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يحتوي التقويم ايضا كل ما ُتعرف به البالد: 
مساحتها، وقراها، وعدد سكانها، وصناعاتها، 
ومصالح  ومصالحها  ومنافعها،  وتجارتها، 
العرب  عند  كانت  والسالنامه  فيها.  االنسان 
حالة  عن  معلومات  لجمع  البلدان"  "تقويم 
الشعب يف جميع نواحي الحياة، ونرشها يف 
ديوان  باقامة  عني  من  اول  معينة.  اوقات 
للتقويم يف الرشق كانت الحكومة الخديوية 

املرصية.
هذا يف الوالية. اما حكومة املترصفية، فكانت 
اسمه  النوع  هذا  من  كتّيبا  سنويا  تصدر 
"دليل لبنان"، محتوياته من اسامء السالطني 
لذوي  املمنوحة  الرتب  القاب  اىل  العثامنيني 
والدينية  والعلمية،  الرسمية،  املقامات 
ودرجاتها،  االوسمة  انواع  مع  والفلسفية، 
 ،)1861 )بروتوكول  لبنان  جبل  ونظام 
واملترصف  السابقني،  لبنان  مترصيف  واسامء 
الحاكم، واسامء اعضاء مجلس االدارة الكبري، 
واسامء  والعسكريني،  االداريني،  واملوظفني 
واالبنية  منهم،  لكل  التابعة  والقرى  االقضية 
االثرية، واملحاكم، والربيد، ومراكز الضابطية، 
واسامء الصحف: الروضة، االرز، الصفاء سنة 
1895، واملطابع، واملدارس، وشبكات الطرق، 
والديورة،  والجوامع،  والكنائس،  والفنادق، 
وكبار رجال الدين، واملعامل، وعدد النفوس، 
واالعياد، وغري ذلك من املعلومات التي تفيد 

املواطنني والوافدين. 
عىل  التقاويم  هذه  مثل  تنظيم  يقترص  مل 
الحكومات، بل تعّداها اىل االدباء واملؤرخني 
فوضع  شخصية.  مبادرات  يف  املواطنني،  من 
اجزاء ضّمنه،  اربعة  كتابا يف  االسود  ابراهيم 
"تنوير  وعنوانه  االمور  هذه  مثل  بتوّسع، 

لبنان" عام 1925، مطبعة  االذهان يف تاريخ 
خاطر  ولحد  بريوت،  جاورجيوس،  القديس 
يف كتابه "عهد املترصفني"، كام مؤلف مكتوم 
كتابه  يف  الخازن  شاهني  انه  بعد  من  ُعرف 
وكتاب   ،1907 عام  املرصودة"  لبنان  "كنوز 
"مجمع  واسمه  الخوري  شاكر  الدكتور 
املرسات"، من دون ان ننىس "تقويم البشري" 
املخرضم واملنظم بدقة مع حفنة من املقاالت 

االدبية والقصائد وغريها.
وضعه  ما  الباب  هذا  يف  الكتب  افضل  من 
الخرضاء،  الكورة  من  تامر  جرجي  املرحوم 
من ارسة ُعرفت بالتجارة والصناعة والسياسة، 
وكان عضوا يف مجلس ادارة جبل لبنان، واسم 
لبنان  نظامات  يف  الوطنية  "الهدية  كتابه: 
لوطنه  "خدمة  جمعه  الدستورية"،  واآلثار 
املحبوب"، وطبعه يف مطبعة مترصفية جبل 
لبنان عام 1909، عهَد املترصف يوسف باشا، 
الوسط،  القطع  من  تقريباً  صفحة   400 يف 
ومقدمته  حكومياً،  موضوعاً   160 من  واكرث 

تغني عن الوصف والتعليق والتحليل. 

قال املؤلف جرجي تامر:
"اما بعد فإن ما دعاين اىل جمع هذا الكتاب، 
وجعل  الجلباب،  هذا  إلباسه  عىل  وحداين 
دانية  واملباين،  االوضاع  متسقة  مندرجاته 
ق كل لبناين، من  القطوف واملجاين، هو تشوُّ
دان وقاص، من العام والخاص، اىل املكاشفة 
ومالية،  ادارية  من  املترصفية،  بشؤون 
واستقراء تفارق النظامات، والقرارات الدولية، 
واالوامر السامية، وسائر ما ينضاف اىل نظام 
من  به  يلحق  وما  املخصوص،  لبنان  جبل 
املنشودة،  الضالة  بذلك  متوخيا  املنصوص، 
مام  شيئا  ادع  مل  بحيث  املقصودة،  والغاية 
فالواقف  علام.  به  واالحاطة  معرفته،  تهم 
عىل ابواب الكتاب ال تفوته كلية، وال تذهب 
عليه جزئية، من االغراض املتطلعة اليها عيون 
حياضها  حول  والحامئة  اللبنانيني،  املواطنني 
خواطر اآلخرين، بجامعة التابعية، او لعالقة 
معنوية او عملية، او لصلة خارجية، اىل غري 
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ومؤسساتها،  لهيكليتها،  تقوميا  سنويا  تصدر  العثامنية  بريوت  والية  كانت 
ودوائرها، واسامء موظفيها الكبار، ومركز كل منهم، ومنجزاتها العمرانية، اىل غري 
ذلك من املسائل. اسم التقويم "سالنامه"، عبارة فارسية معناها جدول السنة. 
فتوزعه عىل املراكز، واملؤسسات، والسلطات، والصحف، تنويرا للمواطنني حول 

نشاطات دولتهم عىل الصعد املختلفة 

بعد عام 187

مت، متحرياً يف ما  ما ُذكر، مساوقا يف ما قدَّ
قت، رغبات تحدثت بها االلسن، وتناولتها  نسَّ
االقالم، ومثَّلتها عوامل االيام، بشكلها املتشاهر 
املعلوم، ومجالها املتداَول عىل العموم. وقد 
رصفت همي منذ بدء انتخايب عضوا ملجلس 
السبيل، حتى  الكبري، عىل قصد هذا  االدارة 
تيرس يل اآلن، والحمد لله، الفراغ من العمل. 
تقدمة لحرضة صاحب  الكتاب  وقد جعلت 
الدولة يوسف باشا مترصف جبل لبنان الحايل، 
الخريية،  والنيات  املقاصد،  بنبالة  املعروف 
واالريحية،  والعدالة،  بالنزاهة،  واملوصوف 
وصّدرته برسمه الكريم تيمنا وتعويذا، راجيا 
خدمتي  بقبول  يتفضل  ان  دولته  لدن  من 
وتقدمتي، شأنه يف تقدير اي سعي مشكور، 
ونرش كل اثر حميد مذكور. وقد تخريت لهذا 
يدل  ولفظا  مساّمه،  يطابق  اسام  املجموع 
عىل معناه، فجعلته عَلاًم عليه، وهو "الهدية 
الوطنية يف نظامات لبنان واآلثار الدستورية".

انتخاب  كيفية  الكتاب:  موضوعات  من 
امتياز  ملخص  املطبوعات،  قانون  البلديات، 
اىل  بريوت  حدود  من  اللبناين  الرتاموي  خط 
طرابلس شامال واىل صيدا جنوبا، ملخص امتياز 
تعليامت  بريوت،  اىل  الكلب  نهر  مياه  جر 
تذاكر النفوس اللبنانية، الضابطية وواجباتهم، 
كل  من  املأمورين  عدد  لبنان،  ادارة  مجلس 

طائفة، رسايا بتدين. 
يف الكتاب عن رسايا بتدين يف الصفحة 341:

عبدالله  بنت  جهان  ُحسن  الست  "ان 
الجركسية، ارملة املغفور له االمري بشري ابن 
االمري قاسم عمر الشهايب، باعت رسايا بتدين 
لبنان االول،  باشا مترصف  من املرحوم داود 
الوكيل الرشعي من طرف الدولة العلية، ببدل 
قدره الفان وخمسامية كيس، عن كل كيس 
خمسامية غرش، مبوجب صك جرى تسجيله 
و17   1281 سنة  رمضان   12 بتاريخ  نظاما 

شباط سنة 1865".

غالف كتاب 
"مجمع املرسات" 
للدكتور شاكر بك 

الخوري. 

غالف كتاب 
"الهدية الوطنية 
يف نظامات 
لبنان واآلثار 
الدستورية" 
لجرجي تامر. 


