
 "ثــــورة اجلوـــاع"   أبعــُد من 

 أقرُب إىل حقوقــة املشكلة

 افشقخ جعػر ادفوجر

 

ُكتب وُىرش يف جريدة السفري تعلوقًا عىل ثورة اجلواع التي اىفجرت يف منطقة سهل البقاع 

أوائل تسعونات القرن املايض 

 

(1) 

. يـبغل ظذ أوفقوء األمقر أن يتقؿػقا ظـ تقجقف هتديداهتؿ ادبّطـي وافرصحيي مـ ؾقق رؤوس افعبود

وهؿ افذيـ يعرؾقن ؿبؾ ؽرهؿ أن مثؾ هذه افقشقؾي فـ دمدي . وأن يتػّؽروا جديًو ذم ظؿؼ ادشؽؾي

 .إإ ذم تقشقع رؿعي ااريؼ افذي  دأ ؾععً 

ؾفؾ هذا . وآب إػ مسجده حتك يلتقف افقؼغ, ؾؾـػسض أن افشقخ افطػقع ؿد تقّؿػ ؾقرًا ظام  دأ ؾقف

 .هق إمو جوهؾ أوشقي افـقي أواإالـون معوً , شقـفل ادشؽؾي وتداظقتفو ادرتؼبي؟ افذي جيقى  ـعؿ

(2) 

آإف وآإف مـ ادزارظغ افبوئسغ يسـقن : إن افبؼوع افؼؿل هق  وفػعؾ ذم حوفي إؾعس حؼقؼقي

ـروم افعـى افتل تغّطل .  عد أن ُمـقا  خسوئر ؾودحي ذم ادقاشؿ افسو ؼي, أرااقفؿ ااخلبي  قراً 

 حقٌ أهنؿ . ؽدت ظبئًو الؼقًع ظذ أصحوهبو, واشُتثؿرت ؾقفو مبوفغ ضوئؾي, آإف افدوكامت

.  ام يرتبف ظؾقفؿ ذفؽ مـ كػؼوت ؽر مسسّدة, مضطرون ااطرارًا إػ اإشتؿرار ذم افعـويي هبو

ـؾ ذفؽ  سبى . وخخلقصًو مزارع افبقض وافػّروج ؽدت أضعإً , وحدات اإلكتوج ااققاين

وتسّؾط ادحتؽريـ افؼهغ ظذ ؿطوظوت األشؿدة افؽقامويي , افغقوب افؽومؾ ااميي ادـتجوت

,  سبى افؼقاكغ اإردموفقي, ؿطوع افبـوء مشؾقل صؾًع ـومعً . وافبذور وادبقدات وافػراخ واألظعف

افـتقجي هجرة ـثقػي كحق افعوصؿي . افتل دمعؾ مـ ااخلقل ظذ ُرخص افبـوء أمرًا ذم رتبي ادستحقؾ

هؾ كسقـو حزام افبمس افذي فّػ افعوصؿي ؾقام . حقٌ ؾرص افعؿؾ افقحقدة افبوؿقي, واقاحقفو

 .ؾـحـ هنقي إختعل شؽوين جديد, وؿقؾ ؽـف ـون وراء اارب األهؾقي؟ إذا صح ذفؽ, مه

إن صّح أن ُيـسى إفقفو ؾضؾ أهنو محؾً افـوس ذم هجرة , فؼد ـون مـ ؾضوئؾ اارب األهؾقي

ومل يؽـ . ـوكً تؾؽ ؾرصق فق ُوجد َمـ يبـل ظؾقفو ويثبّتفو. ودّ ً ااقوة ذم األرايض افبقر, معوـسي

فؽـ افذي . األمر حيتوج إػ أـثر مـ إجراءات  سقطي تدخؾ ذم  وب أوفقيوت افسقوشي ظـد ؽركو

فؽــو شؿعـو . ومو مـ أحد اد ذفؽ. حيخلؾ اآلن هق افتقّجف افؽومؾ مـ كحق إظودة  ـوء افعوصؿي

ومحدكو اهلل ظذ أن األرواح افزيئي افتل شؼطً ذم اارب األهؾقي مل . ـثرًا صعور اإلكامء ادتقازن

وـلن هـوك إكامء آخر ؽر . ظذ أكـو ــو كدرك جقدًا مو ذم هذا افشعور مـ تضؾقؾ. تذهى شدى

وااؼقؼي أن ااقور حمخلقر  غ إكامء متقازن . أو ـلكـو أموم مـفجغ ظؾقـو أن كختور  قـفام. متقازن



. اهلل وحده  عؾؿ إػ أيـ تقدي  ـو. مع مو يمدي إفقف مـ اختعإت اجتامظقي. وإكامء معؽقس

 .و وفتلـقد فقس إػ خر

(3) 

وواع , وخخلقصًو حورضتف  عؾبؽ, ذم شبقؾ تـظقؿ افتػؽر ذم ادشؽعت ادتػوؿؿي فؾبؼوع افؼؿل

 :كؾػً افـظر إػ مو يع, تخلقر ظوم ألوفقوت معوجلتفو

أكف جريؿي ترتؽى . أن ُيؾغك ؾقرًا ودون تردد ادخطط افتقجقفل اآلالؿ  حؼ مديـي  عؾبؽ: أوإً 

 .وـلن افغويي افقحقدة ادـشقدة مـف مـع كؿق ادديـي كؿقًا مـظامً .  دأب و دم  ورد مـذ كخلػ ؿرن

ومو أصبف ذفؽ مـ , وؿرصًا فؾثؼوؾي. تخلقروا خمططًو يؾحظ ضرؿوت تػقق حوجي ادديـي  عدة مرات

 .ؾشورات ومـتزهوت وحدائؼ تـتؼ ذم ـؾ مؽون

تخلقروا أن ادديـي افتل مل حتَظ ذم يقم مـ األيوم  طرؿوت ملمقكي وخوفقي مـ ااُػر يقاع هلو خمطط 

 .حيتوج تـػقذه إػ مقزاكقي افبؾد فعدة شـقات

ظومؾ اإشتثامر ؾقفو إ يتجووز ااؿسي . تخلقروا أن مدخؾ ادديـي افرئقيس مخلـّػ أرايض زراظقي

أو ظذ األؿؾ , إ يسع أي ظوؿؾ أن يؼبؾ أهنو ُواعً  ـّقي شؾقؿي, إػ مو هـوفؽ مـ مػورؿوت.  ودوئي

 . روح جديي مسموفي

 حقٌ يؿتـع ؾقفو اإلؾراز ,افـتقجي افقحديي مـ هذا أن أؽؾى ظؼورات ادديـي مرضو ي  وفتخطقط

وادخرج افقحقد ادسوك فؾـوس هق افبـوء افعشقائل افذي ترك ادديـي . وااخلقل ظذ رخص  ـوء

وتتداخؾ ؾقفو ااؼقق تداخًع يستحقؾ حّؾف ذم طؾ . تـؿق مثؾ ؽو ي أي دون ااد األدكك مـ افتـظقؿ

 .افؼقاكغ ااوفقي

ومـ الؿ تسقيي . ظذ أن يساؾؼ هذا افتد ر  ػتح  وب افػرز وافضؿ  ليرس افؼوط وددة حمدودة

أي فقس . افبـوء  ؼوط تراظل خخلقصقوت ادـطؼي واألواوع اإجتامظقي افسوئدة ؾقفوخموفػوت 

ـؾ ذفؽ مؼدمي . افذي يسووي  غ مـطؼي ااؿراء ذم  روت وأصغر ؿريي ذم افبؼوع, ـوفؼوكقن ااويل

. ُيراظل افقاع افعؿراين افػعع فؾؿديـي ـام يراظل إمؽوكوت افتـػقذ. فقاع خمطط تقجقفل جّدي

 .تؼّره افسؾطي ادحؾقي وؾؼًو فألصقل

محويي اإكتوج افزراظل  وفتزام شقوشي مركي متـع اشتراد أي اكتوج زراظل إإ  ودؼدار افذي يعجز : الوكقوً 

 .اإكتوج افقضـل ظـ تؾبقي حوجوت افسقق افداخؾقي

 :ظؿؾ أجفزة افدوفي ظذ ترصيػ اإكتوج افزراظل  ـ: الوفثوً 

 .ؾتح األشقاق افعر قي أمومفو -أ

. إكشوء مخلـع أو أـثر فتخلـقع هذا اإكتوج وحتقيؾف إػ ظخلر وـقكرسوة مـ خمتؾػ األكقاع-ب

وتقرّس , تعده فؾتخزيـ مدة ضقيؾي. وهذه وشقؾي ؾّعوفي جدًا ذم محويي اإكتوج افرسيع افعطى

 .كؼؾف إػ األشقاق افعر قي

ومع ذفؽ . إكف شؾي ضعوم فبـون وفؽـ إ يعؾؿقن. ومو أدراك مو شفؾ اهلرمؾ: شفؾ اهلرمؾ: را عوً 

 دفقؾ أكف ؽر ُمعسف  ف مـ دوائر . ؾنكف مفؿؾ وأطـ أكف جمفقل ظـد ؿودة افبؾد افسو ؼغ وافعحؼغ



ؾنذا أكً أفؼقً كظرة ظذ خريطي ادثؾثوت افتل تغطل فبـون فرأيً ذم صامفف رؿعي  قضوء . ادسوحي

هذه  ؼعي مـ افقضـ مل تـؾفو  رـي . ؾنذا أكً شلفً ظـ افسبى أتوك اجلقاب دون مقار ي. كوصعي

و وفتويل مل يـؾفو . ؾفل أرض مؽتقمي, إذن. وهل فألرض  ؿثو ي  طوؿي اهلقيي فؾؿقضـ. ادّسوحغ

. يعـل مل دُمؿع ؾقفو ادؾؽقوت افعؼوريي افتل تتػتً  تقايل افتقارث مـ جقؾ إػ افذي يؾقف. دمؿقؾ

 .األمر افذي جعؾفو ؽر جمديي وؽر ؿو ؾي فعشتثامر  وفـسبي ألصحوهبو األؽـقوء افػؼراء

ودـ إ يعؾؿ كؼقل إن شفؾ اهلرمؾ مـطؼي مـ هذا افقضـ حبوهو اهلل  ؽؾ مو جيعؾفو كؿقذجقي فإلكتوج 

وفقس يـؼخلف إإ ذفؽ افتد ر . أرض خخلبي مرويي  ؽومؾفو ومـوخ داؾي حمؿل مـ افخلؼقع: افزراظل

فؽـف متعوك دخلره افبوئس مـذ أيوم . افبسقط فؽل يخلبح خرًا و رـي ظذ أهؾف وظذ افبؾد ـؾف

افذي يعقد إفقف افػضؾ ذم واع خرائط ادسوحي فؾبـون واشتثـك هذا افسفؾ . اإكتداب افػركيس

 .واشتؿر افتجوهؾ  عد اإشتؼعل وإػ افققم ألشبوب ؽر معروؾي. ألشبوب شقوشقي ؾقام يبدو

وهق  دون صؽ مؼوع حققي جدًا  وفـسبي فؾؿـطؼي و وفتويل . يتحدالقن ـثرًا ظـ شد افعويص

إكـو إذا أخذكو ذم ااسبون اجلدوى اإؿتخلوديي واآفي افتؽوفقػ كبقًو : وفؽــل أؿقل.  وفـسبي فؾبؾد ـؾف

 .أجدى وأظقد  ؽثر, فرأيـو  قاقح ـومؾ إن إصعح شفؾ اهلرمؾ  ؿسحف ودمؿقؾف

(4) 

 موذا كؼقل أيضًو؟

و ذفؽ كقّؾر ُشُبؾ . هؾ كؿيض ذم تعداد افتدا ر افعزم اختوذهو فدظؿ افطوؿي اإلكتوجقي فسفؾ افبؼوع

وكرؾع ظـ ـوهؾ مقزاكـو افتجوري أمقاإً ضوئؾي ُتـػؼ ظذ رشاء مـتقجوت كؿؾؽ ـؾ . افعقش ألهؾف

 اإلمؽوكوت إلكتوجفو مـ أرض خخلبي ومقوه وضؼس وخزات؟

افذيـ يمالرون ؿتؾ افبؼرة . هؾ كـودي  رضورة محويي ادزارع مـ ادحتؽريـ افؼهغ افؼخلري افـظر

 فؾتؿتع  ؾحؿفو  ضع أيوم وفقؽـ  عد ذفؽ مو يؽقن؟, ااؾقب

ر أيضًو وأيضًو  لن افزارع ظوفؼ  غ مطرؿي ادحتؽريـ وشـدان رشـوت افتقاقى وافتسقيؼ  ـّ هؾ ُكذ

 .ويرصخ ادسؽغ ضوفبًو افـجدة مـ افؼضوء وؽر افؼضوء دون جدوى. افتل دأ ً ظذ  ؿتف جفوراً 

(5) 

ودـ . ومـ ادخجؾ حؼًو أن يضطر ادرء هبو مرارًا وتؽراراً . هذه وأمثوهلو أمقر ذم مرتبي افبدهيقوت

وادزارع ادفجقرة واهلجرة افؽثقػي كحق افعوصؿي , إكف ذم األرايض افبقر: ايـ اجلقع؟ كؼقل: يسلل

ضؾبًو فؾعؿؾ وهر ًو مـ كػؼوت افتدؾئي وذم افخلغور ادحرومغ مـ افتعؾقؿ فعجز أهؾقفؿ ظـ رشاء 

 إفخ... افؽتى اددرشقي

وفقسً رجؾ إضػوء . دو ؾقف ااد األدكك مـ افؽػويي ظذ األؿؾ, افدوفي راٍع ظؾقف أن يدّ ر أمر افـوس

 .إ يبدأ ظؿؾف إإ  عد اكدإع ااريؼ


