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اأـ  مع تاريخ ال�سحافة اللبنانّية
تاريخ ال�سحافة وال�سحفيين اللبنانيين بين الما�سي 
وال�سجون  وال��دم��وع  بالعرق  مليء  عريق  تاريخ  والحا�سر 
لل�سحافيين  ك��ان  حيث  وال�سهادة.  الوطن،  عن  والُغربة 
اللبنانيين من ُعلماء واأدباء و�سعراء وفنانين اليد البي�ساء 
العربّية،  باللغة  الإهتمام  وف��ي  العربّي  العالم  يقظة  في 
محاربة  وف��ي  الإ�سامّية،  والح�سارة  العربّية،  والقومّية 
الإ�ستعمار القديم والحديث، وفي ت�سليط ال�سوء على ق�سّية 
القد�س وفل�سطين، والطماع ال�سهيونّية في لبنان و�سائر 
الباد العربّية ما بين النيل والفرات، وبالتالي الدعوة اإلى 
وذلك  اللبنانيين.  بين  الوطنّية  والوحدة  العربّية،  الوحدة 
اأو  بتاأ�سي�سها  قاموا  التي  وال�سحف  المجات  خال  من 
ع�سر  التا�سع  القرن  منت�سف  في  تحريرها  في  �ساركوا 
والقاهرة،  و�سيدا،  بيروت،  في  تاريخه.  ولغاية  الميادي 
وبغداد، والّنجف الأ�سرف، وا�سطنبول، وباري�س، ونيويورك، 
في  الأ�سماء  هذه  من  نقراأ  حيث  والأرجنتين  والبرازيل، 
مجلة  موؤ�س�س  ر�سا  ر�سيد  محّمد  ال�سيخ  الإم��ام  القاهرة: 
»المنار«، فوؤاد �سّروف، جرجي زيدان، داود بركات، �ساعر 
القطرين خليل مطران، ال�سيخ محمد علّي الحومانّي وابنته 
زينب، مي زيادة وغيرهم، ومنهم الرواد الأوائ��ل للم�سرح 
الريحانّي،  ونجيب  اأبي�س،  كجورج  الم�سرّية  وال�سينما 

ويو�سف وهبة. وفي ا�سطنبول ال�سهيد عبد الكريم الخليل 
جبران،  خليل  جبران  نيويورك  وفي  الأع��ام،  من  وغيره 
الأعام.  اأبي ما�سي وغيرهم من  وايليا  نعيمة،  ومخائيل 
»ال�صاعر  الخوري  �سليم  والأرجنتين، ر�سيد  البرازيل  وفي 
محّمد،  الأ�ستاذ  وول��ده  مو�سى  محمد  وخو�ستو  القروي« 
وح�سن حماده وغيرهم من الأعام. وفي بغداد ال�سّيد �سدر 
الدين عبد الح�سين �سرف الدين و�سقيقه ال�سّيد محّمد ر�سا 
الّلذان قاوما بجريدة »ال�صاعة« ومجلة »المنهاج« ُمخططات 

نوري ال�سعيد البريطانّية في العراق والعالم العربّي.
وفي الّنجف الأ�سرف اآية اهلل ال�سّيد محّمد ح�سين ف�سل 
اهلل، واآية اهلل ال�سيخ محّمد مهدي �سم�س الدين، واآية اهلل 
ال�سيخ ح�سن طّراد في مجلة »االأ�ص�اء« حيث كانوا يكتبون 
من  ويدعون  الما�سي  القرن  من  الخم�سينيات  في  فيها 
خالها اإلى الوحدة الإ�سامّية ومقاومة النفوذ ال�سهيونّي 

وال�سيوعّي في العراق والعالم الإ�سامّي �سعرًا ونثرًا.
وفي مدينة �سيدا كانت مجلة »العرفان« وجريدة »جبل 
عامل« لموؤ�س�سهما ال�سيخ اأحمد عارف الزين خط الدفاع 
الإ�سامّية،  والوحدة  والقد�س  فل�سطين  ق�سّية  عن  الأّول 
والوحدة الوطنّية، وعن حرمان جبل عامل وحقوقه حيث 
كان يكتب فيها العّامة ال�سيخ اأحمد ر�سا والعّامة ال�سيخ 
محّمد ج��ّواد مغنّية والإم��ام ال�سيخ محّمد ح�سين كا�سف 

»إطاللة ُجبيلّية« 

الغطاء، والإمام ال�سّيد عبد الح�سين �سرف الدين، وغيرهم 
من الأعام.

ومواقف الإمام المغيب ال�سّيد مو�سى ال�سدر والرئي�س 
الأ�ستاذ نبيه بّري والرئي�س ال�سّيد ح�سين الح�سينّي وقيادة 
حركة »اأمل«، من العدو الإ�سرائيلي ودعوة جميع اللبنانيين 
جميع  وتوجيه  الوطنّية.  وللوحدة  اللبنانّية  الحرب  لوقف 
ولغاية  عام 1974  منذ  الغا�سم  الإ�سرائيلي  للعدو  البنادق 
و�سحف  اللبنانّية«  »الـــنـــدوة  مجلة  خ��ال  م��ن  ت��اري��خ��ه 
»ال�صفير« و »النهار« و »االأنــ�ار« و »الحياة«)1( وغيرها من 

مجات و�سحف ومن خال ميثاق الطائف.
ف�سل  ح�سين  محمد  ال�سّيد  المرجع  العّامة  ومواقف 
من  لبنان  في  الم�صلمين«  العلماء  و»تجمع  )ق��ده(،  اهلل 
اإ�سقاط اإتفاقّية 17 اأيار 1983 م. من خال مجلتي »البالد« 
و »ال�حدة االإ�صالمّية« وبالتالي من خال مجلة »المنطلق« 
التي كان ي�سدرها »اتحاد الطلبة الم�صلمين« في لبنان. 

والم�سيرات والموؤتمرات التي دعا اإليها التجمع اآنذاك.
والف�سيلة في  ال�سماحة  اأ�سحاب  نن�سى مواقف  كما ل 
�سهيد  ومواقف  عامل«  جبل  علماء  و»هيئة  اهلل«  »حـــزب 
العلماء العّامة ال�سيخ راغب حرب والعّامة ال�سهيد ال�سعيد 
ال�سّيد عّبا�س المو�سوّي والعّامة ال�سهيد ال�سّيد عبد اللطيف 
الأمين.و�سيخي الأ�سرى في ال�سجون الإ�سرائيلّية ال�سيخ عبد 

»العهد«  و�سحيفة  العارفّي،  ُمحّرم  وال�سيخ  عبيد  الكريم 
كانت  و�سحف  مجات  من  وغيرها  اهلل«   »بقية  ومجلة 

ت�سدر عنهم.
الم�ست�سار  وم��ق��الت  وكلمات  م��واق��ف  نن�سى  ل  كما 
قا�سي �سيدا الجعفرّي العّامة ال�سّيد محمد ح�سن الأمين 
والعّامة ال�سّيد هاني فح�س، و»المجل�س الثقافّي للبنان 
الجن�بي« ومقاومتهم لاإحتال الإ�سرائيلّي في الثمانينيات 
من القرن الما�سي ومجلة »�ص�ؤون جن�بّية« التي ي�سدرها 
كان  التي  »ال�صفير«  الأمين و�سحيفة  ال�سّيد علي  الأ�ستاذ 

ي�سدرها الأ�ستاذ طال �سلمان.
العربّي  والأدب  العربّية  اللغة  عماق  اإ�سم  نقراأ  كما 
اأحمد فار�س ال�سدياق في القاهرة ومالطة وباري�س وتون�س 
وا�سطنبول ولندن. وفي باري�س نقراأ اأ�سماء الأدباء الكبار 
باللغتين العربّية والإفرن�سّية من اآل معلوف والم�سايخ من اآل 
الخازن، واآل الدحداح، واآل حبي�س، واآل حداد، واآل الّنقا�س 

وغيرهم. 
واأّما الحديث عن مدينة بيروت فنقراأ اأ�سماء �سهداء 6 

اأيار 1916 م. وغيرهم وغيرهم من الأعام.
وبعد، فالحديث عن تاريخ ال�سحافة اللبنانّية ومدينة 
وح�سب  وطويل..  الوطنّية  بالأمجاد  مليء  حديث  بيروت 
ال�سحافة اللبنانّية فخرًا ومجدًا، اأّنها قّدمت اأّول قافلة من 

رئي�س التحرير
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�سهداء الوطن في 6 اأيار 1916م. باأمر من حزب »االإتحاد 
العرفّية  ومحكمته  با�سا  جمال  وال�ّسفاح  والترقي« 
والمعتقلين  ال�سهداء  عن  والحديث  عاليه.  في 
والمعّذبين والمطاردين من اأهل ال�سحافة 
منذ عام 1916 م. ولغاية تاريخه يحتاج 
اإلى  ي�سيف  بذلك  كتاب خا�س  اإف��راد  اإل��ى 
والت�سحّية  ال��ف��داء  لغة  اليوم  �سحافتنا  عالم 

وال�سهادة.
بـ  اأزمة ال�سحافة اللبنانّية

فجر  منذ  المتعاقبة  اللبنانّية  ال��ح��ك��وم��ات  وت��اري��خ 
الإ�ستقال في عام 1943 م. ولغاية تاريخه مع ال�سحافة 
وال�سحافيين كان تاريخ الإهمال والن�سيان وعدم الإهتمام 
بع�س  نظر  اأن  ن��رى  بل  المهنّية  اأو  الحياتّية  بق�ساياهم 
الم�سوؤولين اإليهم كان كالنظرة التاريخّية لل�سلطان العثمانّي 

اإلى �سعراء الباط!!.
الرئي�س  اأي��ام  ال�سحافة  فترات ذهبّية على  نعم مّرت 
اللبنانّي الراحل الأ�ستاذ �سارل حلو )1964 � 1970( حيث 
كان فخامته من اأعام ال�سحافة اللبنانّية باللغة الإفرن�سّية. 
وكذلك اأيام الرئي�س تقي الدين ال�سلح حيث كان دولته من 
اأعام ال�سحافيين ودعاة القومّية العربّية. كما مّرت اأيام 
اأخرى كانت كالحلم الجميل اأيام النقباء، �سهيد ال�سحافة 

ريا�س طه، واأيام ملحم كرم ومحّمد البعلبكّي.
والذي ياحظه المواطن اللبنانّي اأنَّه بعد اإنتهاء الحرب 
اللبنانّية واتفاقّية الطائف ومنذ �سنة 1990 م. ولغاية تاريخه 
اأقفل العديد من المجات وال�سحف ودور الن�سر اللبنانّية 
اأبوابها بداعي عدم الُقدرة المالّية على الحياة والإ�ستمرار.

وا�ستئناف بع�س ال�سحف الأخرى �سدورها مع �سعوبة 
وزارة  تكترث  اأن  دون  وذل��ك  ال��م��ال.  و�سعف  ال��ح��ال  ف��ي 
الثقافة اأو الحكومات العتيدة بهذه الق�سّية التي ُتفِقُد لبنان 
ال�سيا�سّي والعلميِّ في  ة وال��راأي  الُحرَّ مرجعيته في الكلمة 
ال�سهيونّي   � العربّي  ال�سراع  وفي  العربّي.  العالم  ق�سايا 
حيث كان لل�سحافة اللبنانّية اليد البي�ساء في الإ�ساءة على 
ذلك وتاأييد المقاومة الفل�سطينّية واللبنانّية خال خم�سة 

و�سبعين عامًا. 
جـ  »اإطاللة ُجبيلّية« اإلى اللقاء!

الف�سيلة  اأ�سحاب  مع  بالتعاون  تعالى  اهلل  وفقني  لقد 
وال�سماحة والأ�ساتذة في الهيئة الإدارّية للموؤ�س�سة الخيرّية 
الإ�سامّية لأبناء جبيل وك�سروان في اأوائل الت�سعينيات من 

ع�سرة  �ست  في  داخلّية  ن�سرة  ل�ست�سدار  الما�سي  القرن 
�سفحة بالقطع الو�سط تحت اإ�سم »الكلمة« ب�سفتي رئي�سًا 
فخريًا للموؤ�س�سة اآنذاك حيث كانت تهتمُّ هذه الن�سرة ببع�س 
والثقافّية.  الإنمائّية  ك�سروان  وفتوح  جبيل  ب��اد  ق�سايا 
وبالإجابة على بع�س الأ�سئلة والق�سايا الدينّية وال�سرعّية. 
وقد �سدر منها اأربعة اأعداد ُثم توقفت عن ال�سدور ب�سبب 
�سعف الطباعة والإخ��راج، و�سعف الحال وقلة المال. ُثّم 
كانت محاولة اأخرى من خال الرابطة الثقافّية في باد 
الدكتور  وال�سحافي  الكرام  موؤ�س�سيها  مع  بالتعاون  جبيل 
والدكتور ح�سن حيدر  اإبراهيم  وفيق  والدكتور  نون  جمال 
 1999 ع��ام  مطلع  في  �سفر  العدد  ي�سدر  اأن  على  اأحمد 
وجود  وع��دم  المال،  قّلة  ب�سبب  لذلك  نّوفق  لم  ولكن  م. 

الم�ساهمين في هذا الم�سروع الثقافّي الإنمائّي.
وال��م��ح��اول��ة الأخ��ي��رة ك��ان��ت ف��ي ع��ام 2010 م. بعد 
»اإطاللة  ل� مجلة  الموؤ�س�سين  ال�ّسادة  جل�سات عديدة مع 
الأعباء  من  كبير  ق�سم  بتحمل  تعهدت  حيث  ُجبيلّية« 
ال�سيخ محّمد  العّامة  الف�سيلة  المالّية، وتحمل �ساحبي 
اأحمد  ال�سيخ  الدكتور  الم�سوؤول  والمدير  عمرو،  ح�سين 
مرعي  ح�سن  الحاج  الأ�ستاذ  والمحامي  قي�س،  محمد 
بّرو، وابن عمي الأ�ستاذ محمد علي ر�سى عمرو و »�صركة 
التوزيع  ق�سّية  مع  الم�سوؤولّية  من  اآخر  ق�سمًا  النا�صرون« 
وحزينة  كثيرة  �سعوبات  جميعًا  واجهتنا  وقد  والت�سويق. 
كل  على  تعالى  اهلل  �سكر  اإّل  ن�ستطيع  ل  تاريخه  لغاية 
هيئة  في  الكرام  لاأ�ساتذة  الخا�س  ال�سكر  وتوجيه  حال 
عّواد،  البروفي�سور عاطف حميد  وللم�ست�سارين  التحرير 
�سم�س،  الحافظ  عبد  الدكتور  اللغوي  والمدقق  الأدي��ب 
الدكتور  عّام،  وفيق  الدكتور  العيتاوي،  ع�سام  الدكتور 
حيدر خير الدين، الدكتور يحيى فرحات، الأ�ستاذ زهير 
المولى،  محمود  ر�ساد  المحامي  والمرحوم  الحيدري، 
اللغوي  والعّامة  الغازي،  الأ�ستاذ عّزت  اللغوي  والمدقق 
ف�سيلة ال�سيخ الدكتور عّبا�س فتوني، والموؤرخون ال�سادة: 
راغب  علي  الدكتور  وال��م��وؤرخ  حيدر،  اأب��ي  رب��اح  الدكتور 
علي  المحامي  �سلهب،  ح�سن  وال��دك��ت��ور  اأح��م��د،  حيدر 
حمادة، وفي اللغة الفرن�سية الدكتور حميد عاطف عّواد 
الأدباء  العاّمة مع  العاقات  والأ�ستاذ فادي خليفة. وفي 
الدكتور ح�سن حيدر  وك�سروان  وال�سعراء في باد جبيل 
اأحمد، والأ�ستاذ يو�سف حيدر اأحمد، والحاج �سادق برق 
وال�ساعر  جبيل،  في  الوطني  لاإتحاد  ال�سابق  الهوام�س:الرئي�س 

الكام عن �سحيفة »الحياة« اللبنانّية  عندما كانت ت�سدر في بيروت وقبيل اإنتقالها اإلى لندن، حيث تغيَّر اتجاهها وتوجهها اإلى جهات اأخرى؟!( 1)

الأ�ستاذ علي ح�سين عّواد، والدكتور عاطف جميل عّواد،  
محّمد  ال�سيخ  العّامة  حيدر،  حيدر  الأ�ستاذ  المرحوم 
علي الحاج العاملّي، العّامة ال�سيخ كاظم خليل يا�سين، 
المقداد،  محمود  ل�سا  مختار  ه��م��در،  همدر  الأ���س��ت��اذ 
المحامي علي حمادة، الدكتور �سومط كامل رئي�س حزب 
كامل  الأ�ستاذ  عماد،  موري�س  الدكتور  العالمي،  البيئة 
عمرو، المحامي الأ�ستاذ خليل توفيق عجور. والإعاميون 
محّمد  رزق،  محمد  عبداهلل،  هاني  باجوق،  يعقوب  اأب��و  
عبد الوهاب عمرو، �سادي ن�سر الدين، وزوجته ال�سيدة 

ميراي ح�سن برق وغيرهم.
وتحّمل باقي الأخوة الكرام بع�س الم�سوؤوليات الأخرى 
م�سوؤولّية  َعمرو  اأحمد  �سلوى  الحاجة  زوجتي  تحّملت  كما 
اإر�سالها  قبل  والإخ����راج  والطباعة  والتن�سيق  الترتيب 
للطباعة. كما تحملَّ الحاج اأبو علي دبوق �ساحب »مطابع 
وق�ساياها  المجلة،  ديون  على  ال�سبر  الحديثة«  الحدث 

خال ت�سع �سنوات.
حيث وفقنا اهلل تعالى بعد هذا وذاك لإ�ست�سدار العدد 
الأّول منها في اأيلول )�سبتمبر( 2010 م. بموجب ترخي�س 

من وزارة الإعام رقم 2010/282.
وكان ل�سدور هذا العدد والأع��داد الأخ��رى اآثار جيدة 
اللبنانّية  الجامعات  وفي  الُجبيلّي  المواطن  عند  وممتازة 
وفي محافظات  ة.  والخا�سّ الر�سمّية  والثانويات  والمعاهد 
و�سائر  لبنان  وجبل  وجبيل  وك�سروان  لبنان  و�سمال  عكار 
موؤ�س�سات  ع��ّدة  في  ال�سدى  لها  ك��ان  كما  المحافظات، 
ثقافّية وتربوّية اأخرى داخل لبنان وخارجه. ومن المجات 

وال�سحف اللبنانّية ال�سقيقة وال�سديقة. 
كما كان لها �سرف الإتفاق والتن�سيق وتبادل المعلومات 
والموا�سيع مع مجات ُجبيلّية ولبنانّية معروفة والحديث 
ورئي�س  »الــعــالــمــّيــة«  واأه��م��ه��ا: مجلة  ي��ط��ول.  ذل��ك  ع��ن 
ومجلة  ع�ساكر،  ف���وزي  الأ���س��ت��اذ  و�ساحبها  تحريرها 
جورج  الأ�ستاذ  و�ساحبها  تحريرها  ورئي�س  »الــروابــط« 
كريم، ومجلة »�صدى ال�صاحية« والأ�ستاذ ابراهيم وزني، 
وموقع الدكتور ربيع داغر على الآنترنت، والأ�ستاذ غ�سان 
ومجلة  عمرو،  علي  وحماده  ب��ّرو،  علي  والحاج  عبداهلل، 
�سحادة  ح�سين  ال�سيخ  والعّامة  االإ�صالمّية«،  »ال�حدة 
ومجلته »المعارج«، والأ�ستاذ عمر اللقي�س ون�سرته »�صدى 

المدينة«، وكذلك ت�سجيع الرئي�س ال�سابق لمجل�س الق�ساء 
الأعلى القا�سي فيليب خيراهلل، والمجل�س الثقافّي لباد 
جبيل الرئي�س المحامي يو�سف اأبي عقل والرئي�س ال�سابق 

د. نوفل نوفل وغيرهم من الأ�ساتذة.
ال�سحفّية  المراجع  من  مرجعًا  اأ�سبحت  اأّن��ه��ا  كما 
الحديثة في لبنان وخارجه، وفي كتابي الجديد والذي هو 
قيد الإعداد والطبع اإن �ساء اهلل تعالى، »هل يك�ن لبنان 
الُمقّدمة  في  تكّلمت  اأخـــرى«.  وق�صايا  ال�صرق؟  �ص�ي�صرا 
بالتف�سيل عن رجوع �ست ع�سرة درا�سة جامعية، وكتاب، 
المجلة  اإل��ى هذه  وم�سر  والعراق  لبنان  في  �سعر  ودي��وان 
كم�سدر من الم�سادر الأكاديمّية الُمحترمة في المعرفة 
اأّن  غير  منه.  المن�سّية  الحلقات  وف��ي  لبنان  تاريخ  وف��ي 
الأعباء المالّية والت�سويقّية وعدم اهتمام المجال�س البلدّية 
والجمعيات الأهلّية وو�سائل الإعام بها اأوقع هذه المجلة 
بالديون الباهظة وعدم القدرة على الإ�ستعانة بالموظفين 
المتفّرغين للقيام بهذه الم�سوؤولّية التاريخّية، وغيرها من 
اإكمال  عدم  عن  نعتذر  جعلنا  �سرورّية.  �سحافّية  ق�سايا 
ومن  الكرام،  القراء  من  الإعتذار  طالبين  التا�سع  العام 
الخيرّية  الجمعية  ومن  الكريمة،  البلدّية  المجال�س  بع�س 
لإنعا�س القرى الخم�س ورئي�سها �سعادة الأخ الدكتور ماهر 
الإ�سامّي  المجل�س  لرئي�س  الثاني  النائب  ح�سين  خليل 
ها�سم،  عّبا�س  الحاج  ال�سابق  والنائب  الأعلى،  ال�سيعّي 
ورئي�س بلدية المعي�سرة الحاج زهير نزيه عمرو، والأ�ستاذ 
وليد عبداهلل نا�سر و�سقيقه المحامي الأ�ستاذ وليد، وورثة 
دعمو�س  يو�سف  اأمين  الحاج  المرحوم  الكريم  المح�سن 
وورثة المح�سن الكريم المرحوم الحاج عبد الوهاب �سقير 
واأ�سقائه الكرام، وورثة المرحوم الحاج عبد المنعم عمرو 
وغيرهم من الأخوة الم�ستركين الكرام اّلذين نحتفظ لهم 
بكل �سكر وتقدير ومن ال�ّسادة الكرام اأع�ساء هيئة التحرير 
والم�ست�سارين )حفظهم اهلل تعالى(، عن عدم الإ�ستمرار 
ال�سحافة  اإلى  بها  والإنتقال  ورقّية،  ك�سحافة  بال�سدور 
WWW.etlala- :الإلكترونّية عبر موقعها على ال�سبكة

byblos.com بدايًة من العدد )41( اإن �ساء اهلل تعالى. 
لذلك نقول لل�ّسادة الم�ستركين والم�سجعين والأ�سدقاء اإلى 

اللقاء من خال ال�سفحة الإلكترونّية.
ون�ساأل اهلل تعالى التوفيق
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بقلم م�صت�صار التحرير الدكت�ر عبد الحافظ �صم�س

اإعداد هيئة التحرير

ُحّبك  َفْي�ِس  من  َعطاءَك  اأَْجِزْل  اأَللهمَّ 
ورح��م��ت��ك وخ��ي��رات��ك ع��ل��ى ه���ذا ال��وط��ن 
ل��ه ول�سعبه  ُي��وؤّم��ن  ال��غ��ال��ي، وم��ا  ال��ع��زي��ز 
ال�ّسام والأمان وال�سعادة، وُيعيد الثقة اإلى 
اأبنائه ولمن يتوّلون اأُموره.. واجعل الحمد 
الغيارى  واأف��ع��ال  اأق���وال  فاتحة  وال�سكر 
وال�ّسام  ب��الأم��ن  دائ��م��ًا  يحلمون  اّل��ذي��ن 
الكيد  ونبذ  الّنعمة  ل��دوام  والطماأنينة، 
الحّق  م��ب��ادئ  ولحلول  والأث����رة،  والحقد 
والعدالة والقيم التي ُتوؤّمن للّنا�س الراحة 

النف�سّية، وللوطن الهدوء وال�ّسام...
ُخطانا  ْد  ��دِّ و���سَ عزائمنا  ��ُدْد  ا���سْ الّلهمَّ 
واحفظ �سعَبنا لكي ي�ستطيع اأن يبني الوطن 
با�ستقامة  ِع��م��اَدُه  وي��رف��ع  واإي��م��ان،  ب��ق��وٍة 
ب��اأَداِء  وكيانه  �سيادته  وليحمي  �سراطنا، 

واجِب الأَمان والوفاء والإخا�س...
بجماله،  ��ام��ي  ال�����سَّ ال��ع��زي��ز،  وط��ُن��ن��ا 
المعرفُة  تجلَِّت  وال��ذي  بكماله،  العظيم 
اأبنائه  نبوُغ  ازده��ى  ُتربته  وعلى  باأر�سه 
العّز  ُفطروا على نزعات  اّلذين  الميامين 
الحياة  ُحبِّ  قلوبهم  في  وحملوا  والمجد، 

وُحّب ازدهار وتقّدم وتطّور الوطن...
والّنعمة  والقّوة  الأم��ان  رّب  يا  اأَْلِهْمنا 
ال�سادقة  الوطنّية  وح  ال���رُّ تتج�ّسد  لكي 
العمل  على  وتحّثنا  الجميع،  ق��ل��وب  ف��ي 
�سعبنا  اأَماني  لتحقيق  والُمثمر  الُمجدي 
الكراهّية،  مفعول  ولإزالة  الغالية،  واأُّمتنا 
الإيجابي،  والت�سّرف  التعّقل  روح  وتنمّية 
اهلل  ُير�سي  ال��ذي  والتَّ�ساهل  والت�سامح، 

تعالى، والعباد... 
ما  اأ�سمى  ه��ي  ماوّية  ال�سَّ فالتعاليم 
الف�سائل  قيمة  منتهى  وهي  الوجود،  في 
نف�س  في  فعلها  تفعل  التي  وهي  الُخُلقّية، 

الخ�سم مهما كانت حّدة خ�سومته...
الوطن  على  الحر�س  موقع  ومن  اإّننا 
اأَّن���ه من  وع��ل��ى �سعب ه��ذا ال��وط��ن، ن��رى 
الواجب وال�سرورة عدم التَّ�ساهل بحّق كّل 
من يحاول زعزعة الأمن وال�ّسام، وبحّق 
ويعملون  العدّو،  يخدمون  اّلذين  العماء 
بكّل ما اأُوتوا من قّوة لعرقلة الم�ساريع التي 
�سيوؤول  بما  عابئين  غير  اللبنانيين،  تنفع 
وبالتالي،  وتجّنيهم،  اأعمالهم،  �سّر  اإليه 
الوطن  ب��اأم��ور  الم�ستغرب  الإ�ستخفاف 

واأبناء الوطن...
يتوّلون  َم��ْن  َج��ْه��ِل  م��ن  ناتج  كّله  ه��ذا 
ي��زرع��ون الحقد  اّل��ذي��ن  ال��ع��ب��اد  ���س��وؤون 
الوطن  ق�سايا  َوُيهملون  الأم��ور  وُيعقدون 
م�سالحهم  وت��وؤّم��ن  حياتهم  ت��ه��ْم  ال��ت��ي 
عنهم  وتخّفف  الياأ�س  حالة  من  وتنقذهم 
غوائل  عنهم  وتبعد  ال��ح��ي��اة...  ق�����س��اوة 
والعياذ  ال��ّت��ام،  والإن��ه��ي��ار  والفقر  الجوع 

باهلل... 
اأّن  باإعتبار  الجميع،  اأَق�سد  واإّن��ن��ي 
في  مهٌم  �سريك  هو  كّل هذا  ال�ّساكت عن 

كّل ما يجري من ماآ�ٍس...
التنّبه  على  وُن�سّدد  منه  ُنحّذر  واّل��ذي 
له، هو اأنَّ هناك فئات �ساّلة ل تقيم وزنًا 
فعلته،  ما  َفَعلْت  ولكرامٍة،  ولعقيدة  لوطن 

واأو�سلت الباد اإلى حالٍة ل نجد لها و�سفًا 
والم�سائب  الماآ�سي  اإلى  ت��وؤّدي  اأن  يمكن 
والم�ساعب مّما ي�ستحيل حيالها الإم�ساك 
وُت�سعف  ت�ستفحل  ال��ت��ي  الأم����ور  ب��زم��ام 

الوطن وحاكميه وَمن فيه...
الحر�س  منطلق  ومن  فاإنّنا  واأخ��ي��رًا، 
ومحكوميه،  بحكامه  الوطن  ق�سايا  على 
والّت�ساهل  الإهتمام  كّل هذا  لماذا  ن�ساأل: 
بحقِّ  ج���دًا  المخّففة  الأح��ك��ام  واإ���س��دار 
وقَتلوا  اللبنانّي  الجي�س  بوجه  وقفوا  من 
ف�سادًا في  الأطفال وعاثوا  ويتَّموا  ودّمروا 
�سوا ال�سعب ل�سّتى اأنواع القهر  الأر�س وعرَّ
باأوامر  ائتمروا  اّلذين  والإه��ان��ة،  والفقر 
العدْو ونفذوا ماآربه وما خّطط له من قتل 
ه��وؤلء  معظم  اأّن  والمعروف  وت��دم��ي��ر... 
الّين يعي�سون في بحبوحة  المجرمين ال�سّ
والُم�ستغرب  توقيفهم...  اأماكن  في  لفتة 
اأّن  اإذ  ه��وؤلء  بحّق  الغريبة  الأحكام  ج��دًا 
اأو ثاث �سنوات  اأ�سهر  اأق�ساها هو ثاثة 
للفار...  الموؤبد  اأم  والإع����دام  للحا�سر 

وهذا ماذا يعني؟! 
اإلى  حتمًا  �سُيوؤدّي  ه��ذا  اأّن  ن��رى  هنا 
ان��ه��ي��ار ال��وط��ن واإل���ى ا���س��ع��ال ن��ار الفتن 
الطائفّية والمذهبّية التي يعمل لها اأعداء 
لبنان و�سعبه من الداخل ومن الخارج... 
وال���م���ول���دات  ال��ن��ف��ط  ت���ج���ار  ن��ن�����س��ى  ول 
ال��ك��ه��رب��ائ��ّي��ة وال���م���واد ال��غ��ذائ��ّي��ة اّل��ذي��ن 
ينّفذون ما ُيطلب اإليهم حاًل ودون اأّي وازع 

من �سمير اأو وطنّية... 

القلب
مــــــــــــــــــــن

للقاضي الدكتور الشيخ يوسف حمّمد عمرو )1(

قراأت لك
 »o الُمنتظر  والمهدّي  الموعود  »الم�سيح  كتاب  في  جاء 
اأذار  في  ال�سادرة   )6  �  5( العدد  ح�سينّية«  »اآف���اق  بمجلة 
� كرباء. قراأنا لكم بع�سًا من ف�سل بعنوان  2003 م. دم�سق 
علماء  فيه  �سرَد  ال�سريفة(  ال�ُسّنة  في  الموعود  )الُمخل�س 
علماء  الواردة عن  والأحاديث  المهدّي  اإ�سم  كتبهم  في  ال�ُسّنة 
المهدوّية  عن  تحّدث  ُثّم  المهدّي،  اإ�سم  في  كتبهم  في  ال�ُسّنة 
عقيدة  ه��و  الُمنتظر  بالمهدّي  الإع��ت��ق��اد  واأن  الإ���س��ام،  ف��ي 

الإ�سامّية. والمذاهب  الفرق  اإ�سامّية عاّمة عند جميع 
واأّول من اأدعيَّ فيه ذلك واأّنه المهدّي الُمنتظر كان محّمد 
اأبي  بن  علّي  بن  الح�سن  بن  الُمثنى  الح�سن  بن  عبداهلل  بن 
o، والمعروف بُمحّمد ذي النف�س الزكّية، الم�ست�سهد  طالب 
الروايات  من  نفهمه  والذي  ه�.   146 �سنة  اإبراهيم،  اأخيه  مع 
بن  لل�سهيد محّمد  المهدوّية  ادعى  اأّول من  العبا�سيين هم  اأّن 
المهدوّية  ادع��ى  له  قتله  وبعد  العّبا�سي،  المن�سور  عبداهلل 
لل�سيعة  عاقة  ول  المهدّي  بالخليفة  المعروف  محّمد  لولده 

الإمامّية في ذلك.
الأوائل في تون�س  الفاطمّية  الدولة  بعد ذلك زعم موؤ�س�سو 
هو  الفاطمّي  عبداهلل  بن  محّمد  دولتهم  موؤ�س�س  اأّن  وم�سر 
المهدّي الُمنتظر واأّن دولتهم هي اآخر الدول، واأّنهم �سيماأون 

الأر�س ق�سطًا وعدًل بعد اأن ملئت جورًا وظلمًا. 
المهدوّية  ادع��وا  اّلذين  الآخرين  الأ�سخا�س  اأ�سهر  ومن 

التاريخ: عبر 
المعروف  الح�سنّي  العلوي  تومرت  بن  عبداهلل  بن  محّمد 
القرن  اأوائ��ل  في  عظيمة  دولة  اأ�س�س  وقد  الهرعّي،  بالمهدّي 
فقام  الموؤمن  عبد  اإلى  اأو�سى  مماته  وعند  الهجرّي  ال�ساد�س 

الموؤمن. واأ�س�س دولة عرفت بدولة عبد  مقامه 
الأق�سى. المغرب  في  الفاطمّي ظهر  العّبا�سي 

ال�سّيد اأحمد الذي ظهر في الهند عام 1243 ه�. 
ال�سندّي. بن علّي  محّمد 

اأحمد قاديانّي. غام 
تلميذ  وهو  البهائّي،  الدين  موؤ�س�س  الباب  علّي  بن  محّمد 
ال�سيخ  باإ�سم  ت�سمى  وقد  الكوركي  كنيازد  الرو�سي  الجا�سو�س 

لنكراني. عي�سى 
ال�سوداني. اأحمد  بن  محّمد 

وو�سيلة  األعوبة  �سار  المهدوّية  ادعاء  اأّن  القول:  وخا�سة 
الزمن. لاإنتهازيين خال فترة طويلة من 

واأحاديثهم  الم�سلمين  علماء  كلمات  بعدها  ينقل  ُث��ّم 
منها  عامة،  الم�سلمين  عند  المهدّي  عقيدة  تاأييد  في  الواردة 
اأو�سياءه  اأن  على  تدلُّ  التي   ،w النبّي  عن  الواردة  الروايات 
ثاث  من  البخاري  في  ورد  وقد  قري�س  من  كلهم  ع�سر  اثنا 

طرق.
الأع��ظ��م  ال��ر���س��ول  ي�سميهم  ح��ي��ث  ال�����س��ي��ع��ة  رواة  وع���ن 
ر�سول  �سمعت  قال:  عبا�س  ابن  عن  ورد  ما  منها:  باأ�سمائهم 

املسيح املوعود 

 oاملهدي امُلنتظر
و
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من  وت�سعة  والح�سين  والح�سن  وعلّي  :»اأنا  يقول   w اهلل 
الحمويني  واأخرجه  مع�سومون«،  مطهرون  الح�سين  ولد 

اأي�سًا.
وهذه الروايات ل يمكن حملها على الخلفاء ومن بعده 

اأمّية  لقلتهم عن اثني ع�سر ول يمكن حمله على ملوك بني 
غير  ولأنهم  الفاح�س  ولظلمهم  ع�سر  اثني  على  لزيادتهم 

ها�سم(  بني  من  )كلهم  قال:   ،w النبّي  لأّن  ها�سم  بني 
كما في رواية عبد الملك عن جابر ول يمكن حملها اأي�سًا 
المذكور،  العدد  على  لزيادتهم  العّبا�س  بني  ملوك  على 
ع�سر  الإثني  الأئمة  على  الحديث  هذا  يحمل  اأن  ُبّد  فا 
زمانهم  اأه��ل  اأع��ل��م  ك��ان��وا  لأّن��ه��م  وعترته  بيته  اأه��ل  م��ن 

واأورعهم. واأجّلهم 
اأه��ل  مدر�سة  ات��ب��اع  م��ن  الم�سلمين  جميع  ف���اإّن  وب��ع��د، 

وهو  ع�سر  الثاني  الإمام  هو  المهدّي  باأّن  يوؤمنون   ،i البيت 
الع�سكرّي. الح�سن  بن  وهو محّمد  المع�سومين  الخلفاء  اآخر 

علماء  من  عالمًا  و�ستون  ثمانّية  ال�سيعة  ق��ول  واف��ق  وق��د 
المخّل�س  �سخ�سّية  عن  وتحّدث  باأ�سمائهم  ذكرهم  الإ�سام 
الموعود في روايات وردت عن اأهل البيت i، وال�سفات هي:

اأن يكون معه ع�سا مو�سى وحجره الذي انفجرت منه اإثنا 
من  الُمحققين  عند  معلومٍة  �سفات  من  وغيرها  عينًا  ع�سر 

الم�سلمين. علماء 
قي�سر  ابن  ي�سوعا  بنت  مليكا  اأو  نرج�س  هي  المهدّي  اأم 
الم�سيح  و�سّي  اإل��ى  تن�سب  الحواريين  ول��د  من  ال��روم  ملك 

.tسمعون�
ال�سلطات  اغتيال  بعيد  وكانت  ال�سغرى  الغيبة  له غيبتان: 
فيها  له  وكان   ،tالع�سكرّي الح�سن  الإمام  لوالده  العبا�سّية 
اأربعة وكاء، والغيبة الكبرى وكان الإعان عنها بوفاة الوكيل 

t، ووقعت الغيبة الكبرى �سنة 329 ه�. الرابع له 

الهوام�س:
جاء في مجلة »اآفاق ح�سينّية« العدد )5 � 6( ال�سادرة في ُمحّرم 1424 ه�. الموافق ( 1)

ل�سهر اآذار 2003 م. في دم�سق وكرباء في ال�سفحتين 99 � 100 تعريف عن هذا 
الكتاب من هيئة التحرير في هذه المجلة.

في  وال��م��ف��ك��رون  العلماُء  ا�ستفا�س 
والّت�سحّية  ال�ّسهادة  معاني  عن  الحديث 
التي  الّتاريخّية  الملحمة  ف��ي  والإي��ث��ار 
واّتجهت   ،t الح�سين  الإم��ام  �سّطرها 
اأق����اُم ال��ك��ّت��اب ل��ل��ّت��رك��ي��ز ع��ل��ى الأب��ع��اد 
الهادفة  الح�سينّية  ل��ل��ّث��ورة  ال�سّيا�سّية 
والإ���س��ام��ّي  العربّي  المجتمع  لإ���س��اح 

وقتذاك...
ه��ذه  اإث�������ارة  ل���م���ع���اودة  داع�����ي  ول 
باًء  فيها  علماوؤنا  اأبلى  اّلتي  الموا�سيع 
ق�سّية  لإثارة  م�سطرًا  اأجدني  بل  ح�سنًا؛ 
اأك��ث��ر اإل��ح��اح��ًا ف��ي ع�����س��رن��ا ال���ّراه���ن، 
حيث  وال��ت��خ��ّل��ف...  الّتع�سب  ت��زاي��د  م��ع 
ا���س��ت��ِع��ار ِح�����ّدة ال��ط��ائ��ف��ّي��ة ب��ي��ن ِف���رق 
ال��م�����س��ل��م��ي��ن... وع��ل��ى ال���ّرغ���م م��ن كل 
اّلتي تناولت فل�سفة  الدرا�سات والأبحاث 
ال�ّسامية،  ومعانيها  الح�سينّية،  ال��ّث��ورة 
مفاهيم  تبقى  لكن  العظيمة،  ودرو�سها 
بر�صالية  »الّتعاطي  و  االآخـــر«  »احــتــرام 
ل االآخر ول� كان خ�صماً«  وتق�ى« و»تقبُّ
مهّمة  ميدانّية  فائدة  ذات  مفاهيم  هي 

الّراهن!! للغاية، ل �سّيما في زمننا 
عليه،  اهلل  �سام  الح�سين،  فالإمام 
ق����ّدم ن��م��وذج��ًا رائ�����دًا ف���ي اأخ��اق��ي��ات 
الى  الأم��ور  و�سلت  لو  وحتى  الخ��ت��اف 
م�����س��ت��وى ال��ع��ن��ف والإره������اب والإب�����ادة 
كرباء  �ساحة  �سهدتها  اّلتي  الجماعّية 

في العام 61 للهجّرة!
لآل  بالن�سبة  كانت  الماأ�ساة  فكّل هذه 
الواجب،  اأ�سكال  من  �سكًا   ،i البيت 
اأيٍّ من اأخ�سامه،  فلم يحقد الإمام على 

تّربى  اّلتي  الآداب  على  محافظًا  وبقي 
ووالده  الم�سطفى  جّده  كنف  في  عليها 
�سلطة  ول  تغريه،  حياة  فا  المرت�سى، 

مبادئه. يبّدل  تجعله  دنيوّية 
هذا  ُي�سِلح  كيف  طموحه  ُج��ّل  ك��ان 
 �  t الإم��ام  وبقي  المري�س،  المجتمع 
� يعتبُر اأّن عليه م�سوؤولّية  مع كل ما جرى 
الّدين  لأن  تجاه خ�سمه، كل ذلك  كبرى 
الحّب  اأّن���ه   ،i البيت  اآل  مفهوم  ف��ي 

)وهل الّدين اإل الحّب؟(. 
عن  يغيُب  ل  ولأّنه  اأحدهم،  قال  كما 
تربية  م�سوؤول عن  اأّنه   t الح�سين  فكر 
في  �سّيما  ل  م�ساره،  وت�سويب  المجتمع 
اأّن��ه:  على  ن�ّس  اّل��ذي  الإ�سامّي  الّدين 
رعيته(،  عن  م�سوؤول  وكلكم  راٍع  )كلكم 
فاإذا كان مطلق فرد يتحمل م�سوؤولّية في 
المطلوب  بالدور  الإ�سامّي فكيف  الّدين 

من ابن بنت ر�سول اهلل w ؟؟!!.
لذا ح�سلت معركة كرباء واآل البيت 
اأن��ه ن��زل بعين  i ي���رددون: )ه��ّون ب��ي 
وزينب  الح�سين  مدر�سة  ثقافة  اهلل(... 
 ،w الم�ستقاة من تعاليم النبّي الأعظم 
فح�سب،  الآخر  بتقبُّل  لي�س  تت�سم  واّلتي 
ب��ل ب��ال��م�����س��وؤول��ّي��ة ال�����س��رع��ّي��ة ت��ج��اه من 
من  تجاه  حتى  بل  ونعاديه،  معه  نختلف 
النبوّية  الّتعاليم  هذه  ونخت�سر  نقاتله، 
الح�سين  ب��ن  ع��ل��ّي  ب���الإم���ام  ال��ع��ظ��ي��م��ة 
واهلل  ي��ق��ول:  حيث  عليه(،  اهلل  )���س��ام 
على  ا�ستاأمنني  الح�سين  اأبي  قاتل  اأّن  لو 

لأّمنته(... �سيفه 
فعلى الرغم كل ما جرى في كرباء، 

ف��������������اإن 
ت���رب���ّي���ة 
وث��ق��اف��ة 

وف������ك������ر 
الإم������������ام 

ع�������ل�������ّي ب���ن 
تفر�س  ال��ح�����س��ي��ن 

ال���وَرع،  درج���ات  بمنتهى  الّتحلي  عليه 
الّنبوي  البيت  اآل  مدر�سة  ع��ن  تعبيرًا 

الكريم.
الح�سين  قيمة  اإّن  اأخ���رى،  وبكلمة 
كرباء  في  الّتاريخّية  وانجازاته   ،t
فقط،  ال�ّسهادة  حتى  القتال  في  تكمن  ل 
جهاده  ف��ي  الحقيقية  القيمة  تكمن  ب��ل 
يبقى  لكّنه  اأهميته،  فالقتال على  الأكبر، 
جهادًا اأ�سغر، واأّما الفكر والروح وتربية 
الّنف�س وتهذيبها فهو الجهاد الأكبر على 
ل  م��ا  وه��ذا   ،w ر���س��ول اهلل  تعبير  ح��ّد 
القتال  ُمجرد  بخاف  للجميع،  يت�سنى 
ولذا  فرد،  لمطلق  به  القيام  ي�سهل  اّلذي 

الأ�سغر. الجهاد  فهو 
خ��ت��ام��ًا، ه���ذه ه���ي الأخ�����اق اّل��ت��ي 
فرقهم  بجميع   � الم�سلمين  على  يجب 
َه��ْدِي��ه��ا،  على  وال�سّير  بها،  الح��ت��ذاء   �
الح�سينّية  الذكرى  نحيي  نكون  حينذاك 
بالفعل ل بالقول، ونكون نعي�س عا�سوراء 
الإمام  فت�سحيات  ب�سعاراتها،  ل  بقيمها 
كرباء  ف��ي  بيته  واأه���ل   ،t الح�سين 
نحمل  اأن  وعلينا  اأع��ن��اق��ن��ا،  ف��ي  اأم��ان��ة 
الِج�سام  بالت�سحيات  يليق  ب�سكل  الأمانة 

.i لآل البيت 

اآلخر 

في 

مفهوم 

الّثورة 

الحسينّية
بقلم العاّلمة ال�صيخ محمد علي الحاج العاملّي
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من هو ب�سر الحافي بن الحارث!
هو ب�سر الحافي بن الحارث، وقيل ابن 
المتوفى  البغدادي  المروزي  الرحمن  عبد 
ُعمر  عن  226ه���.  �سنة  ُمحّرم  في  ببغداد 
بلغ 76 �سنة، يقع مرقده ال�سريف الطاهر 
حرب  ب��اب  مقبرة  ف��ي  ب��غ��داد  مدينة  ف��ي 
نهر دجلة. وهذه  �ساطىء  كانت على  التي 
المقبرة قد غرقت في في�سانات نهر دجلة 
ولم ي�سلم منها اإّل مو�سع قبر ب�سر الحافي 

لأّنه على ن�سز من الأر�س.
وم��ّم��ن ُدف����ن ف��ي م��ق��ب��رة ب���اب ح��رب 
بكر  اأب��و  كان  اأي�سًا  الأع��ام  م�ساهير  من 
اأع��ام  م��ن  العلماء  م��ن  وكثير  الخطيب 
غربي  �سمال  تقع  كانت  كما  الم�سلمين. 
مقبرة باب حرب المقبرة الُم�سماة مقبرة 

ال�سهداء.
وف���ي ال�����س��م��ال ال�����س��رق��ّي م��ن م�سهد 
باب  تدعى مقبرة  o، مقبرة  الكاظمين 
اأب��واب  التبن، وب��اب التبن ه��ذا ك��ان اأح��د 
جعفر  ب��ن  مو�سى  الإم����ام  م��ولن��ا  م�سهد 
به  تخت�س  نقابة  ل��ه  وك��ان   ،o الكاظم 
ال�ّسادة  اأع��ام  اأح��د  وزاولها  ت�سّلمها  وقد 
الحنفّية  بن  ال�سّيد محّمد  من عقب عّمنا 

ال��م��وؤم��ن��ي��ن اإب����ن م��ولن��ا الإم�����ام اأم��ي��ر 
علّي بن اأبي طالب t، وكان من �ساأن هذا 
النقيب الجليل في باب التبن اأّنه ممن نفى 
ن�سب بني العقروق اإلى ال�سّيد زيد ال�سهيد 

)ر�س(.
ــره هـــذا  ــبـ ]» وبـــ�ـــصـــر الـــحـــافـــي فــــي قـ
الم�صه�ر في زماننا المعا�صر بقبر ال�صيخ 
الّنا�س«[.  مــن  الــعــ�ام  األ�صنة  على  ب�ّصار 
والزيارة  والدعاء  للتبرك  الّنا�س  ويرتاده 

من الموؤمنين والمت�سوفة. 
في  اأّنه  الدين  ال�سيخ محّمد حرز  قال 
اأواخر العهد العثمانّي بالعراق كان له قبر 

ب�سيط قريب من �سفاف دجلة)1(.
في  تقع  التي  التبن  ب��اب  مقبرة  وف��ي 
فيها  دف���ن  ق��د  ك���ان  ال��زب��ي��دي��ة  القطيعة 
�سنة  ف��ي  ب��ن حنبل  اأح��م��د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
290ه�. � 903م. وانهار قبره في الماء من 
في�سانات دجلة، وذلك في حدود منت�سف 
�سنة  وفي  الميادي،  ع�سر  الثامن  القرن 
محّمد  ال�سيخ  وق��ف  1967م.   � 1387ه���� 
محّمد  ال�سيخ  حفيد  الدين  ح��رز  ح�سين 
حرز الدين �ساحب تحقيق كتاب جده على 
م�ساهداته  عن  فيقول  الحافي  ب�سر  قبر 

ما يلي:]» وجدته في غرفة �صغيرة تقع 
على ي�صار الداخل من الباب الم�ؤدي اإليه 
قبره  لر�صم  وكــان  بجنبه،  الجامع  واإلـــى 
�صباك حديد ف�قه �صتارة، ولم تكن على 
قبره قبة كما هي �صعار القب�ر الُمَعْنَ�َنة 
باأ�صحابها«[، وي�سيف قائًا:]» قد اأ�صادت 
وذلك  وجامعه  قبره  العراقّية  االأوقـــاف 
ـ 1962م. وكتب تاريخ بنائه  �صنة 1381هـــ 
بالقا�صي على واجهة باب جامعه الجديد،  
ــِتـــَب فـــي لــ�حــة مـــن الــقــا�ــصــي على  كــمــا ُكـ
ما  الــ�ــصــارع  مــن  مقبرته  بجنب  الــجــدار 
و�ص�ابه  الحنفي)2(  ب�صر  قبر  هذا  ن�صه: 
الــحــافــي، يــقــع قــبــره فـــي مــحــلــة الــحــارة 
�صمن ق�صاء االأعظمّية ببغداد في اأواخر 
�ص�ق �صارع الحمام بين دجلة في ال�صمال 
الجن�ب  المعّظم جهة  االإمــام  قبر  وبين 

ال�صرقّي«[.
يتعاطى  اأم����ره  ب��داي��ة  ف��ي  ب�سر  ك���ان 
ال�����س��راب وي��ق�����س��ي ل��ي��ال��ي��ه واأي���ام���ه في 
بن  الإم����ام مو�سى  ف��اج��ت��از  ال��م��ج��ون...، 
جعفر الكاظم o، على داره ببغداد ف�سمع 
تخرج  والق�سب  الغناء  واأ�سوات  الماهي 
ال��دار، وقد خرجت منها  جارية  من تلك 

الطريق،  ف��ي  بها  ف��رم��ت  قمامة  وبيدها 
جــاريــة  يــا  ق��ائ��ًا:»  اإليها  الإم���ام  فالتفت 

، اأم عبد؟. �صاحب هذه الدار حرٌّ
فاأجابت باأّنه حر.

ــان عـــبـــداً لــخــاف من  »�ــصــدقــت لـــ� كــ
ب�سر  وكان  الدار  الجارّية  ودخلت  م�اله«. 
على مائدة ال�سكر، فقال لها:»ما اأبطاأك؟ 
فنقلت له الحديث الذي دار بينها وبين 
االإمـــــام t، فــخــرج بــ�ــصــٌر مــ�ــصــرعــاً حتى 
لحق االإمـــام فتاب على يــده واعــتــذر منه 
اأخــذ في تهذيب نف�صه  وبكى، وبعد ذلــك 
وات�صل باهلل اإت�صااًل ُمنقطع النظير حتى 
فاق اأهــل ع�صره في الــ�رع والزهد«، قال 
اأخرجت بغداد  الحربي:» ما  اإبراهيم  فيه 
اأَتمُّ عقاًل وال اأحفظ لل�صانه من ب�صر بن 
الــحــارث فــي كــل �ــصــعــرة مــنــه عــقــل«. وقد 
ور�سي  الدنيا،  الحياة  زينة  عن  اأع��ر���س 
بالقناعة، وقال فيها: لو لم يكن في القناعة 
ذل��ك،  لكان  الغناء  بعزِّ  التمتع  اإل  �سيء 

يجزي، ُثّم اأن�ساأ يقول:
عز اأيُّ  ال��ق��ن��اع��ة  اأف���ادت���ن���ي 

ال��ق��ن��اع��ة اأع������زُّ م���ن  ول ع����زَّ 
مال راأ���س  لنف�سك  منها  فخذ 

ب�ساعة التقوى  بع�سها  و�سّير 
بخيل ع��ن  ُتغني  ال��ح��ال  تحز 

وت�سعد في الجنان ب�سبر �ساعة
ويكره  ع�سره،  اأه��ل  من  يتذمر  وك��ان 
الأح���رار  لفقدان  وذل���ك  بهم  الإخ��ت��اط 
والم�سلحين، وكثرة الأ�سرار وال�ساقطين، 
لذلك ابتعد عن الجتماع بكثير من الّنا�س 
حتى اأّن الماأمون ت�سفع باأحمد بن حنبل في 
اأن ياأذن له في زيارته فاأبى ولم يجبه، ومن 

�سعره في تذمره من اأهل زمانه قوله:
ذهب الرجاُل الُمرتجى لفعالهم

اأم����ر منكر ل��ك��ل  وال��م��ن��ك��رون 
َوبقيُت في َخلِف يزيُن بع�سهم

ُمَعوِر عن  ُم��ع��ّور  ليدفع  بع�سًا 
في  ودف���ن  ه���.   227 �سنة  ب�سر  ت��وف��ي 
بغداد، وله جامع يقع بجانب م�سجد الإمام 
المعّظم، واأّما القبر الم�سهور بقبر ال�سيخ 
ب�ّسار فاإّنه لي�س بقبر ب�سر الحافي كما تّوهم 

بع�سهم بل هو لب�ّسار المعروف بالزهد.
كان ب�سر الحافي من اأولياء المت�سوفة 
الجهل  اأودي��ة  في  تائهًا  اأ�سبح  ُثّم  ببغداد، 
اإليه  واأن��اب  اآب  اأّن��ه  وورد  والف�سوق  واللهو 
الإمام مو�سى  ال�سالح  العبد  ببركة  تعالى 

بن جعفر o، وموعظته. 
وقد تاب توبة ن�سوحًا على يده، هكذا 
الأولياء  اأكابر  من  يعدُّ  ب�سر  واأ�سبح  روي. 
والأعيان  الوجوه  تتمنى  اّلذين  المتعففين 
بخدمته  الجلو�س  العبا�سّية  ال��دول��ة  م��ن 
وال�سماع لحديثه، وقد اعتزل الّنا�س واأكبَّ 
على العبادة والرف�س لزخارف الدنيا، كما 
اأحبَّ العزلة عن رجال ال�سلطان واأتباعهم.

اأ���س��ل��ه م��ن م���رو و���س��ك��ن ب��غ��داد م��ات 
وع�سرين  �سبع  �سنة  المحرم  عا�سر  بها 
ومائتين)3( و�سبب تلقيبه بالحافي لأّنه جاء 
اإلى اإ�سكاف يطلب منه �ِس�ْسعًا لأحد نعليه، 
ما  الإ���س��ك��اف؛  له  فقال  انقطع،  قد  وك��ان 
اأكثر كلفتكم على الّنا�س! فاألقى النعل من 
يده والأخرى من رجله، وحلف ل يلب�س نعًا 

بعدها )4(.
يقول  الم�سري  المّلقْن  اب��ن  وي���روي 
الطريق  في  اأ�ساب  اأّن��ه  توبته،  �سبب  عن 

رقعة فيها اإ�سم اهلل، وقد وطئتها الأقدام، 
غالية،  معه  كان  بدرهم  وا�سترى  فاأخذها 
ف��راأى  ح��ائ��ط،  �سق  ف��ي  وجعلها  فطيبها 
ف��ي ال��م��ن��ام ك����اأن ق��ائ��ًا ي��ق��ول: ي��ا ب�سر 
الدنيا  في  اإ�سمك  لأطيبّن  ا�سمي،  اطيبت 

والآخرة)5(.
عا�سر وعاي�س جماعة من اأهل الزهد 
والعرفان والت�سوف ومّمن عرفه في جبل 
لبنان اأحد هوؤلء هو علّي الجرجرائي، هذا 
ال�سوفي لقيه ُب�سر الحافي الذي كان ينزل 
لبنان،  بجبل  م��اٍء  عين  على  لبنان،  جبل 
قال: فلّما اأب�سرني قال: بذنٍب مني لقيُت 
اليوم اإن�سيًا؟ فعدوت خلفه وقلت: اأو�سني: 
عانِق  اأن��ت؟  اأم�ستو�ٍس  وق��ال:  اإل��ّي  فالتفت 
وعاِف  الهوى  وع��اِد  ال�سبر  وعا�سر  الفقر 
لحدك  من  اأحلى  بيتك  واجعل  ال�سهوات، 
يوم ُتنقُل اإليه، على هذا طاَب الم�سير اإلى 

اهلل عّز وجل)6(. 
قيل  ما  على  هو  الجرجرائي  علي   �  2
فيه اأحد المتخلين عن ال�سهوات والمتحلي 
بالخلوات، تخّلى عن الجزع والهلع وا�ستحلى 
ال��ف��زع وال�����س��رع. علي ال��ج��رج��رائ��ي. من 

قدماء المتعبدين.
في  بعيدًا  والزهد  العبادة  كثير  كان 
العبادة.  على  اإق��ب��اًل  ال��ّن��ا���س  ع��ن  ُب��ع��ده 
جملة  عليه  وتلمذ  ونقله  الحديث  روى 
من طابه اإ�ستقرَّ طويًا في �سفوح جبال 
لبنان وعلى طول الجبال المت�سلة �سرقي 
المتو�سط(،  الأبي�س  )البحر  الروم  بحر 
�سفوح  اإل��ى  و���س��وًل  ال�سام  ب��اد  وغ��رب��ي 
جبال طورو�س وكانت وفاته و�سريحه في 

بلدة طر�سو�س.

بقلم الباحث االأ�صتاذ ال�صّيد محمد ي��صف الم��ص�ّي

 في جبل لبنان

بشر احلايف 
وعلي اجلرجرائّي
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بني 
السّيد املسيح 

oواإلمام علّي

لالأ�صتاذ ي��صف حيدر اأحمد

باقة عطرة من الف�سائل والمناقب في 
رنا  حديقة ال�سّيد الم�سيح والإمام علّي، ُتذكِّ
عليِّ  والإم��ام  الم�سيح  ال�سّيد  واأعمال  حياة 
o، بمجموعة كبيرة من ُمفردات الف�سائل 
وعطاء  ُح��بِّ  بين  ما  المتنوعة.  المائكية 
واإيثاروم�سوؤولية  وت�سامح  وتوا�سع  وزه��د 
وغيرها من المناقب، فاإذا اأردنا اأن نر�سد 
كل ذلك للزمنا تدبيج ُمجّلدات، لكن هذه 
ُيدرُك  ل  فما  الغر�س،  ببع�س  تفي  المقالة 
ُكلَّه ل ُيترُك جلَّه، كما ُيقال، و�سنذكر بع�س 
وما  الخالدين،  العظيمين  هذين  م��زاي��ا 

اأكثرها، وما اأروعها!
المحّبة:

اأفــ�ــصــل   «:w ق���ال ال��ر���س��ول ال��ع��رب��ي
االعمال الحبُّ في اهلل«. )1(

ثبت  مــن   ...  « الم�سيح  ال�سّيد  وق���ال 
فـــي الـــمـــحـــّبـــة، ثــبــت فـــي اهلل وثـــبـــت اهلل 
الأول��ى 16/4 ( وهذه  فيه« )ر�سالة يوحنا 
حياة  ف��ي  م��ا  ك��ل  على  �ستت�سظى  المحّبة 

ال�سّيد الم�سيح واقواله وافعاله. الحبُّ عنده 
الحياة، والحياة هي الحبُّ بكل ما فيه من 

طهارة ونقاء و�سفافية ورجاء وعفوية.....
وعندما �ساأله احد الفري�سيين ليحرجه 
:» يــــا مــعــلــم مــــا هــــي اأعــــظــــم و�ــصــيــة في 
ال�صريعة، فاأجابه ي�ص�ع:» اأحبَّ الربَّ اإلهك 
قريبك  اأحــّب   ... مثلها  الثانية  وال��صية 
مثلما ُتحّب نف�صك، على هاتين ال��صيتين 
 ( االأنــبــيــاء  وتعاليم  كلها  ال�صريعة  تــقــ�م 
متى22 /34 و40( ويــذوب ال�صّيد الم�صيح 
حبَّاً ورقة واإن�صانية ويريد في اأق�اله كما 
ُتــمــحــى مـــفـــردات البغ�س  اأن  اأفــعــالــه  فــي 
والكراهية واال�صاءة من قام��س الكلمات 
ــن قـــلـــ�ب الــنــا�ــس ونـــ�ايـــاهـــم، فــيــقــ�ل  ومــ
م�اعظه  المنتظرة  والجم�ع  لتالمذته 
على الجبل »�صمعتم اأنه قيل اأَحبَّ قريبك، 
وابغ�س عدوك، اأما اأنا فاأق�ل لكم: اأحّب�ا 
الى  اأحــ�ــصــنــ�ا  بــاركــ�ا العنيكم،  اأعـــداءكـــم 
ي�صيئ�ن  الذين  الأجــل  و�صل�ا  ُمبغ�صيكم، 

 �  44 � اليكم وي�صطهدونكم« )متى 43/5 
45 � 48 ( وفي عاقة حّب جدلية بين ال�سّيد 
كنتم  اذا  الم�سيح:  ال�سّيد  يقول  وتاميذه 
تحّبوني َعِملتُم بو�ساياي، وهذا ما اأو�سيكم 
به، اأن يحبَّ بع�سكم بع�سًا«)يوحنا 14/ 15 

و17(.
الم�سامحة والغفران وعمل الخير:

ما  على   ،t الم�سيح  ال�سّيد  وي�سيف 
م بجواز اإرادة َتَخطيِّ قانون المحا�سبة  تقدَّ
الإجتماعية،  ال��ع��اق��ات  ف��ي  ال�سخ�سية 
التقارب،  خانة  ف��ي  ي�سبُّ  الأم���ر  دام  م��ا 
والترابط الإن�ساأني فيقول لتامذته واأحبائه 
طالبًا منهم اأن يتحلُّوا بالم�سامحة والغفران 
وعمل الخير:»�صمعتم اأنه قيل: عين بعين، 
و�صنُّ ب�صن اما اأنا فاأق�ل لكم: »ال تنتقم�ا 
ك  ممن ي�صيء اليكم، من لطمك على خدِّ
ل لــه االآخــــر. ومـــن اأراد اأن  االأيــمــن فــحــ�ِّ
يخا�صمك لياأخذ ث�بك فاترك له رداءك 
مياًل  معه  تم�صي  اأن  ك  �صخرَّ ومن  اأي�صاً، 

واحـــــداً فــامــ�ــِس مــعــه مــيــلــيــن، ومـــن طلب 
ي�صتعير  اأن  اأراد  ومــن  فاعطه  �صيئاً  منك 
تـــرّده خــائــبــاً )مــتــى35/5  منك �صيئاً فــال 
الم�صيح  ال�صّيد  واأ�صاف  �صمناً(،   42 حتى 
عاً على الم�صامحة والغفران قائاًل:  ُم�صجِّ
» اإذا اأخطاأ اأخ�ك ف�ّبخه، واإن تاب فاغفر 
له، واإذا اأخطاأ �صبع مرات في الي�م، ورجع 
اليك في كل مرة فقال: اأنا تائب، فاغفر 

له« )لوقا17 /4(.
التوا�سع:

يكتفي   ،t الم�سيح  ال�سّيد  يكن  ول��م 
المائكية  ومواقفه  مواعظه  في  بالتنظير 
تطبيقها  قبل  نف�سه  على  بقها  يطَّ ك��ان  بل 
على تامذته وجمهوره فها هو عندما غ�سل 
قال  الف�سح،  عيد  قبيل  تامذته  اأق���دام 
لهم:» اأنتم تدع�نني ُمعّلماً و�صّيداً، وح�صناً 
تفعل�ن الأني هكذا اأنا واإذا كنت اأنا ال�صّيد 
علّيكم  فيجب  اأرجــلــكــم،  غ�صلُت  والمعلم 
اأنتم اأي�صاً اأن يغ�ّصل َبع�صكم اأرجل بع�س، 
واأنا اأُعطيتكم ما تقتدُون به، فتعمل�ن ما 
لكم:»ما  اأقـــ�ل  الــحــّق  الــحــّق  لكم!  عملته 
كان خادم اأعظم من �صيده وال كان ر�ص�ل 
اأعظم من الذي اأر�صله، واالآن عرفتم هذه 
الحقيقة فهنيئاً لكم اإذا عملتم بها« )يوحنا 

13/13 الى 17 �سمنًا(.
والتوا�سع  اليثار  على  تامذته  و�سجعَّ 
نف�صه  ــبَّ  ــ اأحـ »مـــن  ب��ق��ول��ه:  ل��اآخ��رة  طلبًا 
خ�صرها، ومن اأنكر نف�صه في هذا العالم، 
حفظها للحياة االبدية« )يوحنا 25/12 (.

الزهد:
ال�سّيد  زه��د  ع��ن  يخبرنا  م��ن  اأف�����س��ل 
الم�سيح t، هو اأخوه بالزهد الإمام علّي 
بقوله:  وم��ادح��ًا  ًا  ُمحبَّ و�سفه  ال��ذي   ،t
د الحجر ويلب�س الخ�صن وياأكل  »كان يت��صَّ
الج�صب )ما غلظ من االكل(، وكاأن ادامه 
الج�ع، و�صراجه بالليل القمر، وظالله في 

ال�صتاء م�صارق االر�س ومغاربها، وفاكهته 
ولم  للبهائم،  االر�ـــس  تنبت  مــا  وريــحــانــه 
تكن له زوجة تفتنه، وال ولد ُيحزنه، وال 
مال يفتنه، وال طمع ُيذله، دابته رجاله، 
وخادمه يداه«)2( وكان يقول مفاخرًا:» اأبيُت 
�صيء،  ولي�س لي  واأ�صبح  �صيء،  ولي�س لي 

فاأنا اأغنى ولد اآدم« )3(.
وكما اأراد اأن يكون، تمنىَّ على تامذته 
ليب�سروا  اأر�سلهم  وعندما  مثله  يكونوا  اأن 
بملكوت اهلل قال لهم:» ال تحمل�ا للطريق 
�ــصــيــئــاً، ال عــ�ــصــا وال كــيــ�ــصــاً وال ُخـــبـــزاً وال 
مــااًل، وال يكن الأحــد منكم ث�بان « ) لوقا 

.)302/9
اأ�سدق  وتق�سفه  زه��ده  عن  يعّبر  وك��ان 
تعبير عندما قال:» للثعالب اأوجرة ولطي�ر 
ال�صماء اأع�صا�س، واأما ابن االن�صان فما له 

م��صع ي�صند اليه راأ�صه« )لوقا 58/9(.
والزهد  الإيمان  على  تامذته  ع  وي�سجِّ
ال  االيمان،  قليلي  يا  بقوله:»  الدنيا  بمتاع 
تهتم�ا فتق�ل�ا ماذا ناأكل؟ وماذا ن�صرب؟ 
ال�ثني�ن،...  يطلبه  فهذا  نلب�س؟  ومـــاذا 
ــم تــحــتــاجــ�ن الــــى هــــذا كــلــه،  ــكـ يـــعـــرف اأنـ
فيزيدكم  وم�صيئته  اهلل،  ملك�ت  فاطلب�ا 

اهلل هذا كله«) متى30/6 الى 33 �سمنًا(.
العطاء و�سدقة ال�سر:

ويحّر�س  ي�سّجع  الم�سيح  ال�سّيد  وك��ان 
دائ��م��ًا ع��ل��ى ال��ع��ط��اء ول��ك��ن ل ك��م��ا يفعله 
لكرامة  العطاء  ي��ك��ون  اأن  ب��ل  ال���م���راوؤون، 
اأنت  امــا  فيقول:»  الواهب  ولأج��ر  المحتاج 
فــاذا اأح�صنت الى اأحــد فال تجعل �صمالك 
ــا تــعــمــل يــمــيــنــك، حـــتـــى يــكــ�ن  ــعـــرف مــ تـ
اإح�صانك في الخفية، )...( الذي يرى في 
الخفية ه� يكافئك في العالنية«)متى 6 

/3 و4(.
وعندما جاء ال�ساب الغني يطلب منه اأن 
ع الو�سايا اللهية،  يتبِّ اأن  يعظه فطلب منه 

�سباه  اأي��ام  من  بها  يعمل  باأنه  ال�ساب  قال 
فماذا يعوزه بعد؟ اأجابه ال�سّيد الم�سيح:» اذا 
اأردت اأن تك�ن كاماًل، فاذهب َوبْع ما تملكه، 
كنز  لك  فيك�ن  الفقراء،  على  ثمنه  ووزِّع 
في ال�صم�ات، وتعال اتبعني«)متى16/19 

.)21 � 20 � 18 �
: الحقُّ

 ،t الم�سيح  ال�سّيد  الفري�سيون  اأتعب 
في جدالهم العقيم اأما اليهود الذين اآمنوا 
كالمي  في  ثبتم  لهم:»اذا  فقال  بتعاليمه 
تعرف�ن  تالميذي،  الحقيقة  في  �صرُتم 
له  قال�ا  وعندما  يحررُكم،  والحقُّ  الحقَّ 
اأحـــراراً؟  �صي�صيرون  فكيف  اأحـــرار  باأنهم 
لكم،  اأقــ�ل  الحّق  ي�ص�ع:»الحّق  فاأجابهم 
من يخطىء يكن عبداً للخطيئة« )يوحنا 
8/ 32 � 33 � 34 ( اي ليتحرروا من الرذيلة 

وعبودية المال والجاه وال�سهرة ...
ل�ساحبه  الحق  اإعطاء  ب��اأن  يعتبر  كما 
حق  لأن  الديني  ال��واج��ب  على  م  م��ق��دَّ ه��و 
التفريط  يمكن  ل  ���س  م��ق��دَّ ع��ن��ده  ال��ن��ا���س 
الى  قــربــانــك  تــقــدم  كنت  اإذا  فيقول:»  ب��ه، 
علّيك،  �صيئاً  اأن الأخيك  رت  المذبح، وتذكَّ
فاأترك قربانك عند المذبح هناك واذهب 
م ُقربانك«  اواًل و�صالح اأخاك ثم تعال وقدِّ

) متى 23/5 � 24 (.
الحلف واليمين:

يطلب ال�سّيد الم�سيحt، اأن ل يحلف 
ال  فيقول:»  بالباطل  ول  بالحقِّ  ل  النا�س 
باالر�س«  وال  بال�صماء  ال  ُمطلقاً  تحلف�ا 
على  زاد  ومــا  ال،  اأو  نعم  كالمكم  »فليكن 
ير« )متى 33/5 � 34 �  ذلك فه� من ال�صرِّ

.)35
الغد والرزق:

والعمل  اليمان  النا�س  من  يطلب  كان 
الّرب  على  ال��رزق  م�ساألة  ويترك  ال�سالح 
فيقول: » فاطلب�ا اواًل ملك�ت اهلل وم�صيئته 
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فيزيدكم 
هــــــــذا  اهلل 
ـــر الــغــد  كـــلـــه، ال يــهــمــكــم اأمــ
فالغد يهتم بنف�صه ولكل ي�م من 
المتاعب ما يكفيه«. )متى 33/6 � و 34(. 
والزنبق  الطير  مثاًل وحكمة عن  ويعطيهم 
ال�صماء  طــيــ�ر  فيقول:»اأنظروا  والأن�سان 
كيف ال تــزرع وال تح�صد وال تحزن )...( 
يرزقها، اأما اأنتم اف�صل منها كثيراً؟ ومن 
قامته  يزيد على  اأن  يقدر  اهتم  اإذا  منكم 
الحقل كيف  تاأمل�ا زنابق  واحـــدة؟  ذراعـــاً 
تنم� ال تغزل وال تتعب«)متى 26/6 �   27(.

الرفق بالخطاة :
وال���راأف���ة  ال��رح��م��ة  منتهى  ف��ي  وك����ان 
الخطاة  وم��ع  عامة  النا�س  مع  والإن�سانية 
خا�سة، وكان اأ�سلوبه مع هوؤلء الُخطاة اأكثر 
ة ليفتح اأمامهم طريق التوبة وال�ستغفار.  رقَّ
�سلمه  عندما  حدث  ما  ذلك  على  والمثال 
معلمو ال�سريعة الفري�سيون في الهيكل اإمراأة 
له:»  الجمهور وقالوا  اأوقفوها و�سط  زانية، 
الزنى،  الــمــراأة في  اأم�صكُ�ا هــذه  يا معّلم، 
وم��صى اأو�صى في �صريعته برجم امثالها، 
ــت؟ فــقــال لهم:»من كــان  اأنــ فــمــاذا تــقــ�ل 
منكم بال خطيئة فليرجمها باأول حجر«، 
فلما �سمعوا هذا الكام اأخذت �سمائرهم 
فقال  الآخر،  بعد  واحدًا  تبكتهم، فخرجوا 
الم�سيح لهذه المراأة:» اين هم يا امــراأة ؟ 
اما حكم عليك احد منهم؟ فاأجابت ال يا 
اأحكم  ال  واأنــا   «: ي�ص�ع  لها  فقال  �صيدي! 
بــعــد االآن«  تــخــطــئــي  ــي وال  ــبـ اإذهـ عــلــّيــك، 

)يوحنا 3/8 � 4 � 5 � 7 � 9 � 10 � 11( .
ثورة الخبز واال�سالح الديني:

ال�سّيد  مناقب  عن  حديثنا  �سياق  في 

ال���م�������س���ي���ح 
لم�سنا   ،t
م�������ا ت����م����ت����ع ب���ه 
ان�سانّية  م��ن  العظيم  ال�سّيد  ه��ذا 
والت�سامح  والرحمة  الرّقة  في  متناهّية 
في  نف�سه  وج��د  لكنه  وال��زه��د،  وال��غ��ف��ران 
بيئة يهودية يع�س�ُس فيها النفاق والنحراف 
فاأعلن  والبراغماتّية،  والدينّي  الجتماعّي 
وال�سارقين  الظالمين  على  العا�سفة  ثورته 
يغ�سَّ  اأن  با�ستطاعته  ك��ان  وال��م��ارق��ي��ن، 
في  ت��ج��اوزات  ك��ان يحدث من  النظر عما 
الكهنة   � ال�سلطة  بوجه  يقف  فا  الهيكل، 
فا   � والكتبة  والفري�سيين  ال�سعب  وروؤ�ساء 
ل اأن يف�سح  �س نف�سه للخطر، ولكنه ف�سَّ يعرِّ
من  ماأمن  في  نف�سه  يبقي  ول  التجاوزات 

المخاطر )4(.
يحيا  وحـــده  بالخبز  مــا  يقول:»  وك��ان 
ــل بــكــل كــلــمــة تـــخـــرج مـــن فم  ــان بـ ــصـ ــ�ـ االإنـ
الم�سيح  ال�سّيد  يريد  اهلل«)متى 4/4( هنا 
t، اأن يجعل الخبزهو ال�سا�س ثم ُيلفتك 
ق��وام  وح���ده  لي�س  الخبز  اأن  ال��ى  ن��ظ��رك 
الحياة، فعلّيك اإذن اأن تفرغ � بعد ح�سولك 
على الخبز � الى �سفاء الروح، ودعة القلب، 

اأي الى اليمان النقي وال�سادق )5(.
متجهة  الم�سيح  ارادة  تكون  ل  وكيف 
النا�س،  لجميع  الر���س  خيرات  توفير  اإل��ى 
وه���و ل يجد ف��ي ال�����س��اة ال��ت��ي دع���ا الى 
ترديدها ما هو اأعظم من طلب الخبز قائًا 
اأعطنا  ال�صم�ات  في  الذي  بخ�سوع:»)...( 

خبزنا الي�مي« )لوقا 3/11(.
وما كانت ر�سالة الم�سيح اإل ثورة كا�سحة 
من  المرائين  الناهبين  المغت�سبين  على 
خون  يتبذَّ الذين  والتجار  ام  والحكَّ الكهنة 

على جهد الفقير، ويعي�سون على دمه )6(.
الم�سلين  اأن�ساف  بوجه  ي�سرخ  وكان 
من  اكثرتم  ق��ائ��ًا»واإن  اأ�سعيا  ل�سان  على 
اأيــديــكــم  لــكــم، الأن  اأ�ــصــتــمــع  الـــ�ـــصـــالة، ال 

ممل�ءة من الدماء، فاغت�صل�ا، وتطهروا، 
واأزيل�ا �صر اأعمالكم من اأمام عيني، وكف�ا 
عن االإ�صاءة، واأن�صف�ا اليتيم، وحام�ا عن 

االأرملة ) ا�صعيا 11/1 ـ17(.
ف���ي وج���ه الطبقة  ي�����س��رخ  ك��م��ا ك���ان 
الفا�سدة الظالمة من التجار ورجال الدين 
والحكام، ويقول بق�ساوة المتاألم والحزين: 
على  يلق�نها  ثقيلة،  اأحـــمـــااًل  »يحزم�ن 
اأكتاف النا�س، ولكنهم ال يحرك�ن اإ�صبعاً 

تعينهم على حملها« )متى 4/23(.
ويتابع ال�سّيد الم�سيح �سارخًا متوجعًا: 
»ال�يل لكم يا معلمي ال�صريعة، الفري�صي�ن 
ــل واأنــتــم  ــ ــراوؤون تــاأكــلــ�ن بــيــ�ت االأرامـ ــمـ الـ
�صينالكم  ال�صالة  تطيل�ن  اأنكم  تظهرون 

ا�صدُّ العقاب« )متى 14/23(.
والنعوت  ال�سفات  باأب�سع  ي�سفهم  ثم 
كالقب�ر  »اأنتم  وا�ستخفاف:  بقرف  قائًا 
الــمــبــيــ�ــصــة، ظـــاهـــرهـــا جــمــيــل وبــاطــنــهــا 
ممتلىء بعظام الم�تى، وبكلِّ ف�صاد« )متى 

.)27/23
ويتوَّجه بحديثه الى رئي�س الكهنة الذي 
جادله في �ساأن يوم ال�سبت ونظر اليه نظرة 
ُمرائي!  »يا  قائًا:  النفاق  ثوب  من  ُتعّريه 
ولم  االإن�صان،  اأجــل  من  ال�صبت  خلق  اإنما 
ال�صبت« )مرق�س  اأجل  يجعل االإن�صان من 

27/2 و 28(.
اإبن  لقب  لنف�سه  اختار  الذي  والم�سيح 
اأجل  من  العمل  ب��ارك  ال��ذي  هو  الن�سان، 
لجميع  العي�س  اآلة  تي�سير  وجعل  الخبز)7(. 
النا�س اأ�سا�س كل دين، ومظهر كل عبادة)8( 
باأبهى  فتجلَّت  الدينية  الم�سيح  ث��ورة  اأم��ا 
معانيها في هجومه الاذع وال�ساعق على 
ار الهيكل في اور�سليم، فمع اقتراب عيد  تجَّ
الهيكل  في  الم�سيح  راأى  اليهودي،  الف�سح 
وال�سيارفة  والحمام  والغنم  البقر  باعة 
�سوطًا  فجدل  منا�سدهم،  على  جال�سين 
مع  الهيكل  من  كّلهم  وطردهم  حباٍل  من 

الغنم والبقر، وبعثر نقود ال�سيارفة، وقلب 
»اإرفع�ا  الحمام:  لباعة  وق��ال  منا�سدهم 
 )...( بيت  هــذا مــن هنا، وال تجعل�ا مــن 
 16 لغاية   13/2 )يوحنا  للتجارة«  بــيــتــاً 
االأمــم  لجميع  �ــصــالة  بيت  »بيتي  �سمنا. 
)مرق�س  ل�ص��س«  مغارة  جعلتم�ه  واأنتم 

.)17 /11
من األوان الف�سائل في حديقة االإمام 

علّي )عليه ال�ّسالم(
 � ال��ر���س��ول  ب���اأخ���اق  ي��ت��خ��لَّ��ق  م���ن  اإنَّ 
اأقواله  ُك��لَّ  تكون  اأن  ُب��دَّ  ل   � علّي  ك��الإم��ام 
ال��ُح��بِّ  بعامل  مترعة  واأخ��اق��ه  واأف��ع��ال��ه 
والإن�سانية،  وال��رح��م��ة  وال��ع��دل  والحكمة 
الفعال  هذه  اأن  هو  ذلك  كل  من  والأجمل 
الأخطاء  عن  ُبعدها  اأي  بالع�سمة.  تزيَّنت 
اأ�سحابها َتحمل في  �سغيرها وكبيرها لأن 
جنباتها روحًا مائكية ل تحتمل الخطاأ اأو 
النحراف. ُمحاطًة بالعناية الإلهّية، وُمثقلًة 

بالمناقب الخالدة.
المحّبة

لبنه  و�سيته  ف��ي  ع��ل��ّي  الإم����ام  ي��ق��ول 
ين  ان�سرافه من معركة �سفِّ بعد   � الح�سن 
� عن المحّبة واآداب التعامل مع الآخرين:» 
يا ُبني، اإجعل نف�صك ميزاناً في ما بينك 
وبــيــن غــيــرك فــاأحــبــب لــغــيــرك مـــا تــحــّب 
لنف�صك، واكره له ما تكره لها. وال َتظُلم 
اأن ُتظلَم، واأح�صن كما تحّب  كما ال تحّب 

اأن ُيح�صن اليك« )9(.
وف���ي ال��خ��ط��ب��ة ع��ي��ن��ه��ا: ي��ت��اب��ع الإم����ام 
ن�سائحه لبنه حاّثا اإّياه على محّبة الّنا�س 
الدنيا  له في  اإخ��وة  لأنهم  الأح���وال  في كل 
الإن�ساني  القائد  له بحكمة  والدين، فيقول 
ت��ج��اه ال��رع��ي��ة:» واأ�ـــصـــعـــر قــلــبــك الــرحــمــة 
وال  بهم،  واللطف  لهم،  والمحّبة  للرعية 
اأكلهم  تغتنم  �صارياً،  �صبعاً  علّيهم  تك�ننَّ 
فاإنهم �صنفان: اإما اأخ لك في الدين، واإما 
نظير لك في الخلق )اي باالإن�صانية(« )10(.

ك  ولّما كان عامل المحّبة هو الذي ُيحّرْ
نف�سية الإمام ووجدانه وت�سرفاته، فقد كان 
يدعو الى الت�سرف بحكمة واأخاق وتقرب 
عن  فيقول  جفائهم  لتجنب  الآخ��ري��ن  من 
ذلك:» اإحمل نف�صك من اأخيك عند �صرمه 
ــُدوِدِه  ــ ــصُ )هـــجـــره( عــلــى الــ�ــصــلــة. وعــنــد �ــ
والمقاربة، وعند  اللطف  )اإعرا�صه( على 
جم�ده )بخله( على البذل، وعند تباعده 
على الدن� وعند �صدته على اللين، وعند 
جــرمــه عــلــى الــقــدر، حــتــى كــاأنــك لــه عبد 

وكاأنه ذو نعمة علّيك « )11( .
وعارمًا  عظيمًا  الر�سول  فرح  كان  وكم 
وال��ف��ق��راء  الإم����ام  بين  ال��ح��ّب  ف��ي جدلية 
فمنحه لذلك و�سامًا اإلهًيا يقول له فيه: » اأنَّ 
اهلل قد زينك باأحّب زينة لديه، ووهب لك 
بهم  الُم�صت�صعفين، فجعلك تر�صى  ُحــبَّ 

�ن بك اإماماً« )12(. اأتباعاً، وير�صُ
كما كانت عاقة الحّب جدلية بين اهلل 
والر�سول والإمام فعلّي كان مخل�سًا، واهلل 
واهلل  ُم��ج��اه��دًا  وك��ان  المخل�سين،  ُي��ح��ْب 
يحبُّ الُمجاهدين، وكان زاهدًا واهلل يحبُّ 
ور�سوله  اهلل  يحبُّ  معنى  وهذا  الزاهدين، 
هذا  اأن  والنتيجة  ور���س��ول��ه،  اهلل  َوُي��ح��ّب��ه 
الحّب الُمتبادل يجعله كّرارًا غير فّرار، لأن 
الذي  الإن�سان  هو  ا  اإنمَّ يفرُّ  الذي  الإن�سان 
يخاف على نف�سه من الموت، والذي يحبُّ 
اهلل ور�سوله )اأي الإمام ( ويبيع نف�سه هلل 
ولر�سوله، اذا عرف اأن الطريق التي ي�سير 

فيها هي طريق اهلل ور�سوله )13(.
والمحتاجين  للفقراء  الإم��ام  ومن حّب 
هو اأنَّه كان ي�سقي بيده نخيل يهود المدينة 
اإجرته  فيتناول  يده  )تبقبق(  تمجل  حتى 
بها  وي�ستري  وال��ع��وز،  الفاقة  لأه��ل  فيهبها 

الأرّقاء ويحررهم في المال )14(.
الم�سامحة والغفران:

على الرغم من الحروب والنكبات التي 
وما  خافته  وحتى  طفولته،  منذ  واكبته، 

كان ذلك ي�ستدعي من ق�ساوة قلٍب، وعنف 
على  ك��ان  الإم���ام،  اأن  اإل  الت�سرفات  ف��ي 
عك�س ذلك، كان يزداد وداعًة وطيبة، عفوًا 
و�سماحة، ول عجب في ذلك ما دامت حياته 
عظمته،  على  دل��ت  مائكّية،  روح��ًا  تحمل 
التي  وال�ّسمات  الخ�سائ�س  في هذه  وكاأنه 
يتمتع بها لي�ست في �سيء من هذه الطبيعة 

التي عليها النا�س )15(.
التي  ال��خ��ال��دة  ال��ن��م��اذج  بع�س  وال��ي��ك 
الإم���ام  ه��ذا  �سماحة  خالها  م��ن  ظهرت 
العظيم الذي لم يكن يغ�سب لنف�سه بل هلل 
ت�سرخ،  عائ�سة  كانت  والعدالة:...  والحّق 
وهي على جملها. في حربها الظالمة على 
الإمام في معركة الجمل. وتنادي ُمحّر�سًة 
على قتله قائلة:» من ياأتيني براأ�س اال�صلع 
اإذا  ــام( فله هــذه الــبــدرة«. حتى  )اي االإمــ
بين  حياتها  واأ�سبحت  الإم���ام،  بها  ظفر 
مها واأعطاها بدرًا ل بدرة  �سفتيه: بجّلها وكرَّ
واحدة، وي�سربه ابن ملجم �سربته القاتلة 
الإمام  فيطعمه  فاجرة،  عاهرٍة  بتحري�س 
اذا  حتى  �سرابه،  من  وي�سقيه  طعامه  من 
�سعر بدنو اأجله، اأو�سى بقاتله خيرًا، وقال 
لأبنائه من و�سّية: واأن تعفو اأقرب للتقوى، 
اذا  ق��ال: خ�سيُت  تركته؟  ِل��َم  له:  قيل  ولما 
اأنا قتلته يكون ذلك غ�سبًا لنف�سي، ل هلل. 
من  بطل  لقتاله  برز  المعارك  اإح��دى  وفي 
الم�سركين ف�سرعه الإمام ولما رفع ال�سيف 
ليقطع الراأ�س قال له: اأتقتلني يا علّي! ومن 
اأنت  وق��ال:  عنه  فقام  ال�سغار؟  ل�سبيتي 

ل�سبيتك لقد وهبتك لهم )16(.
وكان بع�س الخوارج في مجل�س الإمام، 
وهو يتحّدث، فقال الخارجي: » قاتله اهلل 
ليقتل�ه«،  الق�م  ف�ثب  اأفقهه،  ما  كــافــراً 
فقال لهم الإمام: »رويداً اإنما ه� �صبُّ ب�صب 

اأو عُف� عن ذنب« )17(.
وعفا عن عبد اهلل بن الزبير بعد اأ�سره 
روؤو���س  على  علّيًا  ي�ستم  وك��ان  الجمل،  يوم 
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الأ����س���ه���اد، وك��ان 
ي���ق���ود ال��ف��ت��ن��ة ي���وم 
اأه����ل  واأن  ال���ج���م���ل، 
ال���ب�������س���رة ����س���رب���وا 
اأولده  ووج�����وه  وج���ه���ه، 
ولعنوه،  و�سبّوه،  بال�سيف، 
ال�سيف  رفع  بهم  ظفر  فلما 
عنهم )18( ولما ملك عليه جي�س 
الفرات  ب�سريعة  واأح��اط��وا  الماء،  معاوية 
علّيًا  اأقتُل  لمعاوية،  ال�سام  روؤ�ساء  وقالت 
اأن  واأ�سحابه  علّي  �ساألهم  بالعط�س  وجنده 
واهلل،  ل  فقالوا  الماء.  �ُسرب  لهم  ي�سوغوا 
اإبن  م��ات  كما  ظماأً  تموت  حتى  قطرة  ول 
اأزالهم  اأّنه الموت،  عفان، فلما راأى الإمام 
عن مراكزهم بعد قتل ذريٍع تطايرت منه 
الماء  علّيهم  وملكوا  والأي����دي،  ال��روؤو���س 
ماء  ل  الُفاة  في  واأ�سحابه  معاوية  و�سار 
كما  الماء  امنعهم  اأ�سحابه:  له  فقال  لهم 
بمثل  اأكافئهم  ال  واهلل  ال  فقال:»  منعوك 
ال�صريعة  بع�س  لهم عن  اإف�صح�ا  فعلهم، 
)مــاء الــفــرات( ففي حــدِّ ال�صيف ما ُيغني 

عن ذلك« )19(.
التوا�سع والم�سوؤولية:

ومثاله،  ق��دوت��ه  اهلل  ر���س��ول  ك��ان  م��ن 
اأحقُّ من علّي  التوا�سع، ومن  قّمة  فهو في 
اأحد،  فيه  ي�ساهيه  ل  الذي  التوا�سع  بهذا 
اأ�ساروا  اأمر الخافة،  فعندما تولىَّ الإمام 
ق�سر  الأبي�س،  الق�سر  في  بال�سكن  عليه 
ُمطّلة  فقيرة  دارًا  و�سكن  فاأبى،  الخافة، 
على جامع الكوفة، حيث تكون داره ك�سائر 
الراعي  اأن  يرى  كان  لأن��ه  الم�سلمين  دور 
الم�سوؤول عن الرعية، يجب علّيه اأن يعي�س 

كما 
ي��ع��ي�����س 
اأدن��������ى ف�����رد ف��ي 
ال���رع���ي���ة، وه����ذه هي 

م�سوؤوليته اأمام اهلل )20(.
اأمام  وم�سوؤوليته  ح�سا�سيته  فرط  ومن 
ــَدْت �ــصــاٌة في  ــِقـ الجميع ك��ان ي��ق��ول: »لـــ� ُفـ
الحجاز اأو اليمامة َل�َصَعرُت باأنني م�ص�ؤوٌل 

عنها ي�م القيامة ّ«)21(.
ووفد علّيه رجل مع ابنه وحاَّ �سيفين 
من  الفراغ  وبعد  بطعام  لهما  فاأمر  عنده 
تناولهما له بادر الإمام، فاأخذ اإبريقًا ليغ�سل 
يد الأب، ففزع الرجل وقال: كيف يراني اهلل 
واأنت ت�سبُّ الماء على يدي؟ فاأجابه الإمام 
الذي  اأخ��اك  يراني  اهلل  اإن  ولطف:  برفق 
ويزيدني  عنك  ل  يتف�سَّ ول  منك،  يتميز  ل 

منزلة في الجنة.
وان�ساع، الرجل اإلى كام الإمام، فمّد 
يده و�سّب علّيها الماء ولما فرغ ناول الإبريق 
اإلى ولده ُمحّمد بن الحنفية وقال له: لو كان 
هذا البن ح�سرني دون اأبيه ل�سببُت الماء 
على يده ولكن اهلل ياأبى اأن ي�سوَّي بين البن 

واأبيه. وانبرى محمد فغ�سلَّ يد الولد )22( .
ول��م��ا ق���دم م��ن ح���رب ال��ج��م��ل، اجتاز 
وعلت  ل�ستقباله  اأهلها  فهرع  ال��م��دائ��ن، 
و�ساألهم عن  الإم��ام  الن�ساء فذهل  زغ��ردة 
بمثل  ملوكنا  ن�ستقبل  اأن  ل��ه:  فقالوا  ذل��ك 
لي�س  اإّن���ه  م�سمونه  بما  لهم  ف��ق��ال  ه���ذا، 
المواطنين. ل ميزة  واّنما هو كبقية  ملكًا، 
والعدل في  الحّق  اأنه يقيم  له علّيهم �سوى 

الباد )23(.
تمرًا  ملحفه  في  يحمل  الإم��ام  وك��ان 
عنك؟  نحمله  األ  ل��ه:  فقالو  ا�ستراه  ق��د 
اأحقُّ  العيال  اأب�   « العظيم  بب�ساطة  فقال 

بحمله« )24(.

ومناقبه،  الإم���ام  خ�سائ�س 
ومنها  عظمة،  بعدها  م��ا  عظيمة 
لي�س  ال��ق��ائ��ل:»  وه��و  وزه���ده  تق�ّسفه 
اإنما الزهد اأن ال  الزهد اأن ال تملك �صيئاً 

يملكك �صيء«.
الزهد:

وي��روي حبر الأم��ة عبد اهلل بن عبا�س 
عن زهد الإمام في الُحكم وبهرجات الدنيا 
فيقول:» دخلُت على اأمير الم�ؤمنين، وه� 
خليفة، ف�جدته ي�صلح نعله، فقلت: ماذا 
ت�صنع؟ دعنا من هذا، فلم يكّلمني، حتى 
هما، وقــال: قّ�مهما قلت، ال  فرغ، ثم �صمَّ
قيمة لهما، قــال: ق�ّمهما على ذلك قلت 
ك�صر درهم « قال:» واهلل لهي اأحبُّ اإلي من 
اأمِرُكم هذا اإاّل اأن اأقيم حقاً اأو اأدفع باطاًل« 
الموقف  ذل��ك  على  مغنية  العّامة  ويعّلق 
عنده  الدنيا  كانت  »من  بالقول:  العظيم 
واأواله  اأحـــراه  فما  نعله،  �ص�صع  ت�صاوي  ال 
الدنيا  تك�ن  بــاأن  اأولـــى  ما  بل  بالخالفة، 

بكاملها حذاًء لرجله«)25(.
كان الإمام t، لزهده ل يهتم باأطايب 
الأكل وفاخر اللبا�س وكان يقول: »واهلل لقد 
ُرقعتُّ مدرعتي )ث�ب من ال�ص�ف( حتى 
ا�صتحيُت من راقعها )اإبنه الح�صن(. ولقد 
اأال تنبذها عنك؟«. فقلت  قال لي قائل:» 
الق�م  يحمد  ال�صباح  فعند  عّني،  »اأغـــرب 
ال�ُصرى« )26( وفي اإحدى الليالي قال لتلميذه 
الى  ينظر  وه��و  البكائي  ن���وُف  و�سديقه 
ُمتاأ�سّيًا  ال�سماوات  ملكوت  ويتاأمل  النجوم، 
بال�سّيد الم�سيح:» ـ يا ن�ف ط�بى )اي لهم 
الدنيا،  في  للزاهدين  والخير(  الح�صنى 
الــراغــبــيــن فــي االآخــــــرة، اأولـــئـــك اتــخــذوا 
وماءها  فــرا�ــصــاً،  وترابها  ب�صاطاً،  ــس  االأر�ـ
ثم  دثــاراً،  والدعاء  �صعاراً،  والقراآن  طيباً، 
على  قر�صاً  الدنيا  عــن(  )تخل�ا  قر�ص�ا 

منهاج الم�صيح« )27(.
الإمام  عند  الدنيا  في  الزهد  وعظمة 
 )28( عوراتها  رك  ُيب�سِّ اهلل  اأن  t،هي 

اف�سل  واأن  واأخطاءها،  عثراتها  لتتجنب 
وير�سم   .)29( ال��زه��د  اإخ��ف��اء  ه��و  ال��زه��د 
الإمام �سورة جميلة للزاهد بقوله:» ط�بى 
لمن ّذل في نف�صه، وطاب ك�صبه و�صّلحت 
من  واأنــفــق  خليقته،  وح�صنت  �ــصــريــرتــه، 
وعزل  ل�صانه،  الف�صل من  واأم�صك  ماله، 
الــ�ــُصــَنــُة، ولم  ه، وو�صعته  �ــصــرَّ الــنــا�ــس  عــن 

ين�صب الى البدعة« )30(.
الحّق:

الم�سّلمات  م��ن  الإم�����ام  ع��ن��د  ال��ح��ّق 
المقّد�سة التي ل يمكن تجاوزها مهما كانت 
علّيه  اأ���س��اروا  فقد  والمغريات،  الم�سببات 
ل�سره،  اإتقاء  ال�سام  على  معاوية  با�ستعمال 
وم�ساغبته فاأبى قائًا:» لم يكن اهلل ليراني 

اتخّذ الُم�صّلين ع�صداً« )31(.
لعاقته  يمدحه   ،w الر�سول  ون�سمع 
الجدلية الحميمة بالحّق الذي خالط روحه 
ودمه قائًا:» الحقُّ مع علّي وعلّي مع الحّق 

يدور الحق معه كيفما دار)32( «.
الخطاب  ب��ن  عمر  الخليفة  واع��ت��رف 
با�ستقامة علّي ومنهجه في الحّق فقال له:» 
الحّق  على  لتحملّنهم  وليتهم  الأن  واهلل 

ال�ا�صح والمحّجة البي�صاء )33(.
الخافة،  �سوؤون  الإمام  ا�ستلم  وعندما 
والواجبات  الحقوق  نًا  ُمبيِّ الرعية،  خاطب 
على الراعي والرعية فقال:» اأيها النا�س اإن 
لي عليكم حّقاً ولكم علّي حّق، فاأما حّقكم 
ـ وت�فير  اأي االخال�س  ـ  فالن�صيحة  علّي 
فيئكم، وتعليمكم كيال تجهل�ا، وتاأديبكم 
فال�فاء  عليكم  حــقــيِّ  واأمـــا  تعلم�ا  كيما 
بالبيعة، والن�صيحة في الم�صهد والمغيب، 
واالإجـــابـــة حين اأدعـــ�كـــم، والــطــاعــة حين 

اآمركم « )34(.
مع  والباطل  الحق  بين  الإم��ام  ز  وُيميِّ
الرجال بقوله:» ال يعرُف الحُق بالرجال، 
الحّق  اأَعــرْف  بالحق،  الرجاُل  يعرُف  بل 
ــلــــه«، وي��ق��ول لأ���س��ح��اب��ه ح��اث��ًا  تـــعـــرف اأهــ
اأنُف�سهم  على  ولو  الحّق،  قول  على  اياهم 

الحق  بكلمة  وعلّيكم  الحالت:»  كل  وفي 
فـــي الــر�ــصــا والــغــ�ــصــب، وبـــالـــعـــدل على 

ال�صديق والعدو« )35(.
وفي موقف يريد منه الإمام اإعادة الحقِّ 
الى اأ�سحابه اأينما كان، يقول في خطبة له 
رجل  اأنــا  اإنما  النا�س.  اأيها  البيعة:»  عقب 
منكم، لي ما لكم، وعلّي ما عليكم: اإاّل اإنَّ 
كل قطيعة اأقطعها عثمان، وكل ما اأعطاه 
من مــال اهلل فه� مــردود في بيت المال، 
فاإنَّ الحقُّ ال يبطله �صيء. ول� وجدته قد 
ق في البلدان لرددته،  تزوج به الن�صاء وُفرِّ
فاإن في العدل �صعة، ومن جار عليه الحق 

فالج�ر عليه اأ�صيق«)36(.
ومبداأ،  ح��ّق  �ساحب  ك��ان  الإم��ام  ولأنَّ 
فقد كانت م�سكلته في حياته هي مع النا�س، 
فهو مع الحّق، وكاأن النا�س يريدون منه اأن 
ذلك  يرف�س  وك��ان  بالباطل،  الحّق  يمزج 
ويقول:» مــا تــرك لــي الــحــقُّ مــن �صديق«، 
فعلّي كان التج�سيد للحق، ل يتحرك خطوة 
ه النا�س على  نحو الباطل، ويرف�س اأن يحبَّ

ح�ساب المبادىء)37(.
في  نف�سه  ويخاطب  يتاألم  ك��ان  لذلك 
وال  الــحــّق  اإاّل  ي�ؤن�صك  ال  ق��ائ��ًا:»  وحدته 
ثقيل  الحّق  واإّن   )38( الباطل«  اال  ي�ح�صك 

مرْي، واأن الباطل خفيف وبيء )39(.
الحلف واليمين:

اأ���س��واق الكوفة  ك��ان الإم���ام يطوف في 
وال��ُدّرُة على عاتقه يقف على  �ُسوقًا،  �ُسوقًا 
ار اإتق�ا  اأهل كل �سوق وينادي» يا مع�صر التجَّ
اهلل عزَّ وجل، تبَّرك�ا بال�صه�لة، واقترب�ا 
وتناه�ا  بالحلم،  وتزين�ا  الُمبتاعين،  من 

عن اليمين وجانب�ا الكذب« )40(.
بغلة  ك��ان يركب  اأن��ه  ثانية  رواي��ة  وف��ي 
على  وي��اأت��ي  بالكوفة  ال�سهباء  اهلل  ر�سول 
وال�ّسماكين  والّتمارين  اللّحامين  اأ�سواق 
اإن  �سوته:»  باأعلى  وينادي   ... والكنا�سة 
اأ�ص�اقكم هذه يح�صرها االيمان ف�ُص�ُب�ا 
الحلف،  عــن  وكــّفــ�ا  بال�صدقة،  اإيمانكم 

�ــس مــن حلف  ــاإن اهلل عـــزَّ وجـــل ال ُيــقــدِّ فــ
با�صمه كاذباً« )41(.

االإيثار:
منذ  وتق�سف  فقر  حياة  الإم���ام  عا�س 
اآجرة  يبن  فلم  ا�ست�سهاده،  وحتى  طفولته 
على اآجرة. ول لبنٍة على لبنة، ول ق�سبة على 
اأن ي�سكن الق�سر البي�س  اأبى  واإّنه  ق�سبة 
الذي كان ق�سرًا للولة في الكوفة لئا يرفع 
الكثيرين،  الفقراء  اولئك  �سكن  �سكنه عن 
الذين يقيمون في خ�سا�سهم البائ�سة، ومن 
كامه عن نمط واأ�سلوب عي�سه يقول:» اأاأقنع 
اأمير الم�ؤمنين، وال  باأن يقال  من نف�صي 

اأ�صاركهم مكاره الدهر« )42(؟.
واإيثاره، هو  ومن معالم عظمته و�سموه 
تقديمه لقنبر خادمه على نف�سه في لبا�سه 
وطعامه. فقد ا�سترى ثوبين اأحدهما بثاثة 
الثوب  واأعطى  بدرهمين،  والآخ��ر  دراه��م، 
له:  لقنبر فقال  قيمته ثاثة دراه��م  ال��ذي 
ت�سعد  اأن��ت  الموؤمنين.  اأمير  يا  اأول��ى  اأن��ت 
المنبر وتخطب فاأجابه الإمام: اأنت �ساب، 
ربّي  ا�ستحيي من  واأنا  ال�سباب،  �سرخ  ولك 
ل علّيك »)43( وكان اأعظم اإيثار عند  اأن اأتف�سّ
االإمام ه� اإيثاره �صالمة الر�ص�ل w، على 
�صاً حياته للقتل  �صالمته ال�صخ�صية، معرِّ
الر�ص�ل  قتل  قري�س  اأرادت  عندما  وذلــك 
w، فــاأمــر اهلل نــبــّيــه بــالــخــروج مــن مّكة 
الى المدينة. طلب النبّي w، ي�مها من 
االإمــام  المبيت في فرا�صه فر�صي  االإمــام 
بفرح و�صجاعة بعدما اطماأن على �صالمة 
الر�ص�ل ال�صخ�صية في م�صيرته الق�صرية 

نح� المدينة« )44(.
الغد:

وما  ال��رازق،  هو  اهلل  اأنَّ  الإم��ام  عند 
ول  ويعمل  ي�سعى  اأن  اإّل  الن�����س��ان  على 
عن  ويخّفف  ي��وم��ه،  ف��ي  الغد  ه��مَّ  يحمل 
النا�س موؤونة هّم الغد بقوله:» يا ابن اآدم، 
ال تحمل هّم ي�مك الذي لم ياأتك على 
يــُك من  اأن  اأتــاك، فاإنه  الــذي قد  ي�مك 

1617



الهوام�س:
   خالد محمد خالد � »معا على الطريق« �� »محمد والم�سيح«  �� دار الكتب الحديثة، ( 1)

طبعة ثالثة 1965 �سفحة 159.
اولى 2003 ( 2) بيروت طبعة  المرت�سى  دار  الباغة«،  »نهج  اأبي طالب،  بن     علي 

الجزء الثاني . �سفحة 272.
   محمد جواد مغنية، »�سفحات لوقت الفراغ« ، دار الكتاب ال�سامي، بيروت ( 3)

طبعة 1979، �سفحة 152 .
   مي�سال عويط، »رفع المتوا�سعين« ، الن�سان في ابعاده وموؤهاته طبعة اولى ( 4)

2004 �سفحة 46.
الجزء الول �سفحة 98 )3( ( 5) �سابق  ، م�سدر  »الم��ام علي«     ج��ورج ج��رداق، 

ال�سفحة نف�سها.
   الم�سدر نف�سه، ال�سفحة نف�سها.( 6)
عندما ( 7) ودينيا  اجتماعيا  للخبز  تقييمه  في  العربي،  الر�سول  عناه  ما  وه��ذا 

قال:»اللهم بارك لنا في الخبز ول تفرق بيننا وبينه، فلول الخبز ما �سمنا ول 
�سلينا ول اأّدينا فرائ�س ربنا« . وهذا ما عناه الر�سول العربي، في تقييمه للخبز 
اجتماعيا ودينيا عندماا قال:»اللهم بارك لنا في الخبز ول تفرق بيننا وبينه، 

فلول الخبز ما �سمنا ول �سلينا ول اأّدينا فرائ�س ربنا« .
   جورج جرداق، »المام علي �سوت العدالة الن�سانية« ، م�سدر �سابق ج1 �سفحة ( 8)

.99
   علي بن ابي طالب، »نهج الباغة« ، دار المرت�سى، بيروت، طبعة اولى 2003 ( 9)

الجزء الثالث ، �سفحة 515 .
   الم�سدر نف�سه، الجزء الثالث �سفحة 526 .( 10)
   علي بن ابي طالب، »نهج الباغة« . م�سدر �سابق الجزء الثالث �س 526.( 11)
   جورج جرداق، »المام علي« . م�سدر �سابق الجزء الثاني �سفحة 777.( 12)
   محمد ح�سين ف�سل اهلل، »معدن الر�سالة« . م�سدر �سابق . �سفحة 77 .( 13)
   جورج جرداق. م�سدر �سابق ، الجزء الول ، �سفحة 76.( 14)
   محمد جواد مغنية، »مو�سوعة المام علي كتاب علي والعقل« ، م�سدر �سابق ( 15)

. �سفحة 143.
   الم�سدر نف�سه �سفحة 142 143.( 16)
   محمد ح�سين ف�سل اهلل، »معدن الر�سالة« ، م�سدر �سابق . �سفحة 85 .( 17)
   خليل يا�سين، »المام علي ر�سالة وعدالة« . م�سدر �سابق ، �سفحة 85.( 18)
   الم�سدر نف�سه ، �سفحة 85 و 86 .( 19)
   عبد الرحمن ال�سرقاوي، مقالة بعنوان »الدنيا عند علي هي الدين والدين هو ( 20)

الدنيا« ، نقا عن مو�سوعة »المام علي« ، كتاب »ف�سائل المام علي« . م�سدر 
�سابق . �سفحة .584

مجموعة موؤلفين. المام علي وق�سة عيد الغدير، دار المرت�سى . بيروت طبعة ( 21)
اولى 2005 �سفحة 156 .

باقر �سريف القر�سي، »اخاق النبي واهل بيته« . م�سدر �سابق . �سفحة 50.( 22)
الم�سدر نف�سه ، �سفحة 51.( 23)
جورج جرداق ، »المام علي«، م�سدر �سابق . الجزء الول �سفحة 467.( 24)
   مغنية ، »ال�سيعة والحاكمون« . م�سدر �سابق . �سفحة 234.( 25)
   علي بن ابي طالب، »نهج الباغة« . م�سدر �سابق . الجزء الثاني . �سفحة ( 26)

274   2 » نهج الباغة«  64/1.
   علي بن ابي طالب. »نهج الباغة«  م�سدر �سابق الجزء الرابع . �سفة 649( 27)
   الم�سدر نف�سه �سفحة 735( 28)
   الم�سدر نف�سه ، ال�سفحة نف�سها.( 29)
   الم�سدر نف�سه �سفحة 656.( 30)
   عبد الرحمن ال�سرقاوي . »علي امام المتقين«. دار القارئ بيروت ط1  2002 ( 31)

�سفحة 318.
   خليل يا�سين. »المام علي ر�سالة وعدالة« . م�سدر �سابق . �سفحة 280.( 32)
   مغنية، »مو�سوعة المام علي كتاب ف�سائل المام علي« . م�سدر �سابق �سفحة ( 33)

.480
�سابق ( 34) م�سدر  علي«.  المام  »ف�سائل  كتاب  علي«،  المام  »مو�سوعة  مغنية،     

�سفحة 316 و322.
   جورج جرداق، م�سدر �سابق ج1 �سفحة .544( 35)
   الم�سدر نف�سه، ج1 �سفحة 568.( 36)
   محمد ح�سين ف�سل اهلل . م�سدر �سابق . �سفحة 70.( 37)
   جورج جرداق م�سدر �سابق ج1 . �سفحة 464 ونهج الباغة 224/2.( 38)
   علي بن ابي طالب ، »نهج الباغة« ، م�سدر �سابق . الجزء الرابع . �سفحة ( 39)

.730
للتاأليف ( 40) نون  مركز  اع��داد  الباغة«.  نهج  في  الداري��ة  الثقافة  من  »قب�سات 

والترجمة، ن�سر جمعية المعارف ال�سامية الثقافية، بيروت، طبعة اولى 2015 
�سفحة 38 ��� 39 ��� 40 .

   نف�س الم�سدر ال�سابق.( 41)
   جورج جرداق ، »المام علي« . م�سدر �سابق . الجزء الول . �سفحة 65 و 66.( 42)
   باقر �سريف القر�سي . »اخاق النبي واهل بيته« . م�سدر �سابق . �سفحة 55.( 43)
   محمد جواد مغنية »التف�سير الكا�سف« . م�سدر �سابق ، الجزء الثالث �سفحة ( 44)

.47
 »علي بن ابي طالب نهج الباغة« . م�سدر �سابق الجزء الرابع �سفحة 699.( 45)
   الم�سدر نف�سه . �سفحة 731.( 46)
   محمد جواد مغنية، »مو�سوعة المام علي كتاب امامة علي والعقل« م�سدر ( 47)

�سابق �سفحة 104.
   جورج جرداق »المام علي« م�سدر �سابق . الجزء الول �سفحة 363.( 48)

عمرك ياأت اهلل فيه برزقك « )45(.
بالرزق  الإن�سان  على  الغد  اأمر  ن  وُيهوِّ
ــان، رزٌق  ــ الــــرزق رزقـ اآدم  ابـــن  ق��ائ��ًا:» يــا 
تطلبُه، ورزٌق يطلبك، فاإن لم تاأته اأتاك. 
يــ�مــك،  فــال تحمل هـــمَّ �صنتك عــلــى هـــّم 
كفاك كّل ي�م ما فيه، فاإن تكن ال�صنة من 
كل  في  �صي�ؤتيك  تعالى  اهلل  فــاإن  عمرك، 
غد جديد ما ق�صم لك، واإن لم تكن ال�صنة 
لي�س  لما  بالّهم  ت�صنع  فما  عــمــرك،  مــن 
لك، ولن ي�صبقك الى رزقك طالٌب، ولن 
يغلبك علّيه غالٌب، ولن يبطىء عنك ما 

ر لك «)46(. قد ُقدِّ
الرفق بالخطاة: 

ب�ساأن   ،t الم�سيح  لل�سيد  حدث  كما 
فقد   ،t علّي  الإم���ام  مع  ح��دث  الزانية 
علّي،  الإم���ام  اأم���ام  بالزنى  ام���راأة  اأق���ّرت 
فنادى اأن ياأتي النا�س في الغد لإقامة الحّد 
اأحجارهم.  معهم  ي�سطحبوا  واأن  علّيها، 
فخاطبهم  ال��غ��د  ف���ي  ال��ن��ا���س  واج��ت��م��ع 
كــان عليه مثلما على  قائًا:» من  الإم��ام 
الحد«.  علّيها  ُيقيمّن  فــال  الــمــراأة  هــذه 
والح�سن  علّي  ال  كلُّهم  النا�س  فان�سرف 

اإل  النا�س  ان�سرف  كما  تمامًا  والح�سين. 
عي�سى والحواريون من اأ�سحابه )47(. 

كان الإمام كلُّه عدل واإن�ساف ورحمة، 
واحتكام الى المنطق والوجدان ل القانون 
اأت��ى عمر  ال��روح. فقد  الخالي من  الجاف 
جهدها  ب��اإم��راأة  خافته  في  الخطاب  بن 
ت على راٍع فا�ست�سقت، فاأبى  العط�س، فمرَّ
الراعي اأن ي�سقيها اإل اأن تمكنه من نف�سها 
ففعلت. �ساور عمر النا�س في رجمها فقال 
ُيخلى  اأن  اأرى  ُم�سطّرة  ه��ذه   ،t ع��ل��ّي 

�سبيلها ففعل )48(. 

بقلم م�صت�صار التحرير د. ع�صام علي العيتاوي

النفـــــــــــــــــــــس
حرية املرأة

امتزاج  بمعنى  اأوًل،  المزاج  ق�سمين،  من  موؤلفة  النف�س 
النطفة من الرجل مع البوي�سة من الأنثى وبداية اللتحام بدم 
الأ�سلي  بتركيبه  يعود  المزاجين  وكا  الأم.  رحم  في  التغذية 

الى الأر�س، الذي م�سدره المادة. 
وفي المرحلة الثانية، انبعاث الروح فيه، المعّبر عنها بقوله 
تعالى: » ونفخت فيه من روحي«، النفخة الأولى، التي تتكرر مع 
كل مخلوق، ذكرًا كان اأو اأنثى، كم�سروع ا�ستخاف في الأر�س، 
لاأحدية  ينبغي  لأنه  الآخ��ر،  على  حتى  اأحدهما  تكليف  يتعين 
الأمر  في  ل  والتكليف،  الإدارة  في  الأح��د  مثال  على  تكون  ان 
الواجب الذي ي�سلب الإرادة. فكما ان اهلل ل يريد لاإن�سان ان 
يعبده ق�سرًا، على الرغم اأنَّه هو خالقه، كذلك المراأة )حواء( 
غير مجبورة ق�سرًا ان تطيع اآدم اأبانا الأول، اإل بملء اإرادتها، 
من  الأر���س  عمارة  في  زوجها،  وبين  بينها  التعامل  يتم  ب�سكل 
وخارجي  )البيت(  داخلي  هو  ما  بين  الأدوار،  وتكامل  جهة، 

)الطبيعة(.
الى  يدعو  ب�سكل  العمل  يلزمه  المكونين  هذين  من  وك��ل 
التفّكر والتدبر والنتظار للموا�سم والمكوث في مكان جغرافي 
الأولى،  الكونية  لاأ�سرة  البدائية  الحياة  ي�ستوفي، كل مقومات 
في تاريخ العالم، في زمن ل يوجد غيرهما فيه. وهذا يتطلب 
لهما  يكفل  بما  المعي�سة،  �سعيد  على  النتاج  من  الأدنى  الحد 
ينبغي  �سيء  واأول  �سعابها.  ومواجهة  الحياة،  في  ال�ستمرار 
على اآدم فيه، ان يبني البيت لياأوي وزوجه اإليه، في �ستى انواع 
المتطلبات، اإن من حيث ال�سكن وحركة في توا�سل اأو النوم بعد 
مفتر�سًا،  او  كان  األيفًا  عابر،  حيوان  يزعجه  ل  ب�سكل  التعب، 
اأ�سبح  اإذ  ري��اٌح.  ول  �سم�ٌس  ول  ج��اٍر،  او  منهمٌر  ماء  ي�سره  ول 
اأمرًا �سروريًا، بل واجبًا عينيًا، يجعله يفت�س  الم�سكُن وال�سكُن 
يتطلب  وه��ذا  منه،  ال�سهل  ال��ى  يكون  ما  اأق��رب  بيت  بناء  عن 
النهار  وممرات  ال�سواقي  عن  العالي  المكان  اختيار  منطقيًا 

يخرب  ل  ح��ت��ى  ���س��ت��اء،  وال���ج���داول 
لأدنى طارىء. وهذا ما دعا اآدم 
t الى التقيد بال�سحف التي 

زوده به تعالى، كمقدمات لحفظ 
مّما  وال���س��ت��ف��ادة  ون��وع��ه  وجن�سه  نف�سه 

لما  المخلوقات، مع معرفته  له من  ُخلق 
المثمرة  وال�سجار  النباتات  من  وي�سره  يفيده 

المحيطة به.
يختار  اأن  من  الأم��ر،  هذا  �سك جراء  ول 

العالي  ال��م��ك��ان  عليه،  اهلل  ���س��ام  اآدم 
طبيعيًا  المكون  ال�سهل،  من  القريب 
نع من فجاج وكهوف، فيقوم  مّما �سُ

عنه،  عدو  كل  �سّد  له  ي�سمن  بما  اأمرها  بت�سوية 
بدورها  التي  المخلوقات  بقية  حيث  م��ن 

األهمها تعالى ان تحافظ على وجودها، 
ال���ذي ه��و خ��دم��ة لآدم وزوج����ه، من 
ح��ي��ث ال��م��اأك��ل وال��م��ل��ب�����س وال��ت��ن��ق��ل، 

وحمل ما ثقل عليهما الى اأماكن قريبة 
او بعيدة. هذا ما اأ�سار اليه تعالى في 

اآياته الكثيرة الداّلة على المق�سود 
ْم  منه: {َوَتْحِمُل اأَْثَقاَلُكْم اإَِلى َبلٍَد لَّ
اإِنَّ  االأَنُف�ِس  ِب�ِصقِّ  اإِالَّ  َباِلِغيِه  َتُك�ُن�اْ 

َربَُّكْم َلَروؤُوٌف رَِّحيٌم}.)1( 
له  �سمم  ان  بعد  البيت،  اآدم  وبنى 

لأنه  بذلك،  حواء  و�ساعدته  �سكًا، 
الم�سوؤول  البداية  في  هو  لهما، 
تتعلق  لأ�سباب  الت�سميم،  عن 
العقل  ث��م  وم���ن  اأوًل  بالبنية 

و
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المدبر، لأن حجارة البيت مختلفة، ويظهر لنا ذلك من اآثار ما 
تبقى من بيوت الأجداد القدماء، من اأن العتبة ل يمكن للمراأة 
نظرًا ل�سعف ج�سمها واأنوثتها ان ترفعها، فكان ذلك العمل من 
اخت�سا�س اآدم الذي منحه اهلل قدرات ع�سلية تتوافق مع مهمته 
في الحياة، حتى يحافظ اأوًل على نف�سه ومن معه في�سون البيت 
ومن فيه، وتتحقق عملية الم�ساواة الطبيعية كل وفقًا للمعطيات 
التي خ�سه اهلل تعالى بها. وبذلك كانت الأنثى رحمًا يرحم ما 
ُدفع اليه، جدار عملية الو�سال، فيحفظه في ركن متين الى يوم 
اأمه،  واأح�سان  يدي  بين  يتربى  طفًا  ليخرج  الموعود.  الوقت 
في المرحلة الولى من حياته، وهي في �سعف كبير بعد ولدته 
لها  اآدم  اأبونا  وقتها  في  وفرها  التي  والخدمة،  الراحة  ويلزمها 
حبًا بها وبمولودها م�سروع موا�سلة عملية الخافة وال�ستخاف 

في الر�س، على هذا الن�سق من التوا�سل. 
الأم  بخدمة  اأوًل  تعلقت   ،t اآدم  قدمها  التي  فالخدمة 
ولدتها،  بعد  اإليها  قوتها  ع��ودة  حين  ال��ى  وول��ده��ا،  و�سكنها 
متطلباتهما  ت�ستلزمه  ما  وكل  الطبيعية  حياتها  معها  لتعاود 
كانا  اللذين  والم�ستطاع،  الممكن  بالحد  الكريم  العي�س  في 
ي�سعيان الى تحقيقه للحفاظ على نف�سيهما والمولود في ربيعه 
الول من طغيان البيئة والطبيعة وبقية المخلوقات، الح�سرات 
الى  الم  بقاء  تق�سي  الحكمة  كانت  والمفتر�سة،  والأليفة  منها 
جانب وليدها حتى ي�ستد عوده. وت�ستمر العناية، ببقاء عمليات 
ط��ردًا،  وهكذا  الآخ��ر،  الطفل  مع  الم�سوؤولية  وتزيد  ال���ولدة، 
المازمة  الى  ُيلزمها  ما  اكثر،  حاجات  المعي�سة  تطلبت  كلما 
وو�سولهم  الأبناء  ن�سوج  بعد  الكاملة، خا�سة  والعناية  الدائمة 
ال�ستفادة  ي�ستدعي  الذي  زواجهم  ثم  ومن  القوة.  مراحل  الى 
اليها الم في عمليات زواجهم  التي و�سلت  من مزيد الخبرة، 
والروحي  الج�سدي  الكيان  على  والحفاظ  وتربيتهم  وانجابهم 
النا�س  يبتلى  التي  ال�سعبة  الظروف  من  الرغم  على  والبقاء، 
يريدون  ما  اأمام  ت�سادفهم،  التي  المختلفة  العوامل  جراء  بها 

وي�سعون الى تحقيقه.
لاأبناء  العامة  الرعاية  اأوًل،  ال��م��راأة  عمل  ك��ان  هنا  من 
بالوقت  وهما  لهما.  ال�سرورية  الحاجات  وتاأمين  والم�سكن 
اأوله��ا  ال��ذي  »اآدم«،  الأب  م�سوؤولية  اإط��ار  �سمن  يقعان  ذات��ه 
حواء  بها  قامت  التي  العظيمة،  الأمانة  هذه  و�سلمها  طبيعيًا 
ما  مع  الم�سكن،  الأبناء،  ال��زوج،  معًا،  الثاثة  ف�سملت  اأمنا، 

التي  الم�سوؤولية،  اأثناء م�سيرة  كبار  ت�سحيات  يتطلب ذلك من 
ت�سطدم اأحيانًا، بال�سهر والجهاد وتاأمين الحاجات والر�ساعة 

اوًل واخيرًا كم�سدر اأ�سا�س التغذية لاأجيال الاحقة. 
البدائية،  الظروف  تلك  في  طبيعيًا،  العمل  انتظم  وبذلك 
داخل  عمل  الأر�س،  في  العالمية  لاأ�سرة  الأول  التكوين  بداية 
الأم،  على  ال��ولدة  من  الثانية  المرة  في  متطلباته  بكل  البيت 
وعمل خارج البيت بكل متطلباته قبل الولدة وبعدها على الأب. 
اإل  يكن  لم  حيث  كلها،  لاأ�سرة  والمنفعة  الم�سلحة  جلب  في 
الأول  التق�سيم  يبداأ  واأولده. من هنا  وزوجه  ال�سام  اآدم عليه 

والطبيعي لمهام كل من الأب والأم والإبن.
الغايات قد حققت وقتها م�سيرة ال�ستخاف  وما يلفت ان 
بما  ب��دوره،  للكل  والمقنع  الهادىء  التوزيع  ج��راء  والخافة، 
يوؤمن الحياة الكريمة والتفاهم المثمر للو�سول الى غاية وجود 
الن�سان في الحياة، ومن ثم الى اإجادة دوره المبني على اإرادة 
لاإن�سان  والأقوى  الأف�سل  النظرة  وتبقى  الق�سر،  ل  الختيار، 
اليوم، اأن يتماثل مع جَديه الأولين )اآدم وحواء(، من ان تق�سيم 
لاإ�ستعاء  ل  النف�س،  الق�سوى خدمة  نهايته  في  يبقى  العمل، 
والأمر والنهي، ل�سالح الأمور ال�سخ�سية، التي ل يريدها اهلل اإل 
لخدمة الإن�سان والإن�سانية. وبذلك تتحقق الم�ساواة الحقيقية 
بين ابناء الجن�س الواحد من الب�سر ل بما تدعو اليه الح�سارة 
اخ��راج  من  ومذاهبها،  ووجوهها  دعواتها  مختلف  في  اليوم 
ظاهرها  واهية،  واأ�سباب  �ستى  ذرائ��ع  تحت  بيتها  من  المراأة 
ارجاع الحرية اليها وعدم ا�ستغالها من قبل الرجل، وباطنها 
�سناعة  في  الأ�سا�س  دوره��ا  عن  وتجهيلها  المراأة  تعرية  فيه 
باإعطائها  وت�سترًا  الفانية،  المادة  انتاج  اإلى  القيمي،  الإن�سان 
والام�سوؤولة  المفتوحة  الممار�سة  في  الفردية  حريتها  كامل 
المادة  ت�سويق  الى  ت�ساف  �سلعة،  كمجرد  وا�ستغالها  للجن�س، 
بمختلف مكوناتها وا�سكالها، من �سناعة الألب�سة، والمنتوجات 
وجود  من  الكل  مع  بد  فا  اللكترونية،  الآلت  الى  الغذائية، 
النظر  لإل��ف��ات  اكثر،  او  عارية  �سبه  بجانبهم  للمراأة  �سورة 
والتنبه اإليها، والبتعاد عن كل معقول يمكن للمراأة اأن ت�ساهم 
في جعله وخلقه ليكون �سببًا في فهم علل الأ�سياء، حيث تكمن 
اأيتها المراأة ان تكوني  اأَيقبل عقلك  الحكمة من خلق الإن�سان. 
كذلك، وانت تملكين كل الحرية والإرادة والنوايا الح�سنة على 

اأن تكوني اكبر من ذلك؟؟.
الهوام�س:

�سورة النحل، اآية 7( 1)

من أعالمنا

الك�سروانّية، عالم  بلدة زيتون  ابن  تامر دعيب�س  الدكتور علي 
وجهبذ من اأعام وجهابذة الريا�سيات في فرن�سا ولبنان، فهو  رئي�س 
ق�سم الريا�سيات في جامعة ليون الفرن�سّية وفي الجامعة اللبنانّية، 
ورئي�س ق�سم الريا�سيات، ورئي�س لجنة الريا�سيات، ورئي�س لجنة 
اللبنانّية �سابقًا. ومن  الدرا�سات والبحوث الريا�سّية في الجامعة 
الُمهتمّين بترجمة علوم الريا�سيات وم�سطلحاتها اإلى اللغة العربّية، 

م�سداقًا لقول الأديب اللبناني الكبير اأحمد فار�س ال�سدياق:
م�����ن ف����ات����ه ال����َت����ع����ري����ُب ل�����م َي����������دِر م�����ا ال���ع���ن���ا

ال����م����ح����ارب اإّل  ال�����ح�����رب  ن�������ار  َي���������س����ل  ول�������م 
كان لمجلة »اإطالة ُجبيلّية« ورئي�س تحريرها القا�سي الدكتور 
القا�سي  منزل  ف��ي  الإث��ن��ي��ن  ي��وم  ع�سر  معه  اللقاء  ه��ذا  َع��م��رو 

الدكتورَعمرو في جبيل الواقع فيه 2019/7/8 م. 
ـ نتوجه ل�سعادتكم بال�سوؤال عن بلدة زيتون 

وتاريخ العائلة الكريمة وتاريخ الوالدة؟.
باإ�سم مجلة »اإطالة  اإج��راء هذه المقابلة معي  اأ�سكركم على 
ُجبيلّية« واأقول جوابًا على �سوؤالكم الأّول:»زيتون قرية قديمة جدًا. 
وجدت فيها نواوي�س واآثار تعود اإلى تاريخ قديم، ولكن اأيدي الجهلة 
ة ما كان منها ما ي�سّمى ب�سهر قوالة. واأعتقد  دمّرت هذه الآثار، خا�سّ
اأّن اآثارًا مهّمة ما تزال مطمورة في و�سط زيتون بالقرب من الكني�سة.
مئات  زيتون منذ  اإل��ى جنب في  وال�سيعة جنبًا  الموارنة  عا�س 
ال�سنين وفق ما رواه لنا كبار ال�سن في خم�سينيات القرن الما�سي. 
وهم ينتمون اإلى العائات: خيراهلل، اإفرام، دعيب�س، حيدر اأحمد. 
ومع الأيام وفدت اإلى زيتون عائات اأخرى: فهد، الحّاني، ال�سّواني. 

ومنذ اأربعين �سنة اإلى اليوم ما انفكت زيتون ت�ستقبل وافدين جددًا، 
وعدد �ساكني زيتون غير الم�سّجل نفو�سهم فيها هو اليوم اأكثر من 
عدد �ساكنيها الم�سّجلة نفو�سهم فيها، وقد اأتى هوؤلء من ُمختلف 
المناطق اللبنانّية. ول ي�سعني اإّل اأن اأذكر بالمنا�سبة اأّنه ما �سكن اأحد 

في زيتون فترة اإّل وبقي فيها«.
�سخ�سي وعائلتي

اإ�سمي علّي تامر دعيب�س من مواليد زيتون �سنة 1941م. والدي 
تامر خليل دعيب�س ووالدتي �سليمة ر�سيد كنج، وهما من اأبناء بلدة 
زيتون. وما اأعرفه عن عائلتي حقيقة يعود اإلى مطلع القرن الع�سرين. 
اأّم��ا ما يعود اإلى قبل ذلك فقد حفظته عّما رواه اأج��دادي ورجال 
القرية الطاعنون في ال�سن، اإذ ل وثائق لدينا بخ�سو�س تاريخنا، 
لكّنه من الموؤكد اأّن عائلتنا تعي�س في زيتون منذ عهد بعيد، تنحدر 
عائلتنا الحالّية من خليل دعيب�س، وخليل يتحّدر من قبان، وقبان 
من دعيب�س، وُيقال دعيب�س من قبان...، من الحاج ح�سين حيدر 

اأحمد، والحال اأني ل اأعتقد اأننا نعود اإلى عائلة حيدر اأحمد.
اأنجب خليل دعيب�س: دعيب�س، عّبا�س، تامر، حمود، وبنتين. في 
العام 1913 تزوج دعيب�س من تميمة نا�سر من قرية الح�سين وانتقل 
للعي�س معها في الح�سين حيث بقي هناك طيلة حياته، وقد اأنجب 
ولدين وبنتًا. وفي اح�ساء �سنة 1932 �سّجل عائلته تحت اإ�سم قبان، 
بينما ت�سّجل والدي واأخوه حمود واأولد اأخيه عّبا�س اأّنهم من عائلة 
دعيب�س، بذلك تكون العائلة قد انق�سمت اإلى قبان في الح�سين 

واإلى دعيب�س في زيتون وهم جميعًا من اأرومة واحدة.
الح�سين،  نا�سر من  اأحمد ر�سا حمود  اأنا متزوج من هيفاء 

الدكتور 

علي 

تامر 

دعيبس
اإعداد رئي�س التحرير
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وعندنا اأربعة اأولد على التوالي: �سامية، �سمير، �سونيا، تامر.
ـ ماذا عن درا�ستكم االإبتدائّية والثانوّية في لبنان؟

دخلت مدر�سة القرية في �سن الثامنة، وفي اآذار �سنة 1956 ذهبت 
اإلى بيروت حيث ت�سّجلت في مدر�سة ال�سام، وتقّدمت في تلك ال�سنة 
في اإمتحانات ال�سهادة الإبتدائّية الر�سمّية فنجحت. عندئذ ت�سجّلت 
في الكلّية العاملّية في بيروت، وقد ح�سلت بعد ذلك بثاث �سنوات 
على ال�سهادة التكميلّية الر�سمّية، وبعد اأربع �سنوات ح�سلت على 
البكالوريا الق�سم الأّول والبكالوريا الق�سم الثاني � فرع الريا�سيات. 
والجدير بالذكر اأني ر�سبت في البكالوريا الق�سم الأّول مّما اأ�ساع علّي 
�سنة درا�سّية واحدة. وقد كان ر�سوبي على النحو التالي: كان معّدل 
النجاح مئة وع�سرين عامة، وكانت عامة الإ�ستحقاق �سبعة وكانت 
كل عامة دون الخم�سة على ع�سرين لغية. كان مجموع عاماتي 
مئة و�ستة وخم�سين عامة، لكّن عامتي في الأدب الفرن�سي كانت 

اأربعة ون�سف على ع�سرين، عامة لغية »مقا�سة بميزان الذهب«.
بعد ح�سولي على البكالوريا الق�سم الثاني، تقّدمت اإلى اإمتحانات 
الدخول اإلى دار المعلمين العليا. نجحت في اخت�سا�س الريا�سيات 
ورحت اأدر�س الريا�سيات في كلّية العلوم في الجامعة اللبنانّية لأّن 
درا�سة هذا الإخت�سا�س كانت هناك. وبعد اأربع �سنوات ح�سلت على 
اإجازة تعليمّية من هذه الكلّية. وبما اأّن عاماتي كانت جّيدة قّررت 

كلية العلوم اإعطائي منحة للتخ�س�س في الخارج.
ـ ماذا عن درا�ستكم في فرن�سا والتخ�س�س العلمي؟

اأقول جوابًا على �سوؤالكم الثالث: كان قدومي اإلى مدينة ليون في 
فرن�سا في الرابع ع�سر من ت�سرين الأّول �سنة 1969، حيث ت�سجّلت 
في دبلوم الدرا�سات الُمعّمقة في الريا�سيات البحتة. وقد وجدت اأّنه 
ينق�سني الكثير في مجال اللغة وفي المجالت الريا�سّية، فرحت 
�س جّل وقتي ل�سّد النواق�س باللغة الفرن�سّية ومتابعة درو�س  اأخ�سّ
ما ُيلقى علينا من محا�سرات والبحث عن مو�سوع اأكتب عنه درا�سة 

يتوّجب علّي النقا�س والدفاع عنها في اآخر العام الدرا�سي.
وفي حزيران �سنة 1970م. تمّكنت من النجاح في المواد الخطّية 
والدفاع عن الدرا�سة التي كنت قد اأعددتها، فح�سلت على �سهادة 

دبلوم الدرا�سات الُمعّمقة بتقدير جّيد.
ر الدكتوراه حلقة ثالثة،  في ت�سرين من ال�سنة نف�سها رحت اأح�سّ
اأّن مو�سوع الدرا�سة التي كنت اأعددتها في دبلوم الدرا�سات  وبما 
المعّمقة كان غنّيًا، فقد فتح ذلك اأمامي ُفر�سة تح�سير الدكتوراه 
على المو�سوع نف�سه مو�ّسعًا. وقد ح�سلت على �سهادة الدكتوراه بعد 

ذلك بثمانية اأ�سهر بتقدير جّيد جدًا وبتهنئة اللجنة الفاح�سة.
في  العلوم  كلّية  في  خّيروني  ال�سهادة  هذه  على  ح�سولي  بعد 
اأو  الكلّية  في  ُمعيد  مركز  على  الح�سول  بين  اللبنانّية  الجامعة 
دولة،  دكتوراه  تح�سير  اخترت  فرن�سا،  في  دولة  دكتوراه  تح�سير 
وهكذا فقد ُعّدت اإلى مدينة ليون ورحت اأعمل في مجال البحث، 
وبعد �سنة اأعطوني مركز اأ�ستاذ م�ساعد في الجامعة فرحت اأُدّر�س 
واأبحث. وبعد اأربع �سنوات تمّكنت من الح�سول على دكتوراه دولة 
في الريا�سيات، وبعد ذلك بعام عّدت اإلى بيروت حيث تّم تفريغي 

كاأ�ستاذ م�ساعد في ق�سم الريا�سيات.
ـ ماذا عن تدري�سكم في الجامعة اللبنانّية 

وغيرها من جامعات ر�سمّية وخا�سة؟ 
وعن موؤلفاتكم في علم الريا�سيات؟.

جوابًا على ال�سوؤال الرابع اأقول: بداأت التدري�س في كلية العلوم 
في الجامعة اللبنانّية في ت�سرين الثاني �سنة 1977م. برتبة اأ�ستاذ 
م�ساعد، وفي �سنة 1995م. ح�سلت على رتبة اأ�ستاذ. دّر�ست طيلة 
ثاثة عقود مواد التحليل الريا�سي في الحلقة الأولى والحلقة الثانّية 
من الإجازة في الريا�سيات. �ساركت في مختلف اللجان الأكاديمّية 
و�سغلت  والتحكيم،  العلمي  والبحث  والبرامج  التعليم  بخ�سو�س 
مركز رئي�س ق�سم الريا�سيات لمدة �سنتين وتراأ�ست لجنة الدرا�سات 

والبحوث، وعملت ع�سوًا في المجل�س العلمي الإ�ست�ساري في رئا�سة 
الجامعة.

كّلفني  وقد  التطبيقّية.  العلوم  معهد  في  الريا�سيات  دّر�ست 
رئي�س المعهد يو�سف اأبو نادر يومذاك باإدارة �سوؤون الريا�سيات في 
المعهد وبالإ�سراف على امتحانات الدخول اإلى المعهد... وقد �ساءت 
الظروف اأن اأدّر�س في الثانويات: �سنة في ثانوية جب جنين وت�سع 
�سنوات في الإنجيلية الفرن�سّية. وقد دّر�ست �سبع �سنوات في جامعة 

ليون في فرن�سا و�سنة في جامعة �ُسبها في ليبيا.
ماذا عن اأبحاثكم وموؤلفاتكم باللغة العربّية؟

جوابًا على �سوؤالكم اأقول: عملت في مجال الأبحاث ع�سر �سنوات 
فقط، اإذ اأّن الظروف في لبنان كانت وما تزال ل تتيح الفر�سة لينكب 
الإن�سان على البحث العلمّي. وقد تمّكنت من ن�سر اأحد ع�سر بحثًا في 
الريا�سيات في مجّات في دول الغرب. وخارج البحث العلمي رحت 
ة بعد اأن اأُحلت على التقاعد بمو�سوع كتابة الريا�سيات  اأهتم خا�سّ
باللغة العربّية. وفي هذا المو�سوع ل ي�سعني اإّل اأن اأذكر ما قاله اأحمد 

فار�س ال�سدياق:
م������ن ف�����ات�����ه ال����ت����ع����ري����ب ل������م ي��������در م������ا ال���ع���ن���ا 

ال����م����ح����ارب اإّل  ال������ح������رب  ن�������ار  ي�������س���ل  ول�������م 
على اأي حال كتبت بين تاأليف وترجمة اأكثر من �سبعمئة �سفحة 

ريا�سيات �ستن�سر تحت عنوان »ف�سول من دنيا الريا�سيات«.
نتيجة  كانت  العرب  بلغة  والعلوم  الريا�سيات  بكتابة  اإهتمامي 
اإقتناعي الرا�سخ الناتج عما مررت به من تجارب على مدى اأكثر من 
ن�سف قرن. اإّن العرب لن يتمكّنوا من التقّدم في المجالت العلمّية 
والتقنّية ما لم تتّوطن العلوم في ديارهم. وهكذا توطين ل يمكن اأن 
يح�سل حّقًا اإّل بلغتهم، ولغتهم لي�ست عاجزة اأبدًا عن ا�ستيعاب ما 
�سئنا من علوم ومعارف... ومع الأ�سف ال�سديد العقل العربّي العام 

في هذه الأيام لي�س علميًا.
ـ ماذا عن اأ�سرتكم الكريمة؟

وجوابًا على �سوؤالكم حول اأ�سرتي اأقول:
لدي اأربعة اأولد: �سامية تحمل اإجازة في العلوم الطبيعّية وتعمل 

محا�سرة في كلية العلوم في الجامعة اللبنانّية.
درا�سات  ودبلوم  اللبنانّية  الجامعة  من  هند�سة  �سهادة  �سمير 
التقنيات ودبلوم في الإدارة، ويعمل م�ست�سارًا في  متخ�س�سة في 

�سركة فرن�سّية ولديه موؤ�س�سة ا�ست�سارات في المغرب العربّي.
�سونيا تحمل اإجازة في اإدارة الأعمال وتعمل في �سفارة فرن�سا 

في الأردن.
تامر يحمل �سهادة هند�سة من جامعة باري�س ال�ساد�سة ودبلوم 
�سة في التقنيات ويعمل في �سركة اإ�ست�سارات كبرى  درا�سات متخ�سّ

في باري�س.
العلم،  يفوته قطار  الذي  ال�سعب  اأق��ول:  النهاية ن�سيحتي  في 

ي�سعب عليه اللحاق بركب التطّور والتقّدم.
وختم كامه بالقول:  يوجد في بلدتي زيتون كفاءات ُمختلفة 

ونذكر من هوؤلء:
� في مجالت الهند�سة: اأمين علي حيدر، جهاد علي الحّاني، 
�سمير علي دعيب�س، رّواد كامل الحّاني، تامر علي دعيب�س، اأحمد 
ع�سام دعيب�س الذي �سيتخّرج العام القادم، وو�سام وليم دعيب�س 

الذي �سيتخّرج العام القادم اأي�سًا.
ر�سيد دعيب�س،  وليم  وليد  وال�ست�سفاء:  التمري�س  � في مجال 

مروان محمود الحّاني.
� في مجال التعليم الثانوّي: ميرنا محمد دعيب�س، �سام منيف 

ال�سّواني، حميد علي حيدر، جورج فهد.
� ومن بين حملة ال�سهادات الجامعّية نذكر: اإيمان منيف ال�سّواني، 

�سليمة محي الدين دعيب�س، رمزة ح�سين ال�سّواني.
� ومّمن يعملون في التعليم على الم�ستوى الجامعي نذكر: اأمين 

علي حيدر، �سامية علي دعيب�س، فادي طانيو�س فهد.
� من ا�ساتذة الجامعة المتقاعدين نذكر: الدكتور جورج عي�سى، 
نذكر:  المتقاعدين  الثانوي  اأ�ساتذة  ومن  دعيب�س،  علي  الدكتور 

الأ�ستاذ منيف ال�سّواني.
اأبنائهم  تعليم  نحو  بقّوة  يندفعون  زيتون  اأهل  اأّن  الوا�سح  من 
وبناتهم، وهم ل يترّددون في تحمل اأعباء تعليمهم، وهوؤلء الأبناء 
والبنات يطمحون لنيل ال�سهادات واأنفع الخبرات، فمنهم من يرّدد 

اأّنه �سي�سافر لتح�سير �سهادة دكتوراه 
يرّدد  من  ومنهم  الخارج  في 

اأّنه �سي�سافر للخارج لتح�سير 
اأّن  �سهادة ُعليا على الرغم من 

لم�ساعدته  م��اًل  يملكون  ل  اأهله 
ي�ستغل  اأن  يريد  لكّنه  ذل��ك،  في 
ويدر�س وهو على ا�ستعداد لقبول 

اأي عمل في مطعم، اأو في مقهى اأو 
في الحرا�سة لمتابعة درا�سته.

اأّن  ���س��ّك  ل 
العام  الجّو  هذا 

ي��ب�����س��ر ب��ال��خ��ي��ر 
وي��ب��ع��ث الأم�����ل في 

�سنوات  بعد  النفو�س 
عجاف من الإحباط.

من أعالمنا

رئي�س التحرير مع د. دعيب�س ورئي�س البلدية وليم دعيب�س
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ع�سقها  �سر  عن  الأرز  غ�سون  حّدثوا 
كيف  الجذور  تلك  حّدثوا  لبنان...  لمجد 
ي��ك��ون ال��وف��اء ل��اأر���س ه��وي��ة وان��ت��م��اًء... 
حّدثوا الآتي فهنا ال�سم�س تتاألق في عرينها 
كالحقيقة التي تاأبى اإل  الظهور في ميزان 

العدالة...
مدى  ف��ي  ي�سدح  ال��ع��دال��ة  �سوت  هنا 
الرجال الواثقين الذين يحملون �سعلة الحق 
الليل... هنا  اأح��د في ظام  يبقى  ل  حتى 
الن�سور...  كاأجنحة  تخفق  المجد  راي��ات 

تطل على الآتي بهيبة وعنفوان...
هيبة  اأم��ام  نقف  العدالة  محراب  في 
لبنان...  كبيرة من  قامة  اأمام  الرجولة... 
اأمام رجل، في فكره نور الحكمة ي�سع بالقوة 
وال��رق��ي واأن��اق��ة ال��ح��ي��اة... وف��ي قلبه حب 
الوطن المتجّذر حتى ثمالة الع�سق... وفي 
عينيه نظرة ثاقبة نحو الغد... نحو األف عام 
المحامي  �سيافة  في  نحن  المجد...  من 
الحكمة  درو���س  ن�ستلهم  ب��ّرو  ح�سن مرعي 

والطموح والحياة...
على  المنفتح  اللبناني  البيت  ذلك  في 

�سم�س الطموح وهيبة الحياة... وفي اأ�سرة 
لبنانية عريقة ولد ح�سن مرعي بّرو وتربى 
في عائلة طامحة تحب العلم... حيث تعلم 
اأنبل القيم الإن�سانية والوطنية لتكون بمثابة 
البو�سلة ت�سيء له درب الدرا�سة والحياة...
حمل الم�سوؤولية في �سن مبكرة باإدارة 
مدر�سة »الجهاد« في الزلقا من العام 1960 

لغاية 1963 .
ال�سهادة  واأن��ه��ى  الأول���ى  علومه  تلقى 
على  وح��از  ونجاح.  بتفّوق  العامة  الثانوية 
�سهادة الحقوق ، وتابع الدرا�سات العليا في 

الجامعة اللبنانية .
من  تهّجر  الأهلّية،  الحرب  بداية  في 
ال�سعودية  اإلى  ف�سافر  يقيم  الدكوانة حيث 
�سميره  ف��ي  را�سخًا  ظ��ّل  لبنان  ح��ب  لكّن 
اأدل��ة  كخبير  ه��ن��اك  وع��م��ل   ... ووج��دان��ه 
ع�سير  في  ال�سرطة  مديرية  ل��دى  جنائية 
بمدينة اأبها لمّدة عام ، ثم عاد اإلى لبنان 
عام 1977 ليتابع وظيفته في المجال نف�سه 
في مكتب الدلة الجنائية حتى اأوائل العام 
حيث غادر مكتب الدلة الجنائية وانت�سب 

 ،1981 ب��ي��روت  ف��ي  المحامين  نقابة  ال��ى 
 1982 العام  ال�سرائيلي  الجتياح  وب�سبب 
عاد اإلى ال�سعودية مع عائلته وعا�س وعمل 
هناك مدة عام في مجال القانون والدارة .

ل��م ي��رغ��ب ب��ال��ب��ق��اء ف��ي ال��غ��رب��ة رغ��م 
كان  الهم  هدفه  لكن  المادية،  المغريات 
العودة اإلى وطنه وتحقيق ذاته فيه بر�سالة 

المحاماة فعاد اإلى لبنان عام 1983.
اإجتماعية  روؤي��ة  ب��ّرو  ح�سن  المحامي 

وعائلية ووجدانية
المحامي ح�سن بّرو كان ول يزال يعي�س 
هموم النا�س وطموحهم واأفراحهم واآمالهم 
ويقف اإلى جانبهم في كل المحطات، ولذلك 
ا�ستطاع اأن يحتل م�ساحة وا�سعة في قلوبهم 
فهو �ساحب ح�سور اإجتماعي في عائلته ول 

يزال ...
العام  في  النيابية  لاإنتخابات  تر�ّسح 
1996 عن ق�ساء جبيل مع الدكتور فران�سوا 
روحانا  ف��ادي  ال�ستاذ  والمحامي  با�سيل 
�سقر، حيث كان يطمح لخدمة اأبناء وطنه 
البرلمانية  الندوة  في  م�ساركته  من خال 

احملامي
ولكن الظروف لم تحالفهم... وعلى الّرغم 
من ذلك ل يزال ينا�سل مع اأبناء منطقته 
م�ستوى  ال��ى  بالحياة  الإرت��ق��اء  اأج���ل  م��ن 
مجريات  مع  يتنا�سب  بما  والتقّدم  التطّور 

الع�سر..
اأولده  اأن  ب��ّرو  ح�سن  المحامي  يعتبر 
���س��ي��ك��م��ل��ون ط��ري��ق��ه ب�����س��ب��ب م��رك��زه��م 
الإجتماعي والمهني والعلمي وب�سبب دعمه 
لهم وت�سجيعهم والأخذ بيدهم نحو ميادين 

العلم والمعرفة...
اأولده  عن  الأ�ستاذ  المحامي  يتحّدث 
روحه  امتداد  وهم  ل  كيف  ومحّبة،  بفخر 
وفكره نحو الآتي... فاإبنه الأكبر علي يدر�س 
في  ويحا�سر  والغاز  النفط  في  الدكتوراه 
مجالها منذ العام 2005 لأّنه كان م�ست�سار 
يكّلف  وهو  العام 2005  منذ  الطاقة  وزي��ر 

بندوات ومحا�سرات في هذا المجال...
وهو  الحقوق  در���س  مرعي  الثاني  اإبنه 
الآن محام بال�ستئناف يتمّيز بعمله ومهنته 

بنجاح وتاأّلق...
اإبنته الكبرى نالت اجازة الحقوق لكنها 
لنقابة  تنت�سب  ولم  باخت�سا�سها  تعمل  لم 
المحامين بل عادت ودر�ست اإدارة المبيعات 
مديرة  الآن  وه���ي  ال�����س��رك��ات  اإح����دى  ف��ي 

مفو�سة في �سركة مهمة في بيروت...
اب���ن���ت���ه ال���و����س���ط���ى ن���ال���ت الج������ازة 

بالترجمة...
ابنته ال�سغرى نالت الجازة بالكيمياء 

وتتابع درا�سة ال�سيدلة ...
يوجه ر�سالة لأولده باأن ينظروا اإلى كل 
م�سيرته  يكملوا  واأن  حياته  خال  فعله  ما 
النجاح  م��ن  م�سل�سل  ه��ي  فالحياة   ....
ويتابعها  الآب��اء  الأبناء من  يتوارثها  و�سعلة 

الأحفاد...
ويعتبرها  بقريته  ب��ّرو  الأ�ستاذ  يفتخر 

مكوناتها،  ب��ك��ل  جميلة 
ويذكر اأنه بنى منزًل فيها 
العام  واآخ��ر   1973 العام 
2017 وابنه المحامي علي 
بنى فيها منزل عام 2015 
في  مرعي  المحامي  وابنه 
ط��ري��ق��ه ل��اق��ت��داء ب��وال��ده 
ومن  منه  اإي��م��ان��ًا  و�سقيقه 
اأب��ن��ائ��ه ب��الن��ت��م��اء ل��اأر���س 

وع�سق للوطن.
قريته  اأب��ن��اء  اإل���ى  ينظر 
ن��ظ��رة اف��ت��خ��ار وت��ق��دي��ر فهم 
اأه���ل���ه واأح���ب���اب���ه وج��ي��ران��ه 
و�سركاوؤه في حب هذه الأر�س 

و �سركاوؤه بالإنتماء اإليها...
المحامي ح�سن بّرو

روؤية �سبابية وم�ستقبلية
اإلغاء  اأن  ب��ّرو  ح�سن  المحامي  يعتبر 
ان  ويعتبر   ، خطاأ  كان  الإجبارية  الخدمة 
واجب  وطني  ان�سهار  الع�سكرية  الخدمة 
على البناء ليكون ولوؤهم للوطن فقط ... 
، وليكونوا جاهزين للدفاع عنه حين يرتفع 

نداء الواجب...
يفتخر ببلده لبنان ويدعو اهلل اأن يبعد 
الخطار والم�ساكل عنه واأن يفّعل القيمون 
على ادارته موؤ�س�ساته ويختاروا الكفاءات لها 
كمجل�س الخدمة المدنية والتفتي�س المركزي 
وديوان المحا�سبة ومجل�س تنفيذ الم�ساريع 
ال��ك��ب��رى وغ��ي��ره��ا، واع����ادة اح��ي��اء وزارة 
وان  منها  كل  مقررات  وينفذوا  الت�سميم 
 ، الق�ساء  ال�سيا�سة وتدخاتها عن  يبعدوا 
لأن ال�سيا�سة ما دخلت حقًا اداريًا تنظيميًا 

مهمًا ال اف�سدته.
الم�سوؤولين  يدعو  ال�سياق  ه��ذا  وف��ي 
غير  اأخ����رى  جن�سيات  ي��ح��م��ل��ون  ال��ذي��ن 

ل��ب��ن��ان��ي��ة اإل����ى 
كي  عنها  والتنازل  الجن�سيات  تلك  اإلغاء 
تت�سارب  ول  بالوطن  ارتباطهم  يتعّمق 
ولءاتهم في حال وقع لبنان والبلد الآخر 
الإمتحان  فهنالك  اأو خ��اف...  اأزم��ة  في 

الع�سير ...
وبعد...

العدالة  م��دى  من  الآت��ي  الفار�س  اأيها 
تحمل في يمينك ميزان القيم، وفي قلبك 
من  الآت���ي  العنفوان  اأي��ه��ا  ل��ب��ن��ان...  ع�سق 
مجد الحياة، تكتب في دفاتر الأيام �سيرة 
الآتي  وجه  على  وتر�سم  والن�سال  الطموح 
ودرب  عينيك  بين  الأم�����ل...  م��ن  ب��اق��ات 
اأولدك عناد ال�سم�س التي تاأبى الغياب... 
اأولدك  اأجملك منارة م�سعة على درب  ما 
واأحفادك... ما اأنبلك واأنت تخط للم�ستقبل 

عناوين النجاح والأمل...
لك الآتي األف باقة من الورد والمجد... 

لك كل الحب...

بقلم االإعالمّية ال�صيدة فريال خ�ري م��صى)1(

االستاذ حسن بّرو...

رحلة من نور وجمد

الهوام�س:
 كتاب »وجوه لبنانّية« الإعامّية فريال خوري مو�سى، ج 14، �س 460 � 461 � 462 الطبعة الأولى 2019 م.( 1)
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الح�سينّي  الِع�سق  قمم  على  هنالك 
َعَلم  هنالك   ... الولية  �سم�س  من  راي��ٌة 
الع�سق  وَلِه  من  المدى...  باأجنحة  يخفق 
كرباء  نب�س  م��ن  ال��ع��ل��وّي،  ال��ُم��ح��م��دّي 
محرابه  عن  مجُد  يا  ح��ّدث  الُح�سين... 
في  ي�سّلي  الُمحمدّية  الر�سالة  اآيات  يتلو 

عيون الوالهين ... 
في �سموخ عمامته تتاأّلق �سم�س الحياة 
قوافل من نهار... وفي ُطهر عباءته تن�سُج 
العراق...  من  ع��ّزه��ا...  مواقيت  الأي��ام 
كاألف  الهادر  نب�سه  الع�سق  بدايات  من 
يوؤّذن في قوافل العا�سقين في�ستفيق  بحر 
�سالة  تحكي  علّي  باغة  هنا  الفجر... 
وعلى  الفكر...  اأبجدية  تن�سد  الُطهر... 
منابر الر�سالة الُمحمدّية �سوته يهدر في 
المروءة  �سرح  هنا  الموؤمنين...  قوافل 

وعد  ل��اإب��اء...  مدر�سة  فكِرِه  علياء  في 
اإل���ى م��واع��ي��د ال��ح�����س��اد... نبٌل  ال��رب��ي��ع 

ووفاٌء... 
الإ�سام  اأَبجدّية  يمينه  في  عالم  هنا 
الثقة  قلبه  وف��ي  الأي��ام  وع��ُد  ي�ساره  وف��ي 
من  الأ�سرف  الّنجف  من  تعالى...  باهلل 
ب��اد ال��ع��راق اإل���ى اأر����س ل��ب��ن��ان، قوافل 
بكرة  عن  خرجت  النوراني  الع�سق  من 
م�سيرة  ال�سياء  �سم�س  اإنها  مجدها... 
ومداها  الإن�سان  كرامة  حدودها  نورانية 

الفكر... 
عن  الفتوح،   � ك�سروان  حدثتكم  هل 
�سموخ جبالها؟ هل اأ�سغيتم اإلى ن�سائمها 
عناق  من  تفي�س  الروح  ب�ساة  الخافقة 
اأج��را���س  اأ���س��وات  وترجيع  الفجر  اآذان 
الكنائ�س؟ هل �سمعتم نداء اهلل يهتف في 

الموؤمنين بين الجامع والكني�سة؟  قوافل 
يتعانق  ال��ف��ت��وح   � ك�����س��روان  ف��ي  ه��ن��ا 
ال�سليب مع الهال عناق العين بنورها... 
لكاأن هذا الجبل قب�ٌس من ر�سالة ال�سام 

وفي�ٌس من روحانية الع�سق الإلهي... 
ُع  ُي�سِّ م��ح��راٌب  الفتوح   � ك�سروان  في 
ولدة  هنالك  الحياة...  من  �سم�س  باألف 

فجٍر ير�سم باألقه األف مدينة نهار... 
األقًا  �سّعت  عيوٌن  المحراب  هذا  من 
لبنان  ف��ي  الإ���س��ام��ّي  الفكر  م��دى  على 
ودنيا العرب... في ذلك المحراب تاوة 
اأهل  م�سامع  في  �سدحت  وحياة  دين  من 
اأم��ام  نحن  والإي���م���ان...  وال��ف��ك��ر  العلم 
عاِلٍم  رحاب  في  وائلّية...  اإ�سامّية  قامة 
ال�سيخ  الدكتور  م��ح��راب  ف��ي  ع��ّام��ة... 

يو�سف ُمحّمد َعمرو... 

في بيت ك�سروانّي مفتوح على قدا�سة 
اأُ����س���رة خافقة  وف���ي  وال��م��ح��ّب��ة  ال�����س��ام 
ف�سيلة  ول��د  والإي���م���ان  وال��دي��ن  ب��ال��ح��بِّ 
ال�سيخ يو�سف ُمحّمد َعمرو ون�ساأ وترعرع 
ف��ي ك��ن��ف ع��ائ��ل��ة ُم��ل��ت��زم��ة ق��ب��ل��ة ال��دي��ن 

واأحكام ال�سرع الإلهي. 
لم يكد ينهي درا�سة ال�سف ال�ساد�س 
التحق في  العالية حتى  بيروت  ثانوية  في 
الإ�سامّي  ال�سرعّي  بالمعهد   1967 العام 
�ساحية  م��ن  ال��ن��ب��ع��ة   � ح��م��ود  ب���رج  ف��ي 
اآية  ي��دي  على  ودر���س   � ال�سرقّية  بيروت 
محّمد  ال�����س��ّي��د  ال��م��رج��ع  ال��ع��ظ��م��ى  اهلل 
علماء  م��ن  و���س��واه  اهلل،  ف�سل  ح�سين 
نهاية  لغاية  وذل��ك  ال�سيعية،  الطائفة 
اإلى  �سفره  تاريخ   ،1971 الدرا�سي  العام 
في  الدينية  بالحوزة  والتحاقه  ال��ع��راق 
اأغناها  �سنوات  ل�سبع  الأ���س��رف  الّنجف 
بالتبّحر في ال�سريعة والفقه والغو�س في 
الأ�سيل  ال�سيعّي  الإ�سامّي  الفكر  مناجم 
ال�سيعة الإمامّية  اأئمة  اإ�سراف كبار  تحت 
بمن  الع�سرين،  ال��ق��رن  ف��ي  الجعفرّية، 
فيهم اآيات اهلل العظام: الإمام ال�سّيد اأبو 
ال�سّيد  الإمام  وال�سهيد  الخوئي،  القا�سم 
ال�سّيد  اهلل  واآي���ة  ال�سدر،  باقر  ُمحّمد 
ال�سهيد  اهلل  واآي��ة  العلوم،  بحر  ح�سين 
ال�سدر،  ���س��ادق  ُمحّمد  ُمحّمد  ال�سّيد 
الطباطبائي  �سعيد  ُمحّمد  ال�سّيد  والإمام 
مهدي  ُمحّمد  ال�سّيد  اهلل  واآي��ة  الحكيم، 
ن�سراهلل  ال�سّيد  اهلل  واآي���ة  ال��خ��ر���س��ان، 
ال�سيخ محّمد مفيد  واآية اهلل  الُم�ستنبط، 

العاملّي.  الفقيه 
ب��ع��د م��رح��ل��ة م�����س��ب��ع��ة ب��ال��درا���س��ة 
وفيرًا  جنًى  ح�سد  الُمعّمقة،  الجامعية 
والأ�ستاذية،  والكفاءات  الإج��ازات،  من 
وب���الإ����س���اف���ة اإل����ى َع�����س��ر اإج������ازات في 

ع��ل��م��ي ال���دراي���ة 
نالها  وال��ح��دي��ث 
م������ن ال����ّن����ج����ف 
الأ����س���رف، وم��ن 
اإي�������������ران وم����ن 
ل��ب��ن��ان، ح��ام��ًا 
ت�����س��ع اإج������ازات 
اأخ����������������رى ف���ي 
الح�سبية  الأم��ور 
ال�����س��رع��ي��ة م��ن 
ك����ب����ار م���راج���ع 
في  ال��م�����س��ل��م��ي��ن 
الأ�سرف  الّنجف 
ولبنان،  واإي���ران 
ع����ل����ى ام����ت����داد 
اأربعين عامًا من 

وك�سروان  جبيل  باد  في  الديني  التبليغ 
اأخرى.  ومناطق لبنانية 

ال�سيخ يو�سف ُمحّمد َعمرو... 
العالم الُملهم والثقة الممّيزة... 

جعله  ما  والثقافة  العلم  من  يختزن 
مرجع ثقة وم�سدر حكمة ومنجم معرفة 

في اأمور الدين والدنيا. 
خ���ال وج����وده ف��ي ال��ع��راق ط��اردت��ه 
ال��م��خ��اب��رات ال��ع��راق��ي��ة، ف��ع��اد ف��ي العام 
الحرب  وكانت  الوطن،  اأر�س  اإلى   1978
الأرز  باد  اأو�سال  قّطعت  قد  لبنان  في 
وب���اع���دت ب��ي��ن اأب���ن���اء ال��وط��ن ال��واح��د، 
مو�سى  الإم����ام  اخ��ت��ف��اء  ق�سية  وك��ان��ت 
على  تتمّدد  وتداعياتها  تتفاقم،  ال�سدر 
وفي  اللبنانية  الجغرافيا  م�ساحة  ط��ول 
والمجتمعات  والإ�سامي  العربّي  العالم 

ال�سيعية. 
عِرَف ال�سيخ َعمرو كيف يتعاطى مع كل 

ة.  هذه التحولت بحكمة وم�سوؤولية ومحبَّ

ال�سيخ يو�سف ُمحّمد َعمرو... 
الرائد الُمجّدد في الدين والحياة 
ي��ع��ت��ب��ر ���س��م��اح��ة ال��ق��ا���س��ي ال�����س��ي��خ 
ال���دك���ت���ور ي��و���س��ف ُم���ح���ّم���د ع���م���رو من 
والعالم  لبنان  ف��ي  المجّددين  العلماء 
من  ال�سيعية.  الطائفة  وف��ي  الإ���س��ام��ي 
عند  عـــا�ـــصـــ�راء  »�ــصــعــائــر  كتابيه  خ��ال 
ال�صيعة االإمامّية«، و »اأهل البيت بنظرة 
ب��راءة  اأع��ل��ن  ــة حــديــثــة«، حيث  ــدوّيـ وحـ
والمغالة  الغلو  من  الجعفرّي  المذهب 
وه���م جماعة  ول��ع��ن��ه��م  ال��راف�����س��ة  وم���ن 
من  المذهب  وبراءة  �سعيد.  بن  الُمغيرة 
بال�سا�سل  وال�سرب  والتدلي�س  الكذب 
كما  الح�سينّية.  ال�سعائر  في  والتطبير 
اأ�ــصــ�ل  اإلـــى  »الــمــدخــل  ف��ي كتابه  اأث��ب��ت 
الفقه الجعفرّي« �سبق الإمام ُمحّمد بن 
علي الباقر o، لو�سع علم اأ�سول الفقه 
ذلك.  في  ال�سافعّي  الإم��ام  على  وتقّدمه 
الأزهر  جامعة  لمدير  هذا  في  ومناق�سته 
لم�ساته  اأن  كما  زهرة.  اأبو  محّمد  ال�سيخ 

الدكتور 
الشيخ 

يوسف 
ُمحّمد 

َعمرو... 

من رحلٌة 
مجٍد وفكٍر وإيماٍن... 
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التي  المناحي  من  الكثير  على  وا�سحة 
الباحثين  واألهمت  الإن�سان  خدمت حقوق 
م��ن خ��ال م�����س��ارك��ات��ه ف��ي ال��ح��وار بين 
الح�سارات والمذاهب والأديان في لبنان 

وخارجه. 
فقد  الفقراء،  من  قربه  عنه  ُع���ِرَف 
و�سعى  النا�س،  م�ساكل  في  لعقود  خا�س 
بالحاجات  الإل��ه��ي  ال�سرع  م��زاوج��ة  اإل��ى 
وقد  الإج��ت��م��اع��ي��ة.  والم�ساكل  اليومية 
جذب اإليه اأبناء الطبقات غير المي�سورة. 
الدينية  الر�سائل  ترجمة  ف��ي  نجح 
عن  تجيب  باآرائه  ف��اإذا  الع�سر  لغة  اإل��ى 
ت�ساوؤلت ال�سباب وتنير �سبيلهم في الحّق 

والعدالة.  والكرامة 
�سعى في كل اأحكامه من اأجل اإحقاق 

 . الحقِّ
في  الم�ساهمة  في  معروٌف  رائ��ٌد  هو 
في  الم�سيحي   � الإ�سامي  الحوار  اإطاق 

لبنان من خال موؤلفاته ومواقفه. 
الخير  ب��واك��ي��ر  اأزه�����رت  ي��دي��ه  ع��ل��ى 
والعطاء التي لم�ست كل الميادين، وجّدد 
جمعّية اآل َعمرو الخيرّية في عام 1980م. 
ومن ُثمَّ كانت ثانوية المعي�سرة الر�سمّية 
المعي�سرة  معهد  ُثّم  ومن  2003م.  �سنة 
 2017 ال��درا���س��ّي  للعام  الر�سمّي  الفني 
لمركز  افتتاحه  ك��ان  واأخ��ي��رًا  2018م.   �
t، الثقافّي  اأبي طالب  الإمام علّي ابن 
الحاج  ال��ك��ري��م  المح�سن  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وجمعية  المعي�سرة  وبلدية  َعمرو  نزيه 
اآل َعمرو الخيرّية في 21 ني�سان 2018م. 
كما اأطلق العديد من الموؤ�ّس�سات العلمّية 
بالتعاون  الأخرى  والإجتماعية  والثقافية 
قريته  اأنع�ست  التي  المنطقة  علماء  مع 
ق����رى جبيل  ُم��خ��ت��ل��ف  ع��ل��ى  واأ�����س����اءت 
الخيرّية  الموؤ�س�سة  خال  من  وك�سروان 
الإ�سامّية لأبناء جبيل وك�سروان وغيرها 

من موؤ�س�سات خيرّية وثقافّية. 

ال�سيخ الدكتور يو�سف ُمحّمد 
َعمرو منارة ُم�سّعة في لبنان 

العربّي...  والعالم 
م��ك��اف��اأة ل��ج��ه��وده ه��ذه وت��ج��اوب��ًا مع 
ومجل�سها  المعي�سرة،  بلدة  اأهالي  طلب 
العاّمة  ال�سحة  وزي���ر  اأ���س��در  ال��ب��ل��دي، 
الأ����س���ت���اذ ع��ل��ي ح�����س��ن خ��ل��ي��ل ق�����رارًا 
الخيري  المعي�سرة  م�ستو�سف  بت�سمية 
يو�سف  ال��دك��ت��ور  ال��ق��ا���س��ي  م�ستو�سف 
واأطلق   ،2012/8/25 في  َعمرو  ُمحّمد 
جهته  من  العالي  والتعليم  التربية  وزير 
الر�سمّية،  المعي�سرة  ثانوية  على  اإ�سمه 
الدكتور  القا�سي  بثانوية  تعرف  فباتت 
تاريخ  من  الر�سمّية  َعمرو  ُمحّمد  يو�سف 

.  2013/10/2
للجمعية  رئي�سًا  انتخب  اإجتماعيًا، 
اآل  لعائلة  الخيرية  ل��اأع��م��ال  العائلية 
 .1980 العام  من  المعي�سرة  في  عمرو 
العائلة  اأف��راد  �سوؤون  خالها  من  فتابع 
بينهم  ما  في  الروابط  ونظم  الإجتماعية 
العلماء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  همومهم  وت��اب��ع 
اآل  م��ن  ال��ك��رام  والمح�سنين  الف�ساء 

َعمرو. 
زهرة  جمعية  �سنة1982   في  اأ�ّس�س 
علي  بلدة  في  الإ�سامّية  الخيرّية  البقاع 
الموؤ�ّس�سة    1986 �سنة  وف��ي  ال��ن��ه��ري، 
جبيل  لأب���ن���اء  الإ����س���ام���ّي���ة  ال��خ��ي��رّي��ة 
الوا�سحة  ب�سماته  ترك  وقد  وك�سروان، 
ع��ل��ى الأع����م����ال ال��ث��ق��اف��ّي��ة وال��خ��ي��رّي��ة 
بها  قامت  التي  والإ�سامّية  وال�سحّية 
وقد  هذا  2002م.  عام  لغاية  الموؤ�س�سة 
اأب�سرت الرابطة الثقافّية في جبيل النور 
مع  بالتعاون   .1999 �سنة  في  يديه،  على 
وال��ث��ان��وي��ات  ال��ج��ام��ع��ات  اأ���س��ات��ذة  بع�س 
ال��ر���س��م��ّي��ة واأه����ل ال��ف��ك��ر وال��ع��ط��اء من 
وكانت  وجبيل.  ك�سروان  محافظة  اأبناء 
عمه  ابن  برئا�سة  الأولى  الإدارّي��ة  الهيئة 

بالوكالة  لبنان  �سمال  محافظ  �سعادة 
هذا  حيدر.  اأب��ي  العزيز  عبد  المرحوم 
الوا�سحة  ب�سماتها  الثقافّية  وللرابطة 
في  بلدّية  ع�سرة  لأرب���ع  الترخي�س  ف��ي 
من  وغيرها  وجبيل  ك�سروان  محافظة 

ق�سايا. 
ك���م���ا ت�����رك ب�����س��م��ات��ه ال��وا���س��ح��ة 
الخيرّية  الإم����داد  جمعية  اأع��م��ال  على 
وفي  المعي�سرة  قريته  ف��ي  الإ���س��ام��ّي��ة 
ومن  ع���ام،  ب�سكل  وال��ف��ت��وح  جبيل  ب��اد 
طالب  اأب��ي  بن  عليِّ  الإم��ام  مركز  خ��ال 
المعي�سرة  في  الإجتماعّية  للرعاية   t

ب�سكل خا�س. 
على  ال��وا���س��ح��ة  ب�سماته  ت��رك  كما 
في  ال��خ��ي��رّي��ة  ال��م��ب��ّرات  جمعية  اأع��م��ال 
 � والح�سون  وزي��ت��ون  المعي�سرة  ق��رى: 
الإ���س��ام��ّي  المركز  وف��ي  ف��رح��ت،  �سقي 
و�سع  م��ن��ذ  جبيل  م��دي��ن��ة  ف��ي  ال��ث��ق��اف��ّي 
الحجر الأ�سا�س من قبل العّامة المرجع 
في  اهلل  ف�����س��ل  ح�سين  ُم��ح��ّم��د  ال�����س��ّي��د 

2000/6/16م. ولغاية تاريخه. 
وم�سوؤوليات  �سارها  طويلة  م�سيرة 
الوطني،  الإنحدار  في زمن  تولها،  جّمة 
للّنا�س  ومحّبته  وموؤلفاته  مواقفه  هياأت 
�سامتة  نه�سة  لحركة  له،  الّنا�س  ومحّبة 
�ساهمت في اإحاطة الواقع اللبناني بهالة 
جديدة  لنطاقة  واأ�ّس�ست  �سلبة  دفاعية 
جهة،  م��ن  ال��ح��داث��ة  ت��ط��ور  م��ع  تن�سجم 
والتم�ّسك بالقيم الإ�سامّية والُمثل العليا 
لاأخاق من جهة ثانية، ومنها الإهتمام 

باإرث لبنان الح�سارّي من جهة اأخرى. 
ال�سيخ الدكتور يو�سف ُمحّمد 

َعمرو... ركٌن من اأركان الق�ساء 
الجعفري... 

منذ العام 1984، هو ركٌن من اأركان 
لبنان  ف��ي  الجعفرّي  ال�سرعّي  الق�ساء 
الروؤوف  عبد  ال�سيد  اهلل  اآية  من  باإجازة 

ُعّيَن في ماك المحاكم  ف�سل اهلل، وقد 
ال�سرعية في العام 1985، وقد �سارك في 
تاأ�سي�س تجمع العلماء الم�سلمين في �سنة 

 .1982
محكمة  في  ال�سرعّية  مهماته  مار�س 
ُثّم  البدائّية  الجعفرّية  ال�سرعّية  بيروت 
بعد  جبيل  في  ال�سرعّية  مهماته  مار�س 
لمحكمة  ال��ت��اب��ع  علمات  لقلم  افتتاحه 
ج��ب��ي��ل ال�����س��رع��ّي��ة ال��ج��ع��ف��رّي��ة ف��ي ع��ام 
ثم   .1992 عام  طرابل�س  في  ُثّم   .1986
في جباع ثم في الهرمل ثم في مرجعيون 
ثم في جويا ليعود ُمجّددًا اإلى جبيل. كما 
ال�سرعّية  المحكمة  في  كم�ست�ساٍر  اعتمد 

ل�سنوات عّدة.  العليا  الجعفرّية 
جبيل،  مدينة  في  الإمامة  مهمة  ُكِلَف 
اأبي  بن  عليِّ  الإم��ام  م�سجد  افتتاح  منذ 
2006م.  ع���ام  اأي���ل���ول  ف��ي   ،t ط��ال��ب 

تاريخه.  ولغاية 
ك��م��ا ه��و ع�����س��و ف��ي ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��اّم��ة 
الأع��ل��ى،  ال�سيعي  الإ���س��ام��ي  للمجل�س 
»تــجــمــع  ف��ي  موؤ�س�س  ع�سو  ه��و  وك��ذل��ك 
هيئة  وفي  لبنان  في  الم�صلمين«  العلماء 
1982م.  ع��ام  منذ  الأوائ���ل  الموؤ�س�سين 

تاريخه.  ولغاية 
م�سوؤوليته وح�سوره، عك�س �سورة  في 
والهادئة  الحكيمة  اللبنانّية  المرجعية 
والر�سينة، هيمنت الواقعية والمو�سوعية 
بذلك  ك��ان  حيث  ومواقفه.  اأف��ك��اره  على 

اأبعد الّنا�س عن الع�سبّية والتطرف. 
ل��م�����س��ات��ه وا���س��ح��ة ف���ي ال��ك��ث��ي��ر من 
القرارات التي اأثمرت خيرًا جنى ثمارها 
مع  الدائمة  بدعوته  اللبنانّي  ال�سعب  ُكلُّ 
الم�صلمين«  العلماء  »تجمع  في  زمائه 
الوطنّية،  وللوحدة  الإ�سامّية  للوحدة 
الغا�سم.  ال�سهيونّي  العدو  �سدَّ  وللجهاد 
ال�سعب  وح����دة  ل��م��ق��ول��ة:  ت��اأي��ي��ده  وف���ي 
المخططات  والمقاومة في وجه  والجي�س 

للبنان  �سمانًة  والتكفيرّية  ال�سهيونّية 
اأجياله.  وم�ستقبل 

�سجل  ف��ي  ال��ب��روز  �سديدة  ب�سماُتُه 
يحكي  اأحكامه  و�سدى  ال�سيعي،  الق�ساء 
المترّفعة.  ونزاهته  واإن�سافه  اعتداله 
الدكتور  �سديقه  مع  مّدة  منذ  يعمل  وهو 
لإخ���راج  من�سور  ع��ل��ي  ن��زي��ه  ال��م��ح��ام��ّي 
الق�سائّية  الم�سائل  حول  كتاب  وتحقيق 
طالب  اأب��ي  بن  علّي  الإم��ام  عن  ال���واردة 
الحديثة،  بالقوانين  ومقارنتها   ،t

نموذجًا.  اللبنانّي  كالقانون 
الطائفة  داخل  الم�سوؤول  موقعه  رغم 
ال�سيعية ومرجعيته ال�سيعية، لم ير�َس اإل 

اأن يكون قريبًا من جميع اللبنانيين. 
تجّلي  جانب  اإلى  المتحّرر  ِفكُره  تاألق 
الكتاب  اتحاد  في  فبرز  الدينية.  ر�سالته 
العالمي  الإت��ح��اد  ف��ي  كما  اللبنانيين، 
الوطن  خ��ارج  العربية  باللغة  للموؤلفين 

العربي في دم�سق وباري�س. 
الفكرية  عطاءاته  على  ا�ستحقَّ  كما 
الباغة  نهج  مجمع  في  �سرف  ع�سوية 
تاريخ  في  ودم�سق  طهران  في  العالمية 

2006/1/18م. 
اأ�ّس�س مجلة »اإطاللة جبيلية« وتراأ�س 
تحريرها منذ عام 2010 ولغاية تاريخه. 
وزارة  ع���ن  ����س���ادر  ت��رخ��ي�����س  ب��م��وج��ب 
 : موقعها  2010/282م.  رق��م:  الإع��ام 

 WWW.etlala-byblos.com
والإ�سامية  اللبنانية  المكتبة  واأغنى 
خاطب  ال��ت��ي  ال��م��وؤل��ف��ات  م��ن  بمجموعة 
الفكر  وجعل  الع�سرين  القرن  روحية  بها 
عن  ويجيب  الع�سر  ي��واك��ب  الإ���س��ام��ي 

ت�ساوؤلته. 
ال�سيخ الدكتور يو�سف ُمحّمد 

َعمرو...حين يرتقي الح�ساد 
اإلى قمم الريادة... 

قوافل  النبُت  و�سار  ال��زرُع  اأثمر  لقد 
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ال�سنابل  من 
وال�����س��ج��ر... 
يعانق  ���س��م��وخ��ًا 
ال�سم�س...  مجد 
ق�����واف�����ل م��ن 
تهوي  الفكر 
عيون  اإل��ي��ه��ا 
ال���م���وؤم���ن���ي���ن 
ورواد  والمفّكرين 
والح�سارة...  الفكر 
نتاجًا  ال��زرع  اأثمر  لقد 
اأدبيًا و�سعريًا ور�سائل في 

والحياة...  الدين 
فمن اأهم موؤلفاته 

المطبوعة: 
تـــــراب«:  »اأبــــــ�   �  1
 � الخام�سة  الطبعة 
العربّي  ال��م��وؤرخ  دار 
م.   2001  � ب��ي��روت   �
ق����ّدم ل���ه ���س��ع��رًا اآي���ة 
طّراد،  ح�سن  ال�سيخ  اهلل 
ال��راح��ل  اللبناني  وال��رئ��ي�����س 

�سارل الحلو. 
الزهراء  »فاطمة   �  2
وقــــ�ــــصــــائــــد اأخــــــــــرى« 
م��وؤ���س�����س��ة الأع��ل��م��ي 
الطبعة  للمطبوعات، 
ب���ي���روت،   � الأول�������ى 

1977م... 
3 � »الــمــدخــل اإلــى 
اأ�ص�ل الفقه الجعفري« 
� قّدم له اآية اهلل ال�سهيد 
ال�سّيد ُمحّمد ال�سدر 
)ق�������ده(، ال��ط��ب��ع��ة 
المنهل  دار  الثانية 
ب��ي��روت  ـ  ال��ل��ب��ن��ان��ي 

2006م. 

الــمــ�ــصــلــمــيــن في  عــلــى  »اأ�ــــصــــ�اء   �  4
مع  بالإ�ستراك  وك�صروان«.  جبيل  بــالد 
ق��ّدم  ���س��وي��دان،  اأح��م��د محمود  ال��دك��ت��ور 
الموؤ�س�سة  العيتاوي.  الدكتور �سلمان  لهما 
جبيل  لأب����ن����اء  الإ����س���ام���ي���ة  ال��خ��ي��ري��ة 

وك�سروان � بيروت � 1987 م. 
5 � »مــ�ــصــرحــيــة عـــن دعــبــل بـــن عــلــّي 
قّدم   � بيروت   � فوة  ال�سّ دار   � الخزاعي« 
له، واأخرجها ال�ستاذ رامي اأحمد كنعان 

� �سنة 2002م. 
الـــمـــ�عـــ�د والــمــهــدّي  »الــمــ�ــصــيــح   �  6
قّدم  ـ   الثانية  الطبعة   .»o المنتظر 
الموؤرخ  دار  �سليبا.  ج��ورج  المطران  له 

العربي � بيروت �سنة 2002 م. 
الـــدرايـــة  فـــي عــلــمــي  ــز  ــ�جـ ــمـ »الـ  �  7
بيروت   � العربّي  الموؤرخ  دار   � والحديث« 

2001 م. 
8 � »�صنابل الزمن« وهي الق�سم الأول 
العقيدة،  في  المنثور  �سعره  دي��وان  من 
بيروت  ـ  فوة  ال�سّ دار  والحياة،  والمنهج، 

�سنة 2002 م. 
� »ال�حدة االإ�صالمّية في م�اجهة   9
 � نم�ذجاً«  االأ�صرف  الّنجف  ـ  التحديات 
 � بيروت   � اللبناني  المنهل  دار  من�سورات 

�سنة 2004م. 
قــا�ــٍس«  مـــذكـــرات  اأو  »الـــّتـــذكـــرة   �10
الموؤ�س�سة  من�سورات  اأج��زاء.  ثاثة  وهي 
اللبنانية لاإعان � بيروت � �سنة 2004م. 
في  الحديث  علم  اإلى  »المدخل   �11
ال�ُصّنة النب�ّية ال�صريفة« � من�سورات دار 
المنهل اللبناني � بيروت � �سنة 2006 م. 

ال�صيعة  مــا�ــصــي  مــن  »�ــصــفــحــات   �12
دار  من�سورات   � لبنان«  فــي  وحا�صرهم 
ة البي�ساء � بيروت � �سنة 2006م.  المحجَّ
� من�سورات دار  »علماء عرفتهم«   �13
ة البي�ساء � بيروت � �سنة 2006م.  المحجَّ
»المهدّي المنتظر بين الحقيقة   �14
� ق���دم له  � ال��ط��ب��ع��ة ال��ث��ان��ي��ة  ــال«  ــيـ ــخـ والـ

من�سورات   � مرهج  جوزيف  المون�سنيور 
ة البي�ساء ـ بيروت � �سنة 2008  دار المحجَّ
خمي�س  ح�سين  علي  الأ�ستاذ  قام  وقد  م. 
اإلى اللغة الإنكليزية ، من�سورات  بترجمته 

مكتبة فخرو � المنامة � مملكة البحرين. 
i بنظرة وحدوّية  »اأهل البيت   �15
ة البي�ساء  حديثة« � من�سورات دار المحجَّ

� بيروت � �سنة 2008 م. 
ال�صيعة  عند  عــا�ــصــ�راء  »�صعائر   �16
االإمامّية« � )الطبعة الثالثة( � من�سورات 

فوة � بيروت � �سنة 2014 م.  دار ال�سّ
17� »الــديــانــة الــخــاتــمــة والــتــحــدّيــات 
ة البي�ساء  الراهنة« � من�سورات دار المحجَّ

، الطبعة الثانّية � بيروت � �سنة 2015 م. 
ــادة  الــ�ــّص ــاف فـــي مـــراقـــد  »الــكــ�ــّص  �18
االأ�ــــصــــراف« � م��ن�����س��ورات ح���وزة الإم���ام 

اد العلمّية � �سنة 2016م.  ال�سجَّ
»نبذة م�جزة عن م�صروع ح�زة   �19
الكاظم  جعفر  بن  م��صى  االإمــام  وكلّية 
ــّيـــة ومــكــتــبــة  o لـــلـــدرا�ـــصـــات االإ�ـــصـــالمـ
الــقــا�ــصــي الــدكــتــ�ر َعـــمـــرو الــعــاّمــة في 

المعي�صرة« � �سنة 2018. 
ومحا�سرات  كلمات  مجموعة   �20
مجات  في  متفّرقة  ومقابات  وبيانات 
و���س��ح��ف وت��ل��ف��زي��ون��ات ل��ب��ن��ان��ي��ة وغ��ي��ر 
الموؤتمرات  بع�س  ف��ي  ���س��ارك  لبنانية، 
داخ��ل  والإ���س��ام��ي��ة  الثقافية  وال��ن��دوات 

لبنان وخارجه. 
التي  والكتب  البحوث  مجموعة   �21
العالمي  الت��ح��اد  ال��ى  وق��دم��ه��ا  �سّنفها 
الوطن  خ���ارج  العربية  اللغة  للموؤلفين 
اإج��ازة  بها  ن��ال  وبحثًا  كتابًا   40 العربي 
والَيراع  الق�ساء  فقه  في  الإب��داع  دكتوراه 
موقع  على  وذل���ك  م.   2006/1/18 ف��ي 
المر�سد  الإل��ك��ت��رون��ي،  العالمي  الإت��ح��اد 
العام الدكتور اأ�سعد علي � دم�سق � باري�س. 
والكتابات  المخطوطات  بع�س  له   �22
والبحوث لم ُتطبع لغاية تاريخه، وبع�سها 

ت�سنيف  ف��ي  ���س��ارك  كما  الإع���داد.  قيد 
العلماء  »تجمع  عن  �سادرة  كتب  اأربعة 
الــمــ�ــصــلــمــيــن« ف��ي ل��ب��ن��ان. وث��م��ان��ّي��ة كتب 
والأبحاث  الدرا�سات  مركز  عن  �سادرة 

الإ�سامّية � الم�سيحّية � بيروت. 
اإ�سامّية  هيئات  قبل  م��ن  م  ُك���رِّ  �23
وث��ق��اف��ّي��ة واأدب���ّي���ة ك��ث��ي��رة ف��ي ال��ع��راق، 
وج��م��ه��ورّي��ة اي����ران الإ���س��ام��ّي��ة، وم��ن 
مت�سيغن  ولي���ة  ف��ي  اللبنانّية  ال��ج��ال��ي��ة 
حّجة  الكبير  ال��ع��ّام��ة  ال��ج��ال��ّي��ة  واإم����ام 
في  ب��ّري  اللطيف  عبد  ال�سيخ  الإ���س��ام 
عام  اأواخر  الأمريكّية  المتحدة  الوليات 
كان  وم�سر  لبنان،  في  وكذلك  1988م. 
لاأ�سالة  الثقافّي  المنتدى  من  اآخرها 
الدكتور  ورئي�سه  القاهرة  والمعا�سرة في 
�سالون  ومن  عبداهلل،  الغني  عبد  ي�سري 
ال��دك��ت��ور ���س��ل��ي��م��ان ع��و���س الأدب�����ي في 
ابن  �سماحة  بوا�سطة  2018/10/12م. 

عمه الدكتور ال�سيخ اأحمد محمد قي�س. 
24� اأ�سرف على كثير من الأطروحات 
وكتب  وال��ع��ل��م��ّي��ة  ال��ج��ام��ع��ّي��ة  وال��ب��ح��وث 

قّيمة.  لبع�سها مقّدمات علمّية 
ال�ساد�س  ف��ي  تعالى،  اهلل  وفقه   �25
بوقف  للقيام  2018م.  اي��ل��ول  �سهر  م��ن 
المعي�سرة  بلدته  في  يملكه  اّلذي  العقار 
باإ�سم  ع��اّم��ة  مكتبة  ل��ي��ك��ون   523 رق���م 
يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  مكتبة 
وكلّية  دينّية  وحوزة  العاّمة،  َعمرو  ُمحّمد 
للدرا�سات الإ�سامّية باإ�سم الإمام مو�سى 
للجامعة  ت��اب��ع   ،o الكاظم  جعفر  ب��ن 
الإ�سامّية في لبنان � المجل�س الإ�سامّي 
ال�سيخ  وقف  اإ�سم  تحت   � الأعلى  ال�سيعّي 
للطائفة  َع��م��رو  ُمحّمد  يو�سف  الدكتور 
في  المعي�سرة  في  ال�سيعّية  الإ�سامّية 

رقم  الجعفرّية  ال�سرعّية  ال�سياح  محكمة 
اأ�سدر  وق��د  2018م.   /  473 ال�����س��ادر: 
ك��ت��اب��ًا ح���ول ذل���ك ت��ح��ت ع��ن��وان:»نـــبـــذة 

م�جزة« تقّدم الكام عنه. 
الذكر،  الآنفة  الوقفّية،  لهذه  اأّرخ   �26
الحافظ  عبد  الدكتور  اللبنانّي  الأدي��ب 
اأع��م��ال��ه  م��ن  لكثير  خ  اأرَّ ك��م��ا  ���س��م�����س. 
اأ�سدقائه  كبار  الذكر.  الآنفة  وموؤلفاته 
راأ�سهم  وعلى  ولبنان  العراق  �سعراء  من 
اآل  ر���س��ا  محمد  ال�����س��ي��خ  ال��ع��ّام��ة  ك���ان 
جواد  ال�سّيد  الخطيب  والعّامة  �سادق، 
ح�سن  ال�سيخ  ال��ع��ّام��ة  اهلل  اآي���ة  ���س��ّب��ر، 
ال�سّيد  الدكتور  والعّامة  العاملّي،  طّراد 
ال�سيخ  وال��دك��ت��ور  ال��ق��زوي��ن��ّي،  ج����ودت 
ومفتي  ال��ب��ه��ادل��ّي،  ك��اظ��م  اأح��م��د  ع��ل��ي 
من�سور،  علي  ال�سيخ  الجعفرّي  طرابل�س 
ح�سين  والأ�ستاذ  ح�سن  الأ�ستاذ  ونجاه 
ورئي�س  الفيحاء«،  »بــلــبــل  ب���  ال��م��ع��روف 
ف�سيلة  ال��ع��ل��وي  الإ����س���ام���ّي  ال��م��ج��ل�����س 
والعّامة  عا�سي،  اأ�سد  ال�سيخ  الدكتور 
حبيب  والدكتور  �ساهين،  ح�سن  ال�سيخ 
محفوظ، والأديب علي محّمد ديب كنعان 
وال�ساعر  ال�سبعلّي،  ب�����س��ارة  والأ���س��ت��اذ 
والأ�ستاذ  �سحرور،  خليل  الحاج  ال�سعبّي 
برق  ا�سماعيل  والأ�ستاذ  حمادة،  ح�سن 
وال�سعر  والأدب  الوفاء  اأهل  من  وغيرهم 
الأ�ستاذ  ال�سديق  كان  ومنهم  والمواقع 
 16( الحلقتين  ف��ي  ��ول  ف�����سّ م.  ان��ط��ون 
بــالد  ــن  مـ »اأعــــــالم  �سل�سلة  م��ن   )26 و 
الإل��ك��ت��رون��ي  م��وق��ع��ه  خ���ال  م��ن  االأرز« 
w w w . fo c u s o n l e b a n o n .
com، والدكتور ربيع داغر على �سفحته 

»مدّونة ربيع داغر«. 
ُجبيلّية«  »اإطــاللــة  لمجلته  كان  كما 

البي�ساء  الّيد  واإطالتها  تحقيقاتها  في 
وفي  الم�سيحّي،   � الإ�سامّي   الحوار  في 
ال�سام  ن�سر  وف��ي  الإ�سامّية،  ال��وح��دة 
والثقة  الأمل  وزرع  البين،  ذات  واإ�ساح 
الطيب  الدور  اللبنانيين  نفو�س  في  باهلل 
والم�سوؤول. وكذلك الحديث عن الحلقات 
طرابل�س  في  ال�سيعة  تاريخ  في  المن�سّية 
و�سمال لبنان، وفي جبل لبنان، والإ�ساءة 
تاريخنا  في  عامل  جبل  علماء  دور  على 
والحديث  والإ�سامّي.  والعربّي  اللبنانّي 
عن نبوغهم في الفل�سفة والأدب وال�سعر، 
الجغرافيا  وف��ي  وال��ع��رف��ان،  والت�سوف 
اأي��ام  منذ  المعرفة  وف��ن��ون  وال��رح��ات، 
ولغاية  ف��ي ط��راب��ل�����س  ��ار  ع��مَّ ب��ن��ي  دول���ة 
وذوده���م  للبنان  حّبهم  وع��ن  ت��اري��خ��ه. 
عام.  األ��ف  من  اأكثر  خ��ال  حيا�سه  عن 

وغيرها من اأبواب. 
وبعد... 

الفكر  ربوع  في  الخافُق  العلُم  اأيها  يا 
على  القادم  الفكر  قائد  يا  الإ�سامي... 
على  القاب�س  اأيها  الفجر...  من  ح�سان 
المعتمر  اأيها  ال��ح��ّق...  اأبجدية  نوا�سي 
تعبر  الليل  وعباءة �ساة  ال�سم�س  عمامة 
يمينك  النهار...  مطالع  اإلى  بالموؤمنين 
المنابر...  ومجد  ي�سارك  اهلل...  وكتاب 
ال�سعر  ق�����س��ائ��د  ف���م���داك  ع��ي��ن��ي��ك  م���ّد 
ت�سرق  �سم�سك  ه��ي  ال��ف��ك��ر...  وميادين 
وعلمًا  الأيام فكرًا  لتماأ  الوطن  في فجر 

وح�سارة... 
بك نرفع الهام وكّل هامة... بوجهك 
من  زدن��ا  العمامة...  مجد  يا  الح�سينّي 
تقواك واإيمانك كرامة و�سهامة... فمعك 
المحّبة  ور���س��ال��ة  ال�����س��ام  ق��دا���س��ة  نتلو 

والإيمان... 

الهوام�س:
مجلة »كل الف�سول« لاإعامّية الأ�ستاذة ن�سال �سهاب، العدد )23(، ال�سنة الخام�سة، �س 14 � 15 � 16.( 1)
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كت�ر عبد الحافظ �َصَم�س من الدُّ

ِغناُء 

واِدي الشَّ

والـــــــــــَمـــــــــــَدِد االإِْلـــــــــــــــهـــــــــــــــاِم  ــــــــــْحــــــــــَ�َة  �ــــــــــصَ يـــــــــا  هلِل، 
مـــــــــــانـــــــــــي ِمـــــــــــــْن َوداَعــــــــِتــــــــهــــــــا ويــــــــــا اْنـــــــــِبـــــــــثـــــــــاَق االأَ
وِلــــــــَمــــــــْن ــا  ــ ــ ــنـ ــ ــ َلـ َتـــــــْبـــــــَقـــــــى  اأَْن  ـــــــــــــــاأَُل  اأَ�ـــــــــــــــصْ اأَهلَل 
ُنـــــــــْبـــــــــُل الــــــَقــــــ�ــــــصــــــيــــــَدِة فــــــــي ُدْنـــــــــيـــــــــا ُعــــــُروَبــــــِتــــــنــــــا
ُتـــــــــــْبـــــــــــِرُزُه ــَر  ــ ــ ــْعـ ــ ــ ـ ــصِّ ــ ــ ــ�ـ ــ ــ الـ اأَنَّ  ــــــــهــــــــاَدُة  الــــــــ�ــــــــصَّ ِهــــــــــــَي 
ـــــــاِعـــــــُر الــــــــــَبــــــــــْدُر فـــــــي ُلـــــــْبـــــــنـــــــاَن َمـــــْنـــــَعـــــُتـــــُه والـــــــ�ـــــــصَّ
ـــــــــمـــــــــاِء، يــــــا َعــــلَــــمــــاً ُبـــــــــــ�ِرْكـــــــــــَت، يــــــا اأَْنــــــــــَبــــــــــَل االأَ�ـــــــــصْ
، َنـــــــْهـــــــُج ُهــــــــًدى ــــــا�ــــــسُ ـــــْعـــــِر، يــــــا َعــــــبَّ َبــــــــالَغــــــــُة الـــــ�ـــــصِّ
ــــــٍر اإَِلــــــــــــــــى الـــــــَعـــــــْلـــــــيـــــــاِء َوْثـــــــَبـــــــُتـــــــُه َفـــــــــِريـــــــــُد َعــــــ�ــــــصْ
ــَك فـــــــي ُلـــــــْبـــــــنـــــــاَن َمـــــــْفـــــــَخـــــــَرٌة ــ ــ ــصِ ــ ــ ــ� ــ ــ ــْم ــ ــ ــصَ ــ ــ ُبــــــــــــــــــُزوُغ �
ــا ــهــ ــ ــُل ــ ــاِئ ــ ــَت االأَمــــــــــانــــــــــي، واأَْنــــــــــــــــــَت الـــــــــَيـــــــــْ�َم ن ــ ــ ــْن ــ ــ ــصُ ــ �ــ
ــــــــــــــــــــــــــاُم َتـــــْحـــــَفـــــُظـــــهـــــا ــــــــــْت َمــــــــــــــــاآِثــــــــــــــــُرَك، االأَيَّ َعــــــــــمَّ

ـــــعـــــاَل َثـــــــــْرَوِتـــــــــِه ــِر، يــــــا ِمـــــ�ـــــصْ ــ ــ ــْع ــ ــ ــصِّ ــ ــ ــ� ــ ــ يــــــا َمــــــْنــــــَهــــــَل ال
ــــــــــ�اِدي فـــــــــي َمـــــــراِتـــــــِعـــــــهـــــــا ويـــــــــــا ِغــــــــــنــــــــــاَء الــــــــــ�ــــــــــصَّ
ــا ــ ــُدهـ ــ ـ ــيِّ ــ ـ ــصَ ــ ــِر �ـ ــ ــ ــْع ــ ــ ــصِّ ــ ــ ــ� ــ ــ اأَْنــــــــــــــــَت االأَِمــــــــــيــــــــــُن و�ــــــــصــــــــاُح ال
ْود َعـــــــــــــْن َحـــــــــــــقٍّ ُتــــــــبــــــــاِرُكــــــــُه ــــــــْعــــــــُيــــــــَك الــــــــــــــــــــذَّ َو�ــــــــصَ

ــاِب َمــــــْن َنـــ�ـــَصـــُجـــ�ا ــ ــ ــصـ ــ ــ ـــْعـــِر ِمــــــْن اأَْو�ـ ــا حــــاِفــــَظ الـــ�ـــصِّ يــ
قـــــاِفـــــَيـــــٍة َجــــــــْر�ــــــــسُ  َوَوْزٌن،  َبـــــــْحـــــــٌر  ــُر  ــ ــْعـ ــ ـ ــصِّ ــ ــ�ـ ــ ــالـ ــ فـ
ــــــــا، ِمــــــــْنــــــــَحــــــــٌة َبـــــــــــــــــَرَزْت ـــــــــــْيـــــــــــَت ِجــــــــيــــــــاًل َغــــــــِنــــــــيًّ َربَّ
ُمــــــــَرْوَنــــــــَقــــــــًة اآمــــــــــــــــااًل  االأَْرَز  واْمــــــــــَنــــــــــِح  ِعـــــــ�ـــــــسْ 

َغـــــــــــِد ـــــــْعـــــــِد والـــــــــــرَّ ويـــــــــــا َرفـــــــــيـــــــــَف َجـــــــــنـــــــــاِح الـــــــ�ـــــــصَّ
ِلـــــــــْلـــــــــَ�َلـــــــــِد االآِب  ُدعــــــــــــــــــــاَء  ـــــــــي  ِمـــــــــنِّ اإَِلــــــــــــــْيــــــــــــــَك 
ـــــــْعـــــــَر فــــــــي ُيـــــــــْمـــــــــٍن وِلــــــــــــالأََبــــــــــــِد ُيــــــــــــ�اِكــــــــــــُب الـــــــ�ـــــــصِّ
ــا الــــــَيــــــْ�َم ِمــــــْن َكــــِبــــِدي ــ ــْذهـ ــ ــَك، ُخـ ــ ــِلـ ــ ــْبـ ــ ِمــــــْن َوْحـــــــــِي ُنـ
ـــــــاِعـــــــِر الــــــُمــــــْثــــــلَــــــى ِبــــــــــال ُعــــــَقــــــِد َبــــــــــالَغــــــــــُة الـــــــ�ـــــــصَّ
ــــــــِة َمـــــــــــــْن َيـــــــْحـــــــِمـــــــيـــــــِه ِمـــــــــــــْن َكـــــــَمـــــــِد ِبــــــــَعــــــــْبــــــــَقــــــــِريَّ
ــُر ِلــــــْلــــــُخــــــُلــــــِد ــ ـــ ــْع ــ ـــ ــصِّ ــ ــ ــ�ـ ــ ـــ َعــــــــلَــــــــى َبــــــــيــــــــاِنــــــــَك ُخـــــــــــــطَّ ال
ُهـــــــِد ــي االإِيـــــــــمـــــــــاِن والـــــــزُّ ــ ــِر فــ ــ ــ ــْج ــ ــ ــَف ــ ــ ــِة ال ــ ــ ــَح ــ ــ ــصْ ــ ــَ��ــ ــ ــ َك
ــــــْعــــــٍر ِبــــــــــَ�ْحــــــــــِي الــــــــــ�اِحــــــــــِد االأََحـــــــــــــــِد اأَِمــــــــــيــــــــــُر �ــــــصِ
ِلــــــــــُكــــــــــلِّ طــــــــــاِلــــــــــِب ِعــــــــــْلــــــــــٍم َخــــــــــْيــــــــــُر ُمـــــــْعـــــــَتـــــــَمـــــــِد
ــِد ــ ـ ــصَ ــ �ـ ــرَّ ــ ْهــــــــَر، َوْلـــــــَتـــــــْدُعـــــــ� اإَِلـــــــــــى الـ ــــِبــــَق الــــــــدَّ ِلــــَتــــ�ــــصْ
ــِد ــ ـ ــصَ ــ ــ�ـ ــ َحـ ِمـــــــــــْن  اهلُل  َوقـــــــــــــــاَك   ، ــــــــرٍّ �ــــــــصُ ُكـــــــــــلِّ  ِمـــــــــــْن 

وَثـــــــــــــــــــــــْرَوُة الـــــــِعـــــــْلـــــــِم َفـــــــــــــــــْ�َق الـــــــــَعـــــــــدِّ والــــــــــَعــــــــــَدِد
ــــــــِجــــــــيٍّ �ــــــــصــــــــاِحــــــــٍر َغـــــــــــــــِرِد ِبـــــــــلَـــــــــْحـــــــــِن ُحـــــــــــــــبٍّ �ــــــــصَ
الــــــَبــــــلَــــــِد فــــــــي  واالآداِب  ـــــــْعـــــــِر  الـــــــ�ـــــــصِّ وراِئــــــــــــــــــــُد 
ـــــــْ�ِء ِمــــــــــْن ُقــــــــــــــْرٍب وِمــــــــــــْن ُبـــــُعـــــِد َمــــــنــــــاِفــــــُذ الـــــــ�ـــــــصَّ

ـــــــْعـــــــٍر، ُدوَنــــــــــمــــــــــا َزَبــــــــــــِد ـــــــْعـــــــراً وَلـــــــْيـــــــ�ـــــــسَ ِبـــــــ�ـــــــصِ �ـــــــصِ
ــِد ــ ــصَ ــ ــ� ــ ــَج وِح فـــــي الــ راِئـــــــــِر َدْفــــــــــــُق الـــــــــــــرُّ َبــــــْحــــــُر الـــــــــدَّ
ـــــــْعـــــــِرَك اأَْغـــــــــــَنـــــــــــْت ُكـــــــــــلَّ ُمـــــْجـــــَتـــــِهـــــِد اأَْحـــــــــــكـــــــــــاُم �ـــــــصِ
َتـــــــــِلـــــــــِد... َلـــــــــــْم  ُلـــــــْبـــــــنـــــــاَن  فـــــــي  االأُمُّ  َفــــــِمــــــْثــــــُلــــــَك 

اِعِر واأَلديِب  إَِلى الشَّ
والَفِقيِه اللَُّغِويِّ اأَلخ 

كتور  ْيِخ الدُّ الَعزيِز َسماحِة الشَّ
َعبَّاس فتوين )َحِفَظُه اهلُل(

كتور  هِل البيِت i، اإِنَّه الدُّ ُر اأَ َم�سيحيٌّ عا�ِسُق لاإِ�ساِم، ونا�سِ
مي�سال َكعدي، يقول: الإِماُم عليٌّ اأَعَظُم اإِن�ساٍن في العاَلم وعاَلٌم 

ُم�ستِقلٌّ ِبذاِته. وَمَجلََّة »اإِطالة ُجَبْيِليَّة« هي َقَلٌم َنجيٌد وَثقيٌف.
مع  خ�سبَة  قًة  م�سوِّ مقابلًة  اأَجريُت  اأَنَّني  �ُسروري  َدواع��ي  ِمن 
كتور مي�سال  حرير، واللُّغويِّ القدير، الدُّ اعِر النِّ الأَديِب الكبير، وال�سَّ
ِة اأَهِل البيِت i ول �سيَّما الإِماِم عليٍّ  َكعدي، حوَل موؤَلَّفاِتِه في اأَِئمَّ
كتور يو�سف َعمرو،  يخ الدُّ t، تلبيًة لطلِب القا�سي �سماحِة ال�سَّ

َن �سفحاِت َمجلَِّته: »اإِطالة ُجبيليَّة«. فكان الحواُر الآتي: لُتزيِّ
ـ ُدكتور مي�سال َكعِدي 

م�ِس في  ُح ِمن ال�سَّ اأَنَت اأَ�سَهُر ِمْن ناٍر على َمنار، واأَو�سَ
 . ، واأُ�سلوِبَك الَجماليِّ هار، في قلِمَك االأَدبيِّ راِئَعِة النَّ

ني كثيًرا اأَن اأَلَتقَي بَك في مقابَلٍة حوَل موؤَلَّفاِتَك  َي�ُسرُّ
ينيَّة؛ ومعَك َيحُلو اللِّقاُء، اأَْهاًل ِبَك. الدِّ

ا�س؛ َلَك في قلبي الَكثيُر ِمَن الحْتراِم، َلَك  اأَْهًا ِبَك ُدكتور عبَّ
على  ل  َعزيٌز،  فاأَنَت   ، اخليِّ الدَّ وِلَجوهِرَك  ِتَك  وِلِوجدانيَّ وِلَقَلِمَك 

قلبي وَح�ْسب، بْل على ُكلِّ َمن َعَرَفَك، وَهذا اأَنا اأَعِرُفُه َعن ُقرٍب.
ـ �ُسْكرًا َجزياًل َلك؛ في الَبْدِء، 

كيَف ِلَم�سيحيٍّ اأَْن َيكتَب في االإِ�سالِم؟

ا اإِْن  الإِ�ساُم، وما الإِ�ساُم؟ اأَنا ُم�ْسِلٌم هلِل، اأَنا ل اأَكوُن َم�سيحيًّ
َلْم اأَُكْن ُم�ْسِلًما هلِل. والَم�سيحيُّوَن َيع�َسقوَن الإِ�ساَم الَّذي له َمكانٌة 
يا�سِة وُعظماِء التَّاريِخ الَّذيَن  عنَد اهلِل. ولْن اأَدخَل في َتفا�سيِل ال�سِّ

ي َل�سُت �ِسيا�سيًّا، ول ِحزبّيًا. وا، لأَنِّ َمرُّ
َمعرفًة  َة  الم�سيحيَّ ِرج��اِل  اأَعَظِم  ِمن  عماِء، وهو  الزُّ اأََح��ُد  قال 

وُخبرًة:
َمْن  ا  وِمنَّ بالإِنجيِل،  اأَ�ْسَلَم  َمْن  ا  وِمنَّ بالُقراآِن،  اأَ�ْسَلَم  َمْن  ا  »ِمنَّ

اأَ�ْسَلَم بالتَّوراِة«.
افُع الَّذي َجعَلَك َتختاُر ُعنواَن اأُطروحِتَك: ـ ما الدَّ

»االإِماُم عليٌّ َنْهًجا وُروحًا وِفْقهًا«؟
اأَْن  اأَراَد  اإِْذ  واِلدي،  ِمن  بداِفٍع  كانْت  َكَتبُتها  الَّتي  الأُطروحُة 
؛ ول َت�ْسَتغِرْب اإِطاقًا، اإِذا ُقلُت َلَك، وِبداِفٍع  اأَكُتَب َعن الإِماِم عليٍّ
َنكتَب  ْن  اأَ ُنريُد  عندما  الأَدي���اِر  في  ونحُن  ْكليريكّي؛  اإِ َدْي��ٍر  ِمن 
ِة  اأُطروَحًة ما، َعن اأَيٍّ كاَن ِمن الَب�َسر، كان الجواُب ياأْتي َبعَد �ِستَّ
ماِح َلنا بالِكتابِة، ولِكْن عنَدما ُدِفَع ا�ْسمي  ، ِلل�سَّ اأَ�ْسُهٍر على الأََقلِّ
ُه �سَيكُتُب َعن َعظيٍم  اإِنَّ وِقيَل:  العاَلِم،  ِدينيٍّ في  َمرِجٍع  اأَكَبِر  اإِلى 
نيا في العاَلِم، وِمن ُعَظماِء الَخليقِة في العاَلِم،  ِمن ُعَظماِء الدُّ
ِة  دُّ ِخاَل َثماٍن واأَرَبعيَن �ساعًة؛ وهذا دليٌل قاِطٌع على َمحبَّ كان الرَّ

اعُر عبَّا�س فت�ني كت�ر ال�صَّ اأَْجَرى الُمقاَبلَة الدُّ
كتور ميشال َكعدي لقاٌء مع أديبنا وشاعرنا الكبيرالدُّ
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.t ٍّا�ِس، لاإِماِم علي ا�ِس، ُكلِّ النَّ النَّ
 t ُة االإِماِم عليٍّ و�سيَّ ـ ما ُخ�سُ

�سبِة َلك، حتَّى كتبَت االأُطروحَة عنه؟ بالنِّ
ُهْم  َد اإِن�ساٍن، ُهَو كاأَْهِل البيِت ُكلِِّهْم؛ اإِنَّ الإِماُم عليٌّ َلم َيكْن ُمجرَّ
ي�سيَن؛ والإِم��اُم عليٌّ ُهو واِح��ٌد ِمن ِرج��اِل الَقدا�َسِة على  ِمن الِقدِّ
اِفُع اأَكثَر ِمن ُممتاٍز ِمن الَجميِع؛ والَجميُع  الأَر�ِس، فلذلَك كان الدَّ

.t ٍّاْرتاُحوا اإِلى َعَملي، واأَنا اأَكُتُب َعن الإِماِم علي
ُغرفِة  اإِل��ى  واأَدُخ��ُل  ��اق،  ِريَّ َمنِزِلنا في  ل��ى  اإِ ُل  اأَ�سِ ُكنُت  ِعنَدما 
والإِنجيَل  الَكريَم،  القراآَن  ُكُتٍب:  َثاَثَة  َمكَتِبِه  فاأَِجُد على  واِل��ِدي، 
را�سَة، َطَلَب  رُت اأَْن اأُتاَبَع الدِّ �َس، وَنهَج الَباغِة. وعنَدما َقرَّ الُمقدَّ
ِحبُّ َغْيَره؟،  واِلِدي اإَِليَّ بَنوٍع ِمن الإِلحاِح، واأَنا اأَحترُمُه َكثيرًا؛ وَمْن اأُ
اإِذا ُكنَت ُتِحبُّني ِفعًا، فالإِماُم عليٌّ َيجُب اأَن َيكوَن على  قال لي: 

كتوراه. اأَطراِف اأَقاِمَك للدُّ
َد  ُمَجرَّ َيكْن  لْم  ا  عليًّ الإِم��اَم  لأَنَّ  الَموِقَف،  ْبُت  َتَهيَّ الحقيقُة، 
لى َمعاِلِمِه ُكلِّها. الإِماُم عليٌّ َرُجٌل َيمتاُز  َل اإِ ديٍب َحتَّى َت�سِ و اأَ اإِن�ساٍن اأَ
وِله اإِلى  اِئَمة، وبُو�سُ اِة الدَّ بالَعَظمِة الكبيرِة، وبالتَّقدي�ِس، وبال�سَّ

�ُسوِل الأَعَظِم. ا اإِلى جاِنِب الرَّ الأَر�ِس ِلَيجَعَل لاإِن�ساِن ِديًنا �َسماِويًّ
َعن  عبارٌة  وهي  اأُطروحٍة،  لإِقامِة  الحقيقيُّ  اِفُع  الدَّ ُهو  فَهذا 
�َسبعِة كيلو َوَرٍق؛ وكنُت ِفعًا اأَخاُف ِمن الإِماِم عليٍّ اأَلَّ اأَكوَن َمَعه 
ٍة، َلْم اأَْعَمْل اأَكثَر ِمن َخم�سيَن ِبالِمَئِة  في ُكلِّ التَّفا�سيِل. ِبَب�ساطٍة ُكلِّيَّ

. ِمن الإِماِم عليٍّ
ِكتاُبنا َعن الِحَكم، ما زال في َحوَزِتنا، في الَمكتبِة، ِعبارٌة َعن 
ْرَت ُكلَّ ِحكمٍة في  اإِحَدى َع�ْسَرَة وَثاِثمَئٍة وِع�سريَن ِحكمًة؛ لو َف�سَّ
بُت الَموِقَف، لأَنَّني َعَرْفُت اأَنَّ  �َسطَرْيِن فا َيكفي الَوَرُق؛ فلذِلَك َتَهيَّ
ْن اأُْقِدَم عليه، ولكنَّ اهلَل اأَراَد َبعَد َخم�ِس  َعملي �َسيكوُن �ساّقًا، قبَل اأَ
د  كتوراه بدرجِة جيِّ ْن اأَناَل �َسهادَة الدُّ ِل اأَ �َسنواٍت ِمن الَعمِل الُمتوا�سِ
ْغِم ِمن الَعراقيِل، ول اأُريُد اأَن اأَقوَل َمن كاَن ُيَعرِقُل  ِجّدًا، على الرُّ
كتور  َعَملي، وفي َفهِمُكْم ِكفاَيٌة، ولكنَّ فوؤاد افرام الُب�ستانّي، والدُّ
ٍة لكْي َيدَح�سا َمن كاَن َيِقُف  يو�سف فرحات، اأَقَدما ِب�َسجاعٍة ُكلِّيَّ

في َوجهي.
نا َعَرْفنا الإِماَم عليًّا على حقيقِته، ولأَنَّ الإِماَم علّيًا، كما  لأَنَّ
يَن على الأَر�ِس، وكاأَنَّه  ا�ِس العاديِّ اإِنَّه لْم َيكْن ِمن النَّ قلُت ِمراًرا، 
�سبِة  بالنِّ ِل،  الأَوَّ بالأَمِر  لي�َس  هذا   ، الأَر����سِ اإِل��ى  فوق  ِمن  ُمر�َسٌل 
لَم  نا َنكَرُه الظُّ يَن، بطبيعِة الحاِل، لأَنَّ ا نحُن، الم�سيحيِّ للمو�سوِع؛ اأَمَّ
ْهِل  ِة اأَ ه، واأَهُل البيِت ُظِلُموا، ولقد قراأُْت الَكثيَر عن َمظلوميَّ وَنرُف�سُ
ا اأَعِرُفه عنه ِمن الآَن  َث َعمَّ تحدَّ البيِت. والإِماُم عليٌّ اأَ�ستطيُع اأَْن اأَ
نا َعَرفناُه عن ُقرٍب؛ ولْم اأَُكِن الَوحيَد الَّذي َكَتَب عن  حتَّى �َسَنٍة، لأَنَّ
، وعن اأَهِل البيِت، نحُن اأَكثُر ِمن اأَربعيَن كاِتًبا و�ساِعًرا  الإِماِم عليٍّ

ُرَك فقط بَملحمِة عبِد  َكَتُبوا َعن اأَهِل البيِت، ما َلْم َيْكُتْبُه اأََحٌد؛ اأَُذكِّ
ِمَئٍة  اآلِف بيٍت، منُذ  اأَرَب��ْت على الخم�سِة  الَّتي  الَم�سيِح الأَنطاكّي 
ْلنا اإِلى بوُل�س �َسامة،  نون، وَو�سَ اُم وال�سِّ وِع�سريَن �َسَنًة، وَتواَلِت الأَيَّ
ريمون  الها�سم،  جوزيف  الوزير  ُج��رداق،  جورج  كتَّاني،  �سليمان 

هِل البيِت... ور، واآَخُرون كاُنوا اأَوفياَء لأَ ي�س، جورج �َسكُّ َق�سِّ
ِه اأَْن َيكوَن  لَم؛ الإِماُم عليٌّ ِمن َحقِّ نا َنكَرُه الظُّ ا ِلماذا؟ فاأَنَّ اأَمَّ

. ِبيِّ ُه َنْف�ُس النَّ ، لأَنَّ �ُسوِل العربيِّ َخليفًة للرَّ
ـ هل قراأََت الُقراآَن الكريَم؟

اٍت يا ُدكتور فتوني؛ ليَت ُكلَّ ُم�ْسِلٍم َيقراأُُه  قراأُْت القراآَن �َسْبَع َمرَّ
، فاأَ�ساأَُل: َمْن  فَّ الجاِمِعيَّ ٍة اأَدخُل ال�سَّ ًة واحدًة؛ في ُكلِّ َمرَّ ولو َمرَّ
وا الُقراآَن  ِمنُكْم َقراأَ الُقراآَن الَكريَم ِلُنباِرَك له؟ بن�سبِة 99 % َلْم َيقراأُ

باِب! الكريَم ِمَن ال�سَّ
ـ ماذا َوَجْدَت في القراآِن الكريِم؟

َعلَّقني  ��ذي  الَّ ��ْيُء  ال�����سَّ ما  ا،  ُمِهمًّ �َسْيئًا  اأَق���وَل  اأَْن  اأَري���ُد  ُهنا 
الُقراآُن  هو  ِبَم�ِسيِحيَّتي  َعلََّقني  ��ذي  الَّ اإِنَّ  الجواب:  بالَم�سيحيَّة؟ 
َعَظَمِة  َعن  وَتف�سيراٍت  َم�ساِميَن  ِمْن  فيِه  ما جاَء  ِلَكْثَرِة  الكريُم، 
اأََتْوا  ما  الكريِم،  الُقراآِن  َمَع  الُمر�َسَل  الُم�سَطَفى  لأَنَّ  ِة،  الَم�سيحيَّ

ُلوا. وا، اإِنَّما اأََتْوا ِلُيَكمِّ َعَلى الإِْطاِق ِلَيْنُق�سُ
ٌك باأَهداِب  اأَيَن نحُن ِمن َهِذِه الأَُموِر؟ عندما اأَقوُل: اإِنَّني مُتَم�سِّ
ِة اهلل، َيِجُب اإِذا قراأُْت اأَْن اأَعِرَف ما اأَْقَراأُ واأَْفَهَمه؛ فاأَنا اأَقوُل  َمَحبَّ
ذاتي،  في  اإِيماًنا  اأَجعُلها  الَّتي  التَّفا�سيِل  وبكلِّ  ٍة،  ُكلِّيَّ ب�سراحٍة 
ِة واأَحَبْبُتها،  ْنُت ِدرا�َستي ِبالَم�سيحيَّ واإِيماَن عاِئَلتي اليوَم: اإِنَّني َمكَّ
َطًفى ِمن اهلِل على  لأَنَّني َقراأُْتها في الُقراآِن الكريِم َعْبَر َر�ُسوٍل ُم�سْ

�سبِة للَمو�سوِع. الأَر�ِس، َهِذِه هي الحقيقُة ِبالنِّ
عِن  َكَتْبنا  الَّذيَن  عراَء  وال�سُّ الأَدب��اَء  نحُن  اتَّفقنا جميًعا،  وقِد 
نا  الإِ�ساِم، اأَمثال: جورج جرداق وبول�س �سامة و�سليمان كتَّاني، اأَنَّ
ا واأَخاقّيًا من الُقراآِن الكريِم، واإِنَّ ُكلَّ ما ُتريُدُه  ا�سَتفْدنا اأَدبّيًا وُلَغِويًّ

ا. ْي�سً ِة قراأْناُه في الُقراآِن الكريِم اأَ ِة وِمن الإِن�سانيَّ في الإِن�سانيَّ
 t ٍّـ َحلَّقَت عاليًا، وُغ�سَت عميًقا في فكِر االإِماِم علي

ُفه؟ بماذا ُتعرِّ
هاية. َلْم َيْدِر اأََحٌد حيَن  �سبِة لي، الإِماُم عليٌّ ُهو الِبداَيُة والنِّ بالنِّ
مِة، في قلِب البيِت الَحراِم، وارَتَفَع �سوُته �ساِرخًا  َة الُمكرَّ ُوِلَد في َمكَّ
اأَنَّه �َسيكوُن طاِئرًا �َسماِوّيًا، وَماكًا �َسماِوّيًا، وفاِعًا في  بالُبكاِء، 

َعَظمِة اهلِل على الأَر�ِس.
يوم الجمعة الواقع فيه الثَّالَث ع�سَر ِمن �َسهِر َرجب َبعَد عاِم 
الَّتي  التَّقَوى  و�ُسعلُة  الإِيماِن،  اأَن��واُر  انبَثَقْت  �َسَنًة،  بَثاثيَن  الفيِل 

َر�َسَمْت َماِمَح الِهدايِة والُبطولِة في الإِ�ساِم.
اأَعجَبَك فيه؟  الَّذي  ٌة، ما  اإِ�ساميَّ ٌة  t �َسخ�سيَّ الإِم��اُم عليٌّ 

وِمن اأَيَن تبداأُ الحديَث عنه؟
؟ الإِماُم عليٌّ َعرَف كيَف َياأُْخُذ َمكاَنه  ما اأَعجَبني بالإِماِم عليٍّ

ِة والإِ�ساِم؟ والقليُل َيعِرُف ذلَك. فِمْن اأَيَن اأَبداأُ؟ بيَن الَم�سيحيَّ
؟ هْل اأَبداأُ  �سوِل العربيِّ هْل اأَبَداأُ بالإِماِم عليٍّ بيَن الَم�سيِح والرَّ
؟ بيَن عليٍّ  ِة بيَن عي�سى الَم�سيِح بِن َمريَم وَعّليٍّ خ�سيَّ بَمعاِلم ال�سَّ
اأَبداأُ  ؟ هْل  الإِم��اِم عليٍّ وحيُّ عنَد  الرُّ بالتَّفاعُل  اأَب��داأُ  ٍد؟ هْل  ومحمَّ
بداأُ بعليٍّ  ا؟ هْل اأَ ُه َيمتاُز ِبَعقٍل وا�ِسٍع ِجدًّ بعليٍّ والقراآن؟ هْل اأَبداأُ باأَنَّ
بعليٍّ ِنبرا�ٌس  اأَب��داأُ  ِة؟ هل  وفيَّ بعليٍّ وَمعاِلٍم ال�سُّ اأَب��داأُ  والعقل؟ هل 
وُقدوٌة؟ هل اأَبداأُ بعِليٍّ التَّرغيُب والتَّرهيُب؟ هل اأَبداأُ بف�ساِئِله على 

يِن، وعلى الإِ�ساِم؟ الَب�َسِر، وعَلى الدِّ
ماِم ِللحياِة والموِت؟ هْل اأَبداأُ  بداأُ ِبَنظرِة الإِ اأَ بماذا اأَبداأُ؟ هْل 
ِه؟ هْل اأَبداأُ باأَقواٍل  بداأُ بِطبِّ بنهِج الباغِة؟ هْل اأَبداأُ ب�ِسعِرِه؟ هْل اأَ
ِمن َنْهِج الباغِة؟ هْل اأَبداأُ بِقَيِم الُحُقوِق الَّتي اأَعطاها لُكلِّ العاَلِم؟ 
بداأُ بفل�سفِة  َفه اأَنَّه ُقدوٌة واإِماٌم؟ هْل اأَ هْل اأَبداأُ بمعَنى الَحقِّ الَّذي َو�سَ
واإِنَّ  والعاَلُم؟  وماِن  والرُّ الُيوناِن  َجماعُة  عنُه  اأََخ��َذ  الَّذيَن  الإِم��اِم 
ِل نهِج الباغِة َتُعُدُه َفيل�سوًفا. والفل�سفُة لها  ُكلَّ فا�سلٍة ِمن َفوا�سِ
فاٌت، فا ُيوَجُد اأََحٌد في العاَلِم َعَرَف الَفل�سفَة على حقيقِتها  ُموا�سَ
؟  عليٍّ الإِم��اِم  ِعِن  اأَتكلَُّم  َعمَّ   .t عليٌّ  الإِم��اُم  عَرفها  ا  ِممَّ اأَكثر 

بيُب... . اعُر، الفيل�سوُف، العاِلُم، الطَّ الكاتُب، ال�سَّ

الإِماُم عليٌّ عاَلٌم ُم�ستِقلٌّ ِبذاِته.
، ِعالَوًة َعلى اأُطروَحِتَك  ـ ماذا َخطَّ َيراُعَك الَوالِئيُّ

في االإِماِم عليٍّ t ؟
وُروحًا  َنْهجًا  الإِم��اُم عليٌّ  الَّتي كتبُتها:  الأُطروحِة  لى  اإِ اإِ�سافًة 

وِفْقهًا، كتبُت:
هراُء اأُوَلى الأَديباِت. 1� الزَّ

2� الإِماُم الح�سيُن ُقدوٌة وِر�سالٌة. وقد قال فيه اأُنطوان بارا:
َبه الُح�َسيُن«. َبُه الَم�سيُح ُع�ْسُر ما َتَعذَّ »ما َتَعذَّ

وقال البابا الثَّالُث منُذ اأَلٍف وخم�سِمَئِة �َسَنٍة تقريًبا:
ِه«؛ اأَْي ِبُحبِّ الُح�َسْيِن. »لو كنُت ُح�َسيِنيًّا لأََمرُت ِبُحبِّ

3� ِكتاب »الإِماُم َزيُن العابِديَن والِفكُر الَم�سيحّي«؛ وقد َطَلَبه 
ِد الخامناِئيُّ ُمبا�َسرًة، عنَدما كنُت في اإِيراَن. يِّ ي ال�سَّ ِمنِّ

ٌة. ٌة وِعْلِميَّ �سا: اأَبعاٌد ُروحيَّ 4� الإِماُم الرِّ
بيَن  َتِجُدُه  ما،  �سيئًا  منه  طلبَت  اإِذا  َعَظمٌة،  �سا  الرِّ الإِم���اُم 
بالتَّحديِد  وُزرُته  ٍة،  َمرَّ ِمن  اأَكَثَر  �سا  الرِّ الإِماَم  ُزرُت  َيَديَك. ولقد 
�سا هو المدينُة بكاِمِلها. ُهناَك  اٍت، و�َسعرُت اأَنَّ الإِماَم الرِّ َثاَث َمرَّ
لماذا؟  َلهْم.  ْدَقه  و�سِ له،  ا�ِس  النَّ ْدَق  �سِ ووج��دُت  الأَمكنِة.  روع��ُة 
اُه. وما طلبُت  �سا اإِلَّ وُيعطيَك اإِيَّ لأَنَّه ل َتطلُب �سيًئا من الإِماِم الرِّ
ي له، اأَن اأَكوَن �سادًقا  دَق ِمنِّ دَق، َطلبُت ال�سِّ منه اإِلَّ العافيَة وال�سِّ
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هو  مثلما  �سا،  الرِّ الإِم��اِم  مع  �سادقًا  ُكْن  مي�سال،  يا  قلُت:  معه؛ 
�سا َيْمِلُكني؛ وقلُت له: اأُريُد اأَن  نَّ الإِماَم الرِّ �سادُق معك؛ و�َسعرُت اأَ

اأَخدَمَك، والحمُد هلل.
ِو�ساَم  »َم�سَهد«،  ُهناَك في  اأَخ��ذُت،  اأَنَّني  اإِلى  الإِ�سارُة  وتجدُر 

. ال�ستحقاِق الإِيرانيِّ
5� وكان لي ُمحا�سرٌة في الإِماِم الح�سِن الَع�سكرّي منُذ ب�سعِة 

اٍم. اأَيَّ
6� الإِماُم الِح�سن. وما زلُت اأَكتُب فيه. و�سوف اأَبقى اأَكتُب حتَّى 
ًة، فهم يمتاُزوَن بَكثيٍر ِمن  اأُِتمَّ الِكتابَة في الأَِئمِة الثنْي ع�َسَر كافَّ

الُمعَطياِت والعطاءاِت؛ ولكلِّ اإِماٍم َنكهٌة، وُهم َثروُتنا.
ّيًا اأَو َمعنوّيًا؟ ِة لَت�ستفيَد مادِّ ـ هْل كتبَت عن االأَِئمَّ

تي لأَهِل البيِت هي الَّتي َدَعتني لأَكتَب عنهْم.  بكلِّ ب�ساطٍة، َمحبَّ
ُة  واإِنَّني لْم اأُتاِجْر في الُكُتِب، بْل اأُعطي ُكُتبي ِلَمن َيريُد. هوؤلِء الأَِئمَّ
ل ُيتاَجُر ِبِهم. ما كتبُت عنهم لأَ�ستفيَد، ول اأُريُد اأَْن اأَ�ستفيَد، واإِْن 

كنُت ل�سُت مي�ُسوًرا ماديًّا كثيرًا.
نِفُق عليِه َثاثَة اآلِف ُدولٍر! لْم  حيَن اأَفَرُغ ِمن تاأْليِف الكتاِب اأُ
رُت اأَْن اأَعَمَل ما  ِة ُمطَلًقا، ولكْن َفكَّ ِة اأَو الَمعنويَّ ْر بالإِفادِة الماديَّ اأَُفكِّ
ي�سيَن. َكَتبُت َقناعتي ِلأَبَعِد  ميري، ِلِمْثِل َهوؤُلِء الِقدِّ ُيوحيِه عَليَّ �سَ
ُحدوِد الَقناعِة. وعندما كتبُت اأُطروحتي في الإِماِم عليٍّ ُفِتَح اأَمامي 

ريُق، لأَنَّني َوَجْدُت في الإِماِم عليٍّ ما ُقلُته اآنفًا. الطَّ
ـ ما الِحْكمُة الَّتي ا�ستهوْتَك من ِحَكِم االإِماِم عليٍّ t؟

ُد  ِعنَدما ُيطَلُب اإِليَّ اأَْن اأَكوَن �سريًكا في �سيٍء ِمن الأَ�سياِء اأُردِّ
ما قاَله:

ا�ِس اإِليكْم«. »ِمْن ِنَعِم اهلِل عليكْم حواِئُج النَّ
َحبَّ اأَْم َكِرَه؟«. »الإِن�ساُن اأَُخو الإِن�ساِن، اأَ

»َمن حا�َسَب نف�َسه َرِبَح، وَمن َغِفَل عنها 
اعَتَبَر  وَم��ِن  اأَِم��َن،  خاَف  وَمن  َخ�ِسَر، 
وَمن  َفِهَم،  َر  ْب�سَ اأَ وَمْن  َر،  اأَْب�سَ

َفِهَم َعِلَم«.
َكُثَفْت  ُع���وُدُه  لَن  »َم��ن 

اأَْغ�ساُنُه«.
الإِماِم  الِحَكُم عنَد 
عليٍّ هي اأَب�َسُط ما اأَكُتُبه 
اأَن����ا واأَن�����َت، ل��ك��ْي َي��ك��وَن 
وهي  ا�ِس؛  النَّ َح�سرِة  في 
ُة  ِة؛ والمحبَّ َتدعو اإِلى الَمحبَّ
��ف��اِء  ��ف��اء، واأَع���ن���ي ب��ال�����سَّ ���سَ

َة. فافيَّ ال�سَّ

واويُن الَّتي َجَمعَت فيها ق�ساِئَدَك  ـ ما الدَّ
في َحقِّ اأَهِل البيِت i ؟

.t ِة في اأَهِل البيِت عريَّ ِمن َدواويني ال�سِّ
 1� َرياحيُن الإِمامِة.

2 � اأَنواُر الإِمامِة.
ِة  عريَّ ـ ماذا ُتحبُّ اأَن َتقتطَف لنا ِمن َدوحِتَك ال�سِّ

 ،t ٍّفي االإِماِم علي
َن ِبها �سفحاِت َمجلَِّة »اإِطاللة ُجَبيليَّة«؟. لُنَزيِّ

ا�سُمها  �ساِم،  الإِ عاَلِم  في  الكبيَر  الَمنَحى  اأََخ��َذِت  ق�سيَدتي 
»عليٌّ الَكليم«، اأَقوُل:

��ُم َن����ى َي�����سِ ي�����ِن، َق�����ْد ج�����اَء ال����دُّ ذا َف�����ْرَق�����ُد ال�����دِّ
َب�����������ْدَع ال�����َب�����ي�����اِن وم������ا ج�����������اَدْت ِب��������ِه ال����َك����ِل����ُم

���ن���ًا ����وِر ِم������ن ُب�����ْع�����ٍد َي������ُر�������سُ ����سَ َت���ف���ي�������سُ ك����ال����نُّ
����ِرُب ف����اْن����زاَح����ْت ل����ُه ال���ُح���َم���ُم ���ْي���ِف َي���������سْ ك���ال�������سَّ

�����ْب�����ُل ُم�����ْع�����َت�����َزٌم �����ٌن، وال�����نُّ ����َه����ى َل�����������سِ ُه��������َو ال����نُّ
َق������ُم ف����ف����ي ال�����َع�����ِل�����ي ِب������������َدٌع م�����ا ف����اَق����ه����ا ال������رَّ

������ْه������ِج ق�����اِئ�����ُل�����ُه ُه����������َو الإِم�����������������اُم َك�����������اُم ال������نَّ
�����ُف َع�����ْق�����ًا ������س�����اَءُه ال�����َه�����َرُم وال�����َع�����ْق�����ُل َي�����ْر������سُ

َن����ْب���������سُ ال�������َك�������اِم، َوب����������اُب ال�����ِع�����ْل�����ِم راِف�����ُع�����ُه
ال���َق���َل���ُم َرْج������ُع������ُه  ِع����ْل����ًم����ا  راَم  َق�������ْد  وال�����ِف�����ْق�����ُه 

����وِل اْن���َث���َن���ى ف���ي ِط���ي���ِب َم���ْح���ِت���ِدِه �����سُ َه�������ْدُي ال����رَّ
َب�����ْع�����ُث ال�����َب�����ي�����اِن ال����َت����َق����ى َوْع�����������ٌد وُم����ْغ����َت����َن����ُم

������ِدِه ������يِّ ُة ُت������ْع������ِل������ي َح����������قَّ �������سَ ُه����������َو الأُُخ���������������������وَّ
ف����ي َل���ح���َظ���ِة ال�����َوْح�����ِي ����س���اَل���ْت َزْه����������َوُه الأََك��������ُم

ر������������سِ ُي���ْع���ِل���ُن���ه���ا َم����ْع����َن����ى ال�����َع�����داَل�����ِة ِم���������ْلُء الأَ
َع��������داَل��������ُة ال������َح������قِّ ف�����ي ُروؤْي�����������������اُه َت��������ْرَت��������ِزُم

�����ق�����اُء ُت����ًق����ى ُه����ن����ا ال�����ك�����رام�����ُة َح������ْوَل������ْي������ِه ال�����نَّ
َدَن����������ْت ِم�������َن ال������������ِوْرِد ف����ي اأَع��������داِل��������ِه ال���ِه���َم���ُم

َف�����������َرٍح ف�������ي  اهلِل  َن��������ِب��������يِّ  َع���������������ْزَم  ُي��������ِت��������مُّ 
وُم�����ْح�����َت�����َدُم ْوٌج  اأَ َم����ْن����ِب����ُت����ُه����ْم  ���ي���ُد  ف���ال�������سِّ

ُع���ْم���ُرُه���م���ا ����ْه����ُج  ال����نَّ وذاَك  ال����َغ����دي����ِر  َي���������وُم 
َع���َل���ُم ال�����ُه�����َدى  َي�������وُم  اإِْن  ِج����ْب����ِري����َل  َوْع��������ِد  ِم������ْن 

ُم����ْن����َط����ِل����ق����ًا اهلِل  َرِج�������������يُّ  ال������َع������ِل������يُّ  اأََت�������������ى 
����ُظ����ُم ال����نُّ ِب��������ِه  ����َت����ْه����ِدي  َت���������سْ الآَي  ُع  �����رِّ ُي�����������سَ

ال�����ُج�����م�����وِع، وذا ب��������اأَْرت��������اِل  ال�����َغ�����دي�����ُر  ط��������اَب 
���ِج���ُم ���ِب���َي الأُْف������������ُق ف����ي ُل����ْب����ن����اَن ُم���ْن�������سَ ِب���َح�������سْ

���������اِم َم�����ْك�����ُرَم�����ٌة ُه��������َو الإِم��������������اُم َرج��������ا الإِ����������سْ
َم�����ُم ���َت���ْه���دي ِب������ِه ال�����ذِّ اأَْح�������اُم�������ُه ال����َع����ْه����ُد َت�������سْ

ي������ِن َي���ْب���َع���ُث���ه���ا �����َرخ�����اُت ال������دِّ ف�����ي َوْق�������َف�������ٍة ������سَ
َي������ُم ������اٍت ِب�����ه�����ا ال������دِّ ِط�����ي�����ُب ال�������َك�������اِم َع������ِل������يَّ

يَن والُم�ْسِلميَن  ياُتَك للَم�سيحيِّ ـ ما َرجاوؤَُك وَتمنِّ
في ِختاِم هذا اللِّقاِء الَعِطر؟

ٍة  بِدقَّ الكريَم  القراآَن  ًل  اأَوَّ َيقراأُوا  اأَْن  يَن  الَم�سيحيِّ ِمن  اأَرُج��و 
ِة، واأَرجو  واإِمعاٍن، لكْي َيَرْوا اأَنَّ الُقراآَن ُهَو راِفٌد ِمن َرواِفِد الَم�سيحيَّ
ْدقًا  هباِن اأَْن َيقراأُوا َنْهَج الباغِة لكْي َي�سَتقيُموا َوْعًدا و�سِ ِمن الرُّ
غينِة،  ِة وال�سَّ ْن َيْبُعُدوا َعن الأَنانيَّ يَن اأَ واأَمانًة؛ واأَرُجو ِمن الَم�سيحيِّ
الكريِم  الإِن�ساِن  �ِسَيِم  ِمن  لي�َس  الِحقُد  والِحْقِد.  الَح�َسِد  وع��ِن 

ِب، ول ِمن �ِسَيِم الإِن�ساِن الموؤِْمِن على الإِطاِق. يِّ الطَّ
ٍي، وَنهٌج لكلِّ  واإِنَّ َنهَج الباغِة هو َنهُج ا�ْسِتقامٍة، وَنهُج �َسداِد َراأْ

ِة الَّتي َتعتِر�ُس الإِن�ساَن. الإِمكاناِت الحياتيَّ
ُكلِّ  اْنِفتاٍح كبيٍر على  َيكوُنوا على  اأَْن  يَن  الَم�سيحيِّ اأََتَمنَّى على 
واِئِف الموؤِْمنِة باهلِل الواِحِد الأََحِد. وما ُقْلُتُه الآَن، هو ما قاَلُه  الطَّ

اأُنطوان بارا اأَْي�سًا.
يعِة، لأَنَّهْم ِمن تلَك  واأَتمنَّى على جميِع الُم�سلميَن، ول �سيَّما ال�سِّ
اإِلى الآَخريَن؛ واأََتمنَّى على َمن  عبِة الَّتي َعَرفُتها قيمًة وُقدوًة  ال�سُّ
واأَْن  اأًقوُلها؛  اأُخَرى  ًة  َمرَّ الِحقِد؛  َيبُعدوا عن  اأَن  الإِماَم علّيًا  اأََحبَّ 
ل َياأُْخذوا طريقًا ُمغاِيرًا لاإِ�ْساِم، لأَنَّ طريَق الإِ�ساِم هو َطريُق 
كرامُة  فيه  والإِ�ساُم  بٌة؛  طيِّ وُمعامَلٌة  ة،  َمحبَّ والإِ�ساُم  ِة،  الَمحبَّ

الإِن�ساِن منُذ ُوِجَد حتَّى اليوِم.
اأَْن  واِئِف  ِة الطَّ اأَتمنَّى على بقيَّ اأَقوُلها:  اأُخَرى  ُبدَّ ِمن كلمٍة  ول 
ٍة؛  وِديٍن ومحبَّ واأَ�سالٍة  َحقٍّ  َمبَداأَ  يعَة  ال�سِّ بَعيِن العتباِر،  ياأُْخذوا، 

ى لهُم التَّوفيَق. تَمنَّ وعلى هذا الأَ�سا�ِس اأَ

ـ ِختاًما، ِبا�ْسِمي، وبا�ْسِم َمجلَِّة »اإِطاللة ُجَبْيليَّة«: 
ِريَن، والعامِليَن  َرِئي�سًا، وُمديرًا، وُم�ست�ساِريَن، وُمَحرِّ
فيها؛ ُنْهديَك ِمن اأَعماِق القلِب والِوجدان، باقاِت 

كِر واالمتنان، والتَّقديِر والِعرفان، على ُكلِّ ما  ال�سُّ
ته َلنا الإِجراِء  �سْ اأَتحفَتنا به، وعلى الوقِت الَّذي َخ�سَ

هِذه الُمقابلِة الجميلِة.
�سبِة لي، اإِحياًء ِلذاتي وَحياتي، لأَنَّني  هذِه الُمقابلُة كانْت، بالنِّ
نَّني  عنَدما كتبُت عن الإِم��اِم عليٍّ t، وعن اأَهِل البيِت َعَرفُت اأَ
، واأَنا اليوَم اأُعطي َلَك ِمن هِذِه  عٍة على الُكلِّ ٍة ُمَوزَّ اأَكتُب ُجمَلَة َمَحبَّ
عِة، في َهذا اللِّقاِء الجميِل؛ فاأَنَت َمثيٌل لكلِّ الأَدِب  ِة الُمَوزَّ الَمحبَّ

ِة والإِيماِن والَمعرفِة. والَمحبَّ
وُروٌح  واإِيماٌن  َرغبٌة  عندي  ْن  لأَ كتبُت،  ما  كتبُت  اأَنَّني  ���ُد  واأُوؤَكِّ
، وبالإِ�ساِم الحنيِف، وبكلِّ اأَهِل البيِت الَّذيَن اأََخُذوا  بالإِماِم عليٍّ
َحياتي؛ هِذه هي  عطَيِه في  اأُ اأَْن  اأَحَبْبُت  َوقتي وِمن ذاتي، ما  ِمن 

الحقيقُة.
ة« بالقوِل: واأَُخ�سُّ َمَجلََّة »اإِطالة ُجَبْيِليَّ

د َعْمُرو،  كتور ُيو�ُسف ُمحمَّ اِكِر اْثناِن: الدُّ �َسَيْبَقى في الباِل الذَّ
َكَورقاِت  ف�َسَتَظلُّ  الُمْبِدَعُة  الأَقاُم  ا  اأَمَّ ة«؛  ُجَبْيِليَّ »اإِطالة  وَمَجلَُّة 
اِم  واِة، وفي اأَمِكنِة الُجراأَِة والَبراعِة واأَيَّ الَورِد ِخفاًفا على َطْفِح الدَّ

الَعناِء.
ُثمَّ »اإِطالة ُجَبْيِليَّة« هَي في الَحقِّ َقَلٌم َنجيٌد وَثقيٌف، وِمرا�ٌس 

وَتجاُوٌب.
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مع الشاعر واألديب واملؤرخ الدكتور 

اإعداد رئي�س التحرير

بطاقة تعريف 
الدكتور عبد الحافظ �سم�س، من مواليد بيروت 1940 م. 

من الهرمل، ومقيم في الغبيري � ق�ساء بعبدا. 
الإخت�سا�س: اأدب عربي وتاريخ. 

االأدبــاء  »اتــحــاد  وفي  اللبنانيين«،  الكّتاب  »اتــحــاد  في  ع�سو 
ــل الــقــلــم«، وف��ي »الــحــركــة  والـــكـــّتـــاب الـــعـــرب«، وف��ي »ديـــــ�ان اأهــ
»بقاع  وفي جمعّية  الثقافي«،  ال�صاحّية  »منتدى  وفي  الثقافّية«، 
الغد الثقافّية«، وفي »نقابة الفّنانين المحترفين«، وفي »جمعية 
الم�ؤلفين والمّلحنين في باري�س« كموؤلف وملّحن، ع�سو �سرف 
اأهل الحرف الثقافّي«،  »منتدى  »نقابة �صعراء الزجل«، وفي  في 
وع�سو  الح�ار«،  »حلقة  وفي  الثقافّي«،  ج�بيتر  »منتدى  وفي 

مجل�س الأمناء في »دوحة البقاع الثقافّية«. 
�ساعر و »اأديب واعالمّي« له عناوين وبرامج اإذاعّية عديدة 
»اإذاعة لبنان« الر�سمّية، وله اأكثر من اأربعمائة ن�ّس غنائي  في 
المطربة  له  َغنَّت  والملحنين،  الموؤلفين  جمعية  في  ُم�سجل 
وهي  باري�س  اإلى  رحيلها  قبل  »لبنان«  اأُغنية  داليدا  العالمّية 

تذاع في لبنان وفي العالم. 
اأنهى خدمته في المجل�س النيابي لمّدة ت�سعة وثاثين عامًا 

رئي�سًا لم�سلحة �سوؤون المحا�سر في المكتب الإ�ست�سارّي. 
عبد  الدكتور  ُجبيلّية«  »اإطاللة  مجلة  في  التحرير  م�ست�سار 
خدمة  في  عامًا  �ستين  من  اأكثر  عليه  م�سى  �سم�س  الحافظ 
اللقاء  كان  الإ�سامّية  والح�سارة  العربّية  واللغة  العربّي  الأدب 

التالي معه: 

بطاقة �سخ�سّية: 
�سم�س،  م�سرف  بن  ح�سين  بن  محمود  بن  الحافظ  عبد 

والدته ال�سيخة مريم علي مطر مّدر�سة دين. 
الزوجة: اآمال عبد الح�سن ح�سو�س

الجامعة  من  الإنكليزي  الأدب  في  اإج��ازة  هاديا:  الأولد: 
مرت�سى  علي  ال�سّيد  زوجها  مع  باري�س  في  مقيمة  اللبنانّية 

واأولدها، وهي تّدر�س مادتّي الدين والفقه هناك. 
اللبنانّية  الجامعة  من  الإنكليزي  الأدب  في  اإج��ازة  دانيا: 

زوجة ال�سفير الأ�ستاذ علي �ساهر. 
هادي وداني: مهند�سا معلوماتّية. 

الربيعّي،  تفّتحها  زم��ن  ف��ي  اللبنانّية  العا�سمة  واك���ب 
براعم  اآن،  في  ومتلّم�سًا  الإ�ستقال  ن�سائم  فتّوته  متح�ّس�سًا في 
التبعّية،  ومن  الإ�ستعمار  من  التحّرر  وتاوين  العربّي  الّن�سج 

اإلى واحات الحرّية والأمان. 
يد  على  الخام�سة من عمره  في  وهو  الكريم  القراآن  حفظ 
ومبادئ  الكريم  القراآن  تّدر�س  كانت  التي  والدته  المرحومة 

العربّية.  اللغة 
ُثّم تابع كامه قائًا: 

درا�ستي الأولى كانت في العام 1946م. في مدر�سة ال�سياح 
الر�سمّية حتى العام 1956م. بداأت مرحلة التعليم في مدر�سة 
الخليل  الهادي  عبد  المرحوم  اأ�س�سها  التي  والعرفان«  »العلم 
من  تقاعده  بعد  ذاتها  ال�سياح  مدر�سة  في  ناظرًا  كان  ال��ذي 
الوظيفة...  وفي غيرها من المدار�س والثانويات في ال�ساحّية 
الجنوبّية وفي بيروت ولمّدة �سبع �سنوات. دخلت بعد ذلك اإلى 
في  ميادّية  1965م.  العام  في  كاتب  برتبة  النيابّي  المجل�س 

عهد رئا�سة المغفور له الرئي�س �سبري بك حمادة... 
الأ�سعد،  بك  كامل  الرئي�س  المرحوم  رئا�سة  مراحل  وفي 
للعلم  ج��ّدًا  ومحّبًا  ج��ّدا  كريمًا  ك��ان  بحيث  خالها  ت��دّرج��ت 
درجات  من  ا�ستحّقه  ما  بع�س  فاأعطاني  وللمثقفين  وللثقافة 
هي  مطبوعة  اأ���س��در  ال�ّسبعينيات  اأوائ���ل  وف��ي  ا�ستثنائّية، 
على  والم�سرف  محّرريها  عداد  في  كنُت  ال�صرقّية«  »الرابطة 
خالها  مررنا  �سنوات،  خم�س  ولمدة  مواعيدها  في  ا�سدارها 

بظروف الحرب ودخول العدّو اإلى لبنان والتهجير الق�سرّي. 
وفي العام 1984 م. جرت اإنتخابات رئا�سة المجل�س النيابّي 
ا�ستمرت  ال��ذي  الح�سينّي  ح�سين  ال�سّيد  الرئي�س  فيها  ف��از 
اإلى رتبة رئي�س دائرة  يت  ُرقِّ اأعوام. وفي عهده  رئا�سته ثمانّية 
الإ�ست�سارّي، في عهد  المكتب  في  رئي�س م�سلحة  اإلى  ُثّم  ومن 

 1992 العام  وفي  وقيمته،  ن�ساطه  المجل�س  ا�ستعاد  رئا�سته 
اأ�سبح الرئي�س نبيه بّري رئي�سًا للمجل�س وما يزال. 

الحمد  وهلل  واأن��ا  2004م.  العام  في  العمل  من  تقاعدت 
البرامج  وكتابة  وال�سحفّي  الأدبّي  للعمل  توّفرت  قواي.  بكامل 

الإذاعّية. 
مجلة  بتحرير  ا�سترك  ع�سرة  ال�ّسابعة  ف��ي  واأن���ا  وك��ن��ت 
وفي غيرهما  »ال�صعب«  ُثّم في جريدة  ومن  الم�صّ�رة«  »االثنين 
المقام  بنا  ا�ستقرَّ  حيث  اليوم  وحتى  والمجات  ال�سحف  من 
»االأن�ار« التي  »االأمن« وجريدة  »اإطاللة ُجبيلّية« بعد مجلة  في 

تّوقفت عن ال�سدور.. 
�ساحبها  مع  الإيجابي  بالتعامل  جدًا  �ُسعداء  اليوم  ونحن 
ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  العّامة  �سماحة  تحريرها  ورئي�س 
يو�سف محّمد َعمرو حفظه اهلل مع الم�سوؤولة عن الإخراج فيها 
ومجموعة  َعمرو  �سم�س  اأحمد  �سلوى  الحاجة  اأي�سًا  والتحرير 
العيتاوي  ع�سام  الدكتور  منهم:  الأ�ساتذة  كبار  من  كريمة 
والمحامي  عّام  وفيق  والدكتور  ع��ّواد،  عاطف  والبروفي�سور 
ال�سيخ  الدكتور  ف�سيلة  الم�سوؤول  التحرير  ومدير  ب��ّرو  ح�سن 

اأحمد محّمد قي�س وغيرهم من الأخوة الكرام. 
مع الموؤلفات والم�سّنفات: 

بالعامّية  �سعر  دي��وان  اأ�سدرت  1976م.  العام  بداية  وفي 
بالعامّية  �سعر  دي��وان   1982 وفي  لبنان«  يـــ  »�صالمتك  بعنوان 
عقل  �سعيد  ال�ساعر  ل��ه  ق���ّدم  الـــحـــّب«  ــان  زمــ تــغــّرب   « بعنوان 
برنامج  عبر  ب�سوتي  ت��ذاع  كانت  الديوانين  هذين  وق�سائد 

مستشار التحرير 
يف جملة 

»إطاللة ُجبيلّية« 
الدكتور 

عبد احلافظ شمص 
مضى عليه أكرث 

من ستني عاماً 
يف خدمة األدب العربّي 

واللغة العربّية 
بالفصحى والعامّية 
والفن واملوسيقى، 

كان 
لهيئة التحرير 

معه هذا اللقاء 

لقاء

عبد احلافظ شمص
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ُثّم  عامًا.  ع�سر  خم�سة  ولمّدة  لبنان«  »اإذاعــة  من  �صعر«  »�ص�ّية 
العام 1989  تاأريخّية في  »الق�صّية« مقالت �سيا�سّية ودرا�سات 
العام 1991 م. و»درائر  واأوزاُنــه« في  اأحكامه  »العرو�س  و  م... 
بين  الن�صاء  »اأخــبــار  و  م.   1994 واالأمــثــال«  الحكم  فــي  ــ�ال  االأقـ
الع�صق«  من  عاماً  »خم�ص�ن  دي��وان   2001 وفي  والــ�فــاء«  الغدر 
»عبد  و  ال�صعر«  »ويبقى  ودي��وان  م.   2008 »حافظّيات«  ودي��وان 
�صالي«  الق�صيدة  »وجــهــهــا  و  محبّيه«  بــاأقــالم  �صم�س  الــحــافــظ 
من  عــامــاً  »�صت�ن  و  مت«  ال�صَّ و»عرو�س  الــريــح«  مهب  فــي   ...« و 
ال�صعر« و »لبنان اإلى اأين« وكتاب »تاريخ المعي�صرة بين الما�صي 
والحا�صر وع�صيرة اآل َعمرو ال�ائلّية« وديوان »زمن االإنت�صار«. 

و  الــلــغــة«  »اأدب  و  »الــعــلــم والــعــلــمــاء«  اإ���س��دار  وال��ي��وم ب�سدد 
وع�صائرها  الهرمل  بعلبك  بــالد  »تــاريــخ  و  كلمات«  فــي  »اأ�ــصــ�اء 

وعائالتها...«. 
وجودنا في لبنان: 

نحن من الأوائل اّلذين َوفدوا اإلى هذه الباد، وقد اتخذنا 
اأواخ��ر  في  ذل��ك  وك��ان  م�سكنًا.  وجبيل  ك�سروان  منطقة  من 
القرن الرابع ع�سر الميادي، اأيام الع�ّسافيين التركمان، حيث 
وعلى  الإ�ساح  على  نتعاون  ال�سكان،  مع  تام  تما�س  على  بتنا 
الإنماء اإلى اأن ت�سّلم اأحد كبار الع�سيرة مقاليد الحكم في طول 

الباد وعر�سها وهو ال�سيخ ا�سماعيل حمادة.. 
عن  كثيرة  وعناوين  عديدة  بمقالت  ذكرت  اأن  �سبق  وقد 
المذحجي(  المذحجّية )من مذحج  الحمادّية  الع�سائر  و�سول 

اليمني، من مدينة بخارى في باد فار�س، ايران. 

بلٍد  من  اأكثر  وفي  لبنان  في  وامتداداتها  تفّرعاتها  وعن 
الدين،  نا�سر  عّلوه،  جعفر،   ، �سم�س  حمادة،  وه��م:  عربّي، 
الدين  وخير  الدين  عاء  اأمهز،  كركبا،  عّام،  نون،  دند�س، 
تنت�سب  مجموعة  هي  الع�سيرة،  اأّن  معلوم  هو  وكما  وغيرهم.. 
اإلى َجدٍّ واحد ترتبط ببع�سها بع�سًا برباط ُمقّد�س، وقد تفّرع 

من هذه الع�سائر عائات كثيرة تنت�سر في كّل لبنان. 
وممار�سة  ال��وط��ن  لعي�س  ب��رّم��ت��ه،  وج���ودي،  ���س��ّخ��رُت  لقد 
ور�سالة  حياة  ونذر  عطاء  واإ�سراقة  اإخا�س  فاعلّية  الوطنّية، 

ُعْمٍر ووفاء. 
الكلمة  اأَ�ْسر  في  وقعُت  الحياة،  م�سارات  في  بدايتي  منذ 
في  اأعي�ُس  نف�سي  وج��دُت  الذي  المعرفي  الواقع  مع  وتفاعلُت 
مظاهره وبواطنه و�ساهمُت في تكوين عالمي وبناء �سخ�سّيتي 
والإعامّية  والتاريخّية  والفنّية  وال�سحفّية  وال�سعرّية  الأدبّية 
التي  بالكتابة  وال�سغف  الحّب  من  نابع  وه��ذا  مجتمعّي،  في 
من  الكثير  قت  وحقَّ حياتي  م��ج��رى  ��رت  وغ��يَّ كياني  �����س��ْت  اأ���سَّ

 . اأحامي واآمانيَّ
وهو  ال�سعادة،  اللقاء،  الفراق،  الأمل،   ، الحبُّ هو  وال�سعر 
يتناغم  بما  الكام  اأ�ساليب  فيه  تتنّوع  فيها،  ما  بكّل  الحياة 
نتيجة  وتلقائّية حركته  تلقائّية،  وهو حركة  الحال...  ومقت�سى 
الّنور  اب��ن  وه��و  العين  من  ُيولُد  المتدّفق،  الذاتي  الن�سهار 

والعامة الفل�سفّية بين اهلل والعالم... 
اأَنا اأع�سق الحرّية التي قّد�سها القانون. 

في  العليل  الّن�سيم  الحلم،  والهدوء،  فاء  ال�سّ يعني  والليل، 
الذي  والفكرّي  البيئي  التلّوث  يدخله  لم  الذي  الحبيب  ريفنا 
ونجومه  ال�ّسماء  �سفاء  في  يرون  اّلذين  ال�سعراء  ُمنطلق  هو 
واأقماره التي ل ح�سر لها، هناءهم وحياتهم التي منها العطاء 
اأحا�سي�سهم  ويحّرك  والفا�سفة  العلماء  عقول  ي�سغل  ال��ذي 
خلق  في  التفّكر  يحّب  لمن  الأه��م  الماذ  وه��و  وم�ساعرهم، 

ال�سموات والأر�س ، وفيه تولد العبقرّية... 
يجهد  ترتيبه،  كان  ومهما  فهو،  جدًا،  كبير  ال�ساعر  ودور 
العلم والوعي  لكي يرتقي ب�سعره وبعطائه لتحقيق ذاته ولن�سر 
بين الّنا�س جميعًا. والّنا�س بحاجة ما�ّسة اإلى ال�سعر لأّنه حاجة 
َيُه هو الإيحاء بالثبات  ور الذي يمكن لل�سعر اأن ُيوؤدِّ كيان.. والدَّ
ق�سيدة  ولكّل  ع�سره...  مراآة  هو  وال�ساعر  والّتغيير،  والقّوة 

نكهتها، تتجاوز الخطى والمدارك.. 
الدكتورة �سلوى  ال�ساعرة والأديبة  الكريمة  تقول ال�سديقة 
في  القلم«  اأهل  و»دي�ان  االإبداع«،  »ندوة  رئي�سة  الأمين،  الخليل 
توقيع ديوان �سعري لي في ق�سر الأوني�سكو، بكلمة جاء فيها: 

روعة هي ال�سّتون، حين تلتحف َزَمنًا تّدثر بيراعك وبتاريخ 
عقلك الوازن، فكان ال�سعر معك نبرا�س طريق �سروق خواطرك 
ال�ساعر  �سديقي  ال�سعر  من  عامًا  �ستون  الّرو�س...  كخمائل 
ا�ستراحت  ُيمناك ول  يومًا ول كّلت  مَلْلَت  الدكتور �سم�س، وما 
واأنت  ال�سعر  من  عامًا  �ستون  ال��ِم��داد...  جّف  وما  الق�سيدة 
من  تن�سج  والحياة،  الحلم  بين  تتماهى  الندى،  وقطر  ِم�ْسك 
خيوط الفجر �سبائك الق�سائد الملّونة باألف حدث وحدث لذا 
العمودّية  الق�سيدة  نظم  المتمّكن من  ال�ساعر  زلَت،  وما  كنَت 
الأ�سيلة، المتماهّية مع رنين خافقيك المنبعثة األحانها تراتيل 

حّب الوطن قلَت اأنت فيه: 
ت�����اري�����خ�����ك ال��������ّزاه��������ي ي���������س����وء واأن��������������َت م��ن 

اأرق����������������ى ب�����������اد الأر�������������������س ف��������ي الآف�������������اق 
����ب����ٍة  ب����ع���������سّ ي����ل����ي����ق  ل  ُح�����ل�����م�����ك  ل������ب������ن������اُن، 

�����س����رق����ت ول��������م ت�������س���ب���ع م������ن الأط���������ب���������اق... 
العام  الأم��ي��ن  فانو�س.  وجيه  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  وللعزيز 
اإلى  »لبنان،  ديوان،  توقيع  في  كلمة  اللبنانيّين  الكّتاب  لإتحاد 
والإعامي  ال�ساعر  وال�سديق  الزميل  حول  نتكوكب  ايـــن؟«. 
اإلى  لبنان  الجديد،  نتاجه  في  �سم�س  الحافظ  عبد  الدكتور 

اأين؟. 
وجودهم،  �سّخروا  مّمن  �سم�س  الحافظ  عبد  فالدكتور 
اإخ��ا���س  فاعلّية  ال��وط��ن��ّي��ة  وم��م��ار���س��ة  ال��وط��ن  لعي�س  ب��رّم��ت��ه 
يعرف  ل  مّنا  وَمْن  ُعمر...  ور�سالة  ونذر حياة  واإ�سراقة عطاء 
هذا الأ�سبهّي المبدع، وّمْن لم ُيوؤخذ باأ�سعاره وترانيمه وروائع 

الأدبّية...  اإبداعاته 
ف��وؤاد  ال�سفراء  منتدى  رئي�س  الكبير  الأدي���ب  وللمرحوم 
الترك كلمة في توقيع ديواني ال�سعرّي »ويبقى ال�صعر« في ق�سر 

الأوني�سكو. 
عامّية  ال��دواوي��ن،  من  �سل�سلة  بعد  �سم�س،  الحافظ  عبد 
والف�سيح يتك�ّسف لنا �ساعرًا موؤمنًا بما يكتب من �سعر، موؤمنًا 
بالحر�س على ال�سعر، انطاقًا من قوله في مقّدمة كتابه: َمْن 

مّنا ل يتمّنى اأن يكون �ساعرًا؟... يقول �سم�س:» 
ح�����م�����ن ُي���ل���ه���م���ن���ي  ه�����ن�����اك َوْح��������������يٌّ م������ن ال�����رَّ

لأك�������ت�������َب ال���������س����ع����ر م����ب����ث����وث����ًا م������ن ال������ُه������ُدب 
������س�����رُّ ال�����ح�����ي�����اة ُن������ه������ًى وال���������س����ع����ر زي����ن����ُت����ه 

ن����ي����ا اإل�������ى الأب����������د...  ُي����خ����ّل����د ال�����ح�����بَّ ف�����ي ال����دُّ
يذّكرنا  الجديد،  ديوانه  في  ن�سيب  المنطقة  في  ولل�سراع 
الدكتور �سم�س بق�سيدة ُعمر اأبي ري�سة في مهرجان الأخطل 

ال�سغير:

غ�����س��ب��وا ط����ول����ب����وا  اأو  ك�����ذب�����وا  خ����وط����ب����وا  اإن 
غ������دروا   ����س���وح���ب���وا  اأو  ه�����رب�����وا  ح������ورب������وا  اأو 

ل��ه��م  ف����ك����ان  ُي���م���ح���ى  اأن  ال����ع����ار  ع���ل���ى  خ����اف����وا 
ع����ل����ى ال��������ّرب��������اط ل�����دع�����م ال������ع������ار م����وؤت����م����ر 

ع�����ل�����ى اأرائ�������ك�������ه�������م ������س�����ب�����ح�����ان خ���ال���ق���ه���م 
ع���ا����س���وا وم�����ا ����س���ع���روا، م����ات����وا وم�����ا ق����ب����روا... 

ويقول الدكتور �سم�س: 
وب��������ق��������ّم��������ٍة ع��������رب��������ّي��������ٍة ح���������������س�������دوا ل���ه���ا 

ل�����ك�����ّن�����ه�����م ف�����������س�����ل�����وا وخ������������اب ال�����م�����وؤت�����م�����ْر 
ح�����������س�����روا وك�������ان�������وا ق������د َب��������َن��������ْوا اآم����ال����ه����م 

ح�����س��ر  ب���م���ن  ال�����ع�����راق  ������َع  َو�������سْ ي����در�����س����وا  اأن 
َح�������ِم�������َي ال����وط����ي���������س ت������ن������اف������روا ف���ت���ع���ط���ّل���ت 

ل�����غ�����ُة ال����ت����خ����اط����ب وان����ت����ف����ت ل����غ����ة ال���ب�������س���ر! 
وت���������������س�������اءل ال�������������س������رف������اء ف�������ي اأوط������ان������ن������ا 

م���������اذا ُي������������راُد ل�������س���ع���ب���ن���ا ب���ال���م���خ���ت�������س���ر... 
��������ادة ال�����ح�����ك�����ام ف�������ي اأق�����ط�����اره�����م  وال�����������������سّ

������مٌّ َوُب��������ْك��������ُم ف������ي م����اآق����ي����ه����م خ�������������َدر!!!.  �������سً
ال��دي��وان...  ه��ذا  من  الإ�ست�سهاد  ويعذب  الكام  ويطول 
فال�سعر فيه اأ�سواء تتاألأ بكل جميل... وال�ساعر حري�س على 
مامح  �سورٍة  وكّل  �سورة  نهكة  وكل  نكهة  �سوء  كّل  يعطي  اأن 
�سياء... ح�سُبنا من عبد الحافظ �سم�س. اأّنه دعانا اإلى وليمة 
ا�سهى ما  الحري�س على رفاه مدعّويه فيقّدم لهم  واإّنه  ال�سعر 
لديه وابلغ ما جنت يداه في كرم ال�سعر، وهو الموؤمن اأّن ال�سعر 

باٍق طالما الإبداع اإلى خلود... 
الّروائي الدكتور علي الحاج ح�سن كلمة في حفل  ولل�ساعر 
اللبنانيّين«،  الكّتاب  »اتحاد  مقّر  في  �سم�س  لل�ساعر  تكريمي 
�سعره،  في  اأميُر  �سم�س  الحافظ  عبد  الدكتور  ال�ساعر  يقول: 
ف�سّطر  الكلمة  اأطاعته  القلم،  اأ�سياد  من  �سّيد  اأدبه،  في  كبير 
من خمير بيانه معاجم من الغزل والحب والأدب والوجدانيات 
العا�سقة  النف�س  اأع��م��اق  ف��ي  غا�س  وال�سيا�سة...  وال��ت��اري��خ 
و�سفاء  المعاني  بباغة  المعّطر  ب��ال��ح��ّب  ح��روف��ه  فنطقت 

الوجدان... 
ع�������ل�������ى م��������ن��������اب��������ره ت������������اأط������������ّر ال�������ح�������رف

واْع�����ت�����ّل�����ِت ال���م���ع���ان���ي واأ�������س������رت األ�����ب�����اب�����ًا... 
وع�سيرتك  واأه��ل��ك  لعائلتك  ال�سديق.  ح�سرة  ي��ا  ُدْم���َت 
م��ج��ّددًا  واأدي��ب��ًا  ���س��اع��رًا  معطاء،  ُم��ح��ّب��ًا  ووط��ن��ك.  وُمحبّيك 
والموؤلفات  الكتب  بع�سرات  والعربّية  اللبنانّية  المكتبة  لتغني 
الموؤمنين  طريق  �َسُت�سيء  ُبّد  ل  التي  والمقالت  والدرا�سات 
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َوي�سيف:  ُف�سلى  لحياٍة 
َغ���������������������ّرْد، ��������س�������م�������اوؤك ج�������ّن�������ة الأك����������������وان 

وال������ل������ح������ُن ������س�����وت ال������������روح ف������ي الأب������������دان 
ي���ا اب����ن ال����ك����رام َف����َدْت����ك »م����ذح����ج« ُم����ذ َط�����َوْت 

ل����ب����ن����ان  ذرى  اإل������������ى  ال���������ع���������راق  اأر����������������س 
ل�����ب�����ن�����ان ي���������س����ه����د وال����������ح����������روف اأَع��������ّن��������ة 

اأوان  ب�������ك�������لِّ  �������َم���������������سٌ  ��������سَ خ������ّي������ال������ه������ا 
م��������ن م������ذح������ج �������س������مُّ ال������ح������ي������اة ب����وا�����س����ل 

اأه���������ل���������وك اأه��������ل��������ي وال�������������س������م������وخ ب����ي����ان����ي 
ع����������رُب ت����ب����اه����ى ال������ده������ر ف������ي اأم�����ج�����اده�����م 

����ِه����َد ال���ق�������س���يُّ ب��ف�����س��ل��ه��م وال��������ّدان��������ي...  �����سَ
الأنبياء  وورث��ة  الأر����س  م�سابيح  هم  فالعلماء  واأخ��ي��رًا، 
بالعلم  اإّل  تتبلور  ول  ترقى  ل  العالم  و�سخ�سّية  والقّدي�سين، 
والمعرفة... فالعلم نتاج العقل ومن المعلوم اأنَّ الأدب يخاطب 
العقل، وال�سعر يخاطب العاطفة... وال�ساعر والأديب والموؤّرخ 
من  لمهنته  وفّيًا  يزال  ول  كان  �سم�س  الحافظ  عبد  الدكتور 
الح�ّسي  الينبوع  �سّكلت  التي  الكلمة  مع  المباركة  رحلته  خال 
ل  متفّوقًا  ومعّلمًا  و�ساعرًا  اأديبًا  منه  جعل  قلُمه  المتدّفق... 
، ويعمل له حتى  َيْجَبُه الباطل بال�سواب وينت�سر للحقِّ ُيبارى، 

يتحّقق... 
نبرا�سًا  فحملها  الكلمة.  نا�سية  �سم�س  الدكتور  امتلك 
لنظرته  وفقًا  الف�سيح  عالمه  بنى  الأجيال،  ولإر�ساد  للهداية 
تاأثرهم  ل�سّدة  �سواه  عالم  اأ�سبح  اأّنه  بحيث  وال�سعرّية  الأدبّية 
لع�سره  يتنّكر  اأن  دون  التجديد  في  رائ���دًا  بذلك  فكان  ب��ه. 
غم اللولبي الذي يتطّلبه هذا العلم وهذا العالم...  ولتراثه وللنَّ
ووطنّيته،  المعهودة،  و�سهامته  حيوّيته  ِنتاجه،  غزارة  فل�سفته، 
وو�سلت  الكا�سيكّية  ال�سعرّية  الق�سيدة  بناء  جمالّية  ر�ّسخت 

به اإلى رتبة توؤّهله لإمارة هذا الفن العظيم. 
عمر  م��ن  ك��ام��ل  ده���ٍر  م�ساحة  ُيغطي  اّل���ذي  البحر  ه��ذا 
المجهول  من  وافل  بالنَّ والبّواح  اح  الفوَّ ب�سعره  انتقل  الزمن... 
اإلى المعلوم ك�سيف يام�س اأحام اليقظة. ق�سائده وكتاباته 
اأهل العلم وع�ساق الأدب  تتناثر ك�سعيعات ُمذّهبة، تنير دروب 

والجمال. 
كلمة حق... 

الحقُّ في كلمة �سواء... وفي البدء كان الكلمة... 
النُّبل  فيها  اأ���س��ات��ذة،  وزم���اء  اإخ���وة  م��ن  ح��ق  ���س��ه��ادات 
يحّب  وتعالى  �سبحانه  واهلل  وال�سراحة،  وال�سدق  وال�سهامة 

الحق...  ال�سهود 

�سهادات تن�ساب ان�سياب العبير اإلى حنايا الروح تثبت عظيم 
محّبتهم واهتمامهم البالغ بالفكر المتقّدم والخيال الُمبدع... 

ق��اَرَب��ْت  لهم،  الم�سهود  الأق��ام  َحَملة  من  مختارة  نخبة 
عديدة،  ن���واٍح  م��ن  والّتاريخّية  والأدب��ّي��ة  ال�سعرّية  تجربتنا 
ُت على ن�سرها واإبرازها...  اأ�سافت اإلى كياني اإ�سافات، َحِر�سْ
وهل من غير الأ�سدقاء والزماء الكفوئين والمعارف والقّراء 
والفّنان،  وال�ساعر  الكاتب  ينتظر  الإخت�سا�س.  واأهل  الكرام 

ال�سهادات. 
واالأدباء وال�سعراء والكّتاب هم: 

الرحيم  عبد  الأ�ستاذ  والنائب  الوزير  عقل،  �سعيد  المعّلم 
النائب  ال�سابق  اللبنانيين  الكّتاب  اإتحاد  ع��ام  اأمين  م��راد، 
ف��وؤاد  الأدي��ب  ال�سفراء  منتدى  رئي�س  مطر،  غ�ّسان  ال�ساعر 
الأديب  ما�سي،  محّمد  الأديب  �سكور،  جورج  ال�ساعر  الترك، 
ال�ساعر  جوزف مهّنا، ال�سحافي المرحوم فا�سل �سعيد عقل، 
الدكتور  المرحوم  الأدي��ب  عطوي،  ف��وزي  المرحوم  الدكتور 
الأدي��ب  طربيه،  جرجي  البروفي�سور  البا�سا،  خليل  محمد 
المرحوم الدكتور محمد علي مو�سى، ال�ساعر والأديب المرحوم 
البروفي�سور ربيع  الأديب  الأيوبي،  يا�سر  الأمير محمد  الدكتور 
الدكتورة  وال�ساعرة  الأديبة  زغيب،  هنري  ال�ساعر  الدب�س، 
الأديب  ابو جودة،  بديع  الدكتور  الأديب  الأمين،  الخليل  �سلوى 
نجم،  ريما  الدكتورة  الإعامّية  عاد،  فرج  يو�سف  البروفي�سور 
فادي  الدكتور  والناقد  الأديب  العماد،  ع�سام  ال�سيخ  ال�ساعر 
ا�سطفان، ال�ساعر الروائي الدكتور علي الحاج ح�سن، ال�ساعر 
ن�سال  الإعامّية  العزيزة  الزميلة  مطر،  كرم  طوني  الدكتور 
الإعامي  الحركة،  زكريا  فوؤاد  الإعامي  الأديب  الأحمدّية... 
ح�سين �سليم، الإعامّية ال�ساعرة زينب حمود، ال�ساعرة زينب 
بعلبكي،  محمد  النقيب  �سعيب،  زين  المرحوم  ال�ساعر  �سريم، 
اأمين عام اتحاد الكّتاب الأ�ستاذ الدكتور وجيه فانو�س، الأديب 

وال�ساعر الدكتور مي�سال كعدي وغيرهم وغيرهم... 
وال�سعراء،  الكّتاب  هوؤلء  كلمات  يجمع  كتاب  بن�سر  رغبت 
م�سكورين وكان ذلك وهلّل الحمد، ف�سدر الكتاب بعنوان: »عبد 

الحافظ �صم�س باأقالم ُمحبيه« في العام 2003 م. 
واأورد هنا بع�س الّنماذج من كلمة االأديب الكبير 

جوزف مهّنا: 
»هلل هذا الكف�ف اليد... الّن�ص�ح مثل حمام، اأُغلق الّن�صرين 
عليه باب ك�خه وا�صترح. �صعُر عامّي وف�صح�ي، كال�صيكي، نثر، 
حكميات، وطنيات، حلقات اإذاعّية، معاقل ح�صينة الّذة، ُتنزل فيها 
بادئ  الع�صّي،  الكبير  هذا  واأرادها  وُت�صّلي.  قد�صاً  والنُّهى  القلب 

الّربيع  كع�صافير  فحط  الــدولــة،  مع  متمّيزة  مغامرة  بــدء،  ذي 
َي�ْصَجُع  الفــت  بتفاٍن  وراح،  الد�صت�رّية،  م�ؤ�ّص�صتها  �صجرة  على 
الثمانّية والثالثين زّمردة  الردح نّيف على  اأغ�صانه  طروباً على 

)هنا يق�صد خدمتي في المجل�س النيابّي( طيلة 38 عاماً«. 
ومن كلمة الدكتور ربيع الدب�س: 

من  عامًا  �ستين  مع  اأن��ت  �سم�س،  الحافظ  عبد  عالم  في 
ال�سعرّية..  مرتفعاُته  ت�ستوقفك  والفنّية.   الع�سقّية  التجربة 
المخزونة  م�ساعره  وكل  اإ�سراره على �سمين خواطره  َوُيغنيك 
فواعله  ع��ن  بالتعبير  م�سغولة  ج��وارح��ه  ك���اأنَّ  وع��ي��ه...  ف��ي 

الدفينة... وكاأّن قلمه َبّواح بالأ�سرار، َبْوَحُه بالّنوافل. 
ومن الدكتور طوني كرم: 

اأديب و�ساعر وناقد ومو�سيقي وملّحن ناجح... 
ُح��رٌّ  ينبع  ُح���ّرة،  خيار  ه��و  العمودّية  بالق�سيدة  التزامه 
بكل  يم�سك  واإعامي  واأديب  ك�ساعر  وحّريته  فرادته  من  ينبع 

المفاتيح. 
ومن الدكتور بديع اأبو جودة: 

�سّفافة  كاللظى،  ح���اّرة  �سم�س  ال��ح��اف��ظ  عبد  ق�سائد 
ال�سوق  ول��واع��ج  ب��األ��وان  م�سمّخة  ككرمه  كريمة  ك�سخ�سه، 

والحّب والع�سق وترانيم �سماوّية واأنا�سيد للترتيل وال�ساة. 
ومن االأ�ستاذ الدكتور 

يو�سف فرج عاد: 
يتدّفق  �سياء،  ينبوع  �سم�س  الحافظ  عبد  الدكتور  �سعر 
ينبت  اليا�سمين  عطر  خلجاته  ومن  راحتيه  من  وينبعث  طلّيًا 
يتمتع  وطرقه...  اإّل  بابًا  يترك  لم  ال��ف��وؤاد...  رواب��ي  في  طيبًا 

بالحّب والوفاء... هو رمز من رموز الفكر العامل في لبنان. 
ومن المرحوم 

ال�ساعر واالأديب االأمير الدكتور محّمد يا�سر 
االأيوبّي: 

الدكتور  يوميات  في  تتوا�سل  الجميلة  والأغنيات  الأنا�سيد 
قلبه  في  لأّن��ه  للوطن  مجملها  في  وهي  �سم�س،  الحافظ  عبد 
جعله  ُمرهفًا  ِح�ّسًا  امتاأ  وك��وث��ره��ا...  الدنيا  جّنة  وعينيه. 
الهائمة  الأر�س...نف�ُسه  ال�سام  وي�سود  ال�سّر  يفنى  اأن  ي�ستهي 
لكّنه  والنزاعات  الحروب  ماأته  كوكب  من  تنفر  باتت  بالحبِّ 
جمع  ال�ساعر  ه��ذا  مده�س  ول��اأر���س...  للوطن  عا�سقًا  بقي 
والإخا�س  والغرام  الحب  اإل��ى  والفل�سفة  والمنطق  الحكمة 

وُحب لبنان وجي�سه ومقاومته و�سعبه. 
ب�سعره،  وانبهاري  وده�ستي  اإعجابي  اأُ�سّجل  ثقة  وبكل  اإنني 

ُمتمنيًا له دوام النجاح والعمر الطويل. 
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�سقير  ح�سن  ح�سين  ال��ح��اج  ���س��ي��رة 
هي  علمات   � ال�سوانة  في  ال�ستة  واأنجاله 
�سيرة الإيمان والتقوى والطهارة والت�سبث 
والعطاء  والبذل  الرحم  و�سلة  ب��الأر���س، 
الأرملة  ورحمة  والمواطن  الوطن  ومحّبة 
اأولده���م  بيد  والأخ���ذ  والفقير.  واليتيم 
والإيمان  والمعرفة  العلم  نحو  واأرحامهم 

والمحّبة.
حكاية الحاج ح�سين ح�سن �سقير

مجلة  م��ن  ع�سر  الخام�س  ال��ع��دد  ف��ي 
»اإطــــاللــــة ُجــبــيــلــّيــة«، ال�����س��ادر ف��ي 26 
 28 الموافق  م.   2014 )يونيو(  حزيران 
���س��ع��ب��ان 1435ه������. ت��ح��ّدث ال��ح��اج عبد 
والده  المرحوم  �سيرة  عن  �سقير  الوهاب 
واأ�سرته ال�سغيرة في ال�سفحة 27 قائًا: 
]»الـــمـــرحـــ�م والــــدي مــن مــ�الــيــد قرية 
عام  علمات  بلدة  مــن  القريبة  ال�ص�انة 
1901، عا�س مع �صقيق له و�صقيقتين في 
ظلِّ والدين حن�نين. حيث كان�ا يم�ص�ن 
ال�صتاء في محلة عين ال�صكة من منطقة 
بيروت  �ص�احي  من  وهي  البراجنة  برج 
الجن�بّية، ويم�ص�ن الربيع وال�صيف في 

بلدتهم ال�ص�انة.
ال��م��رح��وم وال����دي ذات م��رة  ���س��األ��ت 
اأ�سرته  مع  ك��ان  ول��م��اذا  ذل��ك؟  �سبب  عن 
اإل��ى  وجوههم  �سطر  يوجهون  ال�سغيرة 
برج البراجنة ول ي�سكنون في مدينة جبيل 

لقربها من ال�سوانة؟.
اأيام  جبيل  مدينة  كانت  لقد  اأجابني: 
الحرب العالمّية الأولى وما بعدها ب�سنوات 
تفتقر اإلى الماء والكهرباء واإلى المدار�س 
العمل  ُفر�س  اأّن  كما  والثانوية  المتو�سطة 
فيها قليلة. واأّما مدينة بيروت و�سواحيها 
فكانت تتوافر فيها اأ�سباب الرزق الكثيرة. 

واأهمها الزراعة حيث كنت اأعمل بالزراعة 
البراجنة و�سكنت في محلة عين  في برج 
اأقوم  كنت  وال�سيف  الربيع  وفي  ال�سكة. 
بزراعة الأر�س في قريتي ال�سوانة وتربية 
الحرير.  دودة  وت��رب��ي��ة  الما�سية  بع�س 
وبالتالي تح�سيل موؤونة ال�ستاء من خيرات 

ال�سوانة. 
وف���ي ت��ل��ك الأي����ام ك���ان ل��ب��ن��ان يعي�س 
وف��ي  الأت�����راك  العثمانيين  ح��ك��م  ت��ح��ت 
العالمّية  الحرب  اإندلعت  1914م.  ع��ام 
الأت��راك الألمان �سد  الأول��ى حيث حالف 
الحرب في  وانتهت  والإنكليز.  الفرن�سيين 
والألمان  الأت���راك  بهزيمة  1918م.  ع��ام 
الفرن�سيين.  قبل  م��ن  ب��ادن��ا  واح��ت��ال 
اإلى  دخل  الأول��ى  العالمية  الحرب  واأثناء 
الحبوب  جميع  اأك��ل  ال��ذي  الجراد  بادنا 
والفواكه والخ�سار ولم يترك للنا�س �سيئًا 

يقتاتون به. وقد مات كثير من الّنا�س. 
على اأثر ذلك وخال الح�سار البحري 
اللبنانية  ال�����س��واط��ئ  ع��ل��ى  ُف��ر���س  ال���ذي 
المغتربون  ي�ستطع  لم  الحلفاء  قبل  من 
في  لأق��ارب��ه��م  ���س��يء  اإر���س��ال  اللبنانيون 
لبنان. كما مات كثير من الّنا�س من مر�س 

الجدري الذي لم ُيعرف له عاج اآنذاك.
المرحوم  مر�س  الحرب  تلك  واأث��ن��اء 
الجد وتوفاه اهلل تعالى، ودفناه في مدافن 
نقله  ل�سعوبة  البراجنة  برج  ال�سكة،  عين 
اإلى قريتنا ال�سوانة. عندها فا�ست عينا 
يكن  لم  قليل، قال:  وبعد  بالدموع.  والدي 
ال�سوانة  لقريتنا  الرجوع  اإل  خيار  عندي 
وطفا  و�سقيقتّيْ  دي��ب  علي  �سقيقي  م��ع 

وزينب لنكمل م�سيرة حياتنا  ال�سعبة..
ديب  علي  اأخ���ي  راودت  ذل��ك  واأث��ن��اء 
ف���ك���رة ال��ه��ج��رة وال�����س��ف��ر اإل�����ى ال���ق���ارة 

وكان  الأق��رب��اء.  بع�س  برفقة  الأميركّية 
اإلى  يحتاج  ل  اآن���ذاك  اللبنانّي  الُمهاجر 
جواز �سفر اأو فيزا ونحو ذلك واإّنما يحتاج 
ف عنه.  اإلى الهوية اللبنانّية واإلى من ُيعرِّ
وكان ال�سفر ُمقت�سرًا على متن ال�سفن من 

خال البحر.
الأقارب.  بع�س  مع  اأخيرًا  اأخي  �سافر 
وبقيت مع المرحومة والدتي و�سقيقتي في 
ال�سوانة. وقد فقدت الوالدة بعد مدة قليلة 
الحياة  وكانت  تعالى.  اهلل  توفاها  حيث 
تعتمد  ال�سوانة  قريتنا  في  الإقت�سادّية 
على الزراعة وعلى عين ماء واحدة ن�سرب 
منها. ولم يكن هناك طريق اأو كهرباء اأو 
و�سيلة  وكانت  البيوت.  في  ماء  اأو  هاتف 
تعتمد  ومدينة جبيل  القرى  بين  ما  النقل 
المدن  ف��ي  واأّم���ا  والحمير.  البغال  على 
الخيول  تجّرها  التي  المركبات  فكانت 
والبغال، ُثّم اأتت ال�سيارات والبا�سات اإلى 
مدن ال�ساحل اللبنانّي بمجيء الفرن�سيين 

اإلى لبنان. 
الأول��ى  العالمّية  الحرب  انتهاء  وبعد 
والعمل  اأميركا  اإل��ى  ال�سفر  ببالي  خطر 
هناك مع �سقيقي علي ديب. واأثناء تهيئتي 

من  الأق���ارب  بع�س  اأت��ى  ال�سفر  لأ�سباب 
خليل  المرحوم  خالي  منهم  كان  اأميركا 
باإخبارهم  فوجئت  وق��د  �سقير.  �سامن 
في  ديب  علي  المرحوم  �سقيقي  بوفاة  لي 
تلك الباد البعيدة وتركه لنا مبلغًا وقدره 
مائتا ليرة ذهب ت�سّلمتها من خالي. وبهذا 
فقدت  الأليم  والم�ساب  الحزين  الخبر 

الأمل بال�سفر. 
تعالى لاقتران  وبعد مّدة وفقني اهلل 
بلدة  من  ن��ون  �سيفا  الحاجة  بالمرحومة 
بعد  ال�سوانة،  من  القريبة  فرحت  �سقي 
الأر�س. كما عملت  الزواج عملت بزراعة 
ك��ن��اط��ور م��ع ال�����س��رك��ة ال��ت��ي ك��ان��ت تقوم 
و�سائر  جبيل  ف��ي  الحديد  �سكة  باإن�ساء 
اأي�سًا  عملت  كما  اللبناني.  ال�ساحل  ُمدن 
في  اللبنانّية  العامة  الأ�سغال  وزارة  في 
يوم  كل  اتقا�سى  وكنت  النافعة  م�سلحة 
هناك  ي�سبح  اأن  قبل  مجيديات  خم�س 

نقود خا�سة بالدولة اللبنانّية الحديثة.
لقد فقدنا المرحوم والدي في 16 اأيار 
1978م. وفقدنا به �سوت القرية اللبنانّية 
وال����م����زارع ال��ل��ب��ن��ان��ي ف���ي م��ط��ل��ع ال��ق��رن 
والطهارة  الطيبة  به  وفقدنا  الع�سرين. 

والر�سى بق�ساء اهلل تعالى« [ )1(.
وفي لقاء مع الحاج �سمير ح�سين 
�سقير و�سقيقه الحاج ح�سن قاال:

اأبناء المرح�م الحاج ح�صين  ]»نحن 
�صيفه  المرح�مة  والدتنا  �صقير،  ح�صن 
علمات،  ـ  ال�ص�انة  بلدة  من  نــ�ن  محّمد 

ق�صاء جبيل. 
نحن �ستة اأ�سقاء، مواليد بلدة ال�سوانة 
عن  ورث��ه  ال��ذي  القديم  والدنا  منزل  في 
�سقير.  ا�سماعيل  ح�سن  وال��ده  المرحوم 
هذا  ف��ي  كانت  حياتنا  ف��ي  مرحلة  واأّول 
للذكرى  بعدها  الذي حافظنا عليه  البيت 

والعبرة. 
�سنة  م��وال��ي��د  علي  ال��ح��اج  ال��م��رح��وم 

1932 م.
مواليد  الوهاب  عبد  الحاج  المرحوم 

�سنة 1934 م.
الحاج �سامي مواليد �سنة 1936 م.
الحاج يو�سف مواليد �سنة 1938 م.
الحاج ح�سن مواليد �سنة 1940 م. 
الحاج �سمير مواليد �سنة 1942 م.

العربّية  للغة  كانت  الأول��ى  ودرا�ستنا 
القرّية  ُمعّلم  ي��دي  على  الكريم  وال��ق��راآن 
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ال����وح����ي����د ال���م���رح���وم 
�سليمان  ح�����س��ن  خ��ل��ي��ل 
����س���ق���ي���ر، ب��ع��د 
ذل������ك در����س���ن���ا 
ف����ي م��در���س��ة 
ع�������ل�������م�������ات 
لمدة  الر�سمّية 
من  وك��ان  عامين، 
علي  �سلمان  الحاج  المرحوم  اأ�ساتذتها 
انتقلنا  بعدها  ل�سا،  بلدة  من  العيتاوي 
في  الإبتدائّية  للدرا�سة  جبيل  مدينة  اإلى 
الإ�سامّية  الخيرّية  المقا�سد  مدر�سة 
التي كانت باإ�سراف واإدارة ف�سيلة ال�سيخ 
جبيل  متو�سطة  في  وبعدها  حمود.  اأحمد 
من  ع�سر  الثمانية  بلوغنا  لغاية  الر�سمّية 

العمر. 
ال�سيف  ف�سل  في  اأي�سًا  عملنا  كما 
في  ُث���ّم  وم��ن  جبيل  ف��ي  الآث����ار  بمديرّية 

اأعمال البناء.
عبد  ال��ح��اج  ال��م��رح��وم  �سقيقنا  ك��ان 
ال��ع��راق  اإل���ى  لل�سفر  �سبقنا  ق��د  ال��وه��اب 
والعمل مع �سركة )CAT( في مجال البناء 
للعمل  انتقل  ُث��ّم  ع��ام،  لمدة  ال��ع��راق  ف��ي 
البناء  مجال  في  الكويت  دولة  في  بعدها 
بال�سركات.  العمل  دون  بالعمل  ُم�ستقًا 
لدرا�سة  الكويت  في  وج��وده  ا�ستغلَّ  كما 
تعالى  اهلل  توفيق  وبعد  الإنكليزّية.  اللغة 
لل�سفر  بدعوتنا  ق��ام  العمل  ه��ذا  ف��ي  ل��ه 
الحاج  الكويت حيث �سافر  للعمل معه في 
وذلك  هناك  للعمل  �سامي  والحاج  �سمير 
ان�سّم  اأ�سهر  ب�ستة  وبعدها  م.  عام 1958 
للعمل  ح�سن  والحاج  يو�سف  الحاج  اإلينا 
بذلك  ُم�ستقّلين  البناء  مجال  في  اأي�سًا 
�سقيقنا  واأّم����ا  الأخ����رى.  ال�����س��رك��ات  ع��ن 
لبنان مع  الحاج علي فقد بقي في  الأكبر 
عن  غيابنا  اأث��ن��اء  فقدنا  وق��د  ال��وال��دي��ن. 
م.   1966 �سنة  الوالدة  المرحومة  لبنان 
الوالد �سنة 1978 م. و�سقيقنا  والمرحوم 

علي �سنة 1995 م. الذي توفاه اهلل تعالى 
.q اأعزب

في عام 1968 انتقلنا للعمل في اإمارة 
»اب� ظبي« دولة الإمارات العربّية � واأن�ساأنا 
والــتــجــارة  لــلــمــقــاوالت  »بــيــبــلــ��ــس  �سركة 
كما  البناء  اأع��م��ال  تنطلق  ول��م  الــعــاّمــة« 
للثلج  معمًا  فاأن�ساأنا  اآن��ذاك،  نتوقع  كّنا 
بها.  عملنا  التي  المنطقة  حاجة  لتغطية 
لأنَّ برميل النفط كان �سعره اآنذاك ثاثة 
بن  زاي��د  ال�سيخ  ق��ام  اأن  وبعد  دولرات. 
نهيان q بمنع النفط عن الدول الموؤيدة 
 1973 رم�سان  �سهر  حرب  بعد  لإ�سرائيل 
»اإنَّ نفط العرب  م. ُمعلنًا كلمته ال�سهيرة 
ــعـــرب«. وتاأييد  ــاء الـ اأغــلــى مــن دمــ لــيــ�ــس 
النفط  بقطع  له  النفطّية  العربّية  ال��دول 
عن تلك الدول. ارتفع �سعر برميل النفط 
اإلى  اأدى  مّما  دولرًا  وثاثين  خم�سة  اإلى 
اإزدهار اأعمال البناء في الإمارات العربّية 
ال�سوق.  في  كبيرة  طفرة  واإل��ى  المتحدة، 
اأرح��ام��ن��ا  ل��دع��وة  تعالى  اهلل  وفقنا  وق��د 
واقاربنا في بلدة ال�سوانة وجوارها للعمل 
في �سركتنا لاإ�ستفادة من هذه الفر�سة. 
م�سالحهم  في  الآخ��ر  بع�سهم  و�ساعدنا 
م�ساريع  م��ن  العديد  واأُن��ج��ز  الُمختلفة. 
قبلنا  م��ن  تنفيذها  ت��مَّ  ال��ت��ي  ال��م��ق��اولت 
ح�سب الأ�سول الهند�سّية والفنّية المرعّية 
الإجراء. حيث نالت تلك الم�ساريع ر�سى 
اأرباب العمل والفوز بتهنئتهم ومباركتهم.

الحاج  المرحوم  تعالى  اهلل  وف��ق  كما 
�سهام  بال�سّيدة  بالقتران  ال��وه��اب  عبد 
الح�سينّي  ه���ادي  ح�سن  ال��م��رح��وم  اإب��ن��ة 
اأرب��ع��ة  منها  ان��ج��ب  وق��د  م.   1964 �سنة 
رمزي،  ثرية،  ُمنذر،  هم:  وابنتين  ذك��ور 
الكويت،  في  وعا�سوا  ورّي��ان.  و�سيم  اأ�سل، 
المتحدة  وال��ولي��ات  والإم����ارات  ولبنان، 
في  مقيمًا  معظمهم  زال  وما  الأميركّية. 
الوليات المتحدة الأميركّية. توفي الحاج 
في  وثمانين عامًا  اأربعة  الوهاب عن  عبد 

11/30/ 2018 م. 
�سامي  ال��ح��اج  ت��ع��ال��ى  اهلل  وف���ق  ك��م��ا 
عام  �سقير  خليل  نوال  بال�سّيدة  بالقتران 
1964 م. واأنجبا ثاثة ذكور وبنتًا واحدة 
وهم: اأديب وهيام وهيثم واأحمد. �ساء اهلل 
تعالى وفاة الحاجة نوال )اأم اأديب( �سنة 
2006 م. واأّما اأولدهم فاإقامتهم الحالية 
الأميركّية،  المتحدة  والوليات  كندا  بين 

ولبنان مع والدهم اأبو اأديب. 
يو�سف  ال��ح��اج  ت��ع��ال��ى  وف���ق اهلل  ك��م��ا 
�سقير  نجيب  �سفيقة  بال�سّيدة  لاقتران 
وهم:  وابنتين  بذكٍر  تعالى  اهلل  ورزقهما 
الوليات  في  المقيم  ونا�سر  وحنان  منى 

المتحدة الأميركّية.
ال��ح��اج ح�سن  ت��ع��ال��ى  وف���ق اهلل  ك��م��ا 
�سقير  منيف  �سهام  بال�سّيدة  ل��اإق��ت��ران 
بذكرين  اهلل  ورزق��ه��م��ا  م.   1978 �سنة 
وبنت واحدة، وهم: نديم وديما والمرحوم 
علي الذي توفاه اهلل تعالى �سنة 2008 م. 
حادثة  في  عامًا  الع�سرين  ناهز  عمر  عن 
ال�سيدلة  درا�سته  اأثناء  البحر  في  غرق 
واإقامتهم  الأو�سترالّية.  بيرث  جامعة  في 

الحالية بين لبنان وكندا.
كما وفق اهلل تعالى الحاج �سمير �سنة 
1970 م. من الإقتران بال�سّيدة حنان ح�سن 
�سهام  الفا�سلة  ال�سّيدة  �سقيقة  الح�سينّي 
بذكرين  تعالى  اهلل  ورزقهما  الح�سينّي، 
و�سامر،  ولبنى،  ه���ادي  وه���م:  وابنتين، 
لبنان  وانتقلوا بعدها لاإقامة في  و�سارة. 
درا�ستهما  الذكران  واأكمل  م.   1992 �سنة 
الجامعّية في كندا، والإبنتان في جامعات 
لبنان، واإقامة الجميع في اأيامنا بين لبنان 

والإمارات العربّية المتحدة. 
بعد هذه الم�سيرة الطويلة 

اهلل  وفقَّ  الطويلة  الم�سيرة  هذه  وبعد 
تعالى الأ�سقاء الخم�سة للعودة اإلى الوطن 
الجميلة  منازلهم  واإن�ساء  لبنان  العزيز 
اوتو�ستراد فتري  ال�سوانة قرب  في قرية 

م�سجد  ب��ن��اء  ف��ي  وللم�ساهمة  قرطبا،   �
بلدتهم  ف���ي  وح�����س��ي��ن��ّي��ة  وم�����س��ت��و���س��ف، 
ال�����س��وان��ة وت�����س��وي��ن ال��م��ق��ب��رة ال��ع��اّم��ة 
الم�ساهمة  وبالتالي  عليها،  والمحافظة 
وح�سينيات  م�ساجد  وت��رم��ي��م  ب��ن��اء  ف��ي 
اأخ��رى في ق��رى ال��ج��وار. ون��ظ��رًا لحاجة 
وج��ود  اإل��ى  ال��م��ج��اورة  وال��ق��رى  ال�سوانة 
طابقين  م��ن  ك��ب��ي��رة  ج��دي��دة  ح�سينّية 
تعالى  اهلل  وفقهم  فقد  والن�ساء.  للرجال 
ل�سراء بع�س العقارات بم�ساحة 2500 م2. 
وبناء ح�سينّية اآل البيت i، وتمَّ اإنجازها 
ال�سيخ  الإمام  �سماحة  برعاية  وافتتاحها 
�سماحة  بولده  ممثًا  قبان  الأمير  عبد 
ال�سيخ  العّامة  الممتاز  الجعفرّي  المفتي 
اأحمد قبان. الواقع فيه اأّول ت�سرين الأّول 
2015 م. باحتفال جماهيرّي لم ت�سهد له 
بلدة ال�سوانة نظيرًا من قبل. كما وفقهم 
الحقوق  من  اأي�سًا  للم�ساهمة  تعالى  اهلل 

المحبة  ر���س��ول  قاعة  بتجهيز  ال�سرعّية 
الخيرّية  المبّرات  لجمعية  التابعة   ،w
اإلى  تقربًا  اأعمال  من  وغيرها  جبيل،  في 

اهلل تعالى.
تعالى  هلل  �ساكرين  حديثهما  وختما 
على نعمته ورحمته وتوفيقه لهم جميعًا في 
لبنان وباد الإغتراب على خدمة الأرحام 
ُم�ست�سهدين  لبنان،  ووطنهم  والجيران 
الحاج  �سقيقهما  المرحوم  بعثها  بر�سالة 
ُجبيلّية«،  »اإطــاللــة  لمجلة  الوهاب  عبد 
في  ال�سادرة   )29  �  28( المزدوج  العدد 
الموافق  م.   2017 )اب��ري��ل(  ني�سان   25
28 رج��ب 1438 ه���. ج��رى ذك��ره��ا تحت 
بها:»  ج��اء  الــدائــم«  ال�صديق   «[ عنوان: 
بـــاأقـــ�ال الحكماء،  نــرجــع ونــتــعــظ  لــم ال 
اإاّل  يتمُّ  العظام، وهذا ال  االأنبياء  ومنهم 
ب�ا�صطة قراءة االإنجيل والقراآن الكريم 
األي�س هذا يزيدنا   ،i وق�ص�س االأنبياء 

التاريخ  قــراأ  من  األي�س  وعلماً؟  اإطــالعــاً 
كاأّنه عا�صه؟

اأنا ال اأظــنُّ �ص�ءاً بتط�ر التكن�ل�جيا 
اأبــداً. ولكن يجب اأّن ناأخذ نبذًة عن حياة 
اأبائنا واأجدادنا، فهم كان�ا قبائل وع�صائر. 
فذلك الزمان غير اأيامنا هذه، رئي�س 
ومروؤو�س ووزير ومحام وت�صميات كثيرة 
ال��صف. بل كان�ا يت�افق�ن على �صخ�س 
مــنــهــم ويـــثـــقـــ�ن بــــه مــــن حـــيـــث اأمـــانـــتـــه 
ويعطي  بالعدل،  يحكم  اأن  على  وقدرته 
اأو  وا�صطة  دون  حــقــه،  حــقٍّ  �صاحب  لــكــلِّ 
ه،  على حقِّ للم�ظف حتى يح�صل  ر�ص�ة 
يتقا�صى  الــمــ�ظــف  هـــذا  اأّن  الــعــلــم  مـــع 
راتبه من المراجع ب�ص�رة غير مبا�صرة. 
واأ�صكاله،  اأن�اعه  ب�صتى  الف�صاد  ويمار�س 
ربما  اأو  المراجع،  تجاه  ب�اجباته  واأ�صاء 
فياأتيك  عنك  االأذى  بــدفــع  تــرجــ�ه  مــن 

االأذى من قبله!!... )2(« [. 
الهوام�س:

 »اإطالة ُجبيلّية« العدد 15 � �س 27. ظهر يوم الأحد الواقع فيه اأّول ت�سرين اأّول 2015 م.( 1)
  مجلة  »اإطالة ُجبيلّية« العدد )28 � 29( ال�سادر في 25 ني�سان )ابريل( 2017 ( 2)

م. الموافق 28 رجب 1438 ه�. �س 8. يتكّلم q، في هذه الر�سالة بح�سرة عن 

اأيامنا التي ظهرت بها الر�سوة والف�ساد، ويترحم على اأيام الأجداد التي تحّلت 
بمكارم الأخاق والثقة والأمانة، وابتعد الّنا�س بها عن و�سايا النجيل والقراآن 

الكريم!.
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ْلوان ال�سُّ
ْلوان  اأَو ال�سِّ ْلوان  َنُقوَل: ال�سَّ اأَْن  � الَخَطاأُ 

يِن اأَْو َك�ْسِرها(. )ِبَفْتِح ال�سِّ
يِن(.  مِّ ال�سِّ ْلوان )ِب�سَ واُب: ال�سُّ � ال�سَّ

الَهمَّ  ُي��ْذِه��ُب  ما  ْلوان:  ال�سُّ يح:  َتو�سِ  �
والُحْزَن.

نحو: � �َسقاُه �ُسْلواًنا.
ْلواَن. ْبَر وال�سُّ � اأَْلَهَمُه اهلُل ال�سَّ

اإِنَّا هلِل واإِنَّا اإَِليِه راِجعوَن
اإَِل��ي��ِه  واإِنَّ  هلِل  اإِنَّ  َن��ُق��وَل:  اأَْن  الَخَطاأُ   �

راِجعوَن.
ا اإَِليِه راِجعوَن. ا هلِل واإِنَّ واُب: اإِنَّ � ال�سَّ

وهو   » »اإِنَّ ِم��ْن  َفٌة  موؤَلَّ ���ا:  اإِنَّ يح:  َتو�سِ  �
ٌه بالِفعِل، َحرٌف ُم�َسبَّ

َن�سِب  َمَحلِّ  في  ميٌر  �سَ ُهنا  وهو  و»نا« 
،» ا�ْسِم »اإِنَّ

ُل: »اإِنَّنا«. وُهَو ُيفيُد الَجْمَع؛ والأَ�سْ
اإِذا  ـــِذيـــَن  {الَّ ت��ع��اَل��ى:  اهلُل  ق��ال  نحو: 

اأَ�صاَبْتُهْم ُم�صيَبٌة قاُل�ا:
راِجع�َن}.)�سورُة  ــيــِه  اإَِل ـــا  واإِنَّ هلِل  ــا  ـ اإِنَّ

البقرة/ الآَية 156(.
َمِن راَء الدِّ اُكْم وَخ�سْ اإِيَّ

راُء  وَخ�سْ ��اُك��ْم  اإِيَّ َن��ُق��وَل:  اأَْن  الَخَطاأُ   �
َمِن. الدِّ

َمِن. راَء الدِّ اُكْم وَخ�سْ واُب: اإِيَّ � ال�سَّ
ٌل َمْبِنيٌّ  اُكْم: �سميٌر ُمنف�سِ يح: اإِيَّ � َتو�سِ

في َمحلِّ َن�سِب َمفعوٍل ِبه ِلِفعِل
»باِعُدوا  التَّحذيِر الَمحذوِف وَتقديُرُه: 

اأَْنُف�َصَكْم«.

والكاف: َحرُف ِخطاب.
راَء: الواو َحرُف َعطٍف. وَخ�سْ

اُكْم«، َمفعوٌل  راَء: َمعطوٌف عَلى »اإِيَّ َخ�سْ
الَمحُذوِف  التَّحذيِر  ِلِفعِل  َمن�سوٌب  ِب��ه 
ُوُجوًبا، وَتقديُره: »باِعُدوا« اأَو »اْحَذُروا« اأَو 

»اِجَتِنُب�ا«.
راَء  ُرُكْم َخ�صْ واأَ�سُل َهِذِه الُجْملِة: »اأَُحذِّ
وهو  ـــــاُكـــــْم«  »اإِيَّ مير  ال�سَّ ك��ان  َمــــِن«.  الــــدِّ
ُح��ِذَف  ا  فلمَّ ًا؛  ُمتَّ�سِ ُل  الأَوَّ ِب��ه  الَمفعوُل 
َل  اْنَف�سَ الأُ�سلوِب  َه��ذا  في  ُوُج��وًب��ا  الِفعُل 

ميُر ف�ساَر: ال�سَّ
ُل،  الأَوَّ ِب���ه  ال��َم��ف��ع��وُل  وه���و  ـــــاُكـــــْم«  »اإِيَّ
راَء« كما هَي ُتعَرُب َمفعوًل به ثانًيا. و»َخ�صْ

ِة. اَك والِفراَر ِمَن الَم�سوؤُوليَّ نحو: � اإِيَّ
ميمَة. اَك والنَّ � اإِيَّ
اَك والَكِذَب. � اإِيَّ

. رَّ اَك وال�سَّ � اإِيَّ
َد. َردُّ اَك والتَّ � اإِيَّ

اَك والْكِتئاَب. � اإِيَّ
اَك والَك�َسَل. � اإِيَّ
. نَّ اُكْم والظَّ � اإِيَّ

اُكْم والُفرَقَة. � اإِيَّ
اِل. اُكْم والُهْزَء بُحُقوِق الُعمَّ � اإِيَّ

اُكْم والُمْثَلَة َوَلْو بالَكْلِب الَعُقوِر. � اإِيَّ
وُلْب�ُس َعباَءٍة َوَتَقرَّ َعْيني

� الَخَطاأُ اأَْن َنُقوَل: 
َعْيني َوَت���َق���رُّ  َع���ب���اَءٍة  وُل��ْب�����ُس 

ُفوِف ال�سُّ ُلْب�ِس  ِم��ْن  َل��يَّ  اإِ اأََح��بُّ 
واُب:  � ال�سَّ

َعْيني َوَت���َق���رَّ  َع���ب���اَءٍة  وُل��ْب�����ُس 
ُفوِف ال�سُّ ُلْب�ِس  ِم��ْن  َل��يَّ  اإِ اأََح��بُّ 

َهذا  في  ُهنا  ال���واُو   : وَت��َق��رَّ يح:  َتو�سِ  �
عِريِّ َحْرُف َعْطٍف، َعَطَف الِفْعَل  البيِت ال�سِّ
ــ�ــس«، ل��ذل��َك َوَج��َب  ــْب ��ٍم ج��اِم��ٍد »ُل عَلى ا���سْ

َمَرٍة َبْعَدُه. ُب الِفْعِل الُم�ساِرِع باأَْن ُم�سْ َن�سْ
اإَِل��ْي��َك  وُيْح�ِسَن  �سديُقَك  َل��ْول   � نحو: 

َلَهَلْكَت.
� الِعْلُم وَتْعَمَل ِبِه اأَ�سا�ُس الِحْكَمِة.

ويل َبْحُر الطَّ
ويُل. � الَخَطاأُ اأَْن َنُقوَل: الَبْحُر الطَّ

ويِل. واُب: َبْحُر الطَّ � ال�سَّ
ِلْلَبْحِر  اإَِلْيِه  ويل: ُم�ساٌف  يح: الطَّ � َتو�سِ

ولي�َس َنْعًتا َله.
نحو: � َبْحُر الَمديِد.

� َبْحُر الَب�سيِط.
� َبْحُر الواِفِر.
� َبْحُر الكاِمِل.
� َبْحُر الَهَزِج.
َجِز. � َبْحُر الرَّ
َمِل. � َبْحُر الرَّ

ريِع. � َبْحُر ال�سَّ
� َبْحُر الُمْن�َسِرِح.
� َبْحُر الَخفيِف.

� َبْحُر الُم�ساِرِع.
ِب. � َبْحُر الُمقَت�سَ

. � َبْحُر الُمْجَتثِّ
� َبْحُر الُمتقاِرِب.
� َبْحُر الُمتداَرِك.

احللقة الرابعة

ت يبا ّيةتصو لغو
اإعداد ف�صيلة ال�صاعر االأديب الدكت�ر ال�صيخ عّبا�س علي فت�ني

الغني  الدكتور ي�سري عبد  الكبير  الأ�ستاذ والأخ  طلب مني 
في  بعنوان)القراآن  كتاب  مراجعة  المولى(،  )حفظه  عبداهلل 
عليه،  العلمية  الماحظات  واإب��داء  العلمي(  الإلحاد  مواجهة 
راجيًا  علّي،  بها  ل  تف�سّ التي  الثقة  هذه  على  اأ�سكره  اإذ  واإنني 
المولى عّز وجل اأن اأكون قد اأّديت اأمانة هذا التكليف والطلب.
وعليه فاإنني في بداية الكام ل ُبدَّ لي من الإ�سادة بالجهود 
البحثية من اأي نوع كانت، وبغ�س النظر عن القيمة العلمية اأو 
الت�سجيع  اأن  اعتبار  على   ، ذلك  عن  تتمخ�س  التي  المعرفية 
وقتنا  في  �سّيما  ل  �سروريًا  بات  اأمر  هو  والكتابة  البحث  على 
الراهن، الذي يعاني من تراجع خطير على الم�ستوى الثقافي 
اأو  يمنع  ل  ذلك  كل  ان  اإّل  �سحيح.  ب�سكل  والعلمي  والمعرفي 
يحول من اإبداء الراأي والماحظات العلمية حول اأي بحث من 
التي  الأخطاء  اأو  الهّنات  على  ال�سوء  وت�سليط  ت�سويبه،  اأجل 
في  اأم��رًا  يتناوله  البحث  هذا  كان  ما  اإذا  وخا�سة  ت�سّمنها، 
غاية الأهمية، وعلى درجة عالية من الخطورة لجهة الم�سائل 

الإ�سامية. وبالأخ�س  الدينية  الإعتقادية 
قدر  وب�سكل موجز  بحول اهلل  به  القيام  �سنحاول  ما  وهذا 
الإمكان، لذا فاإنني �ساأتناول هذا البحث بالتعليق من زاويتين 

اأو جهتين: 1� جهة ال�سكل. 2� جهة الم�سمون.
نقطتين  ال��ى  ب��الإ���س��ارة  �ساأكتفي  ال�سكل  ج��ه��ة  ف��م��ن   �1

اأ�سا�سيتين، واإن كان يوجد غيرها الكثير:
اأ� اإن العنوان المعتمد في هذا الكتاب يعاني من خلل خطير 
مواجهة  في  الكريم  القراآن  جعل  حيث  الموؤلف،  له  ينتبه  لم 
اإذ  كبير،  خطاأ  وه��ذا  بالإلحادي،  نعته  وال��ذي  العلمي  الفكر 
كما  جهة،  من  العلم  مع  القراآن  بتناق�س  العنوان  هذا  يوحي 
اأ�س�س ومفاهيم ومرتكزات علمية، وهذا  باأن الإلحاد له  يوحي 
اأ�سار  الكتاب  مقدمة  في  اأنه  كما  الإط��اق.  على  �سحيح  غير 
بالقراآن،  الت�سكيك  هي  الإلحاد  خطوات  اأولى  اأن  الى  الموؤلف 
الفكر  يرف�س  الإلحاد  اأن  اإذ  ودقيق،  �سحيح  غير  الأمر  وهذا 

الديني كافة، والإ�سام من �سمنها، )راجع �سفحة 7(.
ب� اإن الكتابة البحثية والعلمية ل بد لها من �سرح لا�سكالية 
الذي  العلمي  المنهج  الى  الإ�سارة  كذلك  معالجتها،  المراد 
والعناوين  الف�سول  وتق�سيم  وتبويب  ذلك،  �سبيل  في  �سيعتمد 
الم�سادر  ذك��ر  ال��ى  ب��الإ���س��اف��ة  ومنطقي،  مو�سعي،  ب�سكل 
بالمو�سوع  ال�سلة  ذات  الهوام�س  ف��ي  المعتمدة  وال��م��راج��ع 
فاإنها غالبًا  ال�سعرية  اأو  الأدبية  الكتابة  المبحوث فيه، ما خا 
ل تحتاج الى م�سادر اأو مراجع ، مع اأن هذا الكتاب الذي بين 
اأيدينا يتناول مو�سوعًا عقائديًا وعلميًا باإمتياز، اإل اأن الموؤلف 
في  اأو  الهام�س  في  المعتمدة  والمراجع  الم�سادر  يذكر  لم 

لئحة خا�سة في نهاية الكتاب.

بقلم الدكت�ر اأحمد محّمد قي�س

قراءة يف كتاب

تقرير عن كتاب 

 يف مواجهة 
اإلحلاد 

العلمي )1(

القرآن 
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فاإنه  وبالتالي  والإ�ستهجان،  الغرابة  غاية  في  الأمر  وهذا 
ومن خال هذا الأمر اأفقد القيمة العلمية والمرجعية الفكرية 
وال�سخ�سي  الفردي  ال��راأي  دائرة  في  وح�سره  الكتاب،  لهذا 
ولي�س  خا�سة  مقالة  الى  العمل  هذا  تحّول  وبالتالي  للموؤلف، 

اأكثر من ذلك.
على  والماحظات  الأخطاء  ف��اإن  الم�سمون  لجهة  اأم��ا   �2
ذلك كثيرة جدًا، و�سن�سير الى البع�س منها على �سبيل المثال 

ل الح�سر، وب�سيء من الإيجاز.
اأ� اللغة: اإن اللغة المعتمدة من قبل الموؤلف ا�ستفزازية جدًا 
اإ�ستفزازية بالمعنى  اأنه يجب اأن تكون  وب�سكل �سلبي، في حين 
فهم  في  للتو�سع  هّمته  ي�سحذ  القارئ  تجعل  بحيث  الإيجابي، 
فاإنها  الحا�سرة  حالتنا  في  اأّما  المطروحة.  والأفكار  الم�سائل 
عن  ناهيك  بعيدًا،  وطرحه  الكتاب  ت��رك  ال��ى  ال��ق��ارئ  تدعو 
تخدم  ل  والتي  والإ�ستعائية،  المبتذلة  العبارات  من  الكثير 
اأهداف اأي بحث، ل �سّيما الأبحاث العلمية الر�سينة اأو الدينية 

اأو الإ�سامية ب�سكل خا�س.
ب � الت�سوي�س: يعاني هذا العمل من الت�سوي�س ب�سكل مفرط 
مترابطة  وغير  ع�سوائي  ب�سكل  ُم�ساقة  المعلومات  اأن  حيث   ،
ب�سكل مو�سوعي كما اأنها جاءت ب�سكل ت�ساوؤلت اأكثر من كونها 
و�سول  دون  يحول  وهذا  المطروحة،  للم�سائل  تحليلية  ُمعالجة 
يذهب  ما  بخاف  ومنطقية،  �سحيحة  نتيجة  اأي  الى  القارئ 
اأن  الموؤلف:  واأبرز مثال على ذلك  قول  الموؤلف،  اإليه ويّدعيه 
نوحt اأول نبّي، بخاف اإجماع الم�سلمين !!!)راجع �س26(.

العلمي  الباحث  �سفات  اأهم  من  اإن  المو�سوعية:  عدم   � ج 
في  ن��راه  لم  ما  وه��ذا  وبحثه،  عمله  في  المو�سوعية  اإعتماد 
الى  عمد  اأن��ه  حيث  الموؤلف،  طرحها  التي  المقالت  معظم 
تعظيم و تفخيم بع�س ال�سخ�سيات على ح�ساب الآخرين دون 
للغاية  اإنتقائيًا  الموؤلف  وكان  تعليل،  حتى  اأو  براهين  اأو  اأدلة 
الإ�سامية  المفاهيم  ح�سر  اأنه  كما  والأفكار،  الأ�سماء  لجهة 
في اإطار فكري واحد، بعيدًا عن الأفكار والمفاهيم الإ�سامية 
العريقة، واأي�سًا جعل من بع�س ال�سخ�سيات الإ�سامية الركن 
وغير  مقبول  غير  وه��ذا  الإ���س��ام��ي،  للفكر  والوحيد  الوثيق 

�سحيح على الإطاق.
من  الأدن����ى  ال��ح��د  البحث  ه��ذا  ي���راع  ل��م  المنطقية:   � د 
ب�ساط  على  المطروحة  والم�سائل  لاأفكار  المنطقي  الت�سل�سل 
القارئ، وعدم  الى �سياع  يوؤدي حكمًا  البحث، وهذا ما �سوف 
الموؤلف  يريد  التي  الأف��ك��ار  اأو  النتائج  اأو  ل��اأه��داف  فهمه 
ج��اءت  وال��م��ق��الت  العناوين  ترتيب  اأن  كما  اإليها،  الو�سول 
اأو  الت�سل�سل الزماني،  مبعثرة ومتداخلة وغير منطقية، بمعنى 

المكاني، اأو المو�سوعي، وما �سابه ذلك.
ه� � الإجتراء: وهو بمعنى اأن الموؤلف تجراأ على طرح ت�سّور 
بالإ�سامية  نعتها  خا�سة  فكرية  منظومة  وت�سكيل   ، خا�س 
وب�سكل غير م�سبوق اأو معروف في الو�سط العلمي، وجاء ذلك 
والتي  القراآنية،  الآي���ات  لبع�س  ال�سخ�سي  فهمه  خ��ال  من 
�ساغها ب�سكل بعيد عن الماأثور بين المف�سرين وعلماء الكام 
في الدائرة الإ�سامية، )راجع على �سبيل المثال ال�سفحة 31 
تجعل  ما  الخطورة  من  فيه  الأمر  وهذا   ،)35 ال�سفحة  حتى 
كتبه  ما  خال  من  الإ�سامي  الفكر  على  يتحاملون  الآخرين 
الأ�ستاذ الموؤلف. وقد فاته المقولة المعروفة: اأن طريق جهّنم 

الح�سنة!!!. بالنوايا  مليئة 
الفل�سفي،  الت�سكيك  لي�س  هنا  والمق�سود  الت�سكيك:  و� 
واإنما الت�سكيك العلمي بالتراث، اأي بالأدلة والبراهين العلمية 

المقطوع ب�سحتها بحكم العقل، والعقل، والتجربة، والح�س.
ومثال على ذلك: ما اقترحه الموؤلف في ال�سفحة 42 الى 
�سكك  مبررة،  اأو  مفهومة  غير  وبجراأة  اأّنه  حيث   ،45 �سفحة 
الموؤلف بل ن�سف كل الأدلة والبراهين العلمية والعقلية، لمجرد 
الآيات لإعتبارات  تاأويل لبع�س  اأو حتى  اأو فهم خا�س،  تخمين 
اأهل  من  لي�س  لأنه  عليها  التعويل  له  يحق  ل  خا�سة  ومفاهيم 

الإخت�سا�س بهذا المورد.
ز� التنظير والح�سو والإطناب: اإن هذا العمل مليئ بالتنظير 
المعرفي  والإج��م��اع  العلم  ح�ساب  على  �سخ�سية  لمفاهيم 
من  المختلفة  العلمية  بالمعلومات  مح�سو  اأن��ه  كما  والعقلي، 
واأي�سًا  مو�سوعي،  وغير  مبهم،  ب�سكل  الإخت�سا�سات  كافة 
المتخ�س�سة  العلمية  الم�سائل  بع�س  �سرح  في  الموؤلف  اأطنب 

على  الإجابة  ح�ساب  على  الإخت�سا�س  اأه��ل  بين  والمعروفة 
ذلك  خال  من  اأراد  الموؤلف  وك��اأن  طرحها  التي  الت�ساوؤلت 
اأكثر من   ، اأو يفهمه هو وحده  يكتبه  باأهمية ما  القارئ  اإ�سعار 
من  )راج��ع  ذل��ك:  ومثال  طرحها.  اإ�سكالية  اأي  على  الإجابة 

ال�سفحة 46 الى ال�سفحة 62(.
با�ستعرا�س  يقوم  الموؤلف  اأن  بمعنى  وهي  التذبذب:   � ح 
مكان  في  ليعود  علمية،  حقيقة  اأنها  اأ�سا�س  على  معينة  فكرة 
الأمر  في  والطريف  ب�سحتها،  الت�سكيك  اأو  رف�سها  الى  اآخر 
الأ�ستاذ  يحيل   ، القارئ  ذهن  على  على  الت�سوي�س  وبعد  اأن��ه 
من  منا�سبًا  راأي��ًا  ليتبّنى  نف�سه،  القارئ  ال��ى  الأم��ر  الموؤلف 
والعلمية.  الإعتقادية  الخطورة  غاية  في  هي  ومفاهيم  اأفكار 
راجع مثًا من ال�سفحة 63 الى ال�سفحة 68 ل �سّيما مو�سوع 
العلمية،  بالأبحاث  الأمر غريب جدًا  الأر�س(!! وهذا  )دوران 
الموؤلف  اأن  اأي  الخلف(،  )برهان  المنطق  بعلم  عليه  ويطلق 
ي�سوق  ثم  اإنتقائي  ب�سكل  العلمية  النظريات  بع�س  على  يعتمد 
لها بع�س الآيات القراآنية التي يوؤولها كما ي�ساء، لتاأتي النتيجة 

)اإن اأتت( على خاف ما يريده الموؤلف العزيز!!.
في  جدًا  اأتعبنا  الموؤلف  اأن  بمعنى  والتاأخير:  التقديم   � ط� 
محاولة فهم ما يريده ، لجهة تاأخير ما يجب تقديمه، وتقديم 
ما يجب تاأخيره، وهذا ناجم عن فقدان منهجية علمية وا�سحة 
�سحيحة  وخا�سات  نتائج  الى  لت�سوقه  الموؤلف  عليها  يعتمد 
هذا  ب��اأن  اأج��زم  اأن  اأ�ستطيع  مو�سوعية  ومنطقية.وب�سراحة 
اأو اأ�سرفت عليه طوال  الكتاب من اأعقد ما قراأت، اأو راجعت، 
المختلفة،  العلمية  المعاهد  اأو  الجامعات  في  تدري�سي  مدة 
لجمع  الموؤلف  قبل  من  والوا�سح  المبذول  الُجهد  من  بالرغم 
على  الأمثلة  منها.ومن  المطلوب  ت��وؤّد  لم  والتي  المعلومات، 

ذلك) راجع من ال�سفحة 71 حتى ال�سفحة 110(.
كذلك الأمر لجهة التداخل الغير مو�سوعي ، فاإنه وبالرغم 

في  القراآنية  والأدب��ي��ة  الباغية  ال�سورة  ر�سم  جمالية  من 
ال�سفحة رقم 113 الى 114، اإل اأنها بعيدة تمامًا عن اإ�سكالية 

الأ�سا�س!!. البحث 
الموؤلف  يتنكر  حيث   117 الى   110 ال�سفحة  في  واأي�سًا 
للعلم الغربي ب�سكل مطلق وهذا امر غير مفهوم ، وخا�سًة اأننا 
الدليل حيث ما مال نميل، والعلم  اأبناء  كطاب  علم ومعرفة 
ب�سكل عام قائم على قاعدة التراكم المعرفي الذي ننطلق منه 
�سلبًا اأو اإيجابًا لبناء معرفي جديد للم�ستقبل، بغ�س النظر عن 

م�سدر هذه المعرفة اأو العلوم.
و�سع  الكاتب  على  يجب  اأنه  وهي  الملّخ�سات:  فقدان   � ي 
ملخ�س عن اأهم النقاط في ختام كل مقالة اأو عنوان اأو ف�سل 
،حتى ي�سهل على القارئ فهم ما اأُع�ِسَر عليه، وهذا ما لم يقم 
به الموؤلف وكاأنه يكتب لنف�سه، حتى اإنه لم ي�سع لئحة باأ�سماء 
�سابقًا  قلنا  ، وهذا كما  اعتمد عليها  التي  والمراجع  الم�سادر 
الموؤلف  عّر�س  حيث  بالم�سمون،  وكذلك  مقبول  غير  بال�سكل 
هو  بحثه  في  ورد  ما  اأن  اعتبار  على  الإنتقاد،  هذا  الى  نف�سه 
كامه وراأيه ال�سخ�سي، ولي�س كام غيره حتى يوجه له النقد 

، وهذا اأي�سًا نوع من عدم الأمانة العلمية في النقل والتوثيق.
ومثقف،  غيور  ُم�سلم  الموؤلف  الأ�ستاذ  اأن  اأعتقد  وختامًا: 
في  وخا�سة  والعلمية،  البحثية  بالكتابة  متخ�س�س  غير  لكنه 
الكثير  الكثير  الى  يحتاج  هذا  عمله  واأن   ، الكامية  الم�سائل 
من الُجهد حتى يرقى الى درجة الأبحاث العلمية، ناهيك عن 
الأهداف او النتائج التي يريد اإي�سالها، والتي ل نوافقه عليها 
ب�سكل مجمل، كما اإنني اأعتقد اأن هذا التخبط وهذه الع�سوائية 
في معالجة هكذا م�سائل، ت�ساهم في زيادة حجم ال�سرر الذي 
لم  اأنه  الى  بالإ�سافة  له،  والت�سدي  بمواجهته  الموؤلف  يزعم 
ياأت بثمرة علمية مفيدة يمكن الركون اليها اأو الإ�ستفادة منها.

القاهرة في 2019/9/7 م.                                                   

الهوام�س:
الغني عبداهلل ( 1) ي�سري عبد  الدكتور  الم�سريين من  الأخ��وة  بع�س  لطلب  بناًء     

كتاب  اإحالة  القاهرة،  في  والمعا�سرة(،  لاأ�سالة  الثقافّي  المنتدى  )رئي�س 
حتى  قي�س  محّمد  اأحمد  الدكتور  اإلى  العلمّي(،  الإلحاد  مواجهة  في  )القراآن 
يدر�سه َوُيِعدَّ تقريرًا عنه، وبعد قيام الدكتور قي�س بما ُطِلَب منه، وجدنا اأّن هذا 

ة في  التقرير الذي ُكِتَب حول هذا الكتاب المذكور ينا�سب الفقرة الثقافّية الخا�سّ
المجلة المعنونة باإ�سم »قراءة في كتاب«. لذلك اأوردناه كما جاء مع �سورة عن 
غاف الكتاب المذكور اآنفًا، مع ال�سكر الجزيل للدكتور ي�سري عبد الغني عبداهلل 

على ثقته بالدكتور اأحمد محّمد قي�س وبمجلة »اإطالة ُجبيلّية«. رئي�س التحرير.
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اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  ف�سيلة  رحلة 
م��ح��ّم��د قي�س م��ع ال��م��ع��رف��ة وال��ب��ح��ث عن 
ت�سدُّ  جميلة،  الجديد  كتابه  في  الحقيقة 
الأج��وب��ة  نحو  بيده  وت��اأخ��ذ  اإليها  ال��ق��ارئ 
ال�سحيحة. بعد عر�سه لاإ�سكالت العلمّية 
وفا�سفة  علماء  اأث��اره��ا  التي  والفل�سفّية 
اأوروبا في اأواخر القرن التا�سع ع�سر والقرن 
ال��ك��ون، والإن�����س��ان،  الع�سرين ح��ول وج��ود 
وال��خ��ال��ق ع���ّز وج���ل م��ع ال��ج��واب العلمّي 
عن  بعيدة  بمو�سوعّية  الم�سائل،  تلك  عن 

التع�سب والكراهّية.
مقّدمته  في  يرى  قي�س  الدكتور  اأنَّ  بل 
والإ���س��ك��الت  ال�����س��ك��وك  ت��ل��ك  اأنَّ  للكتاب 
تقودنا للبحث والنقا�س والتطور والمعرفة. 
حيث قال:]» وبعبارة اأخرى: فاإنَّ من حقِّ 
االإن�صان اأي اإن�صان الت�صاوؤل، اأو االعتقاد، اأو 
حتى الرف�س الأي فكرة اأو مفه�م ال يقتنع 
به وال يقبله، واإن كــان في ذلــك مخالفة 
مجتمعه  واعــتــقــادات  وقــنــاعــات  لمفاهيم 
اإل���ى اأن ق���ال:»وهــــ� بهذا  ــه«.  بــ الــمــحــيــط 
المعنى يك�ن اإيجابياً، بحيث اأّنه �صاهم في 
تط�ر الب�صرّية لت�صخير العديد من ق�ى 
الطبيعة ل�صالحه، واكت�صاف العديد من 
االأم�ر والم�صائل التي �صاهمت في راحته 

واأمنه ورغادة عي�صه. اإاّل اأّنه وفي كل زمان 
ومكان كانت وال تزال تبرز مجم�عة من 
االأ�صئلة تقلق راحة هذا االإن�صان، وال يجد 
لها اأج�بة مقنعة والأ�صباب متعددة، منها 
االأ�صل�ب،  الح�صر:  المثال ال  �صبيل  على 

المنهج، اللغة... وغيرها «[  )1( .
وبحوث الأ�ستاذ الفا�سل الدكتور قي�س 
كانت هكذا جماًل واأ�سلوبًا ودقًة، واأجوبته في 
هذا الكتاب الفريد كانت من خال ف�سوله 
الثاثة منها. والنتائج التي انتهى اإليها في 
كل ف�سل هي المعرفة ول �سيء غير المعرفة 
الخا�سة  ف��ي  ك��ام��ه  وخ��ت��م  والحقيقة. 
الــقــارئ  اأّيـــهـــا  ب��ق��ول��ه:]»  للكتاب  النهائّية 
�صبحانه،  بــاهلل  م�ؤمناً  كنت  اإْن  الحبيب، 
فاإّن ما تقدم �صرحه وبيانه ي�صاعدك على 
نك  الثبات الم�ؤيد باللغة الع�صرّية، ويح�صّ
بال�صكل،  الجديدة  الحالّية  ال�صبهات  من 

والقديمة بالطرح والم�صم�ن.
واإْن كنت من اّلذين انحرفوا عن جادة 
المقالت  ه��ذه  في  ف��اإّن  وال�سواب،  الحق 
ال�سابقة اأجوبة مقنعة بالأدلة العلمّية التي 
ل تقبل بغيرها، وع�سى اأن ي�سرح اهلل قلبك 

للحّق، واأن تعود اإلى كنف الرحمة الإلهّية.
المعاندين،  الجاحدين  من  كنت  واإْن 

باأي  ي�سدقون  ل  اّلذين  ال�سف�سطائيين  اأو 
�سرحه  تقدم  ما  بعد  لك  نملك  �سيء، فا 
�سبحانه  واهلل  بالهداية،  لك  الدعاء  �سوى 
على كل �سيء قدير، وهو يحبُّ التوابين، اأّما 

العناد الأرعن فقال �سبحانه عنه:
اأَْو  َي�ْصَمُع�َن  ــَرُهــْم  ــَث ْك اأَ نَّ  اأَ َتْح�َصُب  {اأَْم 
ــلُّ  اأَ�ــصَ ُهــْم  ــْل  َب ــَعــاِم  َكــااْلأَْن اإِالَّ  ُهــْم  اإِْن  َيْعِقُل�َن 

�َصِبياًل}، �سورة الفرقان، الآية 44 «[ )2( .
وبعد فاإنَّ كتاب الدكتور قي�س هو حلقة 
التي  الحديثة  العلمّية  المعرفة  من حلقات 
الواحد  القرن  وعلماء  فا�سفة  بلغة  تتكّلم 
علمّية  باأجوبة  عليها  وتجيب  والع�سرين 
حديثة بعيدة عن اأ�سلوب الوعظ التقليدي. 
عمل  �سابه  ه��ذه،  اأيامنا  في  عمله  اأّن  كما 
ق�سة  في  طفيل  اإبن  الأندل�سي  الفيل�سوف 
وتكملة  تتمة  كتبها  التي  يقظان  ب��ن  ح��ّي 
لعمل ال�سيخ الرئي�س ابن �سينا للبحث عن 
الحقيقة من خال معرفة الإن�سان والكون 
ولتوحيد الخالق عزَّ وجل... فهنيئًا للدكتور 
ومعرفة  من حقائق  ي��داه  قّدمت  بما  قي�س 

يحتاجها الّنا�س.
الموافق 26  جبيل في 2019/7/29م. 

ذو القعدة 1440ه�.
  ابن عمكم د. يو�سف محّمد َعمرو

الهوام�س:
   نف�س الم�سدر، �س 174.( 2)   كتاب »حوار جديد مع الفكر الإلحادي« للدكتور قي�س، �س 5 � 6.( 1)

تقديم رئي�س التحرير

إعداد وتأليف: 

الميادين  مختلف  ف��ي  �سا�سٌع،  ف���رٌق   وال��ي��وم  الأم�����س  بين 
الكتاب  ق�سية  وتحديدًا   ، منها  الثقافية  �سيما  ل  والمجالت، 
والقراءة. وذلك ب�سبب تطوُّر الأ�ساليب والتقنّيات الحديثة التي 
الُم�ستمر  التغيير  وهذا  المعا�سر.  العالم  م�ساحة  على  انت�سرت 
طالب  ابي  بن  علي  الإم��ام  اإليه  اأ�سار  ما  هو  الحياة  اأنماط  في 
t، بنظرته الروؤيوية في حتمية تغيير الزمان الُم�ستمر بقوله: 
» ل ُتق�سرُوا اأولدكم على اأخاقكم ) اأي عاداتكم وتقاليدكم( 
فاأنهم مخُلوُقون لزمان غير زمانكم« )2( وق�سية الكتاب ل َت�سذُّ 
عن هذا التغيير. وبديهي ان الكتاب � وهو مو�سوع حديثنا � هو 
ذلك الُمَثّقف ال�سامت والأمين الذي ل يخون ، وال�سادق الذي 
ل يكذب ، والذي ن�سعر بح�سرته وكاأننا بين يدي �سديق حميم 
فُي�سعرك واأنت تقّلب �سفحاته بيديك وعينيك وقلبك واأحا�سي�سك 
وكاأنك ت�ساهد العالم اأمام ناظريك، الأمر الذي يجعلك تعي�س 
اأجواء دافئة من المتعة، والدعة والفرح الداخلي، وهذا ما  في 
لفت النظر اإليه ال�ساعر العربي الكبير اأبو الطيب المتنبي الذي 

اعتبر الكتاب خير اأني�س وجلي�س ل�ساحبه بقوله مادحًا: 
واأع�����������زُّ م����ك����ان ف�����ي ال������ُدَن������ى ������س�����رُج ���س��اب��ح 

ك����ت����اُب الأن�������������ام  ف������ي  ج���ل���ي�������س  وخ�����ي�����ر   ...
الكتاب  قيمة  عن  مهنا  المجيد  عبد  الدكتور  يحدثنا  كما 
�سقَّ  ال��ذي  الكتاب  بقوله:»  البت�سمولوجية  وغائيته  التاريخية 
الت�سال  و�سيلة  ي��زال  ول  وك��ان  ال�سنين،  اآلف  منذ  طريقه 
المعلومات.  م�سادر  بين  الأهم  المعلوماتي  والوعاء  الأ�سا�سية 
للمعرفة  والحا�سن  والُمنّظم،  بالباني،  ي�سفونُه  ال��ذي  ذل��ك 

الب�سرية، يحمل بين دفتيه العلم والمعرفة « )3(.
  NEWTON نيوتن  اإ���س��ح��ق  ال��ج��اذب��ي��ة  ق��ان��ون  ومكت�سف 

الح�سارة  ُبناة  باأنهما  والكاتب  الكتاب  َيعتبُر   )1727  �  1642(
من  والاحقين  ال�سابقين  بين  الُم�سترك  والرابط   . والب��داع 
العظماء بقوله: » لقد وقفُت على اكتاف العمالقة الذين جاوؤوا  
قبلي« اأما ميزُة خا�سية رائحة ِحبِر الكتاب ال�ِسحرية ، َفُنحيُلها 
ي�سفها  حيث   )1967  �  1904  ( نخله  اأمين  وال�ساعر  لاأديب 
ة وجمالآَ وبيانَا و�ساعرية بقوله:» لي�س من  لنا بكلمات َتُذوُب ِرقَّ
ي،  �سيء هو األذُّ في ال�سم، ول اأ�سوع. ول اأقرب اإلى مرتبة الَت�سَهّ
تم�ّس  فكاأنك  عليه،  يدك  تُمرُّ  كتاب جديد  في  من حبر جديد، 
حركات الخواطر بروؤو�س اأناملك، بل ان هذا الن�سيم الذي توؤَديه 

وريات، لأطيب من فم الحبيب  ومن َنَف�ِسِه« )4(  ومن  اأفواُه الدَّ
ية ل  ٌة بمعظمها اأَمّ المفيد تاريخيًا القول، باأن العرب كانوا اأمَّ
تقراأ ول تكتب ، حتى جاء ال�سام ، فكانت اأولى اآياته القراآنية 

التي نزلت منه على قلب النبي w، تقول: {اْقَراأْ ِبا�ْصِم َربَِّك الَِّذي 
ِباْلَقلَِم  َعلََّم  الَِّذي  ــَك االأْكــَرُم  َوَربُّ اْقــَراأْ  َعلٍَق  ِمْن  ااْلن�َصاَن  َخلَق ََخلََق 
َعلََّم االإِن�َصاَن َما َلْم َيْعلَْم} )�سورة العلق 1 � 3 � 4 � 5 (. وكانت هذه 
ي العلم وَمُحو الأمية، فكلمة اإقراأ  الآيات بمثابة نقطة انطاق تلَقّ
في هذه الآية تعني )القراءة( وكلمُة َعلَّم بالقلم تعني )الكتابة(  

وكلمُة علَّم الن�سان ما لم يعلم تعني )المعرفة(.
والقراءة  العلم  على  ظهوره  فجر  منذ  ال�سام  َحثَّ  وهكذا 
ولو في  العلم  اأطلبوا  يقول لأ�سحابه:»  الر�سول  وكان   ، والكتابة 
ال�سين«. ولعنايته الفائقة في القراءة والكتابة، فقد ق�سى بعد 
اأ�سير من قري�س  �َسَراح كُل  اأن يطلَق  الم�سركين  معركة بدر مع 
القراءة  الم�سلمين  من  ع�سرة  الأخير  ه��ذا  ُيعِلمَّ  اأن  �سريطة 
والكتابة.)5( وبلغت العناية بالكتاب والمكتبات ذروتها في الع�سر 
الر�سيد  ه��ارون  الخليفة  يد  على  بغداد،  في  �سيما  ل  ا�سي  العبَّ

االأ�صتاذ ي��صف حيدر اأحمد)1(

مستقبل الكتاب العربي والقراءة 
إىل أين؟

قراءة يف كتاب

حوار جديد 
مع الفكر اإلحلادي
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ُمترجمين،  باطه  ف��ي  جمع  ق��د  ان��ه  اإذ  م(   809  �  766(
الُقدماء وغيرهم.  اليونانيين  الكتَّاب  ُموؤلَّفات  له  ُيترجمون 
فقد   )  833  �  813( خال  حكم  الذي  الماأمون   ، اإبنه  ا  امَّ
ّمت  �سَ التي  الحكمة«  »بيت  ب�  المعروفة  الكاديمية  اأ�س�سَّ 

َمْر�سدًا فلكّيا ومكتبة جمعت مليون مخطوطة. )6(
ومع اإطالة الع�سر الحديث، اأخذ التطور التكنولوجي 
واللكتروني يغزُو العالم بالكمبيوتر والنترنت واأخواتها 
، ف��اأخ��ذ ال��ك��ت��اب ال��ورق��ي ي��ت��راج��ع ف��ي ال��ع��ال��م العربّي 
تدريجيًا، وانزوى على رفوق المكتبات ينتظر من ينف�س عنه 
غبار الهمال والن�سيان. وكان لهذا التراُجع الثقافي والمعرفي 

الموؤ�سف، ب�سعة اأ�سباب نذكر بع�سها: 
اأ � التحدي المعي�سي ال�سعب الذي ُيكابده النا�س، الأمر الذي 
�سرَفُهم عن �سراِء الُكتب الغالية الثمن كما يحدث في المكتبات 

ومعار�س الكتاب العربي.
 ، التكنولوجي  التطوُّر  من  ال�سلبي  الورقي  الكتاب  تاأّثر   � ب 

فاأ�سبح الكتاب اللكتروني َبديًا عنه.
المعلومات  نقل  في  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  تكّفل   � ج 
الكتاب  بخاف  كثيرة.  اأحيانًا  دقيقة  تكن  لم  التي  ال�سريعة 

الورقي الكثر دّقة وتوثيقَا .
ي�سِرفون  جعلهم  مما  النا�س  بع�س  عند  الوقت  �سيق   � د 

النظر عن المطالعة .
اإهمال الهل للمطالعة، مما ينعك�س �سلبًا على اطفالهم   � ه 
تتميز  التي  الكتب  في  �سيما  ل  القراءة،  لذة  من  َفيحرموَنهم 

باأ�سلوب جميل، وعنا�سر ت�سويق، وفائدة معرفية .
اليومية  للمطالعة  ق�سيرة  ول��و  اأوق��ات  تخ�سي�س  ع��دم   � و 

بحيث ت�سبح عادًة جميلة ومفيدة.
ُيقابله نهٌم  العربّي،  التق�سير في المطالعة في �سرقنا  هذا 
وحب للكتاب في العالم الغربي، وتبرز ُمقارنة ومفارقة موؤ�سفة، � 
يحدثنا عنها العّامة ال�سيخ محمد جواد مغنية، غامزًا من قناة 
العرب � اأمُة اأقراأ وهي ل تقراأ � مقابل اإهتمام الغرب الزائد في 
ُتطبع  الكتب  مايين  ان  ال�سديد  اأعجابي  يثير  فيقول:»  الكتاب 

وان  الوروب��ي��ة،  والباد  واأمريكا  ال�سوفياتي  التحاد  في  وتباع 
معظم النا�س في تلك الباد يقراأون ويتذوقون وي�سحبون معهم 
الكتب من  يتمّونون من  وانهم  توجهوا كزاد طعام،  اأّنى  الكتاب 
اأجل مطالعاتهم ال�سهرية وحتى ال�سنوية، كما نتمّون نحن العرب 
بلذة  بالتمتع  الغرب  يكتف  ولم   )7( والثوم«،  والب�سل  الفول  من 
Bibliother- اإنما ابتكر العاج بالقراءة  القراءة ب�سكل عام، 
apy لل�سفاء من الأمرا�س النف�سية والقلبية والج�سدية وكذلك 
العاج بال�سعر )8( وبقراءة الكتب المقّد�سة التي يعتبرها روبرت 
الأدوية  بكل  عامرة  �سيدلية  بمثابة   Robert Burton برتون 
واهمال  تق�سير  يكن من  البدن)9(ومهما  اآلم  لتخفيف  الازمة 
فا ُبّد من العودة الى الكتاب بعد فراق ق�سري فر�سته الظروف 
والأ�سباب التي ذكرناها اآنفًا . فالكتاب يبقى ال�سديق والني�س 
مع  متناغمين   � ال�سال  البن  كعودة   � بعودته  ونتفاءل  والمعّلم 
تخبرنا  التي  ن�سراهلل  اميلي  اللبنانية  والروائية  الكاتبة  موقف 
عن اأهمية الكتاب والقراءة بقولها:» الكتاب رفيق العمر والدروب 
الموح�سة، ون�ساأنا على �سداقته. وكان منذ ُخط الحرف الأول، 
المنهل لكل ما و�سلنا من علوم ومعارف وي�سعب التفكير في اأّنه 
�سينهزم اأمام �سطوة النترنيت وهجمة التكنولوجيا، �سريطة ان 
ل نتجّمد في الما�سي واأ�ساليب الما�سي. وفي النهاية ، الكتاب 
�سديق ل يمكن ال�ستغناء عنه في كل بيت كما قال �سقراط رغم 
م�سرق  بغد  الأم��ل  من  وف�سحة  ال�سلبية.  والمغريات  الم�ساغل 
بالكتاب والقراءة يغدقها علينا العّامة ال�سيخ محّمد جواد مغنية 
مجددًا عندما يخبرنا عن ق�سته الرائعة مع القراءة والكتابة، 
واأنا  الأجل  ُيفاجئني  ان  قلبي  على  اأُمنية  اأغلى  يقول:»  فن�سمعه 
اكتب داعيًا الى اهلل والحّق والعدل، بل اأ�سمى الرغائب لدّي ان 
اأدخل الجّنة لأقراأ فيها واأكتب خالي البال ُمتحررًا من ال�سغال 
القراءة  امتنعت عن  اإذا  اإنني  الفا�سفة:»  اأحد  يقول  وكما   )10(

ثاثة ايام ل اأُح�سن محادثة النا�س«)11(. 
وبعد، فالكتاب عالم جميل وحميم، ومراآة ننظر من خالها 

الى عظمة الكون والقيم والخاق والأعمال الخالدة .
عم�سيت في 25/ 11/ 2018
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قصة قصرية

االأ�صتاذ هيثم عفيف الغداف 

 زرع 
القدس       

وعند الأبواب، حارت ثم دارت، تراقب 
يكون  اأن  ع�ساه  ف��اأن��ّى  ال��ج��ه��ات،  ك��ل  م��ن 
جهاد. لم تكن الأبواب موؤ�سدة ول ال�ستائر 
ولو  تلقي  اأن  ال  عليها  بقي  فما  م�سدلة، 
بنظرة يتيمة عند نافذة المطبخ، وكما هي 
مكانه،  من  يبرح  لم  ي��رزخ  الغيم  الحال، 
ال�سباب  �سمت  فخرق  ال�سم�س  �سعاع  اأما 

هنيهة واكتفى. 
�سوى  البيدر  بعد  مق�سد  لجهاد  لي�س 
ال�سنديان،  اأوراق  تحت  الخ�سبية  الأريكة 
ولي�س له هم�س اإل في ال�سكوى على حبات 
قربه  الق�س  قبعة  على  المترامية  البلوط 
ولول  الحالم؛  راأ�سه  على  اأو  المقعد  على 
الغ�سب المتفجر �سبابًا على كوكب زحل، 
دندنات  عدا  ما  في  اإل  �سوت  له  �سمع  ما 
الأن��غ��ام ف��ي م��ن��اغ��اة ال��ع��ود على األ��ح��ان 
ال�سنباطي وكلمات رامي في كوكب ال�سرق. 
كذلك  الحال  وبقي  جهاد  يح�سر  لم 
�سنوات عجافًا، �ساألت عنه رهاف في كل 
الأرج��اء حتى في الرجاء، خبرًا من زوار 
حيفا وال�سام ومن عرب الحجاز، لم تجد 
في  الليل  فواني�س  عند  كذلك  ال��ج��واب. 

البحار، لم يذكر منهم خبرًا ال، كان. 
الغ�سب  معه  يحمل  لغزًا  الغياب  بقي 

بمرور  ك��ه��ٌل  �سيٌخ  اأت���ى  حتى  زح���ل،  على 
ال�سنين يحدث عن �ساب في مقتبل العمر 
ا�سمه جهاد، عبر في ما م�سى خلف تلك 
ت��راب  حفنة  جعبته  ف��ي  ح��ام��ًا  ال��ت��ال، 
�سوؤاله  وعند  ندي  حبق  وورق  زعتر  وجمة 
القد�س،  الى  متب�سمًا:  اأجاب  م�صهل«،  »يا 
الزيتون  ج��وار  في  اأغر�سه  زرع���ًا،  اأحمل 
مو�سى  جبل  ف��ي  اأ�سلي  وبعدها  وال��غ��ار، 

ومهد عي�سى ومعراج اأحمد. 
درب  على  الأول����ى  ليلته  ج��ه��اد  مكث 
القد�س عند ال�سيخ، وجًل ما نطق به بين 
الحين والآخر، تكبيرات الإحرام في اهلل 
فوق  ال�سباح  اأرج��وان  ارت�سم  حتى  اأكبر 

البيدر. 
هّم في ال�سباح يودع �سيفه وي�ستمهله 
من  حبتين  ال��ى  واأوم����اأ  ف��اع��ت��ذر  للفطار 
طياتها،  ف��ي  البرعم  اأي��ن��ع  ق��د  ال�سنوبر 
فغر�سها في التراب الى يوم مقدر، والثانية 
ه��داأت  وم�سى.  ال�سيخ  كف  في  اأغمدها 
جهاد  به  يطل  جديد  بفجر  اأم��ًا  ره��اف 
من البعيد، عندها حدثها ال�سيخ عن زرع 
اأم�سه البعيد، ها قد اأينع اليوم عند البيدر 
القريب ويثمر في ذكرى الحبيب. اأما عن 
المقد�س  حجاج  من  وردن��ي  فقد  الحبيب 

اأنه �سعى الى القد�س يزرع وكان حب 
فعاد  نف�سه  م��ن  عليه  اأق���وى  الر����س 

اليها من حيث �سلى ثائرًا ومعلمًا، تطوف 
روحه بين القد�س والأق�سى. 

اغرورقت عينا رهاف بالدمع و�سادف 
ف�ساحت  وب���رق،  رع��د  ذا  ي��وم��ًا  ك��ان  اأن 
باأعلى �سوتها الى ال�سماء، يا ربي اأحملك 
���س��ام��ي، ل��ج��ه��اد ف��ي ال��ق��د���س. ه���داأت 
ثقالها  الغيم  واأرخ���ت  وارت��ع��دت  ال�سماء 
فوق وادي قرية عين الدار. لم يقَو كل من 
بخ�سوع  الجلو�س  على  ال  وره��اف  ال�سيخ 
حتى  لكن  الخ�سبية  الأريكة  مقاعد  عند 
تحت  اأر�سًا  ورب��ت  اهتزت  ال�سجر  اأوراق 
ينهزم  العتيق  بال�سيخ  ف��اذا  اأقدامهما، 
اأمام غزارة الدمع على وجنتيها الرهاف 
حتى  ب�سره  ال�سماء  في  ربه  يناجي  وراح 
ف��اذا  ال��دل��وك،  ال��ى  النهار  �سم�س  لح��ت 
الى  اليمنى  ب�سبابته  واأ�سار  مودعًا  هّم  به 
التل ال�سرقي وخاطبها قائا: هناك الزرع 
اأثمر، و�ستعبر القوافل تحدث عن اأ�سطورة 
هذا  واأكثر.  الرياح  اأعتى  بذارها  هزمت 
تتفياأ  قد�سه  في  ال�سجيرات  وتلك  جهاد 
هذا  يتكلل.  بالغار  القد�س  �سور  هو  وه��ا 

زرع القد�س بالأخ�سر يتكلل... 
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تغذيةقصة العدد

خلُّ 
ح لتفا ا

مي�صاء ع�صام العيتاوي

ج��دًا،  قديمة  ا�ستعمالته  التفاح  خ��لُّ   
عرفه الأطباء والحكماء منذ ما قبل مياد 
ال�سيد الم�سيح t، وا�ستعملوه في تطهير 
بها  يقومون  كانوا  التي  والعمليات  الجروح 

لمداواة مر�ساهم عند الحاجة اإليه.
وخلُّ التفاح كما يدل عليه ا�سمه و�سفته، 
ُي�ستخرج من التفاح، ويمكن في حال وجود 
المادة الأ�سا�سية له، اأن ي�ستعان بغيره من 
الثمار المتوفرة لدى ال�سعوب التي ل تتمتع 
حيث  من  التفاح،  لزراعة  �سالحة  ببيئات 
�سطح  عن  عالية  م�ستويات  على  ت��واج��ده 
فوق،  وم��ا  متر   800 بحوالى  تبداأ  البحر، 
حتى يكون ذا جدوى اإقت�سادية، لبيع ثماره 

طازجة، اأو ل�سناعة الخلُّ والمربيات.
الأك��ث��ر  ال��ن��وع��ي��ن  ا�ستعمال  ويف�سل 
انت�سارًا فيه، والتي يطلق عليهما، »الغ�لدن 
التفاح  ال�سعبية،  اللغة  وفي  وال�صتارغن«، 
الأبي�س  يطغى  ب�سكل  والأح��م��ر،  الأبي�س 
ل  بحتة،  طبيعية  لأ�سباب  الأح��م��ر،  على 
غير  لأن��ه  بخ�سائ�سهما؛  للتعمق  داع��ي 
التعمق بالتركيب لكل منهما، بقدر  واجب 

ما للفائدة من خلُّهما.
وينفع  كثيرة،  ف��وائ��د  ل��ه  ال��خ��لُّ  وه���ذا 
لعوار�س �ستى، ي�سعر بها الإن�سان الم�ساب. 
وعلى �سبيل المثال ل الح�سر، من الخارج 
الأم���را����س  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  لمكافحة  ي��ن��ف��ع 
الجلدية، وخا�سة منها البكتيرية لما يتمتع 
عمليات  لأغ��ل��ب  م�سادة  مركبات  م��ن  ب��ه 
الجلد  حركة  باآلية  تفتك  التي  الأك�����س��دة 
في الت�سدي لكل ما ي�سّره، بف�سل المادة 
الأ�ستيك  حام�س  الم�سماة  فيه،  الأ�سا�س 
الخلُّي، بالإ�سافة اإلى اأحما�س اخرى، مليئة 
بالفيتامينات والأماح المعدنّية، ت�سهم في 
قتل الجراثيم التي ت�سادفها، وت�سفي منها 
الخلُّ  ا�ستعمال  على  المواظبة  عند  كليًا، 

الى  النظر  لفت  من  هنا  بد  ول  المذكور. 
الفتك  على  الخلُّ  يعمل  كثيرة  اأمرا�سًا  اأن 
بها، والتخفيف من تطورها نذكر منها ما 
ياأتي: اأمرا�س ال�سكر في الدم، اأو التخزين، 
للقلب  تن�سيطية  ح��رك��ة  م��ن  يحدثه  وم��ا 
تعمل  عوامل  من  ي�سببه  وما  وال�سرايين، 
على الإطاحة تدريجيًا بتكد�ّس الكولي�سترول 
ال�سيئ الذي ي�سار اإليه، برمزه العلمي ...(، 
وهو يعمل في الوقت ذاته اإذا ما تعودنا على 
»ملعقتان  ال�سحيحة،  بالطريقة  �سربه 
يوميًا،  معتدل  م��اء  ك��وب  ف��ي  �ــصــغــيــرتــان« 
يمكن له اأن يخفف من وزن الج�سم الزائد 
يا  الخاُّ تعمل  تخزينية  كمواد  ح��ده،  عن 
احتياطية  ك��م��واد  جمعه  على  المخت�سة 
لوقت الحاجة اإليها. وهذا ما ي�سهم ب�سكل 
اأ�سا�س بتواجد كميات ال�سكر في اأج�سامنا، 
ما يوؤدي اإلى �سل حركة الأك�سدة للتخلُّ�س 
منه مع مرور الزمن، ومر�س ال�سكري من 
يانا  الأمرا�س الناعمة التي تتاآخى مع خاُّ
�سل  اأو  اإت��اف��ه��ا  على  وتعمل  واأج��ه��زت��ن��ا، 
حركتها تدريجيًا، وبالمنا�سبة، لي�س مر�س 
على  الم�ستع�سية  الأمرا�س  من  ال�سكري 
المخت�س  بالطبيب  ا�ستعنا  ما  اإذا  الطب، 
في  دقيقًا  منهجًا  وب�سلوكنا  عليه،  للق�ساء 
اأج�سادنا.  وحركة  طعامنا،  بنظام  التقيد 
تاآخوا  عندما  ال�سكري  مر�سى  من  وكثير 
معه، ق�سوا عليه بدًل من اأن يق�سي عليهم.

وينفع هذا الخلُّ في الم�ساهمة بالق�ساء 
والأعرا�س  الأنفية،  الجيوب  م�ساكل  على 
ال��ت��ي ت�سيب ح��ن��اج��رن��ا، وع��ل��ى ع��وار���س 
الأم��ع��اء  ف��ي  خ��ا���س��ة  اله�سمي  ال��ج��ه��از 
التخلُّ�س  في  في�سهم  والغليظة،  الدقيقة 
من الف�سات وخا�سة لمن عندهم اإ�سابة 
التاأخر في التخلُّ�س منها، وهو ما ي�سمى، 
يعمل  كما  )ال��ك��ت��ام(.  عندنا  ال���دارج  ف��ي 

هذا ال�سائل على �سل حركة الإره��اق التي 
ي�سعر النا�س من جراء اأعمالهم المتداولة 
يوميًا، والتعب الناجم عنه. بما يقدمه من 
تاأك�سدات ت�سهم في التخلُّ�س، من الأماح 
منها،  الداخلُّية  �سواء  ال�سارة،  المعدنية 
بوا�سطة  الجلد،  �سطح  على  الطافحة  اأو 
التعب  من  الناتجة  العرقية،  الإف����رازات 
اأعمالنا  العملية في  الأزمات  الوقوع في  اأو 
كثيرة  منافع  ول��ه  الفكرية...  وم�ساغلنا 
للعلم  يمكن  ال��ي��وم...  حتى  معروفة  غير 
الطبي اأن يكت�سفها مع تقدم الأبحاث التي 
تجري حاليًا، والتي يقوم بها اخت�سا�سيون 
الوقائي،  الطب  من  الإتجاه  بهذا  مهتمون 
يريد  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى  تعميمه  ال��م��ف��رو���س 
حياتنا  عماد  هي  التي  ب�سحته  الإهتمام، 
م�سداقًا  اأخ��رى،  معرفة  اأي  قبل  جميعًا، 
للمثل ال�سعبي القائل:»درهم وقاية خيٌر من 

قنطار عالج«.
اإلى  اخ��رى،  مقالة  في  اأتطرق  و�سوف 
كيفية تح�سير هذا المحلول، لمن يمتلكون 
الذين  والمق�سود  لذلك،  الأول��ي��ة  المواد 
ف��ي ما  واإن��ت��اج��ه  ال��ت��ف��اح  يمتلكون زراع���ة 
بفوائده  العجيب  الخلُّ  هذا  �سناعة  خ�س 
المتقدمة الذكر. اإنما المهم هنا اأن نقول 
اأن خلُّ التفاح متوافر في الأ�سواق اللبنانية، 
ي�ستطيع  زهيدة،  باأ�سعار  اإنتاجه،  ومناطق 
يطاله،  اأن  المادية  بالإمكانية  النا�س  اأقل 
اأوعية  في  �سغيرة  بكميات  لوجوده  وفاقًا 
اإلى  الأقرب  اأوًل، فهي  اإن وجدت  زجاجية 
مزجه  بطريقة  تقيدنا  م��ا  اإذا  ال�سحة، 
المطلوبة،  وبالكميات  تناوله  عند  بالماء 
�سحتنا  على  والحفاظ  منه،  لاإ�ستفادة 
طريقة  كلها.  اأجهزتنا  و�سامة  وحيويتنا 
تناوله ملعقتان �سغيرتان مذوبتان في كوب 

ماء �سعته 160مل.

نعومة  منذ  عرفتها  �سيماء  ج��ارت��ي 
ت�سير  اإليها  واأن��ظ��ر  اأراق��ب��ه��ا  اأظ��اف��ري، 
مظّلتها  مع  قريتي  اأزقة  في  رويدًا  رويدًا 
اأراقبها  كنت  الأربعة،  باألوانها  المبرقعة 
تحيتها  ُتلقي  وه��ي  منزلي،  �سرفة  م��ن 
ال�سباحّية على كل من ت�سادفه في الحي 
تتكّلم  كانت  كما  تزمت.  اأو  تكّلف  دون 
اإلقاء  بعد  وعجائزها  القرية  �سيوخ  مع 
وتاعبهم.  الأط��ف��ال  وت��اط��ف  التحية، 
ثغرها  تفارق  ل  الإبت�سامة  كانت  حيث 
بحمد  دائمًا  كامها  تختم  وكانت  اأب��دًا 
عندما  حال  كل  على  و�سكره  تعالى،  اهلل 

ُت�ساأل عن �سحتها وحالتها!.
وب��ع��د اإق��ت��ران��ي وزواج����ي واإن��ت��ق��ال��ي 
اإل��ى ق��ري��ة اأخ���رى واب��ت��ع��ادي ع��ن قريتي 
و���س��وؤون��ه��ا، ع���دت اإل���ى ب��ل��دت��ي وب��اإح��دى 
قد   ، وال��ديَّ لزيارة  الدينية  المنا�سبات 
�سيماء،  القديمة  جارتي  بوجود  فوجئت 
القهوة  ترت�سف  وهي  عجوزًا  اأ�سحت  قد 
مع والدّي، ومظلتها القديمة ذات الألوان 

الأربعة بيدها كعادتها الدائمة!.
عن  �ساألتها  �سحتها  عن  ال�سوؤال  بعد 

اإ�سطحابها الدائم لمظلتها هذه؟ �سبب 
لم  ال�سوؤال  ه��ذا  اأّن  بتعجب  اأج��اب��ت 

ُت�ساأل عنه من َقبُل اأبدًا!
ال�سوؤال؟ فابت�سمت لها مكررة 

طاأطاأت راأ�سها قليًا... بعد اأن اأخذت 
ثغرها  تعلو  والإبت�سامة  عميقًا...  نف�سًا 
اأحملها  المظّلُة  ه��ذه  بنيتي  ي��ا  وق��ال��ت: 
الأربعة...  ال�سنة  وبف�سول  العام،  طيلة 

في  ال�سم�س  حرِّ  من  تقيني  مظّلتي  اإّنها 
الخريف  اأّما في ف�سل  ال�سيف...  ف�سل 
والغبار...  ال��ري��اح  عني  َوُت��ب��ِع��ُد  فتقيني 
الأم��ط��ار  ح��ام��ًا  ال�����س��ت��اء  وي��اأت��ي ف�سل 
الغزيرة والثلوج... فتحميني منه... ومن 
ا�ستمتع  حيث  الربيع  ف�سل  ي��اأت��ي  بعده 
ال��ف�����س��ل...  ه���ذا  اأت���اأم���ل  واأن����ا  بحملها 
عطره  ورائحة  العليل...  بن�سيمه  وانتع�س 
المنبعثة هنا وهناك من الورود والأزهار 
هذا  اأتاأمل  مظّلتي  مع  اأقف  والأ�سجار... 

الجمال ... اأتكّلم معها... وُتكّلمني.. 
اأفقد  اأن  اأكاد  مظلتي  دون  من  ُبنيتي 
اأ���س��راري...  واأح��م��ّل��ه��ا  �سخ�سيتي!!... 

ب�سمت. وهمومي... 
ربُّ الأ����س���رة ه��و م��ظ��ّل��ة لأ���س��رت��ه... 
ه��و مظّلة  وال��م��ع��م��ل  ال�����س��رك��ة  ���س��اح��ب 
مظّلة  المدر�سة  في  المدير  للعمال...، 
مظّلة  القانون  وللتامذة...،  لاأ�ساتذة 
الباد  رئي�س  اأّن  كما  للعدالة...  ومقنن 
يكون اي�سًا مظّلة ل�سعبه... بل ًكّل فئة من 
الّنا�س اأو طائفة اأو جماعة لهم مظلة... 

لما  نافعة  المظّلة  هذه  تكون  اأن  اإّم��ا 
لما  فا�سدة  اأو  للمجتمع،  ومفيدة  تعنيه 

تحمله من عيوب و�سجون!!...
الترتيب  نفقد  المظّلة  هذه  دون  من 

الإداري... وتعمُّ الفو�سى في حياتنا...
تعّلمت  �سيماء  مع  الجل�سة  هذه  وبعد 
منها اأّن المظّلة التي تحملها تعني الكثير 
الكثير لها... بالإ�سافة اإلى رمزية األونها 

الأربعة!...

المظلة
بقلم الحاجة �صل�ى اأحمد عمرو
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تغذية

من غير العتيادي الحديث عن حليب اأو لبن من غير البقر، 
اإذ اإنه من الم�ستغرب اأن يتناول المرء الحديث عن هذه المنتوجات 
مو�سوع  المقال  هذا  في  اأتناول  لذا  البقري.  الم�سدر  غير  من 

الم�ستقات اللبنية من الماعز.
90% من �سكان �سرق َا�سيا لديهم ح�سا�سية من �سكر الحليب 
البقري الم�سمى بال� »الكت�ز«. و 75% من �سكان العالم ككل لديهم 

هذه الح�سا�سية كذلك الأمر.
عدم القدرة على ه�سم الاكتوز يوؤدي اإلى: النفخة � الإ�سهال � 

التلبك المعوي � الغثيان والغازات.
هذه العوار�س الم�ستركة عند اأغلب الأفراد والتي تحدث يوميًا 
معنا ل نعرف �سببها فننتهي با�ستنتاجات مغلوطة وت�سخي�سات 

غير �سحيحة لاألم.
لنتخل�س من هذه العوار�س التي ت�سيبنا وتوؤثر على حياتنا 
ال�سحية والعملية، علينا اأن ن�ستبدل الم�ستقات البقرية بم�ستقات 

الماعز من لبن � حليب � لبنة وجبنة. 
من فوائد لبن الماعز وم�ستقاته:

1� حليب الماعز اأقل بالاكتوز من حليب البقر لذا هو اأ�سهل 
باله�سم.

2� الماعز يغلب البقر بم�ستوى الكال�سيوم، اإذ اإن كوبًا من حليب 
الماعز يحتوي على 33% من الكال�سيوم الذي نحتاجه يوميًا، اأما 

حليب البقر فيحتوي على 28% من الكال�سيوم.
3� حليب الماعز يقلل الكولي�سترول، اإذ اإن الَدهنيات الموجودة 
فيه ل ُتخزن بالج�سم ك� »دهن« واإنما ُت�ستعمل ك� م�ساد للكولي�سترول 

�سبيهة  خ�سائ�س  لديه  الماعز  حليب  القلب.  اأمرا�س  فتحارب 
ويقلل   HDL الجيدة  الدهنيات  زيادة  اإلى  فيوؤدي  الزيتون  بزيت 

.LDL الدهنيات ال�سيئة
A عالية  فيتامين  ن�سبة من  الماعز تحتوي على  4� م�ستقات 
جدًا، هذه الن�سبة العالية ت�ساعد على ترطيب الب�سرة والحفاظ 
على ن�سارتها واإ�سراقتها وتحارب الروؤو�س ال�سوداء، تزيل الجلد 

الميت، تتخل�س من البكتيريا الموؤذية التي تتكّون على الجلد.
5� حليب الماعز يمنع حدوث ترقق العظام والأنيميا )نق�س 
الحديد(. حيث اأن م�ستقات الماعز غنية بالمعادن والفيتامينات 
قبل  من  والفيتامينات  المعادن  لهذه  الكامل  الإمت�سا�س  وتوؤمن 

الج�سم.
6� يحتوي حليب الماعز على ن�سبة اأعلى من البروتين مقارنة 

بحليب الأبقار.
الزنك  بُعن�سري  الغّنية  الأغ��ذي��ة  من  الماعز  حليب  يعد   �7
عمليات  م��ن  الج�سم  حماية  على  ي�ساعد  م��ّم��ا  وال�سيلينيوم 
الأك�سدة، وعليه فاإن هذين العن�سرين يقلان من خطر الإ�سابة 

بال�سطرابات التنك�سية الع�سبية .
8� ي�ستخدم حليب الماعز في �سناعة الأجبان والزبدة ولبن 
نظرًا  المنتجات،  لهذه  منا�سبًا  ُيعد  حيث  والمثلجات،  الزبادي 
لحتوائه على ن�سب مرتفعة من الد�سم الذي يتمّيز بتجان�سه مع 
حليب  لتطوير  كاأ�سا�س  ال��دول  بع�س  في  ُي�ستخدم  كما  الحليب، 
الأطفال ال�سطناعي ذلك للت�سابهات الغذائية بينه وبين حليب 

الأم الطبيعي.

بقلم االخت�صا�صّية االأ�صتاذة غدير ال�صيخ محمد عمرو

املاعزحليب

من الكتب التي وصلت إلينا
اإعداد هيئة التحرير

»التحليل المالي« 
االأ�ستاذة غادة عبد العزيز عمرو

 »ي�صمح التحليل المالي بمعرفة ال��صع اأو 
بتاريخ  للم�صروع  المالي  المركز 

محدد حتى يتم تحديد التركيبة 
لتط�رات محتملة  المت�قعة  والقدرة 

وتعديلها  التط�رات  هــذه  ومالحقة  ال��صعية  لهذه 
للم�صروع  الــمــالــيــة  الــ��ــصــعــيــة  مــع  يتنا�صب  بــمــا 

اأجــل  ومــن  والــمــرجــ�ة.  المت�قعة  والنتائج 
ا�صتخدام  يجب  االهـــداف  هــذه  تحقيق 

معطيات  على  ترتكز  وتقنيات  طرق 
معطيات  وعــلــى  لــلــمــ�ــصــروع  محا�صبية 

اقت�صادية واجتماعية مرتبطة بالم�صروع ومحيطه.
على  يرتكز  م�سار  باأنه  المالي  التحليل  تعريف  يمكن  لذلك 
الفح�س النتقادي للمعلومات المحا�سبية والمالية التي يف�سح 
اأجل  من  وذلك  الم�ستفيدين  من  وا�سع  لجمهور  الم�سروع  عنها 
ا�ستقاليته  وكذلك  وماءته  والقت�سادي  المالي  اأدائه  تقدير 

و�سيولته«. 
اخت�سا�س  الفني  المتياز  �سهادة  لطاب  موجه  كتاب  هو 
العلوم  �سهادة  وط��اب  المحا�سبة،  ف��ي  والمراجعة  الخبرة 

الم�سرفية. 
في  المالي  المحلل  ومهام  ل�سخ�س  تعريفًا  الكتاب  يت�سمن 

كافة اأنواع الم�ساريع.
المالي  للتحليل  تعريفًا  تت�سمن  ف�سول  الى خم�سة  وينق�سم 
لل�سركة  المالي  الو�سع  تحليل  المالي، من حيث  المحلل  ومهام 
او الموؤ�س�سة من خال البيانات المالية ال�سادرة من محا�سب 
الدارية  الر�سدة  عبر  النتيجة  بتحليل ح�ساب  وذلك  الم�سروع 
خال  م��ن  والوظيفية  المالية  الميزانية  واإع����داد  الو�سيطة 
التدفقات  ج��دول  اإع��داد  وكذلك  ال�سادرة،  المالية  البيانات 
واإعطاء  للم�سروع  المالي  الأث��ر  تبيان  ومع  للم�سروع،  النقدية 
نقاط  معالجة  وامكانية  المالي  الو�سع  عن  ال�سريح  ال���راأي 

ال�سعف والمحافظة على نقاط القوة المالية في الم�سروع.
بالإ�سافة الى بع�س المثلة مع اإظهار كيفية معالجة الم�سائل 
وكذلك بع�س التمارين لكل ف�سل على الطالب العمل بها وحلها.

نبذة عن الكاتبة 
غادة عبد العزيز عمرو

تخّرجت من جامعة بيروت العربية في العام 1998 ب�سهادة  
»بكال�ري��س محا�صبة« بدرجة جيد جدًا.

عملت منذ التخرج في بع�س الموؤ�س�سات وال�سركات التجارية 
الجامعي  المهني  التعليم  �سلك  في  التحقت  اأن  الى  بيروت  في 
الر�سمية  بالمعاهد  تاريخه  وحتى   1997 العام  منذ  الر�سمي 

التالية:
� معهد بعلبك الفني � بعلبك. 

� معهد ال�سيخ محمد يعقوب التقني � الطيبة. 
� معهد بدنايل الفني � بدنايل. 

بال�سافة الى بع�س المعاهد الخا�سة مثل:
� معهد ال�سرق للعلوم والمهن � زحلة الكرك. 

� معهد الآفاق � فرع بيت �ساما. 
لطلبة  المالي  التحليل  كتاب  من  طبعة  لأول  اإ���س��دار  اأول 

المتياز الفني تمَّ في العام 2017.
ــ�ارد الــبــ�ــصــريــة مـــن الــمــنــظــ�ر  ــمــ كما ت��مَّ اإ���س��دار ك��ت��اب »الــ
اال�صتراتيجي «، في نف�س العام )2017( لطلبة الجازة الفنية. 

وفي العام 2018 تمَّ ا�سدار الطبعة الثانية من كتاب التحليل 
.» ACATEC – Technical Books«  المالي من مطبعة

وفي العام 2019 تمَّ ا�سدار كتاب مادة ال�سرائب التطبيقية 
لطلبة المتياز الفني.
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من الكتب التي وصلت إلينا

»الموارد الب�سرية من المنظور اال�ستراتيجي« 
لالأ�ستاذة غادة عبد العزيز عمرو

اإدارة الموارد الب�سرية، هي:
الم�ؤ�ص�صة  احتياطات  بتحديد  المتعلق  االإداري  »الن�صاط 
والكفاءات  المنا�صبة  بــاالأعــداد  وت�فيرها  الب�صرية  الم�ارد  من 
فعالية  بــاأعــلــى  مــنــهــا  االإ�ــصــتــفــادة  وتن�صيق  ــا  ــدادهـ واإعـ الــمــحــددة 

ممكنة«.
يعمل  ال��ع��ام  الإداري  الن�ساط  ف��ي  متخ�س�س  ج��زء  ه��ي 
لتحقيق  ممكنة  كفاءة  باأعلى  الب�سرية  ال��م��وارد  تفعيل  على 
منها  تعابير  عّدة  بداية  عليها  اأطلق  وقد  الموؤ�س�سة،  اأه��داف 
�سوؤون  الموظفين،  �سوؤون  الأف���راد،  �سوؤون  الأف���راد،  اإدارة   (

الم�ستخدمين...(
الفنية«  »االإجــــازة  �سهادة  لطاب  �سارحًا  الكتاب  يتوجه 
»اخت�صا�س المراجعة والخبرة في المحا�صبة« عن وظيفة اإدارة 
اإعداد وتوظيف  الموارد الب�سرية في مختلف الم�ساريع وكيفية 

هذه الموارد لمواجهة متطلبات العمل.
ودور  تعريف  فيها  يبين  ف�سول  �سبعة  ال��ى  ينق�سم  وه��و 
اختافها  على  الم�ساريع  في  الب�سرية  الموارد  اإدارة  وماهية 

من )تجارية و�سناعية وخدماتية(. 
التي  الب�سرية  ال��م��وارد  لإدارة  الداري���ة  الوظائف  ويبين 
والخ��ت��ي��ار  وال�ستقطاب  والتخطيط  الم�ساريع،  تحتاجها 
والتعيين لاأفراد وكيفية تدريبها وكل ما يتعلق بهم من تنمية 
هذه  اأداء  تقييم  كيفية  النهاية  وفي  وعوائد  وتعوي�س  وتدريب 

الموارد.

التطبيقية«  »ال�سرائب 
لالأ�ستاذة غادة عبد العزيز عمرو

من  وتجبيه  الدولة  تفر�صه  المال  من  »مبلغ  هي  ال�سريبة 
في  وذلــك  مقابل  دون  ومــن  ونهائية  جبرية  ب�ص�رة  المكلفين 

العم�مية«. النفقات  �صبيل تغطية 
بح�سب  لبنان  في  ال�سريبي  القانون  الى  الكتاب  يتطرق 
لطاب  المهني  للتعليم  العامة  المديرية  من  المقرر  المنهج 

�سهادة المتياز الفني.
في  ال��م��ق��ّرة  ال�سريبية  الن�سب  ف��ي  تعديل  اأي  وي��ج��اري 

القانون. 
يعرف عن النظام ال�سريبي وركائزه والت�سريع في القانون 
و�سرائب  مبا�سرة  �سرائب  الى  ال�سريبة  وتق�سيم  اللبناني. 

مبا�سرة.  غير 
ومن حيث اأبواب ال�سريبة الموؤلفة من ثاثة اأبواب: 

ال�سناعية  المهن  اأرب��اح  �سريبة  الول:  الباب  �سريبة   �
الموؤ�س�سات  واأرباح  الحرة،  والمهن  التجارية  وغير  والتجارية 

الفردية، و�سركات ال�سخا�س و�سركات الموال.
والج��ور  الرواتب  على  ال�سريبة  الثاني:  الباب  �سريبة   �

التقاعد. ومعا�سات 
� �سريبة الباب الثالث: �سريبة روؤو�س الأموال المنقولة. 

� �سرائب نوعية اأخرى: 
� ال�سريبة على اإيرادات غير المقيمين.

� �سريبة الماك المبنية.
� �سريبة ر�سم النتقال.

� ر�سم الطابع المالي.
على  وال�سريبة  الجتماعي  ال�سمان  باب  الى  يتطرق  كما 

الم�سافة. القيمة 

»على دروب المواطنة«  
للدكتور بديع اأبو جودة

َعلٌم  اأبو جودة  الدكتور بديع  الأ�ستاذ 
من اأعام البيئة والتربّية والوطنّية منذ 
ولغاية  الما�سي  القرن  من  ال�ستينيات 
اللبنانّية  المكتبة  اأت��ح��ف  وق��د  اأي��ام��ن��ا. 
والعربّية بخم�سة وخم�سين كتابًا في علوم 
واآخ��ر  الأج��ي��ال.  تحتاجها  كثيرة  وفنون 

كتاب اأتحفنا به هو هذا الكتاب. 
جاء في مقّدمته لهذا الكتاب:»يتناول 
ــم الــمــ�ا�ــصــيــع التي  ــد اأهــ هـــذا الــكــتــاب اأحــ
تــهــتــمُّ بــتــكــريــ�ــصــهــا الــــــــّدول والــحــكــ�مــات 
اختالفها،  على  االإجتماعّية  والم�ؤ�ص�صات 
نــظــراً لــلــتــطــّ�رات الــمــهــددة لبقاء الـــّدول 

والمجتمعات وا�صتقرارها.
من  وه��ي  ال��م��واط��ن��ة،  ه��و  المو�سوع 
المفاهيم ال�سرورّية لتر�سيخ التاحم في 

المجتمع في ع�سرنا الحالي«.
من  �سفحة   80 م��ن  م��وؤل��ف  الكتاب 

القطع الو�سط وهو من جزءين.
الجزء الأّول: تعريفات للمواطنة.

الجزء الثاني: موؤلف من ت�سعة ف�سول 
مع خا�سة. واأمثلة حياتّية عن المواطنة. 
)من�سورات »الج�دة« جل الديب � 2019(. 

»All SEASONS«  »مجلة »كل الف�سول
�سدر العدد )23( من مجلة »كل الف�ص�ل« عن �سهر اآب 2019 م. 
الإعامّية  الم�سوؤولة  ومديرتها  تحريرها  ورئي�سة  ل�ساحبتها  الخام�سة،  ال�سنة   �
ال�سّيدة ن�سال �سهاب. وهذه المجلة الوا�سعة الإنت�سار بين لبنان وباد الإغتراب 
على  عدد  كل  في  الأ�سواء  ت�سّلُط  ن�سال  الإعامّية  اأّن  حيث  اأبوابها  في  فريدة 
ال�سخ�سيات  �سعيد  على  لبنان  في  والعمران  والجمال  والفنون  الإب��داع  حقول 
وتطّور،  واإب��داع  عطاء  من  ولاإن�سانّية  للبنان  قّدمته  وما  اللبنانّية  والموؤ�س�سات 
من  بالتالي  قّدمته  وما  المحافظات  جميع  في  البلدّية  المجال�س  �سعيد  على  اأو 
كما  والثقافّية.  والتربوّية  ال�سياحّية  الم�ساريع  في  وري��ادة  البيئة  على  محافظة 
القارات الخم�س وعن ابداعاتهم وريادتهم  اللبنانيين في  تتكّلم عن المغتربين 
في حقول العمل والمعرفة والإنماء والنجاح، وعن �سلتهم الروحّية والإنمائّية في 

وطنهم الأُم.
وفي هذا العدد تكّلمت عن الأب الدكتور ميخائيل قنبر وكتابه عن ال�سفيرة 

الأممّية الدكتورة ال�سّيدة �سلوى غدار يون�س.
وعن القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محّمد َعمرو واإنجازاته في باد جبيل 

وك�سروان وغيرها من مناطق خال اأربعين عامًا )1978 � 2018(.
لمدينة  وت�سييده  بّري  نبيه  عبداهلل  الأ�ستاذ  ورئي�سها  مــدرار«  »جمعية  وعن 
م�ساحة خم�سين  على  النبطّية.  ق�ساء  �سوكين،  بلدة  في  ُمتكاملة  طبّية جامعّية 

األف متر مربع اإنطاقًا من قوله تعالى »ير�صل ال�صماء عليكم مدراراً«.
وعن ال�سّيد �سكيب رمال رئي�س الجامعة الثقافّية اللبنانّية في العالم. ودور 

هذه الجامعة في خدمة الوطن والمغتربين.
اكد  حيث  ابراهيم  م�سباح  علي  الدكتور  المالي  العام  المدعي  مع  ومقابلة 

خالها اأّنه ل خا�س للوطن اإّل عبر الدولة المدنّية.
ومقابلة مع المهند�س �سمير الخطيب ورحلة �سركة »خطيب وعلمي« ال�سركة 

العابرة للطوائف والمناطق في لبنان وخدماتها ونجاحاتها المتعددة.
ودور  �سّراف  جاك  الأعمال  رجل  لبنان  في  ال�سناعيين  عميد  مع  ومقابلة 

ال�سناعة اللبنانّية في خدمة الوطن والمواطن.
ودور  الأ�سقر  بيار  الأ�ستاذ  لبنان  في  الفنادق  اأ�سحاب  نقيب  مع  ومقابلة 

ال�سياحة الفندقّية في خدمة لبنان.
البّر واالإح�صان« في جباع  »جمعية  المحامي محّمد عي�سى ودور  ومقابلة مع 
لبنان  تاريخ  في  عامل  جبل  ودور  عامل  جبل  محافظة  في  جباع  دور  اإحياء  في 

وحا�سره وم�ستقبله.
بجناحيه  لبنان  على  ال�سوء  فيها  �سّلطت  ول��ق��اءات  مقابات  من  وغيرها 

المقيم والمغترب ناقلة باإخا�س اأجمل �سورة للبنان المغترب والمقيم.
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من الكتب التي وصلت إلينا

»ال�سناعات والمهن الحرفّية اليدوّية 
اللبنانّية« التقليدّية 

جمع واإعداد نا�سر مّخول
�سفحة،   160 م���ن  م���وؤل���ف  ال��ك��ت��اب  ه���ذا 
للعلوم  الأميركّية  اللبنانّية  الجامعة  من�سورات 
القطع  م��ن  م.   2017 ب��ي��روت   � والتكنولوجيا 
ف�سول  وثاثة  مقّدمة  من  موؤلف  وهو  الو�سط. 
والأدوات  المقتنيات  �سناعة  عن  فيها  يتكّلم 

التقليدّية )53 مهنة(. المعي�سّية والمهن 
المنزلّية  الإ�ستهاكّية  المنتوجات  �سناعة 
)3 مواد( �سناعة المنتوجات ال�سعبّية الغذائّية 
الأديب  تعريف  في  جاء  مادة(.   20( اللبنانّية 
الكتاب:  لهذا  زغيب  هنري  الأ�ستاذ  اللبنانّي 
ــزوغ الـــثـــ�رة الــ�ــصــنــاعــيــة اأخــــذت الــحــرف  »مــنــذ بــ
والـــ�ـــصـــنـــاعـــات الـــيـــدّويـــة تــنــ�ــصــحــب مـــن االأيـــــدي 
لتتّلقفها االآلة ن�صجاً اأو ع�صراً اأو معالجة تتفاوت 

فاعليتها بين �صنعة واأخرى«. 
معه  ب��ات  ال��ذي  ف��ي ع�سرنا  ق��ال:  اأن  اإل��ى 
الكومبيوتر  �سا�سة  تحت�سنه  »رقمياً«  معلم  كل 
الهاتف  ���س��ا���س��ة  اأو  ال��ذك��ي  ال��ل��وح  ���س��ا���س��ة  اأو 
اللبنانّية  »الــذاكــرة  �سل�سلة  تاأ�س�ست  المحمول. 
ــة« ل��دى »الــجــامــعــة  فـــي الــمــنــ�ــصــ�رات الــجــامــعــّي
هذه  تكون  كي  والتكن�ل�جيا«  للعل�م  االأميركّية 
الكتب �سورة باقية لتلك الذاكرة. و�سهادة على 

ع�سر م�سى من الزمن لكنه باٍق
ل��ك��ّل زم��ن اإرث���ًا م��ت��وارث��ًا ول��و...ب��ي��ن دفتي 

كتاب«.

مجلة » نور االإ�سالم «
 237( والع�سرين  الحادية  لل�سنة  ال��م��زدوج  العدد  �سدر 
الإم��ام  موؤ�س�سة  عن  ال�سادرة  االإ�ــصــالم«  »نــ�ر  لمجلة   )238  �
باللغتين  وذلك  بيروت.  في  الثقافّية  الخيرّية   ،t الح�سين 
اأيلول وت�سرين الأّول 2019 م.  العربّية والإنكليزّية عن �سهري 
الموافق ل�سهرّي ُمحّرم و�سفر ل�سنة 1441 ه�. والمجلة موؤلفة 
الإنكليزّية،  باللغة  و 32 �سفحة  العربّية  باللغة  من 80 �سفحة 
فكانت  الح�سينّية.  بال�سعائر  هذين  بعدديها  اهتّمت  وق��د 
الإفتتاحّية حول فل�سفة البكاء على الإمام الح�سين t، وحول 
العقيلة اأم كلثوم زينب الكبرى اإبنة الإمام علّي o، كما تكّلمت 
عن ال�سبر والر�سا بق�ساء اهلل تعالى. وحول الرواية الح�سينّية 

بين الإبداع الفنّي وروحانّية المثال. واأبواب اأخرى اأهمها: 
� اأخاق: الر�سا عن اهلل تعالى.

في  ودوره��ا  كرباء،  في  الُمقّد�سة  العّبا�سّية  العتبة  عن   �
تاريخ وحا�سر العراق.

� اأُ�سرة ومجتمع: ميزان الأ�سرة بين ال�سلطة والعاطفة.
في  اأم  قلبه  في  الإن�سان:  عقل  يوجد  اأين  معرفّية:  اآف��اق   �

دماغه؟.
� اأعام و�سخ�سيات: اآية اهلل ال�سيخ يو�سف الفقيه العاملّي 
لبنان.  في  الجعفرّي  ال�سرعّي  الق�ساء  موؤ�س�س  الحاري�سي: 

)الجزء الثاني(.
� مفاهيم اإ�سامّية وفقه مّي�سر، طبقًا لفتاوى الإمام ال�سّيد 

علّي الح�سينّي ال�سي�ستانّي )دام ظله(. 
ال��ع��رب��ّي��ة  باللغتين  م��ف��ي��دة  اأب�����واب  م��ن  وغ��ي��ره��م��ا 

والإنكليزّية.

براعم

في ثان�ية االإمام علي بن اأبي طالب t االإمداد ـ المعي�صرة 
زهراء، فاطمة، م�صطفى، مهدي الحاج ربيع الحاج م�صطفى عمرو

براعم

براعم
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المرجع  ال��ع��ّام��ة  موؤ�س�سات  اأق��ام��ت 
)ق��ده(،  اهلل  ف�سل  ح�سين  محّمد  ال�سّيد 
ال���ذك���رى ال��ت��ا���س��ع��ة ل��غ��ي��اب��ه، ع�����س��ر ي��وم 
الجمعة، الواقع فيه 26 تموز 2019 م. في 
المبّرات  w، جمعية  المحبة  ر�سول  قاعة 
�سخ�سيات  ح�سرتها  جبيل.    � الخيرّية 
دينّية وثقافّية وفكرّية واإجتماعّية يتقّدمها 
القا�سي ال�سيخ يو�سف محّمد عمرو، نائب 
جمال  ال�سيخ  الخام�سة  المنطقة  رئي�س 
ف��ي جبيل  »اأمـــــل«  م��ن��دوب ح��رك��ة  كنعان، 
زين  الأ�ستاذ طال  الأ�ستاذ ح�سن همدر، 
الدين عن »تيار الم�صتقبل«، ال�سيخ محّمد 
اأحمد حيدر، ممثل المفتي الجعفرّي ال�سيخ 
ال�سيخ  زيتون،  بلدة  واإم��ام  الدين،  �سم�س 
محمود حيدر اأحمد اإمام بلدة راأ�س اأ�سطا، 
ال�سيخ علي ترم�س اإمام م�سجد الإمام زين 
اأحمد  ال�سيخ  المعي�سرة،   �  t العابدين 
ال�سيخ  الف�سيلة  �ساحب  ممثًا  اللقي�س 
غ�ّسان اللقي�س، ال�سيخ طه زعيتر اإمام بلدة 
اأفقا، الأب �سيمون عّبود رئي�س دير انط�س 
جبيل، رئي�س المجل�س الثقافّي لباد جبيل 
الدكتور نوفل نوفل، المحامي الأ�ستاذ ح�سن 
الدكتور  الدكتور وفيق ع��ّام،  ب��ّرو،  مرعي 
بهيج  عمر  الأ���س��ت��اذ  اأح��م��د،  حيدر  ح�سن 
جبيل  جامع  اإ���س��ام  وق��ف  رئي�س  اللقي�س 

المهند�س  اللجنة  اأع�ساء  وبرفقته 
خالد  ال��دك��ت��ور  الح�سامي،  قا�سم 

اللقي�س، الحاج �سادق برق، الرئي�س ال�سابق 
للقاء الوطنّي في جبيل، الأ�ستاذ كميل حيدر 
حيدر،  اأب��ي  حمد  محمد  الأ�ستاذ  اأح��م��د، 
مدير مدر�سة ر�سول المحبة w، الأ�ستاذ 
الهيئة  م��ن  وف��د  راأ����س  على  �سليم  محّمد 
  ،w المحبة  ر�سول  مدر�سة  في  التعليمّية 
الأ�ستاذ يو�سف حيدر،  الحاج نزيه عمرو، 
الأ�ستاذ نادر الغداف، رئي�س بلدية علمات 
الحاج محمد كامل عّواد، ال�سادة المخاتير: 
�سليبا،الحاج  اأدي���ب  �سبل،  اأب���ي  مي�سال 
خزعل  اإبراهيم  الحاج  الدين،  ن�سر  فوؤاد 

وغيرهم من ال�سخ�سيات الكريمة.
ال��ح��اج ح�سين  ك��ان  الإح��ت��ف��ال  عريف 
اأ�سعد )اأبو علي(، البداية كانت تاوة لآيات 
ه�سام  الحاج  للقارئ  الكريم  القراآن  من 
الراحل  لتلميذ  الكلمة  كانت  ُثّم  الحّاني، 
الكبير القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محّمد 
َعمرو تكّلم فيها عن ذكرياته عن �سماحة 
العّامة المرجع ال�سّيد ف�سل اهلل )قده(، 
وعن الدرو�س الأخاقّية التي ا�ستفادها منه 
الوطنّية  والوحدة  الإ�سامّية  الوحدة  في 

والت�سامح والمحّبة واحترام الآخر.
ُثّم تكّلم ف�سيلة الدكتور ال�سيخ محّمد 

ال��خ�����س��ر رئ��ي�����س ال��ُم��ن��ت��دى 
الإ�سامّي للحوار في �سمال لبنان عما امتاز 
به �سماحة العّامة المرجع ال�سّيد ف�سل اهلل 
الإ�سامّي  الحوار  في  ومزايا  مناقب  من 
 � الإ���س��ام��ّي  ال��ح��وار  وف���ي  الم�سيحّي،   �
الإ�سامّي، ومن تاأييده وم�ساعدته المعنوّية 
اللبنانّية  والمقاومة  الفل�سطينّية  للمقاومة 
في  اأخاقيته  وعن  لبنان،  في  والإ�سامّية 

الحوار.
للمجل�س  ال�سابق  الرئي�س  تكّلم  ُث���ّم 
الأ�ستاذ  المحامي  جبيل  لباد  الثقافّي 
بالق�سيدة  كامه  وختم  عقل  اأب��ي  يو�سف 

الآتية:
�سّرفني �سماحة القا�سي ال�سيخ يو�سف 
عمرو، �سّرفني وفاجاأني ورماني في المحيط 
الزاخر، محيط اآية اهلل ال�سّيد محّمد ح�سين 
ف�سل اهلل، رحمة اهلل عليه. فدعوتي للكام، 
كانت قبل يوم واحد، لكّن غنى ال�سخ�سّية 
التاريخّية كان لي رفدًا وم��ددًا. فهذا الذي 
واأ�ّس�س  والأح��رار  الثوار  واأر�سد  وعّلم  اأفتى 
الموؤ�س�سات واأعان المحتاجين وحمل ر�سالًة 
درب  و�سعْت  وللم�سلمين  وللعرب  للبنانيين 
ال�سعوب اإلى ال�سماء. فدخل بال الم�سلمين 
فارعة  ووطنّية  روح��ّي��ًة  قامًة  والم�سيحيين 

وختم  فّذ.  �سلوك  و�ساحب  فكريًا  وعماقًا 
كلمته بالق�سيدة التالية:

الُعرفاِن بعاطِر  تفي�س  ذك��رى 
الن�سياِن على  عا�ٍس  وبقاوؤها 

ال����ُذرى بعلومِه ب��ل��َغ  ���س��ّي��ٌد  ه��و 
وب��ُخ��ل��ق��ِه ق��د ح���از اأرف����َع �ساِن

و�سخورها نا  اأر�سِ كاأَرزة  �سلٌب 
الحدثاِن ���س��راوُة  َزعزعْتُه  ما 

ُم�ستكبِر لظالٍم  الر�سوَخ  ياأبى 
الوجداِن و�سادُق  ال�سميِر  حرُّ 

هًا َيرعى ال�سبيبُة ُمر�سدًا وموجِّ
وك���اُم���ه ن����وٌر م���دى الزم�����اِن

ومدّققًا ن��اق��دًا  وي��در���ْس  ُيفتي 
ل ���س��رَّ ي��م��ن��ُع��ُه ع��ن الإع�����اِن

اطروحٍة وف��ي  ق��وٍل  في  َوي�سكُّ 
الُنق�ساِن مواطُن  ت�ستبيَن  كي 

�سياَءها تمدُّ  معرفٌة  فالعلُم 
بالإمكاِن ي�سيُر  للم�ستحيِل، 

ِخدمًة ال��ولي��َة  فهَم  مثُلُه  َم��ْن 
واليماِن الفكِر  في  مت�سامحًا 

وم�ساويًا بين المذاهِب، ُمبعدًا
الطغياِن اإل��ى  ُت���ودي  فتنٍة  ع��ن 

وبوؤ�َسه الفقيَر  رح��َم  مثُله  من 
ُم��ت��م��ر���س��ًا ب���ال���ودِّ والإح�����س��اِن

ق����راأ ال��ك��ت��اَب ب��ق��ل��ب��ِه وك��ي��اِن��ه
ك��م ذا َت��ِط��ي��ُب ق����راءُة ال��ق��راآِن

�سبيحٍة ك��ل  الآي����ات  م��ن  يتلو 
و����س���ع���اُره: ال���ح���بُّ ل��اإن�����س��اِن

ُمجّليًا النيق  ال�سعَر  فلينظِم 
الأرك����اِن ��د  م��وطِّ ك��ان  وال�سعُر 

�سعاعُه ال��زم��اَن  م��اأ  �سّيٌد  هو 
ب��ال��ف��ك��ر والأع����م����اِل وال��ت��ب��ي��اِن

الذكرى التاسعة 
لغياب 

العاّلمة املرجع السّيد 
حمّمد حسني فضل اهلل )قده( 

اإعداد هيئة التحرير

رجل اإلعتدال

وقّدم لنا رئي�س لجنة وقف »اإ�صالم جامع جبيل« و�ساحب 
هذه  في  اللقي�س  بهيج  عمر  الأ�ستاذ  المدينة«  »�صدى  ن�سرة 
في  ال�سادر  العدد 8  في  اورده��ا  التي  المقالة  الذكرى. هذه 
اآب 2019 م. ذو الحجة 1440 ه�. في ال�سفحة الأولى تحت 

عنوان:]» االعتدال:
من الأ�سخا�س المعروفين ب�سلوك طرق الإعتدال العّامة 
ال�سّيد محّمد ح�سين ف�سل اهلل )ر�س(، اّلذي اأقيمت له الذكرى 
ال�سنوّية التا�سعة، اإنما هو تذكير باإتباع خطوات الرجال اّلذين 
لم يميزوا بين الطوائف والمذاهب. فكانت طريقته مر�سدة 
في بناء النف�س الب�سرّية، فهو من �سلك �سلوكًا ُم�ستقًا بنظام 
فيها على  رّكز  فل�سفة  نحو  بالتوجه  داخلي  خا�س ذي منطق 
بناء المدار�س وا�سعًا ثقافة خا�سة به ُمبيّنًا المعالم، ومتخطيًا 
المتكبرين على حدود  الكثير من  بها  ي�سطدم  التي  العوائق 

الوطن. 
عن  بعيدين  يجعلهم  العديد  على  الم�سيطر  العنفوان  ان 
التخطيط والتنظيم لمراحل هذه المرحلة الدقيقة التي علينا 
احت�ساب خطواتها. فالكتابة على جبين الح�سارة المعا�سرة له 
دللة وفيرة في �سلوك طريق الإعتدال، ويعتبر ال�سّيد ُمحّمد 
�سطروا �سمن  اّل��ذي��ن  ال��رج��ال  ه��وؤلء  اهلل من  ف�سل  ح�سين 
اأ�سبح  حتى  والبناء  الإعتدال  في  واأفعاًل  مواقف  مجتمعاتنا 
اأيقونة اأ�سفى على عتبة هذا الوطن نمطًا خا�سًا به ووجهة ي�سير 
العديد من المعتدلين باتجاهه ودرا�سة افكاره واأفعاله. من كل 
ذلك ندرك اأن طرق الإعتدال تتحكم بمجمل الأمور وت�ستعمل 
في موا�سعها واأوقاتها وهذا ما �سعى اإليه �سماحة ال�سّيد ُمحّمد 
ح�سين ف�سل اهلل اإذ ح�ّس على الف�سائل والإ�ستقامة من غير 
تفريط اأو اإجحاف اأو تف�سيل هذا على ذاك مهما عا �سوت 
الرقي  فمظاهر  الإ�ساح.  امكان  باإ�ستحالة  فهم  الجور  اأهل 
اّلذين  العقاء  العدل من  اأهل  يرتديه  الذي  باللبا�س  متزينة 
فاإحياء  للجميع.  ال�سمانة  هو  الآخرين  مع  العي�س  ين�سدون 
ذكرى اأمثال �سماحة ال�سّيد ُمحّمد ح�سين ف�سل اهلل في جبيل 
� مفخرة للمجتمع بكل عناوينه كونه مّيز عاقة الإن�سان باأخيه 
الإن�سان �سمن حدود الف�سائل والعدالة في هذه المدينة ُمبعدًا 

عنها روح الطائفّية والمذهبّية«[.
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أسبوع 
العاّلمة امُلقّدس السيد 

حممد علي فضل اهلل )قده( 
يف بنت جبيل

اإعداد االأ�صتاذ محمد عبد ال�هاب عمرو

اأحيت مدينة بنت جبيل وجوارها ذكرى اأ�سبوع العّامة الُمقّد�س 
ال�سّيد محّمد علّي ف�سل اهلل، يوم الأحد الواقع فيه 7 تموز 2019 
م. باحتفال حا�سد اأقيم في مجمع الحاج مو�سى عّبا�س في المدينة، 
ح�سره رئي�س كتلة »ال�فاء للمقاومة«النائب محمد رعد، النائب 
ح�سن ف�سل اهلل، رئي�س  »االتحاد العالمّي لعلماء المقاومة« ال�سيخ 
ماهر حمود، رئي�س  »لقاء علماء �ص�ر« ال�سيخ علي يا�سين، ممثل عن 
قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، و�سخ�سيات علمائّية 
ت  وحزبّية واجتماعّية وبلدية وثقافّية ومختارّية وح�سود �سعبّية غ�سَّ

بهم القاعة.
ا�ستهّل الحفل باآيات من القراآن الكريم، فكلمة تعريف من ال�سّيد 
�سفيق المو�سوي، ثم األقى العّامة ال�سّيد علّي ف�سل اهلل كلمة ا�ستهلَّها 
با�ستح�ساره للعاقة الأبوّية الَّتي كانت تربطه بعّمه، عار�سًا اأهّم 
محطات حياته ودوره الر�سالّي في ن�سر تعاليم الإ�سام ووقوفه في 
وجه الفتن التي ع�سفت بالوطن، و�سوًل اإلى تقديمه يد الم�ساعدة 
والعون للمحرومين والفقراء والأيتام، واحت�سانه لل�سباب المجاهد 

في عمله المقاوم ورعايته.
وقال: »اإننا اأح�ج ما نك�ن في هذه المرحلة اإلى اأمثاله، ممن 
عا�س االإ�صالم عميقاً في نف��صهم، وتمّثل�ه في كلِّ معانيه؛ معاني 
الرحمة وال�صالم والُخُلق العظيم، وحر�ص�ا بكلِّ جهدهم على اأن 
يحفظ�ا هذا الدين من الغل� والتطرف والخرافة، واأن يقدم�ه 
و�صطياً عقالنياً، اإن�صانياً، نقياً، �صافياً ومنفتحاً على االآخر، ليك�ن 
الطائفية  الــحــ�اجــز  كــّل  اأن يتجاوز  على  ــادراً  قــ االإ�ــصــالم بذلك 
والمذهبية التي غالباً ما تقف لتمنع الفكر من اأن يتالقى مع 
الفكر، واالإن�صان مع االإن�صان، وت�صّد منافذ الح�ار، وتعّزز منطق 

الع�صبّيات وروح االنغالق «.
واأ�ساف �سماحته: »اإننا بحاجة اإلى اأمثاله من علماء يعي�ص�ن 
علمهم عماًل، ويبّين�نه للنا�س، ويحرك�نه في الحياة، ليمالأوها 
خيراً وعــدالً وقــ�ًة وم�ص�ؤوليًة... العلماء الذين يرون بمنطقهم 
ال�اعي والبعيد عن االأفق ال�صيق والمحدود اأنَّ من م�ص�ؤوليتهم 
بناء االإن�صان الحّر العزيز الَّذي يرف�س الذّل واله�ان، ويحفظ 
ال�طن، ويحمي هذه االأر�س... اأن يبق�ها حرة من خالل تعزيز 

جي�صها ومقاومتها وحفظ كرامة اإن�صانها «.
وتابع: »ومن هنا نهيب بالجميع حفظ هذه االأر�س، واليقظة 
د الفر�س  والحذر اإزاء هذا العدو الَّذي ال ُي�ؤَمن �صّره، الذي يتر�صَّ
ليثاأر لهزيمته.. وه� الــذي ال يت�انى عن تاأكيد اأطماعه ب�صلب 
من  تح�يه  ومــا  مياهه،  فــي  حق�قه  مــن  وا�صعة  م�صاحة  لبنان 

ثروات، اأو من حق�قه في اأر�صه..«.
ة للو�سع القت�سادّي  ودعا �سماحته اإلى معالجة جذريَّة وحقيقيَّ

والمالّي الَّذي يعرف الجميع اأّنه بات على �سفير النهيار، والخروج 
�س من اأن  من العبث الذي يعانيه الواقع ال�سيا�سّي، والذي ل زلنا نتوجَّ
يتحول اإلى فتنة ت�سعف قوة هذا البلد ووحدته، وتطيح بكلِّ الإنجازات 

قت. التي تحقَّ
واأكدَّ �سرورة اأن يبقى الخطاب العقاني الوطنّي، ل النفعالي 
الطائفي، هو الخطاب الَّذي يحكم البلد، والأهّم اأن نعمل ب�سدق على 
حفظ العنوان الجامع للبنانيين و�سيانته وحمايته.. وهو الّدولة.. في 
�ساتها و�ساحياتها، بدًل من اأن يتّم تقا�سمها  اأن ت�ستعيد دورها وموؤ�سَّ

نتفًا على طوائف و�سيا�سيين.
عبة من  وطالب القيادات والقوى ال�سيا�سية في هذه المرحلة ال�سّ
تاريخ الوطن باأن ترتقي في خطابها ال�سيا�سّي، وفي اأ�سلوب معالجاتها 
للم�سكات القائمة اإلى اأعلى الم�ستويات الوطنّية والأخاقية، حفظًا 
للتوازنات في هذا البلد، والتي نريدها اأن ل تق�سي اأح��دًا، بل اأن 
تحفظ للجميع حقوقهم.. حقوق الطوائف، باأن ل تعمل طائفة على 
م�سادرة حق اأّي طائفة اأخرى، وباأن ل ي�ستاأثر مكّوٌن طائفي لوحده 
بطائفته.. ول بديل من اعتماد منطق الت�سويات في هذا النظام، 
بانتظار تحقيق طموح اللبنانيين الأكبر في بناء دولة الإن�سان، دولة 
المواطنة؛ دولة تقوم على حفظ حرية وكرامة اإن�سانها بعيدًا عن اأّي 
تمييز.. دولة تقوم على اأ�سا�س العدالة لجميع مواطنيها، وخ�سو�سًا 
تحمل  التي  فالدولة  البلد..  هذا  في  اأغلبية  باتوا  الذين  الفقراء، 

معناها هي اأحد المداخل الكبرى لخا�س لبنان من اأزماته.
واأ�سار اإلى اأنَّ اأكثر ما كان يوؤلم �سماحة ال�سّيد اأن يرى معاناة هذا 
البلد، ول �سيما عندما كان يرى اأكثر اأبناء بلدته والمنطقة والكثير 
من ال�سباب ي�سطرون اإلى اأن يغادروا وطنهم اإلى باد اهلل الوا�سعة، 
ليحفظوا كراماتهم، ويح�سلوا على لقمة العي�س الكريمة، فيما كان 
المطلوب اأن يعّبروا عن طاقاتهم في بلدهم الذي ل ي�سكو من قلة 
ه ي�سكو من كثرة الف�ساد وال�ستئثار والهدر  الموارد وفر�س العمل، لكنَّ

و�سوء الإدارة.
وختم �سماحته كامه بالقول: »لقد غادرنا العم ال�صّيد، وفي 
قلبه غ�صة على اإن�صان هذا ال�طن، تاركاً م�ص�ؤوليات كبيرة على 
اأوالده ومحبيه،  اأن ي�فق  عاتقنا جميعاً.. م�ص�ؤوليات ن�صاأل اهلل 
ومن ترب�ا على يديه، ومن اهتدوا بكلماته، اأن يحمل�ها بجدارة 

واأمانة«.
ر  ثم القى رئي�س بلدية بنت جبيل المهند�س عفيف بزي كلمة عبَّ
فيها عن ُحزن اأهالي المدينة في لبنان وباد الإغتراب على الفقيد 

الكبير وموا�ساتهم لآل ف�سل اهلل بهذا الم�ساب. 
كذلك القى نجل الفقيد ال�سّيد الفا�سل مو�سى كلمة �سكر فيها 

الموا�سّين والمعزين، واختتم الحتفال بمجل�س عزاء ح�سينّي.
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فقيد العلم 
والتحقيق 

يف 
الّنجف 

األشرف 
العاّلمة 
آية اهلل 
السّيد 

حمّمد رضا 
املوسوّي 
اخلرسان 
)قده( 

الدينّية  العلمّية  والحوزات  الأ�سرف،  الّنجف  حوزة  فقدت 
في العراق وايران ولبنان اإمامًا من اأئمة التحقيق والتدقيق في 
علوم الحديث والرجال والفقه والأ�سول والأدب واللغة والتاريخ، 
هو اأ�ستاذنا الكبير العّامة اآية اهلل ال�سّيد محّمد ر�سا المو�سوّي 
الخر�سان )قده(، يوم الثاثاء الواقع فيه 19 ذو القعدة 1440 

ه�. الموافق 23 تموز )يوليو( 2019 م.
الفقه  الكبير في ح�سور بع�س درو�سه في  ال�سرف  وكان لي 
والأ�سول مع ثلة كريمة من الطلبة اللبنانيين في ال�سبعينيات من 
الُمقّد�س  والده  وراء  بال�ساة جماعة  والتبرك  الما�سي  القرن 
الّنجف  في  )ق��ده(،  الخر�سان  المو�سوّي  ح�سن  ال�سّيد  اهلل  اآية 
الأ�سرف وكرباء. والتتلمذ والرواية عن �سقيقه الأكبر اآية اهلل 

ال�سّيد محّمد مهدي اأطال اهلل بعمره ال�سريف. 
نتكّلم  �سوف  عليه(  تعالى  اهلل  الحديث عنه )ر�سوان  وقبل 
عن ال�سادة الأ�سراف المو�سويين من اآل مع�سوم المعروفين باآل 

خر�سان في الّنجف الأ�سرف مئات ال�سنين.
اأ ـ مع ال�سادة اآل الخر�سان

المو�سوّية  النجفّية  الأ���س��ر  م��ن  الخر�سان(  )اآل  ال�سادة 
العلوّي  الحرم  وخدمة  العلم  �سرف  بين  جمعت  التي  ال�سريفة، 
المطّهر، وقد نبغ فيهم علماء واأدباء ووجهاء و.. و.. وما ع�ساني 
اأن اأكتب عنهم وقد ُذكروا في قديم الزمان وحا�سره، فقد و�سف 
في خططه  ه�(  المقريزّي )ت 845  علّي  بن  اأحمد  الدين  تقّي 
ة م�سهورة حدثت مع  جّدهم ال�سّيد اأبا الح�سن مع�سومًا في ق�سّ

اإعداد 
القا�صي 
الدكت�ر 
ال�صيخ 
ي��صف 
محّمد 
عمرو

طائع بن رزيك )ت 556 ه�( باأّنه: )اإمام م�سهد علّي ر�سي اهلل 
عنه يومئذ( . )1(

ال�سيخ االأميني:
قال ال�سيد ابن �سدقم في )تحفة الأزهار(: كان اأبو الح�سن 
عظيم  جليًا  �سريفًا  �سيدًا  اأحمد  الطيب  اأبي  ابن  مع�سوم  بن 
ذا  كبيرًا عظيمًا  الغروي  الم�سهد  في  كان  المنزلة  رفيع  ال�ساأن 
جاه وح�سمة ورفعة وعز واحترام عليه �سكينة ووقار. ا ه. وهو َجدُّ 
وقال  خر�سان.  ببيت  اليوم  المعروفة  النجفية  الكريمة  الأ�سرة 
المقريزي في )الخطط( ج 4 �س 81 � 73: زار الملك ال�سالح 
م�سهد الإمام علّي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه في جماعة من 
ابن  ال�سيد  يومئذ  عنه  اهلل  ر�سي  علّي  م�سهد  واإم��ام  الفقراء، 
ال�سّيد في  واأ�سحابه وباتوا هنالك، فراأى  مع�سوم فزار طايع 
الليلة  عليك  ورد  قد  له:  يقول  عليه  اهلل  �سلوات  الإم��ام  منامه 
رزيك من  بن  له: طايع  يقال  رجل  فقيرًا من جملتهم  اأربعون 

اأكبر محبينا فقل له: اإذهب فاإّنا قد وّليناك م�سر.
فلما اأ�سبح اأمر من ينادي : من فيكم ا�سمه طايع بن رزيك 

؟ فليقم اإلى ال�سّيد ابن مع�سوم.
فجاء طايع اإلى ال�سّيد و�سّلم عليه فّق�س عليه روؤياه، فرحل 
عبا�س  بن  ن�سر  قتل  فلما  ال��ُرق��ي،  في  اأم��ره  واأخ��ذ  اإل��ى م�سر 
ثاراته  لأخذ  الق�سر  ن�ساء  ا�ستثارت  اإ�سماعيل  الظافر  الخليفة 
النكبة  يريد  النا�س  طايع  فح�سد  �سعورهن،  طيه  في  بكتاب 
بالوزير القاتل، فلما َقُرَب من القاهرة َفرَّ الرجل ودخل طايع 
ولقب  ال��وزارة  خايع  عليه  فخلعت  و�سام،  بطماأنينة  المدينة 
بالملك ال�سالح، فار�س الم�سلمين، ن�سير الدين، فن�سر الأمن 

واأح�سن ال�سيرة.
ة كتب الن�سب والتراجم � جملة من  وفي بطون الكتب � خا�سّ

اح. اأحوالهم واآثارهم وما يتعّلق بن�سبهم الو�سّ
الخر�سان:  الهادي  عبد  ال�سّيد  ابن  ح�سن  ال�سّيد  اهلل  واآي��ة 

)والد ال�سيد محمد ر�سا(
ولد في النجف الأ�سرف في المحّرم من �سنة 1322ه�، ون�ساأ 
فيها، در�س مقّدماته الأّولّية على اأ�ساتذة اأفا�سل، وترّقى لح�سور 
الح�سن  اأب��و  ال�سّيد  على  واأ�سوله  الفقه  في  الأ�ساتذة  اأبحاث 
الأ�سفهانّي وال�سيخ محّمد ح�سين النائينّي، وال�سيخ �سياء الدين 
وفي  الخون�سارّي،  تراب  اأبي  ال�سّيد  الرجال على  وفي  العراقّي، 
اهلل  نعمة  وال�سيخ  القّمّي،  علّي  ال�سيخ  على  والحكمة  الأخ��اق 

الدامغاّني.
و�سيوخ  اأ�سافه  مقام  )ق��ام  محبوبة:  جعفر  ال�سيخ  يقول 
اأيتامهم، وجمع  اأ�سرته ومحّل ندوته، تكّفل اأياماهم، وحنا على 

طّاب  ومن  الف�سل،  اأهل  من  وهو  لت�سّتت،  لوله  الذي  �سملهم 
وال�ساح،  التقوى  به مظاهر  تتمّثل  الناجحين،  الدينّية  العلوم 
وال�سنن،  الفرائ�س  اإقامة  في  ُمجدٌّ  وال�سماح،  ال�سيادة  واآث��ار 
العلوي  للحرم  المازمين  والأذك��ار، وهو من  العبادة  يداأب في 
في كثير من الأوقات بعد فراغه من درو�سه ومذاكراته()2(. وله 

اآثار كثيرة.
�سيوخه في الرواية:

1� ال�سيخ اآغا بزرك الطهرانّي )ت 1389ه�(.
2� ال�سّيد عبد الح�سين �سرف الدين )ت 1377ه�(.

3� ال�سيخ ميرزا محّمد الع�سكرّي الطهرانّي )ت 1371 ه�(.
اإبراهيم الراوي الرفاعّي )�سيخ ومر�سد الطريقة  ال�سّيد   �4

الرفاعّية(.
من الراوين عنه:

1� ال�سّيد محمود الده�سرخّي الأ�سفهانّي.
2� ال�سيخ ح�سين �سيبويه.

3� ال�سّيد محّمد �سادق ال�سدر.
وفاته: توّفي في النجف �سباح يوم الأحد 12 جمادى الأولى 
ذات  الحجرة  في  ال�سريف  ال�سحن  في  ودف��ن  1405ه���،  �سنة 

الرقم 10)3(.
ورثاه جملة من �سعراء وعلماء ع�سره.

مهدّي  محّمد  ال�سّيد  المحّقق  اهلل  اآي��ة  هو  ال�سّيد  و�سقيق 
1347ه�،  �سنة  ولد  اهلل(،  )حفظه  الخر�سان  ح�سن  ال�سّيد  ابن 
عالم، موؤّلف، محّقق، ورع ويعجبك زهده وتقواه، ويوؤن�سك كامه 

وفحواه.
الخر�سان  ح�سن  ال�سّيد  ابن  ر�سا  محّمد  ال�سّيد  اهلل  اآي��ة   �

)طيب اهلل ثراه()4(:
ولد في الّنجف في 14 جمادى الأولى �سنة 1352ه�.

اأ�ساتذته: ن�ساأ على اأبيه اآية اهلل ال�سّيد ح�سن، فقراأ مقّدماته 
بين  تنّقل  ثّم  الدرا�سّية،  �سطوحه  وكذلك  وال�سرعّية،  الأدبّية 
وال�سيخ محّمد  اللنكرانّي،  ال�سيخ مجتبى  وهم  اأ�ساتذة ع�سره، 
عبد  ال�سّيد  على  العالية  الأب��ح��اث  ح�سر  ث��ّم  الإي��روان��ّي،  تقّي 
مح�سن  وال�سّيد  ال��ي��زدّي  ح�سن  والميرزا  ال�سيرازّي  ال��ه��ادي 

الحكيم وال�سّيد اأبو القا�سم الخوئّي.
الأفا�سل  من  جملة  فازمه  والتدري�س  بالبحث  ا�ستقّل  ثّم 
مكتظة،  م�سهورة  درو�سه  حلقات  وكانت  يديه،  على  وتتلمذوا 

واآخرها بحثاه في الخارج فقهًا وحديثًا.
الأئّمة،  اأ�سحاب  من  ال�سالحة  بال�سفوة  يذّكرك  �سفاته: 
اإّل حكمًة  اإّل بيانًا، ول يفي�س  اإّل ف�ساحة، ول يتحّدث  ل ينطق 
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و�سعرًا، فكامه اإّما قراآن اأو �سعر اأو نثر.
تهابه اإجاًل، وتقّد�سه احترامًا، وتتجّنب اللحن في ح�سرته، 
اأنيق في مظهره، مهيب في �سخ�سّيته، �ساحب مدر�سة متفّردة، 
بالكثير  تنبئك  المرت�سى  لل�سّيد  النت�سار  لكتاب  مقّدمته  لعّل 
كاأّنها  مقّدمة  فهي  بثقافته،  خبرًا  وتحيطك  مو�سوعّيته،  عن 
بنيان مر�سو�س من العبارات والكلمات والألفاظ، تدّل على قّوة 
المبنى ودّقة المعنى، ي�ستمع اإلى الحا�سرين باإن�سات، وي�ستمع 
الحا�سرون اإليه ب�سوق غريب، حديثه اإّما توجيه اأُخروّي اأو تقويم 
دنيوّي، وهو في نف�سه مرهف الح�ّس، هادئ الطبع، وديع الذات، 

قوّي الإرادة، نافذ الب�سيرة، لّين العريكة.
�سيوخه في الحديث والرواية:

1 � ال�سّيد عبد الح�سين �سرف الدين )ت 1377ه�(.
2  � ال�سّيد هبة الدين ال�سهر�ستانّي )ت 1386ه�(.

3 � ال�سيخ ح�سين ابن ال�سيخ علّي القديحّي )ت 1387ه�(.
4 � ال�سيخ اآغا بزرك الطهرانّي )ت 1389ه�(.

5 � الميرزا ح�سن البجنوردّي )ت 1395ه�(.
6 � ال�سّيد اأبو القا�سم المو�سوّي الخوئّي )ت 1413 ه�(.

7� ال�سّيد عبد الأعلى ال�سبزوارّي )ت 1414ه�(.
والتحقيق  العلم  اأهل  كبير من  ال��راوون عنه فهم عدد  واأّما 

والأدب، ي�سعب ذكرهم في هذه الُعجالة.
من اآثاره:

1 � الإمام الح�سين 7 الق�سّية والماأ�ساة.
2 � ال�ستراك في تحقيق ثاثة من الكتب الحديثّية الأربعة.

3 � تقريرات الأ�سول من بحث ال�سّيد الخوئّي.
4 � تقريرات الفقه من بحث ال�سّيد الخوئّي.

5 � تعليقة على الر�سائل في الأ�سول لل�سيخ الأن�سارّي.
6� تعليقات على معجم رجال الحديث لل�سّيد الخوئّي.

7� تعليقات على و�سائل ال�سيعة.
لل�سّيد  ال���ق���راآن  تف�سير  ف��ي  ال��رح��م��ن  م��واه��ب  ت��وث��ي��ق   �8

ال�سبزوارّي.
9 � الجامع الأ�سغر لأحاديث �سّيد الب�سر. 

  � 10  الدلئل اإلى الم�سائل.
11 � �سرح خم�س ر�سائل لاأن�سارّي.

12 � �سرح كتاب المتاجر لاأن�سارّي.
13 � �سرح كتاب المكا�سب لاأن�سارّي.

14� م�ستدركات على معجم اأدباء الأطّباء.

15  � مع الكافي في اأ�سوله وفروعه والرو�سة.
16 � مع كتاب المحا�سن للبرقّي.

17  � مع المع�سومين، اأربعة اأجزاء.
18 � مقّدمة كتاب الإيمان لل�سّيد محّمد بن عقيل الح�سرمّي، 

وقد �سادرتها رقابة المطبوعات، ثّم منعت اأن يطبع له �سيء.
19 � مقّدمة كتاب النت�سار لل�سّيد المرت�سى.

20  � مقدمة كتاب مناقب اأمير الموؤمنين للخوارزمّي.
عقيل  ب��ن  م��ح��ّم��د  لل�سّيد  الن�سائح  ك��ت��اب  م��ق��ّدم��ة   �  21

الح�سرمّي.
22 � مو�سوعة في الدعاء، اأربعة مجّلدات.

توفي الثاثاء 19 ذو القعدة 1440 ه� الموافق 23 تموز 2019
ال�سيد  العظمى  اية اهلل  الكبير  المرجع  و�سلى على جثمانه 
محمد �سعيد الحكيم )حفظه اهلل( ودفن في ال�سحن الحيدري 
ال�سريف الى جوار جّده اأمير الموؤمنين t، بالحجرة المجاورة 

لقبر اأ�ستاذه ال�سّيد الخوئي )قده(.
وقد اأّرخ وفاته جملة من ال�سعراء والعلماء منهم:

ال�سّيد عبد ال�ستار الح�سني.
ف�����ق�����ي�����ُه اأه���������������ِل ال������ب������ي������ِت ن������������وُر ال�����ه�����دى

ال�����ن�����دا ل������ّب������ى  ال�����ق�����ع�����دة  ذي  �����س����ه����ر  ف�������ي 
����ُه اأع��������ظ��������م ب��������ه م��������ن راح����������������ٍل �����س����خ���������سُ

ُي�����ف�����ق�����دا اأْن  الإ�������������س������������اِم  ع�����ل�����ى  ع����������زَّ 
ث�����ل�����م�����ٌة دي�������ن�������ن�������ا  م����������ن  ُث���������ِل���������م���������ْت  اإذ 

ب���������ف���������ق���������ِدِه م����������ذ ي��������م��������َم ال�������َم�������ْل�������ح�������دا
ُرزوؤه َم��������������ْن  ال����������ج����������واد  اأب��������������و  ذاك 

ل����������������������ُرزِء ي�������������وم ال����������ط����������ِف ق����������د ج����������ددا
م����������در�����������س����������ُة الأخ����������������������������اِق وال�������ع�������ل�������ِم

������دا ق������د َن������َع������ْت������ُه ُا��������س�������ت�������اذًا ل����ه����ا ُم������ْر�������سِ
وق�����ام�����و������س�����ه�����ا م������ر�������س������اه������ا  ك������������ان  اإذ 

ال�����م�����ح�����ي�����َط وال�����ُم�����������س�����ت�����ن�����ِب�����َط ال����َن����ي����ق����دا
�������س������ي������رُت������ُه ال�����م�����ث�����ل�����ى غ�������������دْت م�����������س�����رَب

الأم������������ث������������اِل ي������������������زداُن ب������ه������ا ال����م����ن����ت����دى
ُرزُء »ن����������اِدب����������ًا  اأرخ����������ُت����������ُه  ق���������س����ى  وم���������ذ 

ال��������ر���������س��������ا ب����������ك����������اُه دي����������������ُن ال��������ه��������دى«
ال�سّيد داخل ال�سّيد ح�سن

ح������������������وزة ال�������ع�������ل�������م ه��������������وى ب�����ن�����ي�����ان�����ه�����ا
ف��������ق��������دت ���������س��������رح ال��������ع��������ا خ����ر�����س����ان����ه����ا

ف������ب������ك������ت������ه ح��������������������وزة ال������������دي������������ن دم������������ًا
وال��������ق��������ل��������وب ا�������س������ط������رم������ت ن�����ي�����ران�����ه�����ا

ف������ار�������س������ًا اودى  ال������خ������ط������ب  وج������ل������ي������ل 
 اأي�����������ن م�����ن�����ه ف�������ي ال�������وغ�������ى ف����ر�����س����ان����ه����ا؟

وم�����������������س��������اب ف����������������ادح ف�������ق�������د ال������ر�������س������ا
اأح��������زان��������ه��������ا ح��������وزت��������ن��������ا  و��������س�������ح�������ت   

��������س�������ادات�������ن�������ا ع��������������زا  اهلل  اأح�������������������س���������ن 
ف����ت����ي����ان����ه����ا ف������ه������م  ال�������������س������ل������وى  ف�����ي�����ه�����م   

اي�������ه�������ا ال�����������������س��������ادق وال�����������ه�����������ادي ال��������ذي
ح���������دث���������ت ع����������ن ه�������دي�������ه�������م رك�����ب�����ان�����ه�����ا

�������س������ج������ل ال�����������ح�����������زن ف������������اأرخ������������ه )ل������ن������ا
 ب������الأ�������س������ى ي����ب����ك����ي ال�����ر������س�����ا ع����دن����ان����ه����ا(
عدنانها   ،1032 الر�سا   ،42 يبكي   ،104 بال�سى   ،81 لنا 

1440=181
ال�سيخ علي المظفر

اأم���������س����ى ب����ف����ق����دك رك�������ن ال�����دي�����ن م���ن���ه���دم���ًا
وظ���������ل ب������ع������دك ط���������ود ال�����ع�����ل�����م م���ن�������س���دع���ا

ي�������ا ح�����ام�����ل�����ي ن����ع���������س����ه رف�������ق�������ًا ف��������������اإنَّ ب���ه
م����ع����ًا وال�������ب�������ت�������ول  م�������ح�������م�������دًا، وع������ل������ي������ًا   

ف������م������ن ب�������ك�������اه ف��������ل��������اآل ال����������ك����������رام ب���ك���ى
ن��ع��ى ال����ح����ن����ي����ف  ف����ل����ل���������س����رع  ن�����ع�����اه  وم��������ن    

خ�����ًة ���س��م�����س ال����ه����دى ان���ك�������س���ف���ت ح����زن����ًا م�����وؤرِّ
ُف���ِج���ع���ا ق������د  ال�����م�����ه�����ديُّ  ب����ال����ر�����س����ا  ب������اأن������ه    

ال�سيخ اأحمد الن�سيراوي
ع��������م ال�����ج�����م�����ي�����ع ال������خ������ب������ر ال������م������وؤ�������س������فُ 

ع�������ي�������ون�������ن�������ا دم�������������������ًا ع�������ل�������ي�������ه ت������������ذرف
اأرخ����������������وا  ق����������د  الآه  وب��������ع��������د  ن������ب������ك������ي 

)ح�������زن�������ًا ن�����ع�����اك ي������ا ر������س�����ان�����ا ال����ن����ج����ف(

الهوام�س:
ف��ي: ( 1) ال��م��ق��ري��زّي  ��ة  ال��ق�����سّ اأورد     

الخطط  بذكر  والعتبار  المواعظ 
والآث���ار: 4/ 85، واب��ن �سدقم في: 
تحفة الأزه��ار: 3/ 297، والعامة 
الأمينّي )قده( في: كتابيه الغدير: 

348/4، و�سهداء الف�سيلة: 61.
النجف ( 2) ما�سي  محبوبه،  جعفر     

وحا�سرها، المو�سوّيون، مخطوط.
ال����ف����ت����اوّي، م�����س��اه��ي��ر ( 3)    ك���اظ���م 

المدفونين 107.
في ( 4) ت�سدر  التي  المو�سم  مجّلة  ظ:     

هولندا 79 � 80 ال�سنة 2009، �س509 
الإم���ام  ل��دى  المعتمدين  اأح���د  ك��ان   ،
على  اأ�سرفت  التي  اللجنة  في  الخوئّي 
النتفا�سة  اإّب���ان  البلد  ���س��وؤون  اإدارة 
ال�سعبانّية �سنة 1991م، وقد اعتقل من 
ال�سّيد  العلمان  ج��ّراء ذلك هو وول��داه 

محمد هادي وال�سّيد محّمد �سادق.

اأقام اآل عمرو واآل الفقيد المهند�س الدكتور ابراهيم 
 ،t وجدي عمرو ذكرى اربعينه، في مركز الإمام علّي
الواقع فيه  يوم الحد  المعي�سرة، قبل ظهر  الثقافّي في 
الأهالي والأ�سدقاء،  اآذار 2019م. ح�سره ح�سد من   10
يتقدمهم �سماحة المفتي الجعفرّي الممتاز ال�سيخ اأحمد 
عمرو،  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  قبان، 
الم�سوؤول الإعامي في »تجمع العلماء الم�سلمين«، ال�سيخ 
محمد ح�سين عمرو، م�سوؤول المنطقة الخام�سة في حزب 
ال�سيخ  ك�سروان  فتوح  في  ال�سيعّية  الأوقاف  م�سوؤول  اهلل، 
عمرو،  ط��ال��ب  محمود  ال�سيخ  ع��م��رو،  عبا�س  ع�سمت 
العميد ح�سن عمرو، رئي�س بلدية المعي�سرة الحاج زهير 
نزيه عمرو، مختار المعي�سرة عودي عمرو وغيرهم من 
الوجوه الإجتماعّية والتربوّية والع�سكرّية وروؤ�ساء البلديات 

ومخاتير القرى. 
عريف الإحتفال كان الحاج بيال عمرو، وتا الحاج 
ُثّم  الكريم،  القراآن  من  بينات  اآيات  عمرو  عّبا�س  ح�سن 
وحي  من  كلمة  الممتاز  الجعفرّي  المفتي  �سماحة  األقى 
المنا�سبة، تناول فيها الإ�ساح المطلوب في لبنان وحاجة 
ال�سحّية  والبطاقة  ال�سحي  لل�سمان  اللبنانّي  المواطن 
يحتاجها  ق�سايا  م��ن  ذل��ك  ون��ح��و  وف��ق��ي��ر،  ع��اج��ز  لكل 
المواطن ول يكون بالمطالبة بالزواج المدني وغيره من 
اأبواب  علينا  وتفتح  تعالى،  ر�سى اهلل  تبعدنا عن  م�سائل 

ال�سقاق والخاف والإختاف.
ال�سيخ ع�سمت عمرو كلمة  القى ف�سيلة  الختام  وفي 

العائلة، �ساكرًا للحا�سرين موا�ساتهم بالفقيد الغالي.

ذكرى أربعني 
املهندس 

ابراهيم وجدي 
عمرو

اإعداد الحاج بيالل وهبي عمرو
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وداع األحبة

الذكرى العشرون 
الستشهاد 

الشيخ عماد 
حسني حيدر أحمد

اإعداد هيئة التحرير

حيدر  ح�سين  الحاج  ربيع  الحاج  اأقام 
الذكرى  اأحمد  حيدر  واآل  ووال���ده  اأحمد 
عماد  ال�سيخ  ال�سهيد  ل�ست�سهاد  الع�سرين 
م�ساء  ر�سا(  )ال�سّيد  اأحمد  ح�سين حيدر 
يوم ال�سبت الواقع فيه 15 حزيران 2019م. 
جبيل.   � اأ�سطا  راأ����س  ببلدته  منزله  ف��ي 
وجبيل،  ك�سروان  محافظة  علماء  ح�سره 
ومخاتير  ال��ب��ل��دي��ات  روؤ����س���اء  م��ن  وج��م��ع 
القرى والأ�سدقاء يتقّدمهم �سماحة مفتي 
عبد  ال�سيخ  العّامة  الجعفرّي  المحافظة 
الدكتور  القا�سي  ال��دي��ن،  �سم�س  الأم��ي��ر 
م�����س��وؤول  ع��م��رو،  م��ح��ّم��د  ي��و���س��ف  ال�سيخ 
منطقة جبل لبنان و�سماله في حزب اهلل 
مع  عمرو  ح�سين  محّمد  ال�سيخ  العّامة 
مهدي  ال�سيخ  كنعان،  جمال  ال�سيخ  نائبه 
المو�سوّي،  �سادق  جعفر  ال�سّيد  �سم�س، 
حيدر  ح�سن  الدكتور  ترم�س،  علي  ال�سيخ 
مدير  ال��ح��اج،  حكمت  ال��دك��ت��ور  اأح��م��د، 
ثانوية ر�سول المحبة w، التابعة لجمعية 
�سليم،  محمد  الأ�ستاذ  الخيرّية،  المبّرات 
طالب  اأب��ي  بن  علّي  الإم���ام  ثانوية  مدير 

t، عدد من روؤ�ساء بلديات بع�س القرى 
ومخاتيرها. 

بداية الذكرى كانت بتوزيع اأجزاء من 
للقراءة،  الحا�سرين  على  الكريم  القراآن 
روح  ع��ن  الفاتحة  ق���راءة  ك��ان��ت  وبعدها 
الأ�ستاذ  ك��ان  الإحتفال  عريف  ال�سهيد. 
بلدة  اإم��ام  تكّلم  ُث��ّم  اأح��م��د،  حيدر  عماد 
اأحمد  حيدر  محمود  ال�سيخ  اأ�سطا  راأ���س 
درا�ستهما  اأيام  ال�سهيد  عن  ذكرياته  عن 
تكّلم  ُثّم  الإ�سامّي،  ال�سرعّي  المعهد  في 
في  و�سماله  لبنان  جبل  منطقة  م�سوؤول 
عمرو  ح�سين  محمد  ال�سيخ  اهلل«  »حـــزب 
لبنان  على  المقاومة  �سهداء  ف�سل  ع��ن 
اللبنانّية  الطوائف  جميع  من  ومواطنيه 
العدو  من  اللبنانّية  الأرا�سي  تحرير  في 
خِتَم  ُث��ّم  التكفيرّي،  والعدو  الإ�سرائيلي، 
ذك��رى  ف��ي  ق�سيدة  م��ع  بكلمة  الإح��ت��ف��ال 
ال�سهيد لل�سيخ محمد اأحمد حيدر من وحي 

المنا�سبة، ُثّم بطعام عن روح ال�سهيد.
لف�سيلة ال�سيخ محمد اأحمد حيدر

لروح كّل �سهيد �سعيد ل �سّيما �سهداء 

ال�سهيد  وخ�����س��و���س��ا  وك�����س��روان  ج��ب��ي��ل 
الحبيب )�سّيد ر�سا(

على عَجٍل ن�سْلُت خيوَط فجري
غ���������س����ل����ُت ج����ب����ي����ن ح���رف���ي

ال�سطور بين  محلًِّقا  وط��ف��ُت 
ف������ي������ا ��������س�������ري�������ان ق���ل���ب���ي

... اك������������ت������������ْب  األ 
ُق ج���ف���َن ليل ل��ن��ا وج�����ٌع ي������ورِّ

ل�������ن�������ا ق��������ل��������ٌب م�������دّم�������ى
ث��غ��ِر اأّي  ن���غ���ادر  ل���ن  ول���ك���ن 

�سعرا ي��ف��وح  ال��زه��ور  خ��ّد  لنا 
نحرا….  ُيبيح  ال�سفار  حّد  لنا 

في راأ�س اإ�سطا هاجْت بم�ساعري
نيرانا اأ�سرمْت  اللواعج  تلك 

مجاهٍد بذكِر  مخّيلتي  وزه��ْت 
ف��ح��ٍل ه��م��اٍم ل ي��ك��ّف ِط��ع��ان��ا

�ْس ها هنا يا خيرة الفر�سان عرِّ
في عرقَي المجروح كن خفقانا

عند الأما�سي ال�ساحرات ن�سائًما
ريحانا كن  الليل  خ��دود  وعلى 

واحر�ْس على مجد القرى متاأّلًقا
ن�سوانا راف���ًا  الأغ��ان��ي  ي�سدو 

ناع�ًسا طرًيا  نغًما  لنا  وا�سكْب 
من نزف جرحك زاهًيا األحانا

ف������ه������ن������ا ال���������روا����������س���������ي، 
وال�����������������س��������ح��������اب ج��������دائ��������ٌل

ق����د ل���ّف���ه���ا ل����ك����اأّن����ُه ت��ي��ج��ان��ا

اإذ نحتفي اأراجيح ال�سما  وهنا 
الأ�سغانا تكتم  الحناجر  ك��ل 

حتى العواذل في بادي ترتوي
من ِقربة الجرح الذي ما خانا

وهنا الح�ساد على بيادر حّبنا
ُح�سبانا اإل��ه��ن��ا  ت�ساء  م��ا  ُخ���ْذ 

وهنا الكرامة من دماء مهرها
ن�سقي البنود فتزدهي األوانا )1(

غادر في الثامن من �سهر حزيران 2019 م. الرقيب الأّول المتقاعد في 
الجي�س اللبنانّي الحاج عبد العزيز علي ر�سا عمرو عن اأربعة وثمانين عامًا 

اإلى جوار اهلل تعالى.
لقد ق�سى حياته q، في خدمة العلم في قاعدة رياق الجوّية، وفي تربّية 
اأ�سرة �سالحة بالتعاون مع زوجة �سالحة من اأربعة ذكور وثاث اإناث كانوا 
النموذج الطيب ل�سباب و�سابات اآل َعمرو في العلم والثقافة والأخاق في 
مدينة �سم�سطار ومزرعة ال�سلوقي. وفي الإهتمام باأر�س الآباء وا�ست�ساح 
ما تي�سر له منها، مع بناء منازل له ولأولده على الرغم من �سعف الحال، 

و�سعوبة الطريق والموا�سات والخدمات الر�سمّية والبلدّية اآنذاك.
لقد قام q، بتطبيق و�سّية اأمير الموؤمنين الإمام علّي بن اأبي طالب 
َحُنّ�ا  ِع�ْصُتْم  َواإِْن  َعلَْيُكْم،  َبَكْ�ا  َمَعَها  ِمُتّْم  اإِْن  ُمَخاَلَطًة  الَنّا�َس  َخاِلُط�ا   «:t

اإَِلْيُكْم«. )»نهج البالغة« ج4، �س 508(.
ولاأ�سدقاء  ل��اأرح��ام  كبرى  خ�سارة  جــهــاد«  ــا  »ابــ لفقدك  ك��ان  لقد 
وللجيران، حيث فقدنا بغيابك مع غياب ابن عّمك الأ�ستاذ الُمّربي الحاج 
محّمد كامل كاظم عمرو »اأب� رائد«، قبيل عام من تاريخه �سفحة طيبة من 

المحّبة والكرم َوُح�سن ال�سيافة.
ن�ساأل اهلل تعالى لهما الرحمة ولأولده��م الكرام ول�سباب و�سابات اآل 

عمرو في مزرعة ال�سلوقي طول البقاء َوُح�سَن العزاء.

الهوام�س:
ف��ي م��ن��زل �سقيقه الحاج ( 1) اأ���س��ط��ا  راأ����س  ب��ل��دة  ف��ي  األ��ق��ي��ت 

الع�سرين  ال��ذك��رى  بمنا�سبة  اأحمد  حيدر  محمود  ربيع 
لإ�ست�سهاده، بعد دعوة اإفطار عن روح ال�سهيد م�ساء يوم 

15/ 6 / 2019م.

عبد العزيز علي رضا عمرو 
وداعاً

بقلم رئي�س التحرير

أبو جهاد
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اإنتقل اإلى رحمته تعالى، الأ�ستاذ الحاج 
يوم  م�ساء  العيتاوي  علي  ال��ح��اج  �سريف 
الأحد في 31 اآذار 2019، المولود في ل�سا، 
�سادي،  اأب��ن��اوؤه   ،1948 ع��ام  جبيل،  ق�ساء 
اأخوته المرحومون: الحاج  �سامر، ح�سين، 
الحاج  �سلمان،  الدكتور  المربي  ح�سين، 
النقيب �سالم، المعاون الأول الحاج اأحمد، 
وال��ح��اج  جميل  الأ���س��ت��اذ  مجيد،  وال��ح��اج 
الدكتور ع�سام. ُ�سلي على جثمانه الطاهر 
�سباح يوم الثاثاء 2 ني�سان 2019 في برج 
البراجنة، �سارع عثمانـ  حي العيتاوي، ونقل 
الدولي  ب��ي��روت  مطار  اإل��ى  مهيب  بموكب 
ومنه اإلى العراق بو�سية منه، وووري جدث 
الرحمة في رو�سة وادي ال�سام في النجف 
الأ�سرف، بجوار اأمير الموؤمنين الإمام علي 

 .t بن اأبي طالب
في  اأ���س��ت��اذًا  ك��ان  الفقيد  وال��م��رح��وم 
الجميلة،  والفنون  الوطنية  التربية  وزارة 
بعدها  اختير  ثم  ع��دة،  مدار�س  في  عّلم 
ليكون ممثًا للوزارة في التعليم الخا�س، 
ف���ي ل��ج��ن��ة ال���م���ع���ادلت وال��ت�����س��دي��ق��ات 
لبنان.  جبل  ف��ي  المدر�سية  ل���اإف���ادات 
الر�سمية  للمدار�س  مفت�سًا  عّين  َثم  ومن 
يعّول  ك��ان  المجانية.  وغ��ي��ر  المجانية 
لخبرته  نظرًا  ال�سعبة  المهمات  في  عليه 
ودراي���ت���ه ف���ي ال��م��ج��الت ال��ت��رب��وي��ة... 
الفنون  في  الماج�ستير  درجة  على  حائز 

التمثيلية. 
العيتاوي،  �سريف  الحاج  والمرحوم 
في  اللبنانية  الجامعة  من  تخّرج  قد  كان 
الثمانينيات من  كلية الفنون بدرجة جيد 
الموجه  الم�سرحي  التمثيل  ومار�س  جدًا. 
ال��ع�����س��رات من  ف��ي  الأط���ف���ال،  تربية  ف��ي 
التمثيليات الم�سرحية، ونال اإعجاب نقابة 
هذه  اإدارة  على  والقيمين  الم�سرحيين 
بطولة  اأدوار  في  �سارك  كما  الموؤ�س�سة. 

في  التلفزيونات  اأغلب  في  تمثيلية  برامج 
الممثلين  نقابة  اإلى  انت�سابه  وبعد  لبنان، 
اللبنانيين التي نعته يوم وفاته، بفقد ركن 
من اأركانها، من الدرجة الأولى منها. وقد 
ال�سينمائية  الأفام  الكثير من  �سارك في 
النقابة  اعتبرته  وقد  والعربية.  اللبنانية 
وال�سينما  الم�سرح  لأهل  فقيدًا  المذكورة 

والفن والتمثيل في لبنان والعالم العربي.
من  ال��ع��دي��د  ال��ع��زي��ز،  لفقيدنا  وك���ان 
الزيارات لدول اأجنبية خ�سع فيها لدورات 
وم�ساركات  تاأهيلية،  ون�ساطات  تدريبية 
ال��ذك��ر  �سبيل  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا  ن��ذك��ر  علمية 
بلجيكا،  اإي��ط��ال��ي��ا،  فرن�سا،  الح�سر:  ل 
و�سارك في موؤتمرات علمية للفن والتمثيل 
عائلته  نعته  عربية.  دول��ة  م��ن  اأك��ث��ر  ف��ي 
راب��ط��ة اآل ال��ع��ي��ت��اوي ال��خ��ي��رّي��ة واأخ��وان��ه 
وموهوب،  فذ  كع�سو  ومعارفه،  وزم���اوؤه 
وال�سينمائي،  الم�سرحي  التمثيل  فن  في 
وكاأب واأ�ستاذ في الحقل العلمي والتربوي 
بيته  ولأه���ل  الرحمة  للفقيد  وال��ف��ن��ي... 
اإليه  واإنا  هلل  واإنا  وال�سلوان،  ال�سبر  واآله 
راجعون، واإننا بدورنا نعزي اأ�سرته واإخوانه 
اأهالي ل�سا  العيتاوي ومعارفه وجميع  واآل 
وبرج البراجنة، ونقابة الممثلين في لبنان 
ال�سبر  للجميع  متمنين  الغالي،  بالفقيد 
جنات  في  الخلود  وللمرحوم  وال�سلوان، 

الفردو�س.
اأ�سرة مجلة »اإطاللة جبيلية«

للفقيد  �سائلين  تعالى  اهلل  اإلى  تتوجه 
الكرام  العيتاوي  ولآل  بيته  ولأهل  الرحمة 
اإليه  واإّن����ا  هلل  واإّن����ا  وال�����س��ل��وان.  ال�سبر 

راجعون. 
بلدتي  اأهالي  اإلى  بالعزاء  تتوجه  كما 
ل�سا وعين الغويبة ومدينة برج البراجنة، 
ونقابة الممثلين في لبنان بالعزاء متمنين 

للجميع ال�سبر َوُح�سن العزاء.

األستاذ 
املربي... 

واألب احلنون... 
واملمثل القدير...

وّدعنا 
إىل 

وادي السالم
احلاج 
شريف 

احلاج علي 
العيتاوي

وداع األحبة

اإعداد الدكت�ر ع�صام علي العيتاوي

سليم عبد الكرمي ناصيف

في  لها  المجاورة  والقرى  الك�سروانّية  الح�سين  بلدة  وّدع��ت 
التا�سع من �سهر تموز 2019م. »اأبو عبد« �سليم عبد الكريم نا�سيف 
علم  1963م.  �سنة  الخيرّية«  الح�سين  »جمعية  ورئي�س  موؤ�س�س 
1968م.  عام  في  كانت  الكريم  بالراحل  ومعرفتي   ،1442 وخبر 
حيث انتدبني اأ�ستاذي العّامة المرجع ال�سّيد محّمد ح�سين ف�سل 
اهلل )قده(، للرعاية الدينّية والتدري�س الدينّي في بلدة الح�سين 
في فتوح � ك�سروان اإذ كنت طالبًا اآنذاك عند �سماحته في المعهد 

ال�سرعّي الإ�سامّي � برج حمود � النبعة.
وولديه  قبان  خليل  دعيب�س  البلدة  مختار  مع   ،q كان  لقد 
خليل وكمال والحاج ح�سين ابراهيم الحّاني، ورئي�س البلدية اأحمد 
مو�سى نا�سيف مع اأ�سقائه الكرام وداود ر�سيد وغيرهم من اأبناء 
اإلى  اأولده��م  اأذه��ب معهم ومع  اإذ كنت  ا�ستقبالي.  الح�سين في 
الم�سجد لل�ساة وتعّلم اأحكامها ال�سرعّية وللحديث حول الإ�سام 
في اأ�سوله وفروعه وحول القراآن الكريم وال�سيرة النبوّية ال�سريفة 

واأهل البيت i، كما كنت اأ�سهر في بيوتهم واأنام في �سيافتهم. 
وفي �سهر رم�سان خ�س�سوا لي غرفة خا�سة في المبنى القديم 
لبلدية الح�سين القريبة من الم�سجد، حيث كّنا نجتمع في بع�س 
للتباحث في  اأيام الأح��اد في منزل الرئي�س عبداهلل حمود نا�سر 

�سوؤون القرية العاّمة. 
و�سباه  طفولته  عن  دائمًا  يحّدثني   ،q عبد«  »اب��و  ك��ان  لقد 
وذكرياته التي ق�ساها في دم�سق مع المرحوم جّده �سليم نا�سيف 
اأبناء  وبع�س  محّمد  وال�سيخ  الكريم  عبد  وول��دي��ه  اأح��م��د  حيدر 
الأولى  العالمّية  الحرب  بعد  دم�سق  اإلى  هاجروا  اّلذين  الح�سين 
محّمد  ال�سيخ  عمه  المرحوم  وعن  الحال...  وللرزق  للعمل  طلبًا 
الذي كان اأّول طالب علم في تاريخ الح�سين وفتوح ك�سروان وعن 
درا�سته وتعّلمه على الإمام ال�سّيد مح�سن الأمين الح�سينّي العاملّي 
)قده(، كما يحّدثني اأي�سًا عن ذكرياته عن الإمام ال�سّيد مح�سن 
الأمين )قده(، وا�سطحابه مع الأولد في حي الأمين لزيارة ال�سّيدة 

زينب اإبنة عليِّ o، �سيرًا على الأقدام ذهابًا واإيابًا، وعن رعاية 
ال�سّيد الأمين لف�سيلة المرحوم ال�سيخ محمد نا�سيف الذي عاد اإلى 
بلدته الح�سين عام 1940م. مري�سًا. ومع مر�سه كان q، يقوم 

بتدري�س اأبناء بلدتي الح�سين وقرقريا القراآن الكريم. 
كما كان حري�سًا )رحمه اهلل تعالى(، على تعريفي على اأبناء 
بلدته الح�سين من اآل دياب وعلى ال�ساكنين من اأبناء الح�سين في 

مدينة جبيل و�سواحيها... 
لقد ا�ستطاع q، وبم�ساعدة الرئي�س عبداهلل حمود نا�سر اأن 
اأول جمعية بتاريخ الح�سين عام  اأبناء بلدة الح�سين  يوؤ�س�س مع 
1963م. تحت علم وخبر رقم 1142. تحت اإ�سم »جمعية الح�سين 

الخيرّية«، ويتراأ�سها بالتزكّية طوال حياته.
وكذلك اأتت بعدها بلدية الح�سين بم�ساعدة الرئي�س عبداهلل 
حمود نا�سر وب�سعي المرحوم اأحمد مو�سى نا�سيف والرعيل الأول 

الطيب من اأهالي الح�سين عام 1964. )2(
ومن اأهم اإنجازات هذه الجمعية المباركة تكملة بناء الم�سجد 
الرئي�س  مع  والتن�سيق  بالتعاون  1955م.  عام  بدايته  كانت  ال��ذي 
عبداهلل حمود نا�سر و�سقيقه الأ�ستاذ عبد الجليل ومختار البلدة 
دعيب�س خليل قبان والحاج ح�سين ابراهيم الحاني وغيرهم من 
المح�سنين الكرام. )رحمهم اهلل تعالى جميعًا( حيث لم يكن هناك 
لجنة اأوقاف في البلدة بل كانت الجمعية هي التي تّولت اأمر الم�سجد 

والإهتمام به منذ عام 1955م. ولغاية تاريخه. 
وختامًا كان �سروره عظيمًا اآخر حياته q، مع الثلة المباركة من 
زمائه الآنفي الذكر باإن�ساء قاعة كبرى لاإجتماعات وللمنا�سبات 
في المبنى الجديد لبلدية الح�سين في عهد رئي�سها الأ�ستاذ محمد 

نا�سيف. 
اأب��ا عبد، ورح��م اهلل رج��الت الح�سين  يا  تعالى  رحمك اهلل 
اأ�سمى  لهم  واأك��نُّ  الذكريات  باأجمل  لهم  اأحتفظ  اّلذين  الأب���رار 

التقدير والإحترام.

مؤسس ورئيس جمعية احلصني اخلريّية )1(
اإعداد رئي�س التحرير

الهوام�س:
   من الكلمة التي األقاها رئي�س التحرير في قاعة بلدية الح�سين قبل ظهر يوم ( 1)

الأحد الواقع فيه 21 تموز 2019م. في ذكرى المرحوم �سليم عبد الكريم نا�سيف .
   وقد حكى لي q، اأّن بع�س البلدات الأخرى المجاورة لبلدة الح�سين اأرادت ( 2)

جبل  محافظة  اإلى  الطلب  خال  من  اإليها  الح�سين  بلدة  و�سمَّ  بلدّية  اإن�ساء 
الرئي�س  فاأجابه  نا�سر،  عبداهلل  الرئي�س  المحافظ  فاإ�ست�سار  اآن��ذاك.  لبنان 
نا�سر �سوف اأطلب من رئي�س جمعية الح�سين الح�سور عند �سعادتكم للجواب. 
مجل�س  هناك  يكون  واأن  بالرف�س  المحافظ  اأج��اب  عبد«  »اأب��و  ح�سر  وعندما 

بلدي خا�س ببلدة الح�سين. ف�ساأله المحافظ عن ال�سبب؟. فاأجاب اأّن القرى 
اأخرى  واأح��زاب  للعهد،  موؤيدة  اأح��زاب  بها  يوجد  الح�سين  لبلدة  المجاورة 
فوافق  الأح��زب.  من  حزب  اأّي  الح�سين  بلدة  في  عندنا  يوجد  ول  معار�سة. 
الح�سين...  لبلدة  م�ستقلة  بلدّية  اإن�ساء  رخ�سة  اإعطاء  على  بعدها  المحافظ 
)نوفمبر(  الثاني  ت�سرين  في  ال�سادر  الخام�س  العدد  ُجبيلّية«  »اإطالة  راجع 
عبداهلل  الرئي�س  عن  خا�س  ملحق  ه�.   1432 الحجة  ذي  الموافق  م.   2011

نا�سر، �س 118.
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بقلم االأ�صتاذ علي ح�صين عّ�اد

نـــــــــفـــــــــ��ـــــــــسٌ فــــــــــــي الــــــــــــطــــــــــــهــــــــــــارِة �ـــــــصـــــــامـــــــخـــــــاٌتحسن حيدر أحمد
اإلــــــــــــهــــــــــــي اأَحــــــــــــــِمــــــــــــــَنــــــــــــــا واأحــــــــــــــــــــــــــــِم ِحــــــــــَمــــــــــاَنــــــــــا
اْعــــــــــــــــــِ�َجــــــــــــــــــاٌج ُيــــــــــــــــَنــــــــــــــــاِزُعــــــــــــــــُه  ال  �ــــــــــصــــــــــمــــــــــ�ٌخ 
ــــــــــــرُّ يــــــــــا اأَحـــــــــــــــفـــــــــــــــاَد قـــــــــــــــــــــــ�ٍم؟... فــــــــــاأيــــــــــن الــــــــــــبِّ
فــــــــــهــــــــــالَّ نــــــــحــــــــن اأَحــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاُد الـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــارى؟!
ر ُقـــــــــــــــراَنـــــــــــــــا اإلـــــــــــــــهـــــــــــــــي َعـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــُ�َك َحـــــــــــــــــــــــــــــرٍّ
ـــــــــى ــــــــــــــــْق هـــــــــــــــــــــداأة الـــــــعـــــــيـــــــ�ـــــــس الـــــــــُمـــــــــرجَّ َوَحــــــــــــــــقَّ
َوَنـــــــــــــــــــــــــــــــجَّ مـــــــــ�طـــــــــنـــــــــي ِمــــــــــــــــــن �ــــــــــــصــــــــــــرِّ َقــــــــــــــــــ�ٍم
فـــــــنـــــــنـــــــجـــــــُ� مــــــــــــن َفـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــاٍد ُمـــــــ�ـــــــصـــــــَتـــــــِطـــــــيـــــــِر
َوَعـــــــــــــــــــــــــــــّزْز ِمــــــــــْنــــــــــَعــــــــــَة الــــــــــــ�طــــــــــــِن الــــــــُمــــــــفــــــــَدى
ُيــــــــَبــــــــالــــــــي ال  اخــــــــــتــــــــــال�ــــــــــسٍ  فــــــــــــي  َتـــــــــــــــمـــــــــــــــاَدى 
انـــــــــهـــــــــَيـــــــــاِر اأَْب  ُمـــــــــــــــــــَحـــــــــــــــــــاِواًل  ُيـــــــــــَغـــــــــــالـــــــــــي 

ــسٌّ ــ ــ�ــ ــ ــ ِل الــــــــــــَعــــــــــــْدَل  ـــــــ��ـــــــسَ  َيـــــــ�ـــــــصُ اأْن  اأَُيــــــــــفــــــــــَعــــــــــُل 
�ـــــــــصـــــــــالُم الــــــــ�ــــــــصــــــــرق ِمــــــــــــن اإ�ـــــــــصـــــــــعـــــــــاِع اأر�ــــــــصــــــــي
َمــــــــــــــــقــــــــــــــــاُم االنـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــا يــــــــــــرعــــــــــــى ِحـــــــــَمـــــــــاهـــــــــا
ــــــيــــــبــــــقــــــى االأوفــــــــــــــــَيــــــــــــــــا يـــــــحـــــــمـــــــ�ن �ـــــصـــــرقـــــي �ــــــصَ
ـــــــــي ُيـــــــــــــــريـــــــــــــــُق ِدمــــــــــــــــــــاَءَنــــــــــــــــــــا يـــــــــــغـــــــــــَتـــــــــــاُل َحـــــــــقِّ

ـــــــهـــــــيـــــــ�َن فــــــــــي الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ ِرجــــــــ�ــــــــسٌ َبــــــــنــــــــي �ـــــــصُ
داٌء واالإرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب  االإرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب  ُهـــــــــــــــــــــُم 
و�ــــــــــــصــــــــــــ�ؤٍم كــــــــــفــــــــــٍر  مــــــــــــن  ربُّ  َيــــــــــــــــا  َكــــــــــــَفــــــــــــى 

فـــــــــفـــــــــي عـــــــــلـــــــــمـــــــــات مـــــــــــــن يــــــــحــــــــمــــــــي ُثـــــــــــراهـــــــــــا
فــــــــــــال االإرهــــــــــــــــــــــــــــــاب اأَْثـــــــــــــــــنـــــــــــــــــَى �ــــــصــــــاعــــــديــــــهــــــم
نــــــــــيــــــــــا َوَداعـــــــــــــــــــــــــاً َوَداعــــــــــــــــــــــــــــــــاً يـــــــــــا اأَخـــــــــــــــــــــا الــــــــــدُّ
�ــــــصــــــتــــــبــــــقــــــى عــــــــــــن حــــــــمــــــــى عــــــــلــــــــمــــــــات وجــــــــهــــــــاً
فـــــــــــُبـــــــــــ�ركـــــــــــِت الـــــــــــِجـــــــــــنـــــــــــاُن وفـــــــــــــــي َمـــــــــــَداهـــــــــــا
وِحـــــــــــــــلِّـــــــــــــــي َحـــــــــيـــــــــُثـــــــــمـــــــــا َتـــــــــلـــــــــقـــــــــي َمــــــــــــــــــــــــــالَذاً

االأ�ـــــــــصـــــــــيـــــــــل قــــــــــــبــــــــــــَل  مــــــــــــــا  اهلَل  تـــــــــنـــــــــاجـــــــــي 
الــــــــُمــــــــِعــــــــيــــــــِل ِلــــــــلــــــــعــــــــانــــــــي  الـــــــــــــــــــــــــرزَق  َوَوفِّ 
ــــــِخــــــيــــــِل ـــــــــَمـــــــــُخ �ـــــــصـــــــْبـــــــُه اأَ�ــــــــــصــــــــــجــــــــــاِر الــــــنَّ َوَيـــــــــ�ـــــــــصْ
اأَ�ــــــــصــــــــاعــــــــ�ا الـــــــــــــــــِ�دَّ فــــــــي الـــــمـــــا�ـــــصـــــي الــــجــــمــــيــــِل
ــَل ــ ــ ــي ــ ــ ــص ــ ــ�ــ ــ ــفــ ــ ــ ال ذاك  ِمـــــــــــــــن  نــــــــــحــــــــــُن  ـــــــــــــــــــــــــــــى  واأَنَّ
مــــــــــــــِن االأ�ـــــــــصـــــــــيـــــــــِل ـــــــــــفـــــــــــَ�ًة الــــــــــــــزَّ ــا �ـــــــــــصَ ــ ــ ــي ــ ــحــ ــ ــ ــن ــ ــ ل
ـــــــــــطـــــــــــَ�َة الـــــــــــَعـــــــــــاِتـــــــــــي الـــــــذلـــــــيـــــــِل ْد �ـــــــــــصَ َوبـــــــــــــــــــــــــــدِّ
ْد ظــــــــلــــــــَمــــــــُهــــــــْم وا�ـــــــــــــصـــــــــــــِف َغــــــِلــــــيــــــلــــــي َوَبــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ
ـــــــِع الــــــــَ�ِكــــــــِيــــــــِل ــ� الـــــــَخـــــــلـــــــُق ِمـــــــــــن ِجـــــــ�ـــــــصَ ــ ــجــ ــ ــ ــن ــ ــ وي
ـــــــــلَـــــــــِف الـــــــَعـــــــِمـــــــيـــــــِل ِلــــــــــــــــذا َنــــــــــــــــْرَتــــــــــــــــاُح مــــــــــن �ـــــــــصَ
فـــــــــذْقـــــــــَنـــــــــا الـــــــــــــَ�يـــــــــــــَل ِمــــــــــــــــْن َنـــــــــــِهـــــــــــٍم اأَُكــــــــــــــــــــــ�ِل
الـــــــــحـــــــــلـــــــــ�ِل تـــــــــلـــــــــك  فـــــــــــــي  اإِ�ــــــــــــــــــصــــــــــــــــــالح  وال 
ـــــبـــــيـــــِل؟! ــــــي الـــــــّنـــــــا�ـــــــسَ فـــــــي هــــــــــذا الـــــ�ـــــصَ ُيــــــقــــــا�ــــــصِ
ِحـــــــــــَمـــــــــــاَنـــــــــــا الـــــــــــيـــــــــــدُّ مـــــــــــن عـــــــــهـــــــــِد الــــــخــــــلــــــيــــــِل
ـــــــــي والــــــجــــــلــــــيــــــِل وُقـــــــــــــد�ـــــــــــــسُ الــــــــــــكــــــــــــ�ِن ُقـــــــــد�ـــــــــصِ
تـــــــــــمـــــــــــادى الـــــــــــــغـــــــــــــدُر مـــــــــــن �ــــــــصــــــــعــــــــٍب َدخـــــــــيـــــــــِل
ُعــــــــــتــــــــــاُة االأر�ــــــــــــــــــــــسِ والــــــــــزمــــــــــن الـــــــــخـــــــــجـــــــــ�ِل...
ـــــــــــاً مـــــــــــن هــــــــزيــــــــِل وحـــــــــــامـــــــــــي الـــــــــرجـــــــــ�ـــــــــس تـــــــــــبَّ
ُنــــــــــعــــــــــانــــــــــي مــــــــنــــــــه مــــــــــــن عــــــــــهــــــــــِد الــــــــــر�ــــــــــصــــــــــ�َل
ٍد جـــــــــــهـــــــــــ�ِل ومـــــــــــــــــــــن اأطـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــاِع جــــــــــــــــــــــــــــــــالَّ

ويـــــــحـــــــمـــــــي الــــــــعــــــــر�ــــــــس مــــــــــا مــــــــــن ُمــــ�ــــصــــتــــحــــيــــل
وقـــــــــــ�لـــــــــــِي �ـــــــــصـــــــــعـــــــــري  جـــــــــــهـــــــــــاِدهـــــــــــم  ودون 
ــــــــاَك ِمــــــــــــــن ِجـــــــــــــْيـــــــــــــِل لــــجــــيــــل َفـــــــــــــلَـــــــــــــْن نــــــــنــــــــ�ــــــــصَ
ــــــــــــ�ِل األـــــــــــــــ�فـــــــــــــــاً را�ــــــــــصــــــــــمــــــــــاً َنــــــــــــهــــــــــــَج الــــــــــــَر�ــــــــــــصَ
حـــــــــيـــــــــاة الـــــــــــدهـــــــــــر فـــــــــــي َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاأَواِك ُجـــــــ�لـــــــي
ُم ِفــــــــــــــْيــــــــــــــِه اإِكـــــــــــــــــــــــــــــــــــراُم الــــــــــَنــــــــــزيــــــــــِل ُيــــــــــــــــــَكــــــــــــــــــرَّ

2019م.  ح��زي��ران   2 الأح���د  بتاريخ  علمات  بلدة  اأح��ّي��ت 
وفاة  على  اأ�سبوع  مرور  ذكرى  1438ه�.  رم�سان   29 الموافق 
دعيب�س  المرحوم  ال�سمالّية  علمات  لبلدة  ال�سابق  المختار 
الظهر،  بعد  من  الرابعة  ال�ساعة  عند  اأح��م��د،  حيدر  ح�سن 
�سيا�سّية  فاعليات  بح�سور  الجديدة  البلدة  ح�سينّية  في  وذلك 
ال�سّيد  النائب  �سعادة  ومنهم  وعلمائّية،  واختيارّية  واجتماعّية 
حبيب  �سابقًا  جبيل  قائمقام  و�سعادة  الح�سينّي  م�سطفى 
كيروز الذي كان المرحوم موظفًا في القائمقامّية مع �سعادته.

ق�سيدة  والقى  عّواد  ح�سين  علي  الأ�ستاذ  الإحتفال  قّدم 

في هذه المنا�سبة، كما القى ال�سيخ محمد حيدر اأحمد خطبة 
رم�سان  �سهر  في  والأل��ف��ة  المحّبة  اإل��ى  داع��ي��ًا  قّيمة،  دينّية 
مجل�س  ترم�س  علي  ال�سيخ  اأحيا  ُثّم  والغفران،  الرحمة  �سهر 
تناول  اإل��ى  الفقيد  ذوو  دعا  الإنتهاء  وبعد  ع�سورائيًا،  ع��زاء 
للفقيد  علمات.  في  الكائن  منزله  في  روحه  اإفطار عن  ماأدبة 

وال�سلوان. ال�سبر  ولذويه  الرحمة، 
في  وعمل  الخير،  عمل  واأح��بَّ  الّنا�س،  اأحبَّ  من  روح  اإلى 
قائمقامّية جبيل، خادمًا جميع الّنا�س، اإلى روح مختار علمات 

ال�سعرّية: الباقة  اأهدي هذه  المثال  ال�سادق  الوفي 

ــــــــهــــــــٍر َفـــــ�ـــــصـــــيـــــِل َهــــــــــــــــــَ�ى الـــــــمـــــــخـــــــتـــــــاُر فـــــــــي �ــــــــصَ
َنـــــــــــــَخـــــــــــــاُلـــــــــــــُه َهـــــــــــاِنـــــــــــئـــــــــــاً َيـــــــــــــــــــَحـــــــــــــــــــُدوُه قـــــــــــ�ٌل
َمــــــــــــــقــــــــــــــاٌم فــــــــــــي ِحــــــــــمــــــــــى الــــــــــــــبــــــــــــــاري َنـــــــعـــــــيـــــــُم
ــــــــــــالٌم ـــــــــــٍة ِفــــــــــيــــــــــهــــــــــا �ــــــــــــصَ َحــــــــــــــلَــــــــــــــْلــــــــــــــَت بـــــــــــجـــــــــــنَّ
ُرقـــــــــــــــــــــــــــــــــاٌد فــــــــــيــــــــــه مـــــــــــــــن ر�ـــــــــــــــــصـــــــــــــــــ�ان رّبـــــــــــــــي
ـــــــــــــــدًة وَعــــــــــــاَنــــــــــــْت ـــــــــقَّ الـــــــــَخـــــــــطـــــــــُب اأفـــــــــــــــئِّ َفـــــــــ�ـــــــــصَ
ــــــا ُحـــــــــــــــــزٌن َمــــــِهــــــيــــــٌب َوَدْنـــــــــــــــــــــــــــــــَدَن فـــــــــي الــــــحــــــ�ــــــصَ
َوُدوٍد ِمــــــــــــــَثــــــــــــــالــــــــــــــيٍّ  َرُجــــــــــــــــــــــــــــــــٍل  َعــــــــــــــلَــــــــــــــى 
َوفـــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ ُمــــــــــــــــــــــــ�ؤِمــــــــــــــــــــــــٌن ُحــــــــــــــــــــــــــرٌّ َكـــــــــــــريـــــــــــــٌم
ونــــــــــــفــــــــــــ�ــــــــــــسٌ فـــــــــــــــي َطــــــــــــِ�يــــــــــــِتــــــــــــهــــــــــــا ِخــــــــــــــــــــالٌل
َرعــــــــــــيــــــــــــُل الــــــــمــــــــجــــــــاهــــــــديــــــــَن مـــــــــــن َتـــــــــــــــــــــــــــَ�اَروا
ـــــــــجـــــــــلِّـــــــــي والـــــــــتَّ ِة  الــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــ�دَّ واِح  عـــــــــلـــــــــى 

حـــــــيـــــــِل َبـــــــــــَكـــــــــــْت َعـــــــــْلـــــــــمـــــــــاُت ِمـــــــــــــــْن َهــــــــــــــــــ�ِل الـــــــرَّ
َوِكــــــــــــيــــــــــــِل ِمــــــــــــــــــــْن  َمــــــــــــــاِلــــــــــــــي  اهلِل  ِلــــــــــغــــــــــيــــــــــِر 
وِنـــــــــــــــْعـــــــــــــــَم الــــــــَعــــــــيــــــــ�ــــــــسُ َيـــــــــــــــا اأغـــــــــــلـــــــــــى نــــــــزيــــــــِل
بِّ الـــــــَجـــــــلـــــــيـــــــِل َوفـــــــــيـــــــــهـــــــــا َرْحــــــــــــــــمــــــــــــــــُة الـــــــــــــــــــــــــــرَّ
ــــــــلــــــــيــــــــِل الــــــــظَّ الـــــــــــــظـــــــــــــلِّ  واِرف  ِبـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــاٌط 
ــــــــــَفــــــــــٍر َطــــــــــ�يــــــــــِل ِفـــــــــــــــراقـــــــــــــــاً َهـــــــــــــــــــــــاَم فــــــــــــي �ــــــــــصَ
عـــــــلـــــــى َرُجــــــــــــــــــــــــِل الــــــــــ�ــــــــــصــــــــــداقــــــــــاِت االأ�ــــــــصــــــــيــــــــِل
ــــــــــْت َبـــــــــــحـــــــــــَر الــــــخــــــلــــــيــــــِل ُدمـــــــــــــــــــــــــ�ٌع اأجــــــــــَهــــــــــ�ــــــــــصَ
ــِل ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ ـــــــــــبـــــــــــُل فــــــــــــي وجــــــــــــــــــــٍه ن ويـــــــــــــــــــــــــــــــاأِوي الـــــــــــنُّ
عـــــــــيـــــــــِل الـــــــــرَّ ذاَك  مـــــــــــن  االجـــــــــــــــــــــــــــــداِد  ِمـــــــــــــــن 
�ـــــــــــصـــــــــــفـــــــــــاُء عــــــــيــــــــ�ــــــــصــــــــِهــــــــم خــــــــــــيــــــــــــُر َدلــــــــــــيــــــــــــِل
قـــــلـــــيـــــِل ِرْزٍق  ِمــــــــــــــن  الـــــــعـــــــيـــــــ�ـــــــسِ  َوِطــــــــــــــيــــــــــــــِب 

اخملتار
دعيبس
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رجالتنا  عن  الإن�سان  يتحدث  عندما 
يعجز  ع��م��رو  اآل  ع��ائ��ل��ة  اأب���ن���اء  ال��ك��ب��ار 
اأعمالهم  والذاكرة عن  والحديث  التفكير 
القدوة  والعمل  بالفعل  فهم  وعطاءاتهم، 
الطيبة  ال��خ��ال��دة  وال���ذك���رى  ال��ح�����س��ن��ة 

لم�سيرة الأجداد.
و�سخ�سّية  قامة  ع��ن  ال��ي��وم  حديثنا 
بلدة  في  حياته  وعا�س  وترعرع  ولد  رجل 
الأ�ستاذ  المرحوم  به  عنيت  المعي�سرة، 
عمرو،  م�سلم  علي  الحاج  الر�سى  عبد 
المعي�سرة  ببلدة  مرتبطًا  ا�سمه  ك��ان 
ولد  بهم.  نفتخر  اّل��ذي��ن  رجالتها  وم��ن 
المعي�سرة  بلدة  في  وائ��ل  اأب��و  المرحوم 
بتعلمه  حياته  م�سوار  ب��داأ  1917م.  ع��ام 
ال���ق���راآن ال��ك��ري��م ع��ل��ى ي���دي خ��ال��ت��ه »اأم 
نجيب« في مدر�سة لتعليم القراآن الكريم 
ومدر�سة  الزعيترة  بلدة  في  تعليمه  وتابع 
وقد  المرادّية،  في  )القرن(  مخايل  مار 
�سعبة  ظ��روف  في  العلمي  تح�سيله  تابع 
ب�ستليدا  بلدة  اإلى  انتقل  بعدها  وقا�سّية، 
الكريم  ال��ق��راآن  ودر���س  جبيل  ق�ساء  في 
اأحمد  ال�سيخ  ف�سيلة  عند  العربّية  واللغة 
العمل  الأكبر  همه  ك��ان  لقد   ،q همدر 
القراآن  وعائلته  بلدته  اأبناء  تعليم  على 
الكريم واللغة العربّية، حيث قام بافتتاح 
لها  و�سعى  الكريم  القراآن  لتعليم  مدر�سة 
بمعاونة  التربّية  وزارة  من  بالترخي�س 
حيدر  �سبحي  المرحوم  الفا�سل  الأ�ستاذ 

جهده  تابع  وبعدها  ال���وزارة،  ع��ام  مدير 
رخ�سة  ع��ل��ى  ا�ستح�سل  ب���اأن  وع��ط��اءه 
اأيام  جمهورّي  بمر�سوم  ر�سمّية  مدر�سة 

الرئي�س الراحل اإميل اأده.
وب����داأ ي��ع��ل��م اأب���ن���اء ال��ب��ل��دة ال��ق��راءة 
والكتابة ويبذل الُجهد المتوا�سل وال�سهر 
على تعليم الأولد اأ�سول القراءة والقراآن 
طموحًا  تعالى  اهلل  رحمه  ك��ان  الكريم. 
فلم تتوقف اأعماله عند هذا الحد، ف�سعى 
حيث  الحديد  �سكك  م�سلحة  في  للعمل 
َن باإدارة م�سروع ُمهم في �سركة »�صكك  ُعيِّ
الذي  الم�سروع  تنفذ  االنكليزّية«  الحديد 
180 عامًا من  يقارب  ما  فيه  يعمل  كان 
اأبناء منطقة الفتوح تحت رعايته. بعدها 
العاّمة  الأ�سغال  وزارة  ال��ى  عمله  انتقل 
اأوكل  وقد  الطرق  �سّق  بتنفيذ  تهتم  التي 
اللويزة   � اإليه ال�سراف على طريق بعبدا 
نظرًا لتفانيه في العمل، وبقي قرابة ثاثة 
على  الم�سروع  انتهى  حتى  يعمل  اأع���وام 

خير ما يرام.
بعدها انتقل اإلى وزارة الزراعة وكان 
مركز عمله في مدينة �سيدا وتابع م�سوار 
حياته وعمله ون�سج �سبكة من ال�سداقات 
الكرام  الجنوب  عائات  مع  والعاقات 
ابن  ال��وائ��ل��ّي،  الزعيم  اإل��ى  ت��ع��ّرف  حيث 
وانتمى  الأ�سعد  بك  اأحمد  المرحوم  العم 
تكليفه  ت��ّم  حيث  النه�صة«  »حــــزب  اإل���ى 
المعي�سرة  قرية  في  للحزب  فرع  بافتتاح 

وك��ان��ت اأه����داف ه���ذا ال��ح��زب ان��م��ائ��ّي��ة 
ووطنّية وثقافّية ول عاقة له بالطائفّية.

مع  وائـــل«  »اأبـــي  خدمة  نن�سى  ل  كما 
خال  م��ن  للمعي�سرة  وال���ده  ال��م��رح��وم 
مئذنة  وبناء  القديم  للجامع  ترميمهما 
مع  بالتعاون   )1948  �  1947( عامي  له 
والحاج  زوي��ن  بك  ج��ورج  المنطقة  نائب 
خدمات  من  وغيرها  فروخ.  الدين  �سعد 
في  الوقف  للجنة  رئا�سته  واأهمها  جليلة. 
المرحوم  ال�سيدين  خاليه  مع  المعي�سرة 
�سعد  ح��م��ود  ال��ح��اج  اأف��ن��دي  علي  نجيب 
عبد  ال��م��رح��وم  و�سقيقه  ع��م��رو  ال��دي��ن 
�سنة  ولغاية  1948م.  �سنة  منذ  الهادي 

1983 م.
المرحوم  ذك��ري��ات  ع��ن  الحديث  اإّن 
اذ  ب�����س��ف��ح��ات  تخت�سر  ل��ن  وائ����ل  اأب����ي 
مجلة  واأن  ل��ل��ذاك��رة.  م��ج��ل��دات  يلزمها 
�سنوات  منذ  قامت  قد  ُجبيلّية«  »اإطاللة 
هذا  ذكريات  عن  وغنّية  جميلة  بمقابلة 
عن  تكّلم  وقد  العائلة  مع  الكبير  الراحل 
الجيران  الذكريات والأحاديث عن  بع�س 
فكان  والمحيط   )1( الأخ���رى  والعائات 
الكرم  دار  المعي�سرة  بلدة  ف��ي  منزله 
الخ�سال  هذه  اأبناءه  علم  وقد  والعطاء 
الحميدة فا تلتقي باأي �سخ�س كبير في 
اأو فتوح ك�سروان  اإن كان من جبيل  ال�سن 
اإذا  بيروت  مدينة  من  اأو  الجنوب  من  اأو 
اأّنك  واأجبت  اأنت؟  اين  و�ساألت من  �ُسِئلَت 

من المعي�سرة من اآل َعمرو اأول ما يخطر 
على بالهم الأ�ستاذ عبد الر�سى q، لما 
له من ُح�سن خلق و�سيافة ولباقة وخدمة 
�سبحانه  اهلل  ير�سي  وبما  بتوا�سع  للّنا�س 
ومعرفتي  عاقتي  بحكم  واأن���ا  وت��ع��ال��ى، 
اأظافري  نعومة  منذ  وائل  اأبي  بالمرحوم 
على  وك��ن��ت  عاي�سته   ،q وف��ات��ه  ولغاية 
اأثناء  التقينا  فكلما  معه  دائ��م  توا�سل 
علينا  يطرح  م��ا  اأول  ب��ي��روت  ف��ي  اإقامته 
�ساء  اإن  المعي�سرة؟  اأه��ل  كيف  ال�سوؤال 
بحديثٍه  يبداأ  وبعدها  بخير؟  الجميع  اهلل 
عن المعي�سرة وعن �سوؤاله عن الزرع وعن 
المياه وعن الحفاظ على اأر�س البلدة كما 
كانت قديمًا، لأّنه يحبُّ المعي�سرة ويحبُّ 
كانت  لقد  وه��واءه��ا.  و�سجرها  اأر�سها 
بالم�سروع  وخا�سة  كثيرة  اهتمامات  له 
طويلة  فترات  معه  عمل  ال��ذي  الأخ�سر 
وبذل الجهد من اأجل ا�ست�ساح الأرا�سي 
الزراعّية و�سق الطرقات لاأرا�سي وغر�س 
بع�س  زال  م��ا  وال��ت��ي  المثمرة  الأ���س��ج��ار 
المتفاني  وائ��ل  اأب��ي  عمل  على  داًل  منها 
من اأجل بلدته المعي�سرة � اأبا وائل رحلت 
خالدة  ذكرى  �ستبقى  ولكنك  ج�سدًا  عنا 
ونحمد  عرفك  من  وكل  اأهلك  اذهان  في 
اهلل تعالى على الرث الكريم الذي تركته 
قرير  نْم  بع�سًا،  بع�سنا  محّبة  وهو  بيننا 
والأر���س،  ال�سماء  رّب  وليرحمك  العين 

واأننا على فراقك لمحزونون.

اأرملة  عمرو  فندي  محمد  م�سطفى  �سعاد  اأك��رم«  »اأم  الحاجة  الموت  غيب 
المرحوم الحاج محمود محّمد �ساهر عمرو في الثامن من �سهر تموز 2019 م. 
عن ُعمر ناهز الثمانين عامًا ق�ستها في طاعة اهلل تعالى، وفي تربية اأ�سرة �سالحة. 
لقد كان الحاج »اأبو اأكرم« ووالده المرحوم »اأبو ح�سين« محّمد �ساهر عمرو من 
موؤ�س�سي جمعية اآل عمرو الخيرّية في عام 1960، وكان بيتهما القديم قرب جامع 
الغبيري، وبيتهما الآخر في حارة حريك � �سارع المقداد ومنزل �سهرهما الحاج 
التاأ�سي�سّية  الهيئة  مركزًا لجتماعات  لهما  المجاور  عبا�س عمرو  الحاج  �سامي 
لجمعية اآل عمرو الخيرّية، ولإ�ساح ذات البين، ول�سلة الرحم، لقد كانت الحاجة 
»اأم اأكرم« المراأة ال�سالحة، والأم الطاهرة والتي م�ست مع الحاج اأبي اأكرم م�سوار 
الحياة الطويل ُمتحلّية بالأخاق الطيبة وبالقناعة وبال�سبر و�سكر اهلل تعالى في 

ال�سراِء وال�سراء.
لقد ترك رحيلها في نفو�س اأولدها واأرحامها وجيرانها الُحزن والأ�سى لهذا 

الغياب.
فرحم اهلل تعالى الحاج »اأبو اأكرم« والحاجة »اأم اأكرم« وكبير العائلة المرحوم 
اأبو ح�سين. ورحم اهلل تعالى تلك الأيام التي كنا نحَظى فيها بكلمات وتوجيهات 
اأن  تعالى  �سائًا اهلل  »اأب��و ح�سين« محّمد �ساهر عمرو،  المرحوم  العائلة  كبير 
يتغمدهم جميعًا برحمته واأن يح�سرهم مع محّمد واآل محّمد. َوُح�سن اأولئك رفيقًا. 
واإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون.

بقلم الحاج بيالل وهبي عمرو

األستاذ عبد الرضى

سرية طيبة ومسرية عطاء

الهوام�س:
اأجرى المقابلة معه q، الأ�ستاذ حمادة علي عمرو من قبل ( 1)

مجلة »اإطالة ُجبيلّية«  في العدد الثاني ال�سادر في كانون 
الثاني )يناير( 2011 الموافق ل�سهر �سفر 1432 ه�. في 

ال�سفحات 14 � 15 � 16 � 17.

احلاج علي احلاج ُمسلم عمرو

أرملة احلاج حممود عمرو 
وداعاً

بقلم الحاج بيالل وهبي عمرو

احلاجة أم أكرم 
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ك�����ان ي�����وم ال��خ��م��ي�����س ال����واق����ع ف��ي��ه 
�سهر  من  للخام�س  الموافق   2019/9/5
ُمحّرم الحرام 1441 ه�. يومًا حزينًا بتاريخ 
والمعي�سرة،  زيتون،  وق��رى  الحانّي،  اآل 
والح�سين � فتوح ك�سروان، ومدينة عم�سيت 
حمود  محّمد«  »اأب�  المرحوم  كبيرنا  بفقد 

قبان الحّاني عن اثنين وت�سعين عامًا.
تعّرفت على اأبي محّمد منذ عام 1968 
�سماحة  كّلفني  عندما  وذل���ك  ت��ق��ري��ب��ًا. 
ح�سين  محّمد  ال�سّيد  المرجع  العّامة 
الدينّية  ب��ال��رع��اي��ة  )ق����ده(،  اهلل  ف�سل 
في  �سماحته  قبل  م��ن  ال��دي��ن��ّي  والتبليغ 
رعائّية  بزيارات  والقيام  الح�سين  بلدة 
القرى  وبع�س  وعم�سيت  جبيل  لمدينتي 

الأخرى اأيام الُعطل الدرا�سّية.
لقد كان »اأب� محّمد« الحّاني في حي 
كفر�سال � عم�سيت، وابن عّمه »اأب� ابراهيم«  
بلدة  في  الحّاني  ابراهيم  ح�سين  الحاج 

في  لاأجيال  الطيب  الأن��م��وذج  الح�سين 
و�سائر  وال�سوم  ال�ساة،  على  المحافظة 
ال�سيف  اإك����رام  وف��ي  ال��دي��ن��ّي��ة،  ال�سعائر 
وال�سداقة  والمحّبة  الودِّ  على  والمحافظة 
واإ�ساح  ال�سام  اإف�ساء  وفي  الّنا�س.  بين 

ذات البين، و�سلة الرحم.
البي�ساء  اليد  ح�سين  للحاج  كان  كما 
مع الموؤمنين في بلدة الح�سين في عمارة 
جامع الح�سين والإهتمام به، ورفع الآذان 
بالواجبات  وال��ق��ي��ام  الم�سجد،  وخ��دم��ة 
ال�سرعّية لموتى الموؤمنين وال�ساة عليهم 

ونحو ذلك من اأعمال.
بالن�سبة  محّمد«  »اأبــــ�  ك��ان  وك��ذل��ك 
ــ�ن« ب��ال��ت��ع��اون مع  ــ ــتـ ــ ل��ج��ام��ع ب��ل��دت��ه »زيـ
وكذلك  جهاد«  »اأبـــ�  و�سقيقه  الموؤمنين 
عم�سيت   � كفر�سال  جامع  اإل��ى  بالن�سبة 
لي  ك��ان  التي  الوقف  لجنة  مع  بالتعاون 

وتزكيتها. بتاأ�سي�سها  ال�سرف 

الّنجف  اإل���ى  �سفري  قبيل  كنت  كما 
لبنان  اإلى  عودتي  وبعد  للدرا�سة  الأ�سرف 
منزليهما  اأخ��ت��ار   1978 �سنة  اأواخ���ر  ف��ي 
الدينّية  لل�سهرات  وعم�سيت  بالح�سين 
للقرابة  عندهما  وللمبيت  الموؤمنين  مع 
الروحّية التي كانت تربطني بهما ولُح�سن 
بلدتي  اأب���ن���اء  م���ن  ال�����س��ي��اف��ة. ولأن��ه��م��ا 
الروحّية  ولل�ساة  الك�سروانّية  المعي�سرة 
وال�سداقة التي كانت تربطهما بالمرحوم 

والدي وبم�سايخ قريتي اآنذاك.
ل��ق��د ك��ان��ا »رحــمــهــمــا اهلل تــعــالــى خير 
الموؤمنين  اأمير  مولنا  لحديث  م�صداق« 
الإم������ام ع��ل��ّي ب���ن اأب����ي ط��ال��ب t، في 
قوله:»خالط�ا الّنا�س ُمخالطًة اإن ُمتم معها 

بك�ا عليكم، واإن ع�صتم حنَّ� اإليكم)1(« .  
رحمك اهلل تعالى يا اأبا محّمد وح�سرك 
واألهم  محّمد،  واآل  محّمد  مع  تعالى  اهلل 
اأُ�سرتك واآل الحّاني ُح�سن العزاء. اآمين .

بقلم رئي�س التحرير

أبو حمّمد

حمود 

قبالن 

احلاّلين

يف ذمة اهلل

الهوام�س:
، �سرح الإمام ال�سيخ محّمد عبده، 490، �س 508، الكلمة رقم: 9. دار القارئ � بيروت، الطبعة الأولى، 2007 م. 1428 ه�.( 1)  »نهج الباغة« جمع ال�سريف الر�سيِّ

اإن��ت��ق��ل اإل���ى رح��م��ة اهلل ت��ع��ال��ى ال��ح��اج 
ح�سين ن�سيب محمود حيدر »اأب� غازي« عن 
ال�سرف  لي  كان  حيث  عامًا.  وت�سعين  �ستة 
في  والأ�سدقاء  الأرح��ام  مع  عليه  بال�ساة 
باحة جامع بلدته الح�سون ع�سر يوم الأحد 
 20 ال��م��واف��ق  2019/9/19م.  فيه  ال��واق��ع 

ُمحّرم 1441 ه�. 
ال�سن  عميد  تعالى  اهلل  رحمه  كان  لقد 
ب��ل��دت��ي الح�سون  ف��ي  ال��وائ��ل��ّي��ة  ل��ل��ع��ائ��ات 
برج  ف��ي  منزلية  ك���ان  كما  والمعي�سرة، 
اأعيان  بع�س  ُملتقى  والح�سون،  البراجنة 
���راِء وال�����س��ّراء.  ه���ذه ال��ع��ائ��ات ف��ي ال�������سّ
يعقدها  كان  التي  اأي�سًا  التربوّية  وللقاءات 
غ���ازي موؤ�س�س  الأ���س��ت��اذ  ال��م��رح��وم  ول���ده 
ومدير مدر�سة »ميرالند« برج البراجنة مع 
مختار  �سهره  كذلك  وال��ط��اب،  الأ�ساتذة 
الأ�ستاذ  الحاج  المرحوم  الأ�سبق  الح�سون 
تولى  ال��ذي  حيدر  اأب��ي  علي  محمد  ح�سين 
�سوؤون اإدارة هذه المدر�سة بعد وفاة الموؤ�س�س

q، بظروف ماأ�ساوية وحزينة.
في خدمة الوطن   q لقد ق�سى حياته
من خال خدمته في �سرطة بيروت اأكثر من 
ثاثة عقود من ال�سنين، وفي خدمة الّنا�س، 

وفي �ساح ذات البين.
ك���ان ال��ج��ل��و���س وال��ح��دي��ث م��ع��ه جميًا 

لبلدة  ال�سعبّية  ب��ال��ذاك��رة  ي��ّذك��ر  ولطيفًا 
وبالوحدة  علمات  وادي  ولقرى  الح�سون 
في  والأب��اء  الأ�ساف  عا�سها  التي  الوطنّية 
التاريخّية  المراحل  اأ�سعب  في  جبيل  باد 

التي عرفها لبنان.
اأخ��ب��رن��ي q ع���ن ق�����س��ّي��ة ج����رت في 
بطل  اأي��ام  الما�سي  القرن  من  الثاثينيات 
المرحم محمد  ال�سابق  والنائب  الإ�ستقال 
اأفندي الحاج مح�سن اأبي حيدر)1(، حيث قام 
q ب�ساح ذات البين بين بع�س العائات 
رئي�س  بدعوة  ق��ام  حيث  علمات،  بلدة  في 
المحكمة ال�سرعّية الجعفرّية العليا اآية اهلل 
ال�سّيد محّمد يحيى �سفي الدين )قده( اإلى 
الوجهاء  منزله في الح�سون، ودعوة بع�س 
في علمات لاإ�ساح بينهم بمباركة �سماحة 
ال�سّيد �سفي  الدين )قده(، في منزله. وقد 
 .q تمَّ ال�سلح والحمد هلل بمباركة �سماحته
وعندما راأى �سماحته )قده(، ح�سين ن�سيب 
واأخذ  ن��اداه  المراهقة  �سن  في  وك��ان  حيدر 

ي�ساأله عن ال�ساة؟.
واأو���س��اه  الأخ��ط��اء،  بع�س  ل��ه  وي�سحح 

بال�ساة والمحافظة عليها. 
واألهم  العم.  اب��ن  يا  تعالى  اهلل  رحمك 
اآل اأبي حيدر واآل عمرو واآل قي�س واآل مراد 

مرعب ال�سبر وُح�سن العزاء. اآمين.

اأب��ا  ح�سين،  ح�سين  غ�����س��ان  اأع����رف  ل��م 
ُمبت�سمًا، وكانت  اأو  اإل �ساحكًا  يومًا  )ط��ارق( 
ع��ام��ات ال��م��رح وال��دع��اب��ة ت��واك��ب حركاته، 

فتوؤن�س جلي�سه ومعارفه.
اأما اليوم، بعد ان اأفجعه القدر بفقد ابنه 
الثاثين ربيعًا، بعد هذه  البكر )ط��ارق( ابن 
الفاجعة، اإنقلبت ال�سورُة الجميلة اأمام ناظريه، 
فاختفت تلك البت�سامة، وا�سودت الدنيا بوجهه، 
واأم�ست ل ت�ساوي عنده جناح بعو�سة ... وعندما 
قدمت له واجب العزاء، اآلمني م�سهده المكدود، 
الكام،  ي�ستطيع  ل  الموجوع،  ر  كالمخدَّ فكان 
ب�سمت  وجنتيه  على  الجارية  دموعه  وكانت 
تحكي ق�سة نيران الحزن المتاأججة في قلبه 

الجريح.
بكلتا  وجهه  ي�سرب  وهو  اأكثر  اآلمني  وقد 
له  فدعوت  ال��ذن��ب،  بعقدة  ي�سعر  كمن  يديه. 
بال�سبر والعزاء ولزوجه ولإبنه وابنته بال�سلوان.
ل  الذي  الهادر  كالنهر  تدفق وجدانه  لقد 
وتراجع  العاطفة  تقّدمت  �سدود،  بوجهه  تقف 
ال�سراع  ه��ذا  ثالث  ال�سياع  فكان  المنطق، 

الماأ�ساوي.
ل يا اأبا طارق! �سيٌء من ال�سبر، فالموت 
�سريبة على كل الكائنات كبيرها و�سغيرها، اأو 
لم ت�سمع اهلل يخاطب ر�سوله الأعظم، مذكرًا 
اإياه بالفناء والموت وهو يقول:» اإنك ميٌِّت واإنهم 

ميِّت�ن«.
�سحيح باأن فجيعة ابنك ل ُتعوَّ�س، ولكن ل 
ُبّد من الر�سى بما قدر اهلل، ول بد للحياة من 

اأن ت�ستمر الى ما �ساء اهلل بالأولد والأجيال...
واأ�سرتك  اأبا طارق  يا  ال�سبر  اهلل  األهمك 

الكريمة، والرحمة والغفران لفقيدك الغالي...
ول حول ول قوة ال باهلل.

عم�سيت في 2019/5/5

الهوام�س:
محمد اأفندي الحاج مح�سن اأبي حيدر تولى ع�سوية مجل�س ادارة جبل لبنان بعد ابن عمه علي اأفندي الحاج ( 1)

حمود عمرو من عام 1903 م. ولغاية عام 1920 م. كانت ميول الأفندي مع غالبية زمائه من اأع�ساء مجل�س 
اإدارة المت�سرفّية مع الوحدة العربّية تحت قيادة الأمير في�سل بن الح�سين، حيث تعّر�س مع زمائه لاإعتقال 
اإلى  بالنفي  الأمير في�سل. وحكموا عليهم  لمبايعة  اإلى دم�سق  اأثناء ذهابهم  الفرن�سيين في �سوفر  قبل  من 
جزيرة كور�سيكا الفرن�سّية لمدة ثاث �سنوات. عن كتاب »المعي�سرة وع�سيرة اآل عمرو الوائلّية بين الما�سي 

والحا�سر« للدكتور �سم�س، �س 94 بت�سرف.

بقلم رئي�س التحرير

احلاج حسني 
نسيب حممود حيدر

بقلم االأ�صتاذ ي��صف حيدروداعاً

الوجه اآلخر يف مأساة 
أبي طارق غسان حسني حسني

8081



وداع األحبة

بقلم االأ�صتاذ علي ح�صين عّ�اد

طيف الُطهِر 

مـــــــجـــــــاهـــــــدٍة  خـــــــيـــــــر  اأيـــــــــــــــــا  عـــــــــــاطـــــــــــٍف  اأمَّ  يـــــــــــا 

مـــــــــا ِهـــــــــنـــــــــِت يـــــــــ�مـــــــــاً ومـــــــــــا النــــــــــــــْت عـــــزيـــــمـــــُتـــــِك 

ــا  ــ ــهـ ــ ــ�َتـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ عـــــــانـــــــيـــــــِت مـــــــــن وطــــــــــــــــــــاأِة االأيـــــــــــــــــــــــاِم قـ

فـــــــــاأيـــــــــنـــــــــَع الــــــــجــــــــهــــــــُد اأزاهــــــــــــــــيــــــــــــــــراً مــــــــــ�ؤرجــــــــــًة 

اأ�ـــــصـــــالـــــتـــــنـــــا  واِح  مــــــــــن  االأ�ــــــــصــــــــيــــــــلــــــــُة  اأنــــــــــــــــــِت 

تــــــفــــــارُقــــــنــــــا  ال  نــــــــــــدوبــــــــــــاً  فــــــيــــــنــــــا  اأ�ــــــــصــــــــخــــــــنــــــــِت 

عــــــدالــــــِتــــــهــــــا  فــــــــــي  نـــــــر�ـــــــصـــــــى  اآهلل  مــــــ�ــــــصــــــيــــــئــــــُة 

فـــــا�ـــــصـــــلـــــٍة  خــــــــيــــــــَر  ُكــــــــــنــــــــــِت  الـــــــفـــــــ�ـــــــصـــــــائـــــــِل  اأمَّ 

اآ�ـــــــــصـــــــــمـــــــــى الـــــــتـــــــهـــــــانـــــــي بـــــــــجـــــــــنـــــــــاٍت مـــــــبـــــــاركـــــــٍة 

ــم  ــ ــُكـ ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ ــصـ ــ ــا �ـ ــ ــ ــ�انـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ـــــــهـــــــِر نـ فــــــــي عــــــــالــــــــِم الـــــــطَّ

ــي ــ ــ ــت ــ ــ ــي ــ ــ ــن ــ خــــــــــــذي الــــــــ�ــــــــصــــــــالَم لــــــــحــــــــ�ــــــــصــــــــان)1( واأمــ
 

ــا  ــ ــنـ ــ ــدتـ ــ ــلـ ــ خــــــــــــــذي الــــــــ�ــــــــصــــــــالم اإلـــــــــــــــــى اأبــــــــــــــــــــــــرار بـ

�ــــــصــــــكــــــ�ى ِحـــــــمـــــــانـــــــا و�ـــــــصـــــــكـــــــ�ى حــــــــــــــاِل اأُمــــــتــــــنــــــا

ــى وفـــــــــي مــــــــحــــــــراِب �ـــصـــيـــدنـــا  ــ ــص ــ�ــ ــيــ فـــــــي ُقــــــــد�ــــــــسِ عــ

ــا  ــنــ ــتــ ــبــ يـــــــــا جــــــــــــــــــارَة الـــــــخـــــــيـــــــِر يـــــــــا نــــــــجــــــــ�ى مــــحــ

تـــــــبـــــــقـــــــيـــــــن فــــــــيــــــــنــــــــا بـــــــــــــاأبـــــــــــــنـــــــــــــاٍء نـــــــبـــــــاركـــــــهـــــــم 

لــــــهــــــم عــــــــزائــــــــي وفـــــــــــي الـــــــبـــــــلـــــــ�ى اأ�ــــــصــــــاطــــــرهــــــم 

خــــــــــــطــــــــــــٌب جــــــــلــــــــيــــــــل اأدمـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــا واآلــــــــــمــــــــــنــــــــــا

جــــــنــــــتــــــِه فــــــــــيــــــــــحــــــــــاِء  فـــــــــــــي  اهلل  ذمــــــــــــــــــــِة  فـــــــــــــي 

ــِب ــ ـ ــصِ ــ ــ�ـ ــ ــقـ ــ فــــــــي قــــــــــــ�ِة الـــــــــعـــــــــزِم رغــــــــــم الــــــــــ�اقــــــــــِع الـ

ــــــــــــــ�اِب والــــــــــــــنُّ ااَلالم  مــــــــــن  َمــــــــــلَــــــــــلَــــــــــِت  ومــــــــــــــا 

ـــــــبـــــــرا بــــــقــــــلــــــٍب واعـــــــــــــــــٍد حـــــــــدِب واأخــــــــــتــــــــــلَــــــــــِت �ـــــــصَ

واالأدِب الـــــــعـــــــلـــــــِم  ـــــــــــــُروُح  �ـــــــــــــصُ فـــــيـــــهـــــم  تـــــعـــــتـــــز 

الـــنـــخـــِب الــــ�ــــصــــفــــ�ِة  مــــــــــاأوى  ــات  ــمــ ــ ــل عــ وادي  ــن  ــ مــ

الــــعــــتــــب اإلـــــــــــــــى  يــــــــرقــــــــى  ال  الـــــــــــمـــــــــــ�ُت  لـــــكـــــنـــــمـــــا 

َيـــــــــِب هــــــــــذي الــــــــعــــــــدالــــــــُة حــــــــــٌق يــــخــــلــــ� مــــــــن الـــــــــرِّ

ــذِب ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ �ــــــصــــــعــــــِري  مــــــــن  لــــــــــِك  ــف  ــ ــ ــاطـ ــ ــ عـ اأّم  يــــــــا 

ـــــــرِب ــى االأبــــــــــــــــــــراِر فـــــــي الـــــــتُّ ــ ــلـ ــ ُبـــــــ�ـــــــصـــــــراِك نـــــــــــ�ٌر عـ

ــي ــ ــربـ ــ ــتـ ــ ــاقـ ــ حـــــــيـــــــُث الــــــــلــــــــقــــــــاُء مــــــــع االأتــــــــــــــــــــــــراِب فـ

نــــــدب مـــــــــن  الــــــقــــــلــــــب  لــــيــــ�ــــصــــفــــى  الــــــتــــــقــــــيــــــِه  اأن 

ــِب ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــا عــــظــــمــــى مـــــــن الـــــــــ�يـــــــــالِت والـ ــ ــ�انـ ــ ــكـ ــ ــصـ ــ �ـ

ــب ــطـ ــحـ ــَح الـــــــــُعـــــــــْرُب اأكـــــــــ�امـــــــــاً مــــــن الـ ــ ــ ــب ــ ــ ــص ــ قــــــد اأ�ــ

يــــطــــغــــى الــــــيــــــهــــــ�ُد عـــــلـــــى االأقـــــــــــدا�ـــــــــــسِ واعــــتــــبــــي

ــِب ــ ــغـ ــ ــن فـــــيـــــنـــــا فـــــطـــــيـــــب الـــــــــذكـــــــــر لـــــــــم يـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ تـ

واالأدِب واالإيــــــــــــثــــــــــــاِر  والـــــــحـــــــلـــــــِم  الــــــعــــــلــــــِم  فــــــــي 

ــِب ــبــ ــ ــل ــ ــي ال ــ ــ ــاب اأ�ـــــــصـــــــاع الــــــــُحــــــــزَن فـ ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ــمـ ــ هــــــــذا الـ

ــل دمـــــعـــــنـــــا الــــــــــــذرِب ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــــــر الـــــخـــــطـــــب �ـ قــــــــد فــــــجَّ

ــِب ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ طــــــــــــاب الــــــــمــــــــقــــــــاُم وبــــــــــــــــــاَت خــــــــيــــــــَر ُمـ

ذكرى  علمات  واأهالي  عّواد  اآل  اأقام  م.   2019/9/10 فيه  الواقع  الجمعة  يوم  ع�سر 
عاطف  الدكت�ر  والــدة   « ع��ّواد  خليل  زينب  الحاجة  المرحومة  وف��اة  على  اأ�سبوع  م��رور 
قراآنّية  اآي��ات  الذكرى  وتخلل  الغبيري.   � الجناح   � البرجاوي  ح�سينّية  في  عــّ�اد«  جميل 
قّدم  نجدي،  ح�سين  لل�سيخ  ح�سينّي  ع��زاء  ومجل�س  حاري�سي،  ح�سين  ال�سيخ  للمقرئ 
المنا�سبة �ساكرًا الح�سور ومعزّيًا بوفاة المرحومة.  الأ�ستاذ علي ح�سين عّواد ق�سيدة في 

بالمنا�سبة. األقاها  �صعرّية«  »قط�ف  عنوان  تحت 
الى روح فقيدتنا الغالية الحاجة الموؤمنة الطاهرة »زينب خليل ع�اد« والدة الدكتور 

اأُقدمُّ هذه القطوف ال�سعرية عربون وفاء وتقدير. عاطف جميل عواد رحمها اهلل 

يــــغــــِب لــــــــم  الـــــطـــــهـــــر  طـــــــيـــــــُف  االأم  غـــــــابـــــــت  اإن 

تـــــــفـــــــارقـــــــنـــــــا  ال  وعـــــــــــــيـــــــــــــٌن  عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا  تـــــــحـــــــنـــــــ� 

مــــــــهــــــــا  و�ــــــــصــــــــيــــــــد الــــــــخــــــــلــــــــق اأو�ـــــــــــصـــــــــــانـــــــــــا وكــــــــرَّ

ـــــــحـــــــٌة  طـــــــــــهـــــــــــٌر ونـــــــــــــبـــــــــــــٌل واأخــــــــــــــــــــــــــــــــــالٌق مـــــــجـــــــنَّ

تـــــــهـــــــا  اأُمــــــــــــــــــــي الـــــــتـــــــفـــــــانـــــــي مـــــــــــــــــالٌك فــــــــــي مـــــــ�دَّ

�ـــــــــصـــــــــ�ٌت يــــــــــــــــــِزفُّ نــــــ�ــــــصــــــيــــــداً فـــــــــي جــــــــ�اِرِحــــــــنــــــــا 

قـــــــــريـــــــــنـــــــــُة الــــــــــــهــــــــــــمِّ يــــــــــــا اأمـــــــــــــــــــــــاه نــــــــــــقــــــــــــروؤِك 

اأنـــــــــــــــــــِت الــــــ�ــــــصــــــفــــــيــــــعــــــُة مــــــــــن هـــــــــــــمَّ يـــــــكـــــــاِبـــــــُدنـــــــا 

ــا ــ ــهــ ــ ــ ــ�دِت ــ ــى مــــــــن مــ ــ ــظــ ــ ــحــ ــ ــ تـــــــرعـــــــى اأالأمــــــــــــانــــــــــــي ون

يـــــبـــــقـــــى رفـــــــيـــــــفـــــــاً مــــــــــــدى االأيــــــــــــــــــــام والــــــحــــــقــــــِب 

الــــــــرتــــــــِب  �ـــــــصـــــــامـــــــُي  ــا  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــبـ ــ ــ حـ الــــــــبــــــــرايــــــــا  ربُّ 

ــى واحـــــــــــــِة الــــــتــــــرِب  ــ ــمـ ــ ــصـ ــ ــاأ�ـ ــ حــــــيــــــُث ا�ــــصــــطــــفــــاهــــا بـ

ــــــ�ــــــصــــــِب  والــــــنَّ الـــــــمـــــــجـــــــِد  ذا  اأُمـــــــــــــــــــاه  ُبـــــــــــــ�ِركـــــــــــــِت 

فـــــيـــــ�ـــــسُ الـــــــحـــــــنـــــــاِن مــــــــن االحـــــــــــــــــــداِق والــــــــهــــــــدِب 

ــرِب  ــ ــ ــطَّ ــ ــ ــن ال ــ ــي حـــــــــاٍل مــ ــ ــا الـــــ�ـــــصـــــ�ُت فــ ــنــ ــاقــ ــ ــص ــم �ــ ــ كــ

ــــــُجــــــِب  خـــــفـــــ�ـــــسُ الــــــجــــــنــــــاح لــــــــــدى ابـــــــنـــــــائـــــــِك الــــــنُّ

ومـــــــ�ئـــــــٌل الــــــحــــــّب ُتــــــهــــــدي الــــــحــــــبَّ فــــــي الـــــُعـــــلَـــــِب

َحــــــــبــــــــُل الـــــــــــمـــــــــــ�دِة لـــــــحـــــــُن �ـــــصـــــ�تـــــهـــــا الـــــــــَعـــــــــِذِب

األمُّ 

الهوام�س:
ح�ّسان نجل ال�ساعر علي عواد � الذي توفي من ثاث �سنوات بحادث �سير موؤ�سف.( 1)
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أخبار ونشاطات

وب��ل��دي��ة  اهلل«  »حـــــــزب  م���ن  ب���دع���وة 
المعي�سرة  اأه���ال���ي  اأق����ام  ال��م��ع��ي�����س��رة 
ولدة  ذكرى  بمنا�سبة  جماهيريًا  احتفاًل 
مركز  في   ،r الُمنتظر  المهدّي  الإمام 
الثقافّي   ،t طالب  اأبي  بن  عليِّ  الإمام 
 20 فيه  الواقع  ال�سبت  يوم  ع�سر  وذلك 
ني�سان 2019م. ح�سره ح�سد من الأهالي 
يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  يتقّدمهم 
لبنان  محمد عمرو، م�سوؤول منطقة جبل 
محمد  ال�سيخ  اهلل«  »حـــزب  ف��ي  و�سماله 
ح�سين عمرو ونائبه ال�سيخ جمال كنعان، 
ال�سيخ مهدي  اأحمد حيدر،  ال�سيخ محمد 
ال�سيخ  ع��م��رو،  محمود  ال�سيخ  �سم�س، 
والأ�ساتذة  بّرو،  علي  ال�سيخ  ترم�س،  علي 
ال��م��ح��ام��ي ال���ح���اج ح�����س��ن م��رع��ي ب���ّرو 
المحامي  علي،  الأ�ستاذ  المحامي  وولده 
ح�سن  ال��دك��ت��ور  ال��م��ول��ى،  ر���س��اد  محمود 
ال��ح��اج،  ال��دك��ت��ور حكمت  اأح��م��د،  ح��ي��در 
زهير  ال��ح��اج  المعي�سرة  بلدية  رئي�س 
ع��ودي  المعي�سرة  مختار  ع��م��رو،  نزيه 
وروؤ�ساء  القرى  مخاتير  من  وجمع  عمرو 

البلديات.
خ�سر  ال�سيخ  ك��ان  الإحتفال  عريف 
عمرو  عبا�س  ح�سن  ال��ح��اج  ت��ا  ث��م  ب��ّرو 
ق�سائد  ث��ّم   ، الكريم  ال��ق��راآن  من  اآي��ات 
من وحي المنا�سبة لل�سعراء ال�سادة: علي 

النمر، عادل يون�س، فادي حدرج. 
منطقة  لم�سوؤول  الختام  كلمة  وكانت 
حيث  عمرو  ال�سيخ  و�سماله  لبنان  جبل 
الُمنتظر  بالمهدّي  عقيدتنا  ع��ن  تكّلم 

اإلحتفال 

بذكرى 

والدة 

اإلمام 

املهدّي 

امُلنتظر

r 
اإعداد 
هيئة 

التحرير

الورقّية«  للمنتوجات  »ميلنيوم  عّواد ومعمل  ربيع خليل  الأ�ستاذ  بدعوة من 
ا�ستقبلت بلدة الح�سون � ق�ساء جبيل ظهر يوم ال�سبت الواقع فيه 2019/5/4م. 

وزير الخارجّية والمغتربين الأ�ستاذ جبران با�سيل. 
المنطقة  ال�سيخ محمد ح�سين عمرو، م�سوؤول  �سماحة  ا�ستقباله  وكان في 
الخام�سة في »حزب اهلل«، مع النائبين �سيمون اأبي رميا، و�سوقي الدكا�س، وجمع 
من الأهالي برئا�سة رئي�س البلدية رمزي اأبي حيدر وجمع من المخاتير وروؤ�ساء 
البلديات والفاعليات الإجتماعّية في قاعة م�سنع »ميلنيوم للمنتوجات الورقّية«. 
بعد الن�سيد الوطني األقى رئي�س بلدّية الح�سون كلمة ترحيبّية بمعالي الوزير 
والوفد المرافق له �ساكرًا زيارته باإ�سم الأهالي. ُثّم األقى رئي�س تجمع �سناعيي 
ق�ساء جبيل جورج خيراهلل كلمة و�سف فيها الوزير با�سيل برجل الدولة الجريء 

وال�سجاع الذي اأ�سبح نقطة الإرتكاز في العمل ال�سيا�سّي والوطنّي.
بقول  بدايتها  في  ا�ست�سهد  كلمة  ع��ّواد  الأ�ستاذ  الدعوة  �ساحب  األقى  كما 
جبران خليل جبران:» الويل لأّمٍة تلب�س مّما ل تنتج، وتاأكل مّما ل تزرع، وت�سرب 
مّما ل تع�سر«. ووجه تحّية �سادقة من القلب لكل �سناعّي مقاوم في بلد عانى من 
اأزمات متتالية لكنه ظلَّ متما�سكًا قويًا. موؤمنًا بنجاحه في هذا الوطن على الرغم 

من ال�سعاب التي األمت به«.
وتخلل اللقاء مداخلة للنائب �سوقي الدكا�س حول كام بع�س ال�سناعيين 
عن غاء الترابة اللبنانّية الذي اأثاره عدد من الحا�سرين. ُثّم تكّلم المحتفى به 
معالي الوزير با�سيل:... فاأكدَّ اأّن اأحد �سروط التيار الوطنّي الحر لإقامة الموازنة 
هو الإلتزام ال�سيا�سّي المحدد على بع�س الخطوات المطلوبة والمعروفة لكي 
ن�ستطيع معالجة الخلل في الميزان التجاري، وقرارات واجراءات تتخذها الدولة 

لحماية ال�سناعة وت�سجيع الإنتاج على كافة الم�ستويات.
تحقيق  اأجل  »من  اأّنه  ولفت  بامتياز«  �سناعّي  بلد  »لبنان  اأّن  اإلى  م�سيرًا 
ذلك علينا القيام بالعديد من الإجراءات  واأولها اأ�سا�سي هو مو�سوع التهريب 

والتهرب الجمركي  وال�سريبي«.

الوزير جربان باسيل 
يف بلدة 

احلصون ـ جبيل
اإعداد هيئة التحرير

والأجيال  ال�سعوب  اأمل  اأّنها  موؤكدًا   r
وبالتالي  والعدالة.  بالحرية  المحرومة 
ه���ي اأط���روح���ة ال�����س��م��اء ل���اأر����س حتى 
اإلى  الحياة  لتعود  لاأر�س  التوازن  تعيد 
ينعم  ولكي  الحقيقي  ورون��ق��ه��ا  جمالها 
يكون  ل  حتى  بخيراتها  ال��ّن��ا���س  جميع 
اأو جائع على وجه  اأو فقير  هناك مظلوم 
الأر�س م�سداقًا لوعد اهلل تعالى لنا على 
محّمد  اهلل  ور�سول  والم�سيح  داود  ل�سان 
)�سلوات اهلل و�سامه عليهم اأجمعين(. 
ــد فـــــاإنَّ مـــيـــزة لــبــنــان  ــعـ ا���س��اف: »وبـ
ــس االإ�ـــــصـــــالمـــــّي ـ  ــ�ـ ــايـ ــعـ ــتـ ــالـ ــدده وبـ ــعــ ــتــ ــ ب
وميزة  ال�طنّية،  وبال�حدة  الم�صيحّي 
ــراره  ــ ــ�ّي وقــ ــ ــ�د رئـــيـــ�ـــس قــ لـــبـــنـــان بــــ�جــ
ال  ونــحــن  عـــرفـــنـــاه...  اأن  مــنــذ  م�صتقل 
نــريــد الــ�ــصــيــطــرة عــلــى لــبــنــان بــل نــحــبُّ 
لبنان اأن يك�ن وطناً عزيزاً ُحراً م�صتقاًل 
اأن  ونريد  وم�صتقاًل.  قراره حراً  ويك�ن 
تــكــ�ن الــ�ــصــرائــب عــلــى االأغــنــيــاء ولي�س 
على الفقراء، ومنع الف�صاد والهدر. واأن 
ن�صعر مع اآالم الفقراء واالأرامل واالأيتام 
نك�ن  حتى  والمحرومين  والمظل�مين 
بــذلــك مـــع قــ�ــصــّيــة الــمــهــدّي الــٌمــنــتــظــر 
الم�صيح ومحّمد  والتي هي ق�صّية   ،r

)�صل�ات اهلل و�صالمه عليهما(«.
الجوائز  توزيع  جرى  الإحتفال  وبعد 
الإمام  ك�ّسافة  الفائزات في جمعية«  على 
�سماحة  قبل  من   r الُمنتظر  المهدّي 
ُثم جرى قطع  بّرو.  وال�سيخ  ال�سيخ عمرو 

بالمنا�سبة.  الحلوى  قالب 
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أخبار ونشاطات

بلدة  واأهالي  اهلل«  »حــزب  في  الخام�سة  المنطقة  من  بدعوة 
راأ�س اأ�سطا وبلديتها، ا�ستقبل اأهالي البلدة والقرى المجاورة ع�سر 
المنطقة  م�سوؤول  ومعهم  2019م.  اأي��ار   4 فيه  الواقع  ال�سبت  يوم 
ال�سيخ جمال  ال�سيخ محمد ح�سين عمرو ونائبه  الخام�سة ف�سيلة 
كنعان والمهند�س ح�سن المقداد وال�سيخ علي بّرو وال�سيخ محمود 
عمرو، معالي الوزير جبران با�سيل وزير الخارجّية اللبنانّية، رئي�س 
تكتل »لبنان الق�ي«، وزير الدفاع الوطني اليا�س بو �سعب، النائب 
الدكتور  القا�سي  كان  الحا�سرة  الوجوه  واأب��رز  رميا،  اأبي  �سيمون 
ال�سيخ يو�سف محمد عمرو، ال�سيخ محمد اأحمد حيدر، ال�سيخ مهدي 
�سم�س، م�سوؤول حركة »اأمل« في ك�سروان وجبيل العقيد علي خير 
الدين، من�سق العاقة بين المرجعيات الروحّية و»التيار ال�طني 
ال�طني  »التيار  في  جبيل  ق�ساء  من�سق  جبرايل،  غابي  الــحــر« 
الحر« اأديب جبران، ممثل النائب ال�سّيد م�سطفى الح�سينّي نجله 
ال�سّيد فرا�س، المحامي الأ�ستاذ علي بّرو وجمع من روؤ�ساء البلديات 

ومخاتير القرى ووجوه اإجتماعّية واأمنية واعامّية. 
اأحمد،  حيدر  ح�سين  للقارئ  الكريم  القراآن  من  اآي��ات  بداية 
فكلمة عريف  »حزب اهلل«،  ن�سيد  ُثّم  اللبنانّي  الوطني  الن�سيد  ُثّم 
الإحتفال الإعامّي محمد الحاج ح�سين ، األقى بعدها رئي�س البلدية 
كلمة، فقال: »راأ�س اأ�صطا هي قرية �صهداء المقاومة االإ�صالمية، 
�صهداء كل ال�طن، وقرية العي�س الم�صترك. ونحن كبلدية واأهالي 
نت�صرف بح�ص�ركم بيننا، بما تمثل�ن من قيم ومبادئ وطنية، 
والتي تجّلت تفاهماً عميقاً، ما بين �صماحة االأمين العام لـ »حزب 
اهلل« ال�سيد ح�سن ن�سراهلل وفخامة رئي�س الجمهورية العماد مي�سال 

عون، الرجل الوطني ال�سامخ، الذي نكن له كل المحّبة والتقدير«.
تحتاج  ومحيطها،  القرية  »هــذه  بالقول:  با�سيل  اإل��ى  وتوجه 
حاجاتها.  و�صدِّ  بها،  للنه��س  والــدعــم  التطلع  من  الكثير  اإلــى 
ال�صّيد ح�صن  ول�صماحة  الجمه�رية  رئي�س  لفخامة  نتمناه  وما 
والمزيد  والــتــ�افــق  التحالف  ودوام  العمر  طــ�ل  هــ�  نــ�ــصــراهلل، 

ل�طننا  واالزدهـــار  وال�صالم  لمقاومتنا،  واالنت�صارات  العّزة  من 
الحبيب لبنان«.

بالحا�سرين  فيها  رح��ب  كلمة  عمرو  ال�سيخ  �سماحة  واأل��ق��ى   
وكلنا  نتفق،  نتعاون،  نلتقي،  وقال:»نجتمع،  اهلل«،  »حزب  با�سم 
ترابه  اأر�ــس  اأحببناه ودرجنا على  الــذي  لبنان،  اتفاق، فهذا ه� 
وتحت �صمائه. لبنان الذي �صقطنا �صهداء دفاعاً عن اأر�صه وعّزته 
وكرامته، الأننا ال نقبل له اأن يك�ن ُمحتاًل اأو ُمهيمناً عليه باأي 
قرار خارجي، فهذا ه� واجبنا جميعاً، ونحن دفعنا وكل اللبنانيين 
ة ال تكتمل اإال باأن  دماً ثمن االأر�س والعّزة والكرامة، لكن هذه العزِّ
نك�ن مقاومة في وجه الهيمنة وال�صيطرة واال�صتق�اء والغطر�صة 
واال�صتكبار، واأي �صيء من هذه العناوين، التي تريد اأن تفر�س 

علينا قراراً �صيا�صياً اأو اقت�صادياً اأو �صيادياً«.
خالل  فيها:»تعمدت  ج��اء  كلمة  با�سيل  الوزير  معالي  والقى 
زيارتي لقرى ق�صاء جبيل، زيارة هذه البلدة العزيزة، للحديث 
معاً دائماً من القلب وال�صراحة، التي تع�دنا الكالم بها مع بع�صنا 
ك�صركاء، لم نمّر بال�صدفة، وال من دون ق�صد، بل عن ق�صد كامل، 
لناأتي ونق�ل لكم، اإننا عندما نزور اأهلنا في جبيل، من الطبيعي 

وال�اجب اأن نزوركم الأنكم اأهلنا«. 
اأ�ساف: »اأنا اأتح�ص�س واأ�صعر مع اأي اإن�صان ي�صعر اأنه مظل�م 
في  باال�صتثناء،  ال�صع�ر  نقبل  نرف�س وال  وحقه مهدور، ونحن 
ال�صيعة  فاأخ�اننا  بها،  عالقة  اأي  لنا  كــان  ما  اإذا  االأمـــ�ر،  بع�س 
في جبيل، وفي كل لبنان، اأعزاء كغيرهم، ال بل اأح�صن، وممن�ع 
ا�صتثنائكم، كما ه� ممن�ع ا�صتثناء اأحد في هذا البلد، فكل واحد 
في هذا البلد، يفكر اأنه ه� االأكثرية فيه، يجد نف�صه في مكان 
اآخر، اأنه اأقلية، فكما يتحدث�ن عن تحالف اأقليات، نق�ل لهم اإننا 
جميعنا اأقلية في هذا البلد، ومهما اعتبر االإن�صان اأنه كبير يذهب 
اأو خارجه، يرى  ال�طن،  اأو�صع في قلب  انتماء  اأي م�صاحة  اإلــى 
الدور معك��صاً، لذا نحن ن�صتطيع اأن نك�ن معا اأكثرية بحق�قنا، 
التي تجمعنا، وهذه هي ال�صراكة، التي بنيناها مع بع�صنا البع�س، 

ويجب اأن نك�ن كذلك في كل مرة«. 
وتابع:»منذ العام 2006 حتى الي�م، هكذا كانت ويجب اأن تبقى، 
وفي وقت الحقيقة والجّد عندما كل واحد منا، ي�صعر اأنه بحاجة 
لالآخر، يجب اأن يجده اإلى جانبه، الأنه �صعر بخطر اأو ا�صت�صعر 
بهاج�س وجــ�دي، اأو ظلم في مرحلة معينة، يجب اأن ي�صعر اأن 

االآخر اإلى جانبه وهذا ي�صح في المحطات االأ�صا�صية«. 

ال�سديق  النقيب  نجل  �ساهين،  جا�سم  الطالب  نال 
ر�سالة  مناق�سته  بعد  ج��دًا  جيد  درج��ة  �ساهين  محمد 
للجامعة  الثاني  ال��ف��رع  ف��ي  الفرن�سّية  باللغة  الما�ستر 
زماء  من  كبير  ح�سد  بح�سور  الديب،  جل  في  اللبنانّية 
 Le lien de causalité« بعنوان:  الطالب،  واأ�سدقاء 
 »en droit pénal comparé Français libanais
الفرن�صي  الجنائي  الــقــانــ�ن  بين  ال�صببّية  »العالقة 

واللبنانّي« 
وع�سوّية  �سعادة  ليلى  الدكتورة  الأ�ستاذة  باإ�سراف 
رامي  الدكتور  والأ�ستاذ  غّيا�س  و�سام  الدكتور  الأ�ستاذ 

عبد الحّي. 
الحافظ  عبد  الدكتور  وم�ست�سارها  ُجبيلّية«  »اإطاللة 
م�ستقبًا  له  ويتمنّيان  �ساهين  الطالب  يهنئان  �سم�س 

لمعًا.

الوزير جربان باسيل 
يف بلدة 

رأس أسطا  ـ جبيل
اإعداد هيئة التحرير

اإعداد هيئة التحرير

ماجستري للطالب 
جاسم شاهني
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للت�جيه  العلمائي  »اللقاء  رئي�س  �صماحة  مــن  بــدعــ�ة 
واالإر�صاد« العاّلمة ال�صيخ علي يا�صين، و»المركز االإ�صالمّي 
ال�صريف  النب�ّي  المبعث  ذكرى  الإحياء  �ص�ر،  في  للتبليغ« 
فيه  ال�اقع  االأربعاء  ي�م  ع�صر  والمعراج،  االإ�صراء  وذكــرى 
لبنان  فــي  الم�صلمين«  العلماء  »تجمع  لّبى  2019/4/3م.  
وع�ص�ية  غبري�س  ح�صين  ال�صيخ  العاّلمة  برئا�صة  الدع�ة 
الــعــاّلمــة  عــمــرو،  محمد  يــ��ــصــف  ال�صيخ  الــدكــتــ�ر  الــقــا�ــصــي 
الــ�ــصــيــخ يــ��ــصــف �ــصــبــيــتــي، الـــعـــاّلمـــة الــ�ــصــيــخ حــ�ــصــن حــــاّلل، 
عمرو،  ح�صين  محمد  ال�صيخ  وال�صماحة  الف�صيلة  واأ�صحاب 
من  وغيرهم  مزهر  ماهر  ال�صيخ  البريدي،  ابراهيم  ال�صيخ 

الكريمة.   ال�ج�ه 
االأعلى  ال�صيعّي  االإ�ــصــالمــّي  المجل�س  مــن  وفــد  وح�صر 
اهلل«  »حــزب  ومــن  الخطيب،  علي  ال�صيخ  الــعــاّلمــة  برئا�صة 
برئا�صة �صماحة العاّلمة ال�صّيد ها�صم �صفي الدين، وحركة 
و»االإتحاد  عــبــداهلل،  ح�صن  ال�صيخ  القا�صي  برئا�صة  »اأمـــل« 
ماهر  ال�صيخ  ف�صيلة  برئا�صة  المقاومة«  لعلماء  العالمي 
من  العلماء  من  وح�صد  فل�صطين«  علماء  و»مجل�س  حم�د، 
المدر�صة  قــاعــة  فــي  االإحــتــفــال  كــان  حــيــث  وال�صيعة  الــ�ــُصــّنــة 

الدينّية في �ص�ر. 
اإفتتح اللقاء بتالوة اآيات بينات من القراآن الكريم لل�صيخ 
في  التنفيذي  المجل�س  رئي�س  كلمة  كانت  ُثــّم  مهدي،  علي 
جاء  ومّما  الدين،  �صفي  ها�صم  ال�صّيد  العاّلمة  اهلل«  »حزب 
يفر�س  اأن  باإمكانه  كان  اإذا  اأّنه  يتخيَّل  االأميركي  اإّن  فيها:» 
و�صعبها  وجمه�رها  المقاومة  على  وجائراً  ظالماً  ح�صاراً 
المقاومة،  اإيقاف  اإلى  بذلك  ي�ؤدي  اأن  يمكنه  فاإّنه  وبيئتها، 
نهج  هي  اإلينا  بالن�صبة  المقاومة  اأّن  يعلم،  اأن  عليه  ولكن 
النب�ّية  والبعثة   ،w اهلل  ر�ــصــ�ل  اإلــى  ال�صنين  مئات  يمتدُّ 
انبعثت  بالبعثة  االإيمان  فمن  والمعراج،  واالإ�صراء  ال�صريفة 
باالإ�صراء والمعراج، ينعرج بطريق  مقاومتنا، ومن عقيدتنا 
المقد�س  بيت  اإلى  نع�د  والت�صحّية، حتى  وال�صهداء  الجهاد 

باإذن اهلل تعالى. 
واأو�صح ال�صّيد �صفي الدين اأّن ما قام به �صباب فل�صطين 
واأنَّ  ُتن�صَى،  اأّن القد�س لم ولن  في ي�م االأر�س، ي�ؤكد تماماً 
واالإ�ــصــالمــّي  الــعــربــّي  عالمنا  وفــي  وفل�صطين  الــقــد�ــس  فــي 
اأبــطــااًل ومــجــاهــديــن، وعــلــيــه، فــاإنــنــا نحيي هــذه الــبــطــ�الت 
والــتــ�ــصــحــيــات لــ�ــصــبــاب فــلــ�ــصــطــيــن فـــي مـــا قـــدمـــ�ه فـــي يــ�م 
�صهداء وجرحى  ي�م من  كل  في  يقدم�نه  ما  وفي  االأر�ــس، 
ثباته  عــلــى  الفل�صطيني  ال�صعب  هــذا  ونــحــيــي  وتــ�ــصــحــيــات، 

ن�صل  اهلل  �صاء  واإن  الح�صم،  اإلى  ال��ص�ل  اأجل  من  ووق�فه 
اإلى هذه ال�صاعة«.  واإياه 

واأكدَّ ال�صيد �صفي الدين اأننا �صنبقى في م�قع المقاومة 
و�صتبقى  ومــقــد�ــصــاتــنــا،  ومــنــطــقــتــنــا  �ــصــعــ�بــنــا  عـــن  ــاع  ــدفـ والـ
الــقــد�ــس حــا�ــصــرة فــي مــفــردات مــقــاومــتــنــا، بــل فــي اأولــ�يــات 
اإلى �ص�ريا، ولما تحملنا  مقاومتنا، فل�ال القد�س لما ذهبنا 
التي  االأولــ�يــة  اأن  الي�م  ونعتقد  والتعب،  الح�صار  هــذا  كل 
وجهاد  بجد  العمل  ه�  هــذه،  اأيامنا  في  اأولــ�يــة  تدانيها  ال 
جميعاً،  يجمعنا  واحد  طريق  نح�  واإ�صرار  وثبات  وت�صحية 
والمعراج  االإ�ــصــراء  اأر�ـــس  واأن  �صيما  ال  الــقــد�ــس،  طريق  هــ� 
�صتع�د معراجاً الأهل االإيمان والجهاد والت�صحية وال�صهادة 

في �صبيل اهلل. 
االأّول  النائب  الخطيب  علي  ال�صيخ  الــعــاّلمــة  تكّلم  ــّم  ُث
اإلــى  فــدعــا  االأعــلــى  الــ�ــصــيــعــّي  االإ�ــصــالمــّي  المجل�س  لــرئــيــ�ــس 
�صكلت  التي  االإيــرانــيــة  االإ�صالمية  الجمه�رية  مــع  الــحــ�ار 
لق�صايا �صع�بنا م�صدر ق�ة ودعم واأمل بالم�صتقبل بداًل من 
اللبنانية  ال�صيا�صية  الق�ى  اإلى  نت�جه  كما  عــدواً،  اتخاذها 
الــتــي تــنــعــم الـــيـــ�م بــبــلــد مــ�ــصــتــقــر ومـــ�حـــد ومـــحـــرر وقـــ�ي 
والــمــقــاومــة،  والــ�ــصــعــب  الجي�س  الما�صية  الــثــالثــّيــة  بف�صل 
اأبــنــاوؤه  ينعم  مزدهر  وطــن  لبناء  الفر�صة  هــذه  اغتنام  اإلــى 
بـــاالأمـــن والــطــمــاأنــيــنــة والــحــيــاة الــعــزيــزة كــمــا يــ�ــصــتــحــقــ�ن، 
الت�صبث  وبعدم  االقت�صادية،  البلد  م�صاكل  لحل  والتعاون 
وتعري�س  الخارجية،  الق�ى  الإر�ــصــاء  الخ�صبية  بالم�اقف 
اللبناني  والــجــيــ�ــس  الــمــقــاومــة  اأن  حــيــث  لــالإفــال�ــس،  الــبــلــد 
ويق�م�ن  قام�ا  ح�لهما،  الملتف  اللبناني  ال�صعب  ومعهما 
ب�اجباتهم للحفاظ على حدود البلد واأمن الم�اطنين، فاإن 
الق�ى الخارجية التي تاآمرت على لبنان وحدوده و�صيادته، 
اللبنانية،  ال�صيادة  وخــرقــت  االإ�ــصــرائــيــلــي  الــعــدوان  وغــطــت 
وتمتنع عن ال�صغط على هذا العدو، لكي ال يتجاوز حدودنا 
النفطية،  ثرواتنا  �صرقة  ومــن  والج�ية  والبرية  البحرية 

فهذه الق�ى ال تريد لنا وال للبنان خيراً. 
المقاومة«  لعلماء  العالمي  »االتحاد  رئي�س  ناحيته،  من 
منا  واحـــد  كــل  اأن  اإلـــى  اأ�ـــصـــار  حــمــ�د  مــاهــر  الــ�ــصــيــخ  ف�صيلة 
واأحــاديــث  بــاآيــات  يــاأتــي  واأن  المنبر  على  يقف  اأن  ي�صتطيع 
ـــداث مــن الــتــاريــخ ُمــخــتــلــف عــلــيــهــا تــدعــ� اإلـــى الــفــرقــة  واأحــ
اأن  ي�صتطيع  مــنــا  واحـــد  وكــل  تنتهي،  ال  الــتــي  والــخــ�ــصــ�مــة 
فـــاإن قــرار  الــقــلــ�ب، وبــالــتــالــي  اإلـــى مــا يجمع ويــقــرب  يعمد 
اأن  ي�صتطيع  قــرار  هــ�  والــمــ�قــف  واالأمـــة  الم�صلمين  وحــدة 
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أخبار ونشاطات

االألباب.  اأولي  اأ�صحاب  يتخذه 
بدوره، رئي�س لقاء علماء �ص�ر ال�صيخ علي يا�صين راأى اأن 
الجبين،  له  يندى  و�صعها  االأيام  هذه  في  االإ�صالمية  االأمة 
واتخذوهم  كفروا  الذين  اإلــى  وركن�ا  الجهاد  عن  تخل�ا  اإذ 
ب�صرب  التكفيري�ن  وقــام  فل�صطين،  ف�صاعت  م�صت�صارين، 
وحدة هذه االأُّمة. ولكن الذين يتحل�ن باالإ�صالم المحمدي 
على  اأبق�ا  ال�صمحاء،  ال�صهلة  ال�صريعة  ويحمل�ن  االأ�صيل، 

الذي ه� م�ص�ؤوليتنا جميعاً.  الدين  هذا 
ال�صيخ  فل�صطين  علماء  مجل�س  رئي�س  لفت  ناحيته،  من 
من  جاء  مهما  باأنه  لنا  يق�ل  التاريخ  اإن  اإلى  قا�صم  ح�صين 
اهلل  بــاإذن  زوال  اإلــى  االحــتــالل  فــاإن  والظالمين،  الُمحتّلين 
w، ومن معراجه  اإ�صراء �صيدنا محمد  العالمين، فمن  رب 
الك�ن،  مركز  هــي  وفل�صطين  واالأقــ�ــصــى  القد�س  اإن  نــقــ�ل، 
ال�صابق،  الب�صرية جميعاً، طمعت فيها كل االأمم في  ومح�ر 
الطغاة، وعلى  كل  يتحطم على �صخرتها  ولكن في كل مرة 
نابلي�ن،  ــِزَم  َوُه ال�صليبي�ن،  وُحطم  المغ�ل،  ُحطم  اأر�صها 

اإن �صاء اهلل.  و�صيهزم اليه�د 
اهلل  عبد  ح�صن  ال�صيخ  عــامــل  وجــبــل  �ــصــ�ر  مفتي  وقــال 
م��صى  ال�صيد  المغيب  االإمــام  عرين  من  �ص�ر  من  هنا  من 
مجتمعنا  اأطياف  كل  جمعت  التي  المقاومة  ومــن  ال�صدر، 
اللبناني والفل�صطيني والعربي، نطلق ر�صالة اإلى كل مقاوم 
�صريف باأننا معه واإلى جانبه، ولن نتخلى عن ق�صايانا، وفي 
نهداأ  لن  فاإننا  وعليه  والقد�س،  فل�صطين  ق�صية  مقّدمتها 
فل�صطين.  وفل�صطين كل  القد�س  ن�صتكين حتى تحرير  ولن 
بدوره، ال�صيخ اإبراهيم البريدي األقى كلمة با�صم »تجمع 
وعـــ�دة  فل�صطين  تــحــريــر  اأن  فــيــهــا  ــدَّ  اأكــ فل�صطين«  عــلــمــاء 
وال  عظيمة  بهبة  وال  مت�صامحة  باإتفاقية  يدرك  ال  القد�س 
ب�صدقة ومّنة من اأحد، واإنما بذرية محّمد w، والم�ؤمنين 
 ،w محّمد  نهج  على  ال�صائرين  والمقاومين   ،w بمحّمد 

باإذن اهلل تعالى، كاماًل وبالق�ة.  لنحرز ن�صراً عزيزاً 
متحدثاً  الــجــعــيــد  زهــيــر  لل�صيخ  كــانــت  الــكــلــمــات  وخــتــام 
ال  فل�صطين  تتحرر  ال  فقال  االإ�صالمي  العمل  جبهة  با�صم 
عربية  جامعة  وال  متحدة  اأمـــم  ال  بــقــرارات  وال  بالبيانات 
واإنــمــا  الــعــرب،  �ــصــ�ءات  لــكــي تظهر  بــاالأمــ�ــس  اجتمعت  الــتــي 

والت�صحية. والجهاد  بالمقاومة 

راغب  علي  الحاج  الدكتور  البروفي�سور 
حيدر اأحمد، ابن بلدة راأ�س اأ�سطا الُجبيلّية 
والثقافّية  والعلمّية  التاريخّية  بحوثه  بف�سل 
اأ�سبح مرجعًا من مراجع المعرفة في تاريخ 
لبنان. وعلمًا من اأعام الجامعة اللبنانّية. 
وكانت باكورة اأعماله العلمّية التي اأ�سبحت 
مرجعًا للطاب وطالبي المعرفة »الم�صلم�ن 
 � م.   1882( وجبيل«  ك�صروان  في  ال�صيعة 
2006 م.(. وهو اأطروحة دكتوراه في جامعة 
الروح القد�س � الطبعة الأولى 2007 م. � دار 
الأطروحة  هذه  اأعقب  ُثمَّ  بيروت.   � الهادي 
القّيمة باإثني ع�سر كتابًا وبحثًا قّدمت لعمادة 
ولرئا�سة  الإن�سانّية  والعلوم  الآداب  كلّية 
الجامعة اللبنانّية نال بموجبها رتبة اأ�ستاذ 
بتاريخ   � ج  رقم 12/837/م.  قرار  بموجب 

5/30/ 2018 م. 
وهذه الكتب والبحوث هي:

ال�صع�دّية  في  ال�صيعة  »الم�صلم�ن   �  1
ـ اإجتماعياً«. كتاب �سادر  ـ �صكانياً  تاريخياً 
الأولى  الطبعة   � اللبنانّي  الفكر  منتدى  عن 

2010 م. 
2 � »�صيعة لبنان والبيئة االإجتماعّية في 
كتاب �سادر عن منتدى  العثمانّي«.  العهد 

الفكر اللبناني الطبعة الأولى 2011 م. 
ال�صلطة  بــيــن  الـــعـــالقـــات  »تـــاريـــخ   �  3
العربّية  المملكة  في  الطائفّية  واالأقليات 
الفكر  ال�صع�دّية«. كتاب �سادر عن منتدى 

اللبنانّي، الطبعة الأولى 2012 م.

4 � »�صيرة حياة العاّلمة الم�ؤرخ اأحمد 
كتاب  1960م.(«.  ـ  )1884م.  الــزيــن  عــارف 
�سادر عن المركز الدولّي للدرا�سات التربوّية 
الطبعة  اللبنانّي،  الفكر  منتدى   � والتدريب 

الأولى 2014 م.
في  المقاومة  تاريخ  في  »محطات   �  5
لبنان ) من االإجتياح اال�صرائيلّي عام 1982 
م.(«.   2000 عــام  التحرير  ع�صّية  حتى  م. 
كتاب �سادر عن دار الهدى، الطبعة الأولى 

2010 م.
بــيــن منهجي  ــصــــالم تــاريــخــيــاً  »االإ�ــ  �  6
التكفير والح�ار عند ال�صّيد محّمد ح�صين 
ف�صل اهلل )ر�س(«. كتاب �سادر عن المركز 
الدولّي للدرا�سات التربوّية والتدريب، الطبعة 

الأولى 2012 م. 
7 � »ملخ�س تعريفي بم�ؤلفات العاّلمة 
ال�صّيد محّمد ح�صين ف�صل اهلل )ر�س(«. 
اللبنانّي،  الفكر  منتدى  ع��ن  ���س��ادر  كتاب 

الطبعة الأولى 2013 م. 
8 � »تاريخ الجزيرة العربّية الحديث«. 
اللبنانّي،  الفكر  منتدى  ع��ن  ���س��ادر  كتاب 

الطبعة الأولى 2009 م. 
االإ�صالح  بين حركة  لبنان  »�صيعة   �  9
واالإنتداب الفرن�صي«. بحث ن�سر في مجلة 
محكمة،  ثقافّية  ف�سلّية  مجلة  »الــغــديــر« 
ت�سدر ع��ن م��رك��ز ال��درا���س��ات وال��ت��وث��ي��ق � 
المجل�س الإ�سامّي ال�سيعّي الأعلى في لبنان، 

�س 112 � 139، العدد 69، �سيف 2015 م.

»عــلــمــاء الــديــن ال�صيعة فــي جبل   �  10
عامل ودورهــم في العهد العثمانّي«، بحث 
ف�سلية  مجلة  »الـــغـــديـــر«  مجلة  ف��ي  ن�سر 
ثقافّية محكمة، ت�سدر عن مركز الدرا�سات 
والتوثيق � المجل�س الإ�سامّي ال�سيعّي الأعلى 
في لبنان، �س 167 � 195، العدد 70، 2016م.

عنوان  للجدل«،  مثيرة  »فــتــاوى   �  11
ن�سر في مو�سوعة الفكر الإ�سامّي، العّامة 
اهلل  ف�سل  ح�سين  محّمد  ال�سّيد  المرجع 
والمرجعّية  وال�سيرة  المنهجّية  )ر����س(، 
 ،149  �  119 �س  الأّول،  المجلد   � والفتاوى 
والن�سر  للطباعة  ال��م��اك  دار  ع��ن  ���س��ادر 

والتوزيع، الطبعة الأولى 2012 م.
جبيل  فــي  ال�صيعة  »الــمــ�ــصــلــمــ�ن   �  12
كتاب  في  ن�سر  بحث  وال�صمال«،  وك�صروان 
ال�سيعة في لبنان من التهمي�س اإلى الم�ساركة 
الفاعلة، �س 7 � 52، �سادر عن دار المعارف 

الحكمّية الطبعة الأولى 2012 م. 
مجلة  في  التحرير  وهيئة  الم�ست�سارون 
»اإطاللة ُجبيلّية« ومديرها الم�سوؤول ورئي�س 
والمباركة  بالتهنئة  يتوجهون  تحريرها 
راغ��ب  علي  الدكتور  البروفي�سور  ل�سعادة 
وبحوثه  القّيمة  اأطروحته  على  اأحمد  حيدر 
التاريخّية التي اأماط بها القناع عن حلقات 
من�سّية من تاريخنا اللبنانّي وعن رجال ِعظام 
في تاريخنا الثقافّي. �سائلين اهلل تعالى له 
التوفيق والت�سديد، والمزيد من العطاء وطول 

العمر. اآمين.

الربوفيسور 
أحمد حيدر  راغب  علي 

املعرفة  مراجع  من  مرجع 
لبنان تاريخ  يف 

اإعداد هيئة التحرير

9091



أخبار ونشاطات

 Apostolate of our lady of hope نظمت جمعية 
and mercy - St Rafka Mission »لقاء بعنوان »جبيل 
التنمية  »منتدى  مع  بالتعاون  الأدي���ان«،  بين  ال��ح��وار  ملتقى 
فندق  في  بيبلو�س،   � جبيل  بلدية  وبرعاية  والحوار«،  والثقافة 
»ماك�سيمو�س«، في م�ستيتا جبيل ع�سر يوم الثاثاء الواقع فيه 
الواقع فيه 9 تموز 2019 م، تحدث فيه مفتي جبيل وك�سروان 
ال�سيخ  جبيل  امام  الدين،  �سم�س  الأمير  عبد  ال�سيخ  العّامة 
النقري،  محّمد  ال�سيخ  ال��دك��ت��ور  القا�سي  اللقي�س،  غ�سان 
اأحمد  الدكتور  ال�سيخ  عمرو،  يو�سف  الدكتور  ال�سيخ  والقا�سي 
قي�س، ال�سيخ محمد اأحمد حيدر، ال�سيخ اأحمد اللقي�س، رئي�س 
جرجور،  ريا�س  الدكتور  الق�س  مهنا،  اندريه  الأب  الجمعية 
ال�سامّي  الحوار  لجنة  ع�سو  زع��رور،  و�سام  البلدية  رئي�س 
اللقي�س،  خالد  الدكتور  ال�سماك،  محمد  الدكتور  الم�سيحّي 
في ح�سور عدد من اأع�ساء المجل�س البلدي، مخاتير المدينة 
دين  ورج���ال  وال��ث��ق��اف��ّي��ة  الج��ت��م��اع��ّي��ة  الجمعيات  وا���س��ح��اب 

ومهتمين.
اغناطيو�س

الن�سيد الوطني، ثم كلمة المحامي �سامي اغناطيو�س  بداية 
بين  الكريم  العي�س  لوحدة  نموذجا  بقيت  »جبيل  ان  ق��ال  ال��ذي 
حرية  م��ن  الطائفية  مكوناتها  ب��ه  تمتعت  م��ا  بف�سل  اأب��ن��ائ��ه��ا، 
وديموقراطية في ممار�سة العاقات العامة، وحر�سها على ديمومة 
هذه العاقة بالرغم من النحدار ال�سيا�سي ولغة ال�ستقواء على 
بع�سنا البع�س الذي ن�سمعها من الطبقة الحاكمة في لبنان، مّما 
َي�سرُّ ب�سيغة العي�س الم�سترك الذي بداأنا به ونحر�س على �سونه«.

جرجور
الإ�سامي  للحوار  العربّي  للفريق  العام  الأمين   وتحدث 
الم�سيحي، وموؤ�س�س ورئي�س »منتدى التنمية والثقافة والحوار« 
 Apostolate« وجمعية  جبيل  بلدية  �ساكرا  جرجور،  الق�س 
 of  our lady of hope and mercy- St Rafka
»تهدف  اأّنها  ال��ى  وم�سيرًا  المبادرة،  ه��ذه  على   »Mission
ُمطلقة  بيبلو�س  مدينة  على  ال��ح��ف��اظ  كيفية  مناق�سة  ال��ى 
الم�سترك والحوار بين  العي�س  اأجمع، على  العالم  الى  الحرف 
لبنان  في  الحا�سلة  الطائفية  التوترات  رغم  الأدي��ان  مختلف 

والمنطقة«.
وح��وارن��ا  الم�سترك  عي�سنا  لن�سع  هنا  واأ���س��اف:»ن��ح��ن 
هذا  �سابة  لنمتحن  اي  المحك،  على  الم�سيحّي   � ال�سامّي 
الحوار  هذا  يعطل  »ما  اأن  الى  ولفت  ال��ح��وار«.  وه��ذا  العي�س 
واعتماد  دينيا،  المختلف  الآخ��ر  لجهلنا  ال�ست�سام  ال  لي�س 
الديني  وال��خ��ط��اب  ال��ح��وار،  ب�سدقية  تطعن  م��زدوج��ة  لغة 
وغيرها  والمخاوف«،  لل�سكوك  المثير  والتحري�سي  التجريحي 

من الأ�سباب التي تلغي حوار الثقافات والح�سارات«.
قي�س

لم  »الأديان  ان  قي�س خال مداخلة  الدكتور  اعتبر   بدوره، 
على  ل  الن�ساني  النوع  على  نلتقي  اأن  ُبدَّ  ل  فنحن  تجمع،  تعد 

الديني«. التف�سيل 
الم�سيحّي  ال�سامّي  بالحوار  اهتمامه  على  الق�س  و�سكر 
وق��ام  ال�����س��اأن.  ه��ذا  ف��ي  معه  للتعاون  ا���س��ت��ع��داده  ع��ن  ُمعربا 
التراث  في  ُم�سرقة  »محطات  الجديد  كتابه  بتوزيع  �سماحته 

القدي�سين  اإ�سامّية لحياة بع�س  � درا�سة  الإ�سامّي  الم�سيحّي 
باللغة  اأخرى  ن�سخة  قّدم  كما  الموؤتمرين.  على  الم�سيحّية«  في 

الإنكليزّية )لم ُتطبع بعد(.
الدين �سم�س 

واأعرب المفتي العّامة �سم�س الدين عن �سعادته بم�ساركته 
في هذا اللقاء، داعيا رجال الدين كافة الى »التعاون من اأجل 
الجتماعي«.  العدل  ي�سودها  حياة  الى  والو�سل  ال�سام  بناء 
واعتبر اأنَّ هذا الجتماع »هو من اأجل التعارف وتبادل الفكار 
التي �ستجعل مجتمعنا متما�سكا ومترا�سا. والطائفية هي التي 
و�سوًل  اللبنانّي  المجتمع  في  تمزق  من  اليه  اأدت  ما  الى  اأدت 
ال�سيخ محّمد  الراحل  الإمام  النزاعات، مما دفع  الى كل هذه 
الى  ودعا  دينية«.  ل  بدولة  المطالبة  الى  الدين  �سم�س  مهدّي 
الأ�سا�س  هو  وهذا  نحن،  نعامل  اأن  نحبُّ  كما  الآخ��ر  »ُمعاملة 
الذي يمكن ان يتحقق فيه التعاي�س بين الديان، فنحن ل نريد 
ان نجعل الم�سيحّي ُم�سلما ول العك�س، بل نريد ان يكون هناك 
منا  كل  يقبل  وان  الن�ساني،  التعاون  على  مبنيا  م�سترك  عي�س 
بعيدا  مح�س  ان�ساني  اأ�سا�س  على  معه  نتعامل  هو،  كما  الخر 

عن التع�سب الديني �سواء كان طائفيا ام مذهبيا«.
اللقي�س

»لل�سلوك  الن�سان  رف�س  كلمته  في  اللقي�س  المفتي   واك��د 
والت�سريد  الق�سري  والبعاد  بالتعذيب  المتمثل  ال�سحيح  غير 
وح�سية  على  ت��دلُّ  الع��م��ال  وه��ذه  المذهبي،  النتماء  ب�سبب 
من  بقعة  اأي  على  العي�س  في  الن�سان  »بحقِّ  مذّكرًا  فاعلها«، 
الر�س يريدها وان يختار الدين والمذهب الذي يريد ويمار�س 

جبيل 
ملتقى 
احلوار 

بني 
األديان 

اإعداد هيئة التحرير
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أخبار ونشاطات

وممار�سة  دينه  واأُ�س�س  مبادئ  على  عائلته  مع  ويعي�س  طقو�سه 
الواجبات الدينية من �ساة و�سوم«.

الدي��ان  بع�س  بها  اأو�سى  وغيرها  المبادئ  ه��ذه  وق��ال:» 
تنفيذها،  عن  عجزت  التي  المتحدة  المم  �سرعة  ال�سماوية 
مبداأ  وتر�سيخ  وال��دول  ال�سعوب  بين  التقاتل  وقف  واأخ�سها 
الحترام في ما بينهم، ولم ت�ستطع ان تطبق الحوار، وهو من 
اأهم القواعد التي تر�سي ال�سام والمن وت�ساعد ال�سعوب على 

المزيد من ال�ستقرار«.
الم�سترك  والعي�س  ال��ح��وار  احت�سنت  واأ���س��اف:»ج��ب��ي��ل 
التوعوية،  والندوات  اللقاءات  وتقيم  كافة،  الم�ستويات  على 
م،   1975 ع��ام  عنايا  باتفاق  ب��دءا  يحتذى،  مثال  وا�سبحت 
�سرورة  يوؤكد  الذي  م.   1986 �سنة  المعونات  �سيدة  دير  ولقاء 
ولقاءات  النا�س،  بين  الم�سترك  العي�س  نمط  على  ال�ستمرار 
النا�س،  بين  الم�سترك  العي�س  تثبيت  اتجاه  في  ت�سبُّ  كثيرة 
جبيل،  مطرانية  في  اأقيم  الذي  الُم�سّغر  ال�سينود�س  واأهمها 
بع�سهم  والم�سيحيون  الم�سلمون  ي�سارك  ب��اأن  يو�سي  وال��ذي 
الفراح والتراح، ويقيموا جنبا الى جنب مثل حارة جاهجاه، 
وراأ�س ا�سطا، وكفر�سال، وغيرها من البلدات في ق�ساء جبيل«.

مهنا
 ودعا الب مهنا في كلمته رجال الدين الى »اعادة الأمور الى 
لعبادة  حقيقية  ودعوة  ومحّبة  �سام  دين  هو  فالدين  ن�سابها، 
اهلل. لقد عملت في اميركا في مو�سوع الحريات الدينية وتعاونت 
مع م�سايخ محليين حول م�ساكل ال�سطهادات والرهاب الديني 
المرفو�س  المر  الدين،  با�سم  الم�سلمين  بع�س  به  يقوم  الذي 
تماما«. وتمنى على البلدية ورجال الدين في جبيل،»المحافظة 
على ر�سالة العي�س الم�سترك«، داعيا الى »احترام الحريات وحق 
الن�سان في ال�سعي للبحث عن اهلل، والى عدم ت�سييع الوقت في 
م�سائل العنف بل محاولة ايجاد الجوبة المنا�سبة على اأ�سئلة عن 
موا�سيع كثيرة يبحث النا�س عن تف�سير لها وهي من م�سوؤوليتنا 

كرجال دين ان نجيب عليها«.
عمرو

واأكّد  القا�سي عمرو ان محافظة ك�سروان وجبيل »هما نواة 
ال�سحيحة في  والتربية  لبنان،  ا�ستقال  الوطنية منذ  الوحدة 
المناهج المدر�سية هي التي ُتعّزز الحوار والعي�س الم�سترك«.

ال�سماك
»الحوار هو طريقة حياة، فنحن  ال�سماك في كلمته:  وقال 

العقائد،  بتعدد  نوؤمن  ونحن  العقائد،  حول  دينيا  نتحاور  ل 
فالإ�سام يوؤمن بالم�سيحية ر�سالة من عند اهلل، ويوؤمن بعذرية 
فليحكم  ويقول:»  ون��ور«،  هدى  الإنجيل»فيه  عن  ويقول  مريم 
اأهل الإنجيل بما اأنزل اهلل فيه». فالإنجيل منّزل ح�سب الّن�س 

.»t القراآني، ونوؤمن بالم�سيح 
الدعوة  الى  تدفعنا  ان  ُب��ّد  ل  المنطلقات  هذه  واأ���س��اف:» 
اأُ�س�س  وف��ق  الم�سيحّي   � ال���س��ام��ّي  ال��ح��وار  عملية  لإح��ي��اء 
ال�سوائب  ازالة  بعد  محددة  ومفاهيم  مختلفة  وو�سائل  جديدة 
ول  الحوار  م�سيرة  تعثر  ي�ستمر  ل  حتى  الخاطئة  وال�ساليب 
ويتحقق  تعقيدا  المع�سلة  وتزداد  والمعايير  المفاهيم  تت�سابك 
والبابا  الثاني،  بول�س  يوحنا  مار  البابا  القدي�س  عليه  �سّدد  ما 

فرن�سي�س«.
بازجيان

الو�ساية  لجنة  ورئي�س  جبيل  بلدية  مجل�س  ولفت  ع�سو 
بازجيان،  الع�سافير في جبيل جوزف  � ع�س  الأرمن  ميتم  في 
ا�ستقبلت  التي  المدن  اأوائل  بين  ان مدينة جبيل »هي من  الى 
اأنقذ  وم��ن  التركية  ال��م��ج��ازر  م��ن  ال��ه��ارب  الرم��ن��ي  ال�سعب 
ال�سعب الرمني هم الم�سلمون بعدما اأطلق بع�س ال�سيوخ فتوى 
ب�سرورة حماية ال�سعب الرمني وتقديم كل العون له مما يوؤكد 

ان هذه المجازر لم تكن دينية بل �سيا�سية«.
زعرور

هذه  الى  بالنتماء  فخره  عن  زع��رور  اأع��رب  الختام   وفي 
الحوار  ومبادئ  قيم  على  تزال  ول  اأجيال  رّبت  »التي  المدينة 
مّرت  التي  المدينة  هذه  وقال:  والتعاي�س،  الم�سترك  والعي�س 
بينها«،  فيما  المبادئ  ه��ذه  تناقلت  كثيرة،  ح�سارات  عليها 
جبيل  اهالي  على  تطلق  التي  الأ�سماء  ذلك  على  مثال  واكبر 
وغيرها  اللقي�س  مارون  وا�سم  زعرور  و�سام  ا�سمه  ا�سم  ومنها 
من الأ�سماء »التي تدلُّ على �سيغة العي�س الم�سترك المتوارث 

بين الأجيال«.
عا�سمة  »جبيل  بعنوان  ُمبادرة  تاأ�سي�س  عن  زعرور  وك�سف 
الحوار ال�سامي الم�سيحي« بمباركة من البطريرك الماروني 
اللقي�س  ال�سيخ  والمفتي  الراعي  ب�سارة بطر�س  الكاردينال مار 

ورئي�س الجمهورّية العماد مي�سال عون.
وختم كامه م�ست�سهدا بمقولة ل�سك�سبير يقول فيها: »اعتن 
ما  »هذا  اأن  ُموؤكدًا  منك«،  اأكثر  �ستعي�س  لأّنها  ب�سمعتك  جيدًا 

نفعله في جبيل«.

في  مو�سوعة  هو  مخول  نا�سر  اللبنانّي  والمو�سيقار  الفنان 
�سعوب  عند  عام  اآلف  ثاثة  خال  وتاريخها  المو�سيقى  علم 
ال�سرق الأو�سط وغيرها من �سعوب. زار اأكثر من خم�سين بلدًا 
واأم�سى اأكثر من خم�سين عامًا من عمره في تحقيق ذلك، وقد 
تّوج م�سيرته الطويلة في عالم المو�سيقى في اإقامة اأّول متحف 
عجلتون  في  منزله  في  التاريخ  عبر  المو�سيقّية  الآلت  ي�سمُّ 
عبر  المو�سيقية  الآلت  ي�سمُّ  2003م.  ع��ام  منذ  ك�سروان   �
والقيمين  المو�سيقيين  اهتمام  بذلك  ا�ستقطب  وقد  التاريخ 
بلديات  اإت��ح��اد  كّلفه  وق��د  ول��ب��ن��ان.  العالم  ف��ي  ال��ت��راث  على 
ك�سروان � الفتوح بع�سوّية اإدارة لجنة المتحف المزمع اإفتتاحه 
في جونية قريبًا عن تاريخ ك�سروان � الفتوح ومكتبة عاّمة تابعة 
له تهتمُّ بالتراث الفكري والثقافّي والح�سارّي لهذه المنطقة. 
وبناء على موعد �سابق زار القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف 
محمد عمرو على راأ�س وفد �سمَّ رئي�س بلدية الح�سين الأ�ستاذ 
الر�سمّية  الدكتور عمرو  القا�سي  ثانوية  نا�سيف، مدير  محمد 
المعي�سرة  بلدية  رئي�س  ال�سّواني،  منيف  الأ�ستاذ  ال�سابق 
عمرو،  بال  الحاج  البلدي  والع�سو  عمرو  نزيه  زهير  الحاج 
2019م.  حزيران   26 فيه  الواقع  الأرب��ع��اء  يوم  �سباح  وذل��ك 

�سمير  الأ�ستاذ  �سديقه  مع  ا�ستقبلهم  ال��ذي  مخول  الأ�ستاذ 
الك�سروانّية.  بلدة عجلتون  في  منزله  في  ا�ستقبال  خليفة خير 
المكتبة  وم�سروع  مخول  لاأ�ستاذ  هدية  عمرو  القا�سي  وقّدم 
من  "الأع����ام  ع��ن��وان  تحت  ل��ه  ج��دي��دة  درا���س��ة  المقترحة. 
الم�سلمين في فتوح ك�سروان منذ �سنة 1516م. ولغاية 2019م.  
 �1 بلدات:  من  �سخ�سّية  ثاثمائة  ذكر  الدرا�سة  ت�سّمنت 
 �6 زي��ت��ون.   �  5 الح�سين    �  4 يح�سو�س.   �3 غبالة.   �2  � غزير 

المعي�سرة. مع ملحق بها عن بع�س الوثائق التاريخّية. 
كما قّدم اأي�سًا: كتابه: الك�ّساف في مراقد ال�سادة الأ�سراف 

في بلدة قمهز الك�سروانّية. 
وحا�صرهم  ال�صيعة  ما�صي  من  الآخر:»�صفحات  وكتابه 
اأبوابه عن مناق�سة القا�سي  في لبنان« والذي يتكّلم في بع�س 
للخوري  ك�سروان  ج��رود  اإل��ى  الن�سارى  ع��ودة  لكتاب:  عمرو 
زغيب. كما قّدم اأعداد مجلة »اإطاللة ُجبيلّية« منذ اإنطاقتها 

في �سنة 2010م. ولغاية تاريخه مع ع�سر موؤلفات اأخرى له. 
بهذه  خليفة  الأ�ستاذ  و�سديقه  مخول  الأ�ستاذ  �ُسرَّ  وق��د 
بزيارته قريبًا في مدينة  بالقيام  الهدايا ووعدا  الزيارة وهذه 

جبيل.

اإعداد هيئة التحرير

ناصر خمول مع الفنان اللبناين  
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بدعوة كريمة من �سماحة العّامة المفتي الجعفرّي لمحافظة 
ك�سروان وجبيل ع�سر يوم الأحد الواقع فيه 28 ني�سان 2019م. 
من  كوكبة  جبيل  مدينة  ف��ي  الجعفرّي  الإف��ت��اء  دار  ف��ي  اجتمع 
علماء الطائفة الإ�سامّية ال�سيعّية في محافظتي ك�سروان وجبيل 
و�سمال لبنان يتقّدمهم �سماحة القا�سي المتقاعد الدكتور ال�سيخ 
يو�سف محمد عمرو، واأ�سحاب الف�سيلة: ال�سيخ ب�ّسام العيتاوي، 
ال�سيخ محمد اأحمد حيدر، ال�سيخ ح�سين �سم�س، ال�سيخ محمود 
حيدر اأحمد، ال�سيخ حمد محمد، النائب الثاني لرئي�س المجل�س 
ال�سيعّي الأعلى الدكتور ماهر ح�سين، ع�سو المجل�س  الإ�سامّي 
الثقافّي في باد جبيل الدكتور ح�سن حيدر اأحمد، الرئي�س ال�سابق 
للقاء الوطني في جبيل الأ�ستاذ �سادق برق، الأ�ستاذ كميل حيدر 
وروؤ�ساء  القرى  مخاتير  من  وجمع  حيدر  ف��ادي  الأ�ستاذ  اأحمد، 

البلديات. 
وقد �سدر عن اللقاء البيان التالي:]» تداعت كوكبة من علماء 
محافظتي  من  واأعيانها  واأركانها  الجعفرية  ال�سيعية  الطائفة 
ك�سروان وجبيل وال�سمال لتلبية نداء �سماحة المفتي العامة ال�سيخ 
اأّيده اهلل تعالى للقاء ت�ساوري في دارة  عبد الأمير �سم�س الدين 
لرئي�س  الثاني  النائب  وبح�سور  جبيل  بمدينة  الجعفري  الإفتاء 
المجل�س الإ�سامّي ال�سيعّي الأعلى الدكتور الفا�سل ماهر خليل 
ح�سين وثّلة من العلماء الأجاء وروؤ�ساء البلديات والمخاتير ورجال 
الفكر والعلم تدار�سوا في اجتماعهم الأو�ساع العاّمة واحتياجات 
فجعلوا  تحقيقها  اأج��ل  من  ال�سعي  على  العزم  وعقدوا  المنطقة 
لقاءاتهم مفتوحة، كما ا�ستنكروا الحمات الم�سبوهة من جهات 
القيم  ومنظومة  الحنيف  الدين  مقام  من  للنيل  من�سبطة  غير 
للعدوان  المقاومة  القوى  وم�سيرة  الحميدة  والأخ��اق  الفا�سلة 
ال�سهيوني والآخر التكفيري، وكذلك تلك التي ا�ستهدفت المجل�س 
الإ�سامّي ال�سيعّي الأعلى ودوره الوطني الريادي الجامع ورموزه 
الوقورة بما يمّثل من بذرٍة �سالحة غر�سها الإمام المغّيب في تربة 

�ساحة جهاده اأعاده اهلل تعالى ورفيقيه«[. 

اجلعفري  املفتي  سماحة  مع 
الشيخ  العاّلمة 

الدين شمس  األمري  عبد 
اإعداد هيئة التحرير

وبدعوة من اأهالي بلدة قرقريا قبل ظهر يوم ال�سبت الواقع 
الممتاز  الجعفرّي  المفتي  �سماحة  قام  م.   2019 اآب   24 فيه 
الموؤمنين  واإمامة  البلدة،  بزيارة  قبان  اأحمد  ال�سيخ  العّامة 

بم�سجدها والحديث مع الأهالي في همومهم وم�ساكلهم. 
الكريم  الوجيه  دعوة  بتلبية  الظهر  بعد  �سماحته  قام  كما 
وجهاء  ال��دع��وة  ح�سر  ال��غ��داء.  على  ال��م��ق��داد  م��اه��ر  ال��ح��اج 
الأمنّية  الفاعليات  من  الدعوة  اأ�سحاب  واأ�سدقاء  ل�سا  بلدة 
الدكتور  القا�سي  يتقّدمهم  والختيارّية  والبلدّية  والإجتماعّية 
ال�سيخ يو�سف محّمد عمرو، النائب ال�سّيد م�سطفى الح�سينّي، 
نائب رئي�س المنطقة الخام�سة ال�سيخ جمال كنعان، اإمام بلدة 
اأحمد حيدر، ال�سيخ ب�ّسام العيتاوّي وغيرهم من  زيتون ال�سيخ 
ترحيبّية  كلمة  المقداد  يو�سف  الحاج  األقى  وقد  الفاعليات. 
كما  الخيرّية،  المقداد  اآل  ورابطة  الأهالي  با�سم  ب�سماحته 

األقيت ق�سائد �سعبّية بمنا�سبة عيد الغدير الأغر. 
عمرو  محّمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  األقى  كما 

ع�سر  ال�سابع  القرن  منذ  ل�سا  بتاريخ  منوهًا  ترحيبّية  كلمة 
الميادي لغاية تاريخه وحمايتها للوحدة الوطنّية. حيث التجاأ 
والي  من  خوفًا  اإليها  ال�سهابيون  والأم��راء  المعنيون  الأم��راء 
اإ�سماعيل حمادة بحمايتهم والذود  عكا العثمانّي وقيام ال�سيخ 
عنهم وكذلك حمايته و�سيافته للبطريرك يعقوب عواد، ودور 
ل�سا في حماية الوحدة الوطنّية في الأحداث اللبنانّية )1975 
المتابعة  لجنة  في  الغويبة  عين  ورج��ال  ورجالتها   )1990  �
الإ�سامّيىة  الخيرّية  الموؤ�س�سة  موؤ�س�سي  وم��ن  جبيل  لباد 
لأبناء جبيل وك�سروان طالبًا الإهتمام من �سماحته وممن يهمه 
واإ�ساح  والإجتماعّية  والتربوّية  الإنمائّية  بق�سايا ل�سا  الأمر، 

ذات البين. 
الممتاز كلمة �سكر بها  المفتي الجعفرّي  األقى �سماحة  كما 
وُختم  وا�ستقبالهم.  �سيافتهم  على  والأهالي  الدعّوة  �ساحب 
�سمعون  الّنبيِّ  م�سجد  لترميم  الأ�سا�س  حجر  بو�سع  الإحتفال 

t، من قبل �سماحته. 

املفتي 
اجلعفرّي 

املمتاز 
يف 

بلدتي 
السا 

وقرقريا
اإعداد هيئة التحرير
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في خطوة مباركة للحفاظ على اأرا�سي الأوقاف الإ�سامية 
و�سيانتها ومنع التعديات عليها، وتر�سيخًا للتعاي�س الإ�سامي � 
الم�سيحي جال المفتّي الجعفرّي الممتاز العّامة ال�سيخ اأحمد 
ال�سيعّية في قرى جبيل  الإ�سامّية  الطائفة  اأوقاف  قبان على 
بم�ساركة مفتي جبيل وك�سروان ال�سيخ عبد الأمير �سم�س الدين 
وم�سوؤول اإقليم جبل لبنان في حركة »اأمل«الدكتور محمد داغر 
ال�سيخ محمد عمرو  وم�سوؤول المنطقة الخام�سة في حزب اهلل 
اجتماعّية  وفاعليات  الأوقاف  ولجان  ومخاتير  بلديات  وروؤ�ساء 
وثقافّية وتربوّية. وذلك يوم الأحد الواقع فيه 18 اآب 2019 م. 

فيها  الدين  خير  اآل  وجبانة  ��ْر  ُزمَّ مزرعة  الجولة  و�سملت 
وم��راح  �سبوع  وك��ف��ر  ا�سطا  ورْا����س  بها  المحيطة  والمنطقة 

ال�سغير. 
في  العمل  �سير  على  المرافق  والوفد  قبان  المفتي  واطلع 
ترميم جامع الخ�سر t، وْاّم المفتي الح�سور داخل الم�سجد. 
�ستعمل  الأوق��اف  لجنة  اأن  الممتاز  الجعفري  المفتي  واأك��ّد 
لحقت  التي  التعديات  ولإزال��ة  الأوق��اف  ملف  لإنجاز  َج��دٍّ  بكل 
مزرعة  في  الدين  خير  اآل  جبانة  اأو�ساع  بتح�سين  ووعد  بها. 
اأداء  من  الأهالي  يمّكن  الجبانة  داخل  لئق  مكان  واإقامة  ْر  ُزمَّ

ال�سعائر الدينية بحرية لل�ساة على اأمواتهم وتقبُّل العزاء. 
جبيل  فاعليات  قبان  المفتي  التقى  الجولة  ختام  وف��ي 
الرابعة  المنطقة  م�سوؤول  اأقامها  غداء  ماأدبة  على  وك�سروان 
في حركة »اأمل« العقيد علي خير الدين في منزله في علمات، 
م�سوؤول  داغر  والدكتور  الدين  �سم�س  المفتي  كان  مقّدمهم  في 
في  الخام�سة  المنطقة  وم�سوؤول  لبنان،  جبل  في  »اأمــل«  حركة 
محمد  ال�سيخ  ونائبه  عمرو  ح�سين  محمد  ال�سيخ  اهلل  ح��زب 
ال�سيخ  عمرو،  محّمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  والقا�سي  كنعان 
ح�سين �سم�س رئي�س الموؤ�س�سة الخيرّية الإ�سامّية لأبناء جبيل 
وك�سروان، ال�سيخ ب�ّسام العيتاوّي، ال�سيخ ع�سمت عمرو، ال�سيخ 
من  وغيرهم  قماطي  م�سطفى  ال�سيخ  حيدر،  اأحمد  محمد 

الفاعليات الدينّية والإجتماعّية. 
بين  ال��ع��اق��ات  تمتين  اأهمية  على  قبان  المفتي  و���س��دد 
الم�سيحّي،   � ال�سامّي   التعاي�س  وتر�سيخ  المنطقة  مكونات 
داعيًا الدولة لإياء باد جبيل الإهتمام الازم لأنها تعاني من 

الحرمان كما الكثير من المناطق. 

فيها  ْاثنى  للمنا�سبة  كلمة  الدين  خير  العقيد  القى  ب��دوره 
لاأوقاف،  المباركة  التفقدية  جولته  وعلى  قبان  المفتي  على 
والح�سور  »اأمــل«  وحركة  اهلل«  »حزب  وم�سوؤولي  العلماء  و�سكر 

على الم�ساركة. 
نوه  كلمة  عمرو  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  األقى  كما 
من  قبان  الأم��ي��ر  عبد  ال�سيخ  الإم���ام  �سماحة  بمواقف  فيها 
اللبنانّية  ال��ح��رب  خ��ال  وال��ف��ت��وح  جبيل  وب��اد  علمات  ب��ل��دة 
فيها،  وال�سحّية  التربوّية  للموؤ�س�سات  ورعايته   )1990�  1975(
بالتعاون  علمات  في  الجعفرّية  ال�سرعّية  جبيل  محكمة  ولقلم 
و�سائر  �سامي(،  )اأب��و  ع��ّواد  محمود  علي  الحاج  المرحوم  مع 
طريق  متابعة  �سماحتكم  من  والمطلوب  الكريمة،  الفاعليات 
الر�سمّية،  علمات  متو�سطة  رعاية  في  بعمره  اهلل  اأطال  الوالد 
لجمعيتكم  التابع  علمات  في  الإجتماعّي  ال�سحّي  والمركز 
جبيل  محكمة  لقلم  ال��ح��ي��اة  واإع����ادة  الإ���س��ام��ّي��ة،  ال��خ��ي��رّي��ة 
باد  لوؤلوؤة  علمات  تكون  وحتى  علمات  في  الجعفرّية  ال�سرعّية 
جبيل والوحدة الوطنّية من خال رعايتكم اإن �ساء اهلل تعالى. 

ال�سيخ محمد حيدر ق�سيدة �سعرية من وحي  األقى  وكذلك 
المنا�سبة �سوف نورد بع�سها وهي: 
هنا… 

ن�����ك�����������س�����و ال��������ج��������ب��������ال م��������ه��������اب��������ًة واإب�������������ا 
ن�������ه�������دي ال�������ث�������غ�������ور ج�����������س�����وَم�����ن�����ا ُرط������ب������ا 

غ��������ًدا  ال�����������ن�����������زاُل  اأزف  اإذا  ح�������ّت�������ى 
ن�������غ�������دو ال������ن�������������س������وَر ج�����������وارًح�����������ا ُن����ج����ب����ا 

)ح�سرة المفتي( 
اأن�������������س������ر ل��������������واءك ف�������ي ال�����������س�����م�����ا ����س���ه���ب���ا 

����س���ح���ب���ا  ال�������م�������دى  ف�������ي  رداءك  واب�����������س�����ط 
اأم����������ط����������ْر دي�����������������ارك ه���������ا ه������ن������ا ع����ط���������سٌ 

ع���ن���ب���ا  اأث���������م���������رْت  ق�������د  ارت���������������وْت  م�������ا  اإْن 
وام�������������������اأْ رواب�������ي�������ن�������ا ���������س��������ًذى ع�������ِط�������ًرا 

�����س����خ����ب����ا  دٌم  ه�������ن�������ا  ال�������������������ولء  ط��������ه��������ُر 
وه�������ن�������ا ل�����م�����و������س�����ى �������س������ْم������ك������ٌة ������س�����رب�����ْت 

������ُر ي����ب���������س����ره����ا م���������س����ْت ع��ج��ب��ا  وال������ِخ�������������سْ
وه���������ن���������ا ل������م������و�������س������ى األ������������������ف ن������اف������ل������ٍة 

م�����رت�����ق�����ب�����ا  اهلل  ب������ن�������������س������ر  اأم��������������������ا 

املمتاز اجلعفرّي  املفتي 

اإعداد هيئة التحرير
ولمتابعة المو�سوع ا�ستقبل المفتي قبان في مكتبه في دار 
الإفتاء الجعفري في بئر ح�سن � الغبيري، وفدًا من لجنة جبيل 
التي كّلفها رئي�س المجل�س ال�سامي ال�سيعي الأعلى الإمام 
ال�سيخ عبد المير قبان متابعة مو�سوع الخافات العقارية 

في المنطقة والعمل على ايجاد الحلول المنا�سبة لها. 
واكّد المفتي قبان على �سرورة التعاون والتن�سيق مع 
البطريركية المارونية واإجراء حوار عقاني يهدف اإلى 
قرى  في  اأهلنا  بين  العقارية  والخافات  الم�ساكل  حل 
الحفاظ  واأولوية  اأهمية  على  موؤكدًا  وك�سروان،  جبيل 
»اأنتم  جبيل  لأب��ن��اء  ق��ال  كما  الم�سترك  العي�س  على 
تعي�سوا  اأن  يجوز  ول  واح��دة  ومنطقة  واحد  بلد  اأبناء 
األ  يفتر�س  عقارّية  اإ�سكالت  ب�سبب  دائم  ت�سنج  في 
تكون ال�سبب في نزاعات و�سراعات لي�ست في محلها 
ما دام هناك عقاء من اأبناء جبيل، ويكون المرجع 
اإظهار  �ساأنها  من  التي  والم�ستندات  القوانين  هي 

الحدود وتثبيت الحقوق «. 
اللجنة  ف��ي  القانوني  الم�ست�سار  ق��ال  وب����دوره 
المحامي عماد المولى : »بتوجيه من �سماحة الإمام 
ال�سيخ قبان ت�سكلت لجنة في باد جبيل وك�سروان 
لحل الخافات العقارية القائمة بين بع�س اخواننا 
الم�سيحيين والطائفة ال�سيعّية وتمَّ عقد اأول اجتماع 
اإلى  و�سي�سار  �سماحته  من  بتوجيه  اللجنة  لهذه 
اللجنة  بهذه  الراعي  البطريرك  غبطة  اإع��ام 
حقوق  يحمي  بما  وال��ت��ع��اون  التن�سيق  يتمُّ  ك��ي 
اأبناء الطائفة في هذه المنطقة والحفاظ على 
العي�س الم�سترك ال�سامي � الم�سيحي وهذا هو 
الخط العري�س لهذه اللجنة والعنوان الرئي�سي 
�سنكون  وبالتالي  لها في اجتماعنا  وال�سا�سي 
في تن�سيق كامل مع غبطة البطريرك الراعي 
ومع المجل�س ال�سامي ال�سيعي العلى، وان 
�ساء اهلل �سننجح في هذا المو�سوع ون�ستطيع 
اأن ن�سل الى حلول تر�سي جميع اأبناء هذه 
وج��وده��م  ع��ل��ى  المحافظة  م��ع  المنطقة 

والتعاي�س الإ�سامي � الم�سيحي فيها«. 

ْر الشيخ قبالن يف رأس أسطا وعلمات وُزمَّ

9899



أخبار ونشاطات

بدعوة من الأ�ستاذ الحاج اأحمد كنج مدير مكتب العاقات 
لجمعية  التابع  لبنان،  و�سمال  وجبيل  ك�سروان  ف��ي  والتكفل 
المبّرات الخيرّية، لبى دعوته ق�سم من الكافلين لاأيتام ولذووي 
م.   2019 اآذار   28 فيه  الواقع  الخمي�س  يوم  ال�سعبة،  الحالت 
 ،t حيث كان الإنطاق من م�سجد الإمام عليِّ بن اأبي طالب
بعد �ساة الظهر والع�سر باإمامة القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف 

محّمد عمرو وب�سحبته في هذه الرحلة.
كان باإ�ستقبال الوفد ف�سيلة ال�سيخ فوؤاد خري�س، رئي�س دائرة 
كلمة  ف�سيلته  األقى  اّلذي  الخيرّية،  المبّرات  جمعية  في  التكفل 
ب�سكل  الجمعّية  موؤ�س�سات  عن  �سرحًا  بها  م  قدَّ بالوفد  ترحيبّية 
منذ  انطاقتها  وكيفّية  خا�س،  ب�سكل  منها  والرعائّية  ع��ام، 
اأربعين عامًا ولغاية تاأريخه على يدي الموؤ�س�س العّامة المرجع 
ثمَّ كيف تطّورت  ال�سّيد محّمد ح�سين ف�سل اهلل )ر�س(، ومن 
بجهود الموؤ�س�س ومن ثّم على يدي نجله �سماحة العّامة ال�سّيد 
علّي ف�سل اهلل و�سعادة المدير العام الدكتور ال�سّيد محّمد باقر 
ف�سل اهلل. وقد اأجاب القا�سي الدكتور عمرو على كلمته �ساكرًا 
زيارة  اإلى  بعدها  الجميع  اإنتقل  ُثّم  اللقاء.  وهذا  الدعوة  هذه 
�سريح �سماحة العّامة المرجع ال�سّيد ف�سل اهلل )قده(، لقراءة 
المرجع  العّامة  مكتبة  بزيارة  بعدها  قاموا  بالتالي  الفاتحة، 

ال�سّيد محّمد ح�سين ف�سل اهلل العاّمة، واأق�سامها وتقديم �سرح 
عن اأق�سامها من قبل الأخت الم�سوؤولة عن هذه الأق�سام.

 ،u ُثّم اإنتقل الوفد اإلى مبّرة ال�سّيدة خديجة الكبرى ومن 
وكان في ا�ستقبال الوفد مديرة المبّرة والكادر الرعائّي والأيتام 
حيث جال الوفد على اأق�سام المبّرة كالم�ستو�سف وغرف النوم، 
كريم  عليا  الحاجة  المبّرة  مديرة  وقّدمت  التدري�س.  واأماكن 
التعامل معهم كل ح�سب  �سرحًا وافيًا عن رعاية الأيتام وكيفّية 

عمره.
وتخّلل الجولة في المبّرة الجلو�س مع الأيتام والتحّدث معهم. 
كما تعّرف عدد من الكافلين على الأيتام اّلذين يكفلونهم وقّدموا  
بالمنا�سبة،  الحلوى  قالب  بقطع  الجميع  و�سارك  لهم.  الهدايا 

واأُخذت ال�سور التذكارّية معهم.
وبعد اإنتهاِء الزيارة رافقت مديرة المبّرة الوفد اإلى المدخل 

الرئي�س واأُخذت ال�سور التذكارّية.
الزائر  الوفد  والإيجابي عند  الجيد  الأثر  الزيارة  لهذه  كان 
الموؤ�س�س  المرجع  العّامة  ول�سماحة  الدعوة  ل�ساحب  وال�سكر 
ال�سّيد ف�سل اهلل)ر�س(، ولنجله العّامة ال�سّيد علّي ف�سل اهلل 
جمعية  في  الكرام  الم�سوؤولين  ولجميع  العام،  المدير  ول�سعادة 

المبّرات الخيرّية. 

والتكفل  العالقات  مكتب  مع 

اإعداد هيئة التحرير

لبنان وشمال  وجبيل  كسروان  يف 
اخلريّية املرّبات  جمعية 

مبارك  
للعروسين  

بتاريخ 25 اآب 2019 م. احتفل 
ب��زف��اف رج���ل الأع���م���ال الأ���س��ت��اذ 
و���س��ي��م خ��ط��ار ح��ي��در اأح��م��د على 
الحاج  هبة  الأ���س��ت��اذة  المحامية 
وليد حيدر اأحمد بعقد قرانهما في 

عيد الغدير العظيم 1440ه�. 
رئ���ي�������س ت���ح���ري���ر م��ج��ل��ة 
ــة ُجـــبـــيـــلـــّيـــة« واأ���س��رة  ــ ــاللـ ــ »اإطـ

ال���ت���ح���ري���ر ت���ت���وج���ه ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
الكريمين  للعرو�سين  والمباركة 
ال��ك��رام  اأح��م��د  ح��ي��در  ولآل 
بهذا الزواج المبارك �سائلين 
التوفيق  للعرو�سين  تعالى  اهلل 
اآمين.  والت�سديد والبنين والبنات. 

اإعداد هيئة التحرير
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العاّلمة الشيخ 
علي خازم 

وحفظ 
الرتاث القرآيّن 

يف لبنان

ه��و من  خ���ازم  ع��ل��ي  ال�سيخ  الأ���س��ت��اذ  ال��ف��ا���س��ل  ال��ع��ّام��ة 
لبنان  في  الم�صلمين«  العلماء  »تجمع  ل�  الأوائ��ل  الموؤ�س�سين 
مركز  وموؤ�س�س  الأم��ن��اء،  مجل�س  ف��ي  وع�سو  1982م.  �سنة 
حٌف لحفظ التراث القراآني والكتابي«. له اإطالت كثيرة  »�صُ
من خال كتبه وموؤلفاته القّيمة ومواقفه في لبنان وخارجه في 
الدفاع عن القراآن الكريم والوحدة الإ�سامّية، وحثِّ الأجيال 
ومنها   ،i البيت  واأه��ل  الكريم  القراآن  بعلوم  التم�سك  على 
ال�ساد�س  كمعر�سه  لبنان.  في  القراآنّية  المعار�س  لهذه  اإقامته 

في كرك نوح مدينة العلم والتاريخ والثقافة الأ�سيلة.
العّامة  ا�ست�سهاد  على  �سنة  خم�سمائة  م��رور  بمنا�سبة 
المحقق الكركي افتتح مركز »�صحف لحفظ التراث القراآني 
مجمع  ف��ي  ُمــطــّهــرة«  ــحــف  »�ــصُ ال�ساد�س  معر�سه  والــكــتــابــي« 
»جمعية  م��ع  بالتعاون  ن��وح  ك��رك  بلدة  ف��ي  الكركي  المحقق 
المجل�س  رئي�س  ورعاية  الثقافية«،  الخميني  االإمـــام  مراكز 
ال�سيا�سي في »حزب اهلل« ال�سيد ابراهيم اأمين ال�سيد، بح�سور 
»حزب  اأنور جمعة، وم�سوؤول منطقة البقاع في  النائب الأ�ستاذ 
المام  مراكز  عام جمعية  ومدير  النمر،  الدكتور ح�سين  اهلل« 
ور�سمية  دينية  وفاعليات  �سعيد  نزار  ال�سيخ  الثقافية  الخميني 

واجتماعية.  وبلدية 
بداأ الحتفال بتاوة من القراآن الكريم للقارئ محمد علي 
م  قدَّ بعده  حف«،  »�صُ فيلم عن م�سروع مركز  ُعِر�ُس  ثّم  اأمهز، 
العّامة  المركز  مدير  لكلمتي  �سعيب  ه�سام  الحتفال  عريف 
اهلل«  »حــزب  في  ال�سيا�سي  المجل�س  ورئي�س  خازم  علي  ال�سيخ 
ال�سّيد ابراهيم اأمين ال�سّيد، الذي ق�سَّ �سريط الفتتاح وتولى 

ال�سيخ خازم جولة تو�سيحية عن المعرو�سات.
وال�سّيد  البّزال  ابراهيم  الخطاطين  اإكمال  المعر�س  تخلل 
ال�سريف  الم�سحف  من  ن�سختين  كتابة  الدين  فخر  �سامي 
الخطوط  في  والرائد  الممتاز  عملهما  من  نماذج  عر�س  مع 

القراآنّية.
ومما جاء في كلمة العاّلمة ال�سيخ خازم:

خم�سمائة  م��رور  بذكرى  اإحتفاء  ن��وح  ك��رك  في  المعر�س 

اإعداد هيئة التحرير

الأقدم  حوزتها  وتلميذ  فيها  المولود  ابنها  ا�ست�سهاد  على  �سنة 
بين الحوزات العلمية الدينية ال�سيخ علّي بن الح�سين بن عبد 
وبال�سيخ  الكركي  والمحقق  الثاني  بالمحقق  المعروف  العالي 

العائي وبالمولى المرّوج.
لتكريم  منا�سبٌة   � حف  �سُ مركز  في   � مّنا  هنا   والمعر�س 
والمحقق  العزيزة  نوح  كرك  بلدة  �سهداء  ودماء  علماء  مداد 
وقد  العلم  وعطاء  الدم  بين عطاء  في طليعتهم جمعًا  الكركي 
ق�سى عّامتنا الكبير �سهيدًا بال�سُم على ما ذكره والد ال�سيخ 

البهائي.
لقد قّدمت كرك نوح اإلى لبنان )بحدوده الحالية( ما بين 
القرن ال�ساد�س والقرن الرابع ع�سر الهجريين )1106� 1979 
اإليها  بن�سبتهم  عرفوا  دينيًا  عالًما  وثاثين  واح��دًا  ميادي( 
ما  اأي  عالمًا،  و�سبعين  وثاثة  �ستمائة  اأ�سل  من  )الكركي( 
اللبنانيين  ال�سيعة  الم�سلمين  بالمائة من علماء  الثاثة  ُيقارب 
تاريخ  في  ا�ستهروا  علماء  ت�سعة  من  واحد  الكركي  والمحقق 

ال�سيعة حول العالم بلقب المحقق.
وقد قّدمت كرك نوح وما زالت م�ساِهمًة في معارك الدفاع 

عن الكرامة والحرية ما ل يح�سي ثناءه اإل اهلل.
كتابة  لتطّور  متحفية  جولة  هو  المبارك  المعر�س  ه��ذا 
وطباعته،  ال�سريف  الم�سحف  وتزيين  وتذهيب  وزخ��رف��ة 
وتف�سيره  الكريم  القراآن  علوم  وتن�سيق  كتابة  لتطّور  وكذلك 
اأدوات  نماذج  ا�ستعرا�س  الى  ا�سافة  وطباعتها،  وترجماته 
هذا،  يومنا  الى  ال�سريف  النبوّي  الع�سر  من  والحفظ  الكتابة 

مع الكثير من ُمتعلقات الم�سحف ال�سريف كاأدوات واآلت.
ثم كانت كلمة راعي الفتتاح رئي�س المجل�س ال�سيا�سي في 
تحّدث  الذي  ال�سّيد  اأمين  ابراهيم  ال�سّيد  �سماحة  »حزب اهلل« 
عن اأهمية بناء الفرد الذي يج�سد المفاهيم القراآنية، َوُمرّكزًا 
على وظيفة الُمبدعين في ت�سخير اإبداعهم على ال�سعيد الفني 
الفي�سل  اليوم  عالم  في  ي�سكل  الذي  القراآن  لخدمة  والنغمي 
ب�سهامه  الإ�سام  اأ�ساب  الذي  والم�سلم  الحقيقي  الم�سلم  بين 

اأكثر مما اأ�سابه الأعداء.
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لف�سيلة  زي��ت��ون  ف��ي  الح�سينّي  ال��ع��زاء 
عمرو. قا�سم  ال�سيخ ح�سن  الخطيب 

ك��م��ا ك���ان���ت ب���داي���ة ال��ب��رن��ام��ج في 
في   ،r ال���م���ه���دّي  الإم������ام  ح�����س��ي��ن��ّي��ة 
وثاثين  ال�ساد�سة  ال�ساعة  المعي�سرة 
اأّول  م��ن  ب��داي��ة  ي���وم  ك��ل  ع�سر  دق��ي��ق��ة 
ال��ع��زاء  ق����ارئ  وك����ان  م.   2019 اأي���ل���ول 
قا�سم  ح�سن  ال�سيخ  الخطيب  ف�سيلة 
التوجيهّية  الكلمات  بع�س  وكانت  عمرو. 
لف�سيلة ال�سيخ محمود طالب عمرو اإمام 
الواقع  ال�سبت  يوم  ع�سر  عدا  الم�سجد 
ل�سماحة  الكلمة  فكانت   2019/9/7 فيه 
محّمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي 

المنا�سبة. عمرو من وحي 
الإ���س��ام��ّي  البيت  اأه���ل  م��رك��ز  وف��ي 
يوم  ك��ان  الح�سون   � ف��رح��ت  �سقي  ف��ي 
يومًا   2019/9/6 فيه  ال��واق��ع  الجمعة 
المركز وبلدة الح�سون،  بتاريخ  م�سهودًا 
الموؤمنين  من  كبير  جمع  بح�سور  وذلك 
وال��م��وؤم��ن��ات م��ن ق���رى ب��زي��ون وف��رح��ت 

القا�سي  �سماحة  يتقّدمهم  والح�سون 
عمرو  م��ح��ّم��د  ي��و���س��ف  ال�سيخ  ال��دك��ت��ور 
ووج���وه اإج��ت��م��اع��ّي��ة واخ��ت��ي��ارّي��ة وب��ل��دّي��ة 
ال�سيخ  للعّامة  التوجيهّية  الكلمة  وكانت 
محّمد ح�سين عمرو عن معاني ومفاهيم 
ف�سيلة  قراأ  ُثّم  المباركة.  الذكرى  هذه 
اأب���و عقيل  ال�����س��ّي��د  ال��ع��ّام��ة  ال��خ��ط��ي��ب 
المنا�سبة  في  ح�سينيًا  مجل�سًا  المو�سوّي 
الحاج  الأ���س��ت��اذ  الموؤ�س�سين  روح  ع��ن 
واأ�سقائه  حيدر  اأبي  حمد  محمد  ح�سين 
اأمين �سر محافظة  الحاج حمد، و�سعادة 
العزيز،  عبد  الأ�ستاذ  ال�سابق  ال�سمال 
الحاجة  ووالدتهم  ونزار  كامل،  والعقيد 
حيدر،  اأبي  مح�سن  اأفندي  محمد  زمزم 

والحاجة مريم نجيب عمرو. 
واأّما في جامع االإمام 

t، في جبيل علّي بن ابي طالب 
الح�سينّية  ال��ع��زاء  مجال�س  فكانت 
اأب��و  ال�سّيد  الخطيب  ال��ع��ّام��ة  لف�سيلة 
خطابة  ت��وال��ى  وق���د  ال��م��و���س��وّي.  عقيل 

كعادتها كل عام اأقامت دائرة التبليغ 
ال�سّيد  المرجع  العّامة  موؤ�س�سات  في 
محّمد ح�سين ف�سل اهلل )ر�س(، ذكرى 
عا�سوراء في باد جبيل وفتوح ك�سروان، 
ب��داي��ة م��ن م�����س��اء ي���وم ال�����س��ب��ت ال��واق��ع 
يوم  ظهر  ولغاية  م.   2019 اآب   31 فيه 
م.   2019 اأيلول   10 فيه  الواقع  الثاثاء 

الآتي: ال�سكل  على 
كان البرنامج في م�سجد الإمام علّي 
� جبيل، وفي ح�سينّية   t بن ابي طالب 
 � زيتون  بلدة  في   ،o مريم  بن  عي�سى 
فتوح ك�سروان كل ليلة على ال�سكل الآتي، 

م�ساًء: الثامنة  ال�ساعة  بداية من 
� قراءة اآيات من القراآن الكريم

من  ال��دي��ن  علماء  م��ن  لعالم  كلمة   �
الذكرى وحي 

� مجل�س عزاء ح�سينّي
الح�سينّي  العزاء  مجل�س  قارئ  وكان 
الخطيب  ال��ع��ّام��ة  ف�سيلة  ج��ب��ي��ل  ف��ي 
ومجل�س  ال��م��و���س��وّي،  عقيل  اأب���و  ال�سّيد 

ال��ب��ت��رون، ع�سو   � ب��ا  دي���ر  ب��ل��دة  اإم���ام 
لبنان. في  الم�صلمين«  العلماء  »تجمع 

واأّما في ح�سينّية 
 o عي�سى بن مريم 

في بلدة زيتون ـ فتوح ك�سروان.
الح�سينّية  م��ن��ب��ر  ع��ل��ى  ت��وال��ى  ف��ق��د 
ال�سماحة  اأ���س��ح��اب  وت��وج��ي��ه��ًا  خ��ط��اب��ة 
وال�������س���ي���ادة وال�������س���ع���ادة خ����ال ل��ي��ال��ي 

عا�سوراء كل من:
� ال��ع��ّام��ة ال�����س��ّي��د ع��ل��ي ف�����س��ل اهلل 
م�ساء  الخيرّية  المبّرات  جمعية  رئي�س 

يوم ال�سبت الواقع فيه 2019/9/7.
جبيل  ل��ب��اد  ال��ج��ع��ف��رّي  ال��م��ف��ت��ي   �
الأمير  عبد  ال�سيخ  العّامة  وك�����س��روان 

الدين. �سم�س 
الدكتور  للقا�سي  وم��داخ��ل��ة  كلمة   �

عمرو. محّمد  يو�سف  ال�سيخ 
اللقي�س  غ�ّسان  ال�سيخ  اأحمد  ال�سيخ   �

النور في مدينة جبيل. اإمام م�سجد 
� المون�سنيور نجم مراد ممثًا النائب 

نبيل  المطران  �سيادة  العام  البطريركي 
ال�سامي  ك�����س��روان  م��ط��ران  ال��ع��ن��داري 

الإحترام.
محّمد  ال�����س��ي��خ  م�سطفى  ال�����س��ي��خ   �

يزبك.
ال�����س��ي��خ  ُم���ع���اذ  ال���دك���ت���ور  ال�����س��ي��خ   �
الــعــلــمــاء  »تــجــمــع  ع�سو  �سعبان  �سعيد 

لبنان. في  الم�صلمين« 
ع�سو  الرحمن  عبد  اأح��م��د  ال�سيخ   �

لبنان. في  الم�صلمين«  العلماء  »تجمع 
»تجمع  ع�سو  العلي،  خالد  ال�سيخ   �

لبنان. في  الم�صلمين«  العلماء 
الها�سم. ب�ّسام  الدكتور  �سعادة   �

� ال�سيخ محمد اأحمد حيدر اإمام بلدة 
الم�صلمين«  العلماء  »تجمع  زيتون ع�سو 
الجعفرّي  المفتي  وم��م��ث��ل  ل��ب��ن��ان،  ف��ي 
جبيل  ب���اد  ف��ي  ال��دي��ن  �سم�س  ال�����س��ي��خ 

وك�سروان.
المباركة  المجال�س  هذه  ح�سر  وقد 
وثقافّية  واإجتماعّية  دينّية  �سخ�سيات 

ليالي  الم�سجد خال  وتوجيهًا على منبر 
والف�سيلة: ال�سماحة  اأ�سحاب  عا�سوراء 

العّامة  وك�سروان  � مفتي باد جبيل 
الدين. �سم�س  الأمير  ال�سيخ عبد 

الدكتور  القا�سي  الم�سجد  اإم���ام   �
عمرو. محّمد  يو�سف  ال�سيخ 

� الأ�ستاذ المفتي ال�سيخ غ�ّسان اللقي�س 
اإمام المركز الإ�سامّي في جبيل.

ال�سيخ محّمد ح�سين عمرو  العّامة   �
حزب  ف��ي  الخام�سة  المنطقة  م�����س��وؤول 
»تجمع  في  الإع��ام��ي  والم�سوؤول  اهلل. 

لبنان. في  الم�صلمين«  العلماء 
نائب  اأح��م��د  حيدر  محمود  ال�سيخ   �
طالب  اأبي  بن  علّي  الإم��ام  م�سجد  اإم��ام 

t � جبيل.
� ال�سيخ محّمد اأحمد حيدر اإمام بلدة 
العّامة  الجعفرّي  المفتي  وممثل  زيتون، 
»تــجــمــع  وع�سو  ال��دي��ن،  �سم�س  ال�سيخ 

لبنان. في  الم�صلمين«  العلماء 
� ال�سيخ حمد محمد اآل الحاج يو�سف 

دائرة التبليغ يف مؤسسات 
العاّلمة املرجع السّيد فضل اهلل )رض(

وذكرى عاشوراء 
يف 

بالد جبيل وفتوح كسروان
اإعداد هيئة التحرير
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وقف�ا  ــذيــن  الَّ لمنطق  رف�صنا  ولــنــ�ؤّكــد 
مائر  الَّذين باع�ا ال�صَّ مع يزيد، منطق 
طمعهم  اأو  ودنياهم  �صه�اتهم  اأجل  من 
الأجل م�قع هنا اأو من�صب هناك، ونعلن 
والر�صالة  الــمــبــادئ  منطق  مــع  وقــ�فــنــا 

والقيم واالأخالق واالأهداف الكبيرة«.
الح�سين  حركة  اأنَّ  �سماحته  وت��اب��ع 
لحركة  امتداد  هي  ثورته  واأهداف   ،t
نهلوا من  ��ذي��ن  الَّ وال��ر���س��ل  الأن��ب��ي��اء  ك��ّل 
هو  واح���د،  لهدف  وج���اوؤوا  واح��د  معين 
ُمعتبرًا  وكرامته،  وعزته  الإن�سان  خدمة 
هذه  تتقوقع  لكي  يعمل  م��ن  ه��ن��اك  اأنَّ 
والخا�ّس،  ال�سّيق  اإط��اره��ا  في  الأدي��ان 
جماعتها  بحجم  جماعة  كّل  تفّكر  بحيث 
بحجم  اأو  م��ذه��ب��ه��ا  اأو  ط��ائ��ف��ت��ه��ا  اأو 
يفّكر  اأن  من  ب��دًل  ة،  الخا�سَّ م�سالحها 
اأبنائه.  وم�ستقبل  الوطن  بحجم  الجميع 

ــا دامــــــــت الــعــقــلــيــة  ــ ــ واأ������س�����اف: »مـ
الـــفـــئـــ�يـــة والـــطـــائـــفـــيـــة والـــمـــذهـــبـــيـــة 
والــمــنــاطــقــيــة تــ�ــصــيــطــر عــلــى تــفــكــيــرنــا، 
ــبــيــات  ــاالت والــعــ�ــص ــعــ ــفــ وتـــحـــركـــنـــا االنــ
اأو  ــز، ويـــعـــيـــ�ـــس كـــــّل مــــذهــــب  ــ ــرائـ ــ ــغـ ــ والـ
ــّس، فلن  ــا�ـ ــا الـــخـ ــمـ ــارهـ طــائــفــة فـــي اإطـ
نــ�ــصــتــطــيــع بــنــاء وطــــن؛ وطـــن الــعــدالــة 
بعيداً  االإنــ�ــصــان،  وكــرامــة  االجــتــمــاعــيــة 
عـــن الــمــ�ــصــالــح الــ�ــصــخــ�ــصــيــة والــفــئــ�يــة 
�صن�صل  هـــل  م��ت�����س��ائ��ًا:»  والـــحـــزبـــيـــة«، 
الم�صيحي  فــيــهــا  يــطــالــب  مــرحــلــة  اإلـــى 
ــم،  ــهــ ــاتــ ــاجــ ــقــــ�ق الـــمـــ�ـــصـــلـــمـــيـــن وحــ بــــحــ
الم�صيحيين  بحق�ق  الم�صلم  ويطالب 

وحاجاتهم؟«.
الح�صين  من  نتعلَّم  �سماحته:»  وقال 
t، كّل هذا ال�صفاء وهذا الحّب وهذه 
الــروحــيــة فــي الــتــعــامــل مــع االآخـــريـــن. 

ــذيــن  الَّ هـــ�ؤالء  واجــه   ،t الح�صين  اإنَّ 
ــــدوا عــقــ�لــهــم وو�ـــصـــائـــل الــمــعــرفــة  جــــمَّ
حــراً  يــكــ�ن  اأن  لالإن�صان  ــاأراد  فـ لــديــهــم، 
في تفكيره وفي قراراته، اأن ال ي�صت�صلم 
اأو  عــقــلــه  يــجــّمــد  اأو  االآخـــريـــن  ــار  ــكـ الأفـ
ــر فــيــهــا ويــنــقــدهــا  يــفــّك اأن  ــل  بـ ــبــه،  يــعــّل
لياأخذ منها الحّق ويبعد عنه الباطل«.

وت���اب���ع ���س��م��اح��ت��ه:» الــحــ�ــصــيــن كـــان 
اإلى  ــة  االأُمَّ ت�صل  عندما  الخط�رة  يرى 
مــرحــلــة تــلــغــي فــيــهــا عــقــلــهــا وتــفــكــيــرهــا 
وتــ�ــصــتــ�ــصــلــم لــمــنــطــق زعــمــائــهــا الــذيــن 
بــاعــ�ا اأنــفــ�ــصــهــم و�ــصــمــائــرهــم مــن اأجــل 

الخا�صة«. وم�صالحهم  الدنيا  �صه�ات 
�سبكة  واجه   ،t الح�سين  اأنَّ  وراأى 
اأن  اإل��ى  الإن�����س��ان  تدفع  التي  الم�سالح 
اأجل  من  ومبادئه  قيمه  كل  عن  يتخّلى 
ت��ح��ق��ي��ق م�����س��ال��ح��ه ال��ذات��ي��ة ورغ��ب��ات��ه 
م�ستقبل  ح�ساب  على  كان  ولو  و�سهواته، 
الذي  الأعمى  ب  التع�سّ واجه  كما  الأّمة، 
ه��ذا  وراء  ال�سير  اإل���ى  الإن�����س��ان  ي��دف��ع 
الحزب  هذا  اأو  الطائفة  هذه  اأو  الزعيم 
ودرا�سة  وع��ي  دون  من  الموقع،  ه��ذا  اأو 
ل��ع��واق��ب ه��ذا الأم���ر ون��ت��ائ��ج��ه، وب��ع��ي��دًا 
الحقيقية  م�سلحته  ع��ن  ال��ّت�����س��اوؤل  ع��ن 

القادم.  وم�ستقبله 
ــا تـــحـــرك  ــدمــ ــنــ وخ���ت���م ق�����ائ�����ًا:» عــ
وعياً  اأكــثــر  ت�صبح  فاإنها  عقلها،  ــة  ـ االأُمَّ
يلغيها،  اأن  اأحــد  ي�صتطيع  ولن  وتدبراً، 
يتالعب  اأو  يــدّجــنــهــا،  اأو  يــهــّمــ�ــصــهــا،  اأو 
يريد.  حيث  اإلى  ياأخذها  اأو  بم�صيرها، 
الــ�عــي  اإنــتــاج  اإعــــادة  اأراد  الــحــ�ــصــيــن  اإنَّ 
الــتــي �صكتت  ــة  ــ ـ الــمــفــقــ�د فــي هـــذه االأُمَّ
الذي  االألــيــم  الــ�اقــع  هــذا  بكلِّ  ور�صيت 

تعانيه«.

وب��ل��دّي��ة واإخ��ت��ي��ارّي��ة، اأب��رزه��م 
الثقافّي  المجل�س  من  اأع�ساء 
ل���ب���اد ج��ب��ي��ل، واأع�������س���اء 
ــاء«  ــ ــعـ ــ ــاء االأربـ ــقــ م���ن »لــ
جونية  ف��ي  الثقافّي 
وغ�����ي�����ره�����م م��ن 
ال�����س��خ�����س��ي��ات 

الكريمة. 
وق�������������د 
رّك����������������زت 
ك�������ل�������م�������ات 
ال�����������������س��������ادة 
ال����خ����ط����ب����اء ف���ي 
ال��م��راك��ز الأرب��ع��ة الآن��ف��ة 
والمثل  الذكرى  معاني  على  الذكر 
الوحدة  في  منها  ن�ستفيدها  التي  العليا 
الإ���س��ام��ّي��ة، وال���وح���دة ال��وط��ن��ّي��ة وف��ي 
والتكفيرّي  الإ�سرائيلّي  العدو  مواجهة 

الغا�سم.
مّما جاء في كلمة 

ال�سّيد علي ف�سل اهلل:  العاّلمة 
ــة فـــــي هــــذا  ــنـ ــصـ ــقـــي فـــــي كــــــلِّ �ـ ــتـ ــلـ »نـ
وعياً  لنزداد  عا�ص�راء،  م��صم  الم��صم؛ 
�صاحات  في  دورنــا  ولــنــ�ؤدي  وم�ص�ؤوليًة، 
هذه الحياة، كي ال نك�ن على هام�صها«، 
عا�سوراء،  ن�ستعيد  عندما  اأنَّنا  معتبرًا 
من  لنهرب  التاريخ  هذا  ن�ستعيد  ل  نا  فاإنَّ
ن�ستند  بل  بالما�سي،  لنتغنى  اأو  واقعنا 

والم�ستقبل. الحا�سر  ل�سناعة  اإليه 
عا�ص�راء  كانت  �سماحته:»  واأ�ساف 
وما زالت تمّثل حدثاً تاريخياً واأخالقياً 
ــر عــن  ــاً، فــنــحــن نــحــيــيــهــا لــنــعــّب ــ ــ�ريـ ــ وثـ
تجاه  واأحا�صي�صنا  وم�صاعرنا  عاطفتنا 
واأ�ــصــحــابــه،  بيته  واأهــــل   ،t الح�صين 

اإلمام 
موسى 
الصدر

اإعداد هيئة التحرير

واألستاذ 
إبراهيم منري 

اإجراء  الحاج ح�سين  الإعامي محمد  مني  طلب 
لقاء معه في منزلي في المعي�سرة بمنا�سبة الذكرى 
الحادية والأربعين لجريمة تغييب الإمام ال�سّيد مو�سى 
اآب 1978 م. عن دور الإمام  ال�سدر ورفيقيه في 31 
وذكرياتي  ك�سروان،  وفتوح  جبيل  ب��اد  في  ال�سدر 
ال�سخ�سّية حول ذلك. وقد ا�ستعنت بكتابي »الّتذكرة 
اأو مذكرات قا�ٍس« ومجلة »اإطاللة ُجبيلّية« باأعدادها 
ال�سادرة خال ت�سع �سنوات، وبالحاج نزيه ح�سن عمرو 
الإثنين  يوم  ع�سر  اللقاء  تمَّ  حيث  لذلك،  للتح�سير 
بالمعي�سرة.  منزلي  في  م.  اآب 2019  فيه 24  الواقع 
اآب  الواقع في 31  ال�سبت  يوم  ون�سر ق�سم منه ع�سر 

2019 م. من تلفزيون »المنار«.
ال�سحافي  به  قام  ما  انتباهي  ا�سترعى  اأّن��ه  غير 
في  االإمــــام«  »ع�صر  كتابه  في  طلي�س  اأك��رم  الأ�ستاذ 

ال�سفحتين 257 � 258.
]» االإمام ال�صدر وبالد جبيل

الفاعليات  اأح��د  اإب��راه��ي��م،  منير  ال�سّيد  ي��روي 
الُجبيلّية:
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تحرك الإمام بحيوية في جبيل، اأثناء الفتنة، 
واللقاءات  المحا�سرات  يلقي  وكان  بقليل  وقبلها 
بمدار�س الرهبنة، بالبطريركّية، وبمطرانّية جبيل 
وكان تركيزه على التعاي�س الم�سيحّي � الإ�سامّي، 
وكان يرّكز على العدل الإجتماعّي وعلى الغبن من 

فريق لفريق.
�سنة 1972،  ط��ورزي��ا  ف��ي  منزلي  ف��ي  زارن���ي 
المنزل ومن  المواطنون م�سافة طويلة قبل  حمله 
روؤ�ساء  اأ�ساتذة،  مطارنة،  خوارنة،  الطوائف،  كل 
بلديات، اأع�ساء المجال�س الإختيارّية، تكّلم العديد 
وكان محور الخطابات التاآلف، والمحبة، الوحدة 

والتعاي�س. 
وي��ت��اب��ع ال�����س��ّي��د اإب��راه��ي��م: ف��ي ج��ب��ي��ل، تجد 
ال�سيعّي،  ال�سني،  الأرثوذك�س،  وال��روم  المارونّي، 
اآث��ار  اإده  ريمون  وللعميد  جيدة،  عاقات  هناك 
التوظيف  في  يميز  ل  وان  التعاي�س  على  اإيجابّية 
بين الم�سلمين والم�سيحيين، لكن لي�س هناك مدير 
عام من منطقة جبيل، كانوا يوؤخذوا من الجنوب 

باأكثرّية %99.
هناك من جبيل 10 � 12 األف ناخب، �ساركوا 
اآلف   6 حوالى   1988 الأخ��ي��رة،  الإنتخابات  في 

�سوت والبقّية تعي�س في بيروت وال�سواحي.
ق�سد الإمام جميع القرى ال�سيعّية وغيرها.

واأثناء  جبيل،  بمنطقة  ال�سدر  الإم��ام  اإهتّم 
حرب 1975 كان يجتمع بفاعليات ُجبيلّية في مركز 
الإفتاء الجعفرّي ومكتب ال�سيخ عبد الأمير قبان، 
كان يهتم بالمواطنين ال�سيعة الباقين في قراهم 
المعزولة يومذاك ويعمل لتاأمين المواد التموينّية 
باإت�سالت  يقوم  وك��ان  البقاء،  على  وحثهم  لهم 
�سيا�سية مكثفة كلما توتر الو�سع هناك، خ�سو�سًا 
اأفقا ول�سا وغيرها، كان يعتبر  العالي  في الجرد 
الوجود ال�سيعّي في منطقة جبيل �سروريًا واأ�سا�سًا 
في منع التق�سيم في تلك الفترة، وكان مع بع�س 
معاونيه في اأوتيل اآلويت � الطيبه، منطقة بعلبك. 
واأ�سار اإلى ال�سل�سلة القريبة، وقال �ساأمنع التق�سيم 

من هذا الجبل«.

من 
نشاطات 

مركز 
علّي  اإلمام 

t بن أبي طالب 
ية  للرعا

اإلجتماعّية 
املعيصرة
اإعداد هيئة التحرير

الإمام  مركز  في   2019 �سنة  تمّيزت 
بالكثير من  الإجتماعّية  للرعاية   tعلي
الأن�سطة التي طالت العديد من الجوانب 
��ن��ة ب��ن��ج��اح��ات  ك��م��ا وت��ك��ّل��ل��ت ه���ذه ال�����سّ
وان���ج���ازات ع��ل��ى م�����س��ت��وى الح��ت��ف��الت 

... التدريبّية  والور�س  المعارف  وتطوير 
الخبر«  »اإعــداد  ور�سة  في  الم�ساركة   �
مع  مرا�سل قناة المنار الإعامي »�صامر 

علي« الحاج 
� الم�ساركة في دورة »اإدارة الذات« مع 

»بالل عبداهلل«  المدّرب الدكتور 
ث��ق��اف��ّي��ة /  اإج��ت��م��اع��ّي��ة /  اأن�����س��ط��ة   �

.. منا�سبات  /اإحياء  /ريا�سّية  ترفيهّية 
اإدارة  »كيفية  ور�سة  في  الم�ساركة   �
المعالجة  م��ع  ــة«  ــّي الــنــفــ�ــص الــ�ــصــغــ�طــات 

نّب�ه« »�صهرزاد  النف�سّية 
منطقة  م��ع  العاقة  تعزيز  بهدف   �

وفد من مراكز  زار  لبنان  ال�سمال وجبل 
المراكز  برئا�سة مدير  الرعائية  المداد 
م�����س��وؤول  ���س��ع��ي��د  ال��ف��ق��ار  ال���س��ت��اذ ذو 
مركز  في  عمرو  محمد  ال�سيخ  المنطقة 
اللقاء  خال  عر�س  جبيل  في  المنطقة 
لتطوير  ال��ت��ع��اون  و�سبل  ال��م��راك��ز  عمل 
وخ��ال  المنطقة.  ف��ي  ال��رع��ائ��ي  العمل 
لل�سيخ عمرو هدية من  اللقاء قدم الوفد 

تقدير ومحبة. المراكز عربون  انتاج 
ل  القيم  غر�س  باأهّمّية  مّنا  ايمانًا   �
البيئي   � /الوعي  /النظافة  قيمة  �سّيما 
/ لقيمة  وت��ع��زي��زًا  ط��اب��ن��ا،  نفو�س  ف��ي 

المجتمعّية،   � ال��م��ب��ادرة   / الم�سوؤولّية 
مركز  لأولد  تطّوع   / م�سروع  اإطاق  تّم 
الإجتماعية  للرعاية   ،t علي  الإم��ام 
من  الكثير  يتخّلله  ال��ذي  المعي�سرة   �

المجالت متنّوعة  الأن�سطة 
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أخبار ونشاطات

عن  ع���ب���ارة  ك���ان  الأول  وال��ن�����س��اط 
بالمتطّوعين. ة  خا�سّ حديقة  تجهيز 

 ،t ا���س��ت��ق��ب��ل م��رك��ز الإم����ام ع��ل��ّي
ل��ل��رع��اي��ة الإج��ت��م��اع��ّي��ة وف���د ب��رئ��ا���س��ة 
م�سوؤول  زعــيــتــر«  »�ص�قي  ال�سيخ  �سماحة 
الخام�سة  المنطقة  في  العامة  العاقات 
جبيل  قطاع  م�سوؤول  بــرو«  »علي  وال�سيخ 
عمل  غداء  اللقاء  تخّلل  حيث  وك�سروان 
ت��ع��ّرف خ��ال��ه ال��وف��د ع��ل��ى ال��خ��دم��ات 
بها  يقوم  التي  وال��ت��رب��وّي��ة  الإجتماعّية 

والمدر�سة. الرعائي  المركز 
� ك��م��ا وت�����ّم زي������ارة رئ��ي�����س ب��ل��دّي��ة 

»زهير عمرو«. الحاج  المعي�سرة 
وم�سرفي  لمعلمات  تكريمي  اإفطار   �

.t وعمال مدر�سة ومركز الإمام علّي 
� في اأجواء �سهر رم�سان المبارك 

� احتفال عيد العمال 
15 �سعبان   � احياء منا�سبة 

ال�سريف  النبوي  المبعث  � ذكرى 
� احتفال عيد الأم 

إفطارات رمضانية

يوم  غروب  ال�سنوي  اإفطاره  الحاج  زيد  ماجد  الحاج  اأقام 
 � قرطبون  في  بمنزله  م.   2019 اأي��ار   29 فيه  الواقع  الأربعاء 
القا�سي  يتقدمهم  الُجبيلّية  الوجوه  من  ح�سد  ح�سره   ، باط 
للطائفة  جبيل  مطران  َعمرو،  محّمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور 
عمرو  ح�سين  محّمد  ال�سيخ  العّامة  عون،  مي�سال  المارونّية 
ال�سابق  النائب  اهلل«،  »حــزب  في  الخام�سة  المنطقة  م�سوؤول 
جان  المهند�س  ال�سابق  الوزير  ها�سم،  ح�سين  عبا�س  الحاج 
لوي القرداحي، ال�سيخ علّي بّرو م�سوؤول منطقة جبيل وك�سروان 
في »حزب اهلل«، ال�سيخ ح�سين �سم�س رئي�س الموؤ�س�سة الخيرّية 
الإ�سامّية لأبناء جبيل وك�سروان، رئي�س بلدية جبيل المهند�س 
ق�سيفي،  اندريه  الأ�ستاذ  باط  بلدية  رئي�س  زع��رور،  و�سام 
بلدية  رئي�س  ع��ّواد،  كامل  محمد  الحاج  علمات  بلدية  رئي�س 
الغويبه  المعي�سرة الحاج زهير نزيه عمرو، رئي�س بلدية عين 
اأبي  رمزي  الأ�ستاذ  الح�سون  بلدية  رئي�س  ب��ّرو،  رائد  الحاج 
حيدر، رئي�س بلدية ل�سا الحاج اأكرم المقداد، رئي�س م�سلحة 

مياه جبيل �سخر جرمانو�س وغيرهم من ال�سخ�سيات.
على  موؤكدًا  عمرو  ح�سين  محمد  ال�سيخ  العّامة  تكّلم  وقد 
كاأنموذج  الُجبيليين  بين  الم�سترك  والعي�س  الوطنّية  الوحدة 

الواحدة. اللبنانّية  للعائلة  طيب 
كما تكّلم المطران مي�سال عون موؤكدًا على منظومة القيم 
وم�سيحيين  كم�سلمين  خالها  من  ننطلق  التي  العليا  والمثل 
ر�سالة  خال  من  الم�ستقبل  لبنان  وبناء  والم�سوؤولّية  لاإطاع 

ال�سوم.
�ساكرًا  ها�سم  عبا�س  ال��ح��اج  ال�سابق  النائب  تكّلم  كما 
والمثل  القّيم  منظومة  مو�سوع  على  موؤكدًا  الدعوة،  �ساحب 
العي�س  وعلى  ع��ون،  المطران  �سيادة  عليها  رك��زَّ  التي  العليا 

الم�سترك من خال وحدة ال�سعب والجي�س والمقاومة.

إفطار 
احلاج ماجد زيد احلاج 

يف بالط ـ جبيل
اإعداد هيئة التحرير

إفطار 
احلاج ابراهيم خزعل 

يف جبيل
اإعداد هيئة التحرير

اأقام الحاج ابراهيم خزعل اإفطاره ال�سنوي غروب 
اأي��ار 2019م. في منزله  فيه 28  الواقع  الثاثاء  يوم 
يتقّدمهم  الُجبيلّية  الوجوه  بجبيل، ح�سره ح�سد من 
نائب  عمرو،  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي 
م�سوؤول المنطقة الخام�سة في »حزب اهلل« ال�سيخ جمال 
كنعان، ال�سيخ علي بّرو م�سوؤول منطقة جبيل وك�سروان 
في »حزب اهلل«، ال�سيخ محمود حيدر اأحمد اإمام بلدة 
الحاج،  عبا�س  حيدر  حكمت  الدكتور  ا�سطا،  راأ���س 
الأ�ستاذ جان جبران مدير عام م�سلحة مياه بيروت 
»التيار  من�سق  جبران  اأدي��ب  الأ�ستاذ  لبنان،  وجبل 
ثانوية  مدير  مخايل  بهاء  الأ�ستاذ  الحر«،  ال�طني 
اأحمد مدير ثانوية  المن�سف، الأ�ستاذ ح�سين حيدر 
الخيرّية  الإم��داد  لجمعية  التابعة   ،t علّي  الإم��ام 
عمرو  نزيه  زهير  الحاج  المعي�سرة،  في  الإ�سامّية 
مدير  مراد  جورج  الأ�ستاذ  المعي�سرة،  بلدية  رئي�س 
بنك بيبلو�س جبيل. المحامي محمود ر�ساد المولى، 
الأ�ستاذ ح�ّسان ن�سيب  المولى،  الأ�ستاذ يو�سف رامح 
الحديث  ودار  الكريمة،  الوجوه  من  وغيرهم  حيدر 
حول الأ�ستاذ جان جبران وم�سلحة المياه في بيروت 
وجبل لبنان ودوره في الإهتمام بها، وحول التلوث في 
نهر ابراهيم، كما تناول الحديث دور ال�ساعر القروي 
وذك��راه  العربّية.  والقومّية  العربّية  اللغة  خدمة  في 
التي اأقامها المجل�س الثقافّي لباد جبيل في البربارة 
ع�سر يوم ال�سبت الواقع فيه 2019/5/25 م. بالتعاون 

مع بلدية البربارة.
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الأ�ستاذ  ونجله  ب��ّرو  مرعي  ح�سن  الحاج  المحامي  اأق��ام 
ال�سنوي  اإفطارهما  جبيل  ق�ساء   � الغويبة  عين  بلدة  في  علي 
2019م. ح�سره ح�سد  ايار   31 فيه  الواقع  الجمعة  يوم  غروب 
من الوجوه الدينّية والإجتماعّية والفاعليات يتقّدمهم القا�سي 
الثقافي  الم�ست�سار  ع��م��رو،  محّمد  يو�سف  ال�سيخ  ال��دك��ت��ور 
النائب  �سريعتمدار،  ال�سّيد  بيروت  في  الإ�سامّية  للجمهورّية 
ال�سّيد م�سطفى الح�سينّي، ال�سيخ محمد ح�سين عمرو م�سوؤول 
المنطقة الخام�سة في »حزب اهلل«، ونائبه ال�سيخ جمال كنعان، 
الإ�سامّية  الخيرّية  الموؤ�س�سة  رئي�س  �سم�س  ح�سين  ال�سيخ 
بلدة  اإمام  حيدر  اأحمد  محمد  ال�سيخ  وك�سروان.  جبيل  لأبناء 
زيتون، ال�سيخ ح�سين �سم�س اإمام بلدة م�ّسان، ال�سيخ علّي بّرو 
الدكتور  بّرو،  خ�سر  ال�سيخ  وك�سروان،  جبيل  منطقة  م�سوؤول 
المحامي  اأحمد،  حيدر  ح�سن  الدكتور  الحاج،  حيدر  حكمت 
البلديات  روؤ���س��اء  من  وجمع  المولى،  ر�ساد  محمود  الأ�ستاذ 

ومخاتير المنطقة ووجوه اإجتماعّية اأخرى. 
خ�سر  ال�سيخ  لف�سيلة  الكريم  ال��ق��راآن  من  اآي��ات  ب��داي��ة، 
�ساكرًا  بّرو  ح�سن  علّي  الأ�ستاذ  الدعوة  �ساحب  تكّلم  ُثّم  بّرو، 
الجديدة  جمعيته  عن  متكّلمًا  الدعوة.  تلبيتهم  على  الح�سور 
مع  بالتعاون  اللبنانّية  بالقرّية  اهتماماتها  وع��ن  »مـــبـــادرون« 
الأهالي، وعن قيامهم بدورات لتعليم المزارعين تربّية النحل 
عن  تكّلم  كما  ال��دورة،  هذه  لخريجّي  ر�سمّية  اإف��ادات  واإعطاء 
القرى  جميع  في  القبيل  ه��ذا  من  ن�ساطات  لإن�ساء  طموحه 

الُجبيلّية بالتعاون مع الأهالّي.
العائلة  عن  عمرو  ح�سين  محّمد  ال�سيخ  �سماحة  تكّلم  كما 
الكريمة.  ال��دع��وة  ه��ذه  في  وحدتها  تج�سدت  التي  الًجبيلّية 

إفطار 
احملامي 

احلاج 
حسن 
مرعي 

بّرو 
وجنله 

األستاذ 
علي 
يف 

عني 
الغويبة

اإعداد هيئة التحرير

لأنَّ  الوحدة  هو  ك�سروانّية  ُجبيلّية  كعائات  مّنا  والمطلوب 
المخترة  انتخابات  كق�سايا  الأ���س��ع��دة  جميع  على  ال��وح��دة 
نحقق  اأن  ن�ستطيع  ول  قوتنا  تمثل  وغيرها  والنيابة  والبلديات، 
 ،t علّي  الإمام  لقول  م�سداقًا  بالم�ساورة،  اإّل  الوحدة  هذه 

من �ساور الّنا�س �ساركهم في عقولهم.
�سرورة  على  موؤكدًا  الثقافّي  الم�ست�سار  ال�سّيد  تكّلم  كما 
القرى  هذه  في  ال�سغيرة  الإقت�سادّية  بالم�ساريع  الإهتمام 
لف�سيلة  بق�سيدة  اللقاء  وختم  للّنا�س.  العمل  فر�س  لتوفير 

ال�سيخ محمد اأحمد حيدر، جاء بها:
م�����ت�����ّي�����ٍم ِذْك������������������ُر  ث����������ّم  اآٌي  رم���������������س�������اُن 

وال��������������������روُح ي�����ل�����ه�����ُج ب�����ال�����ح�����ب�����ي�����ِب اإل�����ه�����ا
ط���������ال ال�����ح�����ن�����ي�����ُن اإل�����������ى ن�����خ�����ي�����ِل م����ح����ّم����ٍد

واإل��������������������ى ف��������������������راٍت ح������������ي������������دريٍّ ت�����اه�����ا
واإل�����������ى اإم������������اِم ال����ع���������س����ِر ي������ق������دُم ن����ا�����س����رًا

ي�����ب�����ري ال����ح���������س����وَن ع����ل����ى ي������دي������ِه َرح�����اه�����ا
ف������ي ال����غ����ي����ب����ِة ال�����ك�����ب�����رى اأن���������������ْرِت ل���ي���ال���ي���ًا

و�������س������ق������ْي������ِت ث�������غ�������رًا واِل����������ه����������ًا و�����س����ف����اه����ا
األ�������ع�������ي�������ُن ف�����ي�����ك اأي������������ا غ������وي������ب������ُة م�����دم�����ٌع

وال�������������ب�������������دُر ن����������������وٌر ������������س�����������ارٌح ج�������ّاه�������ا
ف��������وق ال�������ت�������اِل ي�����������س�����وُغ اأج�������م�������َل ب�������س���م���ٍة

رق�������������راق�������������ٍة م������ن�������������س������اب������ٍة ِم����������������ْن ط�������َه
ق�������س���ي���دًة ال������ح������روفَ   اأن������اِم������ُل������ِك  ك����ت����َب����ْت 

ه���������بَّ ال�����ن�����������س�����ي�����ُم م�����������س�����اغ�����ب�����ًا َف�����َت�����اه�����ا
ه����ا ف����ُه����ن����ا ال����ط����ب����ي����ع����ُة ك��������ْم ت�����ن�����ّم�����َق خ����دُّ

وِق�������راه�������ا ب������وُح������ه������ا  الأزاه������������������رُ   وه������ن������ا 

إفطارات رمضانية

إفطار 
احملامي حممود 

رشاد املوىل
اإعداد هيئة التحرير

المولى  ر�ساد  محمود  الأ�ستاذ  المحامي  اأق��ام 
اإفطاره الرم�ساني عن روح المرحوم والده غروب يوم 
مدر�سة  قاعة  في  2019/6/3م.  فيه  الواقع  الإثنين 
ر�سول المحّبة )قده(، التابعة لمدر�سة ر�سول المحبة 
كبير  ح�سد  ح�سرها  الخيرّية،  المبّرات  جمعية   ،w
الدكتور  القا�سي  يتقدمهم  والأ�سدقاء  الأهالي  من 
المنطقة  م�����س��وؤول  ع��م��رو،  م��ح��م��د  ي��و���س��ف  ال�����س��ي��خ 
محمد  ال�سيخ  ال��ع��ّام��ة  اهلل«  »حـــزب  ف��ي  الخام�سة 
الح�سيني،  م�سطفى  ال�سيد  النائب  عمرو،  ح�سين 
جبيل  باد  م�سوؤول  الحّواط،  زي��اد  الأ�ستاذ  النائب 
م�سوؤول  الدين،  خير  علي  النقيب  »اأمـــل«  حركة  في 
علي  ال�سيخ  اهلل«  »حــزب  في  وك�سروان  جبيل  منطقة 
ال�سيخ  اللقي�س  غ�ّسان  ال�سيخ  جبيل  مفتي  ممثل  بّرو، 
»حــزب  في  ال�سمال  منطقة  م�سوؤول  اللقي�س،  اأحمد 
»الم�صتقبل«  تيار  م�سوؤول  اأحمد،  ر�سا  ال�سيخ  اهلل« 
الكتلة  حزب  عام  اأمين  الدين،  زين  طال  الأ�ستاذ 
الدكتور  �سبل،  اأب��ي  ودي��ع  الدكتور  ال�سابق  الوطنّية 
بّرو  الأ�ستاذ ح�سن مرعي  المحامي  ال�سامي،  جوزف 
علي  ع�سام  الدكتور  علي،  الأ�ستاذ  المحامي  وولده 
حكمت  الدكتور  جميل،  الأ�ستاذ  و�سقيقه  العيتاوي 

اأحمد.  والدكتور ح�سن حيدر  الحاج 
ح�سين  محمد  ال�سيخ  ال��ع��ّام��ة  �سماحة  وتكّلم 
وحدة  وعن  الإ�سام،  في  ال�سوم  مفهوم  عن  عمرو 
الجي�س وال�سعب والمقاومة في وجه العدو ال�سهيوني 

والتكفيرّي.
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اأقام الحاج ماجد زيد الحاج اإفطارًا اآخر على �سرف �سماحة 
المفتي الجعفرّي الممتاز العّامة ال�سيخ اأحمد قبان، غروب يوم 
� باط ح�سره  بقرطبون  اأي��ار في منزله  فيه 31  الواقع  الجمعة 
ح�سد من الوجوه الُجبيلّية، يتقدمهم م�سوؤول المنطقة الخام�سة 
في »حزب اهلل« العّامة ال�سيخ محمد ح�سين عمرو، النائب ال�سيخ 
المكتب  ع�سو  رميا،  اأب��ي  �سيمون  النائب  ال��خ��ازن،  هيكل  فريد 
ال�سيا�سّي في »حزب اهلل« الحاج غالب اأبو زينب، م�سوؤول منطقة 
جبيل وك�سروان في حركة »اأمل« العقيد علي خير الدين، م�سوؤول 
منطقة جبيل وك�سروان في »حزب اهلل« ال�سيخ علي بّرو، القائمقام 
ال�سيدة نتالي خوري، رجل الأعمال عبدو عتيق رئي�س بلدية باط، 
رئي�س بلدية جبيل المهند�س و�سام زعرور، الدكتور مدحت الحاج، 
مدير م�سلحة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران و�سقيقه اأديب 
رئي�س  جبيل،  ق�ساء  في  الــحــر«  ال�طني  »التيار  م�سوؤول  جبران 
اأمن جبيل العقيد �سارل نهرا، الرائد ربيع اليا�س، العقيد مي�سال 
كرم، الرائد كارلو�س حمادة، العميد علي ع�ّساف، الإعامي علي 

حجازي وغيرهم من �سخ�سيات اأمنية واجتماعّية. 
تخلل الفطار كلمات لكل من �سماحة العّامة المفتي ال�سيخ 
اأحمد قبان، وال�سيخ محمد ح�سين عمرو، والنائب ال�سيخ فريد 
هيكل الخازن، والنائب �سيمون اأبي رميا من وحي المنا�سبة، داعين 
للوحدة الوطنّية وحتى تبقى مدينة جبيل وباد جبيل اأنموذجًا طيبًا 

للوحدة الوطنّية وللعي�س الم�سترك. 

سماحة  مع 
ملفتي  ا

اجلعفرّي 
املمتاز 

العاّلمة 
لشيخ  ا

أحمد 
قبالن

إفطارات رمضانية

اأقامت جمعية الإمداد الخيرّية الإ�سامّية ومديرها العام 
الإمام  ثانوية  ومدير  برجاوي،  محمد  الحاج  ال�سابق  النائب 
حيدر  ح�سين  الأ�ستاذ  المعي�سرة  في   t طالب  اأبي  بن  علّي 
اأي��ار   17 فيه  ال��واق��ع  الجمعة  ي��وم  غ��روب  اإف��ط��ار  حفل  اأحمد 
من  ح�سد  ح�سره  المعي�سرة،  في  المركز  قاعة  في  2019م. 
الدكتور  القا�سي  يتقّدمهم  الكرام  المح�سنين  ومن  الأهالي 
في  الخام�سة  المنطقة  م�سوؤول  عمرو،  محّمد  يو�سف  ال�سيخ 
الإم��داد  جمعية  عام  مدير  عمرو،  ح�سين  محّمد  اهلل  حزب 
برجاوي،  محمد  الحاج  ال�سابق  النائب  الإ�سامّية  الخيرّية 
اإمام بلدة زيتون ف�سيلة ال�سيخ محمد اأحمد حيدر، اإمام بلدة 
ال�سيخ  اأ�سطا  راأ�س  بلدة  اإمام  ال�سيخ مهدي �سم�س،  الح�سين 

محمود حيدر اأحمد، اإمام م�سجد الإمام المهدي t، ف�سيلة 
 t العابدين  زين  الإمام  جامع  اإمام  عمرو،  محمود  ال�سيخ 
ف�سيلة ال�سيخ علي ترم�س، مدير المراكز الرعائّية في جمعية 
المعي�سرة  بلدية  رئي�س  �سعيد،  الفقار  ذو  الأ�ستاذ  الإم��داد 
محمد  الحاج  علمات  بلدية  رئي�س  عمرو،  نزيه  زهير  الحاج 
مختار  برق،  �سادق  الحاج  ب�ستليده  بلدية  رئي�س  عّواد،  كامل 

الوجهاء.  المعي�سرة الحاج عودي علي عمرو وغيرهم من 
تكّلم مدير  اأحمد، وقد  اآية  المربّية  الإحتفال كانت  عريفة 
الحا�سرين  ���س��اك��رًا  اأح��م��د  حيدر  ح�سين  الأ���س��ت��اذ  المركز 
محمد  ال�سيخ  �سماحة  بالمنا�سبة  تكّلم  ُثّم  الدعوة.  لتلبيتهم 

المنا�سبة. ح�سين عمرو من وحي 

إفطار 
 t مركز اإلمام علي بن أبي طالب

للرعاية اإلجتماعية يف املعيصرة
اإعداد هيئة التحرير برعاية  المجل�س الإ�سامّي ال�سيعّي الأعلى، اأقامت لجنة 

يوم  م�ساء  ال�سنوّي  اإفطارها  اأ�سطا  راأ���س  بلدة  في  الوقف 
ال�سبت الواقع فيه 18 اأيار 2019م. في مطعم »كرم الخير« 
البلدة،  في   ،t الخ�سر  م�سجد  بناء  م�سروع  لإ�ستكمال 
ح�سره بع�س اأئمة الم�ساجد وروؤ�ساء لجان الأوقاف وروؤ�ساء 
الكرام  المح�سنين  من  وجمع  القرى  ومخاتير  البلديات 
مة ال�سيخ عبد  يتقدمهم مفتي باد جبيل وك�سروان العا ّ
الأمير �سم�س الدين، القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد 
عمرو،  العّامة ال�سيخ ح�سن �سريفة اأمين عام الأوقاف في 
رميحي  ال�سيخ جمال  الأعلى،  ال�سيعّي  الإ�سامّي  المجل�س 
»حــزب  في  الخام�سة  المنطقة  عن  الم�سوؤول  نائب  كنعان 
ال�سيخ  زيتون،  بلدة  اإمام  اأحمد حيدر  ال�سيخ محمد  اهلل«، 
ع��ّواد  ح�سين  ال�سيخ  العّامة  مركز  اإم��ام  العيتاوي  ب�ّسام 
)قده( الإ�سامّي في برج البراجنة، العقيد علي خير الدين 
المتقاعد  العقيد  جبيل،  ق�ساء  في  ــل«  »اأمـ حركة  م�سوؤول 
علي اأبي نا�سيف، الدكتور ح�سن حيدر اأحمد وغيرهم من 

الوجهاء. 
والقى الأمين العام العّامة ال�سيخ ح�سن �سريفة كلمة 
ردِّ  وح��ول   ،t الخ�سر  م�سجد  اإتمام  لإج��ل  التعاون  حول 
الإ�سامّي  المجل�س  اأُثيرت �سدَّ  التي  والإ�ساعات  ال�سبهات 

ال�سيعّي الأعلى وم�سيرته من دون دليل اأو برهان اأو اإثبات.

اإعداد هيئة التحرير

إفطار 
جلنة 

الوقف 
يف 

بلدة 
رأس 
أسطا
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إفطارات 
خاصة لأليتام

اإعداد هيئة التحرير

اأقام المحامي الأ�ستاذ محمود ر�ساد المولى عن روح المرحوم 
 ،w والده اإفطارات خا�سة لاأيتام في قاعة مدر�سة ر�سول المحبة
كانت بدايتها غروب يوم الإثنين الواقع فيه 2019/5/13م. حيث 
الأ�ساتذة  وبع�س  اإجتماعّية �سعبة  وذو حالة  يتيمًا  �سبعون  ح�سر 
 ،t والم�سرفين الإجتماعيين، من مركز الإمام علّي بن اأبي طالب
للرعاية الإجتماعّية � المعي�سرة، وبع�س الوجهاء والأرحام من اآل 
يو�سف محمد  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  راأ�سهم كان  المولى وعلى 

عمرو. 
ال���واق���ع فيه  ي���وم الخمي�س  ال��ث��ان��ي ك���ان غ����روب  والإف���ط���ار 
اإجتماعّية  حالة  وذو  يتيمًا  �سبعون  ح�سره  حيث  2019/5/16م. 
�سعبة وبع�س الأ�ساتذة والم�سرفين الإجتماعيين من مبّرة الإمام 
محمد بن علّي الباقر o من بلدة را�سكيدا � البترون التابع لجمعية 
الإمداد الخيرّية الإ�سامّية. وبع�س الوجهاء والأرحام من اآل المولى 

وعلى راأ�سهم كان القا�سي الدكتور عمرو. 
ال��واق��ع فيه  ي���وم الخمي�س  ال��ث��ال��ث ك���ان غ���روب  والإف���ط���ار 
وذي  يتيمًا  و�سبعين  مائة  اأكثر من  2019/5/30م. حيث ح�سره 
التابعتين  ورا�سكيدا  المعي�سرة  م��رك��زي  م��ن  اإجتماعّية  حالة 
لجمعية الإمداد الخيرّية الإ�سامّية وبع�س الأ�ساتذة والم�سرفين 
الوجهاء  بع�س  مع  الذكر،  الآنفي  المركزين  من  الإجتماعيين 
الدكتور  القا�سي  يتقدمهم  والأ�سدقاء  المولى  اآل  من  والأرح��ام 
عمرو، و�سماحة م�سوؤول منطقة جبل لبنان و�سماله العّامة ال�سيخ 
محمد ح�سين عمرو والذي القى كلمة من وحي المنا�سبة. ومّما جاء 
في كلمته اإنَّ النه�سة الإ�سامّية الكبرى للمقاومة ورف�سها للوجود 
ال�سهيونّي في فل�سطين اإبتداأت من خال رجال ثاثة وهم: الإمام 
ال�سّيد روح اهلل المو�سوّي الخمينّي)قده(، والإمام ال�سهيد ال�سّيد 
ال�سّيد  اآي��ة اهلل المرجع  نا  محمد باقر ف�سل اهلل )ق��ده(، و�سّيد 
محمد ح�سين ف�سل اهلل )قده(، والت�سكيك باأحدهم اأو بمواقفهم 
هو لم�سلحة المخطط ال�سهيونّي والتطبيع مع ا�سرائيل. كما �سكر 

المحامي محمود المولى على هذه المبادرة الطيبة.

إفطارات رمضانية

جامع
 t اإلمام علّي بن أبي طالب 

وشهر رمضان املبارك

العّامة  موؤ�س�سة  التبليغ في  دائرة  اأقامت  كعادتها كل عام 
اهلل  ف�سل  ح�سين  محّمد  ال�سّيد  العظمى  اهلل  اآي��ة  المرجع 
اأبي طالب  بن  علّي  الإمام  في جامع  الم�سجد  ولجنة  )ر�س(، 
لعام  المبارك  رم�سان  �سهر  في  التبليغي  برناجها  جبيل   �t
1440 ه�. بداية من م�ساء يوم الإثنين الواقع فيه 2019/5/6م. 

ولنهاية هذا ال�سهر المبارك. والمت�سمن ما يلي:
باإمامة  دقائق  بع�سر  الآذان  بعد  يوم  كل  الفجر  �ساة   � اأ 
للقراآن  تف�سير  در���س  مع  اأحمد  حيدر  محمود  ال�سيخ  ف�سيلة 

الكريم ودر�س اأحكام �سرعّية.  
محمود  ال�سيخ  ف�سيلة  باإمامة  والع�سر  الظهر  �ساة   � ب 
المبارك.  رم�سان  �سهر  اأدع��ي��ة  م��ن  دع��اء  م��ع  اأح��م��د  حيدر 

وموعظة من وهي ال�سهر المبارك.
الدكتور  القا�سي  باإامة  اأ�سبوع  كل  من  الجمعة  ي��وم  ع��دا 

ال�سيخ يو�سف محم عمرو. 
الإف��ط��ار  بعد  ليلة  ك��ّل  ف��ي  وال��ع�����س��اء  ال��م��غ��رب  ���س��اة   � ج 
دعاء  ويليها  عمرو  الدكتور  القا�سي  باإمامة  تقريبًا،  ب�ساعة 

ولاأ�ستاذ خ�سر  اأحمد،  ال�سيخ محمود حيدر  لف�سيلة  الإفتتاح 
وحي  من  عمرو  الدكتور  للقا�سي  �سغيرة  كلمة  مع  بلوط  منير 

المنا�سبة. 
د � في خطبتي الجمعة في هذا ال�سهر المبارك تكّلم القا�سي 
باقي  عن  واإمتيازه  المبارك  رم�سان  �سهر  ف�سائل  عن  عمرو 
وتجويده  وترتيله  وقراءته  الكريم  القراآن  ف�سل  وعن  ال�سهور، 
في هذا ال�سهر والتم�سك به وباآل البيت i، م�سداقًا لحديث 
اأبي  وفاة  ذكرى  وعن  الم�سلمين.  جميع  عند  المتواتر  الثقلين 
الإ�سام  على  وف�سلهما  الكبرى  خديجة  الموؤمنين  واأم  طالب، 
وُحزِن ر�سول اهلل w، عليهما، وعن ذكرى ولدة الإمام الحين 
الإم��ام  ظامة  وع��ن  الجّنة،  اأه��ل  �سباب  �سّيد   ،o علّي  بن 
الح�سن من قبل بع�س الموؤرخين والمعا�سرين حيث اأّن الإمام 
اأُجبر والده  اأجبر على ال�سلح مع معاوية كما  الح�سن بن علّي 
بدر  معركة  وعن  �سفين.  في  بالتحكيم  القبول  على  قبل  من 
الكبرى، وعن الإنت�سار المبارك الذي ح�سل في 25 اأيار عام 
الإ�سامّية  المقاومة  قب  من  ال�سهيوني  العدو  وعلى  2000م. 

اإعداد هيئة التحرير

اأقام  فيه 2019/5/25م.  الواقع  ال�سبت  يوم  غروب 
الدكتور مدحت حيدر الحاج اإفطاره ال�سنوي في منزله 
� ق�ساء جبيل. ح�سره جمع كبير من  في بلدة المغيري 
وك�سروان  جبيل  مفتي  يتقّدمهم  والأ���س��دق��اء  الوجهاء 
العّامة ال�سيخ عبد الأمير �سم�س الدين، المطران منجد 
عمرو،  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  الها�سم، 
م�سوؤول المنطقة الخام�سة في »حزب اهلل« العّامة ال�سيخ 
محمد ح�سين عمرو، نواب ق�ساء جبيل ال�سّيد م�سطفى 
الح�سينّي، �سيمون اأبي رميا وزياد الحّواط، ال�سيخ جمال 
كنعان، ال�سيخ علي بّرو عن »حزب اهلل«، العقيد علي خير 
»اأم��ل« في ق�ساء جبيل وجمع من  الدين م�سوؤول حركة 
رجال الدين الم�سلمين والم�سيحيين والم�سوؤولين الأمنيين 

والإجتماعيين وروؤ�ساء البلديات، ومخاتير القرى. 
عريف الإحتفال كان ال�سيخ خ�سر ب��ّرو،  ثم تحدث 
العّامة  لّبوا دعوته، تاه  اّلذين  �ساكرًا  الدعوة  �ساحب 
ال�سيخ محمد ح�سين عمرو بكلمة من وحي �سهر رم�سان 
المبارك، وعن وحدة الجي�س وال�سعب والمقاومة في وجه 
في  الوطنّية  الوحدة  وعن  والتكفيري.  ال�سهيونّي  العدو 
التي  والحا�سر  الما�سي  في  ك�سروان  وفتوح  باد جبيل 

تج�سدت بمواقف وطنّية كثيرة كاأنموذج طيب. 

إفطار الدكتور 
مدحت احلاج 

يف 
بلدة املغريي

اإعداد هيئة التحرير

116117



إفطارات 
شهر رمضان املبارك

 1440هـ. 2019م.
اإعداد هيئة التحرير

الدكتور عمرو القا�سي  اإفطار 
اإفطاره  عمرو  محمد  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  اأقام 
 19 فيه  الواقع  الأحد  يوم  غروب  بجبيل،  منزله  في  ال�سنوي 
يتقّدمهم  والوجهاء  العلماء  من  ح�سد  ح�سره  2019م.  اأي��ار 
عمرو  ح�سين  محمد  ال�سيخ  والف�سيلة  ال�سماحة  اأ�سحاب 
محمد  ال�سيخ  اهلل«،  »ح��زب  في  الخام�سة  المنطقة  م�سوؤول 
ك�سروان  لمحافظة  الجعفري  المفتي  ممثل  ح��ي��در  اأح��م��د 
اأ�سطا،  راأ���س  بلدة  اإم��ام  اأحمد  حيدر  محمود  ال�سيخ  وجبيل، 
ال�سيخ  القارئ  الح�سين،  بلدة  اإم��ام  �سم�س  مهدي  ال�سيخ 
البلدي  الع�سو  الكريم،  ال��ق��راآن  موؤ�س�سة  ع��ن  منعم  حمزة 
رئي�س  عمرو  زهير  الحاج  المولى،  محمود  محمد  المهند�س 
المجل�س  ع�سو  اأحمد  حيدر  ح�سن  الدكتور  المعي�سرة،  بلدية 
الثقافّي لباد جبيل، الأ�ستاذ الحاج محمد �سليم مدير ثانوية 
اأحمد مدير  الأ�ستاذ ح�سين حيدر  � جبيل،   w المحبة  ر�سول 
المحامي  المعي�سرة.   �  t طالب  ابي  بن  علّي  الإمام  ثانوية 
الحاج،  زي��د  ماجد  الحاج  المولى،  ر�ساد  محمود  الأ�ستاذ 
مدير  اأحمد،  حيدر  يو�سف  الأ�ستاذ  خزعل،  اإبراهيم  الحاج 
معهد المعي�سرة الفني الر�سمّي الأ�ستاذ محمد عمرو، ال�سيد 
ح�سن �سم�س، الحاج بال عمرو، وقد تكّلم القا�سي الدكتور 
الإهتمام  طالبًا  الدعوة  تلبيتهم  للحا�سرين  �ساكرًا  عمرو 
الدكتور  القا�سي  ثانوية  وهي  الر�سمّية  التربوّية  بموؤ�س�ساتنا 
الفني  المعي�سرة  ومعهد  الر�سمّية،  عمرو  محمد  يو�سف 
 � بحبو�س  في  المهني  ح�سين  خليل  ال�سيخ  ومعهد  الر�سمّي، 
ق�ساء الكورة، وموؤ�س�سات جمعية المبّرات الخيرّية في مدينة 
الإم��داد  لجمعية  والإجتماعّية  التربوّية  والموؤ�س�سات  جبيل، 
وبلدة  ك�سروان،  ق�ساء  المعي�سرة  في  الإ�سامّية  الخيرّية 

البترون.  ق�ساء  را�سكيدا 
المبّرات  جمعية  عن  �سليم  محمد  الأ�ستاذ  تكّلم  كما 

جمعية  عن  اأحمد  حيدر  ح�سين  والأ�ستاذ  الخيرّية، 
الإم�����داد ال��خ��ي��رّي��ة الإ���س��ام��ّي��ة، م�����س��ي��ري��ن ال��ى 

ال�����س��ع��وب��ات ال��م��ال��ّي��ة ال��ت��ي ُت��ع��ان��ي م��ن��ه��ا ه��ذه 
محمد  ال�سيخ  العّامة  تكّلم  كما  الموؤ�س�سات. 
الق�سايا  بهذه  اهتمامه  م��وؤك��دًا  عمرو  ح�سين 
الموؤ�س�سات  هذه  نحو  وتوجيههم  الّنا�س  وتوعية 

التربوّية.
اأكرم عمرو للدكتور  اإفطار تكريمي 

للدكتور  تكريميًا  اإفطارًا  عمرو  القا�سي  اأقام  كما 
الواقع  ال�سبت  ي��وم  غ��روب  عمرو  اللطيف  عبد  اأك��رم 
روي،  الأ�ستاذ  نجله  ح�سره  2019م.  حزيران   2 فيه 
عمرو  ال��دك��ت��ور  م�ستو�سف  ف��ي  الأول����ى  وال��م��م��ر���س��ة 
مع  ع��م��رو  ع��دن��ان  �سهيرة  ال�سيدة  المعي�سرة  ف��ي 
واأ�سرتهما  عمرو  علي  ال��ه��ادي  عبد  ال�سيد  زوجها 
لمركز  خدماته  عمرو  القا�سي  �ساكرًا  ال�سغيرة... 
اأكثر  منذ  المعي�سرة  في  ال�سحي  عمرو  الدكتور 

مّرت  التي  الأي��ام  اأ�سعب  في  عامًا  ثاثين  من 
عمرو  القا�سي  له  قّدم  وقد  المعي�سرة.  بها 
كعربون  الحديثة  موؤلفاته  بع�س  بالمنا�سبة 
بع�س  اأخذ  الإن�سانّية مع  لمواقفه  و�سكر  وفاء 
ال�سور التذكارّية بالمنا�سبة وقراءة الفاتحة 

اأموات الحا�سرين. عن روح 

بت�سامن ال�سعب والجي�س اللبناني معها. وتاأثر �سباب المقاومة 
كما  الكبرى  بدر  معركة  في  الكرام  ال�سحابة  وثبات  ب�سباب 
ح�سين  محمد  ال�سّيد  المرجع  العّامة  �سماحة  بذلك  ي�سفهم 
تموز عام  في  لهم  ال�سهير  بذلك في خطابه  ف�سل اهلل )قده، 
ال�سّيد  الإمام  اأعلنه  الذي  العالمّي.  القد�س  يوم  2000م. وعن 
المبارك.  رم�سان  �سهر  من  جمعة  اآخر  في  )قده(،  الخمينّي 
وعن اآثار هذا اليوم المبارك وت�سامن ال�سعوب الإ�سامّية مع 

اأخرى. المظلوم، وموا�سيع  الفل�سطينّي  ال�سعب 
الإمام  مولد  ذكرى  من  بداية  قراآنّية  ام�سيات  اإحياء   � ه� 
فيه  الواقع  المبارك  رم�سان   14 ليلة   ،o علّي  بن  الح�سن 
 23 ليلة  ولغاية  2019م.  اأيار   19 فيه  الواقع  الأحد  يوم  م�ساء 
من هذا ال�سهر المبارك �سارك في الليلة الأولى ف�سيلة القارئ 
وتابع  اأحمد.  ال�سيخ محمود حيدر  ال�سيخ حمزة منعم وف�سيلة 
هذه  اإحياء  اأحمد  حيدر  محمود  ال�سيخ  ف�سيلة  ال�سيخ  ف�سيلة 
بلوط  الأ�ستاذ خ�سر منير  بالتعاون مع  الليالي  بقية  الأم�سيات 
ال�سيخ  لف�سيلة  ح�سينّي  ع��زاء  بمجل�س  ليلة  كّل  تختم  وكانت 
علي ترم�س عن روح المحامي الأ�ستاذ ر�ساد المولى كما كانت 
ر�ساد  المحامي  المرحوم  روح  عن  الليالي  هذه  في  ال�سيافة 
لهذه  والموؤمنات  الموؤمنين  ح�سور  كان  المولى  جعفر  محمود 
العزاء من مدينة جبيل و�سواحيها جيدًا  الأم�سيات ولمجال�س 

ومثيرًا لاإنتباه والإحترام.
ه� � اإقامة مجال�س عزاء ح�سينّية لف�سيلة ال�سيخ علي ترم�س 
بعد الأم�سيات القراآنّية لمدة �ست ليال في ذكرى �سهادة اأمير 
الموؤمنين عليِّ بن اأبي طالب t، عن روح المرحوم المحامي 

ر�ساد محمود جعفر المولى مع اإحياء ليالي القدر.
الثاثاء  يوم  �سباح  المبارك  الفطر  عيد  خطبتا  كانت   � و 
المو�سوع  وك��ان  2019م.  حزيران  �سهر  من  للرابع  الموافق 
ال�سّيد  المرجع  العّامة  ل�سماحة  الفقهي  المبنى  حول  الأّول 
ف�سل اهلل )قده(، وموافقته للتطور العلمي والعمل به من �ساأنه 
من  الإ�سام  موقف  حول  الثانّية  والخطبة  الم�سلمين.  توحيد 
طربال�س  في  حدث  الذي  الإرهابي  العمل  وا�ستنكار  الإرهاب. 
الأم��ن  وق��وى  البا�سل  اللبنانّي  جي�سنا  �سدَّ  الفطر  عيد  ليلة 
الجي�س  وح��دة  على  المحافظة  كلبنانيين  وواجبنا  الداخلي. 
والمقاومة وال�سعب في وجه العدو ال�سهيوني والعدو التكفيرّي. 
ة الإعتكاف في الع�سر الأواخر من �سهر رم�سان المبارك  و�ُسنَّ
�سهر  في  المبارك  الم�سجد  ه��ذا  اإفتتاح  منذ  بدايتها  كانت 
ولغاية  2006م.  اأيلول  ل�سهر  الموافق  1416ه���.  �سنة  رم�سان 
تاريخه وهذا العام قام بها الأ�ستاذ ُعمر محمد ر�سا برق مع 
ل�ُسّنة  واإحياًء  تعالى  اهلل  اإلى  تقربًا  الموؤمنين  ال�سباب  من  ثلة 

.w ر�سول اهلل

إفطارات رمضانية
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استقباالت القاضي الدكتور عمرو

ا�ستقبل  اآذار 2019م.  فيه 10  الواقع  الأح��د  يوم  ظهر  قبل   �
القا�سي الدكتور  ال�سيخ يو�سف محمد عمرو واأ�سحاب ال�سماحة 
عبا�س  ع�سمت  وال�سيخ  عمرو  ح�سين  محمد  ال�سيخ  والف�سيلة: 
وال�سيخ محمود طالب عمرو،  اأحمد حيدر  وال�سيخ محمد  عمرو 
�سماحة المفتي الجعفري الممتاز العّامة ال�سيخ اأحمد قبان في 

منزل الدكتور عمرو بالمعي�سرة. 
وتكّلم القا�سي عمرو عن وقفيته للعقار رقم 523 الواقع فيه 
المنزل، وعن الخرائط والرخ�سة ال�سرعّية والقانونّية لذلك، وعن 
حاجة محافظة ك�سروان وجبيل ومحافظة �سمال لبنان لم�سروع 
للدرا�سات   ،o الكاظم  جعفر  بن  مو�سى  الإم���ام  وكلية  ح��وزة 
اأيدَّ  الإ�سامّية، برعاية المجل�س الإ�سامّي ال�سيعّي الأعلى، وقد 

�سماحته هذا الم�سروع الثقافّي. 
� ع�سر يوم الجمعة الواقع فيه 22 اآذار 2019م. وبناء على موعد 
�سابق ا�ستقبل القا�سي الدكتور عمرو في منزله في جبيل الراهبة 
للعناية  النجاة  الخوري وهي مر�سدة م�سوؤولة في دار �سيدة  ناي 
بالعجزة في حبوب � جبيل. وب�سحبتها المر�سدة الإجتماعّية في 
ثانوية ر�سول المحبة w � جبيل، ال�سّيدة رانيا وليد حيدر اأحمد 
خليفة. وتكّلم القا�سي الدكتور عمرو عن خا�سة خطبتي الجمعة 
في هذا اليوم، حيث تناول في الخطبة الولى ذكرى مولد الإمام 
علّي بن اأبي طالب t، وفي الخطبة الثانّية تناول عيد الب�سارة 
اأي ب�سارة الماك لل�سّيدة مريم u، بحملها لل�سّيد الم�سيح من 
يوؤمن  التي   ،u مريم  ال�سّيدة  وطهارة  قدا�سة  وعن  دن�س،  دون 
واأمير  »الم�صيح  �سخ�سيتي  بين  المقاربة  وعن  الم�سلمون،  بها 

. »o الم�ؤمنين علّي بن ابي طالب
ا�ستقبل  2019م.  اآذار   22 فيه  الواقع  الجمعة  ي��وم  ع�سر   �
الدكتور محّمد  الدكتور عمرو في منزله بجبيل ف�سيلة  القا�سي 
ال�سيخ علي  البهادلي وولدي �سقيقه المرحوم  اأحمد  ال�سيخ  باقر 
الواقع الإجتماعّي في  اأحمد وعلي، ودار الحديث حول  البهادلي 
العراق وحول �سحة �سماحة الوالد اآية اهلل الدكتور ال�سيخ اأحمد 

كاظم البهادلّي. 
وحول معهد المعي�سرة المهنّي الفنّي الر�سمّي وثانوية القا�سي 
وكلّية  وح��وزة  العاّمة  المكتبة  وم�سروع  الر�سمّية،  عمرو  الدكتور 
للدرا�سات الإ�سامّية في   ،o الكاظم  الإم��ام مو�سى بن جعفر 
المعي�سرة كفرع للجامعة الإ�سامّية في لبنان وبرعاية المجل�س 

الإ�سامّي ال�سيعّي الأعلى. 
� بعيد �ساة عيد الفطر المبارك ع�سر يوم الثاثاء الواقع 

فيه 3 حزيران 2019م. وبناء على موعد �سابق، لّبى دعوة القا�سي 
الحاج  الأ�ستاذ  ال�سباحي في جبيل  الإفطار  الدكتور عمرو على 
ح�سن مرعي بّرو وولداه المحامي الأ�ستاذ علي والمحامي الأ�ستاذ 
رّواد  ال�سّيد  الأ�ستاذ  عجور،  خليل  الأ�ستاذ  المحامي  مرعي، 
نجيب  اأ�سعد  الحاج  )اأبو علي(،  اأ�سعد  الحاج ح�سين  الح�سينّي، 
�سم�س وولده ح�سن، الحاج بيال وهبي عمرو، بمنا�سبة اأول اأيام 

عيد الفطر ال�سعيد. 
وعبر  هاتفيًا  به  وات�سل  زاره  ال�سعيد  الفطر  عيد  وبمنا�سبة 
التوا�سل الإجتماعّي العديد من المهنئين، ومنهم: الإعامي فوزي 
ع�ساكر �ساحب ورئي�س تحرير مجلة »العالمية«، الدكتور موري�س 
عّماد، الحاج جميل �سقير »اأب� وجيه«، الدكتور وفيق جميل عّام، 
الأ�ستاذ الحاج محمد �سليم، الحاج اأحمد كنج، الإعامي محمد 
زعرور  و�سام  المهند�س  جبيل  بلدية  رئي�س  عمرو،  الوهاب  عبد 
مع الع�سوين ال�سيدين المهند�س محمد محمود المولى والدكتور 
خالد اللقي�س، الأ�ستاذ يو�سف حيدر، رئي�س المجل�س الثقافي في 
ها�سم،  عبا�س  الحاج  ال�سابق  النائب  نوفل،  نوفل  الدكتور  جبيل 
الوزير ال�سابق الأ�ستاذ ناظم خوري، الأ�ستاذ �سربل خليل، ال�ساعر 
ب�سارة ال�سبعلي، محمد طالب عمرو. كما قام الأ�ستاذ ال�سّيد عّواد 
الماجدي الح�سينّي من مكتب ال�سيخ اليعقوبي في بيروت بزيارته 
اأحمد محمد  ال�سيخ الدكتور  مع الأ�ستاذ رّواد الح�سينّي، ف�سيلة 
قي�س، المحامي الدكتور راوول �سفير، ايلي جوزيف عون، المحامي 
الدكتور نزيه من�سور، الدكتور بديع اأبو جودة، الأ�ستاذ علي نا�سر، 
الحاج في�سل ح�سين عمرو، مختار بلدة بزيون الحاج فوؤاد ن�سر 

الدين، الدكتور �سومط كامل، الحاج ه�سام الحّاني وغيرهم.
2019م.  ح��زي��ران   20 فيه  ال��واق��ع  الخمي�س  ي��وم  ع�سر   �
ا�ستقبل القا�سي الدكتور عمرو في منزله بجبيل ف�سيلة الأ�ستاذ 
المدير  اأحمد  حيدر  ح�سن  والدكتور  حيدر  اأحمد  محمد  ال�سيخ 
المعي�سرة  في  الر�سمّية  عمرو  الدكتور  القا�سي  لثانوية  الأ�سبق 
»جمعية  رئي�س  اأحمد  المتقاعد حمد حيدر  الرائد  وب�سحبتهما 
بعلبك  بمحافظة  كفردان،  في  الثقافّية«  االإجتماعّية  ال�صدارة 
والهرمل. ودار الحديث حول دور العائات في لبنان بالمحافظة 
على القّيم والمثل العليا لاأخاق وعلى �سلة الرحم وحفظ الأمن 

وال�سام.
� ظهر يوم الأحد الواقع فيه 2019/8/4م. زار ف�سيلة العّامة 
بمدينة  منزله  في  عمرو  القا�سي  المقداد  كامل  ر�سوان  ال�سيخ 
جبيل، وجرى حوار حول اأعمال ف�سيلته في التبليغ والإر�ساد واإمامته 

اإعداد هيئة التحرير

وال�صيخ ع�صمت عمرو وال�صيخ محمد حيدر وال�صيخ محم�د عمرو مع �صماحة المفتي الجعفرّي الممتاز وال�صيخ محمد ح�صين عمرو

ال�صيخ عــمــرو،  محم�د  ال�صيخ  عــمــرو،  ح�صن  ال�صيخ  الف�صيلة  اأ�صحاب   مــع 
اأب� عقيل، ال�صاعر د. �صم�س، د. العيتاوي، المحامي ال�صّيد   ع�صمت عمرو، 

بّرو، الحاج اأب� علي اأ�صعد، الحاج �صم�س، اأ. ي��صف حيدر، وجميل العيتاوي

مع الدكت�ر محمد باقر البهادلي واإبن �صقيقه اأحمدمع الراهبة ناي الخ�ري وال�صيدة رانيا حيدر اأحمد خليفة
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وغيرها  وقرقريا  ل�سا  لبلدتي 
من اأعمال منذ الثمانينيات من 
تاريخه.  ولغاية  الما�سي  القرن 
وقد تّم الإتفاق بعدها على اإجراء 
مقابلة  ُجــبــيــلــّيــة«  »اإطـــاللـــة  مجلة 
معه حول ذكرياته عن هذه  �سحفّية 
نجله  مع  بالتعاون  المجيدة  الأع��م��ال 

الحاج علي المقداد.
فيه  الواقع  الخمي�س  يوم  ظهر  قبل   �
ال�سوانة  مختار  زار  م.    2019/8/8
ال�سابق الحاج �سمير ح�سين �سقير و�سقيقه 
بمنزله  ال�سيخ عمرو  القا�سي  الحاج ح�سن، 
في مدينة جبيل، ودار الحديث حول �سقيقهما 
ح�سين  ال��وه��اب  عبد  الحاج  المرحوم  الأك��ب��ر 
اأ�سقائه الكرام من �سدقات  �سقير وما تركه مع 
جارية. وقام القا�سي الدكتور عمرو باإجراء مقابلة 

�سحفّية معهما في المنا�سبة.
� فجر يوم الأحد الواقع فيه 10 ذو القعدة 1440 
اآب )اأغ�سط�س( 2019 م. وبمنا�سبة  الموافق 11  ه�. 
ال�سيخ  الدكتور  القا�سي  اأق��ام  المبارك  الأ�سحى  عيد 
المبارك،  الأ�سحى  عيد  �ساة  عمرو  محّمد  يو�سف 
جبيل  مدينتي  من  والن�ساء  ال��رج��ال  من  جمع  ح�سرها 
وعم�سيت وقرى باد جبيل يتقّدمهم الفاعليات الإجتماعّية 
من روؤ�ساء البلديات والأع�ساء ومخاتير بع�س القرى. ودار 
والإبتاء  والت�سحّية  الإيثار  مفهوم  حول  الخطبتين  مو�سوع 
 ،o في الإ�سام اإنطاقًا من ق�سّية اإبراهيم وولده اإ�سماعيل
خال  من  الكريم  القراآن  وتعليم  بالتربّية  لاهتمام  والدعوة 
الإهتمام بم�سجد الإمام علّي بن اأبي طالب t، ومدر�سة ر�سول 
المحبة w، كما تكّلم عن دور العقل والعلم في مدر�سة اأهل البيت 
i، اإذ اأّن اأّول مر�سد في العالم بناه الفيل�سوف والفلكي والعّامة 
المجتهد خواجة ن�سر الدين في مدينة مراغة. وطريق العّامة 
المرجع ال�سّيد محّمد ح�سين ف�سل اهلل )قده(، في اإثبات الهال 
هو طريق اأ�ستاذه الإمام الخوئي )قده(، في الإعتماد على العقل 

والعلم والمعرفة. وهو الطريق الذي يوؤدي لوحدة الم�سلمين.
كما تلقى القا�سي الدكتور ال�سيخ عمرو ات�سالت تهنئة بمنا�سبة 
العيد المبارك من �سخ�سيات دينّية و�سيا�سّية واجتماعّية وتربوّية 
واأمنّية وع�سكرّية، متمنيًا للجميع التوفيق والت�سديد واأن يعيد اهلل 

تعالى هذه المنا�سبة على جميع اللبنانيين بالخير وال�سام. 

�سابقة  وب��دع��وة  فيه 2019/9/8  ال��واق��ع  الأح���د  ي��وم  ع�سر 
منزله  في  الغداء  على  دعوته  لبى  عمرو  الدكتور  القا�سي  من 
ع�سمت  ال�سيخ  وال�سماحة  الف�سيلة  اأ�سحاب  جبيل  بمدينة 
المو�سوّي،  عقيل  اأب��و  الح�سينّي  الخطيب  ال�سّيد  عمرو،  عبا�س 
عمرو،  ط��ال��ب  محمود  ال�سيخ  اأح��م��د،  ح��ي��در  محمود  ال�سيخ 
عبد  الدكتور  عمرو،  قا�سم  ح�سن  ال�سيخ  الح�سينّي  الخطيب 
الدكتور  ب��ّرو،  مرعي  ح�سن  الأ�ستاذ  المحامي  �سم�س،  الحافظ 

العيتاوي و�سقيقه الأ�ستاذ جميل،  الحاج ع�سام علي 
اأ�سعد  الحاج  )اأبو علي(،  اأ�سعد  الحاج ح�سين 

اب��راه��ي��م.  وول����ده  �سم�س  اأح��م��د  نجيب 
لمجلة  التحرير  هيئة  اأع�ساء  باقي  وغاب 

»اإطاللة ُجبيلّية« لإن�سغالهم بق�سايا اأخرى في اأيام �سهر ُمحّرم 
1441 ه�. بعد قراءة القراآن الكريم من قبل الدكتور الحاج ع�سام 
العيتاوي تكّلم القا�سي الدكتور عمرو �ساكرًا اأع�ساء هيئة التحرير 
والم�ست�سارين الكرام خال ت�سع �سنوات مو�سحًا و�سارحًا نجاح 
المجلة على ا�سعدة كثيرة منها اإتخاذ �ست ع�سرة  اأطروحة ودرا�سة 
من مجلة »«اإطالة ُجبيلّية« م�سدرًا لها خال ال�سنوات ال�سابقة. 
كما حققت المجلة غير ذلك من انجازات اأهمها مرجعيتها لطلبة 
الجامعات وللباحثين عن الحلقات المن�سّية والمفقودة في تاريخ 

الم�سلمين ال�سيعة في لبنان باإيجاز. 
وقد تكّلم القا�سي عمرو عن ذلك في اإفتتاحّية العدد المزدوج 
اإن �ساء اهلل تعالى، وهو  � 40( الذي �سوف ي�سدر  الأخير )39 
�سبب  الإفتتاحّية  بّينت في  وقد  الأخير.  الورقي  المزدوج  العدد 
الثقافّية  والهيئات  البلدّية،  المجال�س  اإهتمام  وع��دم  ذل��ك، 
اإهتماماتها واأبوابها، وعدم  والخيرّية بهذه المجلة الفريدة في 
اإهتمام  وعدم  المالّية.  ا�ستراكاتهم  بت�سديد  اأي�سًا  اإهتمامهم 
هذه  خ��ال  م��ن  ب��الإع��ان  التجارّية  والموؤ�س�سات  ال�سركات 
بريدها  خ��ال  من  معكم  اإ�سدارها  نتابع  و�سوف  المجلة!!!. 

الإلكترونّي اإن �ساء اهلل تعالى.
وقد اعتر�س الأ�ساتذة المحامي الحاج الأ�ستاذ ح�سن مرعي 
بّرو  والدكتور عبد الحافظ �سم�س والدكتور الحاج ع�سام علي 
اأ�سعد  العيتاوي، و�سقيقه الأ�ستاذ الحاج �سريف، والحاج ح�سين 
على هذا القرار طالبين الإ�ستمرار بالإ�سدار الورقي ُمعلنين عن 

ا�ستعدادهم للم�ساهمة في م�سيرة هذه المجلة التاريخّية!!.
ة للحديث حول ما تقّدم،  وبعد اأخذ ورد تقرر عقد جل�سة خا�سّ
الخطيب  للعّامة  ح�سينّي  عزاء  مجل�س  بقراءة  اللقاء  ُخِتَم  ُثّم 
وال��دي  روح  عن  الفاتحة  ق��راءة  مع  المو�سوّي  عقيل  اأب��و  ال�سّيد 

�ساحب الدعوة.

الصفحة األخريةاستقباالت القاضي الدكتور عمرو

مدخل 
إىل 

السرية الذاتّية 
لعاّلمة املعيصرة 

قاضي 
الطائفة اإلسالمّية 

الشيعّية
يف 

كسروان وجبيل

للعاّلمة الشيخ 
حسني أحمد شحاده

صاحب ورئيس حترير جملة 
"املعارج" القرآنّية

وأمني عام 
ملتقى األديان والثقافات 

للتنمّية واحلوار 
يف لبنان

القا�سي  والفقيه  المحقق  العّامة  �سماحة  وبين  بيني 
في  وعلمّية  روحّية  قربى  �سلة  َعمرو  يو�سف  ال�سيخ  الدكتور 

الأ�سرف. والّنجف  بيروت  بين  الدرا�سة 
ومن  ال�سرعّي  المعهد  ط��اب  م��ن  وط��ال��ب��ًا  ف��ت��ىًّ  عرفته 
العّامة  �سماحة  يلقيها  كان  التي  درو�سه  بمختلف  المتفوقين 
ال�سّيد محّمد ح�سين ف�سل اهلل )ر�سوان اهلل عليه(. المرجع 

ومن  فكره  وم��ن  ثقافته  م��ن  نهل  وباحثًا  كاتبًا  وعرفته 
وطاب  الأ�ساتذة  من  كامٌل  جيٌل  ُجبيلّية«  »اإطــاللــة  مجلته 
حيوّية،  اأكثرنا  المبارك  عمره  في  اهلل  اأطال  وكان  المعرفة، 
اأهل  اأئمة  نهج  الإ�سام على  اإبراز محا�سن  واأكثرنا عطاء في 
العلمّية  بموؤلفاته  الإ�سامّية  المكتبة  اأغنى  وقد   ،i البيت 
لم  لق�سايا  مقارباتها  بعمق  المتميزة  والأدب��ّي��ة  والتاريخّية 
بمنهاجه  تلت�سق  اإيجابّية  قبله بخا�سّية  اأحٌد من  اإليها  يتطرق 
والمفاهيم  القيم  غوام�س  وك�سف  والتوثيق  التحقيق  ف��ي 
�سواحل ك�سروان وجباله  i، في  البيت  اأهل  بتراث  المت�سلة 

وباد جبيل.
والتي  الأ�سرف  الّنجف  حا�سرة  في  الأول��ى  م�سيرته  منذ 
ما  العليا  المرجعّية  بثقة  اإليهم  الُم�سار  من  واحدًا  منه  جعلت 
تميَّز به قلمه ال�سادق واأبحاثه الم�سيئة بدعوته اإلى التقريب 

الإ�سامّي.  � الم�سيحّي  الإ�سامّي، والحوار   � الإ�سامّي 
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نقد  اإل��ى  جريئة  دع��وة  بواكيرها  ف��ي  �سكّلت 
ال��ط��وائ��ف  ل��روؤ���س��اء  ك�سديق  م��وق��ع��ه  م��ن  ال���ذات 

لبنان. في  الدينّية  والمذاهب 
حري�سًا  الوا�سع،  النقدي  بعقله  الحوار  عّامة  وكان 
اأ�سا�س  الإختاف في  الآخرين، وقبول  لآراء  على احترامه 
التع�سب  ينبذ  الكلمة.  وتوحيد  التوحيد  بكلمة  اإيمانه 
من  الت�سامح  ثقافة  ويبنّي  وال�سيا�سّي  الدينّي 
اأو  الدين  في  الإختاف  ب��اأّن  اإيمانه  منطلق 
المختلفين،  مع  القطع  ي�ستدعي  ل  المذهب 
خال  من  الم�سترك  العي�س  ر�سالة  يديه  بين  فانبثقت 
التاريخّي  ودوره���م   ،i اأئمتنا  لمواقف  ا�ستح�ساره 
والإ���س��ت��ث��ن��ائ��ّي ال��م��ه��م ف��ي ح��ف��ظ ال��وح��دة 
قراءته  تكن  فلم  ل��اأدي��ان.  الإجتماعّية 
عادية  ق���راءة  الدينّية  ال��م��ذاه��ب  لتاريخ 
ول��م ي��ك��ن ه��دف��ه ال��م��ف��اخ��رة ب��م��ذه��ب��ه، بل 
تك�سف  ب��م��ق��ارن��ات  ال��ق��ي��ام  ه��دف��ه  ك���ان 
لمواجهة  الم�ستركة  القيم  جوهرة  عن 
اأب��ن��اء  بين  والإن��ق�����س��ام  الفتن  تحديات 
ال��وط��ن ال���واح���د ف��ت��ح��ّول ب��ي��ت��ه وم�����س��ج��ده 
العلماء  ف��ي��ه  ال��ت��ق��ى  منبر  اإل���ى  وم��ك��ت��ب��ه 
الأديان  ُمختلف  من  وال�سعراء  والأدب��اء 

والمذاهب.
وع���ل���ى ك��ل��م��ة ال���ت���وح���ي���د وت��وح��ي��د 
بتاأ�سي�س  الجليل  �سيخنا  �ساهم  الكلمة 
والتربوّية.  والثقافّية  الخيرّية  الم�ساريع 
اإلى  والكتابة  البحث  في  جهوده  وتوجيه 
م�سقط  ف��ي  الإجتماعّية  الحياة  يثري  م��ا 
اآفاقها  وتو�سيع  الب�سرّية  بالتنمّية  راأ���س��ه 
دَّ  و�سِ الظلم  دَّ  �سِ �سرخته  موجهًا  ودوافعها 
الأهم  اأّن  اإّل  الإ�سطهاد.  و�سدَّ  الف�ساد 
في  الإف�ساح  ال�سعب  م�سواره  في 
ال��م��راأة  نهو�س  اأم���ام  المجال 
ل��ك��ي ت�����س��اه��م ب���دوره���ا في 
والمجتمع،  الأُ���س��رة  بناء 
عن  الدفاع  اأّن  ُمعتبرًا 

الطفولة  حقوق  عن  للدفاع  الآخ��ر  الوجه  هو  ال��م��راأة  حقوق 
المجتمع. وم�ستقبل 

تلك هي الإ�ساءات التي تمّيزت بها �سيرة ال�سيخ المجاهد 
امتداد  على  اللبنانيين  حياة  ف��ي  م��ن��ارًة  منه  جعلت  وال��ت��ي 

الر�سالي.  بالعمل  الحافلة  �سنواته 
زمالة  بحكم  ل  الما�سي  القرن  في  ال�ستينيات  منذ  عرفته 
الدرا�سة فح�سب، بل بحكم عاقته التي كانت تربطه بوالدي، 

عليه(. الح�سينّي )ر�سوان اهلل  المنبر  فقيد 
النوعّية،  وموؤلفاته  بمقالته  مكتبتي  في  احتفظ  زلت  ما 
وقم  الّنجف  مراجع  كبار  عن  ال�سادرة  الوثائق  من  وع��دد 
يو�سف  ال�سيخ  باإ�سم  مبكر  وقت  من  نّوهت  والتي  الُمقد�ّسة 
لبنان  ف��ي   ،i البيت  اأه��ل  ت��راث  حفظ  على  الأم��ي��ن  َع��م��رو 
اإمكاناته  ح��دود  وف��ي  ال��ظ��روف  اأح��ل��ك  ف��ي  وذل��ك  ال�سمالي 
ال�سبر  قناديل  واآلمها  اأحزانها  من  اأ�سرج  التي  المتوا�سعة 
لمن  ُتحتذى  اأمثولة  الوفاقّية  ب�سخ�سّيته  هو  ف��اإذا  والثبات 

اأو يحمل القلم. اأن يعتلي المنبر  يريد 
في  َع��م��رو  يو�سف  ال�سيخ  ال��ع��ّام��ة  رم��زي��ات  ه��ي  كثيرة 
علماء  مقّدمة  في  و�سعته  التي  وموؤتمراته  وندواته  اأن�سطته 

التجديد. وعلماء  المقاومة 
الع�سامي  ه��ذا  لنا  ت��رك  وتوا�سعه  اأخ��اق��ه  طباع  وعلى 
اإن�سان  الإن�سان،  اأجل  من  الدين  يكون  اأن  فرائده  من  فريدة 
النبوّي  الحديث  ق��اع��دة  على  الإ�ستقامة  واإن�����س��ان  التقوى، 

االأخالق«. الأُتمم مكارم  ُبعثت  ال�سريف:»اإنما 
رو�سة  اإّل  ينق�سه  ل  زمن  في  الروح  موا�سم  للمعي�سرة.. 
التطرف فرّده  الذي خطفته حركات  التدين  العلم بل ورو�سة 
بالحكمة  ال�سافّية  ينابيعه  اإلى  َعمرو  يو�سف  الُم�سلح  ال�سيخ 

الح�سنة. والموعظة 
وُمحبيه  اأدعو تامذته  الوجدانّية  اللحظة  واأراني في هذه 
ت�سيئه  كتاب  في  كلها  وقفاته  وجمع  محا�سراته  حفظ  اإل��ى 
للتاريخ �سيرته الذاتّية، وعنوانها الأبرز: خبرته الروحّية التي 
طيبة  وكلمة  طيبة  �سجرة  الوطن  حدائق  في  فاأثمرت  اأينعت 

ترتدي �سنابل الخير، ول تُكفُّ عن العطاء.
اأحمد �سحاده ال�سيخ ح�سين   

بيروت � الغبيري الواقع فيه 5 ُمحّرم 1441ه� 
اأيلول )�سبتمبر( 2019 م.  للرابع من �سهر  الم�سادف 

ملحق تاريخيالصفحة األخرية

أ ـ األعالم من مدينة غزير
ب ـ ج ـ األعالم من بلدتي غبالة ويحشوش

دـ األعالم من آل شمص يف يحشوش
هـ - األعالم من بلدة احلصني
و ـ األعالم من بلدة املعيصرة

ز ـ األعالم من بلدة زيتون
ح ـ ط ـ األعالم من بلدتي قمهز وحراجل وجوارهما

ي ـ إطالالت أخرى على بعض القرى التي هجرها أهلها يف فتنة سنة 1860 م. 
        أو قبلها بعقود من السنني.

إعداد وتأليف 
القاضي الدكتور الشيخ 

يوسف حمّمد َعمرو)1(

نظرة 
على األعالم من املسلمني

يف 
فتوح كسروان

منذ سنة 1516 ولغاية سنة 2019

الهوام�س:
هذه الدرا�سة كتبها �سماحته بناء على طلب الموؤرخ والفّنان الأ�ستاذ نا�سر مخّول في بداية �سهر حزيران 2019، وقدمها له في منزله ببلدة عجلتون في 2019/6/25. مع ( 1)

وفد ك�سرواني تقّدم الكام عنه اآنفًا. وذلك ب�سفته ع�سوًا في لجنة المتحف والمكتبة الوطنّية في جونية. وبناًء على تكليف وطلب من الأ�ستاذ ال�سيخ جوان حبي�س رئي�س 
اتحاد بلديات ك�سروان � الفتوح. والغاية من ذلك جمع التراث الفكري والتاريخّي لأبناء ك�سروان � الفتوح، في المتحف والمكتبة الوطنّية المزمع اإفتتاحهما قريبًا اإن �ساء 

اهلل تعالى. )هيئة التحرير(.

جامع اأب� ذرِّ الغفاري ـ حاّلن ـ غدرا�س
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ملحق تاريخي

نظرة 
على األعالم املسلمني

يف فتوح ـ كسروان
اأ ـ االأعالم من مدينة غزير
اب 1ـ المقّدم �سليمان بن َعرَّ

الجزء  في  مفّرج  ب�ساره  طوني  ق��ال 
اللبنانّية  المو�سوعة  كتابه  م��ن  الثالث 
الم�سّورة:]» ا�صتهر من التركمان الذين 
المماليك  دخـــ�ل  بــعــد  كــ�ــصــروان  تــ�لــ�ا 
له  كانت  اب.  عرَّ بن  �صليمان  ا�صمه  رجل 
اأخــذ  وقــد  المقّدمية.  �صفة  ق�مه  بين 
من  فبنى  ك�صروان  ن�احي  تح�صين  في 
في  �ــصــغــيــراً  ُحــ�ــصــنــاً  تح�صيناته  جــمــلــة 
غزير دعاه البرج. وه� الذي تق�م على 
ــراج.  االأبــ �ــصــيــدة  كني�صة  الــيــ�م  انــقــا�ــصــه 
ومــنــذ ذلــك الــتــاريــخ الــعــائــد اإلـــى اأوائـــل 
عيال  غزير  �صكنت  ع�صر.  الرابع  القرن 
المقّدمين  حا�صية  ت�صّكل  كانت  ُم�صلمة 
ــ�ع االأ�ــــصــــر  ــمــ ــان مــــجــ ــ ــان»وكـ ــ ــمـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
في  المماليك  اأ�صكنها  التي  التركمانّية 
كــ�ــصــروان اآنــــذاك ثــالثــمــائــة اأ�ـــصـــرة )1 (« 
�سكنت الأمكنة المعروفة بالأزواق و�سكن 

بع�سها في غزير )2(«[.
2ـ االأمير ع�ّساف التركماني

في  التركمان  الأمراء  اأ�سهر  من  وهو 
 � الإ�سامّي  بالتعاي�س  اآم��ن  ال��ذي  غزير 
وك�سروان  غزير  اأب��واب  وفتح  الم�سيحّي 
تعرف  ���س��وف  ك��م��ا  ال�سيعة  للم�سلمين 
وال�سيخ  الح�سين  بلدة  عن  كامنا  عند 
حمادة وع�سائره. كذلك فتح اأبواب غزير 

للم�سايخ الموارنة من اآل حبي�س وغيرهم 
من العائات. 

قال طوني ب�سارة مفّرج في مو�سوعته 
ال�صلطان  فتح  عندما  ال��ذك��ر:]»  الآنفة 
في  الــ�ــصــام  بــالد  االأّول  �صليم  العثماني 
االأمير  التركمان  زعيم  كان   1516 العام 
ــتــــام لــلــفــاتــح  ـــاف اأظــــهــــر الــــــ�الء الــ ــصّ ــ�ـ عـ
ــر بـــالد  ــ ــيـ ــ الــــجــــديــــد. فــــــ�اله هـــــذا االأخـ
�صيا�صة  بُح�صن  واأمــره  وجبيل  ك�صروان 
بـــلـــده.  ــمــــران  عــ وراء  والـــ�ـــصـــعـــي  ــه  ــ�مـ قـ
التاريخ  ذلك  حتى  ع�ّصاف  االأمير  وكــان 
اإلى  �صتاًء  وينزل  �صقيق  عين  عند  يقيم 
األطاف ال�صلطان  عينط�را، فلما �صملته 
ــى غـــزيـــر و�ــصــكــنــهــا. فـــي تلك  ــ انــتــقــل اإلـ
ــى غزير  ــنـــاء، انــتــقــل مــن »يــانــ�ح اإلـ االأثـ
ال�صيخ حبي�س بن م��صى بن عبداهلل بن 
مخايل �صاحباً عياله معه، كما قدم معه 

اأبناء بلدته المعروف�ن ببيت رعد«.
وقد جاء في بحث لاأب لوي�س �سيخو 
»تلك  في  كانوا  غزير  اأهل  اأّن  الي�سوعي 
الــحــقــبــة كــلــهــم مــ�ــصــلــمــيــن، فــلــمــا دخــل 
ولقي  ـ  الماروني  ـ  حبي�س  ال�صيخ  بينهم 
عــنــدهــم حـــظـــ�ة، اقـــتـــدى بــمــثــلــه غــيــره 
جهات  من  ك�صروان  فاأت�ا  الم�ارنة  من 
اأت�ا  الذين  ُكميد  بن�  ومنهم  طرابل�س. 
وكانت   «...1546 عــام  غــزيــر  قــاطــع  اإلــى 
ــاج فـــي زمــن  رحــلــة بــنــي ُكــمــيــد » مـــن جـ

الــذي  الع�ّصافي  من�ص�ر  االأمــيــر  واليـــة 
مقاطعته  فـــي  والـــعـــدالـــة  ــن  ــ االأمـ ــّد  وطــ

.]»)3(

3 ـ االأمير من�سور ع�ّساف حفيد 
االأمير ع�ّساف واأوالده

قائًا:]»  مفّرج  ب�سارة  طوني  تابع  ُثّم 
ــ�ر هــــــذا هـــــ� حــفــيــد  ــصـ ــ�ـ ــنـ واالأمــــــيــــــر مـ
الع�ّصافيين  االأمــراء  جدُّ  االأميرع�ّصاف، 
الذي ت�في في غزير عام 1518، وت�لى 
لم  »الذي  اخ�ته  كبير  ح�صن  ابنه  بعده 
بيه،  قائد  اأخــيــه  يــد  على  ُقــِتــَل  اأن  يلبث 
ح�صين  الثاني  باأخيه  قائدبيه  غــدر  ُثــّم 
ولكنه  ح�صن،  ابــن  من�ص�ر  قتل  وحــاول 
ــاد عـــن عـــزمـــه مـــ�ؤقـــتـــاً ريــثــمــا ُيــنــجــب  عــ
ــداً يــرثــه، وعــنــدمــا تــ�لــى االأمــيــر  لــه ولــ
وال�صيخ  ي��صف  ال�صيخ  �صجن  قائدبيه 
ــى م�صر  اإلــ �ــصــلــيــمــان حــبــيــ�ــس ونــفــاهــمــا 
الأنــهــمــا كــانــا فــي خــدمــة اأخـــ�يـــه ح�صن 
تــ�فــي   ،1523 ــام  ــعــ الــ وفـــــي  وحـــ�ـــصـــيـــن. 
من�ص�ر  االأمير  مكانه  وت�لى  قائدبيه، 
ــــذي اأعـــــاد اإلــيــه  ابــــن االأمـــيـــر حــ�ــصــن، الـ

الحبي�صيين وجعلهم في خدمته )4(«[.
4ـ االأمير من�سور ابن االأمير ح�سن 

ابن االأمير ع�ّساف
كامه  مفّرج  ب�سارة  طوني  تابع  ُث��ّم 
ــذا الــحــاكــم  ــ ــتــهــر هـ ــد ا�ــص ــ ق���ائ���ًا:]» وقـ
ــمـــران  ــه وبـــعـــمـــلـــه فــــي �ــصــبــيــل عـ ــصـ ــاأ�ـ ــبـ بـ

قــدمــت  عــهــده  وفـــي  ونــمــ�هــا،  منطقته 
بكثرة.  ك�صروان  اإلــى  المارونّية  العيال 
اإلــى  االأمــيــر من�ص�ر  امــتــدَّ ملك   « وقــد 
والزاوية  والك�رة  ب�صري  البترون وجبة 
يده  1538 كفت  الــعــام  وفــي  والــ�ــصــنــّيــة. 
عن الجهات البعيدة، ُثّم في العام 1572 
نهر  من  �صلطانّية  بــاأوامــر  حكمه  اإمــتــدَّ 

الكلب اإلى حماة.
اآل  نازعه  اأن  اإل��ى  الو�سايات  وكثرت 
توفي  اأن  بعد   1580 �سنة  ال��ولي��ة  �سيفا 
بنى  غ��زي��ر«.  في  اآب��ائ��ه  مدفن  في  ودف��ن 
هاّمة  »�صرايا«  غزير  في  من�سور  الأمير 
وبقربها  مئذنة،  ذا  جامعًا  بقربها  واأن�ساأ 
المياه  لها  جرَّ  كبيرة  وحمامات  حدائق 
ارتفعت  وف��ي ع��ه��ده  ال��م��غ��ارة،  ن��ب��ع  م��ن 
اأدوا  اّلذين  الحبي�سيين  الم�سايخ  مكانة 
اأّن  كما   .]»)5( ه��اّم��ة  خ��دم��ات  ع���ّدة  ل��ه 
المعروف بتاريخ مدينة بيروت اأّن الأمير 
المدينة  في  اآخ��ر  م�سجدًا  بنى  من�سور 
الجهة  الكبير من  الُعمري  الم�سجد  قرب 
قائمًا  الم�سجد  ه��ذا  زال  ول  الغربّية. 
الأم��ي��ر  اإ���س��م  يحمل  وه��و  تاريخه  لغاية 

ع�ّساف.
5ـ االأمير محّمد 

ابن االأمير من�سور ع�ّساف
قال  ع�ّساف،  اآل  من  اأمير  اآخ��ر  وه��و 
الآنفة  مو�سوعته  في  مفّرج  ب�سارة  طوني 
ــاة االأمـــيـــر مــنــ�ــصــ�ر،  ال���ذك���ر:]» بــعــد وفــ
الذي  محّمد  االأمير  ولده  الحكم  ت�لى 
اأب�  ال�صيخ  حبي�س  اأبناء  اأحد  عنده  بقي 
لــ�الــده،  م�صت�صاراً  كــان  الـــذي  من�ص�ر 
عام  من�ص�ر  اأبــ�  ال�صيخ  ت�في  وعندما 
ال�صيخ  اأخــاه  مكانه  االأمير  و�صع   ،1583
االأمير  كــان  وبينما  �صليمان.  ي�ن�س  اأبــا 

يــقــاتــل يــ��ــصــف با�صا  الــعــ�ــّصــافــي  مــحــّمــد 
 ،1590 الــعــام  فــي  طــرابــلــ�ــس  والـــي  �صيفا 
و�ــصــع لــه الــبــا�ــصــا كــمــيــنــاً بــيــن الــبــتــرون 
عقباً.  يترك  اأن  دون  فُقِتَل  والم�صيلحة 
بــنــي ع�ّصاف  �ــصــاللــة  بــمــ�تــه  وانــقــر�ــصــت 

.]»)6(

ووليتهم  ع�ّساف  اآل  حكم  دام  حيث 
م��ن ق��ب��ل ال���دول���ة ال��ع��ث��م��ان��ّي��ة م��ن��ذ ع��ام 

1516م. ولغاية عام 1590م...
االأمراء ال�سهابيون في غزير

قال طوني ب�سارة مفّرج في مو�سوعته 
ــداأ ارتـــبـــاط تــاريــخ  ــ الآن��ف��ة ال���ذك���ر:]» بـ
اإليها  التجاأ  اإذ  بغزير  ال�صهابّية  االأ�صرة 
االأمير حيدر ال�صهابّي مع ولديه االأمير 
محم�د  ع�صكر  من  هرباً  واأحمد  ملحم 
البالد  ق�صد  الــذي  هرم��س  اأبــي  با�صا 
م�صح�باً بجند لطرد االأمير حيدر من 
في  االأمير  اأّن  البا�صا  بلغ  ولما  ال�الية. 

غزير تبعه بع�صكره ودهمه فيها)7(«[.
اآل  من  الم�سايخ  ن�سرة  عن  تكّلم  ُثّم 
اآل  من  والم�سايخ  غزير  واأهالي  حبي�س 
اليمنيين  حرق  وعن  لل�سهابيين  الخازن 
ال�سهابي  ح��ي��در  الأم��ي��ر  وه���رب  ل��غ��زي��ر 
اإل���ى ال��ه��رم��ل وع���ن م��ع��رك��ة ع��ي��ن دارة، 
قال:]»وفي العام 1760 ا�صت�طن االأمير 
ــي قــا�ــصــم عــمــر �ــصــهــاب فـــي غــزيــر  ــ�الـ الـ
»«لأّنها مقاطعته اإذ ورثها ال�سهابيون عن 
ابن   » هو  هذا  قا�سم  والأمير  المعنيين، 
ال�سهابي،  حيدر  الأمير  ابن  عمر  الأمير 
ولد �سنة 1727 ومات اأبوه على اأثر ولدته. 
اأن  اإلى  فربي في كنف عمه الأمير ملحم 
لم  التي  ال��ود  �سفاء  ابنته  فزوجه  �سبَّ 
وقد  ولدًا.  ُترزق  اأن  دون  توفيت  اأن  تلبث 
حاول الأمير قا�سم انتزاع حكم لبنان من 

والييه � عميه � الأميرين اأحمد ومن�سور. 
العداء  ُيعلن  فجعل  بالف�سل.  ُمني  ولكنه 
لهما وين�سر ال�سطراب في الباد. وراأى 
اأخيه  يثيره ابن  الأمير من�سور تافي ما 
الأمير قا�سم من م�ساكل. فا�ستدعاه اإليه 
في دير القمر وا�ستر�ساه باأن زوجه ابنته 
ب�سما  الملقبة  ا�سما  الأم��ي��رة  الح�سناء 
بوفرة  المعروفة  غزير  واأقطعه  ال�سرق. 
فانتقل  �سكانها.  ُخلق  وطيب  م��وارده��ا 
الجديدة  له فيها زوجته  اإليها وقد ولدت 
اأبناء ذكور. محّمد الذي مات وهو  ثاثة 
وب�سير  وح�سن،  عمره،  من  الرابعة  في 
ال�سهابيين،  الأم���راء  األمع  اأ�سبح  ال��ذي 
الثاني  كانون   6 في  الأخير  هذا  ُوِلَد  وقد 
اأ�سيب  ني�سان �سنة 1767  1767 وفي 18 
الأمير قا�سم بداء لقى فيه حتفه، فدفن 
الأمراء  مدفن  كانت  التي  غزير  ُقبة  في 
الع�ّسافيين. وكان الأمير قا�سم قبل موته 
القا�سرين  ول��دي��ه  على  ًا  و�سيَّ اأق��ام  ق��د 

مدبره ال�سيخ من�سور الدحداح )8(«[.
في  �سهاب  عمر  قا�سم  الأمير  وبوفاة 
مدافن  ف��ي  ودف��ن��ه  1767م.  ني�سان   18
الإ�سامّية  الطريقة  على  الع�ّسافيين 
اآخر  وولي��ة  حكم  نهاية  كانت  غزير  في 
الأم��راء  من  غزير  في  ي  �سنِّ ُم�سلم  اأمير 
ب�سير  الأمير  ول��ده  اأن  حيث  ال�سهابيين 
ال�سهابي الثاني الكبير ارتدَّ عن الإ�سام 
عمه  ب���اأن  ُم��ق��ت��دي��ًا  الم�سيحّية  واع��ت��ن��ق 
ووال��ي  ح��اك��م  ال�سهابّي  يو�سف  الأم��ي��ر 
�سيرة  بذلك  ُمخالفًا  وال�سوف  القمر  دير 
وعقيدة والده الأمير قا�سم ُعمر ال�سهابي 
والأجداد حيث يعود ن�سب ال�سهابيين اإلى 
�سهاب  اب��ن  وال��م��ح��ّدث  الكبير  العّامة 
الزهري الُقر�سي وهو من تامذة الإمام 
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عنه.  وال�����رواة   ،oالح�سين ب��ن  ع��ل��ّي 
وال��رواي��ة  الحديث  علماء  كبار  من  وه��و 
بن  الملك  الخليفة عبد  اأيام  في  والفتوى 
مروان في دم�سق وباد ال�سام في اأواخر 
للقرن  ال��م��واف��ق  ال��ه��ج��رّي  الأّول  ال��ق��رن 
ب�سارة  ط��ون��ي  ق��ال  ال��م��ي��ادّي.  ال��ث��ام��ن 
ــل غــزيــر فــي بـــدء عهد  م��ف��ّرج:» كـــان اأهـ
تقدم  ومــع  ُم�صلمين،  كلهم  الع�ّصافيين 
الم�ارنة  نزوح  ونم�  الحبي�صيين  مكانة 
اأخذت  ك�صروان،  اإلى جهات  ال�صمال  من 
وكان  البلدة،  ت�صكن  الك�صروانّية  االأُ�صر 
كـــانـــ�ا  اإذ  يـــتـــ�ـــصـــاءل  الــمــ�ــصــلــمــيــن  عــــدد 
حتى  ال�صاحلّية.  المدن  اإلــى  يهاجرون 
اأّنه لم يبق منهم في بدء القرن التا�صع 

ع�صر �ص�ى بيتين )9(«[.
حماده  ���س��ع��دون  ال��دك��ت��ور  تكّلم  وق��د 
لــبــنــان«  فــي  الــ�ــصــيــعــة  »تـــاريـــخ  ف��ي كتابه 
التي  دارة  عين  معركة  عن  الأول  الجزء 
وم�ساعدة  1711م.  �سنة  ربيع  في  حدثت 
بعلبك  ف��ي  ال�سيعة  الحراف�سة  الأم���راء 
مقاتل  وخم�سمائة  باألفين  حيدر  لاأمير 
كما  الذكر.  الآنفة  دارة  عين  معركة  في 
عّبا�س  ح�سن  الدكتور  بعلبك  موؤرخ  تكّلم 
عن  وبالتالي  المعركة  هذه  عن  ن�سراهلل 
في  لل�سيعة  ال�سهابي  حيدر  الأمير  تنكر 
الحراف�سة  ول��اأم��راء  وك�����س��روان  غ��زي��ر 
دارة  عين  معركة  بعد  عنهم  واإعرا�سه 
تف�سيل  في  ُجبيلّية«  »اإطاللة  مجلة  في 

وبيان ل حاجة لذكره في هذه الُعجالة.
الهوام�س:

فيليب ( 1) للدكتور  التاريخ«  في  »لبنان  كتاب  عن  نقًا    
حتي. دار الثقافة � بيروت 1959م.

طوني ( 2) لاأ�ستاذ  الم�سّورة«  اللبنانّية  »المو�سوعة   
ب�سارة مفّرج، ج3، �س 241، ط. 1971م.

   نف�س الم�سدر، �س 242.( 3)
   نف�س الم�سدر.( 4)
   نف�س الم�سدر.( 5)
   نف�س الم�سدر، �س 243.( 6)
   نف�س الم�سدر، �س 244.( 7)
   نف�س الم�سدر، �س 245.( 8)
   نف�س الم�سدر، �س 246.( 9)

لمقارعة العثمانيين كان�ا ي�ل�ن رعاياهم 
خا�صتين،  ــايـــة  ورعـ عــنــايــة  الم�صيحيين 
ويعتبرون اأّن الن�صارى والمتاولة �ص�اء في 
التعر�س لع�صف وظلم ال�صلطة العثمانّية. 
ال�ثيقة ال�صادرة في غبالة  اأنَّ  كما اعتبر 
الــقــدوة في ذلــك والتي �ص�ف  المثال  هي 

نجعلها ُملحقاً لهذه الدرا�صة.
ال��ب��ط��ارك��ة  م���ن  ال��ك��ث��ي��ر  اإنَّ  ث���ان���ي���ًا: 
بعاقتهم  يفاخرون  والرهبان  والق�ساو�سة 
ال�سيعة  الحماديين  الم�سايخ  مع  الحميمة 
خال  من  الجميلة  الأمثلة  بع�س  و�سرب 

بع�س الوثائق عن ذلك.
القرى  اأع��ي��ان  م��ن  اع����دادًا  اإّن  ث��ال��ث��ًا: 
وباد  المنيطرة  وجبة  الفتوح  في  الموارنة 
يقومون  ك��ان��وا  وال�سمال  وال��ب��ت��رون  جبيل 
بتوقيع عقود الإلتزام مع الم�سايخ الحمادّية 
لاأرا�سي مع تقديم خدمات ل�سنوات طويلة 
باعتبارهم وكاءهم اأمام محكمة طرابل�س 
ال�سرعّية. حيث اأّن �سجات محكمة طرابل�س 
حافلة باأ�سماء هوؤلء الأعيان، واأورد اأ�سماء 
من عائات كثيرة من اأبناء الفتوح وغيرهم.
رابعًا: اإنَّ هناك ر�سائل وتعهدات كثيرة 
وجبة  الفتوح  في  حمادة  اآل  الم�سايخ  من 
وال�سمال  والبترون  جبيل  وب��اد  المنيطرة 
ال��م��ارون��ي  البطريركي  للكر�سي  موجهة 
المارونّية  والرهبنة  الماروني  ولاكليرو�س 
والتعهد  عنهم  الأم��ي��رّي��ة  ال�سرائب  برفع 
التعديات  وبدفع  الجزّية عنهم  اأموال  برفع 
اإّل  مقابل  دون  اأماكهم  عن  وال��ت��ج��اوزات 

المحّبة َوُح�سن الجوار.
خام�سًا: لقد قام م�سايخ اآل حمادة خال 
العقارات  م��ن  هبات  بتقديم  ق��رون  ثاثة 
ال��م��ارون��ّي��ة  للبطركّية  وال���م���زارع  وال��ق��رى 
عقارات  ق��ّدم��وا  كما  المارونّية  وللرهبنة 
واأوقفوا  عليها  واأدي��رة  كنائ�س  لبناء  اأخ��رى 
لها عقارات كبيرة يعود ريعها لهذه ال�سروح 
ة وُح�سن الجوار  الدينّية دون مقابل اّل المحبَّ

واإ�ساح ذات البّين)1(«[.
ال�سيخ  عن  باإ�سهاب  تكّلم  كما  �ساد�سًا: 
في  ح��م��ادة  اآل  �سيخ  ح��م��ادة  اأح��م��د  محّمد 
بها  اأع��ط��ى  التي  والوثيقة  والفتوح  غبالة 
الن�سارى حق ال�سكن والأمن والحماية وبناء 
الكنائ�س في غبالة ومزارعها والمّوقعة منه 
في 15 رم�سان 960 ه�. الموافق ل�سنة 1552 
ح�سن  ال�سيخ  عمه  ابن  عليها  و�سهد  م.)2(، 

تامر حمادة )3(.
�سابعًا: كما تكّلم عن ال�سيخ ا�سماعيل بن 
ح�سين بن �سرحان حمادة الذي اأ�سبح كبير 
والكهنة  القنا�سل  اأق��وال  وع��ن  الحماديين 
والم�ست�سرقين به حيث كان مقّره في ال�ستاء 
عنه  قــال  ل���س��ا:]»  ال�سيف  وف��ي  يح�سو�س 
القن�صل الفرن�صي المعا�صر له في تقرير 
ر�صمي مرف�ع لحك�مته:» ا�صماعيل ال�صيخ 
الرئي�س االآخر للحماديين الذي ه� �صّيد 
الـــبـــالد الــ�اقــعــة بــيــن بـــيـــروت وطــرابــلــ�ــس 
والذي جعل مقّره في مدينة جبيل«[. ومن 
اآثاره العمرانّية اأّنه بنى �سرايا ودارًا في بلدة 

ل�سا، وم�سجدًا في بلدة يح�سو�س.
بداأ ا�سماعيل حياته العملّية وهو فتى في 
قان�سوه.  بن  �سرحان  الم�سهور  جده  حياة 
بعد   1692 ع��ام  ح�سين  وال���ده  قتل  وك���ان 
كما  1686م.  ج��ّده  وف��اة  من  قليلة  �سنوات 
�سقيقه  وف��اة  بعد  حمادة  بني  على  تم�سيخ 
علي �سنة 1641م. واأم�سى �سنوات حكمه في 
معارك متوا�سلة مع العثمانيين. وهو الذي 
»حركة  في  وال�سهابيون  المعنيون  اإليه  لجاأ 
المنيطرة  على  �سيخًا  وك��ان  الــعــرب«  اأوالد 
منذ عام 1628م. فتكون المدة الواقعة بين 
م�سيخة �سرحال ووفاة ا�سماعيل تفوق قرنًا 
كامًا من الزمن ا�ستمّرا يحكمان خاله با 
انقطاع على الرغم من ال�سراع مع با�سوات 
الأت��راك في طرابل�س والغالب اأّنه توفي في 
عام  ابتداأت  التي  العاّمة  المواجهة  ُم�ستهل 
1685م، وا�ستمرت حتى �سنة 1700م. وتولى 

في  �سقط  ال��ذي  ح�سين  ول��ده  �سرحال  بعد 
المواجهات �سنة 1692م)4(«[.

ــن ا�ــصــتــعــانــة  ــا تـــكـــّلـــم عــ ــمـ ���س��اب��ع��ًا:]»كـ
البطريرك يعق�ب عّ�اد بال�صيخ اإ�صماعيل 
حـــمـــادة وطــلــب الــحــمــايــة مــنــه خـــ�فـــاً من 
م�صايخ اآل الخازن في ك�صروان. وذلك بعد 
ع�دة البطريرك من روما ومعه ُحكٌم من 
ــذي اأعــطــى بــه الــبــراءة  الحبر االأعــظــم الـ
التي  الباطلة  االإتــهــامــات  من  للبطريرك 
وان�صارهم.  الخازن  اآل  م�صايخ  به  اتهمها 
من  لبنان  و�ــصــمــال  جبيل  فــي  وا�صتقباله 
قبلهم بالحفاوة والترحيب وحمايتهم له 
يط�ل  ق�صّية  في  الخازن  اآل  تعّديات  من 

الحديث ح�لها )5(«[.
معركة عين قبعلـ  الغينة

ــيــــان فـــي جبل  ــبــــار االأعــ ف��ي ك��ت��اب »اأخــ
ال�سدياق،  يو�سف  طنو�س  لل�سيخ  لــبــنــان« 
مراجعة المعلم بطر�س الب�ستاني �سنة 1859 
طباعته   � العرفان  مكتبة  ت  ج��ّددَّ حيث  م. 
الجزء  في  ث  تحدَّ  ،1954 �سنة  بيروت  في 
عن  والع�سرين  ال��راب��ع  الف�سل  م��ن  الأّول 
الم�سايخ الحمادّية في فتوح ك�سروان وباد 
جبيل و�سمال لبنان في ع�سر �سفحات، وعن 
خا�سها  التي  التع�سفّية  والحروب  المعارك 
واح���راق  ���س��ّده��م  الت����راك  طرابل�س  ولة 

قراهم وتهجيرهم منها. 
اأيام  انت�ساراتهم  عن  اأي�سًا  تكّلم  كما 
ووالده في معارك  ا�سماعيل حماده  ال�سيخ 
كثيرة وفوزهم بم�سيخة وولية هذه الباد. 
 � الغينة  بلدة  في  قبل  عين  معركة  ومنها 
فتوح ك�سروان. �سنة 1693 م. حيث طردوا 
اأربعين  منهم  وقتلوا  العثمانّي  الع�سكر  بها 
ال��ك��ردّي،  مو�سى  الأم��ي��ر  وقائدهم  رج��ًا 
واأولد عمه وغيرهم. )راجع الجزء الأّول، 

�س 210 � 211(.
م�سايخ اآل حمادة واآل الدحداح

كتابة  فــي  ال�صدياق  ال�صيخ  تكّلم  »كما 

ويح�سو�س  غبالة  بلدتي  ع��ن  الحديث 
في فتوح ك�سروان، حديث عن قلب منطقة 
والكرم  والمحبة  بالت�سامح  الناب�س  الفتوح 
اّلذي  الوطنّية  والوحدة  الم�سترك  والعي�س 
ج�سده م�سايخ المنطقة من اآل حمادة تجاه 
المارونية  والرهبنة  المارونية  البطركية 
ال��ع��ائ��ات  ال���دح���داح و���س��ائ��ر  اآل  وت���ج���اه 
خال  وم��ن  ق��رون،  ثاثة  خ��ال  المارونية 
هاتين  في  ال�سيعّي  الوجود  على  المحافظة 
البلدتين الكريمتين لغاية تاريخه، ففي بلدة 
غبالة يبلغ عدد ال�سيعة من اآل الحّاني واآل 
ابراهيم قرابة المائة وثاثين ن�سمة، منهم 
بلدة  وفي  انتخابيًا.  �سوتًا  واأربعون  خم�سة 
�سم�س  اآل  من  ال�سيعة  عدد  يبلغ  يح�سو�س 
قرابة المائتين وخم�سين ن�سمة، منهم مائة 

وع�سرون �سوتًا اإنتخابيًا.
ال��ح��م��ادّي��ة  ال��م�����س��اي��خ  لأنَّ  وذل�����ك 
اإلى  بالإ�سافة  لهم  مركزًا  منهما  اتخذوا 
مراكزهما الأخرى في قرى ل�سا وعلمات 
عن  ُف�سلت  والتي  جبيل  ومدينة  وطورزيا 
بق�ساء  ملحقة  واأ�سبحت  ك�سروان  ق�ساء 
جبيل في اأيام الرئي�س الأمير فوؤاد �سهاب 

.)1964 � 1958(
الموارنة وال�سيعة 
اأيام حكم اآل حمادة

»تــاريــخ  ك��ت��اب  م��ن  الثاني  المجلد  ف��ي 
ال�صيعة في لبنان« للدكتور �سعدون حمادة 
ت��ك��ّل��م ت��ح��ت ع��ن��وان »الــــمــــ�ارنــــة فـــي ظــلِّ 
اآل  الــ�ــصــيــعــّي« ع��ن ع��اق��ة م�سايخ  الــحــكــم 
حمادة في الف�سل الرابع من الباب الثاني. 
والأديرة  البطريركي،  بالكر�سي  وعاقتهم 
والرهبانيات، وانتخاب البطاركة وعاقتهم 
من  ال��م��ارون��ّي��ة  ال��ع��ائ��ات  �سائر  م��ع  اي�سًا 
اأمثلة  لذلك  واأعطى  الّنا�س.  وعاّمة  م�سايخ 

ووثائق كثيرة منها:
اأن  مـــّ�ثـــقـــة  دالئـــــل  وهـــنـــاك  ]»اأواًل: 
الحماديين الذين �صرف�ا ُمعظم جه�دهم 

األعالم 
من 

بلدتي 
غبالة 

و
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االآنــــــــف الــــذكــــر مــن 
مــن  االأّول  ــزء  ــ ــجـ ــ الـ
ولغاية   103 �صفحة 
عـــن   126 �ــــــــس 
ــصـــيـــخ  ــ�ـ نــــ�ــــصــــرة الـ
ــادة  ــمــ ا�ـــصـــمـــاعـــيـــل حــ
لــــيــــ��ــــصــــف الـــــــدحـــــــداح 
ون�صرته له في �صراعه مع 
الها�صم  عــمــاد  الــعــاقــ�رة  �صيخ 
ون�صرته له في �صراعه مع �صيخ 
العاق�رة عماد الها�صم وجعله �صيخاً 
على العاق�رة �صنة 1703 ومنحه عين 
�صجاع وعين الدلبه وعين ج�يا وعين 
له  وكــتــابــه �صكاً  الــفــتــ�ح   فــي  الح�صري 
ال�صيخ ي��صف  اأمانة  بذلك. كما تكّلم عن 
الدحداح َوُح�صن خطه واإن�صائه في اللغتين 
ــّدبـــراً عند  الــعــربــّيــة والــتــركــّيــة. وجــعــلــه ُمـ
اأوالده عند  ا�صماعيل. وكذلك كان  ال�صيخ 
ل�صليمان  كــان  كما  اإ�صماعيل  ال�صيخ  اأوالد 
الــدحــداح  ي��صف  اأبــنــاء  ومن�ص�ر  وم��صى 
فا�صتروا  ا�صماعيل  ال�صيخ  اأبناء  على  ديناً 
به قريتي فتقا والكف�ر في الفت�ح. َفُخ�سَّ 
مــ��ــصــى ومــنــ�ــصــ�ر بــقــريــة فــتــقــا، وُخـــ�ـــسَّ 
�صليمان بقرية الكف�ر« راجع �سفحتي 109 � 

110 من الم�سدر الآنف الذكر. 
كلمة �سكر الأهالي 

يح�سو�س وغبالة وغدرا�س
وفي هذه المنا�سبة اأتوجه باإ�سمي واإ�سم 
الم�سلمين ال�سيعة في فتوح ك�سروان بالثناء 
بلدات  لأه��ال��ي  ال��ج��زي��ل  وال�سكر  الطيب 
ومجال�سهم  وغ��درا���س،  وغبالة  يح�سو�س 
للتعاون  الكرام  ووجهائهم  الكريمة  البلدّية 
الإ�سامّية  الأوق��اف  م�سوؤول  مع  والتن�سيق 

ال�سيعّية من قبل المجل�س الإ�سامّي ال�سيعّي 
الأعلى ف�سيلة ال�سيخ ع�سمت عّبا�س َعمرو، 
ولجنتي الوقف في يح�سو�س وغدرا�س � حّان 
في  ال�سيعّية  الإ�سامّية  المدافن  ل�سيانة   �
م�سّلى  وبناء  يح�سو�س   � غو�سريا  منطقة 

�سغير لل�ساة على الأموات.
وبالتالي ترميم وبناء الم�سجد ال�سغير 
الأثري المن�سوب لل�سحابّي اأبي ذرِّ الغفارّي 
)ر����س���ي اهلل ع���ن���ه( ف���ي م���زرع���ة ح���ّان 
منطقة  في  والواقع  غبالة  لبلدة  الما�سقة 
الم�سجد  ه��ذا  وافتتاح  العقارّية،  غدرا�س 
باإمامة ف�سيلة العّامة ال�سيخ ح�سن �سريفة 
الأمين العام لاأوقاف ال�سيعّية يوم الأربعاء 

الواقع فيه 2017/4/10م.
وبالتالي توجيه ال�سكر للم�سلمين ال�سيعة 
في مزرعة حّان وعلى راأ�سهم ال�سّيد وجيه 

حمود الحّاني ، وال�سّيد خليل ابراهيم.
بلدية  لرئي�س  اأي�سًا  ال�سكر  نوجه  كما 
المعي�سرة الحاج زهير نزيه َعمرو لرعايته 
ومعنويًا  ماديًا  المباركين  العملين  هذين 
من  ولجميع  له  تعالى  اهلل  �سائًا  ور�سميًا 
التوفيق  الطيبة  وبالكلمة  ب��ذل��ك  �ساهم 
المفتي  �سماحة  اأ���س��ك��ر  كما  والت�سديد. 
العّامة ال�سيخ �سم�س الدين وال�سيخ محمد 
والمهند�س  الحّاني  ه�سام  والحاج  حيدر 

جهاد حيدر اأحمد.
وق�����د خ�����س�����س��ت م��ج��ل��ة »اإطـــــاللـــــة 
 )33  �  32( المزدوجين  العددين  ُجبيلّية« 
)يناير(  ال��ث��ان��ي  ك��ان��ون  ف��ي  ال�����س��ادري��ن 
2018م. وال�سفحات 47 � 48 � 49 � 50 � 51 
واإج��راء  المبارك  العمل  هذا  عن  للحديث 
حّان  في  الوقف  لجنة  م�سوؤول  مع  مقابلة 

الحاج ه�سام الحّاني.

األعالم 
من 
آل 

شمص 
يف 

يحشوش

الهوام�س:
  »تاريخ ال�سيعة في لبنان« ج1، �س 188 � 189 بت�سرف.( 1)
   »تاريخ ال�سيعة في لبنان« ج2، �س 234 � 235 � 236 � 237 � 238 بت�سرف.( 2)
   نف�س الم�سدر بت�سرف.( 3)
   مجلة »اإطالة ُجبيلّية« العدد التا�سع كانون الثاني )يناير( 2013م. �س 35 � 36 بت�سرف.( 4)
   »تاريخ ال�سيعة في لبنان« للدكتور �سعدون حمادة، ج2، �س 244 � 245 بت�سرف( 5)

والمزارع  والقرى  يح�سو�س  �سكنت  لقد 
المجاورة لها ك� بزحل والمرادية )1( و�سّوان 
وال�سالحية والعبري، عائات �سيعّية كثيرة 
الُعذير  واآل  اأبي حيدر  واآل  الدين  كاآل خير 
واآل ال�سّواني، واّلذين هم فرع من اآل �سم�س 
بعد  العائات  هذه  من  يبق  ولم  وغيرهم. 
اآل  م��ن  قليل  ن���زر  غير  1860م.  اأح����داث 
�سم�س في مزرعة غو�سريا. يبلغ عددهم في 
نف�سًا  المائتين وخم�سين  قرابة  اأيامنا هذه 
منهم مائة وع�سرون �سوتًا انتخابيًا ويتواجد 
وعم�سيت  اأدون��ي�����س  بلدتي  ف��ي  معظمهم 

و�ساحية بيروت الجنوبّية. وقد نبغ منهم:
]»1ـ الحاج علي اآل الحاج علي �صم�س 
اأيام  المنيطرة  لمديرّية  مدير  اأّول  وه� 
هــذه  مــقــرَّ  وكـــان  بــا�ــصــا.  داود  المت�صرف 
المديرّية في بلدة م�ّصان قرب م�صجدها 

القديم.
م�سرف  ال�سيخ  كان  الثاني  والمدير   �2
المرحوم  ذريته  ومن  �سم�س،  علي  الحاج 
العّامة ال�سيخ ع�سام �سامن يا�سين �سم�س 

والذي �سوف ياأتي الحديث عنه.
3� كما نبغ من اآل �سم�س في يح�سو�س 
�سم�س  م�سرف  اآل  م�سرف  خليل  ال�سيخ 
�سيخًا  ليكون  يح�سو�س  اأهالي  اختاره  الذي 

لل�سلح بينهم.
4� كما نبغ اأي�سًا ابن عمه ال�سيخ ح�سين 
اأحمد الحاج علي �سم�س حيث اختاره اأهالي 
بينهم  لل�سلح  �سيخًا  ليكون  اأي�سًا  يح�سو�س 
عّدة  انتخابه  تجدد  وقد  خليل.  ال�سيخ  بعد 
اأواخر  اأربعين عامًا وذلك في  مرات قرابة 

عهد المت�سرفّية )2(«[.
5 � الحاج محمود يا�سين �سم�س مختار 

الغبيري حي الجامع.
من مواليد يح�سو�س 1915 تقريبًا، تمّيز 
الحاج محمود واأ�سقاوؤه الحاج حمد والحاج 
�سامن والحاج حمود )رحمهم اهلل تعالى( 
والإخا�س.  وال�سدق  بالوطنّية  واأولده��م 
كان الحاج محمود من مريدي الإمام ال�سّيد 

مو�سى ال�سدر ومحبيه. وقد ا�ستطاع بالتعاون 
وجهاء  وبع�س  ال��ح��اج  ع��ّب��ا���س  ال��ح��اج  م��ع 
وتوجيهه  ال�سدر  الإم���ام  برعاية  الغبيري 
من افتتاح رو�سة ال�سهيدين واعتراف بلدية 
بيروت بذلك. والم�ساركة بتاأ�سي�س الموؤ�س�سة 
والم�ساركة  وك�سروان  جبيل  لأبناء  الخيرّية 

باأعمالها في اأواخر القرن الما�سي.
�سارع  في  الغبيري  في  منزله  كان  كما 
اأ�سعد الأ�سعد مركزًا من مراكز ا�ساح ذات 
البين ون�سر المحّبة وال�سام بين اللبنانيين.
�ساحب  منهم  اأي�سًا  نبغ  كما   �8  �7  �  6
�سامن  ع�سام  ال�سيخ  العّامة  الف�سيلة 
منهم  علم  طالب  اأول  وه��و  �سم�س  يا�سين 
يهاجر اإلى ٌقْم ومن ُثمَّ اإلى الّنجف الأ�سرف 
ف���ي ال�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ات م���ن ال���ق���رن ال��م��ا���س��ي 
مطبوعة  وم�سّنفات  م��وؤل��ف��ات  ع���ّدة  ت��رك 
اأهمها:»االإجتياح االإ�صرائيلّي بين المطرقة 
والمخطوطة  وردود«  »�صبهات  و  وال�ّصندان« 
اأهمها: �سرحه لخطبة المتقين الواردة عن 
 .t طالب  اأب��ي  بن  علّي  الموؤمنين  اأمير 
وغيرها من كتابات. توفاه اهلل تعالى بجلطة 
له  كان  وقد  1989/12/13م.  في  دماغّية 
الموؤمنون  فيه  �سارك  َوُمهيب  عظيم  ماأتم 
من جميع الأق�سّية اللبنانّية. وقد �سلى عليه 
العّامة المرجع ال�سّيد محمد ح�سين ف�سل 
اهلل )قده( حيث ُدفن في مقبرة حي ال�سلم 

العاّمة � ال�سويفات.
ــع الــعــلــمــاء  ــمـ ــجـ ك����ان ع�������س���وًا ف���ي »تـ
»لقاء  ف��ي  وع�سوًا  لبنان  ف��ي  الم�صلمين« 
تاأ�سي�س  ف��ي  ���س��ارك  بـــيـــروت«. كما  عــلــمــاء 
جبيل  لأبناء  الإ�سامّية  الخيرّية  الموؤ�س�سة 
لمدينة م�سغرة  اإمامًا  �سغل مّدة  وك�سروان. 
في البقاع الغربي من قبل المجل�س الإ�سامّي 

ال�سيعي الأعلى.
كما كان من موؤ�س�سي المقاومة ال�سعبّية 
الإ�سامّية في حي ال�سلم � ال�سويفات، �سدَّ 
في  للبنان  اإجتياحه  في  ال�سهيونّي  العدو 
كتابه  في  ج��اء  كما  م.   1982 ع��ام  �سيف 

المطرقة  بــيــن  االإ�ــصــرائــيــلــّي  »االإجـــتـــيـــاح 
وال�ّصندان«.

اآل  على  والجميل  الطيب  الأث��ر  له  ك��ان 
الدينّية  العلوم  لطلب  وتوجيههم  �سم�س 

ولأعمال البرِّ والإح�سان.
الأ�ستاذ  ف�سيلة  �سقيقه  به  تاأثر  وممن 
ال�سيخ حافظ �سامن يا�سين �سم�س وهو من 

اأ�ساتذة الحوزة العلمّية.
وف�سيلة ولده الأ�ستاذ ال�سيخ مهدي وهو 
فتوح  في  ولم�سجدها  الح�سين  لبلدة  اإمام 
الإم��ام  لمركز  الدينّي  والمر�سد  ك�سروان. 
علّي بن اأبي طالب t، للتكافل الإجتماعّي 

في بلدة المعي�سرة، فتوح � ك�سروان.
9� ف�سيلة الأ�ستاذ ال�سيخ ح�سين ح�سن 
قا�سم �سم�س وهو من تامذة الإمام ال�سيخ 
محمد مهدّي �سم�س الدين )قده(، في معهد 
ال�سهيد الأّول العاملّي في بيروت، وهو اإمام 

لجامع وبلدة اأدوني�س � ق�ساء جبيل.
كما يوجد منهم نخبة ُمحترمة من اأهل 
الإخت�سا�س من الرجال والن�ساء في الطب 
المهن  م��ن  وغيرها  والتعليم  والهند�سة 

والعلوم.
اآل �سم�س في �سّوانـ  يح�سو�س

جاء في كتاب »المعي�صرة وع�صيرة اآل 
والحا�صر«  الما�صي  بين  ال�ائلّية  َعمرو 
للدكتور عبد الحافظ �سم�س:» وقد اإنتقل 
اإلى قرية  باز �صم�س مع ذريته  المرح�م 
�صّ�ان قرب يح�ص��س في ك�صروان ـ الفت�ح 
وا�صت�طن�ا فيها منذ العام 1862 وبق�ا في 
�صّ�ان بعد اأن ا�صت�صلح�ا اأر�صها وَعمروها 
لغاية 1896 م، ومنها اإنتقل ق�صم من ذرية 
المرح�م باز �صم�س اإلى قرية المعي�صرة 
وا�صت�طن�ها. وق�صم اآخر انتقل اإلى بلدة 
اإلى  هاجرها  وق�صم  وا�صت�طن�ها  غزير 

البقاع«.
اإلى اأن قال:» وكــان كبير العائلة الذي 
اإليها  مهاجراً  المعي�صرة  قرية  ا�صت�طن 
اأمين،  اإ�صمه  م.  �صنة 1896  في  �ــصــّ�ان  من 

130131



ملحق تاريخي

وقد تزوج من امراأة من اآل دعيب�س واأنجب 
منها �صت بنات و�صبياً واحداً اإ�صمه محمد 
ــراأة مــن اآل حــيــدر،  ــ اأمــيــن الــــذي تــــزوج اإمــ
منهم  اأربعة  �صبيان،  خم�صة  منها  واأنجب 
بذرّية  اأعقب�ا  بعدها  تعالى،  اهلل  ت�فاهم 
طيّبة وهم: م��صي، علي، م�صطفى، اأمين 
والخام�س ح�صن ال يزال على قيد الحياة، 

وعنده ذرّية معروفة«. 
محمد  المرح�م  اآل  اأّن  ق��ال:»  اأن  اإل��ى 
ــيـــن الـــ�ـــصـــّ�انـــي يـــتـــ�زعـــ�ن �ــصــكــانــيــاً في  اأمـ
العائلة فهي  ــا مــدافــن  اأّمـ جبيل وزيــتــ�ن. 
وزيت�ن  المعي�صرة  قريتي  فــي  مت�اجدة 

الك�صروانيتين )3(«[.
وعميد اآل ال�سّواني في المعي�سرة وزيتون 
مو�سي  منيف  الأ���س��ت��اذ  ه��و  جبيل  ومدينة 
القا�سي  لثانوية  الأ�سبق  المدير  ال�سّواني، 
 � الر�سمّية  عمرو  محّمد  يو�سف  ال��دك��ت��ور 
باز  المرحوم  ذرّي���ة  م��ن  وه��و  المعي�سرة. 
اّلذين  الكرام  عمه  اأبناء  جميع  مع  �سم�س 

تكّلمنا عنهم قبل قليل.
االأعالم من اآل �سم�س 

في بزحل وغبالة
كما اأنَّ اآل حمزة في بلدة م�ّسان ق�ساء 
م�ّسان  اإلى  اجدادهم  من  ق�سم  اأتى  جبيل 
من بلدة غبالة. وكذلك اآل �سم�س في بلدة 
اأج��داده��م من  اأت��ى  ل�سا في ج��رود جبيل 
بلدة  من  القريبة  الك�سروانّية  بزحل  قرية 
يح�سو�س اإلى بلدة ل�سا. وبقي فيها من بقي 
اإلى البقاع والحديث عن  وهاجر معظمهم 

ذلك طويل. 
اآل عمرو في فتقا والمرادية

عمرو  اآل  م��ن  الأف��خ��اذ  بع�س  اأّن  كما 

فتقا  م��ن  اأج��داده��م  اأت��ى  المعي�سرة  ف��ي 
و�سكنوا في المعي�سرة، بالإتفاق والتن�سيق 
كما  حبي�س  اآل  من  الم�سايخ  وبين  بينهم 
المرادّية  بلدة  كانت  وكذلك  ياأتي.  �سوف 
الدين  نا�سر  ولآل  لهم  ك�سروان  فتوح  في 
الحاج  حقلة  باإ�سم  منها  ق�سم  ك��ان  حيث 
علي َعمرو والق�سم الآخر لآل نا�سر الدين 
وفروعهم  عمرو  اآل  نزح  وقد  زنيعار  وهي 
منها و�سكن ق�سم منهم المعي�سرة، و�سكن 
اآخر منهم في مزرعة عين الحانوت  ق�سم 
ال�سنين  من  عقود  وبعد  يح�سو�س  بلدة  في 
الآخر  والق�سم  الح�سون،  اإلى  نزحوا منها 
كتاب  راجع  الجبيلّية.  الح�سون  بلدة  اإلى 
ال�ائلّية  عمرو  اآل  وع�صيرة  »المعي�صرة 
بين الما�صي والحا�صر« للدكتور �سم�س. 
اآل حيدر اأحمد في طبرجا والبوار

�سيوخ  عند  ال�سعبّية  ال��ذاك��رة  اأّن  كما 
الح�سين  ق��ري��ت��ي  ف���ي  اأح���م���د  ح��ي��در  اآل 
اأّن  تثبت  جبيل  باد  في  وفروعهم  وزيتون 
اأجدادهم نزحوا من بلدتي طبرجا والبوار 
اإلى الح�سين وزيتون وراأ�س اأ�سطا وعلمات 
ُجبيلّية«  »اإطـــاللـــة  مجلة  راج��ع  وال��ب��ق��اع. 
يو�سف  � 29( مقالة لاأ�ستاذ  العددان )28 

حيدر اأحمد وغيرها من م�سادر. 
اآل زعيتر وبلدة الزعيترة 

كما اأنَّ �سديقنا الأ�ستاذ انطوان يو�سف 
في  »الــزعــيــتــرة  النفي�س  كتابه  في  �سعادة 
تاريخ لبنان المناطقي« اأثبت في كتابه اأّن 
ق�سمًا  اأّن  الُجبيلّية  اأفقا  بلدة  في  زعيتر  اآل 
من اأجدادهم كان في بلدة الزعيترة وكان 
زعيمهم ووجيههم »اأب� علي زعيتر« �صاحب 

الراأي والق�ل.
الهوام�س:

   بلدة المرادية في فتوح ك�سروان هي موؤلفة من مزرعتين: ) حقلة الحاج علي � زنيعار( والمق�سود بالحاج علي ( 1)
هو من اأعام اآل َعمرو في اأوائل القرن التا�سع ع�سر الميادي والذي تقدم الكام عنه في الحديث عن الأعام 

من المعي�سرة.
� 23 ال�سادران في ( 2) اأجرتها مجلة »اإطالة ُجبيلّية«، العددان 22     من مقابلة مع الحاج �سالح عبداهلل �سم�س 

ني�سان )ابريل( 2016م. اأجرتها الحاجة �سلوى اأ�سعد اأحمد عمرو، �س 52 � 53 بت�سرف.
  كتاب»المعي�سرة وع�سيرة اآل عمرو الوائلّية بين الما�سي والحا�سر«، �س 175. كما وفّق اهلل تعالى، مجلة »اإطالة ( 3)

ُجبيلّية« اإجراء مقابلة الأ�ستاذ منيف ال�سّواني حول تاريخ اآل ال�سّواني في �سّوان � يح�سو�س � المعي�سرة. في العدد 
المزدوج )13 � 14( ال�سادر في 2014/2/10م.

لفرن�سي�س  غ��ب��ال��ة،  ت��اري��خ  ف��ي  ج��اء 
الحداد:]» ينت�صب الحمادي�ن اإلى رجل 
مـــن بـــخـــارا الــعــجــم ُيــ�ــصــمــى حـــمـــادة بن 
�صاه  على  الــخــروج  اأراد  حــمــادة،  مــذحــج 
اإليه  ال�صاه  العجم �صلطان بالده، ف�جه 
جي�صاً قتل من تع�صب له من ق�مه ففرَّ 
جبل  اإلــى  وع�صيرته  اأهله  من  بقي  بمن 
مـــزارع  مــن  الح�صين  فــي  ونـــزل  لــبــنــان 
غــبــالــة الــمــ�ــصــهــ�رة. وكــانــت غــبــالــة من 
الفت�ح،  في  حمادة  اآل  الم�صايخ  مراكز 
مناطقهم  مــن  بــاأجــمــعــه  الــفــتــ�ح  ــان  وكــ
قرون  ثالثة  مّدة  الم�روثة  االإقطاعية 
مــتــ�الــيــة مــن الــزمــن مــن اأوائــــل الــقــرن 
اأواخـــر  حتى  الــمــيــالدي  ع�صر  الــ�ــصــاد�ــس 
الــــقــــرن الـــثـــامـــن عــ�ــصــر يــحــكــمــ�ن فــيــه 

ويت�ل�ن اأم�ره )1(«. 
في  الحمادية  الم�سايخ  من  نبغ  وقد 
اأي��ام  منذ  ويح�سو�س  وغبالة  الح�سين 
الأم��ي��ر ع�����ّس��اف وال���ي غ��زي��ر وك�����س��روان 
عدد  ع�سر،  الثامن  القرن  اأواخ��ر  وحتى 
خال  من  لذكرهم  نتعر�س  �سوف  كبير 
وكتابه  ح��م��ادة  �سعدون  ال��دك��ت��ور  ك��ت��اب 

تاريخ ال�سيعة كملحق لهذه الدرا�سة.
اأوالد  ثالثة  حــمــادة  لل�صيخ  ]»وكـــان 
ــا  ــ هـــــم: �ـــصـــرحـــال، واأحــــمــــد الـــمـــكـــنـــى اأب
زعزوعة )حكم بن�ه جبة ب�صري وعكار( 
وح�صين  ح�صيناً،  ولــد  ف�صرحال  وديــب. 
واإ�صماعيل  �ــصــرحــال  اأوالد:  اأربــعــة  ولــد 
واإبراهيم وعي�صى. ا�صماعيل ولد ثالثة 
واأبــا  الملك  وعــبــد  الــ�ــصــالم  عبد  اأوالد: 

الن�صر...)2(«[. 
مع طوني ب�سارة مفّرج

ق�����ال ط���ون���ي ب�������س���ارة م����ف����ّرج ف��ي 
الم�صّ�رة«:]» بعد  اللبنانّية  »الم��ص�عة 
الفتح العثمانّي، قدم اإلى فت�ح ك�صروان 
اإذ ت�لى  اأُ�صر �صيعّية من مناطق بعلبك، 

ف�صكن�ها  الــمــنــطــقــة  عــلــى  الــحــمــاديــ�ن 
�صاحبتهم  الــتــي  الــ�ــصــيــعــّيــة  االأ�ـــصـــر  مــع 
وقــــد �ــصــكــن نــــزر مـــن الــحــمــاديــيــن فــي 
اإلى  التي دع�ها كذلك ن�صبة  الح�صين، 
تح�صيناً  المح�صن  الــجــغــرافــي  �صكلها 
�صكن  وقـــد  حــ�ــصــن(.  )ت�صغير  طبيعياً 
مــع الــحــمــاديــيــن فـــرع مــن اأ�ــصــرة نا�صر 
الح�صين  حــمــاديــ�  َوُعــــــِرَف  الــ�ــصــيــعــيــة. 
الــذي  اأحــدهــم  اإلـــى  ن�صبة  حــيــدر،  ببني 
كـــان يــدعــى حـــيـــدراً، ومـــن هـــذه االأ�ــصــرة 
ومرعي  محمد  واأبــي  نا�صيف  بن�  تفّرع 

وقبالن واأحمد.
المنطقة  يخلون  ال�سيعة  كان  وبينما 
للم�سايخ  اق���ط���اع���ًا  اأ���س��ب��ح��ت  ب��ع��دم��ا 
الدحادحة الموارنة، بقي اأبناء الح�سين 
الموارنة  جيرانهم  وعاي�سوا  قريتهم،  في 
ب��ك��ل ت��ف��اه��م واإخ������اء، وم���ا زال����ت تلك 
المفاهيم  انق�ست  حتى  ُم�سيطرة  الروح 
الوطنّية  مكانها  وحّلت  القديمة  الطائفّية 
ال�سرفة، وها هي اليوم الح�سين متحدة 

مع مجتمع الفتوح خير اتحاد )3(«[.
العدد  ُجبيلّية«  »اإطــاللــة  مجلة  وفي 
)اب��ري��ل(  ني�سان  ف��ي  ال�����س��ادر  ال��ث��ال��ث 
حمود  المرحوم  عن  كامي  عند   2011
اعتر�ست   32 ال�سفحة  نا�سر  اأف��ن��دي 
الذكر  الآن��ف  مفّرج  الأ�ستاذ  ك��ام  على 
اآل نا�سر  اأّن عميد  اآل نا�سر فقلت:  حول 
حكمت  الأ���س��ت��اذ  ال�سفير  الح�سين  ف��ي 
هم  نا�سر  اآل  اأّن  اأخبرني  نا�سر  حمود 
واأّم�����ا ع��ائ��ات  اآل ح���م���ادة.  اأب���ن���اء ع��م 
الأ�ستاذ  ذكرها  التي  الأخ��رى  الح�سين 
وذوو  عم  اأبناء  فهم  مفّرج  ب�سارة  طوني 

اأرومة واحدة من اآل حيدر اأحمد.
االأعالم من الح�سين

]»الــ�ــصــيــخ حــ�ــصــن �ــصــالــح هــمــدر �صيخ 
جبل  فــي  ال�صيعّية  االإ�ــصــالمــّيــة  الــطــائــفــة 

 )1881 عــام  ولغاية   1845 عــام  )مــن  لبنان 
العن�ان  هــذا  تحت  مقالة  عنه  كتبت  وقــد 
»اإطاللة  مجلة  من  الثالث  للعدد  كملحق 
ابريل  ني�سان/  ف��ي  ال�����س��ادر  ُجــبــيــلــّيــة« 
2011م. وكذلك في كتابي »�صفحات من 
لبنان«.  في  وحا�صرهم  ال�صيعة  ما�صي 
في  ال�سيعة  عن  ع�سو  من�سب  �سغل  وقد 
قائمقامية الن�سارى في جبل لبنان �سنة 
1845، كما �سغل ال�سيخ عثمان الح�سامي 
في  ال�ُسّنة  الم�سلمين  عن  ع�سو  من�سب 
ال�سيعة  ع��ن  ع�سوًا  انتخب  كما  جبيل. 
لمدة  لبنان  جبل  مت�سرفّية  مجل�س  في 
عامين اأيام داود با�سا من �سنة 1866م. 

ولغاية �سنة 1868م. 
الجزاء  محكمة  في  ع�سوًا  ُعّين  كما 
���ف ب��ك��ت��اب��ة ت��ق��ري��ر عن  ف���ي ب��ع��ب��دا َوًك���لِّ
ال�سيعة  بها  ُمنيَّ  التي  الج�سيمة  الخ�سائر 
1860م.  �سنة  اأح��داث  في  ك�سروان  في 
وقد كتب هذا الكتاب وطبعه في المطبعة 
الأ�ستاذ  عنه  ق��ال  بعبدا.  في  العثمانّية 
الح�سين  ب��ل��دة  م��ن  اأّن���ه  �سعادة  ف��ار���س 
الم��ص�عة  كتابه:»  من  الأّول  الجزء  في 

النيابّية«.
مجل�س  ع�سو  ملحم  عّبا�س  ال�سيخ   �2
الطائفة  لبنان عن  اإدارة مت�سرفّية جبل 
�سنة  ول��غ��اي��ة   1863 �سنة  م��ن  ال�سيعّية 
�سعادة  فار�س  الأ�ستاذ  عنه  قال  1864م. 
بلدة  من  اأّنه  الذكر  الآنفة  مو�سوعته  في 

الح�سين.
ن��ا���س��ر ع��ل��م من  اأف���ن���دي  � ح��م��ود   3
اأع������ام ال���ق�������س���اة وال���م���ح���ام���ي���ن ع��ن��د 
ك�سروان  ف��ت��وح  ف��ي  ال�سيعة  الم�سلمين 
عهود  ثاثة  خ��ال  عا�سر  جبيل  وب��اد 
ت على لبنان، اأواخر ايام المت�سرفّية  مرَّ
اأيام  وكذلك  الإفرن�سي  الإن��ت��داب  واأي��ام 
 /2 ف��ي  الح�سين  م��وال��ي��د  الإ���س��ت��ق��ال. 

األعالم 
من 

بلدة 
احلصني
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ملحق تاريخي

12/ 1873م.
�سغل منا�سب كثيرة وهي:

 /  22 ف��ي  المنيطرة  ناحية  م��دي��ر   �
11/ 1898م.

ف��ي  ك���������س����روان  م��ح��ك��م��ة  ع�������س���و   �
1900/2/8م.

ف��ي  ال����ب����ت����رون  م���ح���ك���م���ة  ع�������س���و   �
1919/2/1م.

ف��ي  ال�����ه�����رم�����ل  ����س���ل���ح  ح�����اك�����م   �
1919/7/10م.

 /7/25 ف��ي  ال��ك��ورة  محكمة  ع�سو   �
1922م.

لمحكمة  ورئ��ي�����س��ًا  ق��ا���س��ي��ًا  ُع���ّي���ن   �
مرجعيون في 1923/2/12م.

في  ���س��ور  لمحكمة  رئي�سًا  ُث���ّم  وم��ن 
4/23/ 1923م.

في  حا�سبيا  لمحكمة  رئي�سًا  ُثّم  ومن 
1929/5/26م.

التقاعد  على  اأُحيل   1930/5/26 في 
الق�ساء. من 

ج��دول  ف��ي  �ُسجل   1931/6/14 ف��ي 
ال��م��ح��ام��ي��ن ل���دى ك��اف��ة ال��م��ح��اك��م في 

اللبنانّية. الجمهورية 
في عام 1951 تقاعد من المحاماة.

لع�سوّية  تر�سحه  ذك��ره  يجدر  ومّما 
م��ج��ل�����س م��ت�����س��رف��ّي��ة ج��ب��ل ل��ب��ن��ان عن 
وفي  1903م.  دورة  في  ال�سيعّي  المقعد 
اأفندي  محّمد  المر�سح  �سد   1909 دورة 
الح�سون،  بلدة  من  حيدر  اأب��ي  مح�سن 
فلم يحالف الحظ المرحوم حمود اأفندي 

نا�سر في الدورتين الآنفتي الذكر.
من  ول��دًا  ع�سر  اأحد  تعالى  اهلل  رزقه 

الذكور والإناث كان اأ�سهرهم:
4� الأ�ستاذ حكمت ولدة �سنة 1923م. 
اللبنانّية  وكان في �سلك وزارة الخارجّية 
اأفريقّية  بلدان  عّدة  في  لبنان  مثلَّ  حيث 

وعربّية كقائم بالأعمال ومن ُثمَّ ك�سفير.
للعاقات  م��دي��رًا  حياته  اآخ���ر  �سغل 
الخارجّية في وزارة الخارجّية. ترك اأثرًا 

. طيبًا لدى الجاليات اللبنانّية اأينما حلَّ
ولدة  ع��ب��داهلل  الأ���س��ت��اذ  الرئي�س   �5
الق�ساء  �سلك  ف��ي  ك��ان  1924م.  �سنة 
رئي�سًا  اأي��ام��ه  اآخ���ر  ف��ي  �سغل  ال��ع��دل��ي. 
الف�سل  ل��ه  وك���ان  المحا�سبة.  ل��دي��وان 
تعا�سد  ���س��ن��دوق  ورئ��ا���س��ة  تاأ�سي�س  ف��ي 
في  محا�سرًا  اأ�ستاذًا  كان  كما  الق�ساة. 
اللبنانّية.  الجامعة  ف��ي  ال��ح��ق��وق  كلية 
واجتهادات  واأح��ك��ام��ًا  محا�سرات  ت��رك 
كان  للق�ساة  اعتبرت مرجعًا  الق�ساء  في 
اأهمها كتابه المعروف:» الدع�ى العاّمة 

اأمام الهيئة االإتهامّية«.
تاأ�سي�س  كما كان له اليد البي�ساء في 
تاأ�سي�س  وف��ي  الح�سين،  بلدته  ج��ام��ع 
اأم��ور  م��ن  وغ��ي��ره��م��ا  الح�سين،  ب��ل��دي��ة 
في  ُجبيلّية«  »اإطاللة  مجلة  عنه  تكّلمت 
الخام�س  العدد  في  �سدر  خا�س  ملحق 
)نوفمبر(  الثاني  ت�سرين  في  ال�سادر 
ول��ده  م��ع  والتن�سيق  بالتعاون  2011م. 

الأ�ستاذ فادي.
�سنة  ولدة  الجليل  عبد  الأ���س��ت��اذ   �6
�سلك  ف��ي  دائ����رة  رئ��ي�����س  ك���ان  1926م. 
اأيامه  اآخر  في  �سغل  وقد  المالّية.  وزارة 
مديرًا لخزينة الدولة اللبنانّية في وزارة 
من�سب  �سغل  ت��ق��اع��ده  وب��ع��د  ال��م��ال��ي��ة. 
كانت  لبنان.  م�سرف  لحاكم  م�ست�سار 
المجل�س  تاأ�سي�س  في  البي�ساء  اليد  له 
الأ�ستاذ  �سديقه  مع  جبيل  لباد  الثقافّي 
اأني�س حيدر كما له اأياٍد بي�ساء اأخرى في 
كثير من اأعمال البرِّ والإح�سان في بلدته 

الح�سين.
7� ال�سيخ محمد نا�سيف من اآل حيدر 
ُجبيلّية«  »اإطــاللــة  مجلة  كتبت  اأح��م��د. 

ت�سرين  في  ال�سادر  الخام�س  في عددها 
الحلقة  من  2011م.  )نوفمبر(  الثاني 
باد  في  القراآنية  المدار�س  عن  الثالثة 
رئي�س  مع  مقابلة  ك�سروان  وفتوح  جبيل 
عبد  �سليم  الخيرّية  الح�سين  جمعية 
هاجر  وقــد  فيها:»  جاء  نا�سيف  الكريم 
قرية  من  االأولــى  العالمّية  الحرب  بعد 
ــى مــديــنــة دمــ�ــصــق بع�س  ــ اإلـ الــحــ�ــصــيــن 
الرزق الحالل ولطلب  العائالت لطلب 
الـــعـــلـــم مـــنـــهـــا: �ــصــلــيــم نــا�ــصــيــف حــيــدر 
ــه عــبــد الــكــريــم والــ�ــصــيــخ  اأحـــمـــد وولـــديـ
حيدر  مرعي  وي��صف  وح�صين.  محمد 
�ص�ق  قــرب  �صكن�ا  وقــد  وغيرهم  اأحــمــد 
الــحــمــيــديــة فـــي دمــ�ــصــق فـــي مــحــلــة مــزِّ 

الق�صب.
ت����زوج ف�����س��ي��ل��ة ال�����س��ي��خ م��ح��م��د من 
حمود  المرحوم  كريمة  ب��در  المرحومة 
بطفلين  منها  ُرزق  وق��د  نا�سر  اأف��ن��دي 
تلك  والدتهما  توفيت  ُث��ّم  �سغيرين  ماتا 
واأّما  ودفنوا جميعًا في دم�سق.  بعد ذلك 
القراآن  در�س  فقد  محمد  ال�سيخ  ف�سيلة 
العربّية  اللغة  ومبادئ  دم�سق  في  الكريم 
الإمام  طاب  على  الإ�سامّية  وال�سريعة 
ُثّم  ومن  )ق��ده(،  الأمين  مح�سن  ال�سّيد 
ع�سر  خم�سة  لمدة  الكريمتين  يديه  على 

عامًا اإلى اأن حلَّ به المر�س.
وال���د زوج��ت��ه  ف��ي دم�����س��ق  وق���د زاره 
اأوائل  في  نا�سر  اأفندي  حمود  المرحوم 
اإبنته  وتفقد  لتفقده  الفرن�سي  الإنتداب 

.u واأبناء قريته وزيارة ال�سيدة زينب
مر�سًا  م��ح��ّم��د  ال�����س��ي��خ  م��ر���س  وق���د 
اإل����ى قريته  اأق���ارب���ه  ب���ه  ف��ع��اد  ���س��دي��دًا 
ت��ق��ري��ب��ًا  1940م،  ع���ام  ف���ي  ال��ح�����س��ي��ن 
بعدها  ف��ق��ام  ت��ع��ال��ى  اهلل  ���س��ف��اه  ح��ي��ث 
العربّية  واللغة  الكريم  القراآن  بتدري�س 
الح�سين  قريته  في  الدينّية  والمبادئ 

من  المر�س  منعه  اأن  اإلى  قرقريا  وقرية 
تعالى  اهلل  توفاه  حيث  التدري�س  متابعة 
في  الإ�سامّية  العجزة  دار  م�ست�سفى  في 
المر�س،  مع  طويلة  معاناة  بعد  بيروت 
اأّول طالب علم ورجل دين من قرية  وهو 

.]»)4( الح�سين 
الح�سين  ب��ل��دة  ف��ي  ن��ب��غ  وق���د  ه���ذا 
من  والن�ساء  الرجال  من  كريمة  كوكبة 
والأعيان  والوجهاء  والمهند�سين  الأطباء 
الح�سين  بلدية  رئي�س  راأ�سهم  على  كان 
الأ���س��ت��اذ م��ح��م��د ن��ا���س��ي��ف، والأ���س��ت��اذ 
المحامي  و�سقيقه  نا�سر  عبداهلل  فادي 
ماجد  ال�سيخ  وف�سيلة  ول��ي��د،  الأ���س��ت��اذ 
الأ�ستاذ  نا�سيف ومختار الح�سين  حيدر 
محّمد محمود، ومختار الح�سين الأ�سبق 
جمعية  ورئ��ي�����س  ق��ب��ان،  خليل  دعيب�س 
الكريم  عبد  �سليم  الخيرّية  الح�سين 
لبلدية  رئي�س  واأّول  الأ���س��ب��ق،  نا�سيف 
واأمين  نا�سيف،  مو�سى  اأحمد  الح�سين 
الح�سين  ج��ام��ع  وق���ف  لجنة  ���س��ن��دوق 
الحّاني  جربوع  اإبراهيم  ح�سين  الحاج 

وغيرهم من الوجوه الكريمة. 
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دار ( 1)  � ال��ح��داد  فرن�سي�س  لاأ�ستاذ  غبالة«  »ت��اري��خ    
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لبنان« للقا�سي َعمرو، �س 209 � 210.
   »المو�سوعة اللبنانّية الم�سّورة« ج3، �س 92 � 93.( 3)
الثالث، مقابلة في ( 4) العدد  ُجبيلّية«  »اإطالة     مجلة 

ت�سرين الثاني )نوفمبر( 2011م. �س 5 بت�سرف.

1 ـ ال�سيخ اأبو حيدر النم�س
ــان  ــيـ ــار االأعـ ــبـ ــاب»اأخـ ــتـ ــي كـ ــاء فـ ــ ]»جــ
فار�س  طنو�س  لل�سيخ  لــبــنــان«  جــبــل  فــي 
 1676 و�صنة   «[:256 �س  ج1،  ال�سدياق، 
الحاج  جبيل  بالد  على  با�صا  ح�صن  وّلى 

ح�صن الح�صامي واأبا حيدر النم�س«.
فمن هو هذا الوالي الجديد 

لبالد جبيل، اّلذي عّينه 
والي طرابل�س العثمانّي؟ 

علي  محمد  ح�سين  الأ���س��ت��اذ  ي��ق��ول 
الراحل  الح�سون  بلدة  مختار  حيدر  اأبي 
الــمــيــ�ــس من  ــد  ــمـ اأحـ الــ�ــصــيــخ  ــ�  هـ  «:q
المعروف  العاملّية،  الجبل  مي�س  بلدة 
ــ� حــيــدر الــنــمــ�ــس،  تــاريــخــيــاً بــالــ�ــصــيــخ اأبــ
ــيـــدر و�ــصــلــيــمــان  ــايــخ حـ واأبـــــنـــــاوؤه الــمــ�ــص
اأعقب�ا  وكلهم  وَعمرو.  وقي�س  ومرعب 
واأّمــا  ُيعقب.  عــدا حــيــدر فقد مــات ولــم 
�صليمان ومرعب وحيدر فقد ا�صت�طن�ا 

الح�ص�ن )1(«[.
كتاب:»المعي�صرة  في  اأي�سًا  كما جاء 

وع�صيرة اآل َعمرو ال�ائلّية بين الما�صي 
والحا�صر« للموؤرخ الدكتور عبد الحافظ 
ال��م��رح��وم  ال��ع��ائ��ل��ة  م���وؤرخ  ع��ن  �سم�س، 
َعمرو  كاظم  الحاج  محمد  كامل  ال�سيخ 
َعـــمـــرو  اآل  ــة  ــلـ ــائـ »عـ ت���اري���خ  م��وج��ز  ف���ي 
الــقــرن  وفـــي  واأن�صبائهم«:]»  الــ�ائــلــّيــة 
مي�س  قرية  مــن  اأتــى  الــهــجــرّي،  التا�صع 
المي�صي،  اأحمد  عامل،  جبل  في  الجبل 
قلعة  �صاحب  ال�اكد  َعمرو  �صاللة  من 
بن  محّمد  االأمير  ذرّيــة  من  وه�  �صمع، 
المذك�ر  جندل  بن  ال�صّحاك  بن  هــّزاع 
اآنـــفـــاً. واأقـــــام فـــي قــريــة الــحــ�ــصــ�ن من 
هــم:  الــخــمــ�ــصــة  واأوالده  جــبــيــل  اأعـــمـــال 

حيدر، قي�س، مرعب، �صليمان وَعمرو.
اإل����ى قرية  اأت����ى ق��ي�����س وَع���م���رو  وق���د 
المعي�سرة فتوح ك�سروان، وا�ستروها من 
فيها.  و�سكنوا  ال��دي��ن،  وزي��ن  زع��رور  اآل 
الح�سون  واأّما مرعب فقد بقي في قرية 

و�سليمان �سكن في مزرعة �سقي فرحت.
وكل هوؤلء اأعقبوا ... بعائات تن�سب 

األعالم 
من بلدة 

املعيصرة 
فتوح كسروان
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ُيعقب.  ولم  مات  فقد  حيدر  عدا  اليهم، 
اآل �سليمان  اأ�سبح  ومن مّدة لي�ست بعيدة 

يعرفون باآل اأبي حيدر )2(«[.
ع�سماء  رث��اء  ق�سيدة  في  ج��اء  وق��د 
الح�سينّي  مرت�سى  جواد  ال�سّيد  للعّامة 
ال�سهيد ح�سن  بها  يرثي  العاملّي )قده(، 
العثمانيون  اغتاله  اّلذي  َعمرو  بك كاظم 
كامه  ُموجهًا  1912م.  �سنة  العراق  في 
َع��م��رو  ك��اظ��م  اأف��ن��دي  محمد  ل�سقيقيه 
والحاج علي اأفندي ولآل َعمرو واأرحامهم 
والح�سون  والمعي�سرة  �سم�سطار  ف��ي 

بقوله: الجنوبّية  وبيروت و�ساحيتها 
]» ول زلتم يا اآل حمدان في الورى 

بقّية من حمى الحمى بالّلهاذِم
العا ح��وذة  حمو  اأق��وام  ة  بقيَّ

ارِم �سَ واأبي�َس  َخطاٍر  باأ�سمر 
واأرحامكم من اآل قي�س ومرعب

واآل �سليمان بحوَر المكارِم)3(«[.
مع اآل َعمرو في بلدة فتقا

ــصـــ�عـــة الــلــبــنــانــيــة  ج���اء ف���ي »الـــمـــ��ـ
الـــمـــ�ـــصـــّ�رة« ل��اأ���س��ت��اذ ط��ون��ي ب�����س��ارة 
بلدتي  م��ع��ر���س ك��ام��ه ع��ن  ف��ي  م��ف��ّرج 
ــا  ف��ت��ق��ا وال���م���ع���ي�������س���رة:]»... وعـــنـــدمـ
�صلطة  تحت  باأكثريتها  فتقا  اأ�صبحت 
راأى  الدحادحة،  وزمالئهم  الحبي�صيين 
ا�صتبدال  االأن�صب  من  ــه  اأّن الحبي�صي�ن 
تعرف  بقعة  يملك�نها في  كان�ا  عقارات 
بالمعي�صرة، بعقارات بني َعمرو ال�صيعة 
وبالفعل  اآنـــــذاك.  فــتــقــا  فــي  الــقــاطــنــيــن 
على  االإبــقــاء  بــ�جــ�ب  المقاي�صة  تــمــت 
المعي�صرة  فــي  بن�ها  قــد  كــانــ�ا  كني�صة 
وهكذا  وبــنــ�هــا.  اأرا�صيها  وا�صت�صلح�ا 
ان�صاأوا قرية جديدة لهم بعد اأن تكبدوا 

ال�صعاب وعان�ا االأمَرين)4(«[.
ال�سيخ  وه��و:  جبيل  وال��ي  ف��اإنَّ  وبعد، 
اأب�����و ح���ي���در اأح���م���د ال��ن��م�����س ال���وائ���ل���ّي 

الح�سون  قريتي  ف��ي  المباركة  وذري��ت��ه 
َعمرو  اآل  عمهم  واأب��ن��اء  والمعي�سرة، 
اإلى  فتقا  بلدة  من  اإليهم  هاجروا  اّلذين 
اإل��ى  باأجمعهم  ينتمون  ه��م  المعي�سرة 
�ساحب  ال��وائ��ل��ّي  ال��واك��د  َع��م��رو  ال�سيخ 
�سور،  ق�ساء  في  الواقعة  �صمع«  »قلعة 
قال الأ�ستاذ علي داود جابر في مو�سوعته 
ال�سيخ  عن  عامل«:  جبل  اأعــالم  »ُمعجم 
اأبي حيدر النم�س حيث اأّرخ له في الجزء 
اأحمد  قائًا:]»  مو�سوعته  من  ال�ساد�س 
ال�ائلّي  واكــد  بــن  َعــمــرو  بــن  بــن �صاهر 
الــ�ــصــمــعــّي الــمــيــ�ــصــّي الــعــامــلــّي. واأو�ــصــح 
ــك:» �ــصــيــخ مــن اآل  ذلـــك �ــصــارحــاً عــن ذلــ
ُه َعمرو ال�اكد الذي  علي ال�صغير، َوجدَّ
االأمير  ذرّيــة  من  �صمع  قلعة  ي�صكن  كان 
حاك بن جندل  محّمد بن هّزاع بن ال�صّ

البقاعّي )5(«[.
2ـ ال�سهيد ح�سين الَعمرو 

بالمرجي المعروف 
في  َع��م��رو  اآل  م��ن  �سهيد  اأّول  وه���و 
عن  ال��دف��اع  ف��ي  ا�ست�سهد  المعي�سرة 
ح��ي��ا���س ج��ب��ل ع��ام��ل وج��ب��ل ل��ب��ن��ان �سنة 
وكان  1112ه���.  ل�سنة  الموافق  1700م. 
م�سرف  ال�����س��ي��خ  �سقيقة  م��ن  م��ت��زوج��ًا 
عامل  جبل  �سيخ  وه��و  ال�سغير  علي  اآل 

الوائلّي. وزعيمها 
جابر:]»  داود  علي  الأ�ستاذ  عنه  قال 
ُمـــّدبـــر عــنــد الــ�ــصــيــخ مــ�ــصــرف بـــن عــلــّي 
قتله  المرجي،  بح�صين  يعرف  ال�صغير، 
ـــ.«  1109هـ �صنة  ال�صهابّي  ب�صير  االأمــيــر 
�صنة  فــي  ال�سهابي:»  حيدر  الأمير  يقول 
بالد  على  ب�صير  االأمــيــر  ركــب  ـــ.  1109هــ
بــ�ــصــارة ومــ�ــصــك مــ�ــصــرف مــن الــمــزرعــة، 
وبــنــى عــيــن الــــدروز قـــرب جــ�يــا، وعين 
الــجــنــان قــرب بــافــلــيــه، وعــيــن الــرامــ�ح، 
الحكم  لــه  و�صفا  الَعمرو  ح�صين  وقتل 

ــلــه اإلـــى الــ�زيــر  فــي بـــالد بــ�ــصــارة. واأر�ــص
عكا  والــي  با�صا  قــبــالن  اأو  با�صا  ر�ــصــالن 

فقتله)6(«[. العثمانّي، 
طاهرة  طيبة  بذرّية   q تخّلف  وقد 
في قعقعّية الج�سر وزبدين وبليدا ينتمون 

اإليه وهم: اآل مرجي واآل حيدر.
» وقد رثاه اأحد ال�صعراء، واأرَّخ ل�فاته 

وكتب على قبره في قعقعّية الج�صر:
لتبك ُح�سينًا ُمقلَة المجد والّندى

والبواِتُر القنا  �َسمُر  وتندبُه 
�سقى قبرُه في�َس الَغماِم ع�سيًة

وباكره �سوٌب من الُمزِن َهاِمُر
لقد حلَّ فيه ماجٌد وابَن َماجٍد

ماِهُر الُعا  َطرِف  وفي  َخبيٌر 
َجواٌد كريٌم قلت فيه موؤرخًا

ح�سيٌن بن َعمرو للكريم َمجاوُر)7(
3ـ الحاج علّي 

بن يحيى بن علي َعمرو
ــر لـــــالأمـــــيـــــر بـــ�ـــصـــيـــر  ــ ــصـ ــ ــا�ـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ]»الـ
الــ�ــصــهــابــي الـــثـــانـــي الــكــبــيــر الــمــعــروف 
ب�صير،  االأمير  ب�جه  ال�صهيرة  بم�اقفه 
نتيجة  الفحل  علي  بالحاج  والمعروف 
قرية  و�صاحب  الذكر.  االآنفة  لم�اقفه 
المعروفة  ك�صروان  فت�ح  في  المرادّية 
والمجاورة  علي  ال��ح��اج  بحقلة  �ــصــابــقــاً« 
الحاج  ه��م:  واأولده  »زنــيــعــار«  لمزرعة 
الحاج  ال��ن��ائ��ب  م��ح��ّم��د،  ال��ح��اج  يحيى، 
اأعقبوا  وجميعهم  جهجاه  عقيل،  كاظم، 

عدا جهجاه فقد مات ولم ُيعقب)8(«[.
4ـ الحاج كاظم الحاج علي َعمرو

مت�صرفّية  مــجــلــ�ــس  فــي  الــنــائــب   «[
حم�د  الــحــاج  ن�صيبه  خلف  لبنان  جبل 
وتــجــدد   .1867 عـــام  فــي  ا�صتقالته  بــعــد 
دون  اأخـــــــرى  دورات  ثـــــالث  ــابـــه  ــتـــخـ انـ
�صغل  كما  1885م.  1876م،  فــي  مناف�س 
قــبــل ذلـــك مــنــ�ــصــب عــ�ــصــ� فـــي محكمة 

في  ت��ع��ال��ى  اهلل  ت��وف��اه   .]»)9( كـــ�ـــصـــروان 
1906م.  تموز   26 في  المعي�سرة  قريته 
كان  والأ�سدقاء  الأدب��اء  بع�س  رث��اه  وقد 
يو�سف  اهلل  رزق  الأ�سقف  الخوري  منهم 
الزعيتري  ق��ري��ة  م��ن  ع��ون  اأب��ي  اأو  ع��ون 
الم�ساعر  عن  ُتعبر  جميلة  تاأبينّية  بكلمة 
ما  تّوحد  التي  النبيلة  اللبنانّية  الوطنّية 
ب�سدق  وتعبرُّ  ك�سروان.َ  فتوح  اأهالي  بين 
للراحل  الم�سيحيين  وتقدير  اإحترام  عن 
من  الثالث  الجزء  في  اأوردت��ه��ا  الكبير. 
�س  قا�ٍس«  مذكّرات  اأو  »الّتذكرة  كتابي 

.]»)10(120 � 119
5ـ الحاج حمود �سعد الدين َعمرو

ع�ص�اً   1867 �صنة  با�صا  داود  »عيَّنه 
في مجل�س اإدارة جبل لبنان عن ال�صيعة 
بعد  ا�صتقال  وقــد  كــ�ــصــروان،  ق�صاء  فــي 
الــحــرام  اهلل  بيت  مــجــاورة  لعزمه  ذلــك 
الرجل  هذا  كان  المكّرمة)11(«.  مّكة  في 
والإيثار  وللكرم  الأخ��اق  لمكارم  جامعًا 
الدنيا ومو�سع احترام جميع  والزهد في 
دون  والم�سيحّية  الإ�سامّية  العائات 
كتابي  من  الأّول  الجزء  راج��ع  ا�ستثناء. 

»التذكرة اأو مذكّرات قا�ٍس«.
6ـ علي اأفندي الحاج حمود َعمرو

االإدارة  مجل�س  فــي  ع�ص�اً  »اإنــتــخــب 
هذا  مــركــزه  فــي  وا�ــصــتــمــرَّ  1897م.  �صنة 
قبل  من  ُعّين  بعدها  1903م.  �صنة  حتى 
مت�صرف جبل لبنان ُمظفر با�صا ع�ص�اً 
االإ�صتئناف  دائــرة  هيئة  في  ال�صيعة  عن 
ــيــه الــمــحــكــمــة  الـــجـــزائـــّيـــة. حــكــمــت عــل
باالإعدام  عالية  في  العثمانّية  العرفّية 
بــا�ــصــا  ــال  ــمـ جـ قـــبـــل  مــــن  1916م.  ــنــة  �ــص
ا�صتطاع  ولكنه  ال�طنّية  لمي�له  ال�صفاح 
الــهــرب والــنــجــاة. ومــّمــا ينبغي االإ�ــصــارة 
ــه قــبــيــل انــتــخــابــه �ــصــنــة 1897م.  ــ اأّن اإلــيــه 
محكمة  فــي  ع�ص�  من�صب  ي�صغل  كــان 

بلدته  في  تعالى  اهلل  توفاه  البترون)12(«. 
َوُدِف��نَّ  تقريبًا  1931م.  �سنة  المعي�سرة 

في جبانة العائلة بماأتم ُمهيب.
7ـ ال�سيخ ح�سين اأفندي 
علي الحاج يحيى َعمرو

ــر  ــ ]»�ـــصـــيـــخ �ــصــلــح الــمــعــيــ�ــصــرة اأواخـ
ــقـــرن الــتــا�ــصــع عــ�ــصــر واأوائـــــــل الــقــرن  الـ
ابن  �صدَّ  مرات  ثالث  تر�صح  الع�صرين. 
ــنـــدي الـــحـــاج حــمــ�د �صعد  عــمــه عــلــي اأفـ
جبل  مت�صرفّية  لع�ص�ية  َعمرو  الدين 
من  ج  تــخــرَّ الــحــظ.  يحالفه  ولــم  لبنان 
الــكــلــّيــة الــعــثــمــانــّيــة فــي بــيــروت بــدرجــة 
ــدق �ــصــغــيــر  ــنــ ــده فــ ــنــ مــــمــــتــــازة، كــــــان عــ
م�سهورًا  كان  كما  بيروت.  في  »ل�كنده« 
تزّوج  بيروت.  في مدينة  والنبوغ  بالذكاء 

ولم ُيعقب)13(«[.
8ـ الحاج محمد الحاج علي

بن يحيى بن علّي َعمرو
علي  الــحــاج  نــجــل  محمد  الــحــاج   «[
ــان مــ�ــصــهــ�راً بــالــتــقــ�ى  االآنــــف الــذكــر كـ
ــرم، قـــام  ــ ــكـ ــ ــارة والـــقـــدا�ـــصـــة والـ ــهــ ــطــ والــ
الــ�ــصــتــيــنــيــات من  كــبــيــرة فـــي  بــبــنــاء دار 
معروفة  لل�صيافة  ع�صر  التا�صع  القرن 
مجمعًا  ال���دار  تلك  ك��ان��ت  »بــالــمــنــزول« 
م�سلمين  من  الفتوح  ولأه��ال��ي  لل�سيوف 
عامل  ج��ب��ل  م��ن  ول��ل��ع��ل��م��اء  وم�سيحيين 
، ط��ل��ب اإل���ي���ه اإب����ن ع��م��ه ال���ح���اج ح��م��ود 
عن  ع�سوًا  يكون  اأن  َعمرو  الدين  �سعد 
بدًل  لبنان  جبل  مت�سرفّية  في  ال�سيعة 
�سقيقه  ُمر�سحًا  ذل��ك  عن  فاعتذر  عنه 
الحاج كاظم لهذا المن�سب وهكذا كان. 
ت��روى  وال��ذك��اء،  بالنبوغ  م�����س��ه��ورًا  ك��ان 
ل  وك��ان  ذل��ك.  في  الق�س�س  بع�س  عنه 
اإذ  اإل  المبارك  رم�سان  �سهر  في  يفطر 
في  تعالى  اهلل  توفاه  �سيٌف.  بدارته  حلَّ 
الميادي  ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن  اأواخ���ر 

وقد ظهرت له كرامات عند وفاته واأثناء 
والآب����اء،  الأج�����داد  ل��ن��ا  رواه����ا  ت�سييعه 
به  خا�سًا  مدفنًا  الأه��ال��ي  ل��ه  خ�س�س 
اأُعقب  القديمة.  المعي�سرة  جبانة  قرب 
وهو  واح��د  وبولد  �سالحات  بنات  بعّدة 
�سنة  في  المعي�سرة،  �سلح  �سيخ  ح�سين 
في  وال���ده  خليفة  ك��ان  تقريبًا  1874م. 
عام  تعالى  اهلل  توفاه  وال�سيافة،  الكرم 
والده  جانب  اإلى  ودفن  تقريبًا.  1912م. 

في المقبرة الآنفة الذكر)14(«[.
9ـ ال�سهيد ح�سن بك كاظم َعمرو

لبنان  جــبــل  مــتــ�ــصــرف  م�صت�صار   «[
اأيام  كثيرة  بمنا�صب  تقلب  با�صا:  نع�م 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــّيــة اأهــمــهــا: اأمــيــن �صر 
بــيــروت، قــائــمــقــام واليـــة عينتاب  واليـــة 
ــنـــ�ب تـــركـــيـــا، قـــائـــمـــقـــام فـــي الــقــرنــة  جـ
الــتــابــعــة لـــ�اليـــة الــبــ�ــصــرة فـــي جــنــ�ب 
اأقـــدم حــزب االإتــحــاد والترقي  الــعــراق. 
الــعــثــمــانــي عـــلـــى اغـــتـــيـــالـــه فــــي جــنــ�ب 
1912م.  �صنة  الــعــربــّيــة  لمي�له  الــعــراق 
كم�ص�صار  عمله  اأثــنــاء  تعالى  اهلل  وفــقــه 
م�صاجد  �صبعة  لبناء  لل�صعي  با�صا  لنع�م 
على  لبنان  جبل  مت�صرفية  في  لل�صيعة 
ــان في  حــ�ــصــاب الــمــتــ�ــصــرفــّيــة اأهــمــهــا كــ
علمات،  الــحــ�ــصــ�ن،  المعي�صرة،  قـــرى: 
�ــصــمــ�ــصــطــار، الــهــرمــل، مــزرعــة الــ�ــصــّيــاد، 
حــ�مــيــن الــفــ�قــا عــنــد اأنــ�ــصــبــائــه مــن اآل 
الر�صمّية  علمات  مدر�صة  وبناء  همدر. 
قرب الجامع)15(. كما قام اأي�صاً بتخلي�س 
باخرة قمح من الجمارك العثمانية بعد 
ق�صاء  الأهالي  ُمر�صلة  كانت  م�صادرتها 
في  اأخــرى  مــرة  لهم  واأر�صلها  ك�صروان. 
العلماء  من  كثير  رثاه  م�صه�رة.  ق�صّية 
مدينة  اإمـــام  منهم  ــاء  ــ واالأدب والــ�ــصــعــراء 
مرت�صى  جــ�اد  ال�صيد  العاّلمة  بعلبك 
الــحــ�ــصــيــنــّي الـــعـــامـــلـــّي، الــ�ــصــيــخ مــحــمــد 
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رزق اهلل  الـــخـــ�ري  الـــعـــبـــداهلل،  اأفـــنـــدي 
ي��صف اأبي ع�ن، الخ�ري ي�حنا ي��صف 
كان  الرثاء  واأف�صل  وغيرهم.  الــبــ�اري 
زغيب  النقي  علي  ال�صيخ  بعلبك  لمفتي 
بـــ�احـــد وعــ�ــصــريــن بــيــتــاً وجــهــهــا تــعــزيــة 
علي  والــحــاج  اأفــنــدي  محمد  ل�صقيقيه 
راجــع  1912م.  11 حــزيــران  فــي  افــنــدي 
الأ�ستاذ  وتحقيق  جمع  ال�صاعر«،  »دي�ان 
ُجبيلّية«  و»اإطـــاللـــة  �سعيد  علي  محمد 
ال��ع��دد ال�����س��اب��ع ال�����س��ادر ف��ي 15 اي��ار 

)مايو( 2012م.)16(«[.
10ـ محمد اأفندي 
الحاج كاظم َعمرو

وقا�صي  ك�صروان  محكمة  ع�ص�   «[
الــدكــتــ�ر  ــه  لـ خ  اأرَّ الــمــنــتــدب،  الـــهـــرمـــل 
ــخ  ــاريــ ــاب »تــ ــتــ ــ�ظ فــــي كــ ــفـ ــحـ حـــبـــيـــب مـ
عي�سى  الأ�ستاذ  والموؤرخ  ج1.  الهرمل«، 
ا�سكندر المعلوف في كتاب »تاريخ االأ�صر 

ال�صرقّية«، ج7.)17(«[.
11ـ الحاج علي 

اأفندي الحاج كاظم َعمرو
ورئي�س  الــبــتــرون  محكمة  ع�ص�   «[
ــيــــروت. كــمــا ا�ــصــتــاأجــر  ــة بــ ــ �ــصــرطــة واليـ
ــيـــروت »لــ�كــنــده«  فــنــدقــاً فـــي مــديــنــة بـ
كما  ي��دي��ره.  ك��ان  ال�ساغة  ���س��وق  ق��رب 
الأول���ى  العالمية  ال��ح��رب  بعد  ق��ام  اأّن���ه 
العراق  من  قمح  باخرة  لمجيء  بال�سعي 
وباخرة  ك�سروان.  اأهالي  على  وتوزيعها 
وتوزيعها  النم�سا  من  ال�سكر  من  اأخ��رى 
وجعل  مقابل  دون  ك�سروان  اأهالي  على 
الم�ساعدات  لهذه  التوزيع  عن  الم�سوؤول 
مخايل  يو�سف  الخوري  �سديقه  الغذائّية 
العقيبة وخرائب نهر  اأبر�سية  مطر راعي 

ابراهيم)18(«[.
12ـ الحاج علّي الحاج ُم�سلم َعمرو

في  العثمانّية  الكلّية  من  تخّرج   «[

ــن عــمــه الــ�ــصــهــيــد ح�صن  ــيـــروت مـــع ابــ بـ
ا�صطنب�ل  اإلــى  و�صافرا  كاظمَعمرو  بك 
مدير  من�صب  �صغل  درا�صتهما  لمتابعة 
الــعــراق  اأبـــي �صخير فــي جــنــ�ب  نــاحــيــة 
الــقــريــبــة مــن الــّنــجــف االأ�ـــصـــرف. وكــان 
ــصــــرف  ــّنـــجـــف االأ�ــ ــى الـ ــ ــ ــردد اإل ــتــ ــ ــم ال ــ ــ دائ
بن  علّي  االإمــام  الم�ؤمنين  اأمير  لزيارة 
عل�م  من  ولالإ�صتفادة   ،t طالب  اأبــي 
ال�صيخ ح�صين  العاّلمة  ن�صيبه  وم�اعظ 
مدير  من�صب  �صغل  كما  )قــده(.  همدر 
المعي�صرة  اإلـــى  عــاد  الــبــ�ــصــرة.  لناحية 
بــعــد اإ�ــصــتــ�ــصــهــاد �ــصــقــيــقــه مــحــمــد الــحــاج 
المت�صرف  ايام  اأواخــر  في  َعمرو  ُم�صلم 
التي  الطائفّية  الفتنة  لــدرء  با�صا  نع�م 
كـــادت اأن تــقــع حــيــث قـــام بــالــتــعــاون مع 
العائلة  ووجهاء  َعمرو  كاظم  بك  ح�صن 
ــدرء الــفــتــنــة بــالــحــكــمــة والــمــ�عــظــة  ــ ــ ب
المعي�صرة  فــي  حياته  ق�صى  الح�صنة. 
قرى  في  الح�صينّية  المجال�س  بــقــراءة 
الــفــتــ�ح مــجــانــاً قــربــًة اإلـــى اهلل تــعــالــى. 
نــائــب المنطقة  بــالــتــعــاون مــع  كــمــا قــام 
بــك زويــن والــحــاج �صعد الدين  جــرجــي 
فـــــــّروخ بـــتـــرمـــيـــم واإعـــــــــادة بـــنـــاء جــامــع 
كاظم  بك  ح�صن  بناه  الــذي  المعي�صرة 
َعــمــرو فــي اأيـــام الــمــتــ�ــصــرف نــعــ�م با�صا 
الــــذي ح�صل  الــــزلــــزال  بــ�ــصــبــب  وتـــهـــّدم 
ــى. وذلــك  ــ بــعــد الــحــرب الــعــالــمــّيــة االأولـ
اأهالي  اخــتــاره  و1948م.  1947م.  عامي 
هذا  �صغل  حيث  لهم  مختاراً  المعي�صرة ُ
المن�صب قرابة ع�صرين عاماً ت�فاه اهلل 
تعالى عام 1960م. حيث ُدِفَن في جبانة 
له  ت�صهد  لــم  عظيم  بــمــاأتــم  المعي�صرة 
الــمــعــيــ�ــصــرة مــثــيــاًل مــن قــبــل اإال بــ�فــاة 
اأفندي الحاج حم�د  عمه المرح�م علي 

َعمرو عام 1931م. )19(«[.
13ـ ال�سيخ ح�سين 

الحاج ُم�سلم َعمرو
عمه  البن  ع�صكرّياً  م�صاعداً  كان   «[
في  له  ومرافقاً  َعمرو  كاظم  بك  ح�صن 
كاظم  بك  ح�صن  اإ�صت�صهاد  بعد  العراق. 
اإلى  عاد  1912م.  �صنة  العراق  في  َعمرو 
�صيخ  المعي�صرة  اأهــالــي  اخــتــاره  لــبــنــان 
قارئاً  كــان  ُمختاراً.  ُثــّم  ومــن  لهم  �صلح 
الح�صينّية  والمجال�س  الكريم  للقراآن 
وي�ؤم الّنا�س في �صالة االأعياد وال�صالة 
عــلــى الــمــ�تــى فــي الــمــعــيــ�ــصــرة وقــريــتــي 

والح�صين)20(«[. زيت�ن 
14ـ15ـ »اأم نجيب« ال�سيدة ميرة 

الحاج ح�سين محمود َعمرو 
وال�سيدة اآمنة الحاج كاظم َعمرو 

اأرملة �سعد الدين الحاج حمود 
َعمرو

الـــحـــاج محمد  الـــمـــرحـــ�م  ــة  ــ ــل ]»اأرمــ
الحاج علي َعمرو، ُثّم زوجة النائب علي 
اأفندي الحاج حم�د �صعد الدين َعمرو. 
والــدتــهــا االأديـــبـــة الــ�ــصــيــدة مــنــى كريمة 
اإمام  محف�ظ  اإبراهيم  ال�صيخ  العاّلمة 
ومعّلمة  قــارئــة  كــانــت  الــهــرمــل.  مدينة 
الدكت�ر حبيب  لها  اأّرخ  الكريم.  للقراآن 
محف�ظ في كتاب »تاريخ الهرمل«، ج1. 
ُمحّمد«  »اأم  ال�سّيدة  كانت  كذلك   .]»)21(

اأرملة المرحوم �سعد الدين الحاج حمود 
في  لها  اأّرخ���ت  وق��د  َع��م��رو  ال��دي��ن  �سعد 
قــا�ــٍس«.  مـــذكـــّرات  اأو  »الــّتــذكــرة  كتابي 
ح�سين  ال�سيخ  تامذتها  من  ك��ان  حيث 

الحاج م�سلم َعمرو.
16ـ ال�سيخ كامل 

محمد الحاج كاظم َعمرو
1900م.(  الــمــعــيــ�ــصــرة  ــد  ــيـ ــ�الـ ]»)مـ
الـــمـــ�ؤرخ الــعــ�ــصــائــرّي الـــمـــعـــروف بــبــالد 
ــصـــط  جــبــيــل والـــفـــتـــ�ح والـــبـــقـــاع فـــي اأوا�ـ
القرن الع�صرين. ذكره كثير من م�ؤرخي 

الع�صائر في البقاع وبالد جبيل اأبرزهم 
كان الدكت�ر اأحمد محم�د �ص�يدان في 
جبيل  وبــالد  »ك�صروان  حــ�ل  اأطروحته 
ــرابـــع عــ�ــصــر والــثــامــن  بــيــن الــقــرنــيــن الـ
في  طه  م�سطفى  علي  والأ�ستاذ  ع�صر«. 
ـ  1860م.  )الــهــرمــل  الــ�ــصــيــاديــن  »واحــــة 
كتابه  في  َعمرو  القا�سي  ج1،  1950م(« 
والدكتور  قا�ٍس«.  مذكرات  اأو  »التذكرة 
الــهــرمــل«  »تـــاريـــخ  ف��ي  م��ح��ف��وظ  حبيب 
الأ�ستاذ علي داود جابر في الجزء الثالث 
عامل«،  جبل  اأعـــالم  »معجم  كتابه  من 
كتابه  في  �سم�س  الحافظ  عبد  والدكتور 
ال�ائلّية  عمرو  اآل  وع�صيرة  »المعي�صرة 

بين الما�صي والحا�صر« وغيرهم.
17ـ ال�سيخ محمود 

محمد الحاج ح�سين َعمرو
في  الكريم  الــقــراآن  تعليم  اأ�صتاذ   «[
وذلك  الغبيري  في  ُثّم  ومن  المعي�صرة 

بعد الحرب العالمّية االأولى)22(«[.
18ـ ال�سيخ م�سطفى 

ح�سين الحاج محمد َعمرو
من  تــخــرج  1900م.  مــ�الــيــد  مــن   «[
ثان�ية حم�س الر�صمّية في الع�صرينيات 
ــاء خــالــه  ــنــ مـــن الـــقـــرن الــمــا�ــصــي مـــع اأبــ
المحامي محمد ت�فيق الحاج علي الحاج 
كاظم َعمرو و�صقيقه الحاج ح�صن. واأبناء 
اأفندي  كامل محمد  ال�صيخ  االآخــر  خاله 
الحاج كاظم َعمرو و�صقيقيه كاظم وعبد 
الــعــزيــز. تــ�ّلــى تــدريــ�ــس الــقــراآن الكريم 
والــلــغــة الــعــربــّيــة فـــي الــمــعــيــ�ــصــرة بعيد 

ال�صيخ محم�د َعمرو)23(«[.
19ـ ال�سيخ ع�سمت 
الحاج عبا�س َعمرو

من  1948م.  المعي�سرة  مواليد  من 
الإم��ام  معهد  ف��ي  الدينّية  العلوم  طلبة 
ُثّم  ومن  �سور،  في  ال�سدر  مو�سى  ال�سّيد 

برج  في  الإ�سامّي  ال�سرعّي  المعهد  في 
العّامة  ل�سماحة  التابع  النبعة   � حمود 
اهلل  ف�سل  ح�سين  محّمد  ال�سّيد  المرجع 
)قده(، هاجر اإلى الّنجف الأ�سرف لطلب 
العلوم الدينّية عام 1974م. تقريبًا وعاد 
في  الدينّي  والتدري�س  للتبليغ  لبنان  اإلى 
فتوح ك�سروان من قبل المجل�س الإ�سامّي 
اأياٍد  له  1980م.  في عام  الأعلى  ال�سيعّي 
وهو  قرى  وعّدة  قريته  في  كثيرة  بي�ساء 
فتوح  ف��ي  الجعفرّية  الأوق����اف  م�����س��وؤول 
الإ���س��ام��ّي  المجل�س  قبل  م��ن  ك�����س��روان 
طلب  في  به  اقتدى  كما  الأعلى،  ال�سيعّي 
والتدري�س  الإ�سامّية  والدرا�سات  العلم 
والمعاهد،  الدينّية  الحوزات  في  الدينّي 
واأعمال البّر والإح�سان اأ�سحاب الف�سيلة 

الأ�ساتذة:
20ـ ال�سيخ عبد اللطيف 

علي ح�سن َعمرو 
اأ�ستاذ في الحوزة العلمّية.

21ـ ال�سيخ محمود طالب َعمرو
t، في  اإمام م�سجد الإمام المهدّي 
الحوزة  في  واأ�ستاذ  فنوان.   � المعي�سرة 

العلمّية.
22ـ ال�سيخ �سريف ح�سين َعمرو 

اأ�ستاذ في الحوزة العلمّية.
23ـ ال�سيخ ح�سن قا�سم َعمرو 

في  درا�سته  ويتابع  ح�سيني.  خطيب 
ال�سطوع العالية في حوزة ُقّم الُمقّد�سة.

24ـ المحامي الحاج محمد 
توفيق الحاج علي كاظم َعمرو.

الــقــرن  الــثــالثــيــنــيــات مـــن  بــعــد   «[
اإيطاليا  فــي  الــمــحــامــاة  در�ـــس  الــمــا�ــصــي 
التركية  اللغات  التكّلم في  وكان يح�صن 
واالإفرن�صية  واالإنــكــلــيــزيــة  واالإيــطــالــيــة 
و�صارك  ال�صحافة  فــي  كتب  والعربية. 
الم�صاء«  »بــيــروت  �صحيفة  تحرير  فــي 

الن�سولي)24(«[.  الدين  محيي  ل�ساحبها 
وهو اأّول محام و�سحافي من المعي�سرة.

25ـ الدكتور م�سطفى 
محمد الحاج كاظم َعمرو

في  المعي�صرة  م�اليد  من  وهــ�   «[
الميالدي،  ع�صر  التا�صع  الــقــرن  اأواخـــر 
ــصــــكــــان مـــــزرعـــــة الـــ�ـــصـــلـــ�قـــي لـــبـــلـــدة  و�ــ
العائلة  في  طبيب  اأّول  وه�  �صم�صطار. 
ــطــــب فــــي جــامــعــة  در�ـــــــس فــــي كـــلـــيـــة الــ
العالمية  الــحــرب  بعد  ي��صف  القدي�س 

االأولى )25(«[.
26ـ االأ�ستاذ عبد الر�سى 

الحاج علي الحاج ُم�سلم َعمرو
]»م�ؤ�ص�س واأ�صتاذ المدر�صة القراآنّية 
اإده  اميل  الرئي�س  اأيـــام  المعي�صرة  فــي 
التربّية  وزارة  عـــام  مــديــر  مــن  وب�صعي 
ــّم كــان  ُثـ االأ�ــصــتــاذ �صبحي حــيــدر، ومـــن 
االإبتدائّية  المعي�صرة  لمدر�صة  م�ؤ�ص�صاً 
وذلك  1948م.  عام  الر�صمّية  المختلطة 
منزاًل  قـــّدم  حيث  والـــده  مــن  بم�صاعدة 

قديماً �صغلته هذه المدر�صة )26(«[.
27ـ الحاج عبد المنعم 

الحاج علي الحاج ُم�سلم َعمرو
االإ�صالمي  المركز  وقف  �صاحب   «[
ــّي بـــن الــحــ�ــصــيــن زيــن  بــاإ�ــصــم االإمـــــام عــل
ــصـــرة.  ــ�ـ ــيـ ــعـ ــمـ الـ فـــــي   ،t الــــعــــابــــديــــن 
ومنزاًل  وح�صينّية  م�صجداً  والمت�صمن 
الإمام الم�صجد كما كانت له اياٍد بي�صاء 

اأخرى في بلدته المعي�صرة)27(«[.
28ـ الحاج محمد جعفر َعمرو

ــس مــ�ــصــتــ��ــصــف الــقــا�ــصــي  ــ�ـ ــصـ ــ�ؤ�ـ ]»مـ
ــرو فــي  ــمــ ــ الـــدكـــتـــ�ر يـــ��ـــصـــف مـــحـــّمـــد َع
ــم 33  ــ ــار رقــ ــقــ ــعــ ــى الــ ــلـ ــصـــرة. عـ ــيـــ�ـ ــعـ الـــمـ
ــارّيـــة.  فــــي مــنــطــقــة الــمــعــيــ�ــصــرة الـــعـــقـ
ال�صرعّية  بيروت  محكمة  اأمــام  واأوقــفــه 
ولــده  قــام  كما  1983م.  �صنة  الجعفرّية 
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من بعده بترميمه واإ�صافة طابقين له. 
مع  بالتعاون  اأ�صنان  طب  عيادة  وافتتاح 

.]»)28( بلدية المعي�صرة 
29ـ الحاج عبد الهادي 

ح�سن علي َعمرو
في  الــمــعــروفــة  الــ�قــفــّيــة  �صاحب   «[
ال��واق��ع��ة ف��ي مدخل  »فــــنــــ�ان«  مـــزرعـــة 
قامت  ح��ي��ث  ال��غ��رب��ي  المعي�سرة  ب��ل��دة 
المركز  ببناء  الخيرّية  المبّرات  جمعية 
بالتعاون  1996م.  عام  عليها.  الإ�سامّي 
مع القا�سي الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد 
قام  كما   .]»)29( المركز  هذا  اإمام  َعمرو 
اإلى  انتقاله  بعيد  َعمرو  الدكتور  القا�سي 
في  الثقافّي  الإ���س��ام��ّي  المركز  اإم��ام��ة 
بتر�سيح  2006م.  اأيلول  في  جبيل  مدينة 
طالب  محمود  ال�سيخ  ف�سيلة  عمه  اب��ن 
الآن��ف  المعي�سرة  مركز  لإم��ام��ة  َع��م��رو 
الذكر. حيث قام ف�سيلته بخدمة ورعاية 
الواقف  الحاج علي نجل  المركز مع  هذا 

واأ�سقائه الكرام خير قيام.
30ـ الحاج نزيه 

الحاج ح�سن كاظم َعمرو
الحاج  ولــده  االأكــبــر مع  الم�صاهم   «[
زهــيــر رئــيــ�ــس بــلــديــة الــمــعــيــ�ــصــرة ببناء 
مركز االإمام علّي بن اأبي طالب الثقافّي 
اآل  جمعية  مع  بالتعاون  المعي�صرة  في 
َعمرو الخيرّية واالأهالي. وبتقديم عقار 
لثان�ية القا�صي الدكت�ر َعمرو الر�صمّية 
اإلى اهلل  لل�صيارات قربًة  كملعب وم�قف 
اأخــرى  عــقــارات  ثالثة  وبتقديم  تعالى. 
الريا�صي.   ،t الح�صن  االإمــام  لمجمع 
كــمــلــعــب لـــنـــادي الــمــحــبــة الــريــا�ــصــي في 
دون  عاماً  ع�صر  خم�صة  لمدة  المعي�صرة 
مــقــابــل. وتــقــديــم مــركــز مــ�ؤقــت لت�صغله 
بلدية المعي�صرة وكذلك مركزاً ل�صرطة 
ــة دون مــقــابــل. وتــقــديــم مــركــز  الــبــلــدّي
 ،u لــمــعــهــد الــ�ــصــيــدة فــاطــمــة الــــزهــــراء

الــعــاّلمــة  بــاإ�ــصــراف  للفتيات  االإ�ــصــالمــّي 
ال�صيخ محمد ح�صين َعمرو. 

ب��اإع��ادة  زهير  ال��ح��اج  ول��ده  ق��ام  كما 
وبناء  والح�سينّية  للجامع  جديد  ترميم 
ال�سحية  المرافق  وترتيب  للم�سجد  قبة 
الخارجّية  والباحات  الو�سوء  ومحات 
مع الجدران ب�سكل هند�سي جميل)30(«[.

31ـ الحاج علي 
ح�سين مح�سن َعمرو )اأبو رامز( 

بــتــرمــيــم  اأوالده  مـــع  قــــام  حــيــث   «[
ــرة الـــــقـــــديـــــم مـــع  ــ ــص ــ�ــ ــيــ ــعــ ــمــ جـــــامـــــع الــ
من  الت�صعينيات  اأوائـــل  فــي  الح�صينّية 
في  اأوالده  مــع  و�صاهم  الما�صي  الــقــرن 
المعي�صرة  فــي  خــيــرّيــة  مــ�ــصــاريــع  عــــّدة 
اإمام البلدة ال�صيخ محمد  بالتن�صيق مع 
كان  اأي�سًا  اأهمها  ــرو)31(«[.  ــمـ َعـ ح�صين 
الجديد  ال��م��رك��ز  ب��ن��اء  ف��ي  م�ساهمتهم 
ال��دائ��م  وتّكفلهم  المعي�سرة،  لبلدية 
لاإ�ساحات والهند�سة الجديدة لم�سجد 
علّي  الإمام  ولمركز  القديم.  المعي�سرة 

بن اأبي طالب t الثقافّي. 
32ـ33ـ �ساحبا ال�سماحة القا�سي 

الدكتور ال�سيخ يو�سف محمد 
َعمرو والعاّلمة ال�سيخ محمد 

َعمرو ح�سين 
وال��ح��دي��ث ع��ن��ه��م��ا وع���ن اأي��ادي��ه��م��ا 
ال�سيعة في باد  الم�سلمين  البي�ساء على 
جبيل والفتوح و�سمال لبنان حديث طويل. 
حيث كان  لهما اليد البي�ساء في تاأ�سي�س 
لبنان  ف��ي  الم�سلمين  ال��ع��ل��م��اء  ت��ج��م��ع 
لأبناء  الإ�سامّية  الخيرّية  والموؤ�س�سة 
في  الثقافّية  والرابطة  وك�سروان،  جبيل 
جبل  ف��ي  العلمائي  وال��ل��ق��اء  جبيل  ب��اد 
البرِّ  اأعمال  من  وغيرها  و�سماله  لبنان 
ال�سّيد  العّامة  عنهما  تكّلم  والإح�سان. 
»علماء  كتاب  في  المو�سوّي  علي  عّبا�س 
ثـــغـــ�ر االإ�ــــصــــالم« وك��ت��اب »الــمــعــيــ�ــصــرة 

وع�صيرة اآل َعمرو ال�ائلّية بين الما�صي 
والأ�ستاذ  �سم�س،  للدكتور  والــحــا�ــصــر« 
»جــبــيــل  ك��ت��اب��ه  ف��ي  اللقي�س  بهيج  ُع��م��ر 
ــذكــرة اأو  مــ�اقــع ومـــ�اقـــف« وك��ت��اب »الــّت
ومجلة  َعمرو،  للقا�سي  قا�ٍس«  مذكّرات 
خال  ا�سداراتها  في  ُجبيلّية«  »اإطاللة 
واأّما  م�سادر.  من  وغيرها  �سنوات  ثمان 
وانطاقتهما  المعي�سرة  ع��ن  الحديث 
 1980 �سنة  الخيرّية  َعمرو  اآل  بجمعية 
�سنة  الر�سمّية  المدر�سة  وبناء  وتاأ�سي�س 
1983م.  ع��ام  اأي�سًا  قاما  كما  1981م. 
منطقة  م��ن   64 رق����م:  ال��ع��ق��ار  ب�����س��راء 
عبده  ري��م��ون  م��ن  العقارّية  المعي�سرة 
الإ�سامّية  الطائفة  وق��ف  باإ�سم  حلبي 
ثانوية  وبناء  المعي�سرة.  في  الجعفرّية 
عليه  الحديثة  النموذجّية  المعي�سرة 
عي�سى  ال�����س��ي��د  ال��ع��ّام��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ال�سامي  ح�سين  وال��ح��اج  الطباطبائي 
وال���ح���اج ع��ل��ي زري���ق وج��م��ع��ي��ة الإم����داد 
الم�سروع.  راع��ي��ة  الإ���س��ام��ّي��ة  الخيرّية 
الدرا�سي  للعام  الثانوية  ه��ذه  واف��ت��ت��اح 
عنه  تكلم  حديٌث  فهو  1993م.   �  1992
كتاب »المعي�صرة وع�صيرة اآل َعمرو بين 

للدكتور �سم�س. الما�صي والحا�صر« 
وبالتالي قيام القا�سي الدكتور ال�سيخ 
دولر  األ��ف  بخم�سين  بالم�ساهمة  َعمرو 
1999م.  عام  في  ال�سرعّية  الحقوق  من 
منطقة  م��ن   422 رق���م:  ال��ع��ق��ار  ب�����س��راء 
عليه  القائم  والبناء  العقارّية  المعي�سرة 
لاأيتام  وتخ�سي�سه  فيا�س  اأبو  نبيل  من 
اإ�سم:  ولذوي الحاجات الإجتماعّية تحت 
 ،t طالب  اأب��ي  ب��ن  عليِّ  الإم���ام  مركز 
بثانوية  واإل��ح��اق��ه  الإج��ت��م��اع��ّي.  للتاأهيل 
الآنفة  الحديثة  النموذجّية  المعي�سرة 
 2002 الدرا�سي  للعام  وافتتاحه  الذكر. 
علي  للحاج  ت�سجيعه  وكذلك  2003م.   �
الآنفة  الإم��داد  جمعية  ع��ام  مدير  زري��ق 

ما�سق  وعقار  اآخ��ر  بناء  ل�سراء  الذكر 
وافتتاحه  2006م.  ع��ام  اأواخ���ر  ف��ي  ل��ه 
ل��اإن��اث ح��ي��ث اأ���س��ب��ح ال��م��ب��ن��َي��ان الآن��ف��ا 
وخم�سين  م��ائ��ة  ق��راب��ة  ي�سمان  ال��ذك��ر 
الأي����ت����ام وذوي  م���ن  وت��ل��م��ي��ذة  ت��ل��م��ي��ذًا 
جمعية  برعاية  الإجتماعّية  ال��ح��اج��ات 
الإم�����داد ال��خ��ي��رّي��ة الإ����س���ام���ّي���ة)32(«[. 
ورعايتها  الكبير  اهتمامهما  وك��ذل��ك 
الر�سمّية  َعمرو  الدكتور  القا�سي  لثانوية 
في  الر�سمّي  الفني  المعي�سرة  ولمعهد 
القا�سي  لم�ستو�سف  وكذلك  المعي�سرة 
وباإن�ساء  المعي�سرة.  في  َعمرو  الدكتور 
»وقف  باإ�سم  المعي�سرة  في  جديد  وقف 
َعــمــرو  مــحــّمــد  يــ��ــصــف  الــدكــتــ�ر  ال�صيخ 
ــة فــي  ــة الــ�ــصــيــعــّي ــّيـ ــصـــالمـ لــلــطــائــفــة االإ�ـ
وكلية  ح���وزة  والمت�سمن  الــمــعــيــ�ــصــرة« 
ل��ل��درا���س��ات الإ���س��ام��ّي��ة ب��اإ���س��م الإم���ام 
o، مع مكتبة  الكاظم  مو�سى بن جعفر 
وقف  ق��رار  بموجب  الواقف  باإ�سم  عاّمة 
ال�سيعّي  الإ�سامّي  المجل�س  عن  �سادر 

الأعلى رقم: 53 في 2018/3/6م..
34ـ موؤ�س�سو 

جمعية اآل َعمرو الخيرّية 
الما�سي  القرن  من  ال�ستينيات  في 
وق����د ت��ك��ّل��م��ت ع��ن��ه��م م��ج��ل��ة »اإطــــاللــــة 
المزدوج  عددها  في  بالتف�سيل  ُجبيلّية« 
�سباط   10 ف���ي  ال�����س��ادر   )14  �  13(

)فبراير( 2014م. )33(«[. 
35ـ الحاج زهير نزيه َعمرو 
ورفاقه في بلدية المعي�سرة 

والجمعيات االأهلّية وهم:
اللطيف  عبد  ح�صين  المهند�س   «[
َعمرو، وال�صيد ي��صف علي ح�صين َعمرو، 
والمحامي  َعمرو،  وهبي  بيالل  والحاج 
رّواد  واالأ�ــصــتــاذ  َعــمــرو،  ر�ــصــ�ان ع�صمت 
ح�صين  الــحــاج  ومــحــمــد  َعــمــرو،  �صبحي 
ــمـــرو،  ــازي َعـ ــ ــادي غــ ــ ــاج فــ ــحــ ــرو، والــ ــمــ ــ َع

�صعد  والحاج  َعمرو،  عبا�س  علي  واأحمد 
الــديــن عـــادل َعــمــرو، ور�ــصــا علي َعــمــرو، 
ــ�دي عــلــي َعـــمـــرو، ومــ�ــصــهــ�ر عــدنــان  ــ وعـ
عمرو و�صقيقه الفنان علي، والحاج عادل 
ــتــاذ ي��صف،  مــحــّمــد َعــمــرو وولــــده االأ�ــص
اإبــراهــيــم  ــده  ويــ��ــصــف جعفر عــمــرو وولــ
وغيرهم من االأخ�ة واالأخ�ات بتاأ�صي�س: 
المعي�صرة،  في  الريا�صي  المحبة  نــادي 
وجمعية المحبة الن�صائّية في المعي�صرة، 
وتعاونية المحبة الزراعّية في المعي�صرة 
َعمرو  اآل  جمعية  من  ومباركة  بت�صجيع 
الــخــيــرّيــة واالأهـــالـــي فــي اأواخـــــر الــقــرن 
الع�صرين. ولهذه الهيئات الثالث اأعمال 
كثيرة وجميلة يحتاج الحديث عنها اإلى 
مقالة مفردة وباب خا�س)34(«[. وقد تكّلم 
عنها كتاب »المعي�صرة وع�صيرة اآل َعمرو 
ال�ائلّية بين الما�صي والحا�صر« للدكتور 

�سم�س.
وال��ح��دي��ث ع��ن ال��ح��اج زه��ي��ر َع��م��رو 
واأعماله في بلدّية المعي�سرة والجمعيات 
الدكتور  ال�ساعر  عنه  عّبر  الذكر  الآنفة 

عبد الحافظ �سم�س بقوله:
وراأ�س بلدتها، بل راأ�س مجل�سها

زهير َعمرو بنى فاخ�سّرت الِقمُم 
مْغمورًة بالأماني، �َسم�ُسها �سطَعت

ُم �َسقَّ ها  م�سَّ َما  بنعمتها  تزهو   
وفي رحاب بني َعمرو، ُيواكبها

فو الحياِة و�سمل الأهل يلتئُم �سَ
36ـ الدكتور ال�سيخ اأحمد محمد 

قي�س
وهو من اأنبه رجالت اآل قي�س واآل اأبي 
جامعة  في  اأ�ستاذ  وهو  مرعب  واآل  حيدر 
بيروت،  في  الإ�سامّية  والجامعة  اآزادي 
في  الم�سلمين  العلماء  تجمع  في  وع�سو 
اللبنانيين.  الُكّتاب  اتحاد  وف��ي  لبنان، 
م��وؤ���س�����س م��رك��ز ال��درا���س��ات والأب��ح��اث 
الإ�سامّية � الم�سيحّية في بيروت، والذي 

قام بن�ساطات وا�سدارات كثيرة مقارنة. 
ــة ُجــبــيــلــّيــة«  ــاللــ م��دي��ر ع���ام م��ج��ل��ة »اإطــ
والأ�سالة  الثقافة  منتدى  رئي�س  ونائب 
م�سروع  ومدير  القاهرة.  في  والمعا�سرة 
ح���وزة وك��ل��ي��ة الإم����ام م��و���س��ى ب��ن جعفر 
في  الإ�سامّية  للدرا�سات   ،o الكاظم 
ودرا���س��ات  ا����س���دارات  ل��ه  المعي�سرة. 
اإ�سامّية �سدرت له في القاهرة وبيروت.

37ـ العاّلمة المهند�س الدكتور 
اأ�سعد تامر َعمرو

في  واأط��روح��ة  بحث  ثاثمائة  عنده 
الطاقة  م��ج��ال  وف��ي  ال�سناعي  ال��ت��ل��وث 
وجهاء  وم��ن  الإنكليزّية.  باللغة  البديلة 
 � فرجينيا  ولي��ة  ف��ي  اللبنانّية  الجالية 

الأميركّية. المتحدة  الوليات 
38ـ الدكتور عبد الجليل 

الحاج علي الحاج ُم�سلم َعمرو
في  ال��دم��اغ  ج��راح��ي  جمعية  ع�سو 
التجريدي  الفن  ا�سحاب  ومن  باري�س. 

المعروفين في فرن�سا ولبنان والخليج.
39ـ الدكتور اأكرم 
عبد اللطيف َعمرو

المحاكم  لدى  ُمحلف  �سرعي  طبيب 
الطب  في  اإخت�سا�س  وال�سرعّية  العدلّية 
الطوارئ.  وطب  الجنائي  والطب  العام 
م�ستو�سف  ع��ل��ى  ال��ب��ي�����س��اء  ال��ي��د  ول���ه 
المعي�سرة  في  َعمرو  الدكتور  القا�سي 

منذ الت�سعينيات من القرن الما�سي.
40ـ ال�سحافي محمد 

علي ر�سى َعمرو
ومن  المعروفين  العاميين  اأنبه  من 
بيروت.  في  »النا�صرون«  �سركة  موؤ�س�سي 
»اإطاللة  مجلة  في  التحرير  هيئة  وع�سو 

ُجبيلّية«.
41ـ االأ�ستاذ كامل علي ر�سا َعمرو

للتدريب  َعمرو  مركز  ومدير  موؤ�س�س 
المهني، في مدينة بدنايل � ق�ساء بعلبك 
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منذ اأكثر من ثاثين عامًا.
42ـ 43ـ محمد علي ح�سين َعمرو 

ويو�سف علي ح�سين َعمرو
م���ن رج�����ال الأع����م����ال ال��ن��اج��ح��ي��ن 
والدهما  ال��م��رح��وم  م��ع  لهما  دب���ي.  ف��ي 
بي�ساء  اأي��اٍد  وابراهيم  رام��ز  و�سقيقهما 
عند  عنها  الكام  تقّدم  المعي�سرة،  في 

الحديث عن المرحوم والدهما.
44ـ المهند�س خالد 
محّمد كاظم َعمرو 

وفقه  الناجحين  الأعمال  رج��ال  من 
مزرعة  ف��ي  ح�سينّية  لبناء  تعالى  اهلل 
رئي�س  مع  بالتعاون  �سم�سطار   � ال�سلوقي 
نزيه  زه��ي��ر  ال��ح��اج  المعي�سرة  ب��ل��دي��ة 
في  اأخ���رى  بي�ساء  اي���اٍد  ل��ه  كما  َع��م��رو. 

و�سم�سطار. المعي�سرة 
45ـ المهند�س محمد 

خير الحاج ع�سام َعمرو
مدير العاقات الخارجّية على فنادق 
لبنان.  خارج  الخيرّية  المبّرات  ومطاعم 
والإح�سان  البرِّ  اأعمال  في  بي�ساء  يد  له 

المعي�سرة وخارجها. في 
46ـ 47ـ المهند�س ح�سين 

عبد اللطيف َعمرو 
اأ����س���ت���اذ م��ح��ا���س��ر ف����ي ال��ج��ام��ع��ة 
ب��ي��روت.   � والتعليم  للثقافة  الأم��ي��رك��ّي��ة 
و���س��ق��ي��ق��ت��ه الأ����س���ت���اذة راب���ي���ة اأ���س��ت��اذة 
اللبنانّية الدولّية. محا�سرة في الجامعة 
48ـ ال�سحافي محمد عبد الوهاب 

َعمرو
في  ال��م�����س��وؤول  ال�سحافّي  الم�سّور 
ال��ع��ّام��ة  ل�سماحة  الع��ام��ي  ال��م��ك��ت��ب 
اهلل  ف�سل  ح�سين  محّمد  ال�سّيد  المرجع 
)قده(، كانت له اليد البي�ساء في خدمة 
وكذلك مجلة  اإعاميًا  المعي�سرة  ق�سايا 

ُجبيلّية«. »اإطاللة 

49ـ المهند�س الم�ّساح 
محّمد عبداهلل َعمرو

والم�ساحة،  الجغرافيا  ف��ي  اإج����ازة 
م�ّساح معتمد لدى اتحاد بلديات ك�سروان 
� الفتوح. وهو اأّول مدير لمعهد المعي�سرة 
الفني الر�سمي منذ فجره الأّول من بداية 

العام الدرا�سي 2017 � 2018. 
50ـ 51ـ 52ـ  العميد المتقاعد 
ح�سن محّمد َعمرو، والدكتور 

الرائد المتقاعد علي عبد المنعم 
َعمرو  والعميد المتقاعد محمد 

حيدر اأبي حيدر 
من  بي�ساء  اأياٍد  المعي�سرة  في  ولهم 

اأعمال البرِّ والإح�سان.
53ـ الحاج علي عبد الكريم َعمرو 
الخيرّية.  َعمرو  اآل  جمعية  �سر  اأمين 
في  البي�ساء  ال��ي��د  المعي�سرة  ف��ي  ول��ه 

بع�س الأعمال الخيرّية.
54ـ االأ�ستاذة غادة 
عبد العزيز عمرو

العالّية  المهنّية  المعاهد  في  اأ�ستاذة 
ُتدر�س  كتب  عّدة  ولها  والبقاع  بعلبك  في 

في المعاهد المهنّية في لبنان.
55ـ البروفي�سور نبيل عدنان َعمرو

اأ�ستاذ في الكيمياء في جامعات ولية 
� الوليات المتحدة الأميركّية. ميت�سغن 
56ـ 57ـ 58ـ 59ـ ال�سهيد محّمد 

علي ر�سا َعمرو 
البربير  م�ست�سفى  ���س��ن��دوق  اأم��ي��ن 
الأ�ساتذة  المهند�سون  واأولده  �سابقًا، 

زيد واأ�سامة وكاظم.
60ـ المهند�س نايف ح�سن َعمرو 

الطاقة  من  الكهرباء  في  اإخت�سا�س 
البديلة. والطاقة  ال�سم�سّية 

61ـ الدكتور ح�سين 
عبد المنعم عمرو 

العاّمة.  ال��ج��راح��ة  ف��ي  اخت�سا�سي 
زين  الإم���ام  وح�سينّية  جامع  وق��ف  ول��ّي 

t � المعي�سرة. العابدين 
62ـ الدكتور محّمد ر�سا 

َعمرو  م�سطفى 
من  ال��ب��دي��ل  ال��ط��ب  ف��ي  متخ�س�س 
المتحدة  ال��ولي��ات   � نيويورك  جامعات 
في  ودرا���س��ات  كتب  ع��ّدة  له  الأميركّية. 

البديل. الطب 
63ـ االإعالمّية رنا 
اأحمد كاظم َعمرو 

تهتمُّ  التي  »ح�صارتنا«  مجلة  �ساحبة 
الح�سارّي. والتراث  العربّية  بالح�سارة 

64ـ االأ�ستاذ الريا�سي الحاج 
ع�سام قا�سم عمرو 

م��وؤ���س�����س و���س��اح��ب ن���اٍد ري��ا���س��ي في 
المعي�سرة.

65ـ66ـ الحاج �سامي الحاج عّبا�س 
عمرو و�سقيقه الحاج ح�سن 

اللبنانيين  الحجاج  بخدمة  وقيامهما 
وفقًا  تاريخه  ولغاية  الما�سي  القرن  من 

لاأ�سول المرعّية الإجراء )35(. 
67ـ التنويه ببع�س المح�سنين 

كريمة  �صخ�صيات  هــنــاك  اأّن  كما   «[
اأخـــرى مــن الــرجــال والــنــ�ــصــاء نبغت من 
وال�ظائف  العل�م  فــي  المعي�صرة  اأبــنــاء 
المعي�صرة  اأبــنــاء  مــن  الــعــاّمــة  واالإدارات 
وع�صيرة  »المعي�صرة  كــتــاب  عنها  تكّلم 
الــمــا�ــصــي  ــن  ــيـ بـ ــة  ــ ــّي ــ ــل ــ�ائــ الــ َعــــمــــرو  اآل 
حقول  في  �سم�س،  للدكتور  والــحــا�ــصــر« 
والتدري�س  والمحاماة  والهند�سة  الطب 
ف��ي ال��ث��ان��وي��ات وال��ج��ام��ع��ات وال��درا���س��ات 
والوظائف  العاّمة  والعاقات  الإ�سامّية 
الأم���ن  ق���وى  وف���ي  ال��ل��ب��ن��ان��ّي  الجي�س  ف��ي 
وباد  لبنان  في  اأعمال  ورج��ال  الداخلّي 

الإغتراب«[.

األعالم 
من بلدة زيتون

اّلذين  زيتون  بلدة  الأعام من  اأ�سهر 
ال�سعبّية  ال��ذاك��رة  تحّدثت  اأو  عرفناهم 

عنهم هم:
ك��ان  اأح��م��د،  ح��م��ود  ع��ل��ي  ال�سيخ   �1
ال��دول��ة  اأي���ام  اأواخ���ر  زي��ت��ون  �سلح  �سيخ 
ال��ع��ث��م��ان��ّي��ة. وك����ان م���ع���روف���ًا ب��ال��ت��ق��وى 
والطهارة وال�ساح. وكان يزوره الأهالي 
الدعاء  لطلب  وم�سيحيين  م�سلمين  من 
البيت  اأهل  عن  الواردة  الأدعّية  ولقراءة 
ولل�سامة.  للحفظ  ولأطفالهم  لهم   ،i

وقد ُعِرَف عند الّنا�س »بال�صّيد«.
اإم��ام  حيدر  اأحمد  محّمد  ال�سيخ   �2
ب���ل���دة زي���ت���ون ورئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة زي��ت��ون 
اأحمد  حيدر  اآل  رابطة  ورئي�س  الخيرّية، 
من  زيتون  لبلدية  رئي�س  واأّول  الخيرّية. 
عام 2004 ولغاية عام 2010. وهو ي�سغل 
بلبنان.  الجعفرّي  الإف��ت��اء  ف��ي  م��دّر���س��ًا 
ال�سيخ  العّامة  الجعفرّي  للمفتي  وممثًا 
ع�سو  وه��و  ال��دي��ن.  �سم�س  الأم��ي��ر  عبد 
الخيرّية  للموؤ�س�سة  الإدارّي���ة  الهيئة  في 
كما  وك�سروان،  جبيل  لأبناء  الإ�سامّية 
الم�صلمين«  العلماء  »تجمع  في  ع�سو  هو 
ف��ي ل��ب��ن��ان، وف���ي ال��ل��ق��اء ال��ع��ل��م��ائ��ي في 
بيروت، ورئي�س لجمعية الإتحاد والتعاون 
ال�سيخ ح�سن عّواد.  العّامة  اأ�س�سها  التي 
عالم  وهو  العلمّية،  الحوزة  في  واأ�ستاذ 
في  درا�سته  يتابع  و�ساعر  اأدي��ب  فا�سل 
اأطروحته  خ��ال  من  اللبنانّية  الجامعة 

والتلميح  »التل�يح  بعنوان:  المقّدمة وهي 
العربّية  اللغة  ق�سم  ال�صماوّية«  الكتب  في 

واآدابها � المعهد العالي للدكتوراه.
دعيب�س  ت��ام��ر  علي  البروفي�سور   �3
حائز   1941 �سنة  زي��ت��ون  ب��ل��دة  م��وال��ي��د 
جامعة  من  الريا�سيات  في  دكتوراه  على 
فيها  �سابق  واأ���س��ت��اذ  الفرن�سّية،  ل��ي��ون 
في  العلوم  كلّية  وفي  �سنوات،  �سبع  لمدة 
من  عقود  ثاثة  لمدة  اللبنانّية  الجامعة 
ال�سنين في التحليل الريا�سي في الحلقة 
في  الإج��ازة  من  الثانّية  والحلقة  الأول��ى 
الريا�سيات  ق�سم  �سغل  كما  الريا�سيات. 
الدرا�سات  لجنة  وت��راأ���س  �سنتين  ل��م��ّدة 
المجل�س  ف��ي  ع�����س��وًا  وع��م��ل  وال��ب��ح��وث 
الجامعة.  رئا�سة  في  الإ�ست�سارّي  العلمّي 
لبنانّية  وجامعات  معاهد  في  دّر���س  كما 

اأخرى.
�سبعمائة  م��ن  اأك��ث��ر  ب��ت��رج��م��ة  ق���ام 
اللغة  اإلى  الريا�سيات  علوم  من  �سفحة 
دنيا  مــن  ف�ص�ل  ع��ن��وان:»  تحت  العربّية 

الريا�صيات«.
ال�سّواني  مو�سي  منيف  الأ���س��ت��اذ   �4
مواليد  وال��ت��رب��ّي��ة،  ال��ت��اري��خ  ف��ي  م��ج��از 
ث��ان��وي��ة  م��دي��ر  م.   1950 ال��م��ع��ي�����س��رة 
َعمرو  محّمد  يو�سف  الدكتور  القا�سي 
عّدة  له  �سابقًا.  المعي�سرة  في  الر�سمّية 
الجغرافيا  علمّي  ف��ي  ودرا���س��ات  بحوث 
»اإطـــاللـــة  م��ج��ل��ة  ل��ه  ن�سرتها  وال��ت��اري��خ 

الهوام�س:
 »المعي�سرة وع�سيرة اآل َعمرو الوائلّية بين الما�سي ( 1)

مقابلة  من   94 �س  �سم�س،  للدكتور  والحا�سر« 
لمجلة »اإطالة ُجبيلّية«، العدد 15 ال�سادر في 26 

حزيران )يونيو( 2014م. �س 53 � 54.
  نف�س الم�سدر، �س 92 � 93.( 2)
 »الّتذكرة اأو مذكّرات قا�ٍس« للقا�سي الدكتور َعمرو، ( 3)

ج3، �س 129 � 130.
ب�سارة ( 4) لطوني  الم�سّورة«  اللبنانّية  »المو�سوعة   

مفّرج، ج3، �س 336.
الما�سي ( 5) بين  الوائلّية  َعمرو  اآل  وع�سيرة  »المعي�سرة   

والحا�سر« للدكتور �سم�س، �س 166.
 نف�س الم�سدر، �س 271 � 272 بت�سرف.( 6)
  نف�س الم�سدر، �س 211 � 212 بت�سرف.( 7)
  نف�س الم�سدر.( 8)
  نف�س الم�سدر، �س 96.( 9)
 نف�س الم�سدر.( 10)
 نف�س الم�سدر، �س 97.( 11)
 نف�س الم�سدر، �س 97.( 12)
  نف�س الم�سدر، �س 98.( 13)
  نف�س الم�سدر، �س 96.( 14)
  يقول الدكتور رباح اأبي حيدر اأّن من الأ�سباب التي ( 15)

دفعت نعوم با�سا للقيام بهذا العمل هو قيام بع�س 
محمد  ال�سهيد  على  بالإعتداء  �سبيه  في  الأرذال 
ظلمًا  وقتله  المعي�سرة  من  َعمرو  ُم�سلم  الحاج 
الوطنّية  والوحدة  لل�سام  توطيدًا  وذلك  وعدوانًا 
جامع  عن  الحديث  واأّم��ا  الباد.  ه��ذه  اأبناء  بين 
اأ�سعد  للحاج  كان  اآخر حيث  فهو حديث  الح�سون 
اآنذاك  ح�سن علي بو حيدر مدير ناحية المنيطرة 
ماء  وبئر  الح�سون  م�سجد  بناء  في  البي�ساء  اليد 
قربه خدمة للم�سلين دون م�ساعدة من اأحد تقربًا 

اإلى اهلل تعالى.
  نف�س الم�سدر، �س 69.( 16)
  نف�س الم�سدر، �س 104.( 17)
  نف�س الم�سدر، �س 69( 18)
 نف�س الم�سدر، �س 97.( 19)
  نف�س الم�سدر، �س 104.( 20)
  نف�س الم�سدر، �س 98.( 21)
  نف�س الم�سدر، �س 96.( 22)
  نف�س الم�سدر، �س 105.( 23)
  نف�س الم�سدر، �س 106.( 24)
  نف�س الم�سدر.( 25)
  نف�س الم�سدر، 107.( 26)
  نف�س الم�سدر، �س 107.( 27)
  نف�س الم�سدر، �س 105.( 28)
  نف�س الم�سدر.( 29)
  نف�س الم�سدر.( 30)
  نف�س الم�سدر، �س 106.( 31)
  نف�س الم�سدر، �س 107 � 108.( 32)
  نف�س الم�سدر، �س 110.( 33)
  نف�س الم�سدر، بت�سرف. ( 34)
  كتاب »المعي�سرة وع�سيرة ىل عمرو بين الما�سي ( 35)

والحا�سر« للدكتور �سم�س، �س 16، بت�سرف.
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ملحق تاريخي

ُجبيلّية« على حلقات.
مجاز  حيدر،  علي  حميد  الأ�ستاذ   �5
ب��الإق��ت�����س��اد، م��دي��ر ث��ان��وي��ة ال��ق��ا���س��ي 
الدكتور يو�سف محّمد َعمرو الر�سمّية في 

المعي�سرة.
اأ�ستاذ  حيدر  علي  اأمين  المهند�س   �6
� كلية العلوم الفرع  في الجامعة اللبنانّية 

الأّول.
� اأبناء الدكتور علي تامر دعيب�س

العلوم  ف��ي  اإج���ازة  تحمل  �سامية   �7
كلية  ف��ي  ُم��ح��ا���س��رة  وت��ع��م��ل  الطبيعّية 

العلوم، الفرع الأّول � الجامعة اللبنانّية.
هند�سة  ���س��ه��ادة  ي��ح��م��ل  ���س��م��ي��ر   �8
درا�سات  ودبلوم  اللبنانّية  الجامعة  من 
في  ودب��ل��وم  التقنيات  ف��ي  متخ�س�سة 
�سركة  ف��ي  م�ست�سارًا  وي��ع��م��ل  الإدارة، 
في  اإ�ست�سارات  موؤ�س�سة  ولديه  فرن�سّية 

العلوّية. المغربّية  المملكة 
اإدارة  ف��ي  اإج����ازة  تحمل  �سونيا   �9
الفرن�سّية  ال�سفارة  في  وتعمل  الأعمال، 

الها�سمّية. الأردنّية  المملكة  في 
من  هند�سة  �سهادة  يحمل  تامر   �10
درا�سات  ودبلوم  ال�ساد�سة  باري�س  جامعة 
في  وي��ع��م��ل  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ف��ي  متخ�س�سة 

�سركة اإ�ست�سارات كبرى في باري�س.
دعيب�س  الدين  محي  بهاء  ال�سيخ   �11
ثانوية  ف��ي  ق�سم  وم��دي��ر  ث��ان��وي،  اأ�ستاذ 
البراجنة  ب��رج  ف��ي  الإ���س��ام��ّي  التكامل 
التابعة ل�سماحة الإمام ال�سيخ عبد الأمير 

الإ�سامّية. الخيرّية  وللجمعية  قبان 
م��ن��ي��رال��ح��ّان��ي  ه�����س��ام  ال��ح��اج   �12
الدينّي  التعليم  جمعية  قبل  من  اأ�ستاذ، 
الكريم  ل��ل��ق��راآن  واأ���س��ت��اذ  الإ����س���ام���ّي، 

الإ�سامّية  المقاومة  دعم  هيئة  وم�سوؤول 
في  وع�سو  لبنان  و�سمال  جبيل  باد  في 
لأب��ن��اء  الإ���س��ام��ّي��ة  الخيرّية  الموؤ�س�سة 

وك�سروان. جبيل 
ال�سّواني  ح�سين  رم��زه  الحاجة   �13
اأ�ستاذة في التعليم الثانوّي ومديرة معهد 
التابعة   ،u ال��زه��راء  فاطمة  ال�سيدة 
لأب��ن��اء  الإ���س��ام��ّي��ة  الخيرّية  للموؤ�س�سة 

� كفر�سال. جبيل وك�سروان. عم�سيت 
رئ��ي�����س  دع��ي��ب�����س  ر���س��ي��د  ول��ي��م   �14

المجل�س البلدي في بلدة زيتون.
المختار  دعيب�س  حمود  ع�سام   �15
البلدة  وجهاء  ومن  زيتون،  لبلدة  ال�سابق 

الكرام.
ال��ح��ّان��ي  ق���ب���ان  ر����س���ا  ع��ل��ي   �16
الخيرّية،  زيتون  لجمعية  ال�سابق  الرئي�س 
عم�سيت  ومدينة  زيتون  بلدة  وجهاء  ومن 

الكرام.
علمّية  �سخ�سيات  ه��ن��اك  اأّن  ك��م��ا 

اأهمها: اأخرى  واإجتماعّية 
في مجال الهند�سة:

ال��م��ه��ن��د���س ج��ه��اد ع��ل��ي ال��ح��ّان��ي، 
المهند�سة منال علي الحّاني، المهند�س 
اأحمد  المهند�س  الحّاني،  كامل  رّواد 
وليم  و�سام  المهند�س  دعيب�س،  ع�سام 

وغيرهم. دعيب�س 
التمري�س والإ�ست�سفاء: في مجال 

م��روان  دعيب�س،  ر�سيد  ول��ي��م  ول��ي��د 
محمود الحّاني وغيرهم.

في مجال التعليم الثانوي:
م���ي���رن���ا م���ح���ّم���د دع���ي���ب�������س، ���س��ام 
ال�سّواني،  مو�سي  منيف  اإيمان  و�سقيقتها 

�سليمة محي الدين دعيب�س وغيرهم)1(.

الهوام�س:
وختمَّ الأ�ستاذ منيف مو�سى ال�سّواني حديثه بقوله: وهناك عدد اآخر في بلدة زيتون من حملة الإجازات بمختلف ( 1)

المجالت العلمّية والأدبّية والإجتماعّية والتربوّية، ومن مختلف عائات بلدة زيتون الكريمة.

في  ال�سيعة  الم�سلمين  اأع��ام  واأّم���ا 
لق�ساء  التابعة  الك�سروانّية  قمهز  بلدة 
من  الأ���س��راف  ال�����س��ادة  و�سكانها  جبيل 
وعن  عنهم  تكّلمت  فقد  المو�سوّي،  اآل 
المذابح التي قام بها المماليك تجاههم 
 ،1305 ل�سنة  ال��م��واف��ق  ه���.   605 �سنة 
األ  ال�سادة  وم��ن  منهم  البقّية  وتهجير 
المعني  ال��دي��ن  ف��خ��ر  اأي����ام  ال��ح�����س��ي��ن��ّي 
في  »الــّكــ�ــصــاف  كتابي  ف��ي  الكبير  الثاني 
مــراقــد الــ�ــّصــادة االأ�ـــصـــراف فــي بــلــدة قمهز 

الك�صروانّية«. 
بلدة  في  منهم  الأع��ام  عن  وكذلك 
المجاورة  والقرى  الك�سروانّية  حراجل 
ل��ه��ا وت��ه��ج��ي��ره��م م���ن ه���ذه ال���ق���رى في 
تحقيق كتاب ]» ع�دة الن�صارى اإلى جرود 
الخوري جرج�س زغيب،  تاأليف  ك�صروان« 
اأي��ام  ل��ي«[  ق��راأ  بول�س  ال��خ��وري  تحقيق 
الأمير فخر الدين المعني الثاني الكبير، 
في الف�سل الخام�س من كتابي »�صفحات 
من ما�صي ال�صيعة وحا�صرهم في لبنان«.

اأي�سًا الباحث ال�سّيد محّمد  كما تكّلم 
من  الأعام  معظم  عن  المو�سوّي  يو�سف 
الآنفتي  البلدتين  من  والأ�سراف  العلماء 
»اإطــاللــة  مجلة  اأع��داد  بع�س  في  الذكر 

ُجبيلّية«.

األعالم 
من بلدتي 

قمهز 
و

حراجل 
وجوارهما
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