة بيف القرل المحدقة ػػػػػارة غير خفٌية الى الحرؾػػػالبحيرة , مف اش

كىي إشارة تعٌزز ما قمناه قبؿ قميؿ عف االزدىار الذم كانت تنعـ بو . بالبحيرة 
" . طبرية"المنطقة , كيبدك أثره في مركزىا , أم مدينة 
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الشيعية , كما كصفيا المقدسي " طبرية"مف كؿ ىذا نعمـ عمـ اليقيف , اف 
كانت مدينة كبيرة عامرة مزدىرة , بحيث يمكف القكؿ انيا تأتي في الدرجة الثانية بعد 

" . بيت المقدس"ك " دمشؽ"

(2 )

         كغريب اف ال تنجب مدينة بيذا الكضع , مف حيث الحجـ كاالزدىار , كمف 
. حيث التميز الثقافي , فقياء كأدباء , كاف ال تخمؼ فقيان كأدبان , اك ام تراث فكرم 

فنحف نعرؼ منذ ابف خمدكف , اف الجماعة التي تتجاكز حد الكفاية كتحصيؿ 
الضركرات , تمنح قسطان مف جيدىا كاىتماميا لئلنتاج المعنكم , مف فكر كأدب 

" الشاـ"الشيعية , كانت منارة " طبرية"كشعر كفف , خصكصان كانو في فترة ازدىار 
قد حٌددت كجيتيا الفكرية , تحت " طرابمس"في أكج عطائيا الفكرم , ككانت " حمب"

حكـ امرائيا المتنٌكريف مف بني عٌمار , كبدأت تتقدـ في السبيؿ العريض المشرع 
اماميا , قبؿ اف يقصميا الصميبيكف , فتمكت قبؿ أف تكلد , ككمتاىما كانت حاضرة 

. , ككاف في كسعيا اف تتخذ منيما نمكذجان تحتذيو" طبرية"شيعية شامية مثؿ 

كلكف , لعمنا , بؿ األرجح , اننا بيذا الكبلـ نبٌسط األمكر , كننظر الييا مف 
 .فنراىا كما يجب اف تككف , اك كما نحب اف تككف . مرتفعنا العالي في الزماف 

لـ يكف ليا كضع سياسي مستقؿ , بؿ كانت تقؼ في ميٌب " طبرية"متناسيف اف 
كلـ تحظى بامراء متنٌكريف . الرياح , التي تيٌب عمى المنطقة مف الشرؽ كمف الغرب 

ببني " طرابمس"بالحمدانييف , كمثمما حظيت " حمب"مسككنيف بالعظمة , مثمما حظيت 
, " العراؽ", لـ تحٌقؽ صبلت ثقافية بالمراكز العممية في  ككذلؾ , كربما أكؿ. عٌمار 

كتمؾ شركط ثبلثة , ربما كاف . فيما بعد " جبؿ عامؿ"كما فعمت جارتاىا, ككما فعؿ 
فقداف شرط كاحد منيا , خصكصان الثالث , كافيان لمنع الصيركرة الفكرية المتكقعة 

" . طبرية"لمدينة مثؿ 

كلقد كقفت , كانا أتأمؿ في ىذه االشكالية , عند نص لممقدسي يكرده في 
–  كأقٌؿ ما ترل فيو : ", يقكؿ فيو " اقميـ الشاـ"يعني "  جيمؿ شؤكف ىذا االقميـ "فصؿ 
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 فإنيا ما زالت .فقييان لو بدعة , اك مسممان لو كتابة , اال بطبرية – ام اقميـ الشاـ 
 كتٌاب الدكاكيف  بالكممة كالظاىر انو يعني . ( 183/احسف التقاسيـ  )" تخرج الكيتٌاب 

اذ تدؿ عمى اف . الرسمية , كىي مبلحظة ىامة بالنسبة ليذا الذم نعالجو اآلف 
دادم لممؤىميف مف أبنائيا , الى انتاج المكظفيف ػالمدينة الشيعية , صرفت جيدىا االع

الرسمييف , الذم كاف ييشترط فييـ اف يتحمكا بثقافة كخبرات كمكاىب خاصة , تؤىميـ 
المعنية بإخراج ىؤالء " الشاـ"لمقياـ بأعباء كظيفتيـ , كانيا كانت المدينة الكحيدة في 

  .مف المسمميف 

دان لما ذىبنا اليو اعبله ػػػكنحف نجد في ىذه المعمكمة , كما فيمناه منيا , تأيي
فمدينة بذلؾ التحفز الذم بدا في " . طرابمس"ك " حمب"عف " طبرية"في تفسير تخٌمؼ 

كفي تمٌيزىا كحاضرة شيعية كبرل , كاف . ازدىارىا كعمرانيا كما أقامتو مف منشآت 
كلكف فقداف الصمة بالحركة . يمكف , بؿ يجب , اف تندرج فيما سارت فيو رصيفتاىا 

حتى ذلؾ األكاف , ىك الذم جعؿ " راؽػػػػػػالع"زة في ػػػػالعممية الشيعية , التي كانت مترؾٌ 
في يعمػؿي ز ػػػانو حاؼ. ق كجية اخرل , بعيدان عف ذاتٌيتيا الثقافية ػػز يتجػػػػػػػذلؾ التحؼ

. ميكٌجو اؿغياب 

(3 )

د ػػػػؽكرفيا , ػػػكما ع" طبرية "ػػمىىكذا ما فيمناه مف نصكص المقدسي ع
. كضعناه , بمقدار الكسع , في اطار مف حركة التاريخ كمحركاتو

في "يضيؼ اف  (ـ 1229-1178/ ىػ626-574)لكف ياقكتان الحمكم 
– يعني بنت االماـ الحسيف عميو السبلـ – ظاىر طبرية قبر يركف انو قبر سكينة 

كالحؽ اف قبرىا بالمدينة , كبو قبر يزعمكف انو قبر عبد ا بف عباس بف عمي بف 
كقد اشار المقدسي الى انو قد تجاكز عف ذكر . (4/19: معجـ البداف )" ابي طالب

كنخاؿ اف  (184/احسف التقاسيـ)خشية اإلطالة " فمسطيف"ك " االردف"مشاىد كثيرة في 
. ىذيف المشيديف مما تجاكز عنو

ةى ياقكت , ػػػػذيف المشيديف كقؼػػػػ مسألة قػمىؼ عػػػكليس يعنينا في شيء اف نؽً 
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 الذم نفى نصان , كبحؽ , صحة نسبة األكؿ منيما , كألمح الى شكو بصحة نسبة 
فداللة كجكدىما ىي ىي بالنسبة الينا عمى كؿ حاؿ , ام سكاء صحت  .الثاني منيما 

النسبة اـ لـ تصح , فالشأف كؿ الشأف عندنا ىك في الحكافز التي دفعت الى اقامة 
كيؤخذ . ىذيف المشيديف , كما في بنائيما مف دليؿ عمى منزع كميؿ ككالء مف بناىا 
الثالث /مف لحف كبلـ ياقكت , انو في عصره , ام في اكائؿ القرف السابع لميجرة 

كانكا عمى اعتقادىـ بيا , " طبرية"عشر لمميبلد , كاف المقاماف باقييف , كاف اىؿ 
انفسيـ ببل " طبرية", اذ اف الضمير في الفعميف يعكد الى اىؿ " يزعمكف", " يركف"

. ريب

كلقد قدمنا في الفصؿ االكؿ كبلمان كافيان عمى اقامة الشيعة المشاىد المنسكبة 
الى اىؿ البيت عمييـ السبلـ اينما استقركا , كاف لمثؿ ىذه المشاىد قيمة العبلمة 

. الحضارية الفارقة , بحيث تدؿ بكجكدىا عمى كجكدىـ

اذف , ففي ىذا الذم قالو ياقكت , الذم عيرؼ بالنصب , دليؿ قكم , أفادنا 
الشيعية , كربما أفادنا فيما بعد , حيف نعالج " طبرية"ىنا تأييدان لما قالو المقدسي عف 

. أحد األسئمة التي طرحناىا في أكليات ىذا الفصؿ

 

 ____________*****_____________
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" دىسػػػػؽى "

: التي عرفيا معرفة مباشرة بالتأكيد , بقكلو " دىسػػػػؽى "يصؼ لنا المقدسي 

رستاقيا جبل عامل , . َقَدس مدينة صغيرة , عمى سفح جبل , كثيرة الخيرات"
والجامع في السوق , فيو . بيا ثالث عيون شربيم منيا , وحماميم واحد تحت البمد 

قد ُعمد الى . وليم بحيرة عمى فرسخ , تصّب الى بحيرة طبرية . نخمة , وىو بمد حار 
أكثرىم . الى جنبيا غابة حمفاء , َرفقيم منيا . النير فُسجر ببناء عجيب حتى يتبّحر 

وفي البحيرة انواع من السمك منيا الُبّني , ُحمل من . ينسجون الُحُصر ويفتمون الحبال 
" . واسط , كثيرة الذمة

( 62-161/أحسف التقاسيـ)
كاننا لنبلحظ مرة ثانية , اف كصؼ المقدسي , عمى ايجازه , حافؿ 

ينظر في مكاطف الفركؽ , كما يميز البقاع كالبمداف , مف مكقع . بالمبلحظات الثمينة 
كالحقيقة اننا نعتقد اف ىذا النص ىك أثمف نصكص المقدسي . كسكاف كعمؿ كانتاج 

في فترة مبٌكرة " جبؿ عامؿ"بالنسبة لبحثنا , مف حيث انو اكؿ ما كردنا عف الشيعة في 
. مف تاريخيـ , مجيكلة عندنا تمامان 

عمى حد " المدينة الصغيرة"كليذا السبب فقد رأينا اف نقٌدـ تعريفان بالبمدة اك 
. قكؿ المقدسي , قبؿ الدخكؿ في تحميؿ نصو

كالى الرٌيس  (36-335/خطط جبؿ عامؿ)كاستنادان الى السيد األميف في 
" جبؿ عامؿ ", عند أطراؼ " الحكلة"تقع في " قدس"فإف  (36/القرل الجنكبية السبع)

, التي ردميا الييكد بعد " بحيرة الحكلة"الشمالية , كتبعد ست كيمكمترات غربان عف 
ككانت " . لبناف"كقد ىيٌجر أىميا تيجيران كامبلن , كعامتيـ يقيمكف اليكـ في . االحتبلؿ 

" . صكر"قبؿ ذلؾ تابعة لمدينة 

كالمقدسي يقدـ لنا , في مطمع النص , ما يساعدنا عمى تصكر اتساع البمد 
" . دػػػػػػػد تحت البؿػػػػـ كاحػحٌمامو"ك" مدينة صغيرة: "كعدد سكانو في زمانو , حيث يقكؿ 
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 كنظف , استنادان الى الـز المعمكمة الثانية , اف عدد سكاف المدينة الصغيرة 
كاستنادان الى النص االساسي الذم انطمؽ . , كاف في حدكد األربعة اك الخمسة آالؼ 

منو ىذا البحث , فإف نصفيـ كاف مف الشيعة , ييضاؼ الييـ عدد كافر مف الذمة , 
. أم المسيحييف دكف ريب , كربما كاف الى جانبيما عدد مف المسمميف غير الشيعة

بفضؿ الخصكبة غير العادية التي " كثيرة الخير"لكف البمدة , عمى صغرىا , 
تتمتع بيا أراضييا الكاسعة , فضبلن عف كفرة المياه التي تزكدىا بيا ثبلث عيكف , 

. كقد خص السيد األميف خصكبة أرضيا بالذكر في المصدر السابؽ. كدؼء المناخ 
كما اف األحياء مف أىميا , الذيف ىٌجرىـ االحتبلؿ , ما زالكا يذكركف بحسرة حقكؿ 

كاستنادان الى فايز الرٌيس في المصدر . القمح الخصيبة , التي تغٌيب الشخص الكاقؼ 
. ثمانية آالؼ دكنـ , ام ثمانية مبلييف متر مربع " قىدىس"السابؽ , فإف مساحة سيؿ 

أما ىذا الذم يسميو المقدسي جببلن , تقكـ عمى سفحو البمدة , فما ىك إال تمة اك 
كمثؿ ىذا االضطراب في . ىضبة , ترتفع عف مستكل السيؿ المجاكر مائة متر فقط 

. المصطمحات أمر مألكؼ لدل الجغرافييف المسمميف

فرسخان , أم حكالي الستة كيمكمترات , عف البحيرة التي عيرفت " قىدىس"تبعد 
, نسبة الى اسـ المنطقة , ككانت في أياـ المقدسي " بحيرة الحكلة"فيما بعد باسـ 

كلعؿ في ىذا التبديؿ , الذم طرأ عمى اسـ . نسبة الى البمدة" بحيرة قىدىس"تيسمى 
أما . , عما كانت عميو أياـ المقدسي " قىدىس"البحيرة , ما يشير الى انحطاط شأف 

مف الشماؿ الى الجنكب , " نير األردف"البحيرة نفسيا , فتتككف مف منخفض يخترقو 
ٌما إ, كقد أقيـ سد أثار عجب المقدسي , يبدك اف الغاية منو " بحيرة طبرية"متجيان نحك 

تككيف بحيرة لرفع منسكب مياه النير , لرم األراضي المجاكرة , اك رفع منسكب 
كبناءن عمى ىذا االحتماؿ االخير , كىك األرجح , فيجب أف يككف . البحيرة نفسيا 

ذا صٌح ذلؾ , فإف مف حؽ المقدسي اف يعجب منو , فإف سدان يرفع . جنكبييا  كا 
منسكب مياه بحيرة ال يقؿ سطحيا عف الخمسة كيمكمترات مربعة , كما حكى لنا 

ر عادم , ػػػػػكؿ غيػػػػب أف يككف بالفعؿ ضخمان كميحكمان بشػػػػػ, يج" دىسػػػػػػؽى "ؿ ػػػػػػبعض أه

  



172 
 

" دار االسبلـ" بالنسبة إلمكانات الناس في ذلؾ الزماف , كلعمو كاف السٌد الكحيد في 
, يدؿ عمى دأب كنشاط الشعب الذم عمر " طبرية"كىك , مثؿ جسر . يكمذاؾ 

. المنطقة ككعيو التنمكم

, الى جانب كفرة " الحكلة"ثـ اف حرارة الطقس , التي يمتاز بيا منخفض 
المياه المستنقعٌية , كٌفرا شركطان ممتازة لتكاثر نبات الحمفاء , كىك مف نباتات 

يصمح لصناعة الحباؿ كلذلؾ . كؽ الطكيمة الطرٌية كالمتينة ػػػػػالمستنقعات , ذات السُّ 
.  أم اف السكاف كانكا يستعينكف بيا عمى تحصيؿ رزقيـ ." رفقيـ منيا. "كالحيصير 

كييذكر اف ىذا االنتاج ظؿ مستمران في المنطقة , حتى آخر أياميا قبؿ االحتبلؿ , 
كقد أشار  . (حيصير البابير )خصكصان الحيصير التي كانت تيعرؼ محميان باسـ 

باؿ ىي مف صادرات ح, الى أف اؿ" الشاـ"المقدسي , خبلؿ الحديث عف شؤكف إقميـ 
لـ " ثياب المنٌيرة كالبمعيسية"المعركفة , فضبلن عف صنفيف مف النسيج سماىا " قىدىس"

( .  180/ أحسف التقاسيـ )نكفؽ الى تصنيفيما بيف أنكاع النسيج التي كانت معركفة 

كمنيا سمؾ البيٌني . كؿ ىذا , فضبلن عف األسماؾ التي تقدميا البحيرة 
مب الييا مف . المعركؼ  القريبة مف مدينة " كاسط", كنظف انو يعني " كاسط"الذم جي

" . نير الفرات", مقابميا عمى " الرٌقة"

: , عمى حد قكؿ المقدسي " كثيرة الخير"بالفعؿ بمدة " قىدىس"اذف , فقد كانت 
أراض كاسعة كخصبة , كمياه كفيرة , كمناخ دافئ , عممت فييا يده إلنساف نشيط , 

استغٌمت خيرات الطبيعة استغبلالن جيدان , كصؿ الى تطبيؽ خطة تنمكية بصيرة 
 تضمنت إقامة سد كبير , قمنا ,كمتقٌدمة , بالنسبة إلمكانات كرؤية إنساف ذلؾ الزماف 

كاستيراد نكع مف السمؾ الجٌيد " . دار االسبلـ"انو ربما كاف السد الكحيد يكمذاؾ في 
مف مكاف قصي , كنشره في البحيرة المجاكرة , ابتغاء تكفير مصدر غذاء ممتاز 

كلقد كاف ىذا الكضع أفضؿ بكثير مما كانت عميو البمدة قبؿ سقكطيا , طبقان . لمسكاف
كجدير بالذكر اف ىؤالء ال يعرفكف شيئان عف . لما ركاه لنا مىف التقينا بيـ مف أىميا 

ر منذ ػػػػدـ كاندثػػػػ, مما يدؿ عمى انو قد انو السٌد الذم كاف قائمان عمى النير اك البحيرة
. زمف بعيد 
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" نابمس"

كحسب التخطيط البديع الذم كاف " . فمسطيف"كىي , كما ىك معركؼ , في 
في خطكط طكؿ أربعة , " الشاـ"المقدسي , في حدكد عممنا , أكؿ مف كضعو إلقميـ 

صؼ الساحؿ , صؼ الجبؿ , صؼ ": أربعة" صفكؼ"أك , عمى حد تعبيره , 
تقع في الصؼ الثاني , أم صؼ الجباؿ , " نابمس"فإف - األغكار , صؼ البادية ػ 

كيصؼ ىذا  (186/أحسف التقاسيـ)التيي تسير في خط مكازو مع ساحؿ البحر , 
 " . ميشٌجر ذك قرل كعيكف كمزارع"الصؼ بأنو 

ليؾ ما عٌمقو ع :  المدينة ػػمىكا 

في الجبال , كثيرة الزيتون , يسمونيا دمشق الصغرى وىي في واٍد "
قد ضغطيا جبالن , سوقيا من الباب الى الباب , وآخر الى نصف البمد , 

والجامع وسطيا مبّمطة , نظيفة , ليا نير جار , بناؤىم حجارة , وليم 
" . دواميس عجيبة

( 174/أحسف التقاسيـ)
, ككجكد الشيعة في ىذا المكقع " فمسطيف"تقع في عمؽ " نابمس"اذف , فإف 

يطرح أسئمة كبيرة, ىي األسئمة نفسيا التي يطرحيا ىذا البحث , كلكف بشكؿ أكثر 
لحاحان   ذلؾ أنو لـ ييسٌجؿ إطبلقان , بقدر ما نعمـ , أم إشارة الى كجكد الشيعة .حرجان كا 

كيبدك لي منذ اآلف , اننا لف ننجح في . إجماالن , إال ما قالو المقدسي" فمسطيف"في 
. الشيعية " نابمس"تقديـ أجكبة شافية عف األسئمة التي تطرحيا 

 كمف أسؼ فإف المقدسي , في نٌصو المقتبس أعبله , ال يقٌدـ كبير عكف 
فالنص , باإلضافة الى إيجازه , ال يتحدث اال عف مكقع المدينة . لبغيتنا 

 مع إشارة مختصرة جدان الى كثرة أشجار .كطبكغرافيتيا, كبعض مظاىر العمارة فييا 
. (دامكس: دكاميس جمع )الزيتكف فييا , باإلضافة الى كجكد خرائب قديمة عجيبة 

, "ذا االقميـػػػػػػػػؤكف قػػػػػجممة ش"ت عنكاف ػػػػ, تح" اـػػػػالش"كحتى في الفصؿ الممحؽ بإقميـ 
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فإنو ال يأتي عمى -  كالذم درج فيو عمى تقديـ معمكمات سكانية كانتاجية كثقافية , 
كىك فصؿ استفدنا منو كثيران فيما يتعمؽ بالتركيبة . في قميؿ كال كثير " نابمس"ذكر 

". قىدىس"ك" طبرية"السكانية كالشؤكف االنتاجية لػ

ـ , كىك 1338/ىػ739لكف ابف عبد الحؽ البغدادم , المتكفى في السنة 
: مصدر متأخر كثيران عف المقدسي , يصؼ المدينة بقكلو

مدينة مشيورة بأرض فمسطين, بين جبمين , مستطيمة ال عرض ليا , كثيرة "
ليا كورة واسعة , وعمل جميل , . الماء , نظيفة , بينيا وبين المقدس عشرة فراسخ 

ولمييود اعتقاد عظيم في ىذا الجبل , واسمو عندىم كزيرم . كمو في جبل القدس 
وىي مدينة السمرة , ال يسكنون غيرىا , اال لحاجة من  (كاريزيم, وىو االصح.ل.خ)

عمل وغيره , والسمرة طائفة من الييود , ليم بنابمس مسجد كبير , يزعمون انو 
القدس , وان بيت المقدس المعروف ممعون , حتى اذا اجتاز احدىم عميو أخذ حجرًا 

" . فرجمو
( 3/1347: مراصد االطبلع )

كلكف كبل النصيف قاصر عف المطمكب .       كىك أغنى كأنفع , كما ىك كاضح 
بالنسبة لنا , خصكصان في شأفو كضعناه منذ بداية ىذا الفصؿ , في رأس مطالبنا مف 
ىذه الدراسة , أعني عدد سكاف كؿ بمد مف تمؾ األربعة , كما نصؿ في النياية الى 

, في عصر النص, كىك " فمسطيف"ك" األردف"تقدير مقبكؿ لعدد الشيعة االجمالي في 
أمر ال نطمع بالحصكؿ عمى نص مباشر بشأنو , بؿ عمى مؤشرات تساعدنا عمى 

. تككيف تصٌكر 

     لكف ابف عبد الحؽ يحٌدثنا , عمى األقؿ , عف مممح في التركيبة 
السكانية لممدينة , حيث يقكؿ انيا مدينة مقٌدسة عند طائفة السامرة المعركفة , كانيـ 

, كذلؾ أمر معركؼ مشيكر , منذ قديـ " مدينة السمرة"مف الكثرة فييا بحيث لٌقبيا 
في " نابمس"الزماف كحتى يكـ الناس ىذا , كعميو يمكف القكؿ باطمئناف كاؼو , اف 

  زماف المقدسي , كانت معمكرة بالشيعة كالسامرة , كربما كاف معيما نسبة ما مف
. اذف , فقد كانت مدينة أقٌميات . المسمميف غير الشيعة 
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ميما يكف , فإنو يؤخذ مف نص المقدسي كابف عبد الحؽ, باالضافة الى 
اف - الذم لـ نقتبسو , استغناء بنص البغدادم عنو , ("نابمس"مادة )نص ياقكت 

العاشر الميبلدم, عمى األقؿ , مدينة حقيقية , /كانت منذ القرف الرابع اليجرم" نابمس"
, كال ندرم " دمشؽ الصغرل"فالمقدسي يقكؿ , انيـ يسمكنيا . بعمرانيا كعديد سكانيا 

كلكننا نعتقد انو , ميما . ماذا يقصد بذلؾ عمى كجو التحديد , كأيف بالذات كجو الشبو 
, بقرية " الشاـ"يكف ذلؾ الكجو , فمف المستبعد جدان تنظير أكبر كأىـ مدينة في 

 كىذا , كاف كاف يكدع في النفس انيا معمكرة بعدد كافر مف .صغيرة ال شأف ليا 
الناس , نصفيـ مف الشيعة , اال أنو ال يمنحنا الحؽ بأف نقٌدر عديدىـ , حتى عمى 

. كجو التقريب

كلقد . مف مكانة في كجيتيا " نابمس"تبقى االشارة الى ما كانت تتمتع بو 
, كىك نص كاضح في " ليا ككرة كاسعة كعمؿ جميؿ"قرأنا عند ابف عبد الحؽ قكلو اف 

انيا كانت مكردان لخيرات منطقة كاسعة غنٌية تصب فييا فتككف سببان كمنشأ لحركة 
سكقيا مف الباب " تجارية نشيطة , مما يفٌسر لنا ما ذكره المقدسي عف اتساع أسكاقيا 

كال شؾ انو ليس مف الصعب فيـ الصمة بيف " . الى الباب , كآخر الى نصؼ البمد 
. اتساع المدينة كازدىارىا , كبيف كضعيا االنتاجي كالتجارم

 

 _____________*****_____________
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" عٌماف"

 

. عّمان عمى سيف البادية , ذات مزارع وقرى , رستاقيا البمقاء "
بيا عدة أنيار وأرحية يديرىا الماء , وليا جامع . معدن الحبوب واألغنام

وقصر جالوت . ظريف بطرف السوق مفسفس الصحن , وقد قمنا انو شبو مكة
عمى جبل يطل عمييا , بيا قبر أورّيا , عميو مسجد وممعب سميمان , رخيصة 

لييا الطرق صعبة . األسعار, كثيرة الفواكو , غير أن أىميا جّيال  ". وا 

( 175/أحسف التقاسيـ)

بحسب الجغرافييف المسمميف , ناظريف الى القسمة " فمسطيف"                كىي مف 
 كجعمييا اليكـ .أكليات ىذا الفصؿ في , التي تحدثنا عنيا  (الجند)االدارية العسكرية 

. قسمة سياسية بحتة , قمنا فييا رأينا ىناؾ " األردف"في كياف سياسي يحمؿ اسـ 

حاضرة  (" عٌماف"مادة )          كقد كانت , بحسب المقدسي ثـ ياقكت 
يؼ البادية , ام في الصؼ ػفي سً " فمسطيف"التي تشمؿ ما كقع مف أرض " . البمقاء"

, كقد كصؼ " الشاـ"الرابع , بحسب التخطيط الجغرافي الذم كضعو المقدسي إلقميـ 
" جباؿ عالية باردة , معتدلة مع البادية, ذات قرل كعيكف كأشجار: "ىذا الصؼ بقكلو 

كمف ىنا " . اليضبة االردنية"كييعرؼ ىذا الصؼ اليكـ باسـ  . (186/أحسف التقاسيـ)
تقع في اليامش الفاصؿ بيف منطقة األغكار كالصحراء العربية , " عماف"نعرؼ اف 

حيث تتمقى الدفعة االخيرة مف اليكاء القادـ مف البحر محٌمبلن بالرطكبة , قبؿ اف 
يصبح جافان تمامان , كمف ىنا كانت مناطؽ رعي كزراعة حبكب , تعتمد عمى االمطار 

عدة " "البمقاء"كلـ نفيـ معنى قكؿ المقدسي , اف في . المكسمية كالينابيع الصغيرة 
كقد الحظنا . , فما مف أنيار ىناؾ , كانما ىي أكدية شتكية كينابيع صغيرة "أنيار

كنبلحظ اآلف مثؿ ذلؾ في إطبلؽ كممة . سابقان انو يتجٌكز كثيران في إطبلؽ كممة جبؿ 
. نير, كىذا أمر مألكؼ لدل الجغرافييف كالبمدانييف المسمميف
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, ذات " البمقاء"كانت حاضرة اك قصبة منطقة " عٌماف"نخمص مف ذلؾ الى اف 
كمف . ر مصادر المياه مف الينابيع ػػ, التي تقكـ حيث تتكؼٌ  المراعي كالقرل الصغيرة

كقاؿ . , الييا يرد نتاجيا كمنيا يصٌدر " ذات مزارع كقرل"ىنا كصفيا المقدسي بأنيا 
بقكلو " الشاـ"ده في الممحؽ المتعمؽ بشؤكف اقميـ ػ, كأؾٌ " معدف الحبكب كاالغناـ: "فييا 
(. 180/ أحسف التقاسيـ )"  الحبكب كالخرفاف كالعسؿ [منيا] يرتفع : "

كمف أسؼ فإنو لـ يقدـ لنا ام معمكمات تساعد عمى تككيف فكرة عف حجميا 
كعديد سكانيا , كلكننا نظف انيا كانت أشبو ببمدة كبيرة اك مدينة صغيرة كذلؾ استنادان 

ًدؽ بيا مجمكعة كبيرة مف القرل كالمزارع , ػػتيح. الى مكقعيا التبادلي كاالنتاجي الدقيؽ 
, حيث " إمارة شرقي االردف"كالحقيقة انيا ظمت كذلؾ حتى إنشاء . كما قمنا آنفان 

. أخذت مذ ذاؾ في النمك حتى صارت مدينة كبيرة ذات شأف

ف حكاضر كػ  يتجاذبيا عامؿ الصحراء مف جية , كعامؿ " عماف"ىذا , كا 
كؽ الداخمية مف الجية االخرل , يككف في اىميا شيء مف البداكة كجفائيا ػػالس

كغمظتيا , كشيء مف التجار كحنكتيـ كانصرافيـ الى الكسب , فيـ عمى كؿ حاؿ 
كمف ىنا نفيـ كصؼ . بعيدكف كؿ البعد عف اف تككف ليـ حياة فكرية اك ثقافية 

". غير اف أىميا جٌياؿ"المقدسي 

تصحيفان , أعاد الضمير الى المسجد , كليس " انو شبو مكة"كنعتقد اف في قكلو 
, بحيث " انيا شبو مكة"كنرل قراءة الجممة ". مكة"بػ " عٌماف"مف المفيكـ تشبيو مسجد 

, ككجو التشبيو انيا تقكـ عمى مجمكعة مف التبلؿ مثؿ " عٌماف"يعكد الضمير الى 
. , كىك أمر معركؼ كمفيكـ " مكة"

 

 _____________*****_____________
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خبلصات كنتائج 

(1 )

ىا نحف أكالء قد حٌممنا نص المقدسي , كأغنيناه , بقدر الكسع , مستنديف الى 
المقدسي نفسو في نصكص أخريات مف كتابو , مع االستعانة بما عند غيره مف 

كأعتقد أننا بذلؾ نككف . الجغرافييف , حيث أمكف كلـز , تحقيقان لممنيج الذم التزمنا بو 
لقد أصبحنا معان أكثر كعيان , عمى األقؿ , . قد خطكنا مع القارئ خطكة الى االماـ 

: عمى خطكرة ىذا النص البالغ اإليجاز مف جيتيف 

مف جية انو ييظير , كاف عمى نحك االجماؿ , اف الكجكد الشيعي  : االولى- 
, في تمؾ الفترة المبكرة كالغامضة مف تاريخ المنطقة , لـ يكف كجكدان ىامشيان , عمى 

ألننا , بكؿ بساطة , لـ نكف . االقؿ بالقياس الى ما كٌنا نتصكره , كال أقكؿ نعرفو 
تنادان الى نصكص المقدسي , البدء في ػػػيصبح مف الممكف اآلف , اسػػنعرؼ شيئان , كس

مشركع , يربط الفترة المضاءة مف تاريخ المنطقة التي ترٌكز فييا التشيع فيما بعد , 
. بالفترة األسبؽ زمانان كالمختمفة مكانان 

مف جية انو ييدخؿ في الكتابة التاريخية , المعنٌية بالشيعة في  : الثانية- 
خصكصان , كبتاريخ المنطقة عمكمان , عامبلن تاريخيان لـ يكف في حسباف أحد " الشاـ"

مف المعنييف , عمى تنٌكع اتجاىاتيـ , بدكف ىذا العامؿ كانت مجزؤة , كفي مقاييس 
كالحقيقة التي يعرفيا كؿ مف لو أدنى عناية . الكتابة التاريخية الحقيقية شبو معدكمة 

فتاريخ الشيعة الثقافي ىناؾ يبدأ في . بالمكضكع , انيا تستحؽ بالفعؿ ىذا الكصؼ 
الثاني عشر لمميبلد , أما السياسي فإنو يتأخر عف ذلؾ كثيران / القرف السادس لميجرة 

السمطكم , كمما صار أكثر فشبلن في أداء – , أم انو كمما اقترب مف التاريخ الرسمي 
كىذا الكبلـ , في عمكمو , ينسحب عمى الفرؽ . كالعكس صحيح . ما يرتجى منو 

, أخص العمكييف كالدركز , بتاريخيما "الشاـ"التي ييقاؿ انيا خرجت مف الشيعة في 
رج بكتابة تاريخية اكثر انسانية  ػػػت , اف نخػػػؽػػكاني آمؿ , اف كيؼٌ . الغارؽ في الغمكض 
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. كاكثر كاقعية , بقدر ما ىي أقؿ سمطكية

كعمى كؿ حاؿ , فإننا يمكف اف نرٌكز النتائج التي يسعنا استخبلصيا مما سبؽ 
كانكا " فمسطيف"ك " األردف"اف الشيعة في : االكلى : - في المبلحظات األربع التالية

:  يتكزعكف سكانيان في مراكز أربعة 

, التي كانت في ذلؾ الكقت مدينة " طبرية"أكبر ىذه الحكاضر كأكثر أىمية 
بيت "كبيرة , تأتي في الدرجة الثانية , مف حيث اتساع الرقعة كعدد السكاف , بعد 

كقد قٌدرنا عدد سكانيا آنفان بثبلثيف ألفان , جميعيـ مف الشيعة , ام انيا " . المقدس
ربو , مف جية ككنيا مركزان ػفي غ" طرابمس"ك " الشاـ"في شماؿ " حمب"كانت تراصؼ 
كلكف افتقارىا الى سمطة سياسية تتمتع باالستقبلؿ كالذاتية , كربما . شيعيان رئيسيان 

- , " العراؽ"ألسباب أخرل , عمى رأسيا انعداـ االتصاؿ بالمراكز العممية الشيعية في 
جعؿ منيا مجرد تجمع بشرم كٌمي , بدكف حياة ثقافية ذاتية , تعٌبر عف ىكية 

الجماعة كخصكصيتيا , كتعمؿ عمى التسامي بكجكدىا كمعناه , عند نفسيا كعند 
كلذلؾ فإنيا عندما سقطت بشريان , في الظركؼ التي سنتحدث عنيا فيما . اآلخريف 

يمي , سقطت بأكمميا , كحتى مف الذاكرة التاريخية , ككأنيا لـ تكف , كلكال تمؾ 
. الكممات القميمة , التي كصمتنا عف المقدسي , لضاع ذكرىا تمامان كربما الى األبد 

. , كقصبتو " جبؿ عامؿ", التي كانت يكمذاؾ حاضرة " دىسػػػؽى "       الحاضرة الثانية 
. كقد قٌدرنا عدد سكانيا بأربعة أك خمسة آالؼ , نصفيـ مف الشيعة 

لـ يكف " جبؿ عامؿ"      كيؤخذ مف مجمؿ كبلـ المقدسي , بداللة التضمف , اف 
يكمذاؾ أكثر مف قرل كمزارع بائسة متناثرة , يعمرىا أناس فقراء يكافحكف في سبيؿ 

فنحف لـ نقع عمى ذكر حاضرة اخرل . كىذا , عمى كؿ حاؿ , أمر معمكـ . العيش 
كالمراكز العممية التي بنت مجده . ىامة فيو , حتى ما بعد قركف مف عصر المقدسي 

ككاف عمينا اف ننتظر أربعة . الفكرم كالحضارم , كانت ما تزاؿ في ضمير الغيب 
كقد أخذت دكرىا التاريخي , عمى يد بطميا الشييد االكؿ " جزيف"قركف تقريبان لكي نرل 

ؿ في ػػػػػكمما يجدر بنا مبلحظتو كالتأـٌ  . (ـ1384/ىػ786:ؽ)محمد بف مكي الجزيني 
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, بحيث صٌح "جبؿ عامؿ"بالمكانة التي ذكرناىا مف " دىسػػػؽى " مغزاه , اف مجرد ككف 
ليدؿ داللة كاضحة كأكيدة عمى أنيا - , " رستاقيا جبؿ عامؿ"مف المقدسي اف يقكؿ 

. كانت أكبر بمدانو كأىميا 

       كلنضيؼ الى ذلؾ معمكمة ذات مغزل , ترد عرضان في كبلـ المقدسي عف 
لـ يكف في عصره شيعيان بكاممو, اك اف " جبؿ عامؿ", يؤخذ منيا اف " الشاـ"مزارات 

, كىك جبؿ قرب " جبؿ صٌديقا"التشيع لـ يكف الصبغة الغالبة عميو, فيك يحدثنا عف 
/ خطط جبؿ عامؿ)مف شرقيا , فيو الى اليكـ آثار قرية خربة كمسجد " تبنيف"بمدة 
قبر صٌديقا, عنده مسجد , لو مكسـ يكـ النصؼ مف شعباف , : " , فيقكؿ (302

/ أحسف التقاسيـ )" يجتمع اليو خمؽ كثير مف ىذه المدف , كيحضره خميفة السمطاف 
مرة , كخطب في الناس , كحٌثيـ عمى بناء المسجد ذات كانو حضر المناسبة  (188
كىذا نص مباشر عمى اف الحضكر السياسي كالثقافي كاف رسميان , نفيـ منو . ففعمكا 

عمى حد تعبيره , لـ يككنكا مف الشيعة , اك اف " مف ىذه المدف"اف المجتمعيف 
كاذا كاف ثمة مف شيعة ىناؾ , فقد كانكا . اكثريتيـ , عمى االقؿ , لـ يككنكا منيـ 

. الكياف الثقافي الذم نعرفو " جبؿ عامؿ"مكثكريف عدديان مغمكبيف ثقافيان, كايف ىذا مف 

, التي لـ نجد ما نستند عميو في تقدير سعتيا كعدد " نابمس"        الحاضرة الثالثة 
. , نصؼ سكانيا مف الشيعة " دىسػػػؽى "كلكف ال شؾ انيا كانت أكبر مف . سكانيا 

د سكانيا , كلكنيا يػػدػر عػػػػ, كلـ ننجح ايضان في تقدم" عٌماف"      الحاضرة الرابعة 
دؽ بيا مجمكعة مف القرل ػػػكانت , كما قمنا آنفان , مدينة صغيرة اك بمدة كبيرة , تيح

. كالمزارع , اكثر سكانيا مف الشيعة 

, المسٌجمة في المصادر الشيعية " عٌماف"كمف آثار التاريخ الشيعي المجيكؿ لػ 
, لكف دكف الكقكؼ عند داللتيا التاريخية , اف خرج منيا ابك عمي , الحسف بف 
عيسى الحٌذاء , الشيير بابف ابي عقيؿ العٌماني , ذلؾ الفقيو كالمتكمـ األقدـ , 

مف الرٌكاد االكائؿ لمتأليؼ الفقيي كالكبلمي بحػٌؽ المعاصر لممقدسي , الذم ييعتبر 
ٌر  ػػػػػػػػالؾ )في الفقو ك ( ؾ بحبؿ آؿ الرسكؿػػػػالمتمٌس  )اإلمامي, كترؾ عدة مؤلفات, منيا 
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متداكلة يؤخذ منيا كتناقش افكارىا حتى ما بعد مؤلفيا بقركف , في اإلمامة ظٌمػت  (كالفىػػٌر 
: أعياف الشيعة )مما يشيد بأصالتيا , كلكف عيدمت نسختيما في ىذا الزماف كما يبدك 

5/157-59 . )

(2 )

مما ال شؾ فيو اف المقدسي كصؼ الكضع السكاني , : المبلحظة الثانية - 
الذم نتعامؿ معو في ىذه الدراسة , في سياؽ منيج بمداني , ام انو ينطمؽ مف 

كال . , التي يسيؿ تسجيؿ المبلحظات عنيا  (مدف , بمداف)التجمعات السكانية الكبيرة 
كمف ىنا رأيناه يشير اشارة . عناية كافية  ( قرل , مزارع )يكلي التجمعات األصغر 

عابرة , اف فعؿ , الى القرل الصغيرة المجاكرة , اك التابعة بمعنى مف المعاني , لكؿ 
قرل كمزارع كثيرة عمى طكؿ امتداد " طبرية"في جكار : مف تمؾ االمصار االربعة 

ككذلؾ األمر اك ما . كمو " جبؿ عامؿ"رستاؽ كبير ىك " دىسػػػؽى "ػ كؿ. محيط البحيرة 
فقد خٌصيا باالشارة الى العدد الكبير مف القرل " عٌماف"اما . نابمس "يشبيو بالنسبة لػ 

كالمزارع , التي تقكـ حيث تتكٌفر مصادر المياه مف الينابيع المحمية , في ضاحية 
المدينة كجكارىا , كحيث انو مف المعمكـ اف القٌكة التمثيمية التجاىات الجماعات 

المتساكنة , تتمركز عادة في التجمعات السكنية المركزية , كعميو يمكف القكؿ , بقدر 
كعمى كؿ . رل كالمزارع كانت امتدادان لحاضرة كؿ منيا ػػػكاؼ مف الثقة , اف ىاتيؾ الؽي 

حاؿ , فإنو مف المستبعد جدان , اف العكامؿ التاريخية التي جاءت بأكلئؾ الشيعة الى 
. د انحصر تأثرىا في تمؾ المراكز الرئيسية االربعةػػػػػ, أيان كانت ػ ؽ" فمسطيف"ك" األردف"

كعميو , فإف . ليس ىذا فقط بؿ كحالت, اك حاؿ امر ما , دكف انتشارىـ في الجكار 
نص المقدسي ليس حصريان , كبالتالي اف التقدير اك التصكر الذم كصمنا اليو لعديد 

, ال ينفي اطبلقان كجكد اعداد اضافية , منتشرة في " فمسطيف"ك" االردف"الشيعة في 
جماعات اصغر , ام في القرل كالمزارع المجاكرة لكٌؿ مف تمؾ االمصار االربعة عمى 
االقؿ , مما يترؾ الباب مفتكحان أماـ احتماؿ قكم , بكجكد جماعات شيعية اخرل , لـ 

. يجر تسجيميا مف ًقبىؿ المقدسي 
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(3 )

مما ال شؾ فيو اف ذلؾ الكضع الذم كصفو المقدسي لـ : المبلحظة الثالثة - 
يكف امر حادثان , بؿ انو كىصىؼ امران ثابتان راسخان عميؽ الجذكر , كليس , دكف ادنى 

لقد حٌدثنا عف كضع سكاني , ذم . ريب , حدثان كقع في اآلف اك في االمس القريب 
قامكا , في سبيؿ . خصكصيات ثقافية , في بمداف معركفة , يعمرىا سكاف نشيطكف 

تنظيـ حياتيـ كشؤكف معاشيـ , بتحقيؽ انجازات متنكعة , بعضيا يقتضي تنفيذه زمنان 
طكيبلن , مف مؤسسات دينية , المساجد التي لـ يخؿي منيا مصر مف تمؾ , كاخرل 
تنمكية , بذلنا الكسع في كصفيا استنادان الى ما تيٌسر لنا مف معمكمات , حيث رأينا 
اف منيا ما ىك طميعي كمتقدـ جدان , عف طريقيا ححقكا اندماجان في الدكرة االنتاجية 

. العامة , كتمؾ امكر ال يمكف اف تتـ اال في الزمف الطكيؿ 

النتيجة المنطقية االكلية ليذا االستنتاج الكاضح , اف المقدسي , كاف انصٌب 
في الربع األخير مف القرف " فمسطيف"ك" األردف"كصفو ضمنان عمى تكٌزع الشيعة في 

العاشر لمميبلد , اال اننا نستطيع , بكؿ ثقة , اف نرفع ىذا التاريخ / الرابع لميجرة 
عقكدان كثيرة جدان , باتجاه الماضي غير القريب , مما يفتح الباب كاسعان جدان أماـ 

معالجة احدل المشكبلت , التي طرحناىا بشكؿ سؤاؿ , في بدايات ىذا الفصؿ, حكؿ 
كآمؿ اف ننير ىذه النقطة إنارة جيدة , في القسـ . أصؿ الشيعة في المنطقة 
. المخصص ليا فيما يمي 

(4 )

لقد الحظنا اف الشيعة يساكنكف غير المسمميف في : المبلحظة الرابعة - 
بمديف مف تمؾ األربعة , ربما كاف األمر مجرد صدفة , كلكنيا مع ذلؾ تستحؽ 

 قائمة عمى فرض احتماؿ آخر , ىك اف األمر كاف تكازنان كقػفػةن  , الػكقكؼ عنػدىا
اجتماعيان , مسكقان بعكامؿ قائمة كفاعمة , ام كاعيان بمعنى مف المعاني , كىك احتماؿ 

. ال يصح إغفالو

كانكا نصارل , كاف نسبة مشابية  " دىسػػػؽى "         فمقد عرفنا اف حكالي نصؼ سكاف 
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ػكانكا مف الييكد الٌس " سػػػنابؿ"مف أىؿ  فميست مشمكلة بيذه " طبرية"أما . رة ػمى
, فما مف ذكر عند " عماف"أما . المبلحظة , ألف جميع أىميا كانكا مف الشيعة 

. المقدسي كغيره لديف اك مذىب األقمية غير الشيعية التي كانت تعمرىا 

        كالذم نرجحو في تفسير ىذه الظاىرة , اف الشيعة ربما كانكا يؤثركف مساكنة 
فكبلىما خارج . الكتابييف , بسبب سيكلة تحقيؽ التكازف السياسي كاالجتماعي معيـ 

بالمعنى – التركيبة السمطكية كىامشيا الثقافي , ككبلىما برمء مف النكايا االستكبارية 
تجاه اآلخر , ألنيما , كبلىما , ال يتطمعاف الى أكثر مف أف – السياسي كاالجتماعي 

. كأمثاؿ ىذه الظاىرة غير عزيزة في التاريخ االجتماعي . يتركا ليعيشا بأماف كسبلـ 

 

سنعالج أكلى المشكبلت التي تطرحيا النتائج مف ىػذا الفصؿ في القسـ التالي 
: السؤاؿ التالي ىك . التي كصمنا الييا حتى اآلف 

مف أيف أتى ىؤالء الشيعة ؟  

 ___________*****___________

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

مف أيف أتى ىؤالء الشيعة؟ 

(1 )

مف أكائؿ المناطؽ الشامية التي استقبمت مياجريف يحممكف " األردف"  كاف 
كأميرىـ حيمرة بف " ىمداف األردف" كلقد كٌنا حكينا لمقارئ طرفان مف حكاية .تييؤان شيعيان 

ىمداف "مالؾ اليمداني , كما كاف لو مف شأف عند معاكية , كما كاف لقكمو , أعني 
, كداللة ذلؾ كما فيمناه " صفيف"أنفسيـ , مف مكقؼ اعتزالي مف الحرب يكـ " األردف

منو , حيث لـ نجد سببان معقكالن لئلعتزاؿ خصكصان , إال أف أكلئؾ اليمدانييف أبٍكا قتاؿ 
. شيخيـ , االماـ امير المؤمنيف عميو السبلـ , الذيف اسممكا كتفٌقيكا في الديف عميو 

رفناه مف ماضييـ , كمع ما سنعرفو ػكىذا تييؤ ال ينقصو الكضكح , منسجـ مع ما ع
. مف مستقبميـ 

ف كاف منزؿ اك منازؿ ىؤالء مف م   لسنا نعرؼ , عمى كجو التحديد , أ
" ىمداف األردف"فالمصادر التي أتيح لنا اف نرجع الييا تيطمؽ , فتقكؿ . " األردف"

كلكف أٌيا كاف منزليـ , فإننا ما نشؾ انيـ كانكا , بالنسبة إلخكانيـ . فتيجمؿ كال تبٌيف 
كنخاؿ انو عندما . , كما يككف القطب الجاذب بالنسبة بما يجذبو " الككفة"الذيف نزلكا 

, كانيار كضع ىمداف خصكصان , تمٌفت " العراؽ"انيار الكضع السياسي لمشيعة في 
األردف ",  ك " الشاـ"أبناؤىا مف حكليـ , فمـ يجدكا بقعة فييا مف يألفيـ كيألفكنو غير 

كمعمكـ أف القبيمة كانت يكمذاؾ , المؤسسة االجتماعية األيكلى التي . منو خصكصان 
كاننا اذ نكرد . يمتٌفت أبناؤىا حكليا , كيمنحكنيا كالءىـ , كالييا يفزعكف حيف الشٌدة 

د ػػػػػ, ال نيغفؿ ما كنا ؽ" الككفة"ىذه الفذلكة , التي تدكر حكؿ الكضع النفسي ليمداف 
عالجناه سابقان , مف كيد معاكية كتدبيره , ابتغاء جذب القبيمة التي أكجعتو , الى حيث 
ستككف مضطرة اضطراران الى االنضكاء تحت جناحو , فذلؾ الكضع النفسي لو فعؿ 

.    فيما اذف يتكامبلف , كال ينفي احدىما اآلخر .الحافز, ككيد معاكية لو فعؿ المكٌجو 

, ارتفاعان " األردف"ف اكؿ اشارة كصمت الينا , عف ارتفاع شأف ىمداف في إ   
اـ ػد عػػػػػػػ, بع" الككفة"رعت ابكابيا مف ػػػػرة التي اشػػػػػػيتصؿ بازدياد عديدىا , بسبب اليج
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ديىا ػػػػنج-  الجماعة , الذم رٌجحنا سابقان انو كاف مفترؽ الطريؽ في تاريخ ىمداف , 
سعد بف : ", حيث يقكؿ (2/503:االكماؿ)رضان لدل ابف ماككال في ػػفي نص يرد ع

كىك نص ىاـ " حمرة اليمداني , استعممو يزيد بف معاكية , حيف كٌجو الى ابف الزبير
" الشاـ"كالكاقعة التي يستند الييا , ىي الحممة التي كٌجييا يزيد مف . ألكثر مف كجو 

كسعد ىذا ىك ابف حمرة بف . ـ كعمييا الحصيف بف نمير 683/ىػ64سنة " مكة"الى 
كالممفت اف سعدان " . ىمداف األردف"مالؾ , الذم جعمو معاكية اميران عمى قكمو 

كليس مجرد امير . , ام جعمو عامبلن اك كاليان " جند األردف"أم يزيد عمى " استعممو"
كىذه نقمة ذات . قبمي , أشبو بضابط ارتباط كما نقكؿ اليكـ , ليس لو امر كال سمطة 

مغزل , خصكصان كانيا حدثت في سياؽ ترتيب كضع الدكلة الداخمي لمكاجية تيديد 
خطير , كانت لو فيما بعد تداعياتو التي كصمت بالحكـ االمكم الى حافة السقكط 

دان دكف سكاه ليذا المنصب عبثان , في ػكالظاىر اف يزيدان لـ يكف ليختار سع. النيائي 
تمؾ االياـ البالغة الحرج , كالمفيكـ , استنادان الى ما نعممو عف طبيعة التركيبة 

" جند األردف"االجتماعية يكمذاؾ كمعطياتيا السياسية , اف قرار استعماؿ سعد عمى 
يدخؿ فيو ما يمثٌمو مف مكقع اجتماعي كسياسي , كمف يمثٌمو , أعني عديد القبيمة التي 

رجبلن ال " األردف"فمف الصعب جدان اف نتصٌكر اف يزيدان يستعمؿ عمى . ينتمي الييا
. كل منو تمثيبلن في المنطقة ػػػك أؽػػسند لو مف قبيمتو , اك يكجد مف ق

   مف ىنا يمكننا اف نستنتج , انو بعد عقديف تقريبان مف عاـ الجماعة , كانت 
ؿ السكاني , القكة الرئيسية بالنسبة لمقبائؿ األخرل عمى ػىمداف , مف حيث العديد كالثؽ

بؿ اف المدٌقؽ في األحداث التاريخية , طكاؿ ما بقي مف العيد " . األردف"األقؿ , في 
االمكم , كمف أدلى فييا بدلكه مف رجاؿ القبائؿ , خصكصان الفترة االنقبلبية مف العيد 

ـ , ثـ ثكرة يزيد الثالث ابف الكليد عمى 684/ىػ65السفياني الى العيد المركاني سنة 
ليبلحظ اف ىمداف ىي القبيمة الكحيدة - ـ , 743/ىػ126الكليد الثاني بف يزيد سنة 
راجع الطبرم كالمسعكدم ,  )الى جنب اسميا , " األردف"التي حممت النسبة الى 

ف ػػػػػػده ـػػ, شرط اف ال نفيـ مف ذلؾ انو لـ يكف فيو ابدان أح ( أخبار السنتيف المذككرتيف
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 سكاىا , بؿ اف النسبة تأٌتت مف الخصكصية في بداية استيطاف العرب بعد الفتح , 
" الككفة", كتأكدت باليجرة اليمدانية الكاسعة اليو مف " األردف"خصكصية ىمداف بػ 

كلكف بعد استيطاف غير ىمداف فيو , كبعد استيطاف ىمداف في . د عاـ الجماعة ػبع
بة مكضكعيان ام ػػػػع االنتشار كاختمط الناس , لـ يعد لمنسػػػػغيره , أم بعد اف اٌتس

 . امتياز , ففقدت معناىا كنيسخت 

, ركاية ذات مغزل صريح بالنسبة لما نعالجو اآلف  ( 4/420: الطبرم )يكرد 
تقكؿ انو في إطار المساكمات السياسية التي جرت عمى ىامش الصراع بيف األمكييف 

كىـ بطف مف , زعيـ قبيمة السككف , اشترط الحصيف بف نمير السككني , كابف الزبير 
كاف يجعميا , اف يينزؿ البمقاء مىف كاف بالشاـ مف كندة "عمى مركاف بف الحكـ , كندة 

كاف عمبلن , كجميّّ اف ىذا الطمب مف زعيـ السككف ." فأعطاه ذلؾ , ليـ مأكمة 
كحاجتو الى األنصار في مقابؿ قكة ابف , يستغؿ المكقؼ الدقيؽ البف الحكـ , انتيازيان 

كفي الكقت نفسو مكجيان ضد , التي نازعتو في قاعدة ممكو , الزبير المتصاعدة 
بؿ يظير انيـ اك بعضيـ , ؿ ػالذيف قعدكا عف مناصرتو عمى األؽ, اليمدانييف 

الذم , كنستعيد ىنا ذكر التابعي حنش بف عبد الٌمو اليمداني . ناصركا ابف الزبير 
, كقدـ مصر بعد قتؿ عمي , انو كاف مع عمي بف ابي طالب بالككفة "نعرؼ عنو 

ككاف ممف , كغزا االندلس مع مكسى بف نصير , كغزا المغرب مع ركيفع بف ثابت 
 كاالنساب 3/430: كراجع معجـ البمداف 1/93: االكماؿ  )" ثار مع ابف الزبير 

كقصة الحركة األخيرة مف ىذا اليمداني الككفي ثـ  ( 8/93 ك 6/89:لمسمعاني 
لنا فييا سابقان انيا ػػؽي , قصة عجيبة , ذم السيرة الحافمة بالمغامرات العنيفة , امي ػػػػالش

ػػػػػػػػػ  كلعميا تتصؿ بمكقؼ ىمداف الممتبس مف النزاع األمكم .تكتـ أكثر مما تيظير 
ـ مع ػػ كلعميا تتصؿ بحركة ىمدانية عممت عمى تسكية الحساب القدم.الزبيرم 

جرت التعمية عمييا في كتب التاريخ , تفيدة مف ثكرة ابف الزبيرػػػػػػػمس, األمكييف 
الذم كصمنا عف طريؽ بمداني , كلـ ينٌد عنيا سكل ىذا التفصيؿ الصغير , الرسمي 
. كرجالٌييف 
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, " كرببلء"الذم تكاممت عناصره مف جريمة , كالظاىر اف الكضع السياسي 
ثكرة , كثانيان . كما أٌدت اليو مف انييار معنكم كذاتي لرجاالت البيت السفياني , اكالن 

بيف انصار االمكييف " الشاـ"كثالثان النزاع في " . الشاـ"ابف الزبير كاصداؤىا في 
ىذا الكضع كاف مفترقان ػػػػػػػػ . يماني ػػػػػػػ الذم اتخذ طابع قيسي , كانصار ابف الزبير 

, عمكمان " الشاـ"بؿ كليمداف , خصكصان " ىمداف االردف" تاريخيان حاسمان بالنسبة لػ 
الذيف يبدك انيـ , " طرابمس"كجكار " بعمبؾ"كبالتحديد لكؿ مف سكل ىمداف أطراؼ 

. ر بو ػػػػػكانكا بحكـ منزليـ كعيزلتيـ بعيديف عف مكاطف النزاع كعف التأثُّ 

عبر حركة حٌساف بف , حمبة الصراع االمكم ػػػػػ الزبيرم مبٌكران " االردف"دخؿ 
ذات المكقع , كممثؿ قبيمة كمب , رجؿ االمكييف المخمص كالقكم , مالؾ الكمبي 

كلكنو ما اف بدت , " فمسطيف"الذم كاف عامبلن عمى , الممتاز لدل معاكية كابنو يزيد 
كقاـ بضبطو لبني , " االردف"حتى ترؾ قاعدة كاليتو كانتقؿ الى , ذير الصراع القادـ ػػػػفي 

التي انتيت بقياـ دكلة , مما كاف لو أبمغ األثر عمى مجرل األحداث القادمة , امية 
, بالنسبة لمنظكرنا فاف مبادرة حٌساف بف مالؾ . بني مركاف كالقضاء عمى ابف الزبير 

السياسي التقميدم " ىمداف االردف"قضت عمى دكر , في الصراع " االردف"كقطبٌية 
فالظاىر اف سعدان بف حمرة اليمداني كاف آخر زعيـ ىمداني . قضاءن نيائيان كالى األبد 

بؿ اننا نظف اف . اذ اننا ال نجد ذكران ألحد مف بعده مف بيتو اك قبيمتو , " الشاـ"في 
" االردف"ام الى حيف اف اصبح , لـ تيطؿ اال لفترة قصيرة جدان " االردف"كاليتو عمى 

كعمييا الضحاؾ بف قيس " دمشؽ: "احد القطبيف المحمييف في الصراع المضطـر 
. كعميو حساف بف مالؾ الكمبي " االردف"ك, الفيرم 

ىك " األردف"نعتقد اف ىذا االنييار المفاجىء ك النيائي لمزعامة اليمدانية في 
ذلؾ االنفصاـ الذم بدا أجمى ما , مف نتائج حالة االنفصاـ بينيا كبيف قاعدتيا القىبىمٌية 

لقد كاف . دكف قبيمتو " صفيف"يككف في كقكؼ حيمرة بف مالؾ تحت راية معاكية في 
ٍمرة كالبنو سعد مف , في ظؿ سمطة قكية تفعؿ ما تريد , مف الممكف  اف يككف لحي

ف ػػػدث في التحكيـ كلجنة الصمح مع االماـ الحسػػػػػمثمما ح, ة ػػػػػصفة تمثيمية مزيؼ, بعده
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" ىمداف االردف"بؿ في مجرد جعؿ حيمرة اميران عمى , كما ذكرنا سابقان ,  عميو السبلـ 
, كقد انيارت السمطة االمكية اك كادت , اما اآلف " . االردف"كابنو سعد عامبلنعمى 

مرىكنة بصدؽ تمثيمو " الشاـ"كغدت قكة ام زعيـ محٌمي في , فقد حٌقت ساعة الحقيقة 
ٍكؿ , لقاعدتو  خصكصان في , ق تجمدبني عاريان اال مف , ػػػػػػػ فاف سعدان اصبح دكف حى

مثؿ حٌساف بف , الكبيرة معان , يدافع عف مصالح كاضحة لو كلقبيمتو , قبالة زعيـ قكم 
في مكقع ممتاز لدل , كما عرفنا , التي كانت , ممثؿ قبيمة بني كمب ,  الكمبي ؾماؿ

 كلنيضؼ الى ىذا تطٌكران آخر جاء في غير .صيرىا معاكية كابف اختيـ ابنو يزيد 
تمٌخص في , " االردف"ناؿ ىذه المرة الكضع السكاني في , " ىمداف االردف"صالح 

األمر الذم كاف ضربة , كما ذكرنا قبؿ قميؿ , " البمقاء"نزكؿ قبيمة كندة الكبيرة منطقة 
دكف اف نيغفؿ في سياؽ ىذه السمسمة مف األحداث . قكية لكضع ىمداف المسيطر فيو 

" مرج راىط"منذ معركة , التي جاءت جميعيا في غير صالح ىمداف , الميترابطة 
خرج , يمانيان ػػػػػػػػ كجيان قيسيان "الشاـ"اف الصراع االمكم ػػػػػػ الزبيرم اتخذ في , الفاصمة 

كقيتمت قيس بمرج راىط مقتمة لـ ييقتؿ مثميا "منو اليمانيكف بنصر مؤزر عمى القيسييف 
كما " اعظـ جند الشاـ"كمذ ذاؾ غدا اليمانيكف  . (4/412: الطبرم )" في مكطف قط

كدت بالكليد بف يزيد فيما أكىك يحصي األخطاء التي  (4/538: الطبرم )كصفيـ 
. كلـ يكف غائبان عف قسمة النفكذ الجديدة مف بيف القبائؿ اليمانية سكل ىمداف , بعد 

انو في ىذا السياؽ مف األحداث , الميـ بالنسبة لمنظكرنا كما نعالجو 
. خسرت ىمداف زعامةن كقبيمةن كؿ شيء مما يستبؽ إليو الناس , المتصمة المترابطة 

يحمؿ كزر تاريخو . دت كٌمان بشرٌيان ػػػكما كغ, كنخاؿ انيا مف بعد انطكت عمى نفسيا 
كيحمؿ عند نفسو عبء االحباطات المتكررة التي , البغيض عند السمطة االمكية 

.  تكالت عميو حيثما حؿٌ 

فيما آؿ , ينظر الى االمكر بمنظار اآلف كيقيسيا بمقاييسو , كلقد يرل امركء 
فقد ىجرت مرابعيا األصمية في , دث لجماعة ػػأسكأ ما يمكف اف يح, اليو أمر ىمداف 

يخيا االماـ  ػػػػػػػػحيث خاضت مع ش, ة ـكركبت المكجة االسبلمية المتقدٌ , " اليمف"شرؽ 
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ثـ , فقدت فييا اآلالؼ الكثيرة مف رجاليا , امير المؤمنيف عميو السبلـ حركبان عنيفة 
كاألكبر في , " مصر"كثاف في , " األندلس"قسـ في , انتيى بيا األمر الى الشتات 

, كفي ىذا األخير استعصت عمى االندماج في الصكرة السياسية المحمٌية " . الشاـ"
في مجتمع ال سبيؿ فيو , بحيث انيا خسرت دكرىا كقبيمة , كاستنكفت عف مقتضياتيا 

التي مف جممتيا اف ال يتقدـ الييا أحد اال اف يككف , لممارسة المعبة اال بأيصكليا 
, شرط اف يككف لو قكة تمثيمية قادرة عمى اسناد الحكـ , تحت راية قبيمة كباسميا 

. كاستنكفت عنو القبيمة , كذلؾ ما عجزت عنو زعامة ىمداف 

الذم , كلكننا نعتقد اف التشٌيع مديف كثيران ليذا المكقؼ الصادؽ كالشجاع 
 فمك اف ىمداف رضيت اف تندمج في .حسبانو مكقفان تاريخيان , بؿ يجب , يمكف 

كالسبيؿ األكحد لذلؾ ىك اف تمنح السمطة االمكية الدعـ , الصكرة السياسية المحمٌية 
مف منح كالئيا , مع ما يقتضيو ىذااالندماج , كالدعـ القتالي عند الحاجة , السياسي 

كأحيانان الدخكؿ في صراعات , كنيج سمككي كأخبلقي كأىداؼ حياة , كامبلن لمسمطة 
ٍف ىـ عمى ىامش السمطة  . الخ. الخ...فئكية قىبىمٌية حكؿ المكاسب التي تيرمى الى مى

لكاف بالتأكيد قطعان , ػػػػػ لك اف ىمداف سارت في ىذا الطريؽ , شأف غيرىا مف القبائؿ 
بغة اليمدانية التي لـ , تاريخيان في لسيرة اليمدانية كالكالء اليمداني الشيير  بؿ في الصّْ

ام منذ اف أعمنت دخكليا في االسبلـ , تشيبيا شائبة في كؿ ما نعرفو مف تاريخيا 
كالعارؼ باليكٌية الثقافية كالحكافز السمككية . عمى يد االماـ عمي عميو السبلـ 

نعمرفو جيدان عند , يستطيع اف يرل في ىذا المكقؼ مسمكان شيعيٌا نمكذجيان , النمكذجٌية 
 المكاجية ػػػفزكف عػػػػػحيف يعج, ركا دائمان التراجع كاالنطكاء ػػػػػػالذيف آث, يعة ػػػػالش

. كاالستشياد 

(2 )

ف إك, الكحيد الذم حمؿ تييؤان شيعيان " االردف"لـ يكف االستيطاف اليمداني في 
. بؿ كاف الى جنبو اكبعده اثناف عمى األقؿ , يكف االكثر عديدان كاالبعد أثران فيما يبدك 

الذم عرفناه كعرفنا فضمو العميـ عمى بحثنا فيما سبؽ , فابف كاضح اليعقكبي 
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ىـ الغالبكف عمى أىميا , اف أىؿ طبرية قكـ مف األشعرييف : "يقكؿ,  أكثر مف مرة 
اف قبيمة مذحج اليمانية في  كال شؾ .كاألشعريكف ىـ بطف مف مذحج . ( 84/البمداف)"

اذف فيؤالء ىـ ممف نزليا في إطار . قبؿ االسبلـ " الشاـ"لـ تكف مف مستكطنة 
كقد . بعد االسبلـ " الشاـ"الحركة السكانية التي نشأت في إطار االنتشار العربي في 

كىك يعٌقب عمى نص ,  (77 /امتداد العرب في صدر االسبلـ  )الحظ العمي 
التاريخ الذم بدأ فيو استيطاف األشعرييف  اف المصادر لـ تذكر,  اليعقكبي نفسو

كانت ممف ىادف السمطة االمكية اياـ " العراؽ"كلكننا نعرؼ اف مذحج " . طبرية"
اج مع عبد الرحمف بف محمد ابف ػػػاركا عمى الحجٌ ػػػ كلكنيـ ث.معاكية كابنو يزيد 

 ـ كانييار 702/ىػ83سنة " دير الجماجـ"كانيـ بعد ىزيمة ابف األشعث في , األشعث 
 4/397:معجـ البمداف )" قـ"كنزلكا " الككفة"جبل االشعريكف اك بعضيـ عف , حركتو 

كمذ . كاستكطنكىا , اك أعادكا تمصيرىا , فمٌصركىا  ( 398/كجميرة انساب العرب
 انتيى الى اف, ذاؾ بدأ في المدينة مسار تاريخي عمى أساس مف التشيع االمامي 

 كقد ظٌؿ  الفقياء .سمان بارزان في الحركة الفكرية الشيعية ا, كما تزاؿ, صارت 
 االماـ سادسيـمنذ , كمف أصحاب األئمة عمييـ السبلـ " قـ"األشعريكف أبرز فقياء 
ىـ فصيؿ منيـ آثر ألمر ما اليجرة الى " طبرية"ؿ أشعريي ػفمع , الصادؽ عميو السبلـ

, كلك انو ال نص اك اشارة عمييا ,   كعمى كؿ حاؿ فاف ىذه اليجرة األخيرة." الشاـ"
اعني ثكرة ابف , سكاء حصمت في ذلؾ االطار التاريخي , فرضية ال بد مف األخذ بيا 

 ضركرة انو حيف يككف االشعريكف ىـ الغالبيف عمى مدينة .اـ في سكاه , األشعث 
في الربع األخير مف القرف الثالث , كما عرفناىا فيما سبؽ , " طبرية"كبيرة في حجـ 

ٌد اف يككف نزكليـ اياىا قبؿ ما يقرب مف قرنيف مف ػػػػػػػفبل بي , التاسع لمميبلد/لميجرة
بحيث انيـ بمغكا العديد الذم تصكرناه مف نص . قد كاف بأعداد كبيرة , الزماف 

. ضمف المعٌدالت الطبيعية لمنمك السكاني في ذلؾ الزماف , المقدسي 

 األخير مف القرف الثالث لميجرة عفي الرب" طبرية"ثـ انو ال شؾ اف أشعريي 
رف ػػػػػر مف الؽػػػػيعتيا في الربع األخيػػػػػىـ أنفسيـ ش, ب اليعقكبي ػػػػػػحس, التاسع لمميبلد /
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كىذا تطبيؽ لقاعدة االستمرار في , حسب المقدسي , العاشر لمميبلد / الرابع لميجرة 
كما انو يستيدم بالقكاعد التي كضعناىا في الفصؿ . التاريخ كالبحث التاريخي 

كفائدة ىذا الجمع بيف . لتقكد تأمبلتنا في المشكبلت التي يطرحيا البحث , الثالث
, كما عرفنا عف المقدسي , " طبرية"الركايتيف ال تقتصر عمى تفسير كجكد الشيعة في 

الذيف حممكا معيـ , " الككفة"بؿ انو يعٌزز فرضٌية اف اكلئؾ االشعرييف ىـ مف مياجرة 
كاال فكيؼ نفٌسر كجكد مدينة شيعية كبيرة في قمب , تشيعيـ مف حيث أتكا حمبلن 

ييرٌبى فكريان كاخبلقيان ككجدانيان عمى العداء " الشاـ"نحف الذيف رأينا . الجنكبي " الشاـ"
. قيمة عف اف تمده ػػلمتشيع كرمكزه بحيث غدت أرضو ع

كصمنا الييا عف طريؽ , الشيعية " طبرية"فيذه نظرية تفٌسر لنا نبات , اذف 
كذلؾ ىك , تكمؿ احداىما األخرل , تتمتعاف بحد كاؼ مف الثقة , الجمع بيف ركايتيف 

. جيد المؤرخ في غياب النصكص المباشرة 

(3 )

ينقؿ ركاية يصمح مضمكنيا اف  ( 176/فتكح البمداف )ثـ اف الببلذرم في 
, تيعيننا عمى تصٌكر ما حدث مما أىمؿ التاريخ ذكره , يككف مؤشران الى حركة سكانية 

كتجعؿ الصكرة السكانية التي خرجنا بيا مف دراسة نص المقدسي أدنى الى الفيـ 
: يقكؿ, كأقرب الى التصٌكر

انو كانت لسفيان بن , منيم جار ليشام بن عّمار , وحّدثني بعض أىل العمم "
فصارت , ضيعة بالبمقاء تُدعى ُبقبش , أيام تجارتو الى الشام في الجاىمّية , حرب 

, وصارت لبعض ُولد امير المؤمنين الميدي, ثم ُقبضت في اول الدولة , لمعاوية وولده 
". ثم صارت لقوم من الزّياتين ُيعرفون ببني ُنعيم من أىل الكوفة

يكرد ىذه الركاية في سياؽ , ـ 891/ق278الذم تكفي سنة , كالببلذرم 
مف " كىك ينقميا عف ركاة متعدديف ." الشاـ"كصؼ تأثير التدابير السياسية في عمراف 

كلـ نعثر عمى ما يزيد النص . منيـ جار لشيخو ىشاـ بف عٌمار , " أىؿ العمـ
اك نٌزاليا " ٍبشػؽبي "بالنسبة لضيعة , في كتب البمداف كاالنساب التي بيف أيدينا , كضكحان 
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اف استيطانيـ فييا حدث خبلؿ ,  كلكف النص يقكؿ ضمنان . بني نعيـ الككفييف 
اذ يقكؿ انو قد ممكيا قبميـ , الثامف لمميبلد /النصؼ الثاني مف القرف الثاني لميجرة

يؤيد ذلؾ االشارة الى مينة . (ـ785/ىػ 169: ت)صكر العباسي فاكالد الميدم بف الـ
كمف . أك بيعػو ام ممف يعممكف باعتصار الزيت مف الزيتكف , " زٌياتيف"بني نعيـ 

ال ييزرع , ألف الزيتكف " الكػكفػة"المعمكـ أف ىػذه المينة الكيجػكد ليا في كطنيـ األٌكؿ 
كال شؾ . بؿ اف الزيت بكافة انكاعو ليس مف األغذية الرائجة عند أىمو , "العراؽ"في 

, رتيـ يحتاج الى كقت كاؼ ػػػاف اندماج ىؤالء في النمط االنتاجي المحمي بعد ىج
ت في كقت ما مف القرف ػػػػد حدثػػػػؽ" البمقاء"رة ىؤالء الككفييف الى ػػػفمف ىنا قمنا اف ىج

. الثاني لميجرة

فماذا يمكف اف يككف أثر , كال أىمية ليذه الحركة السكانية في حد ذاتيا 
كلكف ! في تغيير الصكرة السكانية لمنطقة كاسعة؟, جماعة صغيرة تسكف مزرعة 

كاتجيت " الككفة"خرجت مف , أىميتيا تكمف في ككنيا مؤشران الى قياـ حركة سكانية 
كالعارؼ باألكقات الصعبة التي . عمكمان " الشاـ"ام جنكب , " االردف"ك" فمسطيف"الى 

باستثناء فترة قصيرة , طيمة العيد االمكم كالعيد العباسي األكؿ , " الككفة"مٌرت عمى 
 ذلؾ اف . أسباب ىذه اليجرة ػزرليستطيع اف يح, إباف الفترة االنتقالية بيف العيديف 

ظمت ىدفان ألعماؿ السمطة االنتقامية , بكصفيا قاعدة شيعية صمبة , ىذه المدينة 
انتقاضات . كبالمقابؿ ظمت المدينة العنيدة تنتقض عمى السمطتيف  ,كالقمعٌية المختمفة 

, مما نجد أخباره في كتب التاريخ المعنية بالفترة , تكالت طيمة ما يزيد عمى القرنيف 
التي كاف , فانو حافؿ بذكر الحركات الغاضبة ,  ( فممقاتؿ الطالبي )كخصكصان في 

األمر الذم ادل في النياية الى إنياؾ المدينة , كأىميا " الككفة"مصدرىا كمادتيا 
. كانحدارىا كتشتت أىميا في األقطار

: كبالترتيب , كخصكصان , كالقارلء الذم كعى جيدان ما قمناه فيما سبؽ 

. نابتة شيعية " الشاـ" استحالة اف تينبت ارض ػػػػػػػػػػ1

"  فمسطيف"ك" االردف" ما حكاه المقدسي عف الحكاضر الشيعية االربعة في ػػػػػػػػػ2
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. كما اضفناه كزدنا عميو مف تحميبلت كمعمكمات 

ظمت طيمة القرنيف اليجرييف األكليف أىـ كأكبر مركز لمشيعة " الككفة" اف ػػػػػػػػػ3
. مما أشرنا اليو أعبله , كما حاؽ بيا كجرل عمييا كما أدل إليو , " دار االسبلـ"في 

جد صعكبة في اكتشاؼ مصدر ففمف ,  بيف ىذه الحقائؽ نػاجمعنحػف فاذا 
اف اىمية نص الببلذرم تكمف في ككنو , كمف ىنا قمنا . الشيعة في تمؾ الحكاضر 

. الذم حكاه مؤشران كدليبلن الى حركة سكانية أكبر بكثير مف مضمكنيا المباشر

" االردف"اننا نجحنا في تفسير كجكد الشيعة في أكبر حكاضر , يبقى القكؿ 
كلعكس السبب فقد فشمنا في تقديـ . بفضؿ نص اليعقكبي " طبرية"أعني , كأىميا 
بالنسبة لمحكاضر الثبلث الباقيات في , بالدرجة نفسيا مف الكضكح كالتفصيؿ , تفسير 
فاليعقكبي ال يقكؿ شيئان مفيدان فيما يتعٌمؽ " . عٌماف"ك" نابمس"ك " قدس" : "الشاـ"جنكب 

أم " مف أجٌؿ ككره"انيا " دسػػػػؽ"فيقكؿ في " نابمس"ك" دسػػػػؽ"بالتركيبة السكانية لػ
ـ ػػػػرب كالعجػػػالط مف العػػػبيا اخ"اف " سػنابؿ"م ػػػػكؼ, (  84/البمداف )" االردف"

لكف ىا ىنا اضافة . اطبلقان " عٌماف"كال يأتي عمى ذكر . ( 85/نفسو )"رة ػػاـػػكالٌس 
فالظاىر اف كقكع ىذه المدينة عند ممتقى الطرؽ القادمة مف , تتعمؽ بيذه األخيرة 

, التي عرفناىا عف المقدسي , كاف لو شأف في تركيبتيا المذىبية " العراؽ"ك" الحجاز"
. حيث قاؿ اف أكثر سكانيا مف الشيعة 

ىك سبب أساسي مف أسباب " عٌماف"اف مكقع , كعمى ىذا يمكف القكؿ 
الذيف حممتيـ الييا شبكة , سبب كجكد الشيعة فييا , كفي الكقت نفسو , عمرانيا 

كما ىي أكؿ مدينة , في ىذا باألمر البدع " عٌماف" كما ." العراؽ"الطرؽ القادمة مف 
 كلطالما حممت الطرؽي األفكارى .تككف تركيبتيا السكانية كالثقافية رىنا لمكقعيا 

 كليس مف الصعب اف يتابع .كاألنماطى لتزرعيا في أماكف بعيدة عف منبتيا االصمي 
في , ام الشيعة , فيتصٌكر تصكران ما إنتشارىـ , القارلء البناء عمى ىذا االساس 

كالى سكاىا مف القرل , غير البعيدة " نابمس"كمف األكؿ , " االردف"ك" فمسطيف"ربكع 
,  كجكد الشيعة فييا , دسي ػػػػ تحميمنا لنص المؽأثػنػاء, كالدساكر كالضياع التي افترضنا 
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". الشاـ "شأف الحكاضر الشيعية األربع في جنكب 

, كيجده القارلء العارؼ حتمان , لكف السؤاؿ الكبير الذم يضج في النفس 
ايف ضاعكا؟ ذلؾ انيـ بكؿ بساطة انمحكا : ايف ذىب أكلئؾ الشيعة؟ بؿ بالحرم : ىك

ينبت أبطاليا , فكأننا نقرأ قصة عجائبية , مف التاريخ محكان دكف اف يخٌمفكا ام أثر 
ثـ يغيبكف في , ليمعبكا ادكارىـ عمى المسرح العريض بكؿ جدارة , مف األرض نباتان 

.  عبلمة الختاـعػمى لكحػة التاريخ كترتسـ , كينسدؿ الستار , األرض التي نبتكا فييا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ***** ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 "جبل عامل"ز ـــــلغ

(1 )

مف ضمف الفصؿ , مف ىذا البحث " جبؿ عامؿ"إنما نعرض لشأف 
, بحسب القسمة " األردف"ليس فقط ألنو كاف مف , " فمسطيف"ك " األردف"المخٌصص لػ

التاريخية , أعني نظاـ األجناد , بؿ أيضان ألسباب أخرل – االدارية العسكرية 
. مكضكعية , ام تتصؿ بالمكضكع , ستتضح لمقارئ فيما يمي 

 معمكران بالشيعة قبؿ الفترة الفاصمة فكال دليؿ عمى اإلطبلؽ عمى اف الجبؿ كا
الثاني عشر لمميبلد , بؿ الدليؿ / مف تاريخو , ام قبؿ حكالي القرف السادس لميجرة 

فيمنا ذلؾ مف النص التالي . قائـ عمى العكس , اعني انو كاف شبو خاؿو مف السكاف 
: الذم نقتبسو عف المقدسي 

عنده مسجد . جبل صّديقًا بين صور وَقَدس وبانياس وصيدا , ثّم قبر صّديقا "
لو موسم , يوم النصف من شعبان , يجتمع اليو خمق كثير من ىذه المدن , ويحضره 

". خميفة السمطان

واتفق وقت كوني بيذه الناحية , يوم الجمعة , النصف من شعبان , فأتاني "
القاضي ابو القاسم بن العباس , حتى خطبت بيم , فبعثتيم في الخطبة عمى عمارة ذلك 

". المسجد , ففعموا وبنوا بو منبرًا 
( 188/أحسف التقاسيـ )

, كىك الخبير كابف  (302/خطط جبؿ عامؿ )كاستنادان الى السيد األميف في 
قرية خربة قرب تبنيف , مف شرقييا, عمى رأس "اليكـ " صٌديؽ"المنطقة , فإف قرية 

ييعرؼ صاحبو بصٌديؽ , كبو سيميت القرية , كفييا مسجد , جبؿ , فييا قبر عميو قٌبة 
الدارسة , التي تقع خرائبيا " صٌديؽ"اف قرية في اذف , فبل شؾ . " حراب باؽـخراب ك

المبارؾ , الذم حٌدد " جبؿ صٌديقا"اليكـ , كانت تقكـ عمى " تبنيف"الى الشرؽ مف بمدة 
, جريان عمى نيج  المقدسي مكقعو بالقياس الى أقرب الحكاضر المعركفة اليو

. الجغرافييف االسبلمييف في ىذا الشأف 
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, اف المكسـ لـ يكف مما درج نعالجػو ىػنػػا كاآلف الميـ بالنسبة الينا كًلما 
بؿ . زة , التي نعرفيا جيدان ػػػػال يحمؿ الصبغة الشيعية المميٌ ىك الشيعة عمى إحيائو , ك

, مثؿ كثيرو مف المعاًلػـ الـ ػػػػابقة عمى االسػػػػػس" ا جبؿ صٌديؽ"ٌية ػػػػػدسػاننا نرجح اف ؽي 
, مينحت فيما بعد قناعان إسبلميان , كجرل تكقيت إحيائيا بما الميشػابيػة في المنطقة 

يناسب التقكيـ االسبلمي , كاختير ليا , بدىاء الترتيبات الشعبية , يكـه لو كقع خاص 
 كىا نحف اكالء قد .لدل أكثر الفرؽ االسبلمية , ىك يكـ النصؼ مف شير شعباف 

رأينا المقدسي يحٌث زٌكار المشيد عمى إعطائو المزيد مف الطابع االسبلمي , 
كالمنبر , كما ىك معمكـ , معمـ . فيستجيب لو الناس , فيعٌمركنو كيضيفكف اليو منبران 

ممٌيز في تركيبة المسجد , كلعٌؿ ىذا المسجد ىك نفسو ىك نفسو الذم ذكر السيد 
" . خراب كمحرابو باؽو "األميف انو 

يجتمع اليو خمؽ كثير "الشعبي  :  كالداللة نفسيا نجدىا في الحضكر بشقيو
, فضبلن " يحضره خميفة السمطاف", كالثقافي الرسمي كالسمطكم  "مف أىؿ ىذه المدف

. عف القاضي كخطيب المناسبة , الذم كاف المقدسي نفسو 

ـٌ ما في النٌص بالنسبة ًلما ػػػػػػلعميا أه, رل ػػػػلكف في الحضكر الشعبي داللة اخ
ـي "اذ قاؿ , اف حضكر المكسـ ىـ . نعالجو اآلف  كىذه " .  ديفػػػػ خمؽ كثير مف ىذه ال

ـي  رو ػػػػ ذؾما مػف, ك" صيدا"ك" بانياس"ك" دىسػػػػؽى  "ك" صكر"ديف , بداللة السياؽ , ىي ػػػػػال
ذا ػػػػػػٌدد قػػػػػٌدد النص كحػػػػػػ, كلك انيـ كانكا حضكران بارزان لما ش" جبؿ عامؿ"ألىؿ 
. د الصريحػػػػدمػػالتح

, انو في الربع االخير , مف مجمؿ معطيات ىذا النص النادر ضمنػان نفيـ 
عمى " جبؿ عامؿ"العاشر لمميبلد , اك قيبيمة بقميؿ , لـ يكف / مف القرف الرابع لميجرة 
كبكممات أكثر دٌقة كتحديدان , لـ يكف بحيث يصمح , بالنظر . ما صار اليو بعد قميؿ 

لعديد قاطنيو , كبالنظر لتركيبة أىمية المذىبية , القاعدة الصمبة كالمتجانسة لمنقمة 
د أربعة قركف , عمى يد الشييد االكؿ محمد بف ػػػالثقافية اليائمة , التي حصمت بع

(.  ـ1384/ىػ786: ؽ  )مكي الجزيني 
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(2 )

لكف الذم ال ريب فيو , اف الشيعة كانكا مكجكديف بكثرة في أطراؼ الجبؿ 
. كعمى حدكده قبؿ ذلؾ التاريخ 

كمعمكـ انيا . كما كاف فييا مف شيعة " دىسػػػػػى ؽ "كلقد تحدثنا قبؿ قميؿ عف بمدة 
الشمالية , ككانت في عصر المقدسي أبرز كأكبر حاضرة " جبؿ عامؿ"تقع في اطراؼ 

كالرستاؽ ىك مجمكعة القرل . كؿ في الجبؿ انو رستاقيا ػػػػفيو , بحيث صٌح لو اف يؽ
. اك الدساكر اك المزارع المطيفة بحاضرة اك تتبعيا اداريان اك انتاجيان 

        مػػػرك ؼػػػػػػر خسػػػػػتنادان الى ناصػػػػػػؼ اآلف , انو مف المعمكـ , اسػػػػكنيضي
كانكا شيعة أيضان , في النصؼ االكؿ مف " صكر", اف معظـ أىؿ  ( 50 /سفرنامو )

كال ريب اف التشٌيع كاف في ذلؾ . الحادم عشر لمميبلد / القرف الخامس لميجرة  
رقان فييا , ليس فقط ألف مبلحظة ناصر خسرك لـ تكف آنٌية , بؿ تًصؼ ػػػالكقت ميع

نما ايضان ألف لدينا ما يكفي مف االشارات عمى اف التشٌيع إكضعان راسخان ذا تاريخ , 
. سابؽ زمنيان عمى تاريخ صدكر مبلحظة ناصر خسرك " صكر"في أىؿ 

ـ صٌنؼ الكراجكي , ابك الفتح محمد بف عمي بف 1057/ ق418ففي السنة 
( األصكؿ في مذىب آؿ رسكؿ ا )رسالة سٌماىا  (ـ1057/ىػ449:ت)عثماف 

, فضبلن عف أف ىذا الفقيو  (3/498:مستدرؾ الكسائؿ )" عمميا لؤلخكاف بصكر"
زمنان , حيث " صكر"الشيعي الطرابمسي الكبير , ذا الركح الكثٌابة , كاف قد أقاـ في 

, كىك اسـ ذك مغزل كاضح , يشير  ( تمقيف أكالد المؤمنيف )صٌنؼ كتابان آخر سٌماه 
رؼ قبمو , فيما يبدك , فقييان ػػػػػدؼ الذم كضعو لنفسو في المدينة التي لـ تعػػػػالى الو
. شيعيان 

كقبؿ ذلؾ تركت كفاة الشيخ المفيد , محمد بف محمد بف النعماف 
, كىك أبرز شيكخ الشيعة في عصره , صدلن " العراؽ"في  (ـ1022/ىػ413:ت)

عمى بعد الشٌقة , كبقي لنا مف رجع ذلؾ أبيات رثاه " صكر"كاضحان لدل الشيعة في 
  ىػ419:ت)  بيا شاعر المدينة الشيير , عبد المحسف بف غمبكف المعركؼ بالصكرم
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: , منيا (ـ1028/
يا لو طارؽ مف الحدثاف         ألحؽ ابف النعماف بالنعماف      
اـ صكت العكيؿ مف بغداف ػػػػػػػػػػػػػصيحة اصبحت تبٌمغ أىؿ الش     

( 39/114:اعياف الشيعة)
العاشر / انو منذ القرف الرابع لميجرة , ككاضح مف مجمؿ ىذه النصكص 

كاف الشيعة مكجكديف في األطراؼ كعمى الحدكد الجنكبية , لمميبلد عمى األقؿ 
. كالشرقية كالغربية لمجبؿ 

كلكننا اذا تدبرنا في اف تمؾ النصكص جميعيا قد صدرت في ظركؼ 
اعني حجـ انتشار الشيعة , كمبلبسات ال عبلقة ليا مباشرة بالمشكمة التي نعالجيا 

 ام انيا شاىد اثبات .لصٌح منا القكؿ انيا غير مستكعبة , كأطرافو " جبؿ عامؿ"في 
كعمى ىذا فانو . كليست شاىد نفي عمى ما ىك خارج ىذا المضمكف , عمى مضمكنيا 

خصكصان كاننا , يمكف اف يككف ىناؾ شيعة آخركف في المنطقة لـ تأت عمى ذكرىـ 
اال حيث , اف ذكرىـ , ال يذكرىـ , نعرؼ اف الشيعة كانكا دائمان خارج التاريخ الرسمي 

. يتقاطع ىذا التاريخ معيـ عمى نحك ما 

. كعمى كؿ حاؿ فمنتابع التأمؿ 

اف قاضي المدينة , قكلو " صكر"الممفت في بقٌية ما أكرده ناصر خسرك عف 
الذم , عمي ابك الحسف ,  عيف الدكلة نظػفُّ أنػو, " قيؿ ػرجؿ ٍسٌني اسمو ابف ابي ع"

ام قبؿ ,  (17/347: تاريخ دمشؽ), ـ 1037/ ىػ 429كاف عمى قضائيا منذ السنة 
محمد بف ابي عقيؿ , كحفيده ابك الحسف . دخكؿ ناصر خسرك المدينة بتسع سنكات 

: ابف شٌداد  )ـ 1063/ ىػ 455في السنة " صكر"ىك الذم استكلى عمى السمطة في 
كبيت ابف ابي عقيؿ الصكريكف . ـ 1072/ ىػ 465كتكفي فييا في السنة  ( 2/165
( . 8/105: االنساب: السمعاني )" بيت الفضؿ كالقضاء كالتقدـ"

كبما كاف لو مف , فيما بعد مف كيانية ثقافية " جبؿ عامؿ"كالعارؼ بما اكتسبو 
دة ػػػػػػػػػػػػائػة الٌس ػػػكخصكصان تكظيؼ الثقاؼ, رم ػػػػأنيف الثقافي كالفؾػػػاستقبلؿ كمبادرة في الش
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مف أبرز ما فييا جيازالقضاء , فتنتج سمطة ما ,  عمبلنيان فيما يشبو العقد االجتماعي 
يفيـ ,  ذلؾ ػرؼي ػ مىف يعػػػػػػػػ, الذم تكاله فقياؤه الشيعة دكف منازع , كفض الخصكمات 

كفيما أضفناه , " صكر"جيدان لماذا رأينا في ىذا الجزء مف نص ناصر خسرك المتعمؽ بػ
عمى , كنحف . لنقؼ عنده متأمميف , أمران ممفتان , اليو عف مكقع آؿ ابي عقيؿ المتمٌيز 

بطريقة " الشاـ"نتأمؿ في تاريخ ىذه القطعة ذات االمتياز مف أرض , كؿ حاؿ 
كمف . بأخرل متقدمة مجيكلة , فنقارف فترة متأخرة معمكمة الى حد ما , ارتجاعية 

. خبلؿ المقارنة نكتشؼ المسار كالحركة 

بعبارة , اعتقد اف عمينا اف ننظر في ىذه المفارقة التي سجميا ناصر خسرك 
: في ضكء مبلحظتيف , كأنو اراد اف يكدعيا استغرابو , ذات مغزل 

كانكا منذ اف , قيؿ الصكرييف ػعمى الرغـ مف أف آؿ ابي ع : المالحظة االولى
, كاف مكانتيـ في المدينة قد اكتسبكىا ىـ بانفسيـ , عرفناىـ أكثر مف مجرد قضاة 

كتعبيران عف ارادتيا , اف ىذا المنصب بالذات كاف امتدادان لمسمطة العامة في فبل شؾ 
خصكصان كنحف نتحدث عف مدينة كميناء ىاـ مثؿ , كىذا امر كاضح . ككجكدىا 

 ككجكد أكثرية شيعية في .ال بد لمسمطة مف اف تتمٌثؿ فييا بمختمؼ االجيزة , " صكر"
كىي التي كاف مف سياستيا دائمان اف يككف , المدينة ال يغٌير شيئان بالنسبة الييا 

. كليس لمذىب الناس في مركز القضاء , الجياز القضائي اينما كاف ممثبلن لمذىبيا 

كاف يكف يغٌض الطرؼ عف المشكبلت التفصيمية , ىذا الكبلـ يصح في العاـ 
, قيؿ معان ػذلؾ اف الغمكض الذم يٌمؼ تاريخ المدينة كتاريخ آؿ ابي ع, التي يطرحيا 

, يمنعاننا مف الخكض في المشكبلت التي تطرحيا عبلقة ىذه العائمة بالمدينة 
. كبكصفيـ حكاميا تارة اخرل , بكصفيـ قضاتيا تارة 

فالظاىر اف آؿ ابي عقيؿ كانكا في القرف الخامس لميجرة , ميما يكف 
يتصؿ بيـ بكصفيـ العائمة , استمراران لكضع تاريخي سابؽ , الحادم عشر لمميبلد /

كاني ػػػػرل بالكضع السي ػػػػػػػػة األخػػػػيتصؿ مف الجوكػمػا , " صكر"ٌدـ كالمكانة في ػػػػذات التؽ
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الذم ال بد انو قد حصؿ في كقت ما سابؽ , قبؿ أف يطرأ عمييا التغيير ,  لممدينة
انيا لـ تكف في اذ ال شؾ , دت ذات اكثرية شيعية ػػػػػػكأدل الى اف غ, غير بعيد جدان 

. لحاجتنا الييا بعد قميؿ , كليحتفظ القارلء بيذه المبلحظة في ذىنو , دائمان كذلؾ

اف ىذا الكضع غير في فبل شؾ , كمف جية اخرل ,  لكف :المالحظة الثانية
يتعمؽ بعمكـ , المنسجـ يشير الى كيتصؿ بكضع آخر غير متناسب ىك اآلخر 

لـ " صكر"ام اف ما عرفناه عف . الشيعة النازليف في الجبؿ كاطرافو في ذلؾ الزماف 
, الذيف كانكا , منفصمة عما كاف سائدان بيف الشيعة في المنطقة , يكف ظاىرة شاذة 

بسبب ضآلة , كٌمان بشريان ذا تركيبة اجتماعية مخمخمة , حتى ذلؾ الحيف , فيما يبدك 
, االرتكاز كالجذب باتجاه داخؿ الجماعة إلى كبسبب افتقارىـ , عددىـ مف جية 

 فالظاىر اف مىف كاف منيـ في .مف الجية األخرل , اعني القيادات الثقافية كالسياسية 
لـ يتجاكز اف يككف جماعات تنتشر في القرل كالمزارع , الجبؿ حتى ذلؾ الحيف 

. التي ال تتطٌمع الى أكثر مف االستمرار في العيش , القميمة البائسة 

كالحقيقة اننا ال نممؾ ام تصٌكر عف حجـ انتشارىـ في الجبؿ نفسو حتى ذلؾ 
في القرف الخامس , كلكف ما دامكا قد كانكا الجماعة السكانية األبرز , الحيف 
الفاصؿ بيف , " سيؿ الحكلة"كفي " صكر"في مدينة , الحادم عشر لمميبلد /لميجرة

فبل يسعنا اال اف نفترض انيـ كانكا مكجكديف , " بانياس"كمرتفعات " جبؿ عامؿ "
كاننا نتصٌكر اف التغٌير السكاني . بنسبة ما في الجبؿ الكاقع بيف ىاتيف المنطقتيف 

قد مٌر بػػػػػ , كأٌدل الى تحكيميا الى مدينة ذت أكثرية شيعية , " صكر"الذم حدث في 
سيؿ "ام اف الحركة السكانية التي بٌدلت كجو المدينة قد أتت مف , " جبؿ عامؿ"

الحادم / التي ظٌمت حتى أكاخر القرف الخامس لميجرة , " طبريا"كمنطقة " الحكلة
كحركة سكانية كيذه ال بد اف تترؾ , كمو " االردف"عشر لمميبلد عاصمة التشيع في 

ـي  . ٌر ػػػآثارىا حيث ت

احسف  )" رستاقيا جبؿ عاممة" : "قدس"ثـ فمنتأمؿ في قكؿ المقدسي في 
. مراف فيو ػكانو ال يصح اطبلؽ اسـ رستاؽ عمى بمد غامر ال عي ,  ( 161/التقاسيـ
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ام اقميـ " جيمؿ شؤكف ىذا االقميـ"في فصؿ , ثـ في اف المقدسي نفسو 
كىك فصؿ مخٌصص لما يرتفع مف كؿ بمد مف صنائع , " فمسطيف"ك" االردف"

 العسػؿي  ك.( 184/نفسو)كاف خيره ما يرعى السعتر" جبؿ عاممة"يذكر عسؿ , كتجارات
كلكنو يدؿ عمى األقؿ عمى إنساف , كاف يكف ال يدؿ عمى حالة تنمكية متقدمة , انتاج 

نتاج  يتناسب تمامان مع التصٌكر الذم أكدعو في أذىاننا مكقع الجبؿ , كعمؿ كا 
. تضطرب فييا حركة سكانية متقدمة , الجغرافي بيف حكاضر متقدمة 

كاف كنا . خامس عمى األقؿ اؿفمف كؿ ىذا رأينا اف الشيعة كانكا خبلؿ القرف 
. كىذا كاضح , اف نٌقدر حجـ كجكدىـ فيو , استنادان الى ىذه األكليات , ال نستطيع 

(3 )

كىك ذلؾ الخبير ,  (78ػػػػػ 77/خطط جبؿ عامؿ )لقد الحظ السيد االميف في 
, نسٌجميا كما كردت عنده, مبلحظة ثمينة جدان في ىذا الشأف , المتمكف مف المكضكع 

تسييبلن , ككضع كٌؿ منيا في فقرة مستقمة , بعد فرزىا الى عناصرىا االساسية الثبلثة 
. لمراجعتيا كنقدىا 

قبؿ القرف السادس تكاد تككف " جبؿ عامؿ"اف أحكاؿ عمماء : ـــ االولى
كميـ مف بعد , كغيره مف عممائو  (ؿػامؿ اآلـ)فاف الذيف ذكرىـ صاحب , مجيكلة 

. كسمسمة مشايخ إجازة الشييد ليست مف العاممييف , القرف السادس 

الذم كاف , لكف العادة قاضية بأف ىذا العدد الكثير مف العمماء : ــ الثانية
فبل , ال يمكف اف يكجد في مدة قصيرة , " جبؿ عامؿ"مكجكدان بعد القرف السادس في 

. بد اف يككف منيـ في القرف السادس كالخامس كالرابع كقبمو عدد كافر 

حكالي القرف السادس , " جبؿ عامؿ" يمكف اف يككف جميكر عمماء :ـــ الثالثة 
" . صيدا"ك" طرابمس"ك" حمب"مف مياجرم , كقبمو 

فمنقؿ أكؿ اننا سنتخذ مف كجكد فقياء عاممييف مؤشران كدليبلن عمى حجـ كحالة 
ٌدـ  ػػػػػد خرجكا مف مجتمع متؽػػػػبحيث يدلكف بكجكدىـ عمى أنيـ ؽ, المجتمع الذم أنجبيـ 
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. ٌدـ ػػػكمف ضمف مفاىيـ اخرل خاصة كذاتية لمتؽ, مف ضمف مفاىيـ مكضكعية 

كعمى , منيا , كذلؾ السباب عٌدة , كلكف عدميـ ال ينفي كجكده اصبلن 
ليس , بالنظر الى عديده كاكضاعو السياسية كالثقافية , اف يككف ىذا المجتمع , رأسيا

. في كضع يؤىمو النتاج فقياء 

اف ننظر الى انجاب مجتمع شيعي , فمقد عممتنا تجاربنا في ىذا الميداف 
لء عمى انو يتمتع بحد كاؼ مف الثقة بالمستقبؿ كالشعكر طلفقيائو كعبلمة ال تخ

فبل , المستندة الى قكتو العددية , كبحد كاؼ ايضان مف المتانة كالصبلبة , باألمف 
فاف ,  كعمى العكس مف ذلؾ كمو .كالى انعداـ التيديد الجدم لكجكده , يككف أقمٌية 

فانو ينطكم عمى ,  كيذا حينما يشعر بانو مكضكع لتيديد خطير كحقيقي ػان مجتمع
. ام عاجزان عف إنتاج الفقياء , نفسو كيغدك عقيمان 

فانو ينبغي اف ننظر الى الفقيو ىنا بكصفو المثقؼ المنتمي اك , كعميو 
كالمعٌبر عف ذاتية المجتمع ,الحامؿ لرمزية ثقافة الشعب الذم ينتمي اليو , العضكم 

عف التسامي بيذه الثقافة , بما لو مف صفة عضكية , كالمسؤكؿ كحده . كخصكصيتو 
كعممٌيان بالسعي الى التماىي كالتناظر الكامؿ بيف , نظريان بالتأمؿ كالعمؿ المنيجي 

. سمكؾ شعبو كالقيـ المذخكرة في الثقافة 

اعني , مف ىنا يمكف اف نرل اف ىذه الظاىرة كتفسيرىا ال خصكصية فييما 
كنظف انيا تحدث , انيا ليست محصكرة في المجتمع الذم ىك محٌط اىتمامنا ىنا 

. كتحمؿ الداللة نفسيا في أم مجتمع انساني 

في , كما استنتجو منيا , بفقرىا الثبلث , سنناقش مبلحظة السيد األميف 
كايضان في ضكء , التي تكاد تككف بمثابة القاعدة , ضكء مبلحظتنا المذككرة اعبله 

. معمكماتنا التاريخية المتعٌمقة بالمكضكع 

: كؿػػػػػكىنا نؽ

, ل ػػػػػػػرة األيكؿػػػػػػؾ أبدان في صدؽ الفكرة االساسية التي تضٌمنتيا الفؽػػػػػما مف ش
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كلكننا نتحٌفظ عمى . كالتي سنبسط الكبلـ فييا فيما يمي ,  لبلسباب نفسيا التي أكردىا 
,  بحيث اف القسـ االكؿ مف الفقرة .بسبب افتقاره لمدٌقة , التعبير الذم صيغت بو 

يتنافى " اف احكاؿ عمماء جبؿ عامؿ قبؿ القرف السادس تكاد تككف مجيكلة : "اعني 
" عمماء جبؿ عامؿ قبؿ القرف السادس "كالحقيقة اف احكاؿ مىف سماىـ , مع التعميؿ 

, كىذا أمر دٌؿ عميو التعميؿ بشٌقيو , " تكاد تككف مجيكلة " كليست , مجيكلة تمامان 
, كال ريب عندم انو ىك ايضان كاف يعرفو . كيعرفو كؿ مف لو أدنى صمة بالمكضكع 

كأراه قد اندفع الى ىذه الصيغة بالذات لعبلقتيا بكجية نظره في تاريخية النيضة 
. التي ىي مكضكع الفقرة التالية, " جبؿ عامؿ"العممية في 

عمماء جبؿ عامؿ قبؿ القرف "اذا كانت احكاؿ : " كعمى ىذا فالسؤاؿ ىك 
أمؿ )كعمى رأسيا , بحيث تخمك مف ذكرىـ كتب التراجـ , مجيكلة تمامان " السادس 

, كأىميا عمى اإلطبلؽ سمسمة مشايخ إجازة الشييد, كسبلسؿ مشايخ االجازة ,  (اآلمؿ
! فعبلـى اذف فرضية كجكدىـ أصبلن ؟

. ىذا السؤاؿ يقكدنا الى مناقشة الفقرة التالية 

يستند السيد األميف في فرضٌية كجكد فقياء عاممييف قبؿ القرف السادس كما 
خبلصتيا اف التطٌكر ال بد اف يككف قد انطمؽ , قبمو الى مقكلة صحيحة في األساس 

كال يمكف اف يككف قد انبجس ىكذا مف دكف , مف قاعدة مجانسة لما انتيى اليو 
كىذه طريقة كنيج لمتأمؿ في المعضمة التي نعالجيا . مقدمات كمييئات مكضكعية 

شرط اف ننجح في تطبيقيا عمى مفردات ككقائع المعضمة , صحيحة مف دكف ريب 
. كىذا ما لـ يتحٌقؽ , الثابتة تاريخيان 

الذم كاف مكجكدان بعد , ىذا العدد الكثير مف العمماء : "نشير بذلؾ الى قكلو 
اف يككف منيـ في القرف السادس الخامس "الذم بنى عميو اف ال بد , " القرف السادس 

كالعبارة األخيرة " . ال يمكف اف يكجد في مدة قصيرة "النو " كالرابع كما قبمو عدد كافر
كاف مكجكدان بعد القرف " العدد الكثير مف العمماء" خصكصان تترؾ القارلء يفيـ اف ىذا 

ف أ, رؼ جيدان ػػػػكلكنا نع. كر متصؿ ػػػلكي يصح تصكر كافتراض تط, السادس مباشرة 
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بحيث , كلـ تكجد فيو حركة عممية تنتج فقياء , " جبؿ عامؿ" النيضة لـ تحدث في 
محمد , اال عمى يد الشييد االكؿ " عدد كثير مف العمماء "يجكز لنا اف نتحٌدث عف 

ام في اكاخر القرف , ـ 1384/ ىػ 786الذم قيتؿ في السنة , بف مكي الجزيني 
كلـ تؤت ثمارىا بشكؿ كاسع اال في القرف , الرابع عشر الميبلدم /الثامف اليجرم 

اال ابتداء " عدد كثير مف العمماء " بحيث ال يصح الحديث عف .التالي عمى االرجح 
ام بفاصؿ ثبلثة قركف عف القرف , الخامس عشر لمميبلد / مف القرف التاسع لميجرة 

يجعؿ مف الممتنع تفسير النيضة العممية في . كىك فاصؿ طكيؿ جدان , السادس 
, في فترة سابقة عمييا , بالقكؿ انيا استمرار كتصعيد لحالة كانت قائمة " جبؿ عامؿ"

. تعكد الى القرف السادس كما قبمو 

الييـ , فيناؾ أسماء معدكدات لرٌكاد مف الفقياء األكائؿ , اما قبؿ الشييد 
 ."العراؽ"كالمراكز العممية الشيعية في " جبؿ عامؿ"يعكد الفضؿ في افتتاح الصمة بيف 

, بؿ . كىي نقمة نكعية ىائمة التأثير في تاريخ الجبؿ االجتماعي كالثقافي كالسياسي 
ىؤالء الرٌكاد , في تاريخ التشيع في العالـ , اذا أخذنا بعيف االعتبار تداعياتيا التالية 

ككاف فضمو , ىـ الذيف سار الشييد الذم عٌبدكه خبلؿ قرنيف تقريبٌا مف الزماف قبمو 
كأنشأ , فدفع ىذا المسار الى أقصى ما يطيؽ , العظيـ اف صنع النقمة النكعية الثانية 

. حركة عممية مستقمة في كطنو كالتفاصيؿ تأتي اف شاء الٌمو 

, الى فرضٌية أخرل , في الفقرة الثالثة , لكف السيد األميف يعكد فميجأ 
حكالي القرف السادس , يمكف اف يككف جميكر عمماء جبؿ عامؿ "خبلصتيا انو 

". مف مياجرم حمب كطرابمس كصيدا, كقبمو

مف , النو , كالحقيقة اف ىذا الفرض ال تساكم صعكبة إثباتو اال صعكبة نفيو 
ـٌ بالشيعة في ىاتيؾ الحكاضر , جية  أثر دخكؿ العناصر العسكرية , يستند الى ما أل
بعد اف عمرت بيـ , بحيث جمكا عنيا , مف صميبيف كسمجكقييف كأيكبييف , ة يبالغر

الممجأ األخير ليـ في " جبؿ عامؿ"كالى بقاء , كبمدارسيـ كبفقيائيـ دىران طكيبلن 
. األمر الذم يجعؿ الفرضٌية مقبكلة كممكنة مف حيث المبدأ, " الشاـ"
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اال ما , ال تستند الى كاقعة مشيكدة كمسٌجمة , مف الجية األخرل , لكنيا 
/ منذ القرف الرابع لميجرة" حمب"كقد كانكا فقياء . اك فرع منيـ , ييقاؿ عف بني زىرة 

محمد بف الحسيف بف اسحاؽ بف االماـ جعفر , انتقؿ الييا جدىـ , العاشر لمميبلد 
كييقاؿ انيـ  . (9/14: اعياف الشيعة)كنشر فييا التشيع , الصادؽ عميو السبلـ 

حيث ال يزاؿ أعقابيـ , " جبؿ عامؿ"الى , اك قسـ منيـ , كجاؤكا . ىجركىا فيما بعد 
فمما ال شؾ . فقد حدث في زمف متأخر جدان , اف صٌح , كلكف ىذا أمر . الى اليكـ 

الرابع عشر / في اكاسط القرف الثامف لميجرة" حمب"اف بني زىرة كانكا في , فيو 
لـ ييشر الى ىجرة , فضبلن عف اف المصدر الذم اخذنا عنو ىذه المعمكمة , لمميبلد 

    ـ1352/ىػ753كىك كاف حٌيان في السنة , عمى عناية مؤلفو بتاريخيا , في عائمتو 
 92/غاية االختصار في البيكت العمكية المحمٌية مف الغبار : تاج الديف بف زىرة  )

ىي انتقاؿ ابي , " جبؿ عامؿ"الى " حمب" كاليجرة الكحيدة المكثٌقة مف . (كما بعدىا 
الى " حمب"مف , كىك فقيو شيعي حمبي شيير , القاسـ بف الحسيف بف العكد االسدم 

, الثالث عشر الميبلدم /حيث تكفي فييا في اكاخر القرف السابع اليجرم , " جزيف"
, عمى صحتيا , كلكف ىذه الكاقعة  . (4/520: إعبلـ النببلء بتاريخ حمب الشيباء)

ف القرف ػػر عػػػػألنيا حدثت في كقت متأخ, ال تصمح شاىدان عمى ىذه الفريضة 
. كما ىك كاضح , السادس 

: ختامان ليذه المراجعة التقدية نقكؿ

ىك أف المجكء الى االفتراض كالتصٌكر , اف األبعد مف المناقشة التفصيمية 
ما دمنا نستطيع اف نقٌدـ تفسيران كاضحان كمفيكمان لممعضمة التي , المجرد غير جائز 

طبقان لمنطؽ األشياء كطبائع , مرٌكبان مف عناصر حدثٌية مترابطة كمتسمسمة , نعالجيا 
. كىذا ما سنحاكلو فيما يمي , االمكر 

(4 )

كالتي مف أجميا , المحٌصمة االيجابية الكحيدة في مبلحظة السيد األميف 
كاؿ ػػػػجيمو اف احػػػػػػىي في تس, د ػػػػفي مطمع طرحيا لمنؽ, "  ثمينة جدان " استحٌقت كصؼ
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كالتي صٌححناىا بالقكؿ , قبؿ القرف السادس تكاد تككف مجيكلة " جبؿ عامؿ" عمماء 
اف , كالتي نيعٌمميا اآلف فنقكؿ , " تكاد تككف مجيكلة"كليست , انيا مجيكلة تمامان 

قبؿ القرف السادس , ام الثقافي كالسياسي كاالجتماعي , كمو " جبؿ عامؿ"تاريخ 
. كىذه حقيقة معركفة لدل جميع المعنٌييف , مجيكؿ , الثاني عشر لمميبلد /لميجرة 

قد , كما لقيتو مف قبكؿ كرضى لدل العاـ كالخاص , لكف اسطكرة ابي ذر 
ككما تفعؿ األسطكرة , كما قمنا إباف نقدنا ليا , نىفىت التاريخ كألغتو لحساب االسطكرة 

. كبذلؾ حالت بيف الباحثيف كبيف التأمؿ في مغزل تمؾ الحقيقة كفيـ داللتيا . دائمان 

تاريخان , كالحؽ ييقاؿ , فجاء , " جبؿ عامؿ"ىكذا ترٌكب بيف ايدييـ تاريخ 
/ ام في الثمث االكؿ مف القرف االكؿ لميجرة , يبدأ في كقت مبكر جدان , عجيبان 

" الشاـ"ام حالة مدنية لػػػ, فضبلن عف اف تستقر , قبؿ اف تظير , السابع لمميبلد 
ثـ ليظير فجاة , دكف اف تنٌد عنو ادنى اشارة , ليغيب حكالي الستة قركف , المسمـ 

لماذا غاب , دكف اف يفٌسر لنا أحد , الثاني عشر لمميبلد /في القرف السادس لميجرة
, انو تاريخ عجيب . ثـ لماذا عاد فظير فجأة بعد طكؿ غياب , طكاؿ تمؾ القركف 

كما , ككأنو يصدر عف منطؽ خاص بو كحده , النو يتحٌرؾ خارج الكاقع التاريخي 
فأنجبا كليدان ينتمي , تبلقح فيو التاريخ كاالسطكرة , اال ألنو مف صنؼ ميٌجف , ذاؾ 

. بصفاتو الى كبل أبكيو 

جبؿ "الذيف لـ نجد ام دليؿ ميقنع عمى تاريخٌية ابي ذر في , اما نحف 
فضبلن عف اننا , كـ فيو ػػكلـ تثبت عندنا صحة ما يينسب اليو مف تأثير مزع, "عامؿ

فبكسعنا اف نشرع في بناء , المسمـ " الشاـ"نصدر في بحثنا عف فكرة طٌيبة عف تشٌكؿ 
بالنظر لما تحت يدنا مف مادة , اك أقرب ما يمكف مف الحقيقة , تاريخ حقيقي 

ميضٌحيف بما , كلكننا في كؿ حاؿ متحرريف مف األفكار السابقة عمى التكثيؽ , تاريخية
عمى ما فييا مف , مستمسكيف ابدان بأصكؿ البحث المنيجي , تبعثو مف رضى كاذب 

. عناء

:  بفركعو الثبلثة , الذم استمٌر حٌتى اليكـ , " جبؿ عامؿ"كما داـ تاريخنا في 
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, الثاني عشر لمميبلد /يبدأ في القرف السادس لميجرة , الثقافي كالسياسي كاالجتماعي 
شرط اف نفٌسر , فما عمينا اال اف نبدأ عممنا التأريخي ابتداءان مف ىذه النقطة بالذات 

. لماذا ككيؼ بدأ كقتذاؾ 
: نطرح ىذه الخطة لسببيف 

. اف افتراض تاريخ سابؽ ال دليؿ عميو اطبلقان : ػػػػ اكليما 
حتى , انو مف غير المعقكؿ اف يضيع تاريخ كامؿ بكافة عناصره : ػػػػػ ثانييما 

بما فيو تمؾ التي ال تيحسب مف , كمف كسائؿ التسجيؿ المختمفة , مف الذاكرة الشعبية 
كمف , مف شعر كتراث ادبي اجماالن , بالمعنى الخاص لمكممة , النصكص التاريخية 

شارات الى , نتاج فكرم مف ىذا الصنؼ اك ذاؾ  بما يحفؿ بو عادة مف أسماء كا 
كفي تاريخو " جبؿ عامؿ"ام في ,  خصكصان كانو لـ تحدث فيو .الخ . . . احداث 

يمكف اف تفٌسر انعداـ الكثائؽ , حالة قطع شاممة , المزعكـ ما قبؿ القرف السادس 
 بؿ يجب اف يككف أكبر بكثير ." طرابمس" كما حدث لػػػ , بمختمؼ انكاعيا كاصنافيا 

 اك .مما كاف قد ذاع كانتشر قبؿ نكبتيا , ألف ىذه قد بقيى مف تاريخيا الكثير , جدان 
مثمما يحدث عادة حينما تنفصؿ جماعة عف , يفٌسر انتساخيا مف الذاكرة الشعبية 

يختفي فييا , كىذه حالة قطع نمكذجٌية . بيجرة اك تيجير شامميف , ميدانيا الجغرافي 
مانحان ساحتو , الفتقاره الى ركائزه المادية , حتى مف الذاكرة الشعبية , التاريخ بعد زمف

. ىبة خالصة لبلسطكرة 
فما ذاؾ النيا , فانو عندما تغيب المادة التاريخية ىذا الغياب التاـ , عمى ىذا 
جبؿ "ام ألف . النعداـ مكضكعيا , بؿ النيا لـ تكف اصبلن , كانت ثـ ضاعت 

. لـ يكف ىناؾ , كالذم استمر حتى اليكـ , الذم نعيده " عامؿ

كعمينا , االنساف كالكياف بدأ يتشٌكؿ في القرف السادس اك قيبيمو " جبؿ عامؿ"
كىذا , اف نبحث عف عكامؿ تشكٌمو في الظركؼ التي سادت المنطقة في تمؾ الفترة 

االحتبلؿ الصميبي النو كاف الحدث األبرز , كقبؿ أم عامؿ آخر , يعني طبعان 
ران ػػػػػػػػػػػػػػػبحيث يمتنع اف تنصٌكر أـ. كاألبعد تأثيران في الجبؿ كالمناطؽ المجاكرة لو آنذاؾ 
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ام , دكف اف يككف عمى عبلقة بو , اك تبدأ أسبابو ,  كبيران يحدث فيو كفييا 
دءي التشٌكؿ يفترض حتمان متغيران أساسيان ككبيران ناؿ ػ كبى .بشكؿ اك بآخر , باالحتبلؿ
إنما يظير أثرىا , أم عٌمة , ألف العٌمة , الذم غدا مذ ذاؾ مكضكعان لمتغٌير , االنساف 

في ظؿ حدث ,  كالمتغٌير األساسي كالكبير المتصٌكر .كليس في سكاه , في معمكليا 
حدث أعنفيا في , كما رافقو مف معارؾ كاحتراب , بالغ العنؼ كالغزك الصميبي 

كما نريد بيذا . ال بٌد أف يككف سكانيان , كمف تقتيؿ كأسر لممدنييف , المنطقة نفسيا 
نما أف نضع نظرية أك , أك نستبؽ نتائج البحث , الكبلـ أف نصادر عمى المطمكب  كا 

. قكاعد لمتفكير تقكد التأمؿ 

ييمزمنا بالعكدة بالقٌصة , ما حدث بفإف كضع تصٌكر كاؼو , كعمى كؿ حاؿ 
. قركنان الى الكراء

(5 )

التذكير بالنتائج التي كنا قد تكصمنا إلييا في , العكدة ىػذه كالغرض مف 
عمى نحك يترٌكب بيف أيدينا قٌصة , كمف ثـ ربطيا بما نعالجو ىنا , الفصؿ الرابع 

. ذات سياؽ

كاف , يكـ انساح في بعض أنحائو المسممكف " الشاـ"أف , كلقد عرفنا ىناؾ 
بسبب النزكح الكثيؼ لسكانو , عمى حاؿ مف التخمخؿ السكاني تشبو الفراغ 

 كأٌف المسمميف آثركا النزكؿ .مع الركـ المنيزميف , رب كغيرىـ ػػمف ع, المتنٌصريف 
كمف , مف سيكؿ داخمٌية خصبة آمنة , في األماكف التي يسيؿ فييا العيش كيطيب 

, مف إنشاء مراكز تجمع عسكرية , ق شؤككف الدفاع تفضبلن عما اقتض. سكاحؿ دافئة 
. كأف أكلياء األمكر كانكا مف ثـ ال يدخركف كسيمة متاحة لجمب الناس إليو كنشرىـ فيو

يعاني مف نقص شديد في , لمدة قرف كنصؼ عمى األقؿ , كمع ذلؾ فإنو ظؿ 
أف تككف الجباؿ آخر ما ,  في ظؿ ىذه الصكرة السكانية ,كمف الطبيعي . السكاف

كصعكبة تحصيؿ أسباب , كرة مسالكيا ػػػػككع, بسبب بردىا , كناه ػػػػرغب في سي ػمي 
.  فييػاالعيش
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 كاف استثناء مف ىذا العاـ" جبؿ عامؿ"بأف , كما مف سبب يدعكنا الى القكؿ 
كقفكا مع الركـ منذ , أعني بني عاممة اليمانييف , خصكصان كأف سكانو التاريخييف , 

 630/في السنة التاسعة لميجرة " تبكؾ"أم منذ , أكليات ما اصطدـ ىؤالء بالمسمميف 
فما مف أحد مف مؤرخي الفترة يذكر , كعمى كؿ حاؿ  . ( 79/فتكح البمداف )لمميبلد 

شأف غيرىـ مف , أنيـ أسممكا أك عاىدكا أك كفدكا عمى النبي صمكات الٌمو عميو كآلو 
 كاستباب األمر لئلسبلـ في  ثـ ال ذكر ليـ مف بعد الفتح, القبائؿ العربية الشامية 

, إال أفرادان متفرقيف , مثؿ أكلئؾ الذيف نجد ذكرىـ لدل السيد األميف في " الشاـ"
, كابف عساكر ( األنساب), نقبلن عف السمعاني في  (60-52/ خطط جبؿ عامؿ )

, كالذىبي  (الدرر الكامنة)ك  (تيذيب التيذيب), كالعسقبلني في  (تاريخ دمشؽ)في 
 مع كجكب االشارة , الى اف النسبة . (الفيرست), كابف النديـ في  (تذكرة الحفاظ)في 
الجبؿ , أعني انو  (عاممة)القبيمة ىي أمر آخر يختمؼ عف النسبة الى  (عاممة)الى 

ليس ىناؾ ام استمرارية يمكف اف نكتشفيا مف خبلؿ النسبة , كما حاكؿ السيد األميف 
اف يفعؿ , حيف بذؿ ذلؾ الجيد الخارؽ , بما نعيده فيو مف جمد كدأب بالغيف , 

كعمى كؿ حاؿ , فإف . في اسمو  (عاممي)فأحصى كسجؿ كؿ مف يحمؿ نسبة 
في اثني عشر اسمان , منيـ أربعة مف بيت  (عاممة)انحصار المنسكبيف الى قبيمة 

كاحد , يتركنا عمى شبو اليقيف , بأف الكثرة الكاثرة مف ابناء القبيمة , قد نزحكا مع 
. اسيادىـ الركـ , كلـ يثبت منيـ إال القميؿ

رف الخامس لميجرة ػكلقد قدمنا قبؿ قميؿ القكؿ عمى نحك الترجيح , انو في الؽ
, اك بعضو , معمكران بنسبة ما مف السكاف " جبؿ عامؿ"الحادم عشر لمميبلد , كاف / 

ف أ ك.الشيعة , ألنو كاف مطكقان مف غربو كجنكبو كبعض شرقو بمراكز سكنية شيعية 
" صكر"باتجاه الساحؿ , ىي التي جعمت مدينة " سيؿ الحكلة"حركة سكانية أتت مف 

ف منطقة تمر بيا حركة سكانية , إك. تتحكؿ شيئان فشيئان الى مدينة ذات اكثرية شيعية 
طبرية "كتقع بيف سيؿ كاسع خصيب كمتقدـ تنمكيان عمى نحك ما كصفنا مف شأف 

رة , ال بد اف يناليا نصيب مف العمراف ,  ػػػػمزدهكبيرة , كبيف مدينة " دىسػػػؽى "ك " كجكارىا
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" سيؿ مرجعيكف"خصكصان حيث تتكفر شركط العمراف , مف مياه كاراضو جيدة , مثؿ 
. الخصيب كالتبلؿ المشرفة عمى البحر 

فضبلن عما استفدناه مف اشارات المقدسي عف انتاجو , كداللتيا عمى , ىذا 
 .العاشر لمميبلد / عمرانو , في الربع األخير مف القرف الرابع لميجرة 

كما كاف " جبؿ عامؿ"عمى شيء مف البياف كالكضكح , لكضع , فيذه صكرة 
 .فيو مف عمراف , عشية دخكؿ الصميبييف 

(6) 

كلقد جاء دخكؿ الصميبييف عامبلن تاريخيان في غاية العنؼ , خمط الكضع 
إذف فمف المفيكـ اف نراىا مف بعده . السكاني لممنطقة كميا , كأعاد تكزيعو مف جديد 

 .عمى غير ما كانت عميو مف قبمو 

كلقد تضافرت عكامؿ اجتماعية كنفسية عند الغزاة , عمى جعؿ تأثير الحرب 
عمى المدنييف , الذيف كانت مدنيـ كقراىـ كمزارعيـ ىدفان ألعماؿ عسكرية , أفدح ما 

كلقد تفٌنف كثير مف المؤرخيف , مف غربييف كشرقييف , في . يككف كأقسى ما يككف 
كصؼ تركيبة الجيش الصميبي الغازم االجتماعية , كالركح التي عمرت افراده , كىا 

 .نحف نمخص ما قالكه في اسطر , بالقػػػػػدر الذم نعتقد انو يفي بالمراد 

كاف عاٌمة الجيش الصميبي ضحية كضع اجتماعي قاسو في أكطانيـ , بسبب 
كىك نظاـ ظالـ , جعؿ عامة الناس في كضع القنانة , . نظاـ االقطاع السائد فييا 

بحيث اف مالؾ االرض يممؾ في الكقت نفسو مىف عمييا مف البشر , دكف اف يمنحيـ 
في المقابؿ اال حماية السيد لحياتيـ , مف اف يعتدم عمييا سيد آخر , كال شيء أكثر 

كعمى ىذا فقد كانت حياة االنساف االكركبي , في تمؾ العصكر المظممة , . مف ذلؾ 
كمف ىنا رأل بعض المؤرخيف في الحركة الصميبية , كسيمة . حياة قاسية ال أيفيػؽ ليا 

مف الغرب االكركبي احتاؿ بيا لمخركج مف اكضاع العصكر الكسطى , كاالنطبلؽ 
كما كانكا , مف جية أخرل ,  . (24/الحركة الصميبية : عاشكر )الى حياة أكسع افقان 

ضحية تحريض كتعبئة دينييف , صٌكر المسمميف كثنييف غبلظ االكباد , يضطيدكف 
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المسيحييف , كيمنعكنيـ مف الحج الى قبر السيد المسيح , كحٌثيػـ عمى تحرير االماكف 
 .المقدسة بالقػٌكة 

كمف ىنا فقد رأينا الجيش الغازم يجمع بيف المصكص كالمجرميف كشذاذ 
اآلفاؽ , ككؿ مف يبتغي التخمص مف ظركفو القاسية , كالبحث عف فيرصو جديدة 

الى جانب المتدينيف , الذيف امتؤلت نفكسيـ باألضاليؿ . لحياة دنيكية اكثر سعادة 
التي أشاعيا بينيـ المحرضكف , كالتي صٌكرت ليـ اثارة الحرب ضد المسمميف أقرب 

أما قادة الغزك كالمحرضكف عميو كالمساعدكف فيو , مف . طريؽ لمسعادة األخركية 
رجاؿ كنيسة كأمراء كتجار , فقد نظر كؿ منيـ الى ما يمكف اف تعكد عميو الحرب مف 

كلقػػػػػد أجاد ميخائيؿ زابكركؼ في مقػػػػػػػدمة كتابػػػػو .. . . مصالح سياسية اك اقتصادية 
في تصكير النكازع المختمفة التي حٌركت الغزك كالغزاة ,  (الصميبيكف في الشرؽ  )

 .فميرجع اليو مف أحب االستزادة 

نخمص مف ىذا الى القكؿ , إلى أف مصالح كنكازع كؿ الذيف ساىمكا في 
الغزك , بدرجة اك بأخرل , كانت تمتقي عند مطمب اساسي , ىك انتزاع االرض مف 
سكانيا بقصد االقامة فييا , ام ما نسميو اليكـ باالستعمار االستيطاني , بقتميـ اك 

بأسرىـ كبيعيـ عبيدان اك بتركيـ ليعممكا عمييا اقنانان , كاستبلب كؿ ما تصؿ اليو 
كىذا كمو يفٌسر لنا القسكة الميكلة التي عكمؿ بيا المدنيكف . ايدييـ مف ثركة كمتاع 

طكاؿ فترة الحرب , بقصد افنائيـ اك السيطرة عمييـ اك إرعابيـ لميرب تاركيف كؿ 
شػػيء طعمة لمغزاة , مما نجد ذكر نماذج منو مسطكرة في كيتيػػػػب التاريخ المعنية 

بالفترة , خصكصان حيف سقكط المراكز السكنية , حيث كاف الصميبيكف يعمدكف الى 
 .تنظيـ مذابح ميكلة , ييقتؿ فييا عشرات األلكؼ مف الناس دكف تمييز 

صكرة سريعة كلكنيا  ( 186/ذيؿ تاريخ دمشؽ  )يقدـ لنا ابف القبلنسي في 
" . كلـ يبؽى بيف عكا كالقدس ضيعة عامرة: "كافية عف اثر الحرب في العمراف , بقكلو 

, مما نفيـ منو اف ىذه المنطقة  (507حكادث سنة / الكامؿ )ككبلـ يشبيو نجده في 
 .الكاسعة , التي كانت قبؿ الحركب في غاية العمراف , قد آؿ أمرىا الى الخراب التاـ 
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" األردف", التي قمنا مف قبؿ انيا كانت عاصمة الشيعة في " طبرية"أما مدينة 
في كقت مبٌكر , بعػػػػد " الجميؿ"ككصفنا عمرانيا كازدىارىا , فقد سقطت كسقط معيا 

ـ , كصٌيرىا 1100/ىػ494مباشرة , ام في حكالي سنة " بيت المقدس"سقكط 
المحتمكف مركز تجمع عسكرم ليـ , ينطمقكف منو لمحركب كالغارات , كما جعميا 

 " .الشاـ"المسممكف غداة فتح 

, كلكف " طبرية"كال تقكؿ المصادر التاريخية االسبلمية شيئان عف مصير أىؿ 
ينقؿ عف مصادر غربية اف اىميا ىربكا منيا  (261/ الحركة الصميبية )عاشكر في 

 .قبؿ احتبلليا , كلـ يبؽى فييا غير أقمية مف المسيحييف 

فقد اتاحت ليا حصانتيا الفريدة اف تصمد حكالي الربع قرف , " صكر"كأما 
ـ , بعد حصار قاسو كطكيؿ , أشرؼ منو أىميا عمى 1124/ىػ518لتسقط في السنة 

انتيى بالتعاىد عمى اف يؤٌمفى كؿُّ مىف بيا , كيخرج مف اراد الخركج مف . اليبلؾ 
النجكـ  )كقد كصؼ لنا ابك المحاسف في . العسكر كالرعية , كيقيـ مف اراد االقامة 

 يعني –جاء األتابؾ : "بقكلو " صكر"انسحاب المسمميف مف  (183/ 5: الزاىرة 
 بعسكره , فكقؼ بإزاء االفرنج , ككقفكا بإزائو , كصاركا صفيف , كخرج –طغتكيف 

 ".أىؿ البمد يمركف بيف الصفيف , كلـ يعرض ليـ أحد

كاىميا , الذيف كانكا شيعة بأكمميـ , كمصير " طبرية"إذا كاف ىذا مصير 
ذات االكثرية الشيعية , كما عرفنا سابقان , فبل حاجة لمقكؿ فيمىف كاف بجكار " صكر"

 .االكلى خصكصان كحكؿ البحيرة مف قيػػرل كمزارع كثيرة 

كاعتقد اف ىذه الكقائع الثابتة , بما تقدمو مف صكرة شاممة ككاضحة , تكفي 
: كجكارىا , الذيف تساءلنا قبؿ قميؿ" طبرية"لبىػػػدء تصكر ما حدث , لجية مصير شيعة 

 ايف ذىبكا ؟ بؿ ايف ضاعكا ؟ ككيؼ انمحكا مف التاريخ دكف اف يخٌمفكا ام أثر؟
 " .جبؿ عامؿ"بقي أثرىـ كاستقػػػػٌر في ! بمى 

(7) 

 " طبريػػػػػة"أعني , ال مراء في أف أىؿ أكبر حاضرتيف شيعيتيف في المنطقة 
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الذيف خرجكا منيا ذلؾ الخركج " صكر"كأىؿ , التي فػػػػػٌر أىميا منيا قبؿ سقكطيا 
كأيف يكلكف كجكىيـ ! كأنى ليـ أف يفعمكا , قد اتجيكا الى الجباؿ المجاكرة , الدرامي 

" الشاـ"شأنو في , كبذلؾ ػػػػػ كيا لؤلمانة ػػػػ عاد التشيع الى مصيره ! . إف لـ يكف إلييا؟
كنرجح انيـ " . عماف"ك" نابمس"كما ندرم ما حٌؿ بشيعة . أم الى الجباؿ , عمكمان 

باخكانيـ شيعة , أك بعضيـ , خصكصان " نابمس"كربما التحؽ شيعة , تشتتكا كذابكا 
فحتى اليكـ تجد النسبة الى ىذه المدينة , " جبؿ عامؿ"فالتجأكا الى , " طبرية"
 .دليبلن ال ييدحض عمى أصميا , في اسـ بعض العائبلت العاممية  (النابمسي)

أك يقرب , إعماران تامان , " جبؿ عامؿ"فيمكننا القكؿ بكؿ ثقة أف إعمار , إذف 
كبسبب النزكح الكثيؼ لمشيعة الذيف كانكا في , يعكد الى ىذه الفترة , مف التماـ 

كربما في غيرىا مف المكاطف التي أغػفؿ البمدانيكف , " صكر"كقراىا كفي " طبرية"
. كال أقكؿ المؤرخكف ألننا لـ ننتفع مف ىؤالء بكثير كال قميؿ . ذكرىا كسػػػػكتكا عنو 

ذف  , فمف ىذه النقطة في الزماف كمسار األحداث يبدأ تاريخو الذم استمر مف بعد , كا 
جبؿ "كلربما لـ يكف لػػػػ , كلكال ىذا الذم جرل لما اتخذ تاريخ الشيعة ذلؾ المسار 

 .خصكصان ما نعرفو مف مكانة فيو " عامؿ

كأقاـ . كلقد بقي القسـ األكبر مف الجبؿ مدة قرنيف إال قميبلن تحت االحتبلؿ 
" تبنيف"ك" بانياس"ىي حصكف , اإلفرنج عمى حدكده سمسمة مف الحصكف المنيعة 

كلكف , كليذه الحصكف ذكر عريض لدل المؤرخيف , " تيركف"ك" نيركف"ك" ىكنيف"ك
كليس عف , اإلنساف العادم , فنحف نبحث عف تاريخ اإلنساف , ىٌمنا اآلف أمر آخر 

 .أعماؿ كأحكاؿ السمطاف 

في تمؾ " جبؿ عامؿ"ليس بيف أيدينا سكل نص فريد عف أحكاؿ الناس في 
في رحمتو  (ـ1217-1144/ ىػ5614-539)سجمو الرٌحالة ابف جبير , الفترة 

ما بيف نيار , " عكا"باتجاه الساحؿ عند " تبنيف"كىك كاف قد اجتازه مف , الشييرة 
أم في , كنيار االثنيف التالي , ـ 1183 أيمكؿ 15/ىػ579 جمادل اآلخرة 7السبت 
كىا نحف نقتبس فيما , كمع ذلؾ فإف ما سٌجمو ثميف مف حيث فرادتو كندرتو , يكميف 

 :يمي مكضع األىمية منو 
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فرحمنا عنيا ـــــ أي عن بانياس ــــــ عشّي يوم السبت المذكور الى ". . . . 
قرية تعرف بالمسّيو بمقربة من حصن اافرنج المذكور ــــ يعني حصن ىونين ــــ فكان 

واجتزنا في طريقنا بين ىونين وتبنين بواد , مبيتنا بيا ثم رحمنا منيا يوم األحد سحرًا 
كأنو الخندق السحيق الميوى , تمتقي , بعـيد العمق , وأكثر شجره الرند , ُممتّف الشجر 

ال . لو ولجتو العساكر لغابت فيو , ُيعرف بااسطبل , ويتعمق بالسماء أعاله , حافتاه 
, الميبط إليو والمطمع عنو عـقبتان كؤدتان , منجي وال مجال لسالكو عن يد الطالب فيو 

فأجزناه ومشينا عنو يسيرًا وانتيينا الى حصن كبير من . فعجبنا من أمر ذلك المكان 
وصاحبتو خنزيرة تُعرف . ُيعرف بتبنين وىو موضع تمكيس القوافل , حصون اافرنج 

فكان مبيتنا أسفل ذلك . دّمرىا الّمو , وىي أم الممك الخنزير صاحب عّكة . بالممكة 
والضريبة فيو دينار وقيراط من الدنانير . الحصن وُمّكس الناس تمكيسًا غير مستقصى 

وطريقنا كمو , دّمرىا الّمو سحر يوم االثنين , ورحمنا من تبنين . . . ." . "الصورية 
وىم مع اافرنج عمى حال , سكانيا كميم مسممون , عمى ضياع متصمة وعـمائر منظمة 

, وذلك أنيم يؤّدون ليم نصف الغّمة عند أوان ضّميا . نعوذ بالّمو من الفتنة , ترفيو 
وليم عمى . وال يعترضونيم في غير ذلك , وجزية عمى كل رأس دينار وخمسة قراريط 
وجميع أحواليم متروكة . ومساكنيم بأيدييم . ثمر الشجر ضريبة خفيفة يؤدونيا أيضًا 

رساتيقيم كميا . وكل ما بأيدي اافرنج من المدن بساحل الشام عمى ىذه السبيل. ليم 
 ". وىي القرى والضياع , لممسممين 

 ( 75-273/الرحمة)

سٌجمياابف , كأىمو تحت اإلحتبلؿ " جبؿ عامؿ"ىذه الصكرة الفريدة ألحكاؿ 
ثمينة مف حيث , كمنا قٌدمنا , كىي , جبير بعد سقكط الجبؿ بحكالي األربعة عقكد 

مما ال نجده , كتقؼ بنا عمى بعض مظاىر الحياة فيو , إنيا تصؼ حالة مف العمراف 
 .عند أحد سكاه 

, أٌنو اجتاز الجبؿ مف طرفو الجنكبي الشرقي , ككاضح مف كبلـ ابف جبير 
كىك الطريؽ التجارم الميكصؿ ما بيف الداخؿ " . عكا"ىابطان باتجاه " تبنيف"مف 

كجزء مف شبكة , نفسيا " عٌكػا "كالميناء الرئيسي عػمى الساحؿ يكمػذاؾ , أم ميناء 
, إذف . التي قضت عمييا التبدالت السياسية الحادثة في ىذا القرف , الطرؽ الداخمية 

 يدخؿ عمى النص كقيمتو بالنسبة, كىذا نقصه آخر , " جبؿ عامؿ"فيك لـ يعرؼ قمب 
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 .كىك يجتازه بسرعة , ييضاؼ الى المدة القصيرة التي قضاىا فيما عرفو منو ,  إلينا 

أف اجتياز المسافريف المسمميف كاف يخضع , كيبدك مف مجمؿ كبلمو أيضان 
مف . ألسباب أمنٌية كاضحة , تيشرؼ عمييا السمطة المحتمة , إلجراءات دقيقة صارمة 

, كتحت الحراسة, دكف تكقؼ , ذلؾ أنو كاف عمييـ اف يسمككا طريقان معٌينة ال يعدكنيا 
 .أك المككث أكثر مما تقتضيو الرحمة , بحيث يمتنع عمييـ االتصاؿ بالناس 

كىك , مركز األمير الصميبي الحاكـ ليا كلممنطقة المجاكرة " تبنيف"كانت قمعة 
الذم يجيء عمى رأس اليـر , " بيت المػقػدس"ممؾ , يأتي في الدرجة الثالثة بعد الممؾ 

" بيت المقدس"ىي , كتتألؼ أمبلكو الخاٌصة مف ثبلث مدف رئيسية . اإلقطاعي 
, أشبو بالدكقات في الغرب األكركبي , يميو أربعة مف كبار األمراء , " نابمس"ك" عكا"ك

بعد ذلؾ تأتي مجمكعة األمراء الذيف " . األردف"ك" صيدا"ك" الجميؿ"ك" يافا"ىـ أمراء 
, كعددىـ حكالي االثنا عشر أميران , يحكمكف بقية مدف المممكة أك حصكنيا الرئيسية 

تاريخ كمبردج في : نقبلن عف  , 479/الحركة الصميبية  )" تبنيف"مف أىميـ أمير 
كاقرأ لدل عاشكر تفاصيؿ أخرل عف اإلقطاع كمكارده  , 5/302: العصكر الكسطى 

كما كاالىا كانت يكمذاؾ بحكـ كالدة " تبنيف"كقد ذكر ابف جبير أف قمعة  . (الخ . . . 
 .في حدكد ما بحثنا , كلـ يذكر ذلؾ أحد سكاه , " عكا"أمير 

كاف " تبنيف"ىك قكلو أنو منذ أف رحؿ عف , لكف أىـ ما أتانا بو ابف جبير 
كىك نص , " سكانيا كميـ مسممكف , عمى ضياع متصمة كعمائر منتظمة "طريقو كمو 

أثنػاء " جبؿ عامؿ"عمى مبمغ العمراف الذم بمغو ىذا الجزء مف , ال ينقصو الكضكح 
بؿ عمى االنتفاضة السكانية التي حدثت فيو بفضؿ ػػػػػ إف كاف ثمة ما , فترة كجيزة 

نما نخص . كجكارىا " طبرية"يستحؽ أف ييسمى فضبلن ػػػػ النزكح الكثيؼ إليو مف  كا 
ثـ اإلشارة التالية الى نمط العبلقات التي . منيا " تبنيف"كجكارىا باعتبار قرب " طبرية"

التي أخذت شكميا مف ككنيـ , كانت قائمة يكمذاؾ بيف السكاف كسمطة االحتبلؿ 
بنصؼ الغٌمة عند أكاف ضٌميا , فيقاسمكنيـ عمى االنتاج الزراعي , إقطاعييف محتميف 

 باإلضافة الى, كىذا إجراء إقطاعي نمكذجي , كضريبة معمكمة عمى األشجار المثمرة 
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مسػػاكنيـ بأيػػػدييـ كجميع أحكاليـ مترككة "كفيما خبل ذلؾ فإف .  جزية عمى الرأس 
كما ىي األحكاؿ التي كانت , كما ندرم ماذا يقصد بالذات مف الجممة األخيرة " . ليـ

 .مترككة إلييـ , كىـ عمى ما كصؼ كأضفنا 

عشية " جبؿ عامؿ"التي حدثت في , كمما يتصؿ بتمؾ االنتفاضة السكانية 
أنؾ تجد , كما ال بيػػٌد أنو قد نتج عنيا مف تمصير قرل كبمداف , االحتبلؿ الصميبي 

كمف المعمكـ أف , حتى اليكـ أسماء قرل كثيرة ما نزاؿ تحمؿ جرسان فرنسيان كاضحان 
كانت المغة الرئيسية السائدة بيف , بمختمؼ ليجاتيا المحكٌية , المغة الفرنسية 

ىذا مع ضركرة األخذ بعيف االعتبار التحػريؼ الذم ناؿ الكممات فأبعدىا . الصميبيبف 
 Chalon" شمعبكف"ك ,  Doubais" دكبيو"ك , Paris" باريش"مف ذلؾ . عف أصميا 

 Thevenin" تبنيف"ك , Ales" الحمكسية"ك,  yeres" ياركف"ك,  Charle boisأك 
التي يبدك أف الصميبيف الفرنسييف بنكىا " طمكسة"ك, كىك اسـ عائمة فرنسية معركفة 

 عمى اسـ المدينة الفرنسية Toulouseكسمكىا " النحارير"عمى أرض كانت تيعرؼ بػػػػ 
كمع الزمف حيرفت التسمية لتتناسب مع طريقة . إلى غير ذلؾ كىػك كثيػر. المعركفة 

كالطارلء منطكقان " النحارير"كاختبلؼ اإلسـ ىنا بيف األصمي . النطؽ بالعربية 
أدل الى ارتباؾ في التسمية يعرفو المعنٌيكف بسيرة الشييد زيف الديف " طمكسة"بالعربية 
كأخرل " طمكسة"الذم يتنسب أك يينسب مرة الى ,  (ـ 1552/ ىػ960ؽ  )بف عمي 

أف في مسقط   ( 295/خطط جبؿ عامؿ  )كيذكر السيد األميف في " . النحارير"الى 
كلعميـ ىـ , مما يدؿ عمى أنيـ سكنكىا , مدافف تحمؿ شارات صميبية " شقراء"رأسو 

( 151/دكلة المماليؾ األكؿ , مسالؾ األبصار )كيقكؿ العمرم في . الذيف مٌصركىا 
كال شؾ " . حصناف منيعاف بناىما اإلفرنج بعد الخمسمائة"ىما " ىكنيف"ك" تبنيف"أف 

كلنبلحظ ىنا أف . في أف البمدتيف قد قامتا فيما بعد حكؿ الحصنيف إليكاء الفبلحيف 
مما يمكف أف " تبنيف"أم حصف " أسفؿ ذلؾ الحصف "ابف جبير قاؿ أف مبيتو كاف 

 .يفيـ منو أف القرية لـ تكف قد بينيت حتى ذلؾ التاريخ

 أف الصميبيف بنكا طريقان معٌبدة تمتد, كمما تجدر إضافتو الى ىذه المبلحظات 

  



219 
 

مما يدؿ عمى اىتماميـ , ما تزاؿ آثارىا ظاىرة حتى اليكـ , " بانياس"الى " صكر" مف 
لدت في , بشؤكف العمراف  , كترعرعت فيو" جبؿ عامؿ"خصكصان كأف أجياالن منيـ قد كي

 .بحيث أنيـ أخذكا ينظركف إليو بكصفو كطنان نيائيان ليـ , كلـ تعرؼ غيره كطنان 

جبؿ "فإف ما تكحي بو كتدؿ عميو أسماء قرل كثيرة في , كعمى كؿ حاؿ 
بغية استخراج ما فييا , يحتاج الى دراسة أكسع كأكثر دقة , كأصكليا المغكية " عامؿ

كمما يعٌزز . كما المحاكلة التي قمنا بيا أعبله سكل عيجالة . مف دالالت تاريخية 
أننا ىنا أماـ ظاىرة فريدة في تاريخ اإلحتبلؿ الصميبي , الحاجة الى الدراسة المرتجاة 

مف حيث أٌنػػػػػػو األرض الكحيػػػػدة التي كانت مف قبميـ شبو خالية , " الشػػػػػػاـ"في 
كما , " صكر"ك" طبرية"كتزامف ذلؾ مع اليجرة الشيعية الكاسعة إليو مف . فعمركىا 

مف حيث داللتو عمى , كلكف في ىذا الذم قمناه كفاية بقدر البغية . سبؽ منا القكؿ 
كصمة ذلؾ , أف كثيران مف قرل الجبؿ قد مصرت حيف كانت تحت االحتبلؿ 

 .باالنتفاضة السكانية التي حدثت فيو في تمؾ الفترة 

(8) 

لكف , تحت االحتبلؿ الصميبي " جبؿ عامؿ"يمكف أف يقاؿ الكثير عمى أحكاؿ 
الذم ال ينبغي أكثر مف بياف , التكسع كالتفصيؿ يخرج عف غرض ىذا الكتاب 

أك كؿ منطقة , تتناكؿ كؿ مشكمة مف مشكبلتو , كالتأسيس ألعماؿ تالية , المنطمقات 
 .بدراسة مستقمة , مف المناطؽ التي عػػػرض ليا 

 :كعمى ىذا فإننا نقكؿ عمى نحك اإلجماؿ 

, إٌباف تمؾ الفترة , نخص الجزء الذم كاف محتبلن منو " جبؿ عامؿ"لقد كاف 
 :نذكرىا بالترتيب بحسب أىميتيا في رأينا , كاقعان تحت ثبلثة عكامؿ سياسية 

كال مراء في أنو كاف العامؿ السياسي األساسي . االحتبلؿ  : ـــــ العامل األول
كأيضان بكصفو عامؿ فصؿ ثقافي قطع الجزء , بكصفو سمطة أجنبية مسيطرة , كاألكؿ 

كالناس الذيف يسيطر عمييـ عف كافة مصادر التكجيو المعنكم , الذم كاف يحتمو منو 
 فبنمػػػط الحياة الػػػػػذم, أف لـ يكف بقرار سياسي , كالتكاصؿ الثقافي الميحتىممة كالمنظكرة 
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ذا أخذنا . تعميقان عمى ما اقتبسناه عف ابف جبير , مما كصفناه أعبله , فرضو عمييـ  كا 
لتصكرنا فداحة ىذا , أم ما يقؿ قميبلن عف قرنيف , بعيف االعتبار طكؿ مدة االحتبلؿ  

قد نشأت كترعرعت كماتت في , ذلؾ اف أجياالن عدة مف أىمو , العنصر خصكصان 
المممككة , يعممكف في األرض , مجرد فبلحيف أقناف , ظؿ ىذا الكضع المزرم 

التي , فضبلن عف الجزية السنكية , الذم يقاسميـ الغبلؿ كالثمار , لئلقطاعي المحتؿ 
, باستثناء النمك السكاني العددم, أنو , كغني عف البياف . كاف عمييـ أف يؤدكىا إليو 

 .كاف مستحيبلن في ظؿ ىذه الشركط , سكاء كاف ماديان أـ معنكيان , فإف أم نمك آخر 

ضيؽ كقصر نظر السياسة التي اتبعتيا العناصر العسكرية  : ــــ العامل الثاني
. التي برزت في جك الغزك الصميبي ككرٌد فعؿ عميو , كالسياسية اإلسبلمية الجديدة 

. ثـ مف بعده صبلح الديف , نخٌص بالذكر منيـ البيت الزنكي منذ نكر الديف محمكد 
فمف المعمكـ أف ىذه العناصر حممت دائمان عداءان حادان كصريحان نحك التشيع بكافة 

فضبلن , كىي سياسة ال مبرر ليا اطبلقان . ألسباب ليس ىذا مقاـ بسطيا , أشكالو 
في ظرؼ كاف يفرض التكجو الكمي نحك لـٌ شمؿ , عف أنيا قصيرة النظر جدان 

كال شؾ في اف . ابتغاء تككيف جبية اسبلمية متماسكة تقارع االحتبلؿ , المسمميف 
التي لـ تنظر الى أبعد مف المصالح الضيقة الرباب الطبقة العسكرية , ىذه السياسة 

كأربكت الصؼ , قد منحت المحتميف فرصان ذىبية اىتبمكىا حتى النياية , الجديدة 
 .اإلسبلمي كأطالت مدة االحتبلؿ 

, مثبلن , كغيرىما " دمشؽ"ك" حمب"كال شػػػػػػؾ في أف ما ارتكبو نكر الديف في 
بيف , مما يكفي إلجراء مقارنة سريعة , " جبؿ عامؿ"كاف يصؿ الى مسػػػػامع أىؿ 

كلػػػػػػـ تكف تمارس , السياسة الصميبية التي لـ تكف تعرض بشػػػػكؿ مباشػػػػػػر لمعتقػػػػػػداتيـ 
كبيف سياسة القمع الدمكم التي مارسيا , نحكىـ سػػػػػياسة تمييزية أساسييا مذىبيـ 

كقد أشار ابف جبير إشارة صريحة الى شيء مف ذلؾ , أكلياء األمر مف المسمميف 
 :حيث قاؿ 

أن يشتكي الصنف , وىذه من الفجائع الطارئة عمى المسممين " . . . 
 ,ويحمد سيـــــرة ضده وعدوه المالك لو من اافـرنــــج . ااســــالمي جور صنفو المالك لو 
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 ". ويأنس بعدلو 
  (275/الرحمة  )                              

اضطراب السياسة االسبلمية نحك الصميبيف بعد صبلح  : ــــــ العامل الثالث
األمر الذم كصؿ , الديف كذلؾ بسبب النزاعات الدائمة بيف أبنائو الكيثيػػر عمى السمطة 

كأتاحت , الى عقد تحالفات منفردة مع العدك مٌكجية ضد خصكميـ مف المسمميف 
, مف ذلؾ أف الممؾ الكامؿ . لمعدكاف اف يحصؿ عمى مكاسب ىائمة كشبو مجانية 

مما أثار رنة حزف , الى الصميبيف " بيت المقدس"أعاد تسميـ , ناصر الديف محمد 
صمحان , نجـ الديف أيكب , كمف بعده عقد الممؾ الصالح . عميقة في العالـ االسبلمي 

" تبنيف"بما فيو حصنا " الجميؿ"كأقميـ " شقيؼ أرنكف"معيـ اعترؼ فيو بحقيـ في ممؾ 
 .كىكذا " ىكنيف"ك 

كسياسة , القطع الثقافي كغياب التكجيو المعنكم : أم , مجمؿ ىذه العكامؿ 
االضطراب السياسي في الجية , العداء الزنكٌية ػػػػ األيكبية نحك التشيع كالشيعة 

كاف ليا آثارىا , كخصكصان التخمي عف السياسة الجيادية كأخبلقيتيا , االسبلمية 
ذيؿ تاريخ  )مف مثؿ ما يذكره ابف القبلنسي في . البعيدة كغير المرضٌية أحياناص 

مع " بانياس"عف معركة جرت قرب  (ـ 1157/ىػ 552حكادث سنة  , 338/دمشؽ
كالتكسع في دراسة الكاقعة كالتدقيؽ , " مسممي جبؿ عامؿ المضافيف الييـ"الصميبيف ك

كلكف فيما ذكرناه مف عكامؿ ما يرشده الى فيميا , فييا يخرج عف غرض الكتاب 
 .كتحميميا إف صٌحت 

(9) 

أم خط , " جبؿ عامؿ"ىذا كمو فيما يعكد الى الجزء الذم كاف محتبلن مف 
كلكنو لـ يعرض في كثير كال قميؿ الى شماؿ الجبؿ . كخط الساحؿ " الجميؿ"شماؿ 

بمدة , مف حيث االعتبار السكاني , التي مركزىا , " جبؿ لبناف"كاألعالي المتصمة بػػػ 
 . التي كاف ليا مف الشأف في التاريخ الثقافي لمجبؿ ما سنعرض لو بعد قميؿ , " جزيف"

 .كمنطقتيا أرضان طاىرة لـ يمٌسيا احتبلؿ طيمة ىذه الفترة " جزيف"كلقد ظٌمت 

  



222 
 

مما كعدنا , اف يككف ليذا االمتياز عبلقة بما آؿ اليو أمرىا , بؿ نرجح ,  كربما 
 .باالعتناء بو أعبله 

كما مف سبب يدعكنا الى القكؿ عمى نحك التخصيص في األصكؿ البشرية لػػػ 
كما حدث فيو مف انتفاضة , " جبؿ عامؿ"بؿ شأنيا في ىذا شأف , كمنطقتيا " جزيف"

كالنزكح الكثيؼ ألىميا الى الجبؿ , كجكارىا " طبرية"عمى أثر سقكط , سكانية 
كىي , لكف لجكء قسـ مف ىؤالء النازحيف الى ىذه المنطقة خصكصان , المجاكر 

فالناس , أمر ال يمكف اف يككف قد حدث دكف سبب خاص , منطقة عالية كعرة جدبة 
كسنجد في , ال ينزلكف عادة أرضان بيذه المثابة اال أف يضطركا الى ذلؾ اضطراران 

 .النص التالي ما يساعدنا عمى تقديـ تفسير معقكؿ ليذا الشكؿ 

عثرنا عميو في , آنذاؾ " جزيف"كالنص الكحيد الذم يعػػػػرض لشيء مف أمػػػػػر 
 :كاليؾ نصو , البف الجكزم  ( 8/585:مرآة الزماف )

وىو تصحيف , كذا )وصل الفرنج الى جزيز  (م1217/ ىـ614سنة )وفييا "
فقصد .لما عادوا عن الطور( شقراء: ولتُقرأ ) قرية قرب شعراء  (جزين: ولتُقرأ , واضح 

. فنياه صاحب صيدا , ال بد لي من أىل ىذا الجبل : وقال , ابن أخت الينكري صيدا 
وصعد خمسمائة من أبطال الفرنج الى , ىؤالء رعاة وبالدىم وعر فمم يقبل منو : وقال 
وترّجموا عــن , ضيعة المياذنة فأخالىا أىميا وجاء الفرنج ؟ ونزلوا بيا  (كذا)جزيز

 .وىرب من بقي منيم الى صيدا . وأسروا ابن أخت الينكري , وقتموا عامتيم , خيوليم 

أنا : فقال ليم . من المسممين قد أسروه , وكان معيم رجل يقال لو الجاسوس 
فسمك بيم , ان فعمت أغنيناك : فقالوا , أعرف الى صيدا طريقًا سياًل أوصمكم الييا 

, ففيموا أن الجاسوس غّرىم . والمسممون خمفيم يقتمون ويأسرون , أودية وعرة 
 ".ولم يفمت الى صيدا سوى ثالثة أنفس , فقتموه

( , 2/103: ذيؿ الركضتيف )كالثابت أف أصؿ النص البف أبي شامية في 
 .كلكننا آثرنا اقتباسو عف ابف الجكزم بسبب نسخة المصدر األصمي الكحيدة المطبكعة

دثي المذٌيؿ لػػػ  سير  )كقد أثبت الذىبي ممخصان قصيران لمخبر في الممحؽ الحى
  (.22/232:أعبلـ النببلء
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, ـ1217/ىػ614ظٌمت حتى سنة " جزيف"أف , نفيـ مف كممات النص األكلى 
غير مدٌنسة بأقداـ المحتميف " جبؿ عامؿ"أم بعد مركر قرف كنيؼ عمى سقكط جنكب 

كالحقيقة أف ىذه المحاكلة مف الصميبيف . كقد أشرنا الى ذلؾ فيما سبؽ , الصميبيف 
ىي الكحيدة التي تشير الييا المصادر المعنية بأخبار , لضميا الى المنطقة المحتٌمة 

 .مما نفيـ مف أنيـ لـ يعكدكا الى مثميا أبػػػدا , الفترة 

ثـ اف سياؽ الكبلـ يربط حدثيان بيف خيبة الصميبيف في االستيبلء عمى قمعة 
, " عكا"التي بناىا الممؾ المعظـ شرؼ الديف عيسى األيكبي قرب , الحصينة " الطكر"

كىك ابف أخت اندرك , " جزيف" "ابف اخت الينكرم"كبيف قصد , ثـ ىدميا فيما بعد 
. المعركفة في تمرتيب الحمبلت الصميبية بالخامسة , الثاني زعيـ الحممة الينغارية 

دىثي يدؿ عمى قياـ صمة بيف األمريف  , يمكف أف نفيـ منو أنو كاف ألىميا, كىك ربط حى
الى " ابف اخت الينكرم"فقصد " . الطكر"دكر في الدفاع عف قمعة " جزيف"أم ألىؿ 

اذ ال نفع لمصميبيف مف الكجية التكتيكية مف المغامرة , االنتقاـ منيـ باحتبلؿ بمدتيـ 
خصكصان كأنو في ذلؾ الكقت كاف المكقؼ . باحتبلؿ ىذه المنطقة الصعبة المسالؾ 

كبات الصميبيبكف في مكقع , العسكرم قد سٌجؿ تحٌكالت كاضحة لصالح المسمميف 
بحيث أف . الدفاع عف المكاسب التاريخية الكبيرة التي حققكىا في ىجمتيـ األكلى 

التي ليس ليا أدنى فائدة عسكرية بالنسبة , " جزيف"االنشغاؿ بالتمدد نحك منطقة 
كال يشٌكؿ احتبلليا مكسبان يأم معنى مف , أمر ال مبرر لو عمى االطبلؽ , الييـ

اشارة الى " ىؤالء رعاة كببلدىـ كعر: "بقكلو " صيدا"كلذلؾ نياه صاحب , المعاني 
, كالى كعكرتيا كصعكبة مسالكيا , كربما الى صبلبة أىميا , فقر المنطقة كجدبيا 

 .مما يجعؿ االستيبلء عمييا في غاية الصعكبة 

ففضبلن , " جزيف"كال بد مف الكقكؼ كقفة متأنية عندما يعطيو النص عف أىؿ 
مكاناتو , " ريعاة"عف كصفو إياىـ بأنيـ  كما يمنح , األمر الذم بٌينا عبلقتو بمحيطيـ كا 
كىك نسبة مجمكعة عمى " المياذنة"فإنو يطمؽ عمييـ اسـ , سكانو مف سيبيؿ العيش 

تختص بنىٍسب بطكف القبائؿ كبالعائبلت ما تزاؿ صيغتيا شائعة جدان  ,  غير قياس
 في اسـ آخر مػػػػف, أم الصيغة , كما نجدىا . السياسي اليكـ " األردف"حتى اآلف في 
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كاالسـ نفسو نجده ".  المتاكلة"ىك , أكثر شيرة " جبؿ عامؿ" األسماء التاريخية لشيعة 
كالصيغة في أسماء بطكف الشيعة العمكييف , لمداللة عمى شيعتيا " حمب"متداكالن في 

اعتقد أف ىا ىنا رنينان " . المتاكلة"الذم يدىشنا بشبيو بػػػ " المتاكرة"كمنو , " سكرية"في 
ٍف يحسف االصغاء , منبعثان مف أعماؽ التاريخ الذم لـ يسجمو أحد , يدؽ  يسمعو مى
مزفتو صركؼ الزماف كتقمب , كأخاؿ أنو يضعنا عند مفصؿ تاريخي ضائع . اليو 

يكفي أف نبلحظ . كلـ تحفظو سكل المغة في ىذه الصيغة الغربية , األحكاؿ كؿ ممزؽ 
ٌما " األردف"اعني , إٌما في مناطؽ شيعية تاريخيان , ىذه الصيغة ينحصر استعماليا  كا 

كالبحث مفتكح . كلـ ننجح في التكصؿ الى القطع بشأنيا , في أخرل شيعية فعبلن 
كأخاؿ أنو مف المستحسف البدء . لعٌشاؽ البحث كالغكص في األعماؽ المجيكلة 

, كلكنني أسمح لنفسي بالقكؿ بالمناسبة . إف أمكف , بدراسة الصيغ اليمانية المحمٌية 
كىك تفسير , " مت كليان لعمي "بأنيا منحكتة مف "  متاكلة"أنو ال معنى لتفسير كممة 

 .قالو مف قالو دكف تثبُّػت , كلكنو مرتجؿ , شائع 

 :نقػػكؿ" مياذنة"بالعكدة الى كممة 

" الشاـ"ىذه الكممة مف األسػماء التاريخية التي أيطمقت عمى بعض الشيعة في 
عمى الشيعة الذيف كانكا ينزلكف شماؿ " الظنييف"مف مثؿ . لمناسبة جغرافية أك غيرىا 

" جبؿ عامؿ"عمى شيعة " المتاكلة"ك, " كسركاف"عمى شيعة " الجردييف"ك, " جبؿ لبناف"
 " .المياذنة"كأخيران , كربما غيرىما " حمب"ك

" . سيؿ المأذنة"ىك أنيا نسبة الى , كالتفسير الكحيد الذم لنا يبدك حتى اآلف 
قرب مدينة , يرتكم مف نبع يحمؿ االسـ نفسو , كىك سيؿ مشيكر بخصكبتو 

نزلكا أكؿي ذلؾ " جزيف"دٌؿ عمى أف سكاف , فإف صٌح ذلؾ . المعركفة " النبطية"
, أك مف إحدل القرل الكثيرة التي كانت بجكارىا " طبرية"مف , ربما , قادميف , السيؿ

الذم , كلكنيـ كانكا قد اكتسبكا االسـ الجديد , ثـ نزحكا ىربان مف الصميبيف مرة أخرل 
. احتفظكا بو في مكطنيـ التالي كأخذ الصيغة الغربية التي قمنا فييا ما عندنا قبؿ قميؿ 

في , الثالث عشر لمميبلد /في أكائؿ القرف السابع لميجرة , كىذا يفسر لنا لماذا رأيناىـ 
 .الكعرة الجرداء " جزيف"منطقة 
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كلكف كاجب الكفاء ألكلئؾ , فيك كاضح , كال حاجة لمتعميؽ عمى باقي النص 
, يدعكنا الى التنكيو بما ظير منيـ مف ذكاء كشجاعة كثبات , المجاىديف الفقراء 

كاف ليا مف الشأف , كأنيـ قد سطركا في مكقفيـ ذاؾ صفحة بيضاء في تاريخ الجياد 
 .ما سيعرفو القارلء بعد قميؿ , كعبرىا في تاريخنا كمو , في تاريخ بمدتيـ 

(10) 

فيما تحٌرر مف " جبؿ عامؿ"كتحٌرر , في النياية انجمى االحتبلؿ الصميبي 
كلكف ميما , ككسط آالـ كثيرة , حقان أف التحرير قػػػػد أتى عمى مراحؿ " . ببلد الشاـ"

 .كاف فقد أتى 

مف العبلقة بيف أحداث تمؾ , آمؿ أف أككف قد نجحت فيما حاكلت إيضاحو 
, بعد أف كاف شبو خاؿ مف السكاف , كبيف إعمار الجبؿ بالناس , الفترة العصيبة 

كالحقيقة أف عممنا ىذا كاف أشبو . عمى الرغـ مف شح النصكص كضباب األساطير 
كميما بذلنا , طبعان . استنادان الى بضع صفحات مخٌرقة منو , بمحاكلة قراءة كتاب 

, فمف تككف القراءة كاممة كدقيقة كغنٌية كما لك كاف الكتاب كمو بيف أيدينا , مف كسع 
كال يجكز لو أف , كلكف عمى المرء أف يكاجو المشكبلت بما تحت يده مف أدكات 

 .ألنو ال يممؾ ما يتمنى , ينفض يده منيا 

, فيا ىك . مف المفيكـ أف يككف التحرير بداية لمرحمة جديدة مف تاريخ الجبؿ 
كىذاف عامبلف جديداف . قد ارتفع عنو نير االحتبلؿ األجنبي , بعد أف عىميرى بالناس 
, كالكبلـ في ىذه المرحمة الجديدة . ال بد أف يككف ليمػا أثرىما , في مسار الحياة فيو 

 .كىك في طكره الجديد , ال بد أف يعرض أكؿ ًلما كاف فيو مف كضع سياسي 

غير ما " جبؿ عامؿ"ال تعني بالنسبة لػػػ , ىنا , كال ريب أف كممة سياسي 
سمطاف الفترة كسيدىا , فمف قبؿ صبلح الديف " . الشاـ"تعنيو بالنسبة لسكاه مف أعماؿ 

كاف الشأف السياسي يتمٌخص في تعييف كاؿو عمى العمؿ , كمف بعده , غير متنازع 
. فتغدك عبلقة الناس المباشرة بالسمطة محصكرة بيذا الكالي , ممف حكؿ السمطاف 

 صارت العبلقػػػػػػػػػػػػػػة , كىذا منيا , كفي العصكر التي انحدر فييا مفيكـ الناس لمسياسة 
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بحيث يككف المطمب األكؿ . أكثر مما ىي الى السياسة , مينتمية الى اإلقطاع 
كينحصر مطمب الكالي , أف تحصؿ مف الكالي عمى قيمة اإلقطاع , لمسمطة المركزية 

أنو في , عمى أف نأخذ بعيف االعتبار . في تسديد ما عميو مع تحقيؽ ربح مناسب 
مما نرل أثره في السياسة , يككف لمحرب مقتضياتيا , فترة كالتي نخكض في شؤكنيا 

 .كخصكصان في رجاليا , كرجاليا 

كسقطت قبلع " جبؿ عامؿ"مف ذلؾ أنو ما إف حٌررت قكات صبلح الديف 
كىك رجؿ ال . حساـ الديف بشارة , حتى كٌلى عميو أحد أمرائو , الصميبيف الحصينة 

كالظاىر أنو أحد الذيف برزكا مف خبلؿ األعماؿ , نعرؼ شيئان ييذكر مف سيرتو 
, كالراجح أنو مف أبناء المنطقة . كما يحدث دائمان في الحركب الطكيمة , العسكرية 
زعيـ "فيك يكصؼ كثيران بػ , " الحكلة"أك " الجميؿ"مف أبناء , عمى األقؿ , أك , عاممي 
كال زعامة مف ىذا القبيؿ , مما يفيـ منو أف زعامتو كانت ذات طابع قبمي , " العشير 

, ثـ ال شؾ أف بركزه كاف عمى قاعدة شعبٌية مف بني قكمو. مف خارج الرابطة النسبية 
كىذا مطٌؿ ىاـ كغير معركؼ . الذيف اشترككا في القتاؿ ضد الصميبيف تحت قيادتو 

كمف ىنا كاف لحساـ الديف بشارة دكر . كأىمو في ذلؾ الزماف " جبؿ عامؿ"عمى تاريخ 
كنذكر ىنا قكلة ابف , انطبلقان مف دكره العسكرم قبؿ التحرير , سياسي بعد التحرير 

ـ 1193/ىػ 589حيث يقكؿ أنو في السنة ,   (245/ النكادر السمطانية )شٌداد في 
كيستطيع المؤرخ الحصيؼ أف يبدأ " . الشاـ"كاف حساـ الديف مقٌدمان عمى جميع أمراء 

باإلضافة الى الكاقعة السكانية التي كصفناىا قبؿ , انطبلقان مف ىذه الكاقعة السياسية 
 " .جبؿ عامؿ"في كتابة تاريخ حقيقي لػػػ , قميؿ 

بعػػػد , ـ 1190/ىػ586في السنة" خط بانياس"كٌلى صبلحي الديف بشارة عمى 
كالعماد  . (442 ك  276/الفيح القسي  ), " عكا"أف كاف لفترة قصيرة كاليو عمى 

لكف مف المؤكد أف سمطتو كانت تمتد عمى ". صاحب بانياس"االصفياني يصفو بػػػ 
كالظاىر أنو كاف , " صكر"أم ما عدا مدينة , " جبؿ عامؿ"كؿ المنطقة المحررة مف 

النكادر  )عف منازلتيا كالتضييؽ عمى مىف فييا , بمف معو مف عشير , مسؤكالن 
 (.210/ السمطانية 
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بسبب النزاعات , كلقد جرت عمى حساـ الديف خطكب مف بعد صبلح الديف 
لده كأخرجكه مف " بالقػػػكة " بانياس"كانتيػػػػػزعت منو , التي نشبت بيف أبنائو  , كقيتؿ كي

بؿ , بكسيمة ما " جبؿ عامؿ"كلكنو استمر في حكـ , ( 8/479: مرآة الزماف )" الببلد
أم حتى , كظؿ أبناؤه يحكمكف أجزاء مختمفة مف الجبؿ ما يزيد عمى الثبلثة قركف 

تتصؿي دكف ريب , حيث اختفكا نيائيان في ظركؼ غامضة , " الشاـ"الفتح العثماني لػػػػػ 
" مرج دابؽ"خصكصان معركة , كما سبقو مف معارؾ عسكرية , بالجك السياسي الجديد 

كىذا يشمؿ بالتأكيد , التي حشد ليا المماليؾ كؿ ما كمف تحت يدىـ , الفاصمة 
 . االقطاعيف المحمييف كمنيـ بنك بشارة 

ببلد "ما يزاؿ ييعرؼ أيضان باسـ آخر ىك " جبؿ عامؿ"نشير أخيران الى أف 
كىذا األخير كاف االسـ األكثر دكرانان عمى ألسنة . نسبة الى حساـ الديف " بشارة
كىكذا " . جبؿ عامؿ"في حيف احتفظت األدبيات المحمٌية باالسـ التاريخي , الناس

عمينا أف نضع كبلن مف االسميف في مستكاه سكاء مف حيث الكسط االجتماعي أـ 
في " ببلد بشارة"فنادران ما تجد اسـ . البنية الفكرية التي ينتمي الييا أك يشيع فييا 

بؿ كاف , في المغة اليكمية " جبؿ عامؿ"كبالمقابؿ فإنؾ تكاد ال تسمع اسـ . األدبيات 
حتى جرل استيعاب الناس لمتقسيمات , " ببلد بشارة"السـ المتداكؿ عمى األلسنة 

, فصار االسـ األكثر دكرانان عمى " لبناف"بعد كضع الحدكد السياسية لدكلة , اإلدارية 
 .كىك االسـ الرسمي " لبناف الجنكبي"أك " الجنكب"األلسنة 

محتفظة باالسـ األكثر عراقة , خصكصان التاريخية , في حيف ظمت األدبيات 
 .لما يكحي بو أمجاد التاريخ الثقافي , " جبؿ عامؿ"كاألثير لدل أىميا 

ببلد "الى " جبؿ عامؿ"المغزل الكبير مف ىذه التبدالت يكمف في االنتقاؿ مف 
المتغٌير السكاني الذم : الذم ال ريب أنو جرل في ظؿ متغيريف أساسييف , " بشارة

المتمٌثؿ في أكؿ سمطة سياسية قامت , كالمتغير السياسي , انتيى الى اعمار أرضو 
فقػػدى كؿ , اسـ مقطكع " جبؿ عامؿ"فإف , إذ ال شؾ أنو بالنسبة لمناس العادييف . فيو 

كبقياـ , كما أسمفنا , بنزكح بني عاممة المتنٌصريف مع الركـ المنيزميف , مبرراتو 
 كىكػػػػذا انتقؿ الناس بكؿ بسػػػػػاطة الػػػػى . سمطة سياسية جديدة مف بشارة كبنيو مف بعده 
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فانتزعػكا االسـ مف أكثر , اسـو أكثر تمثيبلن لمكاقع االجتماعي ػػػػ السياسي الجديد 
 .أم السمطة السياسية األكلى محمٌيان , العناكيف المتصٌكرة كضكحان 

معتبريف أف أسماء األمكنة كالبمداف كالمعالـ الجغرافية , إذا تأممنا في ذلؾ 
كال تتغير إال بتأثير عامؿ سياسي أك ثقافي , ىي مف أكثر التسميات ثباتان , عمكمان 
في ظؿ , " جبؿ عامؿ"لساعدنا ذلؾ عمى تصٌكر النقمة اليائمة التي حدثت في , قكم 

كىذا التحميؿ . سكاء عمى الصعيد السكاني أـ السياسي , الحركب الصميبية كبسببيا 
 .يؤيد دفعة كاحدة كؿ ما كصمنا اليو مف نتائج أعبله 

(11) 

الذم ال يرمي الى أكثر مف , بعد ىذا التأسيس لمتاريخ السكاني كالسياسي 
بالقدر الذم تقتضيو خطة , عمينا أف نمتفت الى التاريخ الثقافي , كصؼ المنطمقات 

أكثر مما ىك مرٌكب , الكياف ىك مرٌكب ثقافي " جبؿ عامؿ"خصكصان كأف . الكتاب 
ف يكف الفصؿ بيف ىذه الثبلثة تحميمي كليس كاقعيان . سياسي أك بشرم  كأف حدكده . كا 

بؿ ىي حضكر , , لـ تكف أبدان حدكدان سياسية أك بشرية " جبؿ عامؿ"أم حدكد , 
كىذا الكبلـ ينظر بالدرجة . انداح الى ما ىك أبعد بكثير مف الجغرافيا كالبشر , ثقافي 

جبؿ "األكلى الى كؿ الذيف حاكلكا مف قبمنا أف يضعكا تعريفان جغرافيان ػػػػ سياسيان لما ىك 
 .فمـ يصمكا الى نتيجة كاضحة كمكضع اتفاؽ , " عامؿ

أف تقبس التشيع مادة , أعني المنطقة الشامية , ككما كاف قدر ىذه المنطقة 
" العراؽ"فػػػ . فقد كاف قدرىا أيضان أف تقبسو فكران كثقافة مف المصدر نفسو " العراؽ"مف 

" بغداد: ", كلفترة بمكازاتيا , كاف مكطف أىـ المراكز العممية الشيعية " قـ"مف بعد 
أعني القرف السادس , كفي ذلؾ العصر . عمى التكالي " النجؼ"فػ" الحمة"فػػػ

 .في أكج عطائيا الفكرم " الحمة"كانت , الثالث عشر لمميبلد /لميجرة

" . جزيف"مذخكران لػػ " الحمة"كبالتحديد , " العراؽ"كلقد كاف شرؼ الخطكة باتجاه 
لـ تدٌنسيا , أف ىذه البمدة الحصينة ظمت طاىرة مف االحتبلؿ , كمعمكـ مما سبؽ 
كال شؾ أنيـ . التي تحػدثنا عنيا قبؿ قميؿ , اال في تمؾ المٌرة الفريدة , أقداـ الصميبيف 

 كيسػػػتطيع القػػػػارلء أف. لـ يعػػكدكا الى مثميػػا ابػػػػدان , بعػػػػػد أف خرجػػػكا منيا مدحػػػكريػػػػف 
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دكف , مف حرية كاستقبلؿ " جزيف"العبلقة بيف ما تمتعت بو ,  يكتشؼ دكف عناء 
كبيف خطكتيا الرائدة باتجاه المركز العممي األكؿ , " جبؿ عامؿ "أجزاء أخرل مف 
تمؾ الخطكة التي كاف ليا مف األثر البعيد عمى بقية " . الحمة"أعني , لمشيعة يكمذاؾ 

 .ما سنعالجو عمى التك , بؿ كعمى التشيع كمو , الجبؿ 

خرج مف , تحت االحتبلؿ " رازحا" جبؿ عامؿ"في الكقت الذم كاف فيو أكثر 
: يسميو في امؿ اآلمؿ )رجؿ اسمو اسماعيؿ بف الحسيف العكدم الجزيني " جزيف"
الشيخ شياب الديف اسماعيؿ بف الشيخ شرؼ الديف أبي عبدالٌمو الحسيف : 1/41

كحضر عمى عمماء , كزار المشاىد , دخؿ العراؽ "فػػػػ  (العكدم العاممي الجزيني 
كبذلؾ افتتح عيدان  . ( 11/202:أعياف الشيعة )" جزيف"ثـ رجع الى بمده , الحمة

بعد أف ظمت معطمة , " العراؽ"جديدان مف الصمة بيف ببلده كبيف المراكز العممية في 
" الشاـ"كبانطفاء منارة , بيد الصميبيف " طرابمس"بسقكط , ما يقؿ قميبلن عف القرف 

 .جيئة كذىكبان , بعد أف عٌبدتيا أقداـ السالكيف مدة ثبلثة قركف عمى األقؿ , " حمب"

سكل أف السٌيد األميف , شأف أكثر الركاد , لسنا نعرؼ الكثير عف ىذا الرائد 
, ناقبلن " أديبان شاعران , متضمعان في العمـ كالفضؿ الجـ , كاف فاضبلن : "يصفو بأنو 

لكٌف كصؼ . كىك كصؼ كاضح في اف الرجؿ كاف ذا شأف كمكانة  . (الطميعة)عف 
ييشعر بأنو كاف فقييان ىك " أبي عبدالٌمو , شرؼ الديف "مع المقب كالكنية " الشيخ"ابيو بػػػػػ
لكال عممنا أف قكؿ الحر العاممي ليس . مما ييفيـ أف االبف تأصيؿ عف أبيو , اآلخر 

, كلطالما أطمؽ الصفات العريضة لمناسبة كاىية, حجة في مثؿ ىذه التفاصيؿ الدقيقة 
 .خصكصان كأننا ال نجد لو ترجمة مستقمة . كلعؿ األب كاف فقييان أك متفقيان محميان 

ليتكفى في السنة , ثـ اننا ال ندرم كـ أقاـ في بمده بعد أف عاد الييا 
فالمصدراف المشار الييما أعبله ال , كال نعرؼ شيئان عف أعمالو , ـ 1184/ىػ580

. سكل قصيدة مشكككة النسبة اليو , اف كاف لو مؤلفات , يذكراف شيئان عف مؤلفاتو 
فعادت الى , لكف يكفي أنو ارتاد الطريؽ لمف بعده . شأف الرٌكاد , مرة أخرل , كىذا 

جميعان مف , كلمدة طكيمة , سكل أف رٌكادىا ىذه المرة صاركا اآلف , سابؽ عيدىا 
 ".جبؿ عامؿ "
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نسبة الى , (ـ 1327/ىػ728: ت )تبع ابف العكدم طكمافي بف أحمد المنارم 
, أكثر مف ثماني سنكات " الحمة"فأقاـ في , في األرض المحتمة اليكـ " المنارة"قرية 

كآخرىا في السنة , ـ 1232/ىػ630حيث تمٌقى أكلى إجازاتو فييا في السنة 
ركضات الجنات  , 1/103: أمؿ اآلمؿ )كقرأ عمى أشير فقيائيا , ـ1239/ىػ637

كنجـ الديف طكماف ىك أكؿ فقيو عاممي  . ( 206ػػػػ 205/لؤلؤة البحريف  , 337/
كأكؿ , كأكؿ فقيو عاممي يسمؾ في طرؽ الركاية المحفكظة , نعرفو يناؿ رتبة االجتياد 

ىذه الحركة التي سػتٌتًسػع عمى يد " . جبؿ عامؿ"فقيو عاممي يفتتح حركة التدريس في 
ككاف ليا مف الشأف في التاريخ . تمميذ تمميذه الشييد األكؿ محمد بف مكي الجزيني 

فإننا , كفيما خبل ذلؾ . ما سنقؼ عنده بعد قميؿ " جبؿ عامؿ"الثقافي كغير الثقافي لػػػ 
 .ال نعرؼ مف سيرتو كأعمالو شيئان 

عرفنا , بحيث نٌكؼ عمى المائة سنة , لكف المنارم عاش عمران طكيبلن جدان 
ىذا إذا صٌح التاريخ , مقارنان يتاريخ كفاتو " الحٌمة"ذلؾ مف تاريخ أكؿ إجازة تمقاىا في 

كال مراء في أنو كاف , كال مراء في أنو قضى الشطر األكبر منو بيف قكمو . األخير 
 .لكجكده بينيـ أثر 

ما " جبؿ عامؿ"أف , يشيد ىذا القميؿ الذم نعرفو مف سيرة طكماف بف أحمد 
حتى بدأ يتحرؾ في اتجاه , كالتقط أنفاسو , كاستقرت األمكر مف حكلو , إف تحٌرر 

كما , الشأف الثقافي , أكؿ ما يعني , كىذا يعني طبعان . كصؿ ما انقطع باالحتبلؿ 
, أم الفقيو , التي يمثٌميا المثقؼ المنتمي , يتعمؽ بيكية الجماىير الحقيقية كالعميقة 

كىذه شيادة ال تدحض عمى أف . كما يقتضي اعداده مف عكدة الى المركز الفكرم 
رغـ , لـ تأخذ مف ركح شعبو الكثير , التي قاربت القرنيف , سنٌي االحتبلؿ الطكيمة 

 .عمى ما قرأنا في كممات ابف جبير آنفان , التعايش الظاىرم مع المحتٌؿ 

جعفر بف الحسف , تمميذ المحقؽ المحٌمي , تبل ىذيف الرائديف يكسؼي بف حاتـ 
أمؿ  ) (ـ 1265/ىػ664:ت) عمي بف مكسى , كابف طاككس  (ـ 277/ىػ676:ت )

الحسف بف يكسؼ , تمميذ العبلمة الحمي , بعده صالح بف مشرؼ ,  ( 1/109:اآلمؿ
 , ثػػػػػـ عػػػػز الديف  ( 1/105: المصػػػدر نفسو  ) (ـ 1325/ىػػ726:ت  )بف المطٌير 
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تمميذ فخر الديػػػػػف محمد بف العبلمة الحمي كقػػػػػػد أجازه في السنة , الحسف بف الحساـ 
  (.67-1/66: أيضان  ) (ـ 1352/ ىػ752) 

أخذنا نشيد حشدان غير عادم مف أسماء الفقياء المنسكبيف ,في الفترة نفسيا 
كصفو الحر العاممي بأنو , طو بف محمد فخر الديف الجزيني : منيـ , " جزيف"الى 

تمميذ نجـ الديف , كمكي بف محمد بف حامد الجزيني  . (105/ 1:أيضان  )" عالـ ثقة"
لـ يشتير بيف الفقياء لغمبة العمكـ "الذم , كأسد الديف الصائغ الجزيني , طكماف 

جبؿ "كىؤالء جميعان لـ يخرجكا مف  . ( 11/94"أعياف الشيعة )" الرياضية عميو 
لـ تعد كما " جزيف"مما يدؿ عمى أف , كما فعؿ أسبلفيـ , ابتغاء طمب العمـ " عامؿ

بؿ , " ىؤالء رعاة:"في النص الذم اقتبسناه آنفان , الصميبي " صيدا"كصفيا صاحب 
يدلنا عمى المكانة التي اكتسبتيا ىذه , أخذت تتحٌكؿ بسرعة الى مركز عممي مستقؿ 

ىك أبك , أنو ىاجر الييا كتكفي فييا فقيو شيعي حمبي شيير , القرية الصغيرة يكمذاؾ 
الثالث /المتكفى أكاخر القرف السابع اليجرم , القاسـ بف الحسيف بف العكد األسدم 

جماؿ الديف إبراىيـ بف الحساـ بف أبي , كرثاه ابف الحساـ العاممي . عشر الميبلدم 
 :الغيث بأبيات مطمعيا 

 عٌرج بجزيف يا مستبعد النجػػػػػػؼ         ففضؿ مف حٌميا يا صاح غير خفي 
 نكر ثكل في ثراىا فاستضاء بو        كأصبح التػػػػػػػػػػػػػرب منيا معدف الشػػػػػػػػػػػرؼ 

 (4/520:إعبلـ النببلء بتاريخ حمب الشيباء)
"  جزيف"حتى كانت , الرابع عشر لمميبلد / كلـ تأت نياية القرف الثامف لميجرة 

كذلؾ عمى يد ابنيا الشييد األكؿ محمد , " جبؿ عامؿ"قد غدت أكؿ مركز عممي في 
اليو يعكد الفضؿ , أكؿ فقيو عاممي كبير ,  (ـ 1384/ىػ786: ؽ )بف مكي الجزيني 

ككذلؾ اليو دكف سكاه يعكد الفضؿ في . في تأسيس الحركة العممية المستقمة في كطنو 
مف بيف كؿ , التي صارت فيما بعد ميزتو كشعاره , إغناء التشيع بالفكرة السياسية 

التي تعتبر بحؽ أىـ , أعني كالية الفقيو , المذاىب كالمدارس الفقيية في االسبلـ 
إذ أنيا حركت البنية الثقافية الشيعية الى مكقع . تطكر في الفكر السياسي الشيعي 

 عمى أثػػػػر انتياء عيػػػػد الحضػػػػػػكر, بعد أف خمػػػػدت تمامان , كزٌكدتيا برؤيػػػػػػة , سياسي 
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كما خمدت لدل المذاىب األخرل , ام لمدة تزيد عمى الثبلثة قركف ,  العمني لؤلئمة 
كتفصيؿ الكبلـ في ىذا . عمى يد المغكؿ " بغداد"بسقكط , بعد انتياء عيد الخبلفة , 
اليجرة العاممية الى إيراف في  )في كتابنا , كاآلثار السياسية كالثقافية لنيج الشييد , 

ىػ 1410بيركت .أسبابيا التاريخية كنتائجيا السياسية كالثقافية , العصر الصفكم 
 .(ـ 1989/

(12) 

قد بدأ يتكٌكف بشريان في , الذم نعرفو " جبؿ عامؿ"أف , يتبٌيف لنا مف كؿ ىذا 
بالنزكح الكثيؼ اليو مف , الحادم عشر لمميبلد /أخريات القرف الخامس لميجرة 

" طبرية"كخصكصان مف مدينة , " االردف"التي كانت في , المراكز السكانية الشيعية 
كربما أيضان مف بعض . مف حكؿ البحيرة , كالقرل كالمزارع الكثيرة التي كانت بجكارىا 

, فيما بعد " صكر"ثـ تعٌززت حالتو السكانية بسقكط " . نابمس"كخصكصان " فمسطيف"
كىذه ىي بداية القصة الحقيقية ليذا . كخركج سكانيا منيا عمى ما كصفناه قبؿ قميؿ 

التي لـ تعمر , كىي تندرج في قصة كؿ الجباؿ في المنطقة الشامية , الجبؿ 
حيف يعٌز في غيرىا مف سيكؿ , اال بكصفيا ممجأن يمنح مىػف عمييا األمف , بالسكاف

الذم ارتبط , كىي أيضان جزء مف قصة التشيع في المنطقة نفسيا . داخمية كسكاحؿ 
 .في مبدأه أك منتياه بالجباؿ 

فكأف التاريخ يتحٌرؾ مف ضمف خطة , كالقصتاف مف أغرب تصاريؼ الزماف 
 .دكف اعتبار إلرادة الناس كما يبتغكف, مكضكعة سبقان كسمفان 

, خصكصان الثقافي , ماذا كاف يمكف أف يككف تاريخنا , كأٌنى لنا , كما ندرم 
أعني التككيف البشرم , لكال ذلؾ الحدث الساطع األىمية , بؿ ماذا كنا كأيف نككف 

, ليس ألننا نممؾ الجكاب, كىا نحف نطرح السؤاؿ , كسنظؿ ال ندرم " . جبؿ عامؿ"لػػػػ
سكاء طرحناه أـ لـ , بؿ ألف السؤاؿ قائـ بذاتو , أك ألننا نطمع في الحصكؿ عميو 

أف نيعيد تركيب قصة ما حدث , في ىذا الباب , كغاية سعينا نحف البشر , نطرحو 
فعممو عند قاضي القضاء كمقٌدر . . . ماذا كاف يمكف أف يككف لك , أما . بالفعؿ 

 .المقادير 
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ثـ كاف , قد تكٌكف بشريٌا كأثر جانبي لمحركب الصميبية " جبؿ عامؿ"حٌقان أف 
ما ال يفكقو مف بقاع األرض إال , لو مف األثر الحميد في تاريخ التشيع إجماالن 

يعكد الى أكلئؾ , لكف الفضؿ الحقيقي في كضعو عمى المسار المجيد " . المدينة"
, الذيف أعادكا صعكدان مف النكبة , الذيف ال نعرؼ عف أكثرىـ اال القميؿ , األبطاؿ 

ثـ سما بو مف بعدىـ , مبني عمى ىكيتو العميقة , بناء سياؽ تاريخي لشعبيـ 
أف اكتسبت أرض العمماء الفقراء , رٌكادان كمتابعيف , ككاف مف فضؿ الجميع , كنشركه

كلكال ىؤالء كبالتحديد لكال , مف مكانة مجيدة , كيجب أف نزداد بو معرفة , ما نعرفو
كأسسكا االتصاؿ بالمراكز العممية في , أنيـ اخترقكا الطكؽ المضركب عمى كطنيـ 

كلسقط حتمان في , ذلؾ النيكض " جبؿ عامؿ"لكاف مف المستحيؿ أف ينيض " العراؽ"
كنظائر ذلؾ غير نادرة في الممارسة الشعبية الدينية في , مياكم الخرافة كالطقكسية 

 .المنطقة كفي سكاىا 
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234 
 

 

  



235 
 

 الفصؿ العاشر 

 

 

 

 "دمشػػػػػػػؽ"

 كضكاحيػػػػػػػػػػػػيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



236 
 

 خريطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



237 
 

(1) 

ىك ذلؾ الذم نقرأه في " ببلد الشاـ"إف أغرب قصص انتشار التشيع في 
خصكصان حينما نعمـ أف ذلؾ , أعني غكطتيا الشييرة , كضكاحييا " دمشؽ"نمكذج 

ربما يرقى الى الفترة نفسيا التي حصؿ فييا انتشار , االنتشار قد حصؿ في زمف مبكر
 " .بعمبؾ"ك" طبرية"ك" جباؿ الظنٌييف"ك" حمص"الشيعة في 

كالمكقع , كانت عاصمة األمكييف كحصنيـ الحصيف " دمشؽ"فمف المعمكـ أف 
الرامية الى تكييؼ عقؿ االنساف , سياستيـ الشاممة , منذ معاكية , الذم كٌجيكا منو 

كقد قٌدمنا في أكليات , بحيث يضمنكف استمرار ممكيـ دكف انتقاض عمييـ , المسمـ 
كنكٌرر , كقمنا ىناؾ , الكتاب اإلشارة التي اقتضتيا الحاجة مف ىذا المكضكع الكاسع 

 .أنو يستحؽ بحثان مستقبلن , اآلف 

الدعكة بكؿ , كمف المعمكـ أيضان أف مف جممة ثكابت تمؾ الخطة كأسسيا 
فمف ىنا كجدنا في . كسيمة الى العداء لمتشيع بكافة أشكالو كرمكزه كأفكاره كأخبلقياتو 

 .أمران في الغاية مف الغرابة , أك الى جنبيا , انتشاره فييا 

أنو , في ىذا الباب , كلكف الدرس االكؿ الذم يتعممو المرء مف قراءة التاريخ 
عمى , أف تأخذ كؿ الدركب , ميما تكف كمٌية كشاممة , مف المستحيؿ عمى أيو سمطة 

السمطة . كأنيـ كاجدكف حتمان بيف ذلؾ سبيبلن يتخذكنو , كؿ الكقت , كؿ الناس 
كلكنيا أعجز مف أف تسيطر عمى النيايات كمآؿ , تستطيع أف تخٌطط لمبدايات 

 .كسنرل أف مشكمة الفصؿ ىي مف ىذا الباب , األمكر 

فإف عمينا أكؿ أف نضع أماـ القارلء صكرة إجمالية لكضع , عمى كؿ حاؿ 
 .لكي نبرر البحث , أبكر ما يمكف , كضكاحييا " دمشؽ"التشيع في 

(2) 

 نجػػػػػده لدل الرٌحالة, كضكاحييا " دمشؽ"إف أبكػػػػر كأكفى نصٍّ عف الشيعة في 
في  (ـ1217-1144/ىػ614-539)محمد بف أحمد الكناني ,  األندلسي ابف جبير 

 .(الرحمة)كتابو المعركؼ 
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 5/ىػ580 ربيع األكؿ 24كلبث فييا ما بيف الخميس , " دمشؽ"زار ابف جبير 
أم ,  تشريف األكؿ 3/ جمادل اآلخرة مف السنة نفسيا 5كالخميس, ـ 1184تمكز 

مما أتاح لو أف يسٌجؿ عنيا أكفى كأكسع ما كتبو عف المدينة مف المدف , سبعيف يكمان 
 (72-234/الرحمة). التي زارىا خبلؿ رحمتو الكاسعة 

كمع ذلؾ , بؿ بكبلـ عاـ , حقان ىك لـ يتحدث عف الشيعة فييا حديثان كمباشران 
 :قاؿ , ألنو األبكر كاألكفى , فإنو يستحؽ ما كصفناه بو أعبله 

وقد عمروا . وىم أكثر من السّنيين بيا , ولمشيعة في ىذه البالد أمور عجيبة "
ومنيم اامامية , وىم السّبابون , منيم الرافضة , البالد بمذاىبيم وىم فرق شتى 

 (. . . .)ومنيم ااسماعيمية والنصيرية , وىم يقولون بالتفضيل خاصة , والزيدية 
 ".ومنيم الغرابية

  (252/الرحمة )                                      
" ببلد الشاـ"كمف الجمٌي أف ابف جبير في ىذا ييجمؿ الكبلـ عف الشيعة في 

فضبلن عف أف كبلمو مميء باألكىاـ كاألفكار السابقة " . دمشؽ"إجماالن كال يخص 
, فيك يمٌيز بيف الرافضة مف جية . كال تصدر عف معرفة كخبرة شخصٌية , التجييز 

" في ىذه الببلد"كما مف فرؽ الشيعة. كبيف اإلمامية كبقية فرؽ الشيعة مف جية أخرل
كىي فرقة لـ تكجد بيذا , كيذكر الغرابية . منيـ أحدان " الشاـ"كما نعيد أف كاف في 

كىذا يدؿ عمى أف , اإلسـ إال في العقكؿ التي انشغمت كثيران ببرامج التشنيع المذىبي 
كعف تكزيعيا , كما تمتاز بو بعضيا عف بعض , فكرتو عف المذاىب كالفرؽ 

مما يمكف أف نجده لدل أم إنساف , ال تتجاكز أف تككف فكرة مبتذلة , الجغرافي 
كلـ يكف عمى حظ مف المعرفة الخاصة , استقى معارفو مف مضطرب الحياة اليكمية 

كلـ يعرؼ أىؿ الفرؽ التي تحدث عنيا , كمف المؤكد أنو لـ يتجٌكؿ في المنطقة . 
 .معرفة مباشرة 

كىـ : "كمع ذلؾ فبل يسػعينا أف نيٌكف مف شأف االنطباع العاـ الذم سٌجمو بقكلو
 ليس ألف ابف جبير ذلؾ الحٌجػة " الشاـ"أم في " ػػػػ يعني الشيعةػػػػػػ أكثر مف السنٌييف بيا 
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كىك السائح , استقاه , بؿ ألف كبلمو يعكس انطباعان عامان , الثٌػبػػػت في ىذا كمثمو 
كلـ يجد ما كمىف ينقضو , " دمشؽ"خبلؿ إقامتو في , الغريب الخالي الذىف مف مؤٌداه 

الذم , يخالؼ ىكاه كميمو الشخصي , أم االنطباع , فضبلن عف أنو . أك يخالفو 
كعمى كؿ حاؿ فإنو يناسب تمامان الصكرة التي تكٌكنت عندنا . أفصح عنو بكؿ كضكح 
ال , كالحقيقة أف قيمة ىذا النص ىي في االنطباع بذاتو . كعند القارلء حتى اآلف  كا 

 .فإف فيما فٌصمنا القكؿ فيو حتى اآلف غنىن كأكثر 

كال ننسى أف ىػػػػػذا النص قد سيٌجؿ في الكقت الذم كانت فيو نتائج التطكر 
ما تزاؿ " مصر"ك " الشاـ "ك " العراؽ: "الذم سار فيو قمب العالـ اإلسبلمي , الحر 

بكصفو تعبيران عف , كىك تطكر كاف ينيد نحك التشيع . خصكصان " الشاـ"بارزة في 
كأيضان تعبيران عف حالة االنفصاـ بيف الثقافة الرسمية , حركة جماىيرية كاسعة 

مف , كبيف الثقافة الشعبية كما يتطٌمع اليو الناس , كترجماتيا السمطكية مف جية 
" دار اإلسبلـ "التي انيالت عمى قمب , كلـ تكف العناصر العسكرية . الجية األخرل 

, كفقان لرؤية محٌددة , مذىبيان " الشاـ"قد نجحت في إعادة تشكيؿ , مف أطرافو الشرقٌية 
بعد اف كاف الصميبيكف قد أفرغكا أىـ ثبلثة مراكز . معادية لمتشٌيع بكافة أشكالو 

 " .صكر"ك" طرابمس"ك" طبرية"أعني , لمشيعة مف سكانيا 

رغـ أنيا أصابت التشيع في , أف الجائحة الصميبية , كالجدير بالذكر ىنا 
. كىذا كاضح , فإنيا لـ تقصدىـ خاصة " طبرية"ك" طرابمس"ىما , مقتميف عمى األقؿ 

في المناطؽ التي , كمف ىنا فإنيا لـ تؤٌد الى تغييرات أساسية في التركيبة المذىبية 
أشبو ما يككف بإعادة , بؿ كاف ما نتج عنيا في ىذا الميداف , كقعت تحت سيطرتيا 

ك " طرابمس"كفػقػػػػان لما قيػمناه عػف أىػػؿ , تكزيعان جغرافيان مف جديد, تكزيع مذىبٌية 
" جبؿ لبناف"الى " طرابمس"أىؿ : الذيف تحٌكلكا الى سكنى الجباؿ المجاكرة , " طبرية"

 ". جبؿ عامؿ"الى " طبرية"كأىؿ 

ف صدر في أكاف , فإف ذلؾ االنطباع الذم سجمو ابف جبير , مف ىنا  كا 
كبعد أف ظيرت بعض أىـ , المضطرب الذم تكٌكف في إطار الجائحة الصميبية 

 كمع ذلػػػػػػؾ" الشاـ"كمنيا ما كاف في غير صالح خريطة االنتشار الشيعي في , نتائجو 
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 .حتى ذلؾ الحيف صحيحان جدان , أم ذلؾ اإلنطباع ,  فإنو كاف 

ىي تمؾ , لكف المبلحظات األكثر تحديدان كمباشرة بالنسبة لما نعالجو اآلف 
كفي , كضكاحييا " دمشؽ"التي يتحدث فييا عف المعالـ المتصمة بكجكد الشيعة في 

 :ىذا يقكؿ

وقد , رجااًل ونساًء , رضي الّمو عـنيم , ومشاىد كثيرة ألىل البيت ". . . . 
 .احتفل الشيعة في البناء عمييم وليا األوقاف الواسعة 

, رضي الّمو عنو, ومن أحفل ىذه المشاىد مسجد منسوب لعمي بن أبي طالب 
والماء يطرد فيو من . وبإزائو بستان كمو نازنج . قد ُبني عميو مسجد حفيل رائق البناء 

وفي المحراب حجر . والمسجد كمو ستور معمقة في جوانبو صغار وكبار . سقاية معّينة 
يزعم . ولم يبن النصف عن النصف بالكمية , قد ُشّق بنصفين والتحم بينيما , عظيم 

 ".الشيعة أنو انشق لعمي  رضي الّمو عنو 

 (52-251/الرحمة)

رضي الّمو عنيم مشيد أم كمثوم ابنة عمي بن أبي , ومن مشاىد أىل البيت "
وأم كمثوم كنية أوقعيا عمييا . وُيقال ليا زينب الصغـرى , رضي الّمو عنيما , طالب 

والّمو أعمم , رضي الّمو عنيا , لشبييا بابنتو أم كمثوم , النبي صمى الّمو عميو وسمم 
وعميو . عمى مقدار فرسخ , ومشيدىا الكريم بقريٍة قبمي البمد تُعرف براوية . بذلك 

ولو أوقاف وأىل ىذه الجيات يعرفونو بقبر الست أم , وخارجو مساكن , مسجد كبير 
 .مشينا إليو وتبركنا برؤيتو . كمثوم 

منيا . رضي الّمو عنيم , وبالجبانة التي بغربي البمد من قبور أىل البيت كثير 
ومسجد , رضي الّمو عنيما , قبران عمييما مسجد ُيقال أنيما من ولد الحسن والحسين 

أو لعميا سكينة . رضي الّمو عنيما , فيو قبر ُيقال أنو لسكينة بنت الحسين , آخر 
 ".أخرى من أىل البيت 

  (253/الرحمة )
 .فمنقؿ أكؿ ماذا نفيـ مف كبلـ ابف جبير 

 تحػػػػػٌدث, الحديث في الفقرة األكلى تابع بحسب السياؽ الى كبلـ متقػػػٌدـ عميو 
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غربي "في " جٌبانة تيعرؼ بقبكر الشيداء" فيو عف القبكر كالمشاىد التي كانت في 
منسكبة ألىؿ " مشاىد كثيرة"كمنيا , كىي مف الجٌبانات المذككرة " . دمشؽ"ام , "البمد

ام انيـ قد اجتيدكا في , كاف الشيعة قد احتفمكا في البناء عمييا , البيت رجاالن كنساءن 
 .كأكقفكا عمييا االكقاؼ الكاسعة, اك االثنيف معان , سعةن أك اتقانان , بنائيا 

ذاكران أف مف أحفميا مسجد منسكب , ثـ يفٌصؿ الكبلـ في أحد ىاتيؾ المشاىد 
, كبإزائو بستاف كمو نازنج , " حفيؿ رائؽ البناء"يصفو بأنو , لبلماـ عمي عميو السبلـ 

, ام جدرانو , كالمسجد مزيف بستكر معٌمقة عمى جكانبو , الظاىر انو مما أكقؼ عميو 
 .مما يكحي بالعناية كالفخامة 

بنت , ثـ يعطؼ الكبلـ الى المشيد المقاـ عمى قبر السيدة زينب الصغرل 
كىك المشيد , الشرقية " الغكطة"في أقصى " راكية"بقرية , االماـ عمي عميو السبلـ 

 .الكحيد المعركؼ حتى اليكـ 

قبكر "كلكنو يعكد بعد ىذا فيستأنؼ الكبلـ في مشاىد أخرل في جٌبانة 
االكؿ مف كلد , قبريف منسكبيف الى رجميف , فيذكر ثبلثة مشاىد مما فييا " الشيداء

كالثالث , كاآلخر مف كلد االماـ الحسيف عميو السبلـ , االماـ الحسف عميو السبلـ 
 ".اك لعميا اخرل مف أىؿ البيت "لسكينة بنت االماـ الحسيف أيضان 

أخٌص المنسكبة الى , عف أمثاؿ ىذه المشاىد , كلقد تحٌدثنا آنفان أكثر مف مرة 
بحيث تدؿ بكجكدىا عمى كجكد , حيث قمنا انيا تحمؿ داللة حضارية , أىؿ البيت 

فاف ابف جبير لـ يضٌف عمينا بالتصريح في ىذا , كعمى كؿ حاؿ . الشيعة خصكصان 
 .بؿ صٌرح مرتيف بأنيما مف فعؿ الشيعة بناءن كرعايةن , الشأف 

انو في النصؼ االكؿ مف , مف ىنا فانو يسييؿ عمى أم متأمؿ اف يستنتج 
ام غكطتيا , كانت دمشؽ كضكاحييا , الثاني عشر لمميبلد / القرف السادس لميجرة 

كلنتأمؿ خصكصان في اف تمؾ المشاىد . الشرقي كالغربي حافمة بالشيعة , بقسمييا 
مكتفيان باالشارة التي , التي يبدك اف ابف جبير لـ يفٌصؿ الكبلـ اال في أقٌميا , الكثيرة 

 بما كانت عميو, ػػػػػػػػ تمؾ المشاىػػػػد , أكردىا في مطمع النص المقتبىس بالنسبة ألكثػػػػرىا 
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تدؿ بكضكح عمى كجكد قكم , كبما أيكقػػػػؼ عمييا مف أكقاؼ كاسعة ,  مف كثرة كاتقاف 
يرقى الى ابعد بكثير , باالضافة الى داللتيا عمى انو تاريخي , لمشيعة مكيف كمستقر 

 .اذ ال مراء في انيا لـ تينشأ باألمس القريب . مف تاريخ صدكر النص 

 :السؤاؿ األكؿ في بحثنا , ايضان كايضان , كىك , كالسؤاؿ 

 كيؼ كمتى تاٌتى ذلؾ ؟

(2) 

كضكاحييا خصكصان يكاجو صعكبة " دمشؽ"الحقيقة اف الجكاب بالنسبة لػػػػ 
بحيث يتأتى , مثبلن " طبرية"ذلؾ أنػنػا ىنا لسػنا في مكاجية حالة محدكدة كػ . خاصة 

لبمداني غريب مثؿ اليعقكبي اف يحصؿ عمى معمكمات كافية عف تركيبتيا السكانية 
بما نممؾ مف , ثـ جئنا نحف اليكـ . فنسبيـ الى قبيمة بعينيا , بمجرد زيارتيا 

كبما نممؾ مف , " العراؽ"ك" الشاـ"معمكمات عف تكزيع القبائؿ العربية كبطكنيا في 
فتكٌصمنا بسيكلة , كخصكصان حالة الشيعة , معمكمات عف الحالة السياسية في األخير 

التي نعرؼ مف أمر تاريخيا ما يكفي " طرابمس"أك كػ .كييسػػػػػر الى معرفة أصؿ أىميا 
ثـ عػػرفنا بفضؿ العمرم بأمر اليجرة اليمدانية الى , لتحديد مشػػػػػكمة التأريخ ليا 

كصمنا الى حؿٍّ كاضح لمشكمتي نيضة , كبالجمع بيف المعمكمات ىنا كىناؾ . جكارىا 
ثـ , كمضٌطرب العيش الكسيع , المدينة الكبرل , "دمشؽ "أٌما . المدينة كىكيتيا 

تمٌقى دائمان ما ال يمكف حصره مف , فقػػػد كانت مصبان كاسعان , العاصمة المركزية 
عمادىا أفراد اك عائبلت , كرٌب حركة سكانية . الجماعات كاألفراد القادميف الييا 

تؤدم مع الزماف الى تراكـ , تنتقؿ سعيان الى الحصكؿ عمى أسباب العيش , صغيرة 
 .كدائمان كانت المدف الكبرل ميدانان ليذا كمثمو , سكاني كبير الحجـ كاألثر 

فاننا نعثر في الكتب المعنٌية برجاؿ الحديث كاألخرل المعنٌية بعمـ , كمع ذلؾ 
كدائمان كاف أىؿ ىذيف العمميف , ما يفتح امامنا ثغرة في المشكمة المستغمقة , البمداف 

 .مف أىؿ التاريخ السمطكم , فيما حممكه مف تاريخنا , أكثر أمانة 

 عػػػػددان غير عادم مف الرجاؿ المنسكبيف, في سياؽ ما تعني بو , تذكػػري ىذه 
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مما , " دمشؽ"مع نسبتيا أيضان الى قػػػرية مف ضكاحي , إلى ىٍمػداف اك أحد بطكنيا 
كانت مصٌبان ألحد فركع اليجرة " الغكطة"في اف قرل , يفتح امامنا باب القكؿ عػريضان 

كقد رأينا انيا ىي التي حممت التشيع الى أكثر مكاطف " . الشاـ"اليمدانية الكبرل الى 
 .انتشاره التاريخية فيو 
 :مف ىػػػؤالء 

ركل , " صنعاء الشاـ"مف أىؿ , ػػػػػػػػػػ يزيد بف مرشد , ابك العثماف اليمداني 
االنساب  , 3/430: معجـ البمداف  )اذف فيك تابعي . عف عبد الرحمف بف عكؼ 

 ( .92/ 8: لمسمعاني 
, البرسمي الصنعاني , ابك داككد : كيقاؿ . ابك الميمب , ػػػػػػػػػػ راشد بف داككد 

 (.470/ 3:معجـ البمداف ). كبرسـ مف بطكف ىمداف " صنعاء دمشؽ"
/ 3: معجـ البمداف  ), الصنعاني , الفقيو , ػػػػػػػػػ محمد بف احمد اليمداني 

426.) 
  (.1/233: االكماؿ البف ماككال  )ػػػػػػػػ عبدالٌمو بف بركو اليمداني الصنعاني 
ثـ كاف , كاف مع عمي بالككفة , ػػػػػػػػ حنش بف عبدالٌمو اليمداني الصنعاني 

ام انو كقؼ مع حركة الضحاؾ بف , فيما نظف " الشاـ"في , ممف ثار مع ابف الزبير 
 (.1/551:االكماؿ  , 6/89 ك 1/93:االنساب  , 3/430: معجـ البمداف ), قيس

 ( .1/525: معجـ البمداف ), ػػػػػػػ يزيد بف يكسؼ اليمداني الصنعاني 
اك " صنعاء دمشؽ"كسنقكؿ ما عندنا في , ىؤالء جميعان ىمدانيكف صنعانيكف 

 " .صنعاء الشاـ"
تاريخ دمشؽ البف )" عيف ثرما "مف أىؿ , ػػػػػػػػ عبدالٌمو بف قيس اليمداني 

 (.7/381: عساكر 
ابك الفتح اليمداني العيف , ػػػػػػػػػ صدقة بف محمد بف محمد بف خالد بف معيكؼ 

 .ثرمي 
ابك المقدـ , ػػػػػػػػ عبد الكاحد بف محمد بف عمرك بف حميد بف معيكؼ 

 " .عيف ثػػرما"قاضي , المعيكفي
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, ابك المجد اليمداني , ػػػػػػػػػ احمد بف ابراىيـ بف سميماف بف محمد بف معيكؼ 
 " . عيف ثػػرما"مف أىؿ 

 (.4/177: معجـ البمداف )ذكر ىؤالء الثبلث ياقكت في 
ككاف , المجاىد كالغازم في البحر ضد الركـ , ػػػػػػػػ حميد بف معيكؼ اليمداني 
كقيتؿ ىناؾ سنة , الصكفي الشيير , معو في احدل الكقائع إبراىيـ ابف أدىـ 

, عمى ركايػػػػػة ابي نعيـ االصفياني " صكر"كديفػػػػػػف في , ـ عمى األرجح 776/ىػ160
 ( .9/  8: حمية األكلياء )

: تاريخ ابف عساكر  ). ابف المذككر أعبله , ػػػػػػػػ محمد بف حميد بف معيكؼ 
37/452.)  

ذكره ابف " . عيف ثػرما"مف زعماء ىمداف في قرية . ػػػػػػػػػػ معيكؼ بف يحيى 
أثناء الحديث عف الفتنة بيف القيسية كاليمانية في  (194/ 7: تيذيب  )عساكر في 

 .ـ793/ىػػ177سنة " دمشؽ"
الغكطة "في " عيف ثرما"مف قرية , كىؤالء جميعان مف بني معيكؼ اليمدانييف 

 " .الشرقية
 :كايضان 

 (.7/192:تيذيب )ػػػػػػػػػ الحارث بف سعيد الحجكرم 
يذكره , مف أبطاؿ كقادة الجياد ضد االركـ . ػػػػػػػػػػ معيكؼ بف يحيى الحجكرم 

, ـ 770/ىػ153قائبلن انو خرج في صائفة سنة ,  (43/ 8: تاريخ  )الطبرم في 
ثـ , فأسر كسبى مف كاف فيو , فكصؿ الى حصف مف حصكف الركـ ليبلن كأىمو نياـ 

 .سكل األسرل مف المقاتميف, فسبى منيا ستة آالؼ " البلذقية"قصد 
, نفسيا "عيف ثػرما"كىـ اسـ آخر لقرية , " حجكر"كىذاف ىمدانياف مف قرية 

  (.7/194:تيذيب  )" حجكر التي تدعى عيف ثرماء"

دكف اف , " الغكطػػػػة"كيذكػػػػري ابف عسػػػػاكػػػػر رجميف مف زعماء اليمدانييف فػػػػػػػػػي 
 :تيػػذيػػب  )ىما محمػػػػد كيزيػػػػػػد ابنػػػػػػا معيكؼ اليمػػػػػػدانياف , ينسػػػػػبيما الى قريػػػػػػػة بعينيا 
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, ابك بكر اليمداني , كايضان يذكر ياقكت محمد بف حميد بف معيكؼ ,  ( 7/180 
, كيحيى بف عبػدالرحمف بف عمارة  ( 1/521: معجـ البمداف  )" بيت سكا"مف قرية 

ككمتاىما  (458/ 2:نفسو  )" الدقانية"مف قرية , بف معمى بف زكريا اليمداني الدقاني 
 " .الغكطة"مف قرل 

كعامتيـ مف رجاؿ الحديث , كفييـ مىف ىـ مف , كمف الجمي البٌيف اف ىؤالء 
انما ىـ مف النخبة التي تنتجيا الجماعة عادة في ىذا , مقدمي قكميـ كالبارزيف منيـ 

مف , كاف جماعة تنتج ىذا العديد مف النخبة في مختمؼ المياديف . الميداف اك ذاؾ 
ثـ ال بد مف اف تككف عمى , ال بد اف تككف جماعة كثيرة العدد , ثقافة كجياد كزعامة 

كال يمكف اف تككف مستضعفة لقمة عددىا اك . حد مف االعتداد كالتحفز كالتماسؾ 
ما بيف السنتيف , " دمشؽ"كفي اخبار فتنة ابي الييذاـ المٌرم القيسي في . خمكليا
كالتي اتسعت حتى ,  (197- 7/179: تيذيب  )ـ 794 ك 890/ىػ178ك174

تحت شعار القيسية " حكراف"كفي " دمشؽ"شممت كؿ رجاؿ القبائؿ المقيمة في محيط 
في ذلؾ األكاف مف قكة " الغكطة"ما يدؿ اك يشير الى ما كاف ليمداف , كاليمانية 

 .عددية كسطكة كغنى 

كلقد قصدنا قصدان الى تصنيؼ اكلئؾ الرجاؿ بحسب النسبة الى منازليـ مف 
مف اف كجكد اليمدانييف فييا كاف , ابتغاء اف يبيف لمقارلء ما باف لنا , " الغكطة"قرل 

كعمينا اآلف اف نقكؿ ما عندنا حكؿ كٌؿ مف ىاتيف , أكثر ما يككف في قريتيف منيا 
 .القريتيف 

معركفة , الشرقية " الغكطة"فيي مف قرل , " عيف ثػػرماء"اك "  عيف ثػػرمى"اما 
جكر"كقدعرفنا انيا ديعػيت ايضان بػػ , بيذا االسـ حتى اليكـ  كالى ىذا االسـ نيسب , " حى
 .كسنقؼ عند مغزل ذلؾ كداللتو بعد قميؿ , قكـ مف أىميا كما رأينا 

األنساب  )كاستنادان الى , الغربية " الغكطة"فقد كانت مف قرل " صنعاء"كاما 
دكف , " دمشؽ"فيي قرية عمى باب  ( 3/429: معجـ البمداف ) ك ( 8/92:لمسمعاني 

 : ت )ككانت في عصر ياقكت, خربت كبقيت مزارعيا " . نير الخمخاؿ"عمى , "المٌزة"
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اليكـ عمى " دمشػػػػؽ"كقد عػػػدا اتسػػػػاع بنياف . مزارع كبساتيف  (ـ 1229/ىػ 626
 .اك بجكاره" ساحة االمكييف"كنظف انيا كانت في مكاف , مكانيا 

كفييا ما ىك , مف أصؿ سرياني " الغكطة"كمعمكـ اف اكثر اسماء القرل في 
: خير  )بؿ فييا قرية تحمؿ اسمان مف أصؿ عبراني , مف أصؿ فارسي اك يكناني 

منيا تمؾ األسماء . ال يستثنى منيا سكل أسماء قميمة عربية  . (287/ غكطة دمشؽ 
 " .عيف ثػرماء"ك" حجكر"ك "صنعاء: "الثبلثة 

اما . كىذا كاضح , في األصؿ اسـ لممدينة اليمنية المعركفة " صنعاء"ك
جكر" " ىمػػػػػػػداف...... سيمي بحجكر بف أسمـ بف " مكضع باليمف"فيي في األصػػػؿ " حى
" الغكطة"اف اليمدانييف عندما نزلكا , فمف ىنا نعمـ  . (225/ 2" معجـ البمداف )

تعبيران عف , كاطمقكا عمييما اسميف مف مكطنيـ األصمي , انشأكا ىاتيف القريتيف 
فالظاىر انو مأخكذ مف " عيف ثػػرماء"كاما اسـ . كما ىك ديدف النازحيف , الحنيف 

كما ندرم ما ىي " . ماء لكندة معركؼ"انيا  ( 76 /2)التي يقكؿ ياقكت " الثرماء"
الظركؼ التاريخية اك السكانية التي أٌدت الى تغمب ىذا االسـ في النياية عمى 

 .فبقي حتى اليكـ" حجكر"

ما كانكا منذ أكؿ , مف بني ىمداف " الغكطة"اف نٌزاؿ, كمف ىنا نعمـ ايضان 
كالظاىر اف بني . كاال لكانكا تجٌمعكا في قرية كاحدة , امرىـ فييا جماعة كبيرة العدد 

جكر"ىػػػـ الذيف اختاركا مكقع , كىـ بطف مف ىمػػػػداف كما عػػرفنا , معيكؼ  " حى
 .فالظاىر اف نٌزاليا كانكا مف بطكف ىمدانية متفٌرقة " صنعاء"أما . كأنشأكىا 

ام متى كاف نزكؿ اكلئؾ اليمدانييف , متى كاف ذلؾ : يبقى اف نسأؿ 
 ؟ " الغكطة"

 :كفي الجكاب نقػػػكؿ
, " الشاـ"ال سبب لمشؾ في انيـ كانكا فرعان مف اليجرة اليمدانية الكبرل الى 

كاطرافيا " بعمبؾ"ام انيـ نزلكىا في الكقت نفسو الذم نزلت فيو فركع اخرل جباؿ 
 ـ , مثػػػمما 661/ ىػ 41ام بيعيػػػػػد عاـ الجماعة في السنة , " حمص"ك" جبؿ الظنييف"ك
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يؤيد ذلؾ اننا كجدنا بيف مىف ذكرناىـ مف . قضينا فيما يخٌص الفركع األخرل المذككرة 
الذم يركم عف عبد , ىما يزيد بف مرشد , اليمدانييف تابعييىف اثنيف" الغكطة"أىؿ 

كحنش بف عبدالٌمو الذم كاف مع االماـ عمي عميو السبلـ في , الرحمف بف عكؼ 
بؿ , كربما . كبذلؾ اكتسب لقب الصنعاني " صنعاء"كنزؿ " الشاـ"ثـ قدـ " الككفة"

يقػػػػٌدـ ممخٌصان لتاريخ , اف ىذا الجزء مف السيرة الشخصية ليذا األخير , نعتقد 
 .كميا " الغكطة"أعنى نيػػػػٌزاؿ , جماعتو 

(3) 

اعتقد اف ىذا يصمح ألف يبٌيف لنا المكٌكنات االساسية لمكجكد الشيعي في 
كما يصمح ألف ينظـ ىذا الكجكد في سياؽ أكبر مف حجمو , " دمشؽ"ضكاحي 

الذم عرفنا , " طبرية"كمو باستثناء " الشاـ"يتعٌمؽ بالكجكد الشيعي في , المحمي بكثير 
ألننا ال , المككنات األساسية "أقكؿ . اف الفضؿ فيو يعكد لميجرة اليمدانية الكبرل اليو 

يمكف اف ننفي احتماؿ اف يككف قد حدث تراكـ شيعي حكؿ النكاة اليمدانية التي 
 " .الغكطة"استقٌرت في 

 : ىذا التراكـ المفترض يمكف اف يككف قد حدث بدرجتيف

, يعني كسب متحٌكليف الى مذىب اليمدانييف الشيعة  : تراكم نوعيػػػػػػ 
" الغكطة"التي كانت تقطف بجكارىـ في , خصصان مف بيف الجماعات اليمانية الكثيرة 

بتحٌكؿ , " حمص"كمثؿ ىذا حدث في  . (197-7/179: تيذيب ابف عساكر)
. كما أشرنا في الفصؿ المخٌصص ليا آنفان , الى التشيع , اليمانييف ايضان , الحميريف 

كخصكصان ايضان اف مسألة المذاىب لـ تكف يكمذاؾ عمى مثؿ ىذه الحٌدة التي نعرفيا 
مف سبلجقة كغيرىـ , كالتي تعكد بدايتيا الى دخكؿ العناصر العسكرية الغريبػة , اليكـ 

ما , حيث بدأت حممة تحريض كتعبئة مذىبية ىائمة " الشاـ"في الصكرة السياسية لػ , 
مف قبؿ ذاؾ كانت المسألة . يزاؿ المسممكف جميعان يجنكف ثمارىا المٌرة حتى اليكـ 

كلـ تكف تشٌكؿ حاجزان يفصؿ المسمميف بعضيـ عف , المذىبية في غاية البساطة 
ٍمميػػػو كتحٌممػػػػػو, كىػػػػذا يبدك لنا بأجمى صكرة في الحػديث الشػػػػريؼ , بعض   الذم كاف حى
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دكف اعتبار بينيـ . عمى اختبلؼ مذاىبيـ .  ميدانان حٌران يمتقػػػػي عنده كفيو جميع أىمو
كمف المعمكـ اف التشيع كاف ناجحان دائمان في كسب . اال لكثاقة الراكم كضبطو 

 .حيثما تكٌفػػػػرت اجكاء الحكار الحر , المؤيديف لو 

اك بالحركة السكانية المتجية نحك , بالزيادة السكانية الطبيعية  : ــــ تراكم كمي
. لما تتمتع بو مف خصكبة كرفؽ , التي كانت دائمان مقامان مرغكبان لمسكنى " الغكطة"

, كمو فييا في مرحمة التشكؿ السكاني " الشاـ"كال ننسى اننا نتحدث اآلف عف فترة كاف 
في ىذه المرحمة كانت اليجرة اليو مف أىـ . التي استمٌرت لفترة طكيمة جدان بعد الفتح 

كمف الطبيعي اف تميؿ الجماعات القادمة الى التشاكؿ . عكامؿ استكماؿ ذلؾ التشٌكؿ 
ام تنزؿ حيث يكجػػػػد مف يشاكميا في القبيمة اك المذىػػػػب اك االثنيف , مع مىف سبقيا 

, كمف أسؼ فاننا ال نممؾ معمكمات كافية عف ىذا المكضكع الفائؽ األىمية . معان 
كانما نممؾ مبلحظات ال , النو يدخؿ فيما سميناه سابقان الجزء غير المرئي مف تاريخنا 

 .تقبؿ التفسير اال عف ىذا الطريؽ 
الذم كصفو ابف جبير لممشاىد ذات , ىذا كمو يفسر االنتشار الكاسع كالكثيؼ 

, بؿ كانتشار الشيعة فييا . بقسمييا الشرقي كالغربي " الغكطة"في , الطابع الشيعي 
في مدينة , فضبلن عف مشاىد اخرل كثيرة غيرىا لـ يذكرىا , كما صرح ابف جبير 

مثؿ مشيد االماـ عمي كاالماـ زيف , لـ نعرض نحف ليا تجنبان لبلطبللة , " دمشؽ"
 .كقبر رقٌية رضكاف الٌمو عمييا , العابديف عمييما السبلـ في المسجد االمكم 

 :اخيران نقكؿ 
يبدك اف قسمان كبيػػران , كربمػػا القسػػـ األحبػػر , مف ذلؾ التراكـ الشيعي في 

كذلؾ بسبب الفتف كالحركب الكثيرة . قػػػػد انتقؿ فيما بعػػػػػد الى داخػػؿ المدينة " الغكطة"
ثػػـ كاف منيـ مف . التي كانت تيمجىء الناس إلى االحتماء داخؿ اسػػػػػػكارىا , الميتكاليػة 

 . يستمرلء العيش فييا فيبقى 
, كىػك الحي  (حػي األميػف اليػكـ  )" حي الخػػػػػػراب"نشػػػػػػأ , فيما نرجح , ىكذا 

 التاسػػع/ كذلؾ في القػػػػػرف الثالػػػػث لميجػػػػرة , كما يػػػػػزاؿ " دمشػػػػػؽ"التاريخي لمشػػػػػيعة في 
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الى " الغكطة"كىي أقػػػػرب قيػػػػػرل , اليمدانية " صنعاء"كقد رأينا اف قرية .  لمميبلد 
كنظف اف خرابيا .  قػػػػد خربت كجبل عنيا أىميا, ثـ ابتمعيا تكسُّػػعي المدينة , المدينة 

ذلػػؾ أٌف كػٌؿ الذيف نيسبكا الييا , "حي الخراب"قػػػػد حدث في الفترة نفسيا التي نشػػػػػأ فييا 
 .اليعػػػػدكف القرف الثالث

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ*****ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 ختـــــــــــــــــــــــام

يمٌخصكف فيو , درج المؤلفكف المنيجيكف عمى تذييؿ مصنفاتيـ بفصؿو مستقؿ 
النو يساعد , كىك تقميد حميد . النتيجة اك النتائج التي خمصكا الييا مف بحثيـ 

, التي تككف عادةن مستغرقة في المقدمات المنيجية , القارلء عمى استيعاب النتائج 
كعميو فاننا سنخصص ىذا . كاألسناد كالتحميبلت كالمناقشات , التي ال غنى عنيا 

الذم عالجنا فيو إشكالية كجكد التشيع االمامي في غرب , الفصؿ األخير مف الكتاب 
 .لبياف أبرز النتائج التي انتيينا الييا , " ببلد الشاـ"

(1) 

لمف ذىب الى اف التشيع كاف , ما مف دليؿ كال حجة ميقنعة عمى االطبلؽ 
ام قبؿ انييار . ـ 661/ىػ41قبؿ ما يسمى بعاـ الجماعة سنة " ببلد الشاـ"في 

كقد عالجنا ىذا االدعاء . كاستتباب األمر لمعاكية , المشركع السياسي الشيعي 
دىيو  لـ نصؿ الى , حيث في الفصؿ األكؿ , كذلؾ في الفصميف األكليف , بمعالجة ميفرى

خصكصان الى " جبؿ عامؿ"أم دليؿ عمى صحة الزعـ الذم ينسب نشر التشيع في 
بالنظر الى األدلة التي , كخمصنا الى اف ىذا الكبلـ . الصحابي ابي ذر الغفارم 

ثـ في الفصؿ التالي . أقرب الى األسطكرة منو الى التاريخ , يمكف اف تيقٌدـ عميو
اف , استنتج منيا باحثاف مف قبمنا , الذم يستند الى ركاية , عالجنا الزعـ الثاني
. إباف حياة االماـ عمي عميو السبلـ , " الجكالف"في , انتشاران ما , التشيع كاف منتشران 

, انيا ال تنيض دليبلن عمى ما فيمػػػا منيا , اما نحف فقد قضينا مف دراسة الركاية 
 .عمى الرغـ مما يبدك عمييا مف إمارات الصحة 

, نككف قد غادرنا مرحمة أساسية مف خطة البحث , بمغادرتنا لذينؾ الفصميف 
كىي مرحمة ال غنى عنيا في , يمكف اف نسمييا مرحمة حراثة األرض كتطييرىا 

فكما أف األعشاب النافعة ال يمكف اف تتعايش بنجاح مع . التأريخ كما في الزراعة 
كذلؾ التاريخ الصادؽ ال يمكف اف يأخذ محمو الصحيح , األخرل الضارة اك الغريبة 

بكجكد التاريخ الزائؼ اك , كيقكـ بكظيفتو السياسية كاالجتماعية , عند أصحابو 
 .االسطكرة 
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(2) 

قد حصؿ بشكؿ " الشاـ"استبعدنا جدان اف يككف انتشارا التشيع في غرب 
بنفي صحة الزعميف المذيف أشرنا الييما في الفقرة , كقد نفينا ذلؾ ضمنان تارة , ثقافي

لتكٌفر , كىذا شاىد نفي . كال ذكر لغيرىما , النيما كمييما مف ذلؾ الباب . السابقة 
خبلؿ استعراضنا لؤلفكار , كنفيان صريحان أيخرل , لك كاف ثمة ما ييذكر , دكاعي الذكر 

, فيما قمنا , حيث قمنا ىناؾ , في الفصؿ الثالث , المكٌجية لمتامؿ في معضمة البحث 
خصكصان لدل مىف , يستحيؿ إخفاء ذكرىـ , اف االنتشار الثقافي ال بد اف ينتج ابطاالن 

ام اف , كىذه قاعدة اساسية في دراسة التحكالت الدينية لدل الجماىير , تأثر بعمميـ 
 .غياب ىؤالء األبطاؿ المفترضيف شاىد نفي ثاف عمى التأثير الثقافي 

ىما , الى ىنا يككف خط التفكير العاـ الجارم في البحث قد تقٌدـ خطكتيف 
, مف حيث انيما تميداف كتييئاف لمخطكة الثالثة , كلكنيما أساسيتاف , حقان نافيتاف 

 .التي يحقؽ البحث بيا الغاية المعمنة في عنكانو 

(3) 

ام انتقاؿ , سكل في البحث عف حركة سكانية , لـ يبؽ مف حؿ لممعضمة 
, ىي كثقافتيا معان , تككف مف الكبر بحيث ال تذكب كينعدـ أثرىا , كتمة بشرية ضخمة 

كتنحصر بو , كىك حؿ مقبكؿ عمى صعيد التأٌمؿ المجٌرد . اف كانت ذات ثقافة ممٌيزة 
كلكنو مع . كاستحالة افتراض ام احتماؿ آخر , بعد نفي التأثير الثقافي , االحتماالت 

فالتأريخ ىك في النياية قصة , ما لـ تدعمو كقائع ثابتة , ذلؾ يبقى حبلن نظريان 
 .الحدث

مف , اليجرة اليمدانية الكبرل , بحسب ما كصمنا اليو , ىذا الحدث ىك 
ايضان الى " الككفة"كىجرة األشعرييف مف , " الشاـ"الى أنحاء مختمفة مف " الككفة"
التشيع الذم صار , " الشاـ"في ىذه القصة يكمف انتشار التشيع في غرب " . طبرية"

محكر ما , ام تمؾ اليجرة , كىي . كفرعو العرفاني المعركؼ باسـ العمكييف , اماميان 
 .بقي مف الكتاب 
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مضينا في , ىما  الرابع كالخامس , بعد تكطئة طكيمة استغرقت فصميف 
كقد قسمنا القصة . عرض الكقائع المتصمة بقصة اليجرة اليمدانية كاألخرل األشعرية 

رصدنا في كؿ مف ىذه . يختص كؿ منيا بمنزؿ مف المنازؿ , الى خمسة فصكؿ 
, " دمشؽ"ك" االردف"ك" بعمبؾ"ك" طرابمس"ك" حمص:"المنازؿ آثار ىمداف منزالن منزالن 

ىذه اآلثار تتفاكت مف نص تاريخي , كىي ايضان مراكز التشيع التاريخية في المنطقة 
مف اشارات كمركٌيات , الى مزؽ تاريخ , " طبرية"ك "حمص"فيما يتعٌمؽ بػػ , مباشر 

بحيث يممح , بذلنا الكسع في تركيبيا , فيما يتعٌمؽ ببقية المنازؿ , شفكية كسير رجاؿ 
 .القارلء مف خبلليا القٌصة كما كقعت بالفعؿ 

(4) 

كلكف ىناؾ في خطة البحث ما : رب قارلء عارؼ يسأؿ , عند ىذا الحد 
التي تصؿ الييا اليد في , ذلؾ اف النتيجة المباشرة , يصح اف نصفو بالنقطة المعتمة 

ىي اف ىمداف كمعيا األشعريكف قد انتشركا بأعداد كبيرة جدان في أنحاء , النياية 
لك كانت المشكمة , كىي نتيجة ميرضية " . الككفة"قادميف مف , " الشاـ"مختمفة مف 

ام اف المنيج يقفز مف نتيجة . كليس انتشار التشيع , ىي انتشار ىاتيف القبيمتيف 
 فكيؼ أضأنا ىذه النقطة؟, مباشرة الى أخرل عمى القارلء أف يفترضيا افتراضان 

, كلـ نغفؿ عنيا قط , كالحقيقة اف ىذه المشكمة كانت في الباؿ منذ البداية 
بؿ تركنا القارلء يرل نفسو التكازم الكامؿ بيف , رغـ اننا لـ نعالجيا معالجة مستقمة 

, بحيث اننا لـ نرى التشيع في بقعة منو . رأل العيف " الشاـ"ىمداف كالشيعة في غرب 
" . طبرية"اك األشعرييف في نمكذج , اال اكتشفنا بعد البحث ىمداف في خمفية الصكرة 

الشيعية لـ تنحٌؿ اال عندما اكتشفنا المنزؿ " طرابمس"كبحيث اف حيرتنا في عٌمة ىكية 
كليبلحظ القارلء اف الفصكؿ الخمسة . ككذلؾ بقية المنازؿ , اليمداني الى جكارىا 

كفي ىذا التكازم . اك بالعكس , األخيرة اما انيا ابتدأت بيمداف كانتيت بالشيعة 
ىػػػػػػػػػػػػػذا . الذم عممنا عمى اف يخػػػػرج بو قارلء الكتاب , الكامؿ يكمف المغػػػػػػزل الكبير 

 بعػػػػػد اف ىاجػػػػرت مف, فضبلن عف اننا قػػػػػد عػػػرضنا في الفصؿ الخامس لقصة ىمػػداف 
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بحيث يككف كجكدىا , عرضان قصدنا منو التمييد لما يمي ," الككفة"الى " اليمف" شرؽ 
امران مفيكمان لدل القارلء الذم ال يعي اال عف " الشاـ"الذم ال ييعرؼ عنو شيء في 

كلكف ليذا العرض مغزل آخر غير ما قصدنا اليو " . الككفة"تاريخيا المشيكر في 
أيٌمػة كيذه . ككالئيا الذم لـ تشبوي شائبة , فيك يدؿ عمى استمساكسيا البالغ , مباشرة 

كتركتو , بعد ىجرتيا الثانية , يصعب جدان اف نتصٌكر انيا أدارت ظيرىا لكؿ تاريخيا 
 .ما يزاؿ حٌيان مستمران , بؿ نراىا أسٌست تاريخان جديدان عمى الصراط نفسو , نسيا منسيان 

(5) 

ىذه , " جبؿ عامؿ"تأسيس تاريخ , مف أبرز النتائج التي كصؿ الييا البحث 
كلكف تاريخيا كاف ضائعان في ركاـ ال . البقعة ذات االمتياز في التاريخ الثقافي لمتشيع 

كقد رأينا في القسـ الذم خصصنا بو ىذه . عبلقة لو بالتأريخ كما ينبغي اف ييفيـ 
قد تكٌكف بشريان مف بقايا , الذم نعرفو " جبؿ عامؿ "اف , مف الفصؿ التاسع , البقعة 

كفي , كجكارىا " طبرية"التي مٌزقيا االحتبلؿ الصميبي في , المجتمعات الشيعية 
كىذا تصكر جديد تمامان " . فمسطيف"ك" االردف"كربما في مناطؽ اخرل مف , " صكر"

. كىك كثير , يطرح ضركرة إعادة النظر في كؿ ما كيتب فيو , لمنطمؽ تاريخ الجبؿ 
, كفي الكقت نفسو . اعتٌز بيا غاية االعتزاز , كىي نتيجة تشٌرؼ البحث المنيجي 

دكف أف يتقٌدـ , يمكف اف يسير ألؼ ميؿ , امثكلة تيرينا اف الباحث عمى غير منيج 
 .خطكة كاحدة 

(6) 

المخصص , نجدىا في الفصؿ الثامف , ثـ ىناؾ نتيجة اخرل ال تقؿ اىمية 
ىي تمؾ التي تتعمؽ بتاريخ الفرع العرفاني لمتشيع االمامي في , كجكارىا " طرابمس"لػػ 
الذيف ينتشركف اليكـ في جزء مف المنطقة الجبمية , المعركؼ باسـ العمكييف " الشاـ"

فمف المعمكـ اف تاريخ العمكييف . كفي الجباؿ المنسكبة الييـ , " طرابمس"المجاكرة لػػػ 
كال شؾ في اف . يشمؿ تاريخيـ االجتماعي كتاريخيـ الثقافي , يمٌفو غمكض كامؿ 

 بعػػػػد سقكط عاصمة التشػػػػػػػيع في, ىذا الغمكض يعكد الى المعاناة الشديدة التي لقػػػكىا 
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, ثـ مف بعد سيطرة العناصر العسكرية الغريبة , بيد الصميبيف " طرابمس"المنطقة ام 
كاحاط بيـ , فافتقدكا المركز المديني الحضارم مف جية , التي نابذت التشيع العداء 

بحيث عاشكا في جباليـ لقركف طكيمة في , سكر مغمؽ مف العداء مف الجية االخرل 
كقد انتيى بنا البحث الى كجكد أساس مشترؾ بيف الشيعة االمامية . عزلة كاممة 
. مضافان الى ما بينيـ مف أكاصر أخرل , فيما يخص التاريخ االجتماعي , كالعمكييف 

آمؿ اف تقكد الى . كانني ارجك أف أككف بذلؾ قد قٌدمت مساىمة ميما تكف متكاضعة 
, تينيي الجدؿ العقيـ كغير الميجدم , أبحاث جديدة في تاريخ الجماعة العمكية العريؽ 

 .الذم يسكد عامة ما كيتب في ىذا الباب حتى اآلف 

(7) 

كلكف تمكف قراءتيا في , نذكر ايضان نتيجةن لـ نعالجيا عمى نحك االستقبلؿ 
ىي تأثير الغزك الصميبي في اإلنتشار الشيعي في , أكثر فصكؿ الكتاب األخيرة 

 :تأثيران ذا اتجاىيف , المنطقة 

رأيناه , أدل الى انياء الكجكد الشيعي نيائيان : ػػػػ اتجاه تدميرم اك انحسارم 
حيث عرفنا اف كبل المدينتيف كانت مركزان شيعيان , " طبرية"ك" طرابمس"في نمكذجي 
اف قضى , ككاف مف أثر االحتبلؿ الصميبي لممدينتيف , بمعنى اك بآخر , متقدمان جدان 

عمى رأسيا جذب , بما أفرز مف تداعيات , بؿ قضى , عمى الكجكد الشيعي فييما 
ػػػػػػػػ , العناصر العسكرية الغريبة كاستيبلئيا عمى السمطة لمدة طكيمة مف بعد التحرير 

 .عمى امكانية عكدتيـ الييا 

, " جبؿ عامؿ"ك" جبؿ لبناف"قرأناه في نمكذجي : ػػػػ اتجاه تشكيمي اك انتشارم
كال ريب اف إعمار " . طبرية"كمف " طرابمس"المذيف تشٌكبل سكانيان مف النازحيف مف 

. لكال ذلؾ , في الكقت الذم حدث فيو عمى األقؿ , ىاتيف المنطقتيف لـ يكف ليحدث 
 .كقد عرضنا في الكبلـ المخصص بكٌؿ منيما الى تداعيات كٌؿ مف التشكميف 

باإلضافة الى ما يمكف , انطبلقان مف كؿ ما أشرنا اليو أعبله مف تاريخ 
 تتعٌمػػػػػػػؽ, يمكف لممتأمؿ اف يكتشػػػؼ مبلحظة ىاٌمػػػػػة , اضافتو مف تاريخ بقاع أيخػػػػػرل 
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ىي انو يتقٌدـ كينتشر , قد يككف ليا قيمة القاعدة , " الشاـ" بتاريخ التشيع االمامي في 
في انتشار , كقد رأينا آخر تطبيقات ىذه القاعدة في زماننا , سكانيان كينحسر بالقير 

سيؿ "ك" جبؿ عامؿ"قادميف مف , " لبناف"كساحمو في " المتف األدنى"الشيعة بكثافة في 
كىناؾ مىف يرل اف ىذا . ثـ اجبلئيـ بالقكة خبلؿ الحرب األىمية األخيرة , "البقاع

, كعمى كؿ حاؿ . كاف مف أكليات األىداؼ مف إشعاؿ الحرب , التعديؿ السكاني 
فاذا صٌح اف مجمكع المبلحظات المتصمة بالمسألة يمكف اف تكٌكف قاعدة اك ما 

 .تعمؿ عمى اكتشاؼ قكانينيا كاسبابيا , فاألمر يستدعي دراسة خاصة , يشبييا 

(8) 

 ....أخيران 
اف بحثي يطرح أسئمة جديدة أكثر مما يقٌدـ أجكبة عمى , أنني أيدرؾ جيدان 

انو ال . ال يرمي الى أكثر مف ذلؾ  (التأسيس  )كالحقيقة اف ىذا . أسئمة قديمة 
في مقاييس البحث , كىي . يطمح الى أبعػػػػػد مف تحديد األسئمة في مكضكعو 

التي ال تعني أكثر , بالقياس الى التساؤالت الحائرة , خطكة متقدمة جدان , المنيجي 
مف حيث , يكفي اف تككف قد حػػػػػٌددت كجية التأمؿ . مف أف حامميا ال ييتدم سبيبلن 

ٌفػقىػػت في , انتيت في الحديث عف كٌؿ مف مشاكؿ البحث التفصيمية  اف كانت قد كي
 .ذلؾ بالفعؿ 

                                  كالحمدلٌمو رب العالميف               


