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»إطاللة ُجبيلّية«

ما بين الماضي والحاضر )1(
رئي�س التحرير 

الأكبر  الهمَّ  والفتوح  جبيل  ومدينة  جبيل  باد  كانت  لقد 
لمجلة »اإطالة ُجبيلّية« منذ انطاقتها ولغاية تاريخه. ففي العدد 
الأّول ال�سادر في اأيلول 2010 تكّلمت عن ف�سل جبيل منذ �سبعة اآلف 
عام على الح�سارة الإن�سانّية بريادتها في تجارة الخ�سب والحرير 
ولتعليمهم  المتو�سط.  الأبي�س  البحر  لمدن  والأرج��وان  والخزف 
اإلى جانب ذلك الحروف الأبجدية. اإلى اأن قلت عن تاريخها في 
الع�سور الأخيرة:» ولو اأردنا النظر اإلى ما قّدمته جبيل من عطاء 
دينّي، وثقافّي، واأدبّي، وفنّي، واإجتماعّي، و�سيا�سي، وتربية وطنّية، 
ومحبة للوطن وللغة العربية، وللقومّية العربّية، ولق�سّية فل�سطين، 
اأن  اأّن عطاء جبيل عطاٌء مبارك يجب  الجنوب لوجدنا  ولتحرير 

يحفظ وي�سجل باأحرف من نور في �سجات الوطن.)2(
وبالتالي فهذه المجلة هي َحَلقٌة من حلقات المعرفة الدينّية، 
منها«  والغاية  لبنان،  في  ت�سُدر  التي  والثقافّية  والإجتماعّية، 
على  بمحافظتهم  اللبنانيين  �سلوك  في  الدين  دور  اإب��راز  اأوًل: 
الإ�سام  لأنَّ  ال�سام،  واإف�ساء  الجوار،  بحفظ  بع�سًا  بع�سهم 
المحبة  ديانة  هي  والم�سيحّية  والإ�ستقامة،  الرحمة  دي��ن  هو 
والمذهبّية،  والطائفّية،  والتع�سب،  التطرف،  واأنَّ  وال�سام، 

عند بع�س اللبنانيين هي هرطقٌة و�سذوٌذ عن الدين والإيمان.

ثانيًا: اإبراز دور الدين في العي�س الم�سترك والوحدة الوطنّية 
تعالى  اهلل  من  رحمٌة  هو  والتدين  الدين  لأنَّ  اللبنانيين،  بين 
لجميع العالمين ولي�س هو ل�سعب دون �سعب اأو طائفة دون اأخرى 
َذَكٍر  ن  مِّ َخَلْقَناُكم  ا  اإِنَّ ا�ُس  النَّ اأَيَُّها  َيا   } تعالى:  لقوله  م�سداقًا 
 ِ اهللَّ ِعنَد  ْكَرَمُكْم  اأَ اإِنَّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  �ُسُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َواأُنَثى 

َ َعِليٌم َخِبير} �سورة الحجرات، اآية:13. اأَْتَقاُكْم اإِنَّ اهللَّ
ثالثًا: اإبراز دور الدين في حياة اللبنانيين في جمع كلمتهم 
ووحدة �سّفهم للدفاع عن الأر�س، والعر�س، والكرامة الوطنّية.
خال  من  الإن�سانّية  م�ستقبل  في  الدين  دور  اإب��راز  رابعًا: 
ال��ح��وار  خ��ال  وم��ن  ال�سامّية،  ال�سماوّية  ال��ر���س��الت  تعاليم 
بين  الم�سترك  الإي��م��ان  اأنَّ  �سيما  ل  الم�سيحّي.   � الإ���س��ام��ّي 
الزمان  اآخ��ر  في  الموعود  بالمخل�س  والم�سلمين  الم�سيحيين 
وج���ورًا.)3(  ظلمًا  ُمِلَئت  كما  وع��دًل  ق�سطًا  الأر���س  يماأ  ال��ذي 
والقيم  المبادئ  اأنَّ  كما  الكريم.  والقراآن  الإنجيل  من  نابع  هو 
ُوِجَد  اإن  والخاف  واح��دة  والإ�سام  الم�سيحّية  في  الأخاقّية 

ففي بع�س التفا�سيل والتطبيقات.
خال  الكريمة  التحرير  اأُ���س��رة  مع  تعالى  اهلل  وفقني  وق��د 
للم�سلمين في  الثقافّية  الحياة  باإيجاز على:  للتكلم  اأربع �سنوات 

هذه.  اأيامنا  ولغاية  الو�سطى  الع�سور  منذ  والفتوح  جبيل  باد 
وباإطالة اأخرى على تاريخ وحا�سر بع�س رجالتنا الكرام من 
م�سلمين وم�سيحيين وكذلك عن تاريخ بع�س العائات الكريمة 
رجالتها  مع  والتن�سيق  بالتعاون  لبنان  جبل  مت�سرفّية  في 
لتلك  ال�سعبّية  والذاكرة  والوثائق  الم�سادر  بع�س  خال  من 
وعن  الوطنّية.  للوحدة  الدائمة  الدعوة  خال  ومن  العائات. 
الآمال والأماني الُجبيلّية في ق�سّية �سدِّ جّنة وطريق حبوب فدار 
الرمال  ومقالع  وق�سية محافر  ل�سا  بلدة  في  الم�ساحة  وق�سّية 
والطريق العام في قرى الح�سون وفرحت وبزيون ول�سا وقمهز 
المحرومة  ُقرانا  على  اأخ��رى  اإط��الٌت  المجلة  لهذه  كان  كما 
قرية  عنوان:  تحت  ذلك  ونحو  والخدمات  التحتية  البنى  من 
المنطقة  هذه  حاجة  على  اإطالة  لها  كان  وكذلك  بادي.  من 
في  الموجودة  الفروع  وتعزيز  اللبنانّية  للجامعة  جديدة  لفروع 
غزير ونهر ابراهيم وعم�سيت. وغيرها من ق�سايا كان اأهمها: 
ال�سمالي  المتن  وعلى  لبنان  و�سمال  طرابل�س  على  اإط��الت 
والقاء  ع��ام��ل.  وجبل  ال��خ��روب  واقليم  الجنوبّية  وال�ساحّية 
نظرات على الّنجف الأ�سرف كمدينة للثقافة العالمية والوحدة 

الإ�سامّية في القرن الواحد والع�سرين. 
ول وفريقه الجامعي  وكذلك التعاون مع الأ�ستاذ انطون ف�سّ
في  ُجبيلّية  �سخ�سّية  ع�سرة  احدى  لتكريم  اللكتروني  وموقعه 
بيت عنيا� حري�سا باإقامة اإحتفالت ثقافّية م�سهودة لهم تحت 
عنوان: »اأعام من باد الأرز«. بالتعاون والتن�سيق مع م�ست�سار 

التحرير الدكتور عبد الحافظ �سم�س.
ونهج  عطاء  من  ع��دد  كل  في  الدائمة  الإ�ستفادة  وكذلك 

اأمير الموؤمنين الإمام علّي بن اأبي طالب t في نهج الباغة. 
الم�سيحيين  عقيدة  على  حديثة  ع�سرّية  علمّية  نظرة  والقاء 
المدر�سة  من  والإ�ستفادة  الموعود.  المخل�س  في  والم�سلمين 
الفقهّية الحديثة ل�سّيدنا الأ�ستاذ اآية اهلل العظمى ال�سّيد محمد 
هذه  اأيامنا  في  الأع��ام  ولفقهائنا  اهلل)ق���ده(  ف�سل  ح�سين 
المقارنة  الفقهّية  البحوث  بع�س  خال  من  للحياة  ونظرتهم 

وغيرها من موا�سيع اإ�سامّية ووطنّية. 
فجرها  منذ  وتلميحًا  ت�سريحًا  المجلة  ه��ذه  تكّلمت  كما 
الأّول وحتى عددها الأخير عن ميثاق عنايا، المّوقع من وجهاء 
الإمام  من  بت�سجيع  1975م.  اأيلول   21 في  جبيل  باد  واأعيان 
للعي�س  كاأنموذج  اإده  ريمون  والعميد  ال�سدر  مو�سى  ال�سّيد 

الم�سترك والوحدة الوطنّية المطلوبة لجميع اللبنانيين.
التنويهات  كما وفق اهلل تعالى هذه المجلة لنيل الكثير من 
وال��ع��راق  وم�سر  لبنان  م��ن  وال�����س��ع��رّي��ة  ال��ن��ث��رّي��ة  وال��ر���س��ائ��ل 
وللح�سول على ثقة ور�سى اأكثر من ع�سرين األف قارئ لها على 

�سبكة النترنت من لبنان وخارجه.
ولكن الحظوة الكبرى التي ح�سلت عليها مجلتنا هي ر�سى 
�سماحة اأ�ستاذنا اآية اهلل ال�سيخ ح�سن طّراد)دام ظله(، وغيره 
الجليل  عّامتنا  �سماحة  ور�سى  عليها.  الأع��ام  علمائنا  من 
على  ور�ساكم  عليها.  الإحتفال،  راعي  اهلل  ف�سل  علي  ال�سّيد 

م�سيرتها الوطنّية خال ال�سنوات الما�سّية. 
اأُ�سرة التحرير الكريمة  التوفيق لنا مع  اآمًا من اهلل تعالى 

لمتابعة هذه الم�سيرة الطويلة.
وكلُّ عام واأنتم بخير

الهوام�س:
 كلمة رئي�س تحرير هذه المجلة بمنا�سبة العيد الخام�س لها »بت�سرف« في قاعة ( 1)

العّامة المرجع ال�سّيد ف�سل اهلل)قده(، في جبيل ع�سر يوم الجمعة في اأول 
اأيار 2015م.

2010م. ( 2) )�سبتمبر(  اأيلول  في  ال�سادر  الأّول  العدد  ُجبيلّية«  »اإطالة  مجلة    
�س 2.

  عن نف�س الم�سدر.( 3)
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قا�سية  بظروف  يمرُّ  وهو  الكريم، 
)ر�سي  خديجة  وف��اة  بعد  خا�سة 

فما  ط��ال��ب.  اأب���ي  وع��م��ه  عنها(  اهلل 
كان منها اإل اأن �ساعفت الجهد وتحملت 

لتقدم  اأب��ي��ه��ا  ج��ان��ب  اإل���ى  ووق��ف��ت  ب�سبر،  ل��ه الأح����داث 
اأُمها الغالية واكرم الزوجات ولذلك كانت تكنى باأم  العو�س عن 

اأبيها. 
ثم جاءت هجرة الر�سول w اإلى يثرب بعد اأن لم يبق له في 
مّكة مكان وعلى اأثره هاجر عليٌّ )ر�سي اهلل عنه( وكان قد تّمهل 
ثاثة اأيام في مّكة ريثما اأدى عن النبي الودائع التي كانت عنده 
اأبيها  اأم كلثوم حتى جاء ر�سول من  للنا�س وبقيت فاطمة واأختها 
كادتا  فما  ب�سام  هجرتهما  تمر  ولم  يثرب،  اإلى  ف�سحبهما   w
تودعان مكة حتى طاردهما اللئام من ُم�سركي قري�س ونخ�س اأحد 
اإلى  �سفهاء مكة يدعى »الحويرث بن نقيذ« بعيرهما فرمى بهما 
وتركهما   ، الج�سم  نحيله  �سعيفة  يومئذ  فاطمة  وكانت  الأر���س، 
ا�ستد  وق��د  المدينة،  اإل��ى  و�سلتا  اأن  اإل��ى  الطريق  بقية  ي�سيران 

غ�سب الر�سول w على من اآذى ابنتيه، فاأهدر دمه)3(. 
زواج ال�سيدة فاطمة الزهراء وحياتها في بيتها:

بعد اأن تزوج الر�سول w من ال�سيدة عائ�سة )ر�سي اهلل عنها( 
تقدم كبار ال�سحابة لخطبة الزهراء، بعد اأن كانوا يحجمون عن 
تقدم  فقد  اإي��اه.  وخدمتها   w اأبيها  مع  لوجودها  �سابقًا  ذل��ك 
لخطبة الزهراء اأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف )ر�سي اهلل 
عنهم( ولكن النبي w  اعتذر في لطف ورفق، وتحّدث الأن�سار 
التقدم  على  و�سجعوه  عنه(  اهلل  )ر�سي  طالب  اأبي  بن  علّي  اإلى 
وعند  الإ���س��ام  في  بمكانته  يذكرونه  واخ���ذوا  فاطمة،  لخطبة 
عليه  اهلل  �سّلى  الر�سول  اإلى  وذهب  ت�سجع  حتى   w اهلل  ر�سول 
و�سّلم خاطبًا، وعندما ح�سر مجل�س النبي غلبه الحياء فلم يذكر 
حاجته، واأدرك ر�سول اهلل ما ينتاب علّي من حرج فبادره بقوله: 

م���ا ح���اج���ة اب��ن 
اأبي طالب؟ 

.w ذكرت فاطمة بنت ر�سول اهلل : اأجاب عليٌّ
 قال ر�سول اهللw: مرحبًا واأهًا .. 

فهم  فقد  علّي  قلب  على  و�سامًا  ب��ردًا  الكلمات  هذه  وكانت 
منها، وكذلك فهم اأ�سحابه اأن ر�سول اهلل يرحب به زوجًا لبنته. 
وكانت تلك ُمقّدمة الخطبة، عرف عليٌّ w اأن ر�سول اهلل يرحب 
ر�سول اهلل  اإلى  اأيام ذهب  بعد  كان  فلما  فاطمة،  لإبنته  زوجًا  به 
… وكان مهرها ر�سي اهلل  �سّلى اهلل عليه و�سّلم وخطب فاطمة 
في  عليِّ  اإلى  و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى  الر�سول  اأهداها  درع��ًا  عنها 
غزوة بدر، وقد دعا لهما ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم فقال: 

»اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في ن�سلهما «.
بل  ناعمة،  ول  ُمترفة  عليِّ  بيت  ف��ي  فاطمة  حياة  تكن  ل��م 
اأقرب للخ�سونة والفقر، وقد كفاها زوجها الخدمة خارجًا  كانت 
�سوؤون  في  ي�ساعدها  عنه(  اهلل  )ر�سي  عليٌّ  وكان  لأمة،  واأ�سنده 
المنزل. قال عليٌّ )ر�سي اهلل عنه(: لقد تزوجت فاطمة وما لي 
ولها فرا�س غير جلد كب�س ننام عليه بالليل ونجل�س عليه بالنهار، 
ولما زوجها ر�سول اهلل بي بعث معها  ولها خادم غيرها،  وما لي 
وجرتين،  و�سقاء  ورحائين  ليف  ح�سوها  اأدم  وو���س��ادة  بخميلة 
بنحرها،  بالقربة  وا�ستقت  يدها،  اأثرت في  بالرحى حتى  فجرت 
وقّمت البيت حتى اغبرت ثيابها. ولما علم عليُّ )ر�سي اهلل عنه( 
w قد جاءه خدم قال لفاطمة: لو اأتيت اأباك ف�ساألتيه  اأن النبيَّ 
خادمًا، فاأتته فقال النبّي ما جاء بك يا بنية؟ قالت: جئت لأ�سلم 
الغد  ر�سول اهلل من  فاأتاها  ت�ساأله ورجعت،  اأن  وا�ستحيت  عليك، 
: واهلل يا ر�سول اهلل  فقال: ما كانت حاجتك؟ ف�سكتت فقال عليٌّ

مولدها ون�ساأتها:
هي فاطمة بنت ُمحّمد بن عبداهلل بن عبد المطلب بن ها�سم 
� �سّيد المر�سلين وخاتم النبيين �سّيد ولد اآدم � w و�سغرى بناته 
زوج  وهي  بالإ�سام  اإيمانًا  الن�ساء  اأولى  خديجة  ابنة  اأي�سًا  وهي 
w، فما �سجد  اأ�سلم مع ر�سول اهلل  اأول من  اأبي طالب،  علّي بن 
ل�سنم، وما انحنى لوثن وهو المجاهد مع النبيِّ منذ �سغره، وهو 
الجنة  اأهل  �سباب  �سّيدي  الح�سنين  اأم  وهي  الم�سلمين،  خليفة 

)ر�سي اهلل عنهما(. 
ولقد �ساء اهلل اأن يقترن مولد فاطمة في يوم الجمعة الموافق 
للع�سرين من جمادى الآخرة في ال�سنة الخام�سة قبل البعثة بقليل 
لما  حكمًا  )ُمحّمدًا(  قري�س  فيه  ارت�ست  الذي  العظيم  بالحادث 
بناء  الأ�سود بعد تجديد  بينهم حول و�سع الحجر  ا�سّتد الخاف 
اأن  عقله  برجاحة  وال�سام  ال�ساة  عليه  ا�ستطاع  وكيف  الكعبة، 
ودمار  حرب  من  يتهددها  كان  مما  قري�س  َوُينقذ  الم�سكلة  يحلَّ 

واإ�سالة دماء وعداوة بين الأهل والع�سيرة.
حمل الأب الحاني ابنته المباركة يهدهدها وياطفها، وكانت 
في  الرابعة  الأنثى  يتلقى  وه��و   ، بب�سا�سته  كبيرة  خديجة  فرحة 
اأولده، ولم يظهر عليه غ�سب ول األم لأنه لم ُيرزق ذكرًا )2( وكانت 
فرحة خديجة اكبر حين وجدت مامح ابنتها ت�سبه مامح اأبيها، 
وقد ا�ستب�سر الر�سول بمولدها فهي الن�سمة الطاهرة التي �سيجعل 

اهلل ن�سله منها.
الف�سل الأول

كانت   : قالت  عنها(  اهلل  )ر�سي  �سلمة  اأم  الموؤمنين  اأم  عن 
 .w اأ�سبه النا�س وجهًا بر�سول اهلل w فاطمة بنت ر�سول اهلل

ما  قالت:  اأنها  عنها(  اهلل  )ر�سي  الموؤمنين  اأم  عائ�سة  وعن 
راأيت اأحدًا من خلق اهلل اأ�سبه بر�سول اهلل w من فاطمة.

روى  فقد  تعالى  اهلل  من  باإلهام  فاطمة  ت�سميتها  كانت  وقد 
 ،w الديلمي عن اأبي هريرة عن عليِّ )ر�سي اهلل عنه(، اأنَّ النبّي
النار«.  من  وحجبها  فطمها  اهلل  لأن  فاطمة؛  �ُسميت  اإنما  قال:» 

والفطم هو القطع والمنع. 
النبوي  والتوجيه  الرحيم،  النبوة  بيت  في  فاطمة  ترعرعت 
الر�سيد، وبذلك ن�ساأت على العفة وعّزة النف�َس َوُح�سن الُخلق، ُمتخذة 
الح�سنة في جميع  والقدوة  لها  الأعلى  المثل   w ر�سول اهلل  اأباها 
اأن تبلغ الخام�سة حتى بداأ التحول  ت�سرفاتها. وما كادت الزهراء 
الكبير في حياة اأبيها بنزول الوحي عليه، وقد تفتحت مداركها على 
اأبيها وهو يعاني من �سدَّ قري�س وتعنت �سادتها له، و�ساهدت العديد 
من مكائد الكفار واعتدائهم على الر�سول الكريم، وكان اأق�سى ما 
راأته فاطمة عندما األقى �سفيه مكة عقبة بن اأبي معيط الأذى على 
 w راأ�س اأبيها وهو �ساجد ي�سلي في �ساحة الكعبة ويبقى الر�سول

�ساجدًا اإلى اأن تتقدم فاطمة وتلقي عنه القذر.
ذلك  ال��دع��وة  بداية  في  اآلم  من  قا�سته  ما  اأ���س��دِّ  من  وك��ان 
ها�سم  بني  مع  الم�سلمون  فيه  حو�سر  ال��ذي  ال�سديد  الح�سار 
اأبي طالب، واأقاموا على ذلك ثاث �سنوات ، فلم يكن  في �ُسعب 
وا�ستروه، حتى  اإل  بيعًا  ول  مكة  يدخل  يتركون طعامًا  الم�سركون 
والجلود،  الأوراق  اأكل  اإلى  وا�سطروا  ها�سم  بني  التعب  اأ�ساب 
اإليهم �سيء اإل م�ستخفيًا، ومن كان يريد اأن ي�سل  وكان ل ي�سل 

قريبًا له من قري�س كان ي�سله �ِسّرًا.
طوال  فبقيت  فاطمة  �سحة  على  والجوع  الح�سار  اأث��رَّ  وقد 
حياتها تعاني من �سعف البنية، ولكنه زادها اإيمانًا ون�سجًا. وما 
كادت الزهراء ال�سغيرة تخرج من محنة الح�سار حتى فوجئت 
ُحزنًا  نف�سها  فامتاأت  عنها(  اهلل  )ر�سي  خديجة  اأُمها  بوفاة 
النبي  اأبيها  نحو  �سخمه  م�سوؤوليات  اأمام  نف�سها  ووجدت  واألمًا، 

فاطمة الزهراء بنت الرسول
)رضي اهلل عنها(
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محمد w  وذكروا قول اهلل تعالى: { �إنك ميت و�إنهم ميتون }.
الف�سل الرابع والأخير

 وفاة فاطمة ر�سي اهلل عنها:
اأو�ست الزهراء )ر�سي اهلل عنها( علي بن اأبي طالب بثاث 
و�سايا في حديث دار بينهما قبل وفاتها. وقالت الزهراء يا ابن 
اإل لحقة باأبي  اأرى حالي  اإلي نف�سي، واإنني ل  عم، انه قد نعيت 
�ساعة بعد �ساعة، واأنا اأو�سيك باأ�سياء في قلبي. فقال )كرم اهلل 
وجهه(: اأو�سيني بما اأحببت يا بنت ر�سول اهلل w، فجل�س عند 
يا  البيت. فقالت )ر�سي اهلل عنها(:  واأخرج من كان في  راأ�سها 
ابن العم ما عهدتني كاذبة ول خائفة، ول خالفتك منذ عا�سرتني. 
فقال )ر�سي اهلل عنه(: معاذ اهلل! اأنت اأعلم باهلل تعالى، واأبرُّ 
واأ�سدُّ خوفًا من اهلل تعالى، وقد عزَّ علي مفارقتك  واتقى واأكرم 
وفقدك اإل اأنه اأمر ل ُبدَّ منه، واهلل لقد جددت علي ُم�سيبة ر�سول 

اهلل w وجلَّ فقدك، فاإنا هلل واإنا اإليه راجعون.
ًا كرم اهلل وجهه بثاث:  وقد اأو�ست الزهراء ر�سي اهلل عنها عليَّ
اأول: اأن يتزوج باأمامة بنت العا�س بن الربيع، وهي اإبنة اأختها 
زينب )ر�سي اهلل عنها(. وفي اختيارها لأمامة ر�سي اهلل عنها 
هي  واأمامة  وروؤومتي.  حنوتي  في  مثلي  لولدي  تكون  اأنها  قالت: 

التي روي اأن النبي w كان يحملها في ال�ساة.
ثانيًا: اأن يتخذَّ لها نع�سًا و�سفته له، وكانت التي اأ�سارت عليها 
بهذا النع�س اأ�سماء بنت عمي�س )ر�سي اهلل عنها(، وذلك ل�سدة 
الآلة  على  تحمل  اأن  ا�ستقبحت  فقد  عنها(  اهلل  )ر�سي  حيائها 
ب�سرير  ياأتي  اأن  وو�سفه  في�سفها،  الثوب  عليها  ويطرح  الخ�سبية 

ثم بجرائد ت�سد على قوائمه، ثم ُيغطى بثوب.
ثالثا: اأن تدفن ليًا بالبقيع.

لم يطل مر�س الزهراء )ر�سي اهلل عنها( الذي توفيت فيه، 
w، وقد  ولم يطل مقامها في الدنيا كثيرًا بعد وفاة الم�سطفى 
الثالث من  وفاتها، فقيل في  تاريخ  الروايات في تحديد  اختلفت 
بقين من  لع�سر  توفيت  وقيل  للهجرة  �سنة ع�سرة  الآخرة  جمادى 

جمادى الآخرة، اأما الأرجح فاإنها توفيت ليلة الثاثاء يوم الثنين 
من �سهر رم�سان �سنة اإحدى ع�سرة من الهجرة.

وفاتها  وقيل كانت قبل  �سنة.  ت�سع وع�سرين  بنت  وتوفيت وهي 
فرحة م�سرورة لعلمها باللحاق باأبيها الذي ب�سرها اأن تكون اأول اأهل 
ثاثة   w ر�سول اهلل  وفاة  بعد  الزهراء  لبثت  وقيل  به  لحاقًا  بيته 
ذ علّي )كرم اهلل وجهه(  ا�سهر وفي رواية اأخرى �ستة ا�سهر. وقد نفَّ
و�سيتها، فحملها في نع�س كما و�سفته له ودفنت بالبقيع ليًا، وهي 

اأول من ُحملت في نع�س واأول من لحقت بالنبّي w من اأهله. 
و�سلى  القلوب،  واأح���زان  العيون  دم��وع  بين  فاطمة  حملت 
عليها علّي )كرم اهلل وجهه( ونزل في قبرها، ف�سمَّ ثرى الطيبة 
اأبيها  الطاهرة فاطمة الزهراء ر�سي اهلل عنها كما �سمَّ جثمان 

.w الم�سطفى 
الخاتمة:

ن�ساء  �سيدة  �سيرة  من  قب�سات  البحث  هذا  في  جمعت  قد   
ويمحو  القلوب  ي�سيء  نبرا�سًا  ذلك  يكون  اأن  اأمل  على  العالمين 
ال�سيدة  وه��ذه  البيت  هذا  عظمة  في  المت�سككين  ت�سكيك  منها 
الطاهرة. فكل حياة �سيدة ن�ساء العالمين فاطمة الزهراء درو�س 
اأبيها  عن  ودافعت  الدعوة  نا�سرت  �سباها  ففي  وعظات،  وعبر 
وذلك در�س لاأولد، وفي تزويجها وجهازها و�سبرها على �سظف 
وخ�سائ�سها  ف�سائلها  وفي  الم�سكات،  من  لكثير  حل  العي�س 
اإ�ساح لكثير من الأخاقيات وفي اهتمام الم�سطفى  ومزاياها 
وفي  الم�سلمات،  للفتيات  در�س  لها  وتهذيبه  بذكرها  وتنويهه  بها 

عفتها وطهارتها مراآة لكل فتاة.
فريدًا  نموذجا  عنها(  اهلل  الزهراء)ر�سي  لنا  �سربت  لقد 
ال�سالحة  ال��زوج��ة  م��ث��ال  ك��ان��ت  فقد  حياتها،  ف��ي  اأع��ل��ى  وم��ث��ًا 
وقريباتها،  مع جاراتها  ُح�سن عاقتها  في  مثًا  وكانت  ال�سابرة 
كان.  ما  ذريتها  من  ك��ان  حتى  الأم��وم��ة  ر�سالة  في  ُق��دوًة  وكانت 
فرحم اهلل الزهراء ريحانة �سيد ولد اآدم وزوج �سيد الفر�سان، واأم 
الح�سن والح�سين �سيدا �سباب اأهل الجنة واأم زينب بطلة كرباء.

طحنت  قد  فاطمة  وهذه  �سدري،  ا�ستكيت  حتى  �سنوت  لقد 
حتى مجلت يداها وقد اأتى اهلل ب�سبي فاأخدمنا.

ال�سفة  اأهل  واأدع  اأعطيكما  ،ل  واهلل  :»ل   w الر�سول  فقال 
عليهم  واأنفق  اأبيع  ولكن  عليهم  اأنفق  ما  اأجد  ل  بطونهم،  تتلوى 
ليخفف  اهلل  ر���س��ول  فاأتاهما  منزلهما،  اإل���ى  فرجعا  بالثمن« 
بخير  اأخبركما  األ  وح��ن��ان:  برفق  لهما  وق��ال  عناءهما  عنهما 
جبريل:  علمنيهن  كلمات   «:  wفقال بلى:  قال:  �ساألتماني؟  مما 
وتكبران  ع�سرًا،  وتحمدان  ع�سرًا،  �ساة  كل  ُدبر  اهلل  ت�سبحان 
وثاثين،  ثاثة  ت�سبحان  فرا�سكما  اإل��ى  اأُوي��ت��م��ا  واإذا  ع�سرًا، 

وتحمدان ثاثة وثاثين ،وتكبران اأربعًا وثاثين«.
الف�سل الثاني

و�سعت  عندما  ال��زه��راء  فاطمة  بيت  على  ال�سعادة  خيمت 
النبيُّ فرحًا  به  ففرح  الهجرة  الثالثة من  ال�سنة  في  الأول  طفلها 
كبيرًا فتا الأذان على م�سمعه، ثم حنكه بنف�سه و�سماه الح�سن، 
�سعره  بزنة  وت�سدق  �سعره  وحلق  �سابعه،  يوم  في  عقيقة  و�سنع 
عليه  اهلل  �سّلى  اهلل  بر�سول  اهلل  خلق  اأ�سبه  الح�سن  وكان  ف�سة. 
و�سّلم في وجهه، وما اأن بلغ الح�سن من العمر عامًا حتى ولد بعده 
الح�سين في �سهر �سعبان �سنة اأربع من الهجرة، وتفتح قلب ر�سول 
اهلل w ل�سبطيه )الح�سن والح�سين(، فغمرهما بكل ما امتاأ به 
قلبه من ُحب وحنان وكان w يقول:»اللهم اأني اأحّبهما فاأحبّهما 
في  الزهراء  فولدت  المبارك  الثمر  وتتابع  يحّبهما«  من  واأح��بَّ 
العام الخام�س للهجرة طفلة ا�سماها جدها �سّلى اهلل عليه و�سّلم 
)زينب(. وبعد عامين من مولد زينب و�سعت طفلة اأخرى اختار 

لها الر�سول ا�سم )اأم كلثوم (. 
ولدها  في  َر  َفُح�سِ الكبرى،  بالنعمة  فاطمة  اهلل  اآث��ر  وبذلك 
بلغ من  الب�سرية. وقد  اأف�سل �سالت  بها  w، وحفظ  نبيه  ذرية 
ُحبِّ ر�سول اهلل w لبنته فاطمة )ر�سي اهلل عنها( اأنه ل يخرج 
من المدينة حتى يكون اآخر عهده بها روؤية فاطمة، فاإذا عاد من 
ياأتي  ،ثم  فاطمة  ياأتي  ،ثم  ركعتين  في�سلي  بالم�سجد  بداأ  �سفره 
اأزواجه، وقد قال w :» اإنما فاطمة ب�سعة منيِّ فمن اأغ�سبها فقد 
يراها  اأن  و�سّلم  ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه  ير�س  ولم  اأغ�سبني«. 
لأنها  اإل  وما ذلك  بثمنها؛  والت�سدق  ببيعها  واأمرها  الحلي  تلب�س 
والتق�سف  وال�سبر  الزهد  في  اأعلى  مثًا  يريدها  واأنه  منه  ب�سعة 
كما كان هو w، ولتتبواأ بجدارة منزلة �سيدة ن�ساء العالمين يوم 

القيامة. 
كثيرة  باأحداث  فاطمة )ر�سي اهلل عنها(  ال�سيدة  مّرت  وقد 
وفاة  �سهدت  اأظفارها حيث  نعومة  وذلك منذ  وقا�سية  ومت�سابكة 
اأمها، ومن ثم اأختها رقية، وتلتها في ال�سنة الثامنة للهجرة اأختها 

زينب ،وفي ال�سنة التا�سعة اأختها اأم كلثوم. 

:w وفاة الر�سول
ولما حجَّ ر�سول اهلل w حجة الوداع ،واأر�سى قواعد الإ�سام 
الرحيل  الدين. حان وقت  واأكمل اهلل  الأمة  ون�سح  الأمانة  واأدى 
على  تظهر  للحياة  التوديع  طائع  واأخ��ذت  الفانية،  الدنيا  عن 
فقد   . واأفعاله  عباراته  خال  من  وتت�سح   w الر�سول  مامح 
اعتكف في رم�سان في ال�سنة العا�سرة ع�سرين يومًا، بينما كان ل 
يعتكف اإل ع�سرة اأيام، وكان يدار�سه جبريل عليه ال�سام مرتين 
وما قاله لمعاذ ر�سي اهلل عنه » يا ُمعاذ انَّك ع�سى اأن ل تلقاني 

بعد عامي هذا«.
الف�سل الثالث

 وما قاله في خطبة الوداع:» اأيها النا�س ا�سمعوا قولي، فاإني 
انه  له  النا�س  و�سهادة  هذا.  عامي  بعد  األقاكم  ل  لعلي  اأدري  ل 
بّلغ واأدى ون�سح...«. وكان بداية مر�سه w بعد حجة الوداع في 
اليوم التا�سع والع�سرين من �سهر �سفر �سنة 11 هجرية� وكان يوم 
الثنين. وقد �سلى الم�سطفى w بالنا�س وهو مري�س اأحد ع�سر 

يومًا وجميع اأيام المر�س كانت ثاثة ع�سر يومًا.
وما اأن �سمعت فاطمة بذلك حتى هرعت لتوها لتطمئن عليه، 
وهو عند اأم الموؤمنين عائ�سة )ر�سي اهلل عنها( ،فلما راآها ه�سَّ 
�سماله  عن  اأو  يمينه  عن  فاأجل�سها  بابنتي  مرحبا  وقال:»  للقائها 
 � قالت  ف�سحكت.  �سيئا  لها  اأ�سرَّ  ثم  فبكت،  �سيئًا  اإليها  اأ�سرَّ  ثم 
�سيء  اأي  قلت:  بكاء،  من  اق��رب  �سحكًا  راأي��ت  ما  قلت   � عائ�سة 
عنها(:  اهلل  )ر�سي  الزهراء  قالت  ؟   w اهلل  ر�سول  اإليك  اأ�سر 
�ساألتها فقالت: قال: ان جبريل  لأُف�سي �سره! فلما قب�س  ما كنت 
العام  اأتاني  واأن��ه  مرة  بالقراآن  فيعار�سني  عام  كل  ياأتيني  كان 
فعار�سني مرتين، ول اأظن اإل اأجلي قد ح�سر، فاتقي وا�سبري، 
فانه نعم ال�سلف اأنا لك. قالت فبكيت بكائي الذي راأيت :فلما راأى 
جزعي �سارني الثانية، فقال :» يا فاطمة ،اأما تر�سين اأن تكوني 

�سيدة ن�ساء اأهل الجنة ؟واأنك اأول اأهلي لحاقًا بي؟ ف�سحكت.
الكرب  م��ن  اهلل  بر�سول  م��ا  عنها  اهلل  ر�سي  فاطمة  وراأت 
لي�س  لها:   w فقال  اأباه.  واأكرب  فقالت:  يتغ�ساه،  الذي  ال�سديد 

على اأبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة.
النبي  �سمع  حتى  فاطمة  بكت  ال��وف��اة،  النبي  ح�سرت  ولما 
وانا  هلل  انا  مت:  اإذا  قولي  ُبنية،  يا  تبكي  ل   «  w فقال  �سوتها 
اإليه راجعون، فاإنَّ لكل اإن�سان بها من كل م�سيبة معو�سة «، قالت 

فاطمة: ومنك يا ر�سول اهلل؟ قال: ومني. 
ولما مات الر�سول w قالت فاطمة: يا اأبتاه اأجاب ربا، يا اأبتاه في 
 w ة الفردو�س ماأواه، يا اأبتاه اإلى جبريل ننعاه. فلما دفن الر�سول ُجنَّ
قالت: يا اأن�س كيف طابت اأنف�سكم اأن تحثوا على ر�سول اهلل التراب؟، 
ور�سولهم  نبيهم  جميعًا  الم�سلمون  وبكى  اأبيها،  اأم  الزهراء  وبكت 

الهوام�س:
 ع�سو في » تجمع العلماء الم�سلمين «.( 1)
ماتا ( 2) وعبداهلل  القا�سم  وهما:  بذكرين  )ر���س(  خديجة  من   ،w النبيِّ  ُرزق   

القبطية في  ابراهيم من مارية  ُرزق بطفل واحد وهو  �سغيرين في مّكة. كما 
المدينة المنّورة مات �سغيرًا. 

 قال العاّلمة السّيد هاشم معروف الحسنّي في سيرة األئمة االثنى عشر:]» 
فبعد أن نفّذ علّي t، وصايا الرسول w، وسلّم الودائع ألهلها كما نّصت على 
ذلك المؤلفات في سيرة النبّي w، إلى أن قال: وخرج في وضح الّنهار بالفواطم 
وُهنَّ: والدته فاطمة إبنة أسد، وفاطمة إبنة رسول اهلل w، وفاطمة إبنة حمزة بن 
عبد المطلب ومعه أم أيمن وأبو واقد الليثي فجعل أبو واقد يجد السيرة مخافة أن 
تلحقهم قريش وتحّول بينهم وبين اتمام المسيرة. فقال له علّيt، ارفق بالنسوة 

يا ابا واقد وارتجز قائاًل: 
ليس إال اهلل فارفع ظنكا     يكفيك ربُّ الخلق ما أهمكا

مولى  معهم  فرسانهم  من  ثمانية  وكانوا  قريش  طلب  أدركه  ضجنان  قارب  فلما 

لحرب بن أمية يدعى جناح. فقال عليٌّ t، أليمن وأبي واقد انيخا االبل واعقالها. 
ناج  أّنك  ظننت  له:  قالوا  ُثّم  بسيفه.  القوم  واستقبل  ناحية  النسوة  فأنزل  هو  وتقّدم 
استقبل  قبل أن يرجع بهّن مكرهاً. ولكن علّياً  بالّنسوة وناشدوه أن يرجع بهّن طائعاً 
أثرهم  في  ومضى  وشمااًل.  يميناً  الركب  عن  فرَّقهم  حتى  عليهم  وشدَّ  بسيفه،  القوم 
ودخل  نصفين  فقده  عاتقه  على  ًأمّية  بني  مولى  جناحاً  وضرب  اآلخر  تلو  الواحد 
السيف إلى كتف فرسه والذ الباقون بالفرار. وعاد علّي t، يتابع المسيرة بمن معه 

من النسوة حتى دخل المدينة وقد أجهده السير على قدميه فرق َّ النبّي w لحاله.
الحويرث بن نقيد بن عبد قصي كان  بعض المؤلفات في السيرة: أّن  وجاء في 
أحد الفرسان اّلذين أرسلتهم قريش لمطاردة علّي t، ومن معه من النسوة وكان ممن 
ومعها  فاطمة  يحمل  الذي  البعير  على  الحويرث  فأقبل  مّكة.  في   ،w النبّي  يؤذي 
احدى الفواطم إلى األرض فاضرَّ بها وكانت نحيلة الجسم. وأثناء فتح مّكة في العام 
الثامن للهجرة قتله علّي في مّكة ألّنه كان من النفر اّلذين أهدر النبّي دمهم أثناء فتح 

مّكة«. ج1، ص 79 ـ 80 ـ 81. بتصرف. 
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كتاب
نهج البالغة 

 t لإلمام عليِّ بن أبي طالب
نموذجًا 

احللقة األوىل

النثر 

في 

عصر 

صدر 

اإلسالم
بقلم: د. ي�صري عبد الغني عبداهلل

والتحليل  بالدر�س  يتناول  وهو  للباحث  ُبدَّ  ل  كان  هنا  ومن 
)نهج  كتاب:  اأم��ام  يقف  اأن  الإ���س��ام  �سدر  ع�سر  في  النثر 
الباغة( كوثيقة اأدبية وتاريخية ، تعك�س بجاء ثقافة الع�سر 
والأدب��ي��ة،  والجتماعية  والتاريخية  الفكرية  معطياته  بكل 
وكاأنموذج واقعي للدللة على اأهم �سمات وخ�سائ�س النثر في 

هذه الفترة التاريخية المهمة من تاريخنا.  
 t طالب  اأبي  بن  عليِّ  لاإمام  الباغة(  )نهج  كتاب:  اإن 
النثري في ع�سر  اأهم نماذج الأدب  ُيعدُّ  �سيد الخطباء والذي 
منذ  معه  ع�ست  الكتاب  هذا  عنه،  تعبير  وخير  الإ�سام  �سدر 
نعومة اأظافري، وكان �سيخنا اإبراهيم جلهوم q اإمام وخطيب 
�سباب:  ونحن  لنا  يقول   ، بالقاهرة   u زينب  ال�سيدة  م�سجد 
من  تتمكن  بليغًا،  ف�سيًحا   ، مفوًها  خطيًبا  تكون  اأن  اأردت  اإذا 
اإلى النا�س فعليك بقراءة  اأن تو�سل ما بداخلك من فكر وراأي 
اأبي  بن  عليِّ  لاإمام  الباغة(  )نهج  كتاب  وا�ستيعاب  وفهم 

.t طالب
وكان اأ�ستاذنا الدكتور علي الخفيف، ونحن نطلب العلم في 
كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، يقول لنا: لن يكون لكم دراية 
ا�ستوعبتم  و  قراأتم  اإذا  اإل  المعاني  اأو  الباغة  اأو  بالف�ساحة 
وفهمتم ما في كتاب: )نهج الباغة( لاإمام عليِّ بن اأبي طالب 

.t
واإمام  المعطي خطيب  اأحمد عبد  ال�سيخ  �سيخنا  اأن  واأذكر 
م�سجد اأحمد بن طولون بالقاهرة، كان يقول لنا: عليكم بكتاب: 
tف�سوف تتعلمون  )نهج الباغة( لاإمام عليِّ بن اأبي طالب 
عن  ناهيكم  وال�ساح،  والأخ��اق  والأدب  العلم  منه  وتنهلون 
اأ�ستاذنا  وك��ان  الأ���س��ل��وب،  وج��ودة  والمعاني  الف�ساحة  تعلم 
ال�سباب  ببع�س  يلتقي  �سمي�س، عندما كان  المنعم  الأديب عبد 
ت�سلكوا طريق  اأن  اأردتم  اإذا  الأدب، كان يقول لهم:  من ُمحبي 
الأدب والإبداع عليكم بقراءة وفهم وحفظ � اإذا ا�ستطعتم ذلك 
� كتاب: )نهج الباغة( لاإمام عليِّ بن اأبي طالب t، فهو نبع 

عذب لاأدب واللغة والفكر.
ونحاول في كتابنا هذا درا�سة نماذج من الن�سو�س النثرية 
)نهج  كتاب  اأهمها  من  ُيعدُّ  وال��ذي  الإ�سام  �سدر  ع�سر  في 
اإب��راز  محاولة  مع   ،t طالب  اأب��ي  بن  عليِّ  لاإمام  الباغة( 
بوجه  العربي  النثر  على  والجتماعية  ال�سيا�سية  الأح��وال  اأثر 
النثرية بوجه خا�س، وبيان مو�سوعاتها  الن�سو�س  عام، وعلى 

الفنية.. و�سماتها 

لقد 
كتبت 

من قبل 
عن كتاب: 

)نهج الباغة( اأو عن 
اأدب الإمام عليِّ بن اأبي 
طالب t في العديد 

من الدرا�سات والأبحاث 
والمقالت التي قمت بها، ولكن 

هذه اأول مرة اأتناول في 
�سفحات م�ستقلة كتاب: 

)نهج الباغة(، 
فلعلني اأكون قد 
وفقت اإلى هذا 

الأمر بعون اهلل تعالى، 
راجين من القارئ الكريم اأن يغفر 

لنا اأية هنات قد يرى اأننا قد وقعنا 
فيها، فالكمال المطلق هلل تعالى، 

داعين اهلل اأن ل يوؤاخذنا اإن ن�سينا اأو 
اأخطاأنا... واهلل عز وجل ولي التوفيق...                                                                  

)الموؤلف(
الف�سل الأول

عن النثر الأدبي
تحديد مفهوم النثر الأدبي: 

النثر اأحد ق�سمي القول، حيث عمد المفكرون 
كبيرين  ق�سمين  اإلى  الأدب  تق�سيم  اإلى  والنقاد 

هما: ال�سعر والنثر.
والنثر لغة: من مادة نثر، يقال: نثر ال�سيء نثرًا 

وهو  متفرقًا،  به  رمى  اأي  الحب  نثر  مثل  نثارًا،  اأو 
اأو قيا�س)1(. فالمعنى اللغوي يعني  التوزيع با نظام 

ال�سيء المتفرق دون اأ�سا�س في تفرقه.
ينظم  لم  الذي  الكام  فهو  ا�سطاحًا:»  النثر  اأما 
في اأوزان وقواٍف، وهو على �سربين: اأما ال�سرب الأول: 
فهو النثر العادي الذي يقال في لغة التخاطب، ولي�ست 
اأحياًنا من  فيه  يجري  ما  اإل  اأدبية  قيمة  ال�سرب  لهذا 

اأمثال وحكم، واأّما ال�سرب الثاني فهو النثر الذي يرتفع 

مقّدمة عامة
الدرا�سة  وافر من  بن�سيب  العربي  النثر  لم تحظ ن�سو�س 
اأغلبها  في  مالت  التي  النثرية  الدرا�سات  تعدد  رغم  والتحليل، 

اإلى تناول النثر العربي في اإجمال اأجنا�سه ب�سورة �سمولية.
التي  الحديثة  ال��درا���س��ات  بع�س  وج��ود  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
العربي،  الأدب  في  النثرية  الن�سو�س  من  نماذج  عند  توقفت 
وتحليلها تحليًا فنيًا، اإل اأن ن�سو�س النثر العربي تحتاج دائًما 
لها  جديدة  ق��راءة  كل  اإذ  والتحليل،  الدرا�سة  من  مزيد  اإل��ى 

تك�سف عما يكمن بها من اأ�سرار فنية.
الن�س  لتتبع  كمحاولة  الكتاب  هذا  جاء  المنطلق  هذا  من 
ُيَعدُّ  النثري  الفني، فالن�س  والتحليل  بالدرا�سة  العربي  النثري 
البداية ال�سليمة لأي درا�سة اأدبية ت�ستهدف النتائج ال�سحيحة، 

ت درا�سة هذا الن�س من قبل اأو لم تتم درا�سته . �سواء تمَّ
اإن درا�سة النثر في ع�سر �سدر الإ�سام اأي ع�سري النبوة 
والخلفاء الرا�سدين دون التركيز بالتحليل والدر�س على كتاب: 
اإبراز  بهدف   t طالب  اأبي  بن  عليِّ  لاإمام  الباغة(  )نهج 
�سماته وخ�سائ�سه ودوره في الرتقاء والنهو�س بالنثر في هذه 
البحث  واإخاًل متعمدًا بمنهج  لل�سواب  ُيَعدُّ مجانبة  المرحلة، 

الأدبي في �سياقه التاريخي.
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لروح الع�سر.
وجعلها  به،  نزل  اإقليم  كل  اإلى  معه  العربية  اللغة  حمل   � د 
هجرت  فقد   ، الإ�سام  في  دخلت  التي  للباد  الر�سمّية  اللغة 
هذه الباد لغتها، واأقبلت على اللغة العربية واتخذتها لغة لها.

ه� � لعلَّ من اأف�سل اأيادي القراآن المجيد على اللغة العربية 
كما  تنقر�س  اأن  من  و�سانها  والخلود،  البقاء  لها  �سمن  ��ه  اأنَّ

انقر�س الكثير من اللغات القديمة.
و � كما ن�ساأت في ظل القراآن الكريم العلوم اللغوية، كالنحو، 

وال�سرف، والباغة، ومتن اللغة، ونحوها.
ومن اأثره في الأدب : 

في  �سرت  التي  الروح  هذه  في  فيتمثل  الأدب  في  اأثره  واأما 
اأنماط  اإل��ى  فنقلتهم  ب��ه،  ت��اأث��روا  اأن  بعد  والمبدعين  الأدب���اء 
جديدة في التفكير، والت�سوير، والتعبير، مما نجده �سائًعا في 
الع�سر من �سعر، وخطب، وو�سايا،  اأدباء ذلك  اأُثر عن  كل ما 

ور�سائل، وما يزال هذا التاأثير م�ستمرًا حتى يومنا هذا.
وكان من اأثره في الأدب كذلك اأنه دفع اإلى جمع مادة الأدب 
العربي في الع�سر الجاهلي، واإلى جمع ما يت�سل بتاريخ ذلك 

الع�سر، لا�ستعانة به على تفهم القراآن الكريم وتف�سيره.
والنقدية  الباغية  ال��ع��ل��وم  ن�����س��اأة  اإل���ى  ح��اف��زًا  ك��ان  كما 
وال�ستعارة،  الت�سبيه،  في:  �سور  من  فيه  جاء  بما  والجمالية، 
وغيرها  والمعاني،  البديعية،  والمح�سنات  والكناية،  والمجاز، 

من �سور الباغة واأ�ساليبها.
ثانياً � اأثر الأحاديث النبوية المطهرة في اللغة والأدب: 

عندما نقراأ نماذج من اأحاديث الم�سطفى w يمكن لنا اأن 
نتبين فيها، بع�س مامحها واتجاهاتها.

القول،  على  واأقدرهم  العرب،  اأف�سح   w النبي  كان  فقد 
تاأثيرَا في النف�س، بجوامع كلمه،  اأ�سلوبًا، واأعظمهم  واأ�سفاهم 

وروائع قوله.
القبائل  اأخل�س  ف��ي   w تقلد  فقد  ذل���ك،  ف��ي  عجب  ول 
منطقًا، واأعذبها بيانًا، ولد في بني ها�سم، وا�ستر�سع في بني 
الحكيم  والقراآن  الوحي  من  له  وكان  قري�س،  في  ون�ساأ  �سعد، 

معين ل ين�سب، يجد منه مدًدا للباغة ل ينقطع.
حول  اأغرا�سها  ف��ي  ت��دور   w الب�سير  ال��ه��ادي  واأح��ادي��ث 
اأهدافه،  وتو�سح  م�سكله  وتف�سر  مجمله،  ُتبّيُن  الكريم:  القراآن 
�سوؤون  �ستى  تناولت  ال�سعة  وبهذه  بات�ساعه،  اأغرا�سها  فات�سعت 
الدين والدنيا، وكان منها، ما يت�سل بالعبادات، والمعامات، 
وما يعالج مختلف النواحي: �سيا�سية، واقت�سادية، واجتماعية، 

وحربية.
ف������ف������ي ك���ل 

�ساأن من �سوؤون 
اأو  ال��دي��ن 
ال���دن���ي���ا 

ال����ق����راآن  ب���ع���د   � ت���ج���د 
 w اأحاديثه  من   � الكريم 

لأ�سمى  واأ�س�ًسا  وهداية  ن��ورًا 
المبادئ واأنبل الغايات.

وه���ي ف��ي ك��ل م��ا ت��ت��ن��اول��ه ت��اأت��ي 
�سادرة  لأنها  الف�سل،  بالقول 

ع��ن ف��ي�����س اإل���ه���ي، واإل��ه��ام 
 } تعالى:  ق��ال  �سماوي، 

�ْلَهَوى   َعِن  يَنِطُق  َوَما 
َوْح���ٌي  �إِلَّ  ُه���َو  �إِْن 

يُوَحى...} �سورة النجم: الآية 3 � 4.
وك����ان م���ن اأه����م م���ا ت��ت��م��ي��ز به 

المق�سد  ���س��رف  ف��وق   ،w اأح��ادي��ث��ه 
الكثير  في   � جاءت  اأنها  الغاية،  واإ�سابة 

اللفظ  من  بالقليل  ت��دل  موجزة   � الغالب 
تنظر  اأن  ويكفي  المعنى،  م��ن  الكثير  على 

»الكلمة   � اأخيه«  مراآة  :»الموؤمن   w قوله  اإلى 
القيامة«  � »الظلم ظلومات يوم  الطيبة �سدقة« 
الجاحظ  �سيخنا  ���س��دق  وق��د  ذل���ك،  ل��ت��درك 
الذي  الكام  قائًا:   w كامه  و�سف  عندما 

قلَّ عدد حروفه، وكثر عدد معانيه.
وحي  من  ج��اءت  اأنها  اأي�سًا  مميزاتها  وم��ن 
الفطرة ال�سافية، بعيدة عما كان في نثر الع�سر 

الجاهلي من تكلف، فا تعثر في لفظ، ول تفكك 
في عبارة، ول اإغراب، ل جفوة، ول تعقيد، ولي�ست 

على نمط �سجع الكهان، ول مفككة تفكك كثير من 
�سيفي:»  بن  اأكثم  كقول  الع�سر،  ذلك  في  الخطب 

ال�����س��دق ُم��ن��ج��اة، وال��ك��ذب م��ه��واة، وال�����س��ر لجاجة، 
والحزم مركب �سعب، والعجز مركب وطيء، اآفة الراأي 

الهوى، والعجز مفتاح الفقر، وخير الأمور ال�سبر«.
التاأثير  ق���وة  تحمل  اأن��ه��ا  ال��م��م��ي��زات  ه���ذه  وم���ن 

والإقناع، 

لغة  وب��اغ��ة.)2(«   ومهارة  فن  فيها  لغة  اإل��ى  اأ�سحابه  فيه 
خا�سة يوظفها المبدع على نحو خا�س، وهذا ال�سرب هو النثر 

الأدبي الذي يعنينا بالدرا�سة والتحليل.
النثر الجاهلي : 

تجدر بنا الإ�سارة اإلى اأن النثر الجاهلي لم ي�سل اإلينا منه 
انعدام  ب�سبب  وذلك  ال�سعر،  من  روي  لما  بالن�سبة  القليل  اإل 
ال�سعر  تميز  وق��د  وال��رواي��ة،  الحفظ  على  والعتماد  التدوين 
من  به  ات�سم  لما  النا�س،  األ�سنة  على  وجريانه  حفظه  ب�سهولة 
ال�سمة،  تلك  له  فلي�س  النثر  اأما  وقافية،  ووزن  مو�سيقي  اإيقاع 
الذاكرة  حفظته  ما  اإل  اإلينا  ي�سل  ولم  معظمه  �ساع  ثم  ومن 
حتى ع�سر التدوين، وهذا ما اأ�سار اإليه الجاحظ ، حين قال:» 
وما تكلمت به العرب من جيد المنثور، اأكثر مما تكلمت به من 
من  �ساع  ول  ع�سره،  المنثور  من  يحفظ  فلم  ال��م��وزون،  جيد 

الموزون ع�سره «. )3( 
اإلى  يتنوع  وجدناه  الجاهلي  النثر  في  النظر  اأنعمنا  واإذا 
عدة اأنواع منها: الخطابة التي تعددت اأنواعها لتعدد دواعيها، 
الكهان،  و�سجع  والحكم،  والأمثال  العرب،  واأي��ام  والق�س�س 

والو�سايا، والمحاورات النثرية.
الذي  الواقع  عن  الجاهلية  النثرية  الن�سو�س  عبرت  وقد 
عا�سه العرب قبل الإ�سام ، كما دلت على حر�س مبدعيها على 
بما  اأفكار  من  بداخلهم  عّما  للتعبير  متباينة  اأ�ساليب  توظيف 
يحقق لها القوة والتاأثير. فقد ا�ستخدموا ال�سجع في اأغرا�س، 
لعر�س  الإن�سائية  والأ�ساليب  الخبرية  الأ�ساليب  بين  وجمعوا 
األ��وان  من  الكام  تح�سين  وج��وه  اإل��ى  جنحوا  كما  المو�سوع، 
الخيال  اإل��ى  وع��م��دوا  وغيرهما،  والطباق  كالجنا�س  البديع 

باأنواعه للتاأثير في نفو�س المتلقين .
اأثر القراآن الكريم والحديث ال�سريف في اللغة والأدب: 

العربية قبل ظهور  اللهجات  �سائر  تغلبت لهجة قري�س على 
كل  على  والتجارية  الدينية  قري�س  �سيادة  ب�سبب  الإ���س��ام، 
نزول  ب��داأ  ولما   . العربية  الجزيرة  �سبه  في  العربية  القبائل 
فاكتملت  قري�س  بل�سان  نزل   ،w الكريم  ر�سولنا  على  الوحي 

للهجتها ال�سيادة دون منازع. )4(
فتاأثروا  واأ�سلوبه،  الكريم  القراآن  بلغة  العرب  انبهر  وقد 
بلغته  اإذ اهتدوا  اأدبهم،  تاأثرًا ملحوظًا، وقد تجّلى ذلك في  به 
وقد و�سل  واآرائهم،  اأفكارهم  التعبير عن  واأ�سلوبه في  ومعانيه 
هذا التاأثر اإلى الحد الذي كانت العرب فيه ل تعد الرجل بليًغا 
في كامه اإل اإذا ا�ستمل كامه على �سيء من القراآن الكريم، 

بن  عمران  قال  عدي:»  بن  الهيثم  عن  الجاحظ  رواه  ما  وهذا 
 � اأو عند ابن زياد   � اأول خطبة خطبتها ، عند زياد  اإن  حطان: 
فاأعجب بها النا�س، و�سهدها عمي واأبي، ثم اإني مررت ببع�س 
اأخطب  الفتى  هذا  لبع�سهم،  يقول  رجًا  ف�سمعت  المجال�س، 

العرب لو كان في خطبته �سيء من القراآن « )5( 
العربية من  اللغة  اإذ حفظ  اآخر  اأثر  الكريم  للقراآن  اأن  كما 
وال�ستمرار،  البقاء  الف�سحى  العربية  للغة  هياأ  حيث  ال�سياع، 

وقد تم�سك بها الم�سلمون، وحافظوا عليها على مرَّ الع�سور.
وثمة اأثر اآخر نلم�سه في تلك الإ�سافة التي اأ�سافها القراآن 
التي  الجديدة  الألفاظ  تلك  في  والمتمثلة  للف�سحى  الكريم 
والزكاة،  وال�سوم،   ، ال�ساة  مثل:  قبل  من  العرب  يعرفها  لم 

والإيمان... وغير ذلك.
ولم يكتف القراآن الكريم بتلك الإ�سافات، بل نّقح الألفاظ 
اأ�ساليبه  في  بالقراآن  مقتدين  غريب،  وح�سي  كل  من  وهذبها 

وعباراته. 
التاأثير  في  الكريم  القراآن  بجانب  ال�سريف  الحديث  ويقف 
والحديث كما هو معروف: كل ما روي عن  والأدب،  اللغة  على 
الر�سول w قوًل، وقد كان لتلك الأقوال عظيم الأثر في متلقيها، 
لقد حفظها النا�س وتناقلوها في ما بينهم، وا�ست�سهدوا بها في 
اكت�سبت  هنا  ومن  والأح��وال،  المواقف  كثير من  في  اأحاديثهم 
لغة العرب القوة والباغة والبراعة، واإليك بع�س تف�سيل هذا:  

اأوًل � اأثر القراآن الكريم في اللغة والأدب: 
جديدة:  علوم  ن�ساأة  في  الوا�سح  اأثره  الكريم  للقراآن  كان 
من  بدافع  ذل��ك  وك��ان  وغيرها،  وتوحيد،  وفقه،  تف�سير،  من 
التطور العقلي الذي كان الذكر الحكيم اأ�سا�سه، كما كان بدافع 
اأثر  له كذلك  وتعاليمه، وكان  اأحكامه  تو�سيح  اإلى  الحاجة  من 

وا�سح في اللغة والأدب.
فمن اأثره في اللغة:

بها،  نزل  التي  قري�س  لهجة  في  العرب  لهجات  اأنه وحد   � اأ 
مقومات  من  وزاد  العرب  بين  الوحدة  لأوا���س��ر  تقوية  وبهذا 

القومية العربية.
ا�ستعملها  األ��ف��اظ  م��ن  اأم��ده��ا  بما  اللغة  مجال  و�سع   � ب 
وال�ساة  والمنافق  والكافر  الموؤمن  كلفظ  جديدًا،  ا�ستعماًل 

وال�سوم والزكاة ... اإلخ .. 
الحياة  حاجات  دعت  فقد  جديد،  طور  اإل��ى  اللغة  نقل   � ج 
تائم  ل  اأخ��رى،  وهجر  األفاظ،  ا�ستخدام  اإل��ى  بها  جاء  التي 
مجافاة  اأو  خ�سونة،  اأو  غرابة،  من  فيها  لما  الجديدة،  الحياة 
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ب��������ج��������م��������ال 
وبما  اأ�سلوبها، 
ا���س��ت��م��ل��ت 
ع��ل��ي��ه م��ن 
ال��ح��ك��م��ة، 
و�������س������رب ال���م���ث���ل، 
وا�ستخا�س العبرة، وروعة 

والتعبير. الت�سوير 
ولهذا كله كانت عظيمة الأثر في 

الأدب، واللغة، والعلم: 
ل��ق��د اع��ت��م��د ال��م��ف�����س��رون 
تف�سيرهم  ف��ي  وال��ف��ق��ه��اء 
وف���ي  اهلل،  ل����ك����ام 
ا������س�����ت�����ن�����ب�����اط 
الأح����������ك����������ام 
النبوية  الأحاديث  ال�سرعية، على 

الُمّطهرة.
كما ا�ستمدت منها اللغة العربية 
جديدة،  واأ�ساليب  واألفاًظا،  اأفكارًا، 
وم����ن ذل����ك ق���ول���ه w ع��ن��د اح���ت���دام 
وق��ول��ه:»  الوطي�س«،  حمى  الآن  ال��ح��رب:» 
من  الموؤمن  يلدغ  ل  وقوله:»  اأنفه«،  حتف  مات 

جحر مرتين«، وقوله:» يا خيل اهلل اركبي«.
وتاأثر بالأحاديث النبوية الُم�سّرفة الخطباء 
منها  واقتب�سوا  وال�سعراء،  والبلغاء  والُكتاب 
و�ساروا على نهجها، وكانت الأحاديث الُمّطهرة 
ين�سب،  ل  معيًنا   � هذا  يومنا  اإل��ى  زال��ت  وما   �

ينهل منه الناهلون. )6(

تطور وازدهار النثر بعد ظهور الإ�سام: 
عرب  في  �سامًا  تغييرًا  اأح��دث  بنوره  الإ�سام  لح  عندما 
الفترة  تلك  في  العرب  اأدب  التغيير  هذا  �سمل  وقد  الجاهلية، 
تثبيت دعوته،  اأ�سا�ًسا في  الإ�سام  اتخذه  الذي  النثر،  وخا�سة 
وقد ظهر هذا التغيير من حيث ال�سكل والم�سمون، فقد تا�ست 
منه بع�س الأنواع التي تتنافى مع القيم الإ�سامية، مثل: �سجع 
كذلك  بالوثنية،  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطاً  ك��ان  ال��ذي  الكهان 
فالدين  عنها،  الإ���س��ام  نهى  التي  المنافرات  و  المفاخرات 
القبلية  الع�سبية  على  ليق�سي  جاء  اإنما  الحنيف  الإ�سامي 

الجاهلية.
عن  الم�سلمون  ع��زف  فقد  تنعدم،  ف��ك��ادت  الأم��ث��ال  اأم���ا 
�سناعتها، لأنهم ان�سغلوا بن�سر الدعوة الإ�سامية الغراء، ون�سر 

معالم ال�سريعة. )7(
واأما الحكمة فقد بقيت على األ�سنة بع�س ال�سحابة، ولم يبق 
من فنون النثر الجاهلي �سوى الخطابة والو�سايا، كما نه�ست 
في  الم�سلمون  عليها  اعتمد  التي  الو�سائل  من  كو�سيلة  الكتابة 

ن�سر الدعوة الإ�سامية ، وكتابة المواثيق والعهود.
لقد برزت اأنواع من الفنون النثرية في ع�سر �سدر الإ�سام 
الخطبة  وه��ي:  الرا�سدين(  الخلفاء  وع�سر  النّبوة  )ع�سر 

والكتابة )الر�سائل( والو�سايا.
وقد تطورت هذه الفنون تطورًا ملحوًظا في ع�سر بني اأمية، 
الحياة  منها:  الزده��ار،  لها  حققت  عوامل  عدة  توافرت  حيث 
وظهور  الع�سر،  ه��ذا  في  الم�سلمون  عا�سها  التي  ال�سيا�سية 
الإ�سامية  والفتوحات  الأم��وي،  للحكم  المعار�سة  الحركات 

التي �سهدها هذا الع�سر.. وغير ذلك من عوامل. 

قد �ساع وانت�سر في العالم الم�سيحّي نبوءة تقول: ُتوؤلف ول 
توؤلِّفان !!!

اإلى   ،t الم�سيح  نزول  اإنَّ  ة:  الم�سيحيَّ النبوءة  ومعنى هذه 
الم�سيح  د  ال�سيِّ ملكوت  و�سيطرة  الدينونة،  يوم  وحلول  الأر���س، 
2000م،  �سنة  في  تكون  �سوف  اأور�سليم  خ��ال  من  وحكومته 
وحزبه  ال�سيطان   حكومة  على  الحكومة  بهذه  ُيق�سى  و�سوف 
وذلك   .t الم�سيح  د  ال�سيِّ حكومة  مدة  وهي  عام،  األف  لمدة 
حول  حزقيال  النبيِّ  نبوءة  اأهمها  نبوءات  ع��ّدة  اإل��ى  اإ�ستنادًا 
ون(، وروؤيا يوحنا الاهوتي وغيرها من نبوءات  معركة )َهْرمجدُّ

وح�سابات. 
الكاُثوليكيَّة  الكني�سة  تتبناها  لم  النبوءة  هذه  اأّن  العلم  مع 
نبوءة  تبنتها  واإنما  القبطّية  اأو  ة  الإنكليزيَّ اأو  الأرثوذك�سّية  اأو 
كما  يهوه،  �سهود  ومنظمة  الأدفنت�س�ست،  ال�سبتية�  الكني�سة 
الثالثة  النبوءة  وهي  العذراء،  دة  ال�سيِّ نبوءة  اإلى  ذلك  ُتن�سب 
ق�سة  ف��ي  ال��ب��رت��غ��ال،  ف��ي   � فاطمة  اأو  فاتيما�  ق��ري��ة  لأط��ف��ال 
البرتغال حدثت في مطلع القرن  الم�سيحيين في  معروفة عند 

الع�سرين.
الكتاب  هذا  من  الأّول  الف�سل  في  ذلك  عن  تحدثت  وقد 
�سهود  اعتقاد  وعن  ون(  )َهْرمجدُّ معركة  عن  تكّلمت  عندما 
لل�سرِّ  نهاية  واأّنها  بها،  ة  البروت�ستانيَّ ة  الإنجيليَّ والكنائ�س  يهوه، 
في الأر�س حيُث ياأتي بعدها ال�سّيد الم�سيح t، ويحكم العالم 
� القد�س � كما تكلمت عن ذلك في الف�سل  من خال اأور�سليم 
كذب  عنوان:  وتحت  والمهدويَّة،  المهدّي  عنوان:  تحت  الرابع 
اتون. حيث اأثبتُّ وجهة نظرنا كم�سلمين، وموؤمنين بمجيء  الوقَّ
كما  الزمان.  اآخر  في   o الم�سيح  وال�سّيد  الُمنتظر  المهديِّ 
اأَثبتُّ كذب من اّدعى التوقيت، اأو اّدعى المهدوّية عبر التاأريخ، 
موؤ�س�س  قادياني  اأحمد  كغام  الم�سيح،  ال�سّيد  اأّن��ه  اّدع��ى  اأو 

القرن  نهاية  في  الهندّية  القارة  �سبه  في  القاديانيَّة  الديانة 
التا�سع ع�سر الميادّي، بدعم وتاأييد من الم�ستعمر البريطانّي.
حيث  معلولي،  جورج  الم�سيحّية  النبوءة  لهذه  ت�سدى  وقد 
ناق�سها من وجهة نظر م�سيحّية، في جريدة »الديار« البيروتّية 
في العدد 3801، ال�سادر في 1999/4/16م. حيث اأثبت بطانها 
وكذب من حمل رايتها، كما اأثبت اأن المنظمات ال�سهيونّية في 

العالم هي وراء هذه النبوءة، واأّنها الم�ستفيد الأكبر منها. 
هذا وقد اأثبتُّ في كتابي هذا، اأنَّ اإيماننا بالمخلِّ�س الموعود 
اأي بمجيء ال�سّيد الم�سيح والمهدّي الُمنتظر ُمحّمد بن الح�سن 
الع�سكرّي i، �سيء ُمقّد�س، ونابع من اإيماننا ب�سدق وعد اهلل 
الكريم...  والقراآن  والإنجيل،  التوراة،  في   ،iلأنبيائه تعالى 
يُْخِلُف  َل  �لّلَ  �إِنَّ  �لّلِ  َوْعُد   } الكريم:  القراآن  في  تعالى  اهلل  قال 

�ْلِميَعاَد} �سورة الرعد، الآية 31.
كما اأثبتُّ اأن اتباع اأ�سحاب الأهواء، والبدع ال�سالة، واّلذين 
�سيء  التوقيت  ادع��وا  اّلذين  اأو  التاريخ،  عبر  المهدوّية  ادع��وا 
هذا  واأّن  ال�سليم.  والعقل  ال�سحيح،  الإيمان  مع  يتنافى  اآخر 
ابدًا  يكون  لن  وموؤمنة  موؤمن  كل  ينتظره  واّلذي  الموعود  الأمر 
عنها  تكّلمت  والتي  والخا�سة،  العامة  العامات  تحّقق  بعد  اإّل 

في الف�سل الرابع، فراجع.
اف الفرن�سي اليهويُّ الإنتماء »نو�سترادامو�س«  كما اّدعى العرَّ
القرن  في  ميدي�سي�س  دي  كاترين  الملكة  اأي��ام  عا�س  واّل��ذي 
نهاية  اأّن  1566م،  �سنة  والمتوفى   � الميادي  ع�سر  ال�ساد�س 
العالم بحرب عالمّية كبرى ياأتي بعدها ال�سّيد الم�سيح t، اإلى 
وال�سام  بالعدالة  العالم   ويحكمان  العربّي  الأمير  مع  الأر�س 
 1999 �سنة  تموز  �سهر  من  والع�سرين  الرابع  في  تحدث  �سوف 
ع�سرات  اإل��ى  اف  ال��ع��رَّ ه��ذا  نبوءات  ُترجمت  وق��د   !!! ميادّية 

اللغات في العالم، واأ�سبحت مو�سع البحث والتحقيق!!!. 

الهوام�س:
  ابن منظور ، ل�سان العرب ، دار الحديث ، القاهرة ، المجلد الثامن ،  مادة نثر.( 1)
  �سوقي �سيف ، الفن ومذاهبه في النثر العربي ، دار المعارف ، القاهرة ، �س ( 2)

.15
  لجاحظ ، البيان والتبيين ، تحقيق عبد ال�سام محمد هارون ، 287/1.( 3)
  �سوقي �سيف ، الع�سر الإ�سامي ، دار المعارف ، القاهرة ، �س 31.( 4)
  الجاحظ ، البيان والتبيين ، 118/1.( 5)
  ي�سري عبد الغني عبد اهلل ، اأثر القراآن الكريم والحديث النبوي ال�سريف في ( 6)

النهو�س باللغة والأدب ، القاهرة ، 2013.
، تاريخ الأدب العربي في الع�سر الإ�سامي ، مكتبة الأنجلو ( 7) ال�سباعي بيومي    

الم�سرية ، �س 134.

                صفحات من كتاب
 t المسيح الموعود

)1( t والمهدّي الُمنتظر      
                    تؤلف وال تؤلفان !!!

الهوام�س:
   الم�سيح الموعود t والمهدي الُمنتظرt، للقا�سي الدكتور عمرو . دار الموؤرخ العربي � بيروت � الطبعة الثانية 2002م. �س 249 � 250.( 1)
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الإلهام في القراآن الكريم
والفرق بينه وبين الوحي..

مّرة  الكريم  ال��ق��راآن  في  »الإل��ه��ام«  كلمة  وردت  لقد 
فاألهمها  �سّواها،  وم��ا  تعالى:»ونف�س  قوله  في  واح��دة 
من  خ��اب  وق��د  زّك��اه��ا،  من  اأفلح  قد  وتقواها،  فجورها 

د�ّساها« �سورة ال�سم�س.
تعرف،  الّنف�س  اإّن  الكريمة،  الآي��ات  هذه  تف�سير  وفي 
اإذا  الّنف�س  اأّن  اأو  اأو طريق فجورها،  تقواها  بفطرتها طريق 

اّتقت اأو اإذا فجرت، تعلم اأّنها تّتقي اأو تفجر.
ما  والهدى،  ال  ال�سّ بين  به  ُيفّرق  ما  اإلقاء  هو  الإلهام 
اأمًرا يبعث  اإلقاء في الّنف�س  ُيلقى في الّروع بطريق الفي�س، 

به على الفعل اأو عدمه...
بين  ي��خ��ل��ط  وَم�����ْن 
الإلهام والوحي.. 
وردت  الوحي  وكلمة 
ف��ي ال���ق���راآن ال��ك��ري��م م���ّرات 
ع�����دي�����دة، ي���ج���د ف���رًق���ا 
وا�سًحا لمعاني الوحي 
اأن  اأوحى بحيث  وفعل 
اإلهام الحيوان هو الغريزة ... {

�تّخذي  �أن  �لّنحل  �إلى  َربَُّك  و�أوحى 
ومّما  �ل�ّشجر  ومن  بيوتًا  �لجبال  من 

يعر�شون} �سورة الّنحل.. 
واأّن الوحي اإلى الإن�سان هو 

الإلهام.. 

{ و�أوحينا �إلى �أّم مو�شى �أن �ر�شعيه فاإذ� ِخْفِت عليه فاألقيه في �لبحر 
�لمر�شلين} �سورة  �إليك وجاعلوه من  �إنّا ر�ّدوه  ول تخافي ول تحزني 

الق�س�س.
والوحي اإلى الجماد اأمر.. كما في قوله تعالى:{  �إذ� ُزلزلت 
يومئذ  مالها،  �لإن�شان  وقال  �أثقالها،  �لأر�ض  و�أخرجت  زلز�لها،  �لأر�ُض 
ليُرو�  �أ�شتاتًا  �لنا�ض  ي�شدر  يومئٍذ  لها،  �أوحى  ربّك  باأّن  �أخبارها،  تُحّدث 
 � �شرًّ ذّرِة  مثقال  يعمل  ومن  يََرُه،  خيًر�  ذّرٍة  مثقال  يعمل  فمن  �أعمالهم، 

يره} �سورة الزلزلة.
واأّما الوحي اإلى الأنبياء، فكما هو معلوم، وحي الر�سالة من 

طريق �سّيدنا جبريل.
ووحي  غريزة،  الحيوان،  ووحي  اأمر..  اإًذا،  الجماد،  فوحي 
كتاب من عند اهلل  عليه  ُيلقى  الّر�سول،  ووحي  اإلهام،  الإن�سان 
اأو   ،tمو�سى تلقاها  التي  والو�سايا  الأل��واح  في  كما  تعالى. 
العلماء  عنه  تكّلم  مّما  ذلك  ونحو  جبرائيل  الماك  بوا�سطة 

والفا�سفة في هذا الباب.
م�سادر الإلهام وتنّوعها..

ر له، وتتبّدل، لي�س فقط  تتنّوع م�سادر الإلهام تنّوًعا ل َح�سْ
بل �سمن  اآخ��ر،  اإل��ى  اأو من زمن  اآخ��ر،  اإل��ى  من مجال معرفي 
المجال الواحد في الوقت نف�سه.. ولو قراأنا مثًا �ِسَيَر ال�ّسعراء 
التي ت�سّمنت اإ�سارات وا�سحة اإلى م�سادر اإلهامهم، لوجدناها 
والُبعد  وال��ُق��رب  وال��م��وت  وال��ح��ي��اة  وال��ح��ّب  العاطفة  ت�سمل 
والطبيعة،  والكراهية  والحكمة  الوطنّية  والم�ساعر  والبطولت 

وحّتى اأحوال الّطق�س...
الإلهام في اأ�سيق دوائره..

اأهمّية  عن  تحّدث  مبدع  مفّكٍر  اأّول  دافن�سي  ليوناردو  كان 
الأحداث والأ�سياء الع�سوائّية على �سعيد تطوير مناهج الّتفكير، 
ون�سح النا�س بتاأّمل الجدران  والغيوم والأر�سّيات المر�سوفة 
مزجها  بهدف  و�سور  اأنماط  اإلى  ينظرون  كانوا  لو  كما 

باأفكارهم.
كتابة  ال��واق��ع  في  هي  �سرّية،  بلغة  كتبه  كتاب،  ففي 

يمكن  ل  معكو�سة، 
خ��ال  م��ن  اإّل  ق��راءت��ه��ا 
اإلى عك�سها على المراآة، تحّدث  الّتطّلع 
دافن�سي عن م�سادر اإلهامه في الفّن والختراعات... وفي هذا 
الكتاب يفتر�س دافن�سي اأّن باإمكان المرء اأن ي�ستلهم اأفكاًرا رائعة 
من خال الّتطّلع اإلى موا�سيع ع�سوائّية يمزجها بالتحّديات التي 

يواجهها، ويقول اإّنه كان يحّدق طويًا بمعناه الوا�سع...
الإلهام على الم�ستويين الفردي والجماعي

بين الممكن والم�ستحيل..
تحفيز  اإطار  ففي  ُتح�سى..  ل  في مجالت  موجود  الإلهام 
كّل  في  حا�سراً  نجده  ُمعّين،  باأمر  القيام  على  مثًا  ال�ّسلوك 
المجتمعات، وحّتى على �سعيد حياة كّل فرد.. ف�سخ�سّية الأب، 
اإلهاٍم لاإبن في عمر ُمعّين.. ول يحتاج  غالباً ما تكون م�سدر 
الّطباع  من  كثيًرا  اأن  ليوؤّكد  الّنف�س  علم  في  مراجع  اإلى  المرء 
الفردّية مثل الميل اإلى الكرم اأو البخل اأو ال�سجاعة اأو الجبن، 
�سكل  في  تكون  قد  خارجّية  م�سادر  من  م�ستلهمة  طباع  هي 
قيًما م�ستقاة من  اأو  اجتماعّية  بيئة  اأو  ثقافة عاّمة  اأو  حوادث، 

علٍم واأدب، وحّتى من الحكايات.
الخيال �سرط ل بّد منه

هي  غام�سة،  حلقة  ثّمة  والإب��داع،  الإلهام  م�سدر  بين  ما 
الّن�ساط  ه��ذا  الخيال،  ياغة..  وال�سّ التحديد  على  الأ�سعب 
غير  الخارجّية  الّر�سالة  ترجمة  يتوّلى  الذي  الّداخلي  الّذهني 

الوا�سحة المعالم اإلى �سورة وا�سحة لهدف ُمحّدد.
عقول  على  اأو  الأذكياء  على  حكراً  لي�س  ذاته  بحّد  الخيال 
بقدرة على  ويتمّتع  اإّل  ب�سري  معّينة دون غيرها، فما من عقل 
الخيال  يتمّكن  ولكي  ولكن  وبا�ستمرار..  فعًا  ويتخّيل  الخيال، 
اأن  فعليه  محّدد،  اإب��داع  في  وتوظيفه  ُمعّين  اإلهام  التقاط  من 
وقادر  وا�سع،  واإّط��اع  طويلة  تربية  ووليد   ، جّداً وا�سعاً  يكون 
على الإلتحام بمعطيات خارجّية ليقراأ فيها ما يتجاوز خطابها 
الّتطّلع  في  ينطلق  اأن  نف�سه  الوقت  في  عليه  اأّن  كما  المبا�سر. 
الازمة  العنا�سر  اإلى  يفتقر  ما حوله من هدف م�ستقبلي  اإلى 

لتحقيقه.
وبالّتجوال المّكوكي للخيال ما بين هذا الهدف الم�ستقبلي 
معطيات  م��ن  حوله  وم��ا  تحقيقه،  اإل��ى  �ساحبه  يطمح  ال��ذي 
وم�سادر اإلهام مبا�سرة، يمكنه اأن ُيرّكب �سيئاً ف�سيئًا، الأق�سام 

المختلفة الازمة لاإبداع الذي ي�سبو اإليه.
التربية والثقافة العاّمة

المنفتحة  العاّمة  والثقافة  بالتربية  للتغذية  قابل  والإلهام 

المعارف.  �سّتى  على 
والإّطاع على �ِسَير كبار 

مع  تفاعلهم  ُي��وؤّك��د  المبدعين 
بعيدة  مجالت  من  اكت�سبوها  معارف 

التقليدي  والّتعليم  يفعلونه عادة،  ا عّما  جدًّ
لاإنتاج  الازمة  الفّنّية  المهارات  للمتعّلم  ُيوّفر 

تجارب  من  ُي�ْسَتقى  تعّلمه  ما  اأّن  طالما  المكّرر، 
�سابقة. اأّما الإبداع فيتطّلب دائرة من المعارف اأو�سع 

من ذلك تبداأ بتوافر المعرفة الازمة للّتنفيذ، وتت�سع 
لأح���وال  العميقة  ال��م��اح��ظ��ة  لت�سمل 

الّطبيعة  وحّتى  وحاجاته  المجتمع 
بكّل ما فيها.

وث���ّم���ة م��اح��ظ��ة ُم��ه��ّم��ة، 
ب��الإّط��اع  ت�سجيلها  يمكن 
اأو  ���س��ع��ب  اأّي  ت���اري���خ  ع��ل��ى 

اأّن الإبداع يبدو  مجتمع وتوؤّكد 
تن�سط حيًنا  كاأمواج  ياأتي  وكاأّنه 

الزمن  لتق�سم  اآخر،  حيًنا  وتخبو 
نه�سة  ع�سر  ع�سرين:  اإل��ى  فيها 

ففي  ت��خ��ّل��ف..  اأو  انحطاط  وع�سر 
الموؤّرخون  ُي�سّجل  مثًا  العربي  ال�سعر 

فترة ركود دامت نحو ثمانية قرون خلت 
ب�سكل �سبه تاّم مّما يمكن مقارنته بال�ّسعر 

اأقبلت موجة جديدة  ثّم  العّبا�سي،  اأو  الأموي 
اأ�سماء  الّتا�سع ع�سر، ولمعت  اأواخر القرن  منذ 

كان  فهل  ومبدعين..  مجّددين  عديدين  �سعراء 
الإلهام في �ُسبات، طوال هذه القرون الطويلة!!

اأنَّ  طالما  القاطع  ال��ج��واب  نعرف  اأن  يمكننا  ل 
الحا�سنة  اأّن  هو  الموؤّكد  ولكن  فردّية،  م�ساألة  الإبداع 

الجتماعّية لمن كان قادًرا على الإبداع لم تكن مرّحبة 
يكفي  ل  ذات��ه  بحد  فالإلهام  المحتملة..  باإبداعاته 

النتاج،  هذا  يتلّقف  مجتمع  وج��ود  الأم��ر  يتطّلب  بل  لاإنتاج، 
وي�ستفيد منه ويرفعه اإلى المكانة التي ي�ستحّقها.

اإللهام
احللقة الثانية

د. عبد الحافظ �صم�س
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ُة ِإقرأ ُأمَّ
                                 ال تقرأ !!.

الأنباء  وكالت  ن�سرته  خبر  وا�ستوقفني  بالأم�س  اقراأ  كنت 
مدة  خف�س  ق��ررت  البرازيل  في  ال�سجون  ادارة  اأن  م�سمونه 
يتم  اأن  بعد  يقراأه  كتاب  كل  عن  اأي��ام   4 لمدة  لل�سجين  الحكم 

اختباره في الكتاب بعد القراءة...
�سررت بالخبر، واأ�سفت على واقع اأمة اإقراأ التي ل تقراأ... 
فالقراءة تعتبر مفتاح المعرفة وطريق الرقي، وما من اأُّمة تقراأ 

اإل ملكت زمام القيادة وكانت في مو�سع الريادة.
القراءة نافذة تطلع القارئ على ما عند الآخرين بكل ي�سر 
و�سهولة وهذا ما دعا اإليه الدين ال�سامي فاأول اآية نزلت على 
الى  حاجة  كونها  تعدت  فالقراءة  )اإقراأ(،  هي  الكريم  ر�سولنا 

اعتبارها �سرورة في الع�سر الحديث.
و�سيلته  اأهمية كبرى فهي  بالن�سبة لاإن�سان  القراءة  وتحتل 
عامة،  ب�سفة  المعرفة  لكت�ساب  و�سيلته  وهي  والتعليم  للتعلم 

كما هي بع�س و�سائل ا�ستمتاعه وترفيهه.
من ناحية اأخرى تعتبر القراءة من اأهم المهارات المكت�سبة 
التي تحقق النجاح والمتعة لكل فرد خال حياته وذلك انطاقًا 
من اأن القراءة هي الجزء المكمل لحياتنا ال�سخ�سية والعملية 

وهي مفتاح اأبواب العلوم والمعارف المتنوعة.
القراءة هي اإحدى الو�سائل المهمة لكت�ساب العلوم المختلفة، 
وخبراتهم.  والمتاأخرين  المتقدمين  منجزات  من  وال�ستفادة 
وهي اأمر حيوي ي�سعب ال�ستغناء عنه لمن يريد التعلم، وحاجة 
يتقدم  ول  وال�سراب،  الطعام  اأهمية  عن  اأهميتها  تقل  ل  ملحة 
الأفراد، ف�سًا عن الأمم والح�سارات دون القراءة، فبالقراءة 

تحيا العقول، وت�ستنير الأفئدة، وي�ستقيم الفكر.
اإن القراءة هي اإيذان بمحو الأمية.
القراءة هي مفتاح العلم والمعرفة.

القراءة هي �سبيلنا نحو الرقي والتطور.
القراءة هي ينبوع العطاء.

فعلينا  التقّدم  اأردن���ا  واإذا  بالقراءة،  فعلينا  الرقي  اأردن���ا  ف��اإذا 

بالقراءة. 
واإذا اأردنا الدنيا فعلينا بالقراءة، واإذا اأردنا الآخرة فعلينا 

بالقراءة، واإن اأردناهما مًعا فعلينا بالقراءة...
ومع اأننا اأُّمة اإقراأ ولكن لاأ�سف ل نقراأ، واإذا قراأنا ل نقراأ 
المفيد من الكتب اإل من رحم اهلل من هذه الأُّمة، والأغرب من 
اأن  اأكدَّ  الذي  العربي  عالمنا  في  الجامعات  اإحدى  تقرير  ذلك 
72% من خريجي الجامعات يتخرجون دون اأن يقوموا با�ستعارة 

كتاب واحد من مكتبة الجامعة!
واإح�سائية اأخرى اأ�سارت اإلى اأن معدل قراءة الفرد العربي 
القراءة  متو�سط  اأن  اأي  �سفحة!!  ربع  هو  العالم  م�ستوى  على 
لدى الفرد العربي في ال�سنة� مقارنة بالقارئ العالمي ل تتجاوز 

ن�سف �ساعة.
اأن المجتمع العربي  اأم��ام هذا الواقع الموؤلم ل بد ان نعترف 
والإ�سامي ب�سفة عامة، يعاني من اأزمة ثقافية مريرة تتمثل في 
العزوف عن القراءة، والكتفاء بثقافة ال�سورة. وقد قال المفكر 
الجزائري الكبير مالك بن نبي » الأُّمة التي ل تقراأ تموت قبل اأوانها« 
وهذا ما ناحظه اليوم، فاأين هي اأُمتنا، اإنها من�سغلة بالتفاهات 

وال�سراعات القبلية والع�سبية، والحروب القاتلة للفكر والروح. 
اإل��ى  اأن��ظ��روا  ال��غ��رب،  لنفايات  م�ستهلكة  مجتمعات  اإن��ن��ا 
اللغة  اإل��ى  كتبًا  تترجم  لوحدها  مثًا  )اإ���س��رائ��ي��ل(  اأع��دائ��ن��ا 
وكذلك  مجتمعة،  العربية  ال��دول  تترجمه  ما  �سعف  العبرّية، 
فاإنَّ اليونان تترجم اإلى لغتها مقدار اأربعة اأ�سعاف ما تترجمه 
التي  والإ���س��دارات  المن�سورات  عدد  اأذك��ر  ول  العربية  ال��دول 
تن�سر في الدول المتقدمة، اإنها المفارقة التي توؤكد بالملمو�س 
الح�سارات  فيه  تت�سارع  الذي  العالم  هذا  في  الُّدوني  و�سعنا 
اأما  كيانها،  على  والحفاظ  وجودها  لإثبات  وال��ق��راءة  بالعلم 
التي  المقيتة  والع�سبيات  بالتفاهات  دنياها  باعت  فاأُّمة  نحن 
ل ت�سمن ول تغني من جوع، والأُّمة التي ل تقراأ هي اأُّمة ُت�ستعبد 

من قبل الم�ستعمرين!!.

مفاهيم واخالق إسالمّية

الحديث عن بني عّمار 
وعلماء الشيعة 

في طرابلس وكسروان وبعلبك

تمهيد
ن و�سلنا  َعمَّ لو �سئنا الحديث 
التدقيق  من  مجال  يبقى  باإيجاز،  خبره 
العالم  بحال  اأخبرنا  م��ن  م�سادر  ف��ي 
المطول  التو�سع  م��ن  و���س��واه،  الفاني 
اإلى  وا�ستنادًا  المجتزاأ،  المقت�سب  اإلى 
التتويج  اأه��ل  م��ن  �سبقنا  م��ن  نظريات 
والترويج اأن كل ما كان من �ٍسَير الرجال 
�سّيما  الموؤرخين  تعدد  من  و�سلتنا  التي 
دقيقًا  ك��ان  والمزامنة  المعا�سرة  م��ع 
المتاأخرين  م��ن  و�سلتنا  ل��و  م��ّم��ا  اأك��ث��ر 
�سجون  ذو  الحديث  اأن  وبديهي  عنهم. 
ول غنى عن روايات من تاهم من اأهل 
والح�ّس  رواياتهم  م�سايرة  في  الطبقات 
ت��ازم  منا�سبة  مقارنة  وو���س��ع  عليها، 
وغني  ذاك،  اأو  ه��ذا  ح��ال  ف��ي  ال��م��ق��ام 
ت��ع��ّدد ال��رواي��ة م��ن لدن  اأن  ع��ن ال��ق��ول 
المعا�سرين دليل �سامة و�سبط ح�سن، 
الخبر  تكرار  في  بعدهم  ج��اء  من  واأن 
للوقت  د م�سيعة  وُيعِّ �سيبقى دون فائدة، 

والجهد وهدرًا للطاقة.
اأمور،  عدة  اإلى  التنبيه  المفيد  ومن 

البحث  وموا�سلة  متابعة  حيز  في  تبقى 
والتنقيب عن اأ�سباب نجاح اأو ف�سل هذا 
وذاك، من ُهنا نبعت اأهمية من اإ�ستحقوا 
والفكر  العقل  واإعمال  والتاأّمل  التوقف 
وال�سعف  القوة  في مكامن  ال�سباحة  في 
العلماء  الرجال  من  الأعام  هوؤلِء  لدى 
اأو  والقوة  النفوذ  رج��الت  من  و�سواهم 
في  اإعتمدوها  خلفية  اية  وعلى  ال�سعف 
لدخول  اأّهلهم  م��ا  اإل��ى  الو�سول  �سبيل 
من  م�ساحة  واحتالهم  التاريخ  �ِسفر 
في  الأح��وال  اأهل  كتب  واأوراق  �سفحات 
متابعتنا وتق�سينا ل�سيرهم في كتب اأهل 

التاريخ لزوم دخولهم في �سفحاتهم. 
�سعود و�سعود بني عّمار حكام طرابل�س

ق��دي��م��ًا ن��ب��ح��ر ف��ي ع��ب��اب ال��ب��ح��ار، 
ن��غ��و���س م��ع اأه���ل ال��غ��و���س، ن�����س��ّم��ر عن 
في  ال�سيد  ق�سبة  ون��رم��ي  ���س��واع��دن��ا 
خطوة  ونر�سد  ال�َسَمْك،  حركة  مرمى 
اأي  ونتتبع  الموج،  �سدة  مع  الفوج  ه��ذا 
�سمكة  اأي  من  بطيئة  كانت  مهما  حركة 
تحاول اإلتهام ُطعمها غافلًة اأن يكون فيه 
نعمل مع  ونحوه(،  ومثله  هاكها،)اأي�سًا 

اأخبار وتراجم و�سيَر الطبقات ورجالته 
فينا  اأث��ار  �سبيًا  �َسلَك  من  اأث��ر  نقتفي 
اأو  بمعالجة  وناأخذ  فيه  لقوٍة  الإهتمام 
الرجل  ه��ذا  اأف���رزه  ما  مكامن  معالجة 
مكامن  واإبراز  الذات  اإثبات  من  القوي، 
اأو  ت��راج��ع  اأي  اأ�سباب  وق���راءة  النجاح 
م�سيرته،  اأو  �سيرته  في  ُي�سادفنا  ف�سل، 
ال�سمك  وح��رك��ة  اإت��ج��اه  ه��و  كما  تمامًا 

الطائ�س في البحر. 
ومعلوم لكل ذي عقل، اأّن لأي محاولة 
��َي��ر اأه��ل  م��ن ال��م��ح��اولت لإ���س��ت��ق��راء ���سِ
كتبه  م��ا  اإ�ستجاء  خ��ال  م��ن  الحظوة 
المتاأخرون  اأو  لهم  المعا�سرون  عنهم 
وتعليق،  وتحقيق  عنهم من �سبط وجمع 
والبحث  والتتبع  الم�ستفي�س  الُجهد  من 
والإف���ا����س���ة ح��ت��ى ن�����س��ت��ج��م��ع ت�����س��ورًا 
ت�ستطلع  م��ن  ل��ح��ال��ة  م��ك��ون��ًا  م���ح���ددًا، 

المتابعة  هذه  في  ون�ستقرئ  اأحواله 
�َسْبَر  جديد  من  اأح��اول  والموا�سلة، 
غم�س  ما  وا�ستجاء  التاريخ،  غور 
اأو  معا�سرين  الموؤرخين  اأعين  عن 

تابعين ولحقين. لأجل 

احللقة الثالثة
بقلم: ال�صيد محمد ي��صف الم��ص�ي

اإعداد: االأ�صتاذ محمد علي رضصى عمرو
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تعيين  م��ك��ام��ن  ع��ن  ال��ل��ث��ام  اإم��اط��ة 
كواِحد  عّمار  بنو  ف�سل  اأو  نجاح  اأ�سباب 
م��ن ال��ق��وى ال��ن��اف��ذة واأ���س��ب��اب ه��ذا 
التراجع  اأ���س��ب��اب  ودرا���س��ة  ال��ن��ج��اح 
وال��ق��ه��ق��رى، وم���ا ت���رك���وه م���ن اآث���ار 

ومخلفات..
اأحد  في  كان  عّمار،  لبني  بروز  اأول 
اآن���ذاك،  ال�ساعدة  ال�سيعّية  ال��رواف��د 
اّلذين  العبيدّية،  الفاطمّية  الدولة  وهي 
الحبيب  ُمحّمدًا  اأن  اأم��ره��م  مبداأ  ك��ان 
المكتوم  محمد  بن  ّدق،  الُم�سَ جعفر  بن 
بن اإ�سماعيل الإمام بن ]الإمام[ جعفر 
ال�سادقt، بن ]الإمام[ محمد الباقر
العابدين زي��ن  علي  ]الإمام[  بن   ،t
ال�سبط الح�سين  ]الإمام[  ب��ن   ،t
طالب اأب��ي  بن  علي  ]الإمام[  بن   ،t

t، ر�سي اهلل عنه، كان ُمقيمًا ب�سلمّية 
�سيعتهم  اأهل  وكان  ِحْم�س،  اأعمال  من 
يتعاهدونه  وغيرهما  واليمن  بالعراق 
]الإمام[  ق��ب��ر  زاروا  اإذا  ب���ال���زي���ارة 
عهد  الوفاة  اأدركته  فلما   ،t الح�سين 
اإلى اإبنه عبيداهلل وقال له: اأنت المهديِّ 
وتهاجر بعدي هجرًة بعيدة وتلقى ِمحنة 

�سديدة)1(.
وت��ب��ع��ه م���ن َخ���َل���ِف���ْه خ��ل��ٌق ا���س��ت��ل��م��وا 
من  م�سر  في  �سلطانهم  وب�سطوا  الأمور 
وجاء  والأخ�سيدّية.  الكافورّية  ال��دول��ة 
اأبو  وهو  اهلل  باأمر  الحاكم  خافة  عهد 
ب  وُلقِّ ب��اهلل  العزيز  بن  المن�سور  علي 
الخمي�س  يوم  وجل�س  اهلل  باأمر  بالحاكم 
وعمره  386ه���  �سنة  رم�سان  �سهر  �سلخ 
يومئٍذ اإحدى ع�سرة �سنة وخم�سة اأ�سهر. 
كتامة  مقّدمي  من  جماعة  اإليه  ودخل 
في  ي��ن��ظ��ر  األ  لأن��ف�����س��ه��م  و���س��رط��وا 
فندب  الم�سارقة،  من  اأحد  اأمورهم 
�سيخًا من �سيوخهم يقال له الح�سن 

وتدبير  الأح���وال  ف��ي  للنظر  ع��ّم��ار،  ب��ن 
الأحد  يوم  الدولة  باأمين  وُلّقب  الأم��ور، 
لثلٍث خلون من �سّوال. وهرب اإلى ال�سام 
جماعة من الأتراك خوفًا من اإبن عّمار، 

فُرّد واأمن بع�س الطريق)2(.
وكان اأمين الدولة اأبو محمد الح�سن 
لمع  ما  اأول  الح�سين  اأب��ي  بن  عّمار  بن 
351ه�.  �سنة  حوادث  في  و�سطع  �سهابه 
طبرمين  لقلعة  الم�سلمين  ح�سار  اأثناء 
جي�س  يقود  كان  اإذ  �سقلّية،  جزيرة  في 
ال��م��ع��ّز ل��دي��ن اهلل ال��ف��اط��م��ي وح��ا���س��ر 
بارز  ب�سكل  وظهر  الجزيرة،  في  رمطة 
الخليفة  عهد  في  الأح��داث  م�سرح  على 
وهو  ُكّتابه،  اأجل  من  فكان  باهلل  العزيز 
ويّلقب  و�سّيدها،  و�سيخها  ُكتامة  كبير 
في  لّقب  م��ن  اأول  وه��و  ال��دول��ة،  باأمين 
الخافة  اأف�ست  ولما  المغاربة،  دول��ة 
الأم��ور  اإليه  رّد  اهلل  باأمر  الحاكم  اإل��ى 
اأن��ت  ل��ه:  وق��ال  386ه����.  �سنة  والتدبير 
وكان  وك��ّن��اه،  ولقبه  دولتي  على  اأميني 
يتّرجلون  طبقاتهم  اإختاف  على  الّنا�س 
ل���ه. وه���و ال����ذي ف��ت��ح ال��ط��ري��ق لأب��ن��اء 
اأَر�سل  حيث  ال�سام،  اإلى  لينتقلوا  قبيلته 
جعفر  ب��ن  �سليمان  تميم  اأب��ا  القا�سي 
اأبو  فقام  دم�سق،  اإلى  الُكتامي  فاح  بن 
جعفر  بن  علي  اأخيه  بو�سع  ه��ذا  تميم 
الجد  وهو  386ه���.  طرابل�س  على  واليًا 
ا�ستقلوا بحكم  اّلذين  لبني عّمار  الأعلى 
عمر  الدكتور  )رواي��ة  ال�سام.  طرابل�س 
مخطوطات  ع��ن  ت��دم��ري  ال�سام  عبد 

متعددة �س 237(.
ال�سيد  ب�سنارة  نرمي  جديد  وم��ن 
بالغنى  اإل��ي��ه  ن��رم��ز  ال���ذي  ب��ح��رن��ا،  ف��ي 
عن  )كناية  ال�سمك  �سيد  وه��و  الوفير 
اإليه  المّرمز  المخلوقات(  هذه  مباركة 
وقادة  وعقول  وثابة  بطاقات  الغنى  هو 

ينه�س  اأ���س��ا���س  اأي  ن���واة  وه��ي  ُم��ْب��ِدَع��ة 
وينجح.

المو�سوع  لهذا  وتاأ�سيًا  تاأ�سي�سًا 
وم��ن�����س��اأه ال��ت��اأ���س��ي�����س ن��ق��ف م���ع رواي���ة 
اأعطوا  مّمن  ال�سيعة  رواة  من  مخ�سرم 
�سماء  في  �َسَطَعت  اأ�سماء  لنا  واأب���رزوا 
اأع��م��ال��ه��م  ب��رك��ات  ��ع��ت  واأ���سّ الف�سيلة 
وق��ل��ي��ٌل منهم  واأغ���ن���ى.  اأث���م���ر  ن��ج��اح��ًا 
من  الإه��ت��م��ام  م��ن  م�ساحة  على  حظي 
التراجم  واأ�سحاب  الأق��ام  اأرب��اب  ِقَبْل 
في  �سّيما  العلماء  وت��راج��م  والطبقات 
مقارنة  والجديدة  المتو�سطة  الع�سور 
اّل��ذي��ن  العلماء  بقية  م��ن  اأخ��وت��ه��م  م��ع 
التراجم،  من  الأو�سع  الم�ساحة  اإحتلوا 
وبالتالي  للتكرار،  �سببًا  ك��ان  م��ا  وه��و 
�سّبب ملًا لدى المتلقي والقارىء، وكان 
المعاجم  تلكم  اأ�سحاب  بالعلماء  الأولى 
اأن  الترجمة  بمهمة  عنوا  مّمن  والكتب 
لمعت  وع��دي��دة  كثيرة  ب��اأ���س��م��اء  يلُّموا 
و�سطعت وانتجت، لكن الإهمال وعوامل 
التكرار  لذلك  �سببًا  اأخرى كانت  عديدة 
الجهل  ب��ع��وام��ل  وت�����س��ّب��ع��ه  وال���روت���ي���ن، 
المع�سر  وم��ج��اف��اة  للمّي�سر  والت�سليم 
اأ�سجل  واإني  البحث.  عناء  تج�سم  وعدم 
الأقام  تلكم  به  اأجادت  ما  اأهمية  هنا، 
من محاولة مبكرة في ت�سّفح وترقيم ما 

اأيديهم.  اإليه  و�سلت 
اآل الأحوا�سي في ك�سروان

عديدة  واأ�سبابه  جهًا  غفلوه  وم��ن 
تو�سعهم  ع���دم  م�سببات  م��ن  وك��ث��ي��رة 
وا�ستدارًة  ُهنا  من  باأحوالهم.  بالإلمام 
المتتابعة،  المحاولت  هذه  كانت  مني، 
الكرام  الأحوا�سي  اآل  علماء  مع  بداأتها 
تلكم  وع��ل��م��اء  ح���راج���ل  ب��ل��دة  ���س��ك��ان 
اإلى  توفيقي  اأ�سباب  من  وكان  النواحي 
عز  الكبير  الموؤرخ  قلم  هو  بهم  الإلمام 

بن  اإبراهيم  بن  علي  بن  محمد  الدين 
1285م.   � 684ه���  �سنة  المتوفى  �سّداد 
الملك  »تاريخ  الأهمية  الوفير  كتابه  في 
ال���ظ���اه���ر« ب��اإع��ت��ن��اء اأح���م���د ح��ط��ي��ط، 
لاأبحاث  الألماني  »المعهد  من�سورات 
ال�سرقّية« توزيع »موؤ�س�سة الريان« بيروت 
األّم باأحوالهم  � 2009م. والذي  1430ه� 
ينقله  لما  والمدارك  لهم  المعا�سر  وهو 
عنهم، قال في �سفحة 139 تحت عنوان 
ذكر من توفي في هذه ال�سنة من الأعيان 
اأحمد  و�ستمائة  و�سبعين  اأربع  �سنة  وهي 
جمال  العالم  الفقيه  الإم��ام  ال�سيخ  بن 
اأبي  بن  الملك   عبد  بن  عبداهلل  الدين 
العالم  الإم���ام  ال�سيخ  الحلبي،  اأ�سامة 
م�ستهل  في  توفي  الدين.  مفيد  الفا�سل 
جبل  من  حراجل  بقرية  الأول��ى  جمادى 
في  وم��ول��ده  بعلبك،  اأع��م��ال  من  لبنان، 
�سبع  �سنة  رم�����س��ان  �سهر  م��ن  العا�سر 
علم  في  عّامة  كان  و�ستمائة،  وثاثين 
الحكمية  والعلوم  المنطق  وعلم  الأ�سول 

و�سّنف. وت�سّدر 
على  الأ�سول  علم  في  اإ�ستغاله  كان 
ال�سيخ  على  المنطق  علم  وف��ي  وال���ده 
العجمي  خ�سرو�ساهي  ال��دي��ن  �سم�س 
وال�سيخ فخر الدين بن البديع البندهي، 
خم�س  �سنة  �سهور  في  ذل��ك  في  اإ�ستغل 
ع�سر  ثمانية  ذاك  اإذ  وعمره  وخم�سين 
�س  الظاهر  الملك  )ت��اري��خ   q ع��ام��ًا 

.)140 � 139
ال�سفدي  عند  المترجم  اأنه  واأظنه 
في "الوافي بالوفيات" برقم 752،ج 2، 
الأحوا�سي  الدين  مفيد  قال:   .309 �س 
اأب��ي  ب��ن  ال��ج��م��ال  ب��ن  م��ح��م��د  ال�سيعي 
مفيد  اأ���س��ام��ة  اأب���ي  ب��ن  ع��ب��داهلل  �سالح 
الغاة  ال�سيعة  راأ���س  الأحوا�سي  الدين 
جبل  من  حراجل  بقرية  مات  وقدوتهم، 

اأرب��ع  �سنة  الأربعين  ق��ارب  وق��د  الجرد 
الفنون  كثير  وكان  ماية،  و�ست  و�سبعين 
ولم  والفل�سفة.  المنطق  اأح��ك��م  لكنه 
�سّداد  ابن  عند  من  ترجمته  اإلى  اأ�سبق 
وج��دت  بينما  ذك���ره،  ال��م��ار  كتابه  ف��ي 
م��ن ا���س��ار اإل���ى ت��رج��م��ة ال�����س��ف��دي من 
بل  عنده،  قراءة  وغير  مني  معرفة  دون 
لمكنون  وت�سفحي  ومتابعتي  بمباحثتي 
الأحوا�سي  لآل  بالوفيات«  »الوافي  كتاب 
كتابه  في  المهاجر  جعفر  ال�سيخ  عند 
الحركة  ال�سهيدين  بين  ع��ام��ل  »ج��ب��ل 
من  قرنين  في  عامل  جبل  في  الفكرية 
الرابع  للهجرة«  الثامن  القرن  اأوا�سط 
ع�����س��ر ل��ل��م��ي��اد ح��ت��ى اأوا����س���ط ال��ق��رن 
المعهد  طبع  ع�سر،  ال�ساد�س  العا�سر/ 
الفرن�سي لل�سرق الأدنى. ق�سم الدرا�سات 
العربّية، دم�سق 2005م. �س 178، قال: 
في  ال�سيعة  ال��ف��ق��ه��اء  الأح��وا���س��ي  اآل 
التي  ك�سروان،  قرى  من  حراجل،  قرية 
»مفيد  كبارهم  لأح��د  ال�سفدي  يترجم 
بن  محمد  ال�سيعي،  الأحوا�سي  الدين 
عبداهلل  �سالح،  اأب��ي  ب��ن  ال��دي��ن  جمال 
»راأ���س  ب�  اإي��اه  وا�سفًا  اأ�سامة«.  اأب��ي  بن 
ال�سيعة وقدوتهم األخ.. ما عند ال�سفدي 
اأي�سًا  اليونيني  رواه   وما  اإليها.  الم�سار 
اأه��ل زم��ان��ه مّمن ترجم  ف��ي ع��ادت��ه م��ع 
لهم واأفا�س في الذيل على مراآة الزمان 
عبداهلل  بن  محمد  وهو  المترجم  لوالد 
ال�سيخ  بن  الدين  مفيد  اأ�سامة  اأب��ي  بن 
باإبن  المعروف  �سالح  اأبي  الدين  جمال 
الأحوا�سي ] الجزء الثالث من الذيل هو 
المجلد ال�سابع ع�سر �سفحة 240[ قال: 
كان ُمفننًا ذا علوم كثيرة، والغالب عليه 
اإلى  والميل  والفل�سفة  والحكمة  المنطق 
جبل  من  حراجل  بقرية  توفي  مذهبهم، 
جمادى  راب��ع  الجمعة  ليلة  الجرديين 

�سنة.  اأربعين  يبلغ  ولم  الأول��ى 
والمقتدى  ال�سيعة  �سيخ  ووالده 

به عندهم والم�سار اإليه في مذهبهم، 
و�سياأتي ذكره اإن �ساء اهلل..

من علماء ال�سيعة في بعلبك
بعلبك:  ف��ي  ال�����س��ي��ع��ة  ع��ل��م��اء  وم���ن 
مبارك بن حامد بن ابي الفرج المنعوت 
ال�سيعة  كبار  من  ك��ان  ال��ح��داد.  بالتقي 
وله  ب��ه،  ع��ارف��ًا  مذهبه  ف��ي  المتغالين 
�سيٌت في الحّلة والكوفة ، وتلك الأماكن، 
َوُح�سن  لهجة  و�سدق  واأمانة  دين  وعنده 
معاملة. وكانت وفاته ببعلبك يوم الأحد 
ال�ستمائة  في  القعدة،  ذي  ع�سر  ثامن 
بن  محمد  الدين  جمال  ورث��اه  هجري، 
من  بق�سيدة  الحم�سي  اني  الغ�سَّ يحيى 
ما  منها  نقتطف  بيتًا  وع�سرين  اأرب��ع��ة 

يلي: 
لو اأن البكا ُيجدي على اأثر هالٍك 

بكينا على الّزهر التقي المبارِك
بكينا على َمْن كان في الحّلة بيته

مناخ   ذوي الحاجات     ماأوى ال�سعالك
بكينا على ّمْن فيه للبذل للِقرى

فريدًا وحيدًا ما له من م�سارِك
نَّ فلم يجْد جوادًا اإذا ما الغيُث �سَ

المتدارِك  بالوابل  جوده  روى 
ي�����وؤمُّ ك����ّل ال���ك���رام وي��ه��ت��دى 

بحيث اهتدت اأّم النجوم ال�سوابِك
دي��ان��ة  بخيل  ل  ن���ق���يٌّ  ت���ق���يٌّ 

بفر�س ونفل من جميع المنا�سك
يرى ودَّ اآل الم�سطفى خير متجر 

دَّ عنه بالظبا والنيازك واإن �سُ
الذين  الأع���ام  م��ن  َع��َل��ٍم  م��ع  ونقف 

وُع��ِرَف  نواحينا  في  ما  اأثر  لهم  كان 
اأهل التقدم والبروز مّما  اأَّنه من  عنه 

وترك  حوله  بما  وتاأثر  محيطه  على  اأثرَّ 
اأبرزته �سفحات التاريخ  طابعًا معينًا 
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وهو  ل��ه،  ي��وؤرخ��وا  اأن  عليهم  وَف��َر���سَ 
ال�سريف  ال�����س��ي��د  ب��ن  ال��ح�����س��ن  ال�����س��ّي��د 
علي  الح�سن  اأب��ي  الدين  نظام  النقيب 
الح�سن  بن  الدين  فخر  ال�سريف  ال�سيد 
بن ماهد بن طاهر بن عبيداهلل بن علي 
الأعرج  اإ�سماعيل  بن  علي  بن  محمد  بن 
 ،o بن الإمام جعفر بن محمد ال�سادق
هكذا ورد �سياق ن�سبه في كتاب » تاريخ 
الملك الظاهر« لإبن �سّداد �سفحة 140 
واعتناء  تحقيق  الألماني  المعهد  طبعة 
اإ�سم ماهد  اأن  اأحمد حطيط وغير خفي 
ن�سبه من �سبط ور�سم  �سياق  الوارد في 
الموؤرخ قطب الدين مو�سى بن ابي الفتح 
ج3،  ال��ذي��ل،  �ساحب  اليونيني  محمد 
الدكتور  تحقيق  ع�سر،  ال�سابع  مجلد 
الكتب  دار  طبعته  الجّراح،  هاني  عبا�س 
الرجل  ع�سر  من  قريب  وه��و  العلمّية، 
وبالتالي  مدينته،  اأه��ل  وم��ن  �ساحبنا 
فيه  ق��ال  م��ن  على  اأف�سليته   )3( اأع��ط��ي 
اإ���س��م��ه م��اه��ك ف��ي رواي���ة ج��م��ال الدين 
بردي  تغري  بن  يو�سف  المحا�سن  اأب��ي 
م�سورة  طبعة  874ه���.   �  813 الأتابكي 
الثقافة  وزارة  الكتب،  دار  طبعة  ع��ن 
الم�سرية  الموؤ�س�سة  القومي  والإر�ساد 
العامة لكتابة النجوم الزاهرة في ملوك 

م�سر والقاهرة، ج7، �س 248...
�ساحبنا  ن�سب  حول  اليونيني  ورواية 
اأّنه جعل في  اإعتبار ثان وهو  مقدمة من 
ن�سبه لقب اأبي الجن وهو ال�سّيد علي بن 
ونقل  الخ،  اإ�سماعيل  بن  علي  بن  محمد 
ماحظة  �سّداد  اإبن  لكتاب  المحقق  لنا 
الرجل  ن�سب  �ساق  �سّداد  اإب��ن  اأن  وه��ي 
بالقلم  الأي�سر  الهام�س  على  ُم�ستدركًا 
»ت��اري��خ  ك��ت��اب  فيه  ن�سخ  ال���ذي  نف�سه. 

الظاهر«.  الملك 
ابن  عند  ترجمته  م�سمون  وم��ن 
���س��ّداد وه��و الأق����دم ب��ي��ن ال��م��وؤرخ��ي��ن 

ب��ردي  تغري  واب��ن  اليونيني  التاليين، 
م���ّم���ن ن��ق��ا ت��رج��م��ة ���س��اح��ب��ن��ا ي��ق��ول 
ب��ن علي  ال��دي��ن محمد  ���س��ّداد ع��ز  اإب��ن 
�سنة  المتوفى  ���س��ّداد  ب��ن  اإب��راه��ي��م  ب��ن 
�سهر  في  توفي  عنه:  1285م.   / 684ه��� 
ودف��ن  دم�سق  اإل��ى  ونقل  ببعلبك  �سفر 
ف��ي ال�����س��ال��ح��ي��ة، وك���ان ق��د ن��ي��ف على 
اأرب��ع  �سنة  وفيات  �سنة.)من  ال�سبعين 
اإب��ن  ي�سع  )ل��م   ، و�ستمائة(  و�سبعين 
في  عليه  ونقف  لولدته،  تاريخًا  �سّداد 
منا�سًا  وك��ان  التاليين(  الم�سدرين 
الرايق  النثر  وله  العربّية  يعرف  عالمًا 
جماعة  على  النحو  قراأ  الفايق،  والنظم 
اإلى  الأ�سراف  لنقابة  متوليًا  والده  وكان 
و�ستين  ث��م��ان  �سنة  ف��ي  عنها  ع��زل  اأن 
�سعره  ومن  فيه،  الأ�سراف  وقوف  ب�سبب 
والدين  الدنيا  ركن  الظاهر  الملك  في 

الديار الم�سرية: بيبر�س �ساحب 
اآمانه  في  العدِل  روِح  ب�ستان 

اأفنائِه في  جناه  ِطْيب  وفنون 
ال�  له  اإلى ركن  ياأوي جميعهمُ 

و�سنانِه ب�سيفه  ال�سديد  �َباع 
نى والدين �سلطاُن الورى  ركن الدُّ

من بارك الرحمنُ في �سلطانِه
ُملكه  طايع  المعتزُّ  غدا  ولقد 

عنانِه بحبِّ  منت�سرًا  وا�ستدَّ 
بع�سابٍة  ُمحّمد  لدين  ب�سرى 

اأرك��ان��ِه ق��وى  اإن��ه��ّدت  لولهمُ 
وتراه في ليل الخطوب اإذا دجى 

م��ت��ي��ق��ظ��ًا هلل ع���ن و���س��ن��ان��ِه
الة من دعاُه اإلى الهدى ترك ال�سَّ

برهانه. من  عيناه  عاينْت  ما 
م��راآة  على  ذيله  ف��ي  اليونيني  ورواه 
الزمان قال: الح�سين بن علي بن الح�سن 
اأب��و  الجن  اأب��ي  ب��ن  طاهر  ب��ن  ماهد  ب��ن 
كان  الح�سينّي..  ال��دي��ن  م��وؤي��د  ع��ب��داهلل 
الدين  نظام  ووالده  الأ�سراف  اأعيان  من 

ببعلبك  ونظر  مدة  الأ�سراف  نقابة  تولى 
اأخرى، وكان وا�سع النعمة  واأعمالها مدة 
نزيهًا،  ال��ح��رم��ة،  واف��ر  الأم����اك،  كثير 
قليل  ك��ان  اأّن���ه  غير  ولي��ات��ه،  ف��ي  عفيفًا 
النفع، وكان له مكانة عند الملك ال�سالح 
اأمين  وزيره  وعند  اإ�سماعيل  الدين  عماد 
�ساحب  الدين  موؤيد  ول��ده  واأّم��ا  الدولة، 
دمث  ح�سنًا  �سابًا  فكان  الترجمة  ه��ذه 
لمن  والخدمة  الإحتمال  كثير  الأخ��اق، 
وع��دم  بينه  عظم  َم��َع  بنف�سه،  ي�سحبه 
ذلك،  على  المروءة  تحمله  بل  اإحتياجه، 
وم��ودة،  اأكيدة  �سحبة  وبينه  بيني  وك��ان 
جمع اهلل بيننا في جنته، وكان عنده ت�سيع 
توؤخذ  كلمة  منه  ا�سمع  لم  ولكن  ي�سير، 
ال�سحابة)ر�س(،  يعظم  وك���ان  عليه، 
غير  ي�سلك  م��ن  وي���ذم  عنهم  ويتر�سى 
ذل���ك وي��ب��راأ م��ن��ه.. وك��ان��ت وف��ات��ه ي��وم 
الأربعاء �ساد�س ربيع الآخر بقلعة بعلبك، 
وح�سل  بعلبك،  مدينة  في  تمّر�س  لأّن��ه 
اأهل  اإنتقال معظم  اأوجب  اأراجيف وَجفل 
وهو  المذكور  فاإنتقل  القلعة،  اإلى  الباد 
منيته  ف��اأدرك��ت��ه  جملتهم،  ف��ي  متّمر�س 
ظاهر  �سطحا  باب  مقابر  في  ودف��ن  بها 
يبلغ  ولم  بعلبك،  مدينة  من  دم�سق  باب 
اأربعين �سنة من العمرq. انتهى. ونقف 
على  ال��زاه��رة  النجوم  ف��ي  �سيرته  على 
�سنة  وهي  وفيها  التالي:  وال�سياق  النحو 
الح�سن  توفي  و�ستمائة،  و�سبعون  اأرب��ع 
بن علي بن الح�سين بن ماهك بن طاهر 
نقيب  الح�سينّي  الدين  فخر  محمد  اأب��و 
الأ�سراف وابن نقيبهم، مولده �سنة ثمان 
اإبن   � الوحيد  الموؤرخ  هو  وهنا  و�ستمائة، 
ت��غ��ري ب���ردي � م��ن و���س��ع ت��اري��خ��ًا لمولد 
اإب��ن  الأول��ي��ن  و���س��ع  رغ��م  على  �ساحبنا 
�سّداد واليونيني اإ�سارات عن عمره تومئ 
اإلى تقريب �سنة مولده، وي�سيف بالقول: 
الأّول  ربيع  تا�سع �سهر  الأحد  يوم  ]ومات 

ومعرفة  ف�سيلة  ع��ن��ده  وك���ان  ببعلبك، 
تغري  اإبن  اإلى  تن�سب  العلويين،  باأن�ساب 
نظمًا  ونظم  الزاهرة[  النجوم  في  بردي 
اإنتهى.  ل��اأم��وال.  مبّذرًا  وك��ان  متو�سطًا 
ومن المفارقات في كل من ترجمه لم نر 
تتلمذ  من  اإلى  اإ�سارة  ولو  ذكر  منهم من 

عليهم، وهي ماحظة جديرة بالإنتباه.
مجلد  ج3،  في  اليونيني  عند  ونقف 
على  طويلة  وهي  مبتداأها   387 �س   ،17
ترجمة عبداهلل بن عمر بن ن�سراهلل اأبو 
�ساحبنا  الأن�ساري،  الدين  موفق  محمد 
وروى كثيرًا من �سعره وتوفي ليلة الجمعة 
وال�سبعون  ال�سابعة  ال�سنة  �سفر  م�ستهل 
له  َعَر�َس  بل  مر�س،  غير  من  و�ستمائة 
وقد  وقته،  من  فمات  وفاته،  ليلة  قولنج 
العمر، وكان  نيف على خم�سين �سنة من 
عن  ينقطع  ينفك  ل  ببعلبك  مقامه  مدة 

الموؤرخ اليونيني بّن�سه وتعبيره عنه. 
اأبو الح�سين القا�سي الطرابل�سي

والوجوه  الكرام  الأع��ام  جملة  من 
في  الذهبي  لهم  يترجم  اّلذين  الأثبات 
الم�ساهير  وفيات  وف��ي  الإ���س��ام  تاريخ 
عبد  بن  علي  الح�سين  اأبو  هو  والأع��ام 
بطرابل�س  القا�سي  حيدرة  بن  الواحد 
المح�سن  عبد  ال�ساعر  م��ّدَح��ُه  ال�سام، 

مطلعها. بق�سيدة  ال�سوري 
فتقا�سي اآي�ًس  لحاجُة  طالت 

والإع��را���سِ لل�سدِّ  فتعر�ست 
ٍة لو كان َي�سَخُط من ُيرد بُغ�سّ

من حاجٍة ما عاَد عودة را�ٍس
اأبو محمد الطرابل�سي النحوي

الأج��اء نجد �سخ�سية  الأع��ام  من 
وقد  وال�سرف  النحو  علمي  اأرك���ان  من 
ًا عن ال�سيوطي في بغيته  ترجمناه ُمف�سّ
ومّمن  عليه  منوهين  الذهبي  وع��ن   )4(

وهو  ال�سدر  الح�سن  �سّيدنا  هو  ترجمه 
توفيق بن محمد بن الح�سين بن محمد بن 

الطرابل�سي  محمد  اأبو  رزيق  بن  عبداهلل 
النحوي، ترجمه ال�سيد ال�سدر في تكملة 
و�سكن  بطرابل�س  ولد  قال:  الآم��ل)5(  اأمل 
دم�سق ال�سام. كان من ال�سيعة الإمامّية. 
كان  قال:  الطبقات  في  ال�سيوطي  وذكره 
التدين  بقّلة  ُيّتهم  �ساعرًا  فا�سًا  اأديبًا 
والميل اإلى مذهب الأوائل ] بغية الدعاة 
بريء  هو   :)6( قلت  الن�س[.   � لل�سيوطي 
من كل ذلك، غير اأنه عالم بعلم الأوائل. 

مات �سنة �ست ع�سرة وخم�سمائة.
الإ���س��ام  »ت��اري��خ  ف��ي  الذهبي  ورواه 

ووفيات الم�ساهير والأعام«.
مع اآل عود الك�سروانيين

نتابع معًا محاولة �سبر غور ما جادت 
الف�سائل  اأهل  العود،  بيت  �سوامخ  قرائح 
من  ُمبدع  اإ�سم  على  معًا  ونقف  والجود، 
به  عنيت  والجليلة  الكريمة  وج��وه��ه��م 
ن�سير  بن  ح�سين  الدين  �سرف  ال�سيخ 
قال:  العاملي  ال��ع��ود،  بن  مو�سى  الدين 
من  فقيه،  عالم  فا�سل   :)7( الريا�س  في 
اإب��ن  مو�سى  ب��ن  محمد  ال�سيخ  ت��ام��ذة 
بالإجازة  عنه  وي��روي  العود  بن  الح�سن 
�سنة  رج��ب  ع�سر  �ساد�س  له  كتبها  التي 
و�سبعمائة(.  و�ستين  )اإح���دى  761ه����. 
من  ال�سيخ  ه��ذا  يكون  اأن  يبعد  ل  ق��ال: 
اأجداد اإبن العودي المعروف، اأعني تلميذ 
ال�سهيد الثاني. ثم الظاهر منه اأن المجيز 
والمجاز له اإبنا عم، واأن والد المجاز له 
اي�سًا من العلماء فيكون هوؤلء من علماء 

جبل عامل، اإنتهى. فاحظ )8(.
العود اإلى طرابل�س 

عبد  ال��دي��ن  ع��ز  الإم��ام��ي  القا�سي 
تعود  الطرابل�سي  كامل  اأب��ي  بن  العزيز 
اأبي  موؤلفات  رواي��ة  اأ�سانيد  اأغلب  اإليه 
عبيداهلل  ب��ن  نجم  ب��ن  التقي  ال�ساح 
 �  374( الإمامّية  ومتكلم  فقيه  الحلبي 
447ه( فهو تلميذه النجيب ر�سوان اهلل 
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الهوام�س:
  اأنظر كتاب » �سبح الأع�سى في �سناعة الإن�سا« تاأليف اأحمد بن علّي القلق�سندي ( 1)

المجلد  الدين،  �سم�س  ح�سين  محمد  وتعليق  �سرح  1418م.   � 821ه�  المتوفى 
الأنطاكي  »تاريخ  وكتاب  العلمّية  الكتب  دار  ط.   ،119  �  118 �س  الخام�س. 
الأنطاكي  يحيى  بن  �سعيد  بن  يحيى  للموؤرخ  اأوتيخا«  تاريخ  �سلة  ب�  المعروف 
المتوفى �سنة 458ه�/ 1067م. تحقيق عمر عبد ال�سام تدمري ط. دار جرو�س 

بر�س طرابل�س � لبنان �سنة 1990م. �س 165 وما تاها..
  اأنظر كتاب »تاريخ الأنطاكي المعروف ب�سلة تاريخ اأوتيخا« تاأليف الموؤرخ يحيى ( 2)

بن �سعيد بن يحيى بن الأنطاكي، م�سدر �سابق �س 237 � 238.
هم بها.( 3)   كونه من اأهل مدينته واأخ�سّ

  كتاب »بغية الوعاة لجال الدين ال�سيوطي« ج1، �س 479.( 4)
  كتاب » تكملة اأمل الآمل« ج2، �س 238 برقم 247 تحقيق د. ح�سين علي محفوظ.( 5)
  اأي ما قاله ال�سيد ح�سن ال�سدر)قده( تعليقًا وتعقيبًا على كام ال�سيوطي. ( 6)
  كتاب »ريا�س العلماء وحيا�س الف�ساء« لل�سيخ  عبداهلل اأفندي الإ�سبهاني يقع ( 7)

في مجلدات، طبع مكتبة ال�سيد المرع�سي النجفي.
اأمل الآم��ل» « ج1، �س ( 8) ال�سيد ح�سن ال�سدر في »تكملة  التعليق من كام    كان 

150/149 برقم 161 على كام ال�سيخ افندي في الريا�س ال�سابق ذكره. وهي 
اإ�سارة اأولى اإلى نزول وخروج هذا الفرع البا�سق من جبل ك�سروان ونزوله نحو 

جبل عامل؟

بين  وف��ات��ه  ترجيح  وه��ن��اك  عليهما 
 ]726 ���س   ...  [ 530ه����   �  520 �سنتي 
جاءت  ال�ساح  اأبي  عن  هذه  وروايته 
عّمر  اأن���ه  فيبدو  وا���س��ط��ة.  غير  م��ن 
اإبن  عنه  تحّدث  ما  باإعتبار  طويًا. 
اإبن  الإمامي  القا�سي  كون  عن  مّي�سر 
و�سريعًا  525ه�.  �سنة  في  حيًا  كامل  اأبي 
ثان  مرفاأ  نحو  �سفينتنا  ب�سراع  ننعطف 
اإبن  ولعله  الإمامية  ال�سيعة  مرافىء  من 
الذكر  اآن��ف  العزيز  عبد  �سيخنا  اأخ��ي 
عبداهلل.  بن  الح�سين  عبداهلل  اأب��و  هو 
مدحه  فقد  الطرابل�سي  كامل  ابي  اإب��ن 
ال�ساعر عبد المح�سن ال�سوري العاملي 

مطلعها:  بق�سيدة 
م�ستقلة اأ�سَبحْت  العي�ُس  لمن 

م�ستظلة وبمثلها  ب�سمو�ٍس 
ف��اأح�����سَّ ال��ف��وؤاَد ط���اَر وم��ا كا

ِل��ِع��لَّ��ه اإل  ال���ف���وؤاد  ي��ط��ي��ر  َن 
ومّمن نال منه ال�ساعر عبد المح�سن 
ال�������س���وري ه���و اأب����و ال��ح�����س��ن ب���ن علي 

المظالمي بطرابل�س. باإبن  المعروف 
ال�سيعة  م��ن  الأع����ام  اأم��اث��ل  وم���ن 
ب�سر  بن  الح�سين  اإ�سم  نقراأ  الإمامّية 
المعروف  الطرابل�سي  ب�سر  بن  علي  بن 
ال��ع��ل��م  دار  ���س��اح��ب  ك����ان  ب��ال��ق��ا���س��ي 
الع�سقاني  حجر  اإب��ن  قاله  بطرابل�س 
اإب��ن طي  ع��ن  ن��ق��ًا  الكامنة  ال���درر  ف��ي 
له  اأن  واأ�ساف  ال�سيعة.  رجال  كتابه  في 
وله  نباتة  اإبن  ُخطب  بها  ي�ساهي  ُخطبًا 
ذكرها  البغدادي  الخطيب  مع  مناظرة 
له  حكم  وق��ال:  رحلته،  ف��ي  الكراجكي 

على الخطيب بالتقدم في العلم. 
وم���ن ع��ل��م��اء ال�����س��ي��ع��ة الإم���ام���ّي���ة، 
ال��ح�����س��ي��ن ب���ن ت��م��ي��م ب���ن ���س��ع��ي��د ب��ن 
باإبن  ال��م��ع��روف  القن�سريني  غ��ال��ب 
اإبن حجر ذكره ابن  قال  ال�سروجي. 
وقال  ال�سيعة«  »رج��ال  في  طي  اأب��ي 

علي  »اأب��ي  على  وق��راأ  العراق،  اإل��ى  رحل 
»تهذيب  كتاب  الطو�سي«  جعفر  اأبي  بن 
الطو�سي  جعفر  اأب���ي  لأب��ي��ه  الأح���ك���ام«. 
اأعلى اهلل مقاميهما، ومات بنابل�س �سنة 

ثمان ع�سرة وخم�سمائة.
بن  محمد  بن  اإبراهيم  بن  الح�سن 
540ه�.  �سنة  المتوفى  الحم�سي،  جعفر 
1146م. قال اإبن حجر. »ذكره اإبن اأبي 
كان  وق��ال:  اأبي  عنه  اأخذ  وق��ال:»  طيء« 
فقيهًا اإماميًا مناظرًا. مات �سنة اربعين 

ر طويًا. وخم�سمائة. وقد عمَّ
مغزى  ذي  ُم��ه��مٌّ  اإ���س��م   على  ون��م��رُّ 
بن  اأحمد  بن  الح�سين  وهو  ذكره  ونعيد 
المتوفى  الموؤدب  علي  ابو  الجبلي  غالب 
قال  1081م(.   �  80  / 473ه���  �سنة )ت 
اإب��ن اب��ي ط��ي، وكان  اإب��ن حجر:» ذك��ره 
اإبن  على  ق��راأ  الإم��ام��ّي��ة،  الفقهاء  اأح��د 
نف�سه  َع��زل  ثم  الق�ساء،  وول��ىَّ  الّبراج، 
لمنام راآه وقال: عاهدت اهلل بعده اأن ل 
الّنا�س  ُيقرئ  وجل�س  اإثنين،  بين  اأحكم 

القراآن«.
الح�سين بن احمد بن محمد القطّان 
اإب��ن حجر »ذك��ره ابن  ال��ب��غ��دادي. ق��ال 
كان  ووال���ده  يحيى  »اإ���س��م��ه   .» ط��ي  اأب��ي 
هذا  وكتابه  ميرزًا  �سيعيًا  عالمًا  اأي�سًا 
اإمام  وق��ال:»  ال�سيعة  رجال  في  مفقود«� 
قراأ  الإمامّية  فقهاء  من  فا�سل،  عالم 
الهدى  علم  المرت�سى  ال�سريف  على 
وقدم  المفيد،  ال�سيخ  وعلى  المو�سوي، 
في  فاأقراأ  وثاثمائة.  ت�سعين  �سنة  حلب 
فاأقام  طرابل�س،  اإلى  توجه  ثم  جامعها، 
عند رئي�سها اأبي طالب محمد بن اأحمد 
واقراأ اأولده، و�سنف »ال�سامل« في الفقه 
اأربعة مجلدات وكان موجودًا �سنة ع�سرة 
واأربعمائة ول يمكن اإّل اأن نمّر على قب�س 
ال�ساح  اأب���و  �سيخنا  ح��ي��اة  �سعاع  م��ن 
عبيداهلل  ب��ن  نجم  ب��ن  التقي  الحلبي، 

فقيه  1055م(،   ،984( 447ه(   �  374(
حلب  ف��ي  ول��د  ���س��ام��ي.  اإم��ام��ي  ومتكلم 
اإلى  وا�ستنادًا  هناك.  تعّلم  اأّن��ه  ويبدو 
ابن اأبي طي فاإّنه �سافر ثاث مرات اإلى 
الباد.  تلك  م�سايخ  من  واأف��اد  العراق 
لكن لما لم يكن قد اأدرك مجل�س ال�سيخ 
اأ�سفاره تلك تمت  اأن  المفيد، فالمظنون 
على  )413ه(  المفيد  ال�سيخ  وف��اة  بعد 
وا�ستنادًا   .)404  /11 الذهبي  رواي��ة 
 )457 )رج��ال،  الطو�سي  ذك��ره  ما  اإل��ى 
مجل�س  ببغداد  ح�سر  ال�ساح  اأبا  فاإن 
436ه(  ت   ( المرت�سى  ال�سريف  در���س 
نف�سه  الطو�سي  من  واأف��اد  عليه،  ودر�س 
اأي�سًا رغم اأَنه ل ينبغي اأن تكون الفائدة 
روى  نف�سه  ال�ساح  اأبا  اأن  كما  كبيرة. 
في تقريب المعارف )�س122( الحديث 
عن �سخ�س اإ�سمه اأبو الح�سن محمد بن 
443ه  الب�سروي، ت  يكون  محمد )ربما 
المفيد.  ال�سيخ  عن  بروايته  1051م(   �
 )336  /  3( ال��ط��ري��ح��ي  اإع��ت��ب��ار  واأن 
ال�سّار الديلمي )ت 463ه( اأحد م�سايخ 
نا�سئًا  يكون  اأن  يحتمل  ال�ساح،  اأب��ي 
ال�سهيد  كام  من  خاطئ  ا�ستنتاج  عن 
المرت�سى  ال�سريف  تامذة  ب�ساأن  الأول 

)ال�سهيد الأول، مذكرة«(. 
وا�ستنادًا اإلى كام اإبن ابي طي فقد 
ال�سام«  علماء  »عين  ال�ساح  اب��و   ك��ان 
حلب  اأهل  اأن  وروي  �س(.  ن.  )الذهبي، 
لما ا�ستفتوا ال�سريف المرت�سى، اأحالهم 
ع��ل��ى »ال�����س��ي��خ ال��ت��ق��ي« )اأب����و ال�����س��اح( 
واعتبره  ����س(.  ن.  الأول،  )ال�سهيد   �
ثقة  عالمًا   � العراقي  معا�سره  الطو�سي 
الدين  منتجب  وع��ّده  ���س(  ن.  )رج���ال، 
 .)30 )���س  وث��ق��ة  عينًا  فقيهًا  ال����رازي 
ال�سهيد  وم��ن م��ت��اأخ��ري الإم��ام��ّي��ة دع��اه 
مما  العلم«  في  المرت�سى  خليفة  الأّول:» 
ورد في ما بعد على ل�سان ال�سهيد الثاني 

ب�سكل »خليفة المرت�سى« في باد حلب. 
ال�سريف  اأن  الإع��ت��ق��اد  على  يحمل  مّما 
ال�ساح  اأب���ا  ع��ّي��ن  ق��د  ك��ان  المرت�سى 
الأول  ال�سهيد  )ظ:  حلب  في  عنه  نائبًا 
 �  158 الثاني،  ال�سهيد   ،198 »اإج����ازة«، 
اإلى  اإ�سافة  ال�ساح  لأب��ي  ك��ان   ،)159
اأي�سًا  بالطب  والكام، علم  بالفقه  علمه 
ق�سم  )ظ:  المجال  هذا  في  اآث��ارًا  وترك 
ال��م��ق��ال��ة(. �سهد خال  ف��ي ه��ذه  اآث����اره 
الإ���س��ط��راب  م��ن  طويلة  مرحلة  �سبابه 
تزامنت  ال��ت��ي  والإج��ت��م��اع��ي  ال�سيا�سي 
ن�سبيًا مع اإمتداد نفوذ الخافة الفاطمّية 
�سالح  اإحتال  مع  بداأت  حيث  حلب،  في 
بن مردا�س في 414ه �سّدة الحكم بحلب 
المدينة.  هذه  تاريخ  في  جديدة  مرحلة 

ب�سكل  من�سغلين  المردا�سيون  ك��ان  فقد 
في  الفاطميين  م��ع  بال�سراع  متوا�سل 
ال��ج��ن��وب، وف���ي ال�����س��م��ال ب��الإع��ت��داءات 
بين  البيزنطية  ال��دول��ة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
وتاأثر  اإنعكا�س  وياحظ  والآخ��ر.  الحين 
ك��ت��اب��ات اأب���ي ال�����س��اح م��ن ج���راء ه��ذه 
الإ�سطرابات، ولي�س معلومًا كيفية تعامله 
بو�سفه عالمًا اإماميًا مع الأفكار والتعاليم 
الإ���س��م��اع��ي��ل��ّي��ة ال��ت��ي ل��ق��ي��ت رواج�����ًا في 
الن�سف الثاني من القرن الرابع الهجري 
الموافق للعا�سر الميادي في بيئة ال�سام 
الإ�سماعيلية  الفاطمية  نفوذ  الإم��ت��داد 
اي  واإل��ى   )180 المقد�سي،  )ظ:  بم�سر 
حد كان عدائيًا، اأم م�سالمًا، اإل اأن حرب 
البيزنطيين  م��واج��ه��ة  ف��ي  حلب  ح��ك��ام 

يكن  لم  بحلب  الإمامّية  نظر  وجهة  من 
اإليها بو�سفها حربًا بين حكومتين  ينظر 
جائرتين، بل كما هو وا�سح في اآثار اأبي 
الذين  الكفار  �سد  الحرب  فاإن  ال�ساح 
يهددون كيان الإ�سام، حتى لو كانت في 
ركاب حكم جائر، هي في حقيقتها ن�سر 
وُتعدُّ  الإي��م��ان  دار  ودف���اع ع��ن  الإ���س��ام 
 � الكافي، 246  ال�ساح،  اأبو  واجبًا )ظ: 
247(. كان لأبي ال�ساح في حلب حلقة 
درا�سّية يمكن اأن نذكر من اأهم خريجيها 
حلَّ  ال��ذي  الحلبي  ثابت  ب��ن  الح�سن  اأب��ا 
الذي  الآخر  واأّم��ا  وفاته  بعد  اأ�ستاذه  محل 
ن�سادفه من بين تامذته فهو القا�سي عز 
الدين عبد العزيز بن ابي كامل الطرابل�سي 

ومنهم اأي�سًا العالم اأبو الفتح الكراجكي. 
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متكّلمًا  اأمامكم  اأق��ف  اأن  ي�سّرُفني 
لإخفاء  والثاثين  ال�سابعة  الذكرى  في 
ال�سيد  والعّامة  الُملَهم  الإم��ام  �سماحة 
الغدر  ي��ُد  طالته  ال��ذي  ال�سدر  مو�سى 
الحرب  اإّب���ان  ل��ه  رفيقين  م��ع  والخيانة 
لبنان  الحبيب  بوطننا  تفتك  كانت  التي 
يعمُل  ه��و  ك��ان  بينما  اأو���س��ال��ه،  وُت��ق��ّط��ُع 
الوطنية،  وقناعاته  اإي��م��ان��ه  م��ن  ب��وح��ٍي 
في  لي�ساهم  ق��ّوة،  اآت��اه اهلل من  ما  وبكّل 
هذه  واللبنانيين.  لبنان  وح��دة  اإن��ق��اذ 
من  ب��دع��وٍة  بها  نحتفل  ال��ت��ي  ال��ذك��رى، 
هي  لبنان،  جبل  اإقليم   � »اأم���ل«  حركة 
عزيزٌة على قلب كّل لبنانّي يوؤمن بر�سالة 
كثروٍة  الم�سيحّي  ـ  الإ�سامي  التعاي�س 
برجٍل  تذّكُرنا  لأنها  بها،  التم�ّسك  يجب 
لنا  بالن�سبة  يبقى  العظام  رجالِتنا  من 
ال�سّباق،  النّير  جميعًا قيمًة كبيرة بفكره 
وطنًا  لبنان  يكون  اأن  اأجل  من  وبن�ساله 
بني  في  كان  ولأنه  اأبنائه،  لجميع  نهائيًا 
اإلى  �ساعيًا  بي�ساء،  ر�سالٍة  حامَل  قوِمه 
وبدفِعها  ها  با�ستنها�سِ اأّمته  �ساأن  رف��ع 
في  والم�ساواة  والعلم  الُتقى  طريق  على 
وبدعوِتها  وال��واج��ب��ات،  اأبنائها  حقوق 
المظالم  ومقاومة  بالنف�س  الثقة  اإل��ى 

الاحقة بها.
�ساأتناول في كلمتي اربع نقاًط لإظهار 
دور  من  ال�سدر  مو�سى  لاإمام  ك��ان  ما 
في اإر�ساء �ساأن التعاي�س وفي الِكفاح من 
د على قيم الحب وال�سام  اأجل لبنان موحَّ

والتاقي.
الإمام والحوار 

ف���ي ���س��ت��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن ال��م��ا���س��ي، 
اأ�سمر  مي�سال  الأ���س��ت��اذ  م��ن  وب��م��ب��ادرة 

تحت  اجتمع  اللبنانية،  ال��ن��دوة  موؤ�س�س 
بالحوار  معًا  التفكر  وبهدف  الندوة  قبة 
ال�سدر  مو�سى  الإم���ام  ال�سيُد  واأهميته 
�سبحي  وال�سيخ  مبارك  يواكيم  الأب  مع 
بعد(  فيما  )ال��م��ط��ران  والأب  ال�سالح 
�سّكلوا  متتالية  حلقاٍت  في  خ�سر،  جورج 
بين  للحوار  ونموذجًا  باكورًة  من خالها 
تميَّز  ف��ح��واُره��م  والإ���س��ام.  الم�سيحية 
بال�سراحة والعمق والمو�سوعية وال�سعور 
بالم�سوؤولية، بعيدًا كلَّ البعد عن الم�سايرة 
الخطاب  وخا�سة  والمجاملة  والم�ساومة 
اأمام  عوائَق  كلُّها  ت�سكل  التي  المزدوج، 

الحوار ال�سحيح. 
اإّن اأه���مَّ م��ا اأن��ت��َج��ه ه��ذا ال��ح��وار هو 
الوثيقُة الم�ستركة الموقعة من قبل علماء 
الحوار هوؤلء مع زماء لهم حّددوا فيها 
�سرورة تعليم الأديان في المدار�س ب�سكل 
ُف كلُّ مجموعٍة عن  ُتعرِّ مو�سوعّي، حيث 
عن  �سورٌة  منا  لكلٍّ  يكون  اأن  بدل  ذاتها 
اأو  الُم�سبقة  الأف��ك��ار  على  مبنيًة  الآخ��ر 
للعناية  جامعّي  معهد  واإن�ساء  الخاطئة، 
على  المعرفُة  تتغلُب  بذلك  ال�ساأن.  بهذا 

ال��ج��ه��ل، والن��ف��ت��اُح ع��ل��ى ال��ت��ق��وق��ع، 
على  وال��ت��ف��اع��ُل 
والحواُر  التباعد، 

ع����ل����ى ال���������س����ور 
النمطية المعلَّبة.

نطرُحه  الذي  وال�سوؤال 
ال���ي���وم، ف���ي ا���س��ت��ذك��ار 

نا�سل  ال��ذي  الُمغيَّب  الإم��ام 
م��ن اأج����ل ه���ذه ال��ق��ي��م، 

اأين نحن من هذه 

وما  والممار�سات؟  الأف��ك��ار 
هي م�سوؤوليُتنا للمحافظِة على 

وتاأويله  وت��ط��وي��ِره  الإرث  ه��ذا 
للتحديات  م��ائ��ًم��ا  وج��ع��ِل��ه 

يبقى  ب��ح��ي��ث  ال��ح��ال��ي��ة، 
لبناُن بلَد الر�سالة، اأي بلَد 

التعدديِة المت�سالحة والمواَطنِة 
تحدٍّ  وه���ذا  للتنوع،  الحا�سنة 

ب��ال��ذات  المرحلة  ه��ذه  ف��ي  كبير 
ف��ي بع�س  ت�����س��َه��ُد  ال��ت��ي 

الأم��اك��ن من 
وط���ن���ن���ا وم���ن 

���س��رِق��ن��ا ت��ن��ام��ًي��ا 
ل����اأ�����س����ول����ي����ات 
التي  وللممار�سات 

تدعم  التي  الأ�س�س  �ُس  تقوِّ
العي�س الم�سترك.

الإمام ور�سالة الأديان 
الإن�سانية

لقد اأ�س�س الإماُم حركَة 
المحرومين، التي اأ�سبحت في ما 

الطائفة  لن�سال  بعد عنواناً 
ال�سيعية وانخراِطها 

اإلمام السّيد موسى الصدر 
بعيون مسيحّية 

بقلم: راعي أبرشية جبيل املارونية
سيادة املطران ميشال عون )1(

»لبنان وطن نهائّي جلميع أبنائه«
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في 
ة  لحيا ا
طنية  لو ا
ال���ع���ام���ة. 
ول���ك���ن م���ا ل 
يعرفه الكثيرون 
هو اأن هذه الحركة 
ان���ط���ل���ق���ت ك���ح���رك���ٍة 
على  وّقعت  �ساملة،  وطنيٍة 
تمثل  �سخ�سياٌت  تاأ�سي�ِسها  بياِن 
المجتمع  مكّوناِت  مختلَف 
فيهم  ب��م��ن  ال��ل��ب��ن��ان��ي، 
رج����اُل دي���ن وم��ف��ك��رون 

م�سيحيون.
تكوَن  اأن  الت�سامن  لقيمة  يمكن  ل 
مجّزاأًة فت�سمَل فئًة من النا�س دون اأخرى، 
لأنها ت�سبح بذلك ع�سبية وتفقُد قيمَتها 
�سهر  ف��ي  خطبه  اإح���دى  وف��ي  الإن�سانية. 
رم�سان الف�سيل، ذّكر الإماُم ال�سدر باأن 
الأديان جاءت لخدمة الإن�سان وهو غايُتها 
اأم���ا الب��ت��ع��اد ع��ن هذا  و�سبُب وح��دِت��ه��ا. 

الهدف فهو ال�سبيل لل�سراع بين اأتباِعها.
كم من الموؤ�سف اأن تكون اإحدى نتائج 
الحرب الأهلية في لبنان الفرز الطائفي 
الثقافي  اأو  الديمغرافي  الأحيان  وبع�س 
والج��ت��م��اع��ي. وه��ذا م��ا ح��ّول ف��ي بع�س 
العام، كالت�سامن  ال�ساأن  الأحيان ق�سايا 
لتحريرهم  وال�����س��ع��ي  ال��م��ح��روم��ي��ن  م��ع 
فئوية،  اأو  مذهبية  اأو  طائفية  م�ساألًة 
وجّرد هذه الق�سايا عن ُبعدها الإن�ساني 
ي�ساعد  ل  الواقع  هذا  ال�سامل.  والوطني 
في بناء ال�سخ�سية الوطنية المبنية على 
اللتزام بق�سايا الوطن العامة والتم�سك 

بالقيم الإن�سانية ال�ساملة. 

م��ع��ًا  للتفكر  ال���واق���ع  ه���ذا  ي��دف��ع��ن��ا 
تبيان  على  للعمل  ال��ي��وم  بم�سوؤوليتنا 
موؤَتمنون  نحن  التي  الم�ستركة  القيم 
وم�سلمين،  م�سيحيين  كموؤمنين  عليها، 
لإع�����ادة ت��و���س��ي��ح ال�����س��ورة ف���ا ت��ك��ون 
للتفرقة  �سببًا  والإن�سانية  الإن�سان  ق�سية 
وتعزيز  ل��ل��ت��ع��اون  م��ج��اًل  ب��ل  وال��خ��اف 
الم�سوؤولية  وحمل  والت�سامن  ال��وح��دة 

الم�ستركة اأمام اهلل الواحد. 
الإمام والحرب الأهلية

ع��ن��دم��ا ان��دل��ع��ت ال���ح���رب الأه��ل��ي��ة 
المواطنين  ا�ستهداُف  وت��مَّ  لبنان،  ف��ي 
مختلفة،  بقاعية  ق��رى  في  الم�سيحيين 
اعت�سم الإماُم مو�سى ال�سدر في م�سجد 
كلَّ  اإن  ال�سهير:  ن��داَءه  ُمطِلقًا  العاملّية 
والقاع  الأحمر  دير  على  ُتطلق  ر�سا�سٍة 
و�سليفا واأهِلها، ُتطلق على �سدري واأهلي 
الكام  بهذا  الإم����اُم  رف�س  وم��ح��راب��ي. 
الأهلية  الحرب  اأ�سكال  كلَّ  قاطعًا  رف�سًا 
والقتتال بين الإخوة في الوطن الواحد، 
بكركي  موقف  م��ع  ه��ذا  برف�سه  وت��اق��ى 
و�سّيِدها، ومع عدٍد من الذين ظّلوا موؤمنين 
لبنان  وب��ر���س��ال��ة  ال��ر���س��ال��ة،  لبنان  ب���دور 
المميَزة بين كافة بلدان الم�سرق والمغرب، 
كما �سُيعلن لحًقا قدا�سة البابا القدي�س مار 
الر�سولّي  اإر�ساده  في  الثاني  يوحنا  بول�س 
»رجاء جديد للبنان«. وكم يوؤ�ِسفنا اأن نرى 
وما  اآخ��ر،  باتجاٍه  الرياح جرت  باأن  اليوم 
تمناه الإماُم لم يتحقق بل ربما دفع ثمَنه 
بتغييبه، لكي تخلو ال�ساحة للذين ل ياأبهون 
بو�سيته ول يترددون في رفع ال�ساح بوجه 
اأو  اأنانية  لم�سالح  الآخر خدمًة  المواطن 

تنفيذًا لأجندات خارجية...
اإعادِة  اإلى  كم نحتاُج اليوَم في لبنان 
واجب  على  والتاأكيِد  ال�سورة،  تو�سيِح 
اأي  تجاه  اأر���س��ه  عن  ال��دف��اع  في  الوطن 

ال�ساح  رفع  من  كان  اأٍي  وتحريِم  ُمعتٍد، 
تتعلق  لم�سائل  ا�ستغاِله  اأو  الوطن  داخل 

بالحياة العامة الم�ستركة و�سوؤونها.
الإمام والختاف الديني 

بداية  قبل  اأ�سابيع   ،1975 �سباط  في 
ال�سدر  الإم��اُم  افتتح  لبنان،  في  الحرب 
كني�سة  ف��ي  ال�����س��وم  »ع��ظ��ات«  �سل�سلَة 
ولم  بيروت.  و�سط  في  الكّبو�سيين  الآباء 
يترّدد هذا الإمام الكبير في الجلو�س في 
خور�س الكني�سة، تحت ال�سليب، متحدثًا 
لجمهور في غالبيته من الم�سيحيين عن 
وهو  الم�ستركة،  والقيم  الإيمان  ق�سايا 
اختلفوا  واإن  موؤمنين  يخاطب  اأنه  ُمدِرٌك 

في دينهم عنه.
ولم  الختاف،  الإم��اُم من  َيَخْف  َلم 
واأنا  الم�سلمون  عني  �سيقول  ماذا  ي�ساأل 
بموقفه  عبر  لقد  كني�سة...  في  اأتحدث 
ه����ذا ع���ن ق��ب��ول��ه ل��اخ��ت��اف ال��دي��ن��ي 
وللوحدة في الإيمان باهلل الواحد والقيم 

الم�ستركة في اآن.
الكرام  اأيها  الإيمان  في  الوحدَة  اإن 
فالإ�سام  به.  نعتقد  ما  ُقد�سية  من  تنبع 
و�سماحة  م��ذاه��ُب��ه،  ت��ع��ّددت  ول��و  واح���د 
كلمة  ح��ال  ك��ّل  ف��ي  ل  يف�سّ ك��ان  الإم����ام 
فالر�سالة  ط��وائ��ف.  كلمة  على  م��ذاه��ب 
منذ بداياِتها كانت جامعة، وعندما خرج 
خروُجه  يكن  ل��م  ك��رب��اء،  ف��ي  الح�سين 
ول  ُملٍك،  اأو  بخافٍة  المطالبة  اأج��ل  من 
اإنما هو خرج  اأجل جمِع فئٍة خا�سة،  من 
لإ�ساح الأمر وتحقيق الر�سالة الجامعة. 
لذلك، فاإن كلَّ تطّرٍف من هذا المذهب 
التاريخ  وكلَّ تطّرٍف يخالف في  اأو ذاك، 
اإنما ي�سبُّ في غير وحدة  المنحى،  هذا 
م�سلحتهم.  خ����ارج  وف���ي  ال��م�����س��ل��م��ي��ن 
الم�سيحيين  على  عيُنه  الو�سُع  وين�سحُب 
في التعاطي فيما بينهم كما في تعاملهم 

الهوام�س:
في ( 1) الثنين  ي��وم  ع�سر  ع��ون  مي�سال  ال��م��ط��ران  �سيادة  األ��ق��اه��ا  التي  الكلمة   

2015/8/24م. من على منبر دير �سيدة المعونات في جبيل بمنا�سبة الذكرى 
ال�سابعة والثاثين لإخفاء الإمام ال�سّيد مو�سى ال�سدر بدعوة من حركة  »اأمل« 

ـ اقليم جبل لبنان.

والعالم  ال�سرق  ه��ذا  في  الم�سلمين  مع 
اأ�سًا  قومية  لي�ست  الم�سيحية  باأ�سره. 
والن��ف��ت��اح على  ال��ت��وّج��ه  ه��ي عالمية  ب��ل 
في  �ساأُنها  وال�سعوب،  الح�سارات  ك��ّل 
وانفتاحه  بعالميته  الإ���س��ام  �ساأَن  ذل��ك 
هي  الم�سيحية  اإن  ال�سعوب.  جميع  على 
كالإ�سام،  ال�سرق  هذا  من  اأ�سيل  ج��زٌء 
عن�سَر  فيه  ُي�سّكا  اأن  عليهما  ُكتب  وقد 
الدنيا  ف��ي  ديانتين  اأك��ب��ر  بين  التاقي 
اأبنائهما  م��ن  الموؤمنين  توجيه  لُح�سِن 
في كّل اأر�س. بهذا المعنى راأينا �سماحة 
لبناَن  اأن   1977 العام  في  ُيعِلُن  الإم��ام 
�سرورٌة ح�سارية، واأنه في هذه المرحلة 
�سرورًة  اأ�سبح  قد  التاريخ  من  ب��ال��ذات 
ق�سوى للعالم، واأن التعاي�س على م�ستوى 
الأمم مرتبٌط ومتاأّثٌر اإلى حّد كبير بنجاح 

�سيغة لبنان بالذات.
كم نحتاج اليوم اإلى هذا المثال الذي 
ي��وؤك��د على اح��ت��رام الخ��ت��اف، وع��دم 
اعتباره حاجزًا اأمام العاقات بل حافزًا 
ال��روح��ي��ة،  ال��خ��ب��رات  وت��ب��ادل  للتوا�سل 
الحياة  دروب  على  جميعًا  ن�سير  كحجاج 
من  والعي�س  اهلل  م�سيئة  لتحقيق  �ساعين 

بركته ووعده لنا بالخا�س.
الختام

ومن وحي ما قلناه في الإمام ال�سدر 
وانطاًقا من قناعِتنا اأن لبنان في دعوِته 
اأبنائه  لجميع  نهائٌي  وط��ٌن  هو  ال�سامية 
ِده، نوّجه  ووطُن الر�سالة في �سيغته وتعدُّ
اأ�سحاب  اإل��ى  وجداننا،  عميق  من  ن��داًء 
القرار في لبنان واإلى القادة ال�سيا�سيين 

اأح��زاب��ه��م  بمختلف 
وت����ي����ارات����ه����م، ك��ي 

ي��ع��م��ل��وا ف��ي ه��ذه 
ال�����م�����رح�����ل�����ة 
من  الع�سيبة 
وطننا  ت��اري��خ 
ا�ستجماع  على 
ال��������ه��������م��������م 

ل���ل���ن���ه���و����س ب��ه 
م���ن ه���ذه الأزم����ة 

الخانقة بروٍح كبيرٍة 
م����ن ال���م�������س���وؤول���ي���ة 

الم�سالح  على  والتعالي  وال��ت��ج��ّرد 
مع  بو�سعهم  ما  فيبذلوا  والآنية،  الذاتية 
هذا  م��ن  للخروج  ال��ازم��ة  الت�سحيات 
جوهره.  في  لبنان  يهّدد  ال��ذي  ال��م��اأزق 
والجتماعية  ال�سيا�سية  الأزم�����ات  اإن 
انتخاب  عدم  اأّولها  وفي  والقت�سادية، 
رئي�س للجمهورية وما ينتج عنه من �سلٍل 
هذه  كل  ال�سعد،  كافة  على  ال��دول��ة  في 
وُتحزن  ال�سميم  في  ت�سرُبنا  الأزم���ات 
والرجاء  الأم��ل  وُتفقُده  اللبنانّي  ال�سعَب 

بم�ستقبل زاهر لوطنهم.
معًا،  كُلنا  فلنعمل 

ن��زال  ل  كنا  اإذا 
بوطن  موؤمنين 
ال��ر���س��ال��ة، كي 

ي���ب���ق���ى ل���ب���ن���ان 
التحديات  ه��ذه  اأم��ام 

كلِّها وطًنا نهائًيا لجميع 
اأبنائه. و�سكرًا.
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الثقافة  وعطر  الّلغة،  روح  هو  ال�سعر 
ومبدعها، هو وظيفة جوهرية في الحياة 
الخيال،  ين�ّسط  اإّن��ه  وتجّددها،  بقدمها 
وي��ب��دع ف��ي ال��ع��ل��وم وال��ف��ن��ون واأ���س��ال��ي��ب 
ويزّودها  الّلغة  �سباب  يجّدد  اإّنه  الحياة، 
ال��رق��ي  ف��ه��و  للتعبير،  ح��دي��ث��ة  بتقنيات 
الم�ساعر  وبتنمّية  الإن�سانّية  بالعواطف 
القيم  منظومة  على  نحافظ  وبه  النبيلة، 
العربّية،  الثقافة  لأب��ن��اء  العليا  والمثل 
والدينّي  الأدب��ّي  بالتراث  ال�سلة  وتعميق 

والإن�سانّي. 
يموت  ل  لكّنه  �سوته  يخبو  قد  ال�سعر 
وجد  اأّن  منذ  فالعربّي  روحيته،  يفقد  ول 
يحتاج  بال�سعر،  م�سكون   � بطبيعته   � فهو 
اأن ت�ستفّزه المعطيات وت�ستحّثه هذه  اإلى 
القيم الأدبّية ليعلن تفاعله ب�سكل اإيجابّي 
الأول��ى  العربّية  الفنون  من  فهو  ومثمر. 
عند العرب وبرز هذا الفن في تاريخهم 
اأ�سبح  اأن  اإلى  الع�سور  اأقدم  الأدبي منذ 
اإلى  التعّرف  خالها  من  يمكن  وثيقة، 
اأو����س���اع ال��ع��رب وث��ق��اف��ت��ه��م واأح��وال��ه��م 
وتمر�سوا  وقيمهم  وعاداتهم  وتاريخهم 
في اأجنا�سه واأنواعه وهي القوالب العاّمة 

ن�ساأته،  منذ  عليها  ال�سعر  ا�ستقر  التي 
الأدب��ّي��ة  الأ���س��ك��ال  ه��ي  اأخ���رى  بعبارة  اأو 
م�ساعرهم  عن  ال�سعراء  فيها  يعّبر  التي 
الأجنا�س  هذه  انق�سمت  وقد  واأفكارهم، 

اإلى اأربعة هي: 
� ال�سعر الغنائّي

� ال�سعر التمثيلّي
� ال�سعر الق�س�سّي اأو الملحمّي

� ال�سعر التعليمّي
ل  وال���دوام،  الثبات  فهي  القيم  اأّم��ا 
تتغّير بتغّير الزمان والمكان وهي ُمطلقة 
المنطقّية  ال��و���س��ع��ّي��ة  م���ح���اولت  رغ���م 
التي  الخلقية  ال��م��ذاه��ب  م��ن  وغ��ي��ره��ا 
الفهم  وذلك  ن�سبية،  اأّنها  على  ت�سورها 
اإطار  في  به  ُم�سّلمًا  لي�س  للقيم  الخا�س 
الثقافة العربّية ول عند اأ�سحاب الثقافة 

العربّية الإ�سامّية.
تتاأثر  ال��ق��ي��م  اأّن  للبع�س  ي��ب��دو  ق��د 
ومتغّيراتهما،  والمكان  الزمان  بموؤثرات 
قيمة،  مجتمع  ولكل  قيمة  ع�سر  فلكّل 
ون��ادر،  ن�سبي  التاأثير  ه��ذا  اأّن  واأعتقد 
لإقرارها  اأو  لإزالتها  اإي��راده  يكون  ورّبما 
وقد  المجتمع،  ع��ن  غ��اب��ت  ثابتة  كقيم 

يحتاجها في لحظة تاريخّية معّينة.
دائمة  ثابتة  القيم  اأّن  اإذًا،  الأ���س��ل 
فهي  عليها،  وي��ق��ا���س  المجتمع  يقبلها 
�سروب  على  حاكمة  معيارّية  اإر���س��ادّي��ة 
والأدب����ّي،  ال�سعري  الإن�����س��ان��ّي  الن�ساط 
من  ال��ن��ظ��ام  ذل��ك  اق��ت��رب  م��ا  بال�سحة 
هذا  ابتعد  ما  والف�ساد  وبالخطاأ  اإطارها 

الن�ساط عن نطاقها. 
رج��ال  بين  �ساخنة  م�ساحة  تجّلت 
ال��ُخ��ُل��ق والإ���س��اح وال��دي��ن، وب��ي��ن عدد 
الإب��داع  فيحاكم  والأدب���اء،  ال�سعراء  من 
والقيم  الثقافة  نتيجة  مطّولة  محاكمات 
وكذلك  اع��ت��م��اده��ا،  ال��م��راد  والق�سايا 
مطولة  دف��اع��ات  من  و�سمعنا  ق��راأن��ا  كم 
الأديب في  الحرية وعن حق  مجيدة عن 
التمرد الدائم واأن الخنوع والخ�سوع لقيم 
الجماعة هو مرادف لقتل الإبداع ومظهر 

وا�سح لموت الأدب.
بين  الأزل���ّي  ال�سدام  ي�ستمّر  �سوف 
الثابتة  القيم  بين  وال��م��ت��ح��ّول  ال��ث��اب��ت 
اأن  الممكن  فمن  ال��م��ت��ح��ّرك،  والإب����داع 
يقود الإبداع القيم فُير�سي قيمًا؛ اأهملت 
اأو يزيل عنها التراب، وفي قول اأبي تّمام 

وظيفة الشعر 
في تكريس 

منظومة القيم الثقافّية)1(

اأفاطون،  اأطلقها  التي  تلك  المركزّية 
فا�ستبعد  الفا�سلة،  مدينته  اأعلن  حين 
منها ال�سعراء، خوفًا من اأْن يحّولوا ال�سعر 
اإلى المرح والهزل، فكان ال�سعر معه با 
وظيفة  رب��ط  ق��د  اأر�سطو  ون��رى  وظيفة، 
بحثها  ف��ي  الإن�سانّية  بالطبيعة  ال�سعر 
عن المتعة والإح�سا�س بالجمال، فقال:" 
راجعان  �سببان  ��ده  ولَّ قد  ال�سعر  اأّن  يبدو 
الجاحظ  اأّم��ا  الإن�سانّية.  الطبيعة  اإل��ى 
علم  طلبت  ب��ق��ول��ه:»  ذل���ك،  ع��ن  فيعّبر 
ال�سعر عند الأ�سمعي فوجدته ل يتقن اإّل 
الأخف�س فوجدته ل  اإلى  غريبه، فرجعت 
يتقن اإّل اإعرابه، فعطفت على اأبي عبيدة 
بالأخبار،  اّت�سل  ما  اإّل  يتقن  ل  فوجدته 
وما تعّلق بالأيام والأن�ساب، فلم اأظفر بما 
اأردت اإّل عند الأدباء الكتاب كالح�سن بن 
وهب، ومحمد عبد الملك الزيات«)3(. اأّما 
الأخف�س العالم اللغوي والنحوي ال�سارم 
في�سل وظيفة ال�سعر بتي�سير تعلم قواعد 
لذلك  اإليها،  والإن�سباط  العربّية  اللغة 
�سعري  بيت  كل  ال�سعر  ح��رم  من  اأخ��رج 
الأ�سمعي  ينتهك قواعد �سيبويه. وكذلك 
من  ال��غ��ري��ب  جمع  ال�سعر  وظيفة  جعل 
كما  وايامهم،  العرب  اأخبار  وتتّبع  الّلغة 
وزهير  القي�س  امرئ  �سعر  في  ال�ساأن  هو 

والنابغة.
قيم  ت��ح��ّدد  وا�سحة  اإ���س��ارات  ب��رزت 
ال�����س��ع��ر م���ن خ���ال م��ق��اي��ي�����س م��ع��رف��ّي��ة 
التراث  ف��ي  وظائفه  وت��ع��ددت  مختلفة، 
تتّبع  وجب  فلذا  العربّي،  ل��اأدب  النقدي 
توجيه  في  والمعرفّية  الثقافّية  الخلفيات 
ال�سعر وتحديد وظيفته في كّل مرحلة من 

مراحل هذا التراث.
الجاهلية  المرحلة  في  ال�سعر  وظيفة 

لع�سيرته  ال�ساعر  حماية  ف��ي  تتّلخ�س 
ود عن قيمتها  والذَّ والدفاع عنها  وقبيلته 
الأخ��اق��ّي��ة والإن�����س��ان��ّي��ة والإج��ت��م��اع��ّي��ة، 
فيّتخذ ال�ساعر دور ل�سان القبيلة فيحمي 
في  وي�سارك  باءهم  ويخلد  عر�سهم، 
المعارك را�سقًا العدو ب�سهام �سعرّية لها 
وعلمها،  معرفتها  وي�سنع  خ��ارق��ة،  ق��وة 
فيتغّنى باأمجادها واأن�سابها وبمعتقداتها، 
المثالية  ال�سورة  فيه  تنعك�س  م��راآة  اإّن��ه 
ع��رب  ن��ظ��ر  ول��ه��ذا  ال��ق��ب��ل��ّي��ة.  للجماعة 
اإل��ى  نظرتهم  ال�����س��اع��ر  اإل���ى  الجاهلية 
ديوان  ال�سعر  فكان   « النوراني،  الكائن 
علمهم ومنتهى حكمهم «)4(، لما فيه من 
حكمة وعمل في قلوب الملوك والأ�سراف، 
والنجدة،  الباأ�س  اأه��ل  نفو�س  في  وتاأثير 

وفعل في عقول اأهل الأنفة والكرم.
تتحّول وظيفة  بداأت  الزمن  مع مرور 
فمالت  الثقافّية،  القيم  واإ�ساعة  ال�سعر 
بذلك  واأف�سدت  ال��م��اّدي،  التك�ّسب  اإل��ى 
الكثير من ال�سعراء واأنزلتهم من مكانتهم 
المرموقة، ووظيفتهم التوجيهّية الثقافّية، 
العاقات  وال��ت��ح��ّول  التغّير  اأ���س��اب  اإذ 
والمعرفّية،  والإقت�سادّية  الإجتماعّية 
القبلي  الثراء  مراكز  ظهور  مع  ة  وبخا�سّ
المرتبطة بال�سلطة والقوة واأهمية الّل�سان 
فدخلت  عنها.  والمعّبر  با�سمها  الناطق 
القبائل  و�سادات  ال�سعراء  بين  العاقة 
اأمثال  وع��رف   « والخ�سارة،  الربح  اأف��ق 
زهير بن ابي �ُسلمى عطايا هرم بن �سنان 
اأف�سدت  فقد  زهيرًا  تف�سد  لم  واإن  التي 
والأع�����س��ى«)5(.  النابغة  نحو  على  غيره 
الثقافّية  ال�سعر  وظيفة  من  التحّول  وبداأ 
اإلى �سورة ال�ساعر المتك�ّسب الذي يّتحد 

ة. بم�سالحه الخا�سّ

بقلم: البروفي�ص�ر عاطف حميد عّ�اد)2(

المنبثقة  القيم  اأهمية  حول  وا�سح  مثل 
ال�سعر  ووظيفة  ال�سعرّية  الق�سايا  ع��ن 

ب�سكل خا�س:
ولول ِخاٌل �سّنها ال�سعُر ما َدرى 

بناة العا من اين ُتوؤتى المكارم
فقيم التم�ّسك بالأر�ِس والدفاع عنها 
ماتت لمدة من الزمن، ثم اأعادها الإبداع 
اإلى الحياة قوّية موؤثّرة، وثمة قيم اأخرى 
حاربها  �سلبّية  لكنها  �سائدة  زال��ت  م��ا 

الإبداع وقد يتمكن من الق�ساء عليها. 
مجال  هي  القيم  اأّن  نن�سى  اأّل  علينا 
عمل الأدب الحّق الجمال، وقد ي�سطدم 
اأ�سلّية  منها  بفرع  اأو  القيم  بتلك  الإبداع 
هل  تطرح:  وهنا  كثيرة  فالأ�سئلة  وثابتة. 
يمكن اأن نف�سح لاإبداع الطريق اأم يجب 
هي  وما  القيم؟!  اأجل  من  به  ن�سّحي  اأن 
المن�سرمة  الع�سور  منذ  ال�سعر  وظيفة 
اإل����ى ي��وم��ن��ا ه����ذا؟ وه���ل ت��خ��ت��ل��ف ب��ن��اًء 
وتجربته  ال�ساعر  لروؤية  وا�ستنادًا  للقيم 

وبيئته؟؟. 
بح�سب  متعّددة  وظائف  لل�سعر  نجد 
النقدي  والمقيا�س  الثقافّية  الخلفّية 
وق���د تختلف  ال��ن��اق��د،  ل���روؤي���ة  ال��م��وج��ه 
وظ��ي��ف��ة ال�����س��ع��ر ب���اإخ���ت���اف ���س��اع��ره��ا 
اإل��ى  ج��ذوره��ا  وتمتّد  ومعرفته،  وبيئته 
الثقافة،  هذه  اأنتجب  التي  الذهنّية  قلب 
والح�سارة،  الثقافة  عمق  اإل��ى  وبالتالي 
المداخل  بتعّدد  الإجابات  حولها  وتتعّدد 
اإ�سكالية تكمن في  النقدّية، انطاقًا من 
عن  نبحث  كنا  اذا  عّما  اأع��اه؛  الأ�سئلة 
المنفعة في ال�سعر لإبراز القيم الثقافّية 
ال��ف��ّن  ل��غ��اي��ة  اأم  نفو�سنا  ف��ي  ال��ك��ام��ن��ة 

والجمال واإظهارها؟
وم���ن الإج���اب���ات ع��ن ه���ذه الأ���س��ئ��ل��ة 
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تتجاوز كلمة »تربّية« المفهوم ال�سائع 
على  تقت�سر  ل  اأّن��ه��ا  حيث  التف�سير  في 
جانب علمي اأو درا�سي، فهي منهج �سلوكي 
له ارتباط بكل �سوؤون الحياة العامة، وهي 
بحد  وه��ي  ودور،  وع��م��ل  وظيفة  ك��ل  ف��ي 
وظيفة  وما  "قيم"  لكلمة  تف�سير  ذاتها 
ت عليها  التربية اإل لتعليم القيم التي ن�سّ
الأنبياء  بها  وج��اء  ال�سماوّية  الر�سالت 
باأولي  َحْملها  اأن��ي��ط  ُث��ّم  وم��ن  وال��ر���س��ل، 
اإليها الأدباء  العلم واأرباب العقول، ودعا 
ي�سكلون  ال��ذي��ن  والمثقفون  وال�����س��ع��راء 
القيادة الفكرّية والإن�سانّية للمجتمعات. 

ت��م��ّث��ل م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ي��م ال��م��ك��ون��ات 
الإن�سان  �سلوك  تحكم  التي  الأ�سا�سّية 
بنواحيها  التنمية  تحقيق  على  وت�ساعد 
لجوانب  ج���اءت  اأّن��ه��ا  حيث  ال��م��ت��ع��ددة، 
تحّققت  بها  التم�ّسك  ت��ّم  ف��اإذا  الحياة، 
ال�سعادة الب�سرّية وتحّقق الأمن والرخاء.

والقيم لي�ست محددة في عمل اأو دور، 
اأو  معالم  لها  تر�سم  اأن  من  اأ�سمل  وهي 
تكون ظاهرّية،  لأنها قد ل  باأفعال  ُتحدد 
الإن�سان  فكر  م��ن  ت��ب��داأ  اأّن��ه��ا  حيث  م��ن 
في  تنعك�س  التي  و�سخ�سيته  وقناعاته 
كان  هنا  من  و�سلوكه،  وتوجهاته  اآرائ���ه 

م�سامينه  على  يرتكز  لاإن�سان  الو�سف 
الجوهرّية ولي�س ال�سكلّية منها.

دون  يقودنا  التربية  ع��ن  وال��ح��دي��ث 
اأدنى �سك للحديث عن القيم الثقافّية في 
وال�سيا�سّية  الوطنّية  منها  التي  الحياة، 
وال��دي��ن��ّي��ة والإع���ام���ّي���ة والأخ���اق���ّي���ة 
واأنواعها  وباأبعادها  وغيرها  والمجتمعّية 
تحقيق  في  ب��ارز  دور  لها  التي  المتنوعة 
الأمن ومواكبة التطور في جميع مجالت 
الحياة، ومواجهة ما يتعّر�س له المجتمع 
هّدامة  وم��ذاه��ب  ومعتقدات  اأف��ك��ار  من 
وت���ذوي���ب ق��ي��م��ي وث��ق��اف��ّي وغ����زٍو فكري 
حّد  في  التربية  وُتعد  متعددة،  باأ�سكال 
تْر�سم  التي  فالقيم  قيمية،  عملية  ذاتها 
الموؤ�س�سات  وتوجه  والأه��داف  الفل�سفات 
وبدونها  م��وج��ودة  ومناهجها  التربوّية 

تتحول التربية اإلى فو�سى.
القيم  وغ��ر���س  تعليم  اأن  ���س��ك  ول 
ُتعنى  اأن  يجب  م�سوؤولية  ه��ي  الثقافّية 
من  بدءًا  التربوّية  الموؤ�س�سات  جميع  بها 
تربوّية  موؤ�س�سة  اأّوَل  ُت��َع��ّد  التي  الأ���س��رة 
يتلّقى فيها النا�سئ قيمه واأخاقه وتتّكون 
�سخ�سيُته من خالها، ثّم المدر�سة اأولى 
الجامعة  ُث��ّم  الثقافّي،  الغر�س  مداميك 

التي في داخلها تتبلور معايير الثقافة.
التطور  ن��ظ��رّي��ة  وف���ق  الإن�����س��ان  اإّن 

ل�سخ�سيته  وال��ث��ق��اف��ّي  ال��ف��ك��ري 
يكت�سب �سلوكه الذي يعك�س القيم 

م�سادر  م��ن  الحياتي  مرا�سه  ف��ي 
بالغا  بها  التاأثر  ويكون  متعددة 

ف��ي ح��رك��ة بطيئة  ك���ان  ًول����و 
نتيجة حراكه ووجوده �سمن 

عاداتها  ولها  الخا�س  طابعها  لها  بيئة 
بع�س  تعتبر  والتي  المرتبطة  وتقاليدها 

المجتمعات اأن الخروج عن العادات فيها 
وعن التقاليد هو خروج عن مفهوم قيمي 

وه���ي كما  م���ت���وارث، 
من  ت��ب��داأ  اأ�سلفت 
والمجتمع  الأ�سرة 
المنزلي وما يدور 
حوار  من  فيهما 
اأو ما يح�سل من 
في  اإ����س���ك���الت 

داخله. 

ال�ساعر  اأ�سبح  الإ���س��ام  دخ��ول  وم��ع 
وتراجع  الدينّية  الع�سيرة  ع��ن  مدافعًا 
ل�سالح  الأم���ر  ب��داي��ة  ف��ي  القبلّي  نمطه 
الت�سّدي  دوره  فكان  الإ�سامّية،  الدعوة 
بالقيم  والإ�����س����ادة  ال���دع���وة،  ل��خ�����س��وم 
ورثاء  الفتوح،  وو�سف  الجديدة،  الدينّية 
�سعراء  التجربة  ه��ذه  وم��ث��لَّ  ال�سهداء، 
ك��ث��ي��رون، م��ن��ه��م: ع��ب��داهلل ب��ن رواح���ة، 

ح�سان بن ثابت، وكعب بن زهير.
في ما بعد برزت الأحزاب ال�سيا�سّية 
فقد كان لكّل حزب �سيا�سّي �ساعر يتحّدث 
بل�سانه، ويدافع عن اأحقيته في الخافة، 
والكميت  الأمويين،  �ساعر  الأخطل  فكان 
بذلك  وتّلخ�ست  الها�سميين،  �ساعر 
في  المرحلة،  هذه  خال  ال�سعر  وظيفة 

التعبير عن المعايير الثقافّية ال�سائدة.
اأّم����ا ف��ي ال��م��رح��ل��ة ال��ع��ب��ا���س��ّي��ة، فقد 
الحاكمة  الطبقة  خدمة  اإل��ى  ال�سعر  نزع 
والر���س��ت��ق��راط��ي��ة، واأ����س���ب���ح ال�����س��اع��ر 
م�ستخدمًا لدى فئات المجتمع الم�ستهلكة 
نقطة جذب  اإلى  بغداد  وتحّولت  للثقافة، 
قوية، �سهدت اإقباًل كبيرًا لل�سعراء، اأمثال 
تمام  وابي  نوا�س  واأبي  الخزاعّي  دعبل   «
اتخاذ  عن  بحثًا  والجاحظ،  والبحتري 
م�سار مهني اأو �سهرة اأو تقّرب من الباط 
وتنظيمًا  هرمية  ات�سع  ال��ذي  العبا�سّي، 
الأم����وي«)6(،  �سابقيهم  ب��اط  م��ن  اأك��ث��ر 
كما توطدت خال هذه المرحلة موؤ�س�سة 
حماية الأدب التي ت�سمن لل�ساعر وجوده 

وتحّدد له وظيفته وقواعد ن�ساطه.
بتغيير  تغّيرت،  قد  ال�سعر  وظيفة  اإّن 
المحيطة  ال�سو�سيوثقافّية  ال��ظ��روف 
التي  الأولوّية  ال�ساعر  فخ�سر  بال�ساعر، 
يتمّتع بها والتي تحر�س على عروبة  كان 
التي  الأدب  حماية  وعلى  وثقافته،  قيمه 
ت�سمن لل�ساعر وجوده وتحّدد له وظيفته 

وقواعد ن�ساطه.
بتغّير  تغّيرت،  قد  ال�سعر  وظيفة  اإّن 
المحيطة  ال�سو�سيوثقافّية  ال��ظ��روف 
التي  الأولوّية  ال�ساعر  فخ�سر  بال�ساعر، 
يتمّتع بها والتي تحر�س على عروبة  كان 
الأدب  وع��ل��ى ح��م��اي��ة  وث��ق��اف��ت��ه،  ق��ي��م��ه 
الإمتثال  ينبغي  التي  تثبيت  خ��ال  م��ن 
موا�سيع  اإل��ى  ال�سعر  تطرق  ُث��ّم  من  لها. 
ع���اّم���ة وه���م���وم ق��وم��ّي��ة ودي��ن��ّي��ة ت��خ��دم 
لكن  اآن���ذاك،  الزمنّية  والمرحلة  البيئة 
ق��رون  خ��ال  ت���رّدت  ال��ع��رب��ّي��ة،  الثقافة 
ال�سعري  م�سدرها  با�سمحال  طويلة، 
فعاد  ال��ن��ه�����س��ة،  ع�سر  ح��ت��ى  وغ��اي��ت��ه، 
وك��ان  وال�ساعر،  ال�سعر  دور  يحيي  م��ن 
هوؤلء  اأبرز  من  البارودي  �سامي  محمود 
ال�سعر  م��دار���س  اإل��ى  اإ�سافة  ال�سعراء، 
الحداثة  حركة  وبعد  المتعّددة.  العربّية 
والنثر،  التفعيلّية  وق�سيدتي  ال�سعرّية، 
بوظيفة  ال�سعر  يطالبون  الكثيرون  زال  ل 
محّددة، �سمن معايير ثقافّية تبعد ت�سلل 
والمت�سلقين  الموهبة  قليلي  من  الكثير 
على �سلم ال�سعر بمنظومة قيمه الثقافّية.  

الم�سطلحات  اأّن  لنعترف  اأخ��ي��رًا، 
ال�سعرّية  كبلت  وال��غ��ائ��ي��ات  الغام�سة 
اأ�سرمت تجربته  كّل �ساعر  واأّن  العربّية، 
اأن يكون بعيدًا  الثقافّية من قيمه، �سرط 
والم�سلحة،  وال��وظ��ي��ف��ة  ال�سلطة  ع��ن 
وبالتالي يبقى الّنا�س مح�سورين في فهم 
وظيفة الق�سيدة ودورها اإذا كانت بعيدة 
عن �سطوة المفاهيم الم�سللة، والغائيات 

المغر�سة.
اأمامنا  يطرح  تقدم،  ما  اإلى  ا�ستنادًا 
ال�ساعر  دور  �سيبقى  هل  التالي:  ال�سوؤال 
لقيمه  المغّذي  دور  العربّية  الثقافة  في 
منبعًا  روح��ه  �سيجعل  اأّن���ه  اأم  وم��ب��ادئ��ه، 

ل�سعره الجمالي؟.
الإن�سانّيِة  المعرفِة  مناهَل  اأّن  ه��ل 

تزداُد اأََلقًا ِبخ�سو�سيِة ال�سعِر واأنماطِه؟
هْل اأنَّ َمداِرَك القيِم َتَتاأّطُر تحّولُتها 

الُمْخَتلفُة في جوهِر ال�سعِر ومبانيِه؟ 
هْل اأنَّ مفاعيَل التراِث الثقافيِّ تتحّمُل 

؟ بحكمة ال�ساعِر الفذِّ
َنُع التداخَل اأْم ُتقدُم  هل الوظيفُة َت�سْ

التَّجان�َس اأْم َتَعنوُنُهما؟ 
هل الت�ساُد الثقافيُّ اأ�سقَط عْن وظيفِة 

ال�سعِر ِحراَك الدوِر؟
في  ُمْتعددٍة  لت�ساوؤلٍت  كثيرٌة  اأ�سئلٌة 
روٍح  م��ْن  الم�ستقرِّ  ال�سعِر  روِح  ه��ي��اِم 

َرْت  انطلَقْت فعبَّ
وكاَنْت منها الوظيفُة والتحوُّل وعلينا 

الدوُر والإ�ستمراُر.
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الهوام�س:
  مدير العاقات العاّمة في الجامعة اللبنانّية.( 1)

الإعامّية  التربية  اأي�سًا  هناك  ُث��ّم 
عنا�سر  اأهم  ت�سّكل  اليوم  اأ�سبحت  التي 
وفق  المفاهيم  وتغيير  تبديل  في  التاأثير 
في  عنه  تعلن  اأو  برامج،  من  تقّدمه  ما 
اأثرها  تترك  وقد  له،  ج  ُت��روِّ اأو  و�سائلها 
لدى  اأي�سًا  بل  ال�سغار  عند  فقط  لي�س 
اأن  البديهي  وم��ن  ال��را���س��دي��ن.  الكبار 
�سلوكه  تحكم  ق��واع��ُد  عمل  لكل  ي��ك��ون 
بحيث  الأخ���اق���ّي،  البعد  اإط���ار  �سمن 
عدم  تكفل  و�سوابط  حدوٌد  هناك  يكون 
ل  بما  القيمّية  المفاهيم  عن  ال��خ��روج 
من  ب��ّد  ل  اأي�سًا  وهنا  ي�ستفز،  اأو  يم�س 
ومفهوم  ال�سيا�سّية  التربية  اإلى  الإ�سارة 
المنّظم  ال�سحيح  ال�سيا�سّي  ال��ح��راك 
الذي يدفع باإتجاه بناء قيم ل ُتعدُّ وطنّية 

اإلى الح�سارّية.  فح�سب بل تتعّداها 
�سوء  عن  تترّتب  م�سوؤولية  هناك  ُث��ّم 
الإجتماعّي  التوا�سل  و�سائل  ا�ستعمال 
ال��ت��ي ف��ي م��ك��اٍن م��ا ال��غ��ت ق��واع��د قيمّية 
اإلى حٍد كبير في تفكيك  كثيرة واأ�سهمت 
ق��واع��د ال��ع��اق��ة الأ���س��رّي��ة واأخ����ذت ك��لَّ 
النقا�س  فغاب  الخا�س،  عالمه  اإلى  فرد 
المنزلي وغاب البحث والحديث العائلّي، 

وتا�سى الدور الرقيب.
بع�سها  بات  التي  الأدبّية  الثقافة  اأّما 
والأه���واء  ال��ن��زاع��ات  وف��ق  يتكّون  ال��ي��وم 
اأو�سح،  بتغيير  الطلب  غب  اأو  والرغبات 
فالأ�سيل منها قد ا�سمحّلت اأركانه بفعل 
واأ�سبح  بالمتنفذين  اأو  بال�سيا�سة  ربطه 
على  مرتكزًا  كبرى  غالبية  لدى  الهدف 

الظهور،  في  مفرطة  لذاتية  اأو  انحياز 
به  لنتغنى  نحفظه  ك��ّن��ا  ال���ذي  بال�سعر 
وال��ذي  منا�سباتنا،  ف��ي  لن�ستح�سره  اأو 
الن�سح  ومنه  والرجاء  الحكمة  بين  تنوع 
والفخر  والوجدان  الغزل  حتى  والإر�ساد 
معيبًا  �سيئًا  فئة  عند  اأ�سبح  وال��ه��ج��اء 
محله  وح��ل��ت  ل��ه  قيمة  ل  قديمًا  ونهجًا 
ُيفقه منها �سيء، وغاب  اأحرٌف ورموٌز ل 
الدافع  وال�سعور  والمو�سيقى  البيان  عنه 
له واأ�سبحت كلُّ كتابٍة �سعرًا، فاأين اأ�سبح 
ننت�سي  كنا  ال��ذي  وال��ط��رب  اإذن؟  النثر 
ب�سماعه لحنًا وكلمًة بات �سببًا من اأ�سباب 
اأزمتنا العربّية لأّنه ل يدفعنا للرق�س. اأّما 
الحوار والحديث والخطاب فلم يعد ذاك 
القلوب  وتع�سقه  الأرواح  اإليه  تتوق  الذي 
وينع�س الأنف�س وي�سدك اإليه برقي فحواه 
ونفي�س م�سمونه، اأو لي�س هذا انهيار في 

القيم الأدبّية ؟.
الثقافة،  حقول  من  وغيرها  وغيرها 
في ظل  التفاهم  من  مزيد  اإل��ى  والأزم��ة 
وزره���ا  فيتحمل  ال��م��ث��ل،  ق��واع��د  غ��ي��اب 
عقالها  من  الأمور  اأُفلتت  حيث  النا�سئة، 
وغابت ال�سوابط، انتهى الرعاة واتجهت 

الأهداف اإلى مادية الوجود.
العالم  بها  يتخبط  التي  الأزم��ات  اإّن 
كل  قبل  ه��ي  ال��ع��رب��ّي  عالمنا  وت��ح��دي��دًا 
المعايير  وذوب��ان  القيم  غياب  في  �سيء 
الحقيقّية والمقايي�س المو�سوعّية لاأمور، 
اأذهان  اإلى  ت�سلك  اأن  يمكن  ل   والحلول 
نه�سة  هناك  تكن  لم  ما  الّنا�س  وعقول 

حقيقّية  ثقافّية 
الإرث  ت�ستعيد 

الإن�سانّي  الفكر  في  المبدع 
منظومة  اإع���ادة  اإل���ى  وت�سعى 
وال�ساملة  ال��ك��ام��ل��ة  ال��ت��رب��ّي��ة 
قادرًا  الإن�سان  ليعود  والنقّية 
المجّرد  الهادف  العطاء  على 

والميول  والغرائز  النزاعات  من 
التي  الغاية  عن  بعيدًا  والذاتّية، 
ل  ث��ق��اف��ات  بع�س  ف��ي  ��م��ت  ت��ر���سّ

ارتباط لها بتاريخ وح�سارة.
في  الأ�سا�س  هي  التربّية  اإّن 

التطور، وهي التي ت�سع الخطوط 
ال�سلوك  ف��ي  وال��رئ��ي�����س��ة  ال��ع��ام��ة 

من  م��ا  اأن  ويقيني  ال��ب�����س��ري، 
تعود  واأ�سبابها  اإل  تظهر  اأزم��ة 

في  وان���ف���راط  ال��ق��ي��م،  ف��ي  لخلل 
عقد العدالة الإجتماعّية والدولّية، 
والحكم على الأمور وفق الم�سالح. 

يعود  القيم  في  التردي  كان  واإذا 
اإلى م�سكلة تربوّية، فالم�سكلة الأكبر هي 
في الإن�سان نف�سه، الذي هو الم�سوؤول عن 

تربّية نف�سه قبل �سواه. 
هذا  على  القيمين  اأح��ي��ي  اإذ  واإن���ي 
الموؤتمر في المعهد العالي ووزارة الثقافة 
اأدعو  فاإنني  القيمّية،  الأزمة  حيث جوهر 
ومتكررة،  مماثلة  م��وؤت��م��رات  عقد  اإل���ى 
محليًا  القيمي  النهو�س  فكرة  وتعميم 
لأزم��ات  الحلول  من  ج��زء  لأّن��ه��ا  وعربيًا 

متعددة.  

ُوِلَد اإلماُم 

�صعر: د. عاطف جميل عّ�اد

ــِل ــ ـــ ــ ــلُّ ــهــ ــ ــت ــ ــاً ب ــ ــحــ ــ ــ ــبِّ ــ ــ ــصَ ــ ــ ــ� ــ ــ ـــــــــــــاُء ُم ـــــــّع الــــــَفــــــ�ــــــصَ �ـــــــصَ
ــَدْت ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــُة، واْرَت ــَجــ ــيــ ــ ــِه ــ ــَب واْزَداَنــــــــــــــِت االأرضـــــــــسُ الــ
ـــــــــــدًة عـــلـــى وَتــــــَنــــــاَغـــــــــــــِت االأْطـــــــــــَيـــــــــــاُر ُمـــــْنـــــ�ـــــصِ
ــا ــَم ـــَرى الـــَمـــالِئـــــــَك فـــي الــ�ــصَّ ِت الـــُبـــ�ـــصْ ـــــــــرَّ واأ�ــــصَ
ــاًل ــ ــــ ــ ـ ــَرتِّ ــ ــــ ــ ــُق ُمـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــي ــ ــت ــ ــَع ــ وَتـــــهـــــلَّـــــــــــَل الـــــَبـــــْيـــــــــــُت ال
ــا ــهــ ــَحــ ــ ــْن ْت ِجــ اُء َمــــــــــــــــــــدَّ والـــــَكـــــْعـــــَبـــــــــــُة الــــــَغــــــــــــــــــــرَّ
ــُه ــ ــــ ــ ــَيـ ــ ــُم َوْحـ ــ ــــ ــ ــِهـ ــ ــْلـ ــ ــى ِحـــــــــــدا ِجــــْبــــريــــــــــــــَل ُيـ ــ ــلـ ــ وعـ
داً: ــُر ُمـــــــــــــَردِّ ــــ ــيـ ـ ــصِ ــ�ـ ــَبـ ــــــَة« اْنــــــَدَفــــــَع الـ وبـــــــــــــــ »َمــــــكَّ
ــَدى ــ ـــ ــ ــُه ــ ــَل ال ــ ــ ــَم ــ ــ ــَت ــ ــ ــُن واْك ــ ــــ ــ يـ ــدِّ ــ ــزَّ الـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ�َم َع ــ ــــ ــ ــَيـ ــ الـ
ــِف بــــُروِحــــِه ــيـ ــنـ ــَحـ ــِن الـ ــ ـــ ــ ي ــدِّ ــــِدي الــ ـــ ــ ــَت ــ ــْف ــ ــَ� ُم ــــ ــــ ُهـ
راً مــــــــــْن َدْوَحــــــــــــــــــــــِة ُعـــــْلـــــــــــ�َيـــــــــــٍة ُمــــــــَتــــــــَحـــــــــــــــــدِّ
ــُه ــ ــصَّ ــ�ــ ــ ِة َخ ـــــــــُب الـــــُنـــــُبـــــــــــــــــ�َّ ــَ� الـــــــــذي َنــــ�ــــصَ ــ ــ ــــ ــ ــ وُهـ
َفـــــلَـــــــــــْم َوْجــــــــــهــــــــــاً  َلــــــــــــُه  اهلُل  َم  َكـــــــــــــــــــــرَّ َقــــــــــــــــــــْد 
ـــــدى  ــِل الـــــــــُمـــــــــُروءِة والـــــنَّ ــ ــــ ــ ــُثـ ــ وَحـــــــَبـــــــاُه ِمــــــــْن ُمـ
ــْن ــ ـــ ــ ِم اهلُل  َبــــــــــــــَراُه  َقـــــــــــْد  ــَب  ــ ـ ــصَ ــ ــ�ـ ــ ــْحـ ــ ــَتـ ــ َلـ ــى  ــ ـــ ــ ــّت حــ

ــِر الــــَ�لــــي ــ ــــ ــ ــْهـ ــ ـ ــطُّ ــ اِر والـ ــِد الــــــَكـــــــــــــرَّ ــ ــ ـــ ــ ــ ــْ�ِل ــ ــ فـــــي َم
بــــيـــــــــِع الـــــَمـــــْرَيـــــِمـــــيِّ الـــُمـــْخـــَمـــِلـــي ــَل  الــــرَّ ــ ــــ ــ ــلَـ ــ ُحـ
ــْدَوِل ــ ــــ ــ ــَجـ ــ ــْدِو الـ ــ ـــ ــ ــصَ ــ ــ� ــ ـــِغـــي ِل ــا، ُتـــ�ـــصْ ــ ـــ ــ ــَه ــ ــاِن ــ ــصَ ــ�ــ ــ اأْغ
َفــــــَتــــــلَـــــــــــــْ�َن اآَيـــــــــــــــــــاِت الـــــِكـــــَتـــــــــــــــــاِب الــــــُمــــــْنــــــَزِل
ــِل ــــ ــَصـ ــْر�ـ ــــ ــــ ــُمـ ــــِبــــيِّ الـ ــى الــــنَّ ــلـ ــــالِة عـ اأْزكـــــــــى الــــ�ــــصَّ
ــى بــــــَمــــــْ�ُلـــــــــــــ�ٍد َعـــــظـــــيـــــٍم ُمـــــْقـــــِبـــــِل ــ ــــ ــ ــْرَحـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ َفـ
ــي ــلـ ــَجـ ــْنـ ــٌر َيـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــْج ــ ، وَهـــــــــــلَّ َف ــسُ ــ ــاضـ ــ ــَخـ ــ ــَمـ ــ ــمَّ الـ ــ ـــ ــ ـــ ــ َت
ـــــلـــــي ــُد َرتِّ ــ ــاجـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ـــــــــــــــــي، يــــــا َمـ »يــــــــا اأرضـــــــــــــسُ ُزفَّ
ـــــْقـــــ�ى َعــــِلــــي« ــقِّ والـــــتَّ ــ ــ ــَح ــ ــ ــــْنــــِ� ال بـــــ�ُفـــــــــــ�ِد �ــــصِ
ِل اأوَّ ــفٍّ  ــ ــ ــــ ــ ــ ـ ــصَ ــ ــ �ـ ُكـــــــــــــــــلِّ  فــــــــي  َوِدمــــــــــــاِئـــــــــــــــــــــــــِه، 
ــِل ــ ــيِّ ــَخــ ــ ــَت ــ ــُم ــْن َمـــــــــَدى الــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــْهــــبــــاَء، َجـــــلَّـــــْت َع �ــــصَ
ــِل ــــ ـ ــصُّ ــ�ـ ــَفـ ْهـــــــــــــــراِء« ِفـــــْعـــــَل َتـ ـــَعـــــــِة »الـــــــزَّ بـــالـــِبـــ�ـــصْ

ـــــــــِل  ـــــَنـــــٍم عــــــال بــــتــــَذلُّ ــسْ َلـــــــــــَدى �ـــــصَ ــ ــ�ـ ــ ــــ ــ ــَفـ ــ ــْخـ ــ ُيـ
ــِل  ــــ ــِفـ ــْحـ ــَمـ ـــــْدَر الـ ــلَّ �ـــــصَ ــ ــَحـ ــ ــاِت، َفـ ــ ـــ ــ ــَف ــ ــصِّ ــ�ــ ُغـــــــــرَّ الــ
ــِل ــ ــــ ــ ــَعـ ــ ـ ــصْ ــ ــ�ـ ــ ــَمـ ــ ــيِّ الـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــِن ــ ــ ــصَ ــ ــ ــــــــَمــــــــاويٍّ � ُنـــــــــــــــــ�ٍر �ــــــــصَ

ُمهداة إىل يعسوب الدين

t أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي طالب

 يف عيد مولده األغّر:
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ــِدٍع ــ ــ ـــ ــ ــ ــْب ــ ــ ــــــِة ُم ــَد رْيــــــ�ــــــصَ ــ ــ ـــ ــ ــ ــْه ــ ــ واأطــــــــــــــــاَل فـــــيـــــِه ُج
ــــَجــــايــــاُه َتـــــــرى ــي �ــــصَ ــ ـــُر فـ ـــْبــــِحــــــ ــْن اأيـــــــــــَن ُتـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ِم
ـــِلـــتـــاً ــاَن الـــ�ـــصـــريـــَعـــَة ُمـــ�ـــصْ ــ ـ ــصَ ــ اأَفـــلَـــيـــــــ�ـــَس َمـــــــــْن �ـ
ــٌس ــ ــ ــ� ــ ــ ــُف ــ ــ يــــــِه اأُِذيــــــــَقـــــــــــــــــْت اأْن َكــــــــــْم َفـــــــــــــــ�َق َحـــــــــــــدَّ
ــُهــ�ِد في ــَدِق)1(« الــَمــ�ــصْ ــــ ــــ ــْنـ ــَخـ ــ�َم » الـ ــ ــَس َيـ ــاضــ واأفــ
ــــــــــــا َلــــــَنـــــــــــــْذُكـــــــــــــُرُه وَقـــــــــــــــْد َنــــــــــــــــــــَزَل الــــ�غــــى اإنَّ
ــــِه ــاَل الــــــِحــــــَجــــــاَز ِبــــَبـــــــــاأْ�ــــصِ ــ ــــ ــ ــــ ــ ُهـــــــــَ� فـــــــاِر�ـــــــسٌ َهـ
ُمـــ�ـــَصـــــــاِئـــاًل الــُمــ�ــصــلــمــيــَن  ــ�)2(  ــ ـــ ــ ــُح ــ ــْل ــ َي َراَح  ــْد  ــ ـــ ــ َق
ـــــِهـــــــــــْم َفـــــَتـــــَنـــــاَظـــــــــــُروا َلــــــــَكــــــــاأنَّ َفـــــــــــــ�َق ُروؤو�ـــــصِ
ـــاِئـــحـــاً: �ـــصَ َيـــْنـــَهـــــــ�ـــُس  الـــَحـــ�ـــَصـــَنـــيـــــــِن«  »اأبــــــ�  واإذا 
ــراً ــــ ــــ ــاِخـ ــصـ �ـ  » ٍ  )3( ُود ّ  »اإبــــــــــُن  ــِه  ــ ــ ــي ــ ــ اإل َفـــــــــــــــَرنـــا 
وتـــــــــَعـــــــــــــــــــاَرَك الـــــــــِقـــــــــْرنـــــــــاِن، ُكـــــــــــلٌّ َيـــــْبـــــَتـــــِغـــــي
ــاُت َبــــــــــــْرٍق اأُْتـــــِبـــــَعـــــــــــْت ــ ــ ـ ــصَ ــ ــ ــ�ـ ــ ــ ــْت َوَمـ ــ ــــ ــ ــَجـ ــ َهـ ــ�َّ ــ ــــ ــ وتـ
ــــــــَرى الــثَّ َفــــــ�َق  ــْثـــَخـــنـــاً  ُمـ  » ُودٍّ  ابـــــُن   « ــــــَ�ى  ــــ ــَهـ َفـ
ــــــاًل ــــــــرَّ َمــــــــْقــــــــَتــــــــُلــــــــُه الــــــــَنــــــــِبــــــــيَّ تــــــَهــــــلُّ فــــــــاأ�ــــــــصَ
ــُه ــبـ ــْحـ ـ ــصَ ـــــــــــــَل �ـ ــِر َرتَّ ــيــ ــبــ ــ ــْك ــ ــَت ــ ـــــــــَدى ال وعــــلــــى �ــــصَ
هـــــــــــَي َوْقـــــــــَفـــــــــٌة ُجــــــلَّــــــى االإُمــــــــــــــــــاُم اأَعـــــــــاَدَهـــــــــا
ُتــــْنــــَتــــــــــــــَزْع َلــــــــْم  ــي  ــ ــتـ ــ الـ ــــْخـــــــــَرَتـــــــــُه  �ــــصَ واأَزاَح 
ــِن الــــذي ـ ــصْ ــ�ـ ــُحـ ــَس الـ ــ ــاِر�ـ ــ َواأطـــــــــاَح »َمــــــْرَحــــــَب« فـ
ــــــاُل ، َوَلــــــــْم َتـــِلـــــــْد ــــ ــــ ـــَجـــاَعـــَتـــُه الـــرجـ َتـــْخـــ�ـــصـــى �ـــصَ
ـــــــــِه ــُر َراأ�ــــصِ ــ ـــ ــ ــَف ــ ــْغ ــ ــرى ُرْعــــــبــــــاً، وِم ــ ـــ ــ ــثَّ ــ َيـــــْطـــــ�ي ال
ـــــْيـــــِفـــــِه فــــــــــاأَطــــــــــاَرُه اأْهـــــــــــــــــــــَ�ى االإَمـــــــــــــــــــاُم بـــــ�ـــــصَ

ــــْنــــِع َخــــــْلــــــٍق اأْمــــَثــــــــــــــِل ــدا الــــــَكــــــَمــــــاُل بــــ�ــــصُ ــ ــــ ــ ــَبـ ــ َفـ
ـــــــــــــــِل اأَلــــــــــــــــــَق الـــــــــالآلـــــــــي ُبــــــــْغــــــــَيــــــــَة الـــــــُمـــــــَتـــــــاأمِّ
ــلُّ َفــــَيــــْبــــَتــــلــــي؟ ــ ــــ ــ ـ ــصَ ــ ــ�ـ ــ ــاً كــــ�ــــصــــاعــــَقــــٍة ُيـ ــ ـــ ــفــ ــ ــي ــ ــصَ ــ �
دى، هــــــاَم الــــفــــ�اِر�ــــِس َيــْعــَتــلــي ـــــــ�ـــَس الـــــــــرَّ ُغـــ�ـــصَ
ــِل ؟ ـ ــصِ ــ�ـ ــْبـ ــَتـ ـ ــصْ ــ�ـ ــٍد ُمـ ــ ـــ ــ ــاِه ــ ــَج ــ ــِد ُم ــ ــْجـ ــ ـــطـــيـــــــــــِر َمـ َتـــ�ـــصْ
ــِل ــ ــْرَج ــ ـــ ــ ــِم ــ ــال كــ ــــَبــــاً  َغـــــــــاضــــصِ  » ِودٍّ بـــــــــُن  »عـــــمـــــرو 
ِة َجــــْحــــَفـــــــــِل ــرَّ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــَك ــ ــ ــُه ِب ــ ــــ ــ ــُتـ ــ ــْرَبـ ــ ــــ ــ ـ ــصَ ــ وُتـــــَعـــــــــــــــــدُّ ضـ
ـــــــــــــِل ــــــــــْن ُيـــــــــــــــبـــــــــــــــاِرُزُه بــــــــَنــــــــْهــــــــِج َتــــــَطــــــفُّ َعــــــــــمَّ
ــ�ُف َعـــــــــــــْزَم االأْرُجـــــــــــــِل ــ ــــ ــ ــَخـ ــ َطـــــْيـــــــــــراً، وَهـــــــــــدَّ الـ
ــــــلــــــي« ــى االإلـــــــــــــــِه َتــــــَ�كُّ ــ ــــ ــ ــلـ ــ ـــــــــــــــــــي َلـــــــــــــــــُه، وعـ »اإنِّ
ــِل ــ ـــ ــ ــصَ ــ�ــ ــ ــْي ــ ــَف ــ ا ِبـــــــَهـــــــزِّ ال واْخـــــــَتـــــــــــــــاَل َمــــــْزُهــــــــــــــــــــ�َّ
ــِل ــ ــَت ــ ــْق ــ ـــــــــْرَبــــَة َم ـــــاِر ضــــصَ ــِه الـــــَجـــــبَّ ــ ــِم ــ ــصْ ــ�ــ ــ ــْن َخ ــ ــــ ــ ِمـ
االأْعـــــَجـــــــــــِل الـــــِفـــــَقـــــاِر  ذي  ــِة  ــ ــْرَبـ ــ ــــ ــ ـ ــصَ ــ ضـ ِبــــــــــــَدويِّ 
ــــــــــَح ِمــــــــــــــْن َعـــــــــِل ـــــــــُه ُبـــــــــــــــــــــــْرٌج َتـــــــــــــــــــــَرنَّ لـــــــــكـــــــــاأنَّ
ــِل ــ ــــ ــ ـ ــصُّ ــ ــَ��ـ ــ ــــ ــ َتـ َبــــــــْعــــــــَد  اهلِل  َحــــــــْمــــــــَد  لـــــُيـــــِطـــــيـــــَل 
ــــِر الـــَجـــلـــْي ــــ�ــــصْ ــ�ِح َواآَيـــــــــــــَة الــــنَّ ــ ــــ ــ ــُتـ ــ ــُفـ ــ ــــــَ�َر الـ �ــــــصُ
ــِل ــــ ــِقـ ــْعـ ــَمـ الـ ذاَك  ــ�ِل  ــ ــــ ــ ــُدُخـ ــ بـ »َخــــــْيــــــَبــــــٍر«)4(  فــــي 
ـــــــــِل ــَن ِمـــــــــــــَن الـــــــُكـــــــَمـــــــاِة الــــُبــــ�ــــصَّ ــ ــ ـــ ــ ــ ــي ــ ــعــ ــ ــ ــاالأرَب ــ ــ ب
ــٍر اأْجـــــــــــَدِل ــ ــْق ــ ــصَ ــاِح �ــ ــ ـــ ــ ــَن ــَجــ ــَ�َغــــى بــ ــ ـــ ــ ـــ ـــى الــ َيـــْغـــ�ـــصَ
ــــِل ــــْذِهــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ُمـ بــــــــــــَعــــــــــــْزٍم  اً  ِنــــــــــــــــــــدَّ َلـــــــــــــــُه  اأمٌّ 
ُه ِمــــــــــْن َجــــــــــْنــــــــــَدِل)5( َحــــــَجـــــــــــــٌر َثـــــقـــــيـــــٌل َقــــــــــــــدَّ
ِل ــَ� ُمــــــَجــــــدَّ ــ ــْلـ ــ ـ ــصِ ــ ــا واالأْرضــــــــــــــــسِ �ـ ــمــ ــ ــصَّ ــ�ــ َبــــــْيــــــَن الــ

ـــــــــَقـــــــــالِن)6( اإْعـــــــجـــــــابـــــــاً ِبـــمـــا َفــــــــَتــــــــَمــــــــاَوَج الـــــــــثَّ
ــى ــَجــ ــ ــْرَت ــ ـــ ــ ــُم ــ ال ــاِر  ــ ــــ ــ ــَقـ ــ ــِفـ ــ الـ ذو  اإال  ــــيــــَف  �ــــصَ »ال 
ــًة ــ ــَع ــــريــ ـــ ــ ــصَ ــُف االإمـــــــــــام ِ�ــ ــ ـــ ــ ــْي ــ ــصَ ــ وَلـــــِئـــــــــــْن َحـــــَمـــــى �
ــْد اأََتــــــــــــى ُغــــــــــــَرَر الــــــَبــــــَيــــــاِن َقـــــــــالِئـــــــــداً ــ ــــ ــ ــَقـ ــ ــلَـ ــ َفـ
ــ�ِرِه ــ ـــ ــ ــُط ــ ــصُ ـــْعـــــــُر َبـــــْيـــــَن �ــ ــاُد َيـــــْجـــــري الـــ�ـــصِّ ــ ــَكـ ــ ــَيـ ــ َفـ
ــــــــــُه اأنَّ اإال  الـــــَخـــــــــــْلـــــــــــِق،  َقــــــــــــــْ�ِل  َفـــــــــــــــــْ�َق  ُهــــــــــَ� 
ُغـــــــــــَبـــــــــــاُرُه ــــــــقُّ  ُيــــــــ�ــــــــصَ ال  َعــــــــِلـــــــــــــــــيٌّ  َوَكـــــــــــــــــــــــذا 
ــ�ــَس َيـــْنـــِطـــُق َعــــْن َهــــَ�ًى ـــ ــْي ــ�ــِس، َل ــَخــلُّ َحـــ�ـــَصـــُن الــتَّ
ــَرى ــ ــــ ــ ــــ ــ ــُه َتـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــُت ــ ــ ــَك ــ ــ ــْن ــ ــ وَحــــــــِديــــــــُثــــــــُه ِحــــــــَكــــــــٌم، وِح
ــِه ــ ــاِئـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـ ــصَ ــ ــ�ـ ــ ـــــــُرُه وَعـــــــــــــــــــــْدُل َقـ َلـــــــــــ�ال َتـــــــَبـــــــ�ـــــــصُّ
اإْن اهلل  كــــــــَتــــــــاِب  َمــــــْعــــــَنــــــى  والأَْخــــــــــَطـــــــــــــــــــــاأوا 
ـــــــــــــــــُه َلــــــــــــْم َيــــــْنــــــَتــــــِفــــــْع وَكـــــــــــَفـــــــــــاُه َفــــــــــْخــــــــــراً اأنَّ
َذَرى مـــــــــااًل  وال  َحــــــــَجــــــــراً،  ومــــــــا  ـــــى  وَمـــــ�ـــــصَ
ــا بـــَبـــْهـــَجـــِتـــَهـــا َفـــلَـــــــْم ــ ــيـ ــ ْنـ ــدُّ ــ ــُه الـ ــ ــــ ــ ــْت َلـ ــ ـــ ــ ــصَ ــَرضــ ــ ـــ ــ َع
ــراً ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ�ؤِْث ـــ ـــ ُم زاداً،  الـــَخـــــــلِّ  َنــقــــــــيــَع  ــى  ـ ــصَ ــْرضـ ــــ َيـ
ــاًل ــ ـ ــَرتِّ ــ ــــ�َد ُمـ ـــ ــُجــ ــ ــصُّ ــ�ــ ــــــِل الــ ــــــيـ ــي الـــلـ ــــ ــُل فـ ــــ ــيـ ــــ ــطـ وُيـ
ـــــَن الــَيــِقــــــــيــِن، َفـــلَـــْم َيـــ�ـــَصـــاأْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاأنَّ ِمـــ ــ ــَمـ ــ ــِد اْطـ ــ ـــ ــ َوَق

ــَم« فـــاْرَتـــ�ـــصـــى  ــ ـــ ــَجــ ــ ــْل ــ ــَدَر »ابـــــــــُن ُم ــ ــــ ــ ــِه َغـ ــ ــى بـ ــ ــتَّ ــ َح
ــْد ــ ــــ ــ َقـ اِء  الــــــــَغـــــــــــــــــرَّ الــــــَكــــــْعــــــَبــــــِة  َوَربِّ  ــــــــــــــي  »اإنِّ
ــاُت َمــــــــــــــْ�ِلـــــــــِدِه ُهـــــــــــًدى ــ ــص ــ ــ� ــ ــَب ــ ــْت َق ــ ـــ ــ ــاَرَك ــ ـــ ــ ـــ ــ ــَب ــ ــَت ــ َف
ــى ــ ــصَ ــ�ــ ــ ــْرَت ــ ــُم ــ ال االإَمــــــــــــــاِم  ُروُح  ـــــْت  �ـــــصَ َوَتـــــَقـــــــــــدَّ

ــِق ِبــــَمــــْدِحــــِه  ــــ ــيـ ــِلـ ــَخـ ــَرى الـ ــ ــــ ــ ْكـ ــذِّ ــ ــِب الـ ــ ــاِح ــ ــصَ ــ�ــ ولــ

ُمـــــَهـــــلِّـــــِل: ُكـــــــــلُّ  ـــــــاَح  ـــــَنـــــَع االإمــــــــــــــاُم ، و�ـــــــصَ �ـــــصَ
َعــــــــِلــــــــْي« اإال  َفــــــــَتــــــــى  وال  لـــــــلـــــــَنـــــــاِئـــــــبـــــــاِت، 
ــا َلـــــــــــــْم َيــــْبــــَخـــــــــِل ــ مــ ــدِّ ــ ــ ــال ــ ــ ْت، َعــــلَــــيــــهــــا ب َعــــــــــــــــزَّ
ــ�ِم اأْكـــــــــــــرَم َمـــْنـــَهـــــــِل ــ ـ ــصُ ــ ــْ��ـ ــ ــَمـ ــ ــي »َنـــــْهـــــِجـــــِه« الـ ــ فـ
ــــــِل ــــــــَجــــــــاٍع َوَقــــــــــــــــــــْ�ِل َتــــــَر�ــــــصُّ مـــــــا َبــــــــْيــــــــَن اأ�ــــــــصْ
ـــِل ـــْلـــ�ـــصَ الـــ�ـــصَّ َعـــــــــــــــْذُب  اهلِل،  َوْحـــــــــــِي  ُدوَن  مـــــا 
ــِل ــ ــُجـ ــ ــْلـ ــ ــَجـ ــ َتـ ِبــــــَغــــــْيــــــِر  ُخـــــْطـــــَبـــــَتـــــــــــُه  قــــــــــاَل  اإْن 
َوُمـــــــَحـــــــلَّـــــــِل ٍم  ُمــــــــَحـــــــــــــــــرَّ َبــــــْيـــــــــــــَن  ــتَّ  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ َب اإْن 
ـــِل اأْجـــــــــــــــَدى الــــُحــــُلـــــــــ�ِل ِلـــــُكـــــلِّ اأْمـــــــــــــٍر ُمـــْعـــ�ـــصِ
ــِل ــِطــ ــ ــْب ــ ُم َراأٍي  َتـــــْحـــــَت  ـــَحـــــــــــاَبـــُة  الـــ�ـــصَّ َهــــلَـــــــــَك 
ِل وُمـــــــــــــــــــــــــ�ؤَوِّ ـــــــــــــــــٍر  ُمـــــَفـــــ�ـــــصِّ بـــــــُحـــــــْكـــــــِم  الُذوا 
ــِل ــ ــَق ــ ــْث ــ ــُم ــ ــَن ال ــيـ ــمـ ــلـ ــصـ ــ�ـ ــُمـ ِمـــــــــــْن َبــــْيـــــــــِت َمـــــــــاِل الـ
ــَرِة اأُْعـــــــــِطـــــــــَيـــــــــاِت االأَْنـــــــُمـــــــــــــــِل ــ ــ ـــ ــ ــ ــْث ــ ــ ــَك ــ ــ اإْرثـــــــــــــــــاً، ل
ـــــــــــِل ــَس َتـــَبـــتُّ ــ ــ� ــ ـــ ــ ــْي ــ َيـــــْحـــــِفـــــْل ِبــــــَهــــــا، واْخــــــَتـــــــــــــاَر َع
ــِذ الــــَمــــاأَْكـــــــــِل ــ ـــ ــ ــذي ــ ــِر عـــلـــــــى َل ــــ ــيـ ــعـ ـ ــصَّ ــ�ـ ــسَ الـ ــ ــْر�ــ ــ ــ ُق
ــِل ــ ــــ ــ ــلِّـ ــ ــَبـ ــ ــَتـ ــ ــُمـ ــ الـ ِبـــــــَطـــــــــــــــْرِفـــــــِه  الــــــــِكــــــــَتــــــــاِب  اآَي 
ــــــِل ــَر َتــــــَكــــــفُّ ــ ــ ـــ ــ ــ ــي ــ ــفــ ــ ــ ــَر االإلــــــــــــــــــِه َلـــــــــــــُه َخ ــ ــ ــي ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ َغ

ـــــــــِل:  ــاً ِبــــَتــــَقــــبُّ ــحــ ــ ــاِئ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــصَ ــــــَهــــــاَدِة �ــ َقـــــــــــــــَدَر الــــــ�ــــــصَّ
ــِم وَمــــــاأَْمــــــِلــــــي« ــيــ ــعــ ــ ــَن ــ ــال ــ ــاً ب ــ ــابـ ــ ـ ــصَ ــ ــ�ـ ــ ــِتـ ــ ُفــــــــــــْزُت اْحـ
ــَ�اِب االأَْجــــــــــــــــَزِل ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــثَّ ــ ــ ــَن اإلـــــــــى ال ــيــ ــئــ ــ ــاِم ــ ـــ ــ ــظَّ ــ ــل لــ
، اآَمـــــــــــــــــَن َمـــــــــــْ�ِئـــــِل َمـــــــــــــــَدداً لـــــــِديـــــــِن الــــــــَحــــــــقِّ
ــيِّ الـــــَمـــــْحـــــَمـــــــــــِل  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــاِطـ ــ ــ ــــــــالٍم عـ اأْنــــــــــــــــــَدى �ــــــــصَ
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َمْوِسُم 
اإِلْحسان )1(

رَم�ساَن ( 1) �َسْهِر  ُح��ُل��وِل  بمنا�سبِة  الب�سيط،  البحر  على  الق�سيدة  ه��ِذه  ُنِظَمْت   
الُمباَرك.

ة .( 2) ة، اأَي الَمحبَّ   الُحبب : جمع الُحبَّ

لل�صاعر االأديب االأ�صتاذ ال�صيخ عبا�س فت�ني

ـــِب ــَدى الـــَخـــ�ـــصِ ــ ــنَّ ــ ــال ــ ــا ب ــبــــرايــ ــَس الــ ــ��ـ ــفـ َظــــلِّــــْل نـ
ـــــاحـــــاِت اأُغــــنــــيــــًة ــ�ـــــصَّ ــــُد فـــــي الـــ واَفـــــــيـــــــَت ُتــــنــــ�ــــصِ
ــا ــنــ ــ ــُع ــ ــَم ــــجــ ـــــــُة االإِيــــــــــمــــــــــاِن َي ــــــ�ُم اأُمـــــــنـــــــيَّ الــــــ�ــــــصَّ
ــًة ــ ــَعـ ــ ـ ــصِ ــ ــ�ـ ــ ــعـ ــ ـ ــصَ ــ ــ�ـ ــ ُتــــــــــه َهـــــــــلَّـــــــــْت ُمـ ـــــــــــــــــــــــاَن ُغــــــــــرَّ اأَيَّ

ـــهـــا ــِق َيـــرُمـــ�ـــصُ ــ ــل ــَخــ ــاِم ُذنـــــــــ�َب الــ ــيــ ــ ــصِّ ـــهـــُر الــــ�ــ �ـــصَ
ــــهــــا وَح ُيــــ�ؤنــــ�ــــصُ ويـــــــــا لـــــــــُه َرمـــــــ�ـــــــصـــــــاُن الــــــــــــــــــرُّ

ــــــــْت بــــ�ــــصــــائــــُره ـــــَقـــــى َعــــــــمَّ يـــــــا َمـــــعـــــلَـــــمـــــاً ِلـــــلـــــتُّ
�ــــــصــــــالــــــِة فــــــي َعــــــلــــــيــــــاَك ُمــــــزدهــــــٌر بــــــــــدُر الــــــرِّ
ــٌم ــِطــ ــَحــ ــنــ ــ ـــــرُك ُم ـــــــَة« فــــيــــِه الـــــ�ـــــصِّ و»َفـــــــتـــــــُح َمـــــــكَّ
فـــ�ـــصـــائـــُلـــهـــا ــــى  ــصَ ــــحــــ�ــ ُت الـــــــَقـــــــدِر« ال  و»َلـــــيـــــلـــــُة 

ــِب)2( ــ ــَب ــ ــُح ــ�ِد َواالإِْحــــ�ــــصــــاِن َوالــ ــُجــ ـــَم الــ ــا َمـــْ��ـــصِ يـ
ـــَرِب ـــمـــَع بـــالـــطَّ ــبُّ ُتـــحـــيـــي الـــ�ـــصَّ ــُحــ ــ اأَلـــحـــاُنـــهـــا ال
ــِب ــ ــصَ ــ ــ� ــ ــَح ــى الــ ــ ــل ــا َوحــــــــــــدًة َتـــــربـــــ� عــ ــ ــن ــ ــُب ــ ــص ــ ــ� ــ وَح
ــِر نــبــي ــ ــيـ ــ ــاِر َخـ ــ ــت ــخــ ــ ــُم ــ ــــى االأَنــــــــــــاُم عـــلـــى ال ــلَّ ــ ــصَ �ــ

ـــــَ�ِب ــى الـــــنُّ ــلـ ــراً عـ ــبــ ــ ــصَ ــس َيـــْمـــَنـــُحـــهـــا �ــ ــ�ــ ــ ــْف ــ ــنَّ والــ
ـــُحـــِب ــبُّ الــــَخــــيــــَر كـــالـــ�ـــصُّ ــ ــص ــ�ــ ــ ــٌم َي ــ ــريـ ــ ــٌر كـ ــهــ ــ ــصَ ــ �

ــَل ِبـــي ــ ــَغـ ــ ــْلـ ــ ــَغـ ــ اًحـــــــا َتـ ـــــْ�ُق َفـــــــ�َّ ــَك الـــــ�ـــــصَّ ــ ــُم ــيــ ــ ــصِ ــ�ــ ــ َن
ــِب ــُهـ ـ ــصُّ ــ�ـ ـــعـــلَـــَة الـ ِمــــــْن َيــــــــ�ِم »َبــــــــــدٍر« ُيـــنـــاغـــي �ـــصُ
ــِب ــ ــ ِح ــرَّ ــ ــ ــِه ال ــ ــ ــاِب ــ ــ ــٌس ِمــــــن ب ــ�ــ ــ ــِج ــ ــَب ــ ــن ــ يـــــــُن ُم والـــــــدِّ
َهــــــــِب والــــــــذَّ ــاِل  ــ ــمــ ــ ــ ــال ــ ــ ب كــــــِر ال  بــــــالــــــذِّ ُتـــــــنـــــــاُل 

حـــــــَمـــــــُن َمـــــكـــــرَمـــــًة ــــهــــا الـــــــرَّ يــــــا َلـــــيـــــلـــــًة َخــــ�ــــصَّ
ــَة والــــــــــُقــــــــــراآُن رائــــــُدهــــــا ــ ــ ــصَ ــ ــ ــدا� ــ ــقــ ــ ــ َتــــــحــــــ�ي ال
َمـــــَتـــــى اأَضـــــــــصـــــــــاَءْت �ــــصــــمــــاَء الــــــكــــــ�ِن اأَحـــــــُرُفـــــــه
ــــــــٌة، بـــــــــــــــاالآِي ُمـــــعـــــجـــــَزٌة ِلــــــْلــــــَخــــــلــــــِق مــــــــدر�ــــــــصَ
َيــــــرفــــــُعــــــه اهلِل  ر�ــــــــــصــــــــــ�ُل  الــــــــكــــــــتــــــــاُب  هـــــــــــَ� 

ــٌل ــ ــِم ــ ــَت ــكــ ــ ُم اهلِل،  ــَد  ـــ ـــْنـ ِعـــ ِلــــــْلــــــَمــــــرِء،  ــــــْ�َم  �ــــــصَ ال 
ــُد َمـــ�ـــصـــكـــُنـــه ــ ــل ــ ــُخ ــ ــال َمــــــــْن �ـــــصـــــاَم عـــــن ُحـــــــــــَرٍم فــ
ــلــــى َطــــــَبــــــِق االإِخــــــــال�ــــــــسِ َتـــ�ـــصـــحـــيـــًة ْم عــ َقـــــــــــدِّ
ـــيـــٍة ــا عــــــــْن كــــــــلِّ َمـــعـــ�ـــصِ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــ�اِرُحـ ــ ــ ــْت جـ ــ ــامـ ــ ــصـ ــ �ـ
ــا ــهــ ــ ــِذُف ــقــ ــ ــِي َي ــ ــغـ ــ ــَبـ ــ َيــــــجــــــ�ُل حــــــــ�َل روؤو�ـــــــــــــسِ الـ
ـــفـــَرُتـــه اِر« �ـــصَ ُتــــــْعــــــَزى اإِلـــــــــى »َحـــــــْيـــــــدِر الــــــــَكــــــــرَّ
ــا ــ ــهـ ــ ــِبـ ــ ــراِتـ ــ ــــــهــــــاَدُة فــــــي اأَْعـــــــــلَـــــــــى َمـ َلـــــنـــــا الــــــ�ــــــصَّ

ــِب ــ ــُق ــ ــُح ــى الــ ــ ــلَـ ــ �ـــصـــاعـــاُتـــهـــا َفـــــــَخـــــــَرْت َقـــــــــــْدًرا َعـ
َنـــــــْبـــــــُع الـــــــــُهـــــــــداِة َوِنــــــــْبــــــــرا�ــــــــسٌ ِلـــــــُكـــــــلِّ اأَِبــــــــــي
ـــيُء الأَْهــــــــِل االأَْرضـــــــــسِ فـــي َرَجــــب ــَحــــى ُيـــ�ـــصِ ــ ــصْ اأَضــ
واالأََدِب ــِر  ــ ــ ــْع ــ ــ ــصِّ ــ ــ ــ� ــ ــ ال ُفـــــــــُحـــــــــ�َل  اأَْعـــــــــيـــــــــا  هلِل 
ــا الــــُكــــُتــــِب ــمــ ــ ــصَ ــ ــــُق ُنــــــــــــ�ًرا فـــــي � ُهــــــــــًدى ُيـــــَحـــــلِـّ

ـــــ�َم َعــــــــِن الـــــُبـــــْهـــــتـــــاِن والـــــــَكـــــــِذِب ــى َيـــــ�ـــــصُ ــ ـ ــتَّ ــ حـ
ــُرِب ــ ــصُ ــْن اأَكــــــــٍل وعــــــْن �ــ ــ ــ�َم عـ ــ ــصَّ ــ�ــ ــَل الــ ــهــ ــ ــص ــا اأَ�ــ مــ
ــِب ــلَـ ـ ــطَّ ــالـ بـ َتــــحــــَظ  َفـــتـــحـــاً  اهلِل  مـــــَن  واطـــــُلـــــْب 
ــِب ــ ــصَ ــ�ــ ــ ــنَّ اٌم عـــــــِن الــ ــــــــ�َّ ــا الــــــَحــــــقُّ �ــــــــصَ ــنــ ــ ــُف ــ ــي ــ ــصَ و�ــ
ــــــــــــهــــــــــــا كــــــــــــــــــرٌة َتــــــــــــــحــــــــــــــدوُه لــــــلَّــــــعــــــِب َكــــــــــــاأَنَّ
ــي ــِبـ ُحـ االنــــتــــ�ــــصــــاِر،  َواآِي  الـــــَفـــــقـــــاِر«،  »ِبـــــــــِذي 
َتـــــــِب الـــــــرُّ ــــــــــَرُف  اأَ�ــــــــــصْ اإِالَّ  ــــــهــــــاَدُة  الــــــ�ــــــصَّ ومــــــــا 
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ُعْرُس 
بلقيس

بقلم: الحاج اأب� ح�صين خمي�س

أّما أنا...
لست محجبة

اأدّمت فوؤادي بنُت جوبر عندما 
بة: �ساحت َتِئن وبالدماء مخ�سّ

عّماه مهًا ل ت�سّور حالتي
فاأنا فتاُة بالعفاف مهّذبة

هتك العدوُّ �ستارنا في غدره
فغدوت يا عّماه غير محجبة

هاتوا الحجاب اإذا اأردتم �سورتي
بة اأو فاتركوني في الركام ُمعذَّ
الموت اأهون اأن يراني خالقي
في حالة تبدو كحال المذنبة

�سّور اإذا �سئت الّدمار بمنزلي
فم�ساهد الإجرام تبدو مرعبة 

�سّور بقايا من زوايا لهونا
�سّور مراجيحًا اإلّي محببة

وانظر لعين البائ�سين بّحينا
هل يا تراها ل تزال م�سّببة؟!

�سّور ينابيع الدماء لعلها
تجري وت�سري في العروق الُمجدبة

�سّور عراَة الفكر في اأوطاننا
واك�سف نفو�سًا في الخنى متقّلبة 
�سّور روؤو�س العرب واف�سح �ساأنها

فقد اختفت كنعامة بالأتربة 
�سّور و�سّور ما ت�ساء لف�سحهم 

اه )ل�ست محجبة(. اأما اأنا اأوَّ

تقول  يمنّية  طفلة 
قصف  بعد  للمصور 

منزلهم:
عــــــمــــــاه... ال 
لست  تــصــورنــي... 

محجبة!!
شعراً  فيها  فأنشد 
تكتب  حروفاً  ــال  وق

بماء الذهب:

اأبلقي�ُس دونك والراجماُت
وجرُحك بلقي�ُس ما اأنَفَك

ًي�ْسُخْب
اأرادوِك �َسْبيًا على َهْوَدٍج

ُتَزّفيَن جارية لأْرنْب
َفُقولي لهم يا بني

الَقْيُنقاْع
تبًا لكم وِلراِجماِت ال�َسماء

ِتلَك التي ت�سوي الَمناِزَل والقاطنين
اإلى اأَثٍر ُيرى بْعد عيْن

واأْطال َتْنَعُب فيها طيوُر 
الَم�ساء

وَتْع�سًا لكم َفلقد �سار �َسدُّ 
َماأِرِب

جداِول من دٍم قاِنيات
ْعدِة، في الُحَدْيَدة، في �سنعاء، في َعَدٍن في �سَ

وفي ح�سرموت وفي كل مكان
ُتروي فِي الأوكاِر روح الحياة

دح كل �سباح اُح َي�سْ وما زال َو�سّ
قوافْي �َسِبب واأوراِق غار

وحين �ساألِت رجالك قالوا
فداِك بلقي�س ما زال عر�ُسك

تح�سَبُه
�سرحًا من القواريِر ممرْد.

شاعر يمني
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زميل  مدير  عن  اأتكّلم  اأن  ال�سرف  لي 
فغيبه  ال��م��ر���س  عاجله  عبقري  و���س��اع��ر 
على  نجمه  وي�سطع  ب���اٍق  ول��ك��ن��ه  ال��م��وت 
ال�سعري  بتراثه  والأزم���ان  التاريخ  م��دى 
ال�سعادة  �ساحبي  وبولديه  الخالد  واأدب��ه 
وباأ�سدقائه  ايلي  والدكتور  بهجت  ال�سفير 
لمتو�سطة  مديرًا  عا�سرته  لقد  ومحبيه. 
طويلة  م��ّدة  المختلطة  الر�سمّية  الفيدار 
الع�سرة بحكمة الإمام  حيث تذكرني هذه 
علي t القائلة »خالط�ا الّنا�س ُمخالطًة 
معها  ُمّتم  واإن  اإليكم  حّن�ا  معها  ع�صتم  اإِْن 

َبَك�ا عليكم«. 
انطوان  المرحوم  الإن�سان  المدير  اإن 
بين  واللين،  الِجدِّ  بين  يجمع  ك��ان  لحود 
�سخاء  بين  الخلْق،  ودماثة  الن�سب  ا�سالة 
الإيمان  عمق  بين  الأداء،  وحكمة  العطاء 
كبيرٍة  ل��ك��لِّ  ك��ان  اإن���ه  الإن�����س��ان.  ومحبة 
عدل.  حكم  واإذا  فعل.  قال  اإذا  و�سغيرٍة. 
ال�سعبة  وللم�سوؤولّية  و���س��ل.  �سار  واإذا 
تركنا  ه��م��ل.  لواجباته  ي��وم��ًا  وم��ا  ح��م��ل. 
ورحل. وكان لأحبائه الرجاء والأمل. وهنا 
يطيب لي اأن اتذكره ولو بق�سيدة �سغيرة 
في  بعيده  الإحتفال  يوم  القيتها  متوا�سعة 

متو�سطة الفيدار الر�سمّية المختلطة:
ما كنُت اأَح�سُب اأنَّ العيَد ُمْزدِوٌج

النُّجِم �ساطٌع  وب��دٌر  لُقْد�ٍس  روٌح 
عيُد المديِر وانطونيو�س مكرمٌة 

الَقَلِم انُة  َريَّ ِفِهَما  ِبَو�سْ اَقْت  �سَ
عيُد الكريِم مع القدي�ِس مْنَتِظُم

خُلقًا وُخْلقًا رفيَع ال�ساأِن وال�َسمِم
ِمْن ناظريَك �سهاُم الجدِّ قد ُبَعثت

َتْبقي الجهاَد بعزٍم حازٍم �سرٍم
ُتعطْي َوَتاأُخُذ بين القوِم مفتخرًا

من �سيمٍة فيَك حبُّ الّنا�ِس والأَُمِم
ِلَيْجَمعَنا  اآٍت  اأم��ٍل  من  ��اَك  َح��يَّ

في بهجٍة العيِد بعد الغو�س في الألم
اأجنحٍة فوق  رفاٍق  ُقلوَب  اإِْحِمْل 

ُل الب�سرى اإلى الِقَمَم َحلِّْق بها، َت�سِ
مهما َهَدْيَنا َفَما ُنْهديَك ُمهجتنا

َها َخُلدت َمْع اأَْرزِة الَعَلِم اأَْح�َساوؤُ
اأّما لجهة الكتابة فاإنَّ ال�ساعر يغرف 
والرثاء  والمدح  الغزل  وُيجيد  بحر  من 
وال��ف��خ��ر ب��خ��ي��ال رح���ٍب واأ���س��ل��وٍب �سهٍل 
ٍة  َفذَّ وبعبقريٍة  وجدانية  رقيقة  وعباراٍت 
المياه  ان�سياع  المفردات  لها  تن�ساع 
��اق��ة م��ت��اآل��ف��ة مع  ل��م��ج��اري��ه��ا ف��ت��اأت��ي ���س��بَّ

التعبير في مراميها  بليغة �سهلة  التفكير 
بجودة  المختلفة  المنا�سبات  اأغنى  لقد 
بتاأثٍر  الوطنّية  النكبات  وعاي�س  عطائه 
التي  القا�سية  الأو�ساع  على  واأ�سف  واألم 
الحزم  الى  ودع��ا  المواطنون  منها  �سكا 
في  تفانى  ال��ذي  الوطن  عن  الدفاع  في 
في  الإ�ست�سهاد  ذلك  َكلَّف  ولو  حتى  حبه 

�سبيله حين قال:
» َلئْن دعتنا دواعي الذود عن وطن

اح�سانًا« الموت  ُنعدُّ  ففي هواه 
قوله  ف��ي  والإ���س��ت��ب��داد  الظلَم  ورف�����س 

اأي�سًا:
اتاه المذب�ح جرما  ذنب  »لي�س 

ان��م��ا ال��ذن��ب دي��ن��ه ح��ي��ث قاما«
المنا�سبات  عاي�س  ق��د  ال�ساعر  اإّن 
لبلدته  ًا  ُمِحبَّ وكان  ببيئته  متاأثرًا  اها  وغنَّ
واأنه  منا�سبة  كل  في  حيَّاها  التي  عم�سيت 
تناول ُمعظم فنون ال�سعر واأثراها بحكمته 
اإلى  الإنت�ساب  الفتى  من  وطلب  وخياله 
الوردي  ابن  ذلك  اأك��دَّ  كما  وثقافته  علمه 

في بيت من ق�سيدته:
»ال تــقــل اأ�ــصــلــي وفــ�ــصــلــي اأبــــداً

ح�سل«. قد  ما  الفتى  اأ�سل  اإنما 

الشاعر 
انطوان أديب حلود

بقلم: االأ�صتاذ كميل حيدر اأحمد)1(

الهوام�س:
  كلمة الأ�ستاذ كميل حيدر اأحمد في نادي عم�سيت ع�سر يوم الجمعة  الواقع فيه 2015/6/5م. بمنا�سبة اإحتفال النادي بذكرى ال�ساعر لحود وديوانه »رو�سة الأزهار«.( 1)

جبيل 
ملتقى روافد

 احلضارات
للدكت�ر ن�فل ن�فل )1(

الهوام�س:
  كلمة الدكتور نوفل يو�سف نوفل باإ�سم المجل�س الثقافي لباد جبيل بمهرجان الأبجدية الثاني في 2015/4/26م.( 1)

ف��ي زم���ن ي��ح��اول��ون ف��ي��ه م��ح��و ثقافة 
ال�سرق واعادته اإلى مجاهل الأمّية!

اآث��ار  تحطيم  فيه  يحاولون  زم��ن  ف��ي 
الما�سي  وف�سل  ال�����س��رق،  ف��ي  المدنية 
لوراثة  منعًا  الأحياء  ونحر  الحا�سر  عن 

الح�سارات الأولى.
في زمن يحاولون فيه قطع اآخر �سنبلة 
مجاعة  اإل���ى  لتحويله  ال�����س��رق  ف��ي  ق��م��ح 

اليبا�س.
ي��ح��اول��ون ف��ي��ه ف��ي ال�سرق  ف��ي زم���ن 
اغتيال قمر النور واطفاء نجوم المنارات 
وحجب �سم�س الحقيقة لتخّيم علينا عتمة 

الظلم والظام.
اأبناء  ولأن��ن��ا  ب��ال��ذات  الزمن  ه��ذا  في 
الثقافة، وورثة الح�سارات ونور العالم... 
ولأّن اأحدًا ل ي�ستطيع اأن ي�سنع لنا تاريخًا 
جبيل  في  مجددًا  اليوم،  نلتقي  مغايرًا، 

لنقيم المهرجان الثاني لاأبجدّية!
اأيها الأحباء!

اإذا كانت عظمة الأمم، تقا�س بتراثها 
الإن�ساني، فلبنان، اأّمة عظيمة!

بالتاريخ  يقا�س  الدول  كان حجم  واإذا 
ل بالجغرافيا، فلبنان، دولة كبرى!

في هذه العظمة،
في هذه الدولة الكبرى،

وبداية  ال��ت��راث...  مهد  ه��ي  مدينة، 
التاريخ...

من �سواطئها انطلقت �سفن الفنيقيين، 
تحمل للعالم، احرف النور ور�سالة الفكر 
الأولى، التي لولها، لما كانت ح�سارة، ول 

مدنية ول تراث ول تاريخ!
يقيم  حيث  جبيل،  هي  المدينة،  هذه 

التراث وي�سكن التاريخ!
اأيها الأحباء!

روافد  ملتقى  الأبجدية،  �سم�س  جبيل 
 » المعجزة  التجربة   « ورم��ز  الح�سارات، 

في الحياة الواحدة في الوطن الواحد.
على  نحافظ  اأن  واج��ب��ن��ا  م��ن  األ��ي�����س 

ر�سالتها الخالدة!
اأن ت�سع  الدولة،  الي�س من حقها على 
مو�سع التنفيذ، مر�سوم بناء فرع للجامعة 

اللبنانّية؟
الي�س من حقها على العالم، ومن اأجل 
التوا�سل مع تاريخ الإن�سانّية، اأن يقيم على 
ناوو�س  يت�سّدره  لاأبجدية  متحفًا  اأر�سها 

احيرام؟!
ن��ق��ول ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ن، وف����ي غ��ي��اب 
م�ستحيًا  الأمر  يبقى  الأول:  الم�سوؤول 
يكون  اأن  فع�سى  ت��ن��ف��ي��ذه،  ح��ي��ن  اإل���ى 

التنفيذ عاجًا؟!
في  الثالث  المهرجان  يكون  اأن  ع�سى 
في  اأو  الوطنّية  الجامعة  حرم  في  جبيل، 

رحاب متحف الأبجدّية!
باد  في  الثقافي  المجل�س  فباإ�سم 
واللغة  ال��ح��رف  على  الموؤتمن  جبيل، 
العهد  ن��اأخ��ذ  وال��ت��اري��خ،  وال��ح�����س��ارة 
والوعد من رئي�سه ال�ساعر انطوان رعد.  
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جبيل... 
                                                  بعيني اليزابيت سميث

بقلم : محم�د االأحمدية )1(

بلغة  الوطن  وجمالت  الوطن  ت�سف  الإ�سكوتلندية  اليزابيت 
�سدقًا  تنب�س  وعاطفة  ال���روح  م��ن  وج��زء  القلب  م��ن  نتف  ه��ي 
واأريحية، من عنوانه تتراءى لك ال�سور باأبهى حلتها، وبر�ساقة 
تح�سُّ من خالها باأنها بنت البلد ولم تاأت من اإ�سكوتلندا. عام 
بيتًا  و�سكنت  لها،  اإقامة  مكان  جبيل  اليزابيت  اإختارت   1967
جميًا يطلُّ على البحر، ومن خال الكتاب تتحدث عن م�ساركتها 
عام 1997 في م�سابقة جائزة اإذاعة »بي.بي.�سي« الإنكليزية في 

مو�سوع عام: »م�سيتي ال�سباحية في بيبلو�س«.
الذين  العرب  المناف�سين  الأول��ى على مئات  بالجائزة  وفازت 
�ساركوا في هذا المو�سوع، مّما �سجعها على التفكير باإ�سدار كتاب 
يخت�سر حبها للبنان عمومًا وجبيل خ�سو�سًا… وح�سب ما جاء 
في كتابها تقول اليزابيت: في ال�سباح وقبل اأن اأنطلق في رحلتي 
الزرق«  »ال�سبابيك  ب�سارع  نظري  واأمتع  البحر  اأتاأمل  ال�سباحية 
وب�ساتين الموز، واأمر على الأبنية التاريخية فتتراءى لي الحقبات 
التاريخية التي مرت بها بيبلو�س، كّل حائط يتكلم، كّل حجر في كّل 
حائط يتكلم. هنا مّر الفينيقيون والعرب والرومان وال�سليبيون وكّل 

فترة يخت�سرها حائط، بوابة حديد، عامود وهيكل حجري.
تتخيل واأنت تقراأ باأّن الأمم التي مرت يخت�سرها �سارع، ولن 
والعقلية  والبرودة  البادة  يرى  كلبناني  وم��رارة  بحرقة  اأعقب 
ال�سياحية  فالروؤيا  المتعاقبة،  الوزارات  اأروقة  ت�سكن  المتحجرة 
والخيال  مفقود.  الآخرون  يملكه  ول  نملك  ما  واإ�ستثمار  مفقودة 
الأوروب��ي��ة  بعقليتها  اليزابيت  تتخيل  مفقود،  ال��رح��ب  الوا�سع 

الحروف  على  النقاط  ت�سع  الوا�سعة،  وبثقافتها  المنفتحة 
وعزة  وطننا  وتاريخ  وطننا  نحب  كيف  تعلمنا  وكاأنها 

وطننا... اإ�سكوتلندية �سحيح ولكنها لبنانية اأكثر…

بالحرف  فيه  وقالت  ب�سحره  اأخذني  الكتاب  هنا كمقطع في 
الواحد:»�سعيدة اأنا في بيتي، اأتاأمل قر�س ال�سم�س يت�سلل في البحر 
�سراحة  بكّل  تتكلم  اإ�سكوتلندية  �سيدة  وال�ساة«…  كالخ�سوع 
باأنها عانت كّل الحروب اللبنانية، وعانت اللحظات ال�سعبة التي 
مّر فيها اللبنانيون، وعانت الفترة ال�سورية وعا�سرت حرب تموز/ 
يوليو 2006 وكانت تتابع بح�سرة واألم وعذاب �سقوط الروؤيويين 
وتذكر  والم�سوؤولين،  والمفكرين  الأدباء  واإغتيال  تعبيرها  ح�سب 
مندوبًا  لها  اأر�سلت  البريطانية  ال�سفارة  ب��اأّن  واإع��ت��زاز  بفخر 
واإت�سلت بها بعد ذلك للترحيل الى بادها مثل اأكثرية الأجانب 
الذين كانوا ي�سكنون لبنان، وذلك اأثناء حرب تموز / يوليو وكان 
ال�سم�س  حيث  �ساأبقى  اأرح��ل،  لن  كامل:  وباإيمان  قاطعًا  جوابها 
تتمنى اأن تبقى في �سمائه وترحل حزينة كّل يوم ول ت�سدق متى 
القمر  حيث  �ساأبقى  الجمال،  بلد  على  جديد  من  فت�سرق  تعود 
الوا�سع يتربع كبد ال�سماء ليًا وينعك�س تاألوؤًا على �سفحة البحر 
الأبي�س المتو�سط، �ساأبقى حيث �سباك بيتي الأزرق و�ساحة الورد 

والحجر العتيق يمنعونني ب�سدة لمجرد التفكير بالرحيل.
�سباك  من  اللبنانيين  كّل  اللبنانيين  الى  حب  ر�سائل  اإنها 
بيتها… حبذا لو قراأ �سعبنا هذا الكتاب لأحب لبنان اأكثر ولكان 
لبنانيًا اأكثر، حبذا لو تعلقنا بوطننا بع�سر ما تعلقت به اليزابيت 
لكّنا في موقع اآخر وم�ساحة اآخرى ووطن اآخر… فكرة طراأت على 
خاطري هي اأ�سبه بنوع من الفانتازيا اأو الحلم الوردي: ماذا لو 

باأربعة  لبنان  م��اي��ي��ن��ه اإن��ق��ل��ب ال���ى اأرب��ع��ة اأّن 
م��اي��ي��ن ال��ي��زاب��ي��ت! 
ال�سورة  ه��ذه  اأت���رك 
الحلم للقارىء العزيز 
»لبنان«  ال�  يتخيل هذا  كي 

الحلم.

جارتنا في مدينة جبيل، حي مار يوسف. اقامت في منزل حجري قديم منذ عام 
لبنان بشكل عام وجبيل بشكل خاص. كانت  باريس. عشقت  1967 كمندوبة لمتحف 
تنقل لي ولفضيلة الشيخ غّسان اللقيس همومها عن البيئة في جبيل ونظرتها للنظافة 
والبيئة والرفق بالحيوان. لم تشأ أن تترك جبيل منذ عامين إال بكتاب عن لبنان تحت عنوان:» 
من شباك لبناني.. رسائل إلى لبنان « عدد صفحاته 152. تبدأ من الصفحة األولى حتى 
الصفحة األخيرة وأنت مأخوذ بجمال لبنان ومستقبله السياحّي. كتب األستاذ محمود 

األحمدية في صحيفة »البلد«عنها وعن هذا الكتاب ما يلي:

الهوام�س:
  عن �سحيفة »البلد« ال�سادرة في يوم الأربعاء 2015/7/22م.( 1)
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مجلة "العالمية" 
ومدينة جبيل

بقلم: رئي�س التحرير)1(

الهوام�س:
 كلمة رئي�س تحرير هذه المجلة بمنا�سبة العيد العا�سر لمجلة »العالمّية« بت�سرف. ( 1)

في حديقة بلدية جبيل، ع�سر يوم الثاثاء الموافق 30 حزيران2015. 
  الكلمة: 154، ج4، �س 538.( 2)
  نف�س الم�سدر، الكلمة: 159، �س 539.( 3)
  النور ال�ساطع، لفوزي ع�ساكر، �س 271.( 4)
  نف�س الم�سدر، �س 186.( 5)
  نف�س الم�سدر، �س 138.( 6)

َع نف�سه موا�سع  :» من و�سَ  tاأبي طالب لقول الإمام علي بن 
التهمة فا يلومن من اأ�ساَء به الظن «)3(. 

كما اإ�ستطاع الأ�ستاذ ع�ساكر في بع�س مقدّماته 
والأدب  الفكر  اأه���ل  واأح����زان  اآلم  ع��ن  يتكّلم  اأن 
لل�سيطان  اأنف�سهم  يبيعوا  لم  اّلذين  من  وال�سحافة 

في عالمنا العربي. 
ر�سيف  على  جائعًا،  العربّي  الكاتب  مات  يقول:»  فاأ�سمعه 
الطريق، وهو يحت�سن كتبه التي لم ت�سبعه يومًا، ولم توؤمن له 
الك�ساء والغذاء والدواء، واريكًة ُي�سند اإليها راأ�سه الذي ُي�سغله 
لأّنه  العموم،  فُيدفن في مدافن  اإليه.  يتعّرف  لم  العالم  الألم، 
لم يك�سب حتى ثمن مثواُه الأخير. وجمع عامل التنظيفات كتبه 
المكّد�سة على الر�سيف، واأعطاها لبائع الكاز عّله يبيعها اأثناء 

جولته في الأحياء والزواريب)4(«.
يتكّلم  اأن  مقّدماته  بع�س  في  ع�ساكر  الأ�ستاذ  ا�ستطاع  كما 
عن هموم الجبيليين واآلمهم واآمالهم في الحياة الكريمة وعن 
حقوقهم في المياه و�سائر الخدمات فاأ�سمعه يقول:» هل ن�سينا 
لجرِّ  دولر  مليون   79 من  اأكثر  هدرت  قد  اللبنانّية  الدولة  اأّن 
�سبكة مياه في الت�سعينيات من القرن الما�سي، من مغارة اأفقا 
اإلى �سواطئ جبيل، وما زالت مطمورة في الأر�س، فيما تتوارث 

اأجيالنا ت�سديد �سرائب خدمة الدين اإلى اأبد الدهور«!..«)5(.
اللبنانيين للدواء والك�ساِء والماِء  وا�سمعه يقول عن عط�س 
ول�سائر �سروريات الحياة بقوله:» نعط�س للدواء والك�ساء والماء، 

نعط�س لاأمن؛ نعط�س للعمل؛ نعط�س 
للحوار المهّذب بين الم�سوؤولين على 

للعدل  نعط�س  التلفزة؛  �سا�سات 
لجميع  نعط�س  وال��م�����س��اواة؛ 

نعط�س  الم�سلوبة،  الحقوق 
انتخبناهم  م�سوؤولين  لدور 
ليمثلونا، فغابوا عّنا وتنكروا 

»المقاعد  على  وغ��ف��ل��وا  لنا 
التي  البو�سطات  في  الخلفّية« 

اإنتخابات  جولة،  باإنتظار  اأقلتهم، 
جديدة، ما زالت بعيدة «!)6(.

ع�ساكر  الأ�ستاذ  عن  فالحديث  وبعد 
ومجلته »العالمّية« حديث طويل وذو �سجون 
اإلى  يحتاج  لبنان.  في  والقلم  الفكر  لأه��ل 

الكثير من الكام. 
لاأ�ستاذ  تعالى  اهلل  اأ�ساأل  وختامًا 

لإ���س��اءة  ب��ي��ده  ي��اأخ��ذ  اأن  ع�ساكر 
���س��م��وع الأم����ل ك��ل ���س��ه��ر على 

اللبنانيين حتى ن�سل  طريق 
ب�سحبته اإلى النور ال�ساطع 

اإن �ساء اهلل تعالى.

ع�سر  م��ن��ذ  »ل��ع��ال��م��ّي��ة«  مجلة  اإن��ط��اق 
�سنوات من تاريخه على يدي ابن جبيل البار 
وعافية  �سحة  دليل  ع�ساكر  ف��وزي  الأ�ستاذ 

واأمل ونجاح اإن �ساء اهلل تعالى.
اإ�سم  م��ن  المجلة  ه��ذه  اإن��ط��اق  اأنَّ  اإذ 
وباد  جبيل  بم�ستقبل  تفاوؤل  فيه  جبيل  مدينة  من  »العالمّية« 
المعرفة  فنون  في  والعالم.  الوطن  �سعيد  على  واأبنائها  جبيل 
اّلذين  ال�سابقين  الأب��رار  جبيل  باأبناء  اأ�سوًة  الإب��داع  و�سروب 
الأق��ط��ار  وبع�س  لبنان  �سعيد  على  دور  لهم  ك��ان 
ريمون  والعميد  القروي  وال�ساعر  عبود  كمارون 
والمحامي  الح�سينّي  اأحمد  ال�سيد  والوزير  اإده 
الأديب عبداهلل لحود والدكتور انطوان ال�سامي 
نا�سر  عبداهلل  والرئي�س  عّام  اأديب  والرئي�س 
اأفندي مح�سن وح�سن بك كاظم عمرو   ومحمد 

وغيرهم. 
كتابتها  على  حافظ  التي  المقّدمة  اأّن  كما 

بناء  كنقد  تاريخه  من  ع�سر  �سنوات  خ��ال  ع�ساكر  الأ�ستاذ 
في  جيد  دور  لها  كان  اللبنانّي  والإجتماعّي  ال�سيا�سّي  للواقع 
الواقع  وال�سعف في هذا  المر�س  القارئ بمعرفة مواطن  وعي 
ينخدع  ل  حتى  هذه  اأيامنا  ولغاية  العثماني  الحكم  اأي��ام  من 
�ساغها  التي  الكاذبة  والأح��ام  الباطلة  بالمظاهر  المواطن 
المظاهر.  بهذه  المواطن  ير�سى  ل  وحتى  ال�سيا�سيين.  بع�س 
م�سداقًا لقول الإمام عليِّ بن اأبي طالبt، في نهج الباغة: 
في  داخل  كل  وعلى  معهم،  فيه  كالداخل  قوم  بفعِل  »الرا�سي 

باطل اإثمان: اإثُم العمل به، واإثٌم الر�سى به«)2(.
انتقدهم  اّلذين  العالية  والمنا�سب  ال�سيا�سة  اأهل  اأّن  كما 
اأهل ال�سحافة، كان لهم دور كبير  الأ�ستاذ ع�ساكر وغيره من 
في الف�ساد والإف�ساد وفي الدين العام الذي الزموه لكل مواطن 
الم�ستقبل.  في  يولد  �سوف  مولود  ولكل  ُمكلف  غير  اأو  ُمكلف 
ع�ساكر  لاأ�ستاذ  وال��ل��وم  العتب  نوجه  اأن  ن�ستطيع  ل  فلذلك 
ولزمائه ال�سرفاء بل ن�ستطيع توجيه اللوم والعتب والم�سوؤولّية 
م�سداقًا  لبنان  تاريخ  عن  والغريبة  الطفيلّية  الفئة  هذه  اإلى 
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اأ�سل م�سيقًا من ال�سجر الملتف فاأترك مقود ذاتي على غاربه 
بعزم  واأ�ستعين  الأر���س  نحو  براأ�سي  واأنحني  وي�سارًا  يمينًا  اأم�سي 

�سبابي فاأتخل�س من الكمين...
اأّما ال�ستاء فا يراعي حرمة اأو يحافظ على قدر ومقاٍم فالرياح 
العاتية ل تمنعني من الإنطاق ووابل المطر ل يثنيني عن الترّحل واإن 
تخل�ست من ماء ال�سماء فاأبتل بالماء الم�ستريح على اأوراق ال�سجر...

ال�سم�س  ل�سع  �سد  فيهما  فاأنا�سل  ال�سيف  وبداية  الربيع  اأّم��ا 
الحارقة من ال�سماء و�سد ل�سع الأفاعي المختبئة في ثنايا الأر�س..

اأ�سل اإلى المدر�سة ذات الغرفة الواحدة والمعلم الواحد الموهوب 
الجبار العالم الذي يجمع في ذاته عبقرية الإلمام من كل علم بطرف 
لأّنه ينقل الل�سان من العربّية اإلى الفرن�سّية ومن المواد العلمّية اإلى 
الأدبّية وينتقل في الإهتمام من تلميذ اإلى اآخر اأو من �سف اإلى اآخر 
فيجتاز م�سافة طاولة اأو كر�سي لي�سل اإلى ال�سف الآخر حيث يتجاور 
التاميذ وتدمج �سفوف المدر�سة في غرفة واحدة اأو يتقّل�س حجم 

المدر�سة لي�سبح غرفة من�سجمة مع ذاتها واحدة في ذاتها...
ولكني  التدري�س  م��ن  العا�سرة  ال�ساعة  فر�سة  اأث��ن��اء  ارت���اح 
النظام  على  ونحافظ  التاميذ  واراق��ب  ال�سرطي  �سفة  اأتقم�ّس 
والقيم الأخاقّية وما ُكنت اأمّيز ما نب�سره في المنام وما نب�سره 
في اليقظة واإن كان الفرق اأّن ما نب�سره في المنام اأوهام واأ�سغاث 
اأت�ساءل:  وكنت  ملمو�سة  حقائق  اليقظة  في  نب�سره  وم��ا  اأح��ام 

األي�ست حياتي في المنام امتدادًا لحياتي في اليقظة...
الظهر  بعد  الرابعة  حتى  �سباحًا  الثامنة  من  ال��دوام  ويمتّد 
اأوانها  ال�سم�س قبل  تتلبد وتتكاثف وتغيب  الغيوم  وكثيرًا ما كانت 

اإ�ستراحة محارب منتقًا من مجال  التقاعد في  بعد  وجدتني 
التعليم اإلى ميدان الحياة.. اأم�سكُت العمر الطائر في �سماء الكون 
وا�سترجعت اأيامي اأمام ناظري وعدت اإلى �سجل الذاكرة ا�ستحثه 
اإذا  ما  لأرى  والطرقات  والقرى  المدن  المبعثرة في  ال�سور  لجمع 
كان منيف مو�سى ال�سّواني عام 2015 هو اإمتداد لما كان عليه يوم 

بداأ رحلة العمر في �سلك التعليم...
من  اإل��ّي  تناهت  لمحطات  ال��ذاك��رة  ت�سجيل  �ساأعر�س  اإن��ّن��ي 

التفاعل مع الحياة...
بداأت في بداية ال�سبعينيات التعليم في القطاع الخا�س في بيروت 
� برج حمّود، ُثم عدت 1973 ملتحقًا بمدر�سة المعي�سرة الر�سمّية 
اإلى القرية حيث خرجت اإلى النور وا�ستقبلتني الحياة بين ذراعيها 
المفتوحتين... وبداأت ال�سعادة والجلجلة تلتقيان: من العذاب الم�سني 
في الإنتقال من مركز �سكني في �سن الفيل اإلى المعي�سرة وفي العام 

1975م. جمعت اأمتعتي واأثاثي وا�ستقر �سكني في قرية زيتون...
اإل��ى  يومي  فالح�سور  ذات��ي  وم��ع  الطبيعة  م��ع  �سراعي  وب���داأ 
المدر�سة. يبداأ م�سواري في هندمة قّدي واعتدالي واأ�سير في طريق 

موعرة تتناق�س مع �سخ�سيتي ونف�سيتي وما تربيت عليه...
اإلى  ظهره  اأدار  ملكيًا  عر�سًا  ت�سبه  �سلدة  �سخرة  ق��رب  اأم��ّر 

الياب�سة ووجهه اإلى البحر... 
اأتعثر اأكثر من مرة فاأحاذر الوقوع اأو اأقع مرارًا فاأ�ستجمع قوتي 

واأكمل..
ولكني  ال��دوام  عن  يوؤخّرني  اأو  ثيابي  ليمّزق  العو�سج  بي  يتعّلق 

اأ�ستر�سيه واأتفلت من اأنيابه الجارحة واأ�ستاأنف الرحلة... 

المعي�سرة درعًا تكريمّية كما قدموا ل�سديقي وزميلي 
الأ�ستاذ اليا�س كامل درعًا تكريمية ولمدير الثانوية 
اأحمد منذ 2003/10/20م.  الدكتور ح�سن حيدر 

درعًا تكريميًا اأخرى لدوره وعطاءاته...
والثانوية الآن اإنتقلت اإلى اأيٍد اأمينة وفكر ثاقب 

ورعاية واعية مع المدير الأ�ستاذ حميد حيدر...
حيدر:»   ح�سن  الدكتور  فيَّ  قالها  بكلمة  واأختم 
اأّما منيف ال�سّواني فهو رفيق العمر كل كامه يغّط 

.. يحّط في جيبه  اإّنه رجل من حديد  النحل..  عليه 
مردكو�س الليل وعطر الزمان «..

واليوم وبعد خم�س واأربعين �سنة من الوظيفة والعطاء وبعد 
من  المعرفة  زيتون  جمع  في  ق�سيتها  المعي�سرة  في  �سنة  ثاثين 
اأفكار طاب المعي�سرة فقّدمت للحياة  بلدة زيتون وع�سرها في 
بَُد َفيَْذَهُب ُجَفاء  ا �لزَّ ما ينفع الإن�سان على قاعدة الآية الكريمة: { َفاأَمَّ
�لأَْمثَال }�سورة  �لّلُ  ِرُب  يَ�شْ َكَذِلَك  �لأَْر�ِض  ِفي  َفيَْمُكُث  �لنَّا�َض  يَنَفُع  َما  ا  َو�أَمَّ

الرعد، الآية 17.

ال�سماء  روؤو�سها  على  تتكئ  والجبال  عاب�سة  كالحة  الدنيا  فتبدو 
ول  تتراق�س  اأ�سواء  فا  الظال  اأغرب  جبهاتها  على  وتتراق�س 
من  باأكثر  واأب�سرها  الطبيعة  اأتاأمل  عندها  تتهام�س..  نغمات 
نهاية..  ل  اإلى  بالإمتداد  واأ�سعر  اأذنّي  من  باأكثر  وا�سمعها  عيوني 
وثابرت  ثانية  طبيعة  والعادة  الطريق  تعودت  البيت  اإلى  والعودة 
المرحلة  اإل���ى  وت��ق��دم��ت  المدر�سة  وت��ط��ورت  بالقلم  وج��اه��دت 
بداية  في  المراحل  تامة  ثانوية  واإلى  الت�سعينيات   في  المتو�سطة 
المرحلة  اإل��ى  وت��ّدرج��ُت  حيدر  ح�سن  الدكتور  ب���اإدارة  الألفين 
حيث  الكرام  الزماء  وبين  بيننا  مثاليًا  التعاون  وكان  الثانوية 
اأ�سبحت ثانوية المعي�سرة بعدها ثانوية القا�سي الدكتور يو�سف 
محمد عمرو محّجة لمن ين�سد نحو العلى تن�سر عطر النجاح في 
كل ناح ُثّم اأح�س�ست بالإطمئنان والإ�ستقرار الذاتي والر�سى عن 
ترفرف  المهنئة  الافتات  اأرى  بداأت  عندما  التعليمّية  م�سيرتي 

فوق المدر�سة وكتب التهنئة بالنجاح الباهر تنهال عليها...
في  التكريمي  الإحتفال  وف��ي  المدر�سة  تاأ�سي�س  ذك��رى  وف��ي 
وبلدية  اآل عمرو  المحتفلون من جمعية  لي  م  2013/10/20م. قدَّ

ذكريات 
في ثانوية 
المعيصرة 
الرسمّية

بقلم: االأ�صتاذ منيف ال�صّ�اني )1(

الهوام�س:
(1 ) 27 �سجل  ك�����س��روان،   � المعي�سرة  1950م.  مواليد  ال�سّواني،  مو�سى  منيف 

المعي�سرة.
مجاز وكفاءة في مادة التاريخ من كلية التربّية � الجامعة اللبنانّية.

من  حمود  برج  بمنطقة  خا�سة  مدر�سة  في  التعليم  في  الوظيفي  عملي  ب��داأت 
�سنة 1970 حتى 1972م. ثم عينت مّدر�سًا بالتعاقد مع وزارة التربية �سنة 1973 في 
قبل مجل�س  بالماك من  تعييني  تم  العام 1974  وفي  الر�سمّية،  المعي�سرة  مدر�سة 
الخدمة المدنية في نف�س المدر�سة. وتابعت عملي حتى عام 1978م. حيث نقلت اإلى 
اإلى مدر�سة  نقلت  باإدارتها حتى عام 1990م. حيث  وكّلفت  الر�سمّية  زيتون  مدر�سة 

الكفور الر�سمّية لمدة عام درا�سي واحد. ثم �سدر قرار نقلي اإلى مدر�سة المعي�سرة 
الر�سمّية وتابعت عملي في المعي�سرة حتى نهاية خدمتي في 2014/9/30م. حيث 

احلت على التقاعد ب�سفة اأ�ستاذ تعليم ثانوي.
وبالإ�سافة اإلى عملي بالماك دّر�ست في ثانوية غو�سطا الر�سمّية مادة التاريخ 

كمتعاقد من عام 1989 حتى 1995م.
واأن مجموع ال�سنوات التي ق�سيتها في التعليم والإدارة بلغت خم�س واأربعين �سنة، 
�سنة )تعليم  المعي�سرة وحدها ثاثون  بالخا�س وفي  �سنوات   3 � بالر�سمي  �سنة   42

وادارة(. 
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الأخ�سر  الخباء  تحت  هناك 
تحت ال�سنديان والزيتون وكروم 

العنب والتين ت�ستلقي قريتي.
من  �سبحانه  اهلل  جمعها 
الأر�س ووديانها، �سبخها  طود 
حتى  بالماء  ها  �سنَّ ت��رب��ٍة  م��ن 
�سورة  منها  فجبل  خُل�ست، 
واأل��وان  وو�سول  اأحناء  ذات 
خا�سة  فكانت  وف�����س��ول، 
جمال من ع�سارة الروعة، 
اأطرافها  عند  نهر  يبللها 
دومًا،  منه  الحياة  تغت�سل 
وت������رى ال�����س��م�����س ف��ي��ه��ا 
التال  خلف  �ساخ�سًة 
ت�����س��ق ���س��ت��ار ال�����س��ب��ح 
جديد  يوم  تحية  لتلقي 
�سنوبٍر  ريح  منه  تفوح 
ت�سكبه  دف��ئ��ًا  وت��ع��ل��ن 
ممزوجًا بنوٍر مخملي 
ير�سل طيفًا من 
ذك������ري������ات 
ط�����ف�����ول�����ٍة 
ت�����رك�����������س 
بين  ال��ري��ح  ف��ي 
وخلف  ال��ح��ف��اف 
التال تحوك من 
ط��ائ��ع ال��غ��رب��ة 
����س���ح���ك���ات ل 
ي��ع��ل��و ���س��داه��ا 
����س���وى 
لطير  ا
المغرد 
ف���ي اأرج����اء 

ال�سماء.
وت�����رى 
ال��ن�����س��ي��م 

اإذا تراق�س اإعت�سر الطيب في كاأ�سه، واأ�سرى بك اإلى عزٍة همَّ 
بها �سموخ جبٍل يقابل جبًا يتعانقان في واٍد ين�سح رحيق ذكرى 
مدونة على جذع بيل�سانة ير�سعها النحل معلنًا مملكة الأقوياء.

ك�سروان  ق�ساء  في  القابعة  تلك  قريتي،  المعي�سرة  هي 
الفتوح، تباركت من اأحفاد عي�سى و�سّطرت اإيمانًا بقراآن ُمحّمد 
اإلى  ت�سلل  ال�سخر، وماٍء  فكانت مثل طوفاٍن تجلجل في عروق 
اآل  تاريخ  تروي  الجبال  �سفحات  بين  المخباأة  الطبيعة  كهوف 
�سيدوا  رجال  وبطولة  عٍز  مواقف  دونت  اأخرى  وعائات  عمرو 

�سروح الُحبِّ والتعاي�س بين اأبناء الق�ساء. 
معا�سرها  اأج��ران  تقم�س  عطاء  اأنموذج  المعي�سرة  هي 
ال�ساخ�سة ك�سيل ينهمر فوق �سطوح الح�سارات يقارع الزمان، 
اأوراق الخريف وزخات المطر،  فيها تركُت طفولتي ترتع تحت 
با، هناك  وخلف ال�سخور اأ�سعُت اأقدامي ترك�ُس بين عبق ال�سِّ
ال�سم�س تعلن ولدة حياة، والقمر يعلن عن ترهل فار�س  كانت 

خا�س ماحم ال�سباب في عراء الليل.
مجرد  الموت  براد  في  هامدة  جثة  باأني  اليوم  اأح�سُّ  تاهلل 
ال�سو�ساء  قف�س  في  م�سجونًا  ال��وج��ود،  م�سلوب  نف�سي  من 
الأ�سباح  مدينة  من  الخا�س  مراهنًا  العمر  اأتو�سم  والفو�سى، 
العمر  الكروم لأقطر ما بقي من  اأح�سان  اإلى  والعودة  الداكنة 

على فيافي النور، ولأحرق البخور على مذابح الحنين.
يعباأ  ل  عنيد  اأفٍق  اإلى  ُت�َسدُّ  ولدتي  كانت  قريتي  في  هناك 
مواقد  من  تمت�سق  طفولتي  كانت  هناك  ال�سراب،  بدعابات 
اإلى  يبرز  �سبابي  كان  هناك  الجنادل،  وتتو�سد  عي�سًا  التنور 
�سطر الب�سيطة يتمرغ بالرجولة، هناك في قريتي اإزداد الربيع 
دورة  هجرته  كوٍخ  في  الأديم  غبار  اأدمن  ك�سياٍد  ن�سواه  خلودًا 
اإيقاعها  في  تداخل  األحانًا  النور  ولية  ينب�س من  فبدا  الأر�س 

حفيف الغ�سون.
اأما هنا على مدرج المدينة، يغتالك العجز ويجعل للحنين 

�سورًة تنا�سر دواخين المواقد وقرميد ال�سطوح من بعيد.
ثمنًا  بالعمر  وكفى  عزائمنا،  منا  ت�سلب  كفاك  العجز  ايها 
الرحيل  اأعتزم  اإن��ي  ويقتلها،  في�سلبها  اأيامًا  ا  منَّ ي�سدُّ  قا�سيًا 
اأنفا�س  اأ�سدح  قريتي  ب��رزخ  اإل��ى  جديد  من  اأ�سافر  قبري  من 
الحياة واألوك بمقلتي اأطباق الحدائق ُمعلنًا التمرد على دروب 
اأنتظر  ت��ران��ي  ط��وي��ًا،  ع��اد  م��ا  فالطريق  المعلبة،  الإزدح���ام 
ال�سنور  اإلى �سجيرات  اإنتماء دمي  واأعلن  و�سولي قبيل رحيلي 

وال�سنديان وم�ساكب النعناع والزعتر وهدير ال�سواقي.

الموقع والخ�سائ�س:
على م�سافة 38 كيلومترًا عن بيروت عبر غزير � الغينة، وعلى 
ارتفاع 750 مترًا عن �سطح البحر، تحتل قرية الح�سين م�ساحة 
170 هكتارًا، يحدها �سماًل غبالة. �سرقًا جورة الترم�س والغينة، 
جنوبًا الغينة وغدرا�س، غربًا نمورة التحتا � كفر جريف. ويبلغ عدد 

منازلها 35.
العتيقة  البقايا  ورغ��م  وال��ط��راز،  الهند�سة  متفاوتة  بيوتها 
العديدة، فقد بداأ طابع الحداثة ي�سيطر على محور القرية، حيث 
رابية  الطراز، معتمرة  المهند�س  المق�سوب  بيوت الحجر  طلعت 
حادة الراأ�س م�سرفة ويبرز بين تلك البيوت م�سجد حديث �سوف 

تعلوه مئذنة عّما قريب. 
فيها بع�س الينابيع، واأكثرها ممتلك من قبل اأفراد، تجمع مياهًا 
في خزانات لتروي القليل من اأرا�سيها المزروعة تفاحًا وبع�س الفواكه. 
والح�سين قرية قليلة الزراعة، اأبرز ما فيها بع�س كروم العنب، اأّما 
جاليها الكثيرة الم�ست�سلحة التي كانت تزرع حنطة وحبوبًا فقد 
اأ�سبحت بائرة. وهيمن على محيط القرية ال�سجر البري، واأكثره 

ال�سنديان وال�سربين فال�سنوبر اإلى ما هنالك من اأ�سجار حرجّية.
ن�سوء القرية

�سيعّية من  اأ�سر  فتوح ك�سروان  اإلى  العثمانّي، قدم  الفتح  بعد 
مع  ف�سكنوها  المنطقة  على  الحماديون  تولى  اإذ  بعلبك،  مناطق 
الأ�سر ال�سيعّية التي �ساحبتهم. وقد �سكن نزر من الحماديين في 
الح�سين، التي دعوها كذلك ن�سبة اإلى �سكلها الجغرافّي المح�سن 
تح�سينًا طبيعيًا )ت�سغير ح�سن(. وقد �سكن مع الحماديين فرع 
ببني حيدر،  الح�سين  ال�سيعّية. وعرف حماديو  نا�سر  اأ�سرة  من 
ن�سبة اإلى اأحدهم الذي كان يدعى حيدرًا. ومن هذه الأ�سرة تفرع 

بنو نا�سيف واأبي محمد ومرعي وقبان واأحمد. 
اإقطاعًا  ا�سبحت  بعدما  المنطقة  يخلون  ال�سيعة  كان  وبينما 
قريتهم،  في  الح�سين  اأبناء  بقي  الموارنة،  الدحادحة  للم�سايخ 
وعاي�سوا جيرانهم الموارنة بكل تفاهم واخاء. وما زالت تلك الروح 

م�سيطرة حتى انق�ست المفاهيم الطائفّية القديمة وحّلت مكانها 
الوطنّية ال�سرفة. وها هي الح�سين متحدة مع مجتمع الفتوح خير 

اتحاد.  
والزيتون  والكرمة  الحنطة  زراع��ة  في  الح�سين  اأبناء  عمل 
والتوت، وربوا الموا�سي ودود القز. وبقي مجتمع القرية يزاول هذه 

الأعمال دون تغيير يذكر في �سبل العي�س. 
بين المت�سرفّية والإ�ستقال

لم تعرف الح�سين اأي ن�ساط اقت�سادّي اأو اجتماعّي جديد في 
عهد المت�سرفّية، �سوى اأّن عددًا قليًا من �سبانها قد هاجر اإلى 

الوليات المتحدة في اأواخر القرن التا�سع ع�سر. 
في ذكر الح�سين في العام 1906م. »كان فيها من ال�سيعة 30 
اأبنائها قد مات جوعًا في  اأكثر من ن�سف  اأن  مكلفًا )80(« غير 
�سنوات الحرب العالمّية الأول��ى الأرب��ع. بعد الحرب، عاد مجتمع 
القرية يزاول ن�ساطاته ال�سابقة، حتى كانت نهاية �سناعة الحرير 
في لبنان عام 1937م. ولم تعرف القرية اأي م�سروع عام في فترة 
يق�سدون  �سبانها  ب��داأ  اإذ  النزوح،  عرفت  اأّنها  �سوى  الإنتخاب، 

المدينة طلبًا للرزق.
بين الإ�ستقال واليوم

العام  حتى  ال�سكنّية  التجهيزات  عن  بعيدة  الح�سين  بقيت 
 � غزير  بطريق  و�سلتها  للعربات  طريق  بها  ات�سلت  اذ  1956م. 
يح�سو�س عند الغينة، وفي العام 1956م. و�سلتها المياه من م�سروع 
نهر الذهب ) نبع ال�سامن( ُثّم اأنارتها الكهرباء في العام 1969م. 

وكانت تاأ�س�ست فيها مدر�سة ر�سمّية ابتدائّية في العام 1957م.
اإذ في هذه  �سريعًا،  القرية عمرانًا  �سهدت  التجهيز،  مع هذا 
الأ�سغال  وزارت��ي  في  للعمل  اتجهوا  قد  ابنائها  اأكثر  كان  الحقبة 
العامة والزراعة )يد عاملة(. غير اأن عمرانها حتى الن لم يخولها 
لتكون م�سيفًا، اإذ اأن عدد بيوتها ل يزيد على متطلبات �سكانها. 
وقد ي�سيبها ال�سطياف قريبًا اإذا تّمكنت من زيادة الإن�ساءات.

الح�سين اليوم حوالي 250 ن�سمة. 

حنين 
إلى 

قريتي

قرية من بالدي

الحصين 
في عام 1970م.

بقلم: االأ�صتاذ ط�ني ب�صارة مفّرج)1(  

الهوام�س:
المو�سوعة اللبنانّية الم�سّورة. لاأ�ستاذ طوني ب�سارة مفّرج . الطبعة الأولى 1971م. ج3، �س 92 � 93.( 1)

بقلم: حماده علي عمرو
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موضوع الغالف

بقلم: داود أفندي بركات  

لما  اللبنانية  الهجرة  ح��ول  مهمة  كوثيقة  ب��دورن��ا،  ن��ورده 
ت�سمنه من حقائق احاطت بالنت�سار، ولما فيه من و�سف دقيق 
ول  رافقت  التي  الكبيرة  والمعاناة  النف�سية  الحالت  عن  معّبر 

تزال ملحمة الغتراب.
الى  ل�سانه  �ستحمل  ���س��وري��ا)3(  نابتة)2(  ان  َي��ع��رُب  درى  لو 
�سا�سع القطار ومترامي الم�سار، والى ما ُعمر من الر�س وما 
ر، والى  لم ُيّعمر، والى من تّمدن من الأمم والى من لم يتح�سّ
كل نا�سرة)4( غا�سرة)5( وياب�سة وّيم، حتى انه لم يبق من هذه 
ل�سانهم،  فيه  ٌيرّتل  ولم  اقدامهم،  تطاأه  لم  الكرة موطىء قدم 
ولم يبق �سدًى من اأ�سداء الكون لم يردد نبرات ذلك الل�سان، 
بال�سطر  ا�سمه  من  ولأ�سركهم  بالحمد،  ل�سانه  من  هم  لخ�سّ

الأكبر وال�سهم الأوفر والحروف الأ�سهر.
حملوا الى كل بقعة وم�سر ذلك المنطق العربي الجزل)6( 
مقرونًا بالف�سيلة والنبل، وبالهمة القع�ساء)7( تطاول النجوم لو 
طليت، بالب�سالة وال�سجاعة ل تعرفان �سعبًا. كاأنما ال�سعب لم 
الجزع)8(  كاأنما  وجًا،  ول  جزعًا  تريان  ول  الكوان،  في  ُيخلق 
�سهل  �سعب  فكل  الن�سان.  خلق  بهما  ت��ئ��ب)10(  لم  وال��وج��ل)9( 
ف�سام  اأمتهم،  بع�س  ام��ة  وك��ل  لهم،  وط��ٌن  ار���سٍ  وك��ل  عليهم 

مرامي  ف��ي  لهم  وتحية  وم�سارحهم،  مطارحهم  ف��ي  عليهم 
غربتهم، وكرة الر�س كلها، م�سرحهم وموطنهم، فما كانوا في 

م�سرق فيها او مغرب غرباء.
ما �ساقت �سوريا باأبنائها فاأع�سروا، فهجروها، ولكن همتهم 
ك��ادوا  الر���س  ب�سيط  وه��ذا  ات�سعت.  مهما  مت�سعها  من  اأكبر 
و�سغيرهم  المزيد  اّل  كبيرهم  اأبى  ولكن،  بهم.  �سّيقًا  يعّدونه 
اّل الكبر، ف�سربوا بين مناكب)11( الر�س، ل يعرفون لها حّدّا، 
يكادوا يجدون مهدًا.  الى كل مهد حتى ل  بهم هّمتهم  ودفعت 
ولكنهم لم ين�سوا لبنان منبت اأ�سلتهم)12( ومغرب ع�سلتهم)13(، 
عبق  دون  اأري��ج  وك��ل  جماله،  دون  هو  عيونهم  في  جمال  فكل 
رو�ٍس  وكل  جنانها،  دون  جنة  فكل  دم�سق،  ين�سوا  ولم  اأريجه، 
دون ريا�سها. وكل ما في لبنان و�سوريا يحّن اليهم، من �سخر 
جامد الى غ�سن نابت الى زهر اأريج الى طيٍر مّغرد. فهل هم 

في مطارح النوى)14( نا�سون؟
وحم�س  وحلب   )15( وغي�ستها  وجلق  واأرزه  لبنان  ن�سائل 
وطرابل�س وحماه وبيروت وفل�سطين عن نابتتها النافرة )16( الى 
الأب  �سوت  جوانبها  من  الينا  يخل�س  فيكاد  وِم�سٍر  �سقع  كل 

ال�سيار بولده يئن لفراقه ويطرب بمجده وعليائه.

الوهد  وق��اع  الجبال   )17( �ُسّم  ال��رب��وع  تلك  من  ون�ستنطق 
دبيب  �سمعنا  في�سترعي  النجد،   )18( وق��ّن��ة  ال�سهل  و�سفحة 
في  ال�سوق  بح�ّس  �سمتها  م��ن  وُن��ح�����ّس  جنباتها  ف��ي  الحنين 
اين  الّدار  لك  فتقول  �سامت  كل  فيها  ينطق  بل  عر�ساتها)19(، 
ربّي مّني، والحقل اأين زارعي عّني، والجبل اأين من يت�سلقني، 
وال�ّسهل اأين من يطاأني، والوادي اأين من يردد �سوته في الع�سي 
والو�سال)20(. ويّدب فّي مّد روح الحياة، روح الفخر والآمال، 
فلم يبَق لي اأو فّي ال خرير الماء وحفيف ال�سجر، وذكرى ايامي 

الّغر. ومجد تلك اليام ل تمحوه عاديات الدهر.
اأجل لقد خلت ديارنا من اأهلها اأو كادت، وهجرها اأبناوؤها 
اإّل من اقعده عن الهجرة العجز او عّقلته فيها ال�سيخوخة الى 

جانب الَرم�س)21(.
في  وباإنت�سار  ٌتكت�سب  وبمدنية  يجمع  بمال  فرحنا  ف��اإذا 
قطع  من  غدًا  به  نهّدد  ما  نن�سى  فكيف  ُممّجد،  عظيم  الر�س 
اأردنا  اذا  وبمن هم حياتنا  اأكبادنا  اأفاٌذ من  بمن هم  ال�سلة 
واآبائنا  اأجدادنا  وخلفاء  العدة،  اأعوزتنا  اذا  وعتادنا  الحياة، 
الغابرين ووطن  اإرث  ال�سالة  اأن تحفظ  الى  الأماجد اذا تقنا 

المتقدمين.
اأو لبنان وقد  او كادت، فكيف تفرح �سوريا  اأهلها  خلت من 
يعّيد  وكيف  �سباُبها،  قرية  كل  ومن  زهرته  بيت  كل  من  ذهبت 
اأو تطرب مجال�سه ومن بقوا فيه اذا  اأو تزهو اأعرا�سه،  اعياده 
البعيدين.  وابناءهم  الغائبين  �سبانهم  تذكروا  الفرح  ذك��روا 
غناوؤهم  فكان  وال��دع��اء،  والتمّني  وال��ف��راق  بال�سوق  فتّغنوا 
الحبة  وذك��ر  ج��وارح��ه��م،  تنف�سها  ال�سعداء  ترافقه  حنينًا 
الثغور  تختلج بها نفو�سهم وتدمع لها عيونهم، وت�ستع�سي على 

ابت�ساماتهم.
دمي  فيمتزج  لحالتهم  و�سفّا  الكلمة  ه��ذه  اأ�سّطر  اإن��ي  اأه��ل 
بالمداد)22(، بعد ما راأيت الدموع تنتثر عندهم في الفراح والعياد 
انتثارها في الماآتم ومواقف الحداد، وبعد ما تذكرت واأنا واحد 
منهم، اأهًا لي غيابًا كاأهلهم واخوة كاأخوتهم، واأحّبة كاأحبتهم، 
الحقل  في  خفافًا  مراهقين  وتاعبنا  �سغارًا  تداعبنا  ورف��اق��ًا 
والرو�سة والنهر والوادي وحول النبع والمعبد متما�سكي القلوب 
النفو�س قبل  الي��دي، متحدي  قبل 

المنافع مبت�سمين لاأمل ل 

نخ�سى التفّرق مترابطين بالإخاء باأحكم من رباط المكاتبة.
الأه��ل والأحبة  وال�سباب. ويا ذك��رى  ال�سبا  اأي��ام  فيا ذك��رى 
والأقارب والوطن والآخاء هّزي قلَب كّل هاجر بعيد. هّزيه الى اأهل 
يرقبون عودته، ورفاق يحبونه ووطن يّعز به ويحن اليه. وذّكريه 
بدمعة اأٍم فارقها وانقبا�س اب غادره ووهن اخت تركها وبيت خا 
منه وباأقارب ناأوا عنه. هّزي قلبه ول تنغ�سيه، ليذكر ول ين�سى.. 

فما وجد المغترب عن اأهله، بدًل ول عن وطنه، عو�سًا.
اأق�سده  اأٌك��ن  ول��م  جوارحي  من  اإ�ستفا�س  وق��د  ه��ذا  اأق��ول 
من كتابتي الى »الهدى«. ولكن من زار بادنا وراأى حالها بعد 
في  �سحيفة  الى  كتابته  عند  يتمالك  ل  المهاجرة،  داء  تف�سي 
باأهلهم  التذكير  كلمة  المهاجرين  الى  يوجه  اأن  من  المهجر 
وجامعتهم  ال��خ��راب،  ال��ى  ال��م��ت��داع��ي  ووط��ن��ه��م  البائ�سين، 
المهددة بالنفراط. ولو اأن المهاجرين منا كانوا كالمهاجرين 
من المم الخرى يتفياأون ظّل علمهم اينما حّلوا وكنف اأمِتهم 
ودولتهم اأينما نزلوا ويظل اأبناوؤهم في مدار�سهم ولغتهم اينما 
اأن نخ�سرهم ونخ�سر �سالتهم بعدهم،  ا عليهم من  حلوا، لأمنَّ
اأين نحن  البعد بهذا المل. ولكن  ولطابت نفو�سنا على مرارة 
من هذا، والمل �سائع والجد عاثر؟ فعلمنا الخفاق فوق روؤو�س 
»الهدى«  ك�  العربي،  العلم  هو  الغربة  مطارح  في  المهاجرين 
رواب��ط  اإح��ك��ام  ال��ى  داع��ي��ًا  الوطنية  �سبيل  في  مجاهدًا  يظل 
ذكرى  من�سدًا  اللبنانية...  الدعوة  نا�سدًا  ال�سورية،  الجامعة 
من  اأف�سل  فلي�س  الغابر،  التاريخ  ذكر  مجددًا  والأحبة  الأه��ل 
التاريخ مذّكرًا بالخلف وللنائي بما ن�سي او تنا�سى او اغفل. ولم 
اَر ك�ساحب »الهدى« مكررًا على اخواننا ذكرى اهلهم وجمال 

و�ساُم ب��اده��م، ج��زاه  خيرًا  جهاده  عن  اهلل 
وهنيئًا  له في معمعان الجهاد.عليه 

ق�����وم ف����ي ه�����ذا ال��ع�����س��ر، ������س�����ّل 
اأن  الح�سارة والمدنية والكرامة يظنون 
والف�سائل والنعمة، ماٌل وفيٌر وال�����س��رف 

انيٌق  وفرا�ٌس وثيٌر وملب�ُس 

ملحمة الهجرة ومعاناتها...
ما أشبه اليوم باألمس

الأدي��ب وال�سحاف��ي اللبنان��ّي الكبي��ر داود 
بركات، كتب في عام 1925م. اأي قبل ت�س��عين 
عام��ًا عن ق�سّي��ة الهج��رة اللبنانّية ال�س��ورّية 
اإل��ى البالد الأمريكّية وغيرها، باحثًا وموؤرخًا 
ومعالجًا وكاأّنه يعي�س في اأيامنا هذه اآمال واأماِن 
اللبنانيين في الهج��رة والمهاجرين وعودتهم 
اإلى بالدهم ولو بعد حين. وذلك تحت عنوان: 

المهاجرون ال�سوريون واللبنانيون.)1(
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الزخارف  هذه  فا�ستهوتهم  ع��ذب،  وم�سرب  طيب  وماأكٌل 
الآباء مع  اولئك  اآباوؤنا منا. واهلل لفقر  اأين  انف�سهم  وقالوا في 
قطرة  عرقهم  قطرات  من  درهمًا  درهمًا  ُيجمع  الحال  المال 
قطرة لأوفر من مال ت�سوبه �سائبة الحرام فيجمع بدرة بدرة اأو 
يبذل له ماء الوجه فتكون الكرامة به ثمنًا. ولعباءة ُتلب�س على 
ال�ساآمة)23(،  على  والحرير  الدمق�س  من  خير  والعافية  ال�سحة 
الراحة  الى  لأدعى  وال�سمير  البال  راحة  مع  ٌيفتر�س  ولح�سير 
من ري�س النعام والقطن المهلهل، والماأكل الج�سب)24(، اأف�سل 
من  اف�سل  مجٍد  من  وه��ل  والن�ساط.  القوة  مع  الطّيبات  من 
وجدت  يوم  من  الم�سارق  من  الغارات  عليهم  �ُسّنت  قوم  مجد 
بين  فثبتوا  المغارب،  وجدت  يوم  من  المغارب  ومن  الم�سارق، 
يحفظ  كما  وحفظوا  جبالهم  ثبوت  والأه��واء  الحروب  زع��ازع 
ال�سجاعة  العالم  ذكر  اذا  واآدابهم.  ف�سائلهم  كنوز  ال�سنين، 
هياكل  كانوا  الم��ان��ة  ُذك��رت  واذا  ب��األ��ف،  منهم  ال��واح��د  ك��ان 
ذكر  واذا  مج�سدّا،  ال�سدق  كانوا  ال�سدق  ذكر  واذا  ُتمثلها، 

الكرم كانوا اكرم من ب�سط يدًا.
رذيلة  واأّي��ة  اأخاقهم،  من  تكن  لم  ف�سيلة  اأية  ندري  ل  بل 
كان  وما  العر�س،  اأ�سون  ديارهم.  حول  تحوم  ان  ا�ستطاعت 
عر�سهم ال موفورّا! اأبذل الجهد وقد كّونوا من ال�سخور مزارع 
ون��زًل!  فنادق  منازلهم  كانت  وق��د  ال�سيوف  اأاإك���رام  وح��ق��وًل! 

اكرامة النف�س وما ذّلوا لغير خالقهم يومًا.
ام الأمانة، والعجوز تحمل التبر على راأ�سها وتطوف ديارهم 
اآمنة؟ اأم الت�ساوي في المقام، وما كُبر منهم كبير على �سغير، 
وما حّقر منهم حقير لكبير. وها نحن اأبناءهم، ل يذكر اأحدنا 

اإ�سرته او عترته)25( ال وهو فخور بها مدل ب�سرفها وكرامتها.
ووطنهم  اآبائهم  في  ال�سفات  هذه  المهاجرون  ذكر  ف��اإذا 

ت��زول،  اأن  م��ن  عليها  وحر�سوا  ت�سيع  اأن  م��ن  بها  ���س��ّن��وا)26( 
ما  اأم��ام  ال��زخ��ارف  ي��رون من  ما  في عيونهم عظمة  وَح��ُق��رت 
ُتّطل  لم  واإن  ال�سحيحة  الف�سائل  اآبائهم من عظمة  وفي  فيهم 
في  و�ساأنها  المراأة  راأوا  واإذا  الخادع.  المموه  الزائل  بالزخرف 
فّن  توارثن  البيوت  رّبات  اأمهاتهم  فليذكروا  الجتماعية  الهيئة 
القت�ساد، فكانت كّل واحدة تزرع القطن وتربي الحرير وتّجز 
ال�سوف وتغزله وتن�سجه وتخيطه لذويها وبيتها وت�سارك زوجها 
في عمله وتعبه. فلم تكن في بيتها انثى فقط بل كانت اإمراأة واأمًا 

وربة البيت الطابخة النافخة والحائكة والمربية والمهذبة.
فليتعلموا  ب��اده��م  غير  ف��ي  الكبيرة  الع��م��ال  راأوا  واذا 
ل  بما  الجماعة  ا�ستراك  نتيجة  ذلك  واإن  الجتماعية،  الحياة 
ي�ستطيع الفرد اأن يقوم به. فال�سكك الحديدية تمّدها الجماعة 
ال�سركات  واأقنيتها  خلجانها  ت�سق  والنهر  الف��راد،  بم�ساهة 
والجبال تخرقها وتدكها موؤ�س�سات المقاولة. فاإذا تعلمنا ذلك 
وا�ستطاعت  الى جنة  اأن نحّولها  ا�ستطعنا  بلداننا وعملناه،  في 
اأن تدر علينا خيرًا جزيًا، يغنينا عن الهجرة والغربة وتحّمل 
الحياة  ل��ذة   ببيع  ال��رزق  لنيل  وال�سفار  والم��را���س  الم�ساق 

واأطايب العمر.
الوائ��ل  بع�س  جمعوا  الذين  المهاجرون  اإخواننا  وه��وؤلء 
انهم  ول��و  فقط،  ال���دوَر  يبنون  وطنهم  ال��ى  ع��ادوا  اذا  تراهم 
اجتمعوا ع�سرات واأّلفوا من اأنف�سهم �سركات ببع�س ما عندهم 
الخيرات  وا���س��ت��دروا  ال��ب��ائ��رة  الرا���س��ي  لعمروا  الم���وال  م��ن 

ولحولوا بادهم واخ�سها لبنان الى جنة غناء.
وعلى  »ال��ه��دى«  على  و���س��ام  غربتهم  ف��ي  عليهم  ف�سام 
ال�سحافة في المهجر التي تقيم نف�سها مر�سدًا وهاديًا ومّذكرًا 

لهم في وطنهم.

الهوام�س:
� �سرح اأهم المفردات الواردة في هذا الن�س:

كتاب  ( 1) الم�سدر  1925م.  م�سر،  القاهرة،  ـ  الأه���رام  جريدة  تحرير  رئي�س 
ط.  �سعادة.  يو�سف  انطون  الأ�ستاذ  المناطقي«  لبنان  »تاريخ  في  الزعيترة 
والآع��ام:)  اللغة  الُمنجد في  � 560. جاء في   559 �  558 � 2015م. �س 557 
ال�سحافة.  رج��ال  كبار  من  لبناني  اأدي��ب   :)1932  �  1867( )داود(  بركات 
تولى الأهرام بعد وفاة ب�سارة تقا 1901، �س 121، ط. 22 �سنة 1997م. دار 

الم�سرق � بيروت.
 نابتة � اأبناء، نا�سئة.( 2)
 �سوريا � �سوريا الكبرى ومن �سمنها لبنان.( 3)
  النا�سرة � ناحية خ�سراء.( 4)
 الغا�سرة � كثيرة المياه.( 5)
 الجزل � الفرحز.( 6)
 القع�ساء � القوية، الثابتة.( 7)
 الجزع � القلق، قلة ال�سبر.( 8)
 الوجل � الخوف، الفزع.( 9)
 تئب � تجيء.( 10)

 مناكب � جهات.( 11)
 اأ�سلة � راأ�س الل�سان وحده.( 12)
 ع�سلتهم � طعم ع�سلي، مذاقهم الّطيب.( 13)
 النوى � البعد، الغربة.( 14)
 الغي�سة � موقع كثير ال�سجر.( 15)
 النافرة � المتفرقة.( 16)
 �سم الجبال � قممها.( 17)
 ُقّنة � ذروة.( 18)
 عر�سات � م�ساحات لي�س فيها بناء.  ( 19)
 الو�سال � الفجر.( 20)
 الرم�س � طم�س الثر، دفنه، رم�س ميتا.( 21)
 المداد � الحبر.( 22)
 ال�ساآمة � الفجر.( 23)
 الج�سب � غير الد�سم.( 24)
 العترة � ال�سرة، الهل.( 25)
 �سّن � تجنب الكثار، �سديد التم�سك.( 26)

ذاكرة شعبّية

النقيب الحاج 
حسين علي بّرو

بقلم: رئي�س التحرير

علم من أعالم المنيطرة وبالد جبيل، كان 
الربع األخير من  له في تاريخ بالد جبيل في 
زمالئه  مع  واضحة  بصمات  الماضي  القرن 
الكرام في »لجنة المتابعة لبالد جبيل« بنشر 
الوعي والسالم والمحبة بين األهالي. كما 
والُغبن  الحرمان  برفع  الناطق  لسانهم  كان 
عن قراهم أمام من يهمه األمر بشكل عام 
وقرى السا وعين الغويبه وأفقا وقرقريا بشكل 
خاص. كما كان من الُمقرّبين لإلمام السّيد 
ومن  الوطنّية.  وأطروحته  الصدر  موسى 
المؤسسين األوائل لجمعية »األخاء اللبناني 
الجبيلّي« ونائب رئيسها. وللمركز اإلسالمّي 
على  حاز  كما  الغويبة.  عين  بلدته  في 
عمله  في  واألوسمة  التنويهات  من  الكثير 
األمن  رئاسة جهاز  القضائّية وفي  بالشرطة 
في مصرف لبنان، خالل أكثر من خمسين 
عاماً. وقد وفق الله مجلة »إطاللة ُجبيلّية« 
للجلوس معه ومع نجليه الكريمين الدكتور 
في  العامرة  دارته  في  فضل  واألستاذ  زهير 
عين الغويبة يوم السبت الواقع فيه 13 حزيران 
2015م. لإلستماع إليه والحديث معه. وقبل 
ذلك سوف نقف وقفة قصيرة مع آل برّو الكرام 

وجذروهم التاريخّية في بالد جبيل.
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اأ � مع اآل بّرو
اأن  ُج��ب��ي��ل��ّي��ة«  »اإط���ال���ة  لمجلة  �سبق 
الثامن  ع��دده��ا  ف��ي  ب���ّرو  اآل  ع��ن  تكّلمت 
)اكتوبر(  الأول  ت�سرين  اأول  في  ال�سادر 
»معجم  عن  نقًا  بها  جاء  ومّما  2012م. 
اأ�سماء الأ�سر والأ�سخا�س« لاأ�ستاذ اأحمد 
اأ�سل الأ�سرة  اأن  ابو �سعد قوله:» والمقول 
�سقيق  بّرو  ال�سيخ  ذرّي��ة  من  العاقورة  من 
ها�سم العجمي )راجع الها�سم( الذي لجاأ 
في  ال�سهابيين  الأم��راء  اإلى  1534م  �سنة 
الباد،  تلك  وتوطن  فاأمّنوه،  التيم  وادي 
ولحق به كثيرون من ذويه، وقد ا�ستهر من 
بّرو  عبداهلل  ال�سيخ  قديمًا  هناك  اأبنائهم 

ع�سو مجل�س الإدارة الأّول �سنة 1861م. 
اّلذين  اأن  ي��روي  م��ن  م��وؤخ��رًا  وراأي���ت 
رحلوا اإلى الجنوب والبقاع من هذه الأ�سرة 
كان من�ساأهم ل�سا وعين الغويبة في باد 
اإلى البقاع  جبيل، فاّلذين من ل�سا رحلوا 
فاأقاموا في حزين والهرمل والنبي ر�ساده، 
اإلى  نزحوا  الغويبة  عين  من  هم  واّلذين 
الريحان والزرارية والبازورية وكفرتبنيت 
جنوبي  في  وال�سرقية  وكفركا  وعدي�سة 

لبنان...)1(«. 
ومّما انتهيت اإليه من بحث في »اإطالة 
ُجبيلّية« في العدد الآنف الذكر:» ثالثًا: اأن 
مقاطعة  تولى  قد  العجمي  ها�سم  ال�سيخ 
قاعدتها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��م��ن��ي��ط��رة  ج��ب��ة 
ع�ساف  من�سور  الأم��ي��ر  م��ن  ال��ع��اق��ورة 
فيه  تولى  ال��ذي  العام  في   1423 عام  في 
ال�سيخ ها�سم  لأن  الإم��ارة  الأمير من�سور 
اآل حبي�س في غزير كانوا قد  العجمي مع 
اآزروا و�ساعدوا الأمير من�سور ع�ساف في 
وفي  ال�سلطة.  لأج��ل  اأرحامه  مع  �سراعه 
�سيف  اب��ن  المنعم  عبد  ق��ام   1534 ع��ام 
قرى جبة  وبع�س  العاقورة  باإحراق  الدين 
لقتل  قبله  من  جنود  واإر���س��ال  المنيطرة 
وادي  اإلى  �سقيقه  فرَّ  وقد  ها�سم.  ال�سيخ 
التيم ُم�ستجيرًا بالأمراء ال�سهابيين حيث 
اأمّنوه وولوه الريحان واتخذ بلدة كفرحونة 
ذريته  بع�س  بقي  وق��د  لحكمه.  ق��اع��دة 

وذويه في عين الغويبة وبلدة ل�سا. 
في  ال��ه��ا���س��م  اآل  تن�سر  اإن  راب���ع���ًا: 
وف��اة  م��ن  متاأخر  بع�سر  اأت���ى  ال��ع��اق��ورة 
والدهم كما اأن بع�س العائات الم�سيحّية 
ال�سيخ  عمهم  ذرّي��ة  من  هم  ب��ّرو  اآل  من 
ه��ا���س��م ال��ع��ج��م��ي ك��م��ا ذه���ب اإل���ى ذل��ك 
بّرو  اآل  ف��روع  واأن  مفّرج  طوني  الأ�ستاذ 
ال�سيعة هم: جهجاه في الريحان وجنوب 

لبنان. ون�سراهلل في البقاع )2(«. 
�سريانّية  بّرو  كلمة  اأ�سل  اأنَّ  والظاهر 

ومعناها الإبن. واهلل تعالى اأعلم.
ب � بطاقة �سخ�سّية 

الإ�سم: الحاج ح�سين ابن الحاج علي 
اآل  حمود  بن  علي  بن  ح�سين  الحاج  ابن 

بّرو
�ساهر  محمد  حورية  الحاجة  الأم: 

�سم�س
ني�سان   25 في  الغويبة  عين  ال��ولدة: 

1925م.
الكريم  ال��ق��راآن  درا���س��ة  ال��درا���س��ة: 
ومبادئ اللغة العربّية على والده في عين 
الغبيري  مدر�سة  ف��ي  ُث���ّم  وم��ن  الغويبه 
نيله  وبعد  لل�سبيان  الر�سمّية  الإبتدائية 
بالثانوية  التحق  الإبتدائية  لل�سهادة  منها 
بيروت   � النبع  راأ���س  محلة  في  العاملية 
لمتابعة درا�سته المتو�سطة والثانوية حيث 
نال البكالوريا الق�سم الثاني عام 1942م. 
الإخ���ا����س  ح�����س��ي��ن  ال���ح���اج  ورث 
والده  الجميلة عن  والأخاق  والتدين 
ال��م��اأذون  ب��ّرو  علي  ال��ح��اج  ف�سيلة 

والمّدر�س  والإمام  ال�سرعي 
ال����دي����ن����ّي ل���ق���رى 

���س��م�����س��ط��ار وال��ن��ب��ي ر����س���اده وال��ح��دث 
ال�سرعّية  المحكمة  قبل  م��ن  وك��ف��ردان 
ال��ج��ع��ف��رّي��ة ف��ي ب��ي��روت اأي����ام الإن��ت��داب 
كما  1925م.  �سنة  لبنان  على  الفرن�سي 
اآن��ذاك  اللبنانّية  ال��دول��ة  قبل  م��ن  ��ن  ُع��يِّ

وعين  ل�سا  م�ساع  للجنة  رئي�سًا 
الغويبة. )3(.

ال����ع����م����ل: ب���ع���د ن��ي��ل��ه 
ل��ل��ب��ك��ال��وري��ا ال��ق�����س��م 

في  الر�سمّية  الثاني 
مار�س  طرابل�س 

ال���ت���دري�������س 
قرية  في 

طاريا 
 �

ق���������س����اء 
ب��ع��ل��ب��ك. وم���ن 

ث���ّم ف��ي ق��ري��ة ل���س��ا. 
ث���ّم ال��ت��ح��ق ب��ق��وى الأم���ن 
الداخلي في عام 1948م. 

اأيام  الع�سكرّية  بالكلية  التحق  ثّم 
تخّرج  حيث  �سهاب  فوؤاد  الرئي�س 
م��ن��ه��ا ك���م���ازم ف���ي ال�����س��رط��ة 
الق�سائّية في محافظة �سمال 
لبنان. ومن ثّم في محافظة 

جبل لبنان. اأنهى 

1978م.  عام  كنقيب  الع�سكرّية  خدماته 
ة اأو�سمة في حياته الع�سكرّية منها  نال عدَّ
و�سام الأرز الوطنّي من درجة فار�س عام 

1969م. 
رئا�سة  ل�ستام  اختير  التقاعد  بعد 
� بيروت،  جهاز الأمن في م�سرف لبنان 
حيث �سغله من عام 1979م. ولغاية 
اأ���س��ع��ب  ف���ي  2000م.  ع����ام 
الأح����داث الأم��ن��ّي��ة التي 
ع�سفت في بيروت 

ولبنان.

ــّرو مـــع لــجــنــة الــمــتــابــعــة عــنــد الــرئــيــ�ــس الــحــ�ــصــيــنــّي ــ الــنــقــيــب بـ

1985/9/25م في  له  المرافق  وال�فد  حكيم  البطريرك  مع  بــّرو  النقيب 

االإمام ال�صدر مع ال�صيخ ح�صن عّ�اد والنقيب بّرو  والحاج علي عّ�اد

 w م�صجد الر�ص�ل االأكرم
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الزوجة والأولد:
ُي�سرى  ال��ح��اج��ة  ال��م��رح��وم��ة  زوج��ت��ه 

�ساهر بّرو.
رزقه اهلل تعالى منها: 

� المرحوم ال�سهيد المازم الأّول في 
الجي�س اللبناني غ�ّسان حيث ا�ست�سهد في 

عام 1976م. دفاعًا عن الوطن.
رئي�س   ( زه��ي��ر:  ال��دك��ت��ور  الطبيب   �
من  متزوج  الم�ستهلك(  حماية  جمعية 
ال�سيدة الفرن�سية ماري با�سكال يوناڤيتا 

رزقه اهلل تعالى منها: نديم و�ساندرا.
اإقت�ساد  دك���ت���وراه  ع��ل��ي:  ال��دك��ت��ور   �
بيروت  جامعة  في  اأ�ستاذ  اأعمال،  واإدارة 
الأمريكّية ورئي�س المكتب الفني في وزارة 
رفيف  ال�سيدة  م��ن  م��ت��زوج  الإق��ت�����س��اد. 
رام��ي،  منها.  تعالى  اهلل  رزق��ه  قبي�سي. 

غ�ّسان، طارق.
)طبيب  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور   �
اأ�سنان( متزوج من ال�سيدة ميرنا اأفيوني. 

رزقه اهلل تعالى منها طال وزاهي.

اأ�سنان(  )طبيب  ���س��اح  ال��دك��ت��ور   �
رزقه  ولل��ي��ان  ليناز  ال�سيدة  من  متزوج 

اهلل تعالى منها: اإبنة واحدة وهي، تاليا.
� الأ�ستاذ ف�سل ) مجاز في الإقت�ساد 
في  وخبير  الأعمال  اإدارة  في  وماج�ستير 
الإتحاد  مع  والإدارة  الب�سرية  ال��م��وارد 
رزقه  ب��ّرو.  بليندا  الأوروب���ّي( متزوج من 

اهلل تعالى منها: لرا وح�سين وديما. 
� زينب متاأهلة من ال�سحافي الأ�ستاذ 
منه:  تعالى  اهلل  رزق��ه��ا  �سلمان  في�سل 

اأ�سامة وطال.
� ليلى )محامية( متاأهلة من المحامي 
منه:  تعالى  اهلل  رزقها  الحركة.  وج��دي 

نزار، ريمه، فرح.
ج � النقيب ح�سين بّرو �سرُّ اأبيه

في مطلع الخم�سينيات �سّمت منطقة 
وال��ق��رى  وق��رق��ري��ا  واأف��ق��ا  قمهز ول���س��ا 
جبيل.  ق�ساء  اإل��ى  الفتوح  في  المجاورة 
ال�سّيد  ال��وزي��ر  معالي  جعل  م��ّم��ا  وه���ذا 
علي  الحاج  مع  يتعاون  الح�سينّي  اأحمد 

الجرد  منطقة  وج��وه  اأح��د  ب�سفته  ب��ّرو 
ال��ح��دث والنبي  ل��ق��رى  واإم���ام���ًا  الأع��ل��ى 
ر�ساده وكفردان في تدبير �سوؤون المنطقة 

ولإف�ساء ال�سام و�ساح ذات البين.
ولح���ق���ًا ل��ع��ب ول���ده ال��ن��ق��ي��ب ال��ح��اج 
المرحلة  اأي��ام  ح�سا�سًا  دورًا  ب��ّرو  ح�سين 
ال�سهابّية حيث تابع من خال الموؤ�س�سات 
والإنتخابّية  الإدارّي��ة  الأو�ساع  الر�سمّية 
هذه  خ��ال  ربطته  وق��د  جبيل.  ب��اد  في 
مع  قوية  واحترام  تعاون  عاقة  المرحلة 

العميد ريمون اده ا�ستمرت طويًا.
وف��ي ع��ام 1966 ت��ع��ّرف اإل��ى الإم��ام 
التي  المرحلة  في  ال�سدر  مو�سى  ال�سّيد 
كان ي�سعى فيها الإمام ال�سدر اإلى تو�سيع 
�سمن  وال�سيعة  ال�ُسّنة  بين  الم�ساركة 
تلك  وف�سل  الأع��ل��ى.  ال�سرعي  المجل�س 
وجهاء  مع  ال��ت��داول  بعد  دفعه  المحاولة 
لتاأ�سي�س  الدعوة  اإل��ى  واأعيانهم  ال�سيعة 
عام  الأعلى  ال�سيعّي  الإ�سامّي  المجل�س 
النيابي  المجل�س  ع  ���س��رَّ وق��د  1967م. 

1969م.  ع��ام  ال�سيعي  المجل�س  ق��ان��ون 
ال�سدر  ب��الإم��ام  عاقته  ا�ستمرت  وق��د 
وفي  1978م.  عام  ليبيا  في  تغييبه  حتى 
عام 1975 عين المجل�س ال�سيعّي الأعلى 
الأمنية  الق�سايا  لمتابعة  ط��وارئ  لجنة 
والإجتماعّية الناتجة من الحرب الأهلّية. 
هذه  في  رائ��د  دور  ب��ّرو  للنقيب  ك��ان 
الأبرياء  المواطنين  مئات  باإنقاذ  اللجنة 
ال��ع��ال��ق��ي��ن ف���ي ب��ع�����س ال��م��ن��اط��ق وع��ل��ى 
الحواجز الطائفية. واأ�سهرها كان اإنقاذه 
في  يقتلون  ك��ادوا  مخطوفًا  ع�سر  لأربعة 
مواقف.  من  وغيرها  الأ�سرفّية  منطقة 
ت عاقة النقيب بّرو بالرئي�س  وقد ا�ستمرَّ

نبيه بّري بعد تغييب الإمام ال�سدر.
عام  ب���ّرو  النقيب  لتكليف  ك��ان  كما 
العامة  للمباحث  فرع  بتاأ�سي�س  1966م. 
�سمال  في  الق�سائّية  ال�سرطة  رئا�سة  ثم 
في  جيد  دور  1970م.  عام  ولغاية  لبنان 
ا�ستقرار الأمن وال�سام في �سمال لبنان 

بالتعاون مع الرئي�س ر�سيد كرامي. 

د� مع لجنة المتابعة لباد جبيل
اللبنانية  الأهلية  الحرب  ان��دلع  اثر 
بع�س  وح�����س��ول  1975م.  ن��ي�����س��ان  ف��ي 
بع�س  ع��ل��ى  وال���ت���ع���دي���ات  ال���ت���ج���اوزات 
المواطنين من اأبناء بلدتي علمات ول�سا 
وبع�س ال��ق��رى م��ن ق���وات الأم���ر ال��واق��ع  
القرى  تلك  اأهالي  تداعى  المنطقة  في 
في  لاإجتماع  الجنوبّية  ال�ساحية  ف��ي 
للتباحث في هذه  ح�سينّية برج البراجنة 
اآنذاك  المجتمعون  اختار  وقد  الق�سّية. 
وغيرها  الق�سية  ه���ذه  لمتابعة  لجنة 
باد  اإب��ع��اد  مهمتها  ط��ارئ��ة  ق�سايا  م��ن 
والطائفّية  المذهبّية  الفتن  ع��ن  جبيل 
والوئام  ال�سام  واإف�ساء  الأهلّية  والحرب 
لميثاق  تطبيقًا  المنطقة  هذه  اأبناء  بين 
عنايا المّوقع من وجهاء المنطقة في 21 
ال�سّيد  الإمام  من  بتوجيه  اأيلول 1975م. 
مو�سى ال�سدر والعميد ريمون اإده. ولجنة 
المتابعة كانت موؤلفة من: العّامة ال�سيخ 
ح�سن عّواد، القا�سي اأديب عّام، النقيب 

الحاج ح�سن محمود  بّرو،  الحاج ح�سين 
ال��م��ق��داد، ال��ح��اج ع��ل��ي م��ح��م��ود ع���ّواد، 
العيتاوي،  علي  �سلمان  ال��ح��اج  الدكتور 

مختار حجول محمد اأبي نا�سيف.
الحاج  النقيب  تعالى  اهلل  وف��ق  وق��د 
اللجنة  تلك  في  زمائه  مع  ب��ّرو  ح�سين 
لنجازات كثيرة خال خم�سة ع�سر عامًا 
 )1990 � اللبنانّية )1975  الأح��داث  من 

كان اأهمها: 
من  اللجنة  ل��ه��ذه  الترخي�س  اأوًل: 
اإ�سم:  تحت  اللبنانّية  الداخلية  وزارة 
»جمعية الخاء اللبناني الجبيلّي« برئا�سة 
نائب  وكان  ع��ّواد.  ح�سن  ال�سيخ  العّامة 
بّرو.  ح�سين  الحاج  النقيب  بها  الرئي�س 
الفتن  ع��ن  جبيل  اإب��ع��اد  غايتها  وك��ان��ت 
الأهلّية  وال��ح��رب  والمذهبّية  الطائفّية 
والإح�سان  البرِّ  واأعمال  ال�سام  واإف�ساء 

في المنطقة.
ثانيًا: ال�سعي الحثيث والتخطيط ل�سق 

ــع الـــرئـــيـــ�ـــس ر�ـــصـــيـــد كـــرامـــي ــّروالــــــحــــــاج عــــلــــي حـــ�ـــصـــيـــن بــــــّروالـــنـــقـــيـــب بــــــّرو مــ ــاج حــ�ــصــيــن عــلــي بـ ــحـ المالزم االأّول ال�صهيد غ�ّصان ح�صين بّروالــنــقــيــب الـ
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طريق ما بين مجدل العاقورة وحدث 
بعلبك بطول 22 كلم. وكان تخطيط هذه 
النقيب  نفقة  على  وتر�سيمها  الطريق 
اللجنة.  في  وزمائه  ب��ّرو  ح�سين  الحاج 
على  و�سقها  الطريق  ه��ذه  تعبيد  وك��ان 
من  ب��اأم��ر  العاّمة  الأ���س��غ��ال  وزارة  نفقة 
والوزير  الح�س  �سليم  الدكتور  الرئي�س 
الدكتور نزيه البزري. وقد حدث ذلك كله 
في اأ�سعب الأو�ساع الأمنّية التي ع�سفت 

بالمنطقة.
ثالثًا: اإ�سماع �سوت الم�سلمين ال�سيعة 
ف��ي ب���اد ج��ب��ي��ل ل��م��ن ي��ه��م��ه الأم����ر في 
بوا�سطة  المخت�سة  والإدارات  ال��وزارات 
ال�سيعّي  الإ���س��ام��ّي  المجل�س  رئ��ا���س��ة 
ال�سهيد  المفتي  اأيام  الفتوى  ودار  الأعلى 
البطركية  وبوا�سطة  خالد.  ح�سن  ال�سيخ 
رئا�سة  وبوا�سطة  بكركي.  في  المارونّية 
ال��وزراء  مجل�س  ورئا�سة  النواب  مجل�س 
على  وب��ن��اء  اللبنانّية.  ال��دف��اع  ووزارة 
في  بّرو  النقيب  قام  المتابعة  لجنة  طلب 
غبطة  برئا�سة  وفد  مع  1985/9/25م. 
جوزيف  الدفاع  ووزير  حكيم  البطريرك 
ايلي  اللبنانية  ال��ق��وات  ورئي�س  �سكاف 
في  ال�سيعّية  القرى  بع�س  بزيارة  حبيقة 
الإ�ستقرار  على  اأهلها  لحثِّ  جبيل  باد 
م�ستقبلهم  اإل��ى  والإطمئنان  قراهم  في 
وبين  بينهم  وال�سام  المحبة  ولإف�ساء 

جيرانهم.
�سما�سرة  وج��ه  ف��ي  ال��وق��وف  راب��ع��ًا: 
كانت  التي  الأرا�سي  بيع  ومنع  الأرا�سي 
اأو  وال�سغط  الخوف  عامل  تحت  تحدث 
ولتق�سيم  للتهجير  منعًا  والفقر  الفاقة 

لبنان.
المتابعة  للجنة   ك��ان  كما  خام�سًا: 
�سراح  اإط���اق  ف��ي  اأخ���رى  بي�ساء  اأي����اٍد 
المحتجزين من الفريقين على الحواجز 
المرحلة  تلك  ف��ي  م��وج��ودة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
مقالة  اإل��ى  تحتاج  م��واق��ف  م��ن  وغيرها 

اأخرى اإن �ساء اهلل تعالى. 

د � ذكريات اأخرى
ذكريات  بّرو  ح�سين  الحاج  وللنقيب 

اأخرى كثيرة اأهمها: 
في  ال���ك���رام  ب���ّرو  اآل  م��ع  ت��ع��اون��ه   �1
وجمعية  لبنان  وف��ي  المتحدة  ال��ولي��ات 
المركز  وبناء  لتاأ�سي�س  الخيرّية  المبّرات 
الإ�سامّي في عين الغويبة وهو من اأحدث 
في  الإ�سامّية  المراكز  واأف�سل  واأجمل 
�سبق  وقد  جبيل.  لباد  الجردّية  القرى 
اأن قّدم هذا العقار لهذه الغاية  العّامة 

ال�سيخ محمد علي بّرو.
2� تعاونه مع مختار بلدة قرقريا ال�سابق 
ل�سق طريق ي�سل قرية قرقريا بقرية جّنة 

مار �سركي�س على نفقته الخا�سة.
و�سق طريق  تخطيط  3� ذكرياته عن 
الآن��ف��ة  بعلبك  � ح��دث  ال��ع��اق��ورة  م��ج��دل 
ال��ذك��ر وت��ح��دي��ات ق���وات الأم����ر ال��واق��ع 
العمل  من  ومنعهم  وللعمال  للمهند�سين 
وا�ستعانته بالجي�س اللبناني لإكمال ذلك. 
وتفقده لاأعمال في هذا الطريق وزياراته 
ابن  مع  والعمال  للمهند�سين  المتكررة 
محمود  ح�سن  ال��ح��اج  ال��م��رح��وم  بلدته 
والظروف  المراحل  اأ�سعب  في  المقداد 
الأمنية التي ع�سفت بالمنطقة. وزيارته 
اأفقا  لبلدة  اآن���ذاك  ال��م��ق��داد  ال��ح��اج  م��ع 

ل�ساح ذات البين بين اأهالي اأفقا. 
4� ذكرياته عن تخطيط و�سق الطريق 
اإلى بلدته عين الغويبه على ثاث مراحل 
بداية من عام 1968م. وذكرياته عن جّر 

المياه من نبع اأفقا اإلى بلدته عين الغويبه 
جر  قبل  و�سرعيتا  الغابات  بلدتي  واإل��ى 

المياه من قبل الدولة اللبنانّية.
5� ذكرياته عن قيامه بخدمة اأ�سحاب 
ال��ك��ف��اءات م��ن اأرح��ام��ه م��ن اآل ب���ّرو في 
توظيفهم بالوزارات المخت�سة من خال 
مجل�س  ف��ي  الإج����راء  المرعّية  الأ���س��ول 
الخدمة المدنية ونحوها من ادارات عامة.
مو�سى  ال�سيد  الإمام  عن  ذكرياته   �6
ال�سدر وعن الإمام ال�سيخ محمد مهدي 
�سم�س الدين والعّامة ال�سيخ عبد الأمير 
ح�سين  محمد  ال�سّيد  اهلل  واآي���ة  قبان 
ر�سيد  الروؤ�ساء:  وعن  اهلل)ق��ده(،  ف�سل 
وال�سّيد  الح�س  �سليم  والدكتور  كرامي 
ب��ّري  نبيه  والأ���س��ت��اذ  الح�سينّي  ح�سين 
والوزير الحاج ر�سيد بي�سون وغيرهم من 

علماء وروؤ�ساء.   
ذكريات  بّرو  ح�سين  الحاج  وللنقيب 
اأخرى كثيرة عن اأيام درا�سته في العاملّية 
ول�سا  ط��اري��ا  بلدتي  ف��ي  تدري�سه  واي���ام 
في  الق�سائّية  ال�سرطة  في  عمله  واي��ام 
لاأمن  رئا�سته  واأيام  و�سماله  لبنان  جبل 
ذكريات  من  وغيرها  لبنان  م�سرف  في 

كثيرة اأفرد لها كتابًا خا�سًا 
ي��ح��ت��اج اإل�����ى و���س��ع 

ل��م�����س��ات��ه الأخ���ي���رة 
اإن  لإخ��راج��ه  عليه 

�ساء اهلل تعالى. 

الهوام�س:
  معجم اأ�سماء الأ�سر والأ�سخا�س ولمحات من تاريخ  العائات، لأحمد ابو �سعد. ( 1)

من�سورات دار العلم للمايين � بيروت، ط.2، اآذار 1997م.
  مجلة »اإطالة ُجبيلّية« العدد: الثامن ال�سادر في اأول ت�سرين الأّول »اأكتوبر«.( 2)
  رزق اهلل تعالى ف�سيلة الحاج علي بّرو بولده البكر ها�سم الذي توفاه اهلل تعالى ( 3)

�سغيرًا. ُثّم بولده النقيب الحاج ح�سين. ثم ببناته ال�سالحات.
المرحومة الحاجة خديجة )اأم �سعيد( ارملة المرحوم محمد �سعيد بّرو رئي�س 

الرابطة الإغترابّية اللبنانّية في �ساحل العاج � �سيراليون. 
المرحومة الحاجة بهيجة )اأم حمزة( اأرملة المرحوم الحاج علي محمد بّرو.

المرحومة �سفية )اأم ابراهيم( اأرملة المرحوم علي مو�سى بّرو.
زينب )اأم رفيق( اأرملة المرحوم عبا�س بّرو.

كلثوم )اأم ح�سان( اأرملة المرحوم ها�سم بّرو.
فاطمة )اأم ع�سام( اأرملة المرحوم علي ال�سباني. 

ف�صل واالأ�صتاذ  زهير  الدكت�ر  وولديه  بــّرو  ح�صين  الحاج  النقيب  مع  عمرو  د.  القاضصي 

بتكليف  الــديــن  �صفي  يحيى  محمد  ال�صّيد  الجعفري  بعلبك  قاضصي  مــن  �ــصــادر  �صرعي  قــرار 
بعلبك ال�صرعّية في   عام 1925م لقرى غربي  العق�د  واإجــراء  باالإمامة والخطابة  بّرو  الحاج 

 w م�صجد الر�ص�ل االأكرم
عين الغ�يبة
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إفتتاح وتوسعة 

             
وزير  اإفتتح  2015/5/15م.  فيه  الواقع  الجمعة  يوم  ع�سر 
الأ�سغال العامة والنقل الأ�ستاذ غازي زعيتر ووزير البيئة الأ�ستاذ 
اإحتفال كبير  � فدار في جبيل في  محمد الم�سنوق طريق حبوب 
في �سالة كني�سة مار ماما � حبوب. ح�سره النواب ال�سادة:الحاج 
نقول،  نبيل  رميا،  اأبي  �سيمون  الخوري،  وليد  د.  ها�سم،  عبا�س 
موزايا.  �سامل  الخازن،  هيكل  فريد  ال�سيخ  ال�سابقان:  النائبان 
الجعفرّي  ال�سرعي  جبيل  لقا�سي  ممثًا  ن�سرالدين  ���س��ادي 
الخوري  الأبر�سي  القيم  عمرو،  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور 
فادي الخوري، اإمام »المركز الإ�سامّي« في جبيل ال�سيخ غ�سان 
العام  الأمين  كنعان،  جمال  ال�سيخ  ب�ستليده  بلدة  اإمام  اللقي�س، 
رئي�س  الحّواط،  جان  المحامي  الوطنّية  الكتلة  لحزب  ال�سابق 
حركة  في  لبنان  جبل  اقليم  م�سوؤول  الحّواط،  زياد  جبيل  بلدية 
طوني  المقدم  الق�سائّية  جونية  مفرزة  اآمر  داغ��ر،  محمد  اأمل 
متى، اآمر ف�سيلة جبيل في قوى الأمن الداخلي النقيب كارلو�س 
وفاعليات  المتابعة  لجنة  واأع�ساء  برق  الأ�ستاذ �سادق  حاماتي، 

اإجتماعّية وروؤ�ساء بلديات ومخاتير.
ا�ستهل الإحتفال بالن�سيد الوطنّي ُثّم اأكّد الخوري في كلمته اأن 
»الطريق توؤ�س�س ل�سريان حياة جديدة يربط الحجر بالب�سر، يربط 
القلوب  يربط  كما  والدنيوية.  الزمنية  الم�سافات  ويقرب  القرى 

فيقرب م�ساحات التوا�سل من اأجل خير الإن�سان«.
اأن »جبيل هي العي�س  اأكّد الحواط  جهته  من 

اإلى  اأبنائها كافة. »لفتًا  بين  والتوا�سل  الواحد 
بطوائفهم  المدينة  لأبناء  الأ�سا�سي  الهمَّ  اأن 

ورفع  تطوير  هو  ال�سيا�سّية،  وانتماءاتهم 
اأنظار  قبلة  الغبن عن منطقتهم. وجعلها 

عرو�س  جبيل  »تكون  اأن  واأم��ل  ال�سرق«. 
المتو�سط عا�سمة لل�سياحة العربّية في 
اأقرب وقت. وتحقيق الإنماء المطلوب 

بيبلو�س  لجعل  والم�ساريع  والإزده��ار  والتقدم 
لوؤلوؤة ال�سرق على المتو�سط «. 

اأّما الوزير محمد الم�سنوق. فقال:» محمية بنتاعل 
هنا  وم��ن  جبيل.  محمية  بل  قبر�س  محمية  لي�ست 

لي�ست  المحمية  هذه  على  الحفاظ  م�سوؤولية  فاإن 
م�سوؤولية لجنة محمية بنتاعل فقط. بل م�سوؤولية 

كل مواطن يعي�س في المنطقة«. ولفت اإلى اأن 
طريق حبوب � فدار ت�سكل ربطًا ق�سيرًا بين 

ث��اث ق��رى. وه��ذا �سيء ���س��روري. وهذه 
اأن  دون  عامًا  �ستون  عليها  مّر  البلدات 

تتوا�سل«. 
غازي  ال��وزي��ر  اعتبر  جهته،  من 

الإجتماعّي  الإ�ستقرار  »تعزيز  اأن  زعيتر 
على  يرتكز  والعادل.  المتوازن  الإنماء  مبداأ  وتحقيق 

�سيا�سات وتوجهات ر�سمّية عديدة. ينبغي تنفيذها من خال تحديث 
القوانين والأنظمة. وتفعيل العمل الإداري الهادف المتنا�سق«.

الأ�ستاذ  النواب  مجل�س  »رئي�س  ها�سم  عّبا�س  النائب  وحيا 
نبيه بّري وجميع الذين �ساركوا في اإنجاز طريق حبوب � فدار«. 
وفي الختام قدمت لجنة طريق حبوب � فدار درعين تقديريتين 
الطريق  لإفتتاح  الجميع  توجه  ُثّم  والم�سنوق.  زعيتر  للوزيرين 

والإحتفال بالمنا�سبة.

 برعاية 
الوزيرين 

زعيرت 
واملشنوق

طريق حبوب ـ فدار

آمال وأماٍن ُجبيلّية

اإعداد: �صادي ن�صر الدين
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نعمان  دار  عن  �سدر 
ل��ل��ث��ق��اف��ة ف����ي ج��ون��ي��ه 
ك��ت��اب: »ت��اري��خ الأ���س��ر 
ال��ف��ت��وح��ّي��ة« ل��اأ���س��ت��اذ 
ف��رن�����س��ي�����س ال���خ���وري 
يو�سف الحداد في 416 
تجليدًا  مجلد  �سفحة 
الأول��ى  الطبعة  ج��ي��دًا. 
ال��ك��ت��اب  ول��ه��ذا   .2014
ف���وائ���د ج���ي���دة م���ن ح��ي��ث 
واللقاء  وال��ت��ع��اون  التعارف 
الما�سي  في  الأ�سر  هذه  بين 

والم�ستقبل.  والحا�سر 
كما اأّن الوثائق الموجودة 
ف��ي��ه م���ع ���س��ج��ر الأن�������س���اب 
البحث  لأه��ل  ومفيدة  جيدة 

والتحقيق.
و������س�����وف اأت�����ك�����ّل�����م ف��ي 
ه��ذه ال��ع��ج��ال��ة ع��ن ال��ع��ائ��ات 
تكّلم  التي  ال�سيعّية  الإ�سامّية 
الأخطاء  وع��ن  الموؤلف  عنها 
وقع  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رى  التاريخّية 
ب��ه��ا ن��ت��ي��ج��ة ل��ع��دم الإط����اع 
منه  اآم������ًا  وال��ت��ح��ق��ي��ق، 
الطبعة  ف��ي  ذل��ك  ت��دارك 

الموؤلف  كتبها  كتابة  واف�سل  الثانّية. 
ال�سفحتين  في  ال�سّواني  اآل  عن  ه��ي، 
الأ�ستاذ  ك��ان  م�سدره  لأنَّ   223  �  222
وال��ت��ي �سبق  ال�����س��ّوان��ي  م��و���س��ي  م��ن��ي��ف 
ُجبيلّية«  اإطالة   « في  كتبها  اأن  لل�سّواني 
� 14( ال�سادر  المزدوج )13  العدد  في 

في �سباط 2014م. 
عن  كامه  حول  فماحظاتنا  وبعد 
الفتوح  في  ال�سيعّية  الإ�سامّية  الأ�سر 

التالّية: هي 
وفي   «:24 ال�سفحة  في  قوله  اأوًل: 
تولي  واأث��ن��اء  ال��دي��ن  الأم��ي��ر فخر  زم��ن 
ك�سروان،  مقاطعة  ال��خ��ازن،  ن��ادر  اأب��ا 
ال��ف��ت��وح ع��ن ك�����س��روان وجعل  اإن��ف�����س��ل 
اآل  م��ق��اط��ع��ة م�����س��ت��ق��ل��ة ت��ح��ت ���س��ل��ط��ة 
تتقدم  لم  المقاطعة  هذه  لكنَّ  حمادة. 
ولم تزدهر وبقيت في حالة من التقهقر 
وال��ف��و���س��ى ح��ي��ث ي��ق��ول ال��ح��تُّ��ون��ي: لم 
ولم  نجاح.  على  المقاطعة  هذه  تح�سل 
تتمكن الن�سارى من التوطن فيها لعدم 

والأمنية«. الراحة 
كبير  ق�سم  اإل��ى  رجعنا  ل��و  وال��واق��ع 
بيع  وثائق  وبع�س  الفتوحّية  الأ�سر  من 
الأرا����س���ي ال��ت��ي ن�����س��ره��ا ال��م��وؤل��ف عن 
واآل  الح�سري  واآل  الدحداح  اآل  م�سايخ 

مارونّية.  عائات  من  وغيرهم  �سقير 
وعن بع�س الكنائ�س القديمة في الفتوح 
اآل حماده  م�سايخ  اأّن  لوجدنا  كتابه،  في 
اأ�سحاب اليد  حكام مقاطعة الفتوح هم 
البي�ساء في الوجود الم�سيحّي المارونّي 

في فتوح ك�سروان. 
وقد تكّلم الدكتور �سعدون حمادة في 
ال�سيعة  »تاريخ  كتابه  من  الثانّي  المجلد 
كتابه  من  الرابع  الف�سل  في  لبنان«  في 
وثائق  على  تعتمد  جميلة  ن��م��اذج  ع��ن 
عاقة  عن  والفرن�سّية  العربّية  باللغتين 
اإلى  لبنان  جبل  في  حمادة  اآل  م�سايخ 
والق�ساو�سة  والكهنة  للبطاركة  حمايتهم 
ط��راب��ل�����س  ب���ا����س���اوات  ولة  ظ��ل��م  م���ن 
الأتراك. وكذلك عن اعفائهم لاأماك 
ال��وق��ف��ّي��ة ال��م��ارون��ّي��ة م��ن ال�����س��رائ��ب. 
البطريرك  اإ�ستعانة  ق�سّية  عن  وكذلك 
عودته  بعد  بهم  1713م.  �سنة  في  عّواد 
الأعظم  الحبر  لقرار  تنفيذًا  روما  من 
لبنان  و�سمال  جبيل  في  له  وا�ستقبالهم 
وحمايتهم  حمادة  ا�سماعيل  ال�سيخ  اأيام 
ال��خ��ازن  اآل  ت��ع��دي��ات م�����س��اي��خ  ل��ه م��ن 
وجماعتهم في ك�سروان. وغير ذلك من 
اأمور، راجع » اإطالة ُجبيلّية« العدد 17 

ال�سادر في ني�سان 2015م. �س 38.

حيدر  اأ���س��رة  ع��ن  كامه  ف��ي  ثانيًا: 
قريتي  في    147  � ال�سفحتين:146  في 
الحاج  اآل  عن  تكّلم  وزي��ت��ون  الح�سين 
والبقاع  بدنايل  ف��ي  ح��ي��در،   � �سليمان 
وه���م م���ن ق��ب��ي��ل��ة ب��ن��ي اأ����س���د ال��ع��رب��ّي��ة 
المعروفة، وعن اأولد عمهم اآل ع�سيران 
في �سيدا وجبل عامل ولم يتكّلم عن اآل 
جبيل.  وب��اد  الفتوح  ف��ي  اأح��م��د  حيدر 
الع�سائر  م��ن  ه��م  اأح��م��د  حيدر  اآل  لأنَّ 
الآنف  كامه  في  وال�سواب  الحمادّية. 
اأ�سطر  ثاثة  ف��ي  ج��اء  م��ا  فقط  ال��ذك��ر 
ويقول  ق��ول��ه:»  وه��و   147 ال�سفحة  ف��ي 
الموزعة  ال�سيعّية  الأ�سر  اإّن  الّن�سابون 
جبيل  وباد  وزيتون  الح�سين  قرى  في 
حمادة  اآل  م�سايخ  اإلى  بالأ�سل  يعودون 
ومرعي  نا�سيف  بنو  منهم  ع  ت��ف��رَّ وق��د 
مطابق  هذا  كامه  لأنَّ  واأحمد«  وقبان 
ال�سرقّية«  الأ���س��ر  »معجم  في  ج��اء  لما 
المجلد  ال��م��ع��ل��وف  ا���س��ك��ن��در  ل��ع��ي�����س��ى 
الم�سورة«  لبنان  »لمو�سوعة  و  ال�سابع 
ولغيرهما  الثالث  الجزء  مفّرج  لطوني 
الع�سائر  في عداد  من م�سادر ذكرتهم 

والبقاع.  لبنان  الحمادّية في جبل 
في  ذكرها  التي  العائات  اأّن  كما 
في  اأحمد  اآل  وه��ي:  والح�سين  زيتون 

ال�سفحة  في  ح�سين  اآل   ،87 ال�سفحة 
 ،144 ال�سفحة  في  حّمود  اآل   ،134

 ،164 ال�����س��ف��ح��ة  ف���ي  ع��ي�����س��ى  اآل 
 ،171 ال�سفحة  في  دي��اب  واآل 
ال�سفحات  ف��ي  �سليمان  واآل 

في  علي  واآل   ،204  �  203  �  202
في  قبان  واآل   ،269 ال�سفحة 

محمود  واآل   ،299 ال�سفحة 
واآل   332 ال�����س��ف��ح��ة  ف���ي 
 352 ال�سفحة  في  نا�سيف 

ف��ه��م ف����روع واأف���خ���اذ م���ن اآل 

اللبنانّية  العربّية  العائلة  اأحمد  حيدر 
بدرا  واآل  البواري  اآل  وكذلك  الكبيرة. 
واآل  البقاع  في  زيتون  واآل  الكّيال  واآل 
ا�سطا  وراأ���س  جبيل  مدينة  في  حيدري 
هناك  اأن  كما  عم�سيت.  في  ح�سين  واآل 
وزيتون من  الح�سين  اأخرى في  اأفخاذاً 
اآل  دعيب�س،  اآل  وه��م:  اأحمد  حيدر  اآل 

ر�سيد، اآل داود وغيرهم.
ق��رى  ف��ي  ال��ح��ّان��ي  اآل  اإّن  ث��ال��ث��ًا: 
والح�سين  وزيتون  وغبالة  المعي�سرة 
حكموا  اّلذين  التركمان  قبائل  من  هم 
التي  الكبرى  النك�سة  بعد  ك�سروان  فتوح 
تعر�ست لها المنطقة �سنة 1305م. كما 
وقد  ع��م��رو.  كامل  ال�سيخ  بذلك  يقول 
تفّرع عنهم اآل �سّلوم في المعي�سرة واآل 
ولي�س  الح�سين.  في  الحّاني  جربوع 
ال�سفحتين  في  الموؤلف  اإليه  ذهب  كما 

142 و 202.
رابعًا: اإنَّ اآل نا�سر في قرية الح�سين 

هم من ذرية اآل حمادة حكام باد 
لبنان  و�سمال  وجبيل  الفتوح 

وال����ه����رم����ل 
يام  اأ

ذلك  عن  تكّلمنا  كما  العثمانّية  الدولة 
الرئي�س  ع��ن  ال��خ��ا���س  ال��م��ل��ح��ق  ف��ي 
الحاج عبداهلل حّمود نا�سر في مجلة 
الخام�س  العدد  ُجبيلّية"  "اإطالة 
ال�سادر في ت�سرين الثاني 2011م. 
وقد تفّرع عنهم اآل نا�سر في تمنين 
الفوقا ولي�س كما ذهب اإليه الموؤلف 

في ال�سفحة 350.
في  ع��م��رو  اآل  اإنَّ  خ��ام�����س��ًا: 

ال��م��ع��ي�����س��رة وف���روع���ه���م ف���ي: 
ل�سم�سطار  التابعة  ال�سلوقي 
وال�ساحية  وبيروت  والهرمل 
ال��ج��ن��وب��ّي��ة وج��ب��ل ع��ام��ل هم 
ال�سغير  علي  لآل  ع��م  اأب��ن��اء 

ال��وائ��ل��ي��ي��ن ف��ي ج��ب��ل ع��ام��ل 
ك��م��ا اأث���ب���ت ذل����ك ال��دك��ت��ور 

في  �سم�س  الحافظ  عبد 
»اإطالة جبيلّية« العدد 16 
الأّول  كانون  في  ال�سادر 
ال�سفحة  م��ن  2014م. 

59 ولغاية 

بقلم: القاضصي الدكت�ر ال�صيخ ي��صف محمد عمرو

»تاريخ األسر الفتوحّية«
تأليف: فرنسيس اخلوري يوسف حداد

قراءة يف كتابني
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وك��م��ا   .68 ���س��ف��ح��ة 
اث��ب��ت��ن��ا ذل����ك ف���ي ك��ت��اب 
م��ذك��رات  اأو  »ال��ت��ذك��رة 
« وف�����ي اأع�������داد  ق�����ا������سٍ
ال��م��ج��ل��ة الآن���ف���ة ال��ذك��ر 
جبل  موؤرخي  كتب  خال 
بع�س  وم��ن خ��ال  ع��ام��ل 
التي  ال�سعرّية  الق�سائد 

بها.  ا�ست�سهدنا 
في  م��رع��ب  اآل  واأّم�����ا 
ال��م��ع��ي�����س��رة وف��رع��ه��م 
اأب����ي ح��ي��در ف��ه��م اأب��ن��اء 
من  وه���م  ع��م��رو  اآل  ع��م 
ذرّي������ة ال�����س��ي��خ اأح���م���د 
حاكم  الوائلّي  المي�سي 
الدولة  اأيام  جبيل  باد 
ال�سيخ  م��ع  ال��ع��ث��م��ان��ّي��ة 
الح�ّسامي  اب��ن  ح�سين 
ول��ي�����س  1676م.  ���س��ن��ة 
ال�سفحة  ف��ي  ج���اء  ك��م��ا 
ي��ت��ع��ر���س  ل���م  ح��ي��ث   336
اأو  م��ن��ه��م  ال�����س��ي��ع��ة  ل��ذك��ر 
اأي�سًا.  حيدر  اأب��ي  اآل  لذكر 
اآل  م��ن  اأح���د  ي�سكن  ل��م  كما 
�»�سابقًا  الح�سين  بلدة  عمرو 
جعل  ح��ي��ث  ح���ا����س���رًا«�  اأو 
الح�سين  ب��ل��دة  منطلقهم 
اللبنانّية.  القرى  باقي  اإلى 
قرية  منطلقهم  ك��ان  ن��ع��م 
ف���ت���ق���ا ف�����ي ال����ف����ت����وح ق��ب��ل 
المعي�سرة.  اإل���ى  مجيئهم 
كما جاء  اآل حمادة  واأنّهم من 
كان  نعم   .274 ال�سفحة  في 
اأبي  اآل  عمهم  واأبناء  عمرو  اآل 
مرعب  واآل  قي�س  واآل  حيدر 
والح�سون  المعي�سرة  في 

اأيام  حمادة  اآل  مع  ال�سيا�سة  في  حلفاء 
العثمانّية.  الدولة 

ذكر  ال��م��وؤل��ف  ن�سي  وكما  �ساد�سًا: 
في  ال�سيعة  حيدر  اأب��ي  واآل  مرعب  اآل 
اآل �سم�س  المعي�سرة، كذلك ن�سي ذكر 
في يح�سو�س مع العلم اأّنهم مع فروعهم 
ال�سيعّية  الإ�سامّية  العائات  اأكبر  من 
اآل �سم�س في يح�سو�س  لبنان. ومن  في 
ع�سام  ال�سيخ  م��ه��دي  ال�سيخ  ف�سيلة 
اأيامنا  في  الح�سين  بلدة  اإمام  �سم�س 

هذه.
تاريخيًا  وج��ودًا  �سم�س  لآل  اأّن  كما 
و�سّوان  وبزحل،  غبالة  قرى:  في  قديمًا 

العثمانّي. الع�سر  اأيام  والمعي�سرة 
���س��اب��ع��ًا: ك��م��ا ل��م ي��ذك��ر ال��ع��ائ��ات 
الفتوح  ق��رى  ف��ي  ال�سيعّية  الإ���س��ام��ّي��ة 
من  �سهاب  فوؤاد  الرئي�س  اقتطعها  التي 
جبيل  بق�ساء  والحقها  ك�سروان  ق�ساء 
واأفقا  الغويبة  وعين  ل�سا  ق��رى:  وه��ي 

والمزاريب.  وقرقريا 
والأ�سر  العائات  يذكر  لم  ثامنًا: 
قرى  تاريخ  في  كبير  دور  لها  كان  التي 
هاجرت  ث��م  العثمانيين  اي���ام  ال��ف��ت��وح 
عامل  جبل  اإل��ى  اأو  البقاع  اإل��ى  الفتوح 
اأو  قبلها  اأو  الطائفّية  1860م.  فتنة  في 
بعدها بقليل وعلى راأ�سها كان اآل حماده 
بلدة  في  زعيتر  واآل  الباد.  هذه  �سيوخ 
تحمل  عائات  من  وغيرهم  الزعيترة 
ك��اآل  ك�����س��روان��ّي��ة  فتوحية  ق��رى  اأ���س��م��اء 
�سحيتلي  واآل  المرادّية.  اإلى  ن�سبة  ُمراد 
ن�سبة  غ��زي��ري  واآل  �سحتول  اإل��ى  ن�سبة 
قرية  اإل��ى  ن�سبة  عزير  واآل  غزير.  اإل��ى 
ن�سبة  حراجلي  واآل  العذر.  أو  العذراء 
اإلى  ن�سبة  فيتروني  واآل  ح��راج��ل،  اإل��ى 
حري�سا.  اإل��ى  حري�سي  واآل  فيترون. 
اإلى البوار وغيرهم.  واآل البواري ن�سبة 

الفتوح  عن  الموؤلف  تكّلم  اإن  تا�سعًا: 
ال�سفحات  في  التاريخّية  الناحّية  من 
مع  تمامًا  يتناق�س  تاريخه  من  الأول��ى 
يتناق�س  كما  التاريخّية  والآث��ار  الواقع 
المارونّية  ال��ع��ائ��ات  ت��اري��خ  م��ع  اي�سًا 
من  مجيئها  اأّن  اإذ  المنطقة  ه��ذه  ف��ي 
و�سوريا  لبنان  و�سمال  العا�سي  وادي 
بقليل  قبله  اأو  العثمانّي،  العهد  في  كان 
ال��خ��ازن  واآل  غ��زي��ر  ف��ي  ح��ب��ي�����س  ك����اآل 
ف���ي ك�������س���روان. ق����ال ال���دك���ت���ور ك��م��ال 
لبنان  ت��اري��خ  ك���ت���اب،»  ف��ي  ال�����س��ل��ي��ب��ي 
ال�ُسّنة  الم�سلمون،  ال��ح��دي��ث«،:»ع��ا���س 
عا�سوا  ما  اأكثر  ال�سواء،  على  وال�سيعة 
لبنان.  بجبل  المعروفة  المنطقة  خارج 
عامل  وج��ب��ل  بعلبك  منطقتا  وت��ك��ت��ظ 
يعرفون،  وهم  ع�سرّية.  الثني  بال�سيعة 
من  جماعات  وكانت  بالمتاولة.  محليًا، 
العثمانّي  العهد  قبل  ت�سيطر،  ال�سيعة 
عدا  ما  كله،  لبنان  على  طويلة،  بمّدة 
م��ن��اط��ق ب�����س��ري وال��ب��ت��رون وج��ب��ي��ل في 
البدء  منذ  كانت  التي  وه��ي  ال�سمال، 
حتى  فظلت  ال��م��وارن��ة،  �سيطرة  تحت 
بال�سيعة.  اآه��ل��ة  ع�سر  ال��راب��ع  ال��ق��رن 
ال�سمال  اإل���ى  ال�سنّية،  جبل  زال  وم��ا 
اإ�سم  اليوم  هذا  اإلى  يحمل  ب�سري،  من 
هناك  ا�ستقرت  التي  ال�سيعّية  الجماعة 

 .» ال�سليبّية)1(  الحروب  قبيل 
اليا�س  لطيف  ال��دك��ت��ور  اأف���رد  كما 
جميع  لدرا�سة  خا�سة  اأطروحة  لطيف 
ح��ول  والأق�����وال  والآراء  الإج���ت���ه���ادات 
الحمات  اأيام  القدامى  ك�سروان  �سكان 
قراءة  عنوان:»  تحت  عليهم،  المملوكية 
اإبان  الك�سروانيين  مذهب  في  جديدة 
تحليلّية  مقاربة   � المملوكّية  الحمات 
ن��ق��دّي��ة ح��ي��ث ج���اء ف���ي خ��ا���س��ة ه��ذه 
الإثني  الإم��ام��ّي��ة  وج��ود  اإّن  ال��درا���س��ة:» 

يقبل  ل  اأمٌر  ك�سروان،  جبل  في  ع�سرّية 
ال��ج��دل، ول ي��رق��ى اإل��ي��ه ال�����س��ك، لأّن��ه 
وهو  تيمية،  اإبن  ق�سده  الذي  المذهب 
اأو  مذهبين  ولي�س  بعينه،  واحد  مذهب 
للم�سائل  عر�سه  بعد  ق��ال  حين  اأك��ث��ر، 
اأهل  مع  العقائدّية   � الفقهّية  الخافّية 
ك�������س���روان:» ه���ذا ه��و ال��م��ذه��ب ال��ذي 
ال��ع��ود،  بني  مثل  اأئ��م��ت��ه��م،  لهم  تلقنه 
نّرجح  ونحن  الجبل«،  هذا  �سيوخ  فاإّنهم 
في  ال��م��ذه��ب  ه���ذا  اإن��ت�����س��ار  ي��ك��ون  اأن 
ونهر  الكلب  نهر  بين  ما  الحقبة،  تلك 
المنيطرة  وج���رود  ���س��اح��ًا،  اب��راه��ي��م 
وجود  اأي�سًا  ّرج��ح  كما  جبًا.  و�سنين 
اأقلّية ن�سيرّية بينهم نتيجة لوجود بع�س 
الن�سو�س ووجود اأقلّية درزّية اأخرى في 
عليها  اأف�سحت  ما  على  ال�سمالي  المتن 

الدرا�سات)2(«.   بع�س 
فتوح  اإل��ى  المارونّية  الهجرة  واأّم���ا 
ك�����س��روان وال�����س��ك��ن ب��ه ف��ح��دث��ت اأي���ام 
غزير  في  التركمان  الع�سافيين  الأمراء 
اأيام الم�سايخ من  وفي الع�سر العثمانّي 
ولي�س  كام،  من  تقّدم  كما  حمادة،  اآل 

اإليه الموؤلف. كما ذهب 
الزعيترة في تاريخ لبنان المناطقي

لاأ�ستاذ انطوان يو�سف �سعادة
والتحولت في الريف اللبنانّي

 بين 1305 � 2015م.
���س��در ل��اأ���س��ت��اذ ان���ط���وان ي��و���س��ف 

النفي�س  الكتاب  ه��ذا  �سعادة 
ع��������ن م����ط����اب����ع 

ب����ي����ب����ل����و�����س 
ال����ح����دي����ث����ة 
ف�����ي ب����ي����روت 

ف��ي  2014م. 
���س��ف��ح��ة   592

م���ن ال��ح��ج��م 

اأ�سجار عائات  الكبير مع ملحقات عن 
اآل  طايع،  اآل  عون،  اآل  وهم:  الزعيترة 

�سعادة، اآل زوين، اآل خيراهلل.
درا�سات  على  الكتاب  ه��ذا  اإ�ستمل 
اأهالي  اأ�سل  عن  اإح�سائّية  اإ�ستق�سائّية 
واأ�سجار  وتاريخهم  واأن�سابهم  الزعيترة 
ون�ساطاتهم  اأف��راده��م  وتعداد  عيالهم 
وم�����س��اك��ن��ه��م وم�����س��ت��وي��ات��ه��م ال��ث��ق��اف��ّي��ة 
والإجتماعّية. وقد مهدَّ لذلك بمقاربات 
عن  واإق��ت�����س��ادّي��ة  وج��غ��راف��ّي��ة  تاريخّية 
ال��زع��ي��ت��رة وم��ن��ط��ق��ة ف��ت��وح ك�����س��روان 
وال�سور.  والوثائق  بالخرائط  مرفقة 
النفي�س  الكتاب  هذا  حول  وماحظاتنا 

التالّية:
بالخطاأ  �سعادة  الأ�ستاذ  وقوع  اأوًل: 
فرن�سي�س  الأ����س���ت���اذ  ف��ي��ه  وق���ع  ال����ذي 
اأن  اعتبر  حيث  ح��داد  يو�سف  ال��خ��وري 
���س��ك��ان ال��زع��ي��ت��رة وال��ف��ت��وح وك�����س��روان 
المماليك  بهم  فتك  اّل��ذي��ن  ال��ق��دام��ى 
موارنة  كانوا  1305م.  �سنة  وهّجروهم 
التاريخّية  الم�سادر  مع  يتناق�س  وهذا 
العلمّية  ال��درا���س��ات  وم���ع  ال��م��ح��ت��رم��ة 

درا�سة  ومنها  ال���دك���ت���ور الحديثة 
ل������ط������ي������ف 

ال����ي����ا�����س 
ل��ط��ي��ف 

ودرا�سات الدكتور كمال ال�سليبي والتي 
كتاب  عن  كامنا  في  اآنفًا  اإليها  اأ�سرنا 

تكّلمت  كما  الفتوحّية«  الأ�سر  »تاريخ 
من  »�سفحات  كتابي  ف��ي  ذل��ك  ع��ن 

لبنان«. ال�سيعة في  ما�سي وحا�سر 
عون  يو�سف  ادوار  ال�سيد  يقول 
بلدة  في  المارونّية  الأوق��اف  وكيل 
الزعيترة في مقابلة لمجلة »اإطالة 
ُج��ب��ي��ل��ّي��ة« ال��ع��دد ال��ث��ان��ي ال�����س��ادر 
في  2011م.  ال��ث��ان��ي  ك��ان��ون  ف��ي 

ال�سفحة 19 عن تاريخ اآل عون 
عون  اأب��ي  اآل  الزعيترة:»  في 
ت�سكن  ك��ان��ت  ع��ري��ق��ة  ع��ائ��ل��ة 
العا�سي.  نهر  قرب  البدء  في 
وقد  ما�سية  اأ�سحاب  وكانوا 
و�سكن  هناك  من  جدنا  نزح 
ق�����رب زغ����رت����ا ف����ي ���س��م��ال 

قرية  اإل��ى  ُث��ّم  ومن  لبنان. 
يانوح في جرود المنيطرة 

بنوا  وق��د  ج��ب��ي��ل،  ق�����س��اء   �
اإ�سم  على  هناك  كني�سة 
بلدة  وف��ي  ال���ّدر.  �سّيدة 
تعالى  اهلل  بارك  يانوح 
كاد  حتى  ما�سيتهم  في 

اآلف  اأربعة  القطيع  عدد 
راأ�س من 
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ال��غ��ن��م وال���م���اع���ز ح��ت��ى 
عليهم.  ال��م��راع��ي  ���س��اق��ت 
وك���ان اأح���د اأج��دادن��ا على 
ع���اق���ة ج���ي���دة وم��م��ت��ازة 
م����ع اأب������ي ع���ل���ي زع��ي��ت��ر. 
عمه  اأبناء  مع  جدي  وك��ان 
اآل  اآل زعيتر على  ينا�سرون 
الحا�سل  النزاع  في  حمادة 
وكان  الع�سيرتين.  بين  ما 
منطقة  ع��ن  يبحث  ج��دي 
عمه  اأبناء  مع  فيها  لل�سكن 
لقطعان  مراع  فيها  ويكون 
ال��غ��ن��م وال��م��اع��ز ف��اإت��ف��ق 
علي  اأب�����ي  ���س��دي��ق��ه  م���ع 
بركة  �سراء  على  زعيتر 
زع��ي��ت��ر م��ن��ه ف��ق��ّدم��ه��ا 
بثمن  ع���ل���ي(  )اأب�����و  ل���ه 
ق��ل��ي��ل ك��ع��رب��ون ���س��داق��ة 
العائلتين.  بين  ما  ووف��اء 
من  بحجر  ج��دي  اأت��ى  وق��د 
اأجدادنا  كان  التي  الكني�سة 
ق���د ب��ن��وه��ا ف���ي ي���ان���وح ل��ب��ن��اء 
في  ا�سمها  على  اأخ��رى  كني�سة 
اأ�سبح  والتي  الجديدة.  قريتهم 
اإ���س��م��ه��ا ال��زع��ي��ت��رة ب��ع��د م��ّدة 
لي�ست ق�سيرة بدًل من بركة 
هذه  قريتنا  وك��ان��ت  زعيتر. 

لبلدة غباله«. اآنذاك  تابعة 
ثانيًا: عدم ذكره لتبرعات 
المعي�سرة  قرية  ف��ي  عمرو  اآل 
مار  القدي�س  كني�سة  بناء  في 
ان��ط��ون��ي��و���س ف���ي ال��زع��ي��ت��رة 
ب��ولي��ة م��و���س��ى اإب��راه��ي��م زوي��ن 
وم�سهور  م��ع��روف  ه��و  ك��م��ا 
عند  ال�سعبّية  الذاكرة  في 

كان  اإذ  والمعي�سرة  الزعيترة  �سيوخ 
مو�سى  ي��ط��ال��ب��ون  المعي�سرة  اأه��ال��ي 
طائلة  مالية  بمبالغ  زوي��ن  اإب��راه��ي��م  
ثمنًا لأوراق توت الحرير اآنذاك. فطلب 
تبرعًا  واع��ت��ب��اره��ا  اإح��ت�����س��اب��ه��ا  منهم 
على  ف��واف��ق��وا  ال��ذك��ر  الآن��ف��ة  للكني�سة 
الزعيترة  لأه��ال��ي  منهم  كهدية  ذل��ك 

وفاء.  وعربون 
ث��ال��ث��ًا: ك��ام��ه ح���ول ���س��قِّ ال��ط��ري��ق 
م��ن ال��ع��ذرا اإل���ى ال��زع��ي��ت��رة. وم��ن ُث��ّم 
المعي�سرة  ج��ام��ع  اإل��ى  الزعيترة  م��ن 
في   190  �  189  �  188 ال�سفحات  ف��ي 
حيث  الما�سي  القرن   من  الثاثينيات 
قريتي  ف��ي  ال�سعبّية  ال���ذاك���رة  اأه��م��ل 
تحدثنا  ال��ت��ي  والمعي�سرة  الزعيترة 
الدولة  اأيام  العام  الطريق  تخطيط  عن 
بك  ح�سن  ب��ه  �سعى  ال��ذي  العثمانّية، 
ك��اظ��م ع��م��رو م�����س��ت�����س��ار ن��ع��وم ب��ا���س��ا 
ما  لتخطيطه  ل��ب��ن��ان  ج��ب��ل  م��ت�����س��رف 
ومدينة  ال�ساحلّية  العقيبة  مدينة  بين 
المعي�سرة  الفتوح  بقرى  مرورًا  بعلبك 
قرى.  من  وغيرها  والعذرا  والزعيترة 
الوقف  لجنة  ع�سو  بذلك  اأخبرني  وقد 
نقًا  طايع  فيا�س  ك��رم  الزعيترة  ف��ي 
ع��ن وال����ده ال����ذي ك���ان ي��خ��ب��ره ب��ذل��ك 
الزعيترة  في  الهند�سّية  حدودها  وعن 
كهنة  كبير  قالها  التي  الرثاء  كلمة  وما 
فرن�سي�س  ال��خ��وري  والفتوح  الزعيترة 
كتابه  �سعادة في  الأ�ستاذ  واأوردها  عون 
الآنف الذكر �س 551 في �سنة 1912م. 
الوطنّي  العمل  بهذا  واإعترافًا  �سكرًا  اإل 
اأع���م���ال ف��ي تلك  ال��ج��ل��ي��ل وغ��ي��ره م��ن 

الأيام. 
والحاج  المعي�سرة  اأهالي  قام  وما 
ع��ب��د ال��م��ن��ع��م ع��م��رو ب��ه ب��ال��ت��ع��اون مع 

عون  ري�سا  وال��ي��ا���س  الزعيترة  اأه��ال��ي 
 1977  �  1976 اأعوام  في  القرى  و�سائر 
نهر  اإلى  الطريق  اإكمال  من  1978م.   �
قامت  ما  وكذلك  وتزفيتها.  اإبراهيم 
الحاج  ورئي�سها  المعي�سرة  بلدية  به 
تو�سعة  من  2004م.  �سنة  عمرو  زهير 
اللي�سيه  خ��ال  من  واإكمالها  الطريق 
وف��اًء  اإّل  ال��غ��زال  وم�سروع  الإفرن�سّية 
ل��ل��وح��دة ال��وط��ن��ّي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط اأب��ن��اء 
اأ���س��ار  وق��د  البع�س  ببع�سهم  ال��ف��ت��وح 
ال�سفحة  في  ذلك  اإلى  �سعادة  الأ�ستاذ 

190 من كتابه الآنف الذكر.
في  طيرالزعرورة  ح��ادث��ة  راب��ع��ًا: 
تحّدث  فقد  1960م.  �سنة  اأيلول  اأواخر 
 �  289 ال�سفحتين  ف��ي  ال��م��وؤل��ف  عنها 
في�سل  الفتى  اإ���س��اب��ة  ق�سّية  ف��ي   290
ال�سّياد  بر�سا�س  عمرو  ح�سن  ح�سين 
الخطاأ  طريق  ع��ن  ع��ون  لوي�س  يو�سف 
واأروي��ه  اآن��ذاك  �ساهدته  ال��ذي  فالواقع 
اأي�سًا عن المرحوم الحاج ح�سين ح�سن 
عبا�س  علي  والحاج  في�سل«   »اأبو  عمرو 
الأ�ستاذ �سعادة قد �سدق في  اأن  عمرو، 
اآخر  ون�سي ق�سمًا  الرواية  ق�سم من هذه 
 �1 التالي:  هو  رواه  ما  وت�سويب  منها. 
الزعرورة  من  الجريح  اأن��زل  ال��ذي  اإن 
عمرو  حمود  ح�سين  حمود  المرحوم  هو 
المعي�سرة  في  والديه  اإلى منزل  وحمله 
ق���رب ال��ج��ام��ع وق���د ���س��اع��ده ف��ي ذل��ك 
ال��م��رح��وم ���س��ع��داهلل ت��ام��ر ع��م��رو بعد 
وطلبه  حمود  المرحوم  و�سراخ  اإ�ستغاثة 
ع��ون!!!  لوي�س  يو�سف  ولي�س  للنجدة، 
م�ست�سفى  اإلى  الجريح  اأو�سل  الذي  واأن 
المرحوم  ه��و  جونية  ف��ي  لبنان  �سيدة 
وال�سيد  عمرو  ح�سن  علي  الحاج  عمه 

الر�سى عمرو.  عبد 

ورف��اق��ه  ع��ون  لوي�س  يو�سف  اإّن   �2
وك���ان���وا ج��م��ي��ع��ًا ف���ي ���س��ن ال��م��راه��ق��ة 
تلك  اإثر  المعي�سرة  من  وهربوا  خافوا 
يو�سف  اإل  منهم  ي��ب��ق  ول���م  ال��ح��ادث��ة. 
عبا�س  علي  به  لحق  الذي  الذكر  الآنف 
مختار  اإلى  و�سّلمه  بالقوة  واأوقفه  عمرو 
م�سرف  محمد  ال��م��رح��وم  المعي�سرة 

عمرو.
3� اإّن الم�سالحة ما بين علي عبا�س 
تّمت  ق��د  ال��ذك��ر  الآن���ف  ويو�سف  ع��م��رو 
وطانيو�س  المعي�سرة  مختار  برعاية 
اإب���راه���ي���م ط���اي���ع ف���ي م���ن���زل م��خ��ت��ار 
عبا�س  علي  تعّرف  اأن  بعد  المعي�سرة، 
ك���ان زميله  واأّن����ه  ي��و���س��ف  ع��ل��ى  ع��م��رو 
الر�سمّية.  الزعيترة  مدر�سة  في  القديم 

واأن الق�سّية كانت ق�ساًء وقدرًا.
التي  والعمليات  الطبابة  نفقة  اإّن   �4
منها  ق�سم  كان  في�سل  للجريح  اأُجريت 
به  قام  الآخر  والق�سم  والده  نفقة  على 
اليا�س  بوا�سطة  الزعيترة  بلدة  اأهالي 

ري�سا عون.
ال��زع��ي��ت��رة  اأه���ال���ي  ب��ع�����س  ت��ك��ّل��م   �5
اآن��ذاك  عمرو  عبا�س  علي  على  بال�سوء 
ح�سين  الحاج  المرحوم  لهم  فت�سّدى 
ذلك  بحكاية  في�سل«  »اأبو  عمرو  ح�سن 
اهلل  نعمة  ال��خ��وري  الرعّية  كاهن  اإل��ى 
في  المعي�سرة  اأه��ل  نا�سر  ال��ذي  ع��ون 

ب�سكل  موقفهم  على  و�سكرهم  ق�سيتهم 
ومنع  خا�س.  ب�سكل  في�سل  ولأب��ي  عام 
موعظته  اأث��ن��اء  وذل���ك  اآخ���ر  ك��ام  اأي 
الّدر  �سيدة  كني�سة  في  الأح��د  يوم  لهم 
الأّول  ت�سرين  �سهر  ف��ي  الزعيترة  ف��ي 

1960م. 
ومنزل  الم�ست�سفى  زار  وال��ذي   �6
ال����ح����اج ح�����س��ي��ن ح�����س��ن ع���م���رو ف��ي 
الجريح  ع��ن  لاإطمئنان  المعي�سرة 
�����س وف���د م��ن اأه��ال��ي  ف��ي�����س��ل ع��ل��ى راأ
وقال  عون  ري�سا  اليا�س  هو  الزعيترة 
في  الموؤلف  ذك��ره  ال��ذي  الكام  ذل��ك 
ال�سفحة  اأوائل  وفي   289 �سفحة  اآخر 
ال��ي��ا���س  ال��وف��د  ذل���ك  رئ��ي�����س  ه��و   290
اإبراهيم  طانيو�س  ولي�س  ع��ون  ري�سا 

طايع. 
ال�سكر  له  نوجه  ال��ذي  ف��اإّن  وبعد   �7
في هذه الق�سّية هو اهلل �سبحانه وتعالى 
بال�سفاء.  في�سل  الفتى  على  منَّ  ال��ذي 
وال����د في�سل  اإل����ى  ال�����س��ك��ر  ن��وج��ه  ك��م��ا 
رف�س  الذي  عمرو  ح�سن  ح�سين  الحاج 
اإلى  اأو  العاّمة  للنيابة  بدعوى  يتقّدم  اأن 
اأن يقب�س  اأو  مخفر درك جورة الترم�س 
لعدم  الزعيترة  اأهالي  من  واح��دة  ليرة 
المرعّية  الأ���س��ول  ح�سب  دع���وى  رف��ع��ه 
العقاء  اإلى  ال�سكر  نّوجه  كما  الإجراء. 
وكان  اآن��ذاك  المعي�سرة  في  والوجهاء 

المعي�سرة محمد  راأ�سهم مختار  على 
عبد  والأ�ستاذ  عمرو  يحيى  م�سرف 
عمرو.  م�سلم  علي  ال��ح��اج  الر�سى 
العقاء  اإلى  اأي�سًا  ال�سكر  نوجه  كما 
اآنذاك  الزعيترة  قرية  في  والوجهاء 
الرعية  كاهن  راأ�سهم  على  وك��ان 

واليا�س  ع��ون  اهلل  نعمة  ال��خ��وري 
زوين  يو�سف  والخوري  عون  ري�سا 
اإبراهيم  البير  الزعيترة  ومختار 
طايع  اإبراهيم  وطانيو�س  عون. 

ولوي�س  ع��ون  يو�سف  وادوار 
ايليا عون وغيرهم.

وب���ع���د ف�����اإنَّ ذي����ول ه��ذه 
ال��ق�����س��ّي��ة وان��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا 

وغ����ي����ره����ا م�����ن ق�����س��اي��ا 
و�سام  خير  فاتحة  كانت 
متبادل  واإح��ت��رام  ووئ���ام 
المعي�سرة  اأه��ال��ي  ب��ي��ن 

وال��زع��ي��ت��رة اأي���ام ال��ح��رب 
التي  اللبنانّية  والأح��داث 

 1975( بين  ما  حدثت 
ول���غ���اي���ة   )1990  �

تاريخه.

الهوام�س:
الطبعة ( 1)  � بيروت   � للن�سر  النهار  دار  ال�سليبي،  للدكتور  الحديث،  لبنان  تاريخ    

العا�سرة 2008م. �س 15.
مقاربة ( 2)  � المملوكّية  الحمات  اإب��ان  الك�سروانيين  مذهب  في  جديدة  ق��راءة    

الدائم  ال�سوف  توزيع معر�س   .255 �  254 � للدكتور لطيف �س 253   � تحليلّية 
للكتاب � الطبعة الأولى 2010م. بت�سرف.

6667



الأندل�س  اأهل  غّير حال  اأن  الأندل�س  باد  فتح  اأثر  وكان من 
م ال�سعب اإلى  بوجه عام فقد زال الحكم القوطي الظالم الذي ق�سَّ
طبقات: الأعيان والتجار والعبيد، وكان يفر�س عليهم ال�سرائب 
الكبيرة كما ُردت اإلى القبائل اأموالهم و�سياعهم الكبيرة التي كان 
الحكام قد ا�ستولوا عليها كما اأح�سن العرب معاملة الرقيق اّلذين 
حّل بهم البوؤ�س وال�سقاء قديمًا فنالوا في عهد العرب كثيرًا من 
الحقوق المدنّية فزرعوا الأر�س لح�سابهم على اأن يوؤدوا الخراج 
وكان همُّ العرب توطيد ال�سام بين الأجنا�س المختلفة. فانقاد 
ين�سدونه  كانوا  الذي  الت�سامح  فيه  لما وجدوا  لحكمهم  الإ�سبان 
نيا عن اإيمان  كما دان بالإ�سام عدد كبير من اأهالي الطبقات الدُّ
ثابت متحولين بر�ساهم دون حملهم اأو ا�سطهادهم باأية و�سيلة 
الإ�سبان  بها  وتكّلم  العربّية  اللغة  انت�سرت  كذلك  الو�سائل  من 
اأن  الحق  وفي  اللغات.  من  غيرها  على  و�سادت  �سواء  والعرب 
�سيا�سة الت�سامح التي اأظهرها العرب نحو الديانة الم�سيحّية التي 
يعرفونها من خال القراآن الكريم لها اأكبر الأثر في ا�ستيائهم 
على هذه الباد. ومن المدن التي �ساع �سيتها في باد الأندل�س 
مدينة ُقرطبا ويقول الدكتور ح�سن في مو�سوعته »تاريخ الإ�سام« 

وهي من اأهم المراجع التاريخّية الحديثة:
لّما دخل عبد الرحمن الأول باد الأندل�س ووطد دعائم الإمارة 
الق�سر  فيها  فبنى  لإم��ارت��ه  حا�سرة  قرطبة  مدينة  اإتخذ  فيها 
التي دفعته لإختيار قرطبة مقرًا لإمارته  العوامل  والم�سجد ومن 
الفخمة  والمباني  وال�سوارع  بها  المنف�سحة  الكثيرة  الديار  وجود 
بين  والتو�سط  الكافية  والريا�س  الُمعتدل  والهواء  الجاري  والنهر 

�سرقي الأندل�س وغربها.
اإلى هذه الباد  لّما وّلي ه�سام بن عبد الرحمن الداخل  ُثّم 
الن�سرة  والب�ساتين  الفخمة  بالمباني  وزّي��ن��ه��ا  قرطبة  ل  جمَّ

بن  ُعمر  عامل  الخولني  مالك  ابن  بناها  التي  القنطرة  وجدد 
بناءها حتى  ه�سام  واأحكم  الكبير  الوادي  نهر  على  العزيز  عبد 
ثمانمائة  طولها  وكان  البناء  اأحكام  في  المثل  م�سرب  اأ�سبحت 
ذراع عر�سها ع�سرون باعًا وارتفاعها �ستون ذراعًا وعدد حناياها 

ثمانية ع�سر وعدد اأبراجها ت�سعة ع�سر برجًا.  
باإ�سم  احتفظ  ال��ذي  الدم�سق  ق�سر  قرطبة  ق�سور  وم��ن 
حا�سرة الأمويين في ال�سرق وكان يقوم على اأعمدة من الرخام 
قد نمقت �ساحاته وفناوؤه واتخذ امراء بني اأُمّية فيه مكانًا للت�سلية 
زالت  التي ما  ال�سروح  اأ�سهر  به ق�سرهم بدم�سق ومن  وحاكوا 
الأّول  الرحمن  عبد  بناه  الذي  الجامع  الم�سجد  الآن  اإلى  قائمة 
واأنفق في بنائه 800000 دينار ُثمَّ اأتمَّ بناءه اإبنه ه�سام �سنة 177ه 
وتعهده الأمراء من بعده بالتجميل والزيادة حتى اأ�سبح من اأجمل 
م�ساجد الإ�سام وهذا بع�س و�سفه: للم�سجد واحد وع�سرون بابًا 
ُطليت بالنحا�س الأ�سفر وله ثاث وت�سعون ومايتا األف �سارية وقد 
بَّ  َو�سُ بالف�سيف�ساء  المزين  محرابه  حيطان  في  الف�سة  اأجريت 
نع من العاج ونفي�س  في �سواريه الذهب الإبريز اأّما المنبر فقد �سُ
كالمجل�س  فخمة  ق�سورًا  الأندل�س  في  الأمويون  �سّيد  الخ�سب. 
كما  الدم�سق  وق�سر  المنيف  والق�سر  الكامل  والبهو  الزاهر 
الذي  العالية  والقباب  الوديعة  والبرك  الهائلة  البحيرات  اقاموا 

لم يَر الراوؤن قبلها في م�سارق الأر�س ومغاربها.
اإت�سع عمران قرطبة حتى بلغ عدد �سكانها في القرن الرابع 
هجري 500000 ن�سمة وعدد دورها 13100 غير ق�سورها الفخمة 
و�سواحيها الثمانية والع�سرين وحماماتها الثاثمائة وم�ساجدها 

التي بلغت ثاثة اآلف على ما قيل.
هذا غي�س من في�س ولول اإطالة المقال لأطلت الكام  وال�سام.                        
اإمام جبيل: ال�سيخ غ�ّسان اللقي�س  

في رحاب األندلس

في ال�سابع والع�سرين من �سهر اأيار 2015م. قمت اأنا والأ�سحاب 
�سربل  الأ�ستاذ  والمحامي  اللقي�س  بهيج  خالد  ال�سيدلي  الدكتور 
الحّواط والأ�ستاذ فادي حيدر والأ�ستاذ ريمون اأبي حنا بزيارة اإلى 
ا�سبانيا التقينا فيها مع رئي�س اأ�ساقفة مدينة اأبيا وهذا اللقاء اأعدَّ 

له الدكتور خالد قبل �سفرنا اإلى هناك.
ال�سعبين  تهمُّ  واإجتماعّية  ثقافّية  موا�سيع  تداولنا  اللقاء  في 
وتعاون،  باكورة عمل  الإجتماع  يكون  اأن  اآملين  والعربي  الإ�سباني 
خا�سة اأن العرب اأقاموا في الأندل�س دولة ا�ستمرت مئات ال�سنين 

واأقاموا فيها ح�سارة كبيرة ا�ستفاد منها الغرب وال�سرق.
ُثّم قمنا بعد ذلك بزيارة بع�س الأماكن الأثرّية التاريخّية مثل 
الجامع الكبير الذي اأ�س�سه الخليفة عبد الرحمن الداخل في قرطبة 
و�ساأتحدث عنه لحقًا وقد حّوله الإ�سبان اإلى كاتدرائّية وهو بناء جميل 
�سخم قّل نظيره تحيط به باحة كبيرة فيها بركة مياه ُمعّدة للو�سوء 
وبقربه نهر عظيم ُبنيت على جوانبه الأبراج والج�سور. ُثّم جلنا في 
اأحياء المدينة وقد ا�ستمتعنا بروعة البناء وجماله وهي اأبنية قديمة 
ُرّممت باإتقان ومّما يلفت الإنتباه ال�سوارع ال�سّيقة المر�سوفة بالباط 
ال�سخري اإ�سافة اإلى تماثيل العلماء اّلذين نبغوا اأيام الحكم العربي. 
كل ذلك يعيدك بالذاكرة اإلى اأيام الدولة العربّية التي امتدت اأجياًل 

وكانت حافلة بالتراث والح�سارة والعلم والثقافة.
ُثّم  انتقلنا بعدها اإلى مدينة غرناطة حيث قمنا بزيارة ق�سر 
وكان  الجهات  كل  من  والمياه  الجنائن  به  تحيط  الذي  الحمراء 
مركزًا لاإمارة وهو ق�سر منيف يحتاج الزائر للتعرف عليه اإلى 

الوقت الطويل.
القناطر �سمة فيه والآيات القراآنّية موجودة على جدرانه والمياه 
ُجلبت اإليه من اأعلى جبال مدينة غرناطة. في باحته وداخل الق�سر 
يوجد اأربعة وع�سرون اأ�سدًا كل واحد كانت تخرج منه المياه �ساعة 

ليدلك على الوقت كما ل يغيب عن الزائر موقع البناء اإذ هو على 
تلة ُم�سرفة على المدينة.

هذه الزيارة حّركت في نف�سي قراءة تاريخ الأندل�س من جديد: 
جاء في مو�سوعة الدكتور ح�سن ابراهيم ح�سن عن فتح الأندل�س 
يقول: تقّلد مو�سى بن ن�سير اإفريقية من قبل الخليفة الوليد بن 
عبد الملك �سنة 88 هجرّية. فخرج من م�سر وكان واليًا عليها على 
راأ�س جي�س قا�سدًا اإفريقّية فلّما بلغها �سمَّ جي�سًا اآخر على مقدمته 

طارق بن زياد.
في �سهر �سعبان �سنة 92ه. 711م. عبر طارق بن زياد البحر 
اآلف جندي من الم�سلمين  اأربع �سفن و�سار على راأ�س �سبعة  في 
واأخ��ذ طارق وهو على راأ���س �سفينته يتاأمل عجائب الكون وينظر 
اإلى ال�سماء متوجهًا اإلى اهلل بقلبه يلتم�س منه العون ويذكر الر�سول 
الكريم w وما لقاه في �سبيل ن�سر دعوة الإ�سام من محن واآلم 
اإذ اأخذته �ُسّنٌة من النوم فراأى النبيَّ w قائًا له: يا طارق تقدم 
ل�ساأنك!. ونظر اإليه واإلى اأ�سحابه قد دخلوا الأندل�س قدامه ُثّم هّب 
طارق من نومه ُم�ستب�سرًا وثابت نف�سه بب�سراه ولم ي�سك في الن�سر.

بعث طارق اإلى مو�سى بن ن�سير وكان واليًا على م�سر يطلب 
جي�س  قائد  لزريق  جي�س  اأم��ام  الوقوف  ي�ستطيع  كي  المدد  منه 
الأعداء فاأمده بخم�سة اآلف اأخرى فبلغ عدد جنده اثني ع�سر األفًا.
الخ�سراء عند �سخرة  الجزيرة  قبالة  ال�سفن مر�ساها  األقت 
الأ�سد التي احتلت ا�سم طارق اإلى الآن ف�سميت جبل طارق ونزل 

الم�سلمون هناك ووقف فيهم قائدهم طارق يقول:
اأيها الّنا�س اأين المفر البحر من ورائكم والعدو اأمامكم ولي�س 
لكم واهلل اإل ال�سدق وال�سبر والتقى الجي�سان على مقربة من نهر 
وادي لكة و�سماه العرب بكة واأخذ طارق وجنده يحملون على العدو 

حتى تمَّ لهم الن�سر. 

الـــحـــّ�اط والــدكــتــ�ر اللقي�س االأ�ــصــتــاذ حــيــدر والــ�ــصــيــخ اللقي�س ورئــيــ�ــس االأ�ــصــاقــفــة واالأ�ــصــتــاذ 

ان اللقي�س بقلم: ال�صيخ غ�صّ
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بع�س م�سودة كلمة الرثاء للخوري فرن�سي�س عون من الزعيتره، قالها في تاأبين ال�سهيد 
ح�سن بك كاظم عمرو من المعي�سرة في عام 1912م. حيث قتله حزب الإتحاد والترقي 
الحالة  تبّين  عون  الخوري  وكلمة  العربّية.  والقومّية  اللبنانّية  لميوله  العراق  في  التركي 
وم�سيحيين  م�سلمين  جبيل  وباد  ك�سروان  فتوح  اأهالي  بها  اإمتاز  التي  اللبنانّية  الوطنّية 
المناطقي  لبنان  تاريخ  في  الزعيترة  الم�سدر:  الباد.  هذه  لحرار  التركي  الظلم  �سد 

لاأ�ستاذ انطوان يو�سف �سعادة. ط. الأولى � بيروت 2014م. �س 551.

حيل يوم الرَّ
الذكرى ال�سنوّية الخام�سة لرحيل �سماحة العّامة 
المرجع ال�سّيد محمد ح�سين ف�سل اهلل)ر�سي اهلل 
عنه(، كتاب �سدر عن »المركز الإ�سامّي الثقافّي« 
حريك.  ح��ارة   �  oالح�سنين الإمامين  مجمع  في 
رحيل  لذكرى  الم�سادف  2015م.  تموز  �سهر  قبيل 
مدير  وق��ال  2010/7/6م.  ف��ي  المرجع  العّامة 
المو�سوّي في مقّدمة  �سفيق  ال�سّيد  الأ�ستاذ  المركز 
هذا الكتاب:» رغم الغياب ما زالت مرجعية ال�سّيد 
)ر�سي اهلل عنه(، تّت�سع وتّت�سع، لأّنها مرجعّية فقهّية 
مرجعية  واإن�سانّية..  وتربوّية  واجتماعّية  وثقافّية 
الفكر وا�سالة في  اإلى عمق في  ت�ستند  الحياة هي، 

الروؤى، واإن�سانّية في الأهداف..
ومجتمعًا  رّب��ان��ي��ًا  اإن�����س��ان��ًا  ت�����س��وغ  مرجعيته 
والفاح  الخير  كّل  ثناياه  في  يحمل  ووج��ودًا  اإيمانيًا 
وال�ساح..«. الكتاب موؤلف من 232 �سفحة بالقطع 
الكبير. وهو يتاألف من ثاثة ف�سول حول الت�سيع الذي 
بيانات  وح��ول  لبنان.  في  مثيًا  الّنا�س  له  ي�سهد  لم 
يوم  وع��ن  ال��دي��ن.  وعلماء  لمراجع  والتعزّية  النعي 

الرحيل. كتاب مهمٌّ ي�ستحق الإهتمام والقراءة.

النزعة النقدّية عند ال�سّيد ف�سل اهلل
لل�سّيد محمد طاهر الح�سينّي

الإمامين  مجمع  في  الثقافّي  الإ�سامّي  المركز  عن  �سدر 
الح�سنين o، في حارة حريك، هذا الكتاب في طبعته الأولى 
وهو  الح�سينّي  طاهر  محمد  لل�سّيد  1436ه����.  2014م.  �سنة 
موؤلف من 280 �سفحة. قال الأ�ستاذ ال�سّيد �سفيق المو�سوّي في 
العلمّي  ت�سديره لهذا الكتاب:» كتاب يلقي ال�سوء على المنهج 
طويلة  ل�سنوات  عمل  الذي  الح�سينّي  محمد  ال�سّيد  اتبعه  الذي 
دم�سق..  في  المرت�سى  ح��وزة  اإدارة  خال  من  ال�سّيد  بجانب 
وفي التتلمذ على يديه، اأن ُيظهر هذا المنهج من خال عاقته 
الطويلة مع ال�سّيد ومن خال اإطاعه على روؤى واأفكار وكتابات 

ال�سّيد)ر�سي اهلل عنه(.
بحيث  الح�سينّي  ال�سّيد  فيه  برع  ال��ذي  الكتاب  هذا  فكان 
تفكيره  اإل��ى  اإ�سافًة  كتاباته،  في  النقدي  الإتجاه  بّدقة  در���س 

رات والأ�س�س والمرتكزات.  النقدي من حيث الم�سادر والمبرِّ
الإ�سامّي  العقل  عن  وا�سحة  �سورة  يعطينا  الكتاب  هذا 
الذي يمار�س النقد باإتجاه البناء وت�سكيل واقع ح�ساري اإن�سانّي 
ة النبوّية ال�سريفة «. كتاب مهمٌّ  ينطلق من القراآن الكريم وال�ُسنَّ

ي�ستحق الإهتمام والقراءة.

من الكتب التي وصلت إلينا صور ووثائق

اإعداد: مدير التحرير الم�س�ؤول

من الكتب التي وصلت إلينا
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دّرة الأخبار في دارة و�سالة الأخيار
ال�سيخ محمد علي الحاج العاملّي

بيروت  في  لاإعان  اللبنانّية  والموؤ�س�سة  العاملّية  الدار  �سدر عن 
موؤلف من 256  الكتاب 2015م. 1436ه. وهو  الأولى من هذا  الطبعة 
�سفحة من القطع المتو�سط. وهذا الكتاب هو: اإ�ساءة على تاريخ دارة 
اآية اهلل المجاهد ال�سّيد �سالح �سرف الدين في �سحور مع �سذرات من 
الموؤلف  توطئة  في  جاء  وقد  وال�سدر.  الدين  �سرف  اآل  اأ�سرة  تاريخ 
اهلل  اآية  اأنَّ  قيل  حيث  تقريبًا.  �سنة   350 ب�  الدار  عمر  يقّدر  للكتاب:» 
الُمقد�س ال�سّيد �سالح �سرف الدين قد ُوِلَد فيها. وقد كانت ولدته في 
ابراهيم  ال�سريف  جده  جاء  حيث  1710م.  1122ه.  العام  في  �سحور 
1667م،  العام  في  �سحور  اإل��ى  الدين  ب�سرف  الملقب  الدين  زين  بن 
ُجبع،  في  ذلك  قبل  وكان  1670م.  العام  في  فيها  وتوفي  وا�ستوطنها، 
هو  واح��د،  ابن  ابراهيم  ولل�سريف  1620م.  العام  في  فيها  ُوِل��َد  حيث 
العام  في  جبع  في  المولود  الدين،  �سرف  ابراهيم  بن  محمد  ال�سّيد 
�سالح.  باأبي  ويكنى  الأّول(  محمد  )ال�سّيد  ب�  والمعروف  1636م. 
وعندما ا�ستوطن ال�سريف ابراهيم �سحور كان ال�سّيد محمد الأّول في 
رحلته العلمّية في العراق، ثم بعد عودته اإلى جبل عامل التحق بوالده 
ال�سيد ابراهيم في �سحور في العام 1669م. واأنجب فيها ولديه: ال�سّيد 
يذكر  ُثّم  الثاني(.  محمد  بال�سّيد  )المعروف  محمد  وال�سّيد  �سالح، 
الموؤلف تراجم اآل �سرف الدين في لبنان واآل ال�سدر في العراق وايران 
اهلل  اآية  نجل  اهلل  هبة  ال�سّيد  قتل  الذي  الجزار  با�سا  اأحمد  اأي��ام  من 
اأمام والده في هذه الدارة ب�سحور واعتقل  ال�سّيد �سالح �سرف الدين 
والده �سنة 1197ه�. ولغاية اأيامنا هذه مع بع�س ال�سور والوثائق. كتاب 

مهمٌّ في تاريخ جبل عامل ي�ستحق الإهتمام والقراءة. 

نور الإ�سام
�سدرت مجلة »نور الإ�سام« في عددها 
المزدوج )185 � 186( تموز/ اآب 2015م. 
رم�سان/ �سّوال 1436ه�. ال�سنة ال�ساد�سة 
 ،tالح�سين الإم��ام  موؤ�س�سة  عن  ع�سر 
باللغتين  ب��ي��روت،   � ال��ث��ق��اف��ّي��ة  ال��خ��ي��رّي��ة 
 80 من  موؤلفة  وهي  والإنكليزّية  العربّية 
�سفحة باللغة العربّية و 32 �سفحة باللغة 
الإنكليزّية. وفي هذا العدد: »مقومات الأّمة 
الحليم  ال�سيخ عبد  للم�ست�سار  الإ�سامّية« 
�سرارة. »ال�سّيدة خديجةu، اإيمان عميق 
انف�س من كوث « للدكتورة زينب عي�سى.» 
محمد  ال�سيد  المحقق  �سيرة  من  لمحات 
روحاني)قد�س �سره(«، لل�سيد �سياء خباز 
عاء  لل�سيد  ال�سالحة«  الزوجة  »اختيار 
الفا�سلي. » الب�سيرة عين ثالثة« لاأ�ستاذ 
ح�سن العاملي. »تحقيق عن الم�سلمين في 
وبحوث  اأبواب  من  وغيرها  كندا   � تورنتو« 

مفيدة يحتاجها كل قارئ. 

التقية
للعّامة الحّجة ال�سيخ يو�سف علي �سبيتي

فقهّية  درا���س��ة  البي�ساء  جة  المحَّ دار  ع��ن  �سدر   
اأحاديث  في  المتعار�سة  ال��رواي��ات  ع��اج  في  جديدة 
في  �سبيتي  علي  يو�سف  ال�سيخ  الحّجة  للعّامة  التقية 
الأول��ى  الطبعة   � ج��ي��دًا  تجليدًا  مجلدة  �سفحة   389

1436ه�. 2015م. 
ج���اء ف��ي خ��ات��م��ة ت��ع��ري��ف ه���ذا ال��ك��ت��اب ك��م��ا ج��اء 
هذا  من  الغاية  تكمن  الأخ��ي��رة:»  الغاف  �سفحة  في 
الكتاب باإلقاء ال�سوء على التقية كحالة عاج للروايات 
المتعار�سة. ومحاولة لقراءة جديدة لما �سنعه الفقهاء 
في هذا المو�سوع. وبيان اأن طريقتهم في حل التعار�س 
اأن يكون  من خال التقية لم يكن بالمثابة التي ت�سمح 
حملوا  التي  الموارد  من  الكثير  في  المائم  الحلُّ  هو 
فيها الأخبار المتعار�سة على التقية. بحيث �سوف نجد 
لحقًا اأّن هناك موارد ل ي�سح فيها الحمل على التقية. 
خ�سو�سًا اأن المبداأ الذي اعتمده الفقهاء في هذا الأمر 
هو مجرد اأن يكون الحكم موافقًا لقول الفقهاء من اأهل 
يوؤخذ على اطاقه  اأن  المو�سوع ل ي�سح  اأن  ال�ُسّنة مع 
ال�ّسّنة لي�ست �سببًا كافيًا  اأهل  اأن مجرد موافقة  بمعنى 

للحمل على التقّية «.
وبعد فهذا الكتاب يتاألف من مدخل و�ستة ف�سول. 
طاب  ويحتاجه  واأب���واب���ه  موا�سيعه  ف��ي  ف��ري��د  وه��و 
والتحقيق  البحث  واأه��ل  العالّية  الفقهّية  ال��درا���س��ات 

والإجتهاد. 
عن  �سحيحة  ن��ظ��رة  ُيعطي  الكتاب  ه��ذا  اأّن  كما 
الف�سائل العلمّية والأكاديمّية والأخاقّية التي يمتاز بها 
نف كاأنموذج فريد لجيل جديد من علماء  �سماحة الم�سّ

ثغور الإ�سام في جبل عامل.

المجموعة الق�سائد والر�سائل
العّامة ال�سّيد محمد ر�سا ف�سل اهلل 

المتوفى �سنة 1336ه�. 1917م. 
بيروت   � البي�ساء  المّحجة  دار  �سادر عن  الديوان  هذا 
وهو موؤلف من 352 �سفحة بالحجم الو�سط، مجلد الطبعة 
الأولى �سادر في �سنة 2012م. الموافق 1432ه�. قّدم لهذا 
معروف  ال�سّيد  تحقيق  اهلل.  ف�سل  ح�سن  الدكتور  الديوان 
اهلل  ف�سل  الدكتور  تقديم  في  جاء  اهلل.  ف�سل  تقي  محمد 
ب�سرورة  حا�سمًا  موقفًا  اهلل  ف�سل  ال�سّيد  »اإتخذ  للديوان: 
تغليب الوحدة الإ�سامّية على ما عداها، لأنَّ تما�سك الأَّمة 
مهما  الأخرى  الإعتبارات  كل  على  مقّدم  المرحلة  تلك  في 
الظلم  هي  اآن��ذاك  ال�سائدة  ال�سمة  اإنَّ  اإذ  ق�ساوتها،  كانت 
الذي مار�سته ال�سلطات التركّية �سد المختلفين معها وفي 
لاإ�سطهاد،  تعر�سوا  اّلذين  عامل  جبل  اأبناء  مقدمتهم 
لمكتباتهم،  واإح��راق��ًا  وت�سريدًا،  قتًا  بعلمائهم  فنكّلت 
و�سادرت الأماك وخربت القرى، لكن في مواجهة الخطر 
الداعين  طليعة  ف��ي  يقفون  العلماء  ه���وؤلء  ك��ان  ال��داه��م 
يتوان  ولم  الدولة،  لإ�سعاف  والراف�سين  للغزاة  للت�سدي 
اأيام  بع�سهم عن عدم اإعطاء �سرعّية للفرار من الجندّية« 

العثمانيين. 
ق�سائد  المت�سمن  الديوان  هذا  عن  الكام  وخا�سة 
م��وؤرخ  كل  حاجة  هو  ور�سائله  اهلل  ف�سل  ال�سّيد  العّامة 
في  العراق  وجنوب  ولبنان  عامل  جبل  تاريخ  عن  وباحث 
لقراءة  الع�سرين  القرن  واأوائل  ع�سر  التا�سع  القرن  اأواخر 
هذا الديوان حتى يرى تعاطف ال�سيعة وعلمائهم في لبنان 
والعراق مع ال�سعب الليبي �سد الغزو الإيطالي ومع الجي�س 
العثمانّي والدولة العثمانّية �سد الدول الأوروبّية المترب�سين 
بالو�سائل  والأخ��ذ  والتعلم  العلم  على  وحثهم  الدوائر.  بها 
ي�ستحق  م��ه��مٌّ  ك��ت��اب  والتعقل.  والعقل  الحديثة  العلمّية 

الإهتمام والقراءة.

من الكتب التي وصلت إلينا
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قرار  لحظة  وف��ي  الفجر  خيوط  مع 
على  ثيابها  حقيبة  ��ب��ت  و���سّ ح��ا���س��م��ة، 
ال��ب��اب  ن��ح��و  وت��وّج��ه��ت  حملتها  ع��ج��ل، 
عينيها  م��ن  ال��م��ن��ه��ال��ة  وال���دم���وع 
حول  والزرقة  ماأ�ساتها،  تخت�سر 
على  ال��ّدك��ن  والح���م���رار  عينيها، 
َم��ن  ق�����س��اوة  ي���روي���ان  وخ��ّدي��ه��ا  عنقها 
اأن يكون رفيق دربها وحاميها. يفتر�س 

قّررت بعد �سراع مرير مع ذاتها اأّل 
تنظر اإلى الوراء، واأن تغلق وراءها باب 
واأفقدتها  قلبها  اأدمت  العمر  مرحلة من 

وبالحياة. بالّنا�س  الثقة 
قلبها  �سغاف  لم�����س  ���س��وت��ًا  ول��ك��ّن   
�سهوًا  ح�ساباتها  م��ن  اأُ���س��ِق��َط  ق��د  ك��ان 
ق��راره��ا  وات���خ���اذ  غ�سبها  ل��ح��ظ��ة  ف��ي 

مناديًا: ا�ستوقفها 
تحملين  لَم  اأين؟  اإلى  ماما   ما..  ما 

الحقيبة؟ 
���س��اأ���س��اف��ر ي���ا ح��ب��ي��ب��ي، ع����ْد اإل���ى 

�سريرك. 
ببراءة ابن الثماني �سنوات وبده�سة 
م��م��زوج��ة ب��ال��خ��وف وال��ه��ل��ع ���س��األ��ه��ا: 

واأنا؟  ت�سافرين؟ 
�ستبقى مع والدك وجدتك. 

ل يا اأمّي! اأرجوك ل ت�سافري!
اأت��غ��ّي��ب  ول���ن  لل�سفر  م�����س��ط��رة  اأن���ا 

طويًا و�ساأراك وتراني دائمًا.
��ت ال��ك��ل��م��ات ف���ي ح��ل��ق��ه وه��و  غ�����سّ
ل��ي��ًا،  ع��ل��ي��ك  ���س��راخ��ه  �سمعت  ي��ق��ول: 
تغ�سبي...  ل  قالها،  التي  الكلمات  وكّل 

وجهي  في  وي�سرخ  اأي�سًا  ي�سربني  فهو 
واأن��ام  غرفته،  اأدخ��ل  عندما  وينتهرني 
اأو  ت��رح��ل��ي!  اأرج����وك ل  ع��ل��ى ���س��ري��ره. 

معِك. خذيني 
ل يا عمري والدك يحبك، ولن يق�سو 

اليوم، و�سيهتم بك حتَمًا.  عليك بعد 
متو�سًا  الحقيبة  بمقب�س  اأم�سك 
معك  خذيني  تتركيني،  ل...ل  اإي��اه��ا: 
و�ساأدر�س  ب��ذل��ك،  اأع��دك  اأع��ّذب��ك،  ل��ن 

واأكتب فرو�سي كما تريدين. درو�سي 
���س��راع ح����اّد ن�����س��ب ب��ي��ن اأم��وم��ت��ه��ا 
اأيهما  ي��وم،  كل  تنتهك  التي  وكرامتها 
وعائلتها  بجانبها  ف��ال��ق��ان��ون  ت��خ��ت��ار؟ 

الكثير... تفعل  اأن  وباإمكانها  اأي�سًا 
ول���ك���ن ه���ل الن��ت�����س��ار ل��ك��رام��ت��ه��ا 
�سخ�سيته  ونمو  ولدها  حّب  لها  ي�سمن 
المتوازنة، ويحقق الأحام التي راودتها 

الواعد؟  م�ستقبله  حول 
لنحرافه،  �سببًا  قرارها  �سيكون  اأم 

والّنا�س؟  والعائلة،  بالأمومة،  وكفره 
ي�ستعجلها  الخارج  في  ال�سيارة  بوق 

من  والتحّرر  خروجها  ب�سرورة  ويعلمها 
تكن  لم  �سجنًا  واأودعتها  اأرهقتها  قيود 
لتر�ساه لول ولدها. خروجها من الباب 
ي��ع��ن��ي ان��ط��اق��ت��ه��ا ن��ح��و ح��ي��اة ج��دي��دة 
وتلونها  تريده،  الذي  بال�سكل  تر�سمها 
القاتم  ال�سواد  تمحو  جديدة  بتجارب 

الّذي لّف حياتها منذ زمن.
حياة  اخت�سرت  الّتفّكر  من  لحظة 
حانية،  غمرة  منها  اأيقظتها  باأكملها 
ا�ستغاثة ترقرقت من عينّي طفل  ودموع 
همجّية  ه�ّسمتها  اأّم  عاطفة  ي�ستجدي 
العمياء،  الع�سبية  وك�سرتها  الجهل، 

القاتلة.  الغ�سب  ولحظات 
بحقيبتها  األقت  �سعورية  ل  بحركة 
دم��وع  ب��ي��دي��ه��ا  م�سحت  الأر������س،  ع��ل��ى 
ول���ده���ا، ج��ث��ت ع��ل��ى رك��ب��ت��ي��ه��ا اأم��ام��ه، 
فّجرت  ق��ّوة  منه  لت�ستمّد  بحب  غمرته 
من  تمكنها  روح��ّي��ة،  طاقة  داخلها  في 
وال�سبر  بالحكمة  ق��وة  اأع��ت��ى  مواجهة 

والإيمان. 
األقاها  قبل  من  تعهدها  لم  �سكينة 

ترافقت  قلبها  ف��ي  اهلل 
انبثق  ن���ور  م��ع 
م�������ن ع���ي���ن���ي 
لي�سيء  ولدها 

ف�������������������ي 

اأع��م��اق��ه��ا 
������س�����م�����ع�����ة 

ت��ط��ف��اأ،  ل  ت��ح��دٍّ 
ب��ح��رارة  ت�سعر  ط��ال��م��ا 
ح��ّب ول��ده��ا ت�����س��ري في 
معه  تكمل  وهي  عروقها 
م�سير  ج��ن��ب  اإل���ى  ج��ن��ب��ًا 

الحياة. 
الأب�����ن�����اء ����س���م���وع ل 
تعطي نورًا اإّل اإذا اأ�سيئت 
في  الكامنة  الحّب  بطاقة 

قلوب الآباء والأمهات. 

االختيار الّصعب
بقلم: الحاجة نمرة حيدر اأحمد )اأم م�صطفى()1(

قصة العدد

الهوام�س:
جبيل ( 1) ثانوية  في  الثانوية  درا�ستها  اأكملت  عم�سيت،  كفر�سال�  بلدة  اإبنة  هي   

التربّية  عالم  دخلت  اللبنانّية،  الجامعة  من  الآداب  اإج��ازة  ونالت  الر�سمّية. 
ُتعرف  الخيرّية.  المبّرات  مدار�س  في  �سنة.  ع�سرين  من  اأكثر  منذ  والتعليم 

التربّية  كتب  تاأليف  في  �ساركت  اأحمد،  حيدر  نمرة  م�سطفى«  »اأم  بالحاجة 
الكبير  الُمربيِّ  قرينة  وهي  الحر.  التاأليف  في  م�ساركات  عّدة  لها  التكاملّية، 

الأ�ستاذ الحاج زهير الحيدري.
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قصة قصرية

الُجبيلّية  ال��ق��رى  اإح���دى  ف��ي  ع��رف��ُت 
الحاجة »اأم اأحمد « الجنوبّية، التي اقترنت 
ب�����س��اب م��ن ه���ذه ال��ب��اد، وح����ازت على 
وفتحها  لها.  ومحبتهّن  الن�ساء  احترام 
حيث  ع��ا���س��وراء  اأي���ام  ف��ي  لهّن  لمنزلها 
كانت تقراأ لهنَّ ب�سوتها الّرخيم والحزين 
مجال�س اأبي عبداهلل الح�سينt، واأهل 
كانت  ك��م��ا  الأط���ه���ار،  واأ���س��ح��اب��ه  بيته 
بع�س  الطاهرة  ال�سيرة  تلك  اإلى  ت�سيف 
والطهارة  العفة  حول  الجميلة  مواعظها 
احترام  على  الأطفال  وتربّية  والحجاب 
العر�س  على  المحافظة  وح��ول  الكبار. 
والل�سان.  البطن  عّفة  وعلى  وال�����س��رف 
اأع���ج���ب���ت ب�����س��ي��رة ه�����ذه ال����م����راأة 
القرية  ه���ذه  ع��ن  وال��غ��ري��ب��ة  ال�سالحة 
وتراثها. وتقاليدها  وعاداتها  النائية 

اإ�ستطاعت  ــد«  ــمـ اأحـ »اأم  ال��ح��اج��ة 
واحترام  الن�ساء  محبة  تكت�سب  اأن 
ال��ن�����س��اء  ب��ع�����س  اأن  م���ع  ال����رج����ال. 
الغريبات والاتي حللن بها بزواجهن 
ي�سلكن  ل���م  ال��ب��ل��دة  اأب���ن���اء  م���ن 
اأحـــمـــد«  اأم   « ال��ح��اج��ة  ط��ري��ق 
ف���ي ال�����س��اح والإح����ت����رام. 
ي�ستغلّن  بع�سهّن  ك���ان  ب��ل 
ب��ال��خ�����س��ام م���ع ال��ح��م��وات 
وب��ع�����س ال��ن�����س��وة وه�����ذا ك��ان 
الحياة  ف��ي  و�سيرتهن  دي��ده��ن 
بع�سهّن  ك��ان  كما  ذل��ك  نحو  اأو 
ال�سرعّية  المحاكم  اإل��ى  يلجاأن 
ل��ط��ل��ب ال���ط���اق وال�����ف�����راق؟؟.

جمعتني  ب����اردة  م��م��ط��رة  ليلة  وف���ي 
�ساألتها  ال��م��وق��د،  ق���رب  اأح��م��د  اأم  م��ع 
ع���ن ���س��ب��ب ن��ج��اح��ه��ا، وف�����س��ل غ��ي��ره��ا 
م����ن ال���ن�������س���اء الآن�����ف�����ات ال�����ذك�����ر؟؟.

قائلًة:  المعهودة  باإبت�سامتها  اأجابت 
دائمًا  كان  وال��دي  المرحوم  اإن  بنيتي  يا 
ذلك  على  ُم�ست�سهدًا  بو�ساياه  يو�سيني 
باأحاديث ر�سول اهلل واآله الأطهار)عليهم 
ُح�سن  ف��ي  ��ام(،  وال�����سّ ال�ساة  اأف�سل 
ومقابلة  ال��ّن��ا���س،  م��ع  والمعاملة  الخلق 
نف�سي  اع��ت��ب��ر  واأن  بالح�سنة.  ال�سيئة 
الجنوبّية  ل��ل��م��راأة  ال��ع��ادة  ف��وق  �سفيرة 
ك��ان  ك��م��ا  ال��ق��ري��ة.  ه���ذه  ف��ي  ال�سالحة 
بقوله  بالإ�ست�سهاد  اأحاديثه  يختم  دائمًا 
َت�ْسَتِوي  َوَل  الكريم:{  القراآن  في  تعالى 
ِه��َي  ��ِت��ي  ِب��الَّ اْدَف���ْع  َئُة  يِّ ال�سَّ َوَل  اْلَح�َسَنُة 
ُه  اأَْح�َسُن َفاإَِذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكاأَنَّ
 .34 الآي��ة:  ف�سلت،  �سورة   { َحِميٌم  َوِل��يٌّ 
كنت  كما   q بو�ساياه  عملت  وق��د 
عندما ي�سيق �سدري نتيجة ل�سوء اأخاق 
كنت  القرية  هذه  اأهل  من  الن�ساء  بع�س 
ال��ج��اأ اإل���ى اهلل ت��ع��ال��ى ب��ق��راءة ال��ق��راآن 
اهلل  يهديهن  اأن  لهن  وبالدعاء  الكريم، 
ونتيجة  والآخ��رة.  نيا  الدُّ لخير  ويوفقهن 
ل��ذل��ك اأح��ب��ب��ت��ه��ن م���ن ك���ل ق��ل��ب��ي. وق��د 
وال�سوؤال  والم�ساعدة  بالمحبة  قابلنني 
واأولدي  زوج����ي  و���س��ح��ة  ���س��ح��ت��ي  ع���ن 
م�سداقًا  ط���ارئ.  اأي  اأو  المر�س  عند 
اإِلَّ  ��اِن  اْلإِْح�����سَ َج��َزاء  َه��ْل  تعالى:{  لقوله 
.60 الآي��ة:  الرحمن،  �سورة   .{ اْلإِْح�َساُن 

مع الحاجة 
أم أحمد

بقلم: الحاجة �صل�ى اأحمد عمرو

براعم
براعم

اأحمد وائل قي�س
22 ني�صان 2014م 

علي ح�صن كنعان 7 اأيار 2013م

 ليمار محمد علي همدر
.2015/3/9م
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وداع األحبة

المعي�سرة ولنقل عرو�سه اإليه قبل اأيام قليلة من وفاته)2(.
كانت �سفات المرحوم فوزي ك�سفات المرحوم والده الحاج 
وفيق علي م�سرف عمرو مدير عام الموؤ�س�سة الخيرّية الإ�سامّية 
للّنا�س ومحبتهم له. وفي تحننه  ه  ُحبِّ لأبناء جبيل وك�سروان في 
على الفقراء وال�سعفاء وفي �سلته للرحم ومحافظته على الجار 
م�سداقًا لحديث مولنا اأمير الموؤمنين الإمام علّي بن ابي طالب

متم  اإن  ُمخالطًة  الّنا�س  t:»خالطوا 
حّنوا  غبتم  واإن  عليكم،  بكوا  معها 

اإليكم )3( «.
رحمك اهلل تعالى يا فقيد ال�سباب 

ُمحّمد  مع  وح�سرك  الغالي. 
اأولئك  َوُح�����س��َن  ُمحّمد  واآل 

رف��ي��ق��ًا. واأل���ه���م وال��دت��ك 
وذوي������������ك ال�������س���ب���ر 

وال�����س��ل��وان. واإّن����ا 
اإل��ي��ه  واإّن�������ا  هلل 

راجعون.

ع��م��رو  اآل  وّدع 
المعي�سرة  واأه���ال���ي 
والقرى المجاورة فقيد 
ف��وزي  ال��غ��ال��ي  ال�سباب 
يوم  ع�سر  ع��م��رو  وف��ي��ق 
اآب   15 فيه  الواقع  ال�سبت 
�سّوال   29 الموافق  2015م. 
الأخير  مثواه  اإل��ى  1436ه����. 
بالحزن  المعي�سرة  جبانة  في 
تعالى  اهلل  اإلى  والدعاء  والدموع 
اأن يتغمده برحمته. كان q معقد 
اآمال والدته واأرحامه وكل من عرفه. 
ُخلقه  ُح�سن  في  ثنائهم  محلَّ  كان  حيث 
واآدابه وجميل �سفاته. كما كان اغترابه في 
جمهورية المانيا الإتحادّية لع�سر �سنوات م�ست. 
ومن ُثّم عمله في مجمع مدار�س اللي�سه الفرن�سّية 
في المعي�سرة ُمقّدمة لم�ساعدة والدته و�سقيقه 
في  وال��ده  منزل  ولترميم  و�سقيقاته  ال�سغير 

الهوام�س:
  والدته: الحاجة منى الحاج توفيق محمد �سعد الدين عمرو( 1)

اأرملته: تمام اإ�سماعيل الوغا
�سقيقه: ح�سن

اأ�سهرته: ال�سيخ محمود طالب عمرو، محمد طالب عمرو، علي كركي، محمود 
حمد، محمد لمع

اأ�سامة(،  )اأب��و  ح�سين  ريا�س(،  )اأب��و  منير  الحاج  المرحوم  وعماته:  اأعمامه 
الحاجة ريمة )اأم بال(، الحاجة وفيقه )اأم مو�سى(

اأخواله وخالته: المرحوم الحاج عادل عمرو )اأبو �سعد(، الحاج عبداهلل )اأبو 
)اأم  الحاجة  عبد(،  )اأم  ليلى  علي(،  )اأم  الحاجة  زهير(،  )اأم  الحاجة  مو�سى(، 

ب�ّسام(، عطاف )اأم محمود(، الحاجة ثناء، الحاجة نعمة.
الآ�سفون: اآل عمرو، اآل اأبي حيدر، اآل قي�س.

  ق�سى غرقًا في البحر على �ساطئ العقيبة � قرب مجرى نهر ابراهيم.( 2)
  نهج الباغة، ج4، �س 508، الكلمة رقم 9.( 3)

فوزي وفيق عمرو 
وداعاً )1(

فاطمة محمد ح�صين عمرو 10 / 8 / 2012م
بت�ل محمد ح�صين عمرو 2014/3/17م

زهراء ربيع عمرو 2010م
فاطمة ربيع عمرو 2012م

م�صطفى ربيع عمرو 2013م

علي ح�صن كنعان 7 اأيار 2013م

اأحمد وائل قي�س
22 ني�صان 2014م 
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ال��ح��ي��اة عندما  اأج��م��ل  م��ا 
ي����ذوب ال��ح��ب ف��ي��ه��ا ب��ال��وف��اء، 
َعرابَّهما،  ال�سالح  العمل  ويكون 

ووا�سطة العقد بينهما.
وعندما نعمل بجٍد، ونيٍة خال�سٍة 
ة  ب��ل��ذَّ ن�سعر  واإ���س��ت��ق��ام��ٍة  وُح����بٍّ  هلل، 
و�سعادٍة، وكاأننا نر�ُسُم على لوحة الوجود 
ل��ون��ًا م��ن األ����وان ال��ِع��ب��ادِة ور���س��ى ال��ّن��ا���س، 

واإحترام الذات...
وكلما اإقتربنا من الطبيعة في �سلوكنا، واأعمالنا، 
ونظرنا اإلى عظمة الكون نظرة تاأّمل وتفاوؤل، وحبِّ اهلل 
منا خطواٍت في مرتبة الكمال  والنا�س والمجتمع، نكون قد تقدَّ
الب�سري، والإن�ساني، متماهين مع النف�سية العظيمة لاإديب 
قال  الذي  عبداهلل  الحليم  عبد  محمد  الكبير  الم�سري 
في هذا ال�سدد:" اأرى في كل نف�ٍس اأًخرى غيري مزّية 
ي  ة، لذلك فاأنا اأُحبُّ الّنا�س، واأحاول اأن اأرى في عدوِّ ُمهمَّ
ميزًة، لإن من طبعي اأن اأنظر اإلى مزايا النا�س ولو كانوا 
اأعدائي... يُهُمني جدًا اأن اأعطي، واأكره اأن اآخذ اإّل اأ�سدَّ 

ما اأحتاج اإليه...)1(.
هذه  ف��ي  عنها  الحديث  ن���َودُّ  ال��ت��ي  وال�سخ�سّية 
المقالة، ل تتخطى نف�سية هذا الأديب، وهذه المفاهيم 
ب�سع  م��ّرت  الدافئة.  اأح�سانها  في  تعي�س  بل  والقيم، 
بارك  والتي  كفر�سال  بلدة  تاأ�سي�س  على مرحلة  �سنوات 
الحاج محمد نكد  المرحوم  وجاهد و�سعى في عمرانها، 
الحقبة من  تلك  في  الّنا�س  لكن  حيدر ح�سن)اأبو حميد(، 

الزمن كانوا يعي�سون حالة �سياع روحي، تق�سير ديني، حيث ل 
ك  م�سجد ول ح�سينّية، ول عالم دين ول ثقافة دينّية، ول من يتحرَّ
من  جاء  رج��ًا  البلدة  لهذه  تعالى  اهلل  قيَّ�س  اأن  اإل��ى  ويطالب، 
�ساحية بيروت الجنوبّية ليبني منزًل فيها ي�سكنه، هذا الرجل هو 

.)2( q )الحاج مر�سد حيدر اأحمد )اأبو محمد
منطقة  بين  ما  غريبٍة  بُمفارقٍة  الطيِّب  الرجل  ه��ذا  �سعر 
ال�سياح التي كان ي�سكنها �سابقًا، حيث كانت الم�ساجد والماآذن 
ت�سدُح بتراتيل القراآن الكريم و�سوت الموؤذن، وبين هذه البلدة 
التي كان ي�سكنها الّنا�س وال�سمت والإهمال، حيث ل م�سجد ول 

اأذان فيها.
��ه  ربَّ ُير�سي  م��ا  فعل  على  فعزم  المفارقة،  ه��ذه  ته  اإ�ستفزَّ
مدينة  في  ال�سدر  مو�سى  ال�سّيد  الإم��ام  بزيارة  فقام  و�سميره، 
�سور وبلدة القماطّية عام 1962م. بمعية الوزير ال�سابق الأ�ستاذ 
والحاج  لبنان  في  الإجتماعّية  الخايا  رئي�س  الم�سنوق  عبداهلل 

محمد علي حيدر اأحمد رفيق دربه وجهاده الدائم.
�سرح اأبو محمد لاإمام خال الزيارة معاناة البلدة الدينّية، 
وحتمية بناء م�سجد وح�سينّية فيها كرمز لهويتها الدينّية. وطلب 
اإليه زيارة البلدة ليبارك، ولي�سع حجر الأ�سا�س لم�سروع م�سجد 

وح�سينّية فيها.
وكانت زيارة الإمام لهذه البلدة، هي اأّول زيارة تطاأُ فيها قدم 

اأكبر زعيم روحي اإ�سامّي اأر�س باد جبيل. 
اأبو  اإنطلق  فقد  بخطوة،  تبداأ  ميل  األ��ف  م�سافة  كانت  ولما 
محمد من نقطة ال�سفر بكل �سبر وعزم ومثابرة، ُم�سرًا على اأن 
بلدة ممّيزة بهويتها و�سخ�سيتها  العم�سيتية  بلدة كفر�سال  تكون 
الإ�سامّية. وبو�سول الإمام ال�سّيد مو�سى ال�سدر اإلى البلدة يكون 

وداع األحبة

ل اأول هدف في مرمى تجذير الكيان والهوية  اأبو محمد قد �سجَّ
الأ�سا�س  حجر  و�سع  عند  ال�سدر  الإم��ام  بمباركة  البلدة  لهذه 

للم�سجد والح�سينّية فيها.
واإنطلق قطار العمل بعد الإحتفال بو�سع حجر الأ�سا�س. فقام 
اأبو محمد مع كوكبة من اأهل البلدة الطّيبين بحملة تبرعات عامة 

لنجاز هذا الم�سروع.
ع الم�سلمون لهذا العمل الخيري،  وكان جميًا وطبيعيًا اأن يتبرَّ
عن  �سادٍق  كتعبيٍر  الم�سيحيين،  ع  تبرَّ ك��ان  منه،  الأجمل  لكن 

المحبة والتعاي�س والوحدة الوطنّية بين اأبناء الوطن الواحد.
ًة: لماذا اأنت، ولب�س غيرك من يهتم  وقد �ُسئل اأبو محمد َم��رَّ
ب�سوؤون البلدة، وبزيارة الإمام ال�سّيد مو�سى ال�سدر اإليها؟ فاأجاب 
�س �سوؤون و�سجون  ي، الذي يتح�سَّ بل�سان الُمثقف، وهو في الواقع اأُمِّ
�سة ُمهملة ودون قيادة اأو مرجع  البلدة، وياأ�سف عندما يراها ُمهمَّ

ديني تعود اإليه كقطيع الغنم الذي فقد راعيه فتبعثر وت�سرذم..
اأبناء  اأرى  باأن  حزين  اأنا  واأم��ل:»  بح�سرة  محمد  اأبو  اأج��اب 
البلدة الطّيبة، وكّلهم م�سلمون ل كيان لهم ول هوية ول مرجعّية 
ول �سخ�سّية معنوّية، ل م�سجد ول ح�سينّية وكاأّنهم يعي�سون خارج 
التاريخ اأو على هام�س الحياة، فاأردت اأن اأهيىء لهم ما يفتخرون 
واأعظم  اأجدر  اأجد من هو  به من �سخ�سّية دينّية ومعنوية، فلم 
المعروف  ال�سدر  ال�سّيد مو�سى  الإمام  �سماحة  اإّل  الُمهّمة  بهذه 
فة.  الُم�سرِّ والإن�سانّية  والدينّية  والإجتماعّية  الوطنّية  بمواقفه 
التي  الأُمنية  للدعوة  تتويج  البلدة هي  لهذه  الإمام  زيارة  وكانت 

هت اإليه «. ُوجِّ
كانت هذه الزيارة المباركة بمثابة مرحلة جنينية لهذه الهوية 
الزمن  مع  وي�سبح  ينمو  ال��ذي  كالطفل  وتترعرع  �ستنمو  التي 

عماقًا.
فيها  كت  وحرَّ غفوتها،  من  البلدة  الزيارة  هذه  اأيقظت  لقد 
باهلل  الإع��ت��زاز  طريق  �س  تتلمَّ ف��اأخ��ذت  النائمة،  القيم  كوامن 

وبالنف�س، 
ل�سخ�سّية  با و

الُمعتبرة.
اأن  ف��اأراد  محمد،  باأبي  العمُر  َوَت��ق��ّدَم 

الواعد،  ال�ساعد  ال�سباب  وجيل  جيله  من  الّنا�س  ر  ُيذكِّ
باأن الإمام ال�سّيد مو�سى ال�سدر قد َمرَّ في هذه البلدة وترك 
فيها ب�سمات ُم�سيئة خالدٍة ل ُيطفئها الزمن، وجعلها تزهو 
والع�سبّية  ف  والتطرُّ الإن��ع��زال  عن  بعيدًا  وكيانها  بهويتها 

والطائفّية، تمامًا كما هو حال المجل�س الإ�سامّي ال�سيعّي 
�سه الإمام خدمة للطائفة ال�سيعّية ولجميع  الأعلى الذي اأ�سَّ

اأبناء الوطن. 
من اأجل ذلك، ووفاًء وتقديرًا منه لاإمام الذي غيَّب 
ر اأبو محمد تزيين  بموؤامرة محلّية واإقليمّية ودولّية، قرَّ
قاعة وح�سينية البلدة بلوحة �سخرّية كبيرة رائعة ُنِحَت 
قاعة  التالية:  الكلمات  نافرة  �سخرّية  بحروف  عليها 
لذكرى  تخليدًا  ال�سدر.  مو�سى  ال�سّيد  القائد  الإم��ام 

زيارة الإمام المباركة لهذه البلدة الطيبة.
�سنوات  ولب�سع  ذل��ك،  قبل  ق��ام  اأن  و�سبق  كما، 
القاعة  نف�س  في  الح�سينّي  المنبر  �سدر  بتزيين  َخَلْت 

بلوحة رخامّية كبيرة وُمَلْونة. ُر�ِسَم بالرْخام عليها �سعار 
المجل�س  بهذا  نًا  تيمُّ الأعلى  ال�سيعّي  الإ�سامّي  المجل�س 

وبموؤ�س�سه الذي اأوقف الطائفة ال�سيعّية على قدم الم�ساواة 
مع �سائر الطوائف اللبنانّية بعدما كانت ُم�ستتة ومن�سّية. 

قلوب  وفي  كفر�سال  بلدة  �سماء  في  ُم�سٌي  وجٌه  محمد،  اأبو 
  .q .اأهلها، وي�ستحق التقدير والإحترام والإعجاب

الهوام�س:
النا�سر مكتبة ( 1)  محمد عبد الحليم عبداهلل، الوجه الآخر، دار م�سر للطباعة، 

م�سر، 1984، �سفحة 5 و 6.
  كانت وفاة المرحوم مر�سد محمد حيدر اأحمد ليلة يوم الأحد في 2015/5/3م. ( 2)

بعد معاناة طويلة مع المر�س. 
يلي: ما  النعي  ورقة  في  جاء 

اأحمد حيدر  ا�سماعيل  كوكب  الفقيد:  زوجة 
النواب مجل�س  �سرطة  في  الموؤهل  محمد  ابنه: 

همدر و�سيم  ال�سيد  زوجة  اآمنة  ابنته: 
وح�سن علي   � خليل  والمرحوم  محمود  المرحوم  ه:  �سقاوؤ اأ

همدر ح�سن  محمد  المرحوم  زوجة  رفعة  المرحومة  �سقيقاته: 
اأحمد حيدر  �سفيق  المرحوم  زوجة  هند  المرحومة 

مبارك محمود  المرحوم  زوجة  زينب  المرحومة 
جبيل  ه��ال��ي  اأ وع��م��وم  م���ل  اأ ح��رك��ة  ه��م��در،  اآل  اأح��م��د،  ح��ي��در  اآل  ���س��ف��ون:  الآ

وك�سروان.

لون من ألوان احلب 
والوفاء

ألبي ُمحمد
بقلم: االأ�صتاذ ي��صف حيدر اأحمد
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وداع األحبة

الحاج  المرحوم  الموت  غيب 
ح�سين علي علي الحاج يحيى عمرو 
»اأبو مالك « �سباح يوم الأحد الواقع 
فيه 31 اأيار 2015م. عن اإثنين و�سبعين 

عامًا بعد �سراع طويل مع المر�س.
خال  من  ح�سين  عمي  ابن  عرفت  لقد 
م��در���س��ة ال��م��ع��ي�����س��رة ال��ر���س��م��ي��ة واأ���س��ت��اذه��ا 
1955م.  �سنة  ال��زي��ن  ح�سن  الأ���س��ت��اذ  ال��وح��ي��د 
الأ�ستاذ  عليه  يعتمد  ال��ط��اب  بين  مميز  كتلميذ 
كل  �سباح  الزعيترة  قرية  في  له  ا�ستقباله  في  الزين 
القديم..  المدر�سة  بناء  اإل��ى  ومرافقته  اثنين  يوم 
ع�سر  العقيبة  ق��ري��ة  اإل���ى  ومرافقته  وداع���ه  وف��ي 
في  الغبيري  اإل��ى  الحافلة  ليركب  جمعة  ي��وم  ك��ل 
عليه  يعتمد  ك��ان  كما  الجنوبّية.  بيروت  �ساحية 
الم�ساغبين  الطاب  بع�س  القب�س على  القاء  في 
كان  كما  الق�سا�س.  اإل��ى  و�سوقهم  الك�سالى  اأو 
م�سرف  محمد  المعي�سرة  مختار  مع  عليه  يعتمد 
بع�س  ف��ي  اأح��م��د  المرحوم  �سقيقه  وعلى  عمرو 
المنا�سبات لقراءة القراآن الكريم لإمتيازهما عن 

�سائر التامذة بال�سوت الجميل وحفظ ق�سار ال�سور غيبًا عن 
المرحوم والدهما علي علي الحاج يحيى عمرو.

يحيى  الحاج  م�سرف  محمد  المعي�سرة  مختار  ك��ان  كما 
الحي  ف��ي  والن�ساء  ال��رج��ال  و�سائر  وال��دي  وال��م��رح��وم  عمرو 
بع�س  ك�سراء  ال�سعبة  المهمات  في  مالك  اأبي  على  يعتمدون 
اإلى  مر�ساهم  ونقل  والعقيبة  الزعيترة  قريتي  من  حاجياتهم 

جونيه اأو جبيل دون مقابل اإل �سلة للرحم والمروءة.
لقد عمل قرابة ثاثين عامًا م�سوؤوًل ومفو�سًا من قبل الأ�ستاذ 
جاك العقيقي � مدير بنك فرعون و�سيحا � على اأماكه وعقاراته في 
بلدة الزعيترة حيث ا�ستطاع ا�ست�ساح هذه العقارات وا�ستغالها 
زراعيًا لم�سلحة الأ�ستاذ العقيقي. ونتيجة لدارته ال�سالحة في 
اأ�سحاب  بع�س  قبل  من  وم�ست�سارًا  ثقة  مو�سع  اأ�سبح  الزعيترة 
الأماك والعقارات في قرى الفتوح. كما ُعِرَف بخبرته بالحجارة 
كما  يح�سو�س.  بلدة  للبناء في  المنا�سب منها  واختيار  وال�سخور 
اخترته q، لاإ�سراف على ترميم وبناء الم�ستو�سف الخيرّي في 

المعي�سرة مع المرحوم �سبحي عبد الهادي عمرو.
على  ومحافظته  وال��ك��رم  بالمروءة  حياته  طيلة  اإم��ت��از  لقد 
ابا  يا  تعالى  اهلل  رحمك  الّنا�س.  وُح��ّب  الرحم  و�سلة  ال�سداقة 

مالك واألهم ذويك واأ�سدقاءك ُح�سن العزاء.

الهوام�س:
جاء في ورقة النعي: ( 1)

عمرو ن�سيب  اآمنة  الحاجة  اأرملته: 
ر�سا. محمد،  اأحمد،  المرحوم  ه:  �سقاوؤ اأ

ليلى. �سلمى،  اآمنة،  الحاجة  فاطمة،  المرحومة  �سقيقاته: 
ندى. محمد،  عاطف،  �سوقي،  مالك،  اأولده: 

حيدر. واأبي  وقي�س  عمرو  اآل  �سفون:  الآ

أبو مالك 

وداعاً )1(
بقلم: رئي�س التحرير

غّيب الموت المرحوم الحاج ح�سين حمود عمرو »اأبو خ�سر« فجر يوم الثاثاء في 23 حزيران 2015م. الموافق لل�ساد�س من 
�سهر رم�سان 1436ه� عن واحد وثمانين عامًا بعد �سراع طويل مع المر�س.

عرفت المرحوم »اأبو خ�سر« عن قرب اأثناء طلبي للعلوم الدينّية في »المعهد ال�سرعّي الإ�سامّي « في برج حمود � النبعة في �سنة 
1967م. حيث كان ي�سكن مع �سقيقه المرحوم عبد الحميد في �سقة واحدة يجاورهما ثلة من اأرحامنا في بناية قديمة في �سقق اأخرى 
في منطقة �سن الفيل � قرب الجامع. اذ كنت اأزوره وا�سطحب �سقيقه عبد الحميد لل�ساة في مركز اأ�سرة التاآخي في النبعة باإمامة 

اآية اهلل ال�سيد محمد ح�سين ف�سل اهلل)قده(، اأو للقيام ببع�س الزيارات لاإرحام والأ�سدقاء.
عمل »اأبو خ�سر« في معمل »�سيدم« لالمنيوم في منطقة الذوق قرابة ع�سرين عامًا اإلى اأن حلَّ ُغراب البين على لبنان بالأحداث 

الطائفّية �سنة 1975م. مما دفع اأرحامنا في منطقة �سن الفيل لترك اأعمالهم وبيوتهم وللرجوع اإلى بلدتهم المعي�سرة.
وكان »اأبو خ�سر « في مقدمتهم حيث اختار العمل في البناء والزراعة. وقد اإمتاز q، باإتقانه لهذا العمل مّما جعله مو�سع ثقة 

اأهالي المعي�سرة والقرى المجاورة.  
وفي بلدته المعي�سرة رزقه اهلل تعالى بزوجة �سالحة كانت له نعم الرفيق في الحياة وفي ال�سّراِء وال�سّراء. وباأولد �سالحين كان 

�سعارهم برُّ الوالدين ور�سا اهلل تعالى وهم: خ�سر وف�سيلة ال�سيخ �سريف وبا�سل وع�سام.
اإلى اأن ُفجَعْت به المعي�سرة والعائلة بحادث �سير موؤ�سف قبل  وكان �سغيرهم ع�سام من خيرة فتيان القرية واأ�سدّهم نباهة 
�سنوات من تاريخه كان له وقع ال�ساعقة على قلب والديه. كما كان له الأثر ال�سيىء على �سحتهما ب�سكل عام و�سحة "اأبي خ�سر" 

ب�سكل خا�س. 
كما اإمتاز »اأبو خ�سر « مع المرحوم والده حمود ح�سين حمود بالمروءة والقيام بالواجبات ال�سرعّية لموتى الموؤمنين في جبانة 
البلدة دون مقابل اإل �سلة الرحم والتقرب اإلى اهلل تعالى. لقد كان »اأبو خ�سر« طيلة حياته رجًا �سالحًا و�ساحب مروءة ووا�سًا 

بًا للّنا�س. رحمك اهلل يا »اأبا خ�سر« واألهم ذويك وا�سدقاءك ُح�سن العزاء. للرحم وُمحِّ
الهوام�س:

  جاء في ورقة النعي ما يلي:( 1)
عمرو. يحيى  الحاج  علي  علي  اآمنة  الحاجة  اأرملته: 

عمرو. حمود  الحميد  عبد  المرحوم  �سقيقه: 
عمرو. حمود  �سعاد  �سقيقته: 

ع�سام المرحوم  با�سل،  �سريف،  ال�سيخ  خ�سر،  اأولده: 
وقي�س. حيدر  واأبي  عمرو  اآل  �سفون:  الآ

مجل�س  المعي�سرة  في  عمرو  حمود  ح�سين  الحاج  المرحوم  بناء  اأ قام  اأ
في  روح��ه  عن  كبير  اإفطار  تاه  ترم�س  علي  ال�سيخ  لف�سيلة  ح�سينّيًا  ع��زاء 
اليوم  ذك��رى  بمنا�سبة  المعي�سرة  ف��ي  ال��ري��ا���س��ي«  المحبة  »ن��ادي  م��اع��ب 

2015م.  حزيران   26 فيه  الواقع  الجمعة  يوم  غ��روب  وذل��ك  لوفاته  الثالث 
من  كبير  جمع  ح�سره  1436ه.  رم�سان  �سهر  من  العا�سر  لليلة  الم�سادف 
الدكتور  ال�سيخ  الجعفرّي  ال�سرعّي  جبيل  قا�سي  يتقدمهم  والأ�سدقاء  الأهالي 
ال�سيخ  الم�سلمين  العلماء  تجمع  في  الإعامي  الم�سوؤول  عمرو،  محمد  يو�سف 
ال�سيخ  ك�سروان  فتوح  في  الجعفرّية  وق��اف  الأ م�سوؤول  عمرو،  ح�سين  محمد 
في  وك�سروان  جبيل  منطقة  م�سوؤول  بّرو  علي  ال�سيخ  عمرو،  عبا�س  ع�سمت 
دعم  هيئة  م�سوؤول  ترم�س،  علي  ال�سيخ  عمرو،  محمود  ال�سيخ  اهلل،  ح��زب 
مختار  الحّاني،  ه�سام  الحاج  وك�سروان  جبيل  باد  في  الإ�سامّية  المقاومة 

والأ�سدقاء.  الأرحام  من  كبير  وجمع  عمرو  م�سطفى  الحاج  المعي�سرة 

احلاج 

 »أبو خضر « 
وداعاً )1(
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»أبو غّسان«   شمص 
يف ذمة اهلل

فارقنا  غ�ّسان«  »اأب��و  العم  الر�سا  جار 
م�����س��اء ي���وم ال��ج��م��ع��ة ف���ي اأواخ������ر �سهر 
رم�سان المبارك عن عمر جاوز الخام�سة 
وال�سبعين ، بعد �سراع طويل مع المر�س. 

التعبير  ت�ستطيع  ل  والكلمات  الدموع 
بلدة م�ّسان لأبي غ�ّسان. ومن  عن خ�سارة 
َقبُل لولده ب�ّسام الذي خ�سرته بلدته �سابًا 
ُمهذبًا من اأف�سل �سبابها اإخا�سًا ووطنّية. 
��ان على  ل��ق��د ف��ت��ح��ت ع��ي��ن��ي ف��ي م�����سّ
كانت  التي  الكبيرة  وال�سداقة  المحبة 
والمرحومة  والدتي  المرحومة  بين  تربط 
اأم غ�ّسان والتي كانت مثال المراأة الموؤمنة 
اأثناء  غ�ّسان  اأب��و  فقدها  وق��د  ال�سالحة. 
و�سعها لطفلها حمزة. وفقدت بها الخالة 

والجارة ال�سالحة. 
عا�س اأبو غ�ّسان حياته بعد فقده لولده 
الجميلة  الآمال  ذاكرًا  كئيبًا  حزينًا  ب�ّسام 
ال��ت��ي ك���ان ي��ع��ق��ده��ا ع��ل��ى ه���ذا ال�����س��اب. 
متفائًا بم�ستقبل البقية من اأولده وبناته 

حفظهم اهلل تعالى.
العم اأبو غ�ّسان في م�سواره الطويل في 
الحياة يمثل م�ّسان في ما�سيها وحا�سرها. 
الحال  الرزق  لطلب  رجالتها  كفاح  وفي 
المروءة  على  اأولده��م  وتعليم  تربّية  وفي 
اهلل  �سكر  وعلى  والت�سامح.  المحبة  وقيم 

تعالى في �ستى الحالت. 
اأح��وج  ون��ح��ن  غ�ّسان  اأب���ا  ي��ا  فقدناك 
م��ا نكون اإل��ي��ك واإل���ى اأم��ث��ال��ك م��ن الآب��اء 
يتغمدك  اأن  تعالى  اهلل  �سائلة  الطيبين. 
ُمحّمد  واآل  ُمحّمد  مع  ويح�سرك  برحمته 
ال�سبر  وذويك  وبناتك  اأولدك  يلهم  واأن 

َوُح�سَن العزاء. واإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون.

وداع األحبة

احلاجة  زينب شمص
وداعاً

بقلم: �صادي ن�صر الدين

 ِ يبٌَة َقالُو�ْ �إِنَّا لِلّ �شِ ابَْتُهم مُّ قال اهلل تعالى:{  �لَِّذيَن �إَِذ� �أَ�شَ
َوَرْحَمٌة  بِِّهْم  رَّ مِّن  َلَو�ٌت  �شَ َعَلْيِهْم  �أُولَ�ِئَك  َر�ِجعوَن  �إِلَْيِه  َو�إِنَّ�ا 

َو�أُولَ�ِئَك ُهُم �ْلُمْهتَُدوَن} �سورة البقرة، الآية 156 � 157
»اأم  الحاجة  الحنون  جارتي  فراق  على  �سهر  بمرور 
ح�سين«  زينب �سم�س حيث فقدنا بغيابها الأم والجدة والجارة  
التي اأ�ساءت لنا �سموع الأمل والتوكل على اهلل تعالى والإلتجاء 
اإّن فراقها ُيدمي  اإليه �سبحانه وتعالى في ال�سّراِء وال�سّراء. 
القلب ويحزن النف�س ولكننا ُن�سّلُم بم�سيئة اهلل تعالى وقدره. 
ويبقى  العطرة  ذكراها  اأم��ام  خجلة  الم�ساعر  تبقى  حيث 
القلم بيدي ُمرتبكًا اأمام الكلمات التي ل ي�ستطيع كتابتها 
تجاه هذه الأم والجدة التي كنا ن�سعر بالبركة وال�سعادة 
من خال وجودها ور�ساها علينا ودعائها. تمامًا كما ُكّنا 
ح�سين«  »اأب��و  الحاج  المرحوم  زوجها  اأم��ام  بذلك  ن�سعر 

عبد علي �ساهر �سم�س. 
وبعد ل ي�سعني اإل التوجه اإلى اهلل تعالى بالدعاء اأن 
ُمحمد  واآل  ُمحّمد  مع  ويح�سرهما  زوجها  ويرحم  يرحمها 
َوَح�ُسَن اأولئك رفيقًا. واأن ُيلهم اأرحامهما وذويهما ال�سبر وال�سلوان.

واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

بقلم: الحاجة �صل�ى اأحمد عمرو

العاّلمة السّيد علي فضل اهلل 
نخشى دخول لبنان 

يف تعقيدات ما حصل يف أكرث من بلد عربي 
يف ذكرى 

حسني اسماعيل حيدر أحمد »أبو هشام« 

في  كلمته  خال  الأح��د  يوم  ظهر  قبل  جاء  �سماحته  موقف 
ا�سماعيل  ح�سين  المرحوم  اأربعين  ذك��رى  في  التاأبينّي  الحفل 
حيدر اأحمد »اأبو ه�سام«  في 23 اآب 2015م. في قاعة العلّية في 
الدينّية  ال�سخ�سيات  من  عدد  بح�سور  التراثّية،  ال�ساحة  قرية 
اأبناء  من  وح�سد  والبلدّية.  والأكاديمّية  والإجتماعّية  والثقافّية 

ت بهم القاعة. منطقة جبيل غ�سَّ
غ�ّسان  لل�سفير  كلمات  ُثّم  الحكيم،  الذكر  من  اآيات  البداية 
محمد  والمحامي  اأحمد،  حيدر  �سمير  والدكتور  ال�ساتر،  عبد 

حيدر اأحمد، وق�سيدة �سعرية لل�ساعر محمود �سحرور. 
بعدها كانت كلمة العّامة ال�سّيد علي ف�سل اهلل، التي تحّدث 
والأخاق  وال�سفافّية  والنزاهة  والمناقبّية  الع�سامّية  عن  فيها 
التي كان يحملها المرحوم، وحّبه الدائم والم�ستمر للّنا�س و�سعيه 

الحري�س  المثالي  المّوظف  فكان  جميعًا.  لخدمتهم 
اأننا  ُمعتبرًا  والدولة،  الّنا�س  م�سلحة  على  والغيور 
اإلى هذا النموذج المثالي في التفاني  بغيابه نفتقد 
العامة،  الم�سلحة  اأج��ل  م��ن  والت�سحّية  وال��ب��ذل 
تربطه  كانت  التي  الوطيدة  العاقة  اإل��ى  ُم�سيرًا 

ب�سماحة العّامة المرجع ال�سّيد ف�سل اهلل)قده(.
هذا  على  خ�سيته  �سماحته  كام  في  جاء  ومّما 
الحراك الذي ت�سهده ال�ساحة اللبنانّية. ومن دخول 
الكثيرين على خطه من اأجل ا�ستغاله لم�سالحهم 

اأو حرفه عن م�ساره الذي انطلق من اأجله، لإخراجه 
كما  وفتن  وادخاله في حروب  من طهارة منطلقاته، 

جرى في اأكثر من بلد عربي. 

إعداد: األستاذ محمد عبد الوهاب عمرو
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اإّنه �سراج...  في ليلة ُمظلمة �ساهدت نورًا يقترب ويقترب... 
اإقترب... ف�سعَّ نورًا للوطن واأنار وجه الأم والأب والأخت والأخ والعم 

والعمة والخال والخالة... 
اإّنه المجاهد ال�سهيد مالك ر�ستم م�سرف �سم�س الذي �سيعته 
في  الأخير  مثواه  اإلى  والموؤمنون  �سم�س  واآل  المقاومة  جماهير 
رو�سة ال�سهيدين � الغبيري ع�سر يوم الخمي�س في 2015/8/27م. 
حيث  المباركة.  ال�سهادة  بهذه  والديه  وبتهنئة  والدموع  بالآهات 
�سامن  مالك  ال�سهيد  بعمه  تيمنًا  مالك  اإ�سم  عليه  وال��داه  اأطلق 

�سم�س اّلذي ا�ست�سهد اأوائل الحرب اللبنانّية الب�سعة. 
لقد عرفتك يا ابن �سقيقتي بالُخلق الح�سن والأدب والإحترام 

َوُحبَّ العلم والتعلم وبالتقوى والطهارة منذ نعومة اأظافرك. 
لقد غادرتنا يا عزيزي باكرًا تاركًا في نفو�سنًا اأثرًا طيبًا عنك 
واأن  واأجياله.  لبنان  بم�ستقبل  واطمئنانًا  الأبطال.  رفاقك  وعن 
ُمخطط ا�سرائيل والتكفيريين في الق�ساء على وطننا العزيز لن 

ينجح ما دام لبنان يملك اأبطاًل كبارًا اأمثالك يا عزيزي. 
باأمان اهلل يا �سهيد... باأمان اهلل يا حبيب اهلل...

خالتك: الحاجة �سلوى اأحمد عمرو

الشهيد السعيد
حسين محمد حسين

إلى المجاهد الشهيد 
مالك 

رستم مشرف شمص
والده: محمد اأحمد ح�سين

والدته: زينب حمود
اأعمامه: ال�سيخ يو�سف، محمود، ح�سن، وال�سهيد طه ح�سين

خاله: ف�سل حمود
الكورة.  ق�ساء  1996م.  العام  بنهران  قرية  في  ال�سهيد  ولد 

تلقى علومه في مدار�س البازورّية � الجنوب.
تاريخ  حتى  وت��ّدرج  �سغره،  منذ  الجهادي  العمل  في  التحق 
وُح�سن  بطيبته  ال�سهيد  تمّيز  2015/8/22م.  في  اإ�ست�سهاده 
رفاقه  عنه  ونقل  المرحة.  وبروحه  اأقربائه  مع  وتعاونه  �سيرته 
عن  دف��اع��ًا  وا�ستب�ساله  واندفاعه  �سجاعته  عن  جميلة  ���س��ورًا 

الكرامة و�سونًا للوطن. 
وقد جاء في و�سيته لوالديه ما يلي: ]» اأُمي الحنونة اأرجو اأن 
 ،t الح�سين  مع  فاأنا  �سهادتي  على  تحزني  ل  واأن  ت�سامحيني 
الزينبّية  التربّية  هذه  على  �سكرًا...  اأًم��اه  اهلل،  باإذن  الجنة  في 

وطريق  الحّق  طريق  على  �سجعتني  ��ك  لأنَّ لك  و�سكرًا  ال�سالحة 
لأ�سبع  ُجعت  وكم  لأن��ام  �سهرت  فكم  اهلل...  �سبيل  في  الجهاد 
الجميل  د  لأرَّ المنا�سبة  الكلمات  اأجد  ل  اأُماه  لأ�سرب،  وعط�ست 
وتذكّري  فراقي  على  ت�سبري  اأن  واأرج��و  اأجلي  من  فعلته  الذي 
وال�سام  عليها،  اهلل  �سام  زينب  الحوراء  الم�سائب  اأم  دائمًا 

عليك ورحمة اهلل وبركاته اأيتها العزيزة الغالية.
اأبي العزيز �سكرًا لك على كل قطرة عرق بذلتها من اأجلي، 
وتربيتك  وعملك  ُجهدك  نتيجة  هي  فهذه  بولدك  ف��خ��ورًا  كن 
يا  الطاهر،  تعبك  على  ت�سامحني  اأن  منك  واأرج���و  ال�سالحة 
قالها  كما  تر�سى  ُخذ حتى  رّب  يا  اأر�سيت  قل:  �ساألوك  اأذا  اأبي 
اأن ت�سامحني ول تحزن  اأرجو  t، في كرباء.  مولنا الح�سين 

ال�سهادة في عقلي ومهما  اأر�سلتني، وو�سعت فكرة  اأنت من 
رًا  ُمق�سّ �ساأكون  وال��دي  يا  لك  قلت 

بحقك.  وال�سام عليكم«[.

وداع األحبة

إعداد: الحاج حمد حسين
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إفطار 
القاضي عمرو 

في مسقط رأسه 
المعيصرة

حيدر،  اأبي  �سامي  القر�سي،  عبدالأمير  الحاج  خزعل،  ابراهيم 
رواد  الأ�ستاذ  حيدر،  فادي  الأ�ستاذ  عمرو،  قا�سم  ع�سام  الحاج 
عمرو، مختار بزيون الحاج فوؤاد ن�سر الدين، مختار المعي�سرة 
الحاج م�سطفى عمرو وغيرهم من الوجوه الإجتماعّية والثقافّية. 

بداية الإحتفال كان القراآن الكريم للحاج ه�سام الحّاني ُثّم قام 
بتقديم الخطباء حيث تكّلم القا�سي عمرو �ساكرًا الح�سور الكريم 
خال  ُجبيلّية«  »اإطالة  م�سيرة  عن  متكلمًا  الدعوة  تلبيتهم  على 
�سنواتها الخم�س وعن الموا�سيع التي تطرقت اإليها وتكّلمت عنها 
مّما يجعلها حلقة من حلقات المعرفة في هذه المنطقة وفي لبنان 
يطّلع عليها في لبنان وباد الإغتراب اأكثر من ع�سرين األف قارئ 
على �سبكة الآنترنت. ُثّم تكّلم الم�ست�سار القانوني للمجلة المحامي 
الأ�ستاذ ح�سن مرعي بّرو داعيًا الح�سور اإلى ت�سجيع م�سيرة هذه 
بالإ�ستراك  وماديًا  والمقالت  بالبحوث  بتزويدها  معنويًا  المجلة 
التحرير  م�ست�سار  تكّلم  ُثّم  الم�سيرة.  تكتمل  حتى  وب�سرائها  بها 
الدكتور عبد الحافظ �سم�س عن جهود �ساحب هذه المجلة ورئي�س 
تحريرها في اإخراجها ك�سوت يدعو لاإعتدال والتعقل والوطنّية 
والوحدة الإ�سامّية في اأيامنا هذه. ُثّم تكّلم �سماحة الدكتور ال�سيخ 
علي جابر �ساكرًا للقا�سي عمرو دعوته وجمع هذه الوجوه الكريمة 
في هذه الليلة المباركة. كما تكّلم عن العمل الثقافّي والفكرّي الذي 
تقوم به هذه المجلة في هذه الأيام. حيث ل ينفك العمل الثقافّي 

عن العمل الوطنّي اأبدًا.

يو�سف  الدكتور  ال�سيخ  الجعفرّي  ال�سرعّي  جبيل  قا�سي  اأقام 
محمد عمرو في منزله في المعي�سرة غروب يوم الثاثاء الواقع 
فيه 30 حزيران 2015م. الواقع في ليلة 14 رم�سان 1436ه. اإفطارًا 
ح�سد  ح�سره  ُجبيلّية"  "اإطالة  لمجلة  الخام�س  العيد  بمنا�سبة 
كبير من الأهالي والأ�سدقاء يتقدمهم الدكتور ال�سيخ علي جابر، 
الم�سوؤول العامي في تجمع العلماء الم�سلمين ال�سيخ محمد ح�سين 
عمرو، ال�سيخ ع�سمت عبا�س عمرو م�سوؤول الأوقاف الجعفرّية في 
فتوح ك�سروان، الدكتور اأحمد قي�س، م�سوؤول منطقة جبيل ك�سروان 
رئي�س  ب���ّرو،  علي  ال�سيخ  اهلل  ح��زب  في  الخام�سة  المنطقة  في 
الموؤ�س�سة الخيرّية الإ�سامّية لأبناء جبيل وك�سروان ال�سيخ ح�سين 
ال�سيخ  ترم�س،  علي  ال�سيخ  ن�سراهلل،  ح�سن  اأب��و  ال�سّيد  �سم�س، 
محمود حيدر اأحمد، الحاج علي زريق، الحاج ح�سين اأ�سعد م�سوؤول 
موؤ�س�سة العّامة المرجع ال�سّيد محمد ح�سين ف�سل اهلل)قده(، في 
باد جبيل وال�سمال. الحاج ه�سام الحّاني م�سوؤول دعم المقاومة 
حميد  عاطف  البروفي�سور  عمرو،  محمد  ال�سحافي  الإ�سامّية، 
ع��ّواد، الدكتور وفيق عّام، الدكتور محمد ع��ّواد، الدكتور ح�سن 
حيدر اأحمد، الدكتور محمد رميحي حيدر اأحمد، الأ�ستاذ  حميد 
حيدر مدير ثانوية القا�سي عمرو الر�سمّية في المعي�سرة، الأ�ستاذ 
ح�سين حيدر اأحمد مدير ثانوية الإمام علّي بن اأبي طالبt ، في 
المعي�سرة، الأ�ستاذ كميل حيدر اأحمد، الأ�ستاذ محمد �سليم مدير 
متو�سطة ر�سول المحبةw، رئي�س بلدية المعي�سرة الحاج زهير 
عمرو، النقيب الدكتور علي عمرو، المهند�س لقمان عمرو، الحاج 
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اأقام وزير الخارجية والمغتربين اإفطاره ال�سنوي في مدينة البترون »بترونيات« غروب يوم الجمعة الواقع فيه 
10 تموز 2015م. الموافق لليلة الرابعة والع�سرين من �سهر رم�سان المبارك 1436ه. ح�سره العّامة ال�سيد جعفر 
ف�سل اهلل، قا�سي جبيل ال�سرعّي الجعفرّي ال�سيخ الدكتور يو�سف محمد عمرو، ال�سيخ م�سطفى مل�س ع�سو 

مجل�س الأمناء في تجمع العلماء الم�سلمين، المطران يو�سف درغام، ال�سيخ ر�سا اأحمد م�سوؤول حزب اهلل في 
�سمال لبنان، راعي اأبر�سية طرابل�س وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار �ساهر، راعي اأبر�سية 
البترون المارونّية المطران منير خيراهلل، المطران بول�س اميل �سعاده وفاعليات �سيا�سية واإجتماعّية، اإقت�سادّية، 

دينّية، ع�سكرّية، تربوّية، روؤ�ساء بلديات، مخاتير وغيرهم في البترون و�سمال لبنان.
تكّلم العّامة ف�سل اهلل عن مفهوم ال�سوم في الإ�سام الذي يمثل تطهر الروح والج�سد من الذنوب 
وال�سعور مع الآخرين. �ساكرًا للوزير با�سيل دعوته التي جمعت اأطياف اللبنانيين في هذا ال�سهر المبارك. 
كما اأكدَّ الوزير با�سيل في كلمته اأن خيار التيار »الوطني الحر«  التاقي بين اللبنانيين وتطبيق اتفاق 

الطائف ولي�س الت�سادم، محذرًا من �سقوط النموذج الأكثر اعتداًل والأكثر قدرة على قبول الآخر في لبنان. 
م�سددًا على اأن لبنان ل يمكن تق�سيمه لأن تداخله ال�سكاني والب�سري ل ي�سمح اإل بهجرات جماعّية وتفريغ الأر�س 

من نا�سها لكي ننجز التق�سيم وهذا اأمر م�ستحيل.

 إفطار الوزير جبران باسيل
في البترون

اأقام �سماحة ال�سيخ محمد ح�سين عمرو الم�سوؤول العامي في تجمع العلماء الم�سلمين 
مع اأ�سقائه الحاج في�سل وعلي والحاج م�سطفى مختار المعي�سرة اإفطارًا كبيرًا لأهالي 
 �  tاأبي طالب بن  علّي  الإم��ام  لثانوية  ال�ستوي  الملعب  في  والديهم  روح  المعي�سرة عن 
المعي�سرة، م�ساء يوم ال�سبت الواقع في الرابع من �سهر تموز 2015م. الموافق لليلة الثامن ع�سر من �سهر 
رم�سان المبارك ح�سره ح�سد كبير من الأهالي يتقدمهم قا�سي جبيل ال�سرعي الجعفرّي ال�سيخ الدكتور يو�سف 
محمد عمرو، ال�سيخ ع�سمت عبا�س عمرو م�سوؤول الأوقاف الجعفرّية في فتوح ك�سروان، ال�سيخ محمود طالب عمرو اإمام 
 tالمركز الإ�سامّي في المعي�سرة التابع لجمعية المبّرات الخيرّية، ال�سيخ علي ترم�س اإمام مركز الإمام زين العابدين
، في المعي�سرة، النقيب الدكتور علي عبد المنعم عمرو، الحاج ه�سام الحّاني م�سوؤول هيئة دعم المقاومة الإ�سامّية في 
باد جبيل و�سمال لبنان، الأ�ستاذ رّواد عمرو مدير مركز الإمام علّي بن اأبي طالبt، لل�تاأهيل الإجتماعّي، الحاج �سادق �سقر، 
المهند�س ح�سين عمرو، الحاج �سامي عمرو، الحاج نزيه عمرو، الحاج علي عبا�س عمرو، ال�سحافي محمد عمرو، الأ�ستاذ الحاج ديب 
العنان، الحاج جهاد زريق، حكمت حيدر اأحمد، الحاج �سعد الدين عمرو، الحاج ربيع م�سطفى عمرو، وفد من بلدية المعي�سرة وجمع 

من الأهالي. وختم الإفطار بقراءة الفاتحة عن روح الحاج ح�سين الحاج ح�سن عمرو وزوجه الحاجة اأم في�سل عمرو.

 إفطار
الشيخ محمد حسين عمرو
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إفطار 
رئيس بلدية 

المعيصرة

ال�سيخ من�سور غانم البون، الأ�ستاذ ال�سّيد م�سطفى الح�سيني، 
نائب  الفتوح،  ك�سروان  بلديات  اتحاد  رئي�س  نوفل  نهاد  الأ�ستاذ 
قائمقام  حداد،  ابراهيم  القن�سل  الذكر  الآنف  الإتحاد  رئي�س 
المنطقة  في  البلدي  العمل  م�سوؤول  من�سور،  جوزيف  ك�سروان 
الخام�سة في حزب اهلل المهند�س ح�سن المقداد، الأب جوزيف  
�سال رئي�س دير الآباء الكرمليين في المعي�سرة، ال�ساعر الأديب 
الدكتور عبد الحافظ �سم�س، ال�سيخ محمد اأحمد حيدر، ال�سيخ 
زريق،  علي  الحاج  الأ�ستاذ  ترم�س،  علي  ال�سيخ  عمرو،  �سريف 
الر�سمّية،  عمرو  القا�سي  ثانوية  مدير  حيدر  حميد  الأ�ستاذ 
اأبي  بن  علي  الإم��ام  ثانوية  مدير  اأحمد  حيدر  ح�سين  الأ�ستاذ 
العنان،  محمود  المتقاعد  العميد  المعي�سرة،  في   ،iطالب
العميد المتقاعد ح�سن محمد عمرو، المقدم م�سطفى بدران، 
اأبو مع�سر،  المقّدم منذر الح�سينّي، النقيب زياد كامل، المقدم 
النقيب غ�ّسان �ساهر، النقيب علي عمرو، النقيب غ�ّسان �ساهر، 
اأبي  طوني  الكفور  بلدية  رئي�س  مخلوف،  �سحاده  اأّول  المازم 
�سعب، رئي�س بلدية يح�سو�س كارل لبيب زوين، المهند�س محمد 
عمرو،  ر�سوان  المحامي  عمرو،  ح�سين  المهند�س  عمرو،  خير 
علي  المرحوم  اأبناء  المو�سوّي،  عبا�س  ال�سّيد  الأع��م��ال  رج��ال 
اإجتماعّية  �سخ�سيات  من  وغيرهم  اأمهز  ح�سن  عمرو،  ح�سين 
وثقافّية واإقت�سادّية واأمنية. وُختّم الإحتفال بقراءة الفاتحة عن 

روح موتى �ساحب الدعوة. 

اأقام رئي�س بلدية المعي�سرة الحاج زهير نزيه عمرو اإفطاره 
ال�سنوي غروب يوم ال�سبت الواقع فيه 11 تموز 2015م. الموافق 
في  2015م.  المبارك  رم�سان  �سهر  من  والع�سرين  الرابع  لليلة 
اآل عمرو في  ولعائلة  بلدته  لأبناء  المعي�سرة  الجديد في  منزله 
جمع  ح�سره  والبقاع  الجنوبّية  وال�ساحية  وبيروت  المعي�سرة 
الإحتفال  وختم  عمرو،  اآل  وعائلة  المعي�سرة  اأبناء  من  كبير 
بقراءة الفاتحة عن روح موتى �ساحب الدعوة وعن اأرواح موتى 

الحا�سرين. 
كما اأقام اأي�سًا اإفطارًا اآخر في منزله الآنف الذكر في 
المعي�سرة غروب يوم الأحد الواقع فيه 12 تموز 2015م. 
رم�سان  �سهر  من  والع�سرين  الخام�س  لليلة  الموافق 
المبارك للفعاليات ال�سيا�سّية والإجتماعّية في ك�سروان 
قا�سي  يتقدمهم  منهم  كبير  جمع  ح�سره  وجبيل 
يو�سف  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  الجعفري  ال�سرعي  جبيل 
محمد عمرو، الم�سوؤول الإعامي في تجمع العلماء 
م�سوؤول  عمرو،  ح�سين  محمد  ال�سيخ  الم�سلمين 
ال�سيخ  ك�����س��روان  فتوح  ف��ي  الجعفرّية  الأوق����اف 
اأحمد  الدكتور  ال�سيخ  عمرو،  عبا�س  ع�سمت 
قي�س، م�سوؤول المنطقة الخام�سة في حزب اهلل 
ال�سيخ ح�سين زعيتر، م�سوؤول منطقة جبيل وك�سروان في 
المنطقة الخام�سة في حزب اهلل ال�سيخ علي بّرو، النائب ال�سابق 
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إفطار رأس أسطا 
في مطعم 

"كرم الخير"
وم�سوؤول  وك�سروان  ال�سهداء في باد جبيل  اأ�سر  ال�سهداء ح�سرته 
ار وجمع من الوجوه  موؤ�س�سة ال�سهيد في بيروت ال�سيخ محمد ن�سّ
الإجتماعّية يتقدمهم قا�سي جبيل ال�سرعي الجعفري ال�سيخ الدكتور 

يو�سف محمد عمرو، الم�سوؤول الإعامي في تجمع العلماء الم�سلمين 
ال�سيخ محمد ح�سين عمرو، وفد من المنطقة الخام�سة في حزب اهلل 

: ال�سيخ علي قان�سو، الحاج اأكرم برق، �سامر قبان والمهند�س  �سمَّ
ح�سن المقداد م�سوؤول العاقات الّعامة في المنطقة الخام�سة، 

ال�سيخ علي بّرو م�سوؤول منطقة جبيل وك�سروان في حزب اهلل، 
الإ�سامّية  الخيرّية  الموؤ�س�سة  رئي�س  �سم�س  ح�سين  ال�سيخ 

اأحمد م�سوؤول منطقة  ال�سيخ ر�سا  وك�سروان،  لأبناء جبيل 
ال�سمال في حزب اهلل، ال�سيخ جمال كنعان، ال�سيخ محمد 

اأحمد حيدر، ال�سيخ محمد نون، ال�سيخ م�سطفى قماطي، ال�سيخ محمود 
حيدر اأحمد، ال�سيخ �سريف عمرو، ال�سيخ علي ترم�س، الحاج زهير نزيه 
عمرو رئي�س بلدية المعي�سرة، الحاج علي حيدر اأحمد رئي�س بلدية راأ�س 
اأ�سطا، مختار راأ�س اأ�سطا عدنان حيدر اأحمد ووجوه اإجتماعّية وثقافّية. 
بداية الإحتفال كان لقراءة القراآن الكريم للحاج ه�سام الحّاني، ُثّم تكّلم 
ال�سيخ جمال كنعان عن ف�سل ال�سهادة وال�سهداء على الدين والوطن، 
ُثّم تكّلم ال�سيخ ح�سين �سم�س �ساكرًا للحاج ربيع حيدر اأحمد مبادرته 
ال��ورود لأ�سر  ار بتقديم �سال من  ُثّم قام ال�سيخ محمد ن�سّ الطيبة. 
ال�سهداء من قرى ل�سا وعين الغويبة وعلمات وراأ�س اأ�سطا وكفر�سال 
والمعي�سرة وفرحت واأخذ ال�سور التذكارّية معهم ومع بع�س العلماء 

من الحا�سرين.
وختم الإحتفال بالدعاء للمجاهدين بالن�سر وبقراءة الفاتحة 

عن روح ال�سهداء وال�سهيد ال�سيخ عماد حيدر اأحمد.

في  ال�سنوي  اإفطارهما  ووال��ده  اأحمد  حيدر  ح�سين  الحاج  ربيع  الأ�ستاذ  اأق��ام 
مطعمهما »كرم الخير« في بلدة راأ�س اأ�سطا � جبيل، غروب يوم الإثنين الواقع في اأّول 
تموز 2015م. الموافق لليلة 15 رم�سان المبارك ح�سره ح�سد كبير من اأهالي بلدة 
را�س اأ�سطا والأ�سدقاء يتقدمهم مفتي باد جبيل وك�سروان ال�سيخ عبد الأمير �سم�س الدين، 
قا�سي جبيل ال�سرعّي الجعفرّي ال�سيخ الدكتور يو�سف محمد عمرو، النائب الحاج عبا�س ها�سم، 
النائب ال�سابق الحاج محمد برجاوي، وفد من المنطقة الخام�سة في حزب اهلل برئا�سة ال�سيخ ح�سين زعيتر، 
الم�سوؤول العامي في تجمع  ال�سيدة نجوى �سويدان فرح،  الأ�ستاذ جوزيف من�سور، قائمقام جبيل  قائمقام ك�سروان 
العلماء الم�سلمين ال�سيخ محمد ح�سين عمرو، ال�سيخ جمال كنعان اإمام بلدة ب�ستليده، ال�سيخ محمود حيدر اأحمد اإمام 

اأ�سطا،  راأ����س  ال�سيخ اأحمد اللقي�س اإمام المركز الإ�سامّي في جبيل، ال�سيخ خ�سر ب��ل��دة 
بّرو، م�سوؤول المنطقة الثالثة في حركة » اأمل«  الرائد علي خير الدين، 
ال�سيد ف�سل  المرجع  العّامة  موؤ�س�سة  م�سوؤول  اأ�سعد  الحاج ح�سين 
اهلل)قده( في جبيل و�سمال لبنان، الأ�ستاذ عمر اللقي�س رئي�س لجنة 
اأوقاف جامع »اإ�سام جبيل«، الأب مارون غاريو�س رئي�س دير مار 
جرج�س جبيل، الأ�ستاذ زياد الحّواط رئي�س بلدية جبيل، الأ�ستاذ 
رفيق اأبي يون�س، رئي�س بلدية باط بطر�س الق�سيفي، رئي�س بلدية 
علمات محمود عّواد، رئي�س بلدية اهمج نزيه �سمعان، رئي�س بلدية 
نزيه عمرو  الحاج زهير  اأحمد،  الحاج علي حيدر  اأ�سطا  راأ���س 
رئي�س بلدية المعي�سرة، المحامي الحاج محمد علي خليل حيدر 
الدكتور محمد رميحي  اأحمد،  المحامي عدنان حيدر  اأحمد، 
حيدر اأحمد، الدكتور مي�سال اأبي �سعب، الدكتور ح�سن حيدر اأحمد، الدكتور 
ربيع �سم�س، كاتبة العدل ال�سّيدة ڤيرا داوود، رئي�س م�سلحة مياه جبيل المهند�س ربيع خليفة و�سخ�سيات 

اأمنية وع�سكرّية وروؤ�ساء بلديات ومخاتير ووجوه اإجتماعّية. 
كما اأقاما اإفطارًا اآخر غروب يوم الثاثاء الواقع فيه 14 تموز 2015م. الموافق لليلة 28 رم�سان 1436ه. لأ�سر وعوائل 
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 إفطار
الشيخ علي ترمس

اأقام ف�سيلة ال�سيخ علي ترم�س اإفطاره ال�سنوي غروب يوم ال�سبت الواقع فيه 
رم�سان 1436ه.  �سهر  الحادية ع�سرة من  لليلة  الموافق  27 حزيران 2015م. 
في المعي�سرة، ح�سره قا�سي جبيل ال�سرعّي الجعفرّي ال�سيخ الدكتور يو�سف 
محمد  ال�سيخ  الم�سلمين  العلماء  تجمع  في  الإعامي  الم�سوؤول  عمرو،  محمد 
ح�سين عمرو، م�سوؤول الأوقاف الجعفرّية في فتوح ك�سروان ال�سيخ ع�سمت عبا�س 
عمرو، ال�سيخ محمود عمرو اإمام المركز الإ�سامّي في المعي�سرة التابع لجمعية 
المبّرات الخيرّية. الحاج ه�سام الحّاني م�سوؤول هيئة دعم المقاومة الإ�سامّية 
في باد جبيل وك�سروان، الحاج ابراهيم خزعل، الحاج عبد الأمير القر�سي، 
الحاج بال �سم�س، المهند�س ح�سام عبد المنعم عمرو، وختم الإفطار ب�ساة 
المغرب والع�ساء جماعة باإمامة القا�سي عمرو في م�سجد الإمام زين العابدين

المنعم  الحاج عبد  والمركز  الم�سجد  موؤ�س�س  روح  الفاتحة عن  وبقراءة   ،t
عمرو واأرواح موتى الحا�سرين.

إفطار
خمتار بلدة بزيون

إفطار 
نعيم نصر الدين

اأقام نعيم اأحمد ن�سر الدين في منزله في كفر�سال 
يوم  غروب  والديه  روح  عن  ال�سنوي  اإفطاره  عم�سيت   �
2015م.  تموز  �سهر  م��ن  الخام�س  ف��ي  ال��واق��ع  الأح���د 
المبارك  رم�سان  �سهر  من  ع�سر  التا�سع  لليلة  الموافق 
والأ�سدقاء  الدين  ن�سر  اآل  من  جمع  ح�سره  1436ه. 
ال�سيخ  الجعفري  ال�سرعي  جبيل  قا�سي  يتقدمهم 
الدكتور يو�سف محمد عمرو، ماهر حيدر اأحمد، ناظم 
عّواد،  ح�ّسان  الدين،  ن�سر  جاد  �سم�س،  �سامن  وليم 
�سحاده ن�سر الدين، ح�سن ن�سر الدين وغيرهم وختم 
الإفطار بقراءة الفاتحة عن روح والدي �ساحب الدعوة 

واأموات الحا�سرين.

الدين  ن�سر  ف��وؤاد  الحاج  بزيون  بلدة  مختار  اأق��ام 
اإفطاره ال�سنوي في منزله في عم�سيت � كفر�سال غروب 
يوم الخمي�س الواقع في التا�سع من �سهر تموز 2015م. 
الموافق لليلة الثالث والع�سرين من �سهر رم�سان 1436ه. 
يتقدمهم  والأ�سدقاء  الدين  ن�سر  اآل  من  جمع  ح�سره 
يو�سف  الدكتور  ال�سيخ  الجعفرّي  ال�سرعّي  قا�سي جبيل 
دياب  الزرجاني،  �سادق  ال�سيخ  ف�سيلة  عمرو،  محمد 
ن�سر  نعيم  الدين،  ن�سر  غ�ّسان  الأ�ستاذ  اأحمد،  حيدر 
الدين وغيرهم وختم الإفطار بقراءة الفاتحة عن روح 

اأموات الحا�سرين.
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إفطار 
الحاج إبراهيم خزعل

اأقام التيار الوطنّي الحر في جبيل اإفطاره ال�سنوي في مطعم 
»على البحر« في منطقة الميناء � جبيل � غروب يوم الجمعة الواقع 
�سهر  من  والع�سرين  الرابع  لليلة  الموافق  2015م.  تموز   10 فيه 
باد  في  الإجتماعّية  الوجوه  من  جمع  ح�سره  المبارك.  رم�سان 
جبيل يتقدمهم النائب الحاج عبا�س ها�سم ممثًا لدولة الرئي�س 
�سم�س  ال�سيخ ح�سين  وليد خوري،  الدكتور  النائب  مي�سال عون، 
رئي�س الموؤ�س�سة الخيرّية الإ�سامّية لأبناء جبيل وك�سروان، القيم 
البر�سي الأب فادي الخوري ممثًا للمطران مي�سال عون، ال�سيخ 
المركز  اإم��ام  اللقي�س  غ�ّسان  ال�سيخ  لوالده  ممثًا  اللقي�س  اأحمد 
اإمام بلدة را�س  اأحمد  الإ�سامّي في جبيل، ال�سيخ محمود حيدر 
في  العامة  العاقات  م�سوؤول  المقداد  ح�سن  المهند�س  اأ�سطا، 
التيار  من�سق  لحود  جي�سكار  اهلل،  حزب  في  الخام�سة  المنطقة 
الإجتماعّية  ال��وج��وه  من  وجمع  جبيل  مدينة  في  الحر  الوطني 

والتربوّية والأمنّية الع�سكرّية. 
بعد الن�سيد الوطنّي اللبنانّي قّدم الخطباء مران زعرور التي 
األقى كلمة  رحّبت بالح�سور مقدمة الأ�ستاذ جي�سكار لحود حيث 
من وحي المنا�سبة ُثّم تكّلم النائب الحاج عبا�س ها�سم عن روح 
التعاي�س والوحدة الوطنّية التي تمتاز بها باد جبيل. واأّنها نموذج 
جيد للوحدة الوطنّية. واأّن »التيار الوطنّي الحر« اأقام هذا الإفطار 
اإيمانًا منه بوحدة الم�سير بين الم�سلمين والم�سيحيين والوحدة 

الوطنّية التي ل ي�ستطيع لبنان الإ�ستمرار من دونها. 
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 إفطار
 التيار الوطنّي الحر

في جبيل

اأقام الحاج اإبراهيم حليم خزعل اإفطاره ال�سنوي في منزله في جبيل »�سنتر خزعل« غروب يوم الإثنين 
المبارك ح�سره جمع من  �سهر رم�سان  والع�سرين من  ال�سابع  لليلة  الموافق  تموز 2015م.  فيه 13  الواقع 
الأ�سدقاء يتقدمهم قا�سي جبيل ال�سرعي الجعفرّي ال�سيخ الدكتور يو�سف محمد عمرو، الم�سوؤول العامي 
في تجمع العلماء الم�سلمين ال�سيخ محمد ح�سين عمرو، رئي�س الموؤ�س�سة الخيرّية الإ�سامّية لأبناء جبيل 
وك�سروان ال�سيخ ح�سين �سم�س، ال�سيخ علي بّرو م�سوؤول منطقة جبيل وك�سروان في المنطقة الخام�سة في 
حزب اهلل، الأ�ستاذ زياد الحّواط رئي�س بلدية جبيل، ال�سيخ محمود حيدر اأحمد، ال�سيخ محمود عمرو، ال�سيخ 
 ،wعلي ترم�س، الحاج زهير عمرو رئي�س بلدية المعي�سرة، الأ�ستاذ محمد �سليم مدير متو�سطة ر�سول المحبة
جبيل، الأ�ستاذ بهاء مخايل مدير ثانوية المن�سف الأهلية، المهند�س ب�ّسام غ�سن رئي�س لجنة الأهل في ثانوية 
المن�سف، الأ�ستاذ بول مخايل، الحاج ماجد الحاج، ح�ّسان حيدر اأحمد، ه�سام حيدر اأحمد، الحاج �سعد الدين 

عمرو وغيرهم. وختم الإحتفال بقراءة الفاتحة عن روح المرحوم حليم خزعل.
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إفطار 
لـ حركة "أمل" في جبيل

اأقامت حركة » اأمل« اإقليم جبل لبنان اإفطارها ال�سنوي تكريمًا 
 » بال�س  »بيبلو�س  فندق  مطعم  في  والجرحى،  ال�سهداء  لعوائل 
جبيل، غروب يوم الثاثاء الواقع فيه 7 تموز 2015م. ح�سره النائب 
عبا�س ها�سم، راعي اأبر�سية جبيل المارونية المطران مي�سال عون 
ممثا بالأب روني بو غاريو�س، قائمقام جبيل نجوى �سويدان فرح، 
 « ال�سيا�سي في  المكتب  رئي�س  الحّواط،  زياد  بلدية جبيل  رئي�س 
حركة اأمل« جميل حايك، نائب رئي�س المكتب ال�سيا�سي للحركة 
جبل  في  للحركة  التنظيمي  الم�سوؤول  الم�سري،  ح�سن  ال�سيخ 

لبنان محمد داغر، الم�سوؤول التنظيمي للحركة في جبيل علي خير 
الدين،الم�سوؤول العامي في اإقليم جبل لبنان محمود المقداد، 
الدين،  �سم�س  الأمير  عبد  ال�سيخ  جبيل  لباد  الجعفري  المفتي 
مدير م�ست�سفى البوار الحكومي الدكتور �سربل عازار، الأمين العام 
ال�سابق لحزب الكتلة الوطنية المحامي جان الحّواط، رئي�س جمعية 
» اآنج« الأجتماعية المحامي ا�سكندر جبران، القائد ال�سابق للدرك 
الداخلي  الأمن  قوى  �سرية جونية في  اآمر  �سعادة،  اليا�س  العميد 
اآمر ف�سيلة جبيل في قوى الأم��ن الداخلي  المقدم جوني داغ��ر، 

النقيب كارلو�س الحاماتي وفاعليات حزبية  ووجوه اإجتماعّية  .
ون�سيد  الوطني  الن�سيد  ثم  الحكيم،  الذكر  من  اآي��ات  بداية، 
»حركة اأمل«، بعدها األقى ال�سيخ الم�سري كلمة قال فيها:»ي�سادف 
يوم �سهيد »اأمل« في يوم تكريم عوائل �سهداء جبيل ويوم اإ�ست�سهاد 
اأمير الموؤمنين عليِّ بن اأبي طالبt، الذي ي�سادف هذا اليوم 
ذكرى اإ�ست�سهاده على يد طواغيت الأر�س لأنه يمثل العتدال بكل 
اأراده  الذي  »اأم��ل«  و�سهيد  بن�ساعته،  اليمان  يمثل  ولأنه  تاوينه 
قرية  كل  وع��ن  د�سكرة  كل  عن  يدافع  اأن  ال�سدر  مو�سى  الإم���ام 
ومدينة على م�ساحة هذا الوطن، ولأن الإمام ال�سدر كان الفكر 
النا�سع واإذا بدولة الرئي�س نبيه بّري الذي م�سى على نف�س الُخطى 
والذي ل يمكن اإل اأن يكون لكل اللبنانيين بكل تاوينهم وطوائفهم 
هذه  جبيل  كبنت  جبيل  اأن  يعتبر  و�سيبقى  كان  فاإنه  واأحزابهم، 
واحد،  بوجه  وهما عدوان  العدوان  اأ�سيرة  وتلك  الحرمان  اأ�سيرة 
هكذا ينطلق �سهيد اأمل من اأر�س الجنوب لي�سكل بدمائه زنار نار 

اأمام طمع الأعداء باأر�سنا وخيراتنا وثرواتنا ووطننا لبنان «.

للجمهورية  رئي�سًا  لننتخب  وتابع:»تعالوا 
ِنَع في لبنان، دعونا  ولأول في تاريخ لبنان مكتوبًا عليه �سُ

لنتخاب رئي�س مختار من �سعبه واأهله من اللبنانيين عن قناعة، 
اإنتخاب رئي�س  اللبنانيون اليوم مدعوون جميعًا لأن ي�سارعوا الى 
البلد ناق�س  اأن يكون ج�سد با راأ���س هذا  للجمهورية. هل يعقل 
اليوم بتركيبته اليوم كل بلد ل راأ�س فيه ل حياة له؟ تعالوا لننتخب 
رئي�س جمهورية لبنانيًا من دون الت�سكع على اأبواب الدول العظمى 
اأو دول الجوار، تعالوا لنت�سكع اأمام المجل�س النيابي لياً نهاراً من 
اأجل الخروج برئي�س جمهورية لهذا البلد الذي ي�ستاأهل منا الكثير، 
ولن�سحي بالنانيات من اأجل م�سلحة لبنان وهو بانتظار الم�سوؤولين 
الكبار الذين يتحملون م�سوؤولية بقاء هذا الوطن،اإ�سرائيل تنتظر 
هي  اإ�سرائيل  تكون  األ  اأجل  ومن  لته�سمه،  بالكوما  لبنان  ليدخل 
ثرواته  عن  لندافع  لبنان،  وطننا  لنحمي  تعالوا  الأك��ب��ر،  الرابح 

الطبيعية«.
وختم:»المبادىء لي�ست موجودة عند هذه الأقوام، وهم ينفذون 
اأوامر ال�ستعمار، ومن هذا المنطلق، نقدم التعازي اإلى دولة الكويت 
اأمير  بها  قام  التي  الح�سارية  المعالجة  على  والتهاني  بال�سهداء 
الكويت حيث �سلى ال�سني الى جانب ال�سيعي وحيث جل�س الجميع 
يتقبلون التعازي باعتبار اأن ال�سهداء ينتمون الى كل الكويت، فلماذا 
ل نفعل نحن هنا في لبنان عندما ي�سقط منا �سهيد فلنجتمع جميعًا 
من اأجل اأن نتقبل التعازي واأن ن�سع اأيادينا بع�سها ببع�س من اأجل 

وحدة وطننا وع�ستم وعا�س لبنان «.

مسجد اإلمام علّي 
 t بن أبي طالب

جبيل

ف�سل  ح�سين  محمد  ال�سّيد  المرجع  العّامة  موؤ�س�سة  في  التبليغ  دائ���رة   اأق��ام��ت 
اهلل)ر�س(، في م�سجد الإمام عليِّ بن اأبي طالبt، برنامجها ال�سنوي ل�سهر رم�سان 
المبارك 1436ه. الموافق يوم الخمي�س 2015/6/18م. ولغاية عيد الفطر المبارك 

الواقع فيه 2015/7/17م. 
اأوًل: �ساة الفجر كل يوم مع دعاء وبع�س الدرو�س القراآنّية والفقهّية باإمامة ف�سيلة 

ال�سيخ محمود حيدر اأحمد.
ثانيًا: �ساة الظهر والع�سر كل يوم مع بع�س الأدعّية الرم�سانّية باإمامة ف�سيلة ال�سيخ محمود 
حيدر اأحمد عدا اأيام الجمع من هذا ال�سهر المبارك مع خطبتي الجمعة و�ساة الع�سر فهي باإمامة القا�سي 

الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد عمرو.
ثالثًا: �ساة المغرب والع�ساء كل ليلة كانت بعد موعد الإفطار ب�ساعة باإمامة �سماحة القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد 
عمرو مع بع�س الدرو�س الإ�سامّية من المنا�سبات الدينّية في هذا ال�سهر. مع دعاء الإفتتاح الذي تناوب على قراءته طوال 

هذا ال�سهر ف�سيلة ال�سيخ محمود حيدر اأحمد والأخ خ�سر منير بلوط. 
رابعًا: اإحياء ذكرى وفاة ال�سيدة خديجة الكبرى واأبي طالب o، بعد �ساة الع�سر في يوم الجمعة الموافق للتا�سع من 
�سهر رم�سان المبارك بمجل�س عزاء ح�سينّي، وكذلك اإحياء ذكرى اإ�ست�سهاد اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالبt، بعد 
منت�سف �سهر رم�سان المبارك بمجل�س عزاء لف�سيلة ال�سيخ علي ترم�س عن روح المرحوم الأ�ستاذ الحاج ح�سين محمد حمد 
اأبي حيدر وكذلك اإحياء ذكرى مولد الإمام الح�سن بن علّي o، في اأُم�سّية قراآنّية وتوا�سيح دينّية لف�سيلة الأ�ستاذ عبا�س 

�سرف الدين في ليلة 17 رم�سان المبارك. 
خام�سًا: اإحياء ليالي القدر بالتعاون مع ف�سيلة ال�سيخ محمود حيدر اأحمد والأخ خ�سر منير بلوط والحاج اأحمد كنج 

والحاج عبد الأمير القر�سي وجمع كبير من الموؤمنين والموؤمنات.
�ساد�سًا: اإحياء الذكرى الخام�سة لرحيل اآية اهلل العظمى المرجع الديني ال�سّيد محمد ح�سين ف�سل اهلل)قده(، من خال 
خطبة الجمعة الثانية التي األقاها القا�سي د. عمرو من على منبر م�سجد الإمام علي بن اأبي طالب t، في جبيل، في 3 تموز 

2015م. الموافق لليوم ال�ساد�س ع�سر من �سهر رم�سان المبارك. 
�سابعًا: اإحياء يوم القد�س العالمي في اآخر جمعة من �سهر رم�سان بتخ�سي�س الخطبة الثانية من قبل القا�سي الدكتور 

ال�سيخ يو�سف محمد عمرو كعادته كل عام.
ثامنًا: قيام بع�س العائات الجبيلّية ومن اأبناء الجالّية العراقّية باإفطارات عائلّية في رحاب هذا الم�سجد ليلة كل جمعة. 
ة الإعتكاف في الم�سجد في اأواخر �سهر رم�سان المبارك كعادته  تا�سعًا: قيام الأخ الفا�سل الحاج �ساح حيدر اأحمد ب�سنَّ

كل عام. 

هيئة التحرير
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 مدينة جبيل
وشهر رمضان المبارك

إفطار احلاج أسعد 
أحمد شمص

إفطار أبناء املرحوم 
احلاج عبد املنعم 
عمرو يف املعيصرة

في  عمرو  المنعم  عبد  الحاج  المرحوم  اأبناء  اأق��ام 
المعي�سرة اإفطارهم ال�سنوي غروب يوم ال�سبت الواقع 
من  الرابعة  لليلة  الم�سادف  20 حزيران 2015م.  فيه 
الأهالي  من  كبير  ق�سم  ح�سره  المبارك  رم�سان  �سهر 
ال�سرعي  جبيل  قا�سي  يتقدمهم  الأ�سدقاء  من  وجمع 
الجعفرّي ال�سيخ الدكتور يو�سف محمد عمرو، الم�سوؤول 
محمد  ال�سيخ  الم�سلمين  العلماء  تجمع  في  العامي 
فتوح  في  الجعفرّية  الأوق���اف  م�سوؤول  عمرو،  ح�سين 
بّرو  ال�سيخ علي  ال�سيخ ع�سمت عبا�س عمرو،  ك�سروان 
ال�سيخ  اهلل،  حزب  في  وك�سروان  جبيل  منطقة  م�سوؤول 
محمود عمرو، ال�سيخ �سريف عمرو، ال�سيخ علي ترم�س، 
ال�سيخ خ�سر بّرو م�سوؤول جمعية القراآن الكريم. رئي�س 
بلدية المعي�سرة الحاج زهير نزيه عمرو، قراء القراآن 
اأحمد  كامل  ال�سيخ  اأمهز،  علي  محمد  الحاج  الكريم 
عمرو،  ح�سن  الحاج  الحّاني،  ه�ّسام  الحاج  �سعيب، 
فرقة العهد للتوا�سيح الإ�سامّية، الأ�ستاذ جال الحاج، 
الحاج هاني جبق، المهند�س ح�سين عمرو، ال�سحافي 
محمد عمرو وغيرهم. ختم الإفطار بقراءة الفاتحة عن 
روح المرحوم الحاج عبد المنعم عمرو وزوجه الحاجة 

اأم ح�سام.

اإف��ط��اره  �سم�س  اأح��م��د  نجيب  اأ�سعد  ال��ح��اج  اأق���ام 
ع�سر  الحادي  فيه  الواقع  ال�سبت  يوم  غ��روب  ال�سنوي 
من �سهر تموز 2015م. الموافق لليلة الرابع والع�سرين 
المبارك 1436ه�. في منزله، م�سان  من �سهر رم�سان 
ال�سرعّي الجعفرّي  � ق�ساء جبيل، ح�سره قا�سي جبيل 
الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد عمرو، تامر �ساهر �ساهر 
ا�سعد  ال��ح��اج  واأب��ن��اء  ال��دي��ن  ن�سر  نعيم  رواد،  وول���ده 
والدي  روح  عن  الفاتحة  بقراءة  الإفطار  وُختم  �سم�س 
�ساحب الدعوة وزوجته الحاجة اأم علي �ساهر �سم�س.
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لأول مّرة في تاريخ جبيل نظّمت بلدية جبيل م�ساء يوم الخمي�س 
التا�سع من �سهر تموز 2015م. الموافق لليلة 23ه. من �سهر رم�سان 
ح�سرها  الروماني،  ال�سارع  في  رم�سانّية  ليلة  المبارك 1436ه���. 
قائمقام جبيل ال�سيدة نجوى �سويدان فرح، الأ�ستاذ فادي حيدر ممثًا 
لقا�سي جبيل ال�سرعي الجعفرّي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد عمرو، 
ال�سيخ اأحمد اللقي�س ممثًا لوالده ال�سيخ غ�ّسان اللقي�س اإمام المركز 
الإ�سامي في جبيل، رئي�س بلدية جبيل الأ�ستاذ زياد الحّواط، مدير 
المركز الدولي لعلوم الإن�سان في جبيل الدكتور اأدوني�س عكرا، رجال 

دين وممثلون عن الأحزاب ال�سيا�سّية في الق�ساء.
بعد الن�سيد الوطنّي وبعد تقديم من الإعامّية مايا �سديد اعتبر 
الحّواط » اأن هذا الإحتفال هو وقفة توؤكد من خالها ت�سامن اأهل 
التاقي  مدينة  هي  جبيل  واأن  وانتمائهم،  طوائفهم  بكافة  جبيل 
والحوار والتوا�سل والمحبة بين كافة �سرائح الوطن، الذي وان كان 
اأننا نحاول قدر الإمكان في مدينتنا الحبيبة،  اإل  حاليًا مجروحًا، 
العمل  في  ق��دوة  نكون  اأن  لعام 2016م.  العربّية  ال�سياحة  عا�سمة 
الجماعّي من اأجل اإنمائها، وتطويرها وتح�سينها واظهار معالمها 
الجميلة، لي�س فقط للبنان واإنما للعالم« ا�ساف:» اإن مدينة جبيل 
تنقل ال�سورة الح�سارّية عن لبنان، الذي هو ر�سالة بتعدديته وتنوعه 
ونحن نحاول قدر الم�ستطاع اأن نزيل الغيمة ال�سوداء التي تجتاح وطننا 
العربي ولبنان، لتبقى جبيل بعيدة عن الم�ساكل والأزمات ال�سيا�سّية 

الإجتماعّية والإقت�سادّية«.
وتخّلل الحفل اإداء لفرقة مولوية، قبل اأن تقدم جوقة الفيحاء، 
الموؤلفة من 40 ُمن�سدًا وُمن�سدة من طرابل�س باقة من اأجمل الأنا�سيد 

اللبنانّية التراثّية والدينّية الجامعة.
كما اأقام الدكتور اأدوني�س عكرا والمركز الدولي لعلوم الإن�سان في 

جبيل ليلة رم�سانية اأخرى م�ساء يوم الجمعة في العا�سر 
منه كان لها ال�سدى الجميل والأثر الطيب في نفو�س من 

ح�سر. 
عي�سى بو عي�سى و�سهر رم�سان المبارك

»الديار«  بو عي�سى في �سحيفة  الأ�ستاذ عي�سى  كتب 
ال�سادرة يوم الخمي�س في 2015/7/2م. في ال�سفحة 

8 تحت عنوان:» ك�سروان وجبيل تعي�سان �سهر رم�سان 
معًا... غاء في الأ�سعار رغم توقف ال�سادرات«.

حيث قال:» من الُمنتظر اأن ت�سهد منطقتا ك�سروان وجبيل 
�سل�سلة من الإفطارات الرم�سانّية التي تقام �سنويًا وت�سم مختلف 

الأطياف والطوائف كالعادة. وبالرغم من كون هذه الإفطارات 
في  الإ�سامّية  الطوائف  ف��اإّن  ح�سرًا  رم�سان  ب�سهر  مرتبطة 
المنطقتين تعي�س حاًل من الوفاق والعي�س معًا مع �سركائهم في 

الوطن. ويندرج هذا النمط من التوافق على مختلف اأ�ساليب العي�س 
بحيث تعمد بع�س العائات الم�سيحّية اإلى م�ساركة الم�سلمين �ُسّنة 
و�سيعة في �سهراتهم الرم�سانّية حتى اأن هذه العائات الم�سيحّية 
ت�سارك في تقديم بع�س الحاجيات ال�سرورّية لهذا ال�سهر اإلى الأ�سر 
الإ�سامّية «. وختم مقالته بعد اأن تكّلم عن غاء الأ�سعار والخ�سار 

الذي يواجه الم�سلمين والم�سيحيين في هذا ال�سهر دون مبرر مع 
اأن م�ساألة ت�سدير المواد الزراعّية قد تراجعت اإلى الحدود الدنيا 

بعد اإقفال المعابر بين �سوريا والأردن... اإلى اأن قال في نهاية هذه 
المقالة:» يعي�س الك�سروانيون والجبيليون جنبًا اإلى جنب �سهر رم�سان 
وبالكاد يمرُّ عام دون اإقامة الحفات الرم�سانّية الم�ستركة تاأكيدًا 
اأبنائه تجمعهم  والتم�سك بوطن واحد لجميع  الواحد  العي�س  على 

الم�سائب ول تفرقهم الأفراح«. 
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اأقام القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد عمرو، واأ�سرة تحرير 
الخام�س  العيد  لمنا�سبة  حا�سدًا  اإحتفاًل  ُجبيلّية«  »اإطالة  مجلة 
لإطاق المجلة، مع اإحتفال بتوقيع كتابين:» �سعائر عا�سوراء عند 
ال�سيعة الإمامّية«  و  » الديانة الخاتمة والتحديات الراهنة« للقا�سي 
ف�سل  ح�سين  محمد  ال�سّيد  المرجع  »العّامة  قاعة  في  عمرو. 
اهلل)ر�س(« في مدينة جبيل برعاية العّامة ال�سّيد علي ف�سل اهلل 

ع�سر يوم الجمعة الواقع في اأّول اأيار 2015م.
وال�سيا�سّية  الدينّية  ال�سخ�سيات  من  ح�سد  الحفل  ح�سر 
والثقافّية والإجتماعّية يتقدمهم راعي الإحتفال والرئي�س ال�سابق 

عبد  ح�سن  ال�سيخ  العّامة  العليا  الجعفرّية  ال�سرعّية  للمحكمة 
الأمير  عبد  ال�سيخ  العّامة  وك�سروان  جبيل  باد  مفتي  ال�ساتر، 
�سم�س الدين، الدكتور ال�سيخ اأحمد قي�س ممثًا لآية اهلل ال�سيخ 
ح�سن طّراد، المون�سنيور رومانو�س �سا�سين ممثًا لمطران جبيل 
للرئي�س  ممثًا  ال��ح��ّواط  زي��اد  الأ�ستاذ  ع��ون،  مي�سال  وبيبلو�س 
م�سوؤول  ها�سم،  عبا�س  الحاج  النائب  �سليمان،  مي�سال  ال�سابق 
ب�ّسام  الدكتور  الحر«  الوطني  »التيار  في  الخارجّية  العاقات 
الها�سم، ال�سيخ محمد عمرو الم�سوؤول العامي لتجمع العلماء 
مجلة  تحرير  ورئي�س  �ساحب  �سحادة  ح�سين  ال�سيخ  الم�سلمين، 

وك�سروان في  بّرو م�سوؤول منطقة جبيل  ال�سيخ علي  »المعارج«، 
المنطقة الخام�سة ل� » حزب اهلل «، ال�سيخ اأحمد اللقي�س ممثًا 
لوالده ال�سيخ غ�ّسان اللقي�س، وفد من قيادة »حركة اأمل« في جبل 
لبنان �سمَّ المحامي ر�سوان عمرو والأ�ستاذ محمد حيدر اأحمد، 
في باد   » » تيار الم�ستقبل  ل�  الأ�ستاذ طال زين الدين ممثًا 
ال�سيخ  عمرو،  محمود  ال�سيخ  قماطي،  م�سطفى  ال�سيخ  جبيل، 
حيدر  محمد  المحامي  الحّواط،  جان  المحامي  الخليل،  جعفر 
اأحمد، المحامي ح�سن مرعي بّرو، الحاج ح�سين اأ�سعد م�سوؤول 
موؤ�س�سة العّامة المرجع ال�سّيد ف�سل اهلل)ر�س( في باد جبيل 
و�سمال لبنان، الدكتور وفيق ابراهيم، الدكتور ح�سن حيدر اأحمد، 
العميد الدكتور علي اأبي نا�سيف، الدكتور محمد رميحي حيدر 
اأحمد، الأ�ستاذ عمر بهيج اللقي�س رئي�س لجنة وقف اإ�سام جامع 
جبيل، المون�سنيور بيار حليم ممثًا للمون�سنيور حليم عبداهلل، 
ال�سليب  لجمعية  ال�سابق  الرئي�س  ال��دح��داح  �سيمون  ال�سيخ 
ح�سن  الأ�ستاذ  ال�ساعر  �سقير،  �سمير  الحاج  اللبناني،  الأحمر 
حمادة، الدكتور ع�سام العيتاوي، الدكتور كامل عمرو، الأ�ستاذ 
فوزي ع�ساكر �ساحب ورئي�س مجلة »العالمية«، المهند�س لقمان 

عمرو، رئي�س بلدية المعي�سرة الحاج زهير عمرو، 
باد  في  الإ�سامّي  الديني  التعليم  جمعية  ممثل 

جبيل وك�سروان الحاج علي حيدر اأحمد، الحاج اأمين دعمو�س، 
ال�سّيد  الأ���س��ت��اذ  ال��م��ول��ى،  محمد  المهند�س  البلدي  الع�سو 
الح�سنين مجمع  في  الإ�سامّي  المركز  مدير  المو�سوي  �سفيق 

التربوي  المركز  اأ�سدقاء  لجنة  من  وفد  حريك،  ح��ارة   ،o
الإ�سامّي في جبيل برئا�سة الأ�ستاذ كميل حيدر اأحمد، وفد من 
بلدة المعي�سرة برئا�سة الحاج نزيه عمرو، وفد من بلدة علمات 
وفد  الأ�ستاذ محمد كامل عّواد،  ال�سابق  البلدية  رئي�س  برئا�سة 
نجيب  اأ�سعد  الحاج  البلدية  �سر  اأمين  برئا�سة  م�ّسان  بلدية  من 
�سم�س، وفد من اأ�سرة تحرير مجلة » اإطالة ُجبيلّية «، الدكتور 
كنعان،  ديب  الحاج  اأحمد،  حيدر  يو�سف  الأ�ستاذ  غو�س،  قي�س 
الأ�ستاذ  الخوري،  زخيا  الدكتور  داود حمادة،  الأديب  ال�ساعر 
اأديب عبود، الحاج ماجد الحاج، ه�سام حيدر اأحمد، الأ�ستاذ 
ابراهيم  الحاج  ال��دي��ن،  ن�سر  رام��ز  الحاج  م�سرف،  جمال 
خزعل، الأ�ستاذ فادي حيدر، الحاج �سادق برق، الحاج نايف 

برق، الحاج ديب برق، الحاج حوي�سان 
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الأ�ستاذ همدر همدر،  ابراهيم �سقير، جمال �سقير،  �سقير، 
بزيون  مختار  حيدر،  اأبي  �سامي  ال�سابق  الح�سون  بلدية  رئي�س 
فوؤاد ن�سر الدين، ال�سحافي محمد علي ر�سى عمرو، ال�سحافي 
يو�سف  و�ساح  ال�سحافي  ب��دره،  توفيق  الأ�ستاذ  عمرو،  محمد 

الحلو وجمع من ال�سخ�سيات التربوّية والثقافّية والإجتماعّية.
�سم�س  الحافظ  عبد  الدكتور  ال�ساعر  كان  الإحتفال  عريف 
براعي  مرحبًا  المجلة  وع��ن  المنا�سبة  ه��ذه  ع��ن  تكّلم  ال���ذي 

الإحتفال والح�سور الكريم. 
بداية كان القراآن الكريم للمقرئ الحاج ه�سام الحّاني، ُثّم 
الن�سيد الوطنّي اللبنانّي. ُثّم كلمة ل�سماحة اآية اهلل ال�سيخ ح�سن 
فيها  تكّلم  قي�س  اأحمد  ال�سيخ  الدكتور  عنه  نيابة  األقاها  ط��ّراد 
عن مناقبية القا�سي الدكتور عمرو ومعرفته به في اأيام الّنجف 
الأ�سرف وعن تفوقه العلمي ونبوغه وعن �سلوكه وتقواه. ومعرفته 
الأهلي  ولل�سلم  الوطنّية  للوحدة  وداع  وُمبّلغ  لبنان كقا�ٍس  به في 

بين اأهالي هذه الباد. 
كما اأن�سد ال�ساعر الأديب ب�سارة ال�سبعلي ق�سيدة تكّلم فيها 
ُجبيلّية«  »اإطالة  ومجلة  الح�ساري  وتاريخها  جبيل  مدينة  عن 
عمرو  القا�سي  مواقف  على  اأثنى  كما  لبنان  في  الرائد  ودوره��ا 

الدينّية والثقافّية والوطنّية.

ُجبيلّية« خال  »اإطالة  القا�سي عمرو عن م�سيرة  تكّلم  ثّم 
من  كحلقة  والدينّي  والتاريخّي  الثقافّي  ودوره��ا  �سنوات  خم�س 
التي  الموا�سيع  باإيجاز عن  تكّلم  لبنان كما  المعرفة في  حلقات 

تطرقت اإليها المجلة خال م�سيرتها الآنفة الذكر. 
العّامة ف�سل اهلل

ُثّم األقى راعي الإحتفال العّامة ال�سّيد علي ف�سل اهلل كلمة، 
ة اّلتي تحملها  نا نريد للقيم الإن�سانيَّ تحّدث في بدايتها قائًا:» اإنَّ
هذه المدينة اأن ُتحفظ، في ع�سٍر يراد للفتن اأن تدخل اإلى كلِّ 
الطوائف  لعاقات  عنوانًا  يكونا  اأن  والتوّج�س  وللخوف  مواقعنا، 
ة بين بع�سها البع�س... نحن معنّيون  والمذاهب والمواقع ال�سيا�سيَّ
بحفظ هذا الوطن الَّذي بذلت لأجله الّت�سحيات الج�سام، حتى 
يقف  ول  و�سمومها،  المنطقة  �سراعات  تمت�ّس  �ساحًة  يبقى  ل 
مترنحًا عند منعطفاتها، ول يهوي بين منزلقاتها، اأو يتعّثر عند 

منعرجاتها«.
وتابع:» لبناننا الَّذي ينظر اإلى المنطقة وهي ت�ستعل من حوله، 
واإلى �سراراتها اّلتي ت�سل اإلى غير منطقة لبنانّية، بات في هذه 
�� واإلى حواٍر  �� كلقائنا هذا  ع  الأّيام باأم�ّس الحاجة اإلى لقاء مو�سَّ
الّلبنانّية... حوار يتدار�س فيه الجميع،  تجتمع فيه كّل الأطياف 
بداأت  الَّتي  ال��ّزلزل  هذه  من  وبلدنا  واأهلنا  اأنف�سنا  نحمي  كيف 

الهواج�س  البلد، وتخلق المزيد من  هّزاتها الرتجاجيَّة ت�سيب 
والطائفّي  ال�ّسيا�سّي  الّطيف  األوان هذا  وكّل  الّطوائف،  كلِّ  لدى 
والمذهبّي، الَّذي يتطلَّع تارًة اإلى اأعداد الّنازحين الوافدين عليه 
اإلى بنيانه ال�ّسيا�سّي  من كلِّ زوايا المنطقة الم�سطربة، وطورًا 
الخارج،  من  اإليه  ال��ق��ادم  بالخطر  في�سعر  المهتّز،  اخلّي  الدَّ
اإلى  طريقًا  لنف�سه  ير�سم  اأن  ليحاول  اخل،  الدَّ من  له  والمهّدد 
الخا�س من بين كّل هذا الركام من الألغام ال�سيا�سّية والدينّية، 
ر تجربة الحرب المريرة،  وليعمل في الوقت نف�سه، على اأن يتذكَّ

حتى ل يكتوي بنيرانها مجّددًا «.
اإنَّني ل اأزال على قناعٍة باأنَّ من يحمي لبنان هو  واأ�ساف:» 
اأبناوؤه.. واأبناوؤه نحن، وقبل كلِّ ذلك، ل بدَّ لنا من حمايٍة اإلهيَّة، 
ِهْم}،  َل يَُغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى يَُغيُِّرو� َما ِباأَْنُف�شِ  َ اإذ اأنَّ اهلل يقول: { �إِنَّ �للَّ
ر اأن نكون اأحرارًا،  فنحن الَّذين نملك اأن نحمي بلدنا عندما نقرِّ
الَّذي جعلنا في مهبِّ  واأن نخرج من كلِّ هذا الرتهان للخارج، 

تنا«. رياح الآخرين، واأفقدنا هويَّ
الآخرين،  مع  العاقات  �سّد  ل�سنا  نحن  �سماحته:»  واأو�سح 

ولكن من دون تبعيَّة، وعلينا 
اتنا الَّتي اأ�ساءت  اأن نخرج من اأنانيَّ

ة  اإلى اإن�ساننا واإلى قيمنا، فا يمكن اأن تكون موؤمنًا وتعي�س الأنانيَّ
ة،  والمناطقيَّ ة  وال�سيا�سيَّ ة  والمذهبيَّ ة  الطائفيَّ ة  الأنانيَّ داخلك؛ 
فقد زرعت هذه الأنانيَّات جدارًا في داخلنا، ونخ�سى اأن تزرعها 
في الخارج، في ظلِّ م�ساريع التَّق�سيم اّلتي يراد لها اأن ُتطّبق على 

المنطقة «.
اأ�سكر  اأن  اإل  ي�سعني  ل  المطاف،  نهاية  في  قائًا:»  وختم 
يخ القا�سي الدكتور يو�سف عمرو  ح�سوركم، واأ�سكر �سماحة ال�سَّ
ة «؛ هذه الإطالة  اأتاحه لنا في هذه »الإطالة الجبيليَّ على ما 
��ة  الإع��ام��يَّ اإط��ال��ت��ه  ف��ي  اأو  ه���ذا،  اجتماعنا  ف��ي  تتمثَّل  ��ت��ي  الَّ
ة، الَّتي اأح�سبها جزءًا من روحه، ومن  ة الفكريَّ ة التاريخيَّ التوثيقيَّ
ثقافة الحّب الَّتي يختزنها تجاه هذه المنطقة الحبيبة والعزيزة 
من  انطلقت  الَّتي  النفتاح  ثقافة  ومن  قلبنا،  وعلى  قلبه  على 
المرجع  �سماحة  ورعاها  �سها  اأ�سَّ الَّتي  المدر�سة  المدر�سة؛  هذه 

الّراحل ال�سّيد محّمد ح�سين ف�سل اهلل)ر�س(«.
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أخبار ونشاطات

أُمسية قرآنية 
يف 

املعيصرة وجبيل

اأقامت جمعية القراآن الكريم في جامع الإمام علّي بن اأبي 
ال�سبت  يوم  م�ساء  قراآنّية  اأُم�سية  المعي�سرة  في   ،tطالب
من  الرابعة  لليلة  الموافق  2015م.  ح��زي��ران   20 فيه  ال��واق��ع 
يتقدمهم  الموؤمنين  من  كبير  جمع  ح�سرها  1436ه�.  رم�سان 
محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  الجعفرّي  ال�سرعّي  جبيل  قا�سي 
الم�سلمين  العلماء  تجمع  ف��ي  الإع��ام��ي  ال��م�����س��وؤول  ع��م��رو، 
في  الجعفرّية  الأوق��اف  م�سوؤول  عمرو،  ح�سين  محمد  ال�سيخ 
بّرو  علي  ال�سيخ  عمرو،  عبا�س  ع�سمت  ال�سيخ  ك�سروان  فتوح 
محمود  ال�سيخ  اهلل،  حزب  في  وك�سروان  جبيل  منطقة  م�سوؤول 
خ�سر  ال�سيخ  ترم�س،  علي  ال�سيخ  عمرو،  �سريف  ال�سيخ  عمرو، 
كامل  ال�سيخ  ال��ق��ارئ  الكريم،  ال��ق��راآن  موؤ�س�سة  م�سوؤول  ب��ّرو 
للتوا�سيح  العهد  فرقة  اأمهز،  علي  محمد  الحاج  �سعيب،  اأحمد 
باد  في  الإ�سامّية  المقاومة  دعم  هيئة  م�سوؤول  الإ�سامّية. 

جبيل وك�سروان الحاج ه�سام الحّاني. 
م القراء ال�سيخ خ�سر بّرو بكلمة من وحي المنا�سبة. ُخِتَم  قدَّ
الإحتفال بتوا�سيح دينّية من فرقة العهد للتوا�سيح الإ�سامّية.

اأبي  بن  عليِّ  الإم��ام  جامع  في  اأي�سًا  الجمعّية  اأقامت  كما 
الواقع  الجمعة  يوم  م�ساء  قراآنية  اأُم�سية  جبيل  في   ،tطالب
من  ع�سرة  ال�ساد�سة  لليلة  الموافق   تموز  �سهر  من  الثالث  فيه 

من  الموؤمنين  من  كبير  جمع  ح�سرها  1436ه.  رم�سان  �سهر 
اإم��ام  اأحمد  حيدر  محمود  ال�سيخ  و�سواحيها:  جبيل  مدينة 
كنج  اأحمد  الحاج  الزرجاني،  �سادق  ال�سيخ  اأ�سطا،  را�س  بلدة 
باد  في  الخيرّية  المّبرات  جمعية  في  التكفل  دائ��رة  م�سوؤول 
جبيل و�سمال لبنان، الحاج ه�سام الحّاني م�سوؤول  هيئة دعم 
المقاومة الإ�سامّية في باد جبيل وك�سروان. عريف الإحتفال 
كان الأخ عماد ح�سن برق. األقى القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف 
القراآن  بجمعية  ُمرحبًا  المنا�سبة  وحي  من  كلمة  عمرو  محمد 
عبا�س  الأ�ستاذ  ق��راأ  ُث��ّم  والح�سور.  ال��ك��رام  وال��ق��راء  الكريم 
اإ�سامّية  اأنا�سيد  الكريم مع  القراآن  تي�سر من  ما  الدين  �سرف 
 ،oبمنا�سبة ذكرى ولدة الإمام الح�سن بن علّي بن اأبي طالب
اإعجاب  نالت  الجّنة،  اأهل  �سباب  و�سّيد   ،wاهلل ر�سول  �سبط 
القراآن  من  بقراءة  الإحتفال  ُخِتَم  ُث��ّم  وثناءهم،  الحا�سرين 
الجمعية  لهذه  �سبق  وكان  الحاج جعفر زعيتر.  للمقرئ  الكريم 
في  المبارك  ال�سهر  هذا  في  اأخرى  قراآنّية  اأُم�سيات  اأحّيت  اأن 
م�سجد ل�سا القديم، وفي م�سجد علمات الجنوبّية، وفي م�سجد 
كفر�سال في مدينة عم�سيت. كما ختمت �سهراتها ب�سهرة قراآنّية 
 w الأكرم  الر�سول  �سهر رم�سان في م�سجد  اأواخر  في  كبرى 

في قرية عين الغويبة � جبيل.

تكرمي املعلم واملربي واملدير
احلاج عدنان حسني العيتاوي

كّرمت »رابطة معلمي التعليم الأ�سا�سي الر�سمي« و» جمعية 
الثانية  البراجنة  برج  »مدر�سة  مدير   » الخيرية  العيتاوي  اآل 
الرابطة،  في  المالي  والم�سوؤول   » ظ  ق.  المختلطة  الر�سمية 
�سبق  ال��ذي  العيتاوي،  ح�سين  عدنان  الحاج  لبنان  جبل  لفرع 
ب�سبب  خدماته  انتهاء  م��ن  اأ�سهر  �ستة  قبل  ا�ستقالته  وق��دم 

الم�سايقات التي تعّر�س لها.
اأقيم حفل التكريم في بلدية برج البراجنة وبرعاية المفتي 
قيمة  ل  اأن  اأكدَّ  الذي  قبان،  اأحمد  ال�سيخ  الممتاز  الجعفري 
اأدبياته  تطبيق  دون  وم��ن  التعليمي،  جهازه  دون  من  للبنان 

الوطنية، ومنها اإعادة تعريف المواطن كاإن�سان.
اليا�س  اأنطوان  الرابطة  في  لبنان  جبل  فرع  رئي�س  وتوجه 

م بقوله:» كنت المعلم والمربي والمدير في اآن واحد،  اإلى المكرَّ
وقمت  اإل  و�سيلة  تترك  ولم  عامًا،  اأربعين  لمدة  الآجيال  عّلمَت 
تق�سر  وحيثما  مدر�ستك،  �ساأن  ولرفع  طابك  لم�ساعدة  بها 
كلمة  والقت  النق�س«.  هذا  عن  لتعو�س  و�سيلة  تعدم  ل  الدولة 
فقالت:  �سليمان،  اإيمان  المديرة  الر�سمية  المدار�س  مديري 
اأربعين عامًا من حياته في  اأكثر من  اأفنى  »نكّرم المّربي الذي 
جواده  �سهوة  عن  وترّجل  والتعليم،  التربية  مهنة  خدمة  �سبيل 

بطوعه وبرغبة منه وباختياره«.
المفتي  منا�سدًا  تكريمه،  على  الح�سور  العيتاوي  و�سكر 
وال��روات��ب  الرتب  �سل�سلة  تحقيق  لجهة  الرابطة  دع��م  قبان 

لتاأمين الحد الأدنى من م�ستلزمات العي�س الكريم للمعلم.
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ب������������دع������������وة م����ن 
اأقيم  جبيل  باد  في  الثقافي  المجل�س 
الخمي�س  يوم  الر�سمّية  جبيل  ثانوية  في  وندوة  احتفال 
التكفير«  وب��اء  اأم  التفكير  »دواء  كتاب  ح��ول  2014/5/14م. 
ال�سيا�سّية  الفاعليات  من  ح�سد  ح�سره  حيدر،  ح�سن  للدكتور 
والدينّية والبلدّية والإختيارّية والتربوّية والجامعّية والإجتماعّية 
في  ونا�سطون  والع�سكرّية  والثقافّية  والقانونّية  والإع��ان��ّي��ة 

جمعيات متعددة.
جبيل  باد  في  الثقافي  المجل�س  رئي�س  الندوة:  في  �سارك 
الأ�ستاذ يو�سف اأبي عقل، �سيادة المطران مي�سال عون، �سماحة 
غ�ّسان  ال�سيخ  ف�سيلة  الدين،  �سم�س  الأمير  عبد  ال�سيخ  المفتي 
ابراهيم، ومقّدم  الدكتور وفيق  انطوان داغر،  الدكتور  اللقي�س، 

الإحتفال الأ�ستاذ وليم مراد. 
والأ�ستاذ  خوري  وليد  النائبان:  ال�سعادة  �ساحبا  وح�سرها 

�س  عبا
ه�������ا��������س�������م، 
ال�سيد  الحّواط،  جان  الأ�ستاذ 
حيدر  �سمير  الدكتور  الح�سينّي،  م�سطفى 

اأحمد، الدكتور محمد حيدر اأحمد.
كما ح�سر اأ�سحاب الف�سيلة: ال�سيخ القا�سي الدكتور يو�سف 
اأحمد  حيدر  محمود  ال�سيخ  حيدر،  محمد  ال�سيخ  عمرو،  محمد 
الإذاع��ة  ومدير  ال��خ��وري،  ف��ادي  الأب  اللقي�س،  اأحمد  وال�سيخ 
مدير  التربّية  وزارة  ممثل  اإبراهيم،  محمد  الأ�ستاذ  اللبنانية 
التعليم الإبتدائي الأ�ستاذ جورج حّداد، المفت�س التربوي الأ�ستاذ 
حيدر،  محمد  العميد  نا�سيف،  اأبي  علي  العميد  �سرور،  انطوان 
الدكتور  اإبراهيم،  المهند�س ح�سان  اأوجيرو  في  الإداري  المدير 

�سادق برق وفاعليات ُجبيلّية متنوعة.
بن�سيد  ُث��ّم  اللبنانّي  الوطنّي  بالن�سيد  الإحتفال  برنامج  ب��داأ 
جبيل  باد  في  الثقافي  المجل�س  كلمة  تلته  ُثّم  الثقافّي  المجل�س 
اأن  راأى  ال��ذي  عقل  اأب��ي  يو�سف  الأ�ستاذ  المحامي  رئي�سه  األقاها 
كثيرة  اإ�سكاليات  اأث��ار  حيث  عقل  ورجاحة  حرية  �سرخة  الكتاب 
وم�سائل خطيرة عالجها بتفكير عميق ومنطق واع. ُثّم دعا اأبي عقل 
اإلإ�ساح الدينّي والإقاع عن الخطاب الطائفي ودعا رجال  اإلى 
نع  الدين اإلى اإ�سدار عهدة جديدة تدعو اإلى قبول الآخر لأّنه من �سُ

اهلل.
المطران  �سيادة  تكّلم  ُثّم 

ال��غ��زو  اأن  ف����راأى  م��ي�����س��ال ع���ون 
الفكري الأوروبّي لباد ال�سرق كان ي�ساعد اإيجابيًا على البحث 
ال�سرق  حكام  من  الكثير  وهناك  الحقيقة.  واإي��ج��اد  والتفكير 
تاريخ  على  ج  عرَّ كما  الإر�ساليات.  مدار�س  في  تعّلموا  ومثقفيه 
والبروت�ستانت.  الكاثوليك  بين  اأوروب��ا  في  الدين  باإ�سم  القتل 
وتكّلم عن المجمع الفاتيكاني الثاني الذي اأعطى الكني�سة نقلة 
نوعية في عاقتها مع الآخرين والإنفتاح على الديانات الأخرى 

والمناداة  بالحرية الدينّية. 
ُثّم تكّلم �سماحة مفتي باد جبيل وك�سروان ال�سيخ عبد الأمير 
�سم�س الدين وا�ست�سهد باآيات قراآنية ل تمّيز بين ر�سل اهلل تعالى 
وبمواقف النبّيw من الم�سيحيين، ُمعتبرًا اأن قاطعي الروؤو�س 
جي�س  اأّم��ا  الإ�سامي،  التاريخ  في  والم�ستبدين  الحكام  كانوا 
 .wالإ�سام الحقيقي فهو الذي توجه لفتح مكة اأيام ر�سول اهلل
القا�سي عمرو  التي ذكرها  وال�ستدراكات  الماحظات  اأيدَّ  ُثّم 

على الموؤلف في مقدمته له في هذا الكتاب. 
ُثّم تكّلم ف�سيلة ال�سيخ غ�ّسان اللقي�س الذي اعتبر اأن موؤلف 
فكر  في  عالية  خبرة  اكت�سب  ال��ذي  جبيل  مدينة  اب��ن  الكتاب 
ال�سباب مّما ولدَّ عنده الجراأة في قول الحق وهو كان مو�سوعيًا 

في بحوثه يرى النور اأينما كان.
يقرع  الكتاب  اأن  كلمته  في  داغ��ر  انطوان  الدكتور  واعتبر 

لأّن  ال���خ���ط���ر  اج�����را������س 
والعنف  الآخ���ر  وك��راه��ي��ة  والجهل  التع�سب 

تحيط بنا.
بدوره هناأ الدكتور وفيق ابراهيم في كلمته �ساحب الكتاب 
الذي و�سع يده على م�سكلة نتعامى عنها بحيث يتم تحويل الدين 
اإلى اإيديولوجيا وتحويل هذه اليديولوجيا اإلى ال�سيا�سة. واأو�سح 

اأن الديانات التوحيدّية تكمل بع�سها بع�سًا...
الذي  اأحمد  حيدر  ح�سن  الدكتور  الكتاب  �ساحب  تكّلم  ُثّم 
احيرام  اأبجدّية  مهد  لأّن��ه��ا  الثقافّية  جبيل  اأهمية  على  رّك��ز 
وقدمو�س. و�سكر الحا�سرين جميعًا كما �سكر المجل�س الثقافّي 
لباد جبيل ورئي�سه والمنتدين جميعًا ومقّدم الإحتفال الأ�ستاذ 
وليم مراد و�سيادة المطران عون و�سماحة المفتي �سم�س الدين 
وف�سيلة ال�سيخ اللقي�س والدكتور ابراهيم والدكتور داغر ومدير 
كامه  ختم  ُثّم  مخايل.  جوزف  الأ�ستاذ  الر�سمية  جبيل  ثانوية 
بقوله:»كّنا نردد مع ديكارت: اأنا اأفكر اإذًا اأنا موجود فاأحكمتنا 
اأنهى  ُثّم  التكفير«  اأنا �سد  اإذًا  اأفكر  نردد»اأنا  التجارب ف�سرنا 
الثقافّي،  المجل�س  عا�س  الأبجدية،  مهد  جبيل  بالقول:»عا�ست 

ع�ستم وعا�س لبنان موئًا للفكر والإن�سان«.

 توقيع كتاب جديد
للدكتور حسن حيدر أحمد

أخبار ونشاطات
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ورئي�س  ل�ساحبها  »العالمية«  لمجلة  العا�سر  العيد  بمنا�سبة 
مار  الكاردينال  نيافة  وبرعاية  ع�ساكر  فوزي  الأ�ستاذ  تحريرها 
ومجلة  جبيل  بلدية  دعت  جبيل،  وبلدية  الراعي  بطر�س  ب�سارة 
لاأ�ستاذ  ال�ساطع«  »النور  كتاب  توقيع  حفل  لح�سور  »العالمية« 
فوزي ع�ساكر ع�سر يوم الثاثاء الواقع فيه 30 حزيران 2015م. 
المطران  الإحتفال  ح�سر  جبيل.  لبلدية  العامة  الحديقة  في 
مي�سال عون ممثًا لنيافة الكاردينال الراعي، محافظ جبل لبنان 
القا�سي انطوان �سليمان ممثًا للرئي�س مي�سال �سليمان، الوزيرة 
التيار  بمن�ّسق  مي�سال عون ممثًا  الرئي�س  العم،  �سبطيني  األي�س 
�سمير  الدكتور  يون�س،  اأبي  الحر في ق�ساء جبيل طوني  الوطني 

المحررين  نقيب  اغناطيو�س،  �سامي  بالمحامي  ممثًا  جعجع 
ممثلة  عون،  اليا�س  الأ�ستاذ  العرب  ال�سحافيين  اتحاد  واأمين 
ال�سفير الرو�سي ال�سيدة ايرين �سقر، القن�سل الدكتور ابراهيم 
غالب  القا�سي  �سابقًا  الأعلى  الق�ساء  مجل�س  رئي�س  الحداد، 
غانم، القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد عمرو رئي�س محكمة 
عبد  الدكتور  ب���ّرو،  مرعي  ح�سن  المحامي  الجعفرّية،  جبيل 
الحافظ �سم�س، الدكتور وفيق عّام، الحاج �سمير �سقير، رئي�س 
حيدر  محمد  المحامي  عمرو،  زهير  الحاج  المعي�سرة  بلدية 
اأحمد، الدكتور ح�سن حيدر اأحمد، الدكتور محمد رميحي حيدر 
المهند�س  حيدر،  كميل  الأ�ستاذ  �سليم،  محمد  الأ�ستاذ  اأحمد، 

�سريف  ح�سين  الحاج  عمرو،  محمد  ال�سحافي  المولى،  محمد 
اأحمد،  حيدر  ح�سين  الأ�ستاذ  عمرو،  لقمان  المهند�س  المولى، 
الأ�ستاذ منيف ال�سّواني، الأ�ستاذ حميد حيدر، الحاج اأحمد كنج، 
الدكتورة الهام كاب الب�ساط، رئي�س بلدية جبيل زياد الحّواط، 
الحاج اأ�سعد اأحمد �سم�س، الأ�ستاذ فادي حيدر، الحاج اإبراهيم 
الدين،  ن�سر  فوؤاد  الحاج  القر�سي،  الأمير  عبد  الحاج  خزعل، 
و�سخ�سيات  عمرو،  م�سطفى  الحاج  الحَاني،  ه�سام  الحاج 
وفنية،  وتربوّية،  واقت�سادّية  وع�سكرّية  و�سيا�سّية  وحزبّية  دينّية 

وثقافّية واإعانّية.
اإفتتح  »العالمّية«  ون�سيد  اللبنانّي  الوطنّي  الن�سيد  بعد 

فاألقيت  المتكلمين  وقّدم  الإحتفال  هدير  بو  ماجد  الإعامي 
كّاب  الهام  الدكتورة  وه��م:  للمنتدين  كلمات  التوالي  على 
رئي�س  عمرو،  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  الب�ساط، 
بلدية جبيل الأ�ستاذ زياد الحّواط، راعي الإحتفال البطريرك 
من  �سكر  كلمة  وكانت  عون.  مي�سال  بالمطران  ممثًا  الراعي 

ع�ساكر. الأ�ستاذ 
جبيل  بلدية  لرئي�س  تكريمّية  درع��ًا  »العالمّية«  وق��ّدم��ت 
»جبيل  جائزة  على  ح�سوله  بمنا�سبة  الحّواط  زياد  الأ�ستاذ 
المنتدون  وقطع  2016م.«  للعام  العربّية  ال�سياحة  عا�سمة 

واأقيم كوكتيل للمنا�سبة. قالب الحلوى. 

 مجلة »العالمّية«

أخبار ونشاطات

وفوزي عساكر

112113



برعاية بلدية الغبيري واتحاد الكّتاب اللبنانيين وقع ال�ساعر 
اأين؟ «. في  اإلى  الدكتور عبد الحافظ �سم�س ديوانه » لبنان... 
ال�سيا�سّية  الفاعليات  من  ح�سد  بح�سور  الغبيري  بلدّية  قاعة 
والإجتماعّية والبلدّية يتقّدمهم الرئي�س ال�سّيد ح�سين الح�سينّي، 
الرئي�س  ممثل  روفايل،  و�سعود  دكا�س  بيار  ال�سابقان:  النائبان 
العقيد  الجي�س  قائد  ممثل  د�ّسوم،  رمزي  المحامي  مي�سال عون 

عا�سم ال�سّيد.
الحّجار،  اأنور  يو�سف محمد عمرو،  ال�سيخ  الدكتور  الق�ساة: 
مدير  بّرو،  مرعي  ح�سن  المحامي  ال�سامي،  وح�سن  �سفر  اأحمد 
الخليل  �سلوى  الدكتورة  ابراهيم،  محمد  اللبنانّية  الإذاع��ة  عام 
وجيه  الدكتور  اللبنانيين«  »الكّتاب  اإتحاد  عام  اأمين  الأمين، 
انطوان  والتراث  والبيئة  للثقافة  الوطنّي  التجمع  رئي�س  فانو�س، 
نقيب  ج��ودة،  اأبو  بديع  الدكتور  الجودة  معهد  رئي�س  ج��ودة،  اأبو 

ح�سن  ال�سيخ  الأدي��ب  ال�ساعر  �سادق،  اإح�سان  ال�سابق  الفنانين 
الثقافّية  الوجوه  من  وغيرهم  ول  ف�سّ اأنطون  الأ�ستاذ  �ساهين، 

والإجتماعّية.
عماد  الدكتور  الإحتفال  عريف  وكلمة  الوطنّي  الن�سيد  بعد 
الخن�سا  �سعيد  الحاج محمد  الغبيري  بلدية  رئي�س  تكّلم  �سرارة، 
ليرد  ميدان،  من  اأكثر  في  ال�ساطعة  وبالوجوه  بالح�سور  ُمرحبًا 
نريد  قائًا:»   » اأين؟  اإلى  لبنان...   « �سم�س  ال�ساعر  �سوؤال  على 
عن  بعيدًا  وطنًا  نريد  والمعرفة،  والفكر  والعلم  الأدب  لبنان 
الجهل والتخلف والتفرقة والتكفير نريده �سامخًا ب�سعبه وجي�سه 
ومقاومته. و�ساعرنا عبد الحافظ الذي نعتزُّ بمعرفته قد اأفا�س 
في التاأكيد على �سرورة حفظ �سورة لبنان نقّية بالحب �ساطعة 

بالتعاي�س.
من جهتها، لفتت الدكتورة �سلوى الخليل الأمين اإلى الم�سمون 

ال�����س��ع��ري ال��وط��ن��ّي ال��ذي 
�سم�س  الدكتور  يختزنه 
ف���ي وج����دان����ه، م�����س��ي��رًة 
جميع  يحاكي  اأّن���ه  اإل��ى 
الذي  وهو  المنا�سبات 
ي��ت��ن��ف�����س م����ن خ���ال 
تعني  ال��ت��ي  ق�سائده 

ال�سرفاء  معاناة  وتعك�س  المواطنين  كل 
واأهل الحق في كل ميادين الحياة. 

بلدية  دع��م  على  فانو�س  وجيه  الدكتور  اأثنى  كلمته،  وف��ي 
اأن  اإلى  لفتًا  والمعرفة،  والأدب  العلم  لأهل  ورئي�سها  الغبيري 
عنوان الديوان ) لبنان... اإلى اأين؟( يوحي بم�سمون �سيا�سي اأو 
اقت�سادي اأكثر مما يدل على اأّنه ديوان �سعر يفي�س بالت�ساوؤلت 
والأمنيات ال�سادقة ل�ساعرنا المرهف الأحا�سي�س، وختم مطلقًا 
لزم��ًا  اإهتمامًا  تعير  ل  التي  الثقافة  وزارة  وج��ه  في  �سرخته 

للكتاب، م�سيرًا اإلى اأن منحتها 
ال��داع��م��ة لت��ح��اد ال��ك��ت��اب ل 
�سنويًا،  ليرة  مليون   20 تتجاوز 
وا�ستياءه  اأ�سفه  مبديًا  ليختم 
ل�ستراتيجيته  لبنان  اإ�ساعة  من 
المثقفين  لأننا  …»ربما  الثقافية 
�سمير  ويبقى  الم�سّفقين،  ول�سنا 
ال��م��ث��ق��ف ه��و ال�����س��م��ي��ر ال��ح��اك��م«. 
وختامًا توّجه �سم�س �ساكرًا الح�سور 

تحّدثوا  الذين  في �سّيما  جانبه  اإلى  وقفوا  اأو  الحفل  خال 
والحاج  الح�سيني  الرئي�س  تخ�سي�سه  مع  ال�سعرية،  م�سيرته 
انطوان  ال�سيد  وقّدم  معّبرة.  �سعرية  باأبيات  الخن�سا  �سعيد  اأبو 
اأبو  اأهداه الدكتور بديع  اأبو جودة درعًا تقديرية ل�سم�س، فيما 
الح�سور  ُدعي  وختامًا   ،u العذراء  لل�سّيدة  نادرة  �سورة  جودة 

اإلى الكوكتيل.

أخبار ونشاطات

توقيع ديوان
»لبنان إلى أين؟« 

للدكت�ر عبد الحافظ �صم�س
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أخبار ونشاطات

تكرمي 
مدراء 

مدارس 
جبيل

اإحتفاًل  الحّواط  زياد  الأ�ستاذ  ورئي�سها  جبيل  بلدية  اأقامت 
بلغوا  اّلذين  والخا�سة  الر�سمّية  جبيل  مدار�س  لمدراء  تكريميًا 
العام  منذ  المنا�سب  تولوا  اّلذين  التكريم  و�سمل  التقاعد،  �سن 
1952 لغاية 2015م. ح�سر الحفل المكّرمون الخم�سة والع�سرون، 
اأع�ساء المجل�س البلدي، روؤ�ساء بلديات، مديرو مدار�س، مختارو 

المدينة وعدد من المعلمين والمعلمات والأهالي. 
ماتيل  ال�سيدة  الخطباء  قّدم  اللبنانّي  الوطنّي  الن�سيد  بعد 
الرابعة  الر�سمّية  تكّلمت مديرة مدر�سة جبيل  �سامة قرداحي، 
الأ�ستاذ  األقى  ُثّم  المنا�سبة  وحي  من  �سو  فار�س  اأميرة  ال�سيدة 
بهيج عمر اللقي�س كلمة �سكر، ُثّم تكّلم باإ�سم المندوبين الأ�ستاذ 
عمر بهيج اللقي�س �ساكرًا هذه المبادرة الوطنّية الكريمة لبلدية 
جبيل ورئي�سها في مدينة الأبجدية والعلم والوحدة الوطنّية. تاه 
مدينة  عن  تحدث  ال��ذي  الحّواط   زي��اد  الأ�ستاذ  البلدية  رئي�س 
جبيل ومدار�سها الوطنّية وعن دور اأ�ساتذتها في الوحدة الوطنّية 

وفي اإر�ساء المحبة وال�سام في قلوب النا�سئة. 
على  اآلينا  جبيل  بلدية  مجل�س  كامه:»نحن  في  جاء  ومّما 
اأنف�سنا اأن نعمل بكد وجهد لإظهار معالم هذه المدينة العظيمة 
التي انتخبت لتكون المدينة ال�سياحية الأولى للعام 2016م. وما 
اأتى ونحن نكّرم من ي�ستحق مّنا  اأن هذا الخبر الجميل  ي�سعدنا 

زرعوا  هم  تعبهم.  ف�سل  من  هذا  يقول:  بالقدر  وكاأني  التكريم 
اإلى  نعطي  اأن  اأنف�سنا  على  اأخذنا  كما  الح�ساد.  اأح�سنتم  واأنتم 
جانب الدور الإنمائي دورًا لفتًا للثقافة لأن مدينة كجبيل مولد 
المثقفين  دور  عن  نتغافل  اأن  علينا  عيب  �سواطئها  من  الحرف 
والمبدعين والملهمين. علينا اأن نكون اإلى جانبهم. من هنا كان 

لنا اأن اأطلقنا خم�س جوائز لمدينة بيبلو�س«.
ار.  ن�سّ ڤاني�سا  ال�سيدة  من  تعبيرية  مو�سيقى  التكريم  تا 
وفي ختام الحفل قام رئي�س البلدية بتوزيع دروع تقديرية لل�سادة 

المكّرمين وهم: المفت�س اأنطوان اليا�س زعرور. 
خليفة،  طنو�س  جرج�س  �سرور،  اأنطوان  فار�س  المندوبون: 
بو  ال��ي��ا���س  ج��وزي��ف  م��رع��ي،  ف���وؤاد  ب��ي��ار  اللقي�س،  بهيج  عمر 

غاريو�س. 
المربون المرحومون:  فرحات عّام، فيكتور غو�س، بطر�س 

جرجي متى، طانيو�س �سعداهلل الحاج، �سومط نوفل نوفل. 
نهاد  عي�سى،  وديع  اآمال  الح�سامي،  �سبحي  مريم  المربون: 
جورج  عاد،  كميل  جوزيف  �سو،  فار�س  اأميرة  �سمعان،  �سمعان 
الخوري،  ح�سيب  �سابا  الخوري،  جرجي  مي�سال  الحاج،  لوي�س 
ار، طانيو�س �سليبا الخويري، جان نعمة اهلل  طنو�س يو�سف ن�سّ

الخوري، نهى محمد �سّبو واأنطوان يو�سف يزبك.

إفتتاح جممع اإلمام 
احلسنt الرياضي 

املعيصرة

 � بدعوة من نادي المحبة الريا�سي في المعي�سرة 
 ،t الح�سن  الإمام  اإفتتاح مجمع  تمَّ  ك�سروان.  فتوح 
فيه  الواقع  الأحد  يوم  م�ساء  المعي�سرة  في  الريا�سي 

يتقدمهم  الأه��ال��ي  من  ح�سد  الإفتتاح  ح�سر  2015م.  اآب   23
محمد  يو�سف  الدكتور  ال�سيخ  الجعفري  ال�سرعي  جبيل  قا�سي 
في  الم�سلمين  العلماء  تجمع  في  الع��ام��ي  الم�سوؤول  عمرو، 
لبنان ال�سيخ محمد ح�سين عمرو، م�سوؤول الأوقاف الجعفرّية في 
فتوح ك�سروان ال�سيخ ع�سمت عّبا�س عمرو، م�سوؤول قطاع جبيل 
ترم�س،  علي  ال�سيخ  ب��ّرو،  علي  ال�سيخ  اهلل  حزب  في  وك�سروان 
اأحمد  محمد  ال�سيخ  البلدة  اإم��ام  برئا�سة  زيتون  بلدة  من  وفد 
الأ�ستاذ  البلدية  رئي�س  برئا�سة  الح�سين  بلدة  من  وفد  حيدر، 
فار�س  المختار  برئا�سة  الزعيترة  بلدة  نا�سيف، وفد من  محمد 
ادمون عون، اأمين �سر جمعية اآل عمرو الخيرّية الحاج علي عبد 
الكريم عمرو، ووفود من الجمعيات الأهلية في المعي�سرة ووجوه 

اإجتماعّية اأخرى.
قّدم الخطباء الحاج بال وهبي عمرو. بداية كان القراآن الكريم 
ُثّم الن�سيد الوطنّي اللبنانّي.  للقارئ الحاج ح�سن عّبا�س عمرو. 
ُثّم كلمة رئي�س بلدية المعي�سرة وموؤ�س�س نادي المحبة الريا�سي 
اإلى اأن هذه الماعب للجميع  اأ�سار بها  الحاج زهير نزيه عمرو 
وفي خدمة المنطقة. واأن هذا الم�سروع يهدف اإلى تعزيز الروابط 
ال�سعبّية والإن�سهار الوطنّي في هذه المنطقة. و�سكر فيها الح�سور 

من  ال���ك���رام  والمح�سنين 
اّلذين قّدموا مبالغ  المعي�سرة  اأهالي 

نقدّية. ومن الزعيترة اّلذين قّدموا بع�س مواد البناء ذاكرًا الأ�سماء 
والمبالغ التي ُدفعت لبناء هذا ال�سرح الوطني الكريم بالتف�سيل 
الدقيق. كما تكّلم عن هذا المجمع الذي �سمَّ في اأق�سامه معظم 
الألعاب الريا�سّية المطلوبة. طالبًا من المح�سنين الكرام متابعة 
الطريق في الم�ساهمة والم�ساعدة في اإكمال البناء لمركز الإمام 

علّي t، الثقافّي لحاجة المعي�سرة وقرى الفتوح له. 
ُثّم تكّلم رئي�س النادي محمد عادل عمرو عن م�سيرة النادي 
المح�سنين  �ساكرًا  تاريخه  ولغاية   1997 �سنة  الأول  فجره  منذ 
الكرام  على م�ساهماتهم والحا�سرين على تلبيتهم الدعوة. ُثم 

ُخِتَم الإحتفال بحفل كوكتيل بالمنا�سبة.
بالتهنئة  تتوجه  ُجبيلّية«  »اإطالة  مجلة  في  التحرير  هيئة 
ولرئي�س  المعي�سرة  في  الريا�سي«  المحبة  »ن��ادي  ل��  والتقدير 
بلديتها وللمح�سنين الكرام على هذه الخطوة الوطنّية الكبيرة. 
�سائلين اهلل تعالى لهم جميعًا التوفيق والنجاح في خدمة لبنان. 
واأن يوفق �سائر النوادي الريا�سّية والبلديات والجمعيات الأهلّية 

في ق�ساءي جبيل وك�سروان لمثل هذه الأعمال. اآمين.

إعداد: األستاذ محمد عبد الوهاب عمرو
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نشاطات ثانوية 
القاضي عمرو الرسمّية ـ املعيصرة

ثقافّية  ن�ساطات  � 2015م.  الدرا�سي 2014م  للعام  المعي�سرة،  الر�سمّية في  يو�سف محمد عمرو  الدكتور  القا�سي  لثانوية  كان 
اأولمبياد الريا�سيات العالمي ال�ساد�س في 21 ني�سان 2015م.  من اأهمها م�ساركة طابها باإدارة الأ�ستاذ حميد حيدر في م�سابقة 
لطاب الثانوية الأّول في جامعة AUST الأ�سرفية � بيروت. وحّلت الثانوية بين اأربعين ثانوية ر�سمّية وخا�سة �ساركت في هذه المباراة 
بالدرجة الثالثة والع�سرين. كما حاز ثاثة من طابها على �سهادات تقدير وهم: �سادي الحاج، م�سلين المعلوف، دومنيك المعلوف.

هيئة التحرير في مجلة »اإطالة ُجبيلّية« تتوجه بالتهنئة والتقدير لمدير الثانوية وللهيئة التعليمّية الكريمة وللطاب الفائزين 
بالتهنئة والمباركة. �سائلين اهلل تعالى لهم جميعًا التوفيق والنجاح في خدمة لبنان. اآمين.

نشاطات ثانوية اإلمام 
 t علّي بن أبي طالب

املعيصرة
في   ،t ط��ال��ب  اأب���ي  ب��ن  ع��ل��ّي  الإم����ام  ثانوية  اختتمت 
المعي�سرة التابعة لجمعية الإمداد الخيرّية الإ�سامّية عامها 
الدرا�سّي 2014 � 2015م. باإحتفالها بتخريج الرو�سات وذلك 
النائب  بح�سور  2015م.  حزيران   6 في  الواقع  ال�سبت  يوم 
الإم��داد  جمعية  ع��ام  مدير  برجاوي  محمد  الحاج  ال�سابق 
عمرو،  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  الخيرّية، 
ال�سيخ مهدي �سم�س، ال�سيخ محمود عمرو، م�سوؤول التربّية 
الدينّية في الثانوية ال�سيخ علي ترم�س، م�سوؤول دعم المقاومة 
الإ�سامّية في جبيل وك�سروان الحاج ه�سام الحّاني، مدير 
مركز الرعاية الإجتماعّية الخا�س بجمعية الإمداد الأ�ستاذ 

رواد عمرو وجمٌع من الأهالي واأولياء التامذة...
تخّلل الإحتفال فقرة قراآن كريم، فقرات فنّية قّدمها ق�سم 
الّرو�سات وكلمة لمدير الثانوّية الأ�ستاذ ح�سين حيدر اأحمد 
�ساكرًا  الثانوّية،  في  والتربوّي  التعليمّي  ال�ساأن  فيها  تناول 
جهود الهيئة التعليمّية خال العام الدرا�سّي والنتائج الجّيدة 
للطاب. بالإ�سافة اإلى فقرة الّتخرج لأطفال الرو�سة الثالثة 
وت�سليم ال�سهادات لهم من قبل مدير الثانوية و�سماحة القا�سي 
الدكتور عمرو وال�سيخ �سم�س والنائب ال�ّسابق برجاوي مدير 

الجمعية.

أخبار ونشاطات
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نشاطات 
 w مدرسة رسول احملبة

جبيل
 �  w المحبة  ر���س��ول  مدر�سة  اإدارة  اأق��ام��ت 
تكريميًا  حفًا  الخيرّية  المبّرات  جمعية  جبيل، 
اآذار  بمنا�سبة عيد الأم لأمهات التامذة في 21 
2015م. تمّيز بالعرو�س الفنية والم�سرحّية التي 
نفّذت اأمام الحا�سرين. كما تكّلم بهذه المنا�سبة 
مدير المدر�سة الأ�ستاذ محمد �سليم تطّرق فيها 
عملية  خ��ال  ولدها  مع  ال�ساقة  الأم  رحلة  اإل��ى 
اإعداده للمجتمع. واإلى م�سوؤولّية الفرد تجاه الأمر. 
وتمَّ في نهاية الإحتفال تكريم الم�ساركات وتكريم 

الأمهات العامات في المدر�سة.
ك��م��ا اأق��ام��ت ح��ف��ًا ل��ت��خ��ّرج ال��رو���س��ات في 
الفنّية  بالعرو�س  تمّيز  2015م.  ح��زي��ران   12
وتمَّ  الحا�سرين.  اأم��ام  نفّذت  التي  والم�سرحّية 
الأطفال  على  اإف��ادات  توزيع  الإحتفال  نهاية  في 

الناجحين.

ذكرى إخفاء 
اإلمام السّيد موسى الصدر

اأقامت حركة » اأمل« اقليم جبل لبنان الذكرى ال�سابعة والثاثين 
المعونات في  ال�سّيد مو�سى ال�سدر في دير �سيدة  لإخفاء الإمام 
اآب 2015م. ندوة تحت  الواقع فيه 24  جبيل، ع�سر يوم الثنين 
راعي  فيها  حا�سر  اأبنائه«  لجميع  نهائي  وط��ن  لبنان  ع��ن��وان:» 
اأبر�سية جبيل المارونّية المطران مي�سال عون ومفتي �سور وجبل 
عامل الجعفري القا�سي ال�سيخ ح�سن عبداهلل. ح�سرها ح�سد كبير 
من ال�سخ�سيات الدينّية وال�سيا�سّية والأمنّية والإجتماعّية وممثلي 
الأحزاب والقوى الوطنّية وبع�س روؤو�ساء البلديات ومخاتير القرى 
ال�سيخ يو�سف  ال�سرعي الجعفرّي الدكتور  يتقدمهم قا�سي جبيل 
محمد عمرو، النائب الأ�ستاذ عبا�س ها�سم، النائب الدكتور وليد 
اللقي�س  ال�سيخ غ�ّسان  لوالده  اللقي�س ممثًا  اأحمد  ال�سيخ  خوري، 
ال�سيخ  العيتاوي،  ال�سيخ ب�ّسام  اإمام المركز الإ�سامّي في جبيل، 
العميد  داغر،  الدكتور محمد  الحّواط،  المحامي جان  بّرو،  علي 
نديم حمدان، الدكتور دياب كنعان، الدكتور �سمير حيدر اأحمد، 
الأ�ستاذ فوزي ع�ساكر، رالف وديع �سليبا عن بلدية جبيل وغيرهم 

م�����س��وؤول حركة من ال�سخ�سيات والوجوه الكريمة. اأدار  ال��ن��دوة 
علي  النقيب  جبيل  ب��اد  ف��ي  اأم���ل«  خ��ي��ر ال���دي���ن. ك��ان��ت » 

الوطني اللبناني. البداية بقراءة القراآن الكريم ُثّم الن�سيد 
ال�سدر ُثم كلمة المطران عون تكّلم بها عن دور  الإم�����ام 

في اإر�ساء الوحدة الوطنّية منذ ال�ستينيات في القرن الما�سي من 
خال الندوة  اللبنانّية في بيروت. ومن خال مواقفه ومحا�سراته 
على  للمهاجمين  ت�سديه  خ��ال  وم��ن  بيروت.  كنائ�س  بع�س  في 
بلدتي �سليفا ودير الأحمر. ومن خال اعت�سام العاملّية وغيرها 
الإمام  مواقف  عن  عبداهلل  ال�سيخ  المفتي  تكّلم  ُثّم  مواقف.  من 
مو�سى ال�سدر ومحا�سراته حول كرامة الإن�سان والوحدة الوطنّية 
 .tواأنها م�ستمدة من كلمات ومواقف الإمام علّي بن اأبي طالب
ومن خال عهده لمالك بن الحارث الأ�ستر الذي وله م�سر. كما 
تكّلم عن حركة المحرومين واأن منطلقها لم يكن طائفيًا واإنما كان 
للدفاع عن حقوق جميع اللبنانيين المحرومين. واأن موقعي ميثاقها 

كانوا من جميع الطوائف وال�سخ�سيات اللبنانّية اآنذاك.

أخبار ونشاطات
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بدعوة كريمة من �سماحة حجة الإ�سام ال�سيخ محمد �سالر 
لأهل  العالمي  للمجمع  العامة  للجمعية  ال�ساد�س  الموؤتمر  رئي�س 
الذكر،  الآنف  المجمع  الدولّية في  ال�سوؤون  وم�ساعد   ،i البيت 
لّبى القا�سي ال�سيخ الدكتور يو�سف محمد عمرو الدعوة لح�سور 
�سماحة  له  وقّدمها  ال��دع��وة  ه��ذه  نقل  وق��د  ال�ساد�س.  الموؤتمر 
�سوريا  في  المجمع  ممثل  التبريزي  ح�سن  ال�سيد  الإ�سام  حجة 
الدولي م�ساء  الإنطاق من مطار رفيق الحريري  ولبنان. وكان 
يوم الجمعة الموافق 14 اآب 2015م. والعودة اإلى لبنان م�ساء يوم 
الجمعة في 21 منه عن طريق مطار الحريري الدولي... كما لّبى 
الدعوة اأي�سًا �سبعمائة �سخ�سّية علمائّية وثقافّية واإجتماعّية من 
مائة وثاثين دولة،  كما �سارك فيه �سخ�سيات علمائية وثقافية 
و�سيا�سية من الجمهورية الإ�سامّية. كان من اأبرز ال�سخ�سيات 

�سخ�سيات  �سمَّ  ال��ذي  اللبناني  نبيه ال��وف��د  للرئي�س  ممثلة 
ال�سيعي بّري ولحزب اهلل وللمجل�س  الإ�سامّي 

العلماء الأع�������ل�������ى  ولتجمع 
الم�سلمين وهيئة 

و�سخ�سيات  �سور  لعلماء  العلمائي  واللقاء  عامل  جبل  علماء 
ُم�ستقلة. كان ذلك تحت عنوان: الموؤتمر الدولي لاإمام ال�سّجاد 
لتحقيق  والتكافل  �سعار:»الت�سامن  وتحت   ،tالعابدين زين 

اأهداف الإ�سام«. 
اآب 2015م.  اإفتتاح هذا الموؤتمر كان �سباح يوم ال�سبت 15 
رئي�س  فخامة  وح�سور  برعاية  طهران  في  الروؤ�ساء  �سالة  في 
الجمهورية الإ�سامّية حجة الإ�سام ال�سيخ ح�سن روحاني الذي 
القى كلمة الإفتتاح من وحي المنا�سبة. وقد ا�ستمرَّ هذا الموؤتمر 
اأربعة اأيام �سدر في نهايته البيان التالي:]» وفي نهاية اأعمال هذا 
الإجتماع الدولي وبعد الت�ساور وتبادل الروؤى حول مختلف ق�سايا 
الإ�سامّية  الأم��ة  دعم  على  الم�ساركون  اأك��دَّ  الإ�سامي  العالم 
الإ�سامّي  العالم  في  �سفوفهم  ور�سِّ  الم�سلمين  ووحدة  قاطبة 

وا�سدروا بيانًا ركزوا فيه على ثاثة محاور على النحو الآتي:
:iاأ : الموا�سيع الخا�سة باأتباع اأهل البيت

1� اإن وحدة البيت ال�سيعي يجب اأن تكون المو�سوع ال�سا�س 
بالن�سبة لتباع اأهل البيت دون ال�سماح بظهور حالت التطرف في 

ال�سف ال�سيعي وتبلور تيارات ُمنحرفة تن�سب نف�سها اإلى ال�سيعة 
وتغلغله في  العدو  والقيام بمحاربة  لها  وتبحث عن موطئ قدم 

.iسفوف اأتباع اأهل البيت�
ال�سام  لتعريف  الأ�سا�س  المترا�س  باعتبارها  الم�ساجد   �2
المرموقة  مكانتها  وت�ستعيد  تتبواأ  اأن  يجب  البيت  اهل  وثقافة 
الهتمام  يولوا  اأن  البيت  اأه��ل  اتباع  على  ينبغي  كما  والهامة. 
الجمعة  �ساة  وباإقامة  ديني  رك��ن  اأه��م  ب�سفتها  بالم�ساجد 
الباغة  ونهج  النبوية  وال�ُسّنة  الكريم  القراآن  واإحياء  والجماعة 

.iوتعاليم اأهل البيت
بثورة  ب��داأ  وال��ذي  وزعامته  الفقيه  لولية  الفريد  ال��دور   �3
الإمام الخميني q، وا�ستمر بف�سل ال�سمود البطولي والمواقف 
الحازمة ل�سماحة القائد المعظم، اأدى اإلى تعزيز قدرة و�سابة 

ال�سيعة في عالمنا اليوم.
العالم  اأنحاء  جميع  في  الدينية  ال��ح��وزات  تعزيز  يجب   �4
اأكثر من ذي قبل باعتبارها اأهم واأبرز مركز ل�سيانة الإ�سام 
وتعاليمه المعطاءة. كما ينبغي على اتباع اأهل البيت اأن ينظروا 
التبجيل والتكريم بو�سفهم الحرا�س  العلماء الأعام بعين  اإلى 
الجميع  يهتم  واأن  الأ���س��ي��ل  المحمدي  ل��اإ���س��ام  الرئي�سيين 
بالقتداء بالمرجعية والعلماء الأفا�سل كفري�سة اأ�سا�سية ل تقبل 

الجدل والإنكار.
العظيم  العراقي  ال�سعب  لأبناء  والتقدير  بال�سكر  نتقدم   �5
والم�سوؤولين في هذا البلد على اإّتباعهم �سماحة اآية اهلل العظمى 
البطولي  ودفاعهم  العالي(  ظله  )م��د  ال�س�سي�ستاني  ال�سّيد 
وت�سحياتهم المنقطعة النظير وهذا ما عهدناه من اأبناء العراق 

منذ القدم من �سخاء و�سجاعة.
باهتمام  العلمية  والمراكز  الجامعات  تحظى  اأن  يجب   �6

والعلمية  الثقافية  ال���ك���وادر  لإع����داد  م��رك��زًا  ك��ون��ه��ا  خ��ا���س 
المراكز  ه��ذه  عن  البيت  اأه��ل  اأتباع  يغفل  ل  واأن  والتنفيذية 
بال�سبغة  ا�سطباغها  دون  الحيلولة  على  جاهدين  ويعملوا 
الجامعات  اأ�سلمة  اأج��ل  من  بو�سعهم  ما  ويبذلون  العلمانية 

الأكاديمية. والأو�ساط 
)ال��غ��دي��ر(  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  بتنمية  اله��ت��م��ام  ينبغي   �7
و)المهدوية(،   t الح�سين  الإم��ام  و)اأربعينية  و)عا�سوراء( 
البيت  اأه��ل  لمدر�سة  الأ�سا�سية  والقيم  الأرك���ان  تمثل  كونها 
الإطاحة بطاغوت  الأربعينية وبعد  اأّن مرا�سم  واليوم نرى   .i
العراق قد اأ�سبحت بحمد اهلل رمزًا لقدرة ال�سيعة وعزتهم على 

الم�ستوى العالمي وهذا ما يجب اإغناوؤه وتر�سيخه وتعزيزه.
ومغزى  مفاهيم  ف��ي  النظر  واإم��ع��ان  التدقيق  ينبغي   �8
اإياء  وكذلك  محمد  اآل  زبور  باعتبارها  ال�سجادية  ال�سحيفة 
الهتمام بمو�سوع الدعاء بو�سفه اأهم واأبرز �سبيل للتوا�سل بين 

العبد وربه.
ثقافات  يجيد  ممن  باللغات  الملمين  الدعاة  اإيفاد  اإن   �9
وعليه  فائقة  باأهمية  يحظى  وتقاليدهم،  وعاداتهم  ال�سعوب 
نلفت  الفاعل،  الدعوي  الأ�سلوب  ه��ذا  باإّتباع  نو�سي  اإذ  فاإننا 
انتباه الجميع اإلى �سرورة ا�ستخدام ال�سبل الحديثة والمتطورة 
ال�سائدة في الأجواء الفترا�سية وا�ستحداث المراكز المعلوماتية 
والحرب  الثقافي  الغزو  ومواجهة  والتلفزيون  الإذاعة  و�سبكات 

الإعامية الغربية.
تربوي  ومرفق  اأ�سا�س  كمحور  بالأ�سرة  الهتمام  يجب   �10
وكذلك بالمراأة باعتبارها العن�سر الرئي�س لتربية الأبناء فكريًا 
ومعنويًا كما جاء على ل�سان الإمام الراحل ما معناه )وراء كل 
رجل عظيم اإمراأة( وهذا ما يدعونا لم�ساعفة الجهود من اأجل 

يف رحاب اجملمع العاملي 
i ألهل البيت

يف طهران

القاضي د. عمرو وآية الله الشيخ التسخيري والمفتي شمس الدين

أخبار ونشاطات
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تح�سين حيا�س الأ�سرة �سد الغزو الثقافي.
11� وبهدف الت�سامي بالو�سع الثقافي وال�سيا�سي والجتماعي 
والقت�سادي لأتباع اأهل البيت i ، ي�ستح�سن ال�ستفادة من كل 
�سيا�سية،  قانونية،  مرافق  بت�سكيل  والقيام  المتاحة  المكانيات 
العالم  في   i البيت  اأهل  اتباع  والدفاع عن حيا�س  اجتماعية 

خا�سة في المحافل الدولية.
12� توفير فر�س العمل والرتقاء بالو�سع المالي والقت�سادي 
القر�س  �سناديق  وتاأ�سي�س  لل�سيعة  المعي�سي  الو�سع  واإ�ساح 
الح�سن وموؤ�س�سات التاأهيل المهني وال�سعي لإزالة الحرمان عن 
واإعانة  خيرية  جمعيات  وتاأ�سي�س  ال�سيعة  والفقراء  الأيتام  اأ�سر 
والقتداء   i البيت  اأه��ل  لأتباع  الأغنياء  قبل  من  المعوزين 
ب�سيرة الإمام علّي t في هذا المجال باإمكانه اأن يفتح الطريق 

وا�سعًا لتحقيق هذا الهدف.
ب: العالم الإ�سامي:

لأنواع  المتنامية  الوتيرة  الموؤتمر  في  الم�ساركون  اأدان   �13
ولبنان  و�سوريا  العراق  في  خا�سة  العالم  في  والعنف  التطرف 
وجرائم  ممار�سات  و�سجبوا  واليمن  والباك�ستان  واأفغان�ستان 
التكفيريين، موؤكدين الحفاظ على نهج الو�سطية والعقانية في 
العالم وا�ستخدام الطرق والو�سائل الرادعة، مطالبين الحكومات 
واأتباع  للم�سلمين  والمذهبية  الدينية  والحريات  الحقوق  بدعم 

.i اأهل البيت
الإ�سامية  المقاومة  عن  الدفاع  على  الم�ساركون  اأك��دَّ   �14
البا�سلة لل�سعوب المظلومة في فل�سطين و�سوريا والعراق ولبنان 
والأخاق  الإن�سانية  للكرامة  ُمبدين دعمهم  والبحرين،  واليمن 

والحريات.
ورواي��ات  ال�سريفة  النبوية  وال�ُسّنة  الكريم  القراآن  اأك��دَّ   �15

الأئمة الأطهار i على وحدة الأمة الإ�سامية والتي ت�سّكل ُتراثًا 
قيمًا من و�سايا الإمام الراحل q و�سماحة الإمام القائد، وعليه 

ينبغي تكري�سها كمبداأ اأ�سا�سي لاإ�سام من قبل الجميع.
اإّن مقارعة ال�ستكبار ومحاربة الظلم وتحقيق العدالة،   �16
تعتبر ُتراثًا اإ�ساميًا قيمًا، ينبغي و�سعها ن�سب الأعين من قبل 

.i اأتباع اأهل البيت
والبلدان  الم�سلمين  لكافة  ال�سداقة  يد  نمدُّ  اإذ  واإننا   �17
الإ�سامية في العالم، نحذر القيام باأي م�سعًى طائفي وانف�سالي 

موؤكدين الحفاظ على وحدة تراب البلدان الإ�سامية.
ج: الأ�سرة الدولية:

ال�سباب  اإلى  القائد )مد ظله(  الإمام  �سماحة  نداء  اإّن   �18
والطلبة الجامعيين في اأوروبا واأمريكا ما هو اإل خارطة طريق 
ونظام خالد في التعامل مع اأتباع �سائر الأديان وهو بمثابة جدول 
اأعمال دائم للت�سدي لما يمار�سه ال�ستكبار من افتعال لاأجواء 
فوبيا  لاإ�سام  ونبذ  الأجنبية  الإع���ام  لو�سائل  هيمنة  وم��ن 

وت�سخيم لقدرات ال�ستكبار الغربي.
19� اإننا اإذ ن�سعى لإ�ساعة التعقل والمنطق والو�سطية، نرف�س 
الأ�سرة  مع  التعاون  على  موؤكدين  والتطرف  العنف  اأن��واع  كل 

الدولية واأتباع �سائر الأديان.
 q الراحل  الخميني  الإم��ام  ذكرى  نخّلد  واإذ  الختام  وفي 
تعالى  الباري  ن�ساأل  الإ�سامي،  العالم  في  الأب��رار  وال�سهداء 
اأع�ساء  م��ن  المنية  واف��ت��ه  م��ن  لكل  وال��غ��ف��ران  الرحمة  م��وف��ور 
العام  الأمين  �سيما  الأع��زة  وباقي  البيت  اأه��ل  واأتباع  المجمع 
ال�سابق للمجمع العالمي لأهل البيت i العّامة الكبير المرحوم 
اآية اهلل الآ�سفي، راجين اأن ُيمنَّ عليه الباري باأ�سمى الدرجات 

وي�سكنه ف�سيح جناته«. 

الشيخ عبد المنعم الزين إمام الشيعة في السنغال والشيخ يوسف دعموش والشيخ علي ياسين هيئة علماء جبل عامل وصور والقاضي د. عمرو والشيخ أديب حيدر

وال�سعّي  والمثابرة  العمل  من  متوا�سلة  اأ�سهر  ت�سعة  اإمتداد  على 
اأهدافي م�ساعدة  اأول  باأن من  اعتبرت  الدوؤوب من كل عام، لطالما 
الطالب ودعمه لتح�سين م�ستواه ولمنحه فر�سة النجاح و�سّق الطريق 
الذي يعمل  المقّد�س  الهدف  المحبة لهذا  اإطار  الم�ستقبل. و�سمن  نحو 

لأجله كّل معّلم وكّل مرٍب، األ وهو التعليم والتربّية. 
�سئت اأن تكون ر�سالتي خال هذه ال�سنوات الدرا�سّية خا�سة تجربتي وخبرتي 
اإلى اأطفالي، وو�سعت نف�سي بكل ما تحويه من معلومات ومعارف وخبرات من  اأقدمها 
اأجلهم، و�سعيت اأن اأكون متفهمة لكل طفل مهما اختلفت درجات قدراته وميوله، بذلك 
المعرفّية، فهم  اإر�ساء ميولهم  ك�سبت محبتهم و�سفافيتهم، فنجحت بعون اهلل في 
تلك  اأكون  اأن  اللقاح، فحاولت  اإليها حّبات  اأن تحمل  الن�سمات  تنتظر  كالزهور 

الن�سمة التي تحمل اإليهم المعرفة. 
الحياة،  ينبوع  هم  العّزة،  �سماء  في  تحلق  التي  الم�سيئة  الفرا�سات  هم 

والجيل الذي �سيدفن الجهل والأمّية وينير الطريق بالعلم والمعرفة.
اأجمل  معهم  وع�ست  بعمق  عليهم  تعّرفت  ُكثر  واأط��ف��ال  م��ّرت  درا�سّية  �سنوات 
اللحظات، دخلت اإلى اأعماق تفكيرهم، �سرحت في مخياتهم عاي�ستهم بفرحهم وم�ساعرهم 

ادقة. ال�سّ
قدمتها  التي  وبالمحّبة  منهم  عليها  التي ح�سلت  بالمحّبة  اأنا فخورة  علينا،  اأحببت طلتهم 
لهم، لعبت وكتبت معهم، كانوا وما زالوا لي حلمًا جميًا، لم اأ�ستيقظ ولن ا�ستيقظ منه اإل لأراهم 

رجال ون�ساء الم�ستقبل الآتي. 
اأنا مربية قبل اأن اأكون ُمعلمة، حملت اأمانة التربّية في عنقي. 

ين.  كما واأني تعاملت معهم اأكاديميًا بتنفيذ برامج مدر�سّية، م�سرف عليها من قبل متخ�س�سّ
                                         اأ�ساأل اهلل اأن يعطيني ال�سحة والقّوة حتى اأكمل م�سواري هذا... 

الهوام�س:
 جانب �سماحة القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد عمرو، تحية طيبة لكم و�سكرًا من القلب ل�سماحتكم على ت�سجيعكم لنا في مو�سوع الكتابة، لقد اخترت هذه المرة ( 1)

مو�سوعًا يحاكي تجربتي في التعليم خال الأعوام التي مّرت. 
 مدّر�سة في ثانوية الإمام علّي بن ابي طالب t، المعي�سرة � فتوح ك�سروان.( 2)

أحمل أمانة الرتبية 
يف عنقي )1(

بقلم: خديجة �صمير عمرو)2(

رسائل القراءأخبار ونشاطات
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ب����ن����اء 
موعد  على 
�������س������اب������ق 
وب���م���ن���ا����س���ب���ة 
ذك���������رى ال���م���ول���د 
الموؤمنين  لأمير  ال�سريف 
ا�ستقبل   ،tطالب اأبي  بن  علّي 
يو�سف  ال�سيخ  ال��دك��ت��ور  ال��ق��ا���س��ي 
محمد عمرو في منزله في جبيل 
ال�سيد  المهند�س  الغداء  على 
رئ��ي�����س  اهلل  ف�����س��ل  اأح���م���د 
المرجع  ال��ع��ّام��ة  موؤ�س�سة 
ف�سل  ح�سين  محمد  ال�سيد 
اهلل)ق���������ده(، م���ع م�����س��وؤول 
جبيل  ب��اد  ف��ي  الموؤ�س�سة 
و�سمال لبنان الحاج ح�سين 
اأ�سعد، ال�سيخ محمود حيدر 
�سليم  محمد  الأ�ستاذ  اأحمد، 
المحبة  ر�سول  متو�سطة  مدير 
الجمعة  ي��وم  ع�سر  وذل��ك   ،w
ودار  اي��ار 2015م.   8 ف��ي  ال��واق��ع 
الإه��ت��م��ام بقاعة  ال��ح��دي��ث ح���ول 
العامة المرجع ال�سيد محمد ح�سين 

ف�سل اهلل)ق��ده(، وتجهيزها قبل 
�سهر رم�سان المبارك.

كما ا�ستقبل بناء على موعد �سابق في منزله في جبيل ع�سر 
يوم الخمي�س الواقع في 14 اأيار 2015م. على الغداء رئي�س دائرة 
التبليغ الديني في موؤ�س�سة العّامة المرجع ال�سيد محمد ح�سين 
وهيب  ال�سيخ  ح��ّال،  ح�سن  ال�سيخ  العّامة  اهلل)ق���ده(،  ف�سل 
ال�سيخ  ال�سيلمي،  �سيزار  ال�سيخ  يا�سين،  ح�ّسان  ال�سيد  مغنية، 
محمود حيدر اأحمد، الحاج ح�سين اأ�سعد م�سوؤول الموؤ�س�سة الآنفة 
الذكر في باد جبيل و�سمال لبنان، الأ�ستاذ محمد �سليم مدير 
متو�سطة ر�سول المحبة w، في جبيل ودار الحديث حول بع�س 
الإعداد  عمرو  القا�سي  اإقترح  كما  المنطقة.  في  التبليغ  ق�سايا 
اهلل)ق��ده(،  ف�سل  ال�سّيد  العظمى  اهلل  اآية  لمكتبة  فرع  لإفتتاح 
اهلل)قده(،  ف�سل  ال�سيد  المرجع  العّامة  قاعة  قرب  جبيل  في 
لحاجة  وذل��ك  ح��ّال.  ح�سن  ال�سيخ  العّامة  ورعاية  باإ�سراف 
على  لاإطاع  والمنطقة  جبيل  مدينة  في  والأ�ساتذة  الطاب 

الكثير من الم�سادر الإ�سامّية.
كما ا�ستقبل بناء على موعد �سابق في منزله في جبيل ع�سر 
يوم الخمي�س الواقع في 21 اأيار 2015م. ف�سيلة ال�سيخ الدكتور 
ود  ر�سالة  ومعه  العراق  في  النا�سرية  علماء  من  البدري  غانم 
ومحبة من �سديق القا�سي عمرو �سماحة العّامة الحجة ال�سيخ 
جعفر النا�سري نجل اآية اهلل ال�سيخ محمد باقر النا�سري اإمام 
حول  الحديث  ودار  ال��غ��داء.  على  وا�ستبقاه  النا�سرية.  مدينة 
بغداد   � الكاظمّية  في  الإ�سامّية  العلوم  وجامعة  الكوفة  جامعة 
العلمّية.  اإجازاته  منهما  ونال  البدري  ال�سيخ  بهما  در�س  حيث   �
طريق   � الغبيري  في  وفرعها  العالمّية  الم�سطفى  جامعة  وحول 
اإخت�سا�سه  في  فيها  البدري  ال�سيخ  تدري�س  واإمكانية  المطار. 

الفريد في علم النف�س الإ�سامّي. 

من  الرابع  في  الخمي�س  يوم  ع�سر  منزله  في  ا�ستقبل  كما 
جودت  ال�سيد  الدكتور  الموؤرخ  العّامة  2015م.  حزيران  �سهر 
القزويني، ال�سيخ طه الأحمد اإمام بلدة المغيري، الأ�ستاذ محمد 
�سعيد ال�سيخ جعفر الدجيلي �ساحب دار الأ�سواء. ودار الحديث 
والأدبّية  العلمّية  القزويني  الدكتور  واأطروحات  م�سّنفات  حول 
وحول م�سرحية » دعبل بن علّي الخزاعي « للقا�سي عمرو. وحول 
كتاب » مائة وخم�سون �سحابيًا مختلقًا « مختلق« للعّامة ال�سيد 

مرت�سى الع�سكري)قده(.
كما ا�ستقبل في منزله في المعي�سرة ع�سر يوم ال�سبت في 
27 حزيران 2015م. الأ�ستاذ جورج الخوري يو�سف زوين وزوجته 
في زيارة ودّية قّدم بها الأ�ستاذ زوين للقا�سي عمرو ن�سخة هدية 
تاريخ  في  »الزعيترة  �سعادة  يو�سف  انطوان  الأ�ستاذ  كتاب  من 
تاريخ  عن  اأخرى  ون�سخة  الموؤلف،  من  موقعة  المناطقي«  لبنان 
حول  الحديث  ودار  بعينو  للدكتور  ك�سروان  فتوح  في  زوي��ن  اآل 
ري�سا  واليا�س  يو�سف زوين  الخوري  القا�سي عمرو عن  ذكريات 

عون ومواقفهما الوطنّية. 
كما ا�ستقبل في منزله في جبيل وبناء على موعد �سابق على 
الإفطار غروب يوم الأربعاء 8 تموز 2015م. الموافق لليلة 22 من 
المجمع  التبريزي ممثل  ال�سيد ح�سن  العّامة  المبارك  رم�سان 
العالمي لأهل البيتi، في �سوريا ولبنان، ال�سيخ محمد ح�سين 
لبنان،  في  الم�سلمين  العلماء  لتجمع  العامّي  الم�سوؤول  عمرو 
ال�سيخ ح�سين �سم�س رئي�س الموؤ�س�سة الخيرّية الإ�سامّية لأبناء 
راأ�س  بلدة  اإم��ام  اأحمد  حيدر  محمود  ال�سيخ  وك�سروان،  جبيل 
لأهل  العالمي  المجمع  اأعمال  بع�س  حول  الحديث  ودار  اأ�سطا، 

.iالبيت

استقباالت القاضي عمرو

الشيخ محمود حيدر ، القاضي د. عمرو ، المهندس السيد أحمد فضل الله 

والحاج  أبو علي أسعد 
األستاذ الدجيلي والشيخ طه األحمد والقاضي د. عمرو والدكتور السّيد القزوينّي

الشيخ محمود حيدر والشيخ سيزار والشيخ حسن حاّلل والحاج أبو علي

والشيخ وهيب مغنية القاضي د. عمرو والسّيد حّسان ياسين 

األستاذ محمد سليم والقاضي د. عمرو والسيد فضل الله والحاج أبو علي أسعد
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والأح��د  وال�سبت  الجمعة  اأي��ام  ال�سعيد  الفطر  عيد  بمنا�سبة 
الموافق: 17 و 18 و 19 تموز 2015م. ا�ستقبل القا�سي عمرو في 
منزليه في جبيل والمعي�سرة ال�سادة: المحامي الحاج ح�سن مرعي 
بّرو وولده المحامي مرعي و�سديقهما المحامي علي عوا�سه. الحاج 
اأبو علي ح�سين اأ�سعد ممثل موؤ�س�سة العّامة المرجع ال�سيد ف�سل 
اهلل)قده( في جبيل وك�سروان و�سمال لبنان، الأ�ستاذ �سومط كامل 
المهند�س محمد  اللبنانّي، ع�سو بلدية جبيل  البيئة  رئي�س حزب 
محمود المولى، مختار جبيل مي�سال اأبي �سبل، الدكتور نزار مهدي، 
اأ�سعد اأحمد �سم�س واأولده،  الأ�ستاذ يو�سف حيدر اأحمد، الحاج 
ال�سيخ محمد ح�سين عمرو، ال�سحافي محمد عمرو، الحاج ربيع 
الحاج  المعي�سرة  ب�سير عمرو، مختار  الحاج علي محمد  عمرو، 
م�سطفى عمرو، الحاج ه�سام الحّاني، ربيع ح�سين حيدر اأحمد، 
محمد توفيق م�سرف، الأديب ال�ساعر الأ�ستاذ ب�سارة ال�سبعلّي الذي 
قّدم ديوانه الأخير » ديوان المديح»« للقا�سي عمرو والذي جاءت 
فيه ق�سيدة تحت عنوان  »اإطالة ُجبيلّية«  في ال�سفحات: 74 � 75 
� 76. وق�سيدة اأخرى تحت عنوان: »وفيك الف�سائل« مديح للقا�سي 
عمرو في ال�سفحتين 84 � 85 وقد �سبق ذكر هاتين الق�سيدتين 
للعدد  الخارجي  الغاف  في  اإليهما  والإ���س��ارة  اللبنانّية  باللهجة 
المزدوج )13 � 14( ال�سادر في �سباط 2014م. والعدد 16 ال�سادر 

في كانون الأّول 2014، �س 113. 
بها:  جاء  بالف�سحى  بق�سيدة  للكتاب  اإه��داءه  ذيل  قد  كما 

»بمنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد
ــِد ــ ــ ــي ــ »نـــــــــــــشـــــــــــــدُت َمــــــــــــــــــَع الــــــــمــــــــبــــــــاهــــــــِج كــــــــــــــلَّ عــ

وق��������ل��������ت ل������ه������ا اأي���������������ا اأع������������ي������������اُد زي���������دي

ب�����ع�����م�����ر ال�����������س�����ي�����خ ع�������م�������رو ط�������������وَل ُع�����م�����ٍر
و������س�����ح�����ت�����ه ل������ه������ا ال���������ع���������زَم ا������س�����ت�����زي�����دي

اي�����������ا ������س�����ي�����خ�����ًا ج������ل������ي������ًا ي���������ا �����س����دي����ق����ي
ل������ك������م م�������ّن�������ي اأم��������������������اٍن ف���������ي ق���������س����ي����دي

ل������ئ������ن ك�������ن�������ُت ال�������ق�������ري�������َب ف������م������ن ق������ري������ِب
ب�����ع�����ي�����ِد ف�������م�������ن  ال������ب������ع������ي������د  ك�������ن�������ت  وان 

اأه�������ن�������ئ�������ك�������م اأن�����������������ا م����������ن ك��������������لِّ ق����ل����ب����ي
ب�����ي�����وم ال����ع����ي����د ف������ي ال����ف����ط����ر ال���������س����ع����ي����ِد«.

مة. ف�سكره على هذه المبادرة الطيبة وعلى هذه الهدية القيِّ
كما ات�سل بالقا�سي عمرو هاتفيًا اأو اأر�سل له ر�سائل هاتفية 
كل من ال�سادة: النائب الحاج عبا�س ها�سم، الوزير ال�سابق ناظم 
الأ�ستاذ  المحامي  البون،  غانم  من�سور  ال�سابق  النائب  خوري، 
الدكتور  العّامة  زيبارة،  الدين  �سياء  المحامي  الحّواط،  جان 
العلماء  تجمع  في  الإداري��ة  الهيئة  رئي�س  عبداهلل  ح�ّسان  ال�سيخ 
الم�سلمين، ال�سيخ حمد محمد، ال�سيخ اأ�سعد جواد، ال�سيخ محمد 
علي الحاج العاملي، ال�سيخ ح�سن النابل�سي، ال�سيخ عبا�س فتوني، 
ح�سن  الدكتور  عّام،  وفيق  الدكتور  الجعفرّي،  الثقافّي  المركز 
�سلهب، المحامي خليل عجور، الأ�ستاذ حيدر حيدر، ال�سحافي 
 uقا�سم ق�سير، زياد حمزة، علي حيدر اأحمد، مجمع الزهراء
الأ�ستاذ  خليل،  �سربل  عون،  فار�س  الزعيترة  مختار  �سيدا،  في 
حميد حيدر مدير ثانوية القا�سي عمرو الر�سمّية في المعي�سرة، 
طالب  محمد  ترم�س،  علي  ال�سيخ  القر�سي،  الأمير  عبد  الحاج 

عمرو وغيرهم.

استقباالت القاضي عمرو

الشاعر بشارة السبعلي والقاضي د. عمرو

الشيخ محمود حيدر والشيخ محمد عمرو والسيد حسن التبريزي 

والقاضي د. عمرو والشيخ حسين شمص

الهوام�س:
  اأخاق الإمام علّي t، تاأليف ال�سّيد الخر�سان، ج1، �س 66 � 67. من�سورات ( 1)

الموافق  2009م.  ط.  العراق،   � الأ�سرف  الّنجف   � الُمقد�ّسة  العلوية  العتبة 
1430ه�

العلمّية ( 2) الم�سطلحات  معجم  اي�سًا  وانظر   .87 �س   ، الجرجاني  تعريفات    
ل�سان  مجلدات  من  الرابع  المجلد  خياط.  يو�سف  وت�سنيف  اع��داد  والفنّية. 
العرب �س 455 � 456، ط. دار ل�سان العرب � بيروت، وانظر اأي�سًا المنجد �س 

520 مادة )عقل(.

من كلمات أمير المؤمنين 
t علّي بن أبي طالب

في نهج البالغة
شرح العاّلمة السيد 

حممد صادق حممد رضا اخلرسان )1(
قال الإمام علّي بن اأبي طالب t، في الكلمة رقم 71 من 

الجزء الرابع في نهج الباغة:  
اإِذا تمَّ العقُل َنَق�َس الكام.

ف العقل بعّدة تعريفات فمنها: قد ُعرِّ
بالو�سائط،  الغائبات  ُي��درك  مجّرد  جوهر  )ال��َع��ْق��ُل...  اإّن 

والمح�سو�سات بالم�ساهدة(. 
العقل: )ما ُيعقل به حقائق الأ�سياء، قيل محله الراأ�س، وقيل 

محله القلب(. 
في  لها  مقارن  ذاته،  في  المادة  عن  مجرد  )جوهر  العقل: 
بقوله  اأح��د  كل  اإليها  ي�سير  التي  الناطقة  النف�س  وه��ي  فعله، 

)اأنا(... وقيل العقل نور في القلب يعرف الحق الباطل(.
العقل: )نور روحاني به تدرك النف�س ما ل تدركه بالحوا�س()2(
فالعقل ميزان، من خال توازن كفتيه يعرف الإن�سان �سحة 
اأو خطاأ ما حواليه من اأ�س�س ومبادئ في الحياة، وكذلك يعرف به 
التعادل ال�سحيح بين الأ�سياء المتاح له ا�ستخدامها والتنعم بها. 

ومّما اأنعم اهلل تعالى به على الإن�سان قدرته 
اإبراز مطالبه واإظهار اأفكاره من خال  على 

ُتو�سل  نعمة  ويكون  ُي�ستخدم  قد  فاإّنه  )الكام( 
المتكلم  اأ�ساء  اإذا  ولكن  الطرق  باأق�سر  المراد  اإلى 

الق�سايا  من  �سخمة  مجموعة  عليه  فَتِرْد  ا�ستخدامه 
ال�سلبية جّرها اإلى نف�سه اإذ لم يقّيد ل�سانه ولم يلحظ بيانه 

فيواجه م�ساعب عديدة ي�سعب عليه التخل�س منها في كثير 
من الحالت. 

فالحثَّ على موازنة الكام جيدًا لأّنه ما لم ينطق الإن�سان 
الحظ  �سعيد  كان  فاإن  كلمُتُه  اأَ�َسَرُته  تفوه  اإذا  واأّم��ا  حرًا،  كان 
�سمعته،  من  ذلك  �سريبة  يدفع  فيبقى  واإّل  مريحًا  اإ�ساره  كان 
اأمواله، حياته... وكلنا نحافظ على ذلك. اإذن يلزمنا مراعاة 
اأطراف  الكام واآثاره وتبعاته... وعندئذ ُي�سمن � غالبًا � عدم 

الم�ساءلة والم�ساءة.
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الصفحة األخرية

ــِر ُمـــْنـــَفـــِرجـــا ـ ــصْ ــ�ـ ــِبـ ـــيـــُم ِبـــــَرْوضـــــسِ اْلـ ـــ�ـــصِ مـــا�ـــَس الـــنَّ
ـــيـــاً ــصِ ــَتـــ�ـ ــْنـ ْفـــــــنـــــــاِن ُمـ ــــى َعــــلَــــى االأَ ـــــْيـــــُر َغــــنَّ َوالـــــطَّ
ــاًل ــ ــِف ــ ــَت ــْحــ ــ ــي االآفـــــــــــاِق ُم ــ ــَع فـ ــ ــصَ ــ�ــ ــ ــْع ــ ــصَ ـــــــ�ُر �ــ َوالـــــــنُّ
ــًة ــ ــ ــَي ــ ــ زاِه االأَْنـــــــــــــــــ�اُر  َتـــــْرُقـــــ�ـــــسِ  اإِْن  َغـــــــــــْرَو  ال 
ــَتـــَمـــعـــا ـــــِة« اْجـ ـــمـــاِء َوَبــــــــــْدُر »اْلـــــُحـــــجَّ َبــــــــْدُر الـــ�ـــصَّ
ــَفـــى« ُمـــــْذ َهـــــلَّ »قـــاِئـــُمـــهـــا« ــَطـ ـ ــصْ ــُمـــ�ـ َوَدْوَحــــــــــُة »اْلـ
ــَزٌة ــ ــ ــِج ــ ــ ــْع ــ ــ ُم  » »َفــــــاْلــــــَمــــــْهـــــــــــــِديُّ اأَْكــــــــــَبــــــــــُر،  اأَهلُل 
َطــــــــَرٍب ــي  ــ فـ االآَي  الَقــــــــى  ــِة  ــ ــاَلـ ــ ــصـ ــ �ـ ــرِّ ــ الـ َقـــــْلـــــُب 
ْحــــــَمــــــِن فـــــي َعــــَجــــٍل ــــــَة الــــــرَّ َوِغـــــــْبـــــــَت يـــــا ُحــــــجَّ
ــْلـــَتـــِطـــمـــاً ــِس ُمـ ــا�ــ ــ ــنَّ ــ ــي ال ــلــــى فــ ــ ــِب ــ َوبــــــــاَت َمــــــــْ�ُج اْل
ــَهـــى، َفـــَغـــدا ـ ــنُّ ــِل الـ ــ ــ ـــَتـــْفـــحـــَل اْلــــَجــــْ�ُر فـــي اأَْهـ َوا�ـــصْ
ــٌب ُمــْغــَتــ�ــصَ الـــُقـــْد�ـــُس  ــِر ذاَك  اْلــَعــ�ــصْ ــاِحــَب  يـــا �ــص
ــْ�ا ـ ــصَ ــ�ـ ــى ُظــــْلــــِم اْلــــِعــــبــــاِد َمـ ــ ــلَ ــ َواْلــــــجــــــاِئــــــُروَن َع
ــا ــ ــنـ ــ ــُبـ ــ ــ�اِكـ ــ ــْت ُتـ ــ ــ ـ ــكَّ ــ ــ ــَفـ ــ ــ نــــــــــاُر اْلــــــــَمــــــــجــــــــاِزِر مــــــا اْنـ
ــْم؟ ــ ــُك ــ ــُت ــ ــَب ــ ــْي ــ ــَة االأَْنـــــــــظـــــــــاِر، َغ ــ ــلَـ ــ ــْبـ ــ ــا ِقـ ــ ـــــــاَم، يـ َحـــــــتَّ
ــنــا ــ�ِر َل ــ ــُه ــ ــظُّ ــالــ ــ ــــْل ِب ــا �ـــصـــاِحـــَب االأَْمـــــــــــِر، َعــــجِّ يــ
ــــراِغــــَمــــٌة ــٌد ضــــصَ ــ ــي ــ ــصِ َلـــــــَدْيـــــــَك فـــــي »عـــــــاِمـــــــٍل« �ــ
قـــــاِطـــــَبـــــًة اُذ  ـــــــذَّ الـــــــ�ـــــــصُّ َخــــــــــــــَرَج  َعــــــْنــــــُكــــــُم  اإِْن 
ــْم ــ ــُه ــ ــُع ــ ــْدَف ــ َي اهلِل  ــِل  ــيـ ــِبـ ـ ــصَ �ـ ــي  فــ ــْ�ا  ــ ــصَ ــ�ــ ــ َم َرْهــــــــٌط 
ــــْهــــِر ُمـــْفـــَعـــَمـــٌة ــِل الــــطُّ ــ ــ ْهـ ــاأَ ــ ــ ــاُح اْلـــــَجـــــُنـــــ�ِب ِبـ ــ ـ ــصَ ــ �ـ
ــْت ـ ــصَ ــ�ـ ــَهـ َنـ اأَْن  ــاِء  ــ ــمَّ ــ ــصَّ ــ ــ� ــ ال ــَة«  ــ ــلَـ ــ ــاِمـ ــ ــعـ ــ »ِبـ اأَْكـــــــــــــِرْم 
ْهــــــــــــــــــِل اْلــــــَبــــــْيــــــِت اآِخــــــــــــَذٌة ــيِّ َواأَ ــ ــ ــِب ــ ــ ــنَّ ــ ــ اأَْخــــــــــــــَذ ال
ــًدى ــ ـــَطـــَفـــى«، اأَْنــــُتــــْم َمـــنـــاُر ُه ــرَة »اْلـــُمـــ�ـــصْ ــ ــْت ــ ــا ِع يـ
ــْم ــ ــُك ــ ــَت ــ ــاَع ــفــ ــ ــصَ ــْم، اأَْرُجــــــــــــــ� �ــ ــ ــ ــُك ــ ــ ــِت ــ ــ ــْدَح ــ ــ ــِم ــ ــ ـــــــــــي ِب اإِنِّ
ــْم ــ ــُك ــ ــَت ــ ــاَع ــفــ ــ ــصَ ــْم، اأَْرُجــــــــــــــ� �ــ ــ ــ ــُك ــ ــ ــِت ــ ــ ــْدَح ــ ــ ــِم ــ ــ ـــــــــــي ِب اإِنِّ
ــا ــ ــُدهـ ــ ـــْبـــَطـــْيـــِن« راِئـ ــا »اأَُبــــــــــ� الـــ�ـــصِّ ــ ــًك ــ ــْل ــ ــُت ُف ــ ــ ــْب ــ ــ َرِك
ــْم، ِمـــــْلـــــ�ؤُهـــــا َوَلـــــــٌه ــ ــُكـ ــ ــْيـ ــ ــلَـ ــ ــالِة َعـ ــ ـ ــصَّ ــ ــ�ـ ــ اأَْزَكـــــــــــــى الـ

ــا ــُنـــجـ ــــــَدى ُغـ ــــــاِت الــــــنَّ ْهــــــــُر َدْغـــــــــــــَدَغ َحــــــبَّ َوالــــــــزَّ
َواْلـــــُمـــــَهـــــجـــــا االأَْرواَح  اأَْثــــــــــلَــــــــــَج  ِبـــــــَمـــــــْ�ِلـــــــٍد 
ــا ــِهـــجـ ــَتـ ــْبـ ُمـ َيــــْخــــتــــاُل  اْلــــــُهــــــَدى  ِديــــــــُن  راَح  اإِْذ 
اَء« ُمـــْنـــَبـــِلـــجـــا ـــــــاُمـــــــرَّ َفـــــــاْلـــــــَعـــــــْدُل َهـــــــــلَّ »ِبـــــــ�ـــــــصَ
ــَب اْلـــَ�َهـــجـــا ــ ــَهـ ــ ــا اأَْلـ ـ ــمَّ ــاَن« ِمـ ــبـ ــْعـ ـ ــصَ ـــِف »�ـ ــصْ ــي ِنـــ�ـ فـ
َع اْلــــــــَكــــــــْ�ُن ِمــــــــْن اأَْطـــــيـــــاِبـــــهـــــا اأََرجــــــــــا ــــــ�َّ َتــــــ�ــــــصَ
ــا ــجـ ــِهـ َلـ َقــــــــْد  اهلِل  ِبـــــــِذْكـــــــِر  ــِح  ــ ــي ــ ــصِ ــ ــ� ــ ــَم ــ ال ِمــــــْثــــــُل 
ــا ــجــ ــ ــلَ ــ ــَت ــ اْخ َقـــــْلـــــُبـــــُه  ُرْعـــــــًبـــــــا  اْلــــــــــَعــــــــــداَوِة  َوُذو 
ــا ـــَعـــِفـــيـــَن َدجــ ـــَتـــ�ـــصْ ــــى اْلـــُمـــ�ـــصْ ــلَ ــ ــاِء َع ــقـ ـ ــصَّ ــ�ـ ــُل الـ ــ ــْي ــ َل
ــــــراُبــــــُهــــــُم ِبــــــــــــاالأَْدُمــــــــــــِع اْمـــــَتـــــَزجـــــا ــــــى �ــــــصَ َحــــــتَّ
ــا ــِرجــ ـــًقـــا َحــ ـــيِّ ــْم ضـــصَ ــ ــِه ــ ــْي ــ ــلَ ــ ــاِء َع ــ ــص ــ�ــ ــ ــَف ــ ـــــْدُر اْل �ـــــصَ
ــْد َوَلـــجـــا ــ ــِد َقـ ــيـ ــْ�ِحـ ـ ــتَّ ــِط الـ ــِبـ ــْهـ ــْرُك فـــي َمـ ــ ــصِّ ــ�ــ َوالــ
ــا ــَرجــ ــ َح َوال  ْث  َحــــــــــدِّ ــــَتــــِعــــٌر،  ُمــــ�ــــصْ َواْلــــــِحــــــْقــــــُد 
ــــْلــــُد اْلــــــِحــــــجــــــاَرِة ِمـــــــْن اأَْهــــــ�اِلــــــهــــــا َنـــ�ـــَصـــجـــا �ــــصَ
ــــِل اْلـــَفـــَرجـــا ــِدي ُقــــــْم َعــــجِّ ــ ــيِّ ــ ــصَ ــ ـــَ�ى � ــ ـــنَّ طــــــاَل الــ
ــــَ�جــــا ــِع ــ ِم اْل ْقـــــــــــــِدْم، َقــــــــ�ِّ ـــْيـــِف اأَ ــا حــــاِمــــَل الـــ�ـــصَّ يــ
ـــجـــا ــصِ ُنـــ�ـ َمــــــْجــــــِدُكــــــْم  ِمــــــــْن  َمــــْنــــَعــــِتــــِهــــْم  ِرداُء 
ــا َخــــَرجــــا ــ ْنــــــ�ــــــصــــــاِر مـ َفــــــــــــاإِنَّ َرْهــــــًطــــــا ِمــــــــَن االأَ
ـــــــُرجـــا ـــِعـــُلـــ�ا الـــ�ـــصُّ ــى ُيـــ�ـــصْ ــ ــتَّ ــ ــاَدِة َح ــهــ ــ ــصَّ ــ ــ� ــ ُحــــــبُّ ال
ــا ــــجــ ــَه ــ ُكـــــــــلٌّ َتـــــــــــــراُه َعــــــلَــــــى َخـــــــــطِّ اْلــــــــُهــــــــَدى َن
ــْرَح االإِبـــــــــــا ُبــــُرجــــا ــ ــ ـ ــصَ ــ ــ ــــــُدهــــــا �ـ ــــــَدْت اأُ�ــــــصْ ــــــيَّ و�ــــــصَ
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les chrétiens à s’engager davantage 
auprès des musulmans, afin de préconiser 
la lutte de l’homme pour l’homme en 
faisant appel au besoin aux valeurs 
humanistes des religions monothéistes 
pour les défendre contre leurs tentations 
intégristes». Le combat citoyen des 
chrétiens et des musulmans pour l’homme 

Libanais est une condition incontournable 
pour la convivialité des religions, et le 
meilleur antidote contre toute forme de 
confessionnalisme. 
 Et enfin, monsieur TAAN, vous ne 
portez pas seulement ce pays dans votre 
cœur et dans votre esprit mais aussi dans 
votre engagement littéraire.
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l’être, la guerre et la mort sont des désordres, 
des aspects de la dégradation qui affecte 
nos modes d’être et qui s’impose à nous 
au même titre que tous les maux et toutes 
les contraintes intrinsèques de l’existence 
substantielle des humains.  
 En tentant d’explorer les « identités 
meurtrières» de ces ethnies, Amin Maalouf 
évoque cet aspect dialectique :
On donne souvent trop de place à l’influence 
des religions sur les peuples et leur histoire, 
et pas assez à l’influence des peuples et de 
leur histoire sur les religions. L’influence est 
réciproque, je le sais ; la société façonne la 
religion qui, à son tour, façonne la société.(8)

 Nous pouvons dire ici que la 
«maturité» intellectuelle et sociale du héros 
Taanien est le fruit de la compréhension de 
cette réalité sociale complexe qu’il découvre 
progressivement, mais empiriquement en 
aval des déceptions et des bouleversements 
qui chargent son existence. Sa philosophie 
parait clairement durant sa conversation avec 
son ami Roger :
Tarek prit un temps de réflexion avant 
de reprendre le cours de ses, propos, en 
philosophe :
_bon, suppose que je me convertisse au 
christianisme avant d’aller à l’Est  serais alors 
censé être en sécurité, à l’abri de la mort !
_ bien sûr !, affirma Roger
il reprit sur un ton moqueur
_ mais tu ne peux pas garder le prénom de 
Tarek… Tarek ça résonne plutôt musulman
_ oui, je changerais de prénom et 
deviendrais, disons, Michel, et je me ferais 

faire une nouvelle 

carte d’identité. Je garderais l’ancienne carte 
et ainsi je pourrais me déplacer entre les 
deux secteurs en toute sécurité: juste en 
présentant aux barrages des milices la carte 
adéquate !(9) 
 Au Liban, chrétiens et musulmans 
partagent plus qu’ils ne croient des modèles 
communs de comportement et de pensée ; les 
premiers sont plus arabisés et les second plus 
occidentalisés qu’ils ne le pensent. La preuve 
en est qu’à certains égards, un libanais chrétien 
se sent plus d’affinités avec son compatriote 
musulman qu’avec son coreligionnaire syrien 
ou égyptien. Et si l’on veut tenir compte des 
différenciations de la culture libanaise en 
fonction de l’appartenance de classe et de 
l’appartenance régionale, il faut dire que, 
sous certains aspects, il y a plus d’affinités 
entre le citadin chrétien et le citadin 
musulman qu’entre  le citadin chrétien et son 
coreligionnaire montagnard ; plus d’affinités 
entre le bourgeois chrétien et le bourgeois 
musulman qu’entre le bourgeois chrétien et 
son coreligionnaire ouvrier.(10)   
 Le théologien Michel Hayek écrit d’une 
manière intransigeante qu’il «n’y a pas de 

libération possible à l’homme arabe 
sans une libération de l’hypocrisie de la 
religiosité confessionnelle »(11)

 La pensée de Taan dans L’été du chirurgien 
envisage plus ou moins la laïcité. Celui-ci ne la 
nomme pas d’une manière explicite, et y fait 
allusion dans le cadre de son apposition au 
confessionnalisme qui empêche, à son sens, 
l’être humain de s’épanouir, qui l’affadit et 
qui est l’un des problèmes majeurs du Liban. 
Face à cette impasse, Taan conçoit le Liban 
comme «une patrie du pardon humain et de 

la foi divine, un pays areligieux qui s’appuie 
sur une foi dont les fondements ne sont 
pas le fanatisme confessionnel, lequel est le 
plus odieux aspect de la religiosité, mais une 
confiance que la vérité est victoire, parce qu’il 
suffit à la vérité d’être pour vaincre, même 
si les concepts se sont temporairement 
renversés ». 
 Le conflit intellectuel entre la 
convivialité et la guerre mène les personnages 
principaux  à leur destin fatal à la fin du roman, 
Tarek après la perte de sa bienaimée et de son 
ami intime suit le même parcours vers son 
destin final :
Il savait que la capitale ne pouvait être son 
refuge, cependant il continua sa route. Il ne 
put résister à la force qui le poussait dans 
cette direction. Il croisait sur son chemin des 
soldats israéliens allant et venant dans leurs 
véhicules militaires.il commença à prendre 
conscience du fait qu’ils étaient pour quelque 
chose dans la perte de Racha. Ceci le poussait 
à rouler dans ce sens(12)  
Il mourut. Mais auparavant, il avait eu 
l’extrême plaisir de voir le curé se retourner 
vers lui sous ses suppliques, il put alors revoir 
le visage de son père.(13) 

 L’image du destin se démarque du 
caractère religieux pour figurer, de plein droit, 
parmi les représentations collectives ou, 
plus précisément, ce que Marc Augé appelle 
«l’imaginaire et la mémoire collectifs». Et 
d’ailleurs, il ne s’agit pas dans cette fiction 
d’une opposition entre le choix du ’héros et la 
volonté divine. C’est plutôt l’opposition à une 
convention sociale dite « le sort », qui devient 
« une philosophie », c’est-à-dire une vision 
plus ou moins méthodique du monde et des 
problèmes de la vie, plus proche de la sagesse 
populaire et dont la fonction, explicitée 

dans l’extrait précité, est de s’adapter à la 
réalité. Ainsi, nous pouvons déduire que ce 
roman développe l’illusion d’une fatalité 
ayant en l’humain ses agents et ses finalités, 
plutôt que la fatalité du monde tragique. Et 
d’ailleurs, le développement de la fiction 
replace dans un contexte purement humain 
et social les conflits qui semblent, dans la 
situation initiale, relever du tragique. Le vrai 
tragique unit en lui, selon Georg Lukacs, «tout 
aussi bien les voix intérieures de la raison 
humaine - qui ont besoin d’une réfutation 
tragique- que les voix supérieures d’un destin 
qui transcende la raison». Par contre, il s’agit 
dans L’été du chirurgien des voix d’une société 
qui se fait fatalité par le cloisonnement de ses 
constructions culturelles et idéologiques.et 
cela apparait à la fin du roman dans la mort 
de Tarek.
 La convivialité «affirme que l’être 
humain, est une valeur absolue pour l’État 
et ses institutions et pour la religion et ses 
institutions… il est le but final de toutes les 
institutions religieuses et civiques, et l’échelle 
absolue pour y opérer des changements…
L’enjeu consiste pour Taan à maintenir la 
richesse culturelle religieuse libanaise en 
l’inscrivant dans un cadre non confessionnel, 
meilleur pour le citoyen, voire purificateur 
pour les confessions.
 Taan est persuadé que la convivialité 
est possible pour l’islam qui «est aussi 
habilité et disposé que la chrétienté à suivre 
l’évolution des sociétés pluralistes et à 
promouvoir un régime politique des États où 
l’élément religieux, loin d’être une entrave 
au progrès ou un motif de domination des 
uns par les autres, devient au contraire un 
facteur puissant d’égalitarisme et de liberté». 
C’est dans cette optique qu’il exhorte
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son rôle de convive. La convivialité est alors 
indissociable de la commensalité (simple 
fait de partager un repas) à laquelle elle se 
superpose.(3)

Pour être plus précis, selon Le petit Larousse, 
la convivialité signifie: « la capacité d'une 
société à favoriser la tolérance et les échanges 
réciproques des personnes et des groupes qui 
la composent. »(4)

 Durant une émission télévisée avec 
Karen Boustani sur MT, Mohammad Taan 
donne son avis à propos de la convivialité 
dans son pays Natal : «  Moi, le Liban auquel 
je crois et le Liban que nous voulons, doit 
être le Liban de la vraie convivialité. Au Liban, 
nous avons désespérément besoin du Dieu 
unificateur. Ces 18 communautés religieuses 
ne sont pas un handicapes, mais au contraire 
je les considère comme un vrai trésor pour 
notre pays. » 
 Docteur Taan applique son point de 
vue dans son roman, L’été du chirurgien dans 
lequel, le Liban s’est engagé dans une forme d’ 
«une guerre confessionnell », qui a largement 
contribué à la fragilisation de l’unité nationale.
 Les actions de ce roman se 

déroulent 
en été 

1982 où, Tarek, chirurgien au Liban, tombe 
amoureux d'une pianiste, Racha. Mais dans 
Beyrouth dévasté par la guerre civile, cet 
amour partagé peut-il durer ? Le chirurgien et 
son ami intime, le docteur Roger, anesthésiste, 
tentent de sauver les blessés qui affluent à 
l'hôpital du Secours Populaire, victimes des 
combats absurdes et meurtriers entre les 
milices libanaises chrétiennes et musulmanes 
dont les civils sont souvent les victimes. C'est 
lors de l'invasion israélienne que dans le 
Sud, non loin de Beyrouth assiégé, les deux 
médecins et la pianiste accompliront leur 
destin. Ce roman est un témoignage sur la 
condition humaine en temps de guerre, avec 
ses lâchetés, ses petitesses, ses noblesses, 
ses dévouements sans limite, et un vibrant 
plaidoyer pour la paix.
 L’enjeu «narratologique» généré par 
la guerre, représente la situation existentielle 
qui déclenche l’interrogation sur l’être et 
sur ses valeurs transcendantes. Confronté à 
cette situation, le héros Taanien renonce et, 
se retirant loin de la réalité et des hommes, 
toute son activité intérieure est absorbée par 
son existence piégée, dans le labyrinthe de sa 
problématique existentielle. Celle-ci ne se pose 
pourtant pas comme une interrogation sur la 
vérité de l’être puisqu’il n’existe qu’une vérité 
prédéterminée à laquelle participent tous les 

hommes. L’individu n’a pas à forger 
lui-même son identité ni le 

sens de sa vie. Il les accomplit dans la mesure 
où il adhère aux transcendances préexistant 
également dans sa propre nature et dans le 
monde, et il lui suffit d’accueillir cette vérité 
universelle dont lui-même, les autres et le 
monde physique sont des témoins toujours 
disponibles.
 C’est en accueillant la vie telle qu’elle 
est que Tarek s’approprie la totalité de son 
être. Pourtant, il est libre et ses choix peuvent 
l’asservir à la finitude corporelle ou l’élever 
vers la conquête de sa valeur spirituelle 
infinie. D’après cette philosophie qui fonde 
l’expérience Taanienne, la guerre et les misères 
sont des désordres intrinsèques au monde 
physique. Elles ne seraient irrémédiables 
que si elles arrivaient à ébranler l’être-soi-
même et à se transmuer en désordre moral 
et en angoisse. En la présence de la guerre, 
l’homme serait acculé à l’impasse de ses 
conditions physiques s’il n’arrivait pas à 
raffermir ses relations transcendantales à 
l’ordre total auquel il aura accès par la seule 
voie de l’amour. Cet amour de soi-même, 
des autres, de l’humanité entière, de la vie 
et de Dieu devient dans L'été du chirurgien 
la forme suprême de la convivialité humaine. 
Ce concept apparait dès le début du roman 
durant la présentation de Tarek : 
 Il devait faire abstraction de ses 
convictions concernant cette guerre fratricide, 
au moins par civisme, par devoir envers ses 
compatriotes, victimes des atrocités. Il ne 
pouvait chasser de son esprit les scènes 
horribles que diffusait le journal télévisé qu’il 
suivait avec assiduité. Un vrai carnage de civils 
tombés innocemment. Que des miliciens 
meurent, cela pouvait se concevoir puisqu’ils 
s’entretuaient. Par contre, quand il s’agissait 
de civils qui n’y étaient pour rien, cela le 
torturait, le secouait. Il était touché au plus 
fond de son être. Et c’était pour eux qu’il avait 
décidé de rentrer. Il ne voulait pas se détester, 

se sentir lâche. Une sorte d’amour propre le 
rongeait.(5) 
 La voie de l’amour continue au-delà 
de la confession et de toute discrimination 
religieuse. Les certitudes de Tarek, concernant 
son amour pour Racha, sont cependant mises 
à une rude épreuve.
Instinctivement, il serra Racha très fort contre 
lui, et quand l’incident prit fin, il éprouva du 
plaisir à la garder dans ses bras encore quelques 
instants. Elle ne disait rien. Elle éprouvait le 
même plaisir à se réfugier contre son corps. 
Ils ressortirent la main dans la main, effrayés 
à l’idée qu’un autre obus puisse s’envoler ou 
qu’une riposte se prépare. Leur appréhension 
était justifiée : un bruit d’obus se fit entendre, 
moins violent que le précèdent.(6) 
  Les quelques jours passés avec sa 
bienaimée les unissent «dans une sorte 
d’amour tendre et naïf qui les  dépouillait de 
leur différence religieuse». L’émerveillement 
de la découverte du sentiment amoureux crée 
dans l’âme du chirurgien l’impression d’une 
concordance spontanée entre la convivialité 
et l’amour idéalisé de la femme. 
Jamais deux personnes ne s’étaient senties si 
proches l’une de l’autre et n’avaient éprouvé 
le besoin l’une de l’autre comme ce fut le cas 
entre le chirurgien et la pianiste.(7)

 Cependant, ce qui rend problématique 
la reconnaissance d’une vérité si évidente, 
c’est la constitution double de l’homme qui 
est à la fois un être physique et spirituel. 
L’existence corporelle de l’individu se déroule 
immanquablement sous l’emprise de sa 
relativité et de sa finitude ; elle est en proie 
au changement, à la temporalité et à la 
contingence. Elle est source d’inquiétude 
et de confusion tant que l’homme n’a pas 
accédé à la globalité de son être, c’est-à-dire 
à la compréhension et à l’acceptation de sa 
double dépendance à l’ordre physique et à 
l’ordre absolu. Selon cette philosophie de 

134135



 La convivialité 
dans L’été

 du chirurgien
 de Mohammed TAAN

Hamid AWWAD

Un repas de pain et d'eau fraîche pris dans 
l'harmonie et la saine convivialité vaut mille 
fois le plus merveilleux festin pris dans l'an-
imosité et sous la tension.(1)

 Daniel DESBIENS

La convivialité, mot dérivé 
du latin convivium, et qui 

désigne «repas en commun» 
C’est un néologisme, créé 
par Jean Anthelme Brillat-
Savarin, qui apparaît dans sa 
Physiologie du goût (1825) 
pour désigner «le plaisir de 
vivre ensemble, de chercher 
des équilibres nécessaires à 

établir une bonne communication, un échange 
sincèrement amical autour d’une table.(2)

En 2005, le sociologue Jean-Pierre 
Corbeau l’interprète comme « le plaisir 
de vivre ensemble, de chercher des 
équilibres nécessaires à établir une bonne 
communication, un échange sincèrement 
amical autour d’une table ». La convivialité 
correspond, selon lui, au processus par 
lequel on développe et assume
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