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ّية دراسة حول نِّّ  تاريخ الضِّّ
 معالمها األثرّية والتراثّية توثيقو  

 
 مقّدمة

 
اد ن اتحتهدف هذه الدراسة الميدانية، التي استغرق إعدادها نحو عاٍم تقريبًا، بتكليف م
ا عالمهمبلدّيات الضنّية وبناًء لمقترحنا، إلى تسليط الضوء على تاريخ الضنّية وتوثيق 

وثائق ت والاألثرّية وأبنيتها التراثية، وذلك استنادًا إلى المصادر التاريخّية والمخطوطا
ى التي وقف عليها المؤّرخ األستاذ الدكتور عمر تدمري من جهة، وأيضًا إل القديمة

لدة الدراسة الميدانّية التي قمنا بها في المنطقة من خالل التجوال والبحث في كل ب
قيق دوقرية على امتداد مساحة القضاء، وتوثيق المعالم واألبنية فيها وتصويرها بشكل 

 للمعطيات التاريخّية والعمرانّية. وتحديد حقباتها الزمنّية بناًء 
 وتنقسم الدراسة في داخلها إلى ثالثة أقسام:   
 
ها األّول: القسم الموّثق الذي يتناول صفحات من تاريخ الضنّية وتسميتها وأعالم -

رة ى فتوأحداثها التاريخّية في العصور الوسطى مرورًا بالفترة العثمانية ووصواًل إل
 اإلحتالل الفرنسّي.

ة قديماني: القسم األثري والمعماري الذي يؤّرخ بشكل موجز للحقبات التاريخية الالث -
ما كها، قبل اإلسالم في الضنّية من خالل تحليل المواقع األثرية التي تّم توثيقها في

 يتناول الخصائص التقليدّية لتخطيط قراها وعمارة مساكنها التراثية.

ات بلد معالم األثرّية واألبنية التراثية فيالثالث: يضّم قائمًة إحصائية مصّورة لل -
وقرى الضنّية )حسب تسلسل أسماء القرى األبجدّي مع نبذة عن أصل هذه 

 التسمية(.   



-2- 
 

 القسم األّول

ّية صفحات   نِّّ  من تاريخ الضِّّ
 

 المؤّرخ أ. د. عمر عبد السالم تدمري 

 

 الجغرافيّ  الموقع
 

اللبنانيععععة، فععععي منطقععععة المنحععععدرات فععععي الشععععمال مععععن الجمهوريععععة « الضععععّنية»تقععععع  
متععًرا عععن  3088الغربيععة ألعلععى قمععم جبععال لبنععان حيععث قمععة القرنععة السععوداء التععي ترتفععع 

ة سطح البحر، يحّدها شمااًل: جبال وسهول عكار، وشرًقا: الهرمعل وبعلبعك، وجنوًبعا: جّبع
 ح جبععل تربععلبشععّري والزاويععة، وارًبععا: الزاويععة وبلععدة المنيععة عنععد سععاحل مععر  السلسععلة بسععف

 المشرف على مدينة طرابلس.

 
وُتعععّد مرتفععععات الضععّنية وأوديتهعععا جعععزًءا طبيعيبععا معععن سلسعععلة جبععال لبنعععان الغربيعععة،  

ثعرة ريسعها وكونظًرا لُخلّوها قديًما من السكان إاّل نادًرا لمناخهعا القاسعي شعتاًءا، وتنعّوا تضا
 مفترسة، فلم ُتععرف باسعم خعاصااباتها التي تأوي إليها الوحوش الضواري والحيوانات ال

بهعععا يمّيزهعععا ععععن المنعععاطق المحيطعععة بهعععا، ولهعععذا كانعععت تععععرف بجبعععل لبنعععان العععذي يعنعععي 
 البيععاح حيععث يكسععو الععثلا هاماتهععا أكثععر أيععام السععنة، وهععذه التسععمية كانععت ُتطل ععق قععديًما

حتععى نععواحي صععور  ، مععن النهععر الكبيععر الجنععوبي شععماالً علععى كامععل سلسععلة جبععال لبنععان
مقاطعععععة »عاملععععة جنوًبععععا، ولععععيس مععععن دليععععل علمععععيٍّ مقنععععع يؤّيععععد مععععا يقععععال إن اسععععم وجبععععل 
 يونععاني األصععل، فتععاريخ هععذه الجبععال يعععود إلععى مععا قبععل حكععم اليونععان لهععا بعععّدة« الضععّنية
 قرون.
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 الضنّية في العصور القديمة قبل اإلسالم

 
ن عععن   « ر األولتفععالت بالّسعع»أليععام « لبنععان الجبععل»فقععد جععاء فععي أقععدم أثععٍر مععدو 

 ق.م. ما يلي: 1070و 1114ملك آشور بين سنتي 
ذهبععت إلععى لبنععاني )لبنععان( حيععث قّطعععت األشععجار للحصععول علععى خشععب األرز » 

الععالزم لهيكععل انععو وأدد، اإلل هتععين العظيمتععين، وحملععت ذلععك إلععى آشععور، أتممععت بعععد ذلععك 
 «.سيري إلى بالد أموّرو )سورية( وقد أخضعت بالد أموّرو بكاملها

 
ق.م،  859-883بعععين « نصعععربعل الثعععاني»وبععععد بضععععة قعععرون أتعععى ملعععك آشعععور  

وانتصر على ملعك كعركميش الحثّعي، وملعك حثينعا، وملعك أريبعو، وهعي حّثيعة أيًضعا، حتعى 
 وصل إلى أموّرو )سورية(، فأمر بنقش ما يلي:

ثععم اسععتوليت علععى جبععل لبنععان بكاملععح، ووصععلت البحععر الكبيععر الععذي يحععاذي »...  
ّرو، وقععد اسععلت أسععلحتي فععي ميععاه البحععر العميععق وقععّدمت ضععحايا مععن الكبععاش بععالد أمععو 

ور وصعيدا صع -لجميعع اللهعة، وكانعت الضعريبة التعي حصعلت عليهعا معن معدن السعاحل 
لععي: تتكععون ممععا ي -تععا )طععرابلس( ومععن أرواد، التععي هععي جزيععرة فععي البحععروجبيععل ومحالّ 

والثيعععععاب الكتانيعععععة المزخرفعععععة  العععععذهب والفضعععععة والقصعععععدير والنحعععععاس واألوعيعععععة النحاسعععععية
 «.الحواشي، والقرود والسعادين، وخشب األبنوس وخشب الالرصيني

 
ويشير الملك في النقش إلى أنح صِعد إلى جبال أمانوس، حيث قطعع الكثيعر معن  

 (1)األشجار من األرز والشربين، وبعث بذلك كلح إلى بالده.
 

                                      
 .169د. نقوال زيادة، ص لبنانيات، (1)
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 ،«توليت علعى جبعل لبنعان بكاملعحثعم اسع»ل العنقش قولعح: ويستوقفنا ما جاء فعي أوّ  
عد ث فحسعب، بعل كعل سلسعلة الجبعال  أي ليس ما ُيععرف بجبعل األرز فعي جّبعة بشعّري والح 

 حيث توجد اابات األرز بكثرة في جبال الضّنية وال تزال.
 

وايرهعععا، فهعععل « الكعععورة»و« عكعععار»يقعععال أيًضعععا ععععن « الضعععّنية»ومعععا يقعععال ععععن  
 إلسالمي؟يعرف أحد ما هو اسمها قبل الفتح ا

 

 وتسمية الّضنّية نياليمنيّ قدوم 
 

إّبعععان العصعععور اإلسعععالمية األولعععى يجعععد صععععوبًة « لبنعععان»إن الباحعععث فعععي تعععاريخ  
بالغععًة فععي جمععع ماّدتععح، لضععحالتها وت ب عُثرهععا فععي المصععادر، فكيععف إذا كععان البحععث عععن 

لكععورة، بقعععة صععغيرة مععن بععالد الشععام كانععت شععبح خاليععة مععن السععكان، مثلهععا مثععل عكععار وا
 وُجّبة بشّري وبالد البترون وجبيل وكسروان وايرها؟

 
ذا كانت مدن   الرئيسية لم تحظ بوصٍف شاٍف لكيفية فْتحهعا وتمصعيرها « لبنان»وا 

عععّنية لععععّدة قععععروٍن  بععععد ذلعععك، فعععال ا رابعععة فععععي أن تغيعععب معلوماتنعععا ععععن قععععرى ومعععزارا الضِّ
الميالدي، حيث نبعدأ بعالوقوف  الثالث عشر متواصلة حتى أواسط القرن السابع الهجري/

 على بعح أسماء القرى واألماكن التي ال يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة.
 

وال « خليفععععععة بععععععن خيععععععا »وال « الععععععبالُذري »وال « اليعقععععععوبي»وال « الواقععععععدي»فععععععال  
 وال ايعرهم« المسععودي»وال « ابن جريعر الطبعري »وال « ابن أعثم الكوفي»وال « األْزدي»

ّنّية»من المؤّرخين األوائل ذكروا وايرهم   أو قرية من قراها!« الضِّ
 

ل ا كعان يعدور معن أحعداٍث ُقعرب وحعو لذلك، علينا أن نتلّمس بععح الُمْعط يعات مّمع 
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ّنية» ويستوقفنا في حركة الفتوحات اإلسالمية األولى لبالد الشعام الحضعور القعوّي «. الضِّ
ععععععّديق»لفعععععاء الراشععععععدين ل الخللقبائعععععل العربيععععععة اليمنيعععععة، إذ أرسععععععل أوّ  ، ɡ« أبعععععو بكععععععر الصِّ

إلعى العيمن يعدعو أهل هعا للجهعاد، فخرجعوا ُسعراًعا ُمل بِّعين جناًحعا « أنس  بن  مالك»الصحابّي 
جناحعععا، وقبيلعععًة قبيلعععة، وبعععرز األ ْزد فعععي ععععدٍد كبيعععر وجْمعععٍع عظعععيم، حسعععب تعبيعععر المعععؤّرخ 

(، والععذي لععم 16و 9)ص « تععاريخ فتععوش الشععام»فععي كتابععح « محمععد بععن عبععد د األْزدي»
يصلنا منح سوى جزٍء يسير، وضاا أكثره، وكان يؤم ل أن نقف منعح علعى وْصعٍف شعامل 

ُلنا في شيخ المؤّرخين  فلعم « ابعن جريعر الطبعري »لحركة الفتح في ساحل الشام، وخاب أم 
أو الفعععتح اإلسعععالمي لسعععاحل دمشعععق والشعععام فعععي كتابعععح « لبنعععان»يعععذكر كلمعععًة واحعععدة ععععن 

ُسعععل والملعععوك»الضعععخم  مجل عععدات(، معععع أنعععح نعععزل بيعععروت وحفعععظ القعععرآن  10« )تعععاريخ الرل
أن العذي فعتح طعرابلس « فتعوش البلعدان»في كتابح « البالُذري »الكريم فيها، إلى أن أخبرنا 
عثمععان بععن »فععي أوائععل خالفععة « ُسععفيان بععن مجيععب األْزدي»الشععام هععو القائععد الصععحابي 

مععععن أ ْزد الععععيمن، وهععععو الععععذي بنععععى « سععععفيان»وم.  645هععععع./25حععععوالى سععععنة  ɡ« عّفععععان
الحصععن المعععروف باسععمح فععوق نهععر طععرابلس بأيععدي جنععوده مععن الصععحابة والتععابعين، وال 

يتععوّلى « سععفيان»شععك فععي أّن بيععنهم مععن أبنععاء قبيلتععح اليمنيععة، إن لععم يكععن أكثععُرُهم، وكععان 
طريعق التعي سعلكها القضاء بمدينة بعلبك قبل فتح طرابلس، وهنا ُيطر ش السؤال: ما هي ال

 بجنوده من بعلبك إلى طرابلس، وبينهما جبال الّضّنية؟
 

 وُيطر ش سؤال آخر: هل ُفتحت طرابلس قبل الّضّنية، أم العكس؟ 
 ومتى استوطن اليمنيون الجبال التي ُعرفت بالّضّنية بين بعلبك وطرابلس؟ 

 هع.(؟25هع.( أم بعد فتح طرابلس )15هل كان ذلك بعد فتح بعلبك )
 ويبقى السؤال األهّم: لماذا ُسّميت الّضّنية بهذا االسم؟

 
المشععتبح »هععع.( فععي كتابععح 748)ت « شععمس الععدين الععذهبي»يقععول المععؤّرخ الحععافظ  

عععععععة  بنعععععععو ّضعععععععّنة: بالضعععععععاد(: »409، 2/408« )فعععععععي الرجعععععععال م   -أي المنقوطعععععععة-الُمعج 
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دة، وهم خمسة قبائل: د   المكسورة، ونون مش 
 سعد ُهذ ْيم. ّنة بنففي ُقضاعة: ِض  
 وفي ُعذرة: ِضّنة بن عبد. 
 وفي ُهذ يل: ِضّنة بن ع مرو. 
د: ِضّنة بن الحاّل    .فوفي أس 
 «.وفي األْزد: ِضّنة بن ُفالن 

 
العذي « عكعار الُقضعاعي»إن معن ُقضعاعة: «: عمعر تعدمري »ويقول كاتب هذه المطالععة 
عععم»أقطععععح الخليفعععة األمعععوي  ك  ار بعععين سعععاحل البحعععر جبعععال  وسعععهول  عكععع« معععروان بعععن الح 

 (1)هع.65-64وحمص، وُسّميت باسمح، بين سنت ي 
ْزي د الُعْذري البيروتي، وهعو جعّد   ْزيعد»ومن ُعْذرة: م  العذي « العبعاس بعن الوليعد بعن م 

 القراءات.« الطبري »كان مقرًئا وعليح قرأ 
 ومن األْزد: سفيان بن مجيب فاتح طرابلس. 
مععن الععيمن، وقععد « الد وسععي»وهععو « بععو هريععرةأ»ومععن األْزدّيععين أيًضععا: الصععحابي  

رابط مع أنس بن مالك، وعبد د بن مسعود، وأبي الدرداء األنصاري، في حصعٍن بمعْر  
 السلسلة الواقع بسفح جبل ُتْرُبل على ساحل البحر.

وهعو العذي أشعار « ُسفيان الث عوري »من أصحاب « إبراهيم الي م اني»ين: ومن اليمنيّ  
ْوسعي»بساحل الشعام. و عليح أن ُيرابط ّيعة األْزدي الد  ة بعن أبعي ُأم  تح جزيعرة وهعو فعا« ُجنعاد 

ذو »روِدس وجزيرة كريعت، وجزيعرة كيزيكعوس، وكلهعا فعي عهعد معاويعة بعن أبعي سعفيان. و
وهععو ممععن شععارك فععي فععتح بعلبععك، وايععره. وكععل هععؤالء مععن بنععي ِضععّنة، « الك عالا الِحْمي ععري 
عععب  لعععيهم ُتنس  عععّنية»وا  ي ، ولعععيس لبنععع«العععذهبي»هعععا ووديانهعععا وُقراهعععا حْسعععب قعععول بجبال« الضِّ

 ضمرة كما قال الشيخ محمد كامل البابا في كتابح عن طرابلس.
                                      

 .6036مخطو  بمكتبة آياصوفيا رقم  -العديم، بغية الطلب في تاريخ حلب ابن (1)
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توضععععيح »فععععي كتابععععح « ابععععن ناصععععر الععععدين الدمشععععقي»وقععععد نقععععل المععععؤّرخ الن ّسععععابة  
، وأوضعععح صعععراحًة بمعععا ال ي عععد ا مجعععااًل للشعععك أن «العععذهبي»( معععا ذكعععره 5/10« )المشعععتبح
الجبعل العذي علعى سعاحل بحعر الشعام مععن »ّضعّنيين المنسعوب إلعى بنعي ِضعّنة هععو: جبعل ال

ي... ععّنِ لقععول وهعذا ا ،«أعمعال طعرابلس فيععح ععّدة قُعر ى، يُنس ععب إليعح: إبععراهيم بعن عسعكر الّضِ
 الواضح ُيْبِطل أّي قوٍل آخر، وُيلغي أّي تأويل.

 
عععععّنّيين، « العععععذهبي»وكعععععان   قعععععال: إن معععععن بععععععد أن ذكعععععر األوائعععععل معععععن قبائعععععل الضِّ

ععّني»المتعأّخرين مععن بنععي ِضععّنة:  ععل الضِّ م  هععع./ 688معات يععوم فععتح طععرابلس )« عمعر بععن ح 
)  « ذيعععل معععرآة الزمعععان»فعععي كتابعععح « ُقْطعععب العععدين اليعععونيني»م.(، وذكعععره المعععؤّرخ 1289

ععععب ح إلععععى قريععععة بقرصععععونا قععععائاًل: 1/230 ععععل البقرصععععوني مععععن جبععععل »( ون س  م  عمععععر بععععن ح 
يين نِّ  «.الضِّ

 
حصعار طعرابلس بقيعادة « ُقطب الدين اليعونيني»و« عمر البقرصوني»حضر وقد  

لليععونيني هععذه الطلرفععة « البقرصععوني»السععلطان المنصععور قععالوون، وفععي أثنععاء ذلععك روى 
وش عيسى بن أحمد بن إلياس اليونيني»عن شيخح  هعع./ 654الزاهعد الكبيعر )ت « أبي الر 

 اش عنععد أهععل بقرصععونا وأعط ب تْهععا، فسععألواإن الععدودة ركبععت أشععجار التفعع»م.( فقععال: 1256
الشعععيخ عيسعععى أن يكتعععب لهعععم ِحعععرزًا، فأعطعععاهم ورقعععة م ْطويّعععة صعععغيرة علعععى شعععكل ِحعععْرز، 

ب ت أشجار الت فاش فشمّعوها، وعّلقوها على شجرة، فزالت الدودة عن الوادي بأسره، وأْخص 
 تععح وبعععد وفاتععح، ثععمبعععد أن يبسععت وحملععت حمْععاًل مُْفِرًطععا، وبقععوا علععى ذلععك سععنين فععي حيا

خشوا من ضعياا الِحعرز ففتحعوه لينسعخوه، فوجعدوه قطععًة معن كتعاٍب ورد علعى الشعيخ معن 
 !«حماة، فندموا على فتحح، وشمّعوه وعّلقوه من جديد، فما نفع، وركبت الدودة األشجار

 
عّنّية»ولععّل اسعم   ل ععط والتحريعف والتصعحيف فععي « الضِّ أكثععر األسعماء التعي نالهعا الغ 
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در التاريخيععة، وذلعععك نععاتا ععععن النلّسععاخ، وععععن المحّققععين لُكتُعععب التععراث ومعظمهعععم المصععا
ون ال يعرفون أسعماء األمعاكن فعي بعالد الشعام، ومنهعا ، بل أالبهم مصريّ «لبنانيين»ليسوا 

فيْغل طون في كتابة أسمائها، وهو كثير فعي عشعرات المصعادر التعي وقفنعا عليهعا « لبنان»
أو « الّضعععععّنية»طويلعععععة، ولعععععم يقتصعععععر التحريعععععف علعععععى كلمعععععة خعععععالل مطالعاتنعععععا لسعععععنوات 

 فحسب، بل طال أيًضا بلدة بخعون، ووادي ْمِربِّين.« الّضّنيين»
 

عّنّية معا ورد فعي ترجمعة   أبعي العبعاس أحمعد »فمن التحريفات التي طالعت جبعل  الضِّ
ِلععّي األنصععاري البْعلبّكععي الشععافعي ععن بععن م  م. 1299هععع./ 699أنععح تععوفي سععنة « بععن محسِّ

وكععان البعلبكععي هععذا فععّر مععن -بقريععة مععن جبععل الظنععين )!( وقيععل: مععن جبععل الظنينععي )!( 
)بعالجيم(، واسعم « بجععون »بلفعظ « بخعون »بعلبك ولجأ إلى بخعون فمات بها، فورد اسم 

وأورد المحّققععععان الترجمععععة نفسععععها للب ْعل بّكععععي، فععععي )طبقععععات  -(1)الجبععععل: )جبععععل الطبععععين(!
لتععععاء المثّنععععاة )با« تجعععععون »بععععن كثيععععر( وذكععععرا بخعععععون علععععى أنهععععا الفقهععععاء الشععععافعّيين، ال
ّنّية عنعععدهما: جبعععل المصيصعععي؟! وفعععي )ِعقعععد الُجمعععان، لبعععدر العععدين والجعععيم(! وجبعععل الضععع

ْينععي  ت محّقععق كتععاب بععالضععّنية بععع )جبععل الظنععين(! كمععا أث( أورد المحقععق جبععل 108 /4الع 
بعل إن «! بجععون »علعى أنهعا  بخعون  -وهو عراقي-د. حمزة عباس « ذيل مرآة الزمان»

المحقعععق الدمشعععقي المععععروف د. صعععالش العععدين المنّجعععد العععط فعععي تحقيقعععح لكتعععاب )تعععراجم 
وأثبععت «. أحمععد النجعععوني الطععرابلس الضععّني»( فععذكر الشععيخ 63 /2األعيععان، للبععوريني 

« البرزالعي»، وذكعره «جبعل الظنعين(: »67 /2محقق )المنهل الصافي البعن تغعري ب عردي 
« الععذهبي»بتحقيقنععا( جبععل الظّنيععين. وقععد صععّحح -فععي علععى كتععاب الروضععتين فععي )المقت

ّيين»هذه النسبة إلى  نِّ  .(2)«جبل الضِّ
                                      

ّبادي، بتحقيق د. أحمد عمر هاشم، و د. محمد زينهم انظر (1) : ذيل طبقات الفقهاء الشافعّيين، للع 
 .126ص -محمد عزب 

 .388ص /52المجّلد  -بتحقيقنا-: تاريخ اإلسالم انظر (2)
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ِلعّي البعلبكعي  (1)«األ ْسن وي »واألعجب من كل ما تقّدم ما ذكره   وهعو يتعرجم البعن م 

عب بععد ال»المتوف ى ببخعون، فقال إنها  طعن؟ وبععد نخعون من جبال الطنيبيعين، بيعاء الن س 
وقعد عّلعق محّقعق «! الباء ياء ونون الجمع، وهو جبعل بعين طعرابلس وبعلبعك، أهلعح رافضعة

بالحاشعععية فقعععال: « الطنيبيعععين»الكتعععاب صعععديقنا د. عبعععد د الُجُبعععوري العراقعععي علعععى لفعععظ 
 !«كذا في األصول، ولم أجدها في كتب البلدان»

ري، وتقصعير فعي التحقيعق وأقول: هذا تخلعيط فعاحش معن المؤّلعف األ سعن وي المصع 
 من الدكتور الُجُبوري، رحمح د. ومثل هذا كثير.

 
ععّنّيين»و« الّضععّنّية»والخالصععة ممععا تقععّدم تؤّكععد علععى أن    - بكسععر الضععاد -« الضِّ

اسععم للجبععل الععذي يقععع شععرقّي طععرابلس، بينهععا وبععين بعلبععك، والنسععبة المشععهورة الن هععي: 
ّناوي » ّني»بدل « الضِّ  «.الضِّ

 
 
 
 
 
 

 ّنية في عصر المماليكللّض  الحضور التاريخيّ 
 

                                      
 .463 /2الشافعية  طبقات (1)
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 الظاهر بيبرسالسلطان عهد 
 

ععّنّية فععي المصععادر فععي عهععد السععلطان الملععك   يبععدأ الحضععور التععاريخي لجبععال الضِّ
ر م. إذ يعذك1268هعع./ 666الظاهر بيبرس الُبْنُدقداري، وبالتحديد بعدًءا معن حعوادث سعنة 

 -30ص -« فعععععي سعععععيرة الملعععععك الظعععععاهرالعععععروح الزاهعععععر »فعععععي « ابعععععن عبعععععد الظعععععاهر»
يري »، و«الضعععنين» فقعععاال إن الملعععك « الطنيعععين( »30/305« )نهايعععة األرب»فعععي « النلعععو 

هعع./ أول 666معن شعهر شععبان  15الظاهر وصل فعي أولعى حمالتعح علعى طعرابلس يعوم 
أميععر طععرابلس وأنطاكيععة مًعععا قععد كثُععرت تعّدياتععح « بوهمنععد السععادس»م. وكععان 1268أّيععار 
تعار الد المسلمين واستولى على البالد المجاورة لطرابس، منتهًزا فرصة استيالء التعلى ب

سععتولى علععى عععّدة اعلععى الشععام، وكععان مععن أكبععر أعععوانهم، وأشععّدهم نكايععة فععي المسععلمين، و 
حصون وقرى بنواحي أنطاكية وطرابلس، وأخذ الالذقيعة وبنعى فعي مينائهعا برًجعا حصعيًنا، 

ملعك « هوالكعو»وفعًدا للسعلطان وأرسعل رجالعح بعاألاالل إلعى وأضاف إلعى ذلعك أنعح اعتقعل 
 التتععار، وقععام بتععوعير الطرقععات التععي يتوّقععع أن يععأتي منهععا السععلطان، فجععاءه السععلطان مععن
ععّنّية، وكانععت  حيععث ال يحتسععب، فقععد عبععر البقععاا إلععى بعلبععك ومنهععا صععّعد فععي جبععال الضِّ

 ي هععذه الجبععال الصعععبة كمععا يصععفهام كُسععّوًة بععالثلو ، ولععم يتععأّخر عنععح أحععد مععن عسععاكره فعع
 «:المتنّبي»، وهو يستشهد بقول الشاعر «ابن عبد الظاهر»

يفهّن شتاءُ                      ااب لبنان وكيف ِبق ْطعهقع   وهو الشتاء وص 
لي  مسالكي   فكأنها ببياضها سوداءُ                      لبس الثلوُ  بها ع 

 
إن العسععاكر لمععا طلعععت الجبععال »ى ذلععك قولععح: إلعع« ابععن عبععد الظععاهر»ويضععيف  

ّر فلم يجدوا سوى الثلا، فأكل منح الناس وأطعموا منح خيولهم  «.اشتّد عليهم الح 
 

ولمعا وصععل الملععك الظععاهر إلعى مشععارف طععرابلس الشععرقية عنعد هضععبة القّبععة قات ععل   
ء بعح، وهعدم الفرنا واقتحم الحصن )قلعة طعرابلس( وخّربعح بحيعث لعم يُععد صعالًحا لالحتمعا
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قنعاة المعاء الرومانيعة التعي كانعت تصعل مياههعا إلعى داخعل القلععة. وفعي أثنعاء ذلعك انحعدر 
إليععح النصععارى مععن الجبععال المجععاورة وأاععاروا علععى عسععكره مععن الخلععف، فجععّرد إلععيهم فرقععة 
قامت بمطاردتهم في المغاور الصخرية الحصينة، وخّربعوا قعراهم وأخعذوها بالسعيف، حتعى 

 ث الُجّبة وخّربوها.وصلوا إلى حد
 

ععد ث»وهنععا يقععع التحريععف فععي المصععادر عنععد المحّققععين فصععارت   « الحععرث«: »الح 
ععد ث»بععالراء. ولععم يعععرف بعضععهم أن  تععي فععي فععي جبععال األرز، فقععال إنهععا الحععدث ال« الح 

 إقليم الثغور عند أنطاكية!
 

« نععدبوهم»حاصعر بيبعرس طعرابلس تسععة أيعام، وفعي أثنعاء ذلعك أرسعل الفعرنا إلعى  
يطلبعععون منعععح سعععرعة الحضعععور معععن أنطاكيعععة، فعععأتى إلعععى طعععرابلس بحعععًرا، وكعععان لبيبعععرس 
جواسععيس داخععل المدينععة أخبععروه بقععدوم األميععر، فععأمر بيبععرس جنععوده بععالنفير لععياًل، فععأبقوا 
ة، وأسععرا إلععى أنطاكيععة ففتحهععا فععي الرابععع مععن شععهر  علععى الخيععام منصععوبة، والنيععران مت ِقععد 

م. وعاد فأاار على صور في السنة التالية، ثعم علعى 1268 أيار 18هع./ 666رمضان 
، وفعععتح حصعععن األكعععراد، ثعععم «مصعععياف»عكعععا، وععععاد شعععمااًل فعععانتزا قاععععدة اإلسعععماعيلية 

م. ومعن هنععاك عبعر إلععى جبععال 1271حصعن عكععار، وتسعّلمح ليلععة عيعد الِفطععر/ أول أيععار 
ععّنية وهععو بعععّدة الحععرب مععع عسععاكره، وقععد تععرك المعععّدات الثقي لععة فععي مكانهععا لصعععوبة الضِّ

حملهععا أو جّرهععا عبععر األوديععة والجبععال الععوعرة والصععخور، ورقععي بجنععوده الجبععل  المعععروف 
فعععي سعععفح الجبعععل، وهعععي علعععى منحعععدٍر « بقرصعععونا»بجبعععل األربععععين، وانحعععدر منعععح فأخعععذ 

جععارف، وُعُلععوٍّ يقععارب ألفععي متععر، ويّتصععل جبلهععا بجبععال عكععار، وقععد أخطععأ بعضععهم حععين 
بقرصعععونا ال قيمعععة لعععح. وعبعععر بيبعععرس بعععالد الّضعععّنية منحعععدًرا إلعععى طعععرابلس اعتبعععر أن فعععتح 

لمحاصرتها من جديد، ولكي يشحذ ِهم م عسعاكره، قعام باإلنفعاق علعيهم نفقعة كاملعة، وخعّيم 
رد»عنععد طععرابلس لحصععارها، فبلغععح خبععر وصععول ملععك إنكلتععرا  فععي البحععر إلععى عكععا، « إدو 

رُ  ها أن تبقعى بيعد الفعرنا نّيًفعا ومئعة وثمعانين عاًمعا ولهذا آثر الرحيل عن طرابلس، فكان ق د 
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حتى يأتيها المنصور قالوون ويفتحها، وقد جاء إليها من دمشعق فعي ِععّز الشعتاء والبعرد، 
ععّنّيين حتععى وصععل إلععى هضععبة القّبععة وتععم الفععتح، فُسععّميت الهضععبة بقّبععة  واجتععاز جبععال الضِّ

 النصر تيملًنا.
 

معععا هعععو « قعععالوون »صعععفل للطريعععق التعععي عبرهعععا وجعععاء فعععي كتعععاب التهنئعععة بعععالفتح و  
ععععح:  وقصععععدناهم فععععي وقععععٍت ُجمعععععت فيععععح أشععععتات الشععععتاء، ولبسععععت األنديععععة نععععدى »... نصل

األنداء، في طريق خِفيّة المدار ، أبيّة المخار ، مُلتبسة الم س عالك، ممتنععة علعى السعالك، 
علعععى أكمعععام  صعععيفها شعععتاء، وصعععباحها مسعععاء، شعععايبة المفعععارق بعععالثلو ، معععزرورة الجيعععوب

والثلععو  قععد أظلمععت لبياضععها »... «: شععافع بععن علععي». ومععن كتععاب (1)«الغيععوم مععن فععرو 
المسععالك، وقطعععت الُطععرُق دون السععالك، واألمطععار مُنسععكبة كععأفواه الِقععر ب، والِجمععال بِثق ععل 
أحمالها بمرسل القطار قد ح ز ها الق ت ب، والسيول متوافية من جبال تلعك األوديعة، متراسعلة 
معععن تلعععك األنديعععة، ال الشعععمس تظهعععر فُتْصعععط ل ى جمرتُهعععا، وال النعععار تُشعععبل فتعععرى معععع معععا 

 .(2)«تكتسبح من بياح الثلو  ُحمرتُها...
 
 

 المجاهدة عائشة البشّناتية
 

م.( يمكن أن نضع سيرة المرأة 1277-1260هع./ 676-658وفي عهد بيبرس ) 
)المعروفععة حاليععًا بععع بشععناتا(  «بِشععّنات» بلععدةالمنسععوبة إلععى « عائشععة البشععّناتية»المجاهععدة 

فعععي أععععالي جعععرود الضعععّنية، والتعععي وردت حكايتهعععا فعععي السعععيرة الشععععبية المطبوععععة للملعععك 

                                      
 .495ص  -تدمري -من السقو  بيد الصليبيين  لبنان (1)

 أ و ب. 115ورقة  -بتحقيقنا-المأثور من سيرة السلطان الملك المنصور  الفضل (2)
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الظععاهر، وهععي تععروي بعًضععا مععن سععيرتها البطوليععة فععي مقاتلععة الفععرنا المحتّلععين لطععرابلس 
ععّنية ونواحيهععا، وكانععت ترتععدي لبععاس الفرسععان مععن الرجععال وتتنّكععر، وتنععزل مععن أععع الي الضِّ

وتغير على الفرنا في عّدة أماكن وتنال منهم، وهي تعلن والءها لملك عصرها المجاهعد 
م  يععبغح السععلطان ويكيععد لععح، ويتعععاون « حسععن»الظععاهر بيبععرس، فيمععا كععان أخوهععا المقععد 

معع الفعرنا ضععّد أبنعاء جلدتععح، وتغّلبعت عليععح بشعجاعتها ودهائهععا حتعى انقلععب علعى الفععرنا 
م وقععاتلهم، ون م «الن ْسعععر بعععن عجبعععور»قعععرأ فعععي السعععيرة المعععذكورة ععععن المقععد  جمعععال »، والمقعععد 
، وكّلهعععم يعععذكرهم الرعيعععل األول معععن الطرابلسعععيين، ولهعععم آثعععار ترمعععز إلعععيهم، «العععدين شعععيحة

ومنهععا: قبعععر عائشعععة العععذي أزيعععل فعععي القعععرن الماضعععي، وكعععان فعععي حعععارة النصعععارى يقصعععده 
ير ان رمضان»ه في ما ُيسم ى: الناس في األعياد والمناسبات للت نزل  « أربععاء أيعوب»، و«س 

Ǻ حسععععن »، وعيععععد المولععععد النبععععوي، ورأس السععععنة الهجريععععة، وايععععره. وال يععععزال قبععععر أخيهععععا
ق ب عععة الحمععراوي بطعععرابلس، وكانعععت « البشععّناتي داخعععل مدرسععة صعععغيرة للصعععالة فععي محّلعععة ع 

أبعععو »علعععى نهعععر  مدرسععة النسعععر بعععن عجبعععور تحعععت قبعععوة فعععي الطريعععق إلعععى قهعععوة البحصعععة
وُعثععععر  1955النهععععر التعععي حععععدثت فععععي أواخعععر سععععنة « ط وفععععة»، وقععععد ُهععععدمت بععععد «علعععي

، «قانصعوه الغعوري »( قطعة نقدية ذهبية باسم سلطان دولة المماليك 128بداخلها على )
حتعععى « جمعععال العععدين شعععيحة»بعععالكورة مسعععجد صعععغير يحمعععل اسعععم « بْشعععِمّزين»وفعععي قريعععة 

 الن.
 

عععب إلعععى أربععععين « األربععععين جبعععال»أو « جبعععل»ا أّمععع  فعععي قّمعععة جبعععال الّضعععّنية فُتنس 
إّمععا مععن الصععحابة الععذين أتععوا  - حسععب الم روّيععات الشععفهّية ايععر الموّثقععة -شععهيًدا كععانوا 

معععن « بقرصعععونا»فعععاتحين، أو معععن جنعععود الظعععاهر بيبعععرس العععذين كعععانوا مععععح حعععين انتعععزا 
معع المجاهعدة عائشعة البشعّناتية، ود الفرنا، أو من جملة المقاتلين الفدائّيين الذين كعانوا 

)حسععب تسععميتها فععي خععرائط الجععيش  «يبمغععارة عايشعع»وال تععزال المغععارة المعروفععة  أعلععم.
 «بقععععاا صععععفرين»بععععين  «وادي اإلجععععاص»فععععي أعععععالي الجبععععال المشععععرفة علععععى اللبنععععاني( 

شععاهدًة علععى المعسععكر الععذي أقامتععح المجاهععدة عائشععة فععي  «إهععدن»والطريعق المؤديععة إلععى 
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هعععذا المكعععان والعععذي تتسعععع مغارتعععح ألكثعععر معععن خمسعععين جنعععديًا، وكعععان بهعععا آثعععار جنعععازير 
 وحلقات معدنية حتى وقت قريب. 

 

 قايتبايالسلطان واقعة المرجة في عهد 
 

م. 1489ومن الوقائع الالفتة التعي جعرت فعي عهعد المماليعك، وبالتحديعد فعي سعنة  
اسععععطفان »انفععععرد البطريععععرك  هععععع.( فععععي عهععععد السععععلطان قايتبععععاي أيًضععععا، مععععا895-896)

 بعععذكره فعععي تاريخعععح، بلغتعععح العربيعععة الضععععيفة والركيكعععة، األقعععرب إلعععى العاّميعععة،« العععدويهي
 ونذكر نص الواقعة بحرفّيتح، وهو:

مين الضعععنّية جبعععة بشعععرّاي، فوجعععدوهم مفتعععونين معععع »  فعععي هعععذا العصعععر تعععأملوا مقعععد 
موهعا وا بهم إلى نحعو الجُبّعة ليحكمقّدمهم عبد المنعم بسبب األديان، فجمعوا رجالهم وزحف

عنّية، فخرّبعوا  ديورتهعا ويدّوروها لإلسالم، فإن الضنّية من بدء الفتح اإلسالمي يحكمها السل
وكنايسعععها وطعععردوا منهعععا النصعععارى، وأخعععذوا السعععكنة بهعععا، واثعععروا بعمعععل ذلعععك أيًضعععا بجبعععة 

 يمان.بشرّاي التي أهلها منذ بدئ النصرانية لم زالوا حافظين على سر اإل
معرهم، فجمعع المطعران يعقعوب المشعايخ أفلما راموا ذلك مقدمين الضنية لم اختفى  

وكشععف لهععا قصععد الضععناونة فععاتفقوا كلهععم بكلمععة واحععدة الععى القتععال والمقاومععة، ولععو الععزم 
 االمر ان يبذلوا بأجمعهم نفوسهم فعي اسعتحباب ديعن المسعيح. فاسعتنجدوا فعي المقعدم، فلعم

لعى إك انضم اليهم بععح معن الضعياا القريبعة وصععدوا فعي السعالش أراد ينجدهم. عند ذل
ربعععع قسعععمات: فوقفععوا الواحعععدة عنعععد أح ولوالدتعععح وانقسععموا سععيدة الحصعععن، فقعععدموا الطلععب لععع

ن دة الحصعن بعيخرة تحت سعيّ القسمة المام العدو، واكمنوا في أمروها بالهزيمة أالبويب و 
 هدن ومرجة توال.إ ثة التي بين الشرق والقبلة، والقسمتين اكمنوا وراء الثال

هعدن قعاتلهم العسعكر إ لعى حعدود إفقعا ووصعلوا أدوا الضعناونة العسعكر علعى ا جرّ فلمّ  
العععذي كعععان فعععي طعععريقهم عنعععد البويعععب، وبععععد قتعععال يسعععير انهزمعععوا لمعععا وراء حتعععى وصعععلوا 
للمرجععة، والعععدو قععاحم بععاثرهم بشععبح الفراعنععة ضععد االسععرائيليين. فلمععا وصععلوا الععى المرجععة 
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عنععد ذلععك قامععت علععيهم الرجععال مععن الجبلععين وقتلععوهم كلهععم فععي وسععط المرجععة ولععم يخلععص 
 منهم اال اثنين الذين عطيوا الخبر في طرابلس والضنّية.

ثععرهم فععي مغععارة قريبععة وطمّععوا أعنععد ذلععك اجتمعععوا النصععارى والقععوا القتلععى وخععيلهم و  
ن روا المرجععة وقلبوهععا عععحععرّ بابهععا، ونقلععوا الفععين مععن مرجععة تععوال الععى الطريععق السععالك، ثععم 

 .واضحاً  آخرها، فلم يبقا للقتلى اثراً 
ارتضوا  ثراً أا كان اليوم الثالث صعدت الكشافة من طرابلس واذ لم يجدوا لهم ولمّ  

 (1)«.لى طرابلس ألن التهديد والتعدي كان من الضناونةإمنهم بالمال وعادوا 
 

بتععدوينها البطريععرك الععدويهي، إذ لععم نجععد والالفععت أن هععذه الحادثععة الخطيععرة انفععرد  
ميععر فعي تعواريخ دولعة المماليعك، وال فعي عهعد السعلطان قايتبعاي، وال فعي سعيرة األ لهعا ِذكعراً 

نائععب السععلطنة بطععرابلس سععنة وقععوا الحادثععة، ونحععن نععذكرها « إينععال السععلحدار األشععرفي»
 باألمانة التاريخية. عمالً 
 

 ليكفي عصر المما وأهمّيته وادي مرّبين
 

وادي »ومععععن األمععععاكن التععععي ذكرتهععععا المصععععادر الموثوقععععة عععععن عصععععر المماليععععك:  
بعال ج)بالباء المشّددة بين الراء والياء(، وهو واٍد فعي أععالي الطعرف الشعرقي معن « مرّبين

ععبّيين )نسعع بة الضععّنية، يتععاخم جبععال الهرمععل المعروفععة فععي الوثععائق المملوكيععة بجبععال الق ص 
م. عععن  1500لحرجّيععة(، وبععالوادي قريععة مععرّبين، وهععي ترتفععع إلععى األقصععاب واألراضععي ا

 سطح البحر.
 

                                      
 .27رقم  365، 364األزمنة  تاريخ (1)
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التحريعععععف كغيرهعععععا معععععن أمعععععاكن الضعععععّنية فعععععي المخطوطعععععات « معععععربِّين»وأصعععععاب  
سعم ، فعورد االمملوكية، وأخطأ المحّققون في كتابتها على الوجح الصعحيح إاّل القليعل معنهم

)بالقعععاف(، وايعععر « قعععرنين»المثّنعععاة(، و)بالتعععاء « معععرتين»ين(، وء)بيعععا« معععريين»العععوادي: 
 ذلك.
 

وورد ِذكعععره ألول معععرة قبعععل وفعععاة الملعععك المنصعععور قعععالوون بوقعععت قصعععير فعععي سعععنة  
م، إذ بعد فتح طرابلس أراد أن يفتح عكا على ساحل فلسعطين، فأصعدر 1290هع./ 689

أن يعمعععل مجعععانيق لقعععْذف « شعععمس العععدين األعسعععر»مرسعععوًما لنائبعععح علعععى الشعععام األميعععر 
خانعععاه»حجعععارة الثقيلعععة، ويجّهعععز آالت السعععالش معععن ال ْرد  ب ، فجعععاءت األخبعععار إلعععى نائععع«الز 

، الشععام مععن متععوّلي بعلبععك أن بجبععل لبنععان وادًيععا ُيسععم ى مععرّبين بععح أخشععاب عظيمععة يابسععة
 وأّن لها ما شاء د من السنين مقطوعة وهي ِقط ع يابسة ال مثيل لهعا فعي اوطعة دمشعق

ي وسعافر إلعى بعلبعك ومنهعا إلعى واد« ُسعنُقر األعسعر»فتجّهعز األميعر وال في بالد الشعام، 
مععرّبين إلحضععار األشععجار وتقطيعهععا ون ْقلهععا إلععى دمشععق، وأخععذ معععح جميععع فاّلحععي بعلبععك 
والبقاا، وجبى من كل ضيعٍة بغوطة دمشق مبلًغا يتراوش ما بين ألف عي درهعم وخمعس مئعة 

أمععوااًل مععن ضععياا المععر  ومععن الفاّلحععين، لِكععراء الفععدادين التععي تحمععل األخشععاب، وجبععى 
ونالهم شّدة عظيمعة، وقاسعى أهعل بعلبعك مشعق ًة عظيمعة فعي الوصعول إلعى العوادي، ومعات 

( نفعر معن البعرد والعثلا. وبينمععا كعان األميعر األعسعر يشعرف علعى تقطيععع 200أكثعر معن )
لعح وخعر  الشجر في الوادي وجّرهعا، سعقط عليعح كّمّيعة ضعخمة معن الثلعو ، فأسعرا إلعى خي

هل عك  لمن الوادي قبل أن تغمره، ولم ينقل أثقالح وخيامح، وتركها لينجو بنفسح، ولعو تعأّخر 
 هو ومن معح.

 
واّطععت الثلععو  األشععجار واألخشععاب وبقيععت مطمععورة حتععى دخععل فصععل الصععيف،  

ولمعععا ععععاد لجّرهعععا كعععان الت ل عععُف أصعععاب أكثر ه عععا، فجعععيء بالبعععاقي إلعععى المعععّزة، ثعععم ُشعععِحط ت 
ُهعواًل،  -«ابن الجزري الدمشقي»كما يقول المؤّرخ المعاصر  -ين بالمياد وكانعت منظعًرا م 
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« رمفععز الدين األ»أكثر، وكان األمير وقد ُرّبع سْفل العود وُسّفط وهو نحو ذراا وُثُلث و 
وصل من مصر إلى الشام ليشرف على تقطيع األخشاب وُصنع المجانيق بنفسح ونْقلهعا 

ال النععاس مععن ذلععك شععّدة عظيمععة، وكانععت المفاجععأة بعععد كععل بسععرعة إلععى حصععار عكععا، ونعع
عْنجر الشعجاعي»ذلك أنها ال تنفع في عمل المجانيق. فلمعا ُوّلعي األميعر  نيابعة دمشعق « س 

أدخل بعضها في عمارة دار السلطنة بالقاهرة، ثعم نشعر بعضعها وعمعل منعح أبعواب جعامع 
 دمشق األموي التي في الرواق الثالث.

 
في األمير شمس العدين ُسعنقر األعسعر لمعا « الء الدين الوداعيع»وقال الشاعر  

 نقل األخشاب من وادي مرّبين هذه األبيات:
 فقد أطربتنا بعيدانها         اعُمرّبين شكًرا إلحسانه 
ل ْت    وال طاو ع ْت بعد عصيانها  ولوال الوالُء لما واص 
 د  ايطانهاعوآسرةل ُأسْ   ورةل عأتانا بها وهي مأس 
 ار وسكانهاعأتى بالدي         نر من قبلح اائًرا ولم 
 ر دولة  سلطانهاعيدبّ          وال عِدم ْت عدل ح ِمّلةل  

 
 

يري »م. صععِعد المععؤّرخ 1311هععع./ 711وفععي سععنة   إلععى جبععال « شععهاب الععدين النلععو 
ّنية واقترب من الوادي، فكتب عن ذلك ما يلي:  الضِّ

نة إحععدى عشععرة وسععبعمائة، وأنععا يععوم ذاك أخبرنععي جماعععة أثععق بأخبععارهم، فععي سعع» 
بععالقرب مععن هععذا الععوادي، أن بععح عععوًدا قائًمعععا طولععح أحععد وعشععرون دراًعععا، بععذراا العمعععل، 
وره كعذلك، وأنهعم حّققعوا ذلعك بعأن صعِعد رجععل إلعى أععاله، ودل عى حعباًل إلعى األرح معع ن ود 

 «.أعاله، وأداروا الحبل عليح، فجاء سواًء، ال يزيد وال ينُقص
  

أشعععععجار معععععن األ رز، والصعععععنوبر، والصفصعععععاف،  - وال يعععععزال -كععععان فعععععي وادي معععععرّبين و 
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 وهو المشهور الن. ،والسرو، والللّزاب
 

 مملوكّيةة في المصادر النيّ من قرى الضّ 
 

عععّنية التعععي ورد ذكرهعععا فعععي المصعععادر التعععي تعععؤّرخ لعصعععر المماليعععك   ومعععن قعععرى الضِّ
أن الملعععك الناصعععر « ابعععن قاضعععي شعععهبة»المعععؤّرخ ، إذ يعععذكر «عْزقعععي»أو « عْزقعععا»قريعععة: 

، «عْزقععا»د بععن قععالوون أنعععم علععى األميععر عععالء الععدين المععارداني بقريععة حسععن بععن محّمعع
ليكععون كامعععل محصعععولها السعععنوي علعععى سعععبيل المرتّععب تعويًضعععا لعععح ععععن عزلعععح ععععن نيابعععة 

 .(1)م. كما أعطاه قرية دومة بالشام1362هع./ 763دمشق سنة 
 

حيعععث وقعععف بأرضعععها األميعععر سعععيف العععدين األكعععوز « ديعععر نبعععوش»كعععذلك ورد ذكعععر  
د الناصري كْرم زيتون لصالح مدرستح التي بناها بطرابلس فعي عهعد الملعك الناصعر محّمع

 .(2)بن قالوون 
 

لقد كانت الّضّنية في موقعها بمثابة الحديقة الخلفية التي يأخذ منهعا الطرابلسعيون  
اكح والثمار صيًفا وشتاًء نظًرا لمعا تنتجعح أرضعها حاجتهم من كافة أنواا الخضروات والفو 

ون إلععععى جبالهععععا معععن ثععععروات زراعيععععة، ومععععن أخشعععاب، كمععععا كانععععت ملجععععًأ يعععركن الطرابلسععععيّ 
هععع./ 840ومرتفعاتهععا حععين يتعّرضععون للخطععر مععن الفععرنا، ومععن ذلععك مععا حععدث فععي سععنة 

ا كبيعععًرا م. عنعععدما تناهعععت األخبعععار بعععأن صعععاحب جزيعععرة رودس أععععّد أسعععطواًل بحريبععع1436
فعع بهعم إلعى تعرك بيعوتهم  لمهاجمة طرابلس، مما أثار الخوف والرعب فعي نفعوس أهلهعا ود 

                                      
 هع.8تراجم القرن  -تأليفنا-العلماء واألعالم في تاريخ لبنان وساحل الشام  موسوعة (1)

 .253رقم الترجمة - الموسوعة (2)
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وقععد حصععل مثععل ذلععك فععي عهععد  .(1)والصعععود إلععى الضععياا والجبععال فععي الضععّنية وايرهععا
 م.1472هع./ 877السلطان قايتباي سنة 

 

 أوقاف المسلمين في الّضّنية في عصر المماليك
 

، وفيععععح «دفتععععر ماليععععة لععععواء طععععرابلس»م. تّمععععت كتابععععة 1519هععععع./ 925فععععي سععععنة  
حصعاء آخعر لسعكان  محّلعة  26إحصاء لسعكان طعرابلس معن مسعلمين ونصعارى ويهعود، وا 

تتعععألف منهععععا المدينعععة، وحصععععر لعائععععدات األوقعععاف اإلسععععالمية علعععى الحععععرمين الشععععريفين، 
اف مدينعة، واألوقعوجوامع طرابلس وأبراجها الحربية، وبعضها إقطاا ألبناء العلمعاء فعي ال

التعي نعذكرها هععي موقوفعة منعذ عصععر المماليعك، واسعتمرت فععي العصعر العثمعاني، وكانععت 
 تلك األوقاف تشمل قرى ومزارا في الضنية، منها:

 
« صععععدر الععععدين الناسععععخ»قريععععة بتحلععععين: منهععععا حصععععة تيمععععار )إقطععععاا( ألوالد  - 

 قرش. 900قراريط، بقيمة  9« عالء الدين الناسخ»و
 450للبعر  البلعدي بطعرابلس، أربععة قعراريط ونصعف القيعرا ، بقيمعة  وحصة وْقف 
 قرًشا.

« محمععد بععن محمععد كمععال الععدين»هععو: « صععدر الععدين الناسععخ»ونحععن نعععرف أن  
المعروف بابن الناسعخ الطرابلسعي المعالكي. كعان أبعوه قاضعي القضعاة المالكيعة بطعرابلس، 

علعععى جعععدار مدرسعععة سعععبط م، ول عععح لوحعععة تحمعععل اسعععمح 1508هعععع./ 914تعععوفي بهعععا سعععنة 
 هع.862العطار بطريق السوسية في طرابلس بتاريخ سنة 

« عالء العدين علعي»هع. وأخوه 942فقد توفي سنة « صدر الدين محمد»أما ابنح  

                                      
 بتحقيقنا.-الباسم  الروح (1)
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 (1)وقد ورث أوالدهما حصة التيمار بقرية بتحلين.
ععّب   أمععا البععر  البلععدي فهععو المعععروف ببععر  رأس النهععر بسععاحل طععرابلس عنععد م ص 
 «.أبو علي» نهر
 

 مزرعة خريبة اللوز ببخعون، وقف لصالح جامع بخعون. - 
د قيمة محصول الوقف، ولكْن أفادتنا هذه المعلومة أن جامع بخعون قعديم   لم ُتحد 

 (2)منذ عصر المماليك، وكانت تقام فيح خطبة وصالة الجمعة.
 

 بطععرابلس.قريععة عزقععي: وقععف للحععرمين الشععريفين، وللجععامع المنصععوري الكبيععر  - 
 6قيراًطععا، وحصععة الجععامع الكبيععر قيععرا  ضععمن حصععة ابععن الزرعععي  18حصععة الحععرمين 

 قراريط.
ر ععععي»و  عععر المعروفعععة أصعععلها معععن بلعععدة ُزر ا بالشعععام، اسعععتوطن « ابعععن الزل معععن اأُلس 

 (3)بعح أفرادها بطرابلس في عصر المماليك.
 

ده، محصععععولح لصععععدر الععععدين الناسععععخ، انتقععععل إلععععى أوال« تيمععععار»قريععععة بحويتععععا  - 
 وقد تقّدم التعريف بصدر الدين الناسخ. (4)قرًشا. 3120

 
« تيمعار»قريعة إيعزال: موقوفعة لصعالح بعر  الالذقيعة، والبعر  البلعدي بطعرابلس، و - 

                                      
 .313-310، تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس 120ص  68مالية لواء طرابلس، رقم  دفتر (1)

 .120ص -م. 1547هع./ 954سنة  253، دفتر الطابو 121ص - الدفتر (2)

 380، الدفتر رقم 174، آثار طرابلس اإلسالمية 121ص  253، الدفتر 121ص  68 الدفتر (3)
 .200ص  1017، دفتر 200ص 

 .122ص  253، دفتر الطابو 122ص  68 دفتر (4)
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(، وفعععي 130ص  68قعععرش )دفتعععر  1600ربعععع حصعععة وقعععف البعععر  البلعععدي، محصعععولح 
ة بعر  الالذقيعة قرًشعا. وحصع 470( محصول حصعة البعر  البلعدي 174ص  548)دفتر 

 قرش. 800والبر  البلدي 
 

قرًشعععا، وهععو مبلععع   250مزرعععة زينبيععة بالضعععّنية، وقععف البعععر  البلععدي، حّصععتح  - 
 (1)مقطوا.

 
قرية دارّيا تابع الضّنية، حّصة وقف أوالد شاهي إينالي، ووقف مسعجد طشعلق  - 

 (2).500، المال 9بطرابلس، قيرا  
الملق ععب باألشععرف، وقععد تععوّلى « لطان إينععالالسعع»يعنععي: « شععاهي إينععالي»وقولععح:  

م، وهعو وقعف حصعة لنفسعح 1458-1455هعع./ 863-859سلطنة المماليك بعين سعنوات 
 ولمن بعده من أوالده بقرية داريا.

أمععععا مسععععجد طشععععلق فهععععو المسععععجد الحجععععري الععععذي كععععان داخععععل المبنععععى الضععععخم  
س، وتقعععع عنعععد السعععفح وكعععان ثكنعععًة لعسعععاكر قلععععة طعععرابل« العععديّبو العسعععكري »المععععروف بعععع

الشععمالي الغربععي مععن القلعععة، وورد ِذكععر المسععجد فععي دفتععر أوقععاف وأمععالك طععرابلس فععي 
وفيععععح ورد:  (3)م.1572، مععععؤّرخ سععععنة 551مركععععز األرشععععيف العثمععععاني باسععععتانبول، رقععععم 

 «.وقف مسجد طاشُلق ابن شاهين بن عبد د اإلينالي»
 

                                      
 .173ص  548، دفتر 130ص  253، دفتر 130و 68ص  68 دفتر (1)

 .130ص -هع. 954سنة  253الطابو  دفتر (2)

طرابلس الشام من وثائق األرشيف العثماني وأهّميتها في رصد حركة اإلسالمية في  األوقاف (3)
هع./ 1431عّمان بالجامعة األردنية  -نشر في كتاب األوقاف في بالد الشام  -تدمري  -العمران 
 .18رقم  49ص  -م. 2010
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 الّضّنية في العصر العثمانيّ 
 

المعععروف بالقععانوني قّسععم األتععراك « سععليمان بععن سععليم األول»فععي عهععد السععلطان  
يعة العثمانيون بعالد الشعام إلعى ثعالث وحعدات إداريعة ُعرفعت باإليعاالت )الواليعات(، هعي وال

دمشق، ووالية حلب، ووالية طرابلس التي تكّونت من خمسعة ألويعة، واسعُتعيح ععن لقعب 
 «.الوالي»بلقب في عصر المماليك « نائب السلطنة»
 

ععععمت الواليععععات إلععععى 1595-1554« )مععععراد الثالععععث»وفععععي عهععععد السععععلطان   م.( ُقسِّ
ميعععر »باشععاويات وسععناجق، وعععّين علعععى كععل واليععة وزيعععر برتبععة باشععا، وعلعععى كععل سععنجق 

م. حععين ُأحععِدث ت 1660وبقععي هععذا التنظععيم اإلداري قائًمععا حتععى سععنة «. باشععا»أو « ميععران
م.(، وتعععّم 1633-1632« )عنعععي الثعععانيفخعععر العععدين الم»إيالعععة صعععيدا بععععد تعععوّلي األميعععر 

تشععكيل إيالععة صععيدا بععانتزاا أجععزاء مععن واليتععي طععرابلس ودمشععق وضععّمها إلععى هععذه الواليععة 



-23- 
 

 الجديدة.
 

وفععي بدايععة القععرن الثععامن عشععر كانععت التقسععيمات اإلداريععة فععي بععالد الشععام تعتمععد  
ل، زاويععة، والهرمععنظععام اإلقطععاا وااللتععزام علععى نطععاق واسععع، فكانععت الضععّنية، والمنيععة، وال

، والكورة، وعكار، وجّبة بشّري، والشعراء )الُبقيعة(، وحصعن األكعراد، وطرطعوس، وايرهعا
 تتبع إداريبا لسلطة والي طرابلس سياسيبا، وللحاكم الشرعي قضائيبا.

 
ويمكن القول إن ناحية الّضّنية كانت قليلة السكان بالنسبة إلى النعواحي المجعاورة  

الجبعال  نظًرا لطبيعتها الجغرافية وقساوة مناخها شتاًء، ووعورة طرقاتها فعي والقريبة منها،
 واألودية، ولهذا كانت عبارة عن مزارا وبسعاتين وحقعول، ولعم تشعهد أرضعها قيعام معدٍن أو

« بخعععععون »بلععععدات كبيععععرة، ال فععععي عصععععر المماليععععك، وال فععععي العصععععر العثمععععاني، وظّلععععت 
 «.قرية»ها وايرها ُتعرف بأن« عزقي»و« بقرصونا»و
 

عععّنة، وفيهعععا أقّليعععة معععن  -فعععي اعععالبّيتهم -وكعععان سعععكان الضعععّنية   معععن المسعععلمين السل
النصارى، ومجموا سكان الضّنية، مسلمين ونصارى، هم أقّل سكاًنا معن جميعع النعواحي 

انت التابعة لطرابلس، وهذا الواقع السكاني في العصر العثماني هو امتداد للواقع الذي ك
 في عصر المماليك، والعصور السابقة على األرجح.عليح الضّنية 

 
ونظعًرا لقّلعة ععدد نفعوس النصععارى فعي الضعّنية، فعإن هععذه الناحيعة لعم يكعن فيهععا أّي  

يعععر» بعععدليل ععععدم ورود اسعععم أّي ديعععر فيهعععا إلعععى جانعععب األديعععرة التعععي كانعععت فعععي الكعععورة « د 
 (1)والبترون وجّبة بشّري كما في وثائق المحكمة الشرعية بطرابلس.

 
                                      

 «.بيان أرزاق أديرة الروم»بعنوان:  377ص -م. 1816هع./ 1232سنة  سجلّ  (1)
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( مئععة وثالثععة عشععر 113,25ا مبلعع  )وكععان ُيطلععب مععن نصععارى الضععّنية أن يععؤّدو  
بلعع  قرًشععا وربععع القععرش فععي السععنة لخزانععة الدولععة فععي عصععر المماليععك، وتضععاع ف  هععذا الم

( مئتععين وسععتة وعشععرين قرًشععا ونصععف القععرش فععي 226,5فععي العصععر العثمععاني فصععار )
ي هذه الناحية أقعّل معن جميعع النعواحي التابععة السنة، ومع ذلك بقي ما يؤّديح النصارى ف
ل من  مبل  ألف قعرش  -المجاورة للضّنية-« المنية»لوالية طرابلس، بحيث كان المتحص 

 (1)تماًما، في عصر المماليك، وبقي كما هو في العصر العثماني.
 

( 29وجععاء فععي إحععدى الوثععائق العثمانيععة المتقّدمععة أن الضععّنية كانععت تتععأّلف مععن ) 
( سععععت عشععععرة مزرعععععة. كمععععا أفادتنععععا إحصععععائية جععععرت سععععنة 16ٍع وعشععععرين قريععععة، و)تسعععع

، (2)( ثالثين خاًنا ينعزل بهعا التجعار والمسعافرون 30م. أن في الضّنية )1666هع./ 1077
( 40وهعي أقعّل ععدًدا معن جميعع النعواحي التابععة لطعرابلس: حيعث كعان يوجعد فعي الزاويعة )

 ( ستون خاًنا.60ي، أما الكورة فكان بها )أربعون خاًنا، ومثل ذلك في جّبة بشرّ 
 

 في العصر العثمانيّ  ّنيةعلى الّض  عاإلقطاصراع 
 

ر اإلقطاعية النافذة بدًءا من بنعي   ية في العصر العثماني باأُلس  ارتبط تاريخ الّضنِّ
عّسععاف، إلععى آل رعععد، مععروًرا ببنععي سععيفا، والمعنّيععين، والشععهابيين، مععع تشععاُبك المصععالح 
واألطمععععاا للحمععععادّيين الشععععيعة أصععععحاب النفععععوذ فععععي الهرمععععل وبععععالد جبيععععل منععععذ عصععععر 

 (3)المماليك.

                                      
 .139ص -م. 1815هع./ 1231سنة  سجلّ  (1)

 .26ص  -تدمري -نادرة  وثائق (2)

 .5631مخطو  بدار الكتب المصرية رقم -كتاب تاريخ البقاعي  من (3)
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در التاريخيععععة أنععععح بعععععد سعععنواٍت قليلععععة مععععن دخععععول طععععرابلس بحععععوزة وتفيعععدنا المصععععا 

س، ثععم نائًبععا ووالًيعا علععى طعرابل« إسعكندر باشععا الخنجرلعي»السعلطنة العثمانيععة ُوّلعي الععوزير 
م. وفعي هعذه المعّدة كانعت 1528هعع./ 928سعنة « ُخرلم»ويقال لح « مصطفى»تواّلها ابنح 

ميعععر حسعععن بعععن عّسعععاف، وكعععان إذا تعععأخ ر الضعععّنية تعععؤج ر لنميعععر منصعععور ابعععن أخعععي األ
 الضامن عن تأدية المال المقّرر عليح سنويبا ُيقبح عليعح ويعودا فعي الحعبس داخعل قلععة

 طرابلس.
 

يعععتحّكم بشعععؤون واليعععة « يوسعععف باشعععا سعععيفا»م. كعععان 1618هعععع./ 1028وفععي سعععنة  
 سعلطة نافعذةالمشهور بالكتعانجي )الكتنجعي( « عمر باشا»طرابلس كّلها، ولم يكن لواليها 

ّنعح سوى على مدينة طرابلس فقط، ولما كات ب ح األمير فخر الدين المعني وقف على معا ُيكِ 
الباشعععا عمععععر ليوسععععف باشععععا معععن كراهّيععععٍة السععععتيالئح علععععى أمعععوال جميععععع مقاطعععععات واليععععة 

برجالعععح معععن أهعععل الغعععرب والشعععوف والُجعععْرد والمعععتن « فخعععر العععدين»طعععرابلس، ولهعععذا أتعععى 
إلعى السعاحل إلعى أن صعِعد إلعى الكعورة، فمعّر بعأميون، ومنهعا وصعل  وكسروان، ونزل بهعم

ن إلى قلعة بخعون وبعات فيهعا ليلعة، ورحعل بععدها إلعى قريعة قبعوال بعكعار، ومنهعا لِحعق بعاب
 سيفا لقتالح.

 
ولمععا كععان فخععر الععدين فععي بخعععون خععر  جماعععة مععن ديععر القمععر فصععادفوا األميععر  

فعي الوقعت نفسعح ابعن بنعت )أي سعبط( علعي محمد بن حسين باشا بن يوسف باشعا، وهعو 
باشا جنبال  فأخذوه في طريقهم وهو ابن خمس سنوات، فأرسعلح األميعر فخعر العدين إلعى 

 (1)والدتح التي كانت بحارة ِسير الضّنية.
 

                                      
 .86، 75ص -في عهد فخر الدين، للخالدي  لبنان (1)
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إلى طرابلس واستقّر بها كتب لنميعر فخعر « عمر باشا الكتانجي»وبعد أن دخل  
ة بععععبالد جبيععععل والبتععععرون وجّبععععة بشععععّري والضععععّنية الععععدين المعنععععي مقاطعععععات نععععواحي الواليعععع

ًما، فأرسعل إليعح العشعرة آال ف وعكار، واشتر  عليح أن يؤّدي إليعح عشعرة آالف قعرش مقعد 
التعععي طلبهعععا، وأضعععاف إليهعععا أربععععة آالف قعععرش خدمعععًة لشخصعععح، وألعععف قعععرش لمحاسعععبح 

 «.جعفر أفندي الدفتردار»
 

« يوسعععف باشعععا سعععيفا»ركعععب م. 1622هعععع./ 1032وفعععي أواخعععر شعععهر رجعععب سعععنة  
المتناعععح عععن طاعتععح، وعععدم إعطائععح مععال السععلطان، « سععليمان»علععى ابععن أخيععح األميععر 

مععن صععافيتا إلععى الضععّنية واحتمععى بهععا، وأرسععل منهععا ابععن أخيععح األميععر « سععليمان»فطلععع 
 إلى األمير فخر الدين لمساعدتح.« علي بن محمد»

ععععل مععععن ضععععمان  ها تسععععاعد فععععي تمويععععل الِفععععرق وكانععععت ذخيععععرة الضععععّنية التععععي ُتح ص 
العسكرية التي شّكلها األمير فخر الدين، وبل  مجموعها خمس ِفرق، إلى جانب ما كعان 

 (1)يأخذه من الزاوية والجّبة ووادي خالد وعكار وايرها.
 

ععوان مععن آل حمععادة، همععا: 1685هععع./ 1097وفععي سععنة   م. كععان يلتععزم الضععّنية أخ 
سععنة التاليععة أعلععن الحمععادّيون العصععيان فععي الععبالد الشععيخ حسععن، والشععيخ سععرحان، وفععي ال

« علععي باشععا النكععدلي»وايععره. وكععان والععي طععرابلس « علععي بععن رعععد»وقتلععوا شععيخ الضععّنية 
خار  واليتح آنذاك، فلما عاد أخذ شقيق ابن رعد وخعر  بعح لينعتقم معن آل حمعادة، فخعّرب 

 (2)العاقورة وايرها وهي من إقطاعهم، وصادر أموالهم.
 

                                      
 .125و 122ص - الخالدي (1)

 .129 /3، سجّل المحكمة الشرعية بطرابلس 741ص /2 -األمير حيدر الشهابي  تاريخ (2)
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. وكانعت (1)م. أُعطيت الضعنّية للشعيخ أبعي نوفعل رععد1692هع./ 1104سنة وفي  
عالقععة بنععي رعععد بعع ل حمععادة تسععوء حيًنععا، وتتحّسععن حيًنععا آخععر، وتفيععدنا وثيقععة مؤّرخععة فععي 

م. أن بنععي رعععد ُوالة الضععّنية كععانوا يميلععون إلععى جانععب الحمععادّيين 1772هععع./ 1186سععنة 
الععذي كععان يمععّد نفععوذه إلععى طععرابلس علععى « يوسععف باشععا الشععهابي»هععذا اضععب األميععر لو 

بنعي رعععد وسععار إلععى قتععالهم فععي الضععّنية فعي السععنة المععذكورة، ولهععذا أخععذ األميععر الشععهابي 
ر علععى الضععنّية مععن مععال المقاطعععات، والبععال   قرًشععا عععن ثععالث  8999كامععل المععال المقععر 

حمن عبععد الععر »م.( ولععم يأخععذ والععي طععرابلس 1774-1772هععع./ 1188-1186سععنوات )
شععععيًئا مععععن المبلعععع  المععععذكور، وذلععععك نتيجععععة حملععععة « باشععععا بععععن سعععععد الععععدين باشععععا العْظععععم

 (2)على الضّنية بمفرده.« الشهابي»

 صادرة عن السلطان أحمد الثالثآلل كرامة براءة تمّلك مزرعة مرياطة 
 

م. أنعععم السععلطان أحمععد الثالععث ابععن السععلطان محمععد 1709هععع./ 1121فععي سععنة  
ببععراءة « عثمعان بعن مصعطفى بعن أبعي اللطعف كرامعي»طعرابلس الشعيخ الرابعع علعى مفتعي 

لتوليععة افععي الضععّنية، مععع توجيععح « مزرعععة مرياطععة»سععلطانية وّجععح عليععح فيهععا  -خاقانيععة 
 والتدريس في مسجد الق رمشّية بمحّلة اليهود.

 
والمؤسف أننا لم نجد نّص البراءة المذكورة في سجّل المحكمة الشعرعية بطعرابلس  

ّنما ُأِفدنا عنها في  ريعر تِركعة التي ِذكره، وفعي دفتعر تح« البيورلدي»العائد لتلك السنة، وا 
 هع.1192الذي توفي سنة « علي»ابنح الشيخ 

 

                                      
 .743الحسان  الُغرر (1)

 .205رقم  507-503تدمري -نادرة من سجاّلت المحكمة الشرعية بطرابلس  وثائق (2)
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بإبقععاء بععراءة « محمععد باشععا»الععذي أصععدره والععي طععرابلس « البيورلععدي»وهععذا نععّص  
هعو  ذ أّيعة زيعادة علعى معاالتمّلك للمفتي عثمان كما هي، ومنع التعّدي على ممتلكاتح وأْخع

 هع.1160متوّجب عليح، وذلك بناء على كتاب االحتجا  الذي تقّدم بح في سنة 
 

 بيورلدي لمفتي أفندي
ميعر مقاطععة اقعران لعى فخعر االالمطاا الواجب القبول واالتِّبعاا صدر المرسوم ا» 

ععععاخر أمثععععالهم مشععععايخ الناحيععععة  ف  ح المرقومععععة بوجععععالزاويععععة الحععععا  أحمععععد آاععععا ِزيععععد قععععْدُره، وم 
 العموم.
والثاني نخبركم بأن افتخار المحّققعين العظعام ُزبعدة المعدّققين الفخعام الحعا  عثمعان  

 أفندي كرامة زاده المأذون بإفتعاء مدينعة طرابلعوس شعام حعااًل قعّدم لنعا عرضعحال مضعمونح
بععأن فععي زمععن الععوزير المرحععوم محمععد باشععا شععاه سععود؟ زاده توّجهععت عليععح مزرعععة مرياطععة 

ق ن مزارا الناحية المذكورة من طرف الدولعة العلّيعة بموجعب بعراءة شعريفة خاقانيعة بطريعم
المالكانععة علععى وجععح التأبيععد مصععّرش فععي البععراءة الشععريفة أنععح يععدفع فععي كععل سععنة عععن مععال 
المزرعة المرقومة ماية ارش إلى خزينة طرابلعوس شعام معن ايعر زيعادة. والعوزير المشعار 

تععي وجععب البععراءة الشععريفة وأنععح ال يكل ععف شععيًئا مععن التكععاليف الإليععح أعطععاه بيولععدي علععى م
تطلعععب معععن الناحيعععة بوجعععح معععن الوجعععوه، وكعععذلك كعععان ال يعععدفع علعععى أمالكعععح معععن بسعععاتين 
وزيتون واير ذلك سوى المال المعي ن عليح بموجب معا بيعده معن السعندات، واسعتمر يعدفع 

ععب ت بععح أيععدي المعتععاد عليععح إلععى زمععن المرحععوم الععوزير المكععرم الحععا   مصععطفى باشععا فن ش 
األقععدار وتغععّرب إلععى ايععر دار فجاسععت خععالل أمالكععح ملتزمععون الناحيععة وزادوا عليععح أشععيا 
لعععم تكعععن معتعععاده معععن القعععديم واخعععذوها معععن اتباععععح فعععي ايابعععح واطلعنعععا علعععى معععا بيعععده معععن 

 السندات ويرجا رد الشي الى حكم اصلح.
 

سععلناه الععيكم علععى يععد األفنععدي المععومى ر افبنععاء علععى ذلععك اصععدرنا هععذا البيورلععدي و  
ليععح حععال وصععولح ووقععوفكم علععى فحععواه تكونععوا منععح علععى كمععال البصععيره وال يوخععذ علععى إ
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معععن التكععاليف التعععي  مالكاناتععح وامالكععح زيعععاده علععى المعععال المعععين المعتععاد وال تكلفعععوه شععياً 
ععل وقعع تطلععب مععن الناحيععة مثععل زخيععره رضععوه فععي وال تعا لّ وطععرش وعّديععح وايععر ذلععك مععا ج 

 .نظارة زيتونح ويعملو بموجب سنداتح تعلمون ذلك وتوقوا خالفح واعتمدوه ااية االعتماد
 1160سنة  (1)ل 18في      براة عثمان افندي 
 مع ختمح الكبير              مفتي افندي   

 عثمان بن مصطفى الكراميسيرة 
ت فعععي سعععجالععععرف بالحعععا  عثمعععان، وُوصعععف مفتعععي طعععرابلس وابعععن مفتيهعععا، يُ هعععو  

 .«افتخار المحّققين العظام، وزبدة المدّققين الفخام»المحكمة الشرعية بطرابلس بأنح 
ُوّجهععت إليععح بععراءة سععلطانية بالتوليععة علععى وقععف المسععجد المعععروف بالقرمشععّية مععع  

، وكان ُينيعب عنعح وكعياًل للقيعام بعالمهّمتين المعذكورتين، ثعم تفعّرم لعح عنهمعا (2)التدريس فيح
م. أيععام الحعاكم الشععرعي القاضعي خليععل بعن أسعععد 1752هعع./ 1166بيعع الثععاني فعي أول ر 

الصععّديقي، وقععام بتععرميم بعععح عقععارات الوقععف. كمععا تععوّلى المفتععي الحععا  عثمععان وظيفععة 
التدريس في جامع طينعال، وكعان ي جم عع مكتبعة ععامرة بالمؤّلفعات المخطوطعة فعي مختلعف 

االقتضعععععاب فعععععي شعععععرش أدب »معععععن كتعععععاب  العلعععععوم الدينيعععععة واألدبيعععععة. وكتعععععب بيعععععده نسعععععخة
هعععععع./ 521)ت « عبعععععد د بعععععن محمعععععد بعععععن السعععععيد البطليوسعععععي»، وهعععععو تعععععأليف «الكتعععععاب
لي القعرآن العظعيم، العذي أّلفعح « تهذيب التهعذيب»م.( وقد ُطبع. كما كتب بخطح 1127

تهذيًبا لكتاب الشيخ حافظ محمود العوارداري، ونسعخة هعذا « مصطفى بن سليمان الولي»
والعد العوزير السعابق النائعب أحمعد « مصعطفى كرامعي»ب المخطو  محفوظعة بمكتبعة الكتا

 كرامي.
 

                                      
 ل: اختصار لشهر شوال. (1)

-لسابع لتاريخ بالد الشام المؤتمر الدولي ا -د. تدمري -اإلسالمية في طرابلس الشام  األوقاف (2)
 .31رقم  55، 54ص 
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ن ة ومعات فيهعا اريًبعا ضعثمعان فعي آخعر حياتعح إلعى مدينعة أ  وانتقعل المفتعي الحعا  ع 
الععذي تععوّلى إفتععاء طععرابلس أيًضععا « علععي»م. فورثععح ابنععح األكبععر 1761هععع./ 1175سععنة 

م، ولمععا 1778هععع./ 1192وائععل شععهر رجععب سععنة حتععى تععوفي فععي مدينععة إسععالمبول فععي أ
جععرى تحريععر تركتععح تبععّين لنععا مععا تمّلكععح أبععوه الحععا  عثمععان فععي مرياطععة بموجععب البععراءة 

لى أختح   بالوراثة:« فاطمة»السلطانية، وآل إليح وا 
حصة شائعة في الثلث الشائع في بستان الزمك في مرياطة شعركة المرقومعة  -1 

 ]فاطمة[ في الُثلث.
نظيععر الحصععة فععي الثالثععة أربععاا الشععائعة فععي كامععل بسععتان انععيم مععع كامععل  -2 

 حقلة سفرجل المالصقة لح في مرياطة شركة المرقومة.
نظيعععر الحصعععة فعععي الجزيعععرة الشعععهيرة بجزيعععرة المامونيعععة فعععي مرياطعععة المشعععتمل  -3 

 على أصول الرّمان شركة المرقومة.
ن السعفرجل وأربععة أصعول نظير الحصة في بستان الكبيعر معع مايعة أصعل مع -4 

 انجاص في كْرم حمود الزمك في مرياطة شركة المرقومة.
نظيعععر الحصعععة فعععي الثالثعععة اربعععاا الشعععايعة فعععي جزيعععرة ابعععي علعععي ابعععراهيم فعععي  -5 

 مرياطة شركة المرقومة.
جميععع الحصععة نظيععر الحصععة المععذكورة فععي الثالثععة اربععاا الشععايعة فععي بسععتان  -6 

 ة المرقومة.عبيد االسمر في مرياطة شرك
 ونظير الحصة في كامل بستان عبد الرحمن في مرياطة شركة المرقومة. -7 
ونظيعععر الحصعععة فعععي جميعععع كعععروم قريعععة مرياطعععة معععن فرصعععاد وعنعععب شعععركة  -8 

 المرقومة.
ونظيععر الحصععة فععي كامععل األلععف وخمسععين أصععاًل مععن الزيتععون فععي مرياطععة  -9 

 المعلومة في الحجة في محالها شركة المرقومة.
ب جديد  الث أزوا  بقر عمالث ب في مرياطة  نص   ايًضا نص 

 شركة احمد األسمر     في مرياطة   في مرياطة     
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 قيمة             قيمة       قيمة     
 120        50       150 

 

 استانبولمركز السلطنة في إلى قديمين الضّنية تشهد نقل عمودين 
 

معن نوعععح تمثّعل فعي نقععل  اً فريعد اً الضعّنّية حععدثم. شعهدت 1552هععع./ 960فعي سعنة  
ضخمين عبر أراضيها معن بعلبعك إلعى مينعاء طعرابلس، ومنهعا إلعى  من الغرانيتعمودين 
بعععن سعععليم  القعععانوني ّيعععة السعععلطان سعععليمانلكليعععتّم اسعععتخدامهما فعععي بنعععاء جعععامع و اسعععتانبول 
ععععر جععععدّ ذكععععر خبععععر العمععععودين بعععععح ال األول. ، وجعلععععوا اً بععععاحثين األتععععراك بشععععكل مخت ص 

 ، ولم يذكروا كيف جرت عملية النقل.اً واحد اً العمودين عمود
 

مخطعو  صعغير  فعيومن ُحسن الحعّظ أننعا وقفنعا علعى قّصعة العمعودين بالتفصعيل  
ألمانيععا، مصععّور فععي مركععز الوثععائق ب« Tubingenن غتععوبن»محفععوف فععي مكتبععة جامعععة 

؟ بلغعة «محمعود»كتبهعا شعخص ُيعدعى والمخطوطات العربية بالجامععة األردنيعة، بعّمعان، 
( صعفحة، ملّخصععها أن والعي دمشععق أرسعل إلععى السعلطان يخبععره 14عربيعة ضععيفة، فععي )

أن بقلععععة بعلبعععك عمعععودين ضعععخمين يصعععُلحان لبنعععاء الجعععامع، فتجّنعععد لهعععذا األمعععر العععوالي 
وقاضعععي قضعععاة الشعععام، وكبيعععر المعمعععاريين باسعععتانبول والشعععام، وكبعععار العلمعععاء، واألبطعععال 

ل األثقععال، وأصععحاب عربععات النقععل لنشععياء الثقيلععة، وجماعععة مععن العسععاكر ورؤسععاء بحمعع
عْيس  الُجْند، وعملوا مساعدين لكبير المعمار السلطاني، فقّطعوا أشجار الجعوز الكبعار والم 

ما بين بعلبك وطعرابلس عبعر الضعّنية، لعياًل  وعملوا منها عربات، ثم قاموا بتمهيد الطريق
مشعق عشعرات الجنعود، وعشعرون حّجعاًرا معن نصعارى الشعام، وجماععة ونهاًرا، وجعاء معن د

وأزالعععوا كعععل  معععن الحعععّدادين المعّلمعععين، وقّطععععوا األشعععجار واألحجعععار علعععى طعععول الطريعععق
المعّوقععات منهععا ليسععُهل جععّر العمععودين، واسععتغرق سععحب العمععودين أربعععًة وعشععرين يوًمععا، 

ل بعلبععععك، باالشععععتراك مععععع واجتمعععع علععععى سععععحب العمعععود الواحععععد ثععععالث مئعععة نفععععر مععععن أهععع
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معععن أربعععاب التيمعععار، كمععا اشعععترك األميعععر علعععي بعععن بيعععدمر بمعععن « موسععى بعععن الحرفعععوش»
مععععح، إلعععى أن أوصعععلوا العمعععودين إلعععى مينعععاء طعععرابلس، ووصعععلت بععععد ذلعععك سعععفينة كبيعععرة 
حملتهمععا إلععى اسععتانبول. وقععد اسععتغرق العمععل نحععو أربعععة أشععهر مععن شععهر جمععادى الخععرة 

 حتى شهر رمضان.

 
 

 اإلسالميّ  عالم في تاريخ الّضّنيةأ
 

 14عبعر « موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان اإلسالالمي»عند إعدادنا لع 
قرًنععا هجريبععا )مععن القععرن األول حتععى آخععر القععرن الرابععع عشععر الهجععري( أتينععا علععى ِذكعععر 

ععبون إلععى الّضععّنية وقراهععا، ممععن كععان لهععم دورهععم  العلمععي مجموعععة مععن األعععالم الععذين ُينس 
والفكععععري واالجتمععععاعي، ووصععععل بعضععععهم إلععععى تععععوّلي المناصععععب والوظععععائف الرفيعععععة فععععي 

ت فععي المدينععة، ومدّرسععون وخطبععاء ن مععنهم ُمفتععون وُقضععاة ورؤسععاء محععالطععرابلس، فكععا
ومحعععّدثون فعععي أشعععهر جوامعععع طعععرابلس، وتعععوارث بعضعععهم منصعععب اإلفتعععاء لععععّدة سعععنوات، 

 نذكرهم مرّتبين على الحروف:
 

نِّّيإبراهي -1  م الضِّّ
 الشيخ الفقيح، المقرئ.  
رحل من الّضّنية إلى مصر طلًبا للعلم، فتفقعح علعى الشعيوخ وحفعظ القعرآن الكعريم،        

د عليعح القعرآن شعمس  واجتهد حتى صار عالًما، وتصّدر لإلقراء في الجامع األزهعر، فجعو 
ثعععم القععععاهري  العععدين محمعععد بععععن إبعععراهيم بعععن علععععي بعععن محمععععد المغربعععّي األصعععل، النشععععيلي
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م. ويحتمعععل أن تجويعععده علعععى الضعععّني 1431هعععع./ 835األزهعععري الشعععافعي، المولعععود سعععنة 
 (1)م. فهذا يعني أن المقرئ الضني توفي بعد ذلك.1440هع./ 845كان في حدود سنة 

 

 أحمد بن الُحَجْيج البخعوني، الّضّني، الطرابلسي -2
 .الشيخ الفاضل 
م، وفععي رحلتععح 1563هععع./ 971د الحععرام سععنة  مععن أهععل بخعععون، حععّا إلععى بيععت       

والز م ح حتعى أخعذ « ابن حجر الشافعي»حضر مجلس الحديث الذي كان يعقده المحّدث 
هعذا منح إجعازًة بالسعماا، وبالروايعة عنعح، وهعي إجعازة عاّمعة لعح وألهلعح وجميعع أهعل بلعده. و 

 :«ابن حجر الشافعي المّكي»نّص اإلجازة بخط 
 

ععّيدنا محمععد وآلععح وصععحبح أجمعععين،  الحمععد ر ربّ »  العععالمين، وصععّلى د علععى س 
وبععععد، فقعععد قعععرأ علعععّي أحمعععد بعععن الحجعععيا، معععن بخععععون فعععي سعععفح جبعععل لبنعععان قريبعععة معععن 

سعنة إحعدى وسعبعين وتسععماية، بمكعة « صحيح البخاري »طرابلس الشام، قطعًة من أول 
ا( لععي وعّنععي روايتععح بشععرطح المشعّرفة، وطلععب مّنععي أن أجيععزه ببقّيتععح وايععره ممعا تجععوز )كععذ

قليمععح بجميععع ذلععك،  المعتبععر عنععد أئّمععة الحععديث واألثععر، فأجزتععح وأهل ععح وجميععع  أهععل بلععده وا 
ععن ُذكععر، ال سعيما ُصععلحائهم أن ال ينسععوني مععن الععدعاء، تقّبلععح د  وشعرطُت عليععح وعلععى م 
بمّنعععح وكرمعععح، آمعععين. قعععال ذلعععك وكتبعععح أحمعععد بعععن محمعععد بعععن محمعععد بعععن علعععي بعععن حجعععر 

عععر المنيعععف، عفعععا د عنعععح وععععن مشعععايخح ا لشعععافعي خعععادم العلعععم الشعععريف بحعععرم د المطه 
 (2)«.ووالديح والمسلمين

                                      
 .905رقم  272، 271 /6 -الالمع للسخاوي  الضوء (1)

، 302و 63 /2 - 1963دمشق  -تحقيق د. المنّجد  -تراجم األعيان  -حسن  الُبوريني، (2)
303. 
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والمرج ح لدينا أن الشيخ البخعوني هذا هو العذي ذكعره المعؤّرخ البعوريني فعي كتابعح  

فععي ضععبط « صععالش الععدين المنّجععد»وأخطععأ الععدكتور « تععراجم األعيععان مععن أبنععاء الزمععان»
 «!الشهاب أحمد النجعوني الطرابلسي»ح فقال: نسبت
 

صعععاحب اإلجعععازة فعععي الحعععديث هعععو متعععأخر ععععن « يابعععن حجعععر الشعععافعي المّكععع»و 
« أحمعد»م. واسعمح 1448هعع./ 852المتعوف ى سعنة « نيابن حجر العسعقال»سمّيح الحافظ 

 .اً أيض
، واإلجععازة مخطوطععة فععي مكتبععة أسععتاذنا الشععيخ عبععد الحميععد الحامععدي، رحمععح د 

 (1)«.ظهير بازرباشي»وكانت ملحقًة بجامع العطار، بطرابلس، ونقل نّصها الشيخ 
 

يري  -3  أحمد بن عبد المولى السِّّ
 الشيخ الفاضل، مفتي طرابلس الشافعي وابن مفتيها. 
م. وهعععي 1723هعععع./ 1136تعععوّلى وظعععائف أبيعععح فعععي ععععّدة أمعععاكن بععععد وفاتعععح سعععنة  

ّلق -لعععزعيم طلعععب العلعععم الشعععريف بجعععامع محمعععود لطفعععي ا فعععي محّلعععة  - المععععروف بعععالُمع 
الحعععّدادين، ووظيفعععة قعععراءة معععا تيّسعععر معععن القعععرآن الكعععريم فعععي المسعععجد الكعععائن بمحّلعععة بعععاب 

ولعح أن  -والمرّجح أنح مسعجد القاضعي عمعر فعي سعوق القمعح-التّبانة خار  باب المدينة 
يقة يقعرأ فععي أّي مكعان يشععاء، مععع وظيفتعي اإلمامععة والخدامعة بمسععجد كورّيععة  فعي محّلععة ُسععو 

 (2)الخيل )الحّدادين حاليبا(، وكانت تولية المسجد المذكور بيده.

                                      
 بيروت، المركز اإلسالمي -تأليفنا-علماء المسلمين في تاريخ لبنان اإلسالمي  موسوعة (1)

 .68رقم  285، 284 /1  -القسم الثالث -م. 1993هع./ 1414لإلعالم واإلنماء 

 .801رقم  329 /1  3قسم  - الموسوعة (2)
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 يري أحمد بن محمد بن عبد المولى السِّّ  -4
الشيخ الفاضل، المحّدث، المدّرس بالجامع المنصوري الكبير بطرابلس، معن أهعل  

 القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميالدي.
الجعععّد « محمعععد بععن محمععد بععن محمعععود بععن عبععد الحععق»الشععيخ أخععذ الحععديث علععى  

األعلععى لبنععي الحامععدي الععذين توارثععوا الحععديث والتععدريس واإلمامععة بجععامع العطععار، وكععان 
جعازة لباقيعح. وبععد وفعاة شعيخح تعوّلى هعو « صحيح البخاري »أخذ عليح  سماًعا لبعضعح، وا 

مد بعن محمعد بعن محمعد مح»وظيفة تدريس الحديث في جامع العطار، فكان ابن شيخح: 
واحععًدا ممععن أخععذ عليععح اإلجععازة بروايععة « بععن محمععود بععن عبععد الحععق، أبععو حامععد الحامععدي

الحعديث، بععد أن قععرأ عليعح بعًضععا معن أحاديععث الجعامع الصععحيح بلفظعح، وكتععب لعح إجععازة 
هعع. 1097بذلك بتعاريخ يعوم األربععاء الخعامس والعشعرين معن شعهر رمضعان المعّظعم سعنة 

ابتعععدأنا قعععراءة الحعععديث الشعععريف فعععي جعععامع العطعععار فعععي الثالثعععة أشعععهر » وقعععد جعععاء فيهعععا:
 «.، وانتهينا في قراءتح إلى باب فضل العلم1097المباركة سنة 

ون ععّص اإلجععازة كععان محفوًظععا بمكتبععة أسععتاذنا الشععيخ عبععد الحميععد الحامععدي، رحمععح  
 (1)د، بجامع العطار.

 

 الدمشقي تّمام بن عبد هللا بن المظفَّر الضّني، -5
كان حافًظا للقرآن الكريم، من الّضّنية، أقام بدمشق وبها توفي فُنسب إليها. ذكره  
فقال إنح روى عن: أبي محمعد، عبعد د بعن الحسعن بعن « ابن عساكر الدمشقي»الحافظ 

هعع.(، وسعمع: علعي بعن الحسعن بعن طعاوس، وسعهل 488حمزة بن أبي فّجة الب ْعل ب ّكي )ت 
هععع.(. وكععان شععيًخا مسععتوًرا، حافًظععا للقععرآن، مواظًبععا علععى 491يني )ت بععن ِبْشععر اإلسععفرائ

                                      
 .31رقم  378-1/376  3القسم  - الموسوعة (1)
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 (1)هع. وُدفن بالباب الصغير بدمشق.533صالة الجماعة. توفي في شهر المحرم سنة 
 

ّني -6  عبد هللا بن إبراهيم الضِّّ
 نائب الحاكم الشرعي بمحكمة طرابلس، والخطيب بالجامع المنصوري الكبير.  
 ،«عبععد د»فععي رحلتععح إلععى طععرابلس، فسععّماه أواًل: « محاسععن الدمشععقيابععن »ذكععره        
فضععائل، ، ولععم يععذكره ايععره لنتأّكععد أّيهمععا الصععواب. وقععال: كععان منسععوًبا لل«هبععة د»وثانًيععا 

ومععععدوًدا معععن األماثعععل، يتعععوّلى بععععح األوقعععات النيابعععة فعععي المحكمعععة، ولعععح نصعععف مرتّعععب 
 ُده حاذًيا حذوه في الخطابة والنيابة.الخطابة في الجامع الكبير، ثم نشأ ول

« ابعن محاسعن»م. ألن 1638هعع./ 1048أقول: من المحت م ل أنح توفي قبعل سعنة  
 (2)«.محمد»لم يجتمع بح، بل ذكره في ترجمة ابنح 

 

يري  -7  عبد هللا بن بدر الدين السِّّ
 الشيخ ابن الشيخ الفاضل ابن الفاضل.  
الغنععععي النابلسععععي بطععععرابلس أثنععععاء زيارتععععح لهععععا سععععنة  اجتمععععع بالرّحالععععة الشععععيخ عبععععد       
، ونال منح إجازة بكل معا «األربعين النووية»م. وقرأ عليح أحاديث من 1700هع./ 1112

 أّلفح ورواه.
حسععب ضععبط المحّقععق للرحلععة، والصععواب: « السععري »أقععول: وردت نسععبتح بصععيغة  

                                      
، تراجم العلماء واألعالم في القرن السادس 58/143و 20/69دمشق، البن عساكر  تاريخ (1)

 -تأليفنا  -، لبنان من السقو  بيد الصليبيين حتى التحرير 162رقم  1/162  -تأليفنا -الهجري 
 2/386. 

 .737رقم  188 /3  3القسم  -، الموسوعة 69ص -المحاسنية في الرحلة الطرابلسية  المنازل (2)
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 (1)«.يري السّ »
 

 يري الطرابلسي األشعري عبد المولى السِّّ  -8
الشععيخ الفاضععل، المفتععي، المععدّرس، القععارئ، العععالم فععي الطبيعّيععات وعلععم النجععوم،  

 الحاّ  األشعرّي.
توّجهت إليح عّدة وظائف في مسعاجد طعرابلس، فكعان مدّرًسعا بالجعامع المنصعوري  

الكبيعععر، وتعععوّلى وظيفعععة الطلعععب للعلعععم الشعععريف بجعععامع محمعععود لطفعععي العععزعيم )المعّلعععق(، 
في الجامع الكبير، وقراءة ما تيّسر من القرآن في المسجد « األنعام»ووظيفة قراءة سورة 

الكعائن بمحّلععة بععاب التّبانععة خععار  بععاب المدينعة فععي أّي مكععان يشععاء، ووظيفععة التوليععة علععى 
مسععجد كوريععة الكععائن بمحّلععة ُسععويقة الخيععل )الحععّدادين(، واإلمامععة والخدامععة فععي المسععجد 

جعامع طينعال، وتعوّلى منصعب إفتعاء الشعافعية إلعى  المذكور، وقعراءة الحعديث الشعريف فعي
م، وتوّزعععت وظائفعععح علعععى ابنععح أحمعععد، وحفيعععده محمعععد، 1724هعععع./ 1136أن تععوفي سعععنة 

 (2)وابن أختح، وايره.
 

ععععع« الُمعععععرادي»ذكعععععره   يري الشعععععافعي األشععععععري فقعععععال: عبعععععد المعععععولى المععععععروف بالسِّ
لعععوم السعععيما فعععي الطبيعيعععات الطرابلسعععي، مفتعععي الشعععافعية بطعععرابلس. كانعععت لعععح يعععد فعععي الع

والنجععوم، حتععى قيععل إنععح وصععل بمعارفععح عنععد توّسععط كيععوان إلععى اسععتحالة بعععح العناصععر 
لععى تقععويم عنععد أ ْخععذ العععرح ُتْنبععي عععن اسععتخرا  مجهععوالت، وكععان لععح قععدم  إلععى بعععح، وا 

 (3)ثابت في إرصاد الثوابت، كما إن لح باًعا طوياًل فيما إليح يميل.
                                      

 /3القسم الثالث،   -، الموسوعة 86ص -النابلسية في الرحلة الطرابلسية، النابلسي  التحفة (1)
 .738رقم  188

 .790رقم  260، 259 /3  -القسم الثالث  - الموسوعة (2)

القسم الثالث  -، الموسوعة 140 /3  -الُمرادي  -الدرر في أعيان القرن الحادي عشر  سلك (3)
= 
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يري عبد الهادي بن  -9  عمر بن أحمد السِّّ
 الشيخ الفاضل المدّرس.  
م. 1747هععع./ 1160صععفر سعنة  9تعوّلى وظعائف أبيععح بععد أن تفعّرم لععح عنهعا فعي        

وهعععي: التعععدريس بالمدرسعععة الشمسعععية المجعععاورة للبعععاب الرئيسعععي للجعععامع الكبيعععر، ونصعععف 
ف الثعععاني، الخطابعععة بالجعععامع الكبيعععر بشعععركة محمعععد خليفعععة الحعععاكم بطعععرابلس بحعععّق النصععع

 والتدريس بالمدرسعة القرمشعّية التعي كانعت قريبعة معن حعارة اليهعود، ووظيفعة نصعف الكتابعة
 12علععى وقععف جععامع العطععار بشععركة محمععد األزهععري، وتقععّررت هععذه الوظععائف عليععح فععي 

صععفر مععن السععنة المععذكورة. كمععا تععوّلى اإلمامععة فععي جععامع الطّحععام، وقععراءة مععا تيّسععر مععن 
 القرآن في أّي مكان.

م. فعععي بيتعععح بمحّلعععة المزابعععل 1761هعععع./ 1175تعععوفي فعععي شعععهر ربيعععع األول سعععنة  
 المعروفة الن بحارة البّرانية.

وترك مكتبة كانت تضّم مجموعة مخطوطات، منها: كتاب شرش األشعموني علعى  
فعععي الفقعععح، وتفسعععير « المختعععار علعععى المنهعععا »أْلفّيعععة ابعععن مالعععك، فعععي النحعععو، وجعععزًءا معععن 

القاضععععي البيضععععاوي، ورسععععالة فععععي الكععععالم، وشععععرش الكافيععععة، فععععي األصععععول، والفععععائق فععععي 
ل ك، والتيسعير فع ي القعراءات، وشعرش الشعواهد للعينعي فعي اللغعة، الرقائق، وكتاًبا في علم الف 

 (1)والشرش على المنها ، وايره.
 

 =                                      

 ، وفيها مصادر أخرى.790رقم  260، 259 /3  -
ل «: كيوان»و منجمين: واسمح عند ال-لفظة فارسية ُتطلق على أحد سّيارات النظام الشمسي ُزح 

 النحس األكبر والمقاتل.

 .797رقم  271، 270 /3  -القسم الثالث  - الموسوعة (1)
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 يري عمر بن أحمد بن عبد المولى السِّّ  -10
 الشيخ الخطيب، اإلمام، المدّرس، الكاتب، الحنفي.  
 عمعر السعيري الطرابلسعي الحنفعي، الشعيخ الفاضعل الععالم»فقعال: « الُمرادي»ذكره        

عععالء فقعععال فعععي حّقععععح: ُهمعععام ذو ف ْهعععٍم ثاقعععب، فععععي الصعععدر المحتشعععم، ت   عععح بعععععح الُفض  م  رج 
نشععاء عجيععب، فععي المحاولععة لكععل أمععٍر اريععب، تميععل إليععح النععاس،  المعععارف والمناقععب، وا 
رعععاعهم واألكيععاس، فععي نجععاش مقاصععدهم، وبلععوم حععوائجهم. ولععم يععزل فععي النععاس كععذلك، 

ععى، فععانقطع سعالًكا أحسععن المسععالك، إلعى أن تقّلععد بسععيف القضعا، وق طععع بععح معا كععان مرت ض 
لعععى حبلعععح، وق عععل  وْصعععُلح، ودارت عليعععح العععدوائر، إلعععى أن زار المقعععابر. ولقعععد اط لععععُت لعععح ع

كععان لععح و . «نميقععح، تععؤذن بحّريععة ألفاظععح الرقيقععة، وُعُلععّو ُرتبععة ُمنشععيها، علععى أرائععك معاليهععا
 فضل ازير وأدب ا ّح، وصار أحد أعيان طرابلس وصدورها.

 
لخطابععععة واإلمامععععة بالجععععامع المنصععععوري الكبيععععر فععععي شععععهر رمضععععان سععععنة تععععوّلى ا 
م. واقتضععى سععفره إلععى خععار  طععرابلس لفتععرة مععن الوقععت لقضععاء بعععح 1724هععع./ 1136

 الحععوائا فُسععمح لععح، وعععاد إلععى بلععده، فتععوّلى التععدريس بالمدرسععة الشمسععية، والكتابععة علععى
لعح الشعيخ إبعراهيم بعن مصعطفى  وقف جامع العطار، والتدريس بالمدرسعة الق رمشعّية، وفعرم

عّف العبال  فعي شعهر ربيعع األول  بن عبد الحّي ععن تعدريس المدرسعة الخاتونيعة بمحل عة ص 
م. وكععععان شععععاهًدا عععععداًل، حيععععث سععععافر إلععععى دمشععععق ليشععععهد أمععععام 1729هععععع./ 1142سععععنة 

قاضععيها علععى صععّحة نسععب األمععراء التنععوخّيين األرسععالنيين، وذلععك فععي الثععامن عشععر مععن 
 م.1734هع./ 1147سنة  شهر رمضان

 
، وكانععت «عبععد الهععادي»وبقععي متصععّدًرا فععي وظائفععح حتععى فععرم عنهععا جميًعععا لولععده  

هعع. وكعان فعرم قبعل ذلعك 1160م. وقيل في شهر صعفر 1746هع./ 1159وفاتح في سنة 
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« محمععد خليفععة الحكععم العزيععز»عععن نصععف الخطابععة بالجععامع الكبيععر لشععريكح بهععا الشععيخ 
 (1)يومئذ بطرابلس.

ّني -11  عمر بن َحْمل الضِّّ
 .الشيخ الفقيح 
رحعععل معععن الّضعععّنية إلعععى بعلبعععك ودمشعععق طلًبعععا للعلعععم وسعععماا الحعععديث، فأخعععذ علعععى        

العدين،  فالفقيح أبي الحسين، علي بن محمد بن الحسين اليعونيني البعلبكعي الملّقعب بشعر 
س ابعن م، وجل1301ع./ ه701وكان إماًما محّدًثا متقًنا وزاهًدا مشهوًرا، توفي شهيًدا سنة 

ْمععععل الّضععععّني لروايععععة الحععععديث، وقصععععده العععععالم الحععععافظ والمععععؤّرخ  ل ععععم الععععدين، القاسععععم»ح   ع 
 فسمعح وروى عنح.« البرزالي
م. وتعوفي 1289هعع./ 688حضر حصار الملك المنصور قالوون لطعرابلس سعنة  

 (2)هداء.نيسان، وُدفن بمقبرة الش 26من شهر ربيع الخر/  4يوم فْتحها الثالثاء 
 

 يري د بن أحمد السِّّ محمّ  -12
  مفتي طرابلس الشافعي وابن مفتيها، وأحد كبار أعيانها.  
مععععن شععععهر  28تععععول ى إفتععععاء الشععععافعية بعععععد وفععععاة شععععقيقح الحععععا  عبععععد المععععولى فععععي        

بالجععامع « األنععام»م، كمععا تقعّرر فعي وظيفعة قععراءة سعورة 1724هعع./ 1136رمضعان سعنة 
فععععي التععععاريخ المععععذكور. وفععععي منتصععععف شععععهر جمععععادى األولععععى سععععنة المنصععععوري الكبيععععر 

                                      
ن ت ي  سجلّ  (1) القسم الثالث  -، الموسوعة 43هع. ص 1160و 1159المحكمة الشرعية بطرابلس لس 
، 188 /3، سلك الدرر، للمرادي 171ص -، السجل األرسالني 922رقم  385، 384 /3  -

 ، وايره.32تراجم علماء طرابلس، لنوفل 

رقم  214ص -القسم المستدرك على القسم الثاني  -، الموسوعة 409 /2للذهبي  - المشتبح (2)
165. 
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م. تععوّلى وظيفععة اإلمامععة لنوقععات الخمععس فععي مسععجد المرحععوم الحععا  1728هععع./ 1141
أحمد جاويش الشهير بابن الست كريمعة فعي زقعاق الكريميعة بمحّلعة النعوري )الصعّيااين(، 

 في كل يوم.« يس»إضافة إلى قراءة سورة 
 

ني ووجاهتععععح فقععععد ُأنععععيط بععععح منصععععب إمامععععة محّلععععة الصععععبااة وبحكععععم موقعععععح الععععدي 
بطععرابلس ووضعععع توقيععععح علعععى التعّهعععد العععذي قّدمعععح أهعععل المحّلعععة المعععذكورة باالمتنعععاا ععععن 
رب )األشعععععقياء( أو الخعععععوار  )الُعصعععععاة(، وذلعععععك فعععععي أواخعععععر ذي القععععععدة سعععععنة  إيعععععواء العععععزل

 (1)م.1739هع./ 1152
 

نِّّيد بن عبد هللا بن إبراهيم المحمّ  -13  ضِّّ
 مفتي األحناف بطرابلس.  
ععل أن يكععون أحععد أحفععاد المقععرئ الضععّني الععذي كععان ُيقععرئ القععرآن الكععريم فععي         ُيحت م 

مس عشععععععر االجعععععامع األزهععععععر بالقعععععاهرة حععععععوالى منتصعععععف القععععععرن التاسعععععع الهجععععععري/ الخععععع
 (2)الميالدي.
م. 1633هعع./ 1043فعي رحلتعح إلعى طعرابلس سعنة « رمضعان الُعط يفعي»التقى بح  

، يععتكّلم بالعربيععة والتركيععة، كععان عالًمععا جلععياًل، وكععاماًل نبععيالً وزاره فععي داره، ووصععفح بأنععح 
عععن، ثعععم قعععال: دخلعععت داره فرأيتعععح جالًسعععا فعععي إيعععواٍن حيطانعععح كّلهعععا معععن  س  عععّط الح  ويكتعععب الخ 
الرخام المنّوا، وفرشح بالحرير والجوخ الملّون، وبين يديعح ععّدة مماليعك فعي أعلعى طبقعات 

مجلسعععح « الُعط يفععي»مععال واألدب والكمععال، وهعععذا يععدّل علععى ثرائعععح وجاِهععح. ولمععا أخعععذ الج
سعععألح المفتعععي ععععن علمعععاء دمشعععق فعععرًدا فعععرًدا، وععععن أحعععوال دمشعععق. وخعععتم ِذكعععره بقولععععح: 

                                      
 .1054رقم  78، 77 /4  3القسم  - الموسوعة (1)

 .1رقم  انظر (2)
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 وبالجملة فهو فصيح بلي  لح جاه ووجاهة ومعرفة بالروم )األتراك( وأهلح وبكل البالد.
 

فععععي سععععنة « ابععععن محاسععععن الدمشععععقي»الرّحالععععة وبعععععد خمععععس سععععنوات زار طععععرابلس  
، «هبعععة د»، ثعععم ععععاد وسعععّماه «عبعععد د»بعععع م. ولقيعععح، وسعععّمى أبعععاه أوالً 1638./ هعععع1048

وقال إنح كان منسوًبا للفضائل، يتوّلى في بععح األوقعات النيابعة فعي المحكمعة، ونصعف 
ترجمعة حاذًيعا صعاحب هعذه ال« محمعد»الخطابة في الجامع المنصوري الكبير، فنشأ ولده 

عالء «: ابعن محاسعن»حذوه في الخطابة والنيابة. ثعم قعال  لعم نجتمعع مععح بالنسعبة إلعى ُفض 
جمعععياًل، وسعععبب ذلعععك أنعععح  البلععدة إاّل قلعععياًل، وكعععان كثيعععر االعتععذار فعععي كونعععح لعععم ُيْسعععِد إلينععا

لمععا كععان قاضععًيا بتلععك البلععدة، وكععان إذ ذاك نائبععح « ُأنِسععي»ة فععي زمععٍن ّيععحصععل لععح ماجر 
صلت لح معح نائبة، ف منهعا لعِزم داره وأِلعف اقتصعاره، وقّلعل إكثعاره، واّتصعف بهعذا زمعان فح

 (1)البيوت، والق ن ع بالقوت.
 

 يري د بن عبد هللا السِّّ محمّ  -14
 الشيخ المدّرس، القارئ.  
ابن أخت عبد المولى السيري الذي كعان مدّرًسعا بالجعامع المنصعوري الكبيعر، وقعد        

هععع. فتقععّرر هععو فيهععا، ثععم تقععّرر 1136فععي شععهر رمضععان سععنة « عبععد المععولى»تععوفي خالععح 
صععاحبة « أحمععد جععاويش»علععى مععدفن السععّت كريمععة والععدة « يععس»فعي وظيفععة قععراءة سععورة 

المدرسعععة الكريميعععة بالصعععااة، والقعععراءة لعععروش أخيعععح بجّبانعععة الجعععامع المنصعععوري فعععي سعععنة 
 (2)هع.1141

                                      
، المنازل المحاسنية في الرحلة 17ص -للُعط يفي  -من دمشق الشام إلى طرابلس الشام  رحلة (1)

 .1134رقم  200 /4  -القسم الثالث  -، الموسوعة 69ص -الطرابلسية، البن محاسن الدمشقي 

 .1137رقم  202 /4  -القسم الثالث  - الموسوعة (2)
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 د بن عبد المولى الّسيري محمّ  -15
 الشيخ الفاضل، الفقيح الشافعي.  
عنعععد زيارتعععح لطعععرابلس سعععنة « ابعععن محاسعععن الدمشعععقي»اجتمعععع بعععح الرّحالعععة الشعععيخ        
م. ووصععفح بالشععيخ الفاضععل واللععوذعي الكامععل، وكتععب عنععح قععائاًل إنععح 1638هععع./ 1048

ل ك، كان بيننا وبينح معرفعة  معن رجل لح فضيلة في فقح الشافعية ومعرفة في الحساب والف 
الشام سابقة ]وهعذا يعدّل أنعح زار دمشعق قبعل التعاريخ المعذكور[، وتأّكعدت العالقعة بيننعا فعي 

 (1)هذه الالحقة، استأنسنا بح االب األوقات، وكنا ال نخلو معح من بعح المذاكرات.

 يري د بن عبد هللا السِّّ د بن محمّ محمّ  -16
 هو الشيخ الفاضل، المدّرس، اإلمام، القارئ، الكاتب. 
ه فعععي الكثيعععر معععن الوظعععائف فعععي جوامعععع ومعععدارس طعععرابلس، فعععي شعععهر خ    ل عععف والعععد 

م. منها: التعدريس فعي الجعامع المنصعوري الكبيعر، واإلمامعة 1751هع./ 1165شوال سنة 
يِجي عععة   -والكتابعععة علعععى وقعععف مدرسعععة الّدّبوسعععّية  -بسعععوق النّحاسعععين-فعععي المدرسعععة الُحج 
يقة الخيعل المعروفعة ، والتولية -بمحّلة الدبابسة بالحّدادين على وقف المدرسة الكائنة بُسو 

بمدرسععععة عمععععار )؟(، كمععععا تقععععّرر فععععي نصععععف وظيفععععة الكتابععععة فععععي وقععععف جععععامع العّطععععار، 
ووظيفة قراءة ما تيّسر من القرآن الكريم في أّي مكان مقابعل االنتفعاا معن أجعل ذلعك معن 

، بعععاب الحديعععد بمحّلعععة : بعععابو ( تجعععاه حّمعععام ععععّز العععدينحعععانوٍت بسعععوق البوابجّيعععة )مفردهعععا
هععداء ثوابععح لععروش الشععيخ عبععد الحععّي ابععن  ووظيفععة قععراءة جععزء شععريف مععن القععرآن الكععريم وا 

علعععى مععدفن والعععدة المرحعععوم الحعععا  أحمعععد جعععاويش « يعععس»الموّقععع الشعععامي، وقعععراءة سعععورة 
الشهير بابن السّت كريمة، وا هداء ذلك إلعى روحهعا وروش أخيعح فعي جّبانعة الجعامع الكبيعر 

الِقْبليععة، والجهعة الغربيععة، ووظيفععة الجبايععة علععى وقععف -انععت فععي الجهتععين: الجنوبيععةالتعي ك
                                      

 .1141رقم  204 /4  -القسم الثالث  - الموسوعة (1)
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 الحرمين الشريفين.
 

م. فعرم لعح الشعيخ 1761هعع./ 1175وفي الرابع والعشرين من شهر رمضعان سعنة  
عبد الكريم بن محمد بعن زيعن ععن وظيفعة اإلمامعة بجعامع الطّحعام، كمعا فعرم لعح ععن ربعع 

لمنصععوري الكبيععر، والتععدريس بالمدرسععة الشمسععية، وقععراءة مععا تيّسععر الخطابععة فععي الجععامع ا
 من القرآن الكريم في أّي مكان، بشراكة أحمد الخطيب ابن الحا  مصطفى.

 (1)م. وآلت وظائفح إلى ابنح التي محمد.1773هع./ 1187توفي سنة  
 

يري الطرابلسيد بن محمّ د بن محمّ محمّ  -17  د بن عبد هللا السِّّ
 «.د أمينمحمّ »فاضل، اإلمام، القارئ، الخطيب، المعروف بعالشيخ ال 
ه فعي الكثيععر معن وظائفعح، واسععتقّر فيهعا بععد وفاتععح فعي أواخعر شععهر ذي   ل عف  والعد  خ 

 م. وهي:1773هع./ 1187الحجة سنة 
وظيفععة الكتابععة فععي وقععف مدرسععة الدّبوسععية، وقععراءة مععا تيّسععر مععن القععرآن فععي أّي  

قععراءة مععا تيّسععر مععن وْقععٍف آخععر ألهععل الخيععر، وقععراءة مععا مكععان مععن وقععف أهععل الخيععر، و 
يقة الخيعل بالحعّدادين، وقعراءة  تيّسر أيًضا، والتولية على وقف مدرسة عمار في محّلة ُسو 
مععا تيّسععر فععي وقععف المدرسععة المععذكورة، ووظيفععة النفطجيععة فععي وقععف الجععامع المنصععوري 

هعععداء ثعععواب  الكبيعععر، وجعععامع التوبعععة، وقعععراءة معععا تيّسعععر فعععي أّي مكعععان، وقعععراءة معععا تيّسعععر وا 
القعععراءة إلعععى روش األميعععر شعععهاب العععدين قرطعععاي صعععاحب المدرسعععة القرطاوّيعععة، وقعععراءة معععا 
يِجي ة، وقراءة جزء شريف من القرآن كعل يعوم فعي  تيّسر في صبيحة كل يوم بمدرسة الُحج 
ف جععامع العطععار، وقععراءة الفاتحععة مععن وقععف أهععل الخيععر، وقععراءة مععا تيّسععر مععن وقععف يوسعع

مامععة مسععجد أحمععد  باشععا السععيفي والععي طععرابلس، والتوليععة علععى أوقععاف جععامع العطععار، وا 
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 كل يوم في هذا المسجد.« يس»جاويش الشهير بابن ست كريمة، مع قراءة سورة 
 

م. فعرم لعح الشعيخ عبعد د ابعن 1777هعع./ 1191وفي الرابع من شهر شّوال سنة  
معن  20لخطابة في جامع التوبة. وفي الشيخ عبد الرحمن المنصور عن نصف وظيفة ا

م. فععرم لععح األخععوان: محمععد وأحمععد ابنععا الشععيخ إبععراهيم بععن 1778هععع./ 1192ربيععع األول 
محمععد تععدمري عّمععا بيععدهما مععن وظيفععة التوليععة علععى وقععف مسععجد القطععانين ببععاب الحديععد، 

 في المسجد المذكور.« نبأ»وعن وظيف ت ي اإلمامة، وقراءة سورة 
 

م. فعرم الشعيخ محمعد أمعين ععن 1788هعع./ 1203شعهر شعوال سعنة معن  21وفي  
وظائفععح األخيععرة للشععيخ عبععد الكععريم بععن يحيععى الحسععيني، وذلععك بعععد أن كُبععر فععي السععّن، 

 (1)وتوفي بعد ذلك في سنة اير معروفة.

 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .1004رقم  31، 30 /4  -القسم الثالث  - الموسوعة (1)
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ن  إّبان حقبة اإلحتالل الفرنسيّ ّية الضِّّ

 1927-1926" سنة رونييهالفرنسّي " تقرير المالزم األولمن خالل 
 

مععععع فرقتععععح العسععععكرية « رونييععععح»ل أقععععام المععععالزم الفرنسععععي األوّ  1926فععععي سععععنة  
ععِرّية القّناصععة الثانيععة التععي رابطععت فععي لبنععان  الفرنسععية فععي لبنععان الشععمالي، وكععان قائععًدا لس 

عقععب الحععرب العالميععة األولععى، وقععد كتععب مذّكراتععح عععن شععمال لبنععان بوجععٍح خععاص بحكععم 
العسععكرية ومشععاهداتح، وأتععى بععبعح المعلومععات المفيععدة عععن الضععّنية قبععل  إقامتععح وخدمتععح

نحو قرٍن من الزمعان، حيعث كانعت تخترقهعا طريعق واحعدة، جزئيبعا، هعي الطريعق العسعكرية 
مععن طععرابلس إلععى سععير، والتععي ُأنشععئت بعععد ثععورة جبععل الععدروز فععي سععورية واخترقععت حععدود 

، والجنععوب )حاصععبّيا( والبقععاا )الهرمععل لبنععان، وعّمععت منععاطق الشععمال )عكععار والضععّنية(
المركععز السياسععي « سععير»لععك الوقععت أصععبحت بلععدة ، ومنععذ ذ1927-1925وراشععّيا( عععام 

دة للمنطقة، وكانت تبُعد عن طرابلس أقّل من ساعتين بالسيارة، حيث ال توجد ُطرق معب ع
ّنما تتصل القرى ببعضها بواسطة البغال والحميعر عبعر در  ، وب سعّيئةفي كل المنطقة، وا 

جار ُراععم أنهععا، فععي الحقيقععة، انّيععة نسععبيبا، ومأهولععة بالسععكان، تُععزرا فيهععا الحبععوب واألشعع
ن مععالمثمععرة، ويجنععي منهععا األهععالي منععافع مهّمععة لععوفرة مراعيهععا، وااباتهععا التععي يبععاا قسععم 

خشب أشجارها إلى طرابلس، والقسم الخر إلى حمص، واإلفادة منها كفحم في الشعتاء، 
 ب للبناء.أو أخشا

 
ّنة يشّكلون الغالبية العظمى لسعكان ثالثعين قريعة منتشعرة علعى   وكان المسلمون السل

 في وئعاٍم معع جيعرانهم بعأكروم، إالّ  نسمة تقريًبا، ويعيشون  5890الهضاب، يبل  تعدادهم 
. وهعي أن عالقاتهم بالموارنة والروم األرثوذكس، في الضّنية والزاويعة والجبعل، أقعّل حعرارة

تحعت النظععام اإلقطعاعي جزئيبععا، وتخضععع لسعلطة عععائلتين أو ثععالث ععائالت مععن البكععوات 
 واألااوات الذين يتقاسمون النفوذ في المنطقة، مّتحدين أو متحالفين فيما بينهم.
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 إّبان اإلحتالل الفرنسي تهاتمّرد الضّنية وتهدئ
 

م تمرلد الضن  ععن وقعوا ععّدة حعوادث خارجهعا، بعدأت بثعورة جبعل  1926ة ععام يّ ن ج 
الدروز، وتِبعها تمّرد ضّد االحتالل األجنبي في دمشق وحمص وحمعاة، وانتشعرت كبقععة 

ومععا لبثععت شععرارتها أن وصععلت إلععى الضععّنية حيععث هععّب المسععلمون بهععا  زيععت فععي سععورية،
 نسعيأْزر  إخوانهم في مقاومعة المحتعّل، وراف عق  ذلعك حسعب رأي المعالزم األول الفر  يشّدون 

 :«رونييح»
االسععتياء الخفععّي الععذي يسععيطر علععى البكععوات المسععلمين الععذين كععانوا يرابععون  -1 

 في أن يكونوا تابعين لحكومة دمشق، وأن ال يكونوا تحت نير المسيحيين.
عععر  تشعععكيل حك  ومعععة منّظمعععة بهيبعععة البكعععوات المسعععلمين، إذ ومعععن ناحيعععة ثانيعععة، أض 

بععدأت سععلطتهم تضععُعف يوًمععا بعععد يععوم، وأخععذت عععائالت مععن الصععف الثععاني تُععزاحمهم فععي 
 السلطة والنفوذ.

وجود عائالت انّية بالرجال، فقيعرة بعاألرح، وهعي تععيش بصعورة بائسعة معن  -2 
ن البكعوات يعأملون التهريب، أو من قطع األخشاب، وبسبب الخوف من قّوتها العددية كا

 اإلفادة من انهزام الثوار ليغتنوا من أسالبهم.
التأثير القومي الذي يعربط الضعّنية بطعرابلس حيعث وّحعد الشععور  اً كان واضح -3 

ت القععومي العروبععي بينهمععا، وأسععهم فععي إذكععاء نيععران الثععورة، وبععدا واضععًحا أن الضععّنية كانعع
فعععي حركعععة التحعععّرر، خاّصعععًة أنهعععا « ةالعربيعععة المسعععلم»مؤّهلعععة ألن تشعععارك معععع طعععرابلس 

 ُوعدت بتقديم السالش والمال.
 

 وهنا يدلي الكاتب الفرنسي بوجهة نظره فيقول: 
واعتماًدا على الكراهيعة التعي ُتكنلهعا عائلتعان أو ثعالث، معن هعذه المنطقعة، لعرئيس » 

مخفر الد ر ك في ِسير، أخذوا يحّرضون على القتل، آملين، وبحّق، أن هذا العمعل سعوف 
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وفي أيار/ معايو، بعدا أن الوقعت مالئعم، فقعد وصعلت حركعة  يطلق الحركة )حركة التمّرد(.
منععح، ُمنععي  القّناصععة اللبنععانيون بالهزيمععة، وتؤّكععد  18إنععح، فععي  التمععّرد إلععى أكععروم، حيععث

 (1)«.المصادر، من جهة أخرى، أنح لم يعد هناك قوات جاهزة للعمل
 

بععععععح المالمعععععح التاريخيعععععة « رونييعععععح»وفعععععي مواضعععععع متفّرقعععععة معععععن كتابعععععح يعععععذكر  
ععر ة، ولكنهععا مفيععدة، منهععا أن طريععق طععرابلس كلععم.  26سععير طولهععا  -واالجتماعيععة المخت ص 

إلععى الجنععوب الشععرقي مععن طععرابلس، وهععذه الطريععق تسععمح بععدخول الضععّنية، وعلععى مسععافة 
ععععمة، 120كلعععم. شععععمال سععععير توجععععد قريععععة حقععععل العزيمععععة، ويبلعععع  عععععدد سععععكانها ) 1,5 ( ن س 

رأس »كلععععم. جنوًبععععا موضععععع يسععععّمى  2جمععععيعهم مععععن الععععروم األرثععععوذكس. وعلععععى مسععععافة 
اععودفروا »، ُنقععش عليهععا رسععم لعععنقععود المعدنيععةُعثععر فيععح علععى بعععح القطععع مععن ال« الكععّدان

أحد أمراء الفرنا الصليبّيين، )وهو ُدوق اللعورين األدنعى بفرنسعا العذي وصعل « دي بوّيون 
 13. وتبعععد مرياطععة (2)م.(1098هععع./ 491مععع أولععى حمععالت الفععرنا إلععى سععاحل الشععام 

الحميعععد ( نسعععمة معععن المسعععلمين، يملكهعععا بكاملهعععا عبعععد 61كلعععم. ععععن طعععرابلس، وسعععكانها )
موارنععة،  163مسععلمون، و 500فيهععا منععزل جميععل يصععطاف فيععح. وسععكان سععير كرامععي، و 

نسمة(، وهعي مركعز االصعطياف ومركعز المديريعة، وفيهعا  700أرثوذكس )المجموا  37و
المخفععر المععذكور، وهععي علععى ُعُلععّو ألععف متععر عععن سععطح  مخفععر للععدرك، وآلععة هععاتف فععي

ا، فيهععا بعععح المنععازل الجميلععة، وموقعهععا ممي ععز  البحععر، فيهععا ميععاه ازيععرة، وهععي انّيععة جععدب
عايق الصعخرية، والمالععب  على هضبة في قعر واٍد بعّري ومعرٍ  فعي آٍن مًععا، حيعث الم ض 

وضعر، وقنعوات جميلعة للعرّي، في أعالي الجبال، وععّدة شعاّلالت فعي عمعق العوادي المخض
محمعععد بعععك »ومنعععاظر جميلعععة، تطعععّل علعععى طعععرابلس وسعععهل عكعععار والبحعععر. ومعععن أعيانهعععا 

                                      
 -تعريب ياسين سويد  -الليوتنان رونيية -لبنان الشمالي في الثلث األول من القرن العشرين  (1)

 .119-117ص  -م. 2004بيروت، دار النهار 

 .185 /1  -د. تدمري -لبنان من السيادة الفاطمية حتتى السقو  بيد الصليبيين  (2)
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ا، و«الُمْلحعععععم نجيعععععب آاعععععا »و« نصعععععوش آاعععععا الفاضعععععل»، رجعععععل محبعععععوب ومضعععععياف جعععععدب
( مععععععن 338كلععععععم. شععععععمال شععععععرقي سععععععير، وسععععععكانها ) 30« السععععععفيرة»وتبُعععععععد «. الفاضععععععل

 الخيل. المسلمين، وتتم الرحلة إليها على
 

بمسععععاعدة  1927-1926خععععالل العععععامين نشعععأت أوتفيعععد السععععلطة العسععععكرية أنهععععا  
ُبعو طعرابلس، معع تفعرلا لعبعح القعر  -األهالي وبدونهم طريق سعير  -عاصعون  -ى: كفرح 

 2بخعععععون  -اصععععون نصععععف كلععععم. ع -كلععععم.  2,5فرحبععععو ك -كلععععم.  28بخعععععون )سععععير 
 كلم.(.

 
خّيالعة. أّمعا خدمعة الهعاتف فهعي فعي سعير  8ُمشعاة، و 5وكان يرابط في سعير فقعط  

 (1)خالل فصل الصيف فقط، وهو خط مباشر مع طرابلس.

 

مسععععالك السععععير لفععععي ختععععام تقريععععره افععععادات اسععععتطالا وخععععرائط « رونييععععح»وقععععد أورد       
وذلعك لتبيعان إمكانّيعات عمعل المدفعّيعة  ،الضعنّيةفعي والبغعال  الصعالحة للليعاتلطرقعات وا
لصععالح السععرية الرابعععة  1928-1927، وفععد وضعععها بععين العععامين االمنطقععة وجوارهعع فععي

 (2))نرفقها ضمن الملحق(.  في الكتيبة األولى لقّوات المشرق 
 

وكما هو معروف فقد سبق دخول اإلستعمار الفرنسي إلى لبنان دخول جيش 
وصل الجيش  1918 فخالل األيام العشرة األولى من شهر أكتوبر عامالبريطاني، 

 وبعد أن عقدالطريق الساحلي.  اً سالك بيروت إلى فلسطين البريطاني الزاحف من

                                      
 .79و 72و 53-51ص  -لبنان الشمالي  (1)

 .421-129ص  -لبنان الشمالي  (2)
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1918
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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الفرنسية نتا عنح توقيع معاهدة صلح بينهم  ڤرساي الحلفاء الظافرون مؤتمًرا في مدينة
 . ولبنان سوريا الدولة المنتدبة على هي فرنسا الخاسرة، تقرر أن تكون وبين الدول 

 
خالل تلك الفترة كان الجيش اإلنكليزي قد تمركز في مختلف أنحاء لبنان وأقام 

ال ال تز و  .حيث أقام معسكرًا تدريبّيًا في بلدة كفرشالن ،معسكرات لح، ومنها في الضنّية
 ددها، وععند أحد سفوش البلدة بالحجارة واإلسمنت موجودة آثار قبوات المدافع المبنية

تالل باتجاه ال المثّبتة بداخلهاوكان الجيش البريطاني يقوم بإطالق المدفعية  ,أربعة
اه تحت للميخزانًا ضخمًا من اإلسمنت ب. كما بنا اإلنكليز يبهدف التدر  والقمم المقابلة

ًا اليومية، وال يزال الخّزان موجودهم عساكر إلستخداماتهم وذلك وسط البلدة  األرح
ن دٍد معبتعبيد ورصف  اإلنكليز أيضاً  ومستخدمًا من ِقبل أهالي البلدة حتى يومنا. وقام

ك ، بخاصة داخل محمية اللزاب واألرز في أعالي منطقة بريصا، وذلالجبلّية الطرقات
 .ماتهم الحربيةإلستخدا هامن أشجار بشكل كبير بهدف نقل الخشب الذين قاموا بقطعح 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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 القسم الثاين
 

 ةصفحات من اتريخ وآاثر احلضارات القدمية يف الضني  
 ثي ةرتاواخلصائص التقليدي ة لتخطيط قراها وعمارة مساكنها ال

 

 أ.د. مهندس خالد عمر تدمري

 
 جبال لبنان والضني ة يف التاريخ القدمي

 
 سحراً، وكانو فتنة  بنانلاخنفض املاء فظهرت جبال يف البدء كان املاء يغمر لبنان، مّث 

باله جاكتست ه و يوم مل تكن فيه حياة، وبعد عصور جيولوجية عديدة اخضّرت وداين
ه، باله، أوديترية: جشع ابلغاابت فصار يعّج ابحلياة. وقد رأى فيه شعراء التوراة قطعة

 نّية مكسّوةال الضجب كانتينابيعه، رائحة أرزه، مثاره، كلها شعر! وعلى هذا املنوال  
 خور يف أعايللى الصة عمبياه البحر، وتشري إىل ذلك بقااي النبااتت البحرية املتحّجر 

جرة على ت متحبااتنتالهلا، ومنها ما وقفنا عليه أثناء إعداد هذا البحث من آاثر 
 "عيون رىجمجانب من صخرة "شل القلود" الشهرية يف "بطرماز" واملطّلة على 

لدة بيق يف لسح، وأيضاً أخرى على حرف صخور الشري املطّل على الوادي االسمك"
 "منرين".
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دّون حديث يخ املتار ال نعرف الكثري عن اإلنسان األّول الذي استوطن لبنان، ألن ال
مئات  بة إىللنسالعهد ال يرجع بنا إىل أكثر من مخسة آالف سنة، وما اخلمسة اب

ليجد نفسه  لطبيعةارع يخ اليت كان اإلنسان فيها يصااأللوف من السنني السابقة للتار 
ن كهوف لذي سكل اأخريًا سّيد املخلوقات. والقليل الذي نعرفه عن اإلنسان األوّ 

عّرف إىل من التو ا، لبنان مستمّد يف أكثره من درس األدوات احلجرية اليت تركها لن
اضح غري و  جلن سبقااي هيكله العظمي املدفونة يف أرض الكهف، ففي مغاور لبنا

اء لضنّية إلجر نطقة ا ميفاملعامل حلياة أجدادان األقدمني. وكم حتتاج املغاور العديدة 
 ا.حلجريّة فيهالعصور  ادراسات جيولوجية وأثرية حوهلا ولتبيان حياة اإلنسان األّول يف

 
 جبال لبنان والضني ة موطن الزراعة واإلنسان األو ل 

 
اس اعة أسلزر قبل وضح التاريخ أتى إنسان العصر احلجري على فكرة الزراعة. ا

والتعاون  رار والنظاماإلستق. و املدنية، ذلك ألن الزراعة تتطّلب استقراراً ونظامًا وتعاوانً 
وعقائده  ملدنيةة االبشري أساس كل حضارة. والزراعة أوحت إىل اإلنسان القدمي فكر 

كن ي ومبا أنه مل بة.اعي يتوّقف على غزارة املطر وحصب الت الغيبية. واإلنتاج الزر 
صوبتها، ايدة خوز  لإلنسان يد يف سقوط املطر، ومل يكن بعد قد تعّلم تسميد األرض
يف الكون  . فرأىّيةفكان من الطبيعي أن يعزو خصب التبة وكرم الطبيعة إىل قوى خف

و يس، أنو وما قّصة أد ة واإلنتاج.قّوتني تعمالن معاً: الواحدة للموت، واألخرى للحيا
رض وكرم صب األخىل بعل، اليت كانت متّثل يف أودية لبنان ورواسيه سوى رمز يرمز إ

ة، ض قرى الضنيّ اء بعأمس السماء. وهذه الرواايت واألساطري التارخيية ال تزال ماثلة يف
 مثل "دبعل" املشتّقة من اسم اإلله الفينيقّي "بعل". 
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ى توّسط تالشبحر املال ألّول الذي مل يكن خيتلف عرقاً وحضارًة عن عرقهذا اللبناين ا

افية لبقعة اجلغر . إن ابيةيف العرق السامّي الذي طغى على البالد من مشايل اجلزيرة العر 
 يا الشماليةافريق ويةاليت تشّكل على اخلريطة قوسًا تقوم على قاعدته األوىل على زا

اهلالل رستد "ؤرّخ بوقد دعاها امل –اخلليج الفارسي الشرقية وقاعدته الثانية على 
رض ة. األك رعاكانت منذ فجر التاريخ مطمع الرعاة منذ أن كان هنال  –اخلصيب" 

نظار بداً قبلة أأكانت   بيعاخلصبة اليت جتري فيها األهنار وتتدفق عند سفوح جباهلا الينا
 العصور ّون إىلدتاريخ املسّكان الصحراء. ولقد كان اتريخ هذه البقعة منذ فجر ال

م لبدو هء ااحلديثة سلسلة من هجمات البدو على احلضر للسيطرة عليها. هؤال
 صفحات. ألداينايخ السامّيون الذين كتبوا يف اتريخ احلضارة صفحة جميدة، ويف اتر 

 
مية. وليس هتا سالغايطّل علينا التاريخ ويف اهلالل اخلصيب دويالت شعوهبا سامية و 

 ن نتعّرف إىلأهّمنا ا يساير الشعوب السامية يف اترخيها املديد املعّقد، إمنلنا أن ن
ر ملدن واألهنقرى واال بعضها، وال سّيما أوالئك الذين استوطنوا لبنان القدمي ومسّوا

ىن لبنان ن" ومعبناواجلبال أبمساء من لغاهتم، وقد أطلقوا على هذه البقعة اسم "ل
 البياض.

 
 

 لبنان والضني ة وأصوهلاأمساء األمكنة يف 
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ىل الفتة عضها إبجع يتّضح ممّا ذكرانه أن أمساء األمكنة يف لبنان قدمية جداً، ير 
، فينيقّية، ة، كنعانّيةّموريّ : أالسابقة للتوّطن السامي، ويعود أكثرها إىل أمساء سامّية حبتة

ر إذا كان يقرّ ن أحث آرامّية. ومبا أن جذور هذه اللغات مشتكة فإنه يصعب على البا
كن ته. ولكن ميسم ذااإل اإلسم كنعانّيًا أو آرامّيًا إذ ليس لدينا مصادر كتابّية سوى

 ّية، تعود يفى الضنقر  القول بصورة عاّمة أن أكثر أمساء القرى اللبنانية، ومن بينها
 م النصراين:ابمسه فونالزمن إىل الفتة املسيحّية األوىل عندما أصبح أهل لبنان يعر 

قدمي، امي الآلر اسراين، ألنه عندما انتصرت الشعوب اآلرامية ختّلت عن امسها ال
 ".اينفالتسمية كانت تذّكرهم بوثنيتهم، وصارت تعرف ابسم جديد "السر 

 
دموا قغرافيًا بل اغًا جفر  أّما األمساء العربية فقليلة جداً، وذلك ألن العرب مل يدخلوا

معروف أن و مسها. ية اوالقرى، ولكل بقعة جغرافبالدًا آهلة ابلسّكان عامرًة ابملدن 
ة كما فعل جتماعية االشعب الفاتح قد حياول تغيري األمساء اجلغرافية ألسباب سياسي
 ندما حاولوا، أو عفيةاإلغريق والرومان عندما حاولوا أتسيس مدن تكون هلم مراكز ثقا
وغريها.  طرابلسو  بكأن يغرّيوا بعض األمساء كما فعلوا أبمساء بريوت، وجبيل وبعل
لى مدن ديدة عجاء ولكننا ال نعرف أن العرب غرّيوا أمساء قدمية، نعم أطلقوا أمس

م كما  ة عندهريبغوقرى عّمروها أبنفسهم، ولكن األمساء السامية القدمية مل تكن 
افية اجلغر  ءافبقيت األمس كانت بعلبك لإلغريق والرومان وذلك للقرابة العرقية واللغوية.

بديل.  والتغيريا كانت عليه، ولكننا نتظر أن يكون قد طرأ عليها بعض التعلى م
ية وأصبحوا لسراينة اوليس هذا مبستغرب ال سّيما وأن أهل البالد نسوا لغتهم األصلي
أن تبتعد  لطبيعين اميتكّلمون العربية. وعلى مّر الزمن بعدت الشّقة اللغوية فكان 

 بعض األمساء عن شكلها األصلي.
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ن عتلف مبدًأ ، ال ختّيةتسمية األمكنة واملدن والقرى يف لبنان، ومن بينها يف الضن إن

 ،اخنفاض، سهل لو،عالتسمية السامية العاّمة. فإن أكثر هذه األمساء وصف جغرايف: 
ّية رافوعر، خصب، جدب، ماء، صخر، بئر.. وما شابه من األوصاف الطوبوغ

، لعصافريل ات قرى: بقاع صفرين = سهللبالد. كما هي على سبيل املثال تسميا
ّل حموبشّناات =  يد،وبقرصونة = مكان الربد والصقيع، وقرصيتا = موقع الصقيع واجلل

سب إىل إله يدة تنعد الصخور الشاهقة املعّلقة والقمم املسّننة. وهناك أمساء أمكنة
ء د أبّن أمساتقاالعاىل إقدمي: البعل الفينيقي، انبو، رّمان، عشتار. ومييل املؤّرخون 
اء قدميًا أمس " كانتماراألمكنة اليت فيها لفظ "دير" )مثل دير نبوح يف الضنّية( أو "
ذا املبالغة إ كون من تمعابد وهياكل آلهلة الفينيقّيني سّكان البالد القدماء. وقد ال

 بنان أو يفوايب لر لى زعمنا أن كل معبد أو دير أو مزار أو أية بقعة مقّدسة قائمة ع
 شار إىل هذهأ. وقد دميوهاده كانت يومًا أماكن مقّدسة قدمية ومعابد آلهلة لبنان الق

 رنست رينان"سّي "أفرناحلقيقة أكثر من مستشرق درس لبنان وآاثره، ومنهم العالّمة ال
 ه إىل معابداحد فين و يف كتابه الضخم "بعثة يف فينيقّية" الذي أشار يف أكثر من مكا

نا ذلك ة. كما الحظة قدميقيّ قّدمني يف لبنان املبنية حبجارة معابد فينيوقصور األمراء امل
 ماز، عيمار،ن، بطر اراأثناء حبثنا امليداين يف أجزاء من أبنية ضخمة واقعة يف قرى ط

 منرين، وقرحّيا.
 

 حنو اكتشاف آاثر اإلنسان القدمي يف الضني ة
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لدة راج "ب خيفمدفن قدمي أثناء إعداد هذا البحث كان قد مّت العثور صدفة على 
لى شكل دنية عملعطارن" ُوجد فيه أواٍن جنائزية فّخارية صغرية وعدد من القطع ا

 ها. اترخي ديدسهام حربية، وقم مّت نقلها إىل املديريّة العاّمة لآلاثر لتح
 

كسري ملية تعاء كما كان قد ُعثر صدفًة منذ أعوام يف خراج بلدة "كفر حبو" أثن
ت مججمة  جوه ذاة و ملة تسّمى "أبو عفتة" على متثالني عبارة عن ثالثللصخور يف مر 

بشكل  وشةكبرية منقوشة على قطعتني من الصخر، وجهني لرجلني خمتلفني منق
حلقبة ديد احتعب مزدوج من األمام واخللف على قطعة واحدة، والثاين إلمرأة، ويص

ّية بات التارخين احلقنو  من فالتارخيية اليت تعود إليها هذه الوجوه حيث ال تعكس أايًّ 
ىل إبل ذلك أّي قىل ما إود املعروفة من الفينيقّية إىل الرومانّية، وعلى األرجح أهنا تع

وكّم هي   فرحبو.ة كعهد اإلنسان البدائي القدمي، وهي حمفوظة حاليًا يف دارة ببلد
ا ن الذهب قامو عحثني لباكثرية املواقع يف الضنّية اليتُ مسع وُعرف أن لصوص اآلاثر وا

ل النصف طقة خالملناحبفرها ونبشها وختريبها وسرقة حمتوايهتا هنا وهناك يف أرجاء 
 ثيقها.تو  الثاين من القرن املاضي ومل يتسّن للباحثني اإلطالع عليها أو

 
 احلضارة الفينيقي ة يف لبنان وإرتباطها بغاابت األرز

 
ينتمي أصل الفينيقيني إىل علم اآلاثر بقدر ما يعود إىل األساطري واخلرافات. سكن 

يف الزمن والسوري هذا الشعب الساحل الشرقي من البحر املتوسط )الشاطئ اللبناين 
شهر واألكثر األاحلاضر(، وأكد قدراته وصفاته البحرية، وكانت سفنه وحبارته من 

لقدمي، وذلك منذ األلف الثاين قبل امليالد. سافر خربة من املستكشفني يف العامل ا
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مجيع البحار املعروفة وغري املعروفة يف هذه الفتة، وأنشأوا العديد من  عربون الفينيقيّ 
 .املدن واملراكز التجارية وذلك بني القرن الثالث عشر والقرن التاسع قبل امليالد

 
 سكنوا لذيناعلى الشعوب  طلق عموماً أأن اسم الفينيقيني  د بعض املؤرخنيحدّ 

ها نّ شاليت  واتالساحل الشرقي للبحر التوسط يف العصر احلديدي، وذلك بني الغز 
ل اإلغريق ق.م. ودخو  ١١٨٠ت املنطقة حوايل العام "شعوب البحر" واليت هزّ 

ق.م. يف هذه  ٣٣٢ وجيوشه يف العام كبريواحتالل املنطقة من قبل اإلسكندر ال
فينيقيني" سم "الد االواثئق عند اليواننيني اليت كانت تعتم الفتة جند الكثري من

 .للتعريف عن سكان مدن هذا الساحل
 
الد كنعان، ببلها من قلقرون القدمية وعرب التاريخ أتثرت األراضي الفينيقية، و يف ا 

الت الحتالب اصت احلدود حبسابلوضع اإلقليمي وتعدد السلطات، فامتدت أو تقلّ 
، على خرو آبأشكل بت املختلفة اليت فرضت نفوذها، اإلمرباطورايّ أو االتفاقات مع 

قدس، امل لنصوص الكتاب املنطقة. حدود أرض كنعان غري واضحة، ولكن وفقاً 
 إىل جبل الكرمل يف اجلنوب.  امتدت من مدينة أوغاريت مشاالً 

 
ابت يعود أول ذكر لبالد كنعان إىل منتصف القرن اخلامس عشر قبل امليالد ويف كتا

الالخ، تل العطشانة احلالية على مصب هنر إدرميي وسرية حياته )ملك إقليم أ
كتب هكاتيوس من (.  وكذلك يف رسائل تل العمارنة )أرشيف الفراعنة ،العاصي(

ميليتوس، املؤرخ اإلغريقي، بعد ما يقرب من األلف سنة، أن فينيقيا كانت تسمى 
، كانت بالد كنعان ترمز إىل مّت  اإلجنيليّ  ا ابلنسبة إىلمبعىن كنعان. أمّ " Chnaا "شن
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منطقيت صيدا وصور. عرب هذه األمثلة القليلة يبدو من الصعب أن حتدد يف الوقت 
تسمية "بالد كنعان" واستبداهلا ابملصطلح الفينيقي، لكن من املعروف أن اإلغريق هم 
 الذين اعتمدوا هذا املصطلح للحديث عن شعوب الساحل الشرقي من البحر

 .املتوسط
 

ة وذلك منذ كنعانيال ل من اطلقوا اسم فينيقيا على املدنكما ذكران، اإلغريق هم أوّ 
لساحلي بني نطاق اال القرن السابع قبل امليالد، فكانت األراضي الفينيقية متتد على

يفا يف دينة حمىل إجبال لبنان والبحر األبيض املتوسط، من جبل األقرع يف الشمال 
(، أرواد، س مشرا)رأ هذه املنطقة العديد من املدن املشهورة: أوغاريتاجلنوب. مشلت 

ت فامتد داخلا. أما إىل الجبيل، ابريتوس )بريوت(، صيدا، صور وعكّ طرابلس، 
 شهر هذهأن ماحلدود إىل البقاع، كانت بعلبك )هليوبوليس على عهد الرومان( 

رية السهول الصغرية، و بحراكز الاملواقع. احتلت املدن الفينيقية مساحات متنوعة بني امل
التنقل و ملرور ة اكانت حركو  ،واملناطق النائية من اجلبال، حيث تنمو أشجار األرز

 أن يتم عرب ال بدّ و ان صعبة بسبب املعامل اجلغرافية. الوصول إىل املناطق الداخلية ك
اذي، حملساحل اال جبال لبنان الوعرة اليت يتاوح طوهلا مسافة ومن خالل سلسليتّ 

 . ما يغرق اجلبل مباشرة يف البحر وحيث غالباً 
 

ونقلوه  كما يف صناعة السفن،  ون خشب االرز يف ميادين متعّددةاستعمل الفينيقيّ 
وا نقل. وعلى منت سفنهم معهم أينما توّجهت مراكبهم وبنوا به أماكن العبادة واجلسور

صناعة و والقصور بناء املعابد يف  حيث كان ُيستعملخشب األرز إىل مصر ألواح 
 ل مادةً ميثّ كان أن راتنج األرز   الرائج أيضاً  منو وقطع أاثث الفراعنة. السفن املصرية 
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، كما يف حتنيط املوتىيف عملية أساسية ال غىن عنها يف الطقوس اجلنائزية وخاصة 
 .صمغه كمادة عازلةمعاجلة عدد من األمراض، واستخدم 

 
 غاابت األرز  -

بلغ اليت تنّية  ابلضبننيومن أكرب غاابت األرز املعروفة يف لبنان تلك الواقعة يف كفرب
للزاب يف اغابة هذا فضاًل عن وجود ع، ألف مت مربّ  120مساحتها مليونني و

 - ربّي يف بطرمازالوغابة الصنوبر  ،ع(مربّ  ماليني مت 3 جريون )حنو -القمامني 
قّيني لفينياّية، فإن ع(. وكما تذكر املصادر التارخيماليني مت مربّ  4السفرية )حنو 

ألواح  ر لنقللبحاعتمدوا على األهنار املتدفقة من أعايل اجلبال ابجتاه ساحل ا
شرّي إىل ّية وبلضناخلشب، وهكذا نقل الفينيقّيون خشب األرز والصنوبر من أعايل ا

عوب شت فعل ساحل طرابلس، وعرب مينائها قاموا بتصديرها إىل مصر. وهكذا
رقات بتعبيد الط قاموا لذياحلضارات اليت تلتهم واجليوش الغازية، وصواًل إىل اإلنكليز ا

يف  خدامهاستداخل غابة أرز الضنّية لتسهل عليهم عملية قطع ونقل أخشاهبا ال
  أغراٍض حربية.

 
ذكر من فضل ما يُ ن محافظوا على غاابت األرز ونّظموا قطعها. ف وحدهم الرومان

شجاره أن غىن لبنان يقوم بغاابته وضروب أهنم ملا دخلوا بالد الشام عرفوا أالرومان 
ن يقطعوا أهلني حيملهم طمعهم ابلربح على بعض األولعلهم رأوا  .ل مشارفهاليت جتمّ 
 -831" )مرباطور الروماين "ماراينوسعمد اإلف،  ،شجار دون نظام وحكمةتلك األ
 شجار اليت كانتصناف األأمن  اختاذ تدابري من شأهنا محاية عددٍ ىل ق.م.( إ 711

صناف اليت  حراج والغاابت هبدف حتديد األمسح األ وقد متّ  ،تنمو يف جبال لبنان
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: صنافأربعة أ ، وهيواليت كانت تعترب مبثابة حممية امرباطورية قطعها ممنوعاً  كان
الوارفة و شجار اجلبلية الصلبة اخلشب ها من األوكلّ  ،رزالعرعر والسرو والصنوبر واأل

ال  ،عنيار رابب املز أ لذلك مهندسني من عنّي  وقد .بقطعها هلنيسمح لأليُ فلم  ،الظل
  ،املكتشفة يف لبنانالرومانية الكتاابت  من بنيغرسوا غريها. و  الّ إيقطعون شجرة 

ي أ ،شجار دون غريهاون بقطع بعض األهل لبنان خمريّ أن أ ايستفاد منه كتابة  
  .صناف املذكورة آنفاً األ
 
ومقاومة  ألثقالط اجذور األرز بضخامة ملحوظة واستقامة ممّيزة وتتحّمل ضغ عتمتّ ت

راض ن األممدد ع، كما استخدمت قشرة اخلشب وزيت األرز ملداواة التهّرؤ والعفن
 . ويف عملية التحنيط عند الفراعنة

 

 الضني ةاحلضارة الروماني ة يف لبنان وآاثرها يف 
 

 افبسطت روم .رومانياً  قليماً إوجعلها م. ق. 64فتح مببيوس القائد سورية سنة 
 قطارألع امفاضت عليه نعمها السابغة كمألوف عادهتا أسيطرهتا على لبنان و 

 لثقايف.كري واالفو نعمت املدن الفنيقية ابالزدهار االقتصادي ، و اخلاضعة لدولتها
  .يباً ط ذكراً  فيهدوا خلّ حيث دة متعدّ حناء لبنان أومآثر الرومان يف 

 
ذا إاملشروعات النافعة لعموم رعاايهم. فكانوا تنفيذ وا بقد اشتهر الرومان حيثما حلّ ف

طها املهندسون ويقوم بنهجها خيطّ  ،ىل فتح السكك فيهإاستولوا على قطر يسرعون 
 حسناً  فيمهدوهنا ويرصوهنا ابحلجارة ويوثروهنا توثرياً  ،من اجلند حتت نظارهتم فرق  

وكانت غايتهم من فتح تلك  .على طوارىء اجلو وضغط العجالت  طويالً اً لتصرب زمن
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 حناء البالد تنشيطاً أوا املواصالت بني دوا الطرق جليوشهم مث يسهلّ ن ميهّ أالسكك 
للتجارة واملعامالت. ومل يثن عزمهم ما لقوه يف لبنان من املسالك الوعرة والصخور 

 بعد ممرّ  الّ إعليها عوامل اخلراب  ل عدة سكك مل تقو  ابل فتحوا يف اجلب ،اءالشمّ 
ومنها ما  ،يف السواحل على مسري شاطىء البحر هاآاثر  تزالفمنها ما  ،الدهور

لبنان جبال عايل أجتتاز واليت ىل بعلبك إمن جبيل كالطريق املنشأة   ،ط لبنانيتوسّ 
 وجنوابً  ل مشاالً اخرى كثرية يف نواحي اجلبأسكك  وجند بقااياء. ع صخوره الصمّ وتقطّ 
ىل آخر لتدوين إطرافها من ميل أقاموها على أنصاب أت عليها ا دلّ رمبّ  ،وغرابً  شرقاً 

 .نشاء الطريقإبمر أمع ذكر اسم القيصر الذي  ،وبلد املسافات بني بلدٍ 
 

ن يستعطفوهم أحبوا أف ،ني حريصون على حفظ دينهمن الفينيقيّ أعلم الرومان 
ن اليوانن أوقد سبق  .مشاعرهم الدينية احتاممبساعدهتم على بناء اهلياكل الفخمة و 

تركوا هلم جوهر و  ،مر معبوداهتمأهلها يف أتساهلوا مع أن يوم متلكهم على فينيقية 
 قدف ،ن كسوها مبسحة يواننية يف الظاهر. وكذلك فعل الرومانواكتفوا أب ،دينهم

وا ن يسمّ فاكتفوا أب ،ال خيالفه اال ابلعرض ،دينهم الروماين شبيهاعتربوا الدين الفينيقي 
مساء آهلة رومانية. ومن مث صرفوا القناطري املقنطرة على اهلياكل اليت ني أبآهلة الفينيقيّ 

 60، واليت جتاوز عدد املعروف منها حناء لبنانأا يف وها بعد خراهبو رممّ ، أدوهاشيّ 
 معبداً.

 
 حصن السفرية الروماين   -

، حصن السفرية يف الضنّية، الذي يشّكل بتشييدها قامواة اليت الدينيّ  املعابدومن هذه 
 1350على ارتفاع يقارب ف. بعد بعلبك لبنان يفمساحًة  روماينّ  دينّ  جممع كربأاثين 
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" أو "حصن بقلعة احلصن"متًا عن سطح البحر، يقع املوقع األثري املعروف 
أعلى البلدة وخامس أسفلها أربعة معابد  السفرية"، وهو عبارة عن جمّمع مؤّلف من

"سبتيموس امسها مستوحى من اسم القائد الروماين  ،وعدد من املذابح التذكارية
، هحصنًا ليكون مقرًا لالسفرية  يف القرن الثاين امليالدي خاللالذي أنشأ  "سفريوس

 .البلدة على يطل جبلي منحدر على اجملمع هذا أقيم وقد
 

 ليتا ملعاملا مجيع لىع حصن أو قلعة تسمية ه وعرب التاريخ أطلق الناسأن املعروف ومن
احلال  كما هو) ومانيةر  عابدم إّما مبعظمها وهي ،وعادًة تعلو اجلبال بضخامتها متتاز

جملاورة اعّكار بني ابلنسبة لقلعة "منرود" يف بطرماز، و"قلعة العرايس" يف القمام
ما لعة )كو قأللضنّية(، وإّما صخور طبيعية ضخمة تبدو من بعيد على شكل حصن 

يف بريصا،  يت شوكبرع هو احلال ابلنسبة لقلعة "نبع السّكر"، و"قلعة ُعمرية" يف مزا
 . يف بطرماز( و"قلعة القلود"

 
 يعتد مل من إىل بةابلنس السهل ابألمر السفرية معابد جممع إىل الوصول يكون ال قد

 املاح املوقع يبلغ الذي الزائر ختاجل أن تلبث ما الغبطة أن بيد. اجلبال يف املشي
 نم لفريدةا اجملموعة ههبذ حتيط واليت هبا ميتاز اليت الطبيعية تّيااجلمال تلك يكتشف
 لتميما أعمال عضب شهدت اليت األخرى الدينية والبىن املعومدة واملذابح اهلياكل

  .اللبنانية احلرب اندالع سبقت اليت الفتة غضون يف والتأهيل
 

 أن بيد ،أقداسه قدسبو  الداخلي بصحنه حيتفظيف السفرية  الكبري اهليكل ال يزال
 صغرياتن بوابتان هبا فتحيط الرئيسية بوابته اأمّ . الزمن بفعل اهنارت قد املثلثة جبهته
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 إىل ويؤدي واجهته جدار مساكة خيتق درج إىل اليسرى، وهي إحدامها، تفضي
 صف كل  يف األعمدة، من صفان مضى ما يف اهليكل واجهة يسبق وكان. سطحه
 أهنا اهليكل عليها ينتصب اليت ةالدكّ  اتساع خالل من  ويبدو .أساطني ستة منهما

 الداخل من اهليكل جدار نوتزيّ . اخلارج من اهليكل يلف معومداً  رواقاً  لتحمل أقيمت
  .األبعاد متناسقة انتئة دعائم السواء على واخلارج

 
 آخر، دعبمدي اين امليالأي خالل القرن الث عينه العصر يف أقيم الكبري اهليكل مبوازاة
 مدخل اهليكل هلذا كان  وقد. خمططه عن تنبئ بقاايه زالت وما حجماً، منه أصغر
 قابلم ويف. مودانع بينهما ويرتفع ابرزاتن ركنيتان دعامتان حتدها سقيفة شكل على
 هليكلا  جتاه .لهيكلل التابع األضاحي مذبح بقااي على عثر اخلارج، إىل املدخل، هذا

 معبد أطالل متقو  معه، متعامد وبشكل مستواه من أدىن مستوى على إمنا الكبري،
 على يشرف رفج على رابع هيكل بن فيما قائمة، السفلى مداميكه تزال ما اثلث
 ظاهرة لتشك اليت بىنال من وهي املعومدة، املذابح من عدد أيضاً  املوقع ويف. املوقع
 نتشرةم منها كثرية  اذجمن مشاهدة وميكن لبنان، يف الرومانية الدينية اجملمعات يف مميزة

 صرنباق وبلدة بنان،ل جبل حمافظة يف مري وبيت فقرا قلعة أمثال من املواقع، معظم يف
 بيل،ج من الشرق إىل الواقعة املشنقة لدةبب املذبح يكون وقد. وغريها البقاع يف

 شكلي مسور مقدس حوز وسط يف أقيم وقد البىن، هذه ملثل الفريد العمائري النموذج
  .به احمليط احلرم

 
 منخامس  معبد إىل تعود عظيمة أساسات السفرية بلدة من الغريب اجلنوب وإىل

 احلديثة املنشآت أن غري "،الكبري البيت" اسم األهايل عليه يطلق عينه الروماين العصر
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وترتفع أمام هذه  .خمططه شكل وحجبت الضخم البناء هذا معامل بعض أخفت قد
اليت مل يستطع علم اآلاثر حت اليوم حتديد  ،املعابد ويف أرجاء املوقع املذابح املعومدة

 أوجه استعماهلا بشكل قاطع. 
 

مال طبيعي جب سفريةال حصنابإلضافة إىل أمهية معابد السفرية التارخيية، يتمّيز موقع 
ري  السو حلنيب. فمن أعلى القمة اليت تعلو هذه املعابد ميكن رؤية الساخالّ 

ان شّيد الروم يل فقدلتاول إىل سهل البقاع، وابواللبناين. ويعن عبور هذه القمة الوص
 اهذه املعابد على طريق الوصل بني الساحل والداخل. غري أن هذا 

 
ألثري اْعل م مل

ن احلجارة ملعديد ب ا، فقد سرقت منه أثناء فتة احلر والسياحي املهم يعاين اإلمهال
ا املرّخص هل ية غريألبنانبتت األعشاب الربية يف أحنائه، وبدأت و  املزخرفة والتماثيل،

ادر ل إذا مل تبملستقب ايفبتشويه حميطه مع اقتاهبا منه، ويبقى اخلوف من ارتفاع عددها 
ة نصب املزخرفمجل الأن . وماجلهات املعنية إىل إيالئه االهتمام الالزم للمحافظة عليه

رجح، وهو ألعلى ا ّمعيف حصن السفرية، متثال لرجل مقاتل ميّثل حارس املعبد أو اجمل
رمُيه  ت )جرىجهامنحوت على قطعة حجرية واحدة ابرتفاع حنو املتين وله ثالث وا

ن ماته خوفًا مجاليّ  فاءعلى وجهه اليوم بني احلجارة املبعثرة خارج املعبد الكبري إلخ
سي، مششعاع  نهامسرقته(، ومذبح املعبد العلوي األول الذي حيمل نقش جنمة خيرج 

ة يف حميط ملنتشر ة ايد من تيجان األعمدة وقطع األفاريز املزخرفهذا فضاًل عن العد
 املعابد.

 
 ؟يف بطرماز: قلعة حكمون النمرود أم موقع جنائزي  روماين   -
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طّلة على موبرها ت صنبتّلة مرّوسة مرتفعة وسط تالل غااب تتمّيزبطرماز بلدة جبلية، 
م منه دفن قسما هنر "موسى"، يقع أعالها موقع روماين أشبه بقصر أو معبد أو رمب
قااي معبد حّيا بقر  حمفور يف الصخور، وتقع أسفل التّلة جلهة النهر عند مدخل قرية

 يب و نواويسا حمار لهة، يقاباثٍن، ال تزال مداميك قاعدته املبنية حبجارة ضخمة قائم
 حمفورة يف صخور التلة، يفصل بينهما الطريق. 

 
يُنسب إىل  امللك روداملوقع يُنسب حسب الرواية الشعبية إىل منرود، مع العلم أن من

نه مل عام، كما أ ن ألفيمثر احلقبة األكادية البابلية، أي أنه سبق احلضارة الرومانية أبك
ة أهايل ى تسميعز يُ ذكر آاثر تعود لنمرود يف لبنان. وقد  أيت أي مصدر اترخيي على

ة واليت تعلو التلّ  ة اليتبري املنطقة للموقع ابسم منرود إىل الرسم املنقوش على الصخرة الك
لصخرة الى يظهر فيها ملك  جيلس على عرش ويباركه إله يقف أمامه، ويوجد ع

 محّية. نفسها كتابة رومانية نسعى إىل ترمجة أحرفها شبه امل
 

ُيصعد إىل التّلة الشديدة اإلحندار عرب ممرّات مرصوفة وأدراج حجرية حمفورة بيد 
اإلنسان، معظمها متضعضع ومنهار اليوم بفعل الزالزل والعوامل الطبيعية من جهة، 
وبفعل أعمال احلفر العشوائية اليت قام وال يزال يقوم هبا لصوص اآلاثر يف املوقع من 

دف الطالع إىل أعلى التلة مغارات حمفورة يف الصخر وفتحات يف جهة اثنية. ويصا
األرض هنا وهناك، تنتشر حوهلا كميات كبرية من قطع الفّخار املكسورة واملبعثرة، إىل 
أن تصل الطريق إىل ابحة علوية صغرية حتّدها صخرة ضخمة مرتفعة تشّكل قّمة 

ان املذكوران وحوهلما ُحفر مربعة التّلة، نُقش على واجهتها املطلة على الباحة النقش
صغرية تشري على ما يبدو إىل مداميك أو عوارض خشبية كانت مثبتة فيها لتشّكل 
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سقفًا للمكان، والذي يبدو كان معبدًا أو مذحبًا أو مزاراً. وإىل يسار الباحة توجد 
فتحة بئر عميق، أما أعلى الصخرة وعلى امتداد طوهلا حيث تتشكل قّمة التلة، 

وجد حماريب وأدراج وممرّات منقوشة يف الصخر، ويقع إىل جانبها وعلى مستوى فت
منخفٍض مطٍل على النهر ابحة صغرية اثنية كانت مرصوفًة بلوحات من الفسيفساء، 

عامًا رسومًا لطيور  18ذكر لنا أحد كبار السن يف الضنّية أنه شاهد فيها منذ حنو 
ثناء إعداد حبثنا على بقااي قطع صغرية من تلك وطاووس. وقد عثران ابلفعل يف املوقع أ

اللوحات. ويوجد أسفل التلة عند منتصف ارتفاعها تقريباً غرفة حمفورة يف الصخر قيل 
إنه كان فيها مقابر، وأخرى واسعة يصل عمقها إىل مثانية أمتار حمفورة يف التلة أيضاً. 

دمت يف بناء تصوينة حديقته وعند كعب التلة جلهة النهر جند بيتًا آلل األبرش اسُتخ
 حجارة من بقااي املعبد، وقفنا على واحدة مزخرفة بينها تعكس فن النقش الروماين. 

 
ابت الكتا ناندت يف لبتعدّ وعن فحوى النقش الكتايب املنقوش أعلى التلة، فقد 

   منكبرياً   ا عدداً قوا لنبوأ ،الرومانأايم ني كذلك ايم السلوقيّ أاحلجرية اليواننية يف 
 :ا يلياابت مالكت وعن احتماالت معاين تلك ،لاحناء اجلبأكتاابهتم الالتينية يف 

 ؛لّيةحمم ملعبودات دعية وتقاد  أكثري من هذه الكتاابت هي نذور و  -1

قيمت أاب نصأيف  نومن هذه الكتاابت ما ورد فيه ذكر القياصرة الروما -2
 ؛هلم جالالً إ

 ؛رابب الدولةأحد أبذكر  هذه الكتاابت تنويهاً  نقشتورمبا  -3

 ؛ومنها كتاابت مدفنية وعددها وافر -4
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يف تعر  وأمالك كتحديد حدود األ  ،وبعض هذه الكتاابت لغاايت معلومة -5
 ذلك. بهو شكر على نعمة وما شاأمالك صحاب األأ

 
 اآلاثر الروماني ة يف منرين -

الصقان متسان وو ان نهام ،عروفة العهدامليوجد يف منرين بعض املعامل األثرية غري 
مايّن يرتفع رو راب حم ابإلضافة إىل يعرفان بقبور امللك وامللكة،، يف الصخر منحواتن

زيّنني ممودين على عحنو املتين، له حنية نصف دائرية مزخرفة بشعاع مشسي وحممولة 
ن سيفا حكم ب ايمأأبشكال نباتية، وقد مّت إعادة استخدامه كمحراب ملسجد البلدة 

ارة ضخمة ر، وحجلصخه الق بلة. هذا إضافًة إىل معاصر حمفورة يف اوهو مثّبت ابجتا
يها طلق عليرية كبومغارة قدمية  منها ما هو أسطواين كانت مستخدمة يف املعاصر، 

شرف ي يذية الالقر  نالقسم العلوي م "تل منرين" وتقع كّلها يف "،مغارة الذهباسم "
 .على الوادي العميق بني منرين وبقرصوان

 

 مداميك وحجارة تدل على بقااي معابد رومانية -

والدراسات  ملصادر ايفأثناء إعداد البحث وقفنا على ثالثة مواقع خمتلفة غري معروفة 
 يها:نّية فومااليت تناولت آاثر الضنّية، تدل بوضوح على وجود بقااي معابد ر 

داميكه فلي مبالس الذي ميتاز طابقه وسط بلدة طاران بيت آل طراد الكبري: -1
 ابقًا بناءً كان س  ناءاحلجرية الضخمة والنافرة من وسطها واليت تشري إىل أن الب

 أو معبداً رومانياً.
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جري حاكف س عد:يف قرية عيمار يف احلوائط اخلارجية لدارة أغوات آل ر  -2
امها استخد عيدذو إفريز مزخرف بنقوش رومانية وعدد  من احلجارة الضخمة أ

لبلدة، درسة لكم  أثناء بناء الدار هناية القرن التاسع عشر )استخدم الحقاً 
 وحالياً كمبىن الدفاع املدين(.

 رة:طية املدم  لبيزنايسة يف قرية داراي  بقااي مداميك رومانية يف أساسات الكن -3
عدة قا تبدو الكنيسة يف األساس قائمة على معبد روماين حيث حجارة

 ضخمة جداً. اجلدران والزوااي

 
تايل ال بعل، وابل اإلله من اليت تستمّد امسها هذا مع اإلشارة جمد دًا إىل قرية دبعل:

 م. بّد أهنا كانت تضّم معبداً خمّصصاً له، ال جند أثراً له اليو 

 

 معاصر العنب الروماني ة -
معامل ، ةالضنيّ  داتابتت معاصر العنب احلجرية القدمية، املنتشرة يف معظم قرى وبل

ل فها عن العمة وتوقكرمنتاج الإلت مع االخنفاض يف تراثية منسية ومتوكة للزوال، حتوّ 
ها انت فيقبة كحىل إيف حناايها فسحة تعيدها ابلذاكرة جتّسد ىل مواقع مهملة، إ

قة املنط هذه نواعه منتشرة بشكل واسع يفأزراعة الكرمة وحقول العنب مبختلف 
 تراجعت لزراعة، اليتاهلذه  ئمةناخها املعتدل، وطبيعة تربتها املالمل اجلبلية اخلصبة، نظراً 

 .وبنسبة مرتفعة خالل نصف القرن املاضي لصاحل شجرة الزيتون
 

واليت تعود مبعظمها إىل احلقبة هذه املعاصر املنحوتة واحملفورة وسط صخور صّماء، 
ألجران احملفورة يف تضم مصاطب حجرية واسعة، وإىل جانبها جمموعة من االرومانّية، 
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  يتجاوزملاملت وبعمق  الصخور، منها على شكل دائري وأخرى مربعة بعرض حواىل
 125بعرض يتجاوز الـ اليت تكون عادةً  "املوقدةتقع "سم، وعلى بعد أمتار منها 70الـ

شعال احلطب كوقود للنار حتت الوعاء الكبري إسم، حيث يتم  75 حنو سم وابرتفاع
شعال النار حتته إالذي ميأل بعصري العنب، ويستمر  "خلقينةالشعبية " ابللهجةاملسمى 
ساعات، وهي الفتة الالزمة لطبخ العنب، عرب حتويله من عصري  4ىل إ 3ما بني 
موسم الدبس كان فرصة . ىل مادة لزجة وكثيفة تالزم صفة الدبس البلديإعادي 

ونقل احملصول اىل املعصرة  ني جيتمعون خالهلا ويتعاونون يف قطف الكروم،للقرويّ 
بواسطة الدواب، مث حتضري احلطب، لتبدأ بعدها رحلة العصر والطبخ ومن بعدها 

معاصر العنب . ارية حتفظه من عام لعامرار فخّ وج   تربيد الدبس، الستيعابه يف خوايب
صحاهبا لتتحّول إىل أمكنة مهجورة أوقفت العمل ابملعاصر احلجرية، فتكها أاحلديثة 

 .متأل أجراهنا مياه األمطار وتتجّمع النفاايت يف مواقدها
 

 عصر العنب:لخدمة ملستوتوجد يف الضنية أمثلة هلذه املعاصر واألجران واحملادل ا
، ع ة، ين، السفري ، منر يماريف قرى كهف املل ول، دير نبوح، بطرماز، خبعون، داراي 

 احلو ارة، دبعل، وإيزال.
 
 
 

 النواويس الروماني ة -
ترجع لألصل ، و Σαρκοφάγος ةابليواننيو ، Sarcophagus ابلالتينية انووس

فإن  " بلين"، هو اتبوت يصنع من احلجر، وكما يقول "آكل اللحم"اليوانين وتعن 
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وكذلك أطلق  .، وفقا خلصائصه الكاويةهذا التابوت يلتهم اجلسد يف أربعني يوماً 
اليواننيون هذه التسمية على صندوق قربي يصنع من احلجر أو غريه وتزينه زخارف أو 

 .، أو حمفور بشكل غائر داخل الصخرنقوش متفاوتة حسب الناووس
 

س ضم  نواوييتواقع مد ة وقد  مت  الوقوف يف الضني ة أثناء إعداد هذا البحث على ع
دبعل،  رين،ز، منعيمار، حبويتا، بطرما ومدافن حمفورة داخل الصخور، يف قرى

 وإيزال. 
 

 املعامل الديني ة املسيحي ة واإلسالمي ة يف الضني ة
 
ة، كما ائف املسيحيّ والطو  ّنةزخر الضنّية مبعاملها األثرية الدينّية املتنّوعة لدى الس  ت

 ليت ُتدرَّساتاريخ ب الوقد غاب عن كتمبقامات عدٍد من األنبياء واألولياء الصاحلني. 
املقدس،  ول بيتن حيف مدارسنا وجامعاتنا أن لبنان يقع يف صميم األرض املباركة م

ىل املسجد إحلرام اسجد ))سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املم صداقاً لقوله تعاىل: 
ألنبياء اام قده أب، وأن هذا القطر الصغري تقّدست أرضاألقصى الذي ابركنا حوله((

ع املصادر صن هو حسب، و أُويل العزم اليت وطئته، إبتداًء ابلّنيب "نوٍح" عليه السالم
 حلة قربء ز سفينته من خشب لبنان وركبها من عنجر. ويف بلدة الكْرك يف قضا

كْرك   لبلدة ابمسهيت امسُّ  منحوت ابحلجارة طوله حنو أربعني متاً، يقال إنه قربه، وهلذا
  الضنّية فيوجد:نوح. أّما يف

ووالد النيّب  إبراهيم بن إسحاق هو ابن) نسب للنيب  يعقوب عليه السالم:مقاٌم ي   -1
( يقع يف قرية والقرآن األنبياء املذكورين يف التوراة وأحديوسف عليهم السالم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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القطران ضمن حدود بلدة عاصون، حتيط به أشجار الصفصاف والسنداين 
املعّمرة، ويقال إن النيب يعقوب أقام يف هذا املوقع أثناء حبثه عن ابنه يوسف، وقد 

  ؛بن مصلًّى صغري جبواره

خروج بن  وقائد نيبّ  هو: )ٍن ي نسب للنيب  موسى عليه السالمومقاٌم اث -2
األنبياء املذكورين يف  وأحد يعقوب بن سبط الوي ينتسب إىلو من مصر  إسرائيل

( يقع يف قرية قرحّيا، ويطلق على النهر املتدفق يف البلدة والقرآنواإلجنيل  التوراة
 على امتداد الوادي ابجتاه حبرية عيون السمك اسم "هنر موسى"؛

شجر  من غابة وسط : يقع يف بلدة بطرمازومقاٌم اثلث ي نسب إىل النيب  مرمر -3
وره سى، يز مو  الدلب والسنداين الوارفة، واملوقع صخرّي مّطل على جمرى هنر

ة تارخيّية أيادر الملصااملؤمنون ابستمرار حيث يشعلون البخور يف أرجائه. وال تذكر 
 عّكار يفلقيطع ارد جمعلومة عن هذا النيّب، مع اإلشارة إىل وجود غابة يف منطقة 

 . يوب والقرنةأ بيت ييتّ ة النيّب مرمر" الواقعة بني قر تُعرف ابمسه أيضاً، وهي "غاب

 

ب بعض ه، فحسلًا وليس ابلضرورة أن يكون املقام املنسوب إىل أحد األنبياء مدفن
ا امسه على س بعدهلناالرواايت أنه قد يكون مّر به فقط أو أقام فيه لفتة، وخّلد ا

 سمية. ورمبالى التع ل وحافظوااملوقع تكرميًا وذكرى، وتوارثها الناس من جيل إىل جي
لى ععدة مناطق  فسه يف نهذا ما يربّر وجود عدٍد كبري من املقامات املنسوبة إىل النيبّ 

بة ّددة املنسو املتع ماتامتداد دول الشرق األوسط وأحيااًن داخل البلد الواحد، كاملقا
 إىل النيّب اخلضر يف لبنان.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 ستمرارماًل الكان عاا  ممّ  ،لبنان الدولة البيزنطيةو  بالد الشامق.م تبعت  395يف سنة و 
 ت إىل تدمريأدّ زل الالبالد ز  تازدهارها لقرن كامل. ويف القرن السادس امليالدي ضرب

 قرنني الثاينضون ال غا. أّما أُوىل الكنائس يف لبنان فقد بُنيت يفالعديد من معامله
نقاض أو على أ مهاوأقيمت مبعظوالثالث امليالدي حسبما تشري املصادر التارخيّية، 

والواقعة يف  ا بيزنطّيةّجح أهنملر بقااي معابد وثنية، أغلبها رومانّية. وتُعّد بقااي الكنيسة ا
يحّية يف ثريّة املسامل األملعقرية داراّي )واليت سنأيت على وصفها املعماري الحقاً( أقدم ا

  الضنّية على اإلطالق.
 

كما مّت سرده ) م. 645ـ./ه 25حواىل سنة أّما الفتح اإلسالمّي يف لبنان فحدث 
لبالد فاحتون يف اعله اليف تفصيلّيًا يف الدراسة التارخيّية(، واملعروف أن أّول شيء كان

ش ا وّجه اجليه عندمعن هو بناء املساجد امتثااًل خلطبة "أيب بكر الّصّديق" رضي هللا
. ياً"وهنا تل هّ  ا أتتإمنّ  "إن عليكم أن تبنوا املساجد فال نعلم أنكمإىل الشام إذ قال: 

ا وت ويف صيديف بري  امعوهكذا بُنيت املساجد األوىل يف املدن املفتوحة، ومّسي أّول ج
بدأ كان هذا امل  علم إننال "ابجلامع العمرّي" تيّمناً ابسم الفاروق عمر رضي هللا عنه. و 

 ة، وأن يكونلضنيّ ابا امع العمرّي" الواقع يف قرية قرحيّ ينطبق أيضًا على تسمية "اجل
رب وا فيه ابلقو عسكر أقع الفاحتون املسلمون األوائل للضنّية قد فتحوا بدايًة هذا املو 

لمنطقة لدخاًل مهر من هنر ومقام النيّب موسى املذكور آنفاً، حيث يشّكل جمرى الن
املكان  رة  يفبعثميوم سوى حجارة  يربط الساحل ابلداخل. واجلامع مل يبق  منه ال

ار له أشجظلّ تشّكل ما يشبه الّسور الذي كان حييط ابملوقع املكشوف والذي ت
 م.إلسسنداين معّمرة، وال يزال يُعرف لدى العاّمة حت يومنا هبذا ا
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إىل  اهفتعود مبعظم أّما عن املساجد القائمة يف خمتلف بلدات وقرى الضنّية اليوم،
ة ت مبنيّياامن والتاسع عشر، وهي مبعظمها مساجد صغرية أو مصلالقرنني الث

 بينها. عهداً  قدمابحلجارة وهبا حمراب. ويعّد مسجد بنو سيفا يف قرية منرين األ
 

بعدما مسحت  20الـ ومطلع القرن 19أّما الكنائس فيعود بناؤها إىل هناية القرن الـ
ديدة اكن عبادة جناء أمة بليّات األجنبيالدولة العثمانّية للطوائف غري املسلمة واإلرسا

اليت لغرب و الى هلم وصروح تعليمية، وذلك ضمن خطة الدولة للتطّور واإلنفتاح ع
يًا حيمل  كتابقشاً نُعرفت حبقبة "التنظيمات". لذا جند أن معظم تلك الكنائس حيمل 

الكنائس  مين أقدتغر اتريخ تلك الفتة. وتعّد كنيسة مار سركيس وابخوس يف قرية زغر 
 ها.ر أمجليمااملارونية يف الضنّية، وكنيسة مار يوحّنا املعمدان يف قرية ع

 
 املقامات الديني ة واملقابر اإلسالمي ة القدمية

 مقام النيّب يعقوب بقرية القطران يف بلدة عاصون -1

 مقام النيب موسى يف قرية قرحّيا -2

 مقام النيب مرمر يف بلدة بطرماز -3

 بلدة بطرمازمقام الشيخ حمّمد يف  -4

ل الزيتون، ني حقو بقع مقربة الشهداء يف بلدة بطرماز )وهي غري ظاهرة معماراّيً وت -5
 لكن األهايل دائماً ما يعثرون فيها على بقااي عظام بشرية(

 مقام / مغارة الشيخ حمّمد يف جبل بقرصوان -6

 قرب الشيخ حمّمد يف قرية منرين -7
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 مقربة بن سيفا يف قرية منرين -8

 ني )شهيداً؟( أعلى بلدة بقاع صفرين مقربة األربع -9

 ضريح الشيخ عّمار يف مقربة بلدة دير نبوح   -10

 
 جر(ة ابحلمبني )ال تزال بكاملها أو قسم منهااملساجد اإلسالمي ة القدمية 

 خراب اجلامع العمرّي يف قرية قرحيّا  -11

 مصّلى قرحّيا القدمي  -12

 نمسجد بن سيفا التارخيي )مسجد احملراب( يف قرية منري  -13

 (ي عربسعل مسجد منرين القدمي )بقي منه كتابته التارخيية وضريح ابنيه  -14

 مسجد خبعون القدمي  -15

 مسجد سري القدمي  -16

 مسجد الدلبة العتيقة يف طاران  -17

 مسجد السوق القدمي يف بلدة بقاع صفرين  -18

 مسجد السوق القدمي يف بلدة عاصون  -19

 مسجد قرية بيت الفقس القدمي  -20

 مسجد قرية إيزال القدمي  -21

 مسجد قرية مراح سراج القدمي  -22

 مصّلى النيب يعقوب بقرية القطران يف بلدة عاصون  -23

 خراب املسجد القدمي يف قرية داراّي   -24
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 املزارات الديني ة واملقابر املسيحي ة القدمية

لدة  ب" يف عبدةدير/مغارة مار يوحّنا اليت ينبع من جانب قنطرهتا "نبع ال -1
 .موقع كنيسة قروسطيَّة وقد بنيت يف ،وكفرحب

 مقربة بلدة عصيموت القدمية -2

 
 )ال تزال مبنية ابحلجارة(الكنائس املسيحي ة القدمية 

 خراب الكنيسة البيزنطّية يف قرية داراّي  -3

 نكنيسة ومغارة مار سركيس وابخوس للموارنة يف قرية زغرتغري -4

 كنيسة مار خمائيل للموارنة يف قرية بتحلني -5

 (1887ة مار مارون للموارنة يف قرية مراح السفرية )بنيت سنكنيسة  -6

وبن برج  1907ة كنيسة مار يوحّنا املعمدان للموارنة قرية عيمار )بنيت سن -7
 (1914جرسها سنة 

 (جر مؤّخراً ا ابحلناؤهكنيسة سّيدة اإلنتقال للموارنة يف قرية دير نبوح )أعيد ب -8

 (1903كنيسة مار جرجس يف قرية حبويتا )بنيت سنة  -9

 كنيسة مار مورا للموارنة يف قرية كهف املّلول -10

 سري بلدةكنيسة النيّب إيلياس للروم األرثوذكس يف احلارة التحتا ب -11

 كنيسة نياح السّيدة للروم األرثوذكس يف بلدة عاصون -12

 بوللروم األرثوذكس يف بلدة كفرح القد ِّيس جاورجيوسكنيسة  -13



-76- 
 

 نوبللروم األرثوذكس يف قرية اخلر  القد ِّيس جاورجيوسكنيسة  -14

 كنيسة املوارنة يف قرية بشناات -15

 كنيسة املوارنة يف قرية بشحارة -16

 كنيسة املوارنة يف قرية إيزال -17

 كنيسة املوارنة يف قرية القّطني -18

 كنيسة املوارنة يف قرية احلّوارة -19

 خراب كنيسة بلدة عصيموت  -20

ثة )حدي لعزميةحقل اقرية يف للروم األرثوذكس  كنيسة القد ِّيس نيقوالوس -21
 بنيت ابحلجارة( 1955العهد 

 
 القرية اللبناني ة التقليدي ة وخصائص عمارهتا السكني ة 

 
حضارات  وتراث مارةعمن  مزيج   هيعام  بوجهٍ العمارة السكنّية التقليديّة يف لبنان 

 ،ةة اإلسالميّ لعربيّ اذلك ة وكوالبيزنطيّ ة ة والرومانيّ غريقيّ اإلمتعددة وخمتلفة، فمنها 
 اعل وامتزاجالل تفن خولكنها أخريًا تؤدي الوظيفة املطلوبة وتعطي الغطاء اجلمايل م

 ماريّ عوقد حاول امل دة.ج تراثي للحضارات املتعدة ومستوردة وتدر  مالمح وقيم إقليميّ 
ا فيه من اللبناين مب لواقعه ابليت عيف لبنان أن يربط احلضارات املختلفة اليت مرّ واحل ر يّف 

ت العمارة ا أصبحهن وجنح يف حتوير املستورد إىل وطن إقليمي، ومن ،عادات وتقاليد
ملختلفة صر التاث اني عناسل بلربط املعماري املتسلت بعاً لطلق عليها تقليدية اللبنانية يُ 

 يف لبنان منذ أايمه األوىل وحت يومنا هذا.
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رابطه مع تن حيث مجح سكنية املنفصلة أو املتصلة مبثابة تكوين انتعترب التجمعات ال

قرية. الأو  لدةالبمن حيث وجوده يف جمموعة البيوت يف ، و الطبيعة وتناسقه معها
القرى  م. ويفحجاوعناصر هذا التكوين البارع تكون يف بساطة التصميم وتناسق األ

ني بل تالعبًا شكّ  تُ  يثحبعضها مع بعض ب البيوت بميكن رؤية ترك  اللبنانّية التقليديّة 
رض كون األ. و الفراغ واألحجام املقفلة دون أن يكون هناك ما يشوب هذا الربط

ّون ك  يُ  األرض كل يففإن هذا الش ،ذات احندار يف معظم احلاالتيف لبنان الطبيعّية 
 ج يف احلدائق يزيد من روعة التشكيل. شرفات اصطناعية وتدرّ 

 
وت  البييف ءن التاسع عشر واستعمال األسقف القرميدية احلمراومع حلول القر 

ت مستوايت ذاانت كسطح  كون األومجااًل  زداد روعًة إ، فإن التكوين املعماري اللبنانّية
 عالقة م هولإلهتما ثريغري معّقد. والعامل املظهرت بشكٍل بسيطة وهندسّية 

 ملوحدا لقياسات ذا فاستعمال األحجار ،األحجام واملقاييس اإلنسانية بعضها ببعض
 عمال،اإلست وجهةترتبط باليت مبدى احلجم ومقاييس الفتحات  ءً تقريبًا يعطي إحيا

 قي التشكيلف عن ابتلختحت أماكن العبادة اندرًا ما تربز يف التكوين العام مع أهنا 
 أو مئذنةيسة كنالج بر  عرف إال بواسطةوأحيااًن تذوب يف املباين اجملاورة هلا وال تُ 

ة نعكاس لطبيعاوهذا  ريةويغلب التواضع يف العمارة اللبنانية وتشكيلها يف الق اجلامع.
؛ لتناقضاتبني ا عباً نرى تالاللبنانّية شوارع القرية  ن، ففي جولة قصرية داخلالسكا

 فتوح.املق والواسع، الفاتح والغامق، املرتفع واملنخفض، املقفل و الضيّ 
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اد ن املو ضم دسة املعمارية اللبنانية يف الريف نفسها حمصورةلقد وجدت اهلن
 حجر البازلتو  ،انيةللبنيف اجلبال ااألبيض والتكنولوجيا املتوفرة، فكان احلجر الكلسي 

 البناءو  لبقاع،ا يف ّيةالطين العمارةاألسود والقاسي الذي يسهل صقله يف عكار ، و 
ملناطق  من ا كثرييفبعض املواد مشتكة وهناك  حلجر الرملي يف مدن وقرى الساحل.اب

ة الشمالية لبنانيال العناصر خمتلفة للمساكن اليت ظهرت يف اجلبكما توجد اللبنانية،  
  ها.ئابن واجلنوبية وجبل لبنان حيث اشتكت يف استعمال احلجر اجلريي يف

 
 لسقف كانن اان ولكدر وقد كان استعمال احلجر يف املباين الريفية شائعًا يف بناء اجل

تاء شل فصل كية  ن الطني املخلوط ابلتنب والذي كان خيضع لعملية الدحل يف بدام
 لتة قد حتوّ اجلميلية و والطبيعة اللبنانية املتسعة القو  كل فتة.  تعرضه للتشققبسبب 

 ن عمل اجلنسهبية مط ذلت وكأهنا خيو دخ  تدرجيياً بعمل "اجلاليل" إىل هندسة رائعة أُ 
 ة. طبقة الكلسيّ واد الن موكان لون املواد املستعملة هو لو  ،عة الواسعةالبشري يف الطبي

 
عديدة ومتنوعة تتالءم مع اإلطار االجتماعي ومع للعمارة اللبنانبّية األشكال التقليدية 

دت على األراضي اللبنانية منذ املساكن ج  األرض ومع الطبيعة، كل هذه األشكال وُ 
وحت املساكن  بل امليالدمساكن األلف الثالث قالبدائية اليت تكاد ختتلف عن 

ومل تكن العمارة اللبنانية حمصورة ضمن املواد املتوفرة فقط  ستقراطية املتطورة جداً.األرُ 
، فعلى سبيل املثال دة أيضًا من انحية الشكل بطريقة ال ميكن جتاهلهابل كانت حمدّ 

البحر وقد كان هلا مصاطب  على اجملاري اهلوائية وحنو منظركانت تُفتح   النوافذ
من الشمس واملطر وتسمح ابحلياة يف فصل الصيف حبيث تستطيع ها مسقوفة لتحمي

احلوائط واألسقف تتابط هبندسية وكانت  لة.أن تعيش خارج املنزل ضمن منطقة مظلّ 
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ويعطي استعمال الفتحات املتشاهبة ترابطًا شديدًا كما ممّيزة منفتحة على اخلارج، 
ل كل ذلك عقود ثالثية مرتفعة دة التابط. ويتخلّ ابه أحيااًن أشكااًل جيّ يعطي التش

ولكنها مرتبطة ابلتشكيل العام يف موقعها وأحيااًن يف حجمها. وتوجد نسب هذه 
الفتحات واألحجام بشكل يزيد من روعة التكوين الفراغي العام حبيث يرتبط اإلنسان 

يف األحجار غري ابرزة اللون أو السمك وتكون الوصالت  هبا دون أي شعور ابلنفور.
حبيث ال تؤثر على االنطباع املراد هبا إظهار احلائط احلجري كمساحة صلبة تفوق 

 مساحة الفتحات. 
 

 عطت العمارةأ "راً متطو  لبنانّيًا تقليدايً تصميمًا "هذه الدقة املتناهية اليت أوجدت 
 وهي ،ل صورةأمج اهاأعطو ة للبنانيّ ا قريةال خصّ  ذيز الاللبنانية طابعها اخلاص املميّ 

وق رفيع م عن ذتن مست بواسطة يد ماهرةومتناسقة األلوان رُ  ةمبثابة لوحة متكامل
  وتفكري متواضع.

 
 بيت حجري، سقف ترايب وحمدلة -

هي  ،"لتابسقف ا"يسّميها العاّمة يف الضنّية و كما أالبيوت ذات السقف الطين 
يريد لذي اذا من ا. و بسبب بساطتها ورمزيته قرويّونالالبيوت اليت ال تزال حين هلا 

ح قليالً دها أصبعد. دهجداأهله او أن يهدم الغرف الدافئة اليت نشأ هبا أرادته إمبلء 
 تابت الكن بيو لر، قطعوا العقد الثامن من العم ن ما بقي معمورًا منهااجدًا وسكّ 
  والصمود.ء اع للبقتناز  رغم أهنارى يف عدٍد من القما زالت على قيد احلياة يف الضنّية 
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بيعية، ار الطألشجاالقائم على جسور خشبية عبارة عن أجذع تتمّيز بسقفها التايب 
خرف، سيط مز بج حممولًة على أعمدة خشبية تتوسط الغرفة وغالبًا ما تكون ذات ات

ق ور الذي حلطال التزها و . السنون اليت مرت مل هتى السقفقابعة علفدائماً احملدلة أّما 
ذا ان يستعمل هكًا ما  البجبرياهنا من املنازل احلديثة أثّر يومًا على مشوخها وسطها. غ

عااًل حيمي فازاًل عكان فقدميًا ابألخص يف املناطق اجلبلية املرتفعة ء احلجر يف البنا
 .ومحاوة الشمس يف الصيفء الغرف من برد الشتا

 

يوت بجود و نوات املاضية مع تراجع يف الس "حدل"تراجعت نسبة إستخدام فعل 
 قرميد.ن الستُبدلت ببيوت ذات عمار حديث وسقف من ابطون أو ماالطني اليت 

املطر   أايميفاة أما تلك اليت بقيت، فتقبع على سطحها حمدلة. وتستعمل هذه األد
إن حدث و تاب، ال حلدل السقف وذلك منعًا لتشققه كونه مؤلفًا ابلدرجة األوىل من

تؤدي اىل لوقت لارور ماملياه اىل املنزل عرب هذه التشققات الصغرية، فتكرب مع تدخل 
عد ية تساديدإهنيار اتم. تتألف احملدلة من حجر مستطيل مدّور متصل مبسكة ح

ن رفعها ة وكالقدمياستعمال احملدلة يف حفالت األعراس اعلى دورانه. ولإلشارة شاع 
أايم  ر، أماملطسقف املنزل خالل هطول ا من قبل العريس داللة على قوته. حُيدل

ميكن و  .بيتال هطل مطر من تراب داخل غرف الصحو فُيمنع إستعمال األداة وإالّ 
راح ماة يف قرية  اهلو طننيرؤية احملادل يف كل قرى الضنّية التاثية، إاّل أن أحد املوا

 ه. يقتالسراج مجع عدداً كبرياً ومتنوعاً منها على سطح منزله ويف حد
 

ستبدال سقف الطني بسقف من ال اً مشروع قبيل احلرب اللبنانية طرحت الدولة
رب ألغت املخطط. يتمّيز البيت اللبناين القدمي ، لكن احلعلى امتداد الوطن الباطون

ويف فتة  بوسعه وعلو سقفه فكان يصل يف بعض األوقــات اىل اخلمسة أو ستة أمتار.
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الربد القارس تكون التدفئة يف املنزل مركزية، كناية عن موقد على احلطب يتوسط الدار 
قي غرف املنزل تظل بال كما تعّود سكان اجلبال على تسميتها. وابء الشتا "غرفة"أو 

تدفئة ويعتمد سكان املنزل يف معظم األحيان على أشعة الشمس يف النهار واألغطية 
 السميكة يف الليل. 

 
 بلدات وقرى الضني ة التقليدية وعمارهتا الرتاثي ة

 
رى لبلدات والقطيط اختيم ويف جولة توثيقّية يف أحناء الضنّية، ميكننا بعد الدراسة تقس

ة من العصر ملتأخر اة ية وعمارة املساكن فيها، واليت تعود بكاملها إىل الفت الضنّاو 
م مناذج ليت تضن االعثماين )القرنني الثامن عشر والتاسع عشر، ما عدا بلدة خبعو 

لى مية، علقداسكنّية تعود للقرن السابع عشر(، ابلتسلسل حسب مساحة حاراهتا 
 الشكل التايل: 

 
ث  ها حيكزي فياليت تتمّيز بوجود سوق مر  الكربى:البلدات التقليدية  -1

د البلدة ه مسجتوسطيكانت تشّكل ممرًّا للقوافل ومركزًا للتجارة الزراعية، 
ت ائالوساحتها، وتتمّيز بوجود حارات سكنّية فخمة شّيدهتا الع

ثالثية ها الناطر اإلقطاعية، تعكس خصائص البيت اللبناين األُرستقراطي بق
البسيطة  لبيوتار ار وحدائقها اخلارجية، ابإلضافة إىل إنتشوقرميدها األمح

ة من صنوعذات األسقف التابّية احملمولة على أعمدة وجسر خشبية م
 جذوع الشجر. وهذه البلدات هي:
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فيها السوق و يّن، العثما املركز اإلداري للضنّية هناية العصر بلدة سري الضني ة؛ -
ن الفنادق موعدد  سيةقليدية وعمارات ابطونية فرناملركزي، واجلامع القدمي، وبيوت ت

لذي يضّم نها، اموي واملطاعم القدمية يف وسط البلدة، وحارة آل رعد يف احلّي العل
ة، هد األغاويّ إىل ع عودتأمجل املباين السكنية وأفخمها يف الضنّية على اإلطالق واليت 

 التنمّية". و رعاية لل "الضنّيةواليت حتّول قسم منها إىل دار لأليتام التابع جملّمع 
يث الربج لدين حا فخر وفيها سوق وحارة عتيقة تعود إىل أايم األمري بلدة خبعون؛ -

 اليت كانت حتمل وُسرقت مؤّخرًا عتبة اببه 1618الذي حيمل امسه والذي بن سنة 
 د البلدةقع مسجة ينقش اهلالل والنجمة شعار الدولة العثمانية، وابلقرب من احلار 

سابع عشر قرن الال الكبري، وكانت خبعون تشّكل مركز احلكم واإلدارة للمنطقة خالل
ما ىل مدرسة. كليوم إت اوالثامن عشر، لذا يقع فيها بناء السراي العثمانية اليت حتّول
ع سع عشر ومطلن التالقر اتقع فيها حارة علوية متتاز ببيوهتا الفخمة اليت تعود لنهاية 

مد، وقد ل الصآلها ي أبنية مستقلة حتيط هبا حدائق، تعود مبعظمالقرن العشرين، وه
مستمراً  اآلخر ضهاُهدم بعضها أمام التمّدد العمراين، كما ال تزال أعمال هدم بع

ض منذ ألر احت وقت إعداد هذه الدراسة، وهو أمر  يؤسف له. وقد ُعثر حتت 
ة، على البلد سطو لقدمي أعوام، أثناء هدم أحد البيوت التاثية عند مدخل السوق ا

 جلوار. ايفحجر دائري ضخم يعود ملعصرة زيتون أو عنب وأبقي عليه معروضاً 
قع مية، يإسالوفيها سوق مركزي وحاراتن يف وسطها، مسيحّية و  بلدة عاصون؛ -

لبلدة، اوي من لعلاضمنها املسجد املركزي والساحة، وحارة أخرى مسيحّية يف احلّي 
 ، تقع خارجه الكنيسة.  وهو شبه مهجور حالياً 
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 مة تعود آللاتً فخضم بيو فيها حارة مغلقة وحمّصنة يتوسطها ف ناء، ت بلدة بطرماز؛ -
رن ىل مطلع القإتعود  ليتانغي، تُعّد من أقدم وأمجل مناذج الدور الكبرية يف الضنّية ا

 الثامن عشر، معظمها خمّرب من الداخل وأسقفها منهارة حالّياً.
اراهتا حمتتاز و عتيقة، فيها حارة قدمية وسوق صغري ومسجد الدلبة ال طاران؛بلدة  -

رّاهتا أدراجها وممعرجة و ملتبتّكب بيواتهتا على التّلة املشرفة على الوادي، وبطرقاهتا ا
 الضّيقة.

وخالل  سع عشرن التاوفيها السوق املركزي الذي تطّور هناية القر  بقاع صفرين؛ -
ات خل حار لدانسي، يتوسطه مسجد البلدة، وتقع خلفه إىل افتة اإلحتالل الفر 

ما عدا تلك  يطة ترابية،ا فبسيوهتبالبلدة القدمية املمّيزة بطرقاهتا الضّيقة واملتعرّجة، أّما 
 ملنطقة.اية يف رنسالواقعة يف السوق فهي تعرض أوىل مناذج األبنية الباطونية الف

 
رية وحافظت الصغ اهتايت متتاز حبار ال القرى التقليدي ة املتوس طة احلجم: -2

التابية،  ألسقفة واعلى عدٍد من بيوهتا التاثّية البسيطة املبنية ابحلجار 
لى عدها وبوجود املسجد الصغري أو الكنيسة يف وسطها. وميكن تعدا

 الشكل التايل:

ىل جسر ضافة إجرية، إوفيها مسجد وكنيسة وعدد  من البيوت احل قرية دير نبوح؛ -
جسر   أكربيعدّ و ي من قنطرتني جلّر املياه فوق الوادي يعرف جبسر القنطرة، حجر 

 قدمي يف الضنّية. 
 ة.وفيها مسجد وكنيسة وعدد  من البيوت التاثي قرية إيزال؛ -
 صغري، حي سكنة و وفيها كنيسة قدمية تعّد من أمجل كنائس الضّني قرية عيمار؛ -

 وطاحونة.
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 ثية اجلميلةالتا بيواتتهبقدمية وحّي سكّن صغري ممّيز وفيها كنيسة  قرية حبويتا؛ -
 أحدها يعلوه قرميد.

ة مت عتيق ة ودلبةوفيها مسجد قدمي وبيوت ذات أسقف ترابي قرية بيت الفقس؛ -
 بتها.

ود آلل مها يعثية أقدوفيها كنيسة قدمية وعدد من البيوت التا قرية كفر حبو؛ -
شًا للهال مل نقحتيت بيطار، وبيت يعود لعائلة بو ضلع ممّيز بعتبة اببه احلجرية ال

احدة جلّر عني و  من والنجمة والصليب يف آن، كما متر فوق وادي القرية قنطرة حجرية
 اضيهم الزراعية. املياه بناها أغوات آل رعد وآل اآلغا ضمن أر 

لقدمية بية ات التاوفيها مسجد قدمي صغري وعدد من البيو  قرية مراح السراج؛ -
قوفة ببعض ّات مسممر العهد وأخرى أحدث منها تشّكل حّياً متماسكاً تتخّلله أدراج و 

 البيواتت املعّلقة.
نة سندايجد الزة، ومسوفيها عدد  من البيوت التابية املميّ  قرية بيت حاويك؛ -

 املعّمرة.
لتاثية، يوت امن الب وفيها كنيسة قدمية هبا حمابس، وعدد قرية مراح السفرية؛ -

 أفخمها دار مهجورة مهّدم سقفها تعود إىل حنّا لّطوف.
 

ن البيوت ليل مدد قوهي اليت ال تزال حتتفظ بع القرى التقليدية الصغرية: -3
 هي:و ليّد، التاثية البسيطة، واليت ال يتجاوز عددها أصابع ا

 ة.لتاثياابية وفيها مسجد أساسه قدمي وعدد  من البيوت الت  قرية منرين؛ -
رة ن قنطحجري م ويف الوادي على النهر يوجد فيها جسر قرية حقل العزمية؛ -

 واحدة وطاحونة صغرية.
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سقف ات األذحلجرية فيها كنيسة قدمية وعدد  من البيوت ا قرية كهف املل ول؛ -
 التابية.

 ملهدمة.وفيها كنيسة وعدد  من البيوت التاثية ا قرية بشح ارة؛ -
 ملهدمة.وفيها كنيسة وعدد  من البيوت التابية ا قرية بشن اات؛ -
 ية.وفيها كنيسة قدمية وعدد  من البيوت التاث قرية اخلرنوب؛ -
 اثية.وفيها كنيسة قدمية وعدد  من البيوت الت  قرية القط ني؛ -
 وفيها عدد  من البيوت احلجرية التاثية. قرية القرين؛ -
 ة. وفيها عدد  من البيوت التابية التاثي قرية القمامني؛ -
 ثية.التا فيها عدد  من البيوت التابية قرية جريون و وادي سر ي؛ -
 هجورة.مبيوت حجرية  3فيه  موقع املزيرعة يف خراج قرية بتحلني: -

 

وهي قرى  :ثريةاي أأو جزئيًا وحتمل مزاالقرى الرتاثية املهجورة كليًا  -4
رب بب احل بسُهجرت ابلكامل، إّما قدميًا ألسباب جمهولة، إّما حديثاً 
كل ى الشة علاألهلية اليت دارت يف البالد، وهي حسب أمهيتها التاثي

 التايل: 

؛  - ُهجرت منذ مئة عام أو أكثر كما يظهر من بقااي بيواتهتا املنتشرة على قرية داراي 
امتداد التلة املطّلة على الوادي من ثالثة جهات، وهي واحدة من أقدم القرى يف 
الضنّية كما يبدو من بقااي معبدها الذي يظهر وكأنه كنيسة ضاربة يف التاريخ ورمبا 

ذلك أقدم معلم دين مسيحّي يف الضنية، تعود للحقبة البيزنطّية، وتشّكل إن صّح 
حيث عثران على حجر كبري مكسور حيمل نقشًا يشبه الصليب، كما على عدد من 
األجران املستطيلة واملصاطب احلجرية، وتتألف مداميك البناء من حجارة ضخمة 
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انتئة من الوسط، تعّد األضخم يف الضنّية وتضاهي حبجمها حجارة معابد السفرية 
ية، ويرّجح أهنا تعود حلقبة الرومان وتؤرّخ لوجود معبد يف نفس املكان قبل الرومان

إنشاء الكنيسة. ويقع جبوارها يف األرض حفرة كبرية بيضاوية الشكل حمفورة يف 
الصخر ال يُعرف إىل أين تؤدّي. ويوجد يف البلدة أيضًا خراب مسجد مكشوٍف يف 

سفل السنداينة والدلبة املعمراتن عند مدخل اهلواء، كما يروي األهايل يف اجلوار، يقع أ
 القرية، وال تزال عدة حجارة مقنطرة منها مبعثرة حتت الشجرتني. 

بلدة، إىل من ال  السفليقرية مسيحّية كانت بيوهتا ممتّدة يف احليّ قرية عصيموت؛  -
احلّي  ا إىلكاهنأن ُهجرت ألسباب جمهولة منذ أكثر من قرن وانتقل من تبقى من س

جورة لها مه، كعلوي حيث جند عددًا من البيوت احلجرية ذات األسقف التابيةال
ة ة، يوجد مقرب ملخرّباية اليوم ما عدا دار واحدة. ويف احلي السفلي وبني بيواتته احلجر 

رة، املعمّ  دلبهبا العديد من مصاطب القبور غري اإلسالمية منتشرة حتت شجر ال
   ّجح.اين هو املر ال الثحتمنه بقااي كنيسة قدمية، واإلوبقااي معبد قيل إنه يهودي وقيل إ

وافر توعدم  بب بعدهاقرية مسيحّية يف األساس تركها ساكنوها بسقرية حو ارة؛  -
 لدة أخرى يفبا إىل قلو وسائل احلياة فيها يف حينه خالل مخسينّيات القرن املاضي وانت

. رية تتوسطهايسة صغكنو ة املهدمة قضاء زغرات، اتركني وراءهم عدداً من البيوت التابي
 الصقًا للحيّ يدًا مجد وقد استقرت بعض العائالت التكمانية يف القرية وأنشأوا حّياً 

 منحوت رن كبريى جاملسيحي املهجور. وقد عثروا أثناء حفرهم أساس أحد األبنية عل
 من قطعة حجرية واحدة، يعود ملعصرة قدمية ورمبا رومانّية.

 
ة التاثية يف الضنّية بدءًا من منتصف القرن املاضي ملختلف أنواع تعّرضت العمار 

التشويه واإلمهال واهلدم املتعّمد، وال يزال العديد من مساكنها عرضًة للهدم هبدف 
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إنشاء أبنية ابطونية مكاهنا. وقد وقفنا على عّدة أعمال هدم متعّمد لعدٍد منها يف 
صة من البلدايت املعنية. األمر الذي بلدات خبعون وسري، وكلها مع األسف مرخّ 

يستدعي أن يكون هدف هذه الدراسة هو احلفاظ على ما تبقى من هذه األبنية 
اجلميلة والسعي عرب احتاد البلداّيت إىل تصنيفها مجيعًا كأبنية تراثية حممية مبوجب 
 القانون ومينع هدمها. وكانت جمّلة "صدى الضنّية" قد أعّدت حتقيقًا حتت عنوان

ة من ينقذ ما تبقى منها؟ إمهال مقصود وجشع جتاري آخذ  املباين التاثية يف الضنيّ "
، نورد يف ما يلي قسمًا مهماًّ 2015 "، صدر يف عددها الثامن شهر آبابالتساع

 منه:
 
اري آخٌذ جشع جتو صود ة من ينقذ ما تبقى منها؟ إمهال مقاملباين الرتاثية يف الضني  "

 "ابالتساع
.... 

 مساكن األغاوات يف سري:  -
ىل إاليت تعود  ملباينن اماترخييًا تُعترب بلدة سري مركز قضاء الضنية، وفيها عدد كبري 

ته ونزحوا ات بلدغاو عهد األغاوية، ومع أفول ذلك العصر، ترك عدد كبري من ورثة األ
 بار.والغ الصمت طهاعنها، اتركني القصور وبيوت العقد والقرميد األمحر وحيدة، حيي

ويف سوق سري القدمي، يتناقل السكان اليوم شائعات مفادها أن أحد بيوت العقد اليت 
ميتلكها آل رعد، ستباع ألحد جتار البناء، من أجل هدمها وإقامة مبىن شاهق. يف 
املقابل تنفي مصادر العائلة ذلك مشرية اىل استمرار ملكية آل رعد للمبىن اململوك 

و  عد وشقيقه عبد الرمحن رعد، مع ترجيح عرضه للبيع. من املرحومني عمر قاسم ر 
 ال يقل ريتلفت املصادر نفسها أن جمموعة البيوت اليت ميتلكها آل رعد يف س
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شتاه د. اأقدم بكثري إذ أن البيت الذي  مئة سنة، مضيفًة أن هناك بيواتً  عنعمرها
 الصياح ال يقل عمره عن املئيت سنة.

لرغم من وية وابألغااليت كانت يف يوم من األايم مركز اوعن سبب إمهال هذه البيوت 
ا األبناء د تركهقيوت أن أغلبية الب»د راغب رعد ق السيّ استمرار وجود آل رعد، يُعلّ 

 فكر بتميمائلة تُ الع وعما إذا كانت «.بعد موت اآلابء وسافروا ونقلوا عملهم للخارج
تمتع بعض ضرة ويحا عائلة ما زالتهذه البيوت التاثية ذات القيمة، خصوصاً وأن ال

بصورة  يبادر فرد هذا املوضوع شخصي، كل»أفرادها حبالة ميسورة، جييب السيد رعد 
ذا الشأن ل يف هتدخفردية وال يتم العمل فيه على أساس عائلي، فرابطة آل رعد ال ت

 وانكا  عندما لعائلةافراد حصاء هذه البيوت، وأأنإنه مل يتم أويشري «. على اإلطالق
، مههم لعائلةا جتديد إرث همأصحاب شأن مل يكونوا كتلة موحدة، أغلبيتهم ال يهم

نزعة سار الحنا بتعليم أوالدهم وأتمني فرص عمل الئقة. ويشري إىل اً ابت حمصور 
فهناك  مهم، ال هت «رشنياملستق» العائلية ابلفقراء الذين يتغنون ابلبيك واآلغا، أما 

 «.ما الفرق بني البيك واألغا انس من بيت رعد ال يعرفون
 

 داخل املبىن القدمي:  -
ويف زايرة لذلك البيت األثري، ميكنك التأكد من سالمة البناء، إبستثناء السقف 
الذي هبط بفعل الزمن واإلمهال، قبل ابب املدخل توجد ابحة واسعة يتوسطها حبرة 

جتد املوقدة ما زالت  وانفورة ماء، ومن مث تنتقل اىل الداخل بباب مشرع، يف الداخل
نتظار موسم املطر، وكذلك فتحة التهوئة يف أعلى اجلدار، أما اب مكاهنا منتصبة

اجلدران املطلية ابلدهان األخضر الفاتح، فتفتقد إىل صور أهل البيت الذين هجروها، 
وحده السقف املتهالك واألعشاب النامية تروي لك قصة الزمن، أما العقد املرصوف 
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ما زال  ويؤكد بعض السكان يف حميطه أن التميم  اللحظة. قائماً حتال بدقة فما ز 
ممكنًا بسبب قوة األساسات وأن العقد ما زال قائمًا . ويتساءل بعض األهايل عن 

من ميكنه اليوم تشييد بناء كهذا؟ وهل »القول:  يتددسبب ترك هذا البناء وإمهاله، و 
 «. سيتك ليدمر وتباع أحجاره ابملفرق

 
القدمية،  حلجريةاوت وما يلفت النظر يف أحناء الضنية إقامة طوابق إضافية فوق البي

ذي اإلمهال ال سؤوليةمرثة ل بعض األهايل الو وحيمّ  تشوه الطابع القدمي لألبنية القدمية.
دة أدى إىل ن البلموح تعرضت له هذه املباين، فاخلالف بينهم على تقاسم التكة والنز 

ط اىل أن تسق مهملة باينويلفت مراقبون أن أسلوب ترك امل اليت تعانيها.احلالة الرديئة 
ت منطاً يها، ابعل ومن مث تشييد مرافق جديدة مكاهنا عوضًا عن ترميمها واحملافظة

بلس حيث ينة طرامالحظته بسهولة يف مد معتمداً يف أكثر من منطقة لبنانية، وميكن 
سيارات وقف لل ميهبط من أجل حتويله اىلل ا"إجن"وعلى سبيل املثال ترك مسرح الـ

ال يف صور إجودًا مو  وابلرغم من كل الوعود اليت أطلقها املستثمرون فاملبىن مل يعد
 ساحة التل القدمية. 

 
 منازل صامدة:  -

ويف جولة موازية يف سري، تنبهر ابلنظر إىل بعض املنازل اليت تعود إىل عهد اآلغاوية 
 السريع، وأييت مبقدمها جمموعة البيوت اليت مت حتويلها إىل واليت جنت من املد العمراين 

مركز مؤسسات الرعاية اإلجتماعية: دار األيتام اإلسالمية واليت توسط نزار رعد حفيد 
جزار رعد لبيعها، ومت ترميمها هببة من الرئيس جنيب ميقايت، وكذلك أحد املنازل اليت 

، ابإلضافة إىل بيت سرحان رعد، أما اشتاها د. مجيل الصياح ورممه وحافظ عليه
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منزل ملحم بيك رعد والذي يُوصف ابألهم على اإلطالق حسب البعض، فهو ما 
ً ما أييت مالكوه ،    زال قائماً ابلرغم من كونه غري مسكون بصورة دائمة، والذي اندرا

 الذي يعترب منوذجاً عمرانياً اندراً.كما يتغن العارفون ببيت د. بالل الصياح 

نه ل إيقو  كن،يروي أحد األشخاص خربية تربز مدى جهل البعض بقيمة هذه األما و 
ما ألصلي، وعندقدمي اال وقام بتنقريه إلعادة إبراز احلجر والعقد اً قدمي إشتى مكاانً 

مسنت، ني واإللطابجاءه أحد البنائني قال له كم تدفع يل ألُلبّس لك هذا املكان 
طمس  لب منههو يطو لكي يُعيده إىل حالته األوىل نه دفع آالف الدوالرات إفيجيبه 

 ؟!مجاله جمدداً 
 

 خربة خبعون:  -
 "،خربة"ابلـ ف تعر  واليت كانت قلب الضيعة ويف بلدة خبعون أصبحت املنطقة القدمية

فتح طريق و ال واليت هدم جزء من بيوت العقد اليت كانت قائمة فيها عند توسيع
لتداعي، وكة لمت  األوتوستاد، وكذلك فإن بعض البيوت اليت ما زالت قائمة اليوم

فعل هطول نتني بذ سيغطيها الغبار والركام، ويؤكد األهايل أن أحد املنازل سقط من
 املطر الغزير.

 
ظة على احملافو ة، لعائالت البخعونية السكن يف الضيعة القدميوتستمر العديد من ا

ديدة، كما بنية جأاء بيوهتا، يف حني قامت بعض العائالت هبدم األبنية احلجرية إلنش
توستاد ن األو ب محصل يف أحد البيوت اليت ميتلكها آل هللو والذي يقع مبكان قري

 اجلديد. 
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ريني، حيث  السو زحنياملهملة اىل مأوى للنا ويف بلدة عاصون حتولت املباين القدمية
البيوت  مشكلة تبطوتر  أصلحوها مبا تيسر هلم وسكنوها عوضاً عن البقاء يف العراء.
م لبلدة وتركهة عن ايحياحلجرية القدمية يف بلدة عاصون بنزوح العديد من العوائل املس
ع اخلفان ملن بلوكاتو  نهلا، وعدم إصالح ما خترب من أبواب ونوافذ أو إقفاهلا ابلباطو 

  املتسللني من الدخول إليها.
 

 ةلضني  اأنواع األبنية األثري ة والرتاثي ة اليت مت  توثيقها يف 
 

ة، ومائّية.. اريّ دوسكنّية، وإ ة،ختتلف األبنية األثرية والتاثية يف الضنية بني حربية، ودينيّ 
 وغريها، وميكن تعداد أنواعها على الشكل التايل:

 املعابد الرومانية -1

 املدافن الرومانية -2

 القالع الصخرية -3

 األبراج احلربية -4

 مواقع ثكنات حربية -5

 السراايت -6

 املقابر والنواويس احملفورة يف الصخور -7

 املقابر يف اهلواء الطلق -8

 املقامات الدينّية -9

 اجلوامع واملساجد واملصلّيات -10
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 الكنائس واألديرة -11

 املزارات -12

 الطواحني -13

 املعاصر -14

 األبرية -15

 خزاانت مياه -16

 قناطر املياه -17

 اجلسور -18

 الطرقات املبنية  -19

 القصور -20

 احلارات والدور -21

 البيوت التابية -22

 األسواق -23

 الفنادق -24

 


