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  ١٩٨٦ – ١٩٠٩فهرست جبل عامل 
  املركز اللبناين للبحوث: بيروت. إعداد يوسف ديب

  .١٩٨٩والتوثيق واإلعالم، 
  

جاءه أبو الذي زاره يسوع الناصر واجترح فيه معجزة الكنعانية، و جبل عامل  
ذر الغفاري من صحابة النبي حممد ناشراً الدين اإلسالمي يتميز تاريخه، بين ما 

يتميز به، بأنه وطوال العصور ويف أحلك احلقبات، أعطى باستمرار الفقهاء واألدباء 
تغلب أهله على حمنة االحتالل الصليبي وما حمله لهم هذا االحتالل من . والشعراء

سهم وحافظوا على وجودهم، وكانوا أمناء على رسالتهم ضيق وقهر، فأسسوا مدار
الفكرية فحافظوا على اللغة العربية وصانوا علومها يف خضم البحر االفرجني 

كما أنهم انضموا إىل مقاومة حماولة . وحرسوا علوم الشريعة وحفظوها وأورثوها
قاً إىل الكتابة التتريك يف عهد االحتالل العثماين التي أدت إىل نهضة عربية أيقظت تو

والنشر شارك العامليون فيه فتجاوزت أصواتهم حدود جبلهم إىل رحاب العامل 
  .العربي

لكن هذا العمل التوثيقي ال يفهرس جمموع نتاج العاملين يف جميع عصورهم، 
وهذا االختيار لنقطة . ١٩٨٦إىل سنة  ١٩٠٩بل أنه يسجل لفترة حمددة تمتد من سنة 

سنة فاحتة لعهد ثقايف جديد يف جبل عامل، حيث  ١٩٠٩ن سنة االنطالق يعود إىل كو
يف صيدا آنذاك، التي كانت وما زالت املصدر األدبي الرئيسي " العرفان"صدرت جملة 

  .لتاريخ جبل عامل
إن هذا املرجع املكتبي الذي يسجل  نتاج هذا اجلبل يف الفترة املعنية، يسد 

. بحث العلمي يف جبل عامل وعن جبل عاملليوغرافية للثغرة مهمة يف الوسيلة البيب
وقد ثبّت مصادر جلميع املعلومات والبيانات والوثائق ذات الصلة بكل شؤون جبل 
عامل خالل الفترة املذكورة، ويف جميع اجملاالت الدينية والسياسية واالقتصادية 

  .واالجتماعية والثقافية، وعلى خمتلف الصعد الرسمية والشعبية
 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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