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 االخهين نديب ونجيب جنبالط ودورهما الدياسي في لبنان 

 يف لبىان األخويه وسيب وجنيب جىبالط ودورهما السياسي
   

 

 الممخص 

واحجػ مغ اعخق االسخ العخبية التي كان ليا دورًا ميسًا في تاريخ  تعج االسخة الجشبالشية
السشصقة حكست شسال سػريا في فتخة العرػر الػسصى انتقمت الى جبل لبشان في مصمع القخن 
الدابع عذخ السيالدؼ وىشاك عدزت االسخة مغ مكانتيا الدياسية واالقترادية واالجتساعية 

بخزىا الذيخ بذيخ جشبالط وولجيو نعسان وسعيج جشبالط وبخزت العجيج مغ الذخريات لعل ا
 0861المحان استصاعا مغ استعادة مكانة االسخة بيغ االسخ المبشانية ولسا انجلعت احجاث 

الصائؽية تعخضت االسخة الجشبالشية ليدة عشيفة نتيجة وفاة زعيسيا الذيخ سعيج بظ جشبالط 
حتى تسكغ ابشاء سعيج بظ جشبالط مغ استعادة  واستسخت االسخة بعج ذلظ محافطة عمى مكانتيا

مكانة االسخة في تدعع الغخضية الجشبالشية مقابل الحدب اليدبكي وتسكغ مغ الحرػل عمى 
اعمى مشرب في عيج السترخؼية وىػ قائسقام الذػف الحؼ يأتي بعج مشرب السترخف مغ 

ونديب جشبالط مغ اىع حيث االىسية والتأثيخ ونتيجة لحلظ يسكغ عج فتخة االخػيغ نجيب 
الفتخات التي استصاعت االسخة الجشبالشية مغ تعديد مكانتيا وقػتيا في لبشان في اشج فتخات 

 التاريخ تحػاًل وحخاجة .

مفتاح البحث : العائمة الجشبالشية ، االخػيغ نديب ونجيب جشبالط ، عيج السترخؼية ، 
 قائسقامية الذػف، جبل لبشان .
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The two brothers Nassib and NajibJumblatt and their 

political role in Lebanon 
 

 

 

Abstract 

The Jumblatt family is one of the most ancient Arab (Abbasid) 

families that ruled the regions of northern Syria since the Middle 

Ages.At the beginning of the seventeenth century AD, a large part 

of the Jumblatti family migrated to Mount Lebanon,The Jumblatt 

family began its political, economic and social activity, evident 

from its immigration to Mount Lebanon, But this prestige and 

influence was met by other stiff competitors. One of its results was 

the emergence of a feudal rivalry between two large families: the 

Jumblatt family and its allies, and the Yazbak family and their 

allies.One of the results of this competition was the emergence of 

the leadership of the two brothers Najib and NassibJumblatt, who 

held important positions during the Mutasarrifiye era. One of them, 

Sheikh NassibBeyJumblatt, reached the position of the mayor of the 

Shouf, which is the highest administrative position in Mount 

Lebanon after the position of the mutasarrif. From the Arslanians 

’competition in this regard. 

Key words: The Jumblatt family,the two brothers Najib and 

NassibJumblatt, the Mutasarrifiye era, the Shouf, Mount Lebanon 
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 المقدمة

يعج تاريخ االسخ العخبية الحجيثة واحجة مغ الجراسات التاريخية اليامة التي بجأت تطيخ 
في العجيج مغ البحػث والجراسات الخاصة بالتاريخ الحجيث ، ونطخًا ألىسية االسخ العخبية في 
 احجاث التاريخ فقج ارتأػ البحث اختيار واحجة مغ أبخز تمظ االسخ التي كان ليا دورًا ميسًا في

احجاث التاريخ وال يدال ، ونطخًا ألىسية ىحه االسخة فقج وقع اختيار البحث عمى االخػيغ نديب 
ونجيب اوالد الذيخ سعيج بغ بذيخ جشبالط ، وكان الدبب وراء ذلظ االختيار ىػ اضيار قجرة 

د ىحه االسخة المبشانية العخيقة عمى التػاصل التاريخي مع مختمف االحجاث التي شيجتيا البال
وكان ليسا دور ميع في تاريخ لبشان الحجيث تسثل في دورىسا الدياسي في حؿبة مترخؼية جبل 
لبشان حيغ تع اسشاد مشاصب ادارية ىامة ليسا وفقا في ادارتيا بذكل امثل واضيخا قجرة متسيدة 
عمى مػاكبة االحجاث والتصػرات ، وقج تع تقديع البحث الى مجسػعة مغ السػضػعات الخئيدية 

ان اوليا تدميط الزػء عمى السكانة الدياسية لالسخة الجشبالشية في لبشان وشبيعة الرخاع ك
الدياسي ىشاك شيمة التاريخ الحجيث أما السحػر الثاني فتشاول دور األخػيغ نديب ونجيب 

وتخاجع مكانة الجروز  0861جشبالط في استعادة مكانة االسخة الجشبالشية بعج احجاث عام 
لبشان عسػمًا ، أما السحػر الثالث فتشاول أبخز االنجازات الدياسية في عيج  الدياسية في

األخػيغ نديب ونجيب جشبالط في مجة تػلييسا لمسشاصب االدارية في عيج السترخؼية ، أما 
عمى مكانة االسخة في جبل لبشان  السحػر االخيخ فتشاول مالمح الجور الدياسي لألخػيغ وتأثيخىا

وىػ تاريخ اندحاب نديب جشبالط مغ الحياة الدياسية نطخًا لكبخ سشو ، وفي م 0991حتى عام 
الخاتسة بيغ البحث أىسية الجور الدياسي الحؼ اداه االخػيغ وال سيسا نديب بظ جشبالط الحؼ 

ة نجح في تػلي مشرب القائسقامية لثالث مخات ولسجد شػيمة ندبيًا وال يخفى ما ليحه القائسقامي
( مغ اىسية ومكانة مغ حيث سعة السداحة ووفخة الػاردات وكثافة الدكان ػف)قائسقامية الذ

وشجة التشافذ عمى الدعامة فييا كل ىحه العػامل جعمت ميسة مغ يترجػ لتػلي ادارة ىحه 
القائسقامية ميسة ليدت بالديػلة ومع ىحا تسكغ نديب جشبالط مغ ادارتيا وبكفاءة عالية 

ويقػم بأعسال عسخانية ىامة وتػسيع لمصخق ومعالجة لسذاكل  واستصاع ان يجيخ القائسقامية
الشاس ومقجرة فائقة عمى ادارة شؤون البالد جعمتو يحطى باحتخام واعجاب السترخفيغ المحيغ 

 تعاقبػا عمى لبشان ، كل ذلظ باالعتساد عمى مرادر ووثائق قخيبة مغ السػضػع .
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 ى الدمطة أواًل : مكانة االسرة الجنبالطية في الرراع عم

التي حكست مشاشق  (9)العباسية ( 0)تعج االسخة الجشبالشية واحجة مغ أعخق االسخ العخبية
شسال سػريا مشح العرػر الػسصى ، وكانػا حكامًا عمى االكخاد ونطخًا لمسيابة واالجالل لقبيع 

. وكان (3)االكخاد بجانبػالد اؼ الخوح الفػالذية وىحا مغ قبيل االحتخام والتقجيخ والسيابة
الجشبالشيػن الداكشيغ شسال سػريا عمى السحىب الفاشسي ، وكان مشتذاه زعيسيع وىػ جج 
الجشبالشييغ الحيغ عاصخوا الحكع االيػبي والسساليظ والعثسانييغ حتى مصمع القخن الدابع عذخ 
السيالدؼ حيغ ىاجخ قدع كبيخ مغ االسخة الجشبالشية الى جبل لبشان وسط تخحيب مغ اىالي 

 . (4)م(  حاكع لبشان0635-0595لبشان واالميخ فخخ الجيغ السعشي) 

بجأ الشذاط الدياسي واالقترادؼ واالجتساعي لألسخة الجشبالشية يبخز مشح ىجختيا الى 
، فقج ابتشى جشبالط بغ سعيج دارًا فخسة في مدرعتو في مشصقة الذػف ، وسكغ  (5)جبل لبشان

لسشصقة وبخىغ عمى وجاىة وأريحية ، ثع جاء بعجه ابشو رباح فييا ، وأخح يحتل مكانة رؼيعة في ا
ثع عمي بغ رباح الحؼ يعج السؤسذ الحؿيقي لمػجاىة الجشبالشية في جبل لبشان ، فقج أخحت 
الدعامة الجشبالشية تحتل مكانة رؼيعة في سياسة البالد مشح اوائل القخن الدابع عذخ لع يغب 

يف شؤون البالد ، وقج انجبت ىحه االسخة زعساء اسسيع عغ مجخػ االحجاث الجدام وترخ 
 .(6)دور اساسي في ترخيف شؤون البالدوساسة كبار كان ليع 

لكغ ىحه الػجاىة والشفػذ قػبمت بسشافديغ اخخيغ اشجاء كان مغ نتائجيا بخوز تشافذ 
ا ، وكانت اقصاعي بيغ اسختيغ كبيختيغ ىسا االسخة الجشبالشية وحمفائيا واالسخة اليدبكية وحمفائي

الغمبة في اكثخ االحيان مغ نريب الجشبالشييغ وكان نفػذىا يستج في بعس االحيان الى حجود 
اختيار االميخ الحؼ يحكع البالد ووصل نفػذىا الى اوجو في عيج زعامة الذيخ بذيخ قاسع 

خاء جشبالط السمقب بعسػد الدساء الحؼ تعجػ نفػذه جبل لبشان وامتج خارجيا مع الػالة واالم
ونتيجة لحلظ فقج تعخضت االسخة ألبتداز األمخاء والػالة ال سيسا االمخاء الذيابييغ وكان البجاية 
عمى عيج االميخ حيج الذيابي الحؼ اراد حخمان عمي جشبالط مغ ثخوة عسو الذيخ ؾبالن 
 القاضي ولع يقبل ان يدمسو اياىا اال بعج أن استػلى عمى بعس السدارع والسخوج وؾبس خسدة

. وكان اليجف مغ وراء ذلظ محاولة االمخاء الذيابييغ تقميز نفػذ ىحه (7)وعذخون الف قخش
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. وكان مغ نتائج ىحه الدياسة تحػل (8)احة الفخصة ليع ليصالبػا بالحكعالقػػ وعجم ات

 .(9)الجشبالشييغ الى اسخة داعسة لمسخشحيغ الذيابييغ عمى االمارة بجل مصالبتيع بيا

وصل نفػذ االسخة الجشبالشية اوجو في عيج الذيخ بذيخ جشبالط وولجيو نعسان وسعيج 
رغع محاوالت االمخاء الذيابييغ اتباع سياسة ضخب الدعامات االقصاعية ببعس وتأليب بعزيع 
عمى البعس االخخ ومحاولة تغخيسيع آلفقارىع لحلظ كان لالمخاء الذيابييغ دور كبيخ في تجميخ 

 قصاعي في لبشان بدبب سياسة االمخاء الذيابييغ السالية والزخائبية .الشطامي اال

ولع يكغ نفػذ االسخة الجشبالشية في عيج بذيخ وولجيو نعسان وسعيج نابع مغ دعع االمخاء 
الذيابييغ ليع بل العكذ تسامًا بل ان االميخ بذيخ الذيابي الثاني في الفتخة االولى مغ حكسو 

ولع يكغ يتخح أؼ قخار ، وال يقجم عمى اية خصػة ميسة اال بسذػرة  كان عمى تفاىع تام معو
الذيخ بذيخ جشبالط اعتخافًا بفزمو واستقػاء بدعامتو ومالو ورأيو ورجالو وىحا ما دفع الخحالة 
الدػيدخؼ بػركيارت الى القػل :" إن سمصة األميخ ال تعجو كػنيا ضل ، اما الدمصة الحؿيؿية 

ريت ألبػ سعجػ رزؼ الذيخ بذيخ جشبالط وكان الشاس يخددون " الفيي في يج الدعيع الج
. وقج استسخ الحال عمى ىحا السشػال زمشًا اال ان االميخ صار يزيق ذرعًا (01)والفعل ألخػ عجال"

بيحا الػاقع لكشو ال يدتصيع الخخوج مشو ألنو بحاجة إلى الذيخ بذيخ جشبالط فيػ أقػػ مشو 
ىػ الجعامة االولى لبقائو وتثبيت حكسو وخرػصًا في وسط الجسائذ بالسال والخجال والشفػذ و 

والسؤمخات التي كان في الغالب ىػ وآل شياب الدبب في ؾياميا وقج ورط الذيخ بذيخ جشبالط 
 .(00)0797في كثيخ مشيا ال سيسا محبحة آل نكج سشة 

يق الى ذلظ يسخ كان االميخ بذيخ الذيابي يصسح الى تقػية مخكده في األمارة وكان الصخ 
عبخ اضعاف الدعامات االقصاعية السديصخة في جبل لبشان لحلظ قخر ان يدرع الفتغ 
واالضصخابات بيغ ىحه الدعامات فدانج فئة عمى  حداب اخخػ حتى إذا ما ضفخت احجػ الفئات 

اوجج فئة أخخػ يدانجىا ليقزي عمييا وىكحا فعل مع اسخة ال نكج ثع  وبجأت تبخز قػتيا
، وكان الجشبالشيػن وعمى رأسيع الذيخ بذيخ والسمكييغ التالحقةو  والعسادييغ نييغاالرسال

  .(09)عع الدياسي واالقترادؼ والعدكخؼ جشبالط الى جانب االميخ بذيخ الذيابي يقجم لو كل الج
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 لكغ األميخ بعج ان قزى عمى الدعامات الجرزية الدابقة وأخحت قػة االسخة الجشبالشية
يحدب ليا الحداب جاء دورىع ، فقخر األميخ بذيخ الذيابي اضعاف ىحه األسخة التي كان ليا 
الفزل االول واالساس بالسجيء بو الى سجة االمارة وكانت الخصػة تتسثل بالذيخ بذيخ جشبالط 

 خةاالسو فقام بتػحيج االسخة اليدبكية وتقػيتيا لتكػن اداة في يجه يزخب بيا الذيخ بذيخ جشبالط 
 . وأخح يصالب باألمػال ويمح في شمبيا ، وىي وسيمة ميسة تعسل عمى إفقار(03)الجشبالشية معو

اقتراديًا تسييجًا لعدليع اجتساعيًا وسياسيًا فصمب االميخ بذيخ الذيابي مشو مبمغًا  الجشبالشييغ
م ( 0830-0808مغ السال يبمغ حػالي مميػن قخش ، بحجة أن والي صيجا عبج هللا باشا ) 

شمب مائتي الف قخش ضخائب متختبة عمى الجبل ، ورغع ان الذيخ بذيخ جشبالط وافق عمى 
ويمح عمييا بػية ارىاقو ماديًا ،  الجفع وكتب لو سشجًا بالؿيسة ، لكغ االميخ ضل يصالب باألمػال

وانتيد فخصة تأخخ الذيخ بذيخ جشبالط عغ الجفع فقخر مياجسة مشاشق الذػف ومقاشعات 
شييغ وىجم بيػتيع ، وقصع اشجارىع، ووضع اليج عمى امالكيع ، ىكحا فعل باقإقصاعييغ الجشبال

الدابقيغ وىا ىػ االن يعسل عمى ذلظ ليقزي عمى اخخ مخكد قػة لمجروز في البالد ، واشاع 
لجػ الشرارػ وال سيسا السػارنة ان حخكة الذيخ بذيخ جشبالط ىجفيا الديصخة عمى البالد تسييجًا 

كل ذلظ مغ اجل ان يشفخ الشرارػ مغ الجشبالشييغ، فآلت االمػر الى مػاجية  و عمييعلديصخت
كانػن الثاني  7مدمحة بيغ الصخفيغ في مػقعة شييخة دعيت بـ )مػقعة الدسقانية( في صباح 

، ورغع انترار قػات الذيخ بذيخ جشبالط وحمفائو اال ان االميخ كان يشتطخ الشججة مغ  0895
 .(04)عداكخ العثسانية والي صيجا وال

م ىي التي انقحت االميخ 0895كانػن الثاني  06كان وصػل الشججة مغ والي صيجا في 
مغ البالد الى وادؼ التيع ثع الي سػريا وىشاك سمسيع والي  بذيخ الذيابي خخج الجشبالشيػن 

دمذق الى والي صيجا عبج هللا باشا الحؼ لع يكغ يخغب في قتمو خػفًا مغ تدعدع التػازن في 
جبل لبشان لكغ االميخ بذيخ الذيابي اصخ عمى ذلظ وارسل الى ابشو يصمب مشو ان يأمخ دمحم 

بقتل الذيخ بذيخ جشبالط فاضصخ عبج هللا باشا الى قتمو في عمي باشا والي صيجا عبج هللا باشا 
. وقج شكل مقتمو بجاية الترجع الصائفي واالقتتال السحىبي وتعخضت (05) 0895حديخان  00

 مكانة االسخة الجشبالشية الى االىتداز ، وبجت انيا تتخاجع .
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وصحبو مغ وبحدب السؤرخ ششػس الذجياق فإن االميخ بذيخ فػر جالء الذيخ بذيخ 

البالد شخع بقصع اثار الجشبالشييغ فيجم دورىع وسمب ماليع ومال عذيختيع ومحرػالت امالكيع 
وامالك مغ كان معيع وانتقع مغ كل مغ يعدػ الييع وحتى الجامع الحؼ بشاه في السختارة ارسل 

جشبالط االميخ مغ ييجمو ونقمت حجارتو لبشاء قرخ األميخ اميغ في بيت الجيغ وىجمت دور آل 
التي لع تدتدمع حاميتيا حتى قتمػا جسيعًا ووضع االميخ يجه عمى امالك الجشبالشييغ فأخح قدسًا 
مشيا ووزع الباقي عمى اقاربو ورجالو ، وسمب امػال عذيختيع ، وأما مشاشقيع االقصاعية فقج 

شاىا وزعيا بالذل اآلتي : بأن اعصى الذػفيغ لمذيخيغ حسػد وناصيف نكج وامخىسا ان يدك
وذلظ ليبعجىع عغ ديخ القسخ ، وتدمع شاىيغ آغا الذػف الدػيجاني، وتدمع غشصػس القيػجي 
الذػف الحيصي، فكان االسع لمشكجييغ والحكع ليسا ، واعصى اقميع الخخوب آلل حسادة ، واما 

يحان اقميع التفاح وجبل الخيحان وجّديغ فسشحيا ألبشو خميل ، فدمع االخيخ اقميع التفاح وجبل الخ 
آلل مبيس ، وجديغ آلل ناصيف ، واعصى االميخ بذيخ الذيابي سيل البقاع ألبشائو الثالثة 

 .(06)اعصى االميخ بذيخ ممحع الذػيفات والعخقػبيغ ألبشو االميخ قاسع و 

وكل ذلظ ضشًا مشو انو استأصل االسخة الجشبالشية ولع يعج ليا دور أو مكانة ، لكغ  
السشػال فقج كانت االسخة الجشبالشية تتستع بسكانة ميسة بيغ األمػر لع تدتسخ عمى ىحا 

الدعامات االقصاعية وقج ادرك والي صيجا عبج هللا باشا انو مغ الزخورؼ االفادة مغ 
الجشبالشييغ وال سيسا مغ ابشاء الذيخ بذيخ جشبالط لتذكيل قػة تػازن بيا كفة االميخ بذيخ 

شا باستقجاميع اليو وتصسيشيع ، ولسا جاء دمحم عمي باشا الذيابي لحلظ سارع الػالي عبج هللا با
 وابشو ألحتالل بالد الذام سارع ابشاء الذيخ بذيخ قاسع جشبالط مغ تػلي زمام االسخة واعادة

إلى مكانتيا ودورىا . عبخ التحالف مع دمحم عمي باشا والجخػل في جيذو في  االسخة الجشبالشية
جشبالط باليخوب الى معدكخ العثسانييغ والقتال الى جانبيع  حيغ قام االبغ االخخ لمذيخ بذيخ

ضج قػات دمحم عمي باشا وىحه الخصػة تعبخ عغ بخاغساتية وواقعية واضحة مغ قبل ابشاء الذيخ 
بذيخ جشبالط تتسثل في وقػفيع مع كال الصخفيغ واالفادة مغ السشترخ ، فاستصاعا كال االخػيغ 

م دمحم عمي باشا باعادة االقصاعات الى الذيخ سعيج بغ مغ الحرػل عمى دعع معدكخىع فقا
 .(07)بذيخ جشبالط
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مغ  وما عايذاه وعمى الخغع مغ السعاناة التي شيجتيا حياة االخػيغ نعسان وسعيج جشبالط
ويالت التزييق التي مارسيا االميخ بذيخ الذيابي بحقيع وبحق اسختيع ، فقج تخكت تمظ 

رافقيسا شػال حياتيسا فقج اتدست شبيعتيسا بالػداعة والصيبة والخحسة الدياسة في نفديسا اثخًا 
ونطخًا لمطخوف التي عايذاىا ابان زعامة والجىسا جعمت مشيسا رجميغ قبل ان يبمغ سغ الخجال ، 
فعشجما قتل الذيخ بذيخ جشبالط في عكا كانت والجتيسا الدت خػال ىخبت بيسا مع اخػىع 

م فعخف والي عكا بسكانيع فاستجعاىع اليو ، وأندليع قخية جػلذ اسساعيل الى حػران ثع الذا
 .(08)ج مجة اعادىع الى ديارىع مكخميغ ورتب ليع معاشًا وبع

مغ جانب آخخ سعى االميخ بذيخ الذيابي إلى دثخ اثار الجشبالشييغ عبخ السرادرة   
دة وقج حانت الفخصة والتيجيخ ، لكغ ىحه الدياسية لع تسشع االخػيغ مغ انتياز الفخصة لمعػ 

حيغ قخر الػالي دمحم عمي باشا التػسع باتجاه بالد الذام وضسيا الى والياتو عشجئح سارع نعسان 
جشبالط الى االنزسام الى القػات العثسانية تحت امخة والي حمب وانزع معو اغمب الجروز 

يع في نديب رأػ نعسان وكانػا يدسػنيع "ضيػف الجولة " غيخ ان انجحار القػات العثسانية وىديست
جشبالط الحىاب الى مرخ واصالح عالقاتو مع والي مرخ دمحم عمي باشا فانتقمػا عبخ مخكب 
فخندي اقمتيع مغ احج مػانئ االناضػل ومثل بيغ يجؼ الػالي مبجيًا خزػعو وشاعتو ، وكان 

البكػات وعيغ  دمحم عمي باشا رغبة مشيع في تاليفيع وتقخيبيع قج اكخم وفادتيع ومشحيع القاب
يع باشا وحذج  نعسان جشبالط بختبة ميخاالؼ وشمب مشو الخجػع الى الذام لسدانجة ابشو ابخـا

 .(09)الجروز لو 

أما سعيج جشبالط فكان في ريعان الذباب عشجما وصمت العداكخ السرخية فاختفى في 
ى استحزارىع بالقػة احجػ قخػ صفج واقامػا فييا متشكخيغ ، ولسا بمغ االميخ بذيخ ذلظ سارع إل
قي خسذ سشػات في وقج تع اخح سعيج جشبالط الى الجشجية وتست تخقيتو الى يػزباشي وب

. وبعج اندحاب القػات السرخية مغ بالد الذام ونفي االميخ بذيخ (91)السعدكخ السرخؼ 
 الذيابي مغ لبشان عادت االسخ االقصاعية التي اضصيجىا االميخ الدابق تصالب بامتيازاتيا

وحقػقيا االقصاعية التي صادرىا مشيع وكان مغ بيغ ىحه االسخ، االسخة الجشبالشية التي اراد 
الذيخ نعسان جشبالط استعادة االمالك التي صػدرت مغ ابييع ، وكانت البالد عشج عػدة 
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االخػيغ الييا قج اختمفت كثيخًا في اوضاعيا عسا كانت عميو قبل تيجيخىع فقج وججوا الشرارػ 

خيغ عمى اغمب االراضي ولسا وصمػا الى صيجا ىخع الجروز ألستؿباليع في محاولة العادة مديص
تذكيل الدعامات االقصاعية ، ولسا وصل نعسان وسعيج الى جبل لبشان وججوا السشازل متجاعية 
واالشجار مقصعة ورأػ السيابة الجرزية مشدوعة وغيخ ذلظ مغ احػال البؤس والذقاء ، وأما 

ج عاشػا في بحبػحة مغ العير في ضل حكع االميخ بذيخ الذيابي وىا ىػ يسشييع الشرارػ فق
ويأمل بالعػدة ، وفي ىحا االثشاء كانت الجولة العثسانية قج عيشت االميخ بذيخ قاسع الذيابي 

لسعاشاتو التجارة بالصحيغ اميخًا عمى جبل لبشان أما نعسان وبؿية السذايخ  السمقب ) ابي شحيغ(
فأرادوا استعادة اقصاعاتيع التي سمبت مشيع وبجأوا يطيخون الػجاىة والفخامة في مػاكبيع فداءت 
االميخ بذيخ الثالث ىحه الترخفات وكانت االمػر تشحر بالترعيج االمخاء الجروز وعمى راسيع 

ن وسعيج جشبالط يأممػن باستعادة مكانة االسخة في حكع البالد واالميخ بذيخ االخػيغ نعسا
الثالث والشرارػ ال يخيجون التخمي عغ السكاسب التي حققػىا ابان حؿبة سمفو وىكحا تػلجت 
االسباب ألنجالع الفتشة االولى بيغ الجروز والشرارػ وبحدب بعس السرادر فإن سعيج جشبالط 

 .(90)واستعاد نفػذ الجشبالشييغ ىشاك  الذػف إلى جّديغ وبكاسيغ قاد جسػع الجروز في

 بفخادتو لو يذيج درزؼ  زعيع تمظ، السخحمة لقج اضحى الذيخ سعيج جشبالط بصل
 المبشاني، باليذيع الحخيق إشعال في بزمػع عميو ويذيج الدياسي، الجىاء وألسعية الذخرية،

 بذيخ األميخ بيغ الخالف لكغ الجشبالشية، والدعامة نفػذه استعاد بعجما جشبالط سعيج نجع لسع
 وانحياز القسخ ديخ في الذيابي محاصخة إلى تصّػر الحؼ الجروز، واألعيان الثالث الذيابي

 نذػب إلى ماأدػ بعبجا، معدكخ في السديحييغ الفالحيغ وتجيير إليو الساروني البصخيخك
( 99)االنكميدؼ  الفخيق في بارعاً  العباً  جشبالط سعيج مغ جعل ،(0840) األولى األىمية الحخب

وىكحا عاد ال  .اليجػم خط إلى االنجفاع في الدخيع والطييخ السمعب وسط إلى الجفاع مغ يشتقل
جشبالط والجروز مغ وراءىع سادة الجبل واستعاد االخػيغ نعسان وسعيج مكانة االسخة مججدًا وتع 

. فػصمت (93)ة االمارة الذيابية في لبشان معمشًا نياينفي االميخ بذيخ الثالث الى استانبػل 
الدعامة الجشبالشية اوج قػتيا في ىحه السخحمة ولعبت ادوارًا ميسة في مختمف تصػرات االزمة 

والتي انتيت بػفاة ( 94)م0861ولغاية انجالع احجاث  0841الدياسية التي عاشيا لبشان مشح عام 
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عمى سجة الدعامة ، بعج ان تخبع (95) م0860ايار  00سعيج جشبالط بالدجغ بسخض الدل في 
 .(96)ثسانية عذخ سشة 

بخعاية  ويبجو ان الشفػذ االنكميدؼ كان كبيخًا بالشدبة لمجروز فقج حطيت االسخة الجشبالشية
خاصة مغ بخيصانيا ؼبعج وفاة سعيج جشبالط في الدجغ بسخض الدل وبعج اسبػع عمى وفاتو 
تػجو لػرد دوفخيغ وكان وقتيا عزػًا في لجشة بيخوت الجولية عغ بخيصانيا لمشطخ في وضع 
نطام ججيج لمبشان والشطخ في مدالة العقػبات والتعػيزات الخاصة بجبل لبشان ، تػجو دوفخيغ 

مشدل سعيج جشبالط في السختارة معديًا ولجيو نجيب ونديب ووالجتيسا بجر اميغ الجيغ  الى
ومػاسيًا ومؤكجًا ليع بأنو سيذسميع بعصفو ويعيج ليع امالكيع ، وقج وردت تمظ العبارة في تقخيخ 

شسأنيع بان و  0860ايار  08رفعو القشرل البخيصاني في بيخوت السدتخ بػنتػفيميػ بتاريخ 
مسا يعدز القشاعة بالجعع البخيصاني الكبيخ ليحه االسخة والحؼ ارساه  (97)ع ستعاد الييع امالكي

 . 0841والجىع سعيج جشبالط مشح عام 

 ثانيًا : دور األخهين نديب ونجيب جنبالط في استعادة مكانة االسرة الجنبالطية

،أما  ونجيب نديب ولجان وليسا( 98)الجيغ أميغ بجر الديجة مغ سعيج جشبالط قج تدوج كان
. ولسا انجلعت احجاث (99)م0859م وأما نجيب فػلج سشة 0854كانػن االول  6نديب فػلج في 

وتذكمت المجشة الجولية تع انذاء نطام ادارؼ خاص في لبشان سسي بـ)نطام السترخؼية (  0861
م وبشاء عمى ىحا الشطام تع تصبيق احجث نطع االدارة في ذلظ الػقت وتع تقديع 0860سشة 

ل عمى رأس كل البالد الى سبعة قائسقاميات وواحج واربعيغ مجيخية او ناحية ومئات القخػ وجع
وحجة ادارية مػضف تابع لمسترخف الحؼ تعيشو الجولة العثسانية بالتذاور مع اعزاء المجشة 

وكانت قائسقامية الذػف تعج ( 31)غت ىحا الذكل الججيج مغ االدارة الجولية االوربية التي صا
مغ  أكبخ قزاء في جبل لبشان ، وكان ىحا السشرب يسثل اعمى مشرب يحمع بو الجروز وان

وشبيعي في مثل ىحه الحال ان يدعى ( 30)اس سيج قػمو وصاحب الرجارة فييع يتػاله يخاه الش
ابشاء سعيج جشبالط في استعادة مكانة اسختيع في حكع البالد فتػلػا الكثيخ مغ السشاصب في ىحا 

 العيج وعدزوا مغ مكانة االسخة اداريًا واقتراديًا.
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ن ىحا القزاء كان مدؤواًل عغ ناحية الذػفيغ التي ولمتجليل عمى اىسية قزاء الذػف فإ
قخية وىي اكبخ نػاحي قزاء الذػف  99كانت تجار مغ قبل نجيب جشبالط وتتالف مغ نحػ 

وناحية الغخب وناحية الخخوب والعخقػب والعخقػب الجشػبي والعخقػب الذسالي وناحية الغخب 
ة الغخب االعمى وناحية الجخد الجشػبي الذسالي وناحية الجخد الذسالي وناحية السشاصف وناحي

فزاًل عغ وجػد محكسة ( 39)( قخية 919لشػاحي تتالف مغ نحػ )وناحية الذحار وكل ىحه ا
 .(33)لمسالية وكاتب تحخيخات وتمغخاف  بجاءة وىيئة ضابصة يخأسيا يػزباشي ومجيخ

 البعس يعارض حيغ ففي المبشانية، الداحة عمى ججل مػضع الدياسي التػريث يذّكل
 أمام السجال وإفداح الدمصة تجاول تدتجعي التي الجيسػقخاشية لألصػل مشاؼًيا ويخاه  التقميج ىحا

 التػريث في العيب أن اآلخخ البعس يخػ  القخار، مخاكد إلى والػصػل الحكع لتػّلي الجسيع
 ومػاقفو مسارساتو ولتكغ اقإدارة لتػّلي الالزميغ والشزج بالكفاءة يتسّتع الػريث مادام الدياسي

وتقجم االسخة الجشبالشية نسػذجًا ( 34)ألسالفو  الدياسي االرث استسخار إما يقّخر الحؼ الحكع
واضحًا لسدألة التػريث الدياسي رغع التبجل الػاضح بانطسة الحكع التي مخت عمى لبشان مسا 

العائمة الجشبالشية يعدز القشاعة بان التػريث الدياسي يذكل واحجًا مغ اىع االسذ التي بشت 
 نذاشيا في لبشان.

ويذيخ يػسف الحكيع في محكخاتو الى مدألة الحدبية في لبشان ويبيغ ان الحدبية في لبشان 
قامت اواًل في قزاء الذػف بيغ الجروز ، وىي قجيسة العيج تعػد الى زمغ انتقال الحدبية 

يغ زعسائيا وىع : ال جشبالط وعساد الؿيدية اليسانية اليو ولسا خال الجػ لمؿيدية بجأ الخالف ب
ونكج وعبج السمظ وتمحػق حػل حكع الذػف وبعجىا ندلػا عشج رأؼ الحؼ يقػل باسشاد الدعامة الى 
اميخ ارسالني ألنو ضل دومًا عمى الحياد فتعاقب االرسالنيػن عمى الحكع حتى دب الخالف 

 .(35)يبيشيع ثانية بيغ الحدب الجشبالشي والحدب اليدبك
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لقج اقبل وجياء لبشان مغ ذوؼ الدعة والعمع والسعخفة عمى كدب ثقة الحاكع صاحب 
الكمسة العميا بسا تيدخ لكل مشيع مغ وسائل الطيػر ، تػصاًل لالشتخاك في ادارة شؤون الجبل 
وتشافدػا في احخاز السشاصب االدارية والقزائية ووضائف الجواويغ اعتقادًا مشيع بان القائسيغ 

قام ىع مجيخو سياسة لبشان الجاخمية ومجيخو شؤونيا العامة ، حتى اعتبخ في وقت ما بيحه الس
شيػخ الرمح ومختارو القخػ ومػضفػ البمجيات مغ رجال الدياسة فكان ىحا االؾبال عمى 
الػضائف سببًا لتشازع الدعساء وذوؼ الشذاط حػل االشتخاك في الحكع ، وانقدسػا احدابًا تغمبت 

الصائؽية الجيشية والسحىبية فمع يبق مغ اثخ لمتداحع بيغ شائفة واخخػ بل  لحدغ الحع عمى
كحلظ حتى الحخب العالسية انحرخ في االحداب الستعجدة ضسغ كل شائفة عمى حجة ودامت 

 .(36)االولى

 نجيب جنبالط ودوره الدياسي في عهد المتررفية  -2

كان والجه سعيج مذغػل  وىػ االخ االصغخ لشديب ، وؼيسا جشبالط بالشدبة لشجيب
بالدياسة تعيجتو والجتو الدت بجر اميغ الجيغ مع اخيو نديب ، وعشج وفاة سعيج جشبالط اوصي 

( 37) ارسالن وقتيا قائسقام الجروزدمحم ارسالن ان يكػن وصيًا عمى ولجيو نديب ونجيب وكان دمحم

يخوت التي كان يجيخىا السعمع في ب( 38)وأما والجتيع فقج قخرت ان تزعيسا في السجرسة الػششية 
ولسا تخخج عيشتو الحكػمة مجيخًا لشاحية الذػف الحيصي أو الحيثي وكان ( 39)بصخس البدتاني

نجيب رجل محب الصحابو وكان مقتشع بسجيخية الذػف الحيثي ، وقج استسخ نجيب جشبالط في 
ان تدمسا مجيخية م ، ولو ولجان عمي بظ وفؤاد بظ المح0893ىحه الػضيفة حتى وفاتو سشة 

لمشاحية وىػ والج كسال  الذػف الحيثي فدكغ االول بيخوت اما فؤاد فمع يدل في السختارة مجيخاً 
. وبحدب سالشامة الجولة العثسانية فإن نجيب بظ جشبالط كان يذغل مشرب مجيخ (41)جشبالط 

   (40)غ قخػ الذػف( قخية م99يصخ عمى )ناحية الذػفيغ وىػ مغ الختبة الثانية وىحه الشاحية تد
كان رؼيع االخالق قػؼ الذخرية بعيج الشفػذ كثيخ االحدان حتى لقب بالدمصان حدغ لفخط 

، ونتيجة لتسيده وجيػده نال مغ الجولة العثسانية الختبة الستسيدة (49)وحبو لالحدان وشعبيتوكخمو 
الثانية مغ دولة فارس وقج والػسام السجيجؼ الثالث والعثساني الخابع ووسام خػرشيج مغ الصبقة 

 شؿيقو إلى ألت التي والدعامة الدياسة عغ خمف ولجيغ ىسا عمي وفؤاد ، االول انرخف
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تججر االشارة الى ان الدعامة الجشبالشية كغيخىا مغ الدعامات البارزة كانت حخيرة  .(43)فؤاد

ائسقامية الذػف كانت عمى تػلي مشاصب القائسقامية في الذػف والسجيخيات التابعة ليا ذلظ ان ق
تعج اكبخ قائسقاميات جبل لبشان مغ حيث السداحة وعجد الشفػس والػاردات وكان القائسػن عمييا 

. لحلظ (45)ارفع الختب مغ الجولة العثسانية ويحرمػن عمى ( 44)يأتػن مباشخة بعج السترخف
احة ممحع ارسالن نمحع سعي االسخة الجشبالشية في ضخوف عجة لقمب الحكع حتى تسكشػا مغ از 

رغع تححيخ القشرل الفخندي روسان  (46)ا والسجيء بسشافدو مرصفى ارسالن السقخب مغ فخند
مغ مػبة ذلظ التحػل خاصة وان رستع باشا كان عازمًا عمى انذاء ناحية ججيجة في الذػف 

يج االسفل يعصييا لشديب بظ جشبالط وقج ححر روستان مغ ىحه الدياسة التي ستخكد الدمصة ب
اسخة واحجة قػية وغشية لكغ رستع باشا لع يعبأ بتمظ التححيخات وانذأ مجيخية الذػف الدػيجاني 
ودعا نديب جشبالط الدارتيا فتسمظ روستان الػيع وسسي الخصػات التي تست مشح عدل ممحع 
حتى انذاء السجيخية الججيجة بـ " بعث الجشبالشييغ" وتشبأ بان الذػف سيػحج بيج نديب 

 .(47)طجشبال

وىشاك سبب اضافي يسكغ اضافتو الى ذلظ وىػ ان الدعامة الجشبالشية فزمت تدمع 
مشربي القائسقام ومجيخ الشاحية عمى ان يكػنػا اعزاء في مجمذ االدارة ألن ليحيغ السشربيغ 

 ، عنفػذًا كبيخًا وتأثيخا عسميًا كسا انيع لع يخيجوا ان يربحػا اعزاء بأصػات مغ يعجونيع اتباعًا لي
 كسا ال يخيجون ان يتداووا في السخكد مع مغ ىع ادنى مشيع او مغ كانػا متدمسيغ قإمالكيع

. وبالتالي فإنو بخالف ما ذكخه لػنغخيغ بأن مشرب (48)وجاؤوا عغ شخيق االنتخابات 
 .(49)غ شخيق االختيار مغ قبل السترخفالقائسقاميغ يتع تدشسو عغ شخيق االنتخاب بل ع
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 ججول بأبخز مغ تػلى قائسقامية الذػف في عيج السترخؼية : وؼيسا يمي

 المدة االسم ت
 2873-2860 االمير ممحم ارسالن 2
 2884-2873 االمير مرطفى ارسالن 0
 2892-2884 الذيخ نديب بك جنبالط 3
 2890-2892 الذيخ سعيد حمدان 4
 2920-2890 االمير مرطفى ارسالن 5
 2920 االمير شكيب ارسالن 6
 2924-2920 الذيخ نديب بك جنبالط 7
 2925-2924 االمير سامي ارسالن 8
 2929-2925 االمير تهفيق ارسالن 9

 2922-2929 االمير شكيب ارسالن 22
 2920-2922 الذيخ نديب بك جنبالط 22
 2925-2923 االمير تهفيق ارسالن 20
 2925 االمير عادل ارسالن 23

 

 نديب جنبالط ودوره الدياسي في عهد المتررفية واالنتداب  -0

أما نديب جشبالط فيػ االخ االكبخ لشجيب ولج في السختار بالذػف ودرس ايزًا مع 
 لمجراسة انتقل اخيو في السجرسة الػششية في بيخوت ودرس المغتيغ العخبية واالنكميدية ،  ثع بعجىا

بشجاح ، وما ان تخخج  وانيياىا, الدػرية) الجامعة االمخيكية الحقًا (  الكمية مجرسة في العميا
في بجاية  (50)م0869سشة  (51)حتى عيغ مجيخًا لشاحية الذػف الذػيداني ) الدػيجاني (

 جشبالطا باش نديب تػلى كسا (53)وىػ لع يبمغ الخامدة عذخ مغ العسخ( 59)باشافخنكػ مترخؼية 
فقج كان عميو االنتطار اكثخ مغ عذخيغ سشة حتى  0884 أيار 95 في الذػف قائسقام مشرب

يحرل عمى مشرب القائسقامية ويتشافذ مع االرسالنييغ حػل بعج ان كانت السشاصب التي 
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تػالىا اقترخت عمى السجيخيات ال القائسقاميات ، فقج تػلى االرسالنيػن حكع الذػف ثالثة 

 (54)وفخنكػ ورستع ، فمسا عيغ واصا باشا مترخفاً وعذخيغ سشة بال انقصاع ، في عيػد داؤد 
مال الى سياسة ججيجة في الجبل ، وال سيسا في الذػف ، وكان مغ بػاكيخىا اقراء االميخ 
مرصفى ارسالن عغ حكع ذلظ القزاء وتعييغ نديب بظ جشبالط خمفًا لو وكان نديب بظ 

يخ نقل اليو مغ رئاسة دائخة جشبالط عسخه تدع وعذخيغ سشة لسا دعي الى ىحا السشرب الخص
وقج نذخت ( 55)الجداء في ديػان استئشاف جبل لبشان وقج احجثت تعييشو عمى الذػف دويًا وىدة 

جخيجة لدان الحال خبخ تعييغ نديب جشبالط في مشرب القائسقامية جاء فييا :" بعج مغيب اول 
ليسام االروع عدتمػ نديب وواصا باشا حاكع لبشان بجشاب ا امذ االثشيغ استجعى حزخة دولتل

بظ جشبالط وواله قائسقامية قزاء الذػف ، يبجؼ حدغ التعصف اليو واالعتساد عميو ، ويحكخ لو 
في خالل ىحه التػليو شيب شباعو ونداىة اخالقو ووفػر اشالعو ، إلى سائخ مطاىخ التعاشف 

واجب " الجور والتدميع " الججيخة وكان قج حزخ لجيو بالتػجو الى مخكد القائسقامية يجخؼ خمفو 
فمبى مدتعصفًا حزخة الحاكع الى ابقاء التفاتو عميو ، وان رفعت القائسقامية عشو .. ولسا 
انرخف القائسقام الججيج مغ نادؼ الحاكع سّيخ االوامخ تحت ستػر الميل الى مجيخؼ القزاء 

حيع بتػليتو ، ويدأل ومذايخو واعيانو وكبخائو ، يشياىع عغ استعسال البارود في محافل افخا
خاصتيع ان تػاؼيو يػم االربعاء  الداعة الخامدة لدساع البيػريمجؼ الكخيع ناشقًا بتػليتو خصة 
القائسقامية ولقج انتذخت البذائخ في العذائخ تحاكي البخق او اسخع ، وحمت عمييع حمػل الغيث 

بسا قمشا وما قالػا فإن لعدتمػ  او انفع ، بل كانت كزػء البح او اسصع . وما غاليشا وما غالػا ،
نديب بظ اخالقًا كالدىخ او اضػع وزكاًء وقادًا وفؤادًا كخيسًا مجبػاًل عمى الفزل ، مفصػرًا عمى 
جػالب الفخخ والشبل وآلل بيتو في لبشان مآثخ محكػرة وصشائع مخوية مأثػرة ىجاه هللا الى ما 

خ اعسالو صادرًا عغ العجل متبعًا الحق يجسع القمػب ويذج عالئق االتحاد وان يكػن في سائ
 .(57)م 0890في رئاسة القائسقامية حتى وقج استسخ  (56)خصة تػالىا مغ قبل " شأنو في كل 

. ثع عاد قائسقامًا عمى الذػف حتى (58)0893خئاسة دائخة الجداء حتى سشة ثع يعػد ل
ومسا  (61)(0930-0871)، فجاء بعجه تػفيق ارسالن  0909، ثع استقال سشة  (59)0914سشة 

 يالحع كسا يقػل سعيج مخاعاة السترخفيغ لسدألة التػازنات ال سيسا بيغ االسختيغ الجشبالشية
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واليدبكية سػاء االرسالنييغ او العساد فعشجما تدشج رئاسة دائخة الجداء لذخز جشبالشي فإن 
او ارسالني والعكذ صحيح كسا انو كان يجخؼ  قائسقامية الذػف تدشج الى شخز يدبكي

. لكغ السيع في األمخ ان مشرب القائسقامية كان (60)ب في ىحه السشاصب بيغ االسختيغ التشاو 
حيغ اتفق الدعامات االقصاعية  0849االرسالنية مشح تأسيذ القائسقامية سشة  محرػرًا باألسخة

امخًا دون مذاورتيع وقج استسخ البيت  عمى اسشادىا الى االرسالنييغ شخيصة ان ال يقصع
 .(69)ب جشبالط فتع اسشاد السشرب اليو االرسالني في ىحا السشرب حتى مجيء ندي

 وسياسية إدارية مشاصب وتػلى جبممبشان، في نديب جشبالط حؿبة السترخؼية عاصخ لقج
الصائفة الجرزية في ثع  وأخيو والجه بعج الجرزية الجشبالشية األسخة زعامة تخأس. العيج ذلظ في

 تػفي نديب ولع يخمف عؿبًا . .لبشان عسػماً 

-0873باشا)  ورستع, باشا فخانكػ وىع, لبشان في السترخفيغ نطخ جشبالط نديب لفت
 مشيا, ادارية وضائف عجة ُمشح وقج, مشيع فقّخبػه, م( 0899-0883باشا ) وواصا, ( 0883
 في تشاوب وقج, 0884 عام الذػف قزاء وقائسقام 0983 عام, اقإستئشاؼية الجداء دائخة رئيذ

كان رستع باشا يعد مكانو فقخبو  .سشة ثالثيغ خالل آل أرسالن بعس أمخاء مع السشرب ىحا
لمجولة العثسانية صجر امخ السترخف رستع باشا بدمخ  اليو وبالشطخ لسا عخف عشو مغ اخالص

/ كانػن  04و مجيخًا عمييا وذلظ في ناحية الذػف الدػيجاني عغ مخكد قائسقامية الذػف وجعم
م فدمظ مدمكًا جسع ؼيو بيغ اكتداب رضى اوليا االمػر وبيغ كدب قمػب االىالي 0873االول 

وقج مكث في ىحا السشرب نحػًا مغ عذخ سشػات متحميًا بحدغ االدارة والعدم بتشفيح االوامخ 
لختبة الثانية مغ الرشف الثاني في وعخفانًا لو بيحه الجيػد مشحتو الجولة بشاء عمى ذلظ وسام ا

ج باىسية م مسا ضاعفت ىستو بخجمة الجولة وجعل يبث بيغ اىمو حبيا ويذي0877آب  07
، وعشج انجالع الحخب الخوسية العثسانية اضيخ نديب جشبالط غيخة  (63)الصاعة الولياء االمػر

العثسانية ومغ االمػر التي تبخع وحسية عاليتيغ فبحل امػالو وحّخض االىالي عمى اعانة الجيػش 
 .(64)بيا راتبو الذيخؼ كاماًل شػال مجة الحخب
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فدمظ 0883ولسا تػلى واصا باشا السترخؼية عيشو رئيدًا لجائخة الجداء االستئشاؼية في  

في ىحا السشرب مدمظ العجالة وازدادت مكانتو رفعة عغ الجولة وعشج الشاس ونطخًا لشجاحو في 
قائسقامًا عمى الذػف، وقج أّرخ الجكتػر شاكخ  0884ايار  95مت اليو عيغ في السيام التي اوك

 : (65)ؼ قريجة بيحه السشاسبة جاؼ فييا الخػر 

 قائمقامية الذهفين قد بزغت                     

 كأنها نجمة في األرض سياره                                                

 تت من الذرق ضمن الغرب قد أسرت أ                    

 واليهم قد هربت لمذرق دواره                                                

 مذ خيروها أجابت ارخها هربي                    

 2884فإنني لنديب المجد مختاره                    

السشرب قخابة ثالثيغ سشة ، وما انفظ بعجىا مع االميخ مرصفى ارسالن يتخاوحان ىحا 
ونال  0885كسا ان نجسو أخح يمسع ومكانتو تدسػ فشال الختبة الستسايدة والػسام العثساني الخابع 

ونال بعج ذلظ وسامًا رؼيعًا مغ دولة الفخس ووسام  0888الختبة االولى مغ الرشف االول سشة 
سيجالية الحىبية الحجازية ولسا جمذ الشيزة العخبية الثاني ووسام جػقة الذخف مغ رتبة فارس وال

 .(66)لقب باشا ووسامًا رؼيعًا ايزًا  السمظ حديغ عمى السسمكة الحجازية مشح

( قخب نديب بظ جشبالط الحؼ اضحى 0917-0919وفي عيج مترخؼية مطفخ باشا)
ي عيج السترخف اشج مشافدي مرصفى ارسالن وخرسو فقج كان االخيخ ذات كمسة ونفػذ ف

 .(67)ػم باشا الدابق نع

الحؼ قادتو جسعية االتحاد والتخقي ضج الدمصان عبج الحسيج الثاني  0918وفي انقالب 
( واعادة العسل بالجستػر العثساني شيجت جبل لبشان تبايشًا في السػاقف بيغ مغ 0876-0919)

رّحب وبيغ مغ عارض فالسخحبػن باعالن الجستػر دعػا الى انجماج مترخؼية جبل لبشان في 
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حخكة التحخر التي تعيذيا الجولة العثسانية والتخمي عغ كل االمتيازات التي مشحت ليا بسػجب 
 (68)وخاصة مدألة السذاركة في انتخابات مجمذ السبعػثان العثساني 0860بخوتػكػل عام 

واغمب ىؤالء كانػا مغ مؤيجؼ السترخف والميبخالييغ وكانت الصائفة الجرزية في شميعة القػػ 
ة لتسثيل لبشان في مجمذ السبعػثان وقج قجمت عخائس مغ اىالي الذػف الى القائسقامية السؤيج

تصالب بالسذاركة وقج كتب القشرل الفخندي في بيخوت يقػل " يجج الجروز في االنزسام الى 
الجستػر وسيمة لسحاربة ما يجعػنو العشرخ الساروني في لبشان انيع يأممػن في خزػعيع 

دائج الػاليات ان يتسكشػا مغ االتحاد مع اخػانيع في حػران ؼيذكمػن في لمقانػن العام ال
لشفػذ الحؼ قزت السدتقبل اكثخية تجج نفديا في وضع تدتصيع استعادة نفػذىا في لبشان ىحا ا

أما عغ مػقف نديب جشبالط وبعس الشخب الدياسية فقج رفس  (69)"0861عميو احجاث 
االلتحاق بسجمذ السبعػثان والحفاظ عمى امتيازات لبشان مسا يعشي انو كان ضسغ التيار 
السعارض النتخاب السجمذ والحفاظ عمى امتيازات لبشان وحزي ىحا التيار بتاييج القشرل 

لتخػفو مغ ان يفتح ذلظ الباب امام الجولة  الفخندي في بيخوت ومعو القشرل البخيصاني ربسا
العثسانية لمسصالبة بتسثيل مرخ وفي الشياية انترخ التيار السعارض لمسذاركة في االنتخابات 
وبقي جبل لبشان دون تسثيل في البخلسان العثساني ، وال اجج تفديخًا مشاسبًا لسػقف نديب جشبالط 

وانرياعو لمشرائح البخيصانية ونكاية بالسػقف مغ ذلظ سػػ حخصو عمى امتيازات جبل لبشان 
االرسالني الحؼ جدجه شكيب ارسالن انحاك ، لحلظ يبجو ان السراعب التي اخحت تػاجييا 
الجولة العثسانية تحت حكع االتحادييغ شجعت اغمبية التيارات المبشانية لمبحث عغ بخامج 

 .(71)رية او عخوبية او نحػ تػجيات سػ  اصالحية لبشانية اما مجعػمة مغ فخندا

كان نديب جشبالط  (70)وىػ بجاية عيج السترخف اوىانذ باشا 0903وفي مصمع عام 
كسا يقػل  –كبيخ آل جشبالط وزعيع الحدب الجشبالشي قائسقام عمى قزاء الذػف وقج امتاز 

بحدغ الخمق مع الثخوة والدخاء السػروثيغ مغ ابيو وججوده مسا جعل بيتو مػصػفًا  -الحكيع
ببيت مال الجروز ثع يزيف الحكيع عمى ذلظ :" ان قبػل رجل ثخؼ وسخؼ كشديب بظ جشبالط 
وضيفة قائسقام ال يدتغخبو القارغ بعجما اوضحشا لو اىسية الػضيفة في نطخ المبشانييغ واعتبارىع 

 . (79)ػاليات وااللػية نفػذًا ووجاىة "رئاسة االدارة في القزاء شبيية بكل رئاسة ادارية في ال
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وقج ذكخ الحكيع ؾيام السترخف اوىانذ باشا قيػميجيان بديارة الى قائسقامية الذػف 

آنحاك نديب بظ جشبالط الحؼ حذج الجساىيخ العخيزة الستؿبال الحاكع مع  وكان القائسقام
حاشيتو وحزخىا اىل القزاء واالقزية السجاورة ييتفػن بحياة الحاكع وحياة القائسقام نديب 

اعج نديب جشبالط مأدبة فخسة حزخىا ناس كثيخون مغ مختمف انحاء الجبل وقج جشبالط وقج 
مجحو يػسف الحكيع وقال في ىحا الرجد ان نديب بظ جشبالط اول زعيع سمع مغ نقسة الشقاد 
وسائخ الشاس عجا مغ كان يصسح الى وضيفتو وكان الجساىيخ الحيغ شاركػا السجعػيغ في 

 .(73)فقخاء نريب مشيا وكان لم شعاميع يعجون باآلالف

وفي حؿبة الحكع الؽيرمي عّبخ نديب جشبالط عغ تػجيو القػمي والسدارعة بتػكيل 
االميخ ؼيرل بغ الحديغ الحزػر الى مؤتسخ الرمح في باريذ والتحجث باسع دروز لبشان 

وقبل ان يعػدا الى ( 74)ى العساد وبايعاه عغ دروز لبشان وحزخ بشفدو الى دمذق ومعو مرصف
لبشان استحرل ؼيرل مغ والجه الذخيف حديغ ارادة ممكية تسشح نديب جشبالط وسام االستقالل 
مع لقب باشا ، وعيغ مرصفى العساد عزػًا في مجمذ شػرػ ، وىكحا استصاع نديب جشبالط 
التعبيخ عغ تػجيو القػمي بالتحاقو بالحكػمة العخبية ومداعجتيا ، وقج وججنا اصجاء ىحا التأييج 

قف الجروز الجاعع التحاد جبل لبشان مع سػرية في ضل حكػمة عخبية ورفس االنتجاب في مػ 
الفخندي والعسل ضجه وكان قادة الجروز عمى صمة دائسة بسعتسج الحكػمة العخبية في بيخوت 

 .(75)الجعاية الفخندية  يعسمػن ألفذال

الحدب والػثائق الفخندية تخصئ في عجىا محسػد جشبالط وممحع حسادة زعيسي 
الجشبالشي والرحيح انيسا مغ اقصاب الحدب الجشبالشي ألن ىشاك نديب جشبالط وابغ اخيو 
فؤاد جشبالط ابغ نجيب اكثخ اىسية مشيسا فقج كان نديب وفؤاد جشبالط مغ ابخز معارضي 
االحتالل الفخندي لحا اوصى السفػض الدامي جػرج بيكػ بتدسية محسػد جشبالط عزػا في 

ي االول ونائبًا لخئيدو بجافع الحخص عمى استسالتيع ومخاعاة لمسعادلة الدياسية القائسة الػفج المبشان
في لبشان السعادلة الجرزية السارونية ضّشا مشو ان ذلظ قج يقّخب الحدب الجشبالشي ومغ ورائيع 

 .(76)الفخندي الجروز مغ االنتجاب 
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في مختمف السجن الدػرية  شافت ىحه المجشةكخيغ االمخيكية  –ولسا تذكمت لجشة كشج 
وضعت تقخيخًا أعمشت ؼيو أن األكثخية السصمقة مغ 0909 شيخؼ أيارو آبوالفمدصيشية ما بيغ 

لالشالع عمى اماني الذعب المبشاني وأيزًا  العخب تصالب بجولة سػرية مدتقمة استقالاًل كامالً 
تسػز  00و 01الى لبشان في  واثشاء زيارتيا( 77)ػرؼ في االنتجاب الفخندي مغ عجمووالد

تسدظ نديب جشبالط والػفج السخافق لو في اثشاء مقابمتيع لمجشة في صيجا وقجمػا   (78)0909
شمبات تتصابق مع السؤتسخ الدػرؼ العام وشالب نديب جشبالط ان ال يكػن حاكع لبشان مغ 

. ووصل االمخ حجًا بالتيار (79)يعػد الى االميخ ؼيرل بغ الحديغ ابشاء لبشان وان أمخ تعييشو 
الجشبالشي الحؼ مثمو نديب ونخبة مغ زعامات الجروز مقابل تيار صغيخ مصالب باالنتجاب 

 .(81)نات ليع والتيجيج بالقتل لبعزيعالفخندي ان مشعػا ىحا التيار مغ مقابمة المجشة وتػجيو االىا
ػجبو مجمذ االدارة المبشاني تسػز حل بس 09بإصجار قخار في  وبالخغع مغ ؾيام الجشخال غػرو

فإن بيانًا صجر باسع مجمذ االدارة وصف االعزاء السػقعيغ بالستآمخيغ والسختذيغ وؾّبح 
اعساليع بدبب مصالبيع باستقالل لبشان عغ سػريا ووسيع حجوده وكان نديب جشبالط احج 

يخ وعّبخ البيان الدبعة السػقعيغ عمى البيان رغع انو لع يكغ مغ اعزاء السجمذ االدارؼ الكب
الحؼ اصجروه عغ ادانتيع ، ومغ جيتو لع يكتف نديب جشبالط بحلظ بل بعث ببخؾية الى رئيذ 
الػزراء الفخندي يحتج فييا باسع جسيع دروز لبشان عمى العسل الفطيع الحؼ اقتخفو بعس اعزاء 

اء أن يثق مجمذ ادارة لبشان إذ حاولػا خيانة وششيع ، وقرجوا بيعو ويخجػ مغ رئيذ الػزر 
. ويبجو ان سبب ىحا التحػل الجراماتيكي في مػقف (80)عمق الجروز بػششيع لبشان وفخندا بت

نديب جشبالط وبؿية الدعامات الجرزية ادراكيع باستحالة تػحيج لبشان مع سػريا تحت حكع االميخ 
 ؼيرل وخذيتيع مغ سحب السػارنة لمبداط مغ تحت ارجميع وىع يذكمػن دولة ججيجة تحت

رعاية فخندا مسا سيؤدؼ الى استبعادىع كميًا عغ السذاركة الدياسية في الجولة الججيجة وتحػل 
ميدان القػػ لرالح السػارنة فكان البج مغ قخاءة الػاقع الدياسي قخاءة بخاغساتية تزع الصائفة 

قميسية الجرزية في مقجمة اولػياتيع في العسل الدياسي والعسل بالسسكغ والستاح في ضل ضخوف ا
ودولية شجيجة التعقيج . وفػق ىحا وذاك اشار حدغ البعيشي بػضػح الى دور السعتسج البخيصاني 
في لقاء مع بعس زعاماتيع اكج ليع بزخورة قبػل االنتجاب الفخندي بيغ ليع ان لبشان وسػريا 

يا تخمي واضح مغ قبل بخيصاناضحتا مغ حرة فخندا فال مجال ليسا سػػ قبػل ذلظ مسا يعشي 
 .(89)عشيع 
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زار الجشخال غػرو الذػف وجديغ معقل الجشبالشية وىشاك اؾيع لو  0991نيدان  7وفي 

استؿبال حاشج عشج ابغ نجيب جشبالط فؤاد جشبالط في السختارة تغّيب عشو نديب جشبالط لدبب 
ة صحي ، رغع انو بات مؤيجًا لالنتجاب الفخندي وقج اضيخ فؤاد جشبالط والء الصائفة الجرزي

وعػاشفيا لفخندا مسا يطيخ التحػل نحػ السػقف مغ االنتجاب الفخندي بحيث شسل جسيع 
مثل  0909السعارضيغ السؿيسيغ في جبل لبشان حتى الحيغ بايعػا ؼيراًل في دمذق في صيف 

 .(83)ػا مغ ابخز مؤيجؼ سمصة االنتجاب نديب جشبالط فيع االن اضح

, والدتيغ الدابعة يشاىد عسخ عغ 0999 عام الثاني تذخيغ 00 في جشبالط نديب تػفي
 .األسخة مجفغ في السختارة في دفشو وتع البالد واعيان, الفخندي الدامي السشجوب جشازتو وحزخ

 ثالثًا : أبرز االنجازات في عهد األخهين نديب ونجيب جنبالط 

الكبيخ في مجيخية الذػف  الشيخ عمى جدخ انجازاتيسا عسل نديب عمى أنذاء مغ
 عيغ ىشاك وحفخ, بعقميغ بمجة إلى السياه بجخ وقام( 84)مؤديًا إلى البقاعالحيصي مغ مالو الخاص 

 في الحكػمة دار بشى 0915 ( عام0919-0917) باشا مطفخ السترخف عيج وفي .ماء
 شخيقا ومجّ  0895 سشة البخامية قرخ وبمغت نفقاتو الف ومائتي ليخة انكميدية بشى الذػيفات

 وصيجا جديغ مشاشق في والسداجج الكشائذ مغ عجداً  السختارة وبشى إلى الجيغ بيت مغ لعخبات
 أعسالو ومغ .الحخب ايام شػال الجشػد عذخات رواتب دفع األولى العالسية الحخب والذػف وفي

 أوسسة عجة الجول وُمشح مغ عجد قبل مغ تع تكخيسو .حصيغ في شعيب الشبي مقام في غخفة بشاء
 العثسانية الجولة وسام :مشيا الياشسية الحجازية والسسمكة الفارسية والجولة العثسانية الجولة قبل مغ
 مغ األولى الختبة ووسام 0885 عام الخابع العثساني والػسام 0883 عام الثانية الختبة مغ

 الشيزة وسام الفارسية ونال الجولة مغ وسام عمى كحلظ وحرل 0883 عام األول الرشف
 وعشجما, والفزية الحجازية الحىبية والسيجالية, فارس رتبة مغ الذخف جػقة ووسام, الثاني العخبية
 تمقى قج .رؼيعاً  ووساماً  باشا لقب مشحو, الحجازية السسمكة عخش عمى حديغ الذخيف جمذ
جسع حدغ خزخ  كسا .مخصعاً  سيفاً  وأىجاه , إنجمتخا ممظ الدابع إدوارد السمظ مغ شكخ كتاب

نفح الصيب في مجح الشديب  القرائج التي قيمت في مجحو والثشاء عميو في كتاب اسساه " ديػان
 "(85). 
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ومغ فػائج تػلي االخػيغ مشاصب ادارية ىامة في مترخؼية جبل لبشان انيا ارست اسذ 
البالد ولعبػا دورًا االدارة الحجيثة وتسكشػا مغ التجرب عمى االدارة استصاعت ان تتدمع الحكع في 

في تأصيل االدارة وىحا يعشي بػضػح كسا يقػل كسال الرميبي :" حافطت السترخؼية عمى 
االستسخار الدياسي في لبشان باجتحاب ابشاء االسخ االقصاعية .. وجعميع مغ ارباب االدارة 

ارييغ وبحلظ لع تشقصع الرمة بيغ عيج السترخؼية وما سبقيا مغ عيػد بل بقيت شبقة االد
. وبيحا السعشي يبجو ان االخػيغ نجيب (86)ة تخبط بيغ ماضي لبشان وحاضخه "المبشانييغ صم

ونديب حافطا عمى الرمة الدياسية التي ربصت العائمة الجشبالشية بالدياسة واصبحػا مغ 
خ ارباب االدارة فمع يقصعػا صمتيع بالدياسة بل واكتدبػا مديجًا مغ الخبخة في االدارة ، واألم

األكثخ اىسية ايزًا انيع بعكذ السشاشق الذسالية لمبشان كانػا اكثخ تعاونًا مع السترخؼية 
وحافطػا عمى صمة سياسية دائسة مع السترخفيغ فاكتدبػا خبخة سياسية اتاحت ليع مجال 

 .(87)ح الى قجر اكبخ مغ الحكع الحاتي الصسػ 

غ مغ االوضاع الدياسية في وحخص االخػيغ نجيب ونديب جشبالط عمى االفادة ما امك
لبشان فكانػا عمى تعاون حسيع مع السترخفيغ ، كسا ان االخػيغ حخصػا اشج الحخص عمى عجم 
اثارة الشدعات الصائؽية خاصة تجاه السػارنة فحافطػا عمى الدمع االىمي ووشجوا اسذ التعاير 

جشازة الذيخ بذارة  الدمسي بيغ المبشانييغ . وفي ىحا الرجد يخوػ ان نديب جشبالط انتطخ
مع الجشازة ( عزػ مجمذ السحاكسة ، ورافق الجشازة ثع ارسل 0886-0815الخػرؼ الفؿيو )

 .(88)ضابصًا واربعة انفار 

 التي حخصت الجرزية لمصائفة السخمػقة، الدياسية كان نديب بظ جشبالط مغ الذخريات
. أيام بزعة كشفو في وتبقى وتتباركبو،الى مقجسات الجروز كديارة مقام الشبي شعيب  ترل أن

ايسانًا بسشو باىسية السقام في تعديد الؿيع الجيشية في  السقام، في غخفة ولع يكتف بحلظ فقج بشى
 .(89)نفػس الجروز 
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 رابعًا : مالمح الدور الدياسي لألخهين وتأثيرها عمى مكانة االسرة في جبل لبنان

مغ أبخز مالمح الدياسة في عيج االخػيغ نجيب ونديب جشبالط انيسا كانا يتشافدان مع 
ال ارسالن عمى تػلي السشاصب االدارية ، بل انيا في كثيخ مغ االحيان كانت تدشج الييع 
بالتجاول مخة يتػالىا ال جشبالط ومخة اخخػ يتػالىا ال ارسالن ويالحع في ذلظ ايزًا دور 

ني في التذاور مع مترخف الجبل يمعبان دورًا ميسًا في اختيار احج افخاد ىاتيغ القشرل البخيصا
العائمتيغ في اسشاد مشاصب القائسقامية وادارة نػاحييا وال سيسا قائسقامية الذػف ، وقج اورد 
شكيب ارسالن في مقال لو بعشػان :" حجيث حػل قائسقامية الذػف " يبيغ فييا بػضػح شبيعة 

بعج خالف ليذ ىشا محمو استعفيت مغ قائسقامية 0900امية حيث يقػل " في سشة تػلي القائسق
الذػف وارسمت الى يػسف فخنكػ باشا وىػ في عاليو كتابًا اقامو واقعجه ونذأة عغ ليجتي انو 
ارسل الى القشرل كسبخبتر قشرل بخيصانيا واشمعو عمى كتابي وتقخر بيشيسا تعييغ السخحػم 

لي ألنو كان قج وقع الرمح بيششا وبيشو وانتيت العجاوة القجيسة ورأػ  نديب بظ جشبالط خمفاً 
السترخف والقشرل أن االولى تدكيغ االمػر بتعييغ نديب بظ الحؼ لع يكغ لجؼ اعتخاض عمى 

. ومغ خالل الشز الدابق يسكغ استشباط العجيج مغ السالمح العامة لصبيعة الجور (91)" تعييشو 
الدياسي الحؼ لعبو االخػيغ نجيب ونديب في الدياسة المبشانية لعل ابخزىا ان ىحيغ االخػيغ 

االرسالنية ، تمظ االسخة العخيقة صاحبة لقب االمارة  كانا يعجان السشافديغ الخئيدييغ لالسخة
ى ابشاءىا الحكع بعج االسخة الذيابية حيث تػلى احسج ارسالن واميغ ارسالن القائسقامية والتي تػل

فكان االخػيغ جشبالط يسثالن السشافذ الػحيج القادر عمى  0860ولغاية  0849الجرزية مشح 
مشافدة االسخة االرسالنية في الشفػذ والسشاصب واستسخ تمظ الحالة حتى بعج نطام السترخؼية 

ن ، السدألة األخخػ التي يسكغ ان تدتذف مغ ذلظ الشز ان السترخف كان يخاعي ولحج اال
واالرسالنية وانو لع يكغ يتخح قخارًا اال بعج  شبيعة التشافذ الدياسي بيغ االسختيغ الجشبالشية

التذاور مع القػػ ذات التاثيخ ويبجو ان القشرمية البخيصانية كانت ال تدال تتستع نفػذ قػؼ في 
ية جبل لبشان بحيث كان لمقشرل البخيصاني دور كبيخ في االستذارات الخاصة بتعييغ مترخؼ

القائسقاميغ ، واألمخ االخيخ السالحع ايزًا ان تعييغ نديب جشبالط محل شكيب ارسالن انسا 
كسا  –كان بسػافقة االسخة االرسالنية ايزًا نطخًا لسا تتستع بو ىحه االسخة مغ قػة ونفػذ كبيخ 
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(  0905-0909الى دوره في اختيار السترخف اوىانذ باشا )  –يب ارسالن بشفدو شار شك
( ودوره ايزًا في اقشاع شمعت  0909-0917ودوره في انياء مجة تػلي يػسف فخنكػ باشا ) 

 .(90)(0907-0905باشا بتعييغ عمي مشيف بظ مترخفًا عمى جبل لبشان )

سشاصب االدارية في مترخؼية جبل لبشان ومسا يسكغ مالحطتو في مدألة تػلي االخػيغ ال
واالرسالنية رغع ان االخيخة  ىػ استسخار التشافذ الدياسي بيغ اسختيغ بارزتيغ ىسا الجشبالشية

وان االسخة الجشبالشية كانت الشج الحؿيقي  0849-0697كانت مدتبعجة شيمة العيج الذيابي 
نطخًا لسا تستعت بو ( 99)ي بترؽية وجػدىا خ الذيابي الثانلالسخة الذيابية حتى ؾيام االميخ بذي

مغ نفػذ سياسي وزعامة وقػة اقترادية ولسا انيارت االمارة الذيابية بخزت االسخة االرسالنية 
عمى الداحة بعج تذكيل نطام القائسقاميتيغ وكانػا عمى تشافذ شجيج مع الجشبالشية وقج استسخ 

، كسا ان ىحا التشافذ بيغ االسختيغ مخده  ىحا التشافذ بيغ االسختيغ شيمة مجة السترخؼية
 .(93)ل اساسي وليذ عمى زعامة االمارة التشافذ عمى زعامة الجروز بذك

ومغ السالمح االخخػ لمجور الدياسي لألخػيغ جشبالط في ىحه الحؿبة ما عبخ عشو  
فالقػػ ( 94)لسختمفة في اشار الريغة الججيجة السؤرخ وجيو كػثخاني بانتطام القػػ االجتساعية ا

االجتساعية السقرػدة ىي كل القػػ التي كان ليا دور في الحؿبة الدابقة عمى السترخؼية في 
حيغ ان الريغة الججيجة السقرػدة ىشا ىي صيغة الشطام الججيج نطام السترخؼية . ففي الفتخة 

رة في التي سبقت ضيػر السترخؼية كان الدمصان العثساني عبج السجيج قج الغى مشرب االما
جبل لبشان واعمغ انتياء االمارة الذيابية وتع استبعاد الذيابييغ عسػمًا لتبجأ مخحمة ادارية ججيجة 
سسيت بشطام القائسقاميتيغ والحؼ بسػجبو تع تقديع الجبل الى قائسقاميتيغ يتػالىا حاكسيغ واحج 

مدؤوليغ امامو ماروني واآلخخ درزؼ يعيشان مغ قبل والي صيجا السؿيع في بيخوت ويكػنان 
واصبح الفئات االقصاعية التي حكست اقصاعاتيا في عيج االمارة الذيابية مجخد ادوات تشفيحية 
او شبو مػضفيغ مع بقاء شبيعة الدمصة تسارس عمى وفق القػاعج االجتساعية الدابقة مغ ناحية 

يسة في عيج لكغ ىحه البشى ستػاجو تحػالت م( 95)قبل اقصاعييغنطام االلتدام ومحكػمة مغ 
السترخؼية نحػ نطام اكثخ مخكدية واقل اقصاعية ، نطام يتجو نحػ الجولة الحجيثة بسؤسداتيا 

 الججيجة . 
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مغ جية ثانية فإن الشطام االساسي الحؼ صشع نطام السترخؼية في جبل لبشان استصاع 

جيخيغ والقزاة ان يحتػؼ عبخ اجيدتو التي اقاميا السترخفػن كسجمذ االدارة والقائسقاميغ والس
وجياز الزابصة ونحػىع مجسل القػػ االجتساعية التي شكمت في الدابق او كانت جدًء مغ 
الرخاع في الحؿبة الدابقة لشطام السترخؼية وىكحا عػض ىؤالء السذايخ واالمخاء عغ خدارتيع 

ة الجولة وضيفتيع الدابقة كسقاشعجييغ تمظ الػضيفة التي الغاىا الشطام الججيج وججوا في اجيد 
الججيجة وسيمة لمتعػيس عغ ما فقجوه وىحه السخة تحت امخة السترخف الججيج بجل االميخ الكبيخ 

مديحي ( تحػلت الى عربيات  –درزؼ ( ) مدمع  –فتحػلت العربيات الكبيخة ) ماروني 
صغيخة تتسحػر حػل الػضيفة االدارية الججيجة الفخدية فأتاحت ىحه التحػالت لمسترخف ان 

خجم التشافذ بيغ العائالت القائسة في كل قزاء او ناحية بيدخ كبيخ وحتى السشافدات داخل يدت
العائمة الػاحجة ان اقتزى االمخ مسا ادػ الى سخعة التفاف ىؤالء االمخاء والسذايخ حػل 
السترخف والدعي لصمب رضاه مقابل الحرػل عمى الػضيفة لحلظ لع نخػ شيمة عيج السترخؼية 

وبحدب االحراءات ( 96)ء امخاء ومذايخ جيخ الشاحية او القائسقامية اال اسسافي وضيفة م
 93بيشيع  قائسقاماً  37فإن ىشاك  0904ولغاية  0864السقجمة مغ تػفيق تػما خالل السجة مغ 

فقط مغ اصػل بػرجػازية  04يشتسػن الى عائالت تقميجية يعػدون بأصػليع الى امخاء ومذايخ و
( مجيخًا 961ريؽية صاعجة )الصبقة الستػسصة ( وكحلظ االمخ بالشدبة لسشرب السجيخيغ نجج )

ججيجة ويبجو واضحًا ان االدارة ال( 97)فقط مغ فئات ججيجة  77ويشتسػن الى عائالت تقميجية 
شكمت حقاًل ججيجًا لمتشافذ والرخاعات بيغ القػػ االجتساعية السختمفة فقج شكمت ىحه الػضائف 
محػر العسل الدياسي ليحه القػػ ربصت القػػ نفديا بيحه االدارة ومشافعيا وعى كافة 

 . (98)السدتػيات

السشاصب ومغ السالحع عمى مالمح ىحه السخحمة انو بخغع استحػاذ السػارنة عمى اغمب 
االدارية في السترخؼية تحت ـيسشة االكميخوس الساروني اال ان االخػيغ جشبالط وبؿية الصػائف 
ابتعجت عغ مشافدتيع وتخمت عغ سحب ما بأيجييع واقترخ التشافذ داخل الصائفة الػاحجة 

السادية فالجروز يشافدػن الجروز والسػارنة ويشافدػن السػارنة وذلظ يبجو واضحًا ضعف امكاناتيع 
والتحػل الدياسي الخصيخ الحؼ مخت بو البالد وشبيعة الشطام االدارؼ الحؼ تع تصبيقو والحؼ ال 
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يعصي مجااًل لسثل ىحه االحتكاكات اال داخل اشار الصائفة الػاحجة . وقخيب مغ ذلظ يبيغ 
تي كػثخاني ان ىحا االشار الحؼ ضع مجسػعة السرالح ىحه كخس ىامذية الصائفة الجرزية ال

% فقط مغ عجد سكان لبشان بدبب  01كانت قج اضحت ندبتيا في عيج السترخؼية حػالي 
اليجخة فقج بقيت عمى ىامر التصػر االقترادؼ الحؼ اصاب السػارنة وعمى ىامر التقخيخ 
الدمصػؼ مغ خالل عزػية مجمذ االدارة لحلظ كادت الديػلة االجتساعية تشعجم في وسصيع 

نفذ الدعامات : ارسالن  قابل ان يجعع الػحجة الصائؽية تحت ؾيادةمسا كان مغ شأنو بالس
 .(99)وجشبالط 

ان عسمية استبجال القائسقام  بشديب جشبالط ال يخخج عغ نصاق التحدب وىػ شكل مغ 
اشكال الشداع القجيع الحؼ ال يسذ جػىخ الشطام وقػاعجه وال يجخىع الى العريان او الثػرة عمى 

نيع في الساضي فانذغال الجروز باليجخة او التحدب ضج ىحا السترخف او الحكػمة كسا كان شأ
ذاك القائسقام بذكل ال يذػبو خصخ ججؼ عمى االمغ لحلظ فإن ما اثيخ حػل تصبيق الجستػر 

جا الجروز راضيغ عسػمًا وما رافقو مغ دعػة لمسذاركة في االنتخابات ب 0876العثساني سشة 
يصانيا دور ميع في تعديد مكانة االسخة الجشبالشية في حكع ، وال شظ ان لبخ (011)عمى ذلظ

الذػف مشح عيج رستع باشا ، فقج حخص القشاصل اثشاء زيارتيع لمذػف السخور وزيارة السختارة 
ومقابمة ارممة سعيج جشبالط وولجيو نديب ونجيب جشبالط والحجيث الدخؼ معيع واجتساعو بيع 

ه في اشار اضعاف سمصة القائسقام السشافذ ليع مغ وبذيخ عقل الصائفة كل ذلظ تع تفديخ 
 .(010)رسالنييغ األ
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 الخاتمة

وفي الختام يتبيغ أىسية االخػيغ نديب ونجيب جشبالط ودورىسا في تعديد مكانة االسخة 
الجشبالشية سياسيًا مغ خالل نجاحيا في ؾيادة التشافذ ضج االسخة االرسالنية وزعامات الحدب 

 السشافذ . اليدبكي

كسا بيغ أىسية الجور الدياسي الي اداه االخػان وال سيسا نديب بظ جشبالط الحؼ نجح في 
تػلي مشرب القائسقامية لثالث مخات ولسجد شػيمة نديبة وال يخفى ما ليحه القائسقامية )قائسقامية 

شجة التشافذ الذػف ( مغ اىسية ومكانة مغ حيث سعة السداحة ووفخة الػاردات وكثافة الدكان و 
عمى الدعامة فييا كل ىحه العػامل جعمت ميسة مغ يترجػ لتػلي ادارة ىحه القائسقامية ميسة 
ليدت بالديػلة ومع ىحا تسكغ نديب جشبالط مغ ادارتيا وبكفاءة عالية واستصاع ان يجيخ 

ائقة عمى القائسقامية ويقػم بأعسال عسخانية ىامة وتػسيع لمصخق ومعالجة لسذاكل الشاس ومقجرة ف
 ادارة شؤون البالد جعمتو يحطى باحتخام واعجاب السترخفيغ المحيغ تعاقبػا عمى لبشان .

ولع يقترخ نجاح ادارة نديب جشبالط عمى ىحه الفتخة فقط بل انو ايزًا ادػ دورًا محػريًا 
ومؤيجًا  في فتخة الحخب العالسية واالولى والحكػمة العخبية بؿيادة االميخ ؼيرل حيث بجا متعاوناً 

لمحكع الؽيرمي وانزسام لبشان الى الحكػمة العخبية نكاية بالسػارنة وفخندا ولسا فذمت محاولة 
االميخ ؼيرل عبخ نديب جشبالط عغ واقعية سياسية فدخعان ما بجل وايج االنتجاب الفخندي 

اه لبشان بشاء عمى قخاءة واقعية لمدياسة التي لػالىا لزاعت مكانة الجروز في سياسة فخندا تج
فتأييجه لالنتجاب جعمو يحطى بجعع الفخندييغ وان يكػن لمجروز دور اساسي في رسع مالمح 
الدياسة العامة لسدتقبل الجولة المبشانية ومغ اجل ذلظ كمو استحق االخػيغ نديب ونجيب 

 الجراسة باالعتساد عمى مجسػعة مغ الػثائق والسرادر اليامة .
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 الههامش
زعست بعس السرادر ان اصػل ىحه االسخة كخدية . يشطخ : ششػس الذجياق ، اخبار االعيان في  (1)

. لكغ السجقق في اصل 037( ، ص0971، ) بيخوت :  0جبل لبشان ،مشذػرات الجامعة المبشانية ، ج
ىحه االسخة يطيخ بػضػح انيا مغ اصػل عخبية وىحا ما ذكخه شخف خان البجليدي نفدو حيغ ارجع 

ام كميذ الى العباسييغ وان ىشاك ثالثة اخػة ) شسذ الجيغ وبياء الجيغ ومشتذا( لكغ سكشيع في حك
مشصقة ذات غالبية كخدية اثخ عمى وضعيع وجعل البعس يترػر انيع مغ اصػل كخدية اذ ان الحيغ 

طخ :  شخف خان انزسػا الييع اما اكخادًا او ايديجية كسا انيع خجمػا في ضل االسخة االيػبية الكخدية .يش
، تخجسة : دمحم عمي عػني ، دار الدمان  0البجليدي ، شخفشامو في تاريخ الجول واالمارات الكخدية ، ج

 .994( ، ص9116دمذق : )
 ،(9101) الذػف :  ، الجار التقجمية، السجمج االول، معجع أعالم الجروز في لبشاندمحم خميل الباشا (2)

 .308ص

 .391السرجر الدابق  ، ص الباشا ،( 3)

 .393-399السرجر نفدو ، ص( 4)

لمسديج عغ اليجخة يشطخ : محسػد صالح سعيج ، " أثخ تسخد عمي باشا جشبالط في ىجخة   (5)
( ،  9109(كانػن االول )  030الجشبالشييغ إلى جبل لبشان" ، مجمة اآلداب / بغجاد  العجد 

 .055-053ص

 .036، ص الذجياق ، السرجر الدابق  (6)

 .393، ص 0الباشا ، السرجر الدابق ، ج  (7)

، معيج االنساء العخبي 0860-0697مدعػد ضاىخ ، الجحور التاريخية لمسدألة الصائؽية  المبشانية  (8)
 .89-85(  ، ص0984)بيخوت : 

 .87-86السرجر نفدو ، ص  (9)

 .989، ص (0985نجالء ابػ عدالجيغ ، الجروز في التاريخ ، ) بيخوت:   (11)

 .397،  0الباشا ، السرجر الدابق ، ج  (11)

 .398، ص 0الباشا ، السرجر الدابق  ، ج (12)

 .951-949، ص(0911، ) مرخ : ، تحقيق مػبغب، تاريخ االميخ حيجرالذيابيحيجر احسج  (13)

 .049،  0الذجياق ، السرجر الدابق ، ج  (14)
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 (15)Michel Chebli, Une histoire du Liban , ( Beyrouth : 1984) p. 234. 
(16) Chebli, op.cite, p. 240. 

يػسف خصار ابػ شقخا ، الحخكات في لبشان الى عيج السترخؼية ، مصبعة االتحاد ) بيخوت :   (17)
 .99(، ص0959

 .90ابػ شقخا ، السرجر الدابق ، ص  (18)

 .39السرجر نفدو ، ص  (19)

 .99السرجر نفدو ، ص (21)

 .39-36ابػ شقخا ، السرجر الدابق ، ص (21)

صعج خسدة مغ كبار زعساء الجروز مغ بيشيع سعيج ونعسان جشبالط 0840ايمػل عام  94في   (22)
ضيخ بارجة بخيصانية راسية في مياه صيجا وتحالفػا ىشاك ان تقف الصائفة الجرزية مع بخيصانيا لقاء تعيج 

ع وزود البخيصانيػن الدعساء الجروز بكسية مغ االسمحة بخيصانيا بحساية الجرز والجفاع عغ مرالحي
وتبخعػا بتعميع ابشاءىع في السعاىج البخيصانية ومشح ذلظ الػقت اضحت بخيصانيا تجافع عغ الجروز 

-0841واضحى السػارنة في احزان فخندا . لمتفاصيل يشطخ : محسػد صالح سعيج ، السدألة المبشانية 
 .96-70( 9119االوربية ، مكتبة السيثاق ، ) السػصل : جبل لبشان في الدياسة  0860

 .84-78( ، ص0967كسال الرميبي ، تاريخ لبشان الحجيث ، دار الشيار ) بيخوت :   (23)

وتعخف بفتشة الدتيغ وىي احجاث دمػية جخت وقائعيا في جبل لبشان بيغ الجروز  0861احجاث  (24)
فخندا وبخيصانيا لتعديد مرالحيسا الدياسية واالقترادية في  والسػارنة نتيجة التجخل االوربي وال سيسا

جبل لبشان وقج ذىب ضحيتيا االف االرواح وشخد مئات االلػف مغ مشازليع وكانت مغ نتائجيا تجخل 
دولي وتذكيل لجشة دولية لمشطخ في االحجاث وتذكيل نطام ادارؼ ججيج لحكع جبل لبشان عخف ؼيسا بعج 

صالح سعيج ، السدألة المبشانية ، جبل لبشان في الدياسة  ػدسديج يشطخ : محسبشطام السترخؼية . لم
 .99-99( ، ص 9119م ، مكتبة السيثاق ) السػصل : 0860-0841االوربية 

 . 045السرجر نفدو ، ص  (25)
 .67ابػ شقخا، السرجر الدابق ، ص( 26)

ء جبل لبشان خالل ثالثة قخون سميع حدغ ىذي ، السخاسالت االجتساعية واالقترادية لدعسا (27)
 .58( ص0989( ، الجدء االول ، وثائق تاريخية تشذخ االول مخة ) بيخوت : 0611-0911)

تعػد اسخة اميغ الجيغ في ندبيا الى ال القاضي التشػخييغ تذتيخ ىحه االسخة بالقزاء والفتػػ   (28)
يغ اميغ الجيغ ، أما الديجة بجر اميغ مغ اشيخ رجاالتيع احسج اميغ الجيغ ورشيج اميغ الجيغ وعد الج
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الجيغ فيي ابشة اميشالجيغ بغ حديغ بغ سيج احسج اخت رشيج اميغ الجيغ وكيل مجيخية العخقػب سشة 
 .085، ص 0الباشا ، السرجر الدابق ، ج . 0991ومجيخ الغخب الجشػبي سشة  0909

ىـ ويحكخ انيا 0970ربيع االول  05اورد دمحم خميل الباشا تاريخ والدة نديب جشبالط انيا في   (29)
الباشا ، يشطخ ،  م .0854كانػن االول  6ػافق التاريخ ي تبيغ انالتأكج مشيا وعشج  0855تػافق سشة 

 .413، ص0السرجر الدابق ، ج
خ : محسػد صالح سعيج ، مترخؼية جبل لمتفاصيل عغ شبيعة الشطام االدارؼ لمسترخؼية يشط  (31)

 .013-79( ، ص9191) د.م :  والتػزيع ، دار نػر لمشذخ 0908-0860لبشان في العيج العثساني 

يع يدبظ (31)  .998، ص(0956:بيخوت)، دار الخائج المبشاني، السجمج الثاني، اوراق لبشانيةيػسف ابخـا

؛ سالشامو م (0887ـ / ى0316، مصبعة السترخؼية ، بتجيغ) ،دفعو ، اوجشجيسالشامو جبل لبشان (32)
 .48-49م ( ، ص0888ىـ / 0316بتجيغ ، مصبعة السترخؼية ، ) ،، اوجشجي دفعوجبل لبشان

 .40، صم (0888ىـ/ 0316بعة السترخؼية ، ، مصبتجيغ) ،، اوجشجي دفعوسالشامو جبل لبشان (33)

غائب لجػ الذيعة، تخاجع لجػ السػارنة والدشة، واستسّخ لجػ الجروز، -لبشانالتػريث الدياسي في   (34)
 .9105تذخيغ الثاني  03الجسعة 

https://monthlymagazine.com/ar-article-desc_3812 

 .45-44( ، ص0981بيخوت ولبشان في عيج ال عثسان ، دار الشيار ) بيخوت :   (35)

 .44الحكيع ، السرجر نفدو ، ص (36)

 .59( ، ص0985شاكخ الخػرؼ ، مجسع السدخات ، دار لحج خاشخ ، ) بيخوت :   (37)

يذيخ شاكخ الخػرؼ الحؼ درس معيسا في مجرسة السختارة انو كان معيع سبعة اوالد يجرسػن عمى  (38)
يع االحجب الصخابمدي كاتب السحكسة الذخعية ببيخوت وكانت السجرسة في حي السيجان  يج الذيخ ابخـا

قي في حارة مذايخ بيت نجع جشبالط ويقػل انيع درسػا ديػان ابغ الفارض والؽية بغ مالظ والمية الذخ 
 .98-97العخب . يشطخ : السرجر نفدو، ص

كان بصخس البدتاني مارونيًا تخخج مغ مجرسة عيغ ورقة واترل باقإرسالية االمخيكية سشة   (39)
االرسالية في بيخوت واستسخ بالعسل معيع ثع انذأ  واعتشق البخوتدتانتية وعيغ معمسًا في معيج 0839
وعسل  0866السجرسة الػششية وانزست الى الكمية االنجيمية الدػرية بعج تأسيديا سشة  0863سشة 

 تخجسانًا في القشرمية االمخيكية ببيخوت .
Henry H. Jessup, fifty – three years in Syria , ( NewYork: 1910), vol.1,  
p.483. 
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 االخهين نديب ونجيب جنبالط ودورهما الدياسي في لبنان 
 .471الخػرؼ ، السرجر الدابق ، ص  (41)

م ( ؛ 0887ىـ / 0316سالشامو جبل لبشان ، اوجشجي دفعو ،) بتجيغ ، مصبعة السترخؼية ،   (41)
 .49م ( ، ص0888ىـ / 0316سالشامو جبل لبشان ، اوجشجي دفعو ،) بتجيغ ، مصبعة السترخؼية ، 

 .31، ص 9ىذي ، السرجر الدابق ، ج  (42)

ججيخ بالحكخ ان فؤاد ىحا اغتيل وكان لو  . 413-419، ص 0الباشا ، السرجر الدابق ، ج  (43)
 .م0949ولج يجعى كسال تػلت والجتو نطيخة تخبيتو حتى شب وكبخ فتػلى زعامة االسخة الجشبالشية سشة 

" ،  0950 – 0891محسػد صالح سعيج ، "نطيخة جشبالط ودورىا الدياسي في لبشان  لمسديج يشطخ
 .968-963، جامعة السػصل ، ص 9109،  78جمة اداب الخافجيغ ، العجد م

، معيج البحػث 0991-0860احسج شخبيغ ، لبشان مشح عيج السترخؼية الى بجاية االنتجاب   (44)
 .947( ، ص0968والجراسات العخبية ) القاىخة : 

 .04، ص0961، العجد كانػن الثاني مجمة الزحى" ، بشػ معخوف في مئة عامعارف الشكجؼ (45)

 .990شخبيغ ، السرجر الدابق ، ص (46)

 .999السرجر نفدو ، ص (47)

، دراسة في  0943-0991حدغ البعيشي ، دروز سػريا ولبشان في عيج االنتجاب الفخندي  (48)
 .98( ، ص0993والتػثيق ، ) بيخوت :  تاريخيع الدياسي ، السخكد العخبي لالبحاث

ستيفغ ىسدميمػنغخيغ ، تاريخ سػريا ولبشان تحت االنتجاب الفخندي ، دار الحؿيقة ) بيخوت :   (49)
 .34( ، ص0978

مشصقة واسعة حجىا مغ الذسال نيخ الرفا ومغ الجشػب نيخ الحسام ومغ الذخق يحجه مجخػ   (51)
بعيشي ، بيخوت وصيجا وجبل لبشان الجشػبي في العرػر القجيسة نيخ الباروك لمسديج يشطخ : حدغ ال

 .31( ، ص9100والػسصى ، الجار التقجمية ، ) الذػف : 

 .413، ص 0الباشا ، السرجر الدابق ، ج  (51)

وىػ مغ  0873وتػفي سشة  0868فخنكػ باشا ثاني مترخفي جبل لبشان تػلى السترخؼية سشة   (52)
إجخاء اصالحات عجيجة رافق فؤاد باشا في اعسال المجشة الجولية التي تذكمت اسخة حمبية اتدع عيجه ب

وفي عيجه مشع مجراء الشػاحي مغ الدكغ خارج مجيخياتيع وان يخخج مغ السترخؼية  0861عقب احجاث 
دون عمع القائسقام كسا مشعيع مغ التجخل في شؤون مذايخ القخػ . لحج خاشخ ،عيج السترخفيغ في 

 .44-36( ،  ص0967امعة المبشانية ) بيخوت : لبشان ، الج

 .3، ص(ىـ0315: بيخوت) ، السصبعة االدبيةح الصيب في مجح الشديب، ديػان نفحدغ خزخ (53)
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 8االلباني التيشي عثساني التبعية تع تعييشو مترخفا عمى جبل لبشان في  ىػ واصا باشا السخديشي  (54)
تػفي في لبشان . عبج هللا السالح ، مترخؼية جبل لبشان  0899حديخان  99واستسخ حتى  0883ايار 

؛ السالح التجخبة الجيسقخاشية االنتخابية في عيج 00-01في عيج مطفخ باشا مصبعة خميفة الجورة ، ص
 .003، ص 9103، لدشة  98جامعة البمسشج ، العجد 0883-0873ستع باشا السترخف ر 

 .998يدبظ ، السرجر الدابق ، السجمج الثاني ، ص (55)

 .ىـ0310شعبان  4، و  0884نػار  99مايذ و  07،  679جخيجة لدان الحال ، العجد   (56)

 .050ن ، ص؛ سعيج ، مترخؼية جبل لبشا397-396الخػرؼ ، السرجر الدابق ، ص( 57)

 .054؛ سعيج ، مترخؼية جبل لبشان ، ص 447-446الخػرؼ ، السرجر نفدو ، ص (58)

 .454-453الخػرؼ ، السرجر نفدو ، ص  (59)

، ) بيخوت  :  9فارس سعادة ، السػسػعة االنتخابية مغ حياتشا البخلسانية خفايا ومػاقف ، ج  (61)
 .411( ، ص0994

 .065-064، صسعيج ، مترخؼية جبل لبشان  (61)

 .51البعيشي ، دروز سػريا ولبشان في عيج االنتجاب الفخندي ، ص (62)

 .4صخزخ ، السرجر الدابق ،  (63)

 . 4صالسرجر نفدو ،   (64)

 .346الخػرؼ ، السرجر الدابق ، ص  (65)

يع يدبظ ، مجمة اوراق لبشانية ، ج (66)  .458( ، ص0983، )بيخوت :  9يػسف ابخـا

 .369السرجر الدابق ، ص شخبيغ ،  (67)

، )  0939-0908احسج دمحم حدغ الصخاونة ، االتجاىات الدياسية في لبشان بيغ الحخبيغ ،  (68)
 .56-534( ، ص0996الجامعة االردنية : 

؛ عرام خميفة ، ابحاث في تاريخ لبشان السخحمة العثسانية  075، السرجر الدابق ، ص كػثخاني  (69)
 .099-091( ، ص9101) بيخوت : 

 .919خميفة ، السرجر الدابق ، ص  (71)

اوىانذ باشا قيػيسجيان ىػ اخخ مترخفي جبل لبشان وفق الشطام االساسي ، ولج في استانبػل  (71)
ارة الجولة العثسانية في فاثػليكية عيغ في وزارة الخارجية ثع مدتذارًا لدم مغ اسخة ارمشية ك0859عام 
في ذروة الحخب العالسية االولى ، كان  0905وعدل مشيا سشة  0903، تػلى السترخؼية سشة روما 

اختياره مترخفًا ، شيج نطام السترخؼية في عيج ادخال بعس التعجيالت  لألميخ شكيب ارسالن يج في
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 االخهين نديب ونجيب جنبالط ودورهما الدياسي في لبنان 
عمى نطامو الخاصة واتدع عيجه بالحدم والتقيج بشطام لبشان االدارؼ . يشطخ: محكخات اوىانذ باشا 

، تخجسة : جػزف كالػستيان ، مشذػرات البيخوني )  0905-0903قيػمجيان مترخف جبل لبشان 
 65( ، ص9105بيخوت : 

 .45الحكيع ، بيخوت ولبشان ، ص (72)

 .87السرجر نفدو ، ص  (73)

 .89يػسف الحكيع ، سػريا والعيج الؽيرمي ، ص (74)

 .67-66البعيشي ، دروز سػريا ولبشان في عيج االنتجاب الفخندي ، ص   (75)

 .33-39( ، ص0985جػرج كخم ، قزية لبشان ) بيخوت :   (76)

(77) The King-Crane Commission Report, August 28, 1919". Hellenic 
Resources Network. http://www.hri.org/docs/king-crane/ 
(78)Harry .N.Howard, The King-Crane Commission, ( Beirut: 1963) , p. 125. 

 .74البعيشي ، دروز سػريا ولبشان في عيج االنتجاب الفخندي ، ص  (79)

 .75، ص السرجر نفدو (81)

 .0991تسػز  05يشطخ نز البيان في جخيجة لدان الحال ، العجد  (81)

 .83البعيشي ، دروز سػريا ولبشان في عيج االنتجاب الفخندي ، ص  (82)

 .0991نيدان  01جخيجة لدان الحال ، العجد  (83)

 .4خزخ ، السرجر الدابق ، ص (84)

؛ نجيب البعيشي ، رجال مغ  431( ، ص 0918شاكخ الخػرؼ ، مجسع السدخات ، بيخوت :   (85)
 .99ص 9( ، ج0984بالدؼ دار الخيحاني ، ) بيخوت : 

 .055الرميبي ، السرجر الدابق ، ص (86)

 .055السرجر نفدو ، ص  (87)

 .964، ص 9سعادة ، السرجر الدابق ، ج (88)

 .059العجد، ، مجمة العسامةوحخارة اقإيسان بيغ أروقة السقام، وىج التػحيج حدغ مػفق شخيف أبػ (89)
http://www.al-
amama.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2295&Itemid=5 

، مغ اثار اميخ البيان شكيب ارسالن في الذعخ والشثخ ، الجار الجسعية ) بيخوت :  نجيب البعيشي (91)
 .059-053( ، ص0116
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 .059-054البعيشي ، مغ اثار اميخ البيان شكيب ارسالن ، ص  (91)

 .99ضاىخ ، السرجر الدابق ، ص  (92)

 .93السرجر نفدو ، ص (93)

-0861الدياسية في جبل لبشان والسذخق العخبي  –، االتجاىات االجتساعية  وجيو كػثخاني (94)
 .77( ،  ص0978، معيج االنساء العخبي ، )بيخوت :  0991

 .90السرجر نفدو ، ص  (95)

 .78كػثخاني ، السرجر الدابق ، ص  (96)

(97)TouficTouma, paysans et institutions feodales chez les druses et les 
maronites du Liban du XVIIe siècle a 1914, 2e T, ( Beyrouth : 1971-1972) , 
p.338. 

 .79كػثخاني ، السرجر الدابق ، ص (98)

 89، ص الدابق السرجر كػثخاني،  (99)

، معيج الجراسات  0991-0860احسج شخبيغ ، لبشان مشح عيج السترخؼية الى بجاية االنتجاب   (111)
 .359( ، ص0968العخبية ) القاىخة : والبحػث 

 .338شخبيغ ، السرجر نفدو ، ص  (111)

 


