
 

 Q ال�����ص��ادق  الإم�����ام  جمعية 

لإح����ي����اء ال����ت����راث ال��ع��ل��م��ائ��ي



2

جبل عامل وعهد الجزار بين النكبة والنه�ضةال������������������ك������������������ت������������������اب:

جمعية الإمام ال�ضادق Q لإحياء التراث العلمائياإ����������������������������ص���������������������������دار:

اإتحاد بلديات جبل عامل

2014م - 1435 هـت�����اري�����خ الإ�������ص������دار:



3

ةمدقملا

المقدمة

لإحياء   Q ال�ضادق  الإمام  جمعية  نظمته  الذي  ال�ضابع  الم�ؤتمر  هذا  في  اأردنا 

تلك  على  ال�ض�ء  ن�ضّلط  اأن  عامل،  بلديات جبل  اتحاد  مع  وبالتعاون  العلمائي،  التراث 

المحطة المظلمة في �ضماء العالم الإ�ضالمي، حيث قاد العثماني�ن المنطقة لعّدة قرون، 

ب المذهبي، وكان�ا من الجهل والخّفة ما جعلهم غير  قّدم�ا خاللها اأب�ضع اأن�اع التع�ضّ

ماأ�ض�ف على نهايتهم وجالئهم عن المنطقة. فقد مار�ض�ا كّل اأن�اع الظلم، فلم يحفظ�ا 

كرامة لأحد ولم يقيم�ا وزنًا لعلم ومعرفة، وكان الجهالء من وعاظ ال�ضالطين اأقرب 

اإليهم من العلماء من اأ�ضحاب العق�ل النّيرة وال�زن الإجتماعي، هذا، ناهيك عّما حدث 

في نهاية القرن الثاني ع�ضر هـ عندما وّل�ا فيه زنيمهم ذلك ال�ح�ش الأجنبي اللقيط 

والذي اأطلق�ا عليه اإ�ضم )اأحمد با�ضا الجزار(.

نريد  اأو  الآلم  تلك  نتذّكر  اأن  المق�ض�د  لي�ش  الذاكرة،  هذه  ن�ضتعيد  عندما  نحن 

اإّنما الهدف ه� ا�ضتعرا�ش التاريخ  اأن نّتهم اأحدًا زورًا وبهتانًا،  اأو  الإنتقام من ال�رثة، 

بكل �ضدق واأمانة، والإ�ضتفادة مّما جرى كي نت�ّخى الدقة والحذر من الأدوات والجهات 

الي�م على �ضاحتنا المحلية والإقليمية، وكما قيل:)ما  الم�ضابهة، وخ�ض��ضًا ما يجري 

اأ�ضبه الي�م بالبارحة(.
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جبل عالل وعهم ةمجزةر بين ةمنكبا وةمنه�ضا

ل اأّدعي اأننا في هذا الم�ؤتمر �ضّلطنا ال�ض�ء على كل الأحداث والتفا�ضيل التي جرت 

التي  الحقبة  اأو   ، هـ   1219 الجزار  حكم  نهاية  واإلى  هـ  ع�ضر  الثاني  القرن  اأواخر  في 

�ضبقت قيام حكم الجزار والتي اأو�ضلت هذا الطاغية اإلى ال�ضلطة، وما زاد في حقدهم 

ار، ول�ل خيانة  تلك الخ�ضائر التي ُمني�ا بها على يد اأمير جبل عامل ال�ضيخ نا�ضيف الن�ضّ

�ضنة  في  العثمانيين  عن  التام  ا�ضتقاللها  نالت  المنطقة  لكانت  م�ضر  من  الذهب  اأب� 

اإلى �ض�ريا  اأبي الذهب  1185هـ، عندما دخل حلف نا�ضيف الن�ضار والظاهر عمر مع 

نا�ضيف  ال�ضيخ  بط�ش  ه�  اأكثر  اآلمهم  والذي  با�ضا(،  )عثمان  العثماني  ال�الي  وهروب 

عندما  العّدة،  باأحدث  المجّهزين  جندي  اآلف  الع�ضرة  فاقت  التي  ال�الي  هذا  بق�ات 

جاوؤوا لالإنتقام من اأهالي جبل عامل ونزل�ا اإلى )بحيرة الح�ل(، وتمّكن الأمير نا�ضيف 

بعّدة مئات من جن�ده الب�ا�ضل من قتل الكثير منهم وهروب الباقي من دون اأن ي�ضقط 

له �ضهيد واحد.

هذه الأحداث وغيرها بات معها العثماني�ن يزداد حقدهم على جبل عامل، واأنه �ضار 

ي�ضّكل خطرًا جّديًا على نف�ذهم. وبطبيعة الحال، هذا الرف�ش في جبل عامل ل�ج�دهم 

ب�ضبب �ضيا�ضتهم الّرعناء وجهل وحقد ال�لة، ول� كان�ا غير ذلك لختلف الأمر.

ولراعي  الم�ؤتمر،  هذا  نجاح  في  معنا  م�ضاركتها  عامل  بلديات جبل  لتحاد  �ضاكرًا 

م�ؤتمرنا الأ�ضتاذ الحاج محمد رعد رئي�ش كتلة ال�فاء للمقاومة، وه� م��ض�ل ب�ضخ�ش 

الم�ض�ؤول  الدين  �ضفي  ها�ضم  ال�ضيد  �ضماحة  اهلل  حزب  في  التنفيذي  المجل�ش  رئي�ش 

المبا�ضر على ملفنا )اإحياء تراث علماء ال�ضيعة(.

ل�ض�ؤول ةإحياء ترةث علداء ةم�ضيعا في حزب ةهلل

ح�ضن بغمةدي 
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�لدا ةم�ضي� ح�ضن بغمةدي

كلمة الشيخ حسن بغدادي)))

راعي م�ؤتمرنا رئي�ش كتلة ال�فاء للمقاومة  �ضعادة النائب الحاج محمد رعد

اأيها الحفل الكريم

ل ي�ضع اأي باحث في التاريخ وبالأخ�ّش المراحل التي مّر بها جبل عامل اإّل واأن يبحث 

ح�ل تلك المحطة المظلمة التي مّر بها هذا الجبل، والذي لم يكن بمنئ عن المحطات 

الكبرى التي مّرت بها المنطقة، فاإذا ما ق�ضنا كل ما حدث من تداعيات نجد اأّن المرحلة 

)1( ع�ض� المجل�ش المركزي في حزب اهلل والم�ضرف على اأعمال الم�ؤتمر

االفتتاحية
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التي مّر بها هذا الجبل في اأواخر القرن الثاني ع�ضر هـ، على يد العثمانّيين عبر زنيمهم 

اأهالي جبل عامل  باأّية محطة ولم يمّر على  الجّزار، هي ل تقا�ش  با�ضا  اأحمد  ال�ضّفاح 

�ضبيهًا لها. لقد ت�ضّرف هذا ال�ح�ش المجرم واأع�انه ال�ضياطين بدعم من اأ�ضياده الذين 

اأوكل�ا اإليه هذه المهّمة، من اإذلل اأهالي جبل عامل واإطالق يده في اإ�ضتباحة ما ي�ضاء 

�ضّد �ضعبنا الطيب الم�ؤمن وال�ديع الذي لم يبق على م�بقة اإّل وارتكبها، فعّذب العلماء 

ومار�ش بحقهم  ال�ضج�ن،  في  بهم  وزّج  اأو مري�ضًا  كبيرًا  يرحم  ولم  والأطفال  والن�ضاء 

اأب�ضع اأن�اع الظلم والتنكيل، والذي لحظناه اأنه لم ي�ضتعمل الر�ضا�ش اأو ال�ضنق في الذي 

حكم  مرحلة  اأن  لراأينا  التعذيب،  تحت  حتفه  يلقى  واإنّما  الإعدام،  حكم  بحقه  ي�ضدر 

الجزار هي من اأ�ضّد المراحل ق�ض�ة على الإطالق.

وبينما كنت اأقراأ في الأحداث التي مّرت على اأهلنا في تلك المرحلة وما لق�ه من 

الق�ة  هذه  ونمتلك  الزمن  ذلك  في  اأّننا  ل�  وتمنّيت  عيني  دمعت  وتعذيب  وقهر  اإذلل 

والحجم، حّتى ن�ؤّدبه ونجعله عبرًة لمن اعتبر.

والإمكانيات  وال�ضجاعة  القدرة  من  يمتلك  كان  النكبة  وقبل  عامل  اأن جبل  �ضحيح 

الإقت�ضادية ما ي�ؤهّله للدفاع عن نف�ضه، وكانت المقاطعات الثالث في جبل عامل التي 

اإذ ُي�ضّكل مجم�ع  األفي مقاتل كحّد اأدنى  يحكمها الأمراء، باإمكان كل اأمير اأن ي�ضتنفر 

الذي  ال�ضجعان،  الفر�ضان  اآلف مقاتل من خيرة  الثالث �ضتة  المقاطعات  ت�ضتنفره  ما 

يجعلهم في م�ضاف الجي��ش الأ�ضا�ضية وهذا ما نقله الدبل�ما�ضي الفرن�ضي )بارادي�ش( 

الذين  اأعدائهم  ينت�ضرون على  ونظام مما جعلهم  بترتيب  ُيقاتل�ن  �ضاهدناهم  بق�له: 

يف�ق�نهم عددًا.

ومع كل هذه القّ�ة اإّل اأّن الظروف التي عا�ضتها المنطقة جعلت العثمانّيين يعمل�ن على 

الإنتقام من اأهالي جبل عامل، حيث بات�ا يتمّردون على ال�لة العثمانّيين ول يدفع�ن ال�ضرائب 

الزائدة ولي�ش لل�لة مهابة في قل�بهم، ونتيجة ال�ضع�ر بالعّزة والقّ�ة جعلت التفكير دائمًا يذهب 

ار اأن يّتفق  اإلى الإ�ضتقالل والحرية التامة، وهذا الذي دعا اأمير جبل عامل ال�ضيخ نا�ضيف الن�ضّ
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مع الأمير ظاهر العمر في فل�ضطين واأب� الذهب من م�ضر على تحرير �ض�ريا واإخراجها عن 

�ضيطرة العثمانّيين والتي اأّدى بالفعل اإلى هروب ال�الي )عثمان با�ضا(، ول�ل خيانة اأب� الذهب 

لكانت المنطقة حازت على الإ�ضتقالل التام عن العثمانّيين، وعندما رجع اأب� الذهب بق�اته اإلى 

م�ضر، ا�ضطر ال�ضيخ نا�ضيف والأمير ظاهر العمر اأن يع�دا اإلى جبل عامل وفل�ضطين، وبعد 

رج�ع ال�الي العثماني اإلى دم�ضق قّرر اأن ينتقم من اأهالي جبل عامل ك�نهم الأ�ضا�ش في معركة 

دم�ضق، ومع ذلك لم يجراأ اأن ياأِت وجهًا ل�جه فجاء بق�اته التي تجاوزت الع�ضرة اآلف مقاتل 

والمجّهزة باأحدث العّدة، ونزل�ا على )بحيرة الح�لة( وعندما عرف ال�ضيخ نا�ضيف بالأمر 

زحف اإليهم بعدة مئات من الفر�ضان الب�ا�ضل ف�ضحق جي�ضهم وقتل الكثير منهم وهرب البقّية 

يجّرون اأذيال الخيبة والهزيمة، وهذا ما زاد من حقد العثمانّيين اأكثر على اأهالي جبل عامل، 

وهذا حدث �ضنة 1185 هـ، وا�ضتمّر هذا الح�ض�ر الق�ّي لجبل عامل حتى كانت الإنتكا�ضة التي 

ار في معركة )يارون( �ضنة 1195 هـ الم�افق �ضنة  لحقت به جّراء مقتل ال�ضيخ نا�ضيف الن�ضّ

1781 م مع جي�ش الجّزار، ول�ل اأن زّلت به قدم فر�ضه لما تمكن�ا من النيل منه مع اأن ق�اته لم 

تتجاوز �ضبعمائة مقاتل، وخ�ضر الجّزار في تلك المعركة ما يقرب من ثلث جي�ضه، اإل اأّن مقتل 

القائد نا�ضيف اأ�ضاع ال�هن وال�ضعف مّما كان مدخاّل لب�ضط الجّزار �ضيطرته على جبل عامل 

وبالأخ�ّش بعد نكبة �ضح�ر �ضنة 1198 هـ والتي كانت محاولة م�ضتميتة لإعادة المجد والعزة 

مجددًا اإلى جبل عامل، لكن الع�امل الخارجية والداخلية لم تكن لت�ضمح بهذا الإنت�ضار، ول 

اأعرف اإذا كانت هذه الأعمال الذي ُتنبئ بال �ضّك عن عّزة وكرامة و�ضجاعة اأ�ضحابها في 

تقديري ب�ضكل دقيق اإّل اأّن هذا �ضيء، والتقدير ال�ضحيح �ضيء اآخر، وهذا يحتاج اإلى نقا�ش 

لي�ش فيه اإّل فائدة واحدة هي اأن ن�ضتفيد نحن من طريقة التعاطي مع اأو�ضاع م�ضابهة لها، لكن 

�ضرط اأن ل ي�ؤثر هذا النقا�ش على الُم�ضّلم بمظل�مية اأهالي جبل عامل وعلى اإجرام العثمانّيين 

ومن معهم.

اإلى  ُيعيده  واأن  ُيدّمر جبل عامل  اأن  ا�ضتطاع  الجّزار  با�ضا  اأحمد  المجرم  اأن  المهّم 

نقطة ال�ضفر فهّجر العلماء واأحرق اآلف المكتبات وهّجر النا�ش وعّذبهم.
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العلمية  النه�ضة  على  ال�ض�ء  اأ�ضّلط  �ض�ف  الم�ؤتمر  هذا  في  بحثي  في  اهلل  �ضاء  اإن 

بعدما  ال�ضّياد  ك�ثرية  من  هـ   1219 �ضنة  الجّزار  نهاية حكم  بعد  اإنطلقت  التي  الثانية 

الفّذ  القائد  ذلك  ا�ضتطاع  عندما  المنطقة،  �ضماء  في  م�ضيئة  محطة  عامل  جبل  كان 

ال�ضيخ محمد بن مكي الجزيني المعروف )بال�ضهيد الأول( في اأوا�ضط القرن الثامن هـ 

من اإيجاد هذه الحا�ضرة العلمية التي ا�ضتمّرت حتى نهاية القرن الثاني ع�ضر هـ، حيث 

كانت تلك المدر�ضة الجامعة في بلدة �ضقراء برئا�ضة العالمة ال�ضيد اأب� الح�ضن م��ضى 

الح�ضيني الذي ت�في �ضنة 1194 هـ الم�افق 1780 م.

اأّيها الأعزاء 

اإّن الإطاللة على تاريخ جبل عامل ومعرفة ما حدث مع اأهلنا في المراحل المختلفة 

�ض�ف ن�ضتخل�ش منه العبر والتجارب، فنبتعد عن نقاط ال�هن، ونبقى يقظين لم�اجهة 

اإلى فهم دقيق  التي نحتاج معها  الأو�ضاع  اإلى تلك  اأّدت  التي  الحيثّيات  اأمثالها، وندر�ش 

للحيثيات التي نجهلها نتيجة ُبعد الم�ضافة وعدم الإعتماد على دّقة النقل التاريخي الذي 

يروي الأحداث كما هي من دون فهم الحيثيات التي لها دخالة في �ضناعة الحدث.

اأمكن وعدم الحكم على  العذر مهما  اإيجاد  للباحث من  الأمانة ل بد  لهذا ومن باب 

اأحداث ه� بعيد كل الُبعد عنها، وخ�ض��ضًا عندما تك�ن تلك الأحداث على خالف ال�ضياق 

العام والمعروف. نعم ل ُبّد من قراءة دقيقة لتلك المرحلة فالح�ادث التاريخية تتكّرر 

دائمًا، وان كانت بجهات واأ�ضاليب مختلفة، والذي جعلنا نفّكر بما حدث في عهد ال�ضّفاح 

اأحمد با�ضا الجّزار ه� ما تعي�ضه منطقتنا من باك�ضتان وافغان�ضتان مرورًا بم�ضر واليمن 

و�ض�ًل اإلى العراق و�ض�ريا ولبنان، حيث تت�ضابه ظاهرة اأحمد با�ضا الجّزار وتتقاطع مع 

كثير من هذه الح�ادث التي ح�ضلت وقد تح�ضل في منطقتنا، اإذًا الهدف من البحث في 

تلك الحقبة ه� بال�ضبط لمعرفة ماذا حدث في نهاية القرن الثاني ع�ضر هـ، وال�ضيء الثاني 

اإ�ضتعادة المبادرة واإعادة الحياة العلمية  اأهلنا في  لمعرفة مكامن القدرة والهّمة عند 
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والإجتماعية والإقت�ضادية اإلى جبل عامل وعدم الإ�ضت�ضالم، هذا بالإ�ضافة لإ�ضتخال�ش 

الِعبر لم�اجهة اأو�ضاع م�ضابهة، وخ�ض��ضًا ما ن�ضهده من دعِم ق�ى الإ�ضتكبار لقطعان 

حّرمها  التي  النف�ش  قيقتل�ن  الإ�ضالم،  قبل  الإن�ضانية  عن  الخارجة  التكفيري  المنهج 

بالكامل  ويعمل�ن  الم�ضلمين،  ويمّزق�ن وحدة  الأم�ال  وي�ضلب�ن  الأعرا�ش  ويهتك�ن  اهلل 

لم�ضلحة العدو كي تتاح له فر�ضة نهب الثروات والنيل من هذا الإ�ضالم العزيز، لذا كان 

اأن  اأ�ضيادهم  الباغية والمف�ضدة في الأر�ش، وعلى  الفئة  من ال�اجب ان نت�ضّدى لهذه 

يدرك�ا )اأّن على الباغي تدور الدوائر( وانهم �ض�ف يدفع�ن �ضريبة دعمهم ل�ضر خلق 

اهلل كما ورد في الخبر ال�ضريف )من اأعان ظالمًا اإبتلي به(

في الختام:

اأ�ضاأله تعالى اأن ياأخذ باأيدينا اإلى ما فيه الخير وال�ضالح واأن ُيمّكننا من رقابهم واأن 

يفتح ب�ضيرتنا على قراءة دقيقة لتاريخنا الذي يحتاج اإلى الكثير من العناية والت�ثيق، 

وعلى قاعدة من ل ي�ضكر المخل�ق ل ي�ضكر الخالق ل بّد من �ضكر خا�ش لل�ضادة الباحثين 

على جهدهم في �ضبيل نجاح هذا الم�ؤتمر.

كما ل بّد اأن اأ�ضكر اتحاد بلديات جبل عامل ب�ضخ�ش رئي�ضها الأخ العزيز الحاج علي 

الزين على تعاونه معنا في اإقامة هذا الم�ؤتمر، وه� م��ض�ل ب�ضكر راعي الم�ؤتمر ال�ضديق 

الحاج محمد رعد، وال�ضكر لل�ضادة العلماء والإخ�ة في المنطقة الأولى ب�ضخ�ش رئي�ضها 

العزيز ال�ضيد اأحمد �ضفي الدين على م�ضاهمتهم في نجاح م�ؤتمرنا هذا، كما ل بّد اأن 

اأ�ضكر ممّثل �ضعادة �ضفير الجمه�رية الإ�ضالمية الدكت�ر غ�ضنفر ركن اآبادي، وم�ض�ؤول 

حركة اأمل في اقليم جبل عامل الحاج محمد غزال، و�ضعادة النائب قا�ضم ها�ضم وبلدية 

مجدل �ضلم ورئي�ضها الأخ علي يا�ضين الذي قدم الخطباء و�ضماحة رئي�ش مجل�ش الأمناء 

في تجمع علماء الم�ضلمين ال�ضيخ اأحمد الزين واأمام البلدة �ضماحة ال�ضيخ علي يا�ضين 

والأخ�ة والأخ�ات جميعًا.
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كلمة راعي المؤتمر النائب الحاج محمد رعد)))

ةمجّزةر  وعهم  عالل  »جبل  الي�م:  الم�ؤتمر  هذا  لأعمال  اختير  الذي  العن�ان  اإن 

بين النكبة والنه�صة« دفعني للتاأمل وا�ضتح�ضار العديد من المحطات التاريخية التي 

اأهلنا  قابله  وا�ضتبداد  وا�ضطهاٍد  وقهٍر  ظلٍم  من  ذلك  تخلل  وما  المنطقة  هذه  عبرتها 

ودفعًا  للحق  انت�ضارًا  والمقاومة  والم�اجهات  بالنتفا�ضات  ثم  اأوًل  بال�ضبر  واأجدادنا 

للعدوان وطلبًا للحرية وتحقيقًا للكرامة وذودًا عن ال�ج�د واله�ية والنتماء.

ل  المثال  �ضبيل  على  اأذكر  كثيرة  عه�د  �ضبقته  قد  كان  الجّزار  با�ضا  اأحمد  فعهد 

الح�ضر، عهد ال�ضليبيين ثم المماليك و�ض�ًل اإلى العثمانيين، ثم تال ذلك كله الإنتداب 

)1( رئي�ش كتلة ال�فاء للمقاومة.
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الفرن�ضي فالحتالل ال�ضهي�ني والمظلة الدولية ال�ضتكبارية التي ل تزال ترعاه وتحميه.

وفي كل هذه المحطات التاريخية كان جبل عامل محل ا�ضتهداف مبا�ضر وغير مبا�ضر 

�ض�اء على م�ضت�ى ال�ج�د ال�ضكاني فيه اأو على م�ضت�ى اله�ية والنتماء والم�قع والدور.

اجراءات  وفر�ش  اخ�ضاع  ومحاولت  ظلم  ال�ضتهداف  مظاهر  كانت  الدوام  وعلى 

تعيق بناء ال�حدة والق�ة ف�ضاًل عن الجه�د الماكرة لتذويب ال�ضخ�ضية الح�ضارية لأبناء 

هذا الجبل العاملي الذين ينتم�ن اإلى مدر�ضة ونهج اأهل بيت ر�ض�ل اهلل محمدP وما 

الحنيف  الدين  لقيم  التطبيق  �ضحة  ومعيار  ال�ضالم  اإلى  انتماء  اأ�ضالة  من  دونه  يج�ضِّ

واأحكامه، واأ�ض�ٍل وق�اعَد فهٍم دقيق تتفتح منها مفاهيم واأفكار متجددة عبر اختالف 

الع�ضر  م�ضتجدات  مختلف  معالجة  خاللها  من  ويمكن  والأزمان،  والأمكنة  الظروف 

والتفاعل معها اقرارًا اأو انكارًا، تط�يرًا اأو اهماًل، تكّيفًا اأو م�اجهة، بروح ل تنف�ضم عن 

الن�ش والجذور وباأداء ل تتحكم فيه رياح المي�ل والأه�اء ول يتكل�ش اأو يتحجر لتعبره 

الأحداث دون اأن ي�ؤثر فيها اأو ي�ضبط م�ضاراتها واإيقاعها.

وينبغي اأن ن�ضّجل اأن تنامي فاعلية ودور جبل عامل مرّده اإلى هذا النتماء الأ�ضيل 

والثابت لهذه اله�ية ال�ضالمية العريقة التي تمنح حامليها المخل�ضين و�ض�ح روؤيٍة وق�ة 

منطٍق وقدرة �ضم�د وحي�ية هائلة على م�اجهة الأعا�ضير اأو احت�ائها.

ا�ضتطاع  اإليها  بال�ضتناد  التي  الخ�ضائ�ش  على  اأوؤكد  اأن  المدخل  هذا  من  اأردت 

وي�ضتطيع اأهلنا في جبل عامل اأن يحّ�ل�ا كل ا�ضتهداف اأو تهديد ل�ج�دهم اأو دورهم، 

اإلى فر�ضٍة لإثبات ال�ج�د وتعزيز الدور.

ر الثبات والن�ضج والفاعلية المذهلة للعامليين عبر  وهذه الخ�ضائ�ش هي التي تف�ضِّ

التاريخ وفي زمننا الحا�ضر والمقبل.

وي�ضعدني اأن اأ�ضير في هذا الم�ؤتمر اإلى جملة نقاٍط لالإ�ضاءة عليها:

كابده  الذي  للظلم  الآخر  ال�جه  وه�  عامل  جبل  تاريخ  طاول  كبيرًا  ظلمًا  اإن  اأوًل: 

اأهله ط�ال العه�د الما�ضية.. ولعّل اأب�ضع الأم�ر اأن تغّيب �ضفحات العّز والبط�لة 
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و�ض�اهد العلم وماآثر الأجيال ال�ضابقة بهدف اأن ت�لد اأجيال بدون ذاكرة، فتترعرع 

واأنماط �ضل�كه  واأعرافه  ال�افد م�ضتن�ضخة ثقافته  ال�اقع  الأمر  بيئة  اأح�ضان  في 

ومناهج حياته..

العاملي  تاريخنا  عن  والآباء  الأجداد  تن�ضمها  ر�ضحات  وب�ضع  رذاذ  بع�ش  ول�ل 

ورجالت  واأعالمنا  علمائنا  من  المخل�ضين  من  ثلة  وحققها  اإلينا  نقلها  التي  وحكاياه 

الفكر والتاريخ منا، لما بقي للذاكرة ما ن�ضتهدي به في حا�ضرنا.. 

ال�قائع  وتقييم  تاأريخ  اإلى  يهدف  معا�ضر  جهد  كل  اإلى  كبيٍر  بتقديٍر  ننظر  لذلك 

تداولها  من  والإكثار  وحفظها  الراهنة  مرحلتنا  بها  تزخر  التي  والأدوار  والأحداث 

والإحاطة بها من مختلف الج�انب من اأجل اأن ت�ضل اإلى اأجيالنا المقبلة عن طريقنا، 

بدل اأن ت�ضل اإليهم مزّورة وم�ضّ�هة عن طريق خ�ض�منا واأعدائنا.

ومما ل �ضك فيه اأن العمل الم�ؤ�ض�ضاتي ه� اأكثر فاعلية واأنمٍى اإنجازًا في هذا المجال 

من العمل الفردي المطل�ب اأي�ضًا..

 Q بناًء عليه، نثّمن عاليًا الدور الم�ض�ؤول الذي تنه�ش به جمعية الإمام ال�ضادق

في هذا ال�ضياق، وكل المراكز والهيئات المماثلة، ون�ؤّكد على دور الأ�ضاتذة الجامعيين 

في الإهتمام والح�ش والت�ضجيع لطالبهم على اإعداد الر�ضائل والأبحاث الجامعية التي 

الفاعلة في مرحلتنا الحا�ضرة والما�ضية،  تتناول معالجة الق�ضايا والأحداث والأدوار 

المطل�ب  النتاج  لتزخيم  المهتمين  بين  الأدوار  وت�زيع  التن�ضيق  وج�ب  على  ن�ؤّكد  كما 

وت�ض�يقه عبر مختلف و�ضائل الإعالم المقروء والمرئي والم�ضم�ع وعبر ت�ضجيل الندوات 

والم�ؤتمرات والمحا�ضرات وعبر طباعة الكتب وا�ضتحداث م�اقع اإلكترونية متخ�ض�ضة 

بهذا المجال.

ثانياً:اإن ما ارتكبه اأحمد با�ضا الجّزار في اأواخر القرن الثامن ع�ضر ميالدي، من 

فظائع وجرائم وانتهاكات وت�ضفيات وحمالت ت�ضريد لي�ش اإل نم�ذجًا لما كابده 

جبل عامل على اأيدي الظالمين والطامعين والم�ضتبدين قبله.. اإّل اأن الم�ؤّكد اأن 
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الجّزار تعّمد م�ضادرة جميع الكتب والم�ؤلفات والمخط�طات من المكتبات التي 

كانت حافلة بمختلف اأن�اع الكتب القيمة والثمينة، ونقلها على ظه�ر الجمال اإلى 

عكا حيث وّزع الكثير منها على الأفران لحرقها رغم اأن بع�ضها احتفظ به واأهدى 

بع�ضًا اآخر منها اإلى عدد من الزعامات وال�ضالطين اآنذاك، فيما �ضرق العكاوي�ن 

بع�ضًا اآخر وباع�ه مجددًا لبع�ش العامليين، وتمكن بع�ش اآخر من العامليين اأن 

يهّرب�ا بع�ش الكتب اإلى العراق واإيران والهند.

اإن هذه الحملة التي نفذها اأحمد با�ضا الجّزار �ضيعت من تاريخنا ماآثر ثالثة قرون 

للعامليين زاخرة بالعل�م والذاكرة والإبداعات.

عائالت  ت�ضّرد  اإلى  اأّدت  عامل،  جبل  في  الجّزار  بها  ت�ضبب  التي  النكبة  ثالثاً:اإن 

واأبناء قرى وبلدات وعلماء اإلى بعلبك والبقاع واإلى العراق واإيران.. وما اإن اأذنت 

الأو�ضاع بالتغّير وخ�ض��ضًا بعد هالك الجّزار في العام 1804 م حتى عاد معظم 

ه�ؤلء اإلى قراهم وبلداتهم لإعمارها من جديد ون�ضط العلماء في اإن�ضاء الح�زات 

العلمية في مي�ش الجبل وبنت جبيل وحناوية والنبطية وجزين وجباع والك�ثرية 

وغيرها، ثم تنا�ضلت هذه الح�زات في قرى وبلدات اأخرى واأحدثت نه�ضة فكرية 

اأبطال تمر�ض�ا  العاملي�ن فيها ح�ض�رهم وظهر فيهم مقاوم�ن  ا�ضتعاد  وثقافية 

الفرن�ضي  الإنتداب  �ضد  بعد  ومن  الم�ضتبدين  ال�لة  �ضد  الع�ضابات  على حرب 

الذي ابتليت به البالد.

اإن هذا الأمر يدلل اأوًل على مدى تعلق العامليين باأر�ضهم ووطنهم وعلى مدى ت�قهم 

للعي�ش فيه والع�دة اإليه بعد الت�ضّرد..

ويدّلل اأي�ضًا على م�اكبة العمل المقاوم للنه��ش الثقافي وانت�ضار ال�عي بين العامليين.

ال�طني  �ضل�كهم  عليه  يبنى  اأ�ضٌل  ه�  لأر�ضهم  العامليين  حب  اأن  ن�ؤّكد  عليه  وبناًء 

�ضد  والمقاومة  للت�ضدي  ال�طنية  روحهم  ي�ضحذ  والثقافي  الديني  وعيهم  واأن  دائمًا، 

الغزاة اأو الطامعين.
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اأن  لمدقٍق  يمكن  ول  فيهما  ي�ضكك  اأن  لمن�ضٍف  يمكن  ل  ثابتتان  ميزتان  وهاتان 

يتجاوزهما في تحليل �ضيا�ضات وم�اقف وتحركات الجمه�ر في جبل عامل ف�ضاًل عن 

قياداته.

لبنان ي��ضف  اأمير جبل  اأبناء جبل عامل ت�رط فيها  اأحداثًا ح�ضلت �ضد  رابعاً:اإن 

ال�ضهابي لم�ضاعدة والي دم�ضق اآنذاك عثمان با�ضا، كانت قد �ضبقت ت�ضّلم اأحمد 

با�ضا الجّزار ولية عكا، وهذه الأحداث ل �ضك اأنها رغم انت�ضار العامليين فيها 

الجّزار  منه  ا�ضتفاد  الذي  الأمر  قياداتهم،  وبع�ش  قدراتهم  ا�ضتنزفت  اأنها  اإل 

وفي  منازلهم  وتدمير  قراهم  وا�ضتباحة  �ضدهم  ق�اته  وتح�ضيد  حملته  لت�قيت 

والتي  المت�اطئة  المحلية  والق�ى  لل�ضخ�ضيات  ال�ضلبي  التاأثير  مدى  ندرك  هذا 

ي�ضتخدمها الخ�ضم الق�ي لت�ضهيل مهمته والتمهيد لها با�ضتنزاف ق�ى النه��ش 

وت�ضتيت قدراتهم.

اأيها الأعزاء،

اإن الحا�ضر ه� امتداد للما�ضي، وما ن�اجهه الي�م من تهديدات ينبغي اأن نحّ�له اإلى 

فر�ٍش لالإنت�ضار والتقّدم.

لبنان  بلدنا  على  والمتاآمرين  للغزاة  الت�ضّدي  في  والتهاون  للتردد  مجال  ل  اإذ 

وبالإ�ضتناد اإلى الخ�ضائ�ش العاملية تمكّنا و�ضنتمكن باإذن اهلل من م�اجهة الإ�ضتهدافات 

الراهنة ومن يقف وراءها ومن ي�ضتخدم فيها.

وفي ال�قت الذي ت�ضتنزف فيه قدرات اأمتنا العربية بنزاعات جانبية خارج دائرة الم�اجهة 

للعدّو الحقيقي لالأّمة يبقى المقاوم�ن من اأبناء جبل عامل ونظرائهم في كل لبنان، الدرع 

الح�ضين الذي يقي البلد والمنطقة من �ضرور الإعتداءات والحروب الإ�ضرائيلية، و�ضتبقى 

معادلة ال�ضعب والمقاومة والجي�ش هي الأقدر على م�اجهة كل التهديدات، خ�ض��ضًا بعدما 

اأثبتت هذه المعادلة جدواها في ال�ضراع وحفظت لبنان ودحرت م�ضروع الغزو ال�ضهي�ني 

المدع�م من ق�ى الإ�ضتكبار الغربي والنظام العربي المت�اطئ.
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اإن بلدًا يمتلك مثل هذه المعادلة لمقاومة العدّو، ل �ضك اأن اأبناءه ال�طنيين يزدرون 

الم�ضهد الر�ضمي للنظام العربي الذي ظهر م�ؤخًرا في الدوحة حيث انعقد هناك م�ؤتمر 

المنطقة  �ضع�ب  ن�ضالت  والتاآمر  الزيف  لّ�ث  وحيث  والهزيمة  والب�ؤ�ش  والعار  للذل 

واأحرارها.

اأّكد �ضرورة  اأنظمة الخن�ع فيما  اأ�ضاب  اإن هذا الم�ضهد يك�ضف حجم ال�هن الذي 

العرب  من  ال�ضرفاء  نف��ش  في  الأمل  واإذكاء  ال�طنية  الروح  ل�ض�ن  المقاومة  حفظ 

والم�ضلمين.

اإن ا�ضتنزاف �ض�ريا ومحاولة اإ�ضقاط م�قعها، �ضيرتد �ضلبًا على كل بلدان الت�اطئ 

في المنطقة.

على  الت�افق  وغياب  الحك�مي،  ال��ضع  م�ضتجدات  بعد  خ�ض��ضًا  اللبنانيين،  واإن 

والق�مية  ال�طنية  التاريخية  الم�ض�ؤولية  م�ضت�ى  اإلى  للترفع  مدع�ون  الإنتخاب،  قان�ن 

ال�ضاأنيات  التفاهم والتما�ضك وتجاوز  وم�اجهة هذه المرحلة بمزيد من الحر�ش على 

والطم�حات والمكت�ضبات الخا�ضة والفئ�ية والت�ضبث باأ�ضباب النت�ضارات التي حققها 

لبنان في ال�ضن�ات الأخيرة الما�ضية �ضد العدو ال�ضهي�ني واأ�ضياده..

اإن اأية حك�مة مقبلة اأّيًا يكن رئي�ضها المكّلف ت�ضكيلها، مطل�ٌب منها اأن تعيد تر�ضيم 

الث�ابت ال�طنية التالية:

- الحفاظ على معادلة الق�ة التي تق�م على ثالثية الجي�ش وال�ضعب والمقاومة.

ي�ؤمّن تمثياًل عادًل وي�ضمن منا�ضفة فعلية بين الم�ضلمين  - اعتماد قان�ن انتخاب 

والم�ضيحيين.

ادعاءات  وت�ضقط  الداخلي  الإ�ضتقرار  تعزيز  في  ت�ضهم  واقعية  م�ضاركة  تحقيق   -

الإ�ضتهداف عند البع�ش وتحفظ الأوزان الحقيقية للق�ى الأخرى.

ذلك  وترجمة  واللبنانيين،  للبنان  الأ�ضا�ضي  العدّو  هي  ا�ضرائيل  اأن  على  التاأكيد   -

عمليًا وب�ضكل جّدي ووا�ضح في ال�ضيا�ضات الداخلية والخارجية.
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- حماية ال�ضيادة والكرامة ال�طنية ورف�ش الخ�ض�ع لأي ابتزاز اإقليمي ودولي يم�ش 

لبنان في �ضيادته ال�طنية وخياراته ال�ضيا�ضية وكرامة اأبنائه.

ختامًا..

اأت�جه بال�ضكر لكل الم�ضاركين في هذا الم�ؤتمر ولكل الم�ضاهمين في اإدارته وتنظيم 

العزيز  الأخ  ولرئي�ضها   Q ال�ضادق  الإمام  لجمعية  م��ض�ل  وال�ضكر  جل�ضاته.. 

وجه�دكم  جه�ده  يكلل  اأن  كبير  باهلل  واأملنا  بغدادي  ح�ضن  ال�ضيخ  �ضماحة  والمجاهد 

جميعًا بنجاح هذا الم�ؤتمر الذي كان هناك حر�ش �ضديد على اإقامته في مجدل �ضلم 

عرين العلماء والمقاومة واهلل من وراء الق�ضد.

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 





الجلسة األولى
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ةم�ضي� علي �ا�ضين

ترأس الجلسة األولى
الشيخ علي ياسين)))

ومّما قاله:

هذه النكبة التي حّلت بجبل عامل لم تكن الأولى ول الأخيرة، واإن كانت بقّية النكبات 

با�ضا  اأحمد  ال�ضّفاح  بما ح�ضل في عهد  تقا�ش  ل  وغيرهم  المماليك  اأ�ضابته من  التي 

الجّزار �ضنة 1219 هـ، الذي دّمر جبل عامل من خالل حرق المكتبات التي كانت ت�ضم 

كل منها اآلف الكتب والمخط�طات الثمينة.

)1( رئي�ش اللقاء العلمائي في �ض�ر.
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الظروف التي عاشها جبل عامل إبان محنة الجزار

د. محمد كوراني)))

�ضنة  الأول  �ضليم  العثماني  ال�ضلطان  لحكم  وم�ضر  ال�ضامية  البالد  خ�ضعت  اأن  ما 

ال�ضاه  بقتل  الفتاوى  ل�ضتح�ضار  الأتراك  علماء  برفقة  �ضرقًا  وجهه  يّمم  حتى  1517م 

اأفتى  اإيا�ش الدم�ضقي، لماذا  اإبن  اآنذاك، ولم يقل  اإيران  اإ�ضماعيل ال�ضف�ي �ضاه بالد 

اآل  العلماء بقتل ذلك ال�ضاه �ضرعا، لكن �ضاحب كتاب تاريخ جبل عامل، محمد جابر 

�ضفا يق�ل، ونحن نق�ل: »لأنه على لذه� ةم�ضيعا ةلإلاليا«. وقد اأ�ضابت �ضروره مدينة 

حلب، وكان معظم اأهلها من ال�ضيعة الإمامية فقتل منهم مقتلة عظيمة... وامتد بغّيه 

اإلى �ضيعة �ض�ريا الجن�بية فا�ضتد الإ�ضطهاد وال�ضغط عليهم، واأ�ضرم الأتراك العداوة 

بينهم وبين اأهل ال�ضنة كما جرت عادتهم )فّرق ت�ضد(.. فا�ضت�ضدر الفتاوى من بع�ش 

علماء دم�ضق با�ضتحالل قتالهم وهدر دمائهم، ومح� اآثارهم، وا�ضتعباد ذراريهم، واأن 

 .
)2(

لُتقبل لهم ت�بة اإلى اآخرما ورد من فتاوى ال�ضيخ ن�ح الحنفي

)1( باحث وم�ؤّرخ.

)2( تاريخ جبل عامل ــ محمد جابر اآل �ضفا �ش77 ــ دار النهار ــ ط2 ـ بيروت 1983
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وقد اأجمع الم�ؤرخ�ن اأّن الإدارة التركية العثمانية طيلة اأربعمائة عام كانت �ضّر اإدارة 

منيت بها الأم�ضارالتي دخلت تحت حكمهم... �ضادت الف��ضى، واختل الأمن، وانت�ضر 

الف�ضاد، وخربت القرى وهجرها ال�ضكان، وتلفت النف��ش وبارت الزراعة وداهم البالد 

. وكان من عظيم الرزايا واأفظع النكبات على ال�ضكان، اأن 
)1(

الفقر وعّم الب�ؤ�ش وال�ضقاء

»لع�م ةم�لة لن ذوي ةلأخالق ةمفا�ضمة ل هّم مهم ةإلجدع ةلأل�ةل، ول�ضادرة ةأغنياء 

 
)2(

ةمفقر« على  ةهلل  ��دم  ةمنا�س  وبع�س  زلن  ةأتى  ح�ى  عليهم  وةم��ضييق  ةم�ضع�، 

وكانت �ضيا�ضتهم في بالد العرب تدور على اإ�ضعاف ق�ى الأمة واإذللها، وتعرية مدنها 

.
)3(

من ذخائرالعلم والب�ضاعة ومح� مجد العرب من �ضجل التاريخ

بالد  كباقي  العثمانية  الدولة  لظلم  خ�ضعت  التي  الأقطار  من  قطر  عامل  ..وجبل 

الترك  ج�ر  يكفهم  لم  والمحن  البالء  من  عه�دهم  في  العامليين  وما  وم�ضر،  ال�ضام 

وا�ضطهادهم، وانعكا�ش الحروب الدامية بين الترك وال�ضف�يين على اأهالي جبل عامل، 

ل ل�ضبب اإنما لأّن �ضكان جبل عامل هم على نف�ش المذهب الذي كانت تدين به الدولة 

ال�ضف�ية في اإيران)الت�ضيع(، فا�ضتعان�ا على العامليين باأهل المقاطعات المجاورة من 

اأن�ضارهم. فاأ�ضبحت بالد عاملة عر�ضة لغارات اال�ضمال والجن�ب وال�ضرق، »فا�ض�بك�ة 

.
)4(

لعهم في حروب دةليا رخ�ضت فيها ةمنف��س وة�ض�هينت ةلأروةح«

اأجل ذلك ا�ضتمات العاملي�ن في الدفاع عن م�طنهم، لحفظ كيانهم. »وقد  ..من 

حياة  ةمد�ت  و�رى  بامدنا�ا  �هزةأ  حربيا  �ضعبا  ةم�ضم�م...  ةلإرهاق  هذة  لنهم  خلق 

خاممة ت�ت �ضفار ةم�ضي��... و�ان�ة ل هّم مهم �ض�ى �ض�ذ ةم�ضي�� وت�ضم�م ةمدرلى 

ةأو  ُ�جدع  بدال  ةم�ضغر. ل�اأبه��  ةأولدهم لنذ  �علد�نها  ةمخي�ل  وةمكر على ظه�ر 

)1( م.ن.�ش78.

)2( م.ن.�ش79.

)3( م.ن.�ش79.

)4( م.ن.�ش81.
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.
(1(

ق�ضٍر �بنى ةأوغر�س �جنى. ومم �كن فخرهم ةإل بعمٍو ُ�غل�

ةمدجاورة  ةمدناطق  ةأّ� حكام  ةمد�ؤرخ��  ةأورده  ةم�ضياق ولا  �بمو لن خالل هذة 

ةأجل  وة�ض�قرةرلن  هموء  بارقا  ملعالليين  ��ر��ة  مم  ةمعثدانيين  ةم�لة  لن  وباألر 

ةإ�ضعافهم وةمق�ضاء عليهم وةإرغالهم على ترك لناطقهم �دا جرى مدناطق �ثيرة 

في بالد ةم�ضام لنذ بمة�ات ةمعهم ةمعثداني. وتاأ�يمةً على ذمك لا قام به ةمدعني�� ةأ�ام 

فخر ةمم�ن لن غزوةٍت ل��اميٍا ولن�ّضقٍا في غام� ةلأحيا� ب�اأ�يم ةأو تاأمي� ةمبا�ضا 

وة� ةمذ�ن ةأظهروة عمةًء وحقمةً دفيناً على ةأهل ةمجبل)جبل عالل(... حيث ة�ض�هم� 

اأّن الأ�ضرة ال�ضهابية قد   ويبدو 
)2(

ةم�ض�لر« ةإقليم  فخرةمم�ن هذة قر�ا ةمك�ثر�ا في 

تمتعت اأي�ضًا بتاأييد متعاظم من البا�ضاوات حيث تمّكن اأمراء هذه الأ�ضرة من الت�ضّرف 

بعد ب�ضير الأول في كثير من الأحيان كما يحل� لهم... وفي مرحلة تالية اأي منذ ت�ضّلم 

اإلى  اإ�ضافة  العاديين  الأهالي  ليطال  الإ�ضطهاد  تح�ل  �ضهاب  حيدر  بن  ملحم  الأمير 

 فكانت اأولى الم�اجهات بينه وبين العامليين في قرية اأن�ضار �ضنة1731م ثم 
)3(

الم�ضايخ

ثم هاجم اأن�ضار ثانية �ضنة 1734م وفي عام1743م هاجم الأمير ملحم 
)4(

هاجم ج�يا

ال�ضهابي اأن�ضار اأي�ضًا، وا�ضتب�ضل العاملي�ن وان�ضحب ملحم ال�ضهابي دون الح�ض�ل على 

مكا�ضٍب وفيما كان العاملي�ن يلملم�ن جراح معركة اأن�ضارالثالثة فاجاأهم جي�ش با�ضا 

دم�ضق بقيادة �ضليمان با�ضا وقد اأق�ضم اأن ُيحرق بالد ب�ضارة، وزحف بجي�ضه ونزل في 

بعدها  وت�في  اأيام  لكنه مر�ش هناك عّدة  �ضرق جبل عامل  اأق�ضى جن�ب  مرج قد�ش 

)5(

وتراجع جي�ضه ونجا جبل عامل من الحريق.

)1( م.ن.�ش83 ــ84.

)2( جبل عامل تاريخ و احداث ــ رامز رزق ــ �ش238 ــ دار الهادي ــ بيروت ــ2005.

)3( م.ن. �ش245 ــ 246.

)4( تاريخ الأمير حيدر ال�ضهابي المعروف بالغرر الح�ضان ــ حيدراأحمد �ضهاب ــ ط2 ــ دار الآثارــ بيروت �ضنة 1980

)5( تكملة اأمل الآمل ــ ح�ضن ال�ضدر ــ �ش450 ــ دار الأ�ض�اء ــ بيروت 1986.
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..وبعد مرور �ضنة واحدة على معركة اأن�ضارالثالثة بادر العاملي�ن للهج�م متحّدين 

�ضمالي  في  المعركة  وجرت  الأ�ضلي  ال�ضهابيين  مقر  التيم  وادي  في  ال�ضهابي  ال�ج�د 

انت�ضار  اأدى  الأول.. وقد  الميداني  انت�ضارهم  العاملي�ن من تحقيق  مرجعي�ن وتمّكن 

مرجعي�ن اإلى يقظة �ضاملة في جبل عامل.. وكانت القيادة التي فتحت هذا الفتح المبين 

.
)1(

هي القيادة الفّذة للقائد التاريخي نا�ضيف الن�ضار

وعلى ما يبدو اأن �ضيا�ضة الأمراء ال�ضهابيين كانت تخ�ضع لع�امل خارجية ومخططات 

نار  اإ�ضعال  وفي  �ضيا�ضةالأمراء  ت�جيه  في  م�ؤثراتها  ولها  اأهدافها  لها  وطائفية  اأجنبية 

. وعلى المقلب الآخر ت�ضابهت حركات الق�ى 
)2(

الحروب الأهلية بين اأبناء ال�طن ال�احد

لم�اجهة  وت�ضتعد  تتحالف  اأن  وهي  الجميع  لدى  واحدة  وكانت  المنطقة،  في  ال�ضعبية 

والفل�ضطينيين  الم�ضريين  تالقي  بعداحتمال  وخ�ض��ضًا  والأخطارالمت�قعة  الظروف 

.
)3(

والمتاولة في جبهة واحدة

اأعين  في  وهيبتهم  ال�ضيعة  باأ�ش  ماي�ؤكد  ال�ضباغ  نق�ل  ميخائيل  المعلم  اأورد  ولقد 

ةإمى  ةإم�فت  ةمعدر  ظاهر  ةم�ضي�  »ةإ�  قاله:  ومما  معهم،  التحالف  واأهمية  الجيران 

ةمد�اوما وهم ق�ٌم لن ذوي ةمباأ�س وةمج�ضارة وةمنجمة و�بيرهم - ��م ذةك - ةم�ضي� 

.ومدا تطاول 
(4(

نا�ضيف ةمن�ضار... وبالدهم بالد ب�ضارة بين جبل ةممروز وبالد �ضفم

بع�س حكام ةمج�ةرعلى ةأطرة� جبل عالل قا�ضم�ن �ضّم بع�س قرةه ةإمى ةإقطاعهم، 

رّد ةم�ضي� نا�ضيف ج�ةباً �رف�س فيه هذة ةم�طاول لغل�ا بامق�ل: »لت�ن ةأننا ن�ير 

�ثيرة،  لكا�م  �يمك  وباإزةء  لنه  ةأحّم  �ضي�فا  �ضيفك  لقابل  عنمنا  ةإّ�  ف�ةهلل  �ض�ةنا 

فالأومى بك ةأ� تمعنا غافلين عنك باع�مة�ك على جيرةننا وةلآ� وةهلل ةمع�يم ةإنك 

بعهمنا  فقدنا  وعاهمنا  ةمباغي،  لن  فان��ضفنا  علينا  بغي  طامدا  ن�ن  لأننا  تنمم 

)1( جبل عامل تارخ...م.�ش. �ش248.

)2( للبحث عن تاريخنا ــ ال�ضيخ علي الزين ــ �ش 486 ــ ط1 ــ 1973.

)3( م.ن ــ �ش491.

)4( م.ن.�ش493.
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و�ّنا لن ةأن�ضار ةأ�ض�ابك فمونك ةلألر�ن، ةأنت ورةأ�ك ون�ن نرى فيدا �بمو لنك 

.
)1(

وةم�ضالم«

الإ�ضم  ه�  الحقبة  هذه  في  يتكررمعنا  الذي  الن�ضار  نا�ضيف  ال�ضيخ  اإ�ضم  ..ولعل 

البارز الذي �ضبق حملة الجزار، حيث لم ي�ضبق اأن مّر في تاريخ جبل عامل اأيام الحقبة 

�ضيدا  في  الرو�ضي  القن�ضل  »باز�لي«  وهذا  القيادية.  ال�ضفات  بتلك  رجٌل  العثمانية 

ي�ضف العامليين و�ضيخهم نا�ضيف الن�ضار ب�ضيء من الده�ضة حيث يق�ل: اأنهم كان�ا 

بق�اههم الجامحة يرف�ض�ن التعاي�ش مع البا�ضاوات كما يرف�ض�ن ذلك مع اأمراء جبل 

لبنان... والمتاولة ه�ؤلء يق�دهم ال�ضيخ الق�ي نا�ضيف الن�ضار الذي كان ي�ضتطيع اأن 

ُير�ضل اإلى الميدان عّدة اآلف من الفر�ضان الممتازين، وكان يملك اأرا�ضي غنية والعديد 

. هذه القّ�ة العاملية الهامة اأغرت ال�ضيخ ظاهر العمر بالتقرب منهم 
)2(

من الح�ض�ن

ولي�ش بمعاداتهم، واأقام ال�ضيخ ظاهر حلفًا مع ال�ضيخ نا�ضيف تع�د ف�ائده على �ضكان 

. وبالمقابل كان ال�ضيخ نا�ضيف في ذلك 
)3(

المنطقتين المتجاورتين، الجليل وجبل عامل

ال�قت يحاول ت�حيد كلمة العامليين والفل�ضطينيين والدروز والبعلبكيين، واأن يكّ�ن من 

الجميع وحدة وا�ضعة الأطراف، واأن يجعل من هذه ال�حدة �ض�رًا منيعًا ل يجد الأتراك 

ال�ضيخ  حاول   .
)4(

الآخر على  ببع�ضهم  الإ�ضتعانة  ثم  لتفرقتهم  فيه  يدخل�ن  منفذًا  فيه 

نا�ضيف تك�ين وحدة وا�ضعة النطاق وكاأنه وحده المعني بهذه المهّمة دون من عداه من 

الزعماء اآنذاك.

اأعان نا�ضيف  ربما اأ�ضمر الجزار ال�ض�ء والكراهية لل�ضيخ نا�ضيف والعامليين منذ 

.. واأما 
)5(

وحليفه ظاهر العمر الأمير ي��ضف ال�ضهابي على انتزاع بيروت من يد الجزار

)1( م.ن.�ش491.

)2( �ض�ريا وفل�ضطين تحت الحكم العثماني ــ ق�ضطنطين بازيلي ــ �ش52ــ دار التقدم ــ م��ضك�1989.

)3( جبل عامل تاريخ...م.�ش. �ش256.

)4( جبل عامل في التاريخ ــ ال�ضيخ محمد تقي الفقيه ــ �ش398 ــ399 ــ دار الأ�ض�اء ــ ط2 ـ بيروت1986.

)5( العرفان ــ م27 ــ �ش194. 
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اأحقاد الأتراك �ضد العامليين، فما مّر في هذا البحث وزيادة على ذلك دليل على �ضّحة 

ما  وهذا  ال�ضيعة في جبل عامل  واإبادة  لإ�ضعاف  م�ضبقًا  والمدّبرة  الم��ض�عة  الخطط 

�ضينذر بالعاقبة ال�خيمة عند الفر�ش بذلك. ولعل والي دم�ضق العثماني، عثمان با�ضا 

بًا واإ�ضاءًة �ضد العامليين، وكان الم�ضايخ العاملي�ن متنبهين لكل  كان اأكثر ال�لة تع�ضّ

ما ُيحاك �ضدهم من د�ضائ�ش وعلى راأ�ضهم �ضيخ م�ضايخ الجبل العاملي ال�ضيخ نا�ضيف 

الن�ضار، وها ه� ال�ضيخ المذك�ر يعّين الأمير ي��ضف ال�ضهابي في حربه �ضد عثمان با�ضا 

والي ال�ضام في واقعة »ةمدغْيثا« )البقاع( وكان البا�ضا قد جّرد حملة م�ؤلفة من خم�ضة 

ع�ضر األف مقاتل، ولما تدّخل ال�ضيخ نا�ضيف اإلتجاأ عثمان با�ضا اإلى الفرار والنجاة تاركا 

.
)1(

مخّيمه وذخائره الحربية غنيمة باردة 

كان علي بك الكبير حاكم م�ضر طم�حًا، وحاول ت�حيد م�ضر وال�ضام وتحالف مع 

ال�ضيخ ظاهر العمر حاكم فل�ضطين، وبدوره تحالف ال�ضيخ ظاهر العمر مع العامليين، 

ولما ت�جه محمد اأب� الّذهب قائد الم�ضريين و�ضهر علي بك الكبير نح� ال�ضام لطرد 

الأتراك، ح�ضل ما لم يكن بالح�ضبان فقد انثنى اأب� الّذهب وعاد اأدراجه نح� م�ضر بعد 

وعد �ضّري تلّقاه من با�ضاوات الأتراك في ال�ضام، لي�ضبح �ضيد م�ضر بدل علي بك الكبير، 

اأبا  �ضاندوا  الذين  من  لالإنتقام  الفر�ضة  يغتنم  ال�ضام  والي  با�ضا  عثمان  ماجعل  وهذا 

الّذهب )ال�ضيخ ظاهر العمر وال�ضيخ نا�ضيف الن�ضار( »ف��رك ةمبا�ضا بجي�ٍس ق�ةله 

ع�ضرة ةآل� لقاتل ن�� ب�يرة ةم��ما وع�ضكرعلى �ضّف�ها ةمغربيا وةثقاً باأ� ةمن�ضر 

�ضيك�� حليفه...ولا ةأ� خّيم ةمليل ح�ى هاجده ةم�ضي� ظاهر ةمعدر وةم�ضي� نا�ضيف 

ةمن�ضار  وةم�ضي� حدزة  ةمعبا�س  وةم�ضي� حدم  عبي  ةم�ضّ ةمفار�س  وةم�ضي� علي  ةمن�ضار 

بثالثدا�ا لن ةمفر�ضا� لغير في 15 ةآب 1771م، وةنهار عثدا� با�ضا وةنهزم ولات ةأ�ثر 

ةأ�ضل��هم وةأل�ع�هم وُق�ل لنهم ثدانيا ةآل� ومم  جن�ده غرقاً في ةمب�يرة وتر��ة 

)1( م.ن. �ش 194.
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 .
(1(

ُ�ق�ل لن فر�ضا� ةمعالليين ةإّل رجٌل وةحم ة�ضده ةم�ضي� جبر لن قر�ا ةم�داد�ا 

و�ا� لن ن�ا�ج هذه ةمدعر�ا فرةر وةمي �ضيمة درو��س با�ضا ةإبن عثدا� با�ضا ةمدهزوم. 

ةعُ�برت هذه ةمدعر�ا ب�ق ةأق�ضى لا و�ضل ةإميه ةمعاللي�� في تار�خهم ةم�ربي في 

ةمقمرة على هز�دا لن ح�مهم، ل بل  �ثب��ة  ةأ�  ة�ض�طاع�ة  ةمعثداني، ب�يث  ةمعهم 

 .
(2(

تغيير ةم�ةقع ةم�ضيا�ضي ةمذي ر�ضد�ه ةمموما ةمعثدانيا

مّهدت معركة البحرة لمعركة ثانية هي معركة كفر رمان. و�ضببها اأن دروي�ش با�ضا 

والي �ضيدا لجاأ اإلى اأمير ال�ض�ف ي��ضف ال�ضهابي بعد هزيمة اأبيه في معركة البحرة ليك�ن 

و�ضيلته المادية في الهج�م المبا�ضر على العامليين... بعد اأن قّدم مغريات كثيرة لالأمير 

الفقيه)جبل  ال�ضيخ  يرويها  كما  المعركة  و�ضبب  والعتاد.  ال�ضالح  ذلك  في  بما  ي��ضف 

عامل في التاريخ( ومحمد جابر اآل �ضفا )تاريخ جبل عامل( وبقية الم�ؤرخين العامليين: 

عليهما  فاعتدي  ال�ض�فية  نيحا  قرية  في  عنبا  يحمالن  كانا  كفررمان  من  مكاريين  اأّن 

منطقة  حاكم  الفار�ش  علي  ال�ضيخ  مادفع  وهذا  ماتا..  اأن  يلبثا  ولم  و�ضلبا  بال�ضرب 

النبطية اأن يطلب من الأمير ي��ضف ت�ضليمه القتلة. فكان رد الأمير ي��ضف ت�ض�يفًا. وبعد 

مدة ُوجد اأربعة رجال قتلى من اأبناء نيحا ال�ض�ف في المكان الذي ُقتل فيه المكاريان. 

. وبداأ باإحراق 
)3(

فاتهم الأمير ي��ضف المتاولة بقتلهم و�ضار اإلى جبل عامل بثالثين األفا 

الفار�ش قد  ال�ضيخ علي  النبطية وكان  اإلى م�ضارف  التفاح حتى و�ضل  اإقليم  القرى في 

الّدفاع بعدد من الفر�ضان ل يتجاوز الخم�ضماية فار�ش واأتت النجدة  اأجل  احت�ضد من 

من قلعة تبنين بقيادة ال�ضيخ نا�ضيف الن�ضار وكان ذلك ي�م 21 ت�ضرين الأول 1771م 

وما كاد العاملي�ن ي�ضتبك�ن معهم حتى وجدوا فيهم �ضعفًا، وزاد الطين بّلة عندما اندفع 

ي��ضف  الأمير  وياأ�ضر  ي�ضتت  ويمزق  يقتل  المعركة  ميدان  اإلى  الن�ضار  نا�ضيف  ال�ضيخ 

)1( جبل عامل في التاريخ ــ م.�ش.�ش215 ــ 216.

)2( جبل عامل تاريخ...م.�ش.�ش262.

)3( جبل عامل في التاريخ ــ م.�ش.�ش219 ــ تاريخ جبل عامل ــ م.�ش.�ش130.
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.
)1(

نف�ضه ثم يعف� عنه وُيهزم المهاجم�ن ويغنم العاملي�ن اأ�ضلحًة وذخائروعتاد 

تركت معركة كفر رمان في ال�جدان العاملي اأثرًا بّينا، وتح�لت اإلى ملحمة مّجدها 

ال�ضعراء الزجلي�ن بق�ضائدهم... اإن هذه المعركة اخت�ضرت تاريخ جبل عامل الع�ضكري 

ه�ؤلء  �ض�ب،  كل  من  بالأعداء  والمحا�ضر  ال�ضغير  العاملي  ال�ضعب  قدرة  واأظهرت 

الأعداء الذين كان�ا ي�ضتمدون قّ�تهم من عداء الدولة العثمانية للعامليين.

كانت هزيمة الأمير ي��ضف وجي�ضه في كفر رمان اإ�ضعافًا لعثمان با�ضا الذي ما لبث 

اأن ت�في واأ�ضعف ولده دروي�ش با�ضا والي �ضيدا وهذا ما دفع الدولة العثمانية اأن ت�ّلي 

عثمانيًا اآخره� عثمان با�ضا الم�ضري وكان يحمل تكليفا باإحالل ال�ضالم في �ض�ريا مهما 

.كان على با�ضا دم�ضق الجديد اأن ي�ضترجع 
)2(

كلف الأمر �ض�اء بال�ضالح اأو بالمفاو�ضات 

مدينة �ضيدا ويعيد اإليها واليها دروي�ش با�ضا وبرز من�ضق لالإت�ضالت بين الأمير ي��ضف 

ال�ضهابي وبا�ضا دم�ضق ه� اأحمد با�ضا الجزار الذي �ضيبداأ بالظه�ر على م�ضرح الأحداث 

في وليتي �ضيدا ودم�ضق حيث يتبع جبل عامل.

كان الأمير ي��ضف ليزال يعي�ش تحت وطاأة الخ�ضارة الع�ضكرية الفادحة التي حّلت 

في كفر رمان. لكن اأحمد با�ضا الجزار حاول اإقناعه بالدور الع�ضكري الذي �ضيناط به 

وذلك باإغرائه بالم�ضاركة في الحرب �ضد العامليين وال�ضفديين ب�ضفة حماية لم�ؤخرة 

الجي�ش العثماني فاقتنع بذلك مكرهًا. وفي نف�ش ال�قت كان الجزار ين�ضق مع والي حلب 

الّزاحف على �ضيدا. وفي  العثماني  اأ�ضبح الجزار هذا من�ضقًا للجي�ش  خليل با�ضا وقد 

نق�ش ال�قت كان جي�ش العامليين وال�ضفديين بقيادة ال�ضيخ ظاهرالعمر وال�ضيخ نا�ضيف 

لكن مماليك علي  بالهج�م  العثماني  الجي�ش  بداأ  1772م  �ضهر حزيران  وفي  الن�ضار، 

بك الكبير الذين كان�ا عند ظاهر العمر في عكا وجي�ش ظاهر العمر وجي�ش العامليين 

الجي�ش  وتراجع  اأ�ضحابها  باتجاه  ووجه�ها  العثمانية  المدافع  وا�ضت�ل�ا على  ا�ضتب�ضل�ا 

)1( باخت�ضار وت�ضّرف عما ورد في تاريخي ال�ضيخ الفقيه ومحمد جابر ح�ل المعركة.

)2( بازيلي ــ م.�ش.�ش58.
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وراح  الخروب  اإقليم  ي��ضف وتراجع�ا نح�  الأمير  وانهزم معه جي�ش  العثماني مهزومًا 

اأمتعتهم  جي�ش الأمير ي��ضف يفتك بحلفائه الهاربين من الجي�ش العثماني وي�ضلب�نهم 

المعركة  هذه  بعد  والعامليين.  العمر  ظاهر  ال�ضيخ  باأيدي  �ضيدا  وت�ضبح   
)1(

وعّدتهم

اأع�انه  وبع�ش  به  الخا�ضين  الجن�د  من  عدد  ومعه  الإن�ضحاب  من  الجزار  تمّكن 

نها  وت�جه�ا اإلى بيروت حيث تعهد لبا�ضا دم�ضق بحمايتها وبتاأييد من البا�ضا راح يح�ضّ

وان�ضحاب  والرو�ش  العثمانية  الدولة  بين  ال�ضلح  عالئم  بدت  اأن  ...وبعد 
)2(

لحمايتها

اأ�ضط�لهم من المت��ضط، وبعد انقالب اأبي الذهب مع الدولة على ظاهر وحلفائه، بعد 

التي  الأحداث  وعجز ظاهر عن مجابهة  بعجزهم  العاملي�ن  �ضعر  المفاجاآت  هذه  كل 

قلعة  اإلى  و�ضار  عكا  وترك  بخطرها...  ي�ضعر  نف�ضه  ظاهر  كان  والتي  يترقب�نها  بداأوا 

ه�نين ليجتمع مع م�ضايخ العامليين وليتدبر معهم فيما يجب عمله ليدفع�ا عن نف��ضهم 

. ولكنه قتل غدرًا 
)3(

وعن البالد �ضر اأبي الذهب بالمال والمهادنة اأو بالحرب والقتال 

 وه� اأحد قادته و�ضاءت الأقدار 
)4(

بالطريق بر�ضا�ش بع�ش الخ�نة من اأتباع الّدنكزلي 

الغا�ضمة اأن تلقي زمام الإيالة اإلى اأحمد با�ضا الجزارفُعّين واليًا على �ضيدا �ضنة 1776م 

ّمت اإليه ولية دم�ضق... ا�ضتفحل اأمر الجزار ودانت له فل�ضطين واألقى  وفي 1785م �ضُ

اأمراء جبل لبنان فاأ�ضبح بع�ضهم يناوئ الآخر. كان تعيين الجزار واليًا  الخالف بين 

الجديد  البا�ضا  اإلى  المتاأخرة  الميري  م�ضكلة  نقل  للعامليين  بالن�ضبة  يعني  على �ضيدا 

انتهاء  اإلى حين  الأمر  اأّجل هذا  الجزار  لكن  معه،  المبا�ضرة  الم�اجهة  يعني  وبالتالي 

م�ضاكله الكثيرة المحيطة به، لبث الجزار في عكا وجعلها مركزًا ل�ليته بعد تمكنه من 

به  المحدقة  الأخطار  لم�اجهة  يكفي  ما  الق�ة  من  بلغ  باأنه  �ضعر  والمال  الرجال  جمع 

اإلى المخادعة و�ضمح  اأولد ال�ضيخ ظاهر العمر.. فلجاأ  وكان هدفه الأول الق�ضاء على 

)1( تاريخ جبل عامل ــ م.�ش.�ش132.

)2( بازيلي ــ م.�ش ــ �ش62.

)3( للبحث عن تاريخنا ــ م.�ش.�ش549.

)4( تاريخ جبل عامل ــ م.�ش.�ش116.
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لهم بالدخ�ل والخروج اإلى عكا �ضاعة ي�ضاوؤون، ثم اأوقع ثالثة منهم.. ولم ينج من فخ 

اإليه مجم�عة من  اأن ير�ضل  اأخيرًا  الجزار  ا�ضتطاع  العمر حيث  اإل علي ظاهر  الجزار 

 )ت�ضبه العمليات الأمنية 
)1(

رجاله تمكن�ا من الغدر به والق�ضاء عليه في عملية �ضريعة

الخاطفة وال�ضريعة في اأيامنا (. وقد اأمر ال�ضيخ نا�ضيف الن�ضار بحمل جثمانه ودفنه 

في بلدة عيناثا.

اأثٌر �ضيء على العالقة بين الجزار وبين  العمر غدرًا  ال�ضيخ علي ظاهر  كان لمقتل 

العامليين وكان قائد الأ�ضط�ل العثماني في المت��ضط ح�ضن با�ضا قد اتفق مع الجزار 

الم�ضتحقة  المتاأخرة  الأميرية  الأم�ال  لتح�ضيل  عامل  جبل  على  بحملة  القيام  على 

قبالن  ال�ضيخ  اأر�ضل�ا  يتهددهم...  بالخطر  عامل  جبل  م�ضايخ  اأح�ّش  وعندما  للدولة. 

الح�ضن ال�ائلي ليفاو�ش البا�ضا با�ضمهم فقابل القبطان ح�ضن با�ضا في عكا واتفق معه 

على �ضرطين:

1 ــ اأن يقف زعماء جبل عامل على الحياد بين المتنازعين على النف�ذ في المنطقة. 

 .
)2(

2 ــ اأن يدفع�ا الميري ب�ض�رة منتظمة وتق�ضيط المتاأخر منها 

تمكن القائد الفذ ال�ضيخ نا�ضيف الن�ضارمن اإنقاذ الأو�ضاع في جبل عامل اأط�ل مدة 

ممكنة.. لكن الجزار لم يكن يريد اأحرارًا اأو اأبناء بالد في وليته ذوي �ضاأن، كان الجزار 

في الأ�ضل عبدًا يحب العبيد وجزارا يع�ضق �ضفك الدماء، وكل من ح�له من اأن�ضاره هم 

من ف�ضيلته و�ضنفه، لذلك لن ي�ضتمر متعاي�ضًا مع العامليين و�ضيخهم نا�ضيف الن�ضار... 

ولما حانت الفر�ضة للجزار واأيقن اأنه اأقنع الباب العالي باأهمية عمل ع�ضكري �ضد جبل 

 .
)3(

عامل، ف��ضله بعد حين فرمان من الآ�ضتانة ياأمره بال�ضير على جبل عامل لتاأديبه

وفي �ضنة 1781 تحرك جي�ش الجزار من عكا باأعداٍد كثيفة متظاهرًا اأنه يريد اجتياز 

)1( جبل عامل تاريخ...م.�ش.�ش284.

)2( جبل عامل في التاريخ ــ م.�ش.�ش261.

)3( م.ن.�ش264. 



33

ةم�رو� ةم�ي عا�ضها جبل عالل ةإبا� ل�نا ةمجزةر

ب�ضرذمة من خيلِه  فاأ�ضرع  نا�ضيف ق�ضده  ال�ضيخ  فاأدرك  الّتيم  جبل عامل لجهة وادي 

لتزيد عن �ضبعماية فار�ش كانت ترابط معه ب�ضكل دائم في قلعة تبنين.. وكان ال�ضيخ 

نا�ضيف بطاًل مقدامًا تعّ�د خ��ش المعارك وممار�ضة الحروب يهزاأ بالمنايا ول يبالي 

وزّلت قدم  القليلة...  بخيله  اللجب  الجي�ش  منازلة ذلك  الجراأة على  بالم�ت. فحملته 

ج�اده على بالطة يارون وعاجله بع�ش الجن�د باإطالق الر�ضا�ش فخر �ضهيدًا وت�ضتت 

جن�ده.. ثم اكت�ضح جن�د الجزار البالد واأحرقت القرى ودّمرت المنازل و�ضحنت الكتب 

والمخط�طات النادرة حيث اأحرقت في عكا.. واأ�ضرف رجاله في ال�ضعب ذبحًا وتقتياًل 

العلماء وال�جهاء فاأماتهم خنقًا في �ضج�ن عكا و�ضّرد من بقي  وقب�ش على فريق من 

النائية  الإ�ضالمية  للبالد  الف�ضل  واأهل  العلماء  وهاجر  المجاورة،  البالد  اإلى  منهم 

الإ�ضتيالء  الجزارمن  وتمكن   .
)1(

الإ�ضالم وخدم�ا  والأفغان  والعراق  واإيران  كالهند 

ق�اته  وت�ضلمت  بهم،  غدر  ثم  الأمان  اإعطاء  بعد  والمكر  بالخديعة  ال�ضقيف  قلعة  على 

ال�ضلطان  عّبر  وقد  بالق�ض�ة،  النا�ش  وعامل�ا  وعر�ضها  العاملية  البالد  الع�ضكرية ط�ل 

. يق�ل العالمة 
)2(

الهدايا له  واأر�ضل  عن ارتياحه ور�ضاه لعملية الجزار في جبل عامل 

على  ب�نابرت  بعم حدلا  �ضم�مةً  ةمجزةر  بط�س  »..و�ا�  المن�ضد:  العقد  في  ال�ضبيتي 

ةأهامي جبل عالل وبالد �ضفم ووّمى رجال على ةمدذه� ةميز�مي ة�ضده ةم�ضي� طه 

بامعذةب  و�اأخذهم  ةمنا�س  ةأل�ةل  ��ض��ضفي  ةمن�ضط�ر�ين فرةح  وةأع�ةنه لن  ةمكردي 

و��ضرب بامجناز�ر و��دي ةمط�ض�ةت ملرجال و��ض�عدل مهم ةمدكاوي و��ضلط عليهم 

ةم�ضنانير)ةمقطط(  �ضرةو�لهن  وةمن�ضاء ��ضع في  ةم�ب��س فينه�ض�نهم،  ةمكالب في 

و��ضغطها ح�ى تع�س ةأفخاذهن و�ض�قهن. وة�ض�م ةمبالء على ةمنا�س ة�ض�مةدةً ع�يداً 

وطال ةلألر ح�ى هلك ةمعاِمم وخربت ةمقرى وة�ض��ضفيت ةلأل�ةل وُنه� جديع لا في 

عاللا لن ��� وةأثاث وعقار. وةأع�م بالء �ا� بالء ةم�ضي� علي خات�� ةمذي حب�س 

)1( تاريخ جبل عامل ــ م.�ش.�ش137 ــ 138.

)2( جبل عامل في التاريخ ــ م.�ش.�ش265.
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عمم... وهكذة �ا� ةألره فى ةمبالد �لها وةأع�م لاوقع لنه ةمبالء على 
ُ
ةأ لرتين ثم 

بالد عاللا، لاعليه ةأهلها لن ةم�دذه� بدذه� ةم�ضيعا ةلإلاليا.. فبنى لا هّمم لن 

ةأ�ض�ةر عكا بعم حدلا ب�نابرت برجال عاللا. و�ا� �اأخذ ةمرجل لنهم بام�ضرب ح�ى 

. ومم �نفر� 
(1(

�د�ت وه� في ةم�ضغل وربدا دفع�ة ةمرجل بام��� وهمل�ة عليه ةلأ�ضا�س

قاتدا  �ض�دةء  ب�ضدا  ةمّنكبا  تلك  وتر�ت  1804م  �ضنا  ةمجزةر  هالك  بعم  ةإل  ةم��ضع 

ةأرخت ب�المها على جبل عالل ومم ��عافى ةم��ضع بعم هذه ةمنكبات ةإل بعم لرور 

الم«. بر ةم�ضّ ةأ�ثر لن ثالثا عق�د لن ةمزلن على �ضكا� هذة ةمجبل ةمعاللي ةم�ضّ

)1( العالمة ال�ضيخ علي ال�ضبيتي ــ اآثاره ــ المجل�ش الثقافي للبنان الجن�بي ـ �ش374 ـ 375ــ دار الأقالم ـ بيروت 2010.
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 العوامل التي أّدت الى سقوط جبل عامل بيد الجزار

األستاذ علي الزين)))

الأخ�ة في جمعية الإمام ال�ضادق لإحياء التراث العلمائي 

الأخ�ة الأفا�ضل الباحث�ن والعلماء المحترم�ن 

الح�ض�ر الكريم، ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،   

كل  وعلى  الدع�ة،  هذه  على  اهلل  اأعزه  بغدادي  ح�ضن  ال�ضيخ  �ضماحة  اأ�ضكر  بدايًة 

اإحياء تراث وذاكرة جبل عامل الغنية  مبادراته وبرامجه الن�ضيطة والممنهجة باتجاه 

بالأحداث والدرو�ش والعبر.  

الجماعية  والذاكرة  التراث  حفريات  في  التنقيب  اأن  بدايًة،  النظر  لفت  واأحب 

التاريخية لي�ش عماًل ثقافيًا واأدبيًا بحتًا، بقدر ما ه� تحليل �ضيا�ضي لتف�ضير بع�ش ال�قائع 

الراهنة، و�ضناعة ا�ضت�ضرافية للم�ضتقبل، لأّن الدار�ش لل�قائع التاريخية ي�ضعر بق�ٍة اأنه 

يعاي�ش �ضريط الأحداث الحا�ضرة والراهنة، وي�ضت�ضرف اأثناء تنقيبه في �ضيرة رجالها، 

والق�ى والدول الم�ضاركة في معاركها واأحداثها، عنا�ضر تحليلية جدية لتف�ضير الحا�ضر 

)1( رئي�ش اإتحاد بلديات جبل عامل.
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وقراءة الم�ضتقبل، فالتاريخ يعيد نف�ضه، وهذه لي�ضت عبارة اأدبية مجازية، بقدر ما قد 

نتائج  عليه ل�ضتخال�ش  القيا�ش  ب�ضروط معينة  يمكن  قان�ن علمي مطرد،  تك�ضف عن 

اإلى دولة ال�ضالجقة واأيام  حقيقية وواقعية. ولي�ش حنين بع�ش الزعماء الأتراك الي�م 

ال�ضلطنة العثمانية عماًل رومن�ضيًا خياليًا، بقدر ما ه� تعبير عن �ضل�ك �ضلط�ي اأ�ضيل، 

وما اإ�ضتعادة �ضيرة ال�ضلطان �ضليم ومحمد الفاتح في الأفالم والم�ضل�ضالت التركية من 

قبيل ال�ضناعة ال�ضينمائية، بقدر ما ه� تعبير عن نزعاٍت ورغباٍت تركية دفينة وباطنية 

تعك�ش ال�ضخ�ضية التركية الطامحة اإلى زعامة المنطقة )هذا الراأي والإ�ضتنتاج ي�افق 

عليه الدكت�ر محمد ن�ر الدين المتخ�ض�ش بال�ض�ؤون التركية( وهذا يعني اإ�ضتعادة الدول 

لإنتاج طم�حاتها ال�ضيا�ضية في �ضل�كيات زعمائها ورم�زها، الذي قد يمثل ذروة عقلها 

»�ضلج�ق«  بين  والألقاب  بالأ�ضماء  الق�مي، وهكذا ل يبقى من اختالف �ض�ى  الجمعي 

و»ةأردوغا�«. 

ةإمى  ةأدت  ةم�ي  »ةمع�ةلل  م��ض�عنا  لبحث  �ضلكناه  الذي  المنهج  في  اأوًل  �ضنتحدث 

�ضق�� جبل عالل بيم ةمجزةر )1776م - 1804م(«.  

لقراءة ال�قائع التاريخية اأكثر من طريقة ومنهج، فهناك من يقراأ ال�قائع والجزئيات 

التاريخية كما هي على نح� ال�ضـرد والتف�ضيل، ربطًا بال�ضن�ات والقرون والعه�د، وهذا 

منهج الم�ؤرخين القدامى، واأغلب المعا�ضرين.   

وهناك من يحاول ا�ضتك�ضاف العالقات ال�ضببية التي تربط ال�قائع باأ�ض�ل حاكمة 

لي�ضتنتج منها معادلت �ضيا�ضية وثقافية واجتماعية ت�جه �ضير هذه ال�قائع وت�ضفي عليها 

المعانى، وتعطيها القيمة الفعلية، خ�ض��ضًا اأّن هناك فراغات ون�اق�ش وتناق�ضات في 

�ضرد ال�قائع، قد ل ي�ضدها ول يردمها اإل اإعمال العقل في ربط ال�قائع ب�ضبكة الم�ضالح 

والق�ى التي اأنتجتها، وهذا ه� منهج علماء الإجتماع، وياأتي على راأ�ش ه�ؤلء العالمة اإبن 

خلدون مبتكر وم�ؤ�ّض�ش علم العمران اأو علم الإجتماع بلغتنا المعا�ضرة.   

بين  يجمع  ت�فيقي  منهج  وه�  التحليلي،  ال��ضفي  المنهج  طريقة  �ضلكنا  ونحن، 
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ح�ضنات العملية ال�ضردية التاريخية رغم تفكيكه للجزئيات وال�قائع، وه� م�ضلك ومنهج 

علماء  منهج  وه�  وال�قائع،  للجزئيات  المنظ�مي  والبناء  الربط  وح�ضنات  الم�ؤرخين، 

الإجتماع، �ضعيًا لتحقيق فائدة م�ضاعفة في تف�ضير بع�ش اأو�ضاعنا الراهنة، خ�ض��ضًا 

كانت  مهما  اأنه  ه�  الي�م،  الإجتماع  وعلماء  الباحثين  اأو�ضاط  لدى  ال�ضائد  الإتجاه  اأّن 

ال�قائع والمعطيات �ضحيحة وم�ث�قة بحد ذاتها، لكنها تفقد قيمتها الفكرية وال�ضيا�ضية 

اإذا ما ف�ضلت عن المعاني والمباني والتف�ضيرات التي يتم اإنتزاعها واإلبا�ضها واإ�ضفائها 

عليها من قبل قارئ ال�قائع والباحث نف�ضه، وهنا يمتزج الذاتي بالم��ض�عي في عملية 

اإنتاج خال�ضات مفيدة للراهن، وا�ضت�ضرافية للم�ضتقبل. 

اأما في الم�ضادر، فاإ�ضافة اإلى الم�ضادر التراثية التي وثقت تاريخ جبل عامل، من 

بع�ش  عبر  البحث  اإغناء  حاولت  وغيرهما،  الزين  علي  وال�ضيخ  �ضفا  اآل  جابر  محمد 

الفل�ضطينية،  الدرا�ضات  وبع�ش  الفرن�ضي،  بالأر�ضيف  المحف�ظة  الجديدة  المعطيات 

والدرا�ضات التاريخية اللبنانية غير ال�ضيعية.

ةإمى  ةأدت  ةم�ي  »ةمع�ةلل  بـ  م��ض�عنا  حددنا  اأننا  وبما  البحث،  وقائع  اإلى  وبالع�دة 

�ضق�� جبل عالل بيم ةمجزةر« ف�ضنكتفي بحدود الم�ضاحة التاريخية والجغرافية المت�ضلة 

بم��ض�عنا ب�ض�رة مبا�ضرة، اأو ال�قائع التاريخية الخارجة عن حدود جغرافيا جبل عامل، 

لكنها تركت تاأثيرها عليه ب�ض�رة غير مبا�ضرة. ومن هنا �ضن�ضيف لبحثنا العامل الإقليمي 

)الدور الم�ضري مع اأ�ضرة علي با�ضا( والدولي )كالحملة الفرن�ضية على المنطقة العربية(.

وتاريخيًا تمتد فترة بحثنا لقرن كامل ه� القرن الثامن ع�ضر باأكمله اأي منذ �ضق�ط 

1697م ولغاية هالك  الإمارة المعنية، وت�لي الإمارة ال�ضهابية لحكم جبيل لبنان عام 

اأحمد با�ضا الجزار عام 1804.   

ثالثة  اإلى  الجزار  بيد  عامل  جبل  �ضق�ط  في  الم�ؤثرة  الع�امل  تنق�ضم  عليه،  وبناء 

ع�امل: محلية، واإقليمية، ودولية. 
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في وقائع العامل المحلي العاملي:  

اأوًل: �ضمي جبل عامل اآنذاك ببالد ب�ضارة، ن�ضبة اإلى الزعيم العاملي ح�ضام الدين ب�ضارة 

على اأرجح الأق�ال، كما درج اإ�ضم بالد »ةمد�اوما« ن�ضبة اإلى ت�لي اأهل المنطقة وانت�ضابهم 

»مت  جملة  اأنف�ضهم  عامل  جبل  اأهل  لإطالق  البع�ش  ق�ل  على  اأو   ،R البيت  لأهل 

ومياً معلي« واتخاذها ن�ضيدًا و�ضعارًا ورايًة �ضيا�ضية واإعالمية، اأو لإطالق الدول الأي�بية 

والممل�كية اإ�ضم المتاولة على ال�ضيعة من مفردة »ةم�اأو�ل« على بع�ش الأق�ال.  

بنت جبيل،  ومركزه  ه�نين  ن�اح )جبل  ثمان  اإلى  اإداريًا  عامل  ينق�ضم جبل  ثانياً: 

جبل تبنين ومركزه تبنين، �ضاحل قانا ومركزه قانا، �ضاحل بلدة معركة ومركزها 

مدينة �ض�ر، ناحية ال�ضقيف ومركزها النبطية، وناحية ال�ض�مر ومركزها اأن�ضار، 

اإما  تتبع  التفاح ومركزها جبع، وناحية جزين ومركزها جزين( وكانت  وناحية 

لإمارة جبل لبنان، بترخي�ش من الدولة العثمانية، اأو كان يتبع ل�ضنجق اأو اإيالة 

)ولية( القد�ش اأو عكا اأو دم�ضق، تبعًا لختالف الت�ضكيالت والترتيبات العثمانية.  

جبل  على  واأ�ضر  عائالت  عدة  ت�ضيطر  كانت  واإجتماعيًا  و�ضيا�ضيًا  اإقطاعيًا  ثالثاً: 

وتلتزم  الزراعة،  وت�ضتثمرها في  الأرا�ضي،  تتقا�ضم م�ضاحات من  عامل، وكانت 

بتقديم �ضرائبها للدولة العثمانية، مع تمتعها بن�ع من الإ�ضتقالل الذاتي، ومن 

اأبرز هذه الأ�ضر:  اآل �ضعب، واآل ال�ضغير، واآل منكر.  

الأمير  فقام  ال�ضهابية،  الإمارة  وحّلت  المعنية،  الإمارة  �ضقطت  1697م  عام  في 

ب�ضير اأول حاكم لجبل لبنان بعد �ضق�ط الإمارة المعنية بالعمل على اإخ�ضاع جبل عامل 

ل�ضلطته ونف�ذه المبا�ضر، فت�افق مع اإر�ضالن با�ضا والي �ضيدا العثماني لمهاجمة جبل 

عامل، وجّهز جي�ضًا من 8 اآلف مقاتل، هاجم فيه معاقل م�ضرف بن علي ال�ضغير اأحد 

م�ضايخ جبل عامل، تحت ذريعة خروجه عن ولية الدولة العثمانية، ورف�ضه دفع »�ضرة�� 

ةمديري« وقتل بع�ش اأع�ان اآل ال�ضغير، ون�ضبت معركة قرب مزرعة م�ضرف )القرية ل 

واألقي القب�ش على م�ضرف وتم  اأن�ضاره،  تزال م�ج�دة الآن( قتل فيها عدد كبير من 
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�ض�قه اإلى ال�الي وو�ضع في ال�ضجن. 

بعدها اأطلقت يد الأمير ب�ضير في جبل عامل، وبقي يهيمن عليه حتى وفاته.  

�ضراح  اإطالق  فهاله  بعده،  الحكم  ال�ضهابي  حيدر  الأمير  اإ�ضتلم  1706م  عام  في 

م�ضرف اآل ال�ضغير من قبل ال�الي العثماني اإر�ضالن با�ضا وذهب اإلى خلفه ب�ضير با�ضا 

والتم�ش لديه حكم جبل عامل مقابل مبلغ من المال، فاأجازه على ذلك، وكان اأول عمل 

قام به الأمير حيدر ال�ضهابي اأي�ضًا ه� محاولة اإخ�ضاع جبل عامل، فزحف على النبطية 

التي تجمع فيها اأن�ضار اآل ال�ضغير وحلفائهم من اآل منكر حكام  اإقليم ال�ض�مر والتفاح 

 )1(

واآل �ضعب حكام اإقليم ال�ضقيف بجي�ش من 12 األف مقاتل على تقدير بع�ش الم�ؤرخين 

ودارت معركة اإنت�ضر فيها الأمير حيدر ال�ضهابي ودانت له المنطقة لعدة عق�د.   

في عام 1732م ت�لى حكم الإمارة ال�ضهابية الأمير ملحم، ولم يكن الحال مع الأمير 

ملحم باأح�ضن منه مع غيره، وكان اأول طلب رفعه اإلى �ضليمان با�ضا ال�الي العثماني على 

اآل  �ضيدا ب�ضط نف�ذه على جبل عامل، فنزل ال�الي عند طلبه، فجهز جي�ضًا لمحاربة 

ال�ضغير حكام المنطقة، وهزمهم في معركة دارت رحاها عند يارون، وفّر اآل ال�ضغير 

اإلى القنيطرة )ال�ضام(.  

ويذكر )دي لن( القن�ضل الفرن�ضي في �ضيدا هذه ال�اقعة ب�ثيقة م�ؤرخة في 20 اآب 

من عام 1734م اأر�ضلها اإلى الك�نت »ل�ر�با�س« وزير الدولة الفرن�ضية، قائاًل »ةإ� ةم�ضمر 

ةلأع�م حانق ب�ضب� رف�س ل�ضا�� ةمد�اوما دفع ةم�ضرة�� وبع�س ةلأل�ةل ةمد�رتبا 

عليهم مه وم�كاله، وقم �لف �ضليدا� با�ضا وةمي �ضيمة وةألير ةممروز )�ق�ضم ةلألير 

ةم�ضهابي( لهدا ح�ضار قالعهم وت�ضفي�هم جديعاً، وهكذة دخل ةلألير عنم  لل�م 

تلقيه هذة ةلألر بالد ةمد�اوما، بجي�س لقادره خد�ضا ع�ضر ةأمف لقاتل، حيث ن�ضر 

ةمنار وةمملاء في �ل لكا� حل فيه«. 

)1( ي��ضف اإبراهيم يزبك، اأوراق لبنانية، 1956، �ش 277.
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في عام 1743م خرج اآل منكر واآل �ضعب مجددًا على ال�الي العثماني �ضعد الدين 

با�ضا، والي �ضيدا، فاأر�ضل ال�الي الأمير ملحم لتاأديبهم، فدارت معركة في خراج بلدة 

على  ملحم  الأمير  فاأقدم  اأن�ضار،  بلدة  الى  ولج�ئهم  العامليين  بتراجع  اإنتهت  اأن�ضار 

الرجال،  اآلف  المعارك  في  قتل  اأن  بعد  القمر،  دير  اإلى  عاد  ثم  واإحراقها،  اإقتحامها 

واأ�ضر اأربعة من م�ضايخ جبل عامل.

وفي عام 1950م ح�ضلت معركة في جزين بين بع�ش العامليين واأتباع ب�ضير جنبالط 

حليف ال�ضهابيين، حيث جهز ه�ؤلء جي�ضًا لمقاتلة العامليين في قرية جباع، وقتل في 

المعركة مئات الأ�ضخا�ش. 

نح�  على  حاكمين  ال�ضهابية  الإمارة  ت�لى   1763م  العام  لغاية   1754م  عام  ومن 

مع  م�اجهات  اأي  تحدث  اأن  دون  ال�ضهابي،  واأحمد  من�ض�ر  هما  الحكم  في  ال�ضراكة 

م�ضايخ جبل عامل، و�ضاد بع�ش الهدوء، وت�لى من عام 1763م لغاية عام 1770م الأمير 

من�ض�ر منفردًا حكم الإمارة ال�ضهابية.  

 و�ضبب هذا الهدوء يع�د اإلى ان�ضغال ال�ضهابيين ب�ضراعاتهم الداخلية، وبالأحداث 

الإقليمية، ولي�ش رغبًة بالإ�ضتقالل ال�ضيا�ضي لجبل عامل.  

العامل الإقليمي: 

في عام 1706م خرج باأر�ش فل�ضطين )عكا و�ضفد خا�ضة( زعيم طامح ه� ال�ضيخ 

ظاهر بن عمر بن اأبي زيدان الملقب بـ »ظاهر ةمعدر« فعمل على ت�طيد اأركان حكمه، 

فا�ضتلم من ب�ضير با�ضا والي �ضيدا حكم عكا و�ضفد، وتطلع بداية اإلى جبل عامل، فحاول 

باأكثر من منا�ضبة التحر�ش بالعامليين. 

في عام 1750م دارت معركة في بلدة تربيخا بين جي�ش ظاهر العمر واأن�ضار �ضيخ 

التحر�ضات  وا�ضتمرت  العمر،  ظاهر  فيها  هزم  الن�ضار،  نا�ضيف  عامل  جبل  م�ضايخ 
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والمناو�ضات عقدًا وب�ضع �ضن�ات.  

في عام 1767م وّقع ال�ضيخ ظاهر العمر وال�ضيخ نا�ضيف الن�ضار اإتفاقًا وتحالفًا تاله 

لا  ل��ضافيين  ل��ضالنين  و�ضعبهدا  �ك�نا  »ةإ�  والم�ضحف  ال�ضيف  على  يمين  ق�ضم 

دةلت ةلأر�س وةم�ضداء«. 

كال�ضهابيين  المحليين  والفاعلين  الالعبين  تاأثير  بمعزل عن  التحالف  يكن هذا  ولم 

وحلفائهم الجنبالطيين، فقد لعب�ا دورًا في ال��ضاطة بين نا�ضيف الن�ضار وظاهر العمر 

لأجل ا�ضتتباب الأمن والإ�ضتقرار في المنطقة، رغبة في ا�ضتمرار الم�ضالح الإقت�ضادية 

والمالية، واإلى هذا ي�ضير القن�ضل الفرن�ضي اآنذاك »�ـليـرلب�مت« في وثيقته م�ؤرخة في 23 

ني�ضان من عام 1767م اأر�ضلها اإلى وزير الدولة الفرن�ضي الدوق »برة�ضال�« قائاًل »ال�صيخ 

نا�ضيف ةمن�ضار ه� ةمي�م �ضي� ل�ضا�� ةمد�اوما ةمذ�ن �قيد�� لن �ضيمة ح�ى ةأر�س 

عكا، وه� ��دي ةم�ضي� عثدا� ظاهر ةمعدر - ةإبن ظاهر ةمعدر ةمذي مجاأ ةإمى ةم�ضي� 

نا�ضيف ةمن�ضار هرباً لن ةأبيه - وبدا ةأّ� ةم�رب في هذه ةمبالد تهمةأ ثم ت�جمد �ل ثالثا 

ةأ�ضهر، فاإنها تن�هي بخرةب ةأح�ةل ةمفالحين، وباإعطاء ةمدبرر مد�ضا�خهم م�اأجيل دفع 

ةم�ضرة�� وةلأل�ةل مل�ةمي ةمعثداني، وقم و�ضل ةإمى �ضيمة ةلألير ةإ�ضداعيل ةألير وةدي 

ةم�يم، وثالثا لن ةمد�ضا�� ةممروز هم ةم�ضي� علي جنبال� وةم�ضي� عبم ةم�ضالم ةمعداد 

وةم�ضي� �لي� ةمنكمي، وه�ؤلء �عا�ضمو� ةم�ضي� نا�ضيف ةمن�ضار، فعدل�ة على ةإحالل 

ةم�فاق بينه وبين ةم�ضي� ظاهر ةمعدر«. هذا ال�فاق تّم برعاية وم�افقة الأمير من�ض�ر 

ال�ضهابي، الذي كان مياًل للهدوء والإ�ضتقرار والمهادنة مع العامليين خالل فترة حكمه، 

وه� كان »مين ةمعر�كا ول �خل� لن ةمجبن« كما ت�ضفه الروايات التاريخية.. 

وما اأن تّم ال�فاق بين ال�ضيخ ظاهر العمر وال�ضيخ نا�ضيف الن�ضار، حتى انقلب اإلى 

من�ض�ر  الأمير  وفاة  بعد  خا�ضة  وال�ضهابيين،  العثمانيين  بم�اجهة  �ضيا�ضي،  تحالف 

ال�ضهابي الذي خلفه اإبن اأخيه الأمير ي��ضف ال�ضهابي. 

اإ�ضتفاد ظاهر العمر من ع�امل وظروف محلية واإقليمية تمثلت بت�ثب علي با�ضا الكبير 
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حاكم م�ضر للتمدد في الأقاليم العربية خا�ضة المحاذية لدولته الم�ضرية، والخروج 

عن �ضيطرة وهيمنة ال�ضلطنة العثمانية، وعاونه في هذا الطم�ح قائده الع�ضكري محمد 

بك اأب� الذهب. 

العثمانية  الهيمنة  من  للخروج  ق�ي  وت�ق  ميل  الحال  بطبيعة  العامليين  لدى  وكان 

وال�ضهابية معًا، فعمل�ا على اإقامة تحالف �ضيا�ضي وع�ضكري لإخراج العثمانيين وحلفائهم 

من المنطقة. 

اإحدى  في  ب�ضيدا  الفرن�ضي  التجاري  النائب  »درةغ��«  عنه  تحدث  التحالف  هذا 

- ح�ضب  والمتاولة  العمر  وال�ضيخ ظاهر  بين م�ضر  »��نفمرةمي«  تحالف  باأنه  ال�ثائق 

الدوق »د���غ����«  اإلى  العثماني، وذلك في ر�ضالة بعث بها  ال�ضلطان  ال�ثيقة - �ضد 

وزير الدولة الفرن�ضية بتاريخ 2  اأيار من عام 1771م. 

في عام 1771م  اإنتفـ�ضت المناطق العاملية مجددًا �ضد ال�الي دروي�ش با�ضا، ورف�ضت دفع 

الميري، وطردت عمال ال�الي من جبل عامل، فجهز الأمير ي��ضف جي�ضًا لقتال العامليين، قدر 

بع�ضرين األفًا، واأر�ضل اإلى خاله اإ�ضماعيل حاكم بالد التيم لمالقاته، واقترب من جباع، لكن 

العامليين من اآل ال�ضغير واآل �ضعب واآل النمر لم ي�ضتطيع�ا ح�ضد ق�ة ع�ضكرية  كافية لم�اجهة 

هذا الجي�ش الجرار،  فقرروا الإن�ضحاب التكتيكي من المعركة، وات�ضل�ا بحليفهم ظاهر العمر 

لم�ضاندتهم، خا�ضة اأنهم �ضاندوه عن قريب - اأي في نف�ش العام 1771م - في معركة بحيرة 

الح�لة �ضد ق�ات عثمان با�ضا والي دم�ضق عام 1771م التي اإنتهت ب�ضحق جي�ش ال�الي العثماني 

وانت�ضار ظاهر العمر وحلفائه العامليين.

 اإت�ضل ظاهر العمر اأوًل بالأمير اإ�ضماعيل اأمير وادي التيم، طالبًا و�ضاطته وتدخله 

القتال  الت�قف عن  ي��ضف  الأمير  اأخته  اإبن  اإ�ضماعيل من  الأمير  القتال، فطلب  ل�قف 

بانتظار قدومه، لكن الأخير لم يلبي طلبه، وا�ضتمر بالزحف، م�ضتغاًل اإن�ضحاب العامليين 

خارج المنطقة، فدخل بلدة جباع  وعرب�ضاليم والنبطية وقرى اأقليم التفاح وعاث فيها 

ف�ضادًا وحرقًا وتدميرًا.   
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 عندها تجّمع الآلف من اأن�ضار ظاهر العمر واآلف العامليين وهجم�ا على جي�ش 

القتلى  النبطية، فاأوقع�ا في جي�ضه مجزرة كبيرة، قدر عدد  الأمير ي��ضف على تخ�م 

فيها من جي�ش الأمير ي��ضف األف وخم�ضمائة مقاتل، و�ضاعد في ت�ضع�ضع جي�ش الأمير 

ي��ضف خروج الأمير علي جنبالط من المعركة، حيث كان مياًل لرغبة الأمير اإ�ضماعيل 

ب�ضرورة ال�ضلح وقب�ل ال��ضاطة. ولم ينقذ الأمير ي��ضف من الإبادة اإل و�ض�ل الأمير 

اإ�ضماعيل بجي�ضه، ففّر الأمير ي��ضف اإلى اإمارته،  وت�ّغلت ق�ات  ظاهر العمر، فدخلت 

�ضيدا، وطردت ال�الي العثماني منها، وعين ظاهر العمر عليها واليًا من طرفه ه�  اأحمد 

اأغا الدنكزلي، وغادر اإلى فل�ضطين، و�ضيطر ال�ضيخ ظاهر العمر وحلفاوؤه من العامليين 

على ولية �ضيدا، وو�ضل نف�ذهم اإلى جبل لبنان.  

بداية توثب الجزار على جبل عامل: 

بعد هزيمة العثمانيين في وليات �ضيدا وعكا، وانح�ضار نف�ذهم في   دم�ضق، اإهتز 

عر�ش ال�ضلطنة العثمانية، فاأر�ضلت اإلى والي دم�ضق عثمان با�ضا بتجهيز جي�ش، بم�ضاندة 

خليل با�ضا والي القد�ش، الذي ا�ضطحب معه في الحملة اأحمد با�ضا الجزار، وو�ضع�ا 

من  اأكثر  الطرفين  لدى  وتجمع  ال�ضهابي،  ي��ضف  الأمير  مع  بالتن�ضيق  ع�ضكرية  خطة 

ع�ضرين األف مقاتل، �ضرب�ا ح�ضارًا ح�ل �ضيدا لمدة اأ�ضب�ع، وكاد اأحمد اأغا الدنكزلي 

المعين من ال�ضيخ ظاهر العمر ي�ضت�ضلم، ل�ل اأن اأنجده ال�ضيخ ظاهر ب�ضفن »ل�ضك�بيا« 

تحمل مدافع حربية - ح�ضب و�ضف الروايات - فقامت بدك الجي�ش المهاجم ل�ضيدا 

بالمدفعية، ما ا�ضطر الجي�ش للتراجع وفك الح�ضار عن المدينة.

في عام 1772م حاول ال�ضيخ ظاهر العمر وقف القتال فات�ضل بالأمير ي��ضف طالبًا 

اأبى ذلك، فهجم عندها  لكنه  �ضمالي �ضيدا،  الأولي  بعد ج�ضر  ما  اإلى  الإن�ضحاب  منه 

ظاهر العمر وحلفائه من العامليين،  و�ضانده جي�ش من المقاتليين الم�ضريين اأر�ضلهم 

علي با�ضا حاكم م�ضر اآنذاك، فالتقى الجي�ضان في م�قعة الغازية جن�ب �ضرق �ضيدا، 
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وانتهت المعركة بهزيمة جي�ش الأمير ي��ضف وحليفه والي القد�ش خليل با�ضا، وطاردوهم 

اأن  بعد  دم�ضق  اإلى  با�ضا  وفّر خليل  ال�ضهابية.  الإمارة  اإلى حدود جغرافيا  و�ضل�ا  حتى 

خ�ضر خم�ضاية رجل، وخ�ضر ظاهر العمر األف رجل، لكنه ا�ضتمر بالزحف، وو�ضل اإلى 

مدينة بيروت، فحا�ضرها بال�ضفن الم�ضك�بية، ودّمر بع�ش اأبراج المدينة، ودخل اأن�ضاره 

اإلى بيروت، ف�ضالحه اأهلها، ودفع�ا له الأم�ال، وقفل جي�ضه عائدًا اإلى عكا.

حتى عام 1774م اإ�ضتمر التحالف بين ظاهر العمر والعامليين، لكن الخالف ن�ضب 

اآنذاك،  اأب� الذهب الذي حّل مكان علي با�ضا حاكم م�ضر الذي ت�في  بين محمد بك 

وبين ظاهر العمر حليف العامليين، و�ضاعد هذا المتغير على تعديل خارطة الق�ى في 

المنطقة.  وقد جّهز اأب� الذهب جي�ضًا من �ضتين األف رجل وهاجم �ضفد وعكا في محاولة 

لل�ضيطرة على فل�ضطين، وجبل عامل، و�ض�احل لبنان، فان�ضحب ال�ضيخ ظاهر العمر من 

المعركة، ودخل اأب� الذهب اإلى عكا و�ضفد وقرى جبل عامل واحتل مدن �ض�ر و�ضيدا،  

لكنه ت�في بعد فترة وجيزة، فعاد ال�ضيخ ظاهر العمر اإلى عكا. 

 في عام 1776م اأغتيل ظاهر العمر على يد اأحد رجال اأحمد اأغا الدنكزلي والي �ضيدا 

المعين من قبل العمر نف�ضه. وقد يك�ن لل�ضلطنة العثمانية دورًا في الإغتيال عن طريق �ضراء 

ذمة اأحد رجال ظاهر العمر، فا�ضتغل�ا هذا الإغتيال ل�ضالحهم، وقام اأحمد با�ضا الجزار 

بالتنكيل باأن�ضار العمر واأولده في فل�ضطين، و�ضيطروا على ولية عكا و�ضفد. 

وبين  بينه  كان  الذي  والع�ضكري  ال�ضيا�ضي  الحلف  اإنتهى  العمر  ظاهر  وبمقتل   

العامليين، وا�ضتعد ال�ضيخ نا�ضيف الن�ضار والعاملي�ن للمعركة المحتمة مع اأحمد با�ضا 

الجزار، وجهزوا اأنف�ضهم للقتال. 

عام 1781م اإلتقى الجزار وال�ضيخ نا�ضيف الن�ضار عند م�قعة يارون، لكن المعركة 

نا�ضيف  ال�ضيخ  و�ضق�ط  الطريفن،  بين  الق�ى  م�ازين  اختالل  ب�ضبب  ط�ياًل  تدوم  لم 

الن�ضار �ضريعًا من على فر�ضه على بالطة يارون، التي ما تزال قائمة اإلى الي�م، وقتل 

معه المئات من رجاله.   
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وبمقتل نا�ضيف الن�ضار اإ�ضتتب الأمر للجزار،  فدخل جبل عامل واأحرق المكتبات، 

واأ�ضر الم�ضايخ والعلماء، وقتل المئات من الرجال والن�ضاء، وا�ضتمر بحكمه ما يقارب 

الخم�ضة وع�ضرين عامًا.  

العامل الدولي: 

في عام 1773م قتل علي بك الكبير حاكم م�ضر، وقيل اأّن مقتله حدث بفعل اإنقالب 

دبره قائده الع�ضكري محمد بك اأب� »ةمذه�«. 

1774م وقعت رو�ضيا وتركيا معاهدة �ضلح عرفت با�ضم معاهدة »��ت�ضك  في عام 

المت��ضط،  اإلى  و�ضفنها  ب�ارجها  باإر�ضال  اأي�ضًا  بداأت  قد  رو�ضيا  وكانت  قينارجيه«.  

وبداأت بن�ضج العالقات مع بع�ش الق�ى اللبنانية، والعربية.  

وفي هذه الفترة كانت فرن�ضا تر�ضد الأو�ضاع في م�ضر وبالد ال�ضام، وتدر�ش م�ازين 

الق�ى المحلية والإقليمية والدولية لل�ضيطرة على هذه المنطقة الحي�ية، وقطع الطريق 

على بريطانيا ورو�ضيا وتركيا.  

وبداأت فرن�ضا اإبتداءًا من الثمانينات بت�جيه �ضفنها نح� المت��ضط، وباإعداد العدة 

للحملة على م�ضر وفل�ضطين وال�ضام، وهذا العامل لعب دورًا في ح�ضابات الأتراك، وفي 

ح�ضابات اأحمد با�ضا الجزار خا�ضة، حيث اأعطيت  الأول�ية على ما عداها من الح�ضابات 

المحلية.  

اأحمد با�سا الجزار في تقرير �سريع: 

ه� اأحمد با�ضا الب��ضناقي الملقب بـ»الجزار«، من اأ�ضرة م�ضيحية، تع�د اأ�ض�لها اإلى 

بالد الب��ضنة والهر�ضك، وتذكر الروايات اأن لأحمد با�ضا �ض�ابق جرمية في فترة �ضبابه، 

اأخيه، فهرب  اأنذاك بتهمة الإعتداء على  زوجة  الب��ضنية  لل�ضلطات  حيث كان مطل�بًا 

اأما لقب  العثمانيين،  لل�لة  اإلى تاجر رقيق يه�دي، باعه  ال�ضلطات، والتجاأ  من قب�ضة 

ب�ضدة  الذين قمعهم  العربية،  الجزيرة  �ضبه  الحجاز في  بدو  قبل  »الجزار« فحازه من 
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يديه،  بين  يعمل  كان  اأنذاك، حيث  الكبير حاكم م�ضر  با�ضا  علي  ال�ضلطان  تقربًا من 

ويقال اأنه اأح�ضر معه من المعركة عددًا من رووؤ�ش زعماء البدو.  

وعرف  المعارك،  في  عامًا  خم�ضين  اأم�ض�ا  الذين  الع�ضكريين  القادة  من  والجزار 

عنه القمع ال�ح�ضي لكل معار�ضي ال�ضلطنة العثمانية، في حين رفعته ال�ضلطنة العثمانية 

اإلى رتبة وزير نظير خدماته لها، خا�ضة بعد ا�ضتب�ضاله في الدفاع عن عكا ب�جه حملة 

نابلي�ن ب�نابرت، ولهذا اأعطيت له ولية عكا و�ضفد والجليل اأوًل،  ومن ثم �ضمت اإليه 

لحقًا ولية �ضيدا وولية دم�ضق، ما يعني حكمه لأهم وليات بالد ال�ضام، خا�ضة بعد 

مقتل الزعيم ظاهر العمر عام 1776م وتنكيله باأولده واأن�ضاره في فل�ضطين. 

 ويعد الجزار من ال�ضخ�ضيات التي تركت ب�ضماتها الإجرامية المريرة في تاريخ جبل 

عامل وبالد ال�ضام بالنظر اإلى وح�ضية جرائمه التي فاقت كل جرائم ال�لة العثمانيين، 

فه� لم يكتِف بالتنكيل بخ�ض�م الدولة العثمانية، بل انقلب على الأمير ي��ضف ال�ضهابي 

حليفه ال�ثيق، لأهداف �ضلطانية ومالية، عندما �ضلمه الأمير ي��ضف ولية مدينة بيروت 

لحمايتها وبناء اأ�ض�ارها،  وقد امتدت فترة حكمه لما يقرب من خم�ضة وع�ضرين عامًا 

)1776م - 1804م( وهي فترة ط�يلة ومديدة قيا�ضًا على فترات حكم ال�لة العثمانيين. 

 تزامن ت�ّلي الجزار لحكم ال�ضام وجبل عامل مع ثالثة اأو�ضاع م�ضتجدة: 

حدوث م�جة وباء وجفاف اأ�ضابت المنطقة، وا�ضتمرت عدة �ضن�ات )1780م- 1787م(  1ـ 

قتل فيها ع�ضرات الآلآف ح�ضب ما ت�ضير ال�ثائق الفرن�ضية. 

�ضل�ضلة من الفتن الداخلية التي اأ�ضابت جبل لبنان، بفعل �ضراعات اإقطاعية وطائفية بين  2ـ  

الأمير ب�ضير الثاني حاكم الجبل وخ�ض�مه في ال�ليات والإقطاعيات المناوئة له.

1795م،  الحملة الفرن�ضية على فل�ضطين نهاية القرن الثامن ع�ضر على تخ�م عام  3ـ  

ما اأدى اإلى ا�ضطراب الأو�ضاع ال�ضيا�ضية والثقافية والإقت�ضادية في مدن فل�ضطين 

اإبتداءًا من وليات عكا و�ضفد و�ض�ًل اإلى ولية غزة.
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تداعيات حكم الجزار لجبل عامل:  

اأدت الهزيمة الع�ضكرية وال�ضيا�ضية التي ُمني بها ث�ار واأهل جبل عامل على يد الجزار 

بعد مقتل �ضيخ م�ضايخهم نا�ضيف الن�ضار في بلدة يارون عام 1781م اإلى نكبة �ضيا�ضية 

وثقافية وعلمية نجمت عن اإحراق مكتبات جبل عامل في اأفران عكا، التي بقيت ت�ضتعل 

نيرانها لأ�ضب�ع على ما يق�ل بع�ش الرواة والم�ؤرخين، و�ضببت تده�رًا في الإنتاج العلمي 

والفكري. 

ث�رية  خاليا  فنظم�ا  الن�ضار،  نا�ضيف  مقتل  بعد  يهداأوا  لم  عامل  جبل  ث�ار  لكن 

قتالية اإنتحارية بقيادة فار�ش الن�ضار، كانت تهاجم المراكز العثمانية، وعمال الإدارة 

العثمانية، وكانت ت�ضمى بـ »ةمطياح«، ولكن الجزار قمعها ب�ح�ضية و�ضدة، فهداأت الجبهة 

ريثما هلك الجزار عام 1804م. وهكذا بقيت ال�ضعلة والراية العاملية تعتمل وتث�ر رغم 

الجراح واللآم الكثيرة.  

تدهور الحياة الثقافية والفكرية في جبل عامل خالل حكم الجزار:  

ي�ضير اإلى هذا الدكت�ر اأ�ضامة اأب� نحل رئي�ش ق�ضم التاريخ في كلية الآداب والعل�م 

الإن�ضانية في جامعة الأزهر في غزة بفل�ضطين، في بحثه تحت عن�ان »ةم�ياة ةمثقافيا 

في فل�ضطين ومبنا� في عهم ةأحدم با�ضا ةمجزةر« وه� �ضاحب اأطروحة دكت�راة بعن�ان 

ةلإقليديا  بامق�ى  وةلإق��ضاد�ا  ةم�ضيا�ضيا  وعالقاته  ةإدةرته  ةمجزةر،  با�ضا  »ةأحدم 

والدولية«.  ويق�ل الدكت�ر اأب� نحل »في لنطقا جبل عالل بامجن�ب ةملبناني �انت 

ةمموما  ولة  جان�  لن  ةمد�ضطهم�ن  ةمد�ضلدين    - ةمد�اوما   - مل�ضيعا  ةم�ضيادة 

ةمعثدانيا، ورغم هذة ةلإ�ضطهاد فاإّ� لنطقا جبل عالل ةأخرجت عمدةً وةفرةً لن ةأهل 

ةمعلم وةمف�ضل وذوي ةمثقافا ةمعاميا ل ��نا�ض� لع �ضيق رقع�ها وقلا �ضا�نيها«.  

وي�ضيف الدكت�ر اأب� نحل »و�بمو ةأّ� ةم�ياة ةمعلديا وةمفكر�ا في جبل عالل وةجهت 

ةمعم�م لن ةم�ضع�بات في عهم ةمجزةر، خا�ضا ةم�ضيا�ضيا لنها، ب�ضب� حروب ةمجزةر 
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في تلك ةمدنطقا، لنذ �ضنا 1781م ليالد�ا، ةم�ي ةأدت ةإمى هز�دا لمو�ا ملد�اوما 

ةمذ�ن تزعدهم نا�ضيف ةمن�ضار، بعم لق�له في لعر�ا �ارو�، ولا ترّت� على ذمك لن 

فقمة� ةمد�اوما ل�ض�قالمهم ةم�ضيا�ضي طيلا ف�رة حكم ةمجزةر،  بعملا تدّكنت ق�ةته 

لن ةلإ�ض�يالء على عمد �بير لن ةمقالع ةم��ضينا لثل ه�نين وتبنين، ةإ�ضافا ةإمى 

لم�نا �ض�ر ةم�ضاحليا. فان��ضرت ةمف��ضى ون�ضبت ةمث�رة �ضم حكم ةمجزةر في غير 

ةأ�  بعم  ةم�مر��س  �ضل�ضلا  وةنقطعت  ةمعلم،  وةأقفلت لعاهم  ةمدمةر�س  فاأغلقت  لكا�، 

ةح�لت لنزما رفيعا ولرل�قا وةأحرزت �ضهرة وة�ضعا، و�ضلت ةإمى ل�طن ةم�ضيعا في 

ةمهنم وةإ�رة� ورو�ضيا، وغيرها لن ةمبلمة� ةم�ي ت�ةجموة فيها«.

وخرجت  اأنجبت  التي  الدينية،  العائالت  تاأريخ  بال�ضرورة  ه�  عامل،  جبل  وتاريخ 

العلماء، وبنت المدرا�ش العلمية، ومن نماذج نكبة الجزار على اإحدى المدار�ش العاملية، 

وربطًا اإحدى العائالت الدينية، نكبة اآل الأمين الكرام، فقد خرب الجزار مدر�ضة �ضقراء 

400 طالب وتلميذ، والتي اأ�ض�ضها العالمة ال�ضيد اأب�  الدينية العلمية، التي كانت ت�ضم 

الح�ضن م��ضى بن حيدر الح�ضيني العاملي في القرن الثاني ع�ضر هجري. وت�ضلمها من 

بعده نجله ال�ضيد محمد الأمين الملقب بالأول، وكان ي�ضتلم من�ضب اإفتاء »بالد ب�ضارة« 

الثقافية  النه�ضة  اأنذاك، لكن فترة حكم الجزار ق�ضت على هذه  العثماني  ال�الي  من 

والعلمية.  فقد قتل الكثير من العلماء والطالب، وخربت المدر�ضة والمكتبة، وتعطلت 

درو�ضها، ما ا�ضطر ال�ضيد محمد الأمين اإلى ترك �ضقراء والت�جه نح� بعلبك، بعد اأن 

هجم الجي�ش العثماني على داره، وعقروا جماله، وقتل�ا اأحد رجاله في الم�ضجد، ومن ثم 

ت��ّضط البع�ش لدى الجزار ل�ضتعادة ال�ضيد محمد الأمين، فاأح�ضره اإلى مركز اإقامته، 

وطلب اإليه تهدئة الأمراء في المناطق العاملية مقابل اإعطائهم الأمان، وا�ضتبقى ولده 

في  ل�ضنتين  و�ضجنه لحقًا  �ضجن عكا،  في  ثم حب�ضه  رهينة عنده،  الأمين  علي  ال�ضيد 

�ضجن دم�ضق.  

ومن ثم ا�ضتلم ال�ضيد علي الأمين مدر�ضة �ضقراء ومن�ضب الإفتاء بعد م�ت الجزار 
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عام 1804م، فاأعاد اإليها ازدهارها ومكانتها، لكن ال�لة العثمانين اإ�ضتمروا بعد الجزار 

واليًا على عكا وجبل عامل، وكان  با�ضا  على �ضيرته و�ضّنته الإجرامية، فجاء عبد اهلل 

يقيم المناظرات العلمية، حتى اإذا ما �ضعر ب�ضعف حجج علمائه وم�ضايخه اأمام العلماء 

العامليين د�ّش لهم ال�ضم، وهذا ما ح�ضل مع ال�ضيد علي الأمين و�ضتة من اأ�ضحابه عام 

1834م. وح�ضل نف�ش الأمر مع ال�ضيد محمد الأمين الملقب بالثاني، فا�ضتلم من�ضب 

الإفتاء واإدارة الح�زة العلمية، وخالط العلماء والأمراء، فما كان من ال�الي العثماني اإل 

اأن نفاه اإلى طرابل�ش ثالثة �ضن�ات، لأنه اتهم بالت�ا�ضل مع جهة عربية يق�دها الزعيم 

العربي عبد القادر الجزائري في دم�ضق وبال�ضعي لإقامة حك�مة عربية مناه�ضة للدولة 

في  للنظر  عقد  �ضّري  م�ؤتمر  في  الثاني  الأمين  محمد  ال�ضيد  �ضارك  وقد  العثمانية، 

ا�ضتقالل �ض�ريا عام 1878م. وجاء من بعده ال�ضيد محمد ح�ضن مهدي الأمين، الذي 

كان يتنقل بين �ضقراء وحاري�ش وح�ل وم�ضغرة، ومن بعده جاء المرجع المجدد ال�ضيد 

مح�ضن الأمين العاملي، �ضاحب الم�ضاريع الإ�ضالحية وم�ؤ�ض�ش ح�زة دم�ضق.

اإذًا، هذه نماذج عن الظروف والأحداث التي تركت تداعياتها على  الحراك ال�ضيا�ضي 

والثقافي في جبل عامل، والتي ا�ضتمرت من اآواخر القرن الثامن ع�ضر و�ض�ًل اإلى مطلع 

القرن الع�ضرين، لحظة �ضق�ط الخالفة العثمانية، وبداأ الإنتداب الفرن�ضي على لبنان.  

وقد اأدت هذه الع�امل مجتمعة اإلى هجرة ع�ضرات العلماء والف�ضالء من جبل عامل 

اإلى العراق واإيران والهند هربًا من الظلم والقتل والإبادة. وتاأثرت المدار�ش الدينية في 

جبل عامل، فانكم�ضت الحركة الأدبية، وما بقي منها اإ�ضطبغ بالطابع ال�ضيا�ضي لذاك 

الع�ضر.  

فالباحث يجد جدلية وديناميكية بين ال��ضع ال�ضيا�ضي والإنتاج الثقافي، فالإ�ضطراب 

عامل،  جبل  على  لل�ضيطرة  والدولي  الإقليمي  اأو  المحلي  �ض�اء  ال�ضيا�ضي  وال�ضراع 

والحمالت العثمانية، ولحقًا الم�ضرية مع محمد علي با�ضا، واأخيرًا الفرن�ضية اأنتجت 

م�ضاريع اأدبية وفقهية وثقافية مت�ضابهة مع  ل�ن وجن�ش الحالة ال�ضيا�ضية اأنذاك، ولهذا 
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يمكن للمراقب اأن يجد تاأثيرًا الأمر لهذا في الل�ن الأدبي الذي اتخذته دواوين وق�ضائد 

الطابعين  نح�  فذهبت  بعده،  وما  الن�ضار  نا�ضيف  �ضق�ط  بين  ما  ال�ضادرة  ال�ضعر 

اله�ية  عنا�ضر  كل  ويثير  بالأمجاد  يتغنى  الذي  والفخر  والث�ري،  المقاوم  ال�ضيا�ضي 

العاملية. ومن نماذج هذه الجدلية الثقافية ال�ضيا�ضية، �ض�ت ال�ضيخ اإبراهيم بن يحيى 

العاملي الذي �ضكن دم�ضق، واألقى ق�ضائد تناولت الك�ارث التي نزلت بجبل عامل زمن 

الجزار، جاء في مطلعها: 

ـــــــرّد مــــ�ا�ــــضــــم الــــلــــذات والـــعـــيـــ�ـــش بـــيـــن فـــتـــــــــــى وفـــتـــــــــــــــاة  مـــــن لـــــي ب

ـــــــــام مـــ�ـــضـــيـــن بـــعـــامـــٍل ــبــاتورجـــــــــ�ع اأي ــهــ�ــض بــيــن الـــجـــبـــال الــ�ــضــم وال

 وقال في ق�ضيدة اأخرى:  

ن�ضيمها ــيــل  عــل ــبــي  قــل �ــضــفــى  ـــــار  ــي دي ــل ــائ ــهــا غـــدوتـــي واأ�ــض ــدي وطـــابـــت ل

لها كــان هجري عــامــاًل عــن قلي  ـــــاه مــنــازلــيومــا  ـــي رب ـــي ف ــت ب ــب ولـــكـــن ن

وقال م�ؤرخًا لمقتل اإبن الن�ضار:  

فــــيــــا هلل مــن نــــ�ــــضــــار  ابـــــــن  ــد بــــالــــدمــــاِء مــ�ــضــرج قــــتــــل  ــهــي ــض ـــى � ـــ�ل م

ـــده اأيــــــــادي الـــعـــدى ـــع ـــا ب ـــن ـــت ـــداول اأهــــــ�ج وت اأو  غـــــــادر  اأو  فــــاجــــر  ــــن  م

ـــالد الــظــلــم في ـــب ـــــة عـــم ال مــــفــــرجهـــي دول خـــــيـــــر  اهلل  تـــــاريـــــخـــــهـــــا 

وكتب ال�ضيخ �ضليمان ال�ضاهر ق�ضيدة  قال فيها:  

كــف الـــــــجـــــــزار  مــــــن  تـــــربـــــت  ـــفـــخـــر كــــــم ظــــهــــر اأجــــــب اآل  ـــل ــــهــــا ل ب

الــ�ــضــام غر�ضًا ــش  ــاأر� ب األـــــــــــد جــــــنــــــاة خــــــطــــــان وخــــطــــب وكـــم غــر�ــضــت 

ــيــ�ــش ظــبــي وغــلــبوكـــــــم دكـــــــت بـــعـــامـــلـــة حـــ�ـــضـــ�نـــًا لــهــا الأ�ـــــضـــــ�ار ب

بعدًا  فاأخذت  المرحلة،  بل�ن  اأي�ضًا  ال�ضيا�ضي وطبعت  الفقه  درا�ضات  تعمقت  كذلك 

محليًا هدفه الحفاظ على وج�د الكيان ال�ضيعي الذي تعر�ش لالإ�ضابة والتهديد بالإبادة 
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وال�جهاء  العلماء  اأّن  بدليل  عامل،  اأهل جبل  لدى  لنزعة مذهبية  ولي�ش  ال�ضميم،  في 

اأوًل، وبال�حدة العربية  ال�ضيعة كان�ا يدفع�ن دائمًا ثمنًا لتم�ضكهم بال�حدة الإٍ�ضالمية 

ثانيًا، وبال�حدة الم�ضرقية ثالثًا، والقا�ضم الم�ضترك للتم�ضك بمجم�ع هذه اله�يات ه� 

الطبيعة الأهلية والإجتماعية وال�طنية لأهل جبل عامل، لناحية تم�ّضكهم بهذه الأر�ش 

وانتمائهم لثقافة وقيم اأهل المنطقة والأقليم، وعدم اإيمانهم باأي كيان ذاتي اإنف�ضالي، 

خالفًا للكثير من للجماعات الدينية وال�ضيا�ضية اللبنانية.

�ضعي  اإلى  الجزار  محنة  بعد  والتعليمي  الثقافي  لل�اقع  الفاح�ضة  النظرة  وت�ضير 

فكانت  العاملية.  الدينية  المدار�ش  تاأ�ضي�ش  ل�ضتعادة  والعلماء  الدينية  المرجعيات 

مدر�ضة وح�زة الك�ثرية العالية، وي�ضهد هنا للعالمة ال�ضيخ ح�ضن قا�ضم قبي�ضي العاملي 

الذي عاد من النجف عام 1798م بالدور الكبير في اإعادة النه�ضة العلمية لجبل عامل 

بطلب من مرجعيات النجف الأ�ضرف اأنذاك، ومنهم اآل الطبطبائي واآل كا�ضف الغطاء، 

وفي هذا يق�ل الم�ؤرخ محمد جابر اآل �ضفا في كتابه تاريخ جبل عامل )�ش241( »ةأ�ض�س 

في ةمك�ثر�ا ةمعاللا ةم�ضي� ح�ضن قبي�ضي باإ�عاز لن علداء ةم�ضيعا وةأ�ضاطينها في 

ةمنجف، ةأول لمر�ضا في ةمعهم ةمثاني لن حياة جبل عالل ةمعلديا، تمر�س فيها ةمعل�م 

ةمعربيا وةمم�نيا وةآدةب ةملغا، و�ا� ةمنا�س في ظداأ لرت�ضا� لناهل ةمعلم بعم تلك 

ةمبالد، ف�هافت عليها ةمطالب لن �ل حمب و�ض�ب، وحفلت  ةم�ي دهدت  ةم�ضملا 

ةأ�ضب��ة بعمها لن  بامد�ض�غلين وةمدمر�ضين، و�ا� في عمةد تاللذته فر�ق �ضامح 

�بار ةمدج�هم�ن ولرةجع ةمف�اوى في جبل بني عاللا، ولا جاورها لن ةمبلمة�«.  

الطاغية  وهالك  م�ت  بقرب  يت�ضل  ل�ضبب  يع�د  المدر�ضة  هذه  وازدهار  بناء  ولعل 

اإعادة  اآثر  الذي  اأنذاك،  با�ضا  �ضليمان  العثماني  الحاكم  ولعدالة  1804م،  الجزار عام 

ال�ضهابي  ب�ضير  الأمير  اإلى  واأوعز  ر�ض�ًل من طرفه،  فاأوفد  اإلى جبل عامل،  الإ�ضتقرار 

بالت��ضط للم�ضاعدة في ن�ضر الإ�ضتقرار، ولّبى طلب بناء المدر�ضة الك�ثرية على ما يق�ل 

الم�ؤرخ اآل �ضفا. وي�ؤيد هذه الرواية كاتب »ةأعيا� ةم�ضيعا« العالمة ال�ضيد مح�ضن الأمين 
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العاملي، وال�ضيخ علي الزين �ضاحب كتاب »ف�ض�ل لن تار�� ةم�ضعيا لن مبنا�«.  

وكانت المدر�ضة م�ؤلفة من 2900 متر مربع، وفيها ع�ضرة �ضف�ف درا�ضية، وع�ضرة 

بيع  ريع  من  تمّ�ل  وكانت  قبي�ضي.  ح�ضن  ال�ضيخ  بالم�ؤ�ّض�ش  خا�ضة  وعلية  للن�م،  غرف 

الت�ت،  لزراعة  ال�ضيخ ح�ضن مرج  يد  القز، حيث كان تحت  ين�ضجه دود  الذي  الحرير 

وبقيت عامرة حتى �ضنة 1967 م.

وقد تخّرج الكثير من العلماء من هذه المدر�ضة، نذكر منهم العالمة ال�ضريف ال�ضيد 

اإليه من�ضب الإفتاء على المذهب  اإبراهيم الح�ضيني، الذي اأ�ضند  اإبراهيم بن اأحمد اآل 

ال�ضيخ  الأكبر  والعالمة  المرحلة،  هذه  في  اأي�ضًا  التدري�ش  ت�ّلى  مّمن  وكان  الجعفري، 

عبد اهلل بن علي نعمة الجبعي الحب��ضي، م�ؤ�ض�ضة مدر�ضة جباع، والعالمة ال�ضيخ محمد 

الألمان  الرحالة  زارها عدد من  التي  ال�ضهيرة،  م�ؤ�ض�ضة مدر�ضة حناويه  الدين  علي عز 

والفرن�ضيين، وو�ضف�ها باأنها مدر�ضة علمية عالية، والعالمة اللغ�ي الأديب ال�ضاعر ال�ضيخ 

علي بن محمد ال�ضبيتي، وال�ضاعر البليغ ال�ضيخ علي بن نا�ضر بن زيدان، وال�ضيخ اإبراهيم 

�ضادق، وحمد البك بن محم�د الن�ضار ال�ائلي الذي اأ�ضبح بعدها زعيم جبل عامل و�ضيخ 

م�ضايخ بالد ب�ضارة، كما كانت تطلق عليه هذا الإ�ضم المرا�ضالت الحك�مية العثمانية.

وبعد وفاة العالمة ال�ضيخ ح�ضن قبي�ضي تابع �ضهره العالمة ال�ضيد علي اآل اإبراهيم 

1840م، وانتقلت بعدها الح�زة  ال�ضير على خطاه، ولكنه لم يعّمر ط�ياًل، وت�في عام 

العلمية على يد العالمة ال�ضيخ عبد اهلل نعمة الجبعي الحب��ضي، �ضاحب مدر�ضة جباع 

ال�ضهيرة.

وفي عام 1880م اأ�ّض�ش العالمة ال�ضيخ م��ضى �ضرارة مدر�ضة دينية علمية في بنت 

جبيل بعد ع�دته من النجف الأ�ضرف في العراق. 

وتخّرج من هذه المدر�ضة ع�ضرات العلماء من اأبناء بنت جبيل، اأبرزهم علماء اآل ف�ضل 

ومنهم  الجن�بية  عيناثا  بلدة  في  بارزة  دينية  بع�ضهم ح�زات  اأ�ض�ش  الذين  الكرام،  اهلل 

اإلى  ال�ضيخ م��ضى �ضرارة، وهاجر  يد  الذي در�ش على  العاملي،  ال�ضيد نجيب ف�ضل اهلل 
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النجف الأ�ضرف للدرا�ضة، وعاد منها �ضنة 1895م ليجدد مدر�ضة عيناثا الدينية القديمة، 

وهذه المدر�ضة خّرجت ع�ضرات العلماء والأدباء وال�ضعراء، من اآل ف�ضل اهلل وبزي و�ضرارة 

وجعفر والأمين، وعلى راأ�ضهم ال�ضيد مح�ضن الأمين العاملي المرجع الديني. 

اأ�ض�ش العالمة ال�ضيد ح�ضن ي��ضف مكي  1890م وبعد رج�عه من العراق  وفي عام 

كانت  ولأنها  الحميد،  عبد  العثماني  بال�ضلطان  تيمنًا  الحميدية  المدر�ضة  النبطية  في 

العثمانية  ال�ضلطنة  �ضق�ط  بعد  ت�ضمى  واأ�ضبحت  الإجباري،  التجنيد  تعفي طالبها من 

اأحمد  اأبرزهم  والأدباء، من  العلماء  العاملية، وقد خرجت ع�ضرات  الدينية  بالمدر�ضة 

عارف الزين.

ومع نهاية القرن التا�ضع ع�ضر، وبداية القرن الع�ضرين، وبروز عالمات اإنحالل وارتخاء 

قب�ضة ال�ضلطنة العثمانية عن جبل عامل نتيجة �ضعفها و�ضيخ�ختها وان�ضغالها بالحروب، 

لالإت�ضال  النا�ضطين  العامليين  والعلماء  المثقفين  من  عدد  ت�ثب  للهزائم،  وتعّر�ضها 

ف�ضاًل عن  العثمانية،  الدولة  لالإ�ضتقالل عن  الطامحة  العربية  والجهات  بال�ضخ�ضيات 

الثقافية  والمجاميع  العاملية  المنتديات  بين  الثقافي  والتفاعل  لالإنفتاح  الفاعل  الدور 

وازدهارها،  عطائها  اأوج  في  كانت  التي  الم�ضيحية  ال�ضحف  بع�ش  وم�ضاهمة  العربية، 

نه�ضة  اإ�ضاعة  في  جميعها  اأ�ضهمت  اللبنانية،  الن�ضر  ودور  المطابع  انت�ضار  بعد  خا�ضة 

ثقافية و�ضيا�ضية عاملية لفتة وم�ؤثرة، فبداأت تظهر �ضخ�ضيات علمية عاملية مرم�قة، 

نذكر منها ال�ضيخ �ضليمان الظاهر، الذي انتخب ع�ض�ًا في المجمع العلمي الثقافي في 

دم�ضق، وال�ضيخ اأحمد عارف الزين �ضاحب مجلة »ةمعرفا�« الأدبية ال�ضهيرة. 

وبعد �ضق�ط الدولة العثمانية، دخل جبل عامل مرحلة ثقافية وعلمية جديدة، تمثلت 

بانت�ضار ع�ضرات المدار�ش والإر�ضاليات الفرن�ضية والأوروبية والأميركية في مدن وقرى 

وكان  النبطية وجزين ومرجعي�ن،  اإلى جبل عامل، وخا�ضة  و�ض�ًل  و�ضيدا  لبنان  جبل 

هذا العامل الم�ضتجد حافزًا لعلماء الدين العامليين للتم�ضك بتاأ�ضي�ش وتفعيل المدار�ش 

عبد  ال�ضيد  العالمة  اأ�ض�ش  وهكذا  اأنذاك.  الغربي  الثقافي  الغزو  لم�اجهة  الدينية 



54

جبل عالل وعهم ةمجزةر بين ةمنكبا وةمنه�ضا

الح�ضين �ضرف الدين الكلية الجعفرية في مدينة �ض�ر اإثر ع�دته من النجف الأ�ضرف 

عام 1938م. ول يمكن اإغفال دور العالمة �ضرف الدين في الإنفتاح على الأزهر ال�ضريف 

والمرا�ضالت العلمية التي دّونت في كتاب المراجعات الذي �ضاهم في تاأ�ضي�ش مداميك 

التقارب المذهبي ال�ضني - ال�ضيعي.   

وبرز في هذه الفترة العالمة الكبير ال�ضيخ محمد ج�اد مغنية، الذي اأغنى المكتبة 

الح�ضني  معروف  ها�ضم  ال�ضيد  والعالمة  ال�ضخم،  والأدبي  الثقافي  بتراثه  العاملية 

�ضاحب الم�ؤلفات الكثيرة.    

الف�ضل  له  الذي  ال�ضدر،  م��ضى  ال�ضيد  المغيب  الإمام  دور  برز  1960م  عام  وفي 

والدور الكبر في اإحداث اإحدى اأكبر النه�ضات الثقافية وال�ضيا�ضية العاملية التي ل تزال 

بارزة اإلى الي�م.   

وفي عام 1970م برز العالمة المجتهد اآية اهلل ال�ضيد محمد ح�ضين ف�ضل اهلل، ودوره 

في بناء الم�ؤ�ضات الترب�ية الإ�ضالمية، واإحداث نه�ضة ثقافية وعلمية كبرى، واأي�ضًا برز 

دور المفكر ال�ضيخ محمد مهدي �ضم�ش الدين، نائب رئي�ش المجل�ش الإ�ضالمي ال�ضيعي 

الأعلى. رحم اهلل علماءنا جميعًا. 
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خالصة:
مكانها  وو�ضعنا  �ضردناها،  التي  والح�ادث  ال�قائع  وت�اريخ  اأ�ضماء  بع�ش  ل� حذفنا 

اأ�ضماء وت�اريخ وح�ادث جديدة، مع اختالف ال�ض�رة الإخراجية طبعًا، لما ا�ضتبه الأمر 

يقال  كما   - التف�ضيلي  الق�ضد  ولي�ش  الإجمالي  الق�ضد  نح�  على  القارئ،  على  كثيرًا 

في علم الأ�ض�ل – لأّن الم�ضاريع وال�ضيا�ضات هي نف�ضها، و�ضراعات وطم�حات الق�ى 

المحلية والإقليمية والدولية هي نف�ضها، تختلف فقط الأ�ضماء والأدوات.   

  فما الفارق بين اأحمد با�ضا الجزار اأنذاك وبين اأحمد داوود اأوغل� الي�م �ض�ى اأّن 

تركيا الي�م حاولت اأوًل ا�ضتعمال ق�تها الناعمة التي اكت�ضبتها من اإت�ضالها بالح�ضارة 

الخ�ضنة  ق�تها  اإلى  ولجاأت  الأ�ضلي،  ج�هرها  اإلى  �ضريعًا  عادت  ف�ضلت،  ولما  الغربية، 

وتجنيد  ودعم  والإغتيالت،  الظرفية،  والتحالفات  الإنقالبات  �ضيا�ضات  في  وال�ضلبة 

المرتزقة من دول المغرب العربي، وبالمنا�ضبة كان الجزار يجّند اأنذاك المرتزقة من 

دول المغرب العربي، والي�م تجّند تركيا المرتزقة من دول المغرب العربي، ويا لل�ضدفة، 

في  الملت�ية  الإحتيالية  الأ�ضاليب  هذه  وكل  �ضدفة،  وال�ضع�ب  الدول  طبائع  في  ولي�ش 

�ضبيل ال�ضيطرة ال�ضيا�ضية والإقت�ضادية على بالد ال�ضام وم�ضر والم�ضرق العربي، تحت 

اإ�ضمه ور�ضمه، تك�ضف عن  اإل  اإ�ضالمية، ل تعرف من الإ�ضالم  �ضعارات �ضيا�ضية دينية 

خ�ضائ�ش ثابته في العقلية والنف�ضية التركية، لي�ش على نح� الإتهام العن�ضري ل �ضمح 

اهلل، بل على نح� الك�ضف ال�اقعي لخا�ضية طبعية تتجلى في ال�ضيا�ضات التركية الي�م.  

�ضل�كيات  وبين  بينها  وقارّنا  اللبنانية،  الق�ى  بع�ش  عمل  اأنماط  اإلى  نظرنا  ول� 

لما  �ضيا�ضيًا،  عامل  جبل  على  للهيمنة  وال�ضهابية  المعنية  الإمارات  حكام  وت�ضرفات 

وجدنا فارقًا ج�هريًا �ض�ى اختالف الأ�ضماء والألقاب.  

العمر  المقارنة والمقاي�ضة على ت�ضرفات ظاهر  الفل�ضطيني، تنطبق  وعلى المح�ر 

الع�ضكرية  للم�اقف  تقديره  و�ض�ء  وتحالفاته،  وطم�حاته  ت�ضرفاته  تذبذب  لناحية 

وال�ضيا�ضية، وبين ت�ضرفات بع�ش الق�ى الفل�ضطينية الي�م.  

قنا�ضلها  عبر  للمنطقة  والمخابراتي  الدبل�ما�ضي  ور�ضدها  فرن�ضا،  على  ينطبق  وهذا 
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و�ضفرائها، وبحثها عن اللحظة المنا�ضبة لالإنق�ضا�ش الع�ضكري وال�ضيا�ضي على اأخ�ضامها، 

وهي التي كانت تمثل الق�ة الدولية العظمى اأنذاك، و�ضعيها لن�ضج �ضبكة عالقات �ضيا�ضية 

مع مختلف الق�ى المحلية والإقليمية لتمرير م�ضاريعها وم�ضالحها ال�ضيا�ضية والإقت�ضادية.

المدار�ش  الأفذاذ، وجبل  الرجال  الث�ار، جبل  العلماء، وجبل  ويبقى جبل عامل، جبل 

والح�زات الدينية، ورغم �ضيق م�ضاحته الجغرافية، لم  ُتفت من ع�ضده ل مجازر اأحمد 

با�ضا الجزار بالأم�ش، ول المجازر ال�ضهي�نية الي�م. كل ذلك بف�ضل همة اأبنائه ورجالته 

تف�ق  وال�ضيا�ضية  والعلمية  الثقافية  م�ضاحته  جعل  ما  الحدود،  تعرف  ل  التي  وطم�حهم 

ع�ضرات المرات م�ضاحته الجغرافية، هذا الجبل الذي ترك ب�ضماته لي�ش في بالد ال�ضام 

واإنجازات علماء جبل  اإلى بالد العجم،  تاأثير علمائه  فح�ضب، بل في بالد العرب، وو�ضل 

عامل �ضاهدة على ذلك، من ال�ضهيدين الأول والثاني والعالمة الكركي وغيرهم من العلماء. 

اأف�ضل  من  بالإ�ضتفادة  م�ّحد  اأر�ضيف  في  حفظه  اإلى  بحاجة  التراث  هذا  اأّن  يبقى 

التقنيات الحديثة، وو�ضعه في متناول الجميع، خا�ضة في ع�ضر ال�ضبكات المعل�ماتية 

وليك�ن  والم�ضلمين،  العرب  نه�ضة  في  دور جبل عامل  �ضاهدًا على  ليك�ن  والإعالمية، 

التي  الكبرى  الخدمات  على  ليتعرف�ا  اأجمع،  والعالم  الجبل،  هذا  لأبناء  وحافزًا  ثروة 

مجاهدوهم  اأ�ضداها  التي  الخدمات  عن  ف�ضاًل  والم�ضلمين،  للعرب  علماوؤهم  اأ�ضداها 

العلمية  والم�ضاهمات  الإ�ضالمي،  والعالم  والعرب  للبنان  الإ�ضالمية  المقاومة  اأبناء 

والتقنية للن�ابغ العامليين في المهاجر والمغتربات، اأمثال ح�ضن كامل ال�ضباح، ورمال 

رمال، وغيرهم، ولن نن�ضى دور رجال الأعمال والتجار العامليين المنت�ضرين في معظم 

مدن العالم، ودورهم التفاعلي الداعم ماديًا ومعن�يًا لنه�ضة جبل عامل ولبنان، ونه�ضة 

الأماكن التي حل�ا فيها بطبيعة الحال. 

والعلم في  والجهاد  ال�ضهادة  باأعلى درجات  دائمًا  الجبل  تاريخ هذا  يقترن   وهكذا 

خط �ضيــر قافلة ال�ج�د المت�ضرفة بحمل الراية والخالفة الربانية. 

واآخر دع�انا اأن الحمد هلل رب العالمين 



57

جبل عالل في ةمعهم ةمعثداني  لرحلا ةأحدم با�ضا ةمجزةر ند�ذجاً

 جبل عامل في العهد العثماني 
مرحلة أحمد باشا الجزار نموذجًا

د.محمد نورالدين)))

اأن هذه العالقة في تلك  تجمعني بجبل عامل في عهد الجزار عنا�ضر كثيرة منها 

الحقبة كانت اأحد ف�ض�ل اأطروحتى للدكت�راه في العام 1982 ح�ل الدارة العثمانية في 

بالد ال�ضام في  الن�ضف الثاني من القرن الثامن ع�ضر. ومن ذلك اأي�ضا، اأّن الحديث 

عن  جبل عامل في ظّل الجزار في نهاية القرن الثامن ع�ضر ي�ضتدرج، ك�ني متخ�ض�ضًا 

في ال�ضاأن التركي الحديث، الكالم عن جبل عامل في مطلع القرن ال�احد والع�ضرين 

حيث الخطر ل يزال ه� نف�ضه ومن المكان نف�ضه،حيث ي�ضتمر التحالف ال�ضرائيلي مع 

الباب العالي الجديد في ا�ضطنب�ل، لم تخفف منه »ةإ�ضالليا« زائفة و�ضعارات فارغة 

لحزب العدالة والتنمية الذي و�ضع ن�ضب عينيه ا�ضتعادة الهيمنة العثمانية - ال�ضلج�قية 

»حدود  اأنها  �ض�ى  محيطها  مع  تركيا  حدود  الى  ينظر  ولم  المنطقة  على  المذهبية 

اأّن  اأبناء جبل عامل، يثق  ثقة مطلقة،  اأنني، ك�احد من  ةأطل�ضيا«. ومن تلك العنا�ضر 

)1( اأ�ضتاذ التاريخ واللغة التركية في الجامعة اللبنانية.
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ذلك الخيط من ال�ضهادة الممتد من  نا�ضيف الن�ضار في م�اجهة الباب العالي و�ض�ل 

اإلى مرحلة مقاومة العدو ال�ضرائيلي وتحرير الأر�ش، �ضيبقى ال�ضعلة التي ل تنطفىء 

والقب�ضة التي تحمي تراب جبل عامل ونا�ضه.

اأ�ضا�ضية  هنا ن�ش ا�ضتذكاري لما بات معروفًا لدى الجميع من تفا�ضيل وخط�ط 

اأحمد  و�ضيدا  عكا  والي  حقبة  في  �ضيما  ول  العثماني  بالحكم  عامل  جبل  لعالقة 

كتابات  من  جاءتنا  قد  الفترة  تلك  عن  المعل�مات  معظم  كانت  واإذا  الجزار.  با�ضا 

الفرن�ضية  الديبل�ما�ضية  والمرا�ضالت  القن�ضلية  التقارير  ومن  عامل  جبل  اأبناء 

لها  معا�ضرين  م�ؤرخين  ومن  ا�ضماعيل  عادل  المرح�م  ال�ضابق  ال�ضفير  ن�ضرها  التي 

اأر�ضيف الفترة العثمانية  اأكثر من �ضرورية للعمل على  في جبل لبنان، فاإّن الدع�ة  

البع�ش  لدى  محف�ظًا  يزال  ل  يك�ن  اأن  يمكن  عّما  وللك�ضف  اأخرى  دول  واأر�ضيفات 

الحقبة. تلك  وثائق عن  من 

اأن  رغم  حاد.  مذهبي  اأ�ضا�ش  على  1299م  العام  في  العثمانية  الدولة  تتاأ�ض�ش  لم 

قبيلة اآل عثمان كان�ا محاطين بمجم�عات يغلب عليها الطابع ال�ض�في وات�ضم �ضل�كهم 

البكا�ضية بزعامة )حاجي  الطريقة  تاأثير  الدولة وكان  بدايات  والت�ضامح في  بالمرونة 

ولي بكتا�ش( الأبرز في هذا الخ�ض��ش. غير اأّن بروز الدولة ال�ضف�ية في نهاية القرن 

العثمانيين،  �ضرب  يريدون  ال�ضف�يين  باأّن  ال�ضك�ك  من  مرحلة  وبدء  ع�ضر،  الخام�ش 

الأنا�ض�ل  في  العل�ي  النتماء  ذات  التركمانية  القبائل  باأّن  ه�ؤلء  لدى  ال�ضك  ودخ�ل 

ت�ضاعد ال�ضف�يين، كان محطة التح�ل الحا�ضمة لتنتقل الدولة العثمانية من دولة مرنة 

دينيًا ومذهبيًا اإلى دولة �ضديدة التع�ضب لتفتح بذلك مرحلة، امتدت حتى �ضق�طها، من 

العداء للمذهب ال�ضيعي وكل المذاهب غير الحنفية ومنها المذهب ال�هابي.

تزامن ال�ضراع العثماني - ال�ضف�ي ول �ضيما في م�قعة ت�ضالديران الحا�ضمة ل�ضالح 

ال�ضلطان �ضليم الأول في العام 1514م مع بدء ا�ضتعداد ال�ضلطان �ضليم الأول لغزو بالد 

ال�ضام و�ضمال اأفريقيا ال�اقعتين في ق�ضمهما الغالب تحت ال�ضيطرة الممل�كية.
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وبعد ال�ضيطرة العثمانية على المنطقتين واإنهاء دولة المماليك، لم يغير العثماني�ن 

من �ضل�كهم اتجاه المجم�عات الدينية والمذهبية المخالفة لهم لذلك كانت العالقة 

ـ ال�ضف�ي رغم اأّن ه�ؤلء  ـ ا�ضتمرارًا للعداء العثمانيـ  بين الدولة العثمانية وال�ضيعة، مثاًلـ 

اتفق�ا على عدم العتداء في العام 1639م في معاهدة ق�ضر �ضيرين.

الدولة  في  وال�ضيعة  العثمانية  الدولة  بين  للعالقة  العامة  ال�ضبغة  اأن  نجد  لذلك 

العثمانية وفي لبنان تحديدًا وفي جبل عامل على وجه الأخ�ش كانت محك�مة بالقمع 

والتنكيل والتهجير وقتل العلماء والزعماء ال�ضيا�ضيين.

بن  علي  ن�رالدين  بن  الدين  زين  ال�ضيعي  العالم  مقتل  الحالت  هذه  اأ�ضهر  ومن 

اأحمد العاملي الجبعي المعروف بال�ضهيد الثاني في العام 965 هجرية  بعد اعتقاله من 

الم�ضجد الحرام في مكة المكرمة، حيث تّم قتله في ا�ضطنب�ل.

ومع اأّن ال�ضيد مح�ضن الأمين وال�ضيخ محمد ج�اد مغنية يردان العداء العثماني لل�ضيعة 

لة في النهاية اأن ال�ضيعة كان�ا مق�ضدًا دائما  اإلى اأ�ضباب �ضيا�ضية ل مذهبية لكن المح�ضّ

لتنكيل ال�لة والق�ضاة العثمانيين.

جبل عامل في حقبة الجزار

لم يكن لجبل عامل خ�ض��ضية كيانية محددة منذ اأن دخله العثماني�ن عام 1516م، 

وا�ضتمر في ما ي�ضبه الحكم الذاتي ي�ؤدي ال�ضريبة للدولة العثمانية من دون هيمنة عليه 

للمعنيين في جبل لبنان اإل نادرا. اأما ال�ضهابي�ن فقد كثف�ا حمالتهم على جبل عامل 

لح�ضاب ولة دم�ضق و�ضيدا مذ جاوؤوا اإلى ال�ضلطة في جبل لبنان عام 1697م وتمكن�ا 

الن�ضار  نا�ضيف  ال�ضيخ  الزعيم  مرحلة  اأن جاءت  اإلى  الفترات  بع�ش  في  احتالله  من 

والتي بداأت في مطلع الأربعينيات من القرن الثامن ع�ضر والتي تمثلت بانت�ضار ال�ضيخ 

عام  ومرجعي�ن  جباع  معركتي  في  ثم  1744م  عام  ال�ضهابي  ملحم  الأمير  على  ن�ضار 

�ضمال  الزيداني في  العمر  فترة ظه�ر زعامة ظاهر  نف�ضها  الفترة هي  1749م. وهذه 
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فل�ضطين وفي �ضفد تحديدًا على الحدود الجن�بية لبالد ب�ضارة. فكان ان�ضجام �ضيا�ضي 

بين الطرفين في معاداة الدولة العثمانية ومحاولة العي�ش في ا�ضتقاللية معينة. وو�ضل 

الأمر الى عقد معاهدة تحالف بين ظاهر العمر ونا�ضيف الن�ضار في العام 1767م.

وا�ضتاأنف ال�ضيعة في جبل عامل مع ظاهر العمر تحالفهم بتاأييد حملة قائد م�ضر 

ال�ضام ومحاربتهما معه �ضد  اإلى بالد  الذهب  اأبي  الكبير بزعامة محمد بك  علي بك 

الق�ات العثمانية عامي 1770م -1771م متمثلة بعثمان با�ضا والي دم�ضق وابنه دروي�ش 

با�ضا والي �ضيدا ومعهما الأمير ي��ضف ال�ضهابي وانتهت المعارك اإلى دخ�ل اأبي الذهب 

دم�ضق محاطًا بق�ات ال�ضيعة العامليين وظاهر العمر.

عامل  في عالقة جبل  تح�ل  كان محطة  1775م  العام  في  العمر  مقتل ظاهر  لكن 

لتبداأ  �ضيدا  على  واليًا  الجزار  با�ضا  اأحمد  الدولة  عّينت  العمر  مقتل  بعد  اإذ  بالدولة. 

مرحلة مروعة من التاريخ العاملي.

ب�ضيخ  ُلقب  لذا  رتبة في جبل عامل  الأعلى  ال�ضغير،  اآل  الن�ضار، من  نا�ضيف  كان 

الم�ضايخ ومقره تبنين.

وتح�ضيرًا  لمناعتها  نظرا  له  مقرًا  �ضيدا  من  بدًل  عكا  الجزار  اتخذ  تعيينه  وف�ر 

العامليين مع ظاهر  الجزار كان تحالف  ا�ضتذكره   ما  واأول  بها.  يفكر  لمغامرات كان 

العمر فقرر اأن ُيخ�ضع المتاولة مهما كان الثمن. لكن ان�ضغاله بالتعامل اأوًل مع التمرد 

الدرزي اأّجل التنفيذ اإلى مرحلة لحقة لم تطل كثيرًا اإذ قرر الجزار في العام 1781م 

غزو جبل عامل بناء على اأوامر من ال�ضلطان العثماني عبدالحميد الأول مبا�ضرة وذلك 

لالأ�ضباب التالية:

1- تاأديبهم على دعم ظاهر العمر.

2- معاقبتهم على غاراتهم المتكررة على جن�د الدولة. 

3- تمّنعهم عن دفع ال�ضرائب.

4- التخل�ش من ب�ؤر انف�ضالية خ�ض��ضا بعدما ق�ضت الدولة على »دولة« ظاهر العمر.



61

جبل عالل في ةمعهم ةمعثداني لرحلا ةأحدم با�ضا ةمجزةر ند�ذجاً 

5- الإ�ضتفادة من ثروات جبل عامل.

وعلى هذا قّرر الجزار اإر�ضال قائده الع�ضكري �ضليم با�ضا على راأ�ش  3 اآلف مقاتل 

ليق�ض�ا على حكم نا�ضيف الن�ضار الذي على ما يبدو ف�جىء بالهج�م العثماني فقرر 

1781م حيث  اأيل�ل   23 األف فار�ش على عجل. والتقى الفريقان في يارون في  تح�ضير 

نجحت ق�ات الجزار في  ك�ضر �ض�كة المقاومة البا�ضلة لنا�ضيف الن�ضار وقد قتل الن�ضار 

والعديد من الم�ضايخ وح�الي 300 فار�ضًا في المعركة وا�ضت�لى في اإثرها الجزار على 

عن  ف�ضال  و�ضمع  وجباع  ومي�ش  و�ض�ر  وتبنين  ه�نين  مثل  عامل  جبل  ح�ض�ن  معظم 

اإلى  وانتهت  فيها  الفار�ش  ال�ضيخ حيدر  �ضم�د  ب�ضبب  ال�ضقيف  قلعة  ت�ضقط  ولم  �ض�ر. 

اتفاق ب�ضمان اأرواح الفار�ش ومن معه  وتمكينهم في البالد ليعيدوا تاأهيلها وزرعها لكي 

ي�ضتفيد منها والي �ضيدا لي�ش اإل.

ول �ضك اأّن معركة يارون كانت �ضربة قا�ضية جدا للعامليين وكيانهم حيث فّر معظم 

واأفغان�ضتان  واإيران  والهند  العراق  مثل  الأر�ش  رياح  اأربع  اإلى  الدين  وعلماء  زعمائهم 

وحلب والأنا�ض�ل، كما اإلى مناطق لبنانية مثل عكار وبعلبك. 

واأظهر ال�ضلطان العثماني �ضرورًا كبيرًا بنجاح حملة الجزار فكافاأه بهدية من �ضيف 

وخلعة.

من  م�ؤامرة   1782 اأيار  في  اكت�ضف  بعدما  المتاولة  على  حملته  الجزار  وا�ضتاأنف 

�ضيخ مدينة �ض�ر لالإنق�ضا�ش على الدولة بالتعاون مع الفرن�ضيين فاأعمل الجزار قتاًل 

وتهجيرًا بمن تبّقى من متاولة في جبل عامل.

نا�ضيف  فار�ش  ال�ضيخ  اإبنه  فقادهم   الن�ضار  هزيمة  بعد  العاملي�ن  ي�ضتكن  ولم 

الجزار  جن�د  ق�افل  تعتر�ش  )الط�اح(  اأو  )الطّياح(  با�ضم  عرفت  فرق  في  الن�ضار 

والدولة م�ضتفيدين اأحيانًا من الخالف بين الجزار واأمراء جبل الدروز، ونجح�ا اأحيانا 

في هزيمة ق�ات الجزار ومنها طرد حامية الجزار من قلعة تبنين في حزيران 1784، 

اإلى اأن ت�في الجزار في العام 1804.



62

جبل عالل وعهم ةمجزةر بين ةمنكبا وةمنه�ضا

وهنا يمكن الت�قف عند الحملة الفرن�ضية بقيادة نابلي�ن ب�نابرت على م�ضر، ومن 

ثم بالد ال�ضام حيث وقفت عكا بقيادة الجزار عائقًا اأمام نجاح الحملة وبالتالي تراجعها 

عن اأ�ض�ار عكا حيث عاد ب�نابرت اإلى م�ضر ومنها غادر م�ضرعًا عائدًا اإلى فرن�ضا. لكن 

الملفت اأثناء ح�ضار ب�نابرت لعكا اأّن الأقليات الدينية الم�ضيحية رحبت به اأي�ضا. كان 

العاملي�ن من بين المرّحبين به للتخل�ش من ظلم الجزار. يق�ل ال�ضيخ علي ال�ضبيتي في 

»جبل عالل في قرنين« اأّن زعماء جبل عامل ح�ضروا اإلى عكا الذين اأعادهم ب�نابرت 

الى حكم بالدهم ويق�ل �ضبيتي اأّن زعماء عاملة حمل�ا الى ب�نابرت »ةم�ط� وةممجا� 

الجزار)عام  م�ؤرخ  كروا(  ل�  )اإدوار  يذكر  كما  مالإفرنج«.  ةلأل�عا  و�ضا�ر  وةمبي�س 

1888م( اأّن اأحد قادة ب�نابرت »زحف ةمى �ض�ر ببع�س ةمجي��س وببع�س �ضكا� بالد 

ب�ضارة ةمذ�ن عّباأهم«.

فاإّن  ار،  الن�ضّ نا�ضيف  وم�ضرع  يارون  م�قعة  بعد  العامليين  هجرة  اإلى  ع�دة  وفي 

منهم  جماعة،  وقتل  والروؤ�ضاء،  العلماء  من  الفرار  ي�ضتطع  لم  من  على  قب�ش  الجزار 

الع�ضيلي.  محمد  وال�ضيخ  �ضكر،  اآل  محمد  وال�ضيد  الم��ضى،  الدين  هبة  ال�ضيد  العالم 

ومنهم ال�ضيخ علي خات�ن الفقيه الطبيب، وقد جاء في �ضيرته اأنه »�ا� عامداً فا�ضاًل 

ةم�ضي� نا�ضيف،  ةمقم�م وه� لن علداء ع�ضر  فقيهاً جلياًل ل�ب�رةً في علم ةمط� 

عالل  جبل  ووج�ه  علداء  لن  عليهم  قب�س  فيدن  ةمجزةر  با�ضا  ةأحدم  عليه  قب�س 

ثم ��ضعه على  ةم�ضا� ح�ى ��در  مه  و�ا� ��دي  ق�له،  ثم  وعّذبه  وحب�ضه في عكا 

رةأ�ضه. �دا نقل لن ةأح�ةل ةأحدم با�ضا ةأنه ةن�ه� ةأل�ةل ةمعالليين ولك�باتهم ولنها 

لك�با ةآل خات�� و�انت ت�ضم خد�ضا ةآل� لجلم. وبقيت ةأفرة� عكا تعدل بنار ةمك�� 

عالل  جبل  علداء  لن  �بير  عمد  هاجر  ةمجزةر  عهم  وفي  �الال.  ةأ�ضب�عا  ةمعالليا 

ل�ضّرد�ن في ةلأقطار ولن ه�ؤلء ةمعامم ةم�ضاعر ةم�ضي� ةإبرةهيم ��يى، ومه ق�ضيمة 

��ضّ�ر فيها ةأو�ضاع ةم�ضيعا في ظل ول�ا ةمجزةر �ق�ل فيها: 
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ـــد الأيـــــــام فــيــنــا ومــجــدنــا  ـــت ي مــهــدم وعـــاث اأقـــــــ�ل  اأن  مـــنـــي  ـــرغـــم  ـــال وب

وهــــاربــــًا  قـــتـــيـــاًل  اإل  تـــــرى  ـــزغـــم ولـــ�ـــضـــت  ـــل وي ـــغ ــــ�ًل ي �ـــضـــلـــيـــبـــًا ومــــكــــب

ـــي عـــامـــل طـــ�حـــت به  ــــم عـــالـــم ف طـــ�ائـــح خــطــب جــرحــهــا لــيــ�ــش يـــالأم وك

ــد الــــهــــ�ان مــكــبــاًل  ــي ـــي ق يــعــظــم واأ�ـــضـــبـــح ف عــــالــــم ل  �ــــضــــيء  واأعـــــظـــــم 

ــه الــ�ــضــيــم فــاغــتــدى  ــال ــز ن الـــــذل محكم وكـــم عــزي ــل مـــن  فـــي جـــيـــده حــب

ــم فـــي الأر�ـــــش تــهــفــ� بلبه  ـــم هــائ قـــــــــــ�ادم اأفـــــــكـــــــار تـــــغـــــ�ر وتـــتـــهـــم وك

ــــال ظــالمــه  ــــــت الــظــلــم ط يــتــبــ�ــضــم ولـــمـــا راأي ل  ــــدل  ــــع ال ـــبـــاح  �ـــض واأّن 

وقــلــمــا  ــــهــــ�ان  ال دار  عــــن  اأرقــم تـــرّحـــلـــت  والــجــار  ــدار  ال في  الث�ى  يطيب 

فـــــاجـــــر ٌ هلل  ــــك  ــــل ــــم وال ــــه مـــــا يـــحـــل ويـــحـــرم تـــمـــلـــكـــهـــا  ــــدي �ـــــضـــــ�اء ل

ـــًا  ــظــهــر الــــديــــن كـــاذب ـــيـــم ي مجرمعـــتـــل زن اهلل  على  يخفى  اأن  وهــيــهــات 

وقد ق�ضد ال�ضيخ اإبراهيم دم�ضق ف�ضكن فيها، وفيها كتب ق�ضيدة تناولت الك�ارث 

التي نزلت بجبل عامل زمن الجزار، جاء في مطلعها:

ـــــــردِّ مــــ�ا�ــــضــــم الـــــلـــــذاِت ـــن فــتـــــاِةمـــــن لـــــي ب ـــي والـــعـــيـــ�ـــش بـــيـــن فـــتـــى وب

ــبــاِتورجـــــــــ�ع اأيـــــــــام مـــ�ـــضـــيـــَن بـــعـــامـــٍل ــهــ�ــض ـــمِّ وال ــن الـــجـــبـــال الـــ�ـــضُ ــي ب

وقال في ق�ضيدٍة اأخرى:

ن�ضيمها عــلــيـــــل  قــلــبـــــي  �ــضــفـــــى  ــيديـــــــار  ــل ــائ ــهــا غـــدوتـــي واأ�ــض ــدي وطـــابـــت ل

لها قلي  عن  »عاماًل«  هجري  كان  ــــــاه مــنــازلــيوما  ـــي ُرب ـــي ف ــت ب ــب ولـــكـــن ن

بهذه  الن�ضار  نا�ضيف  ال�ضيخ  لمقتل  َخ  اأرَّ قد  العاملي  يحيى  اإبراهيم  ال�ضيخ  وكان 

الأبيات:

ــٍد بــــالــــدمــــاِء ُمـــ�ـــضـــرِجُقـــــِتـــــَل ابـــــــن نـــ�ـــضـــار فـــيـــا هلل مـــــن ــي ــه ــض مـــ�لـــى �

ـــدَى ـــِع اأهــــــ�ِجوتـــداولـــتـــنـــا بــعـــــده اأيـــــــــدي ال اأو  غـــــــادٍر  اأو  فــــاجــــٍر  مــــن 

ُمــــفـــــــــرِجهـــي دولـــــٌة عــــمَّ الـــبـــالد الــُظــلــم في ــــُر  ــــي خ اهلل  ـــا  ــــ ـــخـــه ـــاري ت
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الذي  �ضليمان ظاهر  ال�ضيخ  اإليها،  الحنين  �ضعرًا في  وكتب  وممن غادر جبل عامل 

قال:

كــف ــــزار  ــــجـــــ ال ـــن  ــــ م ـــت  ـــرب ــــ ت ـــم ظـــــــهـــر اأجـــــباأل  ــــ ـــا لـــلـــفـــخـــــــِر ك ـــه ب

 غر�ضًا
ِ
الــ�ــضــام بــاأر�ــشِ  ُغــِر�ــضــت  ــــاُه خـــــــــطــــاِن وخـــــطــبوكــم  األـــــــــــذ جــــنـــــ

ــًا ـــ ــ�ن ــــت بـــعـــــــامـــلـــٍة حــ�ــض ـــم ُدكـــــ ــــ ــيــ�ــش ظــبــي وغــلــبوك لــهــا الأ�ـــــضـــــ�ار ب

لكن الحياة العلمية والفكرية في جبل عامل واجهت العديد من ال�ضع�بات في عهد 

قفلت 
ُ
غلقت المدار�ش واأ

ُ
الجزار اإذ انت�ضرت الف��ضى بعد مقتل الن�ضار في غير مكان، فاأ

معاهد العلم وانقطعت �ضل�ضلة التدري�ش بعد اأن احتلت منزلة رفيعة ومرم�قة واأحرزت 

�ضهرة وا�ضعة، و�ضلت اإلى م�اطن ال�ضيعة في الهند واإيران ورو�ضيا وغيرها من البلدان 

التي ت�اجدوا فيها.

وفي  ر�ضم الم�ضهد العلمي والثقافي بعد نهاية الجزار، نجد محاولة جديدة لإعادة 

الحياة العلمية اإلى جبل عامل فكانت مدر�ضة الك�ثرية �ضمالي جبل عامل على مقربٍة من 

النبطية، التي اأ�ض�ضها ال�ضيخ ح�ضن ُقبي�ضي باإيعاٍز من مدينة النجف الأ�ضرف ومن اأبرز 

من تخّرج من هذه المدر�ضة ال�ضيد علي ابن ال�ضيد اإبراهيم الح�ضيني الذي ت�لى الإفتاء 

في الق�ضم ال�ضمالي من جبل عامل في عهد ولية �ضليمان با�ضا العادل وعبد اهلل با�ضا، 

اللذين ت�ليا الحكم بعد الجزار مبا�ضرًة.

بعد الجزار: هدنات وثورات

تم  ثم  وعكا  �ضيدا  على  ك�اٍل  با�ضا  اإ�ضماعيل  ق�ضيرة  لمدة  الجزار حكم  وفاة  بعد 

تعيين �ضليمان با�ضا الذي عرف بالعادل حاكمًا على ولية �ضيدا وعكا عام 1805م.

وقد بادر �ضليمان با�ضا اإلى عقد �ضلح مع زعماء جبل عامل الهاربين والذين كان�ا 

ل يزال�ن في الجبل وفي مقدمهم فار�ش نا�ضيف الن�ضار واآل ال�ضغير واآل �ضعب واآل 

منكر.
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وتتمثل �ضروط ال�ضلح فيما يلي:

اأوًل: العف� العام عن الث�ار كافة.

دون  والح�ض�ر  ذلك  لزم  متى  ال�زير  حروب  في  لحقًا  المتاولة  ي�ضارك  ثانياً: اأن 

تردد.

اإقليم ال�ض�مر ملكًا لهم ولذريتهم مق�ض�مًا بالت�ضاوي  ثالثاً: ُيعطى م�ضايخ المتاولة 

بدًل عن اأمالكهم التي �ضبطتها الدولة، وي�ضتثنى منها قرى ال�ضرفند، واأن�ضار، 

والأم�ال  ال�ضرائب  من  معفاة  )اأي  القدم  مرف�عة  القلم  مفروزة  ومي�ش، 

الأميرية(. واأن ي�ّقع الجميع في دفتر خا�ش بذلك للتاأكيد على اأن عملية الت�زيع 

قد تمت بر�ضاهم واتفاقهم حتى ل يحدث في الم�ضتقبل اأي خالف.

رابعاً: األ يك�ن لم�ظفي الدولة اأي تدخل في حكم البالد ول �ضلطة على م�ضايخها. 

�ضيخ  اإلى  بينهم  يقع  الذي  الخالف  وف�ضل  اأم�رهم  في  الم�ضايخ  يرجع  واإنما 

الم�ضايخ فار�ش النا�ضيف، الذي يمثلهم اأمام الحك�مة، وعليه تع�د الم�ض�ؤولية.

ومهما يكن الأمر، فاإن ال�ضيخ فار�ش النا�ضيف و�ضل اإلى عكا مترئ�ضًا وفد الع�ضائر 

ت�قيع  وتم  بالغة،  وحفاوة  ورعاية  اإكرام  كل  با�ضا  �ضليمان  ال�الي  من  ولقى  العاملية 

التفاق في مجل�ش حافل، ح�ضره قا�ضي عكا ومفتيها وراغب اأفندي وكبار رجال الحكم 

با�ضا ر�ضاه  �ضليمان  ُيظهر  ولكي  ب�ضير.  الأمير  باز وكياًل عن  وال�ضيخ جرج�ش  في عكا 

عن ال�ضيخ فار�ش النا�ضيف اأهداه خلعة فاخرة من فرو ال�ضم�ر اإ�ضافة اإلى خم�ضة اآلف 

قر�ش وع�ضرة غراير من الحنطة وع�ضرين من ال�ضعير.

ومن مفاعيل هذا ال�ضلح، م�ضاركة العامليين في حملة �ضليمان با�ضا لرد ال�هابيين 

ُعّين فيه �ضليمان با�ضا واليًا على دم�ضق  1810م وه� العام الذي  عن دم�ضق في العام 

وطرابل�ش بعد ف�ضل ال�الي ال�ضابق ي��ضف با�ضا في رّد غزوات ال�هابيين وتاأمين قافلة 

الحج.
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وبعد م�ت �ضليمان با�ضا عام 1819م تّم تعيين عبد اهلل با�ضا اأحد مماليك الجزار 

واليًا على عكا وكان قا�ضيًا جدًا بحق المتاولة.

مع ذلك ا�ضتمرت حياة العامليين معق�لة حتى العام 1831 عندما غزا اإبراهيم با�ضا 

اإبراهيم با�ضا في ح�ضار عكا فغ�ضب عليهم و�ضّم  بالد ال�ضام. ولم ي�ضاعد العاملي�ن 

يكّن  كان  الذي  الكبير  ال�ضهابي  ب�ضير  الأمير  بهم  نّكل  حيث  الدروز  جبل  اإلى  بالدهم 

الم�ضريين  من  العاملي  الم�قف  انعك�ش  وقد  عامل.  جبل  في  المتاولة  لزعماء  الحقد 

تنكيال لهم على امتداد الح�ض�ر الم�ضري اأي حتى العام 1840 وانت�ضروا في العالم كما 

كان الحال بعد م�قعة يارون اأيام الجزار. وربما يك�ن تغيير م�قف العامليين من الدولة 

ال�ضهابيين  تنكيل  اأ�ضا�ضيين:  �ضببين  عن  ناتج  الم�ضريين  �ضد  لها  ودعمهم  العثمانية 

المتعاونين مع الم�ضريين بهم، واإلغاء الم�ضريين لحكم العامليين على بالدهم لعدم 

دعمهم ح�ضار عكا. وقد �ضارك العاملي�ن في الث�رة الكبرى �ضد الم�ضريين عام 1834 

العام  وفي  بك.  علي  محمد  واأخيه  النا�ضيف  فار�ش  ال�ضيخ  ابن  �ضبيب  ح�ضين  بقيادة 

كانت  بعدها  ومن  عامل.  جبل  في  الم�ضريين  �ضد  ثانية  ث�رة  داغر  اأحمد  قاد   1840

اأكبر ث�رة عاملية بقيادة حمد البك المحمد �ضد الم�ضريين في العام نف�ضه حيث عينه 

القائد العام للجي�ش العثماني عزت با�ضا حاكما على جبل عامل بلقب »�ضي� ل�ضا�� بالد 

ب�صارة«. بل بات حمد البك معتمدًا من قبل العثمانيين لتاأديب المتمردين على الدولة 

في اأكثر من مكان.

وبعد وفاة حمد البك عام 1852، ولم يكن له ولد، كانت ال�ضلطة لعلي بك الأ�ضعد، 

ابن اأخيه، حتى العام 1865، وكان عهد اأمان وازدهار وا�ضتقرار. كما ا�ضتمرت الدولة 

في ال�ضتعانة بالعامليين لإخماد انتفا�ضات في اأماكن اأخرى وقد اتبع العاملي�ن الق�ة 

اأحيانا واأحيانا الروّية والمفاو�ضات لقمع هذه الإنتفا�ضات. وكان عهد علي بك الأ�ضعد 

اأي�ضا عهد حماية الم�ضيحيين الفارين من بط�ش الدروز بعد ح�ادث 1860 في جبل لبنان 

للم�ضيحيين  الع�ضكري  الع�ن  يد  يمّد  اأن  �ضقيق علي بك،  الأ�ضعد،  بل حاول محمد بك 
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ومنع الدروز من  مهاجمتهم ول �ضيما في جباع. وب�فاة علي بك الأ�ضعد واأخيه محمد 

بالك�ليرا عام 1865 اإنتهى الحكم ال�طني في جبل عامل وانتقلت اإدارة الجبل العاملي 

اإلى الدولة العثمانية مبا�ضرة بعد �ضم الجبل الى ولية بيروت اإلى اأن انهارت الدولة  في 

نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918.

و�دكن خ�الا ت�ضجيل ةمدالح�ات ةم�اميا:

1- اإّن تعاطي العثمانيين عم�ما مع العامليين كان اإلى حّد كبير على اأ�ضا�ش مذهبي.

2- لكنه لم يكن الأ�ضا�ش ال�حيد، فالبنية العثمانية اإقطاعية ولم تفّرق �ضيا�ضة فر�ش 

ال�ضيا�ضي بين ال�لة بين مذهب واآخر فطال البط�ش كل فئات  ال�ضرائب وال�ضراع 

النا�ش بمعزل عن دينهم ومذهبهم وعرقهم ومكان اإقامتهم.

3- لقد عا�ش العاملي�ن فترات ط�يلة في ظل ما ي�ضبه الحكم الذاتي، ولم تخ�ضع بالد 

قليلة  لفترات  اإل  الدروز  لأمراء جبل  اأو  وولتهم  للعثمانيين  المبا�ضر  للحكم  عاملة 

وا�ضتثنائية، �ضرعان ما كانت تليها ع�دة الحكم ال�طني.

لحجمهم  واعين  غير  نف�ضه  ال�قت  في  يك�ن�ا  فلم  به�يتهم  العامليين  اعتداد  ومع   -4

الأقل�ي و�ضط الأكثرية ال�ضاحقة من الأعداء. لذا لم يكن عندهم من مانع لت�ض�يات 

تر�ضي الدولة وتحمي ال�ج�د المادي للعامليين من التنكيل والتهجير.
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ةم�ضيم ح�ضين حجازي

ترأس الجلسة الثانية
السيد حسين حجازي)))

اإلى جملة من  تاريخًا م�ضتقاًل يحتاج  ي�م منه  ل كل  ي�ضكِّ نحن في جبل عامل حيث 

الكّتاب في مختلف الإخت�ضا�ضات في هذا التاريخ العريق الذي اقترن فيه القلم بالدم، 

وجميٌل في تاريخ ال�ضع�ب اأن يقترن القلم بالدم والجهاد في �ضبيل اهلل تعالى، ويا حّبذا ل� 

نا ا�ضتبقنا الظلم والتزوير والتحريف المت�قع ح�ض�له في هذا الزمان وبداأنا بالكتابة  اأنَّ

التاريخ  في  كلٍّ  ة على  مرَّ اأكثر من  المحظ�ر  في  نقع  ل  تم�ز حتى  اإنجازات حرب  عن 

)ال�ضيخ  روح  ن�ضت�ضرف  ار  الجزَّ مرحلة  عن  ال�ؤتمر  هذا  في  الي�م  عقده  المخ�ض�ش  و 

اإبراهيم اإبن ال�ضيخ يحي اإبن ال�ضيخ محمد بن �ضليمان العاملي الطيبي(، حيث يق�ل:

ِمــ�ــضــُرنــا و  نـــــروَح  اأن  عــلــيــنــا  ـــزُّ  ـــِع ِلـــفـــرَعـــْ�َن َمــغــنــًا َيــ�ــضــَتــفــيــِه و َمــغــَنــُمَي

ــهــا ربــيــُع و  مــــ�ؤهــــ�َلــــٌة  بــهــا  َعـــهـــِد  ُمو  ـــرَّ ـــَح ـــنـــاِد ُم ــى ُكـــــلِّ ُمــــرتــــاِد الـــِع عــل

ــــاِرٌم ــــضَّ ــــ� ن اآِل  مـــــن  لـــهـــا  ــهــَذمــ�اوكـــــــــاَن  َل ثــقــيــٌل و�ــضــهــم ٌ لَيــطــيــ�ــُش و 

)1( اإمام بلدة قبريخا.
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ُمَطَهرًا الُمرَهفاِت  ِظـــاَلِل  في  ــــــَدُمق�ضى  ال ـــــُرُه  ُيـــــَطـــــهِّ ل  �ــضــهــيــٍد  واأيُّ 

فينا  
ِ
ــــام الأَي َيـــُد  ــْت  عــاَث و  َتـــَر  َل�ضَت  ُمو  فَمجُدنا و بالَرغِم مني اأن اأك�َن ُمَهدَّ

هـــاربـــًا و  ــاًل  ــي ــت ق اإلَّ  ــــرى  ت ـــُمولـــ�ـــضـــَت  ـــرَغ ُي و  ُيــــَغــــُل  مـــكـــبـــ�ًل  و  ــًا  ــب ــي ــل ــضَ �

اإلى اأن يق�ل في مكان اآخر:

ــُر ــزي ــِن و هـــ� َغ ــعــي ـــُف دمــــَع ال ـــِك ـــْف َك
ُ
َتـــفـــ�ُراأ الـــقـــلـــِب و هـــي  نـــــاَر  ــــُم  اأكــــِت و 

عــامــًل ــحــِ�  ن مــن  الأرواَح  ــُق  ــــروُرواأنــَتــ�ــضِ �ــــضُ و  ــــَ�ٌة  ــــل �ــــضَ ـــِل  ـــث ـــم ِل وفـــيـــهـــا 
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 الخسائر التي ُمني بها جبل عامل 
جراّء حكم الجزار

أ. د. مصطفى بزي)))

مقدمة 

اأي  المقاطعجية،  نظام  العثمانية  ال�ضيطرة  ظل  في  عامل  جبل  في  المّتبع  النظام  كان 

)في  العثمانيين  ال�لة  من  والقرى  البلديات  يلتزم�ن  المقاطعجي�ن  كان  حيث  الإلتزام، 

دم�ضق، اأوعكا، اأو�ضيدا اأو غيرها(، مقابل مبالغ �ضن�ية، تزيد او تنق�ش وفقًا للعالقة التي 

كانت تربط المقاطعجي بال�الي، والإلتزام ي�ضتمر اأو يت�قف، اأو يتغير ثمنه تبعًا لتلك العالقة. 

المقاطعجي�ن بدورهم، كان�ا يجمع�ن الأم�ال من الرعايا التابعين لهم، على �ضكل 

�ضرائب، وذلك عن طريق وكالء لهم، في البلدات والقرى، وعادة يك�ن ه�ؤلء ال�كالء 

من المقربين للمتنفذين، اأومن اأقاربهم، وعادة هم من العائالت الرئي�ضية المتنفذة. 

ومن المعروف اأن »ةمدبلغ ةمدامي ةمد�فق عليه، مم �كن �مفع �له لرة وةحمة، فبع�ضه 

)1(  اأ�ضتاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية كلية الآداب.
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 .
(1(

�مفع لقملاً، وةمبع�س ةلأخر ةآجاًل

بين  ملدزة�مة  مل�ل�ا،  »ةمر�فيا  المقاطعات  تطرح  العثمانية  الدولة  وكانت  هذا 

ةمرةغ�  وةأغنيا�ها، لقابل لبامغ ل�مودة �مفعها  ةمبالد  ةأعيا�  ةمرةغبين فيها لن 

في ةلإم�زةم، وفي لقابل ذمك، �ا� ةمدل�زم حّر ةم��ضر� في ةأ� �جبي لا ��ضاء لن 

 .
)2(

ةلأهامي، بمًل لن قيدا ةلإم�زةم ةم�ي �ا� �مفعها �ل عام«

المقاطعجي�ن كان عليهم مقابل اللتزام، تلبية رغبات ال�لة والحكام، في تقديم 

الخدمات الع�ضكرية، خا�ضة حين ترى ال�ضلطنة اأّن ال�اجب ي�ضتدعي النفير)اأي ح�ضد 

الق�ات الع�ضكرية من ال�ليات للم�ضاركة في الحروب والدفاع عن ال�ضلطنة(. 

جبل عامل كان ي�ضكل ق�ضمًا من ولية �ضيدا، وامتدت حدوده من نهر الأولي �ضماًل، 

بعر�ش  الح�لة،  بحيرة  حتى  غربًا  المت��ضط  البحر  ومن  جن�بًا،  الأبي�ش  الراأ�ش  حتى 

ثمانين كلم �ضرقًا. وكان لم�قع هذا الجبل، من الناحية الجغرافية، الأثر الهام في تط�ر 

حياته ال�ضيا�ضية والإقت�ضادية والإجتماعية، لقد كان يحتل نقطة مركزية، و�ضطًا، بين 

�ض�ريا وفل�ضطين وجبل الدروز، وتبعًا لتط�ر الظروف الع�ضكرية والأمنية وال�ضيا�ضية في 

هذه الماكن، فاإّن جبل عامل كان حكمًا يتاأثر اإلى حد كبير بتقّلبات م�ازين الق�ى في 

المحيط والج�ار. 

اإن  ال�ضلطة العثمانية في بع�ش المناطق، ومنها منطقة جبل عامل، لم تطبق ولم 

اأن يك�ن الحاكم العثماني مت�اجدًا في مركز ال�لية،  تفر�ش الحكم المبا�ضر، فيكفي 

�ضيدا، اأو عكا، ويرتبط به زعماء محلي�ن متنفذون، اأبناء عائالت كبيرة، قادرون على 

تنفيذ الأوامر التي ت�ضدر من ال�ضلطان اأو ال�لة اأو الحكام، لجمع ال�ضرائب اأو الخدمة 

الع�ضكرية اأو ال�ضخرة، ويذكر بع�ش الم�ؤرخين في هذا الخ�ض��ش، اأن »ةم�كم ةمعثداني 

في هكذة ةأقاميم �اأنه ةإ�ضدياً ةأو �ضط�ياً، بدعنى ةأنها )ةأي ةم�ضلطا ةمعثدانيا( مم تكن 

)1(  ح�ل م��ض�ع الإلتزام اأنظر: عبد العزيز �ضناوي: »تاريخ اأوروبا في الع�ضر الحديث« القاهرة، �ضنة 1961 )�ش 534 - 535(

)2(  علي الزين: »للبحث عن تاريخنا في لبنان« ط1، 1973 )�ش326(
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تر�ضل ةإمى ةإقاميدها )ةمبعيمة وةمجبليا وةم�عرة( حكالاً عثدانيين، وةإندا فقط تع�ر� 

ب�ج�د زعيم قبلي ةأو ع�ضكري، ةأو ةإقطاعي ��كم با�ضم ةم�ضلطا�، و�مفع في �ل �ضنا 

 .
)1(

ةمديري وةمجز�ا ةمدقررة عليها، و��افظ على ةمن�ام بين ةم�ضكا�«

ةمزعداء درجا لن  ةأحم  بلغ  »ةإذة  باأنه  تتمثل  والحكام كانت  لل�لة  بالن�ضبة  الم�ضكلة 

ةمق�ة وةمنف�ذ، ونزع ةإمى ةلإ�ض�قالل، و�ضكّل خطرةً على جيرةنه، �انت ةم�ضلطا ةمدر�ز�ا 

في ةل�ض�انا، ةأو في ةم�ل�ات، ت�ذرع بام�ضبر، وتن��ر ةمفر�ضا ةمدنا�ضبا مالإ�قاع به، 

وذمك لق�ناع ةأومئك ةمد�ض�ؤومين، باأ� ةمق�ضاء على جديع ةمد�درد�ن في وقت وةحم 

ةألر �ضع�، ول نها�ا مه، و��طل� ةأل�ةًل وفيرة وق�ةت غفيرة ... مذمك �انت ةم�ضلطات 

.
)2(

ةمعثدانيا ت�ضير على ه�ؤلء جيرةنهم ةأو ةأقرباءهم ةأو ةبناءهم ةأنف�ضهم«

ت�ؤّلب  كانت  حيث  ت�ُضْم«،  »فّرق  �ضيا�ضة  تعتمد  كانت  العثمانية  الدولة  اأن  ال�اقع، 

اآخر،  البع�ش، فتكت�ضب ولء زعيم على ح�ضاب زعيم  المحليين على بع�ضهم  الزعماء 

في  ذلك  ويك�ن  الجانبان،  في�ضعف  عنها،  نيابًة  ويتقاتل�ن  يتخا�ضم�ن  ه�ؤلء  وتترك 

م�ضلحة ال�ضلطة المركزية، ويعمل المتخا�ضم�ن اإلى التقّرب من ال�الي لنيل ر�ضاه. 

كذلك فاإّن الأمر نف�ضه كان يح�ضل في م��ض�ع الإلتزام، فطالما كان الملتزم م�ؤديًا 

اأم�ال وهدايا واأعطيات وخدمات وغير ذلك، فاإّن  لل�ضروط المطل�بة منه، من تقديم 

الإلتزام يبقى قائمًا، والعك�ش �ضحيح. منطقة جبل عامل، كان يت�لى اإدارتها مجم�عة 

الذين  المزارعين،  اأتباعه  مع  المقاطعات  اإحدى  في  منهم  كل  يقيم  الم�ضايخ،  من 

تجنيد  على  قادرين  كان�ا   ،
)4(

الم�ضايخ وه�ؤلء   ،
)3(

لح�ضابه المقاطعة  اأر�ش  يتعهدون 

)1( نق�ل زيادة: »اأبعاد التاريخ اللبناني الحديث« جامعة الدول العربية، ق�ضم البح�ث والدرا�ضات التاريخية والجغرفية، القاهرة، 

�ضنة 1972 )�ش 34(.

)2( ف�لني: »�ض�ريا ولبنان وفل�ضطين في القرن الثامن ع�ضر« ترجمة حبيب ال�ضي�في، جزءان، الجزء الأول، المجلة المخل�ضية، 

�ضيدا، 1948 - 1949 )�ش66 – 67(

)3( دائرة ال�ثائق الق�مية في باري�ش، مجم�عة)A-E-B(، مجلد 1019، تقرير �ضادر عن �ضيدا، بتاريخ 1712/9/2.

)4( ح�ل العائالت المتنفذة في جبل عامل، راجع: ميخائيل ال�ضباغ: »تاريخ ال�ضيخ ظاهر العمر حاكم عكا وبالد �ضفد« حري�ضا، 

لبنان، ل تاريخ للن�ضر)ورقة رقم 11(.
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اأعداد كبيرة من المقاتلين والفر�ضان، الذين كان�ا يدافع�ن عن منطقتهم، وال�ق�ف في 

وجه اأعدائهم، وتلبية رغبة الزعيم، اإذا ما اأراد م�ضاعدة اأحد ال�لة اأو الأن�ضار. 

اإ�ستقالل عاملي ذاتي  

بنى  ةأ�  فبعم  ةم�ر،  وةم��ضّر�  ةمذةتي،  ةلإ�ض�قالل  لن  ن�ع  ملعاللين  »قّي�س 

�ضنا  زعدا�هم  بين  لقاطعاتهم  ق�ّضد�ة  لنها،  ةمد�ج�د  ورّلد�ة  ةمقالع،  ةمعاللي�� 

ةآل علي ةم�ضغير وهي: تبنين وه�نين  ةإمى ثدا�، خد�س لنها ت�ت �ضلطا   ، 1163هـ 

و�ضاحل لعر�ا و�ضاحل قانا ولرجعي��، ولقاطعا وةحمة ت�ت �ضلطا ةآل ةأبي �ضع�، 

وهي لقاطعا ةم�ضقيف، ولقاطع�ا� ت�ت �ضلطا ةآل لنكر، وهي ةإقليم ةم�ض�لر وجباع، 

�ضهرةً،  ةثني ع�ضر  �ضن��اً،  لق�ضطا على  ةأمف قر�ضاً  �ض�ين  ��ؤدي عنها  ةم�ا�م  و�ا� 

 . 
)1(

و�انت تبنين منا�ضيف و�ض�ر معبا�س ةمعلي، وه�نين مقبال�«

�ضر العديدة المتناف�ضة في جبل عامل، على زعامته، وال�ضيطرة على 
ُ
ورغم وج�د الأ

مقاطعاته، اإل اأنه يمكن الق�ل اأن »ةآل علي ةم�ضغير ظل�ة ةلأق�ى نف�ذةً في ةمدنطقا، 

�ان�ة  ةم�ي  ةلإقطاعيات  ةم�زةلات  لع�م  على  ةمعثدانيين  ةم�لة  لن  ح�ضل�ة  حيث 

 .
)2(

�لّزل�نهم ةإ�اها، وذمك مجبا�ا ةمر�ض�م وةم�ضرة�� ةمد�رتبا عليها«

ويظهر اأّن خالفات كانت م�ج�دة بين زعماء عاملة في تلك الفترة، حيث اأّن بع�ضهم 

لم ير�َش عن التق�ضيم الذي حدث للمقاطعات، ويذكر ال�ضيخ محمد تقي اآل فقيه، في 

 .
)3(

هذا ال�ضدد، اأّن »ةآل لنكر وةآل ةم�ضعبي مم �ع�رف�ة ب�ك�لا ةآل علي ةم�ضغير«

ار    بروز نجم نا�سيف الن�سّ

�ضي� ل�ضا�� في جبل عالل  �كن ��جم  »مم  اأنه  الزين،  علي  ال�ضيخ  الم�ؤرخ  ي�ؤكد 

)1(  ال�ضيخ طن��ش ال�ضدياق: »اأخبار الأعيان في جبل لبنان« الجزء الثاني �ضنة 1859 )�ش29(

)2(  يا�ضين �ض�يد: »جبل عامل في عهد المارتين المعنية وال�ضهابية 1516-1842« درا�ضة من�ض�رة في: »�ضفحات من تاريخ جبل 

عامل« المجل�ش الثقافي للبنان الجن�بي، دار الفارابي، بيروت �ضنة 1979 )�ش57(

)3(  محمد تقي اآل فقيه: »جبل عامل في التاريخ« المطبعة العلمية �ضنة 1946 )�ش84 (
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ار لقّمم ةآل ةم�ضغير في ح�ةدث �ضنا  ار ةمن�ضار، عم ةم�ضي� قبال�، و�ا� ن�ضّ قبل ن�ضّ

1144هـ، وة� ةإبنه نا�ضيف �ا� �ضي� ل�ضا�� في ح�ةدث �فر رلا� وةمنبطيا �ضنا1185هـ، 

  .
)1(

وح�ةدث ةمغاز�ا وحارة �ضيمة �ضنا 1186هـ، ولا تالهدا لن ةم��ةدث«

وكان ال�ضيخ نا�ضيف الن�ضار يحمل لقب �ضيخ م�ضايخ جبل عامل، ويذكر اأنه في عهده، 

الذهب،  اأب�  بك  محمد  بقيادة  �ض�ريا  لفتح  جي�ضًا  م�ضر  حاكم  الكبير  بك  علي  اأر�ضل 

واأثناء مروره بفل�ضطين، اإن�ضم اإليه نا�ضيف الن�ضار وظاهر العمر في جبل عامل. »وزةد 

جي�س علي بك ةمكبير بجي�س ظاهر ةمعدر ةمد�ؤمف لن 1500 عربي لن وطنه �ضفم، 

وخّياما لن ةمد�اوما بقيادة نا�ضيف، ولر�زه - ةأي نا�ضيف -  على بعم ب�ضعا فرة�ض� 

 .
)2(

لن �ض�ر«

هذا ويذكر اأّن جي�ش اأبي الذهب دخل دم�ضق منت�ضرًا، ثم ان�ضحب�ا منها لغير �ضبب 

ظاهر، وذهب�ا اإلى م�ضر، ولما علم بذلك ال�ضيخ ظاهر العمر، اإن�ضحب اإلى ج�ضر بنات 

تلك  في  »ةمد�اوما  اأّن  ال�ضيعة  اأعيان  م��ض�عة  وفي  وال�ضفديين،  المتاولة  مع  يعق�ب 

�ض�ةحي  في  ةمبقاع  �ضهل  �ضدال  ��ضكن  ةلأول  ق�ضدين:  ةإمى  �نق�ضد��  �ان�ة  ةمف�رة 

با�ضا  ةإمى عثدا�  ةم�ض�� - وط�رةً  ةلألير ���ضف - حا�م  ةإمى  تارًة  بعلبك، فيديل�� 

وةمي دل�ضق، لن قبل ةمموما ةمعثدانيا، وةمثاني ةأ�ثر عمدةً لن ةلأول، وةأ�ثر ةأهديا، 

و��ضكن ةمقدم لن ةمجبال ةم�ةقعا �ضرقي �ض�ر، و��ضير لع ظاهر ةمعدر، ولنذ زلن 

بعيم، رف�س ةمد�اوما دفع ةمديرة وت�ضاجروة هم وبا�ضا �ضيمة، لع ةأنهم �ان�ة �ضدن 

 .
)3(

حك�ل�ه«

وح�ل اأهمية نا�ضيف الن�ضار، يجمع معظم الم�ؤرخين اأنه »ةإمى جان� ظاهر ةمعدر، 

�ا� �قيم ةألير جبل عالل نا�ضيف ةمن�ضار، و�ا� ةأول ةلألر في خ�ضام لع ظاهر، ثم 

)1(  علي الزين: »المرجع ال�ضابق«) �ش469 - 470 (

)2(  محمد كرد علي: »خطط ال�ضام« �ضتة اأجزاء، ط3، مكتبة الن�ري، دم�ضق �ضنة 1983 )�ش300 (

)3(  نقاًل عن ح�ضن الأمين: »جبل عامل ال�ضيف والقلم« ط1، دار الأمير، بيروت �ضنة 2003 )�ش 146(
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ت�امفاً على ةأعمة�هم ةمد�ض�ر�ين، ونا�ضيف نف�ضه ��د�ع با�ض�قالل في جبله، ل�قّل 

، اأي علي بك الكبير وظاهر العمر. هذا ومن ال�ا�ضح، 
)1(

عن لثيليه في ةمقاهرة وعكا«

من ت�ضل�ضل الأحداث، اأن التفاهم بين ظاهر العمر وحليفه نا�ضيف الن�ضار كان وا�ضحًا، 

 .
)2(

ويهدف اإلى ت�حيد ق�اهما، و »ل�ضاهدا جبل عالل في قيام ةمموما ةمجم�مة«

اإّن التحالف بين ظاهر العمر ونا�ضيف الن�ضار، كانت له محاذير لدى خ�ض�مهما، 

اأكثر  تتطلع  كانت  التي  العاملية،  المقاطعات  اإيجابية على  اآثار  له  كانت  بالمقابل  لكن 

فاأكثر اإلى ن�ع من الإ�ضتقالل عن الدولة العثمانية، والت�قف عن دفع ال�ضرائب. 

ُيالحظ اأنها المرة الأولى التي يتّم فيها تحالف ال�ضيخ نا�ضيف الن�ضار مع ق�ى اأخرى 

غير عاملية، متجاوزًا ال�ضلطة العثمانية، وهي المرة الأولى اأي�ضًا، التي يبدو فيها ال�ضيخ 

وهذا  الدولة،  الفعلي عن  الإ�ضتقالل  �ضبيل  في  بجدية  وهادفًا  عاماًل  الن�ضار  نا�ضيف 

الم�ضالح  لأّن  ثابتة،  تكن  لم  مبدئيًا  فالتحالفات  جدًا،  كبيرة  عقبات  دونه  كان  الأمر 

تكن  مم  ةمعثدانيا  »ةمموما  اأّن  كما  ال�ضيا�ضات،  وتغّير  نف�ضها  تفر�ش  كانت  الخا�ضة 

ت�ضدح باأ�ا حر�ا ة�ض�قالميا، لأّ� ةم�غا�ضي عن لثل هذة ةلألر، ةأو ةم��ضاهل به، فاإنه 

 .
)3(

��ؤدي ةإمى ةإت�ضاع حر�ا ةلإ�ض�قالل عن ةمموما«

المعركة �سد عثمان با�سا ال�سادق )معركة الحولة(  

اإلى عثمان با�ضا ال�ضادق، والي دم�ضق، واإلى والي �ضيدا،  اأوعزت الدولة العثمانية 

بت�ضيير حملة كبيرة م�ؤلفة من ثالثين األف مقاتل لمهاجمة منطقة جبل عامل، ومقاطعة 

اأّية  �ضفد في فل�ضطين، بهدف اإخ�ضاع هذه المنطقة لل�ضلطة المركزية، والح�ؤول دون 

محاولة لالإ�ضتقالل عنها.

)1(  نف�ش المرجع )�ش 149(

)2(  نف�ش المرجع

)3(  ح�ل بروز نا�ضيف راجع: ح�ضين �ضليمان: »مجلة الباحث« ال�ضنة الرابعة، عدد 20-21 )�ش56(
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علم نا�ضيف الن�ضار ب�ضاأن الحملة، فا�ضتعّد لها، وا�ضتنفر ع�ضاكره وفر�ضانه، ويقال 

اأنه »ع�ضكر قرب ةمنبي ���ضع، ونذر نا�ضيف هلل تبارك وتعامى ةإذة ةن��ضر في ةمدعر�ا، 

قدا  ببناء  نذره  وةأوفى  ةهلل،  ون�ضره  ���ضع،  ةمنبي  لقام  بناء  ب�جم�م  �ق�م  �ض�� 

�ضالخا، ةأّرخ مها ةم�ضي� ةإبرةهيم ةمعاللي بق�مه: 

�ضد�ضه ةمـــيـــ�م  ةأطـــلـــع  �ــضــر�ــف  خــلــيــفــا نـــ�ـــضـــار ةمــــدــــ�ؤ�ــــم بــامــنــ�ــضــر لـــقـــام 

ــــذي بــنــى ــــل ــــْذ بــــ�ــــدــــاه طــــامــــبــــاً م لن ةهلل طــ�ل ةمعدر لع وةفــر ةلأجــر فــــل

.وقـــــْل عــنــم ةإهـــــــمةء ةمـــ�ـــضـــالم لـــ�ؤرخـــاً
(1(

ةمــقــبــر« ثــاوي  �ــا  عليك �ضالم ةهلل 

نتج عن المعركة فرار عثمان با�ضا، »وُق�ل لن رجامه خد�ضدئا فار�س، ومم �نُج ةإل 

اأ�ضبحت ثقة العامليين باأنف�ضهم  ، وبعد هذه المعركة 
)2(

لن رلى نف�ضه في ةمب�يرة«

األ�ضنة ممن �ضارك في المعركة ق�لهم: »مدا بمةأ  كبيرة، ويتناقل الم�ؤرخ�ن مروية عن 

نا�ضيف بامزحف برجامه مياًل بعم ةم�ضالة وةممعاء، �ضاهموة ظبياً �قفز ةألالهم بين 

تلك ةمروةبي، وخلفه رجل لعّدم �ن�ضم ةأبياتاً ةومها: 

ـــي بــــالــــحــــب بـــ�ـــضـــفـــك دمـــــي.اأيـــــــــحـــــــــلُّ لـــــ�ـــــضـــــاكـــــنـــــِة الــــعــــلــــِم ـــت ـــف ت

قم  وتعامى  �ضب�انه  ةهلل  ةأ�  روؤ�ضاوؤهم،  ون�ّضطهم  ةمدهاجدين،  بين  ةمخبر  و�ضرى   

ة�ض�جاب دعاءهم ببر�ا ةمنبي ���ضع، وةأ� روحه ةم�ضر�فا تج�ضمت هذة ةمغزةل، وةأّ� 

 
)3(

ةمف�ز بجانبهم، و�ا� لا ةألل�ة«

تمثل  والذي  الن�ضار،  نا�ضيف  بقيادة  العاملي�ن  حققه  الذي  الإنت�ضار  هذا  وبعد 

عثدا�  )ةأب  با�ضا  درو��س  �ضيمة  وةمي  »�ض�هم  �ض�ريا،  والي  العثماني،  البا�ضا  بهزيمة 

 .
)4(

با�ضا وةمي ةم�ضام نف�ضه(، �فّرْ لن ةمدعر�ا خ�فاً على نف�ضه«

)1(  محمد جابر اآل �ضفا: »تاريخ جبل عامل« ط4، دار النهار للن�ضر �ضنة 2004 )�ش 123(

)2(  نف�ش المرجع )�ش124(

)3(  نف�ش المرجع )�ش 124(

)4(  الأمير حيدر ال�ضهابي: »الٌغرر الح�ضان في ت�اريخ والأزمان« 3 اأجزاء الجزء الأول، طبعة الجامعة اللبنانية، بيروت �ضنة 1969 

)�ش89(
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وفي  المعركة،  هذه  في  �ضارك�ا  عاملة  زعماء  من  عددًا  اأن  بالذكر  الجدير  ومن 

ةمفار�س  علي  وةم�ضي�  ةمعبا�س،  حدم  وةم�ضي�  ةمد�دم،  حدزة  »ةم�ضي�  مقدمتهم: 

 .
)1(

ال�صعبي«

جعله  الفترة،  تلك  في  الن�ضار  نا�ضيف  الم�ضايخ  �ضيخ  لعبه  الذي  الدور  اأّن  �ضك  ل 

محّط اأنظار الجميع، وم��ضع اهتمامهم، فالكّل يطلب وّده والتقرب منه، والتحالف معه، 

فلقد قال عنه »�ضيفامييه دي ت�مي�س« قن�ضل فرن�ضا في �ضيدا �ضنة 1772 باأنه »ال�صيخ 

.
)2(

ةمكبير ةمذي ة�ض�هر في �ل �ض�ر�ا ب�ضجاع�ه«

اإّن هذا الأمر �ض�ف يك�ن في وقت لحق، اأحد ال�ضباب الرئي�ضية التي جعلت اأحمد 

وه� مهاجمة جبل عامل، و�ضرب  األ  اأ�ضا�ضيًا،  ي�ضع ن�ضب عينيه هدفًا  الجزار،  با�ضا 

قيادته، واإنهاء دورها، والق�ضاء على تطلع العامليين وزعمائهم في تلك الفترة باتجاه 

اأي ن�ع من الإ�ضتقالل الذاتي. 

العامليون في مواجهة والي �سيدا والأمير يو�سف ال�سهابي 1185هـ 1771م )12 رجب(   

اإمارة  حدود  على  وتق�وا  �ضيدا،  والي  با�ضا  دروي�ش  طاعة  نبذوا  المتاولة  اأّن  يبدو 

عي��  لر�  قرى  في  �خرق��  »جعل�ة  اأنهم  ال�ضدياق  طن��ش  ويق�ل  ي��ضف،  الأمير 

لن�ض�ر،  ةلألير  عده  لكا�  ت�ميه  ب�ض�  مالألير  ةم�ض�ناء  وةأظهروة  وةم��لتين، 

)و�انت ةمموما ةمعثدانيا قم غ�ضبت على ةلألير لن�ض�ر ةأخ ةلألير لل�م وعّم ةلألير 

���ضف، م�رحيبه باح�الل دل�ضق لن قبل ةم�لفاء ةمثالثا، ل�دم ةب� ةمذه� وةم�ضي� 

ظاهر ةمعدر، وةم�ضي� نا�ضيف ةمن�ضار( لأنهم �ان�ة �ديل�� ةإميه، و�ا� ةأ�ثرهم هياجاً 

بامم�ار  م��ر�ضهم  ةمغيظ لنهم  ةلألير خبرهم، فمخله  فبلغ  وةم�ضعبا،  ةم�ضغير�ا 

ةمدذ��رة، فجدع ةلألير ةمجد�ع في مبنا�، و��� ةإمى خامه )ةألير حا�ضبيا( ةأ� �جدع 

)1(  ح�ضن الأمين: »المرجع ال�ضابق« )�ش 195(

ADEL Ismail: «Document diplomatiques et consulaires»T2 (p:210): 210  )2(
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رجامه و�القيه بهم ةإمى جبل عالل مق�ال ةم�ضيعا«. 

وي�ضيف ال�ضدياق قائاًل ح�ل المعركة، التي �ضار اليها الأمير من دير القمر بجحفل 

جباع  قرية  قا�ضدًا  بع�ضكره  قام  الأخير  هذا  اأن  وم�ضاة،  فر�ضانًا  األفًا،  ع�ضرين  زهاء 

منكر،  بن�  منها  فهرب  جباع،  بلغ  اأن  اإلى  التفاح،  اإقليم  قرى  جميع  فاأحرق  الحالوة، 

ب�ا لل�ضغيرية وال�ضعبية، فخاف�ا جميعًا وا�ضتدع�ا اليهم ال�ضيخ ظاهر  اأ�ضحابه وتع�ضّ

ال�ضالم  ال�ضيخ عبد  ي��ضف مكيدة مع  الأمير  وكان عمل  الزيداني �ضاحب عكا،  العمر 

العماد )اأ�ضار ال�ضيخ عبد ال�ضالم العماد على الأمير باأذى بني منكر المتاولة، اأ�ضحاب 

ال�ضيخ علي جنبالط، وبعث هذا الأخير اإلى اأحزابه �ضّرًا، اأنه متى �ضارت الم�ضارف، 

ينف�ض�ا بال قتال ففعل�ا(، ثم اإن الأمير، بعد اأن نهب جباع وقطع اأ�ضجارها واأحرقها، 

 ،  1771 �ضنة  اآب   29 كفرمان  قرية  اأدرك  ثم   ... ليلتين  فيها  وبات  اأماكنها،  وهدم 

جي�ضه  ق�ادم  اإلتقت  وهناك  النبطية،  قرية  اأطالل  اأدرك  حتى  �ضائرًا  وبقي  فاأحرقها، 

بعي�ن المتاولة وطالئعهم، فلما راأت المتاولة ذلك، وتاأكدوا عدم اإجابته لل�ضلح، عزم�ا 

الأمير  ال�ضيخ ظاهر، حنقًا على  اليهم  األف، وان�ضم  اأربعة  القتال، فتجمع�ا نح�  على 

ي��ضف، ولما التقى الجي�ضان، وت�ضادمت الفر�ضان، انف�ضت الرجال الجنبالطية، ووّل�ا 

الأدبار، ح�ضب اإرادة زعيمهم ال�ضيخ علي، ولما انف�ضل�ا عن الع�ضكر تقلقلت ال�ضف�ف، 

األف وخم�ضمئة  وخاف�ا، فجمعت عليهم المتاولة والزيادنة فانك�ضروا، وقتل منهم نح� 

.
)1(

رجل

هذا ويذكر بع�ش الم�ؤرخين اأن ال�ضيعة »هجد�ة بام�ضالح ةلأبي�س، فانهزم ةمجي�س 

�ضهل  على  ةمدطلا  �ضجم  وروةبي  ةمعرق�ب،  جبل  في  ��ضعمو�  تالاً،  ةنهزةلاً  �له 

ةمنعا�،  ذبح  وتذب�هم  ةقفي�هم  في  تعدل  ةم�ضيعا  وحرةب  جرج�ع،  وعقبا  ةمديذنا 

 .
)2(

ولات ةأ�ثرهم خ�فاً وتعباً«

)1(  ال�ضيخ طن��ش ال�ضدياق:»المرجع ال�ضابق« الجزء الأول )�ش152( والجزء الثاني )�ش 42- 43(

)2(  ح�ضن الأمين: »المرجع ال�ضابق« )�ش 274( وما بعد
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الفا�ضلة  المعركة  هذه  ح�ل  بدوره  فيق�ل  ر�ضا،  علي  ال�ضيخ  العاملي  الم�ؤرخ  اأما 

فاأدر�ه في عقبا  ةم�ضهابي،  ���ضف  ةلألير  بنف�ضه  ةمن�ضار تعق�  نا�ضيف  »ةم�ضي�  اأّن 

جرج�ع، وةأنزمه عن �ضهر بغل�ه ةإمى ةلأر�س وةأمب�ضه ةمفرو لقل�باً، وقال مه: »عف�ت 

 
)1(

ار« عنك رةأفا ب�ضبابك، وةح�رةلاً لأ�ضرتك وةأنا ةبن ن�ضّ

 .
)2(

وهناك من الم�ؤرخين، من يرفع�ن عدد قتلى ع�ضكر الأمير ي��ضف بثالثة األف

»�بمو ةأّ� ةأل�رةً عم�مة، ون�ا�ج، �ثيرة، ةأ�ضفرت عنها هذه ةمدعر�ا، وقيل فيها ةمكثير، 

عثدا�  وةم�ضي�  علي  ةم�ضي�  ومم�ه  بقيادة  ةمعدر،  ظاهر  نجمة  ةأ�  ةمبع�س،  و�ق�ل 

و�ضلت بعم ةأ� و�ضعت ةم�رب ةأوزةرها، وقيل ةأنها تباطاأت ق�ضمةً، ومدا ةنجلت ةمدعر�ا 

ةأم علي )ةأي  ةأولد  ةم�ضيعيين، قال علي معثدا�: �ض�ّد ةهلل وجهك، ��ض�  ةن��ضار  عن 

 
)3(

ةم�ضيعا( ةم�رب، و��ضبنا ةمعار«

 اأكدت اأن علي ظاهر العمر كان يقاتل مع 
)4(

بالمقابل فاإّن بع�ش الم�ضادر الأجنبية

 لم ي�ضر اإلى مقاتلة الزيادنة مع العامليين في هذه المعركة. 
)5(

العامليين وبع�ضهم الأخر

ال�قع  لها  وكان   ،
)6(

هزيمة �ضّر  المعركة  هذه  في  هزم  ال�ضهابي  ي��ضف  اأّن  المهم 

الأمير  ويذكر  التالية.  الفترة  خالل  تداعيات  لها  كانت  كما  المهم،  وال�ضدى  الق�ي، 

حيدر ال�ضهابي اأنه »مدا رجع ةلألير ���ضف، ولن �ضلك لعه ةإمى ةمبالد �ضّجت ةلأر�س 

ه�  المعركة  هذه  خالل  النظر  يلفت  ما  اأّن   .
)7(

بام�ض�ةد« ةمن�ضاء  وت�ضرمبت  بامبكاء، 

الن�ضحاب الجنبالطيين من المعركة، وعدم م�ؤازتهم لالأمير ي��ضف في وجه المتاولة، 

)1(  راجع: الأمير حيدر ال�ضهابي: »المرجع ال�ضابق الجزء الأول )�ش 291(

)2(  راجع: محمد جابر اآل �ضفا: » المرجع ال�ضابق )�ش 135-136( و�ضليمان ظاهر:« اأ�ضماء وقرى جبل عامل« مجلة العرفان، 

م8 )�ش 133( وح�ضين �ضليمان:« المقاومة العاملية ل�ضيا�ضة القمع العثماني 1750 -1825« مجلة تاريخ العرب والعالم، عدد 

55، اأيار �ضنة 1982

)3(  ح�ضن الأمين:« المرجع ال�ضابق« �ش 279 راجع اأي�ضًا: طن��ش ال�ضدياق:« المرجع ال�ضابق« )�ش 30(

)4(  ف�لني: »�ض�ريا ولبنان وفل�ضطين« ترجمة حبيب ال�ضي�ف، جزءان، الجزء الأول، �ضيدا، 1948- 1949 �ش77

)5(  راجع: اأر�ضيف دار ال�ثائق الفرن�ضية... »المرجع ال�ضابق« �ضجل 1037 تاريخ 1771-10/30

)6(   ح�ل هزيمة ي��ضف ال�ضهابي راجع: حيدر الركيني: »جبل عامل في قرن« العرفان، م38 �ش55 ومحمد تقي اآل فقيه: »المرجع 

ال�ضابق« �ش 109 �ش105 )يق�ل اأن المعركة هي من الأيام الم�ضه�رة التي يتحدث عنها التاريخ(.

)7(  الأمير حيدر ال�ضهابي: »المرجع ال�ضابق« �ش810-809
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ةمن�ضار  نا�ضيف  ةم�ضي�  �ضابقا ح�ضلت بين  �ضر�ا  »ةإمى ت�امفات  البع�ش ذلك  ويعزو 

 .
)1(

وةم�ضي� علي جنبال�«

لل�ضيخ علي الزين راأي مهّم ومتميز في هذه ال�اقعة التي ح�ضلت، والتي يق�ل عنها 

ل�ضه�ر  ه�  �دا  وةممروز،  ةمد�اوما  بين  ل�ض�قلا  لعر�ا  ةم�قيقا  في  تكن  »مم  اأنها 

بين ةمنا�س، وةإندا �انت بينهم وبين ةمموما ةمعثدانيا ةأوًل، ثم بينهم وبين ةملبنانيين 

قط(  )لخل�  �ض�ى  فيها  ةملبناني��  �كن  مم  ةإذ  ثانياً،  ون�ضارى  دروز  لن  جديعاً، 

تابعين لأوةلر ةمموما وب�ض�ةتها، وة� هذه ةم�ةقعا مم تكن �ض�ى ت�ضفيا ح�ضاب لع 

ةمد�اوما، »ةمذ�ن ةع�بروة ةم�ضب� في تلك ةلأح�ةل« واأنهم »ةم�ضب� في ذمك ةم��ض���س، 

.
)2(

وفي ةمهزة�م ةم�ي م�قت بامموما في لعارك دةر�ا ودل�ضق...«

قبيل بروز اأحمد با�سا الجّزار  

واقعة �صيدا

1186هـ، العا�ضر من حزيران  ح�ضلت هذه ال�اقعة في التا�ضع من ربيع الأول �ضنة 

1772، اأي بعد عام واحد من المعركة التي ح�ضلت في النبطية وج�ارها، فقد حارب 

المتاولة بقيادة ال�ضيخ نا�ضيف الن�ضار مع ظاهر العمر، وذلك في معارك �ضيدا والحارة 

والغازية، �ضد الأمير ي��ضف، و�ضد اللبنانيين جميعًا، دروزًا ون�ضارى، وفي مقدمتهم 

 .
)3(

ع�ضكر الدول

وقد تّم خالل هذه ال�اقعة، اإحتالل �ضيدا، وكان لذلك تداعيات اأهمها اأّن »عدليا 

بن�ر  �ا�  ةمعدر،  ظاهر  وةم�ضي�  ةمّن�ضار  نا�ضيف  ةم�ضي�  قبل  لن  �ضيمة  ةح�الل 

، ويق�ل بع�ش 
)4(

ةمموما ةمعليا تجاوزةً ملخط�� ةم�در، وتطاوًل على هيبا ةمموما«

)1(  طن��ش ال�ضدياق: »المرجع ال�ضابق« �ش154

)2(  علي الزين: »المرجع ال�ضابق« �ش519و �ش521 وال�ضدياق »نف�ش المرجع« ج 12 �ش42

)3(  علي الزين: »نف�ش المرجع« �ش 547

)4(  الركيني: »مجلة العرفان« مجلد 28 �ضنة 1939 �ش952



84

جبل عالل وعهم ةمجزةر بين ةمنكبا وةمنه�ضا

الم�ؤرخين، اأن الدولة العثمانية، لأنها »�انت لن�ضغلا ب�ربها �ضم رو�ضيا ةمقي�ضر�ا، 

فاأنها ةأوعزت مالألير ���ضف ةم�ضهابي ةمقيام بهذه ةمدهدا، وةأغمقت عليه ةمهمة�ا لع 

 .
)1(

بع�س ةلأل�ةل«

، مع العلم اأن »عمد ةأفرةد ةلألير 
)2(

المهم اأن »ع�ضكر ةممروز ةنك�ضر في هذه ةمدعر�ا«

���ضف لع وةمي ةم�ضام �ا� ثالثدئا ةمف لقاتل، في ل�ةجها جي�س ةمد�اوما ةمدمع�م 

.
(3(

بع�ضرة ةآل� لقاتل لن ق�ةت ظاهر ةمعدر

في  الدولة  قدرة  على  اأوًل  تدّل  فاإنها  المعركة،  هذه  في  المقاتلين  اأعداد  �ضّحت  اإذا 

تلك الفترة، على اإ�ضراك مئات الأل�ف من الجن�د فيها، كما تبرز ثانيا، اأّن المتاولة كان�ا 

قادرين، مع م�ضاعدة ع�ضرة اآلف جندي من ظاهرالعمر، على هزيمة جي�ش جّرار، وهذه 

مفارقة جديرة بالمالحظة والإهتمام، لكن ما تجدر مالحظته اأي�ضًا من خالل ما ذكره 

اإدوارد لكروا، ه� وج�د اأحمد با�ضا الجزار في المعركة حيث يق�ل: فّر من المعركة اأحمد 

با�ضا الجزار)والي عكا فيما بعد( فاأعجب به الأمير ي��ضف، فعّينه  م�ضت�ضارًا له في دير 

ل  ةمد�عر�ضا،  �امنباتات  بطبيع�ه  �ا�  ���ضف  ةلألير  »ةأّ�  قائاًل:  لكروا  ويتابع  القمر« 

، وفي نف�ش العام، اأي �ضنة 1186 هـ في �ضهر محّرم، ي�ضير الركيني 
)4(

�عي�س دو� و�ضّي«

ار وال�ضيخ ظاهر العمر �ضد النابل�ضي.  اإلى وقعة اإ�ضترك فيها نا�ضيف الن�ضّ

وفي �ضنة1187هـ، ي�م الخام�ش والع�ضرين من جماد الآخر، ركب ال�ضيخ ظاهر العمر 

على  الع�ضاكر  ت�جهت  ثاني رجب  ي�م  وفي  �ضيدا،  اأر�ش  اإلى  الن�ضار  نا�ضيف  وال�ضيخ 

على  المتاولة  ع�ضاكر  اأقبلت  فلما  ال�ضام،  دولة  ع�ضكر  اإلى  البقاع  قا�ضدين  مرجعي�ن، 

الدولة، واأخذوا خبر نقمته... هربت ع�ضاكر الدولة في الليل.... وفات علي ال�ضاهر على 

)1(  محمد تقي اآل فقيه: »المرجع ال�ضابق« �ش228 -229

)2(  ح�ل هذه المعركة راجع: يا�ضين �ض�يد: »التاريخ الع�ضكري للمقاطعات اللبنانية في عهد الإمارتين« جزءان، الجزء الثاني، 

ط1، الم�ؤ�ض�ضة العربية للدرا�ضات والن�ضر، بيروت �ضنة 1985 �ش111

)3(  محمد تقي اآل فقيه: »المرجع ال�ضابق« �ش 229

البرازيل، �ضنة  باول�،  ولبنان وفل�ضطين« تعريب ج�رج م�ضّرة، �ضان  واأعماله في �ض�ريا  الجزار  با�ضا  »اأحمد  اإدوارد لكروا:    )4(

1934 �ش75-74
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اأنه بعد  ، ويبدو 
)1(

قرايا ال�ضام ونهبها.... وكانت هذه ال�اقعة �ضد عثمان با�ضا وجنده

هذه المعركة �ضفت الأم�ر بين الأمير ي��ضف والمتاولة، )بعد الخالف الذي ح�ضل بين 

الأمير ي��ضف وعثمان با�ضا(، ويق�ل بع�ش الم�ؤرخين، اأّن نا�ضيف الن�ضار »ةنثنى رةجعاً 

َفْت مه ةلأ�ام، و�ضار بينه وبين  ةإمى د�ر ةمقدر، و�ضَ ةإمى بالده، ورجع ةلألير ���ضف 

ةم�ضي� نا�ضيف وبنى ل��ةل ل�با ع�يدا، وزةمت لن بينهم جديع ةلأحقاد ةمقم�دا، 

 .
)2(

وةأخذوة بع�ضهم على بع�س ةمعه�د وةمد�ةثيق«

�ضم  ةمعدر  ظاهر  ل�ضاعمة  عن  ةم�ار��  هذة  بعم  ةمعاللي��  ���قف  ومم  هذة 

ةأعمة�هدا، وخا�ضا �ضنا 1188هـ ، وفي �ضنا 1189 طل� ظاهر ةمعدر لن ل�ضا�� جبل 

عالل ل�ةفاته ةإمى عكا مدالقاة ل�دم بك ةأبي ةمذه�، ةإل ةأّ� ةمد�اوما، �دا �بمو مم 

��ض�ر�ضل�ة في ةم�ق�� �ضم ةمموما وةأن�ضارها لن ةم�كام، �اأبي ةمذه�، على �ضبيل 

.
)3(

ةمدثال، ومم ��ضلم نا�ضيف وةمد�ضا�� ةإل بعم ل�ت ةأبي ةمذه� ...«

 هذا الأمر جعل بع�ش الم�ؤرخين ينتقدون م�قف المتاولة، حيث ياأخذ ال�ضيخ علي 

الزين على ه�ؤلء انقيادهم التام لحليفهم ال�ضيخ ظاهر العمر، وه� يعتبر اأّن هذا الأخير 

م��قيق  خا�ضها  ةم�ي  ةمدياد�ن  �ل  في  بعيم  حم  ةإمى  ةم��امف  هذة  ثدرة  »ة�ض�غّل 

، ويبدو اأّن ذلك �ضحيح، لأّن ظاهر العمر كان �ضاحب م�ضروع وا�ضح، 
)4(

ةأحالله ةمكبار«

جيدة  كاأداة  المتاولة  ا�ضتعمل  قد  يك�ن  وربما  الدولة،  عن  الإ�ضتقالل  يريد  كان  فقد 

لتحقيق هذه الرغبة، وهذا الحلم لديه كان وا�ضحًا، اأما المتاولة، فاإّن الم�ضاألة لديهم 

كانت تختلف، فاأنهم مع محاولتهم الجادة لحكم منطقتهم باأنف�ضهم، فاأنهم لم يك�ن�ا 

يجدون �ضيرًا في البقاء على �ضالت معينة مع الحك�مة، اإنما ال�ضرط احترام حق�قهم، 

)1(  علي الزين: »المرجع ال�ضابق« �ش 546 -547

)2(  نف�ش المرجع �ش559 نقاًل عن العرفان م 28 �ش159، وتاريخ الأمير حيدر ال�ضهابي ، �ش103، والجزء الثاني �ش819

)3(  راجع ح�ل هذا الم��ض�ع: الفقيه: »المرجع ال�ضابق« �ش 137-138 وعلي الزين: »نف�ش المرجع« �ش 594

1982 �ش166. وح�ل اأحمد با�ضا الجزار، وولدته راجع: فيليب  281، ني�ضان �ضنة  )4(  ق�ضطنطين خمار: »مجلة العربي« العدد 

حتي: »تاريخ لبنان، منذ اقدم الع�ض�ر التارخية اإلى ع�ضرنا الحا�ضر« ط 2، دار الثقافة، بيروت، اآذار �ضنة 1972 �ش478-

479
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وعدم التطاول على منطقتهم، مع التزامهم بدفع مايترتب عليهم من اأم�ال وغير ذلك 

للحك�مة.

بروز اأحمد با�سا الجزار 1776-1804م/1190-1219هـ   

لن ه� ةأحدم ب�ضا ةمجزةر؟ 

من  كثيرًا  عاملة  جبال  فيها  كابدت  والتي  عنها  تحدثنا  التي  الفترات  تم�ِش  لم 

�ضيدا،  على  واليًا  الجزار  با�ضا  اأحمد  قدم  حتى  والم�ضاكل  وال�ضطرابات،  ال�يالت 

وا�ضطربت الأو�ضاع بقدومه، وت�جه بع�ضكره بداية نح� بيروت، فا�ضت�لى عليها، ورفع يد 

الأمير ي��ضف عنها، و�ضبط ما فيها من الإمالك لالأمراء ال�ضهابيين، وكتب اإلى الأمير 

ال�ضابقة  تلك  اأي  الما�ضية،  الثالث  ال�ضن�ات  ال�ضلطانية عن  الأم�ال  ي��ضف يطلب منه 

على �ضنة1776. فمن ه� هذا الحاكم الجديد، الذي التاع منه جبل عامل، وذاقت من 

ممار�ضاته وظلمه وج�ره المنطقة ال�ضيء الكثير. 

قرى  ةإحمى  في  م،  ع�ضر  ةمثالن  ةمقر�  لن  ةمرةبع  ةمقر�  »ةأوة�ل  في  م�لده  كان 

ةأخيا(،  زوجا  ةغ��ض�  ةأنه  )قيل  ةأخالقياً...  جرلاً  ةرتك�  ةنه  و�روى  ةمب��ضنا... 

ة�ضطره ةإمى ةمفرةر لن وجه ذو�ه، ح�ى عا�ضدا ةم�ضلطنا ةمعثدانيا )ةلأ�ض�انا( وجاء 

. خالل 
)1(

»ةأحدم« ةم�جار، وت�ضدى ب  ةأحم  �م  وةأ�ضلم على  ةمدداميك،  ةأ�ام  ةإمى ل�ضر 

رتبا  فنال  ل�ضر،  حا�م  ةمكبير  بك  علي  خملا  في  ةمجزةر  »دخل  الالحقة،  الفترة 

�ضيمه لد�هن  ممى  ةمدف�ضل  ةمجالد  وةأ�ضبح  ةمجزةر،  مق�  عليه  ةأطلق  ثم  ةمبك��ا، 

قطع ةمروؤو�س، و�ا� هذة ةملق� ةمجم�م لمعاة فخر وةع�زةز مه، وبات ��ضعر بن�ض�ة 

ةمنا�س  عنم  ة�ضده  وةأ�ضبح  تهرق،  ودلاءهم  ت�محر�،  ق�اله  روؤو�س  رةأى  �لدا  ها�لا 

لرةدفاً ملرع�، ولزله هذة ةملق� ط�ةل حياته« )من ال�ا�ضح اأّن تربيته و�ضيرة حياته 

)1(  نف�ش المرجع. راجع: ح�ضن الأمين: »المرجع ال�ضابق« �ش 235
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واإجرامه، حيث لم يعرف عنه،  تاأثير كبير في �ضل�كياته، وظلمه  لها  الب��ضنة كان  في 

في اأي وقت مع الأوقات اأنه كان رحيمًا مع اأحد، اأو اأنه كان يع�د اإلى �ضميره، و�ضرب به 

المثل حتى قيل »ةأظلم لن ةمجزةر«(. 

اإّن البالد ال�ض�رية »�انت ت�ضهم في ةمقر� ةمثالن ع�ضر ةأحمةثاً لروعا، وتن�ابها 

وةم�كام  ةم�لة  بع�س  ةإ�ض�قالل  ن�يجا  ةمداآ�ضي،  لن  و�ضن��  ةمد�امم  لن  �ضروب 

وبرعا�اهم  ع�ّ�ةً  بها  فعا�ض�ة  م�ضلطانهم،  دةنت  ةم�ي  بامدقاطعات  ةلإقطاعيين 

طغياناً... وه�ؤلء ةم�لة ةمذ�ن �انت ةأومى وةجباتهم فر�س ةمقان�� وتطبيق ةمن�ام، 

�انت �ثرتهم لن ةمعجز ةم�ربي وةم�ضيا�ضي بدكا�، و�ثيرةُ لا �انت ةمموما ةمعثدانيا 

تغّيرهم با�ض�درةر، و�ا� هّدهم ةمكبير و�ضاغلهم ةلأوحم ةأ� �جدع�ة ةأ�بر لقمةر لن 

في  ةإنهيارةً  ةمقر�  هذة  في  ةمبالد  »�ضهمت  ثانية  ناحية  ومن  ��ض�طيع��«  لا  ةمدال 

ةلأح�ةل ةلألنيا وةلإق��ضاد�ا، وةن�طاطاً في حياة ةم�ضكا�، �دا �ا� لن ن�ا�ج هذه 

 .
)1(

ةلأو�ضاع ةم�ضا�مة ةزد�اد تمر�جي في ةأهديا ةم�ضي�خ ةمد�ليين...«

اإّن الدولة العثمانية، وفي ظل الإ�ضطرابات التي كانت ت�ض�د معظم مقاطعاتها، وفي 

ال�قت الذي حاول فيه اأكثر من حاكم و�ضيخ وزعيم الإ�ضتقالل الذاتي بمقاطعة، وجدت 

في الجزار خير م�ضاعد لها لتنفيذ مخططاتها �ضد ه�ؤلء، وكانت ال�ضلطنة »ب�اجا ةإميه 

م�نفيذ خططها باعادة �ضيمة ةإمى ةم�كم ةمدر�زي ةمفعلي، بعم ةأ� ق��ت �ض��ا ظاهر 

ةلإ�اما  هذه  على  ةم�ضا�م�ن  هدا  �انا  و�ضلطانه  نف�ذه  ةأّ�  ممرجا  عكا،  حا�م  ةمعدر 

ولع�م فل�ضطين، ف�جمت في ةمجزةر رجاًل ذة باأ�س، �دكنها ةلإع�داد عليه مل�ّم لن 

 .
)2(

�ضيطرة ظاهر«

المعروف اأّن ظاهر العمر، وعندما �ضاق خطر الدولة به وبعكا، دارت الدائرة عليه، 

ويق�ل الم�ؤرخ ميخائيل ال�ضباغ: »ةإتفق ةم�ضي� ظاهر وذووه على ةأ� �رحل لن عكا لع 

)1(  نف�ش المرجع، والأمين: » نف�ش المرجع« �ش240

)2(  نقاًل عن علي الزين: »المرجع ال�ضابق« �ش 571، والفقيه: المرجع ال�ضابق« �ش 141
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عيامه ةإمى قلعا ه�نين، عنم ةم�ضي� قبال�، �ضي� ةمد�اوما، �دا فعل ذمك قباًل، حيندا 

ةمنا�س بامخرو� لن عكا  ةأ�ضرع  ةأب� ةمذه� لع عّز ل�ضر، وعنملا  ح�ضر ل�دم بك 

خ�فاً على نف��ضهم، �ذمك تجّهز ظاهر وخر� بعيامه قا�ضمة ه�نين، ومكن ُق�ل غمرةً 

، وتّم ذلك على يد اأحد رجاله، �ضنة1189 هـ ، ويقال اأّن راأ�ضه ُحمل على 
)1(

في ةمطر�ق«

، وعندما علم اأولد ظاهر بمقتل 
)2(

اأعمدة الب�اخر اإلى اإ�ضالمب�ل، كما يذكر الركيني

العام  نف�ش  وفي  ار،  الن�ضّ نا�ضيف  ال�ضيخ  اإلى  ملتجئين  عامل،  جبل  اإلى  فّروا  والدهم 

لعر�ا  بطل  وه�  ةم�ضقيف،  �ضاح�  ةمفار�س  ةأحدم  ةبن  ةمفار�س  علي  ةم�ضي�  »ت�في 

 .
(3(

�فررلا� وةممولب و�ضيمة

اأبنائه، وا�ضتطاع اأن يق�ضي عليهم،  بعد مقتل ظاهر، ت�لى اأحمد با�ضا الجزار اأمر 

وبذلك »دةنت مه قطاعات �ضفم وطبر�ا، وعّين�ه ةمموما ةمعثدانيا في ةمن�ضف ةمثاني 

ة�ض��مى  1775 وةمياً على �ضيمة، ولن��ه رتبا ةمبا�ض��ا، ثم  لن ت�ضر�ن ةلأول �ضنا 

على ةألالك ةم�ضهابيين في ةمبقاع، وفي �ضبا� �ضنا1776 لنح رتبا)وز�ر(، ثم لنح 

.
)4(

مق� )ةمدامكا�(، ةأي حق ةم�كم لمى ةم�ياة«

ياأخذ بع�ش الم�ؤرخين على المتاولة في تلك الفترة ان�ضياعهم للجزار، الذي اأ�ضند 

ابن  علي  ال�ضيخ  يطاردون  ع�ضكره  مع  �ضاروا  واأنهم  وعكا،  �ضيدا  ولية  في  الحكم  اإليه 

حليفهم ال�ضابق ظاهر، وال�ض�اهد على ذلك كثيرة، ظاهر العمر، واأورد بع�ضها الركيني 

نف�ضه، ويرّد ال�ضيخ علي الزين على ذلك برّد ب�ضيط، ي�ؤكد من خالله اأن »ةمدّطلع على 

لجر�ات ةلأل�ر خالل ةم�كم ةلأقطاعي، )�ف�ضل تعبير ةمدقاطعجي( �رى ةأ� لن 

�ا� ���مى حكم ةأي لقاطعا لن ةمدقاطعات، �بيرة �انت ةأو �ضغيرة عليه ةأ�  �لبي ةإرةدة 

)1(  الفقيه: نف�ش المرجع �ش 141. وح�ضن الأمين: »المرجع ال�ضابق« �ش 206

)2(  نف�ش المرجع �ش 142

)3(  راجع: ح�ضن الأمين: »المرجع ال�ضابق« �ش 240

)4(  الزين: »المرجع ال�ضابق« �ش 553
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  .
)1(

ةمبا�ضا ةم�ا�م حين �ن�مب م�رب لن ��ضاء لن ةم�كام ةأو ةمجداعات ةأو ةممول«

ان ما ورد من اأخبار في ر�ضائل الأب العام افتيم��ش زّكار، ل يعبر عن حقيقة الأمر، 

اأن  المجال  الزين في هذا  ال�ضيخ علي  وي�ؤكد  الجزار،  المتاولة من  يتعلق بم�قف  فيما 

»ةمد�اوما مم ��رةل�ة في ةأح�ضا� ةمجزةر لأول وهلا، ول تهاف��ة ةألام ق�ى ةمموما 

و�ضط�تها، لأول بادرة �دا �ّنا ن��هم، وةإندا وقف�ة لنه ولن ع�ضا�ره ل�قف ةم�ياد 

    .
)2(

وةم�ذر، ةإمى ةأ� جرت ةلأل�ر بدجرةها ةمطبيعي«

�سيا�سة الجزار تجاه جبل عامل   

اإ�ضتخدم الجزار مع زعماء جبل عامل �ضيا�ضة فّرق ت�ْضد، حيث كان يعمد اإلى اإثارة 

الزعماء العامليين على بع�ضهم البع�ش، تمهيدًا لإ�ضعافهم، وقد تّم الإنق�ضا�ش عليهم 

ال�احد تل� الأخر، وهي نف�ش ال�ضيا�ضة التي اتبعها مع حكام المقاطعات، وهناك ع�امل 

ار، بداية، واأهمها: عديدة جعلت الجزار يمالئ ال�ضيخ نا�ضيف الن�ضّ

- الغزوات المتكررة التي تعر�ش لها العامليين، والتي جعلت العامليين يهتم�ن بتح�ضين 

ال�ضقيف،  قالع:  و�ضع  كان  هكذا  الغزاة،  وجه  في  لل�ق�ف  وح�ض�نهم،  قالعهم 

ت�ضتدعي  كانت  القالع  هذه  ودوبيه.  ديركيفا(،  )في  مارون  تبنين،  مي�ش،  ه�نين، 

ق�ات ع�ضكرية كبيرة لحتاللها، وهذا لم يكن مت�فرًا للجزار في بداية عهده. 

ار في جبل عامل، والذي كان  اأقامه ال�ضيخ نا�ضيف الن�ضّ - طبيعة نظام الحكم الذي 

في  الأمر  عليه  كان  لما  ال�ضيا�ضية، خالفًا  الالمركزية  اأ�ضكال  من  �ضكل  عل  يعتمد 

جبل لبنان، )ففي هذا الأخير كانت  دير القمر ت�ضكل العا�ضمة المركزية، حتى اإذا 

�ضقطت هذه العا�ضمة، �ضيطر هذا الفاتح على كل جبل لبنان، اأما في جبل عامل، 

جبع،  تبنين،  اأبرزها:  المراكز،  من  عدد  عل  م�زعة  كانت  ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة  فاإن 

ه�نين، ال�ضقيف و�ض�اها، وكان هذا الت�زيع يعيق عملية اجتياح الجبل(. 

)1(  علي الزين: »ف�ض�ل من تاريخ ال�ضيعة في لبنان« ط1، دار الكلمة للن�ضر �ضنة 1979 �ش40

)2(  راجع: ح�ضن الأمين: »المرجع ال�ضابق« �ش 207-206
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- ال�ضبب الأبرز، اأن مبادرة الث�رة على الدولة العثمانية كانت من قبل ظاهر العمر وعلي 

بك الكبير، واأن نا�ضيفًا راأى فيها فر�ضة منا�ضبة ف�ضارك فيها. 

وهذا  وال�ضيا�ضي،  الع�ضكري  و�ضعه  ومكانة  عامل،  جبل  في  الن�ضار  نا�ضيف  ركيزة   -

جعله ي�ضمد فترة ق�ضيرة بالقيا�ش الزمني، وط�يلة بالقيا�ش ال�ضيا�ضي اأمام خطة 

اأدل على  ولي�ش  العمر،  واأولد ظاهر  ال�ضهابي  ي��ضف  الأمير  ولم يكن مثل  الجزار، 

اإليه  اللج�ء  ال�ض�ف،  وم�ضايخ  ال�ضهابيين،  الأمراء  بع�ش  محاولة  من  نا�ضيف،  ق�ة 

خالل نزاعهم مع الأمير ي��ضف ال�ضهابي �ضنة 1776، ب�ضب اأم�ال الميري المطل�بة 

.
)1(

منهم

من خالل ما تقّدم، فاإّن قناعة را�ضخة كانت م�ج�دة لدى الجزار، كما لدى ال�ضيخ 

نا�ضيف الن�ضار، ب�ضكل خا�ش، بالإبقاء على العالقات ال�دّية، »وبدا من الجزار ما بدا 

في ز�ارته مدم�نا �ض�ر ولبي�ه عنم ةم�ضي� حدم ةمعبا�س، ثم نزول ةم�ضي� نا�ضيف 

ةمن�ضار بعم ذمك مد�ةجه�ه، �دا ���ضح لن ق�ل ةمر�يني، ةمذي ورد �دا �لي: »وفي 

، في ��م ةم�ضبت ةمثاني وةمع�ضر�ن لن ربيع ةلأول، ر�بت خيل نا�ضيف  �صنة1190هـ 

.
)2(

وخيل ةمق�ةطعا لع ةأحدم با�ضا ةمجزةر على علي ةم�اهر«

نالحظ هنا، اأن و�ضع المتاولة كان م�ضتقرًا في تلك الفترة، خا�ضة واأن الجزار كان 

و�ضع  ثبات  على  وكدليل  وا�ضح،  ه�  كما  ا�ضطراريًا،  بهم  ال�ضلة  ت�ثيق  على  حري�ضًا 

المتاولة ، فاإنه في نف�ش العام �ضنة 1190هـ ، عندما �ضاءت العالقات بين الأمير ي��ضف 

ال�ضهابي والجنبالطية، »فّر ةمد�ضا�� ةمجانب�لد�ا ةإمى جبل عالل، ونزم�ة على ةم�ضي� 

في  وخيّم  ةم�ض��،  ةإمى  بامع�ضكر  ���ضف  ةلألير  فنه�س  ةمد��ةمي،  ةم�ضعبي  حيمر 

.
)3(

ةمجم�مة، ف�ضبط ةألال�هم، وهمم ل�ضا�نهم«

هناك اختالف بين الم�ؤرخين ح�ل تاريخ مقتل علي ظاهر العمر، فال�ضيخ علي الزين 

)1(  الزين: »ف�ض�ل... » المرجع ال�ضابق �ش 41-40

)2(  ال�ضدياق: »المرجع ال�ضابق« الجزء الأول، �ش153

)3(  الزين: » للبحث« المرجع ال�ضابق �ش 555-554
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ةمد�اوما  ة�ضطر  وقم   ، �ضنا1190هـ  �ا�  ةم�اهر  علي  »لق�ل  اأّن  الركيني،  عن  ينقل 

ةأنهم مم �ك�ن�ة  ةأ� �د�ض�ة لع ةمجزةر �ضم علي ةم�اهر خ�فاً لن ةمبط�س بهم، لع 

لق�نعين بذمك، وعنملا ق�ل علي ةم�اهر غمرةً  ةأل�ضى ل�دم با�ضا وةمي، حا�م قر�ا 

 .
)1(

»د��ض�م«، ةأت�ة بجث�ه ةإمى قر�ا عيناتا ودفن�ه هناك«

األا ةم�ضي� ل�دم تقي ةآل فقيه، فاإنه بموره �ع�بر ةأّ� لق�ل علي ظاهر ةمعدر�ا� 

�صنة1191 هـ ، و�ق�ل ةأنه ق�ل في ذمك ةمعام في قر�ا »د��ض�م«، بعم ةأ� نقل نا�ضيف 

 .
)2(

جث�ه ةإميها، هربت فر�ضه ةإمى �ضل�ا«

التحالف المفرو�ض  

لي�ش اأدّل على الق�ة التي كان يتمتع بها المتاولة العاملي�ن، من التحركات التي كان 

يق�م بها نا�ضيف الن�ضار وجماعته ب�ضكل ا�ضتباقي، �ضد من يهّدد منطقة نف�ذه، ومن 

هذه التحركات، وكلها في ظل حكم الجزار في المنطقة: 

- اإغارات العامليين على البدو في المناطق المجاوره، كما حدث في ربيع الثاني �ضنة 

1191هـ )1777م(، عندما هاجم حيدر فار�ش مرجعي�ن، فغنم عددًا من الأبقار، 

واأ�ضر خم�ضة ع�ضر رجاًل. 

- في جمادي الأولى �ضنة 1193هـ )1779م( اإ�ضت�لى نا�ضيف على م�ا�ضي من الزرك�ضية 

والتركمان -  1193هـ ، اإ�ضترك م�ضايخ المتاولة في جبل عامل، في واقعة الج�لن، 

هناك.  النازلة  العربية  القبائل  من  المعظم،  با�ضا  محمد  ال�ضام  والي  حلفاء  �ضد 

ويختلف الم�ؤرخ�ن في تف�ضير �ضبب م�ضاركة الم�ضايخ العامليين في هذه الأحداث، 

فمن خالل ما يرويه ال�ضبيتي ح�ل هذه الحادثة، وما يذكره الركيني في مذكراته، 

عرب  اأّن  يتبّين  ةم�ار��«  في  عالل  »جبل  م�ؤلفه  في  فقيه  اآل  تقي  محمد  وال�ضيخ 

ال�ضقر وعرب ال�ضردين اأو ال�ضردية، وعرب بني �ضخر، ا�ضتن�ضروا بال�ضيخ نا�ضيف 

)1(  الفقيه: »المرجع ال�ضابق« �ش144

)2(  العرفان م 28 �ش54 والفقيه: »المرجع ال�ضابق« �ش 148-146
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الن�ضار على خ�ض�مهم بني ح�ش المروؤو�ضين لآل المزيد، الذين كان�ا قد ا�ضتن�ضروا 

بالحك�مة، واأن ال�ضيخ نا�ضيف اأر�ضل اليهم اأخاه »ةأب� حدم ةمن�ضار« وابن اأخيه »قا�ضم 

ةمدرةد ةمن�ضار« ، )�ضاحب قلعة دوبية( مع عدد من الفر�ضان، واأن هذين ال�ضيخين 

قد ا�ضت�ضهدا في المعركة التي دارت مع العرب، واأنه عندما انتهى الجنرال نا�ضيف 

.
)1(

هّب لالأخذ بالثاأر

وي�ؤكد  والمنطق،  ال�اقع  الى  اأقرب  تف�ضيرًا  الأمر  يف�ّضر  الزين  علي  ال�ضيخ  اأّن  اإل 

مالإ�ض�رةك  ةمد�اوما  لن  فار�س  بدا�ا  ةأخيه  وةبن  لأخيه  نا�ضيف  ةم�ضي�  »ةإر�ضال  اأن 

لع حلفاء ةأحدم با�ضا ةمجزةر في وةقعا ةمج�ل� - �ضم ع�ضا�ر ل�دم با�ضا ةمع�م 

وحلفا�ه ةمقبا�ل ةمعربيا - مم �كن بادرة عف��ا لن نا�ضيف، وةإندا �ا� ب�حي لن 

ةمجزةر، وةل�ثاًل لإرةدته �دا ةأّ� ة�ض�رةك ل�ضا�� ةمد�اوما في هذه ةلأحمةث، ةإندا �ا� 

.
)2(

»تقم�رةً لنهم مدي�ل ةأحدم با�ضا ةمجزةر وةمي عكا، ةأو عداًل ب��ضي�ه وةإ�ضارته«

ح�ضن ةلألين بموره ���مث عن هذه ةم�ةقعا وةم�ي ةنجلت على لق�ل ةأبي حدم 

ةمن�ضار، ولق�ل لئا فار�س لن ق�ةت ةمعالليين، وةأنه عنملا و�ضل ةمخبر منا�ضيف، 

زحف ملثاأر لن ةآل لز�م، فهرب�ة تار�ين ةأولدهم ون�ضاءهم في ل�ضاربهم، فدا �ا� 

.
)3(

لن نا�ضيف ةإل ةأ� حدل�ه ةم�ضهالا، وةألر ق�له بالإع�زةل عن ت�ّلل تلك ةمرب�ع...

في جداد ةلأومى �ضنا 1194هـ )1780م(، غزة حيمر ةمفار�س عرب ةمعّز�ا. وفي 29 

 .
)4(

رل�ضا� �ضنا 1195هـ )1780م( غزة نا�ضيف قر��ين في ةم��ما ونه� طر�ضها«

وا�ضتمرت العالقات طّيبة بين العامليين والجزار، ولي�ش اأدّل على ذلك من م�ضاركة 

»علدا�  معارك  في  الجزار  با�ضا  لأحمد  ار  الن�ضّ نا�ضيف  ال�ضيخ  بقيادة  العامليين، 

وعان�ت«، لإعادة الأمير ي��ضف اإلى حكم بالده بعد الث�رة عليه �ضنة1195هـ . وفي واقعة 

)1(  علي الزين: »ف�ض�ل...« المرجع ال�ضابق« �ش 42 و�ش44

)2(  ح�ضن الأمين: »المرجع ال�ضابق« �ش 210

)3(  نف�ش المرجع

)4(  علي الزين: »ف�ض�ل« �ش 45 و�ش 47
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»ةم�ضهر ةلأحدر«، التي �ضاعد فيها المتاولة، بناًء لطلب من الجزار اأمير را�ضيا، محمد 

�ضهاب، �ضد ع�ضاكر محمد با�ضا العظم، ع�ضاكر حليف الأمير �ضيد اأحمد �ضهاب، اأمير 

وادي التيم الف�قا والتحتا، مع البقاع الغربي، وفي واقعة »ق� ةميا�س« التي ا�ضترك فيها 

 .
)1(

ع�ضاكر والي ال�ضام، وع�ضاكر �ضيد اأحمد

ماذا كانت نتيجة كل ذلك؟ 

الن�ضار،  نا�ضيف  مع  �ضدامه  الفترة  تلك  حتى  ي�ؤّخر  كان  الجزار،  با�ضا  اأحمد  اإّن 

ما دام هذا الأخير ل ي�ضكل خطرًا داهمًا على الجزار و�ضلطته، وما دام الأخير اأي�ضًا 

واإنهاء دوره ب�ضه�لة، وذلك  اأّن نا�ضيف الن�ضار ه� رقم �ضعب، ل يمكن مح�ه  مقتنعًا 

ب�ضب الق�ة الذاتية التي امتلكها. ي�ضاف اإلى هذه الق�ة، اأّن الأطراف العامليين، كان�ا 

ت�ض�ر  لديها  كان  الأطراف  وهذه  �ضريعًا،  اختراقها  يمكن  ل  متما�ضكه  وحدة  ي�ضكل�ن 

هذا  �ضيا�ضة  واأن  المن�ال،  نف�ش  على  ت�ضتمر  لن  الجزار  مع  العالقة  اأّن  تقريبًا،  م�ّحد 

الحاكم تق�ضي بالق�ضاء تدريجيًا على اأعدائه، وا�ضتخدام بع�ش الم�ضايخ �ضد بع�ضهم 

على حكمة  ي�ؤكدون  الم�ؤرخين  معظم  واأن  الأولى.  بالدرجة  ه�  لم�ضلحته  تبعًا  الأخر، 

الجبل  اإبقاء  العامليين، وفي  الكبير في تما�ضك  الأثر  لها  التي كان   ،
)2(

نا�ضيف ال�ضيخ 

العاملي بمناأى عن اأطماع الجزار اأط�ل مدة ممكنة. 

�سكوك بنوايا الجزار

هكذا نالحظ اأن الجزار كان م�ضطرًا للتحالف مع العامليين، وكاأنه ينتظر الفر�ضة 

ال�ضانحة لالإنق�ضا�ش على ه�ؤلء، ومن ال�ا�ضح، اأنه عندما ح�ضم الأم�ر مع اأكثر خ�ض�مه 

واأعدائه، فاإن مالمحه كانت تفيد وتدل باأنه �ض�ف يتابع تنفيذ خطته الأ�ضا�ضية، التي 

عن  ي�ضكت  كان  والذين  المنطقة،  في  والق�ى  النف�ذ  مراكز  كل  على  بالق�ضاء  تق�ضي 

)1(  نف�ش المرجع

)2(  ح�ضن الأمين: »المرجع ال�ضابق« �ش 212
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تحركاتهم، ويقبلهم على ال�ضاحة ال�ضيا�ضية والع�ضكرية، واإنما على م�ض�ش. 

لقد بداأ الجزار بالت�جه نح� نا�ضيف الن�ضار، »ةمذي �ضعر بق�ة ةمجزةر ةمد�زة�مة، 

ورةأى لن ةم�كدا، ةأ� ��قمم لن ط�ر ةمد�دة ةإمى لرحلا ةم��امف، عّله ���ل بين 

جبل عالل وبين �ضرب ةمكاأ�س ةمدرة، مذمك فاإنه �ضاهم بامفعل في ل�اربا علي ظاهر 

.
)1(

ةإمى جان� ةمجزةر«

راآه  عندما  خا�ضة  الجزار،  ن�ايا  من  الن�ضار  نا�ضيف  لدى  تزداد  ال�ضك�ك  بداأت 

يعّد  اأخذ  لذلك  الت��ضعية،  ن�اياه  ح�ل  �ضك�كه  فازدادت  ي��ضف،  الأمير  تاأديب  يحاول 

العدة لمحاربته، اإن ه� حاول الإعتداء على العامليين. ويق�ل ح�ضن الأمين نقاًل عن اأحد 

الم�ؤرخين العامليين، اإن »ةم�ضي� نا�ضيف ذه� لع عمد لن لرةفقيه مز�ارة ةمجزةر، 

�ضاربي  لن  �ضعرة  ةأنت  مي:  �ق�ل  ةمجزةر  �ضدع�م  »ةإذة  مه�ؤلء:  نا�ضيف  ةم�ضي�  فقال 

فثق�ة به وةر�ن�ة ةميه، وةإ� قال: ةأنت ��ضعرة لن م�ي�ي فيك�� ق�ضمه ةمغمر« خالل 

الإجتماع، قال الجزار الجملة الثانية، عندها انتهز ال�فد فر�ضة ان�ضغال الجزار لمدة 

 .
)2(

وجيزة، وركب�ا وعادوا اإلى بالدهم طالبين النجاة«

لقد ظهر اأّن ت�ترًا ما قد بداأ يل�ح في الأفق بين العامليين والجزار، خا�ضة عندما 

»طل� هذة ةلأخير لن ل�ضا�� ةمعالليين ل�ةفاته ةإمى عكا فرف�ض�ة ذمك، )خ�فاً لن 

��ضّذ عن  بهم(، ومم  ةإذ غمر  ةمعدر  ةأبناء ظاهر  ةأ� ���ضل لعهم لثل لا ح�ضل لع 

 .
)3(

ةلإج�داع ةمعدلي ةإل ةم�ضي� قبال�، ةمذي �ا� ��ط�ع مل���ضط بين ةمدخ�لفين«

)1(  نف�ش المرجع �ش 213

)2(  نف�ش المرجع 213

)3(  راجع نف�ش المرجع �ش214
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مرحلة مهادنة جديدة  

بين ةمجزةر وةمعالليين

كان  ت�قيتها  لكن  حتمية،  كانت  والم�اجهة  الطرفين،  بين  م�ضح�نة  كانت  الأج�اء 

مرهه�نًا بما يح�ضل خارج المنطقة العاملية، وكيفية تعامل الجزار معها، وا�ضطراره 

اأعدائه  �ضد  بهم  الإ�ضتعانة  ذلك  من  واأكثر  القريبين،  خ�ض�مه  عن  لل�ضك�ت  مجددًا 

الم�اجهة  تاأجيل  على  �ضاعدت  ظروف  ن�ضاأت  فقد  بالفعل،  ح�ضل  ما  وهذا  الآخرين، 

المحت�مة، واأهم هذة الظروف: 

- معارك الجزار �ضد محمد با�ضا العظم، والذي كان ي�ضيطر على وادي التيم، ويالحظ 

اأن نا�ضيف الن�ضار ذهب مع رجاله اإلى عكا، ليزحف مع الجزار لقتال محمد با�ضا 

العظم. 

يتردد  ولم  للجزار،  حليفًا  وكان  ال�ض�ف،  في  ال�ضهابي  ي��ضف  الأمير  م�قع  تهديد   -

نا�ضيف في تقديم يد الم�ضاعدة لالأمير. 

- �ضنة1195هـ )1780م(، كان محمد الحرف��ش )بعلبك( عند ال�ضيخ نا�ضيف الن�ضار 

في النبطية، ثم ت�جها معًا اإلى بعلبك. وفي 20محرم و�ضل محمد حرف��ش اإلى دير 

التقى بنا�ضيف  اإلى �ض�ر حيث  اإلى �ضيدا، ثم  ال�ضهابي  القمر، ومنها خرج ي��ضف 

وكليب اأبي نكد في 28محرم، ومنها ت�جه ي��ضف اإلى عكا عند الجزار. 

كل  له  لّبى  لأنه  الجزار  مع  بعالقته  ثقته  )نتيجة  الن�ضار،  نا�ضيف  حاول  اأخيرًا، 

الطلبات في النجدة والم�ضاعدة( الت��ضط بين الجنبالطيين والجزار، لكنه لم ي�فق، 

وكانت هذه اإ�ضارة من الجزار اأّن دور نا�ضيف قد انتهى، واأن مرحلة التنا�ضر قد انتهت، 

.
)1(

وبداأت مرحلة التناحر

)1(  عن لقاء الأمير وال�ضيخ نا�ضيف �ضنة 1194 هـ  راجع: الزين: » ف�ض�ل...« �ش 48. والفقيه: » المرجع ال�ضابق » �ش 150
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المواجهة بين الجزار والعامليين ومعركة يارون  

نا�ضيف  على  يحقد  الجزار  جعلت  حادثة  الطرفين  بين  الحتمية  الم�اجهة  �ضبق 

اأنه لم ير فيما يرويه الم�ؤرخ�ن ما يدع�  الن�ضار وجماعته، وي�ؤكد ال�ضيخ علي الزين، 

اإلى �ضك الجزار بم�ضايخ المتاولة، اأو ي�جب �ضخطه وث�رته عليهم، �ض�ى مايحدثنا به 

الأمير حيدر اأحمد �ضهاب من اأن »ةلألير ���ضف �ضهاب، مدا ق�ل ةأخاه ةلألير ةأفنمي، 

ةإم�قاه  ةإمى بالد ةمد�اوما  ةإمى عكا، وعنم و�ض�مه  وخا� لن نقدا ةلأهامي عليه فّر 

ةم�ضي� نا�ضيف ةمن�ضار، ونهاه عن ةمنزول ةإمى عكا وقال مه ةأنه ��ضلده بالد ةمد�اوما، 

.
)1(

و�ك�� ه� ت�ت �مه، فدا قبل ةلألير ���ضف، وظل �ضا�رةً في طر�قه«

هذا ويمكن اأن يك�ن هذا الق�ل و�ضل اإلى م�ضامع الجزار بطريق من طرق ال��ضاية 

والد�ّش. 

المهّم، اأّن عالقات ال�ّد والإتفاق بين الطرفين انقلبت اإلى عداوة وحقد، حيث اأخذ 

اللدود له، وكانت  العدّو  اأ�ضبح يرى فيهم  المتاولة، لأنه  الجزار يعمل جاهدًا لإخ�ضاع 

علدا  جهات  ةإمى  جنمه  لن  جداعا  »ةأر�ضل  قد  الجزار  وكان  عديدة،  وقائع  معهم  له 

مل��ر�س، فهاجم جنم ةم�ضي� نا�ضيف، ةمذ�ن ةن�ض�ب�ة ةإمى قر�ا ةمز��، حيث جرت 

ةمجزةر  بعمها  وبمةأ  ةمجزةر،  جن�د  لن  �ض�ا  ةأثرها  على  ق�ل  �ضاع�ين،  مدمة  لعر�ا 

 .
)2(

��ضاعف ة�ض�بمةده، و�عزز جي��ضه في بالد ب�ضارة«

1195هـ  �ضنة  كانت  فاإنها  يارون،  في  ح�ضلت  التي  الحا�ضمة،  للمعركة  بالن�ضبة 

)1781م(، وقد تعّددت الآراء ح�لها كما يلي: 

- كانت المعركة بين طرفين مهياأين م�ضبقًا للقتال. 

- كانت بت�اط�ؤ من قبالن على ابن عمه نا�ضيف الن�ضار.

)1(  ح�ضن الأمين ..المرجع ال�ضابق �ش216 نقاًل عن مخط�طة الظاهر.

)2(  نف�ش المرجع �ش216
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- الجزار تظاهر باأنه يزحف اإلى وادي التيم، في حين كان يق�ضد مباغتة جبل عامل. 

- الجزار كان يق�ضد حا�ضبيا فعاًل، ولي�ش جبل عامل. 

�ضليمان  وال�ضيخ  �ضفا،  اآل  جابر  كمحمد  الم�ؤرخين،  اأكثر  الحادثة  عن  تحدث  لقد 

الأ�ضعد  با�ضا  و�ضبيب  ال�ضهابي  حيدر  الأمير  على  معتمدًا  الحادثة  روى   الذي  ظاهر 

وال�ضيخ محمد تقي اآل فقيه، ومن خالل جميع الروايات العاملية، نالحظ اأن هناك اتفاقًا 

على اأن الجزار جهز حملة ق�ية تقدر بح�الي ثالثة اآلف مقاتل، وجعلها بقيادة معاونه 

الع�اقب،  ماأم�نة  غير  مغامرة خطرة،  في  حياته  يعّر�ش  ل  البا�ضا  لأن  نظرًا  »�ضليم«، 

ار خرج على راأ�ش األف فار�ش، واأن الإقتتال جرى في 5 �ض�ال  واأن ال�ضيخ نا�ضيف الن�ضّ

�ضنة 1195هـ )الإثنين23 اأيل�ل �ضنة1781(، وانتهت المعركة با�ضت�ضهاد �ضيخ الم�ضايخ 

نا�ضيف الن�ضار وما بين 300 و400 من فر�ضانه، ومقتل عدد من الم�ضايخ العامليين، 

من بينهم اأخ�ه الفار�ش اأحمد، وعدد من القادة، في حين خ�ضر �ضليم با�ضا ثلث ق�اته«. 

وهناك عدد من الم�ؤرخين ي�ؤكدون ت�اط�ؤ ال�ضيخ قبالن الح�ضن، حاكم قلعة ه�نين 

مع الجزار على نا�ضيف، ظنًا منه اأن البالد �ضت�ؤول اإليه بعد ذهابه، كما اأّن م�قف حيدر 

الفار�ش حاكم ال�ضقيف لم يكن مع نا�ضيف. 

اإلى دم�ضق بعد  الح�ضن، ففّر  الدائرة على قبالن  يارون، دارت  انتهاء معركة  وبعد 

اأن �ضقطت قلعة ه�نين بيد الجزار، وحيدر الفار�ضي ح��ضر في قلعة ال�ضقيف من قبل 

.
)1(

الجزار، الذي وا�ضل زحفه في جبل عامل

من خالل جميع الروايات العاملية نالحظ حر�ضًا على جعل ا�ضت�ضهاد ال�ضيخ نا�ضيف 

نا�ضيف  ال�ضيخ  ب�ضخ�ضية  العامليين  تعّلق  مدى  على  يدّل  مما  واأ�ضط�ريًا،  بل  مميزًا، 

معاني  من  فيها  بما  كربالء(  )لمدر�ضة  خريجًا  نا�ضيف  ال�ضيخ  لنا  يبدو  كما  القائد، 

القيادة والإخال�ش والإيمان القائد اإلى الإ�ضت�ضهاد. وقد اأّرخ المرح�م ال�ضيخ اإبراهيم 

يحيى العاملي تاريخ ا�ضت�ضهاد ال�ضيخ نا�ضيف بهذه الأبيات:  

)1(  ح�ل اتهام ال�ضيخ قبالن بالغدر بال�ضيخ نا�ضيف راجع:علي الزين »ف�ض�ل« �ش50، و الفقيه »المرجع ال�ضابق« �ش 157
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ـــــه مــن ــد بــــالــــدمــــاء مــ�ــضــّرج قــــتــــل ابـــــــن نــــ�ــــضــــار فــــيــــا ل ــهــي ــض ـــى � ـــ�ل م

اأهــــــ�ج وتـــداولـــتـــنـــا بـــعـــده اأيــــــــدي الـــعـــدى اأو  اأوغـــــــــــادر  فــــاجــــٍر  مــــن 

ــم في ــظــل ـــالد ال ـــب هـــي دولـــــة عــــّم ال
)1(

مـــــفـــــّرج ـــر  خـــي اهلل  ـــا  ـــخـــه ـــاري ت

لل�ضيخ علي الزين راأي مغاير في وقعة يارون، حيث يرّجح رواية ال�ضيخ علي ال�ضبيتي 

في اأ�ضباب حدوث المعركة في يارون، والتي مفادها اأنه »في �ضنا خد�ضا وت�ضعين وةأمف، 

ةأر�ضل ةمجزةر ع�ضكرةً ةإمى حا�ضبيا، فجاء ةإمى �ارو�، ف�ن ةأهل بالد ب�ضارة ةأ� ةمع�ضكر 

�ع�ضكر  ةأ�  وقبل  ةمبالد،  وخربت  �ارو�،  وقعا  و�ضارت  نا�ضيف،  ف��ضر  �ر�مهم، 

ب�ة�ضط�ه،  نا�ضيف  ب�ة�ضطا �ضاح� قلعا ه�نين، و�ضار ق�ل  ملبالد  ةمجزةر، ح�ضر 

، كما اأن ال�ضيخ علي ي�ضكك في 
)1(

وظن ةأ� ةمبالد ت�ضفى مه، فلم �بِق على ةأحم لنهم«

حدوث عدة وقائع بين الجزار والمتاولة قبل معركة يارون. 

اأعمال اأحمد با�سا في جبل عامل 

بعم ة�ض��ضهاد نا�ضيف

بمقتل ال�ضيخ نا�ضيف الن�ضار، واأخيه، وعدد كبير من رجاله واأن�ضاره، خ�ضع جبل 

عامل  خ�ض�عًا مبا�ضرًا لحكم الجزار طيلة ربع قرن. 

نتائج  وكانت  كلها،  العاملية  المنطقة  في  وتخريبًا  ف�ضادًا  الجزار  ق�ات  عاثت  لقد 

الحملة كارثية على الب�ضر والحجر والثقافة، واأهم تلك النتائج:  

- اإحراق القرى والبلدات العاملية وتدمير المنازل. 

- �ضحن ما في مكتبات جبل عامل من الم�ؤلفات والمخط�طات النادرة، حيث يقال 

اآلف  بخم�ضة  المخط�طات  وقدرت  اأ�ضب�ع،  لمدة  عكا  اأفران  في  تحترق  بقيت  اأنها 

)1(  ح�ضن الأمين »المرجع ال�ضابق« �ش220، و محمد جابر اآل �ضفا: »المرجع ال�ضابق« �ش138
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مخط�طة. )ويق�ل بع�ش كبار ال�ضن في المنطقة على األ�ضنة اآبائهم واأجدادهم اأن بع�ش 

اأهلها بع�ش ما �ضلم من  ا�ضتروا من  اإلى عكا، حيث  العاملي ذهب�ا  بالتراث  المهتمين 

الكتب ولم يحرق(. 

كما اأنه »قب�س على فر�ق لن ةم�جهاء فاألاتهم خنقاً في �ضج�� عكا، و�ّضرد لن 

بقي لنهم ةإمى ةمبالد ةمدجاورة، و�ا� هناك حدلا ةإرهابيا همفها: ةم�ضرقا وةمنه� 

ةألام خ�� ةمعالليين وفرةر ةأغلبهم، وفي �ل لرة �مفع ةم�ضع� ةمثدن، فقم �ُضرقت 

ةمد�ؤ� وةأحرقت ةمقرى ودلرت ةمدنازل، وبمةأ رجال ةم�دلا لجزرة ب�ضر�ا لفجعا 

.
)1(

عنملا ةأ�ضرف�ة في ةمجبل ق�ال وذب�اً«

- لقد قتل الجزار الرجال »و�ضل� ةلأل�ةل و�ضبى ةمن�ضاء، ح�ى �انت ةمدرةأة تباع 

ةأخ�ضع لم�نا �ض�ر، �دا هاجم جنمه بيروت، فهرب لع�م  بثلث قر�س، وبعم ذمك 

روؤو�س  ةمكثير، فقطع  ةإميه لنهم  وةأر�ضل�ة  ةلأ�ضرى،  وباع�ة  وق�ل�ة  وةأحرق�ة  �ضكانها، 

، واإ�ضافة اإلى ذلك »فّر لن بقي لن ةم�كام 
)2(

ةمبع�س، وةأجل�س ةآخر�ن على ةمخازوق«

فاأنزمهم حا�دها  بع�ضهم عكار،  وةلأنا�ض�ل، وق�ضم  ةإمى جبال حل�  ةمع�ضا�ر  وةأبناء 

علي بك ةلأ�ضعم ةمدرعبي في دةر رحبه، مم تزل مالآ� تعر� بمةر ةمع�ضا�ر«. 

عامل  جبل  على  الجزار  ماآ�ضي  عن  يتحدث�ن  يزال�ن  ل  الم�ؤرخين  معظم  اأّن  كما 

فيق�ل�ن: »ق�ضى ةمجزةر على ةلإ�ض�قالل ةمذةتي مجبل عالل، ةمذي �ا� �نعم به  في 

ةلأ�رةد  لن  ل�ؤمف  بجي�س  ةمعالليين  لن  ةن�قاله  ةمجزةر  تابع  �دا  ل�ضا�خه،  ظل 

ةأل�ةمهم، ناهيك عن ه�ك  ةأعرة�ضهم ونه�  وة�ض�باح  ةم�ضيف بهم،  وةأعدل  وةلأترةك، 

ةلأعرة�س وةغ��ضاب ةمعذةرى، وت�ضف ةمعرفا� لا حمث بالأل�ر ةم�اميا: �ضار ةلألير 

ة�ضداعيل �عّم ةمن�ضاء و�اأخذ عليهن خفرةً، �دا ةأخذ ةمعمةد وةمخرة�، وهملت ةمموما 

ةمقالع، وةأخذوة ةلأولد وةمن�ضاء. �دا ورد في دوةني ةمقط�� لا�لي: »و�ان�ة �بيع�� 

)1(  نف�ش المرجع �ش 240

)2(  نف�ش المرجع �ش221 نقاًلعن ميخائيل م�ضاقة و عن العرفان دون ذكر رقم المجلد..
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ةمدرةأة بع�ضرة ل�ضاري« وفي م�ضهد العيان ورد: كان الرجال ي�ضاق�ن اإلى عكا، ينتظرهم 

الم�ت على الخازوق«. وكذلك »هرب ةمد�ضا�� ةإمى بعلبك، وةم�ضي� قبال� وةأخ�ته ةإمى 

ةم�ضام عنم وةميها ل�دم با�ضا ةمع�م«.

وةمخيل  ةلأل�ةل  ةمرعيا  لن  تاأخذ  ةمموما  »جعلت  مايلي:  العرفان  في  ورد  كما 

 .
)1(

وةم�ضالح، و�انت هذه ةم�ضنا �ضنا خ�� وجزع وذعر �ضم�م«

ت�ضريد العلماء العامليين 

ةمباب  حك�لا  ةإمى  ب�ضك�ى  »تقمل�ة  عامل  جبل  علماء  اأّن  الم�ؤرخين  بع�ش  يذكر 

ةإمى  ةمف�ضل  وةأهل  ةمعلداء  وةأهلها، فهاجر  ةمدنطقا  ةن�قاله لن  فزةد  ةمعامي �ضّمه، 

ةمبالد ةلإ�ضالليا ةمبعيمة، �امهنم وةمعرةق وةإ�رة� وةلأفغا�، وخمل�ة فيها ةلإ�ضالم 

.
)2(

وةم�ضيعا ةلإلاليا ةأّجل خملا«

ممن ا�ضت�ضهد من العلماء العامليين: »ةمعاللا ةم�ضيم فخر ةمم�ن ف�ضل ةهلل، ةأحم 

ةم�ضي� نا�ضيف، و�ضاعره ةمخا�س، وةم�ضي� علي بن خات�� ةمعاللي، و�ا�  لعا�ضري 

فقيهاً، وبرع في ةمر�ا�ضيات وةمط� ةمقم�م، ةأ�ضره ةأحدم با�ضا ةمجزةر لن جدلا علداء 

جبل عالل، �ضنا 1800م، و�قال ةأ� ةمجزةر عفى عنه ةأوًل، ثم ق�له ةأحم جن�ده في ج��ا 

 .
)3(

ةألام ةحفاده، ودفن هناك، وهاجر ةآل خات�� ةإمى ج��ا وة�ض�قروة هناك«

هذا، ويذكر ال�ضيخ الفقيه اأن »ةم�ضي� ةإبرةهيم ��يى، قطن دل�ضق ةم�ضام، وبقي بها 

ةإ�رة�،  ةإمى  ةم�ضي� علي خات�ني، ةمطبي� ةمفقيه، وةمعامم بعمة عل�م، هاجر بطلبها 

وقم �ض�درت ةأل�ةمه و�ضبطت ةألال�ه، وحب�س لرتين، ومم تقبل لنه فم�ا، ثم ةأخذت 

ةمدك�با ةم�ي �انت لآل خات��، و�ا� ةم�ضي� ةمدذ��ر ومي ةألرها، و�انت ت���ي على 

.
)4(

خد�ضا ةآل� لجلم لن ةمك�� ةمخطيا ةمنادرة، فاأل�ضت في عكا طعدا ملنار«

)1(  نف�ش المرجع �ش 220

)2(  راجع: مح�ضن الأمين »اأعيان ال�ضيعة« المجلد الثامن �ش235

)3(  راجع: الفقيه:«المرجع ال�ضابق« �ش166 وما بعدها.

)4(  محمد ح�ضين المظفر:«تاريخ ال�ضيعة« ط 3 دار الزهراء �ضنة 1983 �ش161-160
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ةم�ضي�  ةمدبمع  وةم�ضاعر  ةمكبير  »ةمعامم  الجزار:  ظلم  من  العلماء  من  فّر  ومّمن 

ةلألين،  حيمر  ةم�ضيم  ةبن  ةم��ضن  ةأب�  وةم�ضيم  ةم�ضام،  دل�ضق  قطن  ��ي،  ةإبرةهيم 

 .
)1(

ةم�ضي� ح�ضن �ضليدا�، ةم�ضي� ل�دم ةم�ّر، و�ثير لن ةأهل ةمعلم وةمدعرفا«

ةمدك�بات  في  ل�رة�داً  �ا�  وةمذي  ةمدخط��،  ةمعاللي  ةم�رةث  »�ضرق  وقد  هذا 

ةمخا�ضا، ومم �كن ل��ضعاً لن ةم�قت ممى ةأ�ض�اب ةمدك�بات منقله ةأو ترحيله، ةأتلف 

ةمبلمة�  ةإمى  ةأ�ض�ابه  ةمقليل لدا حدله  ةمقليل  ةإل  �نج  �ضرق، ومم  وةمباقي  ةأتلف  لا 

  .
)2(

البعيدة«

ماذا بعد اإجتياح جبل عامل  

ةمجزةر  »جعل  فقد  المنطقة،  في  الإداري  ال��ضع  على  وا�ضح  تغيير  طراأ  اإداريًا، 

ةإبرةهيم ل�ضاقا ل��ضلداً مالإدةرة، وجعل لر�زه في قلعا لارو�، وتّم ةخ�ياره لأنه �ا� 

على خبرة في ةأح�ةل جبل عالل ونف�ضيا ةمعالليين، لنذ ةأ� �ا� �اتباً منا�ضيف في 

�ض�ر، فن�ضاأت بينه وبينهم عالقات تجار�ا زةهرة، وقم ةأح�ضن هذة ةإدةرة ةمجبل، مكن 

.
)3(

ةمعالليين �ان�ة ل �ر�ض�� عن ةلإ�ض�قالل بم�اًل«

اإن هذه العملية التي قام بها الجزار، وحقق خاللها اإنجازات مهمة، اأك�ضبته مكانة 

ونف�ذًا زائدًا في الأ�ضتانه وفي ال�لية، لأنه اأخ�ضع منطقة كانت ع�ضّية لفترة ط�يلة عن 

وغنيا،  وةأرة�ضي خ�ضبا  بالد لزدهرة  �ضيم  ةمجزةر  »وةأ�ضبح  هذا  �ضيدا،  ولة  معظم 

ت�ضم لم�نا ولرفاأ �ض�ر ةم�جاري، ةم�ي غادرها جديع �ضكانها، حين علد�ة بامنكبا 

ةمبا�ضا ل�ضا�� لقاطاعات جبل عالل  ةمن�ضار. وة�ض�بمل  بام�ضي� نا�ضيف  ةم�ي حلت 

.
)4(

ةمذ�ن فّروة لن ةمبالد، ل��ضّلدين ل�ؤق�ين لن قبله«

)1(  مح�ضن الأمين: الأعيان...«المرجع ال�ضابق« �ش235

)2(  راجع:ح�ضن الأمين »المرجع ال�ضابق« �ش223

)3(  راجع تقرير القن�ضل الفرن�ضي، �ضيدا، مترجم، مجم�عة  )A.E.B(�ضجل رقم 1040 تاريخ 1982/6/2

)4(  نف�ش المرجع
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وكان لهذا ال��ضع الم�ضتجد تاأثيرات �ضلبية، َحَدْت ب�الي �ضيدا اإلى محاولة تدارك اأمر 

تاأثير خلّ� البالد من اأهلها على ال��ضع الإق�ضادي في البالد، وبالتالي على ما �ضيجنيه 

وما يمالأ خزائنه بالثروات، »ف��ضر ةإمى �ض�ر مكي ��ؤ�م ب�ضخ�ضه بقاء �ل لا �خ�س 

زعداءها، وتاألين لد�لكات ةم�ضكا�، وةأ�ضارت ةإمى ذمك ةم�ثا�ق ةمفرن�ضيا ةم�ضادرة عن 

�ضيمة بق�مها: »ةأذةع هنا، وفي �ل ةلألكنا ةم�ي مج�ؤوة ةميها، ةأ� باإلكا� جديع ةمذ�ن 

 .
)1(

خرج�ة ةمع�دة ةإمى �ض�ر، دو� خ�ضيا ةأو خ��، �ض�ةء لنه ةأو لن ةأي �ضخ�س ةآخر«

لقد اأظهر ال�ضلطان العثماني ر�ضاه الكامل عن عملية تدمير جبل عامل واحتالله، 

واأر�ضل الجزار اأحد م�ظفيه ومعه هدية، من �ضيف وخلعة ثمينة، ومظاهر ال�ضرف هذه 

لم تجعله )اأي الجزار( بعيدًا عن مطالبة الباب العالي له بتاأدية الح�ضاب عن الثروة 

التي ا�ضت�لى عليها في هذه الحملة. 

متابعة حملة الجزار 

بعد اأن رّكز الجزار �ضلطته في جبل عامل، ولم يبق اأمامه اإل قلعة ال�ضقيف التي بقيت 

ع�ضية عليه طيلة تلك الفترة، »عاد ووّجه ع�ضا�ره م�فر�س ح�ضارةً على قلعا ةم�ضقيف، 

ةم�ي �ا� لع��ضداً بها ةم�ضي� حيمر ةمفار�س لع ةأتباعه، وبامرغم لن ةمق�ضف ةمدمفعي 

ةمذي �انت ت�عر�س مه ةمقلعا، فقم �ضدم ةم�ضي� �ضهرةً �الاًل، ومم ت�ض�طع ع�ضا�ر 

ةمبا�ضا ت�قيق ةأي ��ض�، ب�ض� ردةءة ةمقنابل ةمد�ض�عدلا، وجهل ةمدمفعجيا باأ�ض�ل 

ة�ض�خمةم �ضالحهم، و�ضجاعا ةمد�ا�ضر�ن، ةمذ�ن ةأبموة ب�ضاما فا�قا في ةممفاع عن 

ةأنف�ضهم، خ�ضيا ةأ� ��ضيبهم لا ةأ�ضاب ةأبناء لّل�هم« �دا ورد عن دةر ةم�ثا�ق ةمق�ليا 

 .
)2(

في بار��س

)1(  نقاًل عن دار ال�ثائق الق�مية في باري�ش، مجم�عة  )A.E.B(�ضجل رقم 1039 تاريخ 1982/6/2

)2(  هذه الفرق �ضميت بهذا الإ�ضم، اأي قطاع الطرق، الذين كان�ا يطلب�ن من القرى مال الميري والذخائر والم�ؤن…
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وحين ف�ضلت خطا ةمبا�ضا لح�الل ةمقلعا بامق�ة، �ضعى ةإمى ت�قيق ذمك بام�ع�د 

ةمدغر�ا مالأ�ضباب ةم�اميا:

- خ�ضي ةأ� تط�ل ف�رة ةم��ضار ةأ�ثر، ولا ��طلبه ذمك لن نفقات باه�ا. 

- �ضد�د ةمعالليين ف�رة ةأط�ل لن ةأ� ��ؤدي ةإمى ةإزةما ةمهيبا وةمدكانا وةمخ��، ةم�ي 

�ا� �ثيرها ةإ�ضده في ول�ا �ضيمة ) بعم ةن��ضارةته ةمد��اميا(. 

- خطر بقاء ق�ةت في هذه ةمبالد ةمدعاد�ا مه، وةق�رةب ف�ضل ةم�ض�اء. 

�ضاللا  مي�ضدن  ةمدفاو�ضات،  طر�ق  عن  ةم��ضن  ت�ضليم  ��م  ةأ�  ل�ضل��ه  لن   -

ل����اته لن نه� ق�ةته. 

�ضخ�ضياً  ةمبا�ضا  ح�ض�ر  ةإمى  ةأدت  ةمفر�قين،  بين  بدفاو�ضات  ةلألر  وةن�هى  هذة 

باأّ�  مه  ةأ�موة  عنملا   ، �ضنا1781  ثاني  ت�ضر�ن   24  ، 1196هـ  �ضنا  في  ةم�ضقيف  ةإمى 

ةمفار�س  حيمر  ةم�ضي�  وة�ض��ضلم  �ضخ�ضياً،  مه  ��ض��ضلد�ة  ةأ�  ل�ض�عمو�  ةمد�ا�ضر�ن 

 
)1(

ورجامه و�ضّلد�ة ةم��ضن ملبا�ضا«

الجدير بالذكر اأّن الجزار حّطم القالع ال�ضبع الرئي�ضية في جبل عامل وهي: ه�نين، 

تبنين، مارون، مي�ش، �ضربا، جباع، و�ضمع، اإ�ضافة اإلى الإ�ضتيالء على ميناء �ض�ر. 

الرد مجددًا على الإحتالل - الفرق الإنتحارية  

كما اأ�ضلفنا ق�له، فاإن البا�ضا، قائد الق�ات التابعة للجزار، والتي احتلت المنطقة، 

عمد اإلى ا�ضتبدال م�ضايخ جبل عامل )الحاكمين الفعليين للن�احي المتعددة( ب�ضباط 

من عنده، مزّودين بفرق ع�ضكرية قادرة على ال�ضيطرة بفاعلية على تلك المقاطعات، 

لم ي�ضتكن اأبناء جبل عامل لهذا ال�اقع الم�ضتجد، خا�ضة واأنهم يقاوم�ن اأية ق�ة طاغية 

ظالمة محتلة، وهذا ما اأثبتته ال�ضيرة التاريخية للمنطقة واأهلها. وكان الرد على النح� 

التالي: 

)1(  اإبراهيم الع�رة:«تاريخ ولية �ضليمان با�ضا العادل« ن�ضره ق�ضطنطين البا�ضا، حري�ضا، ل تاريخ )�ش 34(



104

جبل عالل وعهم ةمجزةر بين ةمنكبا وةمنه�ضا

بعد ا�ضت�ضهاد ال�ضيخ نا�ضيف الن�ضار، ت�ضلم القيادة مكانه اإبنه الأكبر ال�ضيخ فار�ش 

النا�ضيف، فلعب نف�ش دور والده الن�ضالي والجهادي. 

الجزار ركز �ضلطته في مدينة �ض�ر، التي لم يبَق فيها اأحد، فعمد الجزار على اإعادة 

الم�ضايخ واأتباعهم اإلى المدينة، لي�ش حبًا بهم، واإنما رغبة منه في جني الأم�ال المترتبة 

اإلى  الذين ذهب�ا  واأع�انه  واإخ�انه  النا�ضيف  فار�ش  ال�ضيخ  �ضّكل  الإلتزام.  على عملية 

. وراحت هذه الفرق »تمخل ل��ضللا 
)1(

بعلبك وعكار فرقًا اإنتحارية، �ضميت بـ »ةمطّياح«

على  وبغارةت  ةمجزةر،  ق�ةت  �ضم  بكدا�ن  �ق�ل��  ةأفرةدها  ورةح  عالل،  جبل  ةإمى 

 .
)2(

لع�ضكرةته«

من ناحية اأخرى، ح�ضلت تحركات عاملية في منطقة �ض�ر، كان من �ضاأنها محاولة 

الرد على الهزيمة التي ُمني بها العاملي�ن على يد الجزار، وفي هذا المجال اإجتمع في 

قرية �ضح�ر، من اأعمال �ض�ر، اأعيان البالد، وقرروا الت�ضدي للجزار بكل ما ه� مت�فر 

واأّلف�ا مجم�عات قتالية لهذه  اإنقاذ ما تبقى من البالد والحفاظ عليها،  لديهم، بغية 

الغاية، وعهدوا بهااإلى ال�ضيخ حمزة بن ال�ضيخ محمد ن�ضار، وُعّين ال�ضيخ علي الزين 

من �ضح�ر من�ّضقًا لهذه المج�عات، وكان اأول عمل قتالي نفذته هذه المجم�عات، ه� 

مهاجمة قلعة تبنين، نظرًا لما تمثله هذه القلعة من رمزية، ك�نها كانت معقل ال�ضيخ 

، وكان ذلك �ضنة 1179هـ - 1783م، ي�م ا�ضتد 
)3(

نا�ضيف، ومركز حاكمية جبل عامل

نا�ضيف ورجالهم،  اأولد  اأر�ضل  ال�ضهابي، عندها  ي��ضف  والأمير  الجزار  بين  الخ�ضام 

يعرب�ن لي��ضف عن ا�ضتعدادهم لقتال الجزار، اإذا اأّمن لهم ال�ضالح الالزم، ف�افقهم 

وح�ضروا اإلى بالد ال�ض�ف، ومنها ت�جه�ا اإلى �ضح�ر. 

لم ي�ضكت الجزار عن هذه العمليات، وعمل على الت�ضدي لها، لأنه كان ي�ضعر اأنه ل� 

)1(  محمد جابر اآل �ضفا: »المرجع ال�ضابق«)�ش 138- 139(

)2(  اإدوارد لكروا: »المرجع ال�ضابق« )�ش 174(

)3(  دار ال�ثائق الفرن�ضية … مجلد 979، تاريخ 1784/6/4
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لم يح�ضم اأمرها، فاإن نا�ضيف ّن�ضار اآخر �ضيبرز، و�ضيحاول الأخذ بالثاأر، ولذلك، فاإنه 

»على ةأثر هذه ةمهجدات جّهز ةمجزةر حدلا ع�ضكر�ا على بلمة �ض��ر، م�اأد�بها، فق�ل 

ار، وفّر ةم�ضي� علي ةمز�ن ةإمى ةإ�رة�، ولنها ةإمى ةمهنم، ومم �عم  ةم�ضي� حدزة  ةمن�ضّ

 .
)1(

ةإمى ةمبالد ةإل بعم �ضيطرة ةلإنكليز«

في نف�ش ال�ضياق المقاوم من قبل العامليين �ضد الجزار وممار�ضته التع�ضفية، »بلغت 

قلعا  بامهج�م على  ةمن�ضار   فار�س  ةبن  ةم�ضي� عقيل  قيام  ةإمى حّم  ةمعالليين  جرةأة 

في  وةممه  خباأها  ةم�ي  ةمثروة  لنها  وةأخذ  فيها،  ةمد�ج�دة  ةمع�ضا�ر  فاأفنى  تبنين، 

، ويقال اأن هذه الثروة كانت مطم�رة تحت �ضجرة في الح�ضن. 
)2(

ةم��ضن ةمدذ��ر«

»ف�جئ ةم�ضي� عقيل ب�ج�د ق�ة ل�ضل�ا لن ةمدغاربا، �ا� قم تر�ها ةمبا�ضا م�فظ 

ةلألن في ةمبالد ةمدجاورة، فاأفنى تلك ةمق�ة، ونقل ةمكنز ةإمى لكا� ةألين، ومم �ق�ل 

لن رجامه �ض�ى ةأربعا، ثم غادر ةمقلعا بعم ةأ� ترك فيها حاليا لن رجامه، وةأحرق 

ونه� عمة قرى، وتابع زحفه ن�� عكا، وةأ�ضي� ةمجزةر بامذه�ل حين علم بامن�ضر 

ةمذي حقق�ه ق�ةت ةم�ضي� عقيل وق�ةت ةمطّياح في تبنين، وخ�ضي لن ةن�فا�ضا �ضكا� 

ةإمى ة�ض�قالمهم، وتعّر�س  جبل عالل، وةم�فافهم ح�ل ةم�ضي� ةم�ضاب، لدا قم ��ؤدي 

ق�ةته ملفناء، ن�رةً مل��امف ةمقا�م بين ةمعالليين وةألير جبل ةممروز... فقرر ةإخداد 

ةمف�نا في لهمها، وةم�يل�ما دو� ةزد�اد نف�ذ ل�دردي جبل عالل بين ةأبناء لّل�هم، 

با�ضا تعّر�س ق�ةته ملهز�دا  ةأحدم  ةأنكر  وبام�امي تمه�ر لكان�ه بين رعا�اه... وقم 

في تبنين، وةأطلق في 1199هـ، في ةلأول لن حز�رة� �ضنا1784 لمةفع قلعا �ضيمة، 

، وكان هذا الأمر زورًا وبهتانًا في تلك 
)3(

ةإح�فاء بان��ضار جن�ده على ع�ضاة جبل عالل«

الفترة، حيث اأن اأكثر الم�ؤرخين ي�ؤكدون هزيمة ع�ضكر الجزار في تلك الحادثة. 

)1(  راجع: ح�ضن الأمين:« المرجع ال�ضابق« )�ش 323 – 324(

)2(  تقرير القن�ضل الفرن�ضي في �ضيدا، مجم�عة )A.E.B(    �ضجل 1040 تاريخ 1784/6/2

)3(  راجع: اإبراهيم الع�رة: »تاريخ ولية …« المرجع ال�ضابق.
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رّد الجزارعلى العامليين مجددًا

المناطق  بع�ش  اإخ�ضاع  �ضبيل  الجزار عمل جاهدًا في  فاإن  الهزيمة،  رّدًا على هذه 

العاملية، التي ات�ضح اأنها ل تزال خارجة عن �ضلطته، وت�ضكل تهديدًا ما له، واأ�ضدر في 

1199هـ، الأول من حزيران �ضنة 1784م اأمرًا اإلى الق�ات التي كان قد �ضيّرها في ذلك 

وا�ضطر  اإلى جبل عامل،  واأر�ضلها من جديد  بالإن�ضحاب،  الدروز،  الي�م لجتياح جبل 

المير ا�ضماعيل ال�ضهابي بالع�دة باأتباعه اإلى �ضيدا، وق�ضف البا�ضا اأربع قرى عاملية، 

اأ�ضماءهذه القرى(. كما تمكنت ق�اته من الإنت�ضار  ودّمرها تدميراأ كاماًل )لم يذكر 

على الطّياح. 

وفي الثاني من حزيران، عر�ش البا�ضا روؤو�ش القرى المتمردين خارج اأب�اب المدينة، 

لتحقيق هدفين،  ال�ضكل  بهذا  ت�ضرف  وقد  العامليين،  الزعماء  اأحد  بخ�زقة  اأمر  كما 

اأولهما اإثارة الرعب والخ�ف لدى �ضكان ال�لية، والثاني ترهيب اأن�ضار الأمير ي��ضف. 

الق�ات  من  جانبًا  �ضيدا  والي  ترك  عامل،  جبل  في  النظام  الجزار  اأعاد  اأن  وبعد 

التي اأر�ضلها اإلى هناك  للحفاظ على الأمن فيها، و�ضحب ما تبّقى ل�ضتخدامه في حملة 

جديدة على جبل الدروز المتمرد عليه، وعزل الأمير ي��ضف ال�ضهابي، واأقام عمه الأمير 

 .
)1(

�ضيد اأحمد وخاله الأمير اإ�ضماعيل كحاكمين على تلك البالد

تزايد هجمات الطّياح وموقف الجزار  

اأقام الجزار مراكز ع�ضكرية كثيرة في منطقة جبل عامل، وكانت تدعى بـ« ال�ضردلة«، 

الم�ؤرخين - »�انت  المنطقة، لكنها- كما يق�ل بع�ش  الطّياح في  البحث عن  وهدفها 

تع�د خا�با، ثم عّين ع�ضا�ر لن ةمعالليين ةأنف�ضهم، ولع ذمك مم ُ�ْجِمِه ذمك نفعاً، 

ةإمى  ةن�قل�ة  قم  ه�ؤلء  و�ك��  ةمع�ضاة،  ةمد�ضا��  عن  ملب�ث  ���ضرو�  �ان�ة  لأنهم 

)1(  ونقاًل عن ح�ضن الأمين: » المرجع ال�ضابق« )�ش321(
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.
)1(

لناطق ةأخرى وعرة، ةأو ةإمى ةأطرة� ةمبالد«

للم�ؤرخ ح�ضن الأمين راأى في ه�ؤلء الطّياح، حيث يق�ل اإّن »جبل عالل عانى �ثيرةً 

لن هجدات ةأومئك ةمطّياح، لأنه وقع بين نار�ن، نار ل��ضّلدي ةمجزةر، وجن�ده، ونار 

ةمث�ةر، فكا� ةمبا�ضا �ر�ضل ل��ضلديه وجن�ده ةم�ضردما مدالحقا ةمع�ضاة، فيعيث�� في 

ةمبالد ف�ضادةً، و��ضّيق�� على ةم�ضكا�، و�غير ةمث�ةر على ةمقرى في�ضلب�� و�نهب�� 

و��رق�� لا ��ضادفهم لن ةأل�عا، ولن ثم �فّرو� في بط�� ةلأود�ا، ةأو �ع��ضد�� 

وةمذخا�ر  ةمديري  �مفع��  ةلأهامي  »�ا�  قائاًل:  الأمين  وي�ضيف  ةمجبال«،  قدم  في 

لن  عليهم  ��اف���  باأنهم  �ّمع��  �ان�ة  ةمذ�ن  ةم�ضردما،  وةمع�ضا�ر  ملد��ضلدين 

وةأتباعهم،  ةمدذ��ر�ن  ملد�ضا��  وةمذخا�ر  ةمديري  �مفع��  �ان�ة  �دا  ةم�عم�ات، 

 .
)2(

ب�جا ةأ� ةمبالد بالدهم وةأهاميها عبيم مهم«

اأنه كان  اإّن محاولت الجزار المتكررة لالإيقاع بالطّياح باءت بالف�ضل، بالرغم من 

اأخ�ضع المنطقة العاملية ل�ضلطته، ي�ضاعد في ذلك �ضباط عينهم ليحكم�ا با�ضمه  قد 

المناطق التي �ضيطر عليها، وب�ضكل مبا�ضر.

وخاله  ي��ضف  الأمير  بين  الدروز  مع  �ضيا�ضته  في  الجزار  تقلب  الفترة،  تلك  في 

الأمير اإ�ضماعيل ال�ضهابي، وو�ضلت الأم�ر به اإلى حّد »ةإثارة ةمعمةء بين ةلألير ���ضف، 

ةإ�ضداعيل ل��ضلم لقاطع�ي لرجعي�� وحا�ضبيا،  لل�زم جبل ةممروز، وخامه ةلألير 

ةم�ابع�ين لإدةرة ول�ا دل�ضق، وةألّم ةلألير ةلأخير بق�ةت لن عنمه، ةأقالت لع�ضكرةً 

 .
)3(

مها في جز�ن، مكنها هزلت في جباع«

ا�ضتغل الطّياح هذا الأمر، اأي ان�ضغال الجزار في القتال الدائر بين الخ�ضمين من 

بالد  في  ةمد��ةجمة  ق�ةته  لن  �بيرة  ةأعمةدةً  و»�ض�به  ال�ض�ف،  في  �ضهاب  اآل  اأمراء 

)1(  نف�ش المرجع )�ش322(

)2(  دار ال�ثائق الفرن�ضية …مجلد 979، تاريخ 1784/8/15 راجع اأي�ضًا: حيدر ال�ضهابي: » الغرر الح�ضان« المرجع ال�ضابق )�ش 

)137

)3(  الأمين:« المرجع ال�ضابق« )�ش320(
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لن  فزةدوة  ةأحدم،  و�ضيم  ةإ�ضداعيل  ةم�ضهابيين  ةلألير�ن  حليفيه  مد�ضانمة  عاللا، 

ف�يانهم  وت�ضجع  بالدهم،  في  ةمد�بقيا  ةمقليلا  ةمق�ةت  على  وهجداتهم  غارةتهم 

ةمذ�ن فّروة ةإمى دل�ضق، ف��ضر ح�ةمي �ض�دا�ا فار�س لنهم، و�ضكّل�ة لع ةمطّياح ق�ة 

ةأمف لن فالحي جبل عالل، و�ضجعهم ةلألير ���ضف  ةإن�ضم ةميها ح�ةمي  لهاجدا، 

وةمدقاتلين، و�ا� ذمك  وةمد�ؤ�  بام�ضالح  ةإلمةدهم  و�ضّهل  ةم�ضهابي، وت�امف لعهم، 

  .
)1(

في �صنة 1784«

الجزار والموؤامرة

ترافق تحرك الطّياح مع اأخبار واإ�ضاعات اأفادت باأّن الباب العالي حانق على الجزار 

وتحركاته، وهناك نية من قبل ال�ضلطنة العثمانية للتخل�ش منه، كما �ضرت اإ�ضاعة في 

ةمجزةر،  م�ملير  وبر�ا  �ر�ضل حدلا ب�ر�ا  �ض��  ةمعامي  ةمباب  »باأ�  تفيد  المنطقة 

 .
)2(

و�ضار ةم�ضكا� ���ض�رو� ةأّ� عزل ةمبا�ضا �ضي�م بين م��ا وةأخرى«

ت�ضكلت خاليا �ضرّية في جبل عامل، خّططت لالإنق�ضا�ش  بالذات،  ال�قت  في هذا 

على ع�ضاكر البا�ضا، بمجرد تبلغهم اأول اإ�ضارة ر�ضمية عن عزله، لكن ب��ض�ل اأنباء هذه 

الم�ؤامرة اإلى م�ضامع الأخير، اأ�ضدر اأمرًا في 1200هـ، اأيار)ماي�(�ضنة 1785، باقتياد 

الزعماء المتاآمرين اإلى عكا مقيدين بالحديد، وبطرد جميع المتاولة ومعاملتهم بال�ضّدة 

كانت  التي  »ةمد�ؤةلرة«  على  يق�ضي  اأن  مجددًا  الجزار  ا�ضتطاع  وهكذا   ،
)3(

المتناهية«

اإقتنعت  الأ�ضتانة  اأن  حيث  اليه،  بالن�ضبة  اإيجابية  اآثار  له  كانت  الأمر  وهذا  ت�ضتهدفه، 

على  ةلإع�داد  ةمقادر�ن  ةمقال�ل  ةم�لة  »ةأحم  واأنه  والإقت�ضادية،  الع�ضكرية  بق�ته 

ةأنف�ضهم م�د��ل وقيادة قافلا ةم�ج بفعاميا، ف�ضمر فرلا� �ضنا 1201هـ ، ةلأول لن 

اأي�ضًا:  1785/5/16 راجع  979، تقرير �ضادر عن عكا، بتاريخ  )1(  دار ال�ثائق الق�مية في باري�ش، مجم�عة )A.E.B( مجلد 

»حيدر ال�ضهابي: »المرجع ال�ضابق« ن�ضره اأ�ضد ر�ضتم وف�ؤاد اأفرام الب�ضتاني بعن�ان: »لبنان في عهد الأمراء ال�ضهابيين«الجامعة 

اللبنانية، 3 اأجزاء، بيروت �ضنة 1933 )�ش 137(

)2(  دار ال�ثائق: المرجع ال�ضابق« �ضجل 979 )حالة القن�ضلية العامة في �ض�ريا وفل�ضطين خالل العام �ضنة 1786(

)3(  راجع: اإبراهيم الع�رة:« المرجع ال�ضابق« )�ش35( والأمين« المرجع ال�ضابق« ط 325
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اأيار �صنة 1786 ، �جعل ةثنين لن لداميكه: �ضليدا� با�ضا وةمياً على طرةبل�س، و�ضليم 

با�ضا وةمياً على �ضيمة، وةأ�ضارت ةم�قار�ر ةممبل�لا�ضيا ةمفرن�ضيا، ةم�ضادرة عن عكا ةإمى 

ذمك بق�مها:... ةأ�ضبح ةمجزةر �ضيم �ض�ر�ا ةلأوحم، تخ�ضع لألره ةمبالد ةمدد�مة لن 

ةمالذقيا �ضداًل ةإمى غزة جن�باً، ولن ةمب�ر ةمد���ضط غرباً ةإمى باد�ا ةم�ضام �ضرقاً، 

 
)1(

��كم هذه ةمبالد ةم�ضا�ضعا ب�ة�ضطا �ضبا�«

المزيد من المعاناة العاملية  

و�ضلت الأم�ر في منطقة جبل عامل اإلى درجة، لم يعد فيها اأهله قادرين على العي�ش 

على  رئي�ضي  ب�ضكل  دّلت  عديدة،  باأم�ر  اإت�ضم  ال��ضع  اأن  خا�ضة  و�ضالم،  وهدوء  باأمن 

والم�ؤن،  والذخائر  الميري  لدفع  وا�ضطرارهم  المت�ضلمين،  ظلم  من  العامليين  معاناة 

ومهاجمة البلدات والقرى بحجة �ضرب الث�ار، ونق�ش في الأمالك ب�ضبب م�ضادرتها، 

وم�ضادرة الغالل والت�ضييق على ال�ضكان، وفر�ش الغرامات النقدية، واإجبار الم�اطنين 

واإي�اء  لل�ضباط  الهدايا  تقديم  ال�ضكان  على  والفر�ش  ال�ضخرة،  باأعمال  القيام  على 

وم�ضادرة  لخي�لهم،  العلف  وتاأدية  وغذاء،  طعام  من  يحتاج�نه  ما  وتقديم  الجن�د، 

ع،  الدواب من القرى لنقل الم�ؤن والذخائر للع�ضكر، وا�ضترقاق الن�ضاء والأطفال الر�ضّ

 .
)2(

وبيعهم في اأ�ض�اق النخا�ضة، والقيام بنهب ما ي�ضادفه الجن�د من متاع واأثاث وم�ؤن

علم الجزار، وه� في دم�ضق، وكان ي�ضتعّد لل�ضفر من هناك لتاأدية فري�ضة الحج، بما 

يح�ضل في جبل عامل، واأّن »جداعا لن ةمعالليين، لن ةآل علي ةم�ضغير، قم فرت ةإمى 

ل�ضغرة، وةأقالت فيها باإذ� وحدا�ا ةلألير ���ضف ةم�ضهابي، فخ�ضي ةأ� ��ض�غل ه�ؤلء 

فر�ضا غياب وت�ز�ع ق�ةته بين ول�ات طرةبل�س و�ضيمة ودل�ضق، ولرةفقا عمد لن 

تلك ةمع�ضا�ر مقافلا ةم�ج ةم�ضالي، في��جه ه�ؤلء ةمد�ضا�� ةإمى جبل عالل بد�ضاعمة 

)1(  حيدر ال�ضهابي:»المرجع ال�ضابق« الجزء الأول )�ش141(

)2(  نف�ش المرجع
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ةلألير ةم�ضهابي ةم�ا�م، مالإن�قام مدا ةأ�ضابهم على �م ةمبا�ضا وق�ةته، فقّرر ةأ� �ز�ل 

ن�رةً  ةألاله  ل�احا  وةمفر�ضا  ���ضف،  ةلألير  طر�ق  عن  عليهم،  بامق�ضاء  لخاوفه 

وبذمك  مم�ه،  ���ضف لرتهناً  ةلألير  ول�ض��ضار  ةمخ�ري، لربي  �ضعم  ةم�ضي�  م�ج�د 

�ض�� �جبر ةلأخير على تنفيذ لا �طل� لنه، وه� ��ض�طيع ت�قيق همفين: 

ةأومهدا: �ضرب ةم��امف ةمعاللي ةم�ضهابي، وزرع بزور ةمف�نا وةلإن�ضقاق. 

 .
)1(

وثانيهدا: ةمق�ضاء على ةآل ةم�ضغير ةمالجئين في ل�ضغرة«

هذا، وقبل خروج الجزار بقافلة الحج، اأ�ضدر اأمرًا اإلى ال�ضيخ �ضعد الخ�ري، اأن يكتب 

اإلى �ضيده اأمير جبل الدروز باإلقاء القب�ش على م�ضيفيه العامليين، واإر�ضالهم اإلى والي 

اإلى عدوهم، وقد  العامليين  الأمير ي��ضف لالأمر، و�ضّلم  با�ضا، وا�ضتجاب  �ضيدا �ضليم 

اأثار ت�ضرفه هذا ا�ضتنكار المعا�ضرين، لأنه يتنافى مع تقاليد المنطقة التي تحّث على 

حماية الالجئ والدفاع عنه«، واأ�ضار اإلى ذلك الم�ؤرخ حيدر ال�ضهابي بق�له: »مم ��فظ 

.
)2(

ةمج�ةر و�رعى ةمذلام... ولم ةمنا�س ةلألير ���ضف على ذمك...«

وبالرغم من  الجزار،  اأّن  اأم�ر منها،  ي�ؤ�ضر على عدة  الم��ض�ع  ورد في هذا  اإّن ما 

كان ليزال،  فاإنه  كبار رجالتها ومن معهم،  بع�ش  وقتل  واحتاللها  المنطقة  اجتياحه 

اأّن الزعماء  ي�ضعر بالخ�ف والرعب من ه�ؤلء، وكاأنه ل يزال يح�ضب لهم ح�ضابًا، كما 

العامليين، كان�ا يحاول�ن ا�ضتغالل الخ�ض�مات ال�ضيا�ضية للجزار مع بع�ش الزعامات، 

لها  كق�ى  اأنف�ضهم  فر�ش  في  اأو  اإ�ضتهدافهم،  الجزار  محاولت  �ضد  منها  لالإ�ضتفادة 

اأهميتها، ول يمكن عدم التطلع اإليها واإلى م�اقفها. 

اأحيانًا  ي�ضتغل�ن  العامليين كان�ا  اأعداء  اأن  اأمر مهم، وه�  كذلك لبد من مالحظة 

اأن  كما  المنطقة،  اإلى  خاللها  من  للدخ�ل  عامليين،  زعماء  بين  الخ�ض�مات  بع�ش 

التفاق بين الزعامات العاملية، كان من �ضاأنه اأن يحّد من تاأثير التعديات على المنطقة. 

)1(  علي الزين: » ف�ض�ل…«المرجع ال�ضابق« )�ش 106-105(

)2(  نف�ش المرجع )�ش117-116(
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هكذا بقيت البالد طيلة فترة حكم الجزار، وبالرغم من الأق�ال التي تتحدث عن 

تغير طراأ على م�قفه بعد اأن راأى خراب البالد، ثم اأ�ضير عليه با�ضتدعاء ال�ضيد محمد 

الأمين بعد اأن ي�ؤمنه، وهذا الأخير يتكّفل باإعادة عمران البالد، وع�دة اأمراء جبل عامل 

اإلى رب�عه، وهكذا كان، حيث ا�ضتقر الأمر، وعمرت البالد من جديد. 

�ضنة 1209هـ - �ضنة 1804م، ت�في اأحمد با�ضا الجزار في مدينة عكا، وتنّف�ش العاملي�ن 

ال�ضعداء من الكاب��ش الثقيل الذي كان يثقل ك�اهلهم، ويذكر ال�ضيخ علي الزين، اأنه من 

المتفق عليه، لدى جّل الم�ؤرخين، اأنه لما ت�في الجزار »ةج�دع لجل�س �ض�رى ول�ا عكا، 

ةمجزةر،  لن�ض�  م��مي  ةمقم�ضي  با�ضا  ةإ�ضداعيل  وةخ�اروة  ةمع�ضا�ر،  قادة  لن  ةمد�ؤمف 

تعيين  لنه  و�ل�د�ض��  ةمجزةر،  ب�فاة  �خبرونه  ة�ضطنب�ل،  في  ةمعامي  ملباب  و��ب�ة 

ةإ�ضداعيل با�ضا لكا� ةمجزةر، ومكن ةمموما ةمعثدانيا - لألٍر لا - عّينت ةإبرةهيم با�ضا 

 .
)1(

وةمي حل� لكانه، ثم ةأر�ضلت رةغ� ةأفنمي، ةألين ةمخزنا م�ضبط لخامفات ةمجزةر«

بعد فترة وجيزة تغير الم�قف، و�ضدرت الأوامر ال�ضلطانية بت�جيه الإيالة اإلى �ضليمان 

اإبراهيم با�ضا، وجرى ال�ضلح بين م�ضايخ جبل  1220هـ �ضنة1805م، وعزل  با�ضا �ضنة 

عامل وال�الي الجديد، بتعّهد من الأمير ب�ضير، اإنما ب�ضروط، منها اأن »��رةأ�س عليهم 

ب�ضف�ه �ضي� ل�ضا��، ةم�ضي� فار�س ةمنا�ضيف، مي�عاطى ةأل�رهم ول�ضام�هم، وف�ضل 

مل�ضي�  ةأر�ضل  ةمذي  ةلألا�،  لر�ض�م  با�ضا  �ضليدا�  ةأ�ضمر  ثم  بينهم،  فيدا  ةممعاوى 

فار�س ةمنا�ضيف، حيث ة�ض�معي معنم �ضليدا� با�ضا، ف��ضر ه� وةإخ�ته وةمبع�س لن 

�بار ةمد�ضا��، وة�ض�قبلهم بكل ب�ضا�ضا وةإ�رةم«. 

يذكر اأّن هذا العقد ت�ضمن ت�زيع القرى على الم�ضايخ، كل منهم قدر لزومه بالعدل 

تاآلر لع  »ةلألير  اأن  الزين  ال�ضيخ علي  ويق�ل  انحراف،  اأو  والإن�ضاف، من دون ميل 

ةمبا�ضا على ل�ضا�� ةمد�اوما، وةأّ� �ضرو� ةم�ضلح �انت ل�جفا جمةً ب�ّق ةمد�ضا��«.  

)1(  نف�ش المرجع  ، وراجع:حيدر ر�ضا الركيني:« جبل عامل في قرن« مخط�ط، ن�ضر في مجلة العرفان، م29 �ضنة 1940 )�ش981(
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في ت��ضيف ةمدهّدا ةم�ار�خيا ملجزةر في مبنا�

في توصيف المهّمة التاريخية للجزار في لبنان

د. جويدة غانم)))

تقديم :

اإلى  اآفاق النظام ال�ضتبدادي بال�ضكل الذي يحيل  لم يناأ على لبنان وعلى الإطالق 

العقل  وعلى  التاريخ  على  ال�ضر�ش  بالهج�م  ال�ضيا�ضة  في  الالم��ض�عي  التبرير  ذلك 

من  جملة  تحقيق  ورائه  ومن  الأمر  هذا  يروم  حيث  للجماعات،  وال�ضانع  المكّ�ن 

المكت�ضبات، كان لحظتها في اأن يتداخل لحظتها ويتفاعل كل من ال�ضيا�ضي والجتماعي 

والإقت�ضادي والديني مع الإجتماعي، وتبنى على �ض�ئه محطات اإ�ضافية لأطر الهيمنة 

على المنطقة، واإدخالها عنفا وتروي�ضا في لعبة الأمم، التي كانت من ن�ضيب الأتراك 

والرو�ش والإنجليز والفرن�ضيين، ي�جب هذا الأمر في معرفة واإدراك الم�ضافة الفا�ضلة 

بين ما كان مت�ض�رًا ومتج�ضدا في فكر هذه الق�ى من حيث ال�ض�ر المترافقة لم�اقع 

اإحداثياتها.

)1( باحثة جزائرية.



114

جبل عالل وعهم ةمجزةر بين ةمنكبا وةمنه�ضا

 ولما كان من ال�ضعب تحديد - بال�ضبط - كّل ما جرى في عهد الجزار والإبادة التي 

اتخذت عنده فّنًا رائقا في التعذيب والتقتيل للجماعات الب�ضرية، فاإنه ثمة وبال �ضك، 

�ضع�رًا اإب�ضتيم�ل�جيًا لدى الباحثين �ضيمّكنهم من ت��ضيف لحظات هذا الفعل والبحث 

ومن  والخارجية،  الداخلية  والإرتباطات  الم��ض�عات  �ضّتى  مع  المتداخلة  فبركاته  في 

حيث ا�ضتعادة هذا ال��ضع الذي �ضي�ضهد على نف�ضه، �ض�اء من حيث التعريف بم��ض�عه 

اأفرزته هذه الأحداث �ضلبًا واإيجابًا على الجماعات  اأو ما  وا�ضتتباع اأحداثه التاريخية، 

الم�ضطهدة، ومحاولة اإخراجها خارج المكان الخا�ش والزمان الخا�ش، ق�ضد الطم�ش 

�ض�اء  وتن�عها،  تعددها  والبقاء رغم  الح�ض�ر  لها من ق�ة في  بالرغم من ما  والإلغاء 

من حيث المن�ضاأ الملي، اأومن حيث الجهاز ال�ضيا�ضي المتم��ضع �ضمن اأن�ضاق معرفية 

خا�ضة �ضت�ؤ�ض�ش نمطًا خا�ضا في المقاومة والم�اجهة، واإعادة ت�جيه التاريخ و�ضناعته 

وفقا لم�ضلحتها �ض�اء بالم�اقف الإعتيادية، اأو غير الإعتيادية ،اأيا كانت طبيعة ال�ضراع 

الأحيان  من  الكثير  في  ت�ضاربت  والتي  حينها،  الجماعات  هذه  بين  حتى  والتناف�ش 

الم�ضالح الذاتية والبرغماتية دون النظر بالدقة اإلى ما ي�ؤول اإليه هذا  الأمر من تكالب 

مختلف الق�ى عليه، اإذا ما ا�ضتقراأنا جيدًا واأوًل م�ضروع التتريك في المنطقة وتجاوز 

با�ضر  الذي  الم�ضتبد،  الحكم  الذي فر�ضها نظام  الإن�ضانية  والق�اعد  الالزمة  الحدود 

ودون رحمة التفّنن في الإبادة، والتفنن    في التنكيل، ومن هذا الأمر كان لزاما وفي 

هذا البحث اأن نناق�ش ما يلي:

• قراءة ماه�ية للجزار في ق�ى الفكر الثالث.)المعرفة والم�ضلحة(   	

• في اختالق الأزمة العنفية داخل نظام الجماعة والتجميع.	

• في تداخل الذاتي والم��ض�عي لل�ضيا�ضة الجزارية.	

• في تك�ين خاليا الخطاب الم�ضاد، والتجاوز في الأزمة.	

اأوًل: قراءة ماه�ية للجزار في ق�ى الفكر الثالث

اأجمعت الدرا�ضات الغربية لكل من الق�ى الفكر الثالث التي ت�اجدت في فترة ت�اجد 
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الجزار في لبنان، التي جمعت كل من بازيلي الرو�ضي، والك�ل�نيل ت�ضر�ضل البريطاني، 

للماه�ية  واحدة  تقريرية  ت��ضيفيه،  تعريفية،  �ضفة  على  الفرن�ضي،  كروا  دول  واإدوارد 

في  للتفاوت  مرة  اأخ�ضعت  والتي  والإختالفات  الفروقات  بع�ش  عن  ناهيك  الجزار، 

المحطات،  بع�ش  في  الحا�ضل  الإقت�ضاب  في  تارة  و  بينهما،  فيما  التعريف  ت��ضيف 

الإيدي�ل�جي والك�ل�نيالي، الذي يجمع هذه  بالفارق  اإذا ربطنا هذا الإختالف  خا�ضة 

الق�ى في تقرير الحقائق على ح�ضب الم�ضلحة.

فمن حيث التو�سيف:

نجا  قد  ال�ضاد�ضة ع�ضر من عمره،  وفي  با�ضناقي  اأ�ضل  اأنه من  اإلى  كتاباتهم  ت�ضير 

ل  عنفًا  مار�ش  ك�نه  له،  وع�ضيرته  اأقاربه  انتقام  من  خ�فًا  الق�ضطنطينية  من  هاربا 

 وقد بيع في �ض�ق العبيد حيث �ضيق 
)1(

اأخالقيًا اتجاهها، فاّرًا من المحاكمة الأخالقية

اإلى بك�ات م�ضر وه� علي بك ليك�ن خادما �ضمن المماليك، حيث اأظهر من ق�ة وتهّ�ر 

ما جعله متميزًا عن اأقرانه، وقد �ضاهم مع جماعة من البدو بقتل دون راأفة، وبعد كل 

عملية ذبح، كان ي�ضرخ باأعلى �ض�ته )�ضحية اأخرى ثاأرا لدم �ضيدي عبد اهلل بك(. 

وقد كانت هذه المهمة الأولى التي اأعطاها علي بك للجزار، ه� منحه لقب الجزار 

بك. وزاد هذا الأمر من تك�ين البنية ال�ضخ�ضية له، من حيث تزايد الأخالق العنفية 

وال�ضادية ، وبروز الإنتقام من اأي اإن�ضان ل يحبذه ول يتما�ضى بطريقته المثلى، ويك�ن له 

مقاما في الجماعات والتحكم فيها، الدور الرئي�ش في تك�ين اإمبراط�رية ل تخرج عن 

اإطار اأقرانه الأتراك.

اأما المهمة الثانية فاأمره علي بك باغتيال �ضالح بك ال�ضاعد الأيمن لعلي بك، و�ضاحب 

ال�ضلطة له في م�ضر، فحينما اأراد التخل�ش منه اأمر الجزار بذلك، لكن الجزار اأبى اأن 

بداية  في  تمّكن  والذي   ، بك  علي  المد�ض��ضة من طرف  الخطة  رغم  بك  �ضالح  يقتل 

)1( بازيلي: �ض�ريا، لبنان، فل�ضطين، تحت الحكم التركي، ترجمة، ي�ضر جابر،دار الحداثة، بيروت، لبنان، ط1،1993م،�ش،78، 79.
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المهمة الثانية التي قام ببط�لتها اأحمد اأب� الذهب والذي خّل�ضه منه ب�ضجار م�ضطنع 

ي�ضرد  وفي هذا  بدهاء،  لذلك  تفّطن  الجزار  يق�ضي على  اأن  اأراد  ولّما  بك،  مع �ضالح 

بازيلي بالتف�ضيل ظاهرة النتقام، مع انتقائنا لهذا الن�ش الم�ضكل لهذا الحدث التالي:                                                                        

»وقع ةخ�يار علي بك على ل�دم ةأبي ةمذه�.. و�ّلفه بدهدا ةم�خّل�س لن ةلإثنين 

�ضامح بك وةأحدم بك ةمجزةر، قم دعاهدا ةأبي ةمذه� ةإمى نزها على �ضفا� ةمنيل)...( 

وهناك ة�ضطنع خالفاً وق�ل �ضامح )..(. رةأى ةمجزةر �ل ذمك لن بعيم، وقم و�ضل 

لادةم  ةمجزةر  على  �هجم  ةأ�  ��جرةأ  مم  ةمذه�  ةأب�   ) بك)...  �ضامح  لإنقاذ  ل�اأخرةً 

ةمغلي��)...(  ودّخنا  ةم�ضجاد  على  جل�ضا  ب�فاوة،  فا�ض�قبله  �ضالحا،  ��دل  ةلأخير 

�ض�� �ضيفه لن غدمه، وةخذ �ف�خر ب�ضيفه)...( و ةأرةد ةأ� �قارنه ب�ضيف ةمجزةر في 

حيلا م�جر�مه لن ةم�ضالح، فاأجابه ةمجزةر ببرودة، باأنه من ��ض�� �ضيفه لن غدمه 

.
)1(

ةإل ميقطع به رةأ�ضا لا«

اتجه الجزار فيما بعد هاربا من علي بك، لعدم تنفيذ ما طلبه منه من اغتيال �ضالح 

اإلى �ض�ريا، ب�ضفته جنديا خا�ضا، ومن  اإلى الآ�ضتانة، ومنها  بك حاكم م�ضر، فانتقل 

وال�ضيافة من طرف  الكرم  ب�افر  الدروز حيث يحظى  بين  يك�ن  اأن  الأغ�ار  قادته  ثم 

�ضخ�ضية مهمة، وهي الأمير ي��ضف، ليك�ن هذا اللقاء بمثابة التحّ�ل الكبير والتاريخي 

وكل  ال�ضيف  بق�ة  له  تك�ن خا�ضعة  التي  المنطقة  في  بعد  فيما  الجزار  �ضيقّدمه  الذي 

                                                                        .
)2(

اأ�ضكال العنف والإ�ضطهاد، وي�ضرخ باأعلى �ض�ته اأّن لبنان وبيروت هي ملكًا لالأتراك

ا�ضتغالل  اإلى  فلجاأوا  الفر�ش  انتهزوا هذه  الأتراك  اأّن  ت�ضر�ضل  الجنرال  اأ�ضار  وقد 

م�قعه والإغداق عليه بالأم�ال والجند، والمنا�ضب وفي هذا يق�ل: »وةإنه م�ض�يح -ةأي 

ةلأترةك - ةأّنهم ل ��ض�طيع�� في ةم�قت ةمرةهن ةإل با�ض�خمةم لثل لا عليه ةمجزةر 

ةمد�الحقا  ةممة�دا  ةخ�ال�ضهم  خطط  و��ّقق�ة  بربرّ��هم  �دار�ض�ة  ةأ�  ف�ضاد،  لن 

)1( بازيلي:�ض�ريا،لبنان،فل�ضطين ،تحت الحكم التركي،�ش79.

)2( المرجع نف�ضه،�ش،78.
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ةم�ي لار�ضها ل�ظف�� ةأترةك رفيع� ةمدرةت� ةمدمنيا ةأو ةمع�ضكر�ا، وعلى ةمعد�م فاإّ� 

جرةثيم ةمف�ضاد ةم�ر�ي ت�هر في �ل لنطقا مهم فيها نف�ذ في �ضاحل ةأو في جبل، ةأو 

)1(

لكا� خ�ضي�، ةأو ةأر�س ب�ةر، ةأو �ض�رةء قاحلا.« 

بيع  الذي  العبد  والإن�ضان  الت�ضرد،  واقع  من  له،  التعريفية  ال�ضيغة  تتط�ر  بالتالي، 

في الأ�ض�اق، اإلى الإن�ضان الفائق في الذكاء، وتقدير الأحكام بحنكة، و�ضاحب الأوامر 

والن�اهي، لت�ضبح، بعدها، �ضيا�ضة المنطقة عنده  تدخل في زاوية ن�ضر الق�ة والنف�ذ 

التي انتقلت اإليه، و التي ات�ضمت غالبا بقدر فا�ضح في التع�ّضف والإرهاب. 

واقع المعرفة والم�سلحة

البط�لي،  الجزار  ب�ضخ�ش  وربطها  الأحداث  ت�ضكيل  في  ال��ضع  هذا  على  بناءا 

الحاذق في م�اجهة المناخ العام وت�ضيير ال�اقع على ح�ضب ما يريد، ت�ضتمر الدرا�ضات 

وتفّ�قه  بالجزار، ومدى قدرته  اإعجابا  ورائه  الذي يخفي من  نف�ضه،  بال��ضف  نف�ضها، 

له مبحثا بعن�ان مميز )الفتى  الفرن�ضي دول كروا، يفرد  على خ�ضمه، وهذا ما جعل 

الطريد(، ويغدق من مغامرته، ما يجعله اأعج�ب ع�ضره وزمانه، و الآمر والناهي، الذي 

الممّهد  اأّنه  كما  الخارجية،  اأو  الداخلية  كانت منها  �ض�اء  ال�ضيا�ضية،  اأم�ره  له  تنب�ضط 

لت�ضهيل دخ�ل الق�ات الأجنبية للبنان والمناطق المجاورة للق�ضاء على الإحالل التركي 

من جهة، ومن جهة ثانية، اإعتبر الجّزار ورقة رئي�ضية بيد الحلفاء، لق�ضاء كل ق�ة على 

ق�ة اأخرى، ق�ضد تح�ضيل النف�ذ الكامل في المنطقة �ض�اء كان من الجانب الرو�ضي، 

)2(

اأو الإنجليزي، اأو الفرن�ضي اآنذاك.

ورغم الم��ض�عية التي يّدعيها ه�ؤلء، فاإّن واقع الرغبة في ت��ّضع المد الك�ل�نيالي، 

ال�ضخ�ضيات،  هذه  لمثل  الكبرى،  الم�ضاريع  هذه  لمثل  التقعيد  في  بالأ�ضا�ش،  يعتمد 

)1( ت�ضر�ضل:جبل لبنان،ترجمة، فندي ال�ضعار،دار الفارابي،بيروت،لبنلن،1988 ،ج3،�ش،143.

)2(  اإدوارد دولكروا: الجزار قاهر نابلي�ن،�ش،3. 
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ح�ضم  ومحاولة  ال�ضراع  ب�تقة  في  المنطقة  اإحالل  في  اأجنبي  ت�ّجه  كل  يبّرر  بالتالي 

م�ضيرها، في �ض�ء اأي تكتل فقد كان الجزار باعتباره ممثال لالأتراك اأعداء للرو�ش، 

اأعداء  الإنجليز  كان  كما  عملياته،  واإخماد  لإ�ضقاطه  الدروز  مع  الرو�ش  فا�ضتغل 

للفرن�ضيين، فقام�ا بتدعيم الجزار لإخماد ت��ضع نابلي�ن، والمتمّعن في كتابات كل من 

بازيلي وت�ضر�ضل ودولكروا يجد اأّن هذه الكتابات تنفتح لم�ضلحتها اأول، وكما تنفتح على 

الم�قف المعادي والراف�ش لالإ�ضتقرار وا�ضتقالل المنطقة، ولزال لحد هذه اللحظات 

اآثار لهذه ال�ضيا�ضات وهذه الكتابات. وفي هذا اأكد بازيلي ما يلي:

»ةأحيانا �نت ةأعدل وحيمة با�ضم ةم�ك�لا ةمرو�ضيا، و ةأحيانا ةأخرى �نت ةأتعالل لع 

ةإخ�ةني لدثلي ةممول ةمغربيا)...(لع رفيقي قن�ضل بر�طانيا ةمعام ةمك�م�نيل روزي 

ةمذي �ضغل لن�ض� ةمقا�م ةلإنجليزي، و قن�ضل فرن�ضا ب�ري، �ا� لن وةجبنا ةأ� نعدل 

ب�دا�س �ي ننقذ ةمد�ضي�يين لن ةم�لم وةلإ�ض�عباد، بغ�س ةمن�ر لن ةمدناف�ضا بين 

ةنجل�رة، وفرن�ضا هذه ةمدنطقا ةمدعّذبا لن ةم�ضرق ةمعثداني«. 

اإحالل الأزمة في واقع الجماعة والتجميعية

قد عمل البحث عن المناطق وتروي�ش الجغرافيات للم�ضالح العالمية التي تربطها 

م�ضالح اإيدي�ل�جية ل تخرج بدورها عن المن�ضاأ الك�ل�نيالي الذي يتما�ضى مع نظرية 

داخل  الق�ى،  معايير  تغيير  ق�ضد  ا�ضتيطانية  مخططات  وتلبي�ضه  للمكان،  الحت�اء 

ذاتها،  الجماعة  مفاهيم  في  تغيير  لإحداث  والم�ضتعمرة،  الم�ضطهدة  الجماعات 

وال�ضغط عليها وتعميق الف�ارق بينها، ول� بعد قرون اأين ن�ضتقراأ للت� تدابير هذه المهمة، 

التي عمقت باأي �ضكل من الأ�ضكال اأوامر الأحكام ال�ضلطانية فيها، �ض�اء من قريب، اأو 

من بعيد.

تمكين  في  العثمانية  الإمبراط�رية  اآلت  والأهداف،  ال�ض�ر  وبهذه  الروؤية،  بهذه 

فاتحة  العربية  الدول  من  وغيرها  وفل�ضطين  وم�ضر  ولبنان  �ض�ريا  منطقة  على  ماآلها 
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بذلك حكما جديا، وزمانا جديدا، و�ضيا�ضة جديدة، ل تخرج عن نظام الإمبراط�رية 

في  اأجدى  ما ه�  التركيز على  اإلى  ال�ضيا�ضية  يحيل هذه  الذي  والت�ضميل،  الت��ضيع  في 

تثبيت  نطاق  في  يدخل  الذي  وال�لء  التبعية  عالقات  لتروي�ش  الحاللي،  مخططها 

�ضلطتها ال�ضرعية، التي اأرادت اأن تجعل من الم�ضاألة ال�ضرقية تح�ل فا�ضل في محت�ى 

من  كل  ورغبة  اأول،  بالمنطقة  الأتراك  ارتباط  يخ�ش  فيما  الدولية، خا�ضة  العالقات 

الق�ى الثالث اآنذاك، لكل من فرن�ضا وانجلترا ورو�ضيا، ثانيا.

المجتمع  داخل  ال�طنية  للم�ضائل  الق�ى  هذه  تقّدمه  الذي  الدور  يتحّدد  ثم  ومن 

اللبناني خ�ض��ضا فيما يتعلق باإعادة ت�زيع هذه الجماعات داخل القطر ال�احد واإرجاع 

جماعة اإلى قطر اآخر، والإمعان في دللت التك�ن الثقافي والإجتماعي لها بتهيئة �ضل�ضلة 

من ال�ضغ�ط ل تنتهي اإل اإذا تّم محا�ضرة هذه الجماعة اأو اإخراجها من مكانها الأ�ضلي، 

ومن ثم تتك�ن اأطر الجزاأرة الجديدة للجماعة وعزلها اإلى ما ل عزلة لها.

تطرح فل�ضفة الجماعة والتجميع في اإطار علم الجتماع التجميعي، مفه�م المحنة 

الذي رافقته �ض�رًا قا�ضية في الحياة والتعامل وتبديل العالقات، والت�ظيف الإقطاعي 

له، وفيما يخ�ش المحا�ضرة الإقت�ضادية لهذه الجماعات، ب�ا�ضطة  تحقيق مبداأ التبعية 

الداخل �ضمن �ضيا�ضة الأتراك ممثلة في ق�ى الجزار اأو بتح�ضيل مفه�ما في الم�اطنية 

والإنت�ضار  للمقاومة،  وال�لء  لل�طن،  ال�لء  بقيم  مطب�عة  التبعية  هذه  عن  م�ضتقال 

لالآخر في حدود المذهب المتبع، ل ينف�ضل البتة عن لحظة الم�ضير الم�ضترك، حيث 

.
)1(

يك�ن حينها )التاريخ مرف�عًا على رماح المنت�ضر، اأو مل�ضقا على قفا المهزوم( 

يقت�ضي هذا الأمر دائما، و اأبدا،اأج�ضادا عالمة، وحالمة، مقاومة، متحدية، تطمح 

التم��ضع الإجتماعي، وال�ضيا�ضي، الداخلي والخارجي، وفقًا  اأن يك�ن لها  في كل حين 

لنظرية ال�عي المزدوج المناه�ش ل�ضتراتيجية العنف الذي مار�ضه الأتراك على هذه 

)1(  بازيلي: �ض�ريا،لبنان،فل�ضطين تحت الحكم التركي،�ش،15.
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ما  ذاتها  حد  في  لي�ش  الخا�ش،  لنمطها  الم�ضكلة  الإ�ضتراتيجية  هذه  ك�ن  الجماعات، 

يعبر عن كيان اأو دولة، واإنما هي اأزمة �ضيا�ضية تتمح�ر اأول ح�ل حل اأزمة الإمبراط�رية، 

.
)1(

واأزمة �ضعبها، قبل اأن تك�ن حال لأزمات المناطق والدول التي احتلها

من  �ضمة  اإل  والطرد  والت�ضييق  والخنق  والح�ضار  القتل،  يغدو  النح�  هذا  على 

هذه ال�ضمات التي �ضتحدد مجرى اله�يات، وما الجزار اإل العن�ان الأبرز في كل هذه 

المحطات، ي�ضت�ضف من خاللها ا�ضتك�ضاف التاريخ من وجهة الإهتمام بدرا�ضة المقدمة 

ل  واقعية  �ضحيحة  ال�ضغرى  مفردات  تك�ن  اأن  �ضرط  والنتيجة،  وال�ضغرى  الكبرى 

خيالية، نا�ضئة عن الأه�اء وال�ضبهات، و اأن تك�ن الكبرى �ضحيحة واقعية نابعة من النظر 

الروؤية  يمنع  �ضيق  اإطار  في  الم�ؤدلجة  الدوغمائية،  الذاتية  من  نا�ضئة  ل  الم��ض�عي، 

�ضحيحة  النتائج  تك�ن  واأن  للحدث،  ت��ضيفيها  حيث  من  والم��ض�ع،  للذات  التعددية 

.
)2(

بمقدور �ضحة المقدمات الكبرى وال�ضغرى

حال  خا�ضة  لبنان،  داخل  المجابهة  ميزات  تاريخا  تتحدد  الأمر،  هذا  على  وبناًء 

الدينية  الإيدي�ل�جية  من  اإنتقاما،  خلقه،  في  الجزار  �ضاهم  الذي  لل��ضع،  الت��ضيف 

ت�ضكيلها  في  قائمة  المذهب  هذا  بنية  ك�ن  ال�ضيعي،  المذهب  بالخ�ض��ش  مثلها  التي 

على الم�اجهة الم�ضادة بكل طرقها، لأنا�ش مثل الجزار، ولإمبراط�رية، مثل الأتراك، 

وغيرها مّمن اأراد اأن يماثل في الفعل، ما يجعل بنيات الدولة والتجميع اإّما اأن يتفككان 

في اأي لحظة، اأو ي�ضتجمعان في لحظة يك�ن للتداخل الذاتي والم��ض�عي دورا هاما في 

ذلك.

تداخل الذاتي والمو�سوعي في ال�سيا�سة الجزارية:

ف�ر  اللبناني  ال�ضعب  �ضرائح  لمختلف  ا�ضطهادها  العثمانية  ال�ضيا�ضة  با�ضرت 

  )1(

 1_بازيلي:�ض�ريا ،لبنان،فل�ضطين،تحت الحكم التركي،�ش،08.

)2( محمد ح�ضين ال�ضيرازي:فل�ضفة التاريخ،بيروت،لبنان،ط1 ،1424ه/2003م،�ش127.
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ال�ضغ�طات  من  �ضل�ضلة  والتنفيذية،  الت�ضريعية  ال�ضلطات  جميع  وت�ضلم  ت�اجدها، 

من  �ضمة  والطرد،  الت�ضتيت  لي�ضبح  والإجتماعية،  والنف�ضية  والإقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 

وال�ضمت م�ضاألة مح�رية  ال�ض�ت  تيمة  التجزيرية، حيث ت�ضبح  ال�ضيا�ضة  �ضمات هذه 

التي  الأقل  المب�ضطة على  الحل�ل  اإيجاد  والنظر في  الم�اجهة،  اأ�ض�ش  تقعيد  من زاوية 

تتخطى الحاجات الملحة في تقبل هذا ال�ضطهاد وهذا العنف.

ةأميدا  »�ضربا  اللبنانيين  اتجاه  الممار�ش  العنف  اأ�ضبح  الت��ضيف  هذا  على  وبناءا 

- وبالأخ�س - ةمطا�فا ةم�ضيعيا ةم�ي فقمت ةمعزة وةمدنعا )...(حيث �ا� ةلأترةك 

تف�يت �ضف�� جبل عالل، ووقف�ة حجر عثرة في  ةأ�ضمةء في حكدهم وعدل�ة على 

طر�ق ةن�قامهم لن حيث ةمبمةوة ةإمى حياة ةم���ضر، وقم ةأذ��ة نار ةمف�نا بين ةأبنا�ه 

مي��ضنى مهم ةم�ضيطرة وةم�كم �دا ��ضاءو�، �دا ةتبع�ة �ضيا�ضا ةلإفقار، فقم ةأرهق�ة 

.
)1(

ةلإق��ضاد وزةدوة ةم�ضرة�� على ةلأرة�ضي وةلإن�ا�«

اأي  وجه  في  واإعاقة  كبح  كعامل  ليقف  الإ�ضتغالل،  في  متفاوتة  واجه�ا �ضروبا  وقد 

اأكبر عملية تفري�ش في  للنه��ش، وال�ضت�ضالم لحكم الأقدار، من حيث ي�ضكل  محاولة 

التاريخ اللبناني، والتاريخ العاملي.

يدبرون  كيف  يعرف�ن  كان�ا  الجزار  عهد  في  الأتراك  �ضيا�ضة  اأّن  كروا  دول  اأ�ضار 

الم�ضاكل، وكيف يحّرك�ن �ضلطتهم التي ل تثبت من جهة حتى تتزعزع من جهة اأخرى 

ولكنها ا�ضتمرت باقية رغم الع�ا�ضف التي كانت تهزها في كل مرة، وتعي�ش دائما اأكثر 

يدبرها،  و  يديرها،  التي كان  بالد�ضائ�ش  ا�ضتهارها  اإلى  بالإ�ضافة  ي�ضت�جب م�تها،  ما 

. 
)2(

اأ�ضحاب الدي�ان بطريق اأكثر نظامية

لذا �ضاهم هذا المنهج في تك�ين البنية الإ�ضتئ�ضالية للجزار والتخل�ش من مناف�ضيه 

الد�ضائ�ش  بمدى  يعلم  ك�نه  ممكنة،  طريقة  باأق�ضر  و  وقت،  اأقرب  في  المنطقة  في 

)1( ن�ال فيا�ش :�ضفحات من تاريخ جبل عامل في العهدين العثماني و الفرن�ضي،دار الجديد ،بيروت،لبنان،ط1 ،1988م،�ش،23.

)2( اإدوارد دولكروا:الجزار قاهر نابلي�ن:ترجمة،ج�رج م�ضرة،دار الثقافة،بيروت، لبنان،�ش،124.
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اإذا ما كان فيه ت�ّحد بين زعماء المناطق والع�ضائر، بهذا المعنى  التي �ضتدبر �ضده، 

ي�ضيح ا�ضتعداد الجزار للم�اجهة اأق�ى من �ضابقيه، ك�ن هذا الأمر �ضيجعل منه اإن�ضانًا 

كاريزميًا �ضيتحّرك وفقًا لتحّرك هذه الأحداث وت�اليها، ويك�ن حينها المنفذ القريب 

والبعيد في اإثارة الفتن في اآن.

ومن ثم وجد الأتراك في �ضخ�ضيته الرجل الذي يمكن العتماد عليه، في الق�ضاء 

على الظاهر العمر، حاكم عكا، والمتمّرد على �ضلطة الباب العالي، لكن في ال�قت نف�ضه 

لم يقدم�ا له م�ضاعدات ح�ضية لتنفيذ الأمر، حيث اأّن خ�ض�مه من الدروز بقيادة الأمير 

ي��ضف، وبم�ضاعدة الأ�ضط�ل الرو�ضي، قد ق�ضف�ا بيروت ودّمروا اأ�ض�ارها وكانت الق�ة 

الرو�ضية لها م�ضلحة في ذلك ولي�ش حبا في الدروز، فلجاأ  اإلى حيلة، يخبر الظاهر العمر 

اأنه في اأتم الإن�ضمام معه في م�اجهة الدولة التركية، فلّما امن م�ضجعه نكث ب�عده، 

واتجه فارًا اإلى دم�ضق، فان�ضم لحظتها اإلى الجي�ش العثماني مجددا ولءه وتبعيته للباب 

عكا، حيث  مدينة  وا�ضتالم  العمر  الظاهر  على  الق�ضاء  ورائه  من  كان  والذي  العالي، 

ا�ضتلم الجزار كر�ضي قيادتها ووليتها من عام 1775م، لت�ضير بعدها المنطقة في قب�ضة 

.
)1(

حديدية، لم ت�ضهد له مثيل في تاريخها العام

بين  ن�ضرها  التي  الفتنة  ونجاح  العمر،  ظاهر  من  الجزار  تخل�ش  من  الرغم  على 

ي�ؤيدونه خا�ضة من طرف  المن�ضقين مما كان�ا  اأّنه عمل على تهديد �ضلطة  اإل  اإخ�ته، 

المناطق العاملية، قد كان لقتل عائلة الظاهر العمر اأثرًا �ضيئًا بين الجزار والعامليين، 

واأوفد في ذلك من طرف ح�ضين با�ضا حماية اإن�ضانية وع�ضكرية للقيام بحملة تطهيرية 

والمغاربة  والألبان  الب��ضنيين  من  عليهم  تتدفق  اأعدادهم  وكانت  عاملة،  جبال  على 

ناهيك عن الفتن التي اأحدثها بين ال�ضهابيين ونا�ضيف الن�ضار، وبين اإخ�ان الظاهر، 

والهج�م على الدروز واإثارة الفتن بين ال�ضهابيين من جهة اأخرى، والذي �ضاهم اإلى حد 

)1( ح�ضن الأمين :جبل عامل )القلم وال�ضيف(،دار الأمير،بيروت،لبنان،ط1، 2003م،�ش،283. 
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.
)1(

بعيد في تفتيت قدرة العامليين

ليتفرد بعدها بحملة ع�ضكرية وا�ضعة النطاق على جبل عامل ق�ضد تاأديبه، ومن ثّم 

العامليين  اأنه كان على)علم بمقدرة  تط�يع المنطقة وتط�يقها بح�ضار �ضامل، علمًا، 

القتالية وبكثرة ح�ض�نهم وقالعهم، ولما راأى الفر�ضة �ضانحة، جّهز جي�ضًا من ثالثة 

                                                                                 .
)2(

اآلف مقاتل وو�ضع عليه معاونه �ضليم قائدًا واأمره بالزحف على جبل عامل( 

العامليين، حيث كان  التقاء جي��ش الجزار بجي��ش  وقد كانت منطقة يارون نقطة 

المعارك  اإدارة  بفن  ال�ضليع  ك�نه  المعركة  هذه  في  الأبرز  العن�ان  الن�ضار  نا�ضيف 

العن�ان  واأي�ضا  والروحي،  الع�ضكري  الزعيم  يعتبر  نف�ضه،  ال�قت  وفي  وتح�يلها، 

الإ�ضتراتيجي، لت�ضجيع العامليين نح� م�اجهة الجزار لما له من قدرة تعب�ية، قد تمّكن 

والط�ائف،  المناطق  �ضائر  ما ه� م�ج�د في  ال�ج�د، على غرار  اإثبات  العامليين من 

الجزار  ت��ضعت مهمات  له، حيث  ال�ضهادة قد عجلت  فاإّن  المقدرة  ،وبالرغم من هذه 

ظه�رحركات  اأخرى  وتارة  تارة،  الأهالي  طرف  من  تمرد  حركات  ظه�ر  رغم  بعدها، 

مقاوماتية غير منظمة تعك�ش منحى وت�جه كل طائفة، مّما زاد الت�ضييق والخناق على 

المجتمع، وقد اأ�ضار جابر اآل �ضفا اإلى ال��ضع الم�ؤ�ضف الذي اآلت له المنطقة وفقا لهذا 

الن�ش« لما ت�لى المذك�ر اأي اأحمد با�ضا الجزار - اأيالة �ضيدا - وا�ضتفحل اأمره )...( 

بع�ضهم  يناوئ  فاأ�ضبح�ا  اللبنانيين  الأمراء  بين  الخالف  واألقى  فل�ضطين  له  ودانت 

الآخر، وه� ي�ضّفق طربًا وي�ضحك في �ضره، ح�ل نظرته اإلى جبل عامل يريد اأن يخ�ضعه 

ل�ضلطته )...( ف�ضاق عليه جنده وكر على جبل عامل الكرة بعد الكرة، وكان في كل مرة 

يرجع خائبا... حتى اإذا �ضاءت الأقدار هاجمه بجي�ش كثيف في �ضنة 1780 من الجهة 

.
)3(

الجن�بية واأحرقت كل القرى ودمرت المنازل

)1( رامز رزق: جبل عامل تاريخ و اأحداث، دار الهادي للطباعة والن�ضر،بيروت، لبنان، ط1 ، 1426ه/2005م، �ش286.

)2( جهاد بن�ت:حركات الن�ضال في جبل عامل، �ش 119/118.

)3( جابر اآل  �ضفا: تاريخ جبل عامل، �ش، 137/136.
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اإّن ما �ضبقت الإ�ضارة اإليه، ي�حي اإلى مدى الت�ضافر بين الأحداث اللبنانية والتح�لت 

التي تنبثق من جدوى التح�لت الذاتية والم��ض�عية  لقيم هذه الأحداث التي حّ�لها 

الجزار بفعل �ضيا�ضته، اإلى خراب في جميع الم�ضت�يات، ولكي يبقى ال��ضع على حاله، 

عمد اإلى �ضيا�ضة خبيثة كان من ورائها اأن »��ض�بمل ل�ضا�� لقاطعات جبل عالل ةمذ�ن 

فّروة لن ةمبالد بد��ضّلدين ل�ؤق�ين لن قبله، لأّ� �ضيا�ض�ه عمم ةإبقاء ةأحم لمة ط��لا 

في ةمدرة�ز ذةت ةلأهديا، وزّودهم ب�حمةت ع�ضكر�ا قادرة على ةم�ضيطرة بفعاميا على 

                                                            .
)1(

ةمقرى )...( وةأظهر ةم�ضلطا� ةمعثداني ر�ضاه ةمكالل عن تملير ل�ضا�� عاللا«

الأمر الذي اأدى اإلى ظه�ر تح�لت عدة كان اأبرزها، ظه�ر حركات للمقاومة، اأّدت 

فيما بعد اإلى الم�اجهة الر�ضمية �ضد الجزار وم�ضروع التتريك، حيث تماثلت، وتقاربت 

خذ 
ُ
اأ باأّن ما  اإيذانًا  الفعلية  الم�اطنة  للدفاع عن الحق�ق وتر�ضيخ  مع ت�ض�ر الجماهير 

بالق�ة، ل ي�ضترّد اإل بالق�ة، تلك هي اللغة المنا�ضبة التي �ضتفهم الجزار جدوى العامليين 

في الدفاع عن �ضرفهم ووطنهم.

وفي تكوين خاليا الخطاب الم�ساد، اأو مبّررات تجاوز الأزمة:

اأ�ضا�ضية في  قد تك�ن منطلقات هذه الم�اجهة والإنتفا�ضة في وجه الجزار، حركة 

تغيير لعبة ال�ضيا�ضة نح� المزيد من ال�ضراع الداخلي وانفجار الأو�ضاع ملمحًا اآخر في 

تجديد خطاب الذات، واإعادة و�ضله بتجارب وتحّديات الم��ض�ع.

ومن ثم وجب النظر اإلى هذا الأمر الذي �ضاهم في تفكيك روابط الجماعة العامة، 

الزمنية،  الآن�ية على الحركة  ال�ضفة  اإ�ضفاء هذه  الراهن  اللحظي  الآن  ومحاولة هذا 

تلك،  والجتماعية،  ال�ضيا�ضية  الظروف  تمثل  التاريخي عن طريق  الحدث  في  والحفر 

.
)2(

وال�ضعي في التركيز على  ت��ضيع عمران الجماعة ومن�ضاأ الع�ضبية فيها

)1( محمد تقي الفقيه: جبل عامل في التاريخ: دار الأ�ض�اء،بيروت، لبنان ط2،1406 ه/1986م 

)2( م�ضطفى الكيالني:التاريخ وال�ج�د في المتبقي و المندثر، الدارالعربية للعل�م نا�ضرون، بيروت، لبنان، ط1، 1431ه/2010م، 

�ش63. 
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هذا الإقرار في ت��ضيف حالة الحدث، ن�ضتقراأ في بنيته خطة اإ�ضتراتيجية، لتفعيل 

الت�ضكيالت  باقي  مع  م�ضتقبال،  ال�طني  بالم�ضروع  ارتباطها  ومدى  المقاومة  جبهة 

المجتمعية المتعددة، خا�ضة فيما يخ�ش تناف�ش الق�ى الأجنبية في احت�اء هذه المنطقة، 

العاملية  الإنتفا�ضات  التقدير في الحكم، يتاح على كثب معرفة مدار  ومن خالل هذا 

بمعزل عن تلك الكتابات الطائفية، حيث اأّن مثل هذا ال�ضراع قد رافق جم�ع الب�ضرية 

.
)1(

عبر التاريخ، �ض�اء في عالقاتهم مع الحاكم، اأو مع ع�ضاكر ال�ضلطان العثماني

وقد �ضّكل هذا الت�ض�ر نقطة حد فا�ضلة في تك�ين تحالف بين جم�ع ال�ضعب لم�اجهة 

�ضيا�ضة الجزار التجزيرية التي ق�ضت على الأخ�ضر والياب�ش ولم ت�ضلم منه حتى المكتبات 

التي قام بحرقها، وبمطاردة رجال العلم والأدب وطردهم اإلى الدول المجاورة كاإيران 

والعراق »فقم �انت ةأع�م حادثا، ةأنه ةأتلف لع�م ��� جبل عالل فقم نقلت ةأحدال 

�ثيرة ةإمى عكا على ظه�ر ةمجدال وغيرها، ولع�دها �ا� لن ��� ةآل ةلآلين �ضقرة، 

.
(2(

و ��� ةآل �ضليدا� لن لزرعا ل�ضر� وةآل خات�� في ج��ا

ولن ثّم فاإّ� خطاب ةمعنف جاء في درجا لف�ا، لن حيث ةمد�ض���ات ةم�ي �ا� 

��ضعى ةإمى ةإمغا�ها، لن حيث ةإدرةك ةمجزةر على ةأّ� ةمعلم بناء ةج�داعي ثقافي ل��ّمم 

ول��ضل  ةمعالا  ةمجداعا  ولن�ضاأ  وغيره،  ةمجبل  هذة  دةخل  ةمفرد�ا  ةمعنا�ضر  لن 

ةلآدةب وةم�ضل�ك ةمد�عار� عنه، وبام�امي فاإّ� هذة ةمعلم مه ةممور ةمكبير في تعبئا 

لعن��ات ةمجداعا ةم�ي ل تنف�ضل عرةها ةأبمة، عن لرجعيا علدا�ها وترةثها، ولن ثم 

تعدمت ةأ�مي ةمجزةر ةإمى نه� ةمدك�بات وةمدخط�طات ةمنفي�ضا ةم�ي قمرت بخد�ضا 

ةآمف لخط�طا، وةأودعت في ةأفرة� عكا، وقم فّر لن ةمعلداء، ةم�ضاعر ةإبرةهيم ��يى، 

 .
)3(

وةأب� ةم��ضن حيمر ةلألين وةم�ضي� ح�ضن �ضلدا� وةم�ضي� ل�دم ةم�ر

)1( م�ضع�د ظاهر:النتفا�ضات اللبنانية �ضد النظام المقطاعجي، دار الفارابي، بيروت، لبنان، �ش43. 

)2( محمد ك�راني: الجذور التاريخية للمقاومة الإ�ضالمية في جبل عامل، دار الهادي، بيروت، لبنان، �ش93.

)3( جهاد بن�ت:حركات الن�ضال في جبل عامل، تقديم وجيه ك�ثراني، دار الميزان، بيروت، لبنان، ط1،1993م، �ش121.
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وقم �ا� لج�داع �ض��ر �ضنا 1784م، ةممور ةمكبير في تن�يم �ضف�� ةمدقاولا 

وةإنقاذ لا تبقى لن ةمجداعات لن ةمملار ةمذي ةأم�ق بهم وتقرر لكاف�ا ةمجزةر ةإمى 

بامطياح، وةم�ي  ةمقرةر، ظه�ر حر�ا لقاولا، �ضديت  ةإثر هذة  لا لنها�ا، �ا� على 

لطابقا  ب�ر�ا  ةمطياح  وبمةأ  عليها«،  ملق�ضاء  ةم��ضا�ل  �ل  ��ض�خمم  ةمجزةر  جعلت 

فج�ر  ةألام  ةإميها  ةم�ضع�  ةن�داء  لع  ت��ضع  ةأعدامها  بمةأت  حيث  ةمع�ضابات،  م�رب 

طبيعا  �ضاعمت  وقم   )...( ثانيا  جها  لن  ةمجزةر  وظلم  جها،  لن  ةلإقطاع  رجال 

ةأعدال  ةأحيانا  ت�طل�  �انت  ةم�ي  ةمعدليات  هذه  بدثل  ةمقيام  على  ةمجبليا  ةمبالد 

.
)1(

ا�صت�صهادية«

ورغم ما قّدمته الطياح من ن�ضال ومقاومة فاإنها تعّر�ضت لت�ض�يه اإما متعّمد اأو غير 

متعمد، اأو لالإلتبا�ش في تزامنها مع حركات اأخرى قد مار�ضت العنف مع الأهالي لأجل 

الن�ش  هذا  �ضفا  اآل  اأورد جابر  وقد  العامة،  ال�طنية  الم�ضلحة  ل  الذاتية،  الم�ضلحة 

ي��ضح الت��ضيف المتناق�ش للحركة بما يلي:

»�ا� دور ةمع�ضابات وةمفمة�يين لا ��ضدى بعهم ةمطياح، ةأتع�س دور لّر على جبل 

عالل وقع فيها بين نار�ين: نار زبانيا ةمجزةر، ونار رجال ةمث�رة، فامزبانيا ةم�ي �ا� 

�قذفها ةمطاغيا تعبث في ةمبالد ف�ضاد، وت�ضيق ةمخناق على ةلأهليين وةمد�ضا�ين، 

ةمبي�ت ل�غلغلين في  ةمغارة مل�ضل� وةمنه�، وحرق ةمقرى وتملير  وةمث�ةر ��ضن�� 

.
)2(

بط�� ةلأود�ا وبين ةلأحرة�س وةمغابات ولع��ضدين بروؤو�س ةمجبال«

  واإذا �ضّلمنا بالمنظ�ر التاريخي في التناق�ش الذي كتب وو�ضفت به حركة الطياح، فاإّن 

هذه الكتابة تبقى مجرد ظاهرة من ظ�اهر �ضيك�ل�جيا الروؤية الإختزالية والتنميطية، 

لفل�ضفة المقاومة داخل لبنان، وجبل عامل منبت هذه الحركة بالخ�ض��ش، ن�ضتقراأ من 

خالل هذا الت��ضيف اإعادة مراجعة في مفاهيم المكان والجماعة والزمان والح�ادث 

)1( المرجع نف�ضه: �ش 120.

)2(  جابراآل �ضفا: تاريخ جبل عامل، �ش139
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والع�ار�ش، حتى ل تقع في �ضرك مناق�ش ومعار�ش، يجعل المقاومة بال اأ�ضا�ش تقعيدي 

فيما يخ�ش عالقاتها بالتحديات المعا�ضرة، الداخلية منها والخارجية التي يفر�ضها 

منطق الق�ة الحالي، وم�ضروع الك�ل�نياليات البي�ضاء في المنطقة كتحدي اأكبر لها. 

من هذه ال�ض�رة في ت��ضيف واقع تاريخ المنطقة، يمكن الإهتمام بالعنا�ضر التالية:

لتلك  النظرة  حيث  من  حا�ضره،  عن  ينف�ضل  ل  ما�ضيه  في  اللبناني  التاريخ  اأّن   -

الإ�ضتثناءات التي مّيزت ت�اجد الق�ى في المنطقة من حيث ا�ضتغالله وت�ضتيته، يطرح 

الت�ضاوؤل التالي:

اإلى متى لي�ضتدرك اللبنانيين هذه المحطات التاريخية؟ 
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جبل عامل في مواجهة الجزار

د. منذر محمود جابر)))

لل�ضيعة في جبل عامل.  �ضيا�ضية جديدة  الثامن ع�ضر، على هيئة  القرن  اأطل منت�ضف 

ففي العام 1744 تمّكن ه�ؤلء من ت�ضجيل انت�ضارهم الأول على اأمراء جبل لبنان ب�ضخ�ش 

 .
)3(

. واأتبع�ه بانت�ضار اآخر العام 1749، في معركة جباع ومرجعي�ن
)2(

الأمير ملحم ال�ضهابي

ول يخفف من اأهمية هذين الحدثين ـــ الظاهرة، في مجرى العالقة بين جبل لبنان وجبل 

 .
)4(

عامل، انتقام الأمير ملحم، واإحراقه بع�ش القرى العاملية وو�ض�له حتى بالد ب�ضارة

لقد اأحدث هذان الإنت�ضاران، تغييرا في »ةمهيئا ةم�ار�خيا« لمنطقة جبل عامل، التي 

الثانية  اأن�ضار  م�قعة  في  وي�ضب  كربالء،  من  ينبع  واآلم،  هزائم  نهر  عن  عبارة  كانت 

العام 1743. وكانت اكتمال لن�ض�ء وجه المنطقة العاملية ال�ضيا�ضي الجديد، تحت قيادة 

)1( باحث وم�ؤرخ.

1933، �ش34؛ وكذلك:  1، المطبعة الكاث�ليكية، بيروت،  اأحمد، �ضهاب: لبنان في عهد الأمراء ال�ضهابيين، ج  )2( راجع: حيدر 

العرفان، م 28 ، �ش 346.

1، م�ضدر مذك�ر، �ش41؛  ج  ال�ضهابيين،  الأمراء  لبنان في عهد  �ضهاب:  اأحمد،  وافية راجع: حيدر  تفا�ضيل  للح�ض�ل على   )3(

وكذلك: العرفان، م 28 ، �ش 348؛ وكذلك: علي، الزين: للبحث عن تاريخنا في لبنان، بيروت، 1973، �ش 440 ــ 441.

)4( راجع: حيدر اأحمد، �ضهاب: لبنان في عهد الأمراء ال�ضهابيين، ج 1، م�ضدر مذك�ر، �ش43.
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�ضيخ الم�ضايخ العامليين نا�ضيف الن�ضار ال�ائلي العام 1749. وهذا ال�اقع الجديد يجد 

مق�ماته في اهتزاز الت�ازن القائم اآنذاك: فقد عرف النزاع اليزبكي ــ الجنبالطي بداية 

اهتياجه في جبل لبنان، مع قرب نهاية الأمير ملحم دون عقب من ذريته يخلفه. والأمير 

بدوره، ولتخلفه عن دفع الميري، كان على خالف مع با�ضا دم�ضق. وظاهر العمر الزيداني، 

حاكم �ضفد وعكا، على حدوح جبل عامل الجن�بية، كان على خالف مع اأبنائه من جهة، 

ومع با�ضا دم�ضق، من جهة ثانية. وفي مثل هذا الهتزاز ال�ضيا�ضي، تبدو لجبل عامل اأهمية 

خا�ضة ووزن �ضيا�ضي اأكبر. فه� اأكثر المناطق ا�ضتقرارا، بعد تما�ضكه الآنف تحت قيادة 

نا�ضيف الن�ضار. فها ه� نا�ضيف الن�ضار، �ضيخ م�ضايخ جبل عامل، »وةمذي �ا� ��عاطى 

فريق  مع  يعقد   ،
)1(

�جنمي« لخيفا  و�ا�  ��اجر  لخيفا  �ا�  وةمذي  وةم�رب  ةم�جارة 

من فرقاء النزاع الثنائي اليزبكي ــ الجنبالطي في جبل لبنان، ه� ال�ضيخ على جنبالط 

. كذلك ت�ج الح�ض�ر العاملي الجديد العام 1767، 
)2(

»جدعيات« ثالثا، بين 1765 و1767 

بمعاهدة »دفاعيا هج�ليا«، كما عرفها نق�ل ال�ضباغ، مع ظاهر العمر الزيداني حاكم 

 .
)3(

عكا و�ضفد. وقد تك�ن هذه المعاهدة، هي الأولى في �ضيغتها بين حكام بالد ال�ضام

التحالف مع ظاهر العمر الزيداني، اأنزل ال�ضيعة، ولأول مرة، كطرف فاعل في لعبة 

اإلى جانب حليف ظاهر  ب�ق�فهم  العثمانية،  ال�ضلطة  التحدى مع  المنطقة. ومن م�قع 

المركزية في  ال�ضلطة  البتعاد عن  الكبير، حاكم م�ضر، في محاولته  العمر، علي بك 

معارك  ظاهر،  مع  متكافئة  بم�ضاهمة  اأو  منفردين،  العاملي�ن،  خا�ش  وقد  ا�ضطنب�ل. 

خم�ضة كبيرة: معارك نابل�ش ودم�ضق والح�لة وكفررمان وحارة �ضيدا. وكانت �ضد اأمير 

اأو ابنه  اأو متحالفا مع عثمان با�ضا والي دم�ضق،  جبل لبنان ي��ضف ال�ضهابي، منفردا، 

العمر،  واحتل�ا �ضيدا مع ظاهر  فيها جميعا،  انت�ضروا  وقد  والي �ضيدا.  با�ضا  دروي�ش 

)1(   اإدوار، ل كروا: تاريخ اأحمد با�ضا الجزار، تعريب ج�رج م�ضرة، �ضاوباول�، 1924، �ش 47.

)2(   راجع الركيني: العرفان، م 27، �ش 628، 736.

)3(   راجع: ميخائيل نق�ل، ال�ضباغ: تاريخ ظاهر العمر الزيداني، حري�ضا، دون تاريخ، �ش 39.
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 .
)1(

ودخل�ا دم�ضق مع اأبي الذهب قائد حملة علي بك الكبير اإلى �ض�ريا

النت�ضارات التي اأحرزها التحالف ال�ضفدي العاملي، بقيت في حدود النت�ضارات 

الع�ضكرية، دون اأن تتحداها اإلى المجال ال�ضيا�ضي. محاولة علي بك الكبير حاكم م�ضر، 

كانت من الممكن في حال نجاحها، اأن ت�ضكل اإطارا �ضيا�ضيا لتلك النت�ضارات. 

الم�اجهة الماب�ضرة مع الدولة العثمانية، والم�ؤجلة �ضابقا، اأ�ضبحت واقعة بعد انتهاء 

ان�ضمام  بعد  ال�ضهابي،  العاملي  ال�ضفدي  التحالف   .1772 العام  الرو�ضيا  مع  الحرب 

الأمير ي��ضف اإليه، كان مدركا تمام الإدراك لهذه الحقيقة. واأكثر، كان واعيا لعجزه عن 

الثبات في الم�اجهة العتيدة. من هنا فقد �ضعت اأطرافه اإلى طلب العف�، عما اأبدوه من 

 .
)2(

ع�ضيان تجاه ال�ضلطة المركزية في ا�ضطنب�ل. وقد كان لهم ذلك

ولكن هذا العف� لم يكن »�ضلطانيا«، واإنما كان مناورة لي�ش غير. ففي ال�قت الذي 

الذي  ال�قت  وفي  وت�ةبعه«،  ورفاقه  »ظاهر  عن  بالعف�  فرمانها  الدولة  فيه  اأ�ضدرت 

اأر�ضلت فيه مندوبها اإلى �ضيدا لطلب الأم�ال الأميرية عن ال�ضن�ات الخم�ش الما�ضية، 

، كانت تاأذن لمحمد بك اأب� الذهب، حاكم م�ضر  الجديد، 
)3(

ح�ضبما ن�ش فرمان العف�

بعد علي بك الكبير، بال�ضدام والم�اجهة.

من  الع�ن  العمر  ظاهر  فطلب  يافا.  وحا�ضر  غزة،  اإلى  م�ضر  من  الذهب  اأب�  �ضار 

حلفائه ال�ضابقين. ف�ضار نا�ضيف بق�ات المتاولة مع ظاهر العمر، في 30 محرم 1189هـ/ 

. لكن اأنباء �ضق�ط يافا بيد اأبي الذهب، 
)4(

1775م، اإلى مرج بن عامر للقاء اأبي الذهب

وتخاذل اأولد ظاهر العمر عن ن�ضرة اأبيهم، اأرغم ظاهرا ونا�ضيفا على التراجع اإلى 

فقد  الآخر.  بعد  واحدا  ونا�ضيف،  �ضق�ط مراكز ظاهر  فاتحة  كان  يافا،  �ضق�ط  عكا. 

)1(   للح�ض�ل على تفا�ضيل وافية عن هذه المعارك، راجع: ميخائيل، بريك: تاريخ ال�ضام، حري�ضا، 1930، �ش 94 ــ 96؛ وحيدر 

با�ضا الجزار، مرجع  اأحمد  تاريخ  واإدوار، لكروا:  85؛  ال�ضهابيين، م�ضدر مذك�ر، �ش  لبنان في عهد الأمراء  اأحمد، �ضهاب: 

مذك�ر، �ش 29؛ و ميخائيل نق�ل، ال�ضباغ: تاريخ ظاهر العمر الزيداني، م�ضدر مذك�ر، �ش 99 ــ 102: والركيني: جبل عامل في 

قرن، العرفان، م 28، �ش 54 ــ 55؛ وعي�ضى ا�ضكندر، المعل�ف: دواني القط�ف في تاريخ بني المعل�ف، بعبدا، 1907، �ش 307.

)2(   �ضدر العف� العام 1188هـ/ 1774م ، ب�ضيغة العف� عن ظاهر العمر » ورفاقه وت�ابعه وت�احقه وع�ضايره ف�ضاروا م�ضم�لين 

بالعف� ال�ضلطاني«. راجع: وحيدر اأحمد، �ضهاب: لبنان في عهد الأمراء ال�ضهابيين، �ش 107.

)3(   راجع الركيني: العرفان، م 28، �ش 255.

)4(   راجع: الركيني: العرفان، م28 ، �ش 255.
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احتل اأب� الذهب عكا، ثم »ةأر�ضل ق�ة ةإمى �ضفم فهملها وخربها و�ضربت �ض�ر ورحلت 

 .
)1(

ةأهلها وعزمت �ضيمة وبيروت ووجلت لنه ةأهل طرةبل�س وه� في عكا«

النهاية  الأ�ضا�ضية.  المراكز  كل  �ضق�ط  بعد  تحددت  للتحالف،  ال�ضيا�ضية  النهاية 

المفاجيء،  الذهب  اأبي  محمد  م�ت  مع  تاأجلت  العمر،  ظاهر  ل�ضخ�ضبة  الدراماتيكية 

وت�ضع�ضع ق�اته. ولكن الم�ضاألة كانت م�ضاألة وقت لي�ش غير. وها ه� ظاهر المحا�ضر، 

هذه المرة من قبطان البحر التركي، ومعه اأحمد با�ضا الجزار، يقتل على يد اأحد جن�ده، 

. بعد الق�ضاء على ال�ضيخ ظاهر 
)2(

اأثناء محاولته الفرار اإلى قلعة ه�نين في جبل عامل

العمر، حق لل�ضيخ نا�ضيف الن�ضار، اأن يق�ل ماقاله الث�ر الأ�ض�د: األ اأني اأكلت ي�م اأكل 

الث�ر الأبي�ش. ذلك لأن نهاية ظاهر العمر، تق�د، بالقطع، اإلى نهاية نا�ضيف الن�ضار. 

بخا�ضة واأن الأم�ر في عكا اآلت من بعد ظاهر العمر، اإلى �ضخ�ضية عدائية خ�ضيمة، هي 

�ضخ�ضية اأحمد با�ضا الجزار، الذي ارتبط ا�ضمه باأحلك تاريخ �ض�ريا.

من العام 1975، تاريخ الق�ضاء على ظاهر العمر، حتى العام 1780، تاريخ الق�ضاء 

واأن  �ضيما   . ال�ضيا�ضي  بالمقيا�ش  ط�يلة  مرحلة  �ضن�ات.  خم�ش  الن�ضار،  نا�ضيف  على 

الم�ضرف على �ضاعة الت�قيت ال�ضيا�ضي ه� اأحمد با�ضا الجزار.

ابتداءا من العام 1780، كان جبل عامل قد وقع كليا في �ضياج الجزار. فه� محاط 

خارجيا، �ضمال و�ضمال �ضرقيا، بالأمير ي��ضف والأمير اإ�ضماعيل ال�ضهابي، وهما كما نعلم 

مرتهنان لدى الجزار. ومحاط جن�با بالجزار نف�ضه. اأما داخليا، فقد كان جبل عامل 

قد فقد اأغلب رجالته الذين خبروا المرحلة، ولم يبق منهم الكثير اإلى جانب نا�ضيف 

الن�ضار  قبالن  بين  تتجدد  اأخذت  اأنف�ضهم،  ال�ضغير  اآل  بين  والخالفات   .
)3(

الن�ضار

)1(   راجع: الركيني: العرفان، م28 ، �ش 255.

)2(   للح�ض�ل على تفا�ضيل وافية، راجع: ميخائيل نق�ل، ال�ضباغ: تاريخ ظاهر العمر الزيداني، م�ضدر مذك�ر، �ش 148.

)3(   عبا�ش المحمد حاكم �ض�ر وعلي العبا�ش المنكري، من ق�اد معركة حارة �ضيدا قتال العام 1773. علي الفار�ش ال�ضعبي حاكم 

مقاطعة ال�ضقيف، والقائد في معركة كفررمان، قتل العام 1775.محم�د الن�ضار وقا�ضم المراد، �ضاعدا نا�ضيف في مجمل 

معاركه، قتال العام 1779. راجع الركيني: العرفان، م 28، �ش 158، 256، 454.
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. وهكذا 
)1(

ونا�ضيف الن�ضار، ظنا من قبالن اأن الزعامة �ضت�ؤول اإليه بعد ذهاب نا�ضيف

اأخذ يتقرب بالأم�ال من الجزار. فاأخذ »��ؤدي ةإميه ةمديري ةأربع لرةت في ةم�ضنا رةأ�ضا 

 .
)2(

وفي ةأوقاتها �دا �مفع ةبن ةمدم� ةم�ضر�ف ةأجرة بي�ه با�ض��قاق«

وفي العام 1780، بداأت مناو�ضات ب�ضيطة على الحدود بين الطرفين، خ�ضر الجزار 

.  ت�ضعد الم�قف. وفي ي�م الإثنين ال�اقع فيه 5 �ض�ال 1195 هـ/ 
)3(

في اإحداها 6 قتلى

. و�انت ةمن�يجا لق�ل نا�ضيفى وقم حزنت 
(4(

1780م »�ا� ةم�ضمةم ةم�ا�ضم في �ارو�

 .
)6(

. و»دخل ةمجزةر ةإمى جبل عالل وخربت ةمبالد«
)5(

عليه ةمد�اوما«

بعد  عامل،  جبل  داخل  �ضيا�ضته  في  الحديث  عن  الجزار،  با�ضا  اأحمد  ا�ضم  يغني 

 .1780 العام  يارون  م�قعة  في  الن�ضار،  نا�ضيف  البالد،  هذه  م�ضايخ  �ضيخ  اإ�ضقاطه 

نكتفي، بعينة عن اأح�ال جبل عامل مع الجزار، بما ي�ض�قه عي�ضى ا�ضكندر المعل�ف، عن 

. وبما ي�ض�قه الركيني من اأن جماجم القتلى بقيت 
)7(

اأن المراأة بيعت بـ »ع�ضرة ل�ضاري«

 .
)8(

مدة ط�يلة ملقاة على �ض�اطئ �ضيدا و�ض�ر

عامل،  جبل  في  يتمثل،  الجزار،  حكم  من  المرحلة  هذه  في  الآخر  الجانب  ولكن 

بظاهرة الطياحة العاملية. وهي حركة، واإن كانت تندرج في م�ضرى حركات الع�ضيان 

ال�ضائدة �ضد الجزار، او خلغائه، في ذلك ال�قت، في جبل لبنان )1780، 1789، 1790، 

)1(   راجع: �ضليمان، ظاهر: العرفان، م 6، �ش 453.

)2(   اإدوار، ل كروا: تاريخ اأحمد با�ضا الجزار،�ش 48.

)3(   راجع: �ضليمان، ظاهر: العرفان، م 6، �ش 453.

اآل �ضفا،  )4(   يختلف الم�ؤرخ�ن العاملي�ن في روايتهم لالأ�ضباب المبا�ضرة وللتفا�ضيب الجزئية للمعركة. راجع: محمد جابر، 

  .454  453 6، �ش  م  العرفان،  �ضليمان، ظاهر:  وكذلك:  27؛  الأ�ضعد،�ش  با�ضا  �ضبيب  وكذلك  137؛  تاريخ جبل عامل، �ش 

ولتزال اإلى الآن في بلدة يارون، حيث جرت المعركة، بالطة تعرف ببالطة نا�ضيف.

)5(   الركيني: العرفان، م 28، �ش 832.

)6(   علي، ال�ضبيتي: العرفان، م 5، �ش22. 

)7(   عي�ضى، ا�ضكندر المعل�ف: دواني القط�ف في تاريخ بني المعل�ف، بعبدا، المطبعة العثمانية، 1907ـ 1908، �ش94.

)8(   راجع: الركيني، جبل عامل في قرن، العرفان، م.37، �ش378؛ راجع كذلك:

.PERRIER, Ferdinand: La Syrie sous le gouvernement de MEHEMET ALI, Paris, 1842, p.71
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خ�ض��ضيتها،  اأن  اإل   ،  
)2(

)1804( العرب  جبل  وفي   
)1(

)1789( دم�ضق  وفي   ،)1797

تكمن في ك�ن هذه المنطقة )جبل عامل(، كانت تخ�ضع مبا�ضرة لحكم الجزار وجن�ده، 

المت�اجدين دائمًا على الأر�ش العاملية. وتكمن ثانيًا، في ا�ضتمراريتها من 1780 حتى 

ط�ياًل  تق�م  م�ضلحة،  ع�ضابات  كظاهرة  خ�ض��ضيتها  في  ثالثاً،  وتكمن   .1808 �ضنة 

وللمرة الأولى، في منطقة من �ض�ريا الجن�بية الغربية. 

ومما ل �ضك فيه، اأن مرحلة حلف نا�ضيف الن�ضار )1749 - 1780( وظاهر العمر 

الزيداني، وبما حفلت فيه من انت�ضارات، في معارك دارت مع الج�ار ال�ضمالي )اأمراء 

جبل لبنان(، وفي الج�ار ال�ضرقي )با�ض�ات اآل العظم في دم�ضق(، وفي الج�ار الجن�بي 

)الممل�ك محمد اأب� الذهب(، كانت في اأ�ضا�ش بع�ش من �ضل�ك العامليين وع�ضيانهم 

حكم الجزار المبا�ضر، اإذ اأن تلك النت�ضارات، كانت في اأ�ضا�ش تركيز ال�عي ال�ضيا�ضي 

بما  و»ل��ةمي�هم«،  »عاللي�هم«  اكت�ضب�ا عبرها  فقد  العامليين.  لدى جمه�ر  الطائفي 

تعنيه هاتان ال�ضفتان من جماعة وازنة في مجرى الأحداث، وفي »ةأب�ةب« ال�ضيا�ضة ما 

بين جماعات هذه المنطقة. وبما تعنيه من ثقل اقت�ضادي، بداأ يطل على جبل عامل، 

عامل  جبل  حكام  يتعاطاها  راح  التي  التجارة  مداخيل  ومن  �ض�ر،  مرفاأ  مداخيل  من 

وم�ضايخه، وعلى راأ�ضهم نا�ضيف الن�ضار نف�ضه. والذي يق�ل فيه اإدوار لكروا »ةأنه �ا� 

 .
)3(

��عاطى ةم�جارة وةم�رب، و�ا� لخيفاً ��اجر ولخيفاً �جنمي«

اآخر، كان تذمر �ضكان جبل لبنان، وتململهم من زيادة ال�ضرائب التي  ومن طرف 

1783،  باب الع�ضيان الذي دخل منه الم�ضايخ العاملي�ن من 
)4(

فر�ضها الجزار العام 

اآل ال�ضغير، والذين كان�ا قد لجاأوا اإلى بعلبك. فقد ا�ضتجاب ه�ؤلء لت�ضالت الأمير 

م�قف  على  منه  رهانًا  قبله،  من  بال�ضالح  اإمدادهم  وعرو�ضه  بهم،  ال�ضهابي  ي��ضف 

)1(   راجع: فالديمير،ل�ت�ضكي: تاريخ الأقطار العربية الحديث، دار التقدم، م��ضك�، 1971،�ش40ـ 41.

)2(   راجع: عبد اهلل، حنا: الق�ضية الزراعية والحركات الفالحية في �ض�ريا ولبنان، دار الفارابي، بيروت، 1973، �ش162.

)3(   اإدوار لكروا، تاريخ اأحمد با�ضا الجزار، �ضاو باول�، 1924، �ش 47 .

)4(   راجع حيدر، اأحمد �ضهاب: نزهة الزمان، مطبعة مغبغب، م�ضر، 1900، �ش137.



135

جبل عالل في ل�ةجها ةمجزةر

وقد   .
)1(

المتدافعة ال�ضرائبية  طلباته  وطاأة  الأمير  عن  يخفف  للجزار،  مقاوم  عاملي 

جاء الم�ضايخ العاملي�ن، واتخذوا قاعدة لهم بلدة م�ضغرة، على حدود الطرف الجن�بي 

ال�ضرقي من بالد الأمير ي��ضف ال�ضهابي، وحدود الطرف الغربي ل�لية دم�ضق، الع�ضية 

على اأحمد با�ضا الجزار حتى تاريخه. 

المقاومة: 

م�قعة  في  العامليين  على  انت�ضاره  بعد  الجزار،  عليه  اأقدم  الذي  الأول  الفعل  كان 

يارون، جلب عنا�ضر من اأكراد واأرناوؤوط واإ�ضكانهم في جبل عامل. وكانت هذه الخط�ة، 

مقدح الم�قف العاملي الم�ضلح، والذي لم تنفع في رده، كما ينقل ميخائيل م�ضاقة »اإدارة 

 ، وه� كما نعلم حاكم تبنين المعين من قبل الجزار نف�ضه. 
)2(

ةإبرةهيم ل�ضاقا ةم��ضنا«

فلجاأ العاملي�ن اإلى »تاأميف ةمع�ضابات تج�ب ةمبرةري وتهاجم ق�ةت ةمجزةر في جبل 

�مع�ة  ل  مكي  وةمف��ضى  ةمبلبلا  لن  حاما  ةإ�جاد  بق�ضم  ق�اًل  فيهم  وتعيث  عالل، 

 .
)3(

ةمجزةر ��ض�قر في بلمهم«

كان الجتماع العاملي الأول في بلدة �ضح�ر،تعاقد العاملي�ن على اأثره، بقيادة حمزة 

بن نا�ضيف الن�ضار، بعد اأن اجتمع�ا »لن �ل فج وعديق وذ�روة لا ةأ�ضابهم لن ع�يم 

ةم�ضيق وقام�ة ةمي�م ةأخذ ةمثار و��ضف ةمعار« 

العمل الع�ضكري الكبير الأول، كان الهج�م على بلدة تبنين، مركز مت�ضلم الجزار، 

اإبراهيم م�ضاقة »فاح�ل�ة )ةمطياح( ةمقلعا وق�ل�ة ةمد��ضلم، وق�ل�ة لعه لقمةر لئ�ي 

 .
)4(

نفر وق�ل لنهم ةأحم ل�ضا�خهم وةأنا�س قال�ل«

»قام  م�ضاقة  ميخائيل  تعبير  ح�ضب  اأو  و�ضرعة،  عنف  على  كانت  الجزار  فعل  ردة 

وقعد«، و�ضّير اإلى جبل عامل، وتحديدًا اإلى بلدة �ضح�ر، مركز المقاومة اآنذاك. وبعد 

)1(   راجع: طن��ش ال�ضدياق، اأخبار الأعيان في جبل لبنان، ج2، من�ض�رات الجامعة اللبنانية، 1969، بيروت، �ش 64.

)2(   ميخائيل، م�ضاقة: م�ضهد العيان بح�ادث �ض�ريا ولبنان، �ش 39. وابراهيم م�ضاقة هذا حاكم تبنين من قبل الجزار. وكان 

على معرفة جيدة باأح�ال جبل عامل. فقد كان كاتبا لنا�ضيف الن�ضار في �ض�ر. وكانت بين الطرفين عالقات تجارية زاهرة.

)3(   ميخائيل، م�ضافة:  م�ضدر مذك�ر، �ش40ـ 41. 

)4(   راجع: حنانيا، المنير: تاريخ الجزار، بيروت، 1954، �ش108. 
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ت�ضد عنيف من قبل المتاولة، ا�ضتظهرت حملة الجزار على مقاوميها، وانجلت المعركة 

عن 300 قتيل من ال�ضيعة، من بينهم ال�ضيخ حمزة بن نا�ضيف الن�ضار، وعدد وافر من 

.
)1(

الأ�ضرى »وقم �ضيق ةلأ�ضرى ةإمى عكا وتم ةإعمةلهم على ةمخازوق«

في  �ضردتهم  فقد  في جبل عامل طياحًا.  النا�ش  �ضيرت جميع  الجزار هذه،  حملة 

ةمنا�س  و�ضار  ل��ار،  عقله  في  ةألرئ  و�ل  وةلأقفار،  وةمجبال  وةلأدغال  »ةمبرةري 

. ولكن الحا�ضم في هذه المرحلة، كان احتالل الجزار 
)2(

�هرب��، وفي �ل وةد �هيد��«

لدم�ضق. فقد عنى هذا الفعل، من طرف اأول، اإقفال المعابر اإلى »بر ةم�ضام«، في وجه 

بلدة م�ضغرة. كما عنى من  واأ�ضرنا، في  �ضبق  كما  وقد تح�ضن�ا،  ال�ضغير.  اآل  م�ضايخ 

طرف اآخر، ر�ض�خ الأمير ي��ضف ال�ضهابي لطلب الجزار بت�ضليمه »ةأبناء علي ةم�ضغير 

تنكيله  ل�ةزةة  في   ،
(3(

���ضف ةلألير  عليه  ةأقمم  لا  وه�  )ل�ضغرة(،  فيها  ةمدقيدين 

بامع�ضيا� �ضمه في دةخل ةإلارته، وةمذي ةن�هى ممى ةلألير ���ضف، بقطعه م�ضا� ةأخ 

مه، وةق�الع عين ةأخ ةآخر«. 

التعبير  ح�ضب  ةمجبال«،  ةإمى  »ةملج�ء  كانت  الجديدة،  العاملي  الع�ضيان  مرحلة 

رجاًل  »�رت�  لأن  البداية،  في  الجزار،  اأجبر  مما  الع�ضيان،  عن  ال�ضهير  الجزائري 

دة�دين مل�ف�ي�س عن ةمطياح ةمعالليين«. ولكن ه�ؤلء، كثيرًا ما ا�ضتفردوا بع�ش اأولئك 

. وينقل اإبراهيم الع�رة، عن ازدياد حجم 
)4(

المفت�ضين، »وظفروة بهم وةأعمل�هم ةم�ياة«

ونف�ذ الطياح في الجبال »فمخل�ة ةمبالد و�ضاروة �طلب�� لن ةمبالد ليري وذخا�ر«. 

لم يعد يكفي المفت�ض�ن من قبل والي عكا لتدبر اأمر العامليين، فا�ضطر الجزار، لأن يعين 

)1(   راجع: حنانيا، المنير: مرجع مذك�ر،�ش395؛ ال�ضبيتي: العرفان، مجلد5، �ش22ـ23؛ وكذلك: طن��ش ال�ضدياق: اأخبار الأعيان 

في جبل لبنان، ج2، �ش64؛ وينفرد ميخائيل م�ضاقة عن هذه المراجع، في�ؤكد اأن ابراهيم م�ضاقة لم يقتل، واإنما هرب اإلى عكا، 

وطلب اإعفاءه من ال�ظيفة. راجع: ميخائيل، م�ضاقة: م�ضهد العيان في ح�ادث �ض�ريا ولبنان، �ش40ـ41.

)2(   راجع: العرفان، مجلد 29، �ش 75.

)3(   راجع: حيدر اأحمد، �ضهاب: لبنان في عهد الأمراء ال�ضهابيين، ج 1، من�ض�رات الجامعة اللبنانية، بيروت، 1969، �ش 141؛ 

وكذلك طن��ش، ال�ضدياق: م�ضدر مذك�ر، ج2، �ش 348.

)4(   ميخائيل، م�ضاقة: منتخبات الج�اب على اقتراح الأحباب، المطبعة الكاث�ليكية، بيروت، 1955، �ش 10. وفي ال�ضفحات 11ــ 

12، و�ضف عن تفنن الجزار في مظالمه.
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 .
)1(

ع�ضاكر كبيرة، كان ي�ضميها »ةم�ضرومي«، وير�ضلهم اإلى »بالد ةمد�اوما ب�ضكل دة�م«

لقد ا�ضتفادت حركة الع�ضيان العاملية من ال�ضع�بات التي كان يعانيها اأحمد با�ضا 

الجزار في الن�احي الأخرى من با�ض�يته: ث�رات البدو في فل�ضطين، و�ضراعه مع والي 

دم�ضق. ولكن الفائدة الكبرى جاءت من ناحية جبل لبنان، ي�م تمرد الجبل �ضنة 1798 

  .
)2(

»وقم تدكن ةمث�ةر لن  ةل�ض�يالء على بيروت و�ضيمة و�ض�ر ولن ةلق�رةب لن عكا«

نابرت�« )ب�نابرت( ح�ضب  »ةأب�  العاملية، من و�ض�ل  الع�ضيان  ا�ضتفادت حركة  كذلك 

انفراج في جبل عامل، عاد  و�ض�له مرحلة  �ضكل  ال�ضيخ محمد مهدي مغنية، حيث  تعبير 

على اأثرها م�ضايخه من اآل علي ال�ضغير، الالجئ�ن دائمًا، من م�ضغرة واأطرافها، اإلى داخل 

جبلهم. وكان�ا بذلك من اأوائل م�ضايخ المنطقة، الذين و�ضع�ا اأنف�ضهم بت�ضرف الفرن�ضيين. 

ثم اأنهم قابل�ا لحقًا »ةأب� نابرت�«، واأعطاهم حكم بالدهم، و�ضاروا من عند اأمير الجي��ش 

  .
)3(

الفرن�ضية، وقدم�ا له الذخائر من البالد وت�ضلم�ا القالع التي كانت لأبائهم

دفعها  ق�ة  العاملية  الع�ضيان  حركة  من  وتاأخذ  تع�د  جديدة،  م�ضتجدات  ولكن 

ال�ضهابي  ب�ضير  الأمير  اإم�ضاك  ومع  عكا،  اأ�ض�ار  عن  ب�نابرت  رحيل  فمع  الم�ضتجدة. 

تتراجع  اللبنانية،  الإمارة  داخل  الأو�ضاع  وتهدئة  لبنان،  بق�ة في جبل  الحكم  الكبير، 

حركة الطياحة العاملية، اإلى مخابئها المحلية في الجبال العاملية، من دون اأن يتمكن 

الجزار منها والق�ضاء عليها. فقد ا�ضتمر الع�ضيان، كما يرى اإبراهيم الع�رة، »�ل لمة 

حك�لا ةمجزةر«. وكذلك ينقل الركيني في مخط�طته، عن ح�ادث قتل، وعن حمالت 

قام بها الجزار في الأع�ام 1201هـ/ 1786م و 1250 هـ/ 1790م، و1208 هـ/ 1793م، 

و1214 هـ / 1799م. 

الدفع الأ�ضا�ضي الجديد لحركة الع�ضيان العاملية، جاء مع م�ت الجزار في ني�ضان/ 

اأبريل العام 1804، حيث �ضادت الف��ضى العامة، خ�ض��ضًا اأن نزعات دم�ية راحت تحكم 

)1(   ابراهيم، الع�رة: تاريخ ولية �ضليمان با�ضا العادل، م�ضدر مذك�ر، ن�ضره ق�ضطنطين البا�ضا، �ضيدا ـــ لبنان، 1936، �ش 301..

)2(   راجع: ل�ت�ضكي، تاوؤيخ الأقطار العربية الحديث، دار التقدم، م��ضك�، 1971، �ش 40. 

)3(   راجع: حيدر اأحمد، �ضهاب: لبنان في عهد الأمراء ال�ضهابيين، ج 1، �ش 261 ــ 262. وفي كتابه الآخر نزهة الزمان، ج 2، �ش 

887، يق�ل اأن تاريخ ح�ض�رهم لى عند ب�نابرت كان في 14 اآذار 1798.
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ما بين خلفائه، مما مكن المتاولة من البقاء على »هياجهم في بالد ب�ضارة وتدلك �ض�ر 

بن�ع لن ةم�ضلطا« ح�ضب تعبير ميخائيل الدم�ضقي في تاأريخه »م��ةدث ةم�ضام«. 

قد  العاملية،  الع�ضيان  حركة  كانت  بالطبع،  م�ته  مع  اأي  الجزار،  حكم  نهاية  في 

تجاوزت منطق ن�ض�ئها، حركة ع�ضيان في وجه الجزار، لتدور في مرحلة ما بعده، على 

م�ضامين وم�ازين جديدة اأفرزتها اأحداث الـ 24 �ضنة الما�ضية تحت حكم والي عكا. 

قيادات جديدة: 

العامليين،  الم�ضايخ  جميع  تراجع  الن�ضار،  نا�ضيف  بن  حمزة  ال�ضيخ  مقتل  بعد 

ولم يعد يذكر، حتى بال�ضم، عن اأي دور لهم في حركة مقاومة الجزار. وهذا م�قف 

طبيعي لفئة اعتمدت اأ�ضا�ضًا في �ضيطرتها الداخلية، على تفاعالت الأحداث الخارجية 

والمحيطة. وهكذا �ضار خروج ه�ؤلء الم�ضايخ من ال�ضراع، �ضحقًا على يد الجزار اأم 

هروبًا، مدخاًل لتاأخذ العائالت ال��ضطى في ال�ضلم الجتماعي، دور المحدد في م�قع 

ه�  وهذة  �ض��ر،  في  ملدقاولا  لم�ر  ةمز�ن  علي  »ةم�ضي�  ه�  فهذا  الأول.  القيادة 

 .1793
(1(

�ضليدا� ةمبزي، �ق�ل على �م ةمجزةر في عكا، لع ةأ�ابر لن بالد ب�ضارة ةمعام 

�ذمك هذة ه� علي ةممرو��س، زعيم ةلأ�ضرة ةم�ضعبيا، ��ضنق في عكا بعم �ضنق ةلألير 

. �ذمك �برز ة�ضم ح�ضن �ضيت، لفاو�ضاً با�ضم ةمث�ةر في لرةحل لحقا. 
(2(

���ضف فيها

وهذه �لها،عا�الت جم�مة تبرز في ةأدوةر مها على ةمد�ضرح ةم�ضيا�ضي ةمعاللي، وتاأخذ 

ةألر  »فاآل  �ضلط�ها،  بامكالل لن ليمة�  ةأفرغ�ها  ةم�ضغير، ح�ى  ةآل  قيادة  لن ح�ضا 

��ض�ذو�  ةمبالد  في  دةروة  ةأ�  ةإمى  وةأولدهم  عيامهم  وبقيا  ةم�ضغير(  )ةآل  حر�دهم 

  .
)3(

و�طلب�� لن ةمنا�س«، كما ينقل الركيني عن اأح�الهم

مجيء �ضليمان با�ضا واليًا على عكا، وعمله على اإيقاف حركة الع�ضيان، فتح اأب�اب 

)1(   راجع: الركيني: العرفان، م 5، �ش23.

)2(   راجع: الركيني: العرفان، م 29، �ش 687؛ وحيدر اأحمد، �ضهاب: نزهة الزمان، �ش 826.

)3(   راجع الركيني: العرفان، م 28، �ش 952.
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الع�دة اأمام اآل ال�ضغير من اأماكن لج�ئهم البعيدة. والمراجع العاملية وغير العاملية، 

. ولكن �ضك التفاق النهائي بين 
)1(

ل تنقل عن �ضدام بين الطياح وم�ضايخ اآل ال�ضغير

�ضليمان با�ضا واآل ال�ضغير، يدل على رف�ش طياح بالد ب�ضارة وبالد ال�ضقيف، اإرجاع اآل 

ال�ضغير واآل �ضعب واآل منكر اإلى اإقطاعاتهم ال�ضابقة. ففي الزيارة التي قام بها ه�ؤلء 

ةإرجاع  لنه  »طلب�ة  با�ضا  �ضليمان  لتهنئة  النا�ضيف،  فار�ش  بقيادة  عكا،  اإلى  الم�ضايخ 

�ضاأ���  ةأني  غير  لدكن.  غير  هذة  ةأ�  فاأجابهم  لنهم.  ةمجزةر  نهبها  ةم�ي  ةألال�هم 

ملموما ب�ضاأنكم وةأ�ض��ضيرها باألر�م معلها تعّ��س عليكم بمل ةألال�كم«. 

والت�ضاوؤل الذي يطرح نف�ضه هنا، ه� الآتي: هل يقي اإرجاع الم�ضايخ اإلى »ةألال�هم« 

واإقطاعاتهم ال�ضابقة، �ضليمان با�ضا من ف��ضى الطياح. �ضيما، واأن �ضليمان با�ضا نف�ضه، 

ب�ضارة بل ��ضدل  »�ضررهم و�ضررهم وخطرهم ل �قع على بالد  اأن   ، كان قد لحظ 

 ؟. وفي المقابل، كان ال�الي قد لحظ اأي�ضا، »ةأ� ةمد�ضا�� مي�س 
)2(

ةأ��ضاً بالد �ضفم«

به ول هم  �ك�ف��  بدعا�ضهم  �ع�ا�ض�� لنها ول مهم للك �ق�م  ةأو لهنا  مهم حيلا 

لثل بقيا ةمنا�س، �دا ومي�س مهم �ضنا�ع ��ض�غل�� بها ول تع�دوة على ةمد�اجرة ول 

�دكن  ول  لامه  و��ضلدهم  مهم  �ر�ن  ةأحم  ول  لا  تجارة  في  ��ظف�نه  لال  عنمهم 

. كما يكتب اإبراهيم الع�رة في �ض�رة اأح�الهم. ولم يكن هذا الختالل 
)3(

ةأ� ���ض�م�ة«

في م�ازين الق�ى بين الطرفين، لي�ضكل دافعا، يحث �ضليمان با�ضا على التدخل الق�ي 

والحا�ضم، ل�ضالح م�ضايخ األ علي ال�ضغير.  

لجاأ م�ضايخ اآل ال�ضغير، والحال هذه، اإلى �ضداقاتهم العتيقة، ومنها ما يجمعهم مع 

)1(   ينفرد محمد جابر بالخبر الآتي: اأن �ضليمان با�ضا بعد اأن راأى الخراب في البالد ا�ضتدعى على الفار�ش‘ عميد اآل �ضعب، 

فاأقامه حاكما عاما في قلعة تبنين، ولم يكن يج�ضر اأحد على قب�ل ذلك المن�ضب، بعد ذبح الحاكم ال�ضابق. ولم يقبل على 

الفار�ش ذلك المن�ضب، اإل بعد اتفاق مع زعماء الث�ار، على اأن ي�ضعى باإجالء جي�ش الأتراك والأرناوؤوط عن البالد، واإرجاع 

الحكم اإلى اأهلها. وهذا الخبر م�ضك�ك ب�ضحته لتناق�ضه، مع معطيات غير تاريخية. لي�ش اأقلها اأن على الفار�ش ال�ضعبي كان 

قد مات العام 1775. تاريج جبل عامل، �ش 104.

)2(   اإبراهيم، الع�رة: تاريخ ولية �ضليمان با�ضا العادل، م�ضدر مذك�ر، �ش 37.

)3(   اإبراهيم، الع�رة: م�ضدر مذك�ر، �ش 37.
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اآل جنبالط، حلفاء الأمير ب�ضير ال�ضهابي، والأكثر قربا منه، في منت�ضف عهد اإمارته 

. فكان اللتقاء بين 
)1(

الأول. ف��ضط�ا لدى الأمير، ال�ضيخ ب�ضير، كبير م�ضايخ اآل جنبالط

م�ضالح الأطراف الثالثة: الب�ضيريين وم�ضايخ اآل ال�ضغير. الب�ضير الجنبالطي، لتاأكيد 

م�ضالحه في اإقليم التفاح، الإقليم ال�ضمالي من جبل عامل. والب�ضير ال�ضهابي، لتاأكيد 

وق�ف  وبعد   ،1798 العام  حاز  قد  كان  واأنه  �ضيما،  ول  اإمارته.  وحدود  �ضلطتة  ت��ضيع 

اإلى جانب الأمير ب�ضير  العثمانية، ب�ضخ�ش ال�ضدر الأعظم ي��ضف با�ضا �ضيا،  الدولة 

في �ضراعه مع الجزار، واإلقرار به على »ول�ا جبل مبنا� ووةدي ةم�يم وبالد بعلبك 

وبالد ةمبقاع وبالد ةمد�اوما وةعمةً ةإ�اه باأ� �بقى عليها وةمياً دة�داً باألر ةمموما وةأ� 

ل �ك�� مل�زرةء عليه ت�ضلط، وةأ� ةإ�رةد ةأل�ةمها �ك�� لن �مه ةإمى خز�نا ةمموما �دا 

. كما جاء في مرويات طن��ش ال�ضدياق وحيدر �ضهاب 
)2(

�ا� في عهم ةلألرةء ةمدعنيين«

واإبراهيم الع�رة. 

ولكن هذه الحيازة وال�ضلطة لالأمير ب�ضير، بقيتا ا�ضميتين ط�ال عهد الجزار با�ضا. 

 ،
)3(

�ض�ةه« لأحم  �ر�ن��  ل  »لأنهم  بالت��ضط  يطالب�نه  ال�ضغير  اآل  يكد  فلم  وهكذا، 

باز  جرج�ش  فاأر�ضل  تعامى«،  ةمباري  ت�فيقات  لن  »فر�ضا  ب�ضير  الأمير  وجدها  حتى 

»ةأنه ل��جه لن طرفنا عبم�م  بعر�ش حال  واأ�ضحبه  با�ضا  �ضليمان  لمقابلة  اإلى عكا 

ةم�ضي� جرج�س باز �عر�س مدرةحدكم لا �ق��ضي، فن���ضل مع�ةطف دوم�كم ةنعطا� 

 .
)4(

ةمخاطر م�ضداح وقب�ل لا �عر�س«

ما ه� عر�ش الأمير ب�ضير؟ لنتابع مع الع�رة: »ةأ� �عطى مهم )ةآل ةم�ضغير وةآل �ضع� 

وةآل لنكر( ةلألا� ةم�ام وةأ� ترجع ةإميهم ةألال�هم وحك�لا ةمبالد، �دا �انت ةأوًل، ةأي 

)1(   راجع: اإبراهيم، الع�رة: م�ضدر مذك�ر، �ش142.

)2(   راجع: طن��ش، ال�ضدياق: اأ خبار الأعيان في جبل لبنان، ج 1، �ش 370؛ وحيدر اأحمد، �ضهاب: تاريخ الأمراء ال�ضهابيين،ج 

1، �ش195.

)3(   اإبراهيم، الع�رة: م�ضدر مذك�ر، �ش 40.

)4(   اإبراهيم، الع�رة: م�ضدر مذك�ر، �ش 40.
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ةأ� ���ضرف�ة بها �دا ��ضاوؤو� و�مفع�ة عنها لاًل لقط�عاً فقط. وةأ� ل تقبل عليهم 

�ضكا�ا عدا ل�ضى ول في ةمد�ض�قبل وةأ� �ك�ن�ة ةأحرةرةً في بالدهم وةأعدامهم لن دو� 

 .
)1(

ت�ضلط عليهم لن طر� وةحم ...«

عائقا  كان  الع�ضكري،  الميدان  في  وق�تهم  عامل،  جبل  في  الطياح  ح�ض�ر  ولكن 

اأمام مبادرة الأمير ال�ضهابي، لأن تجاوزهم لم يكن من ال�ضه�لة بمكان. بخا�ضة، واأن 

الم�ضطربة.  الجزار  تركة  في  ال�ضتقرار  تحقيق  في  طم�ح   على  كان  با�ضا،  �ضليمان 

جبل  طياح  مع  الم�ضلحة  الم�اجهة  متابعة  وارد  في  اإذًا،  يكن  لم  الجديد،  عكا  ف�الي 

عامل، ومحاولة اللج�ء اإلى الح�ضم الع�ضكري ال�ضريع. وقد تكررت، مع تردد والي عكا،  

مراجعات الأمير ب�ضير ال�ضهابي والتما�ضاته، ب�ضاأن م�ضايخ اآل ال�ضغير. ول �ضيما، واأن 

الأمير ال�ضهابي كان يعاني من اأحداث خطيرة داخل اإمارته )عامية انطليا�ش(. اأخيرا، 

وبعد »لفاو�ضات ط��لا« بين الخ�ري �ضابا مندوب الأمير ب�ضير، و�ضليمان با�ضا »قمم 

�ضليدا� با�ضا عر�ضاً ل �دكن ةأ� ��م �ض�ةه ب�جه لن ةم�ج�ه، وه� ةأ� �عطى ملد�ضا�� 

ل�الت لن ةإقليم ةم�ض�لر لأجل لعي�س �ل لنهم قمر مزوم لعي�ضه ب�ضر� ةأ� �قيد�ة 

ةأ� �مفع�ة عنها مطر�  بمو�  و�اأ�ل�ها لعافاة  وةمزرةعا  بامفالحا  فيها و�م�روها 

ةمديري �ضيئاً. وتك�� مهم ومذر��هم لن بعمهم لفروزة ةمقلم، لدن�عا ةمقمم لن 

دو� لعار�س ول لنازع، وةأ� ��رةأ�س عليهم ب�ضفا �ضي� ل�ضا�� ةم�ضي� فار�س ةمنا�ضيف 

)ةبن نا�ضيف ةمن�ضار(، مي�عاطى ةأل�رهم ل�ضام�هم وف�ضل ةممعاوى في لا بينهم. 

ةألا ةإذة بمة لن ةأحمهم ةأو جرى بينهم لادة ج�ضيدا ف�عر�س مه وه� ����ضط ف�ضلها 

لع ةم�كم بها، وةإذة ةأحم بمة لنه نقي�ضا ووج� عليه ةمق�ضا�س ةم�كدي فيطل� لنه 

ةأي لن ةم�ضي� ةمدذ��ر وةإذة فر هارباً فيطل� جلبه لنه ول �قبل مه عذر. ول �ك�� 

مل�ضي� فار�س ول مغيره لنهم ةأدنى لمةخلا في بالد ب�ضارة ةأي لقاطعات جبل ه�نين 

)1(   اإبراهيم، الع�رة: م�ضدر مذك�ر، �ش 41.
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وجبل تبنين و�ضاحل لعر�ا و�ضاحل قانا ولرجعي�� ولقاطعا ةم�ضقيف وبع�س قرة�ا 

ةإقليم ةم�ض�لر ولقاطعا ةإقليم ةم�فاح ول ��مةخل�� بهذه ةمدقاطعات ول ب�ك�لا ول 

بفالحا ول بزرةعا ول باأخذ ول عطاء ب�جه لن ةم�ج�ه. وةمذي ��مةخل لنهم باأحم 

 .
)1(

ةمقرة�ا فال ت�ضدع مه دع�ى و�ض��ضدع عليه ةممع�ى«

باإزاء �ضروط �ضليمان با�ضا هذه، كان ل بد للم�ضايخ العامليين »ون�رةً مل�ال ةم�ي 

هم فيها«، من الميل اإلى قب�لها. واأجاب�ا الأمير ب�ضير بالمديح والثناء، م�ؤكدين اأنهم 

ياأتمرون »بكل لا �ر�مه و�ر�ضده«. وبرغم من اأنها تجردهم من كل �ضيطرة على بالد 

ب�ضارة وبالد ال�ضقيف واإقليم التفاح، فقد نزل�ا اإلى عكا، بكفالة الأمير ب�ضير، الذي اأر�ضل 

معهم جرج�ش باز، فا�ضتقبلهم �ضليمان با�ضا  بكل ب�ضا�ضة وترحاب، واأو�ضح لهم »رغب�ه 

بعدار ةمبالد ورةحا ةمعباد وقطع دةبر ةمف�ضاد وةمدف�ضم�ن، وةأو�ضح مهم �ضفق�ه عليهم 

مدا نامهم بالأ�ام ةم�ضامفا، ورغباته ةمقلبيا مرةح�هم بدا ةأنهم لن رعا�اه. وت��ض�ت 

حيث  وه�  ةآخر  �ضر�  عليها  وز�م  ةمطرفين،  لن  بها  ةمقيام  ةمدق��ضى  ةم�ضروطات 

ةأنهم لزلع�� ةأ� �نام�ة رةح�هم ةم�الا و���ضل�ة على لعي�ض�هم فهم للزول�� ةأ��ضاً 

بكل وقت ل�ى مزم ةلألر ةإمى طلبهم برجال ةمع�ضا�ر مد�اربا ةأحم ةمد�الت، �ج� 

عليهم ةأ� ���ضروة بمو� تردد ول عالا ول طل� علف ن�ير باقي ةمع�ضا�ر، وذمك 

ن�ير ةم�ضرو� ةمدل�زم بها ةألير جبل مبنا�. فامكل ةأبموة ةممعاء م��ضرة ةم�ضلطا� 

قابلين �ل ةم�ضرو� ةمدمرجا فيه و�رلاً لن �ضعادته بمو� ة�ض��قاق مها«. وبعد ذلك 

ا�ضتح�ضر �ضليمان با�ضا ال�ضيخ ح�ضن �ضيت )اأحد زعماء الطياح( »وةألره ةأ� ���جه معنم 

ةم�ضي� فار�س ةمنا�ضيف مالتفاق على ت�ز�ع قرى ةإقليم ةم�ض�لر«. وبعم ةمدذة�رة تم 

ةمرةأي ةأ� �قمل�ة ةلم�دا�س ملع�با ةمعليا مي�ؤ�م تقر�ر هذة ةم�رتي� لثب�اً مه، وبعم 

)1(   اإبراهيم، الع�رة: م�ضدر مذك�ر، �ش 44.
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.
)1(

لمة جاء ج�ةب لن جان� ةمموما بقب�ل ةم�رتي� ةمدذ��ر وة�ض���ضانه«

والم�ضايخ  الحاج ح�ضن �ضيت  اإلى  الجميع  التثبيت، ت�جه  وبعد ال�ضتح�ضال على هذا 

فرحين م�ضرورين حا�ضلين على غاياتهم مطمئنين على دمهم ومالهم وعيالهم، وبخروجهم 

من عكا اأر�ضل قدامهم المب�ضرون ل�ضائر البالد، ففرح الجميع بذلك فرحًا عظيمًا. وحاًل 

ح�ضر ل�ضتقبالهم وعملت الأفراح في منازلهم وا�ضت�ل�ا على الإقليم )ال�ض�مر(. وكل منهم 

اأي الم�ضايخ ا�ضتقام في كل معي�ضة �ضالمًا اآمنًا. اأما اأهالي البالد فقد فرح�ا بدورهم فرحًا 

 .
)2(

عظيمًا لخال�ضهم من تلك الباليا التي كانت م�ضادفتهم منهم

لقد ارتّدت حركة الطياحة العاملية، اإلى م�اقف داخلية تنال من �ضلطة م�ضايخ اآل 

ت�اجد  جراء  مهددًا،  وج�دها  العاملية  الجماعة  هذه  راأت  اأن  بعد  بخا�ضة،  ال�ضغير. 

انت�ضار  طعن  اأن  وبعد  واأرناوؤوط،  اأكراد  من  الجزار  ا�ضتقدمهم  الذين  »ةلأغرةب« 

الجزار 1780، بالعاملية التي برزت زاهية زمن نا�ضيف الن�ضار. وم�ضت�يات الم�اجهة 

في الم�اقف هذه، كانت تت�ضنن با�ضتمرار، مع ال�ضتنزاف ال�ضرائبي من قبل الجزار 

با�ضا، ول �ضيما، واأن المرحلة الممتدة ما بين 1790 و 1830، عرفت انخفا�ضًا م�ضتمرًا 

في قيمة النقد، حيث انخف�ش �ضعر قطع القر�ش في المرحلة المذك�رة، بن�ضبة خم�ضة 

)1(   يف�ضل ال�ضيخ �ضليمان ظاهر، ما اأجمله اإبراهيم الع�رة، في�رد وثيقة ا�ضتح�ضل عليها، وهذا ن�ضها:

بيان بالمحالت التي اأنعمنا بها على ولدنا ال�ضيخ فار�ش النا�ضيف وباقي حم�لة اآل ال�ضغير وعلى م�ضايخ حم�لة ال�ضعبية باأجمعهم 

ال�ا�ضطة،  المغيرية،  مطحنة  الم�ضرية،  معا�ضهم:  لأجل  المن�ض�ر  ج�اد  ابن  ح�ضين  مع  باأجمعهم،  المناكرة  حم�لة  م�ضايخ  وعلى 

ال��ضامية التحتا، الخرائب، جمجيم، ارزية، مغراقة القا�ضمية، �ضينية، دير تقال، القاقعية، المروانية، الزرارية، عدل�ن، ال��ضامية 

الف�قا، البي�ضارية، خربة الدوير، عين اأب� عبد اهلل، �ضت�ية العربان، البابلية، الداوودية، براك الدوير، اأعداد ماعز العربية، القرية، 

الحارثية، مزرعة النبي �ضاري، زيت�ن المروانية، تفاحتا، الغ�ضانية، مغارة محيدلة، �ضمينة العربان، ال�ضك�ضكية، الياه�دية الجديدة، 

زيت�ن الزرارية، الل�بية، الك�ثرية، كفربدة، زيت�ن القاقعية، زيت�ن الم�ضعراني، زيت�ن البابلية. العرفان، م 37، �ش 379 ـــ 380.

وي�رد ال�ضيخ �ضليمان ظاهر كذلك �ضفحة 377، من المرجع نف�ضه، �ضكا اآخر با�ضم محمد النا�ضيف المعار�ش لل�ضيخ فار�ش. وهذا ن�ضه 

من بعد المقدمة: �ضمحنا للمذك�ر في قرية الطيبة يت�ضرف بم��ضمها هذا العام، وفي العام القابل يم�ضيها من كي�ضه وي�ضتغلها من غير 

ميري فال تقار�ض�ه بالقيمة المذك�رة، وقد اأمرنا للمذك�ر باإنعام في كل �ضهر 500 غر�ش. وكذلك اأمرنا له بع�ضرة غرار حنطة وع�ضر غراير 

�ضعير، وكذلك �ضمحنا اإلى اأخيه ال�ضيخ ن�ضار النا�ضيف واإلى اأ�ضعد الخليل واإلى هادي المقبل في قرية طيرفلي�ضيه مطلقا يت�ضرف�ا بها بهذا 

العام ويم�ض�ها على كي�ضهم في المقبل واأمرنا للمنك�رين باأنعام �ضهرية 90 غر�ش في ال�ضهر وحين طل�ع الخير تنقطع ال�ضهرية المذك�رة«. 

)2(   الحديث عن » �ضروط ال�ضلح« ماأخ�ذ من اإبراهيم، الع�رة: م�ضدر مذك�ر، �ش  44ـــ48. الفقرات الم��ض�عة بين مزدوجين 

ماأخ�ذة بن�ضها الحرفي.
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اأ�ضعاف، وهي الن�ضبة نف�ضها التي لحقت بارتفاع ال�ضرائب. ولكن التجاهين، كما يرى 

�ضيفالييه، لم يكن  ليع��ش اأحدهما الآخر. 

»ةمخارجي  الطابع  اأ�ضا�ضي،ه�  م�ضترك  قا�ضم  يجمعها  جميعها،  العنا�ضر  هذه 

ملد�ضمر«. وهذا الهج�م الخارجي، كان يتكفل بردة، في الظاهر، ط�ال مراحل العالقة 

اآل ال�ضغير.  راأ�ضهم  المعنية وال�ضهابية مع جبل عامل، م�ضايخ المنطقة وعلى  ال�ضابقة 

تكن  لم  عكا،  في  البا�ض�ية  �ضدة  اإلى  الجزار  و�ض�ل  الخارجي،  الحدث  هذا  وباإزاء 

الم�ضاكل  لكل  واحدة  مت�ازية  فعل  ردات  تمتلكان  والفالح�ن،  الم�ضايخ  المجم�عتان، 

»ةن��م«  والعراق،  بعلبك  باتجاه  ق�افل  في  الم�ضايخ  »ةن��م«  فبينما  عنه.  الناجمة 

الفالح�ن في طياحة م�ضلحة، ولمدة ط�يلة )24 �ضنة(، لأن لي�ش هناك خيار اآخر. وقد 

»خديرة«  الن�ضار،  نا�ضيف  مرحلة  في  ال�ضابقة،  والع�ضكرية  ال�ضيا�ضية  الأحداث  كانت 

داخلية  تبعية  كل  الم�ضايخ، من  والتي تحررت مع هروب  للعامليين في طياحتهم هذه، 

المنطقة  على  لي�ش جديدًا  المبادرة،  ال�ضكل من  وهذا  واقت�ضاديًا.  و�ضيا�ضيًا  اجتماعيًا 

اإبراهيم با�ضا. كما  اأب� �ضمرا غانم مع ت�ضفية  عم�ما، فقد برز في جبل لبنان بقيادة 

ل  الأم�ر،  كانت  واإن  و 1851،   1850 و   1845 و   1841 الأع�ام  في حركات  تكرارًا  برز 

العام  ت�ضرين  اأوا�ضط  في  وا�ضحًا،  برز ذلك  كما  الأحيان.  كثير من  في  بدايتها  تتعدى 

1841، ج�ابًا على تخاذل المقاطعجية الم�ارنة في ك�ضروان، وعجزهم عن نجدة م�ارنة 

ال�ض�ف وم�ضيحيي زحلة. ولكن عف�ية البداية لحركة الطياحة العاملية، ومع ديم�متها 

اإلى �ضيء من  للقيادة، تح�لت في ما بعد،  ال��ضطى  العائالت  مدة ط�يلة، ومع ت�ضدي 

التنظيم، وه�الذي تجلى اأخيرًا في ك�ن الحاج ح�ضن �ضيت المفاو�ش الأول با�ضم الطياح. 
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 النهضة العلمية الثانية في جبل عامل 
بعد نهاية حكم أحمد باشا الجزار

الشيخ حسن بغدادي 

مقدمة:

با�ضا  اأحمد  ال�ضّفاح  بعد حكم  قامت  التي  في جبل عامل  الثانية  العلمية  النه�ضة  لعّل 

الجزار ل تقّل اأهمية عن النه�ضة العلمية الأولى التي تحققت على يد ال�ضهيد الأول ال�ضيخ 

محمد بن مكي الجزيني اأوا�ضط القرن الثامن هـ، والبحث ح�ل النه�ضة العلمية الثانية هي 

اإلى اإقامة م�ؤتمر ح�ل المجرم اأحمد با�ضا الجزار ال�الي العثماني في عكا،  التي دعتني 

العلماء قتاًل وتعذيبًا، هذا  واأهلك  العباد والبالد  اأن دّمر  1219هـ، بعد  والذي هلك �ضنة 

ناهيك عن حرقه لآلف المكتبات العلمية والمخط�طات وتهجيره للعلماء عن جبل عامل.

النه�ضة  عن  حديثنا  معر�ش  في  عامل  جبل  عن  نتحدث  عندما  الآخر،  ال�ضيء 

العلمية، فهي بالتاأكيد �ضاملة لكثير من العلماء الذين هم من خارج دائرته الجغرافية، 

الحلة،  اأو  الأ�ضرف،  النجف  العلمية( مثل  ونحن نق�ضد بجبل عامل دائمًا )الحا�ضرة 

وقم المقد�ضة، ولم تُعد هناك ثمرة علمية للبحث عن حدوده الجغرافية فاإّن اأ�ضحاب 
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التراجم والم�ؤرخين تحدث�ا كثيرًا ح�ل هذا الم��ض�ع، وبات الحديث عنه مجرد تكرار، 

وما يهّمنا نحن في الكالم عن علماء ال�ضيعة في لبنان ه� اأنهم انتم�ا اإلى جبل عامل 

اأو  بعلبك،  اأو  ن�ح  كان�ا من كرك  �ض�اء  اأنف�ضهم  اإلى  ن�ضب�ه  ما  وهذا  كحا�ضرة علمية، 

الهرمل، وبتقديري لعّل من�ضاأ الإلتبا�ش عند من ذهب اإلى الت��ضعة في الدائرة الجغرافية 

لقب  من  اأنف�ضهم  على  اأطلق�ه  لما  ناظرًا  كان  عنه،  بعيدة  مناطق  لي�ضمل  عامل  لجبل 

)العاملي(.

بعد  عامل  في جبل  الثانية  العلمية  )النه�ضة  ال�ضابع  الم�ؤتمر  هذا  في  بحثي  مح�ر 

النكبة(، وحتى نتعّرف على النه�ضة العلمية التي انطلقت بعد هالك ال�ضّفاح اأحمد با�ضا 

الجزار �ضنة 1219 هـ، ل ُبّد واأن نطّل �ضريعًا على النه�ضة العلمية التي تاأ�ّض�ضت في جبل 

النه�ضة  ا�ضتمرت  النه�ضتين، حيث  بين هاتين  نربط  الأول كي  ال�ضهيد  يد  عامل على 

الأولى من اأوا�ضط القرن الثامن هـ، اإلى اأواخر القرن الثاني ع�ضر.

هناك  وكانت  المماليك  ل�ضلطة  محك�مة  كانت  الأول  ال�ضهيد  عهد  في  المنطقة 

الآن مجال  ولي�ش  دم�ضق،  في  واليهم  عبر  ال�ضلطة  مع هذه  الأول  لل�ضهيد  عالقة طيبة 

التبّدل في  الثمن جّراء  الأول  ال�ضهيد  اإقامة هذه العالقة وكيف دفع  البحث في كيفية 

حكم المماليك.. هذا الم��ض�ع ياأتي في مكان اآخر، لكن ما يهّمني الآن، ه� اأّن ال�ضهيد 

ا�ضتفاد من هذا المناخ لأجل تاأ�ضي�ش م�ضروع يق�م على اأ�ضا�ش حفظ جبل عامل وجعله 

رب�عه  على  علمية  باإقامة حا�ضرة  اإّل  ليتحقق  كان  ما  وهذا  اآثاره لحقًا،  لتظهر  كيانًا 

وخ�ض��ضًا اأنه كان يرزخ تحت الإحتالل ال�ضليبي ح�الي )قرنين من الزمن(، وما كان 

لي�ضمد هذا الجبل اأمام الع�ا�ضف المختلفة التي مّرت على المنطقة ولم يكن ليتحّ�ل 

اإلى قاعدة كبرى في �ضماء العالم الإ�ضالمي ل�ل هذا الح�ض�ر العلمي الذي وّلد الثقافة 

اإلى مركز كبير �ضاهم  الجبل  اله�ية، فقد تحّ�ل هذا  للمحافظة على  والجهاد  والفكر 

بن�ضر فكر وفقه اأهل البيت R، ول�ل هذه النه�ضة العلمية لما تمكّنا نحن الي�م من 

القيام بهذا الدور المذهل، من هزيمة العدو الإ�ضرائيلي وم�اجهة الإحتالل الأمريكي 
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للمنطقة ومن و�ضع حد للخطر التكفيري.

هذه النه�ضة العلمية ما كانت لتب�ضر الن�ر ل� بقي ال�ضهيد الأول في قريته )جزين( 

يدر�ش على اأبيه ووالد زوجته ال�ضيد علي ال�ضائغ، فنحن ل ننكر وج�د علماء في جبل 

. ولكنهم لم يرتق�ا اإلى اإطالق حا�ضرة علمية تجعلها 
)1(

عامل قبل ع�ضر ال�ضهيد الأول

ت�ضتغني عن الذهاب اإلى ح�زات اأخرى كالحّلة مثاًل، من هنا نجد ال�ضهيد كان يتطلع 

العالم  �ضماء  في  منارة  ليك�ن  الجبل  لهذا  زاهر  م�ضتقبل  اإلى  والب�ضيرة  الب�ضر  بن�ر 

الإ�ضالمي، وهذا الذي جعل ال�ضهيد ُيغادر بلدته )جزين( اإلى مدينة الحّلة بالعراق حيث 

مدر�ضة العالمة الحلي، والتي لها الف�ضل الأول على النه�ضة العلمية والفكر ال�حدوي 

في م�ضروع التقريب على جبل عامل والمنطقة فالعالمة الحّلي ت�في �ضنة 726هـ، ولكن 

نجله )فخر  واأبرزهم  بتالميذه  وال�حدوي  والفكري  العلمي  بنهجها  ا�ضتمرت  مدر�ضته 

المحققين(.

بقي ال�ضهيد الأول في الحلة اإثنتي ع�ضرة �ضنة در�ش فيها على فخر المحققين وعدد 

»اإنني  قال:  عندما  بها  يعتز  اأ�ضتاذه  من  �ضهادة  يحمل  وه�  الحلة  من  وخرج   ،
)2(

اآخر

.
)3(

ة�ض�فمت لنه ةأ�ثر لّدا ة�ض�فاد لني«

عليه  حاز  بما  يكتف  لم  اأّنه  الأول  ال�ضهيد  عند  الفكري  الن�ض�ج  هذا  ي�ؤكد  والذي 

الإ�ضالمية  المذاهب  علماء  على  القراءة  من  المزيد  قّرر  واإنما  )الحلة(،  مدر�ضة  في 

المنت�ضرين في ع�ا�ضم العالم العربي، وفي نف�ش ال�قت كي ت�ضكل هذه العالقة فر�ضة 

القائم  الإ�ضالمية،  المذاهب  بين  التقريب  م�ضروع  ولإقامة  الجعفري  الفقه  لن�ضر 

ال�ضيخ الط��ضي في  الفقه، كما فعل  ب�ابة كتابة  لي�ش من  المقارن( ولكن  على )الفقه 

)1( كان في جبل عامل علماء قبل النه�ضة العلمية التي اأطلقها ال�ضهيد الأول، ف�الده ال�ضيخ مكي وجده ال�ضيخ محمد بن حامد كانا 

من العلماء وامتدحهما الحر العاملي في اأمل الآمل وعّبر عنهما بالثقاة. و كان اأقدم من وجد في جبل عامل ال�ضيخ بن ط�مان.

العلمية  للح�زة  الم�ؤ�ّض�ش  اإبن )�ضت ع�ضرة �ضنة( وكان  المعروف  بالعراق وكما ه�  الحّلة  اإلى مدينة  الأول  ال�ضهيد  )2(  ( و�ضل 

العاّلمة الحّلي قد ت�في �ضنة 727هـ قبل اأن ي�لد ال�ضهيد الأول والتي ا�ضتمرت بتالميذه وفي مقدمتهم )فخر المحققين( الذي 

تخّرج ال�ضهيد الأول عليه.

)3(    نقل هذه ال�ضهادة كل من ترجم لل�ضهيد الأول ومنها اأعيان ال�ضيعة ج14 �ش 371 .
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العلمية كما �ضنع في  واإقامة المجال�ش  واإنما من خالل الدر�ش والمباحثة  )الخالف( 

ع�ا�ضم العالم العربي وبالأخ�ش في )دم�ضق(، وهذا ما قاله في اإجازته لبن الخازن 

.
)1(

الحائري: »ةإني قرةأت على ةأربعين �ضيخاً لن علداء ةأهل ةم�ضنا«

 بعدما �ضّيد ح�زة علمّية خّرجت الع�ضرات 
)2(

هذا الإنجاز ظهرت اآثاره في )جزين(

»ةأنه �ضلى  الآمل:  اأمل  العاملي في  الحر  الإنجاز  والتي عّبر عن هذا  المجتهدين،  من 

على ةإحمى ةمجنا�ز في ةإحمى ةمقرى في جبل عالل في عهم ةم�ضهيم ةلأول �ضبع�� 

مجتهداً«.

هذه النه�ضة العلمية التي ا�ضتمرت زهاء اأربعة قرون لم تكن بمناأى عن الم�ضايقات 

والبغي من ال�لة والتابعين للحكم العثماني، وهناك ن�ّش �ضريح لحفيد ال�ضيخ ح�ضن 

 يق�ل فيه: »ةإّ� ةأهل ةمبغي في 
)3(

�ضاحب المعالم ال�ضيخ علي في كتابه )الدر المنث�ر(

جباع حرق�ة مي ولأبي ةم�ضي� ل�دم ومجمي ةم�ضي� ح�ضن ولأبيه ةم�ضهيم ةمثاني لا 

�ز�م على ةلأمف ��اب ولخط�طا لن ةأنف�س ةمدخط�طات«.

باآل  ُعرف�ا  والذين  الأول  ال�ضهيد  ذرية  خالل  من  العلمية  النه�ضة  هذه  وا�ضتمرت 

�ضم�ش الدين لحقًا، وا�ضتمروا بطلب العلم اإلى ي�منا هذا وانت�ضروا في القرى والمناطق، 

ح�ض�رها  لها  كان  علمية  مدار�ش  تاأ�ضي�ش  اإلى  لحقًا  ارتق�ا  والذين  لطالبه،  م�ضافًا 

وفعاليتها، وكرك ن�ح في القرنين التا�ضع والعا�ضر هـ كانت من اأهم المدار�ش ولكنها لم 

ُيكتب لها البقاء ب�ضبب رحيل اأ�ضاتذتها اإلى اإيران في العهد ال�ضف�ي، وكذلك نه�ضت 

زين  ال�ضيخ  وكان من تالميذها  المي�ضي  ال�ضيخ علي  المحقق  يد  مدر�ضة )مي�ش( على 

الدين الجباعي )ال�ضهيد الثاني( وال�ضيد عز الدين ح�ضين الم��ض�ي جد ال�ضيد محمد 

اأوا�ضط القرن العا�ضر هـ، لُتثبت  �ضاحب المدارك، وجاءت مدر�ضة ال�ضهيد الثاني في 

)1(  دم�ضق كانت ُتعتبر مركزًا كبيرًا على ال�ضعيد العلمي، وخ�ض��ضًا انها ُت�ضّكل ح�ض�رًا ل�الي ال�ضلطة الحاكمة والتي اأراد ال�ضهيد 

اأن ي�ضتفيد من هذه العالقة. �ضنة 784 هـ والمثبّتة في بحار الأن�ار 39/25 .

)2(  اأورد هذا الن�ش الحر العاملي في كتاب اأمل الآمل ج1.

)3(  الدر المنث�ر ج 2 �ش 338 . 



149

ةمنه�ضا ةمعلديا ةمثانيا في جبل عالل بعم نها�ا حكم ةأحدم با�ضا ةمجزةر 

تلك النه�ضة والتي اإ�ضتمر معها الح�ض�ر العلمي اإلى اأواخر القرن الثاني ع�ضر هـ، عندما 

ت�في العالمة ال�ضيد اأب� الح�ضن م��ضى الح�ضيني �ضاحب مدر�ضة )�ضقراء( والتي كانت 

علي  ال�ضيخ  الم�ؤرخ  رواية  على  ت�ضم  وكانت  المرحلة  تلك  في  الأ�ضا�ضّية  المدار�ش  من 

 ومن بينهم اإبن اأخيه ال�ضيد ج�اد الح�ضيني �ضاحب 
)1(

ال�ضبيتي اأكثر من ثالثمائة طالب

اأثر قيام  الأ�ضرف وبقي هناك على  اإلى النجف  الفقه، حيث ذهب  الكرامة في  مفتاح 

الم�لى  مع  العلمية  الناحية  من  �ض�اء  النجف  في  اأ�ضا�ضي  دور  له  وكان  الجزار،  حكم 

اأو من  الغطاء،  كا�ضف  اآل  وال�ضيخ جعفر  العل�م  وال�ضيد مهدي بحر  البهبهاني  ال�حيد 

.
)2(

ناحية حفظ النجف من الهج�م ال�هابي عليها

وقتل  هـ،   1194 الح�ضيني  م��ضى  الح�ضن  اأب�  ال�ضيد  رحيل  بعد  اأنه  الق�ل  واأ�ضتطيع 

1195 هـ، وعدوان  ار في معركته مع الجزار في )يارون(  الأمير ال�ضيخ نا�ضيف الن�ضّ

جي�ش الجّزار على قرية )�ضح�ر( 1198 هـ، وقتل العالمة ال�ضيد اأب� البركات هبة اهلل 

ال�ضيد �ضالح في )عكا( وهروب علماء جبل   ثم �ضجن 
)3(

الم��ض�ي ال�ضيد �ضالح  نجل 

عامل اإلى خارج البالد، اإنتهى جبل عامل كحا�ضرة علمية.

الدور ال�سيا�سي والإجتماعي لعلماء جبل عامل:

وقبل الحديث عن المدار�ش التي �ضكلت بمجم�عها النه�ضة العلمية الثانية، ل ُبّد من 

اإطاللة �ضريعة على الدور ال�ضيا�ضي والإجتماعي لعلماء هذا الجبل قبل النكبة واأثنائها 

)1( 8 ( ال�ضبيتي – في كتابه الج�هر المجرد.

)2(  اأعيان ال�ضيعة ج 6 �ش 404 ان ال�ضيد ج�اد الح�ضيني كان من العلماء الحا�ضرين بق�ة للدفاع عن النجف الأ�ضرف في وجه 

العدوان ال�ّهابي، و�ضًنف ر�ضالة فقهية في وج�ب الذّب عن النجف الأ�ضرف حيث عّبر عن النجف )ببي�ضة الإ�ضالم(.

بلدة �ضح�ر و�ضكن  اإلى  الذي قدم من قرية )جباع(  ال�ضيد محمد  الم��ض�ي نجل  ال�ضيد �ضالح  الراغبين ج1 �ش129  بغية    )3(

فيها، ويع�د ن�ضبه اإلى ال�ضيد علي ن�ر الدين الم��ض�ي اأخي ال�ضيد محمد )�ضاحب المدارك(، عندما وقعت نكبة �ضح�ر اعتقل 

الجزار ال�ضيد �ضالح و�ضجنه في )عكا( مع عدة اأ�ضخا�ش وو�ضع�هم في )طام�رة( تحت الأر�ش بات ل يمّيز فيها )الليل من 

النهار( حتى �ضاق �ضدره فقال للذين معه: »اأنا �ضاأدع�ا اهلل تعالى بدعاء الطائر الرومي واأنتم اأّمن�ا«، وما اأن اأكمل دعاءه حتى 

فتح اهلل تعالى لهم باب ال�ضجن وهرب�ا، ثّم غادر اإلى العراق ولم يرجع اإلى جبل عامل وبقي ن�ضله م�زعًا بين اإيران والعراق 

حيث اأ�ضبح�ا علماء اأعالم و�ضاروا ينت�ضب�ن اإلى اآل ال�ضدر ن�ضبة اإلى ولده ال�ضيد �ضدر الدين، واأّما اأخ�ه ال�ضيد محمد بقي 

في �ضح�ر فكان اآل �ضرف الدين منه. 



150

جبل عالل وعهم ةمجزةر بين ةمنكبا وةمنه�ضا

كي نتعرف على حجم الأ�ضرار التي لحقت بهذه المنطقة، وعلى اأهمية الدور الذي قام 

به علماوؤنا بعد نكبة جبل عامل.

اأمراء  واإنما كان يحكمه  العثمانيين  فجبل عامل لم يكن محك�مًا مبا�ضرة من قبل 

ُي�ضّم�نهم )الم�ضايخ( عّينهم العثماني�ن وكانت مهمتهم جبي ال�ضرائب وجلب ال�ضباب 

اإلى ثالث مقاطعات، كما جاء في كالم  لالإلتحاق بالجندية، وكان جبل عامل مق�ّضمًا 

 Q ال�ضادق  الإمام  اأقامتها جمعية  التي  الندوة  في  الأمين  ال�ضيد ح�ضن  المرح�م 

اإبراهيم يحيى ومّما قاله: »�ا� جبل عالل  1995/12/10 م ح�ل ال�ضاعر ال�ضيخ  في 

ةمعثدانّيا  ةم�ابعا مل�ك�لا  ةمدقاطعات  ةإبرةهيم ��يى وةحمةً لن  ةم�ضي�  في ع�ضر 

ةإدةرةت  ةم�لة �لزل��  ةم�ي ل تخ�ضع م�كم عثداني لبا�ضر بل �ا�  ةم�ضام  في بالد 

�ضيمة  ول�ا  ��بع  عالل  و�ا� جبل  زعيم ع�ضبيا ل�لّيا،  ةإمى  ةمجبلّيا  ةمدقاطعات 

تلك  ةإحمى  في  لنهم  �ل  �قيم  ةمد�ضا��  لن  لجد�عا  لقاطعاته  ةإدةرة  و���مى 

ةمدقاطعات لع ةأتباعه ةمدزةرعين ةمذ�ن ��عهمو� ةأر�س ةمدقاطعا م��ضابه«.

وينتمي ه�ؤلء الم�ضايخ اإلى ثالث اأ�ضر اإقطاعّية لها ال�ضيادة الأولى في البالد وهم: 

بن� �ضعب في ال�ضقيف وبن� منكر في ال�ض�مر والتفاح واآل ال�ضغير في بالد ب�ضارة.

والرئا�ضة العامة في هذا المجم�ع هي لآل علي ال�ضغير. وكان كل �ضيخ بمقدوره عند 

الحاجة اأن يجّند ما ي�ضتطيع تجنيده حتى اإذا اجتمع�ا معًا �ضّكل�ا قّ�ة قتالية ق�امها �ضتة 

اآلف مقاتل، معظمهم من الفر�ضان ا�ضتهروا في �ض�ريا كلها ب�ضجاعتهم النادرة التي 

الفرن�ضي  الدبل�ما�ضي  اإلى ذلك  اأ�ضار  وقد  الفرن�ضّيين،  بها معا�ضروهم من  لهم  �ضهد 

على  �ن��ضرو�  جعلهم  لّدا  ون�ام  ب�رتي�  �قاتل��  »�ضاهمناهم  بق�له:  بارادي�ش 

ةأعمة�هم ةمذ�ن �ف�ق�نهم عمدةً«.

و�ضهد جبل عامل في الن�ضف الأول من القرن الثامن ع�ضر اإزدهارًا اإقت�ضادّيًا بارزًا 

خ�ض��ضًا نتيجة ن�ضاط التّجار الأوروبيين بالإ�ضافة اإلى م�ضر.

كما اأخذ التّجار الفرن�ضّي�ن يّت�ضل�ن مبا�ضرة بم�ضايخ القرى و�ضاروا يدفع�ن له�ؤلء 
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ثمن قطنهم �ضلفًا. فاأّدت هذه العالقة اإلى ازدياد الم�ضاحة المزروعة قطنًا وا�ضتهرت 

بلدة اأن�ضار بج�دة اإنتاجها من هذا المح�ض�ل.

وبازدياد مداخيل م�ضايخ جبل عامل نمت ق�تهم الع�ضكرّية وازداد نف�ذهم ال�ضيا�ضي، 

ار الذي اتخذ من قلعة )تبنين( مقّرًا له. وا�ضتطاع  وتزّعم �ضيخ الم�ضايخ نا�ضيف الن�ضّ

مع باقي الم�ضايخ ترميم القالع العاملّية وتزويدها بالأ�ضلحة والذخائر. وتمّنع�ا عن دفع 

ال�ضرائب ل�الي �ضيدا كّلما حاول اأن يجبي منهم اأكثر من تلك المقّررة عليهم.

ال�ضيخ نا�ضيف الن�ضار كان ُيطلق عليه اأمير الأمراء و�ضيخ م�ضايخ جبل عامل، وكان 

رجاًل عاقاًل حكيمًا حليمًا �ضجاعًا وكان يمتلك من الحلم مع خ�ض�مه واأعدائه ما جعله 

 وتاريخه في جبل عامل ُم�ضّرف وعليه اإجماع الم�ؤرخين، 
)1(

في م�ضاف الرجال القادة

 
)2(

1195هـ  فعا�ش قائدًا �ضهمًا وارتحل بطاًل �ضهيدًا على يد الجزار في معركة يارون 

وبقتله اإنزاحت عقبة كبيرة من اأمام هيمنة الجزار على جبل عامل، لي�ش المجال البحث 

ار اأو عن مرحلته، و�ضف ال�ضيخ نا�ضيف بالرجل ال�ضهّم فال�ضيد عبد الح�ضين  )1(  فكّل من كتب عن الأمير ال�ضيخ نا�ضيف الن�ضّ

�ضرف الدين في بغية الراغبين ج1 �ش 131 قال: »وكان نا�ضيف �ضادق الباأ�ش، جميع القلب، ُم�ضّعر الحرب، وخّ�ا�ش غمرات«. 

كان عن�ان تلك المرحلة الإ�ضتثنائية التي مّر بها جبل عامل، طبعًا من دون ان نن�ضى اأن جبل عامل بكّل ح�ض�ره العلمي والفكري 

والجهادي، وخ�ض��ضًا تلك المرحلة كان يعي�ش الإزدهار العلمي والإقت�ضادي والجهادي، وهذا ببركة الحا�ضرة العلمية التي 

نا�ضيف  ال�ضيخ  ا�ضتطاع  بعدما  هـ   1185 �ضنة  ففي  نا�ضيف،  كال�ضيخ  الأمراء  بع�ش  لقيادة  الجبل م�ضافًا  اأ�ّض�ضها علماء هذا 

وبالإتفاق مع ال�ضيخ ظاهر العمر في فل�ضطين واأب� الذهب من م�ضر،  اأن ي�ضقط�ا ال�الي العثماني في �ض�ريا )عثمان با�ضا( 

وبالفعل ل�ل خيانة اأب� الذهب وع�دة ق�اته اإلى )م�ضر( لكانت المنطقة قد ا�ضتعادت حريتها بالكامل عن ال�ضلطة العثمانية، 

مّما ا�ضطر ال�ضيخ نا�ضيف الن�ضار وظاهر العمر اإلى الإن�ضحاب والع�دة اإلى جبل عامل وفل�ضطين. وبع�دة ال�الي العثماني اإلى 

)دم�ضق( مجددًا قّرر الإنتقام من ال�ضيخ نا�ضيف ومن اأهالي جبل عامل بالتحديد، ولكن من دون اأن يمتلك جراأة الم�اجهة 

وجهًا ل�جه، فلم ياأت عن طريق )�ضيدا( لذا جاء عن طريق )بحيرة الح�لة( جهة فل�ضطين الُمطّلة على جبل عامل وذلك 

بع�ضرة اآلف مقاتل بكامل عدتهم، وعلى )قاعدة ما ُغزي ق�م في عقر دارهم اإّل ذلّ�ا( قّرر ال�ضيخ نا�ضيف اأن ينتخب عدة 

مئات من ب�ا�ضل جي�ضه لي�اجه بهم ال�الي العثماني بغارة �ضريعة تق�ضم ظهره وتترك جي�ضه ل يل�ي على اأحد، وقبل اأن ي�ضل 

اإلى حدود الم�اجهة مّر على بلدة )بليدة( المّمر الإجباري لتلك المنطقة، فزار المقام المن�ض�ب اإلى )ي��ضع بن ن�ن( وبعد 

اإذا ن�ضره اهلل تعالى على عدّوه ف�ض�ف ُيجّدد بناء )المقام  اأنه  اأن �ضّلى وزار وم�ضح عمامته بجدران المقام ال�ضريف، نذر 

ال�ضريف(، وبالفعل تمكن عدة مئات من ب�ا�ضل جبل عامل اأن يق�ض�ا على اأكثر الجي�ش العثماني المجّهز باأحدث المعدات، 

و�ض�ف  ار  الن�ضّ نا�ضيف  ال�ضيخ  نم�ذج على طريقة ت�ضّرف  اأعتدتهم. هذا  وال�ضالح وكل  القتلى  الباقي وخّلف�ا جثث  وهرب 

نبحث في مكان م�ضتقل ح�ل هذه ال�ضخ�ضية الإ�ضتثنائية و�ضنحيي ذكراه بما يليق ب�ضاأنه اإن�ضاء اهلل تعالى.

)2(  وكما جاء في بغية الراغبين ففي 5 �ض�ال 1195 زحفت على جبل عامل جي��ش الجّزار، فنهد اإليهم اأمير عاملة ال�ضيخ نا�ضيف 

ار، فاإن الجّزار الذي كان قادمًا اإلى جبل عامل ... ، وكان يتظاهر اأنه قا�ضدًا )عّكا( ولي�ش جبل عامل ولكن على ما يبدوا  الن�ضّ

فاإن ال�ضيخ نا�ضيف فهم اأنه قا�ضدًا جبل عامل، ولم ينتظر حتى ي�ضتدعي بقية الأمراء والجند، فقّرر الم�اجهة بمن ح�ضر من 

ع�ضكره المت�اجد معه وهم ح�الي �ضبعمائة فار�ش وفقد الجزار في هذه المعركة ثلث جي�ضه.
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ال�طيدة  عالقته  اإلى  فقط  الإ�ضارة  ق�ضدت  اإّنما  ال�ضجاع،  الأمير  هذا  عن  بالتف�ضيل 

بعلماء الدين، واإّنهم لم يكن لديهم غ�ضب م�ضبق اأو عداء تجاه ه�ؤلء الأمراء، بل كانت 

تجمع فيما بينهم اأكثر الأحيان الم�دة والعمل على م�ضلحة هذا الجبل، ولرّبما اختلف�ا 

لكن �ضمن نقاط محددة مرتبطة بم�ضلحة النا�ش اأو مخالفة م�قف �ضرعي، وهذه ميزة 

ُت�ضجل لعلمائنا الأجالء.

ار  وعلى �ضبيل المثال كانت هناك عالقة وطيدة تربط ما بين الأمير نا�ضيف الن�ضّ

 وكيف 
)1(

والعالمة ال�ضيد اأب� الح�ضن م��ضى الح�ضيني �ضاحب مدر�ضة )�ضقراء( ال�ضهيرة،

كان يحر�ش على الح�ض�ر الأ�ضب�عي لي�ضلي الجمعة خلف ال�ضيد، حتى اأّن الم�ضجد لم 

يعد يّت�ضع للم�ضلين من القرية والقرى المجاورة، مما ا�ضطر ال�ضيد اأب� الح�ضن لت��ضعة 

الم�ضجد الذي ه� )اله�ية( له�ؤلء النا�ش التي تمثل حب ال�طن والدفاع عنه اإلى حدود 

اأمراء جبل عامل من تجنيد  الإ�ضت�ضهاد وهذا ما كان ليك�ن ل�ل الم�ضاجد، ولما تمكن 

الآلف من ال�ضباب الب�ا�ضل الحا�ضرين لالإ�ضت�ضهاد للدفاع عن جبل عامل.

وقد اأّرخ ال�ضاعر الكبير ال�ضيخ اإبراهيم يحيى تلميذ ال�ضيد اأب� الح�ضن م��ضى لهذا 

 باأبيات من ال�ضعر:
)2(

الم�ضجد

فـــانـــظـــروا  األ  الــــديــــن  ــبــة  عــ�ــض ــــاده مــــ�لــــى الــــمــــ�الــــي لــكــميــــا  ــــض ــــا � م

ـــــــــ� الأمـــــــيـــــــن الـــــعـــــلـــــ�ي الــــــذي ك�ضبكماأب الـــُعـــلـــى  كــ�ــضــب  فـــي  �ــضــّيــر 

ــحــى خــطــيــب الـــديـــن فـــي جــامــع �ـــضـــمـــلـــكـــماأ�ــض ـــــــه  ب اهلل  جـــــمـــــع  قـــــــد 

ــــخــــه: »ةألـــــــــــــرةً ــــاري ــــ�ا ربـــكـــم«يــــقــــ�لــــ�ن فـــــي ت ــــق ــــا الـــنـــا�ـــش ات ــــه ــــا اأي ي

)1(  ينقل ال�ضيد الأمين في اأعيان ال�ضيعة ج 15 �ش66 اأّن »هناك عالقة وطيدة كانت تربط بين الأمير ال�ضيخ نا�ضيف وبين ال�ضيد 

كثيرًا«. من خالل هذه  عليه  ت�في حزن  فعندما  المرحلة،  تلك  في  دينية  اأهّم مدر�ضة  الح�ضيني �ضاحب  م��ضى  الح�ضن  اأب� 

العالقة نفهم طبيعة ال�ضيخ نا�ضيف الن�ضار ونظرته اإلى علماء الدين، ونفهم اأي�ضًا عالقة علماء الدين بالأمراء واأنها لم تكن 

محك�مة بت�تر م�ضبق، وعندما كانت ت�ضطرب اإّما نتيجة اإختالف بالروؤى في بع�ش الأحيان اأو لأجل مخالفة حكم �ضرعي.

)2(  ال�ضيخ اإبراهيم يحيى من بلدة )الطيبة( من قرى جبل عامل، وكان �ضاعرًا كبيرًا ومن تالميذ مدر�ضة ال�ضيد اأب� الح�ضن م��ضى 

الح�ضيني، ومن الذين هرب�ا اإلى خارج جبل عامل بعد وق�ع النكبة ولقى من الم�ضاعب كثيرًا في الطريق وت�في في دم�ضق 

�ضنة 1212 هـ قبل هالك الجزار ودفن في باب ال�ضغير. واأّرخ عدة اأبيات بتاريخ بناء الم�ضجد الذي �ضّيده ال�ضيد اأب� الح�ضن 

م��ضى الح�ضيني �ضنة 1182 هـ اأعيان ال�ضيعة ج 15 �ش 65. 
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 عن ال�ضيد اأب� الح�ضن م��ضى الح�ضيني فقال: »�ا� 
)1(

وعّبر ال�ضيد الأمين في الأعيان

ةمر�ا�ضا  ةإميه  ةإن�هت  ةم�ضاأ�  عامي  جلياًل لطاعاً  ر�ي�ضاً  ل�مثاً  فقيهاً  فا�ضاًل  عامداً 

ةمعالا في ةمبالد ةمعالليا د�ناً ودنيا، فبنى ةمدمةر�س وةمد�ضاجم ون�ضر ةمعلم وت�ةفم 

عليه ةمطالب و�ا� �قيم �ضالة ةمجدعا«.

1780هـ  الم�افق  هـ  16/محرم/1194  الح�ضن م��ضى في  اأب�  ال�ضيد  ت�في  وعندما 

ال�ضريف وكان قد  ب�ضاأنه ومقامه  تليق  اأن يبني على مقامه )قبة(  ال�ضيخ نا�ضيف  قّرر 

حزن عليه حزنًا �ضديدًا ومع الأ�ضف وقبل اأن تكتمل بناء القبة قتل ال�ضيخ نا�ضيف 1195 

.
)2(

هـ و اأمر الجزار بنقل الأحجار الثمينة اإلى )عكا(

بعد رحيل ال�ضيد اأب� الح�ضن م��ضى الح�ضيني قام نجله ال�ضيد محمد الأمين مقامه 

و�ضيا�ضية  دينية  م�ض�ؤولية  ه�  الت�ضّدي  وهذا   
)3(

ب�ضاره لبالد  )الإفتاء(  من�ضب  وتقّلد 

وخ�ض��ضًا في العهد العثماني، وه� من�ضب خطير حيث ُي�ضكل في ذلك الزمن �ضلطة 

دينية فحكمه نافذ عند ال�لة العثمانيين، ولطالما اأ�ضاء بع�ش المفتين والق�ضاة ل�حدة 

الم�ضلمين ونال�ا من علماء الدين ومن النا�ش كيدًا وح�ضدًا، وعمل�ا على تعكير الأج�اء 

بع�ش  ت�ضدي  كان  لهذا  ال�ضيعة،  الم�ضلمين  وبين  المماليك  اأو  العثمانية  ال�ضلطة  بين 

علماء ال�ضيعة لهذا المن�ضب عندما ُتتاح الفر�ضة ه� من �ضلب العمل الديني وال�ضيا�ضي 

الهادف بعيدًا عن الأطماع والم�ضالح ال�ضخ�ضية، فال�ضيخ ح�ضن الحانيني الذي ت�في 

 ولم يمنعه زهده وعبادته وط�ل �ضج�ده الذي ُعرف به، 
)4(

1035هـ كان مت�ضديًا لالإفتاء

بل كان ت�ضديه لهذا المن�ضب للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفع الأذى 

عن الم�ضلمين هي من �ضلب العبادة والزهد.

)1(  في اأعيان ال�ضيعة ج 15 �ش 64 .

)2(  اأعيان ال�ضيعة ج 15 �ش 64 .

)3(  اأعيان ال�ضيعة ج 13 �ش 256 وت�في في )�ضقراء( �ضنة 1224 هـ.

)4(  كما نقل ال�ضيد الأمين في اأعيان ال�ضيعة ج 8 �ش 245 اأنه كان زاهدًا وي�ضرب ب�ضج�ده المثل.
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 في جبل عامل ومع ذلك 
)1(

كذلك ال�ضيد علي اإبراهيم الح�ضيني تقلد من�ضب الإفتاء

لم  فه�ؤلء  الباطل،  فيه  ُيهادن  لم  �ضرعي  ب�ضبب حكم  �ضنة   45 �ضن  م�ضم�مًا عن  مات 

يتقّلدوا من�ضب الإفتاء لأجل ُمرّتب �ضهري اأو لم�ضالح �ضخ�ضية كما ه� الي�م في زماننا، 

ال�ضلطان،  والقرب من  والأمان  للراحة  المن�ضب  يتقلد هذا  لم  الأمين  فال�ضيد محمد 

فقد تعر�ش لأ�ضعب اإختبار ومهمة ل يق�م بها طالب دنيا وعافية، فبعدما خربت البالد 

اأطلق  ما  وقيام  اأيدي جن�ده  على  عامل،  لجبل  المدمرة  و�ضيا�ضته  الجزار  جراء حكم 

 فكان�ا يق�م�ن بهجمات على الجن�د وم�اقعهم لياًل ويختب�ؤون 
)2(

عليه حركة )الطّياح(

بالنهار بالمغاير، ف�ضارت الحياة في جبل عامل ل تطاق، فجاء من يقترح على الجزار 

اإقامة هدنة مع زعماء ه�ؤلء علَّ البالد تهداأ ويع�د الإن�ضجام بين النا�ش وال�ضلطة كما 

 فقبل الجزار 
)3(

كانت قبل حكم الجزار، ووقع الإختيار على المفتي ال�ضيد محمد الأمين

العر�ش ب�ضرط اأن يترك ولده ال�ضغير ال�ضيد علي في )عكا( كاأمانة كيما ُيكمل مهمته، 

قبل ال�ضيد محمد الأمين بهذا الطلب لما فيه من م�ضلحة ُعليا للبالد مع ما في هذه 

المهمة من مخاطر على نف�ضه وعلى اإبنه الذي و�ضعه بين مخالب الجزار، هذا الم�قف 

ببن�د  يلتزم  لم  والجزار  مهمته  في  ف�ضل  اأنه  ف�ضحيح  الأمين،  محمد  لل�ضيد  ُي�ضّجل 

المعاهدة والأ�ض�اأ اأنه قام ب�ضجن ال�ضيد محمد الأمين في )عكا(، لكن على قاعدة »رب 

�ضارة نافعا« فقد ن�ضاأت عالقة وطيدة بين نجله ال�ضيد علي وعبد اهلل با�ضا الذي اأ�ضبح 

الأ�ضرف،  النجف  الإفتاء بعد ع�دته من  الذي تقلد من�ضب  ال�ضيد علي  واليًا في عهد 

و�ض�ف نتناول هذه الحادثة بعد قليل في معر�ش الحديث عن مدر�ضة �ضقراء والح�ض�ر 

ال�ضيا�ضي والإجتماعي لل�ضيد علي محمد الأمين كما فعل والده والدور الذي قام به قبل 

والأمير  �ضح�ر  فعلماء  الأمين  ال�ضيد محمد  دور  بعيدًا عن  ولي�ش  وبعده،  الجّزار  حكم 

)1(  اأعيان ال�ضيعة ج 12 �ش 179 ويمتدحه ال�ضيد الأمين كثيرًا.

)2(  )الطّياح( عبارة عن ع�ضابات كانت تاأخذ ال�ضريبة من النا�ش.

)3(  اأعيان ال�ضيعة ج 13 �ش 256.
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 لما راأوا ما يق�م به الجزار في 
)1(

ال�ضيخ حمزة بن محمد الن�ضار من اآل علي ال�ضغير

جبل عامل قّرروا الم�اجهة، وهناك رواية تق�ل: اأّنهم �ضّمم�ا على د�ّش ال�ضم  للجزار 

وحا�ضيته عبر )الطّباخ( ولكن ك�ضف الأمر اأحد المنافقين المند�ّضين، لكن الم�ؤّكد اأنهم 

هجم�ا على القلعة حيث مركز )الم�ضتلم( فقتل�ه، وو�ضل الخبر الى الجزار فجّهز جي�ضًا 

لمهاجمة )�ضح�ر( ف�قعت معركة كبيرة اإ�ضتب�ضل فيها اأهالي البلدة، ولكن كانت الغلبة 

لجي�ش الجزار لكثرتهم، فقتل�ا اأكثر من مئتي رجل ثم ا�ضتباح�ا البلدة واألق�ا القب�ش 

على الأمير حمزه بن محمد الن�ضار واأعدم�ه، وهرب ال�ضيخ علي الزين من البالد اإلى 

)الهند(، وبعد فترة تمّكن عي�ن )الجزار( من قتل ال�ضيد اأب� البركات هبة اهلل واعتقال 

اأخ  الم��ض�ي  الدين  ن�ر  ال�ضيد علي  اإلى  ن�ضبه  الذي يع�د  الم��ض�ي  ال�ضيد �ضالح  والده 

.
)2(

ال�ضيد محمد �ضاحب المدارك

هذه عّينات من م�اقف لعلماء جبل عامل عن الدور ال�ضيا�ضي والإجتماعي والجهادي 

في  العلماء  ه�ؤلء  جميع  عن  بالتف�ضيل  نتحدث  و�ض�ف  المختلفة،  المراحل  كل  في 

معر�ش حديثنا عن ه�ؤلء ال�ضادة وحتى العلماء الذين لم يتمّكن�ا من القيام بمهامهم 

في جبل عامل، نجدهم قد غادروا هذه البالد  وقام�ا بما ه� مطل�ب منهم في اأماكن 

اإلى )الهند( و�ضار اأحد  1198هـ ت�جه  اأخرى، فال�ضيخ علي الزين بعد نكبة )�ضح�ر( 

اللغة وبعيد عن  المركز �ضخ�ش ل يعرف  اإلى هذا  واأن ي�ضل   .
)3(

الحك�مة ال�زراء في 

بالده هذا ُيدّلل على قدرته على المبادرة وق�ة هّمته وح�ض�ره، وهنا نرى ال�ضيد ج�اد 

الح�ضيني )�ضقراء( بعد م�ت عمه ال�ضيد اأب� الح�ضن م��ضى وقيام حكم الجّزار ينتقل 

اإلى كربالء والنجف الأ�ضرف وُي�ضبح من الطبقة التي اكتمل الفقه في عهدههم وهم 

اآل كا�ضف الغطاء،  الم�لى ال�حيد البهبهاني وال�ضيد مهدي بحر العل�م وال�ضيخ جعفر 

)1(  ( كما ينقل ال�ضيد �ضرف الدين في بغية الراغبين ج 1.

)2(  ال�ضيد علي ن�ر الدين الم��ض�ي ه� الجد الأعلي لآل �ضرف الدين واآل ال�ضدر واآل ن�ر الدين واآل اأب� الح�ضن اإلخ.

)3(  بغية الراغبين ج 1 �ش 131
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رت  ثم يق�م بدور اإجتماعي وجهادي وخ�ض��ضًا فيما يخ�ش م�اجهة ال�هابية عندما قرَّ

الهج�م على النجف الأ�ضرف، فكان يحر�ش مع ال�ضباب المقاتلين �ض�ر النجف الأ�ضرف  

حتى اأنه �ضنف ر�ضالة �ضماها: »وج�ب ةمذّب عن ةمنجف ةلأ�ضر� لأنها ت�ضكل بي�ضا 

 .
)1(

ةلإ�ضالم«

اإبراهيم يحيى جد ال�ضيخ عبد الح�ضين �ضادق الكبير المقّد�ش وال�ضاعر  ال�ضيخ  اأو 

الكبير والم�ؤ�ّض�ش اأول ح�ضينية في جبل عامل وذلك في مدينة )النبطية(، كان من بلدة 

)الطيبة( من جبل عامل وكان �ضاعرًا كبيرًا وه� من تالمذة مدر�ضة ال�ضيد اأب� الح�ضن 

حكم  جراء  عا�ضها  التي  المعاناة  عن  التراجم  اأ�ضحاب  وينقل  )�ضقراء(  في  م��ضى 

الجزار وله ق�ضائد ت�ؤّرخ لتلك المرحلة وفيها م�اقف �ضيا�ضية فه� لم يهداأ اأو ي�ضتكين بل 

كانت له م�اقف وكان يتنقل بين دم�ضق وبعلبك وزار العراق واإيران، ت�في في دم�ضق كما 

يق�ل ال�ضيد الأمين في الأعيان انه مات ودفن في دم�ضق في باب ال�ضغير وزار قبره وله 

ق�ضيدة يتمّنى الع�دة اإلى جبل عامل وي�ضف فيها تلك المرحلة التي ق�ضاها في جبل 

عامل. وال�ضيد �ضالح بن ال�ضيد محمد اإبراهيم �ضرف الدين الم��ض�ي الذي يع�د ن�ضبه 

اإلى ال�ضيد علي ن�ر الدين الم��ض�ي والد ال�ضيد محمد �ضاحب )المدارك( وكيف هرب 

من �ضجن)عكا( اإلى العراق ون�ضله من اأهل العلم كان لهم دور علمي و�ضيا�ضي وجهادي 

في العراق واإيران ولزالت اآثارهم اإلى ي�منا هذا وُعرف�ا باآل ال�ضدر.

اأن  اأمل  عليه علماوؤنا في جبل عامل على  كان  عّما  النماذج  القدر من  بهذا  اأكتفي 

نتحدث بالتف�ضيل عن جميع ه�ؤلء ال�ضاده في م��ض�عتنا اإن�ضاء اهلل تعالى، وبهذا نك�ن 

قّدمنا �ض�رة مخت�ضرة عن الدور الذي قام به علماوؤنا قبل النكبة واأثناءها.

الأولى  العلمية  النه�ضة  الذي ذكرنا من  اإلى جبل عامل بعد  العلمية مجددًا  الع�دة 

والدور ال�ضيا�ضي والإجتماعي لعلماء جبل عامل، جاء الحديث عن ع�دة الحياة العلمية 

)1(  اأعيان ال�ضيعة ج 6 �ش 404



157

ةمنه�ضا ةمعلديا ةمثانيا في جبل عالل بعم نها�ا حكم ةأحدم با�ضا ةمجزةر 

الثانية  النه�ضة  لع�دة  اأ�ّض�ضت  والتي  ُبذلت  التي  الجبارة  الجه�د  الجبل حيث  اإلى هذا 

اإلى  بها  ننعم  زلنا  ل  والتي  وال�ضعر،  والأدبية  واللغ�ية  العلمية  المجالت  مختلف  في 

ي�منا وحتى ُنعطي لكّل ذي حق حقه ويبقى )ال�ضابق�ن ال�ضابق�ن اأولئك المقرب�ن( فاإّن 

النه�ضة العلمية الثانية مّرت بعدة محطات:

المحطة الأولى: كوثرية ال�سياد - طيردبا - �سقراء

فقد نه�ضت عدة مدار�ش متقاربة اإلى بع�ضها في الثلث الأول من القرن الثالث ع�ضر هـ، 

وا�ضتكمل الح�ض�ر العلمي بتالميذ ه�ؤلء الأ�ضاتذة الذين اأكمل�ا هذا الدور.

بعد هالك الجزار �ضنة 1219هـ اإ�ضتراحت البالد والعباد منه، لكنها لم تكن لتطمئن 

ل�ضالمة نهج وفكر ال�الي الجديد )�ضليمان با�ضا(، فقد ذاقت ال�يالت من الطاغية الجزار 

ما يقرب من ثالثين �ضنة، لهذا كان ل ُبّد لل�الي الجديد اأن يعمل على تطمين اأهالي جبل 

عامل، واأن يفتح �ضفحة جديدة من العالقة بين ال�الي العثماني واأهالي جبل عامل، ومع 

لالإيقاع  جديدة  مكيدة  اأنها  تحتمل  كانت  حيث  ورغبته  لدع�ته  النا�ش  ت�ضتجب  لم  ذلك 

  ليق�م بدور ال��ضيط مع الأمراء 
)1(

بهم، لهذا ا�ضطر للت��ضط عند الأمير ب�ضير ال�ضهابي

بل  عامل،  اإلى جبل  المدار�ش  لع�دة  المجال  في  الإف�ضاح  الثانية هي  والخط�ة  والعلماء، 

اأكثر من ذلك الم�ضاهمة في ع�دتها. ففي عهد اأحمد با�ضا الجزار، كان العالمة ال�ضيخ 

ح�ضن القبي�ضي يدر�ش في النجف الأ�ضرف على اأ�ضاطينها منهم ال�ضيد مهدي بحر العل�م 

وال�ضيخ جعفر اآل كا�ضف الغطاء، وجريًا على العادة كان ل ُبّد من الع�دة اإلى البالد وعدم 

البقاء في العراق اإلى اآخر العمر، لكن ربما وجدنا اإعترا�ضًا من علماء النجف على ع�دة 

بع�ش العلماء اأو مغادرتهم النجف لأجل التح�ضيل وال��ض�ل اإلى �ضّدة الرئا�ضة الدينية كما 

)1(  كما ينقل محمد جابر اآل �ضفا من تاريخ جبل عامل �ش 241، باأّن الأمير ب�ضير ال�ضهابي الثاني حاكم جبل لبنان اإ�ضتنجد به 

ال�الي �ضليمان با�ضا لإقامة و�ضاطة بينه وبين الث�ار وزعماء الع�ضائر في بالد ب�ضارة، بعد اأن رد زعماء الث�رة م�ف�ده )باكير 

واإيقاف الغارات، وذلك لعدم وث�قهم ب�ع�د الأتراك ب�ضبب غدرهم  واإلقاء ال�ضالح  اآغا( راف�ضين دع�ته ومطالبه بالطاعة 

ونكثهم لل�ع�د.
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)1(

حدث مع ال�ضيخ محمد ح�ضن النجفي )�ضاحب الج�اهر( والعالمة ال�ضيخ عبد اهلل نعمة

اإلى جبل عامل  القبي�ضي  ال�ضيخ ح�ضن  ُي�ضاهم في ع�دة  الأ�ضاطين  بع�ش  بينما نجد هنا 

لأجل اإعادة الحياة العلمية التي انتهت بالكامل في تلك المرحلة وهذه لفتة كريمة ولها ما 

بعدها عند ه�ؤلء الأعالم، وهي اأن جبل عامل من وجهة نظرهم له قيمة علمية وح�ض�ر 

اأّن الح�زة العلمية في النجف تعرف تمامًا  اإ�ضتراتيجي على �ضعيد المنطقة، وخ�ض��ضًا 

قيمة علماء هذا الجبل من ال�ضهيد الأول اأو المحقق الكركي والمحقق ال�ضيخ علي المي�ضي، 

الإ�ضالمي  العالم  �ضماء  في  ن�رهم  �ضّع  الذين  الأعالم  العلماء  وع�ضرات  الثاني  وال�ضهيد 

وكان لح�ض�رهم العلمي وال�ضيا�ضي والإجتماعي والجهادي اأثر مدوي في �ضماء المنطقة، 

 . والأمر الآخر، اأّن طلب ع�دة 
)2(

لهذا كان الحر�ش منهم على وج�ب ع�دة ال�ضيخ القبي�ضي

ال�ضيخ القبي�ضي ي�ؤ�ّضر اإلى مكانته العلمية وقدرته على تجاوز ال�ضعاب واأنه ي�ضلح اأن يك�ن 

في مرحلة التاأ�ضي�ش، واإّل فاأّي عالم ي�ضتطيع اأن ُيدر�ش في اأي ح�زة عندما تك�ن جاهزة.

مدر�ضة ك�ثرية ال�ضياد: لم تكن ميزة خا�ضة لك�ثرية ال�ضياد، فهي قرية كبقية القرى 

في جبل عامل، اإنما القيمة في وج�د المدر�ضة فيها تع�د لإمامها الذي لّبى دع�ة اأهاليها 

ليك�ن �ضيخًا عندهم، وجريًا على عادة العلماء فاإنهم في الغالب يق�م�ن بثالث خط�ات: 

ةلأومى: التبليغ الديني، من تعليم النا�ش الأحكام التي هي محل ابتالئهم، وهناك 

اإحياء  اإلى  م�ضافًا  الإبتالء،  محّل  اأحكام  معرفة  اإلى  المكلف  مبادرة  وج�ب 

)1(  فال�ضيخ عبد اهلل نعمة كان يدر�ش عند ال�ضيخ محمد ح�ضن النجفي )�ضاحب الج�اهر( وذات ي�م طلب اأهالي )ر�ضت( من 

ال�ضيخ جعفر اآل كا�ضف الغطاء اأن ير�ضل اإليهم عالمًا يبقى عندهم ويعّلمهم اأحكام دينهم، فاختار لهم العالمة ال�ضيخ عبد اهلل 

نعمة، وقّرر ال�ضيخ نعمة المغادرة، وجاء لي�ّدع اأ�ضتاذه ال�ضيخ النجفي فراآه خارجًا من حرم اأمير الم�ؤمنين Q، وهنا انزعج 

الأ�ضتاذ من هذا الخبر واأخذ بيده واأدخله اإلى اإحدى الغرف في ال�ضحن ال�ضريف والتي فيها قبر العالمة ال�ضيد ج�اد الح�ضيني 

�ضاحاب )مفتاح الكرامة( وقال له اإن �ضاحب هذا القبر )وكان اأ�ضتاذًا لل�ضيخ محمد ح�ضن( كان قد نهاني عن ال�ضفر اإلى 

)اأ�ضفهان لأك�ن اإمامًا لهم( وقال اإني اأرى فيه اأنك )�ضاحب المنبر الأعظم( في الح�زة العلمية، بمعنى اأنك المرجع واأنك 

الأ�ضتاذ الأول، وعندما راآني م�ضّرًا على الذهاب ذهب اإلى والدتي واأمرها اأن ُتحّرم عليَّ )ال�ضفر(، واأنا الي�م ل�ضت متندمًا بل 

اأحتفظ بالجميل لهذا الأ�ضتاذ واأذكره بالخير دائمًا، واأنا الي�م اأق�ل لك كما قال لي الأ�ضتاذ: فاإني اأرى فيك مالمح الرئا�ضة 

الدينية، واأنهاك عن ال�ضفر. لكن على ما يظهر فاّن الظروف لل�ضيخ عبد اهلل نعمة كانت تقت�ضي ال�ضفر وعاد بعد اثنتي ع�ضر 

�ضنة، ولكنه كما يق�ل: تنّدمت كثيرًا.

)2(  كما جاء في اأعيان ال�ضيعة ج 8 �ش 334
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المنا�ضبات الدينية، وال�ضالة جماعة اإلخ..

النا�ش يقبل�ن  اإ�ضالح ذات البين وحّل الخ�ض�مات، في هذه النقطة كان  الثانية: 

مرجعية العلماء في حّل م�ضاكلهم، وبتقديري فاإّن م�ضاألة اإ�ضالح ذات البين كان 

للق�ضاء بمعنى  اأّما حّل الخ�ض�مات والت�ضدي  الدين يق�م�ن بها،  جميع علماء 

اإبرام الحكم فهذا لم يكن من مهام جميع العلماء، لأنه يحتاج اإلى ثالثة �ضروط، 

الأول: اأن يك�ن هذا العالم مدركًا لكليات هذه الأحكام وحا�ضرة عنده، والثاني: 

اأن يجيد تطبيقها، والثالث: اأن تقبل النا�ش حكمه، لهذا الذين ت�ضّدوا للق�ضاء 

على  الكبير،  والإجتماعي  الممّيز  العلمي  ح�ض�رهم  لهم  كان  الخ�ض�مات  وحّل 

عك�ش الم�ظفين الي�م في �ضلك الق�ضاء حيث البع�ش ل علم له ول دين وُيعّين 

تبعًا للم�ضالح الخا�ضة والتق�ضيم المناطقي.

 
)1(

الثالثة: الت�ضنيف والتدري�ش وت�ضييد المدار�ش ح�ضب الحاجة وال�ضرورة

يحمل  وه�  عامل  جبل  اإلى  عاد  الذي  ال�حيد  العالم  لعّله  القبي�ضي،  ح�ضن  ال�ضيخ 

الأول  ال�ضهيد  الفذ  القائد  مع  حدث  كما  مجددًا  اإليه  العلمية  النه�ضة  اإعادة  م�ضروع 

م�ؤ�ّض�ش النه�ضة العلمية في جبل عامل، وبطبيعة الحال ل ُيقا�ش ال�ضيخ القبي�ضي ول غيره 

اأهمية الدور الذي قام به المقّد�ش  بال�ضهيد الأول واإنما من باب تقريب ال�ض�رة على 

ال�ضيخ ح�ضن القبي�ضي.

ال�ضياد  ك�ثرية  في  القبي�ضي  ح�ضن  ال�ضيخ  ي�ضرع  اأن  من  ُبّد  ل  تقدم،  ما  على  بناًء 

�ضانحة،  باتت  الفر�ضة  اأّن  وخ�ض��ضًا  الأ�ضرف  النجف  من  له  خطط  الذي  بم�ضروعه 

.
)2(

وهذا ال�الي )�ضليمان با�ضا( حا�ضر للم�ضاهمة في بناء هذه المدر�ضة

)1(  وهذه طريقة كانت ول زالت متبعه عند علماء ال�ضيعة في لبنان، فعندما ُينه�ن تح�ضيلهم العلمي �ض�اء في جبل عامل اأو ح�زة 

النجف الأ�ضرف اأو غيرها كالحّلة كما فعل ال�ضهيد الأول، يع�دون اإلى اأوطانهم ل ينقطع�ن عن التدري�ش والت�ضنيف. 

)2(  ولية �ضليمان با�ضا كانت محطة اإنتقالية في جبل عامل، فبعد الخراب الذي لحق بجبل عام وهروب العلماء الذين نج�ا من 

القتل وال�ضجن والتعذيب، كان ل ُبّد لهذا ال�الي الجديد وبما ُتملي عليه م�ضلحته اأن ُيعيد الهدوء والأمان، وخ�ض��ضًا مع علماء 

الدين الذين ينظر اإليهم المجمع اأنهم عن�ان وج�ده واإ�ضتمراره.
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ةمدمر�ضا ةمم�نيا ةلأومى في ةمنه�ضا ةمعلديا ةمثانيا �ُضّيدت على م�ضاحة ح�الي 

2900م وكانت ت�ضم ع�ضرين غرفة، ع�ضر غرف للدر�ش وع�ضر غرف لمنام الطالب، 

وعلّية خا�ضة بال�ضيخ القبي�ضي وكان تحت يد ال�ضيخ القبي�ضي )مرج من ت�ت( ي�ضتخرج 

. اإنت�ضب اإليها العديد من الطالب منهم 
)1(

منه الحرير كم�ضارفات على هذه المدر�ضة

ال�ضيد علي اإبراهيم الح�ضيني، وال�ضيخ عبد اهلل نعمة. 

مهدي  ال�ضيخ  مدر�ضة  العلمية  الحياة  اإعادة  في  �ضاهمت  التي  ةمثانيا:  ةمدمر�ضا 

 واأولد ال�ضيخ اأحمد 
)2(

مغنية في طيردبا وكان من جملة طالبها ال�ضيخ محمد الع�ضيلي

ال�ضيخ  قعيق،  علي  بن  �ضلمان  وال�ضيخ  �ض�مان،  علي  ال�ضيخ محمد  عّمها  وابن  �ض�مان، 

قرية  من  البعلبكيان  �ضكر  اآل  خليل  وال�ضيخ  ج�اد  ال�ضيخ  البالغي،  اإبراهيم  بن  ح�ضن 

بن  محم�د  بن  ح�ضين  بن  علي  بن  محمد  بن  علي  بن  جعفر  ال�ضيخ  التحتا(،  )تمنين 

محمد اآل مغنية العاملي، ال�ضيخ ح�ضن بن ال�ضيخ مهدي مغنية، ال�ضيد ح�ضن بن ال�ضيد 

علي اآل اإبراهيم العاملي الك�ثراني وال�ضيد محيي الدين ف�ضل اهلل الح�ضني، حيث ن�ضاأت 

عالقة وطيدة مع اأ�ضتاذه ال�ضيخ مهدي وتزوج كريمته، وال�ضيخ مهدي مغنية الذي يذكره 

نجله ال�ضيخ محمد في)ج�اهر الحكم( اأنه در�ش في النجف الأ�ضرف على ال�ضيخ محمد 

ح�ضن اإبن ال�ضيخ باقر )�ضاحب الج�اهر(.

ةمدمر�ضا ةمثامثا: هي بالأ�ضل مدر�ضة ال�ضيد اأب� الح�ضن م��ضى الح�ضيني في قريته 

)�ضقراء( والتي انتهت 1194هـ بعد رحيل ال�ضيد اأب� الح�ضن م��ضى وقيام حكم الجزار، 

اإل اأّن حفيده ال�ضيد علي نجل ال�ضيد محمد الأمين بن ال�ضيد اأب� الح�ضن م��ضى بعدما 

)1(  ل �ضّك اأّن لل�الي )�ضليمان با�ضا( دور في المدر�ضة التي اأ�ّض�ضها ال�ضيخ القبي�ضي، وكما ينقل الم�ؤّرخ محمد جابر �ضفا في تاريخ 

جبل عامل، فاإّن �ضليمان كان ك�بي الأ�ضل م�ضيحي ُخطف �ضغيرًا وبيع ف�قع في ملك الجّزار وارتفعت منزلته عنده فخلفه في 

ال�لية وكان متم�ضكًا بال�ضريعة الإ�ضالمية ُيعامل اأبناء الط�ائف بالم�ضاواة.

)2(  ال�ضيخ محمد الع�ضيلي كان من العلماء الزّهاد المعروفين، ولد في قرية ال�ضرفند من جبل عامل  1305هـ كما جاء في خط 

يده، وطف�لته كانت في قرية )اأن�ضار( ثم در�ش في )طير دبا( على العالمة الفقيه ال�ضيخ ح�ضين مغنية، وعاد من النجف 

الأ�ضرف يحمل �ضهادات بالإجتهاد، ف�ضكن في بلدة )ال�ضهابية( وت�في �ضنة 1967 م واأنجب علماء ف�ضالء ال�ضيخ ح�ضن وال�ضيخ 

علي وال�ضيخ اأحمد الذي ه� اإمام )بلدة ال�ضهابية( حاليًا.
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در�ش في النجف الأ�ضرف على اأ�ضاطينها ومنهم �ضيخ الطائفة ال�ضيخ جعفر اآل كا�ضف 

الغطاء، عاد من النجف الأ�ضرف عالمًا مجتهدًا فاأعاد فتح مدر�ضة جده وانت�ضب اإليها 

الطالب منهم ال�ضيخ محمد ال�ضبيتي والد ال�ضيخ علي وال�ضيخ ح�ضن، وال�ضيخ علي �ضم�ش 

الدين، وال�ضيخ علي مروة، وال�ضيخ علي زيدان، وال�ضيخ �ضادق اإبن ال�ضيخ يحيى، وال�ضيخ 

�ضلمان قعيق، وال�ضيخ ن�ضر اهلل بن اإبراهيم بن يحيى العاملي الطيبي، وال�ضيد ها�ضم 

وال�ضيخ  العاملي،  الم��ض�ي  الجلي�ش  نزهة  �ضاحب  عبا�ش  بن  محمد  ال�ضيد  بن  عبا�ش 

محمد بن ال�ضيخ �ضليمان ج�اد بن ال�ضيخ ح�ضن اآل �ضليمان، وال�ضيخ علي زين بن نا�ضر 

العاملي المعركي، وال�ضيد ج�اد بن ال�ضيد علي بن ال�ضيد محمد الأمين الح�ضيني العاملي 

علمي  ح�ض�ر  الأمين  محمد  علي  لل�ضيد  وكان  الأمين،  مح�ضن  ال�ضيد  عم  ال�ضقرائي 

 وت�في 
)1(

و�ضيا�ضي في جبل عامل، حيث اأ�ضبح مفتيًا في عهد ال�الي )عبد اهلل با�ضا(

، وعليه فتك�ن حياته العلمية في جبل عامل قبل 
)2(

م�ضم�مًا نتيجة الح�ضد �ضنة 1249هـ 

ال�ضيد علي اإبراهيم الذي عاد من النجف الأ�ضرف �ضنة 1248هـ وت�في م�ضم�مًا 1260هـ 

بعد اأحد ع�ضرة �ضنة من رحيل ال�ضيد علي الأمين، وكذلك ال�ضيخ عبد اهلل نعمة الذي 

م��ضى  ال�ضيخ  العالمة  له  واأقام  1303هـ  في )جباع(  وت�في  الأ�ضرف  النجف  عاد من 

اأمين �ضرارة مجل�ش فاتحة والذي ت�في بعده ب�ضنة واحدة. 

مغنية  مهدي  وال�ضيخ  القبي�ضي  ح�ضن  ال�ضيخ  الثالثة  ه�ؤلء  اأّن  الق�ل  ن�ضتطيع  اإذًا، 

وال�ضيد علي محمد الأمين الح�ضيني هم اأ�ضا�ش النه�ضة العلمية الثانية في جبل عامل.

قلنا في اأحداث جبل عامل اأنه جاء من يقترح على ال�ضّفاح اأحمد با�ضا اأن يعمل على التهدئة واإعادة الحياة اإلى جبل عامل، ووقع 
 

 )1(

الإتفاق على اأن يك�ن المفتي ال�ضيد محمد الأمين ه� ال��ضيط لكن ب�ضرط اأن ي�ضع ولده رهينة عند الجّزار في )عكا(، وهناك 

ن�ضاأت عالقة بين ال�ضيد علي وبين)عبد اهلل با�ضا(الذي اأ�ضبح واليًا بعد �ضليمان با�ضا على جبل عامل، وهذه العالقة �ضببها 

اأن والدة عبد اهلل اأحبت ال�ضيد علي على محبة ولدها واأ�ضبح ال�ضيد علي كاأنه اأحد اأفراد العائلة، وكان ُيدّر�ش بع�ش المقدمات 

لعبد اهلل، وعندما عاد ال�ضيد من النجف وا�ضتتّب الأمر لعبد اهلل با�ضا، تعّمقت هذه الم�دة، مّما جعله)مفتيًا(على بالد ب�ضاره 

وكانت لهذه العالقة اأثرًا طيبًا على جبل عامل، والذي جعل ال�ضيد علي يت�ضّدى لإ�ضدار الفتاوى اأنه ذات ي�م و�ضل اإليه خبٌر 

مفاده اأّن اأحد زمالئه في الدر�ش  الذي ه� من دون ال�ضيد علي في الف�ضل بدرجات قد ت�ضدى لالإفتاء بعد وفاة الأ�ضتاذ ال�ضيخ 

جعفر )كا�ضف الغطاء( وعندما علم ذلك قال: »هنا يجب عليَّ اأن اأت�ضّدى، فعندما كنت في النجف كنت اأف�ضل منه بكثير«.

)2(  اأعيان ال�ضيعة ج 4 �ش 421.
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اإبراهيم  علي  ال�سيد  العالمتان  يد  على  كانت  العلمية:  النه�سة  من  الثانية  المحطة 

وال�سيخ عبد اهلل نعمة.

اإ�ضتقّر  هـ،   1248 �ضنة  الأ�ضرف  النجف  الح�ضيني، عاد من  اإبراهيم  ال�ضيد علي   -

في بداية الأمر في ك�ثرية ال�ضياد التي هي بلدته واأ�ضبح ه� الأ�ضتاذ في المدر�ضة التي 

در�ش فيها على ال�ضيخ ح�ضن القبي�ضي وت�ّطدت العالقة حيث �ضاهره على كريمته بعدما 

ت�فيت زوجته والدة ال�ضيد ح�ضن اإبراهيم على طريق الحج، واأنجب من القبي�ضّية ال�ضيد 

والأدبية  واللغ�ية  العلمية  النه�ضة  اإعادة  في  مركزيًا  دورًا  لعب  الذي  اإبراهيم  محمد 

اإلى جبل عامل وخ�ض��ضًا في مدر�ضتي )حناويه والنبطية( حيث �ضنتحدث عنهما في 

اأ�ّض�ضته المدار�ش ال�ضابقة بع�دة ال�ضيد  المحطة الرابعة من النه�ضة والتي ر�ّضخت ما 

علي اإبراهيم من العراق اإلى الك�ثرية حيث اأ�ضبحت اأكثر ح�ض�رًا ولمعانًا وتخّرج عليه 

 
)1(

العديد من الف�ضالء، فكان يمتلك الأهلية لهذا المقام والذي عّبر عنه ال�ضيد الأمين

اأنه من م�ضاهير علماء جبل عامل، ومن جملة من در�ش عليه ال�ضيخ ح�ضين زغيب الي�نيني 

 مدة اإثنتي ع�ضرة �ضنة حتى اأ�ضبح من الف�ضالء و�ضّنف 
)2(

المعروف )ب�ضم�ش العراقين(

، كما در�ش عليه ال�ضيخ ج�اد بن �ضكر التمنيني 
)3(

في الك�ثرية )كتابًا في اأ�ض�ل الفقه(

البعلبكي، وال�ضيد ح�ضن بن ال�ضيد علي اآل اإبراهيم، وال�ضيخ خليل ع�ضيران ال�ضيداوي، 

اأولد ال�ضيخ محمد �ضبيتي،  وال�ضيخ محمد علي عز الدين، وال�ضيخ علي وال�ضيخ ح�ضن 

الج�ضعمي  الالك�دي  اأحمد ح�ضين  بن  بن محمد  بن ح�ضين  بن محمد  وال�ضيخ ح�ضين 

البعلبكي الي�نيني.

- لمر�ضا )جباع(، �ضّيدها العالمة ال�ضيخ عبد اهلل نعمة بعدما عاد مجتهدًا ُم�ضّلم 

محمد  ال�ضيخ  الكبير  الأ�ضتاذ  �ضهادة  على  حاز  والذي  الأ�ضرف  النجف  من  الإجتهاد 

)1(  اأعيان ال�ضيعة ج 12 �ش 179 اأنه من م�ضاهير علماء جبل عامل.

)2(  اأعيان ال�ضيعة ج 9 �ش 390.

)3(  اأعيان ال�ضيعة ج 9 �ش 390.
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ال�ضيخ  منهم  الأفا�ضل  من  العديد  عليه  ودر�ش   ،
)1(

الج�اهر( )�ضاحب  النجفي  ح�ضن 

مهدي �ضم�ش الدين الذي كان اأ�ضتاذًا في ح�زته ويعبر عنه الآغا بزرك الطهراني في 

 اأنه من اأهم الأ�ضاتذة في جبل عامل، حيث در�ش عليه العالمة ال�ضيخ م��ضى 
)2(

الطبقات

ال�ضيد  )جباع(  مدر�ضة  في  عليه  در�ش  كما   ،
)3(

الأ�ض�ل( في  )الق�انين  �ضرارة  اأمين 

من  الدين  �ضم�ش  مهدي  ال�ضيخ  وكان  النبطية(،  )مدر�ضة  �ضاحب  مكي  ي��ضف  ح�ضن 

ذرية ال�ضهيد الأول فدر�ش على ال�ضيخ عبد اهلل نعمة الفقه والأ�ض�ل، وبتقديري فاإّن من 

يدر�ش على ال�ضيخ عبد اهلل نعمة ويتفّرغ للدر�ش فاإّن ذلك ُيغنيه عن الذهاب اإلى النجف 

ال�ضيخ  الدين،  عز  علي  محمد  ال�ضيخ  )جباع(:  مدر�ضة  في  در�ش  ومّمن   .
)4(

الأ�ضرف

علي وال�ضيخ ح�ضن ال�ضبيتي، ال�ضيخ علي الحر، ال�ضيخ عبد ال�ضالم الحر، ال�ضيخ ح�ضن 

بن �ضعيد الحر، ال�ضيخ محمد ح�ضين المحمد الجبعي المعروف بالحر، ال�ضيخ محمد 

وال�ضيد  اهلل  عبد  وال�ضيد  مهدي  ال�ضيد  الزين،  خليل  اأب�  ال�ضيخ  واأخ�ه  الزين  �ضليمان 

محم�د الأمين )اأعمام ال�ضيد مح�ضن الأمين(، ال�ضيخ محمد ح�ضين فلحة المي�ضي )جّد 

قا�ضم  ال�ضيخ  نعمة،  ح�ضن  ال�ضيخ  �ضرارة،  م��ضى  ال�ضيخ  لأّمه(،  الأمين  مح�ضن  ال�ضيد 

محمد قدوح، ال�ضيخ قا�ضم محمد �ضفا، ال�ضيد قا�ضم وال�ضيد ج�اد اأحمد فح�ش، ال�ضيخ 

ح�ضين الكركي العاملي الجبعي، ال�ضيد اأمين بن ال�ضيد علي بن ال�ضيد محمد الأمين، 

ال�ضيد محمد بن ال�ضيد ح�ضن بن ال�ضيد ها�ضم بن عبا�ش �ضاحب نزهة الجلي�ش الم��ض�ي 

اآل  العاملي، ال�ضيخ جعفر بن علي بن محمد بن علي بن ح�ضين بن محم�د بن محمد 

مغنية العاملي، ال�ضيخ اأحمد رعد العاملي، ال�ضيخ ح�ضن بن ال�ضيخ علي بن الحج ح�ضين 

)1(   ذات ي�م و�ضل خبر اإلى العالمة الكبير ال�ضيخ محمد ح�ضن النجفي )�ضاحب الج�اهر( اأّن نا�ضر الدين )ال�ضاه القاجري( 

يق�ل: اأّن ال�ضيخ محمد ح�ضن النجفي لديه )م�ضبغة( يطمغ بها �ضهادات بالإجتهاد وُيعطيها اإلى طالبه وير�ضلهم اإلى اإيران 

كي يح�ضل�ا على ح�ضانة العالم المجتهد، وهنا بعدما ارتقى ال�ضيخ النجفي المنبر لإلقاء الدر�ش على الطالب، نقل اإليهم 

الخبر وقال: »اهلل يعلم اأنه ط�ال حياتي لم اأعِط �ضهادة بالإجتهاد اإل لأربعة«، منهم العالمة ال�ضيخ عبد اهلل نعمة العاملي.

)2(  بالفعل فكان اأ�ضتاذًا في مدر�ضة ال�ضيخ عبد اهلل نعمة في جباع و�ضاحب مدر�ضة )مجدل �ضلم( كما قال في الطبقات ج 12 

�ش 529

)3(  نقل هذا الكالم ال�ضيد محمد ر�ضا ف�ضل اهلل الح�ضني في كتابه عن ال�ضيخ م��ضى اأمين �ضرارة.

)4(  لأّن علماء جبل عامل عندما كان�ا يع�دون اإلى لبنان كان�ا يحمل�ن �ضهادات بالإجتهاد من كبار الفقهاء، وعليه فهم م�ؤّهل�ن 

لأن يك�ن�ا من اأف�ضل الأ�ضاتذة، لهذا ل� ا�ضتطاع�ا اأن يجتمع�ا في مكان واحد ويتفّرغ�ا للت�ضنيف والتدري�ش كما فعل غيرهم.
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اآل مروة، ال�ضيد اأب� الح�ضن بن ال�ضيد محمد الأمين العاملي بن ال�ضيد مح�ضن الأمين.

الخال�ضة اأّن مدر�ضة ال�ضيخ ح�ضن القبي�ضي بطالبها �ضّكلت الأ�ضا�ش في النه�ضة العلمية الثانية 

الأمين في �ضقراء.  وال�ضيد علي محمد  ال�ضيخ مهدي مغنية  الى مدر�ضة  بالإ�ضافة  لجبل عامل 

مدار�ض النه�سة العلمية الثانية

في جبل عالل

المحطة الأولى

ال�ضيخ ح�ضن القبي�ضيلمر�ضا ��ثر�ا ةم�ضياد

ال�ضيخ مهدي مغنيةلمر�ضا طيردبا

الأمين الثاني الح�ضينيال�ضيد علي بن ال�ضيد محمدلمر�ضا �ضقرةء

المحطة الثانية

ال�ضيد علي اإبراهيم الح�ضينيلمر�ضا ةمك�ثر�ا وةمندير�ا

ال�ضيخ عبد اهلل نعمةلمر�ضا جباع

المحطة الثالثة

 ال�ضيخ محمد علي عز الدينلمر�ضا حناو�ه

ال�ضيخ م��ضى اأمين �ضرارةلمر�ضا بنت جبيل

ال�ضيخ ح�ضين زغيبلمر�ضا ��نين )بعلبك(

المحطة الرابعة

ال�ضيخ اإبراهيم عز الدينلمر�ضا حناو�ه ةمثانيا

ال�ضيد ح�ضن اإبراهيمال�ضيخ �ضلمان الع�ضيليمدر�صة اأن�صار

ال�ضيد ح�ضن ي��ضف مكيلمر�ضا ةمنبطيا

ال�ضيد ي��ضف �ضرف الدينلمر�ضا ط�رة
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لالح�ا: هناك مدار�ش �ضغيرة ن�ضاأت على هام�ش هذه المدار�ش: 

ففي ةمد�طا ةمثانيا: كانت مدر�ضة مجدل �ضلم لل�ضيخ مهدي �ضم�ش الدين.

وفي ةمد�طا ةمثامثا: مدر�ضة �ضح�ر لل�ضيد ي��ضف �ضرف الدين. 

وفي ةمد�طا ةمرةبعا: مدر�ضة طيردبا لل�ضيخ محمد مغنية بن ال�ضيخ مهدي برعاية 

ال�ضيخ �ضلمان الع�ضيلي.

وهناك مدر�ضة ج�يا ال�ضيخ محمد علي خات�ن وغيرها.

ةمد�طا ةمثامثا مهذه ةمنه�ضا: كانت على اأيدي طالب هذه المدار�ش الذين در�ض�ا 

على ه�ؤلء الأ�ضاتذه وبع�ضهم ذهب اإلى النجف وا�ضتكمل تح�ضيله العلمي كال�ضيخ 

محمد علي عز الدين وال�ضيخ ح�ضن ال�ضبيتي وال�ضيد ح�ضن ي��ضف مكي، وال�ضيخ 

اأمين �ضراره وال�ضيد ي��ضف �ضرف الدين ومنهم من بقي في جبل عامل  م��ضى 

ولم يغادر كال�ضيخ مهدي �ضم�ش الدين وال�ضيخ علي ال�ضبيتي، واآخرين �ضاروا على 

ذات النهج من بعدهم كال�ضيخ جعفر مغنية وولده ال�ضيخ م��ضى وال�ضيخ اأ�ضد اهلل 

الفريقان خيرًا  اإلخ، وبتقديري  اأحمد ر�ضا  �ضفا وال�ضيخ �ضليمان ظاهر وال�ضيخ 

�ضنع�ا، فكما كّنا بحاجة اإلى من يذهب اإلى النجف الأ�ضرف ل�ضتكمال التح�ضيل 

العلمي على اأ�ضاطين ح�زتها، كذلك خيرًا �ضنع  الفريق الآخر من عدم ذهابه 

اإلى النجف والبقاء في جبل عامل، وكان من ال�ضروري اأن يبقى لي�ضحذ الهمم 

لالإلتحاق بطلب العلم، كما كان لهم الدور الكبير في النه�ضة الأدبية واللغ�ية كما 

وكان لهم الدور ال�ضيا�ضي والجهادي في جبل عامل.

لمر�ضا )حناو�ه(:

الك�ثرية  مدر�ضة  كانت  كما  النه�ضة،  من  الثالثة  المحطة  في  الأولى  المدر�ضة  هي 

المدر�ضة الأولى في المحطة الأولى، اأ�ّض�ضها العالمة ال�ضيخ محمد علي عز الدين بعدما 
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البداية  في  واأ�ّض�ش   كفرا  بلدته  اإلى  عاد  الحال  فبطبيعة   .
)1(

الأ�ضرف النجف  من  عاد 

مدر�ضته الدينية فيها وا�ضتفاد من وج�د ال�ضيخ علي ال�ضبيتي �ضاحب التجربة العملية ومن 

. بعد مدة طلبه اأهالي )حناويه( ليك�ن اإمامًا لهم، وهناك �ضّيد 
)2(

مكتبته الكبيرة المعروفة

كال�ضيخ جعفر مغنية  الطالب  العديد من  اإليها  وانت�ضب  ا�ضتهرت في جبل عامل  مدر�ضة 

الدين )حفيد  اإبراهيم عز  وال�ضيخ  الدين ف�ضل اهلل،  وال�ضيد نجيب  ال�ضيخ م��ضى  وولده 

ال�ضيخ محمد علي( وابن عمه ال�ضيخ كاظم عز الدين، وال�ضيد اأب� الح�ضن بن ال�ضيد محمد 

الأمين الح�ضيني، وال�ضيخ اأحمد بن ال�ضيخ عبد المطلب اآل مروة، وال�ضيد اأمين بن ال�ضيد 

علي اأحمد الح�ضيني، وال�ضيخ علي بن ال�ضيخ ح�ضن بن ال�ضيخ مهدي بن ال�ضيخ محمد مغنية، 

وال�ضيخ محمد اأمين مروة بن محمد العاملي، وال�ضيد محمد بن ها�ضم بن عبا�ش �ضاحب 

نزهة الجلي�ش، وال�ضيد محمد بن ال�ضيد ح�ضين بن ال�ضيد اأحمد الح�ضيني، وال�ضيخ محمد 

ال�ضيد علي  بن  وال�ضيد محمد  ال�ضيخ محمد ح�ضن،  بن  بالحافظ  المعروف  ح�ضين مروة 

اإبراهيم الح�ضيني العاملي، وال�ضيخ ج�اد �ضبيتي، وال�ضيخ علي عز الدين، وال�ضيد محمد 

محم�د وبن عمهما ال�ضيد علي مهدي اأمين الح�ضيني، وال�ضيخ ح�ضن عز الدين بن اأحمد 

عز الدين من كفرا، وال�ضيخ ح�ضين مغنية، وال�ضيخ محمد ح�ضين وال�ضيخ عبد المطلب اآل 

مروة، وال�ضيخ محمد زغيب من بعلبك، وال�ضيخ علي مروة من )عيتيت(.

والت�ضنيف،  التدري�ش  الديني  التبليغ  اإلى  الدين يجمع  ال�ضيخ محمد علي عز  وكان 

حتى اأنه كانت له طريقة خا�ضة، فلم يكن التبليغ لياأخذ كّل وقته واإنما كان يجل�ش مع 

النا�ش يحّدثهم بما يلزم ويجيب على اأ�ضئلتهم، ثم يبادر اإلى الكتابة والت�ضنيف، وحتى 

.
)3(

عندما يذهب اإلى قرية اأخرى كان ي�ضطحب معه )كي�ضه( الذي فيه اأوراقه وكتبه

)1(  فال�ضيخ محمد علي عز الدين لم يكتف بما حاز عليه في جبل عامل من الدرا�ضة على ال�ضيد علي اإبراهيم وال�ضيخ عبد اهلل 

نعمة، ب�ضبب م�ت الأول وعدم التفرغ الكامل للدر�ش على ال�ضيخ نعمة.

النجف  ُيغادر  لم  عامل،  جبل  في  ح�ضن  ال�ضيخ  واأخ�ه  الدين  عز  علي  محمد  ال�ضيخ  مع  در�ش  الذي  ال�ضبيتي  علي  فال�ضيخ    )2(

الأ�ضرف و�ضاهم ب�ضكل فّعال في دع�ة النا�ش للنه�ضة العلمية والأدبية وكان يمتلك مكتبة كبيرة في بلدته )كفرا(، وعندما عاد 

ال�ضيخ محمد علي عز الدين اإلى )كفرا( من النجف، بطبيعة الحال كانت الأر�ضية التي جّهزها ال�ضيخ علي ال�ضبيتي جاهزة 

لالإ�ضتفادة من ال�ضيخ عز الدين.

)3(  وهذا ما نقله ال�ضيخ م��ضى عز الدين في التذكرة، وال�ضيد الأمين في الأعيان.
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لمر�ضا ��نين )ةمبقاعيا(:

العراقين(،  ب�ضم�ش  )المعروف  )الي�نيني(  زغيب  ح�ضين  ال�ضيخ  العالمة  اأ�ّض�ضها 

فبعد اأن در�ش ال�ضيخ زغيب في جبل عامل على العالمة ال�ضيد علي اإبراهيم مدة )اثنتي 

ع�ضرة �ضنة واأ�ضبح من الف�ضالء خ�ض��ضًا بعد اأن ا�ضتطاع اأن ي�ضّنف في )الك�ثرية( 

كتابًا )بالأ�ض�ل(، عاد اإلى بلدته ي�نين ليق�م ب�اجبه الديني ولكن طم�حه العلمي لم 

ي�ضمح له بالبقاء، فق�ضد النجف الأ�ضرف طلبًا لمزيد من العلم ولمجاورة الإمام علي 

تلك  في  للفقهاء  اأ�ضتاذًا  ُيعتبر  الذي  الأن�ضاري  مرت�ضى  ال�ضيخ  اأ�ضتاذه  وكان   ،Q

علمية  مدر�ضٍة  ت�ضييد  من  ُبّد  ل  كان  عالمًا مجتهدًا  النجف  من  عاد  وبعدما  المرحلة. 

تك�ن عن�ان ع�دة الحياة العلمية اإلى البقاع بعد فترة انقطاع العلماء عنها ب�ضبب النزاع 

العثماني ال�ضف�ي في المنطقة مّما جعل الق�ضم الأكبر من علماء كرك ن�ح ُيغادرون اإلى 

اإيران، ولعّل قيمة مدر�ضة ال�ضيخ ح�ضين زغيب في اأنها ا�ضتطاعت اأن ت�ضاهم في ت�ضكيل 

نه�ضة علمية جديدة للمنطقة رغم عدم الإنقطاع الكلي لطالب العل�م الدينية، وكان من 

جملة الطالب ال�افدين اإلى مدر�ضة ال�ضيخ ح�ضين زغيب الآتي: ال�ضيد علي القا�ضي اآل 

ع�دة اللبناني، ال�ضيخ تقي �ضم�ش الدين الف�عي، ال�ضيخ اإبراهيم وال�ضيخ محمد وال�ضيخ 

حيدر محف�ظ الهرملي�ن، ال�ضيخ خليل العميري واأخ�ه ال�ضيخ محمد وال�ضيخ عبد اهلل 

واأخ�هم ال�ضيخ ج�اد العميري النحلي�ن، ال�ضيخ �ضادق زغيب بن ال�ضيخ ح�ضين زغيب 

م�ؤ�ّض�ش المدر�ضة وال�ضيخ عبا�ش بن ال�ضيخ محمد اأمين زغيب.  

لمر�ضا )بنت جبيل(:

في �ضنة 1298 هـ عاد من النجف الأ�ضرف العالمة ال�ضيخ م��ضى اأمين �ضراره اإلى 

مدينة بنت جبيل ب�ضبب مر�ش األّم به فخّيره الأطباء بين البقاء في النجف للعالج وبين 

بلده  اإلى  المجيء  فاختار  اأف�ضل،  والمكان  نقي  اله�اء  فهناك  بنت جبيل  اإلى  الذهاب 

والقيام بم�ض�ؤولياته.
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الخط�ة الأ�ضا�ضّية كانت ت�ضييد مدر�ضة علمية م�ضافًا اإلى اإ�ضالحات كبيرة اأجراها 

 اأ�ّض�ضت لنه�ضة اإ�ضالحية �ضاملة وبالخ�ض��ش ما يخ�ّش الأدب وال�ضعر 
)1(

في جبل عامل

كال�ضيد  عامل  جبل  علماء  من  العديد  الدرب  هذا  على  �ضار  والذي  الح�ضيني  والمنبر 

مح�ضن الأمين وال�ضيخ عبد الح�ضين �ضادق وال�ضيد عبد الح�ضين �ضرف الدين. وكانت 

ب�ضبب رحيله  وانتهت  �ضن�ات  ا�ضتمرت �ضت  والتي  العلمية  المدر�ضة  اإنجازاته هي  اأهم 

ال�ضيخ  العديد من الطالب ومنهم كان في مدر�ضة  المدر�ضة  اإلى تلك  اإن�ضّم  1304هـ. 

بمدر�ضة  الطالب  زهد  ب�ضبب  يكن  لم  الإنتقال  وبتقديري هذا  الدين.  علي عز  محمد 

لل�ضيخ  العلمي  فال�ضيت  وبالتالي  بهجة،  قادم  فلكّل  م�ضاألة طبيعية  واإّنما هذه  حناويه، 

اإلى  اأ�ضتاذ البحث الخارج في النجف الأ�ضرف  اإلى جبل عامل، فه� كان  م��ضى �ضبقه 

الذين  الطالب  ومن جملة   ،
)2(

نجف ال�ضيخ محمد طه  العرب  فقهاء  كبير  در�ش  جنب 

انت�ضب�ا اإلى هذه المدر�ضة ال�ضيد نجيب ف�ضل اهلل الح�ضني، وال�ضيخ ح�ضين مغنية، ال�ضيخ 

الأمين،  ال�ضيد مح�ضن  دب�ق،  ال�ضيخ محمد  الزين،  الكريم  ال�ضيخ عبد  مغنية،  م��ضى 

ال�ضيخ عبد الح�ضين �ضادق، ال�ضيد حيدر مرت�ضى وال�ضيد ج�اد مرت�ضى، وال�ضيد محمد 

 وبطبيعة الحال لم يك�ن�ا ه�ؤلء الطالب بم�ضت�ى واحد، فعلى �ضبيل 
)3(

ر�ضا ف�ضل اهلل،

المثال: ال�ضيد مح�ضن الأمين در�ش على ال�ضيد نجيب ف�ضل اهلل في مدر�ضة ال�ضيخ م��ضى 

ي�ضبح  قد  فيها  فالطالب  العلمية  المدار�ش  في  متبعة  كانت  الطريقة  وهذه   
)4(

�ضرارة

)1(  ال�ضيخ م��ضى اأمين �ضرارة ت�في وله من العمر �ضبعة وثالث�ن �ضنة وعندما اأ�ضيب بمر�ش ع�ضال في النجف الأ�ضرف خّيره 

الأطباء بين العالج في النجف وهذا يحتاج اإلى م�ضارفات اأو الذهاب اإلى بنت جبيل، وكي ل يمّد يده اإلى اأحد قّرر الع�دة اإلى 

جبل عامل والإ�ضتفادة من ه�اء مدينة بنت جبيل، ولكنه ت�في بعد �ضت �ضن�ات من الع�دة، وا�ضتطاع خاللها اأن ي�ؤ�ّض�ش لنه�ضة 

علمية واإ�ضالحية لزالت اآثارها اإلى ي�منا هذا.

)2(  اأن يك�ن اأ�ضتاذ البحث الخارج اإلى جنب در�ش بحث الخارج لل�ضيخ محمد طه نجف هذا تقدم كبير، ولهذا طلب منه ال�ضيخ 

محمد طه نجف اأن يح�ضر مجل�ش در�ضه لعلمه باأهمية ح�ض�ره مجل�ش در�ضه واأّنه ي�ضتطيع اأن ُيحّرك اأج�اء الدر�ش والنقا�ش، 

وخيرًا �ضنع ال�ضيخ م��ضى فاإنه ارتحل وبقي الأ�ضتاذ الأ�ضا�ش ه� ال�ضيخ محمد طه واأ�ضبح من كبار فقهاء العرب وتخّرج عليه 

الع�ضرات من العلماء وخ�ض��ضًا من لبنان وحازوا منه على �ضهادات بالإجتهاد.

)3(  هناك ت�ضامح في م�ضاألة الإنتماء اإلى الأ�ضتاذ الراعي لتلك المدر�ضة الدينية، فاأنا كطالب عندما اأذهب اإلى ح�زة النجف 

الأ�ضرف لأدر�ش المقدمات اأو ال�ضط�ح، لي�ش معنى ذلك اأنني اأدر�ش على كبار الأ�ضاطين في الح�زة، واإّنما اأدر�ش على بع�ش 

طلبتها، كذلك ق�ضم من الطالب الذين انت�ضب�ا اإلى مدر�ضة ال�ضيخ م��ضى اأمين �ضرارة اأو اإلى مدر�ضة حناويه ال�ضيخ محمد علي 

عز الدين اأو مدر�ضة جباع فهم لم يدر�ض�ا عليهم مبا�ضرة واإنما على بع�ش الطالب الذين اأنه�ا تلك المرحلة. 

)4(  فال�ضيد نجيب ف�ضل اهلل الح�ضني ه� نجل العالمة ال�ضيد محي الدين ف�ضل اهلل وكان قد اأنهى المقدمات على مدر�ضة)حناويه( 

وغيرها، لهذا عندما التحق بمدر�ضة ال�ضيخ م��ضى اأمين �ضرارة كان يدّر�ش )ال�ضط�ح(.
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اأ�ضتاذًا للطالب الذين هم دونه م�ضت�ى، فالعادة جرت اإذا اأنهى الطالب مرحلة وانتقل 

اإلى الثانية في�ضبح اأ�ضتاذًا للمرحلة ال�ضابقة، ولعّل هذه الطريقة ح�ضرية في الح�زات 

العلمية فقط.

المحطة الرابعة للنه�سة العلمية:

ن�ضاأت عدة مدار�ش اأي�ضًا، لعبت دورًا اأ�ضا�ضيًا في تثبيت النه�ضة العلمية وكان لها دور 

مح�ري في النه�ضة الأدبية واللغ�ية، واإن �ضبقها اإلى هذه النه�ضة واأ�ّض�ش لها ال�ضيخ علي 

اإلى النجف الأ�ضرف وال�ضيخ  اإبراهيم ولم يغادر  ال�ضيد علي  ال�ضبيتي الذي در�ش على 

جعفر مغنية وولده ال�ضيخ م��ضى اللذين تخ�ض�ضا بالعل�م العربية وما ُيطلق عليه بعلم 

)المقدمات(، وحتى ال�ضيخ م��ضى اأمين �ضرارة الذي عّبر عنه ال�ضيد الأمين في الأعيان 

 اإًل اأّن 
)1(

باأن �ض�ق العلم والأدب قام في جبل عامل في عهد ال�ضيخ م��ضى اأمين �ضرارة

�ش هم طالب مدر�ضة ال�ضيد ح�ضن ي��ضف مكي. و�ضاأكتفي هنا بذكر  الذي �ضّنف وتخ�ضّ

�ضيرة ه�ؤلء  الحديث عن  بالتف�ضيل عنها خالل  نتحدث  اأن  اأمل  المدار�ش على  بع�ش 

.
)2(

الأعالم كما اأ�ضرت �ضابقًا

لمر�ضا )ط�رة(:

الح�ضين  ال�ضيد عبد  العالمة  والد  الدين  �ضرف  ي��ضف  ال�ضيد  العالمة  اأ�ّض�ضها  التي 

اأغلقت  حيث  جبيل  بنت  في  �ضراره  اأمين  م��ضى  ال�ضيخ  وفاة  بعد  وذلك  الدين،  �ضرف 

والتفّرغ  للتدري�ش  الحكيم  مهدي  ال�ضيد  العالمة  متابعة  عدم  ب�ضبب  اأب�ابها  المدر�ضة 

الدين  ي��ضف �ضرف  ال�ضيد  ال�ضيخ محمد مغنية على  فاقترح   ،
)3(

الديني للتبليغ  الكامل 

اإلى ت�ضييد مدر�ضة بديلة في و�ضط البالد ف�قع الإختيار على قرية )ط�را(  اأن يعمدوا 

)1(  اأعيان ال�ضيعة ج15 �ش52. 

)2(  في الم��ض�عة القادمة اإن �ضاء اهلل.

)3(  بعد وفاة ال�ضيخ م��ضى اأمين �ضرارة �ضنة 1304  هـ، اأر�ضل اأهالي )بنت جبيل( اإلى النجف الأ�ضرف بطلب اأحد عالمين لياأتي 

اإلى جبل عامل ويق�م مقام ال�ضيخ م��ضى، على اأن ياأتي ال�ضيد اإ�ضماعيل ال�ضدر اأو ال�ضيد مهدي الحكيم، لكن ال�ضيد اإ�ضماعيل 

رف�ش فقبل العر�ش ال�ضيد مهدي الحكيم وكما ينقل ال�ضيد الأمين اأّن العالمة ال�ضيد مهدي الحكيم لم يهتم نهائيًا بم��ض�ع 

المدر�ضة الدينية وتدري�ش الطالب ورعايتهم، وان�ضرف بالكامل اإلى التبليغ الديني، وتحدث عنه بكلمات قا�ضية على طريقته.
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على  مغنية  ال�ضيخ ح�ضين علي  الفقيه  العالمة  منهم  الطالب  العديد من  اإليها  فان�ضم 

، وال�ضيخ محمد بن ال�ضيخ مهدي مغنية، 
)1(

حد تعبير ال�ضيد عبد الح�ضين �ضرف الدين

�ضنة  قانا  في  المت�فى  الح�ضني  اهلل  ف�ضل  ر�ضا  محمد  وال�ضيد  1334هـ،  �ضنة  المت�في 

1336هـ، وال�ضيخ ج�اد بن ال�ضيخ علي ال�ضبيتي المت�في في كفرا �ضنة 1305هـ، وال�ضيخ 

بن  محمد  وال�ضيخ  1326هـ،  �ضنة  المن�رة  المدينة  في  المت�في  البيا�ش  �ضليمان  طالب 

الحاج ح�ضين �ضعيتاني المت�في في اأن�ضار �ضنة 1316هـ، واأخ�ه ال�ضيخ اأحمد المت�في في 

الكاظمية �ضنة 1312هـ، وال�ضيخ محمد بن ال�ضيخ م�ضطفى عا�ضي المت�في في اأن�ضار 

1236هـ، وال�ضيخ ج�اد ين ال�ضيخ خليل الك�ثراني المت�في في ال�ضرفند �ضنة 1366هـ، 

اأحمد  اأمين ال�ضيد علي  1374هـ، وال�ضيد  واأخ�ه ال�ضيخ ح�ضين المت�في في تفاحتا �ضنة 

وال�ضيخ عبد  المت�في في ط�را  الدهيني  وال�ضيخ علي  1382هـ،  المت�في في جناتا �ضنة 

الح�ضين حدرج المت�في في البازورية �ضنة 1335هـ، وال�ضيد محمد بن ال�ضيد اإ�ضماعيل 

مرت�ضى المت�في في دير قان�ن راأ�ش العين وال�ضيخ ح�ضين بن ال�ضيخ ج�اد مغنية المت�في 

في طيردبا وغيرهم من طالب العلم. اإ�ضتمرت هذه المدر�ضة من �ضنة 1305هـ، اإلى �ضنة 

م�ضلكّية  فاإّن  ما يظهر  وعلى  ال�ضط�ح،  اإلى مرحلة  الطالب  و�ضل ه�ؤلء  1308هـ، حيث 

ل�ضتكمال  الأ�ضرف  النجف  اإلى  الطالب  يذهب  اأن  كانت  الدين  �ضرف  ي��ضف  ال�ضيد 

تح�ضيله العلمي على اأ�ضاطين الح�زات العلمية في العراق �ض�اء في النجف اأو كربالء 

والكاظمية، وهذا ظهر من نف�ش اإ�ضرار ال�ضيد ي��ضف على عدم المجيء اإلى لبنان والبقاء 

في النجف الأ�ضرف ل�ل وفاة والده والإلحاح بالطلب اإلى ح�ض�ره.

النجف  من  عاد  عندما  ط�را  مدر�ضة  وقبل  الدين،  �ضرف  ي��ضف  ال�ضيد  وكان 

، اإفتتح مدر�ضة اإلى جنب بيته وان�ضم اإليها العديد من الطالب، منهم ال�ضيخ 
)2(

الأ�ضرف

اأحمد عليان المت�في في بلدة قالويه �ضنة 1335هـ ، وال�ضيخ ح�ضين ن�ر الدين المت�في في 

)1(  بغية الراغبين ج 1

)2(  بغية الراغبين ج 1
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ج�يا �ضنة 1369هـ، وال�ضيد اأمين علي اأحمد المت�في في جناتا �ضنة 1382هـ وغيرهم، 

وهذه الطريقة كانت مّتبعة عند اأكثر علماء جبل عامل الذين كان�ا يعمل�ن على التدري�ش 

والت�ضنيف من دون اأن ي�ضل�ا اإلى ت�ضييد مدار�ش ب�ضكل ر�ضمي.

لمر�ضا )حناو�ه( ةمثانيا:

التي جاءت في اإطار تثبيت النه�ضة العلمية الثانية في جبل عامل، فكانت ع�دة الحياة 

العلمية اإلى مدر�ضة )حناويه( على يد العالمة ال�ضيخ اإبراهيم عز الدين حفيد العالمة 

ال�ضيخ محمد علي عز الدين، فبعد وفاة جده �ضنة 1301 هـ، كان ل بّد من الذهاب اإلى 

النجف الأ�ضرف ل�ضتكمال التح�ضيل العلمي م�ضافًا لالإ�ضتفادة من مجاورة الإمام علي 

Q. كانت المغادرة لجبل عامل �ضنة 1302هـ، وبقي في النجف الأ�ضرف مدة �ضت 

�ضن�ات وكان قراره البقاء اأكثر ل�ل اأنه ُفر�ش عليه الع�دة ب�ضبب وفاة والده ال�ضيخ ح�ضن.

وهنا  عليها،  بالت�افد  الطالب  وبداأ  )حناوية(  اإلى  العلمية  الحياة  عادت  وبع�دته 

يمكن اأن ن�ضّجل مرحلتين مّرت بها المدر�ضة في عهد ال�ضيخ ابراهيم، الذي كان عالمًا 

ُمرّبيًا عارفًا بمختلف العل�م وعلى حّد تعبير ابن عمه وتلميذه ال�ضيخ م��ضى عز الدين 

كان في العل�م العربية ل يجاريه اأحد.

اأما طالب الطبقة الأولى، فمنهم ال�ضيخ م�ضطفى خليل، ال�ضيخ علي حاج قا�ضم، ال�ضيخ 

محمد  الكبير  ال�ضيخ  بن  الدين  عز  حبيب  ال�ضيخ  بح�ض�ن،  محم�د  ال�ضيخ  ع�دة،  محم�د 

علي، ال�ضيخ علي كاظم عز الدين، ال�ضيخ اأحمد ق�ضير من دير قان�ن النهر، وال�ضيخ ح�ضين 

ج�اد مغنية، ال�ضيخ حبيب مغنية بن المرح�م ال�ضيخ محمد مغنية من طيردبا، العالمة 

اأحمد من  ال�ضيد علي  المرح�م  اأولد  وال�ضيد معروف  اإبراهيم  ال�ضيد  واأخ�ه  اأمين  ال�ضيد 

جناتا، الأديب ال�ضاعر ال�ضيخ محمد �ضعيد من �ض�ر، العالمة ال�ضيخ عبد الح�ضين حدرج 

البازورية،  وال�ضيخ محمد علي حدرج وكالهما من  ال�ضيخ مهدي  الأخ�ان  البازورية،  من 

العالمة ال�ضيد عبد الح�ضين زين، ال�ضيخ حمد ال�ضليبي، ال�ضيد ابراهيم اآل اإبراهيم من 
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الك�ثرية، ال�ضيخ محمد عز الدين من العبا�ضية وال�ضيخ علي زغيب من بعلبك.

يحيى،  محمد  ال�ضيد  الدين،  عز  م��ضى  ال�ضيخ  فمنهم  الثانية  الطبقة  طالب  واأما 

ال�ضيخ ح�ضن �ضم�ش الدين، ال�ضيخ حبيب اآل اإبراهيم، ال�ضيخ محمد قا�ضم عز الدين بن 

عم ال�ضيخ م��ضى عز الدين، ال�ضيخ زين العابدين �ضم�ش الدين.

مدر�صة )اأن�صار):

البداية على يد  تاأ�ّض�ضت في  الرابعة، وقد  العلمية  التي نه�ضت خالل هذه المحطة 

الزاهد ال�ضيخ �ضلمان الع�ضيلي بعدما طلبه اأهالي اأن�ضار ليقدم اإليهم من بلدة )ر�ضاف( 

1272هـ، واإن كان على ما يظهر فاإّن الح�ض�ر العلمي لمدر�ضة اأن�ضار الدينية كان اأكثر 

فعالية بعد رحيل ال�ضيخ �ضلمان الع�ضيلي ومجيء �ضهره العالمة ال�ضيد ح�ضن اإبراهيم 

مكانه، وكان عالمًا فا�ضاًل من تالميذ والده ال�ضيد علي اإبراهيم في )الك�ثرية(.

اإمامًا لهم  اأن�ضار ليك�ن  اأهالي  وبعد وفاة والد زوجته ال�ضيخ �ضلمان الع�ضيلي دعاه 

وفي نف�ش ال�قت ليحيي المدر�ضة الدينية فيها، وكانت هذه المدر�ضة من اأهم المدار�ش 

في تلك المرحلة حيث �ضّمت ما يقرب �ضبعين طالبًا. ومن طالب هذه المدر�ضة كما 

وال�ضيخ  اإبراهيم،  ال�ضيد ح�ضن  اأخ�  ال�ضيد محمد  �ضفا:  اآل  الم�ؤّرخ محمد جابر  ينقل 

طالب  وال�ضيخ  مروة،  ح�ضين  محمد  الحافظ  ال�ضيخ  وابن  مروة  المطلب  عبد  اأحمد 

�ضليمان البيا�ضي، وال�ضيخ ح�ضن ابن ال�ضيخ محمد علي القبي�ضي، وال�ضيخ خليل ك�ثراني 

بالإ�ضافة اإلى ولديه ال�ضيد محمد اإبراهيم وال�ضيد مهدي اإبراهيم وكذلك ولده الأديب 

الفا�ضل ال�ضيد علي اإبراهيم، واللغ�ي الأديب ال�ضيخ اأحمد ر�ضا.

لمر�ضا )ةمنبطيا(: 

اأ�ّض�ضها و�ضّيدها العالمة ال�ضيد ح�ضن ي��ضف مكي، وتعتبر من مدار�ش المحطة الرابعة 

في تثبيت النه�ضة العلمية التي انطلقت في جبل عامل بعد نهاية حكم الجزار. وال�ضيد 

ح�ضن ه� من بلدة )حب��ش( وكان عالمًا فا�ضاًل له ح�ض�ره وهيبته، وعندما دعاه اأهالي 

النبطية ليك�ن اإمامًا لهم، قّرر اأن ُي�ضّيد مدر�ضة علمية كانت مميزة بح�ض�رها اللغ�ي 
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�ضليمان  كال�ضيخ  المنحى  هذا  اإلى  اتجه�ا  الذين  طالبها  خالل  من  والفكري  والأدبي 

ظاهر وال�ضيخ اأحمد ر�ضا وغيرهما، وبالفعل فاإّن النه�ضة الأدبية واللغ�ية في جبل عامل 

اكتملت في عهد مدر�ضة ال�ضيد ح�ضن ي��ضف مكي، والذي �ضاهم في تفعيل هذه المدر�ضة 

ال�ضياد،  ك�ثرية  في  ابراهيم  علي  ال�ضيد  بن  اإبراهيم  ال�ضيد محمد  اأ�ضاتذتها  اأحد  ه� 

و�ضّمت تلك المدر�ضة العديد من الطالب اإ�ضافة اإلى الذين ذكرناهم ال�ضيخ اأ�ضد اهلل 

�ضفا، والم�ؤرخ جابر اآل �ضفا وغيرهم.

في الختام: 

النه�ضة  لمدار�ش  المحطات  اأهّم  على  بالإجمال  اأطّل  اأن  البحث  هذا  في  اأردُت 

العلمية الثانية في جبل عامل، على اأمل اأن يك�ن الحديث بالتف�ضيل ح�ل هذه المدار�ش 

الي�م ه�  تعالى، وكالمنا  اإن �ضاء اهلل  القادمة  العلمية �ضمن م��ض�عتنا  وال�ضخ�ضيات 

متّمم لالأبحاث التي قّدمها ال�ضادة الف�ضالء عن مرحلة الجزار وما اأنتجت من تداعيات 

ال�ضفاح  العثماني  ال�الي  الطاغية  نهاية حكم هذا  اإلى  و�ض�ًل  خطيرة على جبل عامل 

اأحمد با�ضا الجّزار وحتى تكتمل الفائدة قّدمنا بحثنا بعن�ان »ةمنه�ضا ةمعلديا ةمثانيا 

عما  الأعزاء  للقراء  مفيدًا  ملّخ�ضًا  قّدمنا  قد  نك�ن  وبهذا  ةمنكبا«،  بعم  عالل  مجبل 

الثاني ع�ضرهـ من تدميٍر كامل للمكّ�نات الإجتماعية والدينية  ح�ضل في نهاية القرن 

وال�ضيا�ضية والإقت�ضادية لجبل عامل وكيف ا�ضتعاد عافيته بعد �ضنة 1219هـ عندما هلك 

هذا الطاغية. 
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177

�ض�ر ةمد�ؤتدر

الجلسة األولى

صور المؤتمر

لن ةميدين ةم�ا� ل�دم رعم، ةم�ضي� ح�ضن بغمةدي، ةم�ضيم ةأحدم �ضفي ةمم�ن



178

جبل عالل وعهم ةمجزةر بين ةمنكبا وةمنه�ضا

لن ةميدين ةم�ضي� عادل ةم�ر�ي، ةم�ضي� ح�ضين درو��س، ةم�ضي� ح�ضين بغمةدي،

ةم�ضي� ح�ضين قبي�ضي وةم�ضي� علي �ا�ضين

لن ةميدين د. ل�دم ��رةني، ةم�ا� علي ةمز�ن، د. ل�دم ن�ر ةمم�ن وةم�ضي� علي �ا�ضين



179

ةمجل�ضا ةلأومى

لن ةميدين لدثل ةم�ضفير ةلإ�رةني، ةم�ضيم ةأحدم �ضفي ةمم�ن، ةم�ا� علي طاهر �ا�ضين ،

ةم�ا� عبم ةم�ديم ةمغازي



180

جبل عالل وعهم ةمجزةر بين ةمنكبا وةمنه�ضا

ةم�ضي� علي �ا�ضين

د. ل�دم ��رةني



181

ةمجل�ضا ةلأومى

د. ل��دم ن�ر ةمم�ن

ةأ. علي ةمز�ن



182

جبل عالل وعهم ةمجزةر بين ةمنكبا وةمنه�ضا

الجلسة الثانية

لن ةميدين د. ج��مة غانم، د. ل�ضطفى بزي، د. لنذر جابر وةم�ضيم ح�ضين حجازي

د. ل�ضطفى بزي



183

ةمجل�ضا ةمثانيا

ةم�ضي� ح�ضن بغمةدي

د. ج��مة غانم



184

جبل عالل وعهم ةمجزةر بين ةمنكبا وةمنه�ضا

 د. لنذر جابر 

ةم�ضيم ح�ضين حجازي



185

ةمجل�ضا ةمثانيا

لن ةميدين ةأ. جدال �ضفي ةمم�ن، ةم�ضي� علي خ�ضاب

لن ةميدين ةم�ضي� ح�ضن بغمةدي، ةمنا�� قا�ضم ها�ضم وةم�ضي� ةأحدم ةمز�ن



186

جبل عالل وعهم ةمجزةر بين ةمنكبا وةمنه�ضا

لن ةميدين ةم�ضي� ح�ضن بغمةدي، ةم�ا� قا�ضم قا�ضم وةم�ا� علي ةمز�ن



187

ةمجل�ضا ةمثانيا



188

جبل عالل وعهم ةمجزةر بين ةمنكبا وةمنه�ضا

على هامش المؤتمر



189

على هال�س ةمد�ؤتدر



190

جبل عالل وعهم ةمجزةر بين ةمنكبا وةمنه�ضا



191

على هال�س ةمد�ؤتدر



192

جبل عالل وعهم ةمجزةر بين ةمنكبا وةمنه�ضا


