313

َ
منازل كثيرة:
س ّيد
احتفاء بحياة كمال الصليبي وأعماله
ً

-1املؤرخ
كرمت اجلامعة األمريكية يف بريوت ّ
ّ
الراحل الربوفسور كامل الصليبي ،يف احتفال
تذكاري ومؤمتر علمي ّ
نظمته دائرة التاريخ واآلثار
يف اجلامعة ،ومركز الدراسات الرشق األوسطية،
بالتنسيق مع مكتب وكيل الشؤون األكاديمية ،وذلك
َ
منازل
«سيد
يف يومي  3-2أيار /مايو  ،2012بعنوان ّ
كثرية :احتفا ًء بحياة كامل الصليبي وأعامله».

اشتمل ُّ
يومي هذا املؤمتر عىل ثالث
كل يوم من
ّ
جلسات ،يف ّ
كل واحدة منها حمارضتان أو أكثر.
ُ
وكتِ َب عىل ظهر مطبوعة برنامج املؤمتر قول كامل
الصليبي« :ليس التاريخ بحثًا عن املعرفة فحسب ،بل
هو ً
أيضا بحث عن التفاهم ،ويف بيت التفاهم منازل
كثرية».
حتدث يف االحتفال التذكاري رئيس اجلامعة األمريكية
ّ
املؤرخ الراحل
يف بريوت ،بيرت دورمان ،الذي وصف ّ
بــ «األكاديمي الغزير اإلنتاج ،وذي العني الثاقبة
عرى التاريخ من قشوره ومل يتوقف عن مساءلة
الذي ّ

املفاهيم ،بام فيها مفاهيمه هو» .تاله وكيل الشؤون
األكاديمية يف اجلامعة ،د .أمحد دالل ،الذي رأى أن
«وسع آفاق االستكشاف العلمي التارخيي
الصليبي ّ
تأثريا.
بحثًا عن احلقيقة .وكان أكثر أساتذة التاريخ ً
ومل يتوان عن مساءلة احلقائق التي تُعترب ثابتة .وأثار
الكثري من التناقضات .وقد أهلم طالبه وزمالءه».
حتدث األمري احلسن بن طالل من األردن ،عرب
كام ّ
شاشة تلفزيونية ،وتوقف عند «بحث كامل الصليبي
عن أرضية مشرتكة وتوافق بني الطوائف يف املنطقة
قبل فوات األوان»ّ .أما رئيس الوزراء اللبناين السابق
فؤاد السنيورة ،فقال إن الراحل «مت ّتع ُببعد النظر
يف تقديم التاريخ ومساءلته ،وكان جري ًئا مل يتوان
عن كتابة احلقائق برغم عدم رضا البعض» .ولفت
الربوفسور طريف اخلالدي إىل أن الصليبي «كان
بارعا مع ذهن م ّتقد وقلب طيب ،وإنسانًا
قاصا
ً
ً
سعيدً ا سعادة تُعدي» ،وأشار إىل «إملامه باجلغرافيا يف
فهم التاريخ ،وقد سار يف املواقع التارخيية التي تكلم
القس حبيب بدر عن مت ّتع الصليبي
وحتدث
عنها».
ّ
ّ
املؤرخني ،فكان
بــ
ميز كبار ّ
ّ
«احلس املرهف الذي ّ
يقرأ املستقبل من معرفته للاميض .وأعلن الربوفسور
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عبد الرحيم أبو حسني إنشاء حمارضة تذكارية حتمل
اسم كامل الصليبي .وكان اخلتام مع الكاتب سليامن
بختي الذي قال إنّ الصليبي «فتح با ًبا لن ّ
يتمكن أحد
من إغالقه».

-2يف اليوم األول للمؤمتر ،ترأس سمري صيقيل
اجللسة األوىل التي محلت عنوان «تذكّ ر كامل
الصليبي» .وشارك فيها طوين نوفل بورقة عنواهنا
«شجرة الكرز مثقلة بالرباعم البيضاء :تذكّ ر كامل
متس املشاعر وال ختلو من
الصليبي» ،بدأها برواية ّ
ّ
الظرف عن تاريخ عالقته بالربوفسور الصليبي
وجتربته معهّ ،
واطالعه عىل حياته وأعامله ،إذ كان
نارش «الشيخ كامل» ،كام دعاه ،وصديقه ،وهو
ما أتاح له أن ينظر إىل كامل الصليبي الباحث
ومميز.
واإلنسان من منظور خاص ّ

تلت ذلك ورقة طاهر كنعان« ،مواجهات مع ّ
مفكر
حقيقي» ،التي اشتملت عىل ملحة عن عالقة كنعان
الشخصية بالربوفسور الصليبي ،بد ًءا بلقاءاته األوىل
معه يف بريوت وهو بعدُ طالب يف اجلامعة األمريكية،
حني وضعته ميوله العربية يف حال من التنافر مع
الربوفسور الصليبي بام اش ُتهر عنه من قومية لبنانية،
أثرا يف االحرتام العميق
إنام من دون أن يرتك ذلك ً
ألبحاث الصليبي ،خاصة بعد نرش عمله النقدي
عن التأريخ اللبناين يف ثامنينيات القرن املايضّ .أما
سنوات اشتغال د .كنعان مع الربوفسور الصليبي يف
األردن ،فكان هلا أن تو ّثق عرى الصداقة بني الرجلني
بام وفّرته من فرصة معرفة الرجل الذي يقف وراء
تلك األعامل.
ّ
«تشكل
محلت اجللسة الثانية من املؤمتر عنوان
نموذجا» .وترأسها
اهلوية والتاريخ :لبنان العثامين
ً
عبد الرحيم أبو حسني ،وشارك فيها ّ
كل من إنجن
أكاريل ووجيه كوثراين .وقد اتخّ ذت ورقة أكاريل،

«صوغ التاريخ وتشكيل اهلوية :تغيرّ اهلوية اللبنانية يف
ْ
السياق العثامين» ،من أعامل الربوفسور الصليبي عىل
اهلوية والتاريخ ،منطلقًا الستكشاف نظرة آخر الوالة
العثامنيني يف بريوت ،إسامعيل حقّي بك ،إىل جبل
لبنان يف فرتة احلرب العاملية األوىل؛ تلك النظرة التي
اشتمل عليها الكتاب اجلامع الذي أوعز لنخبة من
أفاضل الك ّتاب بتأليفه يف العام  ،1918وجاء بعنوان
لبنان :مباحث علمية واجتامعية .لقد وفّر هذا العمل
ً
حتليال مد ّققًا للمجتمع واالقتصاد واإلدارة والثقافة
يف لبنان ،قام به عدد من الباحثني واملديرين املهمني.
ّ
وتشكل
متيز لبنان
وانطوى عىل حتديد خصائص ّ

نقاط متاسك اهلوية الشخصية والوطنية .وقد أشارت
الورقة إىل ما يمكن ملراجعة التاريخ أن تؤ ّديه من
دور ب ّناء يف السياسة اللبنانية بطردها تلك األرواح
الرشيرة يف توارخيها املحلية املثقلة بالتنازع ،وتوفريها
والتقبل املتبادلني.
أساسا للتفاهم
ً
ّ
ّأما ورقة د .وجيه كوثراين« ،صورة العهد العثامين يف
نامذج من الكتابة التارخيية اللبنانية :الدولة والطائفة»،
فقد استكشفت كيف تناول الباحثون اللبنانيون
مر السنني .وعىل هذا
العهد العثامين يف تطوره عىل ّ
الصعيد ،كانت مراجعة الربوفسور الصليبي التأرخيية
النقدية للعهد العثامين قد ّ
شكلت فار ًقا مهماً عماّ سبقها
من بحوث.

يف اجللسة الثالثة التي ترأستها نايلة قائد بيه ،وعنواهنا
«لبنان وصنعة املؤرخ» ،جاءت ورقة مايكل بروفنس
املؤرخني الكبار
بعنوان «كامل الصليبي وذكريات
ّ
يف املرشق العريب» .وقد حلل فيها أعامل الصليبي
باملؤرخني الكبار
قياسا
وموقفه من مبحثه التارخييً ،
ّ
يف أيامه ،بمن فيهم أستاذة املرشف عىل أطروحته
برنارد لويس .ولقد استخدم بروفنس عد ًدا من
مقاالت الصليبي وفصول كتبه أمثلة عىل مقاربته
املميزة ،التي جعلت من بحوثه ومواضيعه قوة فاعلة
ّ
ّ
املؤرخنيّ .أما مكمن قوة الصليبي
تواريخ
يف
رة
ث
ومؤ
ّ
فيتمثّل يف تفاديه تلك العادة االسترشاقية الشائعة
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التي تعمد إىل وضع الدراسات العثامنية يف إطار ما
يدعوه بروفنس «تاريخ النقص» الذي ال ّ
يكف عن
معيارا ُيقاس عليه ً
بدال من
اتخّ اذ أوروبا وأجمادها
ً
بحد ذاهتا.
مقاربة املواضيع العثامنية ّ

أما ورقة عبد الرحيم أبو حسني« ،كامل الصليبي
إرث جا ٍر» ،فقد ناقشت ما كان حلياة
وتاريخ لبنانٌ :
الصليبي الشخصية ومعتقداته من أثر يف أبحاثه
وطريقة مقاربته .وعرضت الورقة مراحل سرية
الصليبي املختلفة – التأرخيية ،السياسية الرسدية،
النقدية – واألمهية التي ت ّتسم هبا ّ
كل مرحلة يف ما
يتع ّلق بحقل تاريخ لبنان .وختمت الورقة باإلشارة
األهم بني مسامهات
إىل أن الطور النقدي هو املسامهة
ّ
نظرا إىل مساءلته يف هذا الطور
الصليبي التارخييةً ،
أسس التاريخ اللبناين امل ّتسمة بضيق األفق ،وشجبه ما
تركته من أثر يف هوية أبناء الوطن اللبناين وقناعاهتم.

-3يف اليوم الثاين ،ترأس أليكس ويك جلسة املؤمتر
الرابعة ،وعنواهنا «الرتبية ،الضبط االجتامعي
والتم ّلص منهام يف أواخر العهد العثامين» ،واشتملت
عىل أوراق ثالث .األوىل ورقة مالك رشيف« ،الفرار
وخرق القانون يف لبنان أواخر العهد العثامين» ،التي
عادت إىل الوثائق العثامنية لتستكشف أمر اهلجرة
من لبنان أواخر العهد العثامين ،وحماوالت املوظفني
العثامنيني عبثًا وقف تدفّق املهاجرين اللبنانيني إىل
الغرب يف العقود األخرية من القرن التاسع عرش.
حمددة تربز
وقد س ّلطت الورقة الضوء عىل حادثة ّ
الفارين ،وما
األوجه االقتصادية لعمليات هتريب
ّ
ساق أفرا ًدا بعينهم من قوى فرض القانون املحلية
إىل أن يفقدوا األمل يف وقف التهريب وي ّتجهوا إىل
التكسب منه.
ّ
الورقة الثانية كانت ليوجني روغان ،وعنواهنا
تفحص فيها
«ا ُمل ْبعدون خالل احلرب العاملية األوىل»ّ ،
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جتربة أولئك الذين نُفوا من لبنان يف تلك الفرتة من
خالل ذكريات عدد منهم .ورأى روغان إىل سياسة
اإلبعاد والنفي بوصفها وسيلة الجتثاث حتديات
مقي ًضا هلا أن تواجه احلكم العثامين زمن احلرب،
كان ّ
وازدراعها يف مناطق ال تطاوهلا فيه شبكات عالقاهتا
حييد قدرهتا عىل إزعاج
الشخصية ،األمر الذي ّ
اإلدارة العثامنية .ولقد ألقى روغان الضوء عىل واقعة
النفي رض ًبا
حمددة هي اعتبار كثري من املنفيني جتربة
ّ
ّ
منفي أتاح
من االستنارة .وأبرز حالة الفتة هي حالة ّ
له ُحسن الطالع أن ي ّتصل من منفاه بشبكته الشخصية
املمتدة ،وهو ما خ ّفف عنه يف اخلارج وساعده يف
العودة إىل الوطن.
ّأما الورقة الثالثة فكانت لسليم ديرنجيل ،وعنواهنا
«الكلية السورية اإلنجيلية وكلية روبرت :تارخيان
متقاربان ومتباعدان» .وهي إطاللة عىل الك ّليتني
األمريكيتني األختني ،كلية روبرت يف اسطنبول
والكلية السورية اإلنجيلية (اجلامعة األمريكية) يف
بريوت ،وما كان ّ
لكل منهام من أثر يف البلد املضيف.
توصل ديرنجيل إىل أن البدايتني املتشاهبتني
وقد ّ
مل حتوال دون وجود فروق مهمة بني الك ّليتني عىل
مر السنني نجمت عن اختالف طبيعة املؤسستني
ّ
والكوادر والبيئة املحلية ،وكان هلا أن تربط الكلية
السورية اإلنجيلية ً
ّ
بالسكان املحليني،
ربطا وثيقًا
يف حني أبقت كلية روبرت عىل مسافة من األتراك،
لتخدم ً
بدال من ذلك أقلية من السكان رعايا
اإلمرباطورية.
ترأس جلسة املؤمتر اخلامسة جون ميلوي ،وجاءت
ٌ
«أرض مقدسة أم عرين كفر؟ لبنان يف أعني
بعنوان
مسلمني دمشقيني» .واشتملت هذه اجللسة عىل
ورقتني .أوالمها لستيفن تاماري ،بعنوان «لبنان
مقدسة :رحالت مسلم دمشقي من
بوصفه ً
أرضا ّ
القرن السابع عرش إىل البقاع وبعلبك وطرابلس»،
تناول فيها أسفار عبد الغني النابليس إىل لبنان،
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املتصوف الدمشقي يف تصوير البلد،
وطريقة هذا
ّ
إذ ساقه مجال طبيعة لبنان ووفرة مقاماته ومزاراته
وتقر ًبا
تقى
إىل اعتباره ً
أرضا ّ
ّ
مقدسة تزيد املرء ً
من اهلل.

أما الورقة الثانية فكانت لسليامن مراد ،وعنواهنا
تيمية جبل لبنان؟» ،عاد فيها إىل ابن
«ملاذا كره ابن ّ
تيمية ،الفقيه الدمشقي أواخر القرن الرابع عرش
ّ
شن عد ًدا من
وأوائل القرن اخلامس عرش ،الذي ّ
محالت التأديب عىل جبل لبنان ،ضد الدروز والشيعة
واملسيحيني الذين كانوا يقطنون سفوحه .ولقد أبرز
سليامن مراد تلك املفارقة التي ينطوي عليها استناد
تيمية إىل مربرات دينية يف تسويغ محالته عىل
ابن ّ
الكفر وحاله أمام املؤسسة الدينية والسياسية يف
القاهرة اململوكية ،حيث ُس ِجن بعد محلته األخرية
بسبب إصداره فتوى اشتملت عىل نقد ساخر
لرؤسائه.

ترأس طريف اخلالدي اجللسة السادسة وعنواهنا
«ال ُّتقى وسياسات املعصية» .واشتملت عىل ورقتني
ّ
لكل من ماريو كوزه وحممد رحيان .وجاءت ورقة
كوزه بعنوان «اجلزء الرابع من نسكيات إسحق
قدم فيها خلفية ألحد
النينوي بالكرشونية(ّ ،»)1
قدييس القرن العارش وحماوالت مجع نسكياته
ّ
ّ
ولعل إسحق النينوي ،الذي ُيعرف ً
أيضا
وتصنيفها.
باسم إسحق الرسياين ،أن يكون أشهر ك ّتاب األدب
أثرا ،إىل جانب أفرام النصيبيني
الرسياين وأبعدهم ً
ويعقوب الرسوجي .واحلال ،أن أعامل إسحق
النينوي مل تنترش بني الطوائف الرسيانية املتعددة يف
الرشق األوسط وحسب ،بل تُرمجت ً
أيضا إىل عدد
من اللغات بد ًءا من العصور الوسطى فصاعدً ا،
أثرا عميقًا يف العامل املسيحي بأرسه،
وهو ما جعل هلا ً
القديس مل تحَ ُ ل دون
رشقه وغربه .غري أن أمهية هذا ّ
ق ّلة املعلومات عن سريته وأعامله ،كام مل تحَ ُ ل دون
تضارب هذه املعلومات .ولذلك ،حاولت الورقة
أن تلقي الضوء عىل املعطيات املتعلقة بسرية إسحق
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النينوي وأعامله من خالل ترمجة مقاطع مهمة من
عدد من املصادر املكتوبة بالرسيانية والكرشونية،
وحتليلها ،وتقييم أمهيتها يف ما ي ّتصل هبذا القديس
من بيت قطرايي (االسم الرسياين لقطر) الذي
ترك وراءه جمموعة مهمة من النسكيات والكتابات
الصوفية.
ّأما آخر أوراق املؤمتر ،فكانت ملحمد رحيان ،بعنوان
«الر ّدة يف حرضموت :ارتداد أم خروج اجتامعي؟
موضوعا
إعادة النظر يف (البغايا)»( ،)2فقد قاربت
ً
مثريا هو موضوع «بغايا» حرضموت اللوايت نلن من
ً
ً
احتفاال بموت النبي
أشد العقاب لرقصهن
بكر
أيب
ّ
تأمل رحيان يف تربير هذا العقاب القايس،
حممد .ولقد ّ
والرفق
ً
نظرا إىل املكانة التي كانت حتتلها هذه النساء ّ
الذي عوملت به حاالت أخرى .وبدا له أنه كان هلذه
البعد الديني
مهم ،ومل تقترص عىل ُ
العقوبة ُبعد سيايس ّ
الرصف ،خاصة أن موقف اإلسالم الباكر الفعيل من
واضحا متا ًما.
الرقص والراقصات مل يكن
ً

-4يف سرية كامل الصليبي ،أنّه(:)3

 -ولد يف بريوت يف  ،1929/5/2ونشأ يف بحمدون.

 أصل عائلته من بلدة عني حليا الواقعة بني الزبداينورسغايا يف األرايض السورية.

جده ألمه إبراهيم الصليبي درس الطب يف اجلامعة
 ّمنارصا لنظرية داروين يف
األمريكية يف بريوت ،وكان
ً
النشوء واالرتقاء .ويف عام  1882اندلعت اخلالفات
بني إدارة اجلامعة التي كانت تناهض نظرية داروين،
واألساتذة والطالب املؤيدين هلذه النظرية ،فطردت
اإلدارة بعض األساتذة والطالب ،ومنهم إبراهيم
الصليبي الذي سافر إىل اسطنبول ،ونال شهادة الطب
من إحدى جامعاهتا ،ثم انتقل إىل اخلليل يف فلسطني

تقارير
َ
احتفاء بحياة كمال الصليبي وأعماله
منازل كثيرة:
سيّد
ً

طبيبا فيها ،ويف ما بعد انتقل اىل السلط،
ليعمل
ً
وتزوج سارة بنت القس صليبا جروان وولدت له،
ّ
يف ما ولدت ،بنت اسمها سلوى التي صارت أم كامل
الصليبي.
جده لوالده هو خليل الصليبي ،كان معلماً يف
 ّمدرسة املختارة يف الشوف ،وتزوج فتاة تدعى وردة،
فأنجبت له ،يف ما أنجبت ،سليامن (والد كامل) الذي
ولد يف املختارة ،ودرس الطب يف اجلامعة األمريكية
طبيبا عام  ،1904ثم ارحتل إىل
يف بريوت ،وخترج ً
مرص وعمل يف اجليش املرصي ،وخدم يف السودان.
وقد تزوج سليامن الصليبي سلوى بنت إبراهيم
الصليبي ،أي والدة د .كامل الصليبي.
وسجل
 محل سليامن الصليبي اجلنسية املرصية،ّ
ابنه كامل يف سجالت القنصلية املرصية يف بريوت
عند والدته .لكن ،يف عام  1939اسرتجع والد كامل
اجلنسية اللبنانية.
 درس املرحلة االبتدائية يف مدرسة بنتوناألمريكية اإلنجيلية التي أسسها املبشرّ وليم بنتون
عام  ،1920وخترج فيها عام  .1941وانتقل بعد
برمانا العالية ،وكان من أصدقائه
ذلك إىل مدرسة ّ
برمانا حسن مجال احلسيني من
املقربني يف مدرسة ّ
القدس ،ومجيل الرسوجي من النارصة .ثم انتقل
إىل ثانوية اإلنرتناشونال كوليدج ( )ICيف بريوت،
وفيها ربطته صالت وثيقة بيوسف إيبش من دمشق،
ويوسف الشرياوي من البحرين ،وأمحد اخلطيب من
الكويت.
 خترج يف اجلامعة األمريكية عام  ،1950وكان منأساتذته أنيس فرحية وقسطنطني زريق ونبيه أمني
فارس.
 سافر إىل لندن ،ودرس يف كلية الدراسات الرشقيةعىل املؤرخ املعروف برنارد لويس .ويقول عن
اختياره التاريخ لدراسته العالية ما ييل :عندما أهنيت
دراستي الثانوية طلبت النصح من والدي ليد ّلني
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لدي ميل
عىل موضوع أختصص فيه ،فسألني هل ّ
إىل الطب أو طب األسنان أو الصيدلة أو اهلندسة،
فأجبته بالنفي .فقال يل :إ ًذا أدرس ما شئت .وكنت
يف أثناء دراستي املرحلتني االبتدائية والثانوية أميل
إىل علم البيولوجيا ،ثم ملت إىل الرياضيات وعلم
لدي اهتامم باآلداب األوروبية،
الفلك ،ثم صار ّ
وبعد ذلك قررت التخصص يف العلوم السياسية،
وهذا ما قادين إىل دراسة التاريخ ،مع العلم أن
الدرجات التي كنت أناهلا يف مادة التاريخ كانت
أضعف الدرجات .وأظن أن الذي جذبني إىل
دراسة التاريخ هم أساتذة التاريخ يف اجلامعة
األمريكية أمثال نبيه أمني فارس (مواليد النارصة
عام  ،)1906وقسطنطني زريق (مواليد دمشق
عام  ،)1909وأنيس فرحية (مواليد رأس املتن عام
 ،)1902وزين نور الدين زين (مواليد عكا عام
 .)1908وإبان دراستي الثانوية ُشغفت بالعلوم
الطبيعية وعلم الفلك ،وقرأت الكتب الطبية
اجلامعية التي كان والدي حيتفظ هبا .وكنت درست
املوسيقى وأنا يف اخلامسة عىل أخي سامي يف البداية،
ثم يف املعهد املوسيقي الوطني (الكونرسفتوار)،
وكان أستاذي يف املعهد وديع صربا (ملحن النشيد
الوطني اللبناين) ،ثم تابعت دراستي املوسيقية
يف األكاديمية اللبنانية للفنون اجلميلة مع ألكيس
بطرس (مواليد بريوت عام  .)1911وقد تعلمت
العزف ومل أتقنه (راجع جملة املقاصد ،العدد ،39
متوز .)1985
 عينّ أستا ًذا يف اجلامعة األمريكية ،وتدرج يف مناصبهرئيسا لدائرة التاريخ فيها.
األكاديمية حتى صار ً
 أثار موجة عاتية من السجال حني أصدر يف عام 1986التوراة جاءت من جزيرة العرب.
 اضطر إىل مغادرة لبنان إىل األردن عام  1986يفخضم حروب الشوارع التي شهدهتا بريوت بني
امليليشيات املتصارعة .ويف األردن ،أكب عىل دراسة
اللغة اليونانية كي يتمكن من إعادة دراسة العهد
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اجلديد (األناجيل) بالطريقة التي عالج هبا التوراة،
فكان كتابه البحث عن يسوع.
 عاد إىل بريوت عام  1988وعاود التدريس يفاجلامعة األمريكية.

 أسس «املعهد امللكي للدراسات الدينية» يف عماّ نعام .1995
 -تقاعد عن التدريس عام .1997

هنائيا عام  ،1997وأمىض بقية عمره
 عاد إىل لبنان ًيف رأس بريوت حتى وفاته عام .2011

مؤ ّلفاته
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 ،1985وبالعربية .)1986
 خفايا التوراة وأرسار شعب إرسائيل (.)1988 بيت بمنازل كثرية (.)1990 حروب داود (.)1990 تاريخ األردن احلديث (باإلنكليزية .)1993 البحث عن يسوع (.)1999 طائر عىل سنديانة (.)2002 -عودة إىل «التوراة جاءت من جزيرة العرب»

(.)2008

 -بريوت والزمن (.)2009

 -املؤرخون املوارنة وتاريخ لبنان يف العصور الوسطى

 -املوارنة :صورة تارخيية (.)2011

 -تاريخ لبنان احلديث (باإلنكليزية  ،1965وبالعربية

الهوامش

(.)1959
.)1968

 -مفرتق الطرق إىل احلرب األهلية (.)1976

 سوريا حتت اإلسالم (باإلنكليزية ،1977وبالعربية .)2011

 -بالد الشام يف العصور اإلسالمية األوىل (باإلنكليزية

 ،1977وبالعربية .)2011

 -منطلق تاريخ لبنان (.)1979

 -تاريخ اجلزيرة العربية (باإلنكليزية .)1980

 -التوراة جاءت من جزيرة العرب (باإلنكليزية

( )1اللغة العربية مكتوبة بأحرف رسيانية.

( )2تشري كلمة «البغايا» هنا إىل ما ُعرف يف تاريخ الر ّدة
بغيا متفرقات يف وادي
بحركة البغايا ،قامت هبا ّنيف وعرشون ً
حرضموت .وقال عنهن ابن الكلبي :ملا مات الرسول (ﷺ)،
شمتت به نساء كندة وحرضموت ،وخضبن أيدهين ،وأظهرن
الرسور ملوته ،ورضبن الدفوف ،فقال شاعر منهم:
أبلــغ أبــا بـكـر إذا جـئـتـه

أنّ البـغـايا رشمن رشّ مـرا ِم

فاقطع هديت أكفهن بصار ٍم

كالربق أومض يف متون غام ِم

أظهرن من موت النبي شامت ًة

وخضـبن أيديـهن بالعـ ّنـا ِم

( )3صقر أبو فخر ،اهلرطوقي احلكيم :حوار مع كامل الصليبي،
(بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،)2012 ،ص
.195-191

