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املقـدمـــة

)1(

الموؤثرَة  َة  الق�شّ اأ�شـُرَد  اأن  التالية،  ال�شفحات  في  ُبغيتي 
من  ُرقعًة  تنزُل  التي  ال�شّكانّيِة  التركيبِة  مكّوناِت  لأعرِق 
غرِب »ال�شام«. اكت�شبت ا�شتقالَلها ال�شيا�شي قبل قرٍن تقريبًا 
اإلى قلبها الجغرافي  تحت ا�شم »الجمه�ريّة اللبنانيّة«، ن�شبًة 
هذه  مواطني  من  ال�شيعَة  اأعني  »لبنان«.  جبل  وال�شيا�شي 
ة« ا�شمًا »�شيعة لبنان« من  الجمهورّية. واخترُت لهذه »الق�شّ
بين خياراٍت اأُخرى عبرْت الذهن، لأنني راأيُته موؤّديًا لفكرة 
اأّن الجزَء  ْمع والل�شان. ثم راأيُت  ال�شَّ الكتاب، خفيفًا على 
الأكبَر من تاريِخِه داَر بهوؤلء ال�شيعة اأوعليهم، فاأ�شفُت اإلى 
مّما  وكالهما  لتاريخه«.  الحقيقّي  »والمنطلُق  الكتاب  ا�شم 
تجاهلُه اأ�شباُه الموؤّرخين. لطالما تجاهَل هوؤلء اأن قد كان 
على هذه الأر�ض منذ الِقَدم قوٌم هم الذين بنوه، باأكثر من 
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معنى من معاني البناء. ولطالما تجاهلوا اأّننا، اإن نحن تقّبلنا 
التاريخ،  في  (ُمنطلقات(  ُي�شّمى  ما  هناك  اأّن  فكرَة  مبدئّيًا 
لنمنحهم  والرجاِل  الأحداِث  بع�َض  ننفَخ  ل  اأن  علينا  فاإّن 
ال�شكوت  مقابل  في  اأجوفًا.  تاريخًا  به  نمالأُ  فارغًا  حجمًا 
الكامل عن اأدواٍر واأبطاٍل، لها ولهم من الأثر ما يزاُل حّيًا 

حتى اليوم.
والمكان.  الزمان  في  ًة  ق�شّ للقارئ  اأحكي  اأن  خّطتي 
والثقافّيِة  ال�شّكانّيِة  ال�شورِة  َم�شارِف  اإلى  بَم�شاِرها  و�شوًل 
والجتماعّيِة القائمِة الآن لأبطاِلها. واأنا ل اأكتُم القارَئ اأنني، 
واأنا اأخّط هذه الكلمات، اأُف�شُح بها عن �شريرتي وق�شدي، 
ل�شت متاأّكداً الآن من اأّنني �شاأ�شُل في نهاية ال�شعي اإلى عْر�ِض 
مثلما  الحال  واقَع  تحكي  تفا�شيلها  بكامل  محبوكٍة  ق�شٍة 

كان، بحيث تكون و�شيلتي لأُعدي القارَئ بَحْد�شي. 
التنقيب  من  قلياًل  يزيُد  اأو  قــرٍن  ثلث  اأثناَء  اأنني  ذلك 
بالمو�شوع،   العالقة  الُم�شنفات ذات  والتاأّمل في ُمختلف 
َل اإلى َحْد�ٍض جليٍّ وُمن�شجٍم على �شل�شلة  نجحُت في اأن اأ�شِ
الإ�شكالّيات التي ُيجِمُلها ويت�شّمُنها عنواُن الكتاب. ولكن 
اأُْعدي القارئ بما ح�شلُت عليه بف�شل البحث والتاأّمل  اأْن 
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الحد�ُض  اآخر.  �شاأٌن  فذلك  ال�شنين،  هاتيك  كل  الدائَبين 
لكّن  بلحظٍة.  �شاحبه  عقَل  ُت�شُئ  اإبداعّيٌة  حالٌة  العلميُّ 
التاأّمل الطويل وتراكم  هذه اللحظة ما كانت لتح�شل لول 
المالحظاِت في الذهن، تاركًا للعقل اأن يطبَخها بهدوء حتى 
في غفلٍة عن �شاحبه. اأُريد اأن اأقول اأّن هذا الحْد�ض هو ِملٌك 
ح�شريٌّ ل�شاحبه، لي�ض من ال�شهل اأن ينقَله اإلى قارٍئ غافٍل 
للُجزئّيات  تركيبًا  بو�شفه  البحث،  منطُق  المو�شوع.  عن 
جذرّيًا  مختلٌف  اأمٌر  هو  الُمحّررة،  اأُ�شوُله  له  لة،  ال�شّ ذات 
عن حالة الحد�ض. واإن يكن يهتدي به، بحيث يمكن القول 
اأنه لوله َلما تكّون الحافُز لدى الباحث لجمع المعلومات 

وتركيبها.
حد�ٍض  من  لديه  بما  يهتدي  اإنما  ُيرّكُب  وهو  الباحُث   
�شابق. ولكّنه وهو يفعل محكوٌم للماّدة التاريخّية الخام التي 
ة. فهذا اعتذاٌر من  بين يديه، ومدى وفاِئها بكل عنا�شر الق�شّ

ة » �شيعة لبنان«.  القارئ عّما قد يجده من ثغرات في ق�شّ

)2(

هاهنا �ش�ؤاٌل ل بّد من طرحه والج�اب عنه قبل اأي كالم: 

ما الذي يُبّرُر و يُ�شّ�ُغ اأطروحَة هذا الكتاب / الم�شروع الآن؟ 



�شـيعُة لبنان واملُنطَلُق احلقيقي لتاريخه 14

المجتمع  لكل طائفٍة طائفٍة من ط�ائف  بالتاأريخ  الهتمام  األي�س 

اللبناني تعزيزاً لالنق�شام الطائفي؟ 

األي�س اإحياُء ذلك التاريخ على نحٍ� مجزوٍء �شينتهي اإلى ا�شتح�شار 

الجْمعيّة،  الّذاكرة  اإلى  دامية  �شراعاٍت  من  بلدنا  تاريخ  به  حِفَل  ما 

وقاعدًة ل�شتنبات المزيد من الماآ�شي؟ 

المع�شلة  اأ�شَل  بنف�شه م�شروٌع ول ريب. ولكن  ال�شوؤال 
لي�شت في التاأريخ ول في عمل الموؤّرخ عليه، بل في حقائق 
التاريخ المو�شوعّية التي ت�شكُن الّذاكرة الجماعّية. ثم اأّنها في 
المنهج الذي جرى اعتماُده حتى الآن في �شياغة (تاريخنا( 

الر�شمي. 
ال�شيا�شي  الكيان  تركيُب  جرى  فيما  هو  المع�شلِة  اأ�شُل 
الماّدة  في  اأي  وب�شراً.  اأر�شًا  منه  اللبنانيّة«  لـ»الجمه�ريّة 
اإل  هي  وما  الجديدة.  الجمهورّية  طينُة  منها  ُعجنْت  التي 
كانّية التي تعمرها. حيُث لكلٍّ منها تاريُخها  الجماعات ال�شُ
هذا  نزوِلها  وكيفّيِة  لحظِة  من  الُمرّكُب  المنف�شل.  الخا�ض 
الجزء اأو ذاك من الأر�ض، مع ما حملته كلٌّ منها من ذاتّياتها. 
ومنها طبعًا ثقافتها الخا�شة بكّل مكّوناتها وما تنطوي عليه 
من حوافز �شلوكّية. وفي اأّنها غالبًا لم تتوا�شل اإل فيما ن�شب 
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بنف�شه  ذلك  ولي�ض  دموية.  وغير  دمويّة  نزاعات  من  بينها 
الُمتمادي  ال�شّيء  تاأثيرها  ولي�ض  النادر.  ول  الِبْدع  بالأمر 
بالقدور المقدور الذي لمفّر منه. فهناك ُدَوٌل كثيرٌة توافقْت 
على �شيغٍة جامعٍة بعد طول نزاع. ولكّن خطيئتنا الكبرى اأّن 

م�شروَع الجمهوريّة عندنا اأتى بو�شفه م�شروَع َغَلَبة. 
نخاُل اأّن هذه الُمع�شلة كانت اأماَم اأرباِب الكيان ال�شيا�شي 
الجديد لـ » الجمه�رية اللبنانيّة«. ونخاُل اأّنهم لم يـروا اإليها اإل 
بو�شفها عقبًة �شغيرًة في الطريق اإلـى �شياغة واإقرار ما �شُيعتَمُد 
من تاريٍخ ر�شميٍّ للكيان الوليد، من �شمن خّطٍة اأ�شا�شّيٍة تعمُل 
ومن  المكان.  وفي  الزمان  في  الُعمَق  ومْنِحه  تاأ�شيله  على 
�شمن ذلك طبعًا و�شُع الأ�شاطير الموؤ�ّش�شة. وبما اأن الُمخّيلَة 
كانت  العتيد،  الكيان  ولدة  ُرعاة  الآباء،  لأولئك  ال�شيا�شّيَة 
تحت تاأثير وْهِم دولٍة دائمٍة تجمُع �شمَل م�شيحيي ال�شرق، 
فاإّنهم لم يجدوا اأدنى �شعوبٍة دون اإزاحة كلِّ تاريٍخ ل يمنُح 
�شرعّيًة تاريخّيًة لم�شروعهم. اأو باأن يكون، على الأقل، قاباًل 

للدمج في الن�شب التاريخي المزعوم للم�شروع. 
اللبنانيّة«،  لـ»الجمه�ريّة  الر�شميُّ  التاريُخ  نبَت  هكذا 
مقبوٌل  هو  مّما  مختارٍة  بُمنتخباٍت  راً  وُمحا�شَ مح�شوراً 
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للم�شروع من (تاريخ( جبل  ُمختَلق،  ومنا�شٌب،  بل وكثيراً 
اأخما�ض  اأربعة  تاريخ  اإلغاَء  ح�شاب  على  راً.   ح�شْ »لبنان« 

الوطن اأر�شًا وب�شراً. 
الجماعات  تاريَخ  اأّن  هو  التمييز  لهذا  الُمعلَنة  الذريعة 
الأُخرى مهما يُكن بانيًا ونبياًل، هو تاريٌخ طائفٍة بعينها ولي�ض 
اأّن منَحه �شفة الر�شمّي وما ي�شتتبع ذلك،  تاريخًا وطنّيًا. ثم 

�شيكون بمثابة تح�شيٍر وتحري�ٍض على الفتن. 
تلك  في  ِلما  بيانًا  المطّولت،  تدبيج  جــّداً  ال�شهل  من 
من  فذلكِتها  في  ِلما  وبيانًا  مق�شودة،  ُمفارقٍة  من  ال�شيا�شة 
نوايا  الأُطروحة من  ما وراَء  اإذا نحن تجاوزنا  بوؤ�ض. ولكن 
هي  كم  لراأينا  فذلكتها،  من  نقدّيًة  وقفًة  ووقفنا  ومقا�شد، 
ُمجانبٌة لل�شواب، وكم هي بعيدٌة عن الفهم ال�شحيح لل�شلوك 

الب�شري ومنازعه. 
الجامُع  الأمُر  تاريخات.  مجموع  هو  ُاّمٍة  اأيِّ  تاريَخ  اإن 
وتناُوُل   . اأوالأر�ـــضُ و/  الجماعُة  مو�شوَعها  اأن  هو  بينها 
التاريخ ول  اأّن هذا هو  الّزعم  ، مع  اإنتقائيٍّ مادتها على نحٍو 
�شئ غيره، هو هرطقٌة في مفهوم الكتابة التاريخّية. نعم، من 
الممكن، بل من ال�شروري اأحيانًا، اإيالُء الهتمام لدرا�شاٍت 
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جزئّيٍة  منف�شلة تحليلّيًا، مقّدمًة لدمجها في الكّلي. 
ثم اأّن من ال�شذاجة الُمفرطة اأن نت�شّوَر اأّن الّذاكرَة الَجْمعّيَة 
اأ�شباَبها  عنها  كتمنا  اإذا  واأّننا  الواعية.  بالمعرفة  مرهونٌة 
العملّية   خبراِتها  نتيجَة  فيها  �شكن  مّما  �شُنحّرُرها  (المعرفة( 
خ�شو�شًا القا�شية منها. بل الحقيقُة اأن هذا الخبرات �شتبقى 
اأ�شباُبها وت�شيَع من ذاكرة الأفراد.  ُتن�شى   اأن  حّيًة حتى بعد 
و�شتظلُّ تبنى المواقَف من الآَخَر، اإن خيراً واإن �شراً، اإن وفاقًا 
واإن خ�شامًا. الذاكرُة الَجْمعّية هي جزٌء من الثقافة ال�شعبّية، 
تتحّرُك بقوانينها الخا�شة بها، ول تخ�شُع  للُبنى الفوقّية التي 
نعمُل عليها نحن اأهَل  البحث والنظر. بل ربما كان تجاهُلها 
فر�شَة  يمنُحها  ما  الُمبرَمجة  ة  الخا�شّ الثقافة  في  ِقَبلهم  من 
الدواِء  غيبِة  في  الُع�شاُل  الداُء  ينمو  مثلما  الظالم،  في  النمّو 

والُمداوي. 
ابُتلينا  ما  بمثل  ُمكّوناُتها  مّرت  التي  الوحيدَة  الأّمَة  ل�شنا 
مثاًل،  الأوروبّيُة،  ال�شعوُب  والبعيد.  القريب  تاريخنا  في  به 
حربين  الما�شي  القرن  في  البع�ض  ها  بع�شِ �شدَّ  خا�شت 
ُمُدٌن  ــرْت  وُدّم اأبنائها،  من  المالييُن  فيهما  ُقتل  مهولتَين، 
ذلك  باإلغاء  ُينادي  َمن  ن�شمع  لم  فاإّننا  ذلك  ومع  باأكملها. 
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اقتتلْت  التي  �شعوَبها  اإن  بل  الّر�شمي.  تاريخها  من  الجزء 
بالأم�ض ذلك القتتاَل الذي جعَل من العاَلم كّله ميدانًا لها، 
نراها اليوم وقد توّحدت بعد عّدة عقود باختيارها الحّر. وما 
من ريٍب في اأّن جزًء من الف�شل في هذا الإنجاز البديع يعوُد 
اإلى اأن موؤّرخيها وقادَة الفكر فيها لم يتعاملوا مع ذلك الجزء 
المظلم من تاريخها تعاُمَل النعامة اإذ ترى الخطَر القادم. بل 
وهذا  �شعوبها.  اأمام  عبرًة  منه  وجعلوا  اأ�شبابه  وبّينوا  در�شوه 

در�ٌض لنا حقيٌق باأن  نقراأَه  ون�شتعيَده. 
اأزمتنا  من  الوحيِد  المخَرِج  اإلــى  الُمف�شي  الباَب  اإّن 
الإيقاع  بهذا  نف�شها  عن  ُتعّبُر  تنفكُّ  ل  التي  الُم�شتحكمة،  
اأن  في  اأّوُل  هي  عقود،  ب�شع  كّل  العنف  لنفجار  الثابت 
نقراأ تاريخنا قراءًة مختلفة، �شاملًة اأوًل واإن�شانّية ثانيًا. حيث 
اأقول طائفة، من  اأي طيٍف، ول  ُتلغي  اأّنها ل  تعني  »�شاملة« 

اأطياف المجتمع اللبناني. وحيث »اإن�شاني« تعني اأنها ت�شبُّ 
عنايتها على الإن�شان، في مقابل التاريخ ال�شلطوي. الإن�شاُن 
ومفكراً  �شاعيًا  الحياة،  �شوؤون  في  ي�شطرُب  وهو  العاديُّ 
الت�شامي  على  وعاماًل  الثقافة  على  واأمينًا  وُمبدعًا  وُمنتجًا 
بها.. الخ. هو ال�شانُع الحقيقي لحركة التاريخ. اأّما ال�شلطة 
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في تاريخنا فاإّنها غالبًا، بل وغالبًا جّداً، كائٌن ا�شتالبيٌّ طفيليٌّ 
لحركة التاريخ، يملوؤه ق�شوًة وظلمًا وانحطاطًا.

 من اأ�شّد الأُموِر اإثارًة للعجب وال�شتهجان، اأّن الذين عملوا 
على �شياغِة التاريخ الر�شمّي لبلدنا ولّقنوه لأبنائنا، قد ح�شوه 
ق�شوًة وانحطاطًا.  ال�شلطة  نماذج  اأ�شواأ  انتخبوها من  برموٍز 
منحوها، ويا للغرابة، دوراً وطنيًا تاأ�ش�شّيًا مزعومًا. ثم ها نحن  
نراهم يت�شاءلون وُينّقبون عن عّلة �شعف وه�شا�شة الندماج 
الوطني لمكّونات �شعبنا،  لح�شاب اأ�شكال النتماء الطوائفي 
ذات ال�ّشطوة. وعن عّلة هذا الإيقاع الُعنفي. دون اأن ُيدركوا 
بوا  اأّنهم هم الذين اأ�ّش�شوا اآ�شا�َض النحراف، ذلك حيث ن�شّ
اأمام الأجيال نماذَج زعموها اأبطاًل. وما هم اإل مقاطعجّية 
َقَتلة �شرهون غرقوا واأغرقوا �شعوبهم في البوؤ�ض والدماء. في 
يخلو  ل  التي  النبيلة،  الإن�شانّية  النماذج  كّل  منه  غّيبوا  حين 

منها تاريُخ اأي طيٍف من اأطياف مجتمعنا. 

)3(

اإن الفكرَة الأ�شا�شّيَة الُمحّركة وراء هذا الكتاب هو كتابُة 
اإن  اأطياف مجتمعنا.  من  ِلَطْيٍف  م�شبوٍق  غير  اإن�شانيٍّ  تاريٍخ 
�شوِء  بتمرير  اأ�شبَه  عملي  ف�شيكوُن  ُمرادي،  اإلى  ُوّفقُت  اأنا 
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اإّنني  ُيلغيه.  اأن  اأطيافه دون  اإلى  ال�شم�ِض في مو�شور، فُيحّللُه 
لكلِّ  بالن�شبة  ممكٌن  الم�شروع  هذا  مثل  اأّن  من  يقين  على 
ب�شريٍّ �شكونيٍّ  ٍع  ما من تجمُّ اأّنه  اأطياف مجتمعنا. �شرورَة 
ُن قراءَة مختلف �شروب الن�شاط  خامٍد تجاَه عمل موؤّرٍخ ُيح�شِ
ٍة محبوكة. كما اأّنني على  الإن�شاني، وُيح�شُن تركيَبها في ق�شّ
يقيٍن اأي�شًا من اأّننا في نهاية ال�شعي �شيكوُن من الممكن، بل 
ومن ال�شروري جّداً، اأن نكتَب تاريخًا جامعًا ُيحّرُر ذاكرتنا 
بعك�ض  اأ�شبه  هذا  �شيكون  ال�شلطوي.  التاريخ  اآثام  اإرث  من 

تاأثير المو�شور، ُيظهُر ال�شوَء الُمنير دون اأن ُيلغي اأطياَفه.
الإن�شاني  التاريخ  كتابُة  بالتاأكيد.  �شهلًة  لي�شت  الُمهّمة 
اأن  ُمغامٍر  لأيٍّ  يمكُن   ، نظريٍّ اأكاديمي  عمل  ُمجّرد  لي�شت 
ُكُتب  في  م�شادِرها  من  عمله  ماّدَة  ُيقّم�َض  باأن  له.  يت�شّدى 
بالت�شل�شل  ُيرّكبها  ثم  الوثائق،  وُمختلف  الَحَدثي  التاريخ 
الذي حدثْت فيه، كما جرى ويجري عليه كثيرون. وبذلك 
لة بين ما هو من  اأمينًا على ال�شّ للُعلى، بو�شفه  يوؤّدي ق�شطه 
التاريخ  (كتابُة  بل هي  منابِعها.  وبين  المعنوّية  القارئ  ذات 
له،  يــوؤّرُخ  ما  اإلى  ُمنتٍم  اإن�شاٍن  عمل  من  ح�شراً  الإن�شاني( 
م�شكوٍن بحْد�ٍض  وا�شٍح حيٍّ لحركة الن�شاط الب�شرّي وموقع 
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الروح،  فاقَد  بّرانّيًا  عمله  �شيكون  ذلك  دون  من  مفرداته.  
رثيُت  ولكم  وتزيينه.  تدبيجه  في  الُمتفّننون  تفّنَن  مهما 
اإلى  ا�شتناداً  تاأريٌخ،  اأّنه  يزعمون  ما  يكتبون  الذين  لأولئك 
قّم�شوها  معلومات  اإلى  فقط  اأو  يخدمونها،  ُم�شيطرة  فكرٍة 
التاريخ الإن�شاني الحقيقي قيمًة  اأقّل م�شادِر  اإن  من الُكُتب. 
بال�شرورة،  لطوي  ال�شُّ الَحَدثي،  التاريخ  ُكُتب  في  ما  هي 
تكمُن  اأهمّيًة  اأكثُرها  بينما  غالبًا.  الموؤّرخون  يعتمُدها  التي 
في الأدب وال�شيرة والأدبّيات الدينّية باأنواعها والجغرافيا / 
طبعًا  يقت�شي،  عليه  العمَل  فاإّن  ولذلك  والرحالت.  البلدان 
هذه  بمكتبة  وا�شعًة  معرفًة  الُموّجه،  الحْد�ض  اإلى  بالإ�شافة 
ُب،  يندُر عندنا المعنّيون بهذا  المعارف. ولذلك، فيما اأح�شَ

الفن ال�ّشامي من فنون الكتابة التاريخّية. 

)4(

المقّدمة  بهذه  القارئ  على  اأثقلُت  قد  اأكون  ل  اأن  اأرجو 
لمتن  مقدمًة  اأ�شْعها  لم  اأّنني  والحقيقُة  الُمعّقدة.  الطويلة 
اإل  التناول،  �شهَل  موجزاً  يكوَن  اأن  اأفتَر�ُض  الذي  الكتاب، 
منها  كان  ما  منها.  فكرٍة  فكرٍة  كل  ب�شرورة  مني  اعتقاداً 
الُمَتعّمد  الت�شويه  من  القارئ  عقل  تحرير  اإلى  يرمي  نقديًّا، 
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الذي ارُتكَب بحّقه. ثم ما كان منها منهجّيًا، يرمي اإلى بيان 
المنهج الذي �شيلتزمه الموؤلُف في معالجة مو�شوع الكتاب. 
واأنا اأرجو القارئ اأن يقراأ هذه المقدمة باإمعان. فاإن هو وَجَد 
اأفكارها على حدٍّ مقبوٍل من الوجاهة والإقناع، فلُيتابع قراءَة 
المتن. واإل فما عليه اإل اأن ُيطبَق الكتاب وين�شرَف عنه. واأنا 
من  اأن يكوَن واحداً  لن يخلو  قارئي  باأن  الآن  ثقٍة منذ  على 

هذين الثنّين. 

والحمد هلل رب العالمين 

بعلبك في 15�ش�ال 1434هـ 

1 اأيل�ل 2012 م 



الفصل األول

ّكانّية الصورُة السُّ

السرّ المكتوم في تاريخ لبنان 

على  المكتومة،  واأ�ــشــراِره  »لبنان«  تاريِخ  غرائِب  من 
هذه  هي  مراحله،  من  مرحلٍة  في  اأّنــه  وقّوِتها،  ُو�شوِحها 
فر. رقعٌة  الُم�شتمّرُة بكافِة عنا�شرها حتى اليوم، يبداأُ من ال�شّ
ّكان، تمتدُّ طوًل على �شاحل  من الأر�ض �شبُه خاليٍة من ال�شُّ
البحر من �شمال »طرابل�س« حتى جنوب »�ش�ر«، وعر�شًا من 

�شرق »بعلبك« اإلى ال�شاحل. 
   تلك المرحلة هي الفتح الإ�شالمي. 

ّكاني،  ذلك اأّن من اأكبر نتائج هذاالفتح على ال�شعيد ال�شُّ
الأ�شليين  ّكان  ال�شُّ من  هائلٍة  نزوٍح  حالَة  الأثر  على  بداأَ  اأّنه 
رومًا وعربًا. اتجهْت اإلى »الأنا�ش�ل« و»اآ�شية ال�شغرى«. فبعد 
اأن خا�َض الجي�ُض الروميُّ الجّرار مع الم�شلمين ثالَث معارك 
وبينها  و»اليرم�ك«،  ّفر«  ال�شُّ و»مرج  »اأُجناَديْن«  هي  كبرى 

الفصل األول
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ال�شتيالُء على عا�شمته الإقليمّية »دم�شق«، ف�شاًل عن معارك 
»�ش�رية«،  وو�شط  »الأُرُدّن«  في  ن�شبْت  اأهمّيًة  اأقّل  اأُخرى 
»ال�شام«،  عن  الجالُء  اإل  اأماَمه  يبَق  لم  ـ  جميعها،  خ�شرها 
»الق�شطنطينيّة«  وعا�شمتها  لدولته  الرئي�شة  الرقعة  اإلى  ُمتجهًا 
اليمانّية  القبائل  تبعته جموُع  اأن  »Constantinople«. وكان 

رة غ�شان ولخم وُجذام وعاملة وربما غيُرها،  الغفيرة الُمتن�شِّ
بعد اأن �شاركْت الروَم ُم�شاركًة قوّيًة الروَم في قتال الم�شلمين. 
فاإّما اأن هوؤلء الذين نزحوا في اأعقاب الفلول الّرومّية لم 
ر.  للَح�شَ بدوّيٍة  اأُخرى  غزوٍة  غير  الإ�شالمي  الفتح  في  يروا 
خرج فيها الأعراُب من ال�شحراء ُغزاًة ُتحّركُهم �شهوُة ال�شلب 
اإلى  عائدين  انكفاأوا  بها  اأيديهم  امتالأت  اإذا  حتى  والنهب. 
�شحرائهم، كما حدَث غيَر مّرٍة من قبل. واإّما اأّنهم اعتقدوا 
اأن الدولة الّرومّية الجّبارة لن ت�شكَت على خ�شارة »�ش�ريّة«، 
جوهرِة اإمبراطوريتها ال�شا�شعة. واأّنها �شرعان ما �شت�شتجمُع 
لن  قا�شيًا  در�شًا  الُمغتّرون  الُغزاة  هوؤلء  وُتلّقُن  واأمَرها  قّوَتها 
ين�شوه، وتفتُح لأن�شارها باَب العودة عري�شًا. وعلى كلِّ حال 
فاإّن من �شبه الموؤّكد اأنه لم يُكن يدوُر بخلدهم اأن هوؤلء الُغزاة 
هم بال�شتيالِء على بقعٍة  الُبداة الُمغتّرون ُيمكن اأن ُيحّدثوا اأنف�شَ



ا�ي�ة �� 25ال�ش�رُ� ال�ش�

عريقة في الِح�شارة كـ »ال�شام« من الدولة الّرومّية ثم ُحكِمها 
واإدارِتها. ولهذا اأو ذاك خرجوا باأ�شرهم في اأعقاب الفلول 
نّظمها  التي  الُمطاردة  فرُق  خطاُهم  تحثُّ  الهاربة.  الرومّية 
الم�شلمون ل�شمان اإخراجهم نهائّيًا من اأر�ض»ال�شام«. لينزلوا 
مناطَق من »الأنا�ش�ل«، وخ�شو�شًا في »اأدرنة« و»�شال�نيك«، 

حيث ما يزاُل اأعقاُبهم حتى اليوم.

االنهيار السكاني في السواحل

من الُمتوّقع، وقد خ�شرْت المنطقُة رجاَلها وُحماَتها، اأن 
تتداعى وتنهاَر �ُشّكانّيًا. مثل بركٍة انفتقت جدراُنها فان�شاَح 
�شواحُل  الغربّية، ومنها طبعًا  �شواحَلها  ماوؤها. وفيما يخ�ضُّ 
ُفن،  »لبنان«، فاإن اأهلها اليائ�شين طفقوا ُيغادروَن ُمُدَنها بال�شُ

م�شتفيدين من خبرتهم في الإبحار بو�شفهم �شكاَن �شواحل، 
وهكذا  البحر.  على  الُمطَلَقَة  ومّية  الرُّ ال�شيطرة  من  واأي�شًا 
خَلْت ُمُدُنه الرئي�شُة »طرابل�س« و»ُجبيل« و»بيروت« و»�شيدا« 
قائمًة  بقيْت  ها  نف�شَ الُمُدَن  اأّن  في حين  اأهِلها.  من  و»�ش�ر« 
كان. لأّن  ال�شُّ �شالمًة كما كانت من قبل، ولكّنها خاليٌة من 
الروَم، وقد عرفنا اأّنهم كانوا في ذلك الأوان يب�شطون �ُشلطانًا 
ُمفاجئٍة  بحريٍّة  غاراٍت  تنظيم  على  داأبوا  البحر،  على  ُمطلقًا 
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ثم  وُيحرقون  وينهبون  فيقتلون  الُجُدد.  القّلِة  �ُشّكانها  على 
ُفنهم، في ظّل عجِز الم�شلمين عن منِعهم  ينجون هاربين ب�شُ

اأو ُمطاردِتهم. 

الصورة السكانيّة للجبال اللبنانية 

الجباُل لم تُكن اأح�شَن حاًل. جبُل »لبنان« ال�شمالي، الذي 
يف�شُله عن الجنوبي »طريُق ال�شام« الم�شلوُك حتى اليوم، كان 
الت�شّوف  �شعراُء  منه  اتخذ  بحيث  ّكان.  ال�شُ من  تمامًا  خاليًا 
لحياٍة  وطلبًا  الخلق،  عن  والُبعد  ـك  للتن�شُّ رمزاً  والعرفان 

خال�شٍة لعبادة اهلل مقطوعِة العالئِق بالخالئق. 
فقد  »ال�ش�ف«  بـ  المعروف  منه،  الجنوبيُّ  الق�شُم  اأّمــا 
بالطريق  ات�شاله  بف�شل  بقليل،  �ُشّكانّيًا  حاًل  اأح�شَن  كان 
»وادي  »ال�شام« عبَر  بّر  اإلى  المو�شل  التاريخي  ال�شتراتيجي 
ا�شتقدم  باأن  اإل  المتالء  ُيقارب  اأو  يمتلئ  لم  ولكّنه  التيم«. 

جعفرالمن�شور(ت:158هـ/774م(  اأبو  العبا�شي  الخليفُة 
القبائَل التنوخّيَة من »معّرة النعمان« واأ�شكنها الجباَل الُم�شرفة 
على »بيروت«. وبذلك اأن�شاأ دون اأن يق�شد عاماًل �ُشّكانّيًا ما 

يزاُل حتى اليوم. 
اأكثر حتى  »الجليل«، المعروف  واأما الق�شم ال�شمالي من 
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القبيلة، ور�شمّيًا  اإلى (عاملة(  ن�شبًة  »جبل عامل«،  با�شم  اليوم 
با�شم (لبنان الجنوبي(،ـ  فقد كان هو الآَخر �شبَه خاٍل، با�شتثناء 
هي  �شغيرة  ُقرى  وثالِث  الُمتناثرة،  الفقيرة  المزارع  بع�ِض 
»َقَد�س« و»كَفركيال«، »كَفْرِكال« اليوم، و»مجدل �ِشِلم«. بعد اأن 

ال�ّشطوة  اليمانّية ذات  بقبيلة عاملة  ال�ّشاملُة  الهجرُة  طّوحت 
والعديد، التي منحتُه ا�شَمه. ولم يبَق منها في »الأُردّن«، ومنه 
من  كبرى  �ُشّكانّيٌة  حركٌة  خلَفها  تترُكه  ما  اإل  عامل«،  »جبل 

نعرفهم  بقومهم.  التحاقهم  اأو غيره دون  �شبٌب  اأفراد، حاَل 
�شرورة  مع  القبيلة.  اإلى  ن�شبًة  لقب(العاملي(  َحْملهم  من 
التمييز بينه وبين اللقب نف�شه كما �شاَع بعد قرون، ن�شبًة اإلى 
الّناه�ض بف�شِل  الكيان الثقافي الجديد الذي ن�شاأَ في الجبل 

نه�شتِه الُكبرى.

الفتح  صبيحَة  لبنان  في  السكاني  الوضع  خالصة 

اإلسالمي

على  »لبنان«  لـ  كاني  ال�شُّ الو�شع  تلخي�ض  يمكن  هكذا 
النحو التالي:

المرابطين،  - بع�ُض  اإل  يعمُرها  ل  خاليٍة،  �شبُه  ال�شواحُل 
اأو  الثغر  لهذا  ُخفراَء  باختيارهم  اأنف�شهم  ُيجّندون  الذين 
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ذاك، باعتباره عماًل من اأعمال الجهاد.  وكان من الهموم 
من  له  ِلما  كاني،  ال�شُّ الفراغ  هذا  عالج  للدولة  الُمقلقة 
اآثاٍر �شيئٍة على الأمن الع�شكري وال�شيا�شي. فكانت تنقُل 
اإلى ُمُدِنه الخالية اأقوامًا من الُفر�ض وغيرهم، تاأتي بهم من 
»بعلبك« و »حم�س« و »اإنطاكية«،  وحتى من »الب�شرة« و 

القليلة  بالبقايا  تثُق  تُكن  لم  يبدو،  فيما  لأنها،  »الك�فة«. 

من الروم في ال�شواحل. وكان هوؤلء الناقلة والمرابطون 
الروم  نة، لحمايتهم من غزوات  اأبراٍج ُمح�شّ ُيقيمون في 
البحريّة الُمفاجئة. وكان بناُء هذه الأبراج عماًل من اأعمال 
الخير والإح�شان، يتبّرُع به المو�شرون الأتقياء. وقد ظّل 
الهتمام بت�شييدها وخفارتها ُم�شتمراً حتى اأواخرالحكم 
ع�شر  الهجري/ال�شاد�ض  العا�شر  القرن  في  المملوكي 
الَمدافع  ظهور  وب�شبب  بعد  اإل  يفتّر  ولم  الميالدي. 
ُفِن بها. فباتت الأبراُج غير ذات كبير جدوى  وت�شليِح ال�شُّ
تحمل  ال�شاحل  على  كثيرة  مواقُع  تزاُل  وما  للُمدافعين. 
حّم�د«،  »بُرج  بانيه:  اإلى  ُم�شافًا  »بُرج«  ا�شم  اليوم  حتى 
»�شاحة  اإليه:  ُم�شافًا  اأو  ال�شمالي«  »برج  البراجنة«،  »بُرج 

ما  وبع�شها  و�شواحيها.  »بيروت«  في  واأكثُرها  البُرج«، 
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يزال قائمًا في ال�شمال. وهي جميُعها الإماراُت الباقيُة من 
تلك الأبراج ومواقعها. 

تقريبًا  - تمامًا  خاٍل  غامٌر  ماهو  منها  كان  فقد  الجباُل  اأّما 
»لبنان«  جبل  من  ال�شمالي  الق�شم   ومثالها  ال�شكان.  من 
ال�شاد�ض  القرن  حتى  كذلك  بقيا  اللذين  عامل«،  »جبل  و 
الهجري / الثاني ع�شر الميالدي.  ولم ي�شبحا عامرَين اإل 
الغزوات  �شبُبها  التي كان  الهائلة  ّكانّية  ال�شُّ البعثرة  ب�شبب 
ال�شليبّية كما �شنعرف. ومنها ما كان عامراً جزئّيًا، ومثالُه 

الق�شُم الجنوبي من جبل »لبنان«، كما ُقلنا قبل قليل. 
ال�شهوُل الداخلّية، واأكبُرها »�شهُل البقاع«، لم يُكن فيه من  -

التي كانت يوم فتحها الم�شلمون  »بعلبك«.  اإل   العمران 
قريًة �شغيرًة ُتطيُف مبانيها الطينّية ب�شرق وجنوب قلعِتها 
والُفر�ض  والروم  العرب  من  �شّكاُنها  الح�شينة.  التاريخّية 
»راأ�س  نبع  من  الُمرتوية  الخ�شيبة،  وب�شاتيُنها  واليهود. 
القرى  بع�ض  اإلى  بالإ�شافة  و�شمالها.  غربها  في  العين«، 

الرومان  كان  ح�شوٍن،  بجوار  نه�شْت  التي  ال�شغيرة 
اإلى  الموؤّدية  ال�شتراتيجّية  الطريق  لخفارة  �شادوها  قد 
وبالإ�شافة  »اللب�ة« و»ق�شرنبا« و»الكرك«.  »دم�شق«، هي 
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منها   نعرُف  ال�شام«.  »طريق  على  ُقرى  ب�شع  اإلى  اأي�شًا 
»ب�ار�س«، المعروفة اليوم بـ »ب�ارج«، و»قبر اليا�س«، »قّب 

اليا�س« اليوم، و»بّر اليا�س«.

المسيحيون شماَل جبل لبنان

ل  الفتح،  �شبيحَة  لـ«لبنان«  ّكانّية  ال�شُّ لل�شورة  ا�شتتمامًا 
بلدة  »لبنان«،  لجبل  ال�شمالّية  الأعالي  ُنّزاَل  نذكَر  اأن  من  ُبّد 
»ب�َشّري« وما والها، من الم�شيحيين الذي ُيذكرون تحت ا�شم 

الجراجمة والَمَرَدة والموارنة، على اختالٍف بين الم�شنفين 
في ُهويّة كلٍّ من هوؤلء، وخالٍف اأكبر في تاريخ نزولهم تلك 
البقاع. والذي ُيقال اإجماًل اأّن جموَعهم قدمْت من اأق�شى 
�شمال »ال�شام«، حيث تلتقي حدوُده بحدود الدولة الّرومّية. 
وعلى كّل حال، فاإنهم قبعوا في تلك الأعالي مّدة ثماني 
بالفراغ  التاريخّية  فر�شَتهم  اأ�شابوا  اأن  اإلى  عــّداً.  قرون 
و»جبيل«  »الفت�ح«  و  »ك�شروان«  في  ن�شاأ  الذي  ّكاني  ال�شُّ
اأوائل  في   قهراً  عنها  ال�شيعة  �ُشّكاِنها  اإجالِء  بعد  »المتن«  و 
القرن الثامن الهجري / الرابع ع�شر الميالدي كما �شنعرف. 
فانطلقوا هابطين من معاقلهم المنيعة، بادئين حركًة �ُشّكانّية، 
حيث  »فل�شطين«  حدود  اإلى  قرون  خم�شة  بعد  اأو�شلتهم 
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البالغ  كاني  ال�شُّ العامل  هذا  مع  ُم�شكلتنا  لكن  يزالون.  ل 
الأهمّية، ونحن الآَن ُنرّكُب �شورًة �ُشّكانّية لـ »لبنان« �شبيحَة 
تاريَخ  َمن هم ول  بالتحديد  نعرف  اأننا ل  الإ�شالمي،  الفتح 
دخولهم في ال�شورة العتيدة. واإنما نذكرهم لأنهم، على كّل 
وتاريخ  ُهوّيته  عن  النظر  ب�شرف  هاٌم،  �ُشّكانيٌّ  عامٌل  حال، 

دخوله في �شورة المنطقة. 

للبنان  السكاني  التشكيل  في  الهجرات  دور 

الجديد

القرن  في  عمومًا،  و«ال�شام«  بل  »لبنان«،  فاإّن  هكذا، 
الأول الهجري/ ال�شابع الميالدي، كان ُيعاني من فقٍر �شديٍد 
ّكان. بحيث اأّنه لم يغَن ويمتلئ اأو ُيقارب المتالء  جّداً بال�شُّ
اإل بف�شل الهجراِت النازلَة فيه كبيرًة و�شغيرًة، قادمًة اإليه اأكثَر 
»اليمن«.  من  ها  وبع�شُ »العراق«،  من  كان  ما  واأّوَل  كان   ما 
ويت�شُل  منها  نعرُفه  ما  نذكَر  اأن  �شياأتي  فيما  علينا  و�شيكون 
والثقافي  الجتماعي  تاأثيَرها  َف  ن�شِ واأن  الكتاب.  بخّطة 
ٍظ ل بّد منه على  وال�شيا�شي بالقْدر الُمتاح. نقوُل هذا مع تحفُّ
قليل،  قبل  اإليه  اأ�شرنا  /الموارنة،  الجراجمة   / الَمَرَدة  هجرة 

باعتبار اأّنها وحَدها قدمْت من اأقا�شي �شمال »ال�شام«. 
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يقراأُها  التي ل  الفراغ،  الخفّية على ذلك  الإمارات  ومن 
الموؤرخ  �شوى  مغزاها  ا�شتخرج  على  ويعمُل  بها  يهتّم  ول 
الفتَح  تَلْت  التي  القرن  ون�شِف  القرِن  اأثناَء  اأّننا  الإن�شاني، 
الإ�شالمي، ل نجُد في الأدبّيات، خ�شو�شًا في ُكُتِب رجال 
الحديث، ذكراً لأحٍد من الرجال من�شوبًا اإلى بلٍد من بلدان 
الثاني  القرن  من  الثاني  الن�شف  من  ابتداًء  فقط  »لبنان«. 

مثل  من  اأن�شاٍب  على  العثوَر  نبداأُ  للميالد،  الثامن   / للهجرة 
»ج�نية«،  اإلى  (ن�شبًة  »الج�ني«  »الُجبيلي«،  »الطرابل�شي«،  

بلٌد على ال�شاحل معروٌف بال�شم نف�شه اليوم(، »البيروتي«، 
مّما  ذلك  غير  اإلى  »البعلبكي«.  »ال�ش�ري«،  »ال�شيداوي«، 

ُر ا�شتقراوؤه واإح�شاوؤه.  يع�شُ
هذه الإمارة ُتوازي وُتكِمُل ما نعرفه من اأّن اأولياَء الأُمور 
المواقع  اإلى  الرجال  ا�شتيراد  عن  نف�شه  بالتاريخ  ا�شتغنوا 

ال�شاحلّية لخفارتها، كما كانوا من قبُل يفعلون. 
اأّن  نقطٍة واحدٍة، هي  تتقاطعان بدللتهما عند  الإمارتان 
بالنا�ض.  ماأهولًة  الفتح  بعـد  تْغـُد  لم  »لبنان«  البلدان من  تلك 
من  الذكَر  ي�شتحقُّ  بمن  وعامرًة  بحفظها،  يقوُم  بَمن  عامرًة 
بذلك  اأّنهما  الوا�شح  ومن  التاريخ.  بذلك  اإل  اأهِلها،  ُنخبة 
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تلك  امتالِء  لَبدِء  تقريبيٍّ  تاريٍخ  اإلى  �شمنّيًة  اإ�شارًة  ت�شلحان 
الإن�شاني  تاريخه  َبدِء  بالتالي  اأي  اإليه   بالمهاجرين  البلدان 

الحّي الُم�شتمّر حتى اليوم. 

القاعدة التي يستقرُ عليها منطلق تاريخ لبنان

الحقيقي  الُمنطَلُق  عليها  ا�شتقّر  التي  القاعدة  ذي  هي 
للتاريخ الإن�شاني لـ »لبنان«. وعبثًا ُيحاوُل الم�شكونون بتاريٍخ 
ل وجوَد له اإل في اأذهانهم، مع الّزعم اأّن هذا هو ـ ح�شراً ـ 
الفينيقيين والكنعانيين والروم.  اإلى  به  اإذ ي�شعدون  تاريُخنا. 
من �شعوٍب �شادْت على اأر�شنا فترًة من الزمان، ثم بادْت دون 

اأن تترَك اأثراً ُيذَكر، مّما يتركه الأ�شالُف في الأخالف . 
عليه  الموؤّرخ  عمُل  دافــق.  نهٍر  مثل  ا�شتمراٌر  التاريُخ 
ٍة محبوكٍة في الزمان وفي المكان. لكّن  تركيُب و�َشـْرُد ق�شّ
َحًة  هـذه ال�شورة العتيدة قد ت�شتكمُل ف�شوًل وتنقطع، ُمف�شِ
الحياَة  و�شبغوا  الطريق  ركبوا  ُجُدد  اآخرين  لأبطاٍل  �شاحَتها 
بغتهم. وبذلك غدا ما �شبقه رميما. رميُم تاريٍخ نقراأُه كما  ب�شِ
نقراأ تاريَخ غيرنا، ولي�ض كنهٍر نحن ا�شتمراُره ودفُقه الحّي. 

ومن الوا�شح اأّن الفرُق بين الثنين كبير. 
اأكثر  بنحٍو  اإنما  به،  بداأُت  ما  بمثل  الف�شل  هذا  �شاأُنهي 
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تحديداً. ها نحن قد خطونا فيه، على �شغره، خطوًة جّيدًة 
نبداأ، وما هي  اأين  الآن نعرف من  اأ�شبحنا  لقد  نحو غايتنا. 
بو�شعنا  بات  بحيُث  ُنعالَجها.  اأن  علينا  التي  الإ�شكالّيات 
الزمان  في  تنمو  وهي  ذاتنا  قــراءُة  هي  ُبغيتنا  اإّن  نقول،  اأن 
هذه  عمروا  لنا  اأ�شالٍف  من  ابتداًء  الأحداث،  وُم�شطَربات 

الأر�ض، فكانوا الُمنَطَلَق الحقيقيَّ لتاريٍخ اإن�شانيٍّ لـ »لبنان«.



الفصل الثاني

)1(

 املهاجرون األّولون 

كالٌم على المنهج 

فيما  غدا  ِلـما  راً،  ح�شْ الإن�شانيُّ   ، الحيُّ التاريُخ  يرتبُط 
وثيقًا  ارتباطًا  ومبدئه،  اأ�شا�شه  في  اللبنانية«،  »الجمه�ريّة  بعد 
بهجرتين رئي�شتَين اإليه قدمتا من »العراق«، اإحداهما ُكبرى، 
والثانية اأ�شغُر منها. الأُولى هي هجرة بني هْمدان اليمانيين، 
ّكاني  والثانية هجرة بني ربيعة الُم�شريّين. بهما بداأَ التغّيُر ال�شُّ

باتجاه المتالء. 
اأن  بكلتيهما.  ُنعّرَف  اأن  �شياأتي  ما  اأّول  في  علينا  �شيكوُن 
ثم  الهجرتَين،  اأكبَر  هجرتها  بو�شف  اأوُل  بهمدان  ُنعّرُف 
الزمان  في  ُموازيًة  هجرًة  هجرتها  بو�شِف  بربيعة  ُنعّرف 
ُيبّيُن  وتلك  بهذه  والتعريُف  عديداً.  اأقلَّ  ولكّنها  والمكان 
اأّوُل  بو�شفهما  الكتاب،  مو�شوع  في  ن�ْشَقهما  وُي�شّوُغ 
ُنبّيَن منازَلهما،  اأن  اإليه. كما �شيكون علينا  هجرتين كبيرتَين 
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وما ترّتَب على نزولهما من تاأثيٍر �ُشّكاني، ثم ما ترّتَب على 
هذا بدوره من تاأثيٍر معنوي ثقافي، مّما تحمُله معها الحركاُت 
تتحّرُك في  الإن�شانّيُة وهي  الجماعاُت  اأّن  ّكانّية. �شروَة  ال�شُّ
ولتنُبَت  لتزرعها  الثقافّية،  موا�شفاِتها  معها  تحمُل  الأماكن، 

في مواطنها الجديدة. 

هْمـدان 

اأّما همداُن فهي قبيلٌة يمانّية. دياُرها الأ�شلّيُة �شرُق »اليمن« 
اأي »ح�شرم�ت«. وبظهوِر اأمِر الإ�شالم بايَن �شطٌر كبيٌر منها 
التو�ّشع.  في  الآخذِة  الإ�شالمّية  قعة  الرُّ في  وتفّرق  مرابَعه، 
القبيلة خارَج  لهذه  الرئي�ض  التجّمع  مركَز  »الك�فُة«  وكانت 
بع  ب�شُ همداُن  فازت  تم�شيرها  لدى  اأّنــه  بحيث  »اليمن«. 

المدينة الجديدة. 
بين  قامت  جداً  متينًة  �شلًة  الم�شهوراأّن  المعلوم  ومن 
لة تعوُد اإلى تاريٍخ  همدان والإمام عليQ. واأّن هذه ال�شّ
بابن عّمه  واآله( بعث  النبي (�شلوات اهلل عليه  ُمبّكر. حيث 
فاأ�شلمْت همداُن على  الإ�شالم.  اإلى  »اليمن« يدعواأهَلها  اإلى 
يده. واأّنه اأقام بينهم مّدة �شنة تقريبًا، فتفّقهوا في الدين عليه. 
و�شيجًة  بنى  الموؤّثرة،  الإمام  �شخ�شّية  اإلى  بالإ�شافة  هذا، 
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خا�شًة لبني همدان معه. فكانت عماَد ع�شكره في »�شفين«، 
وكان منها قّواُت النُّخبة لديه الُم�شّماة (�ُشرطُة الخمي�ض(. 

اأ�شابت همداُن فترَتها الذهبّية مع ارتفاع �شاأن »الك�فة«، 
الحافلة  الفترة  تلك  في  لـه.  عا�شمًة  الإماُم  اتخذها  اأن  بعد 
بالأحداث الِج�شام، �شارت همداُن �شاحبَة الّدور الُمنيف، 
»العراق«.  مع�شكر  في  ُاخرى  قبيلة  اأي  دوُر  ُيدانيه  ل  الذي 
منها  فخرج  التحكيم،  داهية  اإثر  نظامه  عقد  انفرَط  وعندما 
الُمحّكمة (الخوارج(، ومال ق�شٌم �شمنًا اإلى معاوية، ظّلْت 

ها.  همداُن على �شالبِتها واإخال�شِ
التي  ال�شورَة  همداُن  اكت�شبت  الفا�شلة  الفترة  هذه  في 
�شيعّيًة  قبيلًة  بو�شفها  النا�ض،  واأذهــان  التاريخ  بها  دخلت 
خال�شة. وذلك ما �شنع تاريَخها في الزمن الآتي. وكان لنا 

في »لبنان« من هذا التاريخ ن�شيب. 

ربيعة

النت�شار.  وا�شعُة  ال�شمال  عرب  من  قبيلٌة  فهي  ربيعُة  اأّما 
ا�شمه  بطونها  من  بطٌن  هم  البحُث  بهم  يتعّلُق  من  لكّن 
اإليه  الن�شبُة  اأّن  نقوُل  لعة  الطُّ القارئ  ولفائدة  القي�ض.  (عبد 
تف�شيالته  في  و�شوحًا  اأقـلُّ  تاريٍخ  ذوو  وهم  »العبدي«(. 
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»البحرين«  في  الأ�شلّية  مرابَعُه  اأّن  نعرُف  تاريخ همدان.  من 
و»ُعمان«. ولي�شت »البحرين« هي هذه الُجُزر المعروفُة اليوَم 
بهذا ال�شم، بل هي من �شرِق �شبه الجزيرة العربّية، التي ُتعرُف 
اليوَم بـ »الأح�شاء«، فهي اإذن بجوار »ُعمان«. ونعرُف اأّن هذا 
البطن ان�شاَح في الإ�شالم اإلى »العراق«، فنزل »الب�شرة« واأقّل 
الذي  ال�شيا�شي  للم�شروع  ه  اإخال�شَ اأّن  ونعرف  »الك�فة«. 

قاده الإماُم لم يُكن باأقّل من اإخال�ض همدان. ولكّن دوَره لم 
يكن ُيداني دوَر همدان. وذلك بالنظر اإلى اأّن عديَد هذه اأكبر 
بكثير من عديِد تلك. واأي�شًا بالنظر اإلى اأن همدان قادمٌة من 
مجتمٍع ح�شريٍّ مديني، اأقدُر بحكم خبراتها التاريخّية على 
ال�شتيعاب والندماج في  الم�شمون الح�شاري للم�شروع 

نف�شه. 

األسباُب التاريخيّة لهجرتهما

التحكيم،  خدعُة  وخ�شو�شًا  »�شفين«،  كارثُة  كانت 
بدايَة النهاية لم�شروع الإمام. ثم كان اغتياُل الإمام الح�شن
اأمل.  بارقُة  بعدها  من  يُعْد  لم  التي  النهاية،  نقطَة   Q
اإماَمها  اإن  وها  رجالها.  زهرَة  فقدْت  قد  »الك�فة«  اإّن  ها 
وقائَدها قد اغتيل، وها اإن خليفَته ُمقّيٌد ببنود ال�شلح الذي 
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وّقعه اأخوه واإماُمه. 
تنتظُر  عاجزًة،  المهزومُة  الجريحُة  المدينُة  قبعِت  هكذا 
انتقاَم معاوية التي تعرُف اأّنه اآٍت ل محالة. ولقـد اأتى بالفعل. 
كيف.  نقوَل  اأن  ال�ّشرد  هـذا  من  بحاجتنا  يت�شُل  مّما  ولي�ض 
اأّنه في نهاية المطاف كان لدى همدان وعبد القي�ض  المهّم 
من الأ�شباب ما يكفي ليعلموا علَم اليقين اأّن »الك�فة« لم تُعْد 
تّت�شُع لهم. وعلى كّل حال، فاإّن جذوَرهم لم تُكْن قد �شربْت 
عميقًا في الُتربة الكوفّية،  وهم الذين لم ينزلوها اإل منذ ُقرابة 

عقدين من ال�شنين. 
منازَل  لتنزَل  »الك�فة«  من  الجموُع  تلك  خرجْت  هكذا 
»م�شَر«  نزل  همدان  بع�َض  اأّن  بحيث  ُمتباعدة.  جديدة 
نزَل  الدلئل،   عليه  تدلُّ  فيما  اأكثَرها،  ولكّن  و»الأندل�س«. 
بعد  اأمُرُه  اآَل  ما  »ال�شام«. ومن هذه  اأر�ض  من  معلومًة  بقاعًا 
وبذلك  ال�شيا�شي.  »لبنان«  من  ي�شبَح  اأن  اإلى  وقرون  قروٍن 
با�شتمرار  وينمو  يتفاعُل  ظّل   . �ُشّكانيٍّ لعامٍل  قاعدًة  غدوا 
وعمودّيًا  الأمكنة،  في  بانت�شاره  اأُُفقّيًا  وعمودّيًا.  اأُُفقّيًا  ُنمّواً 
بح�شوره الثقافي وال�شيا�شي. كما هو حاُل غيره من اأطياف. 
كيف  ولكن  ت�شاءلُت:  كما  الآن،  يت�شائُل  قارٍئ  ولُرّب 
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معاوية،  بط�ض  من  باأنف�شهم  ناجين  الذين خرجوا  هوؤلء  اأن 
لجاأوا اإلى اأح�شانه؟ ومن المعلوم اأن بالد »ال�شام« كانت اإذ 

لطانه الُمطَلق.  ذاك تخ�شُع ل�شُ
هذا الت�شاوؤُل ل ينظُر اإلى اأ�شِل الواقعة، لأّنها ثابتٌة بما ل 
يبدو غير  ل�شلوٍك جْمعيٍّ  اّلريب. ولكّنه يطلُب تف�شيراً  يقبُل 

ُمن�شجٍم مع طبيعة الأُمور. وهذا من حق القارئ. 
والذي اأراه بعد طول تاأّمل، اأّننا يجُب اأن ننظَر اإلى الأمر 
بعقِل وعيني معاوية. ذلك الداهية الذي ل ُيح�شن �شيئًا بقْدر 
ما ُيح�شُن اأن ي�شَع خ�شوَمه بين خيارَين، اأحالُهما طعمًا في 

فمه، اأقلُّهما مرارًة في اأفواههم. 
في  عليه  اأخ�شامه  اأ�شدَّ  معاوية  ا�شتبقاَء  اأّن  الوا�شح  من 
البيئة الحا�شنة لهم، اأي »الك�فة«، لم يُكن اإل بمثابة تاأجيل 
النفو�ِض  �شتبقى حاجاُت  حتمًا.  التالية  المعارك  اأو  للمعركة 
حلٍّ  اأف�شُل  حرارًة.  الهزيمِة  اآلُم  تزيُدها  ربما  بل  هي،  كما 
جديد،  من  ن�ْشَرهم  ُيعيُد  ثم  يطويهم  اأن  للمع�شلة  �شيا�شي  
حيث �شيكونون مكثورين عديداً، مغلوبين �شيا�شّيًا وثقافّيًا. 
اآمٍن  مكاٍن  من  باأكثر  يطمعون  ل  الذين  بالالجئين  اأ�شبُه 
ومرابعه.  تاريخهم  كل  عن  فيه  مقطوعين  فيه،  ي�شتقّرون 
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المقايي�ض،  بكل  الُم�شت�شَعف  موقع  في  �شيكونون  ذاك  اإذ 
بالمقيا�ض  وُم�شت�شعفون  العددي،  بالمقيا�ض  ُم�شت�شعفون 
ال�شيا�شي، وُم�شت�شعفون بالمقيا�ض الثقافي. خ�شو�شًا اإذا هم 
ُن�شروا في جماعاٍت �شغيرٍة. حيث �شيذوبون مثل قطعة زبٍد 
تحت حّر �شم�ٍض حامية. هكذا فر�َض معاويُة اأو، على الأقّل، 
ر�شَي باأن يراهم يتبعثرون في البلدان من »ال�شام« اإلى »م�شر« 
�شاع  حيث  البلدان.  من  غيِرها  في  وربما  »الأندل�س«  اإلى 
اأكثُرهم. ولم يبَق منهم اإل اأ�شماٌء من�شوبٌة اإلى اأحد الفريقين: 
وال�شيرة  الأدب  ُكُتُب  لنا  حفظتها  (العبدي(،  (الهْمداني(، 

ورجال الحديث.  
يق�شد،  اأن  دون  طبعًا  معاويُة،  اأ�ّش�َض  الماكر  التدبير  بهذا 
التوّقعات  لكّل  خالفًا  »ال�شام«،  لـ  ّكانّية  ال�شُ ال�شورة  اأ�شا�َض 
اأن  فيه  نقراأُ  التاريخ،  والتهيُّئات. وفي هذا در�ٌض من درو�ض 
�ُشلطاٍن  من  لديهم  بما  الآنّية  البداياِت  يفر�شون  قد  الُطغاَة 
طاٍغ. ولكنهم اأعجُز بكثير من اأن ُي�شيطروا على النهايات. 
لطان.  ال�شُ اأراَد فعل من ذوي  اإذا  البدايات فعُل َمن  اأّن  ذلك 
اأّما النهايات فهي فعُل قوانين التاريخ، اأو اإرادُة رّب التاريخ. 

غاِة ل يعلمون.  ولكّن اأكثَر الطُّ
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متى وأين بدأت الهجرات

في وقٍت ما من العقد ال�شاد�ض من القرن الأول الهجري/ 
اأولئك  هبَط  الميالدي  ال�شابع  القرن  من  التا�شع  العقد 
المهاجرون من همدان وعبد القي�ض، القادمون من »الك�فة«، 
ُهم اأر�َض »لبنان«. ق�شٌم منهم نزَل اأطراَف »بعلبك«،  اأو بع�شُ
»طرابل�س«.  لمدينة  والمجاورة   الُم�شرفة  اله�شاب  والثاني 
وما ندري يقينًا لماذا ان�شطروا اإلى �شطرَين ُمتباعدَين. ولعّل 
اأّن  قليل  قبل  ُقلنا  ولقد  معاوية.  �شيا�شة  من �شمن  كان  ذلك 
في  ين�شَرهم  اأن  في  كانت  خّطته،  من  وربما  م�شلحته،  من 

جماعاٍت �شغيرة العدد، حيث ت�شُهُل ال�شيطرُة عليهم. 
اأّنهم نزلوا الجباَل والمنطقَة الداخلّية، على  اأي�شًا  ُنالحُظ 
ال�شاحلّيَة  البلداَن  واجتنبوا  القار�ض،  وبرِدها  مواردها  �ُشحِّ 
»العراق«،  من  القادمون  وهم  بموارِدها.  والأغنى  الدافئَة 
�شتاًء  ن�شبيًا  دافٍئ  مناٍخ  ذاُت  وكّلها  الجزيرة،  �شبه  من  وقبُل 
لدى  مفهومًا  �شبُبُه  يكوَن  اأن  يجُب  اأمٌر  وهذا  �شيفًا.  وحارٍّ 
على  قليل  قبل  قلناه  ما  قلُبه  وعى  الذي  الح�شيف،  القارئ 
ذلك  في  الُمهّدد  ال�شعيف،  الأمني  ال�ّشاحلّية  البلدان  و�شع 



ل�ن  43 امل�اأ�ون ارجو�

الأوان بالغارات البحريّة الرومّية الُمفاجئة عليها. 
تاريخًا  الجديد  منزله  من  بداأ  ال�شطرَين  كال  اأّن  الُمهمُّ 
جديداً تمامًا. جديداً بالن�شبة اإليهم، وجديداً بالن�شبة لالأر�ض 
الأ�شرار  عن  الباحثين  نحن  اإلينا،  بالن�شبة  اأّما  نزلوها.  التي 
�ُشّكانّيًة  وقاعدًة  عاماًل  يمنُحنا  فاإّنه  بلدنا،  لتاريخ  المكتومة 
نعمُل  اإن�شانّيًا،  تاريخًا  منها  نبداأَ  اأن  يمكُن  ووا�شحة،  متينًة 

عليه  باأن نتتّبَعُه في مختلف تحّولته وتجّلياته. 

تاريُخ هبوط المهاجرين أرَض لبنان

يبقى �شوؤاٌل اأو ت�شاوؤٌل ل ُبّد من الوقوِف عنده: 
المهاجرين  اأولئك  لهب�ط  دقًة  اأكثر  تاريخاً  ن�شَع  اأن  يُمكن  هل 

وكيف ؟ 

وفي الجواب نقول: 
الّر�شمي ذكراً  التاريخ  ُكُتِب  نِجـَد في  باأن  نحن ل نطمُع 
يولي  ل  التاريخ  من  النمط  هذا  لأّن  كهذا.  لحّدٍث  ُمبا�شراً 
لطِة ورجاِلها واأخباِرهم. وي�شتنكُف عن ذكر  اهتماَمه اإل لل�شُ
ما�شوى ذلك من �شوؤون العباد.اإل حيث يحدُث اأن يتقاطَع 

لطة مع �شاأٍن من �شوؤون النا�ض.  خبٌر من اأخبارال�شُ
الذي  ُنعدَم و�شيلًة لختراق الحجاب  فاإّننا لن  ومع ذلك 
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اأّن  واعتقد  الإن�شاني.  التاريخ  على  الر�شميُّ  التاريُخ  ُي�شدلُه 
اأن كلَّ كتابنا هو من هذا  يعرُف  الح�شيَف قد بات  القارَئ 

القبيل. 
اأّن همداَن و عبَد القي�ض كانتا من المكّونات  من الثابت 
الأ�شا�شّية والفاعلة في فريق الإمام في ال�شيا�شة وفي القتال. ثم 
اأّنها �شاركْت بقّوٍة في مجرى الأحداث في الفترة التي كافَح 
فيها الإماُم الح�شنQ لإنقاذ ما ُيمكن اإنقاُذه. ثم انطفاأوا 

فجاأًة من التاريخ بعد اغتياله �شنة 50 هـ / 670 م. 
لم نَرُهم في يوم »كربال« �شنة 61 هـ / 680 م، وما �شبقُه من 
ن�شاٍط �شيا�شيٍّ عاٍم، بما فيه من اجتماعاٍت حا�شدٍة وُمرا�شالٍت 
كثيرة. ولم نَرُهم في حركة التّوابين، التي جعلْت من »الك�فة« 
الإعداُد  لالأُمويين. وجرى  ُمعاٍد  �شيا�شيٍّ علنيٍّ  لِحراٍك  مركزاً 
لها علنًا اأي�شًا على مدى خم�ض �شنوات. ولم نَرُهم في حركة 
�شعاَر  ورفعت  التّوابين.  حركة  على  ثّنْت  التي  المختار، 
بيته  واأهَل   Qالح�شين الإمام  قتل  با�شر  مّمن  القت�شا�ِض 

واأن�شاره. وال�شواهُد غيُر هذه كثيرة. 
بالنظر اإلى تلك الأحداِث وتواريِخها، فاإّننا ُنرّجُح بقّوة اأن 
هبوَط اأولئك المهاجرين اأر�َض »لبنان« قد ح�شَل ُبعيد ال�شنة 



ل�ن  45 امل�اأ�ون ارجو�

50 هـ بقليل، اأي على اأثر اغتيال الإمام الح�شنQ. ومن 
في  ال�شيعة  على  جّداً  قا�شيًة  كانت  اللحظة  تلك  اأن  المعلوم 
جاء  ثم  قبل.  من  النكباِت  �شنوَف  عانوا  الذين  »الك�فة«، 

الباقيِة من الأمل  البقّيِة  ليق�شي على  اإمامهم وقائِدهم  اغتياُل 
لديهم. 

الهجرة  تلك  اأّن  بال�شرورة  تعني  النتيجة ل  اأّن هذه  على 
الكبرى قد ح�شلْت دفعًة واحدًة. وعليه يبقى الحتماُل قائمًا 
اأّنها قد حدثْت بدفعاٍت �شغيرٍة ن�شبّيًا. بل هو الأرجح. وفي 
هذا، ربما، �شبٌب اآَخر لعدم اللتفات اإليها فيما تركته الأخباُر 

والت�شجيالت من ذلك الأوان. 

الهجرتين  على  ما�شردناه  اإّن  بالقول،  الف�شَل  هذا  نختُم 
قواُمها  غيرها.  �شغيرٌة  هجراٌت  هناك  يُكن  لم  اأّنه  يعني  ل 
الحدوَد  األغى  فالفتُح  ال�شتقرار.  ُبغيَة  تحّولت  جماعاٌت 
التي كانت قائمًة بين »ال�شام« من جهة وبين »العراق« و»�شبه 
الجزيرة« من جهٍة اأُخرى. وعلى كل حال، فاإّن من المعلوم 

تلك  من  اإليه  قادمٍة  لهجراٍت  م�شّبًا  دائمًا  كان  »ال�شام«  اأّن 
ال�شيا�شّيَة،  الحدوَد  األغى  اأنه  الفتُح  فعله  ما  وكّل  الأنحاء.  
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ففتَح باَب الهجرِة على م�شراعيه. والذي ي�شبُر ُكُتَب الفتوح 
ّكانّية الُكبرى التي كان لها  يقُع على ذكٍر لوجوه الحركة ال�شُّ
ننُظمها في بحثنا  لم  اإّنما  »ال�شام«. ونحن  امتالء  الف�شُل في 
فالأنها تفتقُر اإلى �شرٍط من �شروطه، هو معرفُة الُهوّيِة الثقافّيِة 

للمهاجرين. مثلما نعرُفُه لدى همداَن وربيعة.
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الفصل الثالث

بعلبك والبقاع البعلبكي

الهمدانيّون في »أطراف« بعلبك

المهاجرين  على  كالمنا  �شياِق  في  »بعلبك«،  مدينَة  نذكُر 
منازلهم.  من  كانت  بنف�شها  لأنها  لي�ض  ومنازِلهم،  الأّولين 
الثالث  القرن  من  نادٍر  ن�ضٍّ  اإلى  ا�شتناداً  عندنا،  الثابُت  بل 
»اأطراِف  في  منازَلهم كانت  اأّن  الميالدي،  التا�شع  الهجري/ 
لهذه  الفعلي  المعنى  على  المنا�شبَة  الوقفَة  و�شنقُف  بعلبك«. 

العبارة الُملتب�شة. 
اأّن نزوَلهم هذه  واإّننا لنظنُّ ظّنًا قويًّا، دوَنما دليٍل ُمبا�شٍر، 
لقد كان  يقبَلُه معاوية.  اأن  يمكُن  مّما  اأمراً  يكْن  لم  المدينة، 
الرجُل اأذكى واأكثَر دهاًء من اأن ي�شمَح لهوؤلء الذين ل ياأمُن 
يب�شطوا �شيطرَتهم  باأن  التاريخّيون،  اأعداوؤه  جانَبهم، بل هم 
العدديّة على مدينٍة بمثِل المكانِة ال�شتراتيجّيِة البالغِة الأهمّيِة 
اأنف�شهم  المهاجرين  اأّن  اأي�شًا،  القوُل  ُيمكُن  بل  »بعلبك«.  لـ 
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كان لديهم من الأ�شباب ما يدعوهم اإلى الناأي بانف�شهم عن 
، حيث تكوُن �شطوُة الدولة واأجهزِتها اأقوى ما  مركِز مدينيٍّ

يكون. 
»�شهل  من  ال�شرقيَّ  الق�شَم  به  فنريُد  البعلبكي«  »البقاُع  اأّما 
البقاع«، الُممتدُّ �شماًل حتى »وادي العا�شي«. يف�شلُه عن بقّية 

العزيزي«،  »البقاع  بـ  له  تمييزاً  وُي�شّمى  الغرب،  من  ال�ّشهل 
»طريُق ال�شام«، المر�شوُم اليوَم حيث كان من قديم الزمان. 

سرّ تاريخي ومفتاُحه

كانّية  اإن باعثنا اإلى البحث عن ال�شّر التاريخّي لل�شورة ال�شُ
اإل  الإ�شالم  في  نعرفه  لم  اأّننا  في  هو  البعلبكي«،  »البقاع  لـ 
المتاأّمل  على  يطرُح  مّما  يزاُل.  ل  كما  بال�شيعة،  معموراً 
�شوؤاًل كبيراً، هو: من اأين اأتوا ؟ ومفتاحنا الوحيد اإلى ُولوج 
�شّرُه يكمُن في تلك العبارة التي اأ�شرنا اإليها وو�شفناها قبل 
قليل بـ »الُملتب�شة« القائلة: »وفي اأطراِفها ] يعني بعلبك [ ق�ّم من 

اليمن«. 

ها،  ومن الوا�شح اأّن قيمَة هذه العبارة لبحثنا، على غمو�شِ
هي في اأّنها ُت�شيُر اإلى اأ�شا�ِض ومبداإ ُوجود ال�شيعة في المنطقة، 
خالفًا لكّل تهّيوؤاتها الّذاتّية. ومن الُمفيد اأن ُنذّكَر القارئ بما 
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كان عليه ال�شهُل اإجماًل من و�شٍع �ُشّكانّي بائ�ٍض. الأمُر الذي 
يفُر�ُض علينا اأن نبحث عن �شّر ُوجود هوؤلء اليمانيين ح�شراً 
في وافٍد على المنطقة، اأي اأطراف »بعلبك«، من خارِجها. 

وهذا وا�شح. 
 / ــــ  (ح:292ه اليعقوبي  وا�شح  لبــن  هي  والعبارُة 
905م( في كتابه الثمين (الُبلدان(. واليعقوبي ُبلدانيٌّ َثْبٌت، 
زمانه  في  العارفين  كبار  من  اأّنه  البحث  اأهل  بين  المعروُف 
يقوُلُه  فيما  ي�شدُر  واأنه ل  وُعّماِرها،  وبلداِنه  باأقطاِر»ال�شام« 
اإجماًل  النادِر  ه  ن�شّ ناأخُذ من  رة. ونحن  ُمبا�شِ اإل عن معرفٍة 
اأنه في اأوا�شط القرن الثالث الهجري / التا�شع الميالدي كان 
�ُشّكاُن اأطراف »بعلبك« من اأهل »اليمن«. ولكن ثقتنا ب�شّحة 
�شدور هذا الن�ّض عنه، ثم ثقتنا ب�شدق قائله، ل تكفي ِلما 
ينفُع بحثنا الآن. مادام الن�ضُّ على هذا النحو من الغمو�ض 

والبهام. 
فما معنى »اأطراف بعلبك« ؟ 

ومن هم اأولئك الـ »ق�م من اليمن« ؟ 

ومتى نزل�ا منازلَهم تلك ؟ 

مدى  عنها  الجواب  على  يتوّقُف  التي  الأ�شئلُة  هي  تلك 
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بتحليل مفرداِته  �شنبداأُ  فاإّننا  الّن�ّض. وعليه  بحِثنا من  ا�شتفادِة 
من  يدنا  تحت  بما  واإي�شاحه  دللتها  تدعيم  مع  الأ�شا�شّية، 
معلومات، ن�شتقيها مّما تركه اأهُلها من معالَم ماّديٍّة وَمرويّات. 

وهي من الم�شادر الأكثر اأهمّيًة للموؤّرخ الإن�شاني. 

معنى »أطراف بعلبك« 

والطرُف من ال�شئ اأو الج�شم ما يكون ُمت�شاًل به دون اأن 
يكوَن منه. اأي اأّن »اأطراف بعلبك« ما لي�ض من ج�شم المدينة، 
�شمنيٌّ  تن�شي�ٌض  وهذا  جوارها.  اأو  �شواحيها  من  ولكنه 

وا�شٌح على اأنهم لم ينزلوا المدينة. 
و»ق�ٌم من اليمن« ن�ضٌّ وا�شٌح اأي�شًا، ولكّنه عامٌّ غيُر ُمحّدٍد 
، اأي »اليمن«،  للمعنيِّ به. ِلما نعرُفُه من اأّن هذا القطر الق�شيُّ
ظّل يقذُف باأبنائه نحو »ال�شام« قرونًا، من قبِل الإ�شالم ومن 
هم  اليمانيين  هوؤلء  اأّن  على  يدلُّ  الذي  فما  وعليه  بعِده. 
البعلبكي«؟  »البقاَع  يزالون  وما  عمروا  الذي  ال�شيعة  اأ�شالُف 

األي�ض من الممكن اأن يكونوا مّمن هاجر اإليه قبل الفتح؟ 
ونقول: اإن هذه الفَر�شّية تتنافى مع قاعدة ال�شتمرار في 
لأمٍر  تف�شيراً  تطلُب  ُمع�شلٍة  على  يدوُر  تفكيَرنا  اإّن  التاريخ. 
«  في الإ�شالم  ثابٍت موؤّكٍد ، هو اأّننا ل نعرف »البقاَع البعلبكيَّ
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وُمقت�شى   . الن�ضُّ هذا  هو  اآَخر  ثابٌت  اأيدينا  وبين  �شيعّيًا.  اإل 
يثبَت  اأن  اإل  الثابتَين.  بين  ذهنّيًا  َل  ن�شِ ال�شتمراراأن  قاعدة 

العك�ض. 

باب همدان في بعلبك وداللتُه

ثم اأّن هاهنا ُنجدٌة غير ُمتوّقعة، تمنُحنا اإّياها الطوبوغرافيا 
 ، الذهني  ل  الَو�شْ ذلك  �شّحَة  توؤّكُد  التاريخ،  ي�شنُّ  حيث 
ُكّوًة  لنا  تفتُح  النجدة  هذه  ال�شتمرار.  قاعدة  �شّحَة  و�شمنًا 
�شغيرة، يت�شّلُل منها ب�شي�ُض �شوٍء �شئيٍل. ولكنه كاٍف لإنارة 
�شبيلنا باتجاه حّل الُمع�شلة. هي اأّن اأحد اأبواب مدينة »بعلبك« 
كان يحمُل ا�شَم »باب هْمدان«. يِرُد ذكُره كثيراً في مختلف 
المدينة، حيث  بالتحديد جنوَب  الباب كان  الم�شادر. هذا 
اليوَم وكان دائمًا ُمتنّزه »راأ�س العين« المعروف، الذي ُي�شّمى 
الميدان الأخ�شر،  »في  »الميدان الأخ�شر«.  الم�شادر  في بع�ض 

خارَج باب هْمدان ببعلبك«. 

ُت�شّمى  الإ�شالمّية كانت  المدينة  اأبواَب  اأّن  المعلوم  ومن 
بالنظر اإلى ما ُتف�شي اإليه خارَجها. اأي بالنظر اإلى المكان اأو 
البلد الذي يق�شُدُه النا�ُض عادًة وهم ينطلقون منها خارجين. 
ذلك لأنه بالنظِر للداخِل اإلى المدينِة فاإّن كّل الأبواب ُتف�شي 
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الت�شمية  من  والغايُة  باب.  عن  بابًا  بذلك  تمتاُز  فال  اإليها، 
والأ�شماء في هذا وفي غيره اإنما هو التمييز. اإذن، ففي ا�شِم 
اإلى حيث  ُيف�شي  اأّنه كان  فيه على  ِمراَء  دليٌل ل  الباب  هذا 
ٌع �ُشّكانيٌّ من بني هْمدان. واأّن هذا التجّمع كان  ُيقيُم تجمُّ
من كثرة العدد بحيث كان الأبرَز في المكان الذي ُي�شامُت 
اإلى  المن�شوب  ا�شَمه  النا�ُض  عليه  اأطلَق  بحيُث  الباب،  ذلك 

هْمدان. 
على  يفتُح  كان  هْمدان«  »باب  اأّن  الن�ّض  من  نفهُم  ونحن 
»الميدان الأخ�شر«، اأي على مرج المدينة، الكائِن تحت نبع 

اليوم.  حتى  المعروفة  المدينة  معالم  من  وهو  العين.  راأ�ض 
بعِدها  ومن  اله�شاُب  اإل  فالنبِع  المرِج  بعد  لي�ض  ولكن 
ال�شرقي  الجنوب  باتجاه  جوارالنبع  من  فال�شائُر  الجبال. 
اإلى  ال�شاعد  الطريق  َبـدِء  اإلى  خطوات  ب�شع  بعد  ُل  �شي�شِ
اله�شاب وال�شفوح، لترقى به م�شافَة اأميال اإلى �شل�شلة جبال 
في  »حم�س«  مدينة  باتجاه  تنعطُف  حيث  ال�شرقّية،  »لبنان« 

و�شط »�ش�ريّة«. 
بعلبك«،  في»اأطراف  هْمدان  منازُل  كانت  هناك  اإذن، 
»باب  اإليها  الُموؤّدي  المدينة  باب  ت�شميَة  ا�شتدًعْت  التي 
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هْمدان«. واحتفَظ الباُب با�شمه هذا حتى اأوائل القرن الثاني 

ع�شرللهجرة/الثامن ع�شر للميالد على الأقّل. ثم �شاَع وُن�شَي 
مع كّر الأيام. 

ال�شفوَح  الذين �شيعمرون  ال�شيعُة  كاُن  ال�شُّ من هناك هبط 
الجنوبّيَة الغربّيَة الُمطّلُة على »�شهل البقاع«. ومنها اأي�شًا �ُشكاُن 
قريتي »الُجبّة« و »ع�شال ال�رد« التي �شيهبط منها اآل الحرفو�ض 
حركٍة  �شمن  هبوَطهم  هذه  من  لُيتابعوا  ثم  »�شرعين«.  اإلى 
�ُشّكانّيٍة كبيرٍة تتحّرك ببطٍئ باتجاه ال�شهل. ثم لُي�شبحوا اأُمراَء 
المنطقة لعّدة قرون. وليتخذوا من »بعلبك« قاعدًة لُحكمهم، 

في �شياٍق تاريخيٍّ �شنقُف عليه فيما ياأتي من هذا ال�ّشرد.

)5(

آثار أسالفنا في ُجرد بعلبك الشرقي

ومّما يجُدُر بنا ذكُرُه هنا، اأّن الأوديَة الكثيرَة التي ُي�شادُفها 
باآثار  اليوم  حتى  مملوؤٌة  ال�شرقي  بعلبك«  »ُجْرِد  في  الُمت�شّكُع 
ُقرًى كثيرٍة َخِرَبٍة. مبنّيٍة بناًء متينًا بالأحجار الُمنتَزَعة من الطبيعة 
المحّلّية. كما ترى فيها اأينما توّجهَت اآثاَر ا�شت�شالح الأرا�شي 
وتح�شيَرها للزراعة، ب�شكل �شال�شَل وُجلول ل حّد لتعداِدها. 
ترابيٍّ على  ُعمٍق  ابتغاَء تكويِن  بالأحجار،  الأُخرى  مبنّيِة هي 
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�شٍئ من الخ�شوبة، ومنِعه من النجراف مع المياه الهابطة. 
والأرا�شي  الم�شاكن  اآثار  اإلى  هّمدان«  »باب  من  هذه، 
ال�شعب  ة  ق�شّ الحيُّ على  الماّديُّ  ال�شاهُد  الُم�شت�شّلّحة، هي 
من  قادمًا  اإليها  و�شَل  اأن  بعد  اله�شاب.  تلك  نزل  الذي 
في  الَم�شير.  طوُل  اأ�شناُه  قد  ُمهاجٍر  طائٍر  ُنزوَل  »الك�فة«، 

و�شٍع اأ�شبُه بالهائم على وجهه. بعد اأن قطَع مئاِت الأميال، 
اأن  عليه  كان  ثم  �شيئًا.  منها  نعرف  ل  اإن�شانّيٍة  ظروٍف  في 
ُيكافَح لُمّدة قرون لي�شتمّر ويبقى حّيًا. ُمنتِزعًا ما يتبّلُغ به من 
ُة في  قلِب الأر�ِض الجبلّيِة ال�ّشحيحة. ولكم ُتخفي هذه الق�شّ
عموِمها  من اآلِف الق�ش�ض ال�شغيرة، عن الُمعاناِة الهائلِة التي 
لقيها اأُولئك النا�ُض القادمون من »العراق« الدافئ الخ�شيب، 
وكم  المناخ.   القا�شية  الجرداء  اله�شاب  تلك  في  لي�شتقّروا 
خ�شروا من ال�شحايا قبل اأن ينجحوا في التكيُّف مع الطبيعة 
القا�شية لوطنهم الجديد. ولكّنهم ما اأن �شقَط الحاجُز النف�شيُّ 
الذي حملوُه معهم من تجربتهم الُمّرة في »العراق«، واي�شًا 
بعيد،  غيَر  ح�شلْت  التي  الجذرّية  ال�شيا�شّية  التبّدلت  مع 
ّكانّية  بالإ�شافة اإلى عجز موارد الأر�ض عن ُمجاراة الزيادة ال�شُ
الطبيعّية،ـ  حتى بداأوا يهبُطون من معاقلهم، ُمتجهين اأوًل اإلى 
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ال�شفوح الأكثر خ�شبًا ودفًء، ثم اإلى مدينِة »بعلبك«.

)6( 

متى نزل أسالُفنا الهمدانيّون شرق بعلبك ؟

ذلك ال�ّشرُد ُيجيُب عن �شوؤالّين من الثالثة. يبقى الجواُب 
عن الثالث. 

متى نزَل اأولئك الهْمدانيّ�ن منازلَهم تلك؟ 

اأعاله  عنه  واأجبنا  قبل  ال�شوؤال من  مثَل هذا  ولقد عالجنا 
فاإّنه  اّما هذا  ربيعة عمومًا.  وبني  الهْمدانّيين  لهجرة  بالن�شبة 
يطلُب جوابًا عن هجرتهم اإلى »بعلبك« ونطاِقها خ�شو�شًا. 
ُمراعاًة لحتماٍل ل ُيمكُن اإغفاُله، هو اأن تكوَن تلك الهجراُت 
قد ح�شلْت على نحٍو ُمتفّرٍق  وفي تواريخ ُمتفاوتة. ثم هاهنا 
فائدٌة اأُخرى من طرح ال�شوؤال هو ال�شتفادة من كلِّ ما نقُع 

عليه من اأدلّة على هذا الت�شاوؤل اأو ذاك. 
يمكُن  »بعلبك«.  مدينة  معالم  من  معلٌم  ُينجُدنا  اأي�شًا  هنا 
الخرائُب  هو  ال�شوؤال.  هذا  عن  الجواب  على  ُي�شاعَدنا  اأن 
الُمهيبُة القائمُة غيَر بعيٍد عن المكان الذي كان يقوُم فيه »باُب 
تهّدَمت  مثلما  اآثاُره،  تهّدم و�شاعت  الباَب  ولكّن  هّمدان«. 

و�شاعت اآثاُر الأبواِب الأربعِة الباقيِة للمدينة: »باب �شطحا«، 
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»باب نحلة«، »باب حم�س«، »باب ال�شام«. اأّما خرائُب الَمْعَلم 

الُم�شار اإليه فاإّنها ما تزاُل قائمًة، ت�شهُد على ما كان عليه من 
عظمٍة وجمال. 

على  اليوم  حتى  القائمَة  الُمهيبَة  الخرائَب  بذلك  نق�شُد 
َجْنب نبع »راأ�س العين« من غربّيه. التي ُي�شّميها اأهُل المدينة 
التاريخّية  الم�شادر  بع�ُض  وُت�شّميها  الح�شين«،  راأ�س  »م�شجد 

اللبنانّية  الآثــاِر  لمديرّيِة  الّر�شمّيُة  والقيوُد  ن�شبّيًا  المتاأّخرة 
»م�شجَد الظاهر بيبر�س«. والحقيقُة اأّنه لي�ض م�شجداً، ول �شاأَن  

قبل  رّممه  الذي  اأّنه هو  �شوى  به،  المملوكي  ال�شلطان  لهذا 
الحجر  على  منقو�ٌض  رقيٌم  ي�شهُد  كما  قرون،  ثمانية  ُزهاء 
ُت�شّميه  في حين  الخارجّية.  اأحد جدرانه  على  ثابتًا  يزاُل  ما 
الح�شين«.  راأ�س  »م�شهَد  اليوم  حتى  ُمتداَوَلٌة  �شفويّة  مروّياٌت 
ماأذنة. وما من  اأثِر  من  الخرائب  المروّيات خلوُّ  هـذه  يوؤّيُد 

م�شجٍد دون ماأذنة من قبل هذا ومن بعده. 
الكثيرة  الم�شاهِد  اأحُد  اأ�شَلُه  اأّن  اإلى  نذهُب  فاإّننا  لذلك 
التي بداأ بناَءها النا�ُض في موا�شع كثيرة، تمتُد من »الم��شل«، 
ُو�شوًل اإلى »دم�شق«، حيثما حّل الموكُب الحزين الذي �شاَر 
من »الك�فة« بروؤو�ض �شهداء يوم »كربال« ون�شاِئهم واأطفاِلهم، 



57يعلبع والبقاب البعلب�ي

اإلى اأن و�شَل بهم اإلى »دم�شق«. وكانت »بعلبك« بالتاأكيد من 
المحّطات التي نزَلها. كما نعرُف اأّن الظاهَر بيبر�ض لم يهتّم 
فعَل  مثلما  هذه،  الم�شهدّية  �شفته  على  للتغطية  اإل  بترميمه 

بغيره من الم�شاهد. 
وعلى كّل حال، فاإّن بناَء م�شجٍد في ذلك المكان، الذي 
كان بتاريخ ترميمه بعيداً م�شافًة غير ق�شيرة عن �شور المدينة، 
الموكب  ذلك  نزوَل  اأّن  حين  في  جداً.  ُم�شتبَعٌد  اأمٌر  لهو 
بجانب النبع البعيد عن المدينة، ُينا�شُب حاَلهم ومقا�شَدهم. 
كانوا  الذين  ال�شل�شبيل  البارد  والماَء  الّظالَل  لهم  ُيوّفُر  لأّنه 
عن  ُبعّده  اأّن  كما  ال�ّشفر.  طول  بعد  اإليهما  الحاجة  باأَم�ضِّ 
هم  َمن  ومعرفة  بالن�شاء  النا�ض  اختالط  دون  يحوُل  المدينة 
في الحقيقة. الأمُر الذي كان اأولياُء الموكب يحذرونه اأ�شدَّ 
»ه�ؤلء  بالقول:  النا�ض  ُيخادعون  كانوا  الذين  وهم  الحذر. 

خارج�ن على اأمير الم�ؤمنين«. 

الهمدانيين  نزول  وتاريخ  المشهد  بين  العالقة 

أطراف بعلبك

والآن، ما هي عالقُة هذه الفذلكة التاريخيّة بال�ش�ؤال الثالث الذي 

بداأناها به؟ 
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ونقوُل في الجواب: 
اأ�شالُفنا الهمدانيّ�ن  تُبدُل ال�ش�ؤاَل من: متى نزل  اأنّها  العالقُة في 

منازلَهم تلك ؟ اإلى: َمن كان اأولئك الذين بداأوا بناَء ذلك الم�شهد 

قبل ترميم الظاهر بيبر�س له؟ 

اإل  يكونوا  لم  اأّنهم  هو  عنه،  المقبوُل  الوحيُد  الجواُب 
وهم  طريقهم،  في  الموقُع  كان  الذين  الهْمدانّيون،  اأولئك 
هْمدان«  »باب  من  واإليها.  »بعلبك«  من  ويروحون  يغـدون 
اإلى م�شاكنهم في الأعالي وبالعك�ض. وهم الذين كانوا يرون 
انك�شفت  فلما  ورواِحهم.  غدّوهم  في  فيه  وَمن  الموكَب 
انك�شفْت لدى غيرهم على طوِل طريِقِ  الخديعة، كما  لهم 
روؤو�َض  اإل  يكونوا  لم  هوؤلء  اأّن  وعرفوا  الحزين،  الموكِب 
الإمام الح�شينQ واأهِل بيته واأ�شحابه من ال�شهداء، واأّن 
الن�شوَة لم يكّن اإل ن�شاَءهم، حتى خّلدوا المنزَل باإقامِة بدايِة 
م�شهٍد فيه، كما فعل غيرهم اأي�شًا على طول الطريق الطويل 
الُممتّد من »الم��شل« اإلى »دم�شق«. وهم الذين كانوا يعرفون 
اأباه  قبِلِه  من  وعرفوا  الراأ�ض،  �شاحُب  هو  َمن  المعرفة  حّق 
اإلى  اأن يكوَن َمن بادَر  ونا�شروه وقاتلوا معه. ومن الُمحاِل 
ذلك من غيرهم، لأن هذا الغير لم يُكن في »بعلبك« يوم ذاك 
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اإل اإّما من اليهود واإّما من الُفر�ض، وربما كان معهم ُم�شتاأمنٌة 
رين. واأّنى لهوؤلء اأو بع�شهم اأن  من الروم ومن العرب الُمتن�شّ

يهتّموا بو�شع اأ�شل ذلك الم�شهد! 
النتيجُة اأّنه بالنظر اإلى اأّن يوم »كربال« ثم موكُب الأحزان 
اأّن  اإلى  بالنظر  ثم  م.   680  / هـ   61 ال�شنة  في  ح�شَل  قد 
الهْمدانيين كانوا بذلك التاريخ في »بعلبك« كما اأثبتنا. فاإّننا 
نقطُع باأن هجرَتهم اإلى اأطرافها قد ح�شلت ُقبيَل تلك ال�شنة، 
اأي ُبعيَد اغتيال الإمام الح�شنQ �شنة 50 هـ / 670 م. 
وُنذّكر القارئ باأّننا افتقدناهم من قبُل في �شل�شلة الأحداث 
اإن هذا  »كربال« وما تاله. ونقول،  التي بداأت بيوم  الكبرى 
الأكثُر  التاريخّية. بل هو المتحان  الأدلِّة  اأقوى  التقاُطع من 

ُع�شراً لنتائج البحث التاريخي وتركيِب ُمفرداِته. 

)8(

األطراف األُخرى لبعلبك 

يبقى ت�شاوؤٌل اأخير: 

اإّن اليعقوبي تحّدث عن »اأطراف بعلبك«، بو�شفها منازَل 
الهمدانيين.  من  الأّولون  المهاجرون  اأّنهم  لدينا  �شّح  لَمن 
هم  فقط،  واحٌد  طرٌف  هو  الآن  حتى  عليه  وقفنا  ما  ولكّن 
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ُنّزال اله�شاب العالية �شرَق »بعلبك«. وبناًء على قاعدة اأ�شالة 
�شّحة الن�ض ما لم يثبْت العك�ض، خ�شو�شًا واأّنه و�شلنا عن 
م�شموٍن  عن  البحَث  ُنتابَع  اأن  علينا  فاإّن  موثوق،  عارٍف 

اإ�شافّي في الن�ّض ما يزاُل خفّيًا علينا. 
نزلها  »بعلبك«  لـ  خرى  اأُ اأطراٍف  اأو  طرٍف  من  ثّمَة  فهل 

مهاجرون من هْمدان اأو من غيِرها من اليمانيين ؟ 
بما  وَمروّياُتها  المحّلّيُة  ال�شعبّيُة  الّذاكرُة  ُتنجُدنا  اأي�شًا  هنا 
َي�شفي وُيجدي.  ذلك اأّن في نطاق  »بعلبك« قريتان عريقتان، 
يفخرون  اأبناوؤهما  يزال  ما  كبيرة،  اأُ�شرٌة  منهما  كاًل  تقطُن 
بن�شبهم اإلى هْمدان. هما »اإيعات« اإلى ال�شمال من المدينة، و 

»تمنين« اإلى الغرب منها. 

يقبُل  ل  بما  يدلُّ  مّما  اآرامّيًا،  ا�شمًا  تحمالن  البلدتان 
الفتح  ح�شَل  عندما  قائمتَين  كانتا  اأّنهما  على  الــّريــَب 
فنزوُل  اإذن،  بعَده.  تم�شيُره  جـّد  مّما  ولي�شْتا  الإ�شالمي، 
مبدئّيًا  ُممكٌن  اأو  مقبوٌل  اأمٌر  فيهما  الهمدانيين  المهاجرين 
من جهة تاريخهما، اأو على الأقّل ل مانع منه. وربما كان 
اأعقاب  في  النازحين  مع  نزحوا  مّمن  الأ�شليون  اأهلوهما 
بلدان  مختلف  اأهل  اأكثِر  �شاأَن  »الأنا�ش�ل«،  باتجاه  الروم 



61يعلبع والبقاب البعلب�ي

البلدتَين  ووجدوا  الهْمدانّيون  المهاجرون  فجاء  »ال�شام«. 

خاليتَين اأو �شبه خاليتَين فقطنوهما. وهذا ومثُله ح�شل كثيراً 
في اأقطار»ال�شام« بعد الفتح كما عرفنا.

ُتعرف  اأُ�شرٌة  هم  عديداً  واأكثرهم  »اإيعات«  �شاكني  اأعرُق 
(يا�شين(.  اآل  التحتا  »تمنين«  في  ومثُلهم  ال�شاتر(،  (عبد  باآل 
وكلتا الأُ�شرتَين كما األمحنا تقولن ويذكُر النا�ُض لهما اأّنهم 

همدانّيوا الأ�شل. 
ال�شيعَة  اأّن  يعرُف  للمنطقة،  ّكانّية  ال�شُّ بالتركيبة  والعارُف 
ال�شرقّية  ال�شفوح  على  الُمنت�شرة  والبلدان  القرى  ُعّمار  من 
وما  البقاع«  »�شهل  على  الُم�شرفة  لبنان«  لـ»جبل  والجنوبّية 
الجبل،  اإلى  باأُ�شولهم  قاطبًة  ينتمون  ال�شهل،  من  والهــا 
اإل  ذلك  من  ا�شتثناَء  ل  »جبيل«.  و  »ك�شروان«  اإلى  واأكثرُهم 
ما  �شّحة  على  جداً  قويًّة  دللًة  يدلُّ  مّما  الأُ�شرتَين.  هاتَين 

تقولن. 
نخل�ُض من ذلك اإلى اأّن هاتين القريتين هما ما اأو مّما قال 

فيه الموؤّرخ اليعقوبي »اأطراف بعلبك«.  
ّكان  لل�شُ ــى  الأُول الأ�شوَل  اأّن  اإلى  يقوُدنا  التدقيق  هذا 
الفتح  بعد  الخالية  �شبه  كانت  التي  »بعلبك«،  منطقة  في 
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ُبعيد  نزلوها  الهْمدانيين.  المهاجرين  من  هي  الإ�شالمي، 
ال�شنة50 للهجرة/670 للميالد في بلدتَين من بلدان »�شهل 
البقاع«. بالإ�شافة اإلى عدٍد غير معروٍف من القرى والمزارع 

منها  نعرُف  ال�شرقي،  »بعلبك«  وُجْرد  ه�شاب  في  ال�شغيرة 
»عِم�شكي«  قرية  اأي�شًا  ال�رد« وربما  »ع�شال  »الُجبّة« و  قريتي 
القريبة من »بعلبك«. اأّما البقّية فقد �شاعْت اأ�شماوؤها بعد اأن 
الُمتناثرة في الجبال �شرق  اأثاُرها  اإل  اندثرت، ولم يبَق منها 

المدينة.



الفصل الرابع

طرابلس وشمال جبل لبنان

مالحظاٌت أّوليٌّة على إشكاليّات البحث

ّكانّي الُمبّكر في نطاق »بعلبك« بعد  مثلما بداأنا التاريَخ ال�شُ
الفتح الإ�شالمي بن�ٍض وحيد، فكذلك الأمُر بالن�شبة لتاريخهم 
»لبنان«،  لجبل  الآخر  المقَلب  على  ال�شمال،  في  الُموازي 
الفا�شل بين »البقاع البعلبكي« في الداخل و مدينة »طرابل�س« 
بالن�شو�ض  َمنوطٌة  العمل  هذا  حظوَظ  فكاأّن  ال�شاحل.  على 
نعمُل  م�شاألُة حظوظ. ولكّننا  الحقيقِة  في  الفريدة. وما هي 
للرقابِة  نخ�شُع  حيث  التاريخ.  من  الَمراأيِّ  غير  الجانب  في 
التاريَخ  �شّجلوا  الذين  اأُولئك  عمَل  وّجهْت  التي  الُمحَكَمِة 
الر�شميَّ المكتوب، فوّجهوا عينًا عوراء ل�شوؤون العباد. حتى 

قباء قد اأكلها التراُب منذ قرون.  واإْن تُكن عيوُن اأُولئك الرُّ
 » َل هناك من اأّننا ل نعرُف »البقاَع البعلبكيَّ ومثلما بداأنا التاأمُّ
اإل �شيعّيًا، فاإّننا هنا نقوُل اأّننا ل نعرُف مدينة »طرابل�س« وما 
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والها، في القرون الخم�شة الأُولى من ُعمِرها بعد الإ�شالم، 
اأ�شالف  منازَل  اإل  ذلك  من  ن�شتثني  ل  اأي�شًا.  �شيعّيًة  اإل 
اإليها وعرفناها في الفقرة الخام�شة من  الموارنة، التي اأ�شرنا 

الف�شل الأول. 
ه الذي طرحناه هناك.  وعليه فاإّننا نطرُح هنا ال�شوؤاَل نف�شَ
وُنجيُب عنه بجواٍب مبداأيٍّ مثل الذي اأجبنا به هناك. خال�شته 
ال�شيعة في  كان  ال�شُّ اأُولئك  نت�شاءُل عن عّلة وجود  اأّننا حين 
»طرابل�س« وما والها، فاإّن علينا، لأ�شباٍب وا�شحٍة جّداً لدى 

القارئ الح�شيف، اأن نبحَث عن عامٍل �ُشّكانيٍّ نزل المنطقَة 
من خارِجها. اأي عن حركٍة �ُشّكانّيٍة كبيرٍة، حملْت اإليها هذا 

العامل الب�شري وثقافته. 

النُص المفتاح لنزول الهْمدانيين 

نطاق طرابل�س

فرقٌة  ال�شام  من  بالّظنّيين  المعروف  »وبالجبل   : الّن�ضُّ يقوُل 
نتمّتع  من هْمدان«. وهو ن�ضٌّ ُمذهٌل في و�شوحه وبياِنه. لم 

وغيرها.  »بعلبك«  نطاق  اأمر  من  عالجناه  ما  كل  في  بمثله 
مَرٍة حيث  لأّوِل  يوَم وقعُت عليه  اأّنني،  اأن�شى  فال  اأن�َض  واإْن 
دقائق.  لب�شِع  الّرعدَة  ُي�شبُه  بما  اأُ�شبُت  اأحت�شب،  اأُكن  لم 
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فلقد كان فوَق ما اأتمّنى. فكاأّنه رميٌة عن غير ق�شٍد اأ�شابْت 
على  بحثُتُه  ما  كلِّ  مفتاَح  كان  اأّنه  والحقيقُة  المرمى.  قلَب 
كاني للمنطقَة ال�شامّيَة  بعد الفتح خالفًا  اإ�شكالّيِة المتالء ال�شُّ
بعده  من  اأّنني طفقُت  بحيُث  فيها.  الكامنة   التهيُّوؤات  لكلِّ 
اأُنّقُب عن الن�شو�ض ذات العالقة واأقراأُها قراءَة َمن يعرُف عّما 

ٌم كبيٌر في اآلّيِة البحث.  يبحث. وهذا تقدُّ
تحليُل الن�ّس

مهما يُكْن، فاإّن الن�ضَّ ُمرّكٌب من عن�شرَين: 
جغرافيو ب�شريٌّ هو »الجبل المعروُف بالّظنّيين«.  -
اإن�شانيٌّ هو »فرقٌة من هْمدان«.  -

اأّولُهما  عن�شرَين.  من  بدوره  ُمكّوٌن  الب�شريُّ  الجغرافيو 
طبيعيٌّ هو »جبل«، والثاني �ُشّكانيٌّ هو »الّظنّيين«.

في  الإ�شكاُل مح�شوٌر  التعليق.  بغنًى عن  فهو  »جبل«  اأّما 
ُنعالَجه  اأن  علينا  فاإّن  ولذلك  »الّظنّيين«.  ّكانّي:  ال�شُ العن�شر 
بما ُيمكن. ولكّننا نقوُل قبُل اأّن ال�شَم ما يزاُل ُمتداوًل حتى 
نّيّة«. وهو تطّوٌر مفهوٌم، ومن  »ال�شِّ اإلى  اأن تطّور  اليوم، بعد 
�شمن قواعد انتقال الكلمة من الُف�شحى اإلى العاّمّية. حيُث 

تميُل اإلى ما هو اأخفُّ على الل�شان. 



�شـيعُة لبنان واملُنطَلُق احلقيقي لتاريخه 66

والمعروُف الُمتداَوُل اأّن كلمة »الّظنّيين« تعني فرقًة �شيعّيًة 
في  �شائٌع  اأمٌر  هذا  ومثُل  اإليها.  المن�شوَب  الجبَل  �شكنْت 
العل�يين«،  »جبل  اليوم  الُم�شّمى  الجبُل  ذلك  ومن  المنطقة. 
من  بطٍن  اإلى  ن�شبًة  بَُهراء«،  »جبل  قبل  من  ُي�شّمى  كان  الذي 
اإلى  ن�شبًة  »عاملة«،  اأو  عامل«  و»جبل  ال�شامّية.  ُق�شاعة  قبيلة 
اهلل  تيم  بني  اإلى  ن�شبًة  التّيم«،  و»وادي  اليمانيين.  عاملة  بني 
ق�شة  من  ُمهَماًل  جانبًا  تحكي  الت�شمياُت  وهذه  ثعلَبة.  بن 
ح�شلْت  التي  تلك  �شواٌء  »ال�شام«.  على  ّكانّية  ال�شُ لت  التبدُّ
قبَل الإ�شالم اأم بعَده. كما تحكي الُم�شّطَرَب العقيديَّ الذي 
. فهي اإذن وثائُق ثمينٌة ونادرُة،  خا�ض فيه المجتمع الإ�شالميُّ

�ُشّجلْت فيها اأجزاٌء من تاريٍخ �شائع. 
�شيعّيٌة  فرقٌة  نعرف،  فيما  هناك،  لي�ض  اأّنه  الم�شكلَة  لكّن 
اأو غير �شيعّيٍة حملت ا�شَم »الّظنّيين«، اأو اأيَّ ا�شٍم يمكن اأن 
اأّن  فكرِة  قبوُل  جّداً  عب  ال�شّ ومن  كهذه.  ن�شبٌة  منه  ُت�شتقَّ 
اأو اأهل مذهب  تكوُن من الكثرة بحيُث تمالأُ منطقًة  فرقًة 
وا�شعًة وتمنُحها ا�شَمها، ثم ل نجُد لها ذكراً في الُم�شّنفات 
الكثيرة المو�شوعة على اإح�شاء الِفرق الإ�شالمّية. وهي التي 
اأُموٍر  على  دارْت  و�شغيرة،  موؤّقتٍة  تمذُهباٍت  بذكر  اعتنت 
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تافهة، ثم بادْت دون اأن ُتخّلَف اأيَّ اأثٍر على �شعيَدي الفكر 
ُتطلَق  اأن  جداً  الُم�شتبَعِد  من  اأّنه  ذلك  اإلى  اأ�شف  والنا�ض. 
ها مثل هذا ال�شم الذي ي�شي بالَحيرة والُبعد  فرقٌة على نف�شِ

عن اليقين. 
هو  »الّظنّيين«  ا�شَم  اأّن  القول  اإلى  موؤّقتًا  نميُل  فاإّننا  لذلك 
تحريٌف عن ا�شٍم غير عربي، اآراميٌّ مثاًل، اأي اأّنه �شابٌق على 

الإ�شالم. 
ومع ذلك فاإّن للقوِل باأّنه لفرقٍة من ال�شيعة مغزاه غير الخفّي 
بالن�شبة لبحثنا. كامٌن في اأّن الذين تناقلوه لم يجدوا تعلياًل له 
يمكن قبوُله ويتنا�شُب مع ما هو ُمرتكٌز في الأذهان، �شوى 
ُي�شيُر  ا�شم جماعٍة �شيعيٍة عمرته. مّما  اأّنه ماأخوٌذ من  بالقول 
ت�شاُلم بحيث ل يمكن  ارتكاٍز قويٌّ وم�شهوٍر ومو�شُع  اإلى 
التاريخّيون  الُعّماُر  ال�شيعة،  من  ح�شراً  اأنهم  يقوُل  تجاوُزه، 
نعرُف   ، تاريخيٍّ ب�شياٍق  يت�شُل  الرتكاز  هذا  الجبل.  لهذا 

ويعرفون منه ما يكفي، ظّل م�شتمّراً حتى ال�شليبيّين. 
وعلى هذا فاإّننا لنرى اأّن لكلمة »الّظنّيين«  عالقًة مو�شوعّيًة 

بما نحن فيه. 
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سؤاالن يطرُحهما النص

بالن�شبة لل�شقِّ الثاني من الن�ّض »فرقٌة من هْمدان« فاإّنه يطرُح 
�شوؤالَين: 

»جبل  - في  الهْمداني  الوجود  بحجم  يتعّلُق  ٌر  ُمبا�شِ اأّولهما 
الّظنّيين«، ذلك الُم�شار اإليه بـ »فرقة««. 

عمل  - طبيعة  من  اأ�شا�ٌض  جزٌء  ولكّنه  ر،  ُمبا�شِ غير  ثانيهما 
الموؤّرخ، يتعّلُق بتاريخّية ذلك الوجود. 

ُيمكن  عديٍد  على  بنف�شها  تدلُّ  ل  فاإّنها  »فرقة«  كلمة  اأّما 
الوجود  هذا  مــادام  ولكن  تقريبّي.  بنحٍو  واإن  تحديُده، 
بقعٍة  في  ي�شتقرُّ  اأّنه  من  غم  الرُّ على  �ُشّجَل،  بحيث  ملحوظًا 
ظّلْت لمّدٍة طويلٍة بعيدًة عن مجرى الأحداث، فاإّن هذا يدلُّ 

على اأّنه كان وجوداً بارزاً ومن عديٍد كبير.
الثاني.  بال�شوؤال  يت�شُل  معنًى  على  تنطوي  الكلمَة  لكّن 
»جبل الّظنّيين«، هم جزٌء  الّنازلين  اأعني الهْمدانيين  اأّنهم،  هو 
من جماعٍة افترقْت اإلى غير فرقة. وا�شتعماُل الكلمة بالذات 
ُي�شيُر اإلى اأّن هذا النت�شار الهْمداني كان على نحو ِفَرق، واأّن 
ال�شاأن  بهذا  الُمت�شلين  اأذهان  في  مركوزاً  معروفًا  كان  ذلك 
انت�شاٍر  من  نعرُفُه  ما  مع  يتنا�شُب  اأّنه  كما  بغيرها.  اأو  بدرجٍة 
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هْمدانيٍّ في اأقطار »ال�شام«. وقفنا عليه في اأطراف »بعلبك«. 
ف�شاًل عن مدينة »حم�س« وعّدة ُقرى في نطاق »دم�شق«، مّما 

يخرُج الكالُم عليه عن ميدان بحثنا. 
هذا التحليُل بُمجمله ذو فائدٍة ُمزدوجٍة ِلما ُنعالجُه الآن. 
نزلوا  الذي  الهْمدانيين  عديَد  اأّن  على  يدلُّ  جهٍة،  من  فهو، 
يُكْن  لم  ريب،  ول  »الك�فة«  من  قادميَن  الّظنّيين«،  »جبَل 

قلياًل. وهو، من جهٍة ثانيٍة، يدلُّ على اأّن ُنزوَلهم ح�شَل في 
الوقت نف�شه الذي نزَل فيه فرقٌة اأو ِفَرُقٌ من اإخواُنهم منازَلهم 

الأُخرى، وربما غيَرها مّما لم ُنِحْط به علما. 
ثم اأّنه اإذا �شحَّ اأّن اأ�شالَف الموارنة قد �شرعوا ينزلون اأعالي 
الميالدي،  ال�شابع  القرن  اأواخر  في  ال�شمالّية  »لبنان«  جبل 
ُيرّجُح  كما  ال�شابقة،  مواطنهم  ترك  اإلى  ا�شطروا  اأن  بعد 
ين، ـ فاإن اختياَرهم الأعالي الباردة  اأكثُر الموؤّرخين الُمخت�شّ
القاحلة، دون اله�شاب العالية الأدفاأ وذات الأرا�شي ال�ّشهلة 
ليدلُّ  نّيّة«،  »ال�شِّ اأو  الّظنّيين«  »جبل  اأعني  ن�شبّيًا،  ال�شت�شالح 
في  بال�ًشـّكان  ماأهولًة  كانت  هذه  اأّن  على  اأكيدٍة  �شبَه  دللًة 
ذلك الأوان. بحيُث حاَل ذلك بينهم وبين نزوِلها، واألجاأهم 

اإلى ذلك الختيار الأ�شواأ. 
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بنو ربيعة في المنطقة

اأن  يجب  التي  الهْمدانّية  الهجرة  تلك  اإلــى  بالإ�شافة 
�شمال  في  التاريخي  ّكاني  ال�شُ المتالِء  في  الأ�شا�َض  نعتبَرها 
»طرابل�س«  مدينة  في  وبالأخ�ّض  �شاحله،  في  وتاليًا  »لبنان«، 

لبني  موازيًا  ُوجوداً  ر�شدنا  فقد  ـ  �شنعرف،  كما  الُمجاورة 
ربيعة في منطقٍة مجاورة. ولقد �شبق لنا اأن وقفنا على �شٍئ من 
تاريخ ربيعة الُم�شاِند لالإمام عليQ بـ »الك�فة« في الفقرة 
الثانية من الف�شل الثاني. مّما ي�شُلُح دلياًل وافيًا على ت�شيُّعها، 

وبالتالي ُم�شّوغًا لنْظمها في هذا البحث. 
وا�شح  ابن  الُبلدانيُّ  يقوُل  التي  »ِعْرَقة«،  اإلى  بذلك  ُن�شير 
الهجري/التا�شع  الثالث  القرن  في  كانت  اأّنها  اليعقوبي 
الإداري  الُعرف  في  الق�شاَء  ُي�شبه  ما  اأي  »ك�رة«،  الميالدي 
ُفها باأّنها »قديمة«.  اليوم. مركُزُه مدينٌة تحمُل ال�شَم نف�شه، ي�شِ
وهي اليوم دار�شة، على ه�شبٍة غير بعيدٍة عن »طرابل�س« اإلى 

ال�شمال منها.
الُمهمُّ اأّنه يختُم كالَمه عليها بالقول: »وبها ق�ٌم من ربيعة«. 
ونحن قد عرفنا فيما م�شى ف�شَل هذا الّرائد العظيم على 
بحثنا. ويبدو لنا الآن فيما �شّجله على »ِعْرَقة« من معلومات، 
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ه على ا�شتقاء معلوماته من الُمالحظة  َنه وِحر�شَ ما يوؤّكُد لنا تمكُّ
د  الدقيقة المبا�شرة لمو�شوعها. ويدعونا اإلى الأخذ دون تردُّ
التي ر�شَدها، مّما  للبلدان  ّكانّية  ال�شُ التركيبة  بما يقوله على 

يدخُل في نطاق بحثنا . 
فيها  �شّجَل  كلمات،  ب�شع  من  الموؤّلفة  العبارة،  هذه 
قيمَتها،  يعرَف  اأن  دون  ربما  بل  يق�شد،  اأن  دون  اليعقوبُي 
ُف ما يراه ولي�ض موؤّرخًا، ـ  لأّنه في هذا جغرافيٌّ ير�شُد وي�شِ
معلومًة في غاية الأهّمّية عن اإحدى البدايات الُكبرى للهجرِة 
اإلى »لبنان«. ومّما يجُدُر بنا ذكُره اأّنه �شّجَل اأي�شًا بعبارٍة ُمماثلٍة 
ها في »الغ�طة« الُمطيفة بـ »دم�شق«.  تمامًا ُوجوداً لربيعة نف�شِ
هجرَة  اأّن  اإلى  �شمنًا  ُي�شيُر  ولكّنه  بحثنا،  دائرة  خارَج  وهو 
ُمتعّددَة  كانت  اأّنها  اأي  »ِعْرَقة«،  بـ  مح�شورًة  تُكن  لم  ربيعة 
اأقلَّ ات�شاعًا  المنازل كهجرة هْمدان. واإن تُكن هجرة ربيعة 

من هذه فيما يبدو. 
لكّن هذه المعلومة تطرُح اإ�شكاليتَين.

ربيعة  - هجرة  تاريخ  عن  �شوؤاًل  تطرُح  الأولى  الإ�شكالّية 
ونزوِلها »ِعْرقة«. 

اأو  خا�ٍض  دليٍل  باأيِّ  نظفر  لم  البحث  بعد  اأّننا  والحقيقُة 
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ما  لكّن  النقطة.  هذه  جالء  على  ُت�شاعد  اإ�شارٍة  اأو  ٍة  ُمالب�شَ
اإلى  يدعونا  �شبٍب  من  ما  اأّنه  النق�ض،  هذا  وْقِع  من  ُيخّفُف 
القول اأنها كانت بتاريٍخ ُمختلٍف عن هجرة الهْمدانيين، ما 
دامت اأ�شباُب الهجرة هي هي عند هوؤلء واأُولئك. خ�شو�شًا 
تقت�شُر  هجرٌة  اأّنها  مثاًل،  لُيقال،  العدد  قليلَة  تُكن  لم  واأّنها 
التي  ال�شغيرة  الهجرات  اآلف  قلياًل، من  فاأكثر  الأُ�شرة  على 
تتابُع مّدًة طويلًة، قادمًة غالبًا  »ال�شام«، وظّلت  تدّفقت على 
بعدما  �ُشّكانّيًا،  بالمتالء  »ال�شام«  يديًن  ولها  »العراق«.  من 

عاناه من فراغ �ُشّكانيٍّ عقب الفتح الإ�شالمي. 
لذلك فاإّننا ُنرّجُح اأن هجرة ربيعة اإلى »ِعرقة« وغيرها قد 
ح�شلت اأي�شًا بعد اغتيال الإمام الح�شنQ �شنة خم�شين 

للهجرة. 
اأّن  ُقلناه،  اأن  لنا  �شبق  ما  اإلى  تنظُر  الثانية  الإ�شكالّيُة  ـ 
الم�شلمين ظلوا لُمّدٍة طويلٍة، ُزهاَء القرن ون�شف، بعد الفتح 
الإ�شالمي يجتنبون �ُشكنى ال�شواحل، خ�شيَة الغارات الرومّية 
موقعها  وبين  هذا،  بين  نجمُع  فكيف  الُمفاجئة.  البحريّة 
منزًل  بو�شفه  اليوم(  »عّكار«  ق�شاء  (�شاحل  ال�شاحل  على 

للمهاجرين الأوائل من ربيعة ؟  
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هو  الإ�شكالّية،  اإثارة هذه  اإلى  دعاني  الذي  اأّن  والحقيقُة 
اأن الم�شادَر الجغرافّية الحديثة ت�شُف موقَع »ِعرقة« الّدار�شة 
باأّنها على �شاحل ق�شاء »عّكار« اليوم.الأمُر الذي قد يودُع في 
ذهن القارئ ما ذكرناه من تعار�ض. ولكننا بعد زيارة الموقع 
التجّوز في  الم�شادر هو ب�شٍئ من  اأن ما تقوُله تلك  لنا  تبّين 
كلمة »�شاحل«، واأن موقع »ِعرقة« يبعُد عن �شاطئ البحر ُزهاء 
الثالث كيلو مترات، ويرتفُع عن م�شتوى الماء ُزهاء المائتي 
تجاَه  الح�شانة  من  كافيًاً  مقداراً  لمنحه  كاٍف  وهذا  متر. 
المهاجرين  اأولئك  نزوَل  ويجعل  الرومّية،  البحريّة  الغارات 

فيه اأمراً مقبوًل من حيث المبداأ. 
قرون»لبنان«  بعد  اأ�شبح  ِلما  الحيُّ  التاريُخ  بداأ  هكذا 
بعين  الأخذ  مع  هكذا،  بل  المعروفة.  بحدوده  ال�شيا�شي 
بداأ  »لبنان«،  جبل  اأعالَي  الموارنِة  اأ�شالِف  نزوَل  العتبار 

التاريُخ الحقيقيُّ لـ »لبنان«، كما هو ُم�شتمرٌّ حتى اليوم.





الفصل الخامس

املهاجرون يف مواطنهم اجلديدة

في أطراف بعلبك 

ل�شنا نعرُف ل قلياًل ول كثيراً عّما ا�شطرَب فيه النازلون 
اأنهم  في  ن�شكُّ  ما  لكّننا  �شهاًل وجباًل.  »بعلبك«  اأطراف  في 
تنظُر  ل  المعاني.  بكّل  ُمهّم�شًة  جماعاٌت  هم.  حيُث  قبعوا 
اإلى اأبعد من الُبقيا حّيًة. في ظّل نظاٍم �شيا�شيٍّ قاهٍر ينظُر اإليهم 

بعين الّريب واأكثر، نظراً لتاريخهم الُمعادي. 
ونت�شّوُر ت�شّوراً ل بديَل عنُه ول َمعدى منُه اإلى غيِره، اأّن 
اأمر  اعتمدوا في  ال�شهل  »اإيعات« و»تمنين« في  قريتي  قاطني 
معي�شتهم، دون كبير م�شّقٍة، على زراعة الأر�ض اإلى جانب 
معهم  حاملين  »اليمن«،  من  القادمون  وهم  الموا�شي.  تربية 

خبراٍت ُمتقّدمًة في هذا وذاك. 
اأّما قاطنوا اله�شاب ال�شرقّية لـ »بعلبك« وُجْرِدها، فقد كان 
ينتزعوا  اأن  عليهم  كان  ُيقا�ض.  ل  بما  �شعوبًة  اأكثَر  و�شُعهم 
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�شبيل  وفي  ال�ّشحيحة.  ال�شخرّية  الأر�ض  من  عي�شهم  لقمَة 
الُمنحَدرات،  على  الحجرّيِة  الجلوِل  بناِء  اإلى  عمدوا  ذلك 
ابتغاَء تكوين تجّمٍع ترابيٍّ خلَفها على �شٍئ من الخ�شوبة. ول 
تزال اآثاُر هذه الجلوُل تمالأُ اله�شاَب في �شال�شَل ل نهايَة لها، 
�شاهداً ماديًا حّيًا على الُمعاناة الهائلة التي ركبها اأ�شالُفنا هناك. 
ولعّلهم مع تنامي عدديهم، وتكُيفهم البطيء مع بيئتهم، 
ومن  لحومها  من  لال�شتفادة  المعزى  قطعاَن  ُيربون  طفقوا 
اآثاُر الم�شاحاِت الُم�شّورة،  األبانها الممتازة. واأي�شًا ما تزال 
�شِة لحفظ القطعان لياًل، الُم�شماُة اليوَم (ْمَراحات(،  الُمخ�شّ
يهبطون  كانوا  اأّنهم  والظاهُر  والُجرد.  اله�شاَب  تمالأُ 
بب�شاعتهم من الألبان والأجبان اإلى مدينة »بعلبك« المجاورة 
لت�شريفها. ومن هنا �ُشّمي باُب المدينة الذي يعبرونه داخلين 
يدلُّ  مّما  فات.  فيما  عرفنا  كما  هْمدان«،  »باب  وخارجين 

على اأن الحركَة فيه كانت على حدٍّ ُمنا�شٍب من الكثافة.
الأعالي،   اإلى  الُمف�شي  الطريق  فاإن  اأي�شًا  اليوم  وحتى 
يزاُل  ما  »باُب همدان«،   فيه   كان  الذي  الموقع  من  انطالقًا 
وال�شيف،  الربيع  ف�شلي  في  خ�شو�شًا  البواكير،  في  ي�شـهُد 
عاة القادمة من الجبال، خ�شو�شًا من قريتي »الُجبّة«  قوافَل الرُّ
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حيث  اإلى  الطّيبة  والأجباَن  الألباَن  تحمُل  ال�رد«،  و»ع�شال 
يجري ت�شريُفها في المدينة. 

ورة ِلما ا�شطرَب فيه اأُولئك الأ�شالف، لي�ض  نر�شُم هذه ال�شُّ
عن ن�ضٍّ مكتوب ومعلوماٍت ُمحّررة. واأّنى لهوؤلء الم�شاكين 
َمن يكترُث بهم وب�شوؤونهم، ويهتّم بكتابة تاريخهم ! ومتى 
كان موؤّرخونا الأ�شاو�ض يرمون باأنظارهم اإلى اأمثاِلهم. وهم 
لطة ؟! واإّنما عن ما تقت�شيه  الُمعّلقو القلوب باأخبار اأهل ال�شُ
تاأثيرها،  تحت  عا�شوا  التي  والجتماعّية  الطبيعّية  الظروف 
روب ال�ّشعي في مناكِبها  وما ُتمليه عليهم وُتتيُحُه لهم من �شُ
لتح�شيل ُلقمة العي�ض. ومعلوٌم اأّن �شلوَك النا�ض وما يجترحونه 
للبقاء من قبِل هوؤلء ومن بعِدهم، �شواٌء على هذا الُم�شتوى 
اأم على ما هو اأكثر تعقيداً،  ما هو اإل مجموعُة تكيُّفاٍت مع 

الظروف والُمحيط. 
ثم اأّن الموؤّرَخ الإن�شانيَّ العارَف الُمتمّر�َض لي�شتهيُن اأبداً 
المالحظات  تلك  من  اليوم  حتى  قائٌم  فعليٌّ  ماهو  بمغزى 
لُم�شطَرباِت عي�ِض  لعمارِة �شورٍة  منها  انطلقنا  التي  ومثِلها، 
ما  كثيراً  النتاج  عالقاِت  لأّن  ذلك  المهاجرين.  اأولئك 
اإلى  با�شتمراِرها  ُم�شتندًة  التاريخ،  اأعماق  في  عميقًا  ت�شرُب 
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تقاليَد ن�شجْت وا�شتوْت وثبتْت قبل قرون. ول تتغّيُر اإل تبعًا 
لتغيُِّر تلك التقاليد، وهذه تَبعًا لتغيٍُّر كبيٍر في اأدوات الإنتاج 

اأو الت�شويق. 
اأُولئك جميعًا قد ثبَت عند  اأّن حاَل  اأّن ذلك ل يعني  على 
تلك ال�شورة الكئيبة. بل اإّن هوؤلء الذين و�شفنا حاَلهم اليوم، 
عالقاٍت  لنظام  ا�شتمراٌر  هو  واإنتاَجهم  حياتهم  نمَط  اأّن  وقلنا 
وتقاليَد عمٍل تاريخّيٍة  لي�شوا اإل ا�شتمراراً للنمط، بما فيه من 
ها �شابقًا عليهم. اأّما  حالٍة �ُشّكانّيٍة وتقاليِد عمٍل، قد يكوُن بع�شُ
بعُد  فيما  ُوجوُدهم  خ�شع  فقد  هم  اأنف�شُ الأولون  المهاجرون 
لقوانين اأُخرى. في راأ�شها التنا�ُشب بين طاقة الأر�ض الإنتاجّية 
النمّو  ب�شبب  التنا�ُشب،  ينك�شُر  وعندما  قاطنيها.  وعديد 
كان، تبداأُ حركٌة �ُشّكانّيٌة اإلى حيُث يح�شلون على  العددّي لل�شُّ
حاجاتهم الأ�شا�شّية. و�شنقُف فيما ياأتي على ما نعرفه من تطّور 

الأحوال باأولئك المهاجرين بما يتنا�شُب مع هذا القانون. 

في شمال لبنان

اأّما ُنّزاُل �شماِل »لبنان« جباًل و�شاحاًل، اأي هْمدانيو »جبل 
ٌة  ق�شّ لهم  فاإّن  »ِعْرقة«،  ُنّزال  ربيعة  وبنو  نِّيّة«  »ال�شِّ الظنّيين«/ 

اأُخرى. 
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ومن�شاأُ الختالِف بين الق�شتَين هو من اختالف الظروف 
من  الأُولى  وبالدرجة  واأُولئك.  هوؤلء  فيها  ا�شطرَب  التي 
ه�شاب  في  للزراعة  الممتازة  وقابلّيتها  الأر�ــضِ  خ�شوبِة 
نّيّة« وفي »ِعرقة«. بالإ�شافة اإلى ن�شبة الأمطار العالية في  »ال�شّ

تلك اله�شاب الُم�شرفة على البحر، حيث ت�شتقبُل في موقِعها 
كمّياٍت كبيرٍة من الرياح الُم�شَبَعة بالرطوبة، لُتفرغها ب�شكِل 
مطٍر في مو�شم الأمطار اأو ندًى في غيره. بحيُث يمكُن اأن 
تقوَم بمعي�شة اأ�شعاِف عديِد ُنّزالها، مهما ت�شورناه كبيراً. في 
ُمقابل �ُشح الأر�ض والمطر، اأو �ُشّح المطر فقط، بالن�شبة لهذا 

الفريق اأو ذاك من ُنّزال اأطراف »بعلبك«. 
كُّ في اأّنهم قبعوا هناك حيث  ولكّننا مع ذلك فاإّننا ما ن�شُ
هم اأي�شًا، جماعاٌت ُمهّم�شٌة ل تنظُر اإلى اأبعد من الُبقيا على 
اأّننا  اإخوانهم. ثم  ُقلناُه على  قيد الحياة، لل�شبب نف�شه الذي 
كُّ في اأّنهم انتزعوا اأ�شباَب معي�شتهم من الأر�ض. واإن  ما ن�شُ

يُكْن الأمُر اأ�شهَل بكثير بالن�شبة اإليهم. 
الفريقَين  بين  الكبيَر  التاريخيَّ  الفارَق  �شّكَل  ما  لكّن     
فيما بعد، هو اأّن الِحراَك التالي بالن�شبة لبع�ض ُنّزال اأطراف 
�شرق  والُجرد  اله�شاب  ُنّزال  بالخ�شو�ض  اأعني  »بعلبك«، 
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»بعلبك«، فقد خ�شَع لقانون التنا�شب اأو انك�شاره بين طاقِة 

ّكان. بحيث يبقون حيث هم  الأر�ِض الإنتاجّيِة وتكاُثِر ال�شُّ
حتى  باأودهم.  تقوم  الإنتاجّيُة  الأر�ِض  طاقُة  كانت  طالما 
�ُشكنى  اإلى  ُمتحّولين  حتمًا  �شينتجعون  فاإّنهم  عجزْت  اإذا 
الُمجاوَر كان ما يزاُل  ال�شهَل  اأر�ٍض غيّرها. خ�شو�شًا واأّن 
لالنتجاع  �شهلًة  ُفَر�شًا  لهم  ُيقّدُم  بحيُث  بال�شكان،  فقيراً 

كنى.  وال�شُّ
 اّما بالن�شبة لُنّزال �شمال »لبنان«، فقد خ�شَع ِحراُكُهم القادم 
بالنت�شار  بانتظارهم،  التي كانت  والُمغرية  الكبيرة  للفر�شة 
التي  وهي  الُمجاورة.  »طرابل�س«  مدينة  حيث  اإلى  هابطين 
اأّن  اأي  اأمنّيًا.  عقيمٌة  ولكّنها  ماّديًّا،  �شالمًة  كانت  اأّنها  عرفنا 
الِحراَك التالي، على اختالف ُمحّركاِته، كان حتمّيًا بالن�شبة 
»لبناُن«  كان  الذي  ّكاني  الفقرال�شُ حالة  اإلى  بالنظر  لالثنَين، 
�شخّية  ُفر�شًا  ُيقّدُم  كان  بحيُث  الأوان.  ذلك  في  منه  يعاني 
ه، ل�شبٍب اأو غيره، با�شتبدال وطنه. �شواٌء  لكلِّ َمن ُتحّدثه نف�شُ

كان قادمًا من الخارج، اأم ُمتحوًل من الداخل.



الفصل السادس

تطّور األحوال بـ»بعلبك« ونطاِقها

الهمدانيّون غائبين من التاريخ 

من  »بعلبك«  وُجرد  ه�شاب  ُنّزاَل  فاإّن  ُمتوّقٌّع،  هو  مثلما 
فترة  بعد  تمامًا  التاريخ  من  يغيبون  الهْمدانيين  المهاجرين 
ا�شتقرارهم الأُولى. وذلك اأمٌر مفهوم جّداً، كما اأّنه معروُف 
بذكر  يهتمُّ  الذي  ذا  فمن  الح�شيف.  القارئ  لدى  الأ�شباب 
عاة والمزارعين، يعي�شون ُمنعزلين في الجبال.  �شعٍب من الرُّ
اأّنني بعد  اأدنى ذكٍر لهم طواَل قرون. والحقيقُة  فلم ُنالحظ 
ذات عالقٍة  تكون  اأن  ُيمكن  اإ�شارٍة،  لأدنى  الطويل  د  التر�شُّ
اأقْع  لم  تنّوعها،  على  المظاّن  مختلف  في  وب�شوؤونهم   بهم 
على ما ي�شتحقُّ الذكر. نعم، الإ�شارُة الوحيدة لوجود �شيعٍة 
العهد  من  الأخيرة  ال�شنوات  اإلــى  ترجُع  البقاع  تلك  في 
المملوكي، ع�شّيَة الفتح العثماني لـ »ال�شام«، اأي في خواتيم 
القرن التا�شع للهجرة/الخام�ض ع�شر للميالد. وذلك في اأحد 
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بذلك  اأعني  الإ�شالم،  في  النادرة  الإن�شاني  التاريخ  م�شادر 
الثمينة،  الدم�شقي  طوق  بن  اأحمد  الدين  �شهاب  ُمذّكرات 
الذي حّققُتُه ون�شرُته في »دم�شق« بعنوان (التعليق(. وهو من 

اأبناء منطقٍة ُمجاورٍة لمنطقة عملنا. 
ذكر  على  مّرات  ب�شَع  طوق  ابُن  بنا  يقُف  ُمذّكراته  في 
اأُ�شرتين �شيعّيتين كبيرتين، تعي�شان في قرية »الُجبّة« ونطاِقها. 
»بعلبك« ما تزال ُتعرف بال�شم  وهي قريٌة في الجبال �شرق 
ال�شورّية.  الجمهورية  اأرا�شي  �شمن  غدت  ولكّنها  نف�شه. 
واأن الأُ�شرتين كانتا تتنازعان الزعامَة المحّلّية ب�شفة (ُمقّدم(، 
وَمن  (الحرفو�ض(  اآل  هما  وُمكو�ض.  �شرائب  جابي  اأي 
كبيرة،  ع�شبّيٌة  منهما  لكلٍّ  كان  واأّنه  (علوطة(.  اآل  ُي�شّميهم 
ل  فريدٌة،  معلومٌة  وهي  كثير.  بَجمٍع  تتنازلن  كانتا  بحيث 
ثاني لها في كّل ما و�شلنا عن تلك الفترة وقبلها. وتدّل على 
مّما  المنطقة.  تلك  على  و�شيطرِتهم  �ُشّكانّيًا،  ال�شيعة  كثافة 

ّكانّية التاريخّية. ُيمكُن اعتباُره ا�شتمراراً ل�شيطرِتهم ال�شُ
ابن  ح�شَب  (علوطة(،  اآل  اأخالَف  اأّن  بالذكر  والجديُر 
طوق،  ما يزالون وما تزال اأمالُكهم في اله�شاب ال�شرقّية لـ 
»بعلبك« حتى اليوم، حيث ُيعرفون باآل (العوطة(، ( نظنُّ اأّن 
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ما اأثبته ابن طوق على ا�شم الأُ�شرة خطاأ (. وما ذلك اإل نتيجٌة 
لنت�شار خ�شومهم اآل (الحرفو�ض( عليهم في معركة النفوذ. 

فانكفاأوا حيث هم وما يزالون. 
ّكانّية  ال�شُّ الحركة  مع  �شاروا  فاإّنهم  (الحرفو�ض(،  اآُل  اأّما 
لبنان«  »جبل  �شل�شلِة  �شفوَح  ف�شيئًا  �شيئًا  �شلكْت  التي  العالقة، 
ال�شرقّية الُم�شرفِة على »�شهل البقاع«. لي�شتقّر بها وبهم المقاُم 
مدينة  اإلى  منها  ليهبطوا  ثم  الجبلّية.  »�شرعين«  بلدة  في  لُمّدٍة 
»بعلبك« وبع�ِض ُقراها، حيث مايزاُل لهم بع�ض الأمالك العقارّية 

حتى اليوم. ثم حيث انتهوا اأُمراَء على كامل »البقاع« ال�شرقي.  
ولتمتّد اإمارُتهم في الزمان ب�شع قرون. ولتمتّد في المكان حينًا 
»البقاع«  اأجزاء  »�ش�رية« واإلى بع�ض  »حم�س« و�شط  اإلى مدينة 

الغربي. و�شنقُف على تف�شيل كّل ذلك فيما �شياأتي. 

)2(

الهّمدانيّون في بعلبك وسهل البقاع
اأّما على المقلب الآخر من »اأطراف بعلبك«، حيث قلنا اأّن 
فريقًا اآخر من بني هْمدان نزَل ال�شهَل الُمطيَف بـ »بعلبك«، فقد 
ّكانيُّ  ّكانّية منحًى ُمختلفًا. التكاُثُر ال�شُّ اأخذت حركُتهم ال�شُّ
تتوّفُر  حيث  ال�شهل،  اأنحاء  في  بالنت�شار  نف�شه  عن  عّبَر 
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الُفر�ُض الممتازُة لالنتاج الزراعي والنتاج الحيواني الّرديف 
. ولكن كان هناك اأي�شًا اإغراُء ونداُء المدينة الُمجاورة. وعليه 
ّكانّيِة  ال�شُّ الكثافِة  من  ق�شٌم  يتجَه  اأن  الطبيعّي  من  كان  فقد 
الُمتزايدِة نحو »بعلبك«. التي كانت في ذلك الأوان، وكانت 
النادرة  الحنبلّيَة  المراكِز  اأحَد  »ي�نين«،  لها  الُمجاورة  القرية 
قد  العالقَة  الحركَة  تلك  ولعّل  اإجماًل.  ال�شامّية  المنطقة  في 
يق�شدون  ٌمزارعون  الّنَمطّي:  �شكَلها  اأمرها  بدو  في  اأخذْت 
لي�شتقرَّ  ثم  بحاجاتهم.  ولللتزّود  اإنتاجهم  لت�شريف  المدينة 
هم فيها. وهكذا بداأْت ُبنيُة المدينِة ذاُت الُهوّية الوحيدة  بع�شُ
ال�شغَط  ولكّن  �شيعّية.  ـ  حنبليٍة  ُمزدوجٍة  ُهويٍّة  باتجاِه  تتغّيُر 
اأي�شُا  هي  تتوقُف  ل  بمادٍة  يتزّوُد  لأّنه  يتوّقف.  لم  ال�شيعيَّ 
المدينة  حنابلُة  بداأ  ف�شيئًا  و�شيئًا  الُمحيط.  في  التكاُثر  عن 
الحيّة« الجديد في »دم�شق«. ابتغاء  يهجرونها باتجاه حي »ال�شّ
الن�شمام اإلى اإخوانهم القادمين من »القد�س«. واليوم لم يبَق 
الُم�شّمى  القديم  المدينة  اإل م�شجُد  »بعلبك«  في  اآثارهم  من 
الماَء  توّزُع  تحتّيٌة  قناٌة  قريٍب  وقٍت  واإلى  الحنابلة«.  »م�شجُد 

على بيوت المدينة القديمة من نبع »را�س العين« كان ا�شُمها 
»ماُء الحنابلة« لأنها ُتغّذي »م�شجد الحنابلة«. 
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تحّوالت البُنية الُسكانيّة لبعلبك

ّكانّية في  نقراأُ هذه التحّولت الجذريّة في ُبنيِة المدينِة ال�شُ
اأّن  اأبنائها (وفي هذا ت�شديُق قولنا  �شيرِة رجلين من معارف 
اأّوُلهما ابن  َيَر الرجال من اأهّم م�شادر التاريخ الإن�شاني(.  �شِ

معقل الحم�شي، والثاني ابُن مّلي البعلبكي. 
تمام ا�شم الأّول: اأحمد بن علي بن معِقل (توفي: 644 
هـ/ 1246م(. الفقيٌه والُلغويٌّ وال�شاعر. الذي دخل التاريخ 
»حم�س«.  في  وعا�ض  ُولـد   نعرُفه  �شيعي  فقيه  اآخَر  بو�شفه 
ولكّنه هجر مدينته بعد اأن تغّيرْت بها اأحواُلها، تبعًا للمتغّيرات 
ال�شيا�شّية الجذرّية التي نزلْت بو�شط و�شمال »�ش�ريّة«، بتاأثير 
الإ�شالمّي،  العاَلم  اأطراف  من  القادمِة  الع�شكرّيِة  العنا�شِر 

راكبًة موجَة جهاِد الُغزاة ال�شليبيين. 
بالُمتغّير  التقى  حيث  »بعلبك«.  مدينَة  معقل  ابُن  نزَل 
ّكاني العالق فيها، الذي كان اآخذاً بتغيير وجه المدينة �شيئًا  ال�شُّ
نزلها  يوَم  المدينُة  وكانت  ثابت.  ولكّنه  بطيئًا  تغييراً  ف�شيئًا، 
اإمارًة يحكُمها اأميٌر اأيوبيٌّ هو الأميُر ال�شاعُر بهرام �شاه الأ�شهر 
ت�شعًة  عليها  اإمارُتُه  ا�شتمّرْت  الذي  الأمجد(.  (الملُك  بلقبه 
واأربعين �شنًة قمرّيًة عّداً (578ـ627هـ/ 1182ـ1229م(. 
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في  والهدوء  ال�شتقرار  من  حدٍّ  �شماِن  في  �شببًا  كان  مّما 
من  به  يتمّتُع  الأميُر  كان  ما  على  يدلُّ  وهذا  ُحكمه.  منطقة 
في  اأفلَح  اأّنه  بحيث  ممتازٍة.  وديبلوما�شّية  �شيا�شّيٍة  براعٍة 
الحتفاِظ باإمارته على المدينة مّدَة ن�شف قرٍن تقريبًا. وهو 
تركًة  فيه  الُحكُم  كان  في ع�شٍر  فريد،  بل  عادّي  غير  اإنجاٌز 
اأيّوبّيًة، يتنازُعها اأُمراُء الُمُدن الأيوبّيون فيما بينهم. ل يتوّرُع 
اأو  الحرب  و�شائل  من  و�شيلٍة  لطة عن  ال�شُّ �شبيل  في  اأحُدهم 

د�شي�شٍة من د�شائ�ِض ال�شيا�شة. 
والمديدَة  المتينَة  العالقَة  َف  ن�شِ اأن  ال�ّشرد  هذا  من  ُبغيُتنا 
دللٍة  من  عليه  تنطوي  وما  والأمير،  الفقيه  بين  قامت  التي 
تاريخّيٍة. وذلك ا�شتناداً اإلى ما �شّجله عن هذا وذاك موؤّرخان 
ُمتفاوتٍة  بعباراٍت  وال�شفدي  الذهبي  هما  كبيران  ُمعا�شران 
في براعتها وقّوِة ت�شويرها. ولكّنها، على كّل حال، �شادرٌة 

عن ح�ضٍّ تاريخيٍّ نعرُفُه عند كبار الموؤّرخين. 
نزل  الذي  الفقيَه  اأن  الموؤّرخَين،  كالم  من  يوؤخُذ  والذي 
»بعلبك« نزوَل طالِب اأمن، قد حظي عند الأمير ونفَق عليه، 

على  اأمٌر  وذلك  (جامكّية(.  معلومًا  راتبًا  له  قّرَر  هذا  واأّن 
الموؤّرخ اليوَم اأن يلتقَط مغزاه. وما من ريٍب في اأن المغزى 
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ريٍب  مامن  ثم  وذاك.  هذا  ويرجوه  عليه  يعمُل  فيما  كامٌن 
يعي  كان  ُمحّنكًا،  �شيا�شّيًا  عرفناه  الذي  وهو  الأمير،  اأّن  في 
ات�شال  قنوات  وجوُد  الحكم  فنِّ  اأّولياِت  من  اأّن  يكفي  بما 
ب�شكل  اليوَم  نعرُفُه  لطة.  ال�شُ وراأ�ِض  الجمهور  عنا�شِر  بين 
موؤ�ّش�شاٍت �شيا�شّيٍة. ولكّنها كانت في تلك الأّيام قياداٌت من 
له  ُبّد  ل  اأّن  يعي حتمًا  كان  فقد  هنا  ومن  ما.  و�شفٍة  درجٍة 
من بناء قناة ات�شال بينه وبين اأُولئك ال�شيعة الُمتكاثرين الذين 
ُبّد من العمل  اأطراِفها. كما ل  اإمارته من  ان�شّبوا على مركِز 
المدينة  في  القائمة  الجتماعّية  القوالب  في  دْمجهم  على 
خ�شو�شًا. بعد اأن اأ�شبحوا فيها حقيقًة �ُشّكانّيًةـ  �شيا�شّيًة قائمًة 

ل ُيمكُن تجاُهُلها. 
يقبُل  ل  بما  يدلُّ  الموؤّرخَين،  ن�شو�ض  من  عندنا  ما  كلُّ 
الجناحَين  ذات  ُمهّمته  في  نجَح  معقل  ابن  اأّن  على  الّريَب 
نجاحًا باهراً. نجح في عالقته مع الأمير، بحيث اأّنها ظّلت 
ممتازًة طيلَة الُمّدة التي بقي فيها هذا في �ُشـّدِة الإمارة، بدليِل 
ونجح  �شّدها.  اإلى  تنقلب  لم  حظوٍة  من  للفقيه  كان  ما  اأّن 
وفي  »بعلبك« ومنطقِتها،  في  ال�شيعة  اأبنائه  �شوؤون  رعاية  في 
عن  الموؤّرخَين  من  كلٌّ  عّبر  وقد  فيها.  موقِعهم  وتقويِة  رفِع 
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ذلك بعبارٍة تختلُف من حيث �شطوعها، ولكّنهما تحمالن 
الموؤّدى نف�شه. حيث قال ال�شفدي: »وانتفع به ـ اأي بابن معقل 
ـ راف�شُة تلك الناحية«، اأي »بعلبك« ونطاقها. اأّما الذهبي فقال: 

القارَئ  ت�شُع  العبارة  وهذه  الناحية«.  تلك  راف�شُة  به  »وعا�س 

الُمفتَر�ض.  ها  و�شدِّ »عا�س«  بين  انتقالّية  تغييرّية  حالٍة  وجاَه 
اأي ما كانت اإليه حالُة ال�شيعة هناك، بين ما كانوا عليه من قبل 

ابن معقل، وما �شاروا اإليه من بعد بف�شله. 
مّلي  بن  ُمح�ّشن  بن  اأحمُد  فهو:  الثاني  ا�شِم  تماُم  اأّمــا 
فقيٍه  اأّوُل  البعلبكي (توفي: 699 هـ/1299م(.  الأن�شاري 
الرجال وُف�شالئهم  اأذكياِء  »اأحُد  »بعلبك«.  اأنجبته  اإماميٍّ  �شيعيٍّ 
في الفقه والأُ�ش�ل والطّب والفل�شفة والعربيّة والُمناّظَرة«. بذلك 

و�شفُه الموؤّرُخ اليافعي. »كان ُمتبّحراً في العل�م، كثيَر الف�شائل، 
الُحّجِة،  حا�شَر  ُمتيّقظاً،  ذكيّاً،  العبارة،  ف�شيَح  الُمناّظَرة،  في  اأ�شداً 

حادَّ القريحِة، مقداماً«. كذا قال بلديُُّه الموؤّرُخ اأي�شًا اليونيني. 

نا من �شيرة ابِن مّلي، في �شياق بحثنا عن المنحى  ما يهمُّ
التطّوري، الذي كانت تتجُه اإليه ُبنيُة مدينة »بعلبك« في ذلك 

الأوان، اأمران: 
ـ الأول: اأّنه تتلمَذ على ابن معقل الحم�شي، الذي غادْرنا 
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نا من �شيرته قبل قليل. فهو، كما قلنا اأعاله، اأّوُل فقيٍه  ما يهمُّ
�شيعيٍّ اإماميٍٍّ اأنجبته »بعلبك«، تتلمذ لآخر فقيٍه �شيعي اأنجبته 
»حم�س«. وهذا يدلُّ على اأّن المدينَة الُمتغّيرة قد بداأت ُتدرك 

تملُك  غدْت  اأّنها  على  يدلُّ  كما  ذاتّيِتها.  من  هو  وما  ذاَتها 
الفر�شَة لُممار�شة هذه الّذاتّية، �شمَن حدٍّ مقبوٍل من الحرّيِة 
وال�شعور بالأمن. وهذه قاعدٌة اإن�شانّيٌة عاّمٌة. فالأَُمُم ل ُتنجُب 
الُمثّقَف الُمنتمي/ الُع�شوي اإل من �شمَن هذه ال�شروط. فاإذا 

هي افتقدتها عُقَمت. 
طوع  اإل اأّن النقطَة الُم�شيئَة في �شيرِة ابِن مّلي اإلى حدِّ ال�شُّ
في  واأُّمته،  بل  قومه،  يكوَن �شميَر  اأن  في  نجَح  اأّنه  والتاأُلق. 
لحظٍة تاريخّيٍة من اأ�شّد اللحظاِت هوًل واأق�شاها. يوم اجتاَح 
الَمهوُل.  الجتياُح  ذلك  م�شرِقها  من  الإ�شالم  دار  المغوُل 
مّلي  ابن  وطَن  ومنها  ال�شامّيَة،  المنطقَة  اجتياُحهم  و�شمَل 
وقاَد  نّظَم  اأن  منه  فكان  /1259م.  هـ   658 �شنة  »بعلبك« 

مقاومًة �شعبّيًة ناجحًة �شّدهم، في »بعلبك« وجباِلها. في وقٍت 
تهاوت فيه الُعرو�ُض، ولم تثبت الجيو�ض، من »ترك�شتان« اإلى 

اأبواب »م�شر«. 
البطل  �شيرة  من  الجانب  لهذا  التوطئِة  في  قوُلُه  ُيفيُد  مّما 
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ومن  »بعلبك«  اأّن  تاريخّيٍة،  دللٍت  من  فيها  وما  مّلي  ابِن 
قبِلها »دم�شق« ا�شت�شلمت للمغول دون قتال. ولكّنها كانت 
قلعتها  في  والعتاد  والرجال  بالموؤن  وا�شتعّدْت  اأعّدْت  قد 
ال�شهيرة، ُمعتمدًة على ح�شانة القلعة التي ل ُتطال. ثم اآلت 
لح، ب�شعٍي من اأحد اأبنائها الُم�شّمى تقّي الدين  الأموراإلى ال�شُّ
بمعرفته  ا�شتهر  المولد.  بعلبكيُّ  رجٌل  وهو  الح�شائ�شي. 
وبهذه  العالجّية.  ها  وخ�شائ�شِ الّطّبّية  بالح�شائ�ِض  الوا�شعة 
الو�شيلة التحق بحا�شية هولكو، وكان في ِركابه عندما دخل 
المغوُل المنطقة. لكّن هذه الحلَّ ال�شت�شالمي لم ُيطمئن كلَّ 
التي  الرهيبة  الفظائع  اأخباُر  اأ�شماَعهم  مالأت  الذين  النا�ض، 

ارتكبها الُغزاة. فهربوا ُملتجئين اإلى الجبال الُمجاورة. 
الدين  تقي  تبَع  ُم�شاِلٌح  ق�شٌم  المدينة.  اأهُل  انق�شَم  هكذا 
ُه الذي  اإلى الجبال، هو نف�شُ الح�شائ�شي. واآخُر ُمقاوٌم هرب 
نّظمه ال�شيُخ ابُن مّلي وقادُه، لي�شّنوا حرب ع�شابات. »جمع له 
ع�شرة اآلف نفر. واأنّه ت�شّمى بالملك الأقرع. واأنهم كان�ا يتخّطف�ن 

التتر في الُطُرقات، خ�ش��شاً في الليل. لأّن التتَر ما يركب�ن في الليل«.

هذا الجانب الرائع من تاريخ »بعلبك«، الذي لم نّطلع عليه 
اإل بف�شل ابن المنطقة الموؤّرخ  اليونيني، ولوله ل�شاع، كما 
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�شاَع اأكثُر تاريخنا الإن�شاني، ـ  ُيتيُح لنا اأن نِقَف عند فا�شلٍة  
�شنرى،  كما  كانت،  اأّنها  في  ِمراَء  فيها.ل  التاريخ  من  تاليٍة 
�شابقة.  مرحلٍة  في  اأُموُرها  عليه  كانت  ِلما  واإعالًء  ت�شعيداً 

اأعني اأّياَم ابِن معقل. 
الفرَز الذي ح�شَل في«بعلبك« بين  اأّن  ما من ن�ٍض يقوُل 
ُمقاومين وُم�شت�شلمين كان فرزاً مذهبّيًا. لكّن العارَف بطبائع 
الحالة المذهبّية، وخ�شو�شًا بثقافتها وذاكرِتها وتجاِرِبها، ل 

ُيمكن اأن ُيغم�ض عينيه عن هذا الت�شّور. 
اآنذاك  كانوا  المدينة  »بعلبك«  �ُشّكاَن  اأّن  المعلوم  ومن 
المذهبيَّ  الفرَز  هذا  اأّن  هنا  بالذكر  والجديُر  و�شيعة.  حنابلًة 
كانوا  الذين  الُفر�ُض  قواُمُه  اأقوامي.  اآخَر  اإلى  باأُ�شوله  يرجُع 
في المدينة قبل الفتح، الذين ُقلنا �شابقًا اأنهم لم يكونوا ُفر�شًا 
والهْمدانّيون  اإلى حنابلة.  بعُد  فيما  �شاروا  ثم  الحقيقة،  في 
انتقاُلُهم  غدا  ثم  اأطراِفها،  في  كانوا  الذين  ال�شيعة  اليمانّيون 
الذي  ّكاني  ال�شُّ ل  التبدُّ عامَل  المدينة  �ُشكنى  اإلى  الُمتدّرُج 

يدوُر حوَله هذا التاريخ. 
وهم  جميعًا،  النا�ُض  يتنا�شى  اأن  جــّداً  الُم�شتبَعِد  من 
ال�شلوكّيَة  ُيواجهون الخطَر المغولّي الُمحدق، ُمحّركاِتهم 
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التقليدّيَة. واأن ت�شقَط عوامُل الفرز العريقة المكينة. وتمنَح 
حنابلُتها  في�شطفُّ  جديد.  �شيا�شيٍّ  لفرٍز  خال�شًة  �شاحَتها 
وراء  جواِرها  و�شيعُة  �شيعُتها  وي�شطفُّ  �شيعّي.  فقيٍه  وراء 
يحمَل  اأن  اأي  العك�ض.  هي  القاعدُة  بل  حنبلّي.  رجــٍل 
تعبيراً  التقليديّة. ويكوَن  الفرِز  الآن عوامَل  ال�شيا�شيُّ  الفرُز 
جديداً عنها. خ�شو�شًا واأّننا عرفنا قبل قليل، اأّن العدَد الذي 
ا�شتجاب لبن مّلي في حركته الجهاديّة، و�شارَك في قتال 
المغول، كان »ع�شرة اآلف نفر«. هوؤلء ل ُيمكن اأن يكونوا 
من  نت�شّوره  ما  بكثير  يفوُق  لأّنه  المدينة.  اأهل  من  جميعًا 
ُبّد من اأن يكونوا منها  عديِد �ُشّكاِنها في ذلك الأوان. فال 
ومن �ُشّكان الُقرى والمزارِع الُمطيفة بها. وقد كانوا جميعًا 

اآنذاك من ال�شيعة دون ريب. 

الداللة التاريخيّة في سيرة البطليَن 

الّرائَد  ال�شيَخ  اأّن  الثقة،  بكامل  القوُل  ُيمكُن  هكذا 
�شيعة  نقل  في  باهراً  نجاحًا  نجَح  قد  الحم�شي  معقل  ابَن 
كانوا  ما  اإلى  بالقيا�ض  ُمتقّدٍم  اجتماعيٍّ  موقٍع  اإلى  »بعلبك« 

عليه من قبِله. 
ل�شنا نعرُف بالتحديد كيف ول ماذا فعل بال�شبط. ولعّل 
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الأمَر لم يتعدَّ اأّنه بما كان له من مكانٍة عند اأميرها الُم�شتنير، 
وبما كان له من ح�شوٍر معنوّي في المدينة ُم�شتنٍد اإلى مكانته 
والعتراف  القبول  من  نوعًا  اأك�شبهم  قد  والأدبّية،  العلمّية 
خارج  من  طارئين  اأفــراٍد  ُمجّرَد  يعودوا  ولم  الجتماعي. 

المدينة على ُبنيِتها ذات اللون المذهبّي الواحد. 
القيادّية  ببادرته  مّلي  ابن  اأّن  القوُل،  ُيمكُن  اأي�شًا  وهكذا 
اأو  كّلهم  اأهلها،  من  ق�شٍم  وبا�شتجابة  والفريدة،  جاعة  ال�شُّ
ُجّلهم من ال�شيعة،  قد نقلهم اإلى موقٍع ُمتقّدٍم، بالقيا�ض اإلى 
عهم على  َعُهم من قبُل �شيُخُه ابُن معقل. فهو بو�شْ حيث و�شَ
طريق الجهاد، وما اقت�شاه من تعبئٍة و�شْبٍط واإعداٍد وعمل، 
ال�شيا�شي  الموقف  في  تماُيٍز  من  به  تظاهر  ما  اإلى  بالإ�شافة 
وفي القيادة، ـ قد حّقَق نقلًة نوعّيًة كبيرًة، تختلف كثيراً عن 

الو�شع الخامد الُمتلّقي الذي كانوا فيه. 
»بعلبك«  في  ال�شيعة  تنظيم  في  نجح  قد  مّلي  ابُن  هوذا 
ونطاِقها، لأول مّرة في تاريخهم المحّلي. وهو اإنجاٌز كبير 
بالقيا�ض اإلى ما كانوا عليه من قبل. ومن هذه النقطة انطلقوا 
باتجاه بناء كياٍن �شيا�شيٍّ محّليٍّ (اإمارة(. ظّل حّيًا فاعاًل حتى 

الأم�ض القريب.





الفصل السابع

تطُوُر األحوال بطرابلس ونطاقها

مراجعٌة نقديّة ِلما هو ُمتداَول من تاريخ طرابلس

»طرابل�س«  تاريَخ   فاإّن  ونطاِقها،  »بعلبك«  لتاريخ  خالفًا 
الموؤّرخين  عناية  من  ب�شٍئ  والها حظي ويحظى  ما  وبع�ض 
قديمًا وحديثًا. ِلما لهذه المدينة من موقٍع جغرافيٍّ ممتازعلى 
ال�شاحل ال�شامي الغربي الفائق الأهمّية لأكثِر من اعتبار. ثم 
ِلما لها اأي�شًا من موقٍع �شيا�شيٍّ َحِرٍج، جعل منها نقطَة ُمتو�ّشطة 
من  »م�شر«  على  الُم�شيطرة  القوى  تتجاذُبها  الأقطاب،  بين 

جهة، وعلى و�شِط و�شماِل »ال�شام« من جهٍة اأُخرى. 
الموؤّرخين بها وبتاريِخها،  اأعني عنايَة  الِميزة،  لكن تلك 
لدى  دائمًا  والر�شى  ال�ّشروَر  على  يبعُث  مّما  كلُّها  لي�شت 
لأّن  اليوم.  تاريِخها  تركيب  على  يعمُل  الــذي  الــمــوؤّرخ 
العناية  باِب  من  اأحيانًا  تدخُل  قد  الُمرِبكة  الأوهــام  بع�َض 
ُمهّمًة  اليوم  الباحِث  على  ُيرّتُب  الذي  الأمُر  ال�ّشديدة.  غيِر 
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اّرة قبل  اإ�شافّية. هي اأ�شبه بتطهيِر الأر�ِض من الأع�شاِب ال�شّ
تاريٍخ  على  يعمُل  كان  اّنه  لو  منها  ُمتحّرراً  �شيكوُن  زرِعها. 
. ياأخـُذ ماّدَته وُمنطلقاِتِه  من الّثوابت الموؤّكدة. ويعمُل  خـامٍّ
على تركيِبها وتف�شيرها مّما هو في مو�شوع بحثه من عوامَل 
دائمًا  يبحثون  الذين  الّر�شميين،  للموؤّرخين  خالفًا  ذاتّية. 
لطَة  ال�شُ اإ�شكالّيٍة يدر�شوَنها. وكاأن  عن تف�شيٍر �ُشلطويٍّ لكّل 
واأهَلها واأعماَلهم هم العامُل التاريخّي الوحيد، ل ثانَي له في 

ذلك ول �شريك.
»طرابل�س«  اأهِل  بين  انت�شارالت�شّيع  من ذلك، مثاًل، تف�شيُر 
ما  وقٍت  في  كانت  باأّنها  ال�شليبيين،  حتى  الأوان  ذلك  في 
اأّنهم  عرفنا  مّمن  فار�شّية،  �ُشّكانيٍة  عنا�شَر  ت�شمُّ  ما�شيها  من 
هم  هوؤلء  اأّن  يزعمون  وِعمارِتها.  لخفارِتها  ُيجَلُبون  كان 
اأ�شا�ُض ُوجوِد ال�شيعة فيها. وهو تف�شيٌر يترّدُد كثيراً حتى لدى 
التف�شيرعند  هذا  ولكّن  البارزين.  الخت�شا�ض  اأهل  بع�ض 
العارِف كالُم َمن ل يعرُف �شيئًا ل عن تاريخ الت�شّيع الإمامي 
وانت�شاره �شرقًا وغربًا، ول عن ُهويّة تلك العنا�شر الفار�شّية، 
التي لم تُكن »فار�شيًّة« عند التدقيق، بل هم عرٌب قدموا من 
هم. فهم  الخليج الفار�شي. ب�شهادة ما و�شلنا من اأ�شماِء بع�شِ
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»ُفر�ٌس« بهذا المعنى، اأي ن�شبًة اإلى الخليج الفار�شي، ولي�ض 

اإلى بالد »فار�س«. ثم كاأّن قائَل هذا التف�شير ينطلُق من فكرٍة 
الُفر�ض كانوا  اأّن  الما�شي، هي  اإ�شقاطّيٍة من الحا�شِر باتجاه 
دائمًا �شيعة. وهذا ت�شّوٌر بالُغ ال�ّشذاجة. يقوُل ما هو عك�ُض 
الحقيقة تمامًا. ول�شنا نبتغي الآَن اأن نخو�َض في هذا ال�شاأن 

باأكثر من هذه الإ�شارة. 
مزعوٍم  بتاأثيٍر  ها  نف�شِ الإ�شكالّيِة  تف�شيُر  اأي�شًا  ذلك  ومن 
فيها  حكموا  التي  الق�شيرة  الفترة  اإبان  »م�شر«،  لفاطميي 
ولي�شوا  اإ�شماعيليين  �شيعًة  كانوا  هوؤلء  اأّن  مع  »طرابل�س«. 

اإماميين ك�شيعة »طرابل�س«. ومع اأّنهم (الفاطميين( كانوا في 
دامًا  داٍم فكريٍّ مع ال�شيعة الإمامّية في اأقطار »ال�شـام«، �شِ �شِ
فكرّي  ل�شبٍب  والقتل  البط�ِض  حدِّ  اإلى  اأحيانًا  ُل  ي�شِ كان 
الكتماُن  قواِمِه  باطني،  من  اأّن مذهبهم  . ف�شاًل عن  عقيديٍّ
لم  اأّنهم  بدليل  تب�شيريًّة.  دعوًة  يومًا  كان  وما  ال�ّشّر،  وثقافُة 

ين�شروا مذهبَهم في »م�شر« التي حكموها اأمداً طويال. 
ومن ذلك اأي�شًا واأي�شًا اأّن اأحد الُم�شتعربين/ الُم�شت�شرقين 
»طرابل�س«  اأُمراِء  �شيا�شَة  اأن  بالقول  ها  نف�شَ الإ�شكالّيَة  عالَج 
من بني عّمار هي التي فر�شْت الت�شّيع فر�شًا على النا�ض في 
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منطقة حكمهم. وهذا كالٌم ارتجاليٌّ تافه. مغزاُه الوحيُد اأّن 
قائله ل يعرف �شيئًا عن »طرابل�س« ول عن اأُمراِئها الُم�شتنيرين 
مّما  حكمهم،  فترة  طوال  النا�ض  به  �شا�شوا  وما  عّمار،  بني 

�شنقُف عليه بعد قليل. 
ّف اإلى ذلك كّله اأّن انت�شاَر الت�شّيع في اأقطار »ال�شام«،  اأ�شِ
بغَة الغالبَة على اأهله، هو  بحيث اأّنه كان في يوٍم من الأيام ال�شِّ
فة، وانطالقًا من  اإ�شكالّيٌة واحدٌة، ينبغي اأن ُتدر�َض بهذه ال�شّ

الثوابت القائمة في حقل درا�شتها. 

تطّوراألحوال بطرابلس

»طرابل�س«  على  الكالَم  غادرنا  قد  فنحن  يُكْن،  مهما 
�ُشّكانّيٌة  ومعنا �شورٌة  ال�شابق،  الف�شل  في خواتيم  ونطاِقها، 

خال�شُتها: 
جاليٌة هّمدانّيٌة كبيرٌة في »جبل الّظنّيين«.  -
جاليٌة من ربيعة اأ�شغُر منها في »ِعرقة«.  -
مدينة »طرابل�س« قائمٌة �شالمٌة بُبنيِتها الماّدّية، ولكّنها خاليٌة  -

ومّية  ّكان المدنيين، ب�شبب الخ�شيِة من الغاراِت الرُّ من ال�شُ
البحريّة الُمفاجئة. 

    وُبغيُتنا الآن اأن ُنتابَع تطّوَر اأحواِلها. 
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والظاهُر اأّن هذه ال�شورة ثبتْت اأمداً طوياًل فيما بعد. واأّن 
»طرابل�س« خ�شو�شًا بقيت اأ�شيرَة و�شِعها الأمنّي الُم�شطرب  

الذي اأعاَق الُنموَّ الَمَدنّي الذي  ت�شتحّقه. في حين اأّن جارتيها 
»بيروت« و »�ش�ر« كانتا اأف�شَل حاًل منها بقليل. ب�شهادِة اأّننا 

/الثامن  للهجرة  الثاني  القرن  من  الحديث  رجال  بين  نرى 
للميالد بع�َض  َمن هو من�شوٌب اإليهما، خالفًا لـ »طرابل�س«. 
ويبدو اأّن ُقرَب هذه من الموانئ الّرومّية هو الذي جعَل منها 
هدفًا �شهَل المنال بالقيا�ض اإلى ما هو اأبعد منها على ال�شاحل. 
يوؤيُّد ذلك اأّن »الالذقية«، الأقرُب منها اإلى الموانئ الّرومّية، 
لقيْت الأمّرين من غاراتهم. اإلى حّد اأّنهم اأحرقوها، وبقيت 

لزمٍن مهجورة، بحيث �ُشّميت لفترٍة »الالذقيّة الُمحتَرقة«.

نمو طرابلس وارتباُطُه بنمّو البحريّة اإلسالميّة

بنمّو  الآتي  في  »طرابل�س«  مدينة  م�شيُر   ارتبط  هكذا 
ال�شيطرَة  الروم  ينتزُع من  بنحٍو  الإ�شالمّية،  البحريّة  القّوة 
نحٍو  على  يح�شْل  لم  الذي  الأمُر  البحر.  على  الُمطلقَة 
الُمطَلَقُة  الرومّيُة  ال�ّشيطرُة  ارتفعْت  ُمجٍد وموؤّثٍر،  بحيث 
على البحر، اإل على عهد الطولونيين في »م�شر« (254 ـ 

292هـ/868 ـ 904م(.
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طولون  بن  اأحمد  ا�شتولى  877م   / 264هـ  ال�شنة  في   
نها  ًة، فرّممها وح�شّ فاأولى موانَئه عنايًة خا�شّ »ال�شام«،  على 
�شة للقتال والمقاتلين. وفي عهدهم  ُفن الُمخ�شّ و�شحنها بال�شُّ
اليعقوبي(ح:292هـ/904م(  وا�شح  ابن  الجغرافي  زار 
من  ق�ٌم  »اأهُلها  البائ�ض:  الو�شف  ذلك  وو�شفها  المدينَة، 
الُفر�س، كان معاويُة ابن اأبي �ُشفيان نقلُهم اإليها«. الذي نفهُم منه 

القرنَين  اأثناَء  ه  نف�شِ حالها  على  كانت  زارها  يوم  المدينة  اأّن 
الما�شيَين  ولم تُكن قد بداأت ال�شتفادَة من التوازن الجديد 
مفهوٌم.  اأمٌر  وذلك  البحريّة.  الُقوى  في  الم�شلمين  ل�شالِح 
بهذا  ا�شتراتيجّي  لُمتغّيٍر  الجمهور  ا�شتيعاَب  اأّن  �شرورَة 
وقٍت  من  له  ُبّد  ل  بمقت�شاه،  �شوؤوِنهم  وتكييِف  الحجم، 

كاٍف. 
ّكاني لـ »طرابل�س«  اإّن اأهمّيَة و�شف اليعقوبي للو�شع ال�شُّ
تظهُر لنا حين ُنقارُنه بما و�شفها به الرّحالُة وال�شاعُر الإيراني 

نا�شر خ�شرو الُقبادياني، بعد ُزهاء القرن ون�شف.  
بتاريخ 5 �شعبان 438هـ / 6 �شباط، فبراير 1047 م زار 
الُقباديانيُّ المدينة، وو�شفها و�شفًا بديعًا، يجمُع بين العَظمِة 
ُم�شتكملة  ح�شينٌة،  ُمزدهرٌة  كبيرة  عامرٌة  مدينٌة  والجمال: 
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واأ�شواِقها  وم�شاجِدها  وم�شاكِنها  المتين  ب�شوِرها  الُبنيان 
موا�شفاته.  في  الفريد  ومينائها  الرائدة  وم�شاِنعها  الجميلة 

ت�شتقرُّ و�شَط ُمزدَرٍع َمرويٍّ خ�شيب. 
يختُم الُقبادياني مالحظاِتِه على »طرابل�س« بالقول:»و�ُشّكاُن 
الجميل  ه  ن�شّ من  بقي  ما  ُيم�شي  ثم  �شيعة«.  كلُّهم  طرابل�س 

بو�شِف المعالم الُعمرانّية ال�شيعّية من م�شاجد وم�شاهد. 
والحقيقُة اأّن هذا الو�شُف »كّلهم �شيعة« ل ُي�شيُف جديداً 
ُي�شّلُل  اأّنه  نُقل   لم  اإن  اأوفى.  بنحٍو  عنها  نحُن  نعرفه  ما  اإلى 
لم  �ُشّكاَنها  اأن  الموؤّكد  من  اأّن  ذلك  العارف.  غيَر  القارَئ 
خرى،  يكونوا »كّلهم �شيعة«. بل كان فيهم اأقّلّيٌة من مذاهَب اأُ
هذه  �شبَب  نفهُم  فاإّننا  ذلك  ومع  المالكّية.  من  وخ�شو�شًا 
الُمبالغة. فالرجُل في النهاية زائٌر عاِبٌر، ا�شتفاَد ُمعلوماِته من 
اأبرِز ما يراُه الُمت�شّكُع الغريب دون ُجهد. ولم ُيَتْح له اأن ينُفَذ 

اإلى اأعماِقِ الُبنية الإن�شانّية للمدينة. 
اأمٌر اآخُر يت�شُل بهذه الُمالحظة. هو اأّن الُقبادياني، لل�شبب 
نف�شه، لم ُيتْح له اأن يعرَف �شـيئًا عن الحالة الفكرّية / الثقافّية 
الجديدة والرائعة التي كانت عالقًة اآنذاك في »طرابل�س«. مع 
بارزًة  بل وكانت ظاهرًة  فيها،  بالفعل  بداأْت  قد  كانت  اأّنها 
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على م�شتوى المنطقة باأكملها، بف�شل ابِنها العظيم محمد بن 
علي بن عثمان الكراجكي (ت:449هـ /1057م(، الذي 
مختلف  في  ُمتنّقاًل  �شنواٍت  اأم�شى  اأن  بعد  فيها  اآنذاك  كان 
ِحراكًا  حّل  حيثما  حوَله  ُمثيراً  »فل�شطين«.  و  »م�شر«  ربوع 
المراكز  لَة مع  ال�شّ فكرّيًا غير م�شبوق. ومن قبِل ذلك ارتاَد 
اأ�ّش�َض  الُمذهلة  البادرة  »العراق«. وبهذه  العظيمة في  العلمّية 
ِلما �شيكوُن له فيما بعد اأبعّد الأثر في الحياة العقلّية للمنطقِة 
اإجماًل، ما تزاُل اآثاره تنداُح حتى اليوم. و�شتبقى اإن �شاء اهلل. 
و�شفي  بين  للمقارنة  الأ�شا�شي  المغزى  فاإّن  يُكْن،  مهما 
اليعقوبي والُقبادياني لـ »طرابل�س«، هو اأّن المدينَة قد تحّولْت 
من حاٍل اإلى غيره في مّدة ُزهاء قرٍن ون�شف القرن من الزمان. 
َمخوٍف،   ثغٍر  من  واإنتاجّيًا.  وُعمرانّيًا  �ُشّكانّيًا  اأثناَءها  نَمْت 
ت�شجُّ  غنّيٍة  مدينٍة  اإلى  مجلوبون،  موؤّقتون  ُمرابطون  يخفُرُه 
بالحيويِّة والن�شاط. واإّننا حين ننقُل ب�شَرنا بين الو�شفَين نكاُد 

نرى المدينَة وهي تنمو.

كيف حصل النموُّ الُسكاني  والتطّور  العمراني 

لطرابلس؟

ورة  ال�شُّ عن  طّيبًة  فكرًة  نملُك  الآن  اأ�شبحنا  الذين  نحن 
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ّكانّية التي كانت ت�شتقرُّ في قلبها »طرابل�س« قبل نه�شتها  ال�شُّ
ًا نعرُف �شلفًا اأّنه لن ياأتي، من  العظيمة والرائدة، ل ننتظُر ن�شّ
العمراني  التطّور  ذلك  ولماذا حدَث  لنا كيف  يقوُل  موؤّرٍخ 
ل�شنا   نف�شه،  الوقت  في  اأّننا  كما  الوجوه.  والُمتعّدد  الفائق 
ٍل لنقوَل نحن، دون ا�شتمزاج اأحد،  بحاجٍة اأبداً اإلى كبيِر تامُّ
بمقايي�ض  الُمعجزة  ُت�شبُه  التي  الّطفرُة  هذه  ح�شلْت  كيف 

ّكاني ـ الجتماعي ـ التنموي.  التطّور ال�شُّ
ال�شريع قد ح�شَل نتيجَة  التطّور  اأّن ذلك  ما من ريٍب في 
دفٍق �ُشكانّي ان�شّب على »طرابل�س« من خارِجها. ولي�ض نتيجَة 
تكاُثٍر �ُشكانيٍّ طبيعّي مهما يكن موؤاتيًا. لأّن ما ح�شَل يفوُق 
بكثيٍر جّداً ُمعّدلِت التكاُثِر الطبيعي يومذاك. وعلى كّل حال 
فنحن نعرُف اأّن المدينَة كانت من قبُل خاليًة اإل من ُخفرائها 
اأي  ال�شرورة.  بمقدار  فيها  ي�شتقّرون  كانوا  الذين  الأغراب 
الروم  ت�شمُح بح�شوِل غاراٍت من  البحر  طالما كانت حاُل 
كنى الموؤّقتة ل يمكن اأن  على المدينة. وهذا النمط من ال�شُّ

يوؤّدي اإلى تكاُثٍر ملحوظ. وهذا وا�شح
المهاجرون  اإل  البين  في  لي�ض  فاإّنه  الت�شّور،  هذا  �شمَن 
ربيعة  بنو  وجيراُنهم  الّظنّيين«  »جبال  قاطنوا  الهمدانيين  من 
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قاطنوا مدينة »ِعْرقة«. ذلك اأّن هوؤلء ل ُبّد اأّنهم قد تكاثروا 
نزولهم  يوم  عديدهم  اأ�شعاف  اإلى  الما�شيَين  القرنين  اأثناء 

مهاجرين قادمين من »العراق«. 
هكذا، فاإّن مّما هو بغنّي عن الدليل والبرهان، اأّنه بُمجّرد 
زوال المانع الذي كان يحوُل بين اأُولئك وبين اإعمار المدينة 
الكبيرة الُمجاورة، التي كانت ما تزاُل بحاٍل مقبولة من حيث 

العمران الماّدّي، حتى طفقوا يتدّفقون عليها. 
اأنه  ها العجيب في الزمن الق�شير. كما  لنا نموَّ ُيف�ّشُر  هذا 

ُيف�ّشر ُوجوَد الأكثريّة ال�شيعّية الُكبرى بين �ُشّكاِنها. 
اإ�شكالّيتَين  الت�شّور المنطقي يتقاطُع تف�شيُر  اإذن فعنَد هذا 
تاريخّيتَين اأ�شا�شيتَين في تاريخ المدينة. لم يلحْظ الموؤّرخون 
بين جاليَتي ربيعة وهْمدان  ّكانّية  ال�شُّ العالقَة  اأعني  اأُولُهما، 
وبين نمو »طرابل�س«، وحاروا وماروا في تف�شير الثانية، اأي 
الأُمور،  طبيعة  مع  ين�شجُم  تف�شيراً  اأهِلها.  على  الت�شُيع  غلبة 
مناكِبها.  في  ي�شعون  وهم  الب�شر  عند  ال�شلوك  حوافز  ومع 
اأُولئك  يكترَث  ل  اأن  جّداً  الُم�شتغَرب  من  �شيكوُن  اإّنه  بل 
ال�شاكنون في الأعالي والجوار بالمدينة الُمجاورة العط�شى 
لَمن ي�شكُنها، وما ُتوّفرُه من عي�ٍض رغيد ل�شاكنيها، بموقِعها 
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ُيقّدمه  وبما  خ�شبة،  اأر�ٍض  من  ها  اأربا�شِ في  وبما  الُممتاز، 
ميناوؤها الوا�شع من ُفر�ٍض تفوُق الح�شر. 

اأقواها  التاريخّية. بل هو  اأقوى الأدلّة  التقاُطُع من     هذا 
على الإطالق. 

ّكاني  ال�شُّ الُمتغّير  ح�شَل  الإطارالتاريخي  هذا  في  اإذن، 
والقاعدَة  الأ�شا�َض  هّياأ  اأن  اآثاره  اأهّم  الذي كان من  ال�شامل، 
�شيا�شّيًا وُعمرانّيًا وثقافّيًا.  �شاماًل  »طرابل�س« نهو�شًا  لنهو�ض 

هي اأّوُل نه�شٍة من نوعها عرفها تاريُخ »لبنان« في الإ�شالم.





الفصل الثامن

طرابلس، الّنهضُة اأُلوىل يف لبنان

تمهيـد

�شّكَل ازدهاُر »طرابل�س« الُمتكاِمُل كما �شنعرُفُه على التّو، 
اأكثِر  الإ�شالمّي، في  العاَلم  نه�شًة غيَر م�شبوقٍة على م�شتوى 
اأّنها  بحيث  تكاُمَلها،  ذلك  من  بالّذكر  واأخ�ضُّ  عنا�شرها. 
كانت نه�شًة �شاملًة لكّل ما هو اأ�شيٌل وقيا�شيٌّ في حياة الب�شر 

ُمهم اأو تخلُّفُهم. وما يوَزُن به تقدُّ
ُمتكاملًة. نه�شًة معنوّيًة  ـ ماّديًّة  تلك كانت نه�شًة معنوّيًة 
في نظامها ال�شيا�شي، وفي الحالة الفكريّة ـ الثقافّية الُمتقّدمة. 
ونه�شًة ماّديًّة في ُعمراِنها،  وفي نمط التنمّية والنتاج الُمتقّدم 
وما قاَد اإليه من رفاٍه وغنى. واأي�شًا فيما قام فيها من موؤ�ّش�شاٍت 

واإنجازاٍت مدنّيٍة وع�شكريّة. 
ًا على نظاِمها ال�شيا�شّي، الُمده�ض  واإّننا لنوؤّكُد تاأكيداً خا�شّ
في تقّدمّيته بالقيا�ض اإلى ع�شره واإلى مفاهيم ال�ّشرعّيِة البائ�شة 
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التي كانت �ّشائدًة فيه. اإّما بقّوِة الثقافة ال�شلطوّية. واإّما مفرو�شٌة 
بالقّوة والغَلَبة. ثم خ�شو�شًا على اأّن رفاَهها وغناها قاما على 
اإنتاِجها الّذاتي الّزراعي ال�شناعي والتجاري. ولم  قاعدٍة من 
يكن رفاهًا َخَراجّيًا ُطفيلّيًا ُم�شتعاراً بالقّوة والقهر، قائمًا على 
تدّفق الخراج اإلى المدينة من خارج مداها الحيوي الإنتاجي، 
والبعيد غالبًا، مثلما كان �شاأُن كّل الُمُدن الإ�شالمّية العظيمة. 
واإّنني اأُح�ضُّ هنا، ِح�ضَّ الموؤّرخ، بروح هْمداَن الح�شرمّية. 
تلك الإنجازاُت الخارقُة ذات الوجوه هي �شـرُّ �شعٍب تمَر�ض 
من قبُل بالِح�شارة. ولي�شت فقط اإبداعاُت قيادٍة، مهما تُكن 
حكيمًة وعادلة وحازمًة و�شاحبَة ُروؤية (وكلُّ هذه من �شروط 
قيام اأي نه�شٍة حقيقّية(. ومعلوٌم اأّن هْمداَن اليمانّية قادمٌة من 
بلد ِح�شارٍة. حيث �شيكوُن من الُمتوّقِع والمفهوِم اأن تحمَل 
المقام  بها  وي�شتقرُّ  تِحّل  وتنمو حيث  لتزرَعها  معها،  �شّرها 

ويطيب. 
يتّكُئ،  ها  ونهو�شَ »طرابل�س«  ازدهــاَر  فاإّن  يُكن،  مهما 
عجيب«  و»ميناٍء  خ�شيب  ُمــزدَرٍع  بين  موقعها،  على  اأوًل، 
ثانيًا،  ويتّكُئ،  لليعقوبي(.  للُبلداني  الأخير  الو�شف  (هذا 
على ُمبادراِت عدٍد من رجاِلها الأفذاذ في ال�شيا�شة والثقافة. 
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ها، �شعُيهم الناجح لكت�شاب ال�شتقالل  ومنها، بل على راأ�شِ
الّذاتّية  بالثقافة  للت�شامي  اأي�شًا  الناجح  و�شعُيهم  والحرّية. 

لأهلها. 
هو  وما  بل  ال�شروط،  هذه  كّل  اأن  نوؤّكَد  اأن  يجب  لكن 
اأكبُر منها بكثير، يمكُن اأن يكوَن غير ذي معنى، في غياب 
الإن�شان الذي ُيح�شُن توظيَفها والعمَل عليها فيما ياأوُل اإلى 
تقّدٍم اجتماعيٍّ �شامل. واأنا اأعني هنا الإن�شاَن العادي، الذي 
وبذلك  وبانيًا.  وُمبدعًا  ُمنتجًا  الحياة  �شوؤون  في  ي�شطرُب 

انع الحقيقّي للتاريخ.  ي�شتحقُّ عندنا �شفَة ال�شّ
بالن�شبِة لمن  النه�شة، خ�شو�شًا  لهذه  الإ�شافّية  القيمَة  اإّن 
يكتُب التاريَخ الإن�شانيَّ الحقيقي لوطننا، هي اأّنها اأّوَل نه�شٍة 
بالبالء  اأوجها  في  وهي  مْت  ُق�شِ اأّنها  حقٌّ  �شهدها.  كبرى 
وغدْت  اإنجازاُتها  �شاعْت  وبذلك  �شنعرف.  كما  ال�شليبي 
»طرابل�س«  �شابقَة  اأّن  اأي�شًا  �شنعرُف  ولكّننا  الما�شي.  من 
وجدْت َمن يبني عليها فيما بعد وُيعلي البناء. ثم لتِلَد نه�شُتها 

نه�شاٍت، بّدلْت وجه الدنيا من حوِلها  وما تزال. 
، فيما ُيقاُل، في  هنا ي�شحُّ في الجتماِع الب�شري ما ي�شحُّ

قوانين الماّدة: ل �شئ يبقى، ل �شئ يفنى. 
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هوذا تمهيٌد ل اأبتغي منه اإل تهيئَة القارئ للخروج من اأوهام 
لطوي. و�شيكوُن علينا فيما بقي من هذا الف�شل  التاريخ ال�شُ
في  العظيمة  »طرابل�س«  نه�شة  ُوجوه  على  الكالَم  َل  ُنف�شّ اأن 
ال�شيا�شة والنظام ال�شيا�شي، وفي التنمية والنتاج، وفي الفكر 
الوجوه في  ُم�شاهمة كلٍّ من هذه  التاأكيد على  والثقافة. مع 
العنا�شر  بين هذه  اأي�شًا على ما  التنويه  النه�شة. ومع  �شناعة 
الثالثة من َترتٍُّب. فال�شاأُن ال�شيا�شيُّ الر�شيُد �شرٌط من �شروط 
المو�شوعّية  اأ�شباُبها  تُكْن  مهما  ناجحة،  تنمويٍة  حالٍة  قيام 
عقلّيٍة  حياٍة  لقياِم  بدوِرها  �شرٌط  هذه  فاإن  وكذلك  متوّفرة. 
ُمتقّدمة . لأن النا�ض عادًة اإّنما يولون الأموَر المعنويَّة من فكٍر 
ُه من العناية، بعد اأن يرتاحوا ويطمئنوا  واأدٍب وفنٍّ ما ت�شتحقُّ

اإلى ما هم فيه لجهة ُوفور حاجاتهم الأ�شا�شّية.
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اأ ـ في ال�شيا�شة

طرابل�س تبنى ا�شتقاللَها ال�شيا�شي

حتى  الُعمران،  من  حٍد  على  »طرابل�س«  غدت  اأن  ما 
حوِلها.  من  للكباِر  ال�شيا�شّيِة  اللُّعبِة  من  جــزءاً  اأ�شبحت 
على  لواٍل  وتارًة  »دم�شق«،  على  العّبا�شي  للوالي  تابعٌة  فتارًة 
اأو  العّبا�شّية  »بغداد«  لـ  تابٍع  عليها،  بالولية  ال�شتقالل  نحو 
في  ُيمعنون  الّر�شمّيون  والموؤّرخون  الفاطمّية.  »القاهرة«  لـ 
اأمٌر  هذا  ولكّن  الُولة.  هوؤلء  اأ�شماِء  عن  والتنقيِب  البحِث 
ثانويٌّ جّداً عند الموؤّرخ الإن�شاني. لأن هوؤلء الُولة لي�شوا 
في حقيقة الأمر اإل ُجباًة لأ�شيادهم. الذين اإّنما ي�شتولون على 
الُقّوِة  الفائ�ِض من  ا�شتثماِر  بلٍد ويحفظونه كوجٍه من وجوه 
َخراِجه  اأمواِل  جبايِة  ابتغاَء  اأيديهم،  تحت  التي  الع�شكرّية 
والّتمّتع باإنفاقها على مالّذِهم. لذلك نقول اإن الأمَر في معرفة 
هوؤلء وعدِمه عندنا �شّيان. ول ي�شتحقُّ عندنا الُوقوَف عليه 
اإل بمقدار تلك الإ�شارة. اأو حيثما تكوُن له نمُط خ�شو�شّيٍة 

َدللّيٍة ُتدخُلُه في �شياق منهجنا. كما �شنرى مثاَلُه بعد قليل. 
من ذلك اأّن الخليفة الفاطمي جعل قا�شيًا على المدينِة َمن 
ا�شُمُه علي بن عبد الواحد بن حيدرة واليًا على »طرابل�س«، 
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وُيبرم  الع�شكر،  يقوُد  بحيث  وا�شعة.  �شالحّياٍت  ومنحه 
ويب�شُط  الُمجاورة،  والح�شون  الُمُدن  ُحّكام  مع  التفاقات 
نفوذاً تاّمًا على ُمُدن ال�شاحل. ثم خلَفه من بعده ابُنُه ح�شين. 
واإّنا واإن ُكّنا ل نعرُف ما ُيذَكر عن هذا الوالي القا�شي، فمن 
قائٍل اأّنه ُكتامي، اأي من المغاربة البربر الذين جاوؤا مع الُمعّز 
الفاطمي من »اإفريقيا«. ومن قائل اأّنه هْمداني، اأي من �ُشاللة 
المهاجرين الذين �شّكلوا اأكثريّة اأهل »طرابل�س«، بعد اأن هبطوا 
من »جبال الّظنّيين«  ـ، فاإّن تعييَن قا�شيَين بتلك ال�شالحّيات 
الوا�شعة غير الم�شبوقة في هذا المن�شب، اأ�ّش�َض لتقليٍد �شلَك 
لوا عْبَرُه اإلى الإمارة. ولكن من  �شبيَله بنو عّمار فيما بعد، لي�شِ
الموؤّكد اأّنه كان بين ُق�شاة »طرابل�س« اثنان هْمدانّيان �شيعّيان 

هما َمن ا�شماهما ُعبيد اهلل وابنه علي. 
»طرابل�س«  ا�شتقالل  اإلى  �شيوؤّدي  الذي  ال�ّشياق  هـذا  في 
على يد بني عّمار، نذكـُر اأي�شًا وليَة نا�شر الدولة ح�شين بن 
ح�شن بن حْمدان على المدينة. وهو من �ُشـاللة الحْمدانيين 
اإماميٍّ موؤّكد.  اأّوَل واٍل �شيعيٍّ  »حلب«. وذلك بو�شفه  اأُمراِء 
مّما ُي�شير اإلى بدايِة اعتراِف الفاطميين عملّيًا بُهوّيِة المدينة، 
واٍل  بتعيين  الُهويّة،  هذه  مع  ال�شيا�شي  الّتماهي  وب�شرورة 
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لُمقت�شيات  وفقًا  اأهِلها،  على  الغالب  المذهب  من  عليها 
الّدهاء اال�شيا�شي وفّن الُحكم.   

بني  ودور  النهضة  شروط  من  شرطًا  االستقالل 

عمار

اإّن ا�شتقالَل »طرابل�س«، وقد عرفنا مّما �شـبَق اأّنه كان من 
ها، يرتبُط باأُ�شرة بني عّمار الّطائّية. التي حكمْت  �شروط نهو�شِ
اإل ب�شبِب  التاريخ  المدينَة ُزهاَء ن�شف قرن. ولم ت�شقط من 
الّدفاِع عنها  اأن �شربوا في  بعد  للمدينة،  ال�شليبّي  الحتالِل 
على  المجيدة،  ُحكمهم  فترة  اأثناَء  ولكّنهم  الأمثال.  اأروَع 
ِرها، اأتوا من جالئِل الأعماِل ما اأدخلهم واأدخَل مدينَتهم  ِق�شَ
التاريَخ من اأو�شِع اأبواِبه. والموؤّرخون ُيجمعون على و�شِف 
بعلمهم وعدِلهم و�َشدادهم وكيا�شتِهم  اأُمرائها بكلِّ جميل، 
مّما  نظرهم وجهاِدهم.  وُبعد  والأموال  الّدماِء  وعّفتهم عن 

لنِجُد له نظيراً في كلِّ َمن نعرفهم من الأُ�ْشرات الحاكمة.
والحقيقُة اأّن �شتاراً ُمحَكمًا من الغمو�ض ُيحيُط باأ�شل هذه 
الأُ�شرة الجليلة. وذلك اأمٌر غير غريٍب بالن�شبة لأُ�شرٍة مثِلها، 
ها من ُغمار النا�ض، بف�شل كفاَءِة اأبناِئها، عن غير  برزْت بنف�شِ
لطة. يوؤّيُد ذلك اأّن ن�شَبها ينتهي عند من ا�شُمُه  �شابقٍة في ال�شُ
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(عّمار(، هكذا ُمجّرداً حتى عن ذكِر ا�شِم اأبيه. وفي هذا دليٌل 
على اأّنه لم يُكن �شيئًا مذكورا. وهو الذي منَح الأُ�شرَة ا�شَمها 
اأبي  اأُمراِئها  لأّوِل  الأّوُل  والجدُّ  التاريخ،  به  دخلْت  الذي 

طالب اأمين الدولة عبد اهلل بن محمد بن عّمار. 
في  الأُ�شرِة  موؤ�ّش�ض  ا�شَم  اأّن  الغمو�ض،  ذلك  اآثاِر  ومن 
الُحكم، على ما في اأكثِر الم�شادرهو (ح�شن(. وذلك خطاأٌ 
بالتاأكيد. يدلُّ على ذلك اأّن الفقيَه الطرابل�شيَّ الجليَل محمد 
اأّنه عرَف  الثابت  الذي من  الكراجكي،  بن عثمان  بن علي 
في  (عبداهلل(  �شّماُه  ومديدة،  متينًة  �شخ�شّيًة  معرفًة  الأميَر 
فاتحة كتابه الذي �شّنفه بناًء على طلبه، و�شّماه (الب�شتان( اأو 
(ب�شتان الكرام(. وبذلك ال�شم �شّماه اأي�شًا الموؤّرُخ  ال�شاميُّ 
ـ الم�شريُّ المقريزي. وفي ذلك، وفي غيره مّما لم نذكره، 

دليٌل قاِطٌع على �شّحة هذا الذي ذهبنا اإليه. 

مراجعٌة نقديّة لهفوات المؤرخين عن بني عّمار

ولكّن اأفدَح اآثاِر ذلك الغمو�ض، هو ما تذهُب اإليه عاّمُة 
الم�شادر المعنّية بتاريخ »طرابل�س«، اأّن اأُمراَءها بني عّمار هم 
»اإفريقيا« مع  الذين قدموا من  البربر،  الكتاميين  المغاربة  من 
الر�شتقراطّيَة  كّونت  التي  الكبيرة  القبيلَة  الفاطمي.  الُمعّز 
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الع�شكرّيَة ـ ال�شيا�شّيَة في الدولة الفاطمّية بالم�شرق. 
من�شاأُ هذا الخطاأ الفادح، فيما نح�شُب، اأّنه يوجُد بالفعل 
ه.  نف�شَ ال�شَم  تحمُل  اأ�شرٌة  »م�شر«  في  كتامة  بني  �شادة  من 
ومنهم َمن توالوا �شغَل منا�شَب عاليًة �شيا�شّيًة وع�شكرّيًة فيها. 
الأُ�شرة  ه علمًا على  نف�شَ ال�شَم  الموؤّرخين  اأحُد  راأى  اأن  فما 
قاَل  حتى  الفاطميين،  عهد  على  »طرابل�س«  حكمْت  التي 
وتناقَل  تلك.  من  الطرابل�شّية  الأُ�شرة  هذه  اأّن  تمحي�ض  دون 
النُّ�ّشاُخ اأ�شباُه الموؤّرخين من بعده وحتى زماننا هذه الفتوى 

العتباطّية دون تدقيٍق اأو توثيق اأو اإعماِل نظر. 
كلِّ  مع  يتنافى  ذلك  اأّن  اإليه،  ونذهُب  بل  نظّنُه،  والذي 
وُهوّيِتهم  و�شيرِتهم  الطرابل�شيين  عّمار  بني  عن  نعرفُه  ما 
واأعماِلهم، واأي�شًا عن كلِّ ما نعرفه عن بني عّمار الكتاميين، 

بدليل: 
اأوًل: اإّن بني عّمار الطرابل�شيين اكت�شبوا ا�شَمهم من ا�شم  -

هو  كما  (عّمار(،  الُم�شّمى  اأُمرائهم  رلأّول  الُمبا�شِ الجدِّ 
الوافر في  فيدلُّ عديُدُهم  الكتامّيون  بنو عّمار  اّما  ثابت. 
»م�شر« على اأّنهم ينت�شبون اإلى عّماٍر غيره، هو ول ريب 

اأعرُق بكثيٍر من �شمّيِه جدُّ الطرابل�شيين. 
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ثانيًا: اأّنهم كانوا �شيعًة اإمامّيًة بالتاأكيد. بل اإّن اأوائَلهم في  -
»طرابل�س« على الأقل كانوا ُعلماَء فقهاء. كما اأّنهم اأولوا 

ًا، ورعوا اأهَلُه رعايًة ممتازة.  العلَم اهتمامًا خا�شّ
اأّما بنو عّمار الكتامّيون فقد كانوا �شادًة قَبليين من البربر 
اأدنى اهتماٍم  ومن رجال الحرب وال�شيف. لم ُيعرف عنهم 
وُلغتهم  لأُ�شولهم  بالنظر  طبيعي  اأمٌر  وذلك  واأهله.  بالعلم 
اأتباع المذهب الر�شمي للدولة، اأي  البربرّية. كما كانوا من 

�شيعًة اإ�شماعيليين.
لكلِّ ذلك، واأي�شًا لغيره مّما لم نذكرُه ا�شتغناًء بما قلناه، 
فاإّننا نقول، اإن بني عّمار اأُمراَء »طرابل�س« هم عرٌب اأقحاح، 
وبالتحديد من بني طّي. ُم�شتندين فيما ذهبنا اإليه اإلى الموؤّرخ 
المقريزي، حيث �شاق ن�شَب كبيِر الأُ�شرِة وموؤ�ّش�ِض �ُشلطاِنها 

اأمين الدولة اأبي طالب هكذا: 
بن قند�س بن عبد اهلل  الح�شين  بن  »عبد اهلل بن محمد بن عّمار 

الطائي« والمقريزيُّ موؤّرٌخ خبيٌر ذو  اأبي ي��شف  اإدري�س بن  بن 

»م�شر«.  في  و�شّنَف  عا�َض  ولكّنه  »بعلبك«  في  ُولد  ِمرا�ض. 
تاريِخها  في  وكتَب  ممتازًة.  معرفًة  اأهَلها  وعرَف  وعرفها 
اليوم.  ُمعتمَدًة حتى  ُمتداوَلًة  معروفًة  ُكُتبًا  وِخطِطها  ها  ونا�شِ
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فلو اّن القوَم كانوا كتاميين، كما زعَم الّزاعمون، لَما خفَي 
ل، الذي ي�شهُد  عليه هذا الأمر، وَلما �شاَق هذا الن�شب الُمف�شّ

على اّطالٍع وا�شٍع اأ�شيل.

القاعدُة التي حملت أُسرة بني عّمار إلى الُسلطة

�شـرِة بني عّمارالّطائّيَة، اإلى اأن و�شلْت اإلى ما  بداأ �شعوُد اأُ
و�شلْت اإليه، انطالقًا من موقِع زعامٍة محّلّيٍة. فاأبو طالب عبُد 
اهلل، اأّوُل اأُمراِئها، كان قا�شيًا في »طرابل�س«.  ومن هنا خاطبه 
عاِلُم المدينِة الجليُل الكراجكي في اأحد ُكُتبه هكذا: »القا�شي 
الجليل اأبي طالب عبد اهلل بن محمد بن عّمار«. ولم يذكرُه بلقبِه 

الّر�شمّي الذي اكت�شبه بالإمارة بعُد: (اأمين الدولة(. ذلك لأّن 
القا�شي  واإعالُن  449هـــ/1057م،  �شنة  توفي  الكراجكي 
لم  الإمارة  لقَب  اكت�شاَبه  وبالتالي  باإمارته،  المدينة  ا�شتقالَل 
يتّم اإل في ال�شنة 459هـ/1067م على الأقّل. اأي بعد وفاة 

الكراجكي بع�شر �شنوات. 
لكّن اأبا طالب كان، حتى قبل ُو�شوله اإلى �ُشّدِة الإمارة، 
عمومًا،  ال�شامّية  المنطقة  في  جّداً  البارزة  ال�شخ�شّياِت  من 
ي�شَل  اأن  قبَل  اأّنه  من  ذلك  عرفنا  ح�شُب.  مدينته  في  ولي�ض 
اإلى �ُشّدة الإمارة قد تو�ّشَط لإنهاء نزاٍع بين الخليفة الفاطمي 
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واأميٍر على »حلب«. ونجح في م�شعاه. وبذلك جّنَب المدينَة 
�شرَّ الحرب واأهواَلها. 

بارزًة  �شخ�شّيًة  اأي�شًا  كان  اأبي طالب،  اأخا  اأحمد،  اأّن  ثم 
ـه يقول في فاتحة  ُبروزاً ُمتعّدَد الجوانب.   فالكراجكيُّ نف�شُ
كتاٍب �شّنفه له:  »اأمَر بعمله ال�شيُخ الجليُل اأب� الكتائب اأحمد بن 
محمد بن عّمار«. والقارُئ العارُف �شيالحُظ دون �شعوبٍة هذه 

الجليل«،  »ال�شيخ  الرجل:  لقَبي  بين  الماألوفِة  غيَر  الُمزاوجَة 
الكتائب«،  »اأبــ�  و  كاأخيه.  فقيهًا  كان  اأّنه  منه  ُيفَهُم  الذي 
ما  على  يدلُّ  فهذا  خفّية.  غير  ع�شكريٍّة  نكهٍة  ذو  وهولقٌب 
»طرابل�س«،  ُمتعّدِد الجوانب في  كان لالأُ�شرِة من موقٍع عاٍل 

هو الذي اأو�شلها في الوقِت الُمنا�شِب اإلى الإمارة. 

التاريخّيَة  »طرابل�س« الفر�شَة  اإمارُة بني عّمار على  كانت 
الجامع  ال�شيا�شّي  الإطــار  هذا  في  المدينة.  اهتبلتها  التي 
التي  الأُخرى،  الّنهو�ِض  تفاعلْت عوامُل وعنا�شُر  والموؤاتي 
اإحدى  لُتنجَب  عن�شراً،  عليها عاماًل عاماًل وعن�شراً  �شنِقُف 
اأعظَمها  اإن لم تُكن  التجاريب الإن�شانّية في تاريِخنا،  اأعظم 
على الإطالق. ولن نم�شي الآن في تقييم هذه التجربة، بل 
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تقييمنا  تاركين  الو�شفّية.  الناحية  على  الآَن  الكالم  �شنق�شُر 
لها اإلى ختاِم هـذا الف�شل. بعد اأن نكوَن قد ا�شتوفينا الكالَم 
على معالِم نهو�شه الأُخرى، التي �شنبداأُ بها وبو�شِفها َمْعلمًا 

َمْعلمًا على الّتّو.
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ب ـ في التنميِة والنتاج

في القاعدة التنم�يّة الطبيعيّة لطرابل�س

»طرابل�س«، التي ُيعرُف  كلُّ ذلك ال�ّشْرد التاريخّي ميداُنه 
»المينه«.  اليوم:  اأهُلها  ينطُقُه  كما  اأو  بالميناء،  اليوَم  موقُعها 
وهو عبارٌة عن �شبه جزيرة، اأعر�ُض اأجزاِئها هو الغربيُّ الُممَتدُّ 
في البحر. تت�شُل بالبرِّ بخا�شرٍة اأ�شيق قلياًل من ج�شِمها، ذي 
جات هو ذلك الذي �شّكَل  التعّرجات العميقة. اأكبُر تلك التعرُّ
فقط  والمفتوُح  جهات،  ثالث  من  الُمغَلق  الغربي،  ميناَءها 
فاإّنه َمحميٌّ بعدٍد  على الجهة ال�شمالّية ال�شرقّية. وحتى هذا 
بمجموِعها  ولكّنها  الم�شاحة.  الُمتفاوتة  القريبة  الُجُزر  من 
والأمواج  الرياح  تاأثير  من  للميناء  نموذجّيًة  حمايًة  ت�شّكُل 
العالية. وهذا الميناء هو الذي و�شفه اأحُد البلدانيين القدماء 
دخِل  م�شادِر  اأعــوِد  من  وكان  مركب«.  لألــِف  يتّ�شُع   « باأّنه 
اأو  انطالقًا  ط  تن�شُ التي  التجاريّة  الحركة  طريق  عن  المدينة، 
و�شوًل اإلى الميناء، اأي ال�شتيراد والت�شدير. واأي�شًا عن طريق 
المكو�ض (ال�شرائب الجمركّية( التي تتقا�شاها اإدارة المدينة 
فن القادمة من ُمختلف البلدان. فُتفرُغ حموَلتها في  من ال�شُّ
اأو  اأو»العراق«  »ال�شام«  اأنحاء  اإلى  بّراً  نقُلها  ليجري  الميناء، 
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غيرهما، اأو العك�ض.
اإلى ال�شرق من المدينة القديمة كان �شهٌل وا�شع خ�شيب، 
من  يرتوي  وال�شهُل  الحالّية.  »طرابل�س«  ج�شُم  اليوَم  يحتلُُّه 
مياه نهر»قادي�شا«، الذي ُيعرُف محّلّيًا بـ »نهراأب� علي«. بل اإّن 
تراُكم مجروفات  من  اإل  ين�شاأ  لم  الخ�شيب  الغّرينّي  ال�شهَل 

النهر من المرتفعات ال�شرقّية اأثناء الع�شور الُمتطاولة. 
الممّر  المدينة  من  ال�شمال  اإلــى  ــه  اأّن ذلك  اإلــى  ْف  اأ�شِ
التاريخي، الُم�شّمى ممّر »حم�س«، ذو الأهّمّية ال�شتراتيجّية 
القوافل  تعبرُه  ُمنخف�ٍض   عن  عبارٌة  وهو  الفائقة.  والتجارّية 
بين ال�شاحل وبين قلب »�ش�رية«. لتتجه من هناك اإلى وادي 
اإلى  ِل  ال�شهير،المو�شِ الحرير«  »طريق  بـ  لتت�شَل  اأو  الرافدَين. 
ال�شـرق البعيد ُو�شوًل اإلى »ال�شين«. ومن هنا ُلّقبت »طرابل�س 

بـ »باب »اآ�شية«. 

في  تــوّزَع  ما  المزايا،  من  »طرابل�س«  في  اجتمع  هكذا 
خ�شيب،  وا�شٌع  و�شهٌل  ُممتاٌز،  ميناٌء  الُمُدن:   من  غيرها 
الإن�شان،  اإل  المزايا  هذه  ل�شتثمار  يبَق  ولم   . فريٌد  وموقٌع 
الذي ُيح�شُن اإعماَل تلك المزايا لتوليِد حالٍة اإنتاجّيٍة ُمتقّدمٍة. 
تكوُن ال�شبيَل لبناِء مجتمع كفايٍة. وذلك ما ح�شل للمدينة في 
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طوِرها الإ�شالمي الّرغيد قبل البالء ال�شليبي. 
�شطرُه  ما  كلِّ  في  نِجُد  ل  اأّننا  حقًا  الُمحزن  لمن  ــه  واإّن
الموؤّرخون اأدنى عنايٍة بو�شف حاِلها في هذا الّنطاق. نعم، 
هم ذكروا غناها الُمده�ض عَر�شًا، في �شياِق اأحاديثهم على 
من  الُغزاة.  بيد  ال�شقوط  من  المدينة  لإنقاذ  اأميِرها  كفاِح 
اإنفاٍق على �شوؤون الدفاع في الزمن المديد. ومن اإنفاٍق ُمواٍز 
مان �شمودهم. ومن هدايا  رين و�شَ لإغاثة المدنيين الُمحا�شَ
ُتعانيه  بما  الُمكترثين  المنطقة، غير  ال�شاأن في  لذوي  باذخٍة 

َرة، ا�شتجداًء لعونهم اإياها في محنِتها.  »طرابل�س« الُمحا�شَ

وصُف المدينة الناهضة 

من  بنف�شه  عاينه  ِلما  راً  ُمبا�شِ لنا و�شفًا  ترَك  الذي  الوحيُد 
ال�شاعر  »م�شر«، هو  قا�شداً  يوم دخلها عابراً  المدينة،  حال 
قبل.  من  عرفناه  الذي  الُقبادياني،  خ�شرو  نا�شر  الإيراني 
اًل. فيه  ف�شّجل لنا ما راآه بعينه الغريبة المدهو�شة و�شفًا ُمف�شّ
يُكْن قد  لم  مّما  مّرٍة،  يراه لأّوِل  ِلما  الغريب  �شٌئ من ده�شة 
راأى مثّله من قبل وهو القادُم من بلِد ح�شارٍة عريقٍة. وفيه �شٌئ 
ه. فاأتى  من براعة ال�شاعر الذي ُيح�شُن التعبيَر عن ذاِت نف�شِ
و�شُفه جامعًا بين مظاهرالغنى والثروة في »طرابل�س«، وبين 
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م�شادِر ذلك. فكاأّنه تقريٌر احترافيٌّ خّطُه قلُم خبير. 
نا الآن  يت�شّمُن (التقريُر( ثالثة عنا�شر مّما يتعلُق به غر�شُ

من البحث: 
وكثيٌر  - والب�شاتين  المزارُع  المدينة  »وح�َل  الزراعي:  النتاج 

والليم�ن  والم�ز  والترنج  النّارنج  ال�ُشّكرواأ�شجاُر  ق�شب  من 

والتمر.. .. وقد راأيُت في طرابل�س مثَل ما راأيُت في بالد العجم 

من الأطعمة والف�اكه. بل اأح�شَن منه مائة مّرة«. والن�ّض بغنًى 

الإ�شتكثاَر  ذكره  النظراإلى  ُنلفُت  ولكّننا  التعليق.  عن 
اأطنَب  وقد  التالية.  بالفقرة  لعالقته  ّكر،  ال�شُ ق�شب  من 
البلدانيُّون في و�شف الثروة الزراعّية لـ »طرابل�س«. لكّننا 

ل حظنا اأّن و�شَف الُقبادياني ُمتمّيز. 
الت�شنيع الزراعي. وهو يعتمُد على الزراعِة الكثيفِة  لق�شِب  -

ُت�شتخدُم  حيث  منه.  ال�شتكثار  عّلُة  هي  وهذه  ّكر،  ال�شُ
ُي�شّدُر  كان  الذي  الأبي�ض،  ال�شكر  �شناعة  في  ع�شارُته 
الورُق  ُي�شنُع  كما  »اأُوروبة«.  اإلى  ُل  ي�شِ بحيث  منه،  ق�شٌم 
نا�شر  و�شف  وقد  ُع�شارِتها.  اأخذ  بعد  المتينة  األيافه  من 
»وي�شنع�ن  فقال:  »طرابل�س«  في  الُمنَتَج  الورَق  خ�شرو 
بها ال�رَق الجميَل، مثل ال�رق ال�شمرقندي، بل اأح�شـَن  منه«. 



�شـيعُة لبنان واملُنطَلُق احلقيقي لتاريخه 124

ومن المعلوم اأّن هاتين المادتَين كانتا من المواد النادرة، 
قال  بما  وهو  �شراِئها.  على  القادرين  من  بقّوة  المطلوبة 
واإّننا  المدينة.  ورفاه  غنى  اأ�شرار  من  �شٍر  على  بنا  يقُف 
تاريخنا  ِحـ�ضِّ  بالدة  من  العجب  ليملوؤنا  كلماته  نقراأُ  اإذ 
المتياز  هذا  اإلى  اإ�شارٍة  اأدنى  فيه  نِجُد  ل  اإذ  المكتوب، 
الإنتاجي البالغ الأهمية. مع اأّن الورَق خ�شو�شًا كان دائمًا 
مادًة ُم�شتورَدة. ولم تبداأ �شناعُتها في الح�شارة الإ�شالمّية 
اإل بعد اإنتاِجِه في »طرابل�س« بزماٍن طويل، وعلى يد ُعّماٍل 

فّنيين هنود. 
و�شف  - في  ن�شبّيًا  ُيطنُب  والُقبادياني  والعمارة.  الُعمران 

المتين  �شورها  من  ومرافِقها.  عمائرها  وجمال  اإتقان 
الُمجّهز بُمختلف اأ�شلحة الدفاع. اإلى اأبنيِتها ذات الأربع 
واأ�شواِقها  �شوارِعها  اإلى  طبقات.  وال�شّت  والخم�ض 

الجميلة النظيفة »حتى لنظّن اأّن كلَّ �ش�ٍق منها ق�شٌر ُمزيّن«.
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ج ـ في ال�شاأن الثقافي ـ الفكري

في الأ�شالة الثقافيُّة للمدينة 

كانوا  الأقّل  عّمارعلى  بني  اأُمراِء  اأوائَل  اأّن  �شبق  فيما  قلنا 
ُعلماَء ُفقهاء. الأمُر الذي من الُمتوّقِع اأن يكوُن له اأثُره الّطّيب، 
ول ريب، على �شيا�شِتهم في رعايِة العلِم واأهِله، مّما �شنفرُغ 

له باإيجاٍز بعد قليل. 
قبلهم  من  كانت  »طرابل�س«  اأن  اأي�شًا  الثابت  من  لكّن 
البلدان،  ُمختلف  من  العلم  وال�شعراء وطلبة  لالأدباء  مق�شداً 
مّما  الم�شادر.  مختلف  في  ذكَرهم  القارُئ  يجُد  مّمن 
اأُ�شوِل ما عمل بنو عّمارعلى رفعه وتنميته  اإلى  ُي�شيُر �شمنًا 
هم  كانوا  ما  اإلى  اأي�شًا  بل  رفيع.  م�شتوًى  اإلى  به  والُو�شوِل 
ُهم، بو�شفهم ُعلماء فقهاء، من بع�ض ثماره. ف�شاًل عّما  اأنف�شُ
كان فيها من مكتباٍت خا�شٍة اأو موقوفٍة، يق�شُدها من غيِرها 
من البلدان اأي�شًا الطامحون اإلى زيادة معارفهم لال�شتفادة من 

خزيِنها. 
هـذا، بالإ�شافة اإلى كثرة العاملين في الِمهن ذات العالقة 
بالمكتبات والكتاب، من ِوراقٍة ون�شاخٍة وتجليد. مّمن نجُد 
ذكَرَهم اأي�شًا في الُمطّولت. ويخرُج ب�شُط الكالم عليهم عن 
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اإلى  كافية،  ولكّنها  ُمجملًة،  اإ�شارًة  ُي�شيُر  كلُّه  وهذا  نا.  غر�شِ
اأ�شالة المدينة في الهتمام بال�شاأنَين الثقافي والفكري. واأّن 
بني عّماراإنما نفخوا في ناِر ُموَقدة فزادوها اتقادا و�شطوعًا. 
اأ�شماء  في  الّطوال  ال�شفحاِت  تدبيُج  ال�ّشهولة بمكان  من 
اأثناَء  واأعماِلهم  »طرابل�س«  اأبناء  من  وال�شعراء  الُمحّدثين 

ها. ولكّننا �شنخت�شُر القوَل بما يلي:  نهو�شِ
من الُمالحظ اأّن الُمحّدثيَن الأواِئَل المن�شوبين اإليها كانوا 
من ُمختلف المذاهب. بل اإّن ق�شمًا غير قليٍل منهم غيُر معلوم 
َير والرجال  د. بل يختلُف اأرباُب ال�شِّ المذهب على نحو موؤكَّ
ب�شاأِن مذاهبهم على اأقوال. وهذا بنف�شه اأمٌر ذو مغزًى ح�شن. 
اإذ ُي�شيُر �شمنًا اإلى اأّن الفوارَق المذهبّيَة لم تُكن بتلك الحّدة 
َير بالتن�شي�ِض عليها. واأّن �شفاِت  بحيث تفوُز عند ُكّتاب ال�شِّ
دق وال�شبط كانت تاأتي في العتبار  الُمحّدث من حيث ال�شّ
قبَل مذهَبِة  الأوائل،  الُمحّدثين  �شاأُن  في هذا  �شاأُنهم  الأّول. 

الحديث. 
الهجري/ الخام�ض  القرن  منذ  اأّنه  اأي�شًا  ُنالحُظ  اأّننا  ثم 

الحادي ع�شر الميالدي بداأ الفقهاُء ال�شيعُة يب�شطون �ُشلطاَنهم 
اأّن الف�شَل  على الِحراك الفكري في المدينة اإجماًل. ونظنُّ 
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في ذلك يرجُع اإلى العاِلم الجليل محمد بن علي بن عثمان 
الكراجكي وبادرِتِه العظيمة، التي كان لها الف�شُل في افتتاِح 
لة بين مدينتِه وبين البيئِة العلمّية العريقة الغنّية في »بغداد«.  ال�شِّ
وذلك اإذ كان اأّوَل َمن �شّد الّرحاَل اإليها، فاأقام بها ب�شع �شنين 
يقراأ على �شيِخها الجليل ال�شيخ المفيد. فلما رجَع حمَل معه 
ًة وفي المنطقِة عاّمًة  اإلى الحياِة الفكريِّة في »طرابل�س« خا�شّ
ما منحها روحًا جديدًة وزادها غنًى وتنّوعًا. بعد اأن كانت 
اإلى  اإل  اأكثُر عنايِتها بالحديث، ل تكاُد تعدوه  فقيرًة ن�شبّيًا. 
�شعر ال�شعراء. وقد ترك الكراجكيُّ ع�شراِت الُم�شّنفاِت في 
العناية  ماليزاُل مو�شَع  ها  بع�شُ والفنون.  المعارف  مختلف 
عبد  بعده  من  عّبَدُه  الذي  الّدرب  على  �شار  ثم  اليوم.  حتى 
العزيز بن نحرير الطرابل�شي ال�شهير بابن البّراج، ثم اأ�شعد بن 
اأحمد بن اأبي روح الطرابل�شي. وهوؤلء الثالثة هم اأجلُّ َمن 

اأنجبتهم »طرابل�س« في نه�شتها الق�شيرة من العلماء. 

ُمبادرات بني عّمار باتجاه البعث الفكري للمدينة

نن�شى  اأن  التجديد والإغناء ل ُيمكن  ال�ّشياق من  في هذا 
الميدان  في  والكبيرة  عّمارالُمتعّددة  بني  اأُمــراِء  ُمبادراِت 
الثقافي ـ الإعدادي، التي جعلت من مدينتهم منارَة »ال�شـام« 
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الوحيدة طيلَة ُمّدة حكمهم لها. 
اأمين الدولة عبد  في راأ�ض تلك الُمبادرات تاأ�شي�ُض الأمير 
»داَر  ثم  زماِنها.  في  مكتبٍة  واأعظَم  اأكبَر  العلم«،  »داَر  اهلل 
اأعرُف  دائمًا  يراأ�ُشها  كان  التي  الكبرى  المدر�شة  الحكمة«، 

اأكثرهم ممن  اأعداٌد غفيرة،  منها  المدينة. وتخّرجت  علماء 
المدينة  اأميُر  وكان  الآتية.  الأيام  كوارث  في  ذكُرهم  �شاع 
عديَد  اأّن  خّمّنا  ذلك  ومن  ال�شخّية.  الجرايات  عليهم  ينفُق 

ُطاّلبها لم يكن قلياًل. 
مق�شَد  زماِنهم  في  »طرابل�س«  غدْت  كّله  ذلك  بف�شِل 
ُطاّلب العلم. ومّما يدلُّنا على العناية البالغة التي كان يوليها 
اأُمراوؤها الُمتوالون للعلِم واأهِله، اأن الأمير جالل الُملك جّدَد 
وا�شعًا ول  كان  ال�ّشابق  بناَءها  اأّن  مع  »داَرالعلم«،  مكتبة  بناَء 
اأقّل  ح�شب  الُمقّدر  حوته،  التي  الكُتب  عدد  بدليل  ريب، 

الروايات بمائة األف كتاب.
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د ـ تعقيٌب وتن�يه

تقييم وُم�ازنة ُوج�ه نه�شة طرابل�س

اقت�شَرعمُلنا في الأق�شام الثالثة ال�شابقة من هذا الف�شل على 
ال�شيا�شة والتنمية  الثالثة في  »طرابل�س«  و�شِف ُوجوه نه�شة 
والثقافة، بو�شِفها النه�شُة الأُولى في تاريخنا الوطني، وجهًا 

وجهًا باأوجِز ما ُيمكن. 
ل  وحَدُه  الحيادّي  المو�شوعيَّ  الو�شَف  اأّن  وبما  ولكن 
ُيمكن اأن يفي بحقِّ التعريف بمعنى ومغزى ماو�شفناه. لأّن 
مّيٌة  النه�شَة لي�شت اإنجازاٍت فقط، واإّنما هي اأي�شًا حركٌة تقدُّ
من  وتقييِمها  لفهِمها  لبّد  تاريخ.  له  محلٍّ  في  الأمام  اإلى 
واإّما  ك�شابقٍة  اإّما  المو�شوعي،  الواقعي  ياِقها  �شِ في  و�شِعها 
يرى  الكاتَب  فاإّن  لذلك  تكون.  ما  وِوفــَق  ح�شَب  كتقليٍد 
تلك  مجموَع  منَح  ولماذا  بالذات  اأين  يقوَل  اأن  عليه  ِلزامًا 

الإنجازات اإنجازاً اإنجازاً �شفَة النه�شة الممتازة. 
ونحُن اإذا اأردنا اأن ُنعّقب على الو�شف بما ُيقّيمه ويمنحه 
بالإنجازات  ُننّوَه  واأن  ي�شتحّقه،  الذي  والموقع  المعنى 

باأخ�شر كلمات، فاإّنني اأرى اأّن هذا الغر�ض يتمُّ بالقول: 
الخا�ّض  �شبيَلها  �شلكْت  قد  نه�شِتها  في  »طرابل�س«  اإّن 
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راً. واإّنها كانت في كلِّ ُوجوِه نه�شتها �شاحبَة الُمبادرات  ح�شْ
مّية غير الم�شبوقة.  التقدُّ

وعلينا اأن نُبيَّن ذلك وجهاً وجهاً في ال�شيا�شة والنظام ال�شيا�شي

تلك  يِقَف عنّده من وجوه  اأن  للمتاأّمل  ينبغي  ما  واأحرى 
النه�شة، هو في اأن ياأتي في »طرابل�س« عاِلٌم فقيٌه على راأ�ض 
لطة، بَقبوٍل حرٍّ من اأهِلها. ذلك لأّن تلك �شابقٌة في تاريخ  ال�شُ
كان  ع�شٍر  في  حدثْت  اأّنها  وخ�شو�شًا  الإ�شالمّية.  الأُمــم 
ال�شيُف الّدامي فيه اأق�شَر طريٍق للو�شول اإلى كر�شيِّ الحكم. 
مفهوُم  فيه  تطّور  الذي  بال�ّشياق  العارَف  اأّن  والحقيقُة 
في  اأّنه  العجُب  ليملوؤُه  الإ�شالمّية،  الثقافة  تاريخ  في  لطِة  ال�شُ
ذلك الع�شر، الذي كان فيه ذلك المفهوُم ينحدُر ب�شرعٍة اإلى 
اأكثِر اأ�شكاله انحطاطًا، ُو�شوًل اإلى قاع الُم�شتنقع المملوكّي، 
الذي �شادَر كّل �شئ لم�شلحة الع�شكرتاريا المملوكّية، من 
والع�شكريّة  ال�شيا�شّية  المنا�شب  كاّفة  اإلى  الجّيدة  الأرا�شي 
�شغيرًة وكبيرة ـ، تن�شاأُ في »طرابل�س« دوَن غيِرها �ُشلطٌة على 
ها فقيٌه عاِلٌم من وزن اأمين الدولة اأبي طالب عبد اهلل بن  راأ�شِ
محمد بن عّمـار في علمه  وكيا�شته وُح�شن اإدارِته، اإلى اآخر 

ما عرفناه من �شفاِته واأعماِله. 
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ي�شتحُقه   لرجٍل  �شخ�شّي  اإنجاٍز  ُمجَرد  لي�ض  هذا 
اإنجاٌز  ُرتبًة،  قبُل  بل  اأي�شًا،  هو  بل  الجدارة.  بكامل 
لطة، ل عالقَة  لل�شُّ ُمتقّدٌم  لديه مفهوٌم  لُمجتمٍع  َجْمعيٌّ 
اأّن هذا  له بكلِّ ما يجري من حوِله. وما من ريٍب في 
الُمثَخَنة  القريبة  التاريخّية  بالذاكرة  يت�شُل  المفهوم 
الذين قاتَل  المدينة. وهم  الهْمدانّية بين �ُشّكان  للغالبّية 
ُن�شرِة  �شبيل  في  رجالهم  زهرة  وقّدموا  اأجــداُدهــم، 
لالإماِم  ُيقا�ض  ل  بما  الُمتقّدِم  ال�شيا�شيِّ  الم�شروِع 
علّيQ. ثم كانت النتيجة اأن �ُشّردوا بفعِل األعيِب 
ال�شيا�شة من وطنهم الثاني الذي اختاروه بملء اإرادتهم 
الأ�شلي  وطنهم  غــادروا  قد  كانوا  اأن  بعد  »الك�فة«. 

اأخالُفهم  يكوَن  اأن  جّداً  الُم�شتبَعِد  ومن  »ح�شرم�ت«. 

بعد ب�شع اأجيال قد ن�شوا كلَّ تاريخِهم وجهاَد اأ�شالفِهم 
والُحُلَم العظيم الذي منحوه كلَّ ما بو�شعهم. 

من هنا، من تلك الّذاكرة، فاإّنهم، فيما يبدو لنا، ا�شتنبتوا 
بطريقٍة ما دولتهم الُمتفّردة ب�شفاِتها. ي�شُهُل قوُل ذلك اإجماًل 
ُر التف�شيل. لأن تاريخنا البليد ل عالقَة له بكّل �شوؤون  ويع�شُ

الب�شر.
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في التنمية واالنتاج

ال�شروط  على  وقفنا  فقد  الإنتاجي.  التنموي  الّنطاق  في 
التنموّية الموؤاتية التي تمّتعْت بها »طرابل�س«، وُح�شِن ا�شتفادِة 
اأهلها وقادِتها بذكائهم ون�شاطهم وُح�شِن �شيا�شِتهم لموقِعها 

ومينائها وُمزدرِعها الخ�شيب الَمروّي. 
ب�شرعة  النتقاُل  هي  هذا  في  المتياز  ذات  النقطَة  لكّن 
من نمٍط من الإنتاِج اإلى نمٍط اأرقى. على ما في النمط الأّول 
من كفايٍة لَمن اكتفى. وذلك حيث تحّوَل اإنتاُجها الّزراعيُّ 
ُمتقّدمة  مرحلٌة  وهي  الزراعي.  الت�شنيع  اليوم  ُن�شّميه  ما  اإلى 
رفة مهما تُكن ناجحة وُمثمرة. وذلك  جّداً على الّزراعة ال�شِّ
ُل  ت�شِ بكّمّياٍت كبيرة، بحيث كانت  والورق  ال�شكر  باإنتاج 
المدينة  غنى  ا�شباب  اأهّم  من  كانت  وبذلك  »اأُوروبــة«.  اإلى 

ورفاِه اأهِلها. 

في النطاق الفكري ـ الثقافي

في  ــه  اأّن عرفنا  فقد  الثقافي  ـ  الفكري  النطاق  في  ــا  اأّم
مكتبٍة  اأّوُل  العلم«  »داُر  اأُن�شئت  الفترة  تلك  في  »طرابل�س« 

مدر�شٍة  اأّول  الحكمة«  و»داُر  ال�شامّية،  المنطقة  في  كبرى 
ُعليا فيها. مّما كان ال�شبَب في دفع الحركة العلمّية ال�شئيلة 
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الفقيرة فيها اإلى م�شتوًى اأعلى بكثير في تنّوعها وات�شاِعها. 
العلمّيَة  العا�شمَة  الأوان  ذلك  في  »طرابل�س«  غدْت  بحيث 

الإقليمّية. 
هـذا التقّدم الفريد تّوَجه عالُم »طرابل�س« الجليل محمد 
لَة العلمّية  بن علي بن عثمان  الكراجكي بريادته افتتاَح ال�شّ
من  بــادرٍة   اأوُل  وهي  و»بغداد«.  »ال�شام«  بين  المقطوعة 

نوعها. 
ومع اأّن »طرابل�س« �شقطت بعد الكراجكي بن�شف قرن 
تقريبًا بيد ال�شليبيين، وغدت اإمارًة لتينّيَة الوجِه والل�شان، 
فاإّن بادرته لم تذهب كلُّها �ُشدًى. بل كانت هي وما ترّتَب 
عليها بمثابِة ال�ّشابقة اأماَم ما �شُي�شبُح بعد قليل اأ�شا�َض النه�شة 
الأقطار،  في  بدورها  انداحت  التي  الكبرى.  العاملّية 
النه�شاِت  بانيًة  و»الهند«.  و»اإيران«  »العراق«  اإلى  ُو�شوًل 

حيثما حّلت.





الفصل التاسع

يف ِخَضّم النكبات

البالُء الصليبي وآثاره

كانت بدايُة القرن ال�شابع الهجري/ الثالث ع�شر الميالدي 
نهايَة الفترة ال�شعيدة في »لبنان«. حيث عا�ض اأهُلُه ُمّدة قرون 
حياًة اآمنًة ُمطمئّنًة ل ُيكّدُر �شفَوها خوٌف ول األم. انت�شرال�شيعُة 
وكان  اللبناني،  ال�شاحل  بلدان  ُمختلف  في  اأثناَءها  اأهِله  من 
منهم اأكثرّيُة �ُشّكاٍن كبيرٌة في »طرابل�س« و»�شيدا« و»�ش�ر«. 
كما كانوا موجودين اأي�شًا في »بيروت«. التي كانت يوم ذاك 
قريًة �شغيرٌة ل �شاأَن لها. ثم نزَل بهم البالُء ال�شليبيُّ القادُم من 

»اأُوروبة«. 

تهاوْت ُمُدن ال�شاحل جميُعها بالتوالي اأماَم الُغزاة. وطبعًا 
من  بها  يطيُف  وما  لأربا�شها  �شقوطًا  منها  كلٍّ  �شقوُط  كان 
ُقرًى ومزارع. وغدْت الُمُدُن الثالث اإماراٍت �شليبّيٍة، يقطُنها 

ويحكُمها ُغرباُء الوجه والل�شان. 
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البعثرُة  المهولة،  الأحــداث  لهذه  الُمبا�شرة  النتائج  من 
اأق�شاه.  اإلى  اأدناه  من  ال�شاحل  �ُشّكان  لكلِّ  الهائلة  ّكانّيُة  ال�شُّ
�ُشكان  فــاإّن  ومثِلها،  الحال  هذه  في  دائمًا  يحدُث  وكما 
هكذا  اإليهم.  الجبال  اأقرب  اإلى  لجاأوا  و»�ش�ر«  »طرابل�س« 

ت�شحُّ القاعدة القائلة، اإّن كلَّ انهياٍر لحالٍة �ُشّكانّية قد يكوُن 
قاعدًة لحالٍة جديدة، تِلُد بدوِرها تفاعالٍت جديدة. 

كنى منذ الفتح الإ�شالمي:  هكذا َعُمر جبالن لم يعرفا ال�شُّ
َعَمَرُه  عامل«  و»جبل  »طرابل�س«.  اأهل  َعَمَرُه  لبنان«  »جبل 

نف�شه من  لل�شبب  النازحين  »�ش�ر«، ف�شاًل عن جموِع  اأهُل 
وع�شرات  »طبريّة«  مدينة  من  وخ�شو�شًا  »الأُردّن«  وادي 
بع�ض  ومن  العذبة  ببحيرِتها  الُمطيفة  والــمــزارع  الُقرى 
ينلُهم،  لم  التهجيَر  فاإّن  »�شيدا«  اأهُل  اأّما  »فل�شطين«.  نواحي 
لأن ُمحتّليها من ال�شليبيين الهنغاريين كانوا ِقّلًة في اأنف�شهم، 
واإنما ا�شتولوا عليها بُم�شاعدٍة موؤّقتٍة من الُحّجاج الجنويين 
واأُ�شطولِهم، الذين غادروا المنطقة بعد ذلك ُمبا�شرة. لذلك 
اإليهم  لحاجتهم  هم   اأهلها حيث  تركوا  الُجُدد  �شادَتها  فاإن 
»طرابل�س«  علماء  كبار  اآخــُر  عا�ض  وفيها  لهم.  العمل  في 
اأبي  روح، الذي غادر بلَده في  اأحمد بن  اأ�شعد بن  الثالثة: 
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َمن غادرها، وعا�ض �شنواِت ُعمره الأخيرة في »�شيدا«، وُقتل 
في وقعة الحتالل. وما يزاُل قبُرُه فيها معروفًا َم�شيداً. واإن 

ُغّمْت على النا�ض حقيقُة �شخ�ِض �شاحِبه. 

جبل لبنان وُسّكانُه الُجُدد

ل�شنا نعرُف الكثيَر عّما ا�شطربْت فيه اأحواُل النازحين من 
ال�شليبي،  الحتالل  مّدة  طواَل  لبنان«  »جبل  اإلى  »طرابل�س« 

الذي طاَل مائًة وخم�شًة وثمانين �شنة قمرّيًة عّداً (503ـ688 
هـ / 1109ـ1289م(. ولكّننا ما ن�شكُّ في اأّنهم تكاثروا في 
موطنهم الجديد. واأّن لوَن حياَتهم فيه قد اختلف تمامًا عن 
النَّعم الوافرة التي تمّتَع بها اآباوؤهم من قبُل في »طرابل�س«. كما 
اأّنهم حملوا معهم منها اأثراً ما للحياة العقلّية الخ�شبة التي نُعَم 
بها اأ�شالُفهم. واإن تُكن معالُمها قد �شاعت في كوارث الأيام 

القادمة. مّما �شنقُف عليه وعليها بعد قليل. 
في  اليوم  حتى  الباقية  الح�شرمّية  الآثارالهْمدانّية  ومن 
»ك�شروان« و»جبيل« وما والهما، كلمة (اأبي(، بهذه ال�شيغة 

م�شلمًة  هناك  الأُ�شراِت  من  جداً  كثيٍر  اأ�شماِء  في  تحديداً، 
هيال،  اأبي  وم�شيحيون.  م�شلمون  حيدر،  اأبي  وم�شيحّيًة: 
اأبي  اأبي نادر، م�شيحّيون.  اأبي رعد، م�شلمون.  م�شيحّيون. 
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وم�شيحّيون.  م�شلمون  يون�ض،  اأبي  م�شيحّيون.  نا�شيف، 
الّلمع، م�شيحّيون. وغيرهم كثيرون جّداً. ودللة ذلك  اأبي 

ُمزدوجة، وهذا وا�شٌح. 
هذه الكلمة بهذه ال�شيغة تحديداً ل ُت�شمُع في كلِّ اأقطار 
خرى  الأُ مناطقِه  في  ال�شامّية  ال�شيغُة  اأّما  هناك.  اإل  »ال�شام« 

اأ�شماء  في  قليلٌة  حال،  كلِّ  على  وهي،  ح�شراً.  (اأبو(  فهي 
اأ�شماء الأُ�شرات  الأُ�شرات هناك. خالفًا لـ (اأبي( الكثيرة في 
الك�شروانّية العريقة. والذي لديه اأدنى معرفة باأ�شماء الأُ�شرات 
اأ�شماء  (اأبا( في  »ح�شرم�ت« يعرُف كم ت�شيع فيها كلمة  في 
اأ�شُل  �شك  ول  هي  (با(.  اإلى  اأحيانًا  وُتخت�شُر  الأ�شرات، 
ال�شامي،  الل�شان  في  الُنطق  لقواعد  اأن خ�شعْت  بعد  (اأبي(، 
وهو الذي ُيميُل نطَق حرف الألف قلياًل. ثم ُجعلت بالياء في 

الكتابة الُمتفا�شحة. 
فقد  عامل«،  »جبل  اأعني  الآَخر،  الجبل  في  اأحواُلهم  اأّما 
المعا�شي،  الجانب  في  اإخوانهم  لأحــواِل  ُم�شابهًة  كانت 
ولكّنها غدت ُمتقّدمًة بما ل ُيقا�ُض في الجانب العقلي. كما 
الأمير  تاريخيٍّ هو  بقائٍد  ال�شيا�شي حظيْت  الجانب  اأّنها في 
ح�شام الدين ب�شارة، الذي كان اأّوَل زعيٍم اأنجبه »جبل عامل«. 
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كان له دوٌر تاريخيٌّ بنقِل الجبل من ملجاأٍ لّم �ُشتات نازحين 
�شوٍح  في  قادُه  رمٌز  اأميٌر  له  وطٍن  اإلى  ُمتباعدة،  اأماكَن  من 
مجيدٍة. ولتُكْن هذه الكلمات اإ�شارًة وتمهيداً للف�شل الآتي 

�ض لـ »جبل عامل« ونه�شته العظيمة القادمة.  الُمخ�شّ

المماليك يُتابعون ما بدأه الصليبيون 

هدُم أكبر مدينتين في لبنان

المملوكيُّ  ال�شلطاُن  حّرَر  ـــ/1289م  688ه ال�شنة  في 
قالوون الألفي مدينَة »طرابل�س« من الحتالل ال�شليبي. لكّنه 
اتخَذ على الأثر اأغرَب قراٍر ُيمكُن ت�شّوُره في هذه المنا�شبة 
و�ُشّويْت  فُهدمْت  العظيمة،  المدينة  بهدِم  ق�شى  البهيجة. 
َحّرَر  �شنتين  وبعد  بالأر�ض.  واأبنيُتها  المتينة  العالية  اأ�شواُرها 
مدينة »�ش�ر«،  وكان م�شيُرها م�شيَر ر�شيفِتها. والُحّجُة التي 
اأّنهما ُهدمتا خ�شيَة  الُم�شتهَجن،  العمل  ُتقاُل وُترّدُد في هذا 

ن فيهما.  عودة ال�شليبيين اإلى ال�شتيالِء عليهما والتح�شُّ
لماذا  هو:  كبيراً  �شوؤاًل  تطرُح  الباردة  الُحّجة  هذه  لكّن 
مع  »عّكا«؟  و  لـ»بيروت«  بالن�شبة  ه  نف�شُ القراُر  ُيتخْذ  لم 
زمنّين  في  ُحّررتا  وقـد  ه،  نف�شِ ال�شاحل  على  مدينتان  اأّنهما 
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اأنه  ذلك  اإلى  ْف  اأ�شِ »�ش�ر«.  و  »طرابل�س«  لتحرير  ُمقاربّين 
لطة المملوكّية كانت حقًا قلقًة من احتمال عودة  لو اّن ال�شُ
ال�شليبيين اإلى ُمحاولِة ا�شتعادة المدينتين، لكان عليها اأن تعمَد 
اإلى تح�شينهما وتزويِدهما بالُمقاتلين وال�شالح والأقوات، 
كما تق�شي اأب�شُط تكتيكات الدفاع. من ُوجهِة نظٍر دفاعّيٍة 
فاإّن النتيجَة الُمبا�شرَة لهدمهما هو حرماُن منطقِتهما، ذات 
اأثبَت  الموقع ال�شتراتيجي البالغ الأهمّية، من مركٍز دفاعيٍّ 
فاعلّيَته منذ ما قبل الفتح الإ�شالمي بكثير. واإل فلماذا يبني 
اأماكَن  في  الأ�شوار  ويرفعون  والِقالَع  الح�شوَن  الُمدافعون 
ل�شرورِتها؟!   اأو  الُممتازة  الدفاعّية  لموا�شفاِتها  يختارونها 
المدينتَين  في  تتوّفُر  الُموا�شفات  هذه  اأّن  المعلوم  ومن 
بدرجٍة عاليٍة. بل اإّن ذلك هو ال�شبُب الأ�شا�ض في تم�شيرِهما 

منذ الِقـَدم. 
من الُموؤّكد اأّن ال�شبَب الحقيقيَّ لهدم المدينتَين، لم يُكن 
الخ�شـيَة من عودة ال�شليبيين. فالحقيقُة التي يعرُفها الموؤرخون 
جّيداً اأّن الحركَة ال�شليبّيَة في مواطِنها الأ�شلّية كانت في ذلك 
الأوان قد اأ�شبحْت جزءاً من الما�شي. ولم يُعد من الُمتوّقع 
مدينتّين  انتزاع  بحجم  ُمبادراٍت  اأخذ  على  قادرًة  تكوَن  اأن 
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باأهمّية »طرابل�س« و »�ش�ر« من القّوة المملوكّية، التي كانت 
اآنذاك في عزِّ �شطوِتها. 

الحقيقي  الغر�َض  اأّن  نوؤّكُد،  بل  بقّوٍة،  ُنرّجُح  فاإّننا  لذلك 
لم يُكن اإل منُع �شـّكاِنهما الأ�شليين من العودة اإليهما.  وهم 
اأن ُهّجروا منهما  اأّنهم بعد   قليل  الذين عرفنا مّما فات قبل 
حتى  يزالون  ل  وكانوا  الُمجاورة.  الجبال  اإلى  لجاأوا  قد 
الُمتوّقع جّداً،  ُيقيمون فيها. و�شيكوُن من  تاريخ تحريرهما 
اأّن هوؤلء عندما يرون مدينتيهما ال�ّشليبتَين قد تحّررتا وفرغتا 
من �شكانهما الُغرباء، اأن ُي�شارعوا اإلى الهبوط عائدين اإليهما. 
بوطنهم  ُمتعّلقًة  تُعْد  لم  هوؤلء  ذاكــرَة  اأّن  فْر�ض  مع  وحتى 
كاني  ال�شُ الفراغ  ُمجّرد  فاإّن  جداً،  بعيٌد  اأمٌر  وذلك  القديم، 
كافيًا  حافزاً  بنف�شه  �شيكوُن  العامرتَين  القريبتَين  للمدينتَين 
اأخذنا بعين العتبار  اإذا نحن  اإليهما. خ�شو�شًا  لهم للهبوط 
كانّيِة بجوارهما. واأّن  اأنهم كانوا اآنذاك اأكبَر التجّمعاِت ال�شُ
منازَلهم الحالّية كانت مناطَق جبلّية وعرة �شحيحة. ل ُتقا�ُض 

بـ »طرابل�س« و»�ش�ر«. 
المدينتَين يندرُج في ِخّطٍة  اأّن هدَم  فاإّننا نقول  لكلِّ ذلك 
الُم�شتويات.  اأعلى  على  رْت  ــرِّ ُق اأّنها  يبدو  ُعليا،  �شيا�شّيٍة 
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عن  النظر  ب�شرف  ودقٍة،  بحزٍم  المملوكّيُة  لطُة  ال�شُ نّفذتها 
�ُشّكاِنهما  بين  بالحيلولة  تق�شي  والمعنويّة.  الماّدّيِة  تكِلفِتها 
ال�شيعة وبين اأن يعودوا اإلى ما كانوا عليه من انت�شاٍر وُح�شوٍر 
الأماكن  في  خ�شو�شًا  ال�شليبيين.  قبل  المنطقة  في  فاعلَين 
مدينتا  طليعِتها،  في  بل  ومنها،  ال�شتراتيجّية،  الأهمّية  ذات 
ال�شيا�شة  هذه  تابعْت  اأّنها  تّواً  و�شنرى  و»�ش�ر«.  »طرابل�س« 

باتجاه  لدفعهم  ال�شيعِة  ُمطاردَة  تابعْت  بعَده حزم.  ما  بحزٍم 
ال�شيا�شي.  تاأثيُرهم  يكاد  اأو  ينعدُم  حيث  الداخلّية.  المناطق 
و�شنرى اأن ملعَبها التالي في الموقع الأخير لهم على ال�شاحل 

والجبل الُم�شرف عليه.

نكبة كسروان 

الغطرسة والقسوة تصنعان التاريخ
من  �شنوات  اأربع  بعد  اأي  هـــ/1291م،  ال�شنة 691  في 
تحرير »طرابل�س«، و�شنٍة واحدٍة من تحرير »�ش�ر« وهدِمهما، 
»ك�شروان«.  باأهل  المملوكّية  لطة  لل�شُ �ٍض  تحرُّ اأّوُل  ح�شَل 
معظُم  ومعه  م�شر،  بديار  ال�ّشلطنة  نائب  بيدرا،  الأمير  »خرج  فـ 
الع�شكر، اإلى جبال ك�شروان من جهِة ال�شاحل. فلقيَُهم اأهُل الجبال. 

عظيما«.  ا�شطراباً  الع�شكُر  وا�شطرَب  المهزوم.  �ِشبَه  بيدرا  وعاد 
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اأهِل  من  اأحٍد  من  ما  اأّنه  مغزاه،  وفهُم  قوُلُه  بنا  يجدُر  ومّما 
لطة واأل�شنِتها نب�َض ببنِت �شفٍة على عّلِة و�شبِب هذا العمل  ال�شُ
الع�شكرّي الكبير، الذي تراأ�شُه الرجُل الثاني في الدولِة بعد 
لطة، من فقهاء وموؤرخين،  ال�شلطان. مّمن �شنرى �شنائَع ال�شُ
»ك�شروان« في الحملة  اأي بعد �شقوِط  يتفّننون به بعد قليل. 
التالية، وتقتيِل اأهِلها وتهجيِر َمن لم ينلُه حدُّ ال�شيف اأو الخنِق 
بالدخان منهم. مع اأّن هذا العمل ينطوي على تحّوٍل اأ�شا�شيٍّ 
في العقيدة الع�شكرّية للمماليك. الذين، منذ موؤ�ّش�ِض دولتهم 
حوبة  عن  ُمدافعيَن  هم  اأنف�شَ قّدموا  البندقداري،  بيبر�ض 
في  الباهر  بانت�شارهم  المغولي،  الجتياح  في وجه  الإ�شالم 
ال�شليبي، بما حّرروه  »عين جال�ت«. ثم في وجه الحتالل 

من اأرا�ٍض وُمُدن. حيث لم يفعل غيرُهم اإل الف�شَل والخذلن 
الرتقاِء  في  نجحوا  النجازات  هذه  وبف�شل  والهوان. 
باأنف�شهم من مماليك اأرّقاَء اإلى �شالطيَن واأُمراء. وغدوا طبقًة 
اأّما الآن  لطة والثروة.  ال�شُ ع�شكريًّة تقب�ُض على كلِّ مفا�شِل 
فهاهم يوّجهون جي�شًا َلِجبًا هو »ِمعظم الع�شكر« اإلى بقعٍة من 
دار الإ�شالم ُعّماُرها م�شلمون. ومع ذلك فما من اأحٍد كّلَف 

ه عناَء تقديم اأي تبريٍر لذلك.  نف�شَ
لي�ض لدينا اأّي اأوهام على طبائع الحكم المملوكي، بحيث 
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ُنطالبه بال�شفافّيِة والعدِل وتقديِم الح�شاب للنا�ض عّما يفعُل 
ع�شكريين  حكَم  كان  اأّنه  جّيداً  نعرُف  فنحن  يفعل.  ل  وما 
ُمحترفين، قام على ال�شيف وال�شطوة والغلبة بو�شِفها الو�شيلَة 
الُف�شلى لحلِّ اأي اإ�شكاٍل �شيا�شي. ولكّننا ُنوّجُه ذهَن القارئ 
لطِة واأل�شنِتها، وعلى  نحو اإجراِء ُمقارَنٍة ذهنّيٍة بين �شكوت ال�شُ
في  الفا�شلة.  الأُولى  الُمحاولة  تبرير  عن  فقهاوؤها،  راأ�شهم 
حين ح�شدوا كلَّ ما عندهم من ُحجج كاذبٍة لتبرير الُمحاولة 

الثانية التي انتهت بالجتياح. 
في ال�شنة 705 هـ/ 1305م بداأت الأعماُل الع�شكريُّة الثانية 
نهائّيًا.  والها  وما  »ك�شروان«  من  ال�شيعة  اإخراج  اإلى  الّراميُة 
فتوّجَه جْمٌع ع�شكريٌّ غيُر م�شبوٍق في نزاٍع داخليٍّ اإلى مواقع 
لطِة ابُن تيمية الحّراني، على راأ�ض كلِّ َمن  القتال. تقّدمُه فقيُه ال�شُّ
نجح في ح�شدهم من النا�ض تحت ُمختلف الّذرائع. بالإ�شافة 
»دم�شق« و»طرابل�س«، وع�شكِر  من  القادِم  لطِة  ال�شُ اإلى ع�شكِر 
بع�ض الأُمراء المحّليين. فاأحاطوا بالجبل من كلِّ ناحيٍة. وبداأوا 
اليوم. في  »طبرجا«  بلدة  ُقرَب  ال�شاحل،  اإليه من جهة  ال�شعوَد 
اآخَر غير معروف،  »طرابل�س« �شعد من محٍل  اأّن ع�شكَر  حين 

في خّطٍة ترمي اإلى و�شِع اأهلِه بين فّكي كّما�شة. 
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ل�شنا نملُك معلوماٍت وافيًة عن �َشْير القتال. لكّننا نفهُم من 
هام. وهو  الُمدافعين اعتمدوا �شالَح ال�شِّ اأّن  بع�ض الن�شو�ض 
الطبيعَة الجبلّية، بما فيها من مكامَن طبيعّية،  ُينا�شُب  �شالٌح 
كما ُينا�شُب الكثرَة الّطاغيَة للُمهاجمين. واأّن المعارَك دارْت 
لُمّدة خم�شة ع�شر يومًا بين 2 و 17 ُمحّرم. كان الُمدافعون 
يتراجعون اأثناَءها من موقٍع اإلى موقع. وكانت المعركُة الأخيرُة 
ال�شمالي«. حيث  »المتن  ُقرى  من  »نيبيّة«  قرية  في  بالأعالي، 
لجاأ الُمدافعون الُمنَهكون، بمن معهم من ن�شاٍء واأطفاٍل، اإلى 
مغارٍة كبيرٍة. فما كان من الُمهاجمين، الذين تهّيبوا دخوَلها 
عمدوا  اأن  اإل  وكمائنهم،  الُمدافعين  ل�شهام  �ض  التعرُّ خ�شيَة 
اأ�شعلوها عند  روع والأ�شجار  الزُّ اإلى تقطيع كّمّيٍة كبيرٍة من 
بالدخان. والظاهُر  اختناقًا  فيها  َمن  فق�شى كلُّ  المغارة.  فم 
كاُن اإلى  اأّن الُمهاجميَن اّتبعوا هذا الأُ�شلوب حيثما لجاأ ال�شُ

المغاور والكهوف. وهي كثيرٌة في تلك الجبال. 
وزيُر  اأعلن  �شنٍة،  ع�شرين  ُزهاء  قبل  اأّنه  بالُمنا�شبة  نذكُر 
ال�شياحِة في »لبنان« بموؤتمٍر �شحفي اأّن اأحَد ُهواة اكت�شاِف 
المغاور والكهوف في المنطقة عثَر في اإحدى مغاور الجبل 
الكثيرة على عّدة جثث، ما تزاُل هي وما عليها من مالب�ض 
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الده�شة. وقد عرفُت  اإلى  جميلة محفوظًة بنحٍو جّيٍد يدعو 
نكبة  �شحايا  من  هــوؤلء  اأّن  الخبر  على  اّطالعي  بمجرِد 
ُوجدْت  التي  بهيئِتها  الجثث  و�شَع  لأّن  اأّوًل  »ك�شروان«. 

. مّما  عليها، وما عليها من مالب�ض، لي�ض و�شَع دفٍن �شرعيٍّ
�شها  يدلُّ على اأّنها بقيت حيث مات اأ�شحاُبها. وثانيًا لأن تعرُّ
لدخاٍن كثيٍف ُمدًة كافيًة ُيف�ّشُر حفَظها كل تلك القرون على 
ذلك النحو الُمده�ض. فمن المعلوم اأّن التدخين الكثيف هو 

من اأف�شِل اأ�شاليِب حفظ المواد الُع�شويّة. 
عّدة  واأّن  خ�شو�شًا  الك�شف،  هذا  لأهمّيِة  مّني  واإدراكًا 
يدلُّ  (مّما  الجثث  جانب  اإلى  ُوجدت  قد  مخطوطٍة  ُكُتٍب 
بحيث  ُكُتُبهم،  على  الفائق  الم�شاكين  اأولئك  حر�ِض  على 
حملوها معهم اأثناء هربهم من ُمطارديهم(، قد تكوُن الآثاَر 
ائع لأ�شالفنا  الفكرّيَة الوحيدَة الباقيَة من الما�شي الثقافي ال�شّ
ال�شياحة  وزير  قابلُت  فقد  ـ  النكبة،  ماقبل  »ك�شروان«  في 
اآنذاك ثم مديَر المتحف الوطني حيث ُحفظت اللُّقى. طالبًا 
كل  ولكّن  بعيد.  من  ولو  الُكُتب  على  خ�شو�شًا  الطالع 
م�شاعيَّ في هذا ال�شبيل ذهبْت اأدراَج الرياح. وبعد الإلحاِح 
الُمخت�ضُّ  الوزيُر  الم�شوؤولين، ح�شَم  وو�شاطِة عدٍد من كبار 
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الأمَر باأن قال لي ما موؤّداه، اإّن هذه اللُّقى، خ�شو�شًا الُكُتب، 
بتاريخ  يت�شُل  ما  كل  اأّن  يعني  بامتياز.  �شيا�شّيٌة  م�شاألٌة  هي 
بعد  الطوائف،  بين مختلف  تجاُذب  »ك�شروان« هو مو�شع 

اأن غدا في مو�شع القلب من م�شروٍع �شيا�شّي. ولذلك فلي�ض 
له اأن يق�شي فيها من عنده. ول�شنا نعرُف م�شيَرها من بعد. 

واإّنني اأُ�شّجُل هذه المعلومة كي ل ُتن�شى ولعّل وع�شى.

النتائج االجتماعية والسياسيّة الُمتمادية

لمذبحة كسروان 

في نهاية هذا المطاف الّدامي ا�شُتبيحْت المنطقة الجبلّية 
ُقرَب  الكلب  نهر  م�شّب  من  ال�شاحل،  بموازاة  الممتدة 
بـ  ُيعرف  ما  اأي  �شماًل.  »البترون«  حتى  جنوبًا  »بيروت« 

»ك�شروان« و »جبيل« و »المتن«. فُقتل َمن ُقتل، وهم كثيرون 

بَمن فيهم من الن�شاء والأطفال. »وال�ّشالم منهم تفّرق�ا في جّزين 
الأمان«.  لبع�شهم  الدولُة  ومنحْت  بعلبك.  وبالد  والبقاع  وبالِدها 

اأي �ُشمح لهم بالبقاء في وطنهم بقاًء م�شروطًا، حيث ما يزاُل 
من اأعقاُبهم حتى اليوم. 

نختُم هذا الف�شل بالإ�شارة اإلى اأمرَين: 
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الأول: اإن نكبَة »ك�شروان« قد نالْت فيما نالتُه حالًة �ُشّكانّيًة  -
اأن  الُممكن  من  لكان  ب�شالم،  ا�شتمّرْت  اّنها  لو  واعدًة، 
تنمو وتنت�شر، لُتنجَب لبنانًا ُمختلفًا كثيراً عّما هو بعدها. 
الفراَغ  اأّن  ذلك  جديدة.  �ُشّكانّيٍة  لحالٍة  اأ�ّش�شْت  اإّنها  بل 
ّكانّي الن�شبّي، الذي ن�شاأ باإخراج ال�شيعة من المنطقة،  ال�شُ
الموارنة  بين  الذي كان يحوُل  الحاجز  اإلى رْفع  اأّدى  قد 
فانطلقوا  جنوبًا.  النت�شار  وبين  ال�شمالية  الأعالي  في 
لوا اأثناَء القرون التالية  هابطين من موطنهم التاريخي، لي�شِ
الذين  التركمان  ُجموَع  اأّن  كما  »فل�شطين«.  حدود  اإلى 
ال�شيعة،  مكاَن  واأ�شكنتهم  المملوكّيُة  لطُة  ال�شُ جلبتهم 
الطبيعة  الفراغ نف�شه، لم تنجح ب�شبب  في ُمحاولٍة لملء 
الجبلّية للمنطقة التي ل ُتالئم نمط حياتهم بو�شفهم ُرعاة 
اأغنام، فهبطوا منها باتجاه ال�شواحل ، ثم انت�شروا بكثافة 
انت�شاراً  »�شيدا«.  اإلى  »عّكار«  و  الجديدة  »طرابل�س«  من 

لطة الإقليمّية.  مدعومًا من ال�شُّ
اجتياح  الذي كان وراَء  ال�شيا�شي  الغر�َض  اأّن  نرى  هكذا 
»ك�شروان« وما والها قد و�شَل اإلى نتائَج غير مح�شوبة، بل 

لـ  الحالّية  الب�شرّيَة  الجغرافيا  واأّن  الختالف.  تماَم  ُمختلفٍة 
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»لبنان« قد ت�شّكلْت على قاعدٍة من خطيئِة »ك�شروان«. ُمنتجًة 

تفاعالٍت من كلِّ ما يخطُر بالبال: �شيا�شّيًة واجتماعّيًة لم تخُل 
من العنف، ما تزاُل فاعلًة ُم�شتمّرًة حتى اليوم.

الثاني: اأّنها اأن�شاأت حالٌة �ُشّكانّيٌة جديدٌة ح�شلت اأي�شًا في  -
النطاق ال�شيعي. فقد عرفنا اإجماًل اأّن النكبة قد انتهت اإلى 
تهجيٍر وا�شٍع ل�شيعة »ك�شروان«، اتجهوا اإلى �شهل »البقاع« 
المبا�شرة  نتائُجُه  له  كان  الذي  الأمر  وبالِدها.  و»جّزين« 

على مواطن انت�شارهم الجديدة. 
قد  »الكرك«  بلدة  اأّن  فالظاهُر  البقاع«.  »�شهل  لـ  بالن�شبة 
نالْت اأكبَر عدٍد من الُمهّجرين. وذلك بف�شل وقوِعها على فم 
الطريق الم�شلوك بين ال�شهل و »ك�شروان«. اأي اأّنها اأقرُب قريٍة 
من بلدان ال�شهل اإلى الجبل. ي�شهُد على ذلك كثرُة المن�شوبين 
�شاكني  اأ�شماء  في  الوثائق  مختلف  في  (الك�شرواني(  اإليه 
يِرُد ذكرهم عَر�شًا  للتهجير، مّمن  التالية  الفترة  اأثناَء  »الكرك« 

غالبًا في وثائق الفترة. ومنهم واأ�شهرهم الفقيه الجليل الح�شن 
�شيكون  الذي  الك�شرواني،  الع�شرة  بابن  ال�شهير  يو�شف،  بن 
في الم�شتقبل القريب الباعَث والموؤ�ّش�َض للنه�شة العلمّية التي 

�شتدخُل بها بلدُه »الكرُك« التاريَخ من اأو�شع الأبواب. 
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اآثارهم  على  نقُف  فاإّننا  وبالدها«،  »جّزين  اإلى  بالن�شبة  اأّما 
حيث تركوها هم باأنف�شهم. وذلك في اأ�شماِء عدٍد من الُقرى 
في نطاق »جّزين« و »النبطيّة«، تعداُدها اأحَد ع�شر قرية هي: 
»داريّا«، »�شليما«، »الهالليّة«، »القّطين«، »قتاله«، »كَفر حتّى«، 

»القرية«، »الق�شيبة«، »�شربا«، »يان�ح«، »زغرين«. الّدللُة هي 

في اأّن هذه الأ�شماء نف�شها نجُدها اأي�شًا في م�شرح العملّيات 
عادّيٍة  غير  ُمزاوجٌة  هذه  »المتن«.  و  »ك�شروان«  في  القتالّية 
ُيعّبرون  النازحين  اأّن  اإل  لها  تف�شيٍر  ما من  الكبير.  بحجِمها 
بلدانهم  اأ�شماِء  باإطالق  المفقودة  اأوطانهم  اإلى  الحنين  عن 
ومن  مهاجرهم.  في  رونها  ُيم�شّ التي  القرى  على  الفقيدة 
ره مهاجرو  هنا فاإّننا ُنرّجُح بقّوٍة اأن تلك القرى هي مّما م�شّ
ّكانّي للنكبة.  »ك�شروان« . مّما يدخُل اأي�شًا في باِب التاأثيِر ال�شُ

اأن  �شبق  كما  »جّزين«،  في  نجُد  اأّننا  ذلك  اإلى  ولُن�شف 
وجدنا في »الكرك«، فقيهًا ك�شرواني الأ�شل، هو اأحمد بن 
ولكّنه  الثاني.  موطَنه  نعرُف  ل  الذي  الك�شرواني،  اإبراهيم 
ال�شهيد الأّول  بالتاأكيد، حيث در�ض على  »جّزين«  عا�ض في 
محمد بن مكي الجّزيني، الذي �شنعرُفه بعد قليل باعثًا وقائداً 

للنه�شة في »جبل عامل«.



الفصل العاشر

من النكبة إىل النهضة

نكبة كسروان بوصفها قطعًا تاريخيًّا

دق اأّن اجتياَح »ك�شروان«، وما  ُيمكُن القوُل بكامِل ال�شّ
جرى فيه من �شنوف الق�شوة الُمتناهية قتاًل وتهجيراً، كان 
للكلمِة من معنى.  ما  بين زمنَين بكلِّ  تاريخّيًا كاماًلً  َقْطعًا 
ُي�شبُه  بعَده  اأن ل�شَئ مّما  اأي�شًا  القوُل  ُيمكُن  اأّنه  اإلى درجة 

ماقبَله. 
�ُشلطانًا غريبًا  ب�شطوا  قد  قبُل  ال�شليبيين من  الُغزاة  اأن  حقٌّ 
عامل«.  »جبل  وعلى  اللبناني  ال�شاحل  كامل  على  ا�شتالبّيَا 
ولكّنهم لم يرتكبوا فيهما مجازَر تطهيريّة على نحو ما فعله 
عنِده،  من  تيمّية  ابُن  لهم  دّبجها  واهيًة  بذرائَع  المماليك، 
ُيدّمروا  ولم  والأوهــام.  الأكاذيب  من  مجموعٍة  على  َمبنّية 
الهائلَة  ّكانّيَة  ال�شُ البعثرَة  حتى  فيه.  مدينتّين  واأح�شَن  اأكبَر 
التي اأحدثوها، لم يُكْن لها ذلك التاأثيُر الُمتمادي الذي كان 
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لمثِلها بالّتهجير �شبِه الكامِل لمن نجا من مذبحة ال�شيعِة في 
مفعوٌل  له  كان  ربما  ها  بع�شَ اإّن  بل  والها.  وما  »ك�شروان« 

ترّتَب  وما  عامل«،  »جبل  لـ  كاني  ال�شُ المتالُء  ومنه  اإيجابي. 
عليه غير بعيد من نه�شٍة كبرى، كان لها من الآثار الطّيبِة ما 
يزاُل خيراً وبركًة حتى اليوم. و�شيبقى اإن �شاء اهلل. وعلى كلِّ 
حال فاإّن ال�شليبّيين هم، في النهاية، اأعداٌء ُغزاٌة، عملوا ِوفَق 
خطٍة ترمي لال�شتيالِء على الأر�ض. ولم يُكْن لهم �شاأٌن ذاتيٌّ 

ُمبا�شٌر بالإن�شان. 
»ك�شروان« المهولة، فقد كانوا  اأّما الذين ارتكبوا جريمة 
ثم  تمييز  دون  الّذريِع  بالقتِل  عملْت  الَقَتلة،  من  مجموعًة 
بالتهجير �شبِه العاّم على خطٍة ا�شتباقّيٍة، ترمي اإلى اإحباِط كلِّ 
اإخواِنهم(.   ) نقول:  ل  ُمواطنيهم، كي  لبع�ض  �شيا�شيٍّ  تاأثيٍر 
لذلك فاإّنني ل اأجُد �شببًا لكْتمان القول: اإن ُجرَح »ك�شروان«، 
التي  الُمتوالية  تداعياِته  بالعتبار  اأخذنا  نحن  اإن  خ�شو�شًا 
القاني حتى  بالدم  ين�شُح  ناِغراً  �شنقُف عليها، ما يزاُل فاغراً 
اأُهّوُن من  اأّنني  اليوم. اأقوُل هذا، �شرَط اأن ل ُيفهَم من قولي 
والقاعدة  الفاتحة  يبقى هو  اإن هذا  بل  ال�شليبي.  البالء  �شاأن 

والأ�شا�ض لكلِّ ما تالُه من باليا. 



153ـ� الن�بة ا�ا الن�لشة

من تداعيات النكبة

في النطاق ال�شيا�شي والجتماعي

القتالّية  الأعمال  انتهاء  بعد  التداعيات  تلك  اأهمُّ  بداأْت 
والتهجيِر ُمبا�شرًة، بجلِب جموٍع كبيرٍة من التركمان. الذين 
جرى جمعُهم ب�شرعٍة من اأنحاِء »ال�شام«. ومن ثمَّ نقُلهم اإلى 
فاأُ�شكنوا  والتهجير.  بالقتل  �شغرْت  التي  الوا�شعَة  المناطَق 
الإقطاع.  نحو  على  فيها  ُمت�شرفين  زعمائهم  بو�شِف  فيها، 

 . ابتغاَء عالِج ما ح�شل فيها من فراٍغ �ُشّكانيٍّ
�شهوب  اإلــى  باأُ�شوِلهم  يرجعون  قــوٌم  والــتــركــمــاُن 
قبل  ُيعرفون  كانوا  ال��شطى«، حيث  »اآ�شية  في  »تركمان�شتان« 

الإ�شالم بـ (الُغـّز(. وكانوا في ع�شر البحث ينت�شرون في كافة 
الأنحاء التي تحكُمها الدولُة المملوكّيُة عدا »م�شر«. ويعمُل 
وطنهم  من  ي�شتوردونها  التي  الأغنام  تجارة  في  عاّمُتُهم  

الأ�شلي. 
والقارُئ الذي يعرُف اأّنه كان من طبائع المماليك الغراُم 
بال�شتيالِء على الإقطاعات، َلي�شتغرُب بحقٍّ َمنَُّهم على اأولئك 
عاة الذين لم يُكن لهم اأيُّ �شاأٍن �شيا�شيٍّ اأو ع�شكري، بتلك  الرُّ
الأهّمّية.  البالغة  ال�شتراتيجّية  القيمة  ذات  الوا�شعة  قعة  الرُّ
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قعة  مًا، بل لأّن تلك الرُّ والحقيقُة اأّن الأمَر لم يُكن َمّنًا ول تكرُّ
الوا�شع،  الزراعي  لال�شتثمار  ت�شلُح  ل  خ�شنة،  جبلّية  كانت 
على النحو الإقطاعي الذي يوؤتي �شاحَبه دخاًل مّجانّيًا دونما 
باإعماِرها.  اأمَرهم  ليتدّبروا  اإّياها  منحوهم  فقد  تعب. وعليه 

ها ال�شيا�شي ـ الأمني مّجانًا.  وبذلك يتحّقُق للدولِة غر�شُ
لكنَّ التركمان، الذين خرجوا من »دم�شق« باتجاه اإقطاعهم 
الجديد يتقّدُمُهم (اأُمراوؤهم( في جٍو احتفالي، اكت�شفوا غير 
�شلوَب  اأُ ُتنا�شُب  تُكْن  لم  الُمتوّقعة  غير  النعمة  تلك  اأّن  بعيد 
في  اإل  وُتعطي  تجوُد  ل  وهذه  اأغنام،  ُرعاُة  لأنهم  عي�شهم. 
ال�شواحل  نحو  هابطين  فانطلقوا  الُمع�شَبة.  ال�ّشهليِة  الأر�ض 

و»�شهل البقاع«. 
بعد  خ�شو�شًا  التاريخّية.  الحقيقّية  فر�شُتهم  هذه  كانت 
»بيروت« ودروَب البّر  اإليهم الدولُة حرا�شَة ميناء  اأوكلْت  اأن 
من ظاهرها اإلى حدود عمل »طرابل�س«، وبذلك غدوا جزءاً 
غدوا  الوقت  ومع  الع�شكري.  ـ  الأمني  الدولة  جهاز  من 
اأُمراَء حقيقيين، لهم ع�شكُرهم واأُ�َشَرُهم الحاكمة. يب�شطون 
»طرابل�س«  مدينة  ت�شمُل  وا�شعٍة،  منطقٍة  على  �ُشلطاَنهم 
»ك�شروان  اإلى  بالإ�شافة  لها،  التابعة  اله�شابّية  والمناطق 
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اإلى  ُو�شوًل  »بيروت«،  �شرق  �ف«  »ال�شُّ من  وق�شماً  و�شاحِلها، 

غرب  من  ق�شٍم  عن  ف�شاًل  الجنوب،  في  وِنطاِقها  »�شيدا« 

»�شهل البقاع«. 

الذي  الُمتمادي،  ّكاني  ال�شُ الختالل  ذلك  اأّن  والحقيقُة 
بداأ باإجالء اأهل »ك�شروان« عنه، هو مفتاُح اأ�شا�شٌي من مفاتيح 
للذين  هو،  بل  فاعاًل.  ُم�شتمّراً  يــزاُل  ل  كما  وطننا  تاريخ 
يهتّمون بما ُي�شّمونه ُمنطلقاِت تاريِخنا، اأحُد وربما اأكبُر تلك 
اأ�شا�شّيٍة.  واجتماعيٍة  �شيا�شّيٍة  ُمتغّيراٍت  اأفرَز  (الُمنطلقات(. 
العنيفة الآخِذ  اإح�شاوؤه من الأحداِث  ُر  نتَج عنه ما يع�شُ كما 
ُل الحروب الأهلّية الّدامي  ها برقاِب بع�ض. ومنها ُم�شل�شَ بع�شُ
الذي ماَز تاريَخنا، وما يزاُل يتوالى فيما ُي�شبُه الإيقاَع الثابَت، 

بحيث يبدو وكاأّنُه قدٌر مقدوٌر، ما من �شبيٍل اإلى تفاديه. 
لنه�شِة  الجتماعي  ـ  ال�شيا�شي  الّظهيَر  اأي�شًا  كان  ولكّنه 

»جبل عامل« العظيمة. 

في هذا الإطارالتاريخي يجُب اأن ن�شَع ما يقوُلُه موؤّرخون 
ّنة في ُمُدن ال�شاحل يعوُد  ُمحَدثون، اأّن ظهوَر الم�شلمين ال�شُّ
اإلى العهد المملوكّي. واإْن هم لم يقفوا على ما وقفنا عليه من 
�شياق. والبحُث من ثّم طويل. وقفنا منه على مو�شع الحاجة. 
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تبدُّالت البُنية الُسّكانيّة للبنان

لٍت �ُشّكانّيٍة ُمتالِحقٍة،  ما األمحنا اإليه هنا ومن قبُل من تبدُّ
نخ�ضُّ  ال�شاحل،  امتداد  على  ال�شيعة  الم�شلمين  اإلى  حملْت 
بالذكر »�شيدا« ونطاِقها و »بيروت« وبع�ض الُقرى الُمجاورة 
التاريخي.  لُوجودهم  جّدّيًا  تهديداً  بحّق  فيه  راأوا  ما  لها، 
ّكانّي على الُمُدن ال�شاحلّية، الذي كان مدعومًا  ال�شغُط ال�شُّ
لطَة  ال�شُ ُير�شي  وكــان  التركمانّية،  المحلّية  لطة  ال�شُ من 
بالِغ  ـ اتخَذ �شكَل �شغٍط معنويٍّ  المملوكّيَة المركزّيَة طبعًاً، 
ال�شاحل،  ُمُدن  اأكثِر  من  يختفون  ذاك  ُمذ  واأخذوا  ال�ّشّدة. 
لتحّل محلَّهم جالياٌت تركمانّيٌة. بل اإّن بع�ض َمن لم يختفوا، 
بالنزوح طبعًا، بداأوا ُيبّدلون مذهَبُهم. وتلك ظاهرٌة نجُدها 
دائمًا في هذه الحالة وما ُي�شبُهها. نراها في الّذرائعيين، الذين 
ُيقّدمون م�شالَحهم ال�ّشخ�شّيَة على اأي اعتباٍر اآَخر. فَيحّلون 
الغالب  اإلى  ان�شماِمهم  باإعالن  العاّمة  الأزمة  من  يناَلهم  ما 
المذهب،  لل�شراع هنا هو  الأبرَز  العنواَن  اأّن  الأقوى. وبما 

فاإّنهم ُيعلنون التخّلي عن مذهِبهم اإلى مذهِب الغاِلب. 
منه  انطلَق  الذي  الجتماعيُّ  ـ  ال�شيا�شيُّ  الّظهيُر  هو  ذلك 
»جبُل عامل« اإلى نه�شته القادمة، بف�شِل ابِنِه محمد بن مّكي 
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اأّن »جبل عامل«، وطَن  الجّزيني ال�شهير بال�شهيد الأّول. حٌق 
ذي  ل  ل�شَ الُم�شَ ذلك  في  رًة  ُمبا�شِ اإ�شابًة  ْب  ُي�شَ لم  ال�شهيد، 
بل  الأكبَر،  الخا�شَر  كانوا  ال�شيعَة  اأّن  نرى  لكّننا  الحلقات. 
الوحيد، في كلِّ ماجرى منذ نكبِة »ك�شروان«. خ�شو�شًا واأّننا 
قد عرفنا اأّن ق�شمًا، بل ربما الق�شم الأكبر، مّمن نالهم التهجير 
قد لجاأوا اإلى »جّزين« بلد ال�شهيد واإلى منطقِتها. في حين اأّن 
ق�شمًا اآخَر لجاأ اإلى »الكرك« في »�شهل البقاع«. وما مثُل هذه 
الأزمة َمَحّكًا لمعِدِن الأُمم والرجال. وما مثُل هذا الُمعتَرك 
غير  الم�شتقبل  في  البلدان  و�شتت�شابُق  الأبطال.  لظهور  ظرفًا 
بها  لتلحَق  ثم   ،« »جزيُن«  و�شت�شبُق  النه�شة.  باتجاه  البعيد 

»الكرك«. وفي ذلك دليٌل على ال�شالبة في وجه النكبة. 

أعمال الشهيد بوصفها 

رّداً على تداعيات نكبة ك�شروان

النِّطاق  في  ال�شهيُد  عمَلُه  ما  وا�شتيعاِب  فهِم  �شبيِل  في 
اأّن ال�شفَة البالغَة  ُننّوَه به اأوًل،  ، فاإّن من الالزم اأن  النه�شويِّ
اأبداً  ينظْر  لم  اأّنه  نا،  اإدها�شِ اإلى حّد  اأعماِله  كلِّ  في  ال�شتنارة 
ر في كلِّ ما نزَل وينزُل  اإلى الآَخر، الذي كان ال�شبَب الُمبا�شِ

بقومه من الباليا، كما يقت�شي ردُّ الفعل الطبيعي الغريزي. 
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رْفِع  اإلى  ُمحَكَمٍة،  ِخّطٍة  ِوفَق  ال�شهيُد كامَل جهوِده،  وّجَه 
الختراق  على  منيعًا  وجْعلِه   ، ال�شيعيِّ الج�شِم  ُمقاومِة  درجِة 
الظرف  ب�شبب  عاملًة  كانت  التي  التهديم  عوامل  وُمختلف 
ذاتيٍّ  عامٍل  عن  ف�شاًل  هذا،  اغط.  ال�شّ الجتماعي  ـ  ال�شيا�شي 
الذي  الت�شّيَع  اأّن  بالقول،  ه  تلخي�شُ ُيمكُن  الأهمّية،  بالِغ  ثقافي 
»جبل  اآنذاك لدى كلِّ َمن بقوا في ال�شواحل و في  كان �شائداً 
عامل« لم يُكن يختلُف كثيراً عن الت�شّيع ال�ّشامي الخامد. ب�شبب 

الفقيُه  ُيمّثلُه  الذي  المو�شوعي،  ـ  الُمنتمي  الُمثّقِف  غياِب 
نحن  واإْن  حتى  ل�شعبه.  الّذاتّية  بالثقافة  الّت�شامي  على  العامُل 
اأخذنا بالعتبار اأعماَل الّرائد الكراجكي في »�شيدا« و »�ش�ر« 
و »طبريّة«، واأعماَل ابن اأبي روح في »�شيدا«، ثم اأعماَل بع�ِض 
اأّن  ال�شهيد. ذلك  قبل  »جبل عامل«  الُمتوالين في  الِقّلِة  الفقهاِء 
ون�شف  قرنين  مّدِة  على  ُمتفّرقًة  كانت  جميعًا  هوؤلء  اأعماَل 
القرن. كما اأّنها كانت مح�شورًة في اأماكن حدوِثها، لفتقاِرها 
فاإّننا ل نمنُحها من درجِة  الُموؤ�ّش�شّية. ولذلك كّله  ال�شفة  اإلى 
التاأثير اأكثَر من كوِنها عامَل ا�شتمراٍر، منَع قياَم حالِة قْطٍع باتٍّ 
مع ما بداأُه الّرائُد الكراجكي، بحيُث اأّنها مّهدْت بمجموِعها 

وب�شياِقها الُمت�شل لأعماِل ال�شهيد الّنه�شويّة. 
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جزين رائدة النهضة الثانية 

في لبنان

كان  عّما  الكفاية  فيه  بما  وا�شحًة  �شورًة  نملُك  ل�شنا 
من  اإليها  عاد  اأن  بعد  ال�شهيد،  بقيادة  »جّزين«  في  يجري 
�شنين  ب�شع  فيها  اأم�شى  حيُث  »العراق«.  في  »الحّلة«  مدينة 
�ُشمعًة  اكت�شَب  وحيُث  التدري�ض.  ثم  الّدرا�شة  اإلى  من�شرفًا 
عودته  قبل  اأّنه  نعرُف  ولكّننا  ممتازاً.  فقيهًا  بو�شفه  طائرًة 
وا�شتقراره في »جّزين« قاَم برحلٍة وا�شعٍة، زار اأثناَءها البلداَن 
ذاَت ال�ّشابقة في اإعداِد الفقهاء. ولعّله كان يرمي من رحلته 
هذه اإلى ال�شتفادِة من تجربِتها في هذا الّنطاق، لو�شِع خّطِة 
مّما  بلده هي  اإن�شاِء مدر�شٍة في  �شابقَة  بلده. ولعّل  عمله في 

ا�شتفاده من ُمالحظاِته اأثناء تلك الرحلة. 
اأن  »جّزين«  اأعماِله في  اأوائِل  اأّن من  فالظاهُر  يُكن،  مهما 
اأن�شـاأ مدر�شًة كبيرًة، هي المدر�شُة الثانية في التاريخ الثقافي 
في »لبنان«، بعد »دار الحكمة«  في »طرابل�س«. كما ا�شتح�شَر 
تالمذته،  اأفا�شل  من  عراقيين  فقهاء  ثالثَة  »الحّلِة«  من  معه 

ابتغاَء ُم�شاعدته فيما كان ُيخّطُط له ويعم. 
بالطاّلب  تعجُّ  غــدْت  اأن  »جــّزيــن«  مدر�شُة  ماعّتمْت 
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القادمين من ُمختلف اأنحاء »جبل عامل« و�شهل »البقاع«. بل 
»اإيران«. تجُذُبهم  »�ش�ريّة« و»العراق« و  اأتى من  هم  اإن بع�شَ
�ُشمعُة ال�شهيد الُمدّوية. ودائمًا كانت الّدرا�شُة على معارف 

الأ�شاتذة وال�شيوخ ت�شريفًا ي�شعى اإليه الطاّلُب الطامحون. 
اإعــداِد  من  ابتداًء  الُمتدّرج،  الِحراك  هذا  اأّن  الُمهّم 
ُه، ثم جولِتِه الوا�شعة على البلدان ذات ال�شابقة  ال�شهيِد نف�شَ
الفقهاء  اأُولئك  ا�شتح�شاِر  ثم  الفقهاء،  باإعداِد  والتجربة 
الثالثة معه، بالإ�شافة اإلى ُمبادرِتِه الّرائدة باإن�شاِء مدر�شة، ـ 
كلُّ ذلك يدلُّ بما لريَب فيه على اأّنه كان منذ البداية ي�شُع 
اأّن  ثم  »جزين«.  اإلى  عودته  بعد  به  �شينهمُك  ِلما  الِخَطَط 
اأّنه غر�َض زرَعه في  لّيدلُّ على  لقيتُه مدر�شُتُه  الذي  الإقباَل 
اأر�ٍض خ�شبٍة ومحلٍّ قابٍل. هكذا اجتمعْت عنا�شُر النه�شِة 
ُن الت�شخي�َض والروؤيَة والتخطيَط  القادمِة: القائُد الذي ُيح�شِ
تقّبَل  الذي  الماأزوُم  والمجتمُع  العمل،  وو�شائُل  والعمَل، 

ن.  اأعماَلُه بَقبوٍل ح�شَ
الغر�َض  اأّن  ال�ّشياق،  يتتّبُع هذا  َمن  عند  الوا�شح جّداً  من 
التي  النُّخبِة،  اإيجاَد  كان  ِحراِكِه  وراِء  من  لل�شهيد  الّنهائيَّ 
اأن  الَمدرو�ض  وبانت�شاِرها  الدقيق  باإعداِدها  عليها  �شيكوُن 
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انت�شَر  هكذا  وتنظيَمه.  وتوجيَهه  �شعبه  قيادِة  زماَم  تتوّلى 
وفي  عامل«  »جبل  في  »جّزين«  مدر�شة  تالميِذ  من  الفقهاُء 
ال�شواحل حتى »طرابل�س«. بعد اأن زّودهم �شيُخُهم باأفكاره 
الفقهّيِة ال�شّباقة، التي تمنحُهم �شالحّياٍت وا�شعٍة في الفتوى 
ت�شديُدها  ثّم  ومن  الأخما�ض.  وجبايِة  الخ�شومات  وف�ضِّ 
باإ�شرافِه، ح�شَب ما  اإلى جهٍة مركزيٍّة، ليجري الإنفاُق منها 
يقت�شيِه العمُل في الّنطاِق العاّم. وهذه الآلّيُة في العمل راكَم 

 .Rالت�شّيُع خبراٍت طويلٍة عليها منذ اأّيام الأئمِة
لطُة ال�شيا�شّيُة في هذا تهديداً  من المفهوِم جّداً اأن ترى ال�شُ
لطِتها.  ل�شُ ُموازيًة  �ُشلطًة  ُين�شيُء  الأقّل  على  لأّنُه  لها،  حقيقّيًا 
خ�شو�شًا بعد اأن نه�َض ال�شيعُة بحركٍة �شيا�شّيٍة �شعبّيٍة عارمٍة، 
اأعالي  حتى  و»بيروت«  »طرابل�س«  في  ال�شاحل  من  امتّدْت 
»جبل عامل«، اعترا�شًا على ما يناُلهم من �شيا�شِة الدولة. كان 

اإجراٍء عمليٍّ في  اأي  اأّنها اجتنبْت اتخاَذ  من حجِمِه و�شّدِتِه  
مقابله. واإّنما اكتفْت باإ�شداِر بياٍن �شيا�شيٍّ (توقيع(، �شّمنتُه 
�شنوَف التهديِد والوعيد. وهذا دليُل عجٍز، ل ياأتلُف مع ما 
نعرُفُه من ِمزاج الع�شكر المملوكي، الذي لم يعرْف في كلِّ 

تاريخه عالجًا لم�شكالته اإل بَحـدِّ ال�شيف. 
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 ، لذلك فاإّنُه انتظَر حتى راأى و�شَع ال�شهيد الداخلي يهتزُّ
م�شروعه. على  اعترا�شّيٍة  داخلّيٍة  وطاأِة ظهوِر حركٍة  تحت 

اأبطاُلها بع�ُض َمن راأوا فيه ما ُيخّلفُهم وراَءه، وُيهّدُد م�شالَحُهم 
في ال�شميم. فاألقْت عليه القب�َض  و�شاقتُه اإلى »دم�شق«. حيُث 
لطُة اأثناَءها تعمل جاهدًة  ُحب�ض مّدَة �شنٍة في قلعِتها. كانت ال�شُ
فُقتل  بالقتل.  عليه  له. حكمْت  ُمهلكٍة  ُمحاكمٌة  تدبير  على 

بال�شيف في رحبة قلعِتها.

مشروع الشهيد النهضوي 

يستمرُّ من بعده

لطَة قد اأرادت بجريمِتها في حّق هذا  من الوا�شِح اأّن ال�شُ
العظيم اأن ُت�شكَته، ثم اأْن ُتعيَد عقارَب ال�شاعة اإلى الوراء، ويا 

لُبعد هذا المطلب. 
والحقُّ اأن الف�شَل في ا�شتمرار م�شروع ال�شهيد من بعده، 
على  العمَل  تابعوا  تالمذته،  اأفا�شل  من  عدٍد  اإلــى   يرجُع 
من  معهم  يتوا�شُل  هو  وكان  الطويل.  �َشجنه  اأثناَء  م�شروعه 
الُمّدة  تلك  ه  حب�شَ ولعّل  العمل.  على  اإيّاهم  حاّثًا  َمحب�شه 
بقي  حيُث  الّرّباني.  التدبيِر  محا�شِن  من  كانت  الطويلة 
تالميُذُه ُمعّلقي الأمل بنجاته، كما ح�شَل بالفعل من قبل ربما 
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انهاَر  لربما  الفور،  قتلِه على  اإلى  بادرْت  اّنها  مّرة. ولو  غير 
كلُّ �شٍئ، كما انهارْت قبَل ن�شف قرن حركُة الفقيه ابُن اأبي 
الغيث البخاري في »مجدل �ِشِلم«. التي عملْت على ما ُي�شبُه 
لطة المملوكّية. م�شروع ال�شهيد. ولكّنها ُقمعْت على يد ال�شُّ

هكذا ا�شتمّر م�شروُع ال�شهيد عاماًل من بعده، وكاأّنُه مايزاُل 
يتحّرُك بقيادته الباهرة. بل اإّن مدر�شَة »جّزين« اأنجبْت من بعده 
عدداً من المراكز العلمّية في »جبَل عامل«. ثم اجتازته عابرًة 
»�شهل  و�شِط  في  »الكرك«  اإلى  ُو�شوًل  »الليطاني«،  نهر  ممّر 
البقاع«. توالْت حْمَل الِم�شعِل الذي اأوقده. ثم انداحْت اإلى 

البعيد نحو »اإيران« ال�شفوّية وبع�ِض مناطق »الهند«. وفي كلِّ 
كفكرٍة  ال�شهيِد  م�شروِع  اأ�شالِة  على  اأ�شطُع  ول  دليٌل  ذلك 

ل.  وباعث، وعلى �شواِب منهجه كطريٍق ُمو�شِ
عوَد  ل  التي  الخطوَة  وقوِمِه  ببلِدِه  ال�شهيُد  خطا  وهكذا 
الثقافِة  باأعماِق  ُمت�شلًة  ُم�شتقّلًة،  علمّيًة  حركًة  ا�ّش�َض  عنها: 
ُمثّقفين  باإنتاَج  ها،  نف�شِ اإنتاَج  ُتعيُد  فوراً  بداأْت  ِة.  الخا�شّ
ُمختلِف  في  العمل  �ُشوِح  اإلــى  ــوراً  ف اتجهوا  ُع�شويّين. 
الُبنيَة  منَح  وبذلك  و�شيا�شّية.  واجتماعّيًة  فكرّيًة  الميادين: 
ٍز  َة، التي كانت في حالِة تحدٍّ ُوجوديٍّ وتحفُّ الثقافّيَة الخا�شّ
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لبناِء الّذاتّية،  فكَرها ال�ّشيا�شي الخا�ّض بها.  فزّودها بروؤيٍة،  
وو�شَع اأماَمها هدفًا واإْن يُكن بعيداً. وبذلك اأغلَق اإلى الأبد 
ال�شتالب  من  قرون  الخم�شة  ُزهاَء  فاغرًة  ظّلْت  التي  الُهّوَة 
والعجز عن النطالق. ولم يُعْد في طوق اأحٍد اأن ينتزَع منها 

هذا المك�شب التاريخي. 
اإن تُكْن حركُة ال�شهيد قد ف�شلْت في اأواِنها ف�شاًل �شخ�شّيًا 
نجحْت  فاإّنها  البطل.  بقتِل  انتهْت  اأّنها  اإلى  بالّنظِر  واآنّيًا، 
تنتهي  التي  الُكبرى،  الدعواِت  نجاَح  باهراً  تاريخّيًا  نجاحًا 
اأّن قتَل البطل كان  غالبًا بماأ�شاة. لكّن الزمَن وحَده يك�شُف 
اأ�شبَه بتفتُِّت البذرِة في ُظلمِة الأر�ض قبل اأن تخرَج اإلى ال�شوء 
ُم�شتقبلًة  وحياًة  �شخ�شّيًا،  اآنّيًا  موتًا  با�شقة:  دوحًة  لتغدو 

جماعّية. 
فاإّنها  النه�شة،  لباعِث  الفاجعِة  النهايِة  من  غم  الرَّ فعلى 
من  جعلْت  بحيُث  بعِده.  من  مراكُزها  وانت�شرْت  ا�شتمّرْت 
»�شهل  بع�ض  في  الثقافي  الحيوّي  ومداُه  عامل«  »جبل  وطنِه 
القرِن  على  قلياًل  تزيُد  لُمّدٍة  »الكرك«،  و  »م�شغرة«  البقاع«: 

العاَلم  كّل  في  فكريًّة  حيوّيًة  المناطِق  اأكثَر  القرن،  ون�شِف 
مكتبًة  اأثناَءها  علماوؤُه  اأنتَج  اأق�شاه.  اإلى  اأدناه  من  الإ�شالمّي 
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. �شاَع اأكثُرها من اأ�شٍف في كوارِث  كاملًة في كلِّ علٍم وفنٍّ
القليَل  اأّن  ثم  اأواِنها،  في  فعَلها  فعلْت  لكّنها  القادمة.  الأّياِم 
الذي بقي منها ومن اإبداعاِتها ما يزاُل مو�شَع العنايِة والتاأثيِر 

والعمِل حتى اليوم.
غم من اأّن المماليَك ارتكبوا بحقِّ �شيعِة »لبنان«  وعلى الرَّ
جريمتَين مهولتَين، بق�شِد اإحباِطهم �شيا�شّيًا وفكريًّا: اجتياَح 
»ك�شروان« وقتَل بطِل النه�شة، فاإّنهم تركوا النه�شَة ورجاَلها 

ذاك  وما  الطويلِة.  الُمّدِة  تلك  كّل  الُحريِّة  بكامِل  يعملون 
ها  ينح�شُر همُّ اأجنبّيًة غريبًة،  كانوا طبقًة ع�شكرّيًة  لأّنهم  اإل 
بحرا�شِة امتياَزاِتها الوا�شعة. ول ُيلقون باًل، بُحكِم ُغرَبِتهم، 
اإلى الثقافِة و�ُشوؤوِنها. كانوا جنوداً جاهلين، اأكثُرهم ل ُيح�شُن 
الثقافِة وبلباِلها  �شوؤوَن  تركوا  فاإّنهم  لذلك  لمامًا.  اإل  العربّيًة 
اإلى اأهِلها. ما َلم تقترب اأو يقتربوا اقترابًا خطراً من الُحدوِد 
ال�شيا�شّيِة الَحِرَجة، المحرو�شِة منهم بكامِل اليَقَظِة، كما فعَل 
ال�شهيُد ا�شطراراً. لأّن ِحراَكُه قد ح�شَل تحت وطاأِة و�شٍع 
والجواُب  ال�شميم.  في  قوِمِه  وجوَد  هّدَد  �شاغٍط،  �شيا�شيٍّ 

على قـْدِر ال�شوؤال، والعمُل على قـْدِر ما اقت�شاه. 
يَت  ومّما يجدُر بنا التنويُه به في ختاِم هذا الف�شل. اأّن ال�شّ
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في  النا�ِض  بين  اليوم  حتى  ال�شهيُد  به  يتمّتُع  الذي  العري�ض 
اإل  هو  ما  قاطبًة،  ال�شيعّي  العاَلِم  كلِّ  في  بل  عامل«،  »جبل 

البطل وبين  بين  المتينِة  الو�شيجِة  القروَن عن  �شدًى يخترُق 
�شعبِه الُمطّوِق بف�شله. واأي�شًا بين الذين تاأّثروا بالنه�شِة التي 
اأطلقها بدرجٍة اأو باأُخرى بعد اأن انداحت في الأقطار، مّمن 
ادق  اأ�شرنا اإليهم قبل قليل. وهو بذلك يعك�ُض فهَم النا�ض ال�شّ
والعميق لإنجازاِته الباهرة، بما هو اأف�شُل بكثير، كثيٍر جّداً، 
�شيرِته  على  كتبها  التي  الهزيلُة  الت�شجيالُت  ُه  تعك�شُ مّما 
موؤلفون، ومنهم بع�ض تالميِذه. وذلك اأمٌر طبيعيٌّ جّداً، ِلما 
هو معلوٌم من �شعوبِة ُروؤيِة اأبعاِد َحَدٍث مهما يُكن َجَلاًل على 

َمن هو في داخله.



الفصل الحادي عشر

ليٌل عثماينٌّ طويل 

لبنان يُدخل بالفتح في حوزة

الدولة العثمانيّة

كاّفِة  بدخوِل  »لبنان«،  ال�شنة 922هـ/1516م دخل  في 
ينبغي  الذي  الأمــُر  العثمانيين.  حوزة  في  »ال�شام«،  اأقطار 
اعتباره تبدًل جذرّيًا في مناخه ال�شيا�شي بالقيا�ض اإلى الحقبة 
المملوكّية، ِلما ما بين الدولتين من اختالٍف في الذات وفي 
نظاٌم ُمختلف  اأنقا�شه  ليقوَم على  نظاٌم  فيه  فانهدَم  ال�شيا�شة. 

تمامًا في كل �شيٍء تقريبًا. 
للمماليك  الطورخانّية، خالفًا  ال�شعوب  العثمانّيون وكلُّ 
تجربتهم  من  حملوا  قليل،  قبل  يكفي  ما  عليهم  قلنا  الذين 
التاريخّية البائ�شة روؤيًة �شّيقًة لالإ�شالم، مح�شورًة وُمحا�شرًة 
بالمذهب الوحيد الذي عرفوه، اأعني المذهب الحنفي. مّما 
مجتمٍع  مع  الإيجابي  بالتعاُمل  الخبرة  عديمَة  الدولَة  جعل 
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ُمتعّدد المذاهب. بان اأثُرُه بعد اأن اكت�شبْت و�شعًا امبراطورّيًا 
خ�شو�شًا  الأخيُر  هذا  حيث  اإليها.  و»ال�شام«  »م�شر«  ب�شّم 
والمذهبّية  الدينّية  الألــوان  كلُّ  فيها  ف�شيف�شاء  من  ُمرّكٌب 

التاريخّية الإ�شالمّية تقريبًا. 
القطرين  هذين  على  ا�شتيالَءهم  اأّن  اإلى  بالإ�شافة  هذا 
ال�شاعدتين،  الإ�شالميتين  القوتين  بين  مكتومًا  �شراعًا  اأنهى 
ُيوّجَه  ل  اأن  �شليم  ال�شلطان  على  فر�َض  وال�شفويّة.  العثمانّية 
ُمبَرٍم  �شبَه  اأن ق�شى ق�شاًء  بعد  اإل  »ال�شام«  باتجاه  جي�شه غربًا 
�شاربًا  »الأنا�ش�ل«.  في  الُمتكاثرة  ال�شيعّية  الجماعات  على 
كانوا  اأن  منذ  اأ�شالفه،  مع  التاريخّية  بعالقِتها  الحائِط  عر�َض 
ُمجّرَد اإمارٍة �شغيرٍة من اإمارات الُغزاة التي قامت على حدود 
ما بقي من الدولة البيزطّية. وكان اأولئك الذين نّظم المذابَح 
ب�شعود  ُجّلى  ُم�شاهمًة  �شاهموا  َمن  اأعقاب  من  لهم  المهولَة 
دولته من اإمارٍة �شغيرٍة، انتهاًء بفتح »الق�شطنطينيّة«. ل ل�شْي اإل 
لأنهم من مذهب مناف�شيه ال�شفويين. واإل اأي�شًا بعد اأن اأوقع 
»جاليدران«  اإ�شماعيل الأول في معركة  هزيمًة �شاحقًة بال�شاه 
عند ُبحيرة »وان« واحتّل عا�شمته »تبريز«. لكن ليتراجع عنها 
المماليك  برقعة  ُمتعّلقًا  كان  الحقيقي  غر�شه  لأن  ب�شرعة، 
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ال�شا�شعة. وما رمى من وراء الق�شاء على ال�شيعة في مملكته 
ومن َك�ْشر �شوكة ال�شاه اإ�شماعيل اإل اإلى النفراد بالغنيمة. 

والخبرة  التجربة  �شوؤون  من  منها  كان  ما  العنا�شر،  تلك 
وبلبالها،  ال�شيا�شة  اأغرا�ض  من  منها  كان  وما  التاريخّية، 
الأديان  اأتباِع  تجاه  العثمانّية  ال�شيا�شة  ُمرّكَب  ما�شنع  هي 
والمذاهب من رعّيتها. ومنها طبعًا �شيا�شتهم تجاه �شكان ما 

�شُي�شبح في م�شتقبل الأيام الآتية »لبنان«. 

اآلثار الُمباشرة للمذهب السياسي العثماني

اآثار الحكم العثماني الجديد في  اأّول ما ُنالحظه من  من 
»لبنان« اختفاُء اأكبراأُ�شرتين �شيعّيتَين حاكمتَين فجاأًة من م�شرح 

الأحداث. هما بنو الحن�ض التي كان منها اأياَم المماليك ُمقّدَم 
وبنو  البقاع«.  »�شهل  و  »�شيدا«  و  »بيروت«  وحاكم  الع�شير 
ب�شارة اأعرق واأقوى اأُمراء »جبل عامل«. اختفت الأُ�شرتان فلم 
نُعد ن�شمُع لهما ِح�ّشًا ول نِجُد لهما ذكراً، دون اأن يقوَل اأحٌد 
يح�شل  لم  ذلك  اأّن  في  �شٍك  من  ما  اأّنه  على  ولماذا.  كيف 
الميدان،  في  ولي�ض  قاهرة.  وقــّوٍة  فاعٍل  بفعِل  بل  بنف�شه، 
مّما  الجديدة.  لطُة  ال�شُ اإل  الفعَل والقّوَة محّلّيًا،  يملُك  مّمن 
هم اإنما اختفوا نتيجَة حروٍب  يبعُث على الظّن اأّنهم اأو بع�شَ
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وت�شفياٍت منهجّيٍة مق�شودٍة. وليها رجُل العثمانيين القوي في 
»ال�شام«، ثم الُمنقلُب عليهم فيما بعد، جان بردي الغزالي. 

ال�شيعة  الحاكمَة من غير  الأُ�شراِت  اأّن  ح�شل ذلك في حين 
بقيت على مكانِتها: بني ع�ّشاف وبني �شيفا التركمانّيتَين في 

ال�شاحل، وبني معن في »ال�ش�ف«. 
غريبًا  عموديًّا  ت�شنيفًا  اعتمدت  العثمانّيَة  الدولَة  اأّن  ذلك 
لرعاياها، ل ياأخذ في العتبار اإطالقًا �شفتهم كمواطنين اأو 
رعايا. �شّمته نظاَم الِمّلة. قّدَم الديَن والمذهَب ُهوّيًة وحيدًة 
نّية  ال�شُّ المذاهب  لأتباع  ح�شراً  هي  الإ�شالم  مّلُة  جامعًة. 
ٍة لأتباع المذهب الحنفي، ومن  الأربعة. مع امتيازاٍت خا�شّ
ومّلة  الدينّية.  الوظائف  اأرباُب  اأي�شًا  ح�شراً  منهم  اأّن  ذلك 
الأروام للم�شيحيين اأّيًا يكن مذهبهم اأو قومّيتهم. يخ�شعون 
ولرئي�ٍض  تجاههم،  الدولُة  به  تلتزُم  واحٍد  لقانوٍن  هم  حيث 
واحد تعترف به وتحميه كما تحمي رعاياه. اأّما كلُّ َمن هم 
خارج هذا الت�شنيف، ومنهم ال�شيعة، فما من اعتباٍر لهم، ول 
اإ�شارٍة  اأدنى  عن  ف�شاًل  رعايا،  بو�شفهم  بوجودهم  اعتراٍف 

اإلى حقوقهم. 
من الوا�شح اأّن هذا النظام هو اأبعُد ما يكوُن عن ال�شيا�شة 
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اأ�شكاِلهما واأكثرها َو�شاعًة.  اأدنى  الُحكم في  الحكيمة وفّن 
بما  ال�شا�شعة،  اإمبراطوريتها  �شوؤون  اإدارَة  للدولة  ُيي�ّشر  ول 
والدين  العرق  حيث  من  تتباين  ب�شرّية  مجموعاٍت  من  فيها 
دُّ عليها كلَّ باٍب لإمكانّية التعامل الُمريح مع  والمذهب. بل ي�شُ
يٍع كثيرة، �شّنفتُهم هي من وجهة نظرها خارجين وهراطقة  �شِ
ينبغي تطهيُر الأر�ض منهم. كثيراً ماتفّننت في اإنزال �شنوف 
مناطقهم  وتدمير  بهم  المذابح  وتنظيم  الجماعي  ال�شطهاد 
ال�شبَب  كان  مّما  ُم�شّوغ.  اأدنى  دون  من  ممتلكاتهم  ونهب 
والع�شيان.  والقالقل  الفتن  من  طويلٍة  �شل�شلٍة  في  الُمبا�شر 
كانت الدولُة تردُّ عليها بالحمالت الع�شكريّة. فيت�شّدى لها 
ال�شحايا بما تحت اأيديهم، اأو يرّدون عليها بدورهم باأعماٍل 
انتقامّية. هكذا كان هذا النظام البائ�ض ي�شُع الدولَة في مو�شع 
في  بالنتيجة  وُي�شاهم  مواطنيها.  من  لق�شٍم  ال�شريح  الخ�شم 

اإنهاكها واإ�شاعة مواردها، دون اأي نفٍع في المقابل. 

لبنان تحت نظام الِملَل

فرز  باتجاه   �شاَق  للمجتمع،  الُمتكافئ  غير  الترميز  هذا 
ها  اإّن بع�شَ مكّوناته اإلى مجموعاٍت متباينة في الحقوق. بل 
محروٌم من كّل حق. هناك َمن هم من مّلة الدولة المتمّتعون 
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الُحكم  مراكز  في  ّنة  ال�شُّ اأهل  هم ح�شراً  ورعايتها،  بعطفها 
في  الن�شارى  اإلى جانبهم  »�شيدا«.  و  »طرابل�س« و»بيروت« 

الجبال المتروكين لم�شيرهم دون اأن ينالهم كبير �شوٍء منها، 
اأمَر  تركوا  فقد  الدروز  اأّما  الغربّية.  الدول  لجانب  ُمراعاًة 
ّنة من بني معن ثم من بني  اأُمرائهم ال�شُّ اإلى  عالقتهم بالدولة 
البقاِء الذي برعوا فيه، ترفده خبراٌت  �شهاب. وهذا من فّن 
وُم�شتوَعٌب  را�شٌخ  واأخالقيٌّ  فكريٌّ  ونظاٌم  ُمزمنة  تاريخّية 
وُلحمته  ــداُه  �ــشُ والكبير،  ال�شغير  من  ممتازاً  ا�شتيعابًا 

�شعار(اإحفظ راأ�شك (. 
بقوا  اآنذاك،  »لبنان«  �شّكان  اأكثُر  وهم  ال�شيعة،  وحدهم 
الدولة  لعالقة  الّناظمة  والتعريفات  العتبارات  كل  خارَج 
منها  كان  وما  دينّيًا  مبدئّيًا/  منها  كان  ما  برعّيتها،  العثمانّية 
يد  على  ينتظرهم  بما  �شريحًا  نذيراً  تلّقوا  اأّنهم  بل  �شيا�شّيًا. 
»حلب«  اأن دخل  ما  اأّنه  ذلك  »ال�شام«.  فاتح  �شليم  ال�شلطان 
مذبحة  على  بها  ثّنى  مهولٍة،  مذبحٍة  تنظيم  اإلى  بادر  حتى 
»الأنا�ش�ل« قبل ب�شع �شنين، راح �شحيتها ع�شراُت الألوف 

اإلى  يعوُد  الذين  فيها،  ال�شيعة  الباقية من  البقّية  ُيقال من  فيما 
التاريخ.  في  الوحيد  »حلب«  مجد  بناء  في  الف�شُل  اأ�شالفهم 
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»حلب«  لـ  المجاورة  »نُبُّل«  قرية  في  منهم  نجا  َمن  وانزوى 
وفي قرية »الف�عة« في ق�شاء »اإدِلب«، حيث ما يزالون. وما 
من ريٍب في اأّن الأنباَء الرهيبَة قد و�شلت اإلى م�شامع ال�شيعة 
اللبنانيين ُت�شابُق حركَة ال�شلطان الجديد. وما من ريٍب اأي�شًا 
في اأّنهم قبعوا في مناطقهم ُيعّدون وي�شتعّدون لالأيام ال�شوداء 
الآتية. ثم ما من ريٍب في اأّن اختفاَء اأُ�شرتي بني ب�شارة وبني 
الحن�ض قد ح�شل من �شمن �شيا�شة الدولة الجديدة القا�شية 
بُمالحقة ال�شيعة اأينما كانوا، بو�شفهم اأعداَء للدولة ومّلتها، 
اإل لأنهم وال�شفويين من مذهٍب واحد. ومن هنا  ل�شيٍء  ل 
الدولة  موقَف  الإن�شائّيُة  العثمانّيُة  الأدبّياُت  لّخ�شت  فقد 
ال�شيعة  الُمقاتلين  بين  التماهي  من  نمٍط  با�شطناِع  هذا 
والع�شكرال�شفوي، بداأبها على ت�شميِة �شيعة »لبنان« في غير 
به  نبَز  الذي  ال�شاخر  اللقب  بـ(الِقِزلبا�ض(. وهو  ن�ٍض ر�شمّي 
العثمانّيون الُجنَد ال�شفوي. على الرغم من اأّن ال�شيعة ربما لم 
يكونوا قد �شمعوا في جبالهم ل بال�شفويين ول بع�شكرهم، 
ف�شاًل عن اأن يكونوا قد اأقاموا اأيَّ �شكٍل من اأ�شكال التوا�شِل 

معهم. 
�شليم  ال�شلطان  لجرائم  الحقيقي  ال�شبَب  اأّن  من  وبالرغم 
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بحّق ال�شيعة هو ما قلناه، فاإّنه حر�َض دائمًا على اإخفاء حقيقة 
مقا�شِده بفتاوى فقهائه، الذين لم ُيخّيبوا رجاَءه. فاأ�شدروا 
اأعنَف الفتاوى بوجوب قتل ال�شيعة ومنها فتوى كمال با�شا 
نوح  فتوى  واأعنُفها  الحنفي،  عابدين  وابن  الإ�شالم  �شيخ 
الحنفي ال�شهيرة بحق �شيعة »حلب«، التي ق�شت بقتل »ه�ؤلء 

الأ�شرار الُكّفار تاب�ا اأم لم يت�ب�ا«.

السياسة العثمانيّة تبداُ سلسلًة 

من المتغيّرات السياسيّة واالجتماعيّة
كانت  بالرعب،  الم�شكونين  ال�شيعة  اأولئك  حالَة  اإّن 
المتغّيرات  من  مترابطًة  �شل�شلًة  اأطلَق  الذي  البادئ  بمثابة 
هم  كانوا  الُمتوّقعة،  وغير  الُمتوّقعَة  وال�شيا�شّية  الجتماعّية 
اأثراً  واأبعِدها  اأهمّيًة  اأكثِرها  من  وكان  و�شانعيها.  ماّدَتها 
�شامتٍة  �ُشّكانّيٍة  حركٍة  انطالُق  الجتماعي  ال�شعيد  على 
طمعًا  لبنان«،  »جبل  باتجاه  البقاع«  و»�شهل  ال�شواحل  من 
حماية  اإلى  و�شعيًا  لقاطنيها.  الجبال  توّفرها  التي  بالح�شانة 
»حلب«.  في  اإخوانهم  م�شيُرهم كم�شيِر  يكون  فال  اأنف�شهم 
كانت  بتراكمها  الأهمّية  البالغة  الحركة  هذه  اأّن  والظاهُر 
اأو  الأُ�شرة  ربُّ  حيث  �شغيرة،  بمجموعاٍت  بالت�شلُّل  اأ�شبَه 
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النتقال  قراَر  تتخُذ  الجوار  اأو  القرابة  تجمُعها  ُا�شرات  عّدة 
من  القادم  العثماني  الع�شكر  اقتراب  مع  الجبل  اإلى  ب�شرعة 
»�شهل  بين  تمامًا  تنقطع  لم  الطريَق  واأّن  خ�شو�شًا  ال�شمال. 
البقاع« والجبل بعد تهجير ال�شيعة منه قبل قرنين تقريبًا. بل 

مواطنها  في  بقايا  منها  كان  الع�شائر  اأو  الأُ�شرات  بع�ض  اإن 
اأمانها  المملوكّيُة  الدولُة  اأُعطتهم  الذي  من  هم  التاريخّية، 
ّكاني هناك.  لنعدام خطرهم بعد اأن خ�شر ال�شيعُة ثقَلهم ال�شُّ
بحيث  الحركة  لهذه  الكبير  الحجم  على  يــدلُّ  ومّما 
قاربت اأو كادت اأن تكون نزوحًا جماعّيًا، اأّن مدينة »بعلبك« 
ال�شابع  القرن  في  فاعلٌة  كبيرٌة  �شيعّيٌة  اأقلّيٌة  فيها  كانت  التي 
الهجري/الثالث ع�شر الميالدي، كما حّققنا فيما فات، ول 
يكن  لم  ـ  التالية،  القرون  في  وات�شعت  نَمْت  اأّنها  في  ريب 
ع�شر/ال�شاد�ض  الحادي  القرن  منت�شف  في  منهم  اأحٌد  فيها 
ع�شر، اأي بعد الفتح العثماني بقرن تقريبًا. واأّن ال�شيعَة الذين 
كانوا اأقّلّيًة �شئيلًة في الجبل بعد اأن اأُكرهوا على الهجرة منه 
حاكمًة  اأكثرّيًة  فجاأًة  اأ�شبحوا  وقد  نراهم  تقريبًا،  قرنين  قبل 
التي �شعدْت  اأُ�شرة حماده  اأّن  نظنُّ  اإّننا  بل  العثمانيين.  ُبعيد 
�شيا�شّيًا على قاعدة الكتلة الأكثريّة ال�شيعّية النا�شئة والُمتكاثرة 
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في الجبل، وحكمته بالقّوة مّدة ثالثة قرون، هي من ُجملة 
لبنان«  »جبل  في  ا�شتقّرْت  البقاع« حيث  »�شهل  من  النازحين 
مع َمن ا�شتقّروا فيه. وهذا ُيف�ّشُر لنا اأي�شًا �شعوَدها الُمفاجئ 
كبيرٍة  لجماعٍة  اللحظِة  ا�شتغالَل  اأح�شنْت  باأّنها  والقوّي، 
ُينّظمها  َمن  اإلى  الحاجِة  م�شي�ِض  في  كانت  ُم�شّتتٍة،  مذعورٍة 
نحوها.  القادم  الحقيقي  الخطر  لمواجهة  قواها  وُيوّحُد 
الندِّ  ُمقارعَة  لعدّوها  ُمقاِرعًة  قيادًة  ها  نف�شَ الأُ�شرُة  فقّدمْت 
لطَة رغمًا عن اأنفه، كبديٍل وحيٍد  للّندِّ واأكثر. وتنتزَع منه ال�شُّ
للخ�شوع وال�شتكانة. حيث تعرُف اأّنها لن يكوَن لديها اأدنى 
اأمٍل باأن تناَل منه عفواً اأو رحمة. ولي�ض مثل هذه الموا�شفات 
لحظًة لبروز قيادٍة تاريخّية، اإن هي اأح�شنت الروؤيَة والعمل. 

الأمر الذي نجحت فيه هذه الأُ�شرة نجاحًا تاريخّيًا.
والغترار  الغطر�شة  ذهنّيَة  اأّن  كيف  ــَة  روؤي نبداأُ  هكذا 
و�شيا�شَة ال�شتعالء العثمانّية قد بداأْت تنه�ُض ج�شَم الدولِة في 
المنطقة منذ اللحظات الأُولى لكينونِتها. و�شنرى في الآتي 
كيف �شاَق ذلك اإلى اأن يغدو »لبنان« مركَز الختراق الدائم 
من  لحظة  اآخر  اإلى  فيها  الأُمور  وا�شتتباِب  الدولة  ل�شتقرار 

عمرها. 
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العثمانيّون يرتكبون جريمَة العصر
نف�شها  البائ�شة  وال�شيا�شة  الذهنّية  على  اآخُر  مثاٌل  هناك 
واآثاِرها ال�ّشيئة. علينا اأن نقَف عنده ِلما كان له من تداعياٍت 
بعيدة المدى، ما تزاُل قائمًة وتكُبُر حتى اليوم. اأعني بذلك 
جريمَة قتل العالم الجليل زين الدين بن علي الُجباعي الأكثر 
�ُشهرًة بلقب »ال�شهيد الثاني« (ق: 965 هـ / 1558م (. اأعلى 

فقهاِء ال�شيعِة في »ال�شام« مكانًة و�شاأنًا في زمانه. 
ال�شلطان  من  ُمبا�شٍر  باأمٍر  الجليل،  العاِلم  هذا  قتُل  كان 
لم  فهو  غبّية.  ما هي  بقْدر  نكراَء  القانوني، جريمًة  �شليمان 
يدخل في ال�شاأن ال�شيا�شي وبلباِله، كما فعل �شريُكُه في لقب 
قبل.  الجزيني من  الأّول( محمد بن مّكي  (ال�شهيُد  ال�شهيد 
المواقع  كلِّ  مع  العاِلم  موقع  من  العالقات  اأف�شَل  بنى  بل 
ثم زار  »م�شر«.  »ال�شام« و  تمييز في  الإ�شالمّية دون  العلمّية 
عا�شمَة الدولة »اإ�شتامب�ل« زيارًة حافلًة، حيث التقى وحاوَر 
رجاَل العلِم وال�شيا�شِة فيها، ليعود منها حاماًل براءًة بالتدري�ض 
جّيدة،  �شابقًة  كان  مّما  »بعلبك«.  في  النُّ�ريّة«  »المدر�شة  في 
�شيا�شة  في  الكامنة  الكبيرة  الفائدة  على  عملّيًا  دلياًل  قّدمت 
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الحوار والنفتاح، وبعثت الأمَل باأن تبدَا الدولُة تتحّرُر  من 
ذهنّيِتها ال�شّيقة و�شيا�شِتها العنيفة. وبالفعل جل�ض في م�شجد 
الخم�شة،  المذاهب  وُيفتي على  ُيدّر�ض  »بعلبك« ومدر�شِتها 

وتلك �شابقٌة اأي�شًا ل نعرُف لها مثياًل. تلّقاها النا�ُض باأح�شِن 
القبول. مّما عّزَز الأمَل بالتغيير نحو الأح�شن. وترَك ال�شيَخ 
الجليل في غاية الّر�شى عّما اآلْت اإليه م�شاعيه ، وما بذل في 

التخطيط والتح�شير له �شنواٍت طويلة. 
لكّن الدولَة من جانِبها لم تَر في كّل ذلك اإل اأّنه لوٌن من 
 . عامٍّ قبوٍل  من  لقَيه  ما  اأغاظها  ل�شيا�شتها.  الُمعار�شة  األوان 
ولذلك األجاأته اإلى ترك كلِّ ما عمل من اأجله والخروج من 
»بعلبك« والعودة اإلى »ُجباع«. ومع ذلك فاإّن اأجهزة الدولة 

ع�شر  مّدة  عنيدًة  ُمطاردًة  طاردته  بل  تتركه.  لم  المحّلّية 
عامل«.  »جبل  بلدان  بين  خفيًة  يتنقُل  اأثناَءها  كان  �شنوات. 
الجالوزة  ت�شليل  على  النا�ض  من  جماعيٍّ  تعاوٍن  و�شَط 
اإلى  ُمتجهًا  خفيًة  خرَج  واأخيراً  عليه.  بالقب�ض  الُمكّلفين 
»مّكة« بنية الُمجاورة فيها اإلى اأن ياأتيه الأجل. بيَد اأّن اأجهزَة 

الدولِة لحقتُه هناك. وقب�شْت عليه في َحَرم اهلل واأمنه، ومن 
ثّم �شاقته مخفوراً اإلى »اإ�شتامب�ل« حيث ُقتل فوراً بال�شيف، 
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دون اأن ُي�شاَءل اأو ُيوّجَه اإليه اأي اتهام. 
»ال�شام« و  اأنحاِء  للجريمة �شدًى وا�شٌع في مختلف  كان 
ها. ِلما كان لل�شهيد من  »م�شر« بل في العا�شمة العثمانّية نف�شِ

تقديٍر عامٍّ في هذه جميِعها. بحيُث اأّن اأجهزَة الدولة لجاأْت 
فذلكاٍت  بتدبيج  عنها.  الجريمِة  وزِر  اإبعاد  ُمحاولة  اإلى 
زعمْت  مجهوٍل.  فاعٍلٍ  عنق  في  قتله  م�شوؤولّيَة  ت�شُع  كاذبًة 
اأّنها انتقمت منه بقتله. لكّن  الأثَر الأبعَد والأو�شَع والأبقى 
للجريمة ح�شَل في وطن ال�شهيد، ومنه في »اإيران« و »الهند«. 
علماء  لكلِّ  �شريٍح  اإنذاٍر  بمثابة  كانت  الجريمَة  اأّن  ذلك 
»جبل عامل«، واأكثرُهم من تالميذ ال�شهيد، بما ينتظرهم على 

يد العثمانيين. فانطلقوا بالع�شراِت �شوَب »اإيران« ال�شفويّة، 
اأنحائها  في  وانت�شروا  اإليهم.  الحاجِة  اأم�ّض  في  كانت  التي 
ُيعّلمون وُير�شدون وُي�شّنفون وُيوجهون لفترٍة الحياَة العقلّيَة 
كانت  التي  العميقَة  الَوحدَة  »اإيران«  منحوا  وبالنتيجة  فيها. 
الأقوامي  والّدامي،  الطويل  الت�شّتت  قرون  بعد  اإليها،  تفتقُر 
الُمغّطى باأقنعٍة مذهبّية. وما تزاُل حتى اليوم حيث و�شعوها. 
كّله  الإ�شالمّي  بالعاَلم  نزلْت  التي  الهائلة  لالأعا�شير  �شامدًة 
اأثناء القرون التالية، خ�شو�شًا اأثناَء وعقب ما ُي�شّمى بالحرب 
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بالأمبراطوريّة  به  اأطاحْت  فيما  واأطاحْت  الأُولى.  العالمّية 
اأنحاِء  اإلى  منهم  ق�شٌم  اتجه  كما  ها.  نف�شِ الجّبارة  العثمانّية 
»الهند«، حيث كان لهم عمٌل مماثٌل في اأهمّيته وبقائه. وفي 

ال�شلوك  �شروِب  قراءَة  ُيح�شُن  لَمن  عميٌق  در�ٌض  كّله  ذلك 
الب�شري ودوِرها في �شناعة التاريخ. وُيمّيُز في هذا ال�ّشياق 
ما بين القمع والغطر�شة وبين العمل التغييرّي الهادئ العميق. 

)6(

سياسُة الدولة العثمانيّة 

تنقلُب عليها

ِتباعًا  تظهُر  الغبّية  الِملِل  نظاِم  لِبدعِة  ال�شيئُة  الآثاُر  بداأت 
وتكبُر �شيئًا ف�شيئًا مع الوقت. معاملُة الدولة رعاياها بو�شفهم 
ِملاًل مختلفة باختالِف ديِنها اأو مذهِبها. وخ�شو�شًا ت�شنيُف 
واحدًة  ِملًة  مذاهِبهم،  اختالِف  على  منهم،  الم�شيحيين 
وت�شنيُف  الأروام.  عنوان  تحت  الحقوق  كلِّ  من  محرومًة 
الأربعة  نّية  ال�شُّ المذاهب  اأتباع  ال�شيعِة وكّل َمن هم من غير 
عند  لها  لي�ض  الِمّلة،  ا�شِم  من  حتى  محرومًة  ِبدعّيًة  جماعًة 
الدولة اإل اأق�شى �شنوف القمع الدموّي والقهر وال�شتبعاد، 
ابتغاَء اإفنائهم اأو ت�شتيتهم على الأقل، ـ هذا الت�شنيف الِبْدعي 
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الهمجّي انتهى مع الوقت اإلى نتيجٍة ُمعاك�شٍة تمامًا  هي عدم 
انقلبْت  وبذلك  الطريقة.  اختلفْت  واإن  بها،  هم  اعترافهم 

�شيا�شُة الغطر�شِة للدولِة عليها. 
الم�شيحّيون بُمختلف مذاهِبهم ك�شبوا، بدعٍم علنيٍّ وغير 
ول الغربّية، ما ُعرف في القامو�ض ال�شيا�شي  محدوٍد من الدُّ
الدولي با�شم المتيازات الأجنبّية. وهو عبارٌة عن مجموعٍة 
غدا  اأن  اإلى  انتهْت  والأعــراف،  والقوانين  المعاهدات  من 
وموؤ�ّش�شاِتها  العثمانّية  للدولة  �ُشلطٍة  كلِّ  عملّيًا خارَج  هوؤلء 
اأّنهم  عن  ف�شاًل  رعّيتها.  من  اإ�شمّيًا  بقائهم  مع  واأجهزِتها، 
يتمّتعون بامتيازاٍت حقيقّيٍة كبيرٍة، ُتعفيهم من كلِّ الواجبات 
اإعفائهم  اإلى  بالإ�شافِة  باأنواِعها.  ال�شرائُب  فيها  تجاَهها بما 
الع�شكرّية  الخدمة  في  اأ�شا�شًا  قبولهم  عدم  بالأحرى  اأو 
َمن  و�شِع  من  بكثيٍر  اأف�شَل  و�شُعهم  غدا  وبذلك  الإلزامّية. 
هم من مّلِة الدولة الَمرعّيي الجانب منها، اأي َمن هم اأتباُع 
ّنّية الأربعة. حتى الدروز حاولوا اأو بالأحرى  المذاهب ال�شُّ
حاولت »بريطانيا« اأن ت�شمَلهم برعايتها وحمايِتها، بالإ�شافة 
فذلكٍة  �شعار  تحت  البروت�شتانت،  الحقيقيين  مذهبّييها  اإلى 

تاريخّيٍة عجيبٍة لم تنجح. 
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التنظيمات.  كلِّ  خارَج  بقوا  »لبنان«  في  ال�شيعُة  وحدهم 
اإلى  ُمعاٍد  و�شٍط  في  اإجماًل،  الدولة  رعايا  اإلى  بالقيا�ض  اأقّلّيٌة 
حدِّ ال�شعي اإلى ال�شتئ�شال. وُمهّددين �شراحًة تهديداً دائمًا 
من ِقَبِلها. ف�شاًل عن اأّنهم محرومون من اأي حمايٍة خارجّيٍة 
لطة وداأِبها على  �شاأَن مواطنيهم الم�شيحيين، َتِحدُّ من يِد ال�شُ

ا�شطهادهم بكل و�شيلة ابتغاَء اإفنائهم وت�شتيتهم. 
اإل خياٌر  يبَق لدى هوؤلء  لم  الَحّدي  الو�شِع  في ظلِّ هذا 
و�شيوِفهم  �شواعدهم  على  التكاُل  هو  له،  ثاني  ل  وحيٌد 
وال�شتقالل  الحريّة  من  ونمٍط  الحياة  في  حّقهم  لنتزاع 

ها و�شيا�شَتها عليهم.  انتزاعًا من الدولة التي فر�شْت نف�شَ
»لبنان«  في  بال�شيعِة  العثمانّيِة  الدولِة  عالقَة  طبَع  ما  هوذا 
اأّن  بحيُث  الطويلة.  حكمهم  فترِة  طواَل  جّداً  عنيٍف  بطابٍع 
بوا�شطة  اإّما  لها.  ال�شاغَل  غَل  ال�شُّ كان  واإخ�شاَعهم  قمعَهم 
وعلى  هي،  ع�شكِرها  يد  على  واأحيانًا  المحّليين،  �شنائِعها 
القتالّيُة  الأعماُل  غدْت  وبذلك  �شيا�شي.  م�شتوًى  اأعلى 
من  بارزاً  جزءاً  عنه،  تمّخ�شْت  وما  الطرفين  بين  الُمتماديُة 

تاريخنا على مدى قرون. 
والذي ُيحّرُك اأق�شى العجب، لَمن يتاأّمُل في ذلك ال�شياق 
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الُمتمادي من الُعنف والُعنف الُمقابل، اأّننا لم نَر الدولَة تبذُل 
من  للتخفيف  �شيا�شيٍّ  م�شعًى  لأيَّ  ت�شتجيُب  اأو  جانِبها  من 
عدائها الَمَر�شيِّ لهم، فتتجاوُز بذلك محنَتها ومحنَتهم معًا. 
كانت  اأّنها  ومع  والقادر،  الفاعل  موقع  في  كانت  اأّنها  مع 
الف�شل  في  �شنرى  كما  وعمالنّيًا  �شيا�شّيًا  الخا�شر  موقِع  في 
التالي. باعتبار اأّنها هي �شاحبُة الم�شلحِة الأُولى في ا�شتتاِب 
الُحكم. ولأّن الغايَة الأُولى والأَولى من الأداء ال�شيا�شي لأّي 

�ُشلطة هي الحكُم الهادئ والُم�شَتتّب.





الفصل الثاني عشر

الكيانات الشيعّية يف لبنان

)1(

القسمة اإلداريّة العثمانيّة للبنان

ع�شّية دخول العثمانيين اإلى المنطقة كان »لبنان« مق�شومًا 
اإداريًّا بين ثالث نيابات: نيابة »دم�شق« ونيابة »طرابل�س« ونيابة 
اأّول ما عملتُه الدولُة العثمانّيُة بعد الفتح  »�شفد«. وكان من 

لواء  »طرابل�س«،  لواء  هي:  وحدات  خم�ض  اإلى  ق�شمته  اأن 
»ال�شام«، ولواء »�شفد«، وكلٌّ من مدينتي »بيروت« و»�شيدا«. 

على خالٍف بين الموؤّرخين في �شفة هاتين المدينتَين بين لواٍء 
وق�شاء. وعلى كّل حال فما من ريٍب في اأّنهما كانتا وحدتَين 

اإداريتَين ُم�شتقّلتَين اإداريًّا عن الألوية الثالثة.
من الثابت اأّن هذه التق�شيمات لم تبَق على حاِلها، بل كان 
هم  يجري تعديُلها بين حيٍن واآَخر. مّما ُيتعُب الموؤّرخون اأنف�شَ
التاأريخ  اإلينا في هذا  بالن�شبة  اأّما  تعديالته.  وبيان  ُمتابعته  في 
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فاإّنها ل تهّمنا في قليٍل ول كثير. لأنها ل تاأخذ بالعتبار اإل 
لطة اإلى ب�ْشِط نفوذها وا�شتيفاِء ال�شرائب وما اإلى  حاجَة ال�شُ
ذلك. ول ُتولي اأدنى عنايٍة لعتباٍر اإن�شانيٍّ مّما هو قائٌم على 
، عند الموؤّرخ الن�شانّي، هو عمٌل  الأر�ض. والعمل التاأريخيُّ
اإلى  اأكثَر ُجهَده  فاإّنه ي�شرُف  ا�شا�شًا. ولذلك  و�شفيُّ مح�ٌض 
ما هو قائٌم بالفعل على �شعيد الب�شر و�شلوِكِهم واختياراِتهم 
لأنُف�شِهم. و�شنرى على الَتّو اأّن هذا الذي كان »القائَم بالفعل« 

ها.  مختلٌف جملًة وتف�شياًل عّما ر�شمته الدولة لنف�شِ

)2(

كيانات جديدة تظهرُ في لبنان

لم يكد القرُن الأّوُل العثمانيُّ في »ال�شام« يقترُب من نهايته 
ُمتمايزة. قامت  اأربُع كياناٍت  »لبنان«  حتى كان قد ظهَر في 
 . العثمانيِّ الِملِل  نظاِم  وعدوانّيِة  ق�شوِة  رف�ِض  قاعدِة  على 
على  النا�ِض  عمِل  عن  واأي�شًا  ف�شله.  عن  �شارخًا  وتعبيراً 
وعن  الدولة  اإرادة  عن  اأمكن  ما  بال�شتقالل  �شوؤونهم  تدبير 

م�شلحِتها.
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قوًى  من  نواٍة  حوَل  وعملْت  َنَمْت  الكيانات  هذه  اأكثُر 
اإلى  بالإ�شافة  الن�شب  رابطُة  تجمُعها  الباأ�ض،  �شديدِة  ُمقاتلٍة 
بـ  »ال�شام«  اهل  عند  ُي�شّمى  مّما  والقيادة.  الجغرافيا  وحدة 
اإلى  تحّولْت  الوقت  مع  ولكّنها  اأو(الُع�ْشران(.  (الع�شير( 
الع�شائريّة.  الع�شبّيات  اأقوى  ها  راأ�شِ على  مذهبّيٍة،  كياناٍت 
بنو  هي  ال�شيعة  عليها  يغلُب  الكيانات  هــذه  من  ــالٌث  ث
الحرفو�ض في »بعلبك« و»�شهل البقاع« البعلبكي، وبنو حماده 
في  ال�شغير  وعلي  وبنو �شعب  ُمنَكر  وبنو  لبنان«،  »جبل  في 
واأقلُّها  م�شاحًة  اأ�شغُرها  وهو  الرابع،  اأّمــا  عامل«.  »جبل 

الأغلبّية  حيث  التيم«،  و»وادي  �ف«  »ال�شُّ في  فهو  عديداً 
للدروز. وترّكزت قوة الدولة واأجهزُتها في الُمُدن ال�شاحلّية 
»طرابل�س« و»بيروت« و»�شيدا«. والكيانات الأربع بحدوِدها 

تبدو في الخريطة التالية. 
نواٍة �شغيرٍة من  الثالثُة  حوَل  ال�شيعّيُة  الكياناُت  قامت    
ع�شبّيٍة ع�شيرّية. كانت من القّوة والّدوام اأّنها منحت ا�شَمها 
لمنطقة ُحكِمها. فغدا »جبل لبنان« بلد الحماديين، و»بعلبك« 
هذا  في  ر�شيفيه  �شبق  فقد  عامل«  »جبل  اأّما  الحرفو�ض.  بلد 
النطاق فحمل ا�شم بالد ب�شارة، ن�شبًة اإلى اأّول اأمير اأنجبه هو 
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ُمتداوًل على  الدين ب�شارة. وقد بقي هذا ال�شم حّيًا  ح�شام 
الأل�شنة حتى وقٍت قريب.

لكّن ما منَح هذه الكياناِت ال�شالبَة والثباَت هو اأّنها، بما 
لأهِلها من �شفٍة مذهبّية، كانت دائمًا في عين الخطر. وذلك 
بالنظر اإلى ال�شيا�شة العثمانّية الفّجة والق�شيرة النظر. واأفتر�ُض 
اأن القارئ النبيه قد غدا الآن على ُخبٍر بها. وهي التي لم تدْع 
لها خياراً �شوى ر�ضِّ �شفوِفها والتكال على قّوِتها الذاتّية، 
لم  التي  الدولة،  عن  ا�شتقالٍل  من  ك�شُبه  يمكن  ما  لك�شب 
تُكف عن الت�شريح باأن لي�ض لهم عندها غير القتل والت�شتيت 

وكل ما يخطر بالبال من �شنوف الأذى وال�شطهاد. 
بالقدر  الثالثة  ال�شيعّية  الكيانات  بتلك  �شُنعّرف  يلي  فيما 

الذي يفي بغاية البحث.

)3(

آل الحرفوش أُمراء بعلبك

الجبلّية  المنطقة  ــى  اإل الحرفو�ض  بني  اأعـــراُق  ترجُع 
في  موؤّكٌد  ولكّنه  فريٍد  ن�ٍض  في  ر�شدناهم  �شرق»بعلبك«. 
منطقة »الُجبّة« و»ع�شال ال�رد« (داخل الحدود ال�شوريّة اليوم( 
في القرن التا�شع هـ/ 15م، حيث كانوا ُمقّدميها. مّما يبعُث 
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على الظّن اأنهم من اأُ�شوٍل هْمدانّية. ِلما نعرفُه وبّيّناُه اأّن هذه 
المنطقة كانت من المنازل الأ�شا�شّية للمهاجرين الهْمدانيين 
اإلي »لبنان«، كما اأثبتنا فيما فات. وغياِب اأي عامٍل �ُشّكانّي 
غيِره. واأّنهم كانوا على خ�شاٍم دائٍم على الُمقّدمّيِة مع اأُ�شرٍة 
كانت  �شرتين  الأُ ع�شبّيَة  واأّن  العوطة.  بنو  هم  اأُخرى  �شيعّيٍة 
من القّوة والعدد بحيث اأّنهما كانتا تقتتالن بمئات الرجال. 
على  النهاية  في  الغلبُة  لها  كانت  الحرفو�ض  بني  اأّن  ويبدو 
ال�شهل.  باتجاه  الهبوط  بداأتا  الأُ�شرتين  اأّن  المهمُّ  ُمناف�شِتها. 
بنو العوطة ا�شتقروا في اله�شاب ال�شرقّية الُم�شرفة عن ُقرٍب 
على »بعلبك«، حيُث ما يزالون حتى اليوم. اأّما بنو الحرفو�ض 
فقد �شلكوا الدروَب الُملتوية في الأعالي الجنوبّية، لي�شتقّروا 
تابعوا  ومنها  »بعلبك«.  جنوب  »�شرعين«  بلدة  في  لمّدة 
حكمت  التي  لإمارتهم  قاعدة  ليتخذوها  اإليها  هبوَطهم 

المنطقة لعّدة قرون. 
قامت  ال�شيعة  الحرفو�ض  بني  �ُشلطَة  اأن  فيه  لريب  مّما 
اأهمّيٍة  من  وما  وما والها.  »بعلبك«  في  �شيعّية  على ع�شبّيٍة 
على الإطالق للكالٍم الُمت�شّرع الذي يزعُم اأّنهم لم يكونوا 
اأّنه ما من ريٍب  من ال�شيعة، اأو اأّنهم كانوا من الدروز. كما 
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اأماَم �شطوة الجي�ض  اأّنه عندما انهارت دولُة المماليك  اأي�شًا 
الأمير  اأّن  ثم  »بعلبك«.  في  اإمارتهم  على  هم  بقوا  العثماني 
مو�شى الحرفو�شي، اأّوُل َمن نعرُفه با�شمه من اأُمرائهم، �شارَك 
جان بردي الغزالي ثورَته على �شادته العثمانيين، مع اأّن هذا 
اأي�شًا من  ب�شارة  بني  الحن�ض وربما  بني  كان قد ق�شى على 
قان�شوه  الُم�شّمى  الغزالي  قّواد  اأحد  مع  خا�َض  كما  قبل. 
الحدود  على  العثمانيين،  �شّد  »ج��شيّه«  معركة  المقرقع 
بعد  اأي  /1518م،  924هـ  �شنة  اليوم،  ال�شورية  ـ  اللبنانّية 
الفتح العثماني ب�شنتَين. ولكّننا ما ن�شكُّ في اأّن هذا لم يكن 
الأميَر الأّوَل من بيته، بل �شبقه غيُره مّمن �شاعْت اأ�شماوؤهم. 
والحقيقة اأّن الأميَر علّيًا بن مو�شى (حكم:944ـ999هـ 
�ُشّدة  في  بيته  دعائَم  اأر�شى  الذي  هو  /1537ـ1590م( 
ال�شلطات  من  انتزاعًا  ــارَة  الإم اأمره  اأّوَل  انتزَع  ــارة.  الإم
بالدهاء  م�شى،  الطويلة  حكمه  مّدة  اأثناَء  اأّنه  ثم  العثمانّية. 
والحنكة والقّوة حين القت�شاء، ُيملي عليها �شيا�شته اإمالًء. 
»بعلبك«، لواَء  اإلى  بحيث �شّمْت منطقُة حكمه، بالإ�شافة 
عن  م�شتقّلة  اإيالًة  »تدمر«. وجعلها جميعها  ولواَء  »حم�س« 

اإدارّيًة  َوحدًة  تكوَن  اأن  وفر�َض  بل  »ال�شام«.  وليات  باقي 
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واأن  منها،  ُجزٍء  اأي  اقتطاَع  للدولة  يحقُّ  ل  ُحكمه  تحت 
ُيعفى التّجاُر والزعماُء فيها من الخدمِة الع�شكريّة الإلزامّية. 
ي�شتنتُج  المفرو�شة  ال�شيا�شة  هذه  عنا�شر  في  والُمتاأّمُل 
ب�شهولٍة اأّنه عمَل على تكوين كياٍن �شيا�شيٍّ واإداريٍّ بُحكمه 
الإيالت  الداخلي، خالفًا لكل  يتمّتُع بحٍظ من ال�شتقالل 
التابعة للدولة. ولم تتمكن الدولُة من الق�شاء عليه اإل غدراً، 
�شـنان  بن  محمد  واليها  على  �شيفًا  »دم�شق«  نزل  اأن  بعد 
قلعِتها.  في  عنقه  ربت  ف�شُ بقتله.  واأمر  عليه  فقب�ض  با�شا، 

وُحمل راأ�ُشه اإلى »ا�شتامب�ل«.

الأمير علي بن مو�شى الحرفو�شي 



193ال�يا�اف اليشيعي�ة ا لبنان

في  الحكم  على  تعاقَب  الموؤ�ّش�ض  علي  الأمير  بعد 
ثالثة  ُزهــاء  مــّدَة  عــّداً  حرفو�شّيًا  اأميراً  ثالثون  »بعلبك« 

(حكم:  ح�شين  بن  يون�ض  الأمير  اأبرزهم  ون�شف.  قروٍن 
1017ـ1035هـ/1608ـ1625م(، الذي ُيذّكرنا، بُبعد 
بن  علي  الأمير  بجّده  و�شجاعته،  ال�شيا�شّية  نظره وحنكته 
»بعلبك«.  اأّوَل م�شجٍد لل�شيعة في  مو�شى. وهو الذي بنى 
الخفّية.  غير  والجتماعّيُة  ال�شيا�شـّيُة  دللُتُه  له  اأمٌر  وذلك 
كما عمَل على و�شِل �شيعة »بعلبك« جغرافّيًا باإخوانهم في 

»جبل عامل«.

هذه  ــراء  اأُم من  ال�شيق  اأ�شّد  في  كانت  الدولة  اأّن  ومع 
بعد  منها،  للتخّل�ض  و�شيلًة  تِجُد  تُكن  لم  فاإّنها  الأُ�شرة، 
الفرقِة  ببثِّ  اإل  الع�شكريّة،  بالقّوة  عليها  الق�شاء  العجز عن 
يدلُّ  مّما  الو�شائل.  بُمختلف  اأبنائها  بين  النزاعات  واإثارة 
اأن تكوَن بدياًل  اأُ�شرٍة مناف�شٍة يمكُن  على خلوِّ المنطقة من 
ــرى.  الأُخ المناطق  بع�ض  في  الحاُل  كان  مثلما  عنهم، 
�شنة  ُنفي  الذي  ملحم  بن  خنجر  الأمير  هو  اأُمرائهم  واآخُر 
1267هـ /1850م اإلى »اإ�شتامب�ل«. واأُعدم �شقيقُه �شلمان 
اأي�شًا الأمير  »دم�شق«. وُيذَكُر  �شنة 1283هـ /1866م في 
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�شيا�شيٍّ ل  بن�شاٍط  يقوَم  اأن  الذي حاول  الحرفو�ض،  �شالح 
نعرُف حجَمه ول ُوجهَتُه �شّد العثمانين في اأواخر اأيامهم. 

فاأعدمُه جمال با�شا �شنقًا �شنة 1335هـ / 1916م. 
عانت  الحرفو�ض،  اآُل  اأُ�شرُة  التي حكمتها  القرون  اأثناء 
مناعِتها  �شعف  من  ب�شبٍب  وذلــك  الأمــّريــن.  »بعلبك« 

»�شهل  لـ  ال�شرقي  ط  الُمنب�شَ على  وا�شتقراِرها  الطبيعّية، 
البقاع«. ثم ب�شبِب النزاعاِت الُمتوالية، التي كانت تن�شُب 

بين اأُمرائها، بتحري�ٍض �شافٍر من رجال الدولة. بحيث اأّنها 
ُدمرت تمامًا، وتفّرق اأهُلها كلَّ ُمتَفّرٍق عّدة مرات. ولكّنها 
كانت دائمًا تعوُد فتعُمُر بالقادمين من »عّكار«، واأكثُر من 
قريَتي  من  وخ�شو�شًا  جنوَبها.  الفقيرة  الجبلّية  القرى 
اندماِجها  �شعَف  لنا  ُيف�ّشُر  وهذا  و»الخريبة«.  »بريتال« 

الّدائرة على  الجتماعي حتى اليوم، واختالِف اللهجات 
ـن اأهالي اأحياِئها.  األ�شُ

الثمينة  ثروَتها  »بعلبك«  خ�شرْت  الفترة  هذه  اأواخر  وفي 
تغطي  كانت  التي  الُمعّمرة،  واللّزاب  ال�شنديان  غابات  من 
ال�شرقّية  الأعالي  اإلى  و�شوًل  المدينة  من  القريبَة  اله�شاَب 
ب�شبِب  وذلك  اليوم.  هي  كما  ال�شورية  الحدوَد  وتتجاوُز 
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افتقار الع�شكر العثماني اإلى الفحم الحجري لت�شيير قطاراِته 
لقطع  الأهالي  ت�شخير  اإلى  فعمد  »حلب«.  و  ــاق«  »ريّ بين 
اأ�شجاِر الغابات ونقلها اإلى محّطِة القطار في المدينة، ابتغاء 
قطَع كمّيات  يقت�شي  مّما كان  للقطارات.  ا�شتعماِلها وقوداً 
بالق�شاء  احتاللهم  فترَة  العثمانّيون  منها. وهكذا ختَم  هائلة 

على ثروٍة محّلّيٍة نَمْت اأثناَء اآلف ال�شنين.
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)4(

آل حماده أُمراء جبل لبنان

تمهيـد

اقت�شاه  ال�شابق بكالٍم  الف�شل  الرابع من  الق�شم  في  قّدمنا 
ال�شياق على الو�شط ال�شيا�شي والجتماعي الذي برزْت فيه 
اأّنها قامْت على قاعدٍة �شيا�شّيٍة  هذه الأُ�شرة. وللتذكير نقوُل 
وما  للنا�ض،  الظالم  وت�شنيفه  العثماني  الِمّلة  نظام  رف�ُض  هي 
ال�شامّية.  المنطقة  في  بال�شيعة  مظالم  من  العثمانّيون  اأنزله 
وعلى قاعدٍة اجتماعّيٍة هي ما ترّتَب على ذلك من نزوٍح كبير 
اإلى »جبل لبنان« من »بعلبك« و»�شهل البقاع« اإجماًل، وربما 
من  لهم  كان  ما  ال�شيعُة  ا�شتعاد  بحيث  اأي�شًا.  ال�شواحل  من 
كثافٍة �ُشّكانّيٍة فيه قبل نكبة »ك�شروان«. وبالمقابل انح�شارهم 

�ُشكّانّيًا عن »�شهل البقاع«.

)5(

األُسرة الحماديُّة ومنطقة حكِمها

لبنان«:  »جبل  قلُبها  وا�شعًة،  منطقًة  الأُ�شرُة  هذه  حكمْت 
و»المنيطرة«  و»البترون«  و»الك�رة«  و»جبيل«  »ك�شروان« 
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ال�شرقي  الجنوب  اأق�شى  في  »الفت�ح«  اإلى  ب�شّري«  و»ُجبّة 
في  العلويين،  وجبال  »�شافيتا«  اإلى  حينًا  وامتدْت  للجبل. 
بع الأّول من  »�ش�ريّة« الحالّية. كما امتّدْت مّدُة حكمها من الرُّ

القرن العا�شر الهجري/ ال�شاد�ض ع�شر الميالدي، وربما قبُل 
بكثير ِوفقًا ِلما يقوُلُه بع�ُض الموؤّرخين، حتى ال�شنة 1174هـ/ 
1760م، ال�شنة التي ُطردوا منها نهائّيًا، اإلى المنافى البعيدة 

اأو اإلى »الهرمل«. حيث ما يزاُل اأعقاُبهم اإلى اليوم.
واإّنه واإن يُكْن حكُمها تحت عنوان اللتزام مبدئّيًا، الذي 
وجبايِة  الأمن  حفظ  في  ُمطلقٍة  �شبه  �ُشلطاٍت  الُملتزَم  يمنُح 
كانت  الحماديَّة  الأُ�شرَة  فاإّن  ُحكمه،  منطقِة  على  ال�شرائِب 
تفر�ُض التزاَمها فر�شًا على الدولة. بحكم �شيطرِتها الُمطلقة 
ي�شتمدُّ  الحماديُّ  الحاكُم  كان  ُمنازٍع.  دون  المنطقة  على 
وُلحمُته  �ُشداه  �شيا�شي  ـ  �ُشّكاني  واقٍع  من  و�شلطَته  �شفَته 
اإلى  ُمهّددة في كل لحظٍة بوجوِدها وحاجتها  ب�شرّية  قاعدٌة 
بمن  الجميع.  من  موؤيَّداً  كان  فاإّنه  ولذلك  اأمَنها.  ُينّظم  َمن 
فيهم من الم�شيحيين، الذين كانوا ُيعانون مثَل ُمعاناة ال�شيعة 
من الحكم العثماني واإن بدرجٍة اأخفَّ وطاأًة. وما كانوا اأبداً 
»جبل  ال�شمالي من  الق�شم  �شيفا في  بني  اأو  بني ع�ّشاف  مثَل 
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الجنوبي  الق�شم  في  �شهاب  بني  ثم  بني معن  مثل  اأو  لبنان«، 

ي�شتمّدون  ومنها  الدولة  من  ت�شدُر  بفرمانات  ُمعّينين  منه، 
�ُشلطاِتهم. حتى اإذا اأُبعدوا لأّي �شبب فقدوا كلَّ ما كان لهم 
اأ�شا�ض  �شيا�شَتها على  تبني  اأّنها كانت  �شاأٍن و�ُشلطة. كما  من 
ال�شرائب، ول  �ُشلطٍة عاّمٍة، ل تقت�شر على جباية  اأّنها ذات 
لطة الُعليا في »ا�شتامب�ل«. ومن هنا،  تكترث بتنفيذ اأوامرال�شُ
دام.  فاإّن عالقتهم بالدولة كانت ت�شطرُب بين اللتزام وال�شِّ
وكثيراً ما كانوا يحتفظون لأنُف�شهم بكامل عوائد ال�شرائب، 
ومن  ِقَبلهم.  من  ماأمورين  وُيعّينون  الدولة،  اإرادَة  ويتحّدون 
ها َلما كان لهذه الأُ�شرة اأو  الوا�شح اأّن الدولة لو ُتركْت ونف�شَ
لأي زعيٍم �شيعيٍّ وحتى لأي �شخ�ٍض منهم اأن يفوَز منها حتى 
موقفها  اإلى  نظراً  وذلك  ب�شالم.  والعي�ض  ال�شخ�شّي  باأمنه 
والمرا�شيم  الفتاوى  بع�شرات  ِقَبلها  من  الُمعَلن  الَحّدي، 
(الفرمانات(، الذي يق�شي بوجوب قتل كل �شيعيٍّ ل لذنٍب 

جناه، اإنما فقط لأّنه �شيعي. 
ت�شنُّ  الدولة  فيه  كانت  الذي  الوقت  في  اأّنه  والُمالحُظ 
تنفيذ  الع�شكريّة عليهم تحت �شعار  ّن الحمالت  تاأمر ب�شَ اأو 
ّكان بقيادة هذا الزعيم الحمادي اأو ذاك  اأمٍر ديني، كان ال�شُ
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يتفانون في القتال دفاعًا عن اأنف�شهم وعن اأُ�شراتهم. بو�شفهم 
قّوِة  على  يدلُّ  مّما  وال�شتئ�شال.  للقتل  ُم�شتهَدفين  جميعًا 

الع�شبّيِة التي ت�شدُّ ُعرى هوؤلء النا�ض بع�شهم اإلى بع�ض. 
لقتال  لقادة الحمالت  الأوامَر  اأّن  الُمالحظ  اأّن من  كما 
اأن الهدَف هو ح�شراً ال�شتئ�شال  ال�شيعة كانت تن�ضُّ على 
اإلى الطاعِة، كما  اأو الإعادَة  العقوبِة  اإنزاَل  والإبادة، ولي�ض 
وفي  الُم�شابهة.  الداخلّية  الأزمات  في  ول  الدُّ �شاأُن  يكون 
ا�شتخدام كلِّ ما تحت  اإلى  تلجاأ  الدولُة  ال�شبيل كانت  هذا 
يِدها من و�شائل، بما فيه تدمير القرى، واإتالف المحا�شيل، 
ونهب  الموا�شي،  قطعان  على  وال�شتيالء  الن�شاء،  و�شبي 
لطة،  الُمقتنيات. بل و�شَل الأمُر، على ل�شان بع�ض فقهاء ال�شُ
اإلى اعتبار كلِّ من ل ُيقاتلهم من عاّمة النا�ض ُمهادنًا وُمعينًا 
لهم وُمرتّداً كافراً، ي�شتحقُّ اأن يلقى الُمعاملَة نف�شها. واإلى 
تحريم التعامل معهم، وا�شتعمال �شيٍء من اإنتاجهم اأو عمِل 
كما  القت�شادّية،  العقوبات  باب  في  يدخُل  مّما  اأيديهم. 

نقول اليوم. 
والطويُل  الكبيُر  الع�شكريُّ  داُم  ال�شّ وقع  الإطار  هذا  في 

الأمد بين ال�شيعة اإجماًل في »لبنان« وبين الدولة. 
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العاّم  الشيعّي  العصيان   / الثورة  تقوُد  األُسرُة 

في لبنان

هل كانت ث�رة ؟

لأن  والع�شيان  الثورة  كلمَتي  بين  العبارَة  ــا  رّددن اإّنما 
لطِة المحّلّية.  دام اأتْت دائمًا من جانب ال�شُ الُمبادرَة اإلى ال�شّ
ب�شبب ال�شيا�شِة ال�شتقاللّية التي اّتبعها �شيوُخ الأُ�شرة، بما في 
ال�شرائب  امتناِع غيِر واحٍد منهم عن ت�شديد جبايات  ذلك 
الثوريّة. ولكن،  ينتق�ُض من �شفِتها  الُمتراكمة لديهم. وهذا 
وانت�شَر،  بعد  فيما  امتّد  داَم  ال�شِ فاإن  الأُخــرى،  الجهة  من 
و�شاركْت  كلِّها،  »لبنان«  من  ال�شيعّية  المناطق  عّم  بحيُث 
المطالَب  به  للقائمين  ُمتعّددٌة، وكان  اأُ�شرّيٌة  فيه مجموعاٌت 
ها، مّما نتوّقُع اأّن يكوَن القارُئ الح�شيُف على ُخبٍر بها.  نف�شَ

وهذا يمنُحها �شفَة ثورٍة ل ريب فيها. 

بدايُة الثورة

بهجوٍم  1097هــــ/1685م  �شنة  الثورُة  اأعماُل  بــداأت 
الذين  الحرفو�ض،  اآل  من  مقاتلون  ومعهم  الحماديّون  �شّنه 
كبيرٌة  اأُ�شرٌة  وهي  َحِمّيه.  اآل  ومن  »بعلبك«،  اأُمراَء  عرفناهم 
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»طاريّا« في  اأعقاُبها ينزلون بلدة  نذكرها لأوِل مّرة، ما يزاُل 
اأميَر  »بعلبك«. فقتلوا  اإلى الجنوب الغربّي من  »�شهل البقاع« 

�شيَخ  نادر  اأبا  وقتلوا  اختاروه.  بواحٍد  وا�شتبدلوه  »الك�رة« 

وكب�شوا  »ك�شروان«،  وهاجموا  البا�شا.  اأخ  وابَن  »عّكار« 

حّرروا  حيث  »طرابل�س«،  مدينة  على  واأغاروا  »ع�شق�ت«. 

المدينة  لوالي  �شّلمه  قد  كان  الحمادي،  لل�شيخ  اأخًا  بالقّوِة 
البدايُة  فهذه  عليه.  الُمترّتب  ال�شريبة  مبلغ  لت�شديد  �شمانًا 
العري�شُة تدلُّ على اأّن دواعي الثورة كانت ُمتوّفرًة لدى اأغلِب 

ال�شيعة في »بعلبك« ونطاِقها،  كما في »جبل لبنان«. 

الثورة تنتصر

ومّما يـدلُّ على قّوِة الثائرين و�شـطوِتهم، اأن الدولة اأمرْت 
الأميَر اأحمد المعني، ُملتزَم »ال�ش�ف« وما واله، باأن يقت�ضَّ 
ف�شّن  بالدهم.  على  بعُد  الُمتوّلي  هو  يكوَن  واأن  الثائرين،  من 
الغارَة بع�شكٍر �شخٍم على »ك�شروان« و»ُجبّة المنيطره«. ولكّنه 
لم ُيقدم على َمـ�ّض اأحٍد من قادة الثورة ب�شوء، كما اأّنه لم يقبل 
بحيث  »اإ�شتامب�ل«،  اأغ�شَب  الذي  الأمُر  بالدهم.  على  التوليَة 
اإلى عزله وتعيين  اإلى جانبهم. واأّدى  اتهمته �شراحًة بالُوقوف 
اأحد اآل علم الدين، الأُ�شرُة العدّوة اللدودُة للبيت الَمعني. ومن 
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اأحمد  الأمير  من  ال�شيا�شَة  هذه  اأّن  العارف  للقارئ  الوا�شح 
المعني هي نتيجُة ح�شاباٍت �شيا�شّيٍة دقيقٍة، ق�شْت باأن لي�ض من 
طوقه وبالتالي لي�ض من م�شلحته اأن يتوّرَط في نزاٍع مع القوى 
الكبيرة التي تِقُف وراَء الثورة. واإل فلو اّنه كان لديه اأمٌل معقوٌل 
تنفيذ  في  اإطالقًا  ترّدَد  َلما  الوا�شعة  مناطقهم  بالتزاِم  يفوَز  باأن 

ُه لغ�شب الدولة ونتائِجه.  الأوامرالعثمانّية، وَلما عّر�ض نف�شَ
مراكَزها  فهاجموا  �شغَطهم،  الــثــّواُر  تابَع  ذلــك  بعد 
»طرابل�س«،  والي  ر�شَخ  وبالنتيجة  كانت.  اأينما  وم�شالَحها 
غير  جرى  وكما  الرهائن.  بقّية  عن  ــرَج  اأف اأّنــه  ذلك  ومن 
ب�شّري«  »جبيل« و»البترون« و»ُجبّة  اأُعيدْت  عقوُد  فقد  مّرة، 
ك�شب  وهكذا  الحمادي.  الزعيم  اإلى  رعة  ب�شُ نّيّة«  و»ال�شِّ
اعترافًا  الدولُة  ال�شراع، واعترفْت  الأُولى من  الجولَة  الثّواُر 

لطتهم على المناطق التي يحكموها. ر�شمّيًا ب�شُ

الدولُة تردُّ
لكن، وكما هو ُمتوّقٌع، فاإن ذلك ل يعني اأّن دولًة بحجِمهـا 
وقّوِتها قد خ�شعت نهائّيًا للثائرين. بل �شنرى في ِحراِكها 
التالي اأّنها اإّنما اّتبعْت �شيا�شَة الت�شاُهل كيما ُيتاَح لها اأن ُتهيَء 

وُتجّهَز قّواِتها، لت�شرَب الثائرين �شربًة اأرادتها قا�شية. 
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حتى  الإكراهّية  الت�شوية  تلك  على  اأ�شابيع  ب�شع  تمّرْ  لم 
ح�شدْت الدولُة كلَّ َمن ا�شتطاعت ح�ْشَده من قّواِت �شنائِعها 
»�شيدا«.  با�شا  بقيادة  المحيطة  المناطق  كل  من  المحليين 
الهدف  كانت  لأّنها  لي�ض  »بعلبك«،  اإلى  الجميع  واتجه 
الرئي�ض للحملة، بل لأنها بموقعها المك�شوف و�شَط ال�شهل 
هدٌف �شهٌل بالقيا�ض اإلى ُجرود »ك�شروان« و »جبيل« الوعرة 
ك�ْشر  اإلى  هذه  بحركِتها  اأي�شًا  رَمْت  اأّنها  والظاهُر  المنيعة. 
العالقة في  الثورة  لقلب  للتفّرغ  ُمقّدمًة  الحرفو�شي،  الجناح 

الجبال. 
والظاهُر اأن اأميَر »بعلبك« اآنذاك، الأمير �شـديد الحرفو�ض، 
اإخالِء  اإلى  ف�شارَع  الُمهاجمين.  خّطَة  ب�شرعة  ا�شتوعَب 
وبذلك  الجبل.  في  اإخوانه  اإلى  بمجموعه  وان�شمَّ  مواقعه، 
اإلى  المعركَة  ونقَل  بقّواته،  ال�شتفراَد  ومنع  خّطَتهم،  اأحبَط 
الأهمّية،  عظيم  لوج�شتّي  بامتياٍز  الُمقاومون  يتمّتُع  حيث 
�شهم  اإلى تمرُّ بالإ�شافة  الوعرة،  الجبلّية  الم�شالك  هو معرفِة 

بالمعارك في مناطِقها التي يعرفوها حّق المعرفة.



�شـيعُة لبنان واملُنطَلُق احلقيقي لتاريخه 204

الأمير �شديد الحرفو�ش )ق:1104هـ/1692(

خاليًة  وجدوها  »بعلبك«  اإلى  الُمهاجمون  و�شَل  عندما 
الُجرود  اإلى  واتجهوا  بالثائرين،  التحقوا  الذين  اأهلها   من 
التدمير  �شنوَف  وبُقراها  بها  فاأنزلوا  للمعركة.  ا�شتعداداً 
حيث  و»ُجبيل«،  »ك�شروان«  اإلــى  �شعدوا  ثم  والنهب. 
وجعلوا  الخالية.  والمزارع  بالُقرى  ُمدّمرٍة  غاراٍت  نّظموا 
بـ  »اأفقا«  بلدة  ُقرب  الباطنيّة«  »عين  في  الرئي�ض  ُمع�شكَرهم 

»المنيطرة«. 

في الأثناء كانت الُمناو�شاُت عالقًة بين الفريقَين: الثائرون 
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بينما  ُيغيرون على تجّمعات عدّوهم.  اأو  ين�شبون الكمائن، 
كانت قوُتهم الرئي�شة ُتعدُّ وت�شتعدُّ للمعركة الفا�شلة.

ح�شين بن �شرحال الحمادي )ق:1104هـ1692م(

معركة عين الباطنيّة

داهموا  1099هـ  الُمحّرم  1686/10/20م/  بتاريخ 
المركزي  الأعــداء  ُمع�شكر  على  الرئي�شي  بهجومهم  بغتًة 
�شرحال  بن  ح�شين  بقيادة  في»المنيطره«،  الباطنيّة«  في»عين 
انجلْت  �شاعات،  ب�شع  اإل  المعركة  ت�شتمّر  ولم  الحمادي. 
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ُمخّلفًا  اأثرها  على  انهزَم  الدولة.  لع�شكر  �شاحقٍة  هزيمٍة  عن 
خم�شًة واأربعين قتياًل، وغنائم و�شالحًا كثيراً. دون اأن يفقَد 

الُمقاتلون ال�شيعة قتياًل واحداً.
معركًة  التخطيط  وبراعة  بال�شجاعة  الثّوار  ك�شَب  هكذا 
واليها  اأّما  »طرابل�س«.  باتجاه  »�شيدا«  با�شا  وانهزم  اأُخرى. 
غير  ُمقاتلوهم  وتفّرق  »بيروت«.  اإلى  بعياله  ففّر  الُمعّين 
النظاميين من دروٍز وتركمان واأكراد وُعربان كلٌّ اإلى دياره. 
الدولَة  المعركة  نتيجُة  اأرغمت  فقد  ال�شيا�شي  ال�شعيد  وعلى 
الحماديين  ال�شـيوخ  حكم  ب�شرعّية  ر�شمّيًا  العتراف  على 
نّيّة« و»البترون« و»الك�رة«.   على مقاطعاتهم: »جبيل« و»ال�شّ
وا�شتمّروا  »بعلبك«.  على  الحرفو�شي  �شديد  الأمير  وكذلك 
بحكم مقاطعاتهم با�شتقاللّيٍة �شبه تاّمٍة ب�شع �شنين، بالتحديد 
حتى ال�شنة 1104هـ/1692م. بما في ذلك ال�شتيالء على 
لخزينة  ت�شديدها  عن  والمتناع  لأنف�شهم  ال�شرائب  اأموال 

الدولة. 

الحملُة الكبرى على الثائرين

ِحراكًا  الدولُة  ــداأت  ب 1103هـــــ/1691م  ال�شنة  في 
�شيا�شّيًا يرمي اإلى ب�شط �ُشلطتها على »جبل لبنان« و»بعلبك«. 
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ف�شلخْت »�شهل البقاع« عن ولية »دم�شق« و�شّمتُه اإلى ولية 
اأمِر  تحت  الثائرين  مناطق  كامل  و�شع  ابتغاَء  »طرابل�س«، 

دُر  �ُشلطٍة واحدة، هي �ُشلطة على با�شا والي »طرابل�س«، ال�شّ
الأعظم فيما بعد. وا�شدرت عدداً من الفرمانات الُموّجهة 
اإلى اأُمراء الألوية والُولة والُق�شاة والماللي، دعمتها بفتاوى 
�شّمتهم  َمن  على  الق�شاء  بلزوم  تق�شي  وكّلها  فقهائها، 
»الِقِزلبا�س« »الأ�شقياء« »الّرواف�س«. واألغت عقوَد اللتزام التي 

الثّوار. ومنحتها لأن�شاِرها تحريكًا  اأعطتها لقادة  كانت قد 
اإعداِدها.  في  ما�شيًة  التي كانت  قّواتها  في  بالقتال  لهّمتهم 
مّما �شّكل بمجموعه تدابير �شيا�شّية وع�شكريّة غير م�شبوقة، 
خ�شو�شًا بعديِدها الُمجتمع من وليات »دم�شق« و»حلب« 
كّل  نالت  و»حماة«،  »حم�س«  واألوية  و»�شيدا«  و»طرابل�س« 

»لبنان« ال�شيا�شي كما هو اليوم. 

اإلى  ال�ّشاملِة لجاأ الحماديّون  الع�شكريِّة  َبدء الأعماِل  مع 
لكّن  »العاق�رة«.  باتجاه  اأر�شلوهم  باأن  اأُ�شراتهم،  تحييـد 
نّين« على ما  عا�شفًة ثلجّيًة ُمفاجئًة حا�شرتهم في اأعالي »�شِ
ُنرّجُح وق�شت على عدٍد كبيٍر منهم. والذين نجحوا منهم 
»الُفرُزل«  قرية  اإلى  ال�شديدة،  الُمعاناة  بعد  الو�شول،  في 
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هم  و�شط »�شهل البقاع« اأدركتهم الع�شاكر وق�شْت على بع�شِ
الآَخر. 

انت�شرت قّواُت الحملة في الجبل و»�شهل البقاع« ال�شرقي 
ُتحرُق القرى وتقتل المدنيين وت�شبي الن�شاء وتنهب الموا�شي 
�شرحال،  بن  و�شقط  ح�شين  يداها.  اإليه  مات�شُل  كلَّ  وُتدّمُر 
الذي عرفناه من قبُل قائداً للثورة، قتياًل في اإحدى المعارك 

مع عدٍد من اأقارِبه. 

)12(

الثورة تستمر، معركة عين قبعل

ومع ذلك، مع الإعداد الع�شكري غير الم�شبوق، الُمقّدُر 
ح�شب غير م�شدٍر بع�شرين األَف ُمقاتل. ومع الخ�شائر الكبيرة 
اأنزله  الذي  الَجماعي  التنكيل  ومع  وقيادِتها.  الثورة  برجال 
العدو بقاعدِتها الب�شريّة دون تمييز، قتاًل ناَل حتى المدنّيين 
غير الُمقاتلين ومن ن�شاٍء واأطفال، واإفقاراً بالتدمير والإحراق 
والنهب الّذريع،ـ  مع ذلك كّله فاإّن الثورَة بقيْت عالقًة وكاأّنها 
لم تفقد �شيئًا من عنا�شر قّوِتها. مّما يدلُّ على تجّذِرها العميق 
الب�شرّية، واأي�شًا على انعدام الخياراِت الأُخرى  في قاعدِتها 
لديها. ومن ذلك اأّنها بعد �شنتين تقريبًا اأنزلْت هزيمًة �شاحقًة 
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در الأعظم  بع�شكر اأر�شالن با�شا، الذي خلَف علي با�شا، ال�شّ
الآن، على ولية »طرابل�س«، وذلك في معركة »عين قبعل« في 

منطقة »جبيل«. 

)13(

النفير العاّم ضد الثورة

ب�شخ�ض  الدولُة،  �شارعت  الفادحة  الهزيمة  هذه  اأثر  على 
در الأعظم علي با�شا، اإلى تجهيز حملٍة ُكبرى من ع�شاكر  ال�شّ
النك�شارّية  ِفَرق  اإلى  بالإ�شافة  المحّليين،  والزعماء  الُولة 
، وجّنَد كلَّ قادٍر على حمل  العثمانّية. اأي اأّنه اأعلن النفيَر العامَّ
ال�شالح، وح�شَد القّواِت التابعَة مبا�شرًة للدولة. واأ�شنَد قياَدَتها 
اإلى اأر�شالن با�شا نف�شه. ولكن هذا الرجل، الذي يبدو اأّنه كان 
يعرُف جّيداً َمن �شُيقاتل، اأعلن بعد اأن بداأ تحّركاِته عجَزه عن 
ع�شكريٍّ  قائٍد  تعيين  واقترح  الخطيرة.  الُمهّمة  بهذه  القياَم 
ُمجّرٍب يتمّتُع بالخبرة الع�شكريّة الُمنا�شبة. فاأر�شل الباُب العالي 
مر�شومًا/ فرمانًا يوّبُخ فيه اأر�شالن. ثم �شارَع اإلى تعيين ال�شابط 
»الأنا�ش�ل«، على  عام  ُمفّت�ض  با�شا،  طو�شون/ طر�شن محمد 
بالحروب،  وتمّر�شه  الع�شكريّة  لخبرته  ذلك  الحملة.  راأ�ض 
الحملة  هذه  فاإّن  ذلك  ومع  المبراطورّية.  داخَل  خ�شو�شًا 
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، بل ودون اأ�شباٍب  تفّرقت اأي�شًا دون اأن تقوَم باأيِّ عمل ِجّديٍّ
في  ال�شغيرة  الُمناو�شات  بع�ض  لها  ُيذَكر  ما  وكلُّ  مفهومٍة. 
جنوب »�شهل البقاع«. واأُعيَد قائُدها اإلى موقعه ال�شابق. وكان 
اإلى والي  اأُ�شندت قيادُتها  التي  التالية  اأي�شًا م�شيُر الحملة  هذا 

»م�شر« اآنذاك، والي»دم�شق« �شابقًا اإ�شماعيل با�شا. 

)14(

الحمالُت تتوالى والصموُد حتى النهاية

الكتاب،  هذا  لخّطة  بالنظر  للقارئ،  ُتذكُر  فائدٍة  من  ما 
اإح�شاِء الحمالت التي م�شت الدولُة في تنظيِمها حملًة  في 
و»�شهل  لبنان«  »جبل  في  ال�شيعة  قّوِة  على  للق�شاِء  حملٍة  اإثَر 

البقاع«. لذلك فاإّننا ُنلّخ�ُض الو�شَع  بما يلي:

لقد واجه هوؤلء ُمنفردين جحافَل المبراطوريّة العثمانّية 
و�شنائِعها المحّليين، دون اأن تناَل ول مّرًة واحدًة من اإرادِتهم 
و�شموِدهم ومقاومِتهم. وبالنتيجة عا�شوا في مرابعهم حياًة 

قا�شيًة ول ريب. ولكّنهم ُمتمّتعون بكامل الحرّية. 
ال�شيف  ف�شول  اأثناَء  كانوا  ال�شنين  من  اأثناء عقوٍد طويلٍة   
في  اأّما  ّحل.  الرُّ �شبَه  عاة  الرُّ حياَة  الجبال  اأعالي  في  يعي�شون 
و�شهلّي  ال�شواحل  اإلى  يهبطون  كانوا  فقد  الباردة  ال�ّشتاءات 
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»الهرمل« و»البقاع«. ومنهم َمن يعمل في الزراعة في الِه�شاب 

والوديان الخ�شبة. وعندما ُينَذرون بقّوات العدّو الُمتجهة اإلى 
بالدهم، كانوا ُيخلون قراهم ومزارَعهم، وُير�شلون ن�شاَءهم 
اأّما الرجاُل فكانوا  اأمانًا.  اأكثر  اإلى حيث يكونون  واأطفاَلهم 
ينطلقون نحو الأعالي ولي�ض مع كلٍّ منهم اإل �شيَفه وبندقّيَته. 
الموادُّ  فيه  القما�ض  اأو  الجلد  من  كي�شًا  ُيعّلُق  كتفه  وعلى 
نع ذخيرِة بندقّيِته، التي برع في �شنعها من موادَّ  الالزمة ل�شُ
بانتظارالجي�ِض  �شغيرٍة  بجماعاٍت  ليكمنوا  ب�شيطة.  محّلّيٍة 
الّزاحِف. فُيداهمونه حيث هو بغاراٍت �شريعٍة ُتنزُل به اأفدَح 
الخ�شائَر في الرجال والعتاد. كثيراً ما اأّدت اإلى اإيقاع الهزيمة 
اإلى حيث  التراجع خائبًا  على  واإجباره  �شفوِفه  وت�شتيت  به 
اأتى. حتى اإذا تراجع العدوُّ تحت �شغط غاراِتهم رجعوا اإلى 
التالية. وهكذا  الحملة  بانتظار  ُقراهم ومزارَعهم ومراعيهم 

دواليك، عامًا بعد عام. وعقداً بعد عقد. 
خ�شائرفي  دون  تمّر  تُكن  لم  الحمالت  هذه  اأّن  على 
النتاجّية  التحتّية  الُبنية  في  فادحًة  خ�شائَر  واأي�شًا  الُمقاتلين، 
ها باهظ. كان ع�شكُر العدو المهزوم  والعاملين عليها، بع�شُ
كثيراً ما ينتقم باإحراق وتدمير القرى والتنكيل باأهِلها وقطع 
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روع.  الأ�شجار ونهب القطعان واإتالِف الزُّ
الرجال  في  الخ�شائُر  كانت  الُمرّوع  الو�شع  هذا  في 
معركٍة  بعد كلِّ  الُمتناق�ض  في عديدهم  اأثُرها  يبيُن  الُمقاتلين 
ال�شيعة  الحماديين  ال�شيوَخ  فاإن  ذلك  ومع  يخو�شونها. 
اإ�شماعيل  »م�شر«  والي  لحملة  الّذريع  الف�شل  بعد  ا�شتمّروا، 
وعلى  �شيطرتهم  تحت  الواقعة  المناطق  ُحكم  على  با�شا، 
على  ُمكَرَهًة  الدولُة  داأبت  كما  الداخلّية.  �شوؤونها  اإدارة 
في  ُحّكامًا  بهم  تعترُف  التي  القانونّية  اللتزام  اإ�شدار عقود 
المناطق الواقعة تحت �شيطرتهم، حتى حيث لتكوُن الغلبُة 

ّكانّيُة لل�شيعة.  ال�شُّ
الحمالِت  لي�ض  نهايِتها  اإلــى  الأُمـــوَر  اأو�شَل  ما  لكّن 
العثمانّية المتوالية فقط، بل هي بالإ�شافة اأي�شًا اإلى ما حملته 
في  الغربّية  وَل  الدُّ اأدخلْت  التي  التالية.  ال�شيا�شّية  التطّورات 
للمنطقة، على قاعدة المتيازات الأجنبّية  ال�شيا�شّية  ال�شورة 
اأعمال  جانب  اإلى  طبعًا  ولكن  الُمتافقم.  الدولة  عف  و�شَ
الفريقَين،  بين  هناك  كان  اأي�شًا.  الُمتهالكة  العثمانّية  الدولة 
التحاُلف  اأ�شكال  من  �شكٌل  الغربية،  َول  الدُّ و�شنائُع  الدولُة 
ال�شيا�شّية لل�شيعة  الفاعلّية  الق�شاء على  اإلى  الُمعَلن يرمي  غير 
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في اأنحاء »جبل لبنان«. 
الت�شكيالت  ُتطيقه  مّما  اأقوى  كان  بوجهيه  الو�شع  هذا   
الجتماعّية ـ القتالّية لل�شيعة الحماديين في »جبل لبنان«. على 
غم من ال�شجاعة الفائقة والمهارة القتالّية وقّوة الحتمال  الرُّ
العجيبة. وخ�شو�شًا في ظّل انعداِم كلِّ �شنٍد خارجٍي لهم، في 
غير  واللوج�شتي  والتنموي  والمالي  ال�شيا�شي  الّدعم  ُمقابل 
يتلّقونه من  الم�شيحيين  الذي كان مواطنوهم من  المحدود 
ول والهيئات الغربّية . والحقيقُة اأّن كّل القوى الخارجّية  الدُّ
هم. هكذا كان  بداأٍب �شدَّ تعمُل  المنطقة كانت  العاملة في 
توالي المعارك الع�شكريّة، بالإ�شافِة اإلى ثبات الأداء ال�شيا�شّي 
ُقواهم.  اأن انحّلت  اإلى  �شيئًا ف�شيئًا  ياأخُذ من قّوتهم  الغربي، 
فطفقوا ُيغادرون المناطق التي حكموها وقاتلوا دفاعًا عنها 

طوياًل، اإلى اأن اأخلوها نهائّيًا.
وعندما انهارْت الدولُة العثمانّيُة مع نهاية الحرب العالمّية 
اآل حماده وعائالتهم  اأُ�شرة  من  البارزين  الأُولى كان جميُع 
ليعودوا  هم  حيث  العالقة  الفو�شى  فا�شتغلوا  لديها.  اأ�شرى 
ُمت�شّللين اإلى بالدهم،  لينزلوا مدينة »الهرمل« �شمال »لبنان«، 

حيث ما يزاُل اأعقاُب الأُ�شرِة حتى اليوم.





الفصل الثالث عشر

جبل عامل، الفكُر والسيُف

في ُمواجهة العثمانيين

)تمهيـد(

ال�شابع،  الف�شل  من  الثاني  الق�شم  في  �شبق  مّما  عرفنا 
»لبنان«  في  الحاكمِة  الأُ�شراِت  اأعرَق  ب�شارة،  بني  اأُ�شرَة  اأّن 
»جبل  في  الحاكمِة  الأُ�شراِت  اأبرَز  كانت   الإطــالق،  على 
غير  ل�شبٍب  ــداث  الأح م�شرح  من  اختفْت  واأّنها  عامل«، 

معلوم. ورّجحنا هناك اأن اختفاَءهم  ذلك الختفاَء الغام�َض 
ب�شبب الحتالل  بغيِرها،  اأو  بو�شيلٍة  والمفاجَئ  قد ح�شل، 

العثماني. 
منذ  كان  عامل«  »جبل  اأن  �شبق،  مّما  اأي�شًا  المعلوم  ومن 
لنه�شٍة  موطنًا  تقريبًا،  القرن  ون�شف  بقرٍن  العثمانيين  ماقبل 
فكرّيٍة جعلته اأكثَر اأقطاِرالعاَلم الإ�شالمّي قاطبًة حيوّيًة فكرّيًة. 
كان في  واأّنه في الوقت الذي كانت ن�شبٌة قليلٌة جّداً من ال�شُّ
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المنطقة ال�شامّية ُيح�شُنون القراءَة والكتابة، كان »جبُل عامل« 
وحَده يعجُّ بالفقهاء والأدباء وال�شعراء والُم�شّنفين في ُمختلف 
العلوم والفنون. كما وقفنا اآنفًا اأي�شًا على الُمحاولت الّرائدة 
لأبرزعلماء »جبل عامل« في زمانه، ال�شهيد الثاني زين الدين 
بن علي الُجباعي، في �شبيل تر�شيد ال�شيا�شة العثمانّية الفّجة 
وتحريِرها من اأزمتها التاريخّية. فكان اأن ارتكبت بقتله اأحد 

اأغبى واأنكر الجرائم في التاريخ. 
ة التالية بما �شبقها. نقوُل كلَّ ذلك على �شبيل َحْبِك الق�شّ

األُسرات الحاكمة في »جبل عامل«     

»جبل  في  الحكُم  كان  لـ»ال�شام«  العثماني  الفتح  ُبعيَد 
اأُ�شرات هي: اآل علي ال�شغير في »بالد ب�شاره«  عامل« لثالث 

»معركه«  و�شاحل  و»ه�نين«  »تبنين«  الخم�شة:  بمقاطعاتها 
و�شاحل »قانا« و»مرجعي�ن«. وبنو �شعب في بالد ال�شقيف، 
ومركُزها مدينة »النبطيّة«. واآل ُمنَكر في اإقليم »ال�ّش�مر«، وهو 
اليوم من اأجزاء ق�شائي »�شيدا« و»النبطيّة«، ومركُزُه »ُجبع«. 
وكان الجبُل  تابعًا بح�شب الق�شمة الإدارّية العثمانّية لحاكم 
بالمرجعّية  اأ�شبه  اإ�شمّية،  كانت  التبعّية  هذه  ولكّن  »�شيدا«. 

نفوذهم  مناطَق  يحكمون  ال�شيوخ  اأُولئك  فكان  المالّية. 
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حكمًا م�شتقاًل في �شوؤونها الداخلّية. كما اأّن ال�ّشركَة بين تلك 
بل  الم�شاواة،  قدم  على  تُكن  لم  الجبل  ُحكم  في  الأُ�شرات 
ة ُمتقّدمة. وكانت قاعدتهم  كان لآل علي ال�شغير منزلة خا�شّ
في »تبنين« وقلعِتها الح�شينة بمثابة العا�شمة ال�شيا�شّية للجبل 

كّله. 
هناك َمن يعتقد اأن اآل علي ال�شغير لي�شوا اإل بني ب�شارة. 
العثمانّية، ليظهروا بعد مّدٍة  اختفوا موؤّقتًا من وجه العا�شفة 
َحْد�ٌض  با�شٍم جديد. وما من ن�ضٍّ على ذلك. ولكّنه  ق�شيرٍة 
ثم  ب�شارة،  بني  لجميع  الكامَل  الختفاَء  ُيف�ّشر  نراه  قويٌّ 
الظهوَر القويَّ والُمفاجَئ لآل علي ال�شغير في منطقة ُحكمهم 
ها. وكالهما اأمٌر ي�شُعُب تف�شيره بنف�شه. من �شبه الُمحال  نف�شِ
اأن اأُ�شرًة كبيرًة وعريقًة ومكينًة كبني ب�شارة ُيق�شى عليها ماّديًّا 
نهايِتها  ماأ�شاُة  ت�شيُع  باقية،  منها  يبقى  ل  بحيث  ُمبرمًا  ق�شاًء 
هناك  لو كان  الأقل،  ال�شعبّية على  الّذاكرة  تمامًا من  العنيفة 

ماأ�شاٌة بالفعل. 
ثم اأّن ظهوَر اآل علي ال�شغير، ذلك الظهورالذي و�شفناه 
ها، ليدلُّ  باأّنه قويٌّ وُمفاجئ وفي منطقِة ُحكم بني ب�شارة نف�شِ
اَلٌم  على اأنهم ي�شتندون اإلى خلفّيٍة �شيا�شّيٍة قوّيٍة را�شخٍة وُمت�شَ
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ُمتقّدمين على  �شيوخًا  بروزهم  قبل  واأنهم  النا�ض،  بين  عليها 
النا�ض.  ُعُر�ِض  من  يكونوا  لم  عامل«،  »جبل  �شيوخ  بقّية 
اأُ�شرتَين حاكمتين غيرها بقيتا على  خ�شو�شًا في ظلِّ وجود 
مكانِتهما، ولم تتاأّثرا بالحتالل العثماني. �شُي�شارُع رجاُلهما 
على  �شلطانهم  لب�شط  ن�شاأ  الذي  الفراغ  من  ال�شتفادة  اإلى 
ماّديًا.  انتهْت  قد  الأُ�شرُة  كانت  لو  الأو�شع،  نفوذها  منطقة 
وبذلك لن يكوَن لأُ�شرٍة عادّية اأدنى فر�شٍة للبروز على النحو 

الذي عرفناه لآل علي ال�شغير. 
ومّما قد ُيعّزُز هذا الَحْد�َض تعزيزاً ما، اأّن »بالد ب�شارة«، بل 
قريٍب  ال�شم حتى وقٍت  بهذا  ُيعَرُف  »جبل عامل«، ظّل  كّل 
جّداً، ليزيد عن ب�شع عقوٍد من ال�شنين . ولم ُيهَجر اإل بعد 
حيث  النا�شئة،  اللبنانيّة«  »الجمه�ريّة  لرقعة  الإداريّة  الق�شمة 

�ُشمي الجبُل »لبنان الجن�بي«، كما هو معروٌف اليوم. 
نقوُل ذلك على �شبيل التاأييد مبدئّيًا لهذا الَحْد�ض. 
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»جبل عامل« اجلغرافيا والتاريخ

مالحظاٌت عاّمٌة
»جبل  بين  موقَعه  عامل«،  »جبل  حّظ  �شوء  من  كان  ولقد 
اأُمراء  من  وُحّكاِمِه  وامتداده،  »ال�ش�ف«  ال�شمالي،  لبنان« 

الذي  »فل�شطين«  �شمال  وبين  ال�شهابيين،  وورثتهم  معنيين 
كان ُحّكاُمه في خ�شاٍم �شبه دائٍم مع العثمانيين. هذا الموقع 
فر�ض على ُحّكام »جبل عامل« في هذه الحقبة توازناٍت �شعبًة 
جداً، بين خ�شوع ُحكام »ال�ش�ف« لإمالءات »ا�شتامب�ل« اأو 
با�شوات »دم�شق« ب�شّن الغارات ب�شبٍب وبدوِنه على جيرانهم 
العري�شة  »فل�شطين«  ُحّكام  طموحات  وبين  الجبل.  في 
الُمغامر  الأمير  عهد  في  خ�شو�شًا  الخارجّية،  وتحالفاتهم 
ُزهاء  اإمارُتُه  امتدت  الذي  فدي.  ظاهرالُعَمرال�شّ ال�شيخ 

ال�شبعين �شنة   حافلًة بالنزاعات والحروب. 
ولكن، بالُمقابل، فاإّننا ُنالحُظ اأّن زعماَءه في هذه الحقبة 
كانوا ُمختلفين تمامًا عن عاّمٍة ّمن �شواهم من زعماء الإقطاع 
الدولة  با�شتر�شاِء  مح�شوراً  هّمهم  يُكن  لم  المنطقة.  في 
كيفما  ال�شرائب  جبايُة  ثّم  ومن  اللتزام،  على  للح�شول 
تاأّتى لهم لت�شديد قيمة اللتزام، مع فائ�ٍض كاٍف ليعي�شوا في 
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اأّننا ل  ق�شورهم الكبيرة عي�شًة باذخًة تليُق باأمير. ومن ذلك 
نِجُد في ما تركوه في »جبل عامل« مثَل الق�شور الكبيرة التي 
ما  و�شهابيين،  معنيين  من  الجنوبي  لبنان«  »جبل  اأُمراُء  تركها 
ولئك لم  تزاُل اآثاُرها حتى اليوم. مّما يدلُّ على اأّن م�شاكَن اأُ
تُكْن اأف�شَل بكثير من م�شاكن اأو�شاط النا�ض من رعّيِتهم. في 
حين اأّنهم كانوا ُينفقون ب�شخاء على ت�شييد الح�شون وترميِم 
الزراعة  تنمية  اأو  �شعبهم  عن  الدفاع  و�شائل  وتقويِة  الِقالع 
والتجارة. ولذلك فاإّن عالقَتهم بالنا�ض كانت حميمًة دافئًة. 
كانت زعامتُهم حقيقّيًة ت�شتنُد اإلى ولء �شعبهم. ومن هنا فاإّن 
عقوَد اللتزام التي ُت�شدُرها الدولُة العثمانّيُة لهم لم تُكْن اإل 
اعترافًا عملّيًا بهذا الأمرالواقع. ولذلك فاإّنهم كثيراً ما كانوا 
ت�شديد  اأو  اللتزام  عقود  تجديد  عن  يمتنعون  اأو  ُيناجزونها 
قيمته لها دون اأن يخ�شوا غ�شَبها وانتزاَع اللتزام منهم، مثلما 

كانت الدولُة تفعُل كثيراً مع الأُمراء المعنيين وال�شهابيين. 
ثم اأّن الُمتاأّمَل العارَف بتاريخ »جبل عامل« اإجماًل، لُيالحُظ 
اأن ال�شاأَن والّذكَر والح�شوَر والأثَر في هذا الّطور من تاريخه 
الدين  لُعلماء  هام�ٍض  مع  القطاعيين.  ال�شيوخ  لأولئك  كان 
العاِلم  قّوِة ح�شوِر هذا  يّت�شُع في عالقٍة طردّيٍة مع  اأو  ي�شيُق 
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اأعلى  منهم  يلقون  كانوا  اإجماًل  (العلماء(  ولكّنهم  ذاك.  اأو 
التقدير، ويقُف ال�شيوُخ  عند راأيهم في الأزمات. 

ال�شاأُن،  النفوذ معكو�شًة. كان  قبُل فقد كانت ق�شمُة  اأّما   
كلُّ ال�شاأن، لعاِلِم الدين. واأّما القطاعي فما كان له من ذكٍر 
»جّزين«  ُمقّدمي  مثل  من  �شائعًة.  اأ�شماًء  اأحيانًا  اإل  اأثر،  ول 
عابراً  ذكراً  الكراجكي  الّرائُد  يذكرهم  َمن  ومثل  الخزرج. 
�شوى هذه  نعرُف عنهم  مّمن ل  ُكُتبه. وجميعهم  بع�ض  في 
لي�ض  المالحظة  هذه  وتف�شيُر  الإجمال.  البالغة  المعلومات 
فهم  على  عقَلُه  دّرَب  ح�شيٍف،  قارٍئ  الع�شيرعلى  بالأمِر 
�شروب ال�شلوك الأن�شاني ومناِزِعها، ووعى قلُبُه ما ُقلناه اآنفًا 

على »جبل عامل« قبل العثمانيين. 
»جبل عامل«  لـ  الأُولى والكبرى  النه�شَة  اأّن  المعلوم  فمن 
قد ح�شلْت على يد وبف�شِل اأعمال ال�شهيد الأول محمد بن 
مكي الجزيني (ق:786هـ / 1384م(، رّداً على التداعيات 
بنى  واأّنه  »ك�شروان«.  لنكبة  الكارثّية  والجتماعّية  ال�شيا�شّية 
عمَله على اإنتاج الُمثّقف الُمنتمي (الفقيه(، ومن ثّم دْفَعه اإلى 
�شوح العمل التبليغي ـ الجتماعي ـ ال�شيا�شي. مّما اأّدى اإلى 
الجتماعّية وم�شموِنها  الُبنية  ُم�شتوى  على  انقالٍب جذريٍّ 
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والخامد،  الباهت  ال�ّشامي  الت�شّيع  م�شتوى  من  الثقافي، 
مدر�شَتي  في  و�شّب  نما  الذي  الفكري  الت�شّيع  م�شتوى  اإلى 
»بغداد« و»الحّلة« على التوالي. وبا�شتثناء النهاية العنيفة لبطل 

ا�شتمّر  بل  �شوء.  ُيعاِن من كبير  لم  فاإن ميداَن عمله  النه�شة، 
تزيُد على  الّذاتّية مّدًة  بقّوته  ُمنتجًا من بعده  م�شروُعُه عاماًل 

القرِن ون�شف القرن من بعده. 
الدين  لعاِلِم  يكون  اأن  الطبيعي  من  فاإّن  الُمناخ  هذا  في 
لل�شيوخ القطاعيين  الأّوَل في مجتمعه. واأن يكون  الموقَع 

المحّل الثاني. 
اّما في الجو الُمحتدم الذي ن�شاأ بالحتالل العثماني، فقد 
كان على »جبل عامل« اأن يتعامَل مع العقل الخ�شبي للُمحتّلين، 
واأن يحمَل ِوزَر اأزمتهم التاريخّية. وقد راأينا فيما فات كيف 
عمَل اأبرُز فقهاء »جبل عامل« في زمانه، ال�شهيُد الثاني، كّل ما 
في ُو�شعه فرداً لتر�شيد ال�شيا�شة العثمانّية القا�شرة الغبّيِة دون 
جدوى، ولحمايِة النه�شِة في وطنه. وكيف دفع حياَته ثمنًا 

لم�شعاه البطولي. 
الُمواجهة.  اإل  عامل«  »جبل  رجال  اأمام  يبَق  لم  هذا  بعد 
على  فبالقتال  واإمكاناِتها،  طاقَتها  ت�شتنفَد  حتى  بال�شيا�شِة 
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�شبيل الدفاع عن النف�ض، طالما لم يبَق في اليد اأيَّ خياٍر اآَخر. 
في هذا الُمناخ فاإّن من الطبيعي اأن يكوَن لرجاِل ال�شيا�شِة 
والحرِب الموقَع الأّول في مجتمعهم، ويكون لرجال العلم 
ِمرقاَة قادِتها واأبطاِلها  التالي. ودائمًا كانت الحرُب  الموقع 

وُم�شعري ناِرها اإلى المواقع الأُولى. 
عامل«  »جبل  تاريَخ  من  هاّمًا  جانبًا  ُنلّخ�ُض  التحليل  بهذا 
هذه  عند  نِقَف  لن  طبعًا،  ولكّننا،  العثمانّية.  الحقبة  طواَل 
�شرد  في  عملنا  ُنغرَق  لن  واأي�شًا  الإجمال.  البالغة  ال�شورة 
و�شنائِع  الجبِل  رجاِل  بين  المواجهِة  �شروِب  تف�شيالِت 
على  الُمطّولت،  في  القارُئ  يجُدُه  قد  مّما  العثمانيين. 
طريقًا  �شنّتخُذ  فاإّننا  وعليه  المنهجّي.  و�شعِفها  ا�شطراِبها 
و�شطًا، باأن نجعَل من �شيرِة واأعمال اأحِد اأعرِف اأبطاِل هذه 
الفترة في ال�شيا�شة وفي الحرب اأُنموذجًا، يكفي اأن يحتذيه 
القارُئ في ذهنه، لمنحه �شورًة وافيًة للحقبة، بمقدار غر�ِض 

هذا الكتاب، ذاك هو:

الشيخ ناصيف النّصار

وهو من اأُ�شرة علي ال�شغير، وثاني اأميرَين كبيرَين عرفهما 
الدين  الموؤ�ّش�ض ح�شام  البعيد  بعد جّده  »جبل عامل«،  تاريُخ 
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اإليه  قادنا  ِلما  وفقًا  واحدٌة،  الأُ�شرتَين  اأن  �شّح  اإن  ب�شارة. 
الحد�ُض قبل قليل. 

ُيطبُق الموؤّرخون، من عرٍب وغيرهم، على و�شف ال�شيخ 
نا�شيف بكل جميل. وي�شُف موؤرخو »جبل عامل« عهَده باأّنه 
ال�شالم مع  ُو�شعه على ب�شط  اأزهى عهوده. عمَل كلَّ ما في 
�شيا�شة  في  الم�شّي  اإل  اأبوا  فلما  الدولة.  رجال  ومع  جيرانه 
الجبل.  �شيوخ  كلمة  توحيد  على  عمل  والغطر�شة،  البط�ض 
المتوالية.  المعارك  �شل�شلًة طويلًة من  ولئك  اأُ ثم خا�ض �شّد 
فلم ينهزم في معركٍة قط، بل انت�شر في حروبه ّكلها. ومنها 
معارُك خا�شها �شد عدوٍّ يفوُق ع�شكَره باأ�شعاٍف ُم�شاعفٍة 
ُعّدًة وعدداً.  على الرغم من �شّح موارد بالده،  وقّلِة عديِد 
نجح  باأنه  ذلك  الكثيرين.  اأعدائه  عديد  اإلى  بالقيا�ض  اأهِلها 
بحيث  الفقراء،  الُمزارعين  من  ومعظمه  �شعبه،  تنظيم  في 
يدعوهم  عندما  اأ�شّداء  جنوداً  ويغدون  ال�شالح  يمت�شقون 
اإلى العمل في حقوِلهم ومزارِعهم.  الّداع. ليعودوا من بعُد 
وهكذا دواليك. وكان اإذا حّز به كبيُر اأمٍر جمَع علماَء الدين 
قرية  بموكبه  يومًا  ق�شَد  اأّنه  وُيقاُل  يفعل.  فيما  وا�شت�شارهم 
»جبل عامل«  اأبرِز علماِء  لل�شّيد محمد الأمين،  »عيناثا« زائراً 
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في زمانه، فوجده يعمل مع بّناء في اإقامة جداٍر بمنزله. فنزل 
عن �شهوة جواده وقّبل يَد ال�شّيد، واأبى اإل اأن يعمَل معه في 

تقديم الطين والحجر. 

�شخرُة نا�شيف

ا�شت�شهد ال�شيخ نا�شيف يوم الثنين 5 �شوال 1195هـ/ 
مئات  ب�شع  راأ�ض  على  ُمتعّجاًل  خرج  1781م.  اأيلول   3
»جبل  للغارة على  من رجاله ل�شّد ع�شكٍر كبيٍر للجّزار قادٍم 
المعركٌة  دارْت  وهناك  »يارون«.  قرية  في  به  فالتقى  عامل«. 

ثلُث  وُقتل  تلوح،  الن�شر  مخايُل  وبداأْت  النهار،  اأواخر  اإلى 
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ع�شكر الجّزار. لكّن ما قلَب ميزاَن الحرب، اأنه اأثناء المعركة 
زِلَق به جواُده على �شخرٍة �شطحّيٍة وا�شعة، معروفٍة حتى اليوم 
با�شمه (�شخرة نا�شيف( ف�شقط وعوجل بر�شا�شٍة قاتلٍة في 
ب�شارة  الجّزار بالَد  الهزيمة. ودخل ع�شكُر  راأ�شه،  فوقعت 
و�شرَع بهدم القالع والح�شون التي �شرَف اأهُل »جبل عامل« 

ع�شرات ال�شنين في بنائها وتدعيِمها. 
ولقد ظّل اأهل »جبل عامل« مّدَة تقُرُب من قرن يفتتحون 
كل عزاٍء بميٍت منهم بعزاء ال�شيخ نا�شيف. اإلى اأن اأفتى اأحد 
علماء الدين بُحرمة ذلك، كي ل يتحّوَل �شعيرًة دينّية. فكّف 

النا�ُض بعدها عّما درجوا عليه. 

ما بعَد الشيخ ناصيف 

الماأ�شاة والبط�لة

الرجاُل  ُمظلمٌة.  فترٌة  عامل«  »جبل  بطِل  �شهادَة  تلْت 
خرة اإلى اأن  يوؤخذون بالمئات اإلى »عّكا« حيث يعملون بال�شُ
ُت�شاَدر.  الإرهاق. والأمواُل وال�شالح والخيوُل  يموتوا من 
النخا�شة.  �شوق  في  ثمٍن  باأرخ�ض  ُيباعون  والأولُد  والن�شاُء 
ومن �شِلم من الرجال التجاأ اإلى بالد »بعلبك«. واأّما المكتبات 
ُجعلت  حيث  »عّكا«  اإلى  الأُخــرى  هي  ُنقلْت  فقد  الكثيرة 
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داخل  دفنها  اإلى  اأ�شحاُبها  �شارع  ما  ومنها  لأفراِنها.  وقوداً 
الجدران اأماًل باإنقاِذها، فاأتلفتها الرطوبة والح�شرات. 

القادِة  وقتِل  والِمحن،  النكبات  هذه  كلِّ  مع  ذلك،  ومع 
اإلى  ال�شديِد  والفتقاِر  منهم،  �شِلَم  َمن  وت�شتيت  والُمقاتلين 
راأ�َشـه ولم  ُيطاأطئ  لم  »جبل عامل«  فاإّن  ـ  الرجال وال�شالح، 
يخ�شع. بل كان من رجاِله، ومنهم َمن هم من اأبناء ال�شهيد 
اأبطاُلها التاريخ  نا�شيف، َمن نّظموا حرَب ع�شابات، دخَل 
بل  مقام،  بهم  ي�شتقّر  ل  الذين  يعني  ّياح(،  (الطِّ ا�شم  تحت 
هم في ِحراٍك دائٍم وفقًا لُمقت�شياِت هذا النمط من الحرب. 
ا�شتمّرْت ُربع قرن، بحيُث اأعجزْت الدولَة، وا�شطرتها فيما 

بعد اإلى ت�شويٍة �شيا�شّية. 
الجّزار  وفاة  بعد  »عّكا«  والي  با�شا،  �شليمان  عهد  في 
كل  في  �شلفه  نقي�ُض  وهو  (ت:1219هـــــ/1804م(، 
»جبُل عامل« بفترٍة من ال�شتقرار والزدهار  �شئ، ـ حظي 
الن�شبي، بف�شل �شيا�شة هذا الوالي الّر�شيدة ن�شبّيًا ، ولذلك 

ُعرف بـ (العادل(. 
اأثناء فترة وليته التي طالت مّدة خم�ض ع�شرة �شنة (1219 
ـ 1235هـ/1804ـ 1219م( عمَل �شليماُن با�شا العادُل على 
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اإ�شالح ما اأف�شده الجّزار. ربما، بل على الأرجح، خ�شوعًا 
ّياح( التي اأنهكْت الدولة فيما �شبق.  ل�شغِط �شيِت ثورة (الطٌّ
وزارة  كبار موظفي  اأحَد  اأر�شلت  »اإ�شتامب�ل«  اأّن  ذلك  يوؤّيُد 
خارجّيتها ليعاوَن الوالي، اأو بالأحرى لُي�شرَف على الت�شوية 

ال�شيا�شّية مع الثائرين. وهذه �شابقٌة من الدولة العثمانّية. 
نا�شيف  بن  فار�ض  مع   للمفاو�شة  اجتماعًا  الثنان  نّظم 
بدء  في  ار.  الّن�شّ محمود  بن  محمد  عّمه  وابــن  ار  الّن�شّ
م�شايِخه  اإلى  عامل«  »جبل  ــادَة  اإع هذان  طلب  الُمفاو�شة 
التاريخيين. فاأُجيبا باأن هذا غير ممكن بعد اأن اأُدخلْت البالُد 
تّم  وبالنتيجة  عامًا.  ع�شر  خم�شة  منذ  الخزينة  واردات  في 
ال�شومر بكامله،  اإقليم  الثالث  الأُ�شرات  اإعطاء  التفاق على 
اأن  اأن تكون ُمعفاًة من ال�شرائب تجاه الخزينة. وعلى  على 
يتقا�شى رئي�ُض الم�شايخ فار�ض بن نا�شيف راتبًا �شنويًا مقداره 
مائتا كي�ض، تخرُج من خزانة »عّكا«. كما ُتدفُع له وارداِت 
منحت  الدولة  اإن  بل  باأكمِلها.  ال�شنوّية  »مرجعي�ن«  منطقة 
ُمنا�شبًة  اأبنيًة  فيها  له  و�شـادت  »الّزريريّة«.  قرية  فار�ض  ال�شيخ 
لمكانته كحاكم، من �شمنها �شراي للحكم، �شكنها مع ابن 
عّمه محمد المحمود. وجمعا في نطاِقها كلَّ َمن بقي من اآل 



229ـأب� ّاـ�ح ااغ�اايا والتاري»

علي ال�شغير وُمنكر و�شعب. 
لُيالحظ  الأخيرَين  الف�شلَين  في  رافقنا  الذي  والقارُئ 
العثمانّية وعقلها  اأّن هذه الخطوة غريبٌة وفريدٌة من الدولة 
ال�شيا�شي. من الوا�شح اأّنها لم ُتقدم عليها اإل ُمكرَهًة. بعد 
ّياح( التي ثبتْت  مّدة خم�شٍة وع�شرين  اأن تمّثلْت ثورَة (الطِّ

�شنة. 
ولقد كان من حميِد اأثرهذه الت�شوية ال�شيا�شّية اأّنها منحْت 
»جبَل عامل« ُزهاء ن�شف قرن من ال�شتقرار الن�شبي. ان�شرَف 

الوح�شّية.  الجّزار  �شيا�شُة  ما خربته  ِعمارة  اإلى  اأثناَءها  اأبناوؤه 
الأرا�شي.  وا�شُت�شلحْت  الأ�شجار  وُغر�شْت  الأبنية  ف�شيدْت 
ولم تنهدم هذه الفترة اإل بتاأثير ُمتغيٍر �شيا�شيٍّ كبيٍرفي المنطقة، 
هو قدوم الع�شكر الم�شري،  بقيادة اإبراهيم بن محمد علي 
اإلى المنطقة. وَب�ْشِط �ُشلطتِه على اأجزاٍء  با�شا حاكُم »م�شر«، 

وا�شعٍة من »�ش�رية«. 

تحت تأثير المغامرة المصريّة 

فترُة َحَمد البيك

عند  با�شا  اإبراهيم  ع�شكُر  وقف  1247هـ/1831م  �شنة 
لُمغامرته  �شيا�شّيًا  مّهَد  قد  كان  اأن  بعد  »عّكا«.  مدينة  اأ�شواِر 
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الع�شكريّة بالتحالف مع الأمير ب�شير ال�شهابي. وطال ح�شاُر 
مدفعّية  قّوة  من  الرغم  على  اأ�شهر،  �شبعة  الح�شينة  المدينة 
ار،  ن�شّ بن  محمود  ابن  البيك  َحَمُد  اأثناَءها  نه�َض  اإبراهيم. 
القادم،  القرن  ربع  في  عامل«  »جبل  زعيَم  �شيغدو  الــذي 
�شّد  معركًة  وخا�ض  رة.  الُمحا�شَ المدينة  لنجدة  بع�شكره 
معروفًة  نتائُجها  كانت  »عّكا«،  خارَج  الم�شرّية  القّوات 

�شلفًا، بالنظر للفارق الكبير بين القّوتَين عديداً وت�شليحًا. 
الفرو�شّية  من  كبيٍر  بقدٍر  ات�شمْت  التي  الحركة،  بهذه 
عامل«  »جبُل  عاد  الدقيقة،  الع�شكريّة  الح�شابات  وبغياب 
اإلى دّوامة العنف. فغادره اأبرُز زعمائه. وت�شّلَط عليه حليُف 
ُتذّكُر  بق�شوٍة  �شا�شُه  الذي  ب�شيرال�شهابي،  الأميُر  اإبراهيم 
بفترة الجّزار. بيَد اأّن هذه الحال لم تُطل، بف�شل الثورة التي 
قادها ال�شيخ ح�شين بن �شبيب ال�شعبّي وُقتل �شحّيَتها. وهي 
الُمباَدَرُة الوحيدُة من هذا الحجم لزعيٍم عامليٍّ من غير اأُ�شرة 
ّياح(.  (الطِّ بثورة  كافيًا  ُمذّكراً  كانت  ولكّنها  ال�شغير،  علي 
مّما دفع اإبراهيم با�شا اإلى رْفِع يد حليفه عن »جبل عامل«، مع 
عْر�ٍض على �شيخه َحَمد البيك باأن يعوَد اإلى بالده وموقعه، 

على اأن يخ�شَع لُحكمه ويواكبه في �شيا�شِته فاأبى. 
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على الأثر عمَد اإبراهيم با�شا اإلى اتخاِذ عّدة اإجراءات: اأمَر 
الإجباري  التجنيَد  وفر�َض  كاّفة،  النا�ض  من  ال�شالح  بجمع 
خرَبْت  حتى  ال�شرائَب  و�شاعَف  العموم،  على  خرَة  وال�شُّ

البالد. 
ال�شيا�شّيَة  الفر�شَة  ُمنتظراً  البيك  َحَمُد  قبَع  الأثناء  في 
على  الغربّية  َول  الدُّ باتفاق  ماواتتُه  �شرعان  التي  الُمنا�شبة. 
يت�شّمن  الذي  ال�شابق،  حجمه  اإلى  با�شا  علي  محمد  اإعادة 
الجي�ض  طالئع  بو�شول  علَم  اأن  وما  منه.  »�ش�ريَّة«  انتزاَع 
العثماني اإلى »حلب«، حتى رفع رايَة الثورة على الم�شرّيين. 
المقاتلين  من  جمَعهم  ا�شتطاع  َمن  البيك  حمُد  جمَع 
ع�شكراً  القاقعيّة«  »ج�شر  عند  بهم  �شّد  اأن  وبعد  العامليين. 
»جبل  يتّجُه للهجوم على  ابن الأمير ب�شير كان  بقيادة مجيد 
الجي�ض  اإلى  ان�شّم  حيث  »حم�س«  اإلى  بُجنده  �شار  عامل«، 

»نََزب«  »حم�س« و  المعارك في  بعدٍد من  ف�شارَك  العثماني. 
ينت�شر  لم  العثمانيَّ  الجي�َض  اأّن  من  الرغم  وعلى  و»ق�نيه«. 
في اأي معركٍة من تلك المعارك، فاإن ما اأظهَره َحَمد البيك 
من ب�شالٍة  وُح�شن تدبير جعل الدولَة ُتنعم عليه بلقب (�شيخ 
م�شايخ بالد ب�شاره(. وعهدْت اإليه بُمطاردة َمْن مَن الع�شكر 
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عّدة  معه  فخا�ض  »فل�شطين«.  و  عامل«  »جبل  في  الم�شري 
معارك في »ْرَمْي�س« و »وادي الحبي�س« ُقرب »عّكا« وفي »�شفا 
عمرو«. ودخل »�شفد« و»طبريّا« و »النّا�شره«. فاأجلى َمن بها 

من ع�شكر الم�شريين. وعّيَن على كلٍّ منها ُمت�شّلمًا من ِقَبله. 
»تبنين« عا�شمة  البيك. وا�شتقّر في  ارتفعْت مكانُة حمد 
اأُ�شرته، منهم  �شيوخ  بُثّلٍة من  التاريخّية، ُمحاطًا  »جبل عامل« 

مايزاُل  الأُ�شرة  من  بطٍن  �شلُف  وهم  الأ�شعد.  ومحمد  علي 
بالٍط  �شبَه  زمانه  في  »تبنين«  وغدت  (الأ�شعد(.  ا�شم  يحمل 
يق�شده ال�شعراُء من اأنحاء »لبنان« و»فل�شطين« ب�شعرهم رجاَء 
نواِله. كما تلّقى اإنعاماِت الدولة العثمانّية، اإلى جانب هدايا 
من  اأّوُل  وهو  الدولة.  هذه  من  �شابقٌة  وهذه  ــران«.  »اإي �شاه 
اأُ�شرته ت�شبُّهًا  اعتمر الطربو�ض التركي وتلّقَب بـ (البيك( من 
بال�شلطان عبد المجيد. وهذه اأي�شًا �شابقٌة، تدلُّ على الُعمق 
الذي و�شلْت اإليه حالُة التماهي  مع العثمانيين. اإلى اأن توفي 

�شنة 1269هـ /1852م. 
واإن  بلده  في  الأمن  وتوطيد  ال�ّشلم  ب�ْشط  في  َحَمُد  نجح 
ُيتحُه الظرُف  البغي�شة. الأمر الذي لم  الّراية العثمانّية  تحت 
�شعيه  من  الرغم  على  نا�شيف،  لجّده  قبُل  من  ال�شيا�شيُّ 
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الحثيث اإليه بكاّفة الو�شائل ومع جميع الأطراف المحّليين، 
كما عرفنا. والحقيقُة التي ُيمكُن للمتاأّمل اأن يكت�شَفها دون 
النهج والُمخّيلة  الفارق بين الثنين لم يُكن في  اأن  �شعوبٍة، 
اأيّام  ففي  الُمحيطة.  ال�شيا�شّيِة  الظروف  في  واإّنما  ال�شيا�شّية، 
اإلى  و�شل  �شعٍب.  و�شٍع  في  العثمانّيُة  الدولُة  كانت  َحَمد 
حدِّ تهديد الكيان، لول ُم�شارعُة القوى الغربّيِة اإلى ُنجدِتها. 
واإّنما خ�شيَة ظهوِر قوٍة  ِمنعِتها.  بها وِحر�شًا على  لي�ض حّبًا 
المري�ض.  العثماني  الرجل  تِحلُّ محلَّ  قوّيٍة  اإ�شالمّيٍة جديدٍة 
ول الغربّية في بقاِء الدولة العجوزال�شعيفة،  كانت م�شلحُة الدُّ
ومْنِع ظهور دولٍة اإ�شالمّيٍة �شاّبٍة قوّية. في هذا الّظرف تحّررْت 
الدولُة موؤّقتًا من اأزمِتها التاريخّية وذهنّيِة الغطر�شة، التي كانت 
الأمير  انحياَز  اأن  ذلك  اإلى  ْف  اأ�شِ نا�شيف.  اأياَم  ذروِتها  في 
ب�شير اإلى جانب الم�شريين حّيَد موؤّقتًا اأي�شُا التاأثيَر ال�شيا�شيَّ 
»جبل  ماآ�شي  من  الكثير  وراَء  كان  الذي  الُمحبط،  المحّلي 
الُمعطيات، وبنى  التقَط َحَمُد هذه  عامل«. ولقد راأينا كيف 

عليها �شيا�شَته، وبذلك نجَح نجاحًا غير م�شبوق. بحيُث منَح 
بلَده مّدَة عقدين تقريبًا من الأمن وال�شالم. 
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ما بعد حمد البيك

كلُّ ذلك انهدَم مع وبوفاة ال�شيخ َحَمد. المغامرُة الم�شرّيُة 
انتهْت بمعاهدة »ك�تاهيه« ال�شهيرة بين الباب العالي ومحمد 
َول الغربّية.  علي، التي جرى التوقيُع عليها بالإ�شراِف التامِّ للدُّ
ومنحتُه (محمد علي( وليَة »م�شر« وراثًة، ف�شاًل عن كامل 
فيهم  بَمن  لطته،  ل�شُ لأهلهِا  القاطَع  الرْف�َض  ولكّن  »�ش�ريّة«. 

ا�شتراحْت  وبذلك  اإخالِئها.  اإلى  ا�شطّره  »جبل عامل«،  اأهل 
الدولُة من هّمها، فعادْت تّواً اإلى طبيعِتها. ثم اأتْت وفاُة َحَمد 
�شنوف  فْر�ِض  في  الكثيرين  ُا�شرته  �شيوِخ  يَد  لُتطلَق  البيك 
�شرائِب  اإلى  بالإ�شافِة  لم�شلحتهم،  النا�ض  على  ال�شرائِب 
الدولة الُمجحفة. مّما اأّدى اإلى اأن اأ�شبَح النا�ُض يعي�شون على 

حاّفِة المجاعة. 
المحّلّيِة  الت�شجيالت  الُمدّقُق في بع�ض  العارُف  والقارُئ 
بالإنعاماِت  ال�شاذجُة   التنويهاُت  لتروعُه  الفترة،  تلك  على 
الكبيرة لبع�ض الأُمراء على ال�شعراء وغيرهم، والهدايا الثمينة 
الباذخِة  والأعرا�ِض  المنا�شبات،  في  يقّدمونها  كانوا  التي 
وتزيينها  الق�شور  ببناء  الهتمام  عن  ف�شاًل  اأبنائهم.  لبع�ض 
خالفًا لأ�شالِفهم. دون اللتفات اإلى اأّن كلَّ هذه كانت على 
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َير  �شِ في  قبل  من  ُيعَهد  لم  مّما  وكلُّه  الفقراء.  النا�ض  ح�شاب 
زعماِء »جبل عامل«. 

النف�شاُم  وقَع  اأن  الحال،  لهذه  ال�شيا�شّي  التاأثير  من  كان 
عقابيِل  من  كان  وربما  والمحكومين.  الحاكمين  بين  الّتامُّ 
الُمقاتل، الذي  ـ  التاريخيُّ للفاّلح  اأن غاَب الأُنموذُج  ذلك 
ه ومحراَثه ليمت�شَق �شالَحه بُمجّرد  راأينا كيف كان يترُك اأر�شَ
ِه  �شماعه الُمنادي، وليخو�َض اأعنَف المعارَك دفاعًا عن اأر�شِ
»جبل  لـ  المجيَد  التاريَخ  �شنَع  ما  ذا  هو  وينت�شر.  و�شعِبها 
ب�شاره  الدين  الأميُر ح�شام   ، اأميٍر عامليٍّ اأّوِل  اأّيام  عامل« منذ 

(ت:598هـ /1201م(. والحقيقُة اأّن ع�شكَر َحَمد هو اآخُر 
ع�شكٍر عامليٍّ �شعبيٍّ نعرفُه في تلك الفترة. بحيُث اأّننا ل نجُد 
من بعُد زعيمًا عاملّيًا واحداً ينه�ُض وي�شتنه�ُض للدفاع عن بلده 
وعن حقوِق وكرامِة بلدِه واأهليه، كما كان اأ�شالُفُه يفعلون. 
والحقيقُة اأي�شًا اأّن هذا النحداَر قد بداأ ب�شيا�شِة الُمهادَنِة اإلى 
لطِة العثمانيِة.  حدِّ الخ�شوع التي اّتبَعها َحَمُد البيك مع ال�شُ
مع  الأُمــوَر  �شبَطا  الأخالقيَّ  واإرَثــُه  القويَّ  ح�شوَرُه  ولكّن 
عنه  ورثوا  اأخالَفُه  اأّن  بيَد  ن�شبّيًا.  مقبولٍة  ُحدوٍد  عند  النا�ِض 

�شيا�َشَته الخارجّيَة دون �شيرته و�شيرة اأ�شالفه.
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ختاٌم وعهــد
ال�شيعة  تاريخ  من  ُمدلهّمٌة  مظلمٌة  فترٌة  ــداأْت  ب هكذا 
�شنوِف  من  الإن�شاُن  فيها  عانى  وغيره.  عامل«  »جبل  في 
في  خ�شو�شًا  ف.  يو�شَ مال  والبط�ض  والظلِم  ال�شطهاِد  
الأّيام الأخيرة للُحكم العثماني. وا�شتمّرْت من بعُد بم�شتوًى 
َول: ال�شتعمار الفرن�شي تحت العنوان  ل الدُّ اأو بغيره مع تبدُّ
الخادع (النتداب(. وما تمّخ�َض عنه من قيام الدولة اللبنانّية 
تحت ا�شم » لبنان الكبير«، فالجمهورّية اللبنانّية. ثم بفا�شٍل 
الُمتوالية  القا�شية  وتداعياُته  »فل�شطين«  احتالُل  ق�شيٍر  زمنيٍّ 
النا�َض  و�شَع  الذي  الأمُر  عامل«.  »جبل  اأهل  على  خ�شو�شًا 
اأن  هو  مّرٍة،  غير  تاريخّيًا  حدَث  مثلما  وحيٍد،  خياٍر  اأماَم 
ياأخذوا الُمبادرَة باتجاه المقاومة. بعد اأن ثبَت لديهم ِمراراً 
بمفهوِمها  تت�شُل  �شيا�شّيٍة  لأ�شباٍب  الدولة،  عجُز  وتكراراً 

ال�شّيِق للوطن، عن الدفاع عنهم.
بكامِل  ُتــروى  اأن  ت�شتحقُّ  ٌة  ق�شّ المتوالّية  هذه  ولكّن 

 . تفا�شيلها في عمٍل ُم�شتقلٍّ
دعوٍة  بمثابة  الإ�شارات  هذه  القارُئ  مّني  فليتقّبْل  اإذن، 

لقراءِة كتابي القادم اإن �شاء اهلل.
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الب�رسة : 28، 38 . 
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بغداد: 111، 127، 133، 222. 
البقاع البعلبكي: 4، 48، 50، 63 

البقاع العزيزي : 48. 
بالد ب�شاره: 216، 218، 226، 231. 
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بنو طي : 116. 

بنو ب�شاره: 169، 173، 191، 215، 217. 
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بنو احلرفو�ض،اآل احلرفو�ض،احلراف�شة : 53، 188، 189ـــــ 195، 200.
بنو حماده،اآل حماده، احلماديون :175، 188، 196ـــــ 213. 

بنو احلن�ض: 169، 173، 191.
بنو �شيفا:170، 197. 

بنو �شهاب، ال�شهابيون: 172، 198، 219، 220.
بنو �شعب : 188، 229. 
بنو ع�شاف : 170، 197.

بنو علي ال�شغري، اآل علي ال�شغري: 188، 216، 217، 223 ، 229. 
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بنو معن، املعنّيون: 172، 198، 219، 220.
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ترك�شتان ، تركمان�شتان: 89، 153.

الرتكمان: 148، 153، 154، 206. 
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متنني: 60، 61، 75. 
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اجُلّبه (قرية( : 53، 62، 77، 82، 189. 
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ُجّبة ب�رّسي: 197، 202.
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جبيل: 25، 30، 61، 137، 147، 196، 202، 203، 204، 206، 209. 
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اجلراجمة : 30، 31. 
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ُجرد بعلبك: 53، 65. 
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اجلليل : 26. 
اجلنويّون : 136. 
جو�شّيه : 191 . 
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ح�شام الدين ب�شاره : 138، 189، 223، 235. 
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احل�شن بن يو�شف الك�رسواين (ابن الع�رسة( : 149.
احل�شني ، الإمام (عليه ال�شالم( : 44، 58.

ح�شني بن احل�شن بن حْمدان: 112. 
ح�شني بن �رسحال احلمادي: 205، 208. 

عبي: 230.  ح�شني بن �شبيب ال�شّ
ح�شني بن علي بن عبد الواحد: 112. 

ح�رسموت : 36، 138. 
حلب: 112، 118، 172، 173، 174، 195، 207، 231. 

احلّلة: 159، 222.
حماه : 207.

ار: 230، 231، 232، 233 ، 234، 235.  حمد البيك بن حممود الن�شّ
احلّمدانّيون: 12. 

حم�ض: 28، 52، 69، 83، 85، 88، 121، 191، 231.
حنابله : 91.
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اخلزرج: 221 . 
اخلليج الفار�شي: 96. 

خنجر بن ملحم احلرفو�شي (الأمري( : 193.
اخلوارج : 37.
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دار الإ�شالم : 89، 143. 

دار احلكمة (يف طراب�ض( : 128، 132، 159.
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داريّا (بلد( : 150. 
الدروز: 172، 181، 188، 190، 206. 
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الدولة البيزنطّية : 168. 
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راأ�ض العني (يف بعلبك( : 29، 51، 56. 
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رمي�ض (بلد( : 232. 
الروم : 24، 29، 33، 59، 103. 

رياق (بلد( : 195.
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زين الدين بن علي اجلباعي (ال�شهيد الثاين( : 177، 217، 222 . 
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�شديد احلرفو�شي (الأمري( : 203، 206. 
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�شليما (بلد( : 150 . 
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 .216 ،206 ،203 ،188 ،186 ،172
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طو�شون/طر�شن حممد با�شا: 209. 
الطولونيون: 99. 

الّطّياح : 227، 228، 230. 
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الظاهر بيرب�ض البندقداري : 58. 
ظاهر الُعمر ال�شفدي : 219. 

الظّنّيون : 65، 67. 



�شـيعُة لبنان واملُنطَلُق احلقيقي لتاريخه 248

 (ع( 
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عاملة (قبيلة( : 24، 27. 
عبد القي�ض (بطٌن من ربيعة( : 37،39،42، 44. 

عبد اهلل بن حممد بن عّمار ، اأبو طالب: 114، 116، 117، 128، 130. 
العثمانيون ، الدولة العثمانية: 167، 172، 173، 175، 177، 180، 
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.232 ،228 ،223
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عّكا : 139، 226، 227، 229، 232 . 
عّكار : 72، 173، 148، 194 ، 201. 

 علي ، الإمام (عليه ال�شالم( : 36، 70، 131 . 
علي با�شا (ال�شدر الأعظم( : 209. 

علي بن عبد الواحد بن حيدره : 111. 
علي بن مو�شى احلرفو�شي (الأمري( : 191 ، 193 . 

عّمار بن احل�شني الطائي : 114 ، 115.
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ُعمان: 38.
عم�شكي (قرية( : 62.

عني الباطنية : 204 ، 205 . 
عني جالوت : 143. 

عني قبعل : 208 ، 209.
عيناثا (بلد( : 224.

 (غ(  
الُغـّز : 153 . 

غ�شان (القبيلة( : 24. 
الغوطة : 71 . 

 (ف(  
ار : 228.  فار�ض بن نا�شيف الن�شّ

الفاطموّيون ، الدولة الفاطمّية : 97، 112، 114. 
الفتوح (منطقة( : 30، 197 . 

الُفرُزل (بلد( : 207. 
الُفر�ض: 28، 29، 59، 91، 97، 100 . 

فل�شطني : 30، 102، 136، 148، 219، 232، 236. 
الفوعة (بلد( : 173. 

الفينيقّيون : 33. 
 (ق( 

قانا : 216 . 
قان�شوه املُقرقع : 191 . 
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القاهرة : 111 . 
قرب اليا�ض / قب اليا�ض : 30 .

 قتاله (بلد( : 150 . 
القد�ض : 84 . 

َقَد�ض : 27 . 
القرية (بلد( : 150 . 

الِقِزلبا�ض : 173 ، 207 . 
الق�شطنطينية : 24، 168. 

ق�رسنبا (بلد( : 29. 
الق�شيبة (بلد( : 150. 

ُق�شاعة (قبيلة( : 66.
القّطني (بلد( : 150 .

قالوون الألفي (ال�شلطان( : 139.
قونيه (بلد( : 231.

 (ك(  
الكتامّيون : 114، 115، 116، 117.

كربال: 44، 57، 59.
الكرك (بلد( : 29، 149، 150، 157، 163، 164. 

ك�رسوان(منطقة( :30، 61، 137، 142، 143، 144، 146، 147، 
 ،201  ،196  ،165  ،157  ،154  ،152  ،151  ،150  ،149  ،148

 . 221 ،204 ،203
كفرحّتى (بلد( : 150. 
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كمال با�شا (�شيخ الإ�شالم( : 174. 
كفركيال / كفرِكال: 27.

الكنعانيون : 33.
كوتاهيه (مدينة( : 234. 

الكورة (منطقة(: 196،201، 206. 
الكوفة: 28، 36، 37، 38، 39، 40، 44، 45، 57، 69، 70.

 (ل( 
اللبنانّية : 23، 25، 26، 27، 29، 30، 31، 32،  لبنان ، اجلمهورية 
 ،105 ،80 ،78 ،73 ،71 ،70 ،  52 ،43 ،42 ،39 ،35 ،34 ،33
 ،172  ،171  ،169  ،167  ،165  ،159  ،156  ،149  ،145  ،135
 ،213  ،207  ،200  ،199  ،190  ،186  ،185  ،182  ،176  ،173

.232 ،218 ،215
لبنان اجلنوبي : 27، 218.

الالذقية: 99.  
اللبوة (بلد( : 29. 
خلم (قبيلة( : 24.

 (م( 
ماء احلنابلة (يف بعلبك( 84.

املالكّية (مذهب( : 101 .
املنت (منطقة( : 30، 147، 150.

املنت ال�شمايل: 145.
ِلم (بلد( : 27، 163. جمدل �شِ
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جميد بن ب�شري ال�شهابي:231.
حممد ، النبي (�شلوات اهلل عليه واآله( : 36.

حممد الأمني ، ال�شّيد: 224.
حممد بن �شنان با�شا : 192.

حممد بن علي بن عثمان الكراجكي:102، 114، 118، 127، 158، 
.221

حممد علي با�شا : 231، 234.
ار: 228. حممد بن حممود الن�شّ

 ،177  ،166  ،156  ،150  : الأول(  (ال�شهيد  اجلزيني  مكي  بن  حممد 
 .221

املختار الثقفي : 44.
املدر�شة النورية (يف بعلبك(: 177.

ّفر: 23. مرج ال�شُّ
مرجعيون : 216، 228.

املََرَدة: 30، 31.
م�شجد راأ�ض احل�شني(يف بعلبك(:56.

م�شجد احلنابلة(يف بعلبك( : 84.
م�شجد الظاهر بيرب�ض (يف بعلبك( : 56.

 ،182  ،181  ،180  ،172 الأروام:170،  الن�شارى،  امل�شيحيون، 
.213 ،197

م�شغره (بلد( : 14.
م�شهد راأ�ض احل�شني (يف بعلبك( : 56. 
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 ،142  ،116  ،115  ،102  ،99  ،97  ،95  ،89  ،41  ،39 م�رس: 
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معاوية بن اأبي �شفيان: 37، 39، 40، 41، 42، 47، 100.
معّرة النعمان: 26.

معركة (بلد( : 216.
املُعز لدين اهلل الفاطمي: 114.

املغاربة : 114.
املغول : 89، 90.

املفيد (ال�شيخ( : 127.
املقريزي : 114، 116. 

مكة : 178.
املماليك ، الدولة اململوكية : 139، 143، 153، 167، 169، 175، 

 . 191
املنيطره(منطقة(:196، 20، 205.

املوارنة : 30، 31، 64، 69، 73، 148.
مو�شى احلرفو�شي (الأمري( : 191.

املو�شل: 56، 58.
امليدان الأخ�رس(يف بعلبك( انظر اأي�شًا:راأ�ض العني:51ـــــ52.

امليناء ، املينه: 120.
 (ن( 

نا�رس خ�رسو الُقبادياين: 100، 102، 122، 124.
النا�رسة (بلد(:232.
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ار: 223ــــ 227، 233. نا�شيف الّن�شّ
النبطّية: 150، 216.

ُنبُّل (بلد( : 173.
َنَزب (بلد(: 231.

نهر اأبو علي : 121.
نهر قادي�شا: 121.
نهر الكلب: 147.

نهر الليطاين: 163. 
نوح احلنفي:174.

نيبّيه (قرية( : 145.
 (هـ( 

الهرمل: 197، 211، 213.
الهاللّيه (بلد( 150.

هْمدان، الهْمدانيون، بنو هْمدان: 35، 36ــــ37، 38، 39، 42، 44، 
 ،70 ،69 ،68 ،65 ،64 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،55 ،52 ،47 ،46

.190 ،131 ،108 ،104 ،103 ،91 ،81 ،78 ،72 ،71
الهند: 133، 163، 179، 180.

هولكو: 90.
هونني (بلد( : 216.

 (و( 
وادي التيم : 26، 188.

وادي احلبي�ض: 232.



255ا���ش� �ليلي �شاـ�

وادي العا�شي: 48.
وان (ُبحرية( : 168.
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يارون (بلد( : 225.
يانوح (بلد( : 150.

الريموك : 23.
اليمانيون : 35، 49، 60.

اليمن : 31، 36، 48، 49ـــــ50.
اليهود: 29، 59.

يون�ض بن ح�شني احلرفو�شي (الأمري( : 193.
يونني : 84 .




