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 1وأبرز منجزاته الصّباحعلي حسن كامل  سرية

(1894-1935) 
 
  

 
 [حياته األوىل والدته وسنو]

ِمن أَبَ َوين صاِِلَني ينتميان إىل بَ ْيََت علم وأدب. فَآُل  18943آب  22 يف مدينة النبطّية صباح الثالاثء 2ُوِلَد حسن كامل الصبَّاح
ر ِمن ساللة يعقوب بن  [،ستنري ُ  التاجر امل ، ]اِلاج عليّ أبيه ِمن أُسرة ترجع بنسبها إىل الشيخ الُصباح أمري الكويت األّول، وتتحدَّ

. وِلسن كامل ُمثَ قَّفة وأديبة ]ووالدته اِلاّجة آمنة رضاالفيلسوف العريّب الشهري الذي عاش يف أوائل الدولة العّباسّية.  4الصّباح
أّما  .ملدرسة يف الشّياحوكان مديرًا  ،والثاين حسني وكان عقيًدا يف اجليش األرديّن؛، سعيدأشقَّائه حمّمد  أحد وشقيقتان. شقيقان

 .5[.العائلة زينب تزوََّجت ومل تُنِجْب، وبعد وفاة زوجها عادت وسكنت ووالدََتا يف منزلزهرة مل تتزوَّج، و شقيقتاه فهما زهرة وزينب. 
ًعا ابِلساب والشعر والفلك. ذكيًّا سريع اخلاطر، ُمولَ وقد كان، منذ حداثته،  .أخالقه يف تكوين ه البيتّية الصاِلةوقد أَث ََّرت تربيتُ 

زًا بني أقرانه. وسنة  أَدخَله والده إىل مدرسة النبطّية اإلبتدائّية. ويف هذه  1901تعّلَم أوًًَّل عند الشيخ يف ُكتَّاب بلدته، وكان ممي َّ
من عمره. يبلِغ الرابعَة عشرَة  ندسة من غري معاونة أستاذ وهو مل ّافدرَس اجلرب واهل وضوح، املدرسة ظهر ميله إىل الرايضّيات بكلّ 

وكان  ومنذ ذلك اِلني جتلَّت عنده أمارات العبقريّة والنبوغ. وقد أُعِجَب به معّلموه يف املدرسة اإلبتدائّية إعجااًب شديًدا، ]...[
ا أهنى دروسه يف املدرسة اإلبتدائّية راح يطلب املزيد  ّ . وملالدراسّية يف تلك املدرسةنه يف مجيع الفصول ادائًما األّول يف صّفه بني أقر 

.]...[ 

                                                           
حول حياة الصبَّاح "يف الوطن  ،(101-23، ص 1956مطابع لبنان، بريوت، )، عبقرّي من بالديكامل الصبَّاح   ،يوسف مرّوه كتابما ورَد يف  عتمدان، يف وضع هذه السرية، ا] 1 

للدًللة [  هكذا: ]بني معكوَفني ما حذفناه، و للدًللة على ثالث نقاط بني معكوَفني هكذا: ]...[ . وقد وضعنا تعديالتبعض ال أدخْلنا عليهو  ،هانر بعد أن اختص وعرب اِلدود"
،، حني وجدان ذلك هذا فضاًل عن بعض اإلضافات الَت استقيناها ما أجريناه من تعديالت.على  يوسف ) ،الصبَّاحالعبقريّة املَْنِسيَّة كامل : هي ُكُتٍب أخرى  ةثالثمن  ضرورايًّ

سة ، بريوت،1ط. ، سعيد الصبَّاح) ،حسن كامل الصبَّاح عاِل من لبنانو؛ (1967، ، بريوت، منشورات مرّوه العلمّية1ط.  ،مرّوه ، والتوزيع اجلامعّية للدراسات والنشر املؤسَّ
 . (2004م.[، دار للجنوب للطباعة، ، ]د.1 ط.وهيب، عبَّاس )، الفيلسوف العبقرّي حسن كامل الصبَّاح وهو: . يبقى الكتاب الثالث واألخري،(1983

سم كامل الصبَّاح. وُأضيفت تسمية "حسن" ل "كامل" من ِقَبِل األهل َترَبًُّكا، وهذه عادة إسالمّية": سعيد اب]"ُعِرَف الصبَّاح، بني أقرانه، ابسم كامل. وكان يُ َوقِّع رسائله وُُيّرُِرها  2
وكذا األمر  .30ص مرجع سابق، ، فيلسوف العبقرّي حسن كامل الصبَّاحالعّباس وهيب، يُراَجع أيًضا:  .13، ص مرجع سابق، الصبَّاح عاِل من لبنانحسن كامل الصبَّاح، 

دابلنسبة لشقيق  [.فبات يُعَرف ب "حمّمد سعيد الصبَّاح" ًلمسه ه سعيد الذي ُأضيفت تسمية حممَّ
َنه، يف كتابَيه:  ،بني الباحثني ،]مثَّة تفاوت 3 العبقريّة املَنسّية كامل و؛ 23، مرجع سابق، ص كامل الصبَّاح عبقرّي من بالدييف حتديد العام الذي ُوِلَد فيه الصبَّاح. فيوسف مرّوه عي َّ

والعاِل املُخرتِع  ؛ 29، مرجع سابق، ص الصبَّاح عاِل من لبنانحسن كامل يف كتابَيه:  1895 العامأّما سعيد الصبَّاح فقد اعتمَد  .كما َوَرَد أعاله؛  17، مرجع سابق، ص الصبَّاح
، يف كتابه الثاين، يوم  .8[، ص 1995الوطنّية، ]، ]د.م.[، جلنة الصبَّاح الذكرى املئويّة لوالدته، 1935 -1895، حسن كامل الصّباح )ص  آب كتاريخ لوًلدته 16لكّنه عنّيَ

، 29ص مرجع سابق، ، حسن كامل الصبَّاح عاِل من لبنان، يُراَجع كتابه: 1895. وحول مربِّرات اعتماده لتاريخ العام يف كتابه األّولآب كتاريخ هلا  22بينما اعتمد يوم ، (8
 [. شار إليهما ُ امل . أّما من انحيتنا فقد اعتمدان ما هو وارد يف كتايَب يوسف مرّوه1حاشية 

، واملعروف ب "فيلسوف العرب". ُعيِنَ ابلرايضّيات واملنطق والعلوم الطبيعّية والفلك واملوسيقى القبيلة العربّية الشهرية ِكْنَدة  من بينم(  873-796وسف يعقوب الِكْندّي )حنو هو أبو ي] 4
 يف الفلسفة، ويف خمتلف فروع العلم الَت كانت معروفة يف عصره[.والفلسفة. له مؤلَّفات كثرية 

 .[31مرجع سابق، ص  ،الفيلسوف العبقرّي حسن كامل الصبَّاح، حسن عبَّاس ]وهيب، 5
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 [يف املدرسة السلطانّية]
ويف  نبوغه وعبقريّته. عالماتحيث بدأت تظهر أدخَله والده املدرسَة السلطانّية يف بريوت،  1908تشرين األّول عام وائل أويف 

. وهندسّية شديدة التعقيد جربيّةٍ  السنة اخلامسة يف حّل مسائلَ  طاّلبَ  أواخر السنة األوىل من دخوله املدرسة املذكورة، أخذ يساعد
. وَطوال املّدة الَت قضاها يف هذه ]كي يتمّكن من قراءة مؤلّفات رايضّية هبذه اللغة وقد أَتقَن اللغة الفرنسّية يف غضون مثانية أشهر

قرانه من نصيبه دائًما بني أ ت مرتبة اأَلّولّيةوكان كان مثاًًل للجّد والنشاط واًلجتهاد يف طلب العلم.  [، وهي أربع سنوات،سةر املد
، والذين ينجحون يف حّل املسابقات مجيع اجلوائز الَت كان الوايل الرتكي يقّدمها للمتفّوقني من تالمذة املدرسةورفاقه، فضاًل عن 

 .1تضعها للطََلَبة سةر الرايضّية الَت كانت إدارة املدواألحاجي 

 [يف بريوت الكّلّية السوريّة اإلجنيلّيةيف  طالًبا]
يف بريوت  الكلّّية السوريّة اإلجنيلّيةانفصل الصبّاح عن الصّف العاشر يف املدرسة السلطانّية، ودخل  1914ويف تشرين األّول عام 

على الرغم من الصعوابت املالّية، مكتفًيا ابلقليل من الطعام واللباس. وقد استطاع دراسَة  ((Freshman يف الصّف األّول اإلعداديّ 
، والفرنسيِّة اللغة اإلنكليزيّة وإتقاهَنا إتقااًن ابرًعا يف مّدة ًل تزيد عن السّتة أشهر ]...[. وقد كان غرُضه، من تعلُِّم اللغِة اإلنكليزيّة

العالية نظرًا لعدم توفُِّر دراسات عالية هلذه العلوم يف اللغتني العربّية والرتكّية. وقد أظهَر، ]خالل هذه  قبَلها، متابعة العلوم الرايضّية
حّّت إنّه، وهو يف الصفوف األوىل، كان يشرتك مع أساتذة الصفوف العليا يف حّل  ًدا عجيًبا يف مقدرته الرايضّيةتفرُّ السنة الدراسّية[، 

َم للفحص يف الصفوف فاضل والتكامل وامليكانيكا. وما إعقََّدة يف حساب الت ُ امل ةاملسائل الرايضيّ  ن أمتَّ السنة الدراسّية األوىل حّّت تقدَّ
 اًلستعداديّة كّلها، وكان جناُحه ابهرًا.

ا للهندسة الكهرابئّية. ، وكان يوّجه اهتماًما خاصًّ الكلّّيةاهلندسة يف  ، دخَل الصّباح قسمَ 1916-1915ويف العام اجلامعّي التايل، 
الربوفسور هال  لكنّ  متابعة الدراسة والتحصيل. [الَت تفوق مقدرته املالّية، أن حتوَل بينه وبني ،ةالفادح الكلّّيةرسوم ]وكادت 

(Hall)ا ساعده على متابعة الدراسة. ]...[. اّص، ممّ ، تدارَك األمَر، وبذَل له من ماله اخلهادادّي فيستع، رئيس القسم اًل 

 [اجليش العثمانّ  يف صفوف]
برتبة مالزم، ونُِقَل إىل اآلستانة، وفيها  1916شباط  21ولكْن، مل َتَكْد السنة الدراسّية تنتصف حّّت ُدِعَي إىل اجلنديّة، وُجنَِّد يف 

، إذ عظيًماهبذا التعيني وكان سروره   لعلمها مبقدرته ونباهته وذكائه.القيادة العاّمة للجيش الرتكّي يف َسرِيَّة التلغراف الالسلكيّ  عيَّنْته
لُيدقَِّق يف آًلت الالسلكّي، ويطّبق  ةً بَ مناسِ  وأاتَح له فرصةً  ،فَسَح أمامه جماًًل للبحث العلمّي والعملّي يف ميدان اهلندسة الكهرابئّيةأَ 

، واستحصل على كتٍب رايضّية فقد درس عليه اللغة األملانّيةما كان قد تعّلمه سابًقا. ومبا أنّه كان يعمل حتت إمرة ضابط أملايّن، 
 عالية يف تلك اللغة ليدرس ما كتبه علماء األملان يف الرايضّيات والطبيعّيات.

                                                           
، والواردة على الصفحات 1935أاّير  31يف  فلسطني، -يف عّكا نشَرَْتا جريدة صوت األحرار له قتطفات من مقالة ُ الدراسّية، تُراَجع امل املرحلة من حياة الصبَّاح]وللمزيد حول هذه  1

مرجع ، حسن كامل الصبَّاح عاِل من لبنان. يُراَجع أيًضا: سعيد الصبَّاح، الذي اعتمدانه يف وضِع هذه السرية عبقرّي من بالدي كامل الصبَّاحمن كتاب يوسف مرّوه  25-28
حسن كامل . أّما النّص الكامل هلذه املقتطفات فرُياَجع يف: سعيد الصّباح )إعداد وتقدمي(، رد يف املرجع السابقرُِد مقتطفات أوسع ممّا هو واتَ  ، حيث383-382ص  سابق،

سة اجلامعّية للدراسات والنشر والتوزيع، 1 ط.، كتاابت خمتارة، الصبَّاح  ذكرهيومّما . "الصبَّاح حتت العنوان التايل: "مع حسن كامل، 149-143، ص 1984، بريوت، املؤسَّ
إىل يف اهلندسة  (Euclide)لكتب إقليدس األخري  ، وقراءته ترمجةاألوىل السنة املدرسّية عطلةخالل (Cornelis van Dyck) فانديك ُكْرنِيليوس ل اجلربقراءته كتاب  الصبَّاح فيها

 .[Jean Storm/Sturmius) الفرنسّي الشهري ستورمللرايضّي  Calcul Différentiel جمّلَدين يف حساب التفاُضل فضاًل عن خالل سنته اإلعداديّة الثالثة،  العربّية
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ى التحاق الصبَّاح ابملعسكر العثمايّن القريب من اآلستانة، حّّت شعَر بضيق ذات اليد بسبب الراتب مل ميِض وقت طويل عل"]
اه مبا لديهما من املال، رغم الضائقة املاّديّة الَت كاان يعانيان منها  تيّسر الضئيل الذي كان يتقاضاه، فما كان من والَديه إًّل أن أَمدَّ

بَ ْته س الصبَّاح هذه الواقعة، فراح يُرِسُل "األرزاق" بسبب ظروف اِلرب، وما سب َّ الَت ُتصرف  من فاقة وبؤس وجماعة وأوبئة. فتحسَّ
 [.1"له أثناء اخلدمة لألهل

 حُبسنِ الرتكّية ، وثقةً من القيادة Gallipoli وبعد استقالة القائد األملاينّ ملفرزة التلغراف الالسلكّي يف غاليبويل ،1916آب  19ويف 
َ الصبَّاح خلًفا له ،هوعلمِ ه إدارتِ   .وبِقَي يف مركزه هذا حّّت انتهاء اِلرب العاملّية األوىل. برتبة مالزم أّول ُعنيِّ

 [يف دمشق]
جليش بعد انتهاء اِلرب العاملّية األوىل، واحتالل اِللفاء اآلستانة، أطلَق العثمانّيون سبيل اجلنود السورّيني، فُسرَِّح الصبَّاح ِمن ا

وقضى مّدًة تُقاِرُب الشهرَين مشرًَّدا يف بالد األانضول، جلأ بعدها إىل قادة اجليش الربيطاينّ الذين أرسلوه إىل  العثماينّ مع َمن ُسرَِّح،
فُعنّيَ مدّرًِسا ملبادئ  وزير املعارف يف حكومة فيصل األّول آنئٍذ، سوراي. فجاء عندها إىل دمشق حيث ساعده ساطع اُِلَصرِّي،

 .1921، وبقَي يف دمشق حّّت صيف 1919-1918للسنة الدراسّية  (2)التجهيز اليوم رايضيّات يف املدرسة السلطانّيةال

 [يف بريوت 3يف اجلامعة األمريكّية اذً أستا]
أنّه مل يُعْد يستطيع املكوث طوياًل رأى الصّباح  ،[1920متّوز  22يف ] ل إثر معركة ميسلون،]...[ وبعد سقوط حكومة فيصل األوّ 

َ أوائل السنة اجلامعّية  حيث تلقَّْتُه اجلامعة األمريكّيةقادًما إىل بريوت،  1921يف دمشق، فرتكها يف آب  -1921ابلرتحاب، وُعنيِّ
اتذة ورؤساء األقسام العلمّية، مدّرًِسا للرايضّيات يف الصفوف الثانويّة ابجلامعة، وكان حمرتًَما كلَّ اًلحرتام من زمالئه األس 1922

َم بعَدهاًلسّيما من رئيس اجلامعة واملسؤولني اإلدارّيني. بقَي يف اجلامعة األمريكّية، هبذه ا [ على السفر إىل لصفة، سنة واحدة ]صمَّ
 .4داير الغرب. والذي دعاه إىل ذلك هو عدم وجود فرع للهندسة الكهرابئّية يف هذه اجلامعة

  [ت املّتحدة األمريكّيةجامعات الوالايطالًبا يف ]
 [يف جامعة بوسطن]  

 يف وًلية ماساشوستس بوسطن جامعةَ  َل الصّباحُ سَ ار ت، ومراسالت مع بعض املغرتِبني، وبعد اّتصاًلت مع القنصلّية األمريكّية يف بريو 
(Massachusetts) لدراسة اهلندسة الكهرابئّية. وقد تّلقى من تلك ، شارًحا وضعه، ومبداًي رغبته ابًللتحاق بكلّّية العلوم فيها

ن مناهج  1922-1921السنة الدراسّية  اًللتحاق هبا، وبيانَ  طلبَ ، يف بريوت اجلامعة، بعد فرتة وعرب اجلامعة األمريكّية واملتضمِّ
حاًًل إىل كتابة الالزم على الطلب، ]وأرسله ُمرفَ ًقا بنسخة عن عالماته يف الكلّّية، وعن دراساته  ندسة. فبادرَ الدراسة لكّل فروع اهل

 .العلمّية، فضاًل عن رسالة توصية من ُعمدة الكلّّية[

                                                           
يشرح فيها عن هذا األمر، فضاًل عن الَت . وللمزيد، تُراَجع مقتطفات من رسالة الصبَّاح إىل والَديه 47ص  ،مرجع سابق، حسن كامل الصبَّاح عاِل من لبنان]الصّباح، سعيد،  1

أثناء خدمتهم  ،من املرجع ذاته. أّما "األرزاق" فهي ما كانت تصرفة اِلكومة العثمانّية للُمَجنَّدين 48-47له كونه جُمنًَّدا، وذلك على الصفحَتني  ُتصَرفُ جدول ب "األرزاق" الَت كانت 
َنةمبوجب "وثيقة"، و  ،العسكريّة اإلجباريّة خالل اِلرب العاملّية اأُلوىل   .من مواّد غذائّية ُمَقن َّ

 [ما آلْت إليه أحواهلا اليوم. ، وًل ندري1956 عامعن الصبَّاح ف يوسف مرّوة، كان اسم املدرسة عند نشره كتابه سة التجهيز"، على ما أشار املؤلِّ أّن "مدر مع اإلشارة إىل ] 2
 األمريكّية يف بريوت"، وقد ُعرَفت هبذا اًلسم منذ ذلك اِلني[.قرَّر جملس أُمناء الكلّية السورّية اإلجنيلّية يف بريوت تغيري امَسها حبيث أصبح "اجلامعة  1920]يف العام  3
ة بقائه فيها، وتلك الواردة يف كتاب سعيد الصبَّاح:  ،]مثّة تفاوت يف التواريخ الواردة أعاله، واملتعلِّقة ابلتحاق الصبَّاح كمدرِّس يف اجلامعة األمريكّية 4 حسن كامل الصبَّاح عاِل من ومدَّ

 [.من هذا الكتاب 65-63 و، 59 . وللمزيد حول هذه الناحية ُتراَجع الصفحات:ابقمرجع س ،لبنان
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ابدَر ، مينإ نيويوركوصوله إىل وبعد إهناء املعامالت الالزمة وإرسال املطلوب، ]توّجه الصبَّاح إىل الوًلايت املّتحدة األمريكّية. وعند 
بوا به.ِكراِم املغرتبني  له[ بعضااستقبإىل   Massachusetts Institute of)وهناك التحَق مبعهد ماّساشوستس الفيّنّ  ، ورحَّ

Technology - M.I.T.)  ،ولكّنه عندما أراد اًللتحاق به ها. يُ َعدُّ من أعظم معاهد اهلندسة يف العامل، وأشهرِها، وأهِّ  الذي
ل إىل كّل أستاذ من أساتذة اجلامعة لِ  ُ رمسيًّا، مل َيُكْن لديه شهادة ختوُّلُه ذلك. فأرسله امل معرفته. وعندما  َم كلٌّ منهم مقدارَ لَ عْ ي َ َسجِّ

يف  -رمّبا- نظرير ، وهو أمر مل يسبق له اخترَب أستاذ الرايضّيات معلوماتِه ومعارَفه، أُْعِفَي من مجيع الدروس الرايضّية يف برانمج املعهد
ْتُه مجعّية الشبيبة السوريّة يف نيويورك مببلغ مئََت دوًلر، ومل يكن ذلك  ]ونظرًا لضآلة اتريخ اجلامعات األمريكّية. إمكاانته املاديّة[ أََمدَّ

ى به اِلال إىل تركها وبعد أن قضى يف اجلامعة املذكورة حنَو سبعة أشهر ]...[ أدّ  لتغطية أقساط اجلامعة، ونفقاته اخلاّصة. كافًيا
َأِضْف إىل . []من جهة اثنية ِضْيِق ذات يدهفداحة الرسوم والنفقات الباهظة يف تلك املدينة من جهة، و حبكم الضرورة نظرًا إىل 

 الَت طالعهاا التعليم، إذ وجَد أهّنم كانوا يعّلمونه املواضيع واملواّد ذاَتَ  جعله يرتك اجلامعة وهو ضجره من طريقة آخرَ  اسببً  ذلك
 ]...[. التحليل الرايضّي. وتعّلمها منذ أن كان يف دمشق يدرس على نفسه فلسفةَ 

 [يف جامعة إيّلينوس] 
ينوس امعة إيلّ جب ،1922يف العاشر من تشرين الثاين  ،[التحقَ  اشوستس الفيّنّ ى سنة دراسّية واحدة يف معهد ماس]بعد أن أمض

(Illinois) عميد كلّّية اهلندسة الربوفيسور جوردان  مساعدُ  عالًيا يف الرايضّيات، فرفضَ ، وأراد أن يدرَس موضوًعا(Jordan) 
أن امتحنه األستاذ املذكور وحتقََّق[ ]]...[. وبعد  (Townsend)تونسند رئيس قسم الرايضيّات الربوفيسور  تسجيله إًّل بعد موافقة

 [فوافق بدوره]الفيزايء يف اجلامعة املذكورة ًلمتحانه،  ]رئيس قسم[ (Carman)من اقتداره، أُْرِسَل إىل الربوفيسور أ. ب. كرمان 
العمليّة  املواضيعَ  سُ رُ دْ وهكذا أصبَح الصبَّاح من تالمذة اجلامعة، وأخذ يَ  ]...[. 1الفيزايء العليا موضوععلى تسجيله يف 

(Laboratory Courses)  للصّفنَي األخريَين قبل شهادة البكالوريوس علوم أي اجلونري(Junior)   والسينري(Senior)  ما عدا
بكّل املواضيع النظريّة واجتازه بنجاح ابهر، ما عدا مواضيع اللغة اإلنكليزيّة والتاريخ  موضوع الكيمياء الفيزايئّية، وقّدَم امتحااًن خطّيًّا

 معهد ماّساشوستس الفيّنَ. والرسم الَت كان قد درسها وانل فيها نقاطًا أثناء دراسته يف 

شركة جنرال "عازًما على دخول . وكان، قبل هذا التاريخ بقليل، 1923حّّت العاشر من آب ينوس إيلّ يف جامعة الصبَّاح بَِقَي 
وابلفعل، ترك جامعة  .، ]...[من أعظم شركات الكهرابء يف العاملَ بوًلية نيويورك، الَت هي " (.General Electric Co) إلكرتيك

  علًما أّن أستاذ الفلسفة الطبيعّية ورئيس قسم الفيزايء الربوفيسور أ. ب. كارمن ينوس من غري أن ُيصل على أّي درجة جامعّية،إيلّ 
َم اقرتاًحا للُعمَدة مبنح الصبَّاح شهادة أستاذ علوم  ة (.M.S. C)كان قد قدَّ ، إًَل أّن هذه األخرية مل ُتوافْق على اًلقرتاح املذكور حُبجَّ

ة، أّن الطالب جيب أن يصرَف مّدة سنتني على األقّل يف اجلامعة قبل منِحِه أّي شهادة. وعند ترِكِه اجلامعة ليدخل معرتَك اِلياة العمليّ 
َدْته هذه  ُ  "ُمستَند" بزوَّ  .2ِة املعرفة واًلّطالع على خمتلف القضااي اهلندسّيةدراساته، وتشهد له ِبَسعَ  فيه تُ َبنيِّ

 
 

                                                           
؛ وموافقة األخري على تسجيله يف نفس 39-38، مرجع سابق، ص كامل الصبَّاح عبقرّي من بالدي]يُراَجع نّص الرسالة الَت أرسلها الربوفيسور جوردان إىل الربوفيسور تونسند يف  1

 [.40وموافقة الربوفيسور كرمان، ممهورة بتوقيعه وختِمه، على الرسالة ذاَتا ص ؛ 39الرسالة ص 

الَت أمساها هو  ،وقد ذكر الصبَّاح أمر هذه الشهادة .44-43 ، مرجع سابق، صعبقرّي من بالدي كامل الصبَّاح]يُراَجع نّص هذه الشهادة، برتمجته العربّية، يف: مرّوة، يوسف،  2
 [.45-44، وتُراَجع مقتطفات من نّص هذه الرسالة يف املرجع ذاته ص 1923آب  11بتاريخ الشيخ أمحد رضا يف رسالة له إىل خاله "وثيقة"، 
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 [يف شركة جنرال إلكرتيك]
ه إىل شعبة  ُ بعد حصول الصّباح على هذا امل ستَ َند، الذي أمساه هو "وثيقة"، ذهب مباشرة إىل مركز شركة جنرال إلكرتيك، وتوجَّ

يف املخترب اهلندسّي العاّم، ( Cathode Tubes) الكاتوديّةكي يشتغَل يف قسم األانبيب بعقد  البحث والتنقيب، وارتبط مع الشركة 
وكان ارتباطه مع الشركة  حّّت يكتسب اخلربة الفنّ ّية الالزمة يف مّدة سّتة أشهر، وبعد ذلك يبدأ العمل كمهندس مستقّل يف الشركة.

ن من الشهر ذاته والسنة ذاَتا، ذهب الصبَّاح إىل مكتبه يف الشركة . وهنار اإلثنني يف العشري1923بتاريخ السادس عشر من آب 
ِفَع يف ما بعد ، والذي رُ يتجاوز السبعَة عشَر دوًلرًا أسبوعّي ًلبراتب ، و بداية عمله فيها شاقّةً  تحيث تسلََّم مهامه اجلديدة. وكان

طالًبا املساعدة. وبعد مفاوضات  "َتذيب الشبيبة السوريّة"إىل مخسٍة وعشرين. ]وإزاء هذا الواقع، عمَد الصبَّاح إىل مراسلة مجعّية 
 دوًلر أمريكّي[. بينه وبينها أظهرت اجلمعّية استعدادها ملنحه أربع مئة

 [طالًبا يف جامعة إورابان]
وهي يف نفس  (Urbana)ورابان جامعة إ [َنَشَط لدخول اجلامعة مرّة أخرى، واختار املساعدة املالّية،صوله على هذه ]وبعد ح

مخسة آًلف  وقال عنها، يف إحدى رسائله، "إهّنا جامعة راقية فيها حنو الوًلية الَت كان فيها سابًقا ولكّنها ليست جامعة حكومّية.
املذكورة يف اِلادي  جلامعةَ . وكان دخولُه اكتها اًلقتصاديّة على اجلامعة وطاّلهبا"[ صغرية، ومدار حر -حيث تقع-طالب، والبلدة ]

 .1بعد أن اشتغل يف شركة جنرال إلكرتيك فرتة تُقاِرب الثالثة أشهر، كان قد وف ََّر خالهلا بعض الدراهم 1923عشر من تشرين الثاين 

 [شركة جنرال إلكرتيك َعْوٌد إىل]
إىل شركة جنرال ورجع  ابمتياز، )M. S. C.(، وانل شهادة أستاذ علوم أهنى الصبَّاح دروسه يف جامعة إورابان، 19242أوائل آذار و 

 1924]لكّنه، يف هذه الفرتة أيًضا[، كان ًل يزال يف َضَنٍك وِضْيق، إذ كتَب إىل أهله يف الثاين والعشرين من نيسان  .3إلكرتيك
 يف عواصف اِلاجة للنقد، ومل ُأصادف راحة ابل حّّت اآلن، ولكْن هل اِلياة إًّل جهاد؟". بَت مركزييقول: "ما زْلُت جمتهًدا ألث

ابلشركة حّّت أخذ جنُم كاد يلتحق فما   اثنية[من انحية املاّديّة بُ َعْيَد عودته إىل شركة جنرال إلكرتيك. أّما  ]هذا من انحية أحواله
وهكذا، بعد نّه ]...[ يف طليعة الرّواد الذين يشقُّون طرقًا جديدة يف ]مسالك[ العلم. لتأّلق، ]...  وأثبَت[ لكبار العلماء أابشهرته 

دخوله يف خدمة الشركة بوقت قصري، بدأ خيرتع ويستنبط كثريًا من األجهزة واآلًلت والطرائق اجلديدة يف عامَل الكهرابء. وقد رغب 
حبيث  ،إلانرة الشوارع( constant alternating current)ُمتناِوب اثبت  تّيارٍ  أن ُيسب آلةَ  ،الذي يعمل فيه ،إليه رئيس املخترب

استنبط  ،وبعد ُمّدةميكن وضُع أّي عدد من املصابيح وإانرَتا ابلتتابع من غري أن يتغريََّ التيّار الكهرابئّي الساري فيها، فَحَسَبها. 
                                                           

متابعة حتصيله اجلامعّي، مثّ عودته إىل  بُ ْغَيةامعة إورابان وانتسابه جلبعّدة أشهر،  التحاقه هبايرى سعيد الصبَّاح أّن ما ذكره يوسف مرّوه حول ترك الصبَّاح لشركة جنرال إلكرتيك بعد ] 1
ًدا اًللتحاق إبحدى اجلامعات بعد ، إىل معاودة أو يف كتاابته أمر مناٍف للصواب لعّدة أسباب منها، يف رأيه، أّن الصبَّاح مل ُيِشْر، يف رسائله - وهو ما ورَد أعاله - الشركة جُمدَّ

على النحو  ينوس الواقعة يف وًلية إورابان، والَت يرُد امُسها، يف أوراقها الرمسّية،املقصود به هو جامعة إيلّ إّّنا اِلديث عن جامعة إورابان وأّن مباشرته العمل يف شركة جنرال إلكرتيك. 
، حسن كامل الصبَّاح عاِل من لبنانيُراَجع: سعيد الصبَّاح، . وللمزيد "جامعة إورابان"وأحيااًن  "ينوسجامعة إيلّ " يف رسائله ابلقول: يذكرها. والصبَّاح "إورابان -ينوسجامعة إيلّ "التايل: 

اها الصبَّاح من جامعة  يُورِد كامل الصبَّاح عبقرّي من بالديمن كتابه  50-48. وعلى الصفحات 81-79ص  مرجع سابق، مرّوه نصَّ ثالِث رسائل )الثانية والثالثة والرابعة( تلقَّ
 .[الثالثة والرابعة(الرسالتان ) "جامعة إيّلينوس، مكتب التسجيل، إورابان"؛ و()الرسالة الثانية "ينوس، دائرة الفيزايء، إورابانجامعة إيلّ "اسم اجلامعة هكذا:  يَرِدُ  ها مجيعهاإورابان، وفي

، وفيها 1923كانون الثاين   7 يفإىل خاله  الصّباح الرسالة الَت أرسلهاواتريخ ، يتضارب وترقيته 1924 يف أوائل آذارالصّباح إىل شركة جنرال إلكرتيك إّن ما يذكره مرّوه من عودة ] 2
  [.62-61، مرجع سابق، ص عبقرّي من بالدي كامل الصّباح بعد أن كان "معاواًن طبيعيًّا": تُراجع مقتطفات هذه الرسالة يف يذكر ترقيته إىل رتبة "مهندس أصلّي"

، مرجع سابق. أّما نّصه ابللغة كامل الصبَّاح عبقرّي من بالديمن كتاب  52-51ربّية الذي وّقعه مع شركة جنرال إلكرتيك على الصفحَتني ]تُراَجع ترمجة نّص عقد اًلّتفاق إىل الع 3
، 54 -53يجته، على الصفحات . واملالحظات الَت وضعها املؤلِّف يوسف مرّوة عليه، إظهاًرا لإلجحاف الذي ِلق ابلصباح نت55األصلّية )اإلنكليزيّة( فرُياَجع على الصفحة 

 [.58-57و
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واستنبط بعدها عّدة آًلت يف  .1كاملة  إىل األسواق التجاريّة آلةً  الشركةُ طريقة جلعل هذه املسألة النظريّة حقيقة واقعّية دفَعْت هبا 
ئق للرؤية عن بُعد اهذا فضاًل عن استنباطه ثالث طر  الكبري ِلَمْنِعِه ِمن اخلََلل.( Mercury arc rectifier)ُمَقوِِّم القوس الزئبقّي 

 ومل يُفِلح. (Alexanderson)لكسندرسن األمريكّي إجنازها أالَت حاول وتلك  ،(Baird)التلفزة(، وهي تفوق طريقة بريد )

، ووضعت بتصرُِّفه خمتربًا خاصًّا، مستقالًّ ، وأفرَدْت له مكتًبا 2ه الشركة إىل رتبة مهندس ممتازتْ عَ ف َّ رَ  []بعد حتقيق الصبَّاح هلذه اإلجنازات
َنْت له مهندسني ي ْته بكّل ماوعي َّ ُيتاج إليه من اآلًلت واألجهزة ملمارسة جتاربه العلمّية. ويف هذه الفرتة بدأت  عملون إبدارته، وأمدَّ

 مكتبَل معظمها يف جِّ سُ و  ،وقد توالت اخرتاعاته .عبقريّته تتجّلى وتظهر من خالل اخرتاعاته العديدة الَت سّجلتها له الشركة
دول العامل، ]...[، وتردََّد صدى شهرته يف النوادي العلمّية، ويف الشركات الكهرابئّية يف معظم يف واشنطن، اًلحتادي التسجيل 

فضاًل عّما كان  - ة عندما وضع هندسة جديدة لتطبيق النظراّيت والقوانني الكهرابئّية. وكان جيول يف ذهنه اخرتاعان كبريانوخاصّ 
، أي منذ دخوله 1923، والذي اشتغل عليه منذ العام ذكرهالتلفزة، وقد أتينا على اخرتاع وها:  - ينجزه للشركة من اخرتاعات

فأعلن اخرتاعه قبل  (Bairdبريد ) - حبكم البيئة واِلماية والتشجيع - فيه ما كان يصبو إليه من جناح، ولكن سبقه الشركة، وبلغ
 Helical motion of)فيه إبجياد اِلركة اِللزونّية لإللكرتونيّات ممتازًا  الصبَّاح. لكنَّ هذا مل يُ َقلِّْل من شأن األخري، بل كان

electronics)  َل له هذا اإلجناز[ يف اف، و]ُسجِّ يف واشنطن. وأّما اًلخرتاع اًلحتادي التسجيل  مكتبالَت أغَنْت عن القرص الكشَّ
 اخرتاع جديد قد يُغريِّ مستقبل العامَل"، - مدن عامرة الثاين الذي نشرَْته الصحف العربّية حتت عنوان: "حتويل الصحاري العربّية إىل

كهرابئّي مبجّرد عرضها على أشعَّة الشمس، وبعبارة أخرى حتويل نور الشمس   لر فهو عبارة عن بطّاريّة كهرابئّية اثنويّة يتولَّد هبا محَْ 
يف حتريك اآللّيات امليكانيكّية وتسيريها، وقد أنفَقت  مقام البنزين والفحم يقوم ، ]وِمن شأن ذلك أن[كهرابئيّ   قّوة حُمرِّكة وتّيارإىل 

   الشركُة مبلَغ ربع مليون دوًلر يف سبيل حتقيق هذا اًلخرتاع وتسجيله.

 [بني مدٍّ وَجْزر]
، لكّنه مل ييأس، بل ظلَّ مثابرًا جماهًدا ُيصارِع يف حياته عرفهاالفرتات الَت أقسى من يف الشركة،  الَت قضاهاالفرتة اأُلوىل لقد كانت 

ما يُلقي شعاًعا من النور  ، العاّلمة الشيخ أمحد رضا،رسائله إىل خالهإحدى على جبهات عّدة للوصول إىل هدفه السامي. ويف 
هها إىل ]. 3األشهر األوىل الَت قضاها يف الشركةعلى   أيلول 21ويرتاوح اترخيها بني  ،ووالده وأهلهوالدته ويف رسائل أخرى وجَّ

إليها  ابلصعاب الَت كانت تعرتض سبيله، واألماين الَت كان يبغي الوصولَ  إحاطة شبه كافية ما ُييط، 19304 متّوز 7و 1922
 وروعة البطولة الصراعّية املتجلّّية يف شخصيّته.، [تمّيز بهالطموح الذي كان يعظمة ها، فضاًل عن وحتقيقَ 

                                                           
ى "امل 1 َدت املصابيح ُ ، والغرض منها إانرة املصابيح الكهرابئّية امل)Monocyclic Square(ربَّع الوحيد الُكرة  ُ ]هي آلة كهرابئّية ُتسمَّ ، على ما ورَد يف رسالة "سلَسَلة بنور اثبت مهما تعدَّ

ها إىل خاله يف   [.62-61يُراَجع املرجع السابق، ص  1923كانون الثاين   7له وجهَّ
َ برتبة 2 ًدامهندس ممتاز بعد فراغه من الدراسة يف جامعة إورابان،  ]يذكر يوسف مرّوه أّن الصبَّاح ُعنيِّ كامل الصبَّاح عبقرّي من : يُراَجع كتابُه شركة جنرال إلكرتيكب والتحاِقه جُمدَّ

 61وعلى الصفحة  من املرجع ذاته(. 59تُراَجع الصفحة ) اّر ذكرها َ مّث يعود ويذكر أّن الشركة ّرق َّْته إىل هذه الرتبة بعد تسجيله لإلجنازات امل .51-50ص مرجع سابق، ، بالدي
ْته مهندًسا أصليًّا  ،1923كانون الثاين   7بتاريخ  ،مة الشيخ أمحد رضاالعاّل  ،رسالة وجّهها حسن كامل إىل خاله يُورُِد مقتطفات من نفسهمن املرجع  ن َ يذكر خُمرَتُِعنا فيها أّن الشركة عي َّ

واألمر وقد كان قبلها معاواًن طبيعيًّا.  دت املصابيح"،ور اثبت مهما تعدَ سلَسَلة بن ُ رة املصابيح امل"إانالكهرابئّية لغرِض  (Monocyclic square)بعد إمتامه آللة "املربَّع الوحيد الكرة" 
َ وهو  الصبَّاح سعيد عينه يذكره يُراَجع: سعيد الصبَّاح،  اآللة املذكورة.إمتامه  "مهندس أصلّي" بعد، ُرقَِّي بعدها إىل "معاِون طبيعيّ "، أّول دخوله الشركة، برتبة أّن حسن كامل ُعنيِّ

 .81-80، مرجع سابق، ص لبنان من حسن كامل الصبَّاح عاِلِ 
، عبقرّي من بالدي كامل الصّباحيوسف مرّوه،  كتاب  ، على ما َأورَدُه مرّوه، يُراَجع ما هو منشور منها يف1923كانون الثاين   7اترخيها إىل ]للمزيد حول هذه الرسالة الَت يعود  3

 [.62-61ص  ،مرجع سابق
 [.71-62ص  ، مرجع سابقعبقرّي من بالدي كامل الصّباحمرّوه، يوسف، تُراجع املقتطفات املنشورة من هذه الرسائل يف: ] 4
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ن   ذلك. ففي رسالة له مؤرَّخة يف هذا التاريخ يتوّقعهو كان  ، أوبفرتة قليلة 1930متّوز  25 قبل]ويبدو أّن أحواله بدأت ابلتحسُّ
ن يؤكِّد أبنّه[ ويف  ر أُلويل األمر فيها.و ظهابل ه للشركة بدأاته وفائدتَ عملِ  ]ويعلِّل ذلك أبّن قيمةَ  ""يظهر أّن األحوال تتجه حنو التحسُّ

من  26ويف ه بدأت فعسى أن تتمَّ". هللا ونعمتِ  وبركةِ  الفرجِ  ، "أّن بشائرَ اثنيةيؤكِّد، مرّة  1930آب  13رسالة أخرى مؤرَّخة يف 
. الشهر ذاته، والسنة ذاَتا، يعود ويذكر يف رسالة جديدة له "أّن األمور تتجه إىل اخلري وعسى أن تكون النتيجة قريبة إن شاء هللا"

وهو ، بتحضري املقال العلمّي جملّلة معهد مهندسي الكهرابء األمريكّيني" رب أنّه منهمكخيُ  نفسهمن العام  تشرين األّول 8سالة ويف ر 
علماء كبار بناء على طلب أحد  والذي اقتنع بضرورة وضعه، أيلول من العام ذاته،  17ؤرَّخة يف املاملقال الذي ذكره يف رسالته 

" الذي كان ًل يزال "يشتغل" به لنشره يف جمّلة "مجعّية املهندسني الكهرابئّيني Electric converter عن "احملوِّل الكهرابئيّ  الشركة،
"، ويصبح له بذلك "اسم معروف بني شركات .American Institute of Electrical Engineers -A.I.E.E)  (األمريكّيني

   . ["أوروبة، وًل يصعب بعدها اِلصول على راتب أحسنومجعّيات الكهرابء هنا ويف 

م "ا يف بذله، مستمرًّ لكّنه، وعلى الرغم من جناحاته السريعة، واجلهد الكبري الذي كان ] م املأمول يف اجلاه واملالفإنّه مل يتقدَّ " التقدُّ
من الشهر إاّيه والسنة  27. ويف رسالة كتبها يف 1930تشرين األّول  25األًلعيب السياسّية". هذا ما ذكره يف رسالة " بسبب

 .[مقالته العلمّية، "ألّن بعض املهندسني قد اعرتض على نشرها حسًدا" منه "إاّيها يقول إنّه "بني اليأس والرجاء من أمر نشر

 [عرض روسيّ ]
 1932آذار  16رسالة له مؤرَّخة يف من روسيا. ففي الصبَّاح ]ومّما جيدر بنا ذكره، خالل هذه املرحلة، هو العرض الذي تلّقاه 

يف السجاّلت الصادرة يف واشنطن ويف مقاًلته  هان قد قرأ عن اخرتاعاتكيذكر أمَر قدوِم مهندس روسّي إىل شركة جنرال إلكرتيك  
العلمّية، ورغَب إليه يف أن يذهب إىل روسيا، ويشتغل للحكومة يف خمرتعاته. وكان جواب الصبَّاح هو احتمال قبوله العرض إذا 

، يدفعون للمهندسني املدرَّبني راتًبا يرتاوح بني العشرة  الصبَّاح أهّنم مَ لِ وعَ  قة.الشروط موافِ كانت  آًلف والعشرين ألف رايل سنوايًّ
 وحالَ  ووعَد املهندس الروسّي ابلقيام ابملعامالت لدى الشركة األمريكّية،لكّنهم يشرتطون ارتباطهم لفرتة ًل تقّل عن الثالث سنوات. 

أيَّ تقرير منه، علًما وبعد مضّي أكثر من شهر ونصف الشهر مل يتسلَّم الصبَّاح  لطات الروسّية.عودته إىل موسكو يتّممها لدى الس
  [.1أنَّه مل يكن مييل إىل الذهاب ابلرغم من الشروط الَت ُعرَِضت عليه

 اخرتاعات الصبَّاح
لر على امسه يف  ومعظُمهاللصبَّاح سلسلة طويلة من اًلخرتاعات يف حقَلي امليكانيك الكهرابئّي واإللكرتوينّ ] مكتب التسجيل ُمسجَّ

لر يف العديد من الدول األوروبّية والبعضواشنطن، اًلحّتادّي يف  ، فضاًل عن عدد آخر مسّجل فقط يف سجاّلت واآلسيويّة منها ُمسجَّ
، وتريَتا تتسارَع بتوايل السنني وراحت، 19272وقد دَأب على تسجيل اخرتاعاته هذه ابتداًء من العام  شركة جنرال إلكرتيك.

، وهو التاريخ الذي رحل فيه عن 1935آذار  31وأّن عدًدا ًل أبس به منها ُسّجل بعد  ،حّّت الرََّمق األخريالنهج هذا واستمّر يف 

                                                           
. وللمزيد 78، مرجع سابق، ص كامل الصبَّاح عبقرّي من بالدييوسف مرّوه، حول هذا املوضوع يف: 1932أذار  16يف وحول هذا العرض تُراَجع مقتطفات من رسالة الصبَّاح ]  1

رئيس البعثة  ، واسم العاملِ 1931آذار  7ُد اتريخ قدوم العامل الروسّي إىل الشركة وهو ، حيث يَرِ 127، ص مرجع سابق، كامل الصبَّاح  العبقريّة املَنسّيةمرّوه، يوسف  :يُراَجع أيًضا
 .[بعض جوانب عّما ورَد أعالهبالَت ختتلف  صيلامن التفذلك  وهو جانوف، وغري

ل اخرتاعات الصبَّاح استناًدا إىل اجلدول الذي وضعه يوسف   1927]اعتمدان العام  2 مرجع  ،عبقرَي من بالدي الصبَّاحكامل : مرّوه يف كتابَيه عن الصبَّاحكتاريخ لبدء تسجيل َأوَّ
 .143و 48 صمرجع سابق، ، املَنسيَّة كامل الصبَّاح العبقريّة؛ و279و 157 ص سابق،
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أحَدَثِت ولقد ، َشِهَدات تسجيل القسم األكرب منها. 1935 -1934الَحظ أّن السنَتني األخريَتني من حياته،  ُ ومن امل. 1هذه الدنيا
ة يف اجملاّلت األمريكّية ساته العلميّ ر ينشر بعض أحباثه ودا ما كاد" [فإنّه ضّجة كربى يف الكثري من األوساط العلمّية يف العامَل. هاخرتاعاتُ 

، فضاًل عن اًلستفسسارات واألسئلة، من كثري من املعاهد واجلامعات عليه رسائل اإلعجاب والتقدير تنهالُ  تواإلنكليزيّة حّّت أخذَ 
َلت معظم اخرتاعاته يف  الكهرابئّية يف خمتَلف أحناء العامَل. ومّما زاد يف شهرته العاملّية أّن شركة جنرال واملؤّسسات  عددإلكرتيك سجَّ

ُر ، يف هذا السبيل، مبالغ طائلة تُقوقد أنفَقتْ  .دون غريها من الشركات ،لنفسها دول العامَل الكربى كي حتفظ حقَّ استثمارهامن  دَّ
يف الوًلايت ًل مبئات اآلًلف من الدوًلرات. ونتيجة لذلك اهنالت عليه شهادات التقدير من رؤساء اجلامعات وكبار العلماء 

أو ، أو رسائل استفسارات ،شهادات تقدير الذين تلّقى منهموِمن أبرز  .2"األقطار األوروبّية يف أكثرفقط، بل  تَّحدة األمريكّية ُ امل
  :نذكراًلثنتني مًعا، 

 .K)بواسطة مستشارها يف نيويورك ك. ج. فرانك  (Siemens & Halske AG)جمموعة شركات سيمنس األملانّية  .1
G. Frank) تطلب منه معلومات فنّ ّية حول اخرتاعه يف "األانبيب الكاثوديّة الثرياطونّية Cathode Thyratron 

Tubes( "16  1930متّوز.) 
   (Joseph H. Willits)واإلعجاب من سكرتري الرائسة يف الوًلايت املّتحدة األمريكّية جوزيف ه . ِولّيتسرسالة التهنئة  .2

َمه إىل الرئيس األمريكيّ  ،(Hoover)نيابًة عن الرئيس هوفر  والذي يعرض فيه حالًّ ُمْرِضًيا لألزمة  ،بعد اًلقرتاح الذي قدَّ
كانون   3ّتحدة هناية العشرينيّات وبداية الثالثينيّات من القرن املاضي ) ُ وملوجة البطالة اللتنَي ضربتا الوًلايت امل ،اًلقتصاديّة

ل   (. 1930األوَّ
الذي  (Castello Franchi)و فرانكي رئيس اجلمعّية اإليطالّية للمهندسني امليكانيكّيني والكهرابئّيني األستاذ كاستلّ  .3

راسله ُمَهنًِّئا إاّيه على أحباثه يف أانبيب األشّعة الكاثوديّة وراغًبا إليه تزويده ببعض أحباثه يف هذا اجملال لتكون مرتكزًا 
ها لطاّلب مدرسة املهندسني العليا يف جامعة ميالن حول املوضوع  . (1931آذار  3) ألحباثه الَت يُِعدُّ

، 1931حزيران  2بتاريخ له: اأُلوىل رئيس اجلامعة األمريكّية يف بريوت يف رسالَتيه  (Bayard Dodge)رد دودج اباي .4
وفيها يُعِلُمه  1931أيلول  22وفيها يشكره على النسخة الَت أرسلها عن حبثه األخري يف اإللكرتوانت؛ والثانية بتاريخ 

  .3ب قسم اهلندسة يف اجلامعةأبّن اجلامعة وضعت أحباثه يف املكتبة حتت رقم ُمعنيَّ ليستنري هبا طاّل 
ل له إلنشاء معامل لتوليد الطاقة الكهرابئّية وتوزيعها على األقطار العربّية، وإرسال  .5 مفاوضة ملك العراق جاللة فيصل األوَّ

َنها شرًحا فنّ يًّا وافًيا للبطاريّة الَت استنبطها لتحويل نور الشمس إىل طاقة كهرابئّية و  ميكانيكّية. الصبَّاح رسالة له ضمَّ
آل سعود مللك عبد العزيز برقيًّا ابالصبَّاح  اّتصل، حالت دون إمتام املفاوضةوالَت بِكرة  ُ املوفاة امللك فيصل األّول  وبعد

"على أساس  هأرسل يفاوض 1935مهنًئا ابنتصاره على إمام اليمن. ويف السابع من كانون الثاين  1934يف أّول أاّير 
ِنيَّة"  َ النَّفود األعظم، ومّت اًلتّفاق على ذلك. لكّن املصحراء الطاقة الكهرابئّية يف صحراء الرُّْبِع اخلايل و توليد بناء مزارع ل

 .4[سرعان ما عاَجَلِت الصبَّاَح، ووأََدِت املشروع يف مهده

                                                           
يتناول  وافٍ شرح ، وتواريخ التسجيل، فضاًل عن الدول األوروبّية واآلسيويّة بعضويف  ،يف واشنطناًلحّتادّي التسجيل  مكتبأرقام تسجيلها يف و  الصبَّاح،]تُراَجع ًلئحة اخرتاعات  1

 .250-157مرجع سابق، ص  ،كامل الصبَّاح عبقريٌّ من بالديو؛ 118-48مرجع سابق، ص  ،كامل الصبَّاحالعبقريّة املَْنسيَّة  يف املرجَعني التالَيني: يوسف مرّوه،  كالًّ منها،
 [.123، مرجع سابق، ص كامل الصبَّاحالعبقريّة املَنِسيَّة  ]مرّوه، يوسف،  2
  [.127-123، مرجع سابق، ص كامل الصبَّاحالعبقريّة املَْنِسيَّة  ]مرّوه، يوسف،  3
 [.138-137]مرجع سابق، ص  4
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 [مؤََتر ابريس العاملّي للكهرابء]
لتمثيلها يف مؤمتر ابريس "له  "شركة جنرال إلكرتيك"انتداب  ،الَت مُيكن تسجيلها يف خانة إجنازات الصبَّاح ،ومن الوقائع البارزة]

َهْتها إليه جلنة الكهرابء العامَّة يف ابريس".1932العاملّي للكهرابء الذي ُعقد يف العاصمة الفرنسّية يف متّوز  وقد  ، بناًء على دعوة وجَّ
ل امسُه يف جدول  حول اهلندسة الكهرابئّية موضوع: املهندسني الذين سيحضرون املؤمتر، على أن يتناول البحث الذي سيقّدمه ُسجِّ

 Arc en retour des redresseurs à vapeur) نعِكسة يف مقوَّمات القوس الزئبقيّ  ُ ثري الدارات الكهرابئّية على األقواس املأت
de mercure)" . َإرسال الصبَّاح لتمثيل الشركة يف املؤمتر املذكور، والذي ضمَّ كبار املهندسني وعلماء الرايضيَّات من  وعندما تقرَّر

األمريكّيني، ه املهندسني قجنَّ جنون رفا ، وغريها،(Louis de Broglie) ، ولويس دو پروغلي(Poincaré) أمثال بوانكاريه
ون علذلك  هلم وملقدرَتم، وأخذوا يُعارضون واعتربوا ذلك حتّدايً  ، ]...[، ويزعمون أنّه ًل جيوز أن مُيَثَِّل أكرب شركة كهرابئّية يهوَُيتجُّ

فما كان من الشركة إًّل أن ]...  ،ولكّن هذا كلَّه مل يُ ْثِبْط عزمية الصبَّاح، بل َأكَمَل حبثَهأمريكّية يف مؤمتَر عاملّي مهندس غري أمريكّي. 
ت أن مُيثَِّل  ]ابت ابستطاعته[وهكذا  األمريكّية، فلبَّت الوزارُة الطلَب حاًًل. اجلنسّيةَ  هلألمر، وطلبت من وزارة الداخلّية َمْنحَ [ اهتمَّ

ابعة للمؤمتر الشركَة يف املؤمتر. ولكْن، لظروف استثنائّية، مل يستِطِع السفَر إىل ابريس وحضور املؤمتر، بل أَرسَل إىل اللجنة الفنّ ّية الت
ظمة واملبادئ اهلندسّية الكهرابئّية، نرَح فيه نظريّ َته اجلديدة يف األش ،صفحة 112يقُع يف  ،على اآللة الكاتبة مضروابً  ابإلنكليزيّة،تقريرًا 

لدى أعضاء املعاصرين، ]...[. وقد َلِقَي هذا التقرير  وآراَءه يف اإللكرتوانت وتداُخلها وإشعاعها، وانتقَد نظراّيت بعض العلماء
ابإلمجاع، إدراَجه يف التوصيات وا، وقرَّرَ  الشامل والتقدير الكّليّ  اًلستحسان -بعد أن توّلت جلنة خاّصة ترمجته إىل الفرنسّية  - املؤمتر

  .1["األخرية للمؤمتر

 [فىت العلم الكهرابئيّ ]
حّققه يف هذه الفرتة، وجاء تتوجًيا جلهودة اجلّبارة الَت بذهلا يف الشركة حّّت اترخيه وإلجنازاته الَت حقََّقها، ]ولعّل النجاح األكرب الذي 

سة املهندسني الكهرابئّيني األمريكّيني"، وهي  -1933كانون الثاين   25يف  - هو َمْنُحه لقب[ "فّت العلم الكهرابئّي" من ِقَبِل "مؤسَّ
رَبِّزِين. ففي الشركة كّلها مثاًل مل َُيُْز هذه الرتبة غرُي عشرة مهندسني أكثرهم من الرؤساء أو املديرين،  ُ ا غري امل"رتبة علمّية ًل يبلغه

، وهي رتبة أرفع بكثري من رتبة A fellow of the American Institute of Electrical Engineersوالرتبة ابإلنكليزيّة:
 . 2ّن حامل شهادة دكتور ًل مُتَنح له رتبة "فّت" إًّل بعد أن يصرف عشرة أعوام يف ممارسة مهنته"دكتور يف الفلسفة أو العلوم، إذ إ

، ]وظّلت أحوال الصبَّاح ترتدَُّد بني هذين القطبني يف فرتة السنوات الَت تَ َلْت: فمن انحية أُوىل إجنازات وابتكارات علمّية متتالية
يذكر أّن[ "الشركة  1934شباط  17له تُوِقُعُه دائًما يف ضائقة ماّديَة. ففي رسالة له مؤرَّخة يف ومن انحية اثنية معارضة ُمْسَتْشرَِسة 

حزيران من السنة عينها  20ِلّد اآلن مل َتزِْد راتيب، ومل يَ َزْل بعُض َمن ًل أخالق هلم ِمن القابضني على دّفة األمور ميكرون إيّل". ]ويف 
أتىب أن تزيد" راتبه، وأنّه ًل جيد اباًب للحصول على الراتب الذي يطمح للحصول عليه إًّل إذا ترك "أّن الشركة  [يذكر يف رسالة له

 .الشركة، ووجَد "مركزًا مناسًبا" يف غريها، وهو األمر الذي "مل جيدَّ شيء" بشأنه لغاية اترخيه، "ورمّبا جدَّ يف املستقبل القريب"

 
                                                           

 [.132، مرجع سابق، ص العبقريّة املَنسيَّة كامل الصبَّاح]مرّوه، يوسف،  1
. وحول الشروط الَت مينح معهد 79 -78، مرجع سابق، ص كامل الصبَّاح عبقرّي من بالدي: يوسف مرّوه، 1933شباط  1هذا ما ورَد يف رسالة الصبَّاح إىل أهله بتاريخ ] 2

، 1 ط.، كامل الصبَّاحالعبقرّية املنسّية  مبوجبها، يُراَجع: يوسف مرّوه، املهندسني الكهرابئّيني األمريكّيني هذه الشهادة على ضوئها، والرسالة الَت أنفذها إىل الصبَّاح ومنَحه إاّيها 
 [. 134-132، ص 1967بريوت، منشورات مرّوه العلمّية، 
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 [فّن الطريانو الصبَّاح ]

م الصبَّاح على تعلُّم  حزيران  26وهو يذكر ذلك يف رسالته املؤرَّخة يف  ،الطائرات ُصْنعِ  مِ فّن الطريان وإتقانه، وكذلك تعلُّ صمَّ
ه إىل اململكة العربّية السعوديّ 19341  ة. ويف الرسالة إاّيها يشرح الغرض من رغبته يف اإلقدام على تعلُّم هذا الفّن، وهو إرادته يف التوجُّ

س "هناك معماًل للطائرات، وهذا يستغرق مقدار سنة أو سنتني، وهبذه الوسيلة" يتمّكن من كسر "نري ال ظلم أو العراق ليؤسِّ
واًلستعباد الذي" يكبّله القوم به حيث هو. ومثل هذا األمر سيّضطرّه إىل صرف كّل راتبه "أجرة مترين على الطريان، ومثن طائرة" 

حتمل ، طريان صورة إجازةابإلنكليزيّة،  ،]ويف أرشيف جلنة الصّباح الوطنّية نفسه، بعد إجادته استعماهلا.يتمّرن عليها من تلقاء 
 [.2توقيعهوعليها  1934حزيران  29اتريخ 

 الصبَّاح شهيد العلم
ليقوم على ]على شراء طائرة[ ، 1934كانون األّول   28يف  [، الطائرات، أقدم م صناعةوتعلُّ  يف إتقان فّن الطريانوتنفيًذا ملشروعه ]

ًما مبلغ دوًلرًا أمريكيًّا دفَع منها  850بقيمة  ،1935متنها برحلة إىل البالد العربّية يف ربيع  ، مثّ ترك سيّارته دوًلر أمريكّي. 300مقدَّ
عّما  أتميًنا لدى شركة الطائرات ،[دوًلر أمريكيّ  600-500 بثمٍن تراوَح بني 1934تشرين األّول  7الَت كان قد اشرتاها يف ]

اقرتض من  1935آذار  30ويوم السبت الطائرة يف مستودع الشركة.  باقي أقساطًا شهريّة، وتركَ الُد من الثمن، وأخذ ُيسدِّ  تبقَّى
لعام آذار من ا 31بكفالة من رئيس الشركة. وبعد ظهر األحد دوًلر أمريكّي  600أحد مستخَدمي شركة جنرال إلكرتيك مبلغ 

ن،نفسه، ذهب مع صديَقني له من األمريكّيني ها السّيد جدعون بوجل وزوجته لون بسّيارَتما اخلاّصة إىل مدينة ما ، وها يهوِدايَّ
وَدعة لدى الشركة. وعندما صل إىل  ُ وليسرتجَع سيّارته امل ها،القسط األخري من مثن يدفعَ ليتفقََّد الطائرة، و الواقعة مشايل نيويورك 

ْزِمعر مستودعات شركة الطائرات دفع املال واسرتجع السّيارة، وأوصى العّمال امليكانيكّيني أبن يُهيّئوا له الطائرة، ويعتنوا هبا، ألنّه مُ 
اح يقود سّيارته اخلاّصة، . وكان الصبَّ يهرفيقَ و  هو (Schenectady)دي تِ كْ نِ كَ ىل سْ على استخدامها بعد وقت قصري؛ مثّ قفل راجًعا إ

ي، كما يقول رئيس الشركة يف رسالته إىل دتِ كْ نِ كَ سْ  - والسّيد "بوجل" يقود هو اآلخر سيّارته. وابلقرب من مفرَتق طرق بالتسبورغ
هما أسهل قيادة، وهكذا تسّيارَتني على الطريق حّّت يرى أيّ لا مبادلةَ  أهل الفقيد الصبَّاح، سأل الصبَّاح رفيَقيه عّما إذا كاان يرغبان

وما أن ابتعدا عنه عّدَة أمياٍل، وبوصوهلما ابلقرب من مفرق مدينة  . لكنوراءها ماسّيارته، وهو يقود سّيارَتيف صار. وانطلق رفيقاه 
اًلحظا أنّه أَبطأَ  ، حّّت (Elizabethtown) ثتونبليزاإ وما  عنه. يبحثانهما عادا أدراجَ ]، مل يظهر ا َّ ومل .، فانتظراه لفرتة قصرية جدًّ

جدا الصبّاح وو  مخسة عشر قدًما،حنًوا من يبلغ عمقه  منَحَدرٍ [ وقد تدهورت يف السيّارة الَت يقودها هو غري وقت قليل حّّت أبصرا
دي تِ كْ نِ كَ سْ ئله إىل ]ذويه ما مفاده أّن[ الطريق بني إحدى رسابّزي يف  خليلمستواًي يف مقعده كأنّه قُتَل لساعته. ويقول الشيخ 

 ومالون كثرية التعّرجات، والصبَّاح حديث العهد يف فّن قيادة السّيارات، وأّن زمام القيادة أَفَلَت من يده على أحد املنعطفات، ممّا
لبث ارَّة الذين أدركوا اِلادث بعد وقوعه مباشرة إىل أحد املستشفيات، لكّنه ما به إىل القاع. وقد محله بعض امل َ  جعل السّيارة َتوي

دي النبَأ عند تِ كْ نِ كَ قيت نيويورك، وتلقَّى بوليس سْ وقد حصل اِلادث عند الساعة اخلامسة من بعد الظهر بتو  أن فارق اِلياة.
الوًلية  ، وطبيبُ ني وعشرين دقيقة مساًء. وعن طريق البوليس وصل النبأُ إىل رؤساء الشركة. وقد سارَع البوليسُ تالساعة العاشرة واثن

                                                           
 .[83، مرجع سابق، ص كامل الصبَّاح عبقرّي من بالدييوسف مرّوه، ]يُراجع املقتطف املنشور من هذه الرسالة يف  1
 .مل يتعّلم فن الطريان بعدا أنّه ميذكر فيه، 26/12/1934والثانية بتاريخ  ،26/6/1934األوىل منهما بتاريخ  ،إىل أهله سالتانللصّباح ر . فإشكالّية مااتريخ إجازة الطريان يثري   2

؛ واتريخ ارسالة الثانية بعد حوايل سّتة م منهاأي قبل ثالثة أايّ  26/6/1934، واتريخ الرسالة األوىل 29/6/1934فتاريخ اإلجازة : وهذا يتضارب واتريخ اإلجازة املذكور أعاله
 .   (84، 83، مرجع سابق، ص كامل الصبَّاح عبقرّي من بالديمرّوه، يوسف، ) أشهر
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أبنّه "ًل ميكنه أن يؤكِّد ما إذا   وصرََّح الطبيب ملندويب إحدى الصحف احمللّية يف إليزابثتون مكان اِلادث للتحقيق. املسؤول، إىل
وقد حجَزِت السلطاُت السّيارَتني،  عن سكتة قلبّية". كانت الوفاة انمجة عن جروح داخلّية يف جسمه، أو عن نزيف يف الدماغ، أو

. ]وسرعان ما[ انتشَر خرُب اِلادِث يف تلك األحناء، ومحلت أسالك 1وغريه للتحقيق أوراقجيوب الصبَّاح من واحتفظت مبا ُوِجَد يف 
تَّحدة األمريكّية وخارجها. وقد أرسَلِت الشركُة عدًدا من موظَِّفيها  ُ الربق واهلاتف النبأَ املشؤوم إىل مجيع أصدقاء الفقيد يف الوًلايت امل

دي، حيث توافَد إليها كثريون من أفراد اجلاليات اللبنانّية والعربّية يف تِ كْ نِ كَ ا جثمان الصبَّاح إىل مدينة سْ و مع رجال البوليس، فنقل
 نيويورك، وديرتويت، وشيكاغو، وتنيّسي، وأًلابما، وكاليفورنيا، وغريها.

فإنّه، وفور  .جريدة "البيان" الصادرة يف نيويوركاملغرتب سليمان بّدور، صاحب  ،]اهتماًما خاصًّا[ ،وكان من الذين اهّتموا لألمر
دي. وبعَد تِ كْ نِ كَ وسارََع ابِلضور إىل مدينة سْ  أَبرَق إىل الشيخ خليل بّزي يف ديرتويت. وقد أغلَق األخري متجرَه،علِمه ابلنبإ املؤمل، 

األعيان من األمريكّيني، وأدابئهم، والرجال الرمسّيني،  فيه يف املدينة، اشرتكَ مهيب ، أُقيَم له مأمتر 1935نيسان  5ظهر يوِم اجلمعة 
ة مخس دقائَق حدادً  على العبقريّة الَت فقَدَْتا. وبعد مراسم  اوعاِريِف الصبَّاح منهم. وقد أوقَفِت الشركُة مجيع خمترباَتا ومصانعها مدَّ

 لها إىل الوطن يف ما بعد.كي ُيصاَر إىل نق  التشييع، ُحِفَظ اجلثمان يف ضريح خاّص يف مقربة املدينة

  [الذكرى األربعني لوفاته]
يليق  ،على جانب عظيم من الرتتيب والتنظيم ا،كبريً   الية اللبنانّية يف ديرتويت حفاًل أتبينيًّاويف الذكرى األربعني لوفاته، أقامت له اجل

 Kas and) مبلراكاس و الواقعة على ملتقى شارَعي  " الشهرية (Northwind) دوين "نورثبنبوغ الصبَّاح وعبقريّته، يف قاعة 
Ramble) ل، وذلك يف متام الساعة ، وهي القاعة ذاَتا الَت سبَق وأُقيَم فيها اِلفُل التأبيينُّ للمغفور له جاللة ملك العراق فيصل األوَّ

ها، ويف غريها من الوًلايت يف ديرتويت وجوارِ قيمني  ُ . وقد حضر اِلفَل مجعر من املغرتبني امل1935أاّير  19الواحدة بعد ظهر األحد 
مدير شركة جنرال إلكرتيك، وفريق كبري  (Mercy) مرسياألمريكّية. ومن ْسَكِنْكِتدي حضر وفد من املهندسني الكهرابئّيني يتقّدُمه 

عَجبني بنبوغ الصبَّاح. وقد أَرسَل رئيُس مجهوريّة الوًلايت امل
ُ

تَّحدة روزفلت إكلياًل من الزهر ُكِتَب عليه: "من  ُ من العلماء والفنّ ّيني امل
 ". وهذا اإلكليل نُِقَل، يف ما بعد، لُيوَضَع على ضريح الصبَّاح يف مسقط رأسه.Franklin Roosevelt اِلزين فرانكلني روزفلت

 [نقُل اجلثمان إىل بريوت]
، وذلك تنفيًذا هرأسِ  ه يف مدينة النبطّية مسقطِ جثمان الصبَّاح إىل لبنان، ودفنِ  ، بدأت التحضريات لنقلِ ]بعد مراسم التشييع مباشرة

يف متام الساعة التاسعة وثالثني دقيقة من  ")Byron( "بريوناليواننّية منت الباخرة  لىع، نُِقَل اجلثمان [وبعد اكتماهلا. 2لرغبة والده
ي وماساشوستس نيويوركعدد كبري من املغرتبني يف وًلية  ،املرفإ عند ا،ضرً اح وكان، 1935أاّير  8صباح األربعاء   وميتشغن وتنيسِّ

  وغريها.

َلت جلنة لالحتفال بنقله إىل مدينة النبطيّ 1935أاّير  28هنار الثالاثء  ،وعندما وصل اجلثمان إىل مرفإ بريوت واسُتقِبَل ، ة، تشكَّ
، سار 1935أاّير  31ويف متام الساعة العاشرة والنصف من هنار اجلمعة   له من قبل.مثياًل ًًل رمسيًّا مل تشهد البالد على املرفإ استقبا

                                                           
ْهَيونيَّة  ُ يف حادث اًلصطدام امل يرى العديد من الباحثني، ومنهم يوسف مرّوة أّن الصبَّاح مات مقتوًًل ] 1 َعل هذا، وأّن أصابع الصِّ وللمزيد حول هذه الناحية  .العاملّية كانت وراء مقتلهفت َ

 .[22 مرجع سابق، ص، كامل الصّباح  العبقريّة املنسّية؛ و109-105، 52-51، مرجع سابق، ص كامل الصبَّاح عبقرّي من بالدييُراَجع: 
هة من الشيخ  2 عبقرّي  كامل الصّباحبّزي إليه. وتُراَجع مقتطفات من هذه الرسالة يف: يوسف مرّوه،  خليل]وردت إشارة إىل رغبة والد الصبَّاح اِلاج علّي الصبَّاح هذه يف رسالة ُمَوجَّ

 .[90، مرجع سابق، ص من بالدي
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اف املاملوكب من دائرة اَِلْجر الصّحّي  يف مجرك  دين النصويّل،لي اسِلم األستاذ حمُ  َ ، الذي َأشرَف على تنظيمه القائد العاّم للكشَّ
، شرطة البلديّةنيب، على الرتتيب التايل: شرطة السري، ارًّا بشارع أورزدي بك، فشارع اللّ املرفإ إىل اجلامع الُعَمرّي الكبري يف بريوت، م

افة، هيئة العلماء، النعش على عربة جترُّها اجلياد وُييط هبا  وفود الكلّّيات، األكاليل، اهليئات الوطنّية واجلمعّيات، فرقة الكشَّ
اف، وأهل الفقيد، وجلنة اًلستقبال فضاّل  ، مثّله يف اًلحتفالدوابً حبيب ابشا السعد من رئيس اجلمهوريّة اللبنانّيةأوفد وقد ]. الكشَّ

على اجلثمان تقبََّل ذووه التعازي  . وبعد الصالةِديرِين، وبعض الشخصيّات الدبلوماسّية ُ كبري من الرمسّيني، ورئيس جملس امل  عددٍ عن[ 
، ويف اح، ويف برج الرباجنةوكب قلياًل يف الشيّ توقَّف امل بعد أن، يف مدينة النبطّية يف هبِو اجلامع. وبعد ذلك نُِقَل إىل مثواه األخري

  .والبلدات غريها من املدن

، مّدة سنة كاملة بعد وفاته. وقد بَِقَيِت الصحُف واجملاّلت يف الوطن تُ َزيِّن صدَرها بصوره، وتشغل عدًدا من أعمدَتا بذكر اخرتاعاته
األفاضل من ُيشارُكهم فيه خنبةر من األدابء طّية يُقيمون، يف أوائل نيسان من كّل عام، حفاًل تذكارايًّ ختليًدا لذكراه، واستمرَّ أهايل النب

 أبناء لبنان، ومن املواطنني يف طول البالد وعرضها.

   [بعد غياب الصبَّاح ُمراسالت]
تباَدلة بني والد الصبَّاح، اِلاج علّي، وشركة جنرال  ُ يف منزل الفقيد جمموعة كبرية من الرسائل املكتوبة ابللغة اإلنكليزيّة، امل ]...[

إلكرتيك، وبني الشركة والدكتور خالدي يف اجلامعة األمريكّية يف بريوت، وبني شركة التأمني وشركة جنرال إلكرتيك، وبني الشركة 
 ،1تَّحدة األمريكّية. وهذه اجملموعة تزيد عن املئََت رسالة ُ حامني يف الوًلايت امل ُ يخ خليل بَ ّزي، وبني أهل الفقيد وبعض املاألخرية والش

 ، معيدور معظُمها حول مرتوكات الصبَّاح، واخرتاعاتِه، وتنفيِذ وصيّته، وديونِه، وراتِبه، وإمكانّيِة استفادة أهله من اخرتاعاته. ولكن
بل كّل ما هنالك أهّنم حصلوا على قيمة التأمني، مع املبلغ  ،مل يستطْع أهُله أن يستفيدوا بقرش واحد من نتاج عبقريّته األسف،

َدت بقيمتهما والسّيارةُ  دوًلرًا أمريكيًّا، بعد مماطلة سنة تقريًبا. وقد بِيَعت الطائرةُ  290 تَ بَ ّقي له يف صندوق الشركة، وهو ُ امل ، وُسدِّ
هةُ  ُ الرسالة املهي الديون. وأهّم تلك الرسائل  ِلُمه فيها عن إرسال َمرتوكات ولده ليد الدكتور من مدير الشركة إىل والده، والَت يُ عْ  وجَّ

ابلباخرة، ويدعوه فيها دوًلراٍت أجرَة نقٍل  10ابونًدا، وَكلََّفت  15والبالغ وزهنا حوايل  األمريكّية يف بريوت، خالدي يف اجلامعة
 ًلستالمها من الدكتور خالدي.

 [الئحة أغراض الصبَّاح اخلاصَّة]
شهادة من مجعّية املهندسني الكهرابئّيني  -1األغراض اخلاّصة الَت كانت يف غرفة العبقرّي الراحل:  وهذه، يف ما يلي، ًلئحةُ 

حمفظة جلديّة  -5ِلَسْيف.  جلديٌّ  ابر رَ قِ  -4صغرية فيها عدد من الصور للفقيد. حمفظة كرتونّية  -3قال. فّية وعِ وِ كُ   -2األمريكّيني. 
جواز َسَفٍر مع مغّلف له.  -9دفرت شيكات ابمسه.  -8كتاب عن فّن الطريان.   -7ألبوم للصور فيه بعض الصُّوِر.  -6صغرية. 

ألبوم للصَُّور مل ُيستعَمل  -14. 276361تذكرة رقم  -13جمموعة من املفاتيح.  -12دفرت صّحّي.  -11كّسارة بندق.   -10
     جلدّي خاّص. ألبوم للصَُّور -15بعد. 

                                                           
مقتطفات . ُيضاف إىل ذلك 96-91 مرجع سابق. وللمزيد تُراَجع الصفحات، كامل الصبَّاح عبقرّي من بالديشَر يوسف مرّوه مقتطفات من بعض هذه الرسائل يف كتابه: نَ ] 1

؛ 91-90مان ولده لُيدفَن يف مسقط رأسه: ص ثاألخري يف نقل ج من الشيخ خليل بّزي إىل والد الصبَّاح تتعّلق برغبة، وُمرَسلة 1935نيسان  5اترخيها ، اأُلوىل من رسالتني هاّمَتني
هة من سليمان بّدور صاحب "البيان" إىل الشيخ خليل بّزي1935أاّير  2والثانية اترخيها  مة الشيخ أمحد رضا، خال الصبَّاح، الذي ، وُمَوجَّ ، وفيها خُيرب األخري عّما أجاب به العالَّ

 [.96: ص بريوتتعلِّقة بنقل اجلثمان إىل  ُ اإلجراءات امل َخلَّفات الَت تركها الفقيد"، فضاًل عن بعض ُ سأله "عن سبب الفاجعة، وعن اآلاثر وامل
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 [خاَتة]
]يقضي[ كامل الصبَّاح، ولو بَِقَي حيًّا ًلحتلَّ اسم لبنان والعامَل العريّب مكانه الالئق يف لقد "شاء اِلظُّ العاثُر، ومشيئُة الَقَدر، أن 

 الصبَّاح يف فقد َأسهمَ  خالل الثالثينّيات أو األربعينيّات من هذا القرن ]العشرين[، على األكثر. ًلئحة مَحََلة جائزة نوبل يف الفيزايء
الَت وضَعها صديقه وزميله يف خمتربات جنرال  (Chemical Bond Theory)ط الكهرابئّي ئّي لنظريّة الّرابوضع التفسري الكهراب

مة املرحوم أرفينغ ًلنغ . كما أّن الصبَّاح 1932الذي انل جائزة نوبل يف الكيمياء عام   (Irving Langmuir)ر يو مإلكرتيك العالَّ
مة الربيطايّن الكبري جورج طمسون وقد تنبََّأ الصبَّاح، يف  .ُمكَتِشف اإللكرتون ،(George Thomson) كان على اّتصال ابلعالَّ

رّيّة دراساته وأحباثه املنشورة، ابكتشافِ  رّيّة واستغالهلا، وصنعِ  الطاقة الذَّ ، وله تعليقات ودراسات هاّمة 1935منذ شباط   القنبلة الذَّ
رّيَة".و لنشاط اإلشعاعّي اًلصطناعّي، حول نظريّة النسبّية اخلاّصة والعاّمة، والتفاُعالت النوويّة، وا  غري ذلك من مواضيع الفيزايء الذَّ

أّن الكثري من اخرتاعات الصبَّاح قد عاجَلت مسائل ومشاكل علمّية على غاية كبرية من األهَّّية واخلطورة، كان من  الَحظ ُ وامل"
هّم من املمكن أن يناَل، على أّي واحٍد منها، جائزة نوبل يف الفيزايء، ألّن هذه اجلائزة قد ُمنَحت لعلماء وابحِثني مل يقدِّموا أحبااًث أ

 أمثال:  أحباث الصبَّاح،
ألجل حبثه حول "دراسة سبائك  1920الذي انل اجلائزة عام  (Charles Guillaume)الفيزايئّي اإلسباينّ شارل غّيوم  -1

 النيكل والفوًلذ".
ب". هألجل اكتشاف 1926الذي انل اجلائزة عام (Jean Perrin) ن الفيزايئّي الفرنسّي جان بريّ  -2  "قانون الرتسُّ
لبحثه حول "التأثريات  1946 عامالذي انل اجلائزة  (P. W. Bridgman)بريسي ويليامز بريغمان الفيزايئّي األمريكّي  -3

 ." الفيزايئّية للضغوط العالية"
 لبحثه حول "جمهر متييز اِلاًلت". 1953الذي انل اجلائزة عام  (Frits Zernike)رنيكه يز  فريتسالفيزايئّي اهلولندّي  -4

يقة التلفزة اجلديدة . فطر ]العلماء املذكورين[هؤًلء نِصِفني، هو َأحّق بِنَ ْيِل جائزة نوبل من  ُ م العلماء ال إّن الصبَّاح، بنظر الكثري من"
ِم التطبيقات الَت وضَعها اف، وكانت قفزًة هاَمةً يف تقدُّ ، وامتاَز فيها إبجياد اِلركة اِللزونّية لإللكرتوانت الَت أَْغَنت عن القرص الكشَّ

والبطّاريَة الشمسّية الَت َحوََّلت نوَر الشمس إىل طاقة كهرابئّية، وكانت األساس الذي قاَم عليه علم  ؛وتطوُّرها اِلديثةنّية اإللكرتو 
عدا عن اخرتاعاته األخرى الَت  ؛(Semi-Conductors)ْوِصالت  ُ وعلم أنصاف امل (solid-State Physics)فيزايء اجلوامد 

 ".2يف العاملَ  كّل هذا كان كافًيا جلعله يف مصاّف كبار العلماء.  1بلغ عدُدها سّتًة وسبعني اخرتاًعا

                                                           
-143، مرجع سابق، ص والعبقريّة املنسّية كامل الصّباح؛ 282-279، ص ، مرجع سابقكامل الصبَّاح عبقرّي من بالديوضعه يوسف مرّوه يف كتابيه: ]وفًقا للجدول الذي  1

145.] 
 [.39-37، مرجع سابق، ص الصبَّاحنسّية كامل َـ العبقريّة امل]مرّوه، يوسف،  2


