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المقدمة

منذ اإنطالقة م�صروع اإحياء تراث علماء ال�صيعة في لبنان, وفي ذاكرتنا تلك المحطة 

الإحتالل  وقيام  العثماني  الحكم  نهاية  اأثر  على  عامل  جبل  بها  مرَّ  التي  ال�صتثنائية 

وعده  خالل  من  المنطقة,  �صعوب  على  التحايل  اإلى  ال�صتعمار  عمد  حيث  الفرن�صي, 

بالإ�صتقالل والحكم الذاتي, واإذا به يمّهد لمناخ اإحتاللي ي�صتطيع من خالله اأن يمّرر 

م�صروعه في تفتيت المنطقة و�صلب ثرواتها ومواجهة اإ�صالمها, من خالل دعم الحركات 

التب�صيرية المت�صهينة, اّلتي ن�صاأت اإلى جنب الإحتالل, م�صتفيدة من تداعيات الحكم 

العثماني, وجاء الإحتالل وكل ظّنه اأنه لن يلتفت اإليه اأحد, واأّنه الُمخلِّ�ص والمنقذ, وغيَر 

ملتفت اإلى اأّن تاريخ جبل عامل بكلِّ مكوناته لن ينام على �صيم, ولن يمّر هذا الخداع, 

وبالتالي لن يكون هذا الإحتالل مرحبًا به. وبالفعل, جاء موؤتمر وادي الحجير الّذي انعقد 

في 24/ني�سان/1920, وبدعوة كريمة من العالمة الم�صلح ال�صيد عبد الح�صين �صرف 

الدين, تتويجًا لمناخ الرف�ص الذي �صاد في جبل عامل, من قبول الإحتالل الفرن�صي, 

وما حدث في مدينة النبطية, هو نموذج عن كل مدن وقرى جبل عامل, فعندما قِدم 

من  �صوى  ال�صيعة,  من  حفاوة  يلَق  لم  النبطية  مدينة  الى  الفرن�صي  الع�صكري  الحاكم 

بع�ص العمالء من الن�صارى و�صكروه على قدومه, ينما وقف ال�صيخ اأحمد ر�صا قائاًل:  

�أّن  وخ�صو�صاً  لبلدنا,  كم�صتعمر  ن�صكرها  وال  لل�صعوب  كمحّرر  فرن�صا  ن�صكر  »نحن 
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�ل���ح���ج���ي���ر و�دي  م������وؤت������م������ر 

�لفرن�صيين جاوؤو� كم�صروع ال�صتمر�ر �لنهج �ل�صليبي �لذي كان في �لمنطقة«. وهذا 

ما عّبر عنه ب�صراحة )الجنرال غورو( عندما األقى خطابًا في دير البلمند, ومّما قاله: 

»دعوني �أ�صتعيد و�إياكم تلك �لذكريات �لعظيمة �ّلتي ترّف فوق هذ� �لدير �لقديم, �أال 

وهي عمل �أبائي �ل�صليبيين �لّذي قاوم �لدهر و�خترق �الأجيال«.

   من هنا نحن في جمعية الإمام ال�صادق لإحياء التراث العلماني وفي كل عام نحيي 

اأردنا في هذا  الثقافية والإجتماعية.  الوجوه  اأحد  التعاون مع  هذه الذكرى, من خالل 

العام اأن نتعاون في عقد هذا الموؤتمر مع اتحاد بلديات جبل عامل, لت�صليط �ل�صوء على 

هذه �لمحطة �لتاريخية, �لتي لها ما قبلها و�أ�ص�ّصت لما بعدها, على �أمل �أن نتمكن 

�لذكرى, وت�صليط  �إحياء هذه  �لمنا�صبة, من  �إن�صاء �هلل تعالى في كل عام وفي ذ�ت 

�ل�صوء بما يتالئم و�لمرحلة �لتي تعي�صها منطقتنا, وهنا ل بد من توجيه التحية الى 

اأبطال المقاومة الإ�صالمية الذين اأعادوا الحياة والمجد لهذا الوادي المعّبر عن جبل 

عامل, وعن تلك المرحلة الع�صيبة التي مّر بها في زمن الحتالل الفرن�صي, ليعود هذا 

2006م, على  الوادي مجددًا الى الواجهة من بوابة الإنت�صار الإلهي المدوي في تموز 

اأعتى الإحتاللت وهو الإحتالل الإ�صرائيلي, والتحية الخا�صة ل�صيد المقاومة الإ�صالمية 

�صماحة ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل الذي برز في هذه المرحلة كالإمام ال�صيد عبد الح�صين 

�صرف الدين مر�صد المقاومة في وادي الحجير, وال�صكر اأي�صًا لكّل الجهود التي بذلت 

في �صبيل نجاح هذا الموؤتمر, واأخ�ّص بال�صكر رئي�ص المجل�ص التنفيذي في حزب اهلل 

�صماحة ال�صيد ها�صم �صفي الدين لرعايته ومواكبته لأعمالنا في اإحياء هذا التراث.

 

و�هلل ولي �لتوفيق

ح�صن بغد�دي 

م�صوؤول �إحياء تر�ث علماء �ل�صيعة في حزب �هلل في لبنان 

24/ني�صان/2012 م
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اإلفتتاحية
كلمة ترحيبية: الحاج علي الزين)))

    
�ل�صادة �لعلماء �الأفا�صل, 

�الأخوة )و�الأخو�ت( �لمحترمون �لم�صاركون في �لموؤتمر, 

�صعادة �صفير �لجمهورية �الإ�صالمية �الإير�نية �لدكتور غ�صنفر ركن �أبادي,  

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته,  

الترحيب  اأ�صد  عامل  جبل  بلديات  اتحاد  وبا�صم  با�صمي  ب  اأرحِّ اأن  فني  ي�صرِّ كم 

واأنا  �الإنت�صاَرين«  عميُد  �لحجير  »و�دي  الفكريِّ  اللقاء  لفعاليات  الكريم  بح�صوركم 

نًا بالأ�صل الذي منه بداأت م�صيرة وادي  اأحبُّ اأن اأ�صميه لقاء - موؤتمر وادي الحجير تيمُّ

الحجير في تاريخ جبل عامل, في مثل هذا اليوم..وقــــَف اأهُلنا..اأهل جبل عامل الأ�صم..

الخيول,  �صهيل  اأ�صوات  تموُّجات  وعلى  مرتفٍع,  وب�صوٍت  لُيعِلنوا  �صامخًة,  اأبيًة  وقفًة 

وقرقعة البنادق, التزاَمهم بخيار المقاومة في مواجهة الو�صاية والإحتالل الأجنبي... 

القومية  ة  للهويَّ الطبيعيَّ  انت�صابهم  ولُيثِبتوا  الإ�صتعمارية..  ال�صيا�صية  لم�صاريعه  ورف�صًا 

العربية وللنْزعة العروبية... وانتماءهم للعنوان الح�صاريِّ الإ�صالميِّ العام, رغم الظلم 

هم  الكبير الذي لحق بهم على اأيدي حكام ال�صلطنة العثمانية, من دون التخلي عن حبِّ

)1( -رئي�ص اتحاد بلديات جبل عامل-
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�ل���ح���ج���ي���ر و�دي  م������وؤت������م������ر 

ة الوطنية اللبنانية قد تبلورت ب�صورٍة  وولئهم الوطنيِّ اأبدًا, في وقٍت لم تكن فيه الهويَّ

م�صتقلٍة بعُد, بل كانت النزعة الوطنية اآنذاك ا�صتراتيجيًة اعتمدها الإ�صتعمار الأجنبيُّ 

اأراَد  ( لتاأ�صي�ص كياٍن لبنانيٍّ تابٍع لمنظومٍة �صيا�صيٍة واقت�صاديٍة ا�صتعماريٍة,  )الفرن�صيُّ

فاِف المتو�صط, وبالمنا�صبة؛ ل يزال حلم ال�صيا�صة الخارجية الفرن�صية  اإقاَمَتها على �صِ

الدول  بين  واقت�صاديٍة  �صيا�صيٍة  ورابطٍة  اتحاٍد  لإقامة  ال�صعي  في  الآن,  اإلى  حاله  على 

عامل  جبل  ُنجباء  قراأ  المتو�صط,وقد  الأبي�ص  البحر  �صواطئ  على  الواقعة  والكيانات 

وثواره هذا الموقف باكرًا,ووقفوا بو�صوٍح �صد قيام هذه الكيانية اللبنانية, لي�ص لعدم 

رغبتهم بفكرة الإ�صتقالل الوطنيِّ - وهم اأكثُر من عانى من ت�صلط ال�صلطنة العثمانية 

- بل منعًا من توظيف مظلوميَّتهم ومعاناتهم في م�صروٍع يقوم على تفتيت حلم الدولة 

العربية الوليدة, وتجزاأة واإ�صعاف الفكرة العروبية. 

في مثل هذا اليوم من عام 1920 وفي هذه الواحة من �صاحات جبل عامل المعطاء, 

جبل المقاومة والثورة والجهاد, جبل العزة وال�صموخ,.... وقَف اأهلنا ليخّطوا لم�صتقبلنا 

م�صاراٍت في ال�صيا�صة والثقافة والإجتماع, ل نزال نعي�ص في ظاللها اإلى زماننا الحا�صر, 

لنقف نحن اليوم اأمام م�صاهدهم واأرواحهم, ونردَّ التحية باأح�صن منها, ولنعلن اإكمال 

معركة الدفاع عن قيم هذا الجبل, ولمتابعة الم�صيرة الظافرة على هدي بو�صلٍة تتجه 

دائمًا نحو تحقيق الإنت�صارات.  

و�صتبقى كلمات وتوجيهات الإمام ال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين وع�صرات العلماء, 

و�صوب....  حدٍب  كلِّ  من  ان�صّلوا  الذين  والثوار  خنجر  واأدهم  حمزة  �صادق  و�صيحات 

�صتبقى �صاهدًة على هذه المحطة الفا�صلة, وتلك المداولت الحا�صمة, التي عقدت في 

اأوتادها على تراب هذه الأر�ص العاملية الطاهرة التي نقف عليها الآن,   ن�صبت 
ٍ
خيام

ر�صت لمعادلٍت �صيا�صيٍة وع�صكريٍة 
َ
وُبحثت في اأكنافها خياراٌت كبرى وق�صايا م�صيريٌة, اأ

وتاريخيٍة جديدة, تركت ب�صماتها على م�صيرة جبل عامل وم�صتقبل البالد والعباد في 

لبنان و�صوريا وفل�صطين اإلى الآن.  

هذا  يزال  ل  ال�صهير,  الموؤتمر  هذا  انعقاد  على  عامًا  وت�صعين  اثنين  مرور  ورغم    
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�لكلمة �لترحيبية

�صمًة خا�صًة  الثبات  اأ�صبح  الآن,حتى  اإلى  الجبل  اأهل هذا  في موقف  متوا�صاًل  الثبات 

اهلل  ق�صاء  اأنه  اأم  ال�صدفة  باب  من  وهل  ال�صيا�صية,  ومناقبهم  اأخالقياتهم  في  بارزًة 

المجاهدين  بدماء  جنباتها  خت  مِّ �صُ التي  الواحة  تلك  الحجير؛  وادي  يكون  وقدره,اأن 

تحطيم  من  عامًا   86 بعد  نوا  وليتمكَّ ولير�صدوا,  ليكمنوا,  وعبروها  عزائمهم  ورائحة 

رًا  في  ج ذلك ن�صرًا موؤزَّ َتتوَّ الأمريكي - حتى  الإ�صتكبار  ال�صهيونية - ربيبة  اأ�صطورة 

المعركة الكبرى, عندما ا�صطاد المجاهدون ع�صرات الدبابات ال�صهيونية في عدواِن 

تموز 2006. 

اإن موؤتمر وادي الحجير لي�ص حدثًا عاديًا عابرًا في تاريخ جبل عامل والمنطقة؛    

هو من نوع الأحداث التي يكون لها ما بعدها, من التداعيات والنتائج, بل يكاد المرء 

ا�صتعاد  اإذا ما  المرء  لكاأنَّ  الم�صارات,  الأحداث ووحدة  ت�صابه  ل�صدة  بالده�صة  ي�صاب 

�صريط الأحداث يكاد اأن ي�صعر بتطابٍق مذهٍل في نوعية العنا�صر والمراحل والعناوين 

وال�صعارات, في لحظتين تاريخيتين فا�صلتين, ما اأ�صبه الأم�ص باليوم ! بل ما اأ�صبه اليوم 

بالأم�ص. 

واليوم, لو اأجرينا مقارنًة �صريعًة على الم�صهدين - م�صهد الحجير عام 1920 األٍف 

ركائز  في  قنا  ودقَّ  -2012 ع�صر  واثني  األفين  عام  لبنان  وم�صهد  وع�صرين,  مئٍة  وت�صع 

الم�صاريع  ونوعية  و�صالحها,  ونهجها  المقاومة  على  وال�صهيوني  الأميركي  الهجوم 

والقرارات الدولية التي ِحيَكت وتحاك �صدها, وطبيعة الأ�صاليب الإعالمية التي ُيعمل 

عليها في �صبيل �صرب واإخماد �ُصعلة المقاومة, لوجدنا اأنف�صنا اأمام تقارٍب يكاد يالم�ص 

التطابق, مع اختالٍف في الأ�صماء والأ�صخا�ص والوجوه والكيفيات لي�ص اأكثر.

  اإنَّ هذا ال�صعور بوجود خيوط وخطوط الإت�صال والتوا�صل بين تلك المرحلة وتلك 

ك ودفع اإلى عقد  اللحظة, وبين هذه المرحلة وهذه اللحظة التي نعاي�صها الآن, هو ما حرَّ

اأ�صفى على  نف�صه, وهو ما  المكان  التاريخية, وفي هذا  اللحظة  الموؤتمر في هذه  هذا 

لقائنا الفكري هذا »موؤتمر و�دي �لحجير« اأهميًة كبرى وقيمًة خا�صة ولهذا, ولكلِّ ما 

علن با�صم اتحاد بلديات جبل عامل عن التفكير 
ُ
�صبق, و�صعورًا بِثَقل هذه الم�صوؤولية, اأ
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, يحكي ق�صة هذه البقعة  ي بم�صروع اإقامة وت�صييد َمعَلٍم جهاديٍّ وتراثيٍّ و�صياحيٍّ الجدِّ

في  الكبرى  الملحمة  حتى  الحجير  وادي  من  والجهادية  الن�صالية  وحياتها  المباركة 

مجزرة الدبابات عام األفين و�صتة, ويرويها لالأجيال القادمة, ويليق بقد�صية هذا المكان 

د جمال المكان كمنطقِة  وتاريخه الُم�صرق, ومناقبية وت�صحيات اأبنائه الأعزاء, ويج�صِّ

في  عامل  اأبناء جبل  وقيَم  بالمواقف,  الغنيَّ  وتراثها  المنطقة  وتاريخ  �صياحٍة خ�صبة, 

الثبات وال�صموخ والمقاومة.  

د ال�صكر  اأترك لأ�صاتذتنا وعلمائنا و�صيوفنا الأجالِء منبر الكالم, واأجدِّ   واأخيرًا, 

جمعية  �لموؤتمر  لهذ�  �لمنظمة  �لجهة  بال�صكر  و�أخ�ّص  الكرام,  ب�صيوفنا  والترحيب 

ع�صو  عليها  �لم�صرف  ب�صخ�ص  �لعلمائي,  �لتر�ث  �ل�صادقQالإحياء  �الإمام 

�لمجل�ص �لمركزي في حزب �هلل �صماحة �ل�صيخ ح�صن بغد�دي, واآخر دعوانا اأن الحمد 

هلل رب العالمين, وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.  
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كلمة سماحة الشيخ حسن بغدادي )))

الـعـزيـز  الأخ  بـيـروت  فـي  الإ�صـالميـة  الجمهـوريـة  �صـفيـر  �صـعـادة  موؤتمرنا  راعـي 

الدكـتـور غـ�صنفـر ركـن اأبـادي...

أيها الحفل الكريم:
فـي الذكـرى الثانيـة والت�صعيـن على موؤتمر وادي الحجـيـر الـذي انعقـد نـهـار ال�صبـت 

فـي24 - ني�سـان  - 1920م, وبرعايـٍة م�صوؤولـٍة مـن ذلـك القـائـد الفـذ, الذي كـان يتطلـع 

بنـور الب�صـر والب�صيـرة اإلـى مـا فيـه م�صلحـة هـذه الأمـة.

كيـف ل يكـون كـذلك, و�صلوكـه ونمـط تفكيـره, وال�صهـادات التـي �صدرت بحقـه من 

بمجموعـها  نجـف,  طـه  وال�صيـخ  الأخونـد  كـال�صيـخ  الأ�صرف  النجـف  فـي  الفقهـاء  كبار 

تدّلل علـى مكانتـه العلميـة والإجتماعيـة وال�صيا�صيـة, واأن الراّد عليـه رادٌّ علـى اهلل تعالـى, 

وهـو علـى حـدِّ ال�صـرك باهلل عـز وجـل.

قـرر الإمام �صرف الدين تـرك بلدتـه الجميلـة )�صحور( التي �صكـن فيهـا بعـد عودتـه 

مـن النجــف الأ�صرف, وتوجه نحـو مدينـة �صور, لأجـل بنـاء مدينـٍة ُت�صّكـل عنوانـًا جامعـًا, 

)1( ع�صو المجل�ص المركزي في حزب اهلل والم�صرف على موؤتمر وادي الحجير.
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يجتمـع حولـه النـا�ص مـن كافـة القـرى, لرف�ص فكـرٍة اأو للمطالبـة بحـٍق.

وهـذا مـا ظهـر في مواجهـة تداعيـات الحكـم العثمانـي, فبعـد الـحـرب العـالميـةالأولـى 

ــ 1914م, ا�صت�صعـر قائـد منطقـة �صوريـا ولبنـان وفل�صطيـن ال�صفـاح )جمال با�صا(, َمـياًل 

مـن ِقبـَل النـا�ص نحـو الحـريـة, فعمـد اإلـى اأخـذ الرجـال اإلـى الحـرب, ون�صـب المـ�صانـق, 

حتـى جـاع النـا�ص ومـات البعـ�ص فـي الطرقـات.

هنـا اأ�صدر ال�صيـد �صرف الـدين فتـوى تلـزم المـي�صـوريـن �صـرعًا, بـوجـوب المبـادرة 

اأ�صناف هذه  في  التمييز  اأو  اأحد,  اإذٍن من  دون  وزكواتهم, من  اأخما�صهم  اإخراج  اإلـى 

ل �صماحته لجنًة من القرى كي ت�صاعد  الم�صتحقة, و�صرفها على الم�صتحقين فورًا, و�صكَّ

هوؤلء في �صرف الم�صتحقات على المحتاجين, بما ي�صمن اإي�صال الحق اإلى اأهله.

كما وقف الإمام �صرف الدين مع اأخيه الفقيه الكبير ال�صيخ ح�صين مغنية في مواجهة 

اللجنة التح�صيرية الأمريكية التي جاءت اإلى جنوب لبنان, لالإطالع على مزاج النا�ص 

في جبل عامل, هل هم مع اإقامة دولٍة م�صتقلٍة اأم... الخ

وهنا نجد اأن ال�صيد �صرف الدين ومعه �صماحة ال�صيخ مغنية قد رف�صا ب�صكٍل قاطٍع 

اأيَّ نوٍع من اأنواع الو�صاية الأجنبية, واأيَّ تجزئٍة للبالد العربية, واأيَّة م�صاعدٍة ماليةٍ كونها 

تو�صل للو�صاية.

كذلك واجه الإمام ال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين, مع اأهالي جبل عامل بغ�صٍب 

اإلى حٍد بات المحتلُّ  , قيام الإحتالل الفرن�صي, وتفاقمت الأو�صاع في جبل عامل  عامٍّ

الفرن�صيُّ يعمل على توتير الأجواء من خالل عمالئه من الم�صيحيين, للو�صول اإلى فتنٍة 

كبرى ت�صمل كل الوجود الم�صيحي والإ�صالمي في لبنان, يكون الرابح الوحيد في هذه 

الفتنة هو الإحتالل الفرن�صي, وتنزلق المقاومة في وحول الفتن الداخلية والمهاترات, 

وبهذا تت�صتَّت المقاومة وتنتهي.

نتيجة  ماأزقًا,  يعي�ص  الأ�صعد  كامل  ال�صيا�صي  الزعيم  كان  العا�صف  المناخ  في هذا 

الأو�صاع المتردية, وكانت الع�صائر في المنطقة ال�صرقية على حد تعبير ال�صيد �صرف 

الدين, تطالبه بتحديد موقفه مما يجري, هل هو مع مطالبة اأهالي جبل عامل ب�صم هذا 
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الجبل اإلى �صوريا الكبرى, اأم مع بقاء جبل عامل تحت الإحتالل الفرن�صي, وهنا اإذا جاء 

جواب  الأ�صعد اأنه مع �صوريا الكبرى, فهذا يلزم اأن يعادي الإحتالل والعمالء, واإن رف�ص 

ر لعقاٍب من المقاومة, فكان المخرج له من هذا الماأزق هو التفاهم مع  فعليه اأن يتح�صَّ

الإمام �صرف الدين, بالذهاب اإلى عقد موؤتمٍر ُيخرج البالد من هذا الماأزق, كما يخرج 

معه الزعيم الأ�صعد من ماأزقه.

الدينية  الفعاليات  كلَّ  ي�صم  عامٍّ  موؤتمٍر  لعقد  الذهاب  على  الإتفاق  تم  وبالفعل 

وال�صيا�صية والإجتماعية للت�صاور, والخروج  بمقرراٍت تنقذ البالد من ماأزقها وذلك في 

للموؤتمر تختلف عن  للدعوة  الدين  ال�صّيد �صرف  ــ 1920م, ولكن خلفية  ني�سان   ــ    24

خلفية كامل الأ�صعد, وبعد حواٍر حول المكان, تّم التفاهم على اأن يكون الموؤتمر في وادي 

الحجير, لالإعتبارات  التالية:

اأ-كونه يقع و�صط البالد ويربط الجنوب بال�صمال.

ومنطقة  الماء,  اإلى  يحتاجون  والنا�ص  ال�صيف  ف�صل  من  قريٌب  ني�صان  ب-�صهر 

لهذا  المنا�صب  المكان  وهو  اأ�صجار, ومطاحن  وكثافُة  ونهٌر  ينابيُع  فيها  الحجير 

الجمع.

ج- الإعتبار الثالث وهو الأهم الإعتبار الأمني ــ وخ�صو�صًا اأن قادة المقاومة كاأدهم 

اإلى مكاٍن  الإجتماع, وبالتالي يحتاجون  خنجر و�صادق حمزة, �صيح�صرون هذا 

ن حمايتهم من الإحتالل وعمالئه. يوؤمِّ

لقد ا�صتطاع الإمام �صرف الدين اأن يحّول هذا الموؤتمر اإلى ا�صتفتاٍء عامٍّ من خالل 

ل منعطفًا مهمًا في تاريخ جبل عامل, وعّبر عن الإن�صجام التام بين القاعدة  خطاٍب �صكَّ

والقيادة, كما تمكن هذا الموؤتمر من تقديم غطاٍء �صرعيٍّ و�صيا�صيٍّ واجتماعيٍّ للمقاومة 

الم�صلحة, �صّد الإحتالل الفرن�صي, ولعلَّ هذه النقطة هي نقطة الخالف والإفتراق مع 

الزعيم ال�صيا�صي, الذي اأزعجه ح�صور قادة المقاومة, معتبرًا ح�صورهم ياأخذ الموؤتمر 

اإلى مكاٍن مختلٍف عما اأراده.

وبعد خطاٍب األقاه الإمام �صرف الدين في ذلك الح�صد الكبير الذي يعّبر عنه ال�صيد 
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بداأت  عليهم,  المارد  اأطلَّ هذا  الوادي(, وخ�صو�صًا عندما  َجلَجَل  )لقد  الدين  �صرف 

�صماحُة  ي�صتثمر  اأن  من  بدَّ  ل  كان  وهنا  الكثيف,  النار  واإطالق  وال�صعارات,  الهتافات 

ال�صيد هذا الح�صوَر الهائل, والحما�ص ليتحدث اإليهم بما فيه م�صلحٌة لهم ولبالدهم, 

�صرف  ال�صيد  �صماحة  وخطاب  الح�صور  هذا  نف�ص  عن  عبارًة  الموؤتمر  كان  وبتقديري 

الدين بهم, ل�صتنها�ص الهمم, وتحميلهم م�صوؤولية مواجهة الإحتالل, وحرمة الإنزلق 

باتجاه الفتنة الداخلية.

وبعد الإنتهاء من الخطاب, وكما يعّبر �صماحة ال�صيد �صرف الدين في كتابه )بغية 

الراغبين( اأنَّه ان�صم اإلى خيمة العلماء, والزعماء, والأعيان, للت�صاور والوقوف على ما 

يلزم الذهاب باتجاهه.

وبعد الت�صاور مع العلماء والأعيان خرج الموؤتمر بالمقررات التالية:

اأ - عدم الإنزلق نحو الفتنة الداخلية 

ب - رف�ص الإحتالل والهيمنة

ج - المطالبة ب�صم جبل عامل اإلى �صوريا الكبرى

د - ت�صكيل لجنة من الحا�صرين تذهب اإلى �صوريا للقاء الملك في�صل.

وقد اعتذر اأكثر الحا�صرين عن الم�صاركة بهذه اللجنة, اإما لمر�ٍص كال�صيخ مغنية, اأو 

لهرمٍ كال�صيخ مو�صى قبالن, واإن كان بتقديري ال�صخ�صي, الأكثرية خافت من الإن�صمام 

وبالفعل هذا  العقاب,  قادٌر على  يزال جاثمًا, وهو  اللجنة, فالإحتالل كان ل  اإلى هذه 

ما حدث مع ال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين عندما حرق داره ونهب مكتبه في �صور, 

ومع ال�صيد عبد الح�صين نور الدين كذلك, وقد هربا اإلى خارج البالد ــ اإلى فل�صطين, 

وكان من الممكن اأن يمّر هذا الموؤتمر من دون عقاٍب لول هذه اللجنة التي ت�صكلت من 

ال�صيدين عبد الح�صين �صرف الدين, وعبد الح�صين نور الدين, وان�صم اإليهما في �صوريا 

ال�صيد مح�صن الأمين.

في الختام
اأيـها الـ�صـادة مـا اأ�صـبـه الـيوم بالبـارحـة, فـهنـاك فـي لـبنـان مـن يـتـاآمـر عـلـى المقاومـة 

وعلـى �صـالحـها, ويتـهمـهـا بمـا فعلتـه وبمـا لـم تفعلـه, وبمـا فعلـه الآخـرون, واأنـا اأ�صتعيـر 



13

كلمة �لجهة �لمنظمة

�همنا بم�ا عملن�ا,  هـذه الجملـة مـن �صمـاحـة الإمام ال�صيـد مو�صـى ال�صدر عندمـا قـال: »�ُتّ

 يحمـل 
ٍ
يـًا هذا الفـريُق النفـ�َص بحلـٍم قـادم وبم�ا ل�م نعم�ل, وبم�ا فعل�ه �الآخ�رون«, ممنِّ

معـه اأحـالَم التـغيير فـي المنطقـة لم�صلحـة العـدوين الأمريكـي والإ�صرائيلـي, ونقـول لـه 

ًا, فكيف  ـق مـا تحلمـون بـه, فلبنـان كـان عـ�صيًا عندما كـان عودنا طريَّ هيهـاَت اأن يتحقَّ

ال�صماء,  عناَن  بنادقها  بيارُق  تطال  باتت  ومقاومتنا  اأطفالنا عمالقة,  وقـد غدا  اليـوم 

اأقلعوا عن حلمكم وعودوا اإلـى ر�صدكـم.

اليوم  فهو  1920م,  ــ  ني�صان  في  والمقاومة  للحرية  ممرًا  الحجير  وادي  كـان  واإذا 

ر  اأكثر حريًة ومقاومة, وخ�صو�صًا بعد الإنت�صار المدّوي في تموز ــ 2006م, عندما دمَّ

بوابة  من  ف�صلت  قد  الموؤامرة  كانت  واإذا  العدو,  هذا  جبروَت  المقاومة  في  اأبناوؤكم 

اأن يقبلوا  الحجير 2006م, ف�صوف تف�صل حتمًا من بوابة دم�صق, وعلى جماعة اأمريكا 

هذه الحقيقة. بتحقيق �صرق اأو�صط جديد, يقوم على حماية الأمن الإ�صرائيلي, وم�صك 

منابع النفط, وتفتيت المنطقة, ومواجهة المّد الأ�صولي.

اأ�صكر ح�صوَر راعي الموؤتمر الدكتور غ�صنفر ركن اأبادي, كما اأ�صكر ال�صادَة العلماء, 

واآَل �صرف الدين الم�صاركين, وفي مقدمتهم �صماحة العالمة ال�صيد عبد اهلل نجل الإمام 

�صرف الدين, كما اأ�صكر رئي�ص كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد, وال�صادة 

النواب, كما اأ�صكر رئي�ص المكتب ال�صيا�صي في حركة اأمل الحاج جميل حايك, وع�صو 

هيئة الرئا�صة في حركة اأمل الحاج د. خليل حمدان, والمنطقة الأولى في حزب اهلل, 

التي �صاهمت في نجاح هذا الموؤتمر, واأخ�ص م. المنطقة الأخ ال�صيد اأحمد �صفي الدين, 

ول بدَّ من �صكٍر خا�ٍص لتحاد بلديات جبل عامل ب�صخ�ص رئي�صها الأخ الحاج علي الزين, 

تعاونهم معنا  الغازي, على  الحميد  الحاج عبد  الأخ  رئي�صها  ب�صخ�ص  القنطرة  وبلدية 

في اإقامة هذا الموؤتمر, وبذلهم لكل الجهود في �صبيل اإحياء هذه المنا�صبة, ب�صكٍل يليق 

ب�صاحب الذكرى, كما اأ�صكر كل الفعاليات وال�صادة الح�صور والإعالميين.

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.
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راعي المؤتمر
  الدكتور غضنفر ركن آبادي )))

 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف الخلق و�صيد المر�صلين النبي الم�صطفى محمد وعلى 

اآله الطيبين الطاهرين المع�صومين واأ�صحابه المنتجبين

السادة الكرام:
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

بدايًة اأحييكم واأحيي البادرَة الطيبَة لجمعية الإمام ال�صادق Q لإحياء التراث 

العلمائي ب�صخ�ص الم�صرف على اأعمالها �صماحة المجاهد ال�صيخ ح�صن بغدادي ع�صو 

اإيقاد ال�صعلة العاملية  المجل�ص المركزي في حزب اهلل واتحاد بلديات جبل عامل في 

تاريًخا وتراثًا وتكريمًا للجهود والت�صحيات التي ُبذلت في �صبيل تحرير الأر�ص والن�صان.

فلكل زمنٍ  رجالته... حيث ترت�صم على كل اأفقٍ  من اآفاق العالم ال�صالمي اأ�صماٌء 

من  الأعلى  الأوج  اإلى  رفعتهم  وعبقرياٍت  بمواهَب  امتازوا  معدودين  لرجاٍل  معدودٌة 

اآفاقهم؛ فاإذا اأ�صماوؤهم كالنجوم الالمعة التي تتالألأ في ال�صماء, فكان لهم من نبوغهم 

ل مثاًل خالًقا حرّيًا باأن يحتذى  النادر ما يجعلهم اأفذاًذا في دنيا الإ�صالم وقدوًة ت�صكِّ

)1( �صعادة �صفير الجمهورية الإ�صالمية
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من قبل الجميع... وفي الذكرى الثانية والت�صعين لنعقاد موؤتمر وادي الحجير, ل ي�صعنا  

اإّل  اأن نذكر علمًا من اأعالم الدين, هو العالمة المجاهد ال�صيد عبد الح�صين �صرف 

العالم  وهو  الم�صلمين؛  وم�صالح  الإ�صالم  لحقائق  الأمين  الحار�ص  كان  الدين...الذي 

التعاليم  لإلقاء  م  وتقدَّ اإّل  منا�صبًة  يترك  ولم  والحكمة,  بالوعي  ات�صم  الذي  الرباني 

خاللها  من  قرن  حيث  واأتباعه  قومه  على  الخلقية  والمناقب  والإن�صانية,  الإ�صالمية 

المثاَل بالواقع, والقوَل بالعمل ولم�َص م�صكالِت النا�ص وهموَمهم وتطلعاتهم حتى حقق 

الح�صور الإجتماعي والجماهيري, وباتت حياته ال�صريفة تزخر بهذا النوع من الح�صور 

الملتزم الجاد, ومن الم�صاركة الفعلية في م�صيرة مجتمعه, واأ�صبحت حياته عبارًة عن 

والدينية  الإجتماعية  �صوؤونهم  على  وال�صهر  النا�ص,  مع  التفاعل  من  متنوعٍة  �صفحاٍت 

ظروٍف  في  الراية  وحمل  لهم,  قائًدا  واأ�صبح  قلوبهم  بذلك  ا�صتوطن  حتى  وال�صيا�صية 

�صيا�صيٍة وم�صيريٍة �صعبٍة جًدا.

التجاذب  لعبة  عن  نتجت  حادٍة,  لتاأثيراٍت  لبنان  �ص  تعرَّ ما�صيٍة,  قروٍن  فطوال   

ت  م�صَّ متواليٍة  تغييراٍت  اإلى  ت  واأدَّ العالم,  في  الكبرى  ال�صيا�صية  القوى  بين  ما 

يقت�صر  لم  وهنا  الفرن�صي.  الع�صكري  الحكم  �صيطرة  تحت  وو�صعته  وكيانه,  حدوده 

�صد  الن�صال  اإلى  امتد  بل  فح�صب,  الإجتماعية  وال�صوؤون  التبليغ  على  �صماحته  دور 

الإ�صتعمار في العهد التركي اأول,ً  ثم العهد الفرن�صي, وبعدها في اأيام الإ�صتقالل... 

وكان ن�صاله امتدادًا لحركات التحرير, وارتقاًء بها نحو كل ما يحقق العدل والحرية 

يعقد  و�صرع  وظلمه,  وتع�ّصفه  الإحتالل  اإلى  ه  ينبِّ �صماحته  اأخذ  وقد  الأمن,  د  ويوطِّ

زًا  والوطنية, محفِّ وال�صهامة  النجدة  ويتو�صم فيهم  يثق بهم  الإجتماعات مع من كان 

فٍة. ول �صك اأن الطبقة الروحية  هممهم اإلى ما يرجوه للوطن من مواقَف وطنيٍة م�صرِّ

مع  فت�صاور  بهم,  يبداأ  اأن  �صماحته  راأى  وقد  الواجب  هذا  لأداء  ع  تطوَّ من  اأول  هي 

دٍة ي�صير عليها الجميع, ودعاهم اإلى موؤتمٍر عامٍّ ُعِقد في وادي  العلماء على خطٍة موحَّ

عامل  جبل  وثوار  وجهاء  ح�صره  حيث  والأهم,  الحافل  الإجتماع  هذا  وكان  الحجير, 

الإ�صتعمار  �صد  المقاومة  اإطالق  منه  الهدف  وكان  الموؤتمر  انعقد   .1920 ني�سان  في 
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وتق�صيم الوطن العربي, ودعمًا للحكم العربي الوطني, وقد األقى �صماحته خطبًة كانت 

 حيث و�صع برنامج المقاومة و�صوابطه داعيًا اإلى 
ٍ
بمثابة بياٍن �صيا�صيٍّ تاريخيٍّ مقاوم

التي  والإجتماعية  ال�صيا�صية  الن�صالت  هذه  كل  الطوائف.  واحترام  الوطنية  الوحدة 

العدائية  الأعمال  �صد  الجهادية  المالحم  رت  �صطَّ قد  الدين  �صرف  ال�صيد  خا�صها 

وامتداده,  حركته  حكمت  التي  الم�صوؤومة  المطامع  و�صد  بها,  الغرب  ا�صطلع  التي 

بالإ�صافة اإلى قطع دابر العمالء والخونة. وقد كانت البالد الإ�صالمية الم�صرح الذي 

�صهد ُجلَّ هذه الإنجازات والن�صالت...

أيها األخوة األعزاء،
الم�صلحين  علمائنا  من  �صفوٌة  برزت  الأخيرة,  �صنًة  والخم�صين  المئة  في 

اأوتيت من عزيمٍة  اأمثال ال�صيد �صرف الدين, حيث ت�صدت بكل ما  الملتزمين الكبار 

ه الغرب على مختلف الأ�صعدة ال�صيا�صية والثقافية  و�صالبٍة للهجوم العنيف الذي �صنَّ

بالطريقة  رون  يفكِّ اأنهم  اإل  بينهم,  الزمني  الفارق  ورغم  والع�صكرية.  والإقت�صادية 

نف�صها ويحملون المبادىء ذاتها... كيف ل وهي مبادىء محمٍد واآل بيت محمٍدPحيث 

التزم العلماء الأجالء دومًا جانب الجماهير وال�صعوب المحرومة والم�صت�صعفة. وهذا 

ق الإمام الخمينيMحلم  اأي�صًا في الثورة الإ�صالمية المباركة, حيث حقَّ ما راأيناه 

ر اأعظم ثورٍة في التاريخ المعا�صر واأطاح باأكبر القواعد الإ�صتراتيجية  الأنبياء, وفجَّ

الغربية في منطقة ال�صرق الأو�صط, رغم قوة اأمريكا في اإيران اآنذاك ونفوذها الذي 

الحاكم,  ال�صاهن�صاهي  للنظام  العالم  في  القوية  الدول  ودعم  تاأييد  ورغم  ينكر,  ل 

فبث في روح النا�ص العزة والكرامة, ودعاهم اإلى ال�صمود والت�صدي لالأعداء, واأخذ 

�ص. ونحن اليوم,  بيدهم اإلى �صاحات الجهاد المقد�صة دفاعًا عن النهج الإلهي المقدَّ

اأحمدي  محمود  الرئي�ص  وحكومة  الخامنئي{  لالإمام  الحكيمة  القيادة  ظلِّ  في 

�ص, وبذل الغالي والنفي�ص في �صبيل  كنا بهذا النهج الإلهي المقدَّ د على تم�صُّ نجاد, نوؤكِّ

الم�صروعة.  والم�صت�صعفين ودعم ق�صاياهم  المظلومين  الحق ون�صرة  اإحقاق 
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  أخيراً،
د اأي�صًا على دعم المقاومة   في الذكرى الثانية والت�صعين لنعقاد موؤتمر الحجير, نوؤكِّ

في لبنان ال�صقيق وفي فل�صطين, حتى تحرير القد�ص ال�صريف وتحرير كل بالد الم�صلمين 

من َدَن�ص ال�صهاينة واأعوانهم, حتى ل تذهب دماء �صهدائنا الأبرار هدرًا بل نكمل ما 

ل تبدياًل. بداأوا به, هذا ما عاهدنا اهلل عليه ول نبدِّ

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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الجلسة األولى 
برئاسة الشيخ علي ياسين)))

السيد حسين شرف الدين  )أبو رائد))))

الموقف القومي في مؤتمر وادي الحجير
توعيتنا,  على  اأمورنا,  حمل  على  حياتهم  وقفوا  اإ�صالحيونا,  قادتنا,  رجالتنا, 

وهمومنا,  �صوؤوننا  على  لإيقافنا  ومر�ٍص,  وفقٍر  جهٍل  ظلمات  من  اإخراجنا  اإنها�صنا, 

لدفعنا اأن نقوم اإلى ق�صايانا ون�صير بها لرفعها, لنفتح الطريق اإلى غد اأجيالنا, يعني 

لها,  ا�صتيعابنا  ومّد  والتفاعل,  الفعل  تجربة  بينها  ما  نمالأ  خطوطًا  لنا  ير�صمون  اأنهم 

وقدرتنا على تعميقها بحروٍف من نوٍر ت�صع عبر الأجيال.

هؤالء هم... أما نحن؟
نحن.. بين م�صتوعٍب دون تاأمل ما يلقى, ولذا نكون بين موؤيٍد معتمٍد على نتف اأخباٍر 

اأو  في ظالٍل �صبابيٍة عليها تاريخ, وبين متلٍق لمختلقاٍت يرميها في دربنا المت�صررون 

�صيع. 
ُ
حرق واأ

ُ
اأعداء النجاح. وبين هذا وذاك, يخرج علينا من يندب حّظ تاريٍخ �ُصرق واأ

)1( رئي�ص اللقاء العلمائي في �صور.

)2( حفيد الإمام ال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين.
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ودون تعٍب, نلقي الم�صوؤولية على اأحٍد ما, وبالذهنية )الم�صتوعبية( عينها, عدا اأننا ل 

نكون على م�صتوى الأبعاد القيادية اأو الإ�صالحية في �صير كبارنا, مما يوقعنا على م�صافٍة 

بعيدٍة عن الإقتداء, اأو اأن يكون في الإقتداء الكثير من ال�صطحية.

ني�سان   24 في  الأولية  ركائزه  ُو�صعت  اأمٍة  لنه�صة  تاأ�صي�صيٍّ  حدٍث  بمنا�صبة  اليوم  نلتقي 

1920, في لقاٍء جماهيريٍّ �صخٍم �صّم علماء وزعماء ومقاومًة �صعبيًة وجماهير, وُعرف اليوم 

الح�صين  عبد  ال�صيد  هو  قائدًا  لنف�صه  كّر�ص  الحجير,  وادي  موؤتمر  الإجتماع:  مكان  با�صم 

�صرف الدين, بحيث اتحد الإ�صمان )المكان والقائد( عند كل من يعنيه وادي الحجير.

كيف در�صنا, نحن الجيل الثاني اأو الثالث ومن بعدنا, �صخ�صية و�صيرة هذا القائد 

الذي و�صعته الأحداث في مواقع ال�صدارة؟.

العلمي, ومنه ق�صية ما �ُصمي بفقه  اأخذ اهتمامًا حقيقيًا هو الجانب  الجانب الذي 

ـ ينير �صيئًا من  ـ وادي الحجير  اأخذ )المكان(  رًا,  الإئتالف وفقه الإختالف, ثم موؤخَّ

ال�صيرة, فهل هذه هي �صيرته؟

الثاني  الأول من ورده �صور )كانون  ال�صهر  اليوم في  المحتفى بذكراه  اإمامنا  يقول 

1908(: )..و�صكوت بثي وحزني وم�صيبتي: بما اأّنا ل جامع لنا, ول مجمع, ول جماعة, 

يدخل  ول..  ول..  مدر�صة,  ول  عنوان,  ول  اأذان,  ول  عيد,  ول  جمعة,  ول  جمعية,  ول 

الأجنبي �صور, وهي عنوان الإمامية في البالد العاملية, فال يح�ّص منهم باأحٍد, ول ي�صمع 

لهم ركزًا..( ]البغية/115[.

هذه الكلمات الموجزة تخت�صر فهمًا وت�صخي�صًا لواقٍع, وفي الوقت عينه برنامج عمٍل 

كبيٍر, ق�صى �صيدنا بعده خم�صين عامًا, فما موقع هذه الالءات من �صيرتهM؟ وكيف 

اأثرها في حياة �صور وجبل عامل الثقافية والإجتماعية وال�صيا�صية,  تتبعناها؟ وما هو 

ميادين  في  �صيرهم  ندر�ص  اأن  الم�صلحين  قادتنا  حّق  من  اأنَّ  اأعتقد  لبنان؟  وبالتالي 

ن. وا�صعٍة, فهذا اأولى لتاريخنا اأن يحفظ واأن يدوَّ

يجدر بنا اأوًل, اأن نحدد الدللة في عبارة الإ�صالح وموؤداها العملي, وكيف تنطبق 

على �صيدنا؟.
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َلح( لها ا�صتعمالٌت متعددٌة في القراآن, وكذلك في مداولتنا, فهي في  م�صتقات )�صَ

تقريب وجهات النظر, وهي في الإر�صاد, وفي الإيمان, وفي الدعوة اإلى الخط ال�صليم, 

ِلُحوَن} ]ه�د117[ ويمكننا من  ْهُلَها ُم�صْ
َ
وترتقي حتى {َوَما َكاَن َربَُّك ِليُْهِلَك �ْلُقَرى ِبُظْلٍم َو�أ

مختلف الإ�صتعمالت اأن نحّددها في وجهين:

1ـ الإلتزام بالإ�صالح �صلوكًا ذاتيًا والدعوة اإليه.

2ـ حمل الإ�صالح فكرًا نظريًا م�صحوبًا بنهٍج وحركٍة تطويريٍة عمليٍة, بعمٍل يدفع بالنا�ص 

اإلى ق�صاياهم وال�صير معهم, متداركًا ما هو قائٌم, وموؤ�ّص�صًا لما ياأتي. وهنا يتجلى 

اإمامنا قائدًا اإ�صالحيًا.

من الخم�صين �صنة اإ�صالحًا, اأقب�ص جذوة التاأ�صي�ص لقواعد البناء القومي لجماعٍة 

وا�صعٍة من النا�ص, تزيد عن200 مليون اإن�صاٍن في ذلك الزمان, موّزعين في ال�صحراء 

بين م�صيخاٍت و�صلطناٍت واأماراٍت واإمامٍة تحكمها عوائل منها, اأو من جماعاٍت تت�صلط 

م�صالحها  لها  بريطانيٍة,  خارجيٍة  �صلطاٍت  تحت  تقع  وجميعها  بالغزو,  منطقٍة  على 

الإ�صتعمارية ل�صتغالل ثروات البالد الطبيعية, اأما ال�صلطة العثمانية فهي اأحيانًا كثيرًة 

متاأرجحٌة وقلقٌة.

في المنطقة الح�صرية من الم�صرق العربي, من بالد الرافدين �صرقًا حتى عري�ص 

وعائالٍت  لع�صائَر  اإقطاعاٍت  وموزعٌة  العثمانية ظاهرًا,  لل�صلطنة  م�صر غربًا, فحكومٌة 

لها وجودها في مناطقها, كما تتناو�صها ال�صراعات التي تحدث من الداخل العثماني 

اأيوبي و�صواها( ومن الخارج ال�صرقي المغول, والغربي  ـ  ـ فاطمي  ـ �صلجوقي  )مملوكي 

ال�صليبيون.

وتتنازعه داخليًا عائالٌت  فله و�صٌع مختلٌف عن هذا وذاك,  الأفريقي,  ال�صمال  اأما 

وم�صر   .Qبن علي الح�صن  الإمام  ذرية  علويٍة من  �َصٍر 
ُ
باأ اأق�صامها محكومٌة  اأغلب 

تديرها عائلٌة بولونية الأ�صل.. والجميع خا�صٌع اإما ل�صلطة بريطانيا اأو فرن�صا اأو اأ�صبانيا 

اأو اإيطاليا اأو البرتغال.

وا�صحًا  يكن  لم  واإن  �صيدنا,  العربيِّ في حياة  القوميِّ  الجانب  اختيار  كان  من هنا 
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عندي اإن كان  في طرحه اأ�ص�ٌص قوميٌة, يق�صد بها كامل الوطن العربي من محيطه حتى 

خليجه, وما كان يعنيه الن�صيد:

اأوطـــــــــانـــــــــي الـــــــــعـــــــــرب  ـــــــــــالد  ب ــــــدان  ــــــغ ــــــب مـــــــــــن الـــــــــ�ـــــــــصـــــــــام ل

عــــــدن ــــــــــــــى  اإل نــــــجــــــد  ـــــــــــن  وم ــــــطــــــوان   ــــــت ــــــر ف اإلــــــــــــــــــى مــــــ�ــــــص

اأم اأنه يح�صر الوحدة في م�صرق الوطن العربي, وهو ما قد طمع به ال�صريف ح�صين في 

خروجه عن ال�صلطنة العثمانية, واّتباع الخدعة البريطانية, بمملكٍة عربيٍة يراأ�صها هو, 

ويوزعها اأربع ممالك يديرها ملوٌك اأبناوؤه: في�صل في �صوريا, وعبد اهلل في العراق, وزيد 

في اليمن, والعا�صمة الأ�صا�صية الحجاز باإدارة علي, ومركزه هو فيها )ملك الملوك( 

حاميًا للحرمين ال�صريفين واأمة الحرمين ال�صريفين.

مهما كان الأمر, فاإنني اأحدد حديثي الآن, في هذه الجل�صة, باأن اأختار هذه النقطة 

على  اأر�صها,  تجزئة  بعد  الأمة,  بت�صتت  عالقٌة  لها  جانٍب  من  لأنها  �صيدنا,  حياة  من 

ل  �صكَّ ما  وهذا  اأ�صالتها,  من  لي�صت  ثقافاٍت  الأجزاء  تحميل  اإثر  على  الت�صتت  يتّم  اأن 

الجانب القومي من فكره, واأبرز ال�صكل الإداري للدولة المرغوبة اآنيًا, وللدولة المرتجاة 

م�صتقباًل, مع مالحظة ما يمكن اأن يقوم بوجهها من اأموٍر مقّدرٍة وغير مقّدرٍة, مما قد 

بين  �ّص�ص 
ُ

اأ اأمٍر وحدويٍّ  فيما كان من  نم�صي معًا  وعليه  ي�صمح بحركٍة وحدويٍة جزئيٍة, 

1919 و1920.

المحيطة  الحركة  في  لما  الحجير,  ذكرى  في  عنوانًا  القومي  العامل  اتخذنا  واإن 

في تلك الظروف من دوافَع ذاتيٍة, ودوافَع مو�صوعيٍة, يتوّحد حولها العمل العام �صعبًا 

ع�صكريٍة  من  الدولية,  القوة  عنا�صر  بكل  اإلينا  المقبلة  الدواهي  لمقارعة  وقياداٍت, 

و�صيا�صيٍة واأغرا�ٍص وم�صالح, واأطماع ا�صتثماٍر وا�صتيطاٍن هو الأخطر في الإ�صتهدافات 

المنظورة في الأيام المحيطة باأيام الحجير, والظروف مواتيٌة للطامعين من جانٍب في:

1ـ القرب من بلوغ الأهداف التي اأ�ص�صت لها عملية الت�صكيالت المجتمعية من اإ�صكالٍت 

طائفيٍة في جبل لبنان, درزيٍة- مارونيٍة, بين �صنتي 1840 - 1861 حتى انتهى اإلى 
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تجزئة الجبل اإلى هيئتين اإداريتين, ثم جمعهما في كياٍن م�صتقٍل با�صم المت�صرفية.

2ـ تبّني كلٍّ من الأطراف الأوروبية الرئي�صة )فرن�صا ـ اإنكلتر ـ رو�صيا( مجموعًا طائفيًا 

اإيطالي  بوجوٍد  طيٍب  نكهة  اإهمال  دون  ودعمًا.  حمايًة  اأرثوذك�ص(  ـ  دروز  ـ  )كثالكة 

ونم�صوي متفرجين من الداخل.

3ـ في الوقت الذي كانت تجري الإعدادات التجزيئية في الأر�ص ال�صورية ـ اأر�ص ال�صراع 

على الم�صرق منذ القدم ـ من خالل الخا�صرة الرخوة )جبل لبنان(, في الوقت عينه 

كانت عمليات خلق كياناٍت قوميٍة اإنف�صاليٍة عن ال�صلطنة العثمانية من خا�صرٍة رخوٍة 

بين  العثمانية  ال�صلطنة  عن  ا�صتقلت  التي   ,
)1(

البلقان ببالد  تعرف  كانت  اأوروبيٍة, 

القرنين التا�صع ع�صر والع�صرين, واآخرها كانت بلغاريا �صنة 1909, بتقارٍب زمنيٍّ مع 

ع باإن�صاجها وتوقيت اإعالنها  , وقد �صرَّ اإعداد الأر�ص العربية لحركة ا�صتقالٍل عربيٍّ

الإعدامات التي اأجراها جمال با�صا في دم�صق وبيروت �صنة 1916.

لها: من جانب المحيط العربي، فالدوافع الذاتية والمو�صوعية قائمٌة اأي�صًا وتفعِّ

تتلب�صه  الذي  الخالفة  ى  لم�صمَّ اأو  العثمانية,  ال�صلطنة  لبنية  هة  الموجَّ الإ�صتهدافات  1ـ 

كها الأفعل,  ال�صلطنة, اإن كان من الدول الأوروبية المتحالفة التي ذكرنا, اأو من محرِّ

عبد  ال�صلطان  برف�ص  المك�صوف  عملها  مبررات  وجدت  التي  العالمية,  ال�صهيونية 

التي  اإلى فل�صطين, مع الإغراءات المادية والمعنوية الكبرى  اليهود  الحميد هجرة 

لة الدفع.  ًة وموؤجَّ م له, ومنها تغطية كامل الديون التي على الدولة, م�صتحقَّ كانت تقدَّ

انتقاء  اأ�صتبعد  ول   , و�صيا�صيٍّ اإعالميٍّ  ا�صتهداٍف  نقطة  اأوقعه  الذي  الرف�ص  هذا 

مجزرة الأرمن في تركيا من نف�ص ن�صيج حكاية محرقة الألمان لليهود, وبالأ�صا�ص 

فيها  �ص  تاأ�صَّ التي  البلدة  )�صالونيك(,  من  وهو  اأتاتورك  بيهودية  القول  ل  اأتقبَّ فاإني 

)جديدي  ا�صم  عليهم  اأطلق  الذين  لليهود  متكافٌل  مت�صامٌن  متعاوٌن  �صريٌّ  ت�صكيٌل 

الإ�صالم(, اإذ يتظاهرون بالإختالط والعقيدة في الأو�صاط والمنا�صبات الإ�صالمية, 

وفي ما بينهم ممار�صاٌت ووقائُع اأخرى. ول اأ�صتبعد اأي�صًا اأن يكون هذا الت�صكيل قد 
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اأغناهم عما درجوا عليه من ظهور )متنبئين( درج عليها اليهود من ال�صنة الثالثة 

والثالثين من غياب الم�صيح Qحتى القرن ال�صاد�ص ع�صر, ن�صوج اأ�ص�ص التنظيم 

اأور�صليم  اإلى  للعودة  والتهييج  التنبوؤ  ومهامه وخططه, في �صالونيك فتوقفت حركة 

منذ ذلك الحين.

وا اإليها, واإذا  ميٍة, رغب فيها العرب فان�صمُّ 2ـ قيام حزب الإتحاد والترقي ب�صعاراٍت تقدُّ

باأ�صد  بق�صاوٍة,  التركي, فا�صطهدت  للعن�صر  تع�صبًا  تكون  ما  باأ�صد  ٌة,  هي عن�صريَّ

ع العرب بين جمعيات المنتدى الأدبي, والعربية  مما كان يتهم به عبد الحميد, فتوزَّ

الفتاة و�صواهما. ون�صطت على كامل م�صاحة الوعي العربي, اإعالمًا وتفريعًا.

3ـ بداية ظهور اأن�صطٍة حزبيٍة لها توجهاٌت مختلفٌة اإبتداًء من �صنة 1870 ميالدية, وتلك 

هي فترة ولدة ما ُعرف بع�صر النه�صة, وكانت التوجهات تتباين انعزاًل وانفتاحًا.

ع�صرينات  في  الأميركية  التب�صيرية  البعثات  اأعقاب مجيء  في  الأحزاب  ن�صوء هذه  4ـ 

القرن التا�صع ع�صر, ولحاق التب�صير الكاثوليكي الفرن�صي في ثالثيناته, والإنعكا�صات 

تعليميٍة  وتاأ�صي�صهم جمعياٍت  �صبعيناته  في  بيروت  اإ�صالميو  بها  اأح�صَّ  التي  ال�صلبية 

لبنان  اإدارة  الد�صتور,  اأبو  اأنه  عنه  الم�صهور  با�صا  مدحت  تولي  مع  لتلك,  مواجهٍة 

في  فوجد  العثمانية,  المعارف  وزارة  برامج  وا�صع  وهو  الفترة,  نف�ص  في  و�صوريا 

جمعية المقا�صد ما يتنا�صب مع نظرته فدعم ن�صاطها.

اأ�صاتذة  من  حاليًا(,  الأميركية  )الجامعة  الأميركية  ال�صورية  الكلية  جمعيات  قيام  5ـ 

اأّلفت  والتي  العروبي,  الطرح  يازجي( مع �صيٍء من  ـ  الكبار )ب�صتاني  العربية  اللغة 

الجماعة المتنورة حولها.

هذا كله و�صواه, وربط الثقافة والح�صارة والتقدم بهوؤلء القادمين )لتحرير البالد( 

من الرعب والخوف والتخلف, من جهٍة, والإرتباط الديني الذي ل ير�صى عن الخالفة 

اأو  الواقعي  بالظلم  تهٍم  من  ينالها  ما  نف�صها  عن  ترفع  باأن  �صديدٍة  رغبٍة  مع  بدياًل, 

عى, كل هذا اأوجد وبالخ�صو�ص في الجزء اللبناني من �صوريا, تبايناٍت في الراأي  المدَّ

�صديدًة جدًا.
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عند المفرق الصعب
ما �صار  �صاحاًل وجباًل, وهو  ال�صام؛  بر  بنا,  ما يحيط  يعنينا مبا�صرًة في حديثنا, 

جمهورية لبنان بعد اأن ثبت الإ�صتعمار, وبعد اأن ا�صتقرَّ التفاهم على حدوده بين الدولتين 

الم�صتعمرتين )بريطانيا وفرن�صا( ورفع ا�صم لبنان الكبير.

لت على اأ�صا�ٍص طائفيٍّ هو  المجموعات الب�صرية التي كانت ت�صكن هذه المنطقة ت�صكَّ

اأقرب لما كان من تجاذباٍت في الإعداد للقائمقاميتين, ثم المت�صرفية, ولكن الجماعة 

اأو  م�صاريعها  تقدم  كانت  »�لنُّخب«   
)2(

خليفة د.ع�صام  عليها  يطلق  ما  اأو  الم�صيحية 

طروحاتها لإقامة لبنان الم�صتقل �صمن روؤيٍة وا�صحٍة عند فئاتها للحدود الجنوبية, واإن 

المت�صرفية, ومنهم من تعداها  لبنان بحدود  اإذ منهم من ح�صر  بينها,  اختلفت فيما 

فجعلها حتى الأولي, واآخر اإلى الزاهراني, وثالث اإلى الليطاني, ورابع حتى راأ�ص الناقورة.

ووثائق  مراجع  وللحدود  )النخب(,  بين  التائهة  وحدها  الجنوبية  لبنان  ولَم حدود 

تاريخيٌة معروفٌة, اأما ما وقفنا على مبرراٍت للحدود, لي�صت اأكثر من خطوٍط وهميٍة اأقام 

عليها اأفراٌد حدودًا وهي:

)3(

, واإعادة لبنان اإلى حدود الأمارة 1ـ  توفير مدًى حيويٍّ جغرافيٍّ

 .
)4(

2ـ التمثل ببالد البلقان التي اأمنت حدودًا اأر�صيًة مالئمًة لحدودها

.
)5(

3ـ حل م�صاألة النمو الديموغرافي والهجرة باتجاه مناطق اأكثر خ�صبًا

بخ�صو�صيٍة  لبنان  �صوريا  وحدة  ترى  فكانت  الم�صيحية,  النخب  من  الأقلية  وهكذا 

مميزٍة, اأو ب�صوريا مع و�صايٍة فرن�صيٍة, حتى يطلع علينا بتوحيد �صوريا مع م�صر وت�صكيل 

د هذا جماعٌة من النخب الإ�صالمية, وكلهم ممن يعي�ص في م�صر,  خالفٍة عربيٍة, يوؤيِّ

ويدعو للفكرة اإعالميًا بجريدة المقطم.

اإطاٍر  في  العثمانية  الإمبراطورية  فتطلب  دروز(  ـ  )�صنة  الإ�صالمية  النخب  اأما 

, وبين الإ�صالح والإ�صتقالل التام للبالد العربية. اأما ال�صيعة فلي�ص لهم ذكٌر  اإ�صالحيٍّ

با�صم جبل  تكلَّم  ـ كرين(  الإ�صارة في �ص/53 من كتاب خليفة )واأمام لجنة كينغ  اإل 

التي  ال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين, فطلب وحدة �صوريا بحدودها الطبيعية  عامل 
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ت�صم ق�صميها الجنوبي )فل�صطين( والغربي )لبنان(, وكل ما يعرف ببر ال�صام... كما 

اأن موؤتمر وادي الحجير الذي ح�صره عينٌة كبيرٌة من وجهاء ال�صيعة في الجنوب, من 

اأهل ديٍن و�صيا�صٍة واأدٍب وقادة مقاومٍة, قد قرر الإن�صمام اإلى الوحدة ال�صورية والمناداة 

بفي�صل ملكًا, وهذا الخبر مرجعه اأطروحٌة جامعيٌة ولم يكن مطروقًا. 

اأخرى �صنقف  اأعاله لي�ص هنالك تعيين حدود, ولكنا نجده في ن�صو�ٍص  في الن�ص 

عليها. ولكن الكتاب نف�صه ينقل في �ص/27 تحديد ال�صيخ علي ال�صبيتي لجبل عامل, وهو 

ما يتم�صك به العامليون: »حد جبل عامل �لقبلي: �لنهر �لم�صمى بنهر �لقرن �لجاري 

لي.. ومن  �صمالي طير �صيحا �إلى �لبحر جنوب قرية �لزيب.. و�صمااًل �لم�صمى باالأوَّ

�لغرب �لبحر �لمتو�صط, ومن �ل�صرق, �أر�ص �لخيط �إلى �لو�دي �لم�صمى يعوبا �إلى 

نهر �لغجر فالحولة...«

الف�صاء,  داكنة  الليل,  طويلة  �صنتين,  خالل  عاملة,  اأجواء  في  دارت  التي  الحركة 

تحن,  لم  النهاية  ف�صافرة  مت�صارٍع,  ول  مت�صرٍع  غير  ولكنه  باأمٍر,  ر  تب�صِّ الحمل,  غنية 

ول تزال بقيٌة ملحوظٌة للدقائق الت�صعين من نهاية ال�صوط الثاني. فالمهم اأن يكون قد 

حكم الإعداد. وهذا الإعداد هو مو�صوعنا »عاملة و�لتاأ�صي�ص �لقومي« ا�صتيحاًء للمدار 
ُ
اأ

المعالم  وا�صحة  كانت  التي  والتوجهات  والمقررات  للتحرك,  والتوحيدي  الإتحادي 

التي  لحاجاتها  ووعيها  والمنطلق من مو�صوعيتها  الأمة,  المنبثق من ذات  بم�صروعها 

فر�صت اأن تاأخذ م�صارًا لي�ص هو مما كان من تعاهٍد بريطاني مع ال�صريف ح�صين, اإذ 

كان مقررًا للمملكة اأن تمتد من �صوريا حتى اليمن, مرورًا بالعراق ونجد والحجاز, واإذا 

نحن اأمام مملكٍة �صوريٍة م�صتقلٍة ومنفتحٍة على اتحاٍد اأو وحدٍة.

ر بالم�صارات  لي�ص بين اأيدينا, كما اأننا لم ن�صبق باأن الأمر كان من ُلَعب الأمم التي تغيِّ

ل بالإتجاهات. ل في درا�صاٍت ول اأبحاٍث ول تحليالٍت تاريخيٍة. وتبدِّ

�صحيٌح اأنني اأمام ت�صاوؤٍل كبيٍر في هذا, ولكنني مع فقدان كل ما يمتُّ اإليه باإجابٍة اأقف 

منه مو�صوعيًا, فاأعتبره من جانٍب فيه ت�صكيل دولٍة قوميٍة تتوفر فيها كامل المقومات, 

ولو نظريًا, لأن تكون الدولة النموذج القطب, وبالخ�صو�ص اإذا �صكلت مع العراق وحدًة 

ولو جزئيًة.
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هذا اإن لم يكن في الأمر عملية اإبعاٍد عن م�صمون التعاهد مع ال�صريف ح�صين تحقيقًا 

لمبداأ الإنتداب الذي ينتهي اإلى �صايك�ص ـ بيكو, و�صوًل لما نحن فيه اليوم ولما ل نعهد بعده.

مرجعية الحدود 
نخرج  اأن  ن�صتطيع  ل  فاإننا  الجنوبية,  للحدود  ذكرت  التي  التبريرات  جاءت  مهما 

خطوطها الأ�صا�صية من خرائط فرن�صية, وما كان عليها من تعديٍل لعترا�صاٍت بريطانية, 

كانت تراعي رغبة ال�صهيونية العالمية التي نقلت تطلعاتها من حدود التمنيات والإقناع 

الإتفاقات  بلغته  فيما  ال  الفعَّ الأثر  له  كان  الذي  العملي,  التنفيذ  طور  اإلى  ال�صيا�صي, 

الورق,  على  المر�صومة  وهي  وفرن�صا(,  )بريطانية  المحتلتين  الدولتين  بين  النهائية 

ذ جزئيًا �صنة 1948, ول يزال منه  علن بوعد بلفور في ت�صرين الثاني 1917, وُنفِّ
ُ
والذي اأ

ال�صيء الكثير ليعمله.

وما هو ثابٌت قواًل, وُعمل له فعاًل َمبنيٌّ على ثالثٍة:

ز هرتزل في مذكراته على جنوب لبنان وجبل ال�صيخ, نظرًا لأهميتهما الإقت�صادية  1ـ يركِّ

والع�صكرية, وعلى احتوائهما على م�صادر المياه ال�صرورية لتطوير الحياة الإقت�صادية 

والإجتماعية في فل�صطين.

2ـ اعتبر جاكوب�ص في كتابه )اأر�ص فل�صطين( المطبوع باللغة الألمانية 1909 اأنَّ جبل 

لبنان هو الحدود ال�صمالية.

3ـ في عام 1917 اأ�صدر )بن غوريون( و)بن زفي( كتابهما »�أر�ص �إ�صر�ئيل«, فاعتبرا 

حدود  نف�ص  وهي  اليهودية,  للدولة  ال�صمالية  الحدود  هي  لبنان  جبل  مت�صرفية 

جاكوب�ص.

مذكرات ومقررات
نختلق  ول  ونعتمدها منطلقات بحث,  اأيدينا  بين  بما هو  ناأخذ  اأي حاٍل فنحن   في 

ما لي�ص كائنًا لنبحث في افترا�ٍص ل اأ�صل له. وما يعنينا لمنا�صبة اليوم, ذكرى موؤتمر 
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وادي الحجير 1920, ابتداًء ببنوٍد من المذكرة الم�صلَّمة اإلى لجنة الإ�صتفتاء الأميركية 

المعروفة بلجنة كينغ ـ كرين في 5 �صوال 1337هـ 4-تموز 1919م.

اأـ ل نر�صى بغير ا�صتقالل �صوريا التام الناجز بحدودها الطبيعية التي ت�صم ق�صميها 

الجنوبي )فل�صطين(, والغربي )لبنان(, وكل ما يعرف ببر ال�صام دون حمايٍة اأو 

و�صايٍة )البند الأول(.

عيه فرن�صا في اأي بقعٍة من �صوريا, ول نقبل اأيَّ م�صاعدٍة منها  بـ  ل حق اإطالقًا لما تدَّ

)البند الرابع(.]بغية الراغبين/453[

من مقررات مؤتمر الحجير 5 شعبان 1338 هـ 4) نيسان 0)19م
1ـ تاأييد مقررات الموؤتمر ال�صوري في رف�ص تق�صيم �صوريا والإنتداب الفرن�صي, واإعالن 

الدولة العربية في �صوريا, وتتويج في�صل ملكًا عليها.

على  في�صل  الملك  ومبايعة  ال�صورية(  )الوحدة  العربية  للدولة  عامل  ان�صمام جبل  2ـ 

تطهير البالد من الإحتالل الفرن�صي. ]بغية الراغبين/441[

المؤتمر السوري
وحدة الكلمة كانت الأ�صا�ص في وحدة الموقف والهدف, وهذا يبدو من البند الأول 

من مقررات موؤتمر وادي الحجير, اإذ ُبنَي على مقررات الموؤتمر ال�صوري, مع العلم اأن 

هذا الموؤتمر الذي انعقد في دم�صق قد لحظ �صرورة التوا�صل مع الجميع مبا�صرًة )وفي 

توحيد  في  للبحث  مخ�ص�صًة  ال�صوري(  )الموؤتمر  الثانية  جل�صته  كانت   1919 تموز   2

المطالب العربية اأمام لجنة الإ�صتفتاء, وقد ُعممت على المناطق ال�صورية, بما فيه جبل 

عامل, فكانت في اأ�صا�ص لوائحه اأمام اللجنة الأميركية في �صيدا و�صور, في 10 تموز 

.
)6(

)1919

لأنها  حرفيًا  فننقلها  وال�صفحة,  المرجع  نف�ص  في  وردت  كما  المقررات,  اأهم  اأما 

تت�صل بمو�صوعنا في اأكثر من مكاٍن, وهي:

1ـ الإ�صتقالل التام الناجز للبالد ال�صورية بدون حمايٍة اأو و�صايٍة.
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2ـ حكومٌة ملكيٌة نيابيٌة ل مركزية, برئا�صة الملك في�صل, تحفظ حقوق الأقليات.

3ـ الإحتجاج على كل معاهدٍة تق�صي بتجزئة البالد ال�صورية.

4ـ رف�ص المادة 22 من عهد جمعية الأمم التي ُتدخل العرب تحت الإنتداب.

5ـ قبول الم�صاعدات الفنية والإقت�صادية من اأميركا اأوًل, اأو من بريطانيا ثانيًا, وعدم 

عيه فرن�صا في البالد ال�صورية. الإعتراف باأي حقٍّ تدَّ

اليهودية  الهجرة  ورف�ص  لليهود,  وطنًا  فل�صطين  بجعل  ال�صهيونيين  مطالب  رف�ص  6ـ 

اإليها.

7ـ الإ�صتقالل التام للقطر العراقي. 

مالحظة:
نالحظ وحدة الروح للنقاط الرئي�صة بين المذكرة ومقررات وادي الحجير من جهة, 

وبين مقررات الموؤتمر ال�صوري مع تعديٍل وا�صٍح عند النقاط الح�صا�صة التي ت�صتدعي 

تحديدًا يخرجها من العمومية, مثاًل:

1ـ البند ال�صاد�ص في الموؤتمر ال�صوري الراف�ص لمطالب ال�صهيونية, ف�صيغتها في مذكرة 

اللجنة تهمل وجود مطالب لل�صهيونية, وكاأنها لي�صت مو�صوع بحٍث, والمو�صوع هو 

جزءان  واأنهما  ولبنان,  فل�صطين  حول  علنًا  اأو  �صرًا  يدور  ما  رف�ص  على  الإ�صرار 

�صوريان, ول �صيء اآخر.

2ـ اإلزام الدولة الملكية النيابية بالعدالة والم�صاواة للجميع كافًة حقوقًا وواجباٍت.

منه,  مفروٌغ  للجميع  الحقوق  فحفظ  حقوٍق,  حفظ  مجرد  لي�صت  الأقليات  مو�صوع  3ـ 

لحمايتهم,  اآتيٌة  اأنها  فرن�صا  عي  تدَّ والذين  عامل,  جبل  في  الأقليات  اأن  وباعتبار 

فتحمل اإلينا خطبة الموؤتمر ن�صًا هو من �صميم التربية القراآنية: )األ واإن الن�صارى 

اإخوانكم في اهلل(]البغية/440[ وكاأني به )طاب ثراه( اعتبر الثالوث )الأب والإبن 

وروح القد�ص( من �صوؤون الكالم واأبحاث الالهوت, واأخذ بالن�ص على )اإله واحد(, 

بالآية  ا�صت�صهد  وعليه  الخلق,  اأ�صباهًا في  ولي�صوا  اإخوانًا في اهلل,  اعتبرهم  ولذلك 
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ز على م�صاواتهم  ًة..})�ص. المائدة اآية 82( وعليه ركَّ ْقَربَُهْم َمَودَّ
َ
الكريمة {َولَتَِجَدنَّ �أ

بالروح والمال.

ل  وكيف  لبريطانيا,  كليٌّ  اإهماٌل  فيه  الإ�صتفتاء,  للجنة  المذكرة  في  الخام�ص  البند  4ـ 

عن  ومطامعها  م�صالحها  تختلف  ول  المنتدبتين,  الدولتين  اإحدى  وهي  يكون, 

فرن�صا, كما اأنهما ل يمكن اأن تختلفا ل�صالح اأي طرٍف ثالٍث, ثم هي اقتطعت لنف�صها 

فل�صطين من �صوريا, يعني اأنها �صتحقق وعد بلفور, وزير خارجيتها, بالوطن اليهودي 

اأن ال�صيعة في العراق, وبقيادة مراجع ال�صيعة الكبار, في حرٍب  في فل�صطين, كما 

مع بريطانيا وبنف�ص الفترة الزمنية التي احتلت فيها لبنان اأو قبل, ول ي�صتطيع اأن 

يهمل هذا في ح�صابه. فلذا جاء البند الخام�ص مهماًل ذكر بريطانيا, وفيه �صيٌء من 

التمييع: )اإذا  اأو �صيٌء من  بالن�صبة لأميركا,  ال�صوري  الموؤتمر  الإلتفاف على �صيغة 

كان ل بدَّ ل�صوريا من م�صاعدٍة, فاإن الرئي�ص )ول�صون( قد فتح بابًا لطلب الم�صاعدة 

الفتح  فكرة  على  للق�صاء  كان  اإنما  الحرب  دخول  اأن  باإعالنه  وذلك  اأميركا,  من 

والإ�صتعمار( ]بغية/454[.

التفويض
رة, ثم باإدارة الموؤتمر والتكلم  ولنا اأن نقف على حقِّ الإمام �صرف الدين بتقديم المذكَّ

ثراه(  )طاب  يقول  هذا  ففي  وجماهير,  ومقاومين  وزعماء  علماء  الحا�صرين  با�صم 

في  ويعملون  ال�صيا�صة,  يالب�صون  ممن  جماعٍة  في  العاملية  الأمة  نمثِّل  اأن  اإلينا  )اأوكل 

حقولها, واجتمعت اإلينا اأختام العلماء والوجوه والمختارين  من مختلف البالد العاملية, 

ثقًة منهم بكل ما نقوله با�صمهم, واعترافًا ب�صحة ما نعمله في �صبيل م�صلحتهم( ويتابع 

جالء  في  واأمانّيها  البالد  اآمال  عن  عبَّرت  عرائ�ص  واأر�صلنا  برقياٍت,  يومئٍذ  )وطيَّرنا 

فرن�صا عنا, واعتزالها الحكم فينا(... ]بغية/147[.
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الحضور العاملي الدائم
نعود اإلى الفترة التي كان فيها هذا التفوي�ص والقيام بمقت�صياته, والظروف الحرجة 

وفي هذا فوجيء في�صل  للنداء,  الملبية  القيادة  وكانت  التكليف,  فيها  كان  والع�صيبة 

مجددًا بعقباٍت فرن�صيٍة تحول دون ح�صوره موؤتمر ال�صلح با�صم كل العرب, واإنما با�صم 

ملك الحجاز, اأو الوفد الحجازي فح�صب, لذلك ا�صطر الأمير اإلى تعزيز تمثيله العربي 

في  ال�صوريين  لتمثيل  تنتدبه  عاجلًة  �صوريًة  �صعبيًة  وعرائ�َص  برقياٍت  فطلب  ال�صوري, 

موؤتمر ال�صلح.

من  الرغم  على  ال�صعبية,  العرائ�ص  بع�صرات  ين  الملبِّ اأوائل  من  العامليون  )وكان 

لبنان  �صعب جبل  تفوي�ٌص مماثٌل من  ر  تعذَّ فيما  الفرن�صية, هذا  الع�صكرية  المالحقات 

وفل�صطين لممانعة ال�صلطات الفرن�صية والإنكليزية( ]جبل عامل /143[.

وما كانت هذه الممانعة لتنال من المنعة العاملية )وكان من ذلك اأن عزم الفرن�صيون, 

وعزمت ذيولهم اأن يتخل�صوا مني عن طريق الإغتيال لتنهار هذه الجبهة اإذا خلوت من 

 ]بغية/149[.
)7(

الميدان(

يروي �صيدنا كيف اقتحم �صابطان فرن�صيان يتقدمهم م�صوؤول اأمٍن من �صور منزل 

اأر�صًا  األقته  ركلًة  اللبنانَي  فركل  عليهم  وهجم  الرجال(,  من  خاليٌة  )والدار  الإمام 

اإلى  اأخرجه من فعلته  اللبناني الواجب الالزم الذي  اإثرها ال�صابطان, ولقى  فرَّ على 

ال�صتقالة فاإفريقيا, حيث امتهن في اأدغالها تربية الخنازير.

وما كان من حاكم �صور الفرن�صي »دلب�صتر« اإل اأن جاء متن�صاًل مما حدث, ويعلق 

�صيدنا )والموؤ�صف اأِ�صد الأ�صف اأن داءنا القديم, داء الإنق�صام والح�صد والنفاق, بدت 

مين الذين اأ�صهدناهم  اأعرا�صه من تلك الفترة, وظهر في الميدان نفٌر من هوؤلء المتزعِّ

تنا ال�صريحة, واأ�صركناهم في عملنا, ظهر هذا النفر  مجال�صنا, واأطلعناهم على خطَّ

في الميدان مَذبَذبًا ينقلب اإلينا علنًا وينقلب عنا �صرًا( ]نف�صه[.

د في اأكثر من منا�صبٍة,  ل مفاعيله, وقد تاأكَّ هنا نقف على التفوي�ص والقيام به وتحمُّ
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دنا هو المكلَّف بحمل كلمة جبل عامل )المقررات( اإلى الأمير  ومن اأهمها اأن يكون �صيِّ

في�صل بن الح�صين, والمتكلِّم والمفاو�ص والمبايع با�صم موؤتمر وادي الحجير.

قائد  كان  اأنه  اإلى  ي�صير  مما  مهمٍة,  كلَّ  رًا  مت�صدِّ الدين  �صرف  الإمام  نجد  وهكذا 

ى, منذ بدء عمله, اإلى  المرحلة, ولم تكن هذه القيادة ع�صوائيًا, اإذ اإنه الوحيد الذي ت�صدَّ

ال�صاأن العام, اإذ كان العلماء وظروف الإ�صطهاد التاريخي لل�صيعة على مختلف العهود, 

اإذ  اأ�صولهم  ي�صتنبتون  داخلهم  اإلى  فانكفاأوا  الأ�صيلة,  ثقافتهم  للحفاظ على  غون  يتفرَّ

العامة,  بالمهام  قام  دنا  �صيِّ ولكن  والتدري�ص,  والفتيا  بال�صالة  مكتفين  ي�صتنبطون, 

ال�صرف  وجهات  �ص  يخ�صِّ لق�صاياهم,  النا�ص  ك  يحرِّ العثمانيين,  ظلم  على  �ص  يحرِّ

ت في الحرب العالمية الأولى. للحقوق ال�صرعية في الإطعام اأثناء المجاعة التي عمَّ

دنا, اأ�صبح في الذهن العام  ة ال�صخ�صية القائدة في �صيِّ خ عند الأمَّ ي ر�صَّ هذا الت�صدِّ

ا�صتهدافًا,  واأكثر  متَّهمًا,  التركيز عليه  ولهذا كان  �صيٍء,  كلِّ  الأ�صا�ص في  المحرك  اأنه 

ية, ولتوزيع المن�صورات  كًا لالأعمال ال�صرِّ �صًا ومحرِّ في التقارير التي ُترفع للمحتل, محرِّ

وغير هذا, وبالخ�صو�ص اأن منزله في »�صحور« هو الجامع للمعار�صين المتخا�صمين, 

ب لوجهات النظر, والوا�صع الأ�ص�َص للعمل الم�صترك. والمقرِّ

وما  المنقلب.  لح�صن  نًا  مطمئِّ ال�صعادة  غاية  يبلغ  فيها  فهو  هذا,  لي�صنيه  كان  وما 

اأ�صناه �صوى اأن يكون ما اأ�صماه الداء القديم؛ داء الح�صد والإنق�صام والنفاق هو الم�صني, 

ًا, ومازال م�صتهَدفًا لها, وهو في ح�صرة ربٍ كريٍم. وقد ا�صتهداف بق�صوة حيَّ

في نظام الدولة والمرشح:
ان�صجامًا مع الموؤتمر ال�صوري, وللمحافظة على وحدة الكلمة والهدف, كانت بنود وما 

م للجنة الإ�صتفتاء الأميركية ومنها: ُقدِّ

ًة ذات عدالٍة وم�صاواٍة ي�صتوي بها جميع النا�ص كافًة في الحقوق ✽✽ تكون الدولة َمَلكيَّ

والواجبات.

)بند/2 � �للجنة �الأميركية(
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الأمير في�صل بن الح�صين؛ وهو مر�صح العرب الطبيعي لملك �صورية, لما له من ✽✽

م  جهاٍد في �صبيل الق�صية العربية, ومن عبقرية �صيا�صية وخلقية توؤهالنه لت�صنِّ

هذا العر�ص.

)بند/3� �للجنة(

الموؤتمر ال�صوري, قام لمواجهة الأحداث والطوارئ, اإن كان في عملية ت�صكيله, وقد 

اأة اإحتالليًا, والذي فر�ص �صيطرته  �صبقه الإحتالل البريطاني ـ الفرن�صي ل�صوريا المجزَّ

بال�صماح اأو المنع لمندوبين محتملين اأو مقترحين من فل�صطين ولبنان كممثلين منهما, 

اأو لمن يختار ع�صو موؤتمر ال�صلح اإلى جانب الأمير في�صل, اأو بالن�صبة اإلى و�صع اأنظمٍة 

يمكن  ما  اإل  عليه  ُيعتمد  ما  هنالك  يكن  ولم  الإيجاد.  طور  في  دولٍة  لهيكلية  وقوانيَن 

الإ�صتفادة منه فيما هو قائٌم من تنظيماٍت اإداريٍة وقوانينَ عامٍة في الأنظمة والقوانين 

العثمانية.

م فيما بعد, اعتمادًا   �صريفيٍّ لدولٍة محتَملٍة ُتنظَّ
ٍ
وقد �صاعد التحول المفاجيء من نظام

وا�صحة  رياٌح غير  ا�صتولدتها  �صوريٍة مقتَطعٍة  دولٍة  اإلى  ـ ح�صين,  اتفاق مكماهون  على 

الم�صدر, هذا بالإ�صافة اإلى اأن موؤتمر ال�صلح, وتمثيل العرب, والترتيبات المفتر�صة, 

فرن�صا,  وفي  م�صر  في  جمعياٌت  هنالك  كانت  بينما  الإعداد,  ارتجالية  جاءت  وكاأنها 

وكذلك في اأروقة الأديرة, تعدُّ نف�صها وكاأنها تدرك ما �صيكون عليه يوٌم اآٍت. وبالمقابل, 

الليالي, بين  الم�صتجدات من  اأي�صًا, ولكنها تعمل على مواجهة  كانت هنالك جمعياٌت 

ي العثماني, وبين الخروج منها اأو الدعوة اإلى �صلطنٍة ُيدخل عليها  جمعية الإتحاد والترقِّ

اإ�صالحاٌت.

موؤتمر  ومقررات  الإ�صتفتاء  لجنة  لمذكرة  كانت مرجعيًة  ال�صوري  الموؤتمر  مقررات 

في�صل  الأمير  وبغر�ص دعم  و�صريٍع,  باإعداٍد محدوٍد  اأي�صًا  والذي جاء  الحجير,  وادي 

ليكون ممثاًل لكل العرب, ولي�ص لأبيه اأو للحجاز فح�صب.

 ملكيٍّ 
ٍ
لهذا كله كانت المقررات لتح�صر باإقامة في�صل ملكًا ومر�صحًا وحيدًا, وبنظام
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نيابيٍّ عادٍل ومتوازٍن, ولي�ص من بحٍث في �صيٍء اآخر, كما لم يكن من بحٍث في موؤ�ص�صات 

هذه المملكة اأكثر من اأن تكون برلمانيًة, ثم اإ�صفاء هالٍة اأخالقيٍة وقدرٍة �صيا�صيٍة لدى 

ال�صخ�ص المر�صح الوحيد عند العرب )في�صل(.

ال�صوري(, حملها  الموؤتمر  الموحدة )مقررات  والمرجعية  التفوي�صات  مجموع هذه 

الإمام �صرف الدين والوفد اإلى ال�صام, فيرفع عن كاهله ما يرهقه من تكليٍف.

المبايعة
م الولء لآل البيت, �صالمًا وابتهاًل  دنا يقدِّ عند كل لقاٍء مع الأمير في�صل, نجد �صيِّ

اأو  يذكره  في�صل  اإلى  يلتفت  ثم  عامل,  جبل  �صيعة  على  و�صهادًة  منه  اإقرارًا  ورجاًء, 

لي�صتنه�ص منه  ما فيه )ُثمالة ال�صلف, وبقية الخلف, وُذوؤابة ال�صرف من عمرو العلى 

ها�صٍم, اإلى محمٍد وعليٍّ والزهراء فاطم( رافعًا تحية �صيعة عاملة )العاقدين نية القربة 

تي بما اأقول رهينٌة, واأنا به زعيٌم(. على مبايعتك بيعًة قائمًة حتى بلوغ الهدف, فذمَّ

و�لهدف يقوم على دعامتين �ثنتين:

بة من رج�ص الإحتالل.✽✽ تطهير اأر�صنا الطيِّ

وجمع �صتاتها تحت لواء الوحدة والحرية والإ�صتقالل.✽✽

جناحي  لون  يكبِّ الفرنجة  دام  ما  واحدًة  اأر�صها  تكون  ولن  دولًة,  �صورية  تقوم  ولن 

ال�صام ب�صاحله وفل�صطينه.

لجنة  وواجه  �صبيل تحقيقه,  بذلك في  المناداة  العام عندنا على  الراأي  اأجمع  وقد 

الإ�صتفتاء الأميركية.

17�صعبان 1338 � 18 اأيار 1920. 

المبايعة  تعتبر  ل  وكاأنها  وبدونها  الثابتة,  اأغرا�صها  محددًة  المبايعة  كانت  وهكذا 

�صين له بعقد البيعة, الملَحقة  ك المفوِّ دنا على تم�صِّ قائمًة, كما اأني اأفهم من تاأكيدات �صيِّ

ة على القواعد التاريخية لمعنى الجهاد الذي يتمظهر فوزًا  بالدعوة اإلى الجهاد, المبنيَّ
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بواحٍد من اثنين ول ثالث: ال�صهادة اأو الن�صر.

َدت بنقطتين توجبان الطاعة, و�صيترتب على تنفيذهما ا�صتمرار في�صل ملكًا,  المبايعة ُحدِّ

د البيعة على �صروٍط جديدٍة؟. اأما اإذا ارتفع ال�صرطان, فماذا �صيكون عليه الأمر, فهل تجدَّ

منذ تنازل الإمام الح�صنQ عن اإمامته الزمنية حتى تاريخه, وال�صيعة م�صتكينون 

ى الحاكم م�صلمًا ـ وخليفًة, فما هو الموقف الآن, والحكم على  للحكم الجائر, ولو بم�صمَّ

اأ�ص�ص الأنظمة الغربية اأو ما ن�صميه: دولًة مدنيًة؟.

هل يكون التعامل على قولة اأمير الموؤمنين الإمام عليQ: ل ُبدَّ للنا�ص من اأميٍر 

بٍر اأو فاجٍر يعمل في اإمرته الموؤمن, وي�صتمتع بها الفاجر, ويبلغ اهلل فيها الأجل, ويجمع 

الفيء )مالية(, ويقاتل العدو )حماية الحدود والإ�صتقالل(, وتاأمن به ال�صبل )الأمن 

الداخلي(, وُيوؤَخذ به لل�صعيف من القوي )عدالة(؟.

ربما, على هذا كان مبداأ التن�صيب لفي�صٍل ملكًا )عدالًة وم�صاواًة(, والمبادئ الثالثة 

لمباني الكيان بجمع ال�صتات )الوحدة ـ الحرية ـ الإ�صتقالل(, تكون هذه �صيغًة جديدًة 

لقواعد الإمام عليQ, واإل فمبداأ مقارعة الظلم والظالم هو الم�صار.

وعليَّ اأن اأرجع هنا اإلى كتابهM »�أجوبة م�صائل جار �هلل« /53 بالن�صبة للجهاد 

وقد ذكر اأربعًة موجبة: 

ـ وجوبًا كفائيًا, على ✽✽ ـ باإجماع ال�صيعة  )ويجب الجهاد في هذه الأق�صام الأربعة 

معنى اأنه يجب على الجميع, اإلى اأن يقوم به منهم من فيه الكفاية, في�صقط عن 

الباقين �صقوطًا مراعًى با�صتمرار القائم به, اإلى اأن يح�صل الغر�ص المطلوب 

�صرعًا(.

الإمام ✽✽ ح�صور  بين  الأربعة,  الأق�صام  هذه  كل  في  الجهاد  وجوب  في  فرق  ول 

وغيبته, ووجود المجتهد وعدم وجوده... ويجب في هذا المقام طاعة الرئي�ص 

الناه�ص بهذه المهمة, العارف بت�صريب الع�صاكر وتدريب الحرب, واإن لم يكن 

ر رئا�صتهم في هذه الأيام. اإمامًا, ول نائبًا لالإمام ول مجتهدًا لتعذِّ

هذا, مع العلم اأن في ن�صِّ الق�صم الرابع من اأق�صام الجهاد المذكورة: الجهاد لدفعهم 



36

�ل���ح���ج���ي���ر و�دي  م������وؤت������م������ر 

عن ثغور الم�صلمين وقراهم واأر�صهم, اأو لإخراجهم منها بعد ت�صلُّطهم عليها بالجور, اأو 

لجبر بي�صة الم�صلمين بعد ك�صرها, واإ�صالحها بعد ف�صادها وهذا المعنى ما نعبر عنه 

الآن باإزالة اآثار العدوان. ويعني اأن التحرر ل يتمُّ اإل بهذه الإزالة ماديًا ومعنويًا, ومنها 

الن�صو�ص والنفو�ص.

 , وفي اأي حاٍل, فاإنَّ في تاريخنا العلمائي الديني, اأنَّ اأول مبايعٍة تكون لحاكٍم مدنيٍّ

الأمير في�صل ملكًا, ولم يكن  الأمر, كانت مبايعة  الدقيق لمبايعة ولي  الم�صتوى  وعلى 

اإن  ـ  اأنه لم يح�صل على الإعتراف الر�صمي  ب ملكًا, حتى  ليح�صل في العراق يوم ُن�صِّ

م الإلتحاق  �صح التعبير ـ من الموؤ�ص�صة الدينية الكبرى في النجف, بل بلغ الأمر اأن ُحرِّ

بالمدار�ص الر�صمية, هذا مع عدم الخروج على القوانين العامة للمملكة.

اإن المبايعة من الإمام �صرف الدين لالإمير في�صل ملكًا, مع  ولذا جاز لي اأن اأقول 

برلمان في دولة العدالة والم�صاواة, اأول حركٍة �صيعيٍة باتجاه النظام الع�صري للملكية 

الد�صتورية.

إحتمال
اأفهم الدوافع لماآخذ على ح�صر موؤتمر وادي الحجير بالفئات ال�صيعية, من علماء 

د  توؤيِّ التي  الم�صيحية  الأقلِّية  في  اأقلِّيٍة  من  �صواهم  دون  وجماهير,  ومقاومٍة  وزعماء 

وحدة الأر�ص ال�صورية و�صعبها. واأرى في هذه الماآخذ اإ�صقاطًا لما نعي�صه خالل العقود 

حياتنا  على  وانعكا�صها  الب�صرية,  عالقاتنا  اإقامة  في  تحرٍك  غزائزية  من  الأخيرة, 

الإجتماعية وال�صيا�صية, وتعامالتنا الإقت�صادية, ا�صتدعى دعاوى ـ ل تخلو من غرائزيٍة 

اأي�صًا ـ للحوار, دون اأن نعتمد اإلى مباني التراكم الثقافي الذي اأوجد انق�صامًا مجتمعيًا 

قيمت على ماآ�صي وفجائع ما 
ُ
حادًا يحمل تاريخًا لعمق قروٍن, ومّكنت ركائزه بنًى اإداريٌة اأ

كان بين 1840و1861.

ن�صتطيع  األ  اأوالإفترا�ص,  الإحتمال  �صبيل  على  مت�صائاًل,  نف�صي  اأجد  ربما  ولذلك, 

قيامه,  في  اأ�صا�صيًا  عن�صرًا  ال�صيعي  الوجود  يكون  جديدٍة,  لدولٍة  روؤيٍة  وجود  نرى  اأن 
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بالخ�صو�ص اأن التحرك العاملي يت�صاوق مع تحرٍك �صيعيٍّ في العراق, وبقيادة المراجع 

العلماء الكبار؟.

اإذا كان هذا الرابط مو�صع نظٍر وَقبوٍل, األ ُيحتَمل اأن في روؤيٍة للدولة الجديدة يكمن 

ال�صعور بالنهو�ص من تراكم القرون, والتمرد على الإفناء لكل ما يمت اإلى دم كربالء, 

به  ُيناَدى  كب�صة(  �أبي  )�إبن  »وهذ�  قولة:  تنتهج  ا�صتمرت  والتي  الكوفة؟  محراب  ودم 

خم�ص مر�ٍت في �ليوم... �إال دفناً, دفنا؟«.

وإن لم يكن
ماذا نفهم من قولة اأفراٍد من جيٍل بعد ثالثة اأو اأربعة عقوٍد من موؤتمر وادي الحجير, 

من اأن قيام الإمام �صرف الدين �صنة الع�صرين, ا�صتلمها الإمام ال�صيد مو�صى ال�صدر 

وم�صى بها, ول تزال؟.

كيف نرى المعركة الطاحنة في وادي الحجير في حرب 2006, هل هي ن�صٌر على اآلٍة 

حربيٍة, اأم ن�صٌر على اأهداٍف ع�صكريٍة اإحتالليٍة, اأو على الأقل, اإم�صاٌك باأوراق تفاو�ٍص 

لها قوٌة لفر�ص القرار؟.

بنظري, كان يوم الحجير ن�صرًا على اأهداٍف ع�صكريٍة, ولنتبيَّن اإن كانت هذه اأو تلك, 

فنحن ل نزال في حرٍب طاحنٍة م�صتمرٍة الآن في �صوريا, و�صتنجلي يومًا. وفي الدقيقة 

ر الحكم لنتهاء ال�صوط, والدقيقة الت�صعون لم تِحن بعد. الت�صعين ي�صفِّ

الشوط المكتمل
�صوط الأمة طويٌل طويٌل, فماذا عن �صوط الإمام ال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين؟.

اإجاباٍت  و�صع  وقد  المحتَّم,  الق�صاء  �صافرة  علت  عندما  اكتمل  �صوطه  من  ِق�صٌم 

على الالءات التي كانت عند وروده �صور, )ولم يكن فيها جامٌع ول مجمٌع ول جمعيٌة 

وكانت �صور حينها  ول...(  ول..  ول مدر�صٌة  اأذاٌن,  ول  ول عيٌد  ول جمعٌة  ول جماعٌة 

ركزًا(.  لهم  ي�صمع  ول  اأحٌد,  بهم  يح�ص  فال  العاملية,  البالد  في  الإمامية  )عنوان 

المنطقة  اأو  �صور  في  كان  اإن  بايجاٍب,  ال�صلبيات  كل  ا�صتبدلت   Mاأجله اأتى  وحين 
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العاملية, فُيعفى العلماء من التجنيد, وينه�ص الغفاة لحقوقهم, وُي�صتخَرج من اأعماق 

الموتى  اأثالث  وتتلوها  الزكوات  الأخما�ص تقفوها  الإن�صانية )وبرزت  النا�ص معانيهم 

 يوزع على الجوعى بن�صٍب متكافئٍة( ]البغية/144[. وما كان ليتخلى 
ٍ
اإلى ر�صيٍد معلوم

العربية  اأمنيته  عن  يتخلَّ  لم  اأنه  كما  ي�صرة,  اأو  ع�صرة  في  حياته  طوال  النا�ص  عن 

الأمور من  اإليها  اآلت  التي  الأو�صاع  اتخذ موقعه من  الجميع قد  اإن كان  والإ�صالمية, 

اأن يحفظ نف�صه  خ�صوٍع لالإحتالل, ولكن �صيدنا لي�ص له مما كان من مطمٍع, وح�صبه 

بحفظ ما يعتقده, وخير دليٍل ما نعر�صه فيما بعد. 

الوحدة العربية إلى الدول المتحالفة /1941

والتاريخية ✽✽ الجغرافية  العوامل  بحكم  نف�صها  ترى  ال�صورية,  العربية  الدولة  اإن 

والإقت�صادية واللغوية والقومية, م�صطرًة- م�صيريًا - اإلى الم�صاهمة في اتحاٍد 

مع الدول العربية ال�صقيقة المجاورة, يكون مبنيًا على اإلغاء الحواجز الجمركية, 

وتوحيد برامج التعليم وال�صيا�صية الخارجية والدفاع.

اأمنيتنا الكبرى توحيد العراق و�صوريا بحدودهما الطبيعية المعروفة في حقب ✽✽

التاريخ المختلفة, لأن هذين القطرين ال�صقيقين تجمعهما وحدٌة طبيعيٌة وعوامل 

تاريخيٌة وجغرافيٌة واإقت�صاديٌة ولغويٌة وقوميٌة.

فاإن ✽✽ عاطفيٍة,  اأو  عربيٍة  لتناق�صاٍت  القطرين  وحدة  با�صتحالة  العرب  ُمني  اإذا 

�صوريا واإنَّ اأ�صالءها التي اقتطعت منها, كانت تعرف ببر ال�صام, نجمع مع العرب 

على اإعادتها, اإنه مطلٌب م�صيريٌّ غير قابٍل للم�صاومة.

واللغة ✽✽ والمكان  الزمان  عوامل  بحكم  المرتجاة,  العربية  ال�صورية  الدولة  اإن 

ووحدة الهدف والم�صير, ترى نف�صها �صاحبة الحق في الدعوة اإلى اتحاٍد عربيٍّ 

اإلغاء الحواجز الجمركية وتوحيد برامج  ال�صقيقات المجاورات, يقوم على  مع 

التعليم وال�صيا�صة الخارجية والدفاع.
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ماذا تعني فلسطين
وكرامة  الإ�صالم  وعز  العرب  لريح  ذهاٌب  اأنه  لول  فاجعًا,  فل�صطين  ذهاب  ولي�ص 

الإن�صان الم�صتَرقِّ في غد هذا ال�صرق القريب.

ني�صان 1948

إقتداء
 األ واإنَّ َقتلة الح�صين Q ِبكٌر في القتالت, فلتكن قدوتنا به ِبكرًا في القدوات, 

ولنكن نحن من فل�صطين مكان الح�صينQ من ق�صيته, ليكون لنا ولفل�صطين ما كان 

له ولق�صيته من حياٍة ومجٍد وخلوٍد.

1947/12/15

مقاومة األحالف الغربية  برقية لشاه إيران 5/4/1954)
حفظ اهلل الإيمان بحفظ اإيران, دخولكم الحلف التركي العراقي ينذر بالقارعة. ✽✽

موقعكم بين فكي التنين يلزمكم بالحياد. الدين الن�صيحة, وقد ن�صحت.

نداٌء اإلى علماء الدين في العالم ع�صية الإعتداء الثالثي كان في 1956/10/30 ✽✽

اأي قبل �صنة و�صهرين تمامًا من وفاته عن 86عامًا, اأنهاها بـ:

األ واإنَّ الإ�صتعمار الغربي يغزونا في عقر دارنا معتديًا غا�صمًا.

األ ومن مات دون حفنة تراب وطنه مات �صهيدًا.

إحتجاج
علن في لبنان في هذا اليوم 41/11/26, مهزلة المهازل التي 

ُ
ثانياً: الإ�صتقالل الذي اأ

كانت تمثلها حكومة فرن�صا الغابرة, في ليٍل طويٍل مقداره ع�صرون �صنٍة, ومثل هذا 

بزوغه,  بريطانيا  فيه  اأعلنت  الذي  الجديد,  العهد  مفهوم  مع  يتناق�ص  الإ�صتقالل 

واأبرز قواعده حرية كل بلٍد في تقرير م�صيره, على �صوء الحق والعدالة والحرية, 

وربط ال�صتقالل بدولٍة اأجنبيٍة, هو ت�صلٌُّط �صارٌخ يجتاح الإ�صتقالل ن�صًا وجوهرًا.
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المعروفة في حقب  الطبيعية  و�صوريا بحدودهما  العراق  توحيد  الكبرى  اأمنيتنا  ثالثاً: 

وعوامل  طبيعيٌة  وحدٌة  تجمعهما  ال�صقيقين  القطرين  هذين  لأن  المختلفة,  التاريخ 

تاريخيٌة وجغرافيٌة واإقت�صاديٌة ولغويٌة وقوميٌة.

فاإنَّ  عاطفيٍة,  اأو  عربيٍة  لتناق�صاٍت  القطرين  وحدة  با�صتحالة  العرب  ُمني  اإذا  ر�بعاً: 

ال�صام, نجمع مع العرب  التي اقتطعت منها, كانت تعرف ببر  اأ�صالءها  واإنَّ  �صوريا 

على اإعادتها, اإنه مطلٌب م�صيريٌّ غير قابٍل للم�صاومة.

خام�صاً: اإن فل�صطين لي�صت جزء �صورية الجنوبي, بقدر ما هي قلبها الناب�ص المت�صل 

بقلوب العرب جميعًا, والعرب ي�صتميتون دون وعد بلفور.

�صاد�صاً: اإن الدولة ال�صورية المرتجاة بحكم عوامل الزمان والمكان واللغة ووحدة الهدف 

ال�صقيقات  مع  عربي  اتحاد  اإلى  الدعوة  في  الحق  �صاحبة  نف�صها  ترى  والم�صير 

المتجاورات, يقوم على اإلغاء الحواجز الجمركية وتوحيد برامج التعليم وال�صيا�صة 

الخارجية والدفاع.

اأما وقد قرب اأجله, اأواخر �صنة 1957, وكان ال�صاه محمد ر�صا بهلوي وزوجته الثانية 

ثريا, في لبنان بزيارة دعٍم للرئي�ص �صمعون في تاأييده لحلف بغداد )التركي ـ العراقي(. 

واتفق اأن دخل الإمام �صرف الدين م�صت�صفى اأوتيل ديو للمعالجة من نزٍف في المعدة, 

ئ با�صم  وُعلم �صفاوؤه وموعد تركه الم�صت�صفى, فجاءه وزير بالط ال�صاه اأ�صد اهلل علم يهنِّ

ه اأمر باإقامة حفل ا�صتقباٍل فرحًا بهذا, فاعتذر �صيدنا بعجزه عن  ال�صاه بال�صالمة, واأنَّ

�صعود الدرج. 

فكان  ال�صيافة,  ق�صر  حديقة  في  الإ�صتقبال  اإجراء  باأمر  ليبلِّغ  ثانيًة  الوزير  عاد 

فيخرج  الق�صر  باب  اأمام  ال�صيارة  مرور  يقترح  ثالثًة  عاد  ولما  ينا�صب,  اعتذاٌر  لهذا 

على  العلماء  راأيت  اإذا  اأنه  ماأثورنا  )من  الح�صم؛  كان  �صخ�صيًا,  للتهنئة  اإليها  ال�صاه 

العلماء  اأبواب  على  الملوك  راأيت  واإذا  الملوك,  وبئ�ص  العلماء  فبئ�ص  الملوك  اأبواب 

نعم  يكون  اأن  اإل  العالم  في  الوحيد  لمليكنا  اأر�صى  ول  العلماء,  ونعم  الملوك  فنعم 

الملك(.
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اأهمية  من  العالم  في  �صين�صر  ما  مقابل  الت�صدد,  هذا  عن  يومها  اإمامنا  �ُصِئل 

رًا في اإيران والخارج,  علماء �صيعة لبنان فاأجاب: و�صيعمم اإعالم ال�صاه الخبر م�صوَّ

لربي  �صاأقول  فماذا  واأموت,   
ٍ
اأيام بعد  ف�صاأعود  الم�صت�صفى  من  اليوم  خرجت  واإن 

في  بين  المعذَّ والمجاهدين  العلماء  اأ�صوات  مع  والخبر  ال�صور  لي  يعر�ص  حينما 

ال�صاه؟. �صجون 

 عاد اإمامنا للم�صت�صفى وفي 1957/12/30 اأ�صلم الروح اإلى 
ٍ
وفعاًل, بعد ب�صعة اأيام

بارئها, ليحتفي به جده اأمير الموؤمنين Qفي ثرى النجف الأ�صرف في 1958/1/1, 

في حجرٍة على يمين الداخل من باب الطو�صي, وكان هو ال�صهر الذي حل فيه ب�صور قبل 

خم�صين عامًا.

اإيران هزيمة  ماآذن  ال�صاه عن  �صجون  بون في  المعذَّ يعلن  و�صهٍر,  اأربعة عقوٍد  وبعد 

اأهداٍف اإيذانًا بفجٍر بهدٍف اأوحد )اهلل اأكبر( وم�صاره )حي على خير العمل(.

وإلى يوٍم آخر.
الحجير  وادي  موؤتمر  ِعَبر  ن�صتعيد  �صنٍة,  وت�صعين  اثنتين  بعد  نلتقي  اليوم  نحن 

ودرو�صه, ونحن ل نزال اإلى الآن, نعي�ص مفاعيل ما بعده, ت�صتثير العزائم فيما كان فيه 

رجالُته, ول اأقول اأنا اأنتظر يومه الآتي انتظار حالٍم, فنحن �صعب الإنتظار, والمواعيد 

والريُّ  وا�صتنباٌت وح�صاٌد,  واإنما غر�ٌص  ولي�ص فيها ف�صٌل,  في )الإنتظار(, حٌق وعدٌل. 

عرٌق ودمٌع ودٌم, والم�صار طويٌل, ول بد من و�صول واإن طال ال�صفر. وادي الحجير 1920 

ا�صتعادته الأمة في حرٍب طاحنٍة بعد �صت وثمانين �صنٍة, واإن لم ي�صتطع وادي الحجير 

علن يومًا من اإكمال م�صاحة لبنان, لبلوغ 
ُ
الثاني اأن يكون رادعًا ومحققًا اأغرا�صه, في ما اأ

اإلى معارك  واأربع مائة واثنين وخم�صين كيلو مترًا مربعًا, فكم �صنحتاج  اآلف  الع�صرة 

فمواقع وادي الحجير ل تغيب. وكم �صيبقى الحجير ثنائي المكان و�صيئًا اآخر, فهو �صنة 

1920 ارتبط ا�صم المكان با�صم القائد, وفي 2006 ارتبط المكان بالن�صر, ولكل تاريٍخ 

ا�صٌم, وكذا الأم الولود.
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ول اأعني الن�صر المادي فيما كان من الحجير الثاني, اأي بمعنى انهزام جي�ص العدو 

مخلِّفًا عدًة وعتادًا, واإنما الن�صر بهزيمة الهدف, فهو بعد ثالثٍة وثالثين يومًا ف�صل في 

مت�صلطًا على  يجعله  �صيا�صيٍّ  ربٍح  اإلى  الع�صكري  انك�صاره  يحول  تحقيق هدٍف ع�صكريٍّ 

اإدارة ال�صاأن التفاو�صي, بفر�ص اأر�ٍص منزوعة ال�صالح جنوبي الليطاني, واإل فهو مقيٌم 

اأ�صفل  الوادي  في  ًا  اأوليَّ اإنزاًل  اأجرى  ولهذا  الدولية,  ال�صرعية  بقوة  الأر�ص  كامل  على 

الطيبة, فف�صل بالمحافظة على وجوده, فح�صد كل قوته عند هذا الوادي, فلفظه جيفًا 

ًا, و�صقوطًا هدفيًا, فتحققت اأهداف موؤتمر الحجير 1920 بنهو�ص  ب�صريًة وان�صهارًا اآليَّ

جماعته الب�صرية التي لم يهزمها تداول العقود, وما كان مما اعتبر ف�صاًل وهزيمًة في 

الجهاد,  دافئة  الإحت�صان,  اآمنة  زمنًا,  كمنت  بذرٍة  �صوى   ,1920 �صنة  النهو�ص  حركة 

ف�ّصوَيت نه�صة بهية الإ�صباح, ثابتة العزم, والطريق ي�صار. 

نبع و�دي �لحجير � 2012/4/24



43

المصادر 

كانت تتكون بالد البلقان حينذاك من 6 مقاطعات: البانيا ـ رومانيا ـ يوغو�صالفيا ـ   .1

اليونان والق�صم الأوروبي من تركيا

وال�صراع  الطوائف  نخب  مواقف  بين  للبنان,  الجنوبية  الحدود  ـ  خليفة  ع�صام  د.   .2

الدولي, تالحظ ال�صفحات 17 ـ 27.

اأوتي من قدرة  وما  اأمير  ثابتة؟ فكل  كانت حدودًا  ؟ وكيف  كانت  واأين  اأمارة؟  اأية    .3

تقديم هدايا, وما يوفر من اأكيا�ص الذهب, فتتو�صع اإقطاعيته؟ 

على  ويقيم  م�صتركة  واآمال  ولغة,  تاريخ  �صعبها  يجمع  بلدان  اأ�صا�صًا  البلقان  بالد    .4

التاريخي  فوجوده  لبنان,  اأما  وحكمتها,  خارجية  �صلطة  فجاءتها  اإليه  تن�صب  اأر�ص 

والجغرافي واللغوي والأحا�صي�ص كلها لكونه من �صوريا, فما الرابط مع البلقان ؟

يوفر  جغرافي  نطاق  في  المتوازن  والنماء  العدالة  تحلها  الإجتماعية  الطوارئ    .5

لبنان  ف�صل  على  يعمل  والتي  الطبيعية,  بحدودها  �صوريا  هنا  وهو  دولة,  مقومات 

عنها.
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دار  1920ـ  ـ   1918 الكبير  ولبنان  الكبرى  �صوريا  بين  عامل  جبل  ب�صام,  محمد  د.   .6

الكوكب ـ بيروت/2011ـ �ص/207.

وذلك �صحى يوم الثالثاء 12 ربيع الثاني 1337 هـ الموافق 14 كانون الثاني 1919م.  .7
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الدكتور علي فياض)))
 وادي الحجير

 اإلجتماع والسياسة... دالالت التأريخ والحاضر

من 24 ني�سان 1920 اإلى 24 ني�سان 2012, م�صاٌر عامليٌّ لم تتغير ثوابته, وان تغيَّرت 

رغم  ماثلًة  تزال  ل  م�صتركٍة  عنا�صر  على  انطوائها  من  الرغم  على  و�صياقاته,  وقائعه 

م�صي هذه العقود الطويلة التي تكاد تقارب قرنًا من الزمن.

مرحلٍة  في  الحجير,  وادي  موؤتمر  لها  �صكَّ التي  ال�صيا�صية  الدللت  فاإنَّ  والحال, 

تاريخيٍة كانت المنطقة فيها في خ�صمِّ تحوٍُّل كبيٍر اأعقب انهيار الدولة العثمانية, ودخول 

الإ�صتعمارين الفرن�صي والنكليزي اإليها, هي ذاتها الدللت ال�صيا�صية التي تمثِّل الهوية 

التي يمكن عبرها فهم الوجهة  العاملية في ثوابتها وخياراتها الإ�صتراتيجية, وبالتالي 

التي اأخذتها المراحل الالحقة, وعلى الأخ�ص مرحلة العقود الثالثة الما�صية, التي مرَّ 

فيها لبنان بتحدياٍت خطيرٍة وتحولٍت كبرى و�صوًل اإلى اللحظة الراهنة. 

 وفي الواقع, يمكن من خالل خطبة العالمة ال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين في 

اأن نلتقط نمط الفكر ال�صيا�صي ال�صيعي  الموؤتمر, وهو رمزه ونجمه وقيادته ال�صرعية, 

)1( نائب في البرلمان اللبناني.
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في تلك المرحلة, واأن نتبيَّن مدى  الثبات  والتحول في ذلك النمط بالمقارنة مع ما هو 

�صائٌد من خيارات ا�صتراتيجياٍت �صيعيٍة راهنٍة.

اأوًل: رف�ص الإ�صتعمار الأجنبي رف�صًا مطلقًا باأ�صكاله كافًة, �صواٌء اأكان و�صايًة اأو حمايًة, 

ر عن ذلك في م�صتهل خطابه »�إما  والتاأكيد على الإ�صتقالل التامِّ الناجز, وهو قد عبَّ

حياٌة حرٌة, �أو هو�ٌن ُتهَدر في حمايته �إن�صانية �الإن�صان.. �إما ��صتقالٌل دون و�صايٍة, 

�أو ��صتعماٌر نكون معه كاالأيتام على ماأدبة �للئام«.

وعلى الرغم من اأن موازين القوى ال�صيا�صية والع�صكرية كانت ل�صالح الفرن�صيين, 

واأن الفر�صة كانت موؤاتيًة لالإ�صتفادة من التحالف مع الفرن�صيين, اإنطالقًا من ا�صتعداد 

وبالتالي  الإ�صتعمار,  اتجاه  حا�صمًا  كان  الموقف  اأن  اإل  الأقليات,  لحماية  الفرن�صيين 

ما  اأغلى  لتقديم  والإ�صتعداد  المقاومة,  فيها خيار  بما  لمواجهته  كافًة  ال�صبل  ا�صتنفار 

يمكن ودون تردٍد في �صبيل ذلك.

اإلى  وبالإ�صتناد  الموؤتمر  مقررات  وفق  المرحلة,  تلك  في  عامل  جبل  خيار  كان  ثانياً: 

با�صتقالل  والتم�صك  التق�صيم  رف�ص  هو  الدين,  �صرف  الح�صين  عبد  ال�صيد  خطبة 

التي ت�صم ق�صميها الجنوبي فل�صطين والغربي لبنان, وكل ما  الناجز,  التام  �صوريا 

ملكيًة ذات عدالٍة  الدولة  تكون  اأن  على  و�صايٍة,  اأو  دون حمايٍة  ال�صام  ببالد  ُيعرف 

الأمير  اأن  على  والواجبات,  الحقوق  في  كافًة  النا�ص  جميع  فيها  ي�صتوي  وم�صاواٍة, 

في�صل هو حاكم العرب الطبيعي لملك �صوريا, بما له من جهاٍد في �صبيل الق�صية, 

�صد  جهاده  وهو  ُم�صَمٍر  �صرٍط  على  انطوت  بالزمٍة  اقترنت  المبايعة  تلك  اأنَّ  على 

الفرن�صيين, مما يعني �صرعًا زوال تلك البيعة في حال زوال �صروطها.

ر  تعبِّ كانت  اإنما  المواقف  هذه  اأن  هو  العتبار,  بعين  يوؤخذ  اأن  يجب  ما  اإنَّ   

من  الإ�صتعماري  الخيار  قبال  في  التاريخية,  المرحلة  تلك  في  العروبي  الخيار  عن 

ال�صيغة  ن�صوج  اإنَّ  وبالتالي  اأخرى,  ناحيٍة  من  والتق�صيم  التجزئة  وخيار  ناحيٍة 

يرعى  كان  الفرن�صي  الدور  اأنَّ  علمًا  المرحلة,  تلك  في  ات�صح  قد  يكن  لم  اللبنانية 

اللبنانية  ال�صيغة  اإن�صاج  ال�صيعي في  الإ�صهام  اأن  الطوائف, كما  بين  التمييز  عملية 
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وال�صني. الماروني  الدورين  مع  بالمقارنة  اأ�صا�صيًا  يكن  لم 

اإل اأنَّ التطور ال�صيا�صي والإجتماعي الذي �صهده لبنان لحقًا خا�صًة مع ح�صور الإمام 

ال�صيد مو�ص ال�صدر, اأ�صهم في بلورة روؤيٍة �صيعيٍة حا�صمٍة جعلت من ال�صيغة اللبنانية 

ت على �صرورة تطوير  خيارًا ثابتًا وتم�صكت بمرتكزها التعددي والتعاي�صي, اإل اأنها اأ�صرَّ

 للوطنية 
ٍ
النظام ال�صيا�صي عبر اإلغاء الطائفية ال�صيا�صية, وعلى �صرورة �صياغة مفهوم

اللبنانية عربي الهوية والإنتماء, وعلى عالقاٍت مميَّزٍة ومتكاملٍة مع �صوريا.

اإلى ركيزٍة ثابتٍة للروؤية ال�صيعية  اإنَّ روؤية الإمام ال�صدر هذه, تحولت  ويمكن القول 

بمكوناتها كافًة, عبَّرت عن نف�صها بالتم�صك بال�صيغة اللبنانية بما فيها من خ�صو�صيٍة 

وتمايٍز, وبالعالقات مع �صوريا ودعم ال�صعب الفل�صطيني تعبيرًا عن الإنتماء العربي. كما 

ل  اأنَّ ولدة المقاومة لحقًا �صد »�إ�صر�ئيل«, التي اأدى ال�صيعة فيها دورًا طليعيًا, اإنما �صكَّ

ر في بلورة الهوية الوطنية وتطوير م�صمونها  في وجٍه من وجوهه الإ�صهام ال�صيعي المتاأخِّ

ال�صيا�صي وتزويدها باإ�صافٍة تاأ�صي�صيٍة لحقٍة.

ثالثاً: اإن اإحدى اأكثر الدللت ن�صجًا وتعبيرًا, هو ما يت�صل بالموقف من الم�صيحيين 

الرغم  على  اإنه  اإذ  الدين,  �صرف  العالمة  خطاب  في  ورد  ما  بح�صب  )الن�صارى( 

مع  تحالفهم  اء  جرَّ من  الم�صيحيين  مع  بالعالقة  تحيط  التي  الإلتبا�صات  كثرة  من 

الفرن�صيين, فقد ورد في خطبته التالي: 

بال�صبر  و�أخِمدو�  فر�صته,  �لجاأ�ص  من  برباطٍة  �لغا�صب  �لدخيل  على  تو�  »فوِّ

�إال ليثير �لفتنة �لطائفية,  �لجميل فتنته, فاإنَّه و�هلِل ما ��صتعدى فريقاً على فريٍق 

وي�صعل �لحرب �الأهلية, وحتى �إذ� �صدق زعمه وتحقق حلمه, ��صتقر في �لبالد بعلَّة 

و�  فاأحبُّ �لم�صير  �إخو�نكم في �هلل و�لوطن, وفي  �لن�صارى  و�إنَّ  �أال  �الأقليات,  حماية 

على  تحافظون  كما  و�أرو�حهم,  �أمو�لهم  على  وحافظو�  الأنف�صكم,  تحبون  ما  لهم 

�أمو�لكم و�أرو�حكم, وبذلك تحبطون �لموؤ�مرة, وتخمدون �لفتنة, وتطبِّقون تعاليم 

نَّ ِمْنُهْم 
َ
اَرى َذِلَك ِباأ َمنُو� �لَِّذيَن َقالُو� �إِنَّا نَ�صَ

َ
ًة ِللَِّذيَن �آ ْقَربَُهْم َمَودَّ

َ
دينكم و�صنة نبيكم {َولَتَِجَدنَّ �أ

نَُّهْم َل يَ�ْصتَْكِبُروَن})�لمائدة �الآية 82(, بهذ� �ل�صلوك يا �أبنائي �الأعز�ء 
َ
يَن َوُرْهبَانًا َو�أ ي�صِ ِق�صِّ
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�إلى جحورهم  �إلى نحورهم, وتعيدون جحافلهم  �لفرن�صيين  ون كيد  دون غيره تردُّ

وتنعمون بالحرية ال يتطاول بعدها �إليكم متطاوٌل«. 

 وينطوي هذا الموقف على وعٍي �صيا�صيٍّ راٍق, يرف�ص رف�صًا باتًا ال�صراع الطائفي, 

واأهمية  ناحيٍة,  دينيٍّ عقائديٍّ من  موقٍف  اإلى  في ذلك  ي�صتند  وهو  ذريعته,  تكن  مهما 

اأنها  عن  ف�صاًل  اأخرى,  ناحيٍة  من  تجاوزها  يمكن  ل  ثابتٍة  ك�صرورٍة  الوطنية  الوحدة 

�صرٌط من �صروط الإنت�صار على المحتل, كما اأنَّه يت�صمن اإدراكًا لأهمية وقيمة الوجود 

الم�صيحي في لبنان والمنطقة.

ول ُيخفى اأن هذا الموقف ظل اأحد ثوابت الموقف ال�صيعي, على مدى التاريخ ال�صيا�صي 

ٍك اأكثر من  اللبناني, رغم التعقيدات التي مرَّ بها اأثناء الحرب الأهلية, واليوم, ثمة تم�صُّ

اأي وقٍت م�صى بالوجود والدور الم�صيحَيين في لبنان والمنطقة �صما في �صوء التحديات 

والتهديدات المتفاقمة.

 ونحن نرى في روؤية العماد عون ومقارباته لفهم الدور الم�صيحي الم�صرقي, اإعادة 

تعتريه...وي�صكل  التي  ال�صوائب  من  التاريخي  لل�صياق  وت�صحيٍح  الوجود  لهذا  تاأ�صيٍل 

الطبيعي  موقعهم  في  تمو�صعهم  اإعادة  خالل  من  الم�صيحيين  لحماية  ذاتيًا  �صمانًا 

الريادي في الدفاع عن الق�صايا الوطنية والقومية.

برمته  ينحكم  الدين  �صرف  الح�صين  عبد  ال�صيد  المقد�ص  العالمة  خطاب  اإن  ر�بعاً: 

ٍة  اأمَّ اإلى  لرف�ص فكرة الأقليات بموجباتها ال�صيا�صية, ويتعاطى على قاعدة الإنتماء 

يظهره   ما  هذا  �صيعيٍة,   - �صنيٍة  ح�صا�صياٍت  اأية  اأخ�صَّ  نحٍو  على  متجاوزًا  واحدٍة, 

موقفه من مبايعة الأمير في�صل, وفي روايٍة ذات دللٍة يورد ال�صيخ اأحمد قبي�صي في 

كتابه »حياة �الإمام �صرف �لدين« حادثًة فيقول »وفي دم�صق بعث �لملك في�صل مع 

مبعوثه �لخا�ص �إح�صان �لجابري �إلى �صماحة �ل�صيد بدرًة فيها خم�صة �آالف ديناٍر 

ولكنها  �لمال,  �أجل  من  ثورتنا  تكن  لم  قائاًل:  �أخذها  �ل�صيد  فاأبى  �لذهب,  من 

عقيدٌة دينيٌة ن�صتجيب لها كلما خ�صينا على تر�ث محمٍد باأن ُي�صاب«.

  كما اأن الق�صية الفل�صطينية, ح�صرت في الإهتمامات الالحقة لالإمام �صرف الدين 

وخطبه  ومواقفه  ر�صائله  اأبرزت  حيث  الأ�صا�صية,  والم�صلمين  العرب  ق�صية  بو�صفها 

خطورة ما تتعر�ص له.
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  الدكتور حسن يعقوب)))  
الوحدة اإلسالمية والوطنية أساس اإلنتصار 

'الوحدة اإلسالمية والوطنية ودورها في اإلنتصار
»و�دي  الجغرافية  البقعة  لهذه  القيمي  البعد  حول  الفكري  اللقاء  هذا  في  اإحترت 

�لحجير« الذي �صاهم في �صناعة تاريخ انت�صارنا على الحركة ال�صهيونية.

المو�صوع في حد ذاته مهٌم وعميٌق جدًا, ثم اإن اعتبار هذا المو�صوع حلقًة من م�صادر 

الثقافة وتر�صيخ الموقف الوطني في لبنان, وي�صيف جانبًا جديدًا ثقافيًا وتاريخيًا ي�صمل 

حقاًل مترامي الأطراف ومتنوع الجوانب.

التاريخي  الإنت�صار  في  الأ�صا�ص  ودورها  والوطنية  الإ�صالمية  الوحدة  في  البحث  اإنَّ 

والإ�صتراتيجي, والذي اأ�ص�ص لزمن الإنت�صارات و�صوًل اإلى تحرير اأر�صنا المغت�صبة وقد�صنا 

 Q الم�صيح  ال�صيد  اإلى عمق تاريخنا, وما جولت روح اهلل  ال�صريف, يمتد هذا البحث 

المباركة, والأثر الطيب لل�صحابي الجليل »�أبي ذٍر �لغفاري«, اإلى م�صاهمة علماء جبل عامل 

في تو�صيع الثقافة والح�صارة والعلوم ونقلها اإلى �صائر اأقطار العالم.

م�صتوى  فاإنَّ  واحدٍة,  محا�صرٍة  في  عنه  البحث  اإمكانية  يتجاوز  وغيره  هذا  كلُّ 

)1( نائٌب �صابٌق في البرلمان اللبناني.
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المحا�صرين والحا�صرين, وم�صتوى الجهة الداعية الجليلة يجعل حقل المحا�صرة حقاًل 

جامعيًا عالميًا.

ال�صلبي على  وتاأثيره  والت�صليل  والإ�صفاف  ال�صعبة,  ال�صيا�صية  الظروف  ورغم هذه 

مفهوم الوحدة الوطنية,وهو ما جعلني اأحتار في اختيار الجانب الذي ينا�صب التحدث 

واأف�صر  والموقف,  الموقع  في  الأ�صا�صية  المحطات  بع�ص  على  اأ�صيء  اأن  وارتاأيت  به, 

العنوان العام للمحا�صرة واأو�صع مدلوله...

أواًل:الوحدة في العقيدة
اإنَّ راأي الإ�صالم في الأديان ثابٌت ووا�صٌح في القراآن الكريم وفي الحديث ال�صريف,

الأديان  �صل�صلة  من  الأخير  العقد  هي   Pمحمٍد ر�صالة  اأنَّ  يعلن  القراآن  اإنَّ  حيث   

َما  ه {ُقْل  الإلهية, واإنَّ محمدًاP هو خاتم الأنبياء موؤمٌن بهم وم�صدٌق باأنهم ر�صل ربِّ

�ُصِل })الأحقاف الآية 9(. ُكْنُت ِبْدًعا ِمَن �لرُّ

ُق  َمَن ِباهلِل َوَمَلِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُر�ُصِلِه َل نَُفرِّ
َ

لَْيِه ِمْن َربِِّه َو�ْلُموؤِْمنُوَن ُكلٌّ �آ ْنِزَل �إِ
ُ
�ُصوُل ِبَما �أ َمَن �لرَّ

َ
{�آ

َحٍد ِمْن ُر�ُصِلِه})البقرة الآية 285(.
َ
بَْيَن �أ

والقراآن يوؤكد اأي�صًا اأنَّ دين اهلل واحٌد وي�صميه )الإ�صالم(, ويعتبر اأنَّ جميع الأنبياء 

ى  يِن َما َو�صَّ رون به, وقد جعل اهلل لكلٍّ منهم �ِصرعًة وِمنهاجًا {�َصَرَع لَُكْم ِمَن �لدِّ كانوا يب�صِّ

ُقو�  يَن َوَل تَتََفرَّ ِقيُمو� �لدِّ
َ
ْن �أ

َ
ْينَا ِبِه �إِْبَر�ِهيَم َوُمو�َصى َوِعي�َصى �أ ْوَحْينَا �إِلَْيَك َوَما َو�صَّ

َ
ِبِه نُوًحا َو�لَِّذي �أ

ِفيه})ال�صورى الآية 13(.

عن  وق�ص�صًا  واأحكامًا  عقائد  ينقل  القراآن  نجد  القراآنية  الآيات  من  كثيٍر  وفي 

الر�صالت ال�صماوية ويعتمد عليها.

والمجتمع كالج�صد الواحد في راأي الإ�صالم »�إذ� ��صتكى منه ع�صٌو تد�عى له �صائر 

موجوٌد  الإ�صالم  راأي  في  اأي�صًا  والإن�صان  �صريٌف,  حديٌث  و�لحمى«  بال�صهر  �الأع�صاء 

واحٌد بج�صمه وروحه وحدًة متكاملًة متفاعلًة.

اإنَّ الموؤمن ل ي�صعر بالوحدة والوح�صة, بل ي�صعر بمواكبة الكون فيطمئنُّ باأنَّه منت�صٌر
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اِلُح �ْلُموؤِْمِنيَن َو�ْلَمَلِئَكُة بَْعَد َذِلَك َظِهيٌر })التحريم الآية   ُهَو َمْوَلُه َوِجْبِريُل َو�صَ
َ
{َفاإِنَّ �هلل

والمجاهدين  المبادئ  واأ�صحاب  الر�صالت  لحملة  بالن�صبة  �صروريٌّ  ال�صعور  4(وهذا 

الذين يحاولون اإعادة بناء الإن�صان ومجتمعه.

اإذا لحظنا هذا المنطق فال نجد اأيَّة غرابٍة اأو اأيَّ مانٍع من بع�ص الت�صابه في العقائد 

والأحكام والأخالق الإ�صالمية مع الأديان ال�صماوية الأخرى.

يَُّها �لنَّا�ُس 
َ
نا نوؤمن اأن التفاعل الديني والح�صاري يحقق الغاية من الخلق {يَا �أ لذلك اإنَّ

ْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم �ُصُعوبًا َوَقبَاِئَل ِلتََعاَرُفو�} )الحجرات الآية 13(.
ُ
�إِنَّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َو�أ

ولبنان ب�صورٍة خا�صٍة حيث يلتقي اأبناء الديانات ويعي�صون اأخوًة مواطنين, وتجتمع 

ال�صرق  ومن  والحا�صر  الما�صي  من  الفكرية,  والتيارات  والح�صارة  الثقافة  من  األواٌن 

وتق�صيم  التع�صب  تهمة  الأديان  يرفع عن  دينيًة  ُيَعدُّ �صرورًة  الذي  البلد  والغرب, هذا 

لالإ�صتماع  و�صمعًا  ل�صانًا  يكون  اأن  عليه  ي�صهل  ثقافيًة  و�صرورًة  وتجزئتها,  الب�صرية 

والمخاطبة بين ال�صرق والغرب وبين القارات.

هذا البلد لبنان له تجارب اإن�صانيٌة غنيٌة يمكن الإ�صتفادة منها, ول يعرف في تاريخه 

اإ�صطهادًا ل ليهود ول لغيرهم.

لها  تعر�صنا  اأخطارًا  ويدفع  م�صاكلنا,  من  كثيرًا  يعالج  اللبنانيين  بين  التفاعل  اإنَّ 

مرات, ويخدم الإن�صان وال�صالم معًا.

ثانيا:الوحدة في السياسة وعلم االجتماع
اإنَّ الوحدة الوطنية وتما�صك الن�صيج الوطني اللبناني هو الرد المبا�صر على الفتن 

والنزاعات التي داأبت »�إ�صر�ئيل« على �صناعتها منذ اأن ُزرعت في قلب الأمة والمنطقة, 

واأف�صل موقٍف وتعبيرٍ كان لالإمام مو�صى ال�صدر قائاًل »�إنَّ �ل�صلم �الأهلي في لبنان هو 

�أف�صل وجوه �لحرب مع �إ�صر�ئيل«.

اإنَّ الفئة القائدة لل�صراع مع »�إ�صر�ئيل« ت�صع هذا الهدف في اأعلى �ُصلَّم اأولوياتها, 

م في �صبيله كل التنازلت, حتى ولو كانت حقوقًا مكت�صبًة وتتعامل مع اأيِّ اإ�صكاليٍة  وتقدِّ
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اإ�صتراتيجية الإ�صتغالل والإبتزاز, وي�صغط  اأنَّ العدو يعتمد  اأمِّ ال�صبي, لدرجة  بمنطق 

دائمًا على هذا الجرح.

 اإنَّ م�صروع ال�صرق اأو�صط الجديد الذي ب�صر به محافظو الوليات المتحدة المريكية, 

يرتكز على تق�صيم المنطقة اإلى دويالٍت ذات لوٍن واحٍد طائفيٍّ اأو مذهبيٍّ اأو عرقيٍّ اأو 

, الهدف من كل ذلك المخطط هو تق�صيم المق�صم وتفتيت المفتت, وت�صريع اللون  اإثنيٍّ

الواحد اليهودي على الأرا�صي العربية المغت�صبة, وتفكيك َمن حولها واإ�صعافها, وخلق 

النزاعات فيما بينها وت�صتيتها.

وعلى هذا الأ�صا�ص فاإنَّ التنوع والتعدد الطائفي في لبنان نقي�ٌص وا�صٌح لأحادية اللون 

اإف�صاٌل للم�صروع  اللبناني والدفاع عنه هو  اإنجاح النموذج  واإنَّ  اليهودي »�الإ�صر�ئيلي«. 

متجاورين  لكيانين  يمكن  ل  وال�صيا�صة  الإجتماع  علم  منطق  في  اأنَّه  لعتبار  الآخر, 

متناق�صين بالتكوين اأن ينجحا وي�صتمرا في الوقت عينه,  فال بد لأحدهما اأن ينجح واأن 

يف�صل الآخر.

أهمية الموقع:
الداعم  العالم  والإ�صتراتيجي لنت�صار تموز2006, و�صدمة  التاريخي  التحوُّل  اأمام 

التي ل تقهر, المدججة بال�صالح من راأ�صها  لل�صهيونية وخيبته من �صقوط الأ�صطورة 

المتقدم لأميركا  الع�صكري  الذراع  وانتقال »�إ�صر�ئيل« من واقع  اأخم�ص قدميها,  حتى 

وادي  فاإنَّ  عنه,  والدفاع  الحماية  اإلى  يحتاج  كياٍن  واإلى  وم�صكلٍة,  عبٍء  اإلى  والغرب 

وفي  الإنت�صار  ذاكرة  في  الوا�صحة  والب�صمة  المهمة,  المفا�صل  اأحد  كان  الحجير 

لغدٍر  م�صرحًا  تكون  اأن  الجغرافية  البقعة  لهذه  ريد 
ُ
اأ حيث  ال�صرائيلي,  العدو  هواج�ص 

محدوٍد  انت�صاٍر  اإلى  »�الإ�صر�ئيلية«  الهزيمة  �صورة  تقلب  ربما  يائ�صٍة  ولمحاولٍة  خبيٍث 

يرمم ب�صاعة ال�صقوط الع�صكري المدوي, ولكن اهلل �صبحانه وتعالى والموؤمنون به مكروا 

قوا الهزيمة واأناروا الإنت�صار بالمحطة الأبرز في الحرب,  وكانوا خير الماكرين, وعمَّ

والتي عرفت بمجزرة الميركافا فخر ال�صناعة »�الإ�صر�ئيلية«.
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واإليكم الخديعة والغدر, ففي يوم الجمعة في 11 اآب في مجل�ص الأمن, تم الت�صويت 

ة  على القرار 1701, ول�صنا هنا في معر�ص الحديث عن المفاو�صات وُقَطب 1701 المخفيَّ

متن  في  اأنَّه  هو  ال�صياق  في هذا  يعنينا  ما  ولكن  انت�صارنا,  مع حجم  تتنا�صب  ل  التي 

القرار اأنَّ يوم الإثنين موعد �صريان وقف الأعمال الع�صكرية بين الطرفين, ولكن القرار 

يمكن اإف�صاله والإنقالب عليه فيما لو حققت »�إ�صر�ئيل« اأيَّ خرٍق في م�صهد الهزيمة التي 

اإنَّه في  ى بالمجتمع الدولي كان متواطئًا مع »�إ�صر�ئيل« حيث  ُي�صمَّ ُمنيت بها, ولعلَّ  ما 

يومي ال�صبت والأحد ح�صدت »�إ�صر�ئيل« اآلتها الع�صكرية وهاجمت, ول�صوء حظها وخيبة 

ل الغدر والخديعة اإلى م�صيدٍة اأو مجزرٍة ا�صتهرت بمجزرة الميركافا في  مكرها, تحوَّ

وادي الحجير حيث ُمنَي الجي�ص »�الإ�صر�ئيلي« باأكبر قدٍر من الخ�صائر الب�صرية والمادية 

مقارنًة مع وتيرة الثالثين يومًا للحرب الظالمة.

وبذلك �صنع وادي الحجير اأكبر انتكا�صٍة معنويٍة وع�صكريٍة, وحفر عميقًا في تكري�ص 

الهزيمة والإحباط والياأ�ص الذي يحطم معنويات العدو, وي�صطب خديعة اأر�ص الميعاد 

و�صعب اهلل المختار, واأنهم قوٌم ل ُيقَهرون ومحميون ويعي�صون با�صتقراٍر دائٍم والعالم 

من حولهم م�صطرٌب وخائٌف.

والوحدة  الإنت�صار  فاإنَّ  فيها,  للتحدث  الوقت  ُيَتح  لم  كثيرٍة  ولأ�صباٍب  �صبق  ما  لكل 

ووادي الحجير اأموٌر متالزمٌة ل تفترق, واإنَّنا على يقيٍن باأنَّ كلَّ بقعٍة من اأر�صنا الطاهرة 

منطق  خ  وتر�صِّ للقادمين,  ئ  وتوطِّ الغزاة,  ر  تدمِّ ملتهبًة  اأر�صًا  الحجير,  وادي  �صتكون 

تتعب,  ل  اأياٍد  وتوؤازرها  تنام  ل  عيوٌن  عليها  ت�صهر  التي  والوطنية,  الإ�صالمية  الوحدة 

وترعاها عقوٌل ح�صينيٌة ل تتخاذل, واإنَّ وعد اهلل حٌق واإنَّ اأهل الثغور من�صورون باإذن 

اهلل تعالى 

 و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته 
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الدكتور محّمد كوراني)))
دور علماء جبل عامل في مواجهة اإلحتالل الفرنسي

وتبجيلهم,لن  واحترامهم  علمائهم  بعيد,اإطاعة  زمن  منذ  العامليون  تعّود  لقد 

اإل  ل�صيء  الرقاب, ل  لها  الروؤو�ص وتحنى  لها  وتتطاأطاأ  �صلطة  تفوق كل  �صلطتهم كانت 

لأنهم مجتهدون. اإليهم يرجع الق�صاء وف�صل الخالف بين النا�ص. وكانت فتاويهم حكما 

الحاكم  ولو كان �صد  العمل بن�صه  الزمني  الحاكم  النق�ص. يوجب على  مبرما ليقبل 

العلماء الأبرارفي ذاك العهد خير �صيرة اّت�صف بها عالم  اأولئك  نف�صه. وكانت �صيرة 

والإر�صاد  التدري�ص  اإلى  وان�صرف  المطّهرة  الإ�صالمية  ال�صريعة  باأ�صرار  نف�صه  اأحاط 

 واإذا ما قلبنا 
)1(

وعا�ص عي�ص الزهد والقناعة ل ي�صتهويه مال ول تغريه زخارف الدنيا

بطن التاريخ اإلى ظهره فاإّنه يتراءى لنا بو�صوح تام, دور ال�صهيد الأول في زمن المماليك, 

الولية من خالل محاربته لخارج مارق, هو  واإر�صاء خط  الإ�صالمية  لل�صـــريعة  حفظه 

اليالو�صي. ولم يتوانى المحقق الكركي عن �صّد الرحال اإلى اإيران ليثّبت في هذا البلد 

خط الولية الم�صتقيم, وتبعه ال�صيخ البهائي, ومن قبله  ال�صـــهيد الثاني الجبعي الذي 

دفع حياته ثمنا في �صبيل العقيدة, اأمام �صلطة جائرة, هي الدولة العثمانية.وكذلك  فعل 

)1( باحث وموؤرخ.
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ال�صيخ علي الزين في مقارعة الطاغية الجـــــزارواأدار الثورة والثوار اإلى جانب عدد من 

نخبة العلماء  دفعوا حياتهم ثمنا في �صبيل تثبيت خط الولية والت�صيع لآل البيت عليهم 

القرن  نهايات  في  مزرية  حالة  اإلى  و�صلت  قد  هذه,كانت  العثمانية  ال�صالم...والدولة 

التا�صع ع�صـــر, وكانت تلقب بالرجل المري�ص..ولما دخلت هذه الدولة الحرب اإلى جانب 

األمانيا والنم�صا, كانت بمثابة ال�صريك الخا�صر.. ولم تنجل الحرب اّل بـهزيمــة تركيا 

المدن  من  والحكام   الولة  وان�صحب  والإنكليز  الفرن�صيين  الحلفاء  يد  على  وحلفائها 

الرئي�صـــية..واأخلى الجنود الأتراك مدينة دم�صق وكل بالد ال�صام وفي اأول ت�صرين الأول 

زعماء جبل  اإلى  البرقيات  واأر�صـــلت   
)2(

فيها العربية  الحكومة  ت�صكيل  1918اأِعلن  عام 

عامل وبيروت اأن يرفعوا  الراية العربية في كل من بيروت وبعبدا و�صيدا والنبطية و�صور 

ومرجعيون. وو�صلت الحملة الع�صكرية  التابعة للحلفاء بقياد ة المار�صال هنري اللنبي 

اإلى �صور و�صيدا في طريقها اإلى بيروت فحلب.

التجمع  من  النا�ص  يمنع  الإعـالن  تلوى  الإعـالن  تن�صــــر  الحلفاء  قوات  راحت  ثم 

والتظاهرات والتعبير عن الفرح بزوال  كابو�ص الأتراك. ت�صارعت الأحداث وبداأال�صـّباق 

وال�صاحل  لالإنكليز  فل�صـــطين  فاآلت  والفرن�صيين,  الإنكليز  الإ�صــتعمار:  جناحي  بين 

بن  في�صل  الأمير  بقيادة  العربية  الثورة  قوات  وتقّدمت  للفرن�صيين  ال�صوري  اللبناني 

ال�صريف ح�صين نحو دم�صـــق. وهكذا..كا نت هذه القوات تطبق واقع معاهدة �صايك�ص 

بيكو.. وبداأالعـرب ي�صعرون اأن وعود الحلفاء لم تكن �صـــوى �صـراب يح�صبه الظماآن ماء.

�لحرب... تلك  �أعقاب  »وفي  ذلك:  اإلى  الدين  �صرف  الح�صين  عبد  ال�صيد  اأ�صار  وقد 

�لها�صمية. �الإمارة  �إلى  دم�صق  و�نتهت  �الإنكليزي,  �الإحتالل  �إلى  فل�ص����طين  �نتهت 

وكان ن�صيبنا من �لتق�صيم يومئذ ن�صيبا لم تجر فيه �لرياح كماكنا ن�صتهي وكما كنا 

نقّدر, ولكن �بتد�أ ن�صاطنا على كل حال وفق �آمالنا...فاأن�صاأنا في �صور يومئذ حكومة 

.!!
)3(

تحفظ �الأمن با�صم �ل�صري� ح�صين«

..لكن الإنكلز اأبطلت هذا التدبيرالذي رجوناه لم�صتقبل عربي م�صتقل, واإذاجتاحت 

�ُصطب على  وبذلك   الجهدالموؤمل  ب�صيء من هذا  تعترف  ولم  مابنيناه...  في مرورها 
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الخطوة الأولى وُمّهد لفرن�صا اأن تحتل وت�صـيطر باتفاق مع ع�صبة الأمم...ولكن ماكان 

   .
)4(

لنا ول�صائر المخل�صين اأن ن�صتكين للقوة م�صت�صلمين

بالرف�ص  يواجهها  محتجا  �صاخبا  ا�صتقبال  الفرن�صي  الإحتالل  العامليون   ا�صتقبل 

.
)5(

والم�صارحة والميل عنها ميال لهوادة فيه وللين

فرن�صــا  قادة  مع  مجابهته  المخطوطة  مذّكراته  في  الدين  �صرف  ال�صيد  اأورد  وقد 

وغورو  كبيكو  الفرن�صيين  من  الم�صيطرين  مع  مواجــــــــهات  لنا  كانت  ..ثم  لبنان:  في 

.
)6(

و�صربنتييه ودلب�صتر ونيجر 

بداأ�صعي الفرن�صيين لإقامة دولة مارونية مو�ّصعة ت�صّم الأق�صـية الأربعة, فكان رف�ص 

العامليين �صـديدًا..فاندلعت الحروب والمعارك بين المحتلين والعامليين الم�صــلمين.

ي الحقائق )لجنة كينغ-كراين(. وحين و�صول لجنة تق�صّ

اإلى �صــيدا قابلها العالمان الكبيران: ال�صيخ ح�صن مغنية وال�صيد عبد الح�صــين �صـرف 

الدين وقّدما لها وثيقة با�صـــم جبل عامل كله يطلبان الإ�صتقالل ورف�ص الإحتالل رف�صا 

قاطعًا. وكان جبل عامل من اأكثر المناطق العربية في بالد ال�صام حما�صـة للتحــررمن 

بالرف�ص  المبادرة  اإلى  ي�صــارعون  ابناوؤه  ماكان  وكثيرا  الفرن�صــي,  الإحتالل  نير 

والع�صيان والثورة, م�صــتر�صــــدين بتوجيهات علمائهم,مطالبين با�صتقالل منطقتهم, 

..وعندما تك�صفت نوايا الحلفاء, راحت فرن�صا 
)7(

�صمن ا�صتقالل البالد ال�صامية كافة

جبل  في  والمعارك  الحروب  العامليين.اندلعت  فيهم  بمن  واللبنانيين  لل�صوريين  تكيد 

في  ع�صاكرها  وح�صرت  مواقعها,  بع�ص  في  بالتقهقر  الفرن�صية  الفرق  وبداأت  عامل, 

الإ�صتعمارية  الغزوة  التي ت�صّدت لهذه  العلمائية  الوجوه  اأبرز  الهامة. وكان من  المدن 

اليقين,  را�صخ  كان  الدين..الذي  �صرف  الح�صين  عبد  ال�صيد  الكبير  العالم  الجديدة 

دائب الحركة, يدور مع المحتلين مدافعًا اأو مطاِردًا, حيثما داروا, وعندما اأفتى بالجهاد 

�صـــّدهم حكموا عليه بالإعدام وطاردوه, ولم يتزحزح عن مواقفه المبدئّية قيد �صعرة 

حي يرد دائمًا: اإن لم اأقف حيث جي�ص الموت يزدحم فال م�صت بي في ًطْرق العلى قدم 

ال�صيد �صرف الدين قطب رحى  الفرن�صيين كان  للثورة �صد  ال�صوريون  اأن يتحفز  وقبل 
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هذه الثورة في جبل عامل فعزم الفرن�صيون وعزمت ذيولهم على التخّل�ص من ال�صيد 

�صرف الدين عن طريق الإغتيال لتنهارهذه الجبهة اإذا اأزيح من الميدان فدفعت فرن�صا 

اأحد عمالئها)جورج الحالج(اأن يقتحم دار ال�صيد �صرف الدين في �صور لينتزع منه 

الّتفوي�ص الذي اأخذه ال�صيد من وجوه جبل عامل وعلمائه,والذي يخّول الملك في�صل اأن 

يتكلم  با�صم جبل عامل في ع�صبة الأمم.يقول ال�صيد �صرف الدين في مذكراته: فاألح 

اإنفاذ مااأراد بقّلة حياء فاأغلظت  له القول ف�صّوب م�صّد�صه اتجاه وجهي ففاجاأته  في 

بدفعة منكرة... األقته على قفاه و�صقط الم�صد�ص من يده فبادرته  بحذائي �صربا على 

  زحفت الجموع العاملية باللوف من علماء واأ دباء ورجال �صيا�صة 
)8(

وجهه وفّر اأ�صحابه

وعامة النا�ص, ي�صتنكرون هذه الحادثة واأر�صل رجالت الثورة العربية برقيات الإ�صتنكار 

ومنهم في�صل, فاأجاب ال�صيد �صرف الدين الجميع بكلماته: اإن ابن الحالج..اأداة غدر 

ل  فالها�صمي  يكون  وما  ماكان,  وراءه  من  ومع  معه  لنا  كان  اإن  غرو  فتنة..ول  وو�صيلة 

ُتع�صب �صلماته ولُتقرع جنباته...فكيف يلين الها�صمي لحادث اأو يلب�ص مالب�ص الخوف, 

)9(

»حا�صى حفاظ بني �لح�صين«

 لجاأ الإحتالل اإلى تاأليف فرق ع�صكرية موالية له لقمع الإنتفا�صات والثورات ونظم 

وعر�صها,  البالد  طول  في  الفو�صى  فدّبت 
 )10(

الثوار لمحاربة  م�صّلحة  ع�صكرية  فرقا 

فما كان من ال�صيد �صرف الدين اإلاأن اتفق مع زعيم البالد العاملية كامل الأ�صعد على 

خ�صو�صا   
)11(

والثوار بها  الراأي  واأهل  وزعماءها  البالد  علماء  ي�صم  موؤتمرعام,  عقد 

اإليها,  الإن�صمام  من  وا�صحا  موقفا  ال�صيا�صيين  عامل  قادة جبل  من  �صوريا طلبت  اأن 

واأر�صلت اثنين من رجالها للتاأكيد على ذلك....وكان موؤتمر وادي الحجير, الذي يتو�صط 

البالد العاملية ويوجد فيه الماء والكلوقد نّبه ال�صيد �صرف الدين اإلى حراجة الموقف 

فقال: .....وكان هذا الطلب من الأمور المهّمة ذوات البال التي دعت اإلى عقد الموؤتمر 

التاريخي في الحجير, فاإن المفكرين في عاملة اأخذوا هذا الطلب على اأنه �صاق طرفيه 

فهم اإن اأجابوه ففرن�صا دولة قوية غنية ومجهزة لقبل لهم بها, واإن امتنعوا عنه فهذه 

 
)12(

جبهة وطنية تدعوهم اإلى الجهاد الوطني وذلك مال قبل لهم بالإمتناع عنه اأي�صا
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كان الوجه العلمائي في الموؤتمر هو البرزوالأهم حيث حفظت لنا بع�ص الوثائق العاملية 

اأ�صماء لفيف من العلماءالكبارممن ح�صروا الموؤتمر وكانوا يمثلون وجه الأمة العاملية 

الح�صين  عبد  للموؤتمرال�صيد  الأول  الداعي  اإلى  فاإ�صافة  وتطلعاتها.  واأمانيها  واآمالها 

�صرف الدين ح�صر الثالوث العاملي )ال�صيخ اأحمد ر�صا ـ ال�صيخ �صليمان ظاهرـ محمد 

عبد  وال�صيد  مغنية  ح�صين  وال�صيخ  الدين  نور  الح�صين  عبد  وال�صيد  �صفا(  اآل  جابر 

يو�صف  وال�صيخ  قبالن  مو�صى  وال�صيخ  مرت�صى  جواد  وال�صيد  الأمين  محمود  الح�صين 

مغنّية  حبيب  وال�صيخ  �صليمان  ح�صين  وال�صيخ  عزالدين  علي  عزالدين  وال�صيخ  الفقيه 

وال�صيخ عبد اهلل عزالدين وغيرهـم,اإ�صافة اإلى الوجهاء والزعماء وروؤ�صاء الع�صابات 

)الثورة(.. وكان �صيعة جبل عامل قد توافد وا�صبيحة 24ني�صان اإلى الوادي المذكور من 

كل حدب و�صوب, وقّدر ال�صيخ �صليمان ظاهر الح�صور ب�صتماية رجل فيهم ُجل علماء 

.
)13(

البالد واأعيانها ومفكريها

وبعد جل�صات متعّددة قرروا الأمور التالية:

تنظيم لئحة بالم�صادقة على مقرات الموؤتمر ال�صوري.  -1

انتداب وفد من العلماء يحمل اأماني العامليين اإلى العا�صمة ال�صورية.  -2

3- عواطف الإخال�ص والتبريك لفي�صل ملك �صوريا.

اعتبار جبل عامل مقاطعة م�صتقلة ا�صتقالل اإداريا مرتبطا بالإتحاد ال�صوري.  -4

.
)14(

تفوي�ص العامليين للعلماء تفوي�صا مطلقا بتقرير كل مايعود على جبلهم بالنفع  -5

و�صج  بالر�يات  �لو�دي  »�صاق  الدين  �صرف  الح�صين  عبد  ال�صيد  و�صل  وحينما 

 »
)15(

جديد ببعث  فيه  ث�صرت  عاملة  وكاأن  و�ل�صهيل  بالمفرقعات  ودّوى  بالهتافات 

اأمجادعاملة..وا�صتقبل  واإلى  البعيد  الما�صي  اإلى   - الدين  �صرف  ال�صيد  اأي   - ملّمحا 

ال�صيد بالت�صفيق والطلقات النارية مما يوجب الإ�صتنتاج باأن العامليين كانوا يثقون كل  

. وبعد لقاء ال�صيد 
)16(

الثقة بعلمائهم في حل الأزمة والحكم في الخالف القائم اآنذاك

اإلى �صفوف العلماء والزعماء  �صرف الدين مع الجماهير المحت�صدة في الوادي انتقل 

القرى  وممثلي  الوجهاء  قبل  الموؤتمر من  ال�صادرة عن  الوثيقة  توقيع  تم  للت�صاورحيث 



60

�ل���ح���ج���ي���ر و�دي  م������وؤت������م������ر 

الدين  �صرف  الح�صين  ال�صيدعبد  العالمتين  تفوي�ص  الإجتماع عن  وتمخ�ص  والزعماء 

وال�صيد عبد الح�صين نور الدين ومالقاة ال�صيد مح�صن المين نزيل د�صق لرفع وثيقة 

األقى ال�صيد �صرف الدين خطابا تاريخيا في الموؤتمر  اإلى الملك في�صل. وقد  الموؤتمر 

ذّكر فيه ونّبه اإلى خطورة ماتحيكه فرن�صا من موؤامرات لالإنق�صا�ص على جبل عامل, 

اأعالم  واإخواني  المغاوير,  الحمية  وفتيان  المناجيد,  بالفر�صان  الجمع,  يخاطب  وكان 

الأمة واأبنائي, ليزيدهم ثقة  و�صجاعة وقّوة ومنعة, وما قوله:»�إن لهذ� �لموؤتمر ما بعده.

و�صُيطِبق نبوؤه �الآفاق �ل�ص���ورية ويتجاوب �ص�د�ه في �الأقطار�لعربية ويتجاوزها �إلى 

ع�صبة �الأمم« اإن هذا اإل خير دليل على اإلفاته للموؤتمرين اإلى اأهمية وم�صيرية الموؤتمر 

الذي قرران�صمام جبل عامل اإلى �صوريا ولي�ص اإلى لبنان.

في  الدين  �صرف  ال�صيد  قراأخطبة  ومن  لإقامته.  تهّيء  فرن�صا  كانت  الذي  الكبير 

الموؤتمر لخرج بنتيجة مفادها اأن ال�صيد كان لديه من الوعي ال�صيا�صي وفهم مخططات 

اأرواح  حماية  على  تاأكيده  وما  الأقل.  على  �صنة  باأربعين  مرحلته  ماي�صبق  المحتلين 

الن�صارى وعدم الم�ص بهم وبقراهم اإلخير دليل على وعي ال�صيدولفيف العلماء الذين 

�صاركوه في الموؤتمر وهذا مادفعهم لأخذ الأْيمان المغّلظة والحلف على القراآن الكريم 

من قبل الثواراأن ليم�صوا الن�صارى ب�صوء اأثناء غياب الوفد في دم�صق.

فوقها  تعلو  تكن  لم  عامل  جبل  في  العلماء  �صلطة  اأّن  البحث  بداية  في  ذكرنا  لقد 

ال�صيد  الحوماني  علي  محمد  الأديب  وقدخاطب  ف�صل.  قول  كلماتهم  �صلطة.وكانت 

�صرف الدين عند قدومه اإلى وادي الحجير بقوله: لقد  �صهدته بنف�صي, وراأيت كل عالم 

وزعيم ورده دون اأن يح�ص الح�صور بوروده...حتى اإذااأو�صكت ركابك اأن تحل به, ح�صبنا 

فوق  المعقود  الرهج  تك�صف هذا  ولما  علينا,   طبقت 
ُ
اأ وال�صماء  تزلزلت  قد  الأر�ص  ان 

فرد  الوادي  في  يبق  تّمه...ولم  ليلة  الغمام  عنه  ين�صق  كالبدر  تحته  برزت من  الوادي 

بك  حّفوا  العلماء  خيمة  في  جل�صت  ركبك.ولما  اإلى  ويت�صّوق   ا�صتقبالك  اإلى  يهرع  لم 

تخطب  مندفع  واأنت  اإليك   وي�صتمع  بك  يحّدق  عليك,كلهم  المح�صود  الحفل  وتهافت 

. اإن هذه 
)17(

كال�صيل تبعث في نفو�صهم الحمية وتحر�صهم على الجهاد في �صبيل الحق
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الحرارة  في الإنفعال والحما�ص والتقدير للزعامة الدينية المتمّثلة ب�صخ�ص ال�صيد عبد 

�صوؤون  اإدارة  في  الفعال  العلماء  دور  وا�صحة عن  �صورة  تعطينا  الدين  �صرف  الح�صين 

الموؤتمر  في  العامليين  الثوار  دور  نن�صى  ول  الفرن�صي.  المحتل  �صد  والمقاومة  الثورة 

حى في  حيث كان لهم تاأثير كبير, فهم المعنيون بحرا�صة هذا الموؤتمر. وهم قطب الرًّ

العمل الع�صكري �صد الفرن�صيين, وكانت م�صاركة الثوار في الموؤتمر تلبية لدعوة ال�صيد 

�صرف الدين,وهذا مااأحدث رّدة فعل عنيفة لدى كامل الأ�صعد, حيث �صعر اأن م�صاركة 

الثوار واأعمالهم هي بداية ل�صحب الب�صاط من تحت اأقدام الإقطاع ال�صيا�صي الوحيد في 

البالد, وقد تدخل العلماء بينهما فاأهدى كامل بك الأ�صعد �صيفا ثمينا ل�صادق الحمزة 

الفاعور في نهاية الت�صوية.  لقد ثارت ثائرة الفرن�صيين لنجاح الموؤتمر وراحوا ينفخون 

بمحاربة  اأفتى  الدين  �صرف  ال�صيد  اأن  وعر�صها  البالد  في طول  واأ�صاعوا  الفتنة.  بوق 

الن�صارى, وهذا ماردده )الأديب( اللبناني المعروف اأمين الريحاني مّدعيَا اأن ال�صيد 

»�صرب« خيرة بال�صبحة على ذبح الّن�صارى, ويبدو اأن المخطط الخبيث هذا كان هدفه 

الق�صاء على ال�صيد �صرف الدين, لكنهم لم يفلحوا. وتطورت الأحداث اأثناء غياب الوفد 

في دم�صـــــق. وبعد عودة ال�صـــيد �صــارع  الفرن�صيون اإلى اإحراق دارْي ال�صيد في �صحور 

اإلى  ذهابه  دون  للحيلولة  ميتا  اأو  حيا  عليه  القب�ص  اأو  باإعدامه  واأ�صدروا حكما  و�صور 

دم�صق.

ريمو  �صان  في  الأعلى  الحلفاء  مجل�ص  1920اأقّر  �صنة  اأيار  �صهر  من  الخام�ص  وفي 

الإنكليزي على فل�صطين  والإنتداب  لبنان و�صوريا  الفرن�صي  على  الإنتداب  اإيطاليا  في 

عق ا لم�صلمون لهذا الّنباأ وكانت قرارات هذا الموؤتمر قد اأعطت  والعراق والأردن, ف�صُ

ال�صوء الأخ�صر للجنرال غورو اأن يتابع ت�صفيته للثورة على الإحتالل تحت �صتار دولي 

ومباركة اإنكليزية. وفي ذات الوقت اأر�صلت الحكومة الفرن�صية اإلى غورو فرقا ع�صكرية 

دليال  الم�صّرفة,  العلمائية  الوقفة  كانت   
)18(

الثورة م�صاألة  ح�صم  ل�صتعجال  �صنغالية 

لل�صيد  وكان  الجذور,   العميق  الإ�صالمي  بطابعه  العاملي  الجهاد  ح�صور  على  �صاطعا 

�صرف الدين دور بارز في الت�صدي مع ثّلة من العلماء وال�صبان الموؤمنين, حيث وقفوا في 
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وجه المد الإ�صتعماري المتمث بفرن�صا واأعوانها..ا�صتجابت الطالئع الموؤمنة في جبل 

عامل, وحملت ال�صالح بماتي�صر للّدفاع عن حيا�ص الجبل الأ�صم حماية للّدين, و�صونا 

للكرامات والأعرا�ص والحرمات,م�صتلهمين ما�صي الأجداد الم�صّرف في مواقع البحرة 

وكفر رمان و�صهـل الغازية ويارون واأن�صار والكفور وعيناثا وغيرها من �صاحات ال�صرف 

والعز,�صائرين على خطاهم.  

الثورة  انفجار  مع  الفرن�صيين  �صنة1920�صد  عامل  جبل  في  الثورة  انفجار  تزامن 

بين  المعارك في جبل عامل  اندلعت  اأن  وما  الإنكليز.  العام �صد  نف�ص  العراق في  في 

الثوار والفرن�صيين حتى اأ�صدر المراجع الكبار في النجف الأ�صرف ب�صرورة الت�صدي 

لالإ�صتعمار الإنكليزي في العراق  

المراجع  راأي  اأجمع  اأن  بعد  وذلك  الفرن�صيين  �صد  عامل  جبل  في  الثورة  ا�صتعرت 

بوجوب الّدفاع والجهاد �صد الكافرين..فراح المجاهدون يقاتلون بما تي�صر لهم, ولم 

المعتدي  وتدريبا.هاجموا  تكنولوجّياوتنظيما  الخ�صم  الجهادتفوق  واجب  عن  يثنهم 

من   اإل  اأجر  الواجب   على  فما  �صكورا,  ول  جزاء  يطلبوا  واأعوانه.لم  اأن�صاره  واأّدبوا 

 لقد وقعت الحوادث المروعة في ظل الإحتالل الفرن�صي وكان اأهمها 
)19(

�صاحب الأجر

حادثة عين اإبل, واأ�صباب الحادثة كانت مقتل ن�صر اهلل اأحمد ن�صراهلل من بلدة ياطر 

على يد م�صلحين من عين ابل تبعها الإعتداء على فتاة من قرية حانين في خراج بلدة 

المتحم�صين من  احت�صد عدد من  الحادثتين حتى  انت�صر خبر  ان  وما  اأي�صا.  ابل  عين 

�صباب ال�صيعة في المنطقة  على بركة كونين وقررواالهجوم على عين ابل والإنتقام من 

المجرمين, وكانت تلك رّدة الفعل الطبيعّية �صد اأن�صار الإ�صتقالل واأن�صار المحتل.. 

البالد  في طول  وجودها  لتثبت  ي�صابهها  اأوما  الحادثة  وقوع هذه  تنتظر  فرن�صا  وكانت 

وُكّلف  ب�صارة  بالد  اأبناء  من  المنظمة  الإنتقام  عملية  وبداأت  فورا  فتحركت  وعر�صها, 

الفرن�صية على  القوات  الفرن�صي  نيجر بقمع جبل عامل و�صربه بعنف, فنزلت  القائد 

�صاطى �صور بدباباتهاومدافعها ت�صاندهم جماعات المتطوعين مع الفرن�صيين. وكانت 

الحملة كلما مرت بقرية ا�صتدعىى �صابطها اأهالي القرية لي�صاأل عن بع�ص الأ�صخا�ص 
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بالأ�صماء ح�صب دفتر كان يحمله معه..فاأ�صبحت القرى تحت رحمة المتطوعين..وكانت 

المعركة �صر�صة, والمجاهدون يت�صد ون لها بب�صالة خ�صو�صا �صاد ق الحمزة ورجاله 

.
)20(

في منطقة �صور, واأدهم خنجر ورجاله في منطقة النبطية

ق�صدت الحملة معاقبة القرى التي اعتبرتها م�صوؤولة عن حادثة عين ابل, فبلغت بنت 

جبيل وعيناثا ومارون وما حولهم من قرى وقد هجرها اأهلها وكانت الحملة تغتال في 

 وتمركزت الحملة في  تبنين.. وراح نيجر يجمع وجوه واأعيان 
)21(

الطريق من تعثر عليه

وبع�ص العلماء العامليين وطلب منهم ت�صليم ال�صالح والتعهد بحفظ الأمن ودفع الغرامة 

واإعادة جميع ما�صلب  ابل  الذين نهبت بيوتهم في حادثة عين  للع�صكر والتعوي�ص على 

في  ليجمعهم  اأعيانها  اأ�صماء  له  يكتبوا  اأن  فاأمرهم  كلها  للطائفة  ممثلين  ل�صنا  فقالوا 

اأمام ق�صوة الحملة وعنفها كان طبيعيا اأن لي�صلم ال�صيد عبد الح�صين �صرف 
 )22(

�صيدا

الدين وداره وعياله فهو راأ�ص الثورة وقطب رحاها فال بد اأن يكون الهدف الأول للحملة..

عمل فيه �صلبا ونهبا وما فيه من الأثاث. ولم ت�صلم مكتبته 
ً
فقد هوجم داره في �صور واأ

. يقول ال�صيد �صرف 
)23(

النفي�صة بنفائ�صها وموؤلفات �صاحبها القّيمة من الحرق والتدمير

الدين في مذكراته: ...ومهما يكن فقد كان ن�صيبنا من هذه الجيو�ص حملة جّرارة ّقدرت 

باألف فار�ص  مجهزين بالمدافع الثقيلة والّدبابات والمدرعات زحفت بقيادة الكولونيل 

نيجر اإلى �صحور... وان�صّللت اأتخطى الوادي وطفق الجند ي�صاأل عني. ولما ا�صتياأ �صوا 

من العثور علّي في القرية...ولم يغادروها قبل ان يحرقوا الّدار..

وعاملة ويحي لها, تنوء تحت �صربة بكر, وتلفظ اأبناءها. وهناك من الخ�صية والّذعر. 

اأملك وبهذا حكم  واأعلنت الأحكام العرفية فحكم علّي بالّنفي الموؤّبد مع م�صادرة ما 

على ال�صيد عبد الح�صين نور الدين وعلى الأحرار وزعماء البالد. اأما فتيان الثورة فقد 

)24(

ُحكموا بالإعدام واأنفذ هذا الحكم الغا�صم في كل من ظفرت به منهم

انتقل ال�صيد �صرف الدين اإلى الجولن ثم اإلى دم�صق ثم اإلى م�صر حيث ا�صُتقبل بكل 

الجامع  في  خطيبا  فوقف  والتكريم  والعلم  الأدب  مجال�ص  له  وعقدت  وترحيب  حفاوة 

نا بالبالء واأقامنا مثال  الأزهر في القاهرة حيث قال: ب�صم اهلل وله الحمد, الذي خ�صّ
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لل�صبر والعزاء و�صالمه على خاتم اأنبيائه ورحمته وبركاته على اآله واأو�صيائه, ماكان 

اأ�صبرهم على الخطوب واأقواهم على المحن, لم ترعهم النوائب القارعة. ولم تنل منهم 

الملمات الفاقرة. فكيف اأراع واأنا منهم,جبلتُ من فا�صل طينتهم �صخرة في واد وطود 

من الأطواد... ر�صا اهلل ر�صانا اأهل البيت ن�صبر على بالئه, ويوفينا اأجور ال�صابرين.

نعم هذا �صان من ير�صم لأمته خطط الحرية, ويتوغل في قومه في معارج ال�صرف �صّنة 

اهلل في الذين يقدمون اأنف�صهم قربانا لعقائدهم وفداء لأوطانهم... اأمل الغزاة الطغاة  

الفرن�صيون  تابع   
)25(

�صينقلبون اّي منقلب  ف�صيعلمون  زنيم  اأثيم وغا�صب  من كل محتل 

�صغطهم على جبل عامل بق�صد الإلتفاف على الم�صلمين ال�صيعة من اأدنى الجبل اإلى 

اإلى علماء ال�صيعة ووجوهم للقائه في  اأق�صاه فراح نيجر يوجه دعوات �صديدة اللهجة 

الكبير  العالمة  الأمرب�صحبة  هذا  تلبية  في  ذهبنا  ر�صا:  اأحمد  ال�صيخ  يقول  �صيدا. 

ال�صيخ عبد الح�صين �صادق والعالمة ال�صيخ �صليمان ظاهر وال�صيخ اأحمد ر�صا وال�صيد 

محمد جابروغيرهم من الف�صالء والأعيان. وكان الكولونيل نيجر قدعقد الإجتماع في 

مطرانية الكاثوليك وحوى هذا الإجتماع من كان في �صيدا من وجوه ال�صيعة واأعيانها... 

وخطب فينا الكولونيل خطابا �صديد اللهجة على ال�صيعة وتلك لهجة الغالب على المغلوب 

والمنت�صرعلى المخذول. ثم قال: فاإذا لم يوقع وجوه ال�صيعة واأعيانها الحا�صرون على 

ال�صروط التي فر�صها الجنرال غورو, فاإن الحملة �صتظل �صائرة في عملها, ًتحّمل الأهالي 

كل ماتحتاجه من ميرة وعلف وماأكل وم�صرب.ثم ترك لنا مهلة للتفكير في الأمر اإلى 

مابعد الظهروحظرعلينا الخروج حتى تنفيذ الأمر..

ثم تال عليهم نف�ص ال�صروط التي مّرذكرها �صابقا عندما تالها على بع�ص الأعيان 

في  المناق�صة  منهاواأقّله  باأخف  تحويرها  وطلبوا  توقيعها  الحا�صرون  الطيبة,فاأبى  في 

)26(

اإمكانية تحقيق الو�صول اإليها

اأدنى  دون  بتوقيعها  حتما  مكلفون  وقال:اأنتم  والمناق�صة  التحوير  �صربنتييه  رف�ص 

ُتوقع  حتى  والتعذيب  التخريب  على  قطركم  في  تعمل  لتزال  الحملة  واأن  اعترا�ص 

ال�صروط بعينها واأنتم محجور عليكم حتى توقع منكم جميعا. ليرخ�ص لكم بالخروج 
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من مدينة �صيدا مالم توزع الغرامة المفرو�صة على القرى ال�صيعّية في كل الجبل �صماليه 

.
)27(

وجنوبيه

من  عليها  ماُفر�ص  لجباية  القرية  تلوى  القرية  يحتلون  الفرن�صيون  الجنود  كان 

الغرامة,  فال ي�صتطيع اأهل القرية ذلك في�صتاقون موا�صيها اإلى لجنة من هاتيك اللجان 

فُتحدد اأثمانها على ن�صبة المئة بع�صرة اأوع�صرين ثم ت�صلمها اللجنة بهذه الأثمان البخ�صة 

.
)28(

وتبيعها في اأ�صواق فل�صطين باأثمانها ال�صحيحة وهكذا بلغ ماجبوه  اأ�صعاف مافر�ص

ومن الأعمال التع�صفّية التي قام بها الم�صتعمر, فر�ص ال�صراب الجائرة على القرى 

الفاعور  راأ�ص �صادق حمزة  ال�صغيرة م�صقط  المجاهدة, فقد فر�ص على قرية دبعال 

للقرية  التي لطاقة  الحربية  البنادق  �ُصّميت �صريبة �صادق مقدارها عدد من  �صريبة 

على تحّمل اأثمانها. وفر�ص على �صحور �صريبة قدرها ت�صعماية ليرة عثمانية ذهبا عدا 

�صلب الغنم والبقر والمتاع. اأما النبطية فقد فر�صوا عليها ما يناهز الثالثة اآلف ليرة 

عثمانية ذهبا وقر�ص على ياطر مايتي ليرة ذهبية وثالثة ع�صر بندقية.

ّبت الم�صائب على جبل عامل وغمر الأ�صى اأهاليه ونهبت ديارهم وقتلت �صبانهم  �صُ

فالماية  الباه�صة,  ال�صرائب  عليهم  ربت  �صُ اأن  وبعد  اأرزاقهم,  وبيعت  �صملهم  وُفّرق 

. و�صيقت الموا�صي بالقّوة من 
)29(

األف ليرة �صورية اأ�صبحت خم�صماية األف ليرة ذهبية

مرابطها وبيعت في اأ�صواق فل�صطين كانت هزيمة الثائرين في جبل عامل وخ�صارتهم هي 

واأباحت  الم�صتعمرين, فكانت معركة مي�صلون وما تمّخ�صت عنه,  التي جّراأت  التجربة 

هجرة اليهود اإلى فل�صطين.. وهكذا اأن�صب الم�صتعمرون اأظفارهم لتمزيق الأمة.

اأحكم  لقد  الرياح.  اأدراج  وعودهم  وذهبت  اأ�صالئها  لبتالع  اأ�صداقهم  وفغروا 

الفرن�صيون قب�صتهم على جبل عامل واأدخلوه في متاهات الن�صيان والإهمال والإفقار, 

ال�صيد عبد الح�صين  ي�صت�صلموا للمحتل, فهذا  لكن علماء جبل عامل لم ي�صتكينوا ولم 

دافيد,  الم�صيو  �صور  لمدينة  الفرن�صي  الحاكم  وجه  1943في  عام  يقف  الدين  �صرف 

عندما  ت�صرع بزيارته في دارته في �صور حيث رف�ص ال�صيد ا�صتقباله وواجهه باأنه غير 

مرغوب فيه ول في دولته  اإذ �صفعه بالآية الكريمة)ولتجدّن اأ�صد النا�ص عداوة للذين 
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له:  قال  كريها.ثم  ممقوتا  يهوديا  يخاطب  اأنه  لي�صعره  اأ�صركوا(.  والذين  اليهود  اآمنوا 

اأخرج يادافيد,اإن القلب الذي حاربكم عام 1920مازال بين جنباتي.

وهاهو ال�صاعر الكبير بول�ص �صالمة يمدح ال�صيد على مواقفه الجهادية قائاًل:

ـــَــَرْت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاّل ذكـــ ــا الــ�ــصـــــــــــيــدُ هــــ ـــ ـــ ــه تـباهىاأي اأقـــــزاٌم  الــمــئــنــاف  اأم�صـــــك 

ــد ــم وق ــي ــ�ــصّ ــى ال ـــركـــْع عــل ـــم ت ــــوم ل ال�صــّياهاي ي�صتاق  الــــّذل  �ــصــوٌط  راح 

ـــــرفــًا عــبــد الــحــ�ــصــــــــيــن الــمــرتــقــي ـــا�ــصـــ ـــن ذراه ـــّدي مـــن �ـــصـــروح الــعــلــم وال

ـــــنــَى ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــر عــّزًاو�ــصـــ ــب ــمــن  ال
ٌ
ـــالأ ـــم يــراهــات مــن  تــهــدي  ال�صم�ص  ــــذاك  وك

ب�صـبــاهاكــــــادت الأعـــــــــواد مــــن نــ�ــصـــــــــــــــــوتــهــا ذكــــرا  الــخــ�ــصــرة  تــلــبــ�ــص 

اأوراقـــــــهـــــــــــا مــــن  الـــغـــ�ـــصّ  ــد  ــي ــع ت اأتــاهــااأو  ال�صـــــبط  ــعــالمــة(  )ال كــّلــمــا 

العلماء  م�صيرة  وهذه  والجهاد,  العلم  اأعالم  من  علم  الدين  �صرف  ال�صيد  هو  هذا 

اإل  يثبتها  ول  لير�صمها  المعالم  هذه  لأن  الجهادية,  المعالم  ر�صموا  الذين  العامليين 

المراجع العظام والعلماء المخل�صون في كل من جبل عامل والنجف وكربالء والكاظمية 

وقم واأ�صفهان وخر�صان والأزهر والزيتونة. بل اإّن كل ثورة قامت في عالم الإ�صالم, اإنما 

قادها العلماءالذين عناهم ر�صول اهلل P بالحديث ال�صريف: العلماء ورثة الأنبيــــاء.

د: محمـد كــورانــي
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الجلسة الثانية
برئاسة الشيخ أحمد الزين)))

الدكتور الحاج خليل حمدان)2)
اإلمام السيد موسى الصدر الوارث واستكمال الدور

وال�صالة وال�صالم على اأ�صـرف الخلـق واأعـز المر�صلين �صيدنـا ونبينـا محمـٍد وعلى 

اآلـه الطيبين الطاهرين. 

اأمتنا  تواجـه  التي  التحديات  الذاكرة على وقع  لإنعا�ص  والأثر م�صاحـٌة  الذكرى  بين 

مالمحه  وتظهر  تقا�صيمه  تبرز  حيث  ال�صعب,  الزمن  هذا  في  ذروتها  بلغت  والتي 

عن  اإلهائنا  بغية  جدٍد  اأعداء  خلق  بمحاولة  المواجهة  عن  ال�صهيوني  العدو  باإق�صاء 

 , ذ بدعمٍ دوليٍّ وتعزيٍز ماليٍّ المعركة الحقيقية اتجاه المقد�صات, تحت وطاأة خطٍط ُتنفَّ

وُت�صّخر ف�صائياٌت و�صحٌف �صفراء كاأنَّ الم�صكلة لم تعد في احتالل فل�صطين بل الممانعة 

والمقاومة من اإيران اإلى �صوريـا ولبنان وغزة وكل المواقع التي تلتزم ال�صراع, على اأن 

ن الجمعي للعرب والم�صلمين والم�صيحيين وكل الأحرار في العالم.   فل�صطين هي المكـوِّ

الذاكرة,  محو  مواجهة  في  الوعي  بتحرير  واإ�صهامًا  الذاكرة,  اإنعا�ص  �صبيل  وعلى 

)1(  رئي�ص مجل�ص الأمناء في تجمع العلماء الم�صلمين.

)2(  ع�صو هيئة الرئا�صة في حركة اأمل
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يكت�صب لقاوؤنـا هذا اأهميًة خا�صًة واإ�صتثنائيًة, وبدعوٍة كريمـٍة من جمعية الإمام ال�صادق 

لحياء التراث العلمائي لتقديم بحٍث من الإمام ال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين اإلى 

الإمام ال�صيد مو�صى ال�صدر, وحدة المنطلقات والأهداف, والمكان وادي الحجير, وهنا 

بت مهمـة البحث لعتباراٍت عديدٍة:  انتابني �صعوٌر باأن تنكَّ

- اأوًل: دللة المكان والزمان وح�صبك موؤتمر وادي الحجير. 

- ثانياً: الحديث عن علمين كبيرين ذاع �صيتهمـا وعال �صوتهما, ملء ال�صمع حكايتهما, 

الباحثين والإعالميين والمحققين  اإليهما رحال  جابا البالد طوًل وعر�صًا, و�صدت 

في  والعوا�صم,  المدائن  في  ول�صاٍن  �صفٍة  كل  على  باتا  حتى  و�صوٍب,  حدٍب  كل  من 

الموؤتمرات والمنتديات, وفي مح�صر الروؤ�صاء والعلماء. 

- ثالثاً: اإ�صتح�صار اللحظات التاريخيـة لحركـة الجهاد والعطاء, وهذا مـا قـد ي�صتفزُّ 

�صين لتاريٍخ افترا�صيٍّ لهذا الوطن العزيز لبنان.   بع�ص الموؤ�صِّ

-  ر�بعاً: الحديث عن المنطلقات بوحدتها, والأهداف ب�صموها, ع�صيٌّ على الإختزال 

والإخت�صار, فهل اأ�صيب لعله مع الخواطىء ب�صهٍم �صائٍب؟.  

ـــــمـــــرء مـــنـــقـــ�ـــصـــة لــه ـــــا ال ـــــعـــــداد مـــــزاي ــــ�ــــص ت ــــي ــــن األ ــــك ول

)1(

ـــــــداد؟ ــــــــ ـــــــع ـــــــت ال ـــــى  ـــــل ع ـــــــاه  مـــــــزايــــــــ فـــــــاقـــــــت  اإن 

اأو كما قال ال�صاعر: 

ــــــردًا مــــــجـــــــ ــــــون  ــــــكـــــــ ت اأن   اأروع   ــــــــــــــــــــت   ولأن

)2(

ــــــُن ـــــــ ــــــي ــــــم ــــــث ــــــــع ت ــــــــرائـــــــــ ــــــرُّ ب ـــــــ ــــــ�ــــــص ـــــد ي ــــــ ـــــق ـــــل ف

�صاأدعهما في �صنبلهما واأحاول كالمًا, وما ل يدرك كله ل يترك ُجلُّه. بع�ص اللحظات 

العدد,  ون  يتعدُّ الرجال  وبع�ص  قامو�صها,  من  اأو�صع  الكلمات  وبع�ص  زمانها,  من  اأكبر 

عا  بت البحث في هذين الكبيرين, اللذين �صرَّ اأني تنكَّ األ تظنون  اأمـٌة في رجٍل,  فيقال 

.Q اأقالمهما وجهادهمـا على درب النبيين و�صهرا مواقفهما اأ�صوًة بالح�صين

البالد  يتو�صط  جغرافيًا  والأمة,  الوطن  تاريخ  في  فارقٌة  عالمٌة  الحجير  ووادي 

ومنيٌع  ممانٌع  اأنـه  على  يدل  فيه  ما  وكل   ,
)4(

وه�صابه بجباله  ح�صيٌن  وهو   ,
)3(

العاملية
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ي�صتع�صي على الأعداء, وهو المكان الذي ُعقد فيه الموؤتمر, الزمان �صباح يوم ال�صبت 

1920, بعد اأن  1338, الموافق الرابع والع�صرين من �صهر ني�صان  الخام�ص من �صعبان 

اتفق ال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين مع الزعيم كامل الأ�صعد, على عقد موؤتمٍر عامٍّ 

في  ذلك  وجاء   ,
)5(

وثوارها فيها  الراأي  واأهل  واأدباءها  وزعماءها  البالد  علماء  ي�صم 

اإطار عملية التوا�صل بين قادة جبل عامل والقيادة في �صوريا في تلك الفترة الحرجة 

نت فرن�صا توليفـة الفتنة, وا�صتجمعت عنا�صرها بت�صليح فئٍة  من تاريخ البالد, حيث اأمَّ

, وانق�صم �صكان جبل عامل والأق�صيـة, بين موؤِّيٍد ومعار�ٍص 
)6(

وتحري�ص فئـٍة على اأخرى

التاريخي,  الموقف  من  بـدَّ  ل  وكان  �صوريا,  عن  لبنان  ل�صلخ  الرامية  فرن�صا  ل�صيا�صات 

اجتمع العامليون علماء, �صيا�صيون, مفكرون, ثـوار ومهتمـون, وعلى راأ�صهم الإمام �صرف 

د في خطابه الظروف المحيطة والمهمات المقبلة »�أخوتي �أعالم �الأمة,  الدين, وقد حدَّ

�إننا �ليوم في هذ� �لمفترق �لخطير �أ�صد حاجًة من �أي وقٍت �إلى �الإعت�صام بحبلهم 

اأو  ترحم,  ل  ِذلٌة  اأو  م,  ُتق�صَ ل  ثمرٌة  فاإما  نهجهم,  على  وال�صير   ,»R �لبيت  »�أهل 

هواٌن ُتهدر في حماأته اإن�صانية الإن�صان... اإمـا ا�صتقالٌل دون و�صايٍة اأو ا�صتعباٍد نكون معه 

كالأيتام على ماأدبة اللئام....  

ال�صورية ويتجاوب  الآفاق  نبوءة  بعـده, و�صيطبق  مـا  الموؤتمر  لهذا  اإنَّ  الفر�صان  اأيها 

�صداه في الأقطار العربية ويتجاوزها اإلى ع�صبة الأمم, وقـد امتدت به اإليكم الأعناق, 

و�صخ�صت الأب�صار فانظروا اليوم مـا اأنتم فاعلـون, األ واإنَّ جبل عامل بعد هذا الموؤتمر 

بين اأمرين: عـٌز ل تنف�صم عروته ول ُتقرع مرته, اأو ذٌل تهاوت معه كواكب ال�صعد وتقوَّ�ص 

  .
)7(

به �صرادق المجد

وكان من أبرز مقررات المؤتمر:  
طلب الإن�صمام للوحدة ال�صورية.  ✽✽

المناداة بفي�صل ملكًا على �صوريا.  ✽✽

عيه فرن�صا من اأطماٍع في المنطقة.  ✽✽ الرف�ص المطلق لكل ما تدَّ
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لزوم الطاعـة والإبتعاد عن ال�صرور, والمحافظـة على اأموال واأمالك المواطنين ✽✽

  .
)8(

الم�صيحيين واأرواحهم, ودفع الأذى عنهم

وانتخب الموؤتمر ال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين وال�صيد عبد الح�صين نور الدين 

العالمة  دم�صق  في  اإليهما  ين�صمَّ  اأن  على  في�صل,  الملك  اإلى  الموؤتمر  مطالب  لنقل 

ه ال�صيدان اإلى دم�صق, ولكن الفرن�صيين  ,  وبالفعل توجَّ
)9(

الكبير ال�صيد مح�صن الأمين

اأفتى بمحاربة الن�صارى, ورددَّ هذا الأمـر الأديب  ال�صيد  اأنَّ  باإ�صاعة  ا�صتكملوا فتنتهم 

ى  اأدَّ , مما 
)10(

الن�صارى بال�صبحة على ذبح  ا�صتخار  ال�صيد  اأن  عيًا  ُمدَّ الريحاني,  اأمين 

اإلى تطور الأمر ب�صرعٍة, واأحرق الفرن�صيون منزل ال�صيد في �صور, ودارته في �صحور, 

واأ�صدروا اأمرًا باإعدامـه واإلقاء القب�ص عليه حيًا اأو ميتًا, لمنعه من الو�صول اإلى دم�صق 

 .
)11(

ولكنهم ف�صلوا, ونجحوا في اإذكاء الفتن الطائفية

 في ذلك الزمن  اأعلن العامليون تم�صكهم بالوحدة, والتاأكيد على العي�ص الم�صترك, 

اأعدائـه  ح�صاب  على  والتبديد  التفرقة  �صيا�صة  على  اإ�صراره  الفرن�صي  الم�صتعمر  واأظهر 

واأ�صدقائه في اآٍن, ولكـن حفـر الموؤتمـرون على ذاكـرة الزمـن تغليب العام على الخا�ص, 

واأنهم وحدويُّون يعترفون بالآخر, ويقدرون حرية المعتقد والفكر, نقول هذا هو التاريخ 

الحقيقي الذي ينبغي اأن ي�صق دربه عبر الزمن ل�صياغة غٍد واعٍد, لأن التاريخ الذي ُكتب 

منـذ مطلع القرن الع�صرين,ُكتب على اأ�صا�ص بناء تاريٍخ افترا�صيٍّ للدولة اللبنانية النا�صئة, 

ر تاريخ جزٍء  اإذ تم فيه تغييب تاريخ جبل عامل المكلَّل بالجهاد والعطاء والفداء, وا�صُتح�صِ

ي )تاريخًا وطنيًا(, واخترق هذا التاريخ  من لبنان, وهو تاريٌخ لمنطقٍة ولطائفٍة وقد �ُصمِّ

, هذا التاريخ هو تاريخ جبٍل  ٍر وق�صريٍّ وعي الأجيال واحتل جزءًا من الذاكرة ولو ب�صكٍل مزوَّ

وه بتاريخ الوطن, ون�صاأ جيٌل من الُكتَّاب المقلِّدين والمكررين لمقولٍت  اأو تاريخ طائفٍة �صمُّ

حفظوها اأو تاأثروا بها ر�صوخًا لحالة الإ�صتقواء الفكري والإقت�صادي وال�صيا�صي.  

في  والدور  وال�صخ�صية  الحدث  حيث  من  ليتو�صع  عندهم   التاريخ  هذا  ينتقل  اإذًا 

اللبنانيـة,  بالإمارة  التاريخ  ي في هذا  �ُصمِّ ما  اإبراز  العثمانية, وذلك من خالل  الفترة 

التي تقت�صر على الإمارتين المعنية وال�صهابية, اإذ ُتلغى الإمارات الأخرى في المناطق, 
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وت�صطب تواريخها وتختزل لم�صلحة هاتين الأ�صرتين, وحال المت�صرفية لم يكن اأف�صل 

على الإطالق, هذه النواة تحمل اأي�صًا م�صمونًا �صو�صيولوجيًا �صيا�صيًا, الأمر الذي اأعطى 

التركيب الجغرافي ال�صيا�صي للبنان الكبير طابع العالقة بين المركز والأطراف, بين 

النواة والملحقات, ومن المهم تو�صيح اأنَّ اإدراج جبل عامل في نطاق التخ�صي�ص هنا 

ل ي�صتطيع اإدراجه بال�صرورة في منطق التواريخ الطائفية اللبنانية, بل على العك�ص, اإنَّ 

 ,
)12(

�صٍة ينبع من عدة اعتباراٍت, تاريخيٍة وثقافيٍة و�صيا�صيٍة وحدويٍة اإدراجه كحالٍة مخ�صَّ

بعيدًا عن ال�صياغة التي تعود في بلورتها واإخراجها لنظريٍة تاريخيٍة اإلى الأب »المن�ص« 

اقتب�صها منه العديد من الموؤَِّرخين الموارنة الالحقين وعلى راأ�صهم جواد بول�ص. 

الأول من مخططه  الق�صم  الدين قـد حقق  1600 كان فخر  بول�ص �صنة  يقـول جواد 

اأة  الطموح القا�صي باإعادة بناء الوحدة الجغرافية وال�صيا�صية لفينيقيا القديمة, والمجزَّ

ولبنان   1920 عام  الكبير  للبنان  الأول  العالم  تمثِّل  اإمارته  وكانت  اأجياٍل عديدٍة,  منذ 

 .
)13(

الحا�صر

 اأمام هذا الم�صهد يكت�صب البحث في تاريخ الأطراف اأهميًة بالغًة, فكيف اإذا كان 

تاريخ جبل عامل اأحد مرتكزات الموقف الوحدوي الذي تجلَّى بموؤتمر وادي الحجير, 

 .
)14(

الذي كان فيه الإمام �صرف الدين قطب الرحى

ويمكن اأن نتبين ذلك من خالل وقفاته الثوريـة داخل الموؤتمر نف�صه, حيث قال في 

ي�صتقبل �صيوف�ه  �لحجير  و�دي  كان  �لموعود  �ليوم  »في  كتابه �صفحات من حياتي: 

من �صفوة علماء جبل عامل و�أ�صوده ووجهائه و�أعيانه, وكان ي�صيق بالر�يات ويدوي 

 .
)15(

بالهتافات, وكاأنما عاملة بعثت من جديٍد«

الم�صلحة في  للثورة   والدينيـة  وال�صيا�صية  الأهليـة  التغطية  الموؤتمر  اأعطى هذا  وقد 

وجه الم�صتعمر الفرن�صي بقيادة اأدهم خنجر و�صادق حمزة ومحمود الأحمد و�صواهم, 

اأفواج  �صهداء  الدم, من  واأعطوا حتى  الأمانة  اأدوا  الذين  بالخلف  �صنيٌن  التاريخ  وكاأنَّ 

الوادي؛  الذين جعلوا من هذا  الإ�صالمية  المقاومة  �صهداء  اإلى  اأمل  اللبنانية  المقاومة 

اأربك العدو وو�صع حدًا لغروره  للغزاة المحتلين ال�صهاينة, مما  وادي الحجير, مقبرًة 
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فل�صطين,  وعن  الجنوب  عن  والر�صمي  العربي  التخلي  لحظة  في  لالإعالن  دفعه  الذي 

اآلياته  ولكن  لبنان,  احتالل  باإمكانه  مو�صيقيٍة  بفرقٍة  اأنه  ال�صهاينة  القادة  اأحد  ليعلن 

هذا  اأخفق   , دعٍم جويٍّ ومع  اندفاعها  و�صرعة  الحربية  باإمكاناتها  العالم  اأده�صت  التي 

العدو بالتقدم لأمتاٍر قليلٍة, بل اندحر يجرجر اأذيال الهزيمـة من قبل ومن بعد  2006, 

مو�صى  الإمام  درب  على  اأمل  اللبنانية  المقاومة  واأفواج  الإ�صالمية  المقاومـة  وبطولت 

فادي  الحي  ال�صهيد  منهم   اأعرف  و�صهداء,  ِج�صاُم  ت�صحياٌت  الوادي  هذا  في  ال�صدر 

عليَّان, وال�صهداء عبا�ص حمود ومحمد زعرور ومحمد عبد النبي واأحمد وهبي وعلي نعمة 

ومحمد قبي�صي  وو�صام مو�صى ومحمـد زويتـا, طارق المقداد واأحمـد قي�ص, محمد حطيط 

واأحمـد قا�صم, وعلى طريق وادي الحجير عبرت قوافل �صهداء ومجاهدين, لتكون طريق 

عام  حجازي  يو�صف  وال�صهيد  والقنطرة,  ثالثين  ورب  الطيبة  اإلى  �صمران  م�صطفى 

1977, وهي منا�صبٌة لتقديم اآيات ال�صكر والعرفان لكل المجاهدين, ومن جميع الأحزاب 

والمنظمات والهيئات والقوافـل التي غيَّرت ور�صمت مالمح تاريخ وادي الحجير الم�صرق 

العاملي بامتياٍز, وهي مرحلٌة بالغة الدقـة وال�صعوبة وزاخرٌة بالعلم وال�صهادة, من الإمام 

ال�صيد عبد الح�صين �صرف الدينMاإلى الإمام ال�صيد مو�صى ال�صدر. 

اإلمام شرف الدين واإلمام الصدر عالقة النسب والسبب:
المباركة  ال�صجرة  اإلى  الدين وال�صدر,  اإلى �صرف  الكريمتين  العائلتين  تعود جذور 

نف�صها, ويقدم الإمام ال�صدر نف�صه كما جاء على ل�صانه في مجلـة العرفان: »�أنا �أنتمي 

ٌر من �صاللة �الإمام مو�صى بن جعفر  �إلى عائلٍة جذورها موجودٌة في لبنان, �أنا متحدِّ

�الإمام �ل�صابع من �أئمة �أهل �لبيت �الإثني ع�صر R, �أجد�دي تركو� لبنان عندما 

و�صل �الإ�صطهاد �لتركي �إلى ذروته, وتمَّ �إحر�ق كتبنا وقتل علمائنا, لقد غادر �أجد�دي 

.
)16(

�إلى �لعر�ق و�إير�ن حيث �أ�ص�صو� عائلًة كبيرًة(

فالإمام ال�صيد مو�صى ال�صدر هو ابن ال�صيد �صدر الدين  ابن ال�صيد اإ�صماعيـل ابن 

ال�صيد �صدر الدين ابن ال�صيد �صالح �صرف الدين. 
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ولد الإمام ال�صدر في 4 حزيران عام 1928 في مدينة ُقم المقد�صة, حيث ترعرع 

والدي  حيث  اإيران,  في  ولدت  اأنا  ال�صدر:  الإمام  ويقول  مميَّزٍة,  علميٍة  بيئٍة  ظل  في 

 في ُقم, در�صت في البداية في تلك 
)17(

�ص جامعًة دينيًة �صدر الدين ال�صدر عا�ص واأ�صَّ

 في الإقت�صاد من جامعة طهران.  
)19(

, بعدها نلت �صهادًة جامعيًة
)18(

الجامعة

وي�صيف الإمام: اأكملت درا�صتي الدينية في النجف الأ�صرف في العراق, حيث �صافر 

المراجع  العليا على كبار  الفقهية  العلوم  لمتابعة تح�صيل  الأ�صرف  النجف  اإلى  الإمام 

اهتماماتها عقد  كان من  التي  الب�صر,  و�صارك في جمعية منتدى  العلمية,  الحوزة  في 

 وذلك ابتداًء 
)20(

الندوات الثقافية ون�صرهـا, كما كان الإمام ع�صوًا في هيئتها الإدارية

من عام 1954.  

به�صتي  اهلل:  اآيات  منهم  اآخرين  مع  و�صارك  العلمية  ُقم  اإلى حوزة  عاد   1958 عام 

 العلميـة في الحـوزة 
)21(

ـي ومكارم �صيرازي في  تدويـن م�صروع اإ�صالح المناهج واآذري ُقمِّ

 .1959 -1958

بعد وفاة الإمام ال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين قدم الإمام ال�صدر اإلى لبنان بعد 

)22(

زيارتين 1955- 1957, وذلك بت�صجيٍع ومباركٍة من المرجع الأكبر ال�صيد البروجردي

وعدٍد من المراجع العظام.

اإلمام السيد عبد الحسين شرف الدين:  
اإبراهيم  بن  محمد  بن  اإ�صماعيل  بن  جواد  بن  يو�صف  بن  الح�صين  عبد  ال�صيد  هو 

�صرف الدين, ُولد في الكاظمية في العراق �صنة 1873 ميالدية 1290 هجرية, تتلمذ على 

يد والده ال�صيد يو�صف وجده ال�صيد هادي ال�صدر في المقدمات.  

�هلل  بتوفيق  �صارباً  �الأ�صرف  �لنج�  في  �أزل  »لم   :Mالدين �صرف  الإمام  قال 

تعالى على �الإ�صتغال, ملقياً �أجر�ني على �أخذ �لعلم من �أفو�ه �لعلماء �لرجال, طاوي�اً 

�صاً  ومدرِّ ومناظر�ً  محا�صر�ً  �صاٍق,  على  فيها  قائماً   و�الإ�صتفادة,  �الإفادة  على  �لفوؤ�د 

منقلباً  عاملة,  �إلى  حاجاتي  بنجح  ر�جعاً   قفلت  حتى  �صيٍء,  على  �ألوي  ال  وموؤلِّف�اً 
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لم  �أني  �إليه, حتى  بما هاجرت  �لعر�ق  في  �إقامتي  �أغنيت مدة  منقلٍب,  �أجمل  �إليها 

ف باأحٍد �صو�هم من �صائر �أهل �لعر�ق, بل لم �أَر من  �أت�صل بغير �أهل �لعلم, ولم �أتعرَّ

 .
)23(

حو��صرها وبو�ديها غير �لم�صاهد �الأربعة و�لكوفة وبغد�د«

من النجف األشرف إلى جبل عامل:  
عام 1905 عـاد الإمام �صرف الدين متجلببـًا ببردة الإجتهـاد المطلق, يقتحم عباب 

الأزمات ال�صيا�صية المتالحقة التي ع�صفت بالأمة والمنطقة, والتي تتردد �صلبياتها حتى 

اليوم, خا�صًة ن�صاأة الكيان ال�صهيوني, اأو الغدة ال�صرطانية بتعبير الإمام الخميني, اأو 

ال�صر المطلق بتعبير الإمام المغيَّب ال�صيد مو�صى ال�صدر. 

�ص ال�صيد مح�صن الأمين   محطة العودة الأولى كانت في دم�صق, حيث ا�صتقبله المقدَّ

وثلٌة من العلماء, اأما في جبل عامل وعند و�صوله اإلى بلدة عدي�صة, وجد في ا�صتقباله 

, ويقول الإمام: تابعنا ال�صير فكنا نلتقي بالنا�ص اأفواجًا اأفواجًا, م�صاًة 
)24(

اأعالم البالد

.
)25(

وركبانًا حتى اأتينا قريتنا �صحور

د نف�صه على دخول المعترك وحمل  وما ينتظر الإمام لي�ص بالأمر الي�صير, ولكنه وطَّ

متنا بر�صم تلك اللوحة, بل اأو�صح الأمر على الم�صتوى  هموم النا�ص, حيث ل يكتفي عالَّ

خدمته,  في  و�أنا  �لح�صبية  لالأمور  ى  �أت�صدَّ �أن  �لنعمة  وليُّ  »�أر�دني  قائاًل:  الخا�ص 

�إلى و�لده, و�صائر �ل�صوؤون �لعامة … وعلى هذ� جرى �الأمر بيننا و�لحمد  م�صير�ً 

.
)26(

هلل«

اأ�صعب  في  عبرها  لأنه  وم�صنيًة,  و�صعبًة  قا�صيًة  الدين  �صرف  الإمام  تجربة  كانت 

مراحل التاآمر على الأمة, حياًة حافلًة بالمواقف عا�صها �صماحته, وتحديات كبيرة �صاق 

ل من عدوان الأعداء وتجني َمن عمل لأجلهم وتاآمر المرتزقة,  بها �صدره ل�صدة ما تحمَّ

 
)27(

ر في العام 1944 في الهجرة اإلى العراق والإقامـة في النجف الأ�صرف حتى اأنَّه فكَّ

ت اإلى العزوف  … اجتمع علماء جبل عامل ليثنوه عن ذلك,  وكانت مداولٌت ونقا�صاٌت اأدَّ
عن الهجرة, واآثر البقاء في عاملة التي اأحبها طيلة عمره ال�صريف اإلى اأن وافته المنية.  
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الم�صير  القلق على  يلفها  بالعطاء,  الإمام عن مواقَف م�صرفٍة و�صيرٍة حافلـٍة  توفي 

اآخرها نكبة فل�صطين, خاطب الملوك  و�صط نكباٍت متتاليٍة واهتزازاٍت مرعبٍة ومميتٍة 

والأمراء والروؤ�صاء وهو يقول: »ولي�ص ذهاب فل�صطين فاجعاً لوال �أنه ذهاٌب لريح �لعرب 

وعز �لم�صلمين وكر�مة �الإن�صان �لم�صت�صرق في غد هذ� �ل�صرق �لقريب«. 

ل محرم 1367, يوؤكـد فيه على اأهميـة وقد�صية  ويوجه نداًء للم�صلمين والعرب في اأوَّ

الن�صال دفاعًا عن فل�صطين ليقول: »هذ� �صهر محرٍم �لد�مي �لذي �نت�صرت في�ه عقيدٌة 

 … �أال و�إن َقتلَة �لح�صين ِبكٌر في �لقتالت, فلتكن قدوتن�ا به ِبكر�ً 
ٌ
وُبعث منه مبد�أ

.
)28(

في �لقدو�ت, ليكون لنا ولفل�صطين ما كان له ولق�صيته من حياٍة ومجٍد وخلوٍد«

وكان الإمام �صرف الدين يعتقد اأن تح�صين المجتمع بتاأمين مقومات النهو�ص جزٌء 

من عملية مواجهة التخلف والعدوان, اإ�صافـًة اإلى مواقفه الحا�صمـة تجاه الأعداء, قام 

  :
)29(

باإن�صاء ورعاية العديد من الموؤ�ص�صات وح�صبنا اأن نعر�ص ما قام به

الح�صينية في الحي المعروف الآن با�صمها.  	•

ركائز 	• اإتمامـه,  دون  الفرن�صية  الحكومة  ووقفت  اأ�ص�صه  اأقام  م�صجٍد  م�صروع 

بين  الجعفرية,  الثانوية  عقار  من  ال�صرقية  للجهة  الرمول  تحت  الم�صجد  هذا 

الجعفريـة والمبنى الذي ت�صغله التكميلية الر�صمية.  

الم�صجد القائم الآن في البلدة في المنطقة المعروفة بال�صاحة. 	•

ونادي 	• الآن  المجانية  الجعفريـة  الإعداديـة  حيث  فوقها  ومنزٌل  مخازن,  �صتة 

 .Q الإمام ال�صادق

المدر�صة الجعفرية ومن َثم الثانوية الجعفرية.  	•

•	  .Q نادي الإمام ال�صادق

م�صجد الجعفرية تحت الإعدادية الجعفرية.  	•

مدر�صة الزهراء للبنات.	•

الإعدادية الجعفرية لل�صبيان.  	•

الإعدادية الجعفرية للبنات.  	•
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جمعية ن�صر العلم. 	•

الجمعية الخيرية الجعفرية. 	•

جمعية الِبر والإح�صان. 	•

الجنوبية 	• الزاوية  في  اأ�صا�صهما  اأقام  مهنيٍة,  ومدر�صٍة  دينيـٍة  مدر�صٍة  م�صروع 

الغربية من عقار الجعفرية, حيث تقوم الآن محالت ال�صيد علي بح�صون للتجارة, 

ولم ي�صتمر العمل لظروٍف �صيا�صيٍة وماديٍة.  

�صاهم في اإقامة جميع الم�صاجد والح�صينيات التي اأقيمت على عهده في منطقتي 	•

�صور وبنت جبيل.  

ينوب 	• من  اأو  الحقوق  ُمخِرج  باإ�صراف  ال�صرعية  الحقوق  ل�صرف  لجاٍن  ت�صكيل 

عنه. 

طريقٍة 	• على  الح�صيني  المنبر  بمهمات  القيام  على  الفتيان  بع�ص  تدريب 

ا�صتحدثها. 

اأما الأمور المطلبية واإزالة الحرمان فتفوق على ح�صدها في بحٍث ُمَعٍد لندوٍة, فاإن 

ت�صليط ال�صوء على بع�صها يعطي المتابع اإ�صرار الدولة على الإهمال وممار�صة �صيا�صة 

فين من درجٍة ثانيٍة  وثالثٍة. د على المواطنين الم�صنَّ القهر المتعمَّ

�لر�صالة �الأولى: اإلى رئي�ص الجمهورية حبيب با�صا ال�صعد عام 1347 هـ. 

على  ال�صهاينـة  اعتداء  اإثر  الخوري  ب�صارة  الرئي�ص  اإلى  ر�صالـٍة  من  �لثاني�ة:  �لر�صالة 

الجنوب عام 1948. 

والثالثة: من كتاب اإلى الرئي�ص ب�صارة الخوري اإثر تجريد حملٍة ع�صكريـٍة على ع�صائر 

  .
)30(

الهرمل

وهذا هو النص ألهميته:
1. من كتاٍب اإلى رئي�ص الجمهورية حبيب با�صا ال�صعد بتاريخ 3 جمادى الأولى 1347هـ:  

فتعهد هذه  ال�صرع,  ربوعها  في  ويدرُّ  الزرع,  فيها  يزدهر  تربـٌة خ�صبـٌة  ولبنان   ...
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ُكَلها باإذن ربها. 
ُ

الأر�ص الطيبة توؤِت اأ

اأما الجنوب, و)عاملة( ق�صمه الأوفى, فاإنَّ مرابعه يباٌب, وماءه مح�ص �صراٍب, لم 

بِطاأ 
ُ
تمتد اإليه يٌد ببناٍء, ولم َتُلح له َقطُّ بارقـة رجاٍء, ولعلَّ يدك الكريمة ت�صرع اإليه بما اأ

عنه, وتعود عليه بما ُحِرم منه.

2. من كتاٍب اإلى الرئي�ص ب�صارة الخوري اإثر اعتداء ال�صهاينة على الجنوب عام 1948م:  

... وح�صبنا الآن نكبة جبل عامل في حدوده المتاحة, ودمائـه المباحة, وقراه وقد 

اإلى مـا هنالك من  دت رعبًا, وقد ا�صتحرَّ به الفتك,  تاأوَّ �صيح فيها نهبًا, واأطفاله وقد 

هالك الحرث والزرع. 

الأرجاء  لفظتـه  َمن  كل  ِمن  الآفاق,  اذ  ل�ُصذَّ الدم  يدفع جزية  المرابط,  الجبل  هذا 

ونبذته الأر�ص وال�صماء. 

ربت عليهم الذلة والم�صكنة  هذا الجبل العريق, ُت�صرب عليه الذلة والم�صكنة, ممن �صُ

في التاريخ.  

هذا الجبل الذي يقوم بما عليه من واجباٍت, ول ُيعطى ما له من حقوٍق, كاأنَّه ال�صريك 

الخا�صر, يدفع الُغرم, ومن الُغنم ُيحَرم. 

توؤدَّ  اأفلي�ص من طاقٍة على الرعايـة؟ واإذا لم  فاإذا لم يكن من قدرٍة على الحمايـة, 

الحقوق, فلماذا ي�صتمر العقوق؟. 

واإذا قراأتم ال�صالم على جبل عامل, فقل ال�صالم عليك وعلى لبنان.  

3. من كتاٍب اإلى الرئي�ص ب�صارة الخوري اأي�صًا اإثر تجريـد حملـٍة ع�صكريٍة على ع�صائر 

الهرمل في اأيلول 1949:  

ُت�صَرج  فلمن  الجماعة,  فارقوا  ول  على طاعٍة  يخرجوا  لم  الهرمل,  ع�صائر  فاإنَّ   ...

الخيل العراب, وُت�صَرع الأ�صنة الحراب.  

ع�صٍر  في  هواٍن,  على  يقيمون  ول  خ�صٍف  على  يبيتون  ل  �صيٍم  اأبـاة  وهم  لهوؤلء.. 
َ
اأ

دون  الأنظار,  قبلة  غدا  حتى  لبنان  منه  واغترف  والأب�صار,  العقول  نوره  على  تفتَّحت 

ٌب من ديمتـه, اأو فا�صٌل من نعمته, بـل ُتِركوا للتخلِّف يحب�ص عليهم في  اأن ي�صيبهم �صيِّ
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مكانهم, يتاآكلهم الثاأر, ويغتالهم الجهل والمر�ص والفقر, حتى اأ�صبحوا بين نارين, نار 

دة.   الحكومة الموَقدة, ونار اأو�صاعهم المو�صَ

واإنَّ اأخ�صى ما اأخ�صاه, اأن تدخل النائحة اإلى كل بيٍت في لبنان, اإذا التقى الجمعان 

في  والمعت�صمون  وعددًا,  عدًة  بها  ُي�صتهان  ل  الع�صكرية  فالحملة  ان,  ال�صفَّ والتحم 

الجرود لهم من المواقع ما ي�صلِّطهم على الوقائع, والدم ينادي الدم.  

اإل اأعدتم النظر يا �صاحب الفخامة, في اأ�صلوب تاأديب الجامحين وغزو المتمردين, 

المهي�ص وت�صفون  الوطن  بـه جناح  الت�صامح, تري�صون  اأن تغزوهم بجي�ٍص من  تَرون  األ 

جنبه المري�ص؟.

األ ترَون اأنَّ اإعمار المدار�ص والم�صت�صفيات يغني عن اإعمار ال�صجون والقبور؟ و�صقَّ 

ال�صوارع والطرقات يغني عن �صقِّ الجيوب وال�صدور؟.

اإلمام السيد موسى الصدر يخُلف اإلمام شرف الدين:  
الدين  �صرف  الح�صين  عبد  ال�صيد  منزل  بهـو  في  كنا  عندما  اأنَّه   

ٍ
يوم ذات  حدث 

1957, دخل �صابٌّ �صيٌد طويل القامـة, بطلَّته البهية �صلَّم على الحا�صرين, وقبَّل  عام 

باأنَّه  الدين  �صرف  الإمام  به  ف  وعرَّ يحملها,  كان  اأوراقًا  و�صلَّمه  الدين  �صرف  الإمام 

ال�صيد مو�صى ال�صدر قريبنا من ُقم, ثم دعـاه للدخول اإلى الداخل وبعد حوالي ن�صف 

اإلى الإمام,  اأين ابني جعفر؟ فاأر�صلوا اأحدهم ليح�صره  �صاعٍة خرجا, ونادى الإمام: 

وعندما و�صل قال: اإن ِمتُّ فهذا ال�صيد هـو من �صيحلُّ مكاني. هذا ما قاله ال�صيخ ح�صن 

ال�صادق,  الإمام  نادي  في  المعروف  القراآن  مقرىء  وهو  اللقاءات,  اأحد  في  بي�صون 

ورفيق درب الإمام وَمن لزم ال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين. �صاع الخبر في �صور 

اإلى  ذلك  اأ�صداء  و�صل  حتى   , احتجَّ َمن  ال�صيد  على  واجتمع  اعتر�ص,  َمن  واعتر�ص 

اإنَّ المنطقة فيها الكثير من اأهل العلم  الإمام �صرف الدين باأنَّ المعتر�صين يقولون: 

والف�صل, وماذا يعرف ال�صيد مو�صى ال�صدر الآتي من قم عن �صور, عن جبل عامل, 

الأوراق  اأراأيتم  الدين:  الإمام �صرف  فاأجاب  اأزماتنا؟.  لبنان, عن م�صاكلنا وعن  عن 

اإيـاها؟ فيها درا�صاٌت عن اأو�صاعنا, واقتراحاٌت لحلول الم�صاكل عندنا,  التي �صلَّمني 
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 .
)31(

وهو يعرف اأكثر بكثيٍر مما يعرفه البع�ص 

ل الفار�ص بعد �صبعة وثمانين عامًا حملته  ل الفار�ص, ترجَّ وتوفي الرجل الإمام وترجَّ

على �صهوة العلم والعمل والتقـوى, منبرًا يوقظ النائمين ويهتف بالم�صت�صعفين, ويتردد 

ل وكانت اأذني قد وعت الجملة الأخيرة,  �صدى �صوته في موطن العرب والم�صلمين, ترجَّ

بلغت  »لقد  رددها:  التي  الأخيرة  الكلمة    ,
)32(

الدين �صرف  جعفر  ال�صيد  ابنه  ح�صب 

�لغاية, وال يبلغ �لغاية �إال �لحي«. قالها ثالثًا و�صمت وا�صتراح من همِّ الدنيا وغمها.  

هناك الكثير من العلماء والعامة وال�صيا�صيين والتجار لم يعرفوا �ِصرَّ الو�صية, وبات 

د هذا ما كتبه �صماحـة  النا�ص في َحيرة َمن الذي �صيخلف الإمام �صرف الدين, ويج�صِّ

ال�صيخ محمد جواد مغنية في مجلـة العرفـان منت�صف عام 1958 تحت عنـوان َمـن هو 

 .
)33(

خليفة �صرف الدين؟

َمن هو خليفة شرف الدين؟.  
جبل  في  العلماء  روؤ�صاء  من  وهو  الدهر  من  حينًا  الدين  �صرف  �ص  المقدَّ على  اأتى 

الرئي�ص  والر�صوان,  الرحمة  وعليهم  عليه  الكبار,  زمالئه  وفاة  بعد  اأ�صبح  ثم  عامل, 

البع�ص  ربه, فيرى  نداء  الجليل  لبَّى هذا  اأن  وبعد  اليوم  اأما  له,  �صريك  الأول وحده ل 

اأنَّه »�لخليفة« دون غيره, واآخر اأنَّه اأحد اأطراف ال�صبهة المح�صورة, وثالث اأنَّه الفرد 

د بين تعيينه بالذات والتخيير بينه وبين غيره.  المردَّ

  وطريقة الإمامية في اختيار ال�صخ�ص لهذا المن�صب الخطير تخالف ما عليه �صائر 

اأما  نٍة,  , ول بالإنتخـاب من فئٍة معيَّ  من م�صدٍر ر�صميٍّ
ٍ
الطوائف, فهو ل ُيعيَّن بمر�صوم

ـر  يتاأثَّ ول  ال�صيئات,  يجترح  ل  الذي  المع�صوم  اخت�صا�ص  من  عندهم  فهي  المرا�صيم 

و�صفاتـه,  ال�صخ�ص  موؤهالت  اإلى  الطبيعـة,  اإلى  الإنتخاب  يتركـون  لذا  بال�صفاعات, 

واإح�صا�ص النا�ص و�صعورهم, ودائمًا ياأتي هذا الإح�صا�ص العام, وكاأنه وحٌي من ال�صماء, 

اإذ لم ُيعَرف في عهٍد من العهود كما اأعلم, اأن كلمة الطائفة بجميع اأفرادها وهيئاتها 

اتفقت على �صاللٍة, وبدون �صبٍب م�صروٍع. 
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طائفًة  اأو  باأكمله  �صعبًا  يخدع  اأن  ي�صتطيع  فال  الأ�صاليب,  من  ملك  مهما  الفرد  اإنَّ 

باأ�صرها با�صم الدين اأو الوطنية. 

ومرًة ثانيًة اأقول: اإنَّ ال�صيعة يتركون الت�صفية والغربلة لالأيام, فهي وحدها الكفيلة 

باختيار الأ�صلح والأ�صدق والأنفع.  

الإختيار  ل  التنبوؤ,  �صبيل  على  ولكن  ذاك,  دون  هذا  ونر�صح  ونقدر  نفكر  اإننا  اأجل 

بمكانته  يعترف  اأن  واأبى  قاومـه,  َمن  الدين  �صرف  قـاوم  لقد  التعيين,  ول  والتخمين 

ومنزلته, بادىء ذي بدٍء, ولكنه ا�صت�صلم في النهاية لقوة الحق, وخ�صع لمنطق الواقع 

ْر�ِص«. 
َ
ا َما َيْنَفُع �لنَّا�َص َفَيْمُكُث ِفي �اْلأ مَّ

َ
َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء َو�أ ا �لزَّ مَّ

َ
الذي ل َمعدى عنه »َفاأ

هذا ما كتبه �صماحة العالمة ال�صيخ محمد جواد مغنية رحمة اهلل عليه. 

وبالفعل اإنَّ ال�صيعة يتركون الت�صفيـة والغربلة لالأيام, فهي الكفيلة وحدها باختيار 

الأ�صلح والأ�صدق والأنفع, وكان الخيار الأ�صلح والأ�صدق الإمام ال�صيد مو�صى ال�صدر, 

ح�صر اإلى لبنان اأواخر عام 1959 تنفيدًا لو�صية الإمام �صرف الدين وتاأييدًا من كبار 

مراجع الطائفة وعلمائها.  

صورة اإلمام السيد عبد الحسين شرف الدين في ذهن اإلمام موسى 
الصدر وبقلمه)34(: 

الذي يحجُّ  ال�صيف  ِم�صيافًا يخدم  الظالل,  وارف  اأبًا عطوفًا  بيتك  �صيدي, عرفك 

اإليه رجاًل وركبانًا وعلى كل �صامٍر ياأتيه من كل فٍج عميٍق.

يًا ل ينقطع عن الن�صيحة والتوجيه لحظًة واحدًة.  وعرفك �صحبك: مر�صدًا مربِّ

  وعرفك بلدك: م�صلحًا ياأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, يقيم ال�صعائر وين�صر 

المظلوم ويحكم بين النا�ص بالق�صط.

وعرفك وطنك: قائدًا ثائرًا يبذل اأق�صى مـا يمكن بذله, ول يثنيه جبروت الم�صتعمر, 

ول حيلة العدو الماكر, ول اإيالم الحرب الباردة التي ي�صنها الخ�صم الداخلي.  

وعرفك العالم: �صم�صًا تنير الأفق المدلهمَّ الوا�صع, فتبعث من خالل ر�صائلك وكتبك 
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اإلى مختلف الأقطار, حديث الحق وق�صة الحياة المثالية.  

وعرفك التاريخ: �صفحـًة بي�صاَء ل زيغ فيها ول خريف, بـل مطلع ف�صٍل ياأبى المغالطة, 

ومدخل كتاٍب فيه تبياٌن وفرقاٌن, بين الحقيقة والوهم.

لت فكرك اإلى كتبك الخالدة فاأهديتها اإلينا.   �صيدي, حوَّ

لت طاقتك اإلى موؤ�ص�صاتك العظيمة, فوهبتنا اإياها. وحوَّ

في  انك�صر  مـا  وجبرت  اأمرنا,  من  ف�صد  ما  فاأ�صلحت  الرقيقـة,  عواطفك  لت  وحوَّ

مجتمعنا.

وت�صلية  القلوب  وتهدئـة  الجمال,  وتعميم  الحق  تن�صيط  اإلى  الكريم  ُخلقك  لت  وحوَّ

المحزون, وراحة الالجىء والإ�صالح بين النا�ص.  

لت وجودك كلـه اإلى كمال مجتمعنـا, واأهديت كل ما تملك اإلينا, ثم حملت ج�صدك  حوَّ

م, حملته اإلى منبت علمك, اإلى باب مدينة العلم, اإلى بلد النور والولء,  المرهق المتهدِّ

النجاة  ب�صفينـة  كنا  وتم�صُّ اإيماننـا  رباط  على  وتحافظ  قلوبنا  تجذب  لكي  النجف,  اإلى 

واأحد الثقلين.  

ذهبت بعدما اأعطيتنا كل �صيٍء �صموًا في الحياة وفي الممات,  لكي ت�صرب مثاًل اآخر 

بموتك بعدما �صربت الأمثال للنا�ص بحياتك.

اأجل, وفي ت�صرين الأول �صنة 1959 لبَّى الإمام مو�صى ال�صدر الدعوة وقدم الى لبنان, 

ال�صيد عبد الح�صين  بناه  الم�صجد الذي  اإمامًا في  واأقام في مدينة �صور, وبداأ مهامه 

�صرف الدين, وهو الم�صجـد المعروف بم�صجـد الإمام ال�صادق Q, ولكنَّ الإمام لم 

)35(

اآل يا�صين اأ�صير جدرانه بل تخطى الحدود, بل كان كما توقع  ال�صيخ مرت�صى  يبَق 

الح�صين �صرف  ال�صيد عبد  الإمام  اإلى نجل  بها  بعث  ر�صالٍة  ال�صدر في  الذي قال في 

العمل  لم�صتقبل  وتوقعاتـه  ال�صدر  الإمام  مزايا  فيها عن  يتحدث  ال�صيد جعفر,  الدين 

على يديه في العالم اأجمع, وهذا ن�صها: 

»فقد علمت منذ �أمٍد قريٍب باأن ف�صيلة �ل�صيد �ل�صند, و�لثقة �لمعتمد, �لعالمة 

لدعوتكم  �أخير�ً  ��صتجاب  قد  �هلل  �آية  �ل�صدر  مو�صى  �ل�صيد  �الإ�صالم  حجة  �لجليل 
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�لملح�ة بالهجرة �إلى �صور, فهاج�ر �إليها فعاًل وحل, بها �أهاًل ووط�اأ منها �صهاًل, ذلك 

ليمالأ فيها هذ� �لفر�غ �ل�صاغر �لذي ظلَّ طو�ل هذه �لفترة �لكئيبة يتطلع �إلى ذلك 

�لرجل �لمثالي �لجدير بتمثيل رجل �لدين في علمه وعمله, وفي هديه ووعي�ه �إلى 

زة  �لمزد�نة بكل عنا�صر �لخير, و�لمجهَّ �لمثالية  �ل�صخ�صية  �أن منَّ �هلل عليه بهذه 

بكل طاقات �لعمل في �صبيل �لنفع �لعام. 

ل �هلل بها عليها, و�إني  فبورك ل�صور ومن فيها بهذه �لتحفة �لثمينة �لتي تف�صَّ

لو�ثٌق باأنَّ هذ� �لنور �لذي �صطع في �صماء �صور �صوف ال يق� عند حدودها, كما يق� 

نور �لم�صباح عند حدٍّ من �لحدود, بل �إنَّ�ه وال �صك �صيتجاوزه�ا ويتعد�ها حتى يعمَّ 

�لعالم �الإ�صالمي باأ�صره, وما ذلك عن لطفه تعالى ببعيٍد«. 

رؤيـة اإلمام للوضع الداخلي:  
وبو�صول الإمام ال�صدر اإلى لبنان اكت�صف و�صعية الإن�صان بعد تعرفه عن قرٍب على 

اأبناء الوطن  اإلى عمق الهوة وات�صاع الفجوة  بين  م�صاكل الأفراد والجماعات, والتفت 

�ص�ٍص متعددٍة ورعايٍة متنوعٍة, وكانت الأ�صالة 
ُ
الواحد, الذين تتعاطى معهم الدولة على اأ

في المواطنية تظهر في منطقة, وتغيب في منطقٍة اأخرى, ح�صب روؤية الحكام في تلك 

�ص�ٍص طائفيٍة ومناطقيٍة �صيقـٍة منطلقـٍة من ع�صبيٍة عمياَء, تعود 
ُ
الحقبة القائمة على اأ

اإلى نظرية المناطق الأ�صيلة والأطراف التابعة, فيما كان يرى الإمام ال�صدر باأنَّ اأكثر 

الغنم,  ولغيرهم  الُغرم  يدفعون  الذين  هم  لبنان  على  حر�صًا  هم  واأ�صدَّ اأ�صالًة  النا�ص 

في  البوؤ�ص  اأحزمة  اإلى  اإمتدادًا  وعكار  والهرمل  البقاع  في  الإن�صان  و�صعيـة  فاكت�صف 

�صواحي بيروت, التي �صاقت بالفقراء الذين هاجروا من الأطراف ك�صبًا للعي�ص, وفي 

ظروٍف قا�صيٍة و�صيقٍة, اإذ اإن الإن�صان الم�صلوب حقه من العي�ص الكريم ُت�صاَدر حريته 

حتى بالإحتجاج على هذا الواقع المتردي, فالجنوب اأر�صه يباٌب, وهلك في البقاع وعكار 

الحرث والن�صل, فيما رافق المر�ص �صكان اأزقة البوؤ�ص الذين يعي�صون في ظروٍف غير 

ال�صهيوني وعدوانه  العدو  تع�صف  المواطن من  الدولة عن حماية  �صحيـٍة, فيما غابت 
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الم�صتمر على مناطق الحدود.

الإهمال  و�صندان  ال�صهيوني  العدوان  مطرقة  اأمام  المواطن  اأنَّ  الإمام  ولم�ص 

ك الإمام معالجًا ومطالبًا ومحتجًا  والإجحاف في الحقوق وعقوق الدولة في اآٍن. وبداأ تحرُّ

على جبهاٍت عدٍة, من مواجهة حال التردي الإجتماعي, اإلى مواجهـة العدوان ال�صهيوني, 

و�صبق ذلك ح�صورًا مكثفًا لالإمام في �صور على �صعيد ن�صاطه الديني والخدمـة العامة, 

معتبرًا عمله في نطاق الدعوة اأو الخدمة الإجتماعية اأو العمل ال�صيا�صي جزءًا من واجبه 

الديني, مو�صعًا نطاق الوعي والعمل الديني.  

حالٍة  كل  �ص  يتفحَّ واأخذ  الإجتماعية,  الم�صكالت  من  عدٍد  معالجة  في  نجح  وقد 

تي�صير  العيال  وكثير  بالعجزة,  ُتعَنى  خا�صٍة  موؤ�ص�صٍة  اإلى  فالعاجز  لها,  العالج  وت�صور 

له العمل على قاعدٍة  �صبل الرزق له, والعاطل عن العمل بتاأمين بع�ص المقومات التي تخوِّ

كان يقولها الإمام ال�صدر: اأعِط ال�صياد �صنارًة ول تعطه �صمكًة. اأما الك�صالى فاأ�صبح 

ل ال�صيد اإلى قناعـٍة ب�صرورة اإيجـاد موؤ�ص�صٍة كي ت�صتوعب  ي�صار اإليهم بالبنان, لذلك تو�صَّ

بيٌت  وللفتاة  مهنيٍة,  مدر�صٍة  في  ع�صريٌة  مهنٌة  لهم  لتكون  المحرومين,  واأبناء  الأيتام 

وبداأ  العمل  انطلق  وهكذا  اأخرى,  رعائيٌة  موؤ�ص�صاٌت  وكذلك  وتتعلم,  فيه  تتدرب  للفتاة 

الدور وظهرت التوجهات.

البدء بالتحرك:  
الإمام  نادي  في  والمحا�صرات  الندوات  من  ابتـداًء  الوا�صع  التحرك  وكان 

ال�سادقQفي �صور, اإلى تن�صيط عمل جمعيـة البر والإح�صان التي اأ�ص�صها الإمام 

بعد مرور  قيَّم عملها  1948, حيث  �صنة  في �صور  الدين  �صرف  الح�صين  ال�صيد عبد 

بتاريخ  له  كلمٍة  في  الجمعية  ن�صاطات  عن  فقال  بقوٍة,  انطالقتها  اإعادة  على  �صنٍة 

�أماًل كبير�ً هو �الأمل بالم�صتقبل, ونجد �نعكا�ص ذلك على  1961/12/31: »نجد 

�لدر�هم  وجمع  �لطاقات  ُّز  ترك� باأنَّ  جميعاً  و�قتنعنا  �لمو�طنين,  كافة  نفو�ص 

بالك�...  لل�صائلين  �لفردية  �ل�صدقات  �لتر�ب ب�صكل  �لتي كنا نرميها في  �لقليلة 
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�قتنعنا �أنَّ تركيز هذ� يعمل �لمعجز�ت ويرف�ع �ل�صروح في وقٍت قليٍل«. 

و�أ�صاف: �إنَّ �لجمعية ال يقت�صر �نعكا�صها على طائفٍة معينٍة, بل هي جمعيٌة خيريٌة 

لكافة �لطو�ئ�, وهذ� �صندوقها يدخل فيه �لخير من �لجميع, وهذه ي�د �لجمعية 

تمتد لم�صاعدة �لجميع«.

ل إسهامًا في عملية  أداء اإلمام الصدر واندفاعه للقاء الطوائف يشكِّ
النهوض الوطني:  

  :
)36(

- الم�صاركة في قدا�ٍص عن روح البابا يوحنا الثالث والع�صرين

لم يت�صنَّ لالإمام ال�صدر �صريعًا التعبير عن كل ما يختلج في داخله من م�صاريَع واآراٍء 

ومواقَف, لذلك كان يغتنم الفر�ص المنا�صبة للتعبير عن م�صروعـه ال�صيا�صي الإجتماعي, 

وياأتي في مقدمة الروؤية الوطنية والدينية لالإمام ال�صدر م�صاركته لإخوته الم�صيحيين 

اللبنانية  الطوائف  باتجاه ممثلي  تو�صيع عالقاته  المتنوعة, ف�صاًل عن  في منا�صباتهم 

الدينية  المراكز  مع  بناء عالقٍة وطيدٍة  اإلى  التطلع  مع  والم�صيحية خ�صو�صًا,  عمومًا, 

العالمية لهذه الطوائف.

قيم في �صور عن روح قدا�صة 
ُ
ا�ص اأ وفي 6 / 6 /1963,�صارك الإمام ال�صدر في ُقدَّ

ال�صدر  الإمام  واألقى  الخوري,  يو�صف  المطران  راأ�صه  والع�صرين,  الثالث  يوحنا  البابا 

كلمًة بالمنا�صبة قال فيها: »فقدنا وفقد �لعالم  قد��صة �لبابا يوحنا, فبكت عليه عيون 

�لعدل و�لمحب�ة و�لحرية و�لتو��صع«, ورفع الإمام بيده )وثيقة ال�صالم على الأر�ص( 

فيها,  ورد  ما  اأهمية  �صارحًا  بفترٍة ق�صيرٍة,  وفاته  قبل  البابا  قدا�صة  التي �صدرت عن 

خا�صًة عن عالقـة الإن�صان بالدين, وعالقة الدين بالإ�صتقرار وال�صالم العالمي, وختم 

الإمام ال�صدر قائاًل: »نحن في لبنان ما �أجدر بن�ا �أن ن�صتفيد من �لمحبة و�لت�صامح, 

ونرفعها بمثابة �صالٍة وتكريٍم لروح قد��صة �لبابا«. 

- اإلمام الصدر يزور الفاتيكان)37(:  
لقي  حيث  الفاتيكان,  ب�صيافة   

ٍ
اأيام خم�صة  فيها  واأم�صى  روما,  ال�صدر  الإمام  زار 
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وبذلك  ال�صاد�ص,  بول�ص  البابا  تتويج  حفل  لح�صور  ر�صميًة  دعوًة   ى  وتلقَّ بالغًة,  حفاوًة 

رها  ُيعتَبر الإمام ال�صدر اأول عالم ديٍن م�صلٍم يدخل الفاتيكان, وهي �صابقٌة تاريخيٌة قدَّ

مع  ال�صدر,  الإمام  الإنفتاح عنـد  ون�صرت معالم  ال�صواء,  والم�صلمون على  الم�صيحيون 

الإ�صارة اإلى اآراٍء ومواقَف منتقدٍة لبع�ص المنزعجين من هذه الزيارة. 

 ,
)38(

  وفي محا�صرة الوحدة الوطنية والتعاي�ص الم�صيحي الإ�صالمي في نادي جرجوع

حَمل �صماحة الإمام على المتاجرين بالوطنية با�صم الدين, وقال: اإنهم م�صاكين اأولئك 

الذين يعتقدون اأنَّ هناك تعار�صًا بين الدين والوطنية, بل على العك�ص اإنَّ كاًل منها يكمل 

للمحافظة  والمذهبية  الطائفية  النعرات  ون  ُيغذُّ الذين  ال�صيا�صة هم  تجار  واإنَّ  الآخر, 

على وجودهم.  

اإنَّ العي�ص الم�صترك كفيٌل باإنتاج الوحدة الوطنيـة, هذه الوحدة ل تعني كما يعتقد 

في  الم�صيحي  الجناح  ذوبان  اأو  الم�صيحي,  الجناح  في  الم�صلم  الجناح  ذوبان  البع�ص 

يدًا  ويمد  بالمئة,  مئًة  ته  م�صيحيَّ على  الم�صيحـي  يظل  اأن  يعني  بل  الم�صلم,  الجناح 

مخل�صًة اإلى اأخيه الم�صلم, واأن يظلَّ الم�صلم م�صلمًا مئًة بالمئة ويمد يدًا مخل�صًة اإلى 

اأخيه الم�صيحي, فاإنَّ بذلك نعي�ص الوحدة الوطنية فعاًل وقوًل. 

المناطق  من  العديد  في  المحا�صرات  من  العديد  في  ال�صدر  الإمام  �صارك  وقـد 

اللبنانية, من بيروت وكنائ�صها وم�صاجدها اإلى جبيل وطرابل�ص وعكار والبقاع والجنوب 

وكل لبنان.  

من محا�صرات الندوة اللبنانية في اإطار �صل�صلة محا�صراٍت عن الم�صيحية والإ�صالم 

�ص  , وكان موؤ�صِّ
)39(

م الإمام ال�صدر الإ�صالم وثقافة القرن الع�صرين في لبنان, حيث قدَّ

ن مو�صم محا�صراتها ثالث محا�صراٍت عن الم�صيحية وثالثًا  الندوة مي�صال اأ�صمر �صمَّ

عن الإ�صالم, وحا�صر فيها كلٌّ من المطران جورج خ�صر, الأ�صتاذ ن�صري �صلهب, الأب 

الأ�صتاذ  �صعب,  الدكتور ح�صن  ال�صدر,  مو�صى  ال�صيد  حلقـة,  اأبـو  لتور  دوبرة  فرن�صوا 

معاني  ولقاء  الإنفتاح,  اأجواء  خلق  اإلى  المحا�صرات  هذه  ت  اأدَّ وقد  حلقة,  اأبو  يو�صف 
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دت المزيد من هواج�ص الخوف والهلع من الآخر, تاأ�صي�صًا لمعالجاٍت  القيم الفكرية, وبدَّ

وطنيٍة تهمُّ الوطن والمواطن.  

واللقاءات  الندوات  وهذه  الجميع,  ت�صتهدف  التحديات  واإنَّ  م�صوؤوٌل  الجميع  اإنَّ 

المحا�صرات  لع�صرات  ولدًة  كانت   , انفتاحـيٍّ ن�صاٍط  باكورة  اإل  كانت  ما  والعالقات 

الآباء  كني�صة  في:  محا�صراٌت  ومنها  والأديرة  الكنائ�ص  في  لقيت 
ُ
اأ التي  والندوات 

في  الأقد�صين  القلبين  راهبات  كني�صة   - المارونية  جرج�ص  مار  كني�صة   - الكبو�صيين 

معهد ال�صيوفي/الأ�صرفيـة -  معهد الآباء الأنطونيين حيث �صاركه ندوته الرئي�ص العام 

لبنان  الأرمني -معهد جبل  الأب روفايل لطيف - معهد هايكازيان  المارونية  للرهبنة 

بح�صور المطران جورج خ�صر, عدا عن جميع الندوات واللقاءات الوطنية  في كنائ�ص 

لبنانية  ومناطق  زحلة   - الجديدة   - الفاكهة   - مغدو�صة    - النبطية   - �صيدا   - �صور 

, ونظرًا لحجم ن�صاط الإمام وح�صوره في دور العبادة الم�صيحية فاإننا ن�صلط 
)40(

اأخرى

ال�صوء على محا�صرة كني�صة الآباء الكبو�صيين التي ُو�صفت على ال�صكل التالي:

  »هذ� حدٌث يح�صل للمرة �الأولى في تاريخ �لكثلكة, يجتمع في �لكني�صة موؤمنون 

ل�صماع كلمة �هلل من مرجٍع دينيٍّ غير كاثوليكي...وُيقاَبل ذلك ال باالإعجاب فح�صب, 

�للقاء  بلد  لبنان  هو  �لحدث  موطن  يكون  �أن  �لطبيعي  ومن  �لطويل,  بالتاأمل  بل 

و�الأخوة و�لتوحيد«.  

هذا ما قاله الرئي�ص �صارل حلو بعـد �صماعـه محا�صرة الإمام ال�صيد مو�صى ال�صدر 

بعنوان: »�لقوى �لتي ت�صحق و�لقوى �لتي تفرق »م�صاء �أم�ص في كاتدر�ئي�ة مار لوي�ص 

لمنا�صبة  ُتلَقى  �لمحا�صر�ت  من  �صل�صلٍة  �أولى  وهي  �لكبو�صيين,  لالآباء  �لالتينية 

�ل�صوم �لكبير...

وجاء ل�صماع الآتي من هناك... 

الحريـة  عن  يحكـي  الم�صيح...  ال�صيد  عليها  م�صى  التي  الأر�ص  من  الجنـوب,  من 

لبنان  على  �صاهدًا  يظل  الذي  واإن�صانـه  الجنوب  وعن  والعن�صريـة,  والطغيان  والظلم 

الراهبات  من  كبيٌر  عـدٌد  ال�صدر  ل�صماع  جاء  العن�صري,  وكيانها  »�إ�صر�ئيل«  يتحدى 
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مطـران  با�صيم  بول�ص  المون�صنيور  الح�صور:  م  ُمقدَّ في  وكان  والمواطنين,  والرهبان 

الالتين, ورئي�ص المحكمة الروحية الالتينية الأب اإبراهيم عيـَّاد, والأمير عبد العزيـز 

�صهاب, والنقيب ريا�ص طـه, والبروف�صور فيليب الخازن, وال�صحافي جبران الحايك.

ال�صخ�صيات في  با�صيم وعدٍد من  لقـاٍء بين ال�صدر والرئي�ص حلو والمطران  وبعـد 

ال�صدر  الإمام  وعند دخول  ال�صالة,  قاعة  اإلى  انتقلوا  الكني�صة,  في  الإ�صتقبال  �صالـة 

واإلى جانبه الرئي�ص حلو, كانت عالمات الفرح ممزوجًة بعالمات الده�صة ترت�صم على 

عند  وقفوا  الذين  اإلى  ال�صدر  اإلتفت  عندما  خا�صٌع  �صمٌت  و�صاد  الحا�صرين...  وجوه 

دخولهم وحياهم وجل�ص فجل�صوا. 

المشاركة الوطنية مع الطوائف في خدمة لبنان والدفاع عن جنوبه 
في وجه اعتداءات العدو الصهيوني:  

إنشاء هيئة نصرة الجنوب)41(:  
اأمام التلكوؤ الر�صمي والبرودة الحكوميـة في مواجهة الأحداث, وبعد النـزيف الحاد 

والهجرة الق�صرية لأبناء الجنوب, دعـا الإمام ال�صدر الروؤ�صاء الروحيين في الجنوب 

لت »هيئ�ة ن�صرة �لجنوب »برئا�صته وع�صوي�ة  لتدار�ص الأخطار ومعالجـة الو�صع, وت�صكَّ

خوري,  با�صيليو�ص  �لمطر�ن  خري�ص,  �أنطونيو�ص  �لمطر�ن  �ل�صيادة:  �أ�صحاب 

�لمطر�ن يو�ص� �لخوري, �لمطر�ن جرجيو�ص حد�د, �لمطر�ن �إثنا�صيو�ص �ل�صاع�ر, 

�ل�صيخ محم�د  �ل�صماحة:  و�أ�صحاب  د�غر,  �إبر�هيم  �لِق�ص  �لخوري,  بول�ص  �لمطر�ن 

�صليم حمود مفتي �صيد� للطائفة �الإ�صالمية �ل�صنية, �ل�صيخ �أحمد �لزين قا�صي �صرع 

�صيد�, �ل�صيخ روؤوف �لقادري مفتي ر��صيا للطائفة �ل�صنية, �ل�صيخ نجيب قي�ص قا�صي 

�لمذهب �لدرزي في حا�صبيا, �ل�صيخ �صليم جالل �لدين, �ل�صيخ علي �لفقيه, �لمفتي 

�الأخطار  تد�ر�ص  �إلى  �لهيئ�ة  وتهدف  قبالن,  �الأمير  عبد  �ل�صيخ  �لممتاز  �لجعفري 

�لمحدقة بالجنوب ومعالجة �أو�صاعه. 

بنف�صه  واأذاعه  ال�صدر  الإمام  اأعده  بيانًا  الهيئة  هذه  ت  اأقرَّ  1970/5/20 وبتاريخ 
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�أنَّ �صياجاً من  �إذ� �صقط �لجنوب,  قائاًل: »�إنَّ �لجنوب لفي خطٍر... ال يخالنَّ خائٌل, 

ر لبنان, �أو خيمًة من �لغيب تغطي عليه, و�صو�هد �لتاريخ �صو�هُد على  �ل�صحر ي�صوِّ

�أمٍم بادت, و�أوطاٍن ز�لت, وقومياٍت غدت كاأ�صاطير �الأولين! �إنه�صو� لن�صرة �لجنوب 

اًل للبقاء, جدير�ً  ون�صرة لبنان, وال تنتظرو� وقوع �لكارثة, فاإما �أن نكون �صعباً موؤهَّ

باالإ�صتمر�ر, �أو �صعباً �صقط في م�صتنقعات �لوجود, ثم �ن�صحق بين دو�ليب �لزمن«.

من  جزء�ً  �إنَّ  �لبتر,  �إليه  يم�صي  �ليوم  وطنك�م  من  ع�صو�ً  »�إنَّ  البيان:  واأ�صاف 

تاريخكم وهو �الأعظم يرك�ص �إلى �لقبر, �إنَّ �صاعة �لنفير تدقُّ لتجميع وتجنيد �صائر 

�لخطر  و�لخدمات لمجابهة هذ�  و�لمعنوية  و�لمادية  �لمالية  و�الإمكانات  �لطاقات 

�لذي يهبُّ من �لجنوب ويهدد كل لبنان«.

إرهاصات تأسيس حركة المحرومين:
اأنكر العهد الجمهوري في لبنان الذي بداأ في اأيلول 1970, على المجل�ص الإ�صالمي 

, فتجاهلت الدولة 
)42(

ال�صيعي الأعلى ورئي�صه حقهما القانوني في تعاطي ال�صوؤون العامة

المحرومين,  بمطالب  متم�صكًا  تحركه  من  د  �صعَّ ال�صدر  الإمام  ولكنَّ  الحملـة,  هذه 

حيث اأعلن معار�صته للحكام والم�صوؤولين في لبنان لأنهم يتجاهلون حقوق المحرومين  

الوطن  يهددون  هذا  ب�صلوكهم  الحكام  اأنَّ  موؤكدًا  المحرومـة,  المناطق  تعمير  وواجب 

وكيانه, وكان خطاب الإمام ال�صهير بمنا�صبة ذكرى عا�صوراء في بلدة ياطر الحدودية 

  :
)43(

بتاريخ 24 �صباط 1974, ومما جاء في كلمة الإمام

ومر��صَم  طقو�ٍص  �إلى  تتحول  لئال  �الإحتفاالت,  بهذه  �الإكتفاء  عدم   »�لمطلوب 

ر �لطغاة ذمتهم �أمام �ل�صعب بحجة  رٍة يختفي ور�ءها �لمذنبون, ويطهِّ �صكلي�ٍة متحجِّ

�لعمل,  عن  بدياًل  �لماأتم  في  و�لم�صاركة  �لبكاء  ي�صبح  ولئال  �لماأت�م,  ح�صورهم 

وتنفي�صاً للغ�صب �لثائر و�الإحتجاج �لبنَّاء. ولكي ال ت�صبح �لحركة �لح�صينية موؤ�ص�صًة 

وطقو�صاً علينا  �أن نحاول �إدر�ك �أبعادها و�لتحرك على �صوء تعاليمها, �إنَّ �لح�صين 

�أنا  �إنَّ �لحق ال ُيعَمل به, و�لباطل ال ُيتَناهى عنه وها  يحدد �صبب حركته بكلمتين: 
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�أ�صاأل: لو كان �لح�صين بيننا وكان يرى �إنَّ �لحق ال ُيعَمل به, بل �إنَّهم يتمادون في عدم 

�لعمل بالحق و�الإ�صتهتار به, فماذ� كان يعمل«؟.

�أما  �لمو�طن,  �لعد�لة وكر�مة  �الأ�صا�ص لبق�اء �الأوطان  �إنَّ  ثم قال: »�أيها �الخوة, 

في لبنان فمفهوم كر�مة �الإن�صان وحريته باٍق كو�حٍة, فاالإ�صتئثار و�لطغيان وتجاه�ل 

�ص م�صتقبله للخطر, �أما نحن عندما نطالب  حقوق �الآخرين تزعزع كيان �لبلد, وتعرِّ

مو�طنيه  وحري�ة  م�صتقبله  ونحمي  �لبلد,  وطننا  ن�صون  فاإننا  و�لعد�ل�ة  بالحقوق 

�لوطن  هذ�  �أمن  ب�صلوكهم  يهددون  �لذين  هم  �لم�صوؤولين  �إنَّ  فلتعلمو�  وكر�متهم, 

وكيان�ه و��صتقر�ره وتعاي�ص �أبنائه وليعلمو� �أننا ال ن�صمح لهم بذلك لكي يبقى لبنان.  

نحن َحَفَظة لبنان كما نحن م�صتعدون للدفاع وحمل �ل�صالح, �أنا �ل�صيخ �لمري�ص 

م�صتع�ٌد �أن �أحمل �لبندقية و�أق� معكم على �لحدود, �أنا على ��صتعد�ٍد لكل ما ُيطلَب 

ليقيم  لغيره  ويعطون  بلده,  عن  للدفاع  للجنوبي  �ل�صالح  يعطون  ال  لماذ�  منا, 

لقد  �لجنوب؟  على غير  �لماليين  ُت�صَرف  لماذ�  �لنا�ص؟  على  و�الإعتد�ء  �لع�صابات 

وبعلبك  للجنوب  �صيٌء  ُي�صَرف  ولم  لبنانية  ليرة  مليون   984 �صنو�ت   4 في  �صرف 

و�لهرمل, �أكذوبة �لليطاني تدغدغ �صمعنا, ال فل�ص و�حد�ً لليطاني, كله كذٌب بكذٍب 

على رغم �إعطائهم جدواًل زمنياً للتنفيذ. 

فلن�صرخ في وجه حكامنا �إذ� �صمعو�: فليعطو� �ل�صالح للجنوبي, وليعلمو� �أنَّ في 

�إبناً مدلاًل و�بن جاريٍة ومنطقًة مدللًة ومنطقًة محرومًة. نريد �لعدل  �لبلد  هذ� 

نِّفت من �لفئة �لثالثة  للجميع و�لدفاع عن �لجميع, الأننا على ما يبدو من منطقٍة �صُ

نِّ� مو�طنوها«. كما �صُ

وفي ظل ال�صكوت عن الإعتداءات »�الإ�صر�ئيلية« على الجنوب, الذي هو ر�صا بالذل 

وخيانٌة للبنان, ا�صتمرت اعتداءات العدو ال�صهيوني, وفي ظلِّ ات�صاعها في الجنوب اللبناني 

ل المحرومين من و�صائل الحماية والدفاع عن النف�ص, تنامى  �صد ال�صكان الآمنين الُعزَّ

يحفظ جهد  التنظيم,  من  اآخر  م�صتوًى  اإيجاد  اتجاه  في  اأعمق  م�صتوًى  اإلى  الإمام  عمل 

وجهاد حالة الإعترا�ص على �صيا�صة الدولة ويوؤطـِّر عنا�صر المواجهة للم�صروع ال�صهيوني.  
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المهرجانات ووالدة حركة المحرومين: 

1.  احتفال الق�صم:  

اأمام الجماهير التي احت�صدت على مرجة راأ�ص العين, تال الإمام ال�صدر َق�َصمًا لربط 

م  فيها الأمور, لذلك اعُتِبر احتفـال الق�صم  في 17 / اآذار  النا�ص بعهٍد في م�صيرٍة  تنظَّ

1974 /

»يوم �نطالقة حركة �لمحرومين », ففي هذ� �لمهرجان �لذي �صم �أكثر من خم�صٍة 

و�صبعين �أل� �صخ�ٍص, �نتقد فيه �الإمام �ل�صدر موق� �لدولة �لالمبالي من �لجنوب, 

مهاجماً  لبنان,  وكل  و�ل�صمال  و�لجنوب  �لبقاع  في  �لمحرومين  باإن�صاف  مطالباً 

د�ً بالجي�ص لعدم دفاعه  �صة للتنمية, ومندِّ �لحكوم�ة لع�دم �صرف �الإعتماد�ت �لمخ�صَّ

عن �لجنوب, قا�صماً �ليمين على �ل�صعي للمطالب�ة بحقوق �لمحرومين وتحقيقها �أو 

�لع�صكري في  باإن�صاء مخيم�اٍت للتدريب  �ال�صت�صهاد دون ذلك, ثم طالب �لجماهير 

�لبقاع و�لجنوب بقوله: »نحن م�صطرون �إلى تدريب �أوالدنا وت�صليحهم, كي نحفظ 

 .
)44(

كر�مة بيتنا ونحفظ �أعر��صنا ونوؤدي دورنا ل�صيانة �لوطن«

 :
)45(

2.  مهرجان �صيدا

قيم  في 
ُ
بتاريخ 4/ ني�سان / 1974 اأعلن الإمام ال�صدر عبر مهرجـاٍن �صعبيٍّ كبيٍر اأ

�صيدا »نريد �لجنوب متم�صكاً بلبنان, �لجنوب يدفع �صريب�ة �لدم و�لدمار و�لخوف, 

عند  زينتك�م  خذو�  و�لم�صتبدين...  و�لطغاة  و�لحكم  �الأر�ص  �آلهة  عبادة  �رف�صو� 

وقاعدٌة  »�إ�صر�ئيل«  �صد  حرب�ٍة  ر�أ�ص  �لجنوب  �ل�صالح...  �لرجال  زينة  م�صجٍد...  كل 

لتلبيـة  الوفود منذ ال�صباح  لتحرير �الأر�ص �لمقد�صة«,  في هذا المهرجان تقاطرت 

الإمام  ال�صيداويُّون  ا�صتقبل  حيث  �صعـد,  معروف  ال�صيد  ال�صابق  �صيدا  نائب  دعوة 

ال�صدر على مدخـل �صيدا ال�صمالي رغـم هطول الأمطار, واقت�صر الوجود الر�صمي على 

دراجتين من ف�صيلة �صيدا �صارتا اأمام الموكب, وتولى �صباب التنظيم النا�صري تاأمين 

ال�صير على الطرق والمحافظة على النظام.  
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  :
)46(

3.  مهرجان �صور

قلَّما  الذي  الب�صري  للزحف  اأبوابها  �صور  مدينة  فتحت   1974  / اأيار   /5 وبتاريخ 

وبيروت  والبقـاع  الجنوب  مناطق  مختلف  من  الوفود  و�صلت  حيث  مثله,  لبنان  �صهـد 

ر الإمام ال�صدر من الأخطـار التي تهـدد المنطقـة  و�صواحيهـا, وفي هذا المهرجان حـذَّ

والجنوب بقوله: »�لعدو يترب�ص بنا و�لمنطق�ة على �أبو�ب �الإنفجار, ونحن ال ندري 

ماذ� يجري ور�ء �لكو�لي�ص �لدولية في �صاأن �لجنوب, وهناك �أخطاٌر على �لجنوب في 

�لم�صتويات �لدولية, �أنا ال �أقبل �أن �أكون عزيز�ً ويكون وطني ذلياًل,  و�أنا ال �أقبل �أن 

تهتك �لطائر�ت »�الإ�صر�ئيلية« �أجو�ء بيروت وكل �لمناطق �للبنانية...«

إعالن اإلمام الصدر والدة أفواج المقاومة اللبنانية -  أمل: 
تدريٍب  حقل  في  ال�صباب  من  بمجموعـٍة  م�صاٌد  لغٌم  انفجر   1975  /  7  /  5 بتاريخ 

ة -  بعلبك, حيث كانوا يتدربـون على الألغام الم�صادة للدبابـات  في منطقة عين البنيِّ

باإ�صراف مدرٍب من المقاومة الفل�صطينية, وفي اليوم التالي عقد الإمام ال�صيد مو�صى 

ال�صدر موؤتمرًا �صحافيًا ليعلن عن ولدة اأفواج المقاومة اللبنانية - اأمـل, واأبرز ما جاء 

 :
)47(

في موؤتمره

حة, وبكل �عتز�ٍز �أنعي �إلى �لمو�طنين عموماً, و�إلى �أبن�اء  »في غمرة �الآالم �لمبرِّ

�لباقة  هذه  ��صت�صهدو�...  �للبنانيين  �ل�صبان  من  نخبًة  خ�صو�صاً,  �ل�صامد  �لجنوب 

�لحمر�ء من �أزهار �لفتوة و�لفد�ء هم �لطالئع من �أفو�ج �لمقاومة �للبنانية »�أمل «, 

الذين لبُّوا نـداء الوطن الجريح, الذي ت�صتمر »�إ�صر�ئيل« في الإعتداء عليه من كل جانٍب 

وبكل و�صيلٍة.  

اإنَّهم ا�صتجابوا هلل وللر�صول عندما دعاهم لما يحييهم ولما يحمي الوطن وي�صون 

ذكرى  احتفالت  في  جميعًا  اللبنانيين  اإلى  وجهتها  التي  الدعوة  تلك  الأمة,  كرامة 

�صيـد ال�صهداء في عا�صوراء ال�صنة الما�صية وفي الكلية العاملية, في الأيام التي بلغت 

ال�صلطات  تقم  ولم  ق�صوتها,  ومنتهى  ذروتها  الجنوب  على  »�الإ�صر�ئيلي�ة«  الإعتداءات 

الم�صوؤولة اآنذاك بواجبهـا الدفاعي عن الوطن وعن المواطنين. 
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اإنَّ هوؤلء ال�صباب اأرادوا اأن يثبتوا اأنَّ الوطنيـة لي�صت �صعاراٍت ول اأرباحـًا ومكا�صَب ول 

متاعًا للم�صاومة وللعر�ص والطلب, بل اإنَّ الوطن هو اأبعاد وجود الإن�صان واأ�صا�ص كرامته 

ومجال ر�صالته, تجب حمايته بالأرواح والدماء حتى مع عدم التكافـوؤ في القوى, ويجب 

التهيوؤ لذلك ب�صرعٍة. اإنَّهم اتخذوا من موقف الح�صين �صلوكًا, والتحقوا بقافلته وو�صعوا 

اأنف�صهم قربانًا للحق والعدل, اإنَّهم اأرادوا اأن يثبتوا اأنَّ مكان ال�صالح في الجنوب ولي�ص 

الت�صحيات  طريق   
ٍ
اإعالم دون  من  ال�صامت  بجهادهم  وا  ف�صقُّ و�صواحيها.  بيروت  في 

الوطنيـة وو�صعوا الأمور في ن�صابها ال�صحيح. 

اإنَّهم اأكدوا �صرورة توجيه الأ�صلحة, كل الأ�صلحة, اإلى �صدور العدو, واأن ل خال�ص 

من الفتنة الداخلية والحرب الأهلية اإل اإذا توجـه الم�صلحـون اإلى الجنوب, واإل اإذا ُنقَلت 

المتاري�ص والحواجز والأ�صلحة الخفيفة والثقيلة اإلى الحدود.

بعد  اإذاعتها  فاأ�صبحت  بذلك,  ال�صرف  ولهم  »�إ�صر�ئيل«  منهم  انتقمت  فقد  لذلك 

كل  في  عمالءها  ع  وت�صجِّ وتبالغ  �ص  وتحرِّ وت�صمت,  تقهقه  الحادثـة  من  فقط  �صاعٍة 

مكاٍن... وخرقت طائراتها جدار ال�صوت فوق مكان الحادثة.  

لكن هذه المحاولت لم تكن ولن تكون يومـًا �صببًا لتراجع المجاهدين ال�صرفاء, ول 

ورقة  على  الإ�صت�صهاد  �صاعة  بدمهم  كتبوا  وقد  الطريق,  على  الإ�صتمرار  في  لترددهم 

اإلى  فورًا  العودة  على  الم�صت�صفيات  في  الجرحى  واأ�صرَّ  ح�صينيين«,  موؤمنين  »كونو� 

�صابرين  لهم,  اهلل  كتب  عما  ر�صاهم  ال�صهداء  ذوو  واأعلن  التدريب,  لمتابعة  المخيم 

محت�صبين لتقديم مزيٍد من الت�صحيات.  

دوافع إنشاء المقاومة اللبنانية - أمل:  
5 / 7 / 1975, وخروج م�صروع الإمام ال�صدر باإن�صاء  ة في  اإنَّ حادثـة عين البنيِّ   

حركٍة ع�صكريٍة اإلى العلن, اأماط اللثام عن عدة اأموٍر كان الإمام ال�صدر ي�صعر بوجودها 

ال�صيعية,  والطائفة  الوطن,  وحدة  له  تتعر�ص  قـد  الذي  بالخطر  وي�صعر  لبنان,  داخل 

اأنَّ  اأ�صاًل ببناء قوًى ع�صكريٍة جديدٍة, كان يعتقد  فالإمام ال�صدر الذي لم يكن موؤمنًا 

اأيَّ قوٍة ع�صكريـٍة قد �صاهمت في هـدم لبنان, ولن ي�صمح للمحرومين  باأن يكـون لهم دوٌر 
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في ذلك, اإل اأنَّ متغيراٍت عديدًة �صاهمت في اإيمان الإمام, ب�صرورة قيام هذه الحركة 

وابتعاد  اليومي,  »�الإ�صر�ئيلي«  الخطر  حيث  الجنوب,  في  المبادرة  لأخذ  الع�صكرية 

ال�صلطة اللبنانيـة عن القيام بواجباتها في الدفاع عن المواطنين اللبنانيين الجنوبيين.  

اأما الم�صاألـة الثانيـة التي كانت ظاهـرًة اإلى العلن  في ذلك العام, اأي ال�صنة 1975 

�للبناني�ة, وبالمقابل  �لمناطق  �لنف�صية »في مختل�  �ل�صالح و�لتعبئة  »�نت�صار  فهي 

, وبالتالي عاجزًة  فاإنَّ �لدولة �للبنانية, ظهرت عاجزًة تماماً �أمام �أي فلتاٍن �أمنيٍّ د�خليٍّ

�صيتقا�صمه  م�صاٍع  �إلى  تتحول  بد�أت  وموؤ�ص�صاتها  �للبناني,  �لمو�طن  �لدفاع عن  عن 

�لجميع«. 

في  ُن�ِصر  �صحفيٍّ  موؤتمـٍر  خالل  من  بو�صوٍح,  الأمر  هذا  ال�صدر  الإمام  اأظهر  وقـد 

نًا اأن الجميع كان على علٍم بحركة اأمل,  ال�صحف اللبنانية, بتاريخ 11/ 9 / 1975, مبيِّ

»و�أنَّ �لمقاومة �للبنانية ناديت بها منذ ع�صر �صنو�ٍت, و�أعلنت عنها منذ �صنٍة و�صبعة 

�أ�صهٍر, في يوم عا�صور�ء يوم �لعز�ء �لعظيم, وطلبت من �صكان �لجنوب �أن يت�صلحو� 

ويتدربو�, وبعدها باأربعين يوماً نا�صدت �أهالي بعلبك �أن يفعلو� ذلك �أي�صاً, و�أن يقفو� 

�إلى جانب �أهل �لجنوب, ي�صاعدونهم في هذ� وذ�ك, ولما �متنع �لم�صوؤولون عن �صماع 

و�بن  �صائباً  �لجنوب  وتركو�  و�ل�صغوط,  و�لتوجيهات  �لند�ء�ت  كل  رغم  �ل�صكوى, 

�لجنوب مرتع�صاً �أمام �العتد�ء�ت »�الإ�صر�ئيلية« المتكررة والمتزايـدة, وراأيت فعاًل اأنَّ 

عت  المواطن الجنوبي مهدٌد بالموت اأو النزوح اأو المهانة, التي ل تقلُّ ذًل عن الحياة, �صجَّ

�صبانًا موؤمنين باهلل وبالوطن على التدريب, وقـد علم بذلك رجال ال�صلطة الكبار, وكبار 

رجال القوى الم�صلحة في لبنان بو�صائلهم الخا�صة, ولم يكن غر�ص الإعالن عن هذه 

المقاومة اللبنانية �صوى المواقف العملية, وعلى غرار ما ح�صل في الطيبة وكفركال. اإل 

  
)48(

اأنَّ الفاجعة قد ك�صفت نف�صها وفر�صت عليَّ الإعالن.

حركة أمل وأفواج المقاومة اللبنانية )أمل):  
وجه  في  الأر�ص  عن  الدفـاع  عن  التخلي  مع  الإجتماعي  الأمان  �صاطىء  نبلغ  هل   
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الأعداء, والأمثلة �صاطعـٌة عندما كان الأمن الإجتماعي ُيقاَي�ص بالتخلي عن الدفاع عن 

الأر�ص )قوة لبنان في �صعفه(.  

  اإنَّ الإمام ال�صيد مو�صى ال�صدر واجـه الم�صكالت في لبنان ب�صكٍل مو�صوعيٍّ ومتكامٍل 

ال�صدر  الإمام  خطاب  تحكم  كانت  ثنائيـٌة  للحرمان,  والت�صدي  العدوان  مواجهـة  في 

كنموذٍج في عملية التغيير الإجتماعي ومحاربة العدوان واإزالة الحرمان.  

اللبنانية- المقاومة  اأفواج  وتاأ�صي�ص  والمهرجانـات,  والخطب  اللقاءات  وكانت 

للذين  اأمـاٍن  �صبكـة  لت�صكيل  ك�صمانـٍة  »�الإ�صر�ئيلية«  الإعتداءات  لمواجهة  اأمل 

المحرومين  حركة  وكانت  اأبنائهم,  دماء  واأهرقت  وممتلكاتهم  اأر�صهم  اأ�صتبيحت 

لبنان  المحرومين في  اأجـل  بل مطلبية من  اأو مذهبيٍة,  اإيمانيٍة غير طائفيٍة  كحركٍة 

ال�صياق  اأنَّ هذا  واأ�صف  الطاقات,  الدرا�صات وجنـد  انتموا, لذلك و�صع  لأي طائفـة 

اإلى  �صعف�ه«  في  لبنان  »قوة  من  لالإنتقال  الإجتماعي  التغيير  مو�صوع  �صلب  في 

اإذا  الإجتماعي  التغيير  مو�صوع  �صلب  في  ال�صياق  وهذا  مقاومته«,  في  لبنان  »قوة 

اأمـل,  م�صيرة حركة  معـه في  ومن  ال�صدر  الإمام  بـه  ا�صطلع  الذي  الن�صاط  لحظنا 

الدولة  ومطالبـة  الحرمان,  باإزالـة  المطالب  اإلى  العمل  اأوراق  اإلى  الدرا�صات  من 

من  ودرا�صاٍت  تقاريـر  اإلى  م�صتِندًا  التنمية  عملية  اإطار  في  حا�صرًة  لتكون  الغائبـة 

بواجبهـا  بالقيام   الدولـة  األي�صت مطالبـة  الدرا�صات,  �صواهـا من  اإلى   
)49(

اأرفد بعثة 

الحا�صدة  المهرجانات  األي�صت  الإجتماعي؟   التغيير  لعمليـة  منا�صٌب  اإطـاٌر  هي 

الفقراء  مطالب  تجاهلوا  للذين  �صفعـٍة  بمثابـة  و�صواهـا  و�صور  و�صيدا  بعلبك  في 

غفلتهم,  من  لي�صتفيقـوا  المناطق  جميع  وفي  الطوائف  جميع  من  والمحرومين 

�أن  قبل  �عدلو�  �لحكام  »�أيها  المجتمع  �صرائح  كافة  م�صالح  على  اأمناء  ليكونوا 

�لتاريخ«.  مجاهل  في  وطنك�م  عن  تبحثو� 

 
ٍ
اإنَّ الحراك الذي ن�صهده في العالم عبر تحرك �صرائح المجتمع والذي اأودى بحكام

اأمـام  الباب  �صـد  الحكـام  الإجتماعي, حيث حاول  التغيير  مو�صوع  �صلب  في  هو  األي�ص 

التطور الإجتماعي معتمدين على قاعـدٍة مار�صها الطغاة في التاريخ, اأنَّ تجهيل المجتمع 
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التنميـة,  بدل  الثروات  تكدي�ص  فكان  حكمهم,  لإ�صتمرار  �صمانٌة  الفقـر  وا�صتدامـة 

المعذبين  معاناة  اإلى  الو�صول  بدل  الحكام  من  ال�صغرى  الدائرة  بخوا�ص  والإهتمـام 

والفقراء والمقهورين.  

واأي�صًا واأي�صًا الإمام ال�صيد مو�صى ال�صدر اأنموذجـًا في عمليـة ا�صتنها�ص المجتمع 

والتغيير الإجتماعي عبر ال�صروع بتاأمين موؤ�ص�صاٍت اإجتماعيـٍة هادفـٍة تنفيـذًا لقناعاتـه 

ر الحقيقي عن الإيمـان باهلل, وهي التي ت�صلنـا  الرا�صخة اأنَّ خدمـة الإن�صان هي المعبِّ

والطفـل  والرجل  بالمراأة  ُتعَنى  التي  الإجتماعية  بالموؤ�ص�صات  الإهتمام  فكان  باهلل, 

معهـد  اإلى  الفتاة  بيت  من  مختلفـٍة,  م�صتويـاٍت  وعلى  الكبير  وال�صيخ  والكهـل  وال�صاب 

ال�صمالي,  البرج  المهنيـة في  موؤ�ص�صة جبل عامل  اإلى  الإ�صالميـة في �صور,  الدرا�صات 

اإلى  �صفير,  في  قبلها  من  الخوئي  الإمام  مبرة  اإلى  بيروت,  في  الزهراء  موؤ�ص�صة  اإلى 

ن لها الأرا�صي ال�صا�صعة من البقاع اإلى بيروت وال�صاحل اإلى الجنوب, هذه  م�صاريع اأمَّ

الموؤ�ص�صات كان لها الدور والأثـر الكبير في عمليـة التحول المجتمعـي عبر بل�صمة العديد 

من الجراح, واإن كان للموؤ�ص�صات التي ذكرنا من دوٍر وا�صٍح على م�صتوى معالجة بع�ص 

من  والعديد  الزهـراء  م�صت�صفى  نن�صى  فال  والثقافيـة,  والتربويـة  الإجتماعية  الحالت 

دفع  الذي  والمثال  الأ�صا�ص  بمثابـة  كانت  الإجتماعية  الموؤ�ص�صات  هذه  الم�صتو�صفات, 

بالعديـد من المهتمين اأن يقتفوا الأثـر بـل منهم من تابـع, وهذه الموؤ�ص�صات اأدت دورًا 

كبيرًا على الم�صتويات ال�صحيـة والتربويـة والإجتماعية,كموؤ�ص�صات اأمـل التربويـة التي 

ا�صتمرت على درب الإمام ال�صيد مو�صى ال�صدر قدوًة واقتـداًء, وكان لي �صرف الإ�صراف 

على بنائهـا واإدارتهـا بتوجيـٍه من دولـة الرئي�ص الأخ الأ�صتـاذ نبيــه بـري, وهـي الآن ع�صر 

موؤ�ص�صـاٍت ت�صم ثالثة ع�صر األف طالٍب على م�صاحة وطننـا لبنان, اإ�صافـًة اإلى موؤ�ص�صاٍت 

ذلك  كل  الإ�صالمية,  الر�صالة  وك�صافة  اأمـل  اإطار حركة  في  اأخرى  واإجتماعيـٍة  �صحيـٍة 

تيمنًا بروؤية الإمام ال�صدر, وموؤ�ص�صة جبل عامل المهنية التابعة لجمعية البر والإح�صان 

جمعياٌت  هناك  وكذلك  الم�صاريع,  هذه  اإطالق  في  المثال  ال�صدر  الإمام  راأ�صها  التي 

اأخرى لها طول باٍع في العمل الإجتماعي, و�صاهمت في عمليـة التغيير الإجتماعي.كل 
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على  المهتمين  ي�صجع  ال�صائبـة,  وروؤيتـه  ال�صدر  الإمام  واأمـام عطاء  الإنجازات,  هذه 

مراجعـة هذا الر�صيد الرافـد لق�صايـا الإن�صان في عملية التبادل الإجتماعي والتغيير 

كدوٍر فاعٍل للموؤ�ص�صات في هذا الطار.  

  ولي�ص غريبـًا اإن كان الإن�صان هو الهدف, وذلك  لأنَّ الإن�صان في نظـر الإمام ال�صدر 

ل مو�صوعًا اأ�صا�صيًا للدين والعلم والت�صريع والطب والأدب والفن.   ي�صكِّ

موقف اإلمام السيد موسى الصدر من األحداث والفتنة التي عصفت 
بلبنان)50(: 

حر�ص الإمام ال�صيد مو�صى ال�صدر على توحيد ال�صف الوطني الداخلـي لمواجهـة 

في  الطوائف  لجميع  الفاعل  الدور  يكون  اأن  على  حر�ص  كما  »�الإ�صر�ئيلي«,  الع�صر 

حٍد  على  والم�صيحية  الإ�صالم  ي�صتهدف  الذي  »�الإ�صر�ئيلي«   الخطر  لمواجهـة  لبنان 

الداخلية  اللبنانية  الحرب  �صتلحقه  الذي  الفادح  ال�صرر  مـدى  اإلى  نبـَّه   فلقد  �صواٍء, 

بطوائفه,  للتعاي�ص  لبنان  �صعار  �صقوط  اأقلها  تداعياٍت  اإلى  اإ�صافًة  لبنان,  بم�صتقبل 

العدو  مع  الحرب  وجـوه  اأف�صل  لبنان هو  في  الداخلية  الفتنة  اإطفـاء  اأنَّ  اأعلن  ولذلك 

الفتنـة,  لتاأجيج  الم�صعورة  الحمالت  واإيقـاف  الحوار  اإلى  دعـى  لذلك  »�الإ�صر�ئيلي«, 

نقيٍة  مناطق  لخلق  الهادفـة  التهجير  محاولت  لكل  ومت�صديًا   الكتائب  عزل  راف�صًا 

وجٌه  هو  لبنان  في  الداخلية  الفتنة  نار  ت�صعير  اأن  يعتبر  وكان  البع�ص,  رغبـة  ح�صب 

الحرب  رف�ص  لذلك  »�الإ�صر�ئيلي«,  الع�صر  ل�صيادة  مقدمـًة  ب�صٌع,  »�إ�صر�ئيلي« 

 ,1975/6/27 بتاريخ  العاملية  الكلية  في  ال�صفا  م�صجد  في  واعت�صم  الداخليـة 

ال�صيا�صية  الحياة  �صيا�صيٍة جديدٍة في  النار ك�صابقٍة  اإطالق  وعلى مقربـٍة من خطوط 

�لرجال  �صكاوى  �أتلقى  كنت  وليله  �أم�ص  ي�وم  »طو�ل  قال:  كمـا  وال�صبب  اللبنانية, 

�أذق طعم  �أني �صعيت جهدي ولم  �الأر�م�ل و�ليتام�ى, وعلى �لرغم من  و�أ�صمع بكاء 

 وجئت 
)51(

�لنوم, وبما �أنَّ �لق�ص� لم يهد�أ, و�الأو�صاع تزد�د �صوء�ً قررت �أن �أعت�صم..

لمعالجـة  التفرغ  يتمكن من  الإمام وكي  ولكنَّ  �لوطن«,  �أن ينقذ هذ�  �إلى �هلل  �صلِّي 
ُ
�أ
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الآلم والمحن المتزايـدة وبخا�صٍة مـا يح�صل في البقاع, قـال الإمام:»�صاأنتقل �إليها 

رفاقي  مع  �أنتق�ل  ك�ي  �لم�صجد  و�أودع  �الإعت�صام  �أترك  �لم�صجد,  من  �أخرج  عندم�ا 

�إلى م�صجد �لوطن, حيث ُيوؤدَّى و�جبنا في حفظ �لوطن و�أبنائه«.  

دور اإلمام في إطفاء نار الفتنة:  
اإلى البقاع,  ـه الإمام ال�صدر  1975/7/3 توجَّ وفي اليوم الثاني لفكِّ اعت�صامه في 

, والتي 
)52(

على اإثر الحوادث التي وقعت في بلدات القاع ودير الأحمر و�صليفا الم�صيحية

اأدت اإلى مقتل �صبعٍة من اأهاليها واأربعـٍة من المهاجمين, ولحثِّ مطران بعلبك ونواحيهـا 

للروم الكاثوليك اإليا�ص الزغبي على عدم الإ�صتقالة ومغادرة المدينة نتيجًة لالأحداث. 

�ص الإمام لقاًء بهذا الخ�صو�ص في بعلبك, ثم انتقل اإلى ديـر الأحمر, حيث كان 
َّ
وتراأ

له اإ�صتقباٌل �صعبيٌّ لفٌت من اأهاليها, بعد اأن وعدهم بزيارتهم عندما كان معت�صمًا في 

م�صجد ال�صفا, حيث اأطلق نداءه ال�صهير: »�إنني �أقول لكم �إنَّ كل طلقٍة تطلق على دير 

�الأحمر �أو �لقاع �أو �صليفا.. �إنم�ا تطلق على بيتي وعلى قلبي وعلى �أوالدي«, ثـم خاطب 

اأهالي تلك البلـدات قائاًل: »و�صاأتوجه �إليكم في وقٍت قريٍب«. 

معاني  د على  اأكَّ اأحيـاء زحلة, حيث  اأحـد  الكرك  اإلى  ال�صدر  الإمام  بعدهـا  وانتقل 

اأكمل  ثم  زحلة.  في  الكاثوليكية  الطائفة  مقر  اإلى  ثم  الجميع,  بين  والتعاي�ص  المحبة 

والهرمل,  والعين  وعر�صال  وبعلبك,  »�صعدنايل«  فزار  البقاع  في  ال�صدر جولته  الإمام 

والقاع واللبوة والنبي �صيت وبريتال. 

هذه  عن  و��صعٌة  معلوماتي  »�إنَّ  ال�صدر:  الإمام  قال  وقعت,  التي  الحوادث  وحول 

�لمنطقة, وتجاربي �لمتكررة قبل �الأحد�ث, وما �صاهدته خالل �ليومين �الأخيرين, 

�لممار�صات  لبع�ص  نتيجًة  عليها  ُفر�َصت  عاب�رًة  موجًة  كان  فيها  حدث  ما  �أنَّ  توؤكد 

�ل�صيا�صية في بيروت, وهو بعيٌد كل �لبعد عن قناعات �أبنائها وتقاليدهم, وحتى عن 

م�صاعرهم وعو�طفهم... لقد ��صتدرجو� بع�ص �صباب هذه �لمنطقة �لذين يتمتعون 

ب�صجاع�ٍة وقوٍة, ولكنهم بعيدون كل �لبع�د عن �لنز�عات �لحاقدة, لقد ��صتدرجوهم 
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�لمنطقة  على  ذلك  فانعك�ص  خبيثٍة,  �صيا�صٍة  لغايات  وباأ�صهم  �صكيمتهم  و��صتثمرو� 

�صلباً.. �إنَّ �لبقاع كان قلعة �لوحدة �لوطنية و�لبطوالت, و�صيبقى قلعًة بطلًة لخدمة 

لبنان و�لق�صايا �لعربية �لم�صيرية«.  

وفي 1975/7/6, وبعد جولٍة طويلٍة لالإمام ال�صدر في البقاع اللبناني, نقلت جريدة 

التي  الجهود  بف�صل  اإلى طبيعته  عاد  قد  والهرمل  بعلبك  مناطق  في  الو�صع  اأنَّ  النهار 

بذلها الإمام ال�صدر.

الجبارة  وم�صاعيـه  الوطنية  ال�صدر  الإمام  بمواقف  تزخـر  الكتب  اأمهات  اإنَّ 

وروحيين  مدنيين  روؤ�صاء  من  وال�صهـادات  الم�صيحـي,  الإ�صالمي  العي�ص  لتر�صيخ 

ولكنَّ  العجالة,  هذه  في  ا�صتيعابها  يمكن  ل  كثيرٌة  واإجتماعيين  حزبيين  وم�صوؤولين 

لو  ماذا  الريادي؟  الدور  بهذا  ال�صدر  الإمام  يقم  لم  لو  ماذا  يبقى,  الذي  ال�صوؤال 

والقاع  الأحمر  ودير  �صليفا  نار  لم يطفىء  لـو  الداخلية؟ ماذا  الفتنة  نار  لم يطفىء 

الحرب  ظروف  في  النبعـة  اإلى  العودة  على  الإمام  ع  ي�صجِّ لم  لو  ماذا  والروي�صات؟ 

1976؟. عام  الفتنة 

اإلمام الصدر في مواجهة الصهيونية ودعمه للقضية الفلسطينية:  
, بل كل حرٍّ في  اإنَّ احتالل فل�صطين من وجهة نظر الإمام هو اعتداٌء على كل عربيٍّ

ر  العالم, وهو اعتداٌء على الم�صيحية والإ�صالم باحتالل المقد�صات وتدني�صها, بل حذَّ

التهويد  بذلك  ُمطَلقًا  العقول  احتالل  اإلى  الأر�ص  احتالل  تجاوز  التي  المخاطر  من 

الفكري والثقافي, و�صوًل اإلى �صيطرة الع�صر »�الإ�صر�ئيلي« الذي ت�صود فيه الم�صالح 

الذاتيـة والخا�صة على الم�صلحـة العامة, والذي ُتهَزم فيه المجتمعات مقدمًة لهزيمة 

مات الن�صر, بل  الأوطان, وكان الإمام يردد اأنَّ »�إ�صر�ئيل« لم تنت�صر لأنها تمتلك مقوِّ

ق العرب  مات الهزيمة, اإذ يقول الإمام: اإنَّ تفرُّ لأنَّ الأنظمة والمجتمعات انتكبت بمقوِّ

قادهم للهزيمة في الخام�ص من حزيران عام 67, ذلك باأنهم كانوا يحاربون متفرقين 

 لذلك اعتبر الإمام اأن ل خال�ص لالأمة مما تعانيه 
)53(

بينما »�إ�صر�ئيل« تحارب كاأمٍة,

ن الجمعي  للعرب والم�صلمين  من حال الترنح اإل باعتماد قاعـدة اأنَّ فل�صطين هي المكوِّ
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فهي  كثيرٍة,  وجوٍه  ذ�ت  �لعدو  مع  معركتنا  »�إنَّ  اهلل:  اأعاده  فيقول  فيها,  والأحرار 

�إنَّها معركة  معرك�ٌة ح�صاري�ٌة طويل�ة �الأمد متعددة �لجهات,  وطنيٌة قوميٌة دينيٌة, 

و�لم�صتقبل«.  �لما�صي 

واجبـٌة علينا كمهمة  المحتلة  البعيدة  القد�ص  اأنَّ مهمة خدمة  اإلى  الإمام,  ويخل�ص 

خدمة الجنوب الذي ما زال اأمامنا وعلى اأر�صه نعي�ص. 

اإنَّ الإمام يعتقد اأنَّ تخلي الم�صلم عن القد�ص هو بمثابة التخلي عن الدين, واأنَّ اقتناء 

ال�صالح لقتال »�إ�صر�ئيل« بمثابة حمل الإنجيل والقراآن في بيوتنا وقلوبنا. 

لهـا اإلى الأجيـال  واأخيرًا في هذا الإطار فاإنَّ اهتمام الإمام بهذه الق�صية دفعه لتحمُّ

حاكمًا  اإطارًا  ل  لي�صكِّ اأمـل  حركة  ميثاق  في  خا�ٍص  بنٍد  باإدراج  والواعدة,  المعا�صرة 

في  جاء  وقـد  ر�صاليٍة  اإيمانيـٍة  بانطالقٍة  والع�صكري  وال�صيا�صي  الثقافي  الم�صتوى  على 

الميثاق: »وفل�صطين, �الأر�ص �لمقد�صة, �لتي تعر�صت ولم ت�زل لجميع �أنو�ع �لظلم, 

هي في قلب حركتنا وعقلها و�إنَّ �ل�صعي لتحريرها �أولى و�جباتها, و�إنَّ �لوقوف �إلى 

جانب �صعبها و�صيانة مقاومته و�لتالحم معها �صرف �لحركة و�إيمانها.  �صيما و�أنَّ 

�ل�صهيونية ت�صكل �لخطر �لفعلي و�لم�صتقبلي على لبنان وعلى �لقيم �لتي نوؤمن بها 

وعلى �الإن�صانية جمعاء, و�إنَّها ترى في لبنان بتعاي�ص �لطو�ئ� فيه تحدياً د�ئماً لها 

 .
)54(

ومناف�صاً قوياً لكيانها«

�صاحات  في  بداأ   علميٍّ  اداٍء  �صكل  على  جاء  بل  نظريـًا  يكن  لم  الإمام  تحرك  اإنَّ 

الجنوب  في  المقاومة  مواقع  اإلى  الطيبة  اإلى  جبيل  بنت  من  ذكرنا,  كما  المواجهة 

والبقاع وبيروت, وعام 1982 لم تكن معركة خلدة التي خا�صها اأبطال اأفواج المقاومة 

اللبنانية - اأمل  اإل خير تعبيٍر عن الإلتزام بالفكر الذي بثَّه موؤ�ص�ص المقاومة ومفجر 

في  الإمام  وي�صتمرُّ  تطول...  والقافلة  ال�صدر,  مو�صى  ال�صيد  المغيب  الإمام  ثورتها 

يكمله  ما  وهذا  فل�صطين,  وعن  المقاومة  عن  والدفاع  الجنوب  بتح�صين  المطالبة 

والتحرير  التنمية  اإطار  في  بـري  نبيـه  الأ�صتاذ  الأخ  الرئي�ص  دولة  اأمـل  حركة  رئي�ص 

على راأ�ص حركة اأمل.  
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إخفاء اإلمام الصدر وأخويه الشــيخ محمد يعقوب والصحافي السيد 
عباس بدر الدين:  

 -  الإجتياح »�الإ�صر�ئيلي«: 

  وتبلغ ذروة تحرك الإمام ال�صدر, مع بدء العدوان »�الإ�صر�ئيلي« في اآذار 1978 على 

ه النداء تلو النداء اإلى مختلف القوى يحثُّهم على التحرك, للوقوف  جنوب لبنان, فيوجِّ

في وجه الموؤامرة التي ُتحـاك على ال�صعب اللبناني, وبداأت الزيارات ال�صخ�صية التي 

 .
)55(

قـام بها اإلى بع�ص عوا�صم القرار العربي وبالأخ�ص دم�صق والريا�ص

وقد اأثمرت هذه التحركات, اإذ دفعت بالعالم العربي اإلى ال�صغط على مجل�ص الأمـن 

لإ�صدار القرار الدولي رقم 425, والذي فتح الطريق اأمام و�صول قوات الطوارىء الدولية 

»�الإ�صر�ئيلي«  العـدو  يلزم  الذي  الدولي,  الإتفاق  تطبيق  لمراقبة  لبنان,  جنوب  اإلى 

بالخروج من المناطق التي �صيطر عليها.

ل الإمام ال�صدر العالم العربي م�صوؤولية الرد على هذا العدوان, ودعاهم اإلى  لقد حمَّ

اأن يقوموا بدورهم ل »�أن يتركو� �أبناء  �لجنوب بعد كل �لت�صحي�ات وحدهم يحملون 

م�صوؤوليات �أكبر ق�صيٍة في ع�صرنا �أمام �أخطر عدوٍّ في �لتاريخ«. 

  :1978 -

قام بجولٍة عربيـٍة على عدٍد من الروؤ�صاء العرب اإثر الإجتياح »�الإ�صر�ئيلي« للبنان, 

اإلى  حيث و�صل واأخواه ف�صيلة ال�صيخ محمد يعقوب والأ�صتاذ ال�صيد عبا�ص بدر الدين 

طرابل�ص -  ليبيا في 25 اآب تلبيًة لدعوٍة ر�صميـٍة من �صلطاتها العليا, وانقطـع الإت�صال 

بهم هناك اعتبـارًا من ظهر 31 اآب وحتى اليوم. 

كال  ب  كذَّ اإيطاليا,  اإلى  متجهين  الليبية  الأرا�صي  تركوا  �صيوفها  اأنَّ  ليبيا  عت  اإدَّ

اأيٍّ من  لٍة, ونفيا دخول  عـاء بعد تحقيقاٍت مطوَّ الق�صاءين الإيطالي واللبناني هذا الإدِّ

 .
)56(

الثالثة موانىء اإيطاليا البحرية والبرية والجوية
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خالصة:  
ال�صدر  ال�صيد مو�صى  المغيَّب  والإمام  الدين  الح�صين �صرف  ال�صيد عبد  الإمام  اإنَّ 

لإن جمعهما وحدة المعتقد والروؤيا والإلتزام بالق�صايا المقد�صة, فاإنهما واجها ظروفًا 

عر�صًة  كانا  بل  ن�صرتهما,  عن  ال�صديق  وتواني  العدو  ظلم  من  عانيا  و�صعبًة,  قا�صيًة 

حِرقت داره 
ُ
لإعتداٍء نال من �صخ�صهما وعائالتهما, فال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين اأ

في �صور ومنزلـه في �صحور, ولقى من الم�صتعِمر الفرن�صي ما لقى من حمالٍت ماديٍة 

ومعنويٍة  م�صتعينين بعمالء الداخل.  

ال�صلطان  بموافقـة  الدولة  اأرا�صي  من  اأر�صًا  ا�صتقطع  فعار�صوه,  الم�صجـد  �ص  اأ�صَّ

المدر�صة  �ص  اأ�صَّ فعار�صوه,  ال�صادق  الإمام  نادي  �ص  اأ�صَّ فعار�صوه,  ر�صاد  محمد 

�ص جمعية البر والإح�صان  �ص مدر�صة الزهراء فعار�صوه, واأ�صَّ الجعفريـة فعار�صوه, اأ�صَّ

فعار�صوه.  

والإمام ال�صيد مو�صى ال�صدر, لقى �صنوف المواجهـة والحمالت الم�صلِّلة من قبل 

اًل عمـق الجراح  ى ب�صدره متحمِّ القا�صي والداني, ِكيَلت له الإتهامات بهتانًا وزورًا, ت�صدَّ

اإمـامًا  بلـٌد  كل  �صاأخلق في  قائٌل:  وقال  عليه,  مت  ُحرِّ القلب, حتى �صور  في  تحفر  التي 

ى للحرب  ل باأ�صحابه واإخوانه لأنـَّه ت�صدَّ وذي, ُنكِّ
ُ
وهو على منبر الإمام �صرف الدين, اأ

غ لالأعداء واإطفاء النار الداخليـة في لبنان اأف�صل وجوه الحرب مع  الفتنـة, داعيًا للتفرِّ

طِلقت النار على طائرٍة 
ُ
»�إ�صر�ئيل«, حو�صر في منزٍل في فردان, اإعُتدَي على اأولده, اأ

رت �صحٌف لبثَّ ال�صائعات حوله, وبالتالي كان  كان ي�صتقلُّها لراأب ال�صدع الداخلي, �ُصخِّ

ي�صفعهم بكلمة  الحق: »�صاأبقى �لقلم �لذي ال يغرف �إال من حبر �لحقيقة مهما كانت 

ٌد من �هلل و�لوطن«.  د لي دوري, دوري محدَّ مرة«, و»ال �أحد يحدِّ

ر �إال على �أيدي �لموؤمنين �ل�صرفاء«.  »�إنَّ �صرف �لقد�ص ياأبى �أن يتحرَّ

وبالتالي, لم ن�صهد ق�صيًة في التاريخ تمَّ الت�صتر عليها كق�صية اإخفاء الإمام ال�صيد 

اأحياٌء  وهم  القذافي,  ر  ُمعمَّ المقبـور  المجرم  اأخفاهم  الذين  واأخويه,  ال�صدر  مو�صى 
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اإلى �صاحة جهادهم.  ينتظرون الأخذ بيدهم لتحريرهم من �صجنهم في ليبيا ليعودوا 

يح�صرني الحديث ال�صريف: 

�لعامِلون,  �إال  هالكون  كلهم  و�لعاِلمون  �لعاِلمون,  �إال  هالكون  كلهم  »�لَعالموَن 

و�لعاِملون كلهم هالكون �إال �لمخل�صون, و�لمخل�صون لهم في خطٍر �صديٍد« 

�صيدي الإمام:  

ا لفاعلون. �صوقنـا لم�صارعة فعلك واإنَّ
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   الدكتور السيد إبراهيم الموسوي)))   
ِّخ  الدور اإلعالمي من خالل المؤر

 )الشيخان سليمان ضاهر وأحمد رضا) نموذجًا

على الرغم من اأنَّ علم ال�صحافة, بما هو اأحد الفروع المعرفية البالغة الأهمية في 

النحو الذي  ر وتبلور على  القرن الما�صي قد تطوَّ علم الإعالم, لم يكن في ع�صرينات 

المهنية  درجة  اإلى  وخبروه  الزمن  ذلك  في  عا�صوا  الذين  عهده  ما  فاإنَّ  اليوم,  نعرفه 

والتمر�ص الهائل والمعرفة العميقة ب�صوؤون اللغة وتطويعها, جعلهم في موقع القدرة بل 

الريادة على اإي�صال �صورة الحدث راقيًة وافيًة لكل من اأراد اإلى المعرفة �صبياًل, واإلى 

الإحاطة بحقائق الأمور ووقائعها نهجًا.. 

ى في غاية الو�صوح من خالل متابعة ما كتبه ال�صيخان �صليمان �صاهر  هذا ما يتبدَّ

يٍة  اإنَّ من يتوفر على قراءٍة متاأنِّ 92 عامًا.  واأحمد ر�صا حول موؤتمر وادي الحجير قبل 

لن�ص ال�صيخين يجد فيها كل المرتكزات والعنا�صر لتغطيٍة اإعالميٍة دقيقٍة ومو�صوعيٍة 

لمجريات الحدث الكبير. 

والعبارات  التف�صيلي  بالو�صف  قد حفلت  الحدث  منهما حول  كلٍّ  كتابة  اأنَّ  �صحيٌح 

الإن�صائية, غير اأنَّ ذلك ل يمكن اعتباره نق�صًا اأو مبالغًة, لأنه كان يتفق مع ما درج عليه 

)1( م�صوؤول العالقات الإعالمية في حزب اهلل.
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اأهل التعبير والكتابة في ذلك الزمان. 

تك�صف  ر�صا  اأحمد  ال�صيخ  وثَّقها  التي  الأخبار  من  لمجموعٍة  �صريعًة  مراجعًة  اإنَّ 

الأ�صئلة  عن مهارٍة عاليٍة في ال�صياغة, وا�صتح�صاٍر لأركان الخبر لناحية الإجابة عن 

ل اأركان الخبر, وهي: ماذا, لماذا, اأين, كيف, متى..(. بالإ�صافة  الأ�صا�صية التي ت�صكِّ

واإذا كان  هه.  تتفق مع طبيعة الخبر وتوجُّ التي  العبارات والم�صطلحات  ا�صتخدام  اإلى 

ال�صحافي هو موؤرخ اللحظة بح�صب »�ألبير كامو«, فاإنَّ �صيخينا يعتبران ِمَن الطليعيين 

في اإن�صاء الخبر وكتابته, والفي�ص على نا�صيته, والإم�صاك بلحظته والإحتفاظ بها في 

ابٍة, فيها من الجدة والإبداع ما يجعلك تعي�ص الأحداث بعد م�صي �صنواٍت  َيٍغ ق�صيبٍة جذَّ �صِ

طويلٍة على حدوثها, وكاأنها تترى اأمام ناظريك ف�صوًل وم�صاهَد, اأحداثًا ومواقَف.

الفنية  العنا�صر  على  ال�صيخين  كتابة  ا�صتمال  في  لي�ص  تقدم  ما  في  الأهم  اأنَّ  على 

والتقنية التي توؤدي غر�ص اإي�صال الخبر كاماًل لمن لم يكن حا�صرًا, بل اإنَّ الأكثر اأهميًة 

ته جيوبوليتيكيًا, 
َ
عة الحدث في قالَبيه الزمني والمكاني وَتبياأ هو في القدرة على َمو�صَ

من خالل ا�صتنطاق الأحداث المحيطة وقراءة �صياقها, والتطورات المحيطة في الإقليم 

الإ�صالمية  العربية  الق�صية  على  تداعياته  وا�صت�صراف  قراءة  محاولة  وفي  بل   , ككلٍّ

برمتها. 

سؤال الهوية 
اأكثر الأ�صئلة  اأنَّ �صوؤال الهوية كان من  اإلى  اأي�صًا الإ�صارة بو�صوٍح كامٍل  ومن المهم 

اإلحاحًا وتمثاًل في ذهَني ال�صيخين, وهذا اأكثر من طبيعيٍّ في زمن الإ�صتعمار والإنتداب, 

في  البريطاني  الإنتداب  اأن  ذلك  والإ�صطهاد.  والإ�صتعمار  الإحتالل  ى  حمَّ وا�صتعار 

فل�صطين, والإنتداب الفرن�صي في لبنان عمال جاهدين من اأجل طم�ص الهوية العربية 

الإ�صالمية, وحاول اجتثاث جذور هذه الهوية من خالل محاولت الفرنجة والتغريب. 

المادي  الركن  على  تقم  لم  الإ�صالمية,  العربية  للمنطقة  الغربي  الإحتالل  ففل�صفة 

الفعلي فقط, بل تعدته اإلى محاولة اختراق ن�صيج مجتمعاتنا وبنيتها الفكرية وموروثها 
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الح�صاري في محاولٍة يائ�صٍة من اأجل التاأثير على المنطقة وم�صيرها من خالل حمالٍت 

فكريٍة وثقافيٍة مبرمجٍة. 

من  بالعديد  المرحلة  تلك  في  زخرت  ال�صام  وبالد  عامل  جبل  حا�صرة  فاإن  لذلك 

ال�صيخان  روادها  من  وكان  الدين,  علماء  قادها  التي  والثقافية  الفكرية  الن�صاطات 

�صليمان �صاهر واأحمد ر�صا. وكان لفتًا جدًا الجهد البارز لهما في التركيز على التاأليف 

اللغة  مو�صوع  راأ�صها  وعلى  منابعها,  في  الإ�صالمية  العربية  الثقافة  ي  يغذِّ بما  ع  المتنوِّ

الذي نال ق�صطه الوافر من الإهتمام في اللغة, نحوًا وبالغًة واأدبًا, �صعرًا ونثرًا ومعاجم. 

التعددية، والحفاظ على الوحدة الوطنية: 
اأنَّ  الحا�صر,  وقتنا  حتى  مالحظته  يمكن  ما  وهو  تقدم,  ما  كل  في  الأهم  اأنَّ  على 

الموؤامرات الغربية وا�صتهدافاتها تكاد تكون هي هي منذ ذلك الزمن, و�صبل مكافحتها 

والتحذير منها كانت حا�صرًة بقوٍة في خطاب العلماء وقادة تلك المرحلة, اإذ اإن الغرب 

ا�صتغالل  ونجح في  والم�صيحيين,  الم�صلمين  بين  والفتنة  ال�صقاق  بذور  يزرع  اأن  حاول 

البع�ص من �صعاف النفو�ص, فعمل هوؤلء على ممار�صة التعديات والتحري�ص على الفتنة 

الطائفية, فكان اأن ت�صدى لهم علماء الدين, وعلى راأ�صهم ال�صيد عبد الح�صين �صرف 

الإ�صالمي  التعاي�ص  على  دت  اأكَّ التي  وال�صيا�صية  ال�صرعية  المواقف  و�صدرت  الدين, 

البع�ص  به  يقوم  ما  تبعة  الم�صيحيين  تحميل  وعدم  وحمايته,  ذلك  و�صمانة  الم�صيحي 

طِلقت 
ُ
اأ التي  والمواقف  ال�صعارات  يالحظ  ومن  الإنتداب.  �صلطات  مع  يتعاونون  ممن 

خالل الخطب علم مدى الوعي الذي تجلَّى به علماء تلك المرحلة. ففي جزٍء من خطبة 

�لدين  �لمغاوير:  الدين في وادي الحجير جاء:»يا فتيان  ال�صيد عبد الح�صين �صرف 

�لغا�صب  �لدخيل  تو� على  �نت�صرتم؟. فوِّ �إن فعلتموه  �أمٍر  كم على  �أدلُّ �أال  �لن�صيحة, 

برباطة �لجاأ�ص فر�صته, و�أخمدو� فتنته, فاإنه و�هلِل ما �ص�لَّح فريقاً على �آخر �إال ليثير 

�لفتنة �لطائفية وي�صعل �لحرب �الأهلية, حتى �إذ� �صدق زعمه, وتحقق حلمه, ��صتقرَّ 

في �لبالد بحجة حماية �الأقلِّيات. 
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وفي مكاٍن اآخر من الخطبة: »�أال و�إن �لن�صارى �إخو�نكم في �هلل وفي �لدين وفي 

كما  و�أمو�لهم  �أرو�حهم  على  حافظو�  الأنف�صكم,  تحبونه  ما  لهم  فاأحبو�  �لم�صير, 

�لفتنة,  وتخمدون  �لموؤ�مرة,  تحبطون  وبذلك  و�أمو�لكم,  �أرو�حكم  على  تحافظون 

وتطبِّقون تعاليم دينكم, و�ص�ّنة نبيكم«. 

وهكذا نرى اأن الوعي ال�صيا�صي العميق بحجم التاآمر الفرن�صي الغربي, جعل القادة 

فقاموا  �صدهم,  ُيحاك  ما  خطورة  اإلى  هين  متنبِّ المرحلة  تلك  في  ال�صيعة  الم�صلمين 

بالإجراءات الكفيلة بف�صح تلك الموؤامرات واإحباطها. 

لقد كان ال�صيخان الكبيران من الأوائل الذين تمتعوا بمزايا ومناقَب كبيرٍة. فال�صيخ 

خًا فح�صب, بل كان اأي�صًا اأديبًا ولغويًا و�صاعرًا ومفكرًا ونا�صطًا,  اأحمد ر�صا لم يكن موؤرِّ

وهذه جردٌة �صريعٌة باأبرز محطات حياته ون�صاطاته واإنجازاته: 

الشيخ أحمد رضا:
ولد في النبطية 1872/6/4 م. 

1878 در�ص القراآن وفي �صنة 1880 رحل اإلى اأن�صار وتعلَّم على يد العالمة ال�صيخ 

ح�صن اإبراهيم. 

انقطع عن تلقي العلم بعد وفاة والده �صـنة 1884, لكنه تابع قراءاته ومطالعاته. 	•

عندما بلغ �صـن الـ 17  من عمره و�صع مع فريٍق من اأترابه حجر الأ�صا�ص لجمعية 	•

المقا�صد الخيرية الإ�صالمية في النبطية. وقد ا�صتولى الأتراك على ممتلكات 

تاأ�صي�صها  اأعاد  ولكنه  الأولى,  العالمية  الحرب  خالل  رخ�صتها  واألغوا  الجمعية 

بعد الحرب. 

�صيا�صيٍة, 	• اأهداٍف  ذات  �صريٍة  وعلميٍة وجمعياٍت  اأدبيٍة  تاأ�صي�ص محافل  في  عمل 

البالد  لتحرير  ت�صعى  كانت  التي  ال�صرية  العربية  الجمعيات  في  ع�صوًا  وكان 

العربية من الحكم العثماني.  

وعبد 	• ال�صلح  وريا�ص  ال�صلح  ر�صا  مع  للمحاكمة  العثمانية  ال�صلطات  قدمته 

الكريم الخليل.... )1915( 
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�صاهم م�صاهمًة مبا�صرًة في الحركات بجبل عامل �صـنة 1920. 	•

مّثل بالده في عدة موؤتمراٍت �صيا�صيٍة واأدبيٍة منها: موؤتمر الوحدة ال�صورية, موؤتمر 

فخريًا  ع�صوًا  انتخب  القد�ص,  في  العام  الإ�صالمي  الموؤتمر  بلودان,  موؤتمر  ال�صاحل, 

الثقافي  مري  بيت  موؤتمر  اأعمال  في  و�صارك  الأق�صى,  الم�صجد  في  الكتب  دار  بلجنة 

الذي عقدته جامعة الدول العربية. 

في 1920/10/18, قرر المجمع العلمي بدم�صق انتخابه ع�صوًا فيه. 	•

في �صنة 1930 انتدبه المجمع العلمي العربي بدم�صق لتاأليف »معجم متن �للغة« 	•

باخت�صاٍر مفيٍد. 

مؤلفاته:  
ر�صالة الخط مطبوع 	•

هداية المتعلمين  مطبوع 	•

الدرو�ص الفقهية  مطبوع 	•

رد العامي اإلى الف�صيح  مطبوع 	•

معجم متن اللغة  مطبوع 	•

معجم الو�صيط مخطوط 	•

المعجم الموجز  مخطوط 	•

التذكرة في الأ�صماء المنتخبة المتحدثة مخطوط 	•

كتاب الوافي بالكفاية والعمدة مخطوط 	•

مقالٌت لغويٌة وعلميٌة واأدبيٌة و�صيا�صيٌة وتاريخيٌة وق�صائد �صعريٌة في المجالت 	•

ـ مجلة  الكلية  ـ مجلة  العلمي بدم�صق  المجمع  ـ مجلة  المقتطف  والجرائد مثل: 

المقتب�ص ـ مجلة العرفان ـ جريدة جبل عامل )بالنبطية( وغيرها. 

توفي ليلة ال�صابع من تموز 1953 م. 
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أما المؤرِّخ الشيخ سليمان ضاهر 
ولد في النبطية. 	•

در�ص في مدر�صة ال�صيد ح�صين يو�صف في النبطية. 	•

من الموؤ�ص�صين لجمعية المقا�صد الخيرية في النبطية. 	•

مته ال�صلطات العثمانية للمحاكمة �صـنة 1915. 	• قدَّ

ع�صٌو في الجمعيات ال�صـرية العربية التي كانت ت�صعى لتحرير البالد من الحكم 	•

العثماني.

العربي  الحكم  قيام  وخالل  العامة,  الحرب  بعد  الفرن�صي  الإنتداب  منا�صلي  من 

الإعتماد  بدار  النبطية  في  وهو  ارتبط  الفرن�صيين  مع  وال�صراع  دم�صق  في  الفي�صلي 

يتعلق  60 �صفحًة  في  واقٌع  تقريٌر  منها  �صيا�صيٌة مهمٌة,  تقارير  وله  بيروت,  في  العربي 

د طريقة ال�صعر  بجبل عامل, نّظمه باقتراح �صديقه ال�صاب يو�صف العظمة, ويعتبر مجدِّ

في جبل عامل. 

مؤلفاته:
الذخيرة مطبوع 	•

التراث 	• ال�صادقQلإحياء  الإمــام  جمعية  )طبعته  عامل  جبل  قرى  معجم 

العلمائي( 

ديوان الأدب العاملي المن�صي مخطوط 	•

ديوان ال�صعر  مخطوط 	•

عند جهينة الخبر اليقين مخطوط 	•

ر�صالة في اأحوال اأبي الأ�صود الدوؤلي 	•

بين 	• العلم  )�صلة  فيه  ع�صوًا  انتخابه  عند  العلمي  المجمع  اإلى  قدمها  اأطروحٌة 

دم�صق وجبل عامل( 

تاريخ قلعة ال�صقيف )ن�صر في مجلة العرفان(. 	•

توفي �صـنة 1398 هـ. 	•
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اإنَّ الأحداث المتالحقة التي �صهدتها منطقة جبل عامل, خالل الأ�صهر الأولى من 

لت الأر�صية  العام 1920, وخا�صًة الأحداث التي ح�صلت خالل �صهري اآذار وني�صان, �صكَّ

بعد  لحقٍة,  فترٍة  في  ح�صلت  التي  الخطيرة  لالأحداث  العملية  والقاعدة  الأ�صا�صية, 

ع لمجريات الأمور التي كانت تجري على ال�صاحة  منت�صف ني�صان واأوائل اأيار, واإنَّ المتتبِّ

العاملية وقتها, يالحظ اأمرًا مهمًا, كان يجري وراء الكوالي�ص بين الحكومتين الفرن�صية 

والبريطانية, حيث كان هناك �صراٌع خفيٌّ وجوهريٌّ بين القوتين الإ�صتعماريتين الدوليتين 

على تقا�صم النفوذ في المنطقة, ولأن نطاق عمل المجموعات الم�صلحة الوطنية )التي 

كانت ت�صمى في تلك الفترة ع�صابات, وهي جماعاٌت وطنيٌة م�صلحٌة كانت تقف في وجه 

الفرن�صيين, ول خير في اإطالق هذه الت�صمية عليها اأبدًا(, كان في المنطقة التي ت�صيطر 

ل  ت�صهِّ كانت  بريطانيا  فاإنَّ  نفوذها,  مناطق  �صمن  �صتدخل لحقًا  والتي  فرن�صا,  عليها 

�صمنًا عمل الفرق الم�صلحة العربية وتدعمها, هذه الفرق التي كانت ت�صتهدف الم�صالح 

الفرن�صية, واأعوان الفرن�صيين والموالين لهم, وقد بلغت م�صاعدات بريطانيا لهذه الفرق 

لت لهم عمليات  بين اإليها, كما اأنها �صهَّ حَد ال�صماح باإي�صال الأ�صلحة والذخائر والمدرِّ

نت لهم  الفرار من وجه الحمالت الفرن�صية, ودخول اأر�ص الحولة, وفي كل وقٍت, كما اأمَّ

ع لأخبار  زعماء هذه المجموعات واأفرادها,  , والمتتبِّ في مناطقها كلَّ عوٍن ماديٍّ ومعنويٍّ

)1( اأ�صتاذ في الجامعة اللبنانية وباحث.
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ه با�صتمراٍر اإلى فل�صطين, وتحديدًا اإلى الحولة, حين  يجد اأن �صادق الحمزة كان يتوجَّ

واأفراد  ي  َبزِّ اأحمد  لمحمود  بالن�صبة  اأي�صًا  وهكذا  الفرن�صية,  ال�صلطات  تطارده  كانت 

ٍع لهم  مجموعته, الذين كانوا يتخذون من بع�ص القرى الفل�صطينية ال�صمالية اأماكن تجمُّ

وانطالٍق, وكانت اأر�ص الحولة با�صتمراٍر مكانًا للجوء الفرق الم�صلَّحة, ولم يحدث مرًة 

 م�صلٍَّح بين رجال هذه الفرق من جهٍة, والدوريات الإنكليزية على 
ٍ
اأن ح�صل اأيُّ ا�صطدام

الحدود, اأو داخل فل�صطين من جهٍة اأخرى.

عن  تعبير�ً  تكن  لم  �الإنكليز,  بها  يقوم  كان  �لتي  �لممار�صات  هذه  كل  �إنَّ  »طبعاً 

قبول �الإنكليز لهذه �لفرق وقناعتها بها, و�أنما كانت �لغاية �صد فرن�صا وم�صالحها 

في �لمنطقة لي�ص �إال, وال �صك �أنَّ بريطانيا �أر�دت بعد �لحرب تو�صيع رقعة ح�صتها 

ة �لفرن�صية, يحدوها �إلى ذلك طمٌع وج�صٌع,  رة في �الإتفاقيات على ح�صاب �لح�صَّ �لمقرَّ

)1(

تمثَّل كلُّه في قولها لفرن�صا:»�أطلقي يدي في �لمو�صل �أطلق يدك في �صوريا«

د  تحدِّ التي  هي  للدول  الخا�صة  الم�صالح  الو�صوح,  غاية  في  كانت  الم�صاألة  اإذن 

بالنتيجة �صيا�صتها, فال �صداقاٍت دائمٌة, ول عداواٍت دائمٌة, واإنما م�صالح دائمٌة, هذه 

هي القاعدة الأ�صا�صية التي تحكم العالقات بين الدول منذ القديم وحتى اليوم, والدلئل 

اللبنانية  اأما في منطقة جبل عامل, حيث نجد الحدود  اأمام الأعين,  على ذلك ماثلٌة 

والحولة,  الأعلى  الجليل  منطقتي  بين  وخا�صًة  وا�صحًا,  تداخاًل  فل�صطين  مع  متداخلًة 

ومع �صوريا اأي�صًا في منطقتي الجولن وجبل ال�صيخ, فقد �صاءت بريطانيا اأن يكون لها 

ه اإلى فل�صطين, منطقة نفوذها, وذلك قبل �صدور  جزٌء من اأرا�صي جبل عامل, فت�صمُّ

قرار الإنتداب, من اأجل ذلك عملت بريطانيا على تن�صيط الحركات الع�صكرية العربية 

لت بذلك العمل الع�صكري �صد الفرن�صين ومن  المعادية لفرن�صا في هذه المنطقة, ف�صهَّ

يوؤيدهم. 

بالمقابل فاإنَّ فرن�صا, كانت تخ�صى هي الأخرى على م�صالحها, وكانت تقف لبريطانيا 

ولذلك  بينهما,  الحا�صلة  الإتفاقيات  تعديل  بمحاولتها  يتعلَّق  فيما  خا�صًة  بالمر�صاد, 

فاإنها كانت تعمل وبعجلٍة من اأمرها, لإ�صدار قراٍر في ع�صبة الأمم لتكري�ص الإنتداب, 

ولذلك فمن الوا�صح اأنَّ فرن�صا �صاعدت ب�صكٍل مبا�صٍر  اأوغير مبا�صٍر في انت�صار الفو�صى 
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العامليين من  بين  الفتنة  بذور  زرعت  التي  وهي  القرى,  وداخل  المنطقة  في  والرعب 

�صتهم على اأعمال القتل والإعتداء, لُتظِهر للعالم اأجمع, اأنَّ هذه  مختلف الطوائف, وحرَّ

ليكون  ُيقَتلون,  واأبرياء  ُت�صَفك,  دماًء  واأنَّ  الطائفية,  والحرب  الفو�صى  ها  تعمُّ المنطقة 

رًا لها لدخول المنطقة, بحجة حماية المواطنين, وح�صم الأمر قبل اأن ُيفِلت  ذلك مبرِّ

على  الم�صلحة  الوطنية  المجموعات  هجمات  ا�صتمرار  اأنَّ  �صكَّ  ول  يدها,  من  الو�صع 

�ل�صورية  �لحكومة  على  �لفرن�صية  �ل�صلطة  نقمة  »�أثارت  قد  الغربية  المنطقة  حدود 

وعلى مليكها, رغم توقيعه مع كليمن�صو رئي�ص �لوز�رة �لفرن�صية �الإتفاق على م�صير 

 .
)2(

�صورية«

اإنَّ هذه الممار�صات الفرن�صية لم تكن خافيًة على اأحٍد, وفي هذا ال�صياق يذكر بع�ص 

�صاٍب,  مئتي  من  اأكثر  المنطقة  تلك  اإلى  اأح�صرت  فرن�صا  اأنَّ  مرجعيون  منطقة  اأبناء 

�لذين  �ل�صيعة,  وجه  في  �أنف�صكم  عن  �لدفاع  لهم:»عليكم  وقالت  بالقوة  و�صلَّحتهم 

يريدون مقاتلتكم«, كما اأنها لم ت�صتجب للوفود التي ذهبت من المنطقة الغربية )جبل 

وكان  للحماية,  طلبًا  الفرن�صيين,  الع�صكريين  الم�صوؤولين  لمقابلة  �صور  اإلى  عامل(, 

اإلى  يذهبون  الفرن�صيين  لأنَّ  الحماية,  هذه  تاأمين  في  للفرن�صين  قدرة  ل  اأن  الجواب 

ب�صرورة حماية  الم�صيحيين  لإقناع  محاولٍة  في  الثوار,  لهجمات  تفاديًا  البحر,  عر�ص 

في  وطائفيٍّ  مذهبيٍّ  �صراٍع  اإلى  مدخاًل  ذلك  ليكون  مناطقهم,  عن  والدفاع  اأنف�صهم, 

فاإنَّ فرن�صا كانت م�صوؤولًة م�صوؤوليًة  الأ�صا�ص,  ت�صتفيد منه فرن�صا, وعلى هذا  المنطقة 

كاملًة عما جرى في المنطقة من حوادث طائفيٍة, لأنَّ ما ح�صل, لم يكن ليحدث لو لم 

ر  �ص فرن�صا بع�ص موؤيديها, وُت�صلِّحهم بحجة الدفاع عن اأنف�صهم, فقط لتوجد المبرِّ ُتحمِّ

العملي لها, لتنفيذ مخططها الذي تريده في المنطقة.

دون اأنَّ  ده بع�ص الم�صوؤولين الفرن�صيين اأنف�صهم, الذين كانوا يوؤكِّ هذا الواقع كان يوؤكِّ

الغر�ص الأهم من كل ما حدث كان الم�صلحة الفرن�صية, قبل كلِّ �صيٍء.

ل الحكومة العربية الم�صوؤولية  بالمقابل فاإنَّ الحكومة الفرن�صية الر�صمية, كانت ُتحمِّ

الم�صلحة, ويظهر ذلك من كالم الجنرال غورو, الذي  اأعمال المجموعات  الأولى عن 

�صد  وا�صتخدامها  الع�صابات,  تنظيم  مبداأ  و�صعت  التي  هي  دم�صق  حكومة   » اإنَّ يقول 
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الجنود الفرن�صيين«. ثم اأورد الجنرال ما كان يعلنه قائد الفرقة الثالثة في حلب, يوم 

13 ني�سان 1920 فقال: »لما كنا ال ن�صتطيع �أن نعلن �لحرب ر�صمياً على �لفرن�صيين, 

يجب �أن نمالأ �لبالد بالع�صابات, �لتي ُتجِهز عليهم تدريجياً, و�صيقود �صباطنا هذه 

.
)3(

�لع�صابات... و�إذ� ��صت�صهد �أحدهم ف�صتعيل �لحكومة عائلته«

للعمل  عليهم  ال�صغط  بهدف  عامل,  جبل  زعماء  على  التاأثير  غورو  الجنرال  وحاول 

, فكان جواب كامل الأ�صعد له: 
)4(

»لدفع �صرِّ هذه �لع�صابات حتى ال ي�صتغلَّها �لثائرون«

ٌن  »�أنَّ حفظ �الأمن ودفع �لغار�ت من �أهم و�جبات �أبناء هذ� �لجبل, وهذ� �لخلق متمكِّ

منهم, و�إنَّ وجود ب�صعة �أ�صخا�ٍص من �لع�صابات لي�ص معناه �أنَّ �لبالد م�صتركٌة معهم«.

أسباب إنعقاد مؤتمر الحجير:
رًة كثيرًة  مما تقدم نالحظ اأنَّ المنطقة كانت تعي�ص فترة غلياٍن وا�صٍح, واأنَّ قوًى موؤثِّ

كان لها تاأثيرها على ما يجري, ولأنَّ الو�صع كان حرجًا للغاية, فال بدَّ اأن يكون هناك 

موقٌف �صريٌح ووا�صٌح تجاه جملٍة من الق�صايا الأ�صا�صية, مثل الموقف من الحركة العربية 

في دم�صق, ومن مقررات الموؤتمر ال�صوري, وتجاه الو�صع الأمني في المنطقة, وتردي 

المعي�صي  الم�صدر  لأنها  الزراعية,  وب�صكٍل خا�صٍّ  الإقت�صادية,  وخا�صًة  العامة  الحالة 

الأ�صا�صي للمواطنين, وكذلك الموقف من الإحتالل الفرن�صي الذي تم بقالب الإنتداب.

المنطقة,  في  لهم  تحرٍك  لحدوث  الالزمة  الأر�صية  لت  �صكَّ جميعها,  الأمور  هذه 

ط له في �صوريا اأي�صًا, بفعل تالزم الو�صع ال�صيا�صي  يتناغم ويتما�صى مع ما كان ُيخطَّ

بين المنطقتين وهذه م�صاألٌة تاريخيٌة, ل يمكن القفز فوقها اأو تغييبها.

من هذه األمور المهمة والجوهرية:

نوايا الحكومة العربية في دم�صق 

ها اأن »ُتبقي لها منفذ�ً على �لبحر, لذلك كان  اإنَّ الحكومة العربية في دم�صق كان يهمُّ

ها �أن يكون جبل عامل �صمنها, ومن هنا كان �هتمام حكومة دم�صق بهذه �لمنطقة  يهمُّ

)5(

و�لتركيز عليها, ومن هنا �حتمال قيام غزٍو �صوريٍّ بقيادة علي خلقي للمنطقة«,
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ويذكر ال�صيخ اأحمد ر�صا في مذكراته اأنه »وفد على كامل �الأ�صعد كلٌّ من �أحمد مريود 

وكانت الحكومة العربية تاأمل 
)5(

و�أ�صعد �لعا�صي, لمعرفة ر�أي جبل عامل في �لثورة«,

د لها, واأن يكون هذا التاأييد عمليًا وفعليًا, ومتوافقًا  في تر�صيخ موقف جبل عامل الموؤيِّ

المعَلن  وموقفه  ال�صوري,  بالموؤتمر  م�صاركته  اأثناء  عامل,  لجبل  ال�صابقة  المواقف  مع 

اأمام لجنة كنغ- كراين الأمريكية, واأثناء ذهاب الوفد العاملي اإلى �صوريا لإعالن البيعة 

لالأمير في�صل باُلملك, ولذلك كان التركيز على معرفة موقف جبل عامل النهائي من 

م�صاألة العالقة مع الحكومة العربية في دم�صق.

والظاهر كما هو وا�صٌح, اأنَّ الحكومة العربية �صعرت باأنه هناك بع�ص التذبذب في 

مواقف بع�ص الزعماء العامليين, واأنَّ بع�صهم لم يكن قد ح�صم موقفه نهائيًا من م�صاألة 

العالقة مع الحكومة العربية, خا�صًة واأنَّ الفرن�صيين, كانوا قد بنوا ج�صورًا عديدًة مع 

بع�ص الزعماء, اآملين عن طريق الإغراءات, ا�صتمالة اأكبر عدٍد من هوؤلء اإلى جانبهم, 

وكانت العالقات بين زعماء المنطقة وقادة الع�صابات الوطنية, قد و�صلت اإلى درجٍة 

ح�صا�صٍة, خا�صًة بعد اأن قويت عزيمة الع�صابات, وا�صتد �صاعدها �صد ال�صلطة الفرن�صية 

وموؤيديها في المنطقة, مما جعل الزعامات العاملية تخاف على م�صيرها وم�صتقبلها, 

فاإنَّ ذلك  بالطبع -  الع�صابات - رغمًا عنها  اأيَّدت  فاإن هي  وت�صبح في موقٍف حرٍج, 

بع�ص  واأنَّ  خا�صًة  الفرن�صيين,  ويغ�صب  المنطقة  في  الو�صع  على  �صيطرتها  يفقدها 

الزعماء العامليين كان يدرك نتيجة ما �صتوؤول اإليه الأمور, واأنَّ الفرن�صيين �صيدخلون 

المنطقة حتمًا, وهكذا بقيت العالقات بين زعماء المنطقة من جهٍة, وقادة الع�صابات 

بل  با�صتمراٍر,  والتبدل  للتغيير  عر�صٌة  وهي  تمامًا,  مح�صومٍة  غير  اأخرى,  جهٍة  من 

اأثٌر كبيٌر في مجريات  اأحيانًا في هذه العالقات, مما كان له  واأنَّ تناق�صًا وا�صحًا برز 

الأحداث, خا�صًة بعد موؤتمر الحجير, وفي ما و�صلت اإليه الأمور من اأحداٍث ماأ�صاويٍة 

.
)6(

في المنطقة

موقف السلطة الفرنسية:
مقابل تركيز الحكومة العربية في دم�صق على معرفة موقف جبل عامل منها, ب�صكٍل 
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�صريٍح ووا�صٍح, ل ُلب�َص فيه, كانت ال�صلطة الفرن�صية المنتدبة هي الأخرى, تحاول انتزاع 

موقٍف عامليٍّ يتناق�ص مع المواقف المعروفة لجبل عامل - بتاأييده العالقة مع �صوريا 

لبنان  اإلى  عامل  جبل  ب�صم  فرن�صا  نظر  وجهة  د  يوؤيِّ اآخر  موقٍف   - العربية  وحكومتها 

ل هذا الموقف ورقًة �صاغطًة على الموؤتمرين في �صان ريمو, حيث �صيعقد  الكبير, لي�صكِّ

الموؤتمر هناك في العا�صر من ني�صان 1920, وت�صير جريدة الب�صير اإلى اأنه« قدم الثغر 

وفٌد موؤَّلٌف من ثالٍث وخم�صين ذاٍت, من وجوه وعلماء جبل عامل, تحت رئا�صة كامل 

بك الأ�صعد, وا�صتاأذنوا لمقابلة القائد العام الجنرال غورو, فاأِذن لهم وا�صتقبلهم, وقد 

تكلَّم عبد الح�صين �صرف الدين, فذكر للقائد العام ميله اإلى الدولة الفرن�صية, واأطرى 

على ما امتازت به هذه الدولة من العدالة والحرية, وما لها من الف�صل على الإن�صانية 

هذا  زيارة  على  معلِّقًا  العدد  هذا  في  ر�صا,  اأحمد  ال�صيخ  ويقول    ,
)7(

ذلك غير  اإلى 

عو� �لعري�صتين )معرو�صاً لموؤتمر �ل�صلح في باري�ص,  الوفد: »�لغريب �أنَّ �لذين وقَّ

ومعرو�صاً للجنر�ل غورو, يت�صمن �إلحاق جبل عامل بلبنان(, كان بع�صهم باالأم�ص 

.
)8(

ع على عك�صها وير�صلها بو��صطة �الأمير في�صل �إلى موؤتمر �ل�صالم« �لقريب, يوقِّ

محاولة دخول المنطقة بالقوة 
في  للفرن�صيين  والمناه�صة  الم�صلَّحة  الفرق  اأعمال  فيها  ازدادت  التي  الفترة  في 

المنطقة, وكثرت فيها محاولت الفرن�صيين ل�صتمالة بع�ص الزعماء لجانبهم, وزيادة 

وعلى  الفرن�صية,  الحاميات  على  الثوار  هجمات  وت�صاعد  المناوئين  �صد  ممار�صاتهم 

القرى الم�صيحية خا�صًة, فاإنَّ ا�صتعداداٍت كانت تجري خارج المنطقة لدخولها ب�صكٍل 

, وهذا �صبٌب مِهمٌّ وجوهريٌّ لنعقاد الموؤتمر, حيث تذكر جريدة الب�صير اأنه »ح�صر  فعليٍّ

ال  �أن  منه  يطلبون  �ل�صام,  وحكومة  �لبادية  عرب  من  وفٌد  �الأ�صعد  بك  كامل  �إلى 

يتعار�صهم �أحٌد في �حتالل منطقة �ل�صاحل, فجمع كامل بك �الأ�صعد وجوه �لبالد 

.
)9(

و�لعلماء وروؤ�صاء �لع�صائر في و�دي �لحجير«

د ال�صيخ اأحمد ر�صا في هذا المجال اأنَّ »حكومة دم�صق �أر�صلت موفَدين �إلى  ويوؤكِّ

جبل عامل هما �أحمد مريود و�أ�صعد �لعا�صي, بهدف مقابلة كامل بك �الأ�صعد, و�أنذر�ه 
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باإتخاذ موقٍ� �صريٍح من �لمو�صوع, فاإما �أن يكون معنا, فلي�صتعد للثورة, و�إما �أن ال 

, وهذا الكالم يو�صح ب�صكٍل ل غبار 
)10(

يفعل ذلك, فيكون علينا, ويكون لنا وله �صاأٌن«

عليه, اأن �صكوكًا كانت تراود الحكومة العربية في موقف الزعماء العامليين, اأو بع�صهم 

على الأقل, ومن المحتمل اأن يكون قد وردتها اأخباٌر اأو معلوماٌت, ت�صير اإلى تذبذٍب في 

مواقف بع�ص الزعامات, التي تنتظر وجهة الرياح فت�صير معها, وهذا ما ح�صل بالفعل, 

�لناحية  وهذ� من  �لجديد  �للبناني  �لكيان  في  يندمج  لم  »جبل عامل  اأنَّ  ف�صحيٌح 

�إال وكان �لوجهاء  �ل�صعبية �الإقت�صادية - �الإجتماعية, لكن لم تم�ِص فترٌة ق�صيرٌة, 

�لحما�صة  بع�ص  ذلك  في  �أظهرو�  �أنهم  حتى  �لجديدة,  �لدولة  في  �لد�خلين  ل  �أوَّ

م ف�صل  مدفوعين بالطبع بد�فع �لمناف�صة ال بد�فع �لعقائد �ل�صيا�صية, وهكذ� تقدَّ

ذلك  وبعد   ,1920 �آب  �صهر  �لنبطية, منذ  �إلى من�صب مدير  �لزين  ويو�ص�  �لف�صل 

ف في �صيد�, وحاول ر�صيد ع�صير�ن  ب�صهٍر �صعى يو�ص� �لزين لنيل من�صب �لمت�صرِّ

.
)11(

�أن ُيعيَّن ع�صو�ً في �لمجل�ص �الإد�ري«

دة للفرن�صيين والإنتداب.  وقد �صرع معظم الوجهاء والعامليين, باإظهار الم�صاعر الموؤيِّ

وتاأكيدًا على الإنذار الذي يتحدث عنه البع�ص, يقول ال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين 

اإليه,  اأتت لكامل بك الأ�صعد  من قبل روؤ�صاء ع�صائر الف�صل, عبر ر�صلهم  « الدعوة  اإنَّ

الثورة,  ر�صائل  له  هوؤلء  وقد حمل  ال�صرقية,  المنطقة  في  ت�صكن  الع�صائر  هذه  وكانت 

ويدعونه اإلى خو�ص المعركة, ويخيرونه بين اثنتين: »�إما �أن ين�صم �إليهم جبل عامل 

ولم  فرن�صا,  قبل  لحربهم  َغَر�َصاً  فيكون  يعتزل,  �أن  و�إما  فرن�صا,  على  حرباً  فيكون 

فا�صتمهل  له,  مهياأً  يكن  لم  الأنه  �الأ�صعد,  بك  كامل  من  ��صتعد�د�ً  �لبلوغ  هذ�  يجد 

لهم �إلى �أ�صحابهم ر�صالته, باأنه لي�ص �لمنفرد بالر�أي في »عاملة«, دون  �لر�صل, وحمَّ

�لعلماء من �أولي �ل�صاأن, ودون �لزعماء �لذين لهم كلمتهم ولهم �أتباعهم, فال ُبدَّ من 

َجٍل ي�صربه لميعاٍد يجتمع فيه �لعلماء و�لوجهاء ويبحثون هذه �لق�صية, على �صوء 
َ
�أ

.
)12(

�لتفكير و�لتاأمل, وهكذ� كان«

ف في لهجة الطلب من جبل عامل, ول ي�صوق الأمر ب�صياق الإنذارات,  هناك من ُيلطِّ

ر�ِصلت اإلى كلٍّ من المناطق لتعلن موقفها, وُتطاَلب بتحديٍد وا�صٍح من 
ُ
واإنما عبر ر�صائل اأ
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الق�صية, حيث ذكر اأنه و�صلت ر�صالٌة من قائمقام حا�صبيا »محمد عز �لدين �لحلبي« 

م في�صل ملكاً  �لمعظَّ �الإحتفال بملكنا  ر  »�أنه قد تقرَّ الأ�صعد جاء فيها  اإلى كامل بك 

�آذ�ر, فاأعِلنو� ذلك في جبل عامل ليقيمو� �لمهرجانات   8 على �صورية, يوم �الإثنين 

�لعربية ذ�ت �الألو�ن �الأربعة, في و�صط  وي�صتركو� في هذ� �الإحتفال, برفع �الأعالم 

.
)13(

�للون �الأحمر نجمٌة ذ�ت �صبعة �أ�صعة«

وحول نف�ص المو�صوع, ي�صير ال�صيخ �صليمان �صاهر, اإلى اأنَّ »�لمناد�ة بملكية في�صل 

وكانت  وهناك,  هنا  من  �لدعايات  �صوق  رو�ج  ذلك  من  فكان  للفرن�صيين,  َتُرق  لم 

�صوريا,  في  و�لجوالن  و�لعرقوب,  �لتيم  و�دي  �أعيان  بع�ص  قبل  من  �لمفاو�صات 

وغيرهم, مع كامل بك في تقرير م�صير جبل عامل, وفي ما يجب عمله باالإتفاق مع 

ر باالإتفاق مع كامل بك �الأ�صعد و�لوفود �لتي كانت تر�جعه �لمرة  �ل�صوريين, فتقرَّ

بعد �لمرة, �أن يعقد كامل بك �الأ�صعد موؤتمر�ً عاملياً, ي�صم علماء جبل عامل و�أعيانه 

.
)14(

ووجهاءه وذوي �لر�أي فيه«

األمن وحماية المسيحيين 
هنا ي�صير ال�صيخ �صليمان �صاهر اإلى اأهداٍف اأخرى, جعلت كامل الأ�صعد يدعو اإلى 

عقد الموؤتمر, فالأنه ل يريد اأن يتخذ موقفًا منفردًا, وهو يحر�ص على م�صاركة اأعيان 

البالد, من علماء ووجهاء في ذلك, فاإنه دعا اإلى عقد الموؤتمر, اإنما »لتقرير�لم�صير 

قبل  �ل�صيعي  �لم�صلم  منه  تاألَّم  �لذي  �ل�صامل,  �لع�صابات  لتعدي  حدٍّ  ولو�صع  �أواًل, 

وهكذا   .
)15(

ثالثاً« �الإعتد�ء  �صر  من  �لم�صيحيين  �إخو�نهم  ولوقاية  ثانياً,  �لم�صيحي 

الموؤتمر, وهي  اأجلها عقد  التي من  الأهداف  ع لئحة  يو�صِّ �صليمان �صاهر,  ال�صيخ  فاإنَّ 

بالتالي-وبراأيه-الأ�صباب الأ�صا�صية لعقده, وهذا ما برز من خالل م�صاره ونتائجه.

بدوره ال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين, ل ُيغِفل الناحية الأمنية, التي يعتبرها اأحد 

الأ�صباب لنعقاد الموؤتمر, ويقول:»�أ�ص� �إلى هذه �لحيرة �أنَّ �صيا�صة �لبالد �لم�صطربة 

�إليه  تطمئِّن  نحٍو  على  م�صيرهم,  تقرير  في  وللنظر  لالإجتماع  تدعوهم  كانت 

.
)16(

�لجماعة �لقلقة«



123

�لظروف �لتي �صاهمت في �نعقاد موؤتمر �لحجير

في  �صاهر,  �صليمان  ال�صيخ  مه  قدَّ الذي  ال�صياق  من  وقريبًا  النظر,  يلفت  ما  اإنَّ 

ا�صتهداف المناطق ال�صيعية  مثل المناطق الم�صيحية, ما اأورده محمد جابر اآل �صفا من 

اإنعقاد الموؤتمر هي »��صتفحال �لثو�ر, و��صتياء �لعقالء في �لبالد  اعتباره اأنَّ اأ�صباب 

من هذه �الأحو�ل, فعمل كامل بك �الأ�صعد على دعوة �لعلماء و�الأعيان لعقد موؤتمٍر 

. دون اأن يذكر اأيَّ �صبٍب جوهريٍّ اآخر لعقده  خا�صًة فيما 
)17(

عامليٍّ من �أبناء �ل�صيعة«

يتعلَّق بالإت�صالت التي اأجرتها القيادات الوطنية في �صوريا, وقيادات المنطقة ال�صرقية 

بزعماء جبل عامل, لمعرفة الموقف النهائي في تلك الفترة.

اأنَّ  المنطقة,  في  موؤيديهم  بوا�صطة  الفرن�صيون  اأ�صاع  اأي�صًا  الأمني  المجال  في 

ل  المق�صود من عقد هذا الموؤتمر التنكيل بالم�صيحيين, ومن الوا�صح اأنَّ هذا الأمر ي�صكِّ

ويذكر  النف�ص,  عن  للدفاع  ال�صالح  وحمل  والمواجهة,  للمجابهة  للم�صيحيين  تحري�صًا 

طريق  عن  �ل�صالح  م  قدَّ غورو  »�لجنر�ل  اأنَّ  الخ�صو�ص  هذا  في  ر�صا  اأحمد  ال�صيخ 

و�لقليعة,  ورمي�ص  �إبل  عين  في  معه  �لمتعاونين  �الأهالي  �إلى  »نيجر«  �لكولونيل 

�ص بمو�طنيهم, فاأخذو� باالإعتد�ء  عهم على ��صتفز�ز جير�نهم, و�أغر�هم بالتحرِّ و�صجَّ

ى اإلى ردة  اأدَّ , مما 
)18(

�أبناء �ل�صبيل و�لفقر�ء من �ل�صيعة, وهم �أكثرية �ل�صكان« على 

فعٍل قويٍة في المنطقة وح�صول الحوادث الطائفية الموؤ�صفة.

�صيع في تلك الفترة, وقبل انعقاد الموؤتمر من اأنَّ اأحد ال�صادة ا�صتخار خيرًة 
ُ
اإنَّ ما اأ

 ,
)19(

بال�ُصبَّحة لذبح الم�صيحيين وقتلهم, كما ورد في كتاب »ملوك �لعرب« لأمين الريحاني

هو مناٍف للحقيقة تمامًا, لأنه ل يوجد هناك عاقٌل يقبل ِمثل هذه الرواية, خا�صًة اأنها 

ال�صادة المعروفين, وهو الحري�ص كل الحر�ص على دماء الم�صيحيين في  باأحد  تتعلَّق 

المنطقة قبل ال�صيعة, حتى بع�ص زعماء المنطقة, فاإنهم كانوا حري�صين على الإبقاء 

على اأح�صن العالقات مع الم�صيحيين, وحمايتهم من اأي اأذًى, وهذا باعتراف مرا�صلة 

»في  قائلًة:  الموؤتمر  عقد  من  الغاية  عن  تحدثت  والتي  المنطقة,  في  الب�صير  جريدة 

برهة 15 يوماً, عقد �أكابر �لمتاولة �جتماعاً ح�صره روؤ�صاء دينهم, وزعيمهم كامل بك 

�الأ�صعد, فت�صاءمنا من هذ� �الإجتماع, وح�صبنا له �أل� ح�صاٍب, و�صاألنا عن �لمق�صود 

د ذلك �لحاج محمد  منه, فكان �لجو�ب �أنَّ غايته ر�حة �لبالد و��صتتباب �الأمن, و�أكَّ
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.
)20(

�صعيد بك َبزِّي و�إخو�نه, وقالو� �إنه �إذ� حدث �صيٌء �فتديناكم باالأرو�ح«

يظهر من خالل هذا الكالم, ومن المعلومات التي ي�صوقها كبار ال�صن من الأ�صخا�ص 

يٍة كانت تربط زعامات بنت  الذين عا�صوا في تلك الفترة, والتي ت�صير اإلى عالقاٍت ودِّ

ق  �صدَّ ورمي�ص  اإبل  عين  في  وخا�صًة  وبزعاماتها,  المنطقة  بم�صيحيي  خا�صًة  جبيل 

تٍة للقيام باأي عمٍل عدوانيٍّ �صدهم. م, وعدم وجود اأية نيٍة مبيَّ التطمينات التي كانت ُتقدَّ

هذا ويقول ال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين بهذا ال�صاأن, وفي رده على التحري�ص 

المق�صود, والذي من �صاأنه ت�صويه اأهداف عقد الموؤتمر, وحرفها عن الواقع الحقيقي, 

�الأفندية  منافقي  من  �لفرن�صيين  ذيول  ذلك:»�صاء  »وغير  �لجهاد  »بفتوى  والكالم 

بجهاد  فتوًى  �إلينا  فن�صبو�  ��صتغالٍل,  �أ�صو�أ  �لحدث  هذ�  ي�صتغلو�  �أن  مين,  و�لمتزعِّ

�صيئاً  تحريفاً  هذه  دعو�هم  وكانت  �لحجير,  موؤتمر  في  كانت  �إنها  قالو�  �لن�صارى, 

�آذ�ن  في  ونه  يزجُّ ر  �لمزوَّ �لتحري�  بهذ�  وذهبو�  �لحجير,  في  �لم�صهود  لموقفنا 

اأعقبت  التي  الأحداث  موقفه من  وفي  ديٍن«  ذمٍة وال  �لم�صتولين في غير  �لحاكمين 

الموؤتمر, واعتبر اأنها اأ�صاءت اإلى اأهدافه, قال:»وقد كان ��صتياوؤنا لهذه �لكارثة )كارثة 

تبيحها  ال  �لتي  بق�صوته  �لبربري  �لفو�صوي  مظهرها  �أزعجنا  عظيماً,  �إبل(  عين 

�أعلناها في �لحجير, من  �لتي  �إلى خطتنا  �أ�صاءت  �أنها  و�أزعجنا  �صة,  �لمقدَّ �صريعتنا 

كانت  وقد  �الأقلِّيات,  و�صائر  �لن�صارى  تاأمين  في  و�لمبالغة  �الأمن,  على  �لمحافظة 

�الإ�صتقالل  من  غايتنا  �إلى  �لو�صول  من  �أعاقتنا  �لتي  �لعر�قيل  من  �لكارثة  هذه 

.
)21(

و�لتحرر, وهكذ� كان للم�صتعمر ما �أر�ده«

النتيجة األولية لعقد المؤتمر:
م, نرى اأنه كان في جبل عامل, ع�صية انعقاد موؤتمر وادي الحجير,  من خالل ما تقدَّ

زعاماٌت �صيا�صيٌة متناق�صُة الأهداف والم�صالح, ومتذبِذبٌة في مواقفها, وهذا ما اأ�صار 

اإليه بو�صوٍح ال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين, حيث و�صف بع�ص الزعماء بالمنافقين 

قة, وكان هناك اأي�صًا تياٌر  الذين يعملون ل�صتغالل الأو�صاع لم�صالحهم الخا�صة ال�صيِّ

, تن�صوي تحت لوائه بع�ص ال�صخ�صيات الوطنية, وبع�ص رجال الدين, وخا�صًة  عروبيٌّ
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ال�صيد عبد الح�صين �صرف الدين وم�صايخ النبطية, وتحديدًا ال�صيخ اأحمد ر�صا وال�صيخ 

�صليمان �صاهر وغيرهما, ولأنَّ معظم ال�صيا�صين كانوا يحاولون اأن تبقى الكلمة الف�صل 

لهم, وال�صلطة باأيديهم, فاإنهم كانوا يعملون جاهدين على جعل مواقفهم هي الحا�صمة 

بالأمر, ويعتبر البع�ص »�أنَّ �صر�عاً عنيفاً ن�صاأ بين �لزعماء و�لمفكِّرين, ب�صبب خوفهم 

.
)22(

على زعامتهم من �الإنتقال �إلى �أولئك«

على  الدين  رجال  دور  يقت�صر  اأن  ٌه  توجُّ وال�صيا�صين  الزعماء  بع�ص  لدى  كان  لقد 

لهم  الذين  ال�صيا�صة,  رجال  تغطية  وعلى  فقط,  الإجتماعي  والتوجيه  الديني  الحقل 

كان  الموؤتمر  اأنَّ  المهم  المجتمع.  وقيادة  ال�صيا�صي  بالعمل  التعاطي  في  الحق  وحدهم 

اإلى  دعا  الذي  الأ�صعد,  كامل  اإلى  بالإ�صافة  اإذ ح�صره  كبيرٍة,  �صيا�صٍة  تظاهرٍة  بمثابة 

عامل,  جبل  في  والوجهاء  والأدباء  والعلماء  الزعماء  من  كبيٌر  عدٌد  �صه, 
َّ
وتراأ الموؤتمر 

لعدة  بالذات  المكان  ذلك  في  الموؤتمر  ُعِقد  وقد  الوطنية,  الع�صابات  زعماء  وكذلك 

اأ�صباٍب منها:

اأنَّ عقده في مركز ثقل اأي زعيٍم �صيا�صيٍّ في جبل عامل, يعني تقوية الر�صيد ال�صعبي 

ه. لهذا الزعيم, في الوقت الذي كان فيه ال�صراع على الزعامة العاملية على اأ�صدِّ

الإبتعاد عن التاأثير ال�صيا�صي الذي يمكن اأن يمار�صه اأي زعيٍم, اإذا ُعِقد الموؤتمر في 

منطقته.

»�إنَّ زعماء �لع�صابات هم �لذين فر�صو� عقد �لموؤتمر في ذلك �لمكان, �لذي يخرج 

عن نطاق تو�جد �لقو�ت �لفرن�صية, وقد ح�صر من زعماء �لع�صابات �صادق �لحمزة 

 دون غيره من قادة الع�صابات, وهذا يتناق�ص مع ما ي�صوقه الآخرون.
)23(

فقط«

تم  ذلك,  اأجل  ومن  وقراراته,  الموؤتمر  نتائج  تنتظر  كانت  دم�صق  اأنَّ  الوا�صح  من 

الدين,  نور  الح�صين  عبد  وال�صيد  الدين,  �صرف  الح�صين  عبد  ال�صيد  من  وفٍد  اختيار 

مة ال�صيعة الأكبر ال�صيد مح�صن الأمين, بهدف  اإلى ال�صام, ويلتقي هناك بعالَّ ليذهب 

م�صاألة  اأنَّ  العلم  مع  كان,  وهكذا  العامليين,  با�صم  معه  والتباحث  في�صل,  الملك  لقاء 

اختيار الوفد وذهابه ومحادثاته اأخذت الكثير من النقا�صات.



126

�ل���ح���ج���ي���ر و�دي  م������وؤت������م������ر 

المصادر

م�صعود �صاهر:»تاريخ لبنان �الإجتماعي 1914 - 1926« دار الفارابي, بيروت 1974   .1

�ص 30.

2.  يو�صف الحكيم: »�صورية و�لعهد �لفي�صلي« ط2 دار النهار للن�صر, بيروت 1980 �ص 

.170

3. زين نور الدين: ال�صراع الدولي في ال�صرق الأو�صط, وولدة دولتي �صوريا ولبنان, دار 

النهار للن�صر بيروت 1971 �ص 170.

4.  اأحمد ر�صا: »�لعرفان« م33 ج3 �صفحات 473 - 472 .

اأحمد ر�صا »مذكر�ت للتاريخ « العرفان م33 ج8 �ص858.  .5

التربية,  كلية  من�صورة,  غير  كفاءة  ر�صالة  و�آثاره«  �لحجير  جابر:»موؤتمر  منذر   .6

الجامعة اللبناية بيروت 1973.

 7. )1(جريدة الب�صير 7 �صباط 1920 �ص2.

8.  اأحمد ر�صا »�لعرفان« م33 ج3 �ص 257.

الب�صير 29 ني�سان 1920 �ص2.  .9

10. اأحمد ر�صا »�لعرفان« م33 ج9 �ص989.

عتبة  على  �لعاملية  و�لع�صبية  �لعامليون  �لقلقة,  �صرارة:»�الأمة  و�صاح  راجع   .11

�لدولة �للبنانية« دار النهار للن�صر بيروت 1996



127

�لم�صادر

12.عبد الح�صين �صرف الدين: »�صفحات من حياتي« مجلة العهد العدد الثالث, ني�صان 

1948, ال�صنة الرابعة �ص7 .

13. اأحمد ر�صا »�لعرفان« م33 ج3 �ص 733. 

ال�صرقية,  14.�صليمان �صاهر:»جبل عامل في �لحرب �لكونية« ط1, دار المطبوعات 

بيروت 1968 �ص71.

15. نف�ص المرجع .

16.عبد الح�صين �صرف الدين: »�لمرجع �ل�صابق« �ص7 .

اآل �صفا: »تاريخ جبل عامل« دار متن اللغة, بيروت, ل تاريخ للن�صر  17. محمد جابر 

�ص227.

18. نف�ص المرجع: �ص227 نقاًل عن ال�صيخ اأحمد �صفا.

ريحاني,  �صادر  دار  مطابع  ط3,  الثاني  الجزء  �لعرب«  »ملوك  الريحاني:  اأمين   .19

بيروت 1951 �ص 185.

�ص2     1920 اأيار   18 �إبل«   عين  اإبل:»حو�دث  عين  في  الب�صير  جريدة  مرا�صل   .20

وكلمنتين خياط:»حو�دث عين �إبل« مجلة ال�صرق  م 18 ت�صرين اأول 1920 �ص 722

21.عبد الح�صين �صرف الدين: »�صفحات من حياتي« مجلة المعهد, العدد الرابع, اآيار 

1948 �ص7.

22.منذر جابر: »�لمرجع �ل�صابق« �ص84.

23.اأحمد ر�صا: »مذكر�ت للتاريخ« العالفان م33 ج9 �ص 988, راجع الب�صير اأي�صًا 29 

ني�سان 1920 �ص3 لمحمد علي الحوماني في مجلة »�لعروبة« ر�صالة وجهها ل�صماحة 

ني�صان  الثالث,  العدد  المعهد,  مراجع:  الحجير,  في  لموقفه  فيها  عار�صًا  ال�صيد, 

.1948



128

�ل���ح���ج���ي���ر و�دي  م������وؤت������م������ر 

3 ................................................................................. مقدمة:

5 ..................................... �الفتتاحية �لكلمة �لترحيبية: �لحاج علي �لزين

كلمة �لم�صرف على �أعمال �لموؤتمر: �صماحة �ل�صيخ ح�صن بغد�دي.................. 9

ر�عي �لموؤتمر �لدكتور غ�صنفر ركن �آبادي ......................................... 15

 الجل�صة الأولى: برئا�صة ال�صيخ علي يا�صين ..................... 19

�لموق� �لقومي في موؤتمر و�دي �لحجير/ �ل�صيد ح�صين �صرف �لدين................. 19

45 ... و�دي �لحجير �الإجتماع و�ل�صيا�صة... دالالت �لتاأريخ و�لحا�صر/ �لدكتور علي فيا�ص

�لوحدة �الإ�صالمية و�لوطنية �أ�صا�ص �الإنت�صار/  �لدكتور ح�صن يعقوب................. 49

دور علماء جبل عامل في مو�جهة �الإحتالل �لفرن�صي/ �لدكتور محّمد كور�ني........ 55

69 ...................  الجل�صة الثانية: برئا�صة ال�صيخ اأحمد الزين 

69 ..... �الإمام �ل�صيد مو�صى �ل�صدر �لو�رث و��صتكمال �لدور/ �لدكتور �لحاج خليل حمد�ن

109 ....................... �لدور �الإعالمي من خالل �لموؤرِّخ/ �لدكتور �ل�صيد �إبر�هيم �لمو�صوي

115 ............ �لظروف �لتي �صاهمت في �نعقاد موؤتمر �لحجير/ �لدكتور م�صطفى بزي

 �صور  الموؤتمر............................................... 129

143 ............................................................. مقتطفات من �ل�صح�

الفهرس



129

صور  المؤتمر

افتتاحية



130

�ل���ح���ج���ي���ر و�دي  م������وؤت������م������ر 



131

�صور  �لموؤتمر



132

�ل���ح���ج���ي���ر و�دي  م������وؤت������م������ر 



133

�لجل�صة �الأولى

الجلسة األولى



134

�ل���ح���ج���ي���ر و�دي  م������وؤت������م������ر 

الجلسة الثانية



135

�لجل�صة �لثانية



136

�ل���ح���ج���ي���ر و�دي  م������وؤت������م������ر 



137

على هام�ص �لموؤتمر

على هامش المؤتمر



138

�ل���ح���ج���ي���ر و�دي  م������وؤت������م������ر 



139

على هام�ص �لموؤتمر



140

�ل���ح���ج���ي���ر و�دي  م������وؤت������م������ر 



141

على هام�ص �لموؤتمر



142

�ل���ح���ج���ي���ر و�دي  م������وؤت������م������ر 



143

مقتطفات من �ل�صح�

مقتطفات من الصحف



144

�ل���ح���ج���ي���ر و�دي  م������وؤت������م������ر 

مقتطفات من الصحف


