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 األمير فخر الدين المعني الثاني حول نماذج من كتابات

 (ّزمنًّللتسلسلًالًاوفقً )
ً
ً

ذاًذهنًمتوّقدًوشجاعةًفائقةًاحلّد،ًوكانًمتضّلع اًبعلمًالفَلكًً]األمريًفخرًالدينًاملعنًالثاين[كانً
ًالتصويرً ًبفن ًُمغرم ا ًوكان ًالغربّية ًاللغة ًإىل ًالكتب ًبعض ًترجم ًوقد ًاإليطالّية، ًوحيسن واهليئة

ًوباحلدائقًوبتشييدًالقصورًالكبرية.

 الخوري لويس الخازن،
ً ًفرنسيًّنقًل  ً"رأيًمؤرّخ ًمقالة ًاملعنًسنةًعن ًالدين ًوديانتهمًويفًاألمريًفخر ًاملنارة،1646ً يفًالدروز ًجمّلة ،"
ًكانونًالثاينً،3ً،ً)السنة1ً،ًالعددًجونيه  .283-279،ًصً(1932،
ً

# # # 
ً

ًبهًفوصفوهًعلىًاختًلفًلغاهتمًومبادئهمًوأجناسهمًوملًحيفلًاملؤرًّ ًاحتفلوا خونًبأمريًغريهًمثلما
اثةًالوصولًإليهاًكثريةًيندرًاليومًوجودهاًبنيًأيديناًويصعبًعلىًالبحًّوأماكنهمًوأوقاهتمًبكتبًً

ًكانًعهدًفخرًالدينًعهدًعظمةًوجمدًيفًحلًّ هًوترحالهًفعاصرهًالباباواتًوالسًلطنيً]...[.ًولقد
نًزاروهًمنًقناصلًعمًًّرفواًأوًراسلهمًوفاوضهمًذلكًفضًل ًصلًببعضمًوتعانيً]...[.ًواتًّالعثمانيًّ

ً ًحّتًوبعوثًوأمراء ًورّحالة ًّّوجّتار ًطح ًالقمر ًودير ًيفًبريوتًوصيدا ًالغرباءًًًكان ًقصوره رحال
ًالعربًحافظً ارًفيكرمًمثواهمًوحيسنًقًروالزوًّ ًأسًلفه ًجوارهمًووافيً اهمًعلىًعادة بعهودهًمعهمًًاا

مراءًعجبًبهًامللوكًواألالصميمًمبزاياهًاملعروفةً]...[.ًهذاًهوًفخرًالدينًاملعنًالذيًأًًُشأنًالعربًّ
ًالعثمانيًّفايفًالشرقًوالغربًًو ًالوالة ًوخشيًبطشه ًالعربًقًصيته ًأمراء ونًوالقبائلًوالتّفًحوله

ًوشيوخهمًوأعياهنمً]...[.ًً

 عيسى اسكندر المعلوف،
ً.423-420،ًص1934ًمطبعةًالرسالةًاللُّبنانّية،ًجونية،ً، تاريخ األمير فخر الدين المعني الثانيمنًكتابً
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ً ًِلما ًمرامُسها، ًوعف ًبرياحًاإلَحن ها،
ُ
ًمعامل ًبعواصفًاحملن ًدرَسْ  ًقد ًكان ًالديار ًمناعتًلها

ًالظلمًواجَلورً ًً]...[ظًلم ًُُمَّلدة ًونعمٍة ًمؤبَّدة ًبدولٍة ًاهلُل ًووىّلًًإاّلًإىلًأنًَمنَّ ًاملعنّية، وهيًالدولة
بهًالنفوسًمنًاهللكات،ًوعمرتً،ًوجَن ًفآمن ًبهًالطرقاتً]...[ًاألمريًفخرًالدينً]...[ًعليها
ً.]...[ًوسادًالعدُلًيفًالرعّية،ًورِضَي ًبأقوالهًوأفعالهًالربيّةً]...[ًالبًلد

 ،أحمد بن محّمد الخالدي الصفدي
ً ًكتابه ًعًُتاريخ األمير فخر الدين المعنيمنًفاحتة ًوتعليقًح، ًونشره ًبضبطه ًمقدًًّوِنَ ًووضع ًوفهارسه،ًاشيه مته

،ًالدكتورًأسدًرستمًوالدكتورًفؤادًافرامًالبستاين،ًمنشوراتًاألمير فخر الدين المعني الثانيلبنان في عهد بعنوانً
نًبنيًتناولًيفًتارخيهًهذاًأبرزًأحداثًفخرًالدي.ًوكانًاخلالديًقد2ً-1،ًص1969ًاجلامعةًاللُّبنانّية،ًبريوت،ً

 ًباثنيتًعشرةًسنة.ًً،ًوذلكًقبلًوفاةًاملعن1624و1612ً
 

# # # 
ً
ًأبطالنا،ً ًرجالنا،ًوأمنُع ًالدينًأملُعًأمرائنا،ًوأعزُّ هوًرجلًرؤياًوصاحبًرسالةًوباعثًً]...[فخُر

ًهنضةًوبطُلًمًلحم...ًأرسىًقواعَدًاملدنّيةًبالعلومًوالفنونًعلىًأسسًاحلرّيّة...

 عزيز األحدب، 
ًكتابهً  .15ً،ًص1973ً،ًبريوت،ًدارًالكتابًاللُّبنايّن،ًفخر الدين مؤّسس لبنان الحديثمنًمقّدمة

 
# # # 
ً

 يا انـــــدفـــــاَع األمـــــواِج في شـــاطــــئ البوســـــفور، رفْـــــًقا بــذكريــــات األمــــيِر !
 مـــأتـــُم نــــوِر؛بـــبـــقايـــا ُحـــْلـــٍم تَـــَفـــوََّق بالـــصــــبـــح، وألـــوى؛ فالـــصــــبــــُح 

 فــيــِه ِمْن وثــبــِة الجــريــِح  إلى الثأر، وفيــه من احـــتـــضـــار النســــوِر.
*** 

 هــو  فــخـــُر الديـــن،  الفـــتــى، يـــقـــرأُ  األيَـّــاَم  فـــي قَـــوِل خـــازنـــيٍّ َوقـــوِر؛
 ــَح  ُحــــْمــــٍر، نــافــــراٍت علــــى َمــــرِّ الــُدهــــوِر؛فَــيَــرى  اأَلمـــَس  مــن مــذابــ

ُه،  ِقــْبــلــُة  الشــمــوس، قــتــيــٌل؛ وأبـــوه، ُدنــيــا أســــى، فــي حــفــــيــِر؛   َجــدُّ
 رحـــاَب الـــصـــدوِر؛والــــدُّروُز  األُبــاُة  يـــغويـــهـــم  السَّـــيـــُف، فـــيـــلـــقـــونـــه 

 وإذا  وجـــه  عــــيــــن  صــــوفــــــر  أشـــــالٌء، وآفـــــاقُـــــها  بِـــلَـــــْوِن الـــــزَّفــــيـــــــِر؛
 فَــيَــغـــّض  األمــيــُر  طــْرفًـــا، ويــخـــفـــي، خـــلــَف  َجـفـَنيِه  هّزًة للعـصوِر.  
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 سعيد عقل،
ًُكِتَب ًمبناسبةًمرورًثًلمثئةًعامًعلىًمقتلًاألمريًفخرًالدينًالثاينًيفًاآلستانة،ًجمّلةًاملشرق،ًبريوت،ً منًقصيدة

ً.1974ً،ًبريوت،ًكما األعمدة؛ًوكتابًسعيدًعقل،527ً-523،ًص4ً،1935ًالعددً
# # # 
ً

احلاكمًاملطلقًقفزًًًيفًأوائلًعمره.ًوعندماًأصب سم ًحياةًفخرًالدينًبالشجاعةًوالبسالةًحّتًاتًّ
لًعهده،ًإىلًأنًدفعهًطموحهًلتوسيعًحدودًهًسارًبتؤدةًيفًأوًّبسرعةًإىلًعاملًالصدارة.ًعلىًأنًّ

ًابتدأًيفًتعبئةًجيشًجميَّشًمنًالسكبانً وراحًيبسًّسلطانهًبسرعةًعلىًً]املرتزقة[بًلده.ًعندئٍذ
ًوكلًّ ًوبريوت، ًوصفد، ًصيدا، ًحدودها ًيف ًيدخل ًكبرية ًًمقاطعة ًكالشقيفًاملناطق ًهبا املتعلقة

  ،ًوكسروان،ًواملنت،ًوالغرب،ًواجلرد.]املغارة[

ًفرديناند فوستنفلد،
ًكتابً  ،ًترمجهًإىلًالعربّيةًبطرسًشلفون،ًتقدميًحارثًالبستاين،ًبريوت،ًفخر الدين أمير الدروز ومعاصروهمن

 .110،ًص1981ًدارًحلدًخاطر،ً
ً

# # # 
ً

وجعلناهًِعربة ًللحّكامًاليوم،ًماًدعوناهًباحلكمًالصاحل.ًويقومًمنًالرتاثًالذيًتركهًاألمريًخللفائه،ً
بوضعًالرجلًالصاحلًيفًاملكانًالصاحل.ًوالًيتّمًذلكًإاّلًلذيًاملعرفةًبالرجال،ًوذيًالنّيةًاخلالصةً
ًفكان ًمصلحةً ًوقدًاجتمعًاألمرانًلألمريًالكبري. ًالوطن. ًيفًمصلحة ًاملعرفة ًهذه يفًاستخدام

ًكّلًمصلحة.ًًلبنانًيفًنظرهًفوق

ًكانًيفًتوزيعًُعّمالهًيفًاملقاطعات،ًويفًتعينيًرجالهًيفًاملناصب،ًويفًالسهرًعلىًتكوينً هكذا
ًجيشهًالرادع،ًالذيًصدًَّأكربًقّوٍةًعسكريّةًيفًالشرقًيفًتلكًاأليّام،ًأالًوهيًالدولةًالُعثمانّية.ًً

 د. فؤاد افرام البستاني،
فخر الدين أمير الدروز ومعاصروه،  الدين"ًيفًكتابًفرديناندًهنريخًوستنفلدمنًفصلًبعنوانً"تراثًاألمريًفخرً

ًخاطر،ً ًحلد ًدار ًبريوت، ًالبستاين، ًافرام ًفؤاد ًحتقيق ًالبستاين، ًحارث ًتقدمي ًالشلفون، ًبطرس ًالعربّية ًإىل ترمجه
ً.215-193،ًص1981ً

ً 
#ً#ً# 
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 غَــــــنِّـــيـا ـــالْــــنــــــبـــا جْ ـيـ يا احراْشنا َحوْربي
 ـر جايِْينـيول البحـــَع ْخـ ِفـــْرســـان  لـــبـــنان

 ــْيــفــــِعـــة  السَّـــا  رَْجـــيـ يا يـَْوم فخر الدين
 يا ْسـِنين الِكَبر يا ْسِنين ِعة الــــغــــــارْ ـيا رجْ 

*** 
 فوْمـــــَدّهـــــب السَّـــــــيـــــــ ْمِن الجبل الهديّه َسْيف

 ِمْحني  ِمْتل   التواضع الَعْدل  مْتل قاِطع 
 بِـــــْتــــَخلِّـــــص  لـــبـــنـــان وبْــــَحــــدُّو الفــاِصل

 ،األَخَوين رحباني
ًمسرحّية ًاألوىلًًُعرَِض  ،أيّام فخر الدين من ًللمّرة ًاملسرحّية هذه

ًكتابًبالعنوانًنفسه1966ًضمنًمهرجاناتًبعلبك،ً ؛ًصدرتًيف
ًتنسيقًوتقدميًهنريًزغيب،ً ًوالنشر، عنًَديناميكًغرافيكًللطباعة

 .21ً،24ً؛ًهذهًاألبياتًمأخوذةًمنًاملسرحّية،ًص2005جونيه،ً
 

# # # 
 

تُ َعدًرحلةًاألمريًفخرًالدينًاملعنًالثاينًمنًالوثائقًالنادرةًيفًباهبا؛ًفهيًمنًأقدمًاملدّوناتًالعربّيةً
ّنًبعضًاملدنًاليتًأباًيفًمطلعًالقرنًالسابعًعشر،ًحيثًًرأًوًّيةمدناليتًوصَف ًجوانبًمهّمةًمنً

ًاحلديث ًاألوروبّية ًشهَدتًبداياتًالنهضة ًفيها، ًأقام ًأو ًاملعّن، ًبعدًزارها ًفيما ًاليتًعّم ًآثارها ة
ًوطحاربًالً ًطحّنك، ًرجلًدولة ًأّنًصاحبها ًالرحلة ًهذه ًيزيدًمنًأمهّية ًكافّة...ًوما ًاملعمورة أرجاء
ُيَشّقًلهًغبار؛ًإذًملًيتواَنًعنًالوقوفًيفًوجهًأكربًإمرباطوريّةًيفًالشرق،ًليسًحبًّاًمنهًباحلرب،ً

ًوأهنًَ ًاملظامل، ًأرهَقْتُه ًشعٍب ًعن ًدفاع ا ًاحُلّكامًًَكْتهًُبل ًعليه ًاليتًشّنها ًاملتوالية احلمًلتًالعسكريّة
ًوالوالةًالعثمانّيون...

 ،قاسم وهب
،ًص2007ً،ًاملؤّسسةًالعربّيةًللدراساتًوالنشر،ًبريوت،ًرحلة األمير فخر الدين إلى إيطاليامنًمقدِّمتهًلكتابً

13-14ً. 
 

# # # 
 



   
 

 

5 
 

ًكثريًمنًالقًلعًوحتصينهاكانًاألمريًفخرًالدينًقدًازدادًشوكة ًيفً مّثًرحلًً]... [استيًلئهًعلى
ًكلمُتهًوعظُمً ًرجعًبعدًمخسًسنواتًقوَي  ًاحلكمًيفًلبنانًالبنهًعلي.ًوعندما ًتارك ا إىلًإيطاليا

َصَفد،ًمّثًانكسرًيفًواديًًبفكسرًالثائُرًاملعّنًاجليّشًالعثمايّنًيفًوقعتنيًقًرً]... [شأنُهًيفًالبًلد
ه وًفخرًالدينًالكبري،ًً]... [مًنفسهًإىلًالوزيرًالُعثمايّنًفُأِسَرًمّثًأُمرًبقطعًرأسهفسلًًّ]... [التَّيم

ًَعلَ ُمًالوطنّيةًاحلّقةًومشعاهُلاًاألوحدًيفًتارخيناًاحلديث.

 أمين الريحاني،
ًالرحياين(ًالمؤلفات العربّية الكاملة ًألربت ًأمني ًأ.د. ًوتقدمي ً)حتقيق ًاألوىل،، ًًً الطبعة اجملّلدًً،النكباتكتاب

ً .2016،ًمكتبةًلبنانًناشرون،93ً-92اخلامس،ًمًرً
 

ً


