الضِّّنّية
دراسة حول تاريخ ِّّ

اثية
وتوثيق معالمها
األثرية والتر ّ
ّ
مقدمة
ّ
تهدف هذه الدراسة الميدانية ،التي استغرق إعدادها نحو عا ٍم تقريباً ،بتكليف من اتحاد

بلديات
ّ
األثرّية

القديمة

الضنية وتوثيق معالمها
وبناء لمقترحنا ،إلى تسليط الضوء على تاريخ
الضنية
ّ
ّ
ً
يخية والمخطوطات والوثائق
وأبنيتها التراثية ،وذلك استناداً إلى المصادر التار ّ
المؤرخ األستاذ الدكتور عمر تدمري من جهة ،وأيضاً إلى
التي وقف عليها
ّ

الميدانية التي قمنا بها في المنطقة من خالل التجوال والبحث في كل بلدة
الدراسة
ّ
وقرية على امتداد مساحة القضاء ،وتوثيق المعالم واألبنية فيها وتصويرها بشكل دقيق
انية.
وتحديد حقباتها
يخية والعمر ّ
بناء للمعطيات التار ّ
ّ
الزمنية ً
وتنقسم الدراسة في داخلها إلى ثالثة أقسام:
الضنية وتسميتها وأعالمها
األول :القسم الموثّق الذي يتناول صفحات من تاريخ
ّ
 ّيخية في العصور الوسطى مرو اًر بالفترة العثمانية ووصوالً إلى فترة
وأحداثها التار ّ
اإلحتالل الفرنسي.
ّ
يؤرخ بشكل موجز للحقبات التاريخية القديمة
 الثاني :القسم األثري والمعماري الذي ّتم توثيقها فيها ،كما
قبل اإلسالم في
ّ
الضنية من خالل تحليل المواقع األثرية التي ّ
التقليدية لتخطيط قراها وعمارة مساكنها التراثية.
يتناول الخصائص
ّ
يضم
 الثالث:ّ
وقرى
الضنية
ّ
التسمية).

مصورة للمعالم األثرّية واألبنية التراثية في بلدات
قائم ًة إحصائية
ّ
(حسب تسلسل أسماء القرى
األبجدي مع نبذة عن أصل هذه
ّ
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األول
القسم ّ

الضِّّنّية
صفحات من تاريخ ِّّ
المؤرخ أ .د .عمر عبد السالم تدمري
ّ

الموقع الجغرافي
ّ
تق ععع «الض ع ّعنية» ف ععي الش ععمال مع ععن الجمهوري ععة اللبناني ععة ،ف ععي منطق ععة المنحع ععدرات
عر عععن
الغربيععة ألعلععى قمععم جبععال لبنععان حيععث قمععة القرنععة السععوداء التععي ترتفععع  3088متع ًا

جبعة
شماال :جبال وسهول عكار ،وشرًقا :الهرمعل وبعلبعك،
يحدها
ً
سطح البحرّ ،
وجنوبعاّ :
ً
بشع ّعري والزاويععة ،وارًبععا :الزاويععة وبلععدة المنيععة عنععد سععاحل مععر السلسععلة بسععفح جبععل تربععل
المشرف على مدينة طرابلس.

وتُعع ّعد مرتفعععات الضع ّعنية وأوديتهععا جععزًءا طبيعبيععا مععن سلسععلة جبععال لبنععان الغربيععة،
عتاءا ،وتن ّعوا تضاريسعها وكثعرة
قديما من السكان ّإال ًا
ًا
ونظر ُ
لخ ّلوها ً
نادر لمناخهعا القاسعي ش ً

ااباتها التي تأوي إليها الوحوش الضواري والحيوانات المفترسة ،فلم تُععرف باسعم خعاص
يميزه ععا ع ععن المن ععاطق المحيط ععة به ععا ،وله ععذا كان ععت تع ععرف بجب ععل لبن ععان ال ععذي يعن ععي
به ععا ّ
عديما
البيععاح حيععث يكسععو الععثلا هاماتهععا أكثععر أيععام السععنة ،وهععذه التسععمية كانععت تُطلععق قع ً
علععى كامععل سلسععلة جبععال لبنععان ،مععن النهععر الكبيععر الجنععوبي شععماالً حتععى ن عواحي صععور

يؤي ععد م ععا يق ععال إن اس ععم «مقاطع ععة
جنوب ععا ،ول ععيس م ععن دلي ععل علم ع
عي مقن ععع ّ
وجب ععل عامل ععة ً
ٍّ
الضع ّعنية» يونععاني األصععل ،فتععاريخ هععذه الجبععال يعععود إلععى مععا قبععل حكععم اليونععان لهععا بعع ّعدة
قرون.
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الضنية في العصور القديمة قبل اإلسالم
ّ
بالس عر األول»
فقععد جععاء فععي أقععدم أثع ٍعر مععدون عععن «لبنععان الجبععل» أليععام «تفععالت ّ
ملك آشور بين سنتي  1114و 1070ق.م .ما يلي:

طعععت األشععجار للحصععول علععى خشععب األرز
«ذهبععت إلععى لبنععاني (لبنععان) حيععث ق ّ

الععالزم لهيكععل انععو وأدد ،اإللهتععين العظيمتععين ،وحملععت ذلععك إلععى آشععور ،أتممععت بعععد ذلععك

أمورو بكاملها».
أمورو (سورية) وقد أخضعت بالد ّ
سيري إلى بالد ّ

وبعععد بضعععة قععرون أتععى ملععك آشععور «نص عربعل الثععاني» بععين  859-883ق.م،
أيضعا ،حتعى
وانتصر على ملعك كعركميش الحثّعي ،وملعك حثينعا ،وملعك أريبعو ،وهعي حثّيعة ً
أمورو (سورية) ،فأمر بنقش ما يلي:
وصل إلى ّ

« ...ثععم اسععتوليت علععى جبععل لبنععان بكاملععح ،ووصععلت البحععر الكبيععر الععذي يحععاذي

بععالد أمععو ّرو ،وقععد اسععلت أسععلحتي فععي ميععاه البحععر العميععق وقع ّعدمت ضععحايا مععن الكبععاش
لجميعع اللهعة ،وكانعت الضعريبة التعي حصعلت عليهعا معن معدن السعاحل  -صعور وصعيدا
ومحالتععا (ط عرابلس) ومععن أرواد ،التععي هععي جزي عرة فععي البحععر -تتكععون ممععا يلععي:
وجبيععل
ّ
الع ععذهب والفضع ععة والقصع ععدير والنحع ععاس واألوعيع ععة النحاسع ععية والثيع ععاب الكتانيع ععة المزخرفع ععة
الحواشي ،والقرود والسعادين ،وخشب األبنوس وخشب الالرصيني».

ويشير الملك في النقش إلى أنح ِ
صعد إلى جبال أمانوس ،حيث قطعع الكثيعر معن
األشجار من األرز والشربين ،وبعث بذلك كلح إلى بالده.

()1

()1

لبنانيات ،د .نقوال زيادة ،ص.169
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ويستوقفنا ما جاء فعي ّأول العنقش قولعح« :ثعم اسعتوليت علعى جبعل لبنعان بكاملعح»،

جبعة بش ّعري والحعدث فحسعب ،بعل كعل سلسعلة الجبعال
أي ليس ما ُيععرف بجبعل األرز فعي ّ
الضنية وال تزال.
حيث توجد اابات األرز بكثرة في جبال
ّ
أيض ععا ع ععن «عك ععار» و«الك ععورة» وايره ععا ،فه ععل
وم ععا يق ععال ع ععن «الض ع ّعنية» يق ععال ً
يعرف أحد ما هو اسمها قبل الفتح اإلسالمي؟

الض ّنية
قدوم
اليمنيين وتسمية ّ
ّ
إن الباحععث ف ععي ت ععاريخ «لبن ععان» ّإب ععان العص ععور اإلس ععالمية األول ععى يج ععد ص عععوب ًة
مادتععح ،لضععحالتها وتبعثُرهععا فععي المصععادر ،فكيععف إذا كععان البحععث عععن
بالغ ع ًة فععي جمععع ّ
بقعععة صععغيرة مععن بععالد الشععام كانععت شععبح خاليععة مععن السععكان ،مثلهععا مثععل عكععار والكععورة،

بشري وبالد البترون وجبيل وكسروان وايرها؟
وجّبة ّ
ُ

بوصف ٍ
ٍ
فتحهعا وتمصعيرها
واذا كانت مدن «لبنان» الرئيسية لم تحظ
شاف لكيفية ْ
ِ
الض ع ّعنية لع ع ّعدة ق ععرو ٍن
بع ععد ذل ععك ،ف ععال ا ارب ععة ف ععي أن تغي ععب معلوماتن ععا ع ععن ق ععرى ومع عزارا ّ
متواصلة حتى أواسط القرن السابع الهجري /الثالث عشر الميالدي ،حيث نبعدأ بعالوقوف
على بعح أسماء القرى واألماكن التي ال يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة.

ف ع ععال «الواق ع ععدي» وال «اليعق ع ععوبي» وال «ال ع ععبال ُذري» وال «خليف ع ععة ب ع ععن خي ع ععا » وال

األزدي» وال «ابن أعثم الكوفي» وال «ابن جريعر الطبعري» وال «المسععودي» وال ايعرهم
« ْ
ِ
الضّنّية» أو قرية من قراها!
وايرهم من
المؤرخين األوائل ذكروا « ّ
ّ
لذلك ،علينا أن نتلمس بععح المعطيعات ممعا كعان يعدور معن أح ٍ
عداث ُقعرب وحعول
ُْ
ّ
ّ
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ِ
عوي
« ّ
الضّنية» .ويستوقفنا في حركة الفتوحات اإلسالمية األولى لبالد الشعام الحضعور الق ّ
ِ
الص ع ع ّعديق» ،ɡ
للقبائ ع ععل العربي ع ععة اليمني ع ععة ،إذ أرس ع ععل ّأول الخلف ع ععاء ال ارش ع ععدين «أب ع ععو بك ع ععر ّ
جناحعا
اعا ُملِّبعين
الصحابي «أنس بن مالك» إلعى العيمن يعدعو أهلهعا للجهعاد ،فخرجعوا ُسعر ً
ً
ّ
ٍ
عؤرخ
وجم ع ٍعع عظ ععيم ،حس ععب تعبي ععر الم ع ّ
جناح ععا ،وقبيلع ع ًة قبيل ععة ،وب ععرز األ ْزد ف ععي ع ععدد كبي ععر ْ

األزدي» فععي كتابععح «تععاريخ فتععوش الشععام» (ص  9و ،)16والععذي لععم
«محمععد بععن عبععد د ْ
يصلنا منح سوى جزٍء يسير ،وضاا أكثره ،وكان يؤمل أن نقف منعح علعى وص ٍ
عف شعامل
ْ
المؤرخين «ابعن جريعر الطبعري» فلعم
لحركة الفتح في ساحل الشام ،وخاب أمُلنا في شيخ
ّ
يععذكر كلم ع ًة واحععدة عععن «لبنععان» أو الفععتح اإلسععالمي لسععاحل دمشععق والشععام فععي كتابععح
الرُس ععل والمل ععوك» ( 10مجل ععدات) ،م ععع أن ععح ن ععزل بي ععروت وحف ععظ القع عرآن
الض ععخم «ت ععاريخ ل
الكريم فيها ،إلى أن أخبرنا «البال ُذري» في كتابح «فتعوش البلعدان» أن العذي فعتح طعرابلس

األزدي» فععي أوائععل خالفععة «عثمععان بععن
الشععام هععو القائععد الصععحابي « ُسععفيان بععن مجيععب ْ
عّفع ععان»  ɡح ع عوالى سع ععنة 25ه ع عع 645/.م .و«سع ععفيان» مع ععن أ ْزد الع ععيمن ،وهع ععو الع ععذي بنع ععى
الحصععن المعععروف باسععمح فععوق نهععر طعرابلس بأيععدي جنععوده مععن الصععحابة والتععابعين ،وال
أن بيععنهم مععن أبنععاء قبيلتععح اليمنيععة ،إن لععم يكععن أكثع ُعرُهم ،وكععان «سععفيان» يتععوّلى
شععك فععي ّ
القضاء بمدينة بعلبك قبل فتح طرابلس ،وهنا ُيطرش السؤال :ما هي الطريعق التعي سعلكها

الضّنية؟
بجنوده من بعلبك إلى طرابلس ،وبينهما جبال ّ

الضّنية ،أم العكس؟
ويطرش سؤال آخر :هل ُفتحت طرابلس قبل ّ
ُ
بالضّنية بين بعلبك وطرابلس؟
ومتى استوطن اليمنيون الجبال التي ُعرفت ّ
هل كان ذلك بعد فتح بعلبك (15هع ).أم بعد فتح طرابلس (25هع).؟

الضّنية بهذا االسم؟
ويبقى السؤال
األهم :لماذا ُس ّميت ّ
ّ
عؤرخ الحععافظ «شععمس الععدين الععذهبي» (ت 748هعع ).فععي كتابععح «المشععتبح
يقععول المع ّ
المعجم ع ع ععة -أي المنقوط ع ع ععة-
فع ع ععي الرج ع ع ععال» (« :)409 ،408/2بن ع ع ععو ّ
ضع ع ع ّعنة :بالض ع ع ععاد ُ
-5-

المكسورة ،ونون مشددة ،وهم خمسة قبائل:
ففي ُقضاعةِ :
ضّنة بن سعد ُهذ ْيم.
وفي عذرةِ :
ضّنة بن عبد.
ُ
وفي هذيلِ :
ضّنة بن عمرو.
ُ
وفي أسدِ :
الحالف.
ضّنة بن ّ
األزدِ :
ضّنة بن ُفالن».
وفي ْ
ويقول كاتب هذه المطالععة «عمعر تعدمري» :إن معن ُقضعاعة« :عكعار الُقضعاعي» العذي
أقطع ععح الخليف ععة األم ععوي «م ععروان ب ععن الحك ععم» جب ععال وس ععهول عكع عار ب ععين س ععاحل البح ععر
وس ّميت باسمح ،بين سنتي 65-64هع.
وحمصُ ،
الع ْذري البيروتي ،وهعو ج ّعد «العبعاس بعن الوليعد بعن م ْزيعد» العذي
ومن ُع ْذرة :م ْزيد ُ
كان مقرًئا وعليح ق أر «الطبري» القراءات.
()1

األزد :سفيان بن مجيب فاتح طرابلس.
ومن ْ
أيضععا :الصععحابي «أبععو هري عرة» وهععو «الدوسععي» مععن الععيمن ،وقععد
ومععن ْ
ديععين ً
األز ّ

رابط مع أنس بن مالك ،وعبد د بن مسعود ،وأبي الدرداء األنصاري ،في حص ٍعن بم ْعر
السلسلة الواقع بسفح جبل تُْرُبل على ساحل البحر.

اليمنيين« :إبراهيم اليماني» من أصحاب « ُسفيان الثعوري» وهعو العذي أشعار
ومن
ّ
األزدي الد ْوسعي» وهعو فعاتح جزيعرة
عليح أن ُيرابط بساحل الشعام .و« ُجنعادة بعن أبعي أُمّيعة ْ
روِدس وجزيرة كريعت ،وجزيعرة كيزيكعوس ،وكلهعا فعي عهعد معاويعة بعن أبعي سعفيان .و«ذو
الحميععري» وهععو ممععن شععارك فععي فععتح بعلبععك ،وايعره .وكععل هعؤالء مععن بنععي ِ
ِ
ضعّعنة،
الكعالا ْ
ِ
حسععب قععول «الععذهبي» ،ولععيس لبن عي
والععيهم تُنسععب « ّ
الضع ّعنية» بجبالهععا ووديانهععا وُق ارهععا ْ
ضمرة كما قال الشيخ محمد كامل البابا في كتابح عن طرابلس.
()1

ابن العديم ،بغية الطلب في تاريخ حلب -مخطو بمكتبة آياصوفيا رقم .6036
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عؤرخ الن ّس ععابة «اب ععن ناص ععر ال ععدين الدمش ععقي» ف ععي كتاب ععح «توض ععيح
وق ععد نق ععل الم ع ّ
عاال للشععك أن
المشععتبح» ( )10/5مععا ذك عره «الععذهبي» ،وأوضععح ص عراح ًة بمععا ال يععدا مجع ً
جبعل الض ّعنيين المنسعوب إلعى بنعي ِ
ض ّعنة هععو« :الجبعل العذي علعى سعاحل بحعر الشعام مععن
ّ
الضعِعنّي ،»...وهعذا القععول
أعمعال طعرابلس فيععح ع ّعدة قُعرى ،يُنسععب إليعح :إبعراهيم بعن عسعكر ِّ
ِ
ٍ
أي تأويل.
أي قول آخرُ ،
ويلغي ّ
الواضح ُي ْبطل ّ
ِ
الض ع ع ّعنّيين ،ق ع ععال :إن م ع ععن
وك ع ععان «ال ع ععذهبي» بع ع ععد أن ذك ع ععر األوائ ع ععل م ع ععن قبائ ع ععل ّ
ِ
ِ
الضعّعني» معات يععوم فععتح طعرابلس (688هعع/.
المت ّ
عأخرين مععن بنععي ضعّعنة« :عمعر بععن حمععل ّ

ط ععب ال ععدين الي ععونيني» فععي كتاب ععح «ذي ععل مع عرآة الزم ععان» (
عؤرخ « ُق ْ
1289م ،).وذك عره الم ع ّ
عائال« :عمع ععر بع ععن حمع ععل البقرصع ععوني مع ععن جبع ععل
 )230/1ونسع ععبح إلع ععى قريع ععة بقرصع ععونا قع ع ً
ِ
الضِّنيين».
ّ
وقد حضر «عمر البقرصوني» و« ُقطب الدين اليعونيني» حصعار طعرابلس بقيعادة
السععلطان المنصععور قععالوون ،وفععي أثنععاء ذلععك روى «البقرصععوني» لليععونيني هععذه ل
الطرفععة
عن شيخح «أبي الروش عيسى بن أحمد بن إلياس اليونيني» ال ازهعد الكبيعر (ت 654هعع/.

1256م ).فقععال« :إن الععدودة ركبععت أشععجار التفعاش عنععد أهععل بقرصععونا وأعطبتْهععا ،فسععألوا
طويعّعة صععغيرة علععى شععكل ِحع ْعرز،
عرزا ،فأعطععاهم ورقععة م ْ
الشععيخ عيسععى أن يكتععب لهععم ِحع ً
أخصبت أشجار التفاش
فشمّعوها ،وعلّقوها على شجرة ،فزالت الدودة عن الوادي بأسره ،و ْ
طععا ،وبق عوا علععى ذلععك سععنين فععي حياتععح وبعععد وفاتععح ،ثععم
بعععد أن يبسععت وحملععت حمْع ًعال مُْف ِر ً
خشوا من ضعياا ِ
الحعرز ففتحعوه لينسعخوه ،فوجعدوه قطععةً معن كت ٍ
عاب ورد علعى الشعيخ معن

حماة ،فندموا على فتحح ،وشمّعوه وعلّقوه من جديد ،فما نفع ،وركبت الدودة األشجار»!

ِ
الض ّعنّية» أكثععر األسعماء التعي نالهعا الغلععط والتحريعف والتصعحيف فععي
ولع ّعل اسعم « ّ
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لكتُععب الت عراث ومعظمهععم
المصععادر التاريخيععة ،وذلععك نععاتا عععن اللن ّسععاخ ،وعععن المحّققععين ُ
ليسوا «لبنانيين» ،بل أالبهم مصرّيون ال يعرفون أسعماء األمعاكن فعي بعالد الشعام ،ومنهعا

فيغلطون في كتابة أسمائها ،وهو كثير فعي عشعرات المصعادر التعي وقفنعا عليهعا
«لبنان» ْ

الضع ع ّعنية» أو
خع ععالل مطالعاتنع ععا لسع ععنوات طويلع ععة ،ولع ععم يقتصع ععر التحريع ععف علع ععى كلمع ععة « ّ
أيضا بلدة بخعون ،ووادي ْم ِرِّبين.
« ّ
الضّنيين» فحسب ،بل طال ً

ِ
الض ّعنّية معا ورد فعي ترجمعة «أبعي العبعاس أحمعد
فمن التحريفات التي طالعت جبعل ّ
ِ
لبكععي الشععافعي» أنععح تععوفي سععنة 699ه عع1299 /.م.
محسععن بععن ملِع
البع ّ
عي األنصععاري ْ
بععن ّ
ّ
بقريععة مععن جبععل الظنععين (!) وقيععل :مععن جبععل الظنينععي (!) -وكععان البعلبكععي هععذا فع ّعر مععن
بعلبك ولجأ إلى بخعون فمات بها ،فورد اسم «بخعون» بلفعظ «بجععون» (بعالجيم) ،واسعم
()1
بكع ععي ،فع ععي (طبقع ععات
الجبع ععل( :جبع ععل الطبع ععين)!  -وأورد المحّققع ععان الترجمع ععة نفسع ععها للب ْعل ّ
المثنع ععاة
عافعيين ،البع ععن كثيع ععر) وذك ع ع ار بخعع ععون علع ععى أنهع ععا «تجعع ععون» (بالتع ععاء ّ
الفقهع ععاء الشع ع ّ
ِ
الجمععان ،لبععدر الععدين
والجععيم)! وجبععل الض عّنّية عنععدهما :جبععل المصيصععي؟! وفععي (عقععد ُ
الع ْينععي  )108 /4أورد المحقععق جبععل الضع ّعنية ب ع (جبععل الظنععين)! كمععا أثبعت محّقععق كتععاب

«ذيل مرآة الزمان» د .حمزة عباس -وهو عراقي -بخعون علعى أنهعا «بجععون»! بعل إن

المنج ععد الععط فععي تحقيقععح لكتععاب (تع عراجم
المحقععق الدمشععقي المعععروف د .صععالش الععدين
ّ
األعيععان ،للبععوريني  )63 /2فععذكر الشععيخ «أحمععد النجعععوني الط عرابلس الضع ّعني» .وأثبععت

محقق (المنهل الصافي البعن تغعري بعردي « :)67 /2جبعل الظنعين» ،وذكعره «البر ازلعي»
عحح «الععذهبي»
فععي (المقتفععي علععى كتععاب الروضععتين -بتحقيقنععا) جبععل ّ
الظنيععين .وقععد صع ّ
ِ
الضِّنّيين»(.)2
هذه النسبة إلى «جبل ّ

الشافعيين ،للعّبادي ،بتحقيق د .أحمد عمر هاشم ،و د .محمد زينهم
( )1انظر :ذيل طبقات الفقهاء
ّ
محمد عزب -ص .126
()2

انظر :تاريخ اإلسالم -بتحقيقنا -المجّلد  /52ص.388
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تقدم ما ذكره «األ ْسنوي»( )1وهعو يتعرجم البعن ملِعي البعلبكعي
واألعجب من كل ما ّ
ّ
المتوفى ببخعون ،فقال إنها «نخعون من جبال الطنيبيعين ،بيعاء النسعب بععد الطعن؟ وبععد
الباء ياء ونون الجمع ،وهو جبعل بعين طعرابلس وبعلبعك ،أهلعح رافضعة»! وقعد عّلعق محّقعق

الج ُبععوري الع ارق ععي علععى لفععظ «الطنيبي ععين» بالحاشععية فق ععال:
الكتععاب صععديقنا د .عب ععد د ُ
«كذا في األصول ،ولم أجدها في كتب البلدان»!

وأقول :هذا تخلعيط فعاحش معن المؤّلعف األسعنوي المصعري ،وتقصعير فعي التحقيعق

الج ُبوري ،رحمح د .ومثل هذا كثير.
من الدكتور ُ

ِ
الضع ّعنّيين»  -بكسععر الضععاد -
والخالصععة ممععا تقع ّعدم ّ
الضع ّعنّية» و« ّ
تؤكععد علععى أن « ّ
اسععم للجبععل الععذي يقععع شععرقي ط عرابلس ،بينهععا وبععين بعلبععك ،والنسععبة المشععهورة الن هععي:
ّ
ِ
ِ
الضّني».
الضّناوي» بدل « ّ
« ّ

للضّنية في عصر المماليك
الحضور
التاريخي ّ
ّ

()1

طبقات الشافعية .463 /2
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عهد السلطان الظاهر بيبرس
ِ
الضع ّعنّية فععي المصععادر فععي عهععد السععلطان الملععك
يبععدأ الحضععور التععاريخي لجبععال ّ
عدءا معن حعوادث سعنة 666هعع1268 /.م .إذ يعذكر
الظاهر بيبرس ُ
الب ْن ُدقداري ،وبالتحديد ب ً

«ابع ععن عب ع ععد الظع ععاهر» ف ع ععي «الع ععروح ال ازه ع ععر فع ععي س ع ععيرة الملع ععك الظ ع ععاهر» -ص -30
«الض ععنين» ،و«اللن ععويري» ف ععي «نهاي ععة األرب» (« )305/30الطني ععين» فق ععاال إن المل ععك
الظاهر وصل فعي أولعى حمالتعح علعى طعرابلس يعوم  15معن شعهر شععبان 666هعع /.أول
تعدياتععح
معععا قععد كثُععرت ّ
ّأيععار 1268م .وكععان «بوهمنععد السععادس» أميععر طعرابلس وأنطاكيععة ً
منتهز فرصة استيالء التتعار
ًا
على بالد المسلمين واستولى على البالد المجاورة لطرابس،

علععى الشععام ،وكععان مععن أكبععر أععوانهم ،وأشع ّعدهم نكايععة فععي المسععلمين ،واسععتولى علععى عع ّعدة
عينا،
برجعا حص ً
حصون وقرى بنواحي أنطاكية وطرابلس ،وأخذ الالذقيعة وبنعى فعي مينائهعا ً

وأضاف إلعى ذلعك أنعح اعتقعل وف ًعدا للسعلطان وأرسعل رجالعح بعاألاالل إلعى «هوالكعو» ملعك
التتععار ،وقععام بتععوعير الطرقععات التععي يتوّقععع أن يععأتي منهععا السععلطان ،فجععاءه السععلطان مععن
ِ
الضع ّعنّية ،وكانععت
حيععث ال يحتسععب ،فقععد عبععر البقععاا إلععى بعلبععك ومنهععا صع ّععد فععي جبععال ّ
عأخر عنععح أحععد مععن عسععاكره فعي هععذه الجبععال الصعععبة كمععا يصععفها
كسع ّعوًة بععالثلو  ،ولععم يتع ّ
م ُ

المتنبي»:
«ابن عبد الظاهر» ،وهو يستشهد بقول الشاعر « ّ
طعها
عقاب لبنان وكيف ِبق ْ

شتاء
وهو الشتاء وص ّ
يفهن ُ
سوداء
فكأنها ببياضها
ُ

لبس الثلو ُ بها علي مسالكي

ويضععيف «ابععن عبععد الظععاهر» إل عى ذلععك قولععح« :إن العسععاكر لمععا طلعععت الجبععال

اشتد عليهم الح ّر فلم يجدوا سوى الثلا ،فأكل منح الناس وأطعموا منح خيولهم».
ّ

القبععة قاتععل
ولمعا وصععل الملععك الظععاهر إلعى مشععارف طعرابلس الشععرقية عنعد هضععبة ّ
عالحا لالحتمعاء بعح ،وهعدم
الفرنا واقتحم الحصن (قلعة طعرابلس) ّ
يععد ص ً
وخربعح بحيعث لعم ُ
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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 ،فجع ّعرد إلععيهم فرقععة
وخربعوا قعراهم وأخعذوها بالسعيف ،حتعى
قامت بمطاردتهم في المغاور الصخرية الحصينةّ ،

وخربوها.
الجّبة ّ
وصلوا إلى حدث ُ

وهنععا يقععع التحريععف فععي المصععادر عنععد المحّققععين فصععارت «الحععدث»« :الحععرث»

بععالراء .ولععم يعععرف بعضععهم أن «الحععدث» فععي جبععال األرز ،فقععال إنهععا الحععدث التععي فععي
إقليم الثغور عند أنطاكية!

حاصعر بيبعرس طعرابلس تسععة أيعام ،وفعي أثنعاء ذلعك أرسعل الفعرنا إلعى «بوهمنععد»

يطلب ععون من ععح س ععرعة الحض ععور م ععن أنطاكي ععة ،ف ععأتى إل ععى طع عرابلس بح ع ًعرا ،وك ععان لبيب ععرس
عيال ،فععأبقوا
جواسععيس داخععل المدينععة أخبععروه بقععدوم األميععر ،فععأمر بيبععرس جنععوده بععالنفير لع ً
علععى الخيععام منصععوبة ،والنيعران مت ِقععدة ،وأسععرا إلععى أنطاكيععة ففتحهععا فععي ال اربععع مععن شععهر
رمضان 666هع 18 /.أيار 1268م .وعاد فأاار على صور في السنة التالية ،ثعم علعى
عماال ف ععانتزا قاع ععدة اإلس ععماعيلية «مص ععياف» ،وف ععتح حص ععن األكع عراد ،ث ععم
عك ععا ،وع ععاد ش ع ً
حصعن عكععار ،وتسعّلمح ليلععة عيعد ِ
الفطععر /أول أيععار 1271م .ومعن هنععاك عبعر إلععى جبععال

ِ
الضع ّعنية وهععو بعع ّعدة الحععرب مععع عسععاكره ،وقععد تععرك المعع ّعدات الثقيلععة فععي مكانهععا لصعععوبة
ّ
جرهععا عبععر األوديععة والجبععال الععوعرة والصععخور ،ورقععي بجنععوده الجبععل المعععروف
حملهععا أو ّ

بجب ععل األربع ععين ،وانح ععدر من ععح فأخ ععذ «بقرص ععونا» ف ععي س ععفح الجب ععل ،وه ععي عل ععى منح ع ٍ
عدر
وعُلع ٍّعو يقععارب ألفععي متععر ،ويتّصععل جبلهععا بجبععال عكععار ،وقععد أخطععأ بعضععهم حععين
جععارفُ ،
عدر إلععى ط عرابلس
الضع ّعنية منحع ًا
اعتبععر أن فععتح بقرصععونا ال قيمععة لععح .وعبععر بيبععرس بععالد ّ
لمحاصرتها من جديد ،ولكي يشحذ ِهمم عسعاكره ،قعام باإلنفعاق علعيهم نفقعة كاملعة ،وخ ّعيم
عنععد طعرابلس لحصععارها ،فبلغععح خبععر وصععول ملععك إنكلتع ار «إدورد» فععي البحععر إلععى عكععا،

عامعا
ولهذا آثر الرحيل عن طرابلس ،فكان قد ُرها أن تبقعى بيعد الفعرنا ّنيًفعا ومئعة وثمعانين ً
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حتى يأتيها المنصور قالوون ويفتحها ،وقد جاء إليها من دمشعق فعي ِع ّعز الشعتاء والبعرد،
ِ
بقبععة
واجتععاز جبععال ّ
فسع ّعميت الهضععبة ّ
الضع ّعنّيين حتععى وصععل إلععى هضععبة ّ
القبععة وتععم الفععتحُ ،
النصر تي لمًنا.

عف للطريععق التععي عبرهععا «قععالوون» مععا هععو
وجععاء فععي كتععاب التهنئععة بععالفتح وصع ل

نص ععح ...« :وقص ععدناهم ف ععي وق ع ٍعت جُمع ععت في ععح أش ععتات الش ععتاء ،ولبس ععت األندي ععة ن ععدى
ل
األنداء ،في طريق ِ
خفيّة المدار  ،أبيّة المخار  ،مُلتبسة المسعالك ،ممتنععة علعى السعالك،
صععيفها شععتاء ،وصععباحها مسععاء ،شععايبة المفععارق بععالثلو  ،مععزرورة الجيععوب علععى أكمععام

الغيععوم مععن فععرو »( .)1ومععن كتععاب «شععافع بععن علععي» ...« :والثلععو قععد أظلمععت لبياضععها
طععرق دون السععالك ،واألمطععار منسععكبة كععأفواه ِ
القععرب ،و ِ
الجمععال ِبثقععل
المسععالك ،وقطعععت ال ُ ُ
ُ
أحمالها بمرسل القطار قد حزها القتب ،والسيول متوافية من جبال تلعك األوديعة ،مت ارسعلة

عب فت ععرى م ععع م ععا
تش ع ل
ص ععطلى جمرتُه ععا ،وال الن ععار ُ
م ععن تل ععك األندي ععة ،ال الش ععمس تظه ععر فتُ ْ
تكتسبح من بياح الثلو حُمرتُها.)2(»...

المجاهدة عائشة البشّناتية
وفي عهد بيبرس (658-676هع1277-1260 /.م ).يمكن أن نضع سيرة المرأة
المجاهععدة «عائشععة البشع ّعناتية» المنسععوبة إلععى بلععدة « ِ
بشع ّعنات» (المعروفععة حالي عاً بع ع بشععناتا)
فععي أعععالي جععرود الضع ّعنية ،والتععي وردت حكايتهععا فععي السععيرة الشعععبية المطبوعععة للملععك

()1
()2

لبنان من السقو بيد الصليبيين -تدمري -ص .495
الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصور -بتحقيقنا -ورقة  115أ و ب.
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بعضععا مععن سععيرتها البطوليععة فععي مقاتلععة الف عرنا المحتّلععين لط عرابلس
الظععاهر ،وهععي تععروي ً
ِ
الضع ّعنية
ونواحيهععا ،وكانععت ترتععدي لبععاس الفرسععان مععن الرجععال ّ
وتتنكععر ،وتنععزل مععن أع عالي ّ
عدة أماكن وتنال منهم ،وهي تعلن والءها لملك عصرها المجاهعد
وتغير على الفرنا في ّ
الظععاهر بيبععرس ،فيمععا كععان أخوهععا المقععدم «حسععن» يععبغح السععلطان ويكيععد لععح ،ويتعععاون

معع الفعرنا ضع ّعد أبنعاء جلدتععح ،وتغّلبعت عليععح بشعجاعتها ودهائهععا حتعى انقلععب علعى الفعرنا
وقععاتلهم ،ونق ع أر فععي السععيرة المععذكورة عععن المقععدم «الن ْسععر بععن عجبععور» ،والمقععدم «جمععال
الععدين شععيحة» ،وكّلهععم يععذكرهم الرعيععل األول مععن الطرابلسععيين ،ولهععم آثععار ترمععز إلععيهم،
ومنهععا :قبععر عائشععة الععذي أزيععل فععي القععرن الماضععي ،وكععان فععي حععارة النصععارى يقصععده

الناس في األعياد والمناسبات للت لنزه في ما ُيسمى« :سيران رمضان» ،و«أربععاء أيعوب»
 ،Ǻوعي ععد المول ععد النب ععوي ،ورأس الس ععنة الهجري ععة ،وايع عره .وال يع عزال قب ععر أخيه ععا «حس ععن

البشع ّعناتي» داخععل مدرسععة صععغيرة للصععالة فععي محّلععة عقبععة الحم عراوي بط عرابلس ،وكانععت

مدرسععة النسععر بععن عجبععور تحععت قبععوة فععي الطريععق إلععى قهععوة البحصععة علععى نهععر «أبععو

وعث ععر
عل ععي» ،وق ععد ُه ععدمت بع ععد «طوف ععة» النه ععر الت ععي ح ععدثت ف ععي أواخ ععر س ععنة ُ 1955
بداخلها على ( )128قطعة نقدية ذهبية باسم سلطان دولة المماليك «قانصعوه الغعوري»،
بشع ِعم ّزين» بععالكورة مسععجد صععغير يحمععل اسععم «جمععال الععدين شععيحة» حتععى
وفععي قريععة « ْ
الن.

الضع ّعنية فتُنس ععب إلععى أربع ععين
قمععة جب ععال ّ
أم عا «جبععل» أو «جب ععال األربعععين» ف ععي ّ
ّ
إمععا مععن الصععحابة الععذين أت عوا
شع ً
رويععات الشع ّ
عهيدا كععانوا  -حسععب الم ّ
عفهية ايععر الموثّقععة ّ -
ف ععاتحين ،أو م ععن جن ععود الظ ععاهر بيب ععرس ال ععذين ك ععانوا مع ععح ح ععين انت ععزا «بقرص ععونا» م ععن
الفدائيين الذين كعانوا معع المجاهعدة عائشعة البش ّعناتية ،ود
الفرنا ،أو من جملة المقاتلين
ّ
أعلععم .وال ت عزال المغععارة المعروفععة «بمغععارة عايش عي» (حسععب تسععميتها فععي خ عرائط الجععيش
اللبنع ععاني) فع ععي أعع ععالي الجبع ععال المشع ععرفة علع ععى «وادي اإلجع ععاص» بع ععين «بقع ععاا صع ععفرين»
عاهدة علععى المعسععكر الععذي أقامتععح المجاهععدة عائشععة فععي
والطريعق المؤديععة إلععى «إهععدن» شع ً
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ه ععذا المك ععان وال ععذي تتس ععع مغارت ععح ألكث ععر م ععن خمس ععين جن ععدياً ،وك ععان به ععا آث ععار جن ععازير
وحلقات معدنية حتى وقت قريب.

واقعة المرجة في عهد السلطان قايتباي
ومن الوقائع الالفتة التعي جعرت فعي عهعد المماليعك ،وبالتحديعد فعي سعنة 1489م.
أيضع ععا ،مع ععا انفع ععرد البطريع ععرك «اسع ععطفان
(896-895ه ع عع ).فع ععي عهع ععد السع ععلطان قايتبع ععاي ً
العامي ععة،
الععدويهي» ب ععذكره ف ععي تاريخ ععح ،بلغت ععح العربيععة الض عععيفة والركيك ععة ،األق ععرب إل ععى ّ
بحرفيتح ،وهو:
ونذكر نص الواقعة
ّ

«ف ععي ه ععذا العص ععر ت ععأملوا مق ععدمين الض ععنّية جب ععة بش ع ّعراي ،فوج ععدوهم مفت ععونين م ععع
مقدمهم عبد المنعم بسبب األديان ،فجمعوا رجالهم وزحفوا بهم إلى نحعو الجُبّعة ليحكموهعا
ّ
فخربعوا ديورتهعا
ويدوروها لإلسالم ،فإن الضنّية من بدء الفتح اإلسالمي يحكمها ل
السعنّيةّ ،
ّ
أيضععا بجب ععة
وكنايسععها وطععردوا منهععا النصععارى ،وأخععذوا الس ععكنة بهععا ،واثععروا بعمععل ذلععك ً
بشراي التي أهلها منذ بدئ النصرانية لم زالوا حافظين على سر اإليمان.
ّ
فلما راموا ذلك مقدمين الضنية لم اختفى أمعرهم ،فجمعع المطعران يعقعوب المشعايخ
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

أراد ينجدهم .عند ذلك انضم اليهم بععح معن الضعياا القريبعة وصععدوا فعي السعالش إلعى

سععيدة الحصععن ،فقععدموا الطلععب ل عح ولوالدتععح وانقسععموا أربععع قسععمات :فوقف عوا الواحععدة عنععد

البويب وأمروها بالهزيمة أمام العدو ،واكمنوا في القسمة الخرة تحت سعيّدة الحصعن بعين
الشرق والقبلة ،والقسمتين اكمنوا وراء الثالثة التي بين إهدن ومرجة توال.
جردوا الضعناونة العسعكر علعى أفقعا ووصعلوا إلعى حعدود إهعدن قعاتلهم العسعكر
فلمّا ّ
الععذي كععان فععي ط عريقهم عنععد البويععب ،وبعععد قتععال يسععير انهزم عوا لمععا وراء حتععى وصععلوا
للمرجععة ،والعععدو قععاحم بععاثرهم بشععبح الفراعنععة ضععد االس عرائيليين .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.
عنععد ذلععك اجتمععوا النصععارى والقعوا القتلععى وخععيلهم وأثععرهم فععي مغععارة قريبععة وطمّعوا
بابهععا ،ونقلعوا الفععين مععن مرجععة ت عوال الععى الطريععق السععالك ،ثععم حع ّعرروا المرجععة وقلبوهععا ع عن
آخرها ،فلم يبقا للقتلى اث ارً واضحاً.
ولمّا كان اليوم الثالث صعدت الكشافة من طرابلس واذ لم يجدوا لهم أث ارً ارتضوا
منهم بالمال وعادوا إلى طرابلس ألن التهديد والتعدي كان من الضناونة».

()1

والالفععت أن هععذه الحادثععة الخطي عرة انفععرد بتععدوينها البطريععرك الععدويهي ،إذ لععم نجععد

لهعا ِذكع اًر فعي تعواريخ دولعة المماليعك ،وال فعي عهعد السعلطان قايتبعاي ،وال فعي سعيرة األميععر

«إينععال السععلحدار األشععرفي» نائععب السععلطنة بطعرابلس سععنة وقععوا الحادثععة ،ونحععن نععذكرها
عمالً باألمانة التاريخية.
أهميته في عصر المماليك
مربين و ّ
وادي ّ
وم ععن األم ععاكن الت ععي ذكرته ععا المص ععادر الموثوق ععة ع ععن عص ععر الممالي ععك« :وادي
المشددة بين الراء والياء) ،وهو و ٍاد فعي أععالي الطعرف الشعرقي معن جبعال
مرّبين» (بالباء
ّ
عبيين (نس عبة
الضع ّعنية ،يتععاخم جبععال الهرمععل المعروفععة فععي الوثععائق المملوكيععة بجبععال القصع ّ
لحرجيععة) ،وبععالوادي قريععة م عرّبين ،وهععي ترتفععع  1500م .عععن
إلععى األقصععاب واأل ارضععي ا
ّ
سطح البحر.

()1

تاريخ األزمنة  365 ،364رقم .27
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وأص ع ععاب «مع ع عرِّبين» التحري ع ععف كغيره ع ععا م ع ععن أم ع ععاكن الض ع ع ّعنية ف ع ععي المخطوط ع ععات
المملوكية ،وأخطأ المحّققون في كتابتها على الوجح الصعحيح ّإال القليعل معنهم ،فعورد اسعم

المثن ععاة) ،و«قع عرنين» (بالق ععاف) ،واي ععر
الع عوادي« :مع عريين» (بي ععاءين) ،و«مع عرتين» (بالت ععاء ّ
ذلك.

وورد ِذك عره ألول م عرة قبععل وفععاة الملععك المنصععور قععالوون بوقععت قصععير فععي سععنة
689هع1290 /.م ،إذ بعد فتح طرابلس أراد أن يفتح عكا على ساحل فلسعطين ،فأصعدر
عوما لنائب ععح عل ععى الش ععام األمي ععر «ش ععمس ال ععدين األعس ععر» أن يعم ععل مج ععانيق لقع ع ْذف
مرس ع ً
ويجهععز آالت السععالش مععن «الزْردخانععاه» ،فجععاءت األخبععار إلععى نائ عب
الحجععارة الثقيلععة،
ّ
اديععا ُيسععمى معرّبين بععح أخشععاب عظيمععة يابسععة،
الشععام مععن متععوّلي بعلبععك أن بجبععل لبنععان و ً
أن لها ما شاء د من السنين مقطوعة وهي ِقطع يابسة ال مثيل لهعا فعي اوطعة دمشعق
وّ

فتجهعز األميعر « ُسعنُقر األعسعر» وسعافر إلعى بعلبعك ومنهعا إلعى وادي
وال في بالد الشعامّ ،
فالحععي بعلبععك
معرّبين إلحضععار األشععجار وتقطيعهععا ونْقلهععا إلععى دمشععق ،وأخععذ معععح جميععع ّ
ٍ
مبلغا يتراوش ما بين ألفعي درهعم وخمعس مئعة
والبقاا ،وجبى من كل ضيعة بغوطة دمشق ً
ِ
الفالحععين،
لك عراء الفععدادين التععي تحمععل األخشععاب ،وجبععى أم عو ًاال مععن ضععياا المععر ومععن ّ
شدة عظيمعة ،وقاسعى أهعل بعلبعك مشعق ًة عظيمعة فعي الوصعول إلعى العوادي ،ومعات
ونالهم ّ
أكثعر معن ( )200نفعر معن البعرد والعثلا .وبينمععا كعان األميعر األعسعر يشعرف علعى تقطيععع
كمّيعة ضعخمة معن الثلعو  ،فأسعرا إلعى خيلعح وخعر
الشجر في الوادي ّ
وجرهعا ،سعقط عليعح ّ
عأخر لهلعك
من الوادي قبل أن تغمره ،ولم ينقل أثقالح وخيامح ،وتركها لينجو بنفسح ،ولعو ت ّ
هو ومن معح.

طععت الثلععو األشععجار واألخشععاب وبقيععت مطمععورة حتععى دخععل فصععل الصععيف،
وا ّ
عف أص ععاب أكثره ععا ،فج ععيء بالب ععاقي إل ععى الم ع ّعزة ،ث ععم ُش ع ِعحطت
لجره ععا ك ععان التل ع ُ
ولم ععا ع ععاد ّ
عر م ُهعوًال،
المؤرخ المعاصر «ابن الجزري الدمشقي» -وكانعت منظ ًا
بالميادين  -كما يقول
ّ
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وسّفط وهو نحو ذراا وثُُلث وأكثر ،وكان األمير «عز الدين األفعرم»
وقد ُرّبع سْفل العود ُ
وصنع المجانيق بنفسح ونْقلهعا
وصل من مصر إلى الشام ليشرف على تقطيع األخشاب ُ
بسععرعة إلععى حصععار عكععا ،ونعال النععاس مععن ذلععك شع ّعدة عظيمععة ،وكانععت المفاجععأة بعععد كععل
ذلك أنها ال تنفع في عمل المجانيق .فلمعا ُوّلعي األميعر «س ْعنجر الشعجاعي» نيابعة دمشعق
أدخل بعضها في عمارة دار السلطنة بالقاهرة ،ثعم نشعر بعضعها وعمعل منعح أبعواب جعامع
دمشق األموي التي في الرواق الثالث.

وقال الشاعر «عالء الدين الوداعي» في األمير شمس العدين ُسعنقر األعسعر لمعا
نقل األخشاب من وادي مرّبين هذه األبيات:
شكر إلحسانهعا
ُمرّبين ًا
الء لما واصل ْت
ولوال الو ُ

أتانا بها وهي مأسعورةل
اائر
ولم نر من قبلح ًا
وال ِ
عدم ْت عدلح ِمّلةل

فقد أطربتنا بعيدانها

وال طاوع ْت بعد عصيانها
ُسعد ايطانها
وآسرةل أ ْ
أتى بالديعار وسكانها
يدبعر دولة سلطانها
ّ

ِ
عؤرخ «شععهاب الععدين اللنععويري» إلععى جبععال
وفععي سععنة 711هعع1311 /.م .صعععد المع ّ
ِ
الضّنية واقترب من الوادي ،فكتب عن ذلك ما يلي:
ّ
«أخبرنععي جماعععة أثععق بأخبععارهم ،فععي سعنة إحععدى عشعرة وسععبعمائة ،وأنععا يععوم ذاك

اعععا ،بععذراا العمععل،
بععالقرب مععن هععذا ال عوادي ،أن بععح عع ً
قائمععا طولععح أحععد وعشععرون در ً
عودا ً
عبال إلعى األرح معن
ودوره كعذلك ،وأنهعم حّققعوا ذلعك بعأن ص ِععد رجععل إلعى أععاله ،ودلعى ح ً
اء ،ال يزيد وال ينُقص».
أعاله ،وأداروا الحبل عليح ،فجاء سو ً
وكع ععان فع ععي وادي م ع عرّبين  -وال ي ع عزال  -أشع ععجار مع ععن األرز ،والصع ععنوبر ،والصفصع ععاف،
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والسرو ،و ل
الل ّزاب ،وهو المشهور الن.

مملوكية
الض ّنية في المصادر ال
من قرى ّ
ّ
ِ
عؤرخ لعصععر المماليععك
ومععن قععرى ّ
الضع ّعنية التععي ورد ذكرهععا فععي المصععادر التععي تع ّ
عؤرخ «ابععن قاضععي شععهبة» أن الملععك الناصععر
عزقععا» أو « ْ
قريععةْ « :
عزقععي» ،إذ يععذكر المع ّ

عزقععا»،
محم عد بععن قععالوون أنعععم علععى األميععر عععالء الععدين المععارداني بقريععة « ْ
حسععن بععن ّ
تعويضععا لععح عععن عزلععح عععن نيابععة
ليكععون كامععل محصععولها السععنوي علععى سععبيل المرتّععب
ً
دمشق سنة 763هع1362 /.م .كما أعطاه قرية دومة بالشام(.)1
كععذلك ورد ذكععر «ديععر نبععوش» حيععث وقععف بأرضععها األميععر سععيف الععدين األكععوز

محمعد
الناصري ْ
كرم زيتون لصالح مدرستح التي بناها بطرابلس فعي عهعد الملعك الناصعر ّ
بن قالوون(.)2
الضّنية في موقعها بمثابة الحديقة الخلفية التي يأخذ منهعا الطرابلسعيون
لقد كانت ّ
نظر لمعا تنتجعح أرضعها
وشتاء ًا
صيفا
حاجتهم من كافة أنواا الخضروات والفواكح والثمار ً
ً

م ععن ث ععروات زراعي ععة ،وم ععن أخش ععاب ،كم ععا كان ععت ملجع عأً ي ععركن الطرابلس ع ّعيون إل ععى جباله ععا
يتعرضععون للخطععر مععن الفعرنا ،ومععن ذلععك مععا حععدث فععي سععنة 840هعع/.
ومرتفعاتهععا حععين ّ

عر
1436م .عن ععدما تناه ععت األخب ععار ب ععأن ص ععاحب جزيع عرة رودس أع ع ّعد أس ععطوًال بحربيع عا كبي ع ًا
لمهاجمة طرابلس ،مما أثار الخوف والرعب فعي نفعوس أهلهعا ودفعع بهعم إلعى تعرك بيعوتهم

()1
()2

موسوعة العلماء واألعالم في تاريخ لبنان وساحل الشام -تأليفنا -تراجم القرن 8هع.
الموسوعة -رقم الترجمة .253
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والصعععود إلععى الضععياا والجبععال فععي الضع ّعنية وايرهععا( .)1وقععد حصععل مثععل ذلععك فععي عهععد
السلطان قايتباي سنة 877هع1472 /.م.

الضّنية في عصر المماليك
أوقاف المسلمين في ّ
تم ععت كتابع ععة «دفت ععر مالي ععة لع عواء طع عرابلس» ،وفيع ععح
ف ععي س ععنة 925هع عع1519 /.مّ .
إحصاء لسعكان طعرابلس معن مسعلمين ونصعارى ويهعود ،واحصعاء آخعر لسعكان  26محّلعة

تت ععألف منه ععا المدين ععة ،وحص ععر لعائ ععدات األوق ععاف اإلس ععالمية عل ععى الح ععرمين الشع عريفين،
وجوامع طرابلس وأبراجها الحربية ،وبعضها إقطاا ألبناء العلمعاء فعي المدينعة ،واألوقعاف
التعي نعذكرها هععي موقوفعة منعذ عصععر المماليعك ،واسعتمرت فععي العصعر العثمعاني ،وكانععت

تلك األوقاف تشمل قرى ومزارا في الضنية ،منها:

 قريع ععة بتحلع ععين :منهع ععا حصع ععة تيمع ععار (إقطع ععاا) ألوالد «صع ععدر الع ععدين الناسع ععخ»و«عالء الدين الناسخ»  9ق ارريط ،بقيمة  900قرش.
قرشا.
ً

وحصة وْقف للبعر البلعدي بطعرابلس ،أربععة قع ارريط ونصعف القيع ار  ،بقيمعة 450
ونحععن نعععرف أن «صععدر الععدين الناسععخ» هععو« :محمععد بععن محمععد كمععال الععدين»

المعروف بابن الناسعخ الطرابلسعي المعالكي .كعان أبعوه قاضعي القضعاة المالكيعة بطعرابلس،
ت ععوفي به ععا س ععنة 914هع عع1508 /.م ،ول ععح لوح ععة تحم ععل اس ععمح عل ععى ج ععدار مدرس ععة س ععبط
العطار بطريق السوسية في طرابلس بتاريخ سنة 862هع.
أما ابنح «صدر الدين محمد» فقد توفي سنة 942هع .وأخوه «عالء العدين علعي»
()1

الروح الباسم -بتحقيقنا.
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وقد ورث أوالدهما حصة التيمار بقرية بتحلين.

()1

عب
أمععا البععر البلععدي فهععو المعععروف ببععر رأس النهععر بسععاحل ط عرابلس عنععد مصع ّ
نهر «أبو علي».
 -مزرعة خريبة اللوز ببخعون ،وقف لصالح جامع بخعون.

ولكن أفادتنا هذه المعلومة أن جامع بخعون قعديم
لم تُحدد قيمة محصول الوقفْ ،
()2
منذ عصر المماليك ،وكانت تقام فيح خطبة وصالة الجمعة.
 قريععة عزقععي :وقععف للحععرمين الشعريفين ،وللجععامع المنصععوري الكبيععر بط عرابلس.طععا ،وحصععة الجععامع الكبيععر قيع ار ضععمن حصععة ابععن الزرعععي 6
حصععة الحععرمين  18قي ار ً
ق ارريط.

و«اب ععن ل
الزرع ععي» م ععن األُس ععر المعروف ععة أص ععلها م ععن بل ععدة ُزرا بالش ععام ،اس ععتوطن
()3
بعح أفرادها بطرابلس في عصر المماليك.
 -قريع ععة بحويتع ععا «تيمع ععار» لصع ععدر الع ععدين الناسع ععخ ،انتقع ععل إلع ععى أوالده ،محصع ععولح

قرشا.
ً 3120

()4

تقدم التعريف بصدر الدين الناسخ.
وقد ّ

 قريعة إيعزال :موقوفعة لصعالح بعر الالذقيعة ،والبعر البلعدي بطعرابلس ،و«تيمعار»()1

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

()3

الدفتر  68ص  ،121الدفتر  253ص  ،121آثار طرابلس اإلسالمية  ،174الدفتر رقم 380

()4

دفتر  68ص  ،122دفتر الطابو  253ص .122

()2

الدفتر -ص  ،121دفتر الطابو  253سنة 954هع1547 /.م- .ص .120

ص  ،200دفتر  1017ص .200
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رب ععع حص ععة وق ععف الب ععر البل ععدي ،محص ععولح  1600ق ععرش (دفت ععر  68ص  ،)130وف ععي
قرشعا .وحصعة بعر الالذقيعة
(دفتر  548ص  )174محصول حصعة البعر البلعدي ً 470
والبر البلدي  800قرش.
قرشععا ،وهععو مبل ع
حصععتح ً 250
 مزرعععة زينبيععة بالضع ّعنية ،وقععف البععر البلععديّ ،()1
مقطوا.
حصة وقف أوالد شاهي إينالي ،ووقف مسعجد طشعلق
 قرية دارّيا تابعّ
الضنيةّ ،
()2
بطرابلس ،قي ار  ،9المال .500
وقولععح« :شععاهي إينععالي» يعنععي« :الس علطان إينععال» الملقععب باألشععرف ،وقععد تععوّلى

سلطنة المماليك بعين سعنوات 863-859هعع1458-1455 /.م ،وهعو وقعف حصعة لنفسعح
ولمن بعده من أوالده بقرية داريا.

أمع ععا مسع ععجد طشع ععلق فهع ععو المسع ععجد الحجع ععري الع ععذي كع ععان داخع ععل المبنع ععى الضع ععخم

عديبو العس ععكري» وك ععان ثكنع ع ًة لعس ععاكر قلع ععة طع عرابلس ،وتق ععع عن ععد الس ععفح
المع ععروف ب ع ع«ال ع ّ
الشععمالي الغربععي مععن القلعععة ،وورد ِذكععر المسععجد فععي دفتععر أوقععاف وأمععالك ط عرابلس فععي
عؤرخ سع ععنة 1572م.
مركع ععز األرشع ععيف العثمع ععاني باسع ععتانبول ،رقع ععم  ،551مع ع ّ
«وقف مسجد طاشلُق ابن شاهين بن عبد د اإلينالي».

()3

()1
()2

وفيع ععح ورد:

دفتر  68ص  68و ،130دفتر  253ص  ،130دفتر  548ص .173
دفتر الطابو  253سنة 954هع- .ص .130

()3
أهميتها في رصد حركة
األوقاف اإلسالمية في طرابلس الشام من وثائق األرشيف العثماني و ّ
عمان بالجامعة األردنية 1431هع/.
العمران  -تدمري -نشر في كتاب األوقاف في بالد الشام ّ -

2010م - .ص  49رقم .18
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الضّنية في العصر العثماني
ّ
ّ
قسععم األت عراك
فععي عهععد السععلطان «سععليمان بععن سععليم األول» المعععروف بالقععانوني ّ
العثمانيون بعالد الشعام إلعى ثعالث وحعدات إداريعة ُعرفعت باإليعاالت (الواليعات) ،هعي واليعة

تكونت من خمسعة ألويعة ،واسعتُعيح ععن لقعب
دمشق ،ووالية حلب ،ووالية طرابلس التي ّ
«نائب السلطنة» في عصر المماليك بلقب «الوالي».
وف ععي عه ععد الس ععلطان «مع عراد الثال ععث» (1554-1595مُ ).ق ِّس ععمت الوالي ععات إل ععى
باشععاويات وسععناجق ،وعع ّعين علععى كععل واليععة وزيععر برتبععة باشععا ،وعلععى كععل سععنجق «ميععر
قائمععا حتععى سععنة 1660م .حععين أُحع ِعدثت
مي عران» أو «باشععا» .وبقععي هععذا التنظععيم اإلداري ً
إيال ععة ص ععيدا بع ععد ت ععوّلي األمي ععر «فخ ععر ال ععدين المعن ععي الث ععاني» (1632-1633م ،).وت ع ّعم
تشععكيل إيالععة صععيدا بععانتزاا أجعزاء مععن واليتععي ط عرابلس ودمشععق وضع ّعمها إلععى هععذه الواليععة
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الجديدة.
وفععي بدايععة القععرن الثععامن عشععر كانععت التقسععيمات اإلداريععة فععي بععالد الشععام تعتمععد
نظععام اإلقطععاا وااللتعزام علععى نطععاق واسععع ،فكانععت الضع ّعنية ،والمنيععة ،والزاويععة ،والهرمعل،
(البقيعة) ،وحصعن األكعراد ،وطرطعوس ،وايرهعا،
والكورة ،وعكارّ ،
وجبة ّ
بشري ،والشعراء ُ
تتبع إداريبا لسلطة والي طرابلس سياسيبا ،وللحاكم الشرعي قضائيبا.

الضّنية كانت قليلة السكان بالنسبة إلى النعواحي المجعاورة
ويمكن القول إن ناحية ّ
شتاء ،ووعورة طرقاتها فعي الجبعال
والقريبة منهاً ،ا
نظر لطبيعتها الجغرافية وقساوة مناخها ً
واألودية ،ولهذا كانت عبارة عن مزارا وبسعاتين وحقعول ،ولعم تشعهد أرضعها قيعام م ٍ
عدن أو
بل ععدات كبيع عرة ،ال ف ععي عص ععر الممالي ععك ،وال ف ععي العص ععر العثم ععاني ،وظّل ععت «بخع ععون»

و«بقرصونا» و«عزقي» وايرها تُعرف بأنها «قرية».

الس ع ّعنة ،وفيه ععا أقّلي ععة م ععن
عالبيتهم -م ععن المس ععلمين ل
وك ععان س ععكان الض ع ّعنية  -ف ععي ا ع ّ
سكانا معن جميعع النعواحي
أقل
النصارى ،ومجموا سكان
ّ
ً
الضنية ،مسلمين ونصارى ،هم ّ
التابعة لطرابلس ،وهذا الواقع السكاني في العصر العثماني هو امتداد للواقع الذي كانت

الضنية في عصر المماليك ،والعصور السابقة على األرجح.
عليح
ّ
أي
ونظ ًا
عر لقّلعة ععدد نفعوس النصععارى فعي الض ّعنية ،فعإن هععذه الناحيعة لعم يكعن فيهععا ّ
أي ديععر فيهععا إلععى جانععب األدي عرة التععي كانععت فععي الكععورة
«ديععر» بععدليل عععدم ورود اسععم ّ
بشري كما في وثائق المحكمة الشرعية بطرابلس.
والبترون ّ
وجبة ّ

()1

()1

سجل سنة 1232هع1816 /.م- .ص  377بعنوان« :بيان أرزاق أديرة الروم».
ّ
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عؤدوا مبل ع ( )113,25مئععة وثالثععة عشععر
وكععان ُيطلععب مععن نصععارى الضع ّعنية أن يع ّ
قرشععا وربععع القععرش فععي السععنة لخ ازنععة الدولععة فععي عصععر المماليععك ،وتضععاعف هععذا المبلع
ً
قرشععا ونصععف القععرش فععي
فععي العصععر العثمععاني فصععار ( )226,5مئتععين وسععتة وعشعرين ً
يؤديح النصارى في هذه الناحية أق ّعل معن جميعع النعواحي التابععة
السنة ،ومع ذلك بقي ما ّ
للضنية -مبل ألف قعرش
لوالية طرابلس ،بحيث كان المتحصل من «المنية» -المجاورة
ّ

تماما ،في عصر المماليك ،وبقي كما هو في العصر العثماني.
ً

()1

المتقدمععة أن الضع ّعنية كانععت تتععأّلف مععن ()29
وجععاء فععي إحععدى الوثععائق العثمانيععة
ّ
تسع ع ٍع وعش ع عرين قريع ععة ،و( )16سع ععت عش ع عرة مزرعع ععة .كمع ععا أفادتنع ععا إحصع ععائية جع ععرت سع ععنة
خانا ينعزل بهعا التجعار والمسعافرون(،)2
1077هع1666 /.م .أن في
ّ
الضنية ( )30ثالثين ً
عددا معن جميعع النعواحي التابععة لطعرابلس :حيعث كعان يوجعد فعي الزاويعة ()40
وهعي أق ّعل ع ً
خانا.
بشري ،أما الكورة فكان بها ( )60ستون ً
أربعون ً
خانا ،ومثل ذلك في ّ
جبة ّ

الضّنية في العصر العثماني
صراع اإلقطاع على ّ
ّ
ِ
بدءا من بنعي
ارتبط تاريخ ّ
الضّنية في العصر العثماني باألُسر اإلقطاعية النافذة ً
عابك المصععالح
عسععاف ،إلععى آل رعععد ،مع ًا
عرور ببنععي سععيفا ،و ّ
المعنيععين ،والشععهابيين ،مععع تشع ُ
ّ

عاديين الشع ععيعة أصع ععحاب النفع ععوذ فع ععي الهرمع ععل وبع ععالد جبيع ععل منع ععذ عصع ععر
واألطمع ععاا للحمع ع ّ
()3
المماليك.

()1
()2
()3

سجل سنة 1231هع1815 /.م- .ص .139
ّ
وثائق نادرة -تدمري -ص .26
من كتاب تاريخ البقاعي -مخطو بدار الكتب المصرية رقم .5631
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وتفي ععدنا المص ععادر التاريخي ععة أن ععح بع ععد س ععنو ٍ
ات قليل ععة م ععن دخ ععول طع عرابلس بح ععوزة
اليعا علععى طعرابلس ،ثععم
نائبععا وو ً
السعلطنة العثمانيععة ُوّلعي الععوزير «إسعكندر باشععا الخنجرلعي» ً
توّالها ابنح «مصطفى» ويقال لح « ُخ لرم» سعنة 928هعع1528 /.م .وفعي هعذه الم ّعدة كانعت
عس ععاف ،وك ععان إذا ت ععأخر
الض ع ّعنية ت ععؤجر لنمي ععر منص ععور اب ععن أخ ععي األمي ععر حس ععن ب ععن ّ
المقرر عليح سنويبا ُيقبح عليعح ويعودا فعي الحعبس داخعل قلععة
الضامن عن تأدية المال ّ

طرابلس.

عتحكم بشععؤون واليععة
وفععي سععنة 1028ه عع1618 /.م .كععان «يوسععف باشععا سععيفا» يع ّ

طرابلس كّلها ،ولم يكن لواليها «عمر باشا» المشهور بالكتعانجي (الكتنجعي) سعلطة نافعذة
سوى على مدينة طرابلس فقط ،ولما كاتبح األمير فخر الدين المعني وقف على معا ُي ِكّنعح
اهي ع ٍعة الس ععتيالئح عل ععى أمع عوال جمي ععع مقاطع ععات والي ععة
الباش ععا عم ععر ليوس ععف باش ععا م ععن كر ّ

الج ع ْعرد والم ععتن
طع عرابلس ،وله ععذا أت ععى «فخ ععر ال ععدين» برجال ععح م ععن أه ععل الغ ععرب والش ععوف و ُ
وكسروان ،ونزل بهعم إلعى السعاحل إلعى أن ص ِععد إلعى الكعورة ،فم ّعر بعأميون ،ومنهعا وصعل
إلى قلعة بخعون وبعات فيهعا ليلعة ،ورحعل بععدها إلعى قريعة قبعوال بعكعار ،ومنهعا ِ
لحعق بعابن
سيفا لقتالح.
ولمععا كععان فخععر الععدين فععي بخعععون خععر جماعععة مععن ديععر القمععر فصععادفوا األميععر
محمد بن حسين باشا بن يوسف باشعا ،وهعو فعي الوقعت نفسعح ابعن بنعت (أي سعبط) علعي
باشا جنبال فأخذوه في طريقهم وهو ابن خمس سنوات ،فأرسعلح األميعر فخعر العدين إلعى
()1
الضنية.
والدتح التي كانت بحارة ِسير
ّ

()1

لبنان في عهد فخر الدين ،للخالدي -ص .86 ،75
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استقر بها كتب لنميعر فخعر
وبعد أن دخل «عمر باشا الكتانجي» إلى طرابلس و ّ
وجب ععة بش ع ّعري والض ع ّعنية
ال ععدين المعن ععي مقاطع ععات نع عواحي الواليع عة ب ععبالد جبي ععل والبت ععرون ّ

يؤدي إليعح عشعرة آالف قعرش مقعد ًما ،فأرسعل إليعح العشعرة آالف
وعكار ،واشتر عليح أن ّ
التععي طلبه ععا ،وأض ععاف إليه ععا أربع ععة آالف ق ععرش خدمع ع ًة لشخص ععح ،وأل ععف ق ععرش لمحاس ععبح

«جعفر أفندي الدفتردار».

وفععي أواخععر شععهر رجععب سععنة 1032ه عع1622 /.م .ركععب «يوسععف باشععا سععيفا»
علععى ابععن أخيععح األميععر «سععليمان» المتناعععح عععن طاعتععح ،وعععدم إعطائععح مععال السععلطان،
فطلععع «سععليمان» مععن صععافيتا إلععى الضع ّعنية واحتمععى بهععا ،وأرسععل منهععا ابععن أخيععح األميععر
«علي بن محمد» إلى األمير فخر الدين لمساعدتح.
وكانع ععت ذخي ع عرة الضع ع ّعنية التع ععي تُحصع ععل مع ععن ضع ععمانها تسع ععاعد فع ععي تمويع ععل ِ
الفع ععرق
شكلها األمير فخر الدين ،وبل مجموعها خمس ِفرق ،إلى جانب ما كعان
العسكرية التي ّ
()1
الجبة ووادي خالد وعكار وايرها.
يأخذه من الزاوية و ّ
وفععي سععنة 1097ه عع1685 /.م .كععان يلتععزم الضع ّعنية أخ عوان مععن آل حمععادة ،همععا:
عاديون العصععيان فععي الععبالد
الشععيخ حسععن ،والشععيخ سععرحان ،وفععي السععنة التاليععة أعلععن الحمع ّ

وقتلعوا شععيخ الضعّعنية «علععي بععن رعععد» وايعره .وكععان والععي طعرابلس «علععي باشععا النكععدلي»
خار واليتح آنذاك ،فلما عاد أخذ شقيق ابن رعد وخعر بعح لينعتقم معن آل حمعادة ،فخ ّعرب
العاقورة وايرها وهي من إقطاعهم ،وصادر أموالهم.

()2

()1
()2

الخالدي -ص  122و.125
سجل المحكمة الشرعية بطرابلس .129 /3
تاريخ األمير حيدر الشهابي  /2 -ص،741
ّ
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عنية للشعيخ أبعي نوفعل رععد( .)1وكانعت
وفي سنة 1104هع1692 /.م .أُعطيت الض ّ
مؤرخععة فععي
حينععا،
وتتحسععن ً
عالقععة بنععي رعععد بع ل حمععادة تسععوء ً
حينععا آخععر ،وتفيععدنا وثيقععة ّ
ّ

عاديين
سععنة 1186هعع1772 /.م .أن بنععي رعععد ُوالة الضع ّعنية كععانوا يميلععون إلععى جانععب الحمع ّ
ولهععذا اضععب األميععر «يوسععف باشععا الشععهابي» الععذي كععان يمع ّعد نفععوذه إلععى طعرابلس علععى
بنعي رعععد وسععار إلععى قتععالهم فععي الضعّعنية فعي السععنة المععذكورة ،ولهععذا أخععذ األميععر الشععهابي
قرشععا عععن ثععالث
عنية مععن مععال المقاطعععات ،والبععال ً 8999
كامععل المععال المقععرر علععى الضع ّ
سععنوات (1186-1188ه عع1774-1772 /.م ).ولععم يأخععذ والععي ط عرابلس «عبععد الععرحمن

عيئا مع ععن المبل ع ع المع ععذكور ،وذلع ععك نتيجع ععة حملع ععة
باشع ععا بع ععن سع عععد الع ععدين باشع ععا الع ْ
ظع ععم» شع ع ً
()2
الضنية بمفرده.
«الشهابي» على
ّ

براءة تمّلك مزرعة مرياطة آلل كرامة صادرة عن السلطان أحمد الثالث
فععي سععنة 1121ه عع1709 /.م .أنعععم السععلطان أحمععد الثالععث ابععن السععلطان محمععد
ال اربعع علعى مفتعي طعرابلس الشعيخ «عثمعان بعن مصعطفى بعن أبعي اللطعف ك ارمعي» ببعراءة
وجععح عليععح فيهععا «مزرعععة مرياطععة» فععي الضع ّعنية ،مععع توجيععح التوليععة
خاقانيععة  -سععلطانية ّ
رمشية بمحّلة اليهود.
والتدريس في مسجد الق ّ
سجل المحكمة الشعرعية بطعرابلس
نص البراءة المذكورة في
والمؤسف أننا لم نجد ّ
ّ
العائد لتلك السنة ،واّنما أ ُِفدنا عنها في «البيورلدي» التي ِذكره ،وفعي دفتعر تحريعر ِ
تركعة

ابنح الشيخ «علي» الذي توفي سنة 1192هع.

()1
()2

الغرر الحسان .743
ُ
سجالت المحكمة الشرعية بطرابلس -تدمري  507-503رقم .205
وثائق نادرة من ّ
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عص «البيورلععدي» الععذي أصععدره والععي ط عرابلس «محمععد باشععا» بإبقععاء ب عراءة
وهععذا نع ّ
أخعذ ّأيعة زيعادة علعى معا هعو
التعدي على ممتلكاتح و ْ
التمّلك للمفتي عثمان كما هي ،ومنع ّ

تقدم بح في سنة 1160هع.
متوجب عليح ،وذلك بناء على كتاب االحتجا الذي ّ
ّ

بيورلدي لمفتي أفندي

«صدر المرسوم المطاا الواجب القبول و ِ
االتّبعاا العى فخعر االقعران اميعر مقاطععة
الزاوي ععة الح ععا أحم ععد آا ععا ِزي ععد ق ع ْعد ُره ،ومف ععاخر أمث ععالهم مش ععايخ الناحي ععة المرقوم ععة بوجع عح

العموم.

والثاني نخبركم بأن افتخار المحّققعين العظعام ُزبعدة المعدّققين الفخعام الحعا عثمعان
عاال ق ّعدم لنعا عرضعحال مضعمونح
أفندي كرامة زاده المأذون بإفتعاء مدينعة طرابلعوس شعام ح ً

توجهععت عليععح مزرعععة مرياطععة
بععأن فععي زمععن الععوزير المرحععوم محمععد باشععا شععاه سععود؟ زاده ّ
العليعة بموجعب بعراءة شعريفة خاقانيعة بطريعق
من مزارا الناحية المذكورة من طرف الدولعة ّ
المالكانععة علععى وجععح التأبيععد مصع ّعرش فععي البعراءة الشعريفة أنععح يععدفع فععي كععل سععنة عععن مععال
المزرعة المرقومة ماية ارش إلى خزينة طرابلعوس شعام معن ايعر زيعادة .والعوزير المشعار

عيئا مععن التكععاليف التععي
إليععح أعطععاه بيولععدي علععى موجععب البعراءة الشعريفة وأنععح ال يكلععف شع ً
تطلععب م ععن الناحيععة بوج ععح مععن الوج ععوه ،وكععذلك ك ععان ال يععدفع عل ععى أمالكععح م ععن بس ععاتين

وزيتون واير ذلك سوى المال المعين عليح بموجب معا بيعده معن السعندات ،واسعتمر يعدفع
المعتععاد عليععح إلععى زمععن المرحععوم الععوزير المكععرم الحععا مصععطفى باشععا فنشععبت بععح أيععدي

األقععدار وتغع ّعرب إلععى ايععر دار فجاسععت خععالل أمالكععح ملتزمععون الناحيععة وزادوا عليععح أشععيا
لععم تكععن معتععاده مععن القععديم واخععذوها مععن اتباعععح فععي ايابععح واطلعنععا علععى مععا بيععده مععن
السندات ويرجا رد الشي الى حكم اصلح.
فبنععاء علععى ذلععك اصععدرنا هععذا البيورلععدي وارسععلناه الععيكم علععى يععد األفنععدي المععومى
إليععح حععال وصععولح ووقععوفكم علععى فح عواه تكون عوا منععح علععى كمععال البصععيره وال يوخععذ علععى
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مالكاناتععح وامالكععح زيععاده علععى المععال المعععين المعتععاد وال تكلفععوه شععياً مععن التكععاليف التععي

وعديععح وايععر ذلععك مععا جععل وق ع ّل وال تعارضععوه فععي
تطلععب مععن الناحيععة مثععل زخي عره وطععرش ّ
نظارة زيتونح ويعملو بموجب سنداتح تعلمون ذلك وتوقوا خالفح واعتمدوه ااية االعتماد.
في  18ل

براة عثمان افندي

()1

مفتي افندي

سنة 1160

مع ختمح الكبير

سيرة عثمان بن مصطفى الكرامي
ووصععف فععي سععجالت
هععو مفتععي ط عرابلس وابععن مفتيهععاُ ،يعععرف بالحععا عثمععانُ ،
المحكمة الشرعية بطرابلس بأنح «افتخار المحّققين العظام ،وزبدة المدّققين الفخام».
ُو ّجهععت إليععح بعراءة سععلطانية بالتوليععة علععى وقععف المسععجد المعععروف بالقرمشع ّعية مععع

()2
عالمهمتين المعذكورتين ،ثعم تف ّعرم لعح عنهمعا
التدريس فيح  ،وكان ُينيعب عنعح وك ً
عيال للقيعام ب ّ
فعي أول ربيعع الثععاني 1166هعع1752 /.م .أيععام الحعاكم الشععرعي القاضعي خليععل بعن أسعععد

الصع ّعديقي ،وقععام بتععرميم بعععح عقععارات الوقععف .كمععا تععوّلى المفتععي الحععا عثمععان وظيفععة
التدريس في جامع طينعال ،وكعان يجمعع مكتبعة ععامرة بالمؤّلفعات المخطوطعة فعي مختلعف

العلع ععوم الدينيع ععة واألدبيع ععة .وكتع ععب بيع ععده نسع ععخة مع ععن كتع ععاب «االقتضع ععاب فع ععي شع ععرش أدب
الكت ع ععاب» ،وه ع ععو ت ع ععأليف «عب ع ععد د ب ع ععن محم ع ععد ب ع ععن الس ع ععيد البطليوس ع ععي» (ت 521هع ع عع/.

طبع .كما كتب بخطح «تهذيب التهعذيب» لي القعرآن العظعيم ،العذي أّلفعح
1127م ).وقد ُ

تهذيبا لكتاب الشيخ حافظ محمود العوارداري ،ونسعخة هعذا
«مصطفى بن سليمان الولي»
ً
الكتاب المخطو محفوظعة بمكتبعة «مصعطفى ك ارمعي» والعد العوزير السعابق النائعب أحمعد
كرامي.

( )1
()2

ل :اختصار لشهر شوال.

األوقاف اإلسالمية في طرابلس الشام -د .تدمري -المؤتمر الدولي السابع لتاريخ بالد الشام -

ص  55 ،54رقم .31
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وانتقعل المفتعي الحعا عثمعان فعي آخعر حياتعح إلعى مدينعة أضعنة ومعات فيهعا ار ًيبعا

أيضععا
سععنة 1175ه عع1761 /.م .فورثععح ابنععح األكبععر «علععي» الععذي تععوّلى إفتععاء ط عرابلس ً

حتععى تععوفي فععي مدينععة إسععالمبول فععي أوائععل شععهر رجععب سععنة 1192ه عع1778 /.م ،ولمععا

جععرى تحريععر تركتععح تبع ّعين لنععا مععا تمّلكععح أبععوه الحععا عثمععان فععي مرياطععة بموجععب الب عراءة
السلطانية ،وآل إليح والى أختح «فاطمة» بالوراثة:
 -1حصة شائعة في الثلث الشائع في بستان الزمك في مرياطة شعركة المرقومعة

[فاطمة] في الثُلث.

 -2نظيععر الحصععة فععي الثالثععة أربععاا الشععائعة فععي كامععل بسععتان انععيم مععع كامععل

حقلة سفرجل المالصقة لح في مرياطة شركة المرقومة.
 -3نظيععر الحصععة فععي الجزي عرة الشععهيرة بجزي عرة المامونيععة فععي مرياطععة المشععتمل
الرمان شركة المرقومة.
على أصول ّ
 -4نظير الحصة في بستان الكبيعر معع مايعة أصعل معن السعفرجل وأربععة أصعول
كرم حمود الزمك في مرياطة شركة المرقومة.
انجاص في ْ
 -5نظيععر الحصععة فععي الثالثععة اربععاا الشععايعة فععي جزي عرة ابععي علععي اب عراهيم فععي
مرياطة شركة المرقومة.
 -6جميععع الحصععة نظيععر الحصععة المععذكورة فععي الثالثععة اربععاا الشععايعة فععي بسععتان
عبيد االسمر في مرياطة شركة المرقومة.
 -7ونظير الحصة في كامل بستان عبد الرحمن في مرياطة شركة المرقومة.
 -8ونظي ععر الحص ععة ف ععي جمي ععع ك ععروم قري ععة مرياط ععة م ععن فرص ععاد وعن ععب ش ععركة
المرقومة.

 -9ونظيععر الحصععة فععي كامععل األلععف وخمسععين أصع ًعال مععن الزيتععون فععي مرياطععة

المعلومة في الحجة في محالها شركة المرقومة.
ثالث أزوا بقر عمال

نصب جديد

في مرياطة

في مرياطة
-30-

ايضا نصب في مرياطة
ً
شركة احمد األسمر

قيمة
120

قيمة
50

قيمة
150

الضّنية تشهد نقل عمودين قديمين إلى مركز السلطنة في استانبول
فعي سعنة 960هعع1552 /.م .شعهدت الض ّعنّية حععدثاً فريعداً معن نوعععح تمثّعل فعي نقععل
عمودين من الغرانيت ضخمين عبر أراضيها معن بعلبعك إلعى مينعاء طعرابلس ،ومنهعا إلعى
عتم اسععتخدامهما فععي بنععاء جععامع وكلّيععة السععلطان سععليمان القععانوني بععن سععليم
اسععتانبول ليع ّ
األول .ذكع ععر خبع ععر العمع ععودين بعع ععح البع ععاحثين األت ع عراك بشع ععكل مختصع ععر جع ع ّعداً ،وجعل ع عوا
العمودين عموداً واحداً ،ولم يذكروا كيف جرت عملية النقل.

قصعة العمعودين بالتفصعيل فعي مخطعو صعغير
ومن ُحسن الحع ّ
ظ أننعا وقفنعا علعى ّ
محفععوف فععي مكتبععة جامعععة «تععوبنغن  »Tubingenبألمانيععا ،مصع ّعور فععي مركععز الوثععائق
بعمعان ،كتبهعا شعخص ُيعدعى «محمعود»؟ بلغعة
والمخطوطات العربية بالجامععة األردنيعةّ ،
ملخصععها أن والعي دمشععق أرسعل إلععى السعلطان يخبعره
عربيعة ضععيفة ،فععي ( )14صعفحةّ ،
فتجن ععد له ععذا األم ععر الع عوالي
أن بقلع ععة بعلب ععك عم ععودين ض ععخمين يصع علُحان لبن ععاء الج ععامعّ ،
وقاضععي قضععاة الشععام ،وكبيععر المعمععاريين باسععتانبول والشععام ،وكبععار العلمععاء ،واألبطععال

بحمعل األثقععال ،وأصععحاب عربععات النقععل لنشععياء الثقيلععة ،وجماعععة مععن العسععاكر ورؤسععاء
طعوا أشجار الجعوز الكبعار والم ْعيس
الج ْند ،وعملوا مساعدين لكبير المعمار السلطاني ،فق ّ
ُ
عيال
وعملوا منها عربات ،ثم قاموا بتمهيد الطريق ما بين بعلبك وطعرابلس عبعر الض ّعنية ،ل ً
عار معن نصعارى الشعام ،وجماععة
حج ًا
ونهارا ،وجعاء معن دمشعق عشعرات الجنعود ،وعشعرون ّ
ً

طعع عوا األش ععجار واألحج ععار عل ععى ط ععول الطري ععق وأ ازلع عوا ك ععل
م ععن الح ع ّعدادين المعّلم ععين ،وق ّ
ق
يومععا،
ّ
المعوقععات منهععا ليسع ُعهل جع ّعر العمععودين ،واسععتغر سععحب العمععودين أربعع ًة وعشعرين ً
واجتم ععع عل ععى س ععحب العم ععود الواح ععد ث ععالث مئ ععة نف ععر م ععن أهع عل بعلب ععك ،باالش ععتراك م ععع
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«موسععى بععن الحرفععوش» مععن أربععاب التيمععار ،كمععا اشععترك األميععر علععي بععن بيععدمر بمععن
معععح ،إل ععى أن أوصععلوا العم ععودين إلععى مين ععاء ط عرابلس ،ووص ععلت بعععد ذل ععك سععفينة كبيع عرة

حملتهمععا إلععى اسععتانبول .وقععد اسععتغرق العمععل نحععو أربعععة أشععهر مععن شععهر جمععادى الخعرة

حتى شهر رمضان.

الضّنية اإلسالمي
أعالم في تاريخ ّ
ّ
عند إعدادنا لع«موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان اإلسالالمي» عبعر 14
قرًنععا هجربيععا (مععن القععرن األول حتععى آخععر القععرن ال اربععع عشععر الهجععري) أتينععا علععى ِذكععر
الضع ّعنية وق ارهععا ،ممععن كععان لهععم دورهععم العلمععي
مجموعععة مععن األعععالم الععذين ُينسععبون إلععى ّ

والفك ععري واالجتم ععاعي ،ووصع ععل بعض ععهم إلع ععى ت ععوّلي المناص ععب والوظع ععائف الرفيع ععة فع ععي

ومدرسععون وخطبععاء
ط عرابلس ،فكععان مععنهم ُمفتععون وُقضععاة ورؤسععاء محععالت فععي المدينععةّ ،
ومحع ّعدثون فععي أشععهر جوامععع ط عرابلس ،وت عوارث بعضععهم منصععب اإلفتععاء لعع ّعدة سععنوات،

نذكرهم مرتّبين على الحروف:

الشيخ الفقيح ،المقرئ.

الضِّّني
 -1إبراهيم ِّّ

طلبا للعلم ،فتفقعح علعى الشعيوخ وحفعظ القعرآن الكعريم،
رحل من ّ
الضّنية إلى مصر ً
وتصدر لإلقراء في الجامع األزهعر ،فجعود عليعح القعرآن شعمس
عالما،
ّ
واجتهد حتى صار ً
ال ععدين محم ععد ب ععن إبع عراهيم ب ععن عل ععي ب ععن محم ععد المغرب ععي األص ععل ،النش ععيلي ث ععم الق ععاهري
ّ
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األزهععري الشععافعي ،المولععود سععنة 835ه عع1431 /.م .ويحتمععل أن تجويععده علععى الضع ّعني

كان في حدود سنة 845هع1440 /.م .فهذا يعني أن المقرئ الضني توفي بعد ذلك.

()1

الضّني ،الطرابلسي
الح َجْيج البخعونيّ ،
 -2أحمد بن ُ

الشيخ الفاضل.

عا إلععى بيععت د الح عرام سععنة 971ه عع1563 /.م ،وفععي رحلتععح
مععن أهععل بخعععون ،حع ّ
المحدث «ابن حجر الشافعي» والزمح حتعى أخعذ
حضر مجلس الحديث الذي كان يعقده
ّ

عامعة لعح وألهلعح وجميعع أهعل بلعده .وهعذا
منح إجعازًة بالسعماا ،وبالروايعة عنعح ،وهعي إجعازة ّ
المكي»:
نص اإلجازة بخط «ابن حجر الشافعي ّ
ّ

رب العععالمين ،وص عّلى د علععى سع ّعيدنا محمععد وآلععح وصععحبح أجمعععين،
«الحمععد ر ّ
وبع ععد ،فق ععد قع ع أر عل ععي أحم ععد ب ععن الحج ععيا ،م ععن بخع ععون ف ععي س ععفح جب ععل لبن ععان قريب ععة م ععن
ّ
طرابلس الشام ،قطع ًة من أول «صحيح البخاري» سعنة إحعدى وسعبعين وتسععماية ،بمكعة
وعنععي روايتععح بشععرطح
ببقيتععح وايعره ممعا تجععوز (كععذا) لععي ّ
المش ّعرفة ،وطلععب ّ
منععي أن أجيعزه ّ
أئمععة الحععديث واألثععر ،فأجزتععح وأهلععح وجميععع أهععل بلععده واقليمععح بجميععع ذلععك،
المعتبععر عنععد ّ
تقبلععح د
وش ُ
صععلحائهم أن ال ينسععوني مععن الععدعاءّ ،
عرطت عليععح وعلععى مععن ُذكععر ،ال سعيما ُ
بمن ععح وكرم ععح ،آم ععين .ق ععال ذل ععك وكتب ععح أحم ععد ب ععن محم ععد ب ععن محم ععد ب ععن عل ععي ب ععن حج ععر
ّ
الشععافعي خععادم العل ععم الش عريف بح ععرم د المطهععر المني ععف ،عفععا د عن ععح وعععن مش ععايخح

ووالديح والمسلمين».

()2

()1

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

()2
المنجد  -دمشق  63 /2 - 1963و،302
البوريني ،حسن  -تراجم األعيان  -تحقيق د.
ّ
ُ
.303
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عؤرخ البعوريني فعي كتابعح
والمرجح لدينا أن الشيخ البخعوني هذا هو العذي ذكعره الم ّ
المنجععد» فععي ضععبط
«ت عراجم األعيععان مععن أبنععاء الزمععان» وأخطععأ الععدكتور «صععالش الععدين
ّ
نسبتح فقال« :الشهاب أحمد النجعوني الطرابلسي»!

المكع عي» صععاحب اإلجععازة فععي الح ععديث هععو متععأخر ع ععن
و«ابععن حجععر الشععافعي ّ

سميح الحافظ «ابن حجر العسعقالني» المتعوفى سعنة 852هعع1448 /.م .واسعمح «أحمعد»
ّ
أيضاً.
واإلجععازة مخطوطععة فععي مكتبععة أسععتاذنا الشععيخ عبععد الحميععد الحامععدي ،رحمععح د،

نصها الشيخ «ظهير بازرباشي».
وكانت ملحق ًة بجامع العطار ،بطرابلس ،ونقل ّ

()1

ِّ
السيري
 -3أحمد بن عبد المولى ّ

الشيخ الفاضل ،مفتي طرابلس الشافعي وابن مفتيها.

تععوّلى وظععائف أبيععح فععي عع ّعدة أمععاكن بعععد وفاتععح سععنة 1136ه عع1723 /.م .وهععي
عالمعّلق  -ف ععي محّل ععة
طل ععب العل ععم الشع عريف بج ععامع محم ععود لطف ععي ال ععزعيم  -المع ععروف ب ع ُ
تيسععر مععن الق عرآن الك عريم فععي المسععجد الكععائن بمحّلععة بععاب
الحع ّعدادين ،ووظيفععة ق عراءة مععا ّ
المرجح أنح مسعجد القاضعي عمعر فعي سعوق القمعح -ولعح أن
ّ
التبانة خار باب المدينة -و ّ

أي مكعان يشععاء ،مععع وظيفتعي اإلمامععة والخدامعة بمسععجد كورّيععة فعي محّلععة ُسععويقة
يقع أر فععي ّ
()2
(الحدادين حاليبا) ،وكانت تولية المسجد المذكور بيده.
الخيل
ّ
()1

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

لإلعالم واإلنماء 1414هع1993 /.م - .القسم الثالث 285 ،284 /1 -رقم .68

()2

الموسوعة  -قسم  329 /1 3رقم .801
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ِّ
السيري
 -4أحمد بن محمد بن عبد المولى ّ

المدرس بالجامع المنصوري الكبير بطرابلس ،معن أهعل
المحدث،
الشيخ الفاضل،
ّ
ّ
القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر الميالدي.
أخععذ الحععديث علععى الشععيخ «محمععد بععن محمععد بععن محمععود بععن عبععد الحععق» الجع ّعد
األعلععى لبنععي الحامععدي الععذين توارث عوا الحععديث والتععدريس واإلمامععة بجععامع العطععار ،وكععان

سماعا لبعضعح ،واجعازة لباقيعح .وبععد وفعاة شعيخح تعوّلى هعو
أخذ عليح «صحيح البخاري»
ً
وظيفة تدريس الحديث في جامع العطار ،فكان ابن شيخح« :محمد بعن محمعد بعن محمعد
بععن محمععود بععن عبععد الحععق ،أبععو حامععد الحامععدي» واحع ًعدا ممععن أخععذ عليععح اإلجععازة بروايععة
بعضععا معن أحاديععث الجعامع الصععحيح بلفظعح ،وكتععب لعح إجععازة
الحعديث ،بععد أن قع أر عليعح ً
ظعم سعنة 1097هعع.
بذلك بتعاريخ يعوم األربععاء الخعامس والعشعرين معن شعهر رمضعان المع ّ

وقععد جععاء فيهععا« :ابتععدأنا ق عراءة الحععديث الشع عريف فععي جععامع العطععار فععي الثالثععة أش ععهر
المباركة سنة  ،1097وانتهينا في قراءتح إلى باب فضل العلم».
ظععا بمكتبععة أسععتاذنا الشععيخ عبععد الحميععد الحامععدي ،رحمععح
عص اإلجععازة كععان محفو ً
ونع ّ
()1
د ،بجامع العطار.

َّ
المظفر الضّني ،الدمشقي
تمام بن عبد هللا بن
ّ -5

فنسب إليها .ذكره
كان حاف ً
الضّنية ،أقام بدمشق وبها توفي ُ
ظا للقرآن الكريم ،من ّ
الحافظ «ابن عساكر الدمشقي» فقال إنح روى عن :أبي محمعد ،عبعد د بعن الحسعن بعن
فجة الب ْعلب ّكي (ت 488هعع ،).وسعمع :علعي بعن الحسعن بعن طعاوس ،وسعهل
حمزة بن أبي ّ
اظبععا علععى
عتورا ،حاف ً
بععن ِب ْشععر اإلسععفرائيني (ت 491ه عع .).وكععان شع ً
ظععا للق عرآن ،مو ً
عيخا مسع ً
()1

الموسوعة  -القسم  378-376/1 3رقم .31

-35-

ودفن بالباب الصغير بدمشق.
صالة الجماعة .توفي في شهر المحرم سنة 533هعُ .

()1

الضّني
 -6عبد هللا بن إبراهيم ِّّ

نائب الحاكم الشرعي بمحكمة طرابلس ،والخطيب بالجامع المنصوري الكبير.
ذكعره «ابععن محاسععن الدمشععقي» فععي رحلتععح إلععى طعرابلس ،فسع ّعماه أوًال« :عبععد د»،
عوبا للفضععائل،
وثانيععا «هبععة د» ،ولععم يععذكره ايعره ّ
لنتأكععد ّأيهمععا الصعواب .وقععال :كععان منسع ً
ً
عدودا مععن األماثععل ،يتععوّلى بعععح األوقععات النيابععة فععي المحكمععة ،ولععح نصععف مرتّععب
ومعع ً
حاذيا حذوه في الخطابة والنيابة.
الخطابة في الجامع الكبير ،ثم نشأ ول ُده ً
أقول :من المحتمل أنح توفي قبعل سعنة 1048هعع1638 /.م .ألن «ابعن محاسعن»

لم يجتمع بح ،بل ذكره في ترجمة ابنح «محمد».

()2

ِّ
السيري
 -7عبد هللا بن بدر الدين ّ

الشيخ ابن الشيخ الفاضل ابن الفاضل.

بالرحال ععة الش ععيخ عبع ععد الغن ععي النابلس ععي بطع عرابلس أثنع ععاء زيارت ععح له ععا سع ععنة
اجتم ععع
ّ
1112هع1700 /.م .وق أر عليح أحاديث من «األربعين النووية» ،ونال منح إجازة بكل معا
أّلفح ورواه.

أقععول :وردت نسععبتح بصععيغة «السععري» حسععب ضععبط المحّقععق للرحلععة ،والصعواب:

()1

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

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

()2

المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية  -ص ،69الموسوعة  -القسم  188 /3 3رقم .737
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السيري».
« ّ

()1

ِّ
السيري الطرابلسي األشعري
 -8عبد المولى ّ

الطبيعيععات وعلععم النجععوم،
عدرس ،القععارئ ،العععالم فععي
ّ
الشععيخ الفاضععل ،المفتععي ،المع ّ
الحا ّ األشعر ّي.
مدرًسعا بالجعامع المنصعوري
توجهت إليح ّ
عدة وظائف في مسعاجد طعرابلس ،فكعان ّ
ّ
الكبي ععر ،وت ععوّلى وظيف ععة الطل ععب للعل ععم الشع عريف بج ععامع محم ععود لطف ععي ال ععزعيم (المعّل ععق)،

تيسر من القرآن في المسجد
ووظيفة قراءة سورة «األنعام» في الجامع الكبير ،وقراءة ما ّ
أي مكععان يشععاء ،ووظيفععة التوليععة علععى
الكعائن بمحّلععة بععاب ّ
التبانععة خععار بععاب المدينعة فععي ّ

مسععجد كوريععة الكععائن بمحّلععة ُسععويقة الخيععل (الحع ّعدادين) ،واإلمامععة والخدامععة فععي المسععجد
المذكور ،وقعراءة الحعديث الشعريف فعي جعامع طينعال ،وتعوّلى منصعب إفتعاء الشعافعية إلعى

وتوزعععت وظائفععح علععى ابنععح أحمععد ،وحفيععده محمععد،
أن تععوفي سععنة 1136ه عع1724 /.مّ ،
()2
وابن أختح ،وايره.
ِ
بالس ع عيري الشع ععافعي األشع عععري
الم ع عرادي» فقع ععال :عبع ععد المع ععولى المعع ععروف ّ
ذك ع عره « ُ
الطرابلسععي ،مفتععي الشععافعية بط عرابلس .كانععت لععح يععد فععي العلععوم السععيما فععي الطبيعيععات
توسععط كيعوان إلععى اسععتحالة بعععح العناصععر
والنجععوم ،حتععى قيععل إنععح وصععل بمعارفععح عنععد ّ
إلععى بعععح ،والععى تقععويم عنععد أ ْخععذ العععرح تُْنبععي عععن اسععتخ ار مجهعوالت ،وكععان لععح قععدم

طويال فيما إليح يميل.
باعا
ً
ثابت في إرصاد الثوابت ،كما إن لح ً
()1

()3

التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية ،النابلسي -ص  ،86الموسوعة  -القسم الثالث/3 ،

 188رقم .738

()2
()3

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

ن
المرادي  ،140 /3 -الموسوعة  -القسم الثالث
سلك الدرر في أعيان القر الحادي عشر ُ -

=

-37-

ِّ
السيري
 -9عبد الهادي بن عمر بن أحمد ّ

المدرس.
الشيخ الفاضل
ّ

تعوّلى وظعائف أبيععح بععد أن تف ّعرم لععح عنهعا فعي  9صععفر سعنة 1160هعع1747 /.م.
وه ععي :الت ععدريس بالمدرس ععة الشمس ععية المج ععاورة للب ععاب الرئيس ععي للج ععامع الكبي ععر ،ونص ععف
عق النص عف الثععاني،
الخطابععة بالجععامع الكبيععر بشععركة محمععد خليفععة الحععاكم بط عرابلس بحع ّ
والتدريس بالمدرسعة القرمش ّعية التعي كانعت قريبعة معن حعارة اليهعود ،ووظيفعة نصعف الكتابعة
علععى وقععف جععامع العطععار بشععركة محمععد األزهععري ،وتقع ّعررت هععذه الوظععائف عليععح فععي 12
تيسععر مععن
صععفر مععن السععنة المععذكورة .كمععا تععوّلى اإلمامععة فععي جععامع
ّ
الطحععام ،وق عراءة مععا ّ
أي مكان.
القرآن في ّ
تععوفي فععي شععهر ربيععع األول سععنة 1175ه عع1761 /.م .فععي بيتععح بمحّلععة الم ازبععل
البرانية.
المعروفة الن بحارة ّ

تضم مجموعة مخطوطات ،منها :كتاب شرش األشعموني علعى
وترك مكتبة كانت ّ
أْل ّفيععة ابععن مالععك ،فععي النحععو ،وجععزًءا مععن «المختععار علععى المنهععا » فععي الفقععح ،وتفسععير
القاض ععي البيض ععاوي ،ورس ععالة ف ععي الك ععالم ،وش ععرش الكافي ععة ،ف ععي األص ععول ،والف ععائق ف ععي

وكتابا في علم الفلك ،والتيسعير فعي القعراءات ،وشعرش الشعواهد للعينعي فعي اللغعة،
الرقائق،
ً
()1
والشرش على المنها  ،وايره.

=

 260 ،259 /3 -رقم  ،790وفيها مصادر أخرى.

سيارات النظام الشمسي ُزحل -واسمح عند المنجمين:
و«كيوان» :لفظة فارسية تُطلق على أحد ّ
النحس األكبر والمقاتل.

()1

الموسوعة  -القسم الثالث  271 ،270 /3 -رقم .797
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ِّ
السيري
 -10عمر بن أحمد بن عبد المولى ّ

المدرس ،الكاتب ،الحنفي.
الشيخ الخطيب ،اإلمام،
ّ
المرادي» فقعال« :عمعر السعيري الطرابلسعي الحنفعي ،الشعيخ الفاضعل الععالم
ذكره « ُ

الفض ععالء فق ععال ف ععي حّق ععحُ :هم ععام ذو ف ْهع ع ٍم ثاق ععب ،ف ععي
الص ععدر المحتش ععم ،ترجم ععح بع ععح ُ
المعععارف والمناقععب ،وانشععاء عجيععب ،فععي المحاولععة لكععل أمع ٍعر اريععب ،تميععل إليععح النععاس،
رعععاعهم واألكيععاس ،فععي نجععاش مقاصععدهم ،وبلععوم ح عوائجهم .ولععم يععزل فععي النععاس كععذلك،
عالكا أحسععن المسععالك ،إلعى أن تقّلععد بسععيف القضعا ،وقطععع بععح معا كععان مرتضععى ،فععانقطع
س ً
عت لععح علععى
وص علُح ،ودارت عليععح الععدوائر ،إلععى أن زار المقععابر .ولقععد اطلعع ُ
حبلععح ،وقععل ْ
وعُلع ّعو ُرتبععة ُمنشععيها ،علععى أ ارئععك معاليهععا» .وكععان لععح
بحريععة ألفاظععح الرقيقععةُ ،
نميقععح ،تععؤذن ّ
ح ،وصار أحد أعيان طرابلس وصدورها.
فضل ازير وأدب ا ّ

ت ععوّلى الخطابع ععة واإلمام ععة بالجع ععامع المنصع ععوري الكبي ععر فع ععي ش ععهر رمضع ععان سع ععنة

1136هعع1724 /.م .واقتضععى سععفره إلععى خععار طعرابلس لفتعرة مععن الوقععت لقضععاء بعععح

فسععمح لععح ،وعععاد إلععى بلععده ،فتععوّلى التععدريس بالمدرسععة الشمسععية ،والكتابععة علععى
الح عوائا ُ
وقف جامع العطار ،والتدريس بالمدرسعة القرمش ّعية ،وفعرم لعح الشعيخ إبعراهيم بعن مصعطفى
عف العبال فعي شعهر ربيعع األول
بن عبد
الحي ععن تعدريس المدرسعة الخاتونيعة بمحلعة ص ّ
ّ
عدال ،حي ععث س ععافر إل ععى دمش ععق ليش ععهد أم ععام
عاهدا ع ع ً
س ععنة 1142هع عع1729 /.م .وك ععان ش ع ً
عوخيين األرسععالنيين ،وذلععك فععي الثععامن عشععر مععن
عحة نسععب األمعراء التنع ّ
قاضععيها علععى صع ّ
شهر رمضان سنة 1147هع1734 /.م.

جميعععا لولععده «عبععد الهععادي» ،وكانععت
وبقععي متصع ّعد ًار فععي وظائفععح حتععى فععرم عنهععا
ً
وفاتح في سنة 1159هع1746 /.م .وقيل في شهر صعفر 1160هعع .وكعان فعرم قبعل ذلعك

-39-

عععن نصععف الخطابععة بالجععامع الكبيععر لش عريكح بهععا الشععيخ «محمععد خليفععة الحكععم العزيععز»
يومئذ بطرابلس.

()1

الشيخ الفقيح.

الضّني
 -11عمر بن َح ْمل ِّّ

طلبععا للعلععم وسععماا الحععديث ،فأخععذ علععى
رحععل مععن ّ
الضع ّعنية إلععى بعلبععك ودمشععق ً
الفقيح أبي الحسين ،علي بن محمد بن الحسين اليعونيني البعلبكعي الملّقعب بشعرف العدين،
شهيدا سنة 701هع1301 /.م ،وجلس ابعن
مشهورا ،توفي
اهدا
إماما ّ
محدثًا ً
ً
متقنا وز ً
ً
وكان ً
عؤرخ «عل ععم ال ععدين ،القاس ععم
ح ْم ععل ّ
الض ع ّعني لرواي ععة الح ععديث ،وقص ععده الع ععالم الح ععافظ والم ع ّ
البرزالي» فسمعح وروى عنح.
حضر حصار الملك المنصور قالوون لطعرابلس سعنة 688هعع1289 /.م .وتعوفي

ودفن بمقبرة الشهداء.
يوم ْ
فتحها الثالثاء  4من شهر ربيع الخر 26 /نيسانُ ،

()2

ِّ
السيري
محمد بن أحمد ّ
ّ -12

مفتي طرابلس الشافعي وابن مفتيها ،وأحد كبار أعيانها.
ت ععولى إفت ععاء الش ععافعية بع ععد وف ععاة ش ععقيقح الح ععا عب ععد الم ععولى ف ععي  28م ععن ش ععهر
رمضعان سعنة 1136هعع1724 /.م ،كمععا تق ّعرر فعي وظيفعة قعراءة سعورة «األنععام» بالجععامع
المنصع ععوري الكبيع ععر فع ععي التع ععاريخ المع ععذكور .وفع ععي منتصع ععف شع ععهر جمع ععادى األولع ععى سع ععنة
()1
سجل المحكمة الشرعية بطرابلس لسنتي  1159و1160هع .ص  ،43الموسوعة  -القسم الثالث
ّ
 385 ،384 /3 -رقم  ،922السجل األرسالني  -ص ،171سلك الدرر ،للمرادي ،188 /3

تراجم علماء طرابلس ،لنوفل  ،32وايره.

()2

المشتبح  -للذهبي  ،409 /2الموسوعة  -القسم المستدرك على القسم الثاني  -ص 214رقم
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1141هعع1728 /.م .تععوّلى وظيفععة اإلمامععة لنوقععات الخمععس فععي مسععجد المرحععوم الحععا

أحمد جاويش الشهير بابن الست كريمعة فعي زقعاق الكريميعة بمحّلعة النعوري (الص ّعيااين)،
إضافة إلى قراءة سورة «يس» في كل يوم.

وبحك ععم موقع ععح ال ععديني ووجاهت ععح فق ععد أُن ععيط ب ععح منص ععب إمام ععة محّل ععة الصع ععبااة

قدمععح أهععل المحّلععة المععذكورة باالمتنععاا عععن
التعهععد الععذي ّ
بط عرابلس ووضععع توقيعععح علععى ّ
(العصع ععاة) ،وذلع ععك فع ععي أواخع ععر ذي القعع ععدة سع ععنة
إي ع عواء الع ع لعزرب (األشع ععقياء) أو الخ ع عوار ُ
1152هع1739 /.م.

()1

محمد بن عبد هللا بن إبراهيم ال ِّّضِّّني
ّ -13

مفتي األحناف بطرابلس.

ُيحتمععل أن يكععون أحععد أحفععاد المقععرئ الضع ّعني الععذي كععان ُيقععرئ الق عرآن الك عريم فععي
الج ع ععامع األزه ع ععر بالق ع ععاهرة حع ع عوالى منتص ع ععف الق ع ععرن التاس ع ععع الهج ع ععري /الخع ع عامس عش ع ععر
الميالدي.

()2

العطيفعي» فعي رحلتعح إلعى طعرابلس سعنة 1043هعع1633 /.م.
التقى بح «رمضعان ُ

عامال نبععيالً ،يععتكّلم بالعربيععة والتركيععة،
عيال ،وكع ً
عالمععا جلع ً
و ازره فععي داره ،ووصععفح بأنععح كععان ً
ط الحسععن ،ثععم قععال :دخلععت داره فرأيتععح جالسععا فععي إي عو ٍ
ان حيطانععح كّلهععا مععن
ويكتععب الخ ع ّ
ً
الملون ،وبين يديعح ع ّعدة مماليعك فعي أعلعى طبقعات
المنوا ،وفرشح بالحرير والجوخ ّ
الرخام ّ
ِ
العطيفععي» مجلسععح
الجمععال واألدب والكمععال ،وهععذا يع ّ
عدل علععى ث ارئععح وجاهععح .ولمععا أخععذ « ُ
عردا ،وع ععن أحع عوال دمش ععق .وخ ععتم ِذكع عره بقول ععح:
عردا ف ع ً
س ععألح المفت ععي ع ععن علم ععاء دمش ععق ف ع ً
()1
()2
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وبالجملة فهو فصيح بلي لح جاه ووجاهة ومعرفة بالروم (األتراك) وأهلح وبكل البالد.
الرحال ععة «اب ععن محاس ععن الدمش ععقي» ف ععي س ععنة
وبع ععد خم ععس س ععنوات زار طع عرابلس ّ
1048هع ع1638 /.م .ولقيععح ،وسع ّعمى أبععاه أوالً بع ع«عبععد د» ،ثععم عععاد وسع ّعماه «هبععة د»،

منسوبا للفضائل ،يتوّلى في بععح األوقعات النيابعة فعي المحكمعة ،ونصعف
وقال إنح كان
ً
حاذيعا
الخطابة في الجامع المنصوري الكبير ،فنشأ ولده «محمعد» صعاحب هعذه الترجمعة ً

حذوه في الخطابة والنيابة .ثعم قعال «ابعن محاسعن» :لعم نجتمعع مععح بالنسعبة إلعى ُفضعالء
عيال ،وسععبب ذلععك أنععح
عيال ،وكععان كثيععر االعتععذار فععي كونععح لععم ُي ْسع ِعد إلينععا جمع ً
البلععدة ّإال قلع ً
حصععل لععح ماجري عة فععي زمع ٍعن «أ ِ
ُنسععي» لمععا كععان قاضع ًعيا بتلععك البلععدة ،وكععان إذ ذاك نائبععح
ّ
فحصلت لح معح نائبة ،فمنهعا ل ِعزم داره وألِعف اقتصعاره ،وقّلعل إكثعاره ،واتّصعف بهعذا زمعان
البيوت ،والقنع بالقوت.

()1

ِّ
السيري
محمد بن عبد هللا ّ
ّ -14

المدرس ،القارئ.
الشيخ
ّ
مدرًسعا بالجعامع المنصعوري الكبيعر ،وقعد
ابن أخت عبد المولى السيري الذي كعان ّ
تععوفي خالععح «عبععد المععولى» فععي شععهر رمضععان سععنة 1136هعع .فتقع ّعرر هععو فيهععا ،ثععم تقع ّعرر
عت كريمععة والععدة «أحمععد جععاويش» صععاحبة
فعي وظيفععة قعراءة سععورة «يععس» علععى مععدفن السع ّ
بجبانععة الجععامع المنصععوري فععي سععنة
المدرسععة الكريميععة بالصععااة ،والق عراءة لععروش أخيععح ّ

1141هع.

()2

()1
للعطيفي  -ص ،17المنازل المحاسنية في الرحلة
رحلة من دمشق الشام إلى طرابلس الشام ُ -
الطرابلسية ،البن محاسن الدمشقي  -ص ،69الموسوعة  -القسم الثالث  200 /4 -رقم .1134
()2
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السيري
محمد بن عبد المولى ّ
ّ -15

الشيخ الفاضل ،الفقيح الشافعي.

الرحال ععة الش ععيخ «اب ععن محاسععن الدمش ععقي» عن ععد زيارت ععح لطع عرابلس س ععنة
اجتمععع ب ععح ّ
عائال إنععح
1048ه عع1638 /.م .ووصععفح بالشععيخ الفاضععل واللععوذعي الكامععل ،وكتععب عنععح قع ً
رجل لح فضيلة في فقح الشافعية ومعرفة في الحساب والفلك ،كان بيننا وبينح معرفعة معن

وتأكعدت العالقعة بيننعا فعي
عدل أنعح زار دمشعق قبعل التعاريخ المعذكور]ّ ،
الشام سابقة [وهعذا ي ّ
()1
هذه الالحقة ،استأنسنا بح االب األوقات ،وكنا ال نخلو معح من بعح المذاكرات.

ِّ
السيري
محمد بن عبد هللا ّ
محمد بن ّ
ّ -16

المدرس ،اإلمام ،القارئ ،الكاتب.
هو الشيخ الفاضل،
ّ
خلععف والععده فععي الكثيععر مععن الوظععائف فععي جوامععع ومععدارس ط عرابلس ،فععي شععهر

شوال سنة 1165هع1751 /.م .منها :التعدريس فعي الجعامع المنصعوري الكبيعر ،واإلمامعة

ِ
الدّبوس ع ّعية -
النحاس ععين -والكتاب ععة عل ععى وق ععف مدرس ععة ّ
الحجيجي ععة -بس ععوق ّ
ف ععي المدرس ععة ُ
بسويقة الخيعل المعروفعة
بمحّلة الدبابسة
ّ
بالحدادين ،-والتولية على وقف المدرسة الكائنة ُ

ط ععار،
بمدرس ععة عم ععار (؟) ،كم ععا تق ع ّعرر ف ععي نص ععف وظيف ععة الكتاب ععة ف ععي وق ععف ج ععامع الع ّ
أي مكان مقابعل االنتفعاا معن أجعل ذلعك معن
تيسر من القرآن الكريم في ّ
ووظيفة قراءة ما ّ
ٍ
حمععام عع ّعز الععدين بمحّلععة بععاب الحديععد،
حععانوت بسععوق البو ّ
ابجيععة (مفردهععا :بععابو ) تجععاه ّ
ووظيفععة ق عراءة جععزء ش عريف مععن الق عرآن الك عريم واهععداء ثوابععح لععروش الشععيخ عبععد الحععي ابععن
ّ
الموّقععع الشععامي ،وق عراءة سععورة «يععس» علععى مععدفن والععدة المرحععوم الحععا أحمععد جععاويش
جبانعة الجعامع الكبيعر
الشهير بابن
ّ
الست كريمة ،واهداء ذلك إلعى روحهعا وروش أخيعح فعي ّ
التعي كانععت فععي الجهتععين :الجنوبيععةِ -
القْبليععة ،والجهعة الغربيععة ،ووظيفععة الجبايععة علععى وقععف

()1
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الحرمين الشريفين.
وفي الرابع والعشرين من شهر رمضعان سعنة 1175هعع1761 /.م .فعرم لعح الشعيخ
الطحعام ،كمعا فعرم لعح ععن ربعع
عبد الكريم بن محمد بعن زيعن ععن وظيفعة اإلمامعة بجعامع
ّ
تيسععر
الخطابععة فععي الجععامع المنصععوري الكبيععر ،والتععدريس بالمدرسععة الشمسععية ،وقعراءة مععا ّ

أي مكان ،بشراكة أحمد الخطيب ابن الحا مصطفى.
من القرآن الكريم في ّ
()1
توفي سنة 1187هع1773 /.م .وآلت وظائفح إلى ابنح التي محمد.

ِّ
السيري الطرابلسي
محمد بن عبد هللا ّ
محمد بن ّ
محمد بن ّ
ّ -17

محمد أمين».
الشيخ الفاضل ،اإلمام ،القارئ ،الخطيب ،المعروف بع« ّ
عتقر فيهعا بععد وفاتععح فعي أواخعر شععهر ذي
خلعف والعده فعي الكثيععر معن وظائفعح ،واسع ّ

الحجة سنة 1187هع1773 /.م .وهي:

أي
وظيفععة الكتابععة فععي وقععف مدرسععة ّ
تيسععر مععن الق عرآن فععي ّ
الدبوسععية ،وق عراءة مععا ّ
مكععان مععن وقععف أهععل الخيععر ،وق عراءة مععا تيسععر مععن وْقع ٍ
عف آخععر ألهععل الخيععر ،وق عراءة مععا
ّ
أيضا ،والتولية على وقف مدرسة عمار في محّلة ُسويقة الخيعل بالح ّعدادين ،وقعراءة
تيسر ً
ّ
تيسععر فععي وقععف المدرسععة المععذكورة ،ووظيفععة النفطجيععة فععي وقععف الجععامع المنصععوري
مععا ّ
تيسععر واهععداء ث عواب
تيسععر فععي ّ
أي مكععان ،وق عراءة مععا ّ
الكبيععر ،وجععامع التوبععة ،وق عراءة مععا ّ
القرطاويععة ،وق عراءة مععا
الق عراءة إلععى روش األميععر شععهاب الععدين قرطععاي صععاحب المدرسععة
ّ

الحجي ِجية ،وقراءة جزء شريف من القرآن كعل يعوم فعي
تيسر في صبيحة كل يوم بمدرسة ُ
ّ
تيسععر مععن وقععف يوسعف
جععامع العطععار ،وقعراءة الفاتحععة مععن وقععف أهععل الخيععر ،وقعراءة مععا ّ
باشععا السععيفي والععي ط عرابلس ،والتوليععة علععى أوقععاف جععامع العطععار ،وامامععة مسععجد أحمععد

()1
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جاويش الشهير بابن ست كريمة ،مع قراءة سورة «يس» كل يوم في هذا المسجد.
شوال سنة 1191هعع1777 /.م .فعرم لعح الشعيخ عبعد د ابعن
وفي الرابع من شهر ّ
الشيخ عبد الرحمن المنصور عن نصف وظيفة الخطابة في جامع التوبة .وفي  20معن
ربيععع األول 1192ه عع1778 /.م .فععرم لععح األخ عوان :محمععد وأحمععد ابنععا الشععيخ إب عراهيم بععن

عمععا بيععدهما مععن وظيفععة التوليععة علععى وقععف مسععجد القطععانين ببععاب الحديععد،
محمععد تععدمري ّ
وعن وظيفتي اإلمامة ،وقراءة سورة «نبأ» في المسجد المذكور.
وفي  21معن شعهر شعوال سعنة 1203هعع1788 /.م .فعرم الشعيخ محمعد أمعين ععن
كبععر فععي السع ّعن،
وظائفععح األخي عرة للشععيخ عبععد الك عريم بععن يحيععى الحسععيني ،وذلععك بعععد أن ُ
()1
وتوفي بعد ذلك في سنة اير معروفة.

()1
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ِّ
الضنّية ّإبان حقبة اإلحتالل الفرنسي
ّ
ّ
من خالل تقرير المالزم األول الفرنسي "رونييه" سنة 1927-1926
ّ
األول «رونييع ععح» مع ععع فرقتع ععح العسع ععكرية
فع ععي سع ععنة  1926أقع ععام المع ععالزم الفرنسع ععي ّ
القناصععة الثانيععة التععي رابطععت فععي لبنععان
الفرنسععية فععي لبنععان الشععمالي ،وكععان قائع ًعدا لسع ِعرّية ّ
مذك ارتععح عععن شععمال لبنععان بوجع ٍعح خععاص بحكععم
عقععب الحععرب العالميععة األولععى ،وقععد كتععب ّ

إقامتععح وخدمتععح العسععكرية ومشععاهداتح ،وأتععى بععبعح المعلومععات المفيععدة عععن الضع ّعنية قبععل
نحو قرٍن من الزمعان ،حيعث كانعت تخترقهعا طريعق واحعدة ،جزئبيعا ،هعي الطريعق العسعكرية
مععن طعرابلس إلععى سععير ،والتععي أُنشععئت بعععد ثععورة جبععل الععدروز فععي سععورية واخترقععت حععدود

عبيا) والبقععاا (الهرمععل
وعمععت منععاطق الشععمال (عكععار والضع ّعنية) ،والجنععوب (حاصع ّ
لبنععانّ ،
و ارشعّعيا) عععام  ،1927-1925ومنععذ ذلععك الوقععت أصععبحت بلععدة «سععير» المركععز السياسععي
طرق معبعدة
أقل من ساعتين بالسيارة ،حيث ال توجد ُ
تبعد عن طرابلس ّ
للمنطقة ،وكانت ُ
في كل المنطقة ،واّنما تتصل القرى ببعضها بواسطة البغال والحميعر عبعر دروب س ّعيئة،

انيععة نسععبيبا ،ومأهولععة بالسععكان ،تُععزرا فيهععا الحبععوب واألش عجار
ُراععم أنهععا ،فععي الحقيقععةّ ،
مهمععة لععوفرة مراعيهععا ،وااباتهععا التععي يبععاا قسععم معن
المثمعرة ،ويجنععي منهععا األهععالي منععافع ّ
خشب أشجارها إلى طرابلس ،والقسم الخر إلى حمص ،واإلفادة منها كفحم في الشعتاء،

أو أخشاب للبناء.
يشكلون الغالبية العظمى لسعكان ثالثعين قريعة منتشعرة علعى
وكان المسلمون ل
السّنة ّ
الهضاب ،يبل تعدادهم  5890نسمة تقر ًيبا ،ويعيشون في وئعا ٍم معع جيعرانهم بعأكروم ،إالّ

الضنية والزاويعة والجبعل ،أق ّعل حع اررة .وهعي
أن عالقاتهم بالموارنة والروم األرثوذكس ،في
ّ
تحعت النظععام اإلقطعاعي جزئبيععا ،وتخضععع لسعلطة عععائلتين أو ثععالث ععائالت مععن البكعوات
واألااوات الذين يتقاسمون النفوذ في المنطقة ،متّحدين أو متحالفين فيما بينهم.
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تمرد الضّنية وتهدئتها ّإبان اإلحتالل الفرنسي
ّ
تمرد الضنّية ععام  1926ععن وقعوا ع ّعدة حعوادث خارجهعا ،بعدأت بثعورة جبعل
نجم ل
ضد االحتالل األجنبي في دمشق وحمص وحمعاة ،وانتشعرت كبقععة
تمرد ّ
الدروز ،وتِبعها ّ

عب المسععلمون بهععا
زيععت فععي سععورية ،ومععا لبثععت ش ع اررتها أن وصععلت إلععى الضع ّعنية حيععث هع ّ
يشدون ْأزر إخوانهم في مقاومعة المحت ّعل ،ورافعق ذلعك حسعب رأي المعالزم األول الفرنسعي
ّ
«رونييح»:

 -1االسععتياء الخفععي الععذي يسععيطر علععى البك عوات المسععلمين الععذين كععانوا يرابععون
ّ
في أن يكونوا تابعين لحكومة دمشق ،وأن ال يكونوا تحت نير المسيحيين.
ظم ععة بهيب ععة البكع عوات المس ععلمين ،إذ
وم ععن ناحي ععة ثاني ععة ،أض ععر تش ععكيل حكوم ععة من ّ

يومععا بعععد يععوم ،وأخععذت عععائالت مععن الصععف الثععاني تُعزاحمهم فععي
بععدأت سععلطتهم تضع ُععف ً
السلطة والنفوذ.
انية بالرجال ،فقيعرة بعاألرح ،وهعي تععيش بصعورة بائسعة معن
 -2وجود عائالت ّ
قوتها العددية كان البكعوات يعأملون
التهريب ،أو من قطع األخشاب ،وبسبب الخوف من ّ
اإلفادة من انهزام الثوار ليغتنوا من أسالبهم.

وحعد الشععور
 -3كان واضحاً التأثير القومي الذي يعربط الض ّعنية بطعرابلس حيعث ّ
القععومي العروبععي بينهمععا ،وأسععهم فععي إذكععاء نيعران الثععورة ،وبععدا واضع ًعحا أن الضع ّعنية كانعت

خاصع ع ًة أنه ععا
ّ
مؤهل ععة ألن تش ععارك م ععع طع عرابلس «العربي ععة المس ععلمة» ف ععي حرك ععة التح ع ّعررّ ،
ُوعدت بتقديم السالش والمال.
وهنا يدلي الكاتب الفرنسي بوجهة نظره فيقول:

اعتمادا على الكراهيعة التعي تُكلنهعا عائلتعان أو ثعالث ،معن هعذه المنطقعة ،لعرئيس
«و ً
ِ
وبحق ،أن هذا العمعل سعوف
يحرضون على القتل ،آملين،
ّ
مخفر الدرك في سير ،أخذوا ّ
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التمرد) .وفي أيار /معايو ،بعدا أن الوقعت مالئعم ،فقعد وصعلت حركعة
يطلق الحركة (حركة ّ
وتؤكععد
القناصععة اللبنععانيون بالهزيمععةّ ،
التمع ّعرد إلععى أكععروم ،حيععث إنععح ،فععي  18منععحُ ،منععي ّ
()1
المصادر ،من جهة أخرى ،أنح لم يعد هناك قوات جاهزة للعمل».
متفرقع ععة مع ععن كتابع ععح يع ععذكر «رونييع ععح» بعع ععح المالمع ععح التاريخيع ععة
وفع ععي مواضع ععع ّ
واالجتماعيععة المختصععرة ،ولكنهععا مفيععدة ،منهععا أن طريععق طعرابلس -سععير طولهععا  26كلععم.
إلععى الجنععوب الشععرقي مععن طعرابلس ،وهععذه الطريععق تسععمح بععدخول الضع ّعنية ،وعلععى مسععافة
 1,5كل ععم .ش ععمال س ععير توج ععد قري ععة حق ععل العزيم ععة ،ويبلع ع ع ععدد س ععكانها ( )120نس ععمة،
جنوبع ععا موضع ععع يسع ع ّعمى «رأس
جمع ععيعهم مع ععن الع ععروم األرثع ععوذكس .وعلع ععى مسع ععافة  2كلع ععمً .
الكع ّعدان» ُعثععر فيععح علععى بعععح القطععع مععن النقععود المعدنيععةُ ،نقععش عليهععا رسععم ل ع«اععودفروا

الصليبيين( ،وهو ُدوق اللعورين األدنعى بفرنسعا العذي وصعل
بويون» أحد أمراء الفرنا
ّ
دي ّ
مععع أولععى حمععالت الف عرنا إلععى سععاحل الشععام 491ه عع1098 /.م .)2().وتبعععد مرياطععة 13

كلععم .عععن ط عرابلس ،وسععكانها ( )61نسععمة مععن المسععلمين ،يملكهععا بكاملهععا عبععد الحميععد

ك ارمععي ،وفيهععا منععزل جميععل يصععطاف فيععح .وسععكان سععير  500مسععلمون ،و 163موارنععة،
و 37أرثوذكس (المجموا  700نسمة) ،وهعي مركعز االصعطياف ومركعز المديريعة ،وفيهعا
مخفععر للععدرك ،وآلععة هععاتف فععي المخفععر المععذكور ،وهععي علععى ُعلُع ّعو ألععف متععر عععن سععطح
انيععة جع بدا ،فيهععا بعععح المنععازل الجميلععة ،وموقعهععا مميععز
البحععر ،فيهععا ميععاه ازيعرة ،وهععي ّ
على هضبة في قعر و ٍاد ب ّعري ومعرٍ فعي ٍ
مععا ،حيعث المضعايق الصعخرية ،والمالععب
آن ً
في أعالي الجبال ،وع ّعدة ش ّعالالت فعي عمعق العوادي المخضوضعر ،وقنعوات جميلعة للعر ّي،
ومنععاظر جميلععة ،تطع ّعل علععى ط عرابلس وسععهل عكععار والبحععر .ومععن أعيانهععا «محمععد بععك

( )1

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

( )2

لبنان من السيادة الفاطمية حتتى السقو بيد الصليبيين -د .تدمري .185 /1 -

بيروت ،دار النهار 2004م - .ص .119-117
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المْلح ع ععم» ،رج ع ععل محب ع ععوب ومض ع ععياف جع ع ع بدا ،و«نص ع ععوش آا ع ععا الفاض ع ععل» و«نجي ع ععب آا ع ععا
ُ
وتبع ع ععد «الس ع ععفيرة»  30كل ع ععم .ش ع ععمال ش ع ععرقي س ع ععير ،وس ع ععكانها ( )338م ع ععن
الفاض ع ععل»ُ .
المسلمين ،وتتم الرحلة إليها على الخيل.
وتفي ععد الس ععلطة العس ععكرية أنه ععا أنش ععأت خ ععالل الع ععامين  1927-1926بمس ععاعدة

األهالي وبدونهم طريق سعير -طعرابلس ،معع تف لعرا لعبعح القعرى :كفرح ُبعو  -عاصعون -
بخع ععون (س ععير  28كل ععم - .كفرحب ععو  2,5كل ععم - .عاص ععون نص ععف كل ععم - .بخع ععون 2
كلم.).
أمعا خدمعة الهعاتف فهعي فعي سعير
وكان يرابط في سعير فقعط ُ 5مشعاة ،وّ 8
خيالعةّ .
()1
خالل فصل الصيف فقط ،وهو خط مباشر مع طرابلس.
وق ععد أورد «رونيي ععح» ف ععي خت ععام تقريع عره اف ععادات اس ععتطالا وخع عرائط لمس ععالك الس ععير
المدفعيعة
إمكانيعات عمعل
عنية ،وذلعك لتبيعان
ّ
ّ
والطرقعات الصعالحة للليعات والبغعال فعي الض ّ
فععي المنطقععة وجوارهعا ،وفععد وضعععها بععين العععامين  1928-1927لصععالح السعرية الرابعععة
لقوات المشرق (نرفقها ضمن الملحق).
في الكتيبة األولى ّ

()2

وكما هو معروف فقد سبق دخول اإلستعمار الفرنسي إلى لبنان دخول جيش
البريطاني ،فخالل األيام العشرة األولى من شهر أكتوبر عام  1918وصل الجيش
البريطاني الزاحف من فلسطين إلى بيروت سالكاً الطريق الساحلي .وبعد أن عقد
( )1
( )2

لبنان الشمالي  -ص  53-51و 72و.79
لبنان الشمالي  -ص .142-129
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الحلفاء الظافرون
مؤتمر في مدينة ڤرساي الفرنسية نتا عنح توقيع معاهدة صلح بينهم
ًا
وبين الدول الخاسرة ،تقرر أن تكون فرنسا هي الدولة المنتدبة على سوريا ولبنان.
خالل تلك الفترة كان الجيش اإلنكليزي قد تمركز في مختلف أنحاء لبنان وأقام
يبياً في بلدة كفرشالن .وال تزال
معسكرات لح ،ومنها في
الضنية ،حيث أقام معسك اًر تدر ّ
ّ
آثار قبوات المدافع المبنية بالحجارة واإلسمنت موجودة عند أحد سفوش البلدة ،وعددها
المثبتة بداخلها باتجاه التالل
أربعة ,وكان الجيش البريطاني يقوم بإطالق المدفعية
ّ
والقمم المقابلة بهدف التدريب .كما بنا اإلنكليز من اإلسمنت خزاناً ضخماً للمياه تحت

الخزان موجوداً
األرح وسط البلدة وذلك إلستخداماتهم عساكرهم اليومية ،وال يزال ّ
ومستخدماً من ِقبل أهالي البلدة حتى يومنا .وقام اإلنكليز أيضاً بتعبيد ورصف ع ٍ
دد من
الجبلية ،بخاصة داخل محمية اللزاب واألرز في أعالي منطقة بريصا ،وذلك
الطرقات
ّ
بهدف نقل الخشب الذين قاموا بقطعح بشكل كبير من أشجارها إلستخداماتهم الحربية.
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القسم الثاين

صفحات من اتريخ وآاثر احلضارات القدمية يف الضنية
واخلصائص التقليدية لتخطيط قراها وعمارة مساكنها الرتاثية
أ.د .مهندس خالد عمر تدمري
جبال لبنان والضنية يف التاريخ القدمي
يف البدء كان املاء يغمر لبنان ،مثّ اخنفض املاء فظهرت جبال لبنان فتنة وسحراً ،وكان
اخضرت وداينه واكتست جباله
يوم مل تكن فيه حياة ،وبعد عصور جيولوجية عديدة
ّ
يعج ابحلياة .وقد رأى فيه شعراء التوراة قطعة شعرية :جباله ،أوديته،
ابلغاابت فصار ّ
مكسوة
ينابيعه ،رائحة أرزه ،مثاره ،كلها شعر! وعلى هذا املنوال كانت جبال الضنيّة
ّ
املتحجرة على الصخور يف أعايل
مبياه البحر ،وتشري إىل ذلك بقااي النبااتت البحرية
ّ
تالهلا ،ومنها ما وقفنا عليه أثناء إعداد هذا البحث من آاثر نبااتت متحجرة على
جانب من صخرة "شل القلود" الشهرية يف "بطرماز" واملطلّة على جمرى "عيون
املطل على الوادي السحيق يف بلدة
السمك" ،وأيضاً أخرى على حرف صخور الشري ّ
"منرين".
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دون حديث
األول الذي استوطن لبنان ،ألن التاريخ امل ّ
ال نعرف الكثري عن اإلنسان ّ
العهد ال يرجع بنا إىل أكثر من مخسة آالف سنة ،وما اخلمسة ابلنسبة إىل مئات
األلوف من السنني السابقة للتاريخ اليت كان اإلنسان فيها يصارع الطبيعة ليجد نفسه
األول الذي سكن كهوف
أخرياً سيّد املخلوقات .والقليل الذي نعرفه عن اإلنسان ّ
عرف إىل
لبنان مستم ّد يف أكثره من درس األدوات احلجرية اليت تركها لنا ،ومن الت ّ
بقااي هيكله العظمي املدفونة يف أرض الكهف ،ففي مغاور لبنان سجل غري واضح
املعامل حلياة أجدادان األقدمني .وكم حتتاج املغاور العديدة يف منطقة الضنيّة إلجراء
األول يف العصور احلجريّة فيها.
دراسات جيولوجية وأثرية حوهلا ولتبيان حياة اإلنسان ّ
جبال لبنان والضنية موطن الزراعة واإلنسان األول
قبل وضح التاريخ أتى إنسان العصر احلجري على فكرة الزراعة .الزراعة أساس
املدنية ،ذلك ألن الزراعة تتطلّب استقراراً ونظاماً وتعاوانً .واإلستقرار والنظام والتعاون
البشري أساس كل حضارة .والزراعة أوحت إىل اإلنسان القدمي فكرة املدنية وعقائده
الغيبية .واإلنتاج الزراعي يتوقّف على غزارة املطر وحصب التبة .ومبا أنه مل يكن
لإلنسان يد يف سقوط املطر ،ومل يكن بعد قد تعلّم تسميد األرض وزايدة خصوبتها،
فكان من الطبيعي أن يعزو خصب التبة وكرم الطبيعة إىل قوى خفيّة .فرأى يف الكون
قصة أدونيس ،أو
ّقوتني تعمالن معاً :الواحدة للموت ،واألخرى للحياة واإلنتاج .وما ّ
بعل ،اليت كانت متثّل يف أودية لبنان ورواسيه سوى رمز يرمز إىل خصب األرض وكرم
السماء .وهذه الرواايت واألساطري التارخيية ال تزال ماثلة يف أمساء بعض قرى الضنيّة،
الفينيقي "بعل".
مثل "دبعل" املشت ّقة من اسم اإلله
ّ
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توسط تالشى
ألول الذي مل يكن خيتلف عرقاً وحضارًة عن عرق البحر امل ّ
هذا اللبناين ا ّ
السامي الذي طغى على البالد من مشايل اجلزيرة العربية .إن البقعة اجلغرافية
يف العرق
ّ
اليت تش ّكل على اخلريطة قوساً تقوم على قاعدته األوىل على زاوية افريقيا الشمالية
ؤرخ برستد "اهلالل
الشرقية وقاعدته الثانية على اخلليج الفارسي – وقد دعاها امل ّ
اخلصيب" – كانت منذ فجر التاريخ مطمع الرعاة منذ أن كان هنالك رعاة .األرض
اخلصبة اليت جتري فيها األهنار وتتدفق عند سفوح جباهلا الينابيع كانت أبداً قبلة أنظار
س ّكان الصحراء .ولقد كان اتريخ هذه البقعة منذ فجر التاريخ املد ّون إىل العصور
احلديثة سلسلة من هجمات البدو على احلضر للسيطرة عليها .هؤالء البدو هم
الساميّون الذين كتبوا يف اتريخ احلضارة صفحة جميدة ،ويف اتريخ األداين صفحات.
يطل علينا التاريخ ويف اهلالل اخلصيب دويالت شعوهبا سامية ولغاهتا سامية .وليس
ّ
نتعرف إىل
لنا أن نساير الشعوب السامية يف اترخيها املديد املع ّقد ،إمنا ي ّ
همنا أن ّ
بعضها ،وال سيّما أوالئك الذين استوطنوا لبنان القدمي ومسّوا القرى واملدن واألهنر
واجلبال أبمساء من لغاهتم ،وقد أطلقوا على هذه البقعة اسم "لبنان" ومعىن لبنان
البياض.

أمساء األمكنة يف لبنان والضنية وأصوهلا
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يتضح ممّا ذكرانه أن أمساء األمكنة يف لبنان قدمية جداً ،يرجع بعضها إىل الفتة
ّ
السابقة للتوطّن السامي ،ويعود أكثرها إىل أمساء ساميّة حبتة :أ ّموريّة ،كنعانيّة ،فينيقيّة،
يقرر إذا كان
آراميّة .ومبا أن جذور هذه اللغات مشتكة فإنه يصعب على الباحث أن ّ
اإلسم كنعانيّاً أو آراميّاً إذ ليس لدينا مصادر كتابيّة سوى اإلسم ذاته .ولكن ميكن
عامة أن أكثر أمساء القرى اللبنانية ،ومن بينها قرى الضنيّة ،تعود يف
القول بصورة ّ
الزمن إىل الفتة املسيحيّة األوىل عندما أصبح أهل لبنان يعرفون ابمسهم النصراين:
السراين ،ألنه عندما انتصرت الشعوب اآلرامية ختلّت عن امسها اآلرامي القدمي،
فالتسمية كانت تذ ّكرهم بوثنيتهم ،وصارت تعرف ابسم جديد "السراين".
ّأما األمساء العربية فقليلة جداً ،وذلك ألن العرب مل يدخلوا فراغاً جغرافياً بل قدموا
بالداً آهلة ابلس ّكان عامرًة ابملدن والقرى ،ولكل بقعة جغرافية امسها .ومعروف أن
الشعب الفاتح قد حياول تغيري األمساء اجلغرافية ألسباب سياسية اجتماعية كما فعل
اإلغريق والرومان عندما حاولوا أتسيس مدن تكون هلم مراكز ثقافية ،أو عندما حاولوا
يغريوا بعض األمساء كما فعلوا أبمساء بريوت ،وجبيل وبعلبك وطرابلس وغريها.
أن ّ
غريوا أمساء قدمية ،نعم أطلقوا أمساء جديدة على مدن
ولكننا ال نعرف أن العرب ّ
عمروها أبنفسهم ،ولكن األمساء السامية القدمية مل تكن غريبة عندهم كما
وقرى ّ
كانت بعلبك لإلغريق والرومان وذلك للقرابة العرقية واللغوية .فبقيت األمساء اجلغرافية
على ما كانت عليه ،ولكننا نتظر أن يكون قد طرأ عليها بعض التغيري والتبديل.
وليس هذا مبستغرب ال سيّما وأن أهل البالد نسوا لغتهم األصلية السراينية وأصبحوا
مر الزمن بعدت الش ّقة اللغوية فكان من الطبيعي أن تبتعد
يتكلّمون العربية .وعلى ّ
بعض األمساء عن شكلها األصلي.
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إن تسمية األمكنة واملدن والقرى يف لبنان ،ومن بينها يف الضنيّة ،ال ختتلف مبدأً عن
العامة .فإن أكثر هذه األمساء وصف جغرايف :علو ،اخنفاض ،سهل،
التسمية السامية ّ
وعر ،خصب ،جدب ،ماء ،صخر ،بئر ..وما شابه من األوصاف الطوبوغرافيّة
للبالد .كما هي على سبيل املثال تسميات قرى :بقاع صفرين = سهل العصافري،
وبقرصونة = مكان الربد والصقيع ،وقرصيتا = موقع الصقيع واجلليد ،وبشنّاات = حم ّل
الصخور الشاهقة املعلّقة والقمم املسنّنة .وهناك أمساء أمكنة عديدة تنسب إىل إله
املؤرخون إىل االعتقاد أب ّن أمساء
قدمي :البعل الفينيقي ،انبوّ ،رمان ،عشتار .ومييل ّ
األمكنة اليت فيها لفظ "دير" (مثل دير نبوح يف الضنيّة) أو "مار" كانت قدمياً أمساء
معابد وهياكل آلهلة الفينيقيّني س ّكان البالد القدماء .وقد ال تكون من املبالغة إذا
زعمنا أن كل معبد أو دير أو مزار أو أية بقعة مق ّدسة قائمة على روايب لبنان أو يف
وهاده كانت يوماً أماكن مق ّدسة قدمية ومعابد آلهلة لبنان القدمي .وقد أشار إىل هذه
سي "أرنست رينان"
احلقيقة أكثر من مستشرق درس لبنان وآاثره ،ومنهم العالّمة الفرن ّ
يف كتابه الضخم "بعثة يف فينيقيّة" الذي أشار يف أكثر من مكان واحد فيه إىل معابد
وقصور األمراء املق ّدمني يف لبنان املبنية حبجارة معابد فينيقيّة قدمية .كما الحظنا ذلك
أثناء حبثنا امليداين يف أجزاء من أبنية ضخمة واقعة يف قرى طاران ،بطرماز ،عيمار،
منرين ،وقرحيّا.
حنو اكتشاف آاثر اإلنسان القدمي يف الضنية
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أثناء إعداد هذا البحث كان قد متّ العثور صدفة على مدفن قدمي يف خراج "بلدة
ٍ
فخارية صغرية وعدد من القطع املعدنية على شكل
طارن" ُوجد فيه أوان جنائزية ّ
العامة لآلاثر لتحديد اترخيها.
سهام حربية ،وقم متّ نقلها إىل املديريّة ّ
كما كان قد عُثر صدفةً منذ أعوام يف خراج بلدة "كفر حبو" أثناء عملية تكسري
تسمى "أبو عفتة" على متثالني عبارة عن ثالثة وجوه ذات مججمة
للصخور يف مرملة ّ
كبرية منقوشة على قطعتني من الصخر ،وجهني لرجلني خمتلفني منقوشة بشكل
مزدوج من األمام واخللف على قطعة واحدة ،والثاين إلمرأة ،ويصعب حتديد احلقبة
التارخيية اليت تعود إليها هذه الوجوه حيث ال تعكس ّأايً من فنون احلقبات التارخييّة
أي إىل
املعروفة من الفينيقيّة إىل الرومانيّة ،وعلى األرجح أهنا تعود إىل ما قبل ذلك ّ
كم هي
عهد اإلنسان البدائي القدمي ،وهي حمفوظة حالياً يف دارة ببلدة كفرحبو .و ّ
كثرية املواقع يف الضنيّة اليتُ مسع وعُرف أن لصوص اآلاثر والباحثني عن الذهب قاموا
حبفرها ونبشها وختريبها وسرقة حمتوايهتا هنا وهناك يف أرجاء املنطقة خالل النصف
يتسن للباحثني اإلطالع عليها أو توثيقها.
الثاين من القرن املاضي ومل ّ
احلضارة الفينيقية يف لبنان وإرتباطها بغاابت األرز
ينتمي أصل الفينيقيني إىل علم اآلاثر بقدر ما يعود إىل األساطري واخلرافات .سكن
هذا الشعب الساحل الشرقي من البحر املتوسط (الشاطئ اللبناين والسوري يف الزمن
احلاضر) ،وأكد قدراته وصفاته البحرية ،وكانت سفنه وحبارته من األشهر واألكثر
خربة من املستكشفني يف العامل القدمي ،وذلك منذ األلف الثاين قبل امليالد .سافر
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الفينيقيّون عرب مجيع البحار املعروفة وغري املعروفة يف هذه الفتة ،وأنشأوا العديد من
املدن واملراكز التجارية وذلك بني القرن الثالث عشر والقرن التاسع قبل امليالد.
ح ّدد بعض املؤرخني أن اسم الفينيقيني أطلق عموماً على الشعوب الذين سكنوا
الساحل الشرقي للبحر التوسط يف العصر احلديدي ،وذلك بني الغزوات اليت شنّها
هزت املنطقة حوايل العام  ١١٨٠ق.م .ودخول اإلغريق
"شعوب البحر" واليت ّ
واحتالل املنطقة من قبل اإلسكندر الكبري وجيوشه يف العام  ٣٣٢ق.م .يف هذه
الفتة جند الكثري من الواثئق عند اليواننيني اليت كانت تعتمد اسم "الفينيقيني"
للتعريف عن سكان مدن هذا الساحل.
يف القرون القدمية وعرب التاريخ أتثرت األراضي الفينيقية ،ومن قبلها بالد كنعان،
ابلوضع اإلقليمي وتعدد السلطات ،فامتدت أو تقلّصت احلدود حبسب االحتالالت
أو االتفاقات مع اإلمرباطورّايت املختلفة اليت فرضت نفوذها ،بشكل أو آبخر ،على
املنطقة .حدود أرض كنعان غري واضحة ،ولكن وفقاً لنصوص الكتاب املقدس،
امتدت من مدينة أوغاريت مشاالً إىل جبل الكرمل يف اجلنوب.
يعود أول ذكر لبالد كنعان إىل منتصف القرن اخلامس عشر قبل امليالد ويف كتاابت
أدرميي وسرية حياته (ملك إقليم إالالخ ،تل العطشانة احلالية على مصب هنر
العاصي) ،وكذلك يف رسائل تل العمارنة (أرشيف الفراعنة) .كتب هكاتيوس من
ميليتوس ،املؤرخ اإلغريقي ،بعد ما يقرب من األلف سنة ،أن فينيقيا كانت تسمى
مت ،كانت بالد كنعان ترمز إىل
"شنا  "Chnaمبعىن كنعانّ .أما ابلنسبة إىل
اإلجنيلي ّ
ّ
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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.
كما ذكران ،اإلغريق هم ّأول من اطلقوا اسم فينيقيا على املدن الكنعانية وذلك منذ
القرن السابع قبل امليالد ،فكانت األراضي الفينيقية متتد على النطاق الساحلي بني
جبال لبنان والبحر األبيض املتوسط ،من جبل األقرع يف الشمال إىل مدينة حيفا يف
اجلنوب .مشلت هذه املنطقة العديد من املدن املشهورة :أوغاريت (رأس مشرا) ،أرواد،
طرابلس ،جبيل ،ابريتوس (بريوت) ،صيدا ،صور وع ّكا .أما إىل الداخل فامتدت
احلدود إىل البقاع ،كانت بعلبك (هليوبوليس على عهد الرومان) من أشهر هذه
املواقع .احتلت املدن الفينيقية مساحات متنوعة بني املراكز البحرية ،والسهول الصغرية
واملناطق النائية من اجلبال ،حيث تنمو أشجار األرز ،وكانت حركة املرور والتنقل
صعبة بسبب املعامل اجلغرافية .الوصول إىل املناطق الداخلية كان وال ب ّد أن يتم عرب
سلسليت جبال لبنان الوعرة اليت يتاوح طوهلا مسافة الساحل احملاذي،
ومن خالل
ّ
وحيث غالباً ما يغرق اجلبل مباشرة يف البحر.
استعمل الفينيقيّون خشب االرز يف ميادين متع ّددة كما يف صناعة السفن ،ونقلوه
توجهت مراكبهم وبنوا به أماكن العبادة واجلسور .وعلى منت سفنهم نقلوا
معهم أينما ّ
ألواح خشب األرز إىل مصر حيث كان يُستعمل يف بناء املعابد والقصور وصناعة
السفن املصرية وقطع أاثث الفراعنة .ومن الرائج أيضاً أن راتنج األرز كان ميثّل مادةً
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أساسية ال غىن عنها يف الطقوس اجلنائزية وخاصة يف عملية حتنيط املوتى ،كما يف
معاجلة عدد من األمراض ،واستخدم صمغه كمادة عازلة.
 غاابت األرزومن أكرب غاابت األرز املعروفة يف لبنان تلك الواقعة يف كفرببنني ابلضنيّة اليت تبلغ
مساحتها مليونني و 120ألف مت مربّع ،هذا فضالً عن وجود غابة اللزاب يف
ربي يف بطرماز -
القمامني  -جريون (حنو  3ماليني مت مربّع) ،وغابة الصنوبر ال ّ
السفرية (حنو  4ماليني مت مربّع) .وكما تذكر املصادر التارخييّة ،فإن الفينيقيّني
اعتمدوا على األهنار املتدفقة من أعايل اجلبال ابجتاه ساحل البحر لنقل ألواح
شري إىل
اخلشب ،وهكذا نقل الفينيقيّون خشب األرز والصنوبر من أعايل الضنيّة وب ّ
ساحل طرابلس ،وعرب مينائها قاموا بتصديرها إىل مصر .وهكذا فعلت شعوب
احلضارات اليت تلتهم واجليوش الغازية ،وصوالً إىل اإلنكليز الذي قاموا بتعبيد الطرقات
داخل غابة أرز الضنيّة لتسهل عليهم عملية قطع ونقل أخشاهبا الستخدامها يف
أغر ٍ
اض حربية.
وحدهم الرومان حافظوا على غاابت األرز ونظّموا قطعها .فمن ما يُذكر من فضل
الرومان أهنم ملا دخلوا بالد الشام عرفوا أن غىن لبنان يقوم بغاابته وضروب أشجاره
جتمل مشارفه .ولعلهم رأوا بعض األهلني حيملهم طمعهم ابلربح على أن يقطعوا
اليت ّ
تلك األشجار دون نظام وحكمة ، ،فعمد اإلمرباطور الروماين "ماراينوس" (-831
 711ق.م ).إىل اختاذ تدابري من شأهنا محاية ٍ
عدد من أصناف األشجار اليت كانت
تنمو يف جبال لبنان ،وقد متّ مسح األحراج والغاابت هبدف حتديد األصناف اليت
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كان قطعها ممنوعاً واليت كانت تعترب مبثابة حممية امرباطورية ،وهي أربعة أصناف:
العرعر والسرو والصنوبر واألرز ،وكلّها من األشجار اجلبلية الصلبة اخلشب والوارفة
عني لذلك مهندسني من أرابب املزارعني ،ال
الظل ،فلم يُسمح لألهلني بقطعها .وقد ّ
يقطعون شجرة إالّ غرسوا غريها .ومن بني الكتاابت الرومانية املكتشفة يف لبنان،
خمريون بقطع بعض األشجار دون غريها ،أي
كتابة يستفاد منها أن أهل لبنان ّ
األصناف املذكورة آنفاً.
وتتحمل ضغط األثقال ومقاومة
تتمتّع جذور األرز بضخامة ملحوظة واستقامة مميّزة
ّ
التهرؤ والعفن ،كما استخدمت قشرة اخلشب وزيت األرز ملداواة عدد من األمراض
ّ
ويف عملية التحنيط عند الفراعنة.
احلضارة الرومانية يف لبنان وآاثرها يف الضنية
فتح مببيوس القائد سورية سنة  64ق.م .وجعلها إقليماً رومانياً .فبسطت روما
سيطرهتا على لبنان وأفاضت عليه نعمها السابغة كمألوف عادهتا مع األقطار
اخلاضعة لدولتها ،ونعمت املدن الفنيقية ابالزدهار االقتصادي والفكري والثقايف.
ومآثر الرومان يف أحناء لبنان متع ّددة حيث خلّدوا فيه ذكراً طيباً.
فقد اشتهر الرومان حيثما حلّوا بتنفيذ املشروعات النافعة لعموم رعاايهم .فكانوا إذا
استولوا على قطر يسرعون إىل فتح السكك فيه ،خيطّطها املهندسون ويقوم بنهجها
فرق من اجلند حتت نظارهتم ،فيمهدوهنا ويرصوهنا ابحلجارة ويوثروهنا توثرياً حسناً
لتصرب زمناً طويالً على طوارىء اجلو وضغط العجالت .وكانت غايتهم من فتح تلك
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ميهدوا الطرق جليوشهم مث يسهلّوا املواصالت بني أحناء البالد تنشيطاً
السكك أن ّ
للتجارة واملعامالت .ومل يثن عزمهم ما لقوه يف لبنان من املسالك الوعرة والصخور
ممر
ّ
الشماء ،بل فتحوا يف اجلبال عدة سكك مل تقو عليها عوامل اخلراب إالّ بعد ّ
الدهور ،فمنها ما تزال آاثرها يف السواحل على مسري شاطىء البحر ،ومنها ما
يتوسط لبنان ،كالطريق املنشأة من جبيل إىل بعلبك واليت جتتاز أعايل جبال لبنان
ّ
الصماء .وجند بقااي سكك أخرى كثرية يف نواحي اجلبال مشاالً وجنوابً
وتقطّع صخوره ّ
شرقاً وغرابً ،رّمبا دلّت عليها أنصاب أقاموها على أطرافها من ميل إىل آخر لتدوين
املسافات بني ٍ
بلد وبلد ،مع ذكر اسم القيصر الذي أمر إبنشاء الطريق.
علم الرومان أن الفينيقيّني حريصون على حفظ دينهم ،فأحبوا أن يستعطفوهم
مبساعدهتم على بناء اهلياكل الفخمة واحتام مشاعرهم الدينية .وقد سبق أن اليوانن
يوم متلكهم على فينيقية أن تساهلوا مع أهلها يف أمر معبوداهتم ،وتركوا هلم جوهر
دينهم ،واكتفوا أبن كسوها مبسحة يواننية يف الظاهر .وكذلك فعل الرومان ،فقد
يسموا
اعتربوا الدين الفينيقي شبيه دينهم الروماين ،ال خيالفه اال ابلعرض ،فاكتفوا أبن ّ
آهلة الفينيقيّني أبمساء آهلة رومانية .ومن مث صرفوا القناطري املقنطرة على اهلياكل اليت
شيّدوها ،أو رّمموها بعد خراهبا يف أحناء لبنان ،واليت جتاوز عدد املعروف منها 60
معبداً.
 حصن السفرية الروماينومن هذه املعابد الدينيّة اليت قاموا بتشييدها ،حصن السفرية يف الضنيّة ،الذي يش ّكل
اثين أكرب جممع دين روماين مساحةً يف لبنان بعد بعلبك .فعلى ارتفاع يقارب 1350
ّ
ّ
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متاً عن سطح البحر ،يقع املوقع األثري املعروف "بقلعة احلصن" أو "حصن
جممع مؤلّف من أربعة معابد أعلى البلدة وخامس أسفلها
السفرية" ،وهو عبارة عن ّ
وعدد من املذابح التذكارية ،امسها مستوحى من اسم القائد الروماين "سبتيموس
سفريوس" الذي أنشأ خالل القرن الثاين امليالدي يف السفرية حصناً ليكون مقراً له،
وقد أقيم هذا اجملمع على منحدر جبلي يطل على البلدة.
ومن املعروف أنه وعرب التاريخ أطلق الناس تسمية قلعة أو حصن على مجيع املعامل اليت
متتاز بضخامتها وعاد ًة تعلو اجلبال ،وهي مبعظمها ّإما معابد رومانية (كما هو احلال
ابلنسبة لقلعة "منرود" يف بطرماز ،و"قلعة العرايس" يف القمامني بع ّكار اجملاورة
وإما صخور طبيعية ضخمة تبدو من بعيد على شكل حصن أو قلعة (كما
للضنيّة)ّ ،
هو احلال ابلنسبة لقلعة "نبع الس ّكر" ،و"قلعة عُمرية" يف مزارع بيت شوك يف بريصا،
و"قلعة القلود" يف بطرماز).
قد ال يكون الوصول إىل جممع معابد السفرية ابألمر السهل ابلنسبة إىل من مل يعتد
املشي يف اجلبال .بيد أن الغبطة ما تلبث أن ختاجل الزائر الذي يبلغ املوقع حاملا
يكتشف تلك اجلماليّات الطبيعية اليت ميتاز هبا واليت حتيط هبذه اجملموعة الفريدة من
اهلياكل واملذابح املعومدة والبىن الدينية األخرى اليت شهدت بعض أعمال التميم
والتأهيل يف غضون الفتة اليت سبقت اندالع احلرب اللبنانية.
ال يزال اهليكل الكبري يف السفرية حيتفظ بصحنه الداخلي وبقدس أقداسه ،بيد أن
جبهته املثلثة قد اهنارت بفعل الزمنّ .أما بوابته الرئيسية فتحيط هبا بوابتان صغرياتن
-62-

تفضي إحدامها ،وهي اليسرى ،إىل درج خيتق مساكة جدار واجهته ويؤدي إىل
سطحه .وكان يسبق واجهة اهليكل يف ما مضى صفان من األعمدة ،يف كل صف
منهما ستة أساطني .ويبدو من خالل اتساع الد ّكة اليت ينتصب عليها اهليكل أهنا
أقيمت لتحمل رواقاً معومداً يلف اهليكل من اخلارج .وتزيّن جدار اهليكل من الداخل
واخلارج على السواء دعائم انتئة متناسقة األبعاد.
مبوازاة اهليكل الكبري أقيم يف العصر عينه أي خالل القرن الثاين امليالدي معبد آخر،
أصغر منه حجماً ،وما زالت بقاايه تنبئ عن خمططه .وقد كان هلذا اهليكل مدخل
على شكل سقيفة حتدها دعامتان ركنيتان ابرزاتن ويرتفع بينهما عمودان .ويف مقابل
هذا املدخل ،إىل اخلارج ،عثر على بقااي مذبح األضاحي التابع للهيكل .جتاه اهليكل
الكبري ،إمنا على مستوى أدىن من مستواه وبشكل متعامد معه ،تقوم أطالل معبد
اثلث ما تزال مداميكه السفلى قائمة ،فيما بن هيكل رابع على جرف يشرف على
املوقع .ويف املوقع أيضاً عدد من املذابح املعومدة ،وهي من البىن اليت تشكل ظاهرة
مميزة يف اجملمعات الدينية الرومانية يف لبنان ،وميكن مشاهدة مناذج كثرية منها منتشرة
يف معظم املواقع ،من أمثال قلعة فقرا وبيت مري يف حمافظة جبل لبنان ،وبلدة قصرنبا
يف البقاع وغريها .وقد يكون املذبح ببلدة املشنقة الواقعة إىل الشرق من جبيل،
النموذج العمائري الفريد ملثل هذه البىن ،وقد أقيم يف وسط حوز مقدس مسور يشكل
احلرم احمليط به.
وإىل اجلنوب الغريب من بلدة السفرية أساسات عظيمة تعود إىل معبد خامس من
العصر الروماين عينه يطلق عليه األهايل اسم "البيت الكبري" ،غري أن املنشآت احلديثة
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قد أخفت بعض معامل هذا البناء الضخم وحجبت شكل خمططه .وترتفع أمام هذه
املعابد ويف أرجاء املوقع املذابح املعومدة ،اليت مل يستطع علم اآلاثر حت اليوم حتديد
أوجه استعماهلا بشكل قاطع.
ابإلضافة إىل أمهية معابد السفرية التارخيية ،يتميّز موقع حصن السفرية جبمال طبيعي
خالّب .فمن أعلى القمة اليت تعلو هذه املعابد ميكن رؤية الساحلني السوري
واللبناين .ويعن عبور هذه القمة الوصول إىل سهل البقاع ،وابلتايل فقد شيّد الرومان
هذه املعابد على طريق الوصل بني الساحل والداخل .غري أن هذا امل ْعلم األثري
والسياحي املهم يعاين اإلمهال ،فقد سرقت منه أثناء فتة احلرب العديد من احلجارة
املرخص هلا
املزخرفة والتماثيل ،ونبتت األعشاب الربية يف أحنائه ،وبدأت األبنية غري ّ
بتشويه حميطه مع اقتاهبا منه ،ويبقى اخلوف من ارتفاع عددها يف املستقبل إذا مل تبادر
اجلهات املعنية إىل إيالئه االهتمام الالزم للمحافظة عليه .ومن أمجل النصب املزخرفة
يف حصن السفرية ،متثال لرجل مقاتل ميثّل حارس املعبد أو اجمل ّمع على األرجح ،وهو
منحوت على قطعة حجرية واحدة ابرتفاع حنو املتين وله ثالث واجهات (جرى رميُه
على وجهه اليوم بني احلجارة املبعثرة خارج املعبد الكبري إلخفاء مجاليّاته خوفاً من
سرقته) ،ومذبح املعبد العلوي األول الذي حيمل نقش جنمة خيرج منها شعاع مشسي،
هذا فضالً عن العديد من تيجان األعمدة وقطع األفاريز املزخرفة املنتشرة يف حميط
املعابد.
 -يف بطرماز :قلعة حكمون النمرود أم موقع جنائزي روماين؟
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مروسة مرتفعة وسط تالل غاابت صنوبرها مطلّة على
بطرماز بلدة جبلية ،تتميّز بتلّة ّ
هنر "موسى" ،يقع أعالها موقع روماين أشبه بقصر أو معبد أو رمبا مدفن قسم منه
حمفور يف الصخور ،وتقع أسفل التلّة جلهة النهر عند مدخل قرية قرحيّا بقااي معبد
ٍ
اثن ،ال تزال مداميك قاعدته املبنية حبجارة ضخمة قائمة ،يقابلها حماريب و نواويس
حمفورة يف صخور التلة ،يفصل بينهما الطريق.
املوقع يُنسب حسب الرواية الشعبية إىل منرود ،مع العلم أن منرود امللك يُنسب إىل
احلقبة األكادية البابلية ،أي أنه سبق احلضارة الرومانية أبكثر من ألفي عام ،كما أنه مل
أيت أي مصدر اترخيي على ذكر آاثر تعود لنمرود يف لبنان .وقد يُعزى تسمية أهايل
املنطقة للموقع ابسم منرود إىل الرسم املنقوش على الصخرة الكبرية اليت تعلو التلّة واليت
يظهر فيها ملك جيلس على عرش ويباركه إله يقف أمامه ،ويوجد على الصخرة
نفسها كتابة رومانية نسعى إىل ترمجة أحرفها شبه املمحيّة.
ممرات مرصوفة وأدراج حجرية حمفورة بيد
يُصعد إىل التلّة الشديدة اإلحندار عرب ّ
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
جهة اثنية .ويصادف الطالع إىل أعلى التلة مغارات حمفورة يف الصخر وفتحات يف
الفخار املكسورة واملبعثرة ،إىل
األرض هنا وهناك ،تنتشر حوهلا كميات كبرية من قطع ّ
قمة
أن تصل الطريق إىل ابحة علوية صغرية حت ّدها صخرة ضخمة مرتفعة تش ّكل ّ
التلّة ،نُقش على واجهتها املطلة على الباحة النقشان املذكوران وحوهلما ُحفر مربعة
صغرية تشري على ما يبدو إىل مداميك أو عوارض خشبية كانت مثبتة فيها لتش ّكل
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سقفاً للمكان ،والذي يبدو كان معبداً أو مذحباً أو مزاراً .وإىل يسار الباحة توجد
قمة التلة،
فتحة بئر عميق ،أما أعلى الصخرة وعلى امتداد طوهلا حيث تتشكل ّ
وممرات منقوشة يف الصخر ،ويقع إىل جانبها وعلى مستوى
فتوجد حماريب وأدراج ّ
ٍ
منخفض ٍ
مطل على النهر ابحة صغرية اثنية كانت مرصوفةً بلوحات من الفسيفساء،
ذكر لنا أحد كبار السن يف الضنيّة أنه شاهد فيها منذ حنو  18عاماً رسوماً لطيور
وطاووس .وقد عثران ابلفعل يف املوقع أثناء إعداد حبثنا على بقااي قطع صغرية من تلك
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.
وعند كعب التلة جلهة النهر جند بيتاً آلل األبرش استُخدمت يف بناء تصوينة حديقته
حجارة من بقااي املعبد ،وقفنا على واحدة مزخرفة بينها تعكس فن النقش الروماين.
وعن فحوى النقش الكتايب املنقوش أعلى التلة ،فقد تع ّددت يف لبنان الكتاابت
احلجرية اليواننية يف أايم السلوقيّني كذلك أايم الرومان ،وأبقوا لنا عدداً كبرياً من
كتاابهتم الالتينية يف أحناء اجلبال ،وعن احتماالت معاين تلك الكتاابت ما يلي:
 -1كثري من هذه الكتاابت هي نذور وأدعية وتقادم ملعبودات حمليّة؛

 -2ومن هذه الكتاابت ما ورد فيه ذكر القياصرة الرومان يف أنصاب أقيمت
إجالالً هلم؛
 -3ورمبا نقشت هذه الكتاابت تنويهاً بذكر أحد أرابب الدولة؛
 -4ومنها كتاابت مدفنية وعددها وافر؛
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 -5وبعض هذه الكتاابت لغاايت معلومة ،كتحديد حدود األمالك أو تعريف
أصحاب األمالك أو شكر على نعمة وما شابه ذلك.
 اآلاثر الرومانية يف منرينيوجد يف منرين بعض املعامل األثرية غري املعروفة العهد ،منها انووسان متالصقان
منحواتن يف الصخر يعرفان بقبور امللك وامللكة ،،ابإلضافة إىل حمراب روماينّ يرتفع
حنو املتين ،له حنية نصف دائرية مزخرفة بشعاع مشسي وحممولة على عمودين مزيّنني
أبشكال نباتية ،وقد متّ إعادة استخدامه كمحراب ملسجد البلدة أايم حكم بن سيفا
وهو مثبّت ابجتاه القبلة .هذا إضافةً إىل معاصر حمفورة يف الصخر ،وحجارة ضخمة
منها ما هو أسطواين كانت مستخدمة يف املعاصر ،ومغارة قدمية كبرية يطلق عليها
اسم "مغارة الذهب" ،وتقع كلّها يف "تل منرين" القسم العلوي من القرية الذي يشرف
على الوادي العميق بني منرين وبقرصوان.
 مداميك وحجارة تدل على بقااي معابد رومانيةأثناء إعداد البحث وقفنا على ثالثة مواقع خمتلفة غري معروفة يف املصادر والدراسات
اليت تناولت آاثر الضنيّة ،تدل بوضوح على وجود بقااي معابد رومانيّة فيها:
-1

وسط بلدة طاران بيت آل طراد الكبري :الذي ميتاز طابقه السفلي مبداميكه

احلجرية الضخمة والنافرة من وسطها واليت تشري إىل أن البناء كان سابقاً بناءً
أو معبداً رومانياً.
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-2

يف قرية عيمار يف احلوائط اخلارجية لدارة أغوات آل رعد :ساكف حجري
ذو إفريز مزخرف بنقوش رومانية وعدد من احلجارة الضخمة أعيد استخدامها
أثناء بناء الدار هناية القرن التاسع عشر (استخدم الحقاً كمدرسة للبلدة،
وحالياً كمبىن الدفاع املدين).

-3

يف قرية داراي بقااي مداميك رومانية يف أساسات الكنيسة البيزنطية املدمرة:
تبدو الكنيسة يف األساس قائمة على معبد روماين حيث حجارة قاعدة
اجلدران والزوااي ضخمة جداً.

هذا مع اإلشارة جمدداً إىل قرية دبعل :اليت تستم ّد امسها من اإلله بعل ،وابلتايل ال
خمصصاً له ،ال جند أثراً له اليوم.
تضم معبداً ّ
ب ّد أهنا كانت ّ
 معاصر العنب الرومانيةابتت معاصر العنب احلجرية القدمية ،املنتشرة يف معظم قرى وبلدات الضنيّة ،معامل
حتولت مع االخنفاض يف إنتاج الكرمة وتوقفها عن العمل
تراثية منسية ومتوكة للزوالّ ،
جتسد يف حناايها فسحة تعيدها ابلذاكرة إىل حقبة كانت فيها
إىل مواقع مهملةّ ،
زراعة الكرمة وحقول العنب مبختلف أنواعه منتشرة بشكل واسع يف هذه املنطقة
اجلبلية اخلصبة ،نظراً ملناخها املعتدل ،وطبيعة تربتها املالئمة هلذه الزراعة ،اليت تراجعت
وبنسبة مرتفعة خالل نصف القرن املاضي لصاحل شجرة الزيتون.
صماء ،واليت تعود مبعظمها إىل احلقبة
هذه املعاصر املنحوتة واحملفورة وسط صخور ّ
الرومانيّة ،تضم مصاطب حجرية واسعة ،وإىل جانبها جمموعة من األجران احملفورة يف
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الصخور ،منها على شكل دائري وأخرى مربعة بعرض حواىل املت وبعمق مل يتجاوز
الـ70سم ،وعلى بعد أمتار منها تقع "املوقدة" اليت تكون عاد ًة بعرض يتجاوز الـ125
سم وابرتفاع حنو  75سم ،حيث يتم إشعال احلطب كوقود للنار حتت الوعاء الكبري
املسمى ابللهجة الشعبية "خلقينة" الذي ميأل بعصري العنب ،ويستمر إشعال النار حتته
ما بني  3إىل  4ساعات ،وهي الفتة الالزمة لطبخ العنب ،عرب حتويله من عصري
عادي إىل مادة لزجة وكثيفة تالزم صفة الدبس البلدي .موسم الدبس كان فرصة
للقرويّني جيتمعون خالهلا ويتعاونون يف قطف الكروم ،ونقل احملصول اىل املعصرة
بواسطة الدواب ،مث حتضري احلطب ،لتبدأ بعدها رحلة العصر والطبخ ومن بعدها
فخارية حتفظه من عام لعام .معاصر العنب
تربيد الدبس ،الستيعابه يف خوايب وجرار ّ
لتتحول إىل أمكنة مهجورة
احلديثة أوقفت العمل ابملعاصر احلجرية ،فتكها أصحاهبا ّ
وتتجمع النفاايت يف مواقدها.
متأل أجراهنا مياه األمطار
ّ
وتوجد يف الضنية أمثلة هلذه املعاصر واألجران واحملادل املستخدمة لعصر العنب:

يف قرى كهف امللول ،دير نبوح ،بطرماز ،خبعون ،داراي ،عيمار ،منرين ،السفرية،

احلوارة ،دبعل ،وإيزال.

 النواويس الرومانيةانووس ابلالتينية  ،Sarcophagusوابليواننية  ،Σαρκοφάγοςوترجع لألصل
اليوانين وتعن "آكل اللحم" ،هو اتبوت يصنع من احلجر ،وكما يقول "بلين" فإن
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هذا التابوت يلتهم اجلسد يف أربعني يوماً ،وفقا خلصائصه الكاوية .وكذلك أطلق
اليواننيون هذه التسمية على صندوق قربي يصنع من احلجر أو غريه وتزينه زخارف أو
نقوش متفاوتة حسب الناووس ،أو حمفور بشكل غائر داخل الصخر.
وقد مت الوقوف يف الضنية أثناء إعداد هذا البحث على عدة مواقع تضم نواوييس
ومدافن حمفورة داخل الصخور ،يف قرى عيمار ،حبويتا ،بطرماز ،منرين ،دبعل،

وإيزال.

املعامل الدينية املسيحية واإلسالمية يف الضنية
املتنوعة لدى السنّة والطوائف املسيحيّة ،كما
تزخر الضنيّة مبعاملها األثرية الدينيّة ّ
مبقامات ٍ
درس
عدد من األنبياء واألولياء الصاحلني .وقد غاب عن كتب التاريخ اليت تُ َّ
يف مدارسنا وجامعاتنا أن لبنان يقع يف صميم األرض املباركة من حول بيت املقدس،
مصداقاً لقوله تعاىل(( :سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد
األقصى الذي ابركنا حوله)) ،وأن هذا القطر الصغري تق ّدست أرضه أبقدام األنبياء
"نوح" عليه السالم ،وهو حسب املصادر صنع
أُويل العزم اليت وطئته ،إبتداءً ابلنّيب ٍ
الكرك يف قضاء زحلة قرب
سفينته من خشب لبنان وركبها من عنجر .ويف بلدة ْ
كرك
منحوت ابحلجارة طوله حنو أربعني متاً ،يقال إنه قربه ،وهلذا ُمسّيت البلدة ابمسه ْ
نوحّ .أما يف الضنيّة فيوجد:

النيب
ٌ -1
مقام ينسب للنيب يعقوب عليه السالم( :هو ابن إسحاق بن إبراهيم ووالد ّ
يوسف عليهم السالم وأحد األنبياء املذكورين يف التوراة والقرآن) يقع يف قرية
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القطران ضمن حدود بلدة عاصون ،حتيط به أشجار الصفصاف والسنداين
املعمرة ،ويقال إن النيب يعقوب أقام يف هذا املوقع أثناء حبثه عن ابنه يوسف ،وقد
ّ

بن مصلًّى صغري جبواره؛
ومقام اث ٍ
نيب وقائد خروج بن
هو
(
:
السالم
عليه
موسى
للنيب
نسب
ي
ن
ٌ -2
ّ
إسرائيل من مصر وينتسب إىل سبط الوي بن يعقوب وأحد األنبياء املذكورين يف

التوراة واإلجنيل والقرآن) يقع يف قرية قرحيّا ،ويطلق على النهر املتدفق يف البلدة
على امتداد الوادي ابجتاه حبرية عيون السمك اسم "هنر موسى"؛
ومقام اثلث ينسب إىل النيب مرمر :يقع يف بلدة بطرماز وسط غابة من شجر
ٌ -3
صخري مطّل على جمرى هنر موسى ،يزوره
الدلب والسنداين الوارفة ،واملوقع
ّ

املؤمنون ابستمرار حيث يشعلون البخور يف أرجائه .وال تذكر املصادر التارخييّة أية

النيب ،مع اإلشارة إىل وجود غابة يف منطقة جرد القيطع يف ع ّكار
معلومة عن هذا ّ
ييت بيت أيوب والقرنة.
النيب مرمر" الواقعة بني قر ّ
تُعرف ابمسه أيضاً ،وهي "غابة ّ

وليس ابلضرورة أن يكون املقام املنسوب إىل أحد األنبياء مدفناً له ،فحسب بعض
مر به فقط أو أقام فيه لفتة ،وخلّد الناس بعدها امسه على
الرواايت أنه قد يكون ّ
املوقع تكرمياً وذكرى ،وتوارثها الناس من جيل إىل جيل وحافظوا على التسمية .ورمبا
هذا ما يربر وجود ٍ
النيب نفسه يف عدة مناطق على
إىل
املنسوبة
املقامات
من
كبري
عدد
ّ
ّ
امتداد دول الشرق األوسط وأحياانً داخل البلد الواحد ،كاملقامات املتع ّددة املنسوبة
النيب اخلضر يف لبنان.
إىل ّ
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ويف سنة  395ق.م تبعت بالد الشام ولبنان الدولة البيزنطية ،ممّا كان عامالً الستمرار
ازدهارها لقرن كامل .ويف القرن السادس امليالدي ضربت البالد زالزل ّأدت إىل تدمري
العديد من معاملهاّ .أما أُوىل الكنائس يف لبنان فقد بُنيت يف غضون القرنني الثاين
والثالث امليالدي حسبما تشري املصادر التارخييّة ،وأقيمت مبعظمها على أنقاض أو
بقااي معابد وثنية ،أغلبها رومانيّة .وتُع ّد بقااي الكنيسة املر ّجح أهنا بيزنطيّة والواقعة يف
قرية دارّاي (واليت سنأيت على وصفها املعماري الحقاً) أقدم املعامل األثريّة املسيحيّة يف
الضنيّة على اإلطالق.
اإلسالمي يف لبنان فحدث حواىل سنة  25هـ 645/.م( .كما متّ سرده
ّأما الفتح
ّ
تفصيليّاً يف الدراسة التارخييّة) ،واملعروف أن ّأول شيء كان يفعله الفاحتون يف البالد
وجه اجليش
هو بناء املساجد امتثاالً خلطبة "أيب بكر ّ
الص ّديق" رضي هللا عنه عندما ّ
إىل الشام إذ قال" :إن عليكم أن تبنوا املساجد فال نعلم أنكم إ ّمنا أتتوهنا تلهّياً".
وهكذا بُنيت املساجد األوىل يف املدن املفتوحة ،ومسّي ّأول جامع يف بريوت ويف صيدا
تيمناً ابسم الفاروق عمر رضي هللا عنه .وال نعلم إن كان هذا املبدأ
"ابجلامع
العمري" ّ
ّ
العمري" الواقع يف قرية قرحيّا ابلضنيّة ،وأن يكون
ينطبق أيضاً على تسمية "اجلامع
ّ
الفاحتون املسلمون األوائل للضنيّة قد فتحوا بدايةً هذا املوقع أو عسكروا فيه ابلقرب
النيب موسى املذكور آنفاً ،حيث يش ّكل جمرى النهر مدخالً للمنطقة
من هنر ومقام ّ
يربط الساحل ابلداخل .واجلامع مل يبق منه اليوم سوى حجارة مبعثرة يف املكان
السور الذي كان حييط ابملوقع املكشوف والذي تظلّله أشجار
تش ّكل ما يشبه ّ
العامة حت يومنا هبذا اإلسم.
معمرة ،وال يزال يُعرف لدى ّ
سنداين ّ
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ّأما عن املساجد القائمة يف خمتلف بلدات وقرى الضنيّة اليوم ،فتعود مبعظمها إىل
القرنني الثامن والتاسع عشر ،وهي مبعظمها مساجد صغرية أو مصليّات مبنية
ابحلجارة وهبا حمراب .ويع ّد مسجد بنو سيفا يف قرية منرين األقدم عهداً بينها.
ّأما الكنائس فيعود بناؤها إىل هناية القرن الـ 19ومطلع القرن الـ 20بعدما مسحت
الدولة العثمانيّة للطوائف غري املسلمة واإلرساليّات األجنبية بناء أماكن عبادة جديدة
للتطور واإلنفتاح على الغرب واليت
هلم وصروح تعليمية ،وذلك ضمن خطة الدولة ّ
عُرفت حبقبة "التنظيمات" .لذا جند أن معظم تلك الكنائس حيمل نقشاً كتابياً حيمل
اتريخ تلك الفتة .وتع ّد كنيسة مار سركيس وابخوس يف قرية زغرتغرين أقدم الكنائس
املارونية يف الضنيّة ،وكنيسة مار يوحنّا املعمدان يف قرية عيمار أمجلها.
املقامات الدينية واملقابر اإلسالمية القدمية
النيب يعقوب بقرية القطران يف بلدة عاصون
 -1مقام ّ
-2
-3
-4

مقام النيب موسى يف قرية قرحيّا
مقام النيب مرمر يف بلدة بطرماز

حممد يف بلدة بطرماز
مقام الشيخ ّ

-5

مقربة الشهداء يف بلدة بطرماز (وهي غري ظاهرة معمارّايً وتقع بني حقول الزيتون،

-6

حممد يف جبل بقرصوان
مقام  /مغارة الشيخ ّ

لكن األهايل دائماً ما يعثرون فيها على بقااي عظام بشرية)

-7

حممد يف قرية منرين
قرب الشيخ ّ
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-8

مقربة بن سيفا يف قرية منرين

-9

مقربة األربعني (شهيداً؟) أعلى بلدة بقاع صفرين

عمار يف مقربة بلدة دير نبوح
 -10ضريح الشيخ ّ
املساجد اإلسالمية القدمية (ال تزال بكاملها أو قسم منها مبنية ابحلجر)
العمري يف قرية قرحيّا
 -11خراب اجلامع
ّ
 -12مصلّى قرحيّا القدمي

 -13مسجد بن سيفا التارخيي (مسجد احملراب) يف قرية منرين
 -14مسجد منرين القدمي (بقي منه كتابته التارخيية وضريح ابنيه علي عربس)
 -15مسجد خبعون القدمي
 -16مسجد سري القدمي
 -17مسجد الدلبة العتيقة يف طاران
 -18مسجد السوق القدمي يف بلدة بقاع صفرين
 -19مسجد السوق القدمي يف بلدة عاصون
 -20مسجد قرية بيت الفقس القدمي
 -21مسجد قرية إيزال القدمي
 -22مسجد قرية مراح سراج القدمي
 -23مصلّى النيب يعقوب بقرية القطران يف بلدة عاصون
 -24خراب املسجد القدمي يف قرية دارّاي
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املزارات الدينية واملقابر املسيحية القدمية
 -1دير/مغارة مار يوحنّا اليت ينبع من جانب قنطرهتا "نبع العبدة" يف بلدة
كفرحبو ،وقد بنيت يف موقع كنيسة قروسطيَّة.
-2

مقربة بلدة عصيموت القدمية

الكنائس املسيحية القدمية (ال تزال مبنية ابحلجارة)
-3
-4

خراب الكنيسة البيزنطيّة يف قرية دارّاي
كنيسة ومغارة مار سركيس وابخوس للموارنة يف قرية زغرتغرين

-5

كنيسة مار خمائيل للموارنة يف قرية بتحلني

-6

كنيسة مار مارون للموارنة يف قرية مراح السفرية (بنيت سنة )1887

-7

كنيسة مار يوحنّا املعمدان للموارنة قرية عيمار (بنيت سنة

1907

وبن برج

جرسها سنة )1914
-8
-9

مؤخراً)
كنيسة سيّدة اإلنتقال للموارنة يف قرية دير نبوح (أعيد بناؤها ابحلجر ّ

كنيسة مار جرجس يف قرية حبويتا (بنيت سنة )1903

-10كنيسة مار مورا للموارنة يف قرية كهف امللّول
النيب إيلياس للروم األرثوذكس يف احلارة التحتا ببلدة سري
-11كنيسة ّ
-12كنيسة نياح السيّدة للروم األرثوذكس يف بلدة عاصون
-13كنيسة ِّ
القديس جاورجيوس للروم األرثوذكس يف بلدة كفرحبو
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-14كنيسة ِّ
القديس جاورجيوس للروم األرثوذكس يف قرية اخلرنوب
-15كنيسة املوارنة يف قرية بشناات
-16كنيسة املوارنة يف قرية بشحارة
-17كنيسة املوارنة يف قرية إيزال
-18كنيسة املوارنة يف قرية القطّني
احلوارة
-19كنيسة املوارنة يف قرية ّ
 -20خراب كنيسة بلدة عصيموت
-21كنيسة ِّ
القديس نيقوالوس للروم األرثوذكس يف قرية حقل العزمية (حديثة
العهد  1955بنيت ابحلجارة)
القرية اللبنانية التقليدية وخصائص عمارهتا السكنية
العمارة السكنية التقليدية يف لبنان ٍ
بوجه عام هي مزيج من عمارة وتراث حضارات
ّ
ّ
متعددة وخمتلفة ،فمنها اإلغريقيّة والرومانيّة والبيزنطيّة وكذلك العربيّة اإلسالميّة،
ولكنها أخرياً تؤدي الوظيفة املطلوبة وتعطي الغطاء اجلمايل من خالل تفاعل وامتزاج
ماري
مالمح وقيم إقليميّة ومستوردة وتدرج تراثي للحضارات املتعددة .وقد حاول املع ّ
مرت عليه ابلواقع اللبناين مبا فيه من
يف يف لبنان أن يربط احلضارات املختلفة اليت ّ
واحلر ّ
عادات وتقاليد ،وجنح يف حتوير املستورد إىل وطن إقليمي ،ومن هنا أصبحت العمارة
اللبنانية يُطلق عليها تقليدية تبعاً للربط املعماري املتسلسل بني عناصر التاث املختلفة
يف لبنان منذ أايمه األوىل وحت يومنا هذا.
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تعترب التجمعات السكنية املنفصلة أو املتصلة مبثابة تكوين انجح من حيث ترابطه مع
الطبيعة وتناسقه معها ،ومن حيث وجوده يف جمموعة البيوت يف البلدة أو القرية.
وعناصر هذا التكوين البارع تكون يف بساطة التصميم وتناسق األحجام .ويف القرى
اللبنانيّة التقليديّة ميكن رؤية تركب البيوت بعضها مع بعض حبيث تُش ّكل تالعباً بني
الفراغ واألحجام املقفلة دون أن يكون هناك ما يشوب هذا الربط .وكون األرض
الطبيعيّة يف لبنان ذات احندار يف معظم احلاالت ،فإن هذا الشكل يف األرض يُك ّون
وتدرج يف احلدائق يزيد من روعة التشكيل.
شرفات اصطناعية ّ
ومع حلول القرن التاسع عشر واستعمال األسقف القرميدية احلمراء يف البيوت
اللبنانيّة ،فإن التكوين املعماري إزداد روعةً ومجاالً كون األسطح كانت ذات مستوايت
ٍ
بشكل غري مع ّقد .والعامل املثري لإلهتمام هو عالقة
بسيطة وهندسيّة ظهرت
األحجام واملقاييس اإلنسانية بعضها ببعض ،فاستعمال األحجار ذات القياس املوحد
تقريباً يعطي إحياءً مبدى احلجم ومقاييس الفتحات اليت ترتبط بوجهة اإلستعمال،
حت أماكن العبادة اندراً ما تربز يف التكوين العام مع أهنا ختتلف عن ابقي التشكيل
وأحياانً تذوب يف املباين اجملاورة هلا وال تُعرف إال بواسطة برج الكنيسة أو مئذنة
اجلامع .ويغلب التواضع يف العمارة اللبنانية وتشكيلها يف القرية وهذا انعكاس لطبيعة
السكان ،ففي جولة قصرية داخل شوارع القرية اللبنانيّة نرى تالعباً بني التناقضات؛
الضيّق والواسع ،الفاتح والغامق ،املرتفع واملنخفض ،املقفل واملفتوح.
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لقد وجدت اهلندسة املعمارية اللبنانية يف الريف نفسها حمصورة ضمن املواد
والتكنولوجيا املتوفرة ،فكان احلجر الكلسي األبيض يف اجلبال اللبنانية ،وحجر البازلت
األسود والقاسي الذي يسهل صقله يف عكار  ،والعمارة الطينيّة يف البقاع ،والبناء
ابحلجر الرملي يف مدن وقرى الساحل .وهناك بعض املواد مشتكة يف كثري من املناطق
اللبنانية ،كما توجد عناصر خمتلفة للمساكن اليت ظهرت يف اجلبال اللبنانية الشمالية
واجلنوبية وجبل لبنان حيث اشتكت يف استعمال احلجر اجلريي يف بنائها.
وقد كان استعمال احلجر يف املباين الريفية شائعاً يف بناء اجلدران ولكن السقف كان
من الطني املخلوط ابلتنب والذي كان خيضع لعملية الدحل يف بداية كل فصل شتاء
حتولت
بسبب تعرضه للتشقق كل فتة .والطبيعة اللبنانية املتسعة القوية واجلميلة قد ّ
تدرجيياً بعمل "اجلاليل" إىل هندسة رائعة أُدخلت وكأهنا خيوط ذهبية من عمل اجلنس
البشري يف الطبيعة الواسعة ،وكان لون املواد املستعملة هو لون مواد الطبقة الكلسيّة.
األشكال التقليدية للعمارة اللبنانبيّة عديدة ومتنوعة تتالءم مع اإلطار االجتماعي ومع
األرض ومع الطبيعة ،كل هذه األشكال ُوجدت على األراضي اللبنانية منذ املساكن
البدائية اليت تكاد ختتلف عن مساكن األلف الثالث قبل امليالد وحت املساكن
األرستقراطية املتطورة جداً .ومل تكن العمارة اللبنانية حمصورة ضمن املواد املتوفرة فقط
ُ
بل كانت حم ّددة أيضاً من انحية الشكل بطريقة ال ميكن جتاهلها ،فعلى سبيل املثال
النوافذ كانت تُفتح على اجملاري اهلوائية وحنو منظر البحر وقد كان هلا مصاطب
مسقوفة لتحميها من الشمس واملطر وتسمح ابحلياة يف فصل الصيف حبيث تستطيع
أن تعيش خارج املنزل ضمن منطقة مظلّلة .وكانت احلوائط واألسقف تتابط هبندسية
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مميّزة منفتحة على اخلارج ،ويعطي استعمال الفتحات املتشاهبة ترابطاً شديداً كما
يعطي التشابه أحياانً أشكاالً جيّدة التابط .ويتخلّل كل ذلك عقود ثالثية مرتفعة
ولكنها مرتبطة ابلتشكيل العام يف موقعها وأحياانً يف حجمها .وتوجد نسب هذه
الفتحات واألحجام بشكل يزيد من روعة التكوين الفراغي العام حبيث يرتبط اإلنسان
هبا دون أي شعور ابلنفور .وتكون الوصالت يف األحجار غري ابرزة اللون أو السمك
حبيث ال تؤثر على االنطباع املراد هبا إظهار احلائط احلجري كمساحة صلبة تفوق
مساحة الفتحات.
هذه الدقة املتناهية اليت أوجدت "تصميماً لبنانيّاً تقليدايً متطوراً" أعطت العمارة
خص القرية اللبنانيّة وأعطاها أمجل صورة ،وهي
اللبنانية طابعها اخلاص املميّز الذي ّ
مبثابة لوحة متكاملة ومتناسقة األلوان ُرمست بواسطة يد ماهرة تنم عن ذوق رفيع
وتفكري متواضع.
 بيت حجري ،سقف ترايب وحمدلةالعامة يف الضنيّة "سقف التاب" ،هي
يسميها ّ
البيوت ذات السقف الطين أو كما ّ
البيوت اليت ال تزال حين هلا القرويّون بسبب بساطتها ورمزيتها .ومن ذا الذي يريد
مبلء إرادته أن يهدم الغرف الدافئة اليت نشأ هبا أهله او أجداده .عددها أصبح قليالً
جداً وس ّكان ما بقي معموراً منها قطعوا العقد الثامن من العمر ،لكن بيوت التاب
يف الضنية ما زالت على قيد احلياة يف ٍ
عدد من القرى رغم أهنا تنازع للبقاﺀ والصمود.
ّ
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تتميّز بسقفها التايب القائم على جسور خشبية عبارة عن أجذع األشجار الطبيعية،
حممولةً على أعمدة خشبية تتوسط الغرفة وغالباً ما تكون ذات اتج بسيط مزخرف،
ّأما احملدلة فدائماً قابعة على السقف .السنون اليت مرت مل هتزها وال التطور الذي حلق
جبرياهنا من املنازل احلديثة أثّر يوماً على مشوخها وسطها .غالباً ما كان يستعمل هذا
احلجر يف البناﺀ قدمياً ابألخص يف املناطق اجلبلية املرتفعة فكان عازالً فعاالً حيمي
الغرف من برد الشتاﺀ ومحاوة الشمس يف الصيف.
تراجعت نسبة إستخدام فعل "حدل" يف السنوات املاضية مع تراجع وجود بيوت
الطني اليت استُبدلت ببيوت ذات عمار حديث وسقف من ابطون أو من القرميد.
أما تلك اليت بقيت ،فتقبع على سطحها حمدلة .وتستعمل هذه األداة يف أايم املطر
حلدل السقف وذلك منعاً لتشققه كونه مؤلفاً ابلدرجة األوىل من التاب ،وإن حدث
تدخل املياه اىل املنزل عرب هذه التشققات الصغرية ،فتكرب مع مرور الوقت لتؤدي اىل
مدور متصل مبسكة حديدية تساعد
إهنيار اتم .تتألف احملدلة من حجر مستطيل ّ
على دورانه .ولإلشارة شاع استعمال احملدلة يف حفالت األعراس القدمية وكان رفعها
من قبل العريس داللة على قوتهُ .حيدل سقف املنزل خالل هطول املطر ،أما أايم
الصحو فيُمنع إستعمال األداة وإالّ هطل مطر من تراب داخل غرف البيت .وميكن
رؤية احملادل يف كل قرى الضنيّة التاثية ،إالّ أن أحد املواطنني اهلواة يف قرية مراح
السراج مجع عدداًكبرياً ومتنوعاً منها على سطح منزله ويف حديقته.
قبيل احلرب اللبنانية طرحت الدولة مشروعاً الستبدال سقف الطني بسقف من
الباطون على امتداد الوطن ،لكن احلرب ألغت املخطط .يتميّز البيت اللبناين القدمي
بوسعه وعلو سقفه فكان يصل يف بعض األوقــات اىل اخلمسة أو ستة أمتار .ويف فتة
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الربد القارس تكون التدفئة يف املنزل مركزية ،كناية عن موقد على احلطب يتوسط الدار
تعود سكان اجلبال على تسميتها .وابقي غرف املنزل تظل بال
أو "غرفة" الشتاﺀ كما ّ
تدفئة ويعتمد سكان املنزل يف معظم األحيان على أشعة الشمس يف النهار واألغطية
السميكة يف الليل.
بلدات وقرى الضنية التقليدية وعمارهتا الرتاثية
ويف جولة توثيقيّة يف أحناء الضنيّة ،ميكننا بعد الدراسة تقسيم ختطيط البلدات والقرى
الضنّاوية وعمارة املساكن فيها ،واليت تعود بكاملها إىل الفتة املتأخرة من العصر
العثماين (القرنني الثامن عشر والتاسع عشر ،ما عدا بلدة خبعون اليت تضم مناذج
سكنيّة تعود للقرن السابع عشر) ،ابلتسلسل حسب مساحة حاراهتا القدمية ،على
الشكل التايل:
-1

البلدات التقليدية الكربى :اليت تتميّز بوجود سوق مركزي فيها حيث
ممراً للقوافل ومركزاً للتجارة الزراعية ،يتوسطه مسجد البلدة
كانت تش ّكل ّ

وساحتها ،وتتميّز بوجود حارات سكنيّة فخمة شيّدهتا العائالت
األرستقراطي بقناطرها الثالثية
اإلقطاعية ،تعكس خصائص البيت اللبناين ُ

وقرميدها األمحر وحدائقها اخلارجية ،ابإلضافة إىل إنتشار البيوت البسيطة
ذات األسقف التابيّة احملمولة على أعمدة وجسر خشبية مصنوعة من
جذوع الشجر .وهذه البلدات هي:
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 بلدة سري الضنية؛ املركز اإلداري للضنيّة هناية العصر العثماينّ ،وفيها السوقاملركزي ،واجلامع القدمي ،وبيوت تقليدية وعمارات ابطونية فرنسية وعدد من الفنادق
يضم
احلي العلوي منها ،الذي ّ
واملطاعم القدمية يف وسط البلدة ،وحارة آل رعد يف ّ
أمجل املباين السكنية وأفخمها يف الضنيّة على اإلطالق واليت تعود إىل عهد األغاويّة،
جملمع "الضنيّة للرعاية والتنميّة".
حتول قسم منها إىل دار لأليتام التابع ّ
واليت ّ

 بلدة خبعون؛ وفيها سوق وحارة عتيقة تعود إىل أايم األمري فخر الدين حيث الربجمؤخراً عتبة اببه اليت كانت حتمل
وسرقت ّ
الذي حيمل امسه والذي بن سنة ُ 1618
نقش اهلالل والنجمة شعار الدولة العثمانية ،وابلقرب من احلارة يقع مسجد البلدة
الكبري ،وكانت خبعون تش ّكل مركز احلكم واإلدارة للمنطقة خالل القرن السابع عشر
حتولت اليوم إىل مدرسة .كما
والثامن عشر ،لذا يقع فيها بناء السراي العثمانية اليت ّ
تقع فيها حارة علوية متتاز ببيوهتا الفخمة اليت تعود لنهاية القرن التاسع عشر ومطلع
القرن العشرين ،وهي أبنية مستقلة حتيط هبا حدائق ،تعود مبعظمها آلل الصمد ،وقد
ُهدم بعضها أمام التم ّدد العمراين ،كما ال تزال أعمال هدم بعضها اآلخر مستمراً
حت وقت إعداد هذه الدراسة ،وهو أمر يؤسف له .وقد عُثر حتت األرض منذ
أعوام ،أثناء هدم أحد البيوت التاثية عند مدخل السوق القدمي وسط البلدة ،على
حجر دائري ضخم يعود ملعصرة زيتون أو عنب وأبقي عليه معروضاً يف اجلوار.

 بلدة عاصون؛ وفيها سوق مركزي وحاراتن يف وسطها ،مسيحيّة وإسالمية ،يقعاحلي العلوي من البلدة،
ضمنها املسجد املركزي والساحة ،وحارة أخرى مسيحيّة يف ّ
وهو شبه مهجور حالياً ،تقع خارجه الكنيسة.
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وحمصنة يتوسطها فناء ،تضم بيواتً فخمة تعود آلل
 بلدة بطرماز؛ فيها حارة مغلقة ّانغي ،تُع ّد من أقدم وأمجل مناذج الدور الكبرية يف الضنيّة اليت تعود إىل مطلع القرن
خمرب من الداخل وأسقفها منهارة حاليّاً.
الثامن عشر ،معظمها ّ
 -بلدة طاران؛ فيها حارة قدمية وسوق صغري ومسجد الدلبة العتيقة ،ومتتاز حاراهتا

بتّكب بيواتهتا على التلّة املشرفة على الوادي ،وبطرقاهتا املتعرجة وأدراجها وممّراهتا
الضيّقة.
تطور هناية القرن التاسع عشر وخالل
 بقاع صفرين؛ وفيها السوق املركزي الذي ّفتة اإلحتالل الفرنسي ،يتوسطه مسجد البلدة ،وتقع خلفه إىل الداخل حارات
املتعرجةّ ،أما بيوهتا فبسيطة ترابية ،ما عدا تلك
البلدة القدمية املميّزة بطرقاهتا الضيّقة و ّ
الواقعة يف السوق فهي تعرض أوىل مناذج األبنية الباطونية الفرنسية يف املنطقة.
-2

القرى التقليدية املتوسطة احلجم :اليت متتاز حباراهتا الصغرية وحافظت
على ٍ
عدد من بيوهتا التاثيّة البسيطة املبنية ابحلجارة واألسقف التابية،
وبوجود املسجد الصغري أو الكنيسة يف وسطها .وميكن تعدادها على
الشكل التايل:

 -قرية دير نبوح؛ وفيها مسجد وكنيسة وعدد من البيوت احلجرية ،إضافة إىل جسر

جلر املياه فوق الوادي يعرف جبسر القنطرة ،ويع ّد أكرب جسر
حجري من قنطرتني ّ
قدمي يف الضنيّة.
 قرية إيزال؛ وفيها مسجد وكنيسة وعدد من البيوت التاثية. -قرية عيمار؛ وفيها كنيسة قدمية تع ّد من أمجل كنائس الضنّية وحي سكن صغري،

وطاحونة.
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سكن صغري مميّز ببيواتته التاثية اجلميلة
وحي
ّ
 قرية حبويتا؛ وفيها كنيسة قدمية ّأحدها يعلوه قرميد.

 -قرية بيت الفقس؛ وفيها مسجد قدمي وبيوت ذات أسقف ترابية ودلبة عتيقة مت

بتها.

 قرية كفر حبو؛ وفيها كنيسة قدمية وعدد من البيوت التاثية أقدمها يعود آللبيطار ،وبيت يعود لعائلة بو ضلع مميّز بعتبة اببه احلجرية اليت حتمل نقشاً للهال
جلر
والنجمة والصليب يف آن ،كما متر فوق وادي القرية قنطرة حجرية من عني واحدة ّ
املياه بناها أغوات آل رعد وآل اآلغا ضمن أراضيهم الزراعية.

 قرية مراح السراج؛ وفيها مسجد قدمي صغري وعدد من البيوت التابية القدميةالعهد وأخرى أحدث منها تش ّكل حيّاً متماسكاً تتخلّله أدراج وممراّت مسقوفة ببعض
البيواتت املعلّقة.

 قرية بيت حاويك؛ وفيها عدد من البيوت التابية املميّزة ،ومسجد السنداينةاملعمرة.
ّ

 قرية مراح السفرية؛ وفيها كنيسة قدمية هبا حمابس ،وعدد من البيوت التاثية،أفخمها دار مهجورة مه ّدم سقفها تعود إىل حنّا لطّوف.
-3

القرى التقليدية الصغرية :وهي اليت ال تزال حتتفظ بعدد قليل من البيوت
التاثية البسيطة ،واليت ال يتجاوز عددها أصابع الي ّد ،وهي:

 -قرية منرين؛ وفيها مسجد أساسه قدمي وعدد من البيوت التابية التاثية.

 قرية حقل العزمية؛ ويف الوادي على النهر يوجد فيها جسر حجري من قنطرةواحدة وطاحونة صغرية.
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 قرية كهف امللول؛ فيها كنيسة قدمية وعدد من البيوت احلجرية ذات األسقفالتابية.
 قرية بشحارة؛ وفيها كنيسة وعدد من البيوت التاثية املهدمة. -قرية بشناات؛ وفيها كنيسة وعدد من البيوت التابية املهدمة.

 قرية اخلرنوب؛ وفيها كنيسة قدمية وعدد من البيوت التاثية. قرية القطني؛ وفيها كنيسة قدمية وعدد من البيوت التاثية. -قرية القرين؛ وفيها عدد من البيوت احلجرية التاثية.

 -قرية القمامني؛ وفيها عدد من البيوت التابية التاثية.

 -قرية جريون و وادي سري؛ فيها عدد من البيوت التابية التاثية.

 موقع املزيرعة يف خراج قرية بتحلني :فيه  3بيوت حجرية مهجورة.-4

القرى الرتاثية املهجورة كلياً أو جزئياً وحتمل مزااي أثرية :وهي قرى
ُهجرت ابلكاملّ ،إما قدمياً ألسباب جمهولةّ ،إما حديثاً بسبب احلرب
األهلية اليت دارت يف البالد ،وهي حسب أمهيتها التاثية على الشكل
التايل:

 قرية داراي؛ ُهجرت منذ مئة عام أو أكثر كما يظهر من بقااي بيواتهتا املنتشرة علىامتداد التلة املطلّة على الوادي من ثالثة جهات ،وهي واحدة من أقدم القرى يف
الضنيّة كما يبدو من بقااي معبدها الذي يظهر وكأنه كنيسة ضاربة يف التاريخ ورمبا
مسيحي يف الضنية،
صح ذلك أقدم معلم دين
تعود للحقبة البيزنطيّة ،وتش ّكل إن ّ
ّ
حيث عثران على حجر كبري مكسور حيمل نقشاً يشبه الصليب ،كما على عدد من
األجران املستطيلة واملصاطب احلجرية ،وتتألف مداميك البناء من حجارة ضخمة
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انتئة من الوسط ،تع ّد األضخم يف الضنيّة وتضاهي حبجمها حجارة معابد السفرية
وتؤرخ لوجود معبد يف نفس املكان قبل
الرومانيةّ ،
ويرجح أهنا تعود حلقبة الرومان ّ
إنشاء الكنيسة .ويقع جبوارها يف األرض حفرة كبرية بيضاوية الشكل حمفورة يف
ٍ
مكشوف يف
تؤدي .ويوجد يف البلدة أيضاً خراب مسجد
الصخر ال يُعرف إىل أين ّ
اهلواء ،كما يروي األهايل يف اجلوار ،يقع أسفل السنداينة والدلبة املعمراتن عند مدخل
القرية ،وال تزال عدة حجارة مقنطرة منها مبعثرة حتت الشجرتني.
احلي السفلي من البلدة ،إىل
 -قرية عصيموت؛ قرية مسيحيّة كانت بيوهتا ممت ّدة يف ّ

احلي
أن ُهجرت ألسباب جمهولة منذ أكثر من قرن وانتقل من تبقى من سكاهنا إىل ّ
العلوي حيث جند عدداً من البيوت احلجرية ذات األسقف التابية ،كلها مهجورة
ملخربة ،يوجد مقربة
اليوم ما عدا دار واحدة .ويف احلي السفلي وبني بيواتته احلجرية ا ّ
املعمرة،
هبا العديد من مصاطب القبور غري اإلسالمية منتشرة حتت شجر الدلب ّ
وبقااي معبد قيل إنه يهودي وقيل إنه بقااي كنيسة قدمية ،واإلحتمال الثاين هو املر ّجح.

 قرية حوارة؛ قرية مسيحيّة يف األساس تركها ساكنوها بسبب بعدها وعدم توافروسائل احلياة فيها يف حينه خالل مخسينيّات القرن املاضي وانتقلوا إىل بلدة أخرى يف
قضاء زغرات ،اتركني وراءهم عدداً من البيوت التابية املهدمة وكنيسة صغرية تتوسطها.
للحي
وقد استقرت بعض العائالت التكمانية يف القرية وأنشأوا حيّاً جديداً مالصقاً ّ
املسيحي املهجور .وقد عثروا أثناء حفرهم أساس أحد األبنية على جرن كبري منحوت
من قطعة حجرية واحدة ،يعود ملعصرة قدمية ورمبا رومانيّة.
تعرضت العمارة التاثية يف الضنيّة بدءاً من منتصف القرن املاضي ملختلف أنواع
ّ
املتعمد ،وال يزال العديد من مساكنها عرضةً للهدم هبدف
التشويه واإلمهال واهلدم ّ
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إنشاء أبنية ابطونية مكاهنا .وقد وقفنا على ع ّدة أعمال هدم متعمد ٍ
لعدد منها يف
ّ
مرخصة من البلدايت املعنية .األمر الذي
بلدات خبعون وسري ،وكلها مع األسف ّ
يستدعي أن يكون هدف هذه الدراسة هو احلفاظ على ما تبقى من هذه األبنية
البلدايت إىل تصنيفها مجيعاً كأبنية تراثية حممية مبوجب
اجلميلة والسعي عرب احتاد
ّ
القانون ومينع هدمها .وكانت جملّة "صدى الضنيّة" قد أع ّدت حتقيقاً حتت عنوان
"املباين التاثية يف الضنيّة من ينقذ ما تبقى منها؟ إمهال مقصود وجشع جتاري آخذ
ابالتساع" ،صدر يف عددها الثامن شهر آب  ،2015نورد يف ما يلي قسماً مهماًّ
منه:
"املباين الرتاثية يف الضنية من ينقذ ما تبقى منها؟ إمهال مقصود وجشع جتاري آخ ٌذ
ابالتساع"

....
 -مساكن األغاوات يف سري:

اترخيياً تُعترب بلدة سري مركز قضاء الضنية ،وفيها عدد كبري من املباين اليت تعود إىل
عهد األغاوية ،ومع أفول ذلك العصر ،ترك عدد كبري من ورثة األغاوات بلدته ونزحوا
عنها ،اتركني القصور وبيوت العقد والقرميد األمحر وحيدة ،حييطها الصمت والغبار.
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
من املرحومني عمر قاسم رعد وشقيقه عبد الرمحن رعد ،مع ترجيح عرضه للبيع .و
تلفت املصادر نفسها أن جمموعة البيوت اليت ميتلكها آل رعد يف سري ال يقل
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عمرهاعن مئة سنة ،مضيفةً أن هناك بيواتً أقدم بكثري إذ أن البيت الذي اشتاه د.
الصياح ال يقل عمره عن املئيت سنة.
وعن سبب إمهال هذه البيوت اليت كانت يف يوم من األايم مركز األغاوية وابلرغم من
استمرار وجود آل رعد ،يُعلّق السيّد راغب رعد «أن أغلبية البيوت قد تركها األبناء
بعد موت اآلابء وسافروا ونقلوا عملهم للخارج» .وعما إذا كانت العائلة تُفكر بتميم
هذه البيوت التاثية ذات القيمة ،خصوصاً وأن العائلة ما زالت حاضرة ويتمتع بعض
أفرادها حبالة ميسورة ،جييب السيد رعد «هذا املوضوع شخصي ،كل فرد يبادر بصورة
فردية وال يتم العمل فيه على أساس عائلي ،فرابطة آل رعد ال تتدخل يف هذا الشأن
على اإلطالق» .ويشري أنه مل يتم إحصاء هذه البيوت ،وأأنفراد العائلة عندما كانوا
أصحاب شأن مل يكونوا كتلة موحدة ،أغلبيتهم ال يهمهم جتديد إرث العائلة ،مههم
ابت حمصوراً بتعليم أوالدهم وأتمني فرص عمل الئقة .ويشري إىل احنسار النزعة
العائلية ابلفقراء الذين يتغنون ابلبيك واآلغا ،أما « املستقرشني» ال هتمهم ،فهناك
انس من بيت رعد ال يعرفون ما الفرق بني البيك واألغا».
 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
وانفورة ماء ،ومن مث تنتقل اىل الداخل بباب مشرع ،يف الداخل جتد املوقدة ما زالت
مكاهنا منتصبة ابنتظار موسم املطر ،وكذلك فتحة التهوئة يف أعلى اجلدار ،أما
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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بدقة فما زال قائماً حت اللحظة .ويؤكد بعض السكان يف حميطه أن التميم ما زال
ممكناً بسبب قوة األساسات وأن العقد ما زال قائماً  .ويتساءل بعض األهايل عن
سبب ترك هذا البناء وإمهاله ،ويتدد القول« :من ميكنه اليوم تشييد بناء كهذا؟ وهل
سيتك ليدمر وتباع أحجاره ابملفرق».
وما يلفت النظر يف أحناء الضنية إقامة طوابق إضافية فوق البيوت احلجرية القدمية،
تشوه الطابع القدمي لألبنية القدمية .وحيمّل بعض األهايل الورثة مسؤولية اإلمهال الذي
تعرضت له هذه املباين ،فاخلالف بينهم على تقاسم التكة والنزوح من البلدة أدى إىل
احلالة الرديئة اليت تعانيها .ويلفت مراقبون أن أسلوب ترك املباين مهملة اىل أن تسقط
ومن مث تشييد مرافق جديدة مكاهنا عوضاً عن ترميمها واحملافظة عليها ،ابت منطاً
معتمداً يف أكثر من منطقة لبنانية ،وميكن مالحظته بسهولة يف مدينة طرابلس حيث
وعلى سبيل املثال ترك مسرح الـ"إجنا" ليهبط من أجل حتويله اىل موقف للسيارات
وابلرغم من كل الوعود اليت أطلقها املستثمرون فاملبىن مل يعد موجوداً إال يف صور
ساحة التل القدمية.
 منازل صامدة:ويف جولة موازية يف سري ،تنبهر ابلنظر إىل بعض املنازل اليت تعود إىل عهد اآلغاوية
واليت جنت من املد العمراين السريع ،وأييت مبقدمها جمموعة البيوت اليت مت حتويلها إىل
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
اشتاها د .مجيل الصياح ورممه وحافظ عليه ،ابإلضافة إىل بيت سرحان رعد ،أما
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منزل ملحم بيك رعد والذي يُوصف ابألهم على اإلطالق حسب البعض ،فهو ما
زال قائماً ابلرغم من كونه غري مسكون بصورة دائمة ،والذي اندراً ما أييت مالكوه ،
كما يتغن العارفون ببيت د .بالل الصياح الذي يعترب منوذجاً عمرانياً اندراً.
ويروي أحد األشخاص خربية تربز مدى جهل البعض بقيمة هذه األماكن ،يقول إنه
إشتى مكاانً قدمياً وقام بتنقريه إلعادة إبراز احلجر والعقد القدمي األصلي ،وعندما
جاءه أحد البنائني قال له كم تدفع يل ألُلبّس لك هذا املكان ابلطني واإلمسنت،
فيجيبه إنه دفع آالف الدوالرات لكي يُعيده إىل حالته األوىل وهو يطلب منه طمس
مجاله جمدداً؟!
 خربة خبعون:ويف بلدة خبعون أصبحت املنطقة القدمية واليت كانت قلب الضيعة تعرف ابلـ"خربة"،
واليت هدم جزء من بيوت العقد اليت كانت قائمة فيها عند توسيع الطريق وفتح
األوتوستاد ،وكذلك فإن بعض البيوت اليت ما زالت قائمة اليوم متوكة للتداعي،
يغطيها الغبار والركام ،ويؤكد األهايل أن أحد املنازل سقط منذ سنتني بفعل هطول
املطر الغزير.
وتستمر العديد من العائالت البخعونية السكن يف الضيعة القدمية ،واحملافظة على
بيوهتا ،يف حني قامت بعض العائالت هبدم األبنية احلجرية إلنشاء أبنية جديدة ،كما
حصل يف أحد البيوت اليت ميتلكها آل هللو والذي يقع مبكان قريب من األوتوستاد
اجلديد.
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ويف بلدة عاصون حتولت املباين القدمية املهملة اىل مأوى للنازحني السوريني ،حيث
أصلحوها مبا تيسر هلم وسكنوها عوضاً عن البقاء يف العراء .وترتبط مشكلة البيوت
احلجرية القدمية يف بلدة عاصون بنزوح العديد من العوائل املسيحية عن البلدة وتركهم
هلا ،وعدم إصالح ما خترب من أبواب ونوافذ أو إقفاهلا ابلباطون وبلوكات اخلفان ملنع
املتسللني من الدخول إليها.
أنواع األبنية األثرية والرتاثية اليت مت توثيقها يف الضنية
ختتلف األبنية األثرية والتاثية يف الضنية بني حربية ،ودينيّة ،وسكنيّة ،وإداريّة ،ومائيّة..
وغريها ،وميكن تعداد أنواعها على الشكل التايل:
 -1املعابد الرومانية
 -2املدافن الرومانية
 -3القالع الصخرية
 -4األبراج احلربية
 -5مواقع ثكنات حربية
 -6السراايت
 -7املقابر والنواويس احملفورة يف الصخور
 -8املقابر يف اهلواء الطلق
 -9املقامات الدينيّة
 -10اجلوامع واملساجد واملصلّيات
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-11

الكنائس واألديرة

-12

املزارات

-13

الطواحني

-14

املعاصر

-15

األبرية

-16

خزاانت مياه

-17

قناطر املياه

-18

اجلسور

-19

الطرقات املبنية

-20

القصور

-21

احلارات والدور

-22

البيوت التابية

-23

األسواق

-24

الفنادق
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