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مقدمة

من شيئًا نه يُضمِّ كتاٌب قلمه؛ ثمرات من قومه إىل يهديه أن كاتب استطاعة يف ما خري
عمرها َمْن وحال زمان، كل يف فيها العمران وآثار وحارضها ماضيها بالدهم؛ حال بيان
ما ملستقبلهم منه يجتنون سفٌر بذلك لهم يكون حتى تعمريها؛ يف نهجوه الذي والنهج
الذي العلم هو إنما املرء به ينتفع الذي العلم خري ألن املآل؛ ويحسن الحال، به يصلح
اجتناؤها له يتأتى ال العلم هذا مثل من يجتنيها التي والثمرات وبقومه، بنفسه به يبدأ
وموقع ومشاربهم وأخالقهم عاداتهم يف قوم لكل إذ األقوام؛ بقية من بغريه العلم من
بعض يف يجعلهم ما املميزات من وهوائها ومائها تربتها وطبيعة استوطنوها التي البالد
ال بهم خاصة تربية قوم لكل يكون يكاد حتى غريهم، له يصلح ال ملا صالحني الشئون

االنطباق. كل غريهم شئون عىل تنطبق
العزيز؛ وطني أبناء اللبنانيني إىل أهديها أن إمكاني يف ما خري رأيت التي فالهدية
وما لبنان، جبل أحوال يف املدققني املحققني ونظر الباحثني، بحث ثمرات نه أُضمِّ َسْفٌر
من إليه ووصلُت الخواطر، من يل عنَّ ما كل ذلك إىل وأضم الحدثان، طوارئ من عليه طرأ
ليحدِّث هامته الشيُب كلَّل كخطيب املتوسط؛ البحر عند القائم الجبل هذا عن املعلومات
مصغية كلها وهذه والروابي، واآلكام املطمئنة السهول من حوله ما ويف فيه الدهر غري عن
حديثه، الخطيب عىل يقطع فجعل األرسار كتمان عىل الدهر عاهد كأنه البحر إال إليه
إفشاء يف عناده من الغيظ من ممزقة عنه فرتتد بإسناده، الجبل فيدفعها بأمواجه فيلطمه

األقدار. مفاعيل من األرسار
عن تنبئنا التي الظران طور أو الحجري الطور لغة القديمة الخطيب هذا لغة أن إال
ذلك وغري ومجارفه، ومقاشطه، ومخارزه، اإلنسان، شفار كانت أيام الجبل هذا سكان
ذلك جميع أرسار لنا تكشف لم صقيل غري أو صقيًال الخزف ومن صوان من أدواته من
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يومئٍذ الناس بأحوال الناطقة اآلثار من وغريها األدوات تلك من إلينا يتصل لم إذ الطور؛
املتحجرات إال أيًضا وعظامهم لهم أكًال يصيدونها كانوا التي الحيوانات عظام مثل من
وكهوفه. لبنان مغاور من إليه اهتدوا ما يف الغرباء األرضمن طبقات علماء اكتشفها التي
اآلثار تلك قلب يف مدفونًا األرسار تلك من كثريٌ لذلك فبقي بصريًا؛ كان ولو أعمى والغريب

املستورة.
سقطت أن إىل عمرته التي بالطوائف وازدهائه الطور ذلك انقراض بعد لبنان وأما
وما التوراة، يف ورد ما إال منه يُعَلم ال فتاريخه عرش، الثالث القرن منتصف يف صيدا
أذاعته وما الجبييل، فيلون واملؤرخ يتن، سنكن البريوتي الفينيقي املؤرخ أقوال من بقي

والتقاليد. الخرافات
ما وغاية كثيفة، الجهل من ظلمات تغشاه صيدا سقوط بعد لبنان تاريخ إن ثم
هذا بفتحها بلغت التي األقوام تواريخ من يُستخَرج ما حقيقته عن للباحث منه ينكشف
ملجأ إما الغالب يف كان ألنه األعداء؛ وجه من فراًرا إليه لجأت التي األقوام أو الجبل

الفائزين. رحال محط أو الفارين
منه، الحديث التاريخ إال بنفسه مقصوًدا ذكًرا الجبل هذا تاريخ من يشء يُذَكر ولم
عن الناشئة السقطات من مأمن يف يكونوا لم اإلفرنج من ذكره توخوا الذين فإن هذا ومع
ذلك توخوا والذين وعاداتهم، وأخالقهم وطباعهم عنها كتبوا التي البالد أهل لغة جهل
مسحة من كالمهم عىل ظاهر هو بما التاريخي العيب من نربئهم ال نفسه لبنان أهل من

التحزب.
ليست اللبنانيني إخواني إىل السفر ذلك مثل بإهداء لها نفيس انتدبُت التي فاملهمة
العيوب تلك اتقاء يف أنهجه أن رأيت طريق وأفضل الوجوه، كل من األسباب ميسورة
علماؤها رواه ما إىل أكتب ما يف راجًعا لبنان طوائف من طائفة كل عن أكتب أن التاريخية

مقاًما. ولحكمهم مجاًال املطالعني لنظر بذلك تارًكا عنها
لتداولهما. تسهيًال جزأين السفر هذا جعلت وقد

التأليف يف الصعوبات من عرضيل ما يراعوا أن والتحقيق النظر أهل من فاملسئول
باملعذرة. ويقابلوه
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صيف قممه يغىش الذي الثلج بياض من مأخوذ وهو األبيض، معناها عربانية كلمة لبنان
أوضاع يف جاٍر هو كما ظواهره من بظاهرة اليشء تسمية قبيل من التسمية وهذه شتاء،
من أكثر قممه عىل عينه تقع عندما لبنان إىل الناظر نفس يف يؤثر يشء فال اللغات. أكثر
إنما الصورة هذه عىل التسمية هذه يف التعليل أن الظن وغالب يغشاها. الذي الثلج بياض
من يكسوها ملا «األبيض»؛ باسم كثرية جبال يَْت ُسمِّ فقد الصحة، إىل يكون ما أدنى هو
الكبري لحرمون الشيخ جبل وكذلك الدنيا، جبال أعىل هي التي حماليا1 جبال مثل الثلج؛
لبنان، جبال سلسلة من الكبري لحرمون الشيخ جبل وكذلك الدنيا، لبنان جبال سلسلة من
هامة كاكتساء بالثلج قمته الكتساء هي إنما — الفداء أبو قال كما — بالشيخ تسميته فإن
مأخوذة االسم بهذا لبنان تسمية أن إىل املحققني من البعض ذهب وقد بالشيب. الشيخ
فارسية كلمة من آخرون: وقال باللبني، املسمى كثريًا أرضه يف املوجود الشجر صنف من
الكلسية. لبياضصخوره أيًضا: وقيل الخبز. فتات ومعناها لبنان، لفظ من لفظها يقرب
قبيل من إال أوردناها وما الصواب، عن العقل حكم بحسب بعيدة كلها األقوال هذه ولكن

التفصيل. يف التوسع

لبنان حدود (1)

إىل الشمال من تمتدان املتوسط البحر شاطئ عىل جبال سلسلتي عىل يشتمل لبنان
جبلني إىل فصلهما يصح ال الطبيعية األحوال وبعض املوقع حيث من وهما الجنوب،
كانت ملا ولكن واحًدا، جبًال باعتبارهما يقيض القديم التأريخ ألن وخصوًصا منفردين،
ما الطبيعية املميزات من لنا وكان الغربي، القسم عىل مقصورة الكتاب هذا من بغيتنا
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عند مشهور هو كما الغربي لبنان وإىل الرشقي لبنان إىل فصلناهما فصلهما من يمكننا
بالقرب الحمرياء ودير الحصن قلعة وادي من سلسلته تبتدئ فالغربي اليوم؛ اللبنانيني
وأعىل جنوبًا، الشقيف قلعة عند الليطاني وادي يف وتنتهي شماًال، النصريية جبال من
وارتفاعه صنني رأس ثم قدم، ألف عرش أحد وارتفاعه طرابلس، فوق امليزاب فم رءوسه

قدم. آالف تسعة
بنيحسيا حمصجنوبًا من مرحلة بعد عىل الشمال من سلسلته فتسري الرشقي، وأما
السلسلة وبني وبينها الغربي، الجنوب إىل تأخذ ثم النصريية، جبال آخر تجاه وشمسني
سورية؛ كييل ثالثة: بأسماء األقدمني عند وتُعَرف العزيز، وبقاع بعلبك سهول الغربية
جبل رشقي لبنان رءوس وأعىل الوسطى. وسورية الثانية، وسورية املجوفة، سورية أي
الجنوب إىل شعبة الجبل هذا من وتمتد قدم، آالف عرشة وارتفاعه حاصبيا فوق الشيخ

الفرس. تل له: يُقال موضع يف وتنتهي البحت، الجنوب إىل ثم الرشقي،
أبناء اصطالح بحسب لبنان اسم يتناولها التي الجبال جميع نذكر أن أردنا ولو
جبل وهو — جلعاد جبل إىل لبنان المتدَّ الوسطى القرون أبناء وبعض األوىل القرون
يف لبنان من غرضنا ولكن قدم. وخمسمائة ألف وارتفاعه الكرمل جبل وإىل — الصلت
الجنوب ومن طرابلس، فوق تربل جبل الشمال جهة من يحده ما هو إنما هذا تأريخنا
سورية أو البقاع وادي الرشق ومن املتوسط، البحر الغرب ومن صيدا، فوق الريحان جبل
الرشح من كثري يف يلزمنا أننا إال موضوعنا حد عن خارج فهو هذا عىل زاد وما الثانية،
بحسب لبنان اسم تحت مندرج هو مما بغريه متصًال القسم هذا نُوِرد أن والتفصيل
السلسلتني بني لبنان عىل كالمهم يف جمعوا القديمة القرون تلك أبناء ألن القديم؛ التأريخ
تقدَّم. فيما هذا إىل أرشنا أن لنا سبق كما كثريًا نطاقهما يف ووسعوا والرشقية، الغربية

لبنان سهول (2)

أرواد جزيرة أمام من املمتد السهل وهي: فسيحة؛ سهول ثالثة لبنان بسلسلتَْي يتصل
املولج هذا ويُعَرف البحر، يف والًجا بالجبل ينتهي حيث البرتون، شمايل الحجر وجه إىل
عىل بريوت إىل البرتون ناحية من السهل هذا يمتد ثم النورية، رأس أو الشقعة برأس
عىل بخلدة املعروف باملكان ويتصل الفسيحة، الشويفات يتناول ثم عرضه، يف اختالف
وراء بالسعديات املسمى املكان حتى فيمتد يبتدئ ثم قليًال، هنالك فينقطع البحر شاطئ
إقليم قرى من بقصوبة املسماة القرية حد إىل منقطًعا ويلبث هنالك فينقطع الدامور،
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يُقال مكان يف ينتهي حيث الجية وراء ما حتى قليًال باالنفراج آخذًا يبتدئ ثم الخروب،
ثم الشهرية، صيدا بساتني من بالقرب الرميلة رأس من يبتدئ ذلك بعد ومن زاروط، له:
البحر شاطئ عىل تمتد منها املواضع بعض يف املستغدرة األرض من قسم هذا بعد يجيء
األبيض رأس عند ينقطع الذي صور سهل يجيء النهر هذا وراء ومن القاسمية، نهر إىل
حتى منقطًعا ويلبث الغربي، الجنوب جنوبي إىل صور من أميال سبعة بعد عىل وهو
بمرج واملعروف الكرمل، جبل عند املنتهي عكة سهل عىل منه تُِرشف الذي املشريفة رأس
البقاع، بسهل املسمى السهل فهو الثاني: السهل وأما قدم، أربعمائة وارتفاعه عامر ابن
القلعة ذات بعلبك مدينة الشمال جهة من رأسه ويف جهاته، جميع من الجبال تكتنفه
ثالثة بني وعرضه ميًال، سبعني نحو وطوله الشيخ جبل عند جنوبًا وينتهي الشهرية،
مربع) ذراع وستمائة ألف (الفدان فدان ألف أربعمائة أرضه ومساحة وسبعة، أميال

مرت. تسعمائة البحر سطح عن وارتفاعه
سورية، بادية إىل الرشقي الجبل سفح من يمتد دمشق، سهل فهو الثالث: السهل وأما

البحر. سطح عن مرتًا وثالثون سبعمائة وارتفاعه
لم وإننا منها، األخري السهل سيما وال تربتها، يف الخصب عجيبة السهول وهذه
لبنان أن يأتي فيما ِلنُبنيِّ إال منها بيشء اليوم لبناننا اختصاص عدم مع لذكرها نتصدَّ

الحضارة. يف العهد بعيد
من عراها ما نذكر أن بنا يجدر — السهول مطلب — املطلب هذا من االنتقال وقبل
يف عما الناشئة الزالزل أثر عىل وذلك اآلن، عليه هي ما إىل بها وأفىض واالنقالب، التغيري
بطيئة خفيفة حركات لألرضمن يحدث ما أثر وعىل النريان، من املوارج األرضمن بطن

السنني. ممر عىل متتابعة
كتبوا ممن والحديثني القديمني الرشقيني املؤرخني من كثريون ذكرها فقد الزالزل أما
يشء كل يف مبالغتهم آثارها وصف يف وبالغوا الحوادث، تلك بذكر اهتموا وقد سورية، يف
وكثريًا ذلك، وغري أذناب ذات نجوم وظهور وجوع قحط من العادة فوق سنتهم يف رأوه
تبلغها ال خفية يد من خفية رضبة ذلك أن واعتقاد األثر ورعب املشهد هول شغلهم ما
بالًغا منهم العالم لنرى وإننا الرضبات، تلك استكناه عن بمداركها األدنى العالم نفوس
التعليل. إىل اه يتعدَّ وال الحال، واقع حد عند يقف بلغ ما الحقائق عن البحث حب منه

اليسوعي المنس هنري األب للعالم مقالة املرشق مجلة من و٨ ٧ العددين يف رأينا وقد
األثر من الزالزل لهذه كان ما منها يتبني وسريها» نواميسها وبيان سورية يف «الزالزل يف
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نلخص أن فرأينا وضعها، يف اليشء بعض غريَّ مما السهول؛ تلك من األماكن بعض يف
أوصافهم يف املؤرخني فات ما عىل أَِسفحرضته كما لنأسف وإننا بمطلبنا، يتعلق ما منها
مثل نرى أن غرو ال ولكن التحقيق، من العلمية األبحاث تقتضيه ما مراعاة من املسهبة
منيع. سور الخالصة العقيدة حول فيها قام بالد املعجزات؛ بالد أبناء عن صادًرا ذلك

معلوم، قدر عىل متوازيني خطني بني جاٍر الزالزل من الشامية الثغور يصيب ما إن
الغربي وهو — األول فالخط حادة، زاوية بشكل حلب عند واحد ملتقى إىل ينحرفان ثم
فمنبج «أورفة» الرها إىل ويجري بكر ديار بقرب السفيل دجلة مجرى عند يبتدئ —
ينتهي، حيث وغزة عسقالن إىل البحر بساحل فيمر الجنوب إىل يميل ثم فأنطاكية، فحلب
— الرشقي وهو — الثاني والخط لبنان. ساحل جميع يجتاز الخط هذا فإن عليه وبناءً
ثم حلب، عند األول الخط ويقطع الجنوب، نحو مستقيًما وينحدر عينتاب، عند يبتدئ

األردن. غور إىل البقاع بالد العايصووهاد وادي وسط يف سائًرا يجوز
أصحاب رواه ما عىل وقع املتوسط للبحر املجاورة البالد من األول الخط مواقع ففي
و٣٤٠، و٣٣٣، و٣٦٠، ،١٣١ سنة وهي: للمسيح؛ اآلتية السنني يف الزالزل من عدة اآلثار
و٨٥٣، و٧٧٥، و٧١٣، و٥٨٩، و٥٨٠، و٥٦٠، و٥٤٣، و٥٢٩، و٤٥٨، و٤٤٤، و٣٨٧،
و١٢٠٤، و١١٥٥، و١١٢٩، و١١٠٩، و١٠٦٩، و١٠٦٣، و١٠٣٣، و١٠١٦، و٨٥٩،
و١٨٥٩، و١٨٢٢، و١٧٩٦، و١٧٨٣، و١٦٥٦، و١٥٤٦، و١٤٠٢، و١٣٣٩، و١٢١٢،

و١٨٧٣. و١٨٧٢،
املوقعة عىل عرضالكالم يف إسرتابون به أخرب ما منها املسيح قبل زالزل عدة وحدثت
مياه «جاشت قال: إذ رسبيدون؛ والقائد عكة أهل بني املسيح قبل ١٤٣ سنة يف جرت التي
رسبيدون، جنود من هاربًا فرَّ َمْن وأغرقت املد، يف كما وامتدت وصور، عكة بني البحر

الهالكة.» األسماك بني البحر سيف عىل جيشهم ُوِجد املياه ت ُحِرسَ وملا
واشتهر ،٣٤٥ سنة يف األول يوستينيان أيام حدثت التي الزلزلة الزالزل أعظم ومن
من األماكن بعض يف حدث ما عىل دالة هذه أيامنا إىل آثارها وبقيت التأريخ، يف ذكرها
وطرابلس، البرتون بني موقعه الشقعة رأس «إن ثاوفان: املؤرخ قال الساحل. هيئة تغيري
الرأس هذا شمايل الطريق وأصبحت واسع، خور مكانه يف وصار البحر، إىل يومئٍذ ُقِذَف

عموديٍّا.» قياًما املاء وجه فوق قائمة صخوًرا الساحل وأصبح سلوكها، متعذًَّرا
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شكل فغريَّ حدث ذكره تقدَّم ما مثل من حادثًا «إن المنس: هنري األب قال غرو، وال
وصور قيسارية يف سيما وال وساخت، أمكنة عدة األرضيف فانخسفت األرايضالساحلية،
صور موقع تعيني من املانع السبب هو ذلك كان وربما والبرتون، وجبيل وبريوت وصيدا
عند يُرى املدن هذه كل ويف والدقة، بالضبط محكًما تعيينًا كذلك صيدا وموقع قديًما
ويُشاَهد عديدة، قرون منذ املياه غمرتها قد عظيمة ومباٍن جليلة مآثر البحر ماء ركود

البحر.» مياه تغمرها اليوم وهي قديمة مقالع آثار الكلب نهر مصب عند
يشاهد السواحل تغيري عىل الدالة اآلثار من المنس األب إليه أشار ما مثل ومن هذا،
األمكنة يف وكذلك بخلدة، املعروفة املحلة من الجنوب جهة إىل الواقع الرأس يف كما كثري

الجية. من القريبة
السنني يف حدث ما بالذكر منها األب خص كثرية زالزل حدثت الرشقي، الخط ويف
و١٣٠٧، و١٣٠٢، و١١٧٠، و١١٥٧، و١١٣٨، و١١١٤، و٩٩٢، و٧٤٦، ،٧٣٨ اآلتية:

و١٨٥٤. و١٨٣٧، و١٧٥٩، و١٦٦٦، و١٦٥٩،
القدسوبحر بني الواقعة الربية ويف األردن وادي يف حلَّ ٧٣٨ زلزال «إن تاوفان: قال

األنحاء.» تلك أديرة غالب َر فدمَّ لوط؛
يََر لم زلزلة السنة هذه يف حدثت «أن ١١٧٠ / ٥٦٧ه: سنة تاريخ يف األثري ابن وقال
وكان البالد، من وغريها والعراق واملوصل والجزيرة الشام بالد أكثر عمت مثلها الناس
وحلب وبارين وشيزر وحماة وحمص وبعلبك دمشق من كثري فخرب بالشام، أشدها

وغريها.»
حلب» تاريخ يف الحلب «زبدة كتاب يف العديم بابن املعروف الدين كمال ووصف
يف النريان مرج مفاعيل من يظهر وقد هائًال، وصًفا ١١٣٨ سنة يف وقعت التي الزلزلة
سنة زلزلة يف كان كما عاقبة أسوأ تكون حينئٍذ فالزلزلة الخطني، مواقع يف األرض بطن
يف ورجفة زلزلة بأنطاكية السنة هذه يف «كانت قال: إذ الطربي؛ وصفه مما ٨٥٩ / ٢٤٥ه
يُدَرى ال فرسخ عىل نهر منها وغار فهاج البحر يف وسقط األقرع، الجبل بها تقطَّع شوال
وأرجفت الشام، وسواحل وأدنة وطرسوس والرها ودمشق حمص وأصاب ذهب، أين
١١٥٧ / ٥٥٢ه سنة يف واحدة الزلزلة هذه مثل وحدث بأرسها.» جبلة وذهبت الالذقية،
وصور، وصيدا، وبريوت، وطرابلس، والالذقية، وأنطاكية، وحمص، حماة، منها: خربت

وعكة.
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«اإلفادة كتاب يف ١٢٠٢ سنة زلزلة عىل كالمه يف البغدادي اللطيف عبد وأثبت
الزلزلة تلك من تأثرت أن منهما يتبنيَّ ودمشق حماة من وردا كتابني نسخة واالعتبار»
قوتها مع وبعلبك ولطافتها، اكتنازها مع وبارين وعمارتها، إتقانها مع حماة قلعة
وكذلك بعضها، سقط بانياس وأن أهلها، عىل بدمشق مساكن عدة وتساقطت ووثاقتها.
يَبَْق فلم جن بيت وأما السمرة، حارة سوى قائم جدار بها يَبَْق لم ونابلس وتبنني صفد
ولم غارت، حوران بالد أكثر وكذلك الخسف، عليه أتى وقد إال الجدران أساس وال منها
إن «يُقال الكتابني: أحد يف وجاء الفالنية. القرية هذه فيه: يُقال موضع منها لبلد يُعَرف
وهو لبنان جبل وأما صافيتا، وكذلك بها، ُخِسف وعرقة ثلثها، وُصور أكثرها، سقط عكة
الجبلني إن عنه: فيُقال األخرض الريباس منه يُجَمع جبلني بني إليه الناس يدخل موضع

رجل.» مائتي تناهز عدتهم وكانت بينهما من عىل انطبقا
لبنان، سواحل يف التغيري محدثة وحدها هي ليست الزالزل إن قلنا: أن لنا سبق وقد
ممر عىل متتابعة بطيئة خفيفة حركات من لألرض يحدث ما ذلك يف معها يشرتك بل
القديس كلية يف الطبيعيات مدرس — زموفن غدفريد األب العالم أثبت فقد السنني،
وسورية بريوت ساحل ارتفاع يف مقالتني املرشق، مجلة من و١٢ ٩ العددين يف — يوسف
قرب من خصوًصا يظهر ذلك وأن ارتفع، قد مداه طول عىل سورية ساحل أن منهما أنتج
البحرية الرواسب ومن وطرابلس. وصيدا، وصور، كيافا، القديمة: املرافئ يف املياه غور

البحر. سطح فوق مرتفعة اآلن تُرى التي
السحاب بشماريخه يناطح لبنان مثل قائًما جبًال أن فيه شبهة ال مما فإنه وبالجملة،
أقدامه مواطئ عند البحر إىل وينظر جارفة، وسيول ثلوج من بقذائفها جلده فتقرشَّ كربياءً
إىل وينظر املغاوير، األبطال صدمات بأمواجه ويصدمه عليه، ويزبد البحر فريغي ازدراء،
جبًال سكينتها عىل لها الحسد بنريان قلبه فيتلظى املطمئنة الراقدة السهول من حوله ما

السنني. ممر عىل والتبديل التغيري حوله وما هو يعرتيه أن بد ال ذلك، مثل

لبنان تربة (3)

فسميكة الوديان يف وأما الصخور، عىل مرتكزة رقيقة طبقة الغالب يف هي البنان تربة إن
معالجتها إىل أهله عمد االنحدار شديدة لبنان يف األرض كانت وملا فيها. األجراف لرتاكم
يخلو ال أمر إىل اللبنانيني ننبه أن بنا يجمل وهنا السيل، من لرتابها صونًا بالجدران
بدون االنحدار الشديدة األرض تُرتَك أن ذلك به؛ العمل موضع ُوِضع لو الفائدة من
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أشجار مثل تربتها حرث بدون فيها النمو عىل تقوى التي األشجار لصنوف منبتًا حرث
ويف الجدران. من لرتابها أصون ذلك فإن الطبيعي؛ النماء من وشأنها املرتوكة اآلجام
أجزائه لتماسك الرتاب صون جهة من كان سواء غريها من أعظم منفعة األشجار هذه
أكثر يجيء املدى بطول ريعها فإن الريع؛ جهة من كان أو الجذور، من فيها يشتبك بما
مهما السيول جرف من مأمن يف تكون ال فإنها األرض هذه ُحِرثت لو وأما غريها، من
هذا الجدران. خالل من يذهب السيل بمياه ترابها من املجروف فإن بالجدران، ُعولَِجْت
األرض بتلك يمر ال حال كل ففي برتابها، ويذهب الجدران تلك نفسه السيل يثغر لم إذا
تحتها من وينكشف الرتابية، الطبقة تلك من عليها ملا فاقدة تميس حتى زمن املنحدرة
أرايض من يشء إىل عمدوا أن إىل الناس ببعض الغرة ذهبت وقد شيئًا. تنبت ال صخور
وجعلوا أرومها، واستأصلوا أشجارها، فقطعوا االنحدار من عليه هي ما عىل اآلجام تلك
فوق طبقة أوراقها من املتناثر بسبب بخصبها األمر أول يف مغرتين ويزرعونها يحرثونها
من عليها كان ملا فاقدًة الزمان من مدة بعد األرض تلك رأوا أن إىل األمر بهم فأدى طبقة،
بها النتفعوا بأشجارها عامرة أبقوها لو أنهم مع للغرس، وال للزرع صالحة غري الرتاب،
األرز من األخشاب بتجارة مشهورين الغابرة القرون يف كانوا اللبنانيني أن نرى أما كثريًا.
اضطرتهم الحاجة كانت ربما ولكن واملباني؟ السفن اصطناع يف يُستعَمل كان مما وغريه
القاصية الثمرات عن والتغايض مقدارها، قلَّ وإْن الدانية الثمرات اجتناء إىل كله ذلك يف

مقدارها. كثر وإن
الجواهر من تراكيبها يف يدخل بما للنمو صالحة كريمة حال كل يف اللبنانية واألرض
فمنها ألوانها، تختلف األرض وهذه ونموه، النبات لغذاء الصالحة العضوية واألجزاء
لإلنماء صالحيته تزداد ِعذْيًا يكون منها الصخور يالمس وما وسوداء، وحمراء بيضاء
ألن بعضها؛ من املتحات من تراكيبه يف يدخل وبما الصخور مالمسة من املكتسبة بعذاوته
الرميل، أو الصديف، أو الجيص، من أو الطباشريي، من إما تكون أن تخلو ال الصخور هذه
بسبب قليًال؛ منها املستعمل كان وإن كثريًا، جيدة أرضلبنان فإن وبالجملة، الصواني. أو
نطاق يف عوا وسَّ إن لهم تيرسَّ ملا ونشاطهم إقدامهم لوال واللبنانيون فيها. الصخور كثرة
وتغشية الصخور تلك بإزالة وذلك اآلن، عليه هو ما بلغ حتى أراضيهم من املستعمل
من االسرتزاق موارد وقلة األرض إىل افتقارهم فإن غرو وال ترابية. بطبقة منها البعض

الحاجة. ابن املرء فإن النشاط؛ ذلك فيهم أوجدا دونها
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لبنان هواء (4)

منه، والثالثني والخامسة الشمايل العرض من والثالثني الثالثة الدرجة بني واقع لبنان
العرض هذا يف الواقعة األماكن عن هوائه جودة حيث من كثريًا يختلف فإنه هذا ومع
من صنف كل من فيه ليجد اإلنسان وإن والهند. ومكسيكو، إفريقيا، شمايل مثل: نفسه؛
إذ البلدان؛ سائر عىل مزية هذا يف فللبنان مزاجه، يوافق ما منها ويتخري الهواء، صنوف
االرتفاع درجات بحسب منسوًقا اختالًفا وأعاليه بنيسواحله درجاتها تختلف فيه الحرارة
السواحل من رست لو وإنك الحرارة، من واحدة درجة نقصان العلو من مرت مائتي لكل
الدرجات؛ تلك جميع تجتاز أن واحد يوم بمسرية لك لتيرس هامته إىل أقدامه عند املنبسطة
مقياس من درجة ٨٥ معظمه بالغ الصيف وحر شماليه، سواحل من صباًحا ركبت لو إذ
نسماته، لطيف من الحياة ترشف قمته عىل وأنت إال الشمس عنك غربت ملا فارنهيت
أمزجتها، اختالف عىل لألبدان مالئم لبنان هواء فإن وبالجملة، ببياضملته. برصك وتعلل
البعض إال اللبنانيون يعرفها ال يكاد املزمنة واألمراض بجودته. املثل يَُرضب أصبح حتى
يُعزى ال االلتهاب هذا أن عىل املزمن، الشعبي االلتهاب يصيبهم الذين سواحله سكان من
يف واإلفراط األعراض، من الوقاية يف التفريط إىل يُعزى مما أكثر الهواء إىل فيه السبب

مزيد. من عليه ليس حد إىل ونحوه التبغ استعمال
األماكن يف كثريًا وضوحها ويظهر بمميزاتها، واضحة فأربعة السنة فصول أما
من غريه مطلب إىل املطلب هذا من ننتقل أن وقبل الوسطى. واألماكن الجبل من العالية
ذلك الشأن؛ عظيم بالهواء يتعلق أمًرا نذكر أن الرضورة من نرى لبنان جغرافية مطالب
وذلك يصلحه، ما ومنها يفسده ما فمنها كثريًا، الهواء يف تؤثر األشجار أن املعلوم من أنه
الورق العريضة األشجار تكون الغالب ففي لها، غذاء الهواء أجزاء من تتناوله بحسبما
من أُولِعوا اللبنانيني أن ومعلوم واألرز. التوت شجر بني فشتان غريها، من رضًرا أكثر
من يلزمه الصنف هذا أن ولعلمهم املنفعة من فيه لهم ملا التوت أشجار بغرس زمن
بما السماد عىل تشتمل القرى يف باملنازل تحيط التي األرض وأن غريه، من أكثر السماد
إنهم حتى فيها، التوت غرس من فأكثروا والقاذورات؛ الهوالك من اضطراًرا فيها يُطَرح
لذلك فسد القرى من كثريًا وإن الشجر، هذا يُظلِّله أن بدون ذراع ِقيَد منها يََدعوا لم

صافيًا. نقيٍّا كان أن بعد هواؤها
ومكمالت التحسني أسباب من البلدان من لغريه تيرسَّ ما للبنان تيرسَّ لو إنه ثم
البلدان أجمل من لكان بغريه اشتغلت كما والصناعة الزراعة يد به واشتغلت العمران
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بغري سخاءً عليه سخت بل محاسنها من بيشء عليه ضنَّْت ما الطبيعة فإن وأفضلها؛
قد الكرام املترصفني من فيه األعمال زمام تقلد من أن ننكر ال ذلك مع ولكننا حساب،
ألنهاره والقناطر املعابر وإنشاء املسالك، بتمهيد الحال تحسني من وسعهم يف ما بذلوا

بابه. يف ذلك سيتبني كما وسواقيه

وشجره لبنان نبات (5)

حتى الحرارة، ودرجات فيه األرض طبيعة اختالف بحسب كثريًا لبنان يف املنابت تختلف
منابت من ونموه لغذائه صالح منبت وله إال النبات أصناف من صنف يوجد ال يكاد
علماء من اثنني فإن كثريًا؛ فيه النبات أصناف كثرت ذلك أجل ومن الجبل. هذا أرض
أكثر منه جمعا أن شهرين مدة يف لهما تيرس قد — وهمربيخ أهرنربج وهما — النبات
النبات أصناف بجمع املشتغلني من غريهما أن علمنا وقد صنف. ومائة صنف ألف من
كثريًا جمعا قد — سابًقا طرابلس يف فرنسا قنصل بالنش واملسيو بوست الدكتور مثل —
«نبات املسمى بوست الدكتور أحدهما كتاب من ذلك يتبني كما لبنان، نبات أصناف من
من األرض طبيعة اختالف هذا يف والسبب وبواديها». املرصي والقطر وفلسطني سورية
تختلف لبنان األرضيف طبيعة إن قلنا وقد أخرى، جهة من الحرارة درجة واختالف جهة
ألسنتهم عىل املتداول من أصبح حتى وعامتهم، اللبنانيني خاصة يعرفه واضًحا اختالًفا
إذ فيه؛ الحرارة درجات وكذلك أخرى طبيعة آخر وشرب األرض من شرب كل قيد بني أن
جودة عن فضًال ذلك األرض، مناطق من منطقة كل لنبات يصلح ما املنابت من فيه يوجد
وبصون القيظ سورة بتلطيف نموه يف النبات يالئم مما ليًال الندى من يقع وما هوائه
املائية بنقص جذوره من يفقده عما فروعه من بالتعويضعليه الجفاف من النبات مائية
من يُشاَهد ما هذا عىل دليًال وحسبنا الجاف. الهواء وتسلط الحرارة لشدة األرض من
وبني الجاف، الحار الهواء ويقل الندى وقوع فيه يكثر عام بني األشجار نمو يف الفرق

األهوية. من الصنف هذا ويتسلط الندى فيه يقل آخر عام
كلمة وهي األرز، هو إنما الغابرة القرون يف األشجار من لبنان به اشتهر ما إن
الكتاب يف ذكره ورد وقد الثبات، معانيها من العربية يف ومادتها متني العربانية يف معناها
الثاني الهيكل خشب ومنه سليمان، وهيكل داود قرص بُنَِي ومنه مواضع، عدة يف املقدس
كثرية؛ آجام سليمان أيام يف الشجر من الصنف هذا من وكان زربابل، أيام يف ُجدِّد الذي
إىل منها يَبَْق لم أنه غري منها، الخشب بقطع رجل ألف ثمانني شغل سليمان إن قيل إذ
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وخمسني مائتني عىل تشتمل الفخار، معارص قرية فوق أجمة وهو يسري؛ يشءٌ إال اآلن
فوق كبرية وأجمة «األبهل»، باسم لهم املجاورة القرى أهل وعند عندهم تُعَرف شجرة
القطران الستخراج أُْحِرَقْت قد كانت وهذه زحلتا، عني قرية فوق وأجمة الباروك، قرية
بالقرب وواحدة والعاقورة، أفقا بني وواحدة شجًرا، أكربها وهي فنََمْت عادت ثم منها،
ستمائة عددها يبلغ التي أشجارها لضخامة صقع؛ كل من السياح يقصدها برشي من
عن قدم آالف ستة يرتفع مكان يف الجبل بسفح قائمة وصغرية كبرية بني شجرة وثمانني
فعددها اآلن وأما شجرة، ٢٨ بالغة ١٥٥٠ سنة يف منها الكبريات وكانت البحر، سطح
شجرة قلب ويف جانبها إىل معبد بُنَِي وقد مقدسة، يحسبها الناس وبعض شجرة، ١٢
سوًرا، لبنان مترصيف ثالث باشا رستم له املغفور األجمة لهذه أقام وقد لناسك، معبد منها
آالف. عرشة نحو شجراتها وعدد الشجر، صغرية وبرشي تنورين قرية بني أخرى وأجمة
أفضل وهو اللبناني األرز نوع أصلها أنواع عدة وهو املخروطية، الفصيلة من واألرز
قدًما ٢٤ من تبلغ القاعدة عند ودائرته قدم، مائة من أكثر منه الساق طول يبلغ األنواع،

.٣٠ إىل
يف منه يكون ما وأكثر والصنوبر، والرسو، بأنواعه، السنديان لبنان أشجار ومن
صمغه باستعمال املشهور واللبنى والبطم، والجميز، واألزدرخت، والرشبني، املتن، قضاء
الجنوبية سيما وال سواحله يف والنخل األنشاد، نشيد يف وارد هو كما البخور كاستعمال
مثل معابدهم من كثري عىل ُرِسم إنه حتى مقدًسا، رمًزا الفينيقيني عند كان وقد منها،
الدبق. يُستخَرج ومنه أيًضا، بالسواحل املقساس وشجر لبنان يف بزيزا وقلعة بعلبك قلعة
الثالثة األنواع هذه من رزقه معظم ويستحصل والتوت. والعنب، الزيتون، أشجاره: ومن
ثمانية عن قيمته تزيد العام يف الحرير من يُصدَّر ما فإن منها التوت سيما وال الشجر، من
من املستخرج الزيت وأما للموايش، علًفا بورقه وكذلك وثمره بحطبه ويُنتَفع فرنك، ماليني
جودته يف والسبب لبنان، أقاليم من الخرب بإقليم منه يُستخَرج ما أجوده فمن الزيتون
أجود زيتها الغالب يف يكون البيضاء األرض فإن منبته تربة وطبيعة استخراجه، طريقة

غريه. من
والصفصاف والخروب والزعرور لبنان شمايل يف وأشهره والجوز اللوز ومنها
والكمثرى زيت املرمنة نوى من ويُستخَرج بأنواعه، واملشمش والتفاح والتني والطرفاء
والدردار واللزاب والزيزفون، والحور والدلب والكرز بأنواعه، والليمون والدراقن والخوخ
يكون ما وأكثر والسفرجل. والحناء والعناب والخروع والزمزريق، والقطلب والقيقب
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والعوسج والكستناء والبندق منه البطم شجر ويطعمون والفستق، الكورة قضا يف منه
والياسمني والورد واملوز، والصبري كالدفل واألنجم؛ الغراس من كثري فيه ويوجد وامليس.
والريحان القز دود لرتبية ويُستعَمل والغزار. الفاريس والقصب السكر وقصب واآلس،
كالبنفسج العطري؛ النبات من وكثري والياسمني، والفل والبيلسان، والقندول والوزال،
الحاصالت ومن واملضعف. واملنثور واألقحوان، والنعنع والحبق واملردكوش، والقرنفل
إنما النوع هذا من يكون ما وأجود اللبنانيني، رزق موارد أعظم من وهو التبغ، النباتية
ما كله ذلك من وأجود الكورة، أنحاء وبعض وجبيل الريحان جبل يف يُزَرع الذي هو
من اإلسالمبويل الصنف زرع يف اللبنانيني بعض أخذ وقد البلمند. دير أرض من يحصل
تربتها تشتمل اللبنانية األرض كأنَّ الجودة، حيث من املرغوب حسب عىل يجئ فلم التبغ
الجبل، من الجنوبي القسم يف وخصوًصا الصنف، لهذا تصلح ال تراكيبها يف جواهر عىل
اإلسالمبولية األصناف من الجودة يف كثريًا يقرب بمحصول جاء فقد الشمايل القسم وأما
إنما الغالب يف لذلك والسبب املتن، قضاء أعمال من الحوذ جوار قرية من منه كالحاصل
أخذوا قد اللبنانيني بعض فإن التنبك؛ ثم الشمال يف وِقلَّته الجنوب يف البوتاس كثرة هو
مثل األماكن بعض يف إال املطلوبة بالفائدة يأِت لم ولكن بزراعته، يعتنون األيام هذه يف
التنبك من كثريًا يقرب فيهما منه الحاصل فإن جزين؛ قضاء أعمال من والجرمق زحلة
وكرسنة وماش، وعدس وشعري، قمح من الحبوب اللبنانية: الحاصالت ومن العجمي،
وبازالء وحلبة، وشوفان وبرسيم، وفصة (باقية)، وبيقة وسمسم وذرة، وفول وحمص،
والقرع، والقثاء والكرنب، وامللفوف والكوسا، كالخيار الخرضاوات: من وكثري ولوبياء.
والقلقاس والبطاطة، والباذنجان والبندورة، والبطيخ والخس، والفجل والجزر، واللفت

ذلك. وغري (البنجر)، والشمندور (أريضشوكي)، والخرشف البلدي
يدخله مما بيشء؛ مشوب غري رصف وأكثره «النبيذ»، أيًضا اللبنانية الحاصالت ومن
عفوصة، ذو الغالب يف فهو األسود فأما واألصفر، األسود فمنه نبيذهم. يف اللبنانيني غري
كرسوان بنواحي ا خاصٍّ استخراجه السابقة األيام يف كان حلو، الغالب يف فهو األصفر وأما

نبيذها: يف قيل التي سبعل سيما وال طرابلس معاملة إىل يليها وما

ال��س��ب��ع��ل��ي ال��ن��ب��ي��ذ إال م��ح��رٌم ال��ن��ب��ي��ذ ك��ل

األيام هذه يف منه يُستخَرج ما وأجود اللبنانية، األنحاء جميع يف استخراجه كثر ثم
املسكرات من صنف وهو و«العرق»؛ لبنان، يف املتن قضاء قرى إحدى زكريت قرية نبيذ
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وقد زحلة، مدينة يف منه يُستخَرج ما وأكثر باللبنانني، ا خاصٍّ استخراجه يكون يكاد
كرسوان. قضاء قرى إحدى ميكائيل زوق قرية يف يُستخَرج ما منه بالجودة اشتهر

به يطبخ وهذا الخرنوب ومن الزبيب، أو العنب من يُستخَرج ما بنوَعيْه و«الدبس»
املستخرج بالدبس كذلك التني ويطبخون بالسكر، املربياُت تطبخ كما التني اللبنانيون

أيًضا. وبالسكر نفسه التني من
لبنان جنوبي يف أي الزيتون، يكثر حيث كان ما أنواعه وأجود و«الصابون»
سورية مدن من كثري مع به ويُتجر بصنعه، املتن يف كفرشيما اشتهرت وقد وشماليه،

وأوروبا.
ويُتجر السواحل يف يكثر منه والحامض الكباد، وخصوًصا بأنواعه الليمون» و«ثمر

أوروبا. مدن مع أيًضا به
األصناف، أفخر يُستخَرج ومنه طرابلس، إىل البرتون من يمتد ومغاصه و«اإلسفنج»
لريا ٤٠٠٠ من العام يف يكسبون كانوا رجًال ٥٥٠ يديرها قاربًا ١٢٠ لبنان مغاص ويف
دون من به املتجرين لكثرة الصنف هذا من الكسب فقلَّ اليوم وأما لريا، ٦٥٠٠ إىل

اللبنانيني.
ويكثر الزهر» و«ماء الورد، أزهار من السواحل يف استخراجه ويكثر الورد» و«ماء

الليمون. زهر من أيًضا السواحل يف استخراجه

لبنان معادن (6)

البعض استخراج يف كان ربما ولكن به، االنتفاع يمكن مما املعادن من يخلو ال لبنان إن
كان هذا أجل ومن النفع، دونه يضيع ما والعمل النفقات من تستلزم صعوبات منها
معادنهم عن ليغفلوا كانوا وما املعادن، الستخراج السحيقة البالد يقصدون الفينيقيون
نفاية من يُرى ما كان وربما الصعوبات، من استخراجها يف ما لوال غريها إىل ويسعوا
فيها بالحفر اشتغلوا أنهم عىل دليًال لبنان من األماكن بعض يف املعادن من املصهور
بالقرب وآخر العاقورة، فوق معدن الحديد معادن من لبنان ففي استخراجها. يف وَسَعْوا

مرجبا. بآبار وتُعَرف الشوير، من القريبة املروج من
إبراهيم له املغفور اكتشف فقد أراضيه؛ طبقات يتخلل الحجري الفحم أيًضا وفيه
بقضا قرنايل من بالقرب الفحم هذا من منجًما ١٨٣٥ سنة باشا عيل محمد ابن باشا
الشامية، للديار مزايلته بعد وشأنه املنجم هذا وترك كبريًا، قدًرا منه واستخرج املتن،
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وترشيش، حمزة، حارة ويف وبكفيا، الشوير، نواحي يف أيًضا الحجري الفحم ويوجد
طورين عني ويف جزين، قضاء من األنحاء بعض ويف املتن، قضاء أعمال من سلوان وكفر
معادن لبنان يف أيًضا ويوجد كرسوان. قضاء من الرجمة عني ويف البرتون، قضاء من
وضيق املعادن، استخراج بصناعة أهله لجهل ولكن والفضة.2 والتوتيا كالنحاس أخرى؛
البعيدة، الثمرات اجتناء عىل الخطرية األعمال يف الصرب عىل اعتيادهم وعدم اليد، ذات

الحالل. الرزق أبواب من الباب هذا يطرقوا لم األسباب؛ من ذلك ولغري

لبنان حيوانات (7)

وهو اآلذان، الطويل العنز فمنها: األنواع؛ كثري لبنان يف واآلبد منه الداجن الحيوان إن
والحمري، والبغال والجمال كريمة، وغري كريمة والخيل البلدان، من غريه يف يوجد ال
الخارج من لبنان إىل التجار بها يأتي الكبرية األليات ذوات واألغنام والجاموس، واألبقار
فينحرونها، كبريًا السمن من مبلًغا تبلغ حتى فيعلفونها اللبنانيني، من ويبيعونها
والذئب آوى، وابن والثعلب واألرنب، الغزال ومنها: الشتاء، آونة إىل لحمها ويذخرون
والخنزير الشيخ، وجبل صنني كجبل األماكن بعض يف والدب والقنفذ، والنمس والضبع،
العدد كثري املاضية السنني يف كان وقد النمر، ومنها يليه، وما الريحان جبل يف الربي
ولغريه الصنف لهذا يَُعْد ولم اآلجام تلك قلت وقد اآلن، وأما الجبل، يف اآلجام لكثرة
كما كثريًا، عددها فقل القانصني، فتكات بها تتقي ُعُرن القنص حيوانات أصناف من
والحمام الحجال، األوابد لبنان طيور ومن وغريها. كالحجال األوابد الطيور أنواع قلَّْت
السنة من فصول يف تجتازه التي القواطع أما والدوري. والحسون والنسور والغربان،
والسماني، «الرتغل» واليمام والسنونو، والخطاطيف والبواشق، العراقي كاإلوز معلومة؛
الطيور. صغار من ذلك غري إىل والعقبان والشحرور والهدهد األريض، والدجاج والفري
مشهور وعسله والنحل القز دود منها ا، جدٍّ كثرية فإنها والهوام الحرشات وهكذا فكثرية،
القائمة األزهار لفقد كثريًا تصلح ال السواحل يف الصنف هذا تربية ولكن القديم، يف
خالياه نقل عىل أماكن عدة يف له املربون ل عوَّ ولذلك السنة؛ من كبري قسم يف بغذائه
يف كان ما النحل وخري «الجرود»، الرصود إىل الصيف يف وردها السواحل إىل الشتاء يف
من واملعارص بعقلني ويف كرسوان، أعمال من وأفقا ذبيان كفر ومزرعة وفاريا، العاقورة
من وبرشي وبزعون حرصون ويف املتن، من وأرصون سلوان وكفر بزبدين ويف الشوف،
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يف الغالب يف وهذا عطري، نبات ذا مرعاه يكون نحل من كان ما العسل وأجود البرتون.
األرض. من «البعل» العذي

السواحل حقول سيما وال — لبنان حقول عىل السنني بعض يف الجراد يسطو وقد
فيجتاح بعيدة مهاب من الرياح أجنحة عىل محموًال الشمس، عني يحجب بعدد — منها
املسمى الجراد ذلك بعد منه فينتج عليها يقع التي األرض ينقف ما وكثريًا الزرع،

الرصود. نحو الغالب يف وجهته وتكون الزحف يف فيأخذ بالزحاف،
وكثريًا ويهلكه، السمرمر. له: يُقال طائر الجراد عىل األحيان بعض يف يسطو وقد
منها الحية من كثرية أنواع لبنان ويف آخره. عن يهلك حيث البحر إىل بصوته يسوقه ما
العالج، فيه ينجع ما موضع يف عالجه إىل يبادر لم إذا حاًال امللدوغ يقتل ناقع سم له ما

ندر. فيما إال يقتل ال ولسعه العقرب وفيه لدغه، يؤذي ليس ما ومنها

لبنان أنهار (8)

البحر يف تصب أنهار منها تتكون والغربي الرشقي منحدريه من املنفجرة لبنان مياه إن
العادة هي كما مجاريها من األماكن بعض يف األنهار هذه أسماء وتختلف املتوسط،

فمنها: األرض؛ أجزاء سائر يف األنهار تسمية يف الغالبة

قديشا نهر

ماءٍ عينا أصله قديشا، وادي له: يُقال ضيق واٍد يف يجري كبري نهر وهو املقدس)؛ (أي:
أسفل عند تلتقيان قزحيا. دير تحت واألخرى برشي، تحت مكان من منفجرة إحداهما
كبري نهر ذلك من فيجتمع عديدة، وينابيع ومياه جداول إليهما ينصب حيث الوادي
وهناك طرابلس، مدينة عند املتوسط البحر يف ومصبه لبنان، أرز أسفل عند األعىل منبعه

املدينة. هاته بساتني لسقي بقنوات مياهه ع وتُوزَّ عيل بأبي يُكنى

الجوز نهر

تذهب هناك ومن املسيلحة، قلعة من بالجنوب ويمر الجوز وادي يف يجري صغري نهر
فوق بمغارة غزيرة ماء عني أصله البساتني، من حولها ما فتسقي البرتون إىل قناة منه
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وعىل ميًال، عرش خمسة وطوله البرتون من بالقرب الروم بحر يف يصب وهو حلدا، كفر
البرتون. إىل مياهه فيها جرت الوضع محكمة قنوات آثار ضفتيه إحدى

إبراهيم نهر

من بالقرب أفقا مغارة من يخرج النهر وهذا أدوني3 بنهر القدماء لقبه كبري نهر
مدينة من الجنوب إىل الروم بحر يف ومصبه الغربي، الجنوب إىل ومجراه العاقورة،
تلك ينبوع وأما ميًال، عرش ثمانية وطوله أميال وخمسة نيف وبينها وبينه جبيل،
غورها يف منفذ من املاء إليه يجري املكمل لحف يف اليمونة بحرية من إنه فيُقال املغارة،
نبع يف تؤثر البحرية تلك يف تحدث التي التغيريات بأن ذلك عىل واستدلوا األرض، قلب يف
بنى ٦٩٥ب.م سنة ويف جبيل. من دنت متى إال منها يُنتَفع فال النهر هذا مياه وأما أفقا،
نظري ال كبرية قنطرًة مارون يوحنا القديس أخت ابن إبراهيم األمري املردة أمراء سابع له
ب لُقِّ هذا أجل ومن اآلن، إىل باقية وهي واالرتفاع الطول يف البالد هذه قناطر بني لها
البناء متقنة متينة قناطر ذات قناة النهر هذا جانب وإىل إليه. نسبًة إبراهيم؛ بنهر النهر
يَبَْق ولم َدَرَسْت وقد جبيل، إىل تُؤَخذ كانت التي املياه عليها تجري زبيدة قناطر ى تُسمَّ
حمراء بأراٍض تتصل حتى وتعاليها فيضها من فهو مائه احمرار وأما رسومها، إال منها
باشا واصه املرحوم بلبنان املترصفني رابع وبنى إليه، مياهها متعكرة سواٍق وانصباب
جًرسا املترصفني خامس باشا نعوم له فبنى عاد ثم املياه، فهدمتها النهر لهذا قنطرة

.١٨٩٤ سنة يف حديد من

الكلب نهر

ثمانية إبراهيم نهر وبني بينه كبري نهر وهو ذئب، ومعناه «ليقوس» اليونان اه سمَّ وقد
الوادي فم إىل جارية جعيتا جبل سفح يف مغارتني من خارجة عني مياهه وأصل أميال،
من أميال عرشة نحو من آتية اللبن5 ونبع العسل4 نبع مياه بها تختلط حيث هناك؛
من قنطرة أنه إليه الناظر يحسبه أسفله من مقور صخر تحت النهر هذا يمر ثم الجبل،
يصل حتى عيون إليه تجتمع ثم الحجر، جرس ى يُسمَّ وهو عليها، للعبور األيدي صناعة
جونية من الجنوب إىل الروم بحر يف ويصب الغربي، الجنوب إىل يجري وهو مصبه، إىل
فينيقية فتح مرصملا ملك الثاني رعمسيس وهو سيزوسرتيس البعضأن وزعم كرسوان.
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اآلشوريني ملك سنحاريب فتح ملا إنه ويُقال النهر، بقرب صخور يف الفتح تاريخ نقر
اآلن. إىل باقيًا يزل لم وذلك الصخور، تلك يف أعماله وذكر صورته، بنقر أمر فينيقيَة

من بالقرب عظيًما جًرسا سورية ملك أنطيوخوس له بنى ٢٥٠ق.م، سنة ويف
أنطونيانوس امللُك بناءه د فجدَّ السيل، اقتلعها أشجار باعرتاض فُهِدم البحر؛ شاطئ
بَه ولقَّ الطريق، د ومهَّ هناك، الربج وأصلح ١٤٠ب.م، سنة برومية امُلْلك توىلَّ الذي قيرص
قائمة القدماء فيه ونصب الجرس، جنوبي صخرة يف ذلك ونقر األنطونياني، بالطريق
فيها له جعلوا أخرى صخرة إىل حديد من بسلسلة وربطوه كلب، بهيئة كبري حجر من
نهر لذلك ي فُسمِّ منهم؛ فحذَّرهم نبح األعداء طرقتهم إذا أنهم منهم زعًما للطعام؛ نقريًا
بدون ولكن اآلن حتى باقيًا يزل لم وهو البحر، إىل الكلب ذلك تمثال ُطِرح ثم الكلب،
أرقطاي الحاج ابن الدين سيف جدَّد ١٢٩٢ب.م سنة ويف الجرس. ذلك ُهِدم ثم رأس،
الشمايل الجانب إىل قناة الشهابي حيدر األمري أنشأ ١٧٥٠ سنة ويف بناءه، املنصوري
أيًضا ُهِدم ثم منها، لتُسَقى التوت من أغراًسا القناة تحت الوطا يف وغرس النهر، من
األمري فبنى أيًضا ُهِدم ثم يومئٍذ، الجبل حاكم الشهابي عمر بشري األمري بناءه د فَجدَّ
١٨٨٩ سنة ويف اآلن. إىل ثابت وهو منه، قريب بمكان جديًدا جًرسا ١٨٠٩ سنة يف نفسه
رأى ألنه وذلك عليه؛ العربات تمر منه بالقرب آخر جًرسا باشا واصه له املغفور بنى
ثانية فبناه فعاد املياه، هدمته إال بناءه يُتِم يكد لم ولكن لذلك، يصلح ال القديم الجرس
قيقانو أفندي وأنطون الخوري أفندي فارس إىل وترتيبه البناء عىل املالحظة أمر واكًال
السورية، البالد يف له نظري ال ُمتقنًا منيًعا جًرسا فجاء يومئٍذ، اللبنانية املترصفية مهندس
«يف صورته: هذه تاريًخا — والفرنسية والرتكية العربية — الثالث باللغات فيه ونقر
صاحب بعناية الطريق وهذا الجرس هذا أُنِْشئ خان، الحميد عبد الغازي السلطان ظل
نُِقر وقد الشوكتية»، «جرس وسماه «.١٨٨٩ سنة لبنان جبل مترصف باشا واصه الدولة

قيقانو. أفندي ألنطون واآلخر للمؤرخ أحدهما تاريخان؛ أيًضا فيه

أنطلياس نهر

يف يصب بريوت مدينة من الشمال إىل الكلب نهر عن أميال ثالثة نحو يبعد صغري نهر
ال أنطلياس كلمة ألن باسمه؛ املسمى إلياس القديس دير من بالقرب مارٍّا املتوسط البحر
أيقونة من وإما إلياس، أنطش من وإما وإلياس، أنطون من إما منحوتة، تكون أن تخلو
ملا أنطلياس منه يجيء حتى للتحريف يكون ما وأقبل األرجح، هو األخري وهذا إلياس،
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اللفظ يف املالبسة من والهمزة القاف بني ما ومعلوم قونة. هو أليقونة العامي اللفظ أن
ومن املتوسط، البحر عن ساعة يبعد أعالها ينابيع من النهر هذا ومخرج العامة، عند
ساعات يغيض ما ومنها والحاووز، التنور ينبوع مثل الجريان؛ دائم هو ما الينابيع هذه
ينابيع أغزر األرضوهو يف احتفرها برئ من فواًرا يخرج الذي الصفصافات كينبوع قليلة
ساعات بضع يغيض وهو النهر ضفتي عىل املطاحن رحى تدور وبه ماء، النهر هذا
غيضه فلبث ،١٨٩٨ سنة شتاء ويف ١٨٩٧ سنة صيف يف حدث كما السنني بعض يف
عادت وملا األقوال، وتكاثرت عنه األحاديث فتلونت متوالية ساعات ست األخرية املرة يف
من بعض يف ماؤه يغيض ما ومنها محمارة، معتكرة كانت مجراها يف فيضها إىل مياهه
أبًدا. يغيض ال ما ومنها واملغارة، الزيتونة كينبوَعي فيضه إىل الربيع يف يعود ثم السنة،
ساعة مسافة وتجري فيه تنصبُّ واحًدا منهًرا احتفرت قد املخارج هذه وجميع
معمل البحر من مقربة وعىل كثرية رحى الضفتني وعىل البحر، من مصبها تبلغ حتى
األرايض وأما جميعها، سورية يف غريه للورق معمل يوجد وليس النهر، مياه تديره للورق
عىل جنوبيه حمود برج إىل شماليه ضبية حدود فمن النهر هذا مياه من تستقي التي
إىل مياهه مجرى يف الرتاب انهيال فهو غيضه يف الرس وأما ساعة، ونصف ساعة مسافة

وتذيبه. السد تخرتق حتى املياه فتنقطع املجرى يستد حدان
بأن معلومات أوقات يف مجاريها إىل وعودها الينابيع بعض غيض عن يُعلِّل وقد
كثرية أماكن من املياه إليها تتحلب األرض، طبقات يف طبيعية أحواًضا الينابيع هذه ملثل
وعاء من السوائل به تفرغ الذي املمص شكل عىل منفٍذ من لتنفذ فيها وتتجمع أوشاًال
حدان إىل املتحلبة املياه تلك من الحياض امتألت فمتى قوس، شكل عىل أي وعاء إىل
يف نافذة اندفعت القوس انعطاف عندها يجتمع لنقطة موازيًا فيها املياه سطح يصري
جريها، ذلك إذ فينقطع؛ النقطة تلك تحت يكون سطًحا هبوطها يف تبلغ حتى املمص
يف غالبًا يكون فيضها وزمن منتظمة، غري وتارة منتظمة تارًة فرتات ذات تكون وهكذا
املياه، تحلب فيكثر الجبال قمم يغىش والثلج الصخور نخاريب تمأل السيول أن ملا الربيع
يُشاَهد كما غيًضا يغيض ثم برًضا، ثم ا، عدٍّ منها املاء فيجري الينابيع، أحواض وتمتلئ
دير وينبوع الصغري) اليم (أي اليمونة بحرية يف املنصب شهيًدا6 األربعني ينبوع يف ذلك

طرابلس. ملترصفية التابع األكراد حصن قضاء يف الحمرياء
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رستم له املغفور بناه صغري جرس إلياس النبي دير من بالقرب أنطلياس ولنهر
.١٨٨٣ سنة باشا

بريوت نهر

العلماء جمهور عليه اتفق بحسبما بلني سماه وقد ميالن، أنطلياس نهر وبني بينه
واآلخر سلوان، وكفر ترشيش من بالقرب مخرجه أحدهما نهران وأصله ماغوراس،
مخرجه وقيل: القلعة، دير تحت واٍد يف يلتقيان وهما وحمانا، فالوغا من بالقرب مخرجه
أربعة طوله واحد أصل يف صخرين بني منفجر ينبوع وأصله معن، ابن جزيرة أعىل من
أرايض تسقي قنوات منه ويؤخذ هناك، بُنَِي قرص من مصغًرا الُقَصرْي نبع ى ويُسمَّ أميال،
ى تُسمَّ قناطر عىل قناة منه يذهب القديمة األيام من سلف ما يف وكان بريوت، ساحل

والبناء. األساس عجيبة زبيدة قناطر
هذه ومن بزينب7 العرب عند املسماة أودناتوس؛ أرملة زبيدة لها الباني إن ويُقال
بريوت، يبلغ حتى كبرية أخرى قناة إىل عظيم صخر داخل ثقب يف املاء ينفذ القناة
سنة ويف البحر، من بالقرب طويل جرس وله أثرها، إال القناة تلك من يَبَْق لم اآلن ولكن
وذلك اإلتقان، مستكمل البناء شديد جًرسا باشا رستم له املغفور عليه أنشأ ١٢٩١ه
تاريًخا فيه ونقر القديم، الجرس عن ساعة مسافة يبعد الحازمية من قريب مكان يف
يوم كل الناس يأتيها كبرية حديقة جانبه إىل أنشأ قد وكان الجديد، الجرس وسماه
الروم بحر يف وينصب الشمال إىل يرتد ثم الغرب، إىل يجري النهر وهذا للخواطر، تنزيًها
مرتين كيلو نحو عنها يبعد بريوت رشقي مكان يف الواقع جرجس مار خليج من بالقرب

عديدة. بقنوات بريوت سهل تسقي ومياهه مرت كيلو وربع

الغدير نهر

قرية عند فيه فيجتمع غزيًرا، املطر يهطل عندما شتاءً إال فيه املاء يجري ال نهر وهو
بحر يف ويصب الشويفات، صحراء املسمى السهل ويخرتق هناك، األودية من كفرشيما
باشا فرنقو له املغفور بناه العربات، عليه تمر جرس كفرشيما من بالقرب وله الروم،

.١٨٧٠ سنة
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الدامور نهر

ودمر إله، معناه الفينيقية باللغة وبعل دمر، بعل القديمة الخرافات بحسب هو دامور
من تامرياس سماه وإسرتابيون داموراس سماه وبوليب السماء، زوجة ابن وهو محاٍم،
املخرب8 معناها وبالعربية العجب، معناها بالرسيانية ودامور النخل، إله أي تمر؛ بعل
الخارج الغابون نهر من مجموع وهو أميال عرشة بريوت نهر وبني بينه كبري نهر وهو
الذي القاع وينبوع الصفا نهر ومن منه القريبة الدلم عني من أو بخشتيه، ينبوع من
دير وادي يف ماءها تصب قناة الدين ببيت قرصه إىل الشهابي عمر بشري األمري منه جرَّ

.١٨١٥ سنة وذلك القمر؛
تشتغل البالد أهل جميع وكانت شهًرا، وعرشين اثنني القناة تلك إنشاء استغرق وقد
ما إنشائها عىل النفقة فبلغت لألمري؛ اإلعانة وجه عىل القناة بتلك سنة كل من يومني
كرامة بطرس املعلم املرحوم األمري إىل املقربني أحد نظم وقد درهم. ألف مائتي عن ينيف

مطلعه: يف يقول الذي املشهور موشحه القناة هذه يف الشهري الشاعر الحميص

ال��ع��س ك��وث��ري ب��ش��راب ال��ظ��م��ا ي��روي ال��ص��ف��ا واف��ى ق��د ص��اح
األن��ف��س وب��رء ال��غ��م ل��ج��ال ال��ح��م��ا روض ف��ي ال��ش��ه��د وأف��اض

عن يشذ أن األستاذ عىل قضت الشعرية واملحسنات الشعر رضورة أن يظهر ولكن
أو القاع، ينبوع من أنه والحال الصفا، من وافاه املاء إن يقول ألنه التاريخية؛ الحقيقة
داره، عني ينبوع ذلك إىل ويضم مًعا، الينبوعني متناوًال الصفاء نهر الصفا من أراد أنه
ميًال. وعرشون اثنان طوله واٍد يف يجري كبريًا نهًرا فيصري كثرية عيون أيًضا إليه وتجتمع
البساتني تسقي قناًة الشهابي حيدر منصور األمري يومئٍذ الحاكُم جرَّ النهر هذا ومن
جدول إليه ينضم الدامور سهل يبلغ أن وقبل النهر، من األيرس الجانب يف هي التي
غريفة قرية من بالقرب الحمام ينبوع من مخرجه الجاهلية قرية عند قنطرة له آخر
شمايل الدامور بنهر يلتقي أن قبل ينابيع عدة الفرع هذا إىل وينضم الشوف. قضاء من

البوم. قرية
بناه القمر. ودير عبيه بني الذي الكبري الوادي يف األول جرسان؛ النهر ولهذا
سنة بناؤه ُجدِّد ثم القايض،9 جرس َي فُسمِّ بالقايض امللقب التنوخي الدين زين األمري
صالًحا وجعله متقنًا، بناءً لبنان مترصيف رابع باشا واصه املرحوم ١٨٨٦ / ١٣٠٣ه
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تستقر حيث الدين؛ بيت إىل الغرب سوق من ها أتمَّ التي بالطريق عليه العربات ملرور
وهو: التاريخ؛ بيت منه نذكر تاريًخا املؤلف له نظم وقد صيًفا. لبنان حكومة

أش��ه��د ب��ف��ض��ل��ك إن��ي ت��اري��خ��ه ف��ي ي��ق��ول ال��ج��دي��د ال��ج��س��ر ذا وج��ع��ل��ت

جرس ى يُسمَّ وهو البحر، من بالقرب ياروطي، له يُقال مكان يف الثاني والجرس
لم اآلن وإىل املياه، فهدمته للهجرة ١٢٣٠ سنة الشهابي عمر بشري األمري بناه الدامور.
رشقي أُنِْشئ ١٨٧٠ وسنة ١٨٦٩ سنة ويف النهر يف مرتكًزا قوائمه قواعد بعض يزل
داود لهما املغفور بعناية حديد من آخر جرس منه خطوات بضع بعد عىل الجرس هذا
الغرب إىل يجري النهر وهذا املترصفني. ثاني باشا وفرنقو بلبنان املترصفني أول باشا
يسقي أن بعد الدامور معلقة من بالقرب الروم بحر يف ويصب الجنوب، إىل منحرًفا

الدامور. سهل

األوىل نهر

العهد حديث هو إنما باألوىل النهر هذا تعريف إن أميال. عرشة الدامور نهر وبني بينه
السادس القرن أوائل يف لبنان من الجنوبي الشطر قاعدة صيدا مدينة صارت أن يوم من
(جمع الفراديس بنهر يُعرِّفونه كانوا العرب فإن ذلك قبل وأما األوىل، املدينة أي عرش
النهر له: يُقال كان القديم الزمن ويف الشهرية، البساتني من صيدا حول ملا فردوس)؛
بهذا الجزيني النهر ملتقى من بالقرب واقعة قرية وهي برسي، إىل نسبة وذلك البرسي؛
حصن آثار األنحاء تلك يف يوجد يزال ال وإنه محصن، العربانية يف برصة ومعنى النهر.
غزير ماء ينبوع أصله النهر وهذا الحسن. أبي قلعَة الناحية تلك أهُل اليوم يُسمونه
املختارة بقرية داره إىل قناة جانبالط بشري الشيخ منه جرَّ الباروك10 بينبوع معروف

١٢٢٢ه. سنة
جزين، من اآلتي بالنهر يلتقي برصى بسهل املعروف السهل النهر هذا يبلغ وعندما
تلك غربي وله بساتينها، لسقي صيدا من بالقرب مياهه ع تُوزَّ واحد نهر منهما فيكون
الروم بحر يف ويصب الغرب إىل يرتد ثم الغربي، الجنوب إىل يجري وهو جرس، القناة

ميًال. ثالثون مجراه وطول صيدا، من بالقرب
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الليطاني نهر

مجراه جميع يف االسم بهذا معروف وهو والحرام، امللعون معناها رسيانية كلمة ليطاني
حديثة هذه وتسميته مصبه، عند إال بالقاسمية ى يُسمَّ وال لبنان، وجنوبي البقاع سهل يف
فسموه والرومان اليونان وأما وصيدا، عكة إيالة بني الفصل معنى عىل دالة العهد
عني من ال العليق ينبوع من للبنان الرشقي املنحدر من يخرج النهر وهذا الونتوس.
فيما تنصبُّ العني هذه مياه ألن الناس؛ من البعض يزعم كما بعلبك مدينة فوق الشمس
عدة السهل يف إليه ينضم ولكن الليطاني، إىل يشء منها ينفذ وال الحقول، من جاورها
النهر هذا اجتاز ومتى أيًضا، الرشق جهة من وغريها الربذوني نهر أمواه منها أمواه
بحر يف ويصب الشقيف قلعة تحت مارٍّا الشيخ وجبل لبنان شعاب من نفذ البقاع سهل
املتن قضا أعمال من الريم قاع قرية فمخرجه الربذوني نهر أما وصيدا، صور بني الروم
وعىل املطاحن، أرحاء من كبريًا عدًدا ويدير وضواحيهما، واملعلقة زحلة بساتني يسقي
والغرباء البلدة أبناء من التنزه طالب يقصدها غنَّاء وحدائق فنادق عدة بزحلة ضفتيه
له بنى وقد بهيج، منظر بكل الخاطر وتعليل النفس ترويح من بها ملا صوب؛ كل من

متينة. الوضع متقنة قنطرة ١٨٩٧ سنة يف باشا نعوم

لبنان أقسام (9)

القديمة القرون يف قسمته عىل مصطلًحا كان بحسبما لبنان م نُقسِّ أن أردنا لو إننا
يمتد كان القرون تلك يف لبنان ألن كثريًا؛ نطاقه يف نوسع أن للِزَمنا املتوسطة والقرون
طرقنا أننا وَهْب لبنان. حدود فصل يف ذلك أثبتنا كما الكرمل، جبل وإىل الصلت جبل إىل
تلك أن من معروف هو ملا فيه الصحة وجه إثبات علينا يتعذر فإنه التوسع؛ باب ذلك يف
عىل مستقرة غري ممالك عدة عىل تشتمل كانت لبنان اسم عليها يُطَلق كان التي البقعة
البقعة لتلك التقسيم هيئة يف كثريًا لوا بدَّ والرومان واليونان اآلشوريني ألن واحد؛ حال
تقدَّم مما أقل يف مستوعب غرضنا أن وعىل هذا عىل وبناء عليها، سلطتهم رضبوا عندما
علينا نُضيِّق أن قبل أننا غري الحارضة اإلدارية الحالة لبنان تقسيم يف نلتزم فإننا ذكره،
نستويف أن الواجب من رأينا اإلداري تقسيمه يف الواردة الحدود بالتزام البحث مجال
َعَمره َمْن أمر من شيئًا لنعلم األرجاء فسيح النطاق متسع كان أيام أحواله عن الكالم
تيرسَّ ملا وإال القرون، تلك يف حوادثهم من ناله وما الخوايل، القرون يف الخلق أبناء من
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كان ما إال القديم تأريخه من شيئًا نتناول أن اإلدارية القسمة بتلك تقيدنا بعد لنا
بغيتنا بذكره تُستوَىف ال مما األماكن بعض من وغريهما والبرتون جبيل بمدينة متعلًقا

اآلتية: املقالة البحث لهذا أفردنا قد هذا أجل ومن األحوال. تفصيل من

القديم لبنان تاريخ يف مقالة (10)

املعارف يف االرتقاء سبيل سالكة اإلنسان بني عقول من السامية العقول نرى أن يرسنا
من طور كل يف نفسه اإلنسان معرفة يف نفعه يُنَكر ال ما الخلق أرسار من مستطلعة
تلك فلوال اليوم، حتى فطريٍّا ساذًجا كان أن يوم من البسيطة وجه عىل وجوده أطوار
فمستقبله شئونه؛ من الناقص واستكمال أمره، من املختل إصالح له تيرس ملا املعرفة

ماضيه. عىل مقيس
التكوين أرسار من فيها انطوى األرضوما طبقات علم يف االرتقاء االرتقاء ذلك ومن

املغاور. ومآويهم الصيد من معايشهم كانت الذين األَُول اآلدميني آثار ومن
أبقت التي الفطرية القبائل تلك سكنى من حظ وكهوفه ومغاوره للبنان كان فقد
معايشها، يف حاجاتها لقضاء املعادن استخدام بجهلها ناطق هو ما آثارها من لنا
عظام من أيديها خرشبته وما املنحوت والصوان الظران من قطٍع عىل واقتصارها
ما مأكوالتها وعظام عظامها من وأبقت الحاجات، تلك قضاء عىل االستعانة يف وخزف

معاشها. طريقة عىل يدلنا
بلبنان منه كان ما يف بحث وقد الظران، طور أو الحجري، الطور هو الطور فذلك
أرسار وبقيت أرساره، من شيئًا به كشفوا بحثًا األرض طبقات علماء من السياح بعض
الباحثني جهل من معلوم هو ملا وإما عليها، الدالة اآلثار حاء المِّ إما مكشوفة، غري كثرية
البحث هذا يزيد ومما بصريًا.» كان ولو أعمى «والغريب غرباء ألنهم اآلثار؛ تلك ملواقع
يدلون ال يعرفونها أنهم يحسبون أو املواقع، تلك يعرفون ممن كثريين أن هو صعوبة
سبيل يف أرومها وبددوا رسومها قلبوا أنهم أو العلم، كنوز ال املال كنوز يف طمًعا عليها

الكنوز. تلك عن البحث
بني عدلون مغاور يف الجيولوجي البحث من إليه وصلوا مما يتبني فإنه وبالجملة،
عني رشقي شمايل يف املتوسط البحر يف ينصبُّ جدول وهو عقبيه ناحية ويف وصيدا، صور
أنطلياس، وادي مغاور ويف الجوز، نهر عند كهف ويف إبراهيم نهر مغاور ويف القنيطرة
طرابلس ضواحي ويف الحايل، الجرس من مقربة عىل بريوت نهر من اليرسى الضفة ويف
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ملصب املجاور الرأس ويف وفاريا، مريوبا بني ما حراجل مغارة ويف جعيتة، مغاور ويف
ويف صيدا، من ساعة بعد عىل الزهراني نهر ناحية ويف بريوت، رأس ويف الكلب، نهر
شفار من مستحجرة آثاًرا لنا تركوا املدنية طور قبل لبنان سكان أن املعاملتني ناحية
صقيًال، الخزف من أدوات ومن صوان من ذلك وغري ومجارف ومقاشط ومخارز للقطع
أيًضا. عظامهم ومن لهم11 أكًال يصيدون كانوا مما الحيوانات عظام ومن صقيل غري أو
تاريخ (نريد القديم تأريخه يغىش البلدان سائر مثل الطور ذلك بعد لبنان إن ثم
الثالث القرن منتصف وهو صيدا؛ فيه سقطت الذي الزمن إىل عمرته التي الطوائف نشأة
نستعني أن إال الحقيقة من شيئًا ورائها من نستشف أن نستطيع ال كثيفة ظلمة عرش)
وفيلون البريوتي الفينيقي املؤرخ يتن سنكن أقوال من لدينا بقي وما التوراة، يف ورد بما
االستناد يصح ال نفسها حد يف كانت وإن والتقاليد، الخرافات من ذاع وبما الجبييل،
األمور من أمر عىل املحقق الناظر بها يستدل ما كثريًا ولكنها الوجوه، من بوجه إليها
بريوتي، العلماء غالب رأي يف هو يتن وسنكن التاريخية. الحقائق جملة يف درجه يصح

صور. من أنه إىل وآخرون صيدا، من أنه إىل بعضهم وذهب
كان إنه آخرون وقال ق.م، العرشين القرن يف كان إنه البعض فقال عرصه أما
أنه زعم وبعضهم صور، ملك لحريام وآخرون لجدعون، وآخرون النبي، ملوىس معاًرصا
ال فإنه الرجل هذا كان وكيفما االضمحالل، إىل الوثنية العبادات تداعت أيام يف كان
من كثري استطالع يف إليها االستناد يمكن القديم التأريخ من أمور بعض كشف أنه ينكر

الحقائق.
يف داخًال كان أنه منها يظهر مواضع عدة يف لبنان فيها ذُِكر فقد التوراة، أما
سفر من عرش الخامس الفصل يف جاء فقد امليعاد؛ أرض أي إبراهيم نسل أرض بقعة
من األرض هذه أعطي إبراهيم) (نسل «لنسلك و٢١): و٢٠ و١٩ ١٨) العدد يف التكوين
والقدمونيني والقنزيني القينيني من وسأمكِّنكم الفرات، نهر الكبري النهر إىل مرص نهر
واليبوسيني.»12 والجرجاشيني والكنعانيني واألموريني والرفائيني والفرزيني والحثيني
الحد لكم يبتدي (٣–١٢ (عدد منه والثالثني الرابع الفصل يف العدد سفر يف وجاء
والجنوب الرشق إىل يمتد الذي سعري جبل (وهو أدوم جانب عىل صني برية من الجنوبي
األرض ضيق بسبب يعقوب أخيه عن افرتاقه بعد عيسو إليه انتقل وقد امليت، البحر من
بعضهم وقال التكوين، سفر من والثالثني الخامس الفصل من يتبني كما مواشيهما عىل
عىل قبله أدوم ى تُسمَّ كانت التي البالد هذه يف احتالله إىل نسبًة أدوم؛ ي ُسمِّ عيسو إن

اآلثار. بعض من يظهر ما
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٢٩ عدد التكوين سفر من والعرشين الخامس اإلصحاح يف التوراة يف ورد وقد
ليعقوب: عيسو فقال أعيا، قد وهو الجبل من عيسو فأتى طبيًخا، يعقوب «وطبخ و٣٠:
االحمرار) بمعنى آدوم13 اسمه ُدِعَي لذلك أعييت.» قد ألنني األحمر؛ هذا من أطعمني
إىل ويمر العقارب عقبة جنوب من لكم يستدير ثم رشًقا، امللح بحر طرف من فيكون
تحت سينا لربية أُْرِسَلْت التي العلمية اإلنكليزية اللجنة رأته ما بحسب واقعة (وهي صن
إىل الجنوب من وينفذ معرة) جبل يف قادش عني يف ١٨٦٨ سنة بلمر هنري العالم رئاسة
عصمون من الحد يستدير ثم عصمون، إىل ويمر حرصادار، إىل ينفذ ثم برنيع، قادش
هذا تخًما. الكبري البحر لكم فيكون الغربي الحد وأما البحر، إىل نافذًا مرص نهر إىل
الكبري البحر من لكم تخطون الشمايل، التخم لكم يكون وهذا الغرب، تخم لكم يكون
صدد إىل الحد منفذ ويكون حماة، مدخل إىل تخطون هور جبل ومن هور، جبل إىل
حمص) برية يف (وهي زفرون إىل ينفذ ثم تدمر)، بادية يف حمص من قريبة (وهي
من الرشقي التخم لكم وتخطون الشمايل، حدكم يكون هذا عينان، حرص إىل وينتهي
ويماس وينحدر العني، رشقي ربلة إىل شافام من يهبط ثم شافام، إىل عينان حرص
سفر يف أيًضا وجاء امللح. بحر إىل وينفذ األردن، إىل ويهبط رشًقا، كنارة بحر جانب
يف لبنان دخول يثبت ما منه األول الفصل من والثامن السابع العددين يف االشرتاع تثنية
يليه ما وكل األموريني جبل وادخلوا وارتحلوا «فتحوَّلوا قال: حيث امليعاد؛ أرض بقعة
النهر إىل ولبنان الكنعانيني أرض البحر وساحل والجنوب والسهل والجبل القفر من
األرض واملكوا فادخلوا أيديكم بني األرض جعلت قد إني انظروا الفرات، نهر الكبري
بعدهم من ولنسلهم لهم يعطيها أن ويعقوب وإسحاق إبراهيم آلبائكم الرب أقسم التي

واألموريني.»
وجبلهم كنعان، أبناء من الرابع األموري ولد هم األموريني.» جبل «وادخلوا قوله: ويف
أنها واملظنون النخيل، مدينة ومعناها تامار، حصاصون ومدينتهم امليت، البحر غربي
وأيًضا أريحا، عن قليًال تبعد امليت. البحر غربي وهي جدي بعني اآلن املعروفة املدينة
من عرش الثالث الفصل من والسادس الخامس العددين يف ورد ما ذلك يثبت مما فإنه
بعل من الشمس مرشق جهة لبنان وجميع الجبليني «وأرض قال: حيث يشوع؛ سفر
مرسفوت، مياه إىل لبنان من الجبل سكان كل حماة، مدخل إىل حرمون جبل تحت جاد
مرياثًا إلرسائيل بالقرعة تقسمها وأنت إرسائيل، بني وجه من سأطردهم الصيدونيني كل
والغربي الرشقي إىل لبنان يقسمون كانوا القدماء أن القول هذا من والظاهر أمرتك.» كما

اليوم. مقسوم هو كما
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انقطعت وما القدم، منذ الناس ألسنة عىل متداوًال بقي حال كل ففي لبنان، اسم أما
البلدان تأريخ يف عادًة تحدث التي العلل من ما لعلة إال األوقات بعض يف عنه األلسنة
ما إىل االسم ذلك عاد ثم البالد، تقاسيم يف ويُغريِّ األسماء، يُبدِّل أجنبي استيالء مثل من

األلسنة. عىل التداول كثرة من عليه كان
نجدها لبنان السمه مرادفة لبنان جبل عىل أُْطِلَقْت التي األسماء إىل نظرنا إذا ثم
األصح عىل كانت مثًال ففينيقيا البلدان، من غريه جملة يف غالبها تناوله قد كثرية
لبنان بني الواقعة وهي املجوفة وسورية لبنان، بعض مع الكرمل جبل إىل أرواد من
وهو آرام ثم لبنان، وجبل دمشق الشاملة وهي الثالثة وسورية الرشقي، ولبنان الغربي
مثل: عديدة؛ أعمال إىل يُضاف كان االسم هذا فإن نوح، بن سام أبناء من الخامس
غالب يف — يشمل ما وهي معكة. وآرام صوبة، وآرام دمشق، وآرام النهرين، آرام
بجملتها، سورية بالد عىل اآلن يُطَلق الذي الشام اسم ثم وبانياس. مرجعيون — الظن
سام من مأخوذ أنه أصحها مذاهب عدة مأخذه يف التأريخ علماء ذهب قد االسم وهذا
مع األسماء هذه اختالف إن ثم شم. أو شام، والرسيانية العربانية يف وأصله نوح، بن
أبواب يطرق أن إىل ويلجئه ريب، يف املؤرخ يجعل محكًما تعيينًا أسمائها تعيني عدم
الكالم من املؤرخني وأقوال التوراة يف ورد فما التأريخية، األشياء يف والتخمني الحدس
وبناءً اللبنانيني، يتناول الغالب يف كان والشاميني والسوريني والفينيقيني اآلراميني عىل
األقوام هؤالء من ذكرنا من بتاريخ يمتزج القدماء وسكانه القديم لبنان تأريخ فإن عليه
مدن ببعض ا مختصٍّ منه جاء وما الشوائب، من خلوٍّا تجريده يتعذر امتزاًجا ومواطنهم
مآخذ نبنيِّ أن املقام هذا يف بنا ويليق أيًضا. مشوب هو وغريهما وبريوت جبيل مثل

األقوال. من هذا يف وما القديمة األسماء
الثاني العدد يف التكوين سفر يف ورد ما عىل سام أبناء من الخامس اسم وهو «آرام»:
استوطنها التي األرايض عىل يُطَلق كان السفر، هذا من العارش الفصل من والعرشين
قبائلهم بعض عنها انتُِزح التي الفرات ضفتي عىل الواقعة األرايض وهي اآلراميون.
الصغرى آسيا من الجنوبية األنحاء إىل باللكام اآلن املعروف أمانوس جبل متجاوزين
بني الرشقي للبنان الرشقي والسفح سورية شمال يف الواقعة األرايض وعىل ليكية، حتى
أمانوس، وجبل الفرات بني الشمال آراميي إىل اآلراميون بذلك فانقسم والصحراء؛ الجبل
أطلق املقدس والكتاب الكبرية. دمشق مدينة حول الدمشقية سورية أو دمشق، وآراميي
آرام مثل عديدة أعمال إىل تقدَّم كما وأضافه سورية، من كبري قسم عىل آرام اسم
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بني ما يَُظن ما عىل وهي صوبة، وآرام والفرات. دجلة النهرين بني ما واملراد النهرين،
ولبث الجوالن. محل يف كانت يُظن ما عىل وهي رحوب وآرام شماًال، وحماة جنوبًا دمشق
هومري الشاعرين إن حتى قرون، مدة القدماء الناس بني تداوله محفوًظا االسم هذا
إال االسم هذا يُْمَح ولم بالسوريني، ا مختصٍّ ذكره عىل جاءوا إسرتابون واملؤرخ وهسيود

النرصانية. ظهور عند

هوامش

وهي الثلج. موطن معناهما سنسكريتني؛ لفظتني من مركبة كلمة حماليا: (1)
وتيبت. هذه بني فاصلة الشمالية الجهة من الهند حدود عىل آسيا يف جبال سلسلة

قرية ويف كرسوان قضاء أعمال من فاريا قرية يف ذهب معدن يوجد إنه ِقيَل (2)
الحكومة قبل من املرسل اإلنكليزي هدن املسرت ولكن الشوف، قضاء أعمال من بسوس
من لبنان يف يوجد بأنه حكم و١٨٧٠ ١٨٦٩ عاَمْي خالل يف املعادن عن للبحث السنية

الذهب. عدا ما املعادن كل
مرتني األب العالم ذلك تفصيل استوعب قد كثريًا. جبيل حكايات يف أدوني ذُِكر (3)
يتن سنكن أن وهلة ألول «يتبني يليها: وما ص٢٢٦ يف فقال لبنان، تاريخ يف اليسوعي
كالمه تتبعت إذا أنك غري شأنه، وعظم الذكر ذلك من بأدوني يختص ما يجهل كان
هذين أن تستنتج أن عليك سهل السباع؛ بأنياب كأدوني مات عليون إن فيه يقول الذي
يتبني وهذا واحًدا، كونهما إال (الجبليني) عندهم بهما يُراد ال وأدوني) (عليون االثنني
يُراد االسمني وكال سيدي، معناه وأدوني األعىل معناه عليون ألن االسمني؛ معنى من
املخترصة أخباره يف سكت قد يتن وسنكن الحقيقي.» اإلله املقدس الكتاب يف بهما
كامًال، سكوتًا التحسني قصد أخبارهم إىل اليونان أضافها التي والظروف الحوادث عن
غري أبناؤه، عبده الضارية الوحوش فريسة ذهب أن بعد عليون إن قوله عىل فاقترص
اليونان الشعراء أما الحكايتني. بني مشرتًكا يزل لم اإلله هذا موت عن التصور أصل أن
عهد يف منهم ذلك يكن ولم (أدوني)، اإللهي االسم هذا خالعتهم، بسبب دنسوا، فقد
قنارة، أبيها مع مرة من بفاحشٍة ُولِد أدوني أن السفيه أفيد «زعم قال: أن إىل ا جدٍّ قديم
ثم الشجرة، هذه جرثومة من ظهر الذي هذا أدوني قبل رسوة تقمصت قد أمه وكانت
هكذا خنزيًرا.» ومسخه املريخ فقتله ذلك، بعد عشرتت عشقته الجميل الفتى هذا إن
واليونان املرصيني عند وذلك بقليل، النرصانية ظهور قبل باالختصار أدوني حكاية كانت
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بهذه تُسلِّم لم الحكاية هذه مصدر كانت التي جبيل مدينة أن «غري قال: ثم والرومان،
إىل بل عليون إىل أدوني اسم ينسبوا فلم الخفيفة؛ اليونان عقول اختلقتها التي القرية
الحقيقي وجهها عىل رواها التي الفينيقية أدوني حكاية مرتني األب ذكر ثم تموز.»
مأخوذة ١٧٥ سنة نحو أورال مارك لإلمرباطور وجهه الذي مديحه يف ماليتون القديس
عبدوا فينيقيا أبناء أن هي: والحكاية نرتيه، أديار يف حديثًا ُكِشفت رسيانية نسخة عن
الفينيقيني ملك (قيثار) كوثر بن لتموز عشقها بسبب امللكة وهذه قربس، ملكة بعلتي
للملك ممالكها جميع حينئٍذ فوهبت الفينيقيني، مدينة جبيل يف لتسكن مملكتها هجرت
معه وأتت املريخ) أو (مرس أروس عشقت قد كانت تموز تحب أن قبل ولكنها كوثر،
لبنان، جبل يف تموز فقتل وجاء ذلك، من (فلكان) هوفست زوجها فتغيَّظ الفاحشة،
مدينة يف وماتت قوة بعلتي ازدادت الحني ذلك ومن الربية، الخنازير قنص يف كان بينما

تموزاه. ُدِفن حيث أفقا
فتوح من الغينة يف أدوني قرب أن الناحية تلك أهل عند املحفوظ التقليد من ويُؤَخذ
تجاهه فتى يفرتس حيوان صورة فيه منقور صخر هذه الغينة يف ُوِجد وقد كرسوان،

تبكي. امرأة
نبع له: قيل ذبيان. كفر مزرعة من الشلقة، لها: يُقال محلة يف النبع هذا (4)

العسل. كلون لون ذات حصباء عىل يجري ألنه العسل؛
ألن اللبن. نبع له: وقيل مرت، ألف نحو العسل نبع عن يبعد مكان يف النبع هذا (5)

كاللبن. بيضاء عليها يجري التي حصباءه
عهد قريب هو ما يف أو شهيًدا األربعني عيد يف تفيض مياهه ألن كذلك؛ سمي (6)
تيرس حتى املياه؛ وهدمته مراًرا له بُنَِي سدٍّ فوهة من مياهه وتندفق بعده، أو قبله منه

العنيفة. صدماتها عىل وَقِوَي املياه وجه يف فثبت بنائه، إحكام
من عليها الجارية والقناة القناطر أن البحث بعد التحقيق أهل أجمع قد (7)
عرش اثني قيد املتن» أعمال من اآلن «وهو كرسوان أرض من العرعار ى يُسمَّ مكان
مجلة يحيى، بن لصالح الغرب بني من البحرتيني األمراء وأخبار بريوت «تاريخ ميًال
هارون الخليفة زوج لزبيدة وليس الرومانيني، مباني من هما ص٨٣» ٢ عدد املرشق،
آراميٍّا أو مرصيٍّا يكون أن بني أصلها يف املختلف تدمر ملكة الزباء لزينب وال الرشيد
زوج زبيدة بأن القول فأما املباني، تلك يف يٌَد لغريهما وال عربي جنس من تكون أن أو
من له ظل ال الناس عامة قول فهو والقناة القناطر تلك بَنَْت التي هي هارون الخليفة
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القناطر. تلك عهد إىل بالنسبة عهده حداثة عىل الخليفة تاريخ يف البتة ذُِكر وال الحقيقة،
أيامها يف كانت التي الضخمة املباني تلك ترميم إىل عنايتها رصفت زوجه أن إىل يشري
ينفيه ما اآلن حتى نََر فلم املباني؛ تلك صاحبة هي الزباء زينب بأن القول وأما مثغورة،
وذلك تدمر؛ ملكة الزباء زينب يف رونزفال س. لألب مقالة يف جاء ما إال رصيًحا نفيًا
قد املقالة هذه تكن لم الحظ لسوء ولكن املرشق، مجلة من و١٢ و١١ ١٠ العدد يف
من يشء الفاضل لصاحبها كان فلربما املطلب، هذا ُطِبع يوم املجلة يف نرشها استُكِمل
احتمال متناوًال األقوال سائر مثل القول هذا يبقى فلذلك آخرها؛ يف يجيء الواضح النفي
إىل املوارد أصدق هي التي العاديات يف البحث ارتقاء من الرس ينكشف حتى التصديق
أعمق الجهل ظلمة من واٍد يف العجيب الكبري البناء هذا يََظلَّ أن لنأسف وإنا الحقيقة.
عجيب عن اإلفصاح كل لنا ألفصح الحال حقيقة عن لنستنطقه إليه ذهبنا لو واديه. من
شفة. ببنت فاه ملا بنائه يف البيضاء اليد صاحب عن سألناه لو ولكن فيه، املبذولة العناية
تخريب من مصبه عند النهر هذا حال حقيقة عىل ينطبق ما املعنى هذا يف إن (8)
بياروطي املعروفة املحلة عند الوادي منتهى يف مياهه ألن املصب؛ لذلك املجاورة األرض
سهل الفسيح السهل حيث الشمال إىل فرتتد الجنوب، جهة من الجبل بسفح تصطدم
املحلة عند اليوم قبل كان النهر مصب أن السلف عن الخلف يرويه ومما الدامور،

املرصي. برأس املعروفة
كان التنوخي الدين زين األمري أن هو الجرس ذلك بناء يف السبب إن قيل (9)
إذ البناء يناظر كان بينما أنه يوم ذات فحدث املكان، ذلك يف مطحنة ببناء مشتغًال
األخرى، الضفة إىل االجتياز تبغي النهر مياه يف وخاضت الَفَعلة من بالقرب فتاة مرَّْت
مما ضاحكني الَفَعلة بعض فرأى التفاتة، األمري من فحانت البلل، خشية أثوابها فشمرت
بعد العمل عن بالكف وأمر األمري، مروءة فثارت عليها، متغامزين الفتاة مستور من بدا
عليها، للعبور النهر فوق قنطرة ببناء لساعته وأمر وتعنيًفا، لوًما املتغامزين أَْوَسَع أن
له؛ رسادق بمدِّ وأمر العمل، إلنجاز تعجيًال َفَعلته إىل لينضموا آخرين َفَعلة واستحرض

القنطرة. بناء تم حتى ويوًما يوًما أربعني املكان ذلك يف فلبث
وبالباء والكابوس، الجبان معناه عربي بعدها ما وألف الباء بفتح الباروك (10)
بالغ ابن ولها النساء من تتزوج التي معناه فعول؛ بصيغة بعدها ألف بدون مفتوحة
من للواحدة باركة جمع يكون أن إما فهو ألف بغري والراء الباء بضم بروك وأما الدية،
مصدر يكون أن وإما الربيكة، منه واالسم للخبيص، يكون أن وإما املستنيخة، اإلبل
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أقرب الظن غالب يف وهذا به. واإلقامة باملكان الثبوت أو االستناخة ومعناه بروًكا، برك
كذلك سموه القدماء؛ التنوخيني أيام به الينبوع ي ُسمِّ إليه. اإلسناد صحة إىل يكون ما
املكان، بذلك الربوك لهم وطاب مائه، عند إبلهم وأناخوا لبنان، بقبائلهم قدموا عندما

ويستوطنوا. يستعمروا أن قبل به واإلقامة
من ٨ وعدد ٣ عدد زمفون غ. لألب فينيقية يف الحجري الطور أو الظران (11)

األوىل. لسنتها املرشق مجلة
منهم وفريق اللكام، وجبل والفرات العايص بني ما مستوطنني الحثيون كان (12)
يمكن أن هللا وعد الذين هم وهؤالء — جاوره وما اليوم الخليل وهو — بحربون كانوا
عن لهم تمييًزا ذلك؛ لهم ِقيل القرى. سكان بهم يُراد والفرزيون منهم، إبراهيم نسل
ملا موىس فإن الكنعانيني، عشائر من برأسها قائمة عشرية بهم املراد وليس املدن، أهل
لنورمان للعالم املرشق (تاريخ االسم بهذا لكنعان عشرية يذكر لم كنعان عشائر عدَّ
قديم شعب بني الفرز أن لكلمت الكتاب معجم من «الفرزيني» كلمة يف وجاء ص١٢٠)
أنهم عىل كافية داللة يدل غالبها األدلة وأن الكنعانيني، مع مختلًطا بفلسطني مقيًما كان
وطوًرا هنا تارة ينزلون رحاًال بل مكان يف مستقرين غري كانوا ولكنهم كنعان، نسل من
محالهم وكانت والقرى، املزارع سكان أو واملفروزون املشتتون اسمهم ومعنى هناك،
اآلثار يف عنهم املعرب الجبارة هم والرفائيون والسهول. الحزون مختارين األردن بعربي
األردن، وراء مما باسان بالد يف مواطنهم كانت جيبور؛ أو (كربو) بكلمة الكلدانية
أرض عىل إرسائيل بنو استوىل ملا ويهوذا أفرائم جبل يف مواطنهم كانت واألموريون
مملكة وشيدوا األردن، موىس عهد قبيل وعربوا امليت البحر غربي بلغوا قد وكانوا املوعد،
وعند قادس، جهة تسكن أمورية لفصيلة ذكر املرصية اآلثار يف وجاء وحشبون. باسان
وامتدت األردن، عرب ساكنني كانوا والجرجاشيون بعلبك، من الشمال يف العايص منبع
بحرية أن ويَُظن املرصية، اآلثار يف ذكرهم وورد الكرمل، وجبل الجليل إىل سكناهم
الذي املحل أوًال سكنوا واليابوسيون إليهم، منسوبة طربية» «بحرية وهي الجرجسيني
الدبس». يوسف املطران للعالمة سورية تاريخ عن ملخًصا «ا.ه. أورشليم بعدئٍذ ي ُسمِّ

األحمر. الرتاب معناها بالعربانية أدمه (13)
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آسيا إىل باملرصيني أمانوثيب ابن األول تطمس أتى أن يوم من «إنه مسبريو: العالم قال
قبل وذلك سورية، تُدَعى السويس خليج وراء فيما تجاوزها التي البالد كانت الفتتاحها
أسريية؛ مخفف سورية اسم «إن بروغش: وقال ونيف.» سنة وسبعمائة بألف املسيح
٧٤٥ سنة (من وذلك سورية أعمال عىل الثاني رص فال تجلت استيالء بعد كذلك يَْت ُسمِّ
هريودوت وقال ٧٠٥ق.م).» إىل ٧٢٢ سنة (من عليها رسغون استيالء ثم ٧٢٧ق.م)، إىل
بالسني اآلسوري أو اآلشوري، من مخترص السوري لفظ «إن ٤٨٤ق.م): سنة ُولِد (الذي
أو أسور، من مأخوذًا يكون أن سورية باسم األوىل «إن كارا: دي األب وقال املهملة.»
وأسسوا فينيقية أتوا الذين أن بدليل قطورة من إبراهيم بن يقشان بن داوان ابن أسوريم
به َي ُسمِّ آسور أو آشور االسم وأن العرب، بالد بشمال مهاجرهم كانت صور، مدينة

العرب. بالد أعمال أحد
شمال سكان الحثيني حالفوا آسور اسمهم قوم ذكر املرصية اآلثار يف جاء وقد
امليالد.» قبل عرش الرابع القرن يف مرص ملك الثاني رعمسيس محاربة يوم سورية
وباليونانية: روثانو، بالهريوغليفية: عليها ُكِتَب بمرص صفيحة ُوِجَدْت «إنه أيًضا: وقال

أساراواسور. املرصية: الشعب وبلغة سورية،
االسم هذا «إن أيًضا: وقال الشمالية.» سورية سكان عىل يُطَلق الروثامو أن ومعلوم
مكتوبًا مرص يف عرشة التاسعة الدولة ملوك أحد رعمسيس قهرهم الذين عداد يف مدروج
أقدم هي بسورية البالد تسمية أن عىل يدل كله وذلك بمرص، إدفو هيكل جدار عىل
هم سوري إىل آرامي االسم نقل من أول إن وقيل املعروفني، اليونان علماء عهد من عهًدا
اسم ُمِحَي وقد اليونانية، اللغة انتشار بسبب العالم جميع يف االسم هذا فانترش اليونان؛
يبدلون كانوا اليونان فإن السوري؛ اسم محله وحل البالد، اإلسكندر افتتاح بعد اآلرامي
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عليهم ويسهل لغتهم يوافق بحسبما األلفاظ أوضاع يف ويغريون الهجائية، الحروف يف
سورية اسم اتخذوا اليونان إن بعض وقال سورية. ثم أسورية، آشورية فجعلوا لفظه؛
سكان من غريهم من أكثر إغريقية أهل عند معروفني كانوا صور أهل ألن صور؛ من
التسمية هذه عىل البواعث كانت وكيفما سورية، اسم ظهور عند وذلك لبنان، سواحل

وطني.» ال أجنبي االسم فإن

كنعان (1)

الفصل من عرش الثامن العدد يف التكوين سفر يف ورد كما نوح، بن حام بن كنعان هو
سكان ي ُسمِّ وقد منه، السادس الفصل من العارش العدد ويف السفر، هذا من التاسع
مسبريو قال ما عىل — الكنعانية القبائل فإن كنعانيني؛ باسم لبنان من كبري جانب
الكائنة الوديان يف استوطن منهما فريق فريقني: إىل املرصي الفتح بعد انقسمت قد —
الكرمل جنوب من املمتدة السهول ويف وسعري، (اللكام) أمانوس بني البالد داخل يف
ومصب الكرمل بني السواحل استوطن اآلخر والفريق مرص، تخوم وإىل الصحراء إىل
باختالف واألخالق العادات يف الفريقان اختلف وقد والبحر. لبنان جبل وبني العايص
فافرتقوا أماكنهم؛ بحسب ورعاة زراعة أهل كانوا البالد داخل يف فاملقيمون مواطنهما،
االضطرام، دائمة بينهم الفتن نار وكانت األخرى، تحارب منها قبيلة كل قبائل، عدَّة إىل
والتجارة. املالحة صناعة لزموا والبحر الجبل بني فالنحصارهم السواحل كنعانيو وأما
الكلدانيني؛ أور من إبراهيم يأتيها أن قبل كان فقد سورية الكنعانيني انتجاع وأما
«وأتوا منه عرش الثاني الفصل من والسادس الخامس العددين يف التكوين سفر يف جاء إذ
والكنعانيون ممرٍّا، بلوطة وإىل شكيم موضع إىل األرض يف إبرام فاجتاز كنعان، أرض
وهو امليالد؛ قبل والعرشين الحادي القرن قبل ذلك انتجاعهم فكان األرض.» يف حينئٍذ
إىل النورمان ذهب وقد بقليل. بعده أو الكلدانيني، أور من إبراهيم فيه جاء الذي القرن
ثار الزمان ذلك يف ألنه ق.م؛ والعرشين الثالث القرن أواسط يف كان ربما انتجاعهم أن
جوار يف مواطنهم عن الكنعانيون فانتزح وأنحائها، بابل يف الكوشيني عىل العيالميون
كان أنه يفيد ما تأريخه يف جاء فقد اليوناني املؤرخ هريودوت وأما كوش، عمهم ولد
جزيرة يف الشهري ملكرت هيكل وهو بكثري، العهد ذلك قبل سورية يف أثر للكنعانيني
شباس الفرنيس العالم وأما ٢٧٥٠ق.م، سنة نحو املؤرخ هذا رواه فيما بُنَِي فإنه صور،
ملوك من األول منيمهات مواله إىل املرصي العامل كتاب فيه املندرج البابري1 ترجم فقد
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يف األعمال من وغريهما وجرار أدوم بالد إىل أرسله الذي مرص يف عرشة الثانية الدولة
ذكر الكتاب ذلك يف يَُر ولم أحوالها، ويستكشف أمورها ليتجسس فلسطني؛ جنوبي
يف ساكنني عرشة الثانية الدولة أيام األيام تلك يف كانوا من جملة يف وارًدا الكنعانيني
مهاجر وأما السامية، القبائل من هم والساثيون والجبابرة. الساثيني من البالد تلك
إسرتابون تلقاه وما الفينيقية التقاليد عن مأخوذًا هريودوت رواه ما عىل فهي الكنعانيني
شاطئ عىل واقعة القديمة اآلثار من أُِخذ وفيما الجنوبية، العرب بالد سكان تقليد من
ذلك عىل عمل أيامه يف كان إنه بلني قال وقد كوش. عمهم ولد جوار يف العجم خليج
وأرواد، صور يان تُسمَّ كانتا هناك جزيرتني إسرتابون وذكر كنعان، بالد ى يُسمَّ الشاطئ
املؤرخون اختلف فقد ارتحالهم أسباب أما الفينيقيني، هياكل تشبه هياكل بهما إن وقال
منها، هاجروا التي البالد يف شديدة زلزلة حدوث هو السبب إن هريودوت فقال فيها،
اإلسالم قبل العرب تأريخ كتابه يف برسفال العالم رواه فيما — العرب مؤرخو وقال
وروى نمرود. ساللة وبني بينهم نريانها اضطرمت حرب انتزاحهم يف السبب إن —
النزاع. من الكوشيني امللوك مع لهم وقع بما مواطنهم؛ هجروا الكنعانيني أن النورمان
بمهاجر يتعلَّق فيما املؤرخني آراء تضاربت مهما أنه َم تقدَّ ما كل من ينتج
أتوا األقوام هؤالء أن عىل اتفقت قد املهاجرة عىل بعثتهم التي واألسباب الكنعانيني،

آخرين. بأقوام أهلَّْت قد قبلهم كانت سورية وأن أخرى، بالد من سورية

فينيقية (2)

التسمية هذه وإن فينيقيني، مسبريو رواه فيما وا ُسمُّ قد السواحل سكان الكنعانيني إن
إله بيل مرادف وأجنور أجنور، ابن فينكس من مشتقة اليونانية التقاليد بحسب
األحمر؛ الشعب بها يُراد إنما فينكس أن إىل املؤرخني من جمهور ذهب وقد الفينيقيني.
ألنهم وإما (األريرته)، األحمر البحر سواحل طويًال وقتًا استوطنوا الفينيقيني ألن إما وهذا
وجوههم. لون الحمرار وإما التجارية، محالهم يف األرجوانية للمنسوجات معامل أنشأوا
يُراد وفينكسية النخل، به يُراد فنيكس أن هو األخرية األيام هذه حتى املتبع الرأي وإن
بوني، أو فون من مأخوذًا فيه ع تُوسِّ لفظ فنيكس إن أيًضا مسبريو وقال النخل. بالد بها
استقروا التي البلدان جميع يف وصحبهم منازحهم، من الكنعانيون به أتى قديم اسم
األقاليم عىل بوني اسم إطالق عىل يدل ما فيها جاء قد املرصية اآلثار أقدم فإن فيها،
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وفينيقيو سورية، إىل فينيقية باسم أتوا العجمي الخليج فكنعانيو العرب؛ لبالد الرشقية
مستعمراتهم. قوايص أبلغوه حتى نرشوه إفريقية وفينيقيو إفريقية، إىل به أتوا سورية
جاء بل فينيقية اسم فيها يَِرد لم العربانية باللغة ُكِتبَْت التي املقدسة األسفار إن
ورد فقد الجديد العهد وأسفار املكابيني سفر وأما الكنعانيني، وبالد كنعان اسم فيها
فينيقي االسم أن ذلك من والظاهر اليونانية. باللغة ُكِتبَْت ألنها فينيقية؛ اسم فيها
ودليله االسم، بهذا يَْت ُسمِّ التي البالد يف النخل لكثرة النخل؛ تأويله إن ِقيَل وقد يوناني،

مستعمراتها. وبعض فينيقية يف القديمة املسكوكات2 عىل النخل صورة وجود
فلم السامية اللغة يف االسم لهذا أصل عن التنقيب يف جهدهم العلماء أفرغ وقد
من قوم وهم عناق»؛ «بني لفظ من مشتق فنيق أن بوشار العالم وهم وقد املرام، يدركوا
العدد سفر من ذلك يتبني كما حربون بأرض اإلرسائيليون َوَجَدهم الكنعانيني الجبابرة
سفر ومن منه، عرش الثالث الفصل من والعرشين والتاسع والعرشين الثالث العدد يف
بعيد االشتقاق هذا أن والحقيقة منه. األول الفصل من والعرشين الحادي العدد يف يشوع
الظن غالب يف فينيقي اسم وأن اللفظني، بني الحروف مباينة من ذلك يف بما االحتمال
منسوجاتهم معامل وانترشت النخيل، أرضهم يف كثر الذين السواحل سكان عىل أُْطِلق

األرجوانية.
فيه كانوا مديًدا زمنًا لبنان سواحل سكان به ى تسمَّ قد االسم هذا أن القول وجملة
سفنهم وكانت الخوايل، القرون تلك أمم بني والحضارة العمران درجات أقىص بالغني
فوق طافية خشبة والشعوب األمم سائر من لغريهم وما البحار، أمواج فوق تتهادى
فُعدُّوا فينيقية؛ سفينة هي إنما نوح) سفينة (بعد البحر يف جرت سفينة أول ألن املاء؛
عظيًما، النجاح من مبلًغا تجارتُهم بلغت وقد البحار، يف املالحة اكتشاف3 أصحاب لذلك
وقد األمم، من غريهم إىل سلعها نقل من لهم يتيرس كان بما الصناعة عندهم وراجت

التجارة. وربة البحار مليكة إنها صور عن ِقيَل حتى كثريًا، سفنهم عدد كثر
الصنوف هذه تتبني حزقيال النبي رواه ومما كثرية، بصنوف الفينيقيون اتَّجر وقد
(واملراد صور عىل النبي كالم من جاء فقد إليها، الفينيقية التجارة امتدت التي والبلدان
منه عرش الثاني العدد يف والعرشين السابع الفصل يف فينيقية) أي: صور؛ مملكة بها
والقصدير والحديد وبالفضة غنى، كل كثرة يف معك متجرة إسبانيا) (يريد «ترشيش
(وياوان وماشك وتوبل ياوان عرش الثالث العدد يف ذكر ثم أسواقك.» أقامت والرصاص
املسمارية اآلثار يف َوَرَدا وماشك وتوبل وأوروبا، آسيا يف اليونان جد العام التقليد بحسب
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قزبني بحر بني — يوسيفوس قال فيما — التاباليني فمساكن وماشكي، تابايل باسم
كانت األقدمني رأي فحسب املاشكيني مساكن وأما كرجستان، هي حيث األسود والبحر
وآنية الناس، وبنفوس معك متجرون وماشك وتوبل «ياوان فقال: آشور) من الشمال يف

موسمك.» أقاموا النحاس
أسواقك.» أقاموا والبغال والفرسان بالخيل توجرمة «آل عرش: الرابع العدد ويف
ترجوم. أو ترجموس، ى يُسمَّ جدهم أن األرمن تقليدات فمن األرمن، توجرمة بآل واملراد
يدك، تجار كثرية وجزائر معك، متجرون ددان «وبنو عرش: الخامس العدد ويف
العربية من الجنوب أهل ددان ببني واملراد لك.» قياًضا واألبنوس العاج قرون أدت وقد

البحرين. وجزائر
واألرجوان وبالبهرمان صنائعك، كثرة يف معك متجرة «آرام السادسعرش: العدد ويف
وآرام الشمال، آرام بآرام واملراد أسواقك.» أقامت والياقوت واملرجان والكتان والويش

النهرين. بني وما بسورية الجنوب
منيت وبحنطة معك متجرتان إرسائيل وأرض «يهوذا عرش: السابع العدد ويف
بالد إرسائيل وأرض بيهوذا واملراد موسمك.» أقامتا والبلسان والزيت والعسل والحالوى

فلسطني.
غنى كل كثرة أجل من صنائعك بكثرة معك متجرة «دمشق عرش: الثامن العدد ويف

األبيض.» وبالصوف (حلب) حلبون بخمر لك
موسمك يف وكان أسواقك، أقامتا بالغزل وياوان «دان عرش: التاسع العدد ويف
وربما به) للتداوي وإما للصبغ إما يُستعَمل، (وهو الذريرة.» وقصب املصنوع حديدهما

املتوسط. البحر جزائر ياوان إىل لضمها بدان املراد كان
بالنمارق.» معك متجرة «ددان العرشين: العدد ويف

بالحمالن يدك تجار هم قيدار رؤساء وجميع «العرب والعرشين: الحادي العدد ويف
معك.» اتجروا بهذه فإنهم والتيوس، والكباش

طيب، كل وبأفضل معك متجرون ورعمة شبا «تجار والعرشين: الثاني العدد ويف
عىل استوطنوا قوم بشبا املراد أن واملظنون أسواقك.» أقاموا وبالذهب كريم، حجر وبكل

العجم. خليج من الغربي الشاطئ عىل سكنوا قوم وبرعمة عامان، بحر شاطئ
وآشور شبا وتجار وعادان وكنة «حاران والعرشين: والرابع والعرشين الثالث ويف
السمنجوني من بأردية الفاخرة باألنسجة معك يتجرون هؤالء معك؛ متجرون وكلمد
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جاء وقد بضائعك.» بني املعكومة بالحبال املشدودة املربمة الثياب من وبالنفائس والويش
حزقيال. النبي قال كما بالرقيق يتجرون كانوا الفينيقيني أن هومريوس أقوال يف

ذلك وفندوا طويًال، بحثًا حزقيال النبي ذكرها التي املحال يف العلماء بحث وقد
كالعالمة سورية تأريخ كتبوا الذين فإن املقام؛ هذا يف استيعابه شأننا من ليس تفنيًدا
الفينيقيني إن نقول أن وحسبنا بالتفصيل، ذلك استوعبوا قد الدبسوغريه يوسف املطران
والبحار، اليابسة يف كبرية تجارة أوروبا أهل ومع أفريقيا أهل ومع آسيا أهل مع اتجروا
الفراعنة، إىل يدفعونها كانوا بجزية قرون أربعة مدة مرص يف التجارة احتكروا فقد
الفينيقيني فإن الحماية، تلك ظلِّ يف البحرية تجارتهم نطاق فاتََّسَع الفراعنة4 فحمتهم
الرضر من يشء يمسهم ولم السورية، الشعوب لسائر خالًفا املرصي الفتح من انتفعوا قد
إىل غزة من تسري كانت التي العساكر ممر عن مواطنهم لبعد املحاربات؛ أثناء يف واألذى
إىل هنالك ومن والسوريني) املرصيني بني الحروب محطة كانت (وهذه فمجدو أشدود،
كركميش. حتى فحلب فحماة الشمالية، قادش إىل اللبنانيني بني ثم الجنوبية، قادش

الفراعنة من األجانب لسلطة دائنني وصور وصيدا وبريوت جبيل سكان لبث وقد
مرص، مع يتجروا أن امتياز لهم وكان الثاني، عرصرعمسيس إىل األول عرصتطمس منذ
الفينيقيني بني السيادة حيث من حلت بعدما لصيدا تسنى قد االمتياز ذلك وبواسطة

والغنى. املجد ذروة وبلغت املالحة فن نطاق يف وسعت إن جبيل محل
مدفوعني والصناعة التجارة أبواب من الثروة بجمع ُكلِّفوا قد الفينيقيون كان ملا
سؤدد أيام يف سيما وال االستعمار، إىل نفوسهم نزعت مواطنهم حال بمقتىض ذلك إىل
أنهم عىل تدل لهم آثار كريت يف ُوِجد وقد ورودس، قربس يف جالياتهم فكانت صيدا،
هريودوت قال فقد اليونان. بالد يف وكذلك الزمن، من مدة الجزيرة هذه استوطنوا
قدموس صحبوا الذين القوم من فينيقيون إنهم السبعة األبواب ذات تابس أهل عن
مذهب املؤرخني جماعة ذهب وقد الفينيقية. الهجاء حروف أهلها وعلَّموا بواتسيا، إىل
بواتسيا أتوا الذين أن رأى فإنه كارا؛ دي األب وخالفهم النورمان، ووافقهم هريودوت،
وجنوبي األبري شطوط يف تجارية محال للفينيقيني كانت وقد فينيقيون. ال حثيون هم
تجتاز سفنهم وكانت وأرمينية، والكلدان العرب وبالد وقرطاجنة صقلية ويف إيطاليا
جنوب تبلغ حتى فيه وتسري األسود، البحر إىل والبوسفور مرمرا وبحر الدردنيل بوغاز
معارف انترشت وقد الذهب، سيما وال الثمينة باملعادن هنالك من فتأتي قاف، جبل
ذلك عىل يدل كما أقدامهم داستها التي األماكن جميع يف وعبادتهم وآدابهم الفينيقيني
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بني من األرواديني عاصمة أرواد فهي السورية فينيقية مدن أما آثارهم، من بقي ما
املعروفة وماراتوس أرواد باسم اآلن حتى املعروفة الجزيرة يف موقعها وكان كنعان،
عمريت من الجنوب يف إنها النورمان وقال الصماريني، عاصمة وسميريا بعمريت5 اآلن
حتى باسمها معروفة وهي العرقيني عاصمة وعرقة الكبري، النهر مصب من بالقرب
سماها التي وهي وطرابلس منها، تقرب أخرى بلدة أو طرسوس، وهي وأرتوسيا اليوم،
القلمون محل يف كانت أنها واملظنون وقلموس الثالث، املدن أي تريبوليس اليونان
وهي وجبيل، والبرتون6 اآلن، حتى موقعهما يُعلم وال وترياريس وجيفارتوس اليوم،
جبيل أهل أسسها قد وهي وبريوت إيل، اإلله التقليد بحسب وبانيها املدن أقدم من
املحل يف موقعها أن ويَُظن ويورفرييون اآلن، خلدة محل يف أنه يَُظن وموقعها وخلدوا،
برصفند، اآلن املعروفة ورسبتا صيدا وهي القديمة وصيدون بالجية، اليوم املعروف
أيام يف اسمها وكان وكيكينا اليونان، سماها كما إسكندرونة واسمها وأوس وصور
وعكة بالزيب، اليوم املعروفة وهي وأكزيب العواميد، أم ى تُسمَّ واآلن الالذقية السلوقيني
القبائل بني تساٍو غري عىل املدن هذه انقسمت وقد الفينيقيني. لبالد الجنوبي التخم وهي
عن مستقلة منها مملكة كل صغرية، ممالك منها تألفت أن إىل فأفىضاألمر اختالفها، عىل
السينيني ومملكة العرقيني ومملكة الجبليني ومملكة الصيدونيني مملكة فكانت أخواتها؛
حقيقية، سلطة الفينيقيني جميع عىل للجبليني كان األمر بادئ ويف الصمريني، ومملكة
مدينة أقدم بأنها تفتخر كانت فجبيل بريوت؛ ومملكة جبيل مملكة مملكتان لهم وكان
فيه ُوِجَدْت الذي املكان غري مكان يف الخليقة صدر يف إيل اإلله بناها قد وأنها العالم، يف
ال ضعيفتني كانتا اململكتان وهاتان أيًضا، إيل اإلله بانيها بأن بريوت افتخرت وقد بعدئٍذ،
جبيل ضعفت وإذ وأراضيهما، مدنهما وأخذت فاندرستا استقاللهما؛ حفظ تستطيعان
بلدة كانت نشأتها أول يف أنها مع الفينيقية املدن أعظم من أصبحت أن صيدون تلبث فلم
وبريوت، وجبيل صور دون املنزلة يف وكانت اسمها، عليه يدل كما السمك لصيد حقرية

اليونان. أجنور وهو صور؛ أنشأ الذي إيل هو إنما التقاليد بحسب أنشأها والذي
هي التجارة أبواب من الكسب يلتمسوا أن عىل الفينيقيني بعثت التي األسباب إن
بقوة شأنه إعالء إىل يسعى األمم من غريهم كان فبينما الصناعة، إتقان عىل بعثتهم التي
محسناتها، عن والبحث الصناعة بإتقان مشتغلني كانوا هم إذا القتال ميادين يف السالح
من بحرية حيوانات من مواده واستخراج األرجواني اللون اكتشاف إىل االتفاق فقادهم
الشواطئ بعض وعىل وصور حيفا بني البحر شاطئ عىل يوجد كان مما الصدف، ذوات
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كثري ملبًسا واتخذه القدماء فيه رغب الذي الربفري لصبغ يستخرجونه فكانوا اليونانية،
ورد مما ذلك لنا يتبني كما ومدين وفارس وبابل وآرام آشور ملوك سيما وال امللوك، من
أموال أثمانها يف يُنَفق الصنف هذا من املالبس وكانت ودانيال. وأرميا حزقيال نبوات يف
عليها؛ ذلك أبى الربفري تلبس أن زوجه سألته ملا الروم قيارصة أحد إن قيل حتى كثرية،
اختالف عىل الصبغ صناعة يف الفينيقيون مهر وقد كبرية. نفقة به تتحمل الدولة أن ملا
لونه العرب بالد من النبات من بنوع يأتون فكانوا الصبغ، مواد لديهم وتوفرت أنواعها

كاألرجوان.
إىل سبقوهم املرصيني إن قيل وقد الزجاج، الفينيقية املصنوعات أشهر ومن
الفينيقي، كالزجاج شفاًفا يكن لم املرصيون يصنعه كان الذي الزجاج ولكن استنباطه،
من كثري أوروبا متاحف يف ويوجد ورصفند، صيدا يف فكانت الفينيقي الزجاج معامل وأما
الفينيقيون اشتهر وقد الصناعة. هاته يف الفينيقيني مهارة منه يتبني مما مصنوعاتها؛
الصفر سيما وال املعدنية، واملصنوعات الخزفية اآلنية وعمل والحفر النقش بصناعة
ِقيَل: إذ الثالث؛ امللوك سفر من السابع الفصل يف جاء ما ذلك ويؤيد األصفر). (النحاس
وأبوه نفتايل سبط من أرملة ابن وهو صور؛ من حريام فأخذ سليمان، امللك «وأرسل
صنعة كل عمل يف ومعرفًة وفهًما حكمًة ممتلئًا وكان نحاس، صانع صور من رجل
الخطوط يف أيًضا جاء وما صنعته.» كل وعمل سليمان امللك عىل فوفد النحاس، من
آنية ذكر من مرص يف عرشة والتاسعة عرشة الثامنة الدولتني عهد عىل الهريوكلفية
وجاء اإلتقان. مستكملة الصناعة بديعة بكونها موصوفة الفينيقيني صنع من النحاس
من أسلحة بريطانيا جزائر إىل تبعث تجارهم كانت الفينيقيني أن إسرتابون كتاب يف
كئوس إيطاليا أعمال من تسكانا ويف قربس جزيرة يف ُوِجد وقد خزفية، وآنية الصفر
الصوريني أن حزقيال النبي وذكر الفينيقيني. الصاغة بأيدي ثمينة معادن من مصوغة
األفيال، أسنان استجالب عليهم عسريًا يكن لم أنه ومعلوم العاج، صنع يف بارعني كانوا
أيًضا. األطياب بصنع الفينيقيون اشتهر وقد أفريقيا، وشمايل الهند بتجارتهم بلغوا وقد
أرض مثل املراس وسهلة خصبة تكن لم الفينيقيني أرض أن تقدم مما لنا تبنيَّ
تزل ولم زراعتها. متقنة كانت فإنها ذلك ومع واآلراميني، الكنعانيني أقربائهم من غريهم
لبنان سواحل أرض يف هذا يتبني كما منها، أيديهم به اشتغلت فيما بادية اإلصالح آثار
مراسها ويسهل ترابها، يصون تقطيًعا بجدران مقطعة فإنها منها، الجنوبية سيما وال
األمطار سيول وقلبت حالتها، من الطبيعية الحوادث غريت ومهما فيها. الكروم لنصب
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املحقق الناظر عن يغرب ال فإنه وضعها من الغابات أشجار وغريت املتحدر، وجهها من
واجتهادهم. بمهارتهم ينطق باٍق هو بل يَْعُف لم ألنه الجدران؛ بتلك التقطيع ذلك أثر
وجبيل، وبريوت وصيدا صور ضواحي يف للفينيقيني العنب كروم كثرة النورمان وذكر
جميع أيامها يف بشهرتها فاقت جيدة خمًرا لبنان عنب ومن منها يعرصون كانوا وأنهم
اكتشف إنه رنان وقال كثريًا، فيها اليونان وبالد رومة أهل رغب حتى الخمر، أصناف
اآلالت من غريها به تَُفوق مبلًغا واإلتقان املتانة يف بالغة للحراثة آالت صور ضواحي يف
تلك مثل لها ويصنعوا أرضهم يُصِلحوا أن الفينيقيني عىل بكبري وليس اليوم. املستعملة
إىل امليل فيهم ونما والصناعة، التجارة أبواب من الكسب فن يف اشتهروا وقد اآلالت،
املنافع واستدروا أتوه، إال منه ربح لهم شيئًا يدعوا لم أنهم غرو فال والتدبري؛ االقتصاد

إمكانهم. إليه وصل ما بقدر منه
بالحروف الكتابة وضع من أول هم — عليه القدماء أجمع فيما — الفينيقيني إن
العالم هذا وأثبت الهريوكليفية. الخطوط عن أخذوها إنهم وقيل اليونان، بها وجاءوا
الذين الفينيقيني أن هريودوت وروى الهريوكليفية. الرموز بحل اشتهر الذي شمبوليون
الكتابة. حروف علم منها مختلفة، علوًما هؤالء بني أدخلوا اليونان إىل قدموس صحبوا
وألكسندريتوس وكالمانس ويوسيفوس وميال وتاسيت ديودور الرواية هذه وأثبت
البضائع أصناف جملة يف صنًفا كانت الفينيقيني حروف إن رنان وقال وأوسابيوس.
لجميع أم هي الفينيقية الحروف أن النورمان كتاب يف وجاء يشحنونها، كانوا التي
والسبب فروعها، عن تفرَّع ما ومنه مبارشة، عنها تفرَّع ما الحروف هذه فمن الحروف،
األرض من املعمور معظم يف حروفهم أذاعوا فإنهم لالتجار؛ الفينيقيني أسفار كله ذلك يف
أخت وهي كنعانيني، كانوا وإن فسامية الفينيقيني لغة أما فيه. تجارتهم نرشوا كما
تكلم التي العربية اللغة وأخت الساميني من العربانيون بها تكلم التي العربانية اللغة
من نطاًقا أوسع كانت أنها شك فال الفينيقيني علوم أما أيًضا، الساميني من العرب بها
بلغوه ما القوم هؤالء يبلغ أن يستحيل ألنه القديمة؛ األعرص تلك يف األمم جميع علوم
التي الفكرية الحركة فإن العلم؛ يف برعوا قد يكونوا لم ما والصناعة التجارة إتقان من
من لنا يَبَْق لم ولكن العلم. مباحث إىل ساقتهم الحضارة معدات استيفاء إىل دفعتهم
يتن سنكن كتاب من الجبييل فيلون ترجمه ما إال يُذَكر يشء كتبهم ومن علومهم آثار
يشتمل وهو منه، املقاطيع بعض من والدمشقي وبرفري أوسابيوس نقله وما البريوتي
به. بريوت ملك أبيبعل وأتحف يتن، سنكن ألفه اآللهة وموالد العالم أصل يف الكالم عىل
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وجده وما يتن سنكن أقوال عليه دلت ما إال أمرها من يُعَلم فال الفينيقيني7 ديانة أما
قربص. يف الصغرية واألصنام املسكوكات من الباحثون

جعل من أول هم واملرصيني الفينيقيني أن الثابت املعلوم من «إنه أوسابيوس: قال
املرصيون أما واملوت.» للحياة علة بأنها ورصح والكواكب، والقمر الشمس يف األلوهية
شمائيم بعل يسمونه والكنعانيون رع، عمون أو رع، الشمس معبودهم يسمون فكانوا
أي إيل فهو األسماء جميع من غريه من أكثر انترش الذي االسم وأما السماوات، رب أي
االسم هذا جرى وقد آلهتهم، أخص به يسمون الجبليون كان الذي وهو واألول القوي،
حيث الصليب؛ عىل وهو املسيح يسوع به ونطق والعرب، والكنعانيني اآلراميني ألسنة عىل
من غريه من أقدم وهو تركتني؟ ملاذا إلهي إلهي يعني: شبقتني؟» ملاذا إييل «إييل قال:
يف واالتفاق الفينيقيني. سؤدد قبل القدماء الجبليون به نطق آراميٍّا، كان وربما األسماء،
أصلهم وحدة عىل يدل الجبليني وبني اآلراميني قبائل وسائر العربانيني بني التسمية هذه
عىل يدل منها اسم كل أخرى؛ أسماء والكنعانية اآلرامية العشائر اتخذت وقد سام. من
به وأرادوا ستخ، أو ست اإلله سموا الشماليون فالحثيون األلوهية، صفات من صفة
ملوك والعمونيون األحد، الواحد به وأرادوا هدد اآلراميني وبعض يشء، كل عىل القدير
السيد، أي وبعل العيل، أي عليون مثل كثري ذلك وغري واملتسلط امللك به وأرادوا (ملوخ)
فهم اليهود أما القديم. أي وقدم الكبري، أي وكبري األزيل، أي وأيون سيدي، أي وأدوني
القبائل لجميع خالًفا املطلقة، الحقيقية بمعانيها األسماء لإلله حفظوا الذين وحدهم
وإناثًا ذكوًرا منها وجعلوا الصفات، بتعداد اآللهة عددوا فإنهم واآلرامية؛ الكنعانية
بعل مثًال فكان باألمكنة؛ اآللهة خصصوا بل بذلك يكتفوا ولم ويتوالدون، يتزوجون
زبوب وبعل فاغور وبعل دامور وبعل حرمون وبعل لبنان وبعل صور وبعل صيدا
وكان شاليشا، وبعل حامون وبعل جاد وبعل ترسوس وبعل ترز وبعل برييث وبعل
إيل. إىل أسماءهم يضيفون كانوا كما به، تربًكا بعل إىل أسماءهم يضيفون منهم كثري

جميع طاف إيل إن يتن سنكن قال فكثرية، إيل عن أُِذيَعْت التي الحكايات أما
وكانت كثرية، غزوات له نُِسبَْت وقد كافة، خاصته أبناء عىل األرض ممالك ووزع اآلفاق
بنى فلما املشرتي، أي (زفس) زوس فسمياه بيك منها له فُولَِد سمريام، اسمها زوج له
املغرب، ليفتح جرار بجيش هو وسار سمريام، زوجه إىل بالحكم ُعِهد بابل أسوار إيل
وهذَّب السلطات، وأقرَّ املدن، وأنشأ لسلطته، العالم جميع وأخضع ذلك، له كان وقد
بالفينيقي ومعناها الفرات، وراء فيما نصيبني مدينة املدن من بناه ما أعظم ومن العالم.
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مملكته إىل وضمَّ أرمينية وبلغ بمنبج، اليوم املعروفة وهي كرونية مدينة بنى ثم األعمدة،
بلغ حتى إسبانيا شطوط وتجاوز إفريقية، سواحل عىل وانترص وأكريت، رودس جزيرة
املظهر له كان الذي إيل أن القول وجملة وُدِفن. مات حيث صقلية إىل انتهى ثم إيطاليا،
ومن وامللك. اإلله تسلط األقدمني عالم عىل تسلَّط جبيل مدينة يف األعظم والشأن األول
سبق وقد املؤرخني، من عدة ذكرها حكاية وله تموز، وهو أدوني، معبوداتهم جملة
عشرتوت الفينيقيون عبد وقد إليها. باإلشارة اآلن فنجتزئ تقدم؛ ما يف أثبتناها أن لنا
إىل إشارة وهذا رأًسا؛ الثور رأس — يتن سنكن رواه فيما — لها اتخذت قد وهي أيًضا،
القديمة، األمم من غريهم إىل رست بل الفينيقيني، يف عشرتوت عبادة تنحرص ولم ملكها.
عن ينيف ما األسماء هاته من عد القدماء املؤلفني أحد إن قيل مختلفة، بأسماء فعبدوها

الشعراء. ألسن تداولتها اسم ثالثمائة
يف فكان الثالوث، من نوع عندهم كان الفينيقيني أن النورمان أقوال من يُؤَخذ
حيث قرطاجنة ويف وأشمون، وعشرتوت بعل صيدا ويف وعشرتوت، وبعل ملكرت8 صور
جبيل، وبعلة وأدونيس إيل جبيل ويف وأشمون، حمون وبعل تانيت منهم جالية كانت
وخنسو زوجه، وموت األعظم، اإلله وهو رع أمون تاب يف فكان مرص يف كذلك وكان
بأمر األمم سائر من أكثر حفلوا قد الفينيقيني إن ثم واحًدا. إلًها الثالثة وكان ابنه.
كتاب يف برو قال لآللهة، نوعهم بأبناء يضحون كانوا إنهم حتى فيها وتغالوا القرابني،
هؤالء أن عىل يدل ما الكلدان أو املرصيني، آثار يف «ليس القدم: يف الصناعة تأريخ يف له
إىل جالياتهم ونقلته بذلك، السوريون انفرد بل البرشية، بالضحايا اآللهة أكرموا األقوام
األوالف من وطيور بحيوانات البرشية الضحايا يستبدلوا أن لهم غ يُسوَّ وكان قرطاجنة،
بخدمة أو لآللهة إكراًما التماثيل، أو النصب من بيشء عنها يعتاضوا أن أو والدواجن،
«إن الفينيقيني: أحوال يف الباحثني بعض وقال منه.» شطًرا أو العمر مدى هياكلها
عىل آلهتها تعبد كانت بل ومعابد، هياكل أيامها أقدم يف لها يكن لم الكنعانية العشائر
صناعة أن والحال إيل.» بيت تسميه صخًرا أو عموًدا فتنصب واملشارف، الجبال قمم
وهو صور، يف شادوه الذي الهيكل عهد ِقَدم بدليل الفينيقيني يف قديمة الهياكل إشادة
وبيت إيل وأما هيكله. لبناء إليه الفينيقيني املهندسني سليمان واستدعاء ملكرت، هيكل
اآلراميني عن فيه العبادة أمر مأخوذًا يكون أن يبعد فال بإيل يختص مما ذلك وغري إيل
احتفاء هذا يثبت ومما وغريها، جبيل مثل الفينيقية املدن بعض يف الكنعانيني أسالف
عليه يدل كما القبائل، جميع من غريهم من أكثر به وتربكهم االسم بهذا اآلراميني
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كما — إنهم ثم إرسائيل، بني إخوانهم بني وشيوعه إليه الشام ملوك أسماء إضافة
وقد اآلراميني. عن أخذوا فكذلك — عبادتهم من شيئًا املرصيني وعن الكلدان عن أخذوا
أعيادهم يف كانوا كيف الفينيقيني عند وعشرتوت بعل كهنة وصف امللوك سفر يف جاء
عيونهم، ويكحلون حواجبهم، ويزججون وجوههم، ويخضبون النساء، مالبس يلبسون
الدفوف، ويتأبطون الحراب، ويتنكبون السيوف، ويشهرون الكتف، إىل أيديهم ويعرون
بالسيوف جسومهم ويخدشون باألوحال، شعورهم ويلوثون ويضجون، ويرقصون،
إرسائيل ملك آخاب جمعهم منهم، وخمسني ثمانمائة يف النبي إيليا فتك وكيف والحراب،
ما وأما الكرمل. عند قيشون نهر حذاء آخرهم عن النبي فذبحهم لبعل، عبادتهم ليبلوا
من بلغوه ما إىل بالنسبة ا جدٍّ قليل فهو املباني حيث من الفينيقيني آثار من لنا بقي
أن منها أمور ذلك يف السبب كان وربما الحضارة، سلم يف والتقدم الصناعة يف الرتقي
الفخمة باملباني والفرات دجلة بني ما وأهل كاملرصيني يحفلون يكونوا لم الناس هؤالء
أو ومكان، آٍن كل يف عزيز والنادر هؤالء، عند وندوره عندهم الحجر لكثرة الضخمة
الثروة وجمع التجارة إىل بجملتهم لينرصفوا الناس مساملة عىل عملوا قوم الفينقيني ألن
بتوسيع الجاه أبواب يطرقون ملوك فيهم يَُقم فلم الوجهة، هاته يف افتخارهم فحرصوا
املباني من شاكلها وما األهرام تشييد األرسى وتكليف والحروب بالغزوات اململكة نطاق
عىل الفينيقية البالد عىل املتسلطني ألن وإما لجاههم، وإحياء آلثارهم حفًظا الضخمة
أخرى؛ لعلة أو دينية لعلة املباني تلك تدمري إىل عمدوا مذاهبهم وتباين أجناسهم اختالف
قلب عىل بعث ومما املباني. تلك حجار من األسوار إقامة إىل اضطرتهم الحاجة كأن
الطمع — البديعة املصنوعات من املدافن يف منها كان ما سيما وال — الفينيقية اآلثار
دفن يف الفينيقيني يحاكي من األقوام جميع يف «ليس النورمان: قال فقد الكنوز؛ يف
وهما صيدا، ملوك من ملكني مدفن عىل ُكِتب مما ويتبني موتاهم. مع النفيسة األشياء
من الكنوز رسقة إن بأذى. قربيهما يمس من عىل الدعاء من عازار، أشمون وابنه تبنيت
كنز رسقة وُربَّ األيام، هذه يف كثريًا أمرها استفحل وقد العهد، قديمة كانت املقابر تلك
مدافن وأما قيمتها، تُقدَّر ال كنوًزا السالفة األمم بأحوال العلم أفقدت الكنوز تلك من
إقليم يف قريتان وهما وبرجا، وجون وصيدا صور يف كثري منها ُوِجد فقد الفينيقيني
ما منها صخور يف منقورة وهي والقرى، املدن من وغريها وجبيل وبريوت الخروب

قرب.» من أكثر عىل يشتمل ما ومنها واحد، قرب عىل يشتمل
األعرص يف لبنان سواحل عمروا الذين هم ألنهم الفينيقيني؛ عىل الكالم يف أسهبنا قد
مقصوًرا غرضنا كان ملا ولكن والتمدن، الحضارة يف األول املقام لهم وكان القديمة،
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سورية تاريخ كتبوا الذين وكان الحارضة، الحال يف اإلداري تحديده بحسب لبنان عىل
مع لهم حدث وما الفينيقيني أحوال بيان من الغليل يشفي ما كتبهم يف استوعبوا قد
بهذا نتقيد أن الالزم من رأينا والعرب؛ والرومان واليونان والفرس واملرصيني اآلشوريني

مكينًا. التحاًما املواد من به يلتحم ملا إال عنه نخرج ال وأن الغرض
خلوٍّا اآلن إىل القديم العهد من بقي لبنان اسم أن كيف املؤرخني بعض عجب لقد
وغريهما وفينيقية سورية مثل األسماء؛ من غريَه عرا مما والتبديل التحريف شوائب من
ذلك يف السبب أن وعندنا األرض، من لبنان عليه أُْطِلق ما عىل أُْطِلَقْت التي األسماء من
باألحوال يتعلق أحدهما منهما، عظًما أقل أخرى أمور جملة يف عظيمان أمران البقاء
األذكار موارد الكتاب يف وارد ذكره فألن الدينية أما السياسية، باألحوال واآلخر الدينية،
أرز الرب أشجار «تروي :١٠٣ املزمور من عرش السادس العدد يف جاء فقد املقدسة؛
يُؤَخذ أقواًال الكتاب يف هللا رجال من وغريه حزقيال النبي وقال غرسها.» التي لبنان
مظهًرا كان أنه ذلك عىل وِزْد واالحرتام، التكريم بعني إليه يُنَظر كان لبنان أن منها
يسوع به استغاث الذي إيل اإلله نريد القدماء، آلهة بني األول املقام له كان الذي لإلله
ملته بياض تغسل لم والفتح بالغزو الناس دماء فألن السياسية وأما الصليب، عىل وهو
الدماء؛ من بحر يف كجزيرة واألحوال األحيان غالب يف كان فإنه االسم، ذلك أكسبه الذي
األعوام، وتوايل األيام كرُّ يمحوها ال فيه بادية ملزية وضع إنما له ُوِضع الذي فاالسم
اآلثار، من غريه من أكثر ذاع أثر الحضارة وعالم الدين عالم يف لخشبه كان فقد وأيًضا
ترديده عن األلسنة سكتت فلو ووقاه، االسم بذلك فصان مصونًا، األدهار مدى وبقي

األقطار. جميع يف الفينيقيني سفن ونرشته سليمان هيكل به لنطق
يف األول اإلنسان مهد أن التقاليد من لديهم ما إىل امُلسنَد اللبنانيني بعض ادعاء أما
حكم ينفيه ومما برهان، يُثبته ولم دليل، عليه يَُقْم لم مما فهو فيه؛ الفردوس وأن لبنان
يف يعيش أن يستطيع الفطرة حال يف اإلنسان بأن التصديق يتعذر ألنه بداهة؛ العقل
وادي املسماة أهدن كوادي فيه كانت الفردوس جنة أن اللبنانيون يدَّعي ما مثل من مكان
تنطبق ال كثرية أمور ادعاء عىل اإلنسان يحمل باألصل املفاخرة إىل امليل هو ولكن قديشا،
حماليا. جبال من مهاترو بسفح كان إنما الفردوس أن يدَّعون الهنود فإن الواقع، عىل
بنوع أوًال ُوِضع اإللهي عدنًا «إن التقاليد: بتلك يتعلق فيما الدمشقي يوحنا قال وقد
أدنى يعرتيها ال االعتدال كثرية جهة يف بأرسها األرض عن مرتفع مكان يف معروف غري
ذكية، وروائحه معتدل، ونوره ولطيف، فصاٍف هواؤه أما الفصول. أو األزمنة، يف تقلُّب
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والجمال بالبهجة يفوق فإنه وبالجملة تنقطع، ال وأزهاره دائمان، وخرضته وربيعه
املخيلة.» يف يخطر أو الحس، تحت يقع ما جميع

قايني مثل من األولني باآلباء يتعلق فيما اللبنانية التقاليد جميع تقدَّم ما عىل وِقس
بني ما جوار يف كان الفردوس أن العلماء غالب إليه ذهب والذي وغريهم. وهابيل وشيت

رصيًحا. تعيينًا املكان يُعيِّنوا ولم النهرين،
أي من القدماء لبنان سكان بيان هذا كتابنا يف ى نتوخَّ أن األفاضل أحُد سأَلنا وقد
سكانه حقيقة أيًضا نُبنيِّ أن وسألنا يافث، أم حام أم سام أمن كانوا، الثالثة األصول
توطَّنوا الذين أن اآلن حتى مرَّ ا ممَّ لنا فيتبني األقدمني، السكان بقايا من أهم الحاليني
سام األبوين من هم النطاق سعة من القديمة األعرص تلك يف عليه كان بحسبما لبنان
شاطئ إىل امتدوا وربما املجوفة، وسورية حولها وما دمشق سكان اآلراميون وهم وحام،
وأما اللبنانية، السواحل سكان وهم والكنعانيون الكنعانيني، قبل جبيل فتوطنوا البحر
األصليني؛ بالسكان منها طائفة كل إلحاق يعرس مختلفة طوائف فهم اليوم لبنان سكان
سام نسل من وغريهم الكنعانيني موطن — قلنا كما — قديًما كانت البالد هذه فإن
من مدة استقلت ثم واملاديون، إرسائيل وبنو واملرصيون اآلشوريون أتاها ثم وحام،
العرب، افتتحها ثم الرومانية، اململكة إىل ثم مكدونية، مملكة إىل أُِضيَفْت ثم الزمان،
سكانها فصار العثمانية والدولة الترت تملكها ثم الصليبيني، جيوش غشيتها ذلك وبعد
مختلفة، أصول من طوائف فيها املختلفة األقوام وحلول عليها االستيالء تعاقب كثرة من

ذلك. سيتبني كما
عليها، اآلشوريني استيالء هو إنما فينيقية حوادث من باملؤرخني اتصل ما أقدم إن
وهو الشهرية سمريميس زوج نينوس مملكة من كانت فينيقية «إن قال: ديودورس فإن
أن موفرس ورأى العرشين. القرن يف وقيل: ق.م.» والعرشين الثاني القرن يف آشور ملك
بألفي املسيح قبل مرة مرتني؛ وفلسطني سورية اآلشوريني اجتياز عىل يدل ما اآلثار يف
املؤرخون ذكره يشء ذلك وراء فيما وليس سنة، وثمانمائة بألف املسيح قبل ومرة سنة،
القرن أواسط من فينيقية عىل املرصيني تسلَّط ذلك عقب ثم القديمة، اآلثار عليه دلَّت أو
أواسط إىل عرش الخامس أواسط من وقيل: عرش، الثالث القرن آخر إىل ق.م عرش السابع
الرعاة9 ملوكهم وطأة عليهم اشتدت وقد املرصيني، «إن يقول: النورمان فإن عرش، الثاني
لهم تيرسَّ بعدما الوسطى آسيا أتوا والعنف؛ القسوة مرارة سلطتهم نري تحت وذاقوا
االنتقام، إىل ميالة ونفوس الحقد ملؤها بقلوب وافتتحوها الغرباء، الرعاة ملوكهم طرد
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ويف الكلب، نهر صخور عىل بادية مرص فراعنة وآثار الفرات. حتى الفتح تطمس وأبلغ
يدل ما تتضمن بابريوس ورقة الربيطاني املتحف ويف صور، من بالقرب عدلون قرية
جبيل فأتى والعقد؛ الحل أرباب طوفة الفينيقية املدن طاف مرصيٍّا مستسفًرا أن عىل
فوق يَُظنُّ فيما (وموقعها حاصور ثم صور، ثم رصفند)، (أي ورسابتا وصيدا وبريوت
أكثر عىل سلطة ذات الزمن هذا يف صيدا وكانت الشيخ).» جبل جنوبي إىل الحولة بحرية
سائر يف جالياتها أعمالها يف منفردة بنفسها مستقلة فكانت جبيل وأما الفينيقية، املدن

أيًضا. منها أقدم موفرس رأى فيما وهي الصيدونيني، جاليات عن منفصلة األقطار
عليهم مستقرة وسيادتهم فينيقية يف نافذة املرصيني كلمة كانت فيه الذي الزمن ويف
الخامس القرن منتصف يف امليعاد أرض دخلوا ثم مرص، أرض من إرسائيل بنو خرج
كان ما وكان كنعانية، إمارة وثالثني إحدى رضبوا أن وبعد البالد، وتملَّكوا ق.م عرش
املؤرخون له وفصَّ املقدس الكتاب رواه مما يشوع أيام ويف موىس أيام يف أمرهم من
يشوع وحرَّق لإلرسائيليني، حليًفا فيها النرص كان التي الحربية املواقع من اليهود من
جوشن وأرض الجنوب أرض جميع عىل واستوىل كثرية، مدنًا ونهب وغريها، حاصور
لبنان بقعة يف جاد بعل وإىل سعري إىل الناتئ األقرع الجبل من والعربة والسهل والجبل

حرمون. جبل تحت
من سورية أتوا قوم (وهم الفلسطينيون هجم ق.م عرش الثالث القرن أواخر ويف
السيادة فانتقلت أهلها؛ وأرسوا روها ودمَّ صيدا عىل عرش) الخامس القرن أواخر يف كريت
إرسائيل لبني مصافني كانوا عرش الحادي القرن يف الفينيقيني أن ويظهر صور. إىل
اآلراميني عىل الفوز من داود يناله كان بما كثريًا ون يَُرسُّ كانوا إنهم حتى لهم حلفاء

والفلسطينيني.
وكذلك لبنان، من والخشب الفينيقيني بالصناع داود إىل صور ملك حريام بعث وقد
يف وهو ٩٤٤ق.م، سنة حريام ومات والخشب، الفعلة من داود بن سليمان إىل أرسل
ثم عازار، بعل ابنه حريام خلف ثم األول، حريام بن أبيبعل بن الثاني حريام األرجح
األربعة، ظرئه أبناء هذا عشرتوت عبد عىل فتآمر عشرتوت؛ عبد ابنه عازار بعل خلف
يد عىل إليها عاد يسريًا زمنًا حريام ساللة يد من امُللك وخرج ٩٢٨ق.م، سنة نحو فقتلوه
فقتل عشرتيم أخوه وخلفه مات ثم امللك، تخت فتبوأ حريام بن عازار بعل بن عشرتتوس
إيتو عشرتوت كاهن عليه فسطا أشهر، ثمانية مدة بامللك واستقلَّ فالس، أخوه عشرتيم
إرسائيل بني عىل السلطة أيامه يف للفينيقيني استحكمت وقد بامللك، واستبدَّ وَقتََله بعل
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ابنة بعل إيز وهي إرسائيل، ملك أخاب امرأة ألن وذلك منقسمني؛ يومئٍذ كانوا الذين
شاءت، كيف تديره يدها يف آلة فجعلته إرادته وملكت زوجها عىل تسلطت قد بعل، إيتو
اإلرسائيليني، عبادة فأفسدت يعبدون، ما وتعبد الفينيقني، جلدتها أبناء تحب كانت وهي

الفينيقيني. آلهة باهلل يرشكوا أن عىل وحملتهم
ويف ٨٣٠ق.م، سنة يورام مات حتى إرسائيل بني يف املنوال هذا عىل الحال ولبث
بعل إيتو وأما ٨٢٣ق.م، سنة امللك منصة رقي الذي يواش أيام حتى منهم يهوذا بني
مينندر عن اليهود تاريخ كتاب يف يوسيفوس رواه (فيما الذي فهو ذكره تقدَّم الذي
— التي املدينة وهي فينيقية؛ يف (البرتون) برتيس مدينة بنى األفسيس) اليوناني املؤرخ
السواحل تلك عىل غاراتهم يف اللبنانيني تَُصدُّ طويًال زمانًا لبثت — املؤرخ هذا قال فيما
سنة وانتهاؤه ٨٣٨ق.م سنة لنورمان رواه فيما بعل إيتو ملك ابتداء وكان الفينيقية،

٨٢٩ق.م.
الجانب يف كان إنما ذلك معظم أن إرسائيل بني حوادث من تقدَّم مما فيتبنيَّ
ذكرها من يُِرد فلم الفينيقيني مواطن وأما منه، الرشقي والجانب لبنان من الجنوبي
موىس أن ومعلوم وصيدا. بصور يتعلق مما اليشء بعض إال الحوادث تلك عرض يف
وجرار للجنوبيني، شماليٍّا تخًما صيدا وجعل وشماليني، جنوبيني إىل الكنعانيني م قسَّ
أيًضا ويعلم ،(٩ عدد ١٠ (فصل التكوين سفر من ذلك يتبني كما جنوبيٍّا، تخًما وغزة
والحماثيني كالصماريني الشمالية األنحاء تلك أهل من وغريهم واألرواديني العرقيني أن
بني مقام الكنعانيني عشائر إلحدى يُذَكر لم إنه ثم الشماليون، وهم كنعانيني كانوا
الكنعانيني بني كان أنه والتواريخ اآلثار من ويُؤَخذ غريه، يف وال الكتاب يف ال وعرقا صيدا
وحيث واحدة. قبيلة من يكونوا لم املتحالفني أن عىل تدل محالفة والبريوتيني والجبليني
اآلراميون وكان واآلراميني، الكنعانيني إال السكان من تستوعب ال كانت األنحاء هذه إن
من يظهر فيما جبيل وكانت دمشق، إىل فيها منترشين — سورية سكان أشهر —
هذه يف األقدمون فالسكان مستعمراتها، من وبريوت القدم يف عريقة واألقاصيص اآلثار
فاختلطوا الكنعانية العشائر مواطنهم غشيت حتى آراميني كانوا لبنان سواحل السواحل
الفينيقيني أمر استفحال عند كان أنه واملرجح ذلك، اختالطهم كان متى يُعَلم وال بها،
كل كانت الكنعانية العشائر أن أيًضا ويظهر تجارتهم. ظل وامتداد سطوتهم وانتشار
أخواتها وبني بينها لتجمع تكن لم شئونها، بتدبري مستقلة أمرها يف منفردة منها واحدة
هذا ومع الفينيقية. بالجامعة اجتمعت حتى كذلك العشائر تلك ولبثت ملمة، وال نكبة

والتكاتف. التنارص إىل ميالة غري لبثت فقد
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فينيقية عىل استوىل املسيح قبل التاسع القرن أواسط يف األول بعل إيتو أيام يف إنه
له تمثال عىل ُكِتب مما ذلك يُؤَخذ كما بال، نسري آشور اآلشوريني ملوك أََحُد ولبنان
الكتابة، أما الربيطاني. املتحف يف وُجِعل نمرود، حصن أسوار يف اليرد املسرت اكتشفه
لبنان بالد إىل دجلة ضفة من البالد ملك القدير امللك العظيم امللك بال نسري «آشور فهي:
مغربها.» إىل الشمس مرشق من البالد وكل الكبرية البحار عىل سلطته رضب (لبنان)،
بالد دوخ امللك هذا فإن وبالجملة صخر، من صفيحة يف هذا استيالئه تاريخ نقر وقد
البحر إىل سفحيه وملك لبنان بلغ حتى سار ثم العايص، وعرب اللكام) (جبل أمانوس
وأرواد وجبيل وصيدا صور ملوك عىل الجزية ورضب العزيز، والبقاع بعلبك سهل وإىل
وحشية، وبقًرا برية خنازير فاصطاد لبنان، يف الصيد إىل ومال البحر، وسط يف التي
أياًال واصطاد وثعالب، وضباًعا نموًرا وقتل آشور، إىل وأرسله حيٍّا بعًضا منها وأخذ
وقدَّم لبنان، قمم عىل املعابد وزار والطري، الوحوش10 من ذلك وغري ونسوًرا وغزالنًا
انتشار كثرة بدليل بالسكان؛ آهًال يكن لم لبنان أن تقدَّم ا ممَّ فيظهر لآللهة. محرقة
آشور امللك عليها استوىل التي املدن جملة يف ُمُدِنه من يشء ذكر وعدم فيه الحيوانات
الكثيفة باآلجام املحفوفة قممه عىل املشيدة للمعابد موضًعا كان إنما وأنه نسريبال،
إنما العمران وأن وغريه، السنديان من أخشابًا منها بال نسري آشور امللك أخذ التي
ورقي سنة، أربعني ملك أن بعد ٨٤٤ق.م سنة األول بعل11 إيتو مات ثم بسفحيه، كان
ست فملك ٨٣٨ق.م، سنة ومات ٨٤٤ق.م، سنة الثاني عازار بعل ابنه بعده امللك منصة
الثالث سلمنارص أتى امللك هذا أيام ويف سنوات، تسع فملك موتون ابنه وخلفه سنوات
عىل مكتوبًا ُوِجد ما بدليل ملوكها من الجزية وأخذ فينيقية بال) نزير آشور ابن (وهو
والعرشين، الواحدة املرة الفرات عربت عرشة الثامنة غزوتي «يف قال: حيث نمرود؛ مسلة
وجبيل.» وصيدا صور من الجزية وأخذت دمشق، ملك حزائل مدن عىل بجنودي ورست
عىل نريانها َمْت أُْرضِ الحرب أن املؤرخني أقوال من غريه ومن هذا كالمه من فيظهر
وأنه الجزية، إليه ودفعوا حرب بدون امللك لهذا فاستسلموا الفينيقيون وأما الدمشقيني،
أسماء من سلمنارص عىل تحالفوا الذين عرش االثني السورية امللوك أسماء يف يُدَرج لم

أرواد. ملك ماتينبعل اسم إال الفينيقيني ملوك
عىل اليسار وابنته بيكماليون ابنه إىل بامللك عهد الوفاة حرضته ملا موتون إن ثم
منه أوجس إذ اليسار؛ أخته زوج وقتل بامللك فانفرد بيكماليون أما بالسواء، يَْمِلكا أن
بَْت ولُقِّ تونس، من بالقرب قرطاجنة12 وعمرت إفريقية ساحل إىل اليسار فانتزحت خيفًة
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الثالث نريار رامان أن بيكماليون أيام يف وحدث الهاربة. ومعناه بديدو حينئٍذ اليسار
عىل استوى حتى بال ونعومة سكينة يف الفينيقيون بات هذا بعد ومن فينيقية، عىل أغار
الثالث، حريام حينئٍذ صور ملك وكان ٧٤٥ق.م، سنة الثاني فالرص تجلت آشور عرش
فكان الجزية، له أدوا الذين امللوك أسماء آثاره يف وجاء مراًرا، فالرصسوريَة تجلت فغزا
أن فالرص تجلت نوى وملا جبيل، ملك بعل وسيبيتي صور ملك حريام اسم جملتها يف
خمسة فكانوا امللوك، من أخضع من لديه استمثل األخرية غزوته بعد نينوى إىل يعود
أواخر ويف أرواد. ملك بعل وماتان جبيل ملك بعل سيبتي جملتهم يف ملًكا وعرشين
جالية وأقروا صور، ملك من رضا عىل وافتتحوها أرواد الصيدونيون غيش الثامن القرن

عليها. فسادوا فيها منهم
هو ما هذا أيام يف يحدث ولم األول موتون صور عرش عىل الثالث حريام خلف ثم
فيما امللك هذا أيام يف وحدث ٧٢٤ق.م، سنة الوال العرش عىل استوى ثم بالذكر، جدير
أسطوًال لهم فجهز الطاعة؛ عصا شقوا قربس يف الشيثيني أن مينندر عن يوسيفوس رواه
سكان وأن كلها، فينيقية عىل تسلَّط آشور شلمنارصملك وأن فأخضعهم، إليهم به وسار
الصوريني عىل ثاروا عديدة أخرى مدن وسكان وعكة الربية صور أي القديمة صور
بثمانمائة سفينة ستني آشور ملك فجمع اآلشوريني؛ ملك إىل مستسلمني وعصوهم
اثنتي من مؤلًفا هؤالء أسطول وكان الصوريني، ملحاربة بالفينيقيني بها وسار مجذف
من بعًضا وأبقى مخذوًال، اآلشوريني ملك فعاد للصوريني. الفوز فكان سفينة، عرشة
وقد الصوريني، فاضطر االستقاء؛ من الصوريني ملنع املاء وقنوات النهر يحمي جنوده
منيعة صور فباتت لالستقاء؛ آباًرا يحتفروا أن سنني خمس مدة عنهم ممنوعة املاء لبثت

سبيًال. فتحها إىل رسغون َخَلُفه وال سلمنارص يَِجْد لم
للفينيقيني، تصدى أنه آثاره من يتبنيَّ فلم سلمنارص بعد اآلشوري رسغون وأما
وجعل بالده، إىل منهم غفريًا ا جمٍّ وجال الجنوب، فينيقيي جريان الفلسطينيني غزا وإنما
رسغون ضم وقد أشعيا، لنبوة مصداًقا ذلك فجاء الكلدان بالد من جالية مكانهم يف

٧١٠ق.م. سنة نحو ذلك وكان مملكته، إىل فينيقية مستعمرة وهي قربص
من منه بدا وقد الوال، أما الجزية، إليه تؤدي صور عدا ما فينيقية مدن وكانت
مجاهًرا لبث فقد بأسه، وشدة بسالته عىل دلَّ ما ورسغون سلمنارص وجه يف الثبات
آشور عرش عىل استوى حتى والنرص، بالفوز نفسه معلًال اآلشوريني ملوك بعصيان

٧٠٤ق.م. سنة سنحاريب امللك
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املدن له فاستسلمت فينيقية؛ إىل الجرار بجيشه امللك هذا زحف ٧٠٠ق.م سنة ويف
ملك ومناحيم أرواد، ملك يليت عبد له فخضع الجزية له ْت وأدَّ محاربة، بدون الفينيقية
وأكزيب (عكة)، وأكو (رصفند)، ورسبتا صيدا ملوك وكذلك جبيل، ملك وأور شمرون،

فينيقية. مدن من وغريها (الزيب)
ونوى الجزيرة بتحصني الوال همَّ الوال وملكها البحرية صور سنحاريب بلغ وملا
سنحاريب، فغلبه آماله وخانته املرة، هذه مسعاه حبط قد أنه غري سنحاريب محاربة

الثاني. بعل إيتو مكانه يف سنحاريب فأقر الوال، ففرَّ الجزيرة وافتتح
صفيحة يف جاء ومما تيلور، لها: يُقال صفيحة عىل ُكِتب مما كله ذلك تبني وقد
نهر عند صخر عىل بادية سنحاريب وصورة القسطنطينية. متحف يف ُجِعَلْت أخرى
صور13 مملكة ذلك بعد الضعف فغيش الفينيقية، البالد غزوا الذين صور جملة يف الكلب
والرفعة، السيادة من عليه كانت ما إىل االرتقاء إىل والحماسة النخوة تدفعها تَُعد ولم
عنقها، عن اآلشوريني سلطة نري بدفع ْت فهمَّ صيدا؛ مملكة عروق يف النخوة ت وَرسَ
ملك وكان ٦٨٠ق.م، سنة امللك منصة رقي آرسحدون حينئٍذ اآلشوريني ملك وكان
بجنوده، صيدا إىل زحف صيدا ملك نواه بما آرسحدون أحس فلما ملكوت؛ عبد صيدا
يُعلِّلون بسفنهم قومه وبعض ملكوت عبد ففرَّ عنوًة، وافتتحها بحًرا املدينة فحارص
فينيقية، بسفن آرسحدون فتبعهم عنها؛ اآلشوريني جالء بعد صيدا إىل بالعود أنفسهم
ُكِتب مما ذلك يتبني كما آشور، إىل أهلها بعض وجال املدينة ر ودمَّ فقتله امللك وأدرك
البحر، ساحل عىل صيدون مدينة «غزوت وهو: آرسحدون؛ صفائح من صفيحة عىل
ملكوت عبد وفرَّ البحر، يف أنقاضها وألقيت ومبانيها، أسوارها ودمرت سكانها، وأهلكت
وفضة ذهب من خزائنه عىل يدي وجعلت إيلَّ فقبضته سلطتي، وجه من ليختفي ملكها
وغنًما بقًرا وأخذت والنساء، الرجال من كبريًا عدًدا آشور إىل وجلوت كريمة، وحجارة
وسط يف وبنيت قاصية، أنحاء يف سورية ساحل سكان وأقمت للحمل، ودواب وركائب
الجبال يف قهرتهم الذين القوم فيها ووطنت درارسحدون14 سميتها مدينة الحثيني بالد

حاكًما.» عمايل أحد عليهم وأقمت الشمس، مرشق جبال جهة يف التي
وملكي صور، ملك بعل جملتهم: يف فكان أخضعهم، الذين امللوك آخر أثر يف وعدد
نهر عند صخر عىل بادية آرسحدون وصورة أرواد. ملك بعل وماتان جبيل، ملك أصاف

الكلب.
آشور حينئٍذ وملكهم اآلشوريني سلطة صور خلعت السابع القرن أواسط ويف
العصاة بانيبال آشور فحارص فينيقية، مدن بعض العصيان يف معها واشرتك بانيبال،
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لنفاد البحر ماء يرشبوا أن أهلها اضطر حتى سنني مدة صور حصار ولبث وقهرهم،
سلطتي نري وجعلُت صور)، (ملك بعًال ذللت «قد صفائحه: إحدى يف كتب وقد مائهم،
بتقادم يل خاضًعا ابنه ملك يا لدي ومثل يل، إماءً أخيه وأخوات بناته واتخذت عنقه، عىل
عىل ملًكا وجعلته عنه فعفوت رهينة إخوته وبنات بنته إيل ودفع مثلها، إيلَّ يسبق لم
من فراًرا فانتحر أخريًا؛ ُغِلب ولكنه باملدافعة، فانفرد أرواد ملك ويكينلو أما البالد.»
سبعة فقتل ثمانية وهم أبناءه بانيبال آشور فأرس اآلشوريني، بيد بوقوعه العار وصمة
طائعة فينيقية ذلك بعد فلبثت أرواد، عرش عىل وجعله بعل، إذ أكربهم واستحيى منهم
اآلشوريني بني املحاربات من وقع ما ذلك بعد وقع ثم ملكه. مدة سائر بانيبال آلشور
وانقراض الكلداني، لبنوبالرس الشوكة واستقرار نينوى خراب إىل أدَّى مما والكلدان؛
شيكرس حينئٍذ مادي ملك وكان لها، مادي وملك بابل ملك واقتسام اآلشورية، الدولة
كركميش بغزواته بلغ قد نكو مرص ملك أن رأى ملا نبوبالرس أن غري نبوبالرس، حليف
من ورأى املرصيون، امللوك سلفاؤه فعل كما النهرين، بني ما إىل سلطته امتداد وخيش
عند واسمه نبوكدونرص، ابنه امللك يف إليه ضمَّ بنفسه الشئون إدارة عن ضعًفا نفسه

املرصيني. ملك نكو مقاومة عىل به مستعينًا بختنرص، العرب
عىل انقلبوا الذين املرصيني أثر يقفو فينيقية بختنرص اجتاز ٦٠٦ق.م سنة ويف
سورية بختنرص اجتاز ثم للكلدانيني، الفينيقية املدن فاستسلمت خارسين، أعقابهم
الكتاب يف نََر لم املرتني ويف ٥٩٩ق.م، ومرة ٦٠٢ سنة يف مرة مرتني يهوذا ملك إلخضاع
كانوا يظهر فيما فإنهم للفينيقيني، تصدَّى أنه عىل يدل ما اآلثار يف وال التواريخ يف وال
وقد ٥٩٠ق.م، سنة سورية إىل بختنرص عاد أن ذلك بعد حدث ثم له. مستسلمني
من أُخر ملوك وبعض مرص ملك ملحالفتهم طاعته عن الفينيقية املدن بخروج أحس
فاضطر سنة، عرشة ثالث مدة بعل إيتو وملكها صور جنوده فحرصت جريتهم، أهل
املدينة من يخرجوا أن بأسهم وشدة بسالتهم فيها ظهرت شديدة مقاومة بعد الصوريون
صفصًفا. قاًعا وتركتها املدينة البابلية الجنود فخرَّبَت فيها، متحصنني الجزيرة إىل الربية
محارصة أمر بنفسه فتوىل إليها ذهب قد وكان بابل، بختنرصمن عاد ٥٧٤ق.م سنة ويف
قوالن؛ افتتاحها ويف فافتُِتَحْت، عليها وشدَّد افتتاحها، عن جنوده كلَّت أن بعد الجزيرة
لطول الحصار نَْفُسه سِئَمْت إيتوبعل أن واآلخر: عنوًة، فتحها بختنرص أن أحدهما:
بالتجارة االسرتزاق عن النقطاعه بشعبه اإلرضار من إليه ذلك به أفىض ما ورأى مدته،
من وبكثري بإيتوبعل بختنرص فأتى الحالة، تلك من تخلًصا نفسه؛ تلقاء من فاستسلم
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تلك وكانت بعل، اسمه ملًكا مكانه يف وأقام بابل، إىل أرسهم الذين الصوريني األعيان
قائمة، بعدها من لها تَُقم ولم وتجارتها، مجدها وعىل صور عىل القاضية هي الرضبة

لبختنرص. الفينيقية املدن بقية ودانت السيادة من مكانها يف قرطاجنة وصارت
الفينيقية السواحل يدرك فلم الفينيقيون معه تحالف الذي مرص ملك حفرع أما
املدن سائر عىل للكلدان األمر واستقرَّ افتُِتَحْت قد صور كانت أن بعد إال بأسطوله
عليه فالتوى الكلدانيني؛ طاعة عن ويُخرجهم إليه الفينيقيني يستميل أن فأراد الفينيقية،
فوقعت املرصي، األسطول يقاوم أسطوًال وجهزوا بمعاداته الفينيقيون جهر إذ القصد
الفينيقيني وتعقبوا املرصيون فانترص شديدة، قربص أنحاء يف موقعة األسطولني بني
واستسلمت وجبيل،16 أرواد وأخضعوا ونهبوها عنوة صيدا15 فافتتحوا مدنهم؛ حتى
عاد ثم الفينيقية، اآلثار عىل مكتوبًا حفرع اسم ُوِجد وقد الفينيقية، املدن سائر لهم
فلم صور عرش بختنرصعىل ملكه الذي بعل وأما الفينيقيني. عىل سلطته فأقرَّ بختنرص
الصوريون فثار ٥٦٣ق.م، سنة إىل ٥٧٣ سنة من وذلك سنوات، عرش ملكه مدة تتجاوز
شفط، يسمونهم كانوا قضاة يحكمها جمهورية بحكومة امللكية الحكومة واستبدلوا
موتون ثم الكهنة، عظيم آبار ثم كالب، بعده توىل ثم أكينعل، فيهم قاٍض أول فكان
عليهم. ملًكا وجعلوه بابل من بعل مور الصوريون استدعى ثم بالتور، ثم وجريوست،
سنة حريام ومات فارس، ملك لكورش فينيقية خضعت أيامه ويف حريام، أخوه خلفه ثم
امللوك سائر مع الجزية يؤدي فلبث أبيه، نهج السياسة يف ونهج موتون ابنه فخلفه ،٥٣١
فأتى أورشليم، برتميم لهم وأذن اليهود إىل كورش أحسن وقد الفرس. إىل الفينيقيني
إىل فاحتاجوا أورشليم، ترميم يف ورشعوا بابل إىل جلوا قد كانوا منهم ألًفا وأربعون اثنان
يعطونهم لذلك فكانوا لبنان، من لهم الالزمة باألخشاب والصيدونيني الصوريني مساعدة

املساعدة. تلك عىل لهم مكافأة ومأكًال زيتًا
كمبيس ابنه وخلفه الترت، قبائل بعض مع له وقعت حرب يف قتيًال قىضكورش وملا
محاربة شاء ملا ولكنه لسلطته، منقادين الفينيقيون وكان مرص، ملحاربة فينيقية اجتاز
كانوا الذين قرباهم ذوي عىل يساعدوه أن الفينيقيون أبى عليها واالستيالء قرطاجنة
من يمنعهم دينهم بأن معتذرين النََّسب، رابطة عن فضًال إخاء، بعهد معهم مرتبطني
ألن والجفاء؛ القسوة سبيل معهم يسلك أن الحكمة من كمبيس يََر ولم إخوانهم. محاربة
(دارا) داريوس أيام يف الفرس طاعة عىل الفينيقيون وَلِبث منهم. البحرية جنوده نخبة
ثار من مع يثوروا ولم ٤٨٥ق.م، سنة إىل ٥٢١ سنة من امللك عرش عىل استوى الذي
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استخدمها وقد الفرس، بأمر منقادة الفينيقية األساطيل ولبثت ملكه. أقاليم أهل من عليه
تسع إىل مملكته داريوس وجزَّأ الصغرى، آسيا ساحل عند الجزر افتتاح يف داريوس
ثم الواليات، تلك من الخامسة وقربس وفلسطني وسورية فينيقية فكانت والية؛ عرشة
كركس) العرب عند ى (امُلسمَّ خرسو كي أيام يف الفرس طاعة عىل أقاموا الفينيقيني إن
عىل حمل املرصيني أخضع أن وبعد ٤٨٥ق.م، سنة امللك عرش تبوَّأ دارا، ابن وهو
البأس وشدة البسالة عالئم منهم بدت وقد الفينيقيني، أساطيل لذلك فاستخدم اليونان،
إىل بهم وىش املواقع إحدى يف ُكِرسوا ملا أنهم إال األعداء، وبني بينهم شبَّْت التي الحرب يف
ذلك الفينيقيون رأى فلما منهم. كثريين رءوس برضب وأمر عليهم فتغيظ الفرس؛ ملك
واإلهانة؛ املعرة من ذلك عواقب من خيفة وأوجسوا الفرس، عىل دارت ربما الدائرة وأن

واملعدات. الذخائر لنقل السفن من بعض إال يَبَْق ولم مواطنهم إىل بسفنهم رجعوا
٤٦٥ق.م سنة وذلك فارس، مملكة عىل خرسو كي خلف الذي أرتحشستا أيام ويف
وكان الفرس، عىل للمرصيني منترصة الفينيقية الثغور عىل تسطو اليونانية السفن كانت
املنوال هذا عىل الفينيقيني حال ولبث الفرس، قبل من والة ذاك إذ فينيقية عىل الحكام
فارس يف امللك عرش رقي حتى نريانها، ُمستِعرة واملرصيني الفرس بني واملحاربات
عىل الحرب إصالء يف يُفكِّر فرشع ٣٥٩ق.م، سنة أوكوس امللقب الثالث أرتحشستا
أوكوس نكتابنو فغلب نكتابنو، املرصيني ملك وكان كبريًا. جيًشا لذلك فجهز املرصيني؛
عليهم الفرس والية استقرَّت ممن وغريهم الفينيقيني أن إىل ذلك فأفىض شديدة، غلبًة
إليهم أرتحشستا فزحف تيناس حينئٍذ فينيقية وايل وكان الطاعة، عصا شقِّ إىل عمدوا
بعثت قد مرص وكانت الصيدونيني. سيما وال الفينيقيني من االنتقام ينوي جرار بجيش
الرعب ه فتوالَّ تيناس وأما الروديس، منتور يرأسه لنجدته اليونان من ببعث تيناس إىل
نوا وتحصَّ أسطولهم فجهزوا الصيدونيون وأما صيدا، تسليم عىل أوكوس مع وتواطأ
تيناس إليه خرج املدينة من أوكوس دنا فلما تيناس، بخيانة عاملني غري منيع بسوٍر
فأمر أوكوس، إىل ودفعهم العصيان إثارة يف سببًا كانوا املدينة أعيان من رجل مائة يقود
أهلها من رجل خمسمائة لديهم فمثل املدينة من الفرس اقرتب ثم فُقِتلوا، بقتلهم أوكوس
االنتقام؛ من عزمه عن أوكوس يَنْثَِن فلم والطاعة، التسليم عرائض أكفهم عىل يرفعون
السبيل إخالء عىل املرصية الجنود مع تواطأ قد تيناس وكان الخمسمائة. بقتل فأمر
بهم حاق وما الخيانة من نالهم ما الصيدونيون رأى فلما املدينة، يلجوا حتى للفرس
الفرس، قبضة يف يقعوا أن عىل أنفسهم يد من الحمام كأس يجرعوا أن آثروا الخطر من
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وأبنائهم بنسائهم منازلهم أووا ثم بها، نجاتهم لوسائل قطًعا سفنهم لذلك فأحرقوا
جميًعا، فاحرتقوا نار من شعلة كلها املدينة أصبحت حتى النريان بها وأرضموا وأموالهم
الخيانة أمر عليه كرب وقد تيناس وأما نفس، ألف أربعني النريان أكلتهم الذين عدد وبلغ
بعده. نفسها قتلت ثم وقتلته، ذلك إىل زوجه فسبقته نفسه، يقتل أن فنوى أتاها، التي
املكدوني، إسكندر ظهر الفرسحتى سلطة نري تحت لبثوا الفينيقيني فإن وبالجملة،
ومغربها، مرشقها الشمس َقْرنَي ملك ألنه بذلك؛ ب لُقِّ إنه قيل القرنني. بذي العرب ويلقبه
اململكة تخت وتبوأ برأسه. لذؤابتني وقيل: عجل، رأس رأسه جواد له كان ألنه وقيل:
سطا ثم بأرسها، اليونانية املمالك إليه ضمَّ أن له وتيرس ٣٣٦ق.م، سنة مكدونية يف
عامًال ودمشق البقاع عىل وجعل فغلبه، الثالث داريوس حينئٍذ وكان الفرس، ملك عىل
فأتى نفسه اإلسكندر وأما عمله، إىل وسريه بارمانيون وقيل: مانون، اسمه رجاله من
ذهب من تاًجا إليه ودفع أرواد، ملك ابن عشرتوت الطريق يف فلقيه الفينيقية الثغور
من وغريهما جبيل ملك وأنيل عشرتوت جريو ملكها وكان وضواحيها، أرواد وسلََّمه
من اإلسكندر دنا فلما الفرس، دولة من بأمر البحري باألسطول متغيبني فينيقية ملوك
أن بعد فتملََّكها صيدا إىل سار ثم له، مستسلمني املدينة وملكوه أهلها إليه خرج جبيل
يبدون أهلها من جماعة إليه خرج صور بلغ وملا طريقه، يف كانت التي املدن سائر تملَّك
فأفىض حقيقيٍّا، تملًكا املدينة يتملك أن إال اإلسكندر أبى سياسية فألسباب الطاعة،
جنده وفتك أشهر، سبعة مدة املدينة حارص أن بعد اإلسكندر فانترص الحرب إىل األمر
ثم املدينة، يف وأسكنهم الكاريني من بجماعة اإلسكندر جاء ثم ذريًعا، فتًكا بالصوريني

عنوة. فأخذها غزة إىل سار
أن بعد مكدونية17 والية فأصبحت إلسكندر بجملتها دانت أن سورية تلبث ولم
من حدث ما وحدث ٣٢٣ق.م سنة نَْحبَه اإلسكندر قىض أن وبعد فارسية، والية كانت
بها يتصل وما سورية فخرجت أقسام، أربعة إىل ممالكه انقسمت خلفائه؛ بني التنازع
أحد نيقانور ديمرتيوس بن لسلوقس نصيبًا الهند يف أندوس نهر إىل األسود البحر من
ببناء سلطانها وعظم بأسها اشتدَّ أن بعد التي السلوقية الدولة أول وهو اإلسكندر، قادة
عىل سلوقية مدينة وبناء العايص، ضفة عىل ٣٠٠ق.م سنة الحصينة أنطاكية مدينة
فحدث فينيقية، عىل االستيالء يف طمعْت املتوسط؛ البحر عىل األخرى وسلوقية الفرات
ولبنان فينيقية فيه كانت مما املحاربات من حدث ما مرص وبطالسة السلوقيني بني

للمتحاربني. معرتًكا
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فقد سورية يف السلوقية الدولة أما للقتال، الفينيقية السفن استُخِدَمت ما وكثريًا
ملًكا. وعرشين واحًدا ملوكها عدد وبلغ سنة، وثالثني مائتني عن تزيد مدة تسلطت

االستقالل بعض لها كان الفينيقية املدن بعض أن الدولة هذه تأريخ من ويتبنيَّ
وعرشين وست بمائة املسيح قبل ما إىل تاريخها يمتدُّ لها، املسكوكات بعض وجود بدليل
إليها يلجأ كان أرواد أن السلوقيني تاريخ يف أيًضا جاء وقد ذلك،18 من أكثر بل سنة
عىل خافت ملا ديمرتيوس زوج كليوبطرة فإن عليهم، امللك سطوة يخشون الذين بعض
يدل وهذا أرواد، إىل أرسلته بسوءٍ يمس أن سيدتس أنطيوخس بن أنطيوخوس ابنها

مستقلة. كانت الجزيرة هذه أن عىل
اتصاًال وتأريخه بلبنان يتصل مما السلوقيني أيام يف حدثت التي األمور أعظم ومن
شأن لبنان تأريخ من سيجيء فيما لها سيكون التي أنطاكية مدينة تشييد وثيًقا
أمٌر حدث السلوقيني مدة آخر يف فإنه وأيًضا بعد، فيما ذلك سيتبني كما عظيم، ديني
من عنوًة وأخذها دمشق أتى غسان آل من العرب ملوك أحد الحارث أن وهو خطري؛
قبيل وكان السلوقية، الدولة انقرضت أن بعد إنه ثم ٨٥ق.م، سنة وذلك السلوقيني يد
وانترش السورية الديار يف الرومان19 أقدام حلت سورية عىل تيغران استوىل قد انقراضها
وقناصلهم ووالتهم القيارصة لشوكة دائنة الديار هذه فمكثت مدنها، عىل سلطتهم لواء

قرون. سبعة مدة وذلك اإلسالمي؛ الفتح كان حتى
وقد االمتياز، من شيئًا حائزة أيامهم يف كانت الفينيقية املدن بعض أن ويظهر
علماء من له املعارصين من املؤرخ إسرتابون ذكر فقد واملعارف، بالعلوم أيًضا اشتهرت

والقضاء. للرشائع20 مركًزا بريوت مدينة وكانت كبريًا، عدًدا وصيدا صور
النرصانية ظهور السورية الديار يف الرومانية السلطة صدر يف جاء ما أعظم ومن
وقع وما الديار هذه يف الرومان تاريخ يتتبع ومن اليهودية، يف املسيح السيد بوالدة
ينال كان بما أو داخلية، سياسية بأسباب كان سواء فيها، املختلفة الحروب من لهم
ظهور بعد الديني االضطهاد بأسباب كان أو والفرس، والعرب الربثيني غزوات من البالد
سيوف من فراًرا إليه يلجئون كانوا الناس من بجماعات عمر إنما لبنان أنَّ يََر النرصانية
كتابنا يف جديًدا منهاًجا نسلك أن هنا من سنبدأ فإننا عليه؛ وبناءً واالضطهاد. النقمة

إليه. لجأت التي والقبائل الطوائف بيان نتوخى أن وهو هذا،
السلوقيني، ثم الفينيقيني، تاريخ من هذا كتابنا يف تقدَّم ما قرأ من ببال يخطر ربما
الباقني ذكر ويف ممالٍّ تفصيًال الفينيقيني تأريخ يف أتينا أننا ولبنان سورية يف الرومان ثم
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التي الروايات كل يف التفصيل يف تناسب يكون أن الواجب من كان وأنه ، مخالٍّ إيجاًزا
ا خاصٍّ تأريًخا له نجمع أن نفسنا عىل أخذنا الذي لبنان حقيقة من يشء كشف إىل تؤدي
اكتُِشَفْت مواد استيعاب يف الرغبة هو األولني يف التفصيل إىل بنا حدا الذي ولكن به،
غري مستورة قبل من وكانت األخرى، البلدان آثار ومن نفسه لبنان آثار من حديثًا
إىل بنا حدا الذي أن كما والرومان، اليونان تواريخ من املحفوظة التواريخ يف مسطورة
أدَّى مسهبة رشوح ذات كتب يف أحوالهم من ل ُفصِّ بما االستغناء هو اآلخرين يف اإليجاز
األقوام؛ من بغريهم يتعلق مما أكثر والرومان باليونان يتعلق فيما البحث يف التوغل إليها
من املسترشقني أبحاث جاءت ثم غريهم، دون عندهم كان الحضارة مهد أن العتقاد
الغموض أبواب من الباحثني وجوه يف انفتح بما االعتقاد ذلك ناقضة ببعيد ليس عهد

والهريوكليفية. املسمارية الخطوط بمفاتيح واإلشكال
زمن إىل اليوم لبنان أهل أصل استقصاء من يمكننا ما التاريخية اآلثار من لنا ليس
التي التاريخية الحوادث سياق من العقيل االستنتاج إليه يصل ما وغاية القدم، يف متوغل
يف مذاهبهم مختلفة قبائل عن منفصلني لبنان إىل لجئوا قوم اللبنانيني أن ذكرها َمرَّ
واملتاولة والكاثوليكيون األرثوذكسيون والروم والدروز واملوارنة املسلمون فمنهم الدين،
وكان غريهم، من عدًدا أكثر املوارنة كان وملا والربوتستان،21 والرسيان (الشيعيون)
كتبه ما إىل فيه مستندين تأريخهم بذكر بدأنا لبنان يف عهًدا الناس أقدم من مردتهم
الشهري والسمعاني الدويهي أسطفان البطريرك لهما املغفور العالمتني مثل مؤرخوهم،

وغريهما.

املوارنة (3)

الربادعي يعقوب أتباع الرسيان إليه ذهب ما منها آراء، االسم بهذا املوارنة تسمية يف إن
عىل الروم ملوك أغارت «ملا وهو: اليعقوبية؛ معتقد كتب يف الوارد النص عن مأخوذًا
أوجان اسمه وكان أنطاكية، يف الذي اإلفرنج ملك فوافق مارون قام وقتلتهم، الرسيان
امللكية طائفة ترده أن لبنان جبل عىل خائفون نحن الزمان ملك يا له: وقال برنس،
إىل فقم وأمانته، ليعقوب التابعني الرسيان يبغض قيرص يوستنيان ألن أمانتهم؛ إىل
األمانة عىل الناس بعض فأحفظ مطرانًا يقيمني أن عىل واحمله عندك الذي الكردينال
امللكية فوجد البرتون، عىل مطرانًا فأقامه أذكرها، فما يعقوب أمانة وأما اإلفرنجية،
بريهيم أخته وابن (مارون) مويرين فارتفع أميون، اسمها قرية إىل تملكهم بلغ قد
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عىل امللكية فرضها التي الجزية من الناس فوقى جبيل، سمر إىل امللكية عن (إبراهيم)
مارون.» فاتبعوا لبنان جبل يف ومن الرسيان كل ووافقه دينهم، يتبع ال من

الكريس إىل ارتقى الذي (وهو بطريق بن سعيد وذهب موارنة، وا ُسمُّ ذلك ومن
من االسم هذا اتخذوا املوارنة أن إىل مسيحية) وثالثني وإحدى تسعمائة سنة اإلسكندري
عرص يف «وكان له: كتاب يف فقال الروم، ملك موريق أيام يف كان الذي الراهب مارون
ومشيئة طبيعتني املسيح لسيدنا إن يقول: وكان مارون، له: يُقال راهب رجل موريق
وقنرسين حماة أهل مقالته تبع من وأكثر الناس، مقالة فأفسد واحًدا وفعًال واحدة
الناس ي فُسمِّ الروم، أهل من وجماعة حلب) أنحاء يف كانتا مدينتان (وهما والعواصم
مارون مات فلما مارون. إىل منسوبني أي مارونيني بمقالته والقائلون لدينه التابعون

مارون.» دير وسموه بحماة ديًرا حماة مدينة أهل بنى
مارون إىل تكون أن إما املارونية النسبة أن إىل املؤرخ الكردينال بارونيوس وذهب
قداسته انترشت الذي البارمارون إىل تكون أن وإما ألنطاكية، متاخمة هي التي املدينة
سورية أنحاء يف العقيدة وحسن باملعارف ديره رهبان وامتاز قورش، جبل صقع يف
بطريرك البارمارون من اسمهم اتخذوا املوارنة أن إىل القالعي بن جربائيل وذهب الثانية،
فثبته رومية مدينة إىل بنفسه ذهب أنه البطريرك هذا سرية يف جاء إذ العظمى؛ أنطاكية
مقاريوس أتباع من كثريين ردَّ أنطاكية إىل رجع وملا البطريركية، مقام يف الروماني الحرب
وبرشَّ واملشيئتني الطبيعتني بحقيقة وصدع معتقده إىل اليعقوبية املقالة أصحاب ومن

بذلك.
وهذا فرحني، به ورحبوا مرسورين الناس فقبله فيه البابا شأن وعزز لبنان أتى ثم
البيعة من واملقبول كنائسها يف املارونية الطائفة عند عليه ل املعوَّ الرأي هو إنما الرأي
عىل داللة موارنة؛ وا ُسمُّ إنما املوارنة أن إىل فذهب امللطي الفرج أبو وأما الرومانية،22

الرب). معناها بالرسيانية مرن (ألن ربانيون أنهم
فهو الرسومي؛ يوحنا قبًال اسمه كان الذي املوارنة رأس مارون القديس نسب أما
السيدة كنيسة يف محفوظ قديم كتاب يف كرشوني بخط مكتوبة رسالة يف جاء كما
قدم الذي الربنس كارلومانيو أخت ابن اليدبس بن أغاتون ابن كان مارون أن بدمشق
الرتجمة: نص وهاك الروم، دولة يف سورية وعىل عليها فاستوىل أنطاكية، إىل فرنسا من
الفضائل، كثري مستقيم خريِّ عالم فاضل يوحنا اسمه رجل املارونية األمة رأس «وكان
أخت ابن اليديبس23 جده واسم أنوهاميا وأمه أغاتون أبيه اسم رشيف، أصل من وهو
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بقي عليها واستوىل سورية إىل قدم فلما كارلومانيو،24 امللك اسم وكان فرنسا.» ملك
ُولِد وأغاتون أغاتون. سماه ولًدا هللا فرزقه أنطاكية مدينة يف أخته ابن اليديبس األمري
وسلك الرسيانية، يف ومهر اإلنجيلية والتفاسري الروحية بالعلوم يوحنا فتأدَّب يوحنا، له
من فهو بالرسومي مارون لقب وأما األمة.» هذه عىل بطريرًكا وأُِقيم والعفة النسك طريق
أغاتون أبيه موطن كانت أنطاكية، من قريبة بالسويدية كبرية قرية رسوم؛ إىل انتسابه
اسم عليه فغلب العايص، عند مارمارون دير يف ب ترهَّ يوحنا شبَّ فلما له، إقطاًعا أو
القديس دير يف ثم أوًال، أنطاكية يف والرياضية الالهوتية العلوم تلقى وقد مارون، يوحنا
ليوحنا وكان وفنونهم. اليونانيني لغة ودرس القسطنطينية إىل ذلك بعد وسار مارون،
سديد شجاًعا إبراهيم وكان وقورش. إبراهيم، وهما: ولدين؛ فُرِزَقْت تزوجت25 أخت
عىل إبراهيم أخته ابن فأقام وطنه إىل عاد أبيه بوفاة يوحنا علم فلما التدبري، حسن الرأي
وتمنطق العايص، نهر عىل مارون القديس دير إىل بقورش وذهب يدبرها، البيت أمور

مارون. يوحنا اسم عليه وغلب كثرية كتبًا وصنَّف والعفاف، النسك بمنطقة هناك
أوجان اجتمع مذاهبهم أمر يف الخالف وحدث الرشقية، األمم بني الشقاق وقع وملا
عامًلا بارٍّا رجًال يختاروا أن ورأوا أنطاكية، بمدينة املقيمني الفرنج سائر مع الربنس
يوحنا عىل اختيارهم وقع والرتوي البحث وبعد رومة. كنيسة إىل ينتمي مطرانًا ليقيموه
عىل ا أسقفٍّ فجعلوه رومية، بابا رسول هو الذي الكردينال لدى حينئٍذ فأحرضوه مارون،
الحرب طاعة يف ويضبطهم الناس حفظ عىل ليقوم البحر؛ وسواحل لبنان وجبل البرتون
خالًفا املشيئتني برس معلًما اليعقوبية املقالة أصحاب تعاليم من ويعصمهم الروماني،
السنة نحو اللحياني قسطنطني أيام يف ذلك وكان ملكية، ذلك بعد وا ُسمُّ الذين للروم
يف عقيدته ونرش الواحدة، واملشيئة بالطبيعة القائلني من كثريين إليه فاستمال ،٦٧٦
يف سعى وقد األرمن. وبالد الرشيف القدس بني األنحاء من لبنان غري ويف لبنان جبل
أمريًا ذكره سبق الذي إبراهيم أخته ابن فأقام السياسية؛ حالتهم وتأييد أتباعه تعزيز
ذلك أثبت كما ملكه، نطاق ووسع املقتدر سياسة الناس األمري هذا فساس البالد، عىل
قسطنطني ملك من والتاسعة الثامنة السنة يف «إنه قيل: حيث الروم؛ من املؤرخني بعض
بيت إىل موروس جبل من هو ما جميع وملكوا لبنان جبل إىل املردة دخل اللحياني،
األرسى من كثريون إليهم انضم وجيزة مدة ويف لبنان، أعايل عىل أيًضا واستولوا املقدس،
عرش اثنا السلم أيام يف ألمريهم وكان عديدة، ألوف عىل أنافوا حتى والعبيد واألغراب
دنياه يف فزهد قورش وأما جزع،26 غري من والفرس العرب بالد بهم يطوف جندي ألف

65



لبنان ذخائر

األنطاكي الكريس عىل خلفه خاله تُويفِّ وملا له. وتتلمذ خاله نهج ناهًجا الدين إىل منقطًعا
الروماني.» الحرب من مثبتًا

طرابلس أتى — الديني التحزب واشتد البدع أيامه يف كثرت وقد — مارون يوحنا أما
وسافر فاقتنع رومية؛ إىل معه يسافر بأن الوكيل فأقنعه ذلك، يف الباب وكيل مع وتحدَّث
يوحنا فأكرم األصل، أنطاكي وهو األول، رسجيس27 يومئٍذ البابا وكان رومية، إىل كالهما
إيذانًا الدرع28 وألبسه األنطاكية البطريركية مقام إىل رقاه ثم كثريًا، به ب ورحَّ مارون
املعروفة، االمتيازات بجميع عليه وأنعم والعصا، والخاتم التاج وسلَّمه له، الرياسة بكمال
وتعطيل البدع تزييف يف وصوله منذ وسعى البطريركية، الرياسة بدرع أنطاكية إىل فعاد
ذلك اتصل وملا واملشيئتني، بالطبيعتني االعتقاد وبثَّ رسائل عدة ذلك يف وكتب مقاالتها،
وزيَّنوا منه امتعضوا القسطنطينية يف األساقفة من الواحدة املشيئة مقالة بأصحاب
أصحاب مقالة تأييد عىل يوحنا والبطريرك رسجيس البابا يُْكِره أن بوستنيانوس للملك
وتوعدهما مخالفته عن وينهاهما بذلك يأمرهما إليهما امللك فأرسل الواحدة، املشيئة
وسخًطا غيًظا امللك صدر فأوغر عقيدتهما، عن االرتداد عىل واملوت النفي فآثرا بالنفي
أما باألغالل، مصفدين بهما ليأتياه والون ذكرياء جيشه قادة من قائدين إليهما فسريَّ
والغرية الحمية ثارت إيطاليا يف أتباعه ذلك عرف «ملا املؤرخ: فالتينا قال ففيما البابا
امللك رسول يطلبون واندفعوا أعدائه، من لوقايته بالسالح فتدججوا نفوسهم يف عليه
فإنه مارون يوحنا وأما خفيًة، امللك إىل ووجهه عنهم البابا فواراه قتله، يريدون ذكرياء
إىل ذلك يف برسالة وبعث الطبيعتني، مسألة يف يكتب وأخذ مارون القديس دير إىل لجأ

لبنان.» أهل
ُمقيًَّدا بالبطريرك ليأتيه املرشق أنحاء إىل باملسري الون قائده فأَمَر امللك أما
كثريًا يحبونه ألنهم الرجل؛ إليه يدفعون ال اللبنانيني أن معتذًرا القائد فتلكأ بالسالسل،
يحب الباطن يف كان ألنه إال العذر ذلك الون ل تمحَّ وما أهواًال، إليه الوصول دون وأن
امللك فاستشاط العرب، محاربة يف له بنجدتهم صنعوه جميًال لهم ويذكر اللبنانيني،
سورية إىل الجند يقودا أن وموريقان موريق إىل وأوعز يُسَجن، أن بالون وأمر غيًظا
لتتم العرب ملقاتلة ههما وجَّ أنه فأشاع الظاهر يف وأما الباطن، يف هذا البغية. تلك لنَيْل
أخته ابن إبراهيم إىل فكتب املكيدة؛ وجه عليه يَْخَف لم البطريرك ولكن مكيدته، بذلك
وأما جبيل، سمر إىل به وذهب مقاتل، ألف عرش باثني إبراهيم فجاءه به، يستغيث
َسَطيا ٦٩٤ سنة يف السورية الديار بلغا ملَّا أنهما أمرهما من فكان وموريقان موريق
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خمسمائة فيه الرهبان من قتال أن بعد مبانيه ودكَّا مارون القديس دير عىل برجالهما
تلك وسكان واملشيئتني بالطبيعتني القائلني أثر يقفوان وجعال عنه تولَّيا ثم راهب،
ممن أحًدا منهم يستحييا لم ذريًعا فتًكا فيهم وفتكا وغريها، قنرسين أهل مثل األنحاء
بلغا حتى الناس، أولئك رقاب تحصد سيوفهما تفتأ ولم منازلهم. وخرَّبا به يدهما بلت
لها: يُقال الجبل سفح يف وقرية أميون بني ما جيوشهما خيام بَْت فُرضِ طرابلس، مدينة
يالطفونهما وجعلوا الرعب، ملؤها بقلوب النواحي تلك أعيان عليهما فوفد الناووس؛

فأمناهم. لرائهما خضعوا أن بعد األمان منهما ملتمسني
البطريرك عىل وفد إذ الرومي؛ الجيش من شديد جزع يف اللبنانيون كان وبينما
عن لتلكئه سجنه قد امللك كان الذي الون القائد من رسول سمعان األمري وعىل يوحنا
وتبوأ أنفه فاخرتم بيوستنيان؛ يده وبلت محبسه، من نجا قد أن وبرشهما األمر، إنفاذ
الجبليون فُرسَّ عليهما ه املوجَّ الجيش يحاربا أن لهما أذن ثم نفاه، أن بعد ملكه عرش
وهزموا أكثرهم فقتلوا الصواعق؛ انقضاض واحدة دفعة الروم عىل وا وانقضُّ بذلك،
الروم جيش إلرادة انصاعوا الذين أن كله ذلك نتيجة من فكان هزيمة، رش الباقني
ثبتوا الذين وأن حينئٍذ، الروم ملك طريقة باتباعهم إشعاًرا ملكية وا ُسمُّ لرأيهم وخضعوا
املكتبة يف ذكر فقد السمعاني العالمة وأما موارنة، وا ُسمُّ مارون البطريرك طاعة يف
وها املؤرخني، بعض بأقوال ذلك مؤيًدا الرأي هذا يخالف ما ص٥٠٨ مج١ الرشقية
إىل املليكة نسبة آخرون «رفع ص٥٠٨: مج١ الرشقية املكتبة يف قال ه بنصِّ نورده نحن
بن ديونيس هو الرسيان من أعلم فيما هذا كتب من وأول الرابع، واملجمع امللك مرقيان
ما قال حيث (١ (فصل الليتورجية رشح يف وذلك للمسيح، ١١٦٠ سنة نحو صليما
اإلمرباطور.»» مرقيان مذهب اعتنقوا آبائهم إيمان تركوا ملا ألنهم ملكية؛ ون «يُسمَّ معناه:
يف ١٣٣٠ سنة نحو عاش الذي كاليست نيقوفور اليونان مؤرخي من ذلك مثل وارتأى
مقالته يف القوزيقي ديمرتيوس كالمه ونقل ،(٥٢ صفحة ١٨ (كتاب الكنائيس تاريخه

.(٦٣ صفحة (مج٢ اليعقوبيني بدعة عن
البدعة يعلم كان والذي عنه تكلمنا الذي هذا يعقوب أيام يف «إنه نيقوفور: قال
وا فُسمُّ املهذب بالرأي تمسكوا الذين فأما عظيم. شقاق ظهر سورية يف املونوفيزية
اليونان كتبة عن أعرض أني غري نفسه.» واإلمرباطور الرابع املجمع تبعوا ألنهم بامللكية؛
وابن األشمونيني، أسقف ساويروس مثل صليبا وابن نيقوفور عن املتأخرين والعرب
وال بارونيس، تبعهم الذي العميد بن املكني وجرجس الرشقي التاريخ صاحب الراهب
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مطلًقا أورد وما امللكية، باسم تاريخه يف مراًرا أتى الذي اإلسكندري أوطيخا أيًضا أذكر
للفظة مرادًفا مرقيان عهد قبل كان االسم هذا كون ُقدِّر أنه عن فضًال تسميتهم أصل
يدين وكان األمانة، حسن امللك مرقيان «وكان :١٠٠ صفحة يف قال ألنه أرثوذكيس؛
املونوتولية الشيعة من طاب كفر أسقف الحاراني توما أما امللكية، أمانته عن ويقاتل
الواحدة، املسيح مشيئة يف جدال ١٠٨٩ سنة امللكية بطريرك يوحنا وبني بينه دار الذي
اتبعوا املعرتف مكسيموس لكالم بانقيادهم الذين أولئك بامللكية يسمون كانوا أنهم فأثبت
ذهب هذا مكسيموس «إن يقول: املذكور توما ألن هرقل؛ سالفي وموريق وأخاه مرقيان
واستأذنهم خلفهما، الذي وموريق وأخاه مرقيان اإلمرباطورين وقابل املتملكة املدينة إىل
أن إال ملكية».» فُدُعوا التعليم هذا قبلوا الذين أما املسيح، مشيئتي السوريني يعلم أن
أن تشهد التي الكنائيس التاريخ جميع آثار وتخالفه صحة، كل عن عاٍر هو هذا كالمه
امللك، يف يشاركه أخ له يكن لم سنة مائة من بأكثر موريق تقدَّم الذي مرقيان اإلمرباطور
يف ذلك حصل وإنما املسيح، السيد مشيئتي يف جدال أدنى مطلًقا يَْجِر لم أيامه يف وأنه

.٦٢٨ السنة نحو وموريق فوقا نائب هرقل أيام
متضادان اسمان واملردة امللكية اسَمِي أن الراجح الظن عن أرتئي فإني ذلك، وعىل
املوارنة، علماء بعض ظن كما طقس أو ديانة اختالف عىل للداللة ال واحد عرص يف ُوِجدا
عىل يدال أن الزمان من ويل فيما أمكن أنه ولو فقط، مدني غرض اختالف عىل للداللة بل
وديانة وكهنة بطقس وانفرد اآلخر عن الفريقني من كل امتاز أن بعد وذلك آخر، يشء
الذين وأما عصاة، أي مردة وا ُسمُّ امللك عىل سورية يف قديًما تمردوا الذين ألن مستقلة؛
قسطنطني أيام سورية يف حدث وهذا امللك، إىل نسبة ملكية وا فُسمُّ امللك طاعة يف لبثوا
الجبل حد من هو ما جميع مالكني وشدران تاوفان يشهد كما املردة كان عندما اللحياني

املقدسة. أورشليم مدينة إىل األسود
راجعت وإذا امللكية. عن األقدمني املؤرخني اآلباء جميع َصْمُت هذا رأيي ويثبت
وطالعت والتاسع والثامن والسابع والسادس والخامس الرابع القرن آباء تصانيف
فيها ترى ال فإنك وتوفيلكت وزوناراس وشدران وثاوفان وأباغايو بركوبيس تواريخ
البعلبكي وفيلوكسني القصار بطرس كتبه فيما ذلك تجد وال امللكية، السم البتة أثًرا
وال وسيندوسيني خلقيدونيني مراًرا الكاثوليكيني يدعون الذين وغريهم وساويروس
املردة، بذكر رصيًحا يأتيان وشدران تاوفان ترى ذلك وبعكس مطلًقا. ملكيني يسمونهم
حزب إىل تشري تسميتهم أن عىل برهان وذلك بدعة، بوصمة يتهماهم أن غري من ولكن
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وطنهم بلغة ُدُعوا املردة أعداء أن الصدق من فيقرب ثم ومن دينية، فرقة إىل ال مدني
وما الحوادث من سورية يف جرى عما كتبوا الذين األزمنة تلك مؤرخو ألتى وإال ملكية،
ومردة ملكية — االسمني وكال خوارج. بمنزلة وامللكية املردة بذكر البدع من بها نشأ
قبًال كانتا واملردة امللكية طائفتي كون ويثبته سورية، يف نشآ وإنما األصل، رسيانيا —
أو نادر فوجودهما األماكن من غريهما يف وأما سورية، يف متكاثرتني اآلن إىل تزاال ولن
مرص يف نشأ امللكية اسم أن الزاعم باجيس تصديق ينبغي ال ولهذا أصًال. لهما وجود ال
يتبع من عىل تدل كلمة «امللكي (٩ عدد ٦٢٢ سنة (تاريخ بقوله امللك مرقيان عهد عىل
امللك مرقيان زمن يف نشأ املرشق، يف اآلن إىل ا مشتدٍّ يزل لم االنقسام وهذا امللك، ديانة
عىل أحدهما ترأس مرص يف بطريركان قام الحني ذلك ومن ديوسقورس. طرد الذي
ديوسقورس أشياع عىل واآلخر ملكيني، املذكور االنقسام بعد وا ُسمُّ الذين األرثوذكسيني

وقتئٍذ.» العدد كثريي كانوا الذين
مرقيان، أيام إىل امللكية اسم رفع البطريق ابن من أقدم كاتبًا تجد ال أوًال: ألنك
بلفظ ملكية الكاثوليك ي ُسمِّ كان ملا مرص يف حقيقة نشأت قد الكلمة هذه كانت لو ثانيًا:
من آخر بلفظ أو يوناني، بلفظ باسيليني وا يَُسمَّ أن ينبغي لكان بل عربي، أو رسياني
لم العربية أن كما مرص، يف مطلًقا تُدَرج لم الرسيانية ألن ظاهر؛ هو كما القبطية اللغة
يف مرص املسلمون افتتح ملا سنة بمائتي الرابع واملجمع امللك مرقيان بعد إال هناك تُدَرج

الخطاب. بن عمر خالفة
منه؛ تتعجب أن ينبغي فال املرصيني الروم عىل امللكية اسم املتأخرين إطالق أما
يدعون تراهم أيًضا سوري رجل ومن سورية يف مراء بال ظهر الذي اليعقوبيني اسم ألن
ذلك يوضح كما والتبديل، للتغيري عرضة كهذه أسماء ألن املونوفيزيني؛ املرصيني به
به يُراد واآلن األرثوذكسيني، عن به يعربون كانوا القديم يف فإنهم بعينه، امللكية اسم
لقب تركوا أن بعد اللبنانيون وكذا الرومي. الطقس ذوو واملرصيون الرسيان املشاقون
اتخذ هناك ومن حماة، حذاء الشهري ديره تشيد الذي مارون من موارنة وا ُسمُّ مردة

السمعاني. العالمة قاله ما هذا مارون. اسم بطريركهم يوحنا
غريه من أوثق دينيان ال سياسيان حزبان أنهما وامللكية املردة يف رأيه أن وعندنا

واضحة. داللة ذلك عىل يدل الكلمتني معنى فإن اآلراء؛ من
بن امللك لعبد بُوِيع املسيحية ٦٨٥ السنة املوافقة الهجرية ٦٥ السنة يف إنه ثم
الجبل أمري الحني ذلك يف وكان املقدس، بيت إىل يحجوا أن الناس فأمر الشام، يف مروان

69



لبنان ذخائر

وجعل البقاع، عند إلياس قب يف بهم ونزل فارس ألف عرش اثني األمري هذا فجهز يوحنا؛
نفسها السنة تلك يف وحدث الطرق. فقطع الحجاج؛ عىل ويسطو الرشقي الجبل يغزو
يوستينيان فأمر سنة، ١٦ العمر من وله يوستينيان وخلفه اللحياني قسطنطني تُويفِّ أن
الجبل عساكر القائد بلغ فلما املرشق، أنحاء إىل بالجيوش يزحف أن الون الجيش قائد
وهرقانية والبانية وإيبارية أرمينية منهم واسرتدَّ العرب فغزا إليه؛ العساكر هاته انضمت
الهدنة تجديد ويسأله بامللك، يهنئه يوستينيان إىل مروان بن امللك عبد فكتب ومادية؛
ويقاسمه ومملوًكا وفرًسا ذهب ألف يوم كل يف إليه يدفع أن ذلك مقابلة يف له متعهًدا
فأجابه جبلهم، من اللبنانيني يُْخِرج أن رشط عىل وذلك وإيبارية، وأرمينية قربس خراج
وجه عىل وتقريرها األمور تلك يف للتداول بولس القائد إليه وأنفذ ذلك إىل يوستينيان
ينهاه لبنان جبل أمري يوحنا إىل يوستينيان أرسل ذلك تمَّ وملَّا املصلحة. فيه تكون ما
األمري فأبى الغرب، إىل بجيشه باملسري ويأمره بيشء، له والتعرض امللك عبد مناوأة عن
وقومه األمري وَحِسب اإلباءة تلك من يوستينيان فغضب الشتاء. لعلة بجيشه يسري أن
وتوجيهها الجيوش بتجهيز الحال يف فأمر بهم يبطش أن فنوى املتمردين؛ العصاة من
بنفسه يذهب أن القائد وأوىص العرب، لقتال الجيوش تلك يُسريِّ أنه احتياًال وأشاع عليهم

ويقتله. يوحنا األمري عىل يحتال إلياس قب إىل
بنفر إلياس قب إىل وسار قائدهم عنهم تخلَّف البقاع الروم عساكر بلغت فلما
وكتبه، إليه يوستينيان امللك هدية من إليه دفع بما وغرَّه يوحنا باألمري فخال قليل،
إىل دعاه ثم نفسه، اطمأنت حتى النجدة ويسأله العرب عىل الزحفة يف يحدثه وجعل
األمري جيش فاشتبك غيلة، فقتلوه عليه وثبوا قد القائد نفر إال األمري راع فما مؤاكلته،
خلفه يوحنا األمري ُقِتل وملا الغتيالهم، املردة انهزام عن الواقعة فانجلت الروم بجيوش
السدَّ فهدم أرمينية أنحاء إىل مقاتل ألف عرش باثني سمعان فسار أخته؛ ابن سمعان
بالقرب وعسكره هو وتوطَّن بالروميل، اآلن املعروفة ثراكية بالد إىل اجتاز ثم النحايس،
أي مرديت اآلن إىل يُدَعون هنالك قوم يوجد حيث األرنابود أنحاء يف األسود الجبل من
لكونهم العصاة؛ أي باملردة اللبنانيون ب «لُقِّ الدويهي: العالمة قال الحني ذلك فمن مردة،
وقال املغرب.» بالد إىل وشخوصهم للعرب التعرض عدم يف امللك يوستينيان أمر عصوا
األرمن بالد إىل املصيصة من العرب يد يف كانت التي البالد جميع «إن املؤرخ: شدران
بقتل شوكتهم يوستينيان امللك نزع فلما خاوية، خالية وسطوهم املردة غزو بسبب كانت
«وخرَّب بكنتاب: وقال والدمار.» الخراب مملكته عىل بذلك جلب عساكرهم وجالء أمريهم
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عونًا للروم كانوا وقد املردة، لبنان عن جال إذ تدبريه؛ وسوء بغروره اململكة يوستينيان
قال فيما تاوفان الرومي املؤلف ذكر وقد العرب.» بهم يُْرِهبُون وكانوا هام أمر كل يف
سار ملا امللك يوستينيان «إن فقال: لبنان، عن املردة جالء حكاية السمعاني العالمة
أرمينيا. إىل أي: إليها؛ يوجه أن لبنان من أخرجه الذي املردة معسكر أمر أرمينيا إىل
قائدهم وُجِعل بمفيليه إىل نُِقلوا املردة إن السابع: قسطنطني — الروم ملوك أحد وقال
وذلك املؤلف، عرص أي عرصه إىل يوستينيان عرص من هناك وكانوا أضالية، مدينة يف
عىل يجعل كان القسطنطيني امللك إن أيًضا: امللك هذا وقال العارش. القرن أواسط يف
اسمه رجًال عليهم جعل الون امللك أباه وأن قبطانًا، ى يُسمَّ أضالية يف منهم واليًا املردة
قايض ى يُسمَّ قاٍض — السمعاني العالمة قال فيما — لهم يُنَصب وكان إستاوراسيوس،
يف ألَّف مخائيل، القضاة أولئك أحد اسم كان ١٠٧٤ سنة ميخائيل امللك أيام ويف أضالية،
مرتبة املردة لكبري قسطنطينية يف وكان ،١٤٥٣ سنة فرنكفورت يف ُطِبع كتابًا القانون
القسطنطينية يف كان الذي كورباالت كوريتوس غريغوريوس رواه ما بدليل خصوصية
مموًَّها الفضة من عكاًزا يحمل كان املردة كبري إن قال: إذ العثمانيون؛ افتتحها عندما
القرص بوظائف املتعلق كتابه يف جاز متى الراهب الكاهن أثبته ما وبدليل بالذهب،
امللك.» بعد عرشة السابعة الرتبة يف يجيء كان املردة كبري إن قال: حيث القسطنطيني؛
االختالف من فيها ما عىل والحكايات األقوال من تقدم ما جميع يف النظر أمعن من
املالمة فإن سياسيان، حزبان األصل يف هما وامللكية املردة بأن السمعاني العالمة رأي يََر
سوء أظهرا ألنهما سيايس؛ وجه من مسوقة وبكنتاب املؤرخ شدران من يوستينيان عىل
قتل قصة إن ثم مالمتهما، من ما بيشء الدَّين لذكر يتعرَّضا ولم مداركه، وقرص تدبريه
عن ممتازين كانوا املردة أن وعىل واضحة، داللة ذلك عىل بتفاصيلها تدل يوحنا األمري
يُتََّخذ أن ينبغي ال أنه كله ذلك من والحاصل الرومانية. اململكة لسلطة الدائنني بقية
مقابل بمعنى امللكية لفظ يُتََّخذ أن ينبغي ال أنه كما للموارنة، مرادف بمعنى املردة لفظ
يوحنا رئيسها من االسم هذا اتخذت إنما املارونية الطائفة وأن االعتقاد، أمر يف للموارنة
العايص النهر عىل الذي الدير صاحب مارون القديس من مارون اسم اتخذ الذي مارون
وذلك وضعهما، بعد كان فقد دينيني حزبني عىل اللقبني هذين إطالق وأما حماة، بالد يف

ما. لعلة والتبديل التغيري يتناولها وضعها بعد التي األوضاع من كثري مثل
رأينا أمرائهم املردة أحوال بسري سريها مرتبًطا أحوالهم كانت ملا املوارنة إن ثم
الحوادث يف لالنتساب حفًظا الكتاب؛ هذا يف الذكر يف بينهما نفصل ال أن الرضورة من

التاريخية.
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الرعب أوقعوا الذين إن مضمونه: ما املردة أصل عىل الكالم يف الدويهي العالمة قال
البطريرك؛ يوحنا قصة من أصلهم يتبنيَّ موارنة ال مردة وا وُسمُّ والعرب الفرس قلوب يف
رأس فوق املظلة ليحملوا القوم نخبة من ثالثة القسطنطينية إىل أرسل أنه فيها جاء إذ
شيئًا إليه املشار العالمة أثبت وقد امللوك، من كثري الثالثة هؤالء من تناسل وأنه امللك،
له تركه إنه يقول ولكنه اسمه، يذكر لم قديم كتاب عن مأخوذًا وأخبارهم أسمائهم من
املسيحية، ١٣١٥ السنة يف إبراهيم بن داود نسخه قد وكان جرجس، البطريرك سلفه
ومن الداخلة، عىل وكرسى جبيل عىل ملًكا يوسف كان العرب دولة ابتداء يف إنه فقال:
عمر خالفة يف املقدس وبيت فيلبس قيرصية متوليًا أيوب وكان كرسوان، يَْت ُسمِّ اسمه
(وهرقل الشام بالد إىل قدومه عند هرقل أنجد وهذا إلياس قام أيوب وبعد عنه. ريضهللا
جبيل أمر توىل هؤالء بعد ومن (٦٤١ سنة ومات ٦١٠ب.م سنة فوقا بعد الروم ملك
أرمينية، بالد إىل األبطال من فارس ألف عرش باثني سار وهذا يوسف، امللك لبنان وجبل
حصونه ودكَّ معاقله فهدم األرمني، رسجيس الجيش هذا وقائد سابور بجيش وظفر
والبقاع البحر سواحل جازت يوسف امللك عساكر إن ثم راجًعا. أقفل ثم نعمته، وسلب
استوىل يوحنا اسمه ملك يوسف بعد وقام صقع، كل يف أهلها فتشتت معاوية بالد إىل
عظيمة جماعة صحبته ويف الكرمل إىل لبنان جبل من فخرج املقدسة، األرض كل عىل
به وأحاطوا الغضبى، بالد من كثريون لصوص عليه فوثب أورشليم، إىل املسري قاصدة
وعىل الغضبى عىل فتحوَّل بالسيف؛ آالف ثالثة جماعته من وأهلكوا الغرباء برج فوق
إىل رجع ثم واألطفال، والنساء والبهائم الغنائم وسلب آالف تسعة منهم فقتل بالدهم،
بالد كانت ملا وأنه بجبيل، كان امللك مقر أن القالعي ابن وروى بسكنتا، يف وسكن بالده
أربعون اجتمع الغرب أمري الدرزي ومن بريوت فرضة من عظيم خطر بها يحف الداخلة
الحدين، بني بسكنتا يف سكناه وجعل األعداء فهزم عليها، ملًكا سمعان فدهنوا ا أسقفٍّ
ملك أتى باسًال بطًال وكان كرسوان، عىل كرسى فخلفه شيًخا؛ ومات بشجاعته فامتنعت
الداخلة، بالد عىل ملًكا وأقامه بالعطايا ووصله وفادته امللك فأكرم بقسطنطينية، الروم

باسمه. كرسوان يَْت وُسمِّ حكمه يف فعدل
بالد املسلمون دخل عندما املوارنة «كان قال: كتابه، يف القالعي ابن ذكره ما وهذا
السواحل ويف الجبال يف األمر وسطوتهم باقتدارهم يتولون لبنان جبل يسكنون الشام
بأداء قائمني وكانوا الرومانية، الرسولية الكنيسة عقيدة وعقيدتهم تجاورهم، التي
بعقيدتهم حبٍّا وينترصون القويم الدين عن يحامون بينهم املقيم لبطريركهم الطاعة
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من فكانت بالدهم أما البدع، وأهل الكفر أصحاب ظلم من فراًرا إليهم لجأ من لكل
ابتنوا الشوف؛ يف القاطنني الدروز من ولخوفهم الدريب. بالد إىل الشوف بالد حدود
بحرصاف، درجة يف املشهور والحصن أنطلياس يف الحجرية بالقلعة املعروف الحصن
سعوا ثم بحنس، لقرية ا وأسقفٍّ بحرصاف لقرية ا وأسقفٍّ املتن رأس لقرية ا أسقفٍّ وأقاموا
وكان العرعار، نهر عىل وكروًما بساتني وغرسوا القديمة بريوت وحقول قرى تجديد يف
البقاع أرض إىل وانحدر بنفسه تعظم وأبطاله رجاله ولكثرة بسكنتا قرية يسكن أمريهم
اتصل فلما الجبل، بسفح إلياس قب قرية يف أياًما ولبث أهلها من كثريًا وقتل ونهبها
امللك عبد أرسل األخرم يوستينيان أيام يف وذلك ،٦٨٥ سنة مروان بن امللك بعبد خربه
به يمكر يزل ولم اصطياده. بذلك يريد الواقع يف وكان مصادقته، يريد كأنه إليه هدية
ابن وكان البقاع، من املوارنة وأبعد القرى وأحرق عسكره من كثريين وقتل قتله حتى
ونخوة، مروءة ذا شجاًعا بطًال وكان سمعان، ى يُسمَّ العسكر مقدمي أحد األمري أخت
من جملة مع فرَّ قد الواقعة وقعت ملا لذلك وكان وفواحشه، خاله أعمال عن راٍض غري
جسده فدفنوا قتله بعد رجعوا بل منه، غيظهم لشدة أمريهم عن يذودوا فلم املقدمني،
مرذوًال، ومات عاش أنه لزعمهم وذلك البتة؛ اسمه أحد يذكر ال أن وأمروا إلياس قب يف
يف وتواقعوا كثريًا يضايقونهم املسلمون وكان الجبل، إىل فصعدوا واملقدمون العسكر أما
جميع من الفريقني بني ثائرة الحني ذلك منذ الحروب تزل ولم باملروج. املعروفة البقعة
واستعصت الطرق، انقطعت أن ذلك نتيجة من وكان سنة، ثالثني نحو إىل الجهات
وأتوا فرتكوه البالد؛ طرف ألنه أنطلياس بحصن اإلقامة عن املوارنة وعجز كلها، الجبال
ُسِمع ا جدٍّ هائلة موقعة هنالك أيًضا ووقعت حصنًا. فوقه وشادوا الكلب نهر ناحية
يف يومئٍذ سمعان املقدم وكان بحرصاف، قرية من األبطال ورصاخ فيها البنادق صوت
رجاله.» ملساعدة رجل وخمسمائة ألف بنحو انحدر الحرب ضجات سمع فلما بكفيا،

البطريرك فتلقاه جبيل مدينة أمري يوسف يزور سمعان املقدم انطلق ثم
(سنة يومئٍذ الجالس الثاني إينوشنس البابا عهد يف كان الذي الحاالتي غريغوريوس
املدينة، إىل معه سار الوليمة تمام وبعد ضيافته، إىل ودعاه املدينة، من بالقرب (١١٣٠
البطريرك للسيد االحرتام واجب قدم أن وبعد السور، خارج يف ملالقاتهما األمري فخرج
البالد أساقفة فجمعوا أُْرِسلوا ثم األمري، دار إىل ماشني جميًعا وساروا سمعان اعتنق
عىل أمريًا سمعان وثبتوا أسقًفا أربعني نحو عدتهم وكانت الشوف، حدود إىل عكار من
فباركوه إبراهيم؛ نهر إىل بريوت نهر من وحدودها كرسوان، اليوم املسماة العاصية

73



لبنان ذخائر

والجمال، الخيل من عدة سمعان لألمري وهب جبيل أمري إن ثم وانرصفوا، له ودعوا
اقرتب من وصدَّ هرب من طلب يف يزل ولم األعداء، يحارب وخرج سمعان األمري فودعه
املقتول أخي سمعان خال كرسى وخلفه مكرمة، بشيخوخة بسكنتا يف وُدِفن مات حتى
إىل وذهب أعدائه، مع عديدة وقائع له وجرت وبأس، سطوة ذا وكان إلياس، قب يف
وأقره جليلة هبات له ووهب قبول، أحسن منه وصادف الروم ملك وقابل قسطنطينية
البالد أهل فالقاه طربجا؛ مينا إىل البحر يف راجًعا وعاد بسالم ورصفه كرسوان، بالد عىل
عن بلغه ثم باسمه، كرسوان بالدهم وسموا الروم ملك عند الحظوة من لقي بما وهنئوه
يف ورغب فأحبه بعلبك، ناحية يف أعداءه يغزو شجاع رجل أنه لحفد قرية مقدم كامل
أن بعد ولذلك منه؛ فرتيب كامل املقدم أما غلمانه، بعض مع هدية له وأرسل مصادقته
جبيل، أمري يوحنا مواله بسبب الهدية يقبل أن يستطيع ال أنه لهم اعتذر الرسل أكرم
الحال؛ بحقيقة وأعلموه موالهم األمري إىل وعادوا لطيف بكالم عنده من رصفهم ثم
أمري كامل فاستشار البنه، ابنته إليه يخطب ثانية إليه وأرسل مصادقته، يف رغبة فازداد
جبيل أهايل بني املحبة تمكنت الحني ذلك ومن الزواج. عقد فعقد له فأذن بذلك؛ جبيل

الدويهي. عن مأخوذًا ا.ه. قليل. غري زمنًا الوالء عىل واستمروا وكرسوان
املؤرخني أقوال من بنا اتصل ما يف املردة أحوال عن والتنقيب البحث بعد إننا
علينا املتعذر من رأينا إلخبارهم الحديثني تفصيل من لدينا وقع وما عنهم، القدماء
رواية يف املباينة من شيئًا ذلك يف أن ملا إليه؛ يُرَكن أن يصلح تنسيًقا األحوال تلك تنسيق
امللوك أزمنة من عليه التطبيق أُريد عما األزمنة واختالف اإلسناد، وضعف الحوادث

سواهم. من أو الروم ملوك من امللوك أولئك كان سواء األمراء، أولئك لهم املعارص
املعلومات من أشتاتًا إال يجد فال رأينا؛ األمر يف يََر نقلناه فيما النظر أمعن ومن
ما اإلسالم فتوح تواريخ يف نََر لم فإننا وأيًضا التاريخي، الرتتيب بروابط ربطها يتعرسَّ
بريوت: تاريخ كتابه يف صالح بن محمد قال األول بريوت فتوح ففي ذلك؛ من مكننا
للهجرة عرشة ثالث سنة حوادث يف األثري بن الحسن أبي إىل بإسناده النويري «ذكر
يزيد سار دمشق، عىل سفيان أبي بن يزيد عبيدة أبو استُْخِلف ملا قال: للمسيح) ٦٣٥)
من كثريًا وخىلَّ يسريًا فتًحا ففتحها معاوية، أخوه مقدمته وعىل وعرقة وجبيل بريوت إىل
آخر يف السواحل هذه بعض عىل غلب ثم واليته، يف بنفسه معاوية عرقة فتح وتوىل أهلها،
وشحنها رممها ثم معاوية ففتحها عنهما، هللا ريض عثمان29 خالفة وأول عمر خالفة
املسلمني استيالء عند عرشة ست سنة يف أنه الشام فتوح كتاب يف رأينا وقد باملقاتلة،
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٣ عدد املرشق (مجلة التقرير» يف بريوت أهل دخل عليهم الجزية وتقرير السواحل عىل
ص١٣١).

عىل األمراء أولئك ذكر من املنظوم الدر يف جاء ما الباب هذا يف مثبتون نحن وها
إسناد مع أو اإلسناد، من خلوٍّا الدر صاحب له املغفور وضعه الذي الرتتيب حسب
كرسوان بالد يَْت ُسمِّ الذي كرسى ثم يوسف، فأولهم املردة أمراء «وأما قال: ضعيف،
ثم أيوب، املذكورين األمريين خلف ثم والداخلة، العاصية قبًال ى تُسمَّ كانت وقد باسمه،
يوسف، وخلفه ٦٢٨ سنة سورية يف الفرس محاربة يف امللك هرقل ساعد الذي إلياس
من ا ممتدٍّ حكمه وكان ،٦٧٦ وسنة ٦٧٥ سنة وكرسهم العرب حارب الذي يوحنا ثم
مارون يوحنا القديس أخت ابن إبراهيم ثم الرشيف، القدس إىل سورية أنطاكية حدود
الجنوب إىل املتوسط البحر يف مصبه من بالقرب أدونيس نهر جرس بنى قيل فيما الذي
قرب أو قبة أي إلياس قب عند ُقِتل الذي يوحنا ثم إليه، النهر فنُِسَب جبيل؛ مدينة من
قدم ملا كان الذي سمعان األمري ومنهم بالتتابع، األمراء من غريه ثم سمعان، ثم إلياس،
،١٢٢٩ سنة عكة إىل ثم قربس، جزيرة إىل الوافرة بجيوشه فرنسة ملك التاسع لويس
والبرتون، جبيل وبالد كرسوان بالد يف املوارنة املقدمون اشتهر ١٣٠٠ سنة أواخر يف ثم
ثم لبنان، جبل يف اإلقطاع ذوو املوارنة املشايخ ظهر ثم ،١٣٨٨ سنة يف برشة جبة يف ثم
الثاني القرن يف الشوف قدموا الذين اللمعيني األمراء ونواب واللمعيون الشهابيون األمراء
وانقرضوا ١٥١٥ سنة بغزير توطنوا الذين عساف وبيت ،١٦٩٧ سنة وانقرضوا عرش

«.١٦٩٧ سنة معن بيت خلفوا الذين والشهابيون ،١٥٩٠ سنة
األمري أن املوارنة أصل يف كتبها له رسالة يف الطرابليس يوسف الخوري ذكر وقد
واألمري جرجس األمري بعده جاء وإن ،٨٩٠ سنة واليته انتهت املردة أمراء من موىس
الدين صالح مدة أواخر إىل أي: ١١٩٠؛ سنة إىل واليتهم فلبثت يعقوب، واألمري يوحنا

.١١٩٣ سنة بدمشق تُويفِّ الذي
سلسلة يكون أن يصلح انتساًقا منتسقة غري قلنا كما املردة، حوادث كانت ملا
منها عليه عثرنا ما نثبت أن رأينا الفائدة؛ من ذلك مع يخلو ال ذكرها وكان تاريخية،

عالته. عىل املؤرخني كتب يف ورد مما
قراه ونهب العزيز البقاع إىل برجاله إلياس املقدم زحف ٧٥٢ / ١٣٥ه سنة يف
املعروف وهو إلياس قرب فيه ُقِتل الذي املكان ي فُسمِّ الشام؛ صاحب قتله ثم أهلها، وقتل
سمعان فحارب الجيش، عىل مقدًما سمعان أخته ابن املقتول وخلف إلياس، بقب اليوم
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املوارنة (تاريخ عليها بالغلبة وفاز الشوير، قرية رشقي املروج قرية يف الشام جيوش
ص٩٧). للدويهي

يف وهو املعرة، من إليه قدم ٧٥٨ سنة العبايس املنصور جعفر أبي خالفة ويف
بأس شدة بلغه قد كان وملا عشريتهما، من بجماعة منذر واألمري أرسالن األمري دمشق،
حمص إىل غزواتهم ومبلغ السبيل أبناء عىل بالدهم املجاورة الطرق وقطعهم لبنان مردة
بأس ذوي أناًسا لهم املجاورة البلدان من خال فيما يجعل أن ورأى وغريهما، وحماة
بعشائركما اسكنا أن األمريين إىل أوعز جماحهم؛ ويكبحون شوكتهم من يخضدون

آنه. يف تفصيله سيتبني كما ذلك فكان الجبل، من الخالية البلدان
حصن يف منذر واألمري الفيل سن يف أرسالن األمري استوطن حتى مدة انقضت وما
الغارة يشنون فجعلوا كرسوان، حدود عند الواقعة البالد يف األمراء بقية وسكن رسحمور،
وقيل املوت، نهر واقعة منها عديدة، مواقع الفريقني بني ووقعت كرسوان، يف املردة عىل
أنطلياس واقعة ومنها الواقعة، تلك يف الفريقني من القتىل لكثرة املوت نهر النهر لهذا
األمري انتصار عن انجلت ثم رجل، ثالثمائة الفريقني من القتىل عدد فيها تجاوز التي
(أخبار السبيل أبناء بذلك وأمن بريوت، ساحل عن املردة شوكة فانقطعت وأخيه؛ أرسالن

ص٦٤٦). األعيان
الفيل، سن يف وهو أرسالن األمري ابن مسعود األمري عىل املردة سطا ٧٩١ سنة ويف
قتل أن بعد القرية عن فأزاحهم عنيفة، صدمات وصدمهم القرية ظاهر إىل إليهم فخرج
املوارنة (تاريخ السفىل كرسوان قرى من بعًضا فأحرق أثرهم وقفا كبريًا، عدًدا منهم

ص٢٨١). للدويهي
ثابت األمري إىل منشوًرا ببغداد الرشيد هارون الخليفة أرسل ٨٠٤ / ١٨٩ه سنة ويف
يحضوا أن الشام عمال سائر إىل أخرى ومناشري الشامية الثغور أمري الخزاعي نرص بن
ص٦٥٠). األعيان (أخبار العاصية أهل عىل ألمرائه تعضيًدا لبنان إىل الرحيل عىل الناس
فسكنوا قبيلته أمراء من بعض ومعه باملنذر امللقب تنوخ األمري أتى ٨٢٠ سنة ويف
الغرب يف لهم وابتنوا كرسوان من بالقرب السكان من الخالية الجبال يف لبنان جنوبي
مواقع املردة وبني هاني األمري بني وقع ٨٤٥ سنة ويف أرسالن، لبني أعوانًا وكانوا مباني
إليه فبعث هللا، عىل املتوكل بالخليفة ذلك فاتصل هاني؛ لألمري النرص فيها كان عديدة

ص٩٧). للدويهي املوارنة (تاريخ املردة لقهر الحرب مواصلة عىل يحثه
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املتوكل فيها دخل التي السنة وهي ٨٧٥؛ سنة يف أنه أيًضا الدويهي العالمة وذكر
موقعة بريوت نهر عند املردة وبني بريوت أمري النعمان األمري بني وقع الشام، هللا عىل

املردة. انهزام عن انجلت ثم أياًما لبثت شديدة،
و١٦٨) ص١٦٧ ٤ عدد املرشق (مجلة صالح بن ملحمد بريوت تاريخ يف وجاء
عكة مرص خليفُة باهلل املستنرص أقطع ٤٤٨ه / ١٠٥١م سنة يف أنه ذكروا املؤرخني أن
أبوه كان مرداس، بن صالح بن ثمال علوان أبو (وهو الدولة ملعز وجبيل وبريوت
ابنه سار حلب صاحب الدزبري ٤٣٣ / ١٠٤٤م سنة تُويفِّ فلما العرب، أمراء من صالح

منه. حلب وأخذ حلب عن عوًضا وتملكها) إليها علوان أبو
مدينة أخذهم بعد الرشيف القدس إىل سائرين اإلفرنج كان ملا ١٠٩٩ سنة ويف
طرابلس رشقي يف بلدة ياقوت ذكره فيما (وهي عرقة أرض بلغوا قد وكانوا أنطاكية،
الضنية» قرى أمهات من «وهي سري جبل من املردة من قوم أتاهم فراسخ) أربعة بينهما
حتى واملسالك الطرق عىل يدلونهم منهم جماعة معهم وسار جبيل، وبالد والضنية
والسالح والذخائر باملرية ويمدونهم أعدائهم مع مواقعهم يف ينجدونهم وكانوا القدس

و١٠٢). ص١٠١ للدويهي املوارنة (تاريخ
نهر عند املسلمني وبني املردة ومعهم الصليبية بني موقعة حدثت ١١٠٠ سنة ويف
فرنسة أمراء أحد بغدوين30 جمع ١١١٠ سنة يف أنه الحسان الغرر صاحب وذكر الكلب،
قرباه ذوي من وجماعة األرسالني الدولة شجاع األمري وفيها بريوت وحارص جيوشه،
وأمراء السواحل بفرنج استعان فتحها عليه تعذَّر وملا والرب، البحر جهتي من محارصة
مرج يف الجنوب فرنج واجتمع جبيل يف واملردة الشمال فرنج فانضم فأنجدوه، املردة
من والجنوبيون الجبل طريق من الشماليون واحد يوم يف الفريقان زحف ثم الغازية،
بلت من وأرسوا وقتلوا وأحرقوه فنهبوه صباًحا، الغرب عىل وسطوا الساحل، طريق
األمري األمراء: من فُقِتل واملختبئني، واملنهزمني الغائبني سوى أهله من يَنُْج ولم به، يدهم
بن هشام بن القاسم واألمري الصغار، وأوالده املنذر بن بكر أبي بن إبراهيم بن موىس
أسد األمري وولداه قابوس بن سعيد بن مورود واألمري إدريس، األمري وولده بكر أبي
حسام، بن معضاد بن عبيد واألمري عون، بن مصطفى بن مالك واألمري زهري، واألمري
حليم بن عيل واألمري يوسف، األمري وأخوه عيل بن الحسني بن الخرض بن يحيى واألمري
بني ساللة بهم فانقطعت عمه. وبنو وإخوته وأوالده الفواريس فارس بن يوسف بن

فوارس.
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مع طرابلس صاحب وبلرتان امللك بغدوين إىل املردة أمري انضم ١١١١ سنة ويف
العجم أنحاء من الشام بالد إىل زاحفة كثرية جيوش ملقاومة البلدان بقية أصحاب

حرب. دون من راجعة قفلت املقاومني عدد كثرة الجيوش هاته رأت فلما وبغداد،
بريوت تاريخ كتابه من لبريوت الفرنج فتوح فصل يف صالح بن محمد يذكر لم
بذكر واكتفى بريوت، فتوح عىل للفرنج املردة األمراء مساعدة املرشق مجلة يف املطبوع
الذي الفتوح (وهو األول الفتوح من املسلمني أيدي يف بريوت تزل «ولم قال: إذ الواقعة؛
بال، وأرسِّ حال أحسن عىل بها واملسلمون دولة إىل دولة من تنتقل معاوية) يد عىل جرى
جموعه يف الساحل مدن من وكثريًا القدس ملك الذي الفرنجي بغدوين بها نزل حتى
الحادي الجمعة يوم يف بالسيف عنوة فتحها حتى شديًدا حصاًرا وحارصها وحشوده،
ونهبًا.» وأًرسا قتًال عليها واستوىل (١١١٠م) وخمسمائة ثالث سنة شوال من والعرشين
املسلمني، أيادي من البالد الفرنج انتزاع إىل أفَضْت التي األسباب بيان إىل تطرق ثم
سلجوق بني دولة قويت عندما الضعف من ببغداد الخالفة حال إليه صارت ما فذكر
من ذلك الشقاق؛ بسبب الرشق ممالك يف اضطراب من وقع وما العجم، يف املالكني
يف املستعيل) (ولد املنصور وهو هللا بأحكام اآلمر من بدا ما األخرى الجهة ومن جهة
عىل الفرنج استيالء ذكر ثم الخالفة. أحوال عن والتغافل العزيمة وهن من خالفته أيام
وعىل (١٠٩٨م)، وأربعمائة وتسعني إحدى سنة األوىل جمادى يف كان إنه فقال أنطاكية،
واستولوا (١٠٩٩م) وأربعمائة وتسعني اثنتني سنة شعبان يف «أخذوها فقال: القدس،

شديد.» قتال بعد كثرية أماكن عىل القدس إىل أنطاكية من طريقهم يف
الذين الفرنج إىل وانضموا السواحل، إىل البحر من الفرنج مدد تزايد ذلك بعد ثم
جميعه الشام ساحل عىل أتوا حتى أخرى بعد مدينة عىل واستولوا الرب، من حرضوا

أُِخذ. ما جملة يف بريوت فكانت البالد، من غريه وعىل
مأخوذًا أثبتناه بلبنان املردة وأمرائها املارونية الطائفة أصل من عليه وقفنا ما هذا
املقدمني من وبغريهم بهم متعلًقا األحوال من بقي ما ييل فيما وسنثبت القوم، كتب عن
لبنان، يف األخرى الطوائف أهل من غريهم عىل الكالم عرض يف سيجيء مما واملشايخ
أثبته ما إىل ذلك يف مستندين الجبل، هذا يف الدرزية الطائفة عىل اآلن الكالم ونسوق
رواه ما وإىل املعارف» «دائرة كتابه يف البستاني بطرس له املغفور الشهري العالمة

العارفني. املحققني من آخرون
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— الدرزية الطائفة مبحث — الجديد املبحث هذا يف الدخول قبل بنا يليق أنه إال
الطوائف من وغريها املارونية بالطائفة يتعلق فيما امللحوظات من لنا عنَّ ما نبدي أن

لبنان. عمرت التي النرصانية
أسماء إىل نظرنا لو ألننا الرسيان؛ من الطوائف هذه أهل من األعظم السواد إن
لرأينا يسرية غري بمدة النرصانية ظهور بعد إال التواريخ يف ذكر لها يَِرد لم التي القرى
هذه ُفِقدت وما وعباداتهم، معامالتهم يف كذلك القوم لغة وكانت رسيانية، أسماء غالبها
يف بقيت فقد ذلك ومع البالد، يف أصحابها شأن وارتفاع عليها العربية تغلب بعد إال اللغة
تفاصيله نستوعب أن شأننا من ليس الطوائف بعض عند فيها تغيري حصل ثم العبادات.
املسيحية، الطوائف بني الديني الشقاق يف ُكِتبَْت التي بالكتب فعليه ذلك أراد فمن اآلن،
غلبة إليها تتغلغل لم التي األماكن بعض يف قديم غري زمن إىل املعامالت يف كذلك وبقيت
بقيت كما وحرصون.31 برشة قرية مثل وذلك سياسية؛ كانت ربما ألسباب السائدة اللغة
املحالت بعض ويف والكلدان، الرسيان بالد كجبال األماكن بعض يف اآلن حتى محفوظة
فإن التينة. وعني ونجعة، عيدين، وجب كمعلوال، دمشق؛ من الرشقي الشمال إىل الواقعة

والعربية. بالرسيانية يتكلمون القرى هذه أهل
يجيء ما الطوائف تلك أهل من الناس بعض سحنات اختالف يف فإن وأيًضا
الثامنة السنة «يف قال: إذ اللحياني؛ قسطنطني دولة عن تأريخه يف شدران قول مصداق
هو ما جميع وملكوا لبنان جبل إىل املردة دخل اللحياني قسطنطني ملك من والتاسعة
وجيزة مدة ويف لبنان، أعايل عىل أيًضا واستولوا املقدس، بيت إىل موروس32 جبل من

عديدة.» ألوف عىل أنافوا حتى والعبيد واألغراب األرسى من كثري إليهم انضم

الدروز (4)

الدروز واحد البالد. هذه يف إال االسم بهذا طائفة يوجد وال سورية، طوائف من طائفة
محمد إىل نسبة قيل فيما وذلك بالفتح؛ بتحريكهما أو الراء وتسكني الدال بضم درزي،
يف طريوز إىل نسبة وقيل: الشام، بر يف الدعوة هذه ببث ابتدأ الذي الدرزي، إسماعيل بن

الخياط. أي الطرزي هو بل وقيل: العجم، بالد
ويلعنونه ويكفرونه الدرزي ينكرون فإنهم الدروز أما تحريف، النسبتني كال ويف
أن يحبون ال وهم إليه، غريهم بأيدي املوجودة الكتب وينسبون مذهبه من ويتربءون
الفرق من فرقة الدروز إن يُقال املوحدين. لقب إليهم األلقاب أحب بل دروًزا بوا يُلقَّ

79



لبنان ذخائر

العباسيني الخلفاء لعهد اليونانية من الحكمة كتب تُرِجَمْت ملا أنه يخفى ال إذ الباطنية؛
وتعددت الخالف ووقع البدع، وكثرت العقائد يف الشكوك دخلت الفلسفة؛ مبادئ وذاعت
إىل الناس فانقسم الفالسفة، مبادئ عىل لها تطبيًقا املنزلة؛ للكتب التأويل وكثر الفرق،

الباطن. وأهل الظاهر، أهل قسمني:
الشهرستاني الكريم عبد بن محمد ذكرها اإلسالم، يف كثرية فرًقا أولد الباطن وهذا
بأن لحكمهم الفرق؛ هذه لزم لقب الباطنية «إن وقال: الشهري، والنحل امللل كتاب يف
الباطنية ون يُسمَّ فبالعراق أخرى؛ ألقاب ولهم تأويًال، تنزيل ولكل باطنًا ظاهر لكل
كالم ببعض كالمهم خلطوا قد القديمة «والباطنية يقول: أن إىل واملزدكية.» والقرامطة
املذكورة، مقاالتهم بعض الشهرستاني وذكر املنهاج.» ذلك عىل كتبهم وصنفوا الفالسفة
وطالق ونكاح وهبة وإجارة بيع من الرشع وأحكام والسنن الفرائض يف أقوالهم ذكر ثم

ودية. وقصاص وجراح
وعرَّب الصباح بن الحسن فذكر منهم، الجديدة الدعوة أصحاب ذكر إىل تطرق ثم
إثبات إىل منها مقالة كل يف ومرجعها عجمية، وكتبها بها الدعوة بدأ التي األربعة فصوله
هي النبوة وأن مًعا، والنبوة التوحيد هو التوحيد وأن تعاىل، الباري معرفة يف العلم
الخوض عن العوام الدعوة هذه صاحب منع وقد نبوة، يكون حتى مًعا واإلمامة النبوة
كل يف الحال كيفية عرف من إال املتقدمة الكتب مطالعة عن الخواص وكذلك العلوم، يف
إله إلهنا قوله: عن اإللهيات يف بأصحابه يتعدَّ ولم علم، كل يف الرجال ودرجة كتاب
لواحد قيل فإن عقل، كل إليه هدى ما أي العقول؛ إله إلهنا تقولون: وأنتم قال: محمد،
ال؟ أم قادر عالم كثري؟ أم واحد وإنه هو؟ هل وإنه تعاىل؟ الباري يف تقول ما منهم:
والرسول بالهدى، رسوله أرسل الذي وهو محمد، إله إلهي إن القدر: بهذا إال يجب لم

إليه. الهادي
خالف وقيل بالباطنية، املسماة الطائفة هذه من فرقة هم بعض رأي عىل فالدروز
اآلفاق، جميع يف منهم إن يقولون وهم سورية، يف إال منهم يوجد ليس أن ويُقال ذلك،
وبعد املتن، قضاء يف ثم الشوف، قضاء يف لبنان جبل يف فأكثرهم سورية يف فأما
التيم وادي يف ثم ونواحيها، ورصخد واللجاة البثينة وبالد حوران جبل يف أكثرهم لبنان
وقضاء العجم وادي قضاء من وقسم راشيا، وقضاء حاصبيا قضاء أي واألسفل األعىل
وجبل عكة وساحل صفد فجبل قرى، عدة هناك منهم إذ الشام؛ غوطة يف ثم القنيطرة،
ألف وخمسني مائة يقارب وعددهم حلب، جهة يف األعىل الجبل ثم طربية، وشفا الكرمل
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حوران جبل يف ومثلها لبنان جبل يف نسمة ألف خمسون منهم األقوال، أصل يف نسمة
كلها. النواحي سائر يف ومثلها

وأنه سورية، يف جدٍّا أكثر كان الدروز عدد أن واملشهورات التواريخ من والظاهر
وأنطاكية ومرعش حلب يف كان ألنه وذلك اإلسالم؛ إىل منهم كثري عدد برجوع تناقص
محنة خصوًصا املحن، وتعاقب األيام بتوايل آثارها اختفت الطائفة هذه من خالئق
سوى سورية شمايل يف كلها الخالئق هذه من يَبَْق ولم الدروز، عند الشهرية أنطاكية
لعهد كان وقد حلب، ديار من األعىل الجبل يف ساكنني آالف ثالثة إىل نسمة ألفي نحو
هنا أعقابهم تزل لم لبنان جبل إىل قليلة غري جملة منهم رحل أن الشهابي بشري األمري
كانوا الدروز أن يظهر حيث وغوطتها؛ الشام يف كذلك هناك، نالتهم شديدة محنة بسبب
كانوا إنهم ويُقال الشاغور، ويف الرسيجة وباب املصىل باب محلتي يف سيما وال كثريين
أكثر الشام نفس يف يَبَْق ولم الباقون ورحل والجماعة السنة مذهب أكثرهم فلزم ألوًفا
وصحنايا واألرشفية جرمانا قرية أهل فمنهم الشام غوطة يف وإنما نسمة، ثالثمائة من

وغريها. عيل ودير
األمر، أول يف الدعوة تلقت كانت أنها والكرمل صفد جبل قرى من كثري عن ويُحَكى
شفا من وحي وجولس يركا أهل إال يَبَْق لم ولذلك طويلة؛ مدة بعد نَّة السُّ إىل رجعت ثم
شاغور يف واملغار الرامة وأهل صفد، جبل يف وحرفيش جن بيت وأهل الساحل، يف عمرو
جبل لدروز ويُقال حيفا، فوق الكرمل جبل يف وعسفيا الدالية وأهل طربية وشفا عكة

تراب. آل صفد: جبل ودروز سليمان، آل التيم: وادي ولدروز هللا، عبد آل لبنان:
وذلك قرنني؛ منذ هناك أحد منهم يكن لم أن بعد حوران جبل يف الدروز تكاثر وقد
يف اليمانية عىل القيسية وظهر واليمانية القيسية بني الفتنة كانت ملا ١٧٠٧ سنة أنه
وتعذيبًا، قتًال مكان كل يف القيسية وتأثرهم اليمانية شوكة وانكرست دارة، عني واقعة
من حمدان بنو البداية يف فجال أوطانهم، عن الرحيل هؤالء اختار إعناتهم يف وتمادوا
الوقت ذلك من كفرة وخربت القرية تلك أهل وتبعهم عيناب، بقرب الغرب كفرة قرية
جميعهم وقصدوا يمنية فيها التي الجهات سائر من غفري جم تبعهم ثم آثارها، تزل ولم
ما إىل صاروا حتى ضامر، كل وعىل مشاة الجهات تلك إىل ينسلُّون وأخذوا حوران، لجاة

والكثرة. القوة من اليوم إليه صاروا
تلك من مأخوذة وعوائد اصطالحات لهم باقية ولذلك يمانية؛ حوران دروز فأصل
يف السياسة حسن رجًال كان القوم مقدم كان الذي حمدان ابن أن والظاهر الفرقة،
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من مقصودة الجهة تلك وصارت وسلًما، حربًا أيامه يف استتبت أمورهم فإن قومه؛
املفرط. أراضيها خصب بهم عمارتها عىل وساعد الدروز،

إال حوران يف أمرهم يشتهر فلم هذا ومع سطوتهم، وبعدت هناك الدروز وتقوى
الجهات؛ أكثر يف الدروز عصاه حني وذلك — عيل محمد ابن — باشا إبراهيم أيام منذ
عرب مع فاعتصبوا عسكًرا حوران دروز إىل وبعث ملحاربتهم، عظيمة قوة إليهم ه فوجَّ
خلًقا منه وقتلوا وكرسوه فقاتلوه اللجاة يف العسكر فتوغل باللجاة، واعتصموا السلوط
من وقتلوا وقتلوه فقاتلوه وافر؛ بعسكر باشا محمد ى يُسمَّ قائًدا إليهم فأرسل كثريًا،
ويطلب الدروز بحكاية يخربه أبيه عيل محمد إىل باشا إبراهيم فكتب كثريًا، خلًقا عسكره
فأرسل الوعر، يف الحرب عليه يتعذَّر النظامي العسكر ألن األرناووط؛ من عسكًرا منه
الجيش إىل فانضمَّ باشا، مصطفى اسمه قائد يقودهم أرناووطي آالف أربعة العزيز
العساكر قتىل من اللجاة أخاديد ومألوا أيًضا املرة هذه فكرسوهم يحاربهم، كان الذي
ثالثة أن رأوا ملا باشا إبراهيم قوة يف سورية أهل بقية لطمع سببًا ذلك وكان املرصية،
ال كادت الذي باشا إبراهيم عسكر من العديدة الجيوش هذه هزمت الدروز من آالف

راية. له تنهزم
حرض عوانًا حربًا وأَْصَلوه التيم ووادي لبنان دروز ثار حوران دروز ثورة ومع
فيها قاوم التي بكا وادي وقعة الوقائع هذه وأشهر بنفسه. وقائعها بعض باشا إبراهيم
إبراهيم قيادة تحت جانب كل من عليهم أطبقوا ألًفا عرش بضعة الدروز من خمسمائة
يَنُْج لم حتى الشمس غياب إىل الصباح منذ وذلك األرناووطي، باشا ومصطفى باشا
إحدى نجاتهم وكانت الصفوف واخرتقوا السيوف اخرتطوا رجًال عرشين سوى منهم
العرب قبائل وكانت القلوب، يف الدروز هيبة اشتدت خصوًصا الوقت ذلك ومن الغرائب،
الدروز شأن استفحل فلما الجزى، عليها وترضب املعمورة نواحي يف تعبث قبل من

عيثهم. من الحرض وأراحوا العرب شوكة خضدوا
إيراده صار بحيث بالعمل، الجبل ذلك طبقوا وزرع حراثة أهل الدروز كان ملا ثم
دروز فأكثر وعليه سورية، أنباء هو حوران ولواء بأرسه، حوران لواء إيراد ثلث اليوم
جهات من ثم راشيا، من الخصوص وعىل التيم وادي من ثم لبنان، من أصلهم حوران
ونقاوة األرض وخصب البقعة بطيب هناك نُموُّهم زاد وقد صفد، جهات من ثم حلب،
أرسة أو عشرية يوجد وقلما والقوة، الصحة من عظيم جانب عىل أجسامهم فتجد الهواء؛
طائفة لكونها وذلك الثانية؛ الجهات يف أنسباء لها ُوِجد إال الدروز جهات من جهة يف
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تاريخ يف شأن لها كان وإن الكربى، الطوائف إىل بالنسبة قليًال عددها ولكون منحرصة
األدبية. صفاتها وتوفر بأسها وشدة أفرادها فلعصبية سورية

ال، أم الدروز مذهب عىل هم من سورية غري يف يوجد هل يف األقوال واختلفت
الدروز مذهب عىل تكن لم إن سورية عن خارًجا عديدة طوائف يوجد أنه والظاهر
الهند يف إن ويُقال البيت، آل بحب وتدين الفروع بعض ويف املعابد، يف تشابهها فهي
للعبادة ويجتمعون كالدروز، معتقدهم يكتمون األلوف من مئات أيًضا هندكوش وجبال
من مجاوريهم مع دائمة حروب ويف والشدة، الصولة غاية يف هناك وهم الجمعة، ليلة
الشام بر عن خارًجا املذهبية األحوال بعض يف الدروز يشبهون الذين ومن املجوس،

أعلم. وهللا العراق يف الم بني عرب قبيلة
منهم، القليل النذر إال والتجارة بالصناعة يشتغل ال حراثة، أهل الغالب يف والدروز
أخذوا اآلن أنهم عىل القتال، إال يتعاطون ال كانوا إذ أقل؛ فيهم ذلك املايض يف وكان
وأصقاع أمريكا إىل الرزق طلب يف املهاجرة باب انفتح وعندما وطنهم، بأبناء يقتدون

املتأخرة. السنوات هذه يف سيما وال غريهم، نظري وافرة جماعة منهم رحل الغرب
أوالدهم برتبية يعتنون مدة منذ أعيانهم أخذ وقد للتعلم، قليلة غري قابلية وعندهم
األجنبية، باللغات العارفني ومن القلم أرباب من عدة اآلن منهم فتجد املدارس، يف
الدروز، عند فريضة العلم طلب أن عىل بغريهم، اقتداءً العلم عىل إقباًال يزدادون وهم
آباؤهم خالف قد منهم فاألميون واإلناث؛ للذكور الدين بحكم الزمتان والكتابة والقراءة
بأسباب أخذًا األمم أشد سبقوا قد فيكون وعليه، تعليمهم. عدم يف الدينية النصوص
فالجهال وجهال. عقال، طبقتني: إىل ينقسمون وهم التعليم، فرض إىل والحضارة التمدن
الورع من وهؤالء عرفوها، من — أجاويد لهم ويُقال — والعقال الدين، أرسار جهلوا من
لجاهل وليس كالرجال، الدين يف العقل وللنساء درجات، الدين يف واملعرفة والتقوى
وليس العقالء، قريته شيوخ من مراًرا ذلك التماسه بعد إال العقال سلك يف ينتظم أن
كانت أحواله صلحت وكلما سريته، زكاء بأعينهم يروا أن بعد إال الدين يسلموه أن لهم
به الثقة ازدادت وأشيائها الدنيا أمور عن العاقل تجاىف وكلما أعىل، العقل يف طبقته
فيه، الثقة وضعفت منزلته سقطت بها االشتغال يف اسرتسل وكلما إليه، الرحال وُشدَّت
حتى واألحكام املناصب فيهم الورع أهل من كثري يرفض ولذلك جسماني. إنه عنه وقيل

الحكام. ومعارشة الناس بني املداخلة من تقيض ملا نفسها؛ الدينية املناصب
ويف والسياسة، الدنيا بأمور تداخًال الناس أقل هم الدروز دين رجال فإن وباإلجمال،
وانرصافهم الدينية، الكتب قراءة الستماع خلواتهم مجالس إىل ينضمون جمعة كل ليلة
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ومنهم االنرصاف، يف يُبكِّر من فمنهم الدين، يف درجاتهم بحسب يكون املجالس تلك من
يحرضوا أن للجهال وليس آخرها، يف ينرصف من ومنهم السهرة، وسط يف ينرصف من
حضور عن الجهال منع ويف األضحى، عيد هو عندهم والعيد العيد، ليلة إال الدين مجالس
يف الخوض عن العوام منع من الصباح الحسن عن ذُِكر ما عىل انطباق املجالس هذه
كل يف الحال كيفية عرف من إال القديمة الكتب مطالعة عن الخواص وكذلك العلوم،

علم. كل يف الرجال ودرجة كتاب
العقائد من كثري يف خالفتها فقد الباطنية من فرًعا الدرزية كانت إن أنه شك وال
السنة تخالف التي املنازع من واحد من أكثر يف أصلها وباينت خصائص بعدة وانفردت

والجماعة.
شتم كل من اللسان وصون والعفة والرزانة التأني عليهم يجب العقال إن ثم
الصدق والتزام واألقوال، األعمال يف التهور وعدم الكالم يف املبالغة وعدم وطعن، وسباب
والسحت؛ والتدخني املسكرات واجتناب واملفرش، واملرشب املأكل يف والبساطة اللفظ يف
يتجنَّب ولذلك والكذب؛ والظلم بالحيلة اكتُِسب ما هو الحرام واملال الحرام، املال أي:
رشعية، بطرق يحصل لم ما أمواله يف أن يشتبهون من بيوت من يأكلوا أن األجاويد
يف رصفوه أو حالًال يعتدونه بمال بدلوه للحرام مدخًال فيه ظنوا مال أخذ التزموا وإذا
يف يُنَفق أن يجوز وإنما الغذاء، يف يُنَفق أن يجوز ال إنه وقيل الرضورية، املصاريف غري
مسوقون أنهم عىل يدل ما السلوك وحسن والحشمة األدب آثار من العقال ويف الكساء،

الدين. بحكم ذلك إىل
تكاليفهم وليست منها العامة إال الدينية األحكام من يتناولون فال الجهال وأما
تكاليفهم عديدة حيثيات من ولكنهم هؤالء فيه يُؤاَخذ فيما يُؤاَخذون فال العقال، كتكاليف
الرقيق، عندهم وليس طالًقا يردون وال الزوجني بني يجمعون ال الدروز وجميع واحدة،
غ ويُسوَّ العذار، ويطلقون والعبأة القبأ ويلبسون البيضاء بالعمامة يتعممون والعقال
النساء وأما هذا. العقال زي بتغيري منصبه أحوال عليه قضت منصب لذي ذلك ترك
يرتكن وال بمنديل، أوجههن يغطني األماكن أكثر ويف صاية، له: يُقال وثوب النقاب فلهن

الطريق. لرؤية العينني إحدى سوى
املتشددين فإن القواعد هذه منهم خالف ومن رءوسهم، يحلقون العقال وأكثر
فلهم مكان، كل يف الدين يف رؤساء كافة وللدروز منه، ذلك ينكرون منهم الدين يف
وربما يزبكي، واآلخر جنبالطي أحدهما العرص؛ بشيخي يُعَرفان رئيسان لبنان يف
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جنبالط، آل وعمادهم الجنبالطية وهما الجبل، يف مشهورين لحزبني مراعاة ذلك كان
الدينية األمور يف يقضيان الشوف يف الرئيسني ومقام عماد. آل وعمادهم واليزبكية
عىل العليا املالحظة ولهما الدروز، مذهب قايض أحكام عندهما وتُستأنَف الكربى،
باتفاق يقع وانتخابهما وتجريحهم، العقال وتزكية الدينية واألمور واملجالس الخلوات
واستقامة الدين، يف والورع التقوى إىل بالنظر املنصب هذا ملثل األكفاء من القوم أكابر

الظاهرية. واملفاخر النفج شائبة من خالية واآلداب الدينية واملعارف املسلك
وأشياخ األوقاف، ويديرون الدين شئون بإدارة يقومون عقل أشياخ القرى ويف
ولها الديني االجتماع أماكن عندهم والخلوات الخلوات، أمور بإدارة يقومون خلوات
العمومية املجالس وهي القرى أهل الجتماع منها قسم قسمني: عىل وهي كثرية، أوقاف
لكل فيه الدخول مباًحا أيًضا وإن وهو آخر وقسم جمعة، ليلة كل العقال يغشاها التي

النصارى. عند األديار بمثابة العبادة إىل فيه انقطعوا أصحابه فإن العقال
ومنها واحد، مجلس يف كلهم عقالها يجتمع ما فمنها االجتماع، يف أنواع والقرى
لوجود أو الحضور عدد لكثرة إما متعددة، مجالس أو مجلسني إىل عقالها ينقسم ما

العيال. بني انشقاق
والخلوات الدين، وأمور حاصبيا ظاهر يف البياضة خلوات هي الدروز خلوات وأشهر
اللذين الكبريين الشيخني إىل يرجعون وهؤالء قرية، كل يف العقل أشياخ إىل راجعة
محمد والشيخ بعقلني، من حمادة محمد الشيخ لبنان: جبل يف اآلن وهما ذكرناهما،
طربية حسني والشيخ الهجري أحمد الشيخ حوران جبل ويف الشوف. جديدة من طليع
الشيخ الشام غوطة ويف املحمد، طريف الشيخ صفد بالد ويف الحناوي، خطار والشيخ
الدروز ألن كلمة؛ أعالهم هما الشوف شيَخي لكن آخرون أشياخ ويوجد الجرماني، صالح
يف ورؤساؤهم لبنان، جبل يف هم أكابرهم وأن الشوف يف هو األول مركزهم أن يعتقدون

لبنان. يف رؤسائهم بسيادة يعرتفون محل كل
وال مذهبهم أهل غري مع ائتالفهم أسباب ينقض ما الديني منهاجهم يف وليس
وينايف الجماعات بني االرتباط سبيل يمهد ذلك بعكس هو بل الحكام، إىل االنقياد
كربائهم ومعاملة فيهم العقل أشياخ سري من واضًحا ظهوًرا يظهر كما الديني، التحزب
لبنان يف الشمالية األنحاء نصارى من كثريين فإن وغريهم، النصارى من ساكنهم ملن
األنحاء إىل ولجئوا املظالم، بعض من فراًرا عرش السابع القرن أوائل يف عنها جلوا
يف وعاونوهم الكنائس األعيان هؤالء لهم فشاد الدروز، أكابر يد يف كانت التي الجنوبية
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الدروز أن أحدهما: لسببني؛ وذلك باألموال. وآسوهم التعدي من ووقوهم دينهم أمور
ألجل النصارى إىل فاحتاجوا والصناعة، والفالحة بالزراعة قليًال إال يعتنون ال كانوا
وإغالق عندهم، الدينية الدعوة انتهاء يُقال، ما يف األهم وهو والثاني: بالدهم. عمارة
مع وسلكوا ألنفسهم دينهم فحفظوا طريقتهم، أبناء عدد يف االستزادة دون اآلمال أبواب
املنصوص األمور من ندر فيما إال بعًضا بعضهم معاملة يف يسلكونه الذي السبيل غريهم
خارج شخص مع الدين يف يجادل الدروز عقال من عاقًال تجد قلَّما ولذلك عندهم؛ عليها

قطعيٍّا. منًعا عندهم ممنوع هذا فإن ملتهم، عن
﴿َوأَِطيُعوا تعاىل: بقوله عمًال الحكام؛ وإطاعة بالجهاد دينًا مأمورون هم كذلك
فإن وباإلجمال الصدق، قدم املجاهدات يف لهم كان ذلك وألجل اآلية؛ َوالرَُّسوَل﴾ هللاَ
من صدر وما الطوائف، بقية مع والعداوة الحكام عىل الخروج عليهم يحظر منهاجهم
النفوس وقوة الغباوة إما وَمنْشؤه دينهم، ألصول مخالف هو لذلك خالًفا بعضهم أفعال
أمر عندهم بالثأر األخذ أن يُنَكر وال بالثأر، األخذ إىل حدتهم أخر أسباب وإما الغضبية،
مع أمورهم انتظمت عندما اآلن بينهم فيما قلَّ ولكن البادية، أهل فيه يشابهون غريزي
غريهم. مع أو دينهم أبناء مع سواء عام فيهم امليل وهذا نظامية، بحكومة غريهم أمور
مع فإنهم وحزم، بشدة أنفسهم عن الدفاع إىل دعتهم عددهم قلة أن والظاهر
وإذا عليه، اتفقوا الخارج من متعٍد عليهم تعدَّى إذا فئتني إىل األماكن أكثر يف انقسامهم
كلها ت انضمَّ ثانية أرسة من خصومة عليها طرأت فإذا ة، منشقَّ الواحدة األرسة كانت
سنة من الثالث الحوادث يف النصارى وبني بينهم حدث وما ناوأها، من ضد واحدة يًدا
األخرية الحادثة وكانت الفئتني، بني سياسية ألسباب حدث إنما ١٨٦٠ سنة إىل ١٨٤٠
لبنان نظام عن أوزارها الفتنة فوضعت أوروبي، تداخل عنها نشأ التي الستني حادثة
وعاد مجاريها، إىل الصفاء مياه وتراجعت القلوب من األحقاد ذلك بعد وزالت الحايل،
ولهم واإلقدام، بالشجاعة موصوفون والدروز االئتالف، من عليه كانا ما إىل الفريقان
والقدر بالقضاء اعتقادهم وشدة الفتوة، إىل عظيم وميل والوقائع الحروب بذكر غرام

الفوز. سبيل الغالب يف لهم تمهد لكربائهم وطاعتهم رؤسائهم، إىل انقيادهم مع
وما اآلداب، يمس ملا أصًال يتعرضون ال حروبهم يف أنهم لهم يُذَكر أن ينبغي ومما
أعدائهم نساء احتمى وربما األطفال، وال النساء قتلوا وال العرض عىل سطوا أنهم ُسِمع
شديدو الدروز ألن وذلك واإلنسانية؛ الرفق غاية منهم ورائني بعولتهن، قتل بعد ببيوتهم

للحريم. احرتام وعندهم غريهم أعراض عىل يسطون فال األدبي، بالناموس التمسك
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سائًدا الناموس رأى بل ينكر، ما منها يجد لم أخالقهم عامة يف الباحث بحث وإذا
محل كل يف بينهم وجد داخلهم ومن والفضائل، الحسنة اآلداب من كثريًا وألفى فيها

فيها. ريب ال التي والنزاهة الحقيقي الورع أهل من أناًسا
الدرزي أتباع من وهم السكينية، اسمهم منهم فرقة أن تواريخهم يف يُذَكر ومما
وأتت العقائد بعض يف جماعتهم وخالفت التيم وادي نواحي يف خرجت الذكر، السابق
حتى السيف بحد يرضبونها زالوا وما جميًعا عليها فقاموا املنكرة؛ األعمال بعض

اآلن. أحد منها يَبَْق ولم أبيها بكرة عن استأصلوها
العادات من فهذه غرو وال بالضيف، واالحتفاء الكرم مزية الدروز به يُوَصف ومما
كانت العرب من أصلهم الدروز كان وحيث جميًعا، الرشق أهل بها يفتخر التي الرشقية

األوتار. واقتضاء الثأر حب كعادة فيهم العادة هذه
قييس إىل وهو الطوائف، من جاورهم ما تناول قديم انقسام الدروز بني كان وقد
علم آل األمراء اليمانية من وكان واملعنية، التنوخية األمراء القيسية من فكان ويمني،
االنقسام هذا ومثل القيسية، إىل منهم اليمانية إىل أميل األرسالنيون األمراء وكان الدين،
القيسية بني الدماء من جداول وأسال هناك كثرية حروبًا وسبََّب األندلس، عرب يف كان

القحطانية. أو واليمانية املرضية أو
ذلك وانتهى سورية، وأطراف لبنان يف كثرية فتن االنشقاق هذا عن نشأت وقد
فتالىش البالد من منهم قسم ورحل اليمانية حبل اضطرب حيث دارة، عني واقعة يف
يهيئون أخذوا االنقسام بغري الحكم يمكنهم ال الوقت ذلك يف الحكام كان وملا االنقسام،
العماد، السالم عبد والشيخ جنبالط عيل الشيخ زمن إىل يزالوا ولم آخر، انقسام أسباب
أحدهما ي ُسمِّ قسمني، إىل البالد فانقسمت ا، تامٍّ نفوذًا حائزين عرصهما يف وكانا
عماد آل يرأسه واليزبكي جنبالط آل يرأسه فالجنبالطي باليزبكي، والثاني بالجنبالطي

الوقت. ذلك منذ
هذا وبقي امللك، عبد وآل تلحوق آل اليزبكية رؤساء يف املعدودة العشائر ومن
اشتدَّْت إذا حتى الحزب، بذلك الحزب هذا يقاومون لبنان يف والحكام ا مشتدٍّ االنشقاق
عامة بني آخر انقسام فشا حتى القضية وعكسوا ذاك مصالحة إىل رجعوا هذا شوكة
يُقال عماطور قرية يف عشريتان يوجد أنه وذلك والشقراوي؛ الصمدي وهو الدروز
ويف القوة يف متكافئتان وهما شقرا. أبي بنو وللثانية: الصمد، عبد بنو منها: للواحدة
فانقسم بينهما، املناظرة تزال وال ومشاغبات، فتن بينهما حصلت وقد األحوال، أكثر
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اليزبكي عىل االنقسام هذا وتغلَّب وحمدي، شقراوي قسمني إىل السبب بهذا األهايل
هم الصمدي الحزب أكثر ألن تقريبًا؛ واحد إىل االنقسامان عاد ولكن والجنبالطي،

جنبالطية. هم الشقراوي الحزب وأكثر يزبكية
املسلمني من جاورهم من تتناول بل وحدهم، الدروز يف الِفَرق هذه تنحرص ولم
يشء التيم وادي ويف وأواسطه، لبنان جنوبي من محل كل يف امليل هذا فتجد والنصارى،

االنقسام. هذا يعلمون فال وصفد حوران دروز أما منه،
ال طبقة كل طبقات، فتجدهم والدرجات؛ األنساب عىل عظيمة محافظة وللدروز
يميض فقد عامتهم. يف تراه بل مشايخهم يف هذا ينحرص ولم دونها، التي الطبقة تزوج
األخرى، إحداهما تزوج وال واحد محل يف متساكنتني عائلتني عىل السنني من مئات
تلك أفراد أحد خالف وإذا األخرى، من أصًال أرشف إحداهما كون ذلك يف والسبب
منهم، واحًدا يعتربوه ولم منه تربءوا طبقتهم من ليس من وأنكح أهله مرشب العائلة
له السلطانية الدفاتر يف األسماء وكتابة والتوقيع. وامليش االجتماعات يف التقدم كذلك
ال ها حقَّ عارفة فيئة كل فتجد فيها، يتسامحون ال غريهم من أكثر مرعية عندهم قواعد
للمشايخ هو األمراء بعد والتقدُّم عليها، يعتدي تحتها من تدع وال فوقها، من عىل تعتدي
لبني ثم للملكية، ثم للتالحقة، ثم للنكديني، ثم العماديني، املشايخ إىل ثم الجنبالطيني،
عهدة بأصحاب ليسوا الذين املشايخ يبتدئ ثم املقاطعات. أصحاب هم وهؤالء — العيد
أصحاب امتيازات أُْلِغيَت وقد العامة، إىل ذلك وينتهي أيًضا، طبقات وهم إقطاع أي
عربة فال حوران يف وأما للقانون، الحكم صار وقد لبنان، نظام بحسب اإلقطاعات
أعظم من األطرش ابن فتجد أكفاء؛ كلهم تقريبًا هناك والدروز الغالب، يف باألنساب
حوران يف الدروز عيال قدمية عدم فيه والسبب ويزوجهم، العامة من يتزوج مشايخهم
وأشهر والقوة. بالتغلب قريب عهد من حصل إنما االجتماعي مشايخهم مركز وأن
هنيدة، بنو ثم عساف، أبي بنو ثم عامر، بنو ثم األطرش، بنو حوران: يف الدروز عشائر

إلخ. … عزام بنو ثم نصار، بنو ثم
أهل طرق من طريقة أنها والراجح األقوال، فيها اختلفت فقد الدروز ديانة أما
أي: السبعلية؛ الشيعة من ويُقال: الشيعة، من خرجوا أنهم يعرتفون والدروز الشيعة،
أيام يف إال ظهر ما ألنه التشيع؛ من فرع املذهب هذا أن شك وال السبعة. األئمة أصحاب
الخصوص وعىل النبوي، البيت آلل التعظيم هو روحه وأن مرص، يف الفاطميني الخلفاء
فلسفية آراء بعض عىل احتوت طريقة إنها بعضهم وقال عنها. ريضهللا الزهراء فاطمة
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الدرجة من متشعبة الفرقة فهذه وباإلجمال إسالمية، بعقائد امتزجت حكمية وأصول
ظهورها بداية يف الدرزية نال وقد فروعها، وكثرت أغصانها تعدَّدت التي اإلسالمية
يف االضطهاد ذلك أن والظاهر مكان. كل يف دعوتها أبناءَ الحكاُم ب وتعقَّ كبري، اضطهاد
السبب هو وكان لها، مساكن واتخاذها بالجبال االعتصام إىل أبناءها اضطر الوقت ذلك
معروف، بنو لهم: ويُقال دينية، قاعدة أبنائها عند الكتمان صار حتى مذهبها كتمان يف
كراهة األصنام عبادة ويكرهون مسلمون. نحن ويقولون: بالشهادتني يقرون وهم
بداية ال واحد إله هللا بأن يؤمنون فإنهم فاحش؛ خطأ إليهم العجل عبادة ونسبة شديدة،
أفعاله يف َعْدل تعاىل هللا وأن ورشه، خريه وبالقدر األخري باليوم ويؤمنون نهاية، وال له
الرشيف القرآن بأن ويعتقدون يريد، كما ويحكم يشاء ما يفعل وُملكه، ِملكه يف مترصف
العدل عىل يحثون وهم آياته. بعض تفسري يف السنة أهل يخالفون ولكنهم ُمنزَّل، قديم
السلوك وحسن املعارف نيل عىل ويُحرِّضون واملسكني، القربى ذي وإيتاء واإلحسان
والفسق، والقتل الكذب باجتناب مأمورون وهم بادية. فضائل فيهم وللعقال واأللفة،
والخبث والفساد والنميمة، والحقد والغضب والغش، والربا والكربياء، والرسقة والزنا
عن والتجايف والشبهات، واملحرمات الشهوات وجميع والغيبة، الخمر ورشب والحسد،
كذبًا، أم صدًقا باهلل الحلف عن واالمتناع املضحكات، وجميع والهزء والسخرية الهزل
رشعية حرب غري يف قتيًال منهم قتل ومن باملرضة. الناس عىل والدعاء والقذف والسب
ندامته، وتحققت توبته، تأكدت إذا إال أصًال املجالس يف قبوله يمكن فال الزنا ارتكب أو

سريته. وزكت
عاقل وكل ثالث، بينهما يكن لم ما تحيتها يرد أن وال بامرأة يخلو أن لعاقل وليس
مات وإذا وندامته، توبته تحققت حتى معزوًال وبقي العقال مجلس عن ُعِزل منكًرا أتى
الرحمة، عليه يستمطروا أن وال املقربة، عىل علنًا يزكوه أن للعقال يجوز ال الجهال أحد
له الرحمة طلب عن املتشددون العقال امتنع أيًضا تقواه يف مشتبه عاقل مات وإذا
السرية والتزام املعايص اجتناب عىل الناس تحريض ألجل يظهر فيما كله وذلك جهاًرا،
جملة ومن والصلب. األلوهية عنه منفيٍّا املسيح وبالسيد باألنبياء يؤمنون وهم امَلْرضية،
العلية الدولة منحتهم ولذلك شاءوا؛ من إىل وأمالكهم بأموالهم يوصون أنهم عوائدهم
ويف حمدان، سعيد الشيخ لبنان يف اآلن وهو لهم ب نُصِّ بقاٍض وصاياهم ينفذوا أن
القرب عند صكُّها يُتَىل أن فيها عليه فاملصطلح الوصية أما قيس، حمد الشيخ حاصبيا
أوالدهم من للذكور يوصون الغالب يف وهم الحضور، جميع مسمع املويصعىل دفن بعد
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أجل ومن الزوج؛ من َخَلْون إذا إليهن يُدَفع براتب لهن فيوصون اإلناث أما وأعقابهم،
والصالة والطالق الزواج يف وشعائرهم عظيمة. ثروة ذات منهم امرأة تكون أن يندر ذلك
وال طالًقا، يَُردُّوا ال أن عندهم العادة َجَرت ولكن املسلمني، كشعائر والختان الجنائز عىل
ملخص وهذا الرشيف، القرآن وحفظ والصيام بالصالة أُِمروا وقد زوجني، بني يَْجَمعوا
نبتدئ الطائفة هذه أمراء أشهر هم التنوخيون األمراء كان وملا خربهم. من نعلم ما

… فنقول بذكرهم،

القيسيون التنوخيون األمراء (5)

بن عوف بن قحطان بن تنوخ إىل يُنَسبون لبنان جبل يف القيسيني التنوخيني األمراء إن
ماء بن املنذر34 بن النعمان بن تميم بن لحي33 بن سعد بن مذجح بن جندب بن كندة
عىل املؤرخني أقوال بحسب القديم الزمن يف أُْطِلق قد كان اسم وتنوخ اللخمي، السماء
به ْت ُخصَّ ثم وتنوخ، وتغلب بهراء املتنرصة العرب من ثالث عىل ثم العرب، من قبائل

والرشف. السؤدد يف القبائل بقية عىل لتقدُّمها الحرية؛ ملك املنذر بن النعمان قبيلة
ونََمت عدنان بن معد ولد كثر ملا أنه املؤرخون، رواه كما ذلك، يف الحال وواقع
يليهم ما يف الريف يطلبون خرجوا بليًغا رضًرا الحروب بهم ت وأرضَّ لهم التابعة القبائل
من جماعة وبها بالبحرين نزلوا حتى قبائل منهم وأفلت الشام، ومشارف اليمن من
وبرة بن أسد بن هللا تيم بن فهم ابني وعمًرا مالًكا تهامة من أقبلوا الذين وكان األزد،
الحنق بن والحيقاد قومهم، من جماعة يف فهم بن عمرو بن زهري بن ومالك قضاعة بن
عمرو بن غطفان بهم ولحق كلها، قبيص يف عدنان بن معد بن قبيصة بن عمري بن
مسعد بن نزار بن إياد بن دعمي بن أقىص بن يقدم بن مناة عوذ بن الطمثان بن
وهو التنوخ عىل وتحالفت بالبحرين، القبائل هذه فاجتمعت إياد، من وغريه عدنان بن
وهو واحد باسم مضمومة واحدًة يًدا فصارت والتساعد؛ التنارص عىل وتعاقدت املقام،
غنم بن فهم بن مالك بن األبرش وجذيمة لخم بن نمارة من بطون بها والتحم تنوخ،

األزدي. أوس بن دريد) البن االشتقاق كتاب يف كما عمم، (والصواب:
يغلبوا أن طامعني العراق إىل املسري عىل فأجمعوا زهري، بن مالك أخت مليس وتزوج
جماعة يف الحنق بن الحيقاد فطلع فيه، يشاركوهم أو العرب، بالد ييل ما يف األعاجم عىل
مالك طلع ثم األردوانيني، مع يقتتلون األرمانيني فألفوا الناس من وأخالط قومه من
وطلع األرمانيني، ملك عىل األنبار إىل التنوخ من وغريهم هللا تيم بن فهم ابنا وعمرو
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األنبار من تنوخ فنزلت البالد، تلك عىل بالغلبة ففازوا األردوانيني ملك عىل وقبيله نمارة
امللك. لنفسهم فأقروا األخبية، يف الحرية إىل

األبرش جذيمة ثم فهم، بن عمرو أخوه ثم فهم، بن مالك منهم ملك من أول فكان
ابن عمرو بعده ملك ثم أبرص، تدعوه أن لكرهها أبرش العرب ودعته أبرص كان الذي
بن مسعود بن الحارث بن عمرو بن ربيعة بن نرص بن عدي خطبها التي رقاش أخته
فسقاه رشبه مجلس متوليًا كان عندما امللك جذيمة أخيها إىل لخم بن نمارة بن مالك
أول كان ذلك وعمرو إياها، فأملكه إليه خطبها ثم فيه، الخمرة أخذت حتى رصًفا عدي
وابنه بابك بن أردشري أيام فبلغ ملكه طال وقد العرب، ملوك يف منزًال الحرية اتخذ من
كندة. ملوك أيام إىل املنذر بن النعمان آخرهم كان أن إىل ولده يف امللك رسى ثم سابور،
كرًها الشام إىل قضاعة من كان من تنوخ من خرج بالعراق أردشري أيام ففي
أوجس كرسى امللك إن ثم واألنبار، الحرية أهل له ودان أردشري، سلطة نري تحت للمقام
فوقع إذاللهم؛ عىل فعمل قبائله ونما األكرب، النعمان سلطة اتساع من خيفة يظهر ما يف
بجيش شريازان ابنه إليهم فسريَّ عليه العصيان إىل بهم أدى شديد خصام وبينهم بينه
هائلة معركة الفريقني بني وحدثت بأبطاله النعمان امللك عليه فطلع ملعاقبتهم، جرار

شريازان. وُقِتل هزيمة، رش الفرس فانهزم للنعمان، فيها الفوز كان
أن عىل النية عقد ولكنه العاقبة، سوء وخيش اضطرب كرسى إىل الخرب َي نُمِّ وملا
التحالف معاهدة إلبرام إليه واستقدمه الصلح، يف سفريًا النعمان إىل فأرسل البنه؛ يثأر
صار وملا وسمع، رأى بما مخدوًعا نفيسة وتحٍف فاخرة بهدايا إليه فقدم واملصادقة،

أمانيه. لنيل كرسى وفرح أماته، حتى بقدميه فداسه للفيل فُطِرح به أمر يديه بني
القتال واستأنفوا النعمان بن املنذر عليهم ملَّكوا به حل بما النعمان قوم سمع وملا
املوصل إىل منهم فريق فذهب الديار ترك عىل اتفقوا ثم يفلحوا، فلم ملكهم بثأر أخذًا
نواحي إىل قبيلة عرشة باثنتي املنذر بن النعمان امللك وسار هناك، وأقام النهرين بني وما

النعمان. ومعرة حلب بني التي الربية وسكنوا حلب،
فيما سكنت التي القبائل قدمت اإلسالم ظهور عند أي سنة مائتي بنحو ذلك وبعد
له: يُقال املعرة ظاهر يف جبًال وسكنوا حلب، بجوار إخوانهم إىل وانضموا النهرين بني
األمراء منهما نبغت اللتان ربيعة وبني تنوخ بني قبيلتا منهم اشتهر وهناك األعىل، الجبل

طويًال. زمنًا لبنان ملكوا الذين املعنيون واألمراء التنوخيون
فيه، البناء صناعة وأتقنت أراضيه، وزرعت الجبل، ذلك يف القبائل تلك فتوطَّنَْت
فوق عظيمة حجرة له شادوا األصفر النعمان ملكهم تُويفِّ وملا واملعاقل. الحصون وبنت

91



لبنان ذخائر

ْت وامتدَّ عجيبًا، نموٍّا القبائل تلك نََمْت األيام توايل وعىل اليوم، إىل باقية تزل لم رضيحه
أرسل األيام تلك يف حلب وايل أن وحدث مجاوريهم، قلوب يف هيبتهم ووقعت سلطتهم،
صار وملا عليهم، املرتب الجزية مال لجمع العربية القبائل تلك إىل قرباه ذوي من جابيًا
فقىض الهوى داعي وأجاب بها فافتُِتن الجمال، بارعة عربية فتاة أبرص بينهم الجابي
هو ما عىل وهم الغيظ، سورة رءوسهم يف ثارت بذلك األعراب عرف وملا وطًرا، منها
ورضب سيَفه نبا األمري أحدهم فاستلَّ الحريم، عن الذود شدة يف أمرهم من معروف
بهم وهرب وأصحابه عياله فجمع األمر عاقبة نبا األمري خاف ثم فقطعه، الجابي عنق
به ُعِرَفْت قرية هناك وشاد عندهم، واحتمى استقباله أهله فأحسن لبنان؛ شمايل إىل
إىل وساقهم قبيلته من كثريين عىل فقبض فأرسل، حلب وايل وأما نبا،35 قرص يَْت وُسمِّ
أن األمراء باقي فاضطر يؤدونه؛ ماًال أصحابهم عىل ورضب بالحديد، مكبلني السجن

عنهم. الوايل ريض حتى الرفد يد لهم يبسطوا
املقاَم العرُب فكره حلب؛ وصاحب العرب بني والشقاق النفرة ذلك بعد وقعت ثم
سنة وهي ذلك، من التالية السنة كانت وملا للرحيل. يستعدون وجعلوا األنحاء تلك يف
وكان لبنان، نواحي إىل واملعرة حلب جوار من العربية القبائل تلك أكثر رحل ٨٢١ب.م،
ذكر تقدم كما املوارنة، لقب عليهم غلب الذين املردة يد يف لبنان من الشمايل القسم
املشتمل وهو الجنوبي القسم وأما بعيد، وصيت قوية شوكة لهم وكانت محله، يف ذلك
من إال السكان من خاليًا فكان وصيدا، بريوت مدينتَي فوق املمتدة الجبال سلسلة عىل
يف أنه وذلك اإلسالمي؛ الفتح أيام فيه األماكن بعض إىل فرُّوا الذين النصارى بعض
العساكر الصديق بكر أبو جهز ٦٣٤ب.م سنة املوافقة الهجرة من عرشة الثالثة السنة
لفلسطني، العاص بن عمرو فكان فرًقا؛ وجعلهم الشام بالد لفتح العرب مسلمي من
بن عبيدة أبو ورئيسهم للبلقاء، حسنة بن ورشحبيل لحمص، سفيان أبي بن ويزيد
الطريق عىل بالرومان فالتقى سماوة، إىل العاص بن سعيد بن خالَد أرسل ثم الجراح.
ملوك بها وضع قد ا جدٍّ حصينة مدينة الحني ذلك يف دمشق وكانت دمشق، إىل فهزمهم
السنة ويف طويلة. مدة بينهم الحرب فلبث الفاتحني، هجمات لصدِّ قواتهم معظم الروم
من الوليد بن وخالد جهة من عبيدة أبو فدخلها دمشق، املسلمون أخذ الفتح من الثالثة
يرغب ال من منهم يخرج أن عىل أيام ثالثة حمايتهم عىل أهلها عاهد وقد أخرى، جهة
بحريته وتمتع الجزية وأدى بقي من فبقي أدائها، يف رغب من ويبقى الجزية، أداء يف
وبعد إليه، الفاتحني سيف بلوغ لعدم فيه وتوطَّن لبنان إىل بعض وخرج الشخصية،
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فقاومهم البالد؛ كل يف سلطتهم نطاق توسيع عىل املسلمون عزم دمشق عىل االستيالء
العرب يتمكن ولم — املردة أخبار بعض يف ذلك بك مرَّ كما — شديدة مقاومة لبنان أهل
العربية القبائل أن واملظنون ٨٢١ب.م سنة حتى جهاته بعض وامتالك لبنان دخول من
فجميعهم ألقابهم وتباينت أسماؤهم اختلفت وإن واحد أصل من هي لبنان دخلت التي
وقد عظيم. ذكر العربي التاريخ يف لهم وكان منهم، امللوك كان الذين حمري بني من
السماء، ماء لها: يقال والفضيلة واللطف الجمال يف بارعة امرأة القبيلة هذه يف اشتهر
والبسالة والسطوة الذكاء يف أقرانه عىل فاق شبَّ فلما النعمان، له: يُقال ابن لها وكان
مثل حمري بنو وكان شوكتها، وامتدت أيامه يف القبيلة وعظمت ملًكا، فسموه والفتوة
ِليُستَدل رقوق؛ عىل مكتوبة أنساب جداول ولهم باألنساب يفاخرون العربية القبائل أكثر
حدث ما كرسى وبني النعمان بني وحدث الفلك، صاحب بنوح يتصل نسبهم أن منها

ذكره. تقدَّم مما
بقبيلته، تنوخ فوارس األمري لبنان إىل العربية القبائل تلك من رحل من أول وكان
رحل ثم سطوة، وأعظمها رجاًال وأكثرها جميعها القبائل أرشف القبيلة هذه وكانت
العايصحتى نهر املحاذية السهول يف القبائل هذه فسارت شويزان، بنو ثم أرسالن بنو
الجبال سالسل رقوا ثم زحلة، بلغوا حتى البقاع سهل يف وانبثوا فيها فحلوا بعلبك وصلوا
وسكنوا القرية36 هاته أرسالن وبنو فوارس بنو فبنى غزيًرا، ماءً فرأوا دارة عني إىل
عني قرية وبنوا الباروك ونهر الصفا نهر فبلغوا املاء؛ يقصدون شويزان بنو وسار فيها،

زحلتا.37
فضاقت عددهم، كثر أن ذلك بعد وكان سنني، بضع أماكنها يف القبائل تلك ولبثت
بعضهم فطلب يؤذيهم؛ األماكن تلك يف القارس الربد أن ورأوا وبمواشيهم بهم األرض
املشايخ فرع منهم نشأ وهناك القمر، دير وراء الكنيسة إىل شويزان بنو فسار السواحل،
عىل الفيل سن إىل فساروا أرسالن بنو وأما وسكنوها، بتاتر بنوا الذين امللك عبد بني
وسكنوها، الشويفات وبنوا خلدة، إىل هناك من املمتدة األرايض وملكوا بريوت من مقربة
إىل سنني بضع هناك وسكنوا املتن إىل عدًدا التنوخية القبائل أكثر وهم فوارس بنو وسار
تُنَسب القبيلة فصارت اللمعيني، األمراء رأس وهو الشهري اللمع أبو األمري منهم قام أن
واألمري فوارس، األمري وهم: أمرائهم؛ من ثالثة قيادة تحت تنوخ بني بقية وسار إليه.
متى، وكفر البنية، منها: كثرية؛ قرى وبنوا الشوف38 جبل إىل هالل واألمري هللا، عبد
األمراء هؤالء أحد انفصل ثم وسكنوها، وعبيه. كسور، وعني وعرمون، وتردال، ورمتون،

وسكنه. منيًعا حصنًا فيها فبنى رسحمور، قرية وجاء أخويه، عن الثالثة
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ورصفوا همهم وجهوا اختاروها التي األماكن يف وعشائرهم األمراء استوطن وملا
القصور وشادوا القرى فابتنوا والبداوة؛ الهمجية آثار ومحوا العمران، إىل عنايتهم
فربز آمنني؛ أرضهم يف وسكنوا الغنَّاء، الحدائق وأقاموا األشجار وغرسوا والحصون،
لبنان والنجاح الرتقي يف يفاخر قصري وقت يف وأصبح العمران، مقام إىل الجنوبي لبنان

بقليل. ليس زمٍن من العمران إىل سبقه قد كان الذي الشمايل
وقد اآلن، إىل باقية آثاره تزل لم منيًعا قًرصا عبيه يف تنوخ فوارس األمري وبنى
نفوس يف الحسد روح انبثَّ ثم التنوخيني، األمراء والية مقرَّ قليل بعد القرص هذا أصبح
ورشق والفرسان األبطال وانتقاء والقالع القصور بناء يف يتنافسون فجعلوا األمراء، بقية
من العادات من األلبان مع رضعوه ما إىل نفوسهم يف حنانًا الخيل؛ ظهور عىل الجريد
ميدانًا عبيه يف فاتخذوا عرش، األحد وبنوه تنوخ فوارس األمري بذلك فامتاز البداوة، ثدي
يستطيع كان من بينهم يكن ولم األنحاء، سائر من األمراء تقصده كانت لذلك فسيًحا؛

وبنيه. فوارس األمري أمام امليدان يف يثبت أن
عىل التنوخي املقام عند حلفوا الذين التنوخيني القبائل هؤالء أن الحظ سوء ومن
لبنان فأتوا شيئًا، أسالفهم من املوروث التحزب عن الحلف يغنهم لم والتنارص التعاون
تخف ولم العداء، بسبب الدماء إراقة إىل التحزب هذا أدَّى ما وكثريًا ويمنيٍّا. قيسيٍّا حزبني
يف واليزبكي بالجانبالطي املعروف كالتحزب غريه محله حلَّ حتى آثاره وتتناَس وطأته
املردة عىل الكالم يف علمنا وقد خاصة، املتن قضاء يف والهاليل واألعوري عموًما لبنان
ال أن للبنان ُكِتب كأن واملردة بامللكي املعروف التحزب من بهم ألمَّ ما لبنان بشمايل
البغية لنيل التعاون إىل والحاجة النطاق ضيق من عليه هو ما مع أهله كلمة فيه تجتمع

املصلحة. من
العربية الدولة سلطة امتدت كانت أن بعد إال لبنان عىل القبائل تلك أقبلت وما
منها، الروم خرج أن بعد دمشق وافتتحت الشام بالد الدولة هذه فدخلت اإلسالمية؛
ثم الخالفة. مقر جعلتها التي بغداد إىل دمشق من البالد كل عىل سلطتها ورضبت
البحر، عند القائمة املدن كل فامتلكت كثريًا، وامتدت سلطتها وعظمت أمرها استفحل
افتتحتها. التي األماكن يف القدم ورسوخ الهيئة عىل الدالة واآلثار العظيمة املباني وشادت
لهم وصفا املطلقة بالسلطة واستأثروا البالد هذه يف الفاتحني أقدام استقرت وملا
الفنون، من كثري يف أفاضل علماء بينهم فنبغ واملعارف، العلوم عىل الخلفاء عكف الزمان؛
خضعت التي البلدان جميع شملت حتى املعارف أنوار وانترشت واألدب، العلم وساد

اإلسالمية. للدولة
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لبثوا بل ذلك، ذكر تقدَّم كما الفاتحني سيوف تنلهم فلم األولون لبنان أمراء أما
قدم حتى شاءوا، ما أرضهم خريات بني يتقلبون خواطرهم مستقرة نفوسهم ساكنة
الستخالص وذلك بوليون؛ دي كودفري قيادة تحت األوىل الصليبية للحرب اإلفرنج
أن يعتقدون املسيحيني من كثريون كان أنه ذلك وتحرير املسلمني. أيادي من القدس
الرابع الجيل منذ كانوا ولذلك حقيقية؛ معرفة مكانه معروف أورشليم يف املقدس القرب
أحد عنه يصدَّهم ولم اإلسالم، دولة أيام يف ذلك لهم أُِبيَح وقد لزيارته، القدس يأتون
باهلل العزيز بن املنصور عيل أبو هللا بأمر الحاكم بمرص الخالفة كريس إىل ارتقى حتى
صدَّهم كما دماءهم، — قيل ما يف — مبيًحا الزيارة تلك عن الزائرين فصدَّ ١٠٢٠ سنة
فجاء البالد، أهل من النصارى معاملة وأساءوا قبل، من سلفاؤه السلجوقيني بعض
من كان ما عليه البطرك فقص سمعان بالبطرك وخال زائًرا، أوروبا من الناسك بطرس
قدميه عىل وأكبَّ الثاني، أوريانوس بالبابا واجتمع بالده إىل بطرس فعاد قومه، باليا

املسلمني. أيادي من املقدس القرب استخالص منها الغرض يكون حرب إثارة يسأله
املسري عىل كلمتهم فاجتمعت وماجوا، القوم هاج أوروبا يف األمور هذه شاعت وملا
والعناء؛ الخسارة من وكبَّدهم املشقة من ذلك سامهم مهما الستخالصها القدس إىل
حتى البحر، جهة ومن الرب جهة من أفواًجا أفواًجا القسطنطينية عىل يتواردون فجعلوا
إال املدينة تلك الجيوش هذه بلغت وما إحصاء، وال عد يبلغه ال كثري خلق فيها احتشد

نفس. ألف مائة نحو منها هلك قد وكان
كل باسرتجاع كومنوس ألكسيوس َمِلَكها وَعُدوا املدينة تلك يف عددهم اكتمل وملا
أحصوه، نيقية الجيش بلغ فلما آسيا، إىل باملسري لهم فأذن حكمه؛ إىل اليونانية املدن
ذلك يف الفرنجة قوَّاد أشهر من كثري يرأسه راجل ألف وثالثمائة فارس ألف مائة فكان
الفاتح، وليم ابن النورمندي وروبرت أخيه، وبلدوين بوليون، دي كودفري مثل: الزمان؛
رايمون والكونت السنة، أيام بعدد قلًعا فتح إنه فيه قيل الذي بلوا دي وإستفانوس
وهي البالد تلك سهول يف ساروا وافتتحوها نيقية حرصوا أن فبعد وغريهم. الفرنيس،
بدون ولكن والجبال، السهول يف قتالهم عن هؤالء يتقاعد فلم السلجوقيني؛ قبضة يف
إىل منهم كثريون فعاد بعضهم، وتمرَّد زادهم قلَّ قد اإلفرنج وكان بصدهم. يفوزوا أن
الفرات. ضفة عند مستقلة حكومة لهم وأنشئوا البالد داخلية يف آخرون ل وتوغَّ أوطانهم،
فشيئًا. شيئًا الفتح يف فتوغلت عزمها؛ عىل وثبتت الجهاد، عىل ْت فأرصَّ الجيوش بقية وأما
أسوارها تحت شهور تسعة وأقامت أنطاكية، مدينة الجيوش تلك بلغت ١٠٩٧ سنة ويف
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أحد عىل باالحتيال — بوهيمون — قوادها أحد تمكَّن حتى والبالء، الويل صنوف تقايس
يف السيف فأعملوا أهلها، دماء وأباحوا اإلفرنج فدخلها املدينة؛ أبواب فتح من الخفراء
عرش ثالثة املدينة يف لهم كان وملا الفرائص. منه ترتعد ما املظالم من وأجروا رقابهم،
وحرصهم، السلجوقي املوصل صاحب إليهم زحف — خلدون ابن قال ما يف — يوًما
البأس، وتشديد القدم تثبيت إىل اليأس فدفعهم زادهم، لنفاد جوًعا يموتون كادوا حتى

املدينة. يف سلطتهم وأقروا فكرسوهم، املحارصين صفوف فاقتحموا
يف وقع ما ويمتلكون السبيل، يف لهم عرض من يحاربون وهم هناك من ساروا ثم
اقتحامه عليهم عرس وقد فحرصوه، املقدس بيت بلغوا حتى والقرى، املدن من أيديهم
معدات من معهم يكن لم ألنه وخصوًصا عليه، املتسلطة الدولة رجال وبسالة ملناعته
أكثر فيهم فتك ما والحر الظمأ من قاسوا وقد افتتاحه، من يمكنهم ما وأدواته الحصار
وتشديد جأشهم تثبيت عن ينقطعوا لم رؤساءهم ولكن أعدائهم، سيوف فيهم فتكت مما
لهم تحقق حتى الحرب ميدان يف أقدامهم فثبتت املدينة، بامتالك آمالهم معلِّلني عزائمهم
يف افتتاحها فكان يوًما؛ وثالثني تسعة لها حصارهم مكث أن بعد املدينة وافتتحوا الفوز،
األبدان، منه تقشعر ما ونهبًا قتًال الفظائع من فيها أتوا وقد ١٠٩٩ب.م، سنة تموز ١٥
بالسيد ألمَّ ما تذكار نفوسهم يف هاج إذ غريهم؛ من أكثر اليهود عىل قسوتهم وكانت

منهم. االنتقام فأرادوا هؤالء من املسيح
شهر كان وملا عليها، ملًكا بوليون دي فري كود انتُِخب القدس مدينة افتتاح وبعد
جيوش فانهزمت عسقالن؛ يف موقعة مرص سلطان وبني بينه حدثت ١٠٩٩ سنة آب
واسع الصليبيني فتح وأصبح بلدوين أخوه وخلفه فري كود مات التالية السنة ويف مرص.
أوروبا من عنهم املدد وانقطاع عليهم العنيفة اإلسالم هجمات بسبب ولكنه النطاق،

الضياع. من بالخطر محفوًفا أصبح
لبعث الهمم استنهضوا الخطر من الصليبيني بإخوانهم أحدق ما أوروبا أهل بلغ وملا
من وقادتهم واإلنكليز الفرنسيس رجال من البعث وكان ،١١٤٩ سنة ذلك فكان جديد،
بالباقني وحل كبريًا، عدًدا وقتلوا الطريق، يف األتراك من قوم منهم فريًقا فهاجم الروم،
بعد إال القدس يبلغوا ولم والرزايا، املصائب من نوع كل الساحل يف ساروا الذين
بطل الحني ذلك يف نبغ قد كان ألنه كبريًا؛ نفًعا إياها بلوُغهم يُْجِدهم ولم طويل، عناء
عىل استوىل قد وكان الكردي، أيوب بن الدين صالح وهو واإلقدام، بالبسالة اشتهر
من املدن من عدة مستخلًصا البالد، من وحلب القاهرة بني ما عىل سلطته وبسط مرص
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من واحًدا أن فاتفق الهدنة؛ عىل إياهم معاهًدا منها يخرجهم لم ولكنه الصليبيني، أيدي
بحاشيتها، الدين صالح والدة بمرور السانحة واغتنم العهد، حد جاز الصليبيني فرسان
ذلك فهاج بطانتها؛ من بعًضا وقتل والحيل، الجواهر منها وسلب الطريق، يف لها فعرض
ملكهم وأرس وكرسهم، طربية عند اإلفرنج وحارب جرار بجيش فزحف ابنها، غضب
عىل ثم وعكة، وصيدا يافا عىل واستوىل واألعيان، الوجوه من وكثريًا اللوسياني) (كاي

.١١٨٧ سنة ذلك وكان املقدس، بيت
هذا وقادة كثرية، جنود من ثالث بَْعث أوروبا يف تألَّف ١١٨٩ سنة كانت وملا
قيرص برباروس فردريك فكان األيام؛ تلك يف أوروبا يف القادة أعاظم من كانت البعث
غرق وقد إنكلرتة، ملك كوردوليون وريشارد فرنسا، ملك الثاني أوغوست وفيليب أملانيا،
قومه؛ يف الفشل فوقع الصغرى، آسيا من قونية عند صغريًا نهًرا يقطع وهو فردريك
مع هذا فتعاون دوسوابيا، فردريك ابنه مع الباقون وسار وطنه، إىل ارتد من منهم فارتدَّ
اإلفرنج ملوك بني نزاع ووقع أخذوها، حتى عكة حصار عىل إنكلرتة وملك فرنسة ملك
بالده إىل فرنسة ملك فعاد أورشليم، عىل االستيالء عن والعجز الكلمة تفريق إىل أدى
الثغور، من ويافا صور بني عما للصليبيني يتجاوزوا أن عىل اإلسالم ريشارد وعاهد
سنة ويف البتة. بأذى تَُمس ال مصونة وغريه املقدس بيت يف املقدسة األماكن تبقى وأن
آَل أَْن أعماله نتائج من وكان القسطنطينية، تخوم يتعدَّ لم ولكنه رابع بعث ز ُجهِّ ١٢٠٣
أملانيا ملك الثاني فردريك بلغ ،١٢٢٨ سنة يف ثم والوهن. االنحطاط إىل الصليبيني أمُر
نارص فعاهد دمشق، صاحب يقاتل الدولة سيف بن نارصالدين وكان وسورية، فلسطني
واملسلمني النصارى وأن النصارى، يد يف وغريه املقدس بيت يكون أن عىل فردريك الدين
حرم غشيه قد كان فردريك ولكن اعرتاض، وال ممانعة بال عبادتهم بأمر فيه يقومون
ذلك فأنكر الكنيسة؛ يف احتفال بدون املقدس بيت عىل امللك تاج نفسه بيد فلبس البابا،
عليهم املغضوب من نفسه رأى فلما الحرم، أجل من وكرهوه وقسيسوهم النصارى عليه

بالده. إىل عاد دينه أبناء من
البالد خ فدوَّ واألعاجم، والترت األعراب عىل وسطا خان، جنكز الحني ذلك يف ونبغ
سورية فغشوا خوارزم، قبائل جملتهم يف وكان كثريون، وجهه من ففر العباد؛ وأقلق
واستحقروها. النصارى ذخائر من فيه ما وسلبوا املقدس بيت وفتحوا واألذى، باملرضة
عكة إال النصارى بيد يَبَْق فلم غزة، عند اإلفرنج وبني بينهم شديدة معركة وحدثت
فرنسا ملك التاسع لويس نفس يف النخوة ثارت أوروبا يف ذلك ذاع وملا الثغور، وبعض
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كبار وافتدى نفسه فافتدى رجاله؛ من كثري مع هناك أُِرسَ ولكنه مرص، إىل بحًرا فأتى
أوروبا. إىل عاد ومنها فلسطني إىل بالباقني سار ثم قومه،

بيربس الظاهر امللك زحف الكردية الدولة عىل بالسلطة املماليك استأثر وملا
عىل فاستوىل فيها، وهن قد اإلفرنج أمر وكان فلسطني، عىل جرار بجيش البندقداري
أتى ثم يده، قبضة يف أنطاكية ووقعت منهم، وأرس ذريًعا فتًكا بالنصارى وفتك املدن
من نحًوا عددهم يبلغ مرص مماليك من كبري جيش يف قالوون بن محمد النارص امللك
بجملتها سورية ودانت فكرسهم، عامر بن مرج يف اإلفرنج عىل وشدَّد مقاتل، ألف مائتي

لإلسالم.
سورية أرايض يف األقوام من وغريهم الصليبيني أعمال من تقدَّم ما أثبتنا قد إننا
القبائل فإن وارتباطها، الحوادث تسلسل من التاريخي لالنتساق مراعاة مجمًال، إثباتًا
ملقاومة وعمالهم اإلسالم خلفاء عززها قد لبنان من الجنوبي القسم عمرت التي العربية
من لبنان شمايل يف كان من عززوا وكذلك منهم، الثغور وحماية ومحاربتهم الصليبيني
١٢٩٩ «وسنة :٢٤٥ صفحة يف املنظوم الدر صاحب له املغفور قال وأكراد. تركمان
قازان ملكهم وكان الشامية، البالد وجميع الكرك وبالد والقدس وغزة دمشق الترت توىل
بلدانهم، إىل عنها ارتحلوا ثم املغول، صاحب املسيحي هوالكو بن أبغا بن راغون بن
سنة امللك توىل الذي قالوون، بن محمد الدين نارص النارص امللك واليتها إىل فرجع
التي السنة وهي رواد، اإلفرنج ترك ١٣٠٢ وسنة املذكور، األرشف امللك أخيه بعد ١٢٩٣
إليها قدومهم بلغهم ملا يليها وما جبيل عند اإلسالم جيوش املوارنة مقدمو حارب فيها
— تاريخه يف القالعي ابن قال كما — السفن يف بحًرا أهلها مع ليًال أمريها يوحنا وانهزام
ثالثني املقدمني عدد حينئٍذ وكان أمتعتهم، وغنموا وهزموهم جيوشهم قائد حمدان وقتلوا
زمانه يف الذي قالوون بن محمد النارص عهد عىل ألًفا وثالثني أربعة وعسكرهم مقدًما،
بخمسني ١٣٠٧ سنة كرسوان بالد دمشق نائب األفرم39 أقوش الدين جمال حارص
وأديارها كنائسها وهدم وأخربها فتوًحا، فُدِعيَْت الشمالية جهتها من وفتحها ألًفا،
عليها محافظًة سواحلها يف عساف بيت بأمرائهم الرتكمان وأحلَّ صفصًفا، قاًعا وجعلها
فإن وأيًضا الشام، بر ثغور ويغزون بحًرا يأتون فحينًا حينًا كانوا الذين اإلفرنج من

.١٥٥٨ سنة الكورة يف األكراد وضع سليًما السلطان
إىل أسبق الرومان حكم صدر يف كان لبنان من الشمايل القسم أن مرَّ مما يتبنيَّ
القبائل بعض قدوم بعد إال فيه العمران يكن لم الذي الجنوبي القسم من العمران
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القبائل هاته إىل انضمَّ وقد يُذَكروا، لم ممن وغريهم ذكرهم تقدم ن ممَّ إليه العربية
اللبنانيني أصول عىل الكالم عند ذلك سيتبنيَّ كما مختلفة، أصول من الجماعات بعض

بيتًا. وبيتًا قبيلًة قبيلًة
بن تميم بن لحي بن سعد بن مذجح بن جندب بن كندة بن عوف بن قحطان إن
بن القيس امرئ بن عمرو بن املحرق القيس امرئ بن السماء ماء بن املنذر بن النعمان
بن الغوث بن األزد بن أوس بن فهم بن — بلخم امللقب — مالك بن نمارة بن عمرو
املسمى — عمرو بن يعرب بن يشجب بن سبأ بن كهالن بن زيدان بن مالك بن نبت
اليسع بن أدد بن أد بن عدنان بن معد بن نزار بن إياد من املسلسل عدي بن — قحطان
بني شأنه ارتفع قد إسماعيل. بن قيذار بن حمل بن نبت بن سالمان ابن الهميسع بن

تنوخ. أجداده قبيلة باسم اه فسمَّ ولد له وُولِد قبيلته،
األمراء نسبة هذا تنوخ وإىل بعده، من تنوخ ابنه إىل اإلمارة صارت قحطان مات وملا
جمهر40 ولد — األعيان أخبار صاحب رواه فيما — فتنوخ لبنان، يف القيسيني التنوخيني
وإبراهيُم إبراهيَم، ومحمٌد محمًدا، وعيلٌّ عليٍّا، وأحمُد أحمَد، وعيىس عيىس، َوَلَد وجمهر
وكرامة وعليٍّا، كرامة َوَلَد وبحرت الدولة، وعرَف بحرتًا َوَلَد وعيل عليٍّا، والحسنُي الحسنَي،

عقب. بال ثالثة منهم مات أوالد أربعة َوَلَد
اثنان: له ُولِد ومحمد وعليٍّا، محمًدا فولد الدين جمال امللقب حجي وهو الرابع وأما
الحميد، وعبد هللا وعبد الرحمن وعبد وأحمد محمًدا خمسة: َوَلَد وحجي وخرض، حجي
خليًال، ولد فإبراهيم ومحموًدا،41 وإسماعيل ويوسف إبراهيم أوالد: أربعة َوَلَد فمحمد

إبراهيَم وخليٌل
َوَلَد ومحموٌد أحمَد، َوَلَد وحسٌن حسنًا، َوَلد وإسماعيل حسينًا، فولد يوسف وأما
َوَلَد فمحموٌد وأوالدهم؛ الدين وقوام الدين وعز محمود ساللتهما ومن ومحمًدا، حسنًا
ثالثَة َوَلَد حجي بن وأحمُد اثنني، َوَلَد الباسط وعبُد — الباسط عبد منهما — ولَديْن
َوَلَد الحميد وعبُد محمًدا، َوَلَد القاهر فعبُد الحميد. وعبد وحجي، القاهر، عبد أوالد:
به وانقطعت عقب بال مات الذي الدين حسام جاء ومنه محمًدا. َوَلَد وأحمُد أحمَد،
حجي، أوالد: ثالثَة َوَلَد وحسنٌي حسينًا، فَوَلد حجي بن الرحمن عبد وأما فخذه، ساللة

الحميد. وعبد الرحمن، وعبد
قتيًال مات حجي بن الحميد وعبد الدامور، من اإلفرنج أخذته حجي بن هللا وعبد
ومحمًدا، ويوسف، هللا، وعبد والحسن، الحسني، ستًة: َوَلَد محمد بن وخرض عقب، بال
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بال مات وخرض خًرضا، َوَلَد والحسُن وإبراهيم. صالًحا، اثنني: َوَلَد فالحسني وسليمان.
ومحمد عقب، بال مات فَفَرٌج ومحمًدا، فرًجا َوَلَد ويوسف عقب، بال مات هللا وعبد عقب

وعثماَن. سليماَن َوَلَد
القبة وله السيد، باألمري العامة وعند هللا، عبد بالسيد املعروَف هللا عبَد َوَلَد وسليماُن
وإسماعيُل ويوسف، محمًدا َوَلَد فحمزة وإسماعيَل، حمزَة َوَلَد ومحمد عبيه، يف املشهورة
الدين، وعالءَ محمًدا َوَلَد وسليماُن عقب، بال قتيًال الرحمن عبُد وقىض الرحمن، عبَد َوَلَد
َوَلَد الحسني بن وصالُح الحسنَي، َوَلَد الحسني بن وإبراهيُم عقب، بال الدين عالء ومات
ألنه كذلك َي وُسمِّ محمًدا، َوَلَد فمحمد ويحيى. وموىس، وأحمد، وعليٍّا، محمًدا، خمسًة:

عقب. بال مات هذا ومحمد أبيه، موت بعد ُولِد
َوَلَد صالح بُن ويحيى وإسماعيَل، محمًدا َوَلَد وحسٌن حسنًا، َوَلَد صالح بن وعيل
ثالثَة َوَلَد الحسني بن وأحمُد عقب، بال يحيى ومات يحيى، َوَلَد فعثمان وصالًحا، عثماَن
بال هذا ومات الدين علَم َوَلَد وداوُد داوَد، َوَلَد فسليماُن بكر. وأبا وعيىس، سليمان، أوالد:
وصدقة عقب، بال مات فمحمد وموىس. وعمر، وصدقة، محمًدا، أربعًة: َوَلَد وعيىس عقب،
وأبا محموًدا َوَلَد وزنكيٌّ صغريًا، مات ومحمد محمًدا، َوَلَد فحسن وزنكيٍّا، حسنًا َوَلَد

ومحمًدا. ويحيى، صالًحا، ثالثًة: َوَلَد بكر وأبو حسنًا، َوَلَد فمحموٌد بكر،
بال مات أحمد بن بكر وأبو وصالًحا، أحمَد َوَلَد ويحيى عقب، بال مات فصالح
لخالد ُولِد ثم عقب، بال هذا ومات ظاهًرا وخالٌد خالًدا، َوَلَد عيىس بن وعمر عقب،
َوَلَد عيىس بن وموىس عقب، بال أيًضا هذا ومات أخيه باسم ظاهًرا اه فسمَّ آخُر ولٌد
القادر وعبد عقب، بال ماتا وأحمد فمحمد وحجي. القادر، وعبد وأحمد، محمًدا، أربعًة:
أمراء جد صالًحا َوَلَد بحثر بن وعيل عليٍّا، َوَلَد وحجي أيًضا، عقب بال مجذوًما مات
حسينًا، وعيلٌّ كرامة، َوَلَد فبحرت ويوسف. وعليٍّا، بحرتًا، ثالثًة: َوَلَد وصالٌح الغرب، عرمون
بن وموىس وخليًال. وعليٍّا، وأحمد، محمًدا، أربعًة: َوَلَد فمفرٌج وموىس، مفرًجا ويوسُف

وحسنًا. محمًدا، اثنني: َوَلَد يوسف
َوَلَد مفرج بن ومحمد الدين، ناهَض َوَلَد فعيلٌّ ويوسف، عليٍّا َوَلَد عيل بن وحسني
َوَلَد مفرج بن وخليل عقب، بال مفرج بن عيل ومات مفرًجا، َوَلَد مفرج بن وأحمد عليٍّا،
الصالح بني من تأخر ن ممَّ أن األعيان أخبار صاحب روى ثم مفرًجا، َوَلَد وأحمُد أحمَد،
وقال اسمه، جهل قد ولًدا َوَلَد ومحمٌد محمًدا، َوَلَد هذا أحمد وأن الدين، صالح بن أحمد
بن املكارم أبي بن معتب بن معن بن غالب بن سليمان بن الدين علم األمري إن أيًضا:
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أوالد: أربعَة َوَلَد تنوخ آل إىل املنسوب طريف بن هرماس بن الوهاب عبد بن هللا عبد
ومحمًدا. وداود، وجواًدا، غالبًا،

ومظفر مظفر، الشيخ سالئلهم من أوالًدا َوَلَد وغالٌب غالبًا، وعيلٌّ عليٍّا، َوَلَد فجواد
الدين علم األمري انفصل وقد موىس. َوَلَد فمحمد ومنصوًرا، محمًدا َوَلَد وعيل عليٍّا، َوَلَد
بن أحمد الدين جمال عنهم انفصل كما القيسيني، عن نسله من األمراء من به جاء بمن
إبراهيم بن الحسني بن عيل بن بحرت بن عيل بن صالح بن يوسف بن مفرج بن خليل
وصاروا اليمنيني إىل وانضموا تنوخ، بن جمهر بن عيىس بن أحمد بن عيل بن محمد بن

عليهم. أمراء
بن أحمد بن عيل بن محمد بن إبراهيم بن الحسني بن عيل أن مرَّ فيما لك تقدَّم
كان وقد — بحرت أما الدولة. وعرف بحرت، وهما: اثنني؛ َوَلَد تنوخ بن جمهر بن عيىس
كثريًا، التنوخيني األمراء يف اشتهر فقد — العشائر بأبي ويُكنَّى الدين بناهض ب يُلقَّ
١١٤٧ سنة ويف عرمون، قرية يف الدولة عرُف أخوه وسكن رسحمور، حصن يف وسكن
عىل اإلمارة يف يؤيِّده بحرت األمري إىل دمشق صاحب آبق42 الدين مجري السلطان كتب
كانوا كما فيها الناس بسياسة ويأمره زماَمها، قبله من أبيه وبيد بيده جعل التي القرى
القنيطرة بحرت بن كرامة الدين43 نور امللك أقطع ١١٦٠ سنة ويف أبيه. لعهد يُساسون
والدامور الفوقية45 واملعارص وبرجا التيم وادي من األحمر والظهر البقاع يف وثعلبايا44
اإلفرنج ملحاربة وذلك بنفقتهم؛ فارًسا بأربعني وخصه عميه، وكفر بعنا ومجدل وشارون

ومقاومتهم.
األيام تلك يف اإلفرنج من بريوت وايل أن فحدث أوالد، أربعة وله كرامة مات ثم
ويف املدينة، بضواحي قلعة يف ليًال فقتلهم مكيدًة، األوالد هؤالء من الكبار للثالثة نصب
وأَْحَرَق الحصَن ودكَّ رسحمور حصن إىل اإلفرنج من بجماعة سار التايل اليوم صباح

الناس. من بهم يده بلت َمْن وأََرسَ له، املجاورة القرى
وجه من ه أُمُّ به فرَّْت فقد الدين، جمال ولقبه جحى، األوالد أولئك من األصغر وأما
بعرمون. عيل ه عمِّ ولد وأقام سنني، سبع حينئٍذ عمره وكان الدوير، خربة إىل اإلفرنج

يَُروم بريوت مدينَة األيوبي يوسف الدين صالح امللك أتى ١١٨٧ سنة كانت وملا
وملا معه، وانضمَّ خلده عند الطريق يف جحى األمريُ فَلِقيَه منها، اإلفرنج وإخراَج َفتَْحها
من وإخوته أبيه مكان يف وأقرَّه جحى األمري نفَس امللُك طيََّب املدينة فتُح للملك تم

املواالة. يف الصدق عىل له جزاءً اإلمارة؛
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عىل باملحافظة يأمره جحى األمري إىل األيوبي الدين نور امللك كتب ١١٩٣ سنة ويف
األمري ُقِتل ١٢٤٦ سنة ويف جميعها. الغرب أنحاء وأقطعه الجهاد، عىل ويحضه الطاعة
محمد لألمري وكان بكرسوان، الجوزات ثغرة يف عيل األمري وأخوه جحى بن محمد نجم
أوالد خمسَة َوَلَد الدين جمال فاألمري خرض— الدين وسعد جحى، الدين جمال — َوَلدان
أمراء ساللته ومن عيناب، إىل عنه وطلع أباه َعقَّ فهذا محمد؛ الدين نجم األمري منهم
عيل، بن الدين زين األمري إىل أيوب الصالح امللك كتب ١٢٤٩ سنة كانت وملا القرية. هذه
املزارع؛ من القرى هاته يتبع وما عميه وكفر وبتاثر وشمالل وبمكني القماطية فأقطعه
يف وثبت الغربية، األنحاء يف حمايتها إليه املوكول الثغور حماية يف له ترغيبًا ذلك كل
وثُلُث والدوير ومجدليا كبيصور اإلقطاعات؛ من قبله من أبيه وعىل عليه جرى ما يده

املزارع. من القرى هذه يتبع وما والبرية، وكيفون عرمون
الدين صالح النارص امللك من جحى الدين جمال األمري استحصل ١٢٥٦ سنة ويف
وعني وطردال، درافيل، وعني عرمون، منها: إقطاعات؛ عدة يف يُِقرُّه عهد عىل يوسف
عنوب، وعني وعيناب، ورسحمور، والسباحية، ومرتغون، وقدرون، طون، ورام كسور،
محمد خرضبن الدين سعد األمري إىل مرص ملك أيبك املعز بعث ١٢٥٧ سنة ويف والدوير.
ذلك فاشتمل جحى، األمري أخيه يد يف كانت التي الغرب قرى دون من قرى يف عهًدا
وبتلون، ماطور وعني وبعذران ونيحا الفوقية املعارص عىل الحيثي الشوف من العهد
عىل التيم وادي ومن وغريفة، وبريح نربخ وكفر وزية عني عىل السويجاني الشوف ومن

وشحيم. وبعاصري برجا عىل الخروب إقليم ومن األحمر، والظهر تنورا
بعلبك والة وبني التنوخيني األمراء بني كبرية موقعة حدثت نفسها السنة هاته ويف
فاقتتال الغرب، قرى من عيتات عند الفريقان التقى حتى األمراء إىل زحفوا الذين والبقاع
كان ما ونُِهب هزيمة، رش الوالة فانهزم للتنوخيني، فيه الفوز كان شديًدا اقتتاًال هناك

معهم.
عيل بن الدين زين واألمري محمد بن جحى الدين جماُل األمريُ وفد ١٢٥٩ سنة ويف
الترت، سلطة تحت املدينة هذه باتت أن بعد دمشق يف الترت ملك هوالكو نائب كتبوغا عىل
ولم املرصية بالعساكر قطز املظفر امللك قدوم نبأ بهما اتصل ملا ولكن له، الطاعَة وأَبَْديَا
العساكر إىل ينضمُّ الدين زين األمري أحدهما أن عىل اتفقا النرص؛ يكون منهما ألي يدريا
الواقعة بينهما وقعت وملا بدمشق. الترت عند يُِقيم الدين جمال األمري اآلخر وأن املرصية
مماليك فحارصهم الجبل، ذروة يف كبري فريٌق ن فتحصَّ الترتُ انهزم جالوت عني عند
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املماليَك أعجب حتى النبال، رماية يف بارًعا الدين زين األمري فيهم وكان مرص، سلطان
عىل وفد أن األمري لهذا سبق أنه ذاع ملا ولكن جعبهم، من قوسه يُمِئنون فجعلوا إصابتُه؛
الترت حصار معهم شهد أنه املماليك بشهادة إال يَنُْج ولم عنقه برضب أمر بدمشق الترت

األعداء. لقلوب الصائبة النبال فيه له وكانت الجبل، ذروة يف
محمد بن جحى الدين جمال لألمري بيربس الظاهر امللك د جدَّ ١٢٦٠ سنة ويف
ودفون، وطردال، درافيل، وعني وعرمون، وشارون، لبعنا، ومجد عالية، قرية يف العهَد
وعيناب، وبطلون، ورسحمور، والسباحية، ومرتغون، وشمالل، وقدرون، كسور، وعني

وعيتات. عميه، وكفر وبيصور، وبتاتر، والدوير،
األمري وايل عيل الدين زين األمري إىل النجيبي أقوش دمشق نائب كتب ١٢٧٠ سنة ويف
لهما مادًحا بيربس الظاهُر امللُك إليهما كتبه ما ذلك وأيَّد عليهما، يثني جحى الدين جمال
ما بسبب عليهما تغيَّظ أن يلبث لم أنه غري الخدمة، يف صدقهما عن بجزاءٍ إياهما وواعًدا
وأخاه الكرك، يف الدين جمال واألمري مرص، يف الدين زين األمري فسجن فيهما، إليه ُوِيشَ
تُويفِّ أن إىل فيه فلبثوا مرص سجن يف الثالثة ضمَّ ثم عجلون، قلعة يف الدين سعد األمري
كتابًا الشام نائب إىل وكتب السجن، من فأخرجهم السعيد امللك بعده وقام الظاهر، امللك
وإما عينًا إما منهم املسلوب بردِّ ويأمر األذى، من باألمراء حلَّ عما رضاه بعدم فيه يقول
ثم الشامية، الديار إىل الدين جمال األمري ه ووجَّ — هلك قد املسلوب كان إن — قيمته
ما عىل يلومهم والحمصية والبعلبكية واألكراد والصفدية الشامية الديار نواب إىل كتب
املخالفة، من ويُحذِّرهم املسلوب، بردِّ ويأمرهم الغرب، يف التنوخيني األمراء بالد يف أتوه
ا رسٍّ متَِّحدون أنهم وهي األوىل؛ الوشاية مثل من وشاية فيهم فوشوا الفتنة أرباب عاد ثم
الشهود. من عدة بشهادة كذبهم ظهر إذ الوشاة؛ يفلح لم أنه غري الثغور، إفرنج مع

أولئك يد من نُِزعت مرصطرابلَس ملُك فيها فتح التي السنة وهي ،١٢٨٩ سنة ويف
امللك وأخيه قالوون خليل األرشف امللك أيام يف إال إليهم تَُردَّ ولم إقطاعاتهم، األمراء
الدين سعد األمري إىل قالوون بن محمد النارص امللك كتب ١٢٩٣ سنة ففي النارص،
العمروسية من وبعًضا والسباحية والدوير اللبانة وعني عالية فأقطعه محمد، بن خرض

خدمته. إىل يُِعيده عيل بن الدين زين األمري إىل أيًضا وكتب املغيثة، ومن
وُدِفن عرمون يف بحرت بن عيل بن صالح الدين زين األمري مات ١٢٩٥ سنة ويف
مات ١٢٩٧ سنة ويف الرأس. ودار للعني املجاورة الدار بنى وقد مشهوًرا، وكان فيها،
١٣١٣ سنة ويف بحرت، بن كرامة بن جحى بن محمد بن جحى الكبري الدين جمال األمري
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األمري كتب نفسها السنة هذه ويف جحى، بن محمد بن خرض الدين سعد األمري مات
هو إنه فيه يقول تنكز األمري األمراء أمري دمشق نائب إىل كتابًا الحسني الدين نارص
غاِلَب وإنَّ الدولة، خدمة يف الجهد وباذلون بريوت وقاية أنفسهم عىل آخذون قرباه وذوو
وثالثني واحد بعدة لهم وإنها رشعي، بحق لهم ثابٌت ِملٌك اإلقطاعات من يدهم يف ما
إىل األمراء أمري فكتب بهم، الرفق منه التمس ثم رماح. بثالثة آلبائهم وكانت فارًسا،
أن السلطان فأمر الغرب؛ يف األمراء أمالك ِقَدم له ويذكر بذلك، يخربه مرص يف السلطان
الزيادة فبلغت اإلقطاعات، من لهم ِزيَد ما بقدر الجند من لهم يُزاد وأن أيديهم يف تبقى

فارًسا. وستني اثنني بلغ حتى الجند عدد فُضوِعف النِّصَف
ناظر ديوان يف ُكِتبَْت التي الالئحة بحسب لألمراء اإلقطاعات بيان تفصيل وأما
الغرب أمري خرض الدين سعد األمري ابن الحسني الدين نارص لألمري أن فهي الجيش؛
عيناب وثلث عنوب عني وثلث وبيصور وكيفون وبشاال وصري عرمون وذويه ولعشريته
خلدة يف امللك حصة وثلث ومرتغون شطرا وبركة بثاثر وثلث عميه كفر وثلث وشمشوم
ولذويه الغرب أمري الدين سعد بن الحسن الدين عز ولألمري فدان، الفريديس ومن ومغدال
السباحية ونصف الدوير ونصف وعيثا الخريبة ونصف عاليه نصف خصيان وخمسة
رمطون وربع طردال وربع قرتيه يف أرض قطع ونصف قدرون وربع املغيثة ونصف
خصيان وعرشة ولذويه عيل الدين رشف بن حسني الدين عز ولألمري كسور، عني وربع
ونصف عنوب عني وثلث شمالل ونصف مجدليا ونصف دقون ونصف عيتات نصف
وثلث العمروسية يف أرض وقطع عيناب وثلث بثاثر وثلث درافيل عني ونصف رسحمور
مفرج الدين سيف ولألمري فدان، الفريديس ومن عميه كفر وثلث خلدة يف امللك حصة
ونصف عيتات نصف خصيان وعرشة ولذويه صالح الدين زين بن يوسف الدين بدر بن
رسحمور ونصف بثاثر وثلث درافيل عني ونصف شمالل ونصف مجدليا ونصف دفون
خلدة يف امللك حصة وثلث عميه كفر وثلث العمروسية يف أرض وقطع عيناب وثلث
خصيان وخمسة ولذويه غالب بن سليمان الدين علم ولألمري فدان، الفريديس ومن
قدرون وربع املغيثة درب ونصف السباحية ونصف الدوير ونصف وعيثا الخريبة نصف
سيف ولألمري كسور، عني وربع رمطون وربع طردال وربع قرتيه يف أرض قطع ونصف
وربع بطلون ربع خصيان وخمسة ولذويه جحى بن محمد الدين نجم بن إبراهيم الدين
أقطو، وربع الدوير وربع معيستون ونصف محوارة ونصف القبي ونصف الطفرانية
نصف خصيان وأربعة ولذويه جحى الدين جمال بن هللا عبد الدين شمس ولألمري
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موىس الدين عماد ولألمري كسور، عني ونصف طردال ونصف رمطون ونصف قدرون
الفساقني ونصف دفون نصف له خصيان وثالثة ولذويه الحبيس أبي بن مسعود بن

حجية. عني ونصف قوبل دير ونصف شطرا ونصف
فئات ثالث إىل مناوبة بريوت عىل املحافظة يف فانقسموا األمراء هؤالء اجتمع وقد
شمس األمري بها وكان الدامور، اإلفرنج أتى ١٣٠٢ سنة ويف نوبتها. منهم فئة لكل
الدين فخر األمري فقتلوا جحى، ابنا الحميد عبد الدين فخر األمري وأخوه هللا عبد الدين
أرسهم يف ولبث معه، رجال خمسة وأرسوا هللا، عبد الدين شمس األمري أخاه وأرسوا
سنة ويف صورية. دينار آالف بثالثة الحسني الدين نارص األمري فاستخلصه أيام، خمسة
معركة عرمون وأمراء البيرسي الدين عز واليها وبني اإلفرنج بني بريوت يف وقعت ١٣٢٣
وهو إليه األمراء أمري تنكز فاستقدم لإلفرنج الفوز وكان األمراء، بعض فُجِرح شديدة؛
لديه فشفع وسجنهم عليهم ط وتسخَّ كرسوان، من والرتكمان التنوخيني األمراءَ بدمشق
ثم لديه، براءتهم لثبوت األمراء بقية أطلق ثم فأطلقه الحسني؛ الدين نارص األمري فيهم

البحر. شاطئ عىل داًرا الدين ناُرص األمري فبنى ببريوت، باإلقامة أمرهم
وبعثها الجنود بتجهيز قاضية الواليات جميع إىل منشورات صدرت ١٣٤٢ سنة ويف
الكرك إىل الحسن الدين عز األمري أخاه الحسني الدين نارص األمري ز فجهَّ الكرك، عىل
يزحف أن حاًال العساكر رئيُس أََمَره الكرَك األمريُ هذا بلغ فلما قومهما، من جماعة يف
هاربني عنه أصحابه فوىلَّ شديًدا، قتاًال راجًال وقاتل بهم فزحف القلعة، عىل برجاله
سنة ويف عبيه. يف املباني بعض وله الجأش ثابت شجاًعا وكان فقتلوه، األعداء فأدركه
سنة ويف بريوت، يسكنوا أن الغرب أمراء دمشق نائب األتابكي يلبغا األمري أمر ١٣٤٥
بحرت بن كرامة بن جحى بن محمد بن خرض بن الحسني الدين نارص األمري مات ١٣٥٠
كثرية مباٍن وله الخاطر رسيع رقيًقا شاعًرا مهيبًا وكان سنة، ثمانون العمر من وله
الرمطوني سليمان الدين علم بن جواد الدين عز األمري اشتهر وقد والغرب، بريوت يف
تُويفِّ وقد مرات، األرز حبة عىل الرشيفة الكريس آية كتب إنه عنه قيل حتى الخط، بجودة

سنة. وخمسون ثالث العمر من وله ١٣٥٦ سنة يف األمري هذا
بيدمر األمري بريوت إىل أنفذ األتابكي يلبغا األمري أن ١٣٧٣ سنة يف وحدث
إىل يسريوا أن أنفسهم عىل وأخذوا كرسوان، تركمان األمري هذا إىل فقدَّم الخوارزمي،
فيسريوا يلبغا إىل بكتاب يُزوِّدهم أن األمري هذا وسألوا للحرب، طلبًا رجل ألف يف قربص
الدين سعد األمري بذلك أحس فلما الغرب، أمراء إقطاعات ويستحصلوا مرص إىل به
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ثم مرص، إىل سبقاهم صالح بن يحيى الدين سيف واألمري خرض بن الحسن بن خرض
األمريان فكشف الغرب، أمراء إقطاعات يف لوائح لهم يكتب أن يلبغا فأمر الرتكمان وصل
حرضتهما يف لألمري القايض فقال يلبغا، األمري رس كاتب الدين عالء للقايض أمرهما
أيامه يف عنهم يقطع أن األمري لسيدي فحاشا األوائل، امللوك غرس من الغرب أمراء أن
اللوائح، تلك بإبطال يلبغا ذلك إذ فأمر النعم من األوائل امللوك إياه أوالهم ما السعيدة
أْن القايض إليهما أوعز بريوت إىل بالعود األمريان همَّ وملا إقطاعاتهم. يف األمراء وأقرَّ
املزرعة ذلك عىل ووقف صالح، الدين زين باألمري تعمريه فأُِنيَط الحصيني؛ خان را عمِّ

ألنفسهم. اغتصبوها الحمرا أوالد األمراء أن غري الدب بجرن املعروفة
املدينة، إىل فخرجوا بريوت، إىل بسفنهم اإلفرنج قدم أن ١٣٨٢ سنة يف وحدث
رشذمة يحيى الدين سيف األمري رأى فلما لهم، فيها النرص كان موقعة فيها وحدثت
منهم، العمل صاحب عىل واندفع عليهم، بجماعته هجم القديمة القلعة خرائب عند منهم
من العلم فأسقط العلم صاحب عىل وكرَّ نهض ثم جواده، به فكبا برماحهم، فتناولوه
سفنهم، إىل العود يطلبون البحر إىل منهزمني فروا علمهم سقوط اإلفرنج شهد فلما يده،
ذلك انكسارهم يف السبب وكان للنجاة، طلبًا االزدحام عند املاء يف بعضهم غرق وقد

الدين. سيف األمري
الكالم النائب له أغلظ لديه ألمري مثل فلما منها، قادًما الشام نائب بيدمر وصل ثم
فرسه األمري له فقدم ا. رسٍّ لهم ومواٍل اإلفرنج إىل بقلبك مائل أنت فقال: له، لكراهيته
فكتب اإلقطاعات، عنه فنزع عليه؛ متغيًظا يزل لم ولكن منه، فاقتبلهما آخر وجواًدا
دمشق إىل هو وسعى أمره، يف يستشفعه بمرص الظاهر امللك عند له صديق إىل األمري

نفًعا. كله ذلك يُْجِده فلم بيدمر لدى فيه شفاعتهم فيها القوم كبار من يلتمس
أن الحجاب حاجب من يلتمس األمري فعاد بيدمر، ُقِتل أن ذلك أثناء يف وحدث
األمري إىل تُعاد أن األمر فصدر مرص، إىل به ه وسريَّ كتابًا إليه فكتب امللك لدى فيه يشفع
عثمان. الدين فخر األمري ى يُسمَّ ولد وله ١٣٨٨ سنة يف األمري هذا ومات إقطاعاته،
إىل فبعث دمشق، لحصار قدم برقوق الظاهر امللك أن نفسها السنة هذه يف وحدث
يسوقوهم وأن باتر دولة بريوت بنائب معهم يأتوا أن وأمرهم إليه، يستقدمهم األمراء
الدين عماد واألمري يحيى، بن عثمان الدين فخر األمري دمشق فأتى امتنع، إذا قًرسا
الدين سيف واألمري الدين، ظهري بن حسن الدين عز واألمري الدين، فتح بن إسماعيل
أن أمرهم الظاهر امللك لدى مثلوا وملا الدين. جمال بن الدين نارص واألمري بكر، أبو
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عز األمري — أحدهم ذلك يف وا فسريَّ للمنجنيق، الرصاص من بيشء بريوت من يأتوه
ميرسة فهزمت تمريغا، ملقاتلة شقحب إىل الظاهر امللك سار ثم باملروم، فأتى — الدين
واندفع الحال يف عساكره الظاهر امللك فضم األمراء، بذلك فانهزم الظاهر؛ ميمنة تمريغا
أرغون، اسمه عليها نائبًا لدنه من بريوت إىل فأنفذ تمريغا وأما فكرسه، تمريغا عىل بها
األعمى، ولد من قرباه ذوي واألمراء عيل األمري مع كرسوان تركمان هذا أرغون إىل فانضم
أمراء فلقيهم الغرب؛ عىل بأقوامهم جميًعا وزحفوا املنطاشية، من جماعة معهم والتحمت
الغلبة فكانت شديًدا؛ اقتتاًال مقتتلني الفريقان واشتبك الساحل، عند برجالهم الغرب
رشف األمري — منهم بعًضا وأرسوا رجًال، تسعني أعدائهم من وقتلوا تمريغا، ألصحاب
إىل فأرسلوهما — عرمون من الدين شمس بن الدين عالء واألمري أحمد، بن عيىس الدين
املنهزمون األمراء أما ببريوت، األمراء أموال من به يدهم بلت ما ونهبوا األعمى ولد زوق

حينئٍذ. فعادوا شقحب من
املنطاشية فأطلق املرصية؛ الديار إىل وتوجهه الظاهر امللك انتصار تحقق قد وكان
الوظائف عليهم فأجرى مرص إىل الظاهر امللك األمراء أولئك تبع وقد الزوق، من األمريين
تلك األعمى ولد األمراء فاغتنم مرص، إىل عساكره مع جاءوا أنهم حسب إذ كالعساكر؛
وهزموهم، أهله وقاتلوا الغرب، إىل بهم وزحفوا كرسوان، من الرتكمان وجمعوا السانحة،
فدهمت الظاهر امللك جماعة ذلك فهاج قراه، من عدة ونهبوا رجًال، أربعني منهم وقتلوا
ولد من عليٍّا األمري فقتلوا وقاتلوهم كرسوان، تركمان الرتكمان أولئك الظاهرية العساكر
عمر األمري أخيه عىل قبضوا أن ذلك بعد لهم تسنى ثم تركمانه، زوق ونهبوا األعمى،

به. مات أليًما عذابًا وعذبوه
الدين فخر األمري إليه يلبغا استقدم النارصي يلبغا إىل دمشق نيابة صارت وملا
الدين شجاع األمري فيها ُقِتل منطاش مع موقعة جرت ثم قرباه، ذوي من وبعًضا عثمان
هذا تُويفِّ ثم عثمان، الدين فخر األمري أصحاب من وبعض إسماعيل بن الرحمن عبد
عزيز مجيًدا شاعًرا وكان عمره، من والعرشين الرابعة متجاوز غري ١٣٩٣ سنة يف األمري
يريد قربص إىل أسطوًال برسباي امللك سريَّ ١٤٢٤ السنة كانت وملا الهمة. بعيد النفس
بن يحيى بن صالح األمري فسار األسطول جماعة مع تسري أن الغرب أمراء وأمر فتحها،
ما فيه وأتت املاغوصة، بر يف العساكر فنزلت رجل؛ مائة يف خرض بن الحسني بن صالح
الفوز وكان والبحر، الرب يف اإلفرنج وبني بينهم مواقع حدثت ثم ونهب، سبي من أتت
أدوات من كثريًا شيئًا وغنمت أسري، سبعمائة العساكُر هذه ْت فأَرسَ امللك؛ لعساكر فيها
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كبريًا، إكراًما وأكرمه دينار بمائتي صالح األمري امللك فحبا مرص، إىل سارت ثم القتال،
بلده. إىل األمري عاد ثم وفروًة، جواًدا ووهبه

الدين عز األمري عىل بها وسطا كبرية جماعة الحمراء ابن جهز ١٤٤٤ سنة ويف
األمري، هذا أصحاب من بعًضا فقتل بريوت، يف داره يف وهو أحمد بن عيىس بن صدقة
أعداؤه به مرَّ وقد البحر، شاطئ عىل مكان يف واختبأ النوم، بأثواب نفسه األمري وفرَّ
فأرسله دمشق إىل وأرسله الحمراء ابن رأس قطع أنه ذلك بعد وحدث يدروا، ولم مراًرا
عىل قبض الدين عز األمري أن يوم ذات يف اتفق ثم الدين، عز األمري إىل دمشق نائب
يحاول وهو األمري غرفة جانب إىل شجرة أفنان بني مختبئًا كان الحمراء بني من واحد
األمري هذا تُويفِّ وقد بأذى، يمسه ولم سبيله أطلق أن يلبث لم ولكنه بسهم، يرميه أن
نافذ الجاه كبري الحزم شديد السياسة حسن وقوًرا مهيبًا وكان نفسها، السنة هذه يف
زمام وبيده صفد، حد إىل طرابلس حد من واليته وكانت والعمال، امللوك لدى الكلمة
وقد زنكي، بن بكر أبي بن يحيى الدين رشف األمري مات ١٥٢٠ سنة ويف بريوت. خفارة
قانصوه األرشف امللك عىل وفد والذكاء، الفطنة ومن والبسالة الشجاعة من بمكانة كان
سليم السطان له املغفور عىل ووفد بغيته، منه ونال مرص، يف الجبل بقلعة الغوري
بن محمد الدين نارص األمري أن وحدث املناشري، من بيده ما عىل له فصدق بدمشق
سلطته وجه من وفرَّ سليم، السلطان طاعة عن خرج والبقاعني صيدا صاحب الحنش
واألمري الدين زين األمري وعىل عليه فقبض العايص إىل بامليل الدين رشف األمري فاتهم
إىل ثم صفد، قلعة إىل وأرسلوا املعنيني، األمراء من سليمان الدين علم واألمري قرقماز
السلطان خىلَّ العايص قتل وملا حلب، قلعة إىل سليم السلطان بهم سار ثم دمشق، قلعة
عاد ثم هنالك، األكرب الوزير عند بغيته ونال الفرات، الدين رشف األمري فقصد سبيلهم،
لبنان من صوفر عني إىل قدم مرص وايل باشا إبراهيم أن ١٥٨٤ سنة يف وحدث بلده. إىل
بني فمثل عكة، جون عند السلطانية الخزينة نهب من به اتُِّهموا بما الجبل أمراء ملعاقبة
معه فاقتادهما له، مستسلمني منذر األمري عمه وابن الدين جمال بن محمد األمري يديه

ديارهما. يف عليه كانا ما عىل وأُِقرَّا وأُْطِلقا ساحتهما، برئت حيث إسالمبول إىل
الجند من فرقة يف مظفًرا الشيخ عبيه قرية إىل الحافظ سريَّ ١٦١٢ سنة ويف
من عدة فُقِتل فاقتتال، داره، يف األمري فدهمه الدين، نارص األمري ملعاقبة العثماني
فطيَّب القمر، دير إىل وصحبه له، األمري استسلم ثم القرية، الشيخ وأحرق الفريقني،
قرية الشوف وايل الدين علم عيل األمري أتى ١٦٣٣ سنة ويف الشوف. ه ووالَّ نفسه الحافظ
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واألمري العاقل، يحيى األمري وهم: — القرية أمراء فدعاه اليمنيني، من كان وقد عبيه،
اندفع إذ يأكلون كانوا وبينما عندهم، الطعام ليتناول — الدين سيف واألمري محمود،

تنوخ. بني ساللة بهم فانقرضت أبناءهم؛ قتل ثم فقتلهم، بأصحابه عليهم

األرسالنيون األمراء (6)

التنوخيني األمراء من طائفٍة جد بها ي ُسمِّ فارسية، ولكنها عربية ليست أرسالن كلمة إن
بأسماء عربية قبائل من هم الذين األمراء من غريه ي ُسمِّ كما لبنان، جبل يف الدرزيني
كان وإن الناس، من الجماعات بني مألوفة العادة وهذه وغريه، قرقماز مثل أعجمية؛
العواقب. محمود غري التقاليد يف وضعف النسب، معرفة يف إخالل الغالب يف عليها يرتتب
إنها إذ الفرس؛ جوار يف كانت أيام التنوخية العربية القبيلة هذه إىل االسم هذا رسى وقد
تقدم كما األعىل. الجبل له: يُقال املعرة ظاهر يف جبًال وسكنت النهرين بني مما قدمت

ذلك. ذكر
يف مسجلة كتب من لنا تبنيَّ وما املؤرخني أقوال من علمناه ما بحسب فأرسالن
ابن هو األرسالنيني، األمراء نسبة متضمنة محكمة، محكمًة اإلسالمية الرشعية املحاكم
اليوم يف كتبه الذي منها األول الكتاب يف جاء فقد املنذري، بركات األمري بن مالك األمري
فصل متويل الطائي زيد بن حسني بن محسن هجرية ١٤١ سنة شعبان من الثاني
فضالة بن وسليمان املعري، رفاعة بن عيل فيه وشهد املعرة، مدينة يف املسلمني دعاوى
الكالبي، سالم بن ويزيد التغلبي، قاسط بن عدي بن ومسلم الطائي، املعري عمرية بن
ميمون، بن وإسحاق التنوخي، طالب بن راشد بن ونرص الكالبي، فند بن وخزام
سعدة بن وجذيلة اللخمي، حراش بن رباح بن راشد الوليد وأبو هشام، بن حذيفة وأبو
أرسالن األمري وأخوه منذر األمري ذكره املتقدم القايض إىل حرض أن اللخمي؛ رحمة بن
آبائهم وفيات لهما يكتب أن منه وطلبا — املنذري بركات األمري بن مالك األمري ولدا —
ألنهما والنسيان؛ السهو من وتحفًظا األيام، حوادث من خوًفا عندهما؛ ليحفظاه رقٍّ يف
حرض، من فاستشهد املنصور، املؤمنني أمري بأمر بريوت جبال إىل الرحيل عىل عزما قد
الوليد بن خالد قدم ملا قال: جده، عن أبيه عن التنوخي زياد بن املظفر بن داود ثه فحدَّ
النعمان امللك ابن املغرور املنذر بن عون األمري معه قدم العراق بالد من املخزومي
وإنه شجاعته، بها وظهرت برصى، فتح املسلمني مع حرض عونًا األمري وإن قابوس، أبي
قالئل، أيام بعد منه فتُويفِّ املصاف، من يوم آخر يف أصابه جرح من أجنادين بوقعة ُقِتل
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العرب فرسان من فارًسا كان ألنه كثريًا؛ اإلسالم وأمراء وخالد ولخم أهله عليه فحزن
هللا. رحمه

واألمري بقحطان، املشهور وهو مسعود األمري ولدان: له كان عونًا األمري وإن قال:
عن اللخمي هالل بن رضوان وأخربني مسعود، األمري بعده لخم عيل األمري فكان عمرو.
معنا قدم قال: الطائي عمرية بن رافع يل حكى قال: أبيه عن التنوخي هاشم بن غالب
عىل صربًا منه أشدَّ أََر فلم السماء، ماء بن النعمان بن املنذر بن عون األمري الحرية من
أحد، من أََره لم ما الشجاعة من منه رأيت برصى عىل الروم رجال قاتلنا فلما السفر،
وتوليت أيام، بعد فتويف صدره، يف وُجِرح أجنادين واقعة — هللا رحمه — معنا حرض ثم
أخربني قال: آوى بن شديد عن الطائي رفاعة بن همام وحدثني هللا، رحمه دفنه بنفيس
بن عون األمري استشهد األشجعي: مالك بن عوف يل قال قال: النحفي قيس بن سليمان
بني نابغة ممدوح قابوس أبي النعمان امللك ابن املغرور العرب سمته الذي املنذر امللك
امللك ابن املنذر امللك ابن وهو العرب، داهية العامري األبرص بن عبيد قاتل وهو ذبيان
من وهو مسعود، األمري ولده بعده لخم أمري فصار أجنادين، يف السماء ماء ابن املنذر
بن لخالد رشقيٍّا بابًا وفتح دخلها من أول وهو دمشق، فتح حرض العرب، شجعان أشد
الريموك، ووقائع الديباج مرج واقعة حرض ثم منه، املسلمني بجيوش دخل حتى الوليد
قتاًال فارس وخمسمائة ألف زهاء وكانوا وجذام لخم من معه ومن هو قاتل لقد هللا فو
بن قيس أخربني قال: املذكور رفاعة بن همام وأخربني حسنًا. صربًا وصربوا شديًدا،
مسعوًدا األمري وإن قال: عوف عن ُروي ما بمثل التنوخي عدي بن شديد عن جروان
الخطاب، بن عمر املؤمنني أمري بفتحه وقابال املقدس، بيت فتح حرضا عمًرا األمري وأخاه
هللا فتح متى بأنه عبيدة أبا وأمر مسعود، األمري شجاعة من بلغه ومما منهما فانحطَّ
املقدس بيت فتح تمَّ ملا مسعوًدا األمري وإن بها، وقبائله بأهله يضعه وبالدها املعرة عليه
عامر األمري ابن همام األمري عمه وابن عمرو واألمري حلب، لفتح عبيدة أبي مع سار
لفتح العاص بن عمرو مع وجذام لخم من كبري وجمع بأهلهما سارا املنذر امللك ابن
معه أخذه ثم عمرو، فمنعه بأخيه؛ يلحق أن عمرو األمري أراد فتحها تمَّ فلما قيسارية،

هنالك. وتوطَّن مرص لفتح
أخربني قال: جده عن أبيه عن التنوخي عبيد بن زيد بن هاني بن جابر وأخربني
الكتشاف األمة أمني الجراح بن عبيدة أبو األمري أرسلني ملا قال: الضمري ضمرة بن كعب
من بجماعٍة املنذري اللخمي عون بن مسعود النعمان أبو معي سار حلب صاحب أمر
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ذلك يف غريه من أرها لم عجيبة شجاعة منه فرأيت قنرسين، حرب معي وحرض لخم،
العدو. من شدة عىل اليوم

أشداء رجاًال عبيدة أبي من الهول أبو وطلب حلب، وفتحنا هللا نرصنا وملا قال:
إىل الهول أبي مع وصعد مسعود، األمريُ أنا. قال: من أوَل كان القلعة؛ إىل بهم ليصعد
أُْرِسل جيش أول يف عبيدة أبو أرسله حلب فتح تم وملا قال: قومه، من بجماعٍة القلعة
التي املعرة بالد يف بأهله أقام الشام فتح تم وملا قال: وفتحها، بأنطاكية الروم لغزو

املؤمنني. أمري له اختارها
قال: أبيه، عن والدي أخربني قال: املعري، تامر بن عقيل بن القادر عبد ثني وحدَّ
بالتنوخي، امللقب منذر األمري ولده بعده لخم إمارة توىل عون بن مسعود األمري تُويفِّ ملا
النعمان األمري أخيه من أصغر املنذر األمري وكان قال: عظيمة. شهرة وبلغ الغزو، فأكثر
وحرضت للهجرة، ٤٥ سنة يف تُويفِّ مسعوًدا األمري وإن قال: منه، أنجب كان إنما سنٍّا

وأعقلهم. الناس أكرم من لبيبًا شاعًرا وكان هللا، رحمه دفنه
حدثنا قاال: اللخمي، الهيثم ابن الجماهر وأبو اللخمي حاتم بن عمرو أبو وأخربني
قال: والدين، الصالح وأهل املعمرين من وكان اللخمي، سهل بن راشد امليمون أبو
عىل أََر لم هللا فو سنة؛ عرشة ثماني ابن وأنا عون األمري بن مسعود األمري وفاة حرضت
لنجابته املنذر األمري وَلَده عليها أمريًا لخم أقامت تُويفِّ وملا قال: اليوم، ذلك من أشد لخم

للهجرة. واألربعني الخمس سنة يف تُويفِّ أنه فأرى وفاته أحسب وأنا قال: وفراسته،
بالد أقايص غزواته بلغت اإلمارة توىل ملا املنذر األمري أن الكتاب هذا من ويتبنيَّ
للهجرة، وستني أربع سنة يف كانت مسعود األمري ابن النعمان األمري وفاة وإن الروم،
سنة يف وفاته كانت التنوخي املنذر األمري أخاه وإن وشجاعة، إقدام صاحب كان وإنه
بركات، األمري ولده بعده اإلمارة وويل دونها، أو سنة وستون ثماٍن وعمره للهجرة ٧٨
األمري ولُده بعده لخم أمريَ وصار سنة، وعرشين بثماٍن أبيه وفاة بعد بركات األمري وتُويفِّ
وقتلهم للعباسيني بايع الذي هو مالك واألمري سنٍّا. قابوس األمري من أكرب وهو مالك،
وستون ثماٍن وعمره هجرية ١٣٤ سنة يف مالك األمري وتُويفِّ األموي، محمد بن مروان
وفاة قبل تُويفِّ حسان فاألمري وأرسالن؛ امللك وعبد واملنذر والنعمان حسان له وُولِد سنة،
بعد لخم أمري صار الذي وهو النعمان األمري أما خالًدا، األمري وولد سنني بثماني أبيه
املنذر، األمري أخوه بعده اإلمارة وتوىل هللا عبد األمري وولد ،١٣٩ سنة يف فتويف والده،

فوارس. األمري له وولد ١٣٧ سنة يف تُويفِّ امللك عبد واألمري
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املنذر األمري بريوت جبال إىل قدم للهجرة ١٤٢ سنة يف أنه األخرى الكتب من ويتبني
عبد واألمري حسان، األمري ابن خالد األمري إخوتهم: وأوالد أرسالن األمري وأخوه مالك بن

امللك. عبد األمري ابن فوارس واألمري النعمان، األمري ابن هللا
نزولهم أول وكان العبايس، الخليفة املنصور املؤمنني أمري بأمر قدومهم وكان
من وأول بالبالد، وتفرقوا املضارب نزلوا ثم باملغيثة، ثم ثعلبة، بن هللا تيم وادي بحصن
بعده وقام ،١٦٤ سنة شعبان يف طردال يف تُويفِّ حسان األمري ابن خالد األمري منهم مات
مالك األمري ابن أرسالن األمري تُويفِّ ثم سنة، وأربعني اثنتني عمره وكان عمرو، األمري ولده
ومالًكا، مسعوًدا، فكانوا: أوالده وأما املدارك. بعيد شجاًعا وكان للهجرة، ١٧١ سنة يف
السالم، عليه األوزاعي الشيخ عىل قرأ وقد وعونًا. وإسحاق، وهماًما، ومحموًدا، وعمًرا،
األمري ابن مسعود األمري بها تزوج ابنة سوى له يكن ولم مالك، بن منذر األمري وتُويفِّ
تركته والدهما سلمهما جدهما تُويفِّ وملا عيىس، واألمري هاني األمري منها له فولد أرسالن،
األشعث بنت من وهو محسن األمري الكبري ولده عنده وأبقى سلحمور، حصن إىل وانتقل

الداري. الغامر بن
يف وفاته وكانت ،١٤٧ سنة يف بناه الذي سلحمور حصن يف املنذر األمري وتُويفِّ
وملا بها. وسكناه الشويفات إىل مسعود األمري انتقال من الثانية السنة وهي ١٨٤ سنة
األمري ابن مسعوًدا األمري أخيه ابن عليهم وولوا والشيوخ األمراء اجتمع املنذر األمري تُويفِّ
تُويفِّ وملا أحد، له يُوَلد ولم الشويفات، يف أرسالن األمري ابن عون األمري وتُويفِّ أرسالن،
األمراء اتفق الشويفات، يف وُدِفن للهجرة ٢٢٣ سنة يف أرسالن األمري ابن مسعود األمري
أخيه ابن فأبى عقله؛ وجودة تدبريه لحسن أرسالن األمري ابن مالًكا األمري أخاه يولوا أن
بينهما األمر زال وما لنفسه. اإلمارة وطلب ذلك، قبول مسعود األمري ابن هاني األمري
الهزيمة فكانت خلدة، أرايض يف وتقاتال جماعة منهما كل جمع حتى استواء غري عىل
أعمال من اللجون إىل بأوالده ورحل الرحيل، إىل حينئٍذ فاضطر وأصحابه، مالك لألمري

وتوطَّنَها. مرص إىل فانتقل هنالك، أمره يستقم فلم فلسطني
اإلمام رضيح قرب من الروم أرسه الذي وهو أرسالن األمري ابن عمرو األمري وتُويفِّ
بعني اإلقامة كره رجع وملا سنني، أربع باألرس غيبته مدة وكانت األوزاعي، عمرو أبي
واألمري زيًدا األمري وولد للهجرة، ٢٠٠ سنة يف وفاته وكانت سكنها، كان التي التينة
يف أرسالن األمري ابن محمود األمري وتُويفِّ ولًدا، يعقب ولم جعفر األمري وتُويفِّ جعفًرا،
اختلف التي السنة وهي للهجرة، ٢١٥ سنة يف وفاته وكانت الحسني، األمري وله خلدة
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هاني األمري ورحل اقتسماها ثم جدهما، تركة عىل عيىس األمري وأخوه هاني األمري فيها
الخليفة مع سار ملا عنه نائبًا أبوه وجعله كبرية داًرا بها بنى سنتني وبعد عرمون. إىل
أرسالن األمري ابن مسعود األمري ابن محسن األمري تُويفِّ ٢٣٤ سنة ويف مرص، إىل املأمون
سوى له يُوَلد ولم مسعود، األمري ابن هاني األمري تُويفِّ ٢٣٨ سنة ويف أحًدا، يعقب ولم

شجاعته. لشدة األهوال؛ أبي بالغضنفر ب يُلقَّ وكان عامر، األمري
تلك يف أتاه ملا بالغضنفر ب لُقِّ وربما عظيمة، حروبًا العاصية أهل املردة حارب
اجتمعت تُويفِّ وملا حسنة، كتابة فيه فكتب الرتكي خاقان باألمري أمره اتصل وقد الحروب،
وأسمى أكربهم كان ألنه عليهم؛ أمريًا إسحاق األمري ابن إبراهيَم عليهم وأقاموا األمراء،
اإلمارة، عىل فأقره إليه سار دمشق إىل هللا عىل املتوكل املؤمنني أمري قدم وملا منهم، عقًال
األمري ابن عيىس األمري تُويفِّ بسنتني ذلك وبعد بخطه. توقيًعا له وكتب لواءً، له وعقد
وتُويفِّ مسعود، واألمري غانم األمري له وُولِد سلحمور، يف ألمه جده برتبة وُدِفن مسعود،
هذه ويف شداًدا، األمري وولد ٢٤٩ سنة يف أرسالن األمري ابن عمرو األمري ابن زيد األمري
ومنها العلم، طلب يف الشام إىل هاني األمري ابن عامر األمري ابن النعمان األمري سار السنة
ابن غانم األمري وتُويفِّ العلماء، من وغريه املربِّد العباس أبي عىل وقرأ بغداد، إىل سافر
صاحب وكان سنة، وثالثون أربع وعمره ٢٥٣ سنة يف مسعود األمري ابن عيىس األمري
من الثانية السنة ويف كندة، واألمري إياًسا األمري وولد السهام، رمي يُتِقن وحذق شجاعة
دخل النعمان واألمري ولد، بال أرسالن األمري ابن همام األمري ابن فهم األمري تُويفِّ وفاته
بها فاز شديدة حروب املردة وبني بينه وحدث ،٢٥٧ سنة ربيع يف وأعماله بريوت جبل
يُِقرُّه بخطه كتابًا له فكتب هللا، عىل املعتمد املؤمنني أمري خربها وبلغ عظيًما، فوًزا عليهم
وولد ،٢٦٦ سنة يف عمرو األمري ابن زيدان األمري ابن شداد األمري وتُويفِّ إمارته، عىل
األمري وتُويفِّ ولد، بال خالد األمري تُويفِّ ثم أرسالن، واألمري أسعد واألمري خالد األمري له
تويف الغرب أمري كان الذي وهو إبراهيم واألمري ،٢٧٢ سنة النعمان األمري والد عامر
األمري ولداه اختلف وفاته من الثالثة السنة ويف سنة، وتسعون خمس وعمره ٢٨٠ سنة
وادي وافيا فلما بدمشق، عليه للشكاية فقدما النعمان األمري مع هالل واألمري محبوب
إىل وانتقل أوالدهما، قتل ثم قتلهما، من عليهما هللا سلط البقاع أعمال من الحرير عني
إياس األمري وتُويفِّ مسعود، األمري ابن غانم األمري ابن إياس األمري الفيجانية يف دارهما
واألمري عدوان األمري وولد ٢٩١ سنة وفاته فكانت سنني، سبع بالفيجانية إقامته بعد

الفوز. بأبي ب يُلقَّ وكان غانًما، واألمري نًرصا
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وانقطعت ولد، بال طردال يف عمرو األمري ابن عون األمري تُويفِّ نفسها السنة هذه ويف
األمري وتُويفِّ زيد، األمري ابن شداد األمري تُويفِّ أيًضا السنة هذه ويف خالد، األمري ذرية به
محمد بن أحمد بالسواحل مرَّ ٣١٢ سنة ويف ،٣٠٣ سنة النعمان الدولة أمري ابن معتب
استقبله بريوت واىف فلما وبنوه، زوجه ومعه العبايس الرشيد هارون بن يعقوب أبي بن
منه خطب ثم قليل، غري زمنًا والغرب بريوت يف عنده فأقام ملنزله؛ ودعاه النعمان األمري
طويًال زمنًا معه وأقامت منها، فأزوجه املنذر األمري لولده كلثوم السيدة ابنته النعمان
،٣١٩ سنة غانم األمري ابن إياس األمري ابن نرص األمري وتُويفِّ تميم، األمري والدة وهي
وتُويفِّ البلوغ، دون وهو تُويفِّ فإنه همام األمري فأما همام، واألمري عامر األمري له وُولِد

ولد. بال عامر األمري
ثماٍن وعمره عامر األمري ابن النعمان بن حسام أبو األمراء أمري ذلك بعد وتُويفِّ
النحو يف متمكنًا جيًدا ويكتب الشعر ينظم وكان ،٣٢٥ سنة وفاته وكانت سنة، وتسعون
املسالك «تيسري التآليف من وله ومالك، األوزاعي بفقه زمانه أهل أعلم والفقه، والحديث
شعر وديوان األوزاعي، مذهب أصول يف الصحيحة» «األقوال وله مالك»، مذهب إىل
املردة، األعداء مع كثرية وقائع له وجرت الشعراء، ومدحته شهرته امتدت وقد جامع.
سنة النواحي وتلك بريوت برأس نزلوا قد وكانوا السواحل، يف االنتشار من الفرنج ومنع
ذلك وبسبب اإلسالم، من أرسوه بمن بهم فادى ثم نفر، ثمانية منهم وأرس فقاتلهم ٣٠٣
معتبًا، واألمري املنذر واألمري حساًما األمري وولد عليه، وخلع دمشق أمري إليه استقدمه
،٣٣٣ سنة إياس األمري ابن غانم األمري تُويفِّ ثم املنذر، األمري ولده بعده اإلمارة فتوىل
طالب األمري له وُولِد صنايع، وجملة الصب صناعة يحسن رسيعه الحظ حسن وكان
سنة شداد األمري ابن أسعد األمري ابن داود محمود أبو األمري تُويفِّ ثم يعقوب، واألمري
وراءهم يتخلف ولم جميًعا، وإخوته تُويفِّ أنه إال محمود األمري أكربهم أوالد له وُولِد ،٣٥٠
العمروسية يف املنذر الدولة سيف األمري بنى ٩٦١م لسنة املوافقة السنة هذه ويف أحد،
إياس األمري ابن عدوان الصمصام أبو األمري تُويفِّ ثم وجامًعا، كبريًة داًرا الشويفات من
سوى له يُوَلد ولم أحد، لرأي ينقاد ال أنه إال فصيًحا وكان ،٣٥٤ سنة غانم األمري بن
تُويفِّ ثم تََكنَّى، وبه صغريًا تُويفِّ صمصاًما األمري سماه ولد له ُولِد وقيل: هالل، األمري
فيها قدم التي السنة وهي ،٣٥٨ سنة أرسالن األمري ابن زيدان األمري ابن مفرح األمري
الدولة سيف األمري إىل وكتب وطربية، الرملة عىل واستوىل الكتامي، فالح بن جعفر
لريى لطيًفا جوابًا أجابه وعشريته قومه األمري استشار أن فبعد املعز؛ مواله لبيعة يدعوه
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بعد تَُطل لم ولكن بالده، وواله عليه فخلع إليه سار دمشق عىل استوىل فلما يكون، ما
يحب وكان مسعوًدا، واألمري تميًما األمري كلثوم من وولد ٣٦٠ سنة تُويفِّ إذ مدته؛ ذلك
األمري ولده أعماله عىل بعده اإلمارة فويل والحديث، والفلك بالنحو مولًعا والعلماء العلم
السنة هذه ويف مفرج، واألمري طلحة األمري له وولد ٣٦٠ سنة زيدان األمري وتُويفِّ تميم،
الجبل بإمارة محمود األمري ابن الحسني األمري ابن عمرو األمري ابن درويش األمري استقل
مع املنذر األمري ابن تميم األمري وسار دمشق، عىل املستويل الرتكي هفتكني قبل من
الغرب أمراء وكان القاهرة، إىل البحر يف بريوت من شيخ وابن مرهوب بن ظالم األمري
التي الحروب بسبب األحوال اختلفت عندما بسنة ذلك قبل الغرب بينهم اقتسموا قد
األمراء وتحزَّب املعز، مواله عساكر يف جوهر القائد وبني والقرامطة هفتكني بني جرت

لفريق. منهم قسم كل األرسالنيون
ردَّ هفتكني أُِرس وملا العزيز، املؤمنني أمري مع تميم األمري قدم الثانية السنة ويف
،٣٧٢ سنة يف إياس األمري ابن غانم األمري ابن يعقوب األمري وتُويفِّ عمله، إىل تميًما األمري
بعد درويش الدولة فخر األمري تظاهر السنة هذه ويف ربيعة، األمري سوى له يُوَلد ولم
سبع وعمره مسموًما تُويفِّ وِقيَل: الثانية، السنة يف تُويفِّ ثم تميم، األمري نَه فأمَّ اختفائه،
تُويفِّ ثم ومالك، وعمرو وزهري ومذحج ومراد وسليمان منصور له وُولِد سنة، وسبعون
وأعقب الغيث، بأبي يُكنَّى وكان ،٣٧٧ سنة إياس األمري ابن عدوان األمري ابن هالل األمري
ذلك قبل وكان مجذوًما، ٣٨٣ سنة يف يعقوب األمري ابن ربيعة األمري وتُويفِّ وأحمد، كعبًا
بريوت منصوًرا الدولة نارص األمري منجوتكني األمري وىلَّ السنة هذه ويف الذكاء. شديد
القاهرة، إىل بكتب زهريًا األمري أخاه وسريَّ صيدا، مذحًجا األمري وأخاه لبنان، وجبل
منجوتكني رجع وملا حمدان، بني ملحاربة الرتكي منجوتكني مع منصور األمري ه وتوجَّ
واستقل حمدان، بني إىل تميم ففرَّ الجبل، إىل بجيش منصوًرا األمري جهز حمدان بني عن
إىل حلب من تميم إليه قدم الكتامي سليمان األمري منجوتكني هزم ملا ثم باإلمارة، منصور
غالب األمري ووىل وبريوت، الغرب مطوًعا األمري ولده ووىل طرابلس، وواله فأكرمه دمشق
ابن سعيد األمري ابن حمزة األمري ابن هارون األمري ووىل صيدا، املنذر بن مسعود بن
األمري تُويفِّ ثم بالرملة، الجراح ابن عند الدولة نارص األمري واختفى صوًرا، الحسني األمري
طرابلس عن رصفه بعد وذلك ،٣٨٧ سنة يف املنذر األمري ابن مطوع أبو تميم الدولة عز
األمري ابن إبراهيم األمري ابنة سعدى زوجته من مطوع األمري سوى له يُوَلد ولم بسنة،
٣٩٠ / ٩٩٩م سنة ويف الالذقي. التنوخي إبراهيم األمري ابن محمد األمري ابن إسحاق
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وحامًدا وتميًما غالبًا وأعقب سنة، وأربعني تسع عن املنذر األمري ابن مسعود األمري تُويفِّ
واألمري منصور الدولة نارص األمري بني القتال وقع ٣٩٣ / ١٠٠٢م سنة ويف ومحموًدا،
األمري فحزب باإلمارة الدين نارص األمري فوعد أرسل كان بكاًرا األمري ألن وذلك مطوع؛
األمري أصحاب فانهزم اليابس؛ من بالقرب مرتغون يف القتال إىل األمر وآل إليه، الناس
األمري ابن العباس األمري وُجِرح عمرو، واألمري زهري األمري وأخواه هو وُقِتل منصور،

أيام. بعد فتُويفِّ زهري
األمري ابن صالح األمري ابنة عائشة من وفاتك ونارص عقيل املنصور لألمري وُولِد
األمري ابن مفرج األمري ابنة صفية من وخارجة الفواريس، الحسن األمري ابن هاشم
األمراء بقية وآمن باإلمارة فاستقل مطوع األمري أما الرميل، الطائي الجراح بن دغفل
الخليفة، إىل فيه وكتب عليه، فحنق بكار بن مطوع األمري وخالف بمحالتهم، فأقاموا
إىل مطوع األمري فاستقبله اللحياني، مفلح دمشق فتوىل أشهر بعد بكار ابن تُويفِّ ثم
ويف عنه. بالعفو األمر فصدر الخليفة، إىل فيه وكتب مفلح، فأكرمه حوران من جاسم
وعمارة، عدي، أوالد: أربعة وله منصور، األمري ابن فاتك األمري تُويفِّ ٤٠٠ / ١٠٠٩م سنة
وأعقب حسام، األمري ابن بكر أبو األمري تُويفِّ ٤٠٢ / ١٠١١م سنة ويف ونرص. وغازي،
األمري ابن طعمة األمري تُويفِّ ٤٠٨ / ١٠١٧م سنة ويف وجذيمة. وعامًرا ُكنِّي، وبه حساًما
الفضل أبو األمري تُويفِّ ٤١٠ / ١٠١٩م سنة ويف وعثمان، عيل وله مسعود األمري ابن غالب
وكان وبركات، وموىس وهاني القيس امرؤ وله املنذر األمري ابن تميم األمري ابن مطوع
الدهاء؛ كبري عاقًال الخط، وحسن واملنطق والنحو بالفقه املعارف غزير مقداًما شجاًعا
األمري ابن موىس الدين عماد إمارة طلب حزب حزبني: وفاته بعد الغرب أهل فتحزب
األمري ابن صالح األمري ابن همام األمري ابن معضاد الفوارس أبي إمارة واآلخر مطوع،
لألمري عنها تنازل سنة وبعد اإلمارة، عىل موىس استواء إىل األمر فآل الفواريس، هاشم
املنذر وله درويش بن سليمان بن مرة األمري تُويفِّ ٤١٥ / ١٠٢٤م سنة ويف الفوارس. أبي
سنة يف عمرو األمري ابن هللا عبد األمري ابن إبراهيم إسحاق أبو األمري تُويفِّ ثم وحمزة،
وعمره سنني بثالث أبيه وفاة قبل تُويفِّ محمود، األمري منهم أوالد وله ٤٢٠ / ١٠٢٩م،
مرة األمري ابن املنذر األمري ابن بكر أبو األمري تُويفِّ أيًضا ٤٢٠ سنة ويف سنة. عرشون
السنة تلك ويف إبراهيم. واألمري هشام األمري وله الصياغة، يتقن وكان سليمان، األمري ابن
فتُويفِّ ومطوع، وطعمة خزاعة له وُولِد مطوع، األمري ابن القيس امرؤ األمري تُويفِّ نفسها
بكر أبي بن عامر األمري تُويفِّ ثم صغريًا، تُويفِّ ولد مطوع لألمري وُولِد ولد، بال خزاعة
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نفسها السنة هذه ويف أحًدا. يلدا ولم يا فتُوفِّ وسليمان، سليم وله ٤٢٣ سنة يف حسام بن
األمري وتُويفِّ صغريًا، تُويفِّ ولد سوى له يُوَلد ولم منصور، بن فاتك بن عدي األمري تُويفِّ
ويف سنني. بثالث ذلك قبل املنذر األمري ابن مسعود األمري ابن محمود األمري ابن حمدان
وثالثون اثنتان وعمره مطوع األمري ابن الدين بعماد امللقب موىس األمري تُويفِّ ٤٢٨ سنة
بن سعد بن حمزة بن هارون األمري تُويفِّ ٤٣٢ سنة ويف وعونًا، عيىس وأعقب سنة،
الفوارس أبو األمري تُويفِّ السنة هذه ويف ذكر، بال سليم األمري تُويفِّ ثم سليم، وله محمود
بن عيل بن معروف الفضائل أبو األمري بعده اإلمارة فتوىل الغرب، أمري الفواريس معضاد
اإلمارة انتقلت ثم ،٤٣٩ سنة تُويفِّ حتى باإلمارة وأقام درويش، بن مذحج بن هللا عبد
معروف: لألمري وُولِد موىس، الدين عماد بن عيىس بن عمر الدولة شجاع الغارات أبي إىل
أحًدا، يعقب ولم عمرو، فتُويفِّ عمرًوا القيس امرؤ وولد وجعفر. وغسان، القيس، امرؤ
األمري وتُويفِّ عقب، بال جميًعا وا تُوفُّ أوالد عدة ولُده فوَلَد واحًدا ولًدا َوَلَد غسان واألمري
تُويفِّ السنة هذه ويف وطي، عدي وله ٤٣٥ سنة يف سليمان بن مرة بن حمزة عدي أبو
أحًدا، ب يُعقِّ ولم سنة، وأربعني ثالثة عن درويش بن مالك بن درويش سعد أبو األمري
واألمري منصور بن عقيل بن سهل واألمري مسعود بن نسيم بن القادر عبد األمري وتُويفِّ
ويف أحًدا، يعقبوا فلم بالطاعون جميًعا توفوا ٤٤٠؛ سنة يف منصور بن نرص بن هاني
لقتال وتجهز دمشق، أمري حمدان بن الدولة نارص العبيدي املستنرص توىل السنة هذه
وصحبه بجماعته فقدم إليه يستقدمه عمر األمري إىل بعث حلب، يف مرداس بن شمأل
مظفًرا األمري املذكور باهلل املستنرص فقلَّد خائبني، ورجعا مرداس ابن فحاربا حلب، إىل
األمري وعىل عليه فقبض وأصحابه، حمدان ابن عىل بالقبض وأمره دمشق، إمارة الصقيل
الدولة رشف األمري مظفر األمري ووىل الرملة، يف ثم صور يف واعتقلهما وصادرهما عمر
رشف األمري صحب وفيها والغرب، بريوت إمارَة منصور بن فاتك بن قابوس سعيد أبا
عمه ابن باإلمارة عنه نائبًا وأقام مرداس، بني بحرب املأمور الخادم ورجاله هو الدولة
بحرب قابوس األمري ُقِتل التالية، السنة ويف مرة. بن حمزة بن طي الدولة سعد األمري
وأرجع حمدان، ابن عن املؤمنني أمري فأفرج سعيد، ى يُسمَّ ولد له وكان مرداس، بني

إمارته. إىل عمر الدولة شجاع األمري
األمري بن عيىس األمري تُويفِّ ثم هالل، األمري ابن العزيز عبد األمري تُويفِّ ٤٤٢ سنة ويف
حسان واألمري عمر األمري له وُولِد التصدق، كثري الدين يف ورًعا وكان ،٤٤٤ سنة موىس
بكر، أبي األمري ابن حسام األمري ابن معضاد األمري تُويفِّ ٤٤٨ سنة ويف حسني، واألمري
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والحمام العني دار بناء عمر األمري أتمَّ السنة هذه ويف طريف، واألمري عبيد األمري وله
منها أزوجه عيل؛ الرشيف ابنة زينب بالسيدة ج وتزوَّ عرمون، قرية يف منها بالقرب
الحسني بن هللا عبد بن الحسني بن محمد ابن هو عيل والرشيف أحمد، الرشيف أخوها
طالب أبي بن عيل بن الحسني بن عيل بن الحسني بن هللا عبيد بن عيل بن إبراهيم بن
زيدان األمري ابن مفرج األمري ابن الكريم عبد املجد أبو األمري تُويفِّ ثم عليه، هللا صلوات
األمري تُويفِّ نفسها السنة هذه ويف بقليل، بعده زيدان فتُويفِّ زيدان، األمري وله ،٤٥٢ سنة
عثمان، واألمري مطوع، األمري له: وُولِد مطوع، األمري ابن القيس امرئ األمري ابن طلحة
وله تُويفِّ مرة، األمري ابن حمزة األمري ابن طي الدولة سعد األمري وتُويفِّ صدقة. واألمري
املعرفة غزير فاضًال عامًلا وكان ،٤٥٨ سنة يف وفاته وكانت بقليل، بعده تُويفِّ صغري ولد
األمري تُويفِّ ٤٦٣ سنة ويف الصايف. املورد اه سمَّ النحو يف كتابًا ألَّف والفرائض، بالنحو
واألمري الرحيم، عبد واألمري طعمة، األمري له وُولِد غالب األمري ابن طعمة األمري ابن عيل
بها ابتنى الفواريس، معضاد األمري ابن فوارس األمري ابنة تقية السيدة من الحليم عبد

فوارس. األمري ابن يوسف باألمري زهرة السيدة أخته وأزوج عيل، األمري
وله موىس األمري ابن عيىس األمري ابن حسان زيد أبو األمري تُويفِّ ٤٦٧ سنة ويف
زنكي الدولة رشد الفوارس أبو األمري تُويفِّ ٤٧٠ سنة ويف صغريًا، هذا وتُويفِّ زيد، األمري
وكان سنة، وأربعون ثمان وعمره مسعود األمري ابن محمود األمري ابن صالح األمري ابن
وصفد، وبعلبك اللجون مثل الكبرية، األعمال َوِيلَ امللوك، لدى الحظوة شديد الهمة بعيد
أحد، له يُوَلد ولم ،٤٦٩ سنة يف مفرج األمري ابن هللا عبد األمري ابن فوارس األمري تُويفِّ ثم
أوالد له وُولِد ،٤٧٠ سنة يف مطوع األمري ابن القيس امرئ األمري ابن خزاعة األمري وتُويفِّ
وعمره ٤٨١ سنة عيىسيف األمري ابن عمر الدولة شجاع األمري وتُويفِّ بحياته، جميًعا توفوا
وقبل عيل، الرشيف جده باسم سماه عيل؛ األمري سوى له يُوَلد ولم سنة، وستون اثنتان
ولٍد، بال معروف األمري ابن القيس امرئ األمري بن عمرو األمري تُويفِّ أشهر بعرشة وفاته
مصطفى عون أبو األمري وتُويفِّ بالسياحة، عمره غالب قىض التهجد، كثري ورًعا وكان
عون فاألمري مالك. واألمري عون، األمري وهما: ولدين؛ عن موىس األمري ابن عون األمري ابن
إىل هم وسريَّ رجاًال عيل الدولة عضد األمري ز جهَّ ٤٩٤ سنة ويف ،٤٩٣ سنة يف بتوًال تُويفِّ
كان إذ املقدس؛ بيت ملك جوفروا أخي الفرنيس بلدوين لألمري يكمنون الكلب نهر مفارة
بهم، وظفر حاربهم باملكمنني التقى وملا أخيه، تاج ِلريث رجل ألف يف القدس إىل قادًما
بريوت من رجاًال عيل الدولة عضد األمري جمع التالية السنة ويف طريقه. يف سائًرا وظل
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أمري ريمون األمري عىل الطريق ليقطع الكلب نهر إىل بهم وسار وعكة، وصيدا وصور
نهر بلغ وملا بعسكره، القدس من فحرض بلدوين بامللك ريمون األمري فاستنجد طولوسا،
ريمون ومعه بلدوين ورجع فيها، وحارص بريوت، إىل برجاله الدولة عضد انهزم الكلب
وأمره صيدا، عليٍّا األمريَ وىلَّ ذلك الشام ملك رقاق امللوك شمس بلغ وإذ القدس، إىل
الدولة مجد األمري عنه نائبًا صيدا إىل وأرسل فحصنها. بريوت؛ وبتحصني بتحصينها

هللا. عبد بني األمراء من هللا عبد األمري ابن سليمان األمري ابن عدي األمري ابن محمد
فيها وكان وبحًرا، برٍّا بريوت وحارص جيوشه بلدوين جمع ٥٠٤ / ١١١٠ سنة ويف
استنجد فتحها بلدوين عىل تعذَّر وملا قرباه، ذوي من وجماعة الدولة شجاع األمري
يف من فتجمع فأنجدوه، سبق؛ فيما تاريخهم يف مرَّ ما عىل املردة وأمراء السواحل بإفرنج
يف الفريقان هبَّ ثم الغازية، مرج يف الجنوبية األنحاء يف ومن جبيل، يف الشمالية األنحاء
الغرب ودهموا الساحل، طريق عىل والجنوبيون الجرد طريق عىل الشماليون واحد، يوم
الذي إال يَنُْج ولم به، يدهم بلت من وأرسوا وقتلوا فيه، ما نهبوا أن بعد فأحرقوه صباًحا
بن إبراهيم بن موىس األمري األمراء من فُقِتل والفارين، املختبئني من عليه عينهم تقع لم
األمري وولده بكر أبي بن هشام بن القاسم واألمري الصغار وأوالده املنذر بن بكر أبي
مالك واألمري زهري، واألمري أسد األمري وولداه قابوس بن سعيد بن مودود واألمري إدريس،
الخرض بن يحيى واألمري حسام، بن معضاد بن عبيد واألمري عون، بن مصطفى بن
فارس بن يوسف بن حليم بن عيل واألمري يوسف، األمري وأخوه عيل، بن الحسني بن
ثابت األمري وأُِرسَ فوارس، بني ساللة بهم فانقطعت عمه؛ وبنو وإخوته وأوالده الفواريس
املأسورين مع ُقِتال ثم ثابت، بن فراس بن الرحمن عبد األمري وحفيده عيل بن معروف بن
عضد األمري ابن بحرت األمري سوى الغرب يف املوجودين األمراء من يَبَْق ولم بريوت، يف
إىل اإلفرنج انحدرت ثم عنها، اإلفرنج جلت حتى عرمون يف أمه أخفته إذ عيل؛ الدولة
األمراء: من فُقِتل شهرين حرصها بعد بالسيف ففتحوها الحصار، عليها وشددوا بريوت
واألمري الهمة، بعيد صبوًرا عاقًال كريًما شجاًعا وكان عيل؛ الدولة عضد الكبري األمري
ساعد األمري وولده طعمة بن عيل بن الحليم عبد واألمري معروف، بن ثابت بن سالم
الحسني، بن عيل بن الخرض األمري منهم: ثالثة وأُِرسَ عيل. بن الرحيم عبد األمري وأخوه
الثاني اليوم ويف غريهم، وجماعة عيل. بن طعمة بن عيل واألمري الحسني، األمري وولده
برٍّا بجيوشه وسار كافة، أعناقهم ورضب املدينة خارج جميًعا األرسى بلدوين أخرج
الحصار، عليها فشدَّد — تقدَّم كما — الدولة مجد األمري فيها وكان صيدا، ونازل وبحًرا،
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درهم، ألف عرشين عىل صلًحا بلدوين مع عقدوا السالمة من فيها ومن األمري يئس وملا
صفصًفا قاًعا فألفاه الغرب وأتى لبلدوين، البلدة مسلًما سامًلا الدولة مجد األمري فخرج
باإلمارة. واستقلَّ السكان واسرتجاع الرتميم يف رشع ثم والعويل، البكاء إال فيه يُسَمع ال
معينة، قرى ويُقطعه اإلمارة يُولِّيه كتابًا طغتكني دمشق ملك إليه كتب ٥٣١ سنة ويف
سنة يف ُقِتل حتى كذلك زال وما إطالقه، عىل فندموا اإلفرنج يغزو جعل ساعده اشتدَّ وملا
بناهض املعروف بحرت األمري بعد اإلمارة فويل هللا عبد األمري وله الربج أرض يف ٥٣٢
أخفته إذ الغرب؛ أمراء من تخلف الذي وهو عيل، الدولة عضد بن العشائر أبي الدين
وكان عيل. األمري وله ٥٦١ سنة تُويفِّ أن إىل باإلمارة بحرت زال وما صغريًا، وكان أمه
أعظمها من اإلفرنج، مع كبرية وقائع له جرى الفعال، كريم املقال صادق بحرت األمري
كبري، خلق اإلفرنج من فيها ُقِتل الغدير، نهر عند ٥٤٦ سنة يف جرت التينة، رأس واقعة
نور امللك الغرب أقطع بحرت األمري تُويفِّ وملا فيها، نوا وتحصَّ بريوت إىل الباقون وانهزم
ويف الدولة. زهر أو التنوخي، الغرب بأمري املعروف كرامة األمري زنكي بن محمود الدين
منه يطلب عيل األمري إىل مرص ملك الرضغام املنصور امللك كتب مسيحية، ١١٦٢ سنة
رئيس كان الذي شاور ونجدة الدين نور عن الشام أمراء إخراج يف جهده يسعى أن
ذلك الدين نور فبلغ وأخبارهم؛ بأحوالهم الرئيس هذا يكاشف وأن مرص، يف الوزارة
عرمون إىل ساروا ثم اإلفرنج، فقتلهم أوالد، أربعة وله كرامة األمري تُويفِّ ثم عليه، فتغريَّ
اإلفرنج فرموا عاٍل تلٍّ عىل وأعوانه األمري وكان فاقتتال، عيل الدولة عرف األمري فلقيهم
وشتتوهم، فهزموهم الجبال، قمم من السيل انحدار عليهم وانحدروا والنبال بالحجارة
كتابًا عيل األمري إىل كتب الدين نور بن الصالح امللك ذلك بلغ وملا باإلمارة. األمري واستقل

وأجداده. آباؤه كانت ما نحو عىل الغرب ويوليه عليه به يثني
جمال األمري وبني عيل الدولة عرف األمري بني نفرة وقعت مسيحية ١١٨٦ سنة ويف
جمال وىلَّ بريوت فتح ملا يوسف الدين صالح ألن وذلك التنوخي؛ كرامة بن حجي الدين
بريوت اإلفرنج حارصت حتى النفرة تلك ولبثت ألبيه، كان ما وأقطعه الغرب الدين
صاحب الكناني أسامة الدين عز األمري بريوت عامل وانهزم مسيحية، ١١٩٥ سنة يف
إىل وارتحل عليٍّا، وصالح نفسه، عىل حجي األمري فخاف عليها اإلفرنج واستولت حجي،
ناهض األمري ابن عيل الدين قوام الدولة عرف األمري وتُويفِّ إقطاعه، لكلٍّ وكان طردال،
اللسان فصيح وكان عرمون، يف وُدِفن ٦٢٧ سنة عيل الدولة عضد األمري ابن بحرت الدين
لألمري فُولِد صالح، الدين زين األمري سوى منهم يَِعش لم أوالد له وُولِد بالرعية، عادًال
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ثم مفرج، الدين قطب األمري له ُولِد ثم بحرت، الدولة عضد اليمن أبو األمري الدين زين
البرش أبو األفضل األمري ثم مسعود، الدين صالح عال ثم يوسف، الدين بدر األمري له ُولِد
ابن محمد الدين أنجم األمري ابنة جميلة جميًعا وأمهم عيل الدين رشف األمري ثم شاكر،
تقي األمري مفرج الدين قطب لألمري وُولِد التنوخي، كرامة بن حجي الدين جمال األمري
الدين عماد مسعود الدين ولعالء مفرج، الدين سيف يوسف الدين ولبدر نجا، الدين
العمر من وله ٦٩٥ / ١٢٩٥م سنة يف صالح الجيش أبي الدين زين األمري وتُويفِّ موىس،
ترميم منها آثار عدة وله شجاًعا وكان الغرب، عرمون يف وُدِفن ونيِّف، سنة سبعون
عز اليمن أبو األمري ولده وتُويفِّ اإلفرنج، أحرقها كان التي عرمون ودار والحمام املسجد
وفاته قبل يوسف الدين بدر األمري وولده سنة عرشة بإحدى وفاته قبل بحرت الدولة

سنني. بخمس
ابنة نفيسة بالرشيفة مفرج الدين سيف األمري ج تزوَّ ٧٠٤ / ١٣٠٤ سنة ويف
للصلح املذكورة السنة يف للغرب ه توجَّ ملا أزوجه عدنان؛ بن محمد الدين زين الرشيف
دمشق؛ نائب األخرم أقوش من لذلك مندوبًا الغرب أمراء وبني والجبل كرسوان أهل بني
له فُولِد بها، ابتنى لنفسه، نفيسة ابنته منه وخطب بداره، وأنزله املذكور األمري فدعاه
يف الجيش أبي األمري ابن عيل الدين رشف األمري وتُويفِّ صالح، الدين نور األمري منها
قطب األمري ابن نجا الدين تقي األمري تُويفِّ ثم يوسف، الدين بدر األمري وله ،٧١٥ سنة
الخط حسن وكان ،٧٢٢ سنة يف صالح الدين زين الجيش أبي األمري ابن مفرج الدين
٧٣٠ سنة ويف حمدان. الدين عز واألمري عثمان الدين نور األمري وله النحو، يف متمكنًا
شجاًعا الهمة بعيد وكان مسعود، الدين عالء األمري ابن موىس الدين عماد األمري تُويفِّ
األمري ابنة عفيفة الدين عصمة السيدة زوجته من عمر الدين فيض األمري وله حكيًما،
التنوخي. محمد الدين نجم األمري ابن خرض الدين سعد األمري ابن الحسني الدين نارص
صالح، الدين نور األمري سوى له يُوَلد ولم مفرج، الدين سيف األمري تُويفِّ ٧٤٠ سنة ويف
صدر العز أبي األمري ابن إسماعيل الدين مجد الفيض أبو األمري ٧٧٢ سنة يف تُويفِّ ثم
رشف األمري ابنة عدال زوجته من له وُولِد شاكر، البرش أبي األمري ابن إبراهيم الدين
هللا عبد بني األمراء من سليمان الدين علم األمري ابن جواد الدين عز األمري ابن عيل الدين
األمري تُويفِّ نفسها السنة هذه ويف ،٧٧٢ سنة يف عقب بال فتُويفِّ طاهر، الدين سعد األمري
علم األمري الجيش أبي بني من تُويفِّ ٧٨٨ سنة ويف سنني، تسع ابن وهو مفرج الدين عز
ويف أحًدا. يعقب ولم موىس، الدين عماد األمري ابن الدين فيض األمري ابن سليمان الدين
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املحسن عبد الدين زين الجود أبي األمري ابن صدقة الدين صالح األمري تُويفِّ ٧٨٩ سنة
األمري بني الغرب وقعة كانت ٧٩٠ / ١٣٨٨م سنة يف ثم إبراهيم، الدين صدر األمري ابن
الغرب أمراء وبني األعمى أوالد األمراء وأنصاره كرسوان وتركمان منطاش نائب أرغون
الغرب: قرى من وأُْحِرق بريوت، ونُِهبَْت الغرب، أمراء فانهزم الظاهر؛ امللك أصحاب
الجيش أبي بني من األمراء من وُقِتل دونها. وما وعيتات، وشمالل، عنوب، وعني عيناب،
هللا، عبد الدين جمال األمري جد مفرج الدين سيف األمري ابن صالح الدين نور األمري
هللا عبد الدين جمال األمري وُقِتل نجا، الدين تقي األمري ابن حمدان الدين عز األمري وُقِتل
الدين نارص األمري وأُِرس عماد، الدين شجاع األمري ولده وُقِتل عثمان، الدين نور األمري بن
خزاعة الدين قطب واألمري عيل الدين رشف األمري ابن يوسف الدين بدر األمري ابن بشري
الحسني الدين عز واألمري أسعد الدين نجم األمري وأخوه مسعود، الدين عالء األمري ابن

بشري. الدين نارص األمري أخي يوسف الدين بدر األمري ابن
يحيى الدين سيف األمري سوى الجيش بني األمراء من يَنُْج لم فإنه وبالجملة،
من وبعض هو نجا فإنه هللا؛ عبد الدين جمال األمري والد صالح الدين نور األمري ابن
ُقِتل حتى أثره يف زالوا وما األسود، مقاتلة يقاتلهم وهو أعداؤه تبعه وقد أصحابه،
يف دار إىل أعدائه وجه عن فمال أعوانه، عنه وتفرَّق مثخنًا، جرًحا هو وُجِرح جواده،
هناك، كهٍف يف النساء بعض مع مختبئة أمه فألفى النجاة، بغية االختفاء يريد الغرب
سيف بمغرام الكهف ذلك َب ولُقِّ القوم، جال حتى واختبأ جراحه، وشدت إليها تْه فضمَّ
امللك أن حدث ذلك أثناء ويف رجاله. إليه يجمع أخذ جراحه برئت وملا اآلن، حتى الدين
املواقع وشهد برجاله، إليه األمري فسار وقتله، غزة نائب باكيش عىل زحف برقوق الظاهر
شجاعة هناك األمري من فبدت دمشق، وحصار وأصحابه جنتمر وبني بينه جرت التي
وثبات شجاعته من الظاهر امللك فُرسَّ األسود كهجمات هجماته وكانت عنرت، شجاعة وال
وسأله األعمى، بني واألمراء كرسوان تركمان أعدائه عىل بامللك األمري استعان ثم جأشه،
فاصطدم ليًال، الرتكمان ودهم برجاله كرسوان األمري فأتى ه، فأمدَّ بالرجال ه يُِمدَّ أن
الحرب، نار بينهما واستََعَرت ميكائيل زوق من بالقرب منطاش جورة يف الفريقان
األعمى بن عيل األمري وُقِتل كبريًا، عدًدا منهم وقتل أعداءه فهزم األبطال قتال األمري وقاتل
عمر األمري ن وتحصَّ وضواحيه، الرتكمان زوق ونهب املنهزمني، آثار يقفو األمري وسار
القرية دخل ثم الدين، سيف األمري فحارصهما غزير، يف األعمى ابنا عيل األمري وأخوه
الظاهر امللك فأخرب عاد ثم قتلهما، ثم أليًما، عذابًا وعذَّبهما األخوين، عىل وقبض عنوة،
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الكروب، بمفرج عشريته ولقبته والغرب، بريوت عىل أمريًا امللك فأقرَّه أمره؛ من كان بما
إىل انضمَّ الظاهر مرصملحاربة من ومنطاش حاجي الصالح خرج وملا الشعراء، ومدحته
حسنًا بالءً فيها فأبىل الحرب وحرض لبنان، أمراء من بجماعة الدين سيف األمري الظاهر
الخيل من فرسني األمري وهب أعدائه عىل النرص للظاهر تمَّ فلما شهرته، بذلك فازدادت

الدين. سيف األمري أصحاب األمراء جميع عىل وأنعم إقطاعات، عدة وأقطعه الجياد،
من خرجوا الذين لإلفرنج الدين سيف األمري تصدَّى مسيحية ١٤١٣ سنة ويف
االمتداد عن فصدَّهم وقتًال، أًرسا الساحل يف يعيثون وجعلوا الدامور، عند الرب إىل البحر
جرار بجيش دمشق من الخاصكي املحمودي شيخ املؤيد امللك نهض حتى السواحل يف
جمال األمري ولده رجاله عىل واستخلف البقاع، إىل الدين سيف األمري فلقيه لقتالهم،
ودعاه يكون، أن ينبغي كيف اإلفرنج قتال يف رأيه امللك عىل فعرض هللا، عبد الدين
فنزل الجيش وأما بالشويفات، األمري بدار وحاشيته هو ونزل فأجابه، عنده ينزل ألن
إىل بالجيش امللك قام ثم عليهم، ينفق واألمري ثالثًا وجيشه امللك وأقام الغدير، ماء عىل
الفريديس إىل امللك ورجع فهزموهم، اإلفرنج عىل وهجموا األمري، رجال كان حيث الناعمة
بملك ولقبه سنية، خلعة عليه فخلع األمري ودعه حيث البقاع إىل انتقل ثم بها، فبات
وما صيته، وانترش األمري، صولة فعظمت الساحلية؛ الواليات جميع إليه وضمَّ األمراء،
وله سنة، وخمسون ثماٍن وعمره الشويفات يف ٨٢٧ / ١٣٢٤ سنة تُويفِّ حتى كذلك زال
طويل وكان عثمان؛ الدين وفخر مفرج، الدين وصالح هللا، عبد الدين جمال أوالد: ثالثة

األمراء. من غريه ينلها لم شهرة نال الطلعة، جميل الصدر عريض القامة
الدين سيف األمري بن هللا عبد الدين جمال األمري تُويفِّ ٨٥٠ / ١٤٤٦ سنة ويف
الدين صالح األمري أخوه ويل وفاته من الثانية السنة ويف يحيى، الدين سيف وله يحيى
األمري له وُولِد ٨٨٨ / ١٤٧٢ سنة يف تُويفِّ أن إىل باإلمارة وبقي لبنان، جبل إمارة مفرج
األمري ابن عثمان الدين فخر األمري تُويفِّ ثم خليل، الدين بهاء واألمري صالح الدين زين
الدين عز األمري سبط وهو يوسف الدين صالح األمري وله ٨٩٠ سنة يف يحيى املكارم أبي
الدين صدر األمري تُويفِّ ٩٠٠ سنة ويف التنوخي، عيىس الدين رشف األمري ابن صدقة
ذََكر، له يُوَلد ولم هللا، عبد الدين جمال األمري ابن يحيى الدين سيف األمري ابن إبراهيم
األمري وله ،٩١٦ سنة يف مفرج الدين صالح األمري ابن خليل الدين بهاء األمري تُويفِّ ثم

محمد. الدين نور واألمري أحمد الدين جمال
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سليم السلطان بني دابق مرج يف موقعة وقعت أن ٩٢١ / ١٥١٥ سنة يف وحدث
األرشف أتباع من وكان الجركيس، الغوري قانصوه األرشف امللك وبني العثماني خان
وبني بينهما لوحشة خيانته إىل هذان فماَل الجركسيان، بك وخري الغزايل بردوي جان
إال لبنان أمراء من وجماعته الدين جمال األمري وكان سليًما. السلطان فماآل متبوعهما،
خري ورفيقه الغزايل فرَّ الجيشان التقى فلما الغزايل، إىل يميلون التنوخيني كرامة بني
األمراء وبقية الدين جمال األمري ومعهما معسكره إىل ا وانضمَّ سليم، السلطان إىل بك
للسلطان الشامية الديار عىل السلطة واستقرت املوقعة تلك يف الغوري ُقِتل وإذ واألعوان،
ووىل والجرد، واملتن الغرب بالد الدين جمال األمري الغزايل فوىل عليها، الغزايل وىل سليم
عن الحنش ابن خرج ثم كرسوان، الرتكماني عساًفا واألمري الشوف املعني قرقماز األمري
فاستوىل برجاله؛ الدين جمال األمري فوافاه لقتاله، الغزايل فقدم سليم؛ السلطان طاعة
الدين جمال األمري ومعه الغزايل أتى ثم وجهه. من الحنش ابن وفر صيدا، عىل الغزايل
الحنش، ابن ملماألتهم التنوخي يحيى الدين رشف واألمري معن بني عىل وقبض الشوف،
لبنان جبل سائر عىل أمريًا األمري هذا أصبح بحيث الدين جمال األمري لوالية الشوف وضمَّ
الشوف، ه فوالَّ بدمشق السلطان لدى أمره أصلح املعني الدين فخر األمري ولكن الجنوبي،
جمال لألمري معاكسة قيسية أنفسهم معن بنو فدعا األمريين، بني النفرة ذلك إذ فوقعت

كبريًا. استحكاًما بينهما الخالف استحكم وقد يمنيني، كانوا ألنهم وذويه؛ الدين
الرتكماني عساف بن قايتباي األمري الدين جمال باألمري لجأ ٩٢٤ / ١٥١٨ سنة ويف
ُقِتل ولكن أخويه، وبني بينه أصلح ثم نَه، فأمَّ حسني، واألمري حسن األمري أخويه من خوًفا
بني الحرب انتشاب إىل فأدَّى واليمنية، القيسية بني األمر واستفحل ذلك، بعد األخوان
رجل مائتي يف سار مسيحية ١٥٣٨ سنة يف أنه الدين جمال لألمري جرى ومما الفريقني.
وزير عليه فخلع فيها، العثمانية الدولة عساكر مواقع وحرض بحًرا، قربس إىل بريوت من
ثم مرسوًرا، فرًحا فعاد حاجاته؛ بقضاء يوصيه دمشق وايل باشا إياس إىل وكتب الدولة،
األمري تُويفِّ ٩٥٧ / ١٥٥٠ سنة ويف محمد. األمري ولده بيد أمره آخر يف الوالية األمري جعل
األمري ابن عيل الدين رشف األمري تُويفِّ ثم خليل، الدين بهاء األمري ابن محمود الدين نور
من وله شجاًعا وكان ،٩٦٠ سنة يف عثمان الدين فخر األمري ابن يوسف الدين صالح
الحسن الدين ظهري األمري ابن يوسف الدين صالح األمري ابنة مظفر األمري شقيقة زوجه
الدين، سعد واألمري سعيد واألمري فارس األمري الدين علم إسحاق الدين نور األمري ابن
صالح الدين نور األمري ابن الدين عز األمري تُويفِّ ثم ،٩٧٥ سنة يف الدين سعد األمري فتُويفِّ
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الدين جمال األمري تُويفِّ ثم محمد، األمري له وُولِد ٩٨٣ سنة يف خليل الدين بهاء األمري ابن
دون وهو سعيد األمري بن عثمان األمري تُويفِّ ثم سنة، مائة وعمره ٩٩٤ سنة يف أحمد
أخيه وفاة بعد فتويف أيًضا، عثمان فسماه وفاته بعد آخر ولد سعيد لألمري وُولِد البلوغ،
األمري ابن مفرج األمري تُويفِّ ١٠٠٦ سنة ويف .١٠١٠ سنة يف وفاته وكانت سنني، بثماني

هاني. واألمري حمدان، األمري وله: فارس،
الدين علم األمري ابنة الدين جمال بن محمد األمري تزوج مسيحية ١٥٥٧ سنة ويف
الدين علم األمري ابن منذر األمري من جليلة شقيقته وأزوج التنوخي محمود بن سليمان
بريوت من رجاله من جماعة يف محمد األمري سار مسيحية ١٥٧٠ سنة كان وملا املذكور،
تم وملا قربس، لفتح باشا الال مصطفى الوزير أجراها التي املواقع وحرض قربس، إىل
باألمري؛ يوصيه دمشق وايل باشا أحمد إىل وكتب خلعة، األمري عىل الوزير خلع فتحها
١٠١٤ سنة يف محمد الدين جمال األمري ابن محمد األمري تُويفِّ ثم مرسوًرا، األمري فعاد
الدين علم األمري ابنة جميلة زوجه من مذحج األمري وله سنة سبعون وعمره هجرية
الفنون ببعض عامًلا الخاطر رسيع محمد األمري وكان التنوخي، محمد األمري ابن سليمان
زين األمري ابن الدين عز األمري ابن محمد األمري تُويفِّ ثم فصيًحا، كريًما شجاًعا األدبية
سنة يف وفاته وكانت الحارثي، عيل األمري ابن طرباي األمري سبط وهو صالح، الدين
عيل الدين رشف األمري ابن سعيد األمري تُويفِّ ثم قايتباي، واألمري مراد األمري وله ١٠٢٠
بني الناعمة يف موقعة حدثت مسيحية ١٦١٥ سنة ويف ظاهر. األمري وله نفسها السنة يف
واألمري الدين علم مظفر الشيخ وبني القيسية زعيمي املعنيني عيل واألمري يونس األمري
من رجل مائتا منهم وُقِتل اليمنية، فانهزم — اليمنية زعيما وهما — محمد بن مذحج
الشوف، رجال املعني عيل األمري أرسل ثم مذحج، األمري واختبأ رجًال، ثالثون القيسية،
جمال محمد األمري خاله داَرْي بهدم وأمر قراها، وأحرقوا واملتن والجرد الغرب فنهبوا

ا. جدٍّ متقنتني وكانتا وعرمون، الشويفات يف الدين
واألمري يوسف، األمري وله: ،١٠٢٦ سنة يف محمد األمري ابن مذحج األمري تُويفِّ ثم
العساف حسن األمري ابن منصور األمري ابنة صفية زوجه من يحيى واألمري الدين، عز
قاسم، واألمري سليم األمري وله ،١٠٣٥ سنة يف يوسف األمري ولده تُويفِّ ثم الرتكماني،
من محمود واألمري الدين، فخر األمري وله: ،١٠٤٢ سنة يف يحيى األمري أخوه تُويفِّ ثم
األمري ابن مراد األمري تُويفِّ ثم سيفاء، بن باشا يوسف األمري ابنة نفيسة السيدة زوجه
غازي. واألمري قرقماز واألمري صالح األمري وله ،١٠٤٥ سنة يف الدين عز األمري ابن محمد
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وفاته وكانت اللطيف، عبد األمري له وُولِد مذحج، األمري ابن الدين عز األمري تُويفِّ ثم
سنة، وثالثون ثمان وعمره يحيى األمري ابن الدين فخر األمري تُويفِّ ثم ،١٠٥٠ سنة يف
األمري ابنة سلمى وأمهما غصن واألمري سليمان األمري وله ١٠٦٣ سنة يف وفاته وكانت
وفاته وكانت عساف، األمري وله محمد األمري ابن قايتباي األمري تُويفِّ ثم الدين، علم عيل
هذه أواخر ويف نجم. األمري وله ١٠٧٢ سنة يف غازي األمري أخوه تُويفِّ ثم ،١٠٦٦ سنة يف
واألمري الدين جمال األمري وله الدين، عز األمري ابن اللطيف عبد األمري تُويفِّ نفسها السنة
سليم، األمري وله يحيى األمري ابن محمود األمري تُويفِّ أيًضا السنة هذه ويف ناصيف،
ثم عقب، بال ١٠٧٥ سنة يف مفرج األمري ابن هاني األمري ابن هللا عبد األمري تُويفِّ ثم
سليم األمري تُويفِّ ثم ،١٠٨٣ سنة يف ظاهر األمري ابن قاسم األمري ابن حسني األمري تُويفِّ
ثم عقب، بال يا فتُوفِّ موىس واألمري فارس األمري وله ١٠٩٢ سنة يف محمود األمري ابن
وتُويفِّ ،١٠٩٥ / ١٦٨٣ سنة يف يحيى األمري ابن الدين فخر األمري ابن غصن األمري تُويفِّ
ثم فهد، األمري وله ١١٠٠ / ١٦٨٨ سنة يف مراد األمري ابن قرقماز األمري بن حسن األمري
قرية يف وُدِفن ١١٠١ / ١٦٨٩ سنة يف يوسف بن قاسم بن هللا عبد بن نجم األمري تُويفِّ
ابن فارس األمري تُويفِّ ثم به، املعروفة القبة جده له فبنى البلوغ، دون وهو بشامون
سليمان األمري تُويفِّ ثم ذََكر، له يُوَلد ولم ،١١٠٥ سنة يف يحيى األمري ابن محمود األمري
حيدر، األمري وله سنة خمسون وعمره ١١٠٧ يف يحيى األمري ابن الدين فخر األمري ابن

رَي. السِّ عىل واالطالع بالعلم كلًفا األخالق كريم فصيًحا وكان
عز األمري ابن اللطيف عبد األمري ابن الدين جمال األمري تُويفِّ نفسها السنة هذه ويف
ابن قايتباي األمري ابن عساف األمري تُويفِّ ثم بتوًال، الدين عز األمري تُويفِّ ثم بتوًال، الدين
ابن سليمان األمري تُويفِّ ثم نعمان، واألمري محمد األمري وله ١١١٣ سنة يف محمد األمري
من يوسف األمري وله عنوب، عني يف وُدِفن سنة، مائة وعمره ١١٢٠ سنة يف مذحج األمري
جبل عىل معن بني من واٍل آخر معن أحمد األمري شقيقة معن ملحم األمري ابنة زوجه
بال يحيى األمري ابن محمود األمري ابن سليم األمري ابن موىس األمري تُويفِّ ثم الشوف،
قرية يف يوسف األمري ابن قاسم األمري ابن هللا عبد األمري تُويفِّ ثم ،١١٢٤ سنة يف عقب
عيل، األمري وله ١١٢٨ سنة يف املذكور قاسم األمري والده تُويفِّ ثم ،١١٢٥ سنة يف بشامون
سنة يف وذلك شبابه، ريعان يف سليم األمري ابن يوسف األمري ابن شديد األمري تُويفِّ ثم
قرية يف وُدِفن يوسف، األمري والده تُويفِّ ١١٣٥ سنة ويف سامية. منزلة ذا وكان ،١١٣٢

126



سورية

إمارة ويل حزوًما، الهمة بعيد حكيًما جليًال وكان سنة، وثمانون سبع وعمره عنوب عني
ثم كرسوان، إىل الشهابي حيدر األمري وفرَّ ،١١٢١ سنة يف أهله من باتفاق لبنان جبل
قد وكان هرموش، أبا محموًدا الشيخ الجبل إىل صيدا وايل باشا بشري أرسل أشهر بعد
وايل من والتمس يوسف األمري مع يتفق فلم باشا، لقب مع مريان مري رتبة له استحصل
فصدر منصور، األمري عمه وابن الدين علم يوسف لألمري الجبل والية تكون أن اإليالة
عني واقعة وعشريته هو اعتزل ولهذا بيته؛ إىل أرسالن يوسف األمري وعاد بذلك، أمره
انتزع اليمنية وقهر الوالية من حيدر األمري تمكن وملا .١١٢٢ سنة يف كانت التي دارة
عىل أعانه من إىل ذلك بوالية وعهد املذكور، يوسف األمري والية من الغرب وثلث الشحار
أول يف منه بدا ما عىل له مجازاة يوسف لألمري ذلك وجعل وحزبه، هرموش ابن قتال
تُويفِّ حتى استواء غري عىل بينهما األمر يََزل لم ثم املستقبل، يف إلضعافه وقصًدا األمر
األمري تُويفِّ ١١٣٥ / ١٧١٢ سنة ويف إسماعيل. األمري بعده الغرب وتوىلَّ يوسف األمري
واألمري محمد، واألمري منصور، األمري وله: الدين، فخر األمري ابن سليمان األمري ابن حيدر
الدين فخر األمري ابن غصن األمري ابن محمد األمري تُويفِّ ثم الدين. فخر واألمري حسني،
األمري ابن الدين زين األمري ابن الدين عز األمري تُويفِّ ثم بشري، األمري وله ١١٣٦ سنة يف
عيل األمري تُويفِّ ثم صالح، واألمري يحيى األمري وله ١١٣٨ سنة يف مراد األمري ابن صالح
األمري تُويفِّ ثم ،١١٤٢ سنة يف وفاته وكانت عقب، بال يوسف األمري ابن قاسم األمري ابن
.١١٤٦ سنة يف وفاته وكانت عقب، بال الدين فخر األمري ابن غصن األمري ابن سليمان
األمري وله مراد األمري ابن نجم األمري ابن عيل األمري تُويفِّ ١١٥١ / ١٧٣٣ سنة ويف
األمري ابن عساف األمري ابن نعمان األمري تُويفِّ ١١٥٢ سنة ويف منصور، واألمري فارس
ابن حيدر األمري ابن منصور األمري أيًضا تُويفِّ نفسها السنة هذه ويف عقب، بال قايتباي
،١١٦٥ / ١٧٥١ سنة يف ُقِتل حيدر فاألمري قاسم، واألمري حيدر األمري وله سليمان األمري
األمري وتُويفِّ ،١١٧٠ / ١٧٥٦ سنة يف شاب وهو قايتباي األمري ابن عساف األمري وتُويفِّ
بشري. واألمري حمد األمري وله ١١٧٢ سنة يف سليمان األمري ابن حيدر األمري ابن محمد
عقب، بال الدين زين األمري ابن الدين عز األمري ابن يحيى األمري تُويفِّ أيًضا السنة هذه ويف
١١٧٨ سنة ويف أيًضا، أوالد بال ١١٧٥ سنة الدين عز األمري ابن صالح األمري أخوه وتُويفِّ
تُويفِّ ١١٨٣ سنة ويف محمد، األمري وله غصن األمري ابن محمد األمري ابن بشري األمري تُويفِّ
١١٨٤ / ١٧٧٠م سنة ويف ذََكر. له يُوَلد ولم حيدر، األمري ابن محمد األمري ابن حمد األمري
وثمانون ست وعمره الغرب أمري سليم األمري ابن يوسف األمري ابن إسماعيل األمري تُويفِّ
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كرمه يف مفرًطا عادًال حليًما وكان ابنة، سوى له يُوَلد ولم عنوب، عني يف وُدِفن سنة
ممتدة أمالكه كانت إذ السعة؛ من عليه كان ما مع ماله جميع ينفق أن كاد أن حد إىل
له يُوَلد ولم الشهابية، زليخا باألمرية تزوج قد وكان الكلب، نهر إىل الدامور نهر من
بنت منها له فُولِد محمد بن حمد األمري ابنة السماء بدر عمه بابنة ج تزوَّ ثم ولد، منها
األمري موت بعد الشهابي يوسف األمري وادعى بشري، األمري ابن أفندي األمري تزوجها
قرباه ذوات من ألنها ذلك عىل زليخا وساعدته بها، له موىص املتوىف أمالك أن إسماعيل
جميع عىل فاستوىل بغيته، عىل سطوتُه تُِعينه حاكًما كان ألنه وخصوًصا مرامه، فنال
١١٨٦ سنة ويف إسماعيل. األمري البنه وبعًضا ألقاربه منها بعًضا وأعطى العقارات، تلك
تُويفِّ ثم شاب، وهو غصن األمري ابن محمد األمري ابن بشري األمري ابن محمد األمري تُويفِّ
١١٩٥ سنة يف تُويفِّ ثم ،١١٧٢ سنة يف حيدر األمري ابن منصور األمري ابن قاسم األمري
من يونس واألمري عباس األمري وله سليمان، األمري ابن حيدر األمري ابن الدين فخر األمري
حيدر األمري ابن حسني األمري أخوه تُويفِّ ١١٩٧ سنة ويف الشهابية. سعود السيدة زوجه
حيدر األمري ابن محمد األمري ابن بشري األمري ابن عيل األمري تُويفِّ ١٢٠٥ سنة ويف بتوًال،
نفسها السنة ويف فصيًحا. كريًما شجاًعا وكان بشري، األمري وله سنة خمسون وعمره
يوسف األمري وولد سنة، وأربعون خمس وعمره بشري األمري ابن أفندي األمري أخوه تُويفِّ
وفاته قبل تُويفِّ نفسها السنة هذه ويف ،١٢٠٩ يف يوسف األمري ابنه فتويف قاسًما، واألمري

الطاعون. بمرض الشباب ريعان يف عباس األمري ابنا أحمد واألمري أسعد األمري
نحو وعمره حيدر األمري ابن محمد األمري ابن بشري األمري تُويفِّ ١٢١٠ سنة ويف
حيدر بن الدين فخر بن يونس األمري ابن حمود األمري تُويفِّ ١٢١٦ سنة ويف سنة، مائة
١٢٢٤ سنة ويف ذكيٍّا. نجيبًا وكان طرابلس، كورة من قاهل كفر قرية يف وذلك شابٍّا
يحيى بن الدين فخر بن سليمان بن حيدر بن الدين فخر األمري ابن عباس األمري تُويفِّ
منصور، أوالد: أربعة وله الشويفات يف وُدِفن سنة، وخمسون ثماٍن وعمره مذحج بن
فصيًحا، فطنًا عاقًال والُخلق، الَخْلق حسن أبيض طويًال وكان وأمني. وأحمد، وحيدر،
حني عمر بشري األمري مع واتحدَّ شجاعته، فيها وبدت ١٢٠٦ سنة الجزار وقائع حرض
لتولية وذلك ١٨٠٠ سنة يف الشويفات الجزار عساكر دهمت وملا .١٧٩٧ سنة واليًا قدم
حسن األمري مع يونس األمري وأخوه عباس األمري التقاهم الشهابي يوسف األمري ابني
وفاة بعد األمر وتولت األمراء فهزمهم مقاتل، آالف عرشة نحو وكانوا الشهابي، عمر
السياسة يف الرأي بسداد واشتهرت أوالدها. وصغر لذكائها وذلك حبوس؛ األمرية زوجها
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تُغِلظ وكانت حزبها، من يكن لم من عىل ذلك مع شديدة كانت ولكنها للناس، واإلغاثة
عباس األمري أخو الدين فخر بن يونس األمري تُويفِّ ١٢٣٧ / ١٨٢٠ سنة ويف املعاملة. له
ويف التواريخ، مطالعة يحب شجاًعا وكان حسنًا، َوَلد وقد سنة، ستون العمر من وله
األمري ولد وهم — وأمني وحيدر منصور أخو أحمد األمري حرض مسيحية ١٨٢١ سنة
األمري عاد وملا بالشجاعة. فامتاز الشهابي، عمر بشري األمري مع املزة وقعَة — عباس
فانتقلت مسيحية، ١٨٢٢ سنة يف ذلك وكان املقاطعة، عىل جعله واليًا مرص من بشري
ويف األثناء. تلك يف يَْت فتُوفِّ لها بمال املذكور األمري وصادرها بشامون، إىل بولديها والدته
الجذام بداء الدين فخر بن عباس األمري ابن منصور األمري تُويفِّ ١٢٣٩ / ١٨٢٣ سنة
مغواًرا، فارًسا البأس، شديد الصدر عريض اللون أبيض القامة طويل وكان سليم، وله
جرت مواقع عدة يف أحمد واألمري أمني األمري واشتهر واملثاقفة. الرصاص بإطالق ماهًرا
دمشق. وزير عسكر وجه من فارٍّا باللجاة حيدر األمري وكان عظيمة، شهرة العرب مع
بن حيدر بن محمد بن بشري بن أفندي بن قاسم األمري تُويفِّ ١٢٤٩ / ١٨٣٣ سنة ويف

محمد. وله سنة وأربعون سبع وعمره الدين فخر بن سليمان
والساحل، األسفل الغرب عىل باشا عباس من بأمر أمني األمري ويل ١٨٤٠ سنة ويف
وقائع عدة يف الشويفات عن واملدافعة النصارى حروب يف أمني ولألمري أحمد لألمري وكان
بن بشري بن عيل بن بشري األمري بن عيل األمري تُويفِّ ١٢٥٤ سنة ويف مشهورة. فعال
األمري ساللة بوفاتهما وانقطعت أيًضا، بتوًال الدين فخر بن سليمان بن حيدر بن محمد
امُلكنى بشري األمري والدهما تُويفِّ خليل األمري وفاة من سنة وبعد عيل، بأبي املعروف بشري
األمري عىل ُقِبض نفسها السنة هذه ويف ،١٢٥١ / ١٨٤٢ سنة يف وفاته وكانت عيل، بأبي
باملجري، املعروف باشا عمر عىل باملماألة أمني األمري واتهم اآلستانة، إىل وأُْرِسل أحمد
ويف مسيحية، ١٨٤٣ سنة يف وعاد أخيه، وتخليص ساحته لتربئة اآلستانة إىل فذهب
من الغدير يف الدين فخر بن عباس األمري ابن أحمد األمري تُويفِّ ١٢٦٤ / ١٨٤٧ سنة
وله األوزاعي عمرو األمري مقام يف وُدِفن األصفر، بالريح املعروف بالداء الشويفات أرض
عايل الرضا رسيع للسالمة محبٍّا رءوًفا حزوًما باسًال مهيبًا أسمر طويًال وكان خليل،
نعومة منذ األخطار واقتحم صبائه، منذ واألحكام السياسة بحر خاض مقداًما، الهمة
بن الدين فخر بن يوسف األمري ابن حسن األمري تُويفِّ ١٢٦٩ / ١٨٥٢ سنة ويف أظفاره.
أوالد: أربعة وله سنة وخمسون أربع وعمره القبة يف وُدِفن فجأة، الشويفات يف حيدر
عباس األمري ابن أمني األمري تُويفِّ ١٢٧٥ سنة ويف ومحمود. وحمود، ومسعود، سعيد،
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ابن محمد األمري تُويفِّ ١٢٧٩ سنة ويف ومصطفى، محمد وله حيدر بن الدين فخر بن
الرصب بالد قاعدة بلغراد مدينة يف منفيٍّا محمد بن بشري بن أفندي بن قاسم األمري
وله ستني، سنة بحوادث املعروفة الحوادث أثر عىل لبنان جبل رساة من نُِفَي َمْن مع
بابنة ج تزوَّ وقد ومروءة، بسالة ذا ا جدٍّ كريًما وكان سنة، وخمسون خمس العمر من
أمني األمري ابن محمد األمري تُويفِّ ١٢٨٥ سنة ويف ولًدا. ب يُعقِّ فلم عباس بن حيدر األمري
سنة، وثالثون إحدى العمر من وله بتوًال، العلية اآلستانة يف الدين فخر بن عباس بن
ويف سنه، من عرشة الرابعة يف حيدر بن ملحم بن فريد األمري تُويفِّ ١٢٨٨ سنة ويف
وثمانون خمس وعمره بريوت يف الدين فخر بن عباس بن حيدر األمري تُويفِّ ١٢٩٢ سنة
بريوت يف الدين فخر بن يونس بن حسن بن سعيد األمري تُويفِّ ١٢٩٤ سنة ويف سنة،
بن حيدر بن ملحم األمري تُويفِّ ١٢٩٦ سنة ويف سنة، وخمسون ثماٍن وعمره أفندي وله
األمري ولده تُويفِّ ١٣٠١ سنة ويف ورشيد، مجيد وله سنة وستون إحدى وعمره عباس
١٣٠٥ سنة ويف سنة، وثالثون ثماٍن وعمره بتول وهو عنوب عني يف عصبي بداءٍ رشيد
ثماٍن العمر من وله الشويفات يف الدين فخر بن يونس بن حسن بن حمود األمري تُويفِّ
كريًما عاقًال وكان عادل. وأحمد وحسن، وشكيب، نسيب، أربعة: وله سنة وخمسون
بن الدين محيي اإلمام الشيخ املرحوم عىل العربية قرأ ومعرفة، ومروءة همة ذا جسوًرا
األمري تُويفِّ ١٣٠٧ ويف الشعر، ويقرض اإلنشاء يحسن وكان الرتكية، وتعلم اليايف، عمر

عمره. من عرشة الثانية يف عنوب عني يف منصور بن سليم بن عباس بن هاني
فهم: أرسالن آل أمراء من املتأخرين يف اشتهروا الذين أما

حبوس السيدة

بن مذحج بن يحيى بن الدين فخر بن سليمان بن حيدر بن محمد بن بشري األمري ابنة
الغوري، وقانصوه سليم السلطان بني دابق مرج وقعة شهد الذي أحمد الدين جمال
الرأي سداد من سامية بمنزلة وكانت ،١١٨٢ سنة لبنان قرى من الشويفات يف ُولِدت
عباس باألمري تزوجت والنفس، اليد وكرم الهمة وعلو اإلدراك وصفاء الذكاء وشدة
بأفكارها، فتقودهم بفصاحتها عليهم وتسطو الرجال تجالس وكانت الدين، فخر بن
عليه بالنفقة تضن وال حاجاته، قضاء عىل فتعينه إليها لجأ ملن النرصة شديدة وكانت
تبالغ فكانت لضدها وتحيَّز املرشب، يف خالفها من وأما بذلها، إىل الحاجة مست إذا
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الحكام. عند النافذة الكلمة من لها كان بما له حق كل تفقده حتى منه االنتقام يف
عىل يدل سلوًكا األعمال يف فسلكت الغرب، مقاطعة بشري األمري والها ١٢٠٨ سنة ويف
سجن جانبالط بشري والشيخ حسني األمري وأخوه بشري األمري دخل فلما وحذقها، ذكائها
وبذلت بيته، أهل عىل بالنفقة وسخت باملال، بشريًا األمري أمدت بعكة الجزار باشا أحمد
حسنًا األمريَ الجبل عىل باشا هللا عبُد وىلَّ عندما ثم إليه، الناس الستمالة وسعها يف ما
عىل الرضيبة يف له يزيدا أن ميثاًقا منهما أخذ أن بعد شهاب بني من سلمان واألمريَ
يف معهما تتحدث وكانت حوران، إىل بشري والشيخ بشري األمري مع هي رحلت الجبل؛
واستظهرت حوران، دروز عىل لتعدِّيهم — العرب يُقال فيما — وحاربت البالد، أحوال
ت شاقَّ ١٢٣٧ سنة يف ولكنها منصبها، إىل أعادها واليته إىل بشري األمري رجع وملا عليهم.
ظافًرا عاد ثم اعتُِقل، الذي باشا هللا عبد أمر يف ليشفع مرص إىل سار إذ بشريًا؛ األمري
أمواله، عىل الشيخ األمري فصادر األمري؛ مقاومة يف بشري الشيخ مع واتحدت بمرغوبه
ذاك عند هي فسارت ،١٢٤٠ سنة عليه بالغلبة أمانيه له تحققت حتى قهره عىل وعمل
أموالها عىل يصادرها أن قاسم بشري األمري إىل املذكور بشري األمري فأوعز بشامون، إىل
وُدِفنَْت سنة، وخمسون ثماٍن عمرها وكان بدسيسة ماتت أن تلبث فلم عليها، هذا فشدد
ذكر تقدم كما أمني. واألمري حيدر، واألمري أحمد، واألمري منصور، األمري ولها ببشامون

ذلك.

أحمد األمري

شجاًعا باألمور بصريًا وكان الشويفات، يف نشأ ولكنه بشامون، يف ١٢١٣ سنة ُولِد
من بشري بالشيخ بشري األمري ظفر ملا وكان مهيبًا، أسمر القامة طويل صبوًرا وديًعا
ثم سنة مكث حيث حوران؛ إىل أمني واألمري حيدر األمري أخويه مع ففرَّ الشيخ، أحزاب
ليلة ذات يفر أن اضطر إنه حتى البال مضطرب ولبث اه، أدَّ ماٍل عىل فُصوِدر رجع
الصداقة من بينهما ما إىل استناًدا املرعبي؛ األسعد باشا عيل بواليها الئذًا طرابلس إىل
والذ عكة إىل رجع ثم طرابلس، عن فصل عندما األناضول برِّ إىل صحبه وقد قبل. من
قرية يف وجعله شهر، كل يف إليه تُدَفع كانت وظيفة عليه هذا فأجرى باشا، هللا بعبد
ذلك وكان سورية، عن املرصية العساكر جلت حتى القرية يف فبقي صفد؛ أعمال من
بسالة أحمد األمري من بدت باشا إبراهيم قدم وملا حاكًما. الجبل إىل فردَّ ١٢٤٧ سنة
النتصار اآلستانة إىل منها سار ثم قونية، إىل األمري عاد باشا إبراهيم انترص وملا عظيمة،
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عليه، الصدر فأثنى األعظم، الصدر لدى باملثول وفاز أيًضا، قونية يف املرصية العساكر
شهر، كل يف غرش ألفا قدره راتبًا له وجعل الحرب، يف الحسن وبالءه همته له وشكر
سبع عن تنقص ال مدة عنه تغيبه بعد بيته إىل رجع ثم املرصية، العساكر صحب ثم
١٢٥٧ سنة يف وذلك — الجبل يف األوىل الحادثة أمر من كان ما كان ملا ثم سنة، عرشة
بعمر الناس فثارت بريوت، يف وُسِجن اعتُِقل من جملة يف املجري باشا عمر اعتقله —
باشا أسعد والية أيام يف وذلك الشام بطريق شطرين إىل الجبل ُفِصل ثم فُعِزل، باشا
قائمقام أول وهو — الدروز عىل قائمقام منصب يف باشا أسعد فنصبه ،١٢٥٩ سنة
منفذًا أفندي شكيب فحرض ،١٢٦٠ حوادث جرت حتى املنصب ذلك يف ولبث — عليهم
وكان مكانه، أمينًا األمري أخاه وجعل فخلعه الثورة، ثائرة إلطفاء العلية الدولة لدن من
فأتى ،١٢٦٤ سنة األصفر الوباء غشيها حتى واستوطنها بريوت فأتى ١٢٦١ سنة ذلك
مقام يف فُدِفن سنة وخمسني إحدى عمره وكان نفسه، بالوباء تُويفِّ حيث الغدير بأهله
ورثَتُْه بجنازته واحتفلوا عليه القوم فأِسَف طفًال خليل األمري ابنه وكان األوزاعي، اإلمام
رضيحه؛ عىل ُحِفر تاريًخا اليازجي ناصيف الشيخ العرص شاعر فيه وقال الشعراءُ،

وهو:

ال��زم��اُم ي��ده ف��ي ك��ان م��ن ع��ل��ى ح��زنً��ا ل��ب��ن��ان ُرب��ى ن��اح��ت ل��ق��د
ال��ع��ظ��اُم ال��ج��ب��اب��رة ل��ه ت��ذل ك��ان��ت رس��الن ب��ن��ي م��ن أم��ي��ر
ال��ك��راُم ال��م��الئ��ك��ة ب��ه ت��ح��ف ض��ري��ٍح ف��ي ت��وارى ق��د ك��ري��م
واإلم��اُم أح��م��د ف��ي��ه ت��ج��اور م��ج��ٍد م��ق��ر أرخ��وه ف��ص��ادف

١٢٦٤ سنة

أمني األمري

بن مذحج بن يحيى بن سليمان بن حيدر بن الدين فخر بن عباس األمري ابن هو
ه أُمُّ به فاعتنَْت سنتان وعمره أبوه وتُويفِّ ،١٢٢٤ بالشويفات ُولِد أحمد، الدين جمال
بني األصغر وكان النجابة، مخايل من فيه رأت بما إخوته من أكثر حبوس السيدة
من فراًرا عكة؛ إىل أحمد واألمري حيدر األمري أخويه مع رحل أمه يَْت تُوفِّ وملا إخوته،
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راشيا، يف جانبالط بشري الشيخ أتوا ثم األسعد، باشا عيل إىل معهما ولجأ بشري، األمري
الجبل، إىل عادوا ثم عكار، إىل ثم حوران، إىل صحبوه ثم مواطنهم، إىل معه وعادوا
بشري األمري بني وقعت التي الثالث املواقع شهد ١٢٤٢ سنة ويف .١٢٤١ سنة ذلك وكان
أتى ١٢٤٣ سنة ويف حوران. إىل أمني األمري فرَّ بشري األمري فاز فلما باملختارة، والدروز
الشجاعة من يُبِْد لم لو أعدائه يد يف يقع أن أوشك وقد األسعد، باشا عيل ملالقاة دمشق
إليه وقرَّبه مهرداًرا فجعله األناضول بر إىل باشا عيل صحب ثم النجاة، من مكَّنه ما
بني وقع ما وشهدوا أخويه، مع دمشق أمني األمري قدم ثم أموره، يف عليه ل وعوَّ كثريًا،
فاشتهر واحد، شهٍر يف موقعة وثالثني ثالثًا بلغت وقد املواقع، من والشمري العرب
املحافظة توىل ١٢٤٧ سنة ويف مائة. عىل قائًدا وجعله الشمري فأحبه ببسالته؛ األمري
العساكر إىل وانضم وطنه، إىل رجع ١٢٤٨ سنة ويف الحاج، وطريق فرعون جبة عىل
ويف وطنه، إىل رجع ُفِتَحْت وملا عكة، حرضحصار وقد باشا، هللا عبد محاربة يف املرصية
١٢٥١ سنة ويف الجبل، إىل عاد ثم لفتحها، دمشق إىل بشريًا األمري صحب ١٢٤٩ سنة
سنة ويف قدره، بذلك وارتفع بسالته هناك فاشتهرت أهلها ملحاربة صفد إىل معه سار
إىل وانضم بريوت، إىل املرصي العسكر مع أتى ثم صيدا، إىل بشري األمري أرسله ١٢٥٦
بسالته، فأعجبته الحرب انتهت حتى معه ولبث اللبنانيني، ملحاربة جاء الذي باشا عباس
جاء ثم والساحل، األسفل الغرب ه فوالَّ األرسالنيني؛ مقاطعة يُولِّيه أن بشري األمري وأمر
باشا زكريا مع القائد َهه فوجَّ باشا عزت العثماني العسكر قائد طاعة يف ودخل بريوت

يافا. إىل
لبنان قدم حني — الدولة رسعسكر — باشا مصطفى أمره ١٢٥٧ سنة كانت وملا
يعوِّل أن باشا عمر إىل وأوعز الدين، بيت إىل املجري باشا عمر يصحب أن أحواله لتمهيد

الشويفات. إىل عاد أن يلبث لم األمري ولكن عليه،
رجوع بعد اتُّهم ثم جندي، لسبعمائة قائًدا الرسعسكر جعله ١٢٥٨ سنة ويف
بغداد بطريق اآلستانة فقصد باشا عمر محاربة للدروز زين أنه اآلستانة إىل الرسعسكر
من ألوانًا فيها ذاق كثرية واقعات معهم له ووقعت مراًرا، الطريق يف العرب عليه وسطا
نجيب املدينة وايل فأكرم إليهم؛ يُرَكن ممن رجًال عرش أحد يف بغداد فوصل األهوال،
فأذن اآلستانة إىل املسري يف واستأذنه فأبى، للجند رئيًسا يكون أن وسأله وفادته، باشا

به. يوصيهم بنيه إىل بكتٍب وسلَّحه له
بالرضا مؤذنة كتب ومعه موطنه إىل األمري رجع ١٢٥٩ سنة التالية السنة كانت وملا
لبنان من الجنوبي القسم يف الدروز قائمقامية أفندي شكيب ه والَّ ١٢٦١ سنة ويف عنه،
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أحسن ١٢٦٦ سنة ويف هللا. توفاه حتى منصبه يف فلبث أحمد، األمري أخيه بعد وذلك
أقام حيث اآلستانة إىل ذهب ١٢٧٠ وسنة مرصع، نيشان مع عامره إصطبل برتبة إليه
وِمْن الشعراء، مدحه يف فتنافست العيش، وراق الكأس له صفا وقد عاد ثم سنة، نصف
يف ُطِبَعْت التي فيه اليازجي ناصيف الشيخ منظومات املديح من فيه قيل ما أحسن
الذين الشعراء من وبغريه بالشيخ الرب كثري األمري وكان الريحان»، «نفحة الشيخ ديوان
اإلمام مقام إىل بعائلته فأُِتي الرئة بذات أُِصيب ١٢٧٤ سنة من األخرية األيام ويف مدحوه.
خمسني عمره وكان ،١٢٧٥ سنة الفطر عيد ليلة فتُويفِّ الهواء، تبديل يف رغبة األوزاعي
مهيبًا شجاًعا وكان سنة، عرشة ثالث فكانت واليته مدة وأما هناك. وُدِفن ونيًفا، سنة
لهم ويكثر إكرامهم يف ويبالغ العلم، وأهل العلم يحب الذكاء شديد فصيًحا كريًما حليًما
بالشويات ١٢١١ سنة ُولِد أمني األمري أخو حيدر األمري مدحهم. فيه كثر ولذلك الحباء؛
والفقه املنطق يف وبرع واإلصطراب، الفلك علم قرأ العلم، بطلب كلًفا وكان بها، ونشأ
عىل ُقِبض وملا املعيشة. يف سخيٍّا الرسيرة حسن الدين يف ورًعا وكان والنحو، والرصف
بالعود الشهابي بشري األمري من األمر هذا التمس حزبه، من األمري وكان بشري، الشيخ
غرش، ألف أربعني يؤدِّي أن رشط عىل ولكن له، فُسِمح ١٢٤١ سنة وذلك وطنه، إىل
بشري الشيخ أوًال أمدَّ أنه بشريًا األمري بلغ وإذ ثمنها. إليه ودفع أمالكه من قسًما فباع
لبنان؛ يف املعيشة له تصفو ال أن ذلك إذ فأيقن غرش، ألف عرشين عىل صادره باملال
عاد ثم نالهما، ما فناله كانا؛ أينما وصحبهما أحمد واألمري أمني األمري أخويه مع ففرَّ
بالشويفات. وأقام فرجع واألمان؛ بالراحة ومتَّعه أمالكه إليه تَُردَّ أن فأمر بشري، األمري
يحرتمه وكان الفنون، بعض عليه وقرأ باشا أسعد إليه استقدمه ١٢٥٩ سنة كانت وملا
للغرب مديًرا — للبنان املترصفني رأس وهو — باشا داود جعله ١٢٨١ سنة ويف كثريًا،
ابنه ُعِزل وملا الرابعة. الدرجة من املجيدي بالوسام إليه أحسن ١٢٨٤ سنة ويف األقىص،
سنة فيها تُويفِّ حتى واستوطنها بريوت بعياله أتى الشوف قائمقامية عن ملحم األمري
التجلة من به يليق بما فيها وُدِفن الشويفات إىل فنُِقل سنة، وثمانني اثنتني عن ١٢٩٣
إىل ويرتاح العلم، وأهل العلم يحب وكان ملحًما، األمري إال الولد من يعقب ولم واإلكرام،
لطيف الحديث حلو وكان والراحة، بالرفاهية األخرية أيامه وقىض واملناظرة، املحارضة

رقيق. شعر له وكان الصدقات، كثري الطية حسن العرشة
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والنحو بالفرائض إملام له فكان العلم، طلب فيها ونشأ ،١٢٣٦ سنة بالشويفات وله
أرجوزة فيه ونظم كبريًا نصيبًا منه فأخذ الفقه وأما العلوم، من ذلك وغري والحساب
األخرية الجبل حادثة كانت وملا األشعار، رقيَق ونََظم َلم، السَّ أحكام نها ضمَّ حسنة
وطنه أهل ووقاية املصابني مساعدة يف إال يد فيها له يكن لم ستني سنة بحادثة املعروفة
له املغفور قدم وملا به، ثقتهم وازدادت الناس فأحبه — منهم النصارى سيما وال —
استحرضه الثورة نريان إلطفاء العلية الدولة لدن من منفذًا الديار هذه إىل باشا فؤاد
باملحاماة جهروا النصارى ولكن أشهر، أربعة فُسِجن بريوت إىل استحرض من جملة يف
لبنان عىل مترصًفا باشا داود له املغفور قدم وملا أمالكه، إليه وُردَّت سبيله فُخيلِّ عنه
الترصف حسن أنه فيه القوم شهادة من وثق أن بعد الشوف ناحية عىل مديًرا نصبه
ثم عليه، ل وعوَّ إليه وقرَّبه املترصف وأحبه قيام، خري منصبه بأعباء فقام لذلك، كفؤ
عىل له مكافأة الرابعة الدرجة من مجيدي وسام مع عامره إصطبل برتبة إليه أحسن
األحكام إدارة تحسني يف رغبته بذلك فازدادت ،١٢٨٠ سنة ذلك وكان خدمته، صدق
،١٢٨٤ سنة الثالثة الدرجة من املجيدي الوسام مع املتمائزة الثانية الرتبة إليه فوجهت
ويف منصبه. يف أقره باشا لداود خلًفا لبنان عىل مترصًفا باشا فرانقو له املغفور قدم وملا
باشا رستم له املغفور ويل وملا الثاني، الصنف من األوىل بالرتبة إليه أحسن ١٢٧٦ سنة
يف أمني األمري ابن مصطفى األمري وجعل الشوف، قائمقامية عن عزله الجبل مترصفية
وأتى سنة، عرشة اثنتي الحكومة خدمة يف مدته وكانت ،١٢٨٩ سنة ذلك وكان منصبه،

.١٢٩٦ عام ذلك وكان بها، وُدِفن بالشويفات تُويفِّ ثم بريوت، إىل بعياله

أمني األمري ابن هو محمد األمري

وتثقيفه تعليمه بأمر أبوه فاعتنى به، مشغوًفا العلم وطلب ،١٢٥٤ سنة بالشويفات ُولد
معرفة وأتقن العربية، فقرأ االستعداد، من فيه رأى بما أظفاره نعومة منذ لألحكام
وتصوير اليد تصوير فن من شيئًا ونال فيها، فأجاد الفرنسية درس ثم الرتكية، اللغة
إدارة توىل عمره من عرشة الخامسة أدرك وملا لطيفة. أشعاًرا صبائه يف ونظم الشمس،
سنة ويف بايش، قبوجي رتبة أُعِطي ١٢٦٨ سنة ويف أبيه، سيطرة تحت األقىص الغرب
التالية السنة يف أبوه تُويفِّ وملا أبيه، العتالل للقائمقامية وكيًال يكون أن إليه ُعِهد ١٢٧٤

135



لبنان ذخائر

الفتنة وقعت أن وبعد عامره، إصطبل برتبة إليه وأحسن أصيًال، املنصب يف هو صار
للمطالعة وانقطع واستوطنها بريوت بعياله أتى والنصارى الدروز بني لبنان يف األخرية
إليه َهْت ُوجِّ ثم ببريوت، السورية العلمية الجمعية أنشأ ١٢٨٥ سنة كانت وملا والتأليف،
اآلستانة إىل فسار الدولة، شورى ملجلس عضًوا وُجِعل األوىل، الرتبة نفسها السنة هذه يف
نافذ بذلك فصار له، الدول وسفراء العلية الدولة رجال اعتبار أصدقائه بواسطة ونال
يف وفاته وكانت به، تُويفِّ قلبه يف بمرض هناك أُِصيَب ولكنه الجانب، مرعي الكلمة
السلطان تربة يف وُدِفن أشهر، وبضعة سنة وثالثون إحدى وعمره ١٢٨٥ سنة رمضان
وله العلوم، يف بارًعا أعماله يف حازًما الذهن متوقد حكيًما املدارك بعيد وكان أيوب،
يف والكلمة املنطق، يف األذهان وتشحيذ التاريخ، أحوال يف األخبار اختبار التآليف من
األلباب وبديع املناظرة، يف واملسامرة الحكمة، طول يف النعمة وحقائق والنحو، الرصف
اآلداب، علم يف الطالب وتوجيه األشعار، تقويم يف األفكار وتعديل واإلعراب، الترصيف يف
يف الرشدية والتحفة رسور، بن فرح ورواية اإلعراب، يف واألجل النحو، يف األفكار ورس
املنية ولكن العرب. وسقوط وعظمة األعمال، مبادي يف األحوال وتماثيل الرتكية، اللغة
ولم واآلداب، التاريخ يف كتب ما أحسن من وهما تأليفه من اآلِخَريْن استيفاء قبل أدركته

الرشدية. التحفة إال التآليف هذه من يُطبَع

اللمعيون األمراء (7)

اللمعيني ذكر مثبتون اآلن نحن وها منهم، األرسالنيني ثم التنوخيني، م تقدَّ فيما ذكرنا
القبائل بني اشتهرت قبيلة من األمراء هؤالء ألن وذلك التواريخ؛ يف املطلوب بانتساق عمًال
القبيلة وهذه موضعه، يف ذلك تفصيل تقدم كما حلب أنحاء من جاءت التي التنوخية
لبنان، إىل حلب أنحاء من املسيح بعد ٨٢١ سنة يف هؤالء قدم فوارس. بني قبيلة هي
ونموا؛ األرض واستعمروا املكان ذلك توطنوا ثم خيامهم، فيها ونصبوا املتن فجاءوا
ووقعت كثريون، أعوان إليهم فانضم جاههم، وعظم شأنهم عال ثم كثريًا، خلًقا فصاروا
السادس القرن أواسط ويف مقدمني. لقب ألنفسهم فاتخذوا مجاوريهم قلوب يف مهابتهم
فيها تل عىل وبنى سلوان كفر قرية اللمع بأبي املكنى املقدمني هؤالء أحد استوطن عرش
وُحسنٌي حسينًا، ولد الدين فعلم — بيه وقايد الدين علم — ولدان له وُولِد حسنة، داًرا
كبرية، أرس رؤساء وفارس ومراد بيه قايد فصار وفارًسا؛ مراًدا َوَلَد ومحمٌد محمًدا، َوَلَد
وبنى قلعة، فيها وبنى فاستوطنها املتني إىل مراد ذهب ثم أرسته. رئيس منهم كل
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قلعة أوالده وبنى قلعة فيها وبنى صليما، بيه قايد وأتى وفالوغا قرنايل يف قلعتني أوالده
اللمع أبو وأما وتوطَّنها، بسكنتا إىل ثم أوًال، الخراب زوق إىل فأتى فارس وأما برمانا،
حتى عليهم تغلُّبه إىل أفضت عداوة الصواف بني الشبابية مقدمي وبني بينه فوقعت

انقرضوا.
فُدِفن الدين علم املقدم ابنه بعده تُويفِّ ثم املتني، يف فُدِفن تُويفِّ ١٦٥٢ سنة ويف
جبة عىل فارًسا املقدم الطباخ آغا محمد طرابلس وايل وىلَّ ١٦٥٦ سنة ويف هناك،
١٧١١ سنة ويف عكار، عىل مراد فارس املقدم باشا قبالن جعل ١٦٥٩ سنة ويف برشي،
باشا محمود يقاتل أن يريد الشوف بقضا نيحا أنحاء من الشهابي حيدر األمري قدم
علم املقدم ساللة من حسني املقدم عىل األمري فنزل مكانه، توىل الذي الدرزي هرموش أبا
اللمعيان هللا عبد واملقدم مراد املقدم أحفاد أحد عليه فوفد املتن، رأس يف اللمعي الدين
فرأى األمر؛ يف األمري فشاورهم القيسيني، أحزاب وسائر رجالهما من غفري جمهور يف
قد كان باشا محمود ألن كرسوان؛ إىل الوزراء عساكر وجه من االنرصاف مراد املقدم
صيدا ووزير إلياس قب إىل بعسكره دمشق وزير ووافاه دارة بعني عسكره احتشد
إىل النهوض عىل نفوسهم ووطنوا الرأي، هذا الباقون فأنكر بريوت، ضواحي إىل بعسكره
حسني املقدم فظفر أوًال، حسني واملقدم هللا عبد املقدم فدخلها ليًال فدهموها دارة، عني
وانترصت اليمنية، أمراء من ثالثة وقتل فقتله عدوه، اليمني املتن صاحب الصواف بابن
القتال انتهاء بعد واتُِّفق باشا، محمود عىل وقبضوا عظيًما انتصاًرا اليمنية عىل القيسية
— املقدم لقب — بلقبه العادة عىل جريًا وخاطبه حسني املقدم عىل رجل دخل أن
يل ويُقال أمراء ثالثة أأقتل يقول: وهو سيفه إىل ويده شديًدا، غضبًا عليه حسني فغضب
منهم وتزوج أمري، لقب اللمعيني املقدمني عىل حيدر األمري أطلق الحني ذلك ويف مقدم؟
وأزوج بالسمني، امللقب بشري األمري منها له فُولِد حسني األمري ببنت فتزوج وأزوجهم،
من تزوج ثم وبكفيا، شباب بيت قاطع وأقطعه حسني، األمري ابن عساف األمري من بنته
بشري األمري جد عمر األمري منها له فُولِد وبسكنتا املتن نصف وأقطعه مراد األمري أم
وأزوج الشهابيني، األمراء ذكر عند بعد فيما حياته تفصيل سيجيء الذي الوايل الكبري
وشدة البسالة من دارة عني وقعة يوم منه شهد بما كثريًا وأحبه هللا، عبد األمري من بنته

البأس.
١٨٢٥ سنة النصارى وبني بينهم انتشبت التي الحروب يف أحرقوا قد الدروز إن
بعض طلب الطائفتني بني العداوة تمكَّنت وملا اللمعيون، األمراء بناها التي القالع غالب
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األمري وكان شديدة، حربًا الدروز ملحاربة معهم يتَِّحدوا أن اللمعيني األمراء من النصارى
إىل تفيض حرب يف أشرتك ال إنني األمري: هذا فأجابهم اللمعيني، رأس حينئٍذ موىس
حدود من ليس وهذا املذهب، يف االختالف إال إليها يدعو داٍع من وليس البالد خراب
القيادة يستلم أن عليه وعرضوا معهم، يتَِّحد أن عليه القوم فألحَّ له. يتصدوا أن البرش
وخرجوا شديًدا سخًطا عليه فسخطوا يشءٍ؛ يف لهم يذعن ولم شديدة إباءًة فأبى فيهم،
أن ُمْقِسمني ووعيًدا تهديًدا داره ومألوا والسباب، الشتم عليه يقذفون وهم مجلسه من
كان حيث قرنايل إىل رجاله من جماعٍة يف وذهب خيفة األمري فأوجس منه؛ ينتقموا
الجنود من بعدد يُِمدَّه أن وسأله األمر، دخيلة عىل الباشا هذا وأطلع العثماني، الباشا
لم ولكن بهم، فسار جيشه من بعدد وجهزه سؤله الباشا فأجاب الثائرين، هجوم ليصد
ألن ودوره؛ قلعته من متصاعًدا الدخان بعينه رأى حتى املتني قرية ضواحَي بهم يَبِْغ
إىل ذلك بعد النصارى مال ثم الفرار. إىل وأركنوا النار، فيها أرضموا قد كانوا املنتقمني
عرشة الثانية يف وهو األمري هذا تنرصَّ وقد اللمعي، بيه قايد املقدم ساللة من حيدر األمري
الناس وأحبَّه واألدبية الالهوتية العلوم املارونيني الرهبان مدارس يف وتلقى عمره، من
وسفك للحروب مياًال يكن لم األمري ولكن الدروز، من لهم ينتقم أنه زعموا ألنهم كثريًا؛
كارًها للسالم محبٍّا كريًما جواًدا وكان عظيمة، وداًرا قلعًة فيها وبنى بكفيا فجاء الدماء،
بسفك املولعني من البعض ولكن به، الناس من كبري عدٍد ثقة فاكتسب والدسائس، للفتن
ولم بالكبري، امللقب الوايل الشهابي عمر بشري األمري إىل به فوشوا عنه، يرضوا لم الدماء
بفتنة املعروفة الفتنة حدثت وملا عليه، صدره أوغروا حتى لديه فيه السعاية عن يكفوا
فأرسل لها؛ واملسبب بها البادئ كان حيدر األمري أن بشري األمري اعتقد ١٨٤٠ سنة
حيدر األمري قرأ فلما واملالطفة، املجاملة عبارات من مملوء لطيف بكتاب إليه ليستقدمه
بلغها فلما بشري، األمري ملقابلة الدين بيت إىل أعوانه من عدد يف للحال سار الرسالة تلك
وملا مرص، إىل املنفيني من غريه جملة يف الحال يف نفاه ثم ورجليه، بيديه فقيدوه به أمر
شاطئ عىل وُجِعلوا يديه بني فُوِقفوا املرصي الضابط بهم أمر صيدا من املنفيون دنا
أفواهها بة مصوِّ أكتافهم إىل بنادقهم فجعلوا جنوده الضابط أمر ثم واحًدا، ا صفٍّ البحر
وذلك كبريًا، أثًرا حيدر األمري يف املخيف املنظر هذا فأثَّر وصدورهم، املنفيني رءوس إىل
وجنده الضابط سار ثم القيود. وآالم والعذاب املشاق من الطريق يف عانى ما فوق
ضفاف عىل ارتحاًال ينتقلون شهرين من أكثر ولبثوا سنار، إىل ومنها مرص إىل باألرسى
يُوَصف، ال ما واآلالم القيود وأثقال السياط ورضب املهانة من حيدر األمري وقاىس النيل،
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تلك يف اإلنكليزية الحكومة بلغ وإذ بحياته، تذهب كادت خبيثة حمى أخريًا عليه وسطت
وعاد ذلك لها فكان دياره، إىل وإرجاعه سبيله إلخالء جهدها َسَعْت باألمري حلَّ ما األيام

األمري.
نصارى عىل ه ووالَّ إليه حيدر األمري باشا أسعد استقدم ١٨٤٢ سنة أوائل ويف
عىل وجعل النصارى مقام قائم ودعاه الجنوبية، األعمال غاية إىل إبراهيم نهر من لبنان
عباس أحمد األمري وجعل مسلًما، واليًا واألنحاء القرى من ويتبعها يليها وما جبيل بالد
بالدروز النصارى من املختلطني بسبب اختالف وقع ثم الدروز، عىل مقام قائم األرسالني
فأمرت الدولة، إىل ذلك أمر الوزير فرفع القائمقاميتني، من كل يف بالنصارى الدروز ومن
أمر يدير منهما قائممقام كل بحيث بينهما فاصلة دمشق سكة فجعلت البالد؛ بقسمة
حاكًما إليها فأنفذ القمر دير وأما ونصارى، دروز من عليهم قائممقاميته اشتملت من
النصارى من سيما وال الثائرة الخواطر يُسكِّن لم ذلك ولكن مسلًما، وُدِعَي الدولة من
قرية كل عىل فجعلوا منهم؛ نالهم عما الدروز من ليثأروا االستعداد عن ينفكوا لم الذين
وجعلوا شباب، شيوخ الرءوس هؤالء وسموا رأس، من أكثر األماكن بعض ويف رأًسا،
القتل أسباب فكثرت الوقيعة؛ رش بإخوانهم مرتبصني لها والذخائر األسلحة يشرتون

والسلب.
التمس ثم حيدر، األمري قائمقامية إىل جبيل بالد ْت ُضمَّ ١٨٤٤ سنة كانت وملا
وذلك البالد؛ عىل املساحة بإجراء تأمر أن العلية الدولة من القائمقامية هذه نصارى
فحوَّلوا العقارات، عىل املرضوبة األموال يف بدلوا قد كانوا شهاب آل من الوالة بعض ألن
املساحة؛ بإجراء وأمرت التماسهم العلية الدولة فأجابت عقار، إىل عقار عن منها بعًضا
وعينوا ونظاًرا، وكتبة مقومني وانتخبوا بريوت يف البالد ووكالء الديوانني رجال فاجتمع
مما فرًضا تكون أن عىل القرى من تُؤَخذ يوم كل عن غرًشا عرشين راتبًا منهم لكل
عمال ثمانية فئة كل فئات ست إىل هؤالء املساحة عمال وقسم األمريية، األموال من عليها
ولكن أشهر، ثالثة مدة يف اإلجراء ذلك فاستوفوا املساحة؛ إلجراء البالد إىل ووجهوهم
فأرسل وطردوهم، أهلها عليهم طلع برشة جبة املساحون بلغ وملا فاسدة. كانت املساحة
املساحون إليهم فرجع املساحة، مسألة يف ألمره امتثلوا حتى القوم يسرتيضهؤالء األمري
مختلة املساحة فيها ُدوِّنَْت التي الدفاتر أن املعرفة أهل لدى تحقق وملا أرضهم، ومسحوا

نبذوها.
بعض مع اللمعيني ومن الشهابيني من األمراء بعض اتفق نفسها السنة تلك ويف
رجاًال فجهزوا دمشق، وايل من البقاع يستخلصوا أن عىل الدروز شيوخ من الشيوخ
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وكان فارس، مائتي يف قائًدا عليهم ه وجَّ الوزير ذلك بلغ فلما إلياس، قب إىل وهم وسريَّ
وجرت إلياس، برب اللبنانيون فالتقاه ناوي السيد كان وربما السيناوي، له يُقال القائد
عرش سبعة عسكره من وُقِتل دمشق، إىل ففرَّ السيناوي بها ُهِزم شديدة موقعة هناك
الكردي، بوزو يُدَعى قائًدا عليها وجعل فارس سبعمائة وجهز الوزير فغضب فارًسا،
كذلك وسار منهم، أربعة أرسلوا واللمعيون عيل إسماعيل األمري الشهابيون األمراء فأرسل
عىل يتفقوا لم ولكنهم إلياس، قب يف فاجتمعوا الشيوخ، من وبعض العماد خطار الشيخ
ومن البقاع، غربي من غالت عىل منهم كل استحصل أن اكتفوا بل القائد ذلك مقاتلة
الفتن أخذت ١٨٤٥ سنة كانت وملا موطنهم. إىل عادوا ثم عنوًة، أخذوها السهل أكثر
إذ وكان الطريق، وقطع والقتل السلب ووقع والنصارى، الدروز بني مجراها تجري أن
شكوى إليه ُرِفَعْت كلما فكان مكانه، يف باشا وجيهي وجعل باشا أسعد عزل قد ذلك
يف فجعل منهم، واالقتصاص املعتدين ملعاقبة عسكًرا أرسل النصارى عىل الدروز من
عزمهم النصارى عقد وملا خمسني، وبالحدث مائة وبكفرشيما جندي مائة عبيه قرية
فأبى، الحرب عن يصدفه رسوًال ملحم األمري إىل التالحقة أنفذ الحرب نريان إرضام عىل
عند الدروز من رشذمة املعلقة أهل من النصارى بعض لقي نيسان آخر كان فلما
من كل واسترصخ وهزموهم، النصارى فقاتلهم قومهم؛ ألبناء ذخرية يخفرون الناعمة
أثرهم يف النصارى وظل الغربني، دروز وبلغ املعلقة الصوت فبلغ أصحابه، الفريقني
الغربني دروز فالتقتهم رجال ثمانية الدروز من وُقِتل عرمون، ضواحي بلغوا حتى
وثالثة حمود أسعد األمري وُقِتل الناعمة، إىل النصارى فانهزم القتال نار فحميت هنالك،
عبيه نصارى من فريق إليهم فانحدر به؛ ما ونهبوا الناعمة دير الدروز فدخلت نفر،
عرمون. إىل الدروز فانكفأت رجلني، منهم وقتلوا نهبوا ما منهم واستخلصوا وهزموهم
مذهبهم، أبناء إعانة إىل منهم النصارى بعض هبَّ البارود صوت الساحل أهل بلغ وملا
اللمعي أحمد بشري واألمري النظامي الجند من رشذمة يف قايد إذا الطريق يف هم وبينما
عرش ستة عىل القائد وقبض عنوًة، املسري عن فصدوهم أدركوهم أرسالن أمني واألمري
ففشا السجن؛ يف فُجِعلوا بريوت، إىل بهم وعاد أيديهم من سالحهم فانتزع منهم، رجًال

الساحل. أهل من النصارى يف الرعب لذلك
كسور عني إىل نفًرا خمسني عبيه يف الذي الجند رئيس بعث نفسه اليوم ذلك ويف
مقاتلة عن عبيه يف عنده ليمسكهم النصارى؛ من معه ومن قاسم هللا عبد األمري طلب يف
الحرب إصالء يريدون القمر دير من آذار أول يف خرجوا رجًال عرشين إن ثم الدروز،
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الجرد، من جماعة إليهم فانضم النصارى؛ قلوب يف الهياج يلقون وجعلوا الدروز، عىل
بتاتر، إىل الدروز فانهزمت معرصيتا، يف الدروز وبني بينهم الحرب نريان واضطرمت
فهزمتها، النصارى عىل فارتدت الدروز تجمعت ثم معرصيتا، بعض النصارى فأحرق
الحصار إىل بعضهم فلجأ رشميا حتى النصارى أثر وقفت وشوريت سري دير وأحرقت
رشميا، من بيوت بعض الدروز فأحرقت القمر؛ دير إىل منهزمني الباقون ووىلَّ القرية، يف
وأما الدروز، من رجًال عرش وأربعة النصارى من رجًال عرش ثالثة القتىل جملة وكانت
فوصلوا أصحابهم ملساعدة خفوا ذلك إليهم نما فلما الدروز، من والشحار املناصف أهل
فرقتني عسكره من سريَّ القمر دير يف العسكر بقائد الحال واقع اتصل وملا قطرا، كفر
ألعدائهم النجدة بتلك عندها التقوا قطرا كفر بلغوا قد املنهزمون كان وإذ الحرب، ملنع
إذ وكان رجال، سبعة النصارى من فُقِتل الفريقني بني الحرب نار فشبَّْت الدروز؛
من رجًال وخمسني خمسة عىل فقبضت املذكور؛ القائد فرقتي إحدى وصلت قد ذلك
دير إىل بهم عادت ثم بالحراب، بعضهم وجرحت عنوًة سالحهم منهم ونزَعْت املنهزمني،
بما لهم جزاءً الدروز إىل ودفعهم سالحهم منهم ونزع السجن، يف القائد هم فزجَّ القمر،
سبيلهم، خىلَّ الثاني اليوم يف أنه إال للمحاربة، طلبًا البالد أهل بني الهياج من ألقوه
الدروز مقاتلة يريدون األعىل الغرب إىل األعىل الساحل أهل من النصارى سار ويومئٍذ
فعند بغيتهم، عن وصدَّهم جمهور عند بكفرشيما كان الذي القائد فأدركهم أهله، من
طلوع من الحال بواقع يخربونه بحوران نكد أبي نصيف الشيخ إىل الدروز كتب ذلك
العماد، خطار الشيخ إىل ذلك مثل وكتبوا بالرجال، ينجدهم أن وسألوه عليهم النصارى
ورأس والشبانية بحمانا النصارى عىل وسطوا املتن دروز اجتمعت الثاني اليوم ويف
وأحرقوا منهم بعًضا وقتلوا مساكنهم أحرقوا ثم وهزموهم، املتن أنحاء وبعض الحرف
سار ويومئٍذ األشياء، من بالدير ما ونهبوا رهبانه، من ثالثة قتلوا أن بعد الكحلونية دير
وبعض بعبدا من رجًال وخمسني مائة يف األعىل الغرب دروز ملحاربة ملحم قيس األمري

حيدر. األمري أخوه معه وكان الجرد، أهل من
ولده معه وكان الحدث، أهل من رجل مائة يف ملعونته سار ذلك سلمان األمري بلغ وملا
تََفلَّت للمحاربة الرجال بانطالق كفرشيما أهل أحس وإذ فارسسعد، واألمري قاسم األمري
ملحاربتهم كذلك وتوجه عنوب، عني دروز ملقاتلة وساروا القائد عن خفية البعض منهم
الجرديني ه وجَّ الكحالة خان قيس األمري بلغ فلما قومه، من جماعة يف سلمان أحمد األمري
الشيخ فالتقاه الكحالة جبل معه بمن طلع ثم عاليه، دروز بهم ليلهو الرمانة عني إىل

141



لبنان ذخائر

فاضطرمت والنصارى، الدروز من عاليه أهل يف ناصيف الشيخ وأخوه تلحوق محمود
عليهم؛ الهاجمني مقدمة يف قيس األمري وكان منهزمني، الدروز فوىل الحرب، نار بينهما
الدروز لمَّ وعندئٍذ فريًدا أصبح حتى عليهم الهجوم يف فأوغل النخوة، برأسه فلعبت
يجيبوه، فلم أهلها واستنهض شحرور وادي فبلغ سلمان األمري وأما متجمعني، شعثهم
عنوب عني بدروز التقوا قد كفرشيما أهل من تفلَّت ومن بعيالهم، الفرار إىل أركنوا بل
اللويزة. الساحل وأهل جمهور محلة بلغ سلمان أحمد واألمري هنالك فاقتتلوا بسابا، عند
وهزموهم عليهم هجموا قومه عن منقطًعا قيًسا األمري رأوا فلما عاليه دروز وأما
الرمانة عني عند الدروز وجه يف فوقفوا الجرديون وأما الكحالة، خان حتى أثرهم وقفوا
لهؤالء ومرة لهؤالء مرة والغلبة نارها مستعرة الحرب ولبثت شديًدا، قتاًال وقاتلوهم
وأحرقوا والحارة، وبعبدا الوادي الدروز فنهبت بريوت، إىل وانهزموا النصارى فشل حتى
األمري أما الحريق، عن الناس تلحوق حسني الشيخ فمنع بعبدا، القرية من بيوت بعض
نفر يف وسار الحدث إىل عاد ثم فالحازمية، عاريا إىل جماعته من بفارسني ففرَّ قيس
فلما الدروز، ليكف بجماعته الهوارة قائد أقبل حتى بها يستقر ولم بعبدا، إىل منها
أما والسلب. النهب سبيل فسلكوا الهوارة وأما الغربني، إىل انقلبوا به الدروز أحس
فخمسة الدروز من وأما رجًال، عرش وأربعة عيل قاسم األمري فكانوا النصارى من القتىل
يف البكاسيني سمرا أبو وافاهم حيث الشوف فأتوا جزين إقليم نصارى وأما رجال،
من جماعة يف صيدا أنحاء من أسعد حسن واألمري البقاع غربي نصارى من جماعة
بداود يستغيثون الدين بيت إىل بعضهم وفرَّ فهزموهم، الشوف دروز وقاتلوا النصارى،
باثر، الشوف: قرى من أحرقت قد النصارى وكانت بعسكر، وصحبهم فأغاثهم باشا؛
ونيحا. وبعذران، وعارية، الجنادلة، وحارة والخريبة، وجباع، الفخار، ومعارص ومرستا،
سعيد الشيخ يتبعه العثماني بالعسكر إذا بعضها أحرقوا وقد ماطور، بعني كانوا وبينما
أربعني العسكر قائد فأمسك وجوههم؛ من ولوا النصارى رآهم فلما ورجاله، جنبالط
كل فانرصف القمر؛ بدير ليُسَجنوا وأرسلهم سالحهم منهم ونزع النصارى، من رجًال

مكانه. إىل
أرسالن أحمد األمري إىل وبعثوا الشوف، يف النصارى أتاه مما فحنقوا الدروز وأما
مائتا أتى ذلك أثناء ويف بريوت، يف بالوزير يستغيث أن ويسألونه لهم جرى بما يخربونه
الزحليني إىل انضمَّ ثم أهلها، من الدروز ففر سلوان كفر حمى إىل زحلة أهل من رجل
أحرقت أن بعد فالوغا إىل سارت منهم فرقة فرقتني فانقسموا املتن؛ نصارى بعض
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النصارى فنهبها القلعة؛ إىل فالوغا أهل من الدروز ففرَّ حمانا، يف الدرزي املقدم حارة
أحرقوا أن بعد فتبعوهم بتخنيه إىل منها ففروا القلعة، إىل أثرهم يف وساروا وأحرقوها
سلوان كفر فنهبت الثانية الفرقة وأما النصارى، فأحرقها أيًضا هذه من ففروا القلعة؛
وهجموا شعثهم الدروز لمَّ والسلب بالنهب مشتغلني النصارى كان وبينما وأحرقتها،
فوطَّن العلية بالدولة يستغيثون وأرسلوا قرنايل، يف الدروز وتجمعت وهزموهم، عليهم
أرباب إىل وكتب الحرب، نار إلطفاء املتن إىل النهوض عىل عندئٍذ نفسه بريوت يف الوزير
البغية. تلك لنيل الالزمة التدابري اتخاذ يف للمداولة الحصني خان إىل يوافوه أن املناصب
هنالك، املتاولة إليهم وانضم حريك، حارة فقصدوا وضواحيها الشويفات دروز وأما
غالب وكان القتال، نريان الفريقني بني وانتشبت القرية هاته نصارى عىل هجموا ثم
والنخوة الحماسة فثارت خاملني؛ األعىل الشياح عند مجتمعني األعىل الساحل نصارى
فالتقته الدروز؛ عىل جماعته من نفر يف فاندفع بعبدا، أهل من منهم فارس رأس يف
برصاص الفارس هذا أُِصيَب ولكن فتفرقوا، فجندله منهم كبري عىل فحمل فوارسهم،
الدروز من يومئٍذ فُقِتل محله، إىل كل ووىل انهزموا راجًعا رأوه فلما قومه، إىل فعاد
الوزير أما الحرير، دود أكواخ يحرقون املتاولة وكان ثالثة، النصارى ومن رجال أربعة
الحصني، خان إىل العسكر بمعظم وسار حريك، حارة إىل عسكره من رشذمة ه فوجَّ
قرنايل إىل املتني يف داريهما فربحا سلمان األمري وأخوه اللمعي نرص موىس األمري وأما
أرض إىل فتقدَّم الوزير أما وأحرقتهما، داريهما النصارى فنهبت الدروز؛ مع واعتصبا
أهلها من الدروز عند ليكونوا قرنايل إىل عسكره من رجل ثالثمائة وأرسل املديرج،
قب وإىل دارة عني إىل عسكره من فريًقا أيًضا وأرسل عليها، النصارى هجوم فيمنعوا
الدروز من جماعة سريَّ نكد أبا حمود الشيخ إن ثم املحاربة، عن النصارى يصد إلياس
من الدروز إخوانهم عند وكمنوا فدخلوها فيها والنصارى األمراء ملحاربة عبيه إىل ليًال
يف منهم واحًدا يقتلوا بأن وذلك باملكيدة؛ يأخذونهم أنهم عىل رأيهم أجمع وقد أهلها،
املشار الشيخ وكمن يدهم، يف ذلك إذ القرية فتقع إليه النصارى فيخرج القرية ظاهر
ظاهر إىل إخراجهم من الدروز يئس وملا النصارى، يف املكيدة تنفذ فلم متى كفر يف إليه
سالحهم أخذ إىل النصارى فخفَّ صوب، كل من الرصاص بإطالق عليهم اندفعوا القرية

السالح. عنهم منع قد كان العسكر قائد ألن األمراء؛ دور من
آثروا األنحاء جميع من دهموهم قد وأنهم كثريون لهم املفاجئني أن رأوا وملا
رجًال وستني اثنني عن يزيد ال عددهم وكان فيها، والتحرز األمراء دور يف االحتشاد
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والنصارى األمراء عىل وأطبقوا النصارى، من نزر ومعهم آالف ثالثة زهاء الدروز وعدد
حتى شديدة بنخوة الرصاص يطلقون الدفاع موقف يف هؤالء فثبت صوب، كل من
وراء ما إىل ينقلبوا أن الدروز فاضطر منهم، بعًضا برصاصهم أصابوا أن بعد ردُّوهم
جماعة ومعهم القرية يف املوارنة بيوت يحرقون جعلوا ثم متحرزين، واألشجار الجدران
املوارنة من رجًال أربعون ومعهم عبيه إىل قدموا الدامور معلقة أهل إن ثم النصارى، من
أن بعد فأحرقوها بعورتا األربعون قصد دقون بلغوا فلما املعلقة، يف كانوا العبيهيني
فاشتعلت الدروز؛ من فريق فالتقاهم دقون أتوا ثم الدروز، من بها كان من شمل بددوا
رجال؛ ثمانية منهم ُقِتل قد كان أن بعد النصارى فانهزم الفريقني، بني الحرب نريان
اثنتي فلبثت عبيه يف الحرب وأما بريوت، إىل ذهب من ومنهم صيدا، إىل ذهب من فمنهم
قرب إىل الدروز كرسوا قد املتن نصارى بأن أبنائهم من الدروز عىل ورد ثم ساعة، عرشة
عدد أما الحرب، فسكنت باشا وداود الوزير لدن من رسل وصلت ذلك أثناء ويف عاليه،
الدروز نهبت وقد الدروز، من وعرشين وثمانية النصارى من رجال ثمانية فكان القتىل
جثته وأحرقوا به، مقيًما كان الفرنسيني اآلباء من واحًدا وقتلوا وأحرقوه، الكبوجية دير

الدير. ذلك إىل لجأ قد كان مارونيٍّا وقسيًسا وتلميذه شماسه معه وقتلوا
من عسكر قائد أتى واملوارنة األمراء حرص عىل مقيمني عبيه يف الدروز كان وبينما
فكفهم الحصار؛ عن الدروز يكف أن األمراء فسأله الحرب، بإطراح فأمر القمر دير
لديه يمثال لم إن بأنهما إليهما موعًزا هللا، عبد واألمري أسعد األمري لديه ليستحرض وأرسل

جماعتهما. أسلحة فأخذ مسلمني إليه األمريان فخرج عليهما، الدروز عاون
من بنفٍر مخفورين صيدا إىل وجماعتهم األمراء القائد أرسل ذلك من يومني وبعد
من إليهم قادًما اإلنكليزي روز بالجنرال التقوا حتى القرية من خرجوا وما عسكره،
فساروا، بريوت إىل معه يسريوا أن فسألهم الدروز، من الشيوخ بعض يتبعه بريوت
من جماعة يف العربانية إىل قرنايل من اللمعي موىس األمري انحدر أيام ببضعة ذلك وبعد
موقف يف ثبتوا النصارى من أهلها أن إال القرية هاته من البيوت بعض وأحرق الدروز،
الفريقني، بني الحرب ذلك إذ فاشتدت بعبدات، نصارى من نجدة أتتهم حتى الدفاع
إىل ولجئوا أيًضا فانهزموا املحاربة، إىل وعادوا تجمعوا حيث صليما؛ إىل الدروز فانهزمت
العرقوب أهل من القرية هاته حول املجتمعون النصارى رآهم فلما بها، ليحتموا قرنايل
ليس عدد منهم ُقِتل وقد منها، الدروز ففر عنيفة هجمة القرية عىل هجموا وكرسوان
وأرصون والرأس صليما يف مساكنهم وأحرقوا العبادية حتى النصارى بهم وتعقَّ بقليل،
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فقصد املختارة، إىل ذهبوا كبرية املتن يف النصارى قوة أن الدروز أيقن وملا وقرنايل،
زحلة إىل فانهزموا هنالك النصارى وحارب سغبني، قرية جانبالط سعيد الشيخ بهم
الدروز فأحرقت أربعة، إال منهم يُقتَل فلم الدروز وأما رجال، ثمانية منهم ُقِتل أن بعد
بكاسني إىل إليه املشار سعيد الشيخ بهم ذهب ثم املختارة، إىل وعادوا سغبني قرية
ونهبوا فهزموهم فيها انترصوا وهنالك النصارى، مع مواقع عدة لهم جرت حيث وجزين،
أصحابه، من رجًال وثالثون أسعد حسن األمري النصارى من وُقِتل وأحرقوها، مساكنهم
يُقتَل فلم هم وأما رجل، مائة منهم وقتلوا الدروز، فتبعتهم الجبال إىل النصارى فلجأت

كنائسهم. وأحرقوا شملهم، وبددوا رجًال، ثالثون إال منهم
لينجد بانياس إىل حوران أهل من مقاتل ألَفْي يف فأتى نكد أبو ناصيف الشيخ وأما
الشهابي الدين سعد األمري هنالك لقيه حاصبيا خان بلغ وملا الدروز، من أصحابه بهم
حاصبيا الشيخ رجال من جانب أتى الليلة تلك ويف أحمد، األمري ولده ومعه حاصبيا وايل
من عيل بشري األمري وعليهم رجل تسعمائة وكانوا دمشق، يقصدون النصارى ففرَّت
وبينما عيل، بشري األمري ناصيف الشيخ ب وتعقَّ ونهبوها، البلدة الدروز فدخل أمرائهم
الحرب نريان فاضطرمت ملعونته، األكراد من فارًسا ثمانون قدم الطريق يف الشيخ كان
النصارى؛ عىل بعسكره فزحف الشيخ ذلك فبلغ األكراد، فانهزم النصارى وبني بينهم
أركنوا املساء عند وذخريتهم زادهم نفد وملا هناك، فحورصوا القرعون قرية إىل فانهزموا
فلم العسكر وأما رجًال، وثالثني وخمسة مائتني منهم وقتل العسكر فتبعهم الفرار، إىل
جبل يدخل أن يجرؤ ولم البقاع، إىل برجاله الشيخ وذهب رجال. ثمانية إال منه يُقتَل

عليه. القبض إلقاء من لخوفه لبنان
املعروفة القرية مفاجأة عىل عازمون الدروز أن أحسوا ملا القمر دير أهل إن ثم
القمر دير يف البستانيني أقرباء البستانيون وسكانها — الخروب إقليم قرى من بالدبية
يوجه أن وإما عنهم فيدافعوا يذهبوا بأن إما لهم، يأذن أن باشا داود من التمسوا —
اليوم صبيحة ويف فيها، وباتوا القرية تلك عسكر من نفر فأتى يقيها، عسكًرا القرية إىل
أهلها وعدد صوب، كل من بهم الدروز أحاطت حتى منها خرجوا وما تركوها التايل
مشهورون الجأش رابطو البأس شديدو ولكنهم مقاتًال الثمانني يتجاوز ال البستانيني
يريد، ما موضع رصاصة يضع أن يستطيع منهم الواحد إن حتى بالرصاص، باإلصابة
أقل إال بهم املحيطني وبني بينهم يكن ولم ظاهرها، إىل فخرجوا القرية يف وهم فُهوِجموا
لقلة ولكنهم شديًدا، اضطراًما الفريقني بني النريان فاضطرمت الرصاص، مرمى من
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دقائق خمس عنهم يبعد ال القرية خارج مكان إىل يخرجوا أن أخريًا اضطروا عددهم
تأخر القرية وسط يف منهم واحًدا الدروز أدرك وقد فيه، ليتحصنوا بالصخور مكتنف
هذا غري القرية أهل من الوقعة تلك يف يقتلوا ولم فقتلوه، منها الخارجني رفاقه عن
الفئة وهذه الغروب، حتى ولبث األوىل الوقعة يف كان مما بأشد القتال أُِعيَد ثم الرجل،

مئات. وجوه يف ثابتة اليسرية
له يُقال الدرزيني، نكد بني مشايخ من شيخ الفئة هذه يف كان أنه الغريب ومن
وقعت لعداوة وذلك الحرب؛ انتشاب قبل قرباه ذوي عن خرج قد كان نجم، الشيخ
يقاتل معهم بقي كان ما كان فلما أهلها، بني وأقام القرية تلك إىل فأتى معهم، له
النخوة يُحرِّك دائًما وكان أيًضا، معهم خرج القرية ظاهر إىل خرجوا وملا شديًدا، قتاًال
مواقع دائًما يحذرونه منهم واحد عىل حرصهم عليه حرصني وكانوا الهمم، ويستنهض
جرًحا جرحه املقاتل غري يف برصاصة أُِصيَب وقد عنه، دفاًعا نريانهم ويقذفون اإلصابة
يعودوا أن يستطيعوا ولم معقلهم، من يخرجوا أن اضطروا الذخرية فرغت وملا بليًغا.
عىل كبريًا قتاًال قاتلوا فإنهم وبالجملة فيها، النريان أرضمت قد كانت ألنها القرية؛ إىل
بشدة لهم اعرتفوا يهاجمونهم كانوا الذين إن حتى مثله، قتاًال تقاتل أن مثلهم قليلة فئة
من القمر دير يف كانوا الذين النصارى إن ثم القتال، مواقف يف الجأش وثبات البأس
وملا بنفر، فصحبهم صيدا يبلغهم بعسكر يخفرهم أن باشا داود من التمسوا أهلها غري
نكص الخروب؛ إقليم من عانوت لها يُقال قرية من بالقرب الحمام نهر وراء ما كانوا
رجًال، وثالثني أربعة منهم وقتلوا املسلمني، من القرية هذه أهل فدهمهم الخفراء، عنهم
فئة وانحدرت القمر. دير إىل رجع والثاني صيدا إىل فر أحدهما اثنان إال منهم يَنُْج ولم
عني وقعت فلما للدروز، بيتني فأحرقوا املتن إىل سلوان كفر يف املجتمعني النصارى من
وأما للقتال، ا كفٍّ املدافع بإطالق الهوارة من لديه من وأمر غضب الدخان عىل الوزير
األمري ولد األمراء سار البارود صوت آذانهم قرع فعندما الرأس يف املجتمعون النصارى
الرأس يف كانوا الذين النصارى من بعض وخرج أولئك، لنجدة منهم بجماعة شديد
الفريقني بني الحرب فانتشبت الرأس، نهر إىل العبادية من الزاحفني الدروز ملقاتلة
ثم فيها، النصارى مساكن فأحرقوا بعبدات، إىل الدروز وتبعتهم النصارى فانهزمت
َمْن وفرَّ به، أزرها الدروز فاشتد العرقوب العماد خطار الشيخ وأتى العبادية إىل رجعوا

وزحلة. املتن إىل النصارى من مقاطعته يف بقي
فامتثلوا بالتصالح وأمرهم والنصارى الدروز وجوه من بعًضا فجمع الوزير وأما
يف كل الفريقني من املقاتلون وانرصف ففعلوا، الفتن باتقاء عهًدا استكتبهم ثم أمره،
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يديه، بني الشيخ فمثل الطاعة، ألداء إليه النكدي ناصيف الشيخ الوزير واستقدم سبيله،
والدروز، النصارى بني يحجر عسكًرا الوزير وجعل محله، إىل فعاد نفسه الوزير وطيب

بريوت. إىل عاد ثم
إنما لبنان يف الفتن بأن األعظم الصدر أقنع اآلستانة بلغ عندما باشا خليل إن ثم
إىل بنفيه أََمر الحال ففي اآلستانة؛ يف بالكبري املعروف بشري األمري وجود عن ناشئة هي

بول. زعفران
شكيب اآلستانة من قدم ،١٨٤٥ سنة وهي السنة، تلك من األول ترشين أول ويف
ينذروا أن الدول قناصل من فطلب بريوت يف وحل لبنان، أحوال بتنظيم مأموًرا أفندي
يلحق عما يسأل فال وإال الجبل، من يخرجوا بأن العرب وأبناء اإلفرنج من لهم التابعني
نميق الرسعسكر قدم ذلك أثناء ويف املنذرون. وخرج ففعلوا العسكر من الرضر من بهم
إىل العسكر ببعض أتى ثم نظامي، جندي آالف أربعة يف زحلة إىل دمشق من باشا
األمر، يف وتذاكرا هنالك فالتقيا املنصورية إىل يوافيه أن أفندي شكيب إىل وكتب حمانا،

مكانه. إىل كل رجعا ثم
الشيخ قضية ليتحقق لبنان؛ وجوه ببريوت إليه فاستقدم أفندي شكيب الوزير أما
أحد لقتله بريوت سجن يف وُجِعل العلية الدولة من بأمر عليه ُقِبض قد كان الذي حمود
سبيله، فأطلق القتل؛ تهمة من الشيخ برباءة الدروز من شهود فشهد األجانب، اآلباء
عسكره من بفريق باشا نميق سار ثم بذلك، السفري يخرب اإلفرنيس القنصل فأرسل
األرسالني أحمد واألمري اللمعي حيدر األمري ومعه أفندي شكيب وأتاها الدين، بيت إىل
بيت إىل وتوجهه عنها وكيًال تنتخب أن مقاطعة كل وأُِمَرْت املناصب، أربا من وبعض
النكدي ناصيف والشيخ العماد خطار الشيخ وأما وكالء، بعض فيها فاجتمع الدين؛
سعيد والشيخ فاختبآ، الدين بيت إىل استقدامهما يف اإللحاح من خيفة أوجسا فقد
روز الجنرال إىل نعمان الشيخ أخوه ولجأ الحضور، من تمكنه بعدم اعتذر جنبالط
وانتزع الدين، ببيت املناصب أرباب فاعتقل أفندي شكيب أما عنده، محتميًا اإلنكليزي
قًرسا، سعيًدا الشيخ يستحرض املختارة إىل وأرسل خدمتهم، عنهم وأبعد سالحهم منهم
أن القمر دير بوجوه أفندي شكيب أمر ثم داره، العسكر فنهب الشوف يف الشيخ فاختبأ
الواليني أحمد واألمري حيدر األمري وأمر ففعلوا، بلدتهم أسلحة إليه ويدفعوا إليه يحرضوا
العسكر من جماعة لذلك أيًضا وسار ففعال، البالد أهل من األسلحة فيجمعا يرسال أن
القناصل فكتب والنهب السلب من اليشء بعض وأتوا والتعنيف التضييق سبيل فسلكوا
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قيس األمري فأتى الخوف، فغشيهم وأوالده حيدر ملحم األمري أما السفارات، إىل ذلك يف
قاسم، هللا عبد واألمري أفندي األمري وولده قعدان أسعد واألمري والده وتبعه ا رسٍّ بريوت إىل
وحلوا أيًضا، هنالك إىل األمراء بقية ثم اإلسكندرية إىل قيًسا األمري الفرنيس القنصل فسريَّ
ووجوههم. النصارى من املناصب أرباب غالب اختبأ وقد بها، الجنرال القنصل دار يف
من واحًدا رضب األسلحة يجمع ميكائيل بزوق كان بينما باشا إبراهيم أن وحدث
قنصل إىل ذلك نما فلما اإلفرنسية، الحماية أبناء من إنه قال ألنه وسجنه؛ املدور أبناء
أن وأمرها بريوت، مياه يف يومئٍذ كانت أفرنسية سفينة جونيه إىل وجه ببريوت فرنسا
رأى فلما جونيه، سهل إىل عسكرها وأخرجت السفينة فسارت عنوة، املدور بابن تأتيه
بريوت، إىل املدور بابن فأتى بكركي جبل إىل عسكره وفرَّ باله اضطرب ذلك باشا إبراهيم
فأرسله، اإلسكندرية، إىل يرسله أن روز الجنرال من جنبالط نعمان الشيخ التمس وقد
ذلك، أثناء ويف اللمعي. أحمد بشري األمري ومعه العاقورة إىل بعسكره باشا نميق وسار
عىل التثقيل عن باشا نميق ينهى بأن مأموًرا اآلستانة من العلية الدولة رجال أحد قدم
من األسلحة وأخذ غزير من العسكر نهبه قد كان ما ورد باشا نميق فأرسل الناس،
حد إىل الجبة أهل فلقيه برشي، جبة إىل الذهاب يريد تنورين إىل سار ثم العاقورة،
الحدث، إىل منهزمني فيها ارتدوا مناوشة معهم له فوقعت بالقوة؛ دفعه وراموا تنورين
الخازن يوسف البطريرك فيهم فشفع برشي، إىل فروا منهم باقرتابه أحسوا عندما ثم
العسكر يدخل أن بدون الحدث يف الباشا إىل أسلحتهم يدفعون أنهم عىل الباشا لدى
بعسكره وسار األسلحة جمع عمله من فرغ وملا بذلك، باشا نميق فقبل املقاطعة، سائر
يقبض بأن اآلستانة من أمر باشا نميق عىل يومئٍذ ورد وقد بريوت، إىل ثم طرابلس إىل
انترش ذلك وبعد األمر، فأنفذ اآلستانة؛ إىل به ويبعث ذكره املتقدم حمود الشيخ عىل

مجاريها. إىل األعمال وعادت مخابئهم، من املختبئون وظهر األمان
فاستحرض النصارى، من املسلوب قيمة من األول القسط بأداء أفندي شكيب أمر ثم
لديه استحرض ثم غرش، ألف ألف أي كيس ألفي بلغ وقد عليهم، ع فوزَّ وكالءهم؛ لديه
فنصب ودروز، نصارى من سكانها املختلطة املحالت جميع من النصارى وكالء جميع
النصارى، والية يف ألنها درزيني؛ وكيلني لها يجعل فإنه املتن إال وكيًال مقاطعة لكل
مقاطعته نصارى أمور به وأناط شهر، كل يف غرش مائتي النرصاني الوكيل راتب وجعل
أن عىل الدرزي املقاطعة بصاحب األحكام أمر وأناط الدرزي، املقاطعة صاحب عند
تلك ويف املتن. يف الدروز وكيل شأن جعل وكذلك الوكيل، يعلمه منها يجريه ما يكون
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بعد أفندي شكيب لدى ومثل متنكًرا، كان أن بعد جانبالط سعيد الشيخ ظهر األيام
ثم مقاطعته، زمام وسلََّمه نفسه أفندي شكيب فطيَّب السبيل، روز الجنرال له مهد أن
منه، بدًال أمينًا األمري أخاه عليها وجعل مقاطعته، والية من األرسالني أحمد األمري أقال
ا حدٍّ دمشق طريق وجعل األرسالني، أمني واألمري اللمعي حيدر األمري بني البالد قسم ثم
بذلك؛ حيدر األمري يقبل فلم بريوت، ساحل نصف أمني األمري إىل وضمَّ بينهما، فاصًال
سنة؛ وسبعني خمس منذ البالد بوايل وا ُخصُّ قد وكانوا النصارى، من كانوا السكان ألن
فاجتمع أمني، األمري لوالية خاضعني يكونوا أن الساحل أهل وأمر أفندي شكيب فغضب
فاعرتضته ملتمسهم، يقبل فلم حيدر األمري والية إىل ينضموا أن منه والتمسوا غالبهم
الساحل حيدر لألمري فجعل رأيهم؛ حسب عىل الساحل وقسم فعاد ذلك يف القناصل
وجعل بينهما، فاصًال ا حدٍّ القمر دير طريق وجعل الغربي، الساحل أمني ولألمري الرشقي
أهل من واحد كل وراتب اثنان، طائفة كل من رجًال عرش اثني من ديوانًا منهما لكل
الشياح عىل الواليني األمريين بني خالف وقع ثم شهر، كل يف غرش خمسمائة الديوان
عىل يتفقا ولم واليته، من القريتني هاتني أن منهما كل فادعى الفوقية، شحرور ووادي

بريوت. والية إىل وضمهما القريتني عىل يده الدولة وزير جعل حتى ذلك
مناصب أرباب يجتمع أن باشا وجيهي خلف الذي باشا كامل أََمر ١٨٤٧ سنة ويف
األمراء رأي من وكان فاجتمعوا، األمريية األموال لرتتيب بريوت يف وأعيانها البالد
وخالفهم البالد، مساحة تُقاس أن والوجوه والنكديني العماديني رأي ومن الشهابيني
أقبل السنة تلك ويف السلطانية، الحرضة عىل الحال واقع يعرض الوزير فكتب الباقون،
إىل النصارى وكالء فاستحرض األرناووطي، باشا مصطفى مكانه يف وويل باشا كامل
ألفا وَقْدُره املسلوب قيمة من الثاني القسط مبلغ عليهم يُْجري أن وكيله وأمر بريوت،
عليها املصدق األسالب قوائم تُعدَّل أن الوكالء رؤساء فرأى غرش، ألف ألف أي كيس
ثم الغش، من يخلو ال تعديًال والنقصان الزيادة من بيشءٍ َلْت فُعدِّ باشا؛ أسعد ديوان يف
إىل نفسها السنة تلك يف قدم وقد أربابها. إىل ودفعها وكالته أصاب ما وكيل كل أخذ
قرية، قرية القرى فجابا أهله، أحوال عن للبحث فرنسا دولة من مندوبني اثنان لبنان

بالدهما. إىل رجعا والتنقيب البحث استيفاء وبعد
األولني، كالقسطني وقدره املسلوب قيمة من الثالث القسط ُدِفع التالية السنة ويف

أمره. يتم ولم املساحة إجراء وبُوِرش
الذكور عدد فبلغ بلبنان، الذكور يعد أن املجيد عبد السلطان أمر ١٨٤٩ سنة ويف

.٦٧٤٤ واملتاولة اإلسالم ومن ١٢٠٢٣ الدروز ومن ٨٧٧٢٧ النصارى من
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عقب بدون مفلوًجا كرسوان من رصبا يف إسماعيل حيدر األمري تُويفِّ ١٨٥٤ سنة ويف
بمأتمه احتفل وقد ببكفيا، اليسوعية كنيسة يف وُدِفن سنة، وستون سبع العمر من وله
وقد االنقياد، رسيع وديًعا ورًعا فصيًحا كريًما اللون حنطي ربًعا وكان عظيًما، احتفاًال
اآلستانة من األمر يجيء حتى وكيًال عساف بشري األمري أخيه ابن مكانه يف الوزير جعل
بشري. األمري فويل األمر صدر ثم له، الوالية الوزير التمس الذي أحمد بشري األمري بتعيني

املعنيون األمراء (8)

أخبارهم وإثبات ذكرهم يف والتأخري التقديم حيث من لبنان أمراء تاريخ يف راعينا إننا
القديم، ثم أصحابها، من البالد يف األقدم ذكر من األزمنة ترتيب يف مؤرخ كل يراعيه ما
األمراء تاريخ االتساق بحسب اآلن مثبتون فإننا وعليه التوايل، عىل تدريًجا بعده الذي ثم

األيوبيني. املعنيني
بن الفرس ربيعة من األيوبيني العرب من معن األمري إىل ينتسبون األمراء هؤالء إن
سالبًا، مغواًرا فارًسا كان أيوب، اسمه رجل ربيعة بني من نبغ عدنان، بن معد بن نزار
ربيعة، بني جميع حسدهم أمرهم استفحل فلما شجعان، وكلهم ذكًرا عرش أحد وله مات
نسبة واتخذوا كبريًا، نموٍّا فنموا بها ونزلوا الفرات جزيرة فأتوا الرحيل عىل وحملوهم
عن بها وتُويفِّ الحلبية، الديار إىل الجزيرة تلك من أحدهم ورحل أيوب، إىل نسبًة األيوبية

معن. اسمه ولد
يف اإلفرنج ملحاربة ١١١٩ب.م سنة يف الرتك أمري غازي األمري أرسله هذا فمعن
إىل ولجأ املنهزمني جملة يف وعساكره الفرنيس بلدوين امللك وجه من فانهزم أنطاكية،
إىل بعشريته يميض أن طغتكني أمره ١١٢٠ب.م سنة ويف الحلبية، الديار يف طغتكني
الغارة منه لريصد حصنًا؛ ويتخذه به لينزل الساحل عىل املرشف لبنان إىل ثم البقاع،
فنزل قفًرا كان وقد الشوف، إىل بعشريته معن األمري فرحل بالساحل الذين اإلفرنج عىل
فتحالف بحرت، األمري يومئٍذ وكبريهم الغرب، أمراء تنوخ آل ووادد بعقلني بصحراء
بحرت األمري إليه فأرسل املضارب، عىل األقبية سكن معن األمري وآثر اإلفرنج، عىل األمريان
إىل فانضمَّ العمران واتسع املباني كثرت ثم يسكنونها، أقبية وألصحابه له بنوا أناًسا
حوران من عليها اإلفرنج استوىل التي البالد جميع من إليه لجئوا كثري خلق معن األمري
ثالثني هناك معن األمري وعاش أطرافه ومن للبنان املجاورة األماكن ومن وحلب ودمشق

يونس. األمري ولده وخلفه ١١٤٩ سنة وتُويفِّ سنة،
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التيم وادي إىل الشهابيني األمراء قدوم كان يونس األمري أيام من األخرية األيام ويف
األمري إىل يونس األمري بعث ١١٧٥ب.م سنة ويف محلهم، وحلوا اإلفرنج اكتسحوا حيث
وولده هو إليه فقدم واإلخاء، املودة عىل تحالفا قد كانا أن بعد إليه يدعوه الشهابي منقذ
بهما أتى ثم أيام، ثالثة مكثوا حيث الباروك نبع إىل يونس األمري فلقيهما محمد األمري

بعقلني.
التفاتة، منه الحت يونس األمري دار يف كان بينما محمًدا األمري أن يوم ذات وحدث
بحسنها لبه فاستُِلب النوافذ، بإحدى وهي يونس األمري بنت طيبة عىل عينه فوقعت
يوم ذات خرج حتى أمره كتم ولكنه قلبه، يف الحب حبة فوقعت الباهي؛ وجمالها البديع
من ماء منهل إىل وجلسوا للنفوس، ترويًحا القرية ضواحي إىل يونس واألمري أبيه مع
لطيبة. واألرض محمد: ابنه وقال لعذبة. هذه املياه إن منقذ: األمري فقال أزهار، حوله
مشريًا للطيبات. الطيبون محمد: األمري فقال محمد. يا طيب وأنت يونس: األمري فقال
يدرك لم يونس األمري ولكن يونس، األمري ابنة طيبة عىل له يعقد بأن مرامه إىل باآلية
األمري فقال محمد، األمري إىل وناولها لقمة يونس األمري أخذ الطعام إىل جلسوا وملا مغزاه،
أيًضا املرة هذه ينكشف ولم فأكلها، يده من تناولها ثم أخذتها. طيبة كانت إن محمد:
واألمري الحديث أطراف يجاذبه يونس األمري جعل الطعام وبعد يونس، لألمري مقصده
وخيش محمد يئس فلما منه، يشء ينكشف لعله مقصده حول بكالمه دائًما يحوم محمد
قد كان إذا عما إليه واعتذر أمره عىل كشًحا طوى وتجاهل علم قد يونس يكون أن
يف أحسنت قد فإنك نفًسا؛ ِطْب قائًال: فأجابه يعجبه؛ لم القول من يشء إليه منه فرط
يبتغي عاد أن يلبث فلم بطيبة؟! بالوعد يفز ولم نفسه، تطيب كيف ولكن أتيت. ما كل
ِللطَّيِِّبنَي﴾؟ ﴿َوالطَّيِّبَاُت تعاىل: قوله تفرس كيف يونًسا: األمري فسأل مرامه، إلبالغ وسيلة
فتم محمد. يا أزوجناك وقال: فتبسم املراد، فهم باب يونس األمري عىل ذلك إذ فانفتح
وهي نعم؛ أبوه: فأجاب أخت، أله محمًدا األمري يونس األمري سأل ثم بالرمز، الخطبة أمر
يوسف األمري فرصح يوسف. األمري ولدك من أزوجتها وقد سعاد، واسمها منه أصغر
ُزفَّت حاصبيا إىل محمد وولده منقذ األمري آب وملا املجلس. ذلك يف العقدان وتم بالقبول،

واحد. وقت يف األمريتان
الدين سيف بن هللا عبد األمري الشهابي عامر األمري استنجد ١٢٣٨ سنة كانت وملا
من يثأر أن بقي الذي اإلفرنجي أور الكونت عم ابن عىل املعني يونس بن يوسف بن
التقى حيث الخيام، مرج إىل برجالهما األمريان وزحف فنجده عمه، البن الشهابيني
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ثم شبوبها، من الرابع اليوم يف اإلفرنج فانهزمت الحرب؛ نار بينهما وشبَّت الفريقان
علينا يتعذر املعنيني لألمراء أمور ذلك بعد وجرت عيل األمري وله هللا عبد األمري تُويفِّ
ما ومجمل منسوقة، غري الشأن هذا يف عليها وقفنا التي املعلومات ألن مرتبة؛ رسدها
من الستيعابه غريه من أكثر عنه أخذنا الذي الكتاب وهو األعيان»؛ «أخبار من علمناه
من األخري الربع يف أنه هو املؤرخني من غريه يستوعبه لم ما لبنان أمراء أحوال تفاصيل
األمري ابن ملحم األمري ابني عثمان األمري أخو املعني يوسف األمري تُويفِّ عرش الرابع القرن
األمري ابن بشري األمري ابن محمد األمري ابن الدين سعد األمري ابن عثمان األمري ابن أحمد
صاحب قال وقد عثمان، األمري ابن الدين فخر األمري أخيه ابن بعده اإلمارة فتوىل عيل،
به املعنية اإلمارة شمس أرشقت وإن املعنيني األمراء أشهر «إنه عنه: األعيان» «أخبار
الدين فخر األمري حفيده عن يكون أن به أَْحِر قوٌل وهو التنوخية.» اإلمارة شمس وغابت

ذلك. سيتبني كما قرقماس، األمري ابن الثاني
يف أنه هو عثمان األمري ابن الدين فخر األمري فعال من املؤرخ لنا ذكر ما وغاية
سليم السلطان الجنان ساكن وبني امللك هذا بني شبت وقد الغوري، قانصوه امللك أيام
عىل قانصوه نائب الغزايل استقدمه قد الدين فخر األمري وكان دابق، مرج يف القتال نريان
متحيزين امللك خائني قتال اشتد عندما نفسه الغزايل مع األمري ففر امللك؛ لنجدة دمشق
جميع إليه وفوَّض فأكرمه األمري، عليه دخل دمشق السلطان دخل وملا سليم. للسلطان
ويف ،١٥١٥ سنة يف ذلك وكان املراتب، أصحاب بني مرتبة أسمى يف وجعله الشام، أمور
عند مغارة يف تُويفِّ وهذا قرقماس، األمري ابنه وخلفه الدين فخر األمري تُويفِّ ١٥٤٤ سنة
مراد السلطان أمره الذي مرص وايل باشا إبراهيم وجه من فراًرا إليها لجأ إذ جزين،
عكار، جون عند السلطانية الخزانة أموال لسلبهم لبنان؛ وأمراء سيفا بآل يبطش أن
املاروني كيوان الحاج فخبأهما ويونس، الدين فخر صغريان ابنان قرقماس لألمري وكان
الدين سيف األمري أخت أمهما وكانت ورياح، إبراهيم الخازن رسكيس ابنَْي عند الديراني
األمري التنوخي الدين سيف األمري دعا لبنان يف األحوال سكنت وملا معهما، التنوخي
إليهما فدفع أشدهما بلغا حتى عياله إىل وضمهما إليه يونس األمري وأخاه الدين فخر
واليته أول منذ الحروب ميدان إىل الدين فخر األمري واندفع الشوف، عىل واليتهما زمام
سنة يف وحاربه وكرسه الكلب نهر عند ١٥٩٨ سنة طرابلس وايل باشا يوسف فحارب
جانبه، إىل غالبها يف النرص كان أخرى مواقع وشهد وكرسه، جونيه عند أيًضا ١٥٠٦
ويف كلس، مدينة عند نريانها اضطرمت حرب يف باشا نصوح ظاهر عندما إال انهزم وما
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يده، عىل كلها فيها الغلبة وكانت كثرية، مواقع يف جانبالط باشا عيل عاون ١٦٠٧ سنة
األعظم الصدر السلطان وأرسل أحمد، السلطان طاعة من خرج قد باشا عيل كان وملا
له سبق قد كان ملا األمري من غيظه الصدر أبدى فقهرته؛ الجنود من فيالق يف باشا مراد
عيل األمري ابنه إليه فأرسل الصدر؛ يسرتيض أن األمري فاضطر باشا، لعيل املشايعة من
صيدا بسنجقية الصغري األمري عىل الباشا فأنعم غرش، ألف بثالثمائة معه إليه وبعث
باشا مراد تُويفِّ وملا السنني، من التاسعة متجاوًزا حينئٍذ عمره يكن ولم وغزير، وبريوت
لدى فيه األمري أعداء سعى باشا نصوح الصدارة منصب إىل وارتقى ١٦١١ سنة يف

الفتن. إثارة يف دمشق حافظ باشا أحمد ورشع الجديد الصدر
مثل القاصية، األماكن ببطشه وبلغ مهابته وامتدت سطوته اتسعت قد األمري وكان
يومئٍذ وهو للسلطان يشكون بدمشق الحافظ أصحاب فبعث وغريهما، وعجلون حوران
وكانوا دمشق، حارص أنه حد إىل أمره وتعاظم األمري سطوة اتساع من سليم السلطان
القبول، محل السلطان لدى الشكوى فحلَّت نفسه؛ الحافظ من الشكوى تلك إىل مدفوعني
للفتك وذلك الباشا؛ أصحاب من الكرباء من عدة ومعه كبريًا جيًشا إسالمبول من فأرسل
إىل كتب األمري بذلك علم وملا الحافظ، أمر يف كله البعث وجعل دابرهم وقطع معن ببني
ويبعث عليه يضيق الحافظ يزل ولم بغيته، بالكتابة يَنَْل فلم باملال يسرتضيه الحافظ
وجهه يف سدَّ الحافظ ولكن العرب، إىل وااللتجاء الفرار إىل دفعه حتى البعوث عليه
وذلك كيوان، الحاج برأي عمًال إيطاليا بالد إىل سافر أن األمر به فآل املسالك؛ جميع
دير إىل بعقلني من ينتقل أن إليه وأوعز يونس، األمري أخيه إىل الوالية أمر فوَّض أن بعد
األمري رجال عىل التضييق عىل عامًال فبقي الحافظ وأما له، مقرٍّا الدير ويتخذ القمر
بانياس، وقلعة أرنون شقيف قلعة يف منهم كان من ومحارصة مكان كل يف ومحاربتهم
يسرتضيه أن يونس األمري فاضطر الدين؛ فخر األمري أخي يونس األمري عىل بعثًا وبعث
يلبث لم ولكنه واملحارصة، املحاربة عن ليكفه غرش ألف مائة قدره النقود من بمبلغ
املعنيني وبني بينه فَجَرْت املرشوط املبلغ قبض يستكمل لم ألنه عليه؛ كان ما إىل عاد أن
األمري فاضطر جانبهم؛ يف النرص يكون كاد أن بعد املعنيني فشل إىل أدَّْت محاربات
الحافظ فغيش بانياس؛ قلعة يف محارص وهو أخيه ابن عيل األمري إىل ينضم أن يونس
أعوانه أحد ه ووجَّ معن، بني مساكن وأحرق والسلب، النهب من فيها وأكثر القمر دير
الدين نارص األمري واقتاد أهلها، من جماعة وقتل فأحرقها عبيه إىل الدين مظفر الشيخ
ه ووالَّ األمري هذا الحافظ فأكرم الحافظ، كان حيث القمر دير إىل أسريًا منها التنوخي

153



لبنان ذخائر

مواقع عدة أجرى أن بعد إال دمشق إىل عائًدا لبنان من الحافظ خرج وما الشوف عىل
إىل عاد لبنان من الحافظ خروج خرب يونس األمري بلغ وملا كثريًا، وقتل ونهب وأحرق
وخلفه دمشق عن الحافظ باشا أحمد عزل ١٦١٤ سنة كانت وملا بها، واستقر القمر دير
ما جميع وعىل وغزير وبريوت وصفد صيدا عىل واٍل إسالمبول من وقدم باشا، جركس
صفد، يف الوايل ذلك واستقرَّ الدين، فخر األمري والية منطقة يف داخًال األماكن من كان
الناعمة حارة بُنِيَْت نفسها السنة تلك ويف الدين، فخر األمري مدبر مصطفى ُمدبِّره وكان
الديار من الدين فخر األمري أتى التالية السنة ويف التنوخي. الدين نارص األمري بإذن
بالخروج السفينة ربان له يأذن فلم أحوالها؛ ويستطلع بالده أخبار يتنشد اإلفرنجية
بالده أحوال من شيئًا عرف أن له تسنَّى كان وقد اإلفرنج، ديار إىل فعاد الرب، إىل منها
وأما يونس، األمري أخوه جملتهم يف كان الذين السفينة ظهر عىل أبنائها من لقوه ممن

أخيه. ابن عيل األمري إىل الوالية زمام فدفع يونس األمري
أيام يف الوالية اتسعت وقد وشريون، أرنون حصنَْي عيل األمري هدم ١٦١٦ سنة ويف
أمر لعصيانه سيًفا باشا يوسف األمري هذا وحارب القيسيني، حزب وساد عيل األمري
وابن مظفر الشيخ مساعدة عن والرجوع وبريوت كرسوان والية عن بالتخيل السلطان
كان ما ونزع أعوانه، وقهر وقهره املقدمني الصواف وبني الدين جمال محمد األمري
بشارة وبالد الشوف مقاطعة عىل يونس األمري عمه فجعل الوالية؛ أزمة من يدهم يف
عىل التنوخي الدين نارص واألمري بريوت، عىل التنوخي منذًرا واألمري كرسوان، ومقاطعة
الشهابي عليٍّا واألمري املتن، عىل اللمعيني سلوان كفر ومقدمي والجرد، الغرب مقاطعة
عىل وأبقى الشقيف، وبالد صفد بالد عىل اليازجي وحسينًا والحوالنية، عيون مرج عىل
التأخر بسبب الوالية أمر يف التغيري بعض أجرى ثم بكبايش، حسني طويل صيدا والية
بالديار موطنه عن غيابه مدة فكانت الدين فخر األمري وأما األموال، من املطلوب دفع عن
من عائًدا عكة إىل البحر من خرج املدة هذه انقضت وملا تقريبًا، سنني خمس اإلفرنجية
بقدومه، يبرشه عيل األمري ابنه إىل وكتب عنه الدولة رضا بلغه أن بعد اإلفرنجية الديار
واألعيان والوجوه واملشايخ األمراء جعل ثم يونس. األمري وأخوه عيل األمري ابنه فأتاه
يتقبلها؛ لم فإنه سيفا بني هدية إال كلها فتقلبها بالهدايا، ويتحفونه األمري عىل يَِفدون
عن األموال الدين فخر األمري جمع وملا الحافظ، أيام من منهم حزازات صدره يف كان ألنه
سنة ففي بهم؛ للبطش سيفا بني عىل سبيًال يلتمس عاد واألحوال األمر ومهد غيابه، مدة
سيفا، باشا يوسف أعمال من يشكو الكشبنجي باشا عمر طرابلس وايل إىل كتب ١٦١٨
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عليك.» الدولة غضب لك وأضمن عليه، ظهريًا لك أُكْن تحاربه أن شئت «إن فأجابه:
يرابطون رجاًال يرسل أن الخازن نادر أبي الشيخ مدبره إىل وكتب جيًشا األمري ز فجهَّ
يدري لئال الشمالية؛ األنحاء إىل الذاهبني عىل العبور ويمسكون إبراهيم نهر قنطرة عند
أعوانه ووافاه إبراهيم نهر إىل بريوت من برجاله األمري نهض ثم سيناله، بما باشا يوسف
توال قرية إىل وصل حتى سائًرا هو ولبث لهم، عيَّنها قد كان التي األمكنة إىل برجالهم
ولجأ هاربًا فرَّ بقدومه باشا يوسف أحس وملا الضنية، يف بخعون قلعة من إليها ذاهبًا
بهم فبطش املتن، مقدمو الصواف وبنو سيفا بني أمراء إليه وانضم الحصن، قلعة إىل
يف التحصن إىل فاضطرهم عليه؛ الثورة جنوده ثوار يستكمل أن قبل الدين فخر األمري
وأحاطوا عكار، بالد من األمري عسكر سائر قدم ثم كبريًا، عدًدا منهم قتل أن بعد القلعة
يرسل أن باشا يوسف اضطر حتى أهلها عىل الحصار وضيقوا الجوانب، كل من بالقلعة
يؤدي أن عىل سيفا بني عن ابنته أجل من األمري فعفا عنده، فيه لتشفع إليه األمرية ابنته
من عساف بني أمالك عن بالتخيل ميثاًقا ويكتب غرش، ألف مائتي باشا يوسف إليه

بريوت. إىل أنطلياس
دير إىل عكار رساي حجارة األمري ونقل عكار، إىل العسكر ببعض األمري ورجع
وافرة مبالغ عىل منه استحصل حتى باشا يوسف عىل يضيق األمري زال وما القمر،
عىل يدل الدولة من جواب األمري عىل فورد لها، عليه مما محسوبة الدولة إىل أرسلها
واملقدم جبيل بالد عىل نادر أبا الشيخ األمري ووىل عمله، إىل وارتياحها عنه رضاها
بن محمد األمري حفيده باشا يوسف إىل األمري رد ثم البرتون، بالد عىل الشاعر يوسف
زحفه أيام اعتقلهما قد األمري كان اللذين جانبالط باشا عيل بنت ووالدته باشا حسني
إليه يلجأ كان حتى نفوذه، شأن وعال األمري سطوة نطاق واتسع باشا. يوسف ملحاربة
مثل من والقاصية الدانية األماكن من الوجاهة أرباب من حيف أو جنف أصابه من كل
له عزز أوامره عىص أحًدا أن اتفق وإذا حاجاتهم، لهم يقيض وكان الحورانية، األنحاء
األمري وأعاد منه. األمري قوة تدنو أن قبل صاغًرا العايصذليًال ذلك فانقاد بالقوة؛ األوامر
دون من ثالثة لألمري وولد كان، كما الجرد، عىل واليًا بعفوه شمله أن بعد مظفًرا الشيخ
من بناته من بعًضا وأزوج حسن. واألمري حسني، واألمري منصور، األمري وهم: عيل؛ األمري
التي الحرب أعظمها شتى حروب له وجرت الحرفوش، بني ومن سيفا بني من أمراء
الوزير وأرس عظيًما انتصاًرا األمري فيها انترص باشا، مصطفى دمشق وزير مع له جرت
املحبة عىل األمري عاهد دمشق إىل الوزير عاد وملا إكرامه، يف مبالًغا أياًما عنده وأبقاه
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ما بعض يف إال مواقعه يف االنكسار يلحقه لم الدين فخر األمري فإن وبالجملة، والصفاء.
من بمرغوبه هناك يفز لم فإنه صفد؛ أنحاء يف طرباي بني األمراء مع منها له جرى

النرص.
عليه أُنِْعم حتى تقربًا الدولة ومن وسطوة نفوذًا يزداد الدين فخر األمري زال وما
كل يف للدولة يدفع أن عليه وُفِرض القدس، حدود إىل حلب حدود من الواليات بجميع
ويمهد بالبالد يطوف األمري فجعل ،١٦٢٤ سنة يف ذلك وكان ذهب، ألف مائتي عنها سنة
يحارص كان أيام دمرها قد كان التي القالع ويرمم الحصون ويشيد الحكم، سبيل لنفسه
الذين العرب وتعقب املدن، يف املسيحيني عىل الجزية جبابة أمر لنفسه وقرر فيها، أعداءه
أمواًال وجمع بطشه، وشديد ُقوَّته بسيف عنها وأقصاهم البالد أطراف عىل يسطون كانوا
سالًكا ولبث للحيوانات، داًرا فبنى السالطني نهج ينهج أن له وُزيِّن بنفسه، فاعتز غزيرة

ذلك. مسلكه من الريبة فبدت سنني تسع املنوال ذلك عىل
حقد سابقة األمري وبني بينه كان وقد — الحافظ باشا أحمد الكجك أن واتُّفق
يف يرتقى وجعل الدولة، رجال سلك يف وانخرط إسالمبول، إىل ذلك بسبب وسار وضغينة،
وغرس األمري، عىل الدولة صدر وأوغر الفرصة انتهز — الوزارة مرتبة بلغ حتى املراتب
أن بلغها أن بعد سيما وال االعتقاد ذلك فاشتد به؛ البطش وجوب اعتقاد نفسها يف
الكجك قائده وجعلت كبريًا بعثًا فجهزت أنطاكية، عند وأخرى حلب عند قلعة بنى األمري
قاد ١٦٣٣ سنة كانت فلما املعنيني، يف والفتك األمري ملحاربة السورية الديار إىل ته وسريَّ
حدود إىل الروم بالد حدود من الجنود يحشد وأخذ العثمانية العساكر باشا أحمد الكجك
فرشع األمري وأما سعسع، خان إىل بالعساكر قام ١٦٣٤ سنة التالية السنة ويف مرص،
بلغه وما قريب، وقت يف الفشل أدركه ولذلك يجمعها؛ أن عن عوًضا عساكره تفريق يف
ففرَّ جنوده، غالب وخذله عزمه وهن حتى املواقع إحدى يف عيل األمري ابنه قتل خرب
الخازن، نادر أبو الشيخ ومدبره عياله، ومعه فيحا من بالقرب نريون شقيف قلعة إىل
واألمري ملحم األمري بابنيه الدين فخر األمري أخو يونس األمري وفرَّ صايف. أبو مدبره وأخو
أخذ باشا أحمد والكجك دوبية، له يُقال هناك برج يف واختبأ بشارة، بالد إىل حمدان
حتى أبيه من بدًال الدين فخر األمري أبناء من واحد بتولية ويعدهم البالد أهل يوادع
وتحقق األمري، أبناء أحد حسن األمري إليه وقدم النقود، من اقتضاه الذي املبلغ له دفع
القلعة إىل وزحف فُقِتل، يُقتَل أن حسن باألمري عندئٍذ فأمر األمري؛ عساكر انفضاض
حتى أخذها يحاول بعسكره بها محيًطا ولبث ورجاله، الدين فخر األمري فيها كان التي
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رجاله من ونفر نادر أبو الشيخ ومدبره الثالثة وأبناؤه هو فرَّ أنه ليلة ذات لألمري تسنَّى
جزين. مغارة إىل ولجئوا بالحبال، متدلني

علم غري عىل جزين مغارة إىل زحف ثم القلعة، عىل الكجك استوىل الصباح وعند
ليتجسس املغارة من خارًجا األمري رجال أحد كان وبينما فيها، الدين فخر األمري أن منه
الحصار الكجك فجدد املغارة، يف األمري بأن فاعرتف الكجك؛ إىل وُقيِّد أُمِسك األحوال
سأل أن بعد نفسه وسلم برجاله، منها يخرج أن األمري اضطر حتى وشدَّده، عليها
حمدان، واألمري ملحم األمري وابناه يونس األمري استحرض ثم فاعتُِقلوا، الكجك من األمان
ماتا حتى بتعذيبهما وأمر حمدان، وأخاه أباه وسجن منهم ملحًما األمري الكجك فأطلق
الثالثة: وأبناؤه الدين فخر األمري ومعه بعساكره دمشق إىل الكجك وسار السجن، يف

بلك. واألمري حيدر، واألمري منصور، األمري
إىل الثالثة وأبناؤه األمري أُْرِسل ثم سبيله، فخىلَّ الخازن نادر أبو الشيخ وأما
أخذ إسالمبول إىل حلب من عاد ملا الدولة رجال كبار أحد باشا خليل إن ثم إسالمبول،
األمراء من عدة وقتل فأرسل الكجك وعاد الدين، فخر األمري أبناء أحد حسينًا األمري معه
األمري ابن ملحًما األمري يسلموا أن طرباي بني األمراء يأمر وبعث وراشيا، بحاصبيا
ممن وفرَّ الفرصة انتهز الطريق يف هو وبينما فسلموه، إليهم لجأ قد كان الذي يونس
مع مواقع له وجرت فيها، شأنه وعزَّز الوالية فتوىل وعاد الكجك، إىل يقتادونه كانوا
الكجك أن عىل باعثًا كان ذلك أن غري غالبها يف جانبه إىل النرص كان اليمنيني من أمراء
فغضب الدين؛ فخر األمري بدسيسة كان إنما ملحم األمري أجراه ما أن للسلطان شكا
حيٍّا بقي فإنه منهم، حسينًا األمري إال وأبنائه، الدين فخر األمري بقتل وأمر السلطان
اثنتني الدين فخر األمري عمر وكان باشا، قبوجي صار أن إىل الدولة خدمة يف وترقى
املعنيني مدافن يف وُدِفن ١٦٥٨ سنة يف مريًضا فتُويفِّ ملحم األمري وأما سنة، وخمسني
ألن الوالية؛ يف أمرهما يستقم لم األمريان وهذان قرقماس، واألمري أحمد األمري وله بصيدا
الجبل من الشمالية األنحاء يف متغلغلني مدة فبقيا بهما، الفتك أراد الكربيل باشا أحمد
الشيخ املدة تلك يف الكربيل ووىل الكربيل، وجه من فراًرا الشهابيني األمراء بعض مع
األمري ابنَي — منصوًرا واألمري محمًدا واألمري الشوف، جبل الباروك شيخ العماد رسحال
صيدا الدفرتدار باشا وعيل كرسواَن، آغا ومحمد واملتَن، والجرَد الغرَب — اليمني عيل
محمد مكانه وتوىلَّ صيدا من باشا عيل ُعِزل ١٦٦٢ سنة كانت وملَّا وزرائه. من وجعله
عندما بهما غدر ثم أمان ميثاق لهما كتب بأن وأحمد قرقماس ابن األمري فجزع باشا؛
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وفرَّ قرقماس، األمري فُقِتل الخروب، إقليم من مزبود قرية من بالقرب مدبره إىل برزا
األمري إىل الوالية زمام باشا محمد فدفع سنتني، فاختبأ ورجع بليغ جرح وبه أحمد األمري
ظهر باشا محمد ُعِزل وملا الباروك. قيسية من علوان أبي والشيخ اليمني عيل محمد
وكرسهم اليمنية وحارب شأنه فعظم القيسيني؛ الحزب أبناء إليه وانضمَّ أحمد، األمري
واختبأ األمري ففر به؛ للفتك بعثًا عليه فبعثت الدولة إىل فيه ُوِيش ثم بالوالية، واستبدَّ
كما األمر له فاستقام عنه الدولة واسُرتِْضيَت الوالية إىل عاد ثم الشهابي، نجم األمري عند
ابن مات قد وكان ،١٦٩٧ سنة أيلول من عرش الخامس يف تُويفِّ حتى واليًا ولبث كان،

املعنية. الساللة األمري بوفاة فانقطعت قبله؛ من صغري له

الرتكمان العساف بنو األمراء (9)

النارص محمد امللك أيام يف كانوا سالفني غزاة بقايا من الرتكمان من األمراء هؤالء
حد من الساحل ينزلوا أن ١٣٠٧ سنة يف امللك هذا فأمرهم لبنان، ديار من بالكورة
كان كما األنحاء، تلك من عليها اإلفرنج سطو من البالد ليقوا األسد؛ مغارة إىل أنطلياس
الجنوبية، األنحاء من هؤالء سطو من وقايتها عىل عاملني لهم املعارصون التنوخيون
وزوق مصبح، وزوق الخراب، وزوق العامرية، زوق األزواق: الرتكمانيني مواطن وكانت
األتابكي يلبغا األمري عهد ويف شقيف. وعني طورا عني يف عمران آثار وألمرائهم ميكائيل.
واستوطنوها األتابكي بأمر بريوت الرتكمانيون أتى — مسيحية ١٣٤٥ سنة وذلك —
وقعت ١٥١٥ سنة كانت وملا اإلفرنج، غزوات من الثغر هذا عىل املحافظة ألسباب تعزيًزا
دابق بمرج الغوري قانصوه وامللك العثماني سليم السلطان الجنان ساكن بني واقعة
أقره أن منه جزاؤه فكان سليم، السلطان إىل الرتكمان من عساف فتحيز حلب، عند
األمري هذا فجعل ساللته، من العسافيون األمراء انتسب وإليه جبيل، وبالد كرسوان عىل
غزير إىل انتقل ثم باألزواق، أصحابه وجعل طورا بعني ومشتاه شقيف بعني مصيفه
واألمري حسن، األمري وله: هناك، وُدِفن ١٥١٨ سنة مات حتى به أقام له موطنًا واتخذها
بسبب اإلخوة بني الفتنة فوقعت حسن، األمري اإلمارة يف فخلفه قبقاي. واألمري حسني،
أحدهما ابن واستحيى أََخَويْه قتل — قبقاي األمري — أحدهم أن إىل بهم وأدت اإلمارة،
— حبيش ابنَْي وسجن كرسوان، عىل اإلمارة وتوىل حسن، األمري ابن منصوًرا األمري
أن بعد أخويه عند خادمني كانا ألنهما وذلك مرص؛ إىل نفاهما ثم — وأخاه يوسف
وتوىل عقب، بال ١٥٢٣ سنة بغزير فمات اإلمارة، عهد به يَُطْل ولم بمالهما، صادرهما
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له فاتسع الوالية، أمر د ومهَّ لخدمته الحبيشيني فاسرتد منصور، األمري بعده اإلمارة
يشاء من العمال من عليها ب يُنصِّ وكان حماة، إىل الكلب نهر من بلغت حتى نطاقها
فنصب العثمانية، الدولة إىل فيه ُوِيشَ ١٥٧٩ سنة ففي أمرها؛ يف يناوئه من ويقتل
املنصوب الوزير فكان له؛ وإذالًال األمري شوكة من بطرابلسخضًدا وزيًرا يومئٍذ السلطان
محمد، األمري ابنه وخلفه منصور األمري تُويفِّ ،١٥٨٠ سنة ويف الكردي. سيفا باشا يوسف
١٥٩٠ سنة يف ُقِتل إذ سنني؛ عرش مدة إمارته لبثت العساف بني من أمري آخر وهو
بني الباشا رجال من الكامنون قتله سيفا، باشا يوسف ملقاتلة عكار إىل سائر وهو
سيفا بني إىل اإلمارة وانتقلت العسافيني، ساللة بقتله فانقرضت واملسيلحة؛ البرتون

األكراد.

األكراد سيفا بنو (10)

منصور األمري بمساعدة عكار عىل األمر مبدأ يف اإلمارة لهم استقرت األمراء هؤالء
سنة بني وذلك لهم، األمري ملساعدة الشوف وايل املعني قرقماس األمري وتعزيز العساف
وزير، رتبة إىل يوسف األمري أحدهم رقي األخرية السنة هذه ويف ،١٥٧٩ وسنة ١٥٢٨
١٥٨٤ سنة كانت وملا السابق، الفصل يف هذا ذكر تقدم كما طرابلس، عىل واليًا وُجِعل
من جرى ما بسبب سيفا باشا يوسف عىل القبض بإلقاء أمًرا مراد السلطان أصدر
باشا؛ جعفر األمر ذلك إلنقاذ املسري وكان عكار، جون عند األمريية الخزانة أموال نهب
جعفر فأحرق الزاحفني وجه من باشا يوسف ففرَّ عكار، إىل بها وزحف العساكر فجمع
رجال من الكامنني قتل من ذكره تقدم ما حدث ١٥٩٠ سنة كانت وملا عكار، بالد باشا
الذي محمد األمري زوج باشا يوسف تزوج ١٥٩٣ سنة ويف محمد، لألمري باشا يوسف
والية وانتقلت ومهنا، ومنصوًرا سليمان حبيش أبناء وقتل أمواله بجميع واستبدَّ قتله
املعني قرقماس الدين فخر األمري وبني بينه وقعت ١٥٩٥ سنة ويف إليه، العسافيني
١٦٠٢ سنة ويف هزيمة، رش الباشا فانهزم كرسوان والية بسبب موقعة الكلب نهر عند
لقلعة الباشا محارصة إىل أدى قتال وأنصارهم الحرفوش بني األمراء وبني بينه جرى
ثم يوًما، خمسني لها حرصه بعد القلعة من فتمكن أعداؤه، فيها تحصن التي بعلبك
فخر األمري مع وكذلك حلب وايل جانبالط باشا عيل مع شتى حروب الباشا لهذا جرى
سنة كانت وملا املعنيني. تاريخ يف ذلك بينا كما كثريًا، األمري ضايقه وقد املعني، الدين
وأمره باشا يوسف يد من وبريوت كرسوان والية دمشق وايل باشا جركس نزع ١٦١٥
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املعنيني لقتال تصدى بل األمر يمتثل فلم املعني، يونس األمري عىل أحًدا يظاهر أال
إىل الناعمة من فانهزم األكراد، نحاش رأس وأمراء الحرفوش شلهوب باألمري مستنجًدا
وفرَّ كرسوان بالد عىل يونس األمري استوىل ثم كبري، عدد رجاله من وُقِتل الشويفات
حسن ُقِتل ثم عكار، إىل غزير من باشا حسن أخيه بعيال باشا يوسف بن حسني األمري
باشا يوسف فإن وبالجملة عليه، باالحتيال حلب وايل قوش قره قتله ١٦١٦ سنة يف باشا
فخر األمري مع سيما وال والقتال الحروب يف قضاها شديد اضطراب يف واليته مدة كانت
الوقعات غالب يف عليه منصوًرا األمري وكان اإلفرنج، بالد من عودته بعد املعني الدين
بعًضا يزوج أن إال األمري استمالة إىل سبيًال الباشا رأى وما يشء، كل يف يده فوق ويده
تُويفِّ حتى بينهما قلق يف الحال لبثت ما ولكن ذلك، فكان األمري بنات من بنيه من
وحسن، حسني، أبناء: سبعة وله تُويفِّ طرابلس، عىل باشا أول وهو ،١٦٢٤ سنة الباشا
بعده اإلمارة وتوىلَّ سنة، وأربعني خمًسا واليته وكانت وعساف. ومحمود، وقاسم، وعمر،
ملحاربة أحمد الكجك قدم وملا يُذَكر، شأن له يكن لم األمري هذا أن إال قاسم األمري ابنه
إيالة عىل الكجك هم فوالَّ األمري، عىل سيفا بنو األمراء إليه انضم املعني الدين فخر األمري
األمري ابن عيل األمري إىل قاسم األمري أحدهم من طرابلس عىل الوالية انتقلت ثم طرابلس،
عيل األمري بني فتنة فحدثت واألعيان، الوجوه باختيار وذلك قاسم، األمري أخت ابن محمد

عساف. األمري سيما وال قرابته ذوي واألمراء
فجعل طرابلس إيالة عىل األمر نيشانجبي باشا مصطفى توىل ١٦٣٥ سنة ويف
إىل وصافيتا والحصن عكار بوالية وعهد عليٍّا، األمري والضنية والبرتون جبيل بالد عىل
وعهد العجم، شاه ملحاربة باشا مصطفى سار أن اتُّفق وإذ عيل، األمري قرابة ذوي
صدر ذلك أوغر غيابه مدة عساف األمري إىل البالد يف والربط الضبط أمر عىل باملحافظة
األمري فيها بالنرص ظفر محاربة عساف األمري عمه ابن وبني بينه فحدث عيل، األمري
الغالب وكان املقاتلة، إىل عادا إذ أمرها؛ يَُطْل لم ولكن مصالحة، بينهما جرت ثم عساف،
خلف الذي باشا أحمد بعد من طرابلس عىل األمر باشا شاهني توىلَّ وملا عساف، األمري
به فأمر منه، تمكن حتى فوادعه عساف، األمري يف إليه ويش كاتاجاج باشا مصطفى
يسري، عدد إال منهم نجا وما فقتلهم، أتباعه ب وتعقَّ الحصن، قلعة باب عىل معلًقا فُخِنق

ذكرهم. ومحا شملهم بدَّد حتى بهم زال وما
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شهاب (11)

الرسول بنسب الرشيف نسبهم يتصل لبنان، جبل يف الكريمة البيوتات من لبيٍت لقب
الثغور من صيدا يف محفوًظا ُوِجد سجل عن أخذًا وذلك قريش، بني من ملسو هيلع هللا ىلص محمد
مرة ساللة من بشهاب امللقب مالك من الرشيف النسب هذا من فيه أثبت وقد السورية،
البزري أحمد بشهادة البقري ملحم منصور األمري إىل فهد بن غالب بن لؤي بن كعب بن
األرشاف السادة نقيب الدين جالل حسني السيد بن عيل السيد وشهادة صيدا، مفتي

بها. الرشيف الرشع نائب البزري سعيد محمد وشهادة املذكورة، باملدينة
من استوطنها قرية وهي الشهباء؛ من مالك به ب لُقِّ إنه فيُقال شهاب، اللقب أما
إنه أيًضا ويُقال ذلك. سيتبني كما ٦٣٦ب.م، سنة الخطاب بن عمر من بأمر حوران قرى
الحارث بن هللا عبد بن شهاب نسل من خرجت ه أمَّ ألن أجداده؛ بأحد تربًكا بذلك ب لُقِّ
لو ألنه يَُظن؛ فيما للصحة أقرب وهذا ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أم آمنة رهط من القريش زهرة بن
يف ليست شهاب كلمة أن ومعلوم النسبة، باب من ذلك لكان الشهباء من مأخوذًا كان

منها. يشء
وذلك الحجاز؛ من قدموا إسماعيل ذرية من املستعربة العرب من البيت هذا آل إن
به آمنوا الذين جملة يف الحارث كان ٦٢٢ب.م سنة يف هاجر ملا ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا النبي أن
٦٢٤ سنة كانت وملا اإلبل، من بمائة أكرمه وبها حنني وقعة معه شهد وقد صحبه، ومن
ه وجَّ ٦٣٣ سنة ويف الحارث، بن مالك أيًضا بالرسول آمن وقد بدر، يوم أيًضا معه شهد
الحارث وجعل وفتحها، بدمشق النصارى ملحاربة الجراح عبيدة أبا الصديق بكر أبو
أجنادين يف النصارى فقهروا عبيدة، أبي لواء تحت مخزوم بني عىل أمريًا هشام بن
شجاًعا وكان دمشق، فتح يف الحارث ُقِتل ٦٣٥ب.م سنة ويف الصفر. ومرج والريموك
أمريًا الحارث بن مالًكا الخطاب بن عمر أقر ٦٣٦ب.م التالية السنة ويف مجيًدا، وشاعًرا
قرى إحدى الشهباء له فاتخذ الحجاز، صوب من تجيء التي العساكر لنجدة بحوران
عليهم ومنع غسان بني من للنصارى باملرصاد هنالك وقام ولعشريته، له موطنًا حوران
وويل ٦٦٦ب.م، سنة يف مالك األمري تُويفِّ ثم عديدة، مواقع معهم له جرت أن بعد حوران
سنة ويف قاسم، األمري َوَلُده سعًدا األمري وخلف سعد، األمري ولده من البكر بعده اإلمارة
الروم امللك عبد بن مسيلمة مع ليحاربوا فارس آالف بثالثة وقاًحا أخاه قاسم جهز ٧٣٧
أخاه شهاب ه وجَّ ٧٨٠ب.م سنة ويف شهاب، َوَلُده قاسًما األمري وخلف بالقسطنطينية
شهاب تُويفِّ ثم القسطنطينية، خليج عند الروم لقتال املهدي بن الرشيد مع سليمان
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امللقب عامر ولده فخلفه قيس وتُويفِّ قيس، ولده فخلفه محمد وتُويفِّ محمد، َوَلُده فخلفه
بعد استوطنها — بأذرع اليوم املعروفة — أذرعات لها يُقال قرية إىل نسبة باألذرعي؛
بقدومهم سمع من لقتال الشام صاحب طولون بن أحمد جهزها التي العساكر دحر أن
٨٩٥ب.م سنة ويف سعيد. ولده فخلفه عامر تُويفِّ ثم حوران، إىل الحجاز عرب من
عليهم، ومنعها فدحرهم حوران عىل االستيالء يبغون وهم القرامطة سعيد األمري قاتل
خالد وتُويفِّ أوالده، يف البكر وهو خالد األمري بعده اإلمارة وتوىل ٩٣٣ سنة سعيد وتُويفِّ
اإلمارة وتوىل ٩٨٧ب.م سنة يف هذا تُويفِّ ثم مسعود، األمري ولده فخلفه ٩٥٩ب.م سنة
سنة ويف مسعود، األمري ولده فخلفه ١٠١٠ب.م سنة يف عمر وتُويفِّ عمر، ولده بعده
فكانت ١٠٧١ سنة يف محسن وتُويفِّ محسن، ولده اإلمارة وتبوأ مسعود تُويفِّ ١٠٤١ب.م
الحسن، ولده بعده اإلمارة عىل وقام ١١٠٥ب.م سنة يف بشري وتُويفِّ بشري، لولده اإلمارة
سنة يف مسعود تُويفِّ ثم أمريًا، مسعود ولده بعده وصار ١١٢٧ب.م سنة يف هذا وتُويفِّ
ولده وخلفه ١١٧٢ سنة يف عمرو تُويفِّ ثم عمرو، ولده بعده اإلمارة وتقلَّد ١١٥٤ب.م

منقذ.
وصالح الشام ملك زنكي الدين نور بني نفرة وقعت أن األمري هذا أيام يف وحدث
وملا الدين، صالح إىل قرباه ذوو واألمراء منقذ األمري مرصفمال ملك األيوبي يوسف الدين
جيوشه، طليعة يوليهم وكان عليهم، كثريًا أعانوه اإلفرنج عىل حربًا الدين صالح أرضم
بينهما النفرة وقعت املرصية الديار إىل هذا ورجع الدين وصالح الدين نور تصاىف وملا
أعمامه أبناء األمراء لديه فجمع خيفة؛ الدين نور من منقذ األمري وأوجس أخرى مرة
إىل فانتزحوا فوافقوه، حوران من الرحيل يف وشاورهم فيها والعقالء عشريته ووجوه
منقذ، األمري أمراء: عرشة وكانوا املرصية، الديار إىل الذهاب يبغون اليعقوبي الجرس
واألمري عيل األمري وأخويه عباس، واألمري حيدر، واألمري فاتك، واألمري نجم، األمري وولده
عرش خمسة عشائرهم وبلغت حمزة، واألمري جابر واألمري سعد األمري عمه وبني غالب،
إليهم وأهدى املنح، ومنحهم يالطفهم أرسل راحلون أنهم الدين نور علم وملا ألًفا.
بدمشق، املقام عليهم وعرض فعاد فأبوا، آمنني مواطنهم يف البقاء وسألهم الهدايا،
فنزلوا شاءوا، حيثما السكن لهم فأباح الحوارض؛ ال البادية سكنى ألفوا أنهم فاعتذروا
أصبح التيم وادي وكان التيم، وادي عند الجديدة إىل الكنيسة من األحمر الظهر بيداء
الحرب وأدوات بالحصون منيعة وجعلوها حاصبيا استوطنوا الذين اإلفرنج قبضة يف
عند بقومهم األمراء أولئك نزول بلغه فلما أور، الكونت اإلفرنج قائد وكان والعساكر،
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الشقيف قلعة صاحب اإلفرنجي ذفاتر وسأل مقاتل، ألف خمسني لديه جمع التيم وادي
أور الكونت فزحف مقاتل، ألف عرش خمسة بعثًا له ز فجهَّ عنده من ببعٍث يمده أن
منقذ، األمري برأس النخوة لعبت الفريقان التقى وملا الشهابيني، قتال يبغي بعساكره
ثالثة — كبريًا عدًدا منهم وقتلوا فغوروهم قومه فتبعه األعداء، عىل وأغار حسامه فاستلَّ
يبرشونه الدين نور إىل وأرسلوا فارس ثالثمائة إال منهم يُقتَل فلم هم وأما — رجل آالف
فانربى القتال، موقف الفريقان وقف التايل اليوم صباح أصبح وملا العظيم، الفوز بذلك
األمري ابن نجم األمري له فربز بأشجعكم. إيلَّ بأعدائه: وصاح اإلفرنج قادة من واحد
وطعنه اإلفرنجي، خنجر فاستلَّ الئحة، نجم لألمري الحت ثم املكافحة، يف فاستويا منقذ،
إىل رجل خمسمائة يف الكونت وفرَّ الحوالنية، إىل اإلفرنج فانهزمت هي؛ كانت طعنة به
عليهم فأثنى الدين، نور إىل وأرسلوهم اإلفرنج من خمسمائة الشهابيون وأرس حاصبيا،
وأصحابه، الكونت وقتلوا السيف، بحد حاصبيا الشهابيون افتتح ثم بشجاعتهم، وأُْعِجب
البالد عىل أمريًا وجعله بذلك الدين نور فُرسَّ الدين نور إىل برءوسهم منقذ األمري وبعث

فتحها. التي
يرتاد منقذ األمري إىل بعث قومه بانكسار علم فلما الشقيف، قلعة صاحب ذفاتر وأما
بانتصاره، منقذًا األمري فهنَّأ الشوف عىل أمريًا املعني يونس األمري يومئٍذ وكان الصلح،
يونس وابن يونس، بنت بطيبة منقذ بن محمد ج فتزوَّ ومصاهرة مودة بينهما وجرت
ويف الزواج. عقود بينهما وجرت واإلخاء، املودة عىل البيتان تحالف ويومئٍذ منقذ، ببنت
فتوىل ١٢٢٥ سنة يف هذا وتُويفِّ نجم، األمري ولده فخلفه منقذ األمري تُويفِّ ١١٩٣ب.م سنة
سنة يف أور الكونت عم ابن مع مواقع األمري لهذا وجرت عامر، األمري ولده بعده اإلمارة
الديار عىل عامر األمري استيالء إىل وأفضت املعني، الدين سيف األمري فيها نجده ١٢٤٠
١٢٥٨ب.م سنة ويف البقاع، من بإقطاعات الدين صالح ه وخصَّ التيم، وادي من القريبة
أبناء األمراء من ثالثة فقتل قرقماز األمري ولده بعده اإلمارة وتوىل عامر األمري تُويفِّ
بني واستحرض قتله، عىل تآمروا ألنهم جابًرا؛ واألمري محمًدا واألمري سلمان األمري عمه
قتلهم؛ الذين األمراء أصحاب من رءوس عرشة منهم مرأى عىل وقطع األمراء بقية يديه
املنصور امللك نجد ١٢٨١ب.م سنة ويف االغرتار. حذرهم ثم قلوبهم، يف الرعب فوقع
فانهزمت الشام، إىل زاحفة كانت عندما املغول جيوش عىل مرص ملك األلفي قالوون
حكيًما هماًما شجاًعا وكان األمري، هذا تُويفِّ ١٢٨٧ب.م سنة ويف األمري. فأُْكِرم املغول
استفحل قد املغول وكانت سعد، األمري ولده فخلفه عادًال، ولكن عنيًدا ا مستبدٍّ صبوًرا
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ولده مع لبنان من الشوف جبل إىل نساءه سعد األمري فأرسل التيم، وادي وبلغوا أمرهم
بهم فأحدقت بهم، يرحل أن يريد وفرسانه وغلمانه عمه وأبناء إخوته وجمع عيل، األمري
وأيقن املسالك سعد األمري وجه يف انسدَّْت فلما تنكيًال، بهم ونكََّلْت الرحيل قبل املغول
صفوف واخرتقوا واحدًة دفعًة فهجموا بقومه، صاح الهالك من حفرٍة شفا عىل أنه
ودجا الغزير نهر عربوا حتى خلفهم، من والترت بالبقاع، كامد صحراء إىل ونفذوا املغول
مضارب كانت حيث الصفا نهر بطحاء إىل بقومه األمري ومىض عنهم الترت فارتد الليل؛
إىل األمراء أقربائه وكذلك بقومه سعد األمري رجع ذلك من أشهر خمسة وبعد نسائهم.
سعد األمري فنزل خاوية خالية بالدهم فكانت خمسمائة من نحًوا جميًعا وكانوا بالدهم،
التيم وادي قرى بقية وأما البلدة، هذه مساكن ترميم يف رشع ثم حاصبيا، بظاهر بهم
سعد األمري تُويفِّ ١٣٢١ب.م سنة ويف سنني، خمس مدة الخراب من حالتها يف فبقيت

حسني. ابنه اإلمارة يف فخلفه مطعونًا،
جمعة البقاع مقدَمي بني املحاربة األلفي الدين عماد امللك أغرى ١٣٤٩ سنة ويف
امللك قلب يف وقعت لنفرة وذلك حسني؛ األمري وبني صيح بن ومحمد النابليس الحرباني
تُويفِّ ثم البقاع، أحرق أن بعد ظافًرا حاصبيا إىل ورجع أعداءه األمري فقهر األمري، هذا من
وخلفه ١٣٨٠ب.م سنة يف وتُويفِّ بكر، أبو ولده وخلفه ١٣٤٩ب.م سنة يف حسني األمري
ديارهم التيم وادي سكان انتزح الشام بالد بجيوشه تيمورلنك غيش وملا محمد، ابنه
إىل املنتزحني مع رجع ثم الجبل، هذا من الشوف بعياله محمد األمري فنزل لبنان، إىل
١٤٠٦ب.م سنة ويف التيم، وادي أرض يطأ ولم الشام، عن تيمور رجع أن بعد أماكنهم

قاسم. األمري ابنه بعده من اإلمارة فتوىل محمد األمري تُويفِّ
مع الجركيس داود للملك جرت موقعة ورجاله األمري هذا شهد ١٤١٣ سنة ويف
١٤٤٢ب.م سنة ويف امللك، فأكرمه حسنًا بالء امللك مع فأبىل الدامور، نهر عند اإلفرنج
وانتزع عيل ابنه وخلفه ١٤٧٥ب.م سنة يف هذا ومات أحمد، ابنه فخلفه األمري هذا تُويفِّ
وسجنه، عيل عىل قبض أن بعد بنفسه وتوالها اإلمارة قاسم بن بكر األمري عمه عيل من
فركب سيف، وعندها مرسجة خيًال فألفى السجن باب خلع أن عيل األمري يلبث لم ولكن
خرج ما إذا حتى عمامته طرف من لثاًما وجهه عىل وجعل السيف وتقلَّد منها جواًدا
وراءه بث بكر األمري إىل ذلك َي نُمِّ وإذ البقاع، ووجهته لجواده العنان أرخى القرية من
تحته من جواده سقط حتى الجبل سفح بلغ فما عيل وأما عني، عليه تقع فلم العيون
حلية ولك املهرة «إما للرجل: األمري فقال زبيبًا، تحمل مهرة وأمامه برجل فإذا ميتًا،
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الحيل، الرجل فاختار بيمينه؛ مسلول وسيفه ذلك قال املوت.» وإما منها، بدًال امليت هذا
عىل ضيًفا ونزل الصباح، عند بعقلني بلغ حتى وسار فركبها األمري، إىل املهرة ودفع
قرباه ذوو أثنائها يف كان واحدة سنة عنده فلبث فأكرمه، املعني، يونس األمري خاله
كان وبينما ورجع، سؤلهم فأجاب إليهم؛ الرجوع ويسألونه يراسلونه حزبه ورجال
أحس فلما بكر، األمري وأما به. يحفون وساروا حزبه من فارس مائة َلِقيَه الطريق يف
لقائه إىل خرج فلما يتبعونه، أنهم بالوعد فصانعوه عليه؛ األمراء سائر استنهض بقدومه
الوعد فأخلفوا األمراء وأما غلمانه، إال حوله من يََر ولم الشميسة، بطحاء بلغ به ليفتك
فطعنه األمريان؛ هنالك فاصطدم عليه، والحقد له الكراهية من صدورهم به أوغرت ملا
وسار جماعته من رجًال ثالثني وقتل روحه، اختطفت صدره يف طعنة برمحه عيلٌّ األمري
وقد منصور، األمري ابنه وخلفه عيل األمري تُويفِّ ١٥٠٣ب.م سنة ويف ها، فتوالَّ حاصبيا إىل
قانصوه أحمد وامللك سليم السلطان بني ١٥١٥ب.م سنة يف شبَّْت حربًا األمري هذا شهد
الباطن يف ولكن امللك، مع متحيًزا الظاهر يف وكان ومرص، الشام ملك الجركيس الغوري
السانحة عند يفروا أن مرص يف نائبه بك وخري الشام يف امللك نائب الغزايل مع تواطأ
فجعلهما نائبه؛ خيانة الغوري فأدرك امللك، عىل معها لينضموا السلطان عساكر إىل
السلطان عساكر إىل ففرَّا هما وأما للهلكة، استهدافهما بذلك يبغي الجيش طليعة يف
وكان الغوري، فقتل لبنان يف السامية املناصب أرباب من وفريق منصور األمري ومعهما

سليم. للسلطان الفوز
١٥٦٤ب.م سنة ويف ملحم، األمري ابنه وخلفه منصور األمري تُويفِّ ١٥٣٥ب.م سنة ويف
النسبة هذه جاءته وقد البقري، منصور األمري ابنه بعده اإلمارة وتوىل ملحم، األمري تُويفِّ
تُويفِّ ١٥٩٧ سنة ويف الدمياطي، البقري محمد الشيخ بنت كانت له أم من البقري نسبة
بسبب األخوين بني خالف وقع ثم وأحمد، عيل ولديه أحد عيل بعده اإلمارة وتوىل منصور
املعني الدين فخر عيل األمري وعد قد كان إذ فامتنع؛ أبيها من البنه أحمد طلبها عيل، بنت
بأخيه يرتبص وجعل راشيا، إىل بأصحابه فانتقل أحمد ذلك فأغاظ منه، يزوجها أن
عىل الحافظ باشا أحمد خرج إذ ١٦١٢؛ سنة كانت حتى باملعنيني، وكذلك الوقيعة رش
لبنان من الباشا رجع وملا له، مدبر بمنزلة أحمد األمري فكان محاربتهم؛ يريد املعنيني
فكان عيل أخيه ملحاربة بعسكر واملدد حاصبيا عىل الوالية أحمد األمري سأله دمشق إىل
مائة، رجاله من وُقِتل أحمد األمري فانهزم حاصبيا، عند الحرب بينهما وانتشبت ذلك، له
يمكث لم أنه إال حاصبيا إىل عيل األمري عاد ثم ثالثني، غري أخيه رجال من يُقتَل ولم

165



لبنان ذخائر

إىل عاد ثم الريحان، جبل من عرمتا إىل بجماعته فتغيَّب الحافظ، من لخوفه هنالك
األمري وأما التيم، وادي من فأصبحتا والحوالنية عيون مرج واليته إىل ضمَّ ثم حاصبيا،
والية باشا جركس واليها وسأل دمشق، إىل راشيا من فسار عزمه عىل زال فما أحمد
شمس مجدل إىل فرَّ ذلك عليٍّا أخاه بلغ فلما بعسكر، وصحبه ذلك فمنحه التيم وادي
واشرتط باشا، جركس إىل دفعه بمال حاصبيا واليَة عيلٌّ اسرتد ثم راشيا، إىل عياله وسريَّ

راشيا. يف عليه كان ما عىل أحمد أخوه يبقى أن عليه الباشا
قدم قد سنتني منذ من وكان املعني، الدين فخر األمري استعان ١٦٢٠ سنة ويف
ذلك بعد له حدث ثم املواقع، يف عيل فانترص سيفا آل عىل عيل باألمري اإلفرنج ديار من
من أحمد أخوه عليه فطلع شويا، قرية ضواحي يف للصيد طلبًا ابنيه مع مرة خرج أن
نحو بريوت من سار املعني الدين فخر األمري األخوين أمر بلغ وملا جميًعا، فاقتتلوا راشيا
التيم وادي وقسم بينهما، فأصلح إليه األمريين واستقدم مشغرا، بقرية ونزل البقاع،
وعمهما عيل األمري ابنا قاسم وأخوه محمد أعان ١٦٢٣ سنة كانت وملا مناصفة، بينهما
محاربته يف املعني الدين فخر األمري فارس واألمري حسني األمري وابناه أحمد األمري
وثالثة الباشا وأرسوا دمشق، عسكر فهزموا املجدل وادي عند دمشق وايل باشا مصطفى
الكبري. النرص من نالوه بما فرحني التيم وادي إىل ورجعوا عسكره، من رجًال وثالثني
األمري تُويفِّ ثم قاسم، األمري ولده بعده وتوىل منصور، عيل األمري تُويفِّ ١٦٢٦ سنة ويف
سنة ويف حسني، فخلفه وفارس حسني وله ١٦٢٩ سنة يف عيل األمري أخو منصور أحمد
املعني، الدين فخر األمري ابن عيل األمري وبني الشام عساكر بني محاربة حدثت ١٦٣٣
عيل، األمري وُقِتل الشام، عساكر فانهزمت الشهابيان وحسني قاسم األمريان له فانترص
جرت محاربة يف قاسم األمري مع وأعانه املعني ملحم األمري ببنت حسني األمري تزوج ثم
اليمني الدين علم عيل األمري بقيادة الشام وايل باشا بشري ها سريَّ التي العساكر وبني بينه

العساكر. فانهزمت املذكور ملحم األمري لقتال
منصور ولديه: أحد — منصور وخلفه عيل قاسم األمري تُويفِّ ١٦٥٢ سنة ويف
١٦٦٠ سنة ويف عيل، فتوىل وبشري عيل وله حسني األمري تُويفِّ ١٦٥٩ وسنة — وناصيف
ومعهما كرسوان جبل يف قمهز إىل بعيالهما حسني عيل واألمري منصور قاسم األمري فرَّ
أحمد من هربًا وذلك القيسية، حزب من حمادة بني املشايخ عىل ونزال رجل ستمائة
زحف الوايل هذا ألن األعظم؛ الصدر الكربيل باشا محمد ابن الشام وايل الكربيل باشا
الوايل مقاومة عىل الدمشقيني إغرائهما أمر من السلطان إىل ي نُمِّ ملا ملحاربتهما بعساكره
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مساكن وهدم التيم وادي باشا أحمد فأتى لدمشق، الدخول من باشا مرتىض السلف
يف األشجار من لهم ما وقطع نهبها أن بعد وأحرقها وراشيا، حاصبيا يف الشهابيني
حتى وجهه من يفران وهما األمريين أثر يقفو جعل ثم والبقاع، عيون ومرج التيم وادي
األمري كتب ١٦٦٧ سنة كانت وملا حلب، عند األعىل الجبل يف يختبئا أن أخريًا اضطرا
من ويستقدمهما اليمنية عىل باالنتصار يبرشهما الشهابيني األمريين إىل املعني أحمد
عيل واألمري بها وأقام حاصبيا إىل منصور األمري وذهب فقدما الشوف، إىل األعىل الجبل
إىل بالكبري امللقب فارًسا األمري ه عمَّ عيلٌّ األمري سريَّ ١٦٧١ سنة ويف بها، وأقام راشيا إىل
وكانوا البقاع، يف الشهابيني أشجار قطع يف يد لهم كان ألنه حيمور؛ ببني ليفتك البقاع
بوايل فاستعانوا دمشق، إىل وهزمهم فابتغتهم التيم، وادي عند الكربيل عسكر طليعة يف
وأحرقوا راشيا ودخلوا وكرسوه فارس األمري عىل فكرُّوا باملقاتلني فأمدَّهم املدينة؛ هذه
ابنُه وَخَلفه قاسم منصور األمري تُويفِّ ١٦٧٤ سنة ويف عيل. األمري ودار فارس األمري دار
موقعة حدثت ١٦٨٠ سنة ويف املعني، أحمد األمري بنت األمري هذا فتزوج موىس، األمري
وجماعته الحرفوش عمر األمري وبني بعلبك بالد توىل قد وكان الكبري، فارس األمري بني
ذلك فاتصل جماعته، من رجًال وخمسون فارس األمري فُقِتل املتاولة، حمادة بني من
أن يريدان راشيا من نجم عيل األمري ووافاه حاصبيا، من برجاله فزحف موىس باألمري
الشوف إىل بعلبك من خفَّ الحرفوش عمر األمري بهما أحس فلما فارس، باألمري يثأرا
الشهابيني وبني بينه املصالحة ويُْجري األمر، يف ط يتوسَّ أن املعني أحمد األمري يسأل
آالف خمسة شهاب بني إىل يؤدون حرفوش بني أنَّ الصلح رشوط من وكان ففعل،
سنة كانت وملا ُقِتل، الذي األمري دية وذلك الخيل، جياد من واثنني سنة كل يف غرش
األمري أخوه خلفه صغري ولد إال له يكن لم وإذ راشيا، يف نجم عيل األمري تُويفِّ ١٦٨٢
الشهابيني األمراء جد وهو حيدر؛ األمري موىس لألمري ُولِد نفسها السنة هذه ويف بشري.

لبنان. يف
بني ساللة به فانقطعت القمر، بدير املعني أحمد األمري تُويفِّ ١٦٩٦ سنة كانت وملا
اتفقوا لبنان يف القوم كبار أن وذلك الشهابيني؛ األمراء إىل لبنان عىل الوالية وانتقلت معن،
أحمد األمري أخت زوجه من راشيا أمري الشهابي حسني األمري ابن بشري األمري تولية عىل
ممن شهاب آل من بشري أول هو هذا بشري واألمري ذُِكَرْت، التي السنة يف املتوىف املعني
ثم شهرة، األمراء جميع فاق الذي الثاني بشري بعده من الجبل توىل وقد لبنان، تولوا
حسني بشري عىل اتفقوا القوم كبار إن قلنا بعد، فيما ذلك بيان سيأتي كما الثالث، بشري
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بناء بشري األمري يد إىل فدفع باشا مصطفى يومئٍذ صيدا عىل الوايل وكان الجبل، فتوىل
يقوم أن عىل املعنيني، األمراء يد يف كانت التي األنحاء جميع زمام لبنان كرباء التماس عىل
بعريضة ذلك أمر رفع ثم منها، سلف مما الباقي مع املعينة الرضيبة بأداء بشري األمري
باشا أرسالن مكانه وجعل باشا، مصطفى صيدا وايل عزل أن حينئٍذ واتفق السلطان إىل
املعنيني؛ األمراء بعد الشهابي حيدر لألمري بالوالية قاضيًا السلطان أمر فورد املطرجي،
األمري بسعي ذلك وكان املعني، أحمد األمري بنت ابن لكونه غريه من بذلك أحق ألنه
إسالمبول، يف عليه محجوًرا املعنيني ساللة من الباقي املعني الدين فخر األمري ابن حسني
من له يلتمس أن الباشا من األمري فسأل بشري، األمري إىل السلطان أمر باشا أرسالن فأبلغ
عرشة االثنتي يتجاوز ال حيدر عمر ألن حيدر؛ األمري عن بالنيابة واليًا يكون أن السلطان
ذاك وإذ الجبل، فيتوىل أَُشدَّه حيدر يبلغ حتى ذلك يكون أن عىل ملتمسه فأُِجيب سنة،
كانت وملا بشري، األمري والية قبول بعدم تظاهروا ألنهم دمشق؛ إىل اليمنيون األمراء فرَّ
فأثار باشا، أرسالن طاعة عن املتاولة شيوخ من بشارة بالد صاحب خرج ١٧٠٠ سنة
بشارة وبالد عامل جبل وأنحاء صفد عىل االستيالء له وأباح عليه بشريًا األمري الباشا
مقاتل آالف بثمانية الشيخ عىل األمري فزحف الشقيف؛ وبالد والتفاح الشحار وإقليَمي
ثم ذريًعا، فتًكا برجالهم فتك أن بعد لهما وُمدبًِّرا له أًخا وأمسك وأمسكه القيسيني، من
صفد من األمري والية وجعل األخوين، وسجن املدبر الباشا فقتل الباشا، إىل الثالثة أرسل
له ه دسَّ بسم مسموًما تُويفِّ وقيل: بشري، األمري تُويفِّ ١٧٠٦ سنة ويف املعاملتني، جرس إىل
األمري ليولوا حاصبيا إىل وساروا اللبنانيني كرباء فاجتمع الحلوى، بعض يف حيدر األمري
وكان سنة، وعرشين إحدى حينئٍذ األمري هذا عمر وكان عليهم، موىس األمري ابن حيدر
طريقة عىل الوالية يف ونهج القمر دير األمري فأتى أحمد. واألمري ملحم، األمري ولدان: له
الجبل والية عن فصل باشا أرسالن أخيه من بدًال باشا بشري صيدا توىل وملا أسالفه،
من حيدر األمري التمس ثم بشري، األمري عهد عىل إليها ها ضمَّ قد أخوه كان التي األنحاء

إياها. فمنحه بشارة، بالد عىل الوالية باشا بشري
بالد إىل سائر وهو النبطية، قرية عند واملتاولة األمري بني حدثت ١٧٠٧ سنة ويف
من كثريًا وقتل حسنًا، بالءً فيها ورجاله األمري أبىل موقعة عليها، لالستيالء بشارة
ورجع عنه، نائبًا الدرزي هرموش أبا محموًدا بشارة بالد عىل األمري وجعل قومهم،
واليها إىل ملتجئًا صيدا إىل وفرَّ األمري، عليه تغيَّظ هذا محموًدا أن غري القمر دير إىل
من بدًال أرسالن يوسف األمري وجعل باشا، لقب عىل له واستحصل فحماه باشا، بشري
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ففرَّ حيدر، األمري لطرد هرموش أبي باشا محمود مع هه ووجَّ الوالية عىل حيدر األمري
ولبث الجبل، سفح عند هناك فاطمة مغار يف واختبأ الهرمل، إىل بجماعته حيدر األمري
املتن، إىل الهرم من قدم التالية السنة ويف .١٧١٠ سنة ذلك وكان سنة، من نحًوا هنالك
من وغريها الشوف يف القيسية من األعيان إليه فاجتمع اللمعي، حسني املقدم عند ونزل
صيدا، ووايل دمشق بوايل فاستعان باشا محمود وأما والخازنيني، والعماديني اللمعيني
ففتك دارة، عني يف واألمري باشا محمود بني الحرب نريان فاضطرمت بالعساكر، فأمداه
الباروك إىل األمري وسار املسالك، جميع عليهم وسدوا ذريًعا، فتًكا أعدائهم يف األمري رجال
واألمري عيل، واألمري يوسف، األمري مأسورين: اليمنية الدين علم آل أمراء من أربعة ومعه
ذوي األمراء من الباقون ُقِتل قد كان أن بعد أعناقهم فقطع أحمد. واألمري منصور،
باشا محمود لسان ببرت أمر ثم الدين، علم آل ساللة بهم فانقطعت املوقعة، يف قرباهم
إىل سار ثم البالد، لعادة وصيانة للدولة احرتاًما عليه اإلجهاز عن وتجاوز وإبهاميه،
األمري بنت فتزوج اللمعيني وبني بينه الزواج وأباح الوالية، دست يف وتربع القمر، دير
شباب بيت قاطع وأقطعه حسني األمري ابن عساف األمري من بنته وأزوج اللمعي، حسني
األمري منها له فُولِد وبسكنتا، املتن نصف وأقطعه مراد األمري أم من تزوج ثم وبكفيا،
منه رأى بما وأحبَّه هللا، عبد األمري من أخته وأزوج املشهور، الكبري بشري األمري جد عمر
وسلمها أصحابها، أيدي من اإلقطاعات بعض ونزع دارة، عني وقعة يف البأس شدة من

القيسيني. من أحالفه أهل إىل
وأمر حاصبيا، من منصور أحمد األمري إليه حيدر األمري استقدم ١٧٢٣ سنة ويف
وأحمد، ملحم نفسه حيدر وَلَدْي من حيدر األمري دار يف نائم وهو فُقِتل اغتياًال بقتله
نفسه، نجم األمري يد عىل حاصبيا أمري نجم األمري عم ابن أحمد األمري قتل يف وسعى
زمام حيدر األمري دفع ١٧٢٩ سنة ويف دمشق. إىل فارٍّا املكيدة من أحمد سيد األمري فنجا
حيدر األمري تُويفِّ ١٧٣٢ سنة كانت وملا لها، كفًؤا وكان ملحم، األمري ولده يد إىل الوالية
واألمري منصور، واألمري أحمد، واألمري ملحم، األمري تسعة: الولد من وله القمر، بدير
من وهم عمر. واألمري بشري، واألمري معن، واألمري حسني، واألمري عيل، واألمري يونس،
األمري توىلَّ وملا اليمنية، ذكر واندرس القيسية شأن ارتفع حيدر أيام ففي عدة، أزواج
لغرض وذلك بشارة؛ بالد والية عن له يتجاوز أن العظم باشا أسعد من التمس ملحم
بهم فبطش إياها؛ ه فوالَّ الصغري، عيل بني البالد هذه أصحاب من االنتقام وهو نفسه يف
افتداه ثم لبنان، إىل به ورجع نصاًرا مقدمهم واعتقل كبريًا عدًدا جماعتهم من وأهلك
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وقد لدنه، من البالد عىل عماًال وأعادهم وعنهم عنه فريض األمري؛ إىل دفعوه بمال إخوته
باشا سليمان دمشق وايل فحنق البقاع؛ يف يعتدون جماعته وطفق األمري شوكة عظمت
بوعد واسرتضاه عنهم لديه األمري فاعتذر جماعته، يف الوقيعة ونوى األمري عىل العظم
يؤدي حتى الباشا عند رهنًا حسينًا األمري أخاه وجعل غرش، ألف خمسني إليه يدفع أن
وله عمر األمري ملحم األمري أخو تُويفِّ وملا دمشق، إىل بعسكره ورجع الباشا فقبل املبلغ،
مدبًرا فجعله وشب نما حتى بنفسه تربيته وتوىل عياله، إىل قاسًما األمري ضمَّ قاسم

عظيمة. لشئون
باشا الدين سعد صيدا وايلَ — املتاولة — عامل جبل أصحاُب شاقَّ ١٧٤٣ سنة ويف
وقد إليهم، األمري فنهض — التفاح إقليم — األمري والية من جزء عىل واعتدوا العظم،
شيوخهم، من أربعة وأرس هزيمة، رشَّ وهزمهم فقاتََلهم قاِتْلهم، أْن الباشا من إليه أُوِعز
كل يف الخيل جياد من وفرسني إليه، تُدَفع غرش آالف ستة بفدية إال سبيلهم يُخلِّ ولم
إلياس، بر عند العظم باشا أسعد وبني األمري بني موقعة حدثت ١٧٤٨ سنة ويف سنة.
كثريًا، خلًقا الدمشقي العسكر من فقتل الجديدة، حتى أثره يف األمري وظلَّ الباشا فانهزم
منصوًرا، مقره إىل عاد ثم كثريًا، وسلب نهب أن بعد قراها فأحرق البقاع إىل رجع ثم
تظاهر ألنه الحرفوش؛ حيدر األمري عاملها وخلع لنهبها، عسكًرا بعلبك بالد إىل أرسل ثم
تظاهر ألنه الحرفوش؛ حسني األمري هذا حيدر أخا مكانه وجعل املوقعة، تلك يف للباشا
بحشد وهم غيًظا استشاط رجع فلما بالحج، متغيِّب باشا وأسعد كله ذلك وحدث له،
وتوىلَّ السلطان، من بأمر عنقه رضب أن يلبث لم أنه غري األمري يف للوقيعة املقاتلني

باشا. الدين سعد أخوه مكانه
أداء عن عجز الحوادث تلك بسبب كبرية نفقات أعباء تحت رزح قد األمري كان وملا
فهمَّ باشا، الدين سعد خلف الذي باشا عثمان صيدا وايل إىل بالده عىل املرضوب املال
صيدا، نهر عند الزيتون شجر وقطع التفاح، إقليم فأحرق أرسل إذ بمقاتلته؛ الباشا
واليها دمشق من الباشا وواىف الخروب، إقليم من مزبود إىل بعسكره األمري وحرض
وافرتقا األمري من املطلوب املال فكفل عثمان عاد أنه إال األمري، مقاتله عىل ليتعاونا
الشهابيون األمراء فتوطنها األمري، والية إىل بريوت ْت ُضمَّ ١٧٤٩ سنة ويف متصالحني.
سطوا املتاولة أن التالية السنة يف حدث ثم الجزار، عهد إىل يدهم يف عليها الوالية وبقيت
وزحف األمري عىل ذلك فكرب جنبالط، عيل الشيخ جماعة من اثنني وقتلوا جزين، إقليم عىل
واتبع منهم رجل ثالثمائة فقتل الحالوة، بجباع منهم منكر ببني فالتقى برجاله، إليهم
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فتنة ووقعت عاد ثم الديار، تلك بقية بالوقيعة وتناول فأهلكهم، منهم الفارين بعسكره
والباشا، األمري بني النفرة إىل ْت أدَّ دمشق وايل باشا سليمان وجماعة األمري جماعة بني
بينهما للصلح ط فتوسَّ األمري، ملقاتلة الجنود حشد يف ورشع وحنقه الباشا غيظ فاشتدَّ
وسبعني خمسة باشا سليمان إىل يدفع األمري أن عىل صيدا وايل القواس باشا مصطفى

غرش. ألف
بني الفتنة فألقى نكد، بني عىل ملحم األمريُ َسِخط أن ١٧٥١ سنة يف وحدث
قبل، ذي من عليه كانا ما بأشد فتعاديا — كليب والشيخ خطار الشيخ — منهم كبريَيْن
ثم القمر، بدير منازلهما األمري فأحرق حاصبيا، إىل فسارا البالد من األمري فأخرجهما
جسمه، يف بضعٍف األمري بيل ١٧٥٤ سنة ويف لديه. شفيع بشفاعة عنهما فريض عاد
عىل منصور واألمري أحمد األمري أخويه مع فاتفقوا البالد، أهل من الطامعون فيه فطمع
فتوليا، عليه الستظهارهما اإلمارة عن ألخويه يتخىلَّ أن أخريًا ملحم األمري فاضطر خلعه،
تلك ويف العلماء. وعاَرشَ الفقه درس عىل وعكف وتوطنها، بريوت إىل بعياله فنزل هو أما
أحمد، سيد واألمري قاسم، األمري ملحم: األمري أبناء ومن حيدر، عيل األمري تنرصَّ السنة

اللمعيون. األمراء ثم الشهابيني، األمراء غالُب تنرصَّ ثم حيدر. واألمري
كان وإذ قاسم، األمري أخيهما ابن مع ومنصور أحمد األمريان تشاقَّ ١٧٥٥ سنة ويف
عىل قاسًما األمري أخيه ابن أغرى حزازات منهما صدره ويف أخويه عىل واجًدا ملحم األمري
عىل جبيل، بالد عىل والوالية الشوف جبل عىل الوالية واستحصال إسالمبول إىل الذهاب
بعدهما، من وألبنائهما لهما إقطاعني قاسم لألمري والثانية ملحم لألمري األوىل تكون أن
قد كان الذي القواس باشا مصطفى عىل األمري ونزل إسالمبول، إىل قاسم األمري فسار
عمًال حاجته؛ قضاء إىل وسعى الوزير فأكرمه للدفرتية، وزيًرا وُجِعل صيدا من استُقِدم

ه. يودُّ الباشا كان الذي ملحم األمري عمه من األمري إليه رفعه شفاعة بكتاب
وفاة أثر عىل املناصب يف تغيري بسبب منصبه عن ُعِزل أن الباشا يلبث لم ولكن
مصطفى ذهب فقد ذلك ومع الخالفة، يف مكانه مصطفى السلطان وتبوأ عثمان، السلطان
مدة، عنده وأبقاه باشا عيل به فرتحب الدفرتية، قيِّم الحكيم باشا عيل إىل باألمري باشا
له تُقَىض حتى عنده األمري ليبقي الشيخي هللا عبد دمشق وايل إىل منه بكتاب هه وجَّ ثم
وحدث واليها، الباشا يد من الوظائف عليه تجري بدمشق األمري وأقام ذلك فكان حاجته؛
لم قاسم واألمري ذلك، كل الشيخي هللا عبد عزل ثم باشا، عيل تُويفِّ أن ١٧٥٩ سنة يف
فالوغا، وأتى الشام من فخرج وقنوطه، يأسه واشتدَّ صدره فضاق حاجته؛ تُقَىض تكن

حوًال. عنده ولبث اللمعي مراد شديد األمري عىل ضيًفا ونزل
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التنوخي، منذر األمري جامع يف وُدِفن بريوت يف ملحم األمري تُويفِّ ١٧٦١ سنة ويف
أيامه ويف وحيدر. وأفندي، أحمد، وسيد وقاسم، ويوسف، محمد، الولد: من ستة له وكان
اليزبكي الحزب فأصحاب والجانبالطي، اليزبكي الحزبني بذات املشهورة الفتنة حدثت
األمريان وكتب وأحالفهم، جانبالط بنو الجانبالطي الحزب وأصحاب وجماعتهم عماد بنو
املصافاة عىل فعاهدهما مصالحته، يريدان قاسم األمري أخيهما ابن إىل ومنصور أحمد
فورد وتوطنها، بريوت حدث إىل نزل ثم القمر، دير إىل فالوغا من عليهما وأقبل واملساملة
العاصمة إىل أُِعيَد إذ باشا مصطفى بسعي وذلك اإلمارة، يف براءة إسالمبول من عليه
عن لهما متجاوًزا الرباءة إليهما وأرسل يْه عمَّ إىل ذلك يف األمري فكتب الصدارة، وتوىل
غرش، آالف سبعة العاصمة من بالرباءة اآلتي الرسول نفقة إليه يدفعا أن عىل اإلمارة
الوالية، يف نفسه إقرار عىل ذلك إذ فعزم امتناعهما؛ عن يشف بما إليه وكتبا فامتنعا
من بعسكر وعززه فأعانه الرباءة، عىل أطلعه أن بعد باشا نعمان صيدا بوايل واستعان
هاربنَْي منها اه عمَّ ففر عليها؛ واستوىل بريوت إىل بالعسكر قاسم األمري فزحف عنده،
عزل منه يلتمسون الوايل إىل كتابًا هؤالء فكتب واألعيان، الوجوه جمعا حيث الجبل، إىل
خمسون قدره بمبلغ الوالية إىل منصور األمري وأخيه أحمد األمري وإعادة قاسم األمري
إىل الوالية وأعاد قاسًما األمري وعزل فأرسل التماسهم؛ جانب يف إليه يُدَفع غرش ألف
الصلح يف ط توسَّ ولكن البقاع، إىل العزل أمر بلغه عندما قاسم األمري فمىض األمريين،
األمري وأتى العماد، السالم عبد والشيخ عيل األمريُ ه عمُّ ومنصور أحمد يْه عمَّ وبني بينه

حوًال. بها فأقام هناك الصلح وعقد إقطاعه من كانت التي دارة عني قاسم
حسن األمري منها له فُولِد ابنته، من منصور األمري عمه أزوجه ١٧٦٢ سنة ويف
قاسم األمري انتقل ثم بلبنان، الشهابيني األمراء فخر تاج وهو بالكبري امللقب بشري واألمري
أياًما بها فلبث بريوت إىل مىض ثم سنني، أربع مكث حيث بشامون إىل دارة عني من

هنالك. تُويفِّ ثم سنتني، فمكث غزير إىل منها وانتقل
الشيخ وعميدها اليزبكية إىل أحمد أحدهما مال وقد ومنصور، أحمد األمريان أما
فحدثت جانبالط، عيل الشيخ وعميدها الجانبالطية إىل منصور واآلخر عماد، السالم عبد
األمري عن وانحرف أخيه، دون من بالوالية منصور األمري استبداد إىل أفضت فتنة بينهما
القمر دير أتيا تلحوق شاهني والشيخ العماد السالم عبد الشيخ ومنهم حزبه رجال أحمد
عمه إىل متحيًزا كان وقد — يوسف األمري وأما منصور، لألمري الطاعة جناح خافيض
إىل سار ثم ومن باملختارة، جانبالط عيل الشيخ إىل وبإخوته بنفسه فلجأ — أحمد األمري
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أحمد، لألمري مشايعني كانا وهما نكد بني من خطار والشيخ كليب الشيخ ومعه راشيا
عىل يده لبنان وايل منصور األمري عمه فجعل أحمد سيد منصور األمري عىل ضيًفا ونزل
شفع ثم أشجارهما، وقطع صحباه اللذين الشيخني مساكن وخرب إخوته، وأموال أمواله
أمواله عن يده يرفع لم ولكن فريض، عنه واسرتضوه عمه لدى يوسف األمري يف بعض
سعد الشيخ األمري هذا مدبر وجعل حزازات، يوسف األمري صدر يف فبقيت إخوته؛ وأموال
إليه، النفوس واستمالة األمري أمر إصالح يبغي البالد كرباء إىل الدسائس يدس الخوري
أن منصوًرا األمري سأل أن بعد خصوًصا جنبالط عيل الشيخ يف املدبر دسائس أثرت وقد
فأرسل سؤاله؛ يجيب أن وأبى لهم وإخوته يوسف األمري أخيه أوالد أموال عن يتجاوز
له، واملشايعة يوسف لألمري االنتصار عىل وتواثقا إليه، نكد كليب الشيخ واستقدم الشيخ
ويواثقهم بقومه يطوف العقل شيخ فجعل رغبتهما؛ إلنفاذ الدروز عقل شيخ واستخدما
املعروفة املعابد أمر يف ينظر أنه الناس يوهم الظاهر ويف يوسف، األمري مشايعة عىل ا رسٍّ
باشا عثمان واليها عىل فدخل الشام، قصد السبيل يوسف لألمري د تمهَّ وملا بالخلوات.
حتى طرابلس وايل باشا محمد ولده إىل بكتاب وسلَّحه باشا عثمان فأكرمه الكرجي،
بني من خطار والشيخ كليب الشيخ وافاه الطريق يف هو وبينما جبيل، بالد يوليه
طرابلس وايل كان وملا البالد، مشايخ غالب عليه اجتمع حتى جبيل أنحاء بلغ وما نكد،
كتاب إليه األمري فدفع وخطار، كليب الشيخان ومعه هنالك عليه األمري وفد بالالذقية
الوالية، عىل جبيل يف فاستقر والبرتون، جبيل أنحاء فواله الكرجي؛ باشا عثمان أبيه
األمري أمر فعظم عرشة، السادسة يتجاوز ال حينئٍذ عمره وكان ،١٧٦٣ سنة ذلك وكان
والة الحمادية املشايخ عىل واستظهر حزبه، ونماء أعوانه بكثرة عضده واشتدَّ يوسف
انه يُمدَّ كليب والشيخ جنبالط عيل الشيخ وكان معهم، له وقعت محاربات يف األنحاء تلك

واملناصف. الشوف أهل من بالرجال ا رسٍّ
قلعة أخذ عىل يوسف باألمري باشا عثمان الشام وايل استعان ١٧٦٤ سنة كانت وملا
واألمري القيسيني حزب من — ِقيَل فيما — القلعة أصحاب ألن ذلك؛ يتمَّ فلم سانور
بما يوسف األمري من خيفة منصور األمري أوجس وملا املحاربة، عن األمري فتلكأ قييس،
السالم عبد الشيخ من يحذره كان ما صدق تأكَّد أمره وتعاظم شأنه تفاقم من رأى
الطوىل اليد له كان لكونه جانبالط؛ عيل الشيخ من االنتقام عىل الشيخ ه حضَّ وقد العماد،
الشيخ يف الوقيعة يريد القمر دير إىل منصور األمري فأتى يوسف، األمري مقام تعزيز يف
عليه، فوافقاه األمر يف وكاشفهما قاسًما األمري أخيه وابن عليٍّا األمري أخاه إليه ودعا عيل،
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ويثريه الوالية له يُزيِّن حيدر يونس األمري إىل فأرسل باملكيدة درى عليٍّا الشيخ ولكنَّ
واستقدمه السبيل، هذا يف لينفق النقود من مبلًغا إليه وأرسل أخيه، منصور األمري عىل
مزرعة إىل القمر دير من وقدم بذلك، األمري فقبل ويُِعينوه؛ برجاله ليوافيه الشوف إىل
إال عليهم واليًا يريدون ال أنهم متظاهرين وأصحابه عيل الشيخ عليه وفد حيث الشوف
صيدا، والية عن باشا محمد عزل أن يومئٍذ واتفق باله، منصور األمري فاضطرب إياه،
نار فخبَْت بتلطيفها األمور مالفاة إىل فعمد له؛ مالذًا كان املعزول ألن األمري قلب فانخلع
األمري أخيه وبني منصور األمري بني املصالحة وَجَرِت الشيخ، عن األمري وريض الفتنة،
ولبث أخيه، عىل الحزازات من فيه ما صدره ويف بريوت إىل منصور األمري رجع ثم يونس،
إليه فكتب التنارص، عىل يستوثقه يوسف األمري إىل كتب حتى ب، يرتقَّ خائًفا يونس األمري
ولكن — وعده كما — الوالية عىل فشاطره الوالية، ليشاطره إليه يحرض أن يوسف األمري

بالنفقة. يفي ال الوالية من الحاصل ألن املنوال؛ هذا عىل الحال يَُطل لم
بني موقعة َجَرْت ١٧٦٦ سنة ويف حسن، األمري عمر قاسم لألمري ُولِد ١٧٦٥ وسنة
طرابلس بوايل الذوا الذين الحمادية بسبب أميون يف طرابلس عسكر وبني يوسف األمري
بشري، األمري ولده قاسم لألمري ُولِد ١٧٦٨ سنة ويف لألمري، الغلبة فكانت يوسف األمري من
زال فما يوسف األمري وأما حسن، أخيه وعن عنه شهور بضعة بعد قاسم األمري تُويفِّ ثم
فأراد منه، جزًعا منصور األمري عمه قلب انخلع حتى شوكته، وتتقوَّى اقتداره يتَّسع
جسمه أصبح إنه له قائًال ذلك يف إليه وكتب الوالية، عن نفسه تلقاء من له يتنازل أن
وأنا يدك يف الوالية زمام أَبِْق أْن يوسف األمري فأجابه الوالية، بأعباء القيام عن ضعيًفا
واستقدم الخدعة، قبيل من الجواب هذا منصور األمري فحسب أمورها، قضاء عىل أعينك
بقبول يوسف األمري يُقِنع حتى القمر؛ دير إىل ه وسريَّ إسماعيل األمري حاصبيا أمري إليه
أمراء من غفري جمهور من مشهد عىل أخيه البن منصور األمري تنازل ثم ففعل، الوالية،
درويش ابنه إىل يكتب حتى دمشق وايل باشا عثمان إىل كتابًا كتب ثم وأعيانها، البالد
عهًدا منصور األمري وأخذ الوالية، عىل يوسف األمري باشا درويش فيقر صيدا؛ وايل باشا
خمسة وقدرها منه املطلوب املال من بقية الدولة إىل عنه يؤدِّي بأن يوسف األمري عىل
بطيبة وبادر يوسف، األمري يحب كان ألنه بذلك؛ باشا عثمان فُرسَّ غرش، ألف وثالثون

الحاجة. قضاء إىل نفس
إيذانًا باشا درويش من خلعة يوسف األمري عىل وردت ١٧٧٠ سنة كانت فلما
ضواحي من بأكمله لبنان عىل بالوالية يوسف األمري فاستقلَّ الوالية؛ عىل بإقراره

174



سورية

هذه ويف ، تُويفِّ حتى بريوت يف فأقام منصور األمري وأما صيدا، ضواحي إىل طرابلس
من َفرَّ قد كان الجزار أحمد ى يُسمَّ البشناق من رجل األمري عىل وفد نفسها السنة
أرسله ثم أياًما، القمر دير يف عنده وأبقاه وفادته األمري فأكرم مرص، وايل بك عيل وجه
إىل سار ثم أياًما، املدينة يف الجزار فلبث كمركها، من وظيفة عليه وأجرى بريوت إىل
من عامل جبل أهل أنَّ األيام تلك يف وحدث باشا. عثمان واليها خدمة يف ودخل دمشق
عيون مرج قرى يف يعيثون وجعلوا باشا، درويش صيدا وايل طاعة عن خرجوا املتاولة
إىل يميلون وهم منصور األمري عمه من الوالية ألخذه يوسف األمري ونافروا والحوالنية،
صعب، وبنو اآلن األسعد بنو وهم الصغري عيل بنو وهياًجا نفرة أشدهم وكان األمري، هذا
الداخلة األنحاء بأهل مشاقيه تحكك علم عندما وحنًقا غيًظا يوسف األمري قلب فامتأل
من الرجال لذلك فحشد حاصبيا، أمري إسماعيل األمري خاله والية من حمايته ظل يف
ثم حامية، ناًرا املتاولة ليصيل عامل جبل إىل برجاله يوافيه أن خاله إىل وبعث لبنان،
بَْت وُرضِ ومشاة، فرسان بني ألًفا عرشين زهاء وكانوا القمر، دير من برجاله نهض
صيدا عىل ُمحاِفظة هنالك جانبالط عيل الشيخ رجال وكانت صيدا، جرس عند خيامهم
جباع قرية إىل التايل اليوم يف بعسكره فزحف يوسف األمري أما اللبنانيني، املقاتلني من
فألفى هذه جباع قرية بلغ حتى التفاح إقليم من القرى جميع يحرق وكان الحالوة،
لهؤالء، مشايعة والصعبية الصغريية إىل هاربني وولوا انتزحوها قد أهلها من منكر بني

األمري. أشياع من ذلك قبل كانوا أنهم مع
فقدم الزيداني، العمر ظاهر الشيخ عكة بصاحب واستعانوا فخافوا املتاولة وأما
تلك عىل محموًال كان األمري أن درى عندما جانبالط عيل الشيخ وأما بجماعته، إليهم
كان ألنه — جانبالط عيل الشيخ يف أي — فيه كيًدا عماد السالم عبد الشيخ من املحاربة
منه حزبه أهل إىل يُِرسُّ اللبناني العسكر إىل وأرسل صدره أوغر فقد منكر؛ بني يحب
دياركم، إىل أعقابكم عىل وارجعوا رشارتها تلمع عندما الحرب ساحة من اخرجوا أن
بقرية ليلتني بات أن بعد األمري فإن ذلك؛ كان وقد كثريًا، عليه هم وحضَّ بذلك وأوصاهم
املأذنة، نبع صحراء إىل ذهب أشجار؛ وتقطيع ونهب تخريب من مأتاه فيها وأتى جباع،
وفدت ثم رجاله، يف بقدومه ينبئ بكتاب إسماعيل األمري خاله رسول عليه وفد حيث
يسأله عكة صاحب العمر ظاهر الشيخ من بكتاب عامل أهل من املتاولة رسل عليه
أن فيه يسأله ثم بذلك، الكفيل هو وأنه إليه بأدائه املتاولة يقوم مال عىل الصلح فيه
متن يركب أن إال األمري فأبى بذلك، ويشافهه إليه يوافيه هو حتى مكانه يف يرتبص

175



لبنان ذخائر

كفر قرية فأحرق برجاله، خاله قدوم منتظر غري املحاربة يريد بقومه ونهض العناد،
اللبنانيني الفريقني طالئع عندها فالتقت النبطية؛ ضواحي بلغ حتى سائًرا وظل رمان،
فبلغوا بعض إىل بعضهم فانضم منها؛ بد ال الحرب أن هؤالء تحقق وقد واملتاولة،
يف منه لخذالنه األمري عىل حانًقا برجاله ظاهر الشيخ إليه وانضم مقاتل، آالف أربعة
رجال اللبنانيني صفوف من تفلتت حتى املعرتك يف الصفوف اصطدمت فما الصلح، أمر
الباقني فأدرك الشيخ؛ زعيمهم إليهم أوعز بما عمًال مدبرين وولَّوا جانبالط، عيل الشيخ
نحو منهم وقتلوا وكرسوهم أعداؤهم بهم فطمع الفشل، فيها كانوا التي الصفوف من

رجل. وخمسمائة ألف
إىل برجاله إسماعيل األمري وصل حتى األعقاب عىل ناكصني املكسورون برح وما
يقاتلهم وظل حديد، من ُقدَّ وقلب وطيد وعزم شديد ببأس األعداء وقابل املحاربة، موقف
ورجاله يوسف األمري وأما حاصبيا، إىل كليب والشيخ هو مىض ثم فولوا، لواهم حتى
إىل ففرَّ ذلك، من الخوف غشيه صيدا وايل باشا ودرويش مدحورين، لبنان إىل فعادوا
إىل أمرهم املتاولة وفوَّض مأتاه، عليه ويعيبون األمري يلومون الناس كل وجعل دمشق
من خرج باشا درويش أن الشيخ هذا بلغ وعندما عزيمتهم، به ونفدت ظاهر الشيخ
والقرى، املدن عىل بالوالية مغرتٍّا العصيان سبيل يف يستمرَّ أن نَْفُسه له َلْت سوَّ هربًا صيدا
ليكون غلمانه من بجماعة ه وحفَّ الدنكزيل له يُقال حاشيته من واحًدا صيدا إىل فأنفذ

الدنكزيل. عليها فاستوىل عليها، الوالية يف عنه نائبًا
الداخلة األقاليم من الخروب إقليم وأهل جزين إقليم أهل عىل يعتدون املتاولة وأخذ
أعداءهم، ليدفع الخروب إقليم إىل نكد كليب الشيخ األمري فأرسل يوسف، األمري والية يف
عليهم، االنتصار ونال مرة علمان اإلقليم هذا قرى إحدى يف منهم بجماعة الشيخ فالتقى
األمري السلطان أمر حتى املتاولة من وجماعاته العمر وظاهر األمري بني العداوة ولبثت
عن له وتجاوز منها ويخرجه ويقاتله صيدا يف ظاهر الشيخ إيل برجاله يزحف أن
هذا عثمان تُويفِّ وملا باشا، عثمان دمشق وايل بواسطة وذلك سنة، عن بالده رضيبة
املرصي باشا عثمان أتى حتى قتاله، عن همته وضعفت الشيخ محاربة عن األمري قعد
وبعث وأحزابه، الشيخ لقتال يستنهضه األمري إىل باشا عثمان فكتب عليها، واليًا دمشق
الوايل هذا مع وكان القتال، إىل فيوافيه األمري يعاون أن الوايل باشا خليل القدس وايل إىل
والسالح، والذخائر باملئونات مجهزين الفرسان من وألف كركوت مدينة ووايل الجزار
خليل عليه أقبل حيث السمقانية عند السوق عني إىل القمر دير من بقومه األمري فخرج
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بظاهرها ونزل صيدا إىل زحف ألًفا عرشين يبلغ كبري جيش بذلك فتألف برجاله، باشا
أيام. سبعة حارصها ثم

ظهرت حربية مسكوبية بسفن إذا بالتسليم الدنكزيل همَّ وقد الثامن، اليوم كان وملا
ملا وذلك الدنكزيل ملعونة العمر ظاهر أرسلها عكة، من مرسلة املدينة لدى البحر يف
املحارصين عىل مدافعها السفن فأطلقت االتحاد، من املسكوبية والدولة ظاهر بني كان
الشيخ من كتاب األمري عىل ورد ثم الجبل، سفح عند بالحارة املعروفة املحلة إىل فارتدوا
وإال الصلح، يف هناك فأراسلك صيدا؛ نهر قنطرة إىل بقومك «ارتدَّ فيه: له يقول ظاهر
األمري فأجابه الغفر.» من جماعة ورائه ومن املرصي بك عيل ومعي بعسكري آتيك
االقتتال وجرى — مقاتل آالف عرشة وكانوا — برجاله الشيخ فنهض الجواب؛ له مغلًظا
إىل الشيخ أوعز ثم للشيخ، الغلبة فكانت صيدا رشقي الصباغ سهل عند الفريقني بني
األمراء منها فرَّ املدينة عىل السفن أقبلت ا فلمَّ ملحارصتها، بريوت إىل تسري أن السفن
ثم مبانيها، من بعًضا وخرَّبَْت املدينة عىل املدافع السفن فأطلقت هاربني؛ الشهابيون
خوًفا البحر إىل عادت أن تلبث ولم املدينة، ونهبت إليها السفن من العساكر خرجت
باشا عثمان إىل وكتب الحدث، إىل بعسكره نزل باألمري ذلك أمر اتصل وملا املباغتة. من
فكتب فتصالحا؛ منصور األمري عمه وبني األمري بني الصلح يف املداولة وجرت به، يستعني
بعد ذلك له فكان بريوت، عن السفن تقلع أن منه يلتمس العمر ظاهر إىل منصور األمري
دمشق وايل مدبر قدم ثم غرش، ألف وعرشين خمسة سنبيكو السفن أمري إىل دفع أن
إىل مغربيٍّا رجًال منصور األمري فدفع الجزار، ومعه بريوت إىل كبري بعسكر باشا عثمان
فأصاب الجزار عىل الرصاص املدينة بظاهر مكمنه يف وهو املغربي فأطلق الجزار، قتل
أصحاب الحمادية أن األيام تلك يف وحدث العالج. بعد الجرح شفي ولكن فجرحه، عنقه
لجباية العاقورة يف وهو حيدر بشري األمري البالد هذه يف األمري نائب اغتالوا جبيل بالد
منتًرصا األمري فصدَّهم كامًال؛ نهاًرا معه واقتتلوا وأهدن، برشي شيخا ومعه األموال
الجبة أبناء وأتى رجال، ثالثة إال جماعته من يقتل ولم منهم، ثمانية قتل أن بعد عليهم
ووادي املنيطرة جبة بعيالهم فانتزحوا خوًفا، املتاولة قلوب فانخلعت األمري؛ ينجدون

أثرهم. يف الجبة أهل فسار الكورة، إىل علمان
عسكر املغاربة عسكر يف سعًدا الشيخ مدبره بعث بريوت يف وهو ذلك األمري بلغ وإذ
املتاولة فأدرك األمري مدبر أما أفقا، نبع إىل به وسار عسكًرا هو وحشد دمشق، وايل مدبر
القلمون، حتى بهم وتعقَّ املساء إىل الظهر من لبثت حرب بعد فقهرهم بعشتار دير عند
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شفع ثم اثنان، إال رجاله من يُقتَل ولم رجل، مائة منهم وقتل عليٍّا نرص أبا الشيخ وسمَّ
نبع إىل برجاله األمري مدبر وجاء سبيله فأطلق عيل؛ الشيخ يف الخازن ميالن الشيخ
بريوت إىل املغاربة األمري فأرجع كان، بما فأخربه بعسكره ُمخيًِّما األمري وجد حيث أفقا،
له، فمنحها أحمد سيد األمري ألخيه البقاع والية باشا عثمان دمشق وايل من والتمس
بآالت وعززها بنيانها من املهدوم ر وعمَّ له، مقاًما إلياس قب قلعة أحمد سيد األمري فاتخذ
بعسكر يوسف األمري زحف ١٧٧٢ سنة كانت وملا البقاع. يف يعيث جعل ثم الحرب،
فنزل حمادة، بني إىل امليل من منهم أحس بما رعد ببني الفتك يريد الضنية أنحاء إىل
باملصالحة فيه له يعرض طرابلس وايل من كتاب بها عليه فورد الكورة، من بعفصديق
املصالحة فجرت املصالحة؛ يف وساطته التمس هؤالء كرباء أحد ألن رعد؛ بني وبني بينه

الفريقني. بني
األمري صاحبها كان ألنها فأُْحِرَقْت؛ عفصديق يف أمر بعدما بريوت إىل األمري رجع ثم
بريوت عىل الجزار بك أحمد يجعل أن األمري رأى ثم حمادة، لبني متحيًزا الكردي أحمد
بريوت، زمام الجزار فاستلم الرجل، من دمشق وايل مدبر فحذَّره املغاربة؛ لديه ويُبِقي

األمري. عىل خرج حتى أمره يطل ولم
مارة دمشق من تجار بضاعة سلب أحمد سيد األمري أن ذلك خالل يف وحدث
فكتب املسلوب، ورد االعتداء عن أخيه بزجر يوسف األمري إىل الشام وايل فكتب بالبقاع،
الجزار أما يوسف، األمري من الوايل نفرة إىل ذلك فأدى يُِجبْه، فلم ذلك يف أخيه إىل األمري
يف اختليا ثم ذلك، يف فراسله العصيان عىل الرجل عزم األمري ق فتحقَّ املدينة؛ ن يُحصِّ فأخذ
إرادته، عن الخروج يروم ال أنه إياه مقنًعا وأوهمه األمري لدى الجزار فتمكَّن املصيطبة،
اليزبكية من لبعض انقياًدا األمري فأمهله يوًما، أربعني املدينة من الخروج يف واستمهله
حتى املدة، تلك املدينة تحصني يف الجزار فاستمرَّ مساعيه، لنجاح كرًها باألمري مكروا
وأرسل الجزار فأبى العهد، بحسب املدينة من اخرج أن إليه األمري كتب انقضت ما إذا
األمري وأما األمري، بالد أهل من يجدونه من ويقتلون يعيثون املدينة خارج إىل املغاربة
فكتبا منصور األمري عمه مع واتحد ملحارصتها، املدينة إىل به وزحف عسكًرا فحشد
استخالص عىل لهما املسكوبي األسطول معونة منه يلتمسان عكة وايل العمر ظاهر إىل
كان األسطول أمري ألن وذلك يوسف؛ األمري ألحدهما وتسليمها الجزار يد من بريوت
فاستجاب معها؛ املتحد العمر ظاهر طاعة يف يكون أن عىل كاترينا امللكة من مسريًا
شهور أربعة مدة املدينة ت فُحوِرصَ قربس، مياه من إليهما السفن واستقدم لهما ظاهر
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لنفسه النجاة العمر ظاهر من يلتمس أن بعدئٍذ الجزار اضطر حتى شديًدا، حصاًرا
بعد ذلك ظاهر فمنحه األمري، إىل ويسلمها املدينة من بأصحابه يخرج أنه عىل معه وملن
األمري فوىل فيها؛ مواطنهم إىل الشهابيون ورجع األمري إىل بريوت فعادت األمري مشاورة
إىل بعث بأنه وأنبأه دمشق وايل إليه كتب قد وكان القمر، دير إىل رجع ثم عليها، واليًا

العمر. لظاهر العفو يلتمس العلية الدولة
الحزازات من باشا عثمان دمشق وايل صدر يف كمن ما ظهر ١٧٧٣ سنة كانت وملا
ذلك، تقدم كما البقاع، يف وعيثه دمشق تجار من بعض عىل األمري أخي اعتداء بسبب
البقاع، من إلياس بر صحراء يف وخيَّم بعسكره باشا عثمان فأتى بينهما العداوة وبدت
وجرت الفريقان، فاشتبك أعدائه إىل هناك من نزل ثم املغيثة، إىل بعسكره األمري وأتى
يستنجده، العمر ظاهر إىل األمري وأرسل فيها، النرص بينهما يفصل لم مواقع لهما
كبري جيش يف الصغري عيل بني عميد النصار نصيًفا والشيخ عليٍّا ابنه ظاهر إليه فأرسل
غشيه بالباشا ذلك اتصل وملا القرعون. بقرية بجماعتهما الرجالن فنزل املتاولة، من
والذخائر، واملدافع الخيام وترك دمشق إىل هربًا الحال يف فوىل عسكره، واضطرب الخوف
املدافع من غنمه بما وجهزه إلياس قب قلعة يف أحمد سيد األمري أخاه وأقر األمري فغنمها
نفسه فراودته — يونس فارس األمري عنده كان وقد — أحمد سيد األمري أما والذخائر،
السالم عبد والشيخ منصوًرا األمري راشيا صاحب إليه فاستمال أخيه، عىل الخروج عن
جهر ثم أخيه، عىل الحانقني من وغريهم تلحوق حسني والشيخ اليزبكي الحزب رئيس
حتى البقاع يف جانبالط عيل للشيخ التابعة القرى عىل الوطأة يشدد وجعل بالعصيان
يوسف األمري حارص ١٧٧٤ سنة ففي مقاتلته. إىل ودفعه يوسف األمري أخاه أغضب
من بدسيسة جنده من كثري خذله إذ حصارها؛ من لبانته يقِض ولم كامًال، شهًرا القلعة
الحصار وشدَّد دمشق من املغاربة عسكر إليه فاستقدم عاد ولكنه السالم، عبد الشيخ
إىل يكتب أن واملاء املرية تنفذ كادت ما بعد أحمد سيد األمري اضطر حتى القلعة، عىل
أخيه وبني بينه الصلح أمر يف طا يتوسَّ أن نكد أبي كليب والشيخ جانبالط عيل الشيخ
سيد األمري وسار ذلك عىل الصلح فوقع ألخيه، ويذرها آمنًا القلعة من يخرج أنه عىل
يتيرس فلم هدمها وبغى القلعة فأخذ يوسف األمري وأما وتوطنها، بريوت حدث إىل أحمد
دمشق وايل من البقاع والية نال ثم بنيانها، لقوة جدرانها من جدار من أكثر هدم له
الدمشقيني، التجار بضاعة من أخيه بيد املسلوب يرد أن عىل العظم باشا محمد وقتئٍذ
واستناب نفسه مال من أخيه عىل وعوض أصحابه إىل وأرجعه أخيه من ذلك فاسرتد

قاسًما. األمري أخاه الوالية عىل عنه
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راشيا صاحب عىل والحقد الضغينة من فيها ما يوسف األمري نفس يف كان وملا
فادَّعى به، ليكيده عليه سبيًال يلتمس جعل أحمد سيد لألمري لتحيزه منصور األمري
األمري عىل ذلك فعظم الطعام، يف مدسوس بسم حسني األمري بقتل اتهمه ثم بمال، عليه
الصلح سبيل له د يُمهِّ أن يسأله الخوري سعد الشيخ إىل منصور األمري فكتب منصور؛
إىل تُدَفع غرش ألف عرش خمسة مبلغ عىل الصلح وجرى ذلك فأناله يوسف، األمري عند
أخي محمد األمري وبني منصور األمري بني راشيا يوسف األمري قسم ثم يوسف، األمري
ويف نفسه. يوسف األمري من عليه مدفوًعا ادعاءً باإلرث عليه هذا أخيه الدعاء منصور
األمري أربعة: عن تُويفِّ عاًما، ستون وعمره بريوت يف حيدر منصور األمري تُويفِّ السنة تلك
التنوخي، منذر األمري جامع يف وُدِفن حيدر. واألمري حمود، واألمري مراد، واألمري موىس،
ومنع برتكته يوسف األمري فاستقل عقب، بال بالسمني امللقب بشري األمري أيًضا وتُويفِّ

منها. املتوىف إخوة
عكة إىل قدم كان وقد باشا، حسن البحر أمري إىل يوسف األمري كتب ١٧٧٥ سنة ويف
الجياد الخيل من بعًضا إليه وأرسل بالنرص فهنأه منها، وإخراجه العمر بظاهر للتنكيل
أن يسأله يوسف األمري إىل الباشا كتب ثم الجواب، يف به وتلطف باملرسة ذلك فتقبَّل
خيفًة األمري فأوجس بالده؛ يف مستخفون أنهم إليه َي نُمِّ ألنه العمر ظاهر أبناء إليه يرسل
يف اختباءهم منكًرا الباشا إىل وكتب فأبى، عنده االختفاء سألوه قد كانوا ألنهم ذلك من
الباقية السلطانية األموال يتقاضاه األمري إىل فكتب الباشا عاد ثم شديًدا، إنكاًرا بالده
واعتذر وريبة، خوف قلبه ويف األمري فأجابه العمر، ظاهر والية مدة سنني ثالث عن عنده
مدة البالد مال عن له التجاوز بمقتضاها كان التي الرباءة إليه وأرسل الجواب، يف إليه
األموال من عليه باقية كانت غرش ألف مائة مبلغ بأداء َد وتعهَّ العمر، ظاهر عصيان
األمري، رسل أكرم الوعد وبلغه الرباءة عىل الباشا وقف فلما ذلك، بغري ووعده األمريية

بينهما. املحبة جرت ثمَّ ومن
األمري قلب فانخلع صيدا، عىل واليًا الجزار باشا أحمد قوم نصب ١٧٧٦ سنة ويف
سرت األمري فإن هذا ومع بريوت، حصار يوم املحاربة من بينهما جرى ملا منه خوًفا
له فتلطف الهدايا، من بيشء وأتحفه الوالية يف له ويبارك يهنئه الجزار إىل وكتب خوفه
باشا حسن إىل وبعث روعه، بذلك يسكن فلم الصداقة عهد له وذكر الجواب يف الجزار
ما بإنجاز استعجله ثم خصمه، بإهالك ووعده األمري بال أنعم فالباشا أمره يف يكاشفه
عهد فيما يسألهم أموره ومدبري مستشاريه إىل األمري فرجع الرضيبة، دفع من به عهد

180



سورية

به ما الشهابيني األمراء مال من يغتصب أن عليه فأشاروا ينجزه؛ أن ينبغي كيف به
عليهم ذلك فكرب بأموالهم، األمراء وصادر رأيهم فاستصوب بأدائه، املعهود املال وفاء
زجرهم، يبغي بعسكر إليهم فنهض ونهبًا، سلبًا فيها يعيثون ورشعوا البقاع إىل فرحلوا
الحوالنية. إىل ثم ومن البالن، إقليم إىل وجهه من فروا إلياس بقب بنزوله أحسوا فلما

األمري هذا فعهد يوسف؛ األمري وبني بينهم إسماعيل األمري حاصبيا صاحب سفر ثم
سيد األمري إال مواطنهم إىل األمراء فرجع عقاراتهم، ريع من أخذه ما إليهم يرد أن
إليهما أعاده بما األمري اسرتضاهما حتى ثائرين بقيا فإنهما منهم، أفندي واألمري أحمد
باشا حسن فأبرأ باشا، حسن إىل منه املطلوب املال فأدى األمري عاد ثم إقطاعهما، من
أن إال أموره يف صيدا وايل تداخل من يعصمه عهًدا له وكتب واليته عىل وأقرَّه ذمته
الجزار فاغتنم اآلستانة، إىل عائًدا الشامية الديار الباشا غادر ثم منه، املريي املال يقبض
بعسكره فزحف ومقاومته، األمري معاداة إىل وضغينته حقده بعوامل واندفع السانحة
فيها، امللك من للشهابيني ما سائر عىل يده وجعل عليها فاستوىل بريوت إىل صيدا من
عليه ا ملحٍّ ماضية سنني ثالث عن األمريية األموال يتقاضاه يوسف األمري إىل بعث ثم
باشا، حسن إىل فكتب خوفه فاشتدَّ الرش؛ بوادر الجزار من لألمري فبدت شديًدا، إلحاًحا
الباشا فرجع معه، الجزار أمر من كان بما وأخربه إيابه، يف قربس يتجاوز لم كان وقد
أنه وعده إذ األمري؛ روع وسكن ذلك مثل إىل العود عن ونهاه بريوت من الجزار وأخرج
صيدا إىل الجزار فرجع صيدا، والية عن الجزار عزل إىل عنايته يبذل اآلستانة بلغ متى
البأس، أشداء وكلهم فارس ستمائة زهاء عدده وكان برٍّا، إليها فرجع عسكره وأما بحًرا،
السعديات له يُقال مكان عند الطريق منتصف يف لهم يكمنون نكد بني األمري َ فسريَّ
بلغ فلما رجل، مائتي جميًعا عددهم وكان برجالهم لهم فأكمنوا والجية، الدامور بني
العسكر فانقضَّ والوقيعة، بالرش لهم املكمنون تعرَّض الصباح عند املكمن العسكر
فاعور، أبو الشيخ عميدهم القتىل جملة ويف منهم، كثريًا وقتل البزاة انقضاض عليهم
بشريًا الشيخ وترك واكد، الشيخ وعىل فاعور أبي الشيخ ابن محمود الشيخ عىل وقبض
مارٍّا كان الدبية قرية من كاهن له أُِتيَح حتى وميت، حي بني القتىل بني طريًحا جريًحا
الحياة، رمق من فيه بما يختلج األثواب من ُمعرى القتىل بني رصيًعا ورآه هناك من
يف نكد بني إىل أرسل ثم جراحه، د يُضمِّ وأخذ القرية، يف منزله إىل واحتمله به فاعتنى
للكاهن وشكروا إليهم قرباه ذوو فنقله عنده، حيٍّا يزال ال الشيخ بأن يبرشهم القمر دير

بالجريح. صنعه عما له جزاءً ملكهم من أرًضا ووهبوه به اعتناءه
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منه، علم غري عىل كان بعسكره نكد بني تحكك أن الجزار يوهم أن فأراد األمري وأما
غرش، ألف مائة قدرها بفدية العسكر أرسهما اللذين الشيخني سبيل إخالء سأله ثم
البالد، أهل عىل رضيبة الفدية تلك جعل بسبب فتنة وقعت ولكن التماسه، الجزار فأجاب
فيها خرج ثم بريوت، إىل العسكر هذا سار إذ الجزار؛ عسكر تداخل إىل ذلك فأفىض
باغت ثم أهلها، من بعًضا وقتل والجديدة كوانة والد املكلس فأحرق اللمعيني، قرى إىل
الجزار عسكر أراد وملا بريوت، عىل واليته األمري فقد وحينئٍذ خائبًا، عنها فارتدَّ الشويفات
كرب الفدية تلك ملبلغ استيفاءً البقاع يف األمالك من وللبنانيني لألمري ما عىل يستويل أن
فيهم سخا قد كان أن بعد اللمعيني األمراء إليه واستمال األمري فعاد األمري، عىل منه ذلك
املروم املبلغ ذلك توزيع يف املقاومة من منهم بدا ملا منهم؛ ينتقم حتى الجزار بعسكر
الجزار، جماعة ملقاتلة به وزحف عسكًرا حشد ثم معهم، واصطلح به، الشيخني افتداء
سيد الشيخ أصحابه من وُقِتل وبينهم، بينه املواقع جميع يف واالندحار الفشل فأدركه
وملا رجاله. من وغريهم حمانا مقدم الدين وزين امللك عبد ظاهر والشيخ العماد أحمد
واألمري أحمد سيد األمري ألخويه متحيزين يوسف األمري نكد بنو شاق ١٧٧٨ سنة كانت
معهم وتحالف الجزار، سجن من النكديني الشيخني إنقاذ أمر يف لرتاخيه وذلك أفندي؛
غزير، إىل القمري دير من بطانته من فمىضببعض األمري أما األمري، خلع عىل الجانبالطية
قتله، إىل أفىض لهم عم ابن وبني علوان بني املشايخ بني شقاق وقع حتى هناك ولبث
وزينوا الجزار إىل الجئني وجهه من ففروا املشايخ، معاقبة يريد الباروك األمري فأتى
عساكره، من بعسكٍر الجزار فعززهم البالد، عىل االستيالء سبيل له يمهدون أنهم للجزار
الشيخ لقيهم غريفة القرية غربي الحمام نهر بلغوا وملا لبنان، إىل صيدا من به فساروا
ثم خارسين، أعقابهم عىل وردهم كثريًا، منهم فقتل بهم وبطش بجماعته، النكدي كليب
النكدي كليب بشري الشيخ وبني بينهم موقعة وجرت الخروب، إقليم عىل الكرَّة أعادوا
صيدا. إىل عادوا ثم قومه، من كثريًا وقتلوا الشيخ عىل فانترصوا الربجني؛ عند ورجاله
أخويه من الخوف قلبه يف استحكم قد وكان الوالية، عليه الناقمون كثر قد األمري كان وملا
حتى الشوف جبل والية عن لهما التنازل عىل نفسه وطن أفندي واألمري أحمد سيد األمري
نفسه خلع ثم مأتمه، األمري فشهد جانبالط، عيل الشيخ الجانبالطية زعيم تُويفِّ أن كان
ذلك يف وكتب أخويه، إىل الوالية زمام وألقى البالد، أعيان حرضة يف الجبل ذلك والية من

القمر. بدير الوالية عىل الجزار فأقرهما غزير إىل عاد ثم الجزار، إىل
ماًال إليه يكلفا لم كرسوان يف إقطاعات يوسف األمري أخاهما فأقطعا األخوان وأما
بسبب يوسف األمري أخيهما وبني األخوين بني شقاق حدث أن يلبث لم ولكن عنها، أمرييٍّا
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يتقاضيانه إليه أخواه بعث إذ الشقاق؛ تعاظم ثم اللمعيني، األمراء مع له جرت حادثة
ذلك وأفىض أخيهما، وبني بينهما الخرق فاتسع رسلهما، فطرد إقطاعه، عن املريي املال
األمري إىل مال ثم يوسف، األمري ألخوي معزًزا فيها الجزار كان بينهما جرت محاربة إىل
سعى ثم األمر، له فاستقام غرش، ألف مائة ومبلغه به األمري اسرتضاه بمال يوسف
ولكنهما أموره، مدبري وجعلهما عنهما فريض أخويه، وبني بينه الصلح إىل القوم كرباء
ألنه عليه؛ الجانبالطيني هيَّجا وقد عليه، سبيًال يلتمسان دائًما كانا بل له الود يُخِلصا لم
املشايعني من إليهم انضم ومن الجانبالطيون فأتى التوت، أشجار عىل رضيبة أحدث
الشيخ مدبره وقتل الوالية من األمري عزل يريدون القمر دير ضواحي إىل السمقانية عند
بإبطال يعدهم األمري إليهم فبعث البارود، صوت يتخللها وجلبة غوغاء لهم فكانت سعد،

مكانه. إىل كل وولوا ثورتهم فسكنت الرضيبة، تلك
وقتل خلعه عىل الجانبالطية مع ويتآمران بأخيهما يمكران فلبثا األخوان وأما
يبوح فكان إليهما، يركن لم النكدي كليبًا الشيخ أن إال النكدية ذلك يف وكاشفا مدبره،
التلة كنيسة إىل ذاهبني كانا بينما أنهما مرة وحدث أمرهما، من به يتصل ما بكل لألمري
األمري بأمر لهما مكمنني كانوا الذين املغاربة عليهما طلع إذ األمري كيد عىل للتحالف

فأمسكوه. أفندي باألمري يدهم فبلت يوسف،
إىل أفندي األمري املغاربة قاد ثم النفس، بشق إال ينجح فلم أحمد سيد األمري وأما
مبينًا قتله؛ يف أقاربه جميع إىل واعتذر بيده يوسف األمري فقتله يوسف، األمري أخيه
املختارة إىل أخيه من الفار أحمد سيد األمري بلغ وملا قتله. إىل دفعته التي األسباب لهم
الجانبالطية له فانقاد عليه، الخروج عىل ويحرضهم يوسف األمري عىل الناس يثري جعل
لخلع القمر دير إىل املسري عىل متوافقني الثائرون وانضم العماد، السالم عبد والشيخ
يوسف األمري أحس فلما عليهم، واليًا مكانه يف أحمد سيد األمري ب ونُصِّ يوسف، األمري
أحمد سيد األمري فحل أخيه، من هربًا عكة إىل رجل أربعمائة يف القمر دير من خرج بذلك
يوسف األمري وأما منها، كبري جانب فُقِطع أشجارهم تُقَطع أن النكدية يف وأمر محله
غرش، ألف ثالثمائة إليه يدفع أن عىل عنده من بقوة يمده أن منه والتمس بالجزار فالذ
علمان قرية يف األمري فخيَّم باشا، سليم مملوكه عليه بعسكٍر وأمده له الجزار فاستجاب
األمري وأخواه امللك عبد وبنو تلحوق وبنو نكد بنو إليه انضم وقد الخروب، إقليم من
األمري ملقاتلة عسكر يف قعدان األمري فسريَّ أحمد سيد األمري وأما حسن، واألمري قاسم
بينهما، الحرب نار واضطرمت الخروب إقليم من عانوت عند الفريقان فالتقى يوسف،

183



لبنان ذخائر

وجعل الجانبالطية، مساكن وهدمت يوسف األمري عساكر فتقدمت قعدان، األمري فانهزم
إليه الفارين يسلب أن بحاصبيا إسماعيل األمري خاله إىل وكتب أمالكهم، عىل يده األمري

سبيلهم. فخىلَّ هم وأما إليه، وأرسلها ففعل أموالهم، الجانبالطية من
قب من إليه وبعث العظم باشا محمد دمشق وايل إىل فلجأ أحمد سيد األمري وأما
أرسله بعسكر وعززه له فمنحها والبقاع، التيم وادي عىل الوالية منه يلتمس إلياس
محاربة بعد فدخلها راشيا، إىل وسار عزمه بذلك فاشتدَّ الجانبالطية إليه وانضمَّ إليه،
األمري صاحبها فأرسل حاصبيا قصد ثم فيها، له النرص كان محمد األمري مع له جرت
فرجع له فاستجاب عنها، أحمد سيد األمري صدَّ منه يلتمس باشا محمد إىل إسماعيل
موىس األمري راشيا يف عنه واستناب إلياس، قب إىل الجانبالطيون ومعه أحمد سيد األمري
إذ فبدت أصالحك؛ الجانبالطية اعتزل أن يوسف األمري أخوه إليه كتب ثم أهلها، من
ذلك يف وكتبوا عنه وا فتنحَّ والقطيعة؛ النفرة عالئم األمري حليفهم من للجانبالطية ذلك
الجانبالطية مع باتحاده إال البقاع يوليه ال أن باشا محمد إليه فبعث باشا، محمد إىل
االتحاد عرى ووثق منه، فرط ا عمَّ إليهم يعتذر أحمد سيد األمري فأرسل له، وكفالتهم
يوسف، األمري ألخيه غالبها يف الفوز كان أخيه وبني بينه محاربة إىل ذلك فأفىض معهم
خفض إىل اضطرهم حتى عليهم والتضييق الجانبالطية عىل التشديد يف األمري هذا ورشع
عن كذلك وريض ألف، وخمسني غرش ألف مائة بمبلغ عنهم واسرتضائه الطاعة جناح
أحمد سيد األمري ولبث بالشويفات. يقيم أن وأمره أمالكه، له وخىل أحمد سيد األمري أخيه
حاصبيا، صاحب إسماعيل األمري وبني أخيه بني فتنة حدثت حتى أخيه مع سكينة يف
امتثاله لعدم إسماعيل األمري عىل غضب الجزار أن الواقع وتحرير ،١٧٨٥ سنة يف وذلك
من فُعِزل يفعل، فلم إليه ويرسله القاتل عىل يقبض أن أمره يهوديٍّا قتل رجل يف أمره
الشيخ فيها عنه يوسف األمري فاستناب يوسف، األمري إىل بها وعهد حاصبيا عىل الوالية
األمري أخته ابن يدي بني إسماعيل األمري فحرض أمالكه، يف املعزول وصادر النكدي بشريًا
يعطف فلم إقطاعه عن له يتجاوز حتى ويستعطفه له يتذلل وجعل القمر، بدير يوسف
زين قد جانبالط قاسم الشيخ وكان منه. ساخًطا حاصبيا إىل ورجع عندئٍذ فيئس عليه،
غرش ألف بثالثمائة عيون ومرج لبنان عىل الوالية باستحصال الجزار لدى اْسَع أن له
فاستجاب ذلك؛ يف الجزار إىل إسماعيل األمري فكتب الجزار، إىل عهدك يف لك رشيك وأنا
له رشيًكا الشهابيني األمراء أحد يكون أن عىل بالوالية ووعده إليه استقدمه إذ الجزار له
فقبل إسماعيل؛ األمري مشاركة إىل يدعوه أحمد سيد األمري إىل قاسم الشيخ فبعث فيها،

نفس. بطيبة
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يوسف األمري إىل فأرسل الجزار أما عليه، املتفق املبلغ للجزار قاسم الشيخ وكفل
يوسف األمري فاستمثل واليًا، أبقاه املبلغ ذلك يؤدي أن هو قبل ما إذا حتى بذلك، يخربه
استكماًال فإنه الشيخ إال املبلغ بأداء عليه فأشاروا األمر يف وشاورهم لديه، البالد أعيان
اآلخذة الجزار عساكر بني فجرت املقاتلة بوجوب األمري وأقنع القوم، رأي أفسد للمكيدة
وعليها سعد الشيخ األمري مدبر ومعها يوسف األمري عساكر وبني إسماعيل األمري بنرصة
سليمان األمري ابنا قاسم واألمري أسعد األمري حاصبيا أمراء من ومعه يونس، فارس األمري
األمري وأما يوسف، األمري لعساكر فيها النرص كان كبرية وقائع إسماعيل األمري أخي
عن يسأله الجزار جعل الجزار يدي بني حرض وملا صيدا، إىل بعساكره فوىلَّ إسماعيل
محاربة يف له كانت أخرى جهة ومن أوليك أن جهة من سألني كيف قاسم الشيخ
سيد األمري يستحرض أن الجزَّار واستأذن إسماعيل األمري فاعتذر الطوىل، الباع عساكري
يف قاسًما الشيخ أحمد سيد األمري فاستشار له، فأذن قاسم الشيخ من علٍم عىل أحمد
صيدا إىل ومنها بريوت إىل الشويفات من األمري فسار به، عليه فأشار الجزار لدى املثول
خرج إذ يوسف؛ لألمري قاسم الشيخ خيانة بدت ثم مثواه، وأكرم به الجزار ب فرحَّ بحًرا،
سعد الشيخ املدبر فرجع القتال، عىل يعاونوا ال حتى األمري عسكر من الجانبالطيون
إياه، لخيانته قاسم الشيخ من يوسف األمري فغضب القمر، دير إىل بالعسكر واألمراء
دير من فيربح الجزار، غضب عنه ف يُخفِّ أن يوسف لألمري فنصحوا البالد وجوه وأما
املتني إىل سار ثم قطرا، كفر إىل الدير األمري فغادر عنها، ساعة يبعد ما إىل ولو القمر
األمري عليهم يويلِّ أن منه ويلتمسون الحال واقع له يكشفون الجزار إىل الوجوه فبعث
أزرهما يشد أن جانبالط قاسم الشيخ إىل وكتب فوالهما، إسماعيل واألمري أحمد سيد
عىل إسماعيل األمري ووىل بسكنتا، إىل املتني من هاربًا فوىل يوسف األمري وأما ذلك، فكان
عليه عرض أن بعد يوسف األمري يتعقبان األمريان عاد ثم الكبري، فارًسا األمري راشيا
عىل فعزما واستكرب، فأبى جبيل، عىل ظلِّه يف واليًا يكون أن إسماعيل األمري أحدهما
أن ويسأله عليه يسرتضيه الجزار إىل وبعث عكار، جبال إىل ففرَّ الجبل من إخراجه
عنده من بعسكٍر يعززهما أن منه يلتمسان الجزار إىل بعثا قد األمريان وكان به، يلطف
فبعث األموال، أداء وأبوا عليهما تمرَّدوا البالد أهل ألن األمريية؛ األموال جباية ليستطيعا
ووفد األمري فرجع كان، كما البالد إىل ويسرتجعه األمان يمنحه يوسف األمري إىل الجزار

وفادته. الوزير فأكرم ببريوت؛ وهو الجزار عىل
فسار سعد الشيخ األمري مدبر وأما بحًرا، عكة إىل األمري ومعه الوزير سار ثم
قتل له يزينان الجزار إىل وإسماعيل أحمد سيد األمريان وبعث برٍّا، إليها األمري بجماعة
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به ا سريَّ كتابًا إليه ذلك يف وكتبا غرش، ألف خمسمائة إليه يدفعا أن عىل يوسف األمري
أن الجزار فأجابهما القايض، محمد الشيخ يوسف األمري عند عليهم املغضوب من شيًخا
جباية يف ورشعا القمر، دير إىل وسارا الوعد إىل نفساهما فارتاحت حاجتهما، لهما يقيض
يؤدي أن الجزار إىل عهد عكة يوسف األمري مدبر سعًدا الشيخ بلغ ملا ولكن الرضيبة، تلك
فريجع وعد ما الجزار ينجز أن عىل شهور ثالثة مدى يف غرش ألف ألف قدرها رضيبة
بعسكٍر وُعزِّز األمري إىل الوالية فأُِعيَدت ذلك، له فكان يوسف األمري يد إىل الوالية زمام
فقدم ب، ُرضِ الذي املال عىل رهنًا الوزير عند سعد الشيخ وبقي الجزار، عساكر من كبري
إسماعيل، األمري خصما وهما محمد، واألمري أسعد األمري ومعه عسكره يف يوسف األمري
يضبط وأن بشري األمري عىل القبض يلقي أن إليه وأوعز حاصبيا، عىل أسعد أحدهما فوىل
الكبري فارس األمري عىل القبض يلقي وأن راشيا عىل واآلخر إسماعيل األمري ومال ماله

ماله. ويضبط
وسار محمد، األمري يد يف فوقع فارس األمري وأما ونجا، هاربًا ففرَّ بشري األمري أما
إسماعيل باألمري إال يده تبل فلم بغتة فدخلها القمر دير بلغ حتى نهار ليل يوسف األمري
هو السجن إىل فساقه الفرار، من أحمد سيد األمري رفيقه منه تمكن ما عليه تعذَّر الذي
فارس األمري ابن عثمان األمري وأمسك خدامه، من خمسة وقتل أتباعه، من وخمسمائة
النكدي كليب الشيخ عند اختبأ قد كان الذي القايض محمد الشيخ إليه واستحرض الكبري
الجانبالطية وصادر سبيله، خىلَّ وبعدئٍذ لسانه وقطع عينيه سمل ثم السجن، يف ه وزجَّ
كل عىل العقوبة د وشدَّ األمريين، مشايعي أموال من كثريًا وسلب أموالهم من بكثري
أخي بشري لألمري لديه عمر حسن األمري وشفع منه، خوًفا القلوب فانخلعت خصومه؛
األمري فريضعنه شفاعته، فُقِبَلْت أحمد، سيد لألمري املشايعني من كان ألنه يوسف؛ األمري
الشيخ أبيه مكان يف له مدبًرا غندوًرا الشيخ وجعل عنده، املقربني من وجعله يوسف
األمري أخته ابن إن وقيل السجن، يف وهو إسماعيل األمري قىض ١٧٨٨ سنة ويف سعد.
أن أوصاه قد كان ألنه الجزار؛ يغضب ال حتى أشهر ثالثة أمره وأخفى خنقه، يوسف
يوسف األمري أخيه زوج إىل لجأ الحال ضيق أحمد سيد باألمري طال وملا عليه، يبقي
سار وملا ببجمدون، يقيم أن وأمره عقاراته له فريضوردَّ عنه األمري فاسرتضت بصليما،
وجعله سعًدا، الشيخ األمري مدبر معه أخذ عليها الوالية زمام الستالم دمشق إىل الجزار
عضال ملرض سبيله يخيلِّ أن الشيخ منه فالتمس الحج، من هو رجع حتى القلعة يف
أبناء إىل عهده يوسف األمري خان وقد مكرًما، دياره إىل به وبعث له فاستجاب أصابه،
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بشري لألمري وعده خان أنه كما الجزار، بأمر ُقِتلوا حتى بهم فسخا الصغري، عيل الشيخ
إىل عاد إن باألمان يَِعُده دمشق إىل وجهه من فارٌّ وهو األمري هذا إىل بعث إذ أيًضا؛ نجم
وسمل عاد بل بذلك يكتِف ولم أموالهما، وسلب مدبره وقتل قتله عاد فلما القمر، دير

عبيه. إىل وأرسله أحمد سيد األمري أخيه عينَْي
أداء عن األمري امتناع بسبب والجزار األمري بني نفرة حصلت ١٧٨٨ سنة كانت وملا
يف ذلك ذكر ورد كما غرش، ألف ألف مقدارها عني قد كان التي الرضيبة من بقية
حاصبيا خان إىل ها وسريَّ العساكر الجزار فحشد املحاربة، إىل بينهما األمر فآل مكانه،
عىل ووافقه املماليك، بقية إليه وانضمت اململوك هذا فخانه باشا، سليم مملوكه وعليها
نفساهما لهما فزينت صيدا، مدينة عىل وعامله أيًضا الجزار مملوك باشا سليمان الخيانة
املكتوب جملة يف فكان العمال، جميع إىل ذلك يف فكتبا الجزار؛ يد من الوالية استالب
فتماديا أزرهما، بشد يَِعدهما إليهما وبعث بذلك، األمري هذا فُرسَّ يوسف. األمري إليهم:
أعدائه، شمل وبدَّد بجنوده الجزار فدهمهما يحرصانها؛ برجالهما عكة وغشيا األمر يف
املكيدة وجوه علم وقد الجزار وعاد يوسف، األمري عند القمر دير إىل باشا سليمان فلجأ

ذلك. بمثل األمري فقابله األمري، ملحاربة ه وسريَّ عسكًرا فجهز األمري، من االنتقام إىل
للجزار؛ األحيان غالب يف فيها النرص كان الوقائع من عدة الفريقني بني ووقعت
عليه ينقمون الجانبالطيون وجعل له، القوم خذالن وكثر األمري عزيمة ذلك عند فضعفت
كليب والشيخ اللمعي إسماعيل األمري حينئٍذ وتُويفِّ الناس، بني ذلك ويشيعون الوهن
الوالية؛ مقام عن ى يتنحَّ أن كله ذلك بعد األمري فرأى قوته، أركان من وهما النكدي،
ملن الوالية عن التنازل من يأتيه أن نوى فيما وكاشفهم ووجوهها البالد أعيان فجمع
ووقع بينهم، ذلك يف فتشاوروا اللبنانيني؛ الشهابيني األمراء من عليه اختيارهم يقع
عىل دالٌّ هذا اختيارهم أن يف شك وال عمر، قاسم األمري ابن بشري األمري عىل اختيارهم
اختاروه الذي األمري فإن قدرها؛ حق الرجولية أوصاف وقدرهم الرجال ألحوال معرفتهم
أخالقه ل ويتأمَّ سريتَه املدققني والناظرين املحققني العارفني من أحد يقرأ ال عليهم واليًا
للفضيلة عنوانًا ويحسبه له، وإجالًال ووقاًرا مهابة قلبه ويمتلئ إال الحكم يف ومآتيه
الحكم يف مآتيه بعض يف كان وإن واإلنصاف، للعدل وقدوة والعفاف للطهارة وأنموذًجا
هذا يف األمري ُوِجد فلو ورجاًال، دولة زمان لكل فإن العرص، هذا أهل ذوق يوافق ال ما
حقائق بدرع الرجولية صفات من لتدرعه عِرصه فريَد كان مثلما فريَده لكان العرص
مظاهرها، اختلفت وإن تتجزأ ال جواهرها بسائط والحقائق عرص، كل الرشيف من تعصم
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يف الخطا من العصمة ولكن سواء، الشورى حال يف والعدل االستبداد حالة يف فالعدل
أعمال يف الحكم نَِكل فإننا وبالجملة، الحالني. يف تختلف التي هي إنما املعدلة طرق
الكتاب. هذا ُمطاِلعي من السليم الذوق ألصحاب ذكرها عىل اآلن آتون نحن التي األمري
وكان إليه، أمرهم زمام مقاليد إلقاء إىل نفوسهم وارتاحت األمري هذا إىل الناس ماَل
األمري هذا بني وكان توليته، يف رغبته إليه أرسَّ ما وكثريًا إليه الباطل يف يميل الجزار
أن إليه وأوعز لديه استحرضه يوسف فاألمري ومواثيق، عهود رابطة الجانبالطيني وبني
فيما — بشري األمري فأجابه خلعتها. والبس يده، من الوالية وتقلَّد الجزار، إىل ابني يا ِرسْ
الجزار.» ابن وأنا منها أرجع ثم ابنك، وأنا عكة إىل أسري أن أخاف «إنني عنه: ُحِكَي

سنة، وعرشين إحدى يتجاوز ال يومئٍذ وعمره أيلول شهر يف عكة إىل األمري فسار
زمام إليه ودفع الجزار به فرحب ناصيف، فارس اسمه مارونيٍّا رجًال كان ومدبره
من بجنود معزًزا أرجعه ثم خلعتها، عليه وخلع وكرسوان، الشوف جبل عىل الوالية
البالد من يوسف األمري بطرد وأوصاه واألرناووط، املغاربة من رجل ألف يبلغون عنده
ومعه القمر دير من يوسف األمري خرج صيدا بلغ فلما أحمد، سيد األمري ابنَي وإرجاع
وبعض سليمان أسعد واألمري عيل حسن واألمري أحمد حيدر واألمري حيدر األمري أخوه
القمر دير إىل سار فلما بشري األمري أما بيصور، إىل بهم ومىض املناصب أرباب من
زعيم العماد السالم عبد والشيخ الجانبالطية الفئة زعيم جانبالط قاسم الشيخ القاه
األمري انتقل فعندئٍذ واألعيان، الوجوه وبعض نكد بنو واملشايخ قرباهما ذوي يف العمادية
قاٍض أمر الجزار من بشري األمري عىل ورد وإذ فاملتني، فحمانا عاليه إىل بأصحابه يوسف
يخربه يوسف األمري إىل بشري األمري بعث البالد نطاق جميع من يوسف األمري بإخراج
الجوز، وطا إىل ثم ومن بسكنتا إىل فسار كرسوان، جرد إىل ينهض أن له ويقول بذلك
يوسف األمري إىل املتنيون بعث ذلك فعند بوارش، إىل بعسكره فزحف بشري األمري وأما
فرجع الوالية، من بشريًا األمري يخلعوا أن إليه يعهدون وأنهم إليهم يقدم أن له يزينون

بعهدهم. مغرتٍّا إليهم
أن يوسف األمري إىل فبعث املتنيني، غالب عليه وفد املجدل بشري األمري بلغ فلما
بأمر قياًما والعنف الشدة سبيل طرده يف يسلك أن فيضطر وإال جبيل بالد إىل ينتقل
األمري بلغ وملا العاقورة، إىل ثم كرسوان جرد إىل ومىض يوسف األمري فانقاد الجزار،
إىل أثره يف بشري األمري فسار لحفد، إىل العاقورة من يوسف األمري انتقل الجوز وطا بشري
سعوا املناصب أرباب من بعًضا إن حتى يحله، محل كل من يحذره وهو ذلك كل لحفد
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األمري وكتب عسكًرا فجهز السعاية؛ بتلك الجزار وأغضبوا معه متفق بأنه فيه الجزار إىل
األمري من رأى فلما يوسف األمري أما عنده، من بعسكٍر يمده أن حينئٍذ الجزار إىل بشري
جبة وأشياخ الحمادية األشياخ إليه فاستمال املقاومة، عىل عزم عليه شديًدا ضغًطا بشري
بشريًا األمري ليصدوا امليحان وادي إىل الكل وسار عسكره إىل برجالهم فانضموا برشة،
بشري، األمري جيش طليعة بلغتهم حتى الوادي بطن يف فأكمنوا التقدم، عن وعسكره
حتى األدبار الباقون ووىلَّ رجل مائة منها فقتلوا الصواعق، انقضاض عليها وا فانقضُّ
حملة مسلول بيمينه وسيفه أعدائه عىل الجيش وببقية بهم فحمل بشريًا، األمري بلغوا
وشيخ جانبالط دعيبس أبا الشيخ زعمائهم من وقتل عظيمة، كرسة فكرسهم األسود،
بمن يوسف األمري فوىلَّ الرجال، من كبريًا وعدًدا الدويهي بولس يوسف الشيخ أهدن

أهدن. إىل معه بقي
من اجتزها التي بالرءوس وبعث لحفد إىل طريقه يف سائًرا بشريًا األمري وظل
إىل فارس بألف األمري وأمدَّ الوشاة كذب الجزار فأيقن الجزار، إىل يوسف األمري رجال
أنه طرابلس متسلم من بلغه إذ بعلبك؛ أنحاء إىل أهدن من يوسف األمري وسار البرتون،
رسول عليه ورد الطريق بعض يوسف األمري بلغ وملا أهدن، إىل عليه بالزحف مأمور
قوم بني من فانربى األنحاء، تلك عن يتحول أن له يقول الحرفوش جهجاه األمري من
األمري يجيبوا أن عىس فيما يتأملون وحاشيته األمري كان بينما الشدياق فارس األمري
ومن ملوالك: «قل له: قال ثم بعصاه، برضبٍة الرسول عىل واندفع الحرفوش، جهجاه
رجال تفاجئه أن وإما البالد يغادر أن إما له: وقل طريقه؟! يف األمري يعرتض حتى هو
بقرية يوسف األمري فنزل الرشقية، األنحاء إىل فرَّ ذلك الحرفويش األمري بلغ فلما األمري.»
أصحاب وعنف القمر، دير إىل بشري األمري ورجع دمشق، قرى بإحدى أقام ثم طاريا،
لديه مثل عندما القايض محمد الشيخ الجزار وقتل بأموالهم، وصادرهم يوسف األمري
األمري ووهب الخوري، غندور الشيخ من ذلك إىل مدفوًعا يوسف األمري عىل ليستعطفه
١٧٨٩ سنة كانت وملا القناطر، طاحون ونصف بعبدا نصف حيدر األمري أخاه يوسف
حسن درويش طرابلس وايل إىل الحج من رجع قد وكان باشا، إبراهيم دمشق وايل بعث
فأمره الجزار إىل ذلك يف بشري األمري فكتب ففعل، جبيل بالد يوسف األمري يويل أن باشا
األمري ففرَّ عنده، من بعسكر لذلك وأمده جبيل بالد من يوسف األمري بطرد الجزار
غندور الشيخ من بدًال له مدبًرا الشدياق فارس وجعل الزبدانة، إىل ثم الكرك إىل يوسف
أرسل ثم قراها، إحدى يف واختبأ بشري األمري وجه من الضنية إىل هاربًا فرَّ قد كان الذي
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من كتب ثم حوران، إىل هو وذهب عنه وكيًال دمشق إىل الجديد مدبره يوسف األمري
سأل األيام تلك ويف بعكة، لديه املثول يف ويستأذنه األمان منه يلتمس الجزار إىل هناك
يف ويجعله الحرفوش جهجاه األمري عمه ابن يخلع أن بشريًا األمري الحرفوش قاسم األمري
مع يكونوا أن أهلها وأمر زحلة إىل ه سريَّ عنده من بعسكر وعززه سؤاله فاستجاب مكانه؛
برجالهم ينضموا أن اللمعيني األمراء أيًضا وأمر جهجاه، األمري عىل واحدة يًدا العسكر
الحرفوشيني جهجاه واألمري قاسم األمري بني الحرب فانتشب كذلك، فكان الزحليني إىل
األمري وأما وأسلحتهم، خيلهم فسلب أعدائه عىل جهجاه األمري فانترص أبلح، أرض يف

وأكرمه. وجواده سالحه بردِّ له فأمر الواقعة تلك يف أُِرس الذي اللمعي شديد مراد
حسنًا األمري أخاه سريَّ الهزيمة خرب به اتصل فلما بشري، األمري وأما سبيله. خىل ثم
منها، جهجاه األمري فرَّ بعلبك بلغوا فلما آخر، عسكر يف املناصب أرباب من وبعًضا
منه يلتمس الجزار إىل بشري األمري كتب ثم فرجعوا، لهم قوتًا بها يجدوا فلم فدخلوها
األمري وعزَّزه عسكًرا الجزار إليه فسري جهجاه؛ األمري قهر من يمكِّنه قاسم لألمري عسكًرا
فعاد فتعقبوه، منها جهجاه األمري فرَّ بعلبك إىل وصلوا وملا ورجالهم، الدروز بأشياخ
عليه ورد فلما يوسف، األمري وأما يربود. أنحاء إىل وىلَّ ثم ونهبها، آخر طريق من إليها
أخوه ومعه جماعته يف حوران من خرج — عكة إىل به دعاه وقد — الجزار جواب
عنده وأنزله الجزار فأكرمه األمان، منديل عنقه ويف الجزار يدي بني ومثل حيدر، األمري
الجزار إىل يؤدي أن عىل واليًا يوسف األمري يكون أن عىل توافقا ثم أشهر، خمسة فأقام
عىل رهنًا األمري مدبر غندور الشيخ ويبقي سنة كل غرش ألف ستمائة قدرها رضيبة
لدى مثل فلما الضنية، من إليه يستقدمه الشيخ إىل يوسف األمري فبعث الرضيبة؛ مبلغ
الوالية، خلعة عليه وسف واألمري إال ١٧٩٠ سنة حلت فما به، ورحب أكرمه الجزار
الناس وفرح بذلك، وا فُرسُّ بذلك يخربهم البالد يف املناصب أرباب إىل غندور الشيخ فكتب
وخرج طاقتهم، فوق هو ما املال من عليهم ضاربًا كان بشريًا األمري ألن الخرب؛ بهذا
جانبالط، قاسم الشيخ إال األنصار من له باٍق غري نيحا إىل القمر دير من بشري األمري
وقدمها يوسف، األمري عن نائبني محمد قعدان واألمري ملحم أحمد سيد األمري الدير وقدم
إىل سار منهم وبعض إليها، يوسف األمري قدوم يرتقبون املناصب أرباب بعض كذلك
الزيادة بقدر قابًال الجزار إىل وسار األمر تالىف بشريًا األمري أن غري األمري، هذا مالقاة
ألن بالوالية؛ فوعده الجزار عىل ذلك وعرض يوسف، األمري بها تقيَّد التي الرضيبة من
كفة مرجًحا امليل هذا فكان يوسف، األمري إىل منه بشري األمري إىل ميًال أشد كان الجزار
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عىل الجزار فخلع املعروضان، الرضيبة مقدارا تساوى متى بشري األمري جانب إىل امليزان
مع كان ومن حيدر األمري وأخيه يوسف األمري بحبس وأمر الوالية، خلعة بشري األمري
حيدر األمري سبيل أطلق ثم وسالحهم، خيلهم تابعيه وسلب الوجوه، من يوسف األمري
بالعسكر فسار بشري األمري وأما أمرهما، يف بشري األمري شفاعة عىل بناءً حسني واألمري
فأمر يوسف، األمري ملالقاة باآلتني بطريقه فالتقى القمر دير إىل األمريان ومعه الحال يف

منهم. بعض سبيل خىل ثم وخيولهم، أسلحتهم منهم وُسِلبت فاعتُِقلوا فيهم
األمري بقدوم — يوسف األمري نائبا — قعدان واألمري أحمد سيد األمري أحس وملَّا
الدير بشري األمري بلغ وملا يوسف، األمري حزب أهل من ببعض القمر دير من فرَّا بشري
األموال يجبون جباة وسريَّ وسجنهم الحزب هذا أهل من اآلخر البعض عىل القبض ألقى
ثم والعنف، بالقوة األمري فاسرتجعهم حوران إىل الناس بعض فوىل أصلها، عن زائدة
اللمعي، محمد األمري تُويفِّ أن السنة تلك يف وحدث الجزار، إىل وأرسلها األموال جمع
يف بينهم الحديث فدار تابعيهم، من والوجوه الفقيد قربى ذوي من األمراء مأتمه فضمَّ
ألن السبيل تمهيد عىل واتفقوا عليه فتآمروا البالد، خراب من إليه تفيض وما األمري قسوة
ذلك عىل وتحالفوا منه، بدًال الوالية عىل قعدان األمري أخيه وابن ملحم حيدر األمري يكون
بشري؛ األمري جباة فطردوا عليه، كثريون فوافقهم ووجوهها، البالد رساة فيه وكاشفوا
رجاله وحشد املناصب أرباب من إليه ميًال منهم آنس من بشري األمري جمع ذلك فعند
ه ووجَّ الثورة، تلك أرباب املتنيني يقهر أن يريد دارة عني إىل بهم زحف ثم ورجالهم،
الدروز من حاطوم بني يف وأمره سلوان، كفر إىل رجًال خمسني يف أحمد حيدر األمري
سلوان كفر بلغ حتى األمري هذا فسار الثورة، تلك جمرة كانوا ألنهم منازلهم؛ يحرق أن
نريان فاستعرت املتن، أهل من استرصخوهم من إليهم انضم وقد أهلها، عليه فطلع
بالعسكر بشري األمري تربَّص حيث دارة عني إىل حيدر األمري فارتدَّ الفريقني، بني الحرب
فاجتمع بعبيه، قعدان األمري أخيه ابن إىل ملحم حيدر األمري وانضمَّ حمانا، يف املتني
ووىل دارة عني برح بذلك األمري درى فلما والنكدية، العمادية أشياخ من بعض إليهما

أعداؤه. إليها يسبقه أن خوف قلبه ويف القمر دير إىل راجًعا
ويلتمس يوسف األمري دسائس ثمرات من الثورة تلك أن يخربه الجزار إىل بعث ثم
واألمري حيدر ملحم األمري إىل وبعث الثائرين، قهر عىل به يقوى بعسكٍر يُِمدَّه أن منه
القدر أداء البالد أهل بها عهد التي الصكوك ورد الجباية حركة بتوقيف يعدهما قعدان
دير إىل نكد وبنو قعدان األمري ومىض الوعد لذلك فسكنا إليهم، األمريية األموال عن الزائد
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طالئعه بدت رجل ألف يبلغ األرناووط من بعسكٍر فإذا بعبدا إىل حيدر األمري وعاد القمر،
بشري، األمري اللتماس قضاءً الجزار أرسله قد كان بريوت بحرجة املعروفة املحلة عند
بشري األمري أما املتنيني، مع ليتحد العبادية إىل بعبدا من بعياله ملحم حيدر األمري فوىل
الحدث، إىل العمادية دون من املناصب أرباب من بعض ومعه أحمد حيدر األمري ه فوجَّ
واألمراء ملحم حيدر األمري وعليهم املتنيون فانحدر املتنيني، ملقاتلة العسكر مع فاتحدوا
عدد منهم وهلك املتنيون فانكرس الفريقني، بني الوقائع ووقعت الساحل، إىل اللمعيون
بشري األمري كتاب وصله ملا الجزار أن فهو أمره من كان وما يوسف األمري وأما كبري،
وهو وكتب األمري، هذا عىل غضب يوسف األمري دسائس من الشكوى من به ما وعلم
شنًقا، ومدبره يوسف األمري بقتل يأمره بعكة نائبه إىل الحج إىل طريقه من باملزاريب
األمر يبطل نائبه إىل حاًال فبعث الغضب سورة من الصحو بعد ندم أن لبث ما ولكنه
ذلك عىل مغرى النائب فسرته األول؛ األمر ينفذ أن قبل النائب الثاني األمر فبلغ األول،
األول األمر وأنفذ غندور، الشيخ األمري مدبر عىل هذا قلب يف لحقد السكروج ابن من
يُعلَّق. أن قبل خوًفا فمات الشيخ وأما ومات، فعلق األمري أما املشنقة، إىل االثنني فقاد

سنة وعرشون سبع واليته ومدة سنة أربعون وعمره امليتة تلك يوسف األمري مات
الجزار رجع وملا القمر، بدير واليًا الباقية واملدة جبيل عىل واليًا قضاها منها سنني تسع
إىل كتب ثم أمواله، وسلب قتله السكروج ابن خيانة تحقق وإذ يوسف، األمري عىل أسف
إىل وبعث األقوات، لبنان عن ويمنعوا حاجاته بشريًا األمري ينيلوا أن عمالها يأمر الثغور
حاصبيا عامل أسعد األمري ه ووجَّ األمري، ملساعدة عسكًرا يعد أن (عاملها) دمشق متسلم
ملساعدة أخيه من منفذًا حسن األمري بشري األمري أخو إليه فانضمَّ البقاع، إىل عسكر يف
بينهما فحدثت ملحاربته، قاموا البقاع إىل أسعد األمري زحف املتنيني بلغ فلما أسعد، األمري
الغرب أهل شمل حتى بشري األمري عىل العصيان نطاق حينئٍذ واتسع كثرية، وقائع
منهم وقتلوا األمري رجال من املغاربة عىل فسطوا القمر، دير وأهل والجرد والشجار
باملغاربة فوىل العصيان، تفاقم من خيفة وأوجس األمري عىل ذلك فكرب رجًال، عرش خمسة
الحال، واقع له يكشف الجزار إىل وبعث صيدا، إىل الجانبالطية الشيوخ ومعه عسكره
فرجعوا، صيدا إىل يرجعوا أن بريوت بضواحي النازلني األرناووط إىل الجزار فأرسل
ناًرا وأصَلْوهم هنالك مكانهم من النكدية عليهم طلع طريقهم من السعديات بلغوا وملا

أسالبهم. وغنموا رجل مائتي منهم وقتلوا حامية،
أهلها لقهر املتن إىل يتوافيا أن والبقاع بصيدا عسكَريْه قائَدْي إىل الجزار كتب ثم
الشويفات، صحراء من بالقرب اليابس بلغ حتى صيدا بعسكر بشري األمري فسار العصاة،
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فيها الفوز كان بينهما واقعة فجرت للقتال، يرتقبونه هناك والغربني الشحار بأهل وإذا
ومن قرباه ذوي من بعض عليه وفد حيث بريوت، حرجة وصل حتى سائًرا فظل لألمري،
فانقسموا — إليهم وانضموا البالد أهل سائر ظاهرهم وقد — املتنيون وأما الشيوخ،
عليهم الطالع العسكر ملقاتلة إلياس قب إىل يزحف عسكر عسكرين: إىل الرأي بإجماع
بريوت. بضواحي النازل العسكر ملقاتلة العبادية إىل يزحف وعسكر البقاع، صوب من
فأحرقوهما والشياح اللويزة إىل أحمد حيدر األمري وعليهم األرناووط بشري األمري سريَّ وإذ
فكرسوه، املعسكر ودهموا والغرب املتن من الرجال احتشد معسكرهم؛ إىل رجعوا ثم
ذلك اتصل وملا رجًال. ثالثون منهم وُقِتل الشويفات، إىل فكرسهم بالرجال عليهم فارتدَّ
حيدر األمري وسار الشويفات، إىل والنكدية العمادية ومعه برجاله انحدر قعدان باألمري
رجال إليهما فاجتمعت حاصبيا؛ أمراءُ األمريين إىل وانضم حمانا، إىل العبادية من ملحم
يف وحدث بريوت. رأس إىل األعداء يدهمه أن خيش وقد بعسكره بشري األمري فوىل البالد،
قائده فاستمدَّ وهزموه، أهلها عليه فطلع زحلة، إىل زحف دمشق عسكر أن ذلك خالل
يخفرون رجاًال أرسلوا بذلك اللمعيون األمراء علم فلما النجدة، فأتته دمشق من النجدة
زحفوا األعداء بذلك أحس فلما املتن، وأتوا الخفراء وطأة لثقل منها أهلها فخرج زحلة،
جاءوا ثم أحرقوها، ثم فنهبوها هاربني، منها الخفراء فرَّ أن بعد ودخلوها البلدة إىل
نريان هؤالء وبني العسكر بني فاستعرت هناك؛ اللبنانيني من بعًضا فأدركوا تعنايل
فوىلَّ العسكر عىل وا فانقضُّ الجبل، أهل من بنجدٍة ُعزِّزوا أن هؤالء يلبث ولم الحرب،

رجًال. عرش اثنا اللبنانيني ومن رجًال أربعون منه ُقِتل وقد إلياس بر إىل منهزًما
دمشق إىل مدبًرا فوىل كبرية؛ بطشة به وبطشوا إلياس بر إىل اللبنانيون به تعقَّ ثم
البالد يف املناصب أرباب اتفق ثم القرية. اللبنانيون فأحرق شتى، مغانم للبنانيني وترك
األمري إىل يدفعوا أن عىل الصلح يف بشري األمري لدى جانبالط قاسم الشيخ يستسفروا أن
فلم كان؛ كما الوالية إىل هو ويعود الجزار، عساكر عنهم ويرصف غرش، ألف خمسمائة
األرناووط سيما وال رجاله عىل الدوائر ودارت فأثارها، الحرب وآثر ذلك إىل األمري يركن
آن قد الجزار كان وملا فقط، اثنان اللبنانيني ومن رجل، أربعمائة منهم ُقِتل فقد منهم،
ورجع عكة، إىل وبعضها صيدا إىل بعضها فرجع العساكر، اسرتجع للحج مسريه أوان
فارس بخمسمائة بريوت من فرجع بشري األمري وأما إليها، أسعد األمري حاصبيا عامل
عند الرب طريق عليه قطعوا اللبنانيني أن به اتصل قد ألنه بحًرا؛ صيدا إىل راجل وألَفْي
يف وكان الحج، من يعود حتى صيدا يف بجماعته يرتبص أن األمري الجزار فأمر الدامور،
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مراد واألمري أحمد، حيدر واألمري يونس، أسعد واألمري حسن، األمري أخوه األمري: جماعة
الجانبالطيان. خطار والشيخ قاسم والشيخ اللمعي،

من لدعوة تلبيًة الجبل؛ إىل صيدا من خرج أن يلبث فلم جانبالط، قاسم الشيخ أما
ها توجَّ فإنهما قعدان واألمري ملحم حيدر األمري أمر من كان ما وأما قرباه، ذوي من دعاه
رأي فاستقر معهم، وتداوال البالد يف املناصب أرباب إليهما استقدما حيث القمر؛ دير إىل
الجزار رجع فلما عليهم، بشري األمري تولية عىل أرصَّ إْن الجزار يقاوموا أن الجمهور
الطاعة، جناح له ويخفضون عنهم رضاه يلتمسون قوم أنهم بدمشق وهو إليه كتبوا
األمريية األموال من يقومون وال إياهم، لظلمه عليهم بشري األمري بوالية يرضون ال ولكن
األمري عىل عليهم الوالية بخلعة ينعم أن منه يلتمسون ثم قديًما، املرضوب القدر بأداء إال
الوالية بخلعة وأنعم واعية، أذنًا الجزار يُِعْرهم فلم قعدان، األمري أخيه وابن ملحم حيدر

بشري. األمري عىل
وسار بصيدا قرباه ذوي األمراء ترك الحج من قدومه خرب بلغه ملا األمري هذا وكان
منزلة يف املزاريب صحراء عند للقائه جانبالط خطار والشيخ اللمعي مراد األمري ومعه
األمري فسار كبري، بعسكٍر وعززه بالخلعة عليه أنعم حيث دمشق إىل وصحبه الرمتا،
أسعد األمري فأبقى أسعد، واألمري حسن األمري أخوه وافاه حيث حاصبيا إىل بالعسكر
العسكر بقية يف بأخيه هو وسار عنها، والذود لخفارتها األرناووط له وأبقى بحاصبيا
من عسكًرا وا سريَّ بقدومه اللبنانيون أحس وملا علمان، إىل منها انتقل ثم صيدا إىل
فاضطروهم األرناووط عىل هجم بلغها فلما منها، األرناووط إلخراج حاصبيا إىل الشوف
إال منه يَبَْق ولم البالد، إىل عنها العسكر فرجع البلدة، من الرساي يف يتحصنوا أن
إنهم حتى باملحصورين الضيق اشتدَّ وقد األعداء، حصار عىل أقاموا رجل خمسمائة
عليهم، ذلك فأبوا واملتاع بالسالح املعقل من الخروج لهم يبيحوا أن اللبنانيني سألوا
يولوا أن عندئٍذ فاضطروا حاصبيا، عىل برجاله بشري األمري أقبل حتى بهم زالوا وما
املعروفة املحلة إىل منهزًما فوىل عسكره، وكرسوا حامية ناًرا فأصلوه األمري، ملقاتلة عنهم
فرسان من فريًقا اختار واألمري اللبنانيني، أثر يف وساروا املحصورون فخرج بالخان،
فقد إذ شديد؛ قتال بعد عليهم فانترص أخرى، جهة من عليهم وانكفأ املهزوم عسكره
يبرشه الجزار إىل األمري كتب ثم رجًال، عرش وثمانية مائة املعركة تلك يف الخمسمائة من
صيدا إىل بعسكره يرجع أن الجزار إليه فبعث البقاع إىل بعسكره وسار األنصار، بذلك
اإلمداد، موارد لقرب هناك من الجبل محاربة ويفتتح الخروب إقليم إىل منها يسري حتى
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اثنَْي عدده وكان الخروب، إقليم إىل العسكر يف الجزار أمر بحسب وسار األمري فرجع
وشحيم، داريا إىل اآلخر البعض ه ووجَّ عانوت، يف منه ببعض فعسكر مقاتل، ألف عرش

وبعقلني. بال عني يف برجالهم فعسكروا قعدان واألمري حيدر األمري وأما
كان بال عني إىل الجاهلية من الحمام نهر وادي يف وقائع عدة الفريقني بني ووقعت
بشري األمري بعسكر البطش عىل املناصب وأرباب األمريان أجمع ثم سجاًال، فيها الحرب
قاسم الشيخ من حدث ولكن واحدة، دفعة جميًعا عليه يهجموا بأن الكربى البطشة
دبَّروا النكدية ولكن يفرَّا، بأن لذلك ا فهمَّ رجالهما خيانة من األمريين راب ما جانبالط
إقليم قرى من كرخا من بيدر حنا اسمه شجاع رجل يد عىل مكيدة بشري األمري لعسكر
عسكر يف مقاتل خمسمائة ومعه الرجل هذا فتك إذ كبريًا؛ انتصاًرا بها انترصوا الخروب
بشري األمري يُسكِّن لم لو العسكر بسائر الفشل يلحق كاد ذريًعا فتًكا بشحيم األمري
وعسكرهما. األمريين عزائم االنتصار بذلك فتشدَّدت جأشهم، ويثبِّت قومه اضطراب

الذي العسكر الجزار عساكر من األمري قوم واىف حتى الفريقني بني الحرب ودامت
مع الوقائع من له جرى ما يف كبري عدد منه ُقِتل قد وكان البقاع، أنحاء من رشًقا جاء
والزحليني؛ جهجاه لألمري ذلك يف الغلبة وكانت زحلة، وأهل الحرفويش جهجاه األمري
مرج العساكر هذه بلغت ملا ولكن األمريين، قوم عىل بشري األمري عساكر انترصت فحينئٍذ
إقليم من الزاحفة العساكر قايد محمد القره العساكر قائَدي بني انشقاق حدث بعقلني
ذلك وسبب فارس، وأربعمائة فارس بألف البقاع من القادم إسماعيل واملنال الخروب
املنال وجه يف جاء النرص أن رأى إذ القتال؛ عن محمد القره فتقاعد بينهما، التحاسد
وقوع بشري األمري عساكر عىل رجاله من بثالثمائة العماد جهجاه الشيخ فوقع إسماعيل،
فرجعوا األمريين، قوم جأش بذلك فثبت عانوت، إىل متقهقرة العساكر فارتدَّت البوازي،
كان حيث عانوت، إىل املقاتلني من كثريون إليهم انضمَّ أن بعد منها وزحفوا بال عني إىل
بحياة ذهبت كبرية وقعة الفريقني بني هنالك فوقعت برجاله، معسكًرا إسماعيل املنال

الجانبني. من كثريين
فاسرتجع الجزار، إىل ذلك يف كتبوا باملرام الفوز عن الجزار عساكر قواد عجز وملا
قاسم والشيخ حسن األمري وأخوه بشري األمري معها وكان فرجعت، إليه العساكر الجزار
قاسًما الشيخ وجعل ببريوت، وأخاه بصيدا يقيم أن بشريًا األمريَ الجزاُر فأمر جانبالط،
إىل املناصب أرباب أرسل ثم الجبل، عن األقوات ومنع مكرًما، ولكن عليه محجوًرا بعكة
قعدان، واألمري حيدر األمري األمريين عليهم يُويلِّ أن منه ويلتمسون يسرتضونه الجزار
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منجمًة كيس آالف أربعة املعتاد حسب عىل األمريية األموال بأداء يقومون أنهم عىل
اثنني، له فأرسلوا الوجوه؛ من أربعًة إيلَّ أرسلوا أْن الجزار فأجابهم سنني، ست عىل
أوجبت التي األسباب وعن األموال من البالد من بشري األمري أخذه ما مقدار عن فسألهما
الشيخ لديه يستحرض وراسل فردهما ذلك؛ من شيئًا يعلمان ال إنهما فقاال العصيان،
ثالثة منه بدًال األمريان ه فوجَّ وتمارض، الغدر هذا فخيش البيصوري، القايض هللا عبد
أهل عن الحرب كففت «إنني لهم: قال الجزار؛ يدي بني هؤالء وقف فلما الوجوه، من
دفع فإن كثرية، أمواًال العساكر عىل أنفقت عصيانهم بسبب ولكنني عليهم، شفقًة البالد
عىل الجزار مع األمريان فاتفق الوالية.» خلعة عليهما خلعت أنفقت ما مقدار األمريان إيلَّ
الحج إىل ذهابه قبل إليه وأرسال الغروش، من ألًفا خمسني العساكر نفقة تكون أن
ست عىل منجمة كيس آالف بأربعة وصكٍّا الجياد الخيل من وأربعة منها ألًفا عرشين
وأبطل بريوت، يف حسن األمري وأخيه صيدا يف بشري األمري باعتقال وأمر فوالهما سنني؛
األموال من املجموع غيابه يف فأرسال األمريان أما للحج، مىض ثم الجبل عن األقوات منع
فسارا جبيل، بالد والية عىل طرابلس وايل من واستحصال دمشق، قائمقام إىل األمريية
مقدار ويف نصفه، املال من املرضوب القدر يف زادا وقد األمريية، األموال لجمع جبيل إىل
منه، وأخذاه املقبوض املال من بيده ما عىل بشري األمري وكيل وحاسبا غرشني، الجزية

شنًقا. قتاله ثم
جانبالط، بشري الشيخ وبني وقعدان حيدر األمريين بني فتنة وقعت ١٧٩٢ سنة ويف
بدسيسة ذلك يكون أن األمريان فخيش اللمعيني، األمراء بعض الشيخ لهذا تشيَّع وقد
واملوادعة باملالينة األمر فتالفيا مكانهما؛ ويتبوأ الوالية من ليخلعهما بشري األمري من
جرجس أن حينئٍذ وحدث خصومهما، وبني الواليني األمريين بني املصالحة جرت حتى
رجل وهو سليم، واألمري الدين سعد واألمري حسني واألمري يوسف األمري أبناء مدير باز
الكلمة نافذ املكانة سامي اإلدراك سعة من كبري جانب عىل كان القمر دير من ماروني
األمري أبناء لألمراء جبيل بالد والية تكون أن عىل يوافقاه أن الواليني األمريين من التمس
فبعث ذلك؛ عىل فوافقاه غرش، ألف وسبعني خمسة عام كل يف يدفع أن عىل يوسف،
هذا وجعل التماسه، فاستُِجيب ملواليه؛ جبيل بالد والية خلعة طرابلس وايل من يلتمس
والسخاء، البذل بكثرة مواالتهم إىل األنفس ويستميل مواليه ملحبة القلوب د يُمهِّ املدبر
ملحم حيدر األمريين برضا وذلك الشوف، جبل والية عىل الجزار من لهم استحصل ثم
الجزار إىل كتبا إنهما حتى والفتنة، االضطراب أوقات يف يعاونانهم كانا اللذين وقعدان
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األمري وأخيه بشري األمري من بدسيسة كان إنما االضطراب من يقع كان ما أن يخربانه
يف ومىض النارصة إىل وجههما ثم عكة، إىل وأخاه بشريًا األمري الجزار فاستحرض حسن،
بجبيل، الدين سعد األمري وأخوه القمر بدير يوسف حسني األمري فاستقر للحج، سبيله
األمري عاد الحج من الجزار آب ملَّا ولكن السن، حديث يزل لم أخوهما سليم األمري وكان
حدث وقد منهما، بدًال عليها وتوليته الوالية من يوسف األمري ابنَي بخلع منه ففاز بشري
عفا ثم فيها، قهرهم خصومه مع مواقع له وجرت مقاومات، عليها استوائه سبيل يف
له يستقم لم ولكن يوسف، األمري ابنَي ب وتعقَّ قعدان، األمري وعن ملحم حيدر األمري عن
واسرتجاع الوالية من خلعه إىل أفضت وشاية الجزار لدى فيه ُوِيش إذ الوالية؛ يف األمر
عودتهما بعد فتنة حدثت وإذ بجبيل، الدين سعد واألمري القمر بدير واليًا حسني األمري
بعكة، وأخاه بشريًا األمري الجزار سجن بشري األمري إىل فيها السبب وُعِزي الوالية إىل

األمري. مدبر ناصيف وفارس جانبالط قاسم بشري الشيخ واعتقل
عهد أن بعد بشري األمري إىل الواليَة الحج من إيابه عند الجزار أرجع ١٧٩٥ سنة ويف
قاسم بشري الشيخ وكان سنة، عرشة ست عىل منجمة غرش ألف ثالثمائة إليه يدفع أن له
كان يوسف األمري ابنَي مع وقائع عدة لألمري فجرت الرأي، مقبول األمري عند الكلمة نافذ
عىل نزال حيث طرابلس حد إىل يوسف األمري ابني األمريين ب تعقَّ وقد فيها، له النرص
سبيل األمري عند الدحداح لبني بشري الشيخ مهد وقد رعد، آغا فاضل (عاملها) متسلمها
األمري فجعلهم الدحداح، سلوم بشري الشيخ مدبر بسعي ذلك كان وربما عنهم، الرضا
بشفاعة وذلك له باملناوأة جهروا ممن كثري عن األمري عفا وقد أخيه، وعند عنده كتبة
يف جرى ما عىل ووقف الحج من باشا خليل طرابلس وايل عاد وملا لديه، بشري الشيخ
بالد والية خلعة سليم األمري عىل خلع يوسف األمري أبناء وبني بشري األمري بني غيابه
فيها النرص كان حروب بشري األمري وبني بينه فوقعت البرتون، إىل بعسكر وعززه جبيل
الغلبة ولكن الجزار، جيش من بالعساكر سليًما األمري يعزز خليل وكان بشري، لألمري
الفتنة أبواب ألن األمر؛ له يستقر فلم كله ذلك ومع بشري. لألمري األحيان غالب يف كانت
لدى الجبل يف الوالية أنداد بني واملنافسة موجودة الوشاية وأسباب مفتوحة دائًما كانت
إنه بشري األمري عن للجزار فقيل مجراها، يف جارية الرضيبة زيادة اسرتضائه يف الجزار
بونابارت نابوليون أمرهم يتوىلَّ مرص يف حينئٍذ كانوا الذين الفرنساويني، إىل ميل ذو
إىل الجزار فمال برجاله، السورية الديار يغىش أن هذا أمرهم ويل عزم يف وكان الشهري،
يمكنهم عسكًرا األمراء لهؤالء ز وجهَّ منه، بدًال يوسف األمري أبناء وتولية بشري األمري خلع
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ظهر ١٧٩٩ سنة كانت وملا إرادته. إنفاذ عن فوقف عاد ولكن الوالية، زمام استالم من
برٍّا، إليها فزحف لسورية، باب أنها واثق وهو فتحها يريد عكة عند بعسكره بونابارت
املدينة تلك إىل اإلنكليز سفن حينئٍذ وقدمت مقاتل، آالف ثمانية عن يزيد ال عسكره وكان
يستنجده األمري إىل وبعث للمدافعة، يتأهب الجزار فجعل الفرنساويني، من وقايتها تبغي
عليهم الوالية بأن عاملني داموا ما له ينقادون ال اللبنانيني أن فأجابه لبنان، من بعسكر

الجواب. هذا من الجزار فغضب يوسف؛ األمري أبناء يد إىل ُدِفَعْت قد
كتب إذ بونابارت؛ نجدة عن كذلك امتنع الجزار نجدة عن امتنع كما األمري ولكن
الجواب، عن اإلمساك عىل يعاتبه ثانية إليه فكتب يُِجبْه؛ فلم يستنجده بونابارت إليه
الجزار رآه فلما الجزار، إىل الحال يف به فبعث صيدا، متسلم يد يف املرة هذه الكتاب فوقع
أيًضا فأجابه عسكًرا، إليه يرسل أن يسأله أيًضا إليه وكتب األمري عىل غضبه من خفض
اإلنكليزية السفن أمري مع املصادفة سبيل لنفسه األمري مهد ثم له، متأتٍّ غري ذلك أن
النفرة من كمن ما الجزار قلب من يزيل أن سميث ووعده بينهما املودة فجرت سميث،
عىل عزم عكة من اإلنكليزي األسطول سفر بعد الجزار فإن ذلك؛ له يتيرس لم ولكن منه،
نفسه لتعزيز الطرق يلتمس األمري فجعل بشري، األمري من بدًال يوسف األمري أبناء تولية

جانبالط. بشري الشيخ صديقه سيما وال املناصب أرباب ذلك يف وكاشف الوالية، يف
فبذل السورية، الديار إىل قدم ضيا باشا يوسف األعظم الصدر أن حينئٍذ واتفق
عليه وأنعم إليه الصدر فمال إليه، واستمالته الصدر هذا السرتضاء وسعه يف ما األمري
يبقى أن عىل املتاولة وبالد والبقاع بعلبك وبالد التيم ووادي لبنان جبل عىل الوالية بخلع
توريد يكون وأن عليه، سلطة الوزراء من ألحد يكون ال وأن أبًدا، الدولة بأمر واليًا

األمر. له يستقر لم ذلك مع ولكن مبارشة، الدولة خزانة إىل يده من األمريية األموال
مقاومة احتمال عىل يَْقَو لم الدولة ووزراء األعظم الصدر من معضًدا كان أنه ومع
بعد وذهب لبنان، من يخرج أن لذلك فاضطر يوسف؛ األمري أبناء يد عىل له الجزار
سفينة عىل اإلسكندرية إىل الجزار من معززين يوسف األمري أبناء وبني بينه جرت وقائع
وملا يوسف. األمري ألبناء حينئٍذ الجو وخال اإلنكليزي، سميث إليه بها بعث خصوصية
ملقابلة الرب إىل سميث مع األمري وخرج سميث، أكرمه اإلسكندرية إىل بشري األمري وصل
ووعده خاطره وطيَّب باألمري الصدر فرحب بجنوده؛ معسكًرا كان حيث األعظم الصدر
للدولة، خدمته صدق ويظهر الصدر لدى باألمري يُطِنب سميث وكان حاجته، بقضاء
إىل يرجعون الفرنساويني أن عىل األعظم والصدر الفرنساويني بني الصلح انعقد وملا
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إليها طريقه يف مرَّ وقد قربس، إىل وأتى سميث مع املرصية الديار األمري غادر ديارهم
وصل وملا غيابه، يف لبنان يف جرى مما بيشء بها اإلنكليز قنصل من فعلم ببريوت،
الكتب عليه تَِرد وكانت سنة، نصف هناك األمري وبقي باملال سميث ساعده قربس إىل
اإلسكندرية إىل سميث مع ثانية األمري رجع ثم عليها، سميث يُْطِلع وهو الشأن الخطرية
سار ثم طرابلس، عند البارد النهر إىل البحر من فخرج سورية، إىل رجع ثم ومن
أرباب جميع من ا رسٍّ عليه تَِرد الكتُب وَجَعَلت األسعد، بك عيل عىل ونزل الحصن إىل
ابنَي األمريين حكومة من نفوسهم سئمت قد اللبنانيون وكان العماديني، إال املناصب
األمري إىل ومالوا للجزار، اسرتضاء األموال استحصال يف مظاملهما وكثرة يوسف األمري
أعباء تحت رزحوا كلما عليهم للوايل أنداد اتخاذ من مىض فيما عادتهم كانت كما بشري
الناس بتكليف وكلفه الجزار ظلم شك ال هو كله ذلك يف والسبب الفادحة، الرضائب
بثمن يشرتيه من إال يناله كان ما رضاه إن حتى واملكوس، الرضائب من طاقتهم فوق
ذلك، لك تبني كما الدولة، وزراء قاوم أنه حد إىل الجزار عتا وقد فاحش. األموال من

رجالها. عظماء أوامر وخالف
لنفسه د يُمهِّ وجعل بالدهم، يف تغلغل إليه مائلون اللبنانيني بأن األمري أحس وملا
مشايعيه ورجال رجاله بني َجَرْت كثرية وقائع بعد مرامه فبلغ الوالية، إىل العود سبيل
مع بشري األمري اتفق ثم الجزار، عساكر من وجنودهما يوسف األمري ابنَي األمريين وبني
العامة الوالية تكون أن عىل باز جرجس ومدبرهما الدين سعد واألمري حسني األمري يْه ندَّ
وجرت وثيقة ذلك يف وُكِتبَْت جبيل، بالد عىل واليني األمريان يكون وأن بشري، لألمري
إنه حتى وحنًقا غيًظا قلبه امتأل االتفاق بذلك الجزار علم فلما الفريقني، بني املصالحة
أجاب أسعد عباس لألمري الوالية تكون أن ١٨٠١ سنة يف العماديون منه التمس ملا
ابن سلمان لألمري الوالية تكون أن بشري الشيخ سعى ذلك يف عارضتهم وملا التماسهم،
الوالية منه يلتمسان الجزار إىل فكتبا ذلك، عىل قعدان األمري مع واتفق أحمد، سيد األمري
العماديني بلغ عندما ولكن غرش، ألف وخمسني مائتني إليه يدفعا أن عىل سلمان لألمري
ثم عباس، األمري لزعيمهم بالوالية منه وفازوا بعكة الجزار إىل عباس باألمري ذهبوا ذلك
بشري األمري يلبث ولم قعدان، واألمري سلمان األمري وبني األمري هذا بني الوقائع جرت
عباس األمري فوز من العماديون يئس فلما أعدائه، جمع وقهر القوة مظهر يف ظهر أن
األمري ألن ببغيتهم؛ يظفروا لم ولكنهم أحمد سيد سلمان لألمري الوالية يلتمسون عادوا
وأرباب البالد وجوه جميع واتفق بيِّنًا، انتصاًرا خصومه جميع عىل انترص قد كان بشريًا
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يلتمسون الجزار إىل وكتبوا غريه، دون عليها واليًا بشري األمري يكون أن عىل فيها املناصب
فلم بشري األمري وأما األمريية، األموال إضاعة مرادهم العماديني أن ويخربونه منه ذلك
اسرتضاءه الحكمة من فرأى شيئًا، الجزار رضا عن يغنيه االنتصار ذلك أن يحسب
ذلك، يف كتابًا له وكتب لديه أمره يف الباشوات أحد فاستشفع الوالية، أمر له ليستقر
عليه يعتمد من إليه األمري يرسل أن وطلب الجزار، فالن الكتاب عىل الجزار الباشا فأطلع
الجزار يدي بني الكاتب هذا مثل فلما الدحاح، يوسف كاتبه األمري فأرسل بطانته، من
والفرنساويون؟! األمري «أين فقال: السقطات، من األمري عىل عدَّه ما يذكر الجزار أخذ
سدى، عليهم اتكاله ذهب فقد األعظم؟! والصدر هو وأين اإلنكليزي؟! وسميث هو وأين
كل عن له تجاوزت فقد األمري عىل بأس ال ولكن يشء، كل يغلب الجزار سعد أن وفاته
األمري إىل الجزار كتب أن وبعد يرضيه.» ما مني ينال أنه واثًقا وليكن املاضية، األمور
منها. وبرجا جزين إقليم إال البالد عىل الوالية بخلعة إليه بعث نفسه به يُطيِّب كتابًا

سجنه قد كان الذي باشا إسماعيل الوالية واختلس الجزار تُويفِّ ١٨٠٤ سنة ويف
الجزار نائب إىل وكتب الباشا، هذا بوالية يعرتف فلم بشري األمري وأما سجنه، يف الجزار
موضع يف واليًا العلية دولتنا تنصبه من أوامر إىل إال أنقاد ال «إنني له: يقول دمشق عىل
الكتاب ذلك النائب فأرسل لدنها.» من أمر بدون هي هذا باشا إسماعيل ووالية الجزار،
األمري كان ملا ولكن عزيزة، مكانة فيها لألمري د مهَّ أن نتيجته من فكان إسالمبول، إىل
كانا اللذين سليم األمري يوسف األمري وابن قاسم األمري ابنه استخالص إىل اضطرار يف
اختلس الذي باشا إسماعيل إىل الجزار بعد من رهنهما وجاز الجزار عند بعكة مرهونني
ومع للبانته، قضاء األشياء بعض يف الباشا هذا يجاري أن اضطر بعده من الوالية
املرهونان وبقي منه املواعيد بإنجاز يفز لم ألنه نفًعا؛ تُْجِده لم له مجاراته فإن ذلك
إىل وبعث دمشق إىل حلب من قدم باشا إبراهيم حلب وزير أن يومئٍذ وحدث بعكة.
ودمشق صيدا عىل واليًا الجزار عن عوًضا بنصبه الصادرة اإلرادة كتاب بصورة األمري
فأكرمه الطاعة، أداء يف عنه مستنابًا دمشق إىل باز جرجس األمري ه فوجَّ وطرابلس،
نافذ جرجس فكان املهمات، من كثري يف له مستشاًرا واتخذه كثريًا، به واحتفى الوزير
حينئٍذ األمري عىل وورد يده، عىل الحاجات من كثريًا يستقيض األمري وكان عنده، الكلمة
من باشا إسماعيل طرد عىل باشا إبراهيم ملساعدة النهوض يف سليم السلطان من أَْمٌر
باشا إسماعيل أن «علمت فيه: له يقول ضيا باشا يوسف األعظم الصدر من وكتاٌب عكة
وقعت وقد فأبيت، صيدا منصب يلتمس الدولة إىل كتب أنه مدعيًا ملساعدته استنهضك
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الدولة توليه من إال تطيع ال أنك منه وعلمت دمشق نائب إىل أرسلته الذي كتابك عىل
الدولة رضا من به فزت بما نفًسا فِطْب السبيل؛ وأبناء املدن عىل محافظ وأنك العلية،
وُقِتل األمر، له فاستقام به أُِمر بحسبما األمري فسلك تبغيه.» ما تنيلك فلسوف عنك،
والتمس بالوالية وهنأه األمري إليه فكتب باشا؛ سليمان عنه عوًضا وتوىل باشا إسماعيل
من بينهما عليه اْصُطِلح الذي املبلغ أداء بعد سبيلهما فأخىل املرهونني، سبيل إخالء منه

منصبه. يف األمري وثبت األموال، متأخر
أهل من القنطار وبنو حاطوم بنو فيها السبب كان فتنة حدثت ١٨٠٥ سنة ويف
بشري األمري فانتقم األموال، من باشا لسليمان املتأخر بتأدية يتعلق فيما وذلك املتن،
مأتم يف أخرى فتنة حدثت ١٨٠٧ سنة ويف أشجارهم، وقطع مساكنهم وهدم منهم
األمراء وبني برجالهم الشويفات من املنعيني األرسالنيني األمراء بني منصور موىس األمري
صلة األرسالنيني وبني املتوىف بني وكان وبعبدا، الحدث أهل من ورجالهم الشهابيني
الشويفات أهل بني مشاجرة أجله من وقع باملحمل؛ الطواف الفتنة يف السبب وكان قرابة،
السيدة ولكن األرسالنيني، األمراء دور تُحَرق أن األمري فأمر الخرق، فاتسع الساحل وأهل
الشيخ فجعل بشري، األمري لدى ذلك يف بشريًا الشيخ استشفعت عباس األمري زوج حبوس
األمراء السرتضاء يسعيان كالهما وجعل باز، بجرجس مستعينًا األمري السرتضاء يسعى
إال يُحَرق فلم الشهابيون، األمراء أخذها أرض بعض عىل املصالحة فجرت الشهابيني،

األشجار. بعض إال يُقَطع ولم حمد، األمري دار
مكانة بلغ فقد باز جرجس وأما الشهابيني، األمراء نفوس يف الثورة سكنت ثم
الصدور وأوغرت املناصب أرباب من حاسدوه كثر حتى والوجاهة النفوذ من سامية
لجرجس حسن األمري فأضمر بشري، األمري أخي حسن األمري صدر سيما وال نفوذه من
ذلك يف متواطئًا أخيه األمري لدى عليهما سبيًال والتمس الرش، األحد عبد جرجس وألخي
لقتل ُدبِّرت التي باملكيدة وقبل األمري فانخدع املناصب، أرباب من اليزبكية بعض مع
ساهًرا لألمري مخلًصا كان جرجس أن مع واحد، يوم يف األحد وعبد جرجس األخوين
سنة أيار عرش خامس قتلهما ميعاد وكان أعداؤه، له يضمره كان أذى كل من عليه
األمري يكتِف ولم القمر، دير يف فُقِتل جرجس وأما جبيل، يف فُقِتل األحد عبد أما ،١٨٠٧
والسيطرة املراقبة تحت وجعلهم يوسف األمري أبناء األمراء عيون سمل بل بذلك، بشري
من الجو له ليخلو بشري الشيخ مع باتفاق كله ذلك أتى وقد الزواج، عليهم وحظر
أخو حسن األمري تُويفِّ ١٨٠٨ سنة ويف األمور. أفظع من عليه معدود أنه شك وال األنداد،
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سنة ويف بشري، األمري ابن قاسم األمري إىل جبيل بالد والية فانتقلت بجبيل بشري األمري
التميمي الوهابي مسعود بن هللا عبد األمري وهو العرب أمراء من أمريًا أن حدث ١٨١٠
باشا يوسف واليها فخرج منه، دمشق عىل فِخيَف حوران إىل الحجاز من برجاله قدم
سليمان وكتب النجدة، يسأله باشا سليمان عكة وزير إىل كتب وقد ه، لصدِّ املزاريب إىل
العربان لصد برجاله ذهب وكالهما دمشق، عن للذود يستنجده بشري األمري إىل باشا
خال النازلة تلك بزوال باشا سليمان بال استقر وإذ الديار، تلك عن فرجعوا الوهابيني
له وأبدى ذلك يف واستشاره دمشق، عىل بالوالية له مؤذنًا سلطانيٍّا أمًرا إليه وأرسَّ باألمري
واملال، بالرجال مقتدًرا كان يومئٍذ دمشق وايل باشا يوسف ألن أمانيه؛ تحقق من ريبته
مرامه، يبلغوه حتى الوزير أماني تحقيق سبيل يف يقاتلون ورجاله أنه األمري فأجابه
وملا أمرها، يَُطل لم حرب بعد األمري يد عىل فنالها الوالية وطلب باشا سليمان عزم فاشتد
اآلخر ابنَه ووىلَّ جبيل، بالد والية يف قاسًما األمري ابنه فثبَّت األمري أكرم الوالية كريس تبوَّأ
أن أوشك ملا إنه حتى تعرض، صعوبة كل يف األمري يستشري وكان البقاع، خليًال األمري
يف استشاره للمدينة متسلًما جعله الذي أحمد الكنج ظلم بسبب دمشق يف فتنة يحدث
الكنج األمري فعزل الخلل، ذلك مالفاة إليه فوَّض ثم عواقبه، من مخافته له وأبدى األمر
الدمشقيون؛ إليه يميل برجل واستبدله لها، متسلًما القدس إىل وأرسله الحال يف أحمد

له. فأذن دياره إىل العود يف األمري استأذنه ثم الحال، فهدأت
من برجل جانبالط بشري والشيخ الشدياق بفارس األمري بعث ١٨١١ سنة ويف
هنالك الدروز من جماعته إلنقاذ حلب عند األعىل الجبل إىل َوَرَد حسون له يُقال الدروز
املساعدة، يد له ليمدوا األنحاء؛ تلك يف الكرباء بعض إىل بكتب معززين أعدائهم يد من
فأعطاهم بيت، أربعمائة عددهم وكان لبنان إىل الجماعة بتلك وأُِتَي الحاجة فُقِضيَِت
تلك ويف الدروز. من املناصب أرباب مقاطعات يف متفرقني وأقرَّهم غرش ألف مائة األمري
١٨١٣ سنة ويف باشا، سليمان ابن بك ملحمود ملًكا جبيل بالد والية أُْعِطيَْت أيًضا السنة
الدين بيت قدم كرامة بطرس له يُقال حمص من فاضًال رجًال لولده معلًما األمري اتخذ
عامًلا الرجل وكان له، مدبًرا ثم أوًال كاتبًا ذلك بعد جعله حتى األمري أحبَّه وقد عكار، من
التي املدة جميع يف البال هادئ كان بشريًا األمري فإن وبالجملة فصيًحا، شاعًرا نحويٍّا
وفد ملا إنه حتى كثريًا، يوده كان باشا سليمان ألن باشا؛ سليمان إىل فيها مرجعه كان
مثله يَنَْل لم إكراًما وأكرمه كبريًا احتفاءً به احتفى مدبره بموت يعزيه مرة األمري عليه
الوزير، هذا مدة أواخر يف إال األمري كأس تتكدر ولم عكة، وزير من لبنان أمراء من أمري
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الشهابيني األمراء بني جرت حادثة بسبب كان بل الوزير صوب من يجئ لم الكدر ولكن
امللقب حسنًا األمري أن وذلك لألمري؛ الخيانة بعض بشري الشيخ من فيها وبدا أنفسهم،
من وزوجها فأبى الكربى ابنته من يزوجه أن حيدر األمري عمه من سأل باإلسالمبويل
من بعًضا ذلك يف وكاشف الرش لعمه فأضمر كذلك؛ فأبى الصغرى ابنته سأله ثم غريه،
بشري الشيخ باستمالة ووعدوه عمه قتل من نوى ما له فزيَّنوا الدروز، من الغريب بني
قبل اإلسالم دين باعتناق يجهر أن عليه وأشاروا مساعدته، سبيل يف يتفانوا وبأن إليه،
فرصة ترقب ثم ملشورتهم، فانقاد الوالية، نيل عىل يساعده ذلك فإن للعمل؛ يقوم أن
ال بأنه علماؤها له فأفتى دمشق إىل وفرَّ أيًضا، أباه وقتل فقتله به يده بلت حتى بعمه
باشا سليمان يكاتب بشري األمري وكان اإلسالم، عن مرتدين قتل مسلم ألنه قتله يجوز
يف دمشق وزير فجعله إليه، يدفعه أن دمشق وزير إىل يرسل باشا وسليمان ذلك، يف
عزيمته، ويشدد ا رسٍّ السجني إىل يرسل بشري الشيخ وكان عليه، اإللحاح لكثرة السجن

الشيخ. من النفرة قلبه يف وأضمر األمري بذلك درى وقد
بعث حتى حسن األمري يف دمشق وزير مراسلة عن انفك ما باشا سليمان ولكن
سليمان ه سريَّ عكة إىل حسن األمري وصل فلما له، باألمان وعده بعد ولكن إليه، به
أن جهده وسعى بشري األمري من خوف يف فبات بشري الشيخ وأما إسالمبول، إىل باشا
اليزبكية تقوية إىل امليل ومن عليه الحقد من مفعم قلبه ولكن فأمنه، لديه ساحته يربئ
يكره األمري أن يومئٍذ الدرزي القايض الدين رشف الشيخ أحس وقد عليه، بهم لالستعانة
أنهم عىل بينهم ووقف ا رسٍّ لذلك فسعى واليزبكية، النكدية اتفاق ويود بشريًا الشيخ
ولكن الشيخ، ضد األمري مع واحدة يًدا اليزبكية زعيم العماد عيل الشيخ مع يكونون
سليمان عكة وزير يف أظفارها أنشبت املنية ألن حينئٍذ؛ ذلك يتم أن أَبَْت الحال ظروف
مثل خطريًا أمًرا يأتي أن — يظهر فيما — األمري فخيش األعظم، وركنه األمري سند باشا
وتسكني مجراها يف األمور مالفاة لذلك فاضطر عواقبه، من ريب عىل وهو حينئٍذ ذلك
هللا عبد الجديد الوايل مع أمره من يكون أن عساه ما يتبني حتى اإلمكان بقدر األحوال

بعكة. باشا سليمان خلف الذي دار الخزنة باشا
لعزل األمري عند وسعى األمر دخيلة عىل بشري الشيخ اطلع ملا فإنه ذلك أجل ومن
مسلًما القضاء ووىلَّ له استجاب اليزبكية عىل وللضغط القضاء عن الدين رشف الشيخ
البقاع، إىل فروا حتى اليزبكية وضايق البزري، أحمد له يُقال الخروب إقليم من برجا من
وقد وأنحائها، دمشق بني مدة ولبثوا النكديان، ناصيف والشيخ حمود الشيخ بهم ولحق
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ويقصيهم بهم ليبطش أبوه أرسله إذ بشري؛ األمري ابن أمني األمري مع وقعة لهم جرت
عىل أمني األمري عسكر كرسوا عددهم، قلة ومع شديدة. بسالة منهم فبدت البالد، عن
نفرة بسبب وذلك لهم؛ بدت حتى األمري لقهر الفرصة يرتقبون وجعلوا عدده، كثرة
منه يطلبه كان ما كل بأداء القيام عن األمري تعذَّر إذ واألمري، باشا هللا عبد بني وقعت
بذلك اليزبكية أحس وملا الوالية، اعتزال إىل أخريًا األمري اضطر مما األموال؛ من الباشا
عيل حسن لألمري الوالية تكون أن وزيرها لدى وسعوا لهم ففتُِحْت عكة أبواب طرقوا
الدسوقي محموًدا الشيخ األمريين إىل الوزير وأرسل ذلك، فكان أحمد سيد سلمان واألمري
له مهد حتى ونيًفا شهًرا ولبث لبنان من فرحل بشري األمري وأما اإلسالم، إىل ليعيدهما
يأتي أن له فأذن باشا، هللا عبد من عنه الرضا سبيل يومئٍذ الشام وزير باشا درويش
الوالية، إىل بردِّه وعده قد الوزير وكان بشري، والشيخ هو فدخلها لبنان، من جزين إىل
منهما ويبدو منهما املطلوبة األموال الباشا والهما اللذان األمريان يجمع أن بعد ولكن
إليه بامليل الناس تظاهر أن بشري األمري يلبث ولم خلعهما، إىل السبيل به ينفتح يشء
إىل سبيًال فالتمسوا اليزبكية بأسه خيش ثم األموال، تحصيل عن فعجزا األمريين؛ وعصوا
جميع واجتمعت األمري، تولية عىل األحزاب جميع واتفقت مصالحة فجرت اسرتضائه،

والئه. عىل القلوب
ذلك عىل يلومه إليه فبعث األمري من غيًظا قلبه امتأل عكة وزير بذلك أحس ا فلمَّ
لم فإن الوزير، خدمة يف هو يكون أن يودون الناس أن فأجابه األمريين، مصالحة وعىل
الرضا سبيل له د فمهَّ بشريًا، األمري يحب الوزير إمام وكان الخدمة، اعتزل الوزير يشأ
كانا عيل وحسن أحمد سيد سلمان األمريين ولكن بشري، األمري تولية إىل األمر فآل عنه؛
الناس عامة فأثارا األمريية، األموال جمع عند لهما بدت حتى الفتنة إلثارة فرصة يرتقبان
فيها النرص كان وقائع عدة فحدثت ورجاله، األمري عىل لبنان من الجنوبية الجهة يف
األحيان غالب يف رجاله ويمسك بالناس كثريًا ق يرتفَّ بشري األمري وكان دائًما، بشري لألمري
تلك عىل ولبث به. الطمع أعداءه يَُغرَّ أن من خشية إال املقاتلة يبيح وال بهم، الفتك عن
بالد والية عكة وزير ونزع أقصاه، إىل أقصاه من الجبل يف األمر له د ُمهِّ حتى الحال
واستقرار السكينة زمن يَُطل لم ولكن بشري، األمري ابن وقلَّدها متسلمها يد من جبيل
وزير باشا هللا عبد وبني دمشق وزير باشا درويش بني وقعت النفرة ألن باألمري؛ البال
وكان كبرية، حروب أهوال ذلك بسبب وقاىس باشا هللا عبد عكة لوزير األمري فتحيَّز عكة،
الدولة كانت ملا ولكن رفعة، باشا هللا عبد عند لذلك فازداد والنرص؛ بالفوز مكلًال دائًما
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ت وسريَّ عليه التعدي من باشا هللا عبد من لها بدا ملا باشا درويش عضدت قد العلية
أن بشري األمري اضطر مخذوًال؛ باشا هللا عبد وأصبح لنجدته باشا مصطفى حلب وايل
لدى به حبٍّا وسعى بليًغا، إكراًما الشهري باشا عيل محمد أكرمه حيث مرص إىل يفر
مرغوبه، حسب عىل ناله حتى السعي كل عكة وزير عن العفو الستحصال العايل الباب
اغتنم فقد عيل محمد وأما بعكة، محصوًرا كان أن بعد باشا هللا عبد إىل الوالية فأُِعيَدت
يف سياسية مقاصد املستقبل يف يده عىل لينفذ صنيعة اتخذه أن إليه األمري التجاء من
وصدق والعزم الحزم شدة من األمري من آنس ألنه بصدره؛ تختلج كانت الشامية الديار
من األمري برح ما ولذلك األمور؛ كبار يف عليه التوكؤ مرصصالحية لعزيز زين ما الوالء
الديار إىل هه وجَّ ثم األغراض، تلك من يشء يف عيل محمد كاشفه حتى املرصية الديار
هللا عبد عىل األمري أقبل فلما خاصته، من دار بالسالح وأصحبه مكرًما، معزًزا الشامية
استحصال يف وجميله قدره ُعِرف من استقبال واالحتفاء بالتجلة استُقِبل عكة وزير باشا

الوزير. عن العايل الباب من العفو ذلك
أسعد، عباس األمري يد يف لبنان والية كانت املرصية بالديار األمري غياب مدة ويف
بمرامه فائًزا بشري األمري عاد ملا فلذلك بشري؛ األمري كيد عىل معه متفًقا بشري الشيخ وكان
يتعذر أنه أيقن وملا عنه، األمري السرتضاء أوًال وسعى باله اضطرب الشيخ بذلك ودرى
األمري استمالة يف وسعى وجهه من فرَّ األمري عند له كانت التي املنزلة إىل العود عليه
تبعهما ثم حسن، األمري أخيه مع راشيا إىل فوافاه األمراء، من وغريه إليه أسعد عباس
باشا صالح بشري الشيخ واستشفع اإلسالمبويل، حسن األمري ثم منصور، األمري أخوهما
١٨٢٣ سنة ويف آمنني، مواطنهم إىل رجوعهم يف باشا هللا عبد لدى يومئٍذ دمشق وزير
اتُِّفق حتى عنده ولبث فريض عنه، الوزير واسرتىض بنفسه عكة إىل عباس األمري ذهب
أفندي، نجيب له يُقال العلية اآلستانة من قادًما سفريًا مشيًعا الوزير عىل األمري وفد أن
عباس باألمري أتى الدين بيت إىل األمري عاد وملا عباس. األمري وبني بينه الباشا فأصلح
ليحالف سعى أن فبعد بشري الشيخ وأما عنه، رضاه عىل داللة خلعة عليه وخلع معه
املثول يف يستأذنه األمري إىل كتب مخذوًال نفسه ورأى بشري األمري عىل األمراء من بعًضا
أن مع العواقب من آمن غري قلبه ولكن فمىض، له فأذن عنه السرتضائه الدين ببيت لديه
سمو من سابًقا عليه كان ما إىل يعيده بأن ووعده الرضا خلعة عليه وخلع نه أمَّ األمري
وزير عىل عيل محمد من ورد أن بعد خصوًصا ريبة يف الشيخ بقي وإذ عنده، املنزلة
كبرية ثورة إثارة يف ورشع إليه، األمري خصوم الستمالة فسعى عاد بطرده؛ أمر دمشق
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األحزاب، رؤساء من وكثريين األرسالنيني األمراء الثورة تلك لواء تحت وضمَّ ذلك، فأمكنه
أسعد عباس األمري ثم أسعد، حسن واألمري فارس األمري وأخيه أحمد سيد لألمراء زين ثم
عيل فاعور األمري إليهم وانضم ذلك، عىل فاتحدوا بشري؛ األمري عىل واحدة يًدا يكونوا أن
عيل الشيخ وكتب اللمعيني، األمراء وبعض اإلسالمبويل حسن واألمري أمني األمري وأخوه
إذ البالد؛ إىل ويستقدمانه بذلك يخربانه بشري الشيخ إىل العماد عيل والشيخ جنبالط
الحرب رحى دارت أن لبثت ما ثم املختارة، يف القوم هؤالء فاجتمع انتزحها، قد كان
مرص عزيز ومن الوزراء من معضًدا األمري وكان وأعدائه، األمري بني شتى مواقع وجرت
عنده كان يوم بشري األمري ابن أمني لألمري قال الحرب تلك أمر بلغه عندما الذي بنفسه
رغبته بحسب اللبنانيني من مقاتل آالف عرشة له جهز قد أن يبلغه حتى أبيه من موفًدا
كريد محاربة عن أعِدل الحاجة ِت مسَّ إْن «إنني بكريد: املرصية العساكر مع ليحاربوا
عن وقَفْت وما األمري، ملساعدة مقاتل آالف ستة العزيز ز وجهَّ عساكري.» من لبنان وأمأل
أعدائه، عىل دارت الدوائر فإن عنها؛ غنى يف أصبح األمري ألن إال الشامية الديار إىل املسري
واملشايخ واألرسالنيون الشهابيون األمراء ففرَّ شديدة، مضايقة ضايقوه أن بعد ولكن
فبعضهم رأيًا، اختلفوا شمس مجدل بلغوا وملا الحورانية، الديار يقصدون جزين إىل
يف وقعوا فقد نفًعا فرارهم يُْجِدهم لم ولكن يتقدم، أن يشأ لم وبعضهم حوران إىل تقدم
دمشق وزير بأمر قطع أن نصيبه فكان العماد عيل الشيخ أما يتعقبونهم، كانوا من يد

تقطيًعا. بالسيوف
طلب عىل بناءً وزيرها؛ بأمر بعكة خنًقا فُقِتال العماد أمني والشيخ بشري الشيخ وأما
للناظرين، معروضتنَْي أيام ثالثة جثتاهما وبقيت مرص، عزيز بإرادة معزز األمري من
أعينهم األمري فسمل أسعد عباس واألمري فارس وأخوه سلمان الشهابيون األمراء وأما
سبيله لتخلية األمري فسعى نجم، بن بشري بن عيل بن نجم الشيخ وأما ألسنتهم، وقطع
عىل خليًال األمري ولده جعل ثم قرش، ألف وعرشين بخمسة وصادره عكة سجن من
وجعل العرقوب، عىل قاسًما اآلخر وولده الريحان، وجبل التفاح وإقليم جزين إقليم
والغرب ملحم األمري إىل اللمعيني األمراء بأمور وعهد الشويفات، عىل ملحم بشري األمري
نصيف والشيخ حمود الشيخ يد يف والشوف التالحقة، يد يف جعله الشويفات عدا األسفل
واستقام الجو له وخال بعقلني، من حماده حسني الشيخ يد يف الخروب وإقليم النكديني،
١٨٢٦ سنة ويف سنة. من أكثر بها مكث أن بعد مرص من أمني األمري عاد ثم األمر،
عىل َسَطْت التي اليونانية السفن ضد بريوت لنجدة لبنان من كبريًا عسكًرا األمري جمع
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تَُقم فلم فيها العساكر احتشاد أثر عىل عنها أقلعت أن السفن تلك لبثت ما ولكن املدينة،
رجوع إال بالذكر الحرية الحوادث من يشء فيها يحدث لم مدة انقضت ثم الحرب، سوق
وملا منهم، االنتقام عن األمري وتجاوز األمري، من خوًفا البالد من الفارين األمراء بعض
مقاتل ألَفْي يف املناصب أرباب من وبعض خليل األمري وابنه األمري سار ١٨٣٠ سنة كانت
بمحارصة فظهرت عكة، وزير إلرادة إنفاذًا بنابلس سانور قلعة لفتح اللبنانيني من
تلك أُِخذَْت يدهم وعىل النكدي، نصيف الشيخ سيما وال ورجاله األمري بسالة القلعة تلك
١٨٣١ سنة التالية السنة ويف منصوًرا. فائًزا الدين بيت إىل بجماعته األمري فعاد القلعة،
األمري نفس ومالت آمنني، فعادوا مواطنهم إىل لبنان انتزحوا الذين باقي األمري استعاد
خالل يف فإنه القتال ساحة يف دائًما يظل أن الكبري الرجل لهذا ُكِتب ولكن السكينة، إىل
إلنفاذ الشامية الديار إىل مرص من باشا عيل محمد ابن باشا إبراهيم قدم السنة تلك
تقدم كما بمرص، األمري هذا كان أيام بشريًا األمري أبوه فيها كاشف التي أبيه مقاصد
باشا هللا عبد فطلب عكة، بجيوشه يحارص أن باشا إبراهيم د فتعمَّ مىض، فيما ذلك ذكر
األمري فرأى النجدة، األمري سأل فإنه باشا؛ إبراهيم وكذلك برجاله ينجده أن األمري من
عكة، صحراء إىل فارس بمائة فوافاه مرص، عزيز ابن إلرادة األمر آخر يف ينصاع أن
األمري وكان عيل، محمد أبيه إرادة عىل بناء سلطته نطاق يف ووسع باشا، إبراهيم فأكرمه
حينئٍذ كانوا اللبنانيني ولكن السورية، الديار يف حروبه غالب يف باشا إلبراهيم مساعًدا
تحيَّز من ومنهم األمراء، بعض إليهم انضم وقد العلية للدولة تحيَّز من منهم حزبني،
يف املرصية العساكر ينجد بشري األمري ابن خليل األمري وكان لألمري، تبًعا باشا إلبراهيم
وستمائة ألف الدروز من له يجمع أن األمري من باشا إبراهيم سأل وقد املواقع، غالب
أول يف ذلك فتعذر املنظمة، املرصية العساكر سلك يف ليكونوا الدروز شبان من جندي

بالعنف. استحصل ثم األمر
إليهم ْت انضمَّ وقد فيها، الدروز مع حوران إىل حروبه يف باشا إبراهيم امتدَّ وقد
ملنعهم، يتصدَّ ولم األمري من علم عىل ولبنان التيم وادي دروز تنجدهم وكانت العربان،
عظيمة املواقع يف بسالة أظهر العريان، شبيل له يُقال مشهور رجل هؤالء مقدام وكان
وبالجملة، كبرية. خسارة بعساكره العريان ألحق أن بعد إال به باشا إبراهيم يظفر ولم
األمري وكان املحاربة، يف قضاها الشامية الديار يف باشا إبراهيم قضاها التي املدة فإن
حتى منها عاد أن وبعد هناك، الصلح وعقد أيقونية باشا إبراهيم بلغ حتى له مساعًدا
الديار استخالص عىل العلية الدولة مع األوروبية الدول بعض اتفقت حني ١٨٤٠ سنة

207



لبنان ذخائر

بواسطة عيل محمد من املدة تلك خالل يف نال قد األمري وكان عيل، محمد يد من الشامية
رئيًسا وجعله مرص إىل عيل محمد استقدمه الذي بك كلوظ الشهري الفرنساوي الرجل
القرص يف الطب طلبة جملة يف اللبنانيني الطلبة من بعض يكون أن بها العيني للقرص
واستمرت املدرسة، تلك إىل سليًما ومملوكه املاونية الطائفة من ثالثة لذلك فأرسل العيني،
باشا توفيق له املغفور أيام يف إال تنقطع ولم طويًال، زمنًا اللبنانيني الطلبة إرسال عادة

عيل. محمد خلفاء من
يومئٍذ العثمانيني سلطان وكان ،١٨٤٠ سنة ذكرها املتقدم السنة تلك كانت ملا ثم
املسكوب ملك النمسا ملك معه اتفق الغازي خان املجيد عبد السلطان الجنان ساكن
لبنان يف فأُِشيع عيل، محمد يد من سورية استخالص عىل أملانيا وملك اإلنكليز وملكة
فمالوا املرصي، النظامي العسكر سلك يف املسيحيني إدخال عىل عامد عيل محمد أن بعدئٍذ
عساكره عىل يسطون وأخذوا عليه الدروز مع واتَّحدوا باشا إبراهيم عىل العصيان إىل
من بعض املرصية العساكر عىل الثورة تلك قيادة وتوىل السانحة، لهم سنحت كلما
البكاسيني غانم سمرا وأبي الغسطاوي الخازن نادر أبي فرنسيس الشيخ مثل اللبنانيني
الذين األمراء بعض يد عىل الثورة تسكني إىل سعى األمري ولكن املتوايل، داغر وأحمد
حسب عىل الظاهر يف األمراء فسلك مسلكهم، عن بالعدول الثائرين إلقناع استسفرهم
الثائرين. إىل انضموا ثم الثورة، نريان يف ينفخون كانوا الباطن يف ولكن األمري، رغبة

وتُِمدُّهم عزائمهم تشدد عيل محمد يد من البالد الستخالص القادمة اإلفرنج وجعلت
املرصية العساكر وبني بينهم وجرت عددهم وكرب أمرهم فاستفحل الذخرية، من ببعض
شملهم فتبدَّد واالنخذال، الفشل إىل أمرهم أفىض ولكن مواقع، عدة وأعوانه واألمري
األمري وكان البالد، من السالح وجمع فأمنه األمري بأمان الذ من ومنهم البالد، يف وتفرقوا
من عدد ُقيِّد وقد كثريًا، ذلك يف عليهم وشدَّد كرسوان، من بجمعه بنفسه القائم هو خليل
وكان سنار، إىل عيل محمد فنفاهم مرص؛ إىل أرسى وِسيقوا وعامتهم اللبنانيني خاصة
تدبري إليه مفوًضا اإلنكليزي وود ريجارد اآلستانة من قدم قد الحوادث تلك خالل يف
كانوا الذين الثائرين عىل فأشار العربية، واللغة البالد ألحوال عارًفا كان ألنه األمور؛ تلك
الدولة سفراء وإىل العثمانية الدولة إىل عرائض يرفعوا أن بريوت ضواحي يف مجتمعني
ففعلوا املرصية، الحكومة يد من إنقاذهم ملتمسني واإلنكليزية والفرنساوية النمساوية
سفن بخمس اإلنكليزي تيجر األمريال قدم ثم اآلستانة، إىل بها فبعث إليه ودفعوها
نمساوية بأساطيل ُمعزًَّزا العثماني األسطول بقدوم اللبنانيني يبرش وأرسل بريوت، إىل

208



سورية

بذلك أحس فلما السورية، الديار عن املرصية السلطة لنزع وأملانية وروسية وإنكليزية
بالقتل، منهم خالف من ويتهدَّد اإلفرنج، مخالطة عن البالد أهل ينهى أرسل األمري
اإلنكليزي األسطول رئيس إىل الرجل فدفعه إنكليزي، رجل يد يف هذا نهيه منشور فوقع
الدامور، قبالة بها املوعود األساطيل ظهرت ثم اإلنكليزية، الحكومة إىل به بعث والرئيس
خمسة العثمانية الجنود من فيها وكان وصغرية، كبرية بني سفينة أربعني تبلغ وكانت
عزائم ذلك عند فتشددت ألفني، نحو اإلفرنجية الجنود ومن جندي، وخمسمائة آالف
العثمانية الجنود رسعسكر وخرج بريوت، عىل املدافع السفن بعض أطلق ثم الثائرين،
الباطية شرب عند وخيَّموا جونية، ضواحي إىل اإلفرنج األمراء مع بالجنود باشا سليم
ثم املرصية، العساكر قتال عىل وحرضوا الثائرين، عىل السالح توزيع يف رشع ثم هناك،
يف العلية للدولة الطاعة أبديت «إذا فيه: له يقول بالًغا بشري األمري إىل الرسعسكر أرسل
وإال بعدك، من ولذريتك لك الوالية وكانت كنت، كما واليًا الدولة أبقتك أيام ثمانية مدى
دام ما ذلك عليه يتعذر أنه األمري فأجاب األجل.» ذلك انقضاء بعد طاعة منك يُقبَل فال

املرصية. العساكر سلك يف مقيدين وحفدته أوالده
فحدثت مرص، عزيز لنرصة يجيئون ربما الفرنساويني بأن مغروًرا األمري كان وربما
انتصاًرا والفتوح كرسوان يف وقعة يف باشا إبراهيم انترص وقد شتى، مواقع ذلك بعد
األجل انقىض وملا البحر، إىل الفرار تلتمس كادت إنها حتى العثمانية، الجنود منه خاَفْت
بشري األمري العثماني الرسعسكر استقدم فيه الطاعة يبدي أن بشري لألمري املرضوب
وبني اللبنانيني من وأعوانه باشا إبراهيم بني مستعرة الحرب نريان واستمرت ملحم،
منهما. األول الفريق عىل دائرة الدوائر وكانت أيًضا، هؤالء من وأعوانها الدولة عساكر
املحافظني حفدته إىل بعث واالنهزام الفشل ذلك رأى فلما الكبري، بشري األمري وأما
عىل نفسه وطَّن ألنه وذلك مرسعني؛ الدين بيت إىل يحرضوا أن وكرسوان املتن قرى يف
وحفيده وزوجه الثالثة بأوالده إليها األمري فشخص بصيدا، العلية الدولة إىل التسليم
أيام وبعد الباشا، فأكرمه باشا خالد يومئٍذ املدينة تلك يف املتسلم وكان سعد، األمري
بني العثماني الرسعسكر ه خريَّ عندما بها املقام اختار التي مالطة إىل السفينة به أقلعت

ومرص. وسورية فرنسا عدا ما البلدان سائر
قاسم، رشيد األمري وحفيده خليل األمري أوالد الخمسة وحفدته قاسم األمري ولده
ألف عرش ثمانية وقدرها — وخزينته خدمه، من رجًال وسبعون كرامة بطرس ومدبره
األمري حفيده مالطة إىل تبعه ثم الثمينة، وأشياؤه — القديمة الذهبية النقود من كيس
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العثمانية العساكر يد يف ووقع املرصية العساكر بني من فرَّ أن بعد الذي قاسم مجيد
بشري األمري أقام أن وبعد نفسه، طيَّب أن بعد إليها بريوت من العثماني الوزير ه سريَّ
وكان والعظماء، الكرباء وزار العلية اآلستانة إىل انتقل بمالطة شهًرا عرش أحد الكبري
يف األمري تُويفِّ ١٨٥٠ سنة أواخر ويف كوي. بارناوط دار لسكنه وأُِعدَّْت منهم، مكرًما
أسباب بارتقاء كلفه عىل تدل فكثرية لبنان يف عمر بشري األمري آثار وأما كوي، قايض
فاجرتفتها ١٨٠٣ سنة بنائها يف رشع الكلب لنهر قنطرة فمنها والعمران، الحضارة
وجر زحلتا، عني عند الصفا لنهر وقنطرة ،١٨٠٩ سنة فبناها عاد ثم اإلنجاز، قبل املياه
ألف مائتي النفقة من استغرقت بقناة الدين بيت إىل زحلتا عني عند القاع نبع من املياه
لنهر قناطر وبنى القمر، دير وطريق املعاملتني ورصيف الكلب نهر درج وأصلح قرش،
وخمسني مائتني به شغل إذ شهرين؛ يف وأنجزه قرش ألف مائة بنائها يف أنفق الدامور
ألتى والقتال الحروب كدر من األيام له َصَفْت ولو الدين، بيت يف مباٍن عدة وله بانيًا،
إقرار بعد كان أنه وجد آخره إىل أوله من الوالية يف سريه أثر قفا ومن كبرية، أعماًال
السبيل هو إنما ذلك أن موقنًا القلوب، وتأليف الكلمة لجمع ساعيًا النفوس يف مهابته

العمران. مدارج يف االرتقاء إىل الوحيد
عىل الدوائر دارت عام ١٨٤١ عام األمر توىل أن فمنذ ملحم بشري األمري خلفه وأما
وعادت الشامية الديار يف املرصية الحكومة يد من السلطة وخرجت املرصية، العساكر
النمساوي باشا عمر إىل الجبل يف األمر وصار واليته، انقضت حتى العثماني غمدها إىل
لبنان، طوائف بني شقاق إىل أفىض سبيًال الوالية يف سلك ،١٨٤٢ سنة وذلك العثماني،
أن نستطيع ال بما والنصارى الدروز بني والعداوات األحقاد بها استحكمت ِفتَن إىل ثم
لنثبته تفصيله استيعاب يف بنفسها تتحدث أن لنفسنا وال مجاله، الخوضيف لقلمنا نبيح
حتى خفي طرف من ذلك إىل نشري وإنما لبنان، أبناء أيدي بني يُتداول محفوظ تاريخ يف
إن لذلك: فنقول الحوادث، سلسلة من الكربى الحلقات من لحلقة فاقًدا تاريخنا يجيء ال
األمري، هذا حكم أيام حدثت التي هي إنما والنصارى الدروز بني حدثت التي األوىل الفتنة
هذه علة كانت إطفاءها، يعالج أن من بدًال بالوقود األمري مأنها رشارة من فيها الرش كان
واحد فاعرتضه بعقلني، ضواحي يف املسيحيني القمر دير أبناء أحد اصطاده حجًال الفتنة
ذويه، استرصخ كلٌّ باالسترصاخ، الخرق اتسع ثم فتشاجرا الدروز، من بعقلني أبناء من
الشمال. من جانبًا وتناول الجبل من الجنوبي القسم شمل حتى واستفحل القتل ووقع
ونهجه الوالية املناصب أرباب عليه نقمت الذي ملحم بشري األمري أيام يف وقع ذلك كل
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أعطاها ثم بأموالهم صادرهم ما وكثريًا حقوقهم، ويهتضم بهم يزدري كان ألنه فيها؛
بعثت العلية الدولة أن إىل أفىض مما الفتنة تلك من وقع ما وقع أن وبعد قرباه، لذوي
األمري الوزير هذا استحرض اللبنانية األمور لتدبري النوري باشا مصطفى بالرسعسكر
باشا عمر له يُقال واليًا الجبل عىل أقام ثم العلية، اآلستانة إىل به وبعث إليه ملحم بشري
بيت الباشا هذا فاتخذ ،١٨٤٢ سنة يف هذا وكان الدين، بيت إىل بعسكر ه وسريَّ النمساوي
الدحداح. منصور والشيخ العماد، خطار الشيخ مدبَِّرين: له واتخذ لواليته، مقرٍّا الدين
الدحداح منصور ظاهر والشيخ كرسوان، عىل الخازن نادر أبي فرنسيس الشيخ ووىل
ثم الحمادية، املشايخ من ثالثة الفوقية والكورة والبرتون جبيل بالد وعىل الفتوح، عىل
نكد أبي نصيف والشيخ جنبالط نعمان والشيخ األرسالني أحمد األمري عىل القبض ألقى
بهم وبعث العماد خطار الشيخ عىل ثم امللك، عبد يوسف والشيخ تلحوق حسني والشيخ

محجر. يف باشا مصطفى فجعلهم بريوت يف باشا مصطفى إىل
بآغا واستجار بريوت إىل متى كفر من فرَّ وقد — النكدي حمود الشيخ وأما
الذين إىل بعضهم ومال باشا، عمر من الدروز فاستاءت — اآلغا هذا فكفله األناووط
عمر من الدروز نفرة تتعاظم وجعلت الشهابيني، لألمراء الوالية السرتجاع ساعني كانوا
باشا عمر لقتال واحدة يًدا معه يكونوا أن عىل قعدان أسعد األمري مع واتفقوا باشا،
موقعة حصلت قد وكان ذلك، يف النصارى مع تداولوا ثم لألمري، الوالية تكون أن عىل
سبيل الدروز نفوس يف د مهَّ مما العثماني؛ العسكر وبني برشي جبة أهل النصارى بني
يف مكتوبًا ميثاًقا الدروز سألوا النصارى أن إىل املداولة فأفضت باشا، عمر عىل الخروج
اللمعيني األمراء أحد يكون أن عىل امليثاق لهم فكتبوا الشهابيني، األمراء إىل الوالية رجوع
من وشيخان الدروز من شيخان مدبرين أربعة الوايل عند يكون وأن الوايل مع معينًا
قد باشا عمر وكان وبينهم، باشا عمر بني الحرب نريان شبَّت أن تلبث ولم النصارى.
البكاسيني، سمرا أبو وهما: بالبسالة؛ مشهورين النصارى من اثنني عسكره عىل جعل
ذلك خالل ويف للباشا، فيها النرص غالب كان مواقع عدة فَجَرْت بكفيا. من والشنتريي
أسعد فأرسل باشا، أسعد منه بدًال بريوت إىل وجاء الوالية من ُعِزل قد باشا عزت كان
األمراء من لها يصلح من ويسأله بلبنان الوالية أمر يف يستشريه املوارنة بطريرك إىل باشا
عىل قائمقاًما الوزير ه فوالَّ اللمعي، إسماعيل حيدر األمري يكون بأن عليه فأشار اللمعيني،
وتوابعها جبيل بالد عىل ووىل الجنوبية، املقاطعات نهاية إىل إبراهيم نهر من النصارى
عليها فجعل القمر دير وأما األرسالني، عباس أحمد األمري الدروز وعىل مسلًما، قائمقاًما

اللمعيني. األمراء والية يف ذلك ذكر كما متسلًما،
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هوامش

اسمه أُِخذَ ومنه املرصيون، يستعمله كان الذي الربدي الورق هو البابري (1)
باإلفرنجية.

القوم عند مزية له مما الغالب يف يكون واألوزان املسكوكات شعار إن (2)
الفوائد، من عليه لهم يرتتب بما لديهم عزيًزا أو عندهم معتربًا يكون كأن خصوصية؛
اتُِّخذَْت التي الرسوم من الفينيقية واألوزان املسكوكات بعض عىل ُوِجد ما جملة فمن
سنة يبتدئ الذي اليونان عهد أي السلوقيني، عهد يف الفينيقية املدن بعض يف شعاًرا
ملدينة شعار وهو األسنة؛ مثلثة شوكة رسم والالذقية وأرواد بريوت كمدينة ٣١٣ق.م،
نصاب عىل ملتفٍّ دلفني برسم مصحوبًا أو منفرًدا نقودها عىل يُوَجد ما كثريًا بريوت
عىل بري خنزير ورأس أرواد، نقود عىل سفينة) (صدر مرنحة رسم وكذلك الشوكة،
كان وربما الفينيقيني، عند األول املقام لها كان املالحة أن ومعلوم الالذقية. نقود بعض
تقدَّم ما يف ذكرها سلف التي تموز أو أدوني حكاية يف جاء ملا رمًزا الربي الخنزير رأس

الفصول. من
اليسوعيني لآلباء الطبي املكتب أساتذة أحد — روفيه جول الدكتور وجد وقد
(مجلة يف مدرجة الشأن هذا يف مقالة وكتب الشوكة، تلك رسم عليه وزنًا — ببريوت

و٢٠). و١٩ و١٨ ص١٧ ،١ عدد املرشق
املالحة فن اكتشاف أن الفينيقي يتن سنكن تاريخ من محفوًظا بقي ما يف ورد (3)
آجام بني سورية سواحل يف قاطنني كانوا الفينيقيني من قوًما أن وذلك اتفاًقا؛ كان
بنارها، األشجار فاتقدت األشجار بعض رءوس عىل ْت انقضَّ صاعقة أن فحدث كبرية،
النار من نجاًة الناحية تلك أهُل يََر لم فلما األشجار، من بقي ما إىل اللهيب لسان واندلع
يف ألقوها ثم النار، فضالة من األشجار تلك أخشاب من أيديهم إليه وصلت ما قطعوا
ذلك بعد املالحون سعى ثم أوزوروس، قائدهم وكان مجاهلهم، يف عليها وساروا البحر،
بعدئٍذ اشتهر الذي كريزور العمل بذلك القائم وكان األوىل، املراكب تلك شأن لتحسني
لهم اتخذوا املرصيون؛ هم إنما املالحة فن اكتشف من أول إن وقيل فلكان. اإلله باسم
صورة ُرِسَمْت وقد السنوي، فيضانه إبان يف النيل من لينجوا الربدي نبات من زوارق
متحف يف املحفوظة املرصيني قدماء آثار بعض عىل ناتئًا رسًما الربدي القصب من قارب

ص٢١٧). ٥ عدد املرشق (مجلة باريس يف اللوفر
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إىل الفتقارهم الفينيقيني إىل يسيئوا ال أن الفراعنة مصلحة من كان وقد (4)
الحاجة. عند أساطيلهم

الفينيقيني. مباني آثار من بقي ما أعظم إنها النورمان قال (5)
بعل إيتو أن القدماء بعض عن يوسيفوس روى وقد القدم. يف عريقة ليست (6)

بناها. صور ملك
أخذوا أنهم وجد الفينيقيني ديانة يف بحث «من :«٧٦ صفحة ٣ «مجلد برو قال (7)
ألنهم مرصية؛ بمالبس وكسوها جوارهم من أتوا ألنهم الكلدان؛ عن وأسماءها معبوداتهم

ملرص.» خاضعني أمرهم أول يف كانوا
ملقرت. أو ملكرت فُجِعل ربها، أي املدينة ملك قريت، مالك أصله ملكرت (8)

البحث ذلك بعد آراؤهم تجتمع ولم الرعاة، أصل عن العلماء يبحث ما كثريًا (9)
املؤرخني ومن العرب، من إنهم قال من القدماء املؤرخني فمن واحد، أمر عىل الطويل
أهل وأما عماليق، أو عمليق نسل من عمالقة إنهم قال من — األثري ابن مثل — العرب
أقوال الرعاة أولئك أصل يف فلهم عرصنا علماء من والرشقية املرصية اآلثار يف البحث
املجاورة العرب بالد من أتوا كوش بني من حاميون إنهم بسيوس: فقال متضاربة،
هم بل ال بروغش: وقال مسبريو، عليه ووافقه بونط، أو فوط املسماة األحمر البحر
ممن أنهم وابر روجيه دي ورأى عديدة. أقاليم من أقوام صحبهم سورية من ساميون
من إنهم ليالني: وقال آسياويون، رعاة بهذا واملراد وعمو، ساتي املرصية اآلثار تسميهم
من ذلك غري إىل وعيالميون وأموريون حثيون إنهم ولنورمان وسائس، ومريات فلسطني
١ مجلد سورية (تاريخ كتابه يف الدبس يوسف املطران العالمة استوعبها التي األقوال
مقاالت هذا رأيه إثبات يف كتب وقد حثيون، أنهم كارا دي األب إليه ذهب والذي (٩٠ عدد

املذاهب. أظهر هو مذهبه أن عىل تدل ضافية
فينيقية يف الحجري الطور أو الظران يف زموفن غدفريد األب مقالة من يتبنيَّ (10)
والبقر الربية، الخنازير من كثري فيه كان لبنان أن األوىل) لسنتها ٣ عدد املرشق (مجلة
العنز، من وصنفان واألرنب، آوى، وابن والثعلب، والنمس، والدب، والسنور، الوحشية،
والشاهني. والحجل، والحمامة، اإلوز، الطيور: ومن والفرس، واإلبل، والوعل، والظبي،

فينيقية. يف (البرتون) برتيس مدينة بنى الذي هو هذا بعل إيتو إن (11)
قربس، إىل بجاليتها أوًال سارت اليسار أن الالتيني املؤرخ يوستينوس ذكر (12)
ستة من نحو منذ كمبه مدينة عمرت صيدونية جالية كانت حيث إفريقية سواحل إىل ثم
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انحطَّ القديمة الفينيقية الجالية وكانت منه، مقربة عىل أو اآلن تونس محل يف قرون
اليسار فاشرتت جابون، ى يُسمَّ الليبيني من ملك إىل حينئٍذ الجزية تؤدي وكانت قدرها،
فكرس الجديدة. املدينة أي حديثا» «قرية تْها سمَّ مدينة فيها وعمرت لجاليتها، أرًضا منه
اإلفرنسية ويف «كرتاكو» الرومانيون وجعله «كرشيدون» وجعلوه االسم، هذا اليونان
آخرين قول وعىل ٨٢٢ق.م سنة بُنِيَْت املدينة فهذه قرطاجنة. العرب وسماه «كرتاج»،
يوسف املطران للعالمة سورية (تاريخ بيكمالبون ملك من السابعة للسنة ٨٦٠ق.م سنة

.(١٩٩ عدد ف٤ الدبس
وتحيزهم لها وخيانتهم لصور الفينيقية املدن أهل خذالن أن إىل لنورمان ذهب (13)
ذلك كان بل اآلشوريني، من الخوف عىل مقصوًرا فيه السبب يكن لم ذلك كل لآلشوريني؛
لها الخدم معاملة الصوريني غري تعامل كانت التي صور لعاصمتهم حسدهم عن ناشئًا

ص٥٢٥». ٦ «مجلد لنورمان
حدون. أرس قلعة أو مدينة معناها: (14)
األسطول. رئيس صيدا ملك كان (15)

املرصي. البناء نمط عىل مباٍن أطالل وأرواد جبيل يف ُوِجَد (16)
الفينيقية األموال لجباية وأقام مانيس، له يُقال عليها واليًا اإلسكندر نصب (17)
كان مما أكثر السوريني معاملة يحسنون املكدونيون وكان كويراتيس، له يُقال رجًال

يحسنونها. الفرس
شوكة يُمثِّل بريوت، أوزان من وزن باريس يف املسكوكات متحف يف يوجد (18)
سنة يف كان بريوت تاريخ أول أن هوتروش دي إليه العالمة منه علم األسنة مثلثة
الطبي املكتب أساتذة أحد روفيه جول الدكتور وجده الذي الوزن تاريخ أما ١٩٧ق.م،
أكثر وكان السلوقيني، تاريخ به يُراد فإنما ١٨٤ سنة وهو بريوت يف اليسوعيني لآلباء
وقتئٍذ وكان ١٢٨ق.م لسنة توافق املذكورة فالسنة فينيقية، مدن يف سواه مما انتشاًرا
عهد وبني أورغانيس، السابع وأنتيوخس نيقانور الثاني ديمرتيوس سورية عىل يملك
وعرشون ثالث ١٦١ سنة املرقوم باريس يف املحفوظ البريوتي الوزن وتاريخ التاريخ هذا
عظيمة؛ تاريخية فائدة روفيه جول الدكتور وجده الذي الوزن من وينتج فقط، سنة
بعدما القديم حالها حسن من قسم إىل أو عمرانها إىل عادت كانت بريوت مدينة أن وهي
درست املدينة هذه أن البعض يزعمه ملا خالًفا وذلك ١٤٠ق.م، سنة تريفون أخربها
إسرتابون قول إىل زعمهم يسندون وكانوا قيرص، أوغسطس عهد إىل خرابًا وبقيت آثارها
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١ (عدد املرشق مجلة من مأخوذًا ا.ه و٩ ٢ عدد عرش السادس الجزء جغرافيته كتاب يف
و١٩). ص١٨

بمبيوس. قائدهم وكان ٦٥ق.م سنة سورية الرومان جاء (19)
امللك طاعة يف لبقائها ١٤٠ق.م سنة تريفون أخربها أن بعد بريوت إن (20)
القائد بمبيوس دخلها فلما املنزلة، سمو من عليه كانت ما إىل عادت السادس أنطيوخس
حتى والفالح النجاح سلم يف ترتقي فرشعت رونقها لها وأعاد آثارها، أحيا الروماني
عن فامتازت الحقوق، من أنفسهم للرومانيني ما قيرص أوغسطس عهد يف لها كان
مرقس القائد إىل فيها األمر مقاليد وأُْلِقيَْت األوىل، الدرجة يف وكانت املدن، من غريها
بريوت فُدِعيَْت قيرص؛ أوغسطس ابنة جوليا عىل له ُعِقَد أن بعد أغريبا فسبسيانس
وساعده املدينة، شئون ترقية يف أغريبا وبالغ السعيدة)، (أي فيليكس جوليا باسمها
والحمامات واملشاهد والهياكل األبنية املدينة يف فشيَّدت الكبري، هريودس هذا عمله يف
االستيطان وكثر والغرباء، الرومانيني أقدام إليها األقدام فتزاحمت النجارة؛ ومخازن
الرومانيني الجنود من فرقتان بها وُجِعل وجماًال بهاءً العمران بازدياد فازدادت بها
كما ظلًما، وأرسطابولس إسكندر ابنيه عىل باملوت الكبري هريودس حكم وبها املتقاعدين،
املسيح بعد أمرها توىل حتى كذلك بريوت ولبثت املكابيني. ساللة من مريمنة أمهما قتل
عنها يقرص زيادة محاسنها يف فزادا الثاني. أغريبا هريودس ثم األول، أغريبا هريودس
تينوس ابنه احتفل وفيها نريون، موت بعد لفسبسيانوس بامللك بُوِيع وفيها الوصف،

اليهود. عىل بانتصاره قيرص
من أخواتها بها فاقت سامية درجة واملعارف العلوم من بريوت بلغت وقد هذا،
وبرعوا الفقه، درس إىل البريوتيون انرصف قيرص أوغسطس عهد ففي الفينيقية، املدن
فُدِعيَْت صوب، كل من الناس إليها يتسابق الفقه يف املدينة هذه مدرسة وأصبحت فيه
األقدمني بريوت علماء من عدة ُكلِّل وقد املشرتعني»، ومقر العدل «مجىل بريوت لذلك
يف اللغوي بربوس وفالريوس الثالث، القرن يف الفقيه أولبيان مثل: الشهرة؛ بتيجان

الرابع. القرن
من املرسلني بعض يد عىل ١٨٢٦ سنة منذ لبنان يف حديثًا دخل مذهبهم (21)

األجانب.
العالمة له للمغفور املنظوم الدر يف جاء وقد الدويهي، العالمة ذكره ما هذا (22)
القديس إىل نسبة كذلك وا ُسمُّ املوارنة أن اعتقاد إىل ميله يفيد ما مسعد بولس البطريرك
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شواهد ذلك عىل أورد وقد مارون، يوحنا القديس بطريركهم إىل نسبة ال األنبا مارون
الشأن هذا يف قاله ما هنا موردون ونحن غريه، من أكثر الرأي هذا إىل ميله منها يُؤَخذ
موارنة وا تسمَّ مردة لقب اللبنانيون ترك أن بعد وهكذا وغريه: السمعاني عن وأخذه
يوحنا اتخذ حيث من حماة حذاء الشهري ديره تشيد كان الذي مارون من أعني أيًضا،
من ملنشأة أيًضا بالرسومي مارون يوحنا القديس ب ويُلقَّ أيًضا، مارون لقب بطريركهم
وقال مارون. ماري ودير أنطاكية مدينة بني السويدية جبل يف موقعها التي رسوم قرية
لسنة الحاشية يف لباروينوس التواريخ مخترص يف الرودننيس الكبويش بريسيوس األب
أوالده ال عديدهم وافر جمهور موارنة ى تسمَّ قد مارون القديس هذا اسم ومن .٤٠٧
إن ٦ عدد ٤ رأس ٣ قسم ٣٢٠ وجه يف يقل لم نفسه اللبناني واملجمع فقط، الرهبان
يف راهبًا كان الذي بطاركتهم أول مارون يوحنا القديس إىل نسبًة موارنة تسموا املردة
اسم املتمردين عىل تغلب منه إنه قال بل العايص، نهر عند املشهور مارون مار دير
يُدَعون معهم واملتحدون اللبنانيون هؤالء كان قد أنه هي ذلك وصورة .٦٨٥ سنة موارنة
عليهم بطريرًكا ٦٨٥ سنة أقاموا فلما ذكرها، املقدم لألسباب مردة وتارة موارنة تارة
عن ذواتهم وفصلوا األنبا، مارون ماري دير يف راهبًا كان الذي مارون يوحنا القديس
ون يُسمَّ كانوا الذي موارنة اسم بينهم فيما عليهم غلب الرشقية املسيحية الطوائف باقي
الرسيان مؤرخو وأما ورهبانه. األنبا مارون القديس إىل نسبة االزدراء باب من قبًال به
رشح أن بعد لكويان ميخائيل واألب مردة، يسمونهم زمان إىل فبقوا والعرب والروم
املوارنة إن قال: املسيحي الرشقي امُلَعنَْون مؤلفه من الثالث املجلد يف املوارنة عن بإسهاب
حقيقة ويثبت القداسة. الكيل مارون من والخامس الرابع الجيلني يف االسم هذا اتخذوا قد
فإنهم الرومانيون األحبار بصحته ويشهد وغربيون، رشقيون كثريون علماء أيًضا ذلك
إىل ال إليه اسمها وينسبون املارونية، الطائفة أبا األنبا مارون القديس براءتهم يف يدعون

و١٢٤). ص١٢٣ املنظوم (الدر ا.ه. غريه
يسمونه العرب إن ف١ ٢ قسم لبنان جبل يف األعيان أخبار صاحب قال (23)

االسم. هذا معرب أخذ عمن يذكر ولم عبدون،
وقد .٨١٤ سنة تُويفِّ كرلومانيو ألن اإلبهام؛ من النسب هذا يف ما يخلو ال (24)
مقالة عىل الرشتوني الخوري رشيد للمعلم رشح يف املرشق مجلة اإلبهام ذلك إىل أشارت
مراجعتها ففي و٢٤٨). ص٢٤٧ ،٦ (عدد املارونية الطائفة بطاركة سلسلة عنوانها
إبهاًما، ذلك يف أن عنه يغرب لم نفسه الدويهي العالمة فإن وأيًضا ذكرها، عن غنى
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التعليل بعض فيه وعلل املارونية، الطائفة تاريخ كتابه من آخر موضع يف إليه فأشار
ص٦٧). ٨ (ف يف موضعه من فليُطَلب

أخت ليوحنا وكان ف١، ٢ قسم لبنان جبل يف األعيان أخبار صاحب قال (25)
كوروس. واألمري إبراهيم، األمري ولدان: منها له فُولِد املردة، أمراء أحد بها ج تزوَّ

.(٦٣ إىل ص٥٣ من ٨ (ف الدويهي للعالمة املوارنة تاريخ (26)
املجلد يف وذلك — واملدني القانوني الناموس مكتبة كتابه يف للسمعاني وجاء (27)
قول يعاكس ما — الرشقية مكتبته من ص٥٠٣ ١ املجلد ويف منه، ص٤٠٤ ٢٠ رأس ٤
البابا قاصد مع رومية إىل مارون يوحنا القديس بسفر يتعلق فيما الدويهي العالمة

ص٣٥٠. ٦ عدد املرشق مجلة يف الخالف هذا إىل أُِشري وقد رسجيس،
هذه وبأسفل العنق، يف تُوَضع النقي األبيض الكتان من قطعة عن عبارة هو (28)
ثقل إىل والرصاص الطهارة، إىل فرمز األبيض أما وصلب، رصاص من صفيحة القطعة
فللبطاركة الغرب يف وأما للبطاركة إال الرشق يف البابا قداسُة يُقلِّده ال والدرع الوزنة،

األساقفة. وجميع
هرقل نجد الذي إلياس األمري خلف الذي يوسف األمري والية عهد ذلك يوافق (29)

يوحنا. األمري والية عهد أو ٦٢٨ سنة سورية يف الفرس مع حربه يف امللك
سنة وتُويفِّ غدفريد، أخيه بعد األمر توىل القدس، يف الفرنج ملوك ثاني هو (30)

.١١١٩
سالح (أي أقوبليا املعنون الالهوتي تاريخه يف الباني نمرون بن مرهج قال (31)
وقرية برشة أن املالحظة يستوجب ألمر إنه ص٨٩): ٢٤ عدد ٤ رأس ١ قسم اإليمان
اللغة سكانها حفظ قد تحاذيها أخرى ومزارع قرى وثلث قليًال عنها تبعد التي حرصون
غالبًا؛ والنساء الرجال يتكلم فبها حفظها؛ عىل يزالوا ولم القديمة الكلدانية أو الرسيانية
حتى الرساكسة، دخول منذ اللغة هذه ُفِقَدْت قد كلها سورية يف وربما فينيقيا يف إنه إذ
خدمة يف إال مستعملة الرسيانية بقيت وما الدارجة، القوم لغة أَْضَحْت العربية اللغة إن

الكنسية. الفروض ويف املقدسة األرسار
وبني بينه األقرع. الجبل اليوم: له يُقال لجبل علم األسود، معناه موروس (32)

إليه. انتسابها املعروف السويدية ومنه النصريية، جبال لبنان
طي. األعيان: تاريخ ويف (33)

امرئ بن املنذر هو إليه النسب إثبات انتهى الذي السماء ماء بن املنذر «إن (34)
األول القيس امرئ بن عمرو بن املحرق القيس امرئ بن األعور النعمان بن القيس
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كتاب (وهو هالك بن الحارث بن ربيعة بن عدي بن عمرو بن البدء) القيس امرئ (أو
مسعود) (والصواب: السعود ابن هو هذا مالًكا أن «ص٢٣٦» دريدر البن االشتقاق
عمم بن مالك (والصواب: غنم ابن عدي) بن نرص بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن
مالك واسمه لقب ولخم لخم، بن نمارة ابن ص٢٢٦) دريد البن االشتقاق كتاب يف كما
مرة بن الحارث بن عدي بن لخم) أخي ابن هو وإنما لخم، غري هذا مالًكا أن (والصواب
وهو سبأ؛ بن كهالن بن زيد بن غريب بن يشجب بن يزيد) (ويُرَوى ريد بن أدد بن
موداد وأبناؤه يقطان التكوين سفر (ويف قحطان بن يعرب بن يشجب بن شمس عبد
ساللة من يعرب أن واملظنون آخرون، وتسعة ويارح وحرضموت وشالف (مضض)
وعابر السالم، عليه النبي هود بن عابر بن كثرية) قرونًا قحطان وبني بينه وأن قحطان
بن متوشالح بن المك بن — السالم عليه — نوح بن سام بن أرفخشيد بن شالح بن
أحنوخ).) (أو أخنوخ بن عرياد بن يائيل محو ابن هو متوشائل أن التوراة (ويف أخنوخ
وماء السالم. عليه آدم بن شيت بن أنوش بن قينان بن مهالئيل بن يزيد ابن وأحنوخ
املذكور املنذر فشهر عمرو؛ بنت ماوية واسمها لجمالها، بذلك بَْت لُقِّ أمه اسم السماء
و٣٧٥). ص٣٧٤ ٨ عدد املرشق مجلة يف صالح بن ملحمد بريوت (تاريخ أمه» باسم

اليوم. بعلبك قضاء أعمال من قرية هي (35)
مثل معنى الرسيانية يف له كان وإن عربيٍّا، يكون أن أقرب دارة عني اسم إن (36)
وقد الدارات. باسم كثرية أمكنة للعرب فإن ذلك غري أو املخاصم أو البدل أو الحرب
وما ص٢٥ املرشق مجلة من األول العدد يف املنشور الدارات كتابه يف منها األصمعي عد
معجم يف ذكر فقد ياقوت وأما دارة. عرشة اثنتي دريد ابن وذكر دارة، عرشة ست يليها
سهل؛ أو غلظ الجبال به وأحاطت األرض من اتسع ما والدارة دارة، وستني نيًفا البلدان
الدارات من وغريها مكمن، ودارة رفرف، ودارة جلجل، ودارة وشجى، دارة مثل: وذلك
داراتهم. عىل دارة املحلة هذه زادوا دارة بعني العرب أولئك من الحالني أن يبعد فال

املكان عن الزحول من العربية أسمائهم من تكون أن يبعد ال أيًضا وهذه (37)
هو منها الرشقي الشمال إىل الواقعة زحلة اسم أن كما والتباعد، عنه التنحي بمعنى
وغريهما املحلني هذين مثل أن يُعَقل كيف يقول: قائل وُربَّ أيًضا، املادة هذه من مشتق
من خلوٍّا كان عندها من بأسماء وسمتها وعمرتها القبائل تلك حلتها التي املحالت من
رسياني أصل من األسماء تلك تكون ال وكيف موقعه؟ وحسن مائه جودة مع العمران
يف حلَّت ملا القبائل تلك أن هذا عىل فالجواب منها؟ يقرب ما الرسيانية األوضاع يف دام ما
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كما ألفتهما، الفاتحني يد يف كانتا اللتني وبريوت دمشق بني الواقعة لبنان من األنحاء تلك
لبنان من محالت إىل يسكنونها كانوا الذين فرار بسبب السكان من خالية سابًقا، قلنا
من تجد ال حيث وجنوبيه، لبنان شمايل محالت مثل الفاتحني وجوه عن فيها يتوارون
رسياني، هو إنما األسماء وغالب العهد، حديث وهو اليسري إال عربي هو ما القرى أسماء
من القديم عىل اآلخر البعض وأبقت عندها، من بأسماء املحالت تلك بعض لذلك فسمت

جديًدا. عمرانًا عمرته أنها مع أسمائه
الرجوع يمكن كما عربي، أصل إىل بهما الرجوع يمكن والشويفات الشوف (38)
بها يُراد شاف من مصدًرا الشوف تكون األول الوجه ففي رسياني، أصل إىل بهما
شاف، ال أرشف بمعنى أشاف هو إنما الصحيح ألن العامة؛ تحريف من وهي األرشاف،
يُرشف أي لهم يُشاف الذين القوم طليعة وهي الشيفان؛ والشيفة الشيفة، من والشويفة
التنجيم بمعنى بالرسيانية الشوف تكون الثاني الوجه ويف العدو. يف حركات عىل لهم
أو الكهان بالرسيانية معناها بجوارها التي خلدة أن كما التنجيم مكان والشويفات

األظهر. هو األول الوجه يكون أن يبعد وال املنجمون،
وسبعمائة أربع سنة الحجة ذي ففي صالح: بن ملحمد بريوت تاريخ ويف (39)
بعده توجه ثم عدنان، الدين زين الشام نائب األفرم آقش الدين جمال ز جهَّ (١٣٠٤م)
فأبوا، الطاعة، إىل الرجوع يف الكرسوانيني) مع (أي معهم وتحدَّث وقراقوش، الدين تقي
الشام، ممالك من مملكة كل ومن جهة كل من إليهم العساكر بتجريد ذلك عند فأمر
سنة محرم من الثاني االثنني يوم يف الجيوش بسائر دمشق من األفرم آقش ه وتوجَّ
وتوجهوا ألًفا، خمسني نحو الرجالة من كثريًا جمًعا وجمع (١٣٠٥م)، وسبعمائة خمس
وشمس طرابلس نائب أسندمر الدين سيف وتوجه والجرديني، الكرسوانيني جبال إىل
وكان طرابلس، جهة من املذكور أسندمر وطلع صفد، نائب املنصوري سنقرجاه الدين
التهمة هذه عنه ينفي ما األمر هذا يف يفعل أن وأراد العزم فجرد مباطنتهم؛ إىل نُِسب قد
العساكر، أهله عىل واجتمعت مسالكه، أصعب من كرسوان جبل إىل فطلع به، الالحقة
وُقطِّعت يطؤها، أحًدا أن يظنون سكانها يكن لم أرًضا ووطئت جبالهم، عىل واحتوت
أسندمر واستخدم البالد. يف وتفرقوا كثري، خلق منهم وُقِتل بيوتهم، وأُْخِربَْت كرومهم،
فأقاموا الديوانية، األموال من وجازاهم براتب)، (أي بجامكية طرابلس يف منهم جماعة
البالد يف بعضهم واختفى طرابلس، حلقة من أمالًكا بعضهم وأقطع سنني، ذلك عىل
األوىل). سنتها من و٢٧٦ و٢٧٥ ص٢٧٤ املرشق (مجلة ذكرهم وخمل أمرهم واضمحلَّ
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محرم أوائل يف الدين نارص أيام ويف يقول: يحيى بن صالح تاريخ من آخر موضع ويف
أقاربه ومعه الجبل طلع فقد كرسوان، فتوح كان (١٣٠٦م) وسبعمائة خمس سنة
جمال األمري ولدا أحمد الدين شهاب وأخوه محمد الدين نجم األمري منهم فُقِتل وجمعه،
نابية (واألصح نيبيه بقرية املذكور محرم شهر خامس الخميس نهار يف حجي الدين
وُقِتل كرسوان، من نبي) بمعنى الرسيانية من نابيه أو والتجايف، البعد بمعنى النبو من
ألن رديئة؛ وقعة املذكورة نيبيه وقعة وكانت نفًرا، وعرشون ثالثة الغرب أهل من معهم
أن وذُِكر القتال. بعد فيها اجتمعوا مغارة هناك وكان بها، وقاتلوا عوا تجمَّ كرسوان أهل
سلموا والذين كثري، خلق بالسيف منهم فهلك راجل، آالف أربعة بلغ كرسوان أهل عدد
األمان لبعضهم الدولة ومنحت بعلبك، وبالد البقاع ويف وبالدها جزين يف تفرقوا منهم
الحادث هذا مثل فمن األوىل)، سنتها من ٢٢ عدد ١٠٤٤ أو ص١٠٤٣ املرشق (مجلة
الجنوب. إىل بلبنان الشمال أهل من أناس انتقل كيف يتبنيَّ الحوادث من شابهه وما

تاريخ من الغرب بني من التنوخيني األمراء لنسب األول الجدول يف وجاء (40)
ويف األوىل) سنتها من ٨ عدد ص٣٧٣ املرشق (مجلة جمهر ال جهري صالح بن محمد

جمهري. نفسه التاريخ من آخر موضع
هذا. واألصح محموًدا، ال محمًدا صالح بن محمد تاريخ ويف (41)

بوري امللك تاج بن محمد الدين جمال بن آبق سعيد أبو الدين مجري هو (42)
سنة أبيه وفاة بعد آبق توىلَّ تتش، بن دقاق امللك أتابك وهو طغتكني؛ الدين ظهري بن

.١١٣٩
سعيد أبي الدين مجري يد من دمشق أخذ زنكي، بن محمود الدين نور هو (43)
يومئٍذ بريوت وكانت وأعمالها، بريوت عىل حكاًما كانوا دمشق وأصحاب ،١١٥٦ سنة آبق

اإلفرنج. يد يف
ثعلبايا. والصواب: جلبايا. األعيان: تاريخ ويف (44)

األوىل) السنة من ص٤٢٤ ٩ عدد املرشق (مجلة صالح بن محمد تاريخ ويف (45)
منها وبعاصري برجة — نرى فيما — والصواب والفوقا»، املعارص منها بعارص «برجة
وبعاصري الخروب، إقليم قرى من كبرية قرية فربجة الفوقية، واملعارص برجة) من (أي

لها. مجاورة صغرية قرية
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