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بقاؤنا كان َلَما املايض، يف ُعمل قد اآلن عمله يمكن ما أنَّ صحيًحا كان لو
وما … تطاق ال التي األعباء من فيها الحياة اطِّراد يف ولكان الزًما، األرض عىل
الكمال؟ درجة بلغوا أسالفهم أن املايضويعتقدون دون يمجِّ الذين أولئك فضُل
التقاليد حصون يف نوا يتحصَّ أن هم همِّ وجلُّ أعزَّاء، يعيشوا أن يستطيعون وكيف
املستقبل؟ يف بأمٍل وال الحارض، يف بواجٍب يشعرون ال وهم البالية، والعادات

تاغور رابندرانات

آدم! بني كونوا اإلنسان: لهم قال كلما قوٌم هؤالء بكلمة. املسلمني أَُرسَّ أن أريد ال
بأن مفكِّرين غري آباؤهم، فعل ما خياِل يف فعاشوا وكذا. كذا كانوا آباءنا إن قالوا:
والضعة. الخمول من اليوَم عليه هم ما ينفي ال الرفعة من آباؤهم عليه كان ما
ترون أفال قالوا: الحارض، الخمول من فيه هم عما االعتذار الرشقيون أراد وكلما

آباؤنا؟ كان كيف
األفغاني الدين جمال
كتاب: يف أرسالن شكيب األمري نقله
٢٠٦ صفحة اإلسالمي»، العاَلم «حارض



النكبات

واملفاخر املكارم عن قعودهم التغلبيني عىل يَنعى األقدمني، العرب شعراء أحد وقال
كلثوم: بن عمرو شاعرهم بمعلَّقة اكتفاءً

ك��ل��ث��وم ب��ن ع��م��رو ق��ال��ه��ا ق��ص��ي��دٌة م��ك��رم��ة ك��ل ع��ن ت��غ��ل��ب ب��ن��ي أل��ه��ى
م��س��ئ��وم غ��ي��ر ل��ش��ع��ٍر ل��ل��رج��ال ي��ا أول��ه��م ك��ان ُم��ذْ أب��ًدا يَ��روون��ه��ا

فتذكَّروا أفعالهم، لسوء (العقوبات) امُلثُالت من قبلكم باألمم نزل ما واحذروا
أمثالهم. تكونوا أن واحذروا أحوالهم، الرش ويف الخري يف

البالغة نهج

زمانكم. غري لزماٍن مولودون فإنهم أخالقكم، عىل أوالدكم تقرسوا ال

الخطاب بن عمر

وأخالًقا. ومجتمًعا، وعقًال، جسًما، منا خريًا أبناؤنا ليكن
األخالقية للرتبية القومي املعهد
املتحدة أمرييكة واليات يف
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وساحلها وجبلها سهلها البالد، هذه أبناء إخواني
مجيد، تاريخنا أن ونسمع نقرأ ما كثريًا

األجداد، وبمفاخر األجداد بمجد نتغنَّى ما وكثريًا
التاريخ، يف ما أهم يف النظر نعيد فتعاَلوا

مكرمة، كل عن ألهانا الذي املايض نزور تعاَلوا
األجداد. ذكر من ذاك إذ فنقرص املايض نزور تعاَلوا

وأجدادكم؟ أجدادي األجداد، هم وَمن
مستعبًَدا. كان والضعيف ظامًلا، كان منهم القوي

األهواء. من مجرَّدين األغراض، عن منزَِّهني التاريخ اقرءوا
وقوافيه. قريضه ذاك إذ فتنسوا فيه، اللُّب لتدركوا التاريخ اقرءوا

تنسوا أن ذاك إذ فتودون أبطاله، وروح روحه مني متفهِّ التاريخ اقرءوا
املايض.

آسفني، غري انسوه املايض، انسوا
اآلخرة. يف أو الدنيا يف أحٍد عىل تتَِّكلوا وال

حديد. من األجنبي وُظْفر يفيد، ال خيال امليت ُظْفر
ُظفرك. مثل جلدك حكَّ ما إذن،



النكبات

يف بل الوطن، سبيل يف فنتحد فنتضامن، فنتآلف، نتفاهم، تعاَلوا إذن،
الحياة. سبيل

البالد. هذه تاريخ يف جديدة صفحة نكتب تعاَلوا

الريحاني أمني
لبنان الفريكة،
١٩٢٨ سنة يناير ٢٠ يف
١٣٤٦ سنة رجب و٢٧
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األول الفصل

ويافث وحام سام

محمد األستاذ صديقي ألَّفه ضخمة،2 مجلدات ستة يف تاريخِك وهذا بالدي،1 سوريَّة أنِت
وال تنزلها التي األرض أي وِخطة؛ َخط جمع والخطط الشام.3 خطط وسماه عيل كرد
قومك غري عىل وحظرتها للبناء اخرتتها أنك إىل تشري بعالمٍة فتخطُّها قبلك، نازل ينزلها

سورية. تاريخ يف الحقيقة إىل أقرب وهذا الشارع، الطريق والَخط الناس. من
الفاتحني. طريق الشارع، الطريق

مطلعه: البارودي فخري نظمه وطني نشيد من 1

ال��ف��خ��ام��ه ع��ن��وان أن��ِت ب��الدي س��وري��ة أن��ِت
ِح��م��ام��ه ي��ل��ق��ى ط��ام��ًع��ا ي��وًم��ا ي��أت��ي��ِك َم��ن ك��ل

تواريخ وعىل األوىل، الثالثة األجزاء عىل وتمحيصها الحوادث رسد يف اعتمدُت ولكني أجزاء، ستة أْي 2
محلها. يف ستُذكر أخرى

أنه منها مختلفة؛ فيه آراءٌ وللمؤرِّخني البالد. هذه عىل الشام اسم اإلسالمي الفتح بعد العرب أطلق 3

وبيضاء حمراء فيها لبَُقٍع البالد هذه عىل أُطِلق أنه ومنها — شام بالعربانية واسمه — نوح بن سام من
أو وبمناطق األخري، السيايس بالتقسيم يذكِّرني الشعري التشبيه وهذا بالشامات. لها تشبيًها وسوداء،
ف املخفَّ األول االسم ل أفضِّ لذلك «الشامات»؛ ويكرِّهني والحمراء، والسمراء الزرقاء «سيكس-بيكو» بقع

القديم. سورية ثَْغر صور؛ إىل املنسوب أو آشورية، من



النكبات

العربي الُحقب ذلك فكان األمم، احرتمتها بعالماٍت واحدة مرة خططناها ولكننا
سنة، تسعني نحو استمرت التي الجانب، العزيزة العربية، الدولة تلك وكانت املجيد،

أشهر. وعرشة سنة وتسعني إحدى وبالتدقيق
عالمات والخطط األمم، بدماء تخضبت شارعة ُطُرق فالخطط ذلك، سوى وما
تواريخ يف النظري املنقطع التاريخ هذا ذلك عىل والشاهد الزمان. وجه عىل دموًعا دت تجمَّ
عىل صفحاته من صفحة كل يف َليشهد األمم، تاريخ هو الذي التاريخ، هذا إن أجل، األمم.

أقول. ما
أخبار هم يهمُّ ن ممَّ القليل غريُ مطالعته عىل يُقِدم ال مفجع، مملٌّ طويل، تاريخ وهو

الغابرين. الحكام وفظائع األولني،
واحدة، جلسٍة يف تقرأها أن يمكنك التي الواحدة، النبذة هذه يف لك ُصه ملخِّ إذن إني
العديدة. الخيالية الوطنية األناشيد من غريه أو البارودي، فخري نشيد شئت إذا تُنِشد ثم
بالدي، أي الطبيعة. َخطِّها يف أعانتنا وقد الحدود، عالمات األوىل، بالعالمات سأبدأ
البحر ذا هو حدودك. تعزيز يف فتتعاون بك، تحيط والبحار واألنهر والجبال الرمال إن
الشمال، يف لحراستك تقوم الجبال ذي وهي العقبة، عند األحمر البحر ه يمدُّ املتوسط
وقد املنيعة، الصادقة الحليفة تلك البادية، ثم الرشق. يف سيفه استلَّ وقد الفرات وهناك

حصونُها. الجنوب يف ُشيِّدت
الفاتحني، طريق الشارع، الطريق بالدي، كنِت، فقد شيئًا؛ يُغِنك لم كله ذلك أن عىل
ومما الصحراء، وراء ومن الجبال، وراء ومن وبرٍّا، بحًرا صائلني جاءوك األمم. ة ومحجَّ
واليونان، والفرس، واملرصيون، اآلشوريون، جاءك الروم. وبحر ودجلة الفرات دون

والصليبيون. والعرب، والرومان،
الزمان. كابوس عثمان وابن اإلنسان، عدو وتيمورلنك العمران، عدو هوالكو وجاءِك
مرص من وجاءِك اإلسكندر، ضالة ينشد وهو كرسكي فاتٌح الغرب من جاءِك ثم

بونابرت. األعظم الكرسكي ضالة ينشد عظيم ألبانيٍّ ابُن
واألنبياء، الرسل من ورهٌط اآللهة، من طائفٌة وبعدهم، وقبلهم الفاتحني، مع وجاءِك

باهلل! والعياذ نصفه، بلبلوا وقد لبلبلوه، العالم عىل ثلثهم ع وزِّ لو
إلخ. … قبلك نازٌل ينزلها ولم تنزلها، أرض والِخطة فالَخط الخطط. تعريف إىل لنُعد
الطوفان، بعد البالد هذه سكنت التي الشعوب غري يف إذن التعريف هذا يصحُّ ال
الِحثيون هم البالد هذه يف الشعوب أقدم أن واألرجح ذلك. يف مختلفون املؤرخني ولكن

والفينيقيون. والعربانيون
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ويافث وحام سام

جبال من تمتد التي األرض يف بالحري، أو الشمال، يف يسكنون فكانوا الِحثيون أما
كانت التي تلك اثنتان، أهمها دويالت؛ خمس إىل ًما مقسَّ ُمْلكهم وكان دمشق، إىل طوروس

وحولها. دمشق يف نشأت التي وتلك عاصمتها، (جرابلس) قرقميش
يرسحون والعربانيون صور، إىل طرطوس من السواحل يقطنون الفينيقيون وكان

فلسطني. تُدعى التي الجنوبية املنطقة يف ويمرحون
الهجرة هي الكنعانية الهجرة إن — التوراة يف مثبوت والقول — يقول من وهناك
هم إذن فالحاميون حام؛ أبناء أحد كنعان، بأرض تُدَعى كانت التي البالد، هذه إىل األوىل
أرض وجميع وسورية لبنان تشمل كانت التي كنعان، بالد البالد، هذه توطَّنوا َمن أول

الفرات. نهر الكبري، النهر حتى الِحثيني
وثالثون واحد مرص، من خروجهم بعد إرسائيل، بنو دخلها عندما فيها كان وقد

كلها). ممالكهم وأسماء أسماؤهم — ٧–٢٤  :١٢ يشوع — التوراة (يف ملًكا
اسمه إلًها يعبدون الكنعانيون وكان يهوه، اسمه بإلٍه كنعان أرض إىل موىس وجاء

البعليم. اليهوه وغلب اإللهان فاحرتب بعليم،
شيَّدها التي يهوذا مملكة هي الجنوب، يف كبرية مملكة األسباط لرب س أُسِّ ثم

املجد. أكاليل سليمان لها وضفر داود، نطاقها ع ووسَّ املسيح)، قبل ١٠٣٠) شاوول
استقاللها، عن بالرغم الجزية، دفعت وقد دمشق، يف قائمة حداد4 بني مملكة وكانت

سليمان. للملك
يهوذا مملكتني: إىل الجنوب مملكة انقسمت (٩٣٣ق.م)، سليمان موت وبعد

وإرسائيل.
ما الحروب من ويهوذا إرسائيل بني وكان (نابلس)، شكيم إرسائيل عاصمة وكانت
تلك أثناء يف إرسائيل عىل الغارات يشنُّون فكانوا دمشق ملوك أما التوراة. يف ن مدوَّ هو
يظهر ما عىل أنهم بيد أورشليم. إىل الجزية يدفعوا أن سليمان موت بعد وأَبَْوا الحروب،
عشرتوت. فينيقيََّة ربََّة العبادة يف ان» «رمَّ ربهم مع أرشكوا وقد للفينيقيني، موالني كانوا

إن ،٤٨٨ صفحة العربية» «البادية كتابه يف موزيل األستاذ ويقول بنَْهَدد. باسم التوراة يف ذُِكروا 4

لعرب موالني كانوا الذين العرب من قبيلة وإنهم داًال، ُقِلبت العربانية الراء تكون وقد َحراد، اسمهم
الِقدار.
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النكبات

كل ومنرصفني الحروب، عن سواهم من أكثر بعيدين كانوا فقد الفينيقيون، أما
التجارة. إىل االنرصاف

سورية. يف وأثناءه املرصي، االستيالء قبل سة مؤسَّ كانت التي الدويالت هي هذي
فأصبحت الديار، هذه آرام اسم عمَّ — الثاني الفصل يف سيجيء كما — انقراضها وبعد

آراميني. وسكانها آراًما، ى تُسمَّ
الجزيرة يف الطوفان بعد وبنيه يسكن كان نوح، بن لسام الخامس االبن هو وآرام

البالد. هذه إىل ينزح أن قبل النهرين، بني ما
عىل البحرين، من جاءوا وقد الفينيقيني، أجداد العرب أن كما العرب، جدُّ إذن هو

املتوسط.5 البحر شواطئ إىل وبحًرا برٍّا العجمي، الخليج
الِحثيني إال ساميُّون، — والعربانيون والفينيقيون والعرب اآلراميون — إذن كلهم

حام. نسل من فهم والكنعانيني،
امتزجت التي اآلراميني، ساللة من الديار هذه اليوَم القاطنون وإخواننا وأنا أنت فهل

والسامي؟6 الحامي أي والعرباني؛ والفينيقي والكنعاني الِحثي سالالت فيها
حام أْي الثالثة؛ نوح أبناء سالالت من شعوبًا البالد هذه يف إن يقولون املؤرخني ولكن
والعربي. والرتكي األفريقي بالدم القفقايس الدم بعضهم يف يختلط وقد ويافث.7 وسام

األجداد. الثالثة عن ريضهللا ويافث، وحام سام
يزال ال ما ودمهم، البالد أهل شخصية يف بالحري أو بالدنا، يف أن فيه ريب ال ومما
واآلشورية واملرصية واإلرسائيلية الكنعانية — كلها الغابرة الشعور آثار من متواَرثًا
والعربية! والترتية والرومانية واليونانية والفارسية والكلدانية واآلرامية والفينيقية والِحثية

السورية؟ البالد هذه مثل أخرى بالٌد أجمع العالم يف تُرى يا فهل
الوطنية. ومدفن أنِت العصبيات موطن بالدي

.١٨٩–١٩٣ صفحات الثاني، الجزء العرب»، «ملوك كتابي راجع 5

عنى بنت ليبامة وأُهو الِحثي إيلون بنت عدا (الحامي) كنعان بنات من نساءه (السامي) عيسو أخذ 6
كنعان «بنات من زوجًة يأخذ بأالَّ يعقوب اآلخر ابنه أوىص إسحاق ولكن ،(٢  :٣٦ (تكوين إلخ …

الرشيرات».
الفرعون عهد يف كريت جزيرة من سورية جاءوا نوح، بن يافث نسل من الفلسطينيني إن قيل 7

فلسطني. البالد تلك يت فُسمِّ وجوارهما، وعسقالن غزة يف فأنزلهم الثالث، رعمسيس
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الثاني الفصل

واآلشوري املرصي االستيالء

املسيح، قبل عرش السابع القرن يف أي سنة؛ ستمائة بنحو يهوذا مملكة تأسست أن قبل
والفينيقية الِحثية الدويالت كانت بالحري أو ملرص،1 تابعة كلها السورية البالد كانت

فرعون. لحكومة الجنود وتقدِّم الجزية تدفع النوعي، الستقاللها حفًظا والكنعانية،
من للمسيح، ١٨٨٧ سنة النيل شاطئ عىل الَعَمْرنة تل يف اكتُِشف ما ذلك يُثِبت
مرص: ملوك إىل وفلسطني سورية ملوك من املرسلة اآلُجر، من قطٍع عىل املكتوبة الرسائل

املبني.» بالنرص لفرعون وندعو طائعني، الخراج نقدِّم «إننا
وتتضاءل وتقوى، تضعف فكانت البالد، هذه يف املرصية السيادة تطوَّرت طاملا وقد
ففي امُلَسوَّدة؛ الدول أحوال من أو السائدة، الدولة حال من يكون ملا تبًعا م، وتتجسَّ
والعربانيون والكنعانيون والفينيقيون الِحثيون امللوك كان مثًال، الثاني رعمسيس عهد
أن فرعون اضطرَّ الحكيم سليمان عهد ويف صاغرين. الجنود ويقدِّمون الجزية يدفعون

له. مواليًا هذا ليظلَّ يهوذا، وملك أورشليم سيد يصاهر

الذي األول، طوطمس الفرعون هو عرش، السابع القرن من األول النصف يف سورية غزا َمن أول 1
عليها. سيطرتهم عوا فوسَّ األول رعمسيس بقيادة املرصيون هاجمها ثم البالد، من قسٍم عىل استوىل
االستيالء شمل الكلب، نهر مصب عند صخرٍة عىل اسمه املزبور الثاني رعمسيس عهد يف أْي ذلك؛ وبعد
أخذت ثم العهد)، هذا من هي بيسان تل يف حديثًا اكتُِشفت التي املرصية اآلثار (إن كلها البالَد املرصي
رشور من وغريها الرُّعاة دولة من به حلَّ ولَِما الفساد، من ملكهم اعرتى ِلَما الفراعنة سلطة تضعف
القسم عىل فاستولوا عادوا أنهم إال وفلسطني. فينيقية من وأخرجوهم الِحثيون عليهم فقام التقسيم،

الوطنية. النهضة د مجدِّ آموسيس عهد يف البالد من األكرب



النكبات

من جاء أن إىل كذلك واستمرَّت البالد، هذه يف املرصية السيادة تضاءلت ذلك بعد
والفراعنة، فتنازعوها املسيح،2 قبل التاسع القرن يف اآلشوريون الفاتحون الفرات وراء

العبودية. سبيل غري البالد ألهل تكن لم التي سبيلها يف وتطاحنوا
بالفاتحني اإلرسائيليون استعان ثم لآلشوريني، سلَّموا َمن أول الفينيقيون وكان
يدفعون املساعدة تلك لقاء فصاروا الغارات، عليهم يشنُّون كانوا الذين دمشق، أهل عىل

آشور. مللك الجزية
هذا فاستعان يهوذا، ملوك آخر عىل (٧٣٣ق.م) دمشق وملك إرسائيل ملك اتَّحد ثم
يدفع أمريًا امللك فأمىس النري، رقبته عىل ذلك بعد ووضعوا فأعانوه، عليهما باآلشوريني

فالزر. ثغالت األكرب البالد سيد إىل الجزية
ليتمَّ أمري، عىل وأمريًا ملك، عىل ملًكا ينرصون الزمان ذلك يف الفاتحون كان كذلك

جديد. يشء واملستعمرين الفاتحني سياسة يف ليس الجميع. عىل النرص لهم
سورية، غازيًا نخو الفرعون زحف (٦٠٧ق.م)، السابع القرن من األخري الَعقد ويف
ملك نرص نبوخذ ولكن منها، الجنوبي القسم عىل فاستوىل مرص، حوزة إىل ليعيدها
قرقميش، إىل وصل عندما فالتقى البالد، من املرصيني يُخِرج سنوات عرش بعد جاء بابل
الغلبة وكانت ،(٥٩٧) هناك الجيشان فالتحم مرص، بملك األوىل، الِحثيني عاصمة

للبابليني.
يهوذا، مملكة وعىل سورية عىل فاستوىل حمالته، يف نرص نبوخذ ذلك بعد استمر
حني إىل قرقميش وقعة منذ أْي سنة؛ ستني البالد يف عزيزة البابلية السيادة وظلَّت
سورية يف دام قد البابيل اآلشوري االستيالء فيكون الفرس؛ بيد (٥٣٨) بابل سقوط

سنة. ثالثمائة من نحًوا

القرن من الثاني النصف بداية يف وذلك الثاني، شلمنارص هو آشور ملوك من سورية غزا َمن ل أوَّ 2
الذي الرابع فالزر ثغالت ثم الثالث، شلمنارص هو منها قسٍم عىل آشور سيادة بسط َمن ل وأوَّ التاسع.
وأدَّب الجوف، إىل فوصل العربية، البالد يف تغلغل الذي رسجون ثم (٧٣٣ق.م)، كلها البالد عىل استوىل
عند صخرة عىل ورسمه اسمه املزبور سنحاريب ثم القوافل. عىل الطرق تقطع كانت التي العرب قبائل
بيد نينوى دولتهم سقطت أن إىل جمعاء، سورية عىل مسيطرين آشور ملوك وظلَّ الكلب. نهر مصب
املرصية السيادة من فيها تبقى ما عىل فقىض البالد، يفتح بابل ملك نرص نبوخذ ذاك إذ فجاء البابليني،
أهل من آالف عرشة بابل إىل وجال التوراة، يف ن مدوَّ هو كما فحطَّمها، يهوذا مملكة عىل وحمل ،(٥٩٧)

أورشليم.
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واآلشوري املرصي االستيالء

عىل هذا أقول اآلشوريني،3 عهد قبل سورية تاريخ يف لهم ِذْكر فال العرب أما
قبل حتى نازل كل قبل الشام بالد يف يُنِزلهم أن يريد الذي عيل، كرد لألستاذ احرتامي
بني ما الكلدانيني، بالد يف للعرب كان إنه يقول رولنسون املؤرخ أن بيد الكنعانيني.
من أكثر يقول وال (١٥٤٣–١٢٩٨ق.م)، سنة وأربعني وخمًسا مائتني دام ُملك النهرين،

ذلك.
لم ولكنها عربية، دولة كانت (١٩٠٠–١٥٢٥ق.م) مرص يف الرعاة دولة إن وقيل
يف وعقيًما األول، شطره يف فظيًعا الطويل عهدها كان وقد الحضارة، من يشءٍ عىل تكن
آموسيس، الفرعون عليهم وقام الرعاة، امللوك املرصيون كره إذا عجب فال كلها. أطواره

Arabia Deserta, موزيل ألويز األستاذ ق املدقِّ النمساوي للمسترشق العربية» «البادية كتاب يف جاء 3

أول أن األمريكية، الجغرافية الجمعية نفقة عىل ١٩٢٧ سنة يف بنيويورك املطبوع ،by Aloes Musil
قبل ٨٥٤ سنة سورية غزا الذي الثالث، شلمنارص أنباء يف هو سورية تاريخ يف العرب اسم ذُِكر مرة
يف دمشق رشقي الِقدار لعرب الواحدة يظهر، ما عىل إمارات أو مملكتان للعرب يومئٍذ كان وقد املسيح،
الجندل. دومة يف أْي رسحان؛ بوادي الجوف يف النبط لعرب واألخرى اليوم)، عنزى (منازل تدمر نواحي
،(٧٣٨) عليه دمشق ملك تنجد ان هجَّ بألف جاءت عندما األنباط، ملكة هندبة شلمنارص حارب وقد
بعدئٍذ لثغالت قدَّمت والتي هندبة، امللكة َخَلَفِت التي العرب ملكة زبيبة ِذْكر فالزر ثغالت أنباء يف وجاء

الجزية.
باألرسى وجاء عليها، تغلَّب عربية قبائل أربع أسماء ذُِكرت ،٧١٥ سنة حملته عن رسجون أنباء ويف
تستِطع فلم األنباط، ملكة العربية، امللكة تلحونة، عىل (٦٨٨) سنحاريب حمل ثم السامرة. يف فأنزلهم

الجندل. دومة يف بقٍرص والذت خيامها فرتكت محاربته،
وسبى أمواله، وغنم فكرسه إرسحدون عليه فحمل آشور، ملك عىص قد الِقدار ملك الُقَويطع وكان
ولبان وفضة ذهٍب من الجزية تقدِّم الطاعة إىل ِقدار فعادت «الطلسمني»، ى املسمَّ القبيلة صنم أو ربَّ

آشور. مللوك كريمة وحجارة
اتحدوا واألنباط الِقدار أن عىل يدل ما سورية، عىل التاسعة حملته يف بنوبال آشور أنباء يف وجاء
أغنامهم أْي — أموالهم وساق العرب، أولئك آشور جيش شتَّت فقد عليهم، يقَوْوا ولم اآلشوريني عىل
العرب، فأذلَّ القبيلتنَْي؛ أصنام كذلك وسبى وامرأته، وأخته الُقويطع أمَّ وسبى دمشق، إىل — وجمالهم

معني. بال فأمَسْوا
رموزها وحلَّ قرأها والتي بابل، يف عليها األثريون عثر التي األنصاب عن منقولة األخبار هذه كل
«البادية كتاب من Rawlinson, Winckler, Delitzsch وغريهم ودلتش وونكالر رولنسون األثريون

.٤٧٧–٤٩٢ صفحات العربية»،
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سورية إىل ذلك بعد وزحف ،(١٥٢٥) البالد من فأخرجهم الوطنية، النهضة د مجدِّ
ًرا. مظفَّ فاتًحا فكان منهم، الرعاة أن لظنه السوريني يؤدِّب

مرص يف أقاموا فقد فخر، وال سوريون، الرعاة امللوك إن يقول من املؤرخني ومن
أكلت وما ويخرِّبون، ويفسدون طيباتها، من يأكلون وهم سنة، أربعمائة من نحًوا

العبودية. وخبز النبوت غري بسببهم سورية
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الثالث الفصل

الفاريس االستعامر

حتى فغلبت بطًشا، وأشدها اقتداًرا، السورية الدويالت أكرب الشمالية الِحثية الدولة كانت
الجنوبية. كنعان أرض ومن فينيقية من وأخرجتهم مرًة، املرصيني

ومن الرشق من الفاتحني خيل سنابك تحت كلها الِحثية الدويالت تحطَّمت ثم
القول، أسلفت كما — وعليها — البالد قلب يف واآلشوريون املرصيون احرتب إذ الغرب؛

والبالء. الويل فيها وعمَّ
قورش خلع فعندما البابيل، اآلشوري االستيالء زوال يف والويل البالء خفَّ وما
عىل قامت التي اآلرية، الفارسية األشمونية الدولة س وأسَّ البابليني، نري الفرس ملك
بابل ملوك حوزة يف كانت التي البلدان عىل سيادته يبسط رشع اآلشورية، الدولة أنقاض
السورية البالد عىل اآلري الفاريس االستيالء قمبيسس ابنه وعهد عهده يف فتمَّ ونينوى،
اإلغريق بالد إىل بل وغريها، كقربص الُجزر إىل وتجاوزها وساحلها، وجبلها سهلها كلها،

وأفريقية. ومرص
استعماريٍّا حكًما فتحوها، التي البلدان كل يف بل البالد، هذه يف الفرس ُحكم كان
من أو رجاله من حاكًما يعنيِّ امللك فكان البتة، فيه يٌد للوطنيني يُكن ولم عسكريٍّا،

والطاعة. واألمن النظام لحفظ وفارس مادي أهل من بجيٍش ويمده بيته، آل
األخرى، البلدان يف والفتوحات للغزوات إال منهم الفرس يجنِّد فلم سورية، أهل أما

وعسري. اليمن أهل ملحاربة السوريني يجنِّدون مثًال األتراك كان كما
صنع من كلها األلف، عىل مراكبه عدد يربو عظيم أسطول الفرس لدولة وكان
وفارس، مادي أهل فمن وجنوده، األسطول رجال أما واليونان. وقربص فينيقية أهل
املستبد؟ املستأثر املستعمر حْكُم فيهم وحْكُمها باألهايل الدولة تثق فكيف غرو، وال
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كتائبي فهذه وإال صاغرين، طائعني الجنود وقدِّموا الرضائب ادفعوا يقول: طاغية حكم
تبيدكم! أو الطاعة تعلِّمكم عندكم

وثماني مائتني السورية البالد يف االستعماري العسكري الفاريس الحكم هذا استمر
لخلع األخرى البلدان يف تضطرم الثورات كانت وبينما (٥٥٨–٣٣٠ق.م)، سنة وعرشين
سورية يف يحدث لم ،٤٠٥ سنة مرص وتحرَّرت ،٤٤٩ سنة اليونان فتحرَّرت األجنبي، نري
الذي األردن رشقي ويف الفينيقية، الجهة يف وذلك ظافرة، غري صغرية واحدة ثورة غري

األدوميون. يقطنه كان
اإلغريق، وبالد وأفريقية مرص إىل طريٍق سوى الفرس مللوك سورية تكن لم
يكفي ما فيها يكون أن ويجب آمنة، تكون أن يجب الفاتحون يسلكها التي والطريق
من لهم كان بما — قلت كما — الفرس ملوك أوجده فقد األمن أما الجيوش. لتموين
نماءً ينمو والخراج بالخراج، موكَّل فأمره التموين وأما البالد. يف الفارسية الحاميات

للحروب! رجالكم وهاتوا األرزاق، وهاتوا األموال، هاتوا الرماح: ظل يف عجيبًا
مرصَع إنَّ ذلك؟ وبعد الرشقي! االستعمار هذا من سنة وعرشون وثماٍن مائتان
فيليبوس بن إسكندر — اإلسكندر هللا أرسل فقد سنة؛ مائتَي ر تأخَّ وإْن وخيٌم الباغي
النساء عهدها آِخر يف يسوسها كان التي األشمونية الفارسية الدولة ليؤدِّب — املقدوني

والخصيان. والعبيد
التي البلدان بعض باسرتجاع همَّ قد — األشمونيني ملوك آخر — الثالث دارا وكان
اإلغريق. بالد يغزو أن اعتزم وقد سورية إىل بجيشه فزحف السفهاء، أسالفه خرسها

ألف وثالثون خمسة ومعه (٣٣٤ق.م)، آسية إىل البحر عرب قد كان اإلسكندر ولكن
«الغرانيق» وقعة هناك وكانت األناضول، يف الفاريس الجيش من بقسٍم فالتقى مقاتل،

األول. اآلسيوي النرص فيها له ُكِتب التي
كان حيث اإلسكندرونة، خليج إىل فوصل سورية، عىل زاحًفا الشاب الفاتح واستمر
الخليج، شمايل (٣٣٣) إيسوس وقعة يف الجيشان فالتحم للحرب، ب متأهِّ وهو دارا امللك

للمقدونيني. فيها الغلبة وكانت
إىل زاحًفا اإلسكندر واستمر الرشق، إىل جنوده من تبقى بما دارا امللك تقهقر
أكثرهم فَداَن والسوريني، الفينيقيني قلوب يف إيسوس وقعة بعد الرعب فوقع الجنوب،

والحفاوة.» بالبرش أهلها اه تلقَّ جبيل، إىل وصل «وملَّا طائعني. له
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أشهر، سبعة دام حصاٍر يف املستبسلني دفاع أهلها ودافع التسليم، فأبت صور أما
واستحوذ بجنوده، فاحتلها دمشق إىل قوَّاده أحد اإلسكندر أرسل قد وكان سلَّموا، ثم

واألموال. املتاع من الفرس ألعيان املدينة يف كان وما دارا خزائن عىل
السورية البالد من الفرَس املقدوني الفاتح أخرج شهًرا العرشين تتجاوز ال مدٍة ويف

الزمان. هذا يف الرتك األحالَف أخرج كما كلها،
الدوام! عىل أجنبي من ينقذنا أجنبي
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الرابع الفصل

السلوقي االحتالل

سورية فكانت الشاسعة: مملكته قوَّاده اقتسم (٣٢٣ق.م)، بابل يف اإلسكندر وفاة بعد
واستوىل الفاتح. أي نيكاتور؛ سلوقس حصة الهند، حدود إىل رشًقا دونها وما الشمالية

وشماًال. رشًقا يليها وما فلسطني وعىل مرص، عىل بطليموس
إىل سنوات عرش بعد سلوقس فنقلها السلوقية، الدولة عاصمة البدء يف بابل كانت

الغرب. يف أعدائه محاربة من ليتمكَّن أنطاكية،
أنطيوخس عهد يف املجد ذروة وبلغت املسيح، قبل ٣١٢ سنة الدولة هذه ست تأسَّ
البالد عىل سيادته وبسط سنة، وثالثني خمًسا حكم الذي ،(٢٢٣) بالكبري ب امللقَّ الثالث
أغضب وقد األنباط. َحوزة يف يومئٍذ كانت التي يجاورها، وما البرتاء عدا ما كلها السورية
الرشق، أمور يف التدخل عىل فحملهم وحروبه، بسياسته الرومانيني الكبريُ أنطيوخس

السلوقية. الدولة عىل قضت التي الرومانية الفتوحات إىل بعُد فيما ذلك فجرَّ
بعد سنة مائة من أكثر متزعزعة أركاٍن عىل قائمة ظلت الدولة هذه أن بيد
الدول مثل أحوالها، كل يف وإجماًال الحال، هذه يف خصوًصا كانت وقد الكبري، أنطيوخس

واستبداًدا. ظلًما تقدَّمتها التي
البالَد السالقسة م قسَّ فقد يونانية؛ رصف أو استعمارية محض تكن لم أنها إال
من أناٍس بيِد الصغرية الوظائف وكانت امللك، يعيِّنهم حكَّام يحكمها مقاطعاٍت إىل

يونانيون. ضباطه أن إال البالد، أهل من املرابط الجيش وكان الوطنيني،
بؤس حالة يف الشام فغدت ونزاع، حرب دولة السالقسة دولة «كانت خ: املؤرِّ قال
فارس وأهل إليها، ها لتضمَّ تحاربها ومرص عليها، سلطانها ببسِط تطالبها رومة ونحس،

الرجال.» وقلة الحال بضعف البالد فُمِنيت يجتاحونها،



النكبات

اإلخوان بني األهلية الحروب من فيها قام ملا عهدها آِخر يف الدولة تلك تفكَّكت وقد
عىل الساحل مدن من وغريهما وصيدا صور فخرجت بامُللك، كلهم الطامعني العم وأبناء

استقاللها. وأعلنت أنطاكية،
بأجنبي ذرعهم، ضاق وقد استنجدوا ثم ني، محتجِّ شاكني أصواتهم الشام أهل ورفع
من وأنقذهم فأغاثهم أرمينية، ملك بتغران الدمشقيون استغاث قد أجل، أجنبي. عىل
للسابقة الالحقة كانت سنة عرشة ثماني ذلك بعد الشام وحكم (٨٣ق.م)، السالقسة

السلوقي! ظلم األرمني أنسانا لقد هللا! سبحان عينًا:
يف حروبهم من حرب يف له لتدخُّ تغران، األرمني يؤدِّبون ٦٩ سنة الرومان جاء ثم

الزمان. هذا يف فيصًال الفرنسيس أخرج كما دمشق من فأخرجوه الرشق،
(٦٥ق.م)، بُمبيوس الروماني القائد جاء تغران، خروج من سنوات أربع وبعد

… رومانية واليٍة إىل السوري ُملكهم ل وحوَّ السالقسة، سيادة من ى تبقَّ ما فأزال
الدوام! عىل أجنبي إىل أجنبي من
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الخامس الفصل

النبطي االستقالل

واليوناني؟ الفاريس االستعمار أزمنة األزمنة، هذه كل يف العرب كان وأين
ى تسمَّ التي البالد يقطنون كانوا وإنهم العرب، من األدوميني إن املؤرخون يقول
قبل الرابع القرن يف الجندل1 دومة من جاءوا فقد األنباط أما العربي. بالرشق اليوم
جديًدا ُملًكا هناك سوا أسَّ ثم منها، وأخرجوهم األدوميني أرض فغزوا ،(٣١٢) املسيح
عهدهم أول يف وللرومان للسالقسة معارصين إذن فكانوا سنة، ثالثمائة من نحًوا دام

الشام. بالد يف
إنهم يقولون واليونان الرومان وكان سوريون، إنهم العرب يقول األنباط؟ هم وَمن
:(٩  :٢٨ (تكوين التوراة عليه تشهد ا فممَّ إسماعيل، نسل ومن ساميون أنهم أما عرب،
(جد نبايوت أخت إبراهيم بن إسماعيل بنت محلة وأخذ إسماعيل إىل عيسو «فذهب

األنباط).»
الزمن يف ومؤكَّد واضح هو ما وعندنا األقدم، الزمن ذاك إىل بالقارئ نعود ال ولكننا

اليونان. والسالقسة املكابيني عهد يف أْي املسيحي؛ العهد من القريب
سنة السالقسة امللوك أحُد غزا وقد املكابيني، ِسفر يف مرة ألول األنباط ِذكر جاء
األنباط أن عىل يدل ما التاريخني هذين ففي خاًرسا. وعاد النبطية اململكَة ١٣٢ق.م
بعد مملكتهم وأن املسيح، قبل الرابع القرن بداية يف األردن عرب هي التي البالد احتلوا

عليها. االستيالء من السالقسة يتمكَّن فلم الجانب، عزيزة كانت سنة، وسبعني مائة
الروم، وبحر الحجر ووادي العقبة وخليج فلسطني بني اململكة هذه تمتد وكانت

موىس. بوادي سلع، أيًضا وتُدعى فالبرتاء، عاصمتها أما

الثالث. الفصل يف الرشح راجع 1



النكبات

الروماني بُمبيوس عهد عىل كانوا والنبطيني واليهود البدو إن مومسون: قال
الشام. يف السلطان أصحاَب

أن قبل املسيح، قبل ٨٥ سنة دمشق دخل الثالث الحارث البرتاء َمِلك أن والظاهر
ليُصِلح أو فزًعا، الحارث جاءهم يكون قد بسنتني. تغران األرمني بامللك أهلها يستنجد
مسعاه يف يظهر ما عىل يفلح فلم لليونان، بحبه مشهوًرا كان ألنه السالقسة؛ وبني بينهم

بتغران. بعدئٍذ الدمشقيون فاستنجد الحربي، أو السلمي
الرومانيني استيالء بعد أْي الرابع؛ الحارث عهد يف دمشق إىل عادوا األنباط ولكن
وطنية سيادة هي سنة. مائة من أكثر فيها الوطنية السيادة أصحاب وظلُّوا عليها،

الخارجية. رومة بسياسة مقيَّدة
وايل دمشق «يف :(٣٢  :١١ كورنتيوس أهل إىل الثانية بولس (رسالة اإلنجيل يف جاء
يف طاقة من فتدلَّيت يمسكني، أن يريد الدمشقيني، مدينة يحرس كان امللك، الحارث

يديه.» من ونجوت السور، من زنبيل
البرتاء، عاصمتهم وا غريَّ وال ، التنرصُّ إىل يرسعوا لم األنباط ملوك أن عىل يدل ا ممَّ

رجالهم. أحد عليها لوا عمَّ دمشق عىل استولوا فعندما
لرومة فيقدِّمون ويمالئونهم، الرومان يدارون كانوا أنهم املؤرخون عليه أجمع ومما

الخراج. من شيئًا ويدفعون السيادة، تلك لقاء الجنود
أبقى جاورها، وما دمشق عىل واستوىل الشام فتح ملَّا بُمبيوس «إن خ: املؤرِّ قال

وعمان.» وجرش لبرصى وكذلك استقاللها، لدمشق
وتقدِّموا الخراج فتدفعوا بسيادتنا، تعرتفوا أن رشيطة عىل منكم واحًدا عليكم نويلِّ

الجنود. اللزوم عند
دام الذي — النبطي بالحري أو العربي، الروماني الحكم — الالمركزي الحكم هو
مثلها، يف كانت ألنها رومة؛ عنه تغاضت والفساد الخلل من حاٍل يف سنة مائة من أكثر

منها. أشد حاٍل يف بل
فنهض املخجلة، األحوال بتلك يرَض لم (٩٨–١١٧م) تراجان اإلمرباطور لكن
رومانيٍّا. حكًما لنحكمها أو السورية البالد من ِلننسحب يقول: حاله ولساُن إلصالحها
أكثر االمتيازات من لهم ليكون السوريون هم وَمن ملوًكا؟ منهم لنقيم األنباط هم وَمن

رومة؟ لسلطان الخاضعة واألمم الشعوب من لِسواهم مما
االستعمار، روح األمة يف وجدَّد العاصمة، يف املفسدين أيدي عىل تراجان رضب
ًرا، مظفَّ كان جيًشا سورية عىل جرَّد وقد والقوة، العز من شيئًا الرومانية الدولة إىل فأعاد
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النبطي االستقالل

شملهم فبدَّد األنباط عىل حمل ثم املستعمرات، صفِّ يف وأدخلها امتيازاتها، فأبطل
رومانية. مستعمرة يليها وما البرتاء فصارت (١٠٦م)، دولتهم عىل وقىض

قبل ٣٦ سنة الرومانيني حوزة يف دخلت قد — أيًضا النبطية — تدمر دولة وكانت
سنة. مائتي من نحًوا لرومة الجنود وتقدِّم الخراج تؤدِّي طائعة واستمرَّت املسيح،

الناقمون الرومان، من النافرون األنباُط الشام وبالد األردن رشقي من نزح قد وكان
تدمر يف الدسائس ون يدسُّ فرشعوا بالدهم، عىل التام االستيالءَ استيالئهم بعد عليهم

األجانب. ربقة من هناك إخوانهم ليُخِرجوا
مدينة يف وحارصهم الرومان فحارب (٢٥٠م)، امللك يدَّعي َميْذعي السَّ أُذَينَة فقام
تُعلن أرملته — الزباء — زينب قامت ثم ذلك، بَُعيد تُويف ولكنه له، فسلَّموا حمص،
حملًة أوريليوس ديمتيوس اإلمرباطور فجرَّد منها، الرومان وتُخِرج بالدها، استقالل
جوار يف الجيشان فتالحم جيشها، تقود زينب وكانت بنفسه. قيادتها وتوىلَّ عليها،
(٢٧٣م) املدينة أوريليوس فحارص تدمر، إىل وتقهقر األنباط جيش فانكرس حمص،
حلَّ ما بتدمر حلَّ ثم الروماني، اإلمرباطور بيد أسرية العربية اململكة ووقعت فسلَّمت،

قبلها. بالبرتاء
أنصار منهم، قليًال إال النرصانية، أوائل يف الشام بادية القاطنون السميذع بنو وكان
االستعمارية. مقاصدهم تحقيق يف ويساعدون الرومان، يمالئون الزبَّاء، وزوجه أُذينة
لحزازات أو لوظيفٍة أو ملاٍل األجانب صفوف يف يحاربون العرب من الكثريون كان بل

… الصدور يف
أبنائِك. بيد بل بيدي، ال سأخنقِك،

يد ال — «األبرار» — أبنائِك يد هي اليوم عنقك عىل التي واليد بالدي، سورية أنِت
األجانب.
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السادس الفصل

والرومان غسان بنو

وقد آشور، ملوك عليها استوىل عندما السورية البالد هذه يف لة متأصِّ العصبيات كانت
ملوك عىل اإلرسائيليون استنجدهم عندما فعلوا كما ألغراضهم، مرة غري استخدموها

وإرسائيل. دمشق ملَكي خصَميْه عىل يهوذا ملك بهم استعان وعندما دمشق،
واإلرسائييل آلدونيس، الفينيقي ب فتعصَّ مًعا، ودينية جنسية العصبيات تلك وكانت
وزرادشت، بآهورا الفرس جاءهم ثم للبعليم، والكنعاني ان، لرمَّ والدمشقي ليهوه،
ولسان والصوان، الخشب من بأرباٍب واألنباط األصنام، من بربملاٍن اليونان والسلوقيون

يقول: الزمان ذلك يف الحكيم حال

ال��ص��ح��ي��ح؟ م��ا ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا دي��ن��ه ي��ع��ظِّ��م ك��لٌّ

أحد العرباني، بولس جاء الهوتيٍّا. فلسفيٍّا جوابًا الحكيم ذاك يجاوب من جاء ثم
الذي هذا هو الصحيح الدين إنما يقول: الجليل، يف ظهر الذي النارصي، يسوع تالميذ
إلخ. … الكلمة وكانت الكلمة، البدء يف كان … سواه صحيَح ديَن وال قلبي، ويف لساني عىل
البرتاء ملك الحارث عامل فحاول بدمشق، واآلراميني األنباط بولس الرسول أغاظ
األنباط يتنرصَّ لم هاربًا، وفرَّ الشباك من فتدىلَّ ،(٣٢  :١١ (كورنتيوس عليه يقبض أن

للرومانيني. يومئٍذ موالني كانوا ظهر كما ألنهم األمر؛ بادئ يف
األزد، عرب من قوم الجزيرة، شبه يف الجنوب أقايص من العربية، البالد من جاء ثم
كما الروم»1 ملوك إىل «وانضافوا الشام، بالد يف فنزلوا العِرم، سيُل بالهجرة عليهم َحكم

القسطنطينية. يف حكموا َمن وعىل الرومان عىل الروم اسم العرب أطلق قد 1



النكبات

من الشام حوى َمن عىل النرصانية، دين يف دخلوا أن بعد «فملكوهم، املسعودي: يقول
مالك. بن عمرو بن النعمان تنوخ ملوك وأول تنوخ، عرب املتملكني هؤالء وأوَّل العرب».
الذين العرب عىل الروم فملكها ت، وتنرصَّ تنوخ عىل فتغلَّبت الشام سليح وردت «ثم
والغساسنُة وتنوخ، سليح عىل املتغلبة املتفوقة فكانت غسان2 جاءت ذلك وبعد بالشام.»
الشكائم، من تفل فالنكبات غرو، وال واإلقدام. والدهاء والذكاء، باملروءة موصوفون

العيش. سبيل يف والتساهل السيادة، سبيل يف الهوادة وتعلِّم
عمرو، بن جفنة ملوكهم أول وكان العرب، عىل الروم فملَّكهم غسان بنو تنرصَّ
فاثنان غسان آل من جفنة ملوك جميع أما بالشام. منازلهم وكانت الحارث، وأشهرهم

سنة. وخمسني ثالثمائة نحو ملكهم يف لبثوا ملًكا وثالثون
فاضطروا البالد، هذه أهايل عىل النري شدوا األنباط، دولة الرومانيون أباد أن بعد
األركان، وطيد االستعمار فيظل سيادتهم ليعزِّزوا املدن، يف الكبرية الحاميات يقيموا أن
ما رأوا وقد وأفريقية، أوروبة يف والفتوحات للحروب الجنود إىل يحتاجون كانوا ولكنهم
ا جدٍّ أبخس باأللقاب أو باملال السيادة رشاء أن وهو االستعماريون، اليوم ساسة يراه
إىل عادوا أنهم أو االنتداب، من بنوٍع االستعمار لوا بدَّ لذلك بالسالح؛ وتعزيزها نيلها من

تراجان. اإلمرباطور لعهد السابقة خطتهم
وا، تنرصَّ قد — غسان خصوًصا — وغسان وسليح تنوخ من العرب أمراء وكان
أخالقهم، ببعض وتخلَّقوا الرومان، عادات بعض اقتبسوا أي «تََرْوَمنُوا»؛ نقول: أن ولنا
كبار منهم فقرَّبوا الرومانيني، ذلك َرسَّ وقد الزمان. هذا يف الناس بعض يتفرنج كما

الشام. بالد عىل روهم وأمَّ الغساسنة
مكانًا فنزلوا العراق، إىل اليمن من نزحوا الذين بالعرب فارس ملوك فعل وكذلك
النعمان آل من املناذرة أي اللخميني؛ امللوك مقام بعدئٍذ صارت التي الحرية، سموه هناك
األعاجم بيد العرب الغساسنة مثل الفرس األعاجم بيد العرب املناذرة وكان املنذر. بن

الغساسنة! أعداء اللخميون فصار الرومان، أعداء الفرس وكان الرومان،

اليمن من تفرَّقوا سبأ) بن كهالن إىل يُمتُّون (الذين أزد بني من اليمن من قوًما إن الفداء أبو قال 2

إىل حوران قرى من قرية هذه وغسان إليه. فنُِسبوا غسان له يُقال الشام يف ماء عىل ونزلوا العِرم، بسيل
دمشق. من الرشقي الجنوب
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والرومان غسان بنو

وليقاوموا البالد، يف الرومانية السيادة ليمكِّنوا غسان من ملوًكا الرومان أقام قد أجل،
وغزوات اللخميني إغارات سورية عن لريدُّوا ملوًكا أقاموهم بل وبيزنطية، رومة أعداء بهم

رومة. ابن األجنبي أجل من واللخمي الغساني األخوان فاحرتب الفرس،
الروماني. االنتداب تحت واآلخر الفاريس، االنتداب تحت الواحد وكان

كما أجدادنا، العرب أولئك من ملوًكا يصطنعون والفرس الرومان كان قد أجل،
الزمان. هذا ملوَك الفرنج دول تصطنع

بالدي. سورية أنِت
الفخامة! عنوان أنِت
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السابع الفصل

اتواألديان العصبيَّ بابُل

يف اليونانية الثقافة فانترشت سنة، وستني وتسًعا مائتني البالد هذه يف اليونان حكم
والفينيقية، اآلشورية األساطري محل اليونانية األساطري وحلَّت األمة، من الراقية الطبقات
األصنام. برملان يف البعل ودخل أَفروديت، مثًال عشرتوت فصارت بعضها، اقتبست أنها أو
أن إال وقبلها، السلوقية الدولة بداية منذ آرامية كانت كما فظلَّت األهايل لغة أما
الفاتحني. لغَة أيًضا يُحِسنون كانوا بالوظائف، والطامعني األمر وأولياء العالية الطبقات
العهُد كان وقد كاملة، قرون سبعة سورية يف فحكموا الروماُن، اليوناِن بعد وجاء
عهًدا (١٠٦م)، النبطية الدولة سقوط حني إىل (٦٥ق.م) الشام فتح منذ أْي األول؛
أيام إىل تراجان أيام من أْي الثاني؛ العهد وكان الالمركزي، بالحكم أو باالنتداب شبيًها
الناس وكان البالد، عىل الروماني النري فاشتد استبداديٍّا، استعماريٍّا عهًدا قسطنطني،
أو رومة يف تبدأ كانت التي الدينية، االضطهادات من دائم خوٍف يف يعيشون ذلك فوق

كلها. الرومانية واملستعمرات الواليات إىل بويالتها وتمتد القسطنطينية، يف
الفساد فيه عمَّ فقد هرقل، والية إىل قسطنطني والية من أْي الثالث؛ العهد أما
الناس عىل أفسدت التي الالهوتية املناقشات قطب القسطنطينية وصارت واملدني، الديني
واألساقفة، للبطاركة العمياء بالطاعة الضمري حرية وبدَّلت عقائدهم، وبلبلت عيَشهم،
أصحاب واألبهة بالرتف ويبارون باألرجوان، يرفلون الدنيا من نعيٍم يف أصبحوا الذين

الصولجان.
ملكهم إىل بل البالد، هذه إىل يتطلَّعون يزالون ال الساسانيون الفرس ملوك وكان
الفساد جرَّاء من سنحت فرصة أنورشوان كرسى فاغتنم باسرتجاعه، ويطمعون القديم،
(٦١١م)، السابع القرن طليعة يف سورية إىل وزحف املسيحية، البيزنطية الدولة عرا الذي
غري الحني ذاك منذ تُدم لم ولكنها هرقل، اإلمرباطور استعادها ثم منها، قسًما فاحتل



النكبات

يف كلمة يحمل عربي، نبيٌّ الحجاز يف ظهر قد كان إذ الرومان؛ حوزة يف سنني بضع
سبيلها. يف السيَف وحملوا الناس بها آَمن اإللهي، التوحيد

ويَْهُدون املمالك، يدوِّخون البتَّار، وبسيفهم الرشيف، بكتابهم العرب أولئك وراح
عروشهم. يهدُّون أو امللوك

مشغولة تزال ال الرومانية الدولة كانت يوَم — الحجاز من التوحيد عرب جاء
ويهلِّلون: ون يكربِّ وهم — واملشيئتني الواحدة وباملشيئة بالثالوث الالهوتية، باملناقشات
والرمح، الكتاب يحملون وهم فاتحني، الواحد هللا باسم جاءوا هللا! إال إله ال أكرب! هللا

القتال. يف العرش بكر أبي ووصايا
ما إال بعريًا وال شاًة تعقرنَّ ال وليًدا، وال امرأة وال َهِرًما تقتل ال تمثِّل، ال تغدر، ال
تجبن. ال املغنم)، يف الخيانة (الغلول تغلَّ ال عامًرا، تخربنَّ ال نخًال، تحرقنَّ ال أكلتم،

العرب أن شك وال به، ُعِمل إذا ومكان زمان كل يف َلجميل الوصايا هذه مثل إن
تَُحول التي العصبيات، أن شك وال بالناس. وأعدل الفاتحني من سبقهم ن ممَّ أرحم كانوا
اإلسالم يتغلَّب فلم اليوم، هي مما أشدَّ األيام تلك يف كانت والرحمة، العدل دون دائًما

كلها. عليها
يف الريموك وقعة يف وانكرس حارب الذي هرقل عسكر أن بالذكر جدير هو مما
وجذام لخم من — العرب من ألوٌف فيه كان (٦٣٤م)، للهجرة عرشة الثانية السنة

أيًضا! األرمن ومن — وتنوخ ومرة وغسان وقضاعة
العرَب الفرنُج حارب وقد العرشين القرن يف نحن فها ، يتغريَّ وال املغريِّ سبحان
سورية، يف السنغال وعبيد والرشكس باألرمن — أوروبة غري من وباألجانب العرب ببعض
تحمل إسالمية أمم من مسلمني بجنوٍد املسلمني العرب حاربوا — العراق يف وبالهنود

اإلسالم. اسم باطًال
السورية، الشعوب استعربت أن اإلسالمي، العربي الفتح ذلك يف األكرب الفضل وكان

البالد. أهل لسان العربية وصارت
وأخالقهم، تقاليدهم وا يغريِّ أن من لسانهم وا يغريِّ أن الشعوب عىل ألسهل إنه
واآلرامية والرسيانية والعربانية والِحثية الفينيقية اللغات البالد هذه عىل تعاقبت فقد

كلها. محلها تحل العربية جاءت ثم والالتينية، واليونانية
ثم العرب، من للوثنيني أوًال راجًعا السورية البالد يف العربية نرش يف الفضل وكان
سورية يف اللغة هذه سبيل يف عامًال املسيحي يزال وال اإلسالمي. الفتح قبل للمسيحيني

الجديد. العالم يف — البحار وراء ما ويف حتى والعراق، ومرص
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اللخمي كان العصبيات. عىل تتغلَّب وال العنارص، د توحِّ ال وحدها اللغة ولكن
ذلك فوق وصارا االثنني، عىل مستحوذة ظلَّت العصبية ولكن العربية، يف واحًدا واألزدي

للرومان. والثاني للفرس الواحد األجانب، ألسيادهما يتعصبان
والقومية. العنرصية الوحدة تحقيق يف يساعد التوحيد، دين كان وإن الدين، وال
قيسيٍّا الوطن ألوصال املفكِّكة العصبية يف وظالَّ اإلسالم، يف واحًدا واليماني القييس كان
بعضها وُشيِّدت بعض، عىل بعضها قامت التي املتعدِّدة اإلسالمية بالدول ناهيك ويمانيٍّا،
يف واألكرب األول السبب كانت التي العصبية تلك العصبية؛ باسم بعض، أنقاض عىل

كلها. سقوطها
والدين. اللغة عوامل عىل متغلِّبة اإلقليمية، أو والجنسية الدينية العصبيات تزال وال
أثٌر واآلرامي، والرومي واليوناني والنبطي والكنعاني والِحثي واآلشوري للفينيقي يزال ال
والرشقية الغربية لألوثان يزال وال والوطنية، االجتماعية السوريني حياة يف مفسد حي

أديانهم. يف ظاهر أثٌر — وعشرتوت والالِت والزُّهرة للبعل —
األديان. بابل وأنِت العصبيات، بابل أنِت بالدي، سورية أنِت
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الكتَّاب وتعوَّد فيها، النظر يعيدوا أن دون التاريخ أحكام يقبلوا أن الناس تعوَّد
ينقلون فيما العقل يحكِّموا أن دون بعض، عن بعضهم ويقتبسوا ينقلوا أن واملؤرخون

والحقيقة. العقل لغري فيها حكم فال التاريخية النبذة هذه أما ويقتبسون.
ال أمور ثالثة يف مجيدة مجيدة، عربية دولة العربي الفتح أثر عىل الشام يف قامت
فاملؤرخون ذلك سوى وما العربية، اللغة تعزيزها ويف ترفها، ويف فتوحاتها، يف أي غري؛
وال الفيحاء يف له ناقة فال النبذة، هذه كاتب أما ومتحامل. متحيِّز اثنان: عليها الكالم يف

النجف. يف جمل
— العدل عن بعيدة األموية الدولة كانت أقول: والحقيقة، هللا عىل التوكل بعد إذن،
وكانت الكوفة، عن الشام بُعد — أجمعني عنهم هللا ريض الراشدين الخلفاء عدل عن
أحوالها، أكثر يف واإلدارة النظام وعن أعمالها، أكثر يف الحكمة عن بعيدة األموية الدول

واألندلس. السند عن عاصمتها بُعد
إىل القارئ عرَّفت ما إذا ولكني، البحث، يف بالتوسع النبذة هذه نطاق يسمح ال
يف قلت ما عىل الربهان أديت قد أكون كلمتني، أو بكلمة واحًدا واحًدا األمويني الخلفاء

السابقة. الفقرة
وهو العالم، يف ُملًكا سوا أسَّ َمن كبار من ريب وال وهو معاوية، األمويني الخلفاء ل أوَّ
أنَّ إال أخرى، عىل واحدة يؤثر فلم العصبيات، يف يعدل أن استطاع الذي الوحيد األموي
جت فتأجَّ األمصار، منابر عىل طالب أبي بن عيل بذم سمح أنه هي فيها والكربى ت، زالَّ له
فأين األموي. العرش فالتهمت الشام بلغت حتى تستعر وظلَّت شيعته، صدور يف النريان
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بألسنتهم فينرصونه األنصار يشرتي كان أنه ته زالَّ وِمن املؤرخون؟ به يصفه الذي الحلم
ومن وطنية.1 خيانة اليوم نُعدُّها إدارية أمور يف تساهل طاملا وقد بقلوبهم، ال وبأيديهم

والطرب. للَّهو محبٌّ مكسال أنه عاِلم وهو له، خلًفا يزيًدا ابنه عنيَّ أنه ته زالَّ
أركانه، وتوطيد امُللك برتبية ولعه من أكثر والكالب القرود برتبية موَلًعا يزيد وكان
فقد كربالء؛ يف الحسني ُقِتل ملا ذلك لوال بالصالحات. أركانه وتوطيد بالحكمة برتبيته
عددها يتجاوز لم التي وقافلته الحسني يأرس أن الكبري األموي الجيش طاقة يف كان
لو يزيد، الخليفة طاقة يف كان وقد دمشق. إىل أرسى كلهم بهم ويجيء نفًرا، الستني
يف أنه أو فتحها، بعد املدينة نهب عن جنوده يمنع أن أبيه، فضائل من يشءٍ عىل كان

أيام. ثالثة لهم يبيحها ال األقل
امللوك. من ال الزهاد من يكون بأن خليًقا فكان يزيد، بن معاوية الخلفاء، ثالث أما
منوال عىل ينسج أن يحاول وكان بالسيف، الخالفة أخذ الحكم بن مروان والرابع

واليته. من التاسع الشهر يف غدًرا ُقتل ولكنه الكبري، معاوية
األول، الطراز من معاوية مع املؤرخون ه يعدُّ الذي مروان، بن العزيز عبد والخامس
الذي املال ولوال حروبه. فكثرت أوتوقراطيٍّا، عسكريٍّا حكًما سنة وعرشين نيًفا حكم فقد
دينار ألف — إليهم يه يؤدِّ ماٍل عىل الروم صالح الذي هو ًقا. موفَّ فيها كان ملا يبذله كان

وغالم! وفرس يوم، كل
يُعد فلم الخلفاء، حرضة يف الكالم حرية قيَّد من أول هو مروان بن امللك وعبد
اليوم عادتهم هي وكما — عادتهم كانت كما الخليفة يراجعون وبعده عهده يف العرب
يوًما تمتعت ملا صحافة امللك عبد عهد يف كان لو عليه. ويعرتضون — اليمن ويف نجد يف

األكرب. الحقيقة وكنز كنزها هي التي بالحرية، واحًدا
أهلها ليُفِقر البحرين، يف واآلبار العيون بردم أمر الذي هو مروان بن امللك وعبد

للحكام.2 فيَِلينوا

جاء فقد االسمية، األموية بالسيادة واالعرتاف الوالء لقاءَ العاص بن لعمرو مرص عن تنازله ذلك مثال 1

كيف بهما ف يترصَّ هبة وأهلها! مرص العاص بن عمرو أعطى — معاوية أي — أنه التعيني صك يف
شاء. كما األقل يف مرص بخراج العاص ابن ف ترصَّ وقد شاء.

.٢٠٦ صفحة الثاني، الجزء العرب» «ملوك راجع 2
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اج الحجَّ — العراق عىل ثم الحجاز عىل اج الحجَّ ر أمَّ الذي هو مروان بن امللك وعبد
الزمان. ذاك جزَّار يوسف3 بن

حسنًا، ُحكًما سنوات تسع حكم فقد أبيه، بعد توىلَّ الذي امللك عبد بن الوليد ا أمَّ
كان ما لكثرة ولكنه بدمشق، املساجد خصوًصا الكبرية، األبنيُة بالَعمار لشغفه وكثرت
يف فعله ما ففعل األموال، لديه قلَّت البناء، يف — يظهر ما عىل — الخراج من يبذله
غري الوظائف من الكثري وألغى الدواوين الوليد فتَّش فرنسة. وزراء رئيس الزمان هذا
كثريًا بًرشا منهم «وألغى — املؤرِّخ كالم — الديوان» أهل إحصاء إىل «اضطر الالزمة.

ألًفا.»4 عرشين عددهم بلغ
مملوك ألف سبعني «أعتق ألنه هللا؛ رحمه امللك عبد بن سليمان الخلفاء سابع
ومن العراق.» سجن يف كان َمن وأخرج الحجاج، ال عمَّ وعزل وكساهم، ومملوكة،5

العزيز. عبد بن عمر عمه البن بالخالفة أوىص أنه سليمان حسنات
يكن لم أنه عىل وأعدلهم،6 األمويني أعقل هو الخلفاء، ثامن العزيز عبد بن وعمر
مات الراشدين، الخلفاء ُحْكَم سنة، ونصف سنتني حكم أن فبعد أهله، من محبوبًا

بعده. يزيد أفسده هذا عمر أصلحه والذي مسموًما.
كانت التي ُحبابة مجنون الولهان، العاشق ذاك الخلفاء، تاسع امللك عبد بن يزيد
أربعة يجلس أن حقه كان وما سنوات، أربع امللك فراش عىل جلس عهده،7 يف حاكمة

أيام.
للدولة املجد من إكليًال ر ضفَّ من آخر هو وهشام امللك. عبد بن هشام هو العارش

األموية.

أسقطنا ومهما ألًفا. ثمانني ونساء رجاٍل من سجنهم وَمن ألًفا، عرشين قتلهم َمن عدُد بلغ إنه يقال 3

الفظيعة. شهرته يف فريًدا الحجاج يظل للمبالغة تجنُّبًا العدد هذا من
موظف؟! ألف عرشين منهم ألغى كان إذا املوظفني من الوليد ديوان يف كان كم عيل: كرد سيدي 4

البالد؟ يف األرقاء عدد أستاذي يا كان وكم 5

حاجة إلينا يرفع يقربنا. فال وإال بخمٍس، فليصحبنا يصحبنا «َمن قوله: الخالفة ويل حني خطبته من 6

يغتابنَّ وال إليه، نهتدي ال ما عىل الخري من ويدلنا بجهده، الخري عىل ويعيننا رفعها، يستطيع ال َمن
يعنيه.» ال فيما يعرتض وال أحًدا،

ُحبابة. ِقبل من العراق والية يف هبرية ابن ل وُعمِّ املؤرخ: قال 7
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السكِّري، الخليع، الوليد هو الولهان. العاشق يزيد ابن فهو عرش، الحادي أما
يُقتَل؛ أن ال يُعتَقل أن ينبغي كان سكران. وهو بالخالفة البيعة َقِبل باإللحاد. املشهور

أمية. بني أمر ذلك بعد واضطرب الفتنة استيقظت قتله يف ألن
خمسة — غري ال أشهر خمسة حكم الذي الوليد، بن يزيد هو عرش الثاني الخليفة
يزيد وذهب البالد، يف انترش الذي الطاعون من أشد أثناءها الفتن كانت مشئومة، أشهر

الداءَيْن. فريسة الثالث
الناس من فريٌق بايعه فقد خوَّاًرا، ضعيًفا عرش الثالث الخليفة إبراهيم أخوه وكان

نفسه. فخلع آخر، فريٌق ونازعه
منه. أكرب عهده يف الخطوب كانت فقد مروان، بن محمد بن مروان الخلفاء آخر أما
سبيلها يف وجرَّد هاشم، لبني علنًا الدعوة أظهر الذي الخراساني مسلم أبي أمُر وأكربها
بجيش العراق جاء قد كان الذي مروان عىل فزحف عيل، بن هللا عبد ه عمُّ قاده جيًشا
وكانت (١٣٢ه/٧٥٠م)، املوصل قرب الزاب وقعة يف الجيشان فالتقى الشام، أهل من
نالهم ِلَما إال الشام أهل تخاذَل وما الشام. أهل لتخاذُل مروان انكرس هللا. لعبد الغلبة

األمويني. ظلم من
كان واحد وكم امللك؟ سياسَة أحسَن عرشة األربعة الخلفاء هؤالء من واحد فكم

العباد؟ يحكم أن يستحق
وأخوه امللك، عبد بن الوليد ثم العزيز، عبد بن عمر ثم األوىل، الدرجة يف معاوية

عرش. أربعة من أربعة هشام.
اآلخرين. قيد الرش وكان منهم، الصالحني قيد العجز كان فقد الباقون، العرشة أما
األمة أموال يرصفون وكلهم حساب، بغري يظلم وصغريهم حساب، بغري يعطي كبريهم

والشعراء. والندماء والراقصات القيان عىل والطرب، األُنس مجالس يف
والذكاء، والحكمة والدهاء، بالنباهة املوصوفني األمويني، أولئك أمر يف والعجيب
أو غافلون وهم نفسها، الشام ويف وفلسطني، ولبنان حمص يف تستمر كانت الفتن أن

الفتوحات. ويف الروم محاربة يف عنها مشتغلون
عمران صلة املحتلة والبلدان العاصمة بني وليس للدولة، الفتوحات من الفائدة وما

بالشام؟! مثًال القريوان يربط كان الذي ما سيادة؟! أو
يحكمون األمويون كان وكيف األرجاء. بعيد عظيم مللك إنه األندلس! إىل الهند من
العربي القائد كان فقد يحكموها. لم أنهم الجواب ترى؟ يا القصية الشاسعة البلدان تلك
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أولئك كان ما وكثريًا األمور. أكثر يف يراجعه أن دون الخليفة، باسم ها ويتوالَّ البالد يفتح
مرص، يف العاص بن عمرو ذلك مثال شاءوا؛ كيفما وبالرجال باألموال فون يترصَّ القواد

العراق. يف يوسف بن والحجاج
بالقريوان، أو بالقاهرة الخطبة يف اسمه يُذَكر بأن راضيًا بدمشق الخليفة وكان

كريٍم. فنعمُة الخراج بعض منها جاءه وإذا
وفيه القريب ويهملون مجًدا، إال املثمر غري للبعيد يهتمون األمويون كان قد أجل،

األشد. الخطر أو األكرب الصالح
عىل الجالس من ينعكس فهو امللك، أساس هو الذي العدل الرعية، يف العدل أما
والظالم. والسكِّري والخليع والسفيه العاجز وفيهم العرش أرباب عرفُت وقد العرش.

البيت: هذا أهل من واحد من أخرى شهادة وهاَك

ملككم؟ زوال سبب كان ما عنهم: امللك زوال بعد أمية بني شيوخ أحد ُسِئل
خراجنا أهل عىل وتُُحوِمل منا، الراحة فتمنَّوا رعيتنا، عىل النا عمَّ جاَر فقال:
فآثروا بوزرائنا ووثِقنا أموالنا، بيوت فخربت ضياعنا وخربت عنا، فتخلَّوا
عطاء ر وتأخَّ عنا، علمها أخفوا دوننا أموًرا وأَمضوا منافعنا، عىل مرافقهم

حربنا. عىل فظاهروه عدونا واستدعاهم لنا، طاعتهم فزالت جندنا

تمدحون. التي الدولة هي هذي
فملكوا التحكيم، يف وبعدها صفني وقعة يف بخدعتنَْي، امُللك عىل األمويون استوىل
والعراق. وفلسطني سورية يف مذابح تلتها بمذبحٍة العباسيون عليه واستوىل سنة. تسعني

السفاح. العباس بأبي أربابها اقتدى وقد الفوىض، املذابح وعقبت
بهم ففتك القيسية، وقاومتُْه اليمانية، فبايعتُْه بالشام، لنفسه يدعو الُعَميِْطر هذا

وأحرقها. دورهم ونهب
بأهلها. وينكِّل دمشق عىل يستويل ثم الُعَميِْطر يحارب بَيهس ابن وهذا

الخليفة عىل اليمن أهل من ألًفا بخمسني ويخرج الخالفة، يدَّعي امُلَربقع وهذا
أسريًا. بيده ويقع فيحاربه العبايس،

العباسيني، عهد يف الشام بالد يف تستعر العصبيات ونار تضطرم الفتن واستمرَّت
إخمادها. يستطيعوا فلم املأمون، إىل السفاح من
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األهايل عىل بل — السفاحني الظاملني — الباغني عىل ال كلها، تدور الدوائر وكانت
للجهاد! الدعوة ويلبُّون الرضائب يدفعون الذين أولئك عىل املساكني،

بالدي. سورية أنِت
الفخامة! عنوان أنِت
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الكلبية الدول

الدول من دولة تُدم ولم سنة، سبعمائة العرب بمساعدة السورية البالد الرومان حكم
ويف األعاجم، ثبات يف السبب فما سنة، مائتي من أكثر الوثنية أو اإلسالمية العربية
السبب أن — غريبًا يظهر والرأي — أرى إني واضمحاللها؟ الوطنية السيادة تزعزع
الظلم. هو واحد؛ هو العربية األحكام مدات وِقرص الرومان، حكم طول يف واألهم األول
يف وتساعد القاهرة، القوة أحكامه ذ تنفِّ املنظَّم، الظلم العربي، غري العهد يف فالظلم
األجنبية. السيادة دوام يف السبب هم وتنوخ، غسان عرُب نكاية، أو جاه أو ملاٍل التنفيذ،

أبنائها. من واملتنفذين أمرائها بواسطة البالد عىل الرومان استوىل قد أجل،
حكم كان الربهان، وإليك العربية. الدول زوال يف واألهم األول السبب هو والظلم
عىل ال املتعددة، العصبيات من عصبية عىل يرتكز أوتوقراطيٍّا، فرديٍّا حكًما الخلفاء
إخماد من األمويون الخلفاء يتمكَّن لم لذلك العصبيات؛ لكل الشاملة العربية الجنسية
العباسيون الخلفاء يتمكَّن لم ولذلك العراق؛ يف لها املعادية العصبيات عن الناشئة الفتن

الشام. بالد يف األمويني سقوط بعد نريانها استعرت التي العصبيات عىل التغلُّب من
هذا ومثل عليها. املرتِكز العصبية لغري فيه عدل ال ظالم، َلحكٌم اإلجمال يف إنه
وجندية إدارية قوٍة إىل تفتقر التي الظاملة الحكومة أن إال الظلم، من آخر نوٌع هو العدل
تسقط أن تلبث وال متزعزعة، تظل العصبيات، سوس أصولها يف ينخر والتي منظمة،

وتضمحل.
وإنه السرية، وحسن العدل من جانٍب عىل كان (مثًال) طولون ابن إن املؤرخ يقول

خراجها». زاد «حتى مملكته عمران يف كثريًا فكَّر
حوادث إىل ننظر أن لنا حان أَما العمران؟ عىل دليل ذلك يف وهل خراجها؟! زاد
كنت وإذا الخراج؟ يَُرصف كان كيف أسألك: إني عامٍة؟ عاليٍة حديثٍة وجهٍة من التاريخ



النكبات

من كان إذا الخليفة، كان عنك: أجيب فأنا املسائل هذه مثل بحث عن يشغلك عمل يف
كان وإذا املسجدية. واملدارس املساجد بناء يف الخراج من كبريًا قسًما يرصف الصالحني،
وملحظياته وألهله لنفسه هو إنما الخراج فمعظم الرشيد، كَهارون أو يزيد بن كالوليد
املال فبيت مروان، بن امللك كعبد ظامًلا أو كمعاوية كبريًا كان وإذا منه. املقربني وعبيده

األعداء. وتسكني األنصار لرشاء هو إنما نظره يف
ويأكلون الخراج، يدفعون الذين أولئك — األمة من األكرب العدد — الناس أما
وأمراضهم وأوساخهم جهلهم يف يعيشون فدعهم للجهاد؛ السالح يحملون ثم الكرباج،

املستمر. وشقائهم
إىل يسوقون الحكَّام فقام وتطهريًا، تأديبًا املمالك هذه عىل القرامطة هللا وأرسل
حملوا الجحيم! إىل الجهاد! إىل الكرباج. ويأكلون الخراج يدفعون الذين أولئك القتال
أولئك من بأرشَّ القرامطة كان وما وحكَّامهم، أمرائهم عن القرامطة لريدوا السالح

الظاملني.
للعالم؟! فرًحا ملكه زوال يف إن األول اإلخشيد يف قيل إذا ذلك بعد أَتعَجُب

الذي الدولة سيف اإلخشيد، وخصم الروم عدو حمدان بن عيل الدولة سيف وهذا
حروبه يف سعيًدا ًرا مظفَّ فكان (٩٤٥–٩٦٧م)، ٣٥٦ سنة إىل ٣٣٣ سنة من وحارب حكم
ومنه» عليه الناس بكاء «اشتدَّ الذي الدولة سيف رعيته. عىل الجور كل وجائًرا كلها،
يكون أن بعد التاريخية، النزاهة إىل يعود الذي الخطط، صاحب وقال األزدي. يقول كما
شاعًرا ليجيز قرية يخرِّب «كان الدولة سيف إن الغرض، مطية وأركبها بها تعب قد

بقصيدة.» مدحه
وأدرك ترك!» ما الدولة فِلسيف هلك، من «كل يقول: الحصني أبو قاضيه وكان
قائًال: بحصانه الدولة سيف فداسه املعارك، إحدى يف فُقتل الحصني، أبا القايض القدُر

الظلم.» أبواب يل تفتح كنت فإنك عنك؛ هللا ريض «ال
األبواب. تلك من بابًا ولج ن عمَّ هللا ريض وال

سبيل يف العاملني عمالهم من — بغداد خلفاء ال عمَّ من إخشيد وبنو حمدان بنو كان
والحمدانيني اإلخشيديني اسمع امللك. ذاك مهزلة مهزلة! من لها ويا وشهواتهم. أنفسهم
وسندعو والعني. الرأس عىل باسمكم: السكة سنرضب الخلفاء: العباس بني يخاطبون

شيئًا. ذلك بعد نكلِّفكم وال وكرامة. حبٍّا الخطبة: يف لكم
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لذاك ويخطبون شاءوا، كيفما به فون ويترصَّ بغداد، خليفة باسم الدينار يرضبون
… النفوس شيم من والظلم … خارجها اإلهمال كل يهملونه ثم الجوامع، يف الخليفة

الطيب! أبا يا اخسأ
بصنوف عليهم «أكبَّ عمه؛ أبناءُ حمدان ببني فعله ما الدولة سيف مظالم ومن
إىل فارس ألف عرش اثني يف بذراريهم خرجوا «حتى — حوقل البن الكالم — الجور»

بأجمعهم.» وا وتنرصَّ الروم
تجنُّبًا أطباء خمسة ُقْل — طبيبًا وعرشون أربعة األمري هذا مائدة عىل يقف وكان
وتشكو جوره من تبكي الرعية بينما مزاجه، ينفع ما بتناول له لينصحوا — للمبالغة

املتنبي! أيها وجهك هللا قبَّح … هللا إىل
الفاطميون حمل عندما هذه: فهي كلها، العربية الدول يف الكربى السياسية اآلفة أما
األجنبي، الجديد! عدوهم عىل األول عدوهم الروم بصاحب هؤالء استنجد الحمدانيني، عىل

العربي! الخصم وال
فلم منجوكتني، ى املسمَّ الفاطميني، عىل خرج الذي ذاك أيًضا بالروم استنجد وقد

الفاطمي. تميم أبو فكرسه ينجدوه،
الوقار أهل بزيِّ الجمعة، يوم الجامع املسجد إىل باهلل املستنرص تميم أبو «وركب
املسكنة.» أهل عىل الدراهم يفرِّقون وقوم القراء يديه وبني الدعارة)، أهل من (وهو
ففرَّ ملذاته، يف غائٌص وهو قرصه، يف عليه الناس هجم فقد شيئًا؛ يغِنِه لم ذلك ولكن

هاربًا. دمشق من
محمد فجاء َهيِْقن، بالدُّ يُعرف رجل فيها نفخ التي الفتنة نار املدينة يف واشتعلت

العباد. من ألوف أنفاس فأخمد نارها، يخمد الصمصامة بن
عليهم روا وأمَّ (٣٨٨ه/٩٩٩م)، العصيان بوق يف نفخوا قد صور أهل وكان
ألمري فاقة، بعد «عزٌّ عليها: وكتب باسمه السكة رضب قة، العالَّ يدعى ًحا مالَّ رجًال
قبله استجار كما الروم، بملك العالقة فاستجار أسطوًال، عليه الفاطمي فأرسل عالقة»،

الحمدانيون.
ابن فزحف أفامية، عىل االستيالء يبغي أنطاكية دوقس الروم صاحب وقام

رجاله. شمل وشتَّت فقتله عليه الصمصامة
جيش فجاء فيها، وعاث الرملة عىل نزل قد الجراح بن دغفل بن املفرِّج وكان

املؤدِّبني. من والويل به. يؤدِّ الصمصامة
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الدولة سيف مثل كان فقد للفاطميني، دمشق نيابة توىلَّ الذي هذا، الصمصامة أما
الناَس «وعمَّ املؤرخ: قال للدماء. اًكا سفَّ عتيٍّا، ظامًلا كذلك وكان حروبه، يف سعيًدا ظافًرا
امتأل إال بظاهرها وال دمشق يف بيٌت يبَق لم حتى املال، وأخذ القتل من البالءُ واليته يف
ريض ال … النفوس! شيم من والظلم … ظلمه عىل يُعينه ظامًلا كان َمن خال جوره، من

املتنبي!» أيها عنَك هللا
جراح، بني دولة وكذلك الحمدانية، الدولة مبدأ عىل مرداس بني دولة وُشيدت

كلها! الكالب دول — كلب بني دول أي سنان؛ بني ودولة
السورية البالد هذه يف الحكم كان ٤٦٣ه/٨٦٧–١٠٦٧م، سنة إىل ٢٥٤ه سنة فمنذ
أو حمدانية أو إخشيدية أو طولونية الدولة كانت إذا فرق وال لكم»، «أبحناها حكم

كلبية.
زميله، يباري فيه حاكم وكل املظلم، الزمان ذلك يف عاشوا الذين الناس َلتعس فيا

والتدمري. والسبي والسلب وبالنهب واملذابح، باملظالم خصمه يباهي أو
أيام! ثالثة لكم أبحناها

زرع��وا م��ا وال��ن��ار ج��م��ع��وا م��ا وال��ن��ه��ب ول��دوا م��ا وال��ق��ت��ل ن��ك��ح��وا م��ا ل��ل��س��ب��ي

أربابها هللا رحم وال اإلباحات، زمن يف عاشوا من هللا رحم للويل! ويا للهول يا
وحوٍش إىل واحدة ساعٍة يف يتحوَّلون ومثاله، هللا صورة عىل ُخلقوا أَبٌرش وجنودهم.

ضارية؟!
وهللا يستحقون ال إنهم التاريخ؟ يف صفحة خمسني الربابرة أولئك يستحق وهل
روا. ودمَّ وفسقوا ونَهبوا، وذَبحوا وتكالبوا، تحاربوا فقد أمرهم؛ كل فيه سطر، من أكثر

ومال. ودم ِعرض من حالل كل استباحوا قد أخرى: وبكلمٍة
أجدادنا! أيًضا وهم
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الصليبيون

الدول وفاقوا الزمن، من حقبًا الشام حكموا الذين والرتكمان، السلجوقيني دور يف إننا ها
هللا»! كلمة «إعالء غري يهمهم يكن لم أنه أمرهم من والعجيب والفساد. الجور يف الكلبية
تلك سبيل يف حمل وما الحروب، يف كفنه حمل الذي أرسالن آلب السلطان هاكم
بالد من ال املسلمني بالد من وهي (٤٦٣ه/١٠٧١م)، حلب يفتح السيف، غري «الكلمة»
يموت ثم ملكهم، ويأرس فيكرسهم حلب، يف ذنوبه عن ر ليكفِّ الروم عىل يحمل ثم الروم،

هللا»! لكلمة «إعالءً املسلمني أعدائه أحد بخنجر مطعونًا
بربرية وشخصية عجيب، أعجمي اسم الرتكمان، كبار أحد أوق بن أَتسز وهذا
وكان الفتح فكان (٤٦٨ه/١٠٧٦م)، بها فظفر مراًرا دمشق أَتسز حارص أعجب،

املبني. الخراب
وهان حيها، فالَّ من والغوطة قاطنيها، من األماكن وخلت وأعمالها، دمشق «خربت

أوق! بن األتسز هذا مظالم من قاسوه ملا واألمالك»، الديار ترك الناس عىل
األجيال مظالم ختموا الذين املماليك امللوك أُرتق وبنو أتابك بنو منه خريًا كان وما

مرسحها. من خرجوا قل: ختموها! للهجرة. الخامس القرن أواخر يف
الحروب طالئع السورية، الديار هذه يف الكربى الطامة طالئع ذاك إذ وبدت
(٤٩٠–٦٩٠ه/١٠٩٦–١٢٩٠م). سنة مائتي متقطعة حالة يف استمرت التي الصليبية
كانت وقد هناك. تُدعى كما املظلمة، األحقاب هي أو أوروبة، يف الظلمات عهد هو
فهي وهناك، هنا كلها األسباب األسباب، أما الظالمات. وكذلك ظلماتنا، من أشد ظلماتهم

الديني. والتعصب والطمع، الجهل، ثالثة: يف تنحرص
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ورصوحها الحياة موارد وُهدِّمت الدين، باسم أنهًرا البرشية الدماء جرت قد نعم،
وظالًما ا سمٍّ الفضاء وامتأل الدين، باسم إنسانية عظاًما األرض وُزرعت الدين، باسم

الدين. أجل من والشنآن بالغل الشعوب وتناسلت الدين، باسم
وكان سواها، من السورية البالد عىل ويًال أعظم الدينية الحروب تلك كانت
الذين العجيبة، األسماء ذوي اآلسيويني األمراء أولئك من وتوحًشا ظلًما أشد الصليبيون
البائسة التاعسة الديار هذه أخرى، والشيعة مرًة نَّة السُّ باسم بل اإلسالم، باسم اجتاحوا

املشئومة.
عىل استوىل وقد اإلسماعييل، الصباح حسن الجبل شيخ أتباع من واحًدا وهاكم
األرض. عىل — بأََلموت حسن الشيخ شيخه مثل الجنة، ال — الجحيم يمثِّل ورشع دمشق
بأهل نكاية ذلك بعد وقام أعماله، وقبائح إسماعيل امللوك شمس قبائح كثرت
رشه من املسلمني لرتيح أمه فقتلته اإلفرنجي، العدو إىل فيسلِّمها البالد يخون السنة،

وظلمه.
من أنفسهم إلقاء عىل العرب «يُكِرهون القدس، فتحوا وقد اإلفرنج، وأولئك
للنار، ُطعًما ويجعلونهم — ميشو اإلفرنيس للمؤرخ الكالم — والبيوت الربوج أعايل
وكانوا اآلدميني. جثث فوق يقتلونهم ثم الساحات، يف ويجرُّونهم األقبية، من ويُخرجونهم

وآثاره». ومتاعه كتبه ويحرقون عمرانه، ويخرِّبون أهله، يقتلون يدخلونه بلٍد كل يف
وهم اإلسماعيليني، يمالئون العلويني)، بالد (من وغريها أنطاكية يف اإلفرنج وكان
الفرنسيس يظاهرون كما الصليب، أعداء عىل فظاهروهم املسلمني، مثل نظرهم يف كفرة

العرب. عىل اليوم
وكما قبل، من العرب عىل الرومان نرصوا كما اإلفرنج، كذلك املوارنة نرص وقد

بعد. من الفرنسيس نرصوا
وكلتاهما والعلوية، املارونية األقليتني هاتني بني الغرض يجمع أن العجيب والغريب
الحارض، املايضويف يف واحًدا مسلًكا فتسلكان التمسك، أشد وبأوليائها بعقيدتها متمسكة

الوطنيني. البالد أهل عىل األجانب من السائدين مع وتكونان
عىل ساعدوهم والعلويني املوارنة أن ملجرد أمرهم بادئ يف الصليبيون ينترص لم
وكيف … متخاذلني متنابذين العرب أمراء وكان متحدين، كانوا ألنهم بل املسلمني،
يظن منهم وكلٌّ املوصل، لصاحب حلب صاحب أو دمشق، لصاحب آمد صاحب يخضع

األرض. عىل هللا ِظل نفسه
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الصليبيون

املصطنع التفريق ويف األمة، هذه حارض يف قليًال وفكِّر القارئ أيها هنا ها ِقْف
ُقْل بل جديد، يشء فيها وليس القديمة السورية البالد هذه يف البالد، يف املصطنع وغري
مثل عىل أخرج وال املايض، ذاك مثل أنبذ ال كنت إذا أذلَّني وما أَطغمني ما منها: وأنت
مفيد. سديد رشيف، يشء جديد، يشء بالدي يف ليكون وأجاهد فأسعى الحارض، هذا

الدين كنور األخالق، كرم يف كبريين أو كبرٍي من الصليبية الحروب تخُل لم
الدين. وصالح األسد قلب وريكاردوس

األشجار، يقطع الفاتحني، من سواه مثل مثًال الدين فصالح واحد؛ الحرب يف ولكنهم
الفالحني، ويجيل اآلمنني، ع ويروِّ عبيدة)، ألبي بكر أبي وصية (اذكر الزرع ويحرق

اإلسالم. يقبلوا لم ألنهم أخيه؛ إىل رسالة يف نفسه هو قال كما كثريًا، خلًقا ويقتل
البيت أبناء وتقاتل والعزل، بالنصب مشتغلة البالد داخلية كانت «بينا املؤرخ: قال
فرضبوها عكا، إىل ووصلوا البحر داخل من الفرنج اجتمعت والسلطان، امُللك عىل الواحد

إلخ.» … ونهبوها واحتلوها
هللا لدين املعز وفيكم الفاطميون أنتم متخاذلون. متشاقون وأنتم متَّحدون هم
الصالح وفيكم األيوبيون وأنتم هللا. إىل منهم نربأ الذين هللا، بأمر والحاكم باهلل واملستنرص
— يقال والحق — فيكم وليس والنارص، والطاهر واألفضل واألرشف والكامل والعادل
والظاهر ظالم، والعادل ناقص، فالكامل والصالح. والفضل العدل من القليل القليل إال

الدوام. عىل مظلومون ُمرَهقون، والناس مكسور،
قال خالصهم؟ إىل بل خريهم، إىل الثعالب مسلك سلكوا هم إذا يالمون فهل
يف عظيمة كرسة اإلسالم، منافقي من إليهم انضمَّ ومن الفرنج «ُكِرست شامة: أبي ابن

عسقالن.»
مثل األيام تلك يف الناس كان فقد شامة، أبي ابن ِرسلك عىل اإلسالم»؟ «منافقي َمن
يخونونها. أو لها يُخِلصون وطنية ثمة وليس يشء، كل قبل لصالحهم يعملون ملوكهم

بالدي. سورية أنِت
األنبياء. مهد أنِت
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هوالكو هول

هوالكو جاء بالدي. سورية فغشيت آسية، قلب من الرشق، من الجحيم هبوب هبَّت
غري يُحِسنون وال والنار، السيف يحملون (٦٥٨ه/١٢٥٩م)، واملغول الترت بجيوشه
ودخلوا الضواري، فتك بالناس وفتكوا والحصون، القالع عىل فاستولوا والدمار، القتل

ُمفِحشني. محرِّقني، ناهبني، فاتحني املدن
املستضعفني) تألُّم غري االثنني بني الصلة (وما واإلسماعيلية الرشق نصارى وكان
الرشق) (نصارى «ورفعوا الذهبي: قال هوالكو. هول من بالشام حلَّ ِلَما الشامتني من
ظهر وصاحوا: العهد ونقضوا الحوانيت، يف له بالقيام الناس وألزموا البلد، يف الصليب

املسيح.» دين الصحيح الدين
ونابلس، بيسان بني جالوت عني وقعة يف هوالكو عىل املسلمون انترص أن لبث وما
كنيستهم وأُحرقت النصارى، يف والقتل النهب فوقع الليل، يف دمشق إىل الخرب «فجاء

«… العظمى
«وحارصوا حريونا، وادي يف فصعدوا برشي، جبة فتح إىل اإلسالمية العساكر وسارت
القلعة وهدموا وَسبَْوا، وقتلوا، فنهبوا، ملكوها، يوًما أربعني وبعد شديًدا، حصاًرا أهدن
بأكابرها، ومثَّلوا بقوقا فتحوا ثم الجبل». رأس عىل الذي والحصن القرية، وسط يف التي
تاريخ من هلل املسيح. دين الصحيح، الدين وظهر … الحدث وأَحرقوا الحصون، ورضبوا

واالنتقامات! النكبات من سلسلة هو
األعمال إنما عنها. وا وعفُّ ٦٨٣ه/١٢٨٤م، سنة يف دمشق قصدوا فقد املغول أما
سبعمائة من نحًوا منهم وقتلوا أهلها، وَسبَْوا فأحرقوها، التيم وادي إىل ذهبوا ثم بالنيات.

نفس.



النكبات

فحارصوا الصليبيني، من بقية كانت حيث طرابلس، إىل املسلمني عساكر وزحفت
امليناء. ُقبالة الجزيرة إىل بهم العسكر فلحق البحر، يف املراكب إىل أهلها فلجأ املدينة،
فقد النساء أما الرجال. من فيها كان َمن جميع فقتلوا إليها، بخيولهم البحر عربوا

األرض.» إىل وُدكَّت طرابلس فُهِدمت السلطان «وأمر . بهنَّ حلَّ ما عىل املوت لن فضَّ
السلطان عسكر من فقتلوا الفرنج، لنجدة لبنان من والجرديون الكرسوانيون ونزل
الشامية، العساكر اجمع أِن العام، القائد إىل دمشق نائب من األمر فصدر كثريًا، خلًقا

أهله. شأفة الستئصال الجبل عىل بها وازحف
وَسبَوا بالرجال، فذبَّحوا ودخلوها، بها فحاقوا اللبنانيني معاقل إىل الجنود صعد

أسفلها. الديار أعايل وجعلوا النساء،
للميالد. عرش الثالث القرن نهاية يف كله ذلك وكان

تعلَّمت؟! فهالَّ أنت، وبقيت الصليبي راح بلدي، لبناَن
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املامليك دولة

الترت من بجيٍش غازان حفيده سنة عرشة خمس بعد فجاء دمشق، عن هوالكو عفَّ
فرضبها دمشق، بلغ حتى املنهزمني وتتبَّع حمص، جوار يف املسلمني فكرس جرَّار،

أهلها. وسبى ضياعها، ونهب عليها، واستوىل
ثالثمائة، نحو وقتلوا نسمة، آالف أربعة نحو الصالحية من «أرسوا خ: املؤرِّ قال

املال.» عىل التعذيب يف أكثرهم
غري الدين، طريق من خارجون ألنهم والشام مرص حكَّام حارب إنه غازان وقال
َكَفرة ألنهم النصارى يحاربون املسلمون الحكَّام أولئك وكان اإلسالم، بأحكام متمسكني

هللا! سبحان مِرشكون.
لحق ما سوى دينار، ألف آالف ثالثة غازان خزانة إىل ُحمل إنه مغلطاي وقال
طريق ذا هو والوزراء. األمراء من لغريه واالستخراج والرباطيل (املقرَّرات) الرتاسيم من

القويم! الدين
املماليك دولة من (٦٩٠–٧٩٠ه/١٢٩٠–١٣٨٧م) سنة مائة غازان بعد وهاكم
والحكمة، العدل القلييل الدينية، النعرة الشديدي واألتراك، الرشكس املماليك البحرية،
بالد يف بأمرهم الحاكمني بالقاهرة، العرش عىل الجالسني واإلرادة، الحلم الضعيفي

… الشام
املماليك عمال بني القتال احتدم حتى البالد، عن الصليبيني كابوس يزول كاد فما
َمن أجل من الشاميني، يناوئون ثانيًة الكرسوانيون فقام لبنان، إىل رشوره فرسْت والترت،

اإلفرنج. من السواحل يف ى تبقَّ
رجاله، أكثر وقتلوا الشامي، الجيش الكرسوانيون فكرس جبيل، عند وقعة وكانت

الخيل. من رأس آالف أربعة مع أمتعتهم فغنموا



النكبات

عظيًما، جيًشا يقود بنفسه دمشق نائب األفرم فجاء الفريقني، بني النزاع واستمر
عىل الحملة كانت بل الفتوح!) الجهة تلك يت (فُسمِّ الشمالية الجهة من كرسوان ليفتح
الكروم، وقطعوا القرى، فحرقوا الجبال تلك العسكر «فدخل (الضنية)، الظنيني بالد

الكرسوانيني». من صادفوا َمن جميع وقتلوا الِبيَع، وهدموا
املقتلة وبلغت شديًدا، قتاًال فتقاتلوا والقيسية، اليمنية بني فتنة حوران يف ظهرت ثم

نفس. ألف
املسلمني أهلها وينهب فيباغتها آمد، إىل يزحف والعربان الرتاكمني جيش وهاكم

والنصارى.
وكرسات) وغزوات ومناجزات مواقع املسلمني مع لهم سبق قد (كان األرمن وهاكم
ويُعِملون املسلمني، من فيها كان َمن ويطردون فيملكونها، سيس مدينة إىل يعودون

املتغلِّبني. من سواهم مثل وطرسوس، آذنة يف والخراب النهب أيدي
للتساهل. واحًدا يوَم وال للحكمة، يوم وال للرحمة، يوم وال علينا، ويوم لنا، يوم

الناس يدعو من فيقوم مركبًا، عرشين يف بريوت إىل يعودون اإلفرنج وهاكم
والبحر، اإلفرنج بني فيَُحولون البريوتيني، من جماعٌة الدعوة فيلبِّي هللا، سبيل يف للجهاد

مراكبهم. ويغنمون ويذبحونهم،
من جماعة فتبعه منها، هرب اليحباوي يَْلبَغا الشام نائب أن األحداث: ومن
يَْلبَغا؟ هرب وملاذا بمرص. السلطان إىل وحملوه رأسه، فقطعوا معهم، فتقاتل عسكرها،

.(١  :٢٨ (أمثال التوراة يف الجواب
فأمر والهمجية)، الجنسية يف يَْلبَغا (أخو آروس بَيْبَغا حلب نائب غضب واشتدَّ
والبنات «النساء ذلك فوق فنهبوا األشجار، ويقطعوا وضياعها، دمشق ينهبوا بأن عسكره
لم ما أوق) بن أَِستز عىل (السالم آروس بَيْبَغا من دمشق أهل عىل وجرى والقماش،

غازان». عسكر من عليهم يجِر
الثاني اإلمام املنتظر، اإلمام أنه يدَّعي رجل (العلويني) النصريية جبال يف وظهر
أهل من ألفني نحو فتبعه املصطفى! وأنه طالب، أبي بن عيل وأنه املهدي، وأنه عرش،
واملهدي عيل باسم فنهبوها الجمعة، صالة يف والناس جبلة، عىل بهم فهجم الجبال، تلك

املنتظر. واإلمام
وأرسوا اإلفرنج، من فيها كانوا ممن ألفني فذبحوا أرواد، جزيرة املسلمون وفتح

الباقني.
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املماليك دولة

فارتاحت كثريين، أناًسا قتل الذي (الترتي)، تنكز الشام يف نائبه السلطان وقتل
البالد.

نيني، السُّ ويذبحون ينهبون العلويون واإلسماعيليون النصارى، يذبحون نيون السُّ
جميًعا. والنصارى والعلويني نيني بالسُّ ينكِّلون وأتباعهم وتنكز وبَيْبَغا ويَْلبَغا

بالدي! سورية أنِت
الفخامة! عنوان أنِت
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تيمورلنك أهوال

(٧٩٠–٨٠٣ه/١٣٨٧– سوداء سنة عرشة ثالث املماليك من سنة مائة بعد وهذه
أمرائه. من بدعوة األدنى الرشق رشف الذي املميت، ر املدمِّ تيمورلنك أهوال من ١٤٠١م)
لتيمورلنك «فتحوا الذين هم املتخاذلني املتنابذين األمراء فإن أقول؛ فيما مازًحا لست

العامر». وخرَّبت الغني، وأفقرت العزيز، أذلَّت غزوة البالد لغزو السبيل
ما عىل األمة من يهمه ال العرب، املؤرخني سائر مثل «الخطط» صاحب وسيدي
فعليه الكرباج، ويأكل الخراج، يدفع الذي الشعب أما واألغنياء، فيها األعزاء غري يظهر

املتباهلني. بهلة
اإلسالم، يف دخل وقد أنه إال منكرة، «إلهية» دعوى صاحب هذا تيمورلنك وكان

املقرَّبني. املرسلني َلِمن
بهم، تعاىل هللا فأظفرنا إليهم، هنا فتوجَّ الفساد، من عليه هم وما الهند أمر «بلَغنَا
ثم املغويل)، الغول هذ مثل محالفة عن هللا (تعاىل بهم هللا فأظفرنا الكرخ إىل زحفنا ثم
وغريها بسيواس عنه فشغلنا أذنه، عرك فأردنا عثمان، ابن الصبي هذا أدب قلة بلَغنا

بالده.» من
وقتل، وسبى فنهب مبينًا، فتًحا حلب مدينة الكالم، هذا صاحب تيمور، وفتح
بيشءٍ أو بطنٍي وجهها تطيل املرأة «وكانت الجوامع، إىل فلجأن النساء الجنوُد وطارد
هللا عدو «فيأتي — الذهب كنوز كتاب من الكالم — حسنها» من برشتها تُرى ال حتى
وآباؤهن املساجد يف تُفتض األبكار وصارت … الجامع يف ويجامعها وجهها ويغسل إليها

يشاهدونهن.»
بحلب هللا «وأظفرنا (و) الفظائع هذه من اإلباحات، هذه من كاملة أيام أربعة

وأهلها!»



النكبات

يف أمري كل فنزل أمرائه، بني البلد م قسَّ ولكنه صلًحا، تيمور فدخلها دمشق أما
عنده الرياع يقف ما البالء من دمشق بأهل فحلَّ باألموال، وطالبهم فيه َمن وطلب حيِّه،
ثم األبدان، منه تقشعر ما األعراض، وَهتْك العذاب، أصناف من عليهم وجرى عاجًزا،
النار طرحوا ذلك وبعد بالحبال. مربَّطني والرجال األوالد وساقوا بأجمعهن، النساء َسبَوا

كلها. املدينَة الحريُق فعمَّ عاصًفا يوًما وكان واملنازل، املساجد يف

الغرب من دمشق يا يجيئُِك الحريق، هذا من سنة وعرشين وخمس خمسمائة وبعد
ويحرقون رين، مدمِّ طياراتهم يف ويطريون هادمني، دباباتهم يف فيدبُّون متمدنون، قوم
والنكبات. الكوارث من مئات شهدت التي الساحة يف املجاهدين بأبنائك ويمثِّلون قصورِك،

— فيها وأعمل كلها، الكبرية السورية البلدان اجتاح فقد بهم» هللا «وأظفَرنا صاحب أما
والنار. السيف — والسبي النهب بعد

خمسون وحدها دمشق يف فهلك الطاعون، الجراد وبعد الجراد، تيمورلنك بعد وجاء
نفس. ألف

وغزا العظمى، الحرب يف ًدا متجسِّ تيمورلنك، عاد سنة عرشة وخمس خمسمائة وبعد
ألف مائة وحده الجبل يف فهلك املجاعة جاءت ثم األوىل، الحرب سنة يف لبنان الجراُد

نفس.
بلدي. لبنان

بالدي. سورية
الدوام؟! عىل نكبة إىل نكبٍة أمن
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املزبلة إىل

يف حدث (٨٠٣–٩٢٢ه/١٤٠١–١٥١٦م)، ونيًفا سنة مائة األخري املماليك عهد استمرَّ
يُدعى املماليك أولئك من ملكي بمثاٍل وإليك وفتنة، فتنة مائة السورية البالد يف أثنائها

النارص. امللك
ضجة يف وهو سورية، يف اله عمَّ إىل أوامره يُصِدر كان الذي السكِّري الفاجر امللك هو
«بقتل — عيل كرد األستاذ يقول كما — خلواته» يف يتسىلَّ «وكان منكرة. السكر من

والتحلية.» للتسلية مملوك ألَفي زهاء منهم قتل حتى مماليكه،
كان فهل «التحلية». يف املؤرخ صديقي معنى أفهم لم ولكني فمفهومة، التسلية أما

بدمائهم؟ رشابه يحيلِّ كان أم املماليك، أولئك برءوس القَرص يزيِّن
دمشق؛ يف يستحقه ما لقي فقد مذموًما؛ مدحوًرا أمره نهاية يف كان النارص أن عىل
ثم وُسجن، ُخلع، للخمر. ُمدِمن للدماء، اك سفَّ ألنه الكفر؛ عليه وأثبتوا القضاة خلعه إذ
أيام ثالثة هناك وأبقوه البلد، خارج مزبلة عىل وألقوه الفدائيني، بعض السجن يف قتله

عليه. يتفرَّجون أفواًجا يجيئون فكانوا للناس، ِعربًة
البالد غالب خربت وقد ضائعة، الناس وحقوق حائلة، أيامه يف الدنيا «وكانت

إلخ.» … أطفال من ويُتِّم أبطال، من ُقِتل ملا الشامية
هو واملعايص. بالجرائر سنني بضع بعد َخَلفه برسباي، األرشف امللك وهاكم

«الخطط». صاحب سيدي برأي العظيم» «الرجل برسباي
وسوء والحذر والجبن، والطمع والبخل، الشحِّ من له «كان املقريزي: فيه قال وقد
بمثلها. يسمع لم أخباٌر األمور، يف التقلب ورسعة التلون، وكثرة الرعية، ومقت الظن،
بالَد وشمل … غريه بيد وقتلهم أعدائه، وقهر أغراضه، ونيل آماله، بلوغ مع ذلك



النكبات

الوالة سرية وساءت الناس، وافتقر فيها، األموال وقلَّت الخراب، أيامه يف والشام مرص
والحكام.»

النارص؟ امللك سلفه جزاء من كان ما غري العظيم» «الرجل هذا يستحق فهل
امللوك! هؤالء بمثل املزبلة إىل
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عثامن آل

قد كان عرش، الخامس القرن أواخر يف اآلستانة إىل فتوحاتهم يف األتراك وصل عندما
الكنيسة عىل ثورته يف لوثريوس فتحه األول الحديثة؛ للمدنية أبواب ثالثة أوروبة يف انفتح
يف كوملبوس فتحه والثالث الطباعة، حروف اخرتاعه يف غوتمربغ فتحه والثاني والبابا،

أمريكة. اكتشافه
األوروبية املدنية أنوار َلِمن واالكتشاَف االخرتاَع وذَيْنك الديني اإلصالح ذاك إن أجل،
فيهبط الظلمات، يف يتخبَّط األدنى الرشق كان بينما واالرتقاء، التقدم يف استمرت التي

وأسفه. أظلم هو بَمن ليُبىل إال سفيه ظالٍم من يخلص وال أخرى، إىل دركٍة من
الرشكسة، ومظالم املغول، وإغارات الصليبيني، حروب من السورية األمة خرجت
وال علم، وال ثروة، ال الحياة، من رمٍق آخر عىل وهي واملجاعات، األوبئة مخالب ومن
السلطان سها أسَّ التي الدولة إىل الناس فتطلَّع للعمل، النشاَط إليها يُِعيد أمل وال صناعة،
ومجدها، شبابها إبَّان يف يومذاك وهي السلجوقية، الدولة أنقاض عىل الرتكماني عثمان

اآلمال. عليها وعقدوا
املسلمون؛ وهم السوريني يف األكثرية بالحري أو السوريون، يُخِطئه الذي الخطأ هو
ذات إسالمية بدولٍة إال تكون ال القومية والسعادة والرقي العمران أن يظنون إذ
االقتصادية باملشاريع البالد وإحياء بالرعية، والرفق واملساواة، العدل أما واقتدار. صولة

ثانوية. أمور يظهر ما عىل فهي والصناعية،
يف وهي رأيناها، وقد تجديدها، ونحبِّذ األموية، بالدولة نتغنَّى كنا ملا ذلك لوال
فال الراشدين، الخلفاء سريَة زان الذي العدل ذلك عن بعيدة واالقتدار، املجد ذروة
عصبيتها. خارج اإلسالمية العربية العصبيات وال حتى اململكة يف األقليات معاملة تحسن
التي والعصبيات األقليات هذه هو التاريخ، هذا أزمنة من زماٍن كل يف األكرب واملشكل
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عندها تضيع التي العمياء، الطائشة املقاومة إىل فندفعها فيها، نعدل ال أو إليها، نيسء
مصالحها. حتى

الينبوع ذاك إىل الناس أقرب ومن العرب، قحِّ من ألنهم أمية بني نلوم وإننا
لنا، َ تبنيَّ كما هناك، ولكن واملساواة. واإلخاء العدل ينبوع بمكة، ر تفجَّ الذي اإلنساني

املنشودة. الضالة عن عديدة بمراحَل أمية بني من أبعد هم َمن
ولم العربي، الدين هذا يف دخلوا همجية، آسيوية شعوٌب واملسلمني اإلسالَم ر أخَّ فقد
أهل وَقِبَلهم الهمجية، فطرتهم عىل فظلوا فضائله، من القليل القليل إال نفوسهم يف يدخل
إخوانهم وحظ حظهم كان وقد واقتدار، صولة ذوو مسلمون أنهم ملجرد حكَّاًما الشام
ن مدوَّ هو ما والرتاكمني، والرشاكسة واأليوبيني الفاطميني أولئك من الواحد الوطن أبناء

منه. النبذة هذه يف ص وملخَّ التاريخ يف
والسياسات، النزعات تلك مثل رشور اتقاء يف شيئًا سورية ليعلِّم الشقاء كان وما
طفقوا لذلك الخاصة؛ مصالحهم ينشدون كلهم وهم األمة، رؤساء يف تؤثِّر العرب كانت وال
عىل األحمر الهالل أعالم خفقت عندما املماليك، مللوك إخالصهم يف ويتذبذبون يتلوَّنون

اآلستانة. حصون وفوق البسفور ضفاف
تطور يف حادثًا ليُحِدث الغوري، قانصوه الشام، يف الرشاكسة ملوك آخر كان وما
العوامل تلك من هو كان بل امللك، يف والتفكك الفساد عوامل من عامًال ليوقف أو األمة،
من سيأتيه الرش أن ويتيقن الجفر، بعلم يعتقد خرًفا، هرًما ذلك فوق وكان نفسها،

اليقني. هذا مثل يصحَّ أن فهو ذلك من األعجب أما بالسني. اسمه يبدأ رجٍل
سليم. السلطان اثنتني: بسينني يبدأ اسًما هاكم

األناضول، يف الشيعة من ألًفا أربعني بقتل فتوحاته العثماني السلطان هذا بارش
وقعة يف فانكرس املتذبذبني، من أكثره للدفاع جيًشا الغوري فجرد الشام، إىل زحف ثم

هناك. وتويف (٩٢٢ه/١٥١٧م) دابق مرج
الحكم تولوا الذين املعنيني (جد األول املعني الدين فخر األمري قواده بني وكان
النرصة تكون ملن لننظر ننفرد دعونا قائًال: القتال يف وقومه تردَّد الذي لبنان)، يف بعدئٍذ

الغوري. لواء تحت انضموا من أكثر حال تمثِّل هذه املعني وكلمة معه. فنقاتل
أيام، بضعة غري تُدم لم ولكنها دمشق، يف الفتنة استيقظت دابق مرج وقعة بعد

العثماني. للسلطان أبوابها وفتحت ذلك، بعد للسكينة املدينة فأخلدت
رضبها التي الفادحة، الرضائب من املظلوم الضعيف أنني أنَّوا أن األهايل لبث وما

املومسات. حتى يستثِن ولم كلها، الناس طبقات عىل الفاتح
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من ويستمدون الكرامات، وأرباب األولياء يحرتمون ن ممَّ السلطان هذا وكان
وأنشأ عربي، بن الدين محيي باهلل للعارف املتداعي القرب بتعمري فأمر القدسية، أرواحهم

كبريًا. وقًفا عليهما ووقف وزاوية، جامًعا جواره يف
املرصيون بايعه الذي طومنباي مليكها وقتل ففتحها، مرص إىل بجيشه زحف ثم

بالرشاكسة. ونكَّل الغوري، موت بعد
يقطعون كانوا إذ املرابطني؛ سليم جنود من كثريًا قاسوا فقد الشام أهل أما
من فيها وبمن بها ليتمتعوا بيوتهم من الناس ويخرجون األزراع، ويرعون األشجار،

الحسان.
أذن الحامية، جنود يؤدِّب أن بدل املرصي، الفتح بعد سليم السلطان عاد وعندما

والولدان! للحسان والويل — فاتحني فدخلوها البيوت، يدخلوا أن أيًضا لجنوده
اليوم. األتراك عىل يرتحمون كما الرشاكسة، عىل يرتحمون الناس صار ما رسعان

جديد. يشء السورية البالد هذه يف ليس
الرشاكسة، وقتل فتوحاته بعد يهمه ال لوَّاًطا، سكِّريًا اًحا سفَّ سليم السلطان كان
وكان امُلْرد. الصبيان بني املقياس يف وإقامته — إياس البن الكالم — وُسكره لذَّته غري
وخنق الوزراء، من سبعة قتل فقد سبب، بدون غضٍب ساعة يف وغريهم وزراءه يقتل
السائرة األتراك أمثال ومن امللك. توىلَّ حني بيته أهل من وغريهم إخوانه، من عرش سبعة

سليم. للسلطان وزيًرا فليكن املوت أراد من األيام: تلك يف
ذاك نكات من هي أو — جيوبهم يف وصاياهم صكوك يحملون الوزراء كان لذلك
السلطان مجلس ساملني. السلطاني املجلس من يخرجون مرة كل ويهنَّئُون — الزمان

مولود. منه خرج ومن مفقود، الوزراء من إليه دخل من سليم،
الطريق يف وهم باشا، يونس األعظم الصدر الحظ مجلسه. يف مثله أسفاره يف وهو
الوزراء أحد واجرتأ عنقه. السلطان فرضب الجيش، هالك الصحراء َقْطع يف أن مرص، إىل
فقال علينا. بها سيستعينون قائًال: بيدهم الرشاكسة بعض أوقاف إبقاء عىل يعرتض أن
الجاللة صاحب كان بينما الوزير، عنق ب فُرضِ الجالد؟ أين جواده: يركب وهو السلطان

الركاب. يف رجله يضع العظمى
اآلستانة إىل فتحها بعد عاد وقد السورية، البالد يف العثمانية الدولة مؤسس هو هذا
حلب قلعة يف كان مما والزينة األسلحة وأنواع والتحف املال من تَُعدُّ ال أحمال ومعه

وغريها.
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يف كانوا كما مثًال اإلقطاعات أرباب ظل جزئياتها. يف شيئًا يغريِّ فلم البلد إدارة أما
وهم يجمعون، مما للوالة فيدفعون الكرباج، ويحملون الخراج، يضمنون املماليك دولة

يرحمون. ال يجمعون فيما
عليه يرسل مثًال، الدفع عن ره لتأخُّ أحدهم عىل الوايل غضب فإذا يُرحمون، هم وال
فهل نساءه. ويسبي أهله، ويأرس أمواله، ويستصفي قراه، فيخرِّب اإلنكشارية من جيًشا

الكرباج؟ حمل إذا املسكني يالم
األول املعني الدين فخر األمري العثماني، العهد بداية يف اإلقطاعيني أولئك من
التيم، وادي يف شهاب وبنو الغرب، حاكم األرسالني الدين جمال واألمري الشوف، حاكم

بعلبك. يف حرفوش وبنو
ألبناء والصغرى وقضاتها، لوالتها الكربى أمورها تويل أن الدولة قواعد من وكان
ذلك بعد فرُيِهقون السلطنة، دار يف باملزاد مناصبهم يبتاعون كانوا الوالة1 ولكن البالد،
من األقل يف يكونون فال أنفسهم عىل ليعوضوا ويختلسون؛ ويغتصبون رون، ويسخِّ

الخارسين.
إىل يكتب بأن مرة مراد السلطان أمر أن االستعباد، هذا بل التجارة، هذه أمثال من
عىل (املتبقية لرية ألف عرشين باشا السلحدار إىل ليدفع الشام وايل كوجك باشا أحمد

هللا. يحمد وهو املبلغ كوجك فأدَّى منصبه، يف ويبقى الحساب) يف الوايل
السلطنة يف أمًرا يصلح أن يستطيع كان املقتدر الصالح السلطان أن تظننَّ وال
األلف يف تتغذَّ لم أمة أحوال يف كبريًا شيئًا يغريِّ أو والدينار، السيف حدَّي عىل القائمة

والحروب. املظالم بغري خلت التي سنة
إىل القارئ أيها تعرَّفت قد صالح؟ سلطان عثمان آل سالطني يف ترى يا وهل
عليه ُفِطروا فيما يبزُّون الذين خلفائه، من بضعٍة إىل وسأعرفك األول، سليم السلطان

الثاني. الحميد عبد حتى
كان فقد بالقتل، القانوني — القانوني السلطان سليمان ابنه سليم السلطان خلف
كان إذا عجب فال الخمسة، وأوالده بايزيد وابنه وحفيده األكرب ابنه قتل اًحا، سفَّ كأبيه

منصب أن (٢٨٣ صفحة الثاني، الجزء (الخطط: البندقية قناصل ألحد تقرير يف جاء الوالة. وغري 1

ألف ٥٠ إىل ٤٠ من يباع الدفرتدار ومنصب دوكا، ألف ١٠٠ إىل ٨٠ من يكلِّف اآلستانة يف كان الوايل
ذهبًا). لرية نصف (الدوكا إلخ … دوكا
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أجمعني؛ حلب أهل بقتل «القانوني»، األمر ذلك تنفيذ دون حال فاضًال وزيًرا كذلك يقتل
العثماني. الحكم عىل ثاروا منهم جماعة ألن

يُخَجل ما الخالعة أعمال من «له الفاسق، السكِّري السلطان الثاني سليم وهاكم
عملهم فكان نسله، ليمحوا الخمسة أوالَده وفاته، عند القرص أرباُب َخنق وقد منها»،

ونموٍّا. قوًة الشجرة يزيد الذي التشذيب باب من ذاك
الذي وهو امللك، توىل عندما األربعة إخوته قتل الذي الثالث مراد السلطان وهاكم
ثلمة ع فوسَّ ظالماتهم، إليه شكت التي الروم طائفة لرُيِيض لبنان يف املوارنة حارب

الجبل. يف الديني السيايس الشقاق
وعرش له، أًخا عرش تسعة العرش عىل جلوسه يوم قتل الذي الثالث محمد وهذا
الدينية»! الشعائر إقامة يف ساعيًا عابًدا، صالًحا ذلك مع «وكان أبيه، من حامالت جواٍر
الذي السفاح السلطان الرابع مراد يخلعه األبله، السلطان األول مصطفى وهاكم
مائة قتل إنه قيل بالقتل. جميًعا بزَّهم ولكنه ولذاته، شهواته يف منهمًكا كأسالفه كان

عينه. بأم قتلهم شاهد أو بنفسه، قتلهم ألًفا وعرشون خمسة منهم إنسان؛ ألف
عمره، من والعرشين الثامنة يف هلك الذي املعتوه، الفاجر إبراهيم السلطان وهذا
يوم كل ينكح كان إنه قيل واألغوات. الجواري لعهد عهده إن والكئوس. الغواني شهيد

بها. يسمع حسناء ابنة إليه يرسل أن يأبى أو رأيًا، له يخالف من كل ويقتل بكًرا،
شيخ فقال السلطنة، يف املسيحيني جميع بقتل مرًة إبراهيم السلطان أمر وقد

وامتنع. فاقتنع امللك!» واردات تنقص قتلهم يف «إن معارًضا: اإلسالم

الديار بهذه املتعلقة الحوادث لبعض مجاًال فنفسح إبراهيم، عند بالقارئ رفًقا نقف إننا
املشئومة. البائسة

أي العباسيون؛ الخلفاء له اهتم ما لغري الشام بالد يف عثمان آل سالطني اهتم ما
ذلك بعد ولكم لنا، والخراج والخطبة باسمنا، السكة والخراج. والخطبة السكة لرضب
الناس يقبله أن يستغرب إنما الحكم؟ هذا مثل عىل الخروج يُستغرب فهل تشاءون. ما

سنة. بمائة ناهيك واحدة، سنة
أصوات الدامس الليل ذاك يف ُسمعت حتى عرش السادس القرن ينتهي كاد فما
العثماني، الحكم عىل الناس خرج نعم، الوطنية. الزعامات سيوف وملعت املظلومني،

متضامنني. متحدين يكونوا لم ألنهم مدحورين؛ كانوا ولكنهم
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من األخرية السنة يف وكانت بعًضا، بعضهم لبنان يف اإلقطاعات أمراء حارب فقد
فانكرس الكردي، سيفا وابن العربي معن ابن بني الكلب، نهر وقعة عرش السادس القرن
الخوارج، طليعة يف كان الذي املعني، الدين فخر واستوىل جنوده، وتشتتت سيفا ابن

وبريوت. كرسوان بالد عىل
من كبري قسٍم عىل فاستوىل الرتكماني، بوالذ جان باشا عيل حلب يف ثار قد وكان
زحف كبريًا جيًشا عليه الدولة فجرَّدت سنتني، حكمه يف مستقالٍّ وظل تليها، التي البالد
ثم قرًشا، بثالثني أمه فبيعت ل، الدالَّ بيد بوالذ جان عيال األتراك وباع ففتحها حلب، إىل

الوزير. إىل برءوسهم وأتوا املشاغبني من بألوف مثَّلوا
مؤرًِّخا: الشاعر فقال دمشق، إىل الجيش هذا وزحف

رغ��وا ق��د ك��ج��م��ال ج��ي��وش ال��ش��ام دخ��ل
ط��غ��وا أرِّخ أف��َح��ش��وا ج��م��ادى ف��ي ن��ه��ب��وه��ا

١٠١٦

القالع من كثرٍي عىل استيالئه يف شوكًة ازداد قد املعني الدين فخر األمري وكان
كبريًا جيًشا فجنَّدوا وحلب، بكر وديار وطرابلس دمشق والة عليه فتعاون وتحصينها،
وال الدفاع يستطيع ال وهو ذرًعا فضاق (١٠٢٠ه/١٠٦٢م)، أشهر تسعة وحارصوه
وما لبنان يف الحكم تارًكا إيطاليا، إىل التالية السنة يف هرب ثم فاختفى، التسليم، يريد

عيل. البنه إليه
ولكنها إيطالية، إىل الدين فخر وسفر بوالذ جان كرسة بعد الفتن مراجل سكنت
كبري الثاني كوسموس حالفه وقد سنوات، خمس بعد األمري رجع عندما تغيل عادت
سورية، ساحل عىل الطسقاني األسطول بمساعدة املعني فاستوىل طسقانية، دوجات
حرفوش، وبني سيفا ببني دمشق وايل فاستظهر االستقالل، سبيل يف الحرب واستأنف
مغلوبني. وكانوا (عنجر) الجر عني يف فواقعوه (١٠٣٣ه/١٦٢٣م)، املعني عىل فحملوا
من جيًشا الدولة عليه فأرسلت البالد، يف شأنه وعظم الدين فخر كلمة قويت
العثماني الجيش املعني الثائر فكرس السواحل، عىل لالستيالء بأسطوٍل تشفعه األناضول،
سيفا بنو بمساعدة األسطول وكان التيم، وادي يف انكرس ثم صفد، قرب وقعتني يف

املعنيون. فتشتت الساحل عىل استوىل قد الدين، فخر أعداء من وغريهم
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نفسه سلَّم ثم التيم، وادي وقعة بعد فاختفى يختفي، أن املعني األمري عادات ومن
محاربة يف عذره الرابع مراد السلطان فسمع اآلستانة، إىل فأرسله العثماني، الوزير إىل
األكرب، ابنه وبخنق رأسه، بقطع أمر ثم أسريًا، هناك أبقاه أنه إال عنه، وعفا أعدائه

دمشق. وايل إىل أمالكه ووهب
الحوادث أن بيد الغموض، بعض غامض فهو عنه العفو بعد قتله يف السبب أما

الدولة. يف النية حسن من أو الحكمة من يشءٍ عىل تدل ال التسليم تلت التي
هذا فبادر اليمني، الدين علم بن عيل عدوَّه لبنان عىل رت أمَّ الدين فخر أرس بعد
من سلسلة تاريخنا (إنما أرزاقهم وضبط أنصارهم، تنوخ وبني معن بآل التنكيل إىل
بني الحرب فوقعت ألهله، يثأر ملحم األمري املعنيني من فقام واالنتقامات)، النكبات
شكاوى سمعت ثم تثريها، أن الدولة أرادت التي العصبيات حرب واليمنية، القيسية
الكبري نسيبه قتلت ملحم، األمري عىل القبض من تتمكن لم أنها وبما العني، دامعة الناس

الدين. فخر األمري
الحديث. تاريخنا يف األوحد ومشعالها الحقة الوطنية علم الكبري، الدين فخر هو

الناس. مظامله من بكت الذي الرشكيس درويش بدمشق متوليًا الزمان ذلك يف وكان
سنة مائة البيت، هذا من الشام والة ثالث العظم باشا أسعد إىل هذا الرشكيس ومن

أعدِّدها. وال منها أَُعدُّ والنكبات، الويالت من (١٦٣٨–١٧٤٤م) ونيف
وخلت جبيل بالد أُحرقت التالية السنة يف ثم البرتون، قرى أُحرقت ١٦٧٥ سنة ويف

سكانها. من
املنيطرة. جبة وقرى علمات وادي بإحراق حمادة ابن طرابلس وايل وأَمر
الرعية. فظلم صيدا، عىل كيوان بن خليل توىل (١٠٩٠ه) ١٦٧٩ سنة ويف
عليه. احتجاًجا مرتني املدينة فأقفلت يطاق، ال ا حدٍّ دمشق وايل ظلم وبلغ
الناس. ونُكبت القرى فُخربت طرابلس، جهة يف حمادة بني ظلم واشتد

الفتن قيد يف بل الوجود، قيد يف تزاالن ال واليمنية القيسية العصبيتان وكانت
شهاب. آل القيسية وتُظاهر والدروز، املتاولة مع اليمنية فتُحارب والقرود،

اليمنية، عىل متوليًا القيسية، عىل الخارج القييس، هرموش أبو محمود الشيخ وكان
علم بني فباغتوا القيسية، من بجيٍش الشهابي حيدر األمري فقام خصومها، عىل حامًال
منها سلم فما السيف، فيهم وأعملوا داره، عني يف ليًال وجنودهم هرموش وأبا الدين
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محمود الشيخ وأُمسك الدين، علم بني من أمراء خمسة ُقتل الليلة تلك «ويف القليل. غري
أمرهم، وعظم القيسيني شوكة فقويت يديه، وأَبَاِهَم لسانه األمري وقطع هرموش، أبو

البالد.» من يمنيٍّا كان من ونزح
فكانت مزيد، بن أسعد اسمه (١١٠٦ه/١٦٨٥م) حماة عىل متسلًِّما الدولة وعيَّنت
تؤدِّب الدولة فأرسلت قهًرا، البلد من وأخرجوه الحمويون فقام يوم، كل بمزيد مظامله
واتقوا سريتهم، كانت مهما لعمايل اخضعوا يقول: حالها ولسان بهم، وتمثِّل الثائرين،

بطيش!
الدولة عساكر مع الدين علم يوسف األمري نهب (١١١٩ه/١٦٩٨م) السنة هذه ويف
فتجمعوا املتاولة، بالد الشهابي حيدر األمري غزا التالية السنة ويف وأحرقها، غزير بلدة

غفريًا. جمًعا منهم وقتل هناك، بهم فظفر للدفاع، بالنبطية
عظيمة، مقتلة أهلها من وقتل نابلس، بالد وباغت عجلون، إىل دمشق وايل «وسار

امرأة.» سبعمائة من نحًوا عسكره وسبى
املعمورة القرى فأمست والتسخري، الظلم من هربًا البالد يهجرون الفقراء وكان
فالوايل الجالء األغنياء حاول إذا أما الدوارس. الطلول من ركاًما املشهورة، والقصبات
هجر إذا الخراج يجيء أين فمن غرو. وال ويسبونهم، فينهبونهم جنوده، عليهم يسوق

البالد؟ األغنياء
وإذا الخازوق، عىل يضعه رجٍل عىل غضب إذا — مثًال حماة وايل — الوايل وكان

العايص. نهر يف وألقاها الكلس من يشء مع خيٍش يف وضعها امرأة عىل غضب
أو أشجاره بقطع عاقبه رجٍل، عىل غضب إذا لبنان جهات يف املتسلِّم األمري وكان

قريته. بحرق
لتنجو األرض، يف ويدفنونها أموالهم فيكتمون بالفقر، يتظاهرون الناس «وأصبح

والرسقات.» املصادرات من
أهلها ألن البقاع؛ قرى العظم باشا أسعد أحرق (١١٦٠ه/١٧٤٦م) السنة هذه ويف

األمريية. األموال دفع عن تأخروا
الُعصاة، يف السيف الباشا فأعمل واإلنكشارية، الداالتية بني فتنة عهده يف حدث وقد

وأحرقوها. الدور جنوده وسلب
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أياًما القتىل جثث وتُركت مصلوب، من تخلو ال أياًما املشنقة «وبقيت املؤرخ: قال
تطلق املدافع وصارت أكواًما، وجعلوها القتىل رءوس وسلخوا الكالب، تأكلها الرساي أمام
الفضاء.» يف النارية األسهم وإطالق باألبواق العزف وكثر شهرين، مدة وعشية بكرة

… الدولة أعداء عىل انترص الذي أسعد للباشا إكراًما ويعيِّدون القتىل رءوس يسلخون
بالدي! سورية أنِت

أجدادي! العتاة الطغاة أيها وأنتم
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األقصى َرك الدَّ

وهي العثماني؛ الدور يف السورية البالد لشقاء أسباب ثالثة «الخطط» صاحب ذكر
كانوا الذين اإلنكشارية الجنود وظلُم الوزراء، لريشوا يرتشون كانوا الذين الوالة ظلُم
أهل من األمراء صغار وظلُم واألعراض، البيوت حرمات ويهتكون وينهبون يُصاِدرون

املدن. يف النفوذ وأويل الجبل يف اإلقطاعات أصحاب أْي البالد؛
عىل مخيًِّما كان الذي الجهل الجهل، أي واألهم؛ األول السبب يذكر أن فاته وقد

كلها. األمة طبقات
حواشيها إىل الفاتحني األتراك وصول قبل املظلمة العصور من أوروبة خرجت
الترتية الدولة هذه رعايا بينما واملكتِشف، واملخِرتع واملصِلح العاِلم فيها فظهر الرشقية،
حكامها أهواء تحقيق فيه ما كل إىل الظلم بسوط وَمُسوقني الجهل، بقيود مقيَّدين ظلوا

وشهواتهم.
عف والضَّ والتعصب الشقاق كان َلَما الجهل لوال الظلم، كان َلَما الجهل فلوال
رعاياها تحكم أن األثيمة الدولة تلك استطاعت َلَما والخنوع عف الضَّ ولوال والخنوع،

باألطواخ.1 الخيل، بأذناب واألديان األجناس املتعددة

سافر فإذا عليه، مسدول وشعره أذرع، ثالث نحو عصا رأس يف أسفله من معلَّق حصان ذَنَب الطَّوخ: 1
له يلزم ما ويهيِّئون الستقباله فيستعدون نزوله، محل إىل بيوم سفره قبل الواحد الطوخ يرسل الوزير

.(٥ صفحة الثالث، الجزء الشام، (خطط اثنان طوخان السفر يف أمامه ويميش ودوابه، ولحاشيته
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خراج أن ذلك من واألنكى خراجها، يدفعون مَلن الدولة احتقار بلغ الحد هذا إىل
الرشعيات2 الثماني السلطان نساء أْي القرص؛ نساء لبعض مخصًصا كان األلوية بعض
يجبون ِقبلهنَّ من جباًة َّ يعنيِّ فكنَّ السابعة)، للمرأة الشام إيالة ربع خصص (وقد

مرتني. تُجبَى كانت ما وكثريًا حصتهن،
فروض قدِّموا وتعالوا واألرزاق، املال هاتوا الوزير. بقدوم يبرشِّ جاء الطوخ ذا وهو

الطاعة!
الوجه ر يعفِّ وال — املضيفني وكسب — الضيافة لنفقات بيشءٍ يتربع ال الذي أما
والويل والوطن، امللة خائن هو الَخَونة؛ من فهو العالية، الشاهانية ة للسدَّ إخالصه ليُظهر

له. الويل ثم
رءوس يسلخون الشام يف وامللة للعرش املخلصني تركنا وقد التاريخ، إىل لنُعد

ويعيِّدون. الخونة
يحارب بشري واألمري الجزار، يحارب عرش الثامن القرن أواخر يف دمشق وايل وكان
النصارى، بذبح بريوت ملسلمي ينصح العثماني األسطول وقائد لبنان، يف حيدر األمري
دمشق قرى ينهبون الداالتية والجنود واألرشاف، األعيان يذبِّحون حلب يف واإلنكشارية
برشط عنها البعيدة النكبات بهذه الفتن، بهذه الفوىض، بهذه راضية والدولة ويخرِّبونها،

واملال. الطاعة من عليهم ما الشاهانية ة للسدَّ أربابها يقدِّم أن
ليختم (١٢١٣ه/١٧٩٨م) بمرص كرسته بعد يجيء الشهري اإلفرنيس القائد ذا وهو
الطاعون، بعسكره ويفتك عكا، أسوار عند فيفشل والفوىض،3 البالء عهد سورية يف
ال كي عساكره من واملرىض الجرحى جميع بقتل — الفاتحني كل مثل وهو — فيأمر

تقهقره. يف يعوِّقوه
الجزار وفيها تتغريَّ وكيف بونابرت، نابوليون ارتحال بعد البالد أحوال تتغريَّ لم
عباد فيها ُجنَّ غنَّاء جنَّة فجعلها سنة، وعرشين تسًعا وسيفه بأمره حكم الذي املشهور

ثماني إىل عددهن الخليع» «إبراهيم السلطان والدة أبلغت ثم أربًعا، الرسميات النساء جعل تقرَّر وكان 2

.(٢٦٧ صفحة الثاني، الجزء (الخطط، ينقرض كاد عثمان بني نسل ألن نساء؛
تهلَّل (كما متهلِّلني بني مرحِّ بالهدايا إليه وبادروا مخلِّصنا. جاء الرشق: نصارى اللبنانيون وقال 3

وهي بليىل «ُجِننَّا … باللبنانيني مشغوًفا يكن لم اإلفرنيس القائد ولكن هوالكو)، لقدوم دمشق نصارى
بغرينا!» ُجنَّت
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من ُجنُّوا يقاسون، كانوا مما ُجنُّوا يرون، كانوا مما ُجنُّوا يسمعون، كانوا مما ُجنُّوا هللا،
األمري جماعة من فيها وكان مرص، من هاربًا جاءنا الذي البشناقي، األجنبي هذا جنون

بك. عيل الحاكم
بمظامله فربز (١٧٧٥–١٨٠٤م)، سنة وعرشين تسًعا الجزار البشناقي أحمد حكم
عىل واإلرسائيليني واملسيحيني باملسلمني جرائره ولحقت الظاملني، من تقدَّمه َمن كل عىل

منها: مثَلنْي بذكر أكتفي إني السواء.
واألغنياء الفقراء الناس؛ جميع من السجون مأل بأن عكا يف حكمه الجزار استهلَّ
إرهابًا أمر ثم للرعية. ترويًعا وذلك الدواوين؛ وَكتَبة الحرف وأصحاب والعلماء والعمال

أجمعني. بقتلهم لها
وكل موتاكم، ادفنوا تعالوا املنادي: ونادى عكا، خارج كالغنم القتىل «وُطرحت

حاًال.» تُقتَل صوتها ترفع امرأة
مرة اح السفَّ هذا حجَّ للنساء. األشد كرهه وكان جميًعا، الناس يكره الجزار كان
املماليك، فأبعد رجوعه، عند به علم ومماليكه، حريمه بني حادث تغيُّبه أثناء يف فحدث
تلو الواحدة نسائه، بالنساء، العبيد وجاء القرص. ساحة يف النار تَُشبَّ بأن أمر ثم نفاهم،
املتأججة، النار إىل منهن بالواحدة يلقون العبيد وكان ثالثني. عددهن بلغ حتى األخرى،
رماًدا تحوَّلن اللواتي بالثالثني فعل كذلك بجزمته، ورقبتها ظهرها ويطأ الجزار م فيتقدَّ

عينَيْه. أمام
أحمد عن راضيًا باآلستانة، العرش عىل الجالس السلطان عثمان، ابن وكان
شيئًا األحايني بعض يف إليه ويضيف الخراج، جْمَع يُحِسن كان ألنه الجزار؛ البشناقي
أكثر.» يعطيه ملن نفسه يعطي كالبنات، «السلطان القائل: هو والجزار الخاص. ماله من
فال نذكر، أن يجب نار، ومن طني من املكوَّن األطوار، الغريب الجزار، نودِّع أن قبل
تعود أعماله بعض يف التبعة أن جرم «ال قال: إذ «الخطط»؛ صاحب ذكره ما نظلمه،
وباءوا العصور، تلك أفسدتهم الذين البالد هذه أبناء من وأكثرهم ورجاله، اله عمَّ عىل

والقصور.»4 بالنقص

بنصب وأمر السعيد، القرن هذا من الثاني العقد يف بدمشق جلس آخر جزَّاًرا القارئ، أيها تذكر أَوال 4
أفسدتهم الذين «الكبار»، البالد هذه أبناء «من نفر ورجاله اله عمَّ من وكان بريوت، ويف فيها املشانق

والقصور»؟! بالنقص وباءوا العصور تلك
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هناك بعكا؛ الكبري الجامع زرت عندما أثرها شاهدت واحدة، حسنة أذكر أن ويجب
كان كما قهًرا أو رضاءً الجزار جمعها التي — خطية وأكثرها — الكتب فيها مكتبة
يف مباِلًغا بالكتب ُموَلًعا الرجل هذا يكون أن العجيب الغريب من أليس الخراج. يجمع

حرزها؟
الكلمة هي يُنقل.» وال يُعار وال يُباع ال الجزار، باشا أحمد َوْقف الكتاب «هذا

املكتبة.5 تلك من مجلٍد كل عىل املطبوعة
وأغربهم الجزارين أشهر كان أنه إال الزمان، ذاك يف النظري منقطع الجزار يكن ولم
تعوِّل كانت الذين أولئك أحد طرابلس، حاكم القلموني (الرببري) بربر فهذا أطواًرا.
الحروب وإثارة الفتن بإلقاء خصوًصا كانت، طريقٍة بأية البالد إخضاع يف عليهم الدولة

أمرائها. بني
(١٢٢٧ه/١٨١١م)، حلب وايل باشا الدين جالل زاده جبار هو آخر، جزار ذا وهو

إنسانًا.» ويقتل إال يوم يميض يكاد «وال بالسيف األموال يجمع كان الذي
جبار ابن «إن املؤرخ: قال واإلرهاب. التغريم يف جديدة طريقة الجزار لهذا وكان
السجن، يف فيَُزج مصادرته، تجب بمن يأتيان بلطة، حامَلني اثنني طرفه من يرسل كان
ثالثة يف يدفع لم فإذا عليه، ُقرِّر بما يُطاَلب ثم شوك، لها سلسلة رقبته يف ويُوضع
عدد يُعلم فكان مدفًعا، أطلقوا واحًدا خنقوا وكلما القلعة، باب تجاه ويُرمى يُخنَق أيام

املدافع.» عدد من الليلة يف املخنوقني
محدًقا الهويناء يميش الرعية، شئون د يتفقَّ السوق يف السعادة صاحب ذا وهو
إىل بوجهه يدير ثم شماله، وعن يمينه عن والبلطجية العساكر مشت وقد الفضاء، يف
من بنظرٍة الباشا يرمقهم ملن هنيئًا عنقه! ويرضبون إليه البلطجية فيبادر التجار، أحد
التعطف فيقع مرات، ثالث بوجهه يدير الرعية شئون يتفقد مرة كل وكان نظراته.
عكا جزار أظن ال الناس. إرهاب من يريده ما غري لهم ذنَب وال رجال، ثالثة عىل العايل
واإلرهاب. التغريم يف حلب جزار مثل االخرتاع يحسن كان وفظاعتها، أطواره غرابة عىل

جامعه يف الجزار باشا أحمد الحاج مثًال، الرشيف» «البخاري من الجزء هذا وَسبَّل وَحبََس «َوَقَف 5

َلُه بَدَّ ﴿َفَمْن محله عن يتغرب وال يُرَهن وال يُباع أالَّ ورشع رشعيٍّا، صحيًحا وقًفا األحمدية بنور ى املسمَّ
«.١٢١٠ سنة لُونَُه﴾ يُبَدِّ الَِّذيَن َعَىل إِثُْمُه َفِإنََّما َسِمَعُه بَْعَدَما
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الشطر يف تمثِّل كاملة سنة مائة (١٩٠٨م) العثماني الدستور إىل البشناقي الجزار ومن
لبنان، يف الطوائف بامتيازات الثاني الشطر وامتاز تمثيل، رشَّ الطوائف حرب منها األول
عدو الديني التعصب عزَّزت ألنها الحروب؛ من ا رشٍّ بنتائجها كانت التي االمتيازات تلك

األكرب. اإلنسانية
بإبراهيم تبتدئ التي فهي عرش، التاسع القرن من األول الشطر يف الحوادث أهم أما
من وهل الستني. السنة بمذابح وتنتهي فاتًحا، صائًال البالد هذه جاء الذي املرصي باشا
تلك كانت ملا املذكور إبراهيم مجيء لوال أنه أعتقد بل نعم، أجيب: الحادثتني؟ بني صلٍة

الربهان: وهاك الحوادث،
واملدنيني، الدينيني رؤسائهم إىل االنقياد كل ينقادون الجيل هذا أبناء يزال وال كان
يهتموا لم أدوارهم وكل حياتهم كل يف أنهم لتتأكد الرؤساء بهؤالء علًما أوسعتك وقد

دائًما. الحكماء من ذلك يف حتى يكونوا ولم الخاصة، مصالحهم لغري
الشهابي بشري األمري وكان (١٨٣٠م)، منتًرصا فاتًحا البالد باشا إبراهيم دخل
فرنسة وكانت العلية، الدولة يحاربان واألمري إبراهيم وكان إبراهيم، مع بالكبري ب امللقَّ
… باملذابح! — بالطيبات دائًما لنا تسمرس الحنون»، «أمنا وفرنسة، معهما. سياسيٍّا

الرتك! من تنجوا إبراهيم ساِعدوا
أعداء كانوا بالحري أو الدولة، مع يومذاك الدروز وكان امليدان، إىل لبنان رجال نزل
فهو األمر ظاهر أما القتال، وتستأنفان ثانيًة تُبعثان والقيسية اليمنية هي الشهابيني.
للدروز، املكرمة هذه الدولة لت فسجَّ وأنصاره، إبراهيم عىل الدولة مع كانوا الدروز أن

املذابح. من تقدَّمها وما الستني السنة بذور هي هذي الجبل. نصارى تنَس ولم
عكار أهايل عىل فحمل عليه، خرجوا فيَمن إبراهيم أوامر ذ ينفِّ بشري األمري كان وقد
ثمانني عسكُره وأحرق ففتحها النصريية جبال وغزا قة، موفَّ حمالت وصافيتا والحصن
والفينيقيني الِحثيني فطرة فطرتنا تزال وال عرش التاسع القرن يف رصنا ُقراها. من قرية

والرتاكمني. والرشكس
أصحاب أيدي عىل ورضب بالرضائب، الناس أرهق فقد إبراهيم الجميع سيد أما
يف ورشع اإلجباري للتجنيد قانونًا ووضع ونفوذهم، سيادتهم عىل فقىض اإلقطاعات

والعامة. منهم الخاصة السوريني، جميع منه فنفر تنفيذه،
األخرى، تلو الحملة الفاتح عليهم فأرسل أوالدهم، تجنيد حوران دروز أبى وقد
الغل فاشتد وراشيا)، مرجعيون يف أمس املنتدبة الدولة فعلت (كما لبنان أبناء من وفيها

الفريقني. بني

75



النكبات

بمحلول اآلبار تسميم عىل إبراهيم م صمَّ مدحورة، الحمالت تلك الدروز رد أن وبعد
البالن. إقليم إىل ونزحوا بذلك فعلموا الديار، هجر عىل ليحملهم السليماني؛

إنكلرتة فاتفقت عادتها، عىل والتلوُّن التطور يف آخذة األوروبية السياسة وكانت
املدرعاُت ورضبت السوريني)، الثوار عىل أمس اتفقتا (كما إبراهيم عىل وفرنسة6
دعوة يلبُّون املرصي الفاتح مع كانوا الذين املوارنة ذاك إذ فقام عكا، الربيطانية
مصالح وصون الحنون»، «األم إرضاء فيه الذي للعمل واملدنيني، الدينيني رؤسائهم

اإلقطاعات. أصحاب
املشايخ وقام معها، املحرتمون الرؤساء فانقلب إبراهيم عىل فرنسة انقلبت نعم،
الحكومة عىل الطاعة عصا ون يشقُّ الشهابيني، وبعض واللمعيون النكديون واألمراء،
قد كانت التي اإلقطاعية لحقوقهم اسرتجاًعا بل األمة، حقوق عن دفاًعا ال املرصية،

تزول. وكادت أُبِطلت
يف الدولة يسرتضون أنهم اللبنانيون ظن واألمراء. لإلكلريوس ينقادون َمن مساكني
يُغِنهم لم انقالبهم ولكن البالد، من املرصي الفاتح ليُخِرجوا نهضوا، َمن مع نهوضهم

ُكِتب. ما ُكِتب قد شيئًا. الرتك لدى
عمر تعيني وبعد (١٨٤٢م)، الشهابية اإلمارة وسقوط باشا إبراهيم خروج بعد
يكون أن عىل وإرصارهم رفضه عىل اللبنانيني وإجماع لبنان، عىل حاكًما النمساوي باشا
جنوبية قائمقاميتني: إىل النمسة، حكومة برأي عمًال البالد، الدولة مت قسَّ وطنيٍّا، الحاكم

تسعى الربيطانية الدولة كانت اآلستانة، عىل االستيالء بغيَة األناضول إىل باشا إبراهيم زحف عندما 6

محتلًة تزال ال املرصية الجنود وكانت الهند. إىل طريقها يف بحرية محطة لتكون عدن عىل االستيالء يف
الحالني يف فكانت سورية، يف إبراهيم وحاربت منهما، تخرجها أن مراًرا الدولة فحاولت وتهامة، عسريًا
االمتياز اإلنكليزية الهند رشكة فمنح حسنًا، تفكريًا السلطنة أمر يف مجيد السلطان فكَّر عندئٍذ مدحورة.
(١٨٣٨م) ذلك عقيب فكتب — العظمى بريطانيا حكومة تطلبه كانت الذي االمتياز ذاك — بعدن
العربية، البالد يف ملرص حقَّ ال إنَّ يقول باشا عيل محمد إىل باملرستون اللورد يومئٍذ الوزارة رئيُس
قامت وقد ،١٨٤٠ سنة وعسري تهامة من املرصيون خرج كذلك؛ وكان منها. جنوده يسحب أن فيجب
الدولة وساعدت سورية، سياسة يف إليها فرنسة فاستمالت الثاني، االمتياز برشط الربيطانية الحكومة
األسد فم يف لقمة عدن! تفعل ما تاهلل البالد. هذه من إبراهيم إلخراج عكا رضبها يف حربية مساعدة
إىل كلها وتعيدها إبراهيم، وابنه عيل محمد قبضة من الشام وبالد وتهامة عسريًا تخلص الربيطاني،

العثمانية! الدولة
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الخالف ُشقة فوسعت ملعي. أمري الثانية ويحكم أرسالني، أمري األوىل يحكم وشمالية،
فدارت الطائفية، الفتن نريان الها عمَّ بواسطة ترضم وطفقت والنصارى، الدروز بني
العلويون أو اإلسماعيليون (وهؤالء واإلسماعيلية املسيحية األقليتني عىل مرة ألول الدوائر

البالء). ويف األجانب حب يف املوارنة إخوان هم
مجدهم سالف إىل — الوطنيون! الحكام هم — واإلقطاعات النفوذ أرباب عاد
فكانت بثأرها، لألخذ بل مآربها، لتنفيذ منهم الدروَز الدولُة واستخدمت ورشورهم،
مثل املذابح تتلو أن بعجيب ليس إذن السبيل. هذا يف تذبيحهم تروم ن ممَّ السالح تنزع
إلبراهيم املوارنة انتصاُر وكان الستني، للسنة مقدمة ١٨٤٥ سنة كانت فقد الحال، هذه
الدولة سيَف الدروز فأعَمَل سنني، بخمس جالئه بعد حدثت التي املذابح، يف األول السبَب
من وأنتم الدولة عدوَّ إبراهيَم أتساِعدون مفحشني. الجبل الدولة جنود ودخل برقابهم،

رعاياها؟!
هما: كبريتان؛ آفتان سورية يف «يوجد قال: أنه ببريوت إنكلرتة قنصل عن ُرِوي

العثمانية.» الحكومة استفادت اآلَخر، أحدهما ذبح فكلما والدروز، املسيحيون
املوارنة يحارب لم لو أنه — القاطع بالربهان جئتك وقد — وأتيقن أعتقد ولكني
الستني». «سنة كانت ملا املذابح هذه ولوال ،١٨٤٥ سنة مذابح كانت ملا باشا إبراهيم مع

االنتقامات! من سلسلة هو تاريخ من هلل
تجارتهم الحماية رأس ويف الرشق، نصارى حماية إىل يبادرون أوروبة ساسة وهاكم

واالقتصادية. السياسية ومصالحهم األوروبيني) تجارة (أْي
اللبنانيني. ال القناصل امتيازات االمتيازات؛ من سنة خمسون لبنان يف املذابح فتبع
أولئك الحامية، الدول قناصل القناصل»؛ «حكومات تُدعى أن الحكومة بتلك واألجدر
لبنان يف ويستمتعون األكرة، لعب وبرؤسائه لبنان بأعيان يلعبون كانوا الذين القناصل
رؤسائها ومطامع الطوائف ضغائن ويستثمرون باآلستانة، السفراء جاه دونه يقرص بما

الخاصة. دولهم ومنفعة ملنفعتهم
يَْدعون َمن لبنان يف فقام العثماني، الدستور حكومُة القناصل حكومَة وتلت
اللبنانيون فأبى باآلستانة، الربملان إىل لبنانيني مندوبني وإلرسال بالدستور، لالشرتاك
الخاصة املصلحة يُؤثِرون الذين وزعمائهم، لرؤسائهم عماوًة تابعني عادتهم عىل وكانوا

كلها. الوطن مصالح عىل دائًما
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تنازل (وقد وقناصله امتيازاته عن التنازل رفض بالدستور، االشرتاك لبنان رفض
ال رضائبُها فخمة جمهوريًة منها بدًال فأعطته فرنسة، لدولة سنة عرشة بضع بعد عنها

تَُعد).
واالئتالفيون االتحاديون الرتك ساسُة وظلَّ الذاهبني، مع العثماني الدستور وذهب
الحساب؛ جاء بل الحصار، وجاء العظمى، الحرب فجاءت بالخري! اللبنانيني يذكرون

التجويع. وكان املجاعة، كانت
خسارته من أكثر تُرى يا خرس كان هل الحني، ذاك يف دستوريٍّا لبنان كان فلو

الدستور؟ زوال بعد
جماًال أن تظن هل الحني، ذاك يف دستوريٍّا لبنان كان لو آخر: سؤاًال أسألك إني

فعل؟ ما بأهله فعل كان
األمثولة يف هي علينا. يلقيها التي الدروس هذه يف فهي ما، فائدة التاريخ يف كان إذا
اإلثم ِمن أنَّ تعلِّمنا التي األمثولة يف هي املايض. بمساوئ نتَِّعظ أن يجب أْن تعلِّمنا التي
أن يجب أالَّ تعلِّمنا التي األمثولة يف هي املايض. مساوئ من ورثناه ما أبناءنا نُوِرث أْن
بسمومه. األبد إىل األمة عقل م نسمِّ أن يجب وال التاريخ، بأوهام األبد إىل مخدَّرين نظل
ننبذها ا رشٍّ كانت ما وإذا خريًا، كانت إذا بها فنستنري كلها، الحقيقة نعرف أن يجب

أمثالها. ونتقي
إن وها تاريخها. رسدنا التي األيام من يوم وهو هذا، يومنا إىل وصلنا قد وها
ولبنان الدامية سورية املتقاعد. ولبنان املجاهدة، سورية ولبنان؛ سورية بالدان البالد
بل واالستقالل. الحرية من بخياٍل القانع ولبنان االستقالل، إىل النازعة سورية املتفرج.
وتستخدمنا ومرجعيون، وكوكبا راشيا يف نفسه التاريخ فيعيد أجدادنا، أغالط نعيد ترانا

العثمانية. الدولة تستخدمنا كانت كما ألغراضها إفرنجية دولٌة
وينىس بمفاخرهم، الدوام عىل يشيد الذين األجداَد فينىس السوري نية تصفو فهل
حقيقتها التاريخ هذا من عرف وقد — بأمجادها الدوام عىل يتغنَّى التي اإلسالمية الدول
العمل أسباب من لديه ما وكل قلبه، وكل عقله، وكل قواه، بكل وينرصف — وحقيقتهم

يشء؟ كل قبل السواء عىل اللبناني أخيه وخري خريه فيه ما إىل
أيام ويف الدستور، عهد يف لهم انقاد الذين وزعماءه رؤساءه اللبناني ينبذ وهل
انقياده نتيجَة عينه بأم ورأى — الحديث االنتداب عهد العهد، هذا ويف — باشا إبراهيم

املفجعة؟!

78



األقىص الدََّرك

وساحلها. وجبلها َسْهلها البالد، هذه أبناء إخواني،
والتعصب والجهل، الخوف بقيود بل األجداد، بقيود الدوام عىل مقيَّدين نظل هل
التي واملقلنسني، مني املعمَّ الرؤساء، السادة مصلحة الدوام عىل نخدم هل واألوهام؟

الوطن؟ مصلحة نظنها
مصلحة تنايف أنها العلم حقَّ نعلم التي املنتدبني، مصلحة الدوام عىل نخدم هل

البالد؟
القومية؟ الوطنية آمالنا من أمل كل خنق يف ونساعد الجمهورية بخيال نرىض هل
من ننبذ وال علينا، ما وعليكم لنا ما لكم إخوانكم، إننا نقول: بأن نرىض وهل

ذميم؟ ديني حقد وكل قديم غلٍّ كلَّ قلوبنا

وساحلها! وجبلها سهلها البالد، هذه أبناء إخواني،
بعيدة. ة املحجَّ تزال وال الليل دياجي يف نزال ال إننا

املايض. ظلمات من ُقدَّت ظلمات يف نزال ال إننا
املايض. أغالط إحدى هي أغالٍط يف نزال ال إننا

املايض. رشور بنات هي رشور من ننئُّ نزال ال إننا
ساللة من هم وزعماء رؤساء اليوم فيكما إن بالدي، سورية أي بلدي، لبنان أي

املايض. وزعماء رؤساء
من متحدِّر هو مستسلًما، محوقًال بائًسا، يائًسا قانًعا، طائًعا شعبًا فيكما وإن

الكرباج. ويأكلون الخراج، يدفعون املايض يف كانوا الذين أولئك

جميل، والطقس
عليل، والهوا
طويل، والليل
كريم.7 نعمة

والوطن. الشعب شاعر الزعني لعمر أغنية من 7
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