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  املقدمة
نشأت فكرة هذا الكتاب عفوياً على هامش اهتمامات لم يكن قصدها البحث في 

. فإعدادي الجامعي لم يكن في مجال التأريخ، بل في مجال السوسيولوجيا. التاريخ
ومشاغلي الفكرية وهمومي العملية العامة كانت في مجال النشاط السياسي التغييري 

الصراع االجتماعي عموماً، وفي بالدنا على وجه والنظريات الفاعلة في فهم طبيعة 
  :فلماذا اتجهت ناحية التأريخ؟ وفي الجواب على هذا السؤال أقول. الخصوص

 كنت أتساءل باحثاً عن أسباب الهزائم التي منيت بها منطقة المشرق العربي :أوالً
ركز وهي على الدوام م(تاريخياً في الصراع العالمي في العصر الحديث والراهن 

، وباحثاً بالمقابل )المحور فيه، أو هي على األقل واحد من موضوعاته المركزية
وهنا كانت . عن العوامل التي قد تحزم بها المنطقة أمرها، فتخرج من هزائمها

وكل . في حالتي الهزيمة والرد عليها) الصليبية(تحضرني مسألة حروب الفرنجة 
جوم الغرب الرأسمالي واستعماره، ذلك بالمقارنة مع هزيمة المنطقة أمام ه

وهذا ما استدعى مني ". الكيان الصهيوني"وخروجه منها بعد أن خلف فيها صنيعته 
  .ولوج التأريخ وقرع أبوابه

. وكان ال بد لي بالتالي من مراجعة الكتابات العربية والغربية في هذا السياق: اًثاني
لعربي مطموراً طي النسيان إلى ولكم أرعبني أن أجد الكثير من األدب التاريخي ا

فهو الذي يحقق الكثير من المخطوطات العربية . أن أتى الغرب لينفض عنه الغبار
. احياناً أخرى" بفضله"ويمحصها وينشرها، فنتعرف عليها من خالل لغاته أحياناً و

ولكم أرعبني أكثر أن أجد دول هذا الغرب تنظم عملية التعرف إلى بالدنا وتاريخها 
ارها بشكل منسق وناضج وهادف، فترسل البعثات وتكلف القناصل بمهام وآث

االستطالع بكافة أنماطه، وتفتح فروع الجامعات للتخصص في مجاالت معرفة 
  .بالدنا وشعوبها

على هامش هذه القراءات وجدت مادة غنية عن عكار وجوارها مبعثرة في : ثالثاً
عها في مصنف واحد، فولدت فكرة أدب الرحالة الغربيين، ووجدت من المفيد جم

  .هذا الكتاب



 ٧

 "مواضع عكار والجوارفي منتخبات التواريخ واآلثار  "تحت هذا العنوانقصدنا 
تقديم وترجمة النصوص التاريخية المتعلقة بمنطقة عكار، لنسهل على الباحث في 

وكذلك . شؤون هذه المنطقة الوصول بسهولة إلى المراجع والمعلومات المطلوبة
 ومدى اهتمام الغربيين به، ضع أمام أبناء المنطقة حقيقة تاريخهم وتراثهم العريقلن

  .وكيفية نظرتهم إلى بالدنا وشعبها
 إيلي  القبياتي المهندس، بنشر نصوص هذا الكتاب تباعاً على اإلنترنت،جلَناعلقد استَ

ن في  وهو العامل متطوعاً بجد وهمة ال يفترا،kobayat.orgعبود، صاحب موقع 
سبيل خدمة بلدته القبيات ومحيطها عكار، فلم يتوفر لنا الوقت الكافي لتحقيق 

نأمل أن وكنّا .  إلى أصولهاا ورد المراجع العربية الواردة فيهوص المترجمةالنص
 وكلما كنّا ننجز نصاً .األمر، ومع ذلك لم نتمكن من االلتزام بنسد هذه الثغرة الحقاً

  .قع اإلنترنت المذكوركنّا ندفعه للنشر على مو
لنضع بمتناول العكاري، مواطناً عادياً كان أم طالباً أم ندفع بترجمة هذه النصوص 

باحثاً أم سياسياً أم مهتماً بالشأن العام، صورة عن واقع حال منطقته عبر التاريخ 
ومن ذلك نأمل إثارة اهتمامه . كما جاءت بها مالحظات الرحالة الغربيين عموماً

بالده وآثارها على أمل حثه على التفكير بكيفية حمايتها من سوء التعامل بتاريخ 
، كما هي حال الكسارات(معها تعامالً يقضي عليها فيلغيها كقيمة معنوية ثمينة 

وعلى أمل االهتمام باستثمارها في مشاريع التنمية، ومنها التنمية ...). وحال عرقة
ة تاريخ الشعوب وما خلفته حضارتها عبر السياحية الناشطة لدى الباحثين عن معاين

  .الزمن من عمارة
. وال شك لدينا بأن عملنا تعتريه النواقص والثغرات واألخطاء في أكثر من مكان

ونأمل من ذوي االهتمام واإللمام ممارسة النقد . وعلى ذلك نعتذر من القارئ الكريم
. قدير والشكر من قبلناوله على ذلك كل الت. الصارم لعملنا بغية تصويبه وتصحيحه

وهنا نوجه النداء لمن يتقن اللغة األلمانية واإليطالية والفرنسية القديمة والالتينية 
  . الثقافي التراثيعوهم للتطوع وللمساهمة في هذا العملوند

  جوزف عبداهللا
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  ١"وصف األرض املقدسة" -١
  الكاتب والكتاب

 راهب دومينيكي ألماني، Burchard de Mont Sionالرحالة بوركار دو مون سيون 
غير معروف مكان والدته، جاب في األرض المقدسة في الربع األخير من القرن 

في ربوعها، خصوصاً ) ١٢٨٤ -١٢٧٤(الثالث عشر حيث أمضى حوالي العقد 
عرض سيرة رحالته . قدس، وكان ذلك خالل والية السلطان قالوونبين عكا وال

وفي أرمينيا في ظل سيطرة المغول، في مؤلف ) ومنها سورية(في األرض المقدسة 
تضمن مؤلفه . Descriptio Terrae Sanctae" وصف األرض المقدسة"له بعنوان 

ا وخصوصاً تسجيالً لطبيعة األرض المقدسة وعمرانها ومدنها األساسية وآثاره
وعالوة عليه فإنه وصف نباتاتها وحيواناتها، . فلسطين التاريخية ومعالمها المقدسة

  .كما قام بعرض لشتى الفرق الدينية فيها
. أول مبحث قروسطوي في الجغرافية الفلسطينية" وصف األرض المقدسة"يعتبر 

لى أزمنة وامتاز بمقاربة نقدية لواقع المملكة الصليبية في الشرق بالقياس ع
، وكان "الالتين يلوثون األرض المقدسة"ومن ذلك مقولته الشهيرة . المسيحية الغابرة

واعتبرت كتاباته نموذجاً احتذى به الحجاج . له تأثير في شيوع اتهام الداوية بالخيانة
ولقد لقي في حينه انتشاراً واسعاً في أوروبا الغربية والوسطى، في . من بعده

ان له تأثير كبير على أدب األرض المقدسة وعلى الرأي العام العصر الوسيط، وك
 مخطوطة في القرنين الرابع عشر والخامس ٢٧ولهذا عرف المؤلف . األوروبي

  .عشر، واستمر طبعاته تتالى حتى القرن السابع عشر
ال شك بأن أفضل الكتابات في العصور الوسطى عن فلسطين وسورية هو مؤلف 

، وقد ميز فيه بين ما الحظه هو "وصف األرض المقدسة"بوركار دو مون سيون 
وكانت كتاباته بمثابة دليل شامل لألرض المقدسة من . شخصياً وما اقتبسه عن غيره

                                                
 Burchardi de Monte Sion, Descriptio Terrae Sanctae, in Peregrinatores Medii Aevi:المرجع 1

Quatuor, J. C. M. Laurent, Lipsiae, J. C. Hinrichs Bibliopola, 1864. – ،بوركارد دو مون سیون 
  .J. C. M. Laurent, 1864: ، إعداد"أربعة رحالة من العصور الوسطى"، في مصنف "وصف األرض المقدسة"

 بناًء لطلب من Jean Riouقام بترجمة ھذه النصوص من الالتینیة إلى الفرنسیة متطوعًا االستاذ الفرنسي جان رییو 
وھذا ما یستحق علیھ السیدین المذكورین الشكر الجزیل وعمیق ). ت ومقیم في فرنسامن القبیا(جوزف عبدو . الصدیق د

  .االمتنان من قبلنا



 ١٠

 سقطت آخر ١٢٩١ولكنه لم يستفاد منه عملياً، ألنه في العام . شأن الحجاج اعتماده
ام بالحج بغية الحؤول وجاء بعدها تحريم البابوية القي. مواقع الصليبيين في الشرق

ومن . دون استفادة السالطين المماليك من وارداته، وفرض الحصار على السلطنة
الجدير ذكره أن بوركار دو مون سيون وضع خطة حملة صليبية، أوصى فيها 

  .باحتالل صربيا األرثوذكسية والقسطنطينية كمقدمة ضرورية للنجاح
  .١٢٨٣العام في " وصف األرض المقدسة " مؤلَّف تاريختعيين ثمة شبه إجماع على

  الرتمجة
 هذه المدينة المشهورة جداً ١على مسافة فرسخين من أنفة تقع طرابلس) ٢٨ص (

هي وافرة السكان حيث يقيم فيها . والقائمة كلها تقريباً على البحر، مثل مدينة صور
الكثير من والالتين واألرمن والموارنة والنساطرة وغيرهم ) Grecsاليونان (الروم 
ويكثر فيها إنتاج الحرير، وهذا ما أعتبره مؤكداً بحكم وجود الكثير من . األقوام

  .مغازل الحرير والتجار وغيرها من األعمال المشابهة
ويمكننا القول أن هذه المنطقة هي جنة بفعل كرومها الرائعة للغاية وبساتين الزيتون 

  .ه في أي مكان آخر ما ال أذكر أني رأيت مثيل السكروالتين وقصب
وعند سفح هذا الجبل يخرج نبع . تبعد هذه المدينة ثالثة فراسخ عن جبل لبنان

يبدأ النبع . ٣"نشيد األناشيد" مندفعاً بسيول عارمة من لبنان كما جاء في ٢الجنات
ضعيفاً في مخرجه، ولكنه سرعان ما يتحول في هبوطه إلى نهر جارف وبالغ 

قول والسهل الكائن بين طرابلس والجبل، ما يجعل وهو يروي جميع الح. الحجم
مياهه من أعذب المياه وأطيبها، والعديد من المواضع . المنطقة على روعة عظيمة

وهو يخرج، كما يقال، من سفح الجبل ويحيط . الدينية والكنائس تقوم على ضفافه
يتقدم نحو و. لينطلق من ثم إلى الحقول فيرويها) جبل تربل (٤جزئياً بجبل الفهود

البحر مع ثالثة أنهار كبيرة أخرى والعديد من الينابيع التي تتجه إلى البحر من 
                                                

 Ritter XVII (1), p. 588: تبعد طرابلس مسافة أربع ساعات ونصف عن البترون، راجع 1
2 )fons ortorum ( بالقرب من طرابلس ھو نھر أبو علي، نھر قادیشا)النھر المقدس...( 
  .١٥، ٤، "نشید األناشید"ع راج 3

، الكتاب المقدس، العھد "ینبوع جنات وبئر میاه حیة وأنھار من لبنان": "نشید األناشید"نضع ھنا النص الحرفي من 
 ).المترجم (١٣٨٦، صفحة ١٩٨٩القدیم، دار المشرق، 

 .Robinson N. F :، راجعDschebel Turbul معروف الیوم باسم جبل تربل mons leopardorumجبل الفھود  4
p. 760. Ritter XVII, 910, p. 610. 
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 صحيح تماماً، ألن هذا ١"سفر أستير"ولعل ما قيل عن هذا النبع في . مواضع شتى
  .النبع الصغير يتحول إلى نهر كبير وينبعث مجدداً في عدة مجارٍ مائية

الذي يبدو دائرياً ) جبل تربل(بل الفهود على مسافة فرسخين من طرابلس يقع ج
شاهدت عند سفحه الشمالي . ومرتفعاً، وهو على مسافة فرسخ واحد من جبل لبنان

 قدماً يقصده المسلمون بورع، ألنهم يزعمون أنه قبر ١٢مغارة بداخلها مقام بطول 
يشوع؛ ال أعتقد أن هذا صحيح ألن الكتاب المقدس يروي أن قبره موجود في 

 على Sichem) نابلس( بالقرب من شكيم Thamnathsare) ٢تمنة سارح(اتسار تامن
وأظن باألحرى أنه قبر كنعان بن سام، وهو نفسه . Effraymمنحدرات جبل أفرائيم 

ابن نوح، أو قبر أحد أحفاده الذين حسب النصوص سكنوا بالتأكيد بالقرب من هذا 
  .المكان، كما سيرد الحقاً
سخ من هذه المغارة ولجهة الجنوب تقريباً نصل إلى نهاية كل على مسافة ثالثة فرا

وحيث تنتهي .  للبنانLibani والسلسلة الغربية Antilibaniمن السلسلة الشرقية 
بناها أركايوس ) ٢٩ص ( التي Arachas ٣السلسلتان معاً تظهر لنا اليوم قلعة عرقة

Aracheusاها باسمه، كما جاء في  بن كنعانسفر " وفي ٤"تكوينسفر ال"، وسم
وهنا ينتهي لبنان الذي . وهي موضع رائع، جميل وخصب".  والثاني٥األخبار األول

  .سأتحدث عنه وعن طوله في مكان الحق، عندما سأتناول قيصيرية فيليب واألردن
 الذي Syn من قلعة عرقة يقع حصن السن شرقعلى مسافة نصف فرسخ إلى ال

نعان، واخ أركايوس، الذي بناه بعد الطوفان بن ك Syneusاستمد اسمه من سينوس 
ولقد أخبرني نسطوري مقيم . ٦"سفر التكوين"على مقربة من عرقة، كما جاء في 

                                                
  . ٣، ٩، "سفر أستیر" 1

، الكتاب "والمیاه الغزیرة... الینبوع الصغیر الذي أصبح نھرًا"ھنا استعارة من حلم مردكاي، وفیھ أن أستیر ھي 
 ).المترجم (٩٤٥المقدس، العھد القدیم، مرجع سابق، ص 

، الكتاب المقدس، المرجع ..."نوه في أرض میراثھ، في َتمَنَة سارح التي في جبل أفرائیمفدف... مات یشوع بن نون "...  2
ودفن في أرض میراثھ في تمنة : "٢: ٩سفر القضاة، "؛ وكذلك في ٤٦٢، ص ٣٠-٢٩: ٢٤، "سفر یشوع"السابق، 
 ).المترجم (٤٧٠، ص "، في جبل أفرائیم)األصح سارح) (؟(حارس 

:  الراھنة؛ راجعArka’، عرقة Arca Caesarea القدیمة، قیصریة عرقة Erekك ، ھي ارArachasأراكاس  3
Ritter XVII (1), p. 610 

 .٨٣، ص ١٦ و١٥: ١٠" سفر التكوین"الكتاب المقدس،  4
 .٧٣٥-٧٣٤، ص ١٦-١٣: ١" سفر األخبار"المرجع السابق،  5
 .المرجعان السابقان 6



 ١٢

؛ وحصلت على Synochim، لدى سؤالي له، أن هذا الحصن يسمى سينوشيم كهنا
  .نفس اإلجابة من أحد المسلمين

خصوبة، يمتد تقريباً  فسيح وبالغ ال١ثمة تحت قلعة عرقة وحصن سينوشيم سهل
حتى ويمتد  ٣ الذي كان مقراً لالسبتاليةKrach ٢)حصن األكراد( كاحتى كر
 ١١يبلغ هذا السهل . Tortosa المعروفة اليوم باسم طرطوس Anteradumأنتيرادوم 

وهو عامر بالكثير من القرى، وبالحقول الرائعة .  فراسخ عرضا٦ًفرسخاً طوالً و
وهو . ن وبغيرها الكثير من األشجار المتنوعة وبالغاباتالمزروعة بالزيتون والتي

ويقيم فيه التركمان والمديانيون . غني بالجداول والمراعي الرائعة الجمال
Madianite والبدو Bodwini يسكنون الخيم مع زوجاتهم وأبنائهم ودوابهم ،
 .ة آالفولقد رأيت قطعاناً كبيرة من الجمال التي أظن أن عددها يبلغ عد. وجمالهم

 بهذا السهل، وهي غير مرتفعة لجهة الشرق، وتبدأ بالقرب من عرقة ٤تحيط الجبال
 ٥وعلى هذه الجبال يعيش قوم معروف باسم فانيني. ممتدة حتى حصن األكراد

Vannini) ٦وهم قساة ومخادعون ومعادون للمسيحيين) ، الباطنيةالعلويون.  
بطول عشرة ) طرطوس (٧رادوممن قلعة عرقة وسينوشيم يمتد السهل حتى أنتي

جزيرة  (Ante Aradium ٨"أمام أراديوم"نقول أنتيرادوم ألنها تقع تقريباً . فراسخ
  .، أي قبالة أرواد)أرواد

وفيها اليوم المدينة . أرواد جزيرة في البحر على مسافة نصف فرسخ من اليابسة
كانوا على بنو أرواد مع جيشك ": "سفر حزقيال"المشهورة التي قيل فيها في 

                                                
 .Ritter XVII (1), p. 836, 938. Robinson N: ، راجعBokeia (Bukei’a)ُیسمى ھذا السھل الیوم البقیعة  1

F. p. 730….  
ھو " بوركارد دو مون سیون"بینما السھل الذي یتحدث عنھ . ھذه المالحظة غیر صحیحة فسھل البقیعة في موضع آخر

  ).المترجم(سھل عكار، المعروف باسم جون عكار 
 الذي دمره Husn el-Akrad، حصن األكراد Husn، الحصن Kal’at el-Hösnُیعرف حالیًا باسم قلعة الحصن  2

 Ritter XVII (1), p. 837: راجع. ١٢٧١السلطان بیبرس عام 
 .١٢٧١حتى العام  3
 .Jebel Scha’rahھو جبل الشعرة  4
  Ritter XVII (1) 15, p. 979, 993: راجع. قوم غیر معروفوفین، أم لعلھم النصیریون: فانیني 5

) العلویین( النصیریین Descriptio Terrae Sanctae أن الرحالة بوركار دو مون سیون یذكر في دوسو. یعتبر ر
 ,René Dussaud, Histoire et Religion des Nosairîs: ؛ راجعVanniniباسم ال تفسیر لھ ھو فانیني 

Librairie Emile Bouillon Editeur, Paris, 1900m p. xxv.) المترجم.(  
 ).المترجم(المقصودون ھم الصلیبیون أو الفرنجة المسیحیون  6
 .Tartûs، وحالیًا طرطوس Tortosa، طورطوزا Antaradusھي أنترادوس القدیمة  7
  .Ruâd قدیمًا، أما الیوم فھي جزیرة رواد Aradusھي أرادوس  8



 ١٣

مدينة أرواد تحيطها المياه من كل الجهات، وهي : "Glossaوفي المعجم . ١"أسوارك
ولقد . صحيح أنها تبعد عنها مسير خمسة أيام. قبالة أنتيراديوم، وبالقرب من صور

  ".بنى أراديويس بن كنعان، هذه المدينة بعد الطوفان
الموارنة، األرمن، : قلنا سابقاًيعيش في لبنان العديد من األقوام، كما ) ... ٣٤ص (

، النساطرة، اليعاقبة، الجيورجيون، جميعهم مسيحيون، ويخضعون )اليونان(الروم 
  .لكنيسة روما كما يصرحون أنفسهم

بعد أن استرحنا لبضعة أيام، انطلقنا على األحصنة نحو كوليكات  "٢)١٦٩ص (
Culicath) ٣وماناكوزين) القليعات Manacusine, Manacusi قلعتين دمرهما 
 يغطيها نبات الشمرة وأشجار مثمرة يغطيها ولقد وجدنا هناك حقوالً. المسلمون

  .زغب نسميه صوف الشجر
، قلعة لالسبتالية، هامة وشديدة )حصن األكراد (Cracتركنا على يميننا كراك 

لم أغامر بوصف هذا الموضع . التحصين، وبالغة الضرر على المسلمين
كان يحرسه . ولكنه رائع على حد ما قيل لنا. لم أشاهده شخصياًوتحصيناته، ألني 

  .في زمن السلم ألفا جندي يزعمون أنهم من االسبتالية الذين أقسموا اليمين
، قلعة كبيرة ومحصنة في Casteblans ٤وكنا نرى في نفس الجهة الحصن البيض

ا الكثير من الذين على حد ما يقال ذبحو" ٥شيوخ الجبل"الجبل على حدود بالد 
ولقد سمعتم ما يكفي عن حياتهم وعن الجنة الموعودين بها، فال حاجة بي . ٦أمرائنا

ولقد تملكها . هذه القلعة وملحقاتها من أكثرها ضرراً. إلى مزيد من الكالم عليها
  ".فرسان الداوية وحصنوها

  

                                                
 .١٨١٣، ص ١١: ٢٧، "سفر حزقیال"الكتاب المقدس، مرجع سابق،  1
، المرجع المذكور في الحاشیة رقم Wilibrandi de Oldenborgحلة ویلبراند دولدنبورغ النص اآلتي مأخوذ من ر 2
 …Peregrinatores Medii Aevi Quatuor, J. C. M. Laurent: ٩، ص ١
 .كولیكات وماناكوزین موضع مجھول 3
4 Casteblans, Castiblans حالیًا ھي في صافیتا Safita ؛ وھي الحصن األبیضCastelblans, château blanc .

 .Robinson N. F. p. 739: راجع
 ).المترجم(زعیم فرقة الحشاشین " شیخ الجبل" 5
 ).المترجم) (الصلیبیین(المقصود أمراء الفرنجة  6



 ١٤

وصف بورتشارد راهب جبل صهيون لألرض 
  ١املقدسة

) ١٤٥ص (وه باسم األرض عفي البداية أن ما ندعليكم أن تعرفوا ) ١٤٤ص (
  ...وقع  حصة ألسباط بني إسرائيل االثني عشرالمقدسة هو ما 

إن مجمل البالد الواقعة فيما بين نهر دجلة ومصر تدعى بشكل عام شورية؛ "
ول من هذه البالد هو الواقع ما بين نهري الفرات والدجلة، وهو الممتد والجزء األ

طوروس حتى البحر األحمر، ويدعى هذا الجزء باسم سورية طولياً من جبل 
وإن الجزء األول من هذا القسم الجزري ... الجزرية، ألنها تقوم في وسط المياه

كله، هو الجزء الذي يمتد نحو الشمال، وهو الذي اسمه بشكل خاص الجزيرة 
يم باسم ، التي كانت تُعرف في القد٢السورية، وفي هذا الشطر تقوم مدينة الرها

  . فهذه هي سورية األولىRasc واآلن باسم راسك Racesراسيس 
 هي سورية المجوفة، التي تبدأ عند نهر الفرات، وتنتهي عند نهر ةوسورية الثاني

، ويصب في البحر المتوسط عند مدينة ٤ الذي يجري عابراً قلعة المرقب٣بانياس
عن القلعة المتقدمة ) ١٤٦ ص(بانياس، التي هي مقر أسقف، وتبعد فرسخاً واحداً 

الذكر، وفي مقاطعة سورية المجوفة هذه تقوم مدينة أنطاكية مع ملحقاتها، مثل 
  .الالذقية وأفاميا وسواهما كثير

                                                
، الجزء )١٣٥٠ -١١٨٧(سھیل زكار، الموسوعة الشاملة في تاریخ الحروب الصلیبیة، رحالت غربیة . د: المرجع 1

  .٢٤٩ -١٣٥ص . م١٩٩٩/  ھـ١٤٢٠، دمشق، ٣٧
وإعدادھا للطباعة عثرنا على الترجمة العربیة لنص " المنتخبات"بینما كّنا بصدد مراجعة الموضوعات الواردة في ھذه 

وكان ال بد لنا . سھیل زكار، في عملھ الجبار الوارد أعاله. من قبل د") وصف األرض المقدسة("بوركار دو مون سیون 
ووجدنا من المفید أن نعید نشر مقتطفات أوسع من . یھا االستاذ ریو، عرفانًا منًا بجمیلھمن نشر الترجمة التي اشتغل عل

زكار، ال سیما وأننا اخترنا أقل ما ُیمكن من النص الالتیني كیال ُنثقل كثیرًا على األستاذ الفرنسي ریو الذي قام . ترجمة د
  .جوزف عبدو. بالترجمة متطوعًا مجانًا بناًء لطلب قریبنا د

سھیل ذكر اعتمد في ترجمتھ على نفس المرجع الذي اعتمدناه نحن حیث یقول في . من الجدیر ھنا أن نذكر أن د
ولكنھ لم ُیحدد تاریخ النشر وال ". لورانت الذي اعتمدت على طبعتھ في ھذه الترجمة. م. س. ج: "١٣٧، ص "استھالل"

 .J: ، إعداد"أربعة رحالة من العصور الوسطى": ف لورانتزكار بترجمة كامل مصن. ولكم كان مفیدًا لو تفضل د. داره
C. M. Laurent, 1864. 

 من نفس ٩، وفي الحاشیة Edissa، یرد االسم إدیسا ٢١، ص )J. C. M. Laurent, 1864(في متن نص لورانت  2
رد روھام وت. Orfaبتسمیة أحدث أورفا  Edessa s. Edissa، وإدیسا Edissa-Rasc راسك -إدیسا: الصفحة یرد

Roham وراجس ،Rages ورقة ،Rakka) .الحاشیة من وضعنا.( 
 ).الحاشیة من وضعنا. (Valanieبالالتینیة فاالنیا  3
 ).الحاشیة من وضعنا. (Margathبالالتینیة المرقب ھي المرقط  4



 ١٥

وسورية الثالثة هي سورية فينيقية، التي تبدأ في الشمال عند النهر المتقدم الذكر، أي 
، أو القفار عند سفوح جبل Incisaنهر بانياس، وتمتد جنوباً حتى بترا إنشيسا 

وهي من أمالك ) عثليت(الكرمل، ويدعى هذا المكان في هذا اليوم قلعة الحجاج 
: من المدن، من ذلك مثالً) كثير(فرسان الداوية، وفي سورية الفينيقية هذه كثيراً 

المرقب، وطرطوس، وطرابلس وبيروت، وصيدا، وصور، وعكا، وكفرناحوم، وقد 
ة باسم سورية الفينيقية صدوراً عن اسم ابنة أغينور التي كانت عرفت هذه المنطق

أختاً لقدموس، فهو الذي بنى صور، وجعلها المدينة الرئيسية في هذه البالد، وأطلق 
  .اسمه على البالد، فعرفت به

وسورية الرابعة هي سورية دمشق، حيث مدينة دمشق هي العاصمة هناك، 
ة، أي سورية فينيقية، وذلك من الجهة الشرقية وسورية هذه متصلة بسورية الثالث

هناك، وتدعى سورية الرابعة هذه أيضاً باسم سورية لبنان، ألن جبل لبنان المشهور 
  ...موجود فيها

يمتد الكرسي المطراني لمدينة صور لمسافة ثالثة فراسخ بعد ) ... ١٥٤ص (
ر، ومثل ذلك بيروت، أي إلى ممر نهر الكلب، فهناك يصب هذا النهر في البح

تنتهي هنا حدود بطريركية القدس، وهنا تبدأ بطريركية أنطاكية وكونتية طرابلس، 
ويدعى هذا المكان باسم ممر نهر الكلب، وال يمكن عبوره إالّ بإذن من المسلمين، 

  .ألن عدة رجال فقط يمكنهم أن يمنعوا العالم كله من العبور هناك
، )جبيل(ى شاطئ البحر، تقوم مدينة بيبلوس وعلى بعد ستة فراسخ من بيروت، وعل

وصاحب ... وهي أول مدينة في بطريركية أنطاكية، ولهذه المدينة أسقف خاص بها
  .وهي مدينة صغيرة جداً... جبيل هو من أتباع كونت طرابلس، 

، وهي مدينة كانت فيما مضى غنية ١وعلى بعد أربعة فراسخ من جبيل تقوم البترون
  .رائع، ولم يكن في الدنيا أجود منه، غير أنها مدمرة اآلن تماماًجداً بإنتاج خمر 

، التي معظمها ٢راس شكا) أنفة(وعلى بعد ثالثة فراسخ تقوم قلعة ) ١٥٥ص (
تقريباً قائم في البحر، وهي من ممتلكات أمير أنطاكية، ولقد رأيت فيها اثني عشر 

                                                
، Botrumتروم بالالتینیة بو): J. C. M. Laurent, 1864( من لورانت ٢٧ من الصفحة ٧٨جاء في الحاشیة رقم  1

 ).إدراج الحاشیة من قبلنا. (el-Batrûn القدیمة، وحدیثًا البترون Botrysوھي بوتریس 
 ال ،Râs esch-Schak’ah من المرجع الوارد في الحاشیة السابقة، لعل المقصود ھو رأس الشقعة ٨٠في الحاشیة  2

 ).إدراج الحاشیة من قبلنا. (Castrum Nephin, Nefrino, Nefro: ونلحظ اسم قلعة أنفة. Enfehأنفة 



 ١٦

بلدة هي الخمرة األكثر شهرة برجاً، والموقع بالفعل حصين جداً، والخمرة في هذه ال
  .في جميع هذه األماكن

وعلى بعد فرسخين من راس شكا، وخلفها تقوم مدينة طرابلس، وهي مدينة جميلة 
جداً، قائمة كلها تقريباً في البحر، مثلها في ذلك مثل صور، وهي مليئة بالناس، 

خرون كثر، حيث يسكن فيها االغريق والالتين واألرمن، والموارنة والنساطرة، وآ
وكثير من األعمال تعمل فيها من الحرير، وسمعت بشكل مؤكد أن فيها نساجون 

  .للحرير، ولوبر الجمل، وألقمشة أخرى مماثلة
وال شك أن المنطقة المحيطة يمكن دعوتها باسم الفردوس، بسبب وجود ما ال حدود 

أذكر أني له من الكروم الجميلة، ومغارس الزيتون، والتين، وقصب السكر، وال 
  .رأيت مثل هذا في أي مكان آخر من العالم

وطول السهل القائم أمام المدينة فرسخ، وعرضه نصف فرسخ، ويوجد في هذه 
البقعة حدائق، فيها مختلف أنواع الفواكه بوفرة كبيرة، حتى قيل بأن دخل أصحابها 

  .منها كل سنة يبلغ ثالثمائة ألف قطعة ذهبية
نبع "ء هذه المدينة يقوم جبل لبنان، الذي ينبع عند سفحه وعلى بعد ثالثة فراسخ ورا

، وهو نبع لمياه الحياة، وجداول من لبنان، نقرأ عنها في نشيد )نهر قاديشا" (الحدائق
سليمان، ويظهر هذا النبع أنه ينبع قليالً، ولكنه يقوم فجأة بجمع قواه، فيعمل نهراً 

والسهل بين طرابلس ولبنان، ويزيد قوياً وفائق العظمة، وهو يسقي جميع الحدائق 
من ثراء المنطقة بشكل رائع، ومياهه ممتازة، حيث أنها باردة وعذبة، ويوجد على 

من الصوامع، كما جرى بناء الكثير من الكنائس، ) ١٥٦ص ) (كثير(ضفته كثيراً 
وينبع كما قلنا من سفح الجبل، ويلتف جزئياً حول جبل النمور، ثم يساق بين 

سقايتها، هذا ولن نقوم بذكر الجداول األخرى التي مثل هذا تصب في الحدائق ل
ومن "البحر، في أماكن مختلفة، ومؤكد ما جاء في سفر أستير وقيل عن هذا النبع 

  ).١١/١٠أستير " (اء كثيراًمنبع صغير صنعت فيضاً عظيماً، و
و وعلى بعد فرسخين من طرابلس يقوم جبل النمور، الذي له شكل مستدير، وه

مرتفع بعض الشيء، قائم على بعد فرسخ واحد من لبنان، ولقد رأيت عند سفحه، 
في الجانب الشمالي كهفاً فيه قبر طوله اثني عشر قدماً، ويزور المسلمون هذا 
المكان بتقوى، ويقولون بأنه قبر يوشع، وهذا ما ال أعتقد أنه صحيح، ألن العهد 



 ١٧

إلى جانب جبل افرايم، قرب ) ٢/٩قضاة، ال( حارس -القديم قال بأنه دفن في تمنه
شكيم، والذي أميل لالعتقاد به أن هذا هو قبر كنعان بن حام بن نوح، أو قبر واحد 
من أوالده، الذي من الممكن البرهنة على أنه سكن في ذلك المكان نفسه، وذلك 

  .حسبما سنتحدث فيما بعد
 تقع نهاية جبل لبنان  إلى الشمال من هذا الكهفوعلى بعد حوالي ثالثة فراسخ

وسلسلة جبال لبنان الشرقية، ويرى اإلنسان عند المكان الذي يلتقيان فيه قلعة عرقة، 
وهي القلعة التي بناها عرقة بن كنعان، واطلق عليها اسمه، فهذا ما نتعرف عليه 

) التي(، وهذه األرض الذي ١/١٠: ، ومن أخبار األيام األول١٠: من سفر التكوين
 جبل لبنان رائعة جداً وجميلة، وخصبة، أما من أجل وضع وطول جبل ينتهي بها

ونبع نهر ) بانياس(لبنان فلسوف أحدثكم عن ذلك لدى الحديث عن قيسارية فيليب 
  .األردن

وعلى بعد نصف فرسخ إلى الشرق من قلعة عرقة، تقوم السن، وهي بلدة بنيت من 
الطوفان، وليس ) ١٥٧ص (عد قبل سينوس بن كنعان، وهو أخو عرقة، وكان ذلك ب

بعيداً عن عرقة، وذلك حسبما جاء الخبر في شروح سفر التكوين، ومهما يكن من 
أمر، فإن النساطرة الذين يسكنون هناك قد أخبروني، بعدما سألتهم، بأن البلدة قد 

، ولقد حصلت على الجواب نفسه من مسلمي Synochimحملت اسمها من سينوكيم 
  .ذلك المكان

قلعة عرقة وبلدة سينوكيم، يوجد سهل كبير، فائق الجمال والخصوبة، ويمتد ودون 
، التي كانت فيما مضى من ممتلكات فرسان االسبتالية، )حصن األكراد(حتى الكرك 

وذلك امتداداً حتى انطرطوس التي تعرف اآلن باسم طرطوس، وطول هذا السهل 
هذا السهل على الكثير من حوالي أحد عشر فرسخاً، وستة فراسخ عرضاً، ويحتوي 

القرى، والحدائق الجميلة، وأشجار الزيتون، وأشجار التين، وبقية أنواع أشجار 
الفواكه من مختلف األنواع، إلى جانب الكثير من األخشاب، فضالً عن هذا كله، في 
هذا السهل وفرة من الجداول، والمراعي، ولهذا يسكن التركمان، والمدينيين 

، والبدو هناك في الخيم مع زوجاتهم وأوالدهم، وقطعانهم Midianites) المدينيون(
وجمالهم، ولقد رأيت هناك قطيعاً كبيراً جداً من الجمال، وأعتقد أنه كان هناك عدة 

  .آالف من الجمال
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ويحد هذا السهل من جهة الشرق جبال مرتفعة لكن ليس كثيراً، وترتفع هذه الجبال 
 الكرك، ويسكن في هذه الجبال قوم اسمهم على مقربة من عرقة، وتمتد حتى

الباطنية جفاة، وأناس قساة يكرهون الصليبيين، والمسافة بين بلدتي عرقة وسينوكيم، 
عبر هذا السهل إلى طرطوس هي ثمانية فراسخ، وعرفت طرطوس بهذا االسم 

  .ألنها تقوم مقابل أرواد
سخ عن اليابسة، وأرواد هي جزيرة في أعماق البحر، وذلك على بعد نصف فر

: وقام فيها وما يزال حتى أيامي هذه مدينة جميلة، ورد ذكرها لدى حزقيال في قوله
، وقد جاء في )٢٧/١١: حزقيال" (بنو أرواد مع جيشك على األسوار من حولك"

قائمة في البحر في مقابل طرطوس وعلى ) ١٥٨ص (ارواد مدينة : "الشرح قوله
 المسافة فيما بينها وبين صور سفر خمسة أيام، ، وفي الحقيقة إن"مقربة من صور

  .سس هذه المدينة أراديوس، وهو ابن كنعان، وكان ذلك بعد الطوفانأو
ولنالحظ هنا أن حام بن نوح، قد ولد كنعان، بعد الطوفان، وولد كنعان صيدون، 
الذي كان أول أوالده، وكذلك حثياً، واليبوسي، واألموري، والجرجاشي، والحوي، 

، )١٨ -١٥/ ١٠: التكوين(ي ترقي، والسيني، واألروادي، والصماري، والحماوالع
ومن هؤالء انتشرت أسر الكنعانيين في الخارج، وأربعة  من األحد عشر ولداً من 

صيدون، بكره، وهو الذي بنى صيدا، وعرقة وهو الذي : أوالد كنعان، وأعني بذلك
د وهو الذي أسس أرواد، أسس عرقة، وسينوس وهو الذي أسس سينوكيم، وأروا

وكما قلنا، إن هؤالء األربعة قد بقيوا في تلك البالد القائمة عند نهاية لبنان، وذلك 
حسبما حكي لنا، غير أن السبعة اآلخرين، اي حيثاً، ويبوس، وأمور، وجرجاش، 

، قد تركتهم يا رب إسرائيل ألنفسهم، حتى يتعلموا كيف  وحماتيوحوي، وعرقة
 مرئية في هذه األيام على بعد وأوابد وأضرحة األوالد األربعة األوليقاتلون، هذا 

فرسخ واحد قبل أن يصل اإلنسان إلى طرطوس، وهي فائقة الثراء ولها حجم رائع، 
ولقد رأيت الحجارة هناك، وقمت بقياس إحدى الحجارة فوجدت طولها أربعة 

ألمر رائع النظر وعشرين قدماً وعرضها مثل ارتفاع رجل طويل، وعلى هذا إنه 
إليها، فكيف جرى رفع هذه األحجار ومن ثم استخدامها في البناء، فهذا كله فوق 

  .فهم الناس وإدراكهم
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وإلى جانب طرطوس، وعلى بعد نصف فرسخ إلى الشرق منها، هناك بعض 
الجبال، غير أنها ليست عالية جداً، كما أنه ليس من الصعب الوصول إليها، وهؤالء 

سمها بالد الحشيشية، الذين سوف نأتي على وصف طقوسهم بشكل ألتي في البالد ا
  .مطول أكثر فيما بعد

وقد بشر القديس بطرس لمدة طويلة في طرطوس، وذلك عندما كان ) ١٥٩ص (
  .في طريقه إلى انطاكية، فهذا ما نقرأ عنه في رحلة القديس كليمنت

ل كنيسة تشريفاً للعذراء فهنا وجد كليمنت أمه، وهنا أيضاً بنى القديس بطرس أو
المباركة، وهذه الكنيسة موجودة حتى هذا اليوم، وقد احتفلت فيها بقداس، ألني 

  .أقمت هناك لمدة ستة أيام
وعلى بعد سبعة فراسخ من طرطوس تقوم قلعة المرقب، التي هي من أمالك رهبان 

نة بانياس، االسبتارية، أي فرسان مشفى القديس يوحنا، وهذه القلعة مطلة على مدي
وعلى بعد فرسخ واحد عن البحر، وهي محصنة بشكل جيد، وقائمة فوق جبل 
مرتفع جداً، وقد نُقل اآلن مقر األسقف الذي كان في بانياس، إلى القلعة، وذلك 
بسبب إهانات المسلمين، واألسقف هناك هو نائب لرئيس أساقفة أفاميا، مثله في ذلك 

  .مثل أسقف عرقة
اس، والنهر الذي يحمل االسم نفسه، وهو الذي يجري مجتازاً لها، وتشكل مدينة باني

حدود مملكة القدس، وهنا، بالوقت نفسه، تبدأ إمارة أنطاكية، واآلن، إنه على كل 
حال، لقد سافرت إلى ما وراء هذا المكان، ورأيت البالد، ومع هذا لم أكتب شيئاً 

  ...رض المقدسةعنها، ألنني ال أنوي أن أكتب شيئاً، إالّ عن األ
يسكن في داخل األرض المقدسة : أنواع الديانات في األرض المقدسة) ٢٣٩ص (

السماء، ويتبع كل إنسان عقيدته، وفي الحقيقة ال ) ٢٤٠ص (مة تحت أأناس من كل 
بد أن أذكر، أن قومنا، من الالتين، هم أسوأ من الشعوب األخرى كلها في البالد، 

اللواطة، : ي إنسان اقترف إثماً أو جريمة مثلوسبب هذا كما أعتقد هو أن أ
والنهب، والسرقة، والزنا، يعبر البحر كعقوبة، أو لخوفه على نفسه، حيث ال يتجرأ 

من ألمانيا، : على البقاء في موطنه، ولهذا يقدم الناس إلى ها هنا من جميع األصقاع
زاء العالم، ومع هذا وإيطاليا، وفرنسا، وإنكلترا، واسبانيا، وهنغاريا، ومن جميع أج

فإن كل الذي يفعلونه هو مجرد تغيير أجوائهم المناخية، ولكن ليس عقلياتهم، ألنهم 
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بعدما يصبحون هناك وينفقون ما جلبوه معهم، يبات عليهم كسب المال، ولهذا 
حيث يتولون يعودون ثانية إلى دنسهم، ويقترفون آثاماً أسوأ مما اقترفوه من قبل، 

لذين هم من شعوبهم في بيوتهم، وإذا لم يعرف هؤالء الناس كيف إسكان الحجاج ا
يعتنون بأنفسهم، يثقون بهم، فيفقدون كل مقتنياتهم وشرفهم، ويقومون أيضاً بإنجاب 
أوالد، يتولون تقليد جرائم آبائهم، وهكذا ينجب اآلباء السيؤن أبناء أعظم سوء منهم، 

ساداً، وهؤالء يدوسون على األماكن ومن هؤالء ينحدر أحفادهم األكثر شروراً وف
المقدسة بأقدام ملوثة، ولهذا السبب كان ما وقع، هو أنه لذنوب السكان في البالد 

  .ضد الرب، تعرضت البالد نفسها، وموضع مخلصنا إلى العار والشنار
: وإلى جانب الالتين عدد كبير آخر من مختلف األجناس، من ذلك على سبيل المثال

ون شريعته، وهم يقولون بأن قويطب) صلعم(محمد ) بنبوة(ين يؤمنون المسلمون، الذ
ربنا يسوع المسيح كان أعظم األنبياء، ويعتقدون بأن حمله جاء بوساطة الروح 
القدس، وأنه ولد من العذراء مريم، غير أنهم ينكرون بأنه قد تألم ودفن، بل اختاروا 

 يمين اآلب، ألنهم يعترفون به أنه أن يقولوا بأنه صعد إلى السماء، وأنه يجلس على
يجلس على يساره، وهم ) صلعم(، وهم أيضاً يقولون بأن محمداً )كذا(ابن الرب 

غير نظيفين كثيراً، ويتخذون عدداً كبيراً من الزوجات بقدر ما ) ٢٤١ص (
يستطيعون إطعامهن، وهم يمارسون ذنوباً غير طبيعية، ولديهم ماخور في كل 

  .، وأدباء ولطفاء)مضيافون(ماء جداً ومضيافين مدينة، هذا وهم كر
وإلى جانب هؤالء السريان، والبالد كلها مليئة بهؤالء، وهم مسيحيون، لكنهم على 
غير وئام مع الالتين، وهم يلبسون بشكل بائس جداً، وبخالء ال يقدمون صدقات، 

من وهم يسكنون بين المسلمين، وفي معظم األحيان كأنهم خدم لهم، ويرتدون 
  .المالبس مثلما يرتدي المسلمون، ويتميزون عنهم فقط بحزام صوفي

، ولكنهم هراطقة منشقين )مسيحيون(ومثل هذا نجد أن االغريق مسيحيين 
، باستثناء أن عدداً كبيراً منهم قد عادوا إلى طاعة الكنيسة إثر المجمع )منشقون(

، وفي الكنيسة )١٢٧٤مجمع ليون (المسكوني الذي عقده موالنا غريغوري العاشر 
 حياة صارمة جداً )ذوو (االغريقية جميع رجال الدين رهبان، وهم رجال ذوي

  .واصحاب فضائل رائعة
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واالغريق أتقياء بشكل كبير ويحترمون في غالب األحيان رجال الكنيسة لديهم 
إننا على استعداد : "ويبجلونهم، ولقد سمعت واحداً من بطاركتهم يقول بحضوري

 تحت طاعة كنيسة روما، وأن نحترمها، لكنني مندهش إزاء ترتيبنا ألن نعيش
بالدرجات دون أدنى رجال الدين، مثل رؤساء األساقفة واألساقفة، فبعض رؤساء 
األساقفة واألساقفة يريدون مني وأنا بطريرك أن أقبل أقدامهم، وأن أكون خادماً 

ك، وعلى كل حال أنا على لهم، األمر الذي ال أجد نفسي متوجب عليها القيام بذل
  ".استعداد للقيام بهذا مع البابا، ولكن ليس مع أي إنسان آخر

، )النوبيون(، والنساطرة، والنوبيين )الجورجيون(وهناك أيضاً األرمن والجورجيين 
، والفرس، واإلثيوبيين )الميديون(، والميديين )الكلدانيون(واليعاقبة، والكلدانيين 

، وشعوب أخرى كثيرة، كلها مسيحية، )المصريون(يين ، والمصر)اإلثيوبيون(
منهم بطريرك خاص بهم ) ٢٤٢ص (ويوجد من هؤالء أعداد ال تُحصى، ولكل 

يطيعونه، وأعلن رجال الكنيسة لديهم أنهم على استعداد لالنضمام إلى كنيسة روما 
عن طواعية، وبين هؤالء نال النساطرة، واليعاقبة أسماءهم من خالل بعض 

اطقة، الذين تقدم وكانوا رؤساءهم، فضالً عن هذا يوجد في األرض المقدسة الهر
وقف أ، الذين يعرفون في هذه األيام باسم البدو والتركمان، وقد )المدينيون(المدينيين 

أنفسهم على رعاية قطعان الماشية والجمال، التي يمتلكون منها أعداداً كبيرة هؤالء 
  ...جداً

بر طرابلس، حتى قلعة الحصن، يسكن مسلمون اسمهم ومن حول قلعة عرقة، ع
الباطنية، ويجاورهم المسلمون الذين يعرفون باسم الحشيشية، الذين يسكنون الجبال 
القائمة وراء طرطوس على مقربة من قلعة المرقب، وهم يمتلكون عدداً من القالع 

  ...والمدن مع أرض خصبة
مم، وصحيح م مشارقة من حيث األجميع المسيحيين وراء البحر ه) ... ٢٤٣ص (

، غير أنهم بوضعهم الحالي غير معتادين كثيراً على )مسيحيون(أنهم مسيحيين 
من قبل المسلمين، أو األتراك، ) ٢٤٤ص (هاجمون من  استخدام السالح، وعندما ي

أو أي شعب آخر مهما كان، يستسلمون لهم، ويشترون السالم ويدفعون الجزية بكل 
المسلمون والسادة اآلخرون نوابهم عليهم، ويجمعون منهم الضرائب، هدوء، ويعين 

ولهذا راج بين الناس وقيل بأن ممالكهم عائدة إلى المسلمين، مع أن الحقيقة الواقعية 
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، باستثناء هؤالء النواب وجباة الضرائب )مسيحيون(هي أن جميع الناس مسيحيين 
 النساطرة، واليعاقبة، والموارنة، في البلدان فيما وراء البحار، يسكن... وأسرهم

، وطوائف أخرى نالت تسمياتها من هراطقة أدانتهم )الجورجيون(والجورجيين 
الكنيسة، ولهذا السبب من المعتقد أن هؤالء الناس هم هراطقة، ويتبعون آثام الذين 

ذلك : نالوا تسمياتهم منهم، وليس هذا صحيحاً بأي شكل من الشكال، والرب يحرمه
أناس بسطاء، أتقياء في حياتهم، مع أنني ال أنكر وجود حمقى كثر بينهم، رائياً أنهم 

أنه حتى كنيسة روما نفسها ليست خلوة من الحمقى، ولنعلم أن جميع الشعوب 
، يحتاج أمر الكتابة عنهم إلى وقت طويل، لهم المتقدمة الذكر، وشعوب أخرى كثيرة

ل دين آخرين، مثلما لدينا نحن أنفسنا، رؤساء أساقفة، وأساقفة، ورعاة ديرة، ورجا
ويدعونهم باألسماء نفسها، وذلك باستثناء النساطرة، الذين يدعى رئيسهم الديني 
باسم الجاثليق، فهو البابا الخاص بهم، وقد علمت بشكل مؤكد أن سلطان رعويته 

ويدعى ) ٢٤٥ص (يمتد عميقاً في الشرق، أكثر من كل أمالك الكنيسة الغربية، 
قية رجال الدين لدى هذه الطائفة باسم رؤساء أساقفة، مثلما الحال في تسمية رجال ب

  ...الدين لدينا
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  ١٦٩٧١رحلة من حلب إىل القدس يف عيد الفصح  -٢

 Henri Maundrell هنري موندريل

كاهن أنغليكاني كان مرشداً لكنيسة المشرق ) ١٧٠١ -١٦٦٥(هنري موندريل 
وسجل كصحفي دقيق . ١٦٩٧قام بزيارة إلى فلسطين عام . ومركزها في حلب

ومن الجدير ذكره أنه لم يبذل أي محاولة لتعلم . المالحظة مشاهداته ومعاناته
  .العربية أو لفهم اإلسالم

، من مواطني، شكلوا ٢أربعة عشر شخصاً من كنيستي) ١ص (: ترمجة النص
 ومع أني وصلت حديثاً إلى مجموعة لزيارة األرض المقدسة بمناسبة أعياد الفصح؛
وبما أني قد صممت سابقاً . حلب، لم أرغب بتفويت مناسبة مالئمة لهذه الدرجة

القيام بهذا الحج قبل عودتي إلى انكلترا، فقد اعتبرت أني لن أقوم بالحج بأقل إساءة 
ممكنة لرعيتي، وال بأكثر الرضى نحوي، بغير هذا الزمن الذي أكون فيه برفقة 

  .من هذه الكنيسةقسم كبير 
، في الثالثة من ١٦٩٧ شباط ٢٦ من حلب يوم الجمعة الواقع فيه ٣انطلقنا) ٢ص (

بعد الظهر، على اعتبار أننا لن نبعد كثيراً في هذا اليوم، ولنعرف إن كان لدينا كل 
) Kan de Miel) Honey-Kaneقضينا ليلتنا في خان العسل . ما هو الزم لرحلتنا

 .ف غربي حلب، وذلك بكثير من الضيقعلى مسافة فرسخ ونص
ال يتوفر للمسافر في هذا البلد، كما هي الحال في انكلترا، بلدات وحانات ليبيت فيها 

فضل مأوى يمكنك العثور عليه هنا هو في ظل خيمتك، عنما يسمح الطقس، أو. ليالً
. رأو في بعض األبنية العامة المبنية الستعمال المسافرين على سبيل أعمال الب

                                                
1 Henri MAUNDRELL: Voyage d’Alep à Jerusalem, à Pâques en l’année 1697, traduit de 

l’anglais, Autrecht, chez Guillaume van Poolsum, 1705. 
 A Journey from Aleppo to Jerusalem, at Easter, A. D. 1697, by Henry: األصل اإنكلیزي للمرجع

Maundrell, first American edition, Boston, 1836.  
 A Journey from Aleppo to Jerusalem, at Easter, A. D. 1697, by Henry: ثمة نسخة إنكلیزیة أخرى

Maundrell, a new edition, London, printed for C. and J. Rivington, 1823. 
، بینما في النص our nationاألشخاص من أبناء أمتي أو قومیتي : نكلیزيجاء في النص اإل.  الكنیسة األنغلیكانیة 2

  ).المترجم (mon Eglise: الفرنسي من أبناء كنیستي
 ).المترجم..." (تبعًا لقرارنا ھذا انطلقنا: "، بعبارة١یبدأ النص اإلنكلیزي، ص  3
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ونجدها في المدن والبلدات وعلى الطرقات . يسمي األتراك هذه األبنية خانات
هذه الخانات مبنية على شكل رواق حول . األساسية موزعة على مسافات مالئمة

ومن المسموح . فناء مربع من ثمانين أو ستين قدماً، تبعاً لقدرة أو لكرم مؤسسه
لذي يعطى لمن يسهر على إدارته، وفي لجميع المارة اللجوء إليه، مقابل القليل ا
ولكن غالباً ما ال نجد فيه غير حيطانه . الكثير من الحاالت قد ال يدفع المسافر شيئاً

الطعام والشراب ) ٣ص (األربعة، بحيث يتوجب على المسافر أن يحضر معه 
  .والسرير والنار والغطاء

 ساعة ونصف إلى عريم انطلقنا باكراً باتجاه الغرب لنصل بعد:  شباط٢٧السبت 
. ، بلدة قديمة ليس فيها ما يلفت النظر غير دواثر كنيسة صغيرةOo-rem) ريم-أو(

، بعد ثالثة أرباع Keffreعلى مسافة نصف فرسخ منها عثرنا على قرية كفر 
 Keftéenثم ولجنا سهول كفتيين . Essoynالفرسخ موضع باسم إصوين 

)Kefteen( ...نقطع إالّ حوالي خمسة فراسخ في هذا اليوم، لم . وقرية بنفس االسم
  ...ونحن نتقدم باتجاه الجنوب الغربي

لما كان علينا اجتياز مسافة طويلة خرجنا من قرية :  شباط٢٨األحد ) ٤ص (
وبلغنا ) ٥ص ... (كفتيين في الصباح الباكر، وتقدمنا دوماً في هذا السهل الخصب

... ، قرية صغيرة على طرف السهلHarbanooseفي ثالثة أرباع الساعة حربنوز 
بعد أربع ساعات من السير فيها وصلنا ... Roogeودخلنا وادياً جميالً باسم روج 

على مسافة ... إلى تجمع للماء يسمى البحيرة، أو تبعاً للغة الشرقيين بحر الروج
، حيث دفعنا أول كفارة )Te-ne-rée) Te-ne-reeريه -ني-فرسخ منها بلغنا تي

Capharلنا .  
عدة ممرات، ) ٦ص (الكفارة نوع من الضريبة يتوجب على المسافرين دفعها في 

هذه الضرائب كان يجمعها المسيحيون سابقاً بغية . حيث يقيم موظفون لجبايتها
. صيانة الطرق األساسية وتأمين الكلفة الالزمة لوقف غزوات العرب واللصوص

رون المارة، وخصوصاً الفرنجة، وهم يجب... واستمر األتراك على نفس المنوال
نزلنا في واد آخر موازٍ لألول وال ... على دفع مبالغ اعتباطية، وغير معقولة

-Bellمعاز -في مدخل الوادي صادفنا قرية بل. يفصله عنه غير سلسلة من الجبال

Maez وبعد ساعتين منها وصلنا إلى مدينة الشغل ،Shoggle . كنا نتابع سيرنا معظم
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) ٧ص ... (حو الغرب والجنوب الغربي، واجتزنا ما قدره عشرة فراسخالنهار ن
  ...يتجاوز بكثير جميع الخانات المشابهة) في مدينة الشغل(نزلنا في خان جميل 

انتقلنا من الشغل باتجاه الغرب لنجتاز الجبل من هذه :  آذار١االثنين ) ٨ص (
م هبطنا في واد ثالث شبيه ث... استغرق اجتياز الجبل ساعتين... الجهة من الوادي

.  عند مدخله ومنها استمد الوادي اسمهBe-da-meم -دا-وكانت قرية بي. بسابقيه
بعد مسير مسافة فرسخين دخلنا في منطقة مليئة بالغابات والجبال، حيث تنتهي 

  ... حلب وندخل باشوية طرابلس) Bassalique) Bashalickباشوية 
 Hadyar ib (il) يسمى حجر السلطان إلى موضع صغير... وصلنا) ١٠ص (

Sultaneغادرنا مخيمنا :  آذار٢الثالثاء ...  حيث نصبنا خيامنا لقضاء الليل
 Caphar de Crusiaوصلنا بعد ساعة من انطالقنا إلى كفارة كروسيا ... باكراً

بعد ساعة وصلنا إلى سفح جبل يسمى العقبة ... بالقرب من خان بنفس االسم
Occaby) ...ومن هناك لم نعد نرى ال الغابات . استلزمنا بلوغ قمته ساعة) ١١ ص

تركنا على يميننا قرية . وال الجبال بل مناطق جميلة مزروعة جيداً وملؤها البساتين
التي ال يسكنها غير الموارنة، وبعد ساعة وصلنا إلى ... Citte Galleالست غاله 
ستخدم كمنزل لآلغا، وحيث قررنا أن وقصدنا خان القرية الم. Bellulcaقرية بلولكا 

  ...نأوي ليلتنا ألن هطول المطر كان شديداً
إلى ... وصلنا بعد أربع ساعات... غادرنا بللولكا:  آذار٣األربعاء ) ١٣ص (

نصبنا ) ١٤ص . (، قرية فقيرة على حافة جدول كان علينا اجتيازهSholfatiaسلفتيا 
  ...خيامنا هناك

 للمرة األولى، ومدينة الالذقية Oceanشاهدنا البحر :  آذار٤الخميس ) ١٧ص (
Latichez) Latichea ( على مسافة فرسخين) وهي تقع في . إلى الغرب) ١٨ص

 Seleucusولقد بناها سلوقس نيكاتور . منطقة سهلية بالغة الخصوبة على الساحل

Nicatorمنا فيه ثم هبطنا من الجبل إلى سهل فسيح تقد... ، وسماها تيمناً باسم أمه
  ...إلى الجنوب والبحر على يميننا وسلسلة من الجبال على يسارنا

د بكثافة وأعقبه مطر شديد ما دفعنا لإلسراع رفاجأنا في سيرنا هطول الب) ١٩ص (
لم نقطع غير . بينما أمتعتنا تتبعنا ببطء) ٢٠ص (، )Jebilée) Jebileeنحو جبلة 

لصباح نحو الغرب ثم اتجهنا نحو الجنوب، ستة فراسخ في هذا اليوم، كنا نتقدم في ا
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وكنا . والبحر على يميننا، وعلى يسارنا سلسلة من الجبال تبعد عنا مسافة فرسخين
نتابع سيرنا على هذا المنوال طيلة عدة أيام دونما أي فرق في المواضع، أللهم إالّ 

ال ولهذه الجب. أن الجبال كانت في بعض المواضع أقرب إلى البحر من غيرها
أسماء تختلف في العديد من المواضع على الساحل، وتسكنها أقوام بربرية مختلفة 

. Neceresويطلق األتراك على قاطني المنطقة فوق جبلة اسم نصيريين . األسماء
  ...هم قوم من طابع خاص

نزلنا . بقينا طيلة اليوم في جبلة لنستريح من عناء األمس:  آذار٥الجمعة ) ٢١ص (
، باشا طرابلس اليوم، عند مدخل المدينة إلى Ostan بناه عثمان في خان جديد

  .الشمال
ليست . تقع جبلة على شاطئ البحر ويحيطها من باقي الجهات سهل بالغ الخصوبة

اليوم على شأن كبير، ولكنها تحتفظ بطابع المدينة، ونرى فيها آثاراً تكشف أنها 
لفت النظر غير جامع بجانبه ليس فيها ما ي... كانت في ما مضى على وضع أفضل

، وجثمانه يرقد في الجامع حيث Sultan Ibrahimمستشفى، بناهما السلطان إبراهيم 
نعثر بالقرب ) ٢٢ص . (يدل اسمه على قبره، وهو موضع إجالل كبير عند األتراك

ام جميل وعلى حقل شاسع من الليمون اعتاد المسافرون على من الجامع على حم
  ...الل أشجاره صيفاًنصب خيامهم في ظ

بيد أن أقدم وأهم معلم في جبلة يعكس ما كانت عليه سابقاً هو آثار ) ٢٥ص (
ولكن ما ... وهو بنظر األتراك مجرد قصر قديم. مسرح جميل عند مدخلها الشمالي

لم يبقَ منه ) ٢٦ص ... ( قدما٢٠ًتبقى من هذا البناء الكبير ال يتجاوز ارتفاعه 
 فتحة دائرية على مستوى ١٧ قدم، فيها ٣٠٠ قطرها اليوم غير نصف دائرة

وسوره الخارجي ... ونرى في جهته الغربية مقاعد المشاهدين... األرض تقريباً
لقد انقذته قوته من عاديات األيام حتى .  قدماً ومبني على صخور صلبة١٢بسماكة 

  ...اآلن
صباح الباكر على بعد أن اكتفينا من مالحظة جبلة تركناها في ال:  آذار٦السبت 

تبعنا شاطئ البحر . مما كان عليه سابقاً) ٢٧ص (أمل أن يكون الطقس أفضل 
-Nahr-ilفوصلنا في مدى ساعتين إلى ضفة نهر عميق يسميه األتراك نهر الملك 

Melech .على . رأينا على جانبيه أكوام اآلثار وغيرها من دواثر األبنية الضخمة
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، شاهدنا عليه بقايا جسر Jobarآخر باسم جوبر مسافة نصف فرسخ اجتزنا نهراً 
ونرى على الجانب اآلخر من النهر في األرض . من الحجر كان حسن البناء سابقاً

كما رأينا أيضاً خالل . المزروعة برجاً كبيراً مربعاً تحيطه دواثر الكثير من األبنية
بلد المهمل اليوم كان كل يومنا الكثير من دواثر القالع والمنازل التي تشي بأن هذا ال

يسمي سترابون كل المنطقة . في مضى بأيدي شعب عرف قيمته فاهتم بتحصينه
ويسمي أيضاً كثرة . بين جبلة وأرواد بلد األرواديين الذين سنتحدث عنهم في حينه

 ، باالنياPaltusبالتوس : من المواضع التي كانت قديماً على طول هذا الشاطئ
، Marathus، ماراتوس Enydra، إنيدرا Caranusوس ، كارانBalanea )بانياس(

ولكنه من الصعب معرفة إذا كانت اآلثار التي نصادفها اليوم هي . Xymiraسيميرا 
هذه األمكنة، بفعل فارق الزمن، ال سيما وأن الكاتب يكتفي بتسمية ) ٢٨ص (آثار 

رابون ما تزال يظن أن باالنيا ست. األماكن دون تقديم عالمات كافية للتعرف عليها
، إذ لم يفعلوا غير Baneasقائمة في نفس الموضع الذي يسميه األتراك بانياس 

وهي . يقع هذا الموضع على مسافة أربعة فراسخ من جبلة. تصحيف االسم قليالً
تقوم على منحدر خفيف على مرحلة من البحر ويرويها من الجنوب جدول صغير 

لكن من الواضح تبعاً لوضعها وآثارها أنها و. هي خالية من السكان اليوم. وسريع
كانت في ما مضى مدينة جميلة يلبت وهناك طُ. يجها من ممارسة التجارةنها خلكِّم

  .منا كفارة جديدة
لدى خروجنا من بانياس تابعنا سيرنا على طول الشاطئ، وبعد ربع فرسخ صادفنا 

واحدة . اوي األضالعوهي تبدو بمظهر مثلث متس. قلعة قديمة على قمة جبل عاٍل
، ويتحدثون مطوالً عن Merchab ١يسميه األتراك المرقب. من الزوايا باتجاه البحر

ولكن مهما كانت قوته سابقاً، فهو اليوم مجرد مكان إلقامة فقراء : حصاره
  .الفالحين

على مسافة فرسخ ونصف من بانياس صادفنا جدوالً صغيراً صافي ) ٢٩ص (
نصبنا الخيام في السهل على مرحلتين أو ثالث . يلتنا بجانبهالمياه، فقررنا قضاء ل

                                                
 والتي إلیھا Margathغیره باسم مرقط  وAdrichomiusھي على األرجح نفس القلعة التي یذكرھا أندریخومیوس " 1

ھذا المقطع غیر متوفر . ٢٩، النسخة اإلنكلیزیة، ص "اضطر أساقفة بانیاس نقل مركز أسقفیتھم لتحاشي شتائم المسلمین
 ).المترجم(في النسخة الفرنسیة 
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 Sophiaمن البحر، ومن هناك كنا نرى على الجبال المحيطة بنا قرية اسمها صوفيا 
 قرية أخرى يقطنها األتراك، Besack، وبعدها بقليل بزاق ١يقطنها الموارنة فقط

. ا مسيحيون ومحمديونالتي يقطنه) Merakiah) Merakiaوأبعد منهما بقليل مرقيه 
  .لم نسر هذا اليوم غير ست ساعات

غادرنا الموقع باكراً، لنجد بعد ثالثة فراسخ جدوالً جميالً وعميقاً :  آذار٧األحد 
عليه جسر من قنطرة واحدة كبيرة وحسنة . Nahor Hussineباسم نهر حسين 

 نسير ونحن) Tortose) Tortosaبعد ساعة ونصف وصلنا إلى طرطوس . البناء
 Orthosie ٢كان هذا الموضع يسمى قديماً باسم أرطوسية. دوماً على الشاطئ

)Orthosia .(ويذكرها الكتاب الذين تناولوا . وكانت مدينة أسقفية في مقاطعة صور
  .كموضع محصن، وهذا ما يبدو من آثارها) ٣٠ص (الحروب الدينية مراراً 

ما تزال فيها قلعة قديمة . ا األخرىتقع على شاطئ البحر ويحيطها السهل من جهاته
تبللها من جهة أمواج البحر ومحصنة من األخرى بسور مزدوج . كبيرة ومسكونة

يفصل خندق بين السورين، . من الرخام غير المنحوت، ومبنية بطريقة غير متقنة
كانت المدينة في السابق تحيط بالقلعة من ... ويحيط خندق آخر بالسور الخارجي

وكانت محاطة بسور حصين وبخندق ما تزال بقاياه الضخمة . لشرقالجنوب وا
مسافة مرحلة من ) ٣١ص (ولكن ال يبدو فيها أي بناء غير كنيسة على . واضحة

  ...٦١ وارتفاعها ٩٣ قدماً وعرضها ١٣٠ويبلغ طولها . القلعة إلى الشرق
لوغها عملنا في طرطوس على أن تتقدمنا امتعتنا نحو طرابلس بحيث نتمكن من ب

ثم تبعناها بعد قليل، فبلغنا بعد ربع ساعة ضفة نهر جاف تقريباً، مع . صباح الغد
أنه يبدو، بحكم عرض مجراه، نهراً كبيراً، كما يبدو من بعض االثار أنه كان عليه 

  .جسر من الحجر لعبوره
. بعد مسافة نصف فرسخ وجدنا أنفسنا قبالة جزيرة صغيرة تبعد فرسخاً عن اليابسة

، أو Arphad القديمة، أو Arvad، ونفترض أنها أرفاد Ru-adيها األتراك رواد يسم
Arpad١٣: ١٩ ٣؛ أسماء مختلفة لنفس الموضع الذي نجده في سفر الملوك الثاني ،

                                                
 ).المترجم(واردة في النسخة اإلنكلیزیة، وغیر واردة في النسخة الفرنسیة " فقط"عبارة  1
من الضروري عدم خلطھا مع موضع أرطوسیة الكائنة بالقرب من مصب النھر البارد على حدود عكار والضنیة  2
 ).المترجم(
 ).الحاشیة من وضع المترجم" (أین ملك حماة، وملك أرفاد، وملك مدینة سفروائیم وھیناع وعوَّة" 3



 ٢٩

 اليونان Aradus؛ وأرادوس ١١: ٢٧ ٢، وحزقيال١٨: ١٠) ٣٢ص  (١والتكوين
أو ثالث، وهي مليئة بالمنازل تبدو للنظر أنها ال تتجاوز طول مرحلتين . والرومان

كان سكان هذه الجزيرة القدماء مشهورين كبحارة، وكانوا . الكبيرة الشبيهة بالقالع
  .يسيطرون على المنطقة حتى جبلة

بلغنا مكاريتنا على مسافة ربع فرسخ من هنا، حيث نصبوا الخيام مع أننا طلبنا 
ا ألننا اكتشفنا في المكان الكثير ولكن ذلك لم يكن مدعاة أسفن. منهم التقدم أكثر ذلك

كان ذلك في حقل . من العاديات التي لربما لم يكن سيتسنى لنا مالحظتها لوال ذلك
على مسافة فرسخ من طرطوس جنوبي أرواد وعلى بعد حوالي ربع فرسخ من 

 fontaineعثرنا هناك على نبع حسن ولكنه سيء االسم ألنه يدعى نبع الحية . البحر

du serpent) Serpent Fountain.(  
 قدم منحوت في ٩٠األثر األول الذي عثرنا عليه كان عبارة عن سد كبير بعرض 

تهبط جوانبه عبر مدرج منحوت في الصخر من األعلى إلى . الصخر القاسي
على مسافة مرحلة، ويحتفظ بنفس عدد ) ٣٣ص (يتجه السد شرقاً وغرباً . األسفل

ينتهي بأرض مغراقة ومسطحة تقع على مسافة و. الدرجات المستقيمة على طوله
  ...حوالي مرحلتين بينه والبحر

اكتشفنا على الجهة األخرى مباشرة أثراً آخر لفت : يقع هذا السد شمالي نبع الحية
أما جوانبه .  قدما١٦٥ًهو عبارة عن فناء مربع محفور في الصخر ضلعه . نظرنا

إنه محاط من ثالثة . كل سورهالمحفورة في الصخر فبعلو تسعة أقدام وهي تش
وفي وسط الفناء قطعة مربعة من . جوانب، بينما جانبه الرابع ينفتح على الشمال

وهو يشكل قاعدة عرش مرفوع .  قدما١٦ًالصخر بعلو تسعة أقدام وبضلع من 
يتألف العرش من أربعة حجار كبيرة، يشكل اثنان منها جانبيه بينما يشكل . عليه

 ٢٠ويبلغ ارتفاعه الكلي حوالي . ر، في حين أن الرابع يعتبر قبتهالثالث مسند الظه
يبلغ ضلع الحجر المربع الذي . الفناء المفتوح) ٣٤ص (قدماً، بمواجهة موضع 
لم .  قدماً ونصف القدم، وهو مثبت على شكل إفريز١٧يلعب دور القبة حوالي 

                                                
جاشي والُحوِّي والَعرقي والسیني واألروادي والیبوسي واألموري والجر) ١٥(وكنعان ولد صیدون بكره وِحثًا " 1

 ).الحاشیة من وضع المترجم" (والصِّیماري والحماتي
 ).الحاشیة من وضع المترجم..." (بنو أرواد مع جیِشك كانوا على أسوارك من حولك" 2



 ٣٠

ان الفناء بمثابة معبد نتمكن من تصور ما الفائدة من هذا العرش، أللهم إالّ إذا ك
وهذا ما يبدو أكثر احتماالً ال سيما وأن : لصنم ما، بحيث يكون العرش مكرساً له

، أي الشمس، الذي يشكل الصنم األفضل لدى الفينيقيين كانت تتم Herculesهرقل 
فة نصف ميل جنوبي هذه ثمة برجان على مسا... معبد مفتوحطقوس عبادته في 

  ...نا على تأجيل التدقيق فيها إلى الغدمالليل ألزولكن اقتراب . اآلثار
 نبعد قضاء ليلة مزعجة نهضنا باكراً لتفحص البرجين المذكوري:  آذار٨االثنين 
كان الواحد . مقبرة قديمة) ٣٥ص (فوجدناهما عبارة عن قبرين يقومان فوق . أعاله

 أا في الصورة منهما يبعد عن اآلخر مسافة ثالثين قدماً، ونرى شكلهما وبنيتهم
  .بوالصورة 

 ١٥وارتفاع قاعدته المربعة عشرة أقدام وضلعها .  قدما٣٣ً أيبلغ ارتفاع البرج 
  .وفوق القاعدة حجران كبيران األول أسطواني الشكل، بينما الثاني مخروطي. قدماً

ها ستة أقدام لووقاعدته المربعة ع.  قدماً وإصبعان٣٠ ارتفاعه بالبرج الثاني 
. وهو مدعم بأربعة أسود كل منها منحوت على واحدة من الزوايا. ١٦,٥ وضلعها

أما القسم العلوي فمؤلف من حجر واحد . النحت فظ، ولم تؤثر فيه عوامل الزمن
  .بعلى الشكل المبين في الصورة 

 
  أالصورة 

  



 ٣١

  
  بالصورة 

 ولقد دخلناها. يوجد تحت كل واحد من النصبين عدة قبور مدخلها إلى الجنوب
ولكننا تغلبنا على . بصعوبة ألن المداخل مسدودة بالعليق وغيره من النبات والقمامة

  ...بالعثور فيها على كنوز مخفية) ٣٦ص (هذه العقبات يشجعنا األمل 
فبعد سبع أو ثمانية درجات .  كما هو مبين في الصورةأكانت الغرف تحت البرج 

ينا وأرجلنا، ونصل إلى الغرفة نصل إلى مدخل القبر حيث ندخل متقدمين على أيد
ونتجه إلى اليمين .  قدماً طوال١١ً أقدام وإصبعين عرضاً، و٩وهي بعرض ) ١(

في .  طوال١٠ً أقدام و٨وهي بعرض ) ٢(فنجتاز ممراً ضيقاً منه نلج إلى الغرفة 
أخذنا قياس العديد منها . منحوتة في الصخر... كل غرفة سبعة مواضع للجثامين

) ٣٧ص (لم استنتج .  أقدام، وعرض ثالثة أقدام وثالثة أصابع٨,٥ فوجدناها بطول
من ذلك أن الجثامين يجب أن تكون على هذا المقاس، مع أن حفر مثل هذه األنفاق 

  .في مثل هذا الصخر القاسي، يكون من اإلفراط القيام به دونما ضرورة ملزمة له



 ٣٢

  
  رسم الغرف واألنفاق

ة ممر ضيق بطول سبعة أقدام يؤدي إلى الغرفة ثم) ١(من الجهة األخرى للغرفة 
 موضع للجثامين، أصغر ١١وفيها .  قدماً وعرض تسعة أقدام١٢وهي بطول ) ٣(



 ٣٣

تتوزع باقي األنفاق كما هو مبين في ... (قليالً من السابقة، وموزعة بشكل متساوٍ
  ).أعالهالرسم 

البرج األخير على مسافة مرحلة من هنا اكتشفنا برجاً آخر شبيهاً ب) ٣٨ص (
وبما أنه كان علينا السير لبلوغ طرابلس اليوم، فلم نتوقف عنده ... الموصوف أعاله

  ...طويالً
يجب أال يفوتنا ذكر أننا عثرنا حوالي نبع الحية وحتى بالقرب من البرج ) ٣٩ص (

األخير، على العديد من المقابر األخرى، وأبنية قديمة وغيرها من العاديات، ما 
ولكني أترك للمهتمين . لى استنتاج أنه كان هنا سابقاً مكان إلقامة كبيرةيدفعنا إ

 في Strabon التي جعلها استرابون Ximyraبتقدير ما إذا كان هنا موضع سيميرا 
) Histoire Naturelle, Liv. 5, chap. 20( في Plineهذه المنطقة، كما سماها بلين 

Simyra والتي قد تكون بلد الصماريين ،Zemarites المذكورين في سفر التكوين 
  .Arvaditesمع األرواديين ) ١٨: ١٠(

  ١يف عكار
دخلنا في سهل فسيح ) على الساحل قبالة جزيرة أرواد(بعد أن تركنا هذه اآلثار 

يسميه أهل . ويمتد طوالً حتى يبلغ طرابلس. وعريض للغاية يقع بين البحر والجبال
استلزمنا اجتيازه سبع . ياز وذلك بحكم اتساعه، أي السهل بامتJuniaالبالد جونيه 

وجدنا هذا السهل بالغ الخصوبة، لكثرة ما فيه من الجداول ) ٤٠ص . (ساعات
عليه . أول هذه األنهار على مسافة ستة فراسخ قبل طرابلس. والمياه التي ترويه

وهو أكبر األنهار التي تروي السهل ما اسبغ . جسر من الحجر مبني بثالث قناطر
على مسافة نصف فرسخ منه، ثمة نهر . Nahor il kibberعليه اسم النهر الكبير 

بعد ثالثة أرباع الفرسخ .  نسبة إلى البرصNahor Abroshآخر اسمه نهر األبرص 
، عليه جسر حسن بقنطرة Nahor Accharمنه، هناك نهر ثالث باسم نهر عكار 

أو المياه  ... ٢رابع اسمهوعلى بعد فرسخين منه ثمة نهر . واحدة من الحجارة

                                                
 .ھذا العنوان من وضع المترجم 1
بینما یرد . ”Nahor el Bered“" نھر البارد"م ، اس٤١، ص ١٨٣٦یرد في النسخة اإلنكلیزیة الصادرة في بوسطن،  2

“a fourth river called … or the Cold Waters”  من النسخة اإلنكلیزیة الصادرة في لندن، ٢٣ في ص 
١٨٢٣. 



 ٣٤

ومن هذا النهر إلى طرابلس المسافة فرسخين . الباردة، وعليه أيضاً جسر بقنطرتين
توقفت ألصف كل هذه األنهار بغية إلقاء بعض الضوء على ذلك االختالف . كاملين

يجمع . la Rivière Eleutherusبين الجغرافيين حول موضع نهر إلوتيروس 
 على إطالق هذا االسم على نهر يقع بين صور وصيدا، الذي الجغرافيون المحدثون

ولكن هذا يتعارض مع ). القاسمية (Casimeerيطلق عليه األتراك اسم قاسميير 
القدماء الذين يضعون هذا النهر في موضع أبعد إلى ) ٤١ص (إجماع شهادة 

 وطرابلس، كحد Ortosiaجعله استرابون في موضع ما بين أرطوسية . الشمال
 فيضعه بالقرب من أرطوسية، Plineأما بلين .  وفينيقياSirieفصل بين سورية ي

أما . Aradus ،Hist. Nat., Liv.5, C. 20ويجعله ينتهي في البحر مقابل أرواد 
 فيجعله في بالد حماة، Maccabées I, Macc. 12. 25. 30 ١-واضع سفر المكابيين

يتفق . ا يبدو استناداً إلى نفس المؤلفما يعني أنه بالتأكيد خارج حدود إسرائيل، كم
 من ١٤ بوضع إلوتيروس شمالي صيدا، كما يبدو من الكتاب Josephمعه جوزيف 

، حيث يقول في معرض كالمه على هبة مارك Antiq. Jud., Chap. 7. 8مؤلفه 
أن هذا العاشق السخي أعطاها : Cleopatre إلى كليوبترا Marc Anthoineأنطوان 

وبطليموس . لواقعة بين إلوتيروس ومصر، باستثناء صور وصيداجميع المدن ا
Ptelomée على حد زعم تيرانيوس ،Terranius فيجعله أبعد إلى الشمال، بين ،

يثبت كل ذلك بوضوح أن النهر الذي يزعم ). بانياس (Balaniaأرطوسية وبالنية 
لظواهر تدفع أكثر بل يبدو لي أن ا. المحدثون أنه نهر إلوتيروس، ليس هو ذاته أبداً

أو إذا أخذنا بقول بلين، هو . ١إلى االعتقاد بأن إلوتيروس هو اسم أحد أنهار جونية
سابقاً وهو قبل طرطوس بقليل، حيث ) ٤٢ص (النهر الجاف اليوم الذي ذكرته 
لن أكون حاسماً في هذا الصدد، بل أكتفي بما . يكون مصبه مقابل أرواد تقريباً

  .، بمناسبة اجتيازنا لهارويته عن هذه األنهار
باقترابنا من طرابلس تردد المكارية عن المتابعة خشية مصادرة :  آذار٩الثالثاء 

بغالهم لصالح األعمال العامة، كما حصل الحقاً مع أسفنا الشديد، على الرغم من 

                                                
 ).المترجم(جون عكار  1



 ٣٥

تركناهم في سهل جونية، وتابعنا السير حتى طرابلس التي وصلنا . ١كل حرصهم
  . ساعات هذا اليوم١٠لقد سرنا . بإليها مع المغي

أمضينا ثمانية أيام لنرتاح في طرابلس حيث استضافنا بسخاء السيد فرانسوا 
، تاجر ويمثل Jean Fisher قنصلنا، والسيد جان فيشر François Hastingsهاستينغز 

تقع طرابلس على مسافة نصف فرسخ من . البيت اإلنكليزي الوحيد في طرابلس
قسم األساسي للمدينة بين تلتين، واحدة إلى الشرق حيث توجد قلعة يقع ال. البحر

ويقال أن . المدينة والبحر) ٤٣ص (تطل على الموضع، والثانية إلى الغرب بين 
التلة الثانية تكونت بداية وهي تكبر يومياً بفعل أكوام الرمل التي ينقلها الهواء من 

  ...الشاطئ
ولقد تناولنا . ضافنا جميعاً السيد فيشر في الجبلهذا اليوم، است:  آذار١٠األربعاء 

تقطع . الغداء في واد ضيق ورائع إلى جانب نهر، على مسافة ميل شرقي المدينة
عبر هذا الوادي قناة ماء على قنطرة جميلة، وهي تجتاز الوادي من جبل إلى آخر، 

 جسر البرنس ويسمونها. وفيها تسيل كمية من المياه كافية لتلبية حاجات المدينة
Pont du Prince ونفترض أن بانيها غودفروا دو بويوي Godefroi de Bouillon.  

تناولنا جميعاً الغداء في منزل القنصل هاستينغز، :  آذار١١الخميس ) ٤٤ص (
وبعد ذلك قمنا بزيارة عثمان، باشا طرابلس، وذلك بعد أن كنا قد قدمنا له 

  ... للحصول على استقبال الئق من قبل األتراكإكرامياتنا، هذه الوسيلة الوحيدة
قمنا بعد الظهر بزيارة دير البلمند األرثوذكسي :  آذار١٢الجمعة ) ٤٥ص (

Belmont Couvent Grec) Bell-Mount a convent of Greeks( الكائن على ،
وكان قد أسسه أحد كونتات طرابلس، وهو يقع .  جنوبي طرابلس٢مسافة مرحلتين
ري بالغ االرتفاع يطل على البحر، والصعود إليه صعب للغاية، على جبل صخ

لقد وصلنا إليه بينما كانوا . ولكن جهد الرهبان الفقراء جعل الوصول إليه ممكناً
كنيستهم كبيرة ولكنها مظلمة، وكان المذبح محصوراً . منصرفين إلى خدمة المساء

. قوس الكنيسة األرثوذكسيةكيال يتمكن من االقتراب منه أحد غير الكاهن تبعاً لط

                                                
 ).مالمترج(عندما قرر الرحالة متابعة رحلتھ من طرابلس، رفض المكاریة السیر معھ خشیة مصادرة بغالھم  1
 ).المترجم(، فھل معنى ذلك أن مسافة الفرسخ تستلزم سیر ساعة؟ ٤٥في النص اإلنكلیزي، ص " على مسافة ساعتین" 2



 ٣٦

وكانوا يجمعون رعيتهم بنوع من الصوت تصدره مطرقتان خشبيتان تصدمان لوحاً 
  .يتدلّى على باب الكنيسة، وذلك ألن األتراك يمنعون استخدام األجراس المعدنية

تكمن خدمتهم في تالوة بعض الصلوات والتراتيل بسرعة وبدون أي احترام، 
أما الكاهن الذي . وباوية العذراء، وفي بعض الطقوس المبهمةوتوجه إلى فادينا والط

يقيم القداس فيصرف ثلثي وقته في الدوران حول المذبح وتبخيره بالمبخرة؛ ومن ثم 
 بهزات بخِّروالوراء لي) ٤٦ص (يدور حول المصلين وهو يهز مبخرته إلى األمام 

ل الكنيسة طاولة وعند نهاية الخدمة توضع داخ. ثالث كل واحد من الحضور
صغيرة يغطيها شرشف أبيض وعليها خمس قطع من الحلوى، أو الخبز تتوزع 
على شكل صليب، وفي وسط كل قطعة حلوى شمعة صغيرة مضاءة موضوعة في 

  .ثقب فيها

  
  ١شكل الصليب

وفي هذا القداس يقرأ الكاهن مقطع اإلنجيل المتعلق بقيام فادينا المسيح بتكثير الخبز 
 حيث يقطع إلى ٢بعد ذلك ينقل الخبز إلى السكرستيا. فقطمن بضعة أرغفة انطالقاً 

وبعدها . قطع صغيرة ويوزع على جميع المشاركين ليأكل كل واحد قطعة صغيرة
يوجد في صدر الكنيسة، على الجانبين . يعطي الكاهن البركة وتنتهي الخدمة

وكسفورد؛ ولكل مخصصة للرهبان، كما هي الحال في المعاهد في أ" مواضع"
هذه هي الطريقة المعتمدة في معظم كنائس هذه . ركيزة على كل من جانبيه" موضع
وعلى هذه المواضع يستند الكهنة، وهم غير مسموح لهم بالجلوس، وبما أن . البالد

كما . ذلك) ٤٧ص (خدمة القداس تكون أحياناً طويلة فيصعب متابعتها للنهاية بدون 
  ...ن يستطيعون االستغناء عنها يستعملونهاأن الكهنة الشباب الذي

وجدناهم في غاية الطاعة والنشاط، ولكنهم . يبلغ عدد رهبان هذه الدير األربعين
وال أستطيع لتعيين . على جهل بالغ، لدرجة أنهم يعجزون عن تفسير خدمتهم الدينية

                                                
 ).المترجم(ألنھ أوضح مما ھو علیھ في النسخة الفرنسیة ) ٤٦ص (اعتمدنا الشكل الموجود في النسخة اإلنكلیزیة  1
 ).المترجم(بعض اآلنیة واألغراض الخاصة بالكنیسة بناء ملحق بالكنیسة الستخدامات الكاھن ولوضع  2



 ٣٧

حيث أنه بساطتهم المفرطة إالّ أن أروي اإلطراء الذي قدمه رئيسهم إلى قنصلنا، ب
  .اعتبر زيارة القنصل مدعاة بهجة كما لو أنه رأى المسيح بالذات يزوره

ولكن علينا أن ال نتفاجأ من جهلهم ألنهم مجبرون على صرف وقتهم المتوفر خارج 
أوقات العبادة، ال في الدراسة، بل في رعاية ماشيتهم وزراعة أرضهم والعناية 

وهم .  المجبرون على القيام بها بأنفسهمبكرومهم، وغير ذلك من األعمال الزراعية
مضطرون إلى ذلك ليس لمجرد تأمين ضرورات حياتهم، بل أيضاً من أجل تأمين 

  ...  األتراك الجشعون بال مبررااألتاوات التي يطالبهم به
بعد ) ٥١ص ... (قمنا في الصباح بزيارة عثمان باشا:  آذار١٣السبت ) ٤٨ص (

نا بعد الغداء للتنزه على األحصنة على شاطئ البحر، أن انتهينا من الزيارة، ذهب
كان المرفأ مفتوحاً تماماً، ولكنه محمي .  من المدينة١على مسافة نصف فرسخ

بجزيرتين صغيرتين على بعد حوالي مرحلتين من ) ٥٢ص (جزئياً من الموج 
كم واحدة باسم جزيرة العصافير   واألخرى باسم جزيرة األرانب، وذلك بح. اليابسة

وللدفاع عن المرفأ بوجه القراصنة تم بناء عدة تحصينات أو . انتشار الحيوانات فيها
ويبدو لي عددها ستة، . أبراج مربعة على طول الساحل، وعلى مسافة مالئمة

  .ولكنها خالية تماماً اليوم من الرجال والسالح
ار ومن أعمدة وكنا نرى في الحقول المنتشرة على طول الساحل الكثير من بقايا اآلث

. الرخام والكثير من األشياء األخرى التي تؤشر إلى وجود أبنية ضخمة في السابق
 في Diodorus استناداً إلى ديودور Casaubonوهذا ما يتفق تماماً مع قول كازوبون 

أن الموضع المسمى اليوم طرابلس كان في ) ٢١٣ص (مالحظاته حول استرابون 
كانت .  عن األخرى٢ع الواحدة على مسافة مرحلةما مضى تجمعاً لثالث مدن تق

وعليه . األولى مقر األرواديين، والثانية مقر الصيدونيين، والثالثة مقر الصوريين
من المرجح أن طرابلس كانت اسماً أطلق بداية على ثالث تجمعات متميزة 
 ومتجاورة، وليس اسماً لمدينة واحدة بنيت، حسب الرأي الشائع، بناء لمصلحة

اتفاق ) ٥٣ص (ألنه من الصعب أن نتصور . مشتركة بين صور وصيدا وأرواد

                                                
 ).المترجم" (على مسافة نصف ساعة) المرفأ(ذھبنا لمشاھدة المینا ): "٥٢ص (في النسخة اإلنكلیزیة  1
ما یعادل نصف میل  ، furlong، باإلنكلیزیة بمقیاس فورلونغ stadeفي النص الفرنسي المسافة بمقیاس مرحلة  2
 ).المترجم(



 ٣٨

ثالث جمهوريات مستقلة كهذه على بناء مدينة واحدة مشتركة بينها، أو كيف تمكنت 
  .من التوافق الحقاً على حكمها المشترك

  .ما نزال في طرابلس:  آذار١٤األحد 
تبعنا شاطئ البحر، .  الظهرغادرنا طرابلس في الثالثة بعد:  آذار١٥االثنين 

) ٥٤ص (، قرية صغيرة واقعة Callemoneفوصلنا في ساعة ونصف إلى القلمون 
في الثامنة مساء اعترض طريقنا رأس مرتفع داخل في البحر . تحت البلمند مباشرة

ولتجاوز هذه العقبة انعطفنا يساراً في واد ). رأس الشقعة(بشكل عمودي تقريباً 
طريق األساسية، وبما أن الليل بدأ يهبط خيمنا تحت أشجار ضيق فيه تمر ال

  .الزيتون، بعد أن اجتزنا ما يساوي خمسة فراسخ تقريباً
 face de Dieu وجه اهللا ١هذا الرأس الذي أنهى يومنا يبدو أنه الذي سماه استرابون

ولقد ذكر أيضاً وجود مدينة باسم . الذي اعتبره هذا الجغرافي نهاية جبل لبنان
ولكننا لم نعثر على أي بقايا . بين هذا الرأس وطرابلس) Trierisترييريس (الهري 

لها، باستثناء بعض القبور المنحوتة في الصخر على مسافة ساعة ونصف قبل 
  .بلوغنا الرأس

نهضنا في الصباح الباكر الجتياز هذه العقبة التي يشكلها الرأس :  آذار١٦الثالثاء 
. البحر) ٥٥ص (هذا الممر على مسافة نصف ميل من . الذي تحدثنا عنه للتو

تجاوزناه صعوداً وبصعوبة في مدى ساعة لنصل إلى واد ضيق من الجهة المقابلة 
عند مدخل هذا الوادي حصن صغير قائم على صخرة . حيث عدنا لرؤية إلى البحر

 وتبدو أسواره المساوية ألطراف الصخرة كأنها. ترتفع عامودياً من كل الجهات
  . ويتحكم بالواديTemseida ٢يسمى هذا الحصن تمسيدا. استمرار لها

 التي نفترضها هي المعروفة Patroneبلغنا بعد نصف فرسخ من هناك البترون 
وهي تقع على شاطئ البحر؛ ولم يكن طريقنا ليمر . Botrusقديماً باسم بوتروس 

عض آثار كنيسة قديمة عثرنا فيها على ب. من هناك ولكننا خرجنا إليها لمشاهدتها
ولم يبقَ منها ما يشير إلى أنها كانت . ودير مدمر تماماً، كما هي حال المدينة أيضاً

  .موضعاً هاماً
                                                

1 Strab. lib. 16. Pomp. Mela, lib.I.  cap. 12. 
 ).المترجم(ال بد أنھ حصن المسیلحة  2
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 التي سماها اليونان بيبلوس ibyleGبعد ثالثة فراسخ منها وصلنا إلى جبيل 
Byblus موضع مشهور قديماً بوالدة ومعبد أدونيس ،Adonis . وهو موضع رائع

ولكنه شاسع جداً بالنسبة ) ٥٦ص (البحر؛ ينطوي اليوم على مجال صغير، على 
  ...لقلة ساكنيه
الحظنا على ) نهر الكلب(لدى اجتيازنا هذا الممر ) ٦١ص : ( آذار١٧األربعاء 

. جوانب الصخور فوقنا عدة لوحات وصور منحوتة يبدو أنها تشي بأمور قديمة
ا فيها عالمات جعلتنا نحكم بأنها الممر مستطلعاً فوجدن) ٦٢ص (صعد إليها بعضنا 

 على حفر الممر األدنى Antoninالقديم الكائن قبل أن يعمل األمبراطور أنطونين 
وشاهدنا في عدة مواضع صوراً غريبة . في موضع أكثر مالءمة) الراهن(منه 

وكان هناك بجانب . وقديمة لرجال منحوتة في الصخر، وهي بحجم اإلنسان العادي
ويبدو أن الصور . ة لوحة مسطحة في بطن الصخرة ويحيطها إطاركل صور

لكن الحروف اليوم ممحوة بحيث لم يبقَ منها . واللوحات كانت سابقاً مليئة بالنقوش
  .ومع ذلك وجدنا صورة مالمحها ونقوشها كاملة. غير بعض البقايا المرئية

مكان ما حال دون ولسوء الحظ فاجأتنا عاصفة هوجاء من الرعد والمطر في هذا ال
وهذا ما منعني، مع أسفي الكبير، من نسخ هذا النقش، ومن . بقائنا مدة أطول

وإني آلمل أن يتوفق أكثر مني رحالة آخر . تفحص هذا األثر القديم بقدر ما يستحق
تشبه الصور المومياءات، ولعلها كانت صور بعض . قد يمر في هذا المكان

  . يمكن اكتشاف قبورهاالشخصيات المدفونة حولها، والتي
رغبت بذل الجهد مجدداً لرؤية األرز وقنوبين، خشية أن :  أيار٩األحد ) ٢٣٨ص (

بعد مسير ثالث ساعات في اجتياز سهل طرابلس . تفوتني فرصة قد ال تعوض أبداً
صعدت فيه مدة أربع ساعات ونصف الساعة، بصعوبة بالغة، . بلغت سفح لبنان

  .، بعد ساعتين ونصف منها وصلت إلى األرزEden فوصلت إلى قرية باسم أهدن
يا . على مقربة من قمة لبنان) ٢٣٩ص (كانت هذه األشجار الرائعة وسط الثلج، 

لها من أشجار عظيمة بعمرها وضخامتها، كما بالتمليحات الكثيرة إليها من خالل 
ة، ومنها منها الشجر المغرق في قدمه وبضخامته الخارق). الكتاب المقدس(كالم اهللا 

أحصيت من الصنف األول ست عشرة شجرة فقط، . ما هو أصغر عمراً وضخامة
أخذت قياس واحدة من األشجار الضخمة فبلغ . أما الباقيات فهي بأعداد كبيرة



 ٤٠

أما امتداد أغصانها .  قدمأ وست بوصات، وهي ما تزال سليمة البنية٣٦قطرها 
 قدماً يتفرع جذعها إلى ١٨ إلى ١٥وعلى ارتفاع من .  قدما١١١ًفكان بطول 

وصلنا إلى قنوبين مع مغيب الشمس ... خمسة فروع كل منها يساوي شجرة كبيرة
  ...حيث استُقبِلنا  بكل ترحاب

قنوبين دير للموارنة ومقر بطريركهم الذي هو اليوم اسطفان اإلهدني ) ٢٤٠ص (
Stephanus Edenensisرجل عالمة وبشوش ،.  

) ٢٤٢ص (استأذَنّا أصدقاءنا الطيبين في طرابلس : ار أي١١األبعاء في ) ٢٤١ص (
لم نكن نعرف ما إذا كان علينا العودة على الطريق التي سلكناها . لنعود إلى حلب

.  وحماةEmissa Hempseفي المجيء، أو ما إذا سنتخذ طريق العودة عبر حمص 
لك ولما علمنا أن الطريق األخيرة معرضة للمخاطر بسبب بعض القالقل في ت

هذا فضالً عن أننا كنا قد شفينا . األنحاء، قررنا العودة على أعقابنا من حيث أتينا
. غليلنا، وأخذ منا عناء السفر مأخذه، حتى بتنا راغبين بالعودة بأسرع ما يمكن

وهكذا عدنا للمرور في جميع األماكن التي مررنا بها سابقاً دون أن نلحظ أي تغيير 
  .يام إلى خان العسليذكر، فوصلنا بثمانية أ
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  رحلة ريشارد بوكوك -٣
  الكاتب والكتاب

أسقف إنكليزي من مدينة ) ١٧٦٥ -١٧٠٤ (Richard Pockockeريشار بوكوك 
بعد أن تلقى تعليماً تقليدياً وحصل إلماماً بعدة لغات . Southamptonساوثمتون 

  .١٧٣٣شرقية، حصل على شهادة الدكتوراه عام 
 زار فرنسا ١٧٣٤ -١٧٣٣ففي العام . ن حياته في الرحالتأمضى الكثير م

ووصل إلى اإلسكندرية في .  ذهب في بعثة إلى الشرق١٧٣٦وفي العام . وإيطاليا
ثم انتقل إلى فلسطين .  وصل إلى القاهرة٢ ت١١، وفي ١٧٣٧أيلول من العام 

يارة ، ومن هناك انتقل إلى القدس، ثم قام بز١٧٣٨ آذار ١٤فوصل إلى يافا في 
وانتقل بعدها بحراً إلى صور وصيدا وجبل لبنان، وقام . معظم مناطق فلسطين

وزار أنطاكية ومنها اتجه بمحازاة . باستكشاف بعلبك، وبعدها زار دمشق وحلب
 أبحر إلى قبرص، ومن هناك قام بزيارة أهم ١ ت٢٥وفي . الساحل حتى طرابلس

نشر بعد سنتين باإلنكليزية مجلداً  .١٧٤١المدن اليونانية، ليعود إلى إنكلترا عام 
ضمنه خالصة مشاهداته مع جملة من الخرائط واللوحات، بعنوان وصف الشرق 

 نشرت ١٧٧٣-١٧٧٢وفي العام  .وبعض البالد األخرى، وأتبعه بمجلدين شبيهين
معطياته عن رحالته بالفرنسية مترجمة عن اإلنكليزية في سبعة مجلدات بعنوان 

مصر والعربية وفلسطين وسورية واليونان : ك في الشرقرحالت ريشار بوكو"
وتراقيا وغيرها، وما تضمنته من وصف دقيق للشرق وعدة بلدان أخرى، كفرنسا 
وإيطاليا وألمانيا وبولونيا وهنغاريا وغيرها؛ باإلضافة إلى مالحظات هامة عن كل 

ون والعلوم بلد في ما خص التقاليد والعادات واألديان والقوانين والحكم والفن
 والتاريخ الطبيعي والحضاري، وبالتالي حول كل ما هو مثير اوالتجارة والجغرافي
والنصوص المترجمة أدناه مأخوذة من الجزء الرابع من هذه  ".في الطبيعة والفنون
  .١الترجمة الفرنسية

                                                
 Voyages de Richard Pockocke en Orient…, traduit de l’anglais sur la seconde: المرجع 1

édition, tome quatrième, Paris, 1772; (Chapitres XXV, XXVI, XXVII et XXVIII: pp. 88-
125).  
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املسماة قدمياLatichée)  حول الالذقية : الفصل اخلامس والعشرون
Laodicée(  وجبلةJébilée)  املسماة قدمياGabala(  

، سلوقوس األول Latichée، المسماة اليوم Laodicéeبنى الالذقية ) ٨٨ص (
Seleucus I ملك سورية، الذي بنى أيضاً أنطاكية وسلوقيا ،Seleucie وأفاميا 

Apamée . وسماها الالذقيةLaodicéeوهي تقع على شاطئ البحر .  على اسم أمه
كانت هذه المنطقة مشهورة بخمورها . اً من خصوبته التاريخيةفي سهل لم يفقد شيئ
اإلسكندرية في مصر، وكانت الكروم تغطي كل ) ٨٩ص (التي تصدرها إلى 
وفيها نجد نوعاً من الخراف بأربعة قرون، اثنان يتجهان . ١الجبال الواقعة غربيها

 ، بعض التالل على،ونرى جنوبي المدينة الحديثة. إلى األعلى واثنان إلى األسفل
األسوار التي كانت على األرجح قائمة هناك؛ واستناداً لما نعثر عليه في الحقول 
والبساتين من القرميد والرخام، واستناداً لقرب المرفأ، من السهل الحكم بأن أحياءها 

  ...األساسية كانت هناك
ما  باتجاه الجنوب، لنسير بالقرب من البحر، وعند١ ت١٥انطلقنا في ) ٩٤ص (

، Nahr-Gibereابتعدنا حوالي ميلين عن المدينة وصلنا إلى نهر باسم النهر الكبير 
يبعد الجسر حوالي ميلين عن البحر، ولكن بدا لي . كان ضيق المجرى ولكنه عميق

ولقد عملت على . أن الطريق القديمة والجسر القديم كانا أقرب إلى البحر في السابق
ويقال أن هذا النهر يخرج .  نقش غير كامل علىتفحص آثار الجسر حيث عثرت

، ولعله من المرجح أن المياه كانت تصل إلى Shogleمنبعه من جبال الشغل 
 على Herodeالالذقية عبر قناة ما تزال بقاياها ظاهرة، ولقد بناها هيرودس 

، وآثار Johanورأيت في البعيد على الطريق إلى حلب قرية باسم يوحنا . ٢األرجح
) جوبر(وصلنا إلى نهر اسمه نهر شوبر . رائعة كانت مكرسة لمار يوحناكنيسة 

Nahr-Shobar الذي ) ٩٥ص (، ومعناه نهر الصنوبر؛ وهناك قدم لي أإلنكليز
وبعد أن استأذنتهم تابعت سيري، وما أن وصلت . رافقوني من الالذقية طعام الغداء

                                                
1 Stabo, XVI, p. 751. 
2 Josephus, de bello Jud. I, 21. 
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على اإلقامة عند اآلغا ، حتى عملت Gabala، المسماة قديماً Jebiléeإلى جبلة 
Aga...  

  )٩٧ص (
 القدمية وقلعة املرقب Balaneaحول بانياس : الفصل السادس والعشرون

Merkab  وطرطوسTortosa وجزيرة أرواد Aradus 
واجتزنا النهر المسمى باسمها، وقطعنا نهراً آخر بعد ) ١ت (١٧غادرنا جبلة في 

. Kanierckهر ثالث باسم كانيرك قليل من الوقت، وبعد نصف ساعة خيمنا عند ن
يبعد نهر . ونرى على شاطئ البحر مرتفعاً كان عليه على األرجح مدينة صغيرة

 الصغير مسير حوالي ساعتين عن جبلة؛ وهو يدير مطحنة كبيرة تُعرف Sinالسن 
ورأيت على الجهة المقابلة بعض اآلثار ... Tahouna-el-Melecباسم طاحونة الملك 

 كانت في هذا الموضع؛ وعلمت في Paltosافترض أن پالتوس ) ٩٨ص (جعلتني 
، وان المدينة القديمة كانت مدمرة تماماً، وأنه Boldoحينه أن موضعها يسمى بولدو 

. لم يبقَ منها غير مطحنة قديمة، ما جعلني أعتقد أنه نفس الموضع الذي ذكرته للتو
ضبط على نفس المستوى وال بد  كانت بالSeleucia ad Belumكما أن سولوقيا بيلوم 

وعلى بعد بضعة أميال إلى الشرق من نهر السن تبدأ . بالتالي أنها كانت إلى الشرق
 إلى Sarrتقع قرية سار . سلسلة من الجبال تتجه إلى الشرق ومن ثم إلى الجنوب

وفيها رأيت بعض األبنية القائمة، ولكني لم أتمكن من . الغرب على شاطئ البحر
 إذا كان يوجد في جوارها قدر من الدواثر ألقتنع أنها هي سلوقيا القديمة؛ معرفة ما

ولكني علمت فقط أن مترجماُ إنكليزياً قد عثر في هذه الجبال، على مسير يومين من 
طرابلس، على بقايا معبد وعلى نقش يوناني؛ وبما أن المسافة هي نفسها بالتمام، 

  .كانت في هذا الموضعفمن المحتمل جداً أن سلوقيا بيلوم قد 
، وبعد نصف ساعة نهر جوبا Henshounنهر حنشون ) ٩٩ص  ( ساعةبلغنا بمدى

Joba ومن هناك بانياس ،Baneas البعيدة عنه مسير ساعة؛ وهي على األرجح 
وكانت في العصور القديمة الوسطى .  ولكنها اليوم خاويةBalaneaباالنيا القديمة 

 وهي تقع على مرتفع في سفح جبل ينتهي في البحر، .Valaniaمعروفة باسم فاالنيا 
ويحيطها شماالً وجنوباً خندق يفصلها عن الجبل؛ كما كانت محصنة بسور بسماكة 
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وبدا لي أن المدينة . ثالثة أقدام ما زالت بعض بقاياه صامدة في ثالثة مواضع منه
يرة لعلها كانت كانت قليلة األهمية؛ وما نزال نرى إلى الشرق منها بقايا كنيسة صغ

كاتدرائية األسقف المقيم فيها؛ وفي أسفل الجبل إلى الجنوب، ثمة خليج صغير 
وحصن لتحصيل المكوس؛ وفي الوادي جنوبي المدينة القديمة يجري نهر يسمى 

وفي . نهر بانياس، وهو على األرجح المسمى نهر فاالنيا في العصور الوسطى
أسوارها صلبة للغاية؛ ) ١٠٠ص (ثار قلعة شرقي المدينة نحو قمة الجبل هناك آ

وقيل لي أنها كانت سابقاً مقر حكام هذه المناطق قبل استقرارهم في قلعة المرقب 
Merkab . وهذه القلعة تقع جنوبي بانياس، والوصول إليها وعر للغاية واستلزم منّا

  .مسير ساعة ونصف
وهي على . ة الجبليبلغ محيط قلعة المرقب حوالي ميل ونصف، بما في ذلك قم

وتبلغ سماكة أسوارها الداخلية خمسة عشرة قدماً؛ . هيئة مثلث ومتينة للغاية
ويروي السكان أن التقليد ... باإلضافة إلى سور خارجي يحيطها بمجملها تقريباً

 هكذا أخبرنا -أن أجدادكم هم الذين بنوها... يخبرهم أن الفرنجة هم الذين بنوها
 -بحد السيف؛ ولعمري هذا صحيح) ١٠١ص (ها منهم  ونحن انتزعنا-الحاكم
 ... ولكن لماذا تتركونها تقع خراباً؟-أجبته

قنا، وبعد مسير سبعة أو ثمانية أميال صادفنا ينزلنا من قلعة المرقب وتابعنا طر
ضفة الحيات  (Telchiate، وبقربه تل يسمى تل الحيات Merkeiaنهراً باسم مرقية 

rive des serpents:( ما يدعو للظن أنه هنا كان موضع ) موتاتيو ) ١٠٢ص
 itinéraire de التي تجعلها الرحلة إلى القدس Mutatio Maraceasماراكياس 

Jérusalemوثمة قرية في الجبال تُدعى مرقية .  على مسافة ميلين من بانياس
Merakea . المرقب ومن المحتمل أن هذا اسم الجبال وأنه استناداً إليها استمدت قلعة

، وعلى Bezacرأينا قرية باسم بزاق . ومعظم الجبال هذه يقطنه موارنة. اسمها
وبعد ساعة اجتزنا نهر . Bourge Nasibالشاطئ برجاً قديماً يدعى برج ناصب 

، ولما استلمنا الطريق األساسية وصلنا في مدى ساعة إلى Hasseinحصين 
ولكنه من بالغ : Orthosia التي يسميها البعض أرطوسية Tortosaطرطوس 

  .الصعوبة تعيين موضع هذه المدينة
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وهي على شاطئ . يبدو أن هذه المدينة بنيت حوالي القرن الخامس أو السادس
بالحجر أسوارها القديمة مبنية . حيطها حوالي ثالثة أرباع الميلالبحر، ويبلغ م

ة في موضع المقصوب الضخم، ويحيط بها خندق ما تزال بعض بقايا السور جلي
 تم بناء المدينة )١٠٣ص  (وفي الطرف الشمالي الغربي تقوم بقايا قلعة داخلها. منه

 قدماً على األقل؛ وييبلغ محيطها حوالي ٥٠الجديدة؛ أسوارها متينة ويبلغ ارتفاعها 
نصف ميل، هذا دون احتساب النطاق الخارجي، وما نزال نرى فيها كنيسة بجناح 

للمدينة وهي مبنية بأجنحة ثالثة في الطرف الشرقي واحد؛ ثمة كنيسة أخرى 
بكاملها بالحجر المقصوب، وال يبدو أن بناءها قد تم إنجازه، ولعلها تعود إلى القرن 

  ...إنها من الطراز الكورنثي. السادس
يقع الموضع الذي ترسو فيه السفن اآلتية من جزيرة أرواد على حوالي نصف ميل 

ولكن من الجلي أن مرفأ رسو : ئية فيه آثار رصيفوما تزال مر. شمالي طرطوس
وسواء صح األمر أم ال، . السفن كان بين الجزيرة واليابسة، كما هي حاله اليوم

  .١مرفأ أرواد كانت متصلة اليابسة) ١٠٤ص  (Caranusفمن المؤكد أن كارانوس 
 وهي ،Aradusالمسماة قديما أرادوس ) Ruadرواد (ومن هناك انتقلت إلى أرواد 
  .مجرد جزيرة تغطيها الصخور

وهي .  ومرفأ كارانوسMarathusيقول اسطرابون أنها كانت واقعة بين ماراتوس 
ثمة من . ٢على مسافة ميلين جنوبي هذا المرفأ، ويقدر محيطها بحوالي سبع مراحل

وبدأ يحكمها . يزعم أن بعض الصيدونيين المنفيين من بالدهم بنوا هذه المدينة
ولقد تدبر ملوك سورية أمرهم .  ليخضعوا الحقاً إلى نفس مصير سوريةأمراؤهم،

ولقد . فحصلوا على امتياز حماية من يلجأ إليهم، ما جذب إليهم الكثير من السكان
كثيراً ما اضطرهم إلى بناء منازلهم من عدة ) ١٠٥ص (ازداد عدد سكان الجزيرة 

 ونهر Orthosie ٣وسيةطوابق، وإلى التوسع على اليابسة من جبلة حتى أرط
  ...Eleutherusإلوتيروس 

                                                
1 Strabo, XVI, 753. 
2 Strabo, ibid. Oppida, Simyra, Marathus, contraque Arados, septem stadiorum oppidum, et 

insula, ducentos passus a continente distans. Plin. Hist. V. 17.-التي  ُیخطئ بلین في تقدیر المسافة 
  . قدم، بینما یؤكد اسطرابون أنھا كانت بعیدة عشرین مرحلة عن الیابسة٢٠٠یعتبرھا 
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  من طرطوس إىل ماراتوس: الفصل السابع والعشرون
  وغريها من املواضع اليت نصادفها على الطريق إىل طرابلس

غادرنا طرطوس، ولما وصلنا على مسافة ميل منها إلى الجنوب، بلغنا ) ١٠٧ص (
 قناطر، وهو على مرحلة ثمة جسر فوق المجرى بثالث أو أربع. مجرى نهر جاف
في جنوبه ربوة أعتقد أنها تضم آثار أبنية ما جعلني أعتقد أنها . غربي الطريق

ولكن . القديمة، مع أنها أبعد من الجزيرة إلى الشمال) طرطوس(كانت أنتارادوس 
وعلى بعد منها . وضع النهر وبجواره مرفأ صغير أقنعني بأنها في هذا الموضع

طوس يوجد بالقرب من الشاطئ تلة صغيرة مبحصة تؤدي غربي غابة مقابل طر
ص (إلى واد ضيق بين الصخور، وحيث تمر الطريق هناك قناة صغيرة كانت 

 تجري مياهها في قناة Ein-el-Hyeجافة؛ تحت التلة نبع يسمى عين الحية ) ١٠٨
  التي وضعها سترابون شمالي ماراتوس،Enydraمغطاة من الجانبين؛ لعلها إنيدرا 

تحت النبع .  يتزودون بالمياه التي يحتاجونهاAradusوحيث كان أهل أرواد 
مطحنة، وجنوب الوادي يوجد فناء محفور في الصخر، مع أريكة في وسط كل 

الفناء مقفل باستثناء جانب الشمال حيث يوجد مدخالن؛ وتتكون األريكة . جانب منه
من الحجارة األربعة، وحجر من أربعة أحجار بدون القاعدة، ويشكل مسندها واحد 

المقعد مزين بإفريز شبيه بما نراه . آخر المقعد، والحجران الباقيان يشكالن الجوانب
ويبدو أنه كان يوجد في زاويتي الفناء منزل صغير أبوابه منحوتة . في مصر العليا

ومن المرجح أن األريكة كانت مخصصة للصنم . في الصخر، وهي ما تزال قائمة
وإني ألظن أنه من الصعب العثور على نصب . معبوداً في هذا المعبدالذي كان 

) ١٠٩ص (في الجانب اآلخر من الوادي . أقدم منه وعلى هذه الدرجة من الروعة
باتجاه الشرق يوجد نوع من الخندق المحفور في الصخر بطول يبلغ حوالي 

نتهي لجهة المرحلة، وله سبع درجات من كل جهة ال تبلغ القعر، ويبدو أنها ت
الصخرة القائمة على الطرف الغربي منحوتة بشكل . الشرق بشكل نصف دائرة

يوحي أنه كان هناك في ما مضى بعض المنازل في ذلك الموضع؛ وقسم منها 
يشكل نوعاً من فناء مربع؛ ولقد تم شق طريق لالنتقال بين هذا الفناء والمعبد الذي 

مدرجاً اعتاد سكان أرواد وطرطوس كان هذا الموضع على األرجح . تحدثت عنه
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ومباشرة جنوبي الفناء أو المعبد . وماراتوس االجتماع فيه إلحياء احتفاالت األعياد
تمت تسوية الصخر المشرف عليه وتم حفره في بعض المواضع لجعله نوعاً من 
الخزانات؛ كما نرى أيضاً العديد من األسوار المحفورة في الصخر، ومن بينها 

وعلى .  حفرت فيه كوات وأبواب ونوافذ، وحائط يقسمه في وسطهمنزل كامل
) ١١٠ص  (١مسافة ميل إلى الجنوب توجد األضرحة التي ترك لنا موندريل

عدنا من هناك إلى الطريق األساسي الذي يبعد حوالي مرحلة إلى . مخططها
الغرب؛ وبعد أن سرنا ما يعادل نصف ميل عثرت وسط غابة على نصب استحال 

وإلى الشرق من هناك .  االقتراب منه بسبب كثافة الدغل والعليق المحيط بهعلي
 قدماً ٢٨ ومن حوالي ،صخرة تم تحويلها إلى قاعدة من تسعة أقدام ارتفاعها

مساحتها، مع ثقب في واجهتها الشرقية بعلو خمسة أقدام، وحيث نصعد إليه بثالث 
ومن المعتاد إقامة مثل هذه . اأو أربع درجات؛ من المرجح أن تكون قاعدة قبر م

قد يكون الموقع الذي أتحدث عنه . النصب على المغاور التي يدفن فيها الموتى
ولكن من الممكن . مقبرة ألهل أرواد، مع العلم أن هذه المدينة هي جنوبي الجزيرة

 ينقلون موتاهم Delosأنهم كانوا ينقلون موتاهم إلى اليابسة، كما كان أهل ديلوس 
  .جزيرة مخصصة لهذا الغرضإلى 

دخلنا سهالً فسيحاً يسميه الفرنجة سهل جونيه، وهو يمتد حتى النهر البارد القريب 
 Bargylusتحده من الشرق جبال أظنها جبل برجيلوس ) ١١١ص . (من طرابلس

 يبدأ مباشرة حيث ينتهي جبل لبنان، مضيفاً أن السهول Pline ٢الذي اعتبره بلين
حظت أني أرى من موضعي كل البالد في شمال لبنان والممتدة تفصل بينهما؛ وال

وعندما . ، وكذلك تلك الممتدة حتى تدمرHemsحتى بحيرة العاصي قرب حمص 
أصبحت شمالي السهل قيل لي أنها صافيتا، ألن الجبال الكائنة في الشرق ال تسمح 

لقرب من وال حظت عندما دخلت السهل من الشرق، با. للنظر بتجاوز هذه الحدود
قد تكون تلك هي . الجبال بناء ضخماً وإلى األبعد بعض اآلثار على تل، وبقايا برج

 أميال من طرطوس، وليست ٧ ألن هذا الموضع على مسافة Marathusماراتوس 
 التي يجعلها خط سير الرحلة إلى Mutatio-Spiclinباألحرى موتاتيو سبيكلين 

                                                
 ).المترجم" (١٦٩٧رحلة من حلب إلى القدس في عید الفصح عام "ھنري موندریل، : راجع العنوان السابق 1
2 Pline, Hist. nat. V. 17. .  
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صادفنا على .  ميالً من طرطوس١٢سافة  على مItinéraire de Jerusalemالقدس 
ص (الذي ال يعدو  ،Nar-Abashمسافة فرسخين إلى الجنوب نهراً يسمى نهر األبش 

وبما أن الجبال هنا . وقيل لي أن ثمة جسراً إلى الغرب. كونه جدوالً صغيراً) ١١٢
ى لبنان أدنى ارتفاعاً من غيرها فلقد اكتشفنا بعدها سلسلة من الجبال تمتد جنوباً حت

وبعد أن مشينا حوالي الساعة تركنا الطريق األساسية، ووصلنا في نفس . تقريباً
، خيمه بمعظمها من Simoheaالفترة الزمنية إلى مخيم للعرب يسمى سيموهيا 

  .القصب
  نهر هوأظنه الذي Nar-Gibereإلى النهر الكبير من الشهر  ٢٠وصلنا في 
دود بين فينيقيا وكاسيوتيس دو سلوقيا  الذي يشكل الحEleutherusإلوتيروس 

Cassiotis de Seleucie . ليس من السهل تعيين موضع إلوتيروس الذي يشكل حدود
فينيقيا من الشمال، ألن خط سير الرحلة إلى القدس، بعد أن يتحدث عن بانياس، 

وفينيقيا، قبل أن يقول شيئاً عن ماراكاس ) البقاع(يذكر حدود سورية المجوفة 
Marraccas وطرطوس، ما يسمح بالظن أن إلوتيروس كان شمالي كارانوس 

Caranus . يضع بطليموسPtolomée بالعكس، طرطوس في كازيوتيد فينيقيا ،
Casiotide de Phœnicie وسيميرا ،Simyra وأرطوسية Arthosia)  بين ) ١١٣ص

ليست أرطوسية في الجداول . طرطوس وطرابلس، مع تعيين ارتفاعات مغلوطة
 ميالً من طرابلس، وهذه هي المسافة التي ينسبها خط سير ١٢لى غير مسافة ع

 اآلتي من الشمال Strabonأما استرابون . Brutusالرحلة إلى القدس إلى بروتوس 
إلى الجنوب فإنه وضع إلوتيروس تحت أرطوسية، وخط سير الرحلة جعل فينيقيا 

التي هي شمالي (ية وسيميرا بينما جعل بطليموس أرطوس. Arcasتبدأ جنوبي عرقة 
في فينيقيا؛ وبالتالي ليس هناك غير خط سير الرحلة إلى القدس الذي ) أرطوسية

وعلى العموم، بما أن خط سير الرحلة واسترابون يضعان . يخالف الثالثة اآلخرين
إلوتيروس جنوبي عرقة وأرطوسية، فإننا نميل إلى اعتباره النهر البارد، لوال أن 

لذلك أعتبر أن النهر الكبير هو إلوتيروس القديم، وهو .  يقول العكسبطليموس ال
وبما أن السيد موندريل . نهر عميق يصلح ألن يشكل الحدود بين المنطقتين

Maundrel ال يتفق معي حول ما قلته في موضوع النهرين الكائنين بين طرطوس 
وإذا . ضعهماوطرابلس، وجدت لزاماً علي االستعالم بعناية حول اسمهما وو
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 ١صرفت النظر عن أخطاء بطليموس بتعيين االرتفاعات، فإني اعتبر أن سيميرا
كانت على هذا النهر لجهة الجنوب، بل بالقرب من مصبه، ومن ) ١١٤ص (

 Taxymiraويظن أنها تاكسيميرا . المحتمل أن سيموهيا احتفظت بشيء من اسمها
 ألن طريقته كانت بالمجيء من سترابون التي يضعها قبل أرطوسية وإلوتيروس،

وقد يكون من المرجح أن . الشمال إلى الجنوب؛ ولكني أفضل العودة إلى بطليموس
موتاتيو بازيليكوم الوادرة في خط سير الرحلة إلى القدس واقعة على هذا النهر، 

وهنا .  على مسافة فرسخ إلى الجنوبAccarيقع نهر عكار  .وفي موضع الطريق
علمت أن ثمة اسم يشبهها في . أرطوسية، المدينة الفينيقية الساحليةيمكن أن تكون 

كانت عرقة . سجالت الضرائب العائدة للسلطنة، ولكني لم أتمكن من معرفة موقعها
Arcas تقع على نهر عرقة Arka وعلى األرجح على مسافة نصف فرسخ جنوبي ،

ية، الواقعة في الجبال  المدينة الفينيقArcaوكانت مجرد خان، ال عرقة . نهر عكار
، أو بين Arcas ٢يجعل خط سير الرحلة فينيقيا تبدأ تحت عرقة. حيث يمر هذا النهر
الخليج ) ١١٥ص (نجد على مسافة فرسخين من هناك، في زاوية . عرقة وطرابلس

 هناك، أو Bruttusلعل بروتوس . جدوالً يمر مجراه في واد مزروع بأشجار التوت
لواقع على مسافة فرسخ إلى الشمال، مع أن هذا الكالم ال يطابق على النهر البارد ا

  .٣أبداً المسافات التي تقدم بها المؤلفون القدماء
وهو يشكل حوضاً مربعاً كبيراً تنبع . يقع نبع السمك على مسافة ميلين قبل طرابلس

أكله وفيه وفرة من السمك المتميز جداً إذ أنه يقترب ليتناول . فيه كثرة من العيون
  .، ولكن صيده محرمباليد

  التاريخ الطبيعي، احلكم، تقليد سكان سورية: الفصل الثامن والعشرون
... ...  

أقل مما كانت عليه في ) في سورية(الحيوانات المفترسة اليوم ) ١١٨ص (
. الماضي، فلم يعد فيها أسود، والقليل من النمور الموجودة في البالد تقبع في الجبال

                                                
 ).المترجم(، Symira و Simyra: یكتب بوكوك ھذا االسم بطریقتین مختلفتین 1
كیف میز بین عرقة . ؛ فما الحكمة؟ یبدو أنھ لم یزرھاArcas, Arka, Arca: یكتب بوكوك اسم عرقة بثالث صیغ 2

 ).المترجم. ( بأنھ زار المنطقة، وتنقل في ربوعھاال یوحي) جون(المدینة وعرقة الخان؟ وما یتقدم بھ حول سھل عكار 
من الغریب .( فرسخًا من طرابلس ٢١یجعل خط سیر الرحلة إلى القدس بروتوس على مسافة أربعة فراسخ من عرقة و 3

 ).المترجم! أن بوكوك یتقدم بأمر یخالف منطق القدماء، وال یتحقق مما یقول
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يربي السكان .  والخنازير البرية٢ والغزالن١يها الضباع والثعالبولكن تكثر ف
ال، جمل الصحراء موعندهم نوعان من الج. فصيلة حسنة من الخيول المنقرضة

هذا األخير أقوى ولكنه . العربية الواسع االنتشار، ونوع آخر يستخدمه التركمان
قيل . مة للغايةرأيت الحباري بين حلب والفرات، وهي طيور ضخ. كريه المنظر

في الربيع على األشجار، وتغرق بالتغريد بحيث يمكن ) ١١٩ص (لي أنها تحط 
نجد في نواحي حلب نوعاً جميالً للغاية من طائر الكركي . اصطيادها بال أدنى عناء

  .كما نجد البجع حول األنهار والينابيع. الذي يسميه األوروبيون الطائر الراقص
وهذا البلد الذي استمر بأيدي . ، مسكونة بأقوام متعددةسورية، خصوصاً الشمالية

محمد ال يعرف لغة غير العربية، باستثناء مناطق شمالي حلب حيث ) النبي(خلفاء 
األكراد يتحدثون التركية أيضاً، . يهيمن التركمان واألكراد، وحيث يتحدثون التركية

واحي، بل الكرد فقط الذين ال نجد العرب أبداً في هذه الن. مع أن لهم لغتهم الخاصة
وهم أسوأ من العرب، ولكنهم جبناء بطبعهم؛ . أتوا من كردستان على بحر قزوين

وهم أسياد قسم كبير من . ولهذا ال يهاجمون السواح إالّ متى شعروا أن لهم الغلبة
ينتمي التركمان إلى نفس أرومة العثمانيين، وهم ) ١٢٠ص ... (جبل طوروس

وهم فرعان بعضهم حضر يعيشون . انستان على بحر قزوينمثلهم أتوا من تركم
وخيامهم كروية عادة . تحت الخيام أو في القرى، يمارسون الزراعة وتربية الحيوان

وفي الشتاء يغطونها بنوع من اللباد . ومصنوعة من القصب مع غطاء خفيف صيفاً
ن اآلخرون، التركما. ويعملون في حياكة السجاد غير المتقن. للحماية من المطر

، يركبون الخيل ويعيشون تحت الخيام، وال يتعاطون ال Begdelisيسمونهم بغدلية 
وبينهم نوع من التحالف ويعيشون من اللصوصية، . الزراعة وال تربية الحيوان

. وأحياناً يحتشدون بعدد يتجاوز األلف، فيفرضون الخوة على القرى بذريعة حمايتها
فأفضل ما يفعله الرحالة أن يضع ) ١٢١ص (وقف وحيث يكون هؤالء أسياد الم

نفسه بحماية أحد هؤالء اللصوص، ألنهم يقيمون بين بعضهم نوعاً من المحالفة؛ 
 صنف آخر من Rushowansيشكل الرشوانية . وجميعهم يحترمون حق الضيافة
                                                

، ھو نوع من الثعالب التي تكثر أكثر Chical، واألتراك Canis aureusن  الذي یسمیھ الالتیJackallثعلب جاكال  1
 .Samfonأترك لغیري تقدیر أي منھا ھو من نوع سامفون . من غیرھا في أنحاء یافا وغزة والجلیل

األول أضخم وأكثر وحشیة وأسرع في . منھا نوع یعیش في الجبال، واآلخر في السھول: ثمة نوعان من الغزالن 2
 .capracervicapra: یسمیھ الالتین. ي من الغزال العادي، وال یمكن اصطیاده دون االستعانة بالصقرالجر
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التركمان الذين ينتقلون شتاء مع حيواناتهم من أرضروم عند منابع الفرات ويخيمون 
ولقد سافرت مع بعضهم، فبدوا لي . نوبي دمشق، ويعودون صيفاً مع قافة حلبج

 المنتشرون في كل مكان، خصوصاً Chinganiيعيش الشنغاني . قوماً من الشرفاء
. شمالي حلب، والذن يبدون مسلمين، تحت الخيام، وفي مغاور تحت األرض أحياناً

اجرون بالحيوانات عندما يشتغلون بحياكة السجاد المخصص لتغطية السرج، ويت
ق متعددة بين المسلمين، منهم من رثمة ف) ١٢٢ص ( ...يكونون بجوار المدن
 الذين يقيمون خصوصاً شمالي الالذقية، Noceresالنصيرية . سأتحدث عنهم اآلن

...  يحتقرهم األتراك كثيراً، ما جعلهم يفضلون العيش مع المسيحيين١...يبدو دينهم 
، وقال أن Pline ٢ الذي ذكره بلينNazeriniون من قوم نازِريني ربما أنهم يتحدر

 فكل ما Jasadesأما قوم جاسادس .  يفصلهم عن إقليم أفامياMarsyasنهر مرسياس 
قوله أنه يبدو أنهم يعبدون الشيطان، ويرون أن أكبر تحد يوجه ) ١٢٣ص (يمكننا 

لكثير من الصداقة تجاه إليهم عندما يتم الحديث عن الشيطان باحتقار؛ ويبدون ا
وهم يقيمون في مناطق في . اإلفرنجي الذي إذا شاء بلوغ مراده مدح الشيطان

  ...شمالي سورية
مسيحيو سورية هم من الروم على العموم ويرتبطون ببطريرك أنطاكية المقيم في 

وبما ان كهنتهم يمارسون . كنيستهم في حال بائسة ناجمة عن سوء سلوكهم. دمشق
 ويحبون الرفاهية فهم يبلصون الرعية قدر استطاعتهم، كما أن األغنياء من التجارة،

جهتهم يستغلون الفقراء؛ باختصار يمتازون بكل عيوب األتراك، وهم قليلو التمسك 
بإيمانهم فيزعمون أنهم مسلمون للخالص من القرع بالعصا، او لالنتقام من 

. مرافئ محترمون على العمومالموارنة المقيمون في جبل لبنان وفي ال. خصومهم
ثمة بعض األرمن جنوبي حلب؛ ولكن كل مسيحيي شمالي سورية هم من هذه 

وهم شجعان ومثابرون ومحنكون وفي . جميعهم تقريباً يمارسون التجارة. الجماعة
بين . غاية التهذيب؛ ولكنهم يشتركون في عيب مع الشرقيين هو الكذب والبخل

ليعاقبة، غالبيتهم يتركون قراهم في الصيف ويعيشون المسيحيين بعض السريان أو ا
  ...تحت الخيام

                                                
 ).المترجم(یطرح بوركارد أوصافًا قاسیة ومن غیر الالئق ترجمتھا  1
2 Pline, Hist. nat., v 23. 
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  ١يوميات رحلة من حلب إىل دمشق - ٤

  ١٨١٢عرب وادي العاصي وجبل لبنان، شباط وآذار 
  املقدمة

مستشرق ) ١٨١٧-١٧٨٤ (John Lewis Burckhardt جون لويس بوركار
لعربية وللتكيف مع حياة سويسري، تعلم العربية واقام في حلب سنتين لتعميق لغته ا

مات بوركارد في ريعان شبابه وكان .  ويقال أنه اعتنق الدين اإلسالمي.المسلمين
ومن أبرز خصوصيات تراثه أنه وضع أسماء المواضع . عالماً مستشرقاً واعداً

لم يذكر الكثير عن عكار،  .٢، وإن يكن البعض منها كتابته غير دقيقةباللغة العربية
. ه الذي غطى الكثير من مناطق لبنان وسورية على كثير من التفصيلوإن كان عمل

  .ولكن القليل الذي وضعه عن مروره في عكار على قدر من األهمية
 ترمجة النص

تركت حلب ظهراً، وبعد نصف ساعة بلغت قرية الشيخ : ، شباط١٤) ١٠٣ص (
قنصل ال:  البائسة حيث ودعت الصديقين المحترمينSheikh Anszaryأنصاري 

 Van والقنصل الهولندي السيد فان ماسيك Barkerاإلنكليزي السيد باركر 

Masseyk . مررت بحوضين كبيرين معروفين باسم جب محاودDjob Mehawad 
؛ وبلغت بعد ساعتين ونصف الخان المعروف باسم Djob Emballatوجب مبلط 

                                                
 Journal of a Tour from Aleppo to Damascus, through the Valley of the Orontes and: المرجع 1

Mount Libanus, in February and march, 1812 .وهذا النص مأخوذ من: John Lewis Burckhardt: 

Travels in Syria and the Holy Land, eBooks@Adelaide, 2004 ، ومنه اعتمدنا كتابته ألسماء
 عن ما ترقيم الصفحات فهو مأخوذ أ.ولقد صححنا البعض منها، ووضعنا كتابته األصلية بين هاللين، المواضع

 John Lewis Burckhardt, Travels In Syria and: الكتاب المطبوع الخالي من كتابة األسماء بالعربية
the Holy Land, Published by the association for promoting the discovery of the interior 

parts of Africa, 1822. 
  .Travels in Nubia, African Association, Londres, 1819: مؤلفاتھ 2

Travels in Arabia, African Association, Londres, 1829.  
Arabic Proverbs, or the Manners and Customs of the Mod. Egyptians, Afr. Ass., 

Londres, 1830.  
Notes on the Bedouins and Wahabys, Afr. Ass., Londres, 1831.  
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ص ) (قويق ( بالقرب من بلدة بنفس االسم قائمة على نهر كويكToumanتومان 
  .كان الخان بحالة سيئة فالباشا ال يهتم بترميم المنشآت العامة. أو نهر حلب) ١٠٤
: ، شباط١٦... Sermein ساعات ونصف بلغت سرمين ١٠بعد مسير : ، شباط١٥

بعد ساعتين ونصف من سرمين وصلنا بلدة أدلب التي تبدو رائعة المنظر لمن 
سمها قسمين، ما دفع رفيقي، مسافر يقترب منها وهي واقعة على سفح جبل يق

معظم . أحصيت منازلها فقارب عددها ألفاً... إنكليزي، إلى مقارنتها بأثينا وجوارها
 عائلة من المسيحيين الروم األرثوذكس، ٢٤سكانها من األتراك، وال يقطنها غير 

وثالثة من األرمن األرثوذكس، وعندهم كنيسة وثالثة كهنة، وهم يتبعون مباشرة 
تعتبر تجارة الصابون أهم تجارات ادلب، وفيها . بطريرك دمشق األرثوذكسيل

أسواق البازار فيها حسنة البناء، وبعضها . بعض مصانع القطن، وبعض المصابغ
) ١٠٥ص . (وفي المدينة عدد من الخانات، اثنان منها الستقبال الغرباء. من الحجر

 Elعة الصابون، المصبنة بيد أن أفضل بناء فيها هو بناء كبير مخصص لصنا

Meszbane ... مدينة جسر شغر، على مسافة ست ساعات من أدلب على الطريق
  ...إلى الالذقية

غادرنا ادلب بعيد الظهر، على طريق عبر حقول : ، شباط١٧)... ١٠٦ص (
بلغنا بعد مسير ساعة مقبرة الشيخ حسن؛ وبعد ساعة وربع بلغنا . الزيتون الخصبة

... مع بلدة ستمك على منحدره الغربي) ربما السماق(  Tél Stommak"تل ستمك"
بعد ساعتين وأربعين دقيقة بلغنا ريحا التي لم نغامر بدخولها خشية من عصيان سيد 

  ...المتمرد فيها Seyd Agaآغا 
، Marszafبعد حوالي ساعتين جنوبي شرقي ريحا تقع قرية مرصاف ) ١٠٧ص (

صعدنا الجبل انطالقاً . Benin تقع خراب بنين وعلى مسافة ساعة إلى الجنوب منها
 Kefrمن ريحا، ودرنا حول زاويته الشرقية لنصل في مدى ساعة إلى قرية كفرالتة 

Lataحيث تم الترحيب بنا في منزل شيخها الذي لم يكن يوجد فيه غير النساء  ...
  ... من أبرز عائالت حلبIbn Szeyafكانت كفرالتة بتصرف ابن صياف  

غادرنا القرية في منتصف النهار واتجهنا شماالً حتى جبل ): ١٠٩ص (باط ، ش١٨
نوب والجنوب الغربي، على منحدر جبل جومنه تابعنا سيرنا باتجاه ال... األربعين
على يميننا . El Monboaaبعد نصف ساعة مررنا بنبع غزير اسمه المنبوع . ريحا
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إلى الغرب منها توجد قرية في السهل بدت لنا قرية كفر زبو، وبعد نصف ساعة 
بعد ساعة . ؛ ولقد صادفنا على الطريق الكثير من المدافن)Ourimأورم (باسم عريم 

 Meghara، بعد ساعتين وأربعين دقيقة قرية مغارة Nahleوعشر دقائق بلغنا نحلة 
وصلنا بثالث ساعات قرية مرعيان . وفيها الكثير من األبنية القديمة الداثرة

Merayanث ساعات وعشرين دقيقة وصلنا قرية أحسين ، بثالAhsin وبعد نصف ،
المحصول األساسي لكل هذه القرى . Eblimساعة إلى الغرب منها تقع قرية إبليم 

 للكنتال في shillings شلنات ٩هو العنب الذي يباع في سوق حلب تقريباً بسعر 
بعد أربع .  كل الشرقاأليام العادية، أو يصنع منه الدبس الذي حل مكان السكر في

حيث أنهينا سيرنا لهذا ) El Baraالبارا (ساعات ونصف وصلنا إلى قرية البارة 
اليوم، ولقينا ترحاباً فاتراً مع أني حرصت على حمل رسالة توصية إلى شيخ القرية 

 Tchelebyشلبي أفندي طه زادة : من جانب سيده طالب أفندي من أرقى عائلة حلبية

Effendi Toha Zade...  
رفقة رجلين مسلحين بغادرنا البارة غير المضيافة ظهراً، ): ١١٢ص ( شباط ٢٠

اجتزنا بعد نصف ساعة جسراً من الحجر في واد . لحمايتنا في وادي العاصي
بعد ساعة وعشرين دقيقة . ل صخرية كبيرةتضيق، وهو يستند إلى أعمدة من ك

أعلى الجبل حيث تعيش  في واد خصب في Kon Szafraوصلنا إلى كون صفرا 
بعد ثالثة أرباع الساعة . بضع عائالت في أكواخ بائسة وسط خرائب مدينة قديمة

بعد ساعة وأربعين دقيقة . Mezraaتقريباً إلى الشمال الغربي تقع قرية مزرعة 
 الداثرة، وبعد ساعتين ونصف قرية صغيرة هي Djeradaوصلنا إلى مدينة جرادة 

اتجهنا إلى الجنوب . ة العامة تعني خرائبغَلُكفر بِ، وKefr Aweytكفر عويط 
الغربي والجنوب حيث بلغنا بعد ساعة ونصف من كفر عويط قرية فطيري 

Feteyry) . بعد مسير ثالث ساعات مررنا بمنطقة غنية بنبات سيريسSiris الذي 
  ).يصنع منه نوع من الغراء

عاصي يتجه من جهة نحو إن قسم جبل ريحا الذي يمتد من كون صفرا إلى وادي ال
 Djissr ومن األخرى نحوى جسر الشغر Kalaat el Medykقلعة المضيق 

Shogher سمى جبل شحسابووي ،Djebel Shaehsabou . أما بقية الجبل المتجهة نحو
). Djebel Zaouyزاوي (ريحا فتحمل عالوة على اسم جبل ريحا اسم جبل الزاوية 
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ل بالقرب من تلة منعزلة يبدو أنها اصطناعية بعد أربع ساعات وربع بلغنا السه
  .Tel Aankyeوتعرف باسم تل عنقية 

 Elيسمى الوادي المحصور بين جبل شحسابو وجبل النصيرية الغاب  )١١٣ص (

Ghab . ويرويها العاصيAaszy أو أورونطس Orontes ... وسكانه خالسيون من
  ...Arab el Ghabالبدو والفالحين يسمون عرب الغاب 

تركنا عنقية باتجاه اليسار متابعين السير جنوباً في الوادي، فمررنا بالقرب من عين 
العنقية وعين الخربة وعين الحواش، وبعد أربع ساعات وثالثة أرباع الساعة من 

محمد ) ١١٤ص (البارة وصلنا إلى قرية  الحواش، حيث نزلنا في بيت شيخها 
  ...Mohammed el Omarالعمر 
ادرنا الحواش في الصباح الباكر وسرنا بمحازاة الجبال الشرقية في غ: ، شباط٢١

هذا الوادي الجميل الذي يمكنني مقارنته بوادي البقاع بين سلسلتي جبال لبنان؛ بيد 
ان وادي الغاب يمتاز عن وادي البقاع بكونه يروى بنهر كبير وبالعديد من 

بعد .  إن لم تجف هذامن المياه،الجداول، بينما ال يعرف الثاني صيفاً غير القليل 
األعمدة على جانب ) ١١٥ص (نصف ساعة من الحواش صادفنا الكثير من قواعد 

ولقد افترضت أنها ... تابعنا هذه الطريق ألكثر من ساعة. طريق قديمة مبلطة
طريق رومانية واألعمدة هي نصب المسافات عليها، ولعلها على األرجح امتدت 

بعد ساعة ونصف من الحواش نصل . اميا إلى جسر الشغرعلى طول الوادي من أف
 ١٦وهنا عرض الطريق الرومانية حوالي .  الغزيرةAyn Houyethإلى عين حويت 

. Ain Uktolوعلى اليمين في السهل تقع قرية حويت، وبقربها قرية عين اقتل . قدماً
  ...Ayn el Takaبعد ساعتين وربع نصل إلى عين الطقة 

وصلنا إلى سفح تلة عليها قلعة المضيق ... عة من عين الطقةبعد سا) ١١٦ص (
Kalaat el Medyk) ... تبعاً لرغبتنا بمتابعة السير في وادي العاصي، ) ١١٧ص

بعد . اتجهنا إلى الجنوب الغربي على طول السهل، بدل اعتماد الطريق إلى حماة
 منها  التي يخرجAyn Djoufarنصف ساعة من قلعة المضيق تقع عين جوفر 

فوق هذه التالل باتجاه وادي جوفر، تقع قرى كفر ... جدول يسيل في وادي جوفر
 Sheikh Hadidشيخ حديد ) Kournasكورناص ( قرناص Keframboudaامبودا 

 Ayn، بعد قليل من عين جوفر مررنا في عين أبو عطوف Djournyeجورنية 



 ٥٦

Abou Attouf ...ووصلنا إلى قرية ... اتجهنا يساراً... بعد مسير لمدة ساعتين
على مسافة ساعتين جنوبي سقيلبية يقع تل ) ١١٨ص ... (Sekeylebyeسقيلبية 

وفي الوادي على . Tel el Shehryhعشيرنة، وبعد نصف ساعة منها تل شهرية 
  ... El Haouratمسافة ساعة ونصف جنوبي غربي سقيلبية تقع قرية الحوارة 

اح الباكر باتجاه حماة، بعد مسير ساعة انطلقنا في الصب: ، شباط٢٢) ١١٩ص (
، مرتفع معزول في السهل، Tel Szabbaونصف في السهل وصلنا إلى تل صبة 

أو ) Behirat Terimsyبحيرة تريمسي (وعلى نصف ساعة منه تمتد بحيرة ترمسي 
 فقط، تمتد البحيرة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي El Terimsyالترمسي 
  . أميال وبعرض من ميلين إلى ثالثة٦  إلى٥بطول من 

بعد ساعتين ونصف من سقيلبية، صادفنا على يسار الطريق دواثر ) ١٢٠ص (
 على مرتفع Tel el Mellah، ساعتين ونصف تل المالح El Djelameجامع الجالم 
شرقي تل المالح . استمر سيرنا وسط حقول خصبة غير مزروعة. وسط السهل

بلغنا نهر العاصي بعد مسير . Tel Szeyadل الصياد على مسير ساعتين هناك ت
بعد أربع ساعات وصلنا إلى ... ثالث ساعات ونصف، بالقرب من ناعورة للمياه

يقوم الجسر، حسبما .  على جانبه الثانيSeidjarجسر على النهر، تقع قلعة سيزر 
نهر جنوبي شرقي القلعة، على الضفة اليسرى لل... أذكر، على ثالث عشرة قنطرة

، )Aba Aabeyda el Djerrahأبا عبيدا الجراح (يوجد قبر الشيخ أبي عبيدة الجراح 
يقع على الجسر . El Khudherوعلى الضفة المقابلة يقوم المصلى التركي، الخضر 

تماماً خان قديم البناء، لعله يعود إلى أيام الصليبيين، ويسكنه اليوم بضع مئات من 
 من اآلثار الكثيرة العائدة إلى الهندسة اليونانية أنه كانت ولعله كما يبدو... الفالحين

  .هنا مدينة يونانية قديمة
اتجهنا نحو الجنوب . اجتزنا التالل جنوبي سيجر ودخلنا سهل حماة) ١٢١ص (

جسراً صغيراً على ) من سيجر(عبرنا بعد ساعة وثالثة أرباع الساعة ... الشرقي
بعد ساعتين شاهدنا على ... El Saroudjوج جدول يرفد نهر العاصي، هو نهر السر

 على الضفة Hedjamعلى مسافة نصف ساعة تقريباً قرية هجم ) ١٢٢ص (يسارنا 
، El Shyhyاليمنى للنهر، وبعد ساعتين وثالثة أرباع الساعة قرية صغيرة الشيحي 

 الواقعة على مسافة ربع El Djadjyeوبعد ثالث ساعات تجاوزنا قرية الجاجية 
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بعد أربع ساعات . El Kasaعلى يسار الطريق، وبالقرب منها قرية القسا ساعة 
 أحد مساعدي Selym Keblanوصلنا إلى حماة، حيث نزلنا في منزل سليم قبالن 

  ...المتسلم
تقع حماة على صفتي العاصي، وقسم منها مبني على منحدر تلة، والقسم اآلخر في 

، أما األحياء El Djissr والجسر Hadherالحاضر : أحياء السهل اسمها. السهل
يقيم المسيحيون في حي . El Medine والمدينة El Aleyatالمرتفعة فهي العليات 

تمتد مدينة حماة على مساحة شاسعة، ويبلغ سكانها ثالثين ألف نسمة على . المدينة
ثمة ... األقل، منهم عائالت أرثوذكسية تبلغ ثالثمئة على حد معلومات األسقف

تتغذى المنطقة العليا من المدينة بالمياه . سور على العاصي داخل المدينةأربعة ج
 ناعورة، أكبرها باسم ناعورة المحمدية ١٢منها حوالي ... بواسطة النواعير

Naoura el Mohammedye قدما٧٠ً، قطرها حوالي ...  
المسافة بين حماة ... بقينا خمسة أيام في ضيافة سليم: ، شباط٢٧) ١٢٤ص (

 ساعة ١٣بلس، على الطريق المباشرة تبلغ أربعة أيام، أو ثالثة أيام بمعدل وطرا
مقر اإلسماعيلية،  يومياً بين حماة والحصن، ولكننا كنا نود زيارة قلعة مصياد،

نا في رغاد. الواردة على معظم خرائط سورية، والتي نادراً ما زارها الرحالة
 لنصل إلى القرية المسيحية كفر بهون منتصف النهار تقريباً باتجاه الجنوب الغربي

Kefrbehoun بساعة ونصف، وبلغنا بعد ساعتين تل أفيون Tel Afyoun ... بعد
 التي يسكنها النصرية، وحيث بتنا Byszynخمس ساعات ونصف بلغنا قرية بيصين 

  ...ليلتنا
... Shyghataعلى مسافة ساعة ونصف من بيصين تقع قرية شيغاتة : ، شباط٢٨

 Elعتين ونصف بلغنا جسراً مدمراً على مجرى ماء شتوي هو السروج بعد سا

Saroudj...  
اتجهنا انطالقاً من الجسر باتجاه الشمال والشمال الغربي لنصل بعد ) ١٢٥ص (

ساعة وثالثة أرباع الساعة، اجتزنا خاللها عدة مجاري مائية، قلعة مصياد 
Maszyad أو كما يرد اسمها في كتب الميري Miriياف  مصMeszyaf...  

الحرير هو اإلنتاج األساسي لمنطقة مصياد، ولهذا تكثر فيها زراعة ) ١٢٨ص (
  ...التوت المروية بالعديد من الجداول التي تهبط من كافة جوانب الجبل
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 إلى الغرب على مسافة Deir Szoleibآثار دير صليب ) مصياد(تبدو من القلعة 
ضخمة مبنية بحجارة ضخمة وعليها نقوش قيل لي أن فيها أبنية . ساعتين ونصف

ن سكان المنطقة يعجزون عن تمييز اللغات المجهولة وسط الحروف أوثنية، بيد 
  .المزخرفة، كما أن الرحالة خدعهم كبر الحروف فاعتبروها مجرد زخارف هندسية

توجهنا نحو طرابلس، بعد أن فقدنا األمل بالعثور على أمر مميز في : ، شباط٢٩
وبدأنا نخشى أن يؤدي هطول المطر المتواصل إلى فيضان المجاري . ادقلعة مصي

أرسل األمير معنا أحد رجاله ليرشدنا ويحمينا . المائية وبالتالي العجز عن اجتيازها
 Soeidaوصلنا إلى قرية سويدا ... وبعد مسير لمدة ساعة ونصف. في مناطقه

.  وسط حقول التوت،Mezar Sheikh Mohammedبالقرب من مزار الشيخ محمد 
على مسافة نصف ساعة إلى الشرق منها ثمة قرية داثرة هي خربة معينية 

Kherbet Maynye وفي الجبل فوقها آثار قلعة الرصافة ،Reszafa وقلعة القاهر 
Kalaat El Kaher . ثمة الكثير من القالع الداثرة في هذه المنطقة، ويبدو أنها جميعها

على مسافة ساعتين ونصف هناك . لقرن الثاني عشرتعود ببنائها إلى حوالي ا
 قرية يسكنها التركمان؛ وشرقيها بنصف ساعة تقريباً ثمة تل Beyadheinبياضين 

...  أو العذراء مريمKubbet el Aaderaفي السهل عليه بناء مقبب يسمى قبة العدرا 
بارين (وعلى قمة جبل جنوبي القرية على مسافة ساعة توجد دواثر قلعة بعرين 

Barein .( بعد ساعتين ونصف قرية كرتمانKortoumanالمأهولة بالتركمان  ...
  ... النصيريةShennynأمضينا ليلتنا في قرية شينين )... ١٢٩ص (
انفرج الطقس قليالً، فانطلقنا لنبلغ في ساعة ونصف قمة : ، آذار١) ١٣٠ص (

ق، وإلى الغرب الجبل، حيث تمتعنا بمنظر جميل على كامل السهل إلى الشر
الشرق والشمال الشرقي،  ومن هناك تبدو حماة إلى. والجنوب نحو الحصن ولبنان
 فهي إلى الجنوب castle of Hossnأما قلعة الحصن . وقلعة مصياد إلى الشمال

 Merdj elمرج الضلب (وهذا القسم من الجبل يسمى مرج الدلب . والجنوب الغربي

Dolb ( أو ضهرة حزور)ر ظهرة حاذوDhaheret Hadsour .( ثمة مراع ممتازة
على التلة؛ إلى اليسار على مسافة نصف ساعة النقطة المرتفعة اسمها ضهرة 

، حيث توجد قلعة مدمرة، ويبدو أن المكان هو Dhaheret Koszeirقصير ) ظهرة(
القمة على الطرف الغربي معروفة باسم نير عين قدريح . أعلى منطقة في الجبل
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، حيث Hadsourبعد ساعتين وصلنا إلى قرية حزور . Near Ayn Kydrih) كيدريح(
، سهل )الرومنسي( الرائع Rowydهبطنا إلى وادي رويد ... مزار الشيخ ناصر

بعد . مليء بالتوت وبغيره من األشجار المثمرة، وفيه جدول يجري في عمقه
 على الجانب ،Doueyrellinساعتين وثالثة أرباع الساعة وصلنا إلى قرية دويرلين 

الشرقي من الوادي؛ وعلى الجانب الغربي، في موقع أكثر ارتفاعاً هناك قرية 
 Elبعد ساعة إلى الجنوب وعلى نفس الجهة قرية الدغلة . El Keymeالكيمة 

Daghle . قطعنا الوادي وتابعنا على طول جانبه اليمين، على سفح الجبل، حيث
نصل إلى سفح الجبل الذي تقوم عليه الحقول المزروعة بالخضار، وذلك قبل أن 

كانت خيولنا منهكة فأرسلناها إلى دير مار جرجس . Kalaat el Hossnقلعة الحصن 
Deir Djordjos حيث قصدنا قضاء الليل، واقتربنا من القلعة البعيدة ست ساعات ،

  .Shennynونصف عن شينين 
فقط بسلسلة الجبال القلعة مبنية على رأس قمة معزولة تتصل من جهتها الغربية 

) ١٣١ص (وتقع مدينة الحصن تحت أسوار القلعة لجهة الشرق، . التي اجتزناها
. القلعة من أفضل أبنية العصور الوسطى التي رأيتها.  منزال١٥٠ًوهي من حوالي 

من الواضح أنها أوروبية الطراز، واألسود المنحوتة على األبواب تعود إلى 
 كونتات تولوز المذكورين دوماً في تاريخ الحروب شعارات النبالة التي اعتمدها

يحيط بالقلعة خندق عميق خارج األسوار التي تقوم عليها التحصينات . الصليبية
جسم القلعة بالذات مبني بشكل متناسق ومزين في العديد من مواضعه . واألبراج

،  طوال١٢٠ً خطوة عرضاً و٦٠تبلغ القلعة من الداخل ... بقناطر قوطية عالية
فيها سلم عريض في ممر تحت قنطرة عالية يؤدي إلى باب . تحميها التحصينات

لفت نظرنا في داخلها صالة كبيرة من أفضل نماذج . القلعة ويسمح بمرور الخيالة
وفي وسط الدار الحظنا وجود . الهندسة القوطية، بقناطر متقاطعة في السقف

 ١٨رض، وهو بقطر رصيف دائري من الحجارة يرتفع قدماً ونصف عن األ
ثمة .  أو الطاولةEl Sofraخطوة، لم نجد تفسيراً الستخدامه، ويسمونه اليوم السفرة 

الكثير من المنازل الصغيرة في القلعة وعدة غرف قوطية معظمها ما يزال محفوظاً 
وخارج القلعة قناة ماء قائمة حتى اآلن، تغذيها قنوات تأتي بالماء من . بحالة كاملة

. لتصب في الخندق الذي يشكل خزان المياه لحامية القلعة ويزيد في منعتهاالجبال، 
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ونرى على الجدران الخارجية األسود المنحوتة في مواضع متفرقة، ونرى كذلك 
وفي مواضع أخرى وجدنا . نقوشاً عربية عالية جداً بحيث تعذرت علينا قراءتها

لم أرEl Melek el Dhaher .  ميزنا فيها اسم المالك الظاهر ،نقوشاً ضاع نصفها
  ...ي أثر للهندسة اليونانيةأفيها أي نقش يوناني أو 

لو كتب على سورية أن تصبح من جديد مسرحاً لحرب أوروبية فال بد أن هذه 
. القلعة ستكون موقعاً هاماً؛ ففي جوارها ينتهي لبنان وتبدأ جبال سورية الشمالية

. والساحل) ١٣٢ص (هول الشرقية وهي تتحكم بالتالي بالمواصالت بين الس
والميري تلتزمه من باشا حماة عائلة . الحصن عاصمة مقاطعة تابعة لسلطة حماة

وتقيم في القلعة .  األرثوذكسية، أكثر عائلة منظورة هناEl-Deib) أو دياب(الديب 
  .حامية من بضعة رجال بإمرة آغا

لى مسافة ساعة ونصف بعد أن تفحصنا الحصن هبطنا إلى دير ما جرجس الكائن ع
تحيط بالدير في الوادي أشجار الكستناء . إلى الشمال الغربي، حيث قضينا الليل

، "أبو فروة"ظن أنه ال مثيل لها في كل سورية، ولهذا يسميه العرب باسم أالبري، و
  .أي من له فروة

دير مار جرجس األرثوذكسي مشهور في كل سورية بالعجائب التي : ، آذار٢
وبما أن دخل الدير . يقيم فيه رئيس الدير وثالثة رهبان يعيشون حياة رغد. أحدثها

وفير جداً، فجميع العابرين في تلك المناطق على طريق حمص طرابلس يأكلون فيه 
والطعام عادة هو البرغل والخبز والزيتون؛ كما يقدم للمسيحيين الخمر . مجاناً
محيطه، وهو يجمع الصدقات من للدير كروم كثيرة وحقول الزيتون في . الفاخر

. كما أنه معفي من الضريبة بفرمان من الباشا. جميع أنحاء سورية واألناضول
ولكن يوسف باشا والي دمشق فرض على الدير غرامة أربعين ألف قرش ألنهم 

ينتخب الرهبان رئيس الدير لمدى الحياة وهو . بنوا خاناً على الطريق بدون اذنه
يتدفق النبع المجاور للدير على مراحل، من يومين . ك دمشقيرتبط مباشرة ببطرير

  .اء قلعة الحصننوأخبرني رئيس الدير أن هذا الدير بني مع ب. أو ثالثة
تركنا مار جرجس في ظل مطر عاصف وهبطنا الوادي لنصل بعد ساعتين إلى 

 الذي تحيطه بعض الجدران Neba el Khalifeالسهل بالقرب من نبع الخليفة 
فانفتح أمامنا سهل فسيح يجاور البحر إلى الغرب، ولكننا ال نستطيع تبينه . مةالقدي
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بعد؛ وينفتح إلى الشمال على جبال طرطوس، وإلى الشرق جبال النصيرية وإلى 
الذي يشكل امتداداً لجبل لبنان وجبل ) Djebel Sharaشارة (الجنوب جبل الشعرة 

، عاصمة Szaffyttaلعة صافيتا إلى اليمين، وبعد ثالث ساعات رأينا ق. عكار
على منحدر ) ١٣٣ص (تقوم القلعة . El-Fakkerالنصيرية حيث يقيم زعيمهم الفقر 

بعد . Berdj Mar Mykhaelجبال النصيرية وبقربه برج قديم يسمى برج مار مخايل 
سبع ساعات من صافيتا نحو قلعة مصياد هناك دواثر معبد يسمى اآلن حصن 

؛ وهو يستحق، على ضوء تقرير أحد الرحالة، زيارة كما Hossn Soleimanسليمان 
هي الحال مع كل جبال صافيتا وأرض النصيرية، حيث تقوم قالع المرقب 

Merkab والخوابي Khowabe وقدموس Kadmous والعليقة El Aleyka والكهف El 

Kohf وبرج تقله Berdj Tokhle ويحمور Yahmour وبرج ميعار Berdj Miar 
  .وتستلزم زيارتها عشرة أيام.  والكثير غيرهاAreyme وعريمة

تابعنا السير على سفوح التالل المكونة لجبل الشعرة والتي يقطنها التركمان 
وبعد . واجتزنا عدة جداول واعترضتنا صعوبة اجتياز األرض المغراقة. واألكراد

 مسير خمس ساعات ونصف وصلنا إلى جدول فاضت مياهه بأمطار ليلة األمس
والتقينا بالكثير من الفالحين الراغبين باجتيازه مثلنا . واليوم، فلم نغامر بعبوره

وبعدما توقف المطر انتظرنا انخفاض المياه . ولكنهم لم يتمكنوا من دفع بغالهم فيه
الذي يجب أن يحصل بسرعة كما هي العادة، ولكن هطول المطر عاد مجدداً على 

وكان علينا والحال هذه االختيار بين . أكثر ارتفاعاًالجبال، وبالتالي أصبحت المياه 
العودة إلى الدير أو النوم بجوار النهر في الخالء، فضلنا الخيار الثاني، وأمضينا 

ومع الصباح أصبحت المياه منخفضة فعبرنا النهر . ليلة متعبة على األرض الرطبة
  .بدون أي حادث

  ١في عكار
ا جدوالً آخر أوسع من األول ويعود لنفس على الجانب اآلخر صادفن: ، آذار٣

 theإلوتيروس القديم  (Nahr el Kebirالمجرى؛ وبعد ساعة وربع بلغنا النهر الكبير 

ancient Eleutherus (وهو في مثل هذه األيام من السنة . بالقرب من جسر مدمر

                                                
 ).المترجم(العنوان من وضعنا  1
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ولقد علمنا أن قوافل حماة تخيم على جنباته . يشكل حامولة خطرة بفعل سرعته
وعلى الجانب اآلخر منه هناك خان عياش، مع . ألسابيع دون أن تتمكن من عبوره

، وهو عادة محطة اليوم الثالث على طريق القوافل Sheikh Ayashقبر الشيخ عياش 
بعد أن اجتزنا النهر تابعنا السير عند آخر امتدادات جبل عكار . بين حماة وطرابلس

بعد ساعة . السهل بكامله على يمينناالشمالية باتجاه جنوب غرب بحيث أصبح 
ص (وربع من الخان، مررنا بعد نصف ساعة إلى الجنوب بتلة معزولة في السهل 

، وإلى )يقصد القليعاتلعله ( Kellaفيها بعض األبنية المدمرة تسمى قلع ) ١٣٤
تل  (Tel Aarousالشرق منها بنصف ساعة تلة صغيرة أخرى هي تل عروس 

  .Haythaافة إلى الجنوب الشرقي قرية حيصا ، وبنفس المس)العروس
، الهابط من وادKhereybe بعد ساعتين وربع من خان عياش اجتزنا جدول الخريبة 

. بنفس االسم؛ وعلى يسارنا، على مسافة ربع ساعة من الطريق قلعة وقرية الخريبة
ثالث بعد .  على منحدر الجبلHalbeبعد ساعتين وثالثة أرباع الساعة، قرية حلبا 

 Elساعات ونصف، جامع قديم على الجبل فوق الطريق، وقرية باسم الجامع 

Djamaa (the mosque) . بالقرب من هناك، وعند نقطة التقاء الجبال في الشمال ثمة
 الذي يبدو، تبعاً لشكله المخروطي بجوانبه الملساء، Tel Arkaتلة اسمها تل عرقة 

وعلى مرتفع لجهته . آثار أبنية وأسوارقيل لي أن على قمته توجد . اصطناعياً
الشرقية وجوانبه الجنوبية التي تطل على منظر بديع على السهل والبحر وجبال 
النصيرية توجد أكوام من القمامة وبقايا المساكن القديمة وقطع الحجر المنحوت 
وبقايا األسوار وقطع أعمدة الغرانيت؛ من األعمدة أحصيت ثمانية، ستة منها 

هنا إذن يجب أن .  اللون، واالثنان الباقيان من الغرانيت األحمر الممتازرمادية
: Alexander Severus القديمة حيث ولد اسكندر سفيروس Arcaتكون مدينة عرقة 

كانت القلعة على األرجح على التلة، حيث من الممكن أن يكون هناك معبد على 
 مع جدول بنفس االسم اجتزناه ١قةإلى الجهة الغربية من التلة يتجه وادي عر. القمة

من هناك تابعنا سيرنا باتجاه الغرب والجنوب . على جسر بالقرب من مطحنة
من بقعة مرتفعة نرى على بعد أربع ساعات ونصف باتجاه الشمال . الغربي
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يشكل . والشمال الشرقي قرية الشيخ عياش، بعد خمس ساعات وصلنا ساحل البحر
  .  طرطوس حتى طرابلسالبحر هنا خليجاً يمتد من

عدنا اآلن على طول ساحل البحر والجبال على يسارنا، اجتزنا عدة مخيمات 
بعد خمس ساعات ونصف، وعلى مسافة قريبة إلى اليسار هناك برج . للتركمان

خمس ساعات . )بحنين؟ (Abou Hannein ١قديم على سفح الجبل يدعى أبو حنين
بعد ست .  وجسر على نهر الباردKhan el Beredوثالثة أرباع الساعة خان البارد 

، إلى اليسار وعند قاعدة الجبل تسير الطريق Mennyساعات ونصف قرية المنية 
 والبحر، هذا القسم القريب من Torboulفي سهل منبسط بين الجبل المدعو تربل 

وصلنا بتسع ساعات إلى طرابلس، فقصدنا منزل الوكيل . البحر هو المزروع فقط
  .Catziflisيزي السيد كاتزيفليس اإلنكل

، واليونان Tarabolosتقوم هذه المدينة التي يدعوها العرب طرابلس ) ١٣٥ص (
 على سفح التالل المنخفضة من لبنان، ويقسمها نهر ،Tripoliوالطليان تريبولي 

على قمة تلة القسم الشمالي يوجد قبر .  إلى قسمين، الجنوبي هو األكبر٢قاديشا
، وفي التلة على الجهة المقابلة في القسم Sheikh Abou Naszerناصر الشيخ أبو 

الجنوبي، تقوم القلعة المشهورة والمبنية في أيام الصليبيين، ولقد رمم بربر آغا هذه 
إن الكثير من مواضع طرابلس يحمل بصمات . القلعة التي كانت مهدمة على الدوام

ة ذات الهندسة القوطية وتحتها الطرق المرحلة الصليبية؛ من بينها القناطر العالي
وعلى العموم فالمدينة حسنة البناء تزينها البساتين التي ال يقتصر وجودها . المفتوحة

تقع . حول المنازل، بل يمتد على كامل السهل المثلث المحصور بين المدينة والبحر
طرابلس في أفضل مواضع سورية، لكونها تمتاز بالسهل الساحلي والجبال 

إن وادي قاديشا . مجاورة ما ينعم على سكانها بتنوع مناخي على مسافة قصيرةال
الذي يرتفع كلما صعدنا في الجبال يجعل من طرابلس من أكثر الوديان التي رأيتها 

ثمة قناة ممدودة على نصف ساعة من المدينة في الوادي، وهي مبنية على . روعة
، ولعل االسم تصحيف Kontaret el Brinsقناطر يسميها السكان قنطرة البرنس 
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وهي تجلب ماء الشرب إلى المدينة بقناة على طول الضفة ). األمير (Princeلعبارة 
  .وثمة جسر على علو بضعة ياردات فوق القناة. اليسرى لوادي قاديشا

 Greek ألف، ثلثهم من المسيحيين الروم ١٥أقدر عدد سكان طرابلس بحوالي 

Christiansولقد قيل لي أن الروم لديهم فرمان من الباب . ران على رأسهم مط
ولكن الواقع ليس على هذه . العالي يسمح لهم بمنع أي روم منشق من دخول المدينة

الحال؛ بيد أنه من الثابت أنه كلما عثر على منشق في المدينة، أودع السجن والحديد 
وحيدون الذين مثل هذا الكالم ممكن تصديقه ألنهم ال. وتعرض لمعاملة سيئة

ليس في المدينة بناية رسمية . يحاطون علماً بالتعصب مع المسيحيين الشرقيين
أما خان الصابون فموقع . فالسرايا تهدمت في تمرد بربر آغا. تستحق المالحظة

  .حسن البناء، يتوسطه حوض ماء
 دقائق فوق ١٠، على مسافة convent of Derwishesثمة صومعة للدراويش 

. في وادي قاديشا، في موضع رائع للغاية فوق النهر، ولكنها مهجورة اآلنالمدينة، 
 على مسافة نصف ساعة تحت المدينة، في زاوية السهل El Mynaوتقع الميناء 

المثلث، هذه المدينة الصغيرة تشكل مرفأ طرابلس؛ كانت المستنقعات تغطي السهل 
ويمكن .  إلى بساتينوتحويله) ١٣٦ص (في ما مضى، ولكنه تم تجفيف معظمها 

بسهولة رسم معالم السور في السهل المثلث؛ ويبدو أن في جهته الغربية كانت تقوم 
المدينة القديمة؛ وحيثما حفرت األرض في هذا االتجاه ظهرت أساسات المنازل 

  .وفي الحقيقة بهذه الحجارة المنبوشة هناك تم بناء منازل الميناء. والحيطان
ال حتى فتحة وادي قاديشا ثمة سلسلة من ستة أبراج يبعد من الميناء إلى الشم

ال شك أنها كانت مخصصة لحماية .  دقائق سيرا١٠ًالواحد عن اآلخر مسافة 
المرفأ؛ وحول األبراج وعلى الشاطئ وفي البحر ثمة الكثير من أعمدة الغرانيت 

ير اآلخر منها ثمانون بقطر قدم وربع القدم في البحر، والكث. الرمادي المطمورة
. ولقد أعطى سكان المحلة لكل برج اسمه. كان موضوعاً في حيطان األبراج للزينة

، وذلك لقربه من وادي Berdj Ras el Nahrاألبعد شماالً هو برج راس النهر 
 Berdj ١، برج السباعBerdj el Dekyeبرج التكية : قاديشا، والبقية إلى الجنوب هي

                                                
وكانت عبارة عن رمز . رة المؤدیة إلى ھذا البرج كانت مرئیة سابقًا یقول سكان البلد أن الدرع المنقوش على العبا 1

  .رأیت في طرابلس ختمًا من الرصاص یعود إلى ھذا الكونت وعلیھ برج ربما ھو برج السباع. الكونت دو تولوز



 ٦٥

el Sebaa برج القناطر ،Berdj el Kanatter برج الديون ،Berdj el Deyoun برج ،
  .Berdj el Mogharabeالمغاربة 

يتكون مرفأ طرابلس من سلسلة من الصخور المنخفضة الممتدة شماالً من رأس 
. Feitoun ١الميناء لمسافة ميلين في البحر تقريباً، ويسميها السكان المحليون فيلون

 البحر، ولكن عندما تعصف الرياح من الشمال فإن موقع طرطوس يخفف من حدة
وفي اتجاه الجنوب والجنوب الغربي . الشمالية غالباً ما تندفع السفن نحو الشاطئ

. من المرفأ يمتد خط من الجزر الصغيرة تصل أبعدها نحو عشرة أميال عن اليابسة
 Billan وهي األقرب إلى المرفأ؛ بالن El Bakarالبقر : وهي تسمى على التوالي

لى دائرة تبلغ نصف ميل وعليها بقايا أبنية قديمة والكثير من اآلبار العميقة؛ وهي ع
، El Mekattyaثمة العديد من الصخور الصغيرة المعروفة باسم عام هو مقاطيع 

، نخل Sennenyeتاراس، طويله، لوقس، ذهللا، غرقه، ارميله؛ يليها سننيه : وهي
Nakhle أو األرانب El Eranebخيل وكانت مليئة سابقاً باألرانب،  وفيها شجر الن
  .Shayshet El Kadhi، شعيشة القاضي El Ramkeinالرمكين 

 البحارة أو من صانعي السفن، ولقد عثرت Greekمعظم سكان الميناء هم من الروم 
وفي الميناء خان . هنا على نصف دزينة من سفن البالد قيد التصليح أو اإلعداد

سهل المثلث ساحل رملي تكونت رماله في نفس وعلى الطرف الجنوبي لل. جيد
. دامها بالصخور التي تنتشر فيها عدة آبار كبيرةطالمكان بفعل حركة األمواج واص

ص (وداخل الخليج المتكون من السهل واستمرار الشاطئ نحو الجنوب ينفجر 
نبع ماء عذبة وبقربه رواب كبيرة من الرمل رفعتها إلى مستوى الشاطئ ) ١٣٧

تكثر في البحر القشريات واألسماك؛ وإليكم أسماء أفضلها . لرياح الغربيةحركة ا
قجيج : بالعربية والفرنسية كما زودني بها تاجر فرنسي أقام لمدة طويلة في طرابلس

Dorade سلطان إبراهيم ،Rouget براق ،Loupe تراخور ،Severelle لنتياس ،
Leeche بروي ،Mulaye حفش ،Maire noir قلوقس ،Maire blanc شليق ،Vieille ؛

ويتم جمعها في أقفاص صغيرة يوضع الطعم داخلها، بحيث أن السمكة التي تدخل 
ويقال أنه ال يدخل القفص غير تلك . من فتحة القفص ال تستطيع الخروج منه
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: أما أسماء غيرها من بعض السمك الصالح للطعام فهي. األنواع من السمك
  .)Pajot عريل ،فرنيقريدنه أو غزال، خنزير، اص(

على مسافة نصف ساعة من طرابلس، على الطريق التي سلكناها في المجيء، يقع 
، وبقربه فوارة ماء غزيرة في الحائط، Sheikh El Bedawyقبر الشيخ البداوي 

طرابلس مقدساً، ويقدم له ) أتراك(وفيها كمية كبيرة من السمك يعتبره مسلمو 
. عام يومياً، وال يتجرأ أحد على قتل أي سمكة منهاحراس القبر والطرابلسيون الط

  .نفس نوع السمك نجده في قاديشا. إنها كما يقول األتراك هي وقف للقبر
وال . تراجعت تجارة طرابلس في األزمنة األخيرة تماشياً مع كل تجارة سورية

يوجد فيها أي مؤسسة فرنسية، والفرنسيون الباقون هنا على درجة كبيرة من 
، عالم ضليع باآلثار، Guysومع ذلك يقيم هنا قنصل فرنسي، السيد غيز . سالبؤ

ولديه مجموعة هامة من الميداليات . ولقد كان مفيداً جداً لنا في معارفه األدبية
أما السيد كاتزيفليس اليوناني فهو رجل محترم للغاية وقدم خدمات عظيمة . السورية

وهو بالغ الضيافة والترحيب بالرحالة . رإلى الجيش اإلنكليزي أثناء الحرب في مص
  .اإلنكليز

تقوم تجارة طرابلس أساساً على الحرير الذي ينتجه الجبل، وتصدر منه سنوياً 
كان التجار الفرنسيون في .  ليرة استرلينية الكينتال٨٠ كينتاالً، بسعر ٨٠٠حوالي 

المال في السابق، يقايضون سلعهم بالحرير، ألنه كان من الصعب الحصول على 
التجارة مع المشرق، وكان من الطبيعي أن يتم بيعه بخسارة في فرنسا، ومع ذلك لم 
. تكن الخسارة أكبر مما لو أنهم اشتروه بالنقود ألنهم كانوا سيجرون عليه حسومات

 merchants of Barbaryوكان يتم بيع الحرير في مرسيليا لصالح التجار المغاربة 
بيد أن هذه التجارة .  أقل مما يستطيعونه في طرابلسالذين يحصلون عليه بسعر

 اليوم إلى Moggrebynsتوقفت إثر تراجع التجارة الفرنسية، ويأتي المغاربة 
، ويأتون معهم بمنتجات كالنيلة )الحرير(طرابلس بأنفسهم سعياً وراء هذه السلعة 

اآلتية من غرب ولقد ازداد كثيراً بيع القهوة . والقصدير التي يشترونها من مالطة
الهند في سورية في األزمنة األخيرة، بعد أن أجمع األتراك على استهالك هذه 

، ما Mokha coffeeالسلعة ألنها على سعر ال يزيد على نصف سعر قهوة موكا 
  ...لصالح مزارعي غربي الهند) ١٣٨ص (أدى إلى فتح سوق هائلة 
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 طرابلس؛ ويتم جمعها على تأتي سلعة اإلسفنج في المرتبة الثانية في صادرات
كان الطلب على اإلسفنج في . شاطئ البحر، ولكن أفضل األنواع يكون في األعماق

 إسفنجة ١٢٥٠٠السنتين األخيرتين ضعيفاً، ولكنه قيل لي أنه يتم تصدير طرود من 
ويتم تصدير الصابون نحو .  قرشاً لأللف١٢٠سنوياً، ويقارب سعرها حوالي 

أما باقي الصادرات فهي ... د األناضول والجزر اليونانيةطرطوس ومنها إلى بال
من جبال النصيرية، وحوالي ) قليح( كينتاالً من غدة العفص ١٢٠ إلى ١٠٠حوالي 
 قرشاً للكينتال، وسلعة القوة ١٥٠ كينتاالً من الشمع الصفر من لبنان بسعر ١٢٠

Rubia tinctorum ١٤٠٠ الذي ينبت في سهول حمص وحماة، بكمية تقارب 
والقليل من التبغ الذي يصدر منه .  قرشاً للكينتال٢٤ إلى ٢٠كينتاالً، بسعر من 

  .بضعة كينتاالت إلى مصر
وهذه الباشوية مقسمة إلى عدة . يمتد إقليم طرابلس على معظم مناطق جبل لبنان 

 أو المنطقة El Zawyeالزاويه : كما يسمونها) Mekattaمقاطع (أقسام أو مقاطعات 
 الكائنة حول Djebbet Bshirraiية من جبل لبنان على يمين قاديشا؛ جبة بشري السفل

القورة (؛ الكورة El Kella؛ القلع Cedarsقرية بنفس االسم بالقرب من غابة األرز 
El Koura ( أو المنطقة السفلية من جبل لبنان على يسار قاديشا؛ القاطعEl Kattaa 

 بعد جبيل El Fetouh؛ جبيل؛ الفتوح )باترون (أو الجبال باتجاه البترون؛ البترون
المنقلب الشمالي لجبل لبنان، وهو قضاء يديره ) Akkarأقار (نحو كسروان؛ عكار 

، رجل معروف بكرمه وسعة صدره ومعرفته باألدب Aly Begاليوم علي بك 
 Elظنيه (تحت حكم علي بك أيضاً؛ الضنية ) El Sharaالشارة (العربي؛ الشعرة 

Dhannye (؛ الهرمل ١وهي الجبال شمالي وشمالي غربي بشريEl Hermel باتجاه 
؛ طرطوس )Szaffeitaصافيته (بعلبك على المنحدر الشرقي للبنان؛ صافيتا 

معظم أهل الجبال مسيحيون، في بشري جميعهم مسيحيون؛ ). Tartousتارتوس (
 أمالك Metawelisفي عكار والشعرة والكورة ثالثة أرباعهم مسيحيون؛ للمتاولة 

 سنة بات هؤالء أحدث ٨٠منذ حوالي . في جبيل والضنية والهرمل) ١٣٩ص (
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سكان قضاء بشري والزاوية والضنية وقسم من عكار، بيد أن الترك والمسيحيين 
  .المستائين من تصرفاتهم المسيئة استدعوا الدروز وطردوا المتاولة بمساعدتهم

ويدفع األمير بشير . بل وقسم من السهلمنذ ذلك الحين صار الدروز أسياد كل الج
، بينما يجمع لنفسه أكثر purses بورصة ١٣٠لباشا طرابلس ميري الجبل المقدر 

ويتم احتساب الضريبة المفروضة على الفالحين تبعاً لكمية أرطال . ٦٠٠من 
 التي من المقدر أن ينتجها الفالح سنوياً من دود الحرير؛ Rotolas of silkالحرير 

.  احتساب الضريبة على شجر التوت أيضاً بالقياس إلى الضريبة على الحريرويتم
 بالمئة من ٢٥ و٢٠ويعادل تقريباً ما يتوجب على الفالح العامل بالحرير دفعه بين 

  . بالمئة٥٠دخله، بينما الذي يعيش من دخل حقله يدفع أكثر من 
فتاح . اشوات طرابلسحصلت على المعلومات اآلتية المتعلقة بالتاريخ الحديث لب

، بعد أن حكم لبضع ١٧٦٨ طرده سكان طرابلس حوالي العام Fettah Pashaباشا 
، ولكن المتمردون Abd-er-rahman Pashaوحل مكانه عبد الرحمن باشا . سنوات

الجردة ) قائد (Kapydji ولقد كان سابقاً كابيجي. حافظوا على سيطرتهم على المدينة
Djerdeتنطلق سنوياً من طرابلس لمالقاة قافلة الحج العائدة من مكة أو القافلة التي  .

، وخاضعاً Touenkdjiوكان قد جعل من مصطفى زعيم المتمردين تفكنجياً له 
إلرادته، إلى أن تَحين الفرصة للتخلص منه فقتله في الالذقية حيث كان يجمع 

وحكم عبد . ة التمردثم فاجأ المدينة، واستولى على القلعة وقتل جميع قاد. الميري
  .الرحمن باشا لمدة سنتين

 ١٠ أو ٨اشا والي دمشق، ومن عائلة العظم، طيلة بوحكم يوسف باشا، ابن عثمان 
 سنوات، وتم تعيينه ٥سنوات، ليحل مكانه أخوه عبداهللا باشا الذي بقي في اإلدارة 

  .Orfaبعدها والياً على دمشق، وهو اليوم والي أورفه 
ولقد تم إرسال حسين باشا على رأس ) ١٤٠ص . (تين في الموقعبقي حسن باشا سن

ولكن الجزار قتله بالسم قبل أن يتمكن من تنفيذ . الجردة ليقتل الجزار العائد من مكة
ثم حكم درويش باشا لمدة سنتين، وخاللها استغل أحد قادة قواته، حسن . خطته

ان باشا، وهو اليوم والي وحكم سليم. يوسف، السلطة، إلى أن قُتل بأمر من الباشا
  .، بينما كان الجزار في دمشق١٧٩٢عكا، حوالي العام 
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. عندما اجتاح الفرنسيون سورية طرد سكان المدينة خليل باشا، ابن عبداهللا باشا
، أحد قادة التمرد، على القلعة وحكم لمدة Mustara Dolbyاستولى مصطرا دلبي 

 Mustafa Aga ده مصطفى آغا بربروحل مكانه إبراهيم سلطان الذي طر. سنتين

Berberفرفض تسديد الميري إلى والي . ، وهو رجل موهوب وعلى حمية فائقة
دمشق يوسف باشا الذي كان والياً لطرابلس أيضاً، وقام بتحصين القلعة وانتظر 
بشجاعة مع جماعته وصول يوسف باشا الذي اقترب من المدينة بقوات من خمسة 

 جميع سكان المدينة إلى الجبال، باستثناء القنصل هرب. أو ستة آالف رجل
ما أن دخلت قوات يوسف باشا المدينة حتى بدأ . الفرنسي العدو السري لبربر

النهب، وفي مدى بضعة أشهر تم تدمير كل شيء ولم يبقَ غير الجدران العارية، 
ولقد . وتم سحب كل قطعة من الحديد، كما أن األرصفة الرخامية تم اقتالعها وبيعها

وتم حصار القلعة، . جمع ابن القنصل الفرنسي مبالغ كبيرة من بيع المنهوبات
وبعض وحدات المدفعية الفرنسية المستقدمة من قبرص قصفت القلعة، وًأحدثت فيها 

 رجالً ١٥٠ثغرة، ولكن لم يجسر أحد على مهاجمة القلعة المحمية جيداً من قبل 
ليمان باشا والي عكا بين بربر آغا بعد حصار دام خمسة شهور تدخل س. فقط

ويوسف باشا الذي سره حصول ذريعة لفك الحصار، فمنح القلعة كل التشريفات 
 ١٨٠٩العسكرية، وتم بيع كل ما بقي في القلعة للباشا لقاء مال نقدي، وفي شباط 

وهناك عين مجدداً والياً . غادر بربر آغا القلعة يصحبه ضباط سليمان باشا إلى عكا
 طرابلس بينما كان سليمان باشا والي عكا ودمشق مكلفاً بباشوية طرابلس عام على

  .، نفس المهام١٨١٢واستلم سليمان باشا عام . ١٨١٠
خالل إقامتنا في طرابلس، كان بربر آغا بجوار الالذقية يشن الحرب ) ١٤١ص (

 على النصيرية المتمردين، وكانت قلعة طرابلس في عهدة أحد أغوات األرناؤط
إنه لمن المرجح فعالً أن بربر شخصية فذة عارفة . الذي لم يكن تابعاً لبربر

ولم تكن مدينة طرابلس . بالشؤون السورية، لكونه شخصية نابغة وحازمة وعادلة
  .بوضع أفضل مما كانت عليه تحت إمرته

انطلقت مع مرشد باتجاه ...  أن قضينا عشرة أيام رائعة في طرابلسدبع:  آذار١٢
 قاصدين زيارة كسروان وتقديم آيات االحترام لزعيم الجبل األمير بشير في دمشق،

وودت في الطريق زيارة بعض خرائب الكورة التي . Deir el Kammarدير القمر 
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فغادرت الطريق األساسية التي تتبع الساحل حتى . سمعت عنها في طرابلس
) Deir Keiftein يندير كيفت(ووصلت بمدة ساعة ونصف إلى دير كفتين ... بيروت
تمر الطريق في غابة من الزيتون على الضفة اليسارية لقاديشا . ضينا الليلمحيث أ

نقصد بذلك قسماً من قضاء الكورة، حيث الزيت . في المنحدرات المنخفضة للبنان
والزاوية من الجهة األخرى لقاديشا تنتج الزيت أيضاً، ولكنها . هو اإلنتاج األساسي

صادفنا هناك بعض خيام عرب الزريقات ... ب أكثر من الكورةتنتج من الحبو
Arabs Zereykat والهيب El Hayb الذين يرعون أغنامهم على جانبي الطريق حيث 

  .تكثر األعشاب البرية
 المتجه من الشمال إلى Djebel Kellaعلى مسافة نصف ساعة على يميننا جبل القلع 
مباشرة، أما األمير بشير الذي يحكم الشرق نحو البحر، وهو تحت حكم طرابلس 

: وهذه هي أهم قرى هذه المنطقة. لبنان بكامله فلم يكن بمقدوره بعد االستيالء عليه
، بتوراتيج Kelhat، قلحات Fya، فيع Diddy، دده Deyr Sakoubدير سقوب 
Betouratydj راس مسقا ،Ras Meskha برسا ،Bersa نخله ،Nakhle بطران ،

Beterran بيش ،Besh ميسين ،Mysyn عفص ديق ،Afs Dyk.  
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  عكار منذ حوايل القرنني - ٥
  ١أبرز بلداتها وقراها، وتوزع مذاهب سكانها

  على سبيل التقدمي
النص الوارد أدناه هو عبارة عن مسرد مكثف بأسماء المواضع، من مدن وبلدات 

 Eli(سميث وقرى ومزارع، عامرة وداثرة، وضعه الرحالة المستشرق إيلي 

Smith( منذ حوالي القرنين إالّ القليل، استناداً إلى رحالته في سورية وفلسطين ،
، ...)١٨٣٨-١٨٣٤(ولبنان وغيرها، في الثالثينيات من القرن التاسع عشر 

 في الملحق الثاني من هذا ،Biblical Researches…, vol. III, 1841ونشرها في 
، وتحت "عربية، والئحة باألسماء العربية للمواضعاللغة ال"المجلد الذي جاء بعنوان 
 Pashalik في والية أسماء األماكن، بصورة رئيسية: "عنوان فرعي في الملحق

  .٢"١٨٣٤جمعها أثناء رحلة في ربيع العام  دمشق،
 ١٢أمضى أكثر من تنبع قيمة هذا النص بداية من كفاءة واضعه، إيلي سميث، الذي 

رية خصوصاً، حيث اختلط بالسكان، وتعلم العربية سنة مقيماً في الشرق، سو
لم يتجول في سورية وفلسطين فحسب، . مستعيناً بأفضل أعمال العلماء األوروبيين

. بل أيضاً في أرمينيا ومصر وفارس، واشتغل في إعداد الكتب العربية وتصحيحها
انه العربية وبرهن على اتق. وبذلك أتقن العربية كتابة ولفظاً، من منابعها المحلية

بوضعه بحثاً مقتضباً حول كيفة لفظ اللغة العربية، المنطوقة في سورية خصوصاً، 
وعالج بحثه . ٣وما يلحق بلفظ الغربيين من أخطاء يسببها الجهل بطبيعة الحروف

التمييز بين الحروف الشمسية والقمرية، والحركات والتنوين، والضم والتشديد 
وسوى ذلك مما ... وف الساكتة وأدوات التعريفحرف العلة والحرأوالتسكين، و

  .يوحي بثقة كبيرة في اتقانه العربية وحسن تدوينه لألسماء

                                                
 .E. Robinson and E. Smith: Biblical Researches…, vol. III, 1841: المرجع 1
 Second Appendix: “Names of Places, chiefly in the Pashalik of(المرجع السابق، الملحق الثاني  2

Damascus, obtained during a Journey in the Spring of 1834.( ، ١٣٩ص. 
 Essay on pronunciation of the arabic chiefly as spoken in Syria; with an“: مرجع السابقال 3

account of the corruptions to which the several letters are liable.” ١١١-٨٩، ص. 
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واحتاط فضالً عن ذلك باستعانته بمن كتب األسماء من أبناء المنطقة الموثوقين من 
المذكور باستمرار في مقدمة الجزء "قبله، كما هي الحال مع مرافقه طنوس الحداد 

 من منطقة بيسان إلى ١٨٣٤ذي وضع الئحة األسماء لرحلة في العام الثاني ال
  وله دائماً،مدير مدرسة وكاتبعرفته لمدة طويلة، ك"وفيه يقول سميث ". الحولة

 كما سمعها على طبقاً لتلفظ اللغةوذلك ، وقواعد إمالئه جيدة، األذن صحيحة جداً
  .١"لسان العامة من أهل المنطقة

ن ميعطي لهذا النص قيمة علمية تاريخية وسوسوسيولوجية، يكاألمر الثاني الذي 
في شيء من موضعة البلدات جغرافيا انطالقاً من اتخاذه بلدة الشيخ محمد كنقطة 

هذا فضالً عن أنه صنف سكان البلدات والقرى تبعاً .  لتعيين المواضعارتكاز
قراءة الحراك المذهبي، النتمائها المذهبي والعرقي أحياناً، وهذا ما يمكننا اليوم من 

كما أنه جعل مسرد المواضع ينطق . بمعنى حراك االختالط والتعايش والتجاور
المدمرة أو الخالية من سكانها، ما يعطي فكرة عن أحوال ... بحال البلدات والقرى

  .تدهور العمران
  

  يف كيفية قراءة مسرد املواضع
  . وباإلنكليزيةينطوي المسرد على أسماء المواضع مكتوبة بالعربية -١
 .يشير إلى موضع داثر أو غير مأهول(*) االسم الذي ينتهي بنجمة  -٢
) أو مذاهب(أسماء المواضع المأهولة ترافقت بمختصرات تعين مذهب  -٣

؛ الشيعة ).Mus، .مس(المسلمون، ويعني بهم السنة فقط : سكانها كاآلتي
سماعيليون ؛ اال).Nus، .عل(؛ العلويون، ويسميهم النصيريين ).Mu، .شي(
؛ الكاثوليك ).Gr. رو(؛ الروم األرثوذكس ).Dr. در(؛ الدروز ).Is، .إس(
؛ وأحياناً يرد المسيحيون عموماً ).Mar، .مو(؛ الموارنة ).Cath، .كا(
  .٢).Chr، .مسي(

  
                                                

 .١٣٩المرجع السابق، ص  1
؛ الدروز .)إس(؛ االسماعیلیون .)عل(لعلویون ؛ ا.)شي(؛ الشیعة .)مس(لسنة االمسلمون :  اعتمدنا المختصرات اآلتیة2
 ).المترجم( ،.)مسي(؛ المسیحیون عمومًا .)مو(؛ الموارنة ).كا(؛ الكاثولیك .)رو(؛ الروم األرثوذكس .)در(
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  ١مسرد أمساء املواضع

  
 .حتل النهاية الشمالية للبنانيو. يقع قضاء عكار في الجوار الجنوبي لقضاء الحصن

 المعروف  حول الخليجِاً وخصب شامالً، حيث يعتنق سهالًاً إلى البحر غربيمتد هلكن
ويتصل بعيداً في الداخل، بعد المنحدرات الشمالية ، " جون عكار"باسم 

، وهي غابة غالباً ما يعشش فيها للبنان، بمنطقة معروفة باسم الشعرة 
  .اللصوص

ا فيها في رحلتنا من الحصن إلى طرابلس، اتخذنا قرية الشيخ محمد، التي كنا توقفن
  .وهنا حصلنا على أسماء المواضع. نقطة مركزية لتعيين المواقع

   غريب الشيخ حممد- ١
 .Deir Delûm, Gr  .دير دلوم، رو، مس

Mus. الشيخ محمد، رو.  esh-Sheikh 
Muhammed, Gr. 

 Halba, Mus. Gr  .رو. حلبا، مس  .Bibnin, Mus. Gr  .رو. ببنين، مس

 ,Muhammera  .رو. محمرا، مس
Mus. Gr.  وينهالسم*  Es-Semmawîneh* 

 ,esh-Sheikh Tâba  .الشيخ طابا، رو
Gr.  قعبرين*  Ka’berîn* 

  *Tell Seb’al  *تل سبعل .ez-Zawârib, Gr  .الزواريب، رو

  *Kefr Melky  *كفر ملكي  .el-Kantarah, Mar  .القنطرة، مو

  *Mar Lîya  *مار ليا  .Mukŭrzela, Mar  .، مو٢مقرزال

 ,el-Humeireh  .رو. الحميره، مو
Mar.Gr.  زوق الباشا، مس.  Zûk el- Bâcha, 

Mus. 
 .Seisûk, Mus  .مو. سيسوق، مس

Mar.  القليعات*  el-Kulei’at*  

 .Mejdela. Mus  .مو. مجدال، مس
Gr.   ٣لقليعات، عرباخربة  Khirbet el- 

Kulei’at, Arabs  
  .el-Judeideh, Gr  .الجديده، رو  .el-Judeideh, Mus  .الجديده، مس
  .Menyârah, Gr  .منياره، رو  .Bŭrkâil, Mus  .برقايل، مس

                                                
 )المترجم. (حرصنا على بقاء األسماء تمامًا كما ھي واردة في األصل، بال أي تعدیل علیھا 1
 ).مترجمال(معروفة الیوم باسم بقرزال  2
 )المترجم(یقصد البدو  3
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  .Kerm ’sfûr, Gr  .كرم عصفور، رو  es-Sefîneh  ١السفينه
 .el-Mezra’ah, Gr  .مس. المزرعه، رو  *Tell ’Abbâs  *تل عباس

Mus.  
  el-Hâkûrah, Gr  .، رو٢الحاكوره  .el-Haissa, Nus  .الحيصا، عل
  .Arka, Gr’  .، رو٣عرقا  Tell Kerry, Nus  .تل كري، عل
 .Mâr Tûma, Mus  .رو. مار توما، مس  *Tell Bîby  *تل بيبي

Gr.  
 ,el-Mas’ûdîyeh  .المسعوديه، عل  .el-Bŭsîseh, Nus  .عل. البصيصه

Nus 
خربة الكراد، 

  .عل. عرب
Khirbet el-Kerâd, 

Nus, Arabs.  سه، عربالكنَي .
  .مسي. عل

el-Kuneiyiseh, 
Arabs, Nus. Chr.  

. السماقيات، عرب  Shâs, Nus  .شاص، عل
  .عل

es-Semâkîyât, 
Arabs, Nus,  

  ed-Dukeikeh, Nus  .الدكَيكَه، عل  .es-Saudah, Nus  .السوده، عل
 ,er-Rendesiyeh  .الرندسيه، عل    

Nus.  
  

   مشايل الشيخ حممد-٢
  

 ,el-Musheirifeh  .المشيرفه، رو
Gr.  الكويخات، عل.  el-Kuweikhât, 

Nus. 
 .Ernebeh, Nus  .مسي. ارنبه، عل

Chr.  عل. سعدين، رو.  Sa’în, Gr. Nus.  

. جورة برشا، عل
  .رو

Jûrat Bŭrsha, Nus. 
Gr.  تل الحميرا، عل .

  .رو
Tell el-Humeira, 

Nus. Gr.  

. الخرنوبيه، عل
  .رو

el-Khŭrnûbiyeh, 
Nus. Gr.  تل البيري، عل.  Tell el-Bîry, Nus.  

  .el-Hasana, Nus  .الحسنا، عل  .Jânîn, Gr. Nus  .عل.جانين، رو
 

                                                
 ).المترجم(غیر محددة الھویة الدینیة وال الحال العمرانیة في األصل  1
 )المترجم(معروفة الیوم باسم الحاكور،  2
 .١٧: تكتب أیضًا عرقھ، ربما ھي نسبة إلى العرقیین، تكوین 3
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   شرقي الشيخ حممد- ٣
. كروم عرب، عل  .ez-Zuweîny, Gr  .الزويتيني، رو

  .مسي
Kerûm ’Arab, 

Mus. Nus. Chr. 

خريبة الجندي،   .Heitela, Nus. Gr  .رو. هيتال، عل
  .مس

Khureibet el-
Jundy, Mus.  

. مي، مومزاح
  .رو

Mezâhimy, Mar. 
Gr.  كوشا، إس.  Kûsha, Is.  

  .Meshha, Mus. Gr  .رو. مشحا، مس  .Mŭsrin, Gr  .مصرين، رو
 ,Wâdy el-Hawar  .وادي الحور، رو

Gr.  حيزوق، مس .
  .روم

Haizûk, Mus. Gr.  

المزرعه،   .Serâr, Nus  .سرار، عل
  .مو.مس

el-Mezra’ah, Mus. 
Mar.  

  .es-Sueisy, Mus  .السويسي، مس  .Tuleil, Mar. Gr  .رو. تليل، مو
 ,el-Kuneiyiseh  .الكنَيسه، مسي  .Shŭrbîla, Gr  .شربيال، رو

Chr.  
جب المصال، 

  .عل
Jubb el-Musŭlla, 

Nus  كفر حرا، رو.  Kefr Hara, Gr.  

عمار البايكات، 
  .رو. مس

Amâr el-Bâikât, 
Mus. Gr.’  

  .Beldy, Gr  .بلدي، رو

 .en-Naura, Nus  . إس.النورا، عل
Is.  ص، مسيحمي .

  .عل
Humeis, Chr. Nus.  

  .Kŭty, Is  .قتي، إس  .el-’armeh, Nus  .العرمة، عل
 ,er-Rihânîyeh  .الريحانيه، عل  .es-Sefîneh, Nus  .السفينه، عل

Nus.  
 ,el-Ghuzeileh  .الغزيله، عل  .Bŭrbârah, Nus  .برباره، عل

Nus.  
 .et-Tŭlâ’y, Nus  .الطالعي، عل  .el-Mâlikîyeh, Gr  .المالكية، رو

 .Ain Tinty, turc’عين تنتا، ترك،   .Beit Melât, Mar  .بيت مالت، مو
Is.  
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  .إس
  .Ain ez-Zeit, Nus’  .عين الزيت، عل  .Bînu, Gr  .بينو، رو
  .Fsâkîn, Nus  .فساقين، عل  .Kŭbûla, Gr  .قبوال، رو

برج القريعه، 
  .مس

Burj el-kurei’ah, 
Mus.  لدغله، علا.  ed-Dŭghleh, Nus.  

. رو. بزبينا، مس
  .مو

Bzebîna, Mus. 
Gr. Mar.  دنكي، عل.  Denky, Nus.  

عين يعقوب، 
  .رو. مس

’Ain Ya’kôb, 
Mus. Gr.  إس. دلين، عل.  Delîn, Nus. Is.  

عش الشوحا،   .Ayât, Mus’  .عيات، مس
  .رو. عل

’Osh esh-Shûha, 
Nus. Gr.  

  .Beit Ja’lûk, Gr  .بيت جعلوك، رو  .ed-Dûrah, Mus  .الدوره، مس
  .el-Bâridy, Nus  .الباردي، عل  .Akkâr, Mus’  .عكار، مس

خربة الرمان، 
  .عل

Khirbet er-
Rummân, Nus.  النهرية، رو.  en-Nahriyeh, Gr.  

 ,Kabûr el-Bîd  .قبور البيض، عل
Nus.   ،عيدمون، روم

  ترك
’Aidemûn, Gr. 

Turk  

. العوينات، رو
  .مو

el-’Aweinât, Gr. 
Mar.  عل. رماح، رو.  Rŭmmâh, Gr. 

Nus.  

 ,esh-Sheikh Lâr  .الشيخ الر، عل  .Kefr Nûn, Mar  .كفرنون، مو
Nus.  

  .Andakîd,Mar’  .، مو١عندقيد  .Saidanâya, Nus  .صيدنايا، عل
  .el-Kubeiyât, Mar  .القبيات، مو  el-Jdeideh, Turk  الجديدة، ترك،

  .el-Bîry,Mus  .البيري، مس  .el-Mŭghrâka, Gr  .رو. المغراقا، مو
 ,es-Sindiyâneh  .السنديانه، عل

Nus.  دير جنين، مو.  Deir Jenin, Mar.  

  .el-Hedd, Mar  .الهد، مو ,Ain el-Ghâra’  .عين الغارا، عل
                                                

 )المترجم(اسھا المعتمد عندقت  1
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Nus.  
. المجدل، مس

  .رو
el-Mejdel, Mus. 

Gr.  منجز، مو.  Menjaz, Mar.  

  .en-Nufeiseh, Mar  .سة، موالنفيMemma’, Mar.    .ممنع، مو
  .Adbel, Gr’  .عدبل، رو  .Tâsha’, Mus. Gr  . رو. تاشع، مس

  سنديانة الكويسرا، 
  .ترك، مس

Sindiyânet el-
Kaweisïra, Turk. 

Mus. 
  .Jibra′il, Gr  .جبرايل، رو

  .ed-Dohr, Gr  .الضهر، رو    
  

   جنويب الشيخ حممد-٤
 ,el-Huweish  .الحويش، مس

Mus.  موايالت ،.  Eilât, Mus. 

خريبة الجرد، 
  .مس

Khureibet el-
Jurd, Mus.  رحبه، رو.  Rahbeh, Gr.  

  .Tekrît, Mus. Gr  .مو. تكريت، مس  .Deir Ebya, Chr  .دير ابيا، مسي
قريات الجرد، 

  .مس
Kureiyât el-Jurd, 

Mus.  ١دير عوزا  Deir ’Auza  

  .Mushmish, Mus  .مشمش، مس  .Kubei’ah, Mus  .قبيعه، مس
  .Fendîk, Mus  .فنيدق، مس  .Harâr, Mus  .حرار، مس
  *Merjahîn  *مرجحين

  .el-Kurneh, Mus  .القرنة، مس
مزرعة الجرد،     

  .مس
Mezra’at el-Jurd, 

Mus.  

  
  
  
  

                                                
 ).المترجم(الحال العمرانیة في األصل غیر محددة الھویة الدینیة وال  1
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  إيلي مسيث -٦
  ١"من احلصن إىل األرز فبريوت"

  
كان هدفنا وأمنيتنا أن ننطلق من الحصن وصوالً إلى األرز عبر ) ٥٧٠ص (

ولكن اعترضتنا عقبة كأداء في الحصول . األقسام الشمالية من لبنان، عبر عكار
كان يبدو لنا من الممكن اتباع . على معلومات حول الطريق الممكن اعتمادها

 Jisr el-Aswadباجتياز الجسر األسود  )  هذا ما لم نحصل عليه(الطريق المباشر 
ولكن . ناك نصعد تالل لبنان الكائنة خلفهالقائم في القسم الجنوبي من البقيعة، ومن ه

أحداً، في الحصن أو حوله، وال في الدير الذي قصدناه بعد الحصن، ال يعرف أي 
طريق في هذه األنحاء، وال أي طريقة لبلوغ عكار بغير اجتياز النهر الكبير عند 

نا قال ل.  الكائن على مسافة أربع ساعات إلى الغربJisr el-Abyadالجسر األبيض 
ولم . جميع رهبان الدير بأن الطريق الوحيد الممكن إلى األرز يمر عبر طرابلس

نكن في حينه مدركين أن القس تومسون الذي كان في عكار في تشرين األول من 
 وهو Burj es-Safita والذي رغب باالنتقال شماالً إلى برج صافيتا ١٨٤٥العام 

ط الجبل واالتجاه غرباً لمدة ساعتين على مرآه مباشرة إلى الشمال، اضطر إلى هبو
كانت الطريق التي اتبعها . ونصف حتى يجتاز النهر الكبير عند الجسر األبيض

عبارة عن هبوط مستمر على الصخور المتجمعة أكمواماً في مناطق غنية بشجر 
لقد اضطر إلى السير غرباً كل هذه المسافة . البلوط المغضن والقصير والسميك

يان السحيقة التي تتخلل المنطقة من الشرق إلى الغرب، حيث ال توجد ليتفادى الود
 .٢أي طريق، وحيث تشق األنهار مجراها بقوة إلى السهل

عند ذلك لم يكن لنا بد من العبور إلى الجسر األبيض لنصعد من هناك في الجبال 
  .عند أول فرصة مناسبة

                                                
 Later Biblical Researches in Palestine and in the adjacent regions, a Journal of: المرجع 1

Travels in the year 1852, by E. Robinson, E. Smith, and others, Berlin, 1856; Section XIII, 
“From el-Hosn by way of the Cedars to Beirut”. 

من "، ٧العنوان اآلتي مباشرة، الرقم : W. M. Thomson in Bibliotheca Sacra, 1848, pp. 21, 22:  راجع 2
  .وفیھ مقتطفات من روایة طومسن عن رحلتھ" ١٨٤٥بیروت إلى حلب في العام 
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الربع صباحاً، وهبطناً غادرنا قلعة الحصن في الثامنة و:  حزيران١٤االثنني 
في هذا الجزء من الوادي ثمة منفرج واسع، . منحدراً حاداً باتجاه الشمال الغربي

اتجاهنا الشمالي الغربي أدى بنا إلى واد ضيق يقع فيه ) ٥٧١ص . (حسن الزراعة
يقوم الدير على المنحدر الشمالي، في موضع قليل . Mar Jirjisدير مار جرجس 
ويقابل . تمر الطريق فوق الدير وتلتف حوله. طه بساتين الزيتوناالرتفاع حيث تحي

وصلنا الدير في الثامنة . الدير جنوباً تالل عالية، تغطيها خضرة أشجار البلوط
وبينما كنا نجري بعض التحقيقات مع عربي صادفناه، خرج إلينا ثالثة .  دقيقة٥٥و

لدعوة، فقدموا لنا فوراً لبينا ا. أو أربعة رهبان ورجونا لنترجل وندخل ديرهم
. كانوا في غاية التهذيب. ورجوناهم بأسف أن ال يعدوا الفطور لنا. العصير والقهوة

مدخل الدير الرئيسي يمر عبر . هذا الدير مبني بحجارة ضخمة، هائلة وقوية جداً
يقيم في الدير حالياً حوالي العشرين راهباً، . باب يكاد ارتفاعه ال يبلغ أربعة أقدام

 دقيقة، ثم تابعنا هبوطنا في ٢٥توقفنا هناك حوالي . ١لكن كثيرين منهم غائبونو
  .الوادي المعروف أيضاً باسم مار جرجس

، هو أهم أديار Mar Jirjis el-Humeiraهذا الدير العظيم، دير مار جرجس الحميرا 
سورية وأكثرها شهرة في شمال سورية؛ وتعرفه العامة بالمعجزات التي حصلت 

عائداته وفيرة، وتأتيه التبرعات من .  وبقربه كروم العنب وبساتين الزيتون.فيه
وهو يقدم مجاناً بالمقابل للمسافرين . جميع أنحاء سورية واألناضول وجزر اليونان

ولكونه . والرحالة والحجاج كل أنواع الطعام، وفي الغالب الرز والخبز والزيتون
وكذلك بين حمص وطرابلس، فهو مقصد على الطريق الكبرى بين حماة وطرابلس، 

، شهد فيه بكنغهام حشداً عظيماً من الناس الذين ١٨١٦في أيار . ٢الكثير من الزوار
أتوا يحجون من كل المنطقة، كما من دمشق وحلب، وليشاركوا في االحتفال في 

وفي نفس الوقت تقوم في الدير وبرعايته سوق كبيرة حيث تباع . مار جرجس
  .٣ماط السلعوتشترى كل أن

                                                
 .Burckhardt, Trav. In Syria, p. ، لم یكن فیھ غیر كاھن وثالثة رھبان فقط١٨١٢عندما زاره بوركارد عام  1

 .مقتطفات عن ھذه الرحلة..." منتخبات التواریخ"راجع في مكان آخر من . 159
 .١٦٠-١٥٩بوركارد، المرجع السابق، ص  2
 .Buckingham, Arab Tribes, p. 504: راجع 3
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لربما كان هناك . ١لقد قيل مسبقاً لبوركارد أن الدير بني في نفس وقت بناء الحصن
  .٢شك في هذا الكالم، فهل ثمة كالم أكثر دقة في ذلك

 دقيقة، سائرين باتجاه قعر الوادي، ٢٠تركنا الدير في الساعة التاسعة و) ٥٧٢ص (
، Fauwâr ed-Deirوار الدير  دقيقة إلى نبع غزير، معروف باسم ف٢٠لنصل في 

يخرج هذا النبع من كهف صغير بمدخل ضيق، من على المنحدر ". نبع الدير"و
كان النبع اليوم هادئاً، ولكنه كان منبعثاً في اليوم . الصخر هنا كلسي. الشمالي
تفحصنا مجرى الماء في الوادي وقنوات ري حقول الدير في قعر الوادي؛ . السابق

وفي مدخل الكهف كان ثمة غدير . رها جميعاً تجري بكميات كبيرةفكانت المياه عب
صغير يغور إلى األسفل؛ وكان يسمع صوت المياه القليلة المتساقطة خلف 

أخبرنا . تنخفض أرض الكهف بين ثالثة وأربعة أقدام عن وجه األرض. الصخور
اع تختلف فأوقات االنقط. الرهبان وأهل المنطقة أن هذا النبع غير عادي مطلقاً

يفيض النبع أحياناً مرتين أو ثالث في . باختالف مواسم المطر والجفاف في العام
األسبوع، وفي هكذا مواسم يستمر فائضاً ساعتين أو ثالثة، وأحياناً يستمر لعشرين 

يدل قاع الوادي على وجود مجرى . أو ثالثين يوماً منقطعاً ليعود فيفيض لمدة أطول
  .٣بات النبعكبير يتغير تبعاً لتقل

كما أن . ٤سمع بوركارد عن النبع داخل الدير ولكنه لم يدرِ أنه مر به مباشرة
كان السيد تومسون الذي مر من هنا . ٥بوكنغهام مر بهذا النبع ولكنه لم يسمع به

  . ٦، أول من وصفه، وربطه بالنهر السبتي الذي تحدث عنه جوزيفوس١٨٤٠عام 
                                                

 .١٦٠بوركارد، مرجع سابق، ص  1
 ھو نفسھ دیر Deir Abi'l Kodesدیر أبي القدس  أن الدیر العظیم الذي یسمیھ الواقدي Ockleyلقد افترض أوكلي  2

 Lord Lindsay's: كذلك. Hist. of the Saracens, Bohn's, edit I. pp. 164-168: راجع. مار جرجس الحالي
Letters, 4th. Edit., p. 317, and  note p. 436؛ و :Ritter, XVII, p. 844 . یقول أوكلي نقًال عن الواقدي أنھ

ة عمر، حوالي منتصف القرن السابع، أقیم احتفال كبیر في الدیر المذكور، وفیھ كانت ابنة حاكم طرابلس في زمن الخلیف
 فارس مسلم، ٥٠٠لقد تم اعتقال الجمیع من قبل . وعریسھا ھناك، مع مرافقة كثیرة، للزواج على ید كاھن الدیر الجلیل

في ھذا الموقع دیر مار .  الدیر یقع بین طرابلس وحرانُیقال أن. وتمت مصادرة كل ما في الدیر ومعھ العروس أیضًا
ولكن عندما ُیقال أن التعزیزات وصلت من دمشق في نفس الیوم، یصبح علینا البحث عن الدیر في . جرجس موافق تمامًا

  .موقع آخر، أو اعتبار كل الحكایة أسطورة
النبع األساسي كان جافًا أو میاھھ تحولت إلى  ":خرج بوكنغھام الذي رأى مجرى الوادي في وقت جفاف النبع باآلتي 3

 .Arab Tribes, pp. 505, 606؛ "اتجاه آخر
 .١٦٠مرجع سابق، ص  4
 .٥٠٥مرجع الحاشیة ما قبل السابقة، ص  5
 .W. M. Thomson in Silliman's Journal of science, second- ser. Vol. II, nov. 1846, pp: راجع 6

305-310. 
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حلته من بيروت إلى إنطاكية شاهد نهراً بين  أن تيتوس في ر١يروي جوزيفوس
؛ كانت طبيعة هذا النهر Raphanæaفي مملكة أغريبا ورفنية  Arcæa 'Arkaعرقة 

وبالرغم من أنه كان نهراً كبيراً وتدفقه سريع، فهو قد تنقطع ماؤه . تستأهل تذكره
ا في األيام ومن ثم يعود الماء للجريان في اليوم السابع كم.  أيام٦في الربيع لمدة 

يشير بلين على . هكذا كانت طبيعته دوماً، ولذلك عرف باسم النهر السبتي. السابقة
 ٢األرجح لهذا النبع، وإن قلب ترتيب الزمن، فجعله جافاً يوم السبت اليهودي

Jewish Sabbath...  
فالتدفق . مهما قيل فمن األرجح أن النبع كان على ما هو عليه اآلن) ٥٧٤ص (

. ع كان مجرد اعتقاد شعبي، أو بساطة شعبية، وهكذا سذاجة ما تزاال قائمةواالنقطا
 ميالً، السيد تومسن أن النبع ٢٠فلقد أخبر شيخ نصيري مسن، يقيم على حوالي 

  ...٣يتدفق مرة في األسبوع، يوم الجمعة، معادل السبت عند المسلمين
 دقائق ١٠في العاشرة و دقيقة وتجاوزنا قعر الوادي ٥٥غادرنا النبع في التاسعة و

وبدأنا بصعود السفح الجنوبي، تاركين الوادي المستمر باتجاه الشمال الغربي إلى 
لما بلغنا القمة العريضة بدت أمامنا رؤية واسعة على الساحل حتى . السهل الكبير

الحرف الذي يحد . كان البحر يبعد عنّا مسافة ثالث إلى أربع ساعات. طرابلس
ل الغربي والذي عبرنا من خالله اآلن، يهبط من الشرق هبوطاً حاداً البقية من الشما

نحو ذلك الوادي؛ أما من الغرب فهو يهبط متدرجاً وعبر تالل متعرجة بين هبوط 
.  قدم٧٠٠ إلى ٦٠٠وصعود، وبذلك يكون السهل الغربي منخفضاً عن البقيعة من 

المنخفضة المتجهة غرباً تحول اتجاهنا إلى الجنوب الشرقي بعد اجتيازنا التالل 
 دقيقة، صارت قرية شالوح ٤٥في العاشرة و. وبينها الوديان الخفيفة االنحدار

Shelûhبعد عشرة دقائق رأينا برجاً منفرداً .  بعيدة إلى يسارنا مسافة نصف ميل
  .على تلة تبعد عن يسارنا مسافة ميل

 دقائق ما ١٠العاشرة وبعبورنا وادياً قليل العمق صادفنا بالقرب من نهايته، في 
تحت التل، إلى الشمال، . Tell el-Haushيشبه التل إلى الغرب يسمى تل الحوش 

                                                
1 Jos. B. J. 7. 5. 1. 
2  Plin, H. N., 31. 18: “In Juduea rivus Sabbatis omnibus Siccatur”"  . ال یعود االسم إلى السبت

 .Phonizier, I, p. 666الیھودي، وال باألحرى إلى االسم العبري لساتورن، وال على األقل إلى أسطورة فینیقیة؛ 
 .Silliman's Journal, ib. p, 310: راجع 3
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 يسيل منه مجرى ماء في Neba’ el-’Arûsثمة مستنقع ونبع باسم نبع العروس 
قمنا بالتفاف من األعلى حول . السهل يتجه إلى الجنوب الغربي حتى النهر الكبير

 إلى سهل مرتفع يمتد نحو الجنوب، وينتهي بالغرب والجنوب الجهة الغربية فخرجنا
ويتخلل غربيه نحو البحر تالل . الغربي بسهل منخفض يمتد حتى النهر الكبير

استمر سيرنا باتجاه الجنوب الغربي، وعلى يسارنا هضبة من . ووديان منخفضة
سافة على م Kefr Rîsh دقيقة كانت قرية كفر ريش ٢٥ و١١في الساعة . التالل

نصف ميل إلى يسارنا، وهنا قال مرشدنا أنها تشكل الحد بين منطقة الحصن 
  .وصافيتا

أحد أخصب ) ٥٧٥ص ( إنحدرنا إلى السهل األوطأ، فوجدته ١١,٥٠في الساعة 
أرضه من التربة السوداء الغنية، والسهل مغطى . وأغنى ما رأيت حتى اآلن

لقطن وبمساحات من العشب وهو ما بالغالل الوفيرة من القمح والذرة البيضاء وا
 على Mesaidehفي الثانية عشرة كان هناك جدول وقرية مصيده . يزال أخضر

 دقيقة شاهدنا، على يسارنا أيضاً وعلى مسافة ١٥بعد . ١مسافة ميل على يسارنا
بلغنا في الساعة . Burj el-Maksûrربع ميل، جدوالً آخر وقرية برج المكسور 

يسيل في قناة عميقة وبجوارها نبات الدفلى وأشجار الدردار،  جدوالً أكبر ١٢,٣٥
كانت زهور الدفلى كثيفة هنا، كما . حيث توقفنا ساعة لتناول الغداء وطلب الراحة

، Jisr el-Abyadهنا، على مسافة ساعة وربع من جسر األبيض . على طول الجدول
. ٢دول الفائض بمياهه، طيلة الليل بكامله بفعل الج١٨١٢احتُجز بوركارد في آذار 

السهل هنا بعرض ميل ونصف، وهو متجه إلى الجنوب والجنوب الغربي نحو 
على يسارنا تقع قرية كفر ، وإلى الغرب، نحو البحر يمتد سهل أعلى. النهر الكبير

 على مسافة ميل على منحدر التالل؛ وعلى مسافة نصف ساعة Kefr Sa’rîdصاريد 
، التي ال نراها بين Suth el-Afrîtوس العفريت في نفس االتجاه، تقبع قرية س

، esh-Shârehلقد اجتزنا اآلن منطقة صافيتا إلى منطقة أخرى تسمى الشعره . التالل
  .وتقع بين صافيتا وعكار

                                                
 ,.BibL. Res. 1st., edit., III, App.  الواردة في لوائحنا السابقة التي یقطنھا التركمانBesaidaبصیدا لعلھا  1

182. 
2 Trav. p. 161. 
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 على يسارنا على Semikeh، فكانت قرية سميكه ١,٣٥انطلقنا مجدداً في الساعة 
 دقائق، على يسارنا بالضبط ٥ووفي الثانية . ١,٥٥بعد ميل ونصف، في الساعة 

كان الحصاد في أوانه في . Neba’ esh-Shârehنبع صغير رائع، يسمى نبع الشعره 
ثم رأينا الناس . هذه الحقول، والحنطة مكدسة هناك لتتم دراستها في الوقت المالئم

 نا دقيقة وصل١٥في الثانية و. تحمل على ظهور الجمال والحمير مثل هذه األكوام
بعد فترة خرجت . الجسر األسودعلى  حمص عبر البقيعة  اآلتية منطريقال ىإل

الطريق من السهل الغريني، وما أن طوينا منطقة حتى وصلنا إلى النهر الكبير 
كانت قرية . يخرج من بين قمم موازية تقريباً لبعض الوقت للمسار الذي قطعناه

. ار نصف ساعة فوق الجسر على الضفة اليمنى، بعيدة مقدel-’Oreimehالعريمة 
اجتزنا . يتقاطع جسر األبيض عمودياً مع الطريق، من األسفل واألعلى على السواء

.  دقيقة، بعد أن مررنا بقافلة من الجمال توقفت هناك للراحة٤٥الجسر في الثانية و
تستمر الطريق إلى . ١الجسر حديث، يشبه جانبي سقف يستند إلى قنطرة مرتفعة

وبعد نصف ميل من الجسر تقريباً، . الوقت، على يسار النهرطرابلس، لبعض 
، وخان كبير في حال من Wely of Sheikh ’Aiyâshنصل إلى ولي الشيخ عياش 

  . الخراب
، وباسم الجسر Jisr Sheikh ’Aiyâshيعرف الجسر األبيض باسم جسر الشيخ عياش 

بالرغم من أن و) ٥٧٦ص (مجرى النهر واسع وعميق؛ . Jisr el-Jedîdالجديد 
كمية المياه اآلن ليست كثيرة، فعناك عالمات واضحة على أن النهر في الفصل 

وفي الحقيقة، كانت القوافل قبل . الممطر يصبح سيالً جارفاً يحفر طريقه إلى البحر
. ٢رفع هذا الجسر تعسكر لمدة أسابيع على ضفة النهر، قبل أن تتمكن من اجتيازه

د الكبرى الفاصلة لبنان وفينيقيا عن المنطقة األبعد شماالً؛ يشكل النهر الكبير الحدو
 القدماء، الذي يصفه سترابون Eleutherusوهو بحد ذاته يطابق بالكامل إلوتيروس 

  .Cœlesyria ٣بطريقة مشابهة باعتباره الحد الشمالي لفينيقيا وسورية المجوفة

                                                
 .١٦١یوم مّر علیھ بوركارد، كان مجرد جسر مدمر؛ مرجع سابق، ص  1
 .١٦١المرجع السابق، ص  2
". أرطوسیة، نھر إلوتیروس... طرابلس: Comp. Plin, H. N. 5. 17، و Strabo, 16. 2, 12. p. 753: راجع 3

یقترح موفرز . .Ritter, XVII, p. 819 et suivو . ٣٠، ١٢، ١مكابیون "من المرجح أن نفس إلوتیروس وارد في 
Movers التي سادت عبادتھا في فینیقیا، " كبیري"ربما یكون مشتقًا من " العظیم" أن اسم الكبیرdie Phönizier, I, 
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؛ وبها تلتقي، كما سبق لقد كنا في رحلتنا حتى اآلن نسير على طريق حماة طرابلس
ورأينا، الطريق اآلتية من حمص عبر البقيعة حيث تتحد الطريقان عند الجسر 

كان النهر . وجميع القرى التي صادفناها حتى اآلن تقع في مقاطعة الحصن. األسود
الكبير منذ القدم يفصل منطقة الحصن عن منطقة عكار في الجنوب؛ وتضم عكار 

 وتمتد إلى البحر؛ أما الحصن ففي غربيه منطقتا صافيتا القسم الشمالي من لبنان
  .والشعره

، ومن هناك كنا نأمل، كما قيل لنا، أن نجد Heitelaكان هدفنا بلوغ قرية هيتال 
وهكذا تابعنا سيرنا على طريق طرابلس حتى الساعة . طريقاً مؤدية إلى الجبال

مباشرة إلى قرية الشيخ محمد الثالثة، حيث اتجهنا إلى الجنوب على الطريق المؤدية 
Sheikh Muhammed . في ذلك الوقت كانت قرية جورة برشاJûrat Bŭrsha  على

كانت الطريق متشعبة، فاتجهنا إلى الجنوب والجنوب .  دقيقة٢٠يسارنا مسافة 
 دقيقة ٢٠في الثالثة و.  دقيقة، ثم اتجهنا جنوبا١٥ًالشرقي، نحو هيتال حتى الثالثة و

 دقيقة قرية ٣٠على يسارنا، وفي الثالثة و Sharahmarînير حميرين تركنا قرية ش
، والقريتان بين جورة برشا وهيتال، وقضينا حوالي العشرين دقيقة Serârسرار 

ولما هبطنا منحدراً أدى بنا إلى سهل ضيق بدت لنا هيتال على المنحدر . على التالل
السهل حيث كان العديد من أهل  دقيقة مرتفعاً في ٤٠بلغنا في الثالثة و. المقابل

ولقد أكد لنا هؤالء جميعاً أنه ال توجد في القرية طريق . القرية منهمكين في العمل
وهكذا لم يعد لنا مناص غير االتجاه إلى قرية الشيخ . تؤدي إلى الجبال العالية

  .محمد
ونما اتجهنا اآلن إلى الجنوب الغربي على طول السهل الضيق متنقلين بين الحقول د

في الرابعة وخمس . وجود طريق معينة، حتى التقينا بطريق هيتال الشيخ محمد
على يميننا على مسافة ميل واحد؛  Sa’dînكانت قرية سعدين ) ٥٧٧ص (دقائق 
هنا .  على يسارنا بمسافة نصف ميل’Jâmia دقائق كانت قرية الجامع ١٠وبعد 

. حمد التي كنّا قد تركناها سابقاًالتقينا بالطريق المباشرة من الجسر إلى الشيخ م
 دقيقة بدت لنا، ٤٥صار اتجاهنا اآلن إلى الجنوب والجنوب الغربي، في الرابعة و

                                                                                                                        
p. 666. cop. 651 sq. یروي . مالئمة تمامًا بدونھ" الكبیر"؛ تبدو األمور بھذه الطریقة على شيء من التكلف، فصفة

 .H. N., 9. 12بلین ان نھر إلوتیروس یعج بالسالحف في بعض فصول السنة، 
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 على تل في السهل Tell ’Abbâsعلى يميننا بمسافة نصف ميل، قرية تل عباس 
من نهر الكبير إلى الجنوب تتبع الطريق سفح التالل، أو . تبدو فيه بعض اآلثار

، والسهل الكبير Jebel ’Akkârامتدادات الجبل المسمى هنا جبل عكار باألحرى 
  .على يميننا

 دقيقة بلغنا نهر عكار الذي يخرج من واد بين التالل على يسارنا ٥٥في الرابعة و
تابعنا . ثمة قناة ممدودة إلى جهة الشمال ألغراض الري. ليتجه من هنا نحو الشمال

 لمسافة قصيرة حيث صادفنا سداً صغيراً أقيم طريقنا على الضفة اليسار للنهر
صناعة . وجدنا هنا أيضاً بناء للحرير بدوالب تحركه الماء. لتحويل المياه إلى القناة

على مسافة ميل على يسارنا، عند . الدوالب غير متقنة بألواح تلعب دور السواعد
 Khureibetي مخرج الوادي، وعلى الضفة الجنوبية للنهر، تقع قرية خريبة الجند

el-Jundy عرف النهر هناك باسم نهر الخريبة، وعندما يبلغ الغرببقلعتها القديمة؛ ي 
 ١، حيث توجد قرية بنفس االسمNahr el-Hîsaفي البعيد يعرف باسم نهر الحيصا 

el- Hîsa . قال أن المياه التي تسقي الحقول تأتي من عكار على مسافة خمس أوي
  .٢ست ساعات
 إلى األمام وبالتفافنا حول التالل، وصلنا في الخامسة والنصف إلى مسيل مع تقدمنا

لم . الشيخ محمد) قرية كبيرة(خفيف، على جهته الجنوبية فوق الهضبة وجدنا بلدة 
كان . نرغب بالتسلق إلى القرية، فعسكرنا في الوادي، بالقرب من عين ماء خفيفة

كنا نشاهد من . ة أو خمسة أميالالبحر على مرأى بصرنا على مسافة حوالي أربع
خيمتنا بناء مربعاً بأبراج على الزوايا، في السهل على مسافة حوالي نصف ساعة 

 درجة ٥٠، وموضعه على الخريطة Kulei’âtأو أكثر من البحر، ويسمونه قليعات 
ربما تبعد عنا قرية . وهي تقع على مسافة ساعتين شمالي نهر البارد. ٣غرباً

  . غربا٧٠ً ساعة، في موضع على الخريطة Semmawînehسموينه 

                                                
 .Dr. De Forest Ms: تقع قریة الحیصا على مسافة ساعة مباشرة على الطریق من جسر األبیض إلى طرابلس 1

Letter. 
 Bibliotheca؛ وتم وصفھا في )١٨٤٥األصح  (١٨٤٦قام السید تومسون بزیارة مدینة عكار المدمرة في العام  2

sacra, 1848, pp. 19-21 .یخرج نھر عكار من جوارھا، ویتدفق عبر ودیانھا. 
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اليوم بيوتها مبنية بالحجارة البركانية السوداء، وذلك  ناها التي عبرةبيقرالرى قكل ال
  .تعود المنطقة ثانية كلسيةلكن من هذه النقطة جنوباً، . بحكم طبيعة المنطقة

ة، أو بجانب الطريق شجيرة كبير) ٥٧٨ص (هناك بين الحدائق تحت خيمتنا 
كانت جميلة للغاية ومليئة باألزهار؛ شاهدنا شجيرة . باألحرى شجرة دفلى بيضاء

صغيرة من نوعها في باحة منزل القنصل البريطاني في دمشق؛ وكانت زوجته 
بينما هنا فأزهارها رائعة . تعتبرها أمراً عظيماً لندرتها وصعوبة الحصول عليها

  .ووفيرة، وال أحد يهتم بقيمتها
لقد أحبط تماماً هدفنا بالذهاب مباشرة من الحصن إلى األرز :  حزيران١٥اء، الثالث

لم نكن قادرين ال على العثور على الطريق، وال على . عبر جبال لبنان الشمالية
فكل من سألناه خالل طريقنا أكد لنا ما قاله الرهبان بأن . السماع عنها من أحد

  .سالطريق الوحيدة إلى األرز تمر عبر طرابل
وخطر لنا أن ننطلق من الشيخ محمد إلى بلدة عكار عبر قرية جبرايل، على 

ولكن الوقت داهمنا ألنه يتوجب علينا أن نكون في . الطريق التي سلكها تومسن
ولقد علمنا أن الطريق من عكار إلى األرز . بيروت يوم السبت على أبعد تقدير

وهكذا . م يوماً ونصف اليومتستغرق ثالثة أيام، بينما الطريق األخرى تستلز
تراجعنا مرغمين عن تحقيق هدفنا عبر عكار، وقررنا البقاء ما أمكن بالقرب من 
سفح الجبال لنصل إلى طريق طرابلس األرز، بعيداً ما أمكن عن المدينة، وذلك 

أسفنا الحقاً ألننا لم نحاول على األقل العبور . على أمل اختصار الطريق الطويلة
  .كننا وجدنا أننا كسبنا بعض الوقت بتحاشي طرابلسمن عكار، ول

 دقيقة، وتابعنا السير باتجاه ٢٥انطلقنا من معسكرنا تحت الشيخ محمد في السادسة و
الجنوب الغربي على طول سفح التالل؛ كان موضع تل عرقا منحرفاً قليالً نحو 

تالل، هي ثمة أربع قرى بين هذه ال. الداخل ليشكل نوعاً من مدرج على يسارنا
 دقيقة على بعد ٣٥في السادسة و Halbaحلبا : على التوالي تبعاً للوقت والمسافات

 دقيقة على بعد نصف ميل؛ ٤٥في السادسة و Sheikh Tâba؛ الشيخ طابا ١ربع ميل
 دقيقة على بعد ثالثة أثمان الميل؛ منيارة ٥٥ في السادسة وez-Zawârîbالزواريب 

                                                
 .مذكورة عند أبو الفدا، راجع الحاشیة السابقة 1
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Menyârahوالسهل على . قائق على مسافة ثالثة أرباع الميل في السابعة وخمس د
 ١يميننا يلتف بالتفاف الخليج الممتد شمالي طرابلس، والمعروف باسم جون عكار

Jun ’Akkâr.  
المدينة . آثار المدينة قليلة.  دقيقة بلغنا عرقة على التل المذكور٢٠في السابعة و

أكوام البقايا . سهل والجبلالتي كانت قائمة إلى الشمال على الهضبة تشرف على ال
التي رأيناها تتكون اآلن بمعظمها من األحجار العادية، ما يدعو إلى استنتاج أن 

أجزاء ) ٥٧٩ص (رأينا بين الركام . المنازل القديمة بنيت من مثل هذه الحجارة
التل على ارتفاع مائة قدم، سطحه منطقة مستوية من . مختلفة من أعمدة الغرانيت

هناك آثار لحائط على األجزاء . و ثالثة، وهي محروثة ومزروعةهكتارين أ
الشرقية والجنوبية الغربية، وربما في أمكنة أخرى، وعثرت على أجزاء من عمود 

لم نالحظ شيئاً غير ذلك . الغرانيت الرفيع، وصهاريج محفورة باتقان في الصخر
في القاعدة . حظناها تحتعلى القمة، ما عدا أكوام الحجارة العادية مثل تلك التي ال

الجنوبية للتل يجري نهر عرقة آتيا من الجبال فوقه ويسرع على طول قناته 
  ...٢الصخرية نحو البحر

تقع قرية عرقة الراهنة شرقي التل؛ وإلى البعيد على يسار ضفة مجرى الماء قرية 
 Kerm، وأبعد بقليل إلى األعلى على اليمين قرية كرم عصفور Hâkûrahالحاكوره 

’Asfûr.  
 من أول الرحالة الحديثين الذي زار عرقة في Dr Shawشو . كان د) ٥٨١ص (

 على هذه الطريق في العام Pocockeمر بوكوك . ٣ ولفت النظر إليها١٧٢٢العام 
، ويذكر نهر عرقة ويفترض أن المدينة ال بد قد  استندت عليه، ويظهر أنه ١٧٣٨

أن أحداً لم يسمع بعرقة قبل بوركارد من يبدو . ٤لم يكن لديه فكرة أوسع عنها

                                                
 .Pococke, II, i. p: راجع. یمتد ھذا السھل الرائع على طول الساحل مقابل صافیتا وعلى مسافة ما من نھر األبرص 1

204; Thomson in Miss. Herald, 1841, p. 98. 
لم نتوقف طویًال في وصف سمیث لعرقة، خصوصًا ألن األبحاث الراھنة حول عرقة تجاوزت بكثیر مجرد مالحظات  2

 ).المترجم. (الرحالة السطحیة غالبًا
3 Travels, Lond. 1757, p. 270. 
4 Pococke II., p. 205.. 
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زار السيد . ١الرحالة الذين يتبعون اليوم طريقه، لكن ما وضعه عنها مختصر جداً
  .٢، وقدم وصفاً مفصالً عنها١٨٤٦تومسون عرقة في العام 

 بشكل صحيح ترتيب األنهار الخمسة األساسية Pocockeقدم بوكوك ) ٥٨٢ص (
على مسافة ساعتين وربع من طرابلس يقع . ٣ابلسالتي تصب في البحر شمالي طر

هي على األرجح . ٤نهر البارد؛ شمالي الموقع يوجد خان وفوقه آثار مدينة واسعة
أرطوسية التي ال يصفها الجغرافيون القدماء بدقة، ولكن يبدو انها كانت بين 

اعة ويليه نهر عكار في س، النهر القادم بعد ساعة هو نهر عرقة. ٥طرابلس وعرقة
  .٦ونصف، والنهر الكبير بساعة منه، وبعده بساعة واحدة النهر األبرص

. تركنا جسر عرقة في الساعة الثامنة، صعدنا ضفة النهر الحادة والعالية إلى السهل
 دقيقة، على يسارنا ٢٠في الثامنة و. بقيت طريقنا على طول السهل بمحازاة التالل

في الثامنة .  تبعد مسافة نصف ميل على تل، وهيDeir Delûmقرية دير دلوم 
 دقيقة وصلنا إلى موضع تفترق فيه الطريق؛ يؤدي اليمين مباشرة إلى ٣٥و

 Jebelطرابلس؛ أخذنا مفرق اليسار لنجتاز المنبسط األعلى الكائن شرقي جبل تربل 

Turbul . عرف الوادي باسم واديوجدول صغير، ي مباشرة بعد المفترق يوجد واد
، وهي قرية على مسافة نصف ساعة إلى األعلى على جوانب Bŭrkâilبرقايل 

في التاسعة . هذه القرية هي مقر السلطة في هذه الناحية. الوادي وغير مرئية
، وصارت الجداول Wady Jâmûsصادفنا جدوالً آخر، ينحدر من وادي الجاموس 

 دقائق ١٠في التاسعة و. تتكرر منحدرة من الجبال ما جعلني أتوقف عن تسجيلها
في . قريبة على يسارنا، الطريق هنا تؤدي أيضاً إلى طرابلس Bibnînقرية ببنين 
 درجات إلى ١٠ دقيقة تركنا الطريق وانعطفنا باتجاه الجنوب و٢٥التاسعة و

 دقيقة بلغنا طرف وادي نهر البارد ٤٠في التاسعة و. الغرب، على سفوح التالل
                                                

1 Burckh. Trav. p. 162 .سمى بوركارد نھر عكار باسم نھر الخریبة فقط؛ وكتب نھر عرقة  باسم وادي عكا. 
2 Biblioth. Sacra, 1848, pp. 15-17. 
3 Vol. II. i. p. 204, 206. 
4 W. M. Thomson, ib, p. 14. 
بیبلوس، : نوبالمدن الست األساسیة ألبرشیة بیروت في والیة تیودوسیس األصغر ھي بالترتیب اآلتي من الج 5

 Le Qnien Oriens Christ, II. 815. See .: ؛ راجع)طرطوس(البترون، طرابلس، أرطوسیة، عرقة، أنتارادوس 
above, p. 580 

6 W. M. Thomson, in Biblioth. Sacra, 1848, p. 14 .أیضًا في :Miss. Herald, 1841, p. 97 . یضع
 .Journ. Mrch 8 th موندریل نھر األبرص جنوبي النھر الكبیر؛
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كانت المياه عميقة وسريعة .  دقيقة٤٥ والعميق، واجتزنا مجرى الماء في التاسعة
وكاد الحمار الصغير لمرشدنا أن تبتلعه . الجريان متدفقة على المجرى المبحص
 الدفلى بكثافة، يحيط مجرى الماء نباتُ. الماء، فخرج كالجرذ الغارق في المياه

. ويقال أن كمية المياه في النهر فاقت هذه السنة في هذا الفصل أي كمية أخرى
ويقال أنه ينبع من سفح أعلى قمة . لماء فيه مضاعف اآلن، كما في النهر الكبيرا

-Neba’ elها هو نبع غزير يسمى النبع المسحور . Sû ١في لبنان فوق قرية صو

Mas-hûrتزوده الثلوج بزوبانها فيصبح غزيراً مبكراً في الربيع ومطلع الصيف ، .
ص (نا مجرى الماء المزبد كما يخرج من أبلغنا مرشدنا أنه قادر على أن يرى ويري

في هذا الفصل نهر البارد يضاعف حجمه مرتين عن حاله في الشتاء . النبع) ٥٨٣
  ...٢وهو يشكل الحدود الجنوبية لقضاء عكار. والصيف

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ؟Sûما ھي ھذه القریة المكتوب اسمھا  1
 .Trav., p. 271اعتبر شو نھر البارد بمثابة نھر إلوتیروس القدیم،  2
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  لة القس تومسنرح - ٧
  ١٨٤٥ يف العام ١من بريوت إىل حلب

 قدمه الرحالة الغربيون من  لعل هذا النص من أكثر ما:على سبيل التقدمي
) مبشر بروتستنتي في بيروت(معطيات حول عكار التي تجول فيها القس تومسون 

ثم بلغ مدينة عرقا التاريخية ووصفها . من نهر البارد حيث عاين موقعه وجواره
ومن . بشيء من التفصيل، وصعد من هناك ليقضي ليلته األولى في بلدة جبرايل

 والعيون وبينو وقبوال، ليستضيفه بعد ذلك محمد بك هناك مر في بيت مالت
وبعد ذلك ينتقل إلى عيات . في بلدة البرج التي يسميها برج القريعيه) المرعبي(

حيث عاين موقعاً أثرياً فيه عجول نحاسية، ومنها إلى بلدة عكار فيصفها مستخلصاً 
وتابع . بل فخرالدينمدى الدمار الذي لحق بها وبأهلها جراء إحراقها وتدميرها من ق

رحلته شماالً إلى بلدة القبيات التي اعتبرها بلدة متناثرة، فبات فيها ليلته على الرغم 
ومنها انتقل إلى بلدة . من موقف أهلها غير المرحب به، لكونه إنكليزياً وبروتستنتياً

، الذي أرشده إلى موقع أثري تحت )المرعبي(البيرة ليستضيفه هناك عبود بك 
ه فيه عجول نحاسية كالتي شاهدها في عيات، وليزوده بخيال ليرشده إلى قصر

ثم اجتاز عمار البيكات، فبلدة . الطريق ويقدم له الحماية كما فعل قريبه في البرج
  .الشيخ عياش على النهر الكبير، ليتابع رحلته داخل سورية وصوالً إلى حلب

م اإلداري في عكار، والتنوع تعود قيمة نص تومسون لكونه يقدم صورة عن التقسي
الديني، والتعايش بين الطوائف، وانعدام األمن في الجرود العكارية، وطبيعة 
االقطاع السائد في عكار، وعدد السكان التقريبي موزعين على الطوائف؛ فضالً 
عما في المنطقة من حيوانات كالفهد والدب والضبع، تسرح في غاباتها الكثيفة 

  .شهد بأنه لم ير مثيلها في رحالته كلهاوالرائعة والتي ي

                                                
 W. M. THOMSON: Bibliotheca sacra, VOL., 5, NO XVII, 1848, “Tour from Beirût: المرجع 1

to Aleppo”, pp. 1- 23; NO XVIII, pp. 243-262.  – للقس تومسون أن نشر خالصة رحلة مماثلة قام  سبق
ولكنھا اقتصرت جدًا حول عكار بمجرد . .Missionary Herald, 1841, p. 28 et suiv:  في١٨٤٠بھا في العام 

ندین للصدیق األستاذ خالد أبو حیط بشكر عمیق على ... ذكرھا وتوسعت في الساحل السوري، أرواد، طرطوس
  ).مترجمال(تطوعھ بترجة ھذا النص 
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وصلتها " (القليعات"لهذا النص قيمة أخرى في الجدل الذي دار قديماً وحديثاً حول 
، سأستكمله في ثنايا الهوامش في )قرية أم قلعة(لجهة موقعها وطبيعتها ) بالقبيات

  .هذا النص
 .W. M: ة اإلنكليزية في، باللغ١٨٤٨أوالً في العام . نُشر النص في مكانين وبلغتين

THOMSON: Bibliotheca sacra, VOL., 5, NO XVII, 1848, ؛ ثانياً في العام
 Carl Ritter: Die Erdkunde von: ، باللغة األلمانية، بحرفها القديم في١٨٥٤

Asien, Band VIII Zweite Abcheilung, Die Sinai- Halbinsel, Palästina und 
Syrien, Dritter Abschnitt Syrien, Berlin, 1854. . تعتري النص الثاني أخطاء

وهو عبارة عن . طباعية في بعض أسماء العلم، سنشير إلى ما يعنينا منها في حينه
ولكن اعتماده من قبل البعض شكل مصدر تأويل . عرض مفصل للنص األول

 إلى والتباس من شأنه تحوير بعض الوقائع والمعطيات، لذلك من الضروري العودة
  .النص األول، فهو أكثر أصالة ووضوحاً ومصداقية

 W. M. Thomson تومسن. م. و القسنص ترمجة 

في السنوات القليلة الماضية تجول الرحالة األوروبيون واألميركيون في شتى أنحاء 
ولكن شمالي سورية نادراً ما . فلسطين؛ ولقد نشرت بطرق متنوعة نتيجة اكتشافاتهم

لعل هذه الحقيقة تبرر . م الرحالة، وبالتالي فمعرفتها محدودة نسبياًكان موضع اهتما
  .أمام طالبنا المستشرقين نشر هذا المختصر لنتيجة تجوالنا هناك

غادرت بيروت في الثالثة من هذا اليوم في رحلة إلى : ١٨٤٥ تشرين األول ١٦
 East India" جهاز الهند الشرقية" النقيب في ،Newboldحلب، برفقة نيوبولد 

service . بعد مسير نصف ساعة في البساتين الغنية بالتوت وصلنا إلى نهر
 واجتزناه على –Pliny وبلين Strabo عند سترابون Magoras ماغوراس -بيروت

  ...جسر حجري من سبعة قناطر
بعد مسير خمس ... ... غادرت البترون في الثالثة والنصف:  تشرين األول١٨

. Kalumis الفطور في القلمون التي سماها سترابون كالوميس ساعات توقفنا لتناول
استلزمنا ... إنها اآلن مدينة حديثة وصغيرة، ماؤها عذب وتحيطها البساتين الرائعة

 ألف ١٣تضم طرابلس حوالي ... بلوغ طرابلس من القلمون أكثر من ساعة بقليل
  .رثوذكسنسمة، ثالثة أرباعهم من المسلمين والبقية من المسيحيين األ
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. توجد، بالقرب من السفيرة في قضاء الضنية شرقي طرابلس، بقايا معبد يوناني
 األقل خمسة ارتفاع الوسطي منها يبلغ على ثالثة أبواب، منها في جانب واحد

  ... ثمانيةوعرضه اًوعشرون قدم
استناداً لسجالت دافعي الضريبة التي وضعها إبراهيم باشا يوجد في طرابلس 

 من ١٨ من الموارنة، ٨٨ من األرثوذكس، ٩٢٥ من المسلمين، ٢١٦٧ والميناء
وإذا ما ضربنا مجموع دافعي الضرائب بخمسة يكون عدد سكان طرابلس . اليهود

 ١٥ عدد سكان طرابلس بحوالي Burckhardtلقد سبق وقدر بوركارد . ١٥٩٦٣
  . ١٨١٢ألف نسمة في العام 

ة والثلث صباحاً، وتوقفنا في الثامنة تركنا طرابلس في السابع:  تشرين األول٢٢
 Kubet" قبة البداوي" المعروف باسم Wely of Dervîshes" ولي الدراويش"لتفحص 

el-Bedawyمن مصدر االسم إن كان مشتقاً من اسم ق ق على التحاًقادرأكن م ؛ ل
ة  أبني.قديسِ مسلمِ عظيم اسم التشريع، َأو منفي  الكاتب العربي المشهور "البدوي"

مقام الدراويش هذا البالية والمهدمة تقوم بجانب نبع تتجمع مياهه في حوض فيه 
ال . اآلالف من نوع سمك أردوازي اللون، هو سمك مقدس يقوم الدراويش بإطعامه

يسمح بقتل هذا السمك، حتى الدراميش ال يحق لهم ذلك، والرويات الرائعة عنه 
  ...واسعة االنتشار في كل البلد

ين وربع من طرابلس إلى نهر البارد، هذا النهر الكبير الذي يهبط من نصل بساعت
ولكن السواقي التي . السهل مروي جيداً وهو خصب. المنحدر الشمالي للبنان

تخترقه والقرى التي تزين المنحدرات األولى للجبل ال تنطوي على أي قيمة 
لفتة بآثارها القديمة بعد بضع دقائق جنوبي الجسر على النهر، ثمة أكمة م. تاريخية

ال . Burj Hakmone el-Yehûdyيسمونها برج حكمون اليهودي . للغاية على القمة
ولكن اآلثار تبدو على األرجح . أستطيع التحقق اآلن من هوية حكمون اليهودي هذا

فينيقية أو يهودية، ومن بين المؤشرات التي تساعد في توضيح األمر أن المملكة 
 زمن قديم إلى هذا السهل وإلى قسم على األقل من جبال اليهودية تمددت في

بالقرب من هذا التل قبور تعود بشكلها إلى أزمنة قديمة جداً؛ وشمالي . النصيرية
انتزعت حجارتها الكبيرة بمجملها ربما . النهر، فوق الخان، توجد بقايا مدينة شاسعة

بار وتقطيع الصخور تشير فالبقايا والفخاريات واآل. لبناء مدينة طرابلس وقالعها
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 مدفون في - كل ما له عالقة باالسم–ولعل اسمها . إلى وجود هذه المدينة الكبيرة
البناء الوحيد الموجود هنا هو الخان القديم الذي يحمل . ١ظلمة العصور القديمة جداً

وهو ككل الخانات العامة في سورية في حال . اسم النهر، ولقد بناه السلطان مراد
يتحدث الجغرافيون العرب عن ثالث قالع قديمة في هذه . تقهقر التدريجيمن ال

ا ال نرى أثراً لها، أللهم إال إذا كان الموضع المثير المعروف باسم األنحاء، ولكنّ
لربما كان المقصود . بحنين هو أحدها، ألنه الوحيد القائم في السهل تحت بلدة المنية

 التي كانت قائمة في وسط جون Kulââtوجود قلعة حكمون، وأخرى القليعات 
  .عكار
 دقيقة من نهر البارد اتجهنا من شاطئ البحر إلى الشرق لزيارة آثار عرقة، ٢٥بعد 

الحظنا في الكثير . عاصمة العرقيين، التي تبعد عن البحر مسافة خمسة أميال تقريباً
ق قاد من المواضع آثار الطريق الرومانية القديمة، حيث على طول هذه الطري

 قرناً فيالقه المظفرة بعد تدمير القدس، وهي تجر خلفها ١٨تيتوس، منذ حوالي 
قدم هذا القائد ) في عرقا( الرائع Venus Achitesاألسرى اليهود؛ وفي معبد الزهرة 

تعبر . المظفر تشكراته لدى عودته أمام األعمدة المحطمة التي نوشك على رؤيتها
وفي منتصف الطريق بين . رجاً نحو الجبال الشرقيةالطريق سهالً جميالً يصعد متد

 B’ragief or أو بوراجيف ٢البحر والمدينة ثمة موقع مدافن قديمة يسمى براجيف

Buragiefالسهل خاٍل تماماً ال سكن فيه على مرآنا، باستثناء مخيم مؤقت للعرب ، .
  !كم من التقلبات الهائلة شهدها هذا السهل

 Arca عرقة
الذي يجب أن يكون موضوعاً على خرائطنا (النهر . ا مثير لألهتمامكل شيء هن

ينحدر من التالل الشرقية قافزاً فوق الصخور وغائراً ) بين نهر البارد ونهر عكار
أعمدة دعم الجسر عميقة تستند عليها قنطرة ال . في الوهاد المظلمة بأسلوب فريد
 تل مرتفع تشكلت عليه يقوم الجسر على قاعدة. يقل عرضها عن عشرة أقدام

                                                
 میًال رومانیًا ١٢ القدیم؟ یضع جدول بتنجر ھذه المدینة على مسافة Orthosiaأال تشیر ھذه اآلثار إلى موقع أرطوسیة  1

ولغة . ، وھذا ما یتفق تمامًا تقریبًا مع ھذا الموضع)طرطوس(من مدینة طرابلس، وعلى مسافة ثالثین من أنتارادوس 
 شمالي عرقة، ولكن مصداقیتھ ال Synecdemus of Hieroclesویجعلھا . سترابون في ھذا الموضوع غیر محددة

 ).ناشرو النص األصلي. (تجاري دقة الجداول
 ).المترجم(لم استطع التحقق من ھذا الموقع؛ ربما یستلزم األمر مزیدًا من البحث عنھ، ھل من صلة مع برقایل؟  2
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يبلغ إطار التل حوالي الميل، . القلعة، وعلى قمة التل يقوم معبد الزهرة المشهور
نصفه العلوي .  قدم انطالقاً من مجرى النهر٢٠٠ويرتفع كالمخروط بعلو حوالي 

يقوم المعبد في الجهة . اصطناعي، أما النصف اآلخر فهو من الصخر الصلب
األعمدة مرمية على األرض؛ . نحدر الصخر عمودياًالجنوبية الشرقية حيث ي

وحوالي ثلثها من . أحصيت منها أربعة وستين عند أسفل الصخور، معظمها مكسور
الحظت بين األعمدة أحجاراً كبيرة . الغرانيت المصري، بينما الباقي رمادي اللون

لها مقطوعة بشكل منحرف ما يشكل العالمة الوحيدة على أص) فينيقية؟(وقديمة 
الدمار . كانت المدينة مبنية إلى الشرق والشمال والجهة الغربية من التل. العرقي

معظم حجارة البناء . شامل، والكثير من أعمدة الغرانيت مختلط بالركام والكلس
الكبيرة المعروفة بأنها من عرقة نُقلت منها، ما جعلها عبر العصور كمقلع 

قطوع منحنياً الذي عثر عليه في بعض ولعل هذا هو مصدر الحجر الم. لطرابلس
وثمة تقليد يروي عن وجود ممر من قمة التل إلى النهر بالقرب من . قالع طرابلس

  .الجسر
وفي . رأينا باب هذا الممر مقفالً بحائط ضخم غير متقن، في المطحنة عند الجسر
ي إلى األعلى مقابل الصخرة العمودية التي بني عليها المعبد، ثمة نفق أفقي يؤد

ومن الواضح أن مجرى ماء كان يجري في هذا النفق ويهبط على . تحت المعبد
كما أن القناة التي كانت تمد المعبد بالمياه من . األرجح عبر مركز التل حيث المعبد

الجبال على مسافة ثالث ساعات كان تمر بنفق محفور في الصخور أو على قناطر 
مجرى الماء إلى الطاحونة على . يعة المكانقائمة فوق الوديان، وذلك تبعاً لطب
وهو على األرجح قديم ولم يكن في األصل . الجسر يمر عبر نفق في الصخر

ولقد أكد لي الكثير من الناس، ومنهم كاهن مسن جليل، أن . مخصصاً للطاحونة
لم أتمكن من . النفق الذي يغذي القناة بالماء يستمر في الجبل لمسير نصف ساعة

  .ا النبع الفريد، ألنه يقع خارج طريقنازيارة هذ
تفحصت بعض الجرف الصخري على الجانب الجنوبي للنهر، فكان من الرمل 
الكلسي األبيض يتكدس فيه الصدف الحديث المحفوظ تماماً كذلك الذي نراه على 

  ...جمعت الكثير من نماذجه. شاطئ البحر
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ت مسلمة؛ إنها مزرعة بائسة  عائلة أرثوذكسية وسبع عائال٢١تضم القرية الراهنة 
  .تقوم بين أعمدة مدينة كانت ذات مرة رائعة

. قمنا بجولة لساعتين ونصف في الجبال انتهت بنا في جبرايل حيث قضينا ليلتنا
وبينما السهل خاٍل من القرى، فالجبال عامرة بها حيث يختلط السكان من المسلمين 

Moslems) والمتاولة ) يقصد السنةMettawalies والروم Greeks والموارنة 
Maronites . الطريق التي سلكناها بترابها الصلصالي تشرف على رؤية جميلة تضم

وفي الساعة األخيرة اجتزنا العديد من الحواجز . الجبل والوادي والسهل والبحر
  .والوديان والطبقات الكلسية والصلصالية، وتعرجات متنوعة) الطبيعية(

نجتاز اآلن منطقة .  مع شروق الشمسJibraîlنا جبرايل غادر:  تشرين األول٢٨
لم يسبق ألهل هذه البلدة أن شاهدواً فرنجياً من قبل، . بنوعية جديدة من التربة

 إلبعادهم corbejوكانوا فضوليين جداً ووقحين لدرجة ألزمتنا على استعمال الكرباج 
 من جبرايل وصلنا بعد نصف ساعة. عن خيمتنا، حتى نتمكن من الخلود إلى النوم

-el دقائق أخرى دخلنا العيون ١٠ موارنة؛ بعد -Beit Millatإلى قرية بيت مالت 

Aiyune حيث توجد مطحنة؛ وبالقرب منها بلدة أرثوذكسية اسمها بينو ،Bainow .
 المظللة باألشجار، فضالً عن سحر Cubbûlaومنها بسبع دقائق وصلنا إلى قبوال 

 دقيقة، حيث يوجد ١٢ بعد Burj el-Kuraiyeh القريعيه بلغنا برج. منظرها العام
وهو من . ، الحاكم، المتولي على هذا القضاءMuhammed Begقصر محمد بك 

جده علي باشا المشهور . ، العائلة االقطاعية العريقة والقويةMiriabعائلة مرعب 
؛ عبرنا القصر بدون أي مراسم. في كل هذه المناطق بحروبه وأعماله وحكمته

شكل . ولكن لحق بنا خيال مع أمر بالعودة للتعبير عن احترامنا إلى زعيمه البك
ذلك إثارة كبيرة، ولكن بعد مجادلة لوقت ما قبلنا الدعوة، وما كان لنا في النهاية ما 

لقد استقبلنا البك بكل احترام، وقاموا بلعب الجريد لتسليتنا، وقدموا لنا . نأسف عليه
 علينا، بال جدوى، لقضاء اليوم بضيافته، أرسل معنا خياالً الفطور، وبعد إلحاحه

ولوال ذلك لكنا ضللنا طريقنا عشرين مرة، . ليرشدنا ويقدم الحماية لنا حتى عكار
ثمة فكرة غير متناسبة مع البلد، وهي أننا كنا سنلج إلى . وربما تعرضنا للسرقة
  .السكان األكثر وحشية
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 حيث توجد آثار معبد من Aiyât إلى عيات  دقائق من القريعيه وصلنا١٠بعد 
، أعمدته مربعة ومجهولة Mar Manos ١الطراز القديم، يعرف باسم مار مانوس

أنه كثيراً ما ) وهو ضابط محترم عند البك(لقد أكد لنا مرشدنا . العصر والطراز
وفي شبابه شاهدها لعدة مرات، ومن . وجدت العجول النحاسية بين هذه الخرائب

 لها كانت شبيهة تماماً بالعجول التي عثر عليها في لبنان، والتي تفحصت وصفه
من عيات . هذا يثبت بأن هذه العجول ليست أصناماً للدروز. شخصياً واحداً منها

صعدنا، خالل ساعة، جبالً اجتيازه صعب، وعند قمته المعروفة باسم الضهر 
Dahar وتل القوس Tel el-Kous،٨٤٢طرابلس النقطة : ية أخذنا الصالت اآلت ،

وإلى الشمال الشرقي يتبين لنا بصعوبة في البعيد . ١٤٥، أرواد ٩٢جزيرة النخل 
المنظر من موقعنا رائع . ٤٨تلة مبهمة اعتبرها دليلنا حماة، إنها تحتل النقطة 

 ساحل أرواد -وشاسع، يبدأ من لبنان الشمالي فطرابلس، وبعيداً إلى الجنوب
.  وجبال النصيرية والتالل نحو حمص وحماة-األفقوطرطوس، وقبرص في 

عكار، وهي موضوع بحثنا تقبع في أسفل الممر إلى الشرق مباشرة منا، وعلى 
ولكن . االنحدار نحو عكار مشهد جميل بالصنوبر وغيره من األشجار. مسافة ساعة

ونحن المكاري وبخنا بأننا أتينا به إلى مكان ال يمكنه العودة منه وبغاله حية، 
بدورنا ذكّرناه بأنه خدعنا من قبل عندما أعلمنا أنه يعرف المكان جيداً، ويمكنه أن 

  .يقودنا إليه
تقع هذه . ، على سبيل التقدير لهاel-Medînehباسم المدينة ) عكار(تُعرف آثار 

اآلثار على المنحدر الشمالي الغربي لتل حاد، وهي في حال من عدم الوضوح، ألن 
 ٧٢٠وجدت التأريخ . إنها آثار حديثة. اد البري واألشجار تغطيهاألشواك والور

 ٥٤٢على مسجد قديم هو على أي حال قد كان كنيسة قبل تحويله إلى جامع منذ 
 تزال قائمة؛ ولكنحيطان العديد من القصور والقالع المتينة البنية ما . سنة

  القصر ما فيهاأبرز. األحجار، على أية حال، لَيست كبيرةَ، وليس هناك أعمدة
عالي المدخل، ومبني من الحجر المنحوت . et-Tekîyehالمعروف باسم التكية 

. بعض هذه القصور مغطى بعباءة من نبات اللبالب الذي لم أر مثله أبداً. والكلس

                                                
 .م ھذا الموقع، في النص األلمانيراجع الحقًا حاشیة حول الخطأ المطبعي في كتابة اس 1
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إن أشجار الجوز الكبيرة والسنديان وغيرها، مع شبكة ال يمكن اختراقها من العليق 
 تحجب هذه اآلثار عن المالحظ البعيد، وتجعل الزائر والشجيرات والعنب البري

مندهشاً وحائراً في معرفة طريقه كأنه في دهليز متعرج وضيق من الممرات 
  .الذاهبة في كل االتجاهات في هذه التلة البرية

 تنتصب القلعة على صخرة وعرة االنحدار جنوبي المدينة، بحيث تنفصل عنها بواد
دياً إلى مستوى عاٍل، وتشكل األبراج وحائط مكمل ترتفع الصخرة عمو. سحيق

وهي تشكل مشهداً رائعاً؛ والوصول إليها كأنه دخول . لدائرة الموقع دفاعات القلعة
 –وإذا أخذنا المشهد بمجمله . في بطن الجبال عبر هذا الوادي المظلم والمخيف

 ماءة من جرد عكار بغاباته المعتمة، والمجرى المخيف لنهر عكار الذي تغذيه
الجداول التي تأتيه عبر دهاليز الصخور وعبر نباتات كثيفة وغضة، والوحشة 

 نعم ، إذا أخذنا -التامة لهذه اآلثار، المالذ المناسب للبوم والمخلوقات الحزينة
ما يعادل عكار في جميع حاالت تجوالي في هذا العالم المشهد بمجمله، فإني لم أر 

 وقاسية للغاية، هي جنة اللصوص وقطاع الطرق، ولعلي ولكنها برية جداً،. الغريب
  .أول من قام بزيارتها

ويشير . لطالما كانت عكار محكومة من أمراء بيت سيفا، هذه العائلة المنقرضة اآلن
التقليد في كل لبنان إلى أن فخر الدين المشهور هو الذي قضى على هذه المدينة 

رزي الذي ذاع صيته ال يطابق أمير عكار ولكن مجد هذا الزعيم الد. وهذه العائلة
  ...الذي تزوج بأخت فخر الدين

غادر فخر الدين عكار غاضباً وأقسم اليمين بأنه سيبني قصره في دير القمر من 
. ولقد تم، كما يقال، تنفيذ هذا التهديد جزئياً بتدمير المدينة. ١أفضل حجارة عكار

ولقد أخبرنا مرشدنا .  دير القمروالبعض من أحجار التكية موجود في أحد قصور
بأن أمير عكار تمرد على الحكومة، فسار إليه جيشان، واحد آتياً من بعلبك عبر 

وهكذا تم شن الهجوم، فذبح السكان . الجبل، واآلخر صعد إليه من طرابلس
. ولربما كان األمير فخر الدين مع أحد الجيشين المهاجمين. واحترقت المدينة
لى طرابلس، ولقد التقيت بتاجر مسلم عاش أجداده في عكار وما الناجون هربوا إ

                                                
نحنا كبار وبعیون األعادي زغار، انتو خشب حور ونحنا للخشب :  فخر الدین في ردة شھیرة حول ھذه المناسبة یقول 1

 ).المترجم (.عّكاروزمزم والنبي المختار، ما بعّمر الدیر إّال من حجر  طیبةمنشار، وحق 
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وفي الوقت الحالي ليس هناك . يزال محتفظاً بأوراق ملكية عائلته منذ مئات السنين
مالك لهذه األراضي؛ ومن يرغب باستثمارها يقوم بذلك مقابل دفع الضرائب إلى 

ثين بيتاً متواضعاً تقتصر القرية اليوم على حوالي ثال. محمد بك في القريعيه
فيها اآلن ثالث عوائل من الروم، إثنان من . والسكان غير مستقرين). أكواخ(

وخالل سنة قادمة ربما . والمتاولة) السنة(الموارنة، وحوالي العشرين من المسلمين 
  .١ال يبقى فيها أحد، أو لربما ازداد عدد ساكنيها

فوح الجرد المتقطع تتوحد تحت إن العديد من الجداول التي تنحدر مسرعة من س
القلعة في نهر عكار الذي يحفر بصعوبة مجراه حتى السهل باتجاه الشمال الغربي 

إن طبقات األرض على طول مجرى النهر اختلطت ببعضها . وصوالً إلى البحر
الجبال ... بشكل كبير، لسبب واضح يكمن في اندفاع المياه بطاقة هائلة ال تقاس

وهي ترتفع . Jeord Akkar ى الجنوب تعرف باسم جرد عكارالمجاورة وتلك إل
ك للغاية، حتى القمم المكللة بالثلوج فوق األرز، وتكسوها لمتعرجة، وصعبة المس

  .الغابات حيث تكثر الخنازير البرية والضباع والدببة والفهود
  ٢يف القبيات

ثرة، قليعات تركنا عكار باتجاه الشمال تقريباً لنصل بعد ساعتين إلى قرية مبع
Cûlaiât) وقد تهشمت وجوهنا وأيدينا باألشواك، وثيابنا ممزقة، وكنّا )أي القبيات ،

يوجد هنا الكثير من خرائب . ٣منهكين من التسلق على الصخور وعلى الخرائب
فاجأنا أهل هذا . الكنائس، بعضها تاريخه عريق يعود إلى عصور المسيحية األولى

نحن كلنا فرنسيون، وبما أننا إنكليز وبروتستانت : الموضع المنعزل بقولهم لنا
ولكن لغز المفاجأة زال بظهور كاهن يسوعي . رفضوا بيعنا الطعام لنا أو لدوابنا

                                                
كار بعد مرور أكثر من قرنین على قیام فخر الدین بتدمیرھا وتشتیت أھلھا، یطرح ما یرویھ طومسون عن حال بلدة ع 1

كما یطرح سؤاًال آخر حول قصور . في معرض قضائھ على سلطة آل سیفا، سؤاًال حول جذریة التدمیر وھولھ
وجوارھا السلطات العكاریة في حینھ في إعادة إعمار المنطقة التي بعد أن كانت بلدة عكار، عاصمتھا، عامرة ھي 

ویعني ذلك من ضمن ما . بالطبع، أصبحت یقتصر ساكنوھا بعد قرنین على تدمیرھا على حوالي ثالثین عائلة فقط
. ١٨٤٥مجتمع حدیث نسبیًا، أي مجتمع تجدد بعید العام ) ومن ضمنھ القبیات(یعنیھ أن مجتمع عكار العتیقة وجوارھا 

 .بلدتي عكار والقبیاتالمالزمة ل" العتیقة"ولربما ھنا نجد تفسیر صفة 
 ).المترجم(ھذا العنوان الفرعي من وضعنا  2
. من الواضح أن تومسون سلك ممرًا غیر معتمد، أو على األقل ھو ممر غیر صالح لالنتقال من بلدة عكار إلى القبیات 3

 الزمن الطریق أم لعل تدمیر وحرق عكار على ید فخر الدین أدى إلى تدمیر القبیات أیضًا، وبالتالي اندثرت مع
ضل األب تومسون الطریق فسار خبط عشواء : أو أن األمر أكثر بساطة. الواصلة بین الموضعین، وضاعت معالمھا

 ).المترجم(في مناطق صعبة المرور 
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بيد أن هذا الرجل المحترم قد ال يكون المسؤول لوحده عن . ١استقر مؤخراً بينهم
جاه البروتستانت فظاظتهم، فهم كفالحين موارنة فقراء لديهم الكفاية من القساوة ت

  .٢بدون أي أيعاز خارجي
 دقيقة وصلنا إلى ٤٥تركنا مخيمنا مع شروق الشمس، وبعد :  تشرين األول٢٤

، المبنية بالبازلت األسود، وهي )أي القبيات العتيقة (old Culaiyatقليعات العتيقة 
 تصب في) أي القبيات (Culaiyat ٤الساقية في وادي القليعات. ٣في الغالب خراب

 غربي، والماء -صعدنا من القرية القديمة تالً عالياً حاداً باتجاه شمالي. نهر عكار
سلكنا منحدراً قاسياً على . N. Kebeerعلى شمالي هذا التل يمر في النهر الكبير 

هذه القرية هي عاصمة . Beri دقيقة إلى البيره ٢٥الصخور البركانية فأدى بنا في 
 من عائلة مرعب Abood Beg، والحاكم فيها عبود بك Draibالناحية المسماة دريب 

Miriab .وفي . أخبرني البك بأن القصر يقع في موضع آثار قد تكون لدير قديم
محاولة لرفع بعض األنقاض في المكان عثر على قنطرة فيها بقايا متنوعة ومنها 

ات  قرب عيMar Manos ٥عجول من النحاس كتلك التي عثر عليها في مار مانوس
Aiyât . لقد حصلنا على هذه المعلومات صدفة وليس بنتيجة تحقيقنا، وبالتالي

  .ويظهر أن عبادة العجل سادت في جميع أنحاء هذه الجبال. تستحق التصديق
                                                

فمن أین أتى ھذا األب الیسوعي؟ ھل صدفت زیارة . منذ منتصف الثالثینیات واآلباء الكرملیون مستقرون في القبیات 1
ب الیسوعي في لحظة وصول القس تومسون؟ أم أن ھذا القس خلط بین األب الیسوعي واألب الكرملي؟ أم ھي ھذا األ

 ).المترجم(لحظة في محاولة من الیسوعیین لإلقامة في القبیات؟ 
من لطالما كان التنافس بین قناصل الدول وإرسالیاتھا التبشیریة على أشده في لبنان خصوصًا وفي سوریة عمومًا، و 2

یذكر ما قالھ تومسون ھنا . أخص أشكالھ التنافس بین الكاثولیك والبروتستانت، كانعكاس للمنافسة بین إنكلترا وفرنسا
، ١٩١٦الصادر عام " والیة بیروت"بما قالھ بعده بأكثر من نصف قرن رفیق التمیمي ومحمد بھجت، مؤلفا كتاب 

على بضعة أشخاص یتذرعون بمصاھرة بعض " القبیات"و" یارهمن"ُیعثر في : "عن مطبعة الوالیة، في جزئھ الثاني
أما السكان المسیحیون في عكار، فقد أضلتھم تلقینات : "، أو ما ھو أھم)٢٨٢ص ..." (األجنبیین ویتأكون على قدرتھم

 ).المترجم). (٢٨٥ص ..." (الرھبان
 ).المترجم(لربما لحقھا الدمار إثر تھدیم بلدة عكار على ید فخر الدین  3
سنعالج اسم . من المالحظ أن اسم قلیعات یرد ثالث مرات بصیغتین مختلفتین، وفي األلمانیة یرد بصیغ ثالث مختلفة 4

 ).المترجم(قلیعات في نھایة نص تومسون، محاولین معرفة السبب في عدم استعمالھ اسم القبیات 
أوًال، : في النص األلماني یرد االسم مرتین. ھذا االسمفي حاشیة سابقة عند ورود اسم مار مانوس، قلنا أننا سنعود إلى  5

، وفي ، وھذه صورتھ من النص األلماني Mar Maros، فیأتي على صیغة ٨١٤ص 
،  وھذه صیغتھ باأللمانیة مع اسم بلدة عیات Mar Marôn عل صیغة ٨١٧الصفحة 

باللغة بینما یرد االسم مرتین . من الواضح أن االسم مكتوب بشكلین مختلفین. 

ما یعني أن االسم الفعلي ھو مار . ، Mar Manos وبصیغة واحدة  ٢٠ و١٨اإلنكلیزیة في ص 
 ).المترجم. (مانوس
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ولكنه فاجأنا بان جعلنا . زودنا البك بخيال ليرشدنا ويحمينا في رحلتنا إلى صافيتا
 بينما قلعة صافيتا تبدو للعين المجردة نسير ساعتين ونصف باتجاه الغرب تقريباً،

وكان طريقنا نزوالً مستمراً بين أكوام الحجارة المتراكمة على مد . إلى الشمال
هذه األراضي . وفيها ينمو بلوط مغضن قصير وسميك. النظر، وفي كل االتجاهات

التجاه الواسعة الغنية بالبلوط تشكل الميزة الرئيسية للمنظر الطبيعي، وهي تمتد من ا
في . الجنوبي الغربي إلى االتجاه الشمالي الشرقي على مدى عشرين أو ثالثين ميالً

 التي وصلناها بعد مسير ساعة ونصف، شاهدت عدة Amar Beg-katعمار البيكات 
هبطنا من هذا الموضع تلة . ر من البازلت تستعمل اليوم كآنية للشرب عند النبعوقب

م أعقبها نزلتين مماثلتين فبلغنا النهر الكبير عند بين الصخور، ث قاسية االنحدار
وكان . Jedeed أو الجسر الجديد Sheikh Aiyashالجسر المدعو جسر الشيخ عياش 

إنه بناء ممتاز بقنطرة .  عاما١٧ًقد بناه علي باشا من بيت مرعب، المتوفي قبل 
مين على لقد كنا ملز. كبيرة، وعليه تمر الطريق الكبرى من حماة إلى طرابلس

اتباع الوجهة الغربية كل هذه المسافة لتفادي الوديان السحيقة الهابطة عمودياً التي 
وعبر هذه الوديان . تقطع البالد من الشرق إلى الغرب، وحيث ال يمكن عبورها

 Eleutherusإلوتيروس (يشكل النهر الكبير . السحيقة يشق النهر طريقه إلى السهل
 أو Juniaوجنوبيه تقع ناحية جونيا . الية لناحية الدريبالحدود الشم) عند اليونان

، التي يحكمها محمد بك، وثمة ناحية ثالثة أبعد إلى الجنوب باسم Jumehجومه 
 الجميع من عائلة -، وهي أيضاً تحت حكم مصطفى بكKaîteh and Kaitahقيطع 
 ١٤١٥ قرية، ١٤١تشكل هذه النواحي الثالث عكار، وفيها على العموم . مرعب

 ١٧٧٥ من النصيرية، ٧١٠، وMoslems (Mettawalies)دافع ضريبة من المسلمين 
 بخمسة نحصل ٤٨١٠وإذا ضربنا مجموعهم أي .  من الموارنة٩١٠من الروم، و

، أما الشعب Mettawalliesالحكام جميعهم الملتزمون . ٢٤٠٥٠على عدد السكان 
لقديم الذي نراه في البالد بكل فهو أقنانهم، والكل يقدم صورة كاملة عن االقطاع ا

  .رونقها الذي يشكل واجهة للفقر
اتجهنا من الجسر الجديد نحو الشرق والشمال، فدخلنا سهالً خصباً، وبعد نصف 

، في قرية باسم مديليه Mshahîrساعة عبرنا جدوالً كبيراً اسمه مشاهير 
Medhĕlehريضة باسم ، حيث رأينا مخيماً للعرب من غير الرحل، وبقربه تلة ع
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 الممتدة es-Shaarahتشير مديليه إلى الحد الغربي لناحية الشعره . Jamûsالجاموس 
بعد نصف ساعة أخرى عبرنا رافداً آخر للنهر الكبير باسم . شرقاً إلى تلة الحصن

، على مقربة منه تقح القرية النصيرية Nahr Tel el-Khalîfehنهر تل الخليفة 
 دقيقة إلى نهر العروس ٢٥إلى الشمال وصلنا في ومن هناك . Arzunehأرزونه 

N. Arûs . الرافد األخير للنهر الكبير هو الذي سماه جوزيفوس النهر السبتي
Sabbatic river of Josephus والذي ينبع تحت دير مار جرجس، من نبع عظيم ،

كل هذه الجداول هي روافد . Nebâ el-Fuâr ١ينقطع، والمعروف باسم نبع الفوار
  ...نهر الكبير، وكلها موضوعة بشكل خاطئ على الخريطة التي بمتناوليلل
  

  قليعات أم قبيات؟
  كيف ورد اسم قليعات في النصين المنسوبين إلى القس تومسون؟

: لتومسون، في مرجعه) األصلي(في النص اإلنكليزي ) القبيات(ورد اسم القليعات 
Bibliotheca sacra, vol., 5, NO XVII, 1848ص (ث مرات في صفحة واحدة  ثال

 old قليعات العتيقة -٢، Cûlaiât قليعات -١: ، وذلك على الشكل اآلتي)٢١

Culaiyat ،وقليعات -٣ Culaiyat. يختلف الشكل األول عن الشكلين األخيرين بأن 
بينما يغيب التشديد في . األخير) â(والحرف ) û(األول يشدد في حركة الحرف 

  .الشكلين األخيرين
 Carl Ritter: Die Erdkunde von: في الذي وضعه كارل ريتر ٢النص األلمانيفي 

Asien, Band VIII Zweite Abcheilung, Die Sinai- Halbinsel, Palästina und 
Syrien, Dritter Abschnitt Syrien, Berlin, 1854 ،ورد اسم قليعات أربع مرات 

 وذلك على الشكل اآلتي مع ،٨١٧، وثالثة في الصفحة ٨١٦واحدة في الصفحة 
 -٢، ) ٨١٦ (Kûlaiât قليعات -١: صورته المنقولة عن األصل األلماني

) ٨١٧ (Alt- Kulaiât قليعات العتيقة -٣، ) ٨١٧ (Kulaiâtقليعات 
هنا تختلف صيغة . ) ٨١٧ (Kuleiât قليعات -٤، 

                                                
 .Silliman’s Journal of Science, nov. 1846:  بتقریر حول ھذا النبع فيThomsonتقدم السید تومسون  1

EDS.. 
ریتر في . إّال من خالل المقاطع التي نشرھا عنھ ك) تومسون(عرف نحن ال ن: "تجدر اإلشارة إلى ما قالھ رینیھ دوسو 2

Erdkunde"في مقدمة مؤلفھ ،: Histoire et religion des Nosairîs, paris, 1900, p. XXIX 
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ير الوارد في األخ) â(عالوة على الحرف ) û(المرة األولى بتشديدها حركة الحرف 
غير المشدد في الصيغ الثالث الباقية؛ ) û(الضيغ الثالث األخيرة، بعكس الحرف 

قليعات في النص ). e(بالحرف ) a(ولكن الصيغة األخيرة استبدلت أول حرف 
نستطيع ). K(بينما تبدأ في النص األلماني بالحرف ) C(اإلنكليزي تبدأ بالحرف 

 ألخطاء مطبعية، خصوصاً في النص األلماني، القول أن جملة هذه الفوارق تعود
في النص األلماني، مع ) K(بالحرف ) C(بما فيها استبدال الحرف اإلنكليزي األول 

ان األلمانية ال يعوزها هذا الحرف الذي يبدأ به اسم كارل ريتر 
، إالّ إذا كان الناشر استنسب التغيير لسبب يروقه ولم يفصح 

  .عنه
ما . في وسط الكلمة) L(كتابة االسم هنا تجمع على الحرف ولكن جميع حاالت 

يعني أن تومسون هو الذي كتب اسم قليعات عندما وصل إلى القبيات، واسم قليعات 
هل سمع تومسون االسم من الناس، من اهل البلدة أو . العتيقة عندما غادرها

دتها القبيات فلو أن الناس كانت تسمي بل. الجوار؟ أمر مثل هذا مستبعد بالمطلق
، تاريخ زيارة تومسون ١٨٤٥فالعام . باسم القليعات لبقي هذا االسم حياً إلى اليوم

والذاكرة الجماعية كفيلة ". عمر الملح"إلى البلدة وقضاؤه ليلة في ربوعها ليس من 
ال شك عندنا أن تومسون أخطأ في كتابة . بالحفاظ عليه واستحضاره عند الضرورة

ولو أن . انها قليعات، ولربما حصل الخطأ أثناء الطباعةاسم قبيات فوضع مك
موضع القبيات سمي له باسم قليعات لكان ذلك لفت نظره ألنه دون اسم موضع 

ال شك عندنا في .  في سهل عكار قبل يومين من وصوله إلى البلدةKulââtالقليعات 
  .خطأ كتابي ارتكبه تومسون أو في الخطأ المطبعي

ات واردة بجانب موقع قلعة القليعات في مسرد المواضع العكارية كما أن قرية قليع
 ،el-Kulei’at القليعات: ، حيث جاء فيه١٨٤٥الذي وضعه إيلي سميث، في العام 

باإلضافة .  يقيم فيها عرب، في سهل عكارKhirbet el- Kulei’atوخربة القليعات 
  .١إلى ورود اسم القبيات في سياق ذكر مواضع جوارها

                                                
راجع أیضًا على موقع . E. Robinson and E. Smith: Biblical Researches…, vol. III, 1841: راجع 1

 ".عكار منذ حوالي القرنین...: " تحت عنوان منتخبات التواریخ واآلثارالقبیات على اإلنترنت،
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الذاكرة المكتوبة أيضاً تؤكد ان الموضع الذي سماه تومسون قليعات هو ولكن 
ففي عريضة مقدمة قبل أكثر من خمس سنوات على زيارة تومسون، في . قبيات
البادري اغناطيوس "، رفع أهالي القبيات عريضة إلى ١٨٤٠ تشرين الثاني ٢٥

البادري اليشع  "في روما يرجونه فيها إبقاء" وكيل عام المرسلين الكرملتانيين
راجين الدعا اهالي قريت القبيات في : "في القبيات، وكانت موقعة كاآلتي" كرملتاني
، ففي ١٨٣٦ولقد اعتمد اآلباء الكرمليون اسم البلدة القبيات في العام . ١"بالد عكار

النبذة التاريخية الموضوعة من قبلهم حول تاريخ إرساليتهم إلى المنطقة يرد 
هذا فضالً عن أن اسم القبيات وارد قبل ذلك . ٢سوا ديراً في القبياتبوضوح أنهم أس

  .١٥١٩ منذ إحصاء العام ٣التاريخ بكثير في السجالت العثمانية
 Villa  القليعاتإسم وموقعو Max van Berchem ماكس فان برشم

Coliath؟  
كان ماكس فان برشم أول من أثار إشكاالً حول هذا الموضع، وربط بين اسم 

 لحصن Voyage en Syrie مؤلفهخصص في الجزء األول من ف. قبيات والقليعاتال
وأشار إلى الصعوبات في وضع . ١٣٥ حتى ١٣١القليعات الصفحات من رقم 

من هذه الصعوبات يعتبر أن إسم الحصن بالذات، القليعات، ال . تاريخ هذا الحصن
رجة الثانية، جاءت لماذا؟ ألنه توجد في سورية عدة حصون من الد. يسهل البحث

، حصن "qulai´a" "قليعة"أو ) حصن" (qal´a" "قلعة) "ال اسم العلم(تحت اسم الجنس 
صحيح أنه في حالتنا هنا يأتي االسم بصيغة ". petite forteresse, fortin"صغير، 
هنا يحيلنا برشم إلى حاشية . )٤(  les fortins الحصون الصغيرة  al-qulai´ātالجمع 

                                                
 . زودنا بنسخة مصورة عن ھذه الوثیقة األب الكرملي أوغسطین شدیاق، من القبیات 1
كانت القبیات في حینھ قریة . بناًء اللتماس من البطریرطیة المارونیة افتتح آباؤنا مقرًا في منطقة عكار، في القبیات" 2

 نسمة، وكان عموم أھلھا تقریبًا من المسیحیین المنشقین، فاستطاع آباؤنا في قلة من السنین إعادتھم ٨٠٠غیرة من ص
جمیعُا إلى اإلیمان الكاثولیكي؛ ولم تتوقف ھذه العملیة على سنوات التأسیس األولى بل استمرت لفترة أطول تعید إلى 

 La missione: المرجع". ... إلى عكار لزراعة التوتحضن الكنیسة العائالت المنشقة التي كانت تأتي
Carmelitana in Siria ،المصدر موقع القبیات على اإلنترنت، الرابط :

http://www.kobayat.org/data/religious_life/ex_religious/benedetto/benedetto.htm.ننصح د  .
، اللھم إًال إذا كان أكثر "القبیات مارونیة أصًال واستمرارًا: "فؤاد سلوم بقراءة ھذه الوثیقة على ضوء مقولتھ

 !مصداقیة، كیال نقول صدقًا، من وثائق ومراجع الرھبنة الكرملیة بالذات
 .١٤٥-١٤١، ص ٢٠٠قبیات، مكتبة السائح، طرابلس، تحقیقات في تاریخ عكار وال: عبداهللا، جوزف 3
 Berchem et Fatio, Voyage en Syrie, Mémoires publiés par les menbres de : راجع  -4

I.F.A.O. du Caire, t.1, 1914, p. 132  

http://www.kobayat.org/data/religious_life/ex_religious/benedetto/benedetto.htm
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هل تعكس هذه الصيغة وجود عدة مواقع هي، من األصل، : "ول فيها، يق٣رقم 
منفصلة عن بعضها؟ إن موقع الحصن المكون من تلة منخفضة، وبشكل موحد، ال 

ولعله ليس لصيغة الجمع من غرض غير تمييز هذا . يتناسب مع هذه الفرضية
  .)١("الحصن عن غيره من الحصون التي تحمل نفس االسم بصيغة المفرد

، كموضع، في الهبات التي قدمها كونت Coliat(h)يرد اسم : "يضيف برشمو
، وفيها، هذا ١١٢٨ شباط ٨، إلى فرسان االسبتارية، في Ponsطرابلس، بونز 

 نجده ١١٥٣وفي العام . ، ال كحصنVillaالموضع عبارة عن قرية أو مزرعة 
هذين المصدرين يظهر وفي . أيضاً في الممتلكات التي يثبتها البابا لهؤالء الفرسان

. ولكننا لسنا واثقين من ذلك تماماً. el-Qlē´ātالسياق العام أن المقصود هو القليعات 
هناك بلدة مزدوجة اسمها قبيات … فعلى مسافة ساعتين إلى الشمال من بلدة عكار

Qubai´at) ورد هذا االسم مكتوباً . )٢Koubayat و Vieux Koubayat في خارطة 
، Blanekenhorn في خارطة بالنكنورن Alt Kubajat و Kubajat ، وGelisجليس 

: ويتابع برشم.  الذي مر فيها آتياً من عكارDussaud في رحلة دوسو koubaiyatو
؛ وفضال عن Qulai´atشكل ب، فإن هذا اإلسم يرد Thomsonأما في رحلة تومسون "

الة األميركي بانهم من ذلك ثمة تفصيل مثير للغرابة، إذ يقدم السكان أنفسهم للرح
، وهذا ما يدل على أن القرية قد لعبت دوراً ما في زمن )الفرنسيين (أحفاد الفرنجة

  .)٣("الصليبيين
مع نص برشم هذا بدأ االلتباس منطلقاً مما جاء عند تومسون، أي من هذا الخطا 

 وهنا أخطأ برشم في تفسير ما قاله تومسون،. الكتابي أو الطباعي، بكل بساطة
؛ وأوضح )فاإلنكليز فرنجة(فأهل القبيات قالوا بوضوح أنهم فرنسيون ال فرنجة 

تومسون أن موقفهم جاء رداً على كونه بروتستنتياً وإنكليزياً، وربطه جزئياً بوجود 
يعني ذلك أن موقفهم ال عالقة ). هو في تقديرنا كرملي على األرجح(كاهن يسوعي 

                                                
  .٣، حاشیة ١٣٢  المرجع السابق، ص  - 1
  .١٣٣المرجع السابق، ص   - 2
 وفیھ  .RITTER, Erdkunde, XVII, p. 816 et suiv:  إلى مرجعھ١٣٣ ص ٥شیة   یحیلنا برشم ھنا في الحا- 3

، التي ) Qubai´ātأو   ( Vieux Qubai΄ātإن وجود القبیات العتیقة .  Alt Kulaiât و  Kulaiâtُكتب االسم 
  .سجل تومسون آثارھا البازلتیة، یؤدي إلى نفس االستنتاج
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 بل هو مرتبط في الصراع بين القناصل له أو لدورهم في الحروب الصليبية،
  .األوروبيين، وفي التعبئة المتسعة بوجه البروتستنتية

أمر آخر كان على برشم تجاوزه، كان عليه العودة إلى النص اإلنكليزي لطومسون، 
  .Die Erdkunde, XVII, p. 816 et 817: ال االكتفاء بما جاء عند كارل ريتر في

سيزار موراني . لى ما جاء عند تومسون، طرح دانطالقاً من تركيز برشم ع
إشكالية العالقة بين قلعة القليعات، وقرية القليعات، وزعم أن هناك إصراراً على 

واقترح أن قرية القليعات قائمة في موقع بلدة . المماثلة بينهما من قبل الباحثين
، ما )l(ف  فكتب مكانه حر)b(القبيات ولكن الناسخ الغربي أخطأ في كتابة حرف 

ننصحه بقراءة إيلي سميث في المرجع . نظرية خرقاء. جعل اسم قبيات يبدو قليعات
 Jean Mesqui: Forteresses Médiévales auالمذكور، وبالعودة إلى جان مسكي 

Proche-Orient ١١٢٧-١١٢٥(، حيث يقول أن القليعات كانت في زمن الهبة (
 village de Qûleiî’at/ Coliath, qui fut plus“: قرية تحولت مع االسبتارية إلى قلعة

tard le site d’un château Hospitalier” . ومن ناحية أخرى، من المعروف أن
، كقرية في ناحية ١٥٧١قليعات واردة في سجل الضرائب العثمانية منذ العام 

  .١عرقا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٩٣، ص ٢٠٠٠القرن السادس عشر، بیروت، الضرائب العثمانیة في : خلیفة، عصام 1



 ١٠٦

  بعثة إىل فينيقيا - ٨
  املقدمة
سي في المشرق مع النشاط العلمي في استكشاف  الفرننشاط االستعماريترافق ال
بين الجانب العلمي والجانب االستعماري أو التبرير   ولكن علينا التمييز جيداً.اآلثار

  . والتمهيد له
ومنذ منتصف القرن التاسع عشر بتنا نرى الديبلوماسيين الفرنسيين، ال سيما 

عرف كثير " ملكية تموز"القناصل، مندرجين في البحث في اآلثار، وفي ظل مرحلة 
ومنهم بونيون مكتشف اآلثار ". القناصل األركيولوجيين"من الديبلوماسيين بلقب 
  .البابلية في وادي بريصا

 ارسل نابوليون الثالث حملة عسكرية إلى لبنان، بموازاة ١٨٦١-١٨٦٠في العام 
  .، لتقدم لها الحماية والدعمرونان رنست، برئاسة إ"بعثة إلى فينيقيا"

 أب األركيولوجيا اللبنانية، خصوصاً من خالل أعمال بعثته المعروفة رونانيعتبر 
التي أجرت أوسع عملية بحث وتنقيب في األثار على الساحل " بعثة إلى فينيقيا"باسم 

  .اللبناني والسوري
أرواد وجوارها، : أعمالها في نقاط أربع هي من الشمال إلى الجنوب" البعثة"ركزت 

هذا باإلضافة إلى جوالت استكشافية في مناطق جبل لبنان . ا، وصورجبيل، صيد
والجنوب والبقاع والسهول بين حمص وحماة والمنطقة الممتدة منهما إلى  البحر 

  .المتوسط
، ولكننا لم نضرب صفحاً رونانكان لعكار وجوارها نصيب ضعيف في اهتمام 

  .عنه، بل نعرضه هنا في تفاصيله
يد أن ندخل في هذه المقدمة ما قاله عن عكار وجوارها أحد ولقد وجدنا من المف

، وذلك "رحلة إلى سورية" السيد لوكروا في مقال له بعنوان رونانأبرز مساعدي 
بعثة إلى "لما فيه من بعض التفاصيل غير الواردة في الكتاب الصادر بعنوان 

  .لدة القبيات، باإلضافة إلى انطباعاته، فضالً عن إقامته يومين في ب"فينيقيا
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  ١رحلة لوكروا إىل سورية
  فينيقيا) ٣٣ص (

إذا كانت مدن فينيقيا وأهلها يشبهون ما نراهم عليه اليوم فال بد أنها كانت مدناً 
وإني ألعتقد أن شعباً في العالم لم يبلغ . فقيرة والفينيقيون كانوا أسياداً بؤساء

لمعاصرون الفن والتجارة لقد نسي الفينيقيون ا. انحطاطه هذه الدرجة الشاملة
فبالكاد تلجأ بعض قوارب الصيادين لالحتماء . والمالحة، بل إنهم نسوا حتى الكتابة

في موانئهم، وأقل نفخة ريح تخيفها وتعيدها إلى مكان انطالقها؛ شعب المالحين هذا 
وإنه ليدهشنا كون الممالك المجهرية التي كانت تؤلف فينيقيا قد . يخاف من الماء

فأصغر صخرة تبدو لهم : كان القدماء يضخمون األمور.  ذلك الدور التاريخيلعبت
جبالً، وباقة من األشجار غابة، وأربعة بيوت مهملة مدينة، ويجعلون بركة الماء 
. الصغيرة بحيرة، وجداول ذلك الزمن تصبح كأنها أنهار، هكذا كانت األمور رائجة

فإما أن مؤرخي . كبير إلى خيالهم الجامحوإني ألعتبر أن فينيقيا تدين بشهرتها لحد 
العصور القديمة قد اختلقوا كل شيء عنها، وإما أن سكانها قد تقهقروا بشكل 

  .غريب
 أن تجمع وتدرس كل ما له صلة بهذا البلد رونان. كان هدف البعثة العلمية بإدارة إ

ا هذه ففينيقي: لم تكن المهمة سهلة) ٣٤ص . (المشهور بقدر ما قلما هو معروف
اإلسكندر في (التعيسة، لطالما تعرضت للضرب والنهب والسلب مع كل عابر 

بحيث لم يبقَ لها سوى القليل مما لديها، وحتى هذا القليل المتبقي يبدو أنه ) عدادهم
  .لم ينتمِ إليها شرعاً، لكثرة ما أقتبسته أشور ومصر واليونان

المساهمة السخية من الجيش بدأت، في جبيل، أعمال التنقيب التي توسعت بفضل 
، )Marathusماراتوس (صور، صيدا، عمريت : إلى أربع مناطق معاً) الفرنسي(

  ...جبيل
، سرية من فوج المشاة القناصة ١٨٦٠حوالي أواسط تشرين الثاني من العام 

، المواكبة للبعثة وهي بقيادة المقدم رئيس الحملة، دخلت )الفرنسي(السادس عشر 

                                                
 ,LOCKROY (E): “Voyage en Syrie”, texts et dessins inédits, Le Tour du Monde:  المرجع 1

Nouveau Journal des Voyages, vol. 7, 1863, 1ier semestre, pp. 33-64.  
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 الذي ١٢٦٦ومنذ ذلك اليوم من العام . إلى مدينة أدونيس المقدسةدخول الفاتحين 
هربت فيه الحامية المسيحية ليالً عبر بوابة سرية في شمالي جبيل لم تشهد المدينة 

مر الجنود وفي الطليعة منهم نافخو األبواق أمام مصطفى غنوم . جنوداً فرنسيين
Mustapha Gannoum أحد الحكام األربعة، والوحيد ، الذي انحنى لدى رؤيتهم، وهو

  ...١من بقايا حزب صالح الدين القديم
  سكان سورية) ٣٦ص (

لعل سورية البلد الوحيد من بين جميع بلدان العالم حيث يتجمع العدد األكبر من 
  .األعراق واألديان المتنوعة في أضيق مجال

خصوصاً في ن للكنيسة الرومانية، يسكنون لموارنة، هؤالء المسيحيون التابعوا
المنحدر الغربي للبنان بين بيروت وطرابلس، وإن كانوا ينتشرون مبعثرين في كل 

، يقطنون المتن ٢والدروز، أتباع دين مشهور جداً سره بخلوه من أي دين. مكان
المتاولة، مسلمون شيعة، أتوا من بالد . وحوران وبعض مناطق السلسلة الشرقية
اءي صيدا وصور حتى جوار عكا، وإلى فارس، يمتدون إلى الجنوب، في قض

أخيراً، من طرابلس حتى . الشمال في سهل بعلبك وعلى كل المنحدر الشرقي للبنان
أنطاكية، هناك النصيرية، قوم المعرفة به ضعيفة، وهم منقسمون إلى عدة شيع 

ثم هناك البدو والكرد . أشهرها شيعة الحشاشين الذين يرأسهم شيخ الجبل
ثم هناك اليهود، واألرمن الكاثوليك والمنشقون .  رحل على الدواموالتركمان، وهم
schismatiques ،والروم الكاثوليك والمنشقون، والكلدان الكاثوليك والمنشقون ،

جميع هذه األعراق واألديان تختلط في هذا . ٣والمسلمون من العرق العربي والترك
نما أن يتمكن التجاور البلد، ولقد عاشت فيه جنباً إلى جنب طيلة قرون، دو

  .والتساكن، إن جاز القول، من تخفيف األحقاد المتبادلة

                                                
بي عادت بھ الذاكرة إلى المرحلة الصلیبیة، عن المشرق العر) والفرنسي خصوصًا( كلما دار حدیث الغربي عمومًا  1

وال بد أن حلم العودة مستمر في . مازجًا افتخار نجاح الغزو الصلیبي بمرارة الھزیمة التي أصبح صالح الدین رمزھا
  ).المترجم(الغرب على الدوام 

  ).المترجم(فھل ھذا رأي اإلنكلیز مثًال؟ .  موقف عنصري ممزوج بموقف سیاسي 2
! والغریب أنھ یستبعد العرب ضمنًا من بقیة المذاھب واألدیان. لجمیع تبعًا للمذاھب بالتفصیل، باستثناء السنة یصنف ا 3
  ).المترجم(
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قوم المدن الساحلية مشرقيون، وهم على العموم حصيلة مزيج من العرب 
  ...وهم هناك منذ أقدم العصور. واإليطاليين واليونان والمالطيين

بونها بكل دقة، فلم العرب الذين أثارتهم كثيراً عمليات التنقيب كانوا يراق) ٣٩ص (
وعندما الحظوا أننا نجمع من الحجارة . يصدقوا أن هدفنا ليس البحث عن الكنوز

القديمة أكثر مما نجمع من قطع الذهب، بدأوا بالسخرية، ثم صرحوا علناً عن قلة 
ذات يوم بينما كان المطلوب رفع الغطاء الثقيل عن تابوت . تقديرهم لذكاء العاملين
لدى رؤيتها لم يستطع الحضور إخفاء اشمئزازه، . مال رافعةحجري أحضر الع

اعتبر الموارنة الرافعة كآلة . وارتفعت أصوات السخرية المرة، والقهقهة المستمرة
. إطفاء، وبالتالي بدا لهم السعي لرفع حجر ثقيل بآلة إطفاء مدعاة لمنتهى السخرية

لة التي يحركها شخص ولكن دهشتهم جاءت متعذرة الوصف عندما شاهدوا هذه اآل
والجنود بدورهم، لكثرة ما سمعوا العرب . واحد تقلب قطعة الغرانيت الثقيلة

يتحدثون عن الكنوز المخفية والثروات المطمورة، شرعوا بالبحث بحماس منقطع 
، فإنه قال لي، بعد Robillardار وكان برفقتي رقيب متقاعد يدعى روبي. النظير

 ٢٠دون العثور على أي فينيقي يحتفظ بقطع نقدية من فئة ثالثة أشهر من التنقيب 
  ".ال تحدثني عن مقبرة بيبلوس خاصتك هذه؛ فلم يدفن فيها غير المتسولين: "فرنك 

   دور القناصل
فهي . يا لها من منطقة مثيرة سورية، ويا لها من سلطة غريبة أيضاً السلطة التركية

ثير أبداً على البلد، بل تتركه كساحة المفروض بها تطبيق القانون تجدها بال تأ
فسورية فرنسية مرة، وإنكليزة مرة ثانية، . صراع واسعة للدبلوماسية األوروبية

فمجرد قنصل، إذا ما تمتع بالجدية . وروسية مرة ثالثة؛ ولكنها لن تكون تركية أبداً
 والحماس، يغير ببضع سنوات عقلية السكان ويستطيع اكتساب سلطة هي بالتأكيد

  .أكبر من سلطة الباشوات، أي السلطة القائمة والمعترف بها
لقد تغيرت الوسائل السياسية اليوم، في ما مضى غالباً ما كانت الوسائل األعنف 

  .واألكثر غرابة هي مصدر النصر في هذه المعارك الدبلوماسية
 العربي، المحمي،. تمنح الحماية، أي نصف الجنسية، تقريباً لكل من يرغب بها

. يتخلص من قضاته الطبيعيين، وبذلك يلجأ إلى األعمال البعيدة عن االستقامة
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وعندما تقرر فرنسا التخلص منه ومعاقبته، إذا كانت هي التي اختارها لتمنحه 
وهكذا تسحبه إنكلترا من فرنسا، وبذلك . الحماية، فإنه يلجأ إلى القنصلية البريطانية

ينتقل من ثم إلى روسيا والنمسا وإسبانيا و. يستمر المحمي في أعماله الفاضحة
؛ ثم يصبح ثرياً وهاماً ومعتبراً، وبالتالي يصبح قادراً على السخرية بدوره ...وإلخ

لكل دولة رجالها وتراجمها وامراؤها . من الحكومة التركية ومن حماته وحمايتهم
 بأمور كثيرة، ومقاتلوها أو خدمها، وعندما تستخدم إحداها عربياً قادراً على القيام

  .وعلى هذا النحو يستمر الجميع. تستخدم األخرى واحداً قادراً على القيام بكل شيء
 leانتهت عمليات التنقيب في جبيل، فحضر الطراد البخاري لو كولبير ) ٤٨ص (

Colbert آذار، لينقل سرية المشاة القناصة إلى جوار طرطوس، في ٣٠، في 
وصلنا في نفس اليوم مع مغيب ... راتوس قديماًالموضع الذي كانت تقوم عليه ما

الشمس بعد أن مررنا قبالة طرابلس، وكانت أمام ناظرنا طرطوس وجزيرة أرواد 
سهل فسيح أخضر يمتد من شاطئ البحر حتى سلسلة صغيرة من التالل . المشهورة

وإلى الجنوب ترتفع قمم لبنان الشاهقة المكللة بالثلج حيث تسد . تحده من الشرق
. إنها طرطوس: إلى الشمال تنتصب قلعة تمتد قاعدتها إلى البحر المتوسط. األفق

أما جزيرة أرواد فهي مقابلها على بعد فرسخين من اليابسة، حيث تطل من البحر 
بيوتها الصغيرة التي تقارب األلف ومرفأها وأسورها القديمة، كما لو أنها نصف 

وإلى البعيد في السهل نرى مشاهد . انمدينة ما تزال ظاهرة بعد أن تعرضت للطوف
أرخت لو كولبير مرساتها على . غريبة وهائلة يترائى خيالها في السماء الصافية

  .مقربة من جزيرة أرواد
طرطوس وقمم الشرق يقطنها النصيرية، قوم من الفقراء، في صراع دائم مع 

بار غير وما أن توقفنا حتى وصلتنا أخ. السلطات التركية وإرهاب السوريين
جاء من يخبرنا من أرواد أن النصيرية يعارضون نزولنا؛ ثم أنهم باشروا : مطمئنة

بزحفهم، وأخيراً أنهم حوالي ستة آالف رجل يتخفون خلف كثبان الرمل على 
وبما أنه كان ال بد من النزول، تقرر أن الطراد يقترب صباح . الشاطئ بانتظارنا

زاً لتمشيط الساحل بقذائفه، بينما سرية المشاة، الغد ما أمكنه من الشاطئ فيكون جاه
. حوالي مئة رجل، تتخذ موقعاً على تلة صغيرة معزولة، حيث يبدو الدفاع أسهل

وما أن تبلغ الموقع عليها البقاء فيه ثمانية وأربعين ساعة، في غضونها يذهب 
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ترب الطراد اق. ولم تكد الشمس تبلغ األفق حتى بدأت المناورة. الطراد ليأتي بالدعم
م من اليابسة، وتم توزيع عبوات البارود على رماة المدفعية، ٢٠٠  مسافةليقف على

كانت الكثبان تحجب عنا األرض . وفتحت كوة السفينة فنزلنا منها إلى الزوارق
تقدمت السرية بصمت حتى المرتفع المحدد لها، ثم تسلقنا التلة ركضاً، وما . تماماً

نظرنا إلى تحتنا في !". عاشت فرنسا: " صوت صارخأن بلغنا القمة حتى دوى
السهل، فإذا بأرنب يدفعه هذا الصوت إلى التغلغل في العشب، شاهدناه يهرب إلى 

  ...كان ذلك هو الكائن الحي الوحيد الذي بدا لنا في األفق. الشرق
كان علينا المسير ليومين ) لوكروا آتياً من حماة فحمص يتابع كالمه) (٦٠ص (

، حيث كدنا نموت )El-Okserاألقصر (وقضاء الليل قي قرية صغيرة، القصر بعد، 
. اغتياالً على يد حوالي أربعين بدوياً، قبل بلوغ سهل البقاع وأول تضاريس لبنان

وبعد أن تابعنا سيرنا جنوباً، رغبنا اجتياز لبنان والهبوط إلى األرز على المقلب 
  . تيازه عرضاً حتى بعلبكاآلخر، ثم العودة ثانية إلى البقاع واج

وأوقد لنا ناراً قوية استضافنا شيخ متوالي يقيم مع بعض الرعاة في عمق واد ،
والكثير من أشجارها . هذا الجانب من لبنان مغطى بالغابات. بإشعال شجرتي أرز

  ...قد حرقه في مكانه المتاولة
إلى الشرق، : د أمامنايا له من مشهد رائع يمت. وصلنا أخيراً إلى أعلى قمة في لبنان

البقاع والسلسلة الشرقية؛ إلى الشمال، السهول التي كنا قد عبرناها والصحراء التي 
هي امتداد لها؛ إلى الغرب، الساحل وجبيل وطرابلس والبترون، وآالف وديان 

) ٦١ص (أما األرز . لبنان، األرز، وأخيراً البحر األزرق الفسيح الغارق في السماء
.  شجرة أرز جميلة فعالً وتستحق اإلعجاب١٢ أو ١٠فبالكاد ال نجد . فهذه خدعة

وفي . وهي الضائعة في خضم هذا المشهد الهائل، ال تبدو فيه غير مجرد نقشة
وفي اليوم . لو كانت في فرنسا لكنا فتحنا فيها مقهى. وسطها بنى الموارنة كنيسة

  .١التالي عدنا أدراجنا وبلغنا بعلبك

                                                
 من الغریب أن مساعد إرنست رونان مّر بالقرب من وادي بریصا، ولعلھ بات فیھا عندما حدثنا عن الشیخ المتوالي  1

ترى ألم یخبره رونان بما قالھ لھ الحجار في مشنقة، !  ومع ذلك لم  یسأل عنھاالذي استقبلھ مع الرعیان في وادي سحیق،
فھل یفوتھ منظرھا، إذ صعد . عن بریصا والتماثیل الكبیرة والنقوش؟ والغریب أیضًا أن لوكروا لم یذكر مرج حین

  ).المترجم! (الجبال وصوًال إلى مشاھدة األرز، آتیًا على ما یبدو من جوار الھرمل؟
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   إىل جبل عكار
د يومين على مغادرتي الالذقية، انطلقت من طرابلس إلى حصن السفيرة وجبل بع

حصن السفيرة الواقع في الجبل العالي شرقي طرابلس هو . عكار ومنابع العاصي
كل هذا القسم من لبنان . معبد يوناني قائم اليوم في موضع أجرد، على قمة مرتفعة

القالع غرابة وأقلها معرفة بها، الممتد من أهدن واألرز حتى قلعة الحصن، أكثر 
مليء باآلثار؛ وال يوجد أي درب ليرشد من يجوبه، ما يضطر الزائر على سلوك 

 محفوظ بكامله ةحصن السفير. ممرات الجداول ويخوض الغابات ويتسلق الصخور
كانت تكفي لزينته الخارجية بعض األعمدة : ولعله كان صغيراً وبسيطا. تقريباً

  .هاالناتئة في أعال
جبل عكار الذي دخلته في اليوم التالي تغطيه الغابات الكثيفة التي تقطعها الوديان 
الضيقة، وتتخلله األنهار وممرات السيول، وهو موضع مهجور ووحشي تماماً، لم 

. ويكاد ال يتجاوز من قصده من األوروبيين غير اثنين أو ثالثة. يزره الرحالة أبداً
ودياً كأنها األسوار؛ ويغطي الثلج القمم حيث تتساقط تهبط الجبال في الوديان عم

ال يوجد في سورية نظير لهذا الموضع، هنا ال . منها شالالت تتالشى بين األشجار
وجود للمنحدرات الحادة الجرداء والمزروعة بالحجارة، بل يوجد على العكس 

تسلق على غابات، وأشجار شاهقة االرتفاع، والخرنوب والجميز، والعنب البري الم
األغصان مغطياً اشجار السنديان بقباب من الخضار تحرمه من الهواء وتخنقه 

خمار أبيض؛ والسرو ) ٦٢ص (أحياناً؛ ويحجب الياسمين البري األدغال تحت 
ينبت جنباً إلى جنب مع الليمون؛ وتكثر فيه األزهار بكثرة األعشاب؛ ورود برية 

فة؛ نبات أوروبا ونبات آسيا يجتمعان ونباتات معترشة وبخور مريم ونباتات زاح
  .في الوهاد حيثما توفر لها قليل من الضوء ومن الماء

  )١يومان يف القبيات(
سكانه المتفرقون، على قلتهم من النصيرية والمتاولة والمسيحيين أو المسلمين، 

اللصوصية فيه منظمة على . يعيشون في بعض مواضع هذه المناطق المعزولة
وقلما يخرج السكان من . اك من ينهب، وينصب الكمائن، ويقتلهن. نطاق واسع

                                                
  .ھذا العنوان الفرعي لیس من وضع المؤلف، بل من وضع المترجم ، ما اقتضى التنویھ  1
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ما ال تتوفر لهم الطرق للتواصل مع بقية سورية؛ منعزلون في الغابات فقلّ: جبالهم
يسافرون، وبالكاد وضعوا بعض جذوع األشجار على األنهار الكبرى كجسر 

راهبان أحدهما ، ثمة coubaïatبيد انه في وسط هذه المنطقة، في القبيات . للعبور
 أتوا إلى هنا لبناء دير يعيشون فيه Arezzo ٢ واآلخر من أريزوNice ١من نيس
بقيت يومين عندهما، فوجدتهما ال البعد عن الوطن وال بؤس منفاهما . لوحدهما

اإلرادي وال اختالطهما المستمر بالعرب قد أضعف من لطافتهما الودودة، من هذه 
  .في كل مكان اإلكليروس اإليطالياللياقة المرهفة التي تميز 

عدت من جديد إلى قلعة الحصن، ومنها إلى الشرق في السهول المحيطة بحمص، 
  ...ومن ثم في الصحراء

ثم عدت إلى البقاع، وبلغت منبع نهر العاصي عند سفح لبنان، ينطلق من حوض 
ة قصيرة على مساف... يبدأ النهر كسيل مندفع في الربيع. عميق تظلله أشجار باسقة

، Kanlis-el-Hurmul الهرمل ٣منه ينتصب في السهل النصب المعروف باسم قنليس
مكعبين : يستند إلى قاعدة من خمس درجات ويتألف من ثالثة أجزاء. قاموع الهرمل

عند كل زاوية منه يوجد عمود، وعلى كل أوجه المكعب . فوق بعضهما وهرم
. غ األهمية يعود إلى الزمن الرومانييبدو أن هذا النصب البال. األول نقش تمثال

ثمة مجموعة من المغاور تحمل اسم مار مارون موجودة في وادي نهر العاصي، 
يشكل ذلك داراً بثالثة طوابق مفرغاً بكليته داخل الجبل؛ . على مقربة من منبعه

وكل ذلك . نوافذه وأبوابه وخزائنه وأدراجه كلها محفورة بعناية كبيرة في الغرانيت
، قضيت يومين في طرابلس، ثم ٤وبعد ان اجتزت لبنان مجدداً. يوم مهجورال

  .صعدت إلى الجبل المسيحي
في تنورين صادفت البطريرك الماروني في جولة رعوية، ممتطياً بغلة بيضاء، 

كان يتجول في كل البالد وسط ترحيب الشعب . مرتدياً ثوباً أحمر، ويتبعه األساقفة
ت المنحدرات والدروب الوعرة والصخور مغطاة بالبشر؛ كان. المتجمع على طريقه

                                                
  ).المترجم. (Prvence-Alpes مدینة فرنسیة، ثاني مدینة بعد مرسیلیا في منطقة بروفنس ألب  1
  )المترجم. ( اسم مدینة إیطالیة ھي عاصمة مقاطعة أریزو في توسكانة 2
 -Kamoa elبشكلھ السلیم " بعثة إلى فینیقیا" على ھذه الشاكلة مع أنھ وارد في نص  لماذا كتب اسم قاموع الھرمل 3

Hurmul.  
  ).المترجم( مرة أخرى ال یأتي على ذكر وادي بریصا والنقوش البابلیة فیھا،  4
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تناول البطريرك طعام . وكانت الوديان تردد صدى طلقات البنادق ودوي الهتافات
أما الخبز الموضوع تحت . قدموا لنا خروفين محشوين بالرز: الغداء في تنورين

 ...يوف العاريةالطاولة، تبعاً لعادة البالد، فقد كان بمثابة وسادات تحت أقدام الض

  ١روناننص إرنست 
ليس لدينا غير القليل من المعطيات لنضيفه إلى تلك المعروفة عن ) ١١٤ص (

فآثار هذه المنطقة .  إلى طرابلسAmritالسهل الواسع والمقفر الممتد من عمريت 
لقد نجم تخلف سورية . من أكثر آثار سورية عمقاً وأكثرها صعوبة في استكشافها

الذين لم تتمكن ) عرب، إلخ) ١١٥ص (أكراد، (ء البدو اللصوص دوماً عن هؤال
وإذا كان الجبُل قد حفظ الساحل الممتد جنوبي .  من إخضاعهمةأي إمبراطوري

طرابلس من غزواتهم، فإن شيئاً ال يقف عقبة بوجههم ما أن يدخلوا الفرجة القائمة 
. السيل الجارفعند طرف جبل عكار، حيث كانت هذه العشائر تصل إلى البحر ك

ففي كل . بيد أنه تندر المناطق المشابهة لهذه المنطقة بما حبتها الطبيعة من مزايا
مكان منها تغطي األرض طبقة سميكة من التربة الخصبة، كما يخترقها الكثير من 

إنه من أهم أنهار سورية، وهو المعروف قديماً . مجاري المياه، أهمها النهر الكبير
، Elfletosكما سماه البحارة اليونان إلفليتوس . Eleutherusباسم إلوتيروس 
إن مثل هذه العناصر في خصوبة األرض، ). ٢ ( كتصحيف السم

) البقيعة(ومزايا الموقع الجغرافي الذي يربط هذه المنطقة عبر وادي النهر الكبير 
 منذ أقدم ، لمما يفسر أسباب نشوء المدن العظيمة األهمية،)البقاع(بسورية الداخلية 

وإزاء كل خطوة يخطوها المرء يجد أمامه العاديات . العصور في هذه البقعة
ولقد كانت دواثر المدن المهجورة، لعدة قرون خلت، مواقع منها توفرت . واآلثار

  .المواد الالزمة لما بناه الفرنجة والمسلمون في مناطق طرطوس وطرابلس
ا السهل موقعي اثنين من أقدم المدن في ومما ال ريب فيه أنه علينا أن نحدد في هذ

 اللتان ورد اسما من سكنهما في الفصل  وعرقة العالم، وهما مدينتا سمرة 

                                                
 ,Ernest RENAN, Mission de Phénicie, Paris, 1864, (Chapitre IV:  مصدر هذا النص المترجم 1

Environs de Tortose..., p. 114-128)) .المترجم.(  
، نائب قنصل فرنسا Blanche إلى السيد بالنش  طرابلس بمنطقةأدين بهذه المعلومات وبكثير غيرها مما يتعلق  2

  .في طرابلس
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ولقد ظهر اسم السماريين في . العاشر من سفر التكوين، إلى جانب األرواديين
، التي يجب موضعتها على ما يبدو في موقع Simyraمرحلة الحقة في سيميرا 

وليس هناك أدنى شك . ١، بالقرب من النهر الكبيرSumrahأو سمرة  Zimrehزمرة 
 عرقة، الواقع لُّتَبوجوب البحث عن عاصمة العرقيين في عرقة أو قيصرية لبنان، فَ

وال ريب في أن . ٢ آثار عظيمة كلم شمالي شرقي طرابلس، يعتبر حقَل٢٠على 
ند إلى إرث يعود إلى أهمية المدينة في العصر الروماني وفي زمن الصليبيين تست

ولقد أخبرني الخوري السمعاني، من طرابلس، أنه ) ١١٦ص . (زمن أقدم بكثير
  .٣الحظ نقشاً في تل عرقة، بالقرب من قنطرة الجسر

منها مدينة . ٤ثمة مواقع سكنية أخرى عديدة وجدت سابقاً في هذا السهل الخصب
. Orthosieها مدينة أرطوسية إن: واحدة، غير التي ذكرناها، بلغت شيئاً من الشهرة

، على مسافة Arthusiويجب على األرجح البحث عن موقعها في موضع أرطوسي 
لقد . ٥ كلم شمالي طرابلس، على شاطئ البحر، بالقرب من مصب النهر البارد١٢

  .اندثرت كل أبنيتها، بل إن أرضها تعرضت للتنقيب على عمق كبير

                                                
 ، هو مدينة مندثرة تقع بين طرطوس والمرقب حيث يوجد قضاء زمرينZimreh  ثمة موقع آخر باسم زمرة 1

Zimrin .ال نستطيع أن نعين في تلك الناحية موضع سيميراولكننا  Simyra التي ذكرها سترابون، والتي يجب 
 .Voy. Shaw, Voyages, II, p. 7; Movers, Die Phœn. I, 1, p. צפר مدينة تعيينها بال ريب في موقع

115, note; Ritter, XVII, p. 65 et 880.  
2  Thomson, Bibliotheca sacra, V, p. 15-17. 
يذكر سفر التكوين اسم مؤسسيها مع ذكره للصماريين ) Mission, p. 111(رونان  ثمة مدينة أخرى أشار إليها  3

 من ٢يسند رونان كالمه هنا، في الحاشية رقم (يعين بروكار : "والعرقيين، إنها مدينة السن وسكانها السينيون
 ,Rudimentum novitiorum, fol. 168 a, p. 29 de l’édition de M. Laurent: ، إلى١١١الصفحة 

Leipzig, 1864 ( بالقرب من عرقة مدينة السن أو السينوشيسSyn ou Synochisالتي ذكرها سفر التكوين  "
-Kalaat Rey el الواقعة بالقرب من قلعة راي السن Baldehإن مدينة بلدة : "يتابع رونان في نفس المكان قوله

Sein هي بالتوس Paltusليست بعيدة كثيراً إلى شمالي " مزرعة بلدة"يهمنا اإلشارة هنا إلى أن قرية ".  القديمة
  ).المترجم(وبالتوس؟ " مزرعة بلدة"فهل من صلة ما، ولو بالتسمية بين . غربي موقع السن في عكار

4  Thomson, Bibliotheca sacra, V, p. 14-15. 
5  Shaw, loc. cit., Ritter, p. 805 et suiv.; John Kenrick, Phœnicia (Londres, 1855), p. 7-8  

، أرطوسية شمال إلوتيروس، وافترضها معظم الطبوغرافيين أبعد إلى الشمال XVI, II, 13, 15، عين سترابون
، وضعها بصواب جنوبي مصب Ptolémée, V, XV, 2ولكن بطليموس، . في الموضع الذي حددناه لها

ولقد سبق لنا أن بينا أنه من العبث مماثلة أرطوسية . ا المصب وأرطوسيةإلوتيروس، بل إنه يضع سيميرا بين هذ
  .بطرطوس
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ر الذي يلفت النظر، على العموم، بروعة  مقتضب لجبل عكافلم نقم بغير استكشا
إن .  أكثر مما هو بفعل ما فيه من آثار عظيمة١طبيعته البكر وبسحره كمنطقة برية

 هو الذي قام بجولة سريعة في هذه النواحي التي رسم Lokroyالسيد لوكروا 
 معالمها، بعناية فائقة، في تقرير طوبوغرافي، السادة ضباط قيادة البعثة العسكرية

سأقدم هنا بعض . قبل هذه األبحاث كان جبل عكار أرضاً مجهولة. إلى سورية
  :المالحظات التي جمعها السيد لوكروا في هذه الجولة

 Debel ou، متجهاً إلى عكار، مررت بقرية عدبل Hawaraبعد أن غادرت حوارة "

Debaïlى وإل.  حيث عثرت على الكثير من الحجارة التي بدت بوضوح أنها قديمة
األسفل، في النبي موسى، عثرت في قعر الوادي على بقايا أبنية على شيء من 
الضخامة، مستورة خلف أشجار الغابة؛ بيد أنه مع األسف تم استعمال حجارتها في 
بناء قرية صغيرة، ولم أتمكن من العثور على غير بقايا عمود وبعض الحجارة 

  .المنحوتة
وفي بلدة عكار، ثمة من . قديمة بالتأكيد حجارة Abraïlتحتوي منازل جبرايل "

قادني إلى برج مبني بحجارة صغيرة، تعرفت فيه إلى بناء إسالمي الطراز بالنظر 
  .إلى شكل بابه ذي القوس القوطية، والمزين ببالطات سوداء وبيضاء على التوالي

 آثار القبيات
بالقرب . لنائية نوعاً من مركز لهذه المناطق اCobbaïetتشكل القبيات ) "١١٧ص (

حجارته كبيرة . ، ثمة بناء شاسع قديم، بقي منه جدارانEl-lesbeyمنها، في حلسبان 
جداً، وال تحمل أثر المالط، وهي مبنية بطريقة رائعة، فوجه الحجر المعد ليلتقي 
بحجر آخر مقعر قليالً، مما يجعل الحجرين يتركان بينهما نوعاً من مجال فارغ، 

لم أر بقايا . عن الخارج خلف حافتي التقعير اللتين تتالمسانوهو محجوب تماماً 
أعمدة، ولكني الحظت وجود كوة مربعة داخل الحائط كتلك الموجودة في قلعة 

  .صربا، يحيطها إطار من الطراز اليوناني

                                                
 مع مالحظة أن أسماء العلم تعرضت للتشويه ..Thomson, Bibliotheca sacra, V, p. 19 et sui:  راجع 1

  .بفعل الكثير من األخطاء المطبعية



 ١١٧

، ألرى ما وصف لي بأنه Boutouedjومن هناك اتجهت إلى مكان قريب، بوتويج "
وبينما كنت أتفحص . ر منزل من الواضح أنه حديث البناءآثار مثيرة، فلم أجد غي

  ".الجوار الحظت وجود حجرة عميقة محفورة في الصخر، ولكنها قليلة األهمية
. انتقل لوكروا من جبل عكار إلى قلعة الحصن، ومن هناك بلغ وادي العاصي

لى ، عTell el-Nabi Mindaum) مند (١وجدت في تل النبي مندوم: "ويتابع لوكروا
فاً متكامالً ص كثيراً من بقايا األعمدة، وEl-Okser) القصر(مقربة من قرية األقصر 

لم أجد في جوسية القديمة التي وصفت . من األعمدة التي لم يبقَ منها غير القواعد
 غير برجين بناؤهما غير متقن، ومن حجارة كثيرة الشبه ٢لي بأنها موقعاً اثرياً
  ".بحجارة قلعة جبيل

 نصب الهرمل الشهير هو الغرض األساسي الذي من أجله أرسلت السيد كان
وجاء السيد لوكروا من هناك برسم للنصب أفضل من . ٣لوكروا إلى تلك النواحي

  .٤تلك الرسوم الموضوعة عنه حتى اآلن
 -Kamoa el" قاموع الهرمل"تم تصميم النصب المعروف باسم : "يقول لوكروا

Hurmul ريت بنفس مخطط قبب عمAmrit ولكنه منفذ بمقاييس أكبر بكثير ،
فالحجارة المستعملة هنا صغيرة، وبما أن الزمن لم يأت . وبوسائل مناقضة تماماً

يستند النصب إلى قاعدة . عليها كثيراً فإن مجموعها يبدو وكأنه حديث البناء نسبياً
 يقسم إلى ثالثة) ١١٨ص (وهو . مكونة من خمس درجات من الحجر األسود

ويوجد على كل زاوية عمود ناتئ خارج . مكعبان فوق بعضهما، فوقهما هرم: أقسام
الزاوية، ويزين كل وجه من وجوه المكعب األسفل نقش يمثل حيوانات وأسلحة 

 وهذا النصب. أما المكعب األعلى فال يزينه غير أعمدة قليلة البروز. وعدة للصيد
  قادتني مـقارنة. جهتـه الجنوبية الغربيةغير فارغ، ما تبينّاه بسهولة بحكم انهيار 

                                                
  . هي الذقية لبنان 1
  .Robinson  حسب روبنسون القديمة،Paradisus  هي باراديزوس 2
 فوق الهرمل Berisa  أنه شاهد في بريصاMaschnakaعاملين في تقطيع الحجارة في مشنقة أخبرني أحد ال  3

  فما هي بريصا هذه؟". رجاالً ونساء"نقوشاً وتماثيل ضخمة تمثل 
 Thomson, Bibliotheca sacra, IV, 405; V, 695-96, et The Land and the Book, I, 362:  راجع 4

et suiv. Robinson, Bibl. Res. III, 542 et suiv. Van de Velde, Reise, p. 389; Ritter, XVII, 
161 et suiv..يبدو أن كاساس .  الرسم الذي يقدمه طومسون سيءCassas في هذا الموقع، ولكن الرسم مر 

  .الذي وضعه ال يساوي شيئاً على اإلطالق
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  قاموع الهرمل

 عمريت بالطبع، إلى البحث عن مدخل لمدفن في Méghazilالنصب بمغازيل 
وعلى العموم، بعد معاينتي المتأنية للنتوءات واألعمدة . لم أعثر على شيء. الجوار

ط فيما بينها، وطريقة تنفيذ النقوش والحجارة التي أظن أني تعرفت على أثر المال
  ".بدا لي أن هذا الضريح ال يمكنه أن يعود إلى الزمن السحيق لنُصب عمريت

 عندما اعتبر Rawlinsonوبرأيي، أخطأ راولنسون . إني أتبنى هذا الشعور تماماً
إنه ما يمكن أن نسميه نصباً : ١أشورياً قديماً) ١١٩ص (نصب الهرمل ضريحاً 

اً في زمن حديث على الطراز العام للنصب القديمة ، مبنيnéo-syrienسورياً حديثاً 
وإننا لنصادف نفس األشكال في ضريح ). هرم رباعي فوق مكعب(في البالد 

                                                
 ,Bibliotheca sacra, IV, 1847 كان طومسون في البداية مؤيداً لهذا الرأي، .Ritter, XVII, 162:  راجع 1

 من صنع de Forestكما اعتبره دو فوريست . ، ولكنه عاد الحقاً وجعل النصب في أيام السلوقيين405
. Antiochus Sidétès :Journal of the American Oriontal Society, III, 356أنطيوخوس سيديتيس 

 Reinaud, Géographie d’Aboulfida, II, 62, note: اجع حول اآلراء التي كونها العرب عن هذا النصبر
1. 
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. Antonins ١سمسيغراموس، بالقرب من حمص، وهو يعود إلى زمن األنطونيين
، بالقرب من قرية نجد اسم هرمل هذا في لبنان، في موضع يسمى الناووس 

، هذا االسم الذي كان يحلو لمخيلة العرب chameauيعني جمل وهو . ٢شبطين
وإني ألتساءل ما إذا كان هناك بعض االلتباس، . الغريبة أن تصف به القبور القديمة

، أو ما إذا كان الحرف ل "هرم"وما إذا كان االشتقاق األولي لالسم هو من كلمة 
  ".إله"يل نوعاً من أدوات التصغير، أو أن أصل هذا الحرف ل في أ

إلى الجنوب، كان " عين العاصي"، الواقع على مقربة من ٣أظن أن مار مارون"
مجموعة من المغاور الطبيعية، تم نحتها بانتظام من الداخل، واستخدمت عبر 

كان العمل في تفريغها هائالً، ويذكر بالجهد . عصور مختلفة، كمساكن أو كحصن
ناء حديث نسبياً، تتخلله كوات للرمي وثمة ب. المبذول في مغارة جبيل الكبيرة

يحجب المغاور كلياً، ويجعل الناظر من وادي العاصي إلى هذا المكان ال يرى غير 
وبعد اجتياز نتوء وعر وصلنا أخيراً، . حائط جديد تماماً يستند إلى الصخور

.  مترا١٤ً أمتار وبعرض ٨باستعمال نوع من صقالة، إلى غرفة قدرتها بعمق 
وعلى اليمين ثمة باب يؤدي . رفة مقسومة نصفياً بحاجز صخري ضخموهذه الغ

إلى غرفة أخرى أصغر منها، ولكنها أفضل منها نحتاً؛ وهناك باب ثان في آخر 
الغرفة ينفتح على غرفة ثالثة بحجم األولى، وتحتوي على بضع كوات، قوسها 

 الغرفة نفسها وإلى يسار ونهاية هذه. األعلى عبارة عن عقد كامل بارز المالمح
وهنا ثمة ممر ينتهي بنوع . هناك درج محفور في الصخر يؤدي إلى الطابق العلوي

أخيراً، نصل بواسطة جذع شجرة، ومن . من الصومعة حيث الحظت وجود كوة
في سقف الممر، إلى طابق ثالث أوسع من الثاني، ولكن ) ١٢٠ص (خالل فتحة 

وهنا أيضاً فإن . ث غرف وبضع كواتكان يضم ثال. يبدو أن بناءه لم ينجز أبداً
  ".بناء النوافذ حديث، وكذلك عتبة األبواب

                                                
1  Laborde, Voyage de la Syrie, pl. V ; Cassas, Voyage en Syrie, vol. I, pl. nos 21, 22, 23, 23 

bis. Cf. Corpus inscr. græc. no 4511, texte qui répond aux chicanes du P. Bourquenoud, 
Etudes religieuses, hist. Et litt. publiées par des  Pères de la société de Jésus, sept. oct. 

1863, p. 844-845. 
 The expedition for the Survey of:  أن عبارة الهرمل يقصد بها اسم لقضاءCheney  يرى العقيد شيني 2

the rivers Euphrate and Tigris, I, 454.  
 Reinaud, Géogr. d’Aboulféda, II, p. 62: عند أبي الفدا مغارة الراهب  3
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بما أن كل منطقة طرطوس وطرابلس قلما هي معروفة، أرى من اللزوم أن ُأدرج 
هنا لمحة تاريخية هامة، أعدها لي كاهن ماروني من طرابلس، ينتمي إلى عائلة 

إن تأكيدات هذا . مله لتذوقه العلمالسمعاني المشهورة، وهو جدير باالسم الذي يح
الكاهن المحترم قد تحتاج، في بعض المسائل، إلى التصحيح أو التدقيق، ولكن 
الدهشة ستأخذنا باألحرى ألنه تمكن من الوصول إلى مثل هذه النتائج، باستناده إلى 

  .القليل من المصادر وفي ظروف غير مالئمة للغاية
  

  ١س الشامنبذة تارخيية حول أبرشية طرابل
وكان قد بنى قصراً . ١٢٨٧ عام Baomondoتوفي األمير بوموندو : طرابلس

صغيراً في مقاطعة الكورة، استولى عليه الحقاً الروم األرثوذكس وحولوه إلى دير 
  .٢لرهبانهم، وهو ال يزال حتى اآلن، وأطلق عليه اسم دير سيدة البلمند

انيها الفرنجة في طرابلس زحف عندما علم السلطان قالوون بالمشاكل التي يع
بدأ الحصار على . بجيش هائل، وكتب إلى والي دمشق حسن الدين لمالقاته بقواته

وهكذا . ، واستمر ثالثين يوماًلطرابلس يوم الجمعة في األول من شهر ربيع األو
سقطت المدينة بعد هذا الحصار الدموي من قبل المسلمين، ومات فيه الكثير من 

تل كذلك الكثير من المسيحيين الذين جاؤوا من الجبال لمساعدة الجانبين، وق
  .الفرنجة

اجتاز المسلمون على : "، وكان شاهد عيانEben-Ajubيقول المؤرخ ابن أيوب 
خيلهم البحر حتى وصلوا إلى جزيرة القديس توما، وكانت تعرف باسم جزيرة 

ا إلى تلك الجزيرة، النخل، وهناك قتلوا الكثير من الرجال والنساء الذين هربو
وأسروا البعض منهم، وأعطى السلطان أوامره بتدمير المدن الثالث المكونة 

                                                
 Nota: ، وجاءت باللغة اإليطاليةMission…, p. 120-128 في مؤلفه  هذه النبذة التاريخيةرونان نشر  1

Storica, sulla diocesi della citta di Tripoli di Syria .ربية اآلنسة جوزفين وقامت بترجمتها إلى الع
  .عبدو مشكورة

 ,Michaud et Poujoulatقارن بين ما جاء في . Belmonte, Beaumont: يتم عادة اشتقاق هذا االسم من  2
Corresp. d’Orient, VI, p. 421-422 كتاب الدر المنظوم، المنشور بالعربية للبطريك الماروني " وما جاء في

  .٢٤٤، ص ١٨٦٣مسعد، مطبعة دير طاميش، 
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على مسافة ميل ) الكنائس (١"وادي الكنايس"ثم تم بناء المدينة الجديدة في . لطرابلس
وتم تحويل الكنائس إلى جوامع، وبقيت األديرة على . من مدينة طرابلس القديمة

، وما تزال على هذه ٢وتحولت إلى مدارس لتعليم أبناء األتراك) دون تدمير(حالها 
استمر . وتم تحويل ممتلكات الكنائس إلى الجوامع والمدارس. الحال حتى يومنا

ومن هناك مرت جيوش المسلمين .  سنة١٧٨الفرنجة مسيطرين على طرابلس مدة 
ة الذين هربوا لقد قُتل الفرنج. إلى جبل لبنان وكسروان، فدمروا وأحرقوا البالد

هكذا . لاللتجاء عند مسيحيي الجبل، وقُتل مسيحيو الجبل الذين استقبلوهم وساعدوهم
  .جاء وصف األمور عند المؤرخ المسلم

بعد الحروب الصليبية صارت المدينة مقراً لمطران النساطرة، وكان يوجد فيها 
اني الشهير بمفريان وفي هذه المدينة تابع ابن العبري، الكاتب السري. معهد تابع لهم

وبقيت في طرابلس كنيسة صغيرة للسريان، وهي اآلن ملك . الشرق، دراساته
، وذلك كما الحظ S. Bahamanوفيها أيضاً مزار على اسم القديس بهمان . الموارنة

نسيبي المونسنيور يوسف السمعاني في مجلداته األربعة في روما والمشهورة 
  .Biblioteca orientale" المكتبة الشرقية"بعنوان 

طرابلس اليوم هي مقر األسقف الماروني، المطران بولس مسعد؛ ومقر ألسقف 
الروم األرثوذكس، المطران صوفرونيو، وهو من مواليد دمشق؛ ومؤخراً تعين فيها 

، من مواليد حلب، وهو لم Iutungiأسقف للروم الكاثوليك، المونسنيور إيوتنجي 
  .لة حجم رعيتهيستمر مقيماً في المدينة لق

وأتلف . ثمة آثار متنوعة في هذه المدينة، ولكن مرور الزمن أدى إلى تلفها
المسلمون النقوش والكتابات واآلثار الدالة على األمراء المسيحيين، ووضعوا مكانها 

ويبدو اليوم وجود . كتابات عربية، وفي وقت قصير غيروا واجهة األبنية الكبيرة
ويوجد فوق حمام شعار مكون . كن معروفاً عند المسلمينالفن الهندسي الذي لم ي

وعلى واجهة هذا البناء الضخم . من غزال إلى جانبه غزالين صغيرين يرضعان
 منقوشاً S. JACOBUSالذي كان كنيسة نستطيع قراءة اسم القديس يعقوب 

  .بالحروف الالتينية
                                                

  . وادي الكنايسWadi-Elkenaies:  في أصل النص باإليطالية وبالعربية معاً هكذا وردت العبارة 1
  . تعني كلمة تركي، في لغة الموارنة الذين يحسنون اللغة اإليطالية، المسلم 2
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ولكن . عريقة في طرابلسال توجد بينها عائلة ) التركية(بالنسبة للعائالت المسلمة 
ال تزال توجد عائلة مارونية معروفة باسم البرنس، وهي لفظة فرنسية، ويقال أنها 

  .عائلة قديمة موجودة منذ الحروب الصليبية
ويسكنها حالياً . استمدت هذه المقاطعة اسمها من شكلها الجغرافي: الكورة

كانت هذه . تاولة أتباع عليوالروم األرثوذكس والموارنة والم) األتراك(المسلمون 
 سنة نقل إليها السلطان سليم ٤٥٠ومنذ حوالي . المقاطعة قديماً تابعة لوالية طرابلس

من كردستان عائلة من األمراء األيوبيين، ووالّهم حكم هذه المقاطعة، ليكونوا سداً 
ولقد . ، حاكم الجبل المشرف على طرابلس)حمادة" (أمير حمادي"بوجه تعديات 

وعندما جاءت عائلة .  هؤالء األمراء الكثير من القرى وتكاثروا وازداد عددهماحتل
استولت على قرية أميون، في ظل حكم األمير يوسف شهاب، واضطر " بيت العذار"

وهذا ما أدى إلى قسمة . األمراء األكراد إلى التخلي عن نصف مقاطعة الكورة
  ".كورة التحتا "، والكورة"كورة العالية"الكورة : الكورة قسمين

الكورة التحتا بيد األمراء األكراد الذين افتقروا تدريجياً وصاروا مؤخراً فاقدي 
 ١"القلع"وكان مقرهم القديم راس نحاش في القلعة . الوجاهة، وخسروا حكم المقاطعة

Ras-Necas nel Kalâ وهم يملكون ثالث كنائس مندثرة يعود بناؤها إلى زمن ،
وأفضل كنيسة توجد في قرية النخلة، وسميت بهذا االسم ألنها . أباطرة القسطنطينية

ولقد احتفظ األمراء األكراد بلقبهم على الرغم من . تقع في أعلى موقع في الكورة
  .افتقارهم، وإلخ

تتبع حالياً حكام الجبل، وهي اآلن بيد بعض وجهاء بيت العذار، ": الكورة الفوقة"
" أزرع"صل هذه العائلة إلى رجل أتى من قرية يعود أ. وهم من الروم األرثوذكس

في حوران، وسكن أميون عاصمة هذه المقاطعة، واستولى على كثير من 
وحصل من والي طرابلس على الحق في مشاركة األمراء األكراد في . األراضي

  .حكم مقاطعة الكورة، ومن ثم تقاسم معهم األراضي، كما تقاسم السلطة
ن من الروم األرثوذكس، وكان يدعى باسم مرعب لشجاعته اشتهر أحد هؤالء األعيا

ومواهبه، ومن خالل حنكته حصل على حكم كل عكار من الباشا حاكم طرابلس، 

                                                
  . في العربية ضمن النص اإليطالي)وضعناها بين مزدوجين ( هذه العبارة وغيرهات هكذا ورد 1
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هذه العائلة فقيرة حالياً، ولقد تكاثرت وازداد . واستمر حكمه في عكار سبع سنين
الحكم عددها، وكانت قد حصلت على حكم المقاطعة من حكام الجبل، وفقدت هذا 

  .بفعل الترتيبات الجديدة
. استمدت هذه المقاطعة اسمها من طبيعتها الجغرافية على شكل زاوية: الزاوية

كانت سابقاً تابعة للحكم . يقطنها الموارنة والمسلمون والقليل من الروم األرثوذكس
ثم حكمتها عائلة حمادي، ثم استولى عليها حكام الجبل، وصارت بيد . في طرابلس

التي هدمها " بقوفا"وأصل هذه العائلة من قرية ". بيت الضاهر" مارونية من عائلة
الثلج الكثيف، وبعد ذلك حرقها سكان إهدن، وكان بعض الهراطقة اليعاقبة أتوا إليها 

.  ميالدي١٦٠٠، عام Kafarhaura" كفرحورى"من الزاوية، وأقاموا في قرية 
وراً، على حكم المقاطعة للمرة ، وكان قد صار مشه"الشيخ مخايل"وحصل أحدهم 

وحافظ على حكم المقاطعة حتى يومنا هذا، وصار . األولى من الباشا والي طرابلس
. سيد األراضي واألمالك في كل هذه المقاطعة حتى النهر البارد على حدود عكار

واشتهر من هذه العائلة المدعو كنعان باستعمال السالح وركوب الخيل، فصار 
 ولكن المسلمين حسدوه ووشوا به، فزجه والي طرابلس في .مضرب األمثال

وأعدم بقطع رأسه . ولم يكن قد ارتكب أي جريمة، ولكن بسبب أنه مسيحي. السجن
وحتى اآلن ال . ، فأخذ المسيحيون جسده ودفنوه في طرابلس١٧٤٠ شباط ٢في 

  .يزال حكم هذه المقاطعة بيد آل الضاهر، ولكنها أصبحت ضعيفة
، وال يزال فيها حتى Danaosداناوس : أصل اسم هذه المقاطعة يوناني: "الضنية"

اآلن الكثير من اآلثار والكتابات اليونانية القديمة، وفيها أيضاً معبد إلهة الصيد ديانا 
Diana Iddioميت الضنيةوهذه المقاطعة كناية عن غابة للصيد، . ، ولعله لذلك س

لمقاطعة مسلمون وموارنة وروم يقطن هذه ا. تقع ضمن سلسلة جبال لبنان
، وكانت قديماً تابعة لحكم الجبل، ولكنها تتبع "بيت رعد"وتحكمها عائلة . أرثوذكس

لفترة طويلة حتى أيام األمير " حمادى"وحكمتها عائلة . اليوم لباشا طرابلس
. لم يحفظ أوالده نهج أسالفهم في تأمين العدالة وصون الحرية". إسماعيل حمادى"

ك برز رجل من الضنية، حسين ديب، فتآمر عليهم، واضطر أمراء عائلة وبعد ذل
وقبل حكم الحماديين، وفي أيام حكم . حمادى، بعد عدة معارك، إلى ترك المقاطعة
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، جاء إلى الضنية السيد رعد من حوران، وصار صديقاً لعائلة )سيفا" (بيت صيفا"
إخالص لعدة سنوات، وكافأه خدم رعد بيت سيفا ب. سيفا الحاكمة في مدينة طرابلس
ومن هنا صارت هذه المقاطعة بيد بيت رعد، وهم . هؤالء بإقطاعه حكم الضنية
وهكذا انتقل الحكم إلى ابنه محمد رعد، ومن بعده . حتى اآلن حكامها المسالمون

  .ألحفاده، وصاروا مالكين لكل المقاطعة، وأوضاعهم اآلن حسنة
وفي زمن األباطرة . ق تابعة لحكام الجبلكانت هذه المقاطعة في الساب: عكار

اليونان كانت مزدهرة، وانتشرت فيها المسيحية، كما يستدل على ذلك من بقايا 
كانت عاصمتها مدينة عكار، وهي . الكنائس القديمة، ومن خالل األراضي الخصبة

. اليوم قرية صغيرة يقطنها المسلمون وبعض المسيحيين، وفيها آثار مدينة كبيرة
ومن هناك انتقلوا إلى . طر عليها الصليبيون بعد معركة طويلة وضاريةسي

دمرت الجيوش اإلسالمية عرقة . القائمة على رأس السهل" عرقا"محاصرة مدينة 
بعد محاصرتها لعدة سنوات، ولما لم يتمكنوا من إخضاعها أقاموا الحصون حولها 

د سيطرة المسلمين عليها وبع. وشددوا الحصار حتى أجبروا سكانها على االستسالم
دمروها تدميراً كامالً، وال تزال آثارها قائمة حتى اآلن، حيث يوجد الكثير من 

وثمة دهليز ينطلق من الجسر ويؤدي إلى . الدهاليز، باإلضافة إلى جسر نهر عرقة
 جوزيف روهذه المدينة هي اآلن مقر األسقف الماروني المونسنيو. قلعة المدينة

  .نائب البطريركي، الMaridمارد 
هاجر مسيحيو هذه المقاطعة، مع الزمن، إلى جبل لبنان ليتحرروا من عبودية 

وحتى اآلن ما يزال . ولهذا يوجد فيها الكثير من آثار الكنائس القديمة. المسلمين
ولكن هذه المواضع . الكثير من مواضع هذه المقاطعة يحمل اسم هذا القديس أو ذاك

) األتراك( يقطن هذه المقاطعة الموارنة والروم والمسلمون .هي اآلن بيد المسلمين
  .والتركمان واألكراد واإلسماعيليون والنصيرية والمتاولة والعرب الرحل

كانت هذه . والثلث الباقي من الكفار الملحدين. يبلغ المسيحيون ثلثي عدد السكان
كان ) سيفا ("بيت صيفا"وفي ظل حكم . المقاطعة تابعة دوماً للحكم في طرابلس

وعندما سيطرت عائلة األمير حمادى على الجبل، . يحكمها مسيحي وأحياناً مسلم
حكمت عكار أيضاً لعدة سنوات، واضطر باشا طرابلس، مع الوقت، إلى طرد عائلة 



 ١٢٥

، وقام هذا األخير وقتل فجأة عيسى حمادة، "الشيخ شديد مرعب"حمادى، فتآمر مع 
فكان آخر حكام مقاطعة عكار من عائلة . ١٧١٤ آذار ٢٢، في "حماطورا"في دير 
  .وكافأ والي طرابلس شديد مرعب فوالّه حكم عكار. حمادى

التي كانت تعيش قبائلها بين " أكراد الرشواني"عائلة مرعب كردية األصل، من 
وترك أحد هؤالء موطنه، وهو مرعب، وكان معه . Posna" بسناق"مرعش و

وصار معروفاً في . في األشقاء وبقي مرعب لوحدهتو. أشقاؤه، وجاء ليقيم في عكار
وتوفي عن ولدين، تامر وداود وهما اللذان تملكا عكار، وأصبحا مقربين . المقاطعة

خلف تامر أوالداً حافظوا على اسم العائلة، وما زالوا معروفين . من والي طرابلس
" بيري"وات ، وهم اآلن أغ"دواودة"وأبناء أخيه داود يعرفون باسم . باسم مرعب

والمدعو شديد هو الذي قتل عيسى حمادى في حماطورا، وهو . في عكار) البيرة(
، ولهذا يوجد "بيك"ومن أحفاده هناك باشا، وأبناء الباشا أصبح لقبهم . ابن مرعب

. في هذه العائلة بكوات، وهم أبناء عم، وحصل مؤخراً محمد العبود على لقب بيك
، وتم تقسيم مقاطعة عكار لترضية الجميع، إلى ثالثة تكاثر عدد أبناء هذه العائلة

يحكم حالياً كل بيك مع أقربائه قسماً . ١"دريب"، )الجومة" (جيومي"، "قيطع: "أقسام
وأصبحوا أثرياء ألنهم تملكوا مع الوقت كل األمالك وال يدفعون . من عكار

نما هم  ألف قرش، بي٢٠٠وألنهم يلتزمون أراضي عكار بقيمة . الضرائب عنها
لقد قضى الحكم المصري على الكثير من .  ألف قرش٩٠٠يربحون أكثر من 

بكوات وأغوات هذه المقاطعة، وصادر األراضي والممتلكات ووزعها على الشعب 
ومنذ بضع سنوات، بعد سقوط . المثقل بالديون، ما أفقر بعض البكوات واألغوات

ى ممتلكاتهم، وعادوا إلى الحكم المصري في سورية، عاد البكوات واألغوات إل
وهم يستولون . حالة جمع الثروة، وشرعوا بمالحقة المسيحيين الفقراء وسكان عكار

يومياً على مواشيهم ويغزون بيوتهم ويفرغونها من محتوياتها، لدرجة أصبحت معها 
هذه المقاطعة السعيدة بهبات الطبيعة وخصوبة التربة، األكثر بؤساً بسبب تعسف 

  .حكامها
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المارونية، " قبيات"د حالياً، في هذه المقاطعة، إرسالية لآلباء الكرمليين في قرية توج
  .للرهبنة المارونية" مار جرجس دير جنين"دير " دير جنين"كما يوجد في قرية 

ال تزال عكار تحتفظ بلقب مركز أسقفية للروم األرثوذكس، وأسقفها هو المونسنيور 
عدم وجود مقر ثابت له فهو يتجول داخل ، ولionioجوزيف، واصله من يونيو 

  .رعيته
ال . كانت هذه المقاطعة تابعة إلقليم الحصن ولحكم طرطوس: "شعرة الدنادشة"

تأتي األخبار القديمة على ذكرها، وال يوجد فيها من اآلثار غير دير قديم بني في 
ية يقطن هذه المقاطعة اآلن المسلمون والموارنة والعرب والنصير. زمن الروم

، أي غابة الدنادشة، ألنه منذ "شعرة الدنادشة"وتعرف اليوم باسم . وبعض التركمان
 سنة جاءها رجل يدعى دندش، وعاش هناك، وصار معروفاً بشجاعته ١٥٠ما قبل 

إالّ أنه ينتمي على . وهو من أقارب مرعب. وجرأته في جرائم القتل التي ارتكبها
 التي جاءت لتقطن المنطقة التي عرفت األرجح إلى إحدى قبائل العرب الموالي

وهم ينقسمون إلى بيت إبراهيم، . يحمل كل أبناء دندش وأحفاده لقب آغا. باسمها
لقد تكاثروا، وهم يتدربون من . وبيت حسن، وبيت حمود الذين يتقاسمون المنطقة

ويحكم . صغرهم على أعمال الفروسية وأساليب القتال واستعمال الرماح وسواها
لمقاطعة اآلن محمد العثمان من بيت إبراهيم الذي يملك أغلبية المقاطعة تقريباً، هذه ا

ويعيشون حياة شبيهة بحياة العرب، وهي كناية عن امتطاء األحصنة بشتى أنماطه، 
  .ويشبهون البدو القدماء

يقطن هذه المقاطعة الكبيرة والخصبة النصيرية والروم األرثوذكس : صافيتا
. أمة النصيرية منذ زمن بعيد فيها، أي منذ الحروب الصليبيةتعيش . والموارنة

ولكن المسيحيين كانوا يقطنون فيها سابقاً، وكانت مزدهرة بدليل اآلثار الباقية من 
وتوجد اآلن آثار قلعة . األديرة والكنائس والقالع، وهذه اآلثار ما تزال قائمة اآلن

" العريمة"و" يحمور"وحصن " ميعار"وقليعة " برج عرب" وMohasci" المحاش"
دير "و" شالوح"أما آثار الكنائس فمنها، آثار كنيسة ". قلعة الزارة"و" برج الدنادشة"و

ودير مار الياس ومار " كفرون"وكنيسة السيدة العذراء في " كنيسة البويضة"و" سمكه
. وهناك أيضاً آثار القديس سمعان العمودي، الذي بناه األباطرة الرومان. جرجس
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ل كل هذه اآلثار على أن هذه المقاطعة كانت كثيرة االزدهار، وكان يقطنها تد
 فإن Croniconوعلى ما يبدو من كتابات ابن العبري في كرونيكون . المسيحيون

النصيرية هم من بقايا جيوش المغول، وهذا ما ذكره نسيبي المونسنيور يوسف 
ذه األمة مبشرون وال كهنة، لم يكن له. الشهيرة" المكتبة الشرقية"السمعاني في 

وديانتهم غير معروفة اآلن، ولكنهم . وفقدت مع الوقت كل المبادئ الدينية السابقة
يقيمون بعض االحتفاالت خالل العام، مثل عيد الميالد على التقويم القديم، وعيد 

ويقيمون قداساً مرة في السنة حيث يستعملون الخبز والنبيذ، وهم يؤمنون . الفصح
وكل كريم ومضياف يكون . مص، وليس عندهم ال كنائس وال احتفاالت دينيةبالتق

  .قديساً كبيراً بنظرهم، ويبنون له مزاراً
األولى قبيلة . ينقسم النصيريون إلى خمس قبائل أساسية اشتقت منها القبائل األخرى

؛ الثانية هي قبيلة "حلبية"و" فقراوي"و" عيدية: "، ومنها تفرعت عشائر"خياطين"
؛ الثالثة قبيلة "رشواني"و" جهني"و" نواصرا: "، ومنها تفرعت عشائر"رسالن"
" بشالوي"و" عتاري"و" ياشوتي" وKorâli" قرحالي: "، ومنها تفرعت عشائر"حدادين"
التي اتخذت اسمها إلقامتها في منطقة فيها آثار دير مار سمعان " عامودي"و

بيت "؛ والخامسة قبيلة "بشراوي"و" نمليية"، ومنها "المتاورا"العمودي؛ والرابعة قبيلة 
لهذه القبائل قادة دينيون ومدنيون تحترمهم . التي لم تعرف فروعاً لها" األعرج

رعيتهم وتطيعهم، وفي حال العصيان يتم إقصاء العصاة عن القبيلة بقرار ملزم، 
  .ومن يصدر بحقه قرار اإلقصاء يتم التعامل معه كغريب عن القبيلة

. لمقاطعة زعماء القبائل في الغالب، ويتم تعيينهم من قبل حاكم طرابلسيحكم هذه ا
ولكنه بعد حوادث إسماعيل بيك األخيرة تسلم هذه المقاطعة حاكم تركي، ولكنه لم 

  .يتمكن من قمع األشرار
استمدت هذه المقاطعة اسمها من وجود حصن فيها، والقلعة ما تزال : احلصن

بيون، وفيها حتى اآلن نقوش النبالء، وعلى مقربة منها لقد بناها الصلي. بحالة جيدة
، وبالتالي باشا Apamea ١يتبع الحصن حماة. دير مار جرجس للروم األرثوذكس

يعيش . سكان الحصن هم نصيريون وروم أرثوذكس وقليل من المسلمين. دمشق
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ويحكمها زعماء النصارى، وفيها . المسيحيون في واد خصب هو وادي النصارى
والمسيحيون هناك .  مسلم في القلعة، وأحد المسيحيين في وادي النصارىحاكم

  .وأسقف هذه المقاطعة هو نفس أسقف عكار. يفرضون احترامهم على اآلخرين
مقاطعة مشهورة منذ القدم، وطرطوس مدينة فينيقية تدل آثارها على : طرطوس
د فيها كنيسة كبيرة توج. يعيش فيها حالياً المسلمون وقليل من المسيحيين. عظمتها

ومنذ تسعة . بنيت على يد الرسول بطرس، كما يستدل من النقوش الموجودة فيها
. أعوام تم احتاللها من قبل المسلمين، ولكونها معروفة جيداً فلن أطيل الكالم فيها

توجد فوق هذه المدينة قرية مارونية تابعة ألبرشية طرابلس، وهي قريبة من جزيرة 
يعيش في .  وأخذوا منها بعض األسرى١٣٠٢ا عليها الفرنجة عام أرواد التي سط

  .هذه الجزيرة حالياً مسلمون فقط، وفيها بعض اآلثار القديمة
هي عاصمة جبل لبنان، حيث يوجد شجر األرز، وتتبع غالبية هذه : جبة بشري

عانت هذه المنطقة . المنطقة إلى أبرشية طرابلس، والباقي ألبرشية جبيل والبترون
األول، دير قنوبين، مقام . وفيها ديران مشهوران. كثيراً، ويقطنها الموارنة فقط

والثاني هو دير . البطريرك الماروني، وهو مشهور منذ ما قبل األباطرة اليونان
وقرب قرية إهدن هناك مار سركيس، وفيها مأوى لآلباء الكرمليين . مار أنطونيوس
ه المقاطعة مقراً ألمراء الموارنة ومنذ زمن األباطرة كانت هذ. قرب بشري

وخاض هؤالء األمراء . المعروفين في التاريخ العثماني، على ما جاء عند السمعاني
بطرك اسطفان "عدة حروب ضد األباطرة وضد المسلمين، كما يتبين من حوليات 

وبعد حكم األمراء تولى هذه المقاطعة حكام ). البطريرك اسطفان الدويهي" (الدويه
وبعد هذه . وخاضوا عدة معارك ضد المسلمين وحكام طرابلس". شدياق"باسم 

دام حكم المقدمين عدة قرون، ". مقدم"الحروب، صار حكامها يعرفون باسم 
الذين " بيت حمادة"وحاربوا كثيراً ضد المسلمين وباشوات طرابلس، وأخيراً أمراء 

إسماعيل " أساء أبناء ولكن مؤخراً، وبعد أن. حكموا هذه المقاطعة لقرن من الزمن
التصرف مع السكان، اضطر المسيحيون إلى التآمر عليهم، وبقوة السالح " حمادة

حرروا أنفسهم من نير هؤالء الكفار، وتعيين بعض وجهاء المسيحيين كحكام لهذه 
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. ولقد قسمت هذه المقاطعة إلى ثالث مناطق، وال يزال هذا التقسيم سائداً. المقاطعة
  .هذا باختصار ما يتعلق بأبرشية طرابلس الشام. ة لحكم الجبلوالمقاطعة تابع

  

  منطقة طرابلس
ال يمكن مقارنة طرابلس، من حيث قيمة العاديات فيها، بصيدا وصور ) ١٢٩ص (

واألهمية الكبرى التي بلغتها المدينة في العصور الوسطى قضت . وجبيل وأرواد
ينا فيها أي أثر قديم، اللهم غير ولم يعرض عل. تقريباً على كل العاديات السابقة

جدار ضخم في الميناء وبعض األعمال في الصخور المعتبرة حتى اآلن بمثابة 
حمامات، ولكنها في الواقع خزانات للمياه أو مجرد خزانات غالل مخروطية 

عثر من فترة . الشكل، شبيهة تماماً بما عثرنا عليه في جبيل بالقرب من البحر
  .وال جود فيها لنقوش قديمة. في المرفأ، لم نتمكن من رؤيتهقريبة على تمثال 

من المعروف أن طرابلس كانت بمثابة مدينة مشتركة للمحالفة الفينيقية، وكان لكل 
 ولكن مواقع هذه . ١خاص بها في المدينة) بلدة(واحدة من أهم المدن الفينيقية حي

  .ليوماألحياء التي منها اشتق اسم طرابلس مجهولة تماماً ا
 - إن أهم أثر مثير في الجوار القريب لطرابلس نجده في الموضع المسمى كنز

وهو عبارة عن مقبرة بدائية للغاية، ال اثر للزخرفة فيها، . Kenz-Amour ٢أمور
وال أمل بالعثور على أي نقش في بقاياها القديمة الخالية من أي تاريخ أو دالئل 

طبقات صخور متراكمة فوق بعضها بانتظام تمتد المقبرة على . على طراز فني ما
وسراديبها غير متناسقة وبأحجام .  عن بعضها البعضةتقريباً، كأنها طوابق متراجع

ولكن .  بالتنقيب فيها٣)١٣٠ص (وال نظن باحتمال الحصول على نتيجة ما . مختلفة
ش ثمة فراغات غالباً ما الحظنا وجودها فوق البواب، لعلها كانت معدة لوضع نقو

  .معدنية
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 عن أسماك كانت موضع احترام، بالقرب من طرابلس، ١تحدث الكثير من الرحالة
ال شك أن في ذلك بقية من عبادة األسماك المقدسة، وهي عبادة . في جامع صغير

ثمة من حدثني عن آثار في قمة جبل . ٢قديمة جداً في سورية، وكانت شعبية جداً
ويذكر بروكار . ار اسم طرابلس بالذاتيبدو لنا االسم مشتقاً على غر. تربل

Brocard قدماً، في مغارة في سفح الجبل، يعتبره المسلمون قبر ١٢ قبراً بطول 
  .Josué ٣يشوع

إنه الموقع . يوجد في قضاء الضنية، شرقي طرابلس، موقع اثري بالغ األهمية
لوصف ، الذي قدم له لوكروا ا٤المعروف باسم حصن السفيرة، بالقرب من بلدة سير

  :اآلتي
اثنان منها مدمران تماماً، بينما بقي . يبدو حصن السفيرة مكوناً من ثالثة معابد"

وبالنظر إلى حالة مدخله واإلفريز الذي يزين قسمه . الثالث سليماً بكامله تقريباً
فجميع حجارته في موضعها األصلي، وزواياه . العلوي يمكننا القول أنه بني للتو

يرتكز المعبد . لى حالها، وكأنما العمل فيها انتهى باألمس القريبالبارزة ما تزال ع
على ركن ارتفاعه بين ثالثة أو أربعة أمتار؛ وال نعثر على هذا الركن وال أمام 

والمعبد عبارة عن مستطيل عرضه يعادل تقريباً نصف . ٥الواجهة أي أثر لألعمدة
يتقدم جداراه . راً للمالطوحجارته ضخمة وجيدة النحت، وال نرى بينها أث. طوله

الجانبيان بضعة أمتار عن واجهته، وكان من شأنها أن تشكل سابقاً مقدمة للهيكل 
والمعبد على العموم بسيط جداً؛ تقتصر . يؤدي إليها درج تغمره اليوم بقايا الواجهة

 إلى ٥زخرفته الخارجية على بروز بعض أعمدته من الجدار بما ال يزيد عن 
في واجهته ثالثة أبواب، الوسط منها كبير وأعلى من اآلخرين، . كثرسنتم على األ٦

يؤدي . والبابان اآلخران أضيق منه وأقل ارتفاعاً، وبال أي زخرفة. وإطاره بارز
باب اليسار إلى درج داخلي مبني في الجدار، ويفضي إلى األقسام العليا من المعبد 

                                                
1  Laborde, G. Robinson, Thomson, Porter.  
2  Xénophon, Anab. I, IV; Ovide, Fastes, II, V, 461-474 . نجد نفس العبادة في أمكنة أخرى من

  .Orfaسورية، مثل أورفه 
3  Dans le Rudim. novit. fol. 168 b ; p. 28, édit. de M. Laurent.  
4  Voir Michaud et Poujoulat, Corresp. d’Orient, tome VI, p. 416-417. 
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م، إلى قسمين ١٥ إلى ١٤ من ويقسم قدس األقداس الذي يبلغ طوله. ١)١٣١ص (
وثمة مدرج في الوسط يؤدي إليه، بينما على . يرتفع الثاني ثالثة أمتار عن األول

الجانبين هناك بابان صغيران يحيط بكل منهما إطار بارز، وينفتح الواحد منهما 
ويبدو الطراز الروماني في . على درج يؤدي إلى قبة سفلية طولها بعرض المعبد

وثمة نقش يوناني في جدار اليمين، على حجر ال يختلف بشيء عن . معبدكل ثنايا ال
  .باقي الحجارة

  .المعبد الثاني مدمر، ولم يبقَ منه غير أعلى الباب وعليه نقش"
  .doriqueأما المعبد الثالث، فيحتفظ بباحته، وفيه ثالثة أعمدة من الطراز الدوري "
ء قديم مربع الشكل، وحجارته من تشرف على حصن السفيرة قمة عليها أنقاض بنا"

حصن " اسم ضتحمل هذه األنقا. وبالقرب منه مذبح نحته غير متقن. نفس الموقع
وعند منتصف منحدر القمة نجد بناء آخر، ضلعه حوالي . Hosn el-Hâti" الحاطي

في قاعدته نتوء، وبالقرب منه ثمة شاهدة . م، وهو على نفس شكل البناء األول٦
 جاءني )."٢( يرتسم طوق بداخله نقش على األرجح، ولكنه تالفقبر، في وسطها

واالثنان سبق نشرهما ولكن بطريقة ال تمنع . لوكروا بأرشم للنقشين المذكورين للتو
النقش األول الموضوع في الحائط الجانبي للمعبد األول، سبق أن . العودة إليهما

مجموعة تحت األرقام ، وهو وارد في الKennedy Bailie ٣نسخه كينيدي بايلي
)4528b et 4528c .( ًبيد أن المؤشرات الطبغرافية التي يقدمها بايلي ال تتفق مطلقا

-يزعم بايلي أن النقش عثر عليه في لبنان بالقرب من دير سان. مع معطياتنا
 وبوركارد Robinsonولكن بالعودة إلى مقاطع روبنسون . ديميتري في الكورة

Burckhardtتي يحيلنا إليها، نرى بوضوح أن هذا الدير يقع عند سفح  ال، مراجعه
ولكن السيد بايلي ارتكب جملة . الناووس، الموضع المذكور في الكورة فعالً

مغالطات، والطريقة الملتبسة التي يعبر بها تثبت أن مالحظاته هنا تعاني من 
  .الثغرات تالفاها باالعتماد على الذاكرة
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ت هي األخرى لعدم التنظيم، ألن النقشين اللذين كما أن أرشمه أو نسخه تعرض
) 4528b et 4528c(ينشرهما كنقشين متميزين، واللذين اتخذا في المجموعة الرقم 

لقد تقيدنا بكل دقة . سأعرض النقش كما هو في رشمنا. ليسا سوى النقش الواحد
  .بمسافات وترتيب النقش األصلي

 فهي ٦ و٥ و٤أما السطور . داً السيد بايليالسطور الثالثة األولى أكيدة، وقرأها جي
 في Franzوالتصحيح الذي اقترحه بايلي، وكذلك السيد فرانز . معقدة للغاية

ال توجد الثغرات التي ) ١٣٢ص (ففي السطر السادس . المجموعة، مدعاة للرفض
ثم . ، في السطر السابع مشكوك به تماماًفما يأتي بعد. عرضها بايلي

والسطور الثالثة األخيرة فهي ). لقد تم بعناية شطب حقل النقش(يتبع سطر فارغ 
  .، كما الحظه السيد بايلي بدايةوبداية السطر األول منها هو بالتأكيد . سليمة

  
: ينتهي السطر السابق على األرجح ب

.  
 فهي KONTAأما .  سليمة وفي السطر األخير عبارة 

 وال .MHتثبته عالمة الوصل الواضحة بعد في الحقيقة ترحيل للسطر األخير، كما 
ويبدو أن بداية . KONTA ويوجد شيء مكتوب في الحقيقة بين 

  .، الالسطر األخير هي 
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ليس في النقش الصغير الموجود إلى جانب الكبير، أي حرف موضع شك، أللهم إالّ 
وما يبقى من الحرف التالي يبدو أنه جزء .  هي صحيحة. في السطر األول

 أنه ينقصها القليل على يمين تثبت وضعية نقش . ن م
  .بيد أنه يمكننا ايجاد مجال السم علم. الحجر

  
في المجموعة ) 4528d( والذي يحتل الرقم ٣٤٧المقطع الذي يقدمه بايلي تحت رقم 

لم أعثر عليه في . هو من حصن السفيرة بال شك، ومن نفس المعبد كالنقش السابق
  .أرشم السيد لوكروا

النقش الثاني الذي أخذ معاوني له رشماً كان قد سبق أن نسه سيتزن ) ١٣٣ص (
Seetzen ن موقعه بشكل غامض للغاية، وكذلك السيد بايلي ولكنه هذهولكنه عي ،

وكذلك ). راجع الملحق( من المجموعة ٤٥٢٨إنه النقش رقم . المرة حدد مصدره
فضل، وهي دقيقة بشكل كامل نسخة سيتزن هي األ. ١ نسخهThomsonفإن تومسون 

، وهذا ما  بعد هذه الكلمة أقرأ في رشمنا . ضمناًحتى 
وما يلي غير . يتفق مع قراءة سيتزن وتومسون أكثر مما هي عليه قراءة بايلي

 التي وصلت Borrellمختلف، ولكني أجده أفضل في نسخة سيتزن ونسخة بوريل 
 يجدر بنا مالحظة أن بايلي على .إلى بايلي، مما هي عليه الحال في نسخته هو
  ...العموم غير متقن في نسخه ومتسرع في تقديره

 الكامل في كلمة Rabbat-Tanitنعثر على اسم ربة تانيت ) ... ١٣٤ص (
من المعروف أن ).Corpus, nos 4470, 4471( في الالذقية 

ادة كانت عب. ٢ تعبر عنه عبارة في النقش األول في أثيناAbdtanitعبدتانيت 
 رائجة جداً في عرقة أو قيصرية لبنان، على Vénus-Artémis أرتيميس -فينوس

                                                
1  Bibliotheca sacra, V, 13 
2  Voir Movers, Die Phœn., I, 618 et suiv. 
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من المالحظ أن الخوري . مسافة أربعة أو خمسة فراسخ من حصن السفيرة
. Dianeيقول أن حصن السفيرة كان مكرساً إلى ديان ) راجع سابقاً(السمعاني 

ذا، أم أنه يفعل ذلك استناداً ولكننا نتساءل هل يقول ذلك ألن هناك تقليد في قوله ه
 نجدها بجانب بلوتون Cyriaسيريا . Danniéإلى مقاربة في اشتقاق اسم ضنية 

Pluton وسيريس Cérès ويبدو أنه ملتبس مع كورا ،Cora في نقشين من أوزيا 
Auzia١ في إفريقيا، وهي مدينة تم فيها االحتفاظ بشكل فريد بالعبادات القرطاجية.  

إن مرحلة . في نقوش حصن السفيرة أسماء هي في الغالب التينيةمن الواضح أن 
 أرتيميس، ومرحلة إشراق المعابد اللبنانية، تطابق زمن -أوسع انتشار لعبادة فينوس

  .٢األباطرة السوريين، فمن المعروف أن اسكندر سفيروس ولد في معبد في عرقة
ار رائعة ألديان ثمة موضعان، جنوبي طرابلس، في طرف سهل أميون، فيهما آث

حيث يظهر معبد ) Aziz ٣، معبد عزيز (Bzizaأحدهما في بزيزا . قديمة
جميل إيوني محفوظ جيداً، وتم تحويله إلى كنيسة في مرحلة كانت العمارة فيها ما 

كنيسة  "تسمى هذه الكنيسة . تزال راقية في هذه المناطق
ثمة الكثير . ال نقوش فيه. M. de Laborde ٤ولقد رسمه بدقة دو البورد". العواميد

من الكالم وصلني حول وجود نقش في بزيزا، ولكن محاوالتي في استيضاح موقعه 
 وردتني نفس المعلومات حول ٥)١٣٥ص (وفيما بعد . من أهل البلدة ذهبت سدى

من المرجح .  قدم من المعبد، في حقل بالقرب من القرية٢٠٠النقش على مسافة 
ولكني دعوت . زا الذين يعتقدون بوجد كنز هناك، قد خدعونيجداً أن يكون أهل بزي

  .الذين يتبعوني إلى البحث بين المعبد والقرية، باتجاه البحر
من . ٦، موضع أهم بكثير من بزيزاKisbé، وهي فوق كسبا Naousإن ناووس 

وأحد رسوم السيد دو البورد تمثل باباً . : ٧الواضح أن اسم الموقع يوناني
                                                

  .م. ب٢٤١یعود النقش الثاني إلى العام . Inscriptions rom. De l’Algérie, nos 3576, 3581:  راجع 1
 .Tillemont, Hist. des Empereurs, III, p. 157-158:  راجع 2
  .bethفي لبنان هو عامة اختصار لكلمة بيت ...) بتدين( في مطلع أسماء األماكن b إن الحرف ب  3
4  Voyage de la Syrie, pl. XXII, 42 et 43; XXIII, 44. Comp. Michaud et Poujoulat, Corresp. 

d’Orient, VI, p. 419-420.  
  … ,Mission:  إلى رقم الصفحة في١٣٤يشير الرقم   5
 .Ritter, XVII, 594 et suiv. Michaud et Poujoulat, Corresp. d’Orient, VI, p. 418-419:  راجع 6
وغالباً ما يختلط هذا . Burckhardt يحمل الكثير من أنقاض المعابد في لبنان هذا االسم، كما الحظ بوركارد  7

 .Voy. Ritter, XVII, 199, 594: ، راجع"مدفن أو مقبرة "Namousاالسم بكلمة ناموس 
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قائمتا الباب . وفي ناووس أنقاض معبدين بساحات واسعة مقدسة. ١ناووسلمعبد في 
. من أبوابه مكونة الواحدة من حجر واحد ضخم، ومقور ليركب ناتئاً على قاعدته

المعبد الشرقي منها، نحته غير متقن، أبوابه ومدخله فقط من حجارة ضخمة، أما 
والباب تعلوه، . عة فقرا وأفقاالباقي فمن حجارة متوسطة الحجم كما هي الحال في قل

كما في أم العواميد وجبيل، الكرة المجنحة التي بقيت حتى عصر األنطونيين 
Antoninsأما المعبد اآلخر فهو كورنثي، .  زخرفة إلزامية في جميع المعابد الفينيقية

بقي منه قطع من زخرفة مدخله، وقطعة من إفريزه عليها، على ما يبدو، آثار 
جدران صحنه من حجارة ضخمة، كما هي الحال في دير . بيت النقشمسامير لتث

ونظن أننا وجدنا على قائمتي الباب نقاط تثبيت اللوحات المعدنية حيث يتم . القلعة
وكان موضع تثبيت هذه اللوحات . تدوين التعليمات المتعلقة بالطقوس المقدسة

  .بمظهر فريد لم أشاهد مثله في مكان آخر
نية في ناووس إلى العصر الروماني، ولكنها على طابع سوري تعود جميع األب

متميز، كما هي الحال في قلعة فقرا، وهي على أي حال، تختلف بعمق عن طراز 
لقد كان شائعاً في سورية . الروماني الصرف كما في بعلبك) ١٣٦ص (البناء 

وأفقا وقلعة حصن سليمان وحصن السفيرة ومشنقة . وجود هذه األبنية الدينية الكبيرة
  ...فقرا ومعبد الك ليمون ودير القلعة والفرزل كلها على طابع شبيه بناووس

بصعودنا من كسبا إلى أعالي وادي قاديشا، نجد في طرزا، أو بطرزا، منحوتة 
هي نوع من العنقاء المحفور على الصخر؛ طول الحيوان حوالي المتر . غريبة
النصب ) ١٣٧ص (الحال عند جميع وعلى مقربة منه نرى قبو، كما هي . ونصف

ويقع مقابل . وهو على شيء من الجمال وفيه تسع كوات. المحفورة على الصخر
  .المنحوتة

 ٢، البالغة األهمية في التاريخ الوسيط"الوادي المقدس"إن منطقة إهدن وبشري، 
 الموارنة، لم يكن لها دور هام في ٣والحديث، بفعل التطور األصيل لجماعة

  .القديمةالعصور 
                                                

1  XII, 29.ثمة خطأ في لوحات دو البورد جعل ھذا النصب بجوار طرطوس .  
2  “Plura loca religiosa constructa sunt super rivos ejus et ecclesiæ multæ“, Brocard, dans le 

Rudimentum novitiorum, fol. 168 a, p. 28 de l’édition de M. Laurent.  
  ).المترجم(، ففضلنا عليها عبارة جماعة الموارنة، race maronite عبارة العرق الماروني رونان يستخدم  3



 ١٣٦

  
 الوارد في سفر Éden ارفض رفضاً مطلقاً أي عالقة بين إهدن واسم عدن إني

، وال مع )٥، ١ (Amos الوارد في سفرعاموس التكوين، وال مع اسم 
ال يوجد في إهدن . ١ الوارد عند قدامى الجغرافيين، كما يظن عادة
إن . كية لجبليين طيبينأي أنقاض لبناء كبير، فلم يكن في موقعها غير قرية بطرير

يكتب .  تنجم عن مجرد خطأ في الكتابة ومع مماثلة إهدن مع 
ومن المدهش القبول بمثل هذا الخطأ . ٢االسم اهدن، ال اعدن، كما تصور روبنسون

إن ميل الموارنة . ٤ حتى وقتنا هذا من قبل الكثير من رجال العلم٣)١٣٨ص (
يره ببساطة بفعل وطنيتهم الساذجة،  يجد تفس٥لوضع عدن في واديهم المقدس

                                                
1  Gesenius, Thes. s. v. Ritter, XVII, 650 et suiv. 
2  Bibl. Res. III, 587, note. 
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وبمحبتهم لهذا الوادي الشاهد على صراعهم البطولي، علماً بأن هذا الوادي من 
 المعمول ولتبرير هذا الزعم، اعتمدوا الكتابة اآلتية . ألطف المواقع في العالم

بها في اإلكليروس، والتي يعتبرها المثقفون الكتابة األصلية لالسم، بحيث تكون 
ولكن التفسير الصحيح أن كتابة اهدن . تابة اهدن، برأيهم، مجرد تحريف عربيك

 ...١، بينما العكس يكون غير مفهومأصبحت 
  

 Adrien نقوش هدريان
هنا المجال للكالم على نقوش أدريان المنتشرة في كل منطقة أعالي ) ٢٥٨ص (

ال إلى سمار لبنان، بين صنين وممر األرز، وكذلك في المنطقة الوسطى من تو
تطرح هذه النقوش واحدة من أكثر المسائل فرادة في وضعية النقوش، بقيت . ٢جبيل

لقد حدثوني باستمرار، في الشتاء وأنا في . غير ملحوظة حتى الوقت الراهن
ظننت األمر في . عمشيت، عن نقوش عديدة محفورة في الصخور في أعالي الجبل

ففي كل المنطقة المذكورة، وخاصة . ة بعينهاولكنه كان الحقيق. البداية مجرد توهم
في أنحاء العاقورا وقرطبا وتنورين، نصادف لدى كل خطوة نفس النقش، وجميعها 

، وهو نقش مكرر مئات المرات، بحروف Adrienتحتوي على نفس االسم أدريان 
. ، وهي محفورة عميقاً في الصخر٣)٢٥٩ص (من ثالثين إلى أربعين سنتم طوالً 

 محفورة على العموم بعناية، وما فيها من عدم االنتظام يعود إلى أخاديد والنقوش
لقد كان النقاش، في الحقيقة، مضطراً دوماً، بحكم طبيعة . الصخور ليس إالّ

الصخور، على االنحراف، أو على ترك فراغات، وأحياناً ينتقل من صخرة 
  .ألخرى، أو يغير من حجم الحروف التي ينقشها

ب أن يبقى هذا المجموع الكبير من النقوش، والذي يشكل سمة خاصة إنه ألمر غري
ليس هناك من شك بأنه كان ال بد . بهذه المنطقة، مجهوالً حتى مروري في لبنان

لبعض األوروبيين من رؤيتها، ولكنهم لم يفهموا منها شيئاً بالتأكيد، ألن هناك تقليد 
ينسبون هذه النقوش إلى مجنون واسع االنتشار في البالد جعل الرحالة الفرنجة 

                                                
  … ,Mission:  إلى رقم الصفحة في١٣٨يشير الرقم   1
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والبعض من رجال الدين . وضع اسمه على الصخور وهو يتجول في الجبل
ولكني لم . الموارنة الذين تابعوا دراستهم في روما الحظوا بدون شك هذه النقوش

أجد، حتى في أوساط اإلكليروس األكثر ثقافة، أي فكرة دقيقة حول قراءة هذه 
وقيل لي أن بعض . ١ى إلى إعطائها تفسيراً دينياًوثمة منهم من سع. النقوش

  ".مريم أم اهللا الكلي القدرة: "المرسلين الكاثوليك عمدوا إلى قراءة النقش
ال يعني ذلك غياب بعض المؤشرات على معرفة البعض ممن سبقني من الرحالة 

 Otto Richter وأوتو ريختر Burckhardtلقد حصل بركارد . بهذه النقوش
؛ ٢ على معلومات عن هذه النقوش من جانب أهل العاقوراRobinson وروبنسون

ولكن األول لم يهتم بالتحقق منها؛ والثاني لم يجد مرشداً يقوده إليها؛ أما الثالث 
يبدو أن أهل العاقورا قد سعوا، في . فافترض، خطًأ، أن النقوش قد تكون عربية

تح قرب بلدتهم؛ وعلى أي حال، لقد مرحلة معينة، إلى إخفاء الممر اللبناني الذي ينف
. اشتكى الرحالة، الذين سبقوني واتصلوا بأهل العاقورة، من عدم الترحيب بهم هناك

بينما وجدتهم، على العكس، على كياسة رائعة، وشيخهم بالذات تجول معي في كل 
 القسم من الجبل، ليرشدني إلى هذه النصوص المثيرة التي كان ٣)٢٦٠ص (هذا 

 تدفعنا إلى الظن بأنه رأى ٤ثمة مقطعان عند غيز. ف مواقع الكثير منهاوحده يعر
أما الوحيد الذي سبقني وتعرف إليها معرفة أكيدة فهو المرسل . نقشاً أو اثنين منها

لقد شاهد أربعة من هذه النقوش في القمم .  M. de Forest ٥األميركي دو فوريست
وقرأ بوضوح اسم اإلمبراطور . ثةفوق بركة اليمونة، ونسخ منها اثنين أو ثال

كما أن مرشدوه أبلغوه بأن النصوص من هذا . هادريان، ولكنه لم ينتبه إلى الباقي
  .النوع كثيرة

                                                
وجد األوروبيون الذين تجولوا بين العاقورا وتنورين حجارة منقوشة، وقالوا بأن ثمة : "، حيث نقرأ٢٧٤ راجع ص  1

  ".رجالً مر من هناك، وكان يحلو له نقش اسمه على الصخور
2  Burckhardt, I, p. 340 (trad. de Gesenius); O. von Richter, Wallfahrten, p. 106-109; 

Robinson, Bibl. Res. III, 602. Cf. Ritter, Erdkunde, XVII, p. 556-557, 562. 
  … ,Mission:  إلى رقم الصفحة في٢٥٩يشير الرقم   3
4  Relation d’un séjour à Beyrouth et dans le Liban, II, p. 15 et 19." . في منتصف الطريق بين

 Mission, …, p. 278": رأيت اختصار اسم األمبراطور هادريان... المروج وزحلة
5  Journal of the American Oriental Society, vol. III, no II, p. 355 (1853). 
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لقد جمعت حوالي ثمانين نموذجاً من هذه النقوش المثيرة؛ وأكدوا لي وجود حوالي 
 الكثير منها العشرين منها أيضاً، مع أنني لم أتمكن من رؤيتها؛ وال بد أن العدد

فاتتني مالحظته؛ كما أن عدداً كبيراً قد يكون تعرض للتلف، أو أن حجارته مقلوبة 
وهناك من كان يعتقد أن هذه النقوش عالمات على وجود . فصار النقش غير مرئي

الكنوز، ما يفسر الحفر التي أحدثها الباحثون عن الكنوز تحت الصخور، وهذا ما 
  ...١ضة للتلفجعل الكثير من النقوش معر

وتتألف . هذا هو مجمل هذه الكتابات العجيبة التي لم أعرف مثيالً لها) ٢٧٨ص (
، صيغ إضافية ٢، صيغة أساسية ال مجال للشك فيها؛ ١: جميعها، كما نرى من

، فهمناها ألننا عثرنا على كتابتها الكاملة AGIVCPواحدة من هذه الصيغ، . متغيرة
scriptio plena .يان، صيغتان أخرDFS و ،VIC أو ،VIGتبقيان موضع شك ، .

وبما أني لم أتمكن من أن أرى بنفسي جميع المواقع التي يمكن أن تكون الكتابة فيها 
 أن تفسير هاتين الصيغتين لن يحصل ٢)٢٧٩ص (كاملة، فإني ال أعطي تأكيداً 

-Wadiوإني ألنصح الرحالة خاصة بالذهاب مجدداً إلى وادي عين الشعرة . يوماً

Aïn-Schara أو وادي التوت Wadi-Tout ودرجة المحل ،Diradjet el-Mihal ،
-Tumm el وتم القبور El-Fouarوبعض النقوش فوق تنورين، خاصة نقوش الفوار 

Qobour وعين الحمرا Aïn el-Hamra وأخيراً نقشي راس عقبة الجني ،Ras Akbet 

Djennyبالقرب من قرطبا .  
وتصل هذه . ية، يحمل الكثير من النقوش رقماً تسلسلياًعالوة على الصيغ اإلضاف

ومن المالحظ أن أرقام بعض النقوش القريبة من .  على األقل٨٠٠األرقام حتى 
  .بعضها متباعدة كثيراً

ثمة فرضية تفرض نفسها لتفسير الوقائع المعروضة أعاله، وهي تكمن في اعتبار 
ن، بناء ألمر هادريان، في هذه المنطقة هذه النقوش الكثيرة بمثابة تنظيم قانوني معل

من لبنان المغطى بالغابات سابقاً، وبهذا التنظيم يمكن التمييز بين المناطق 
لقد سبق . المخصصة للدولة بخصوص قطع األشجار، والمناطق المتروكة لألفراد

لنا أن رأينا مناسبات تدفعنا إلى افتراض أن لبنان، فوق جبيل، كان كثيف الغابات 
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ومن المعروف أن التوراة تجعل السمة األساسية المميزة .  العصر الرومانيفي
وكان لبنان في زمن االسكندر يوفر الخشب لبناء األساطيل . ١للبنان هي غاباته

 ترسو في هذه األنحاء، لوفي أيام الرومان كثيراً ما كانت األساطي. ٢الضخمة
وغالباً ما نصادف هذه . لالختيار صواريها من أفضل أشجار الصنوبر في الجب

النقوش في مواضع االنحدار الشديد، التي ال يمكن بلوغها، ونادراً جداً ما نجدها في 
  .األماكن المزروعة، وقعر الوديان

ولنعترف، مع ذلك، بأن بعض المواقع التي وجدنا فيها أحياناً هذه النقوش، تتعارض 
 هي في واقعها اليوم جرداء وليست هذه المواقع. مع الفرضية التي تقدمنا بها

فحسب، بل هي أحياناً، موجودة في أمكنة غريبة ورائعة بحيث أنه ثمة متعة بوضع 
، لما ينطوي الوصول إليها على مخاطر ما يجعل األمر ٣)٢٨٠ص (النقوش فيها 

كما هي الحال في قمم جبل موسى، أكثر المواقع المهجورة تماماً في لبنان؛ : تحدياً
كثر ارتفاعاً بين العاقورة والبقاع، حيث يدوم الثلج حتى شهر حزيران وعلى قمم األ

على األقل، وحيث ال ينبت غير النبات الدغلي؛ وعلى الصخور فوق ترتج وتنورين 
حيث نعتقد أن اإلنسان لم يلج هذه المواقع أبداً؛ أو في مغارة أيوب، المحفورة في 

ن االستعانة بالشجيرات المعلقة صخرة في قمة الجبل، وحيث ال يمكن الوصول دو
ولما كانت هذه هي حال النقوش األولى التي صادفتها، راودتني . فوق نهر أدونيس

 نوعاً بطاقات زيارة لقيصر الرحالة، مشابهة لبطاقات نفس ابداية الفكرة باعتباره
 وفي مواقع أخرى ٤اإلمبراطور الذي نقرأ اسمه على األهرامات الضخمة في مصر

 إن اسم هادريان هو بالتأكيد االسم المنشور في هذه النقوش في شتى .٥كثيرة
ومن المعروف أن هادريان قد أقام طويالً في سورية، قبل وبعد ارتقائه . المواقع

وكل شيء يدفعنا إلى االعتقاد بأنه زار جبيل، وأنه لعب على . سدة اإلمبراطورية

                                                
 II Reg. xix, 23; Isaïe, XXXVII, 24:  راجع على سبيل المثال 1
2  Quinte-Curce, X, 1. 
  … ,Mission:  إلى رقم الصفحة في٢٧٩يشير الرقم   3
4  Voir Letronne, Inscript. de l’Egypte, sect. II, init. P. 149. 
5  A Athènes, en Grèce, ect. (voir Bourquelot, Huit jours dans l’île de Candie, p. 11-13). 
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ضاً كم كان شغوفاً بزيارة المعابد ومن المعروف أي. ١األقل دوراً هاماً في تاريخها
وبالتالي ليس من المحال أن يكون لهذه النقوش ... المشهورة، وال شك بأنه زار أفقا
 ٢)٢٨١ص (ولكن هدفها األساسي هو بالتأكيد . صلة برحالت هادريان في لبنان

واعتقد أنه من المستبعد أالّ يمكن العثور على نقوش مماثلة في . تنظيم الغابات
ثمة زميل لي يتذكر، بشكل مشوش، أنه شاهد . بال المجاورة للبحر المتوسطالج

  .٣ظاهرة مماثلة في رحلة له في البلقان
  

  ! نعمل على ختليد إرنست رونان
أكرب داعية إىل القضاء على املسيحية املشرقية 

  ٤!وعلى اإلسالم
  جوزف عبداهللا

 الرسمية  مجموعة من أرفع الرموز)٢٠١٠ نيسان ١٤في  (في حفل ضم
إن أبرز ما قيل في طقوس .  مؤخراً في لبنانرونانواألكاديمية تم تخليد إرنست 

وسط في الوكالة االقليمي لمكتب الشرق األ المديرهذا التخليد ما جاء على لسان 
كلمة رئيس الوكالة برنار سركغليني الذي ، وهو غارو وليفيهأالجامعية الفرنكوفونية 

ن أ بثقافة المنطقة التي نشأ فيها في فرنسا، مؤكداً تعلقا كان مرونانن أركز على 
 وال سيما المتصلة رونانهداف أالفرنكوفونية تتقارب مع  هداف الوكالة الجامعيةأ

  .والوحدة والعلوم واالنسانية بالثقافة المميزة
؟ وكيف نظرت هذه الثقافة إلى لبنان رونانفما قيمة هذه الثقافة التي تحصن بها 

 ولبنان؟ أن يقيم في عمشيت، ويبني صداقات، يجعله رونان وما قصة ومحيطه؟
                                                

لقد وجه أسباسيوس ). Voy. en Pal. et en Syrie, II, p. 69 (النقش الذي رآه روبنسونيشهد على ذلك   1
Aspasius خطيب جبيل، مديحاً لهادريان ،)Fragment. hist. græc. III, 576( ؛ ولقد وضع فيلون الجبيلي

  )Ouvr. Cite, p. 560(وكان، مع مدرسته، على صلة مستمرة بهذا األمبراطور سيرة حياة هادريان، 
  … ,Mission:  إلى رقم الصفحة في٢٨٠يشير الرقم   2
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لمسلمین، وكلھا نعتذر من القراء عما في ھذا النص من مواقف ومن ألفاظ تسيء إلى المسیحیة المشرقیة واإلسالم وا 4

رفضت بعض الصحف اللبنانیة نشر ھذا النص الذي عرضناه كمقالة صحفیة، فعممناه عبر . جاءت بقلم إرنست رونان
 ).جوزف عبداهللا. (اإلنترنت
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 للبنان؟ وما رونانمستحقاً لهذا االهتمام الرسمي واألكاديمي؟ فما المآثر التي قدمها 
  هي قيمة رأيه وموقفه من الحضارة التي يندرج فيها لبنان؟

نشاط البين " بنانيةأب األركيولوجيا الل" علينا التمييز جيداً في دور :بدايةقلنا 
 ومن ذلك .النشاط العلمي في استكشاف اآلثارو الفرنسي في المشرق االستعماري
ففي . بين الجانب العلمي والجانب االستعماري أو التبرير والتمهيد له التمييز جيداً

بعثة " ارسل نابوليون الثالث حملة عسكرية إلى لبنان، بموازاة ١٨٦١-١٨٦٠العام 
 كان ذلك في زمن . رنان، لتقدم لها الحماية والدعمرنست برئاسة إ،"إلى فينيقيا

السعي األوروبي المحموم لتفتيت اإلمبراطورية العثمانية تمهيداً لالستيالء على 
  .بالدنا واستعمارها كما حصل الحقاً

. موضوع الحملة العسكرية ليس عابراً، وقيمتها ليست مجرد حماية لبعثة علمية
  : ١رونانبهذا الخصوص لوكروا مساعد إرنست فلنقرأ ما قاله 

، سرية من فوج المشاة القناصة ١٨٦٠حوالي أواسط تشرين الثاني من العام "
، المواكبة للبعثة وهي بقيادة المقدم رئيس الحملة، دخلت )الفرنسي(السادس عشر 

 الذي ١٢٦٦ومنذ ذلك اليوم من العام . دخول الفاتحين إلى مدينة أدونيس المقدسة
هربت فيه الحامية المسيحية ليالً عبر بوابة سرية في شمالي جبيل لم تشهد المدينة 

مر الجنود وفي الطليعة منهم نافخو األبواق أمام مصطفى غنوم . جنوداً فرنسيين
Mustapha Gannoum الذي انحنى لدى رؤيتهم، وهو أحد الحكام األربعة، والوحيد ،

كلما دار حديث الغربي عموماً عن هكذا، .". ..من بقايا حزب صالح الدين القديم
المشرق العربي عادت به الذاكرة إلى المرحلة الصليبية، مازجاً افتخار نجاح الغزو 

وال بد أن حلم العودة . الصليبي بمرارة الهزيمة التي أصبح صالح الدين رمزها
  .مستمر في الغرب على الدوام

، ومنهم رونانركين لدعوة إرنست وإذا كان أرباب الفرنكوفونية الغربيون مد
الكنيسة الكاثوليكية اليوم، فذلك ألنه يعتبر المنظر األهم المعادي للمسيحية المشرقية 

 بحرفيته رونانويكفينا من ذلك ترجمة كالم إرنست . األصيلة ولإلسالم على السواء

                                                
1  LOCKROY (E): “Voyage en Syrie”, texts et dessins inédits, Le Tour du Monde, 

Nouveau Journal des Voyages, vol. 7, 1863, 1ier semestre, pp. 33-64.    
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ن وين اللبنانو المسؤولهممنو رونان،ولكن هل يدرك المحتفون ب. في النص أدناه
   حقيقة الدعوة الفرنكوفونية؟، المفتونون بالفرنكوفونية والمسلمونوالعرب

  ١روناننص 
أوروبية والشعوب السامية متميزة عن -ما تزال الشعوب األندو) ... ١٣ص "(

ال أقصد اليهود الذين حباهم مصيرهم الفريد والرائع موقعاً . بعضها تماماً اليوم
إذا ما استبعدنا كل فكرة في اختالف األعراق، فاليهود متميزاً في البشرية، بل أكثر، 

أينما وجدوا تقريباً يشكلون مجتمعاً على انفراد، وإذا ما استثنينا فرنسا التي أرست 
أما العربي على األقل، وبمعنى أشمل المسلم، . في العالم مبدأ حضارة مثالية تماماً

روح السامية إنما يعبر عنها وال(فالمسلم . فهما اليوم أبعد عنا من أي يوم مضى
واألوروبي يتقابالن كمخلوقين كل منهما من نوع مختلف، ال ) اإلسالم في زمننا

  ..."يتشاركان مطلقاً في طريقة التفكير واإلحساس
المسيحية حتى ) الديانة(ما أن استوعبت الحضارة اليونانية والالتينية ) ... ٢٤ص "(

 يواجه في الشرق بالتحديد، وهو مهد المسيحية، شأناً غربياً) هذه الديانة(أصبحت 
لقد عجزت الجزيرة العربية خصوصاً، في القرن السابع، عن اعتناق . أكثر العقبات

فبينما كانت مترددة بين اليهودية والمسيحية والمعتقدات ) ٢٥ص . (المسيحية
 أدخلها التراثية المحلية وبقايا عبادة األجداد، جاءت العناصر الميثولوجية التي

أوروبي في المسيحية لتصدمها فقررت العودة إلى دين إبراهيم، -العرق الهندو
وظهر اإلسالم بدوره كتفوق عظيم في خضم األديان . وبذلك أسست اإلسالم

فقضى بسهولة على المجوسية، التي كانت على ما يكفي من . المنهارة في آسيا
... ، وحولّها إلى شيعة صغيرةالمنعة لتصمد بوجه المسيحية في زمن الساسانيين

باختصار، أدخل اإلسالم في التوحيد جميع الوثنيين تقريباً الذين لم تنجح معهم 
وأكمل في أيامنا رسالته باكتساح إفريقيا التي أصبحت اآلن كلها . المسيحية بعد

                                                
1  Ernest RENAN: De la part des Peuples Sémitiques dans l’histoire de la civilisation, 

Discours d’ouverture du cours de langues hébraïque, chaldaïque et syriaque, au Collège de 
France, 4ème édition, Paris, 1862.  

: محاضرات في اللغات"في " محاضرة افتتاحية"، "في إسهام الشعوب السامية في تاريخ الحضارة": نإرنست رونا
  .، في باريس١٨٦٢في كوليج دي فرانس، منشورة في طبعة رابعة في العام " العبرية والكلدانية السريانية
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وإذا ما استثنينا بعض الحاالت الثانوية األهمية فإن العالم اعتنق . مسلمة تقريباً
  ."جمله تقريباً الرسالة التوحيدية للساميينبم
أوروبية تخلت نهائياً عن خصوصيتها باعتناقها -هل يعني ذلك أن الشعوب الهندو"

. فباعتناقنا للديانة السامية قمنا بتغييرها جذرياً. للعقيدة السامية؟ ال بالتأكيد
ما المسيحية أ. فالمسيحية، كما يفهمها معظم الناس، هي في الحقيقة من ابتكارنا

في مملكة اهللا اآلتية، المسيحية كما " رؤيا القيامة"البدائية الكامنة أساساً في معتقد 
مثالً، أو مسيحية ) يعقوب بن حلفى أحد الرسل(كانت في تصور القديس يعقوب 

عن مسيحيتنا المشبعة بماورائية اآلباء ) ٢٦ص (، فهي مختلفة تماماً ١بابياس
ر الوسيط، وحولتها من ثم تطورات األزمنة الحديثة إلى اليونان وبمدرسية العص

ولم يتوفر النصر للمسيحية إالّ بعد أن حطمت تماماً . تعليم في األخالق واإلحسان
غالفها اليهودي، وعندما عادت لما كانت عليه في أعماق وعي مؤسسها، أي إلى 

ال حقيقية فإن ولكثرة ما هذه الح. إبداع متحرر من قيود الفكر السامي الشديدة
اليهود والمسلمين ال يشعرون بغير اإلشمئزاز تجاه هذه الديانة الشقيقة لديانتهما، 
والتي اكتست على يد عرق آخر بمسحة شاعرية مرهفة وبوشاح ناعم من األساطير 

 L’Imitation مؤلف  ٢ثمة عقول نافذة، حساسة ومخيالة، كواضع. الرومنسية
قديسين عموماً، كانت تبشر بديانة أبدعتها في وروحانيات العصر الوسيط، كال

الحقيقة عبقرية سامية، ولكنها تغيرت رأساً على عقب بفضل عبقرية الشعوب 
هذه العاطفية العميقة، وهذه الرقة، . العصرية، ال سيما شعوب السلت والجرمان

 Fra أو فرا أنجيليكو François d’Assiseبمعنى ما، لديانة فرانسوا األسيزي 

Angelicoًكانتا بالتحديد نقيض العبقرية السامية الجافة والقاسية اساسا ،".  
 - أما بالنسبة للمستقبل، ايها السادة، فإني أراه انتصاراً متزايداً للعبقرية الهندو"

فمنذ القرن السادس عشر ثمة واقعة، غير مسبوقة حتى اليوم، تتجلى . أوروبية
نهائي، إنها تحقق هذا القول المأثور السامي إنها انتصار أوروبا ال: بحيوية ملفتة

                                                
من القرن المیالدي الثاني، عاش في النصف األول ) تركیا (Hiérapolis ھو اسقف ایرابولیس Papias بابیاس  1
  ).المترجم(

الموضوع بین نھایة القرن الرابع عشر ومطلع القرن الخامس ) محاكاة یسوع المسیح (L’Imitation ھذا الكتاب  2
  ).المترجم(عشر مجھول المؤلف، أو على األقل ال یوجد توافق على حقیقة واضعھ، 
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عبداً ) حام(ليوسع اهللا ليافت، وليسكن في خيام سام، وليكن كنعان ): "٢٧ص (القديم 
  .١"له
والشرق اإلسالمي يهزم . حتى حينه كانت السامية ما تزال سائدة في إقليمها"

معارف الغرب، كانت لديه جيوش أفضل وسياسة أفضل، ويزوده بالموارد وبال
فالعبقرية األوروبية تنمو بمقدار ال مثيل له، . وفيما بعد تغيرت األدوار. وبالحضارة

والشرط . بينما اإلسالم على العكس يتفسخ تدريجياً، وهو ينهار في أيامنا متقصفاً
االساسي اليوم لتتمكن الحضارة األوروبية من االنتشار هو تدمير الشأن السامي 

إلسالم التيوقراطية، وبالتالي تدمير اإلسالم، ألن اإلسالم ال بامتياز، تدمير سلطة ا
يمكنه الوجود إالّ كدين رسمي؛ وعندما نحوله إلى حالة دين حر وفردي فإنه 

ليس اإلسالم دين الدولة فحسب، كما كانت الكثلكة في فرنسا لويس الرابع . يضمحل
عشر وكما ما تزال اليوم في إسبانيا، بل هو الدين المتَسبد للدولة، وهو تنظيم ال ع

وهنا، فالحرب أبدية، الحرب التي . تقدم نموذجاً عنه غير الدول الحبرية في أوروبا
لن تتوقف إالّ متى يلقى آخر أبناء إسماعيل موته بؤساً، أو متى دفعه الرعب منفياً 

اإلسالم هو أكمل نقيض ألوروبا؛ اإلسالم هو التعصب الذي . إلى عمق الصحراء
لكاد تعرفت عليه اسبانيا في زمن فيليب الثاني وإيطاليا في زمن بيوس الخامس؛ با
اإلسالم هو احتقار العلم، وإلغاء المجتمع المدني؛ إنه البساطة المرعبة ) ٢٨ص (

للعقل السامي والمضيقة لدماغ اإلنسان، والعازلة له عن كل فكرة حية وعن كل 
تحصيل "في موقف تكرار أبدي لما هو شعور فذ، وعن كل بحث عقالني، ولتجعله 

  ."اهللا هو هللا": الحاصل
أوروبا ستغذو . وبالتالي، فالمستقبل أيها السادة، هو ألوروبا، وألوروبا وحدها"

العالم، وفيه ستنشر ديانتها، وهي ديانة الحق والحرية واحترام اإلنسان، هذا المعتقد 
  "...الذي يعني وجود أمر سماوي في اإلنسانية

  
  

                                                
  ).المترجم (٢٧: ٩ تكوین،  1
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  رحلة يف سورية -٩
  ١مالحظات حول املواقع األثرية

 René Dussaud رونيه دوسو
غرضنا أن نجوب جبل عكار والقسم الجنوبي من جبل النصيرية، أي ) ٣٠٥ص (

وفي الوقت الذي نؤجل فيه . المنطقة الممتدة بين طرابلس وبانياس وحماة وحمص
نا بما فيه من مالحظات الشروع بدراسة مجمل سورية الشمالية، نقدم مسار رحلت

  .٢عن المواقع األثرية
بانطالقنا من طرابلس على الطريق : )Cæsarea Libani، قيصرية لبنان(عرقة 

تستغرق الطريق أربع . األساسية إلى حمص، سلكنا عند خان العبدة طريق حلبا
 دقائق من طرابلس المدينة حتى منيارة القرية األقرب إلى آثار عرقة ١٠ساعات و

ثمة الكثير من . كانت المدينة القديمة تنتشر حول تل، ال سيما لجهة الشمال. اويةالخ
يمثل لنا التل، حيث ال . األعمدة الممتدة على األرض، بعضها من الغرانيت الوردي

  .نرى غير اآلبار المندثرة، القلعة التي أوقفت زحف الصليبيين طويالً
 دقيقة ٣٠ والمزرعة، نصل بعد بصعودنا وادي نهر عرقة، مروراً بكرم عصفور

 من بقايا قناة - الذي يعني الجسر-تستمد هذه القرية اسمها. من منيارة إلى القنطرة
 كانت هذه القناة تغذي بالمياه )٣٠٦ص  (.ماء تجتاز رافداً صغيراً لنهر عرقة

نجد أثر هذه . ٣عرقة، المدينة األساسية الوحيدة في المنطقة، والتي ذكرها اإلدريسي

                                                
 René DUSSAUD, «Voyage en Syrie, octobre-novembre 1896, Notes: المرجع 1

archéologiques», Revue Archéologique, troisième série, t. xxx, janvier-juin 1897, pp. 
، ووضع تقریره ھذا في ١٨٩٦ من العام الثاني ٢وت األول ١قام رینیھ دوسو بھذه الرحلة ما بین ت. 305-357

 Académie des inscriptions et أمام ١٨٩٧ نیسان ١٤ضمون التقریر، في جلسة ؛ وتال م١٨٩٧ شباط ١٥
belles- lettres ؛ ونشره فيRevue archéologique" الواردة أعاله، في عدد كانون الثاني" مجلة العادیات - 

  ).المترجم(، ١٨٩٧حزیران 
مساعدة طیبة، وعالوة على ذلك نوجھ الشكر بودي توجیھ الشكر لقناصلنا الذین لم یوفروا فرصة لمساعدتنا كل    2

 من بعثة حمص حیث یقیم منذ أكثر من تسع سنوات، وھو الذي یلم بخفایا Barnierبشكل خاص لألب بارنییھ 
وإني ألرجوه أن یتقبل . لقد كان بغایة اللطافة لمرافتھ لي في جولتي في ھذه المناطق. عكار والحصن وصافیتا

، ابن قنصلنا في الالذقیة، شاء بكل Lucien Geofroyصدیقي السید لوسیان جوفروا كما أن . اعترافي بجمیلھ
  .وقدم لي خدمات ال تقدر، لذا فأنا مدین لھ بجمیل كبیر. طیبة خاطر مشاطرتي مشقات كل ھذه الرحلة

3  Idrisi, Géographie, p. 13. 
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تركنا على يسارنا ضهر . القناة بعد عدبل حيث تكون القناة بمثابة الطريق أيضاً
تستغرق الطريق من القنطرة . فوصلنا إلى بيت مالت) لعلها ضهر الليسينة(رسين 

نمر .  دقائق، ومن بيت مالت إلى عكار خمس ساعات١٠إلى بيت مالت ساعتين و
، )الصليبية (Banna بأنها قرية بانا بالعيون ونترك على يسارنا بينو التي حددناها

 )Ayé‘عيا (تقع عيات . ١فنصل إلى البرج، مركز القائمقام قبل أن ينتقل إلى حلبا
  .على مقربة من منجم للحديد

نجد، بجوار قرية عكار الحالية، آثار قلعة سماها الصليبيون جبل عكار : عكار
Jibel ‘Akkar أو جبلتار Jibeltarوهب الملك . ٢ عكار، وسماها العرب حصن

، هذه المقاطعة الهامة من كونتية طرابلس إلى ١١٧٠، سنة Amauryأموري 
لم نتمكن من العثور على أي عالمة على تقطيع الحجارة . ٣فرسان االسبتالية

إن إفريز السباع في أعلى : فاألسوار الباقية تبدو أنها تعود إلى زمن بيبرس. ونحتها
نرى على الصخور . يشكل داللة أكيدة على ذلك) ١صورة رقم (البرج الجنوبي 

التي تشكل قاعدة الحصن مجرى ماء يبدأ عمودياً، ثم يجتاز أفقياً الخندق المحفور 
كان هذا . اصطناعياً، ليعزل الحصن عن الجبل، ويغرق أخيراً بين الصخور

 الرائعة لدرجة جعلت Siphonالمجرى يزود الحصن بالماء بطريقة السحارة 
  .لم نتمكن من دخول البرج الجنوبي. ٤قي يأتي على ذكرهاالدمش

عنه ) ٣٠٧ص (في شمالي الحصن، ما يزال قسم من الطابق األول للدفاع 
إنه دهليز صغير معقود بشكل مضلع، وفيه كوات للرمي موجهة إلى : محفوظاً

حجارته متناسقة ومتقنة النحت، ومع أننا لم نتمكن من العثور على . األسفل بحدة
  .عالمات على طريقة النحت، فإننا نميل إلى نسبة الحصن إلى الفرنجة

                                                
 Annales de Terre Sainte, p. 28 (extr. Desتذكر .  الصلیبیینAlbe إن حلبا المؤرخین العرب ھي ألب  1

Archives de l’Orient lat., II) أركس Arches)  عرقة‘Arqa ( وألب)حلبا ( وغولیاتGouliat)  القلیعات
Qleï‘at.(  

طرطوس، مدینة ) "Yaqout, éd. Wüstenfeld, III, p. 529( أظن أنھ یجب تصحیح مقطع یاقوت المترجم في  2
فإلى ھذا الحرف أشار الشاعر . یجب أن نقرأ عكار مكان عكا". ب من المرقب وعكاسوریة على البحر، بالقر

عندما قال لبیبرس الذي استولت قواتھ ) Hist. or., des croisades, p. 153(محي الدین الذي ذكره أبو الفدا 
قد وقع في نفس ول". یا ملیك األرض بشراك لقد نلت اإلرادة، إن عكار حقًا ھي عكا وزیادة: "على حصن عكار
 .Quatremère dans Maqrizi, Hist. des sultans mamlouks, II, p. 201: الخطأ كاترمیر

 M. Delaville Le Roulx, Revue historique, 1880, p. 184 یتحفظ دیالفیل لورو على ھذا التاریخ في  3
4  Dimashqi, ap. Guy le Strange, Palestine under the Moslems, p. 390.  
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ولعل العرب في أيام بيبرس لم يفعلوا غير ترميم األسوار التي بناها فرسان 
  .١االسبتالية

في الجهة المقابلة من الوادي، في موقع قرية عكار الحالية، كانت تقوم المدينة التي 
) ٣٠٨ص (ال سيما . ية منها تعود للزمن العربيكل اآلثار الباق. حملت نفس االسم

، ثمة جامع آخر يسمى التكية، وهو أكثر ٢الجامع الصغير، مع ثالثة نقوش عربية
ولم نتمكن . لفتاً للنظر من األول، وتزينه سباع بيبرس، وله واجهة بيضاء وسوداء

لى  دقائق إ١٠نهبط من عكار، بمدة ساعتين و. من تدوين نقش محفور فوق بابه
  .بلدة القبيات الكبيرة

على يمين الطريق من القبيات إلى منجز، وبعد : Maqam er-Rab مقام الرب
 دقائق من األولى، تشير كومة من الحجارة المنحوتة إلى وجود ١٠مسافة ساعة و

مخططاً لمستطيل تتقدمه ستة أعمدة، اثنان منها خارج خط  نلحظ. هيكل يوناني قديم
تشير هذه األعمدة . جود آثار لواجهة من األعمدة تحيط بالمعبدال نلحظ و. الجانبين

يجب أن يكون هذا البناء عائداً . إلى انحطاط فريد، وال تظهر أي بروز في قواعدها
 المسيحي -عندما سرعان ما شرع الطراز اليوناني: للقرون المسيحية األولى
رة عن غرفة مقببة من أفضل قسم محفوظ من البناء هو عبا. باجتياح سورية بكاملها

إنها بمستوى أدنى من المعبد، . العقد الكامل بعرض المعبد بكامله لجهته الخلفية
كما أن الحجارة المتقنة النحت تشير . office d’adytumولعلها كانت غرفة للخدمة 

  ).: (إلى عمل نحاتين ماهرين؛ ولقد أخذنا منها مجموعتي الحروف
 دقيقة من مقام ٤٠يلزمنا : )Felicium فليسيوم( el-Felis Qal‘at قلعة الفليس

أسس . Sa‘idéالسيدة ) كنيسة( دقيقة حتى ٢٥الرب إلى قرية منجز المارونية، و
األب بارنييه هنا داراً للمعلمين ليزود مدارس المنطقة بمدرسي اللغة الفرنسية، وكل 

ور إلى مكان بقرب قادنا األب المذك. هذه المدارس إنما قامت بفضل تفانيه الدؤوب
                                                

 .Revue archéol( إذا صح استنتاجنا ھذا، فإن حصن عكار، حیث ال یوجد أي مقوس انحنائي، یؤكد ما سبق وقلناه  1
1896, I, p. 308-311 ( معارضین فرضیة مدرستي الھندسة الفرنجیة في سوریة، والتي تمیزت إحداھا، مدرسة

  ).منجز( المالحظة حول فیلیسیوم یمكن ترداد نفس. االسبتالیة، خاصة باستخدام البرج الدائري
 الذي شرع بجرأة وبفائدة M. Van Berchem سلمنا جمیع النقوش العربیة التي جمعناھا إلى السید ماكس فان برشم  2

 Corpus des inscriptions arabes d’Egypte: بالغتین، بوضع مصنف للنقوش العربیة في مصر وسوریة
et de Syrie 
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السيدة لنرى على تلة مشرفة على ملتقى النهر الكبير بأحد روافده، آثار حصن 
  يـه منذ حوالـكانت أسواره البازلتية متهدمة تماماً بفعل إقامة التركمان في. صغير

  ١ الصورة رقم

  
  

. ومنذ فترة قريبة استعملت هذه الحجارة في بناء السيدة) ٣٠٩ص . (خمسين سنة
كثير من الحجارة . ك كان من الصعب الوصول إلى أمر جدي في شأن هذا األثرلذل

يبدو واضحاً في هذا الموقع . المنحوتة فيها حدبة، بعضها يحمل عالمة الصليب
يكفي كل ذلك لننسب هذه اآلثار إلى الفرنجة، ونظراً السمها . مخطط كنيسة صغيرة

نتعرف فيها على فليسيوم الصليبيين، الراهن قلعة الفليس، فال يمكننا التردد ألن 
 Gilbertلقد باع جيلبير دو بوي لوران . والمعروف أنه تمت موضعتها بجوار عرقة

de Puy-Laurent ليسيوم والكومف Lacum إلى ريمون، كونت طرابلس، بقيمة ألف 
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: ولعله من المحتمل أن قلعة فليسيوم لم تكن مبنية في ذلك الزمن. besansبيزان 
، ١١٤٢لحصن من بناء االسبتالية الذين انتقلت إليهم ملكية فليسيوم والكوم عام فا

، في العام ٢وكان سبق لالسبتالية أن اكتسبوا ملكية في فليسيوم. ١مع حصن األكراد
إن موقعه . نفهم من ذلك أنهم اقاموا الحصن ما أن أصبحوا أسياد الموقع. ١١٢٨

  .ابلسهام ألنه يتحكم بطريق تؤدي إلى طر
والدبابية هي القرية ). حصن األكراد(يعين النهر الكبير الحدود بين عكار والحصن 
  .الوحيدة التي تقع جنوبي النهر وتتبع الحصن

 ٢٠ دقيقة؛ وبعد ٢٥ننطلق من السيدة لنجتاز النهر الكبير بعد : Halet حاالت
حاالت حيث تكثر  دقيقة فنبلغ ٢٠؛ ثم Azer‘دقيقة نصل إلى القرية المارونية عزير 

 .استخرجنا كتابتين بحروف كبيرة منقوشة على حجارة بازلتية. اآلثار

  
اسم .  ميالدية٢٢٨ بالحساب السلوقي في األول من تشرين األول ٥٣٩تبدأ السنة 

) (ويبدو أنه يجب أن نعزل العنصر . المتوفي طابعه سامي بوضوح
  .مي معروفخادمة، ولكن الكلمة الثانية ال تعود إلى جذر سا

  :النقش اآلخر) ٣١٠ص (

  
                                                

1  Delaville-Le Roulx, Cartulaire general des Hospit., I, p. 117. 
 و Felitium بینما جاء في العقد السابق ،Feliciumیرد في ھذا العقد األخیر اسم ِفلیسیوم . ٧٧ المرجع السابق، ص  2

Felitum.  
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، "Osirisخادم أوزيريس ) "( ميالدية ٥٥كتابة شهر آب من العام 

كان أوزيريس يتماثل ) جبيل(وفي بيبلوس . ١وهو اسم شائع في النقوش الفينيقية
بيد أن هذه هي المرة األولى التي نصادف فيها ترجمة يونانية أكيدة، . ٢بأدونيس

الذي "اسم األب . ٣أوزيريس الذي كان قد عينه كليرمون غانووهي تثبت اللفظ 
 ككتابة لكلمة بعل صحيحة للغاية في Βεελإن . هو سامي بشكل مطلق" يباركه بعل

  .٤المناطق الفينيقية
 ٥نقطع طريق حمص على يسار تل القلعة. أربع ساعات: من حاالت إىل مرمريتا

Tell el-Qal‘a) وبعد . ي كان سابقاً في قلعة الحصن مقر القائمقام الذ-)تل كلخ
 Kefer Richاجتياز قرية الحجر األبيض البائسة، ونترك على يميننا كفرريش 

  .Fontaine Sabbatique، نجتاز ساقية تخرج من النبع السبتي Chelouhوشالوح 
من السهل الوصول من : )El-Fouar الفوار (Fons Sabbaticus نبع السبيتال

، وإلى دير ٦)حصن األكراد(الصليبيين المشهورة، قلعة الحصن مرمريتا إلى قلعة 
ما يزال هذا الدير مركز احتفال ) ٣١١ص . (مار جرجس المجاور للنبع السبتي

  .سنوي كبير، حيث يجتمع أبناء المنطقة للصالة والتسلية وقضاء أعمالهم
شاهدنا في  ": في القرن الحادي عشر وصفاً دقيقاً لهذا النبع٧يقدم لنا ناصري خسرو

 ١٥الجبل نبعاً ال يجري طيلة السنة، كما أخبرونا، إالّ في ثالثة أيام، اعتباراً من 

                                                
). (، حیث المعادل الیوناني ھو )C. I. S., 122 et 122 bis( خاصة حیث ازدواجیة اللغة في مالطة  1

 .Nonnus, 4, 269: ، راجع)(كان أوزیریس 
2  Renan, Mission, p. 176. 
3  Clermont-Ganneau, Journ. Asiatique, 1878, II, p. 237. 
4  Philon de Byblos: ; deVogüé, Journ. Asiatique, 1896, II, p. 328 et 330 : 

 dans une inscription du Liban .ة شمالي صافیتا، عثر وفي ھاب، على مسافة قصیر
). Ba‘al = Bôl(بول = وفي تدمر بعل ). (على اسم اإللھ ) Renan, Mission, p. 104(رونان 

 .Waddington, Recueil, 2613): ( میالدي، نعثر على ٧٩وفي نقش تدمري یعود للعام 
5  Post, P. E. F., Quarterly statement, 1893, p. 40, tanscrit: Tel Kalakh. 
سیقدم ماكس فان برشم قریبًا . REY, Monum. de l’archit. Milit. Des croisés, p. 39-67:  وصفھ راي في 6

  .دراسة إضافیة عنھ
7  Nassiri Khosrau, Sefer Namèh, trad. Schefer, p. 38. 
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ويزوره عدد كبير . شعبان، ثم يتوقف وال تخرج منه قطرة واحدة حتى العام التالي
ولقد شيدت األبنية الكبيرة في هذا المكان، . من الحجاج لمرضاة اهللا بأعمال التقوى

  .١ اآلباركما حفرت فيه
يستفيد هذا المزار من موقعه على إحدى الطرقات األكثر عبوراً في سورية، وهي 

ويخبرنا . الطريق التي تربط مباشرة طرابلس، عبر أرطوسية وعرقة، بحماة وأفاميا
، وهو الذي نقل إلينا اسم النبع السبتي، أن تيتوس ) (٢جوزيفوس

وشرح لنا مصدر التسمية بأن الماء ال . مياتوقف هناك أثناء انتقاله من عرقة إلى أفا
وعليه يبدو هذا االسم السامي كلمة محلية، ال سيما . تجري منه إالّ في سبعة أيام

وإلى .  المكون من النبع السبتيNahr es-Sabté ٣وأنه تم االحتفاظ بها في نهر السبته
، Schabtouna أو شبطونا Shebtoun شبطون Blancheهذا االسم نسب بالنش 

قد تكون شبطونا . المدينة المذكورة في النصوص المصرية المتعلقة بمعركة قادش
ويعترض .  هذه المماثلةMarietteأقرت مارييت . ٤االسم القديم لقلعة الحصن

ال يكون هذا االعتراض مقبوالً . ٥شدماسبيرو بأن شبطونا يجب أن تكون جنوبي قا
. لى وادي العاصي عبر الليطاني والبقاعإالّ إذا كانت القوات المصرية قد وصلت إ

النصوص المصرية يعني بشكل حاسم أن رعمسيس ) ٣١٢ص (ولكن ال شيء في 
، ٦ ألف رجل٢٠ و١٥الثاني قد سلك هذه الطريق، غير المالئمة لجيش عديده بين 

ولما كانت الطريق عبر دمشق على شيء من . وهي صعبة المسلك بالنسبة للعربات
واجد البدو، فإن أفضل طريق للفتوحات تكون طريق الساحل عبر المخاطرة بفعل ت

. وهذه الطريق تنحرف عند طرابلس إلى الشرق في وادي النهر الكبير. بيروت
ويكفي أن نتذكر النصب التذكارية المحفورة على صخور نهر الكلب، والتي يروي 

                                                
  . نتساءل ما إذا كانت ھذه األحواض ھي التي تؤدي إلى إخراج المیاه في الیوم المحدد 1
2  Josèph,  De bello jud., 5  
 Ritter, Erdkunde, XVII, p. 846:  اسم ذكره طومسون؛ راجع 3

4  Blanche, Bulletin de l’Institut égyptien, 1874-1875, p. 128 . یجعل بالنش من مریمون
Meriamonبینما تمیز بینھما بوضوح قصیدة بنتاور .  وشبطونا مدینة واحدةPentaour . موضعًا سنرى الحقًا
  .ممكنًا لمریمون

5  Maspero, Histoire des peoples de l’orient classique, t. II, p. 390, n. 3 . وفي موضع آخر، المرجع
)ibid., p. 9, n. 20 ( یقترح ماسبیرو مع بعض التحفظات إطالق أسماء شبطون والسبتي على النھر الكبیر
  ).إلوتیروس(

 .Maspero, op. cit., p. 212, n. 5: المصري راجع حول تقدیر عدید الجیش  6
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وايات عن وهذه الطريق هي الوحيدة التي تتوافق مع الر. أقدمها مرور رعمسيس
وفي الحقيقة فإن المعطى الطبوغرافي األساسي، وهو من أكثرها . ١موقعة قادش

بعداً عن الجدل، والذي تقدمه هذه الروايات، هو الموقع الذي كان يحتله الفرعون 
 تعينه شمالي Ibsamboulإن نصوص إبسامبول . في طليعة قواته لحظة الهجوم

بيد إنه من غير .  فتجعله إلى الشمالPentaourغربي قادش، أما قصيدة بنتاور 
المعقول أن يغامر رعمسيس الثاني شمالي قادش، بينما تكون قواته إلى الوراء، 

وإذا لم تواجهه قوات الحثيين التي تترقبه، فإن مجرد قوة منطلقة . جنوبي المدينة
والحال، فإننا نرى رعمسيس يحتفظ باتصاله . من قادش تقطع عليه طريق العودة

  . عظم جيشه، حتى في الوقت الذي بدأ فيه هجوم الحثيين وحلفاؤهمبم
: يتضح كل ذلك بجالء إذا ما افترضنا أن الجيش قد جاء عن طريق الساحل

رعمسيس في الطليعة يبلغ شمالي قادش، في حين أن القسم األكبر من جيشه يكون 
  .٢دشأما جيش العدو، فكان يكمن جنوبي قا). قلعة الحصن(جنوبي شبطونا 

وجدنا في . أربعون دقيقة إلى شمالي مرمريتا: Abnumrah ٣حبنمرا )٣١٣ص (
  .حائط بقايا نقش يوناني محطم من جميع جوانبه

  
  . بدل يجب أن نقرأ في السطر الثاني 

                                                
1  E, de Rougé, Le Poème de Pentaour, dans Recueil de Travaux, t. I, p. 1 ets. Et J. de 

Rougé, Le Poème de Pentaour, Revue égyptologique, t. III, p. 149 et s. et t. IV, p. 80 et 
s.et tomes suivants ; P. Guieysse, Textes historiques d’Ipsamboul, dans Recueil de 
Travaux, t. VIII, p. 1 et s. Maspero, op. cit., p. 390 et s. avec la bibliographie complète. 

یجب، وفق الفرضیة التي تجعل الجیش المصري آتیًا من الجنوب، أن نفترض .  ھذه ھي المواقع التي تعینھا النصوص 2
والحال ). ٣٩١ماسبیرو، المرجع المذكور، ص : راجع( الجیش الحثي شمالي شرقي قادش بالضرورة تجمع
 .P: راجع" (اجتاز الحثیون الخندق جنوبي قادش واخترقوا وسط جنود صاحب السعادة: "فالنصوص حاسمة

Guieysse, op. cit., p. 132" (راجع "خرجوا من الجھة الجنوبیة لقادش ،)J. de Rougé, Revue 
Egypt., t. IV, p. 124-125 .( إن خریطة بالنكنورنBlanckenhorn ھي التي تعین بأفضل شكل تضاریس 

  .تقع بحیرة حمص في سھل فسیح حیث أدنى فروقات االرتفاع تأخذ قیمة إستراتیجیة كبیرة: المنطقة
 تشیر إلى وجود النمور ال" نمر"إن اسماء األمكنة التي تدخل في تركیبھا كلمة .  برأي رايAbdnumrah عبد نمرا  3

وبعض ھذه الحیوانات یتواجد الیوم في لبنان . Oncesفي سوریة، بل باألحرى إلى وجود نوع منھا ھو الیربیس 
  .وجبال النصیریة
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  أو . ثمة نقش يوناني آخر في حائط، الحجر مكسور من األسفل
 وفق ٢٤ تشرين األول، ١ة في  بالرزنامة السلوقيتبدأ سنة . هو اسم المتوفي

  .رزنامتنا

  
على مصراعي باب بازالتي يشبه أبنية حوران نرى رسوماً من العصر المسيحي، 

  . على المصراع األول٢نقدم أحدها الصورة رقم 

  
  

 double barreوعلى المصراع اآلخر نرى صليباً عارضته األفقية مزدوجة 

transversale.  
، حيث بضعة Bé‘id أو بعيد Bé‘itاعة نصل إلى بعيت بعد ساعة وربع الس: بعيت

 مقبرة هامة Harba دقيقة وجدنا في قرية حربا ٢٠وبعد .  مسيحية-آثار يونانية
  .٣قبورها محفورة في الصخر، وكلها متموضعة كما في الصورة رقم 
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 قبراً، أربعة في كل من كوة اليمين والشمال، وثالثة في ١١ثمة سرداب للدفن يضم 

 Ain Mallou‘a‘بعد ساعة وخمس دقائق نصل عين ملوعا . وة مؤخرة السردابك
 Beit) أو سيدة( دقيقة نصل بيت سعيدة ٢٠في سفح قرية بنفس االسم؛ وبعد 

Sa‘idé وفي جوارها في حفة ،Hafé وبقطو Baqto تبدو للعيان قبور محفورة في ،
سعيدة المشرف يبدو جبل . المذكور أعاله) ٣١٤ص (الصخور من نفس النوع 

 دقيقة ٢٥وبعد . على القرية كقمة منعزلة تكللها آثار قلعة هي صليبية على األرجح
نصل إلى كفرون، ومن هناك نجتاز بلدة المشتى الكبيرة، وعلى يسارنا العيون حيث 

 Mariamin، فنصل إلى مريمين Les Fontaines ١قررنا موضعة قرية لي فونتين
  .بأقل من خمس ساعات

وجدنا نقشاً التينياً على حجر . تكثر اآلثار القديمة في هذه البلدة النصيرية: مرميني
إنه شاهدة قبر لجندي مولود في . كلسي محطم من كل جوانبه، فأخذنا وشماً له

 Maximusانطاكية، ترقى إلى رتبة الحرس عند ماكسيموس سبيكوالتور 

Spiculator.  

  
، على أعاله تاج، ونرى في إطار صغير النقش وجدنا نصباً بازلتياً، فأخذنا له وشماً

  :اآلتي

                                                
1  REY, Col. Franques. De Syrie, s. v. 
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ونقرأ تحت ). (وغالباً ما نجد . Dominusترجمة عن الالتينية دومينوس 

  .، ثم يصبح الحجر غير مصقولAOC: اإلطار
ثمة مسلة بازلتية تمثل جندياً لباسه على الطريقة الرومانية، يجب أن يكون من نفس 

  ).٤الصورة (المرحلة 

  
  

 الرومانية تحمل خطين من -هذه المسلة البازلتية العائدة إلى المرحلة اليونانية
أما المتوفي فمحفور له تمثال نصفي، ويبدو ممسكاً بيده اليمنى . النقوش اليونانية
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وفي األعلى نجمية تتوسط شريطية، ما يشكل تحويراً، على سبيل . مقبض سيف
  .يداًالزينة، لشعار القرص والهالل المعروف ج

أما النقش الكتابي فمشوه، عملنا على أخذ رشم له ونسخه وتصويره، ) ٣١٥ص (
  :فجاء على األشكال اآلتية

  : رشم
  : نسخة
: صورة

  
  :  رشم
  : نسخة
  : صورة

  .األرجح أن اسم المتوفي هو 
يندرج في نفس صنف المنحوتات السابقة الرأس الشعاعي على القاعدة البازلتية 

  ).ن مريمين، م٦صورة (
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وهو منقوش على ساكف على . يرجع النقش الكتابي اآلتي إلى العصر المسيحي

  :أخذنا له الرشم أدناه. قسمين يفصل بينهما صليب

  
) (السطور الثالثة األولى من قسم اليسار كاملة، ربما يجب أن نقرأ 

، وفي السطر األخير )(الثالث ) ٣١٦ص (ونصحح في السطر 
  :وإلى اليمين. لمعنى فيفوتنااما ا). (

  
 تبدأ في األول من تشرين األول من سنة ٨٤٤إذا اعتمدنا التقويم السلوقي، فسنة 

  .وكما سنرى، فإن مريمين كانت في ذلك التاريخ مركز أسقفية.  ميالدية٥٣٣
. تكفي هذه النصب لتبرهن أننا أمام موقع تاريخي قديم على قدر من األهمية

في القرن الثالث عشر الجغرافي العربي ياقوت، تماماً بحالتها فمريمين يذكرها 
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 التي يذكرها المؤرخون Mariammeإنها مريام . ١الراهنة، كقرية بجوار حمص
، ومن )Chastel- Blancالحصن األبيض  (Safitaالقدماء، والتي ماثلناها مع صافيتا 

 العربي في القرن كانت مريمين، قبل الفتح). حصن األكراد(ثم مع قلعة الحصن 
 دفن المسيحي ٢٦٩وفي العام . Apamée ٢الخامس والسادس، أسقفية مرتبطة بأفاميا

جيالزيزس الذي رجم في بعلبك في موطنه مريام حيث أقيمت لتخليد ذكره كنيسة 
  .٣خاصة

 وبمستواها، أما بلين Antarados هذه المدينة شرقي طرطوس ٤وضع بطليموس
 ٦وجاء أقدم ذكر لها مع أريين. Mariammitani ٥فتحدث عن شعب المريميين

Arrien : ،وضع جيروسترات، ملك أرواد، باالتفاق مع باقي ملوك فينيقيا وقبرص
ولكن ما ان شاع خبر عزم االسكندر، إثر معركة . أسطوله في خدمة داريوس

إيسوس، على الدخول إلى سورية حتى أسرع إبنه ستراتون، بغياب والده، إلى ان 
: وبهذه المناسبة وضع أريين حدود هذه المملكة. المملكة األروادية للمنتصريقدم 

أما سيغون فهي .  ومريامSigonفهي تضم كل البالد الواقعة بين الساحل وسيغون 
  .٧صهيون الراهنة

كانت مركزاً : تعود أهمية مريمين في العصور القديمة إلى سببين) ٣١٧ص (
انت تقع على الطريق المؤدية من طرطوس إلى زراعياً من الدرجة األولى، كما ك

  .وادي العاصي مقابل حمص والرستن
تشرف مريمين على وادي العاصي الفسيح من بحيرة حمص حتى حماة؛ وأهمية 

ولعل نصب الجنود . موقع المراقبة هذا جعل منه مركزاً لحامية عسكرية منذ القدم
ولقد رأينا أن .  الرومانية-نانيةالتي ذكرناها للتو تشهد على ذلك في المرحلة اليو

                                                
 ,Guy le Strange: بینما یقرأھا خطًأ لیسترانج. Yâqout, éd. Wüstenfeld, IV, p. 516 :مریمین . 1

Palestine under the Moslems: Marîmin 
2  Le Quien, Oriens Christ., II, 919. Cf. Notitia Antiochiæ et Ier. Patriarch., éd. Tobler et 

Molinier, p. 331 . تدرجت كتابة االسم من مریامMariamme حتى وصل إلى مریمین Mariamin على 
 Mariani, Mariam, Mariania: الشكل اآلتي

3  Chronicon Paschale, éd. Dindorf, I, p. 513. 
4  Ptolémée, V, 15, 16 
5  Pline, H. N., V, 23, 12 
6  Arrien, Anab., II, 13, 8 
، gammaویكفي لقبولھ مالحظة ان الیونان، عند الفتح العربي، ما كانوا یلفظون .  سنعود ال حقًا إلى أھمیة ھذا التعیین 7

  .Sahion، وجاءت عندھم صھیون Sionفھم العرب ولھذا 
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ولعل أهميتها تعود إلى . مريمين كانت في زمن المملكة األروادية مدينة حدودية
  .١زمن الغزوات المصرية الكبرى

فالقمم القليلة : إن مريمين المتراجعة جداً تدين بوجودها إلى واقعها الزراعي
 التين المشهورة التي تجفف االرتفاع المحيطة بها تنتج أفخر أنواع العنب وأنواع

وهذا ما أدى إلى تسمية هذه المنطقة، منطقة المريميين . ويتم االتجار بها بكثافة
  .على حد كالم بلين، باسم جبل الحلو

نصل : Raphanéeورفنية ) Mons Ferrandus مون فراندوس (Bârîn بعرين
ع القرية الحالية تق. ٢ بأقل من ساعتين، إلى بعرينTa‘ounمن مريمين، عبر طعونة 

على تلة تكللها خرائب حصن ما تزال ظاهرة آثار سوره الصليبي مون فراندوس، 
ولقد وجدنا، عالوة على النقوش العربية، النقش اآلتي على حجر . قلعة بعرين

  :كلسي مكسور على يساره
  

  
 

 … Bironii Roc… vixit an(nis)?? VI. L(ucius) P(ublius) Bironius) ٣١٨ص (
fecit 

إن هذه المدينة على أهمية . تقع آثار رفنية على مسافة ربع ساعة من بعرين
إستراتيجية عظيمة بفضل موقعها على منفذ على الطريق من طرابلس إلى حلب، 

هذه الطريق التي سلكها . عبر أرطوسية وعرقة والنبع السبتي ورفنية وأفاميا
وفي القرن الحادي . Table de Peutingerوتنجر پ مذكورة في الئحة Titus ٣تيتوس

                                                
؛ وفي حولیات Brugsch, Geschichte Aegytens, p. 269:  ورد ذكر مریمین في أیام تحوتمس األول، راجع 1

 .J: ھل تكون مریمین ھي المدینة الواردة في قصیدة بنتاور؟ راجع. ٣٣٢تحوتمس الثالث، المرجع السابق، ص 
de Rougé, Revue égyptologique, t. III, p. 157 ؛ یبدو ذلك ممكنًا إذا اعتبرنا أن القوات المصریة قد

  .جاءت على طریق الساحل الفینیقي
 .Guy le Strange, op. cit: بارین، ولكنھ یلفت نظرنا إلى أنھا تلفظ أیضًا بعرین، راجع:  یقول یاقوت 2
3  Josèphe, De bello jud., VII, 5, 1.  
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 بوجود طريقين تنطلقان من حماة؛ تؤدي األولى إلى ١عشر يخبرنا ناصر خسرو
الساحل السوري عبر النبع السبتي وعرقة، بينما تتجه األخرى نحو الجنوب وتصل 

. أما الئحة بوتنجر فتعين أيضاً طريقاً تنطلق من رفنية إلى طرطوس. إلى دمشق
فالفيلق الثاني عشر أقام فيها . من الرومان مركز فيلق عسكريوكانت رفنية في ز

ولكن الفيلق السادس هو الذي استقر فيها . Mélitène ٢فترة قبل أن يعود إلى ميليتين
هذا ما نجد البرهان عليه في النقش اآلتي المحفور بحروف واضحة على . تماماً

  :م٠,٧٢م، ٠,٨٠م ، ١,٨٥نصب أبعاده 

 
…Corneli(ae) uxor(is) cu(ra) Severi tri(buni) mil(itum) le(gionis)VI 

Fe(rratae). H(ic) s(ita) e(st)  
؛ )حصن بعرين(يفسر اسم فراتا الذي يحمله الفيلق السادس تسمية حصن فراندوس 

  .وعليه فإن بعرين كانت المعسكر المحصن للفيلق
لقد عرضوا علينا . ينةتمتد مقبرة رفنية، حيث وجدنا النقش السابق، إلى شمالي المد

رجل ) ٣١٩ص . (تم العثور عليه في رفنية) ٧الصورة (تمثاالً برونزياً رومانياً 
هذا التمثال . اليسار مكسورة على مستوى الركبة، أما اليد اليمنى فبال أصابع

إنها . البرونزي على قدر من األهمية بفعل زينة الرأس على طريقة اإللهة إيزيس
المرآة بيدها اليسرى، وربما قليالً من الحمرة باليد اليمنى، وهي فينوس التي تمسك 

  .٣تشبه تمثاالً برونزياً عثر عليه في طرطوس

                                                
1  Nassiri Khosrau, Sefer Namèh, éd. Sxhefer, p. 38. 
2  Josèphe, De bello jud., VII, 5, 3  
3  Clermont-Ganneau, Mission en Palestine et en Phénicie, p. 124, pl. III, fig. D.  



 ١٦٢

  
 دقيقة إلى الغرب من هذه المقبرة ثمة جامع مدمر، مبني بحجارة ١٥على مسافة 

يبلغ حجم أحد الحجارة المزين بناتئة على طرفيه . كلسية ضخمة وأعمدة محطمة
م سماكة؛ هذا القياس ٠,٧٧م عرضاً، ١,٤٢م طوالً، ١,٥٠) نتصفهمكسور بم(

مأخوذ خارج الناتئات الحادة التي تميز المواقع األثرية العائدة للعصر الروماني في 
  . هو موقع معبد قديمArd Hadriéوهذا المكان المسمى أرض حدرية . سورية

يننا، فيظهر لنا في  على يمQurtmen ١من هناك نتجه غرباً، بعد أن نترك قرتمان
 دقيقة إلى قرية عين ٤٥، لنصل في مدى ساعة وMasyadالبعيد حصن مصيد 

                                                
  Röhricht, ZDPV, X, 259:  الصلیبیةCartamare عینھا روھریخت كموقع لقریة كارتامار  1



 ١٦٣

يلزمنا من هذا المكان ساعتين ونصف حتى نصل إلى حصن سليمان . حالقين
  .١وقبل وصولنا بقليل نجتاز على يسارنا قمة القليعة. مروراً بعين شمس

 .R. S ٣پ وجيسوRey ٢رايسبق أن زار هذا المعبد : Bætocécé حصن سليمان

Jessup أخذ راي وشماً للنقش الكبير على الباب الشمالي ما .  سنة٢٠ منذ أكثر من
 فاكتشف نقشاً پأما جيسو) ٣٢٠ص . ( من وضع النص النهائي له٤مكن ودينغتون

  .وتمكنا من أخذ خمسة نقوش جديدة، أو بقايا نقوش. فوق الباب الشرقي
 الشمالي هي تثبيت من قبل االمبراطور فاليريان إن النقش الكبير على الباب

وغاليان االمتيازات التي منحها ملوك سورية إلى سكان بلدة حصن سليمان 
Bætocécé . وبهذه المناسبة فإن السكان سحبوا من أرشيفهم رسالة من أنطيوخس

وحصلت . وقسماً من مرسوم موجه إلى أوغست كي ينقشوهما خلف النص الالتيني
أما اآللهة فمذكورة مرة واحدة في .  ميالدية٢٥٩ و٢٥٣قوش بين سنوات هذه الن

  ).(رسالة أنطيوخس بشكل 
نطاق واسع مسور بحيطان عالية : يشبه حصن سليمان الشكل العام للمعابد السامية

جداً، ومبنية بحجارة ضخمة، تحجب عن عيون العامة المعبد والهيكل الصغير الذي 
ولهذا النطاق أربعة أبواب كبيرة، واحد من كل . ة فقطيستطيع دخوله بضعة كهن

الذي سنقدم صورة عنه ألن ) fig. 8، ٨الصورة (النقش على الباب الشرقي . جهة
   خاطئة، عبارة عن إهداءپصورة جيسو

  

                                                
، في Röhricht, ZDPV, X, 260، القلیعة التي عینھا روھریخت، Rey, Col. Fr., p. 363 وجد فیھا راي،  1

  .قضاء حصن األكراد شرقي الالذقیة
2  Rey, Archives des missions scientific. et litt., III, p. 336 et s. 
3  S. Jessup, Palestine explor. Fund, 1873, p. 26 et suiv.  
4  Waddington, Recueil des inscriptions grecques et lat. de Syrie, no 2720 a.  



 ١٦٤

  
شيدوا هذا البناء من مالهم الخاص لإلله ) (يعني أن سكان المحلة 

 وهي السنة التي تبدأ  بالتقويم السلوقي،٤٨٢، سنة )(المحلي 
  . ميالدية١٧١في األول من تشرين األول من عام 

  



 ١٦٥

تجدر المالحظة مباشرة أن التاريخ ). ( قرأه پإن التاريخ أكيد رغم أن جيسو
هذا بينما نجد التاريخ مختلفاً على . يعين فقط السنة التي تم فيها وضع ساكف الباب

فالناتئات .  المشهور في ذلك الزمنأما طراز الباب فهو الطراز. الباب الجنوبي
تسندان ) VICTOIRES 2(الضخمة متناسقة مع حجم الحجارة وثمة عالمتان للنصر 

، Samothraceهما من النوع الهلنستي المكرسان بانتصار ساموتراس : اإلفريز
  .ونجدهما على الباب الغربي

  
باب الجنوبي ال. لكل واحد من األبواب الثالثة الباقية نقش إهداء) ٣٢١ص (

  ).: (لم يبق فيه غير بضعة أحرف) fig. 9، ٩صورة رقم (
  

  



 ١٦٦

وهو النعت الكثير االستعمال ) (إنه على األرجح إهداء لإلله 
  .Topique ١في سورية لإلشارة إلى اإلله توبيك

، مكسور )م١م، ١,١٥م، ٢,٥٢(ثمة على األرض أمام الباب حجر ضخم له ناتئة 
عليه نقش من السهل ترميمه بفضل اإلهداء الموجود و) ٣٢٢ص (على يساره، 

  :على الباب الشرقي

  
، العام εأما التاريخ فيطابق، وإن يكن ذلك مع شيء من عدم الدقة بفعل وجود 

وإذا ما اعتبرنا القسم الجنوبي من السور قد أنجز بناؤه مع .  ميالدية١٩٥-١٩٤
إن . النصف الثاني من القرن الثانينهاية العمل، يمكننا إرجاع بناء هذا المعبد إلى 

ولوالها لوجب اعتبار هذا السور صناعة فينيقية، أو . لهذه التواريخ قيمتها الثمينة
، على اعتبارها تعود muraille cyclopéenne ou phénicienneمن صنع الجبابرة 
فبعد بعلبك نستطيع في حصن سليمان أن نجد أكبر الحجارة . إلى أقدم العهود

وتة، وهنا أيضاً فإن األحجام المتماثلة وطريقة البناء ذاتها ونفس الزخرفة ال المنح
هذا فضالً . تسمح بافتراض أن البناء يعتمد على مواد سبق استعمالها في بناء آخر

قدماً كلما ) ٣٢٣ص (عن أنها لنظرية غريبة تلك التي تعتبر أن الحجر يكون أكثر 
ساهم في تدمير بقايا التصور القديم عن فمثل حصن سليمان ي. كان أكبر حجماً

وجود شعب العمالقة، ألنه يكشف أن سورية في العصر الروماني كانت مأخوذة 
  .فعلياً بجنون العظمة

إن الحجر المطروح أرضاً أمام الباب الجنوبي ال يطابق، بناتئاته وال بنقوشه، قسم 
فيما لو شئنا إعادة وليس من المعلوم أين يجب وضعه . الساكف الباقي في مكانه

  . البناء كما كان في األصل ، إالً إذا شئنا وضعه فوق الساكف

  ).: (فوق الباب الشمالي بوسعنا قراءة بقية من نقش
 نجد في منتصف فرجة -)fig. 10، ١٠الصورة رقم (أما بخصوص الباب الغربي 

: صعب القراءة فنقشها -الباب قاعدة دائرية لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت ثابتة
                                                

1  Renan, Mission de Phénicie, p. 223-225 et 338.  



 ١٦٧

حروفه معدنية مثبتة بألسنة موضوعة في خروم دقيقة، ولم يبق منها غير األلسنة 
  .النحاسية أو الخروم فقط

  
نقدم هنا صورة طبق األصل حرصنا فيها على تبيان دقيق لوضع ) ٣٢٤ص (

  :جميع الخروم

  
 فإن الخطين Ν، مع مالحظتنا أنه بعد )(نقرأ بيقين 

. وهكذا فإن اإللهة خاصة بشعب مدينة عسقالن. Ηبحيث يعطيان العموديين قريبان 
إن الصيغ المذكرة ال تؤدي بنا إلى نهاية في التصريف متوافقة مع آثار أمكنة نقش 

فيكون لدينا . فهي أكثر موافقة) (أما صيغة المؤنث في . الحروف
  :، وبالتالي نرمم النقش لنحصل على)(، مع )(

 
إلهة ) (، Ba‘al، أو بعل Ζεύςنا إلى جانب ومن هنا يصبح أمام

parèdreال ) وهذه التسمية .  هي اإللهة المعبودة في عسقالن
توجد في أي مكان آخر، ولكنها تحيلنا إلى معبد معروف جيداً، يشدد هيرودوت 



 ١٦٨

، كما دلت أبحاثي، هو أقدم معابد هذه )معبد عسقالن(هذا المعبد : "على أهميته
 بني على طرازه، على حد قول القبارصة أنفسهم، Cypreد قبرص اإللهة، ألن معب

والفينيقيون المنطلقون من هذا الموقع من سورية هم الذين بنوا معبد جزيرة كيتيرا 
Cythère"إن معبد . ١Bætocécéيؤيد شهادة هيرودوت .  

، كانت تتمثل Atergatis أو أترغاتيس Dercétoإن إلهة عسقالن السورية، درسيتو 
 بالقرب من الفرات Hiérapolisوفي هيرابوليس . ٢تمثال نصفه امرأة ونصفه سمكةب

وثمة من . كان تمثال اإللهة بكامله على شكل امرأة، ولكن ذلك ال ينفي أصله البتة
 مكرس لإللهة Lucienيزعم أيضاً أن معبد هيرابوليس كان في زمن لوسيان 

ثمة . ٤سماك مقدسة هنا أيضاًوكما هي الحال في عسقالن، كانت األ. ٣درسيتو
فاالحتفاالت الكبرى : "تكشف األصل البحري لهذه اإللهة) ٣٢٥ص (طقوس أخرى 

ومن هنا كان كل واحد يعود . ٥"هي تلك التي يتم االحتفال بها على شواطئ البحر
وإذا . بوعاء يتم إقفاله بعد تعبئته بعناية من مياه البحر لتجري إراقته إكراماً لإللهة

، فهذا Bætocécé نفس خصوصيات العبادة معموالً بها، كما هو مرجح في كانت
فمن أرواد أيضاً تغلغلت . يعني أن على المؤمنين ارتياد الشاطئ المقابل ألرواد

 Astartéونحن ال نعرف رسماً تمثيلياً لعشترت . Bætocécéعبادة درسيتو إلى 
ه اإللهة السورية، ولهذه ولكن ثمة نقشاً مصرياً يسمح بتعيينها في هذ. أرواد

 الغريبة، كما يسميها هيرودوت، كان هناك معبد في ممفيس، في حرم -العشترت
  .، في مركز المستعمرة الفينيقيةProtée ٦اإلله السمكة، في بروتيه

 بنفس ٧نعثر في أرواد على اإللهة المعبودة مع بعل ممثل على أقدم عمالت الجزيرة
  .١مشهور) ليرة ذهبية(الموجود على ستاتير  عسقالن Dagonتمثال داغون  

                                                
1  Hérodote, I, 105, trad. P. Giguet. Cf. Pausanias, I, 14, 6.  
2  Lucien, De dea Syria, 14; Diodore de Sicile, II, 4, 2-5.  
3  Lucien, ibidem.  
4  Lucien, ibid., 14 et 47.  
5  Lucien, ibid., 48 . ،١٤كان ھذا االحتفال یحصل مرتین سنویًا، المرجع السابق.  
 .Renan, Mission de Phénicie, p استنادًا إلى نقش عثر علیھ رینان، راجع Brugsch ھذا ما بینھ بروغش  6

؛ راجع حول تأویل نص Maspero, Hist. anc. des peuples de l’Orient, t. II, p. 170؛ 56-57
  .II, 112 :Victor Bérard, Origine des cultes arcadiens, p. 152ھیرودوت 

7  E. Babelon, Les Perses achéménides, pl. XXII, fig. 1-6 . یمكننا أن نتابع على ھذه اللوحة تحوالت
صورة (لم یعد اإللھ یتمثل بغیر الرأس ) ٩-٧ صور(فبعد أن كان یتم تمثیلھا من خالل تمثال نصفي . أنماط اآللھة

ولكنھ بقي . ، بالفن القبرصيop. cit., p. CLVI، وذلك وفق أسلوب متأثر، كما الحظ بابلون، ) وما یلیھا١١



 ١٦٩

إن علم المسكوكات الذي بين تقارباً واضحاً للغاية بين عسقالن وأرواد، يقدم تقارباً 
 نقيشتين Bætocécéتضم الواجهة الشمالية لسور . Bætocécéآخر بين أرواد و

رد ولقد أثبت الجا. األولى صورة سبع، والثانية سبع أمام شجرة سرو. بارزتين
Lajardأما السبع فيرمز إلى اإلله، . ٢ أن شجرة السرو ترمز إلى اإللهة السورية

والحال فإن قطعة عملة أروادية من العام ) ٣٢٦ص . (٣مثلما يمثل الثور اإللهة
ثمة استنتاج يفرض . ٤ ميالدية عليها شجرة سرو بين ثور وسبع متواجهين٢١٧
ماً، وكان من شأنه أن لعب بالنسبة ألرواد  معبداً فينيقياً عظيBætocéceكانت : نفسه

  .دوراً مشابهاً للدور الذي لعبته أفقا في لبنان بالنسبة لجبيل
ليست سواكف األبواب الكبيرة في المداخل هي األمكنة الوحيدة التي نالحظ عليها 

ففي كل جهة من الجوانب الداخلية للباب الشمالي ثمة مشكاة صغيرة . آثار النقوش
وحده اإلهداء لجهة اليمين . وتحتها كان يوجد إهداء. وضع تمثال صغيرمحفورة ل

  :قابل للقراءة جزئياً

  
 وإما - خاصة تحت المشاكي-من المحتمل وجود نقوش أخرى، إما على الحيطان

ولعلنا نصل إلى حصيلة وافرة من النذور فيما لو . على األرض التي ارتفعت كثيراً
.  بمشاكي الباب الشمالي هي خروم لتثبيت الحروفكانت الخروم المربعة المحيطة

فال يمكن لكتلة بهذا : يمكن العثور بالتأكيد على الساكف المكسور للباب الجنوبي
فالنصيريون يقيمون داخل : ولكن األمر يستدعي سرعة التحرك. الحجم أن تتفتت

مور أنه لقد الحظنا أمام المعبد وجود بقايا أتون للكلس، ومن أبسط األ. الخرائب
  .يستعمل النتاج المادة الالزمة لتبييض موقع الولي المجاور

                                                                                                                        
اما الوجھ اآلخر فلم یتغیر، وعندما اجتاح الفن الیوناني كل شيء، اتخذ رأس اإللھ : على الدوام نفس البعل البحري

  .ibid., pl. XXIII, fig. 14: ، راجعPoseidonون سمات بوزید
1  E. Babelon, ibid., pl. VIII, fig. 3. 
2  Lajard, Recherches sur le culte du cyprès, dans Mém. De l’Acad. Des inscript., t. XX.  
3  De Vogüé, Mélanges d’Arch. Orient., p. 67 ; Victor Bérard, Origine des cultes arcadiens, 

p. 123. cf. plus loin l’autet du Mechta.  
4  E. Babelon, Les Perses achéménides, Catal., no 1174, pl. XXIV, fig. 22. Monnaie de 

Caracalla. Une monnaie d’Elagabale au même type frappé à Arados, dans Lajard, op. 
cit., pl. VI, fig. 2.  



 ١٧٠

إن المصلى الضيق هو مجرد ناوس يبدو فيه التأثير الروماني بفعل وجود األعمدة 
  .المستعارة التي تزين الجدران

). fig. 11، ١١صورة (وفي قمة الجبهية رأس سبع مزخرف بشريطية من النقوش 
ه، وتبين لنا، استناداً لنقيشيات الواجهة الشمالية، أنه لم يكن لقد عملنا على استخراج

  .مجرد أمر للزينة
بإلهة ) ٣٢٧ص  (Bætocécéوبالقرب من المعبد إلى الشمال حيث يقترن بعل 

عسقالن نجد آثار األبنية الفسيحة والجميلة، وهناك اقترح راي التعرف على معهد 
 في مقدمته مشكاة عليها نقش مشوه ثمة هيكل صغير مالصق لها نالحظ. ١الكهنة

تماماً، وعلى ساكف الباب تظهر بوضوح الخروم المعدة لتثبيت ) ٣٢٨ص (
، على أمل المحاولة الحقاً لكتابة هذا )fig. 12، ١٢صورة (نقدم صورته . الحروف
  .٢النقش

  

  
                                                

 ھذا المجمع من األبنیة بقریة دیر سمعان الصغیرة التي بنیت بعد قرنین أو ثالثة، بجوار كنیسة مار  یمكن مقارنة 1
تكشف اآلثار المحفوظة لدیر سمعان أبنیة دینیة ومنازل خاصة وفنادق، ). قلعة سمعان(سمعان العمودي الضخمة 

 ٤٧٩ تموز سنة ٢٢ش إلى ، ویعود تاریخ النق)(ُسمي أحدھا في النقش المحفور على ساكف الباب 
  .de Vogüé, Syrie centrale, Archit. Civile et relig., pl. 114: راجع. میالدیة

، ولكن النقطة العلیا على الیسار غیر موجودة في نسختنا؛ إن مختلف الصور المأخوذة ال Γ یبدو أن الحرف األول ھو  2
 واضحًا ψوبعد مسافة أبعد بقلیل یبدو أثر . ΔΙΙ قراءة وھذا ما یبرر إھمالھ، ویصبح بوسعنا. تظھر ھذه النقطة

  .مجرد تخمین). (إن عدد الحروف یفترض ). (للغایة، ما یسمح بافتراض كلمة 
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ففي سقف كل باب . ثمة عنصر زخرفي غالباً ما يعود إلى حصن سليمان هو النسر

ر نجد نسراً باسطاً جناحيه يمسك بمخالبه صولجاناً، وعلى جانبيه صبيان كبي
، Hespéros وهيسبيروس Phosphorosجميالن هما على األرجح فوسفوروس 

 إن تكرار هذه ).الصورة أدناه(وتسلط نجمة الصبح ونجمة المساء أنوارهما عليه 
أويالً فنياً عند اليونان الزخرفة يبين فعالً أن المقصود رمز ما يدفعنا لنرى فيه ت

  .١للقرص المجنح، رمز القوة الموجود على مدخل كل معبد فينيقي

) (٢  
 الثابت لجهة أصله السامي Bætocécéيبقى أن نضيف شيئاً حول اسم هذا الموضع 

  :النقوش المحلية تعطينا الترجمات التالية. مع أنه لم يتم التوصل إلى تحديد معناه
  .):    Wadd. 2720 a(رسالة انطيوخوس 

                                                
لقد رسم ھذا العنصر الزخرفي السید . Renan, Mission, pl. IX et p. 69راجع حول القرص الفینیقي المجنح  1

؛ ولكن ذلك بدون األشعة التي تنطلق من الید المرفوعة ٤ع سابق، ص ، وجیسوب، مرج٣٣٣مرجع سابق، ص (راي 
 .لكل من الصبیین نحو النسر

 ,R. Dussaud, Notes de Mythologie syrienne, Revue archéologique: الصورة مأخوذة عن 2
Janvier -juin, 1903, p. 130, fig. 3) .المترجم(  
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  .م. ب١٧٢-١٧١،): Jessup, P.E.F., 1873(الباب الشرقي 
  .م. ب١٩٥-١٩٤، ):    حجر على األرض(الباب الجنوبي 
  .:                         الباب الشمالي

ال عالقة لمبادلة المصوتات والصامتات من الحروف الناجمة عن هذه المقارنة 
ص ( هو ظاهرة أكثر  و ومبادلة الصامتين . ريةبالنقوش اليونانية في سو

غرابة، ولكن يمكن تفسيرها ببعض الخطأ في تصحيف االسم السامي ) ٣٢٩
بيت،  =  =  أو وفي هذا االسم من السهل عزل العنصر . باليونانية

فال نرى غير .  فأقل وضوحاً أو أو أو أما معنى . معبد
العبارة اسم الخروع وقد صحف من المصرية حل واحد ممكن، هي أن تكون هذه 

إن المصريين القاطنين : "، كما يبين هذا المقطع لهيرودوتإلى اليونانية بصيغة 
 sillicypriaقرب المستنقعات يستخدمون مرهماً يستخرجونه من ثمرة الخروع 

إنه جسم دهني ليس أقل صالحية لإلنارة من زيت الزيتون؛ ولكن ... ويسمونه 
إنها كيكايون : هذه النبتة معروفة لدينا من خالل التوراة. ١"ته غير محتملةرائح

qiqayon٢ الذي اشتهر من خالل النبي يونان.  
-Bethهاكرم -ففي التوراة هناك بيت. ليست نادرة أسماء األمكنة بهذه الصيغة

hakerem) بيت العنب(هاشيتا -، بيت Beth-hachitta) بيت)منزل األكاسيا ،- 
  ).بيت التفاح (Beth-taffouahح تافوا

، ويقول السيد بيدل ٣ في جوار دمشقBouéأما الخروع فقد لحظ وجوده بويه 
Beadle باالنيه ( أننا نجده بالقرب من بانياسBalanée(ر من مرفأ . ٤صدكما ي

  .٥ طناً من حبوب الخروع٢١طرابلس سنوياً أكثر من 

                                                
یمكن العثور على ھذه الكلمة . Hérodote, II, 44, trad. Giguet. Cf. Low, flanzennamen, p. 353: راجع 1

انتقلت . F. Delitzcsh, Assyrisches Handworterbuch, p. 50: ia-a-qu-qa-nu: في اللغة األشوریة؛ راجع
 .Pline, H. N., XV, 7, 1: راجع حول شتى التسمیات. ciciالكلمة إلى الالتینیة بشكل 

 .١٠-٦: ٤یونان،  2
 .Ritter, Erdkunde, XVII, p. 1358: اجعر 3
 Auf diesem Boden (celui des environs de Banias) wurde viel: "٨٨٧المرجع السابق، ص  4

Ricinus Zum Oerlertag gebaut." 
 .Vital Guinet, Syrie, Liban et Palestine, p. 130:  راجع5
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رأينا في هذه القرية مذبحاً . ساعتين ننزل من حصن سليمان إلى المشتى في مدى -
م، مصدره كما أكدوا لنا من بعرين، وعليه نقش ٠,٧٠مربعاً صغيراً بارتفاع حوالي 

  :من ثالثة سطور

  
وعلى جانبه األيمن . يوجد تحت النقش نصب يمثل أسداً وأمامه مذبح) ٣٣٠ص (

  .ثور مزين بحزام األضحية وأمامه مذبح
 أن هذه الرسوم تخلد، أو ترمز إلى التضحية بثور يوحي قرب معبد حصن سليمان

في هيرابوليس كان من بين الحيوانات التي يضحى بها . Bætocécéوأسد آللهة 
  .١والمحفوظة في باحة المعبد أسود وثيران كبيرة

؛ Bechra‘il دقيقة، بشرايل ٤٥؛ )سيدة( دقيقة مررنا مجدداً في بيت سعيدة ٣٢بعد 
 دقيقة، ١٥، قرية نصفها موارنة ونصفها نصيرية؛ Adeidé‘ دقيقة، عديده ٣٠

 دقيقة، برج صافيتا، الحصن ٤٠ دقيقة، مار سمعان؛ ٣٠؛ Btarech ٢بتارش
 دقيقة عين المسقى، أي العين ٢٥؛ Tel‘a دقيقة، تلعا ٣٠؛ ٣األبيض بلغة الصليبيين

 la"التي نشرب منها؛ من اسم على هذه الشاكلة نحت الفرنجة اسم المسكية 

Mesquie ."دقيقة قلعة عريمة٣٥ دقيقة، نجتاز النهر األبرش؛ ٤٨ .  
وتكشف عالمات النحت . كانت هذه القلعة المدمرة تماماً اليوم بيد فرسان الداوية

  . دقيقة منها٣٠يقع دير مار الياس على مسافة . فيها أنها بنيت على يد الفرنجة
؛ Haura دقيقة، حورا ٢٠؛ )El-Ousyإلوزي : راي (Houzeh دقيقة، حوزه ٤٠

 ٩ دقيقة، راس دير؛ ١٤؛ )Nekiraنكيرا : راي (Dneighiraعلى اليمين دنيغيرا 
  .، مع معبد للنصيرية في صدر كنيسة قديمة مدمرةSamkéدقائق، سمكه 

  .لم نعثر فيه على نقوش.  دقيقة، برج ميعار المدمر٢٨

                                                
1 Lucien, Dea Syria, 41. 
 Rohricht، ما جعل روھریخت Bterichیرد على خارطة السید راي خطًأ اسم .  الصلیبیینTeresربما تكون موقع  2
)Z. D. P. V., X, 260 ( یعتبرھا قریة بتیرBetire. 
 ..Rey, Mon. de l’archit. Milit., p. 85 et sui: وصفھ راي 3
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 الصليبيين، هو يمور  بلغةChastel-rouge دقيقة، قلعة يحمور، الحصن األحمر ٣٥
Jammour الئحة بوتنجر Peutengerً٣٣١ص (ثمة . ، يبدو أنه كان مركزاً هاما (

قبران حجريان منبوشان، تم إرسالهما إلى القسطنطينية من حوالي عشرة أعوام، 
لقد توفر في الموضع الكثير من القطع األثرية . ١ولم نتمكن من معرفة مصيرهما

وفي الوسط منه . ٢ القلعة جذرياً بعد المرحلة الصليبيةوتم تعديل سور. الصغيرة
. ٣عمود مركزي تلتقي عليه زوايا أربعة قناطر: نوع من برج مربع هندسته فرنجية

وثمة سلم ،على شكل القوس القوطية، مندرج في سماكة الحائط يؤدي إلى مصطبة 
بق األرضي صالة الطا. كوات رمي بقناطر صغيرة وفوقها فتحات: بطابقين للدفاع

نرى . الفسيحة تحولت إلى اسطبل، وهي مظلمة بحيث لم نتمكن من تمييز نقوش ما
في الخارج صلباناً ولكننا ال نستطيع الجزم بما إذا كانت الحجارة التي تحملها في 

  .موضعها الصحيح
من هناك نصل . ، بعض الدواثرMedjloun eh-Bahr دقيقة، مجلون البحر ٢٥

  .بساعتين إلى طرطوس
قدمنا في العام الماضي مخططاً : )Antaradus انتارادوس (Tortose طرطوس

خصوصاً أن : دقيقاً تماماً) ٣٣٢ص (لكنيسة طرطوس الشهيرة، ولكنه لم يكن 
  ):fig. 13، ١٣صورة (نقدم النموذج األدق . القناطر غير موجودة إالّ على الجوانب

  ).: ( ممسك جرة عليه النقش اآلتي-
 من البرونز، علوه Vénus diadémée  واقفةوس على تمثال فينوسعثر في طرط
. يستند الجسم إلى القدم اليمين، بينما يد اليسار تمسك بتفاحة. سنتم١٣بدون القاعدة 

أما قاعدته . روماني حسن؛ تفاصيله، كالتسريحة، متقنة للغاية-إنه من صنع يوناني
، ١٤الصورة رقم (برونز األخضر تمثال صغير سليم تماماً، من أوكسيد ال. فقديمة

fig. 14.(  
                                                

أما محتویاتھا الذھبیة فأصبحت ضمن . ثمة معلومات حدیثة تفید بأن ھذین القبرین لم یصال إلى القسطنطینیة أبدًا 1
 .مجموعة باریسیة

غیر ) Mission, p. 105-106 et 852(النقش الكائن في الزاویة الجنوبیة الغربیة، والذي كان مشوھًا في زمن رینان 2
 .مقروٍء إطالقًا

 .Ch: راجع.  في الزمن البیزنطيھذا االسلوب في دعائم البناء الدارج جدًا في فرنسا في الھندسة القوطیة كنا نجده قبًال 3
Diehl, L’Afrique byzantine, p. 154, fig. 7. 
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مكسور عند منتصف الجسم ما ال يسمح بالقول إذا . سنتم٥ارتفاعه : برونز سوري
إنه يمثل إلهاً أو محارباً . كما تغيب منه مقدمة الذراعين. كان الفخذين مستورين

و  أMycènes ٢، وهو من برونز مسيناTirynthe ١ويمكن تشبيهه بتمثال تيرنت
 من طراز أسبق ٤سبق وعثر في طرطوس على تمثال برونزي. Crète ٣كريت

وفي كل هذه الصور تبدو . على أي تأثير يوناني، ولكن صنعه يبدو أكثر قدماً
، ١٥في الصورة (التسريحة على شكل أكثر طوالً مما في البرونز المعروض هنا 

fig. 15.(  

                                                
1 Perrot et Chipiez, Hist. de l’Art, t. VI, fig. 353. 
 .٣٥٤المرجع السابق، صورة رقم  2
3 Salomon Reinach, Chronique d’Orient, t. II, p. 498. 
4 Perrot et Chipiez, op. cit., t. III, fig. 277. 



 ١٧٦

  
شددنا في العام الماضي في نفس هذا ): VIIIاللوحة (أروادية أولى :  نقش فينيقي-

المصنف على األهمية اآلثارية للمقبرة الواسعة الممتدة جنوبي طرطوس على طول 
  .الساحل وصوالً إلى قبالة أرواد القديمة

عثر عليه على : النقش الفينيقي الذي ننشره هنا مصدره هذه المنطقة) ٣٣٣ص (
هذا . Tell Ghamqéل الغمق مسافة نصف ساعة جنوبي طرطوس، بالقرب من ت

  .أول نقش نجده في سورية الشمالية، أي الساحل السوري شمالي جبيل
م ٠,١٠هو محفور على صفحة أعدت بعناية لقطعة من الرخام األبيض بقياس 

ولقد تضررت . م٠,٠٣٥ و٠,٠٢٨م، والحفر على عمق يتراوح بين ٠,٠٨٣و
أو سكة الحراثة، ما يسمح صفحة النقش في ثالثة مواضع بفعل ضربات المعول 

وكل باقي القطعة بلون الصدأ الغامق لطول . بتقدير الحب األبيض والدقيق للرخام
أما جانب . وحدود النقش واضحة، فالنقش بالتالي كامالً. طمرها في أرض حديدية
  .القطعة الخلفي فترقق قليالً

ويشبه . كنه كاملالنقش من ثالثة سطور فقط، ول. النقش ممتاز، ومن صنع يد واثقة
، مع وجود ١شكل الحروف النموذج الصيدوني المتميز بالنقش الصيدوني الثاني

  .بعض الخصوصيات البالغة األهمية
نالحظ في بداية ) الحفر الضوئي(بفحص النقش بعناية من خالل الهيلوغرافي 

 السطر الثاني ونهايته وفي نهاية الثالث، أي ثالث مرات، وجود رمز معلم بوضوح
ولكن وجود عالمة الفصل في . ، يمكن اعتباره للوهلة األولى كعالمة فصل)(

                                                
1 Corpus Inscript. Semiticurum, 4.. 
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ومن جهة أخرى، فهذا الرمز ال نجده إالّ قبل . مطلع السطر الثاني أمر ال قيمة له
ليس هذا الرمز غير شاهد على . الحرف ألف، وهو يشكل قسماً منه في الحقيقة

ش الصيدوني الثاني فيقدم حرف ألف أما النق. وجود عارضة في حرف األلف القديم
  ...من مرحلة وسيطة

. باختصار فإن أبجدية هذا النقش األروادي تعود إلى الزمن القديم) ٣٣٤ص (
  :واقترح قراءتها على الشكل اآلتي

  
  "...Echel ابنة إشيل Eldamadهذا المذبح رفعته إلداماد : "وترجمته

رواد المرفأ الكبير ومركز كانت جزيرة أ): Ruad, Arad(أرواد ) ٣٣٦ص (
 وإنيدرا Qarné، في قرنيه )Antaradus(الفينيقيين المتمركزين مقابلها على الشاطئ 

Enydra وماراتوس Marathus . كانت هذه المدن بأسمائها المرومة لحد ما تشكل ما
 باألشورية؛ Aratoutأو األرواديين، وأراتو " les Arad"عرف باسم بالد أرواد 

وكانت المدن األخرى، جبلة وبالتوس . Arrien ١ أرينعند) (و
Paltoos وباالنيه Balanée في الشمال، وسيميرا Simyra في الجنوب، من من بنات 

ولكن إقليم أرواد . ٢)(أرواد، ويسمي سترابون مجموعها 
بينّا سابقاً، بتحديدنا لموقع مريمين ) ٣٣٧ص . (لم يقتصر على ضواحي توابعها

Mariammeيغون  وسSigon أن مملكة أرواد كانت تمتد قبل االسكندر حتى السفح ،
  . ٣ويبدو أن حماة بالذات كانت لفترة من توابع أرواد. الشرقي لجبال النصرية

 في قلب الجبل يشهد أن هذا االحتالل قديم Bætocécéإن وجود معبد حصن سليمان 
نصوص األشورية، لم تكن ، تبعاً لعبارات ال"الكائنة وسط البحر"وارواد . للغاية

ففي زمن الحرب، كان بوسعها أن تجند . تزود حلفاءها بالبحارة والسفن فحسب
واألرواديون كانوا في الحقيقة حاضرين في جميع حروب المواجهة بين . جيشاً هاماً

                                                
1 Renan, Mission, 19. 
2 Strabon, XVI, 2, 12. . عّین توسون مدینة سیمیرا في قریة سومرةSumrah) CF.Renan, Missin, p. 

 .مةنظن أن بوسعنا سریعًا تعیین الموضع الصحیح للمدینة القدی. تحتفظ سمرة باسم سیمیرا، مع بعض التعدیل). 115
3 Etienne de Byzance, s. v. Epiphanie.. 
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واضطر تحوطمس الثالث أن يوجه عليهم ثالث أو أربع . المصريون واألشوريين
 األعداء الذين طوقوا رعمسيس الثاني في معركة قادش حمالت، وهم مذكورون بين

  .١المشهورة
إن امتالك البالد الجبلية بين الساحل ووادي العاصي كان ضرورياً لفينيقيي الشمال 
لضمان أمن الطريق الكبرى نحو بالد ما بين النهرين التي حفظ لنا جدول بوتنجر 

، )قلعة يحمور (Jammuraنصل إلى جامورا ) طرطوس(من أنتارادوس . مراحلها
؛ ونجتاز العاصي، وعبر أفاميا نصل إلى حلب ومنها إلى Raphanéeثم رافانيا 

  .٢معابر الفرات
كانت الجبال ضرورة للفينيقيين من أجل خشبها الالزم لصناعة السفن، والذي كان 

أنواع من ) ٣٣٨ص (وكان أربعة . ٣الفائض منه يشكل سلعة هامة للتصدير
لقد بين . السرو والصنوبر واألرز والشربين:  لهذا الغرضاألشجار مخصصة

 - الكامل تقريباً اليوم-رينان أن حرص الرومان على الحؤول دون تصحير الجبل
  .٤جعلهم ينظمون عملية قطع األشجار

باختصار، يجب اإلقرار بوجود مملكة أروادية بالغة القوة على اليابسة، واالمتناع 
مجموعة من المرافئ مع "بل كانت فقط " ينيقيا لم تكن بلداًف"عن القول مع رينان أن 

  .٥"ضواحٍ ضيقة
رصدنا في أرواد النص اآلتي، على قاعدة مربعة من البازالت، ال شك كانت تحمل 

  :تمثاالً

                                                
) Maspéro, Hist. des peuples de l’Orient classiq., t. II, p. 190(لقد بین ماسبیرو بصواب في مؤلفھ  1

 ".یعود احتدام العداوة العنیدة إلى كونھم كانوا یعون قوتھم على الیابسة. "المزاج القتالي الذي یطبع األروادیین
.  شیزر- النصوص المصریة مدینة الریساSenzaourouفي سانزاورو ) ٢٦٤المرجع السابق، ص (اسبیرو یرى م 2

 .ومنھا انقض تحوطمس الثالث على إقلیم أرواد معتدًا طریق رفنیة ویحمور
كانت مصر بلد . من المعروف أن حاجة الحصول على الخشب لبناء المعبد كانت خلف المعاھدة بین حیرام وسلیمان 3

وثمة . واستغل سیتي األول حملة لھ في ھذا البلد لیقوم بقطع كمیات كبیرة من األشجار. االستقبال األساسي لخشب فینیقیا
لقد كانت مصر ھي التي ). W. Max Nuller, Asien und Europa, p. 197: راجع(نصب یبین لنا ھذه العملیة 

كانت الغابات ): "١٥٣مرجع سابق، ص  (Vital Guinetیقول فیتال غینیھ . تعمل على القضاء على أحراج سوریة
ولكن االستغالل المفرط  في تلك األثناء لتلبیة طلب التجار المصریین، أدى إلى ... تغطي قدیمًا كل امتداد جبال النصریة

 ".القضاء علیھا
4 Renan, Mission, p. 279 et 858.. 
 .وریةبالنسبة لباقي الدول الس: من نافل القول أن نضیف 5
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 حيث يروي كيف كان أهل أرواد ١مروف المقطع المثير لسترابون) ٣٣٩ص ... (

يعرف بحارة هذه . ة من نبع في قعر البحريتزودون، في زمن الحرب، بالمياه العذب
سبقنا . تخرج المياه من القعر فتجعل على سطح الماء بقعة راكدة. المناطق هذا النبع

ولكن، إذا كان هذا النمط للتزود .  بمالحظة هذه الظاهرةGaillardot ٢غاياردو. د
واد تحتوي فجزيرة أر. بالماء ممكناً، فمن المشكوك به كثيراً أن يكون قد استخدم

في الحقيقة، عالوة على األحواض العديدة، على الكثير من اآلبار التي كانت تغذيها 
. بمعنى آخر كانت هذه اآلبار غير قابلة للنضوب. نفس الماء المنبعثة من البحر

بطبيعة الماء، يسمونها ) ٣٤٠ص (والعرب الذين يسجلون بدقة كل ما له عالقة 
  ...٣ لوقا تؤكد هذه الظاهرة تماماًورواية الرحالة. بعبارة نبع

 ٨من حماة إلى حمص الطريق صالحة لسير المركبات، وتستلزم ) ٣٥١ص ... (
الدواثر منتشرة . في منتصف الطريق) l’ancienne Aréthuse(تقع الرستن . ساعات

 بمنازلها Tell-Biséتقع تل بيسه . جنوبي البلدة الراهنة، لم نتمكن من التوقف فيها
  .فة بالعقد، في منتصف الطريق بين الرستن وحمصالمسقو
 عدداً كبيراً من النقوش اليونانية العائدة إلى حمص القديمة، ٤نشر ودينغتون: حمص

لنضف إليها . Girard de Rialleومعظمها يعود إلى نسخ جمعها جيرار دي ريال 
  :بعض البقايا

 
  ...دية  ميال١٥٠السنة تبدأ في األول من تشرين األول من سنة 

                                                
1 Strabon, XVI, 2, 13. 
2 Renan, Mission de Phénicie, p. 41-42. 
3 Revue archéol., 1896, I, p. 318, n. 2. . 

4  Waddington, Recueil des inscript. grecq. et lat. de Syrie . 2568في الرقم aفالحجر :  التصحیح دقیق
أما الرقم . ١٤٩ میالدیة، بدل تموز ١٥٦تموز : طفیف للتاریخ تصحیح b 2568في الرقم . یحتوي على جمیع الحروف

2569 aفقد أملھ بكل صواب بورتن ودریك  :Burton et Drake, Unexplored Syria, p. 379, 7. 
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  : نرى نقشاً على حائط) ٣٥٢ص (

  
  . ...م. ب١٦٧ نيسان ٣٠نقش يعود إلى 

  ) ٣٥٣ص ... (

  
  

معظم شواهد القبور في حمص يعلوها نجمية دائرية ونقش شريطي على شكل 
الصورة (إنه شكل تزييني . هالل وهما يشبهان ما هو موجود على نصب مريمين

  .لرمز الهالل المحيط بالقرص) ٥رقم 
 روماني، متقن -تمثال فينوس، برونزي يوناني) fig. 20، ٢٠رقم (في الصورة 

  .الصناعة
 دقيقة نصل إلى تل الشور بالقرب من السد الذي يحجز مياه ٣٥على مسافة ساعة و

 دقيقة نصل إلى قطينة، وهي قرية صغيرة ٢٥بحيرة حمص االصطناعية؛ وبعد 
لى كمان؛ وبعد ساعتين نبلغ قصير،  دقيقة نصل إ٢٣أبنيتها قديمة؛ وعلى مسافة 

البلدة الكبيرة التي تقطنها غالبية مسلمة، وجنوبيها تصل قناة تحت األرض غزيرة 
  .المياه، ونعثر على آثارها في عدة أمكنة باتجاه جوسية
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بعد ساعة نصل . ١يذكر اإلدريسي هذه القناة باعتبارها تغذي مدينة حمص بالمياه
  . دقيقة نبلغ جوسية٣٠ بالقرب من زراعة، وبعد

ويبدو أن الجامع القديم . تحتل جوسية خرائب بلدة عربية كانت مزدهرة فيما مضى
الذي لم يبقَ منه غير مئذنته المربعة ونقش فوق قبلته، قد بني بحجارة ربما كانت 

إلى ) ٣٥٤ص ( دقيقة ٢٥من المدينة القديمة، جوسية الخراب، الواقعة على مسافة 
  .يالجنوب الشرق

ولم . ٢لم نجد في جوسية الخراب غير األبنية العائدة إلى أزمنة سابقة على العرب
أما المنازل فكانت مستطيلة الشكل، . نعثر فيها على نقوش تعود للزمن المسيحي

م، له نتوء لجهة ١٠٠ثمة سور كبير مربع، ضلعه حوالي . صغيرة ومرتفعة

                                                
1  Idrîsî, Géogr., p. 18. 
 M. J.-E. Gautier, Comptes rendus de l’Acad. des inscript., 1895, p. 450:  قدم غوتییھ مشھدین لھا 2

et 451.  
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. ؛ فلعله كان معبداً قديما١ًالحصنالشرق، يعود لنفس التاريخ، جعله يظهر بمظهر 
  :بقية نقش حروفه جيدة) fig. 21، ٢١الصورة (وجدنا على ساكف الباب 

.  
 في هذا الموقع ٢ولقد عين روبسون.  أما داخله فهو مقلوب رأساً على عقب

 ٣ التي ذكرها سترابون، والمسماة أيضاً تريبراديزوسParadisosبراديزوس 
Triparadisos.  

  

  
ال يكشف موقع ربلة القديمة أي .  دقيقة نصل من جوسية إلى ربلة٢٥افة على مس
ولدى خروجنا منها نجتاز مخاضة على العاصي، ونبلغ تل النبي مند بعد . أثر قديم
  .  دقيقة٤٥ساعة و

جزيرة بحيرة حمص كل ) ٣٥٥ص ( في ٤لقد بددت الحفريات التي قام بها غوتييه
 هي فعالً قادش القديمة الواردة في النصوص الشكوك في حقيقة أن تل النبي مند

وفي صك . ١لقد ذكر ياقوت أيضاً مدينة باسم قدس بجوار بحيرة حمص. ٥المصرية
                                                

1  Porter, dans Bibliotheca sacra, 1854, p. 670-672.  
2  Robinson, Palästina, t. III, p. 556. 
3  Droysen, Hist. de l’hellénisme, trad. Bouché-Leclercq, t. II, p. 126-129.  
4  J.-E. Gautier, Comptes rendus de l’Acad. des inscript., 1895, p. 441-464 . لقد أكد تومكنز على

 Tomkins, Kadesch on Orontes, P. E. F. , Quarterly: موقع تل النبي مند في بحیرة حمص
statements, 1882, p. 47-50. 

5  Maspero, Histoire des peuples de l’Orient, II, p. 140 et note 4. 
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، يمنح ريمون الثاني، كونت طرابلس، لفرسان االسبتالية، مع قلعة ١١٤٢يعود لعام 
 in piscaria Chamele a: "حق الصيد في بحيرة حمص) حصن األكراد(الحصن 

Chades usque ad Resclausam"المقصود حق الصيد داخل بحيرة حمص، على . ٢
 usque ad resclausam أن ٣اعتبر روهريخت.  هي حمصLa Chameleاعتبار أن 

ال يمكن لقادش إالّ أن تكون في موقع . الواقع شمالي البحيرة" حتى السد"تعني 
الضفة الشرقية كانت أرضاً جنوبي البحيرة، ألن الضفة الغربية سبخية للغاية، بينما 

اتخذت قادش في . وهكذا فإن تل النبي مند يتوافق تماماً مع هذه الوضعية. عربية
  .Laodicea ad Libanum الروماني رسمياً اسم الذقية لبنان -العصر اليوناني

  :لقد نسخنا هناك النقش التالي الموجود على لوحة رخامية مكسرة على كل أطرافها

  
  .من مواليد حمصواضع النقش 

من تل النبي مند، وعلى مسافة ساعة إلى الشمال والشمال الغربي نصل إلى دبين 
Debin)  ربما جبانيةDjubaniyé؛ وبعد ساعة وربع نصل إلى ) وفق بالنكنورن
  .Liftayaلفتايا 

 باستكشاف لفتايا منذ فترة قريبة، بناءle R. P. van Kasteren  ٤ان كاسترنڤلقد قام 
وبعض منازلها ما تزال محتفظة . إن خرائبها يونانية مسيحية. ة األب بارنييهلتوصي

ومعظم سواكف . بسقفها المكون من بالط أفقي يستند إلى دعائم ترتكز إلى الحائط
  ...أبواب المداخل تحمل نقوشاً

                                                                                                                        
 Guy le Strange, op. cit., p. 468:  راجع 1
2  Delaville Le Roulx, Cartulaire génér. des Hospitaliers, I, p. 117. 
3  Röhricht, ZDPV, X, p. 259.  
4  Van Kasteren, Liftaya, ZDPV, t. XVI, 1893, P. 171-187. 
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 دقيقة إلى طريق العربات بين حمص وطرابلس، ومن ٥٥من لفتايا نصل في مدى 
وهذه المسافة في بلد كثير التضاريس تعتبر . يدية في ربع ساعةهناك نصل إلى حد

وبالتالي، ال يجوز الظن بأن لفتايا قد تقع في مكان ما على الطريق بين . قصيرة
  ...حمص وبعلبك

من حديدية إلى طرابلس طريق المركبات معروفة كفاية بحيث ال حاجة بنا إلى 
  .التركيز عليها

  .١٨٩٧ شباط، ١٥نيه دوسو، ور
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  ١"مالحظات يف نقوش وطبوغرافيا منطقة محص" - ١٠
  )عندقت، أكروم، الوعر(عكار 

  H. Lammens هنري المنس
غادرت زحلة هذه المدينة الصغيرة الواقعة على التخوم : ١٨٩٩ آب ١٧) ٣ص (

 deوكان برفقتي زميلي األب دو مارتمبريه . ولبنان) البقاع(بين سورية المجوفة 

Martimprez المكلف خصيصاً بتصوير النصب والنقوش وغيرها مما له عالقة ،
  ...باألركيولوجيا

آالت وصفائح التصوير، األوراق وكرتون الرشم، : معنا مكاري لنقل أمتعتنا) كان(
كنا نقيم في خيم البدو وفي أكواخ . باإلضافة إلى بطانيات استخدمناها للنوم

  ...النصيريين البائسة
، Labwéتشكل اللبوة )... بعلبك(غادرنا مدينة الشمس العريقة :  آب١٩) ٥ص (

، موقعاً هاماً )فوكلوزية(بتلها ومياهها الحسنة النابعة من ينابيع انبعاثية فعلية 
  ...ها يستحق تفحصه، بينما اكتفينا نحن بالمرور بهلّوتَ. بالتأكيد

تفظ السكان بذكريات ويح. آثار العديد من الكنائس القديمة) راس بعلبك(الحظنا في 
عن أربعة أديرة؛ ونعثر في كل مكان على البقايا وجذوع األعمدة والحجارة 

ص ... ( القديمةConnaكانت فيما مضى مركزاً مسيحياً هاماً، لعله كونا . الضخمة
  ...لعل الدير كان قديما لليعاقبة) ٦

: راجع (بموقعه بالقرب من منابع العاصي" دير مار مارون"غالباً ما وصف 
Jullien 178 .( الموضع عبارة عن مغاور طبيعية، استخدمها ووسعها نساك

ال أدري إن . مسيحيون، على ما تروي التقاليد، في القرنين الخامس والسادس
، وال "مغارة الراهب"سماها أبو الفدا . استمرت مسكونة في ظل العصور اإلسالمية

أما . ى ارتبط بها اسم مار مارونومن غير المعروف كيف ومت. يذكر ديراً فيها

                                                
 H. Lammens, Notes Epigraphiques et Topographique sur l’Emésène, Extrait du: المرجع 1

Musée Belge, Revue de philology classique, Louvain, 1902, p. 49 et suiv.  
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المتاولة، السكان الوحيدون لهذه المنطقة منذ قرون، فيسمون هذه المغاور 
  "...القصور"
بعد مسير ساعة ونصف وصلنا إلى جوسية التي اعتبرها السيد :  آب٢١) ٧ص (
  ... Triparadisos أو تريباراديزوس Paradisosدوسو موضع باراديزوس . ر
من ربله إلى ... لى العاصي، على مسافة نصف ساعة من جوسيةربله ع) ٩ص (

  .حمص عبر القصير، ال شيء يسترعي اهتمام األركيولوجي
، وهي أحد المواضع التي نقصد )حمص(وصلنا إلى هذه المدينة األخيرة :  آب٢٢

  ...استكشافها
... ... ...  

ى السهل يطلق هذا االسم عل. Wa’rخرجنا من حمص وهدفنا الوعر ) ٤٣ص (
قلما يتجاوز الوعر جنوباً خط . الفسيح الممتد بين الجبل وبحيرة حمص والعاصي

 وتل Tayibé  وطيبه Goûr؛ ويمتد شماالً حتى غورTall Nabî Mandتل النبي مند 
إن طريق العربات بين حمص وطرابلس تقسم الوعر إلى قسمين . Tall Dau ١دو

إنها . الحجارة السوداء والصخور البركانيةتغطي كل هذا المجال . متساويين تقريباً
منطقة مقفرة، خالية من األشجار والينابيع، صحراء فعلية من البازلت ال يرتادها 

  .السياح أبداً
فما هو بالضبط ما دفعنا لزيارتها؟ ومع أن اآلثار فيها وبعض القرى البائسة في 

عثور على اكتشافات جديدة حياتها هنا ال تعد باكتشافات هامة، فقد كنّا واثقين بال
ثمة فرقة من العاملين تجهد منذ سنوات في التنقيب في أهم المواضع التاريخية . فيها

لقد قام بزيارة خاطفة لها كل من روبنسون : ولكن الوعر ال يجذب أحداً. في سورية
Robinson وتومسون Thomson ومؤخراً فوسيه ،Fossey ودوسو Dussaud.  

. فوصلناها بعد مسير ساعتين) ٤٤ص (ى طريق البحيرة انطلقنا عل:  آب٢٤
بالقرب من الناحية الشمالية الشرقية لبلدة قطينة األرثوذكسية التي أعطت اسمها 

والحجر الموجود عليه النقش .  اليوم اكتشفنا نقشاً من ثالثة أو أربعة أحرف٢للبحيرة

                                                
 .M. Hartmann, ZDPV, XXIII, 23: ، صیغة غیر معروفة في المنطقةTell dù: ھارتمان. یكتبھا م 1
 وضد Kiepertبحرة القطینة، كما یقول أھل المنطقة، مع أل التعریف التي یجب الحفاظ علیھا متوافقین مع كیبرت  2

 .٨، ص Hartmannھارتمان 
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عادة مثيرة للغاية ؛ إنها ٢، ويتم دهنه بالزيت١يستعمل لمعالجة أمراض الظهر
يرتفع مستوى البحيرة اليوم بفعل الهواء القادم . خصوصاً وأهل المحلة مسيحيون
تشكل ضفة البحيرة الشرقية تتابعاً من الجرف . من الغرب عبر معبر النهر الكبير
  .الصخري الحاد وشواطئ صغيرة

وكانت .  الصغيرة على مسافة ساعة جنوب قطينةKafr ’Abdéتقع قرية كفر عبده 
بمثابة رصيف انطالق في البحيرة طيلة الشهور األربعة التي أمضاها السيد غوتييه 

بقايا اآلثار تكثر .  القديمةQadesh ٣ لتحديد موقع قادش١٨٩٤في تنقيبه هناك عام 
  ...فيها؛ حيث سجلنا النقوش اآلتية التي يبدو أنها فاتت انتباه المستكشف العالم

. بعد بضعة حقول يبدأ الوعر:  للعاصي يدير المطحنةأجتزنا رافداً) ٤٧ص ... (
ولما كنا . Dibbîn ٤بعد ساعة على الحصان وصلنا إلى قرية نصيرية، دبين

. مستعجلين بإشراف مرشدنا للعثور على مأوى، اعتبرنا أنه ال توجد نقوش وال آثار
عد وصلنا ب. فكل قرى الوعر تقوم في مواضع مدن قديمة: ولكني مقتنع بالعكس

، أو رعيان الثيران، والمعروفين Arabes Gammâséساعة إلى مخيم لعرب غمازه 
 خيمة، بالقرب ٣٠تتجمع خيمهم البائسة، البالغة حوالي . ٥"عرب وادي خالد"باسم 

. ، تتكون في منخفض مألته مياه األمطار.م١٠٠وعرضها . م٥٠٠من بركة طولها 
  .لياً في صيف بعض السنواتوتجف ك. وتغطي في الشتاء طبعاً مساحة أكبر

) ٤٨ص ( على مسافة ثالثة أرباع الساعة جنوب شرق Goubâniyéتقع غوبانيه 
شرعوا أمامنا، وهم أنصار التكتم . مخيم العرب، وسكانها من النصيرية ككل الوعر

أسلوب يتبعونه في كل مكان ويحول دون معرفة : المطلق، بالزعم أنهم مسلمون
ولما أدركوا أننا لسنا مغفلين، تراجعوا عن . دهم الفعليالكثير من الرحالة لعد

فوضعنا كمسيحيين باإلضافة إلى بعض التقدمات غير المضرة الموزعة . كالمهم
  ...لهذا الغرض، ما كان كافياً لجعلهم يتعاطفون معنا

                                                
 .، ومالحظتنا حول نقش الجامع الكبیر في حمص٤٨راجع الحقًا بعد النقش رقم  1
 .١٨. ٢٨تكوین، : راجع. كما یفعل البطریرك یعقوب 2
3 Comptes rendus de l’Acad. des Inscript., 1895, p. 441 sqq. 
 .Goubâniyé :Dussaud, p. 51رغب دوسو بمماثلتھا بقریة غوبانیة  4
 .zdpv, XVI, 186: اجعر 5



 ١٨٨

، سمعت للمرة األولى كالماً على شيء من التفصيل ١في عندقت) ........ ٤٩ص (
" مجال مجهول"سمعت روايات حول أمور ملفتة؛ لعل المنطقة . حول جبل أكروم

فرصة سعيدة بالنسبة لنا استهوانا اغتنامها، لربما كان في جبل أكروم نصب . فعالً
والجبل غير . وعلى حد علمي لم يسبق أن زار أي أوروبي هذه المنطقة. قديمة

ركان الفرنسية مذكور على أي خارطة؛ وحدها خريطة لبنان الصادرة عن هيئة األ
  .تكتفي بذكر بلدة أكروم، دونما وضع إطار لسلسلة الهضاب حيث تقع البلدة

يظهر جبل أكروم في أدب الجبال السوري كسلسلة من الهضاب طولها أكبر من 
وهي . ، يفصلها وادي خالد عن جبل عكارالوعر ووادي خالدعرضها وتقع بين 

... وادي عودين والبقيعةها من الشمال تبدأ في الجنوب بعيد الهرمل بقليل، ويحد
والمنطقة الجنوبية منها تسمى جبل أكروم وبهذه الصفة تبدو على خارطة 

  .Blanckenhornبالنكنورن 
هو .  دير ماروني تحيط به بضع مزارععودين اسمه من وادي عودينيستمد 

نا بالدير مرر. ٢العربية اسم دير يعقوبي في مقاطعة عودينبداهة الكلمة السريانية 
 دقائق من الدير، نمر بنبع ١٠قبل مسافة : قبل الشروع بالصعود إلى جبل أكروم

) ٥٠ص (يقصده الناس .  المشهور بفعالية مياهه لمعالجة أمراض الجلدعين القبو
  .٣هنا أيضاً استمرار لعبادة الينابيع. من البعيد ومن المعتاد تقديم البخور حوله

فالسلسلة تتكون من تتابع لتالل حادة ووديان . ايةإن صعود جبل أكروم صعب للغ
م، وما ١١٩٥وكان أعلى ارتفاع بلغناه على مستوى . عميقة مشجرة بشكل رائع

وبعد صعود لمدة ساعة عبر ممرات . تزال بعض القمم األعلى تشرف علينا مباشرة
  حيثخربة معروجاإنها . صعبة تلتوي تباعاً وسط غابات خاوية وصلنا إلى فرجة

، أجمة )م١١٧٥ (وادي صليبالدواثر ال قيمة لها؛ على مسافة نصف ساعة بلغنا 
جميع األشجار مغطاة بخرق من القماش، . رائعة تظلل أشجارها كومة من الحجارة

ومما يلفت النظر أن أشجار . المدفون في القبة الخضراء) الولي(نذور للقديس 

                                                
زار المنس منطقة حمص في المرة السابقة انطالقًا من طرابلس فحلبا . Musée Belge, IV, 1900, p. 280: راجع 1

وفي ھذا المرة انطلق من زحلة في البقاع، لیمر في . فمنجز فسوریة وحمص ومنھا تفحص بعض المواقع في الوعر
 ).المترجم... (ى الوعر، وصعد إلى عندقت ومنھا إلى جبل أكرومفالجوسیة فحمص، ومنھا عاد إل... بعلبك

 .XIème congrès des Orientalistes, 4ème section, p. 131, nos 85 et 88: راجع 2
 ZDMG., LV, 245: راجع حول آلھة الحمیریین 3
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.  قبل حطابي ونيران رعاة المحلةالسنديان حولها تتعرض لشتى أعمال التشويه من
  .ولي صلَيبولكن أحداً ال يتجرأ على مس غصن واحد من أشجار 

من هنا يبدأ ممر للهبوط كان مستحيالً على الدواب اجتيازه، واستلزمنا اتباعه ساعة 
 دقائق منه يقع ١٠ بعد .نهر السبعلبلوغ قعر الوادي الضيق حيث يسيل جدول 

إنه نصب مربع تقريباً على صخرة تشرف ). م٨٧٥فاع على ارت ( نصب السبع
يمثل النصب، كما  ". م٢,٥يبلغ ضلعه حوالي . على الجدول عن مسافة بضعة أمتار

يبدو في الصورة، رجالً يصارع حيواناً متوحشاً، يسمونه أسداً، وهو منتصب على 
  .قائمتيه الخلفيتين

       

  
وجهه . تدي ثوباً كاشفاً إحدى الركبتينيعتمر المحارب قلنسوة حادة الرأس، وير

الرسوم بالحجم الطبيعي لما . مشوه وكذلك ساعده الذي يبدو كأنه يمسك به سالحاً
في الرابعة بعد الظهر يكون الوادي (ونظراً لغياب النقش ولضعف النور . تصوره

  .، لم نتمكن من التقاط غير كليشيه سيء للنصب)كله في الظل
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أن القوات ) ٥١ص (ولكن لنتذكر . ١ الطراز األشورييبدو مجمل النصب من
  .٢األشورية أقامت لفترة طويلة في ربلة، على مقربة من هذا الموضع

، تجمع لحوالي Akroûmبعد نصف ساعة من المكان وصلنا إلى بلدة أكروم 
، les naturels" ما زالوا على الطبيعة"لم يسبق لهؤالء البشر، وهم . عشرين منزالً

، un peu sauvagesهم مسلمون سنة، يعيشون في عزلة قليالً : دوا أوروبياًأن شاه
  .ولكنهم أقل تعصباً مما قيل لنا عنهم

فبالقرب من . استناداً إلى الدواثر، ال بد أن أكروم كانت في القديم موقعاً هاماً
النقش . المنزول عثرنا على ساكف من الحجر الكلسي عليه نقوش نحتها غير متقن

  .٧٤رقم 
فما معنى المجموعة األولى . بدا لي النقش صعب التفسير مع أنه كامل: ٧٤

؟ غالباً ما نصادف في النقوش المسيحية السورية الرمز XMالمكونة من حرفي 
XMΓوبرأينا فإن . ، والمتوافق على اعتباره كرمز للمسيح وميخائيل وجبرائيل

 XM نحن نعتقد أن حرفي .٣ودينغتون على صواب بعدم االكتفاء بهذا التفسير
  .مجرد اختصار السم المسيح ومريم

لقد وجدناه في العام . XMال يوجد على حد علمنا نموذج منشور عن شعار 
الماضي للمرة األولى في نقش في غور، قرية على مسافة أربع ساعات شمال 

واكيم : فهل نقرأ. يبدو لنا أقل وضوحاً القسم الثاني من النص. ٤غرب حمص
ΣΟΜΥΚΑΙ ،Joachim ؟ تبدو هذه القراءة سليمة من وجهة قراءة النصوص
  .القديمة

  :هيو. جميع آثار أكروم هامة
، ما تزال ’gâmîجامع ) ٥٢ص (، مبنى صغير، هو معبد بال شك، يسمونه أ

  .واجهته تطل على الجنوب الغربي. جدرانه قائمة

                                                
.  أن یكون النصب من أصل حثيبعض تفاصیل الزي، مثل الحذاء المدقق من األمام والمعقوف قلیًال، تشیر إلى احتمال 1

 .ولكن القسم العلوي للشخص المشوه تمامًا ال یسمح بالتقدم بكالم حاسم
). قضاء الھرمل(یوجد على بعد بضعة أمیال إلى الجنوب نقشان كبیران من الحروف المسماریة في وادي بریصا  2

 Arch. Miss. Scient., 1888, p. 345: راجع
فالحروف الثالثة تبدو كحاشیة :  عند ودینغتون معبر٢٦٦٠رقم ) (بھذا الصدد، فإن النقش  3

 .مضافة إلى الصیغة التوحیدیة
4 Musée Belge, IV, 1901, p. 291, no 16. 
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؛ Kanisat Shamshoûn al-Gabbâr" كنيسة شمشون الجبار"، أثر واسع يسمى ب
نالحظ قدس األقداس فيها واسعاً وموجه تماماً، دعائمها منحوتة من حجارة حسنة 

سورها الواسع واضح جداً للعيان، وكذلك قواعد . الصنع ويبلغ ارتفاعها ثالثة أمتار
. األعمدة التي تشكل أجنحة ما كان من شأنه أن يكون كاتدرائية لها ملحقات كبيرة

  .ل على بلد كان مزدهراًوبناؤها متقن ويد
، على مقربة منها، ثمة مدماك نهائي لسور تحول اليوم إلى مزار، يسمى مزار ج

  .bint Ya’qoûb، وبنت يعقوب assyidéالسيدة 
وجدنا فيها آثار . م في الشمال الغربي٩٧٥تشرف على القرية تلة من على ارتفاع 

 التي استمدت اسمها بال شك حصين-إنها خربة. معبدين صغيرين، متالصقين تقريباً
يقابل المعبدان وهما من طراز واحد شروق الشمس؛ . من مزار حصين بجوارها

ويشرفان على السهل بمنظر رائع يشمل البحيرتين وتعرجات العاصي وآخر 
 Shamshînتموجات السلسلة الشرقية التي تختلط بسهب حمص ما بين شمسين 

  .Hasiâوالحسيا 
وكان مسقوفاً، وما يزال محتفظاً بآثار . عمد بثمانية أعمدةالمعبد األول بناء م

وحجارته بطول المتر فهي مبنية . ونلحظ في نهاية مقدسه قنطرة بعقد كامل. إفريزه
أما المعبد الثاني، فهو أكبر بقليل، وبمواد أضخم بكثير، ولكن دماره . بدون مالط

لى نقوش، وليس لدى سكان لم نعثر في أي مكان فيه ع. في حالة متقدمة عن األول
  .في جواره" مكتوبة"المحلة أي علم بحجارة 

، القرية الثانية Kafr Toûnنظراً لرداءة الطرق امتنعنا عن زيارة كفرتون :  أب٢٧
أرشدوني أيضاً إلى بعض . في جبل أكروم الذي ال توجد فيه مواضع سكنية أخرى

همة والمتناقضة لم تسمح لي ولكن المعلومات المب... نقوش) ٥٣ص (نحت، : اآلثار
  .بتحديد أي أمر

 صباحاً باتجاه الشرق، فوصلنا في الساعة الواحدة إلى قرية ١١انطلقنا في الساعة 
ثم تابعنا نحو الشمال لننحرف بعد .  في الوعر حيث استرحنا لنصف ساعةHîtهيت 
ء القرى قلما قام أحد بزيارة هذه المنطقة، وهنا أسجل أسما.  دقيقة إلى الغرب٢٠

هناك أوالً دعيتير . والخرب التي تفحصناها في طريقنا، وجميعها قليلة األهمية
Du’aitir دقائق إلى الغرب، كُنَيسة ١٠ غير المأهولة حالياً؛ بعد Konayisa الخالية 
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م، ٥٢٥هي أيضاً؛ أخيراً وصلنا بعد ثالث ساعات إلى قرية نصيرية على ارتفاع 
لمواضع تحتل أمكنة عامرة في ما مضى، بدليل ما فيها كانت هذه ا). فقدت اسمها(

نمات، والحجارة المزينة بالصلبان البيزنطية، وإلخ؛ ولكننا لم نتمكن ممن بقايا المن
 Qârihaلدى خروجنا من قارحه . من العثور على أي نقش ينورنا حول الماضي

نصف للمرة الثانية في أخطأنا الطريق إلى لفتايا، فانتهينا حوالي الرابعة وال) قرحة(
  .مخيم عرب غمازه

في السهرة حدثنا البدو عن آثار واسعة عليها صلبان ونقوش وخالفه، وهي تقع 
منها خربة . استناداً إلى مؤشراتهم في سفح جبل أكروم وبالقرب من وادي خالد

هي على األرجح في موضع . Ermeneia أو إرمينيا Germeneiaباسم جرمنايا 
، والتي لعلها تكون ١ة الغابرة إرمينيا التابعة لمتروبوليت حمصمركز األسقفي

 التي تحدث عنها غوتييه ووضعها في الهرمل بالقرب من نبع Harminiatهارمينية 
لكم .  Comptes rendus de l’Acad. des Inscr., 1895, p. 445العاصي األساسي 

ب من إرمينيا، كما  خربة أخرى بالقرQoniaندمت لعدم زيارتها، وكذلك قونيه 
  .فهمت
 دقيقة وصلنا إلى ٢٠بعد : انطلقنا في السابعة صباحاً باتجاه بحيرة حمص:  آب٢٨

بيوت صغيرة من البازلت الشديد السواد، قريبة من : خربة فيدا، آثارها بال قيمة
نباتات شوكية، ) ٥٤ص (ثم ولجنا سهالً تغطيه . بعضها البعض، آبار، وإلخ

 Hirbetخربة أصيال . الربيع، وعبره تمر قطعان أبقار غمازاومروي في الشتاء و

Aşîla  نسخنا .  دقيقة في نفس االتجاه، وهي من نوع اآلثار السابقة٢٥على مسافة
  .٧٥عن ساكف مكسور النقش 

٧٥ :  
  ).بالتقويم السلوقي (٩٠٠ من العام Gorpiaeus غوربيايوس ١التاريخ 

  "ويكمالن بعضهماساكف مكسور إلى قسمين يتوافقان : ٧٦

  
                                                

1 Byzantinische Zeitschrift, I, 1892, p. 149-264; 266-268. 
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  .Xanthicus كزانتيكوس ٨، ٧٦٧العام : التاريخ

 ٥٠المهجورة منذ بضعة أيام، على مسافة ) م٥١٥ارتفاعها  (Amriya’تقع عامريه 
لم نتمكن من العثور على نقش أشاروا علينا . دقيقة من أصيال باتجاه الشمال الغربي

  .بوجوده
، من أكبر قرى الوعر الجنوبي، Hirbet Ghâziمن هناك وصلنا إلى خربة غازي 

نصل . وهي مبنية بمواد مستمدة من خربة تقع على مسافة ربع ساعة إلى الشمال
 ٢٥من هذه الخربة إلى طريق العربات طرابلس حمص في نصف ساعة؛ بعد 

  ...دقيقة باتجاه حمص نصل إلى قرية خربة التين
... ...  

  

  ١بالد العلويني

  ٢آلثاربيان رحلة ومالحظات يف ا
  
  نري المنسه
جبل " للتجول في القسم الجنوبي من ١٨٩٩واتتني الفرصة في صيف ) ٢٧٨ص (

فيما يأتي عرض عن اآلثار التي جمعتها خالل . Gabal An-Noşairiyé ٣"النصيرية
  .هذه الرحلة

، بعد ١٨٩٨ آب ١٩انطلقنا من طرابلس في الرابعة من مساء : ١٨٩٨ آب ١٩
 مع حوض السمك المقدس walî Baddâwi ٤ي البداوينصف ساعة بلغنا موقع ول

 حافة خندق ندوبعد مسير خمس دقائق إلى الشمال عثرنا، ع. الذي تتم تربيته هناك

                                                
 ).المترجم(ة النصیریة ، فضلنا عبارة العلویین مكان عبار..."بالد النصیریة"العنوان في األصل  1
 ”H. Lammens (S. J.): “Le Pays des Noşairis, Itinéraire et notes archéologiques: المرجع 2

Musée Belge, 1900, pp. 278-310.. 
 Deوھذا ما رفضھ بصواب . ، بعكس ما یقتضیھ اشتقاق الكلمةAnsariehs نصاریةأعناد على لفظة ثمة من یصر ب 3

Sacy (Acad. Inscript., IV, 69)ومنذ فترة قصیرة ایضًا ، :Clément Huart (J. A., 1879, II, 190). 
  . ھذه ھي الكتابة الصحیحة لھذا االسم المشوه في كتب الدلیل وروایات الرحالة4
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بالقرب من الطريق، على معلم روماني للطرق عليه نقش أخذنا وشماً له اثناء 
رافقي لقد لفت نظري إلى هذا المعلم، وإلى غيره من النصوص المنقوشة، م. العودة

  .١ سنة١٢، المقيم في هذه األنحاء منذ .Barnier S. Jودليلي األب اليسوعي بارنييه 
 التي وصلناها حوالي الثامنة مساء على Miniâraلم نعثر خالل مسيرنا حتى منيارة 

، المقر الحالي لقائمقام Halbâ مررنا في اليوم التالي أمام حلبا. ما يستحق االهتمام
 Saïydéفي السيدة . ٢)الصليبية (Habelaبال أقترح تعيين قرية حجبل عكار، وفيها 

من حجر ) ٢٧٩ص (التي وصلناها مساء، عثرنا على قطعة ) سيدة القلعة، منجز(
  : أظن أني ميزت بينها.  عليه بعض الحروف التي تكاد تكون غير مقروءة٣بازلتي

١ :… Δαφαθ…  
ئاً أن هذا الموضع كان موجوداً قبل تفيدنا بقية النقش هذه التي لم أفهم منها شي

 ستؤدي بال ٤إن األعمال التي بدأت لتوسيع مبنى دار المعلمين في السيدة. الصليبيين
  .شك إلى اكتشاف المزيد من النقوش األكثر أهمية

كنت قد كتبت هذه السطور عندما وصلتني رسالة من السيدة تعلمني أن آمالي بدأت 
، حيث كان موقع حصن Al-Qal’a" القلعة"المسماة فمع الحفر في القمة . تتحقق

االسبتالية القديم، تم اكتشاف أساسات كنيسة ثانية، شبيهة من حيث مخططها 
كما أظهرت الحفريات أيضاً شاهدة قبر، مكسورة على يسارها مع . ٥باألولى
م ٠,٦٠كانت بحجم . ولكن سنحت لي الفرصة ألخذ نسخة جيدة عن نقشها. األسف
  .٢كانت الحروف كاملة على جهة اليمين، الرقم . م٠,٢٠عرض طوالً وب

٢:) (   
، في حاالت ٦سبق أن عثر دوسو). التقويم السلوقي (٤٠٠ ύبقي فقط رقم المئات 

Hâlât على مقربة من هنا، على االسم Βεελβάχος . قبل رؤيتي للنقش الذي لم يكن

                                                
 ,René Dussaud, Voyage en Syrie: راجع.  لقد سبق لھ وقدم نفس الخدمة، منذ ثالث سنوات، إلى رونیھ دوسو1

octobre- novembre 1896, Revue archéologique, 1897 .سنذكر رحلتھ استنادًا إلى طبعتھا على انفراد.  
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 ١٩٥

؛ نجد Δالرابع أنه  من السطر ١بحوزتي غير صورة له، اعتبرت الحرف األخير
 Archives: راجع. ٢)، من نقوش ودينغتون2566aراجع الرقم  (ςαδάΔاسم العلم 

des missions scientifiques 1895, p. 576.  
يبدو الحرف المشكوك ) ٢٨٠ص . (لم يؤكد الفحص المباشر للحجر هذه القراءة

السطر  الحرف الثاني من Δومن جهة أخرى فإن . Αبأمره هو باألحرى حرف 
الرابع يمكنه أن يعني اليوم الرابع من الشهر، كما يمكنه أن يكون حرفاً من اسم 

  .المتوفي، ومن هنا ارتباكي الشديد في وضعه بشكله الحقيقي
، وهي قرية مختلطة من الموارنة Kafr Noûn انتقلنا في اليوم التالي إلى كفرنون

ثمة كنيسة كبيرة . ٣ السيدةوالنصيريين، وعلى مسافة ثالثة ارباع الساعة شرقي
وعلى مثابة بئر . مهجورة، فيها الكثير من اآلثار القديمة ولكنها خالية من النقوش

وإني . خرىأ؛ وال يبدو أن هناك حروفاً EYPIMOY: القرية قرأنا الحروف اآلتية
 التي كانت من أمالك Cornoniumألقترح أن أعين في كفرنون قرية كورنونيوم 

 أشاروا Roummâh دقائق باتجاه قرية رماح ١٠وعلى مسافة . ٤اليةفرسان االسبت
إنه حجر بازلتي دائري ضخم واجهته : كانت المعلومة صحيحة. علي بوجود نقش

  .٣خشنة، عليه نقش حروفه غير منتظمة، وسيئة الحفر، الرقم 
٣) :(  

ة اسم  بدايΒΔΑتبدو لي مجموعة الحروف .  من التقويم السلوقي٤٠١التاريخ سنة 
  .، وإلخσιρςούΑβδ: مركب من اسم إله بعد اسم آخر

نسخت عن باب .  دقائق إلى الشرق١٠تقع رماح، القرية األرثوذكسية، على مسافة 
  .٤إنه الرقم . أحد منازلها النقش اآلتي، الكامل، ولكن البدائي

٤) :(  
  .ثمة نقطة كبيرة تحت السطر األخير.  من التقويم السلوقي٥٥٤العام 
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 ١٩٦

البلدة المارونية ) ١عين دقتعندقت بدل  (Andaqit‘جل هنا نقشاً من عندقت أس
؛ وإن )منجز(الكبيرة، وهي على مسافة ساعتين ونصف إلى جنوبي شرقي السيدة 

النقش كامل، وهو غير متقن؛ إنه . يكن تسجيل هذا النقش قد تم في مرحلة الحقة
  .٥الرقم 

٥) :(  
، لقد عثرت عليه δل من السطر الثالث يجب أن يكون الحرف األو) ٢٨١ص (

 من اسم Άρεουα(σ)εοςيجب أن نقرب اسم . بنفس هذا الشكل في نقش رماح
εοςσάύΟ الوارد في نقش من حمص غير منشور حتى اآلن، واالسم ςοθιασάΌ 

  .amplus fuit ٢وسعمع الجذر العربي ) .no 2562 g(تون غالذي يقارنه ودين
  .التقويم السلوقي من ٦٢٠يعود النقش للعام 

باتخاذنا طريق الشمال، توجب علينا النزول في الوادي العميق، وادي النهر الكبير، 
 النصيرية القائمة Bahloûniyé ٣والصعود بطلعة قاسية لنصل إلى قرية البهلونية

  .على أول مسطح يشرف على النهر
ى في حائط بستان وجدنا حجراً مكسوراً من األعل. لم يكن مرحباً بنا في البهلونية

. أخذت له نسخة بسرعة ووضعت عليه وشماً. مغروس بالتوت وعليه نقش يوناني
لدى عودتي، حزنت . وذهبت، بانتظار أن يجف الوشم، لتفحص بقايا كنيسة قديمة

ولهذا اكتفيت بالنسخة التي سجلتها . ٤لعثوري على الوشم وقد دمره أحد النصيريين
فه غير و من كل جوانبه، ما خال اسفله، وحركان الحجر مكسوراً. بكل عناية

  .٦إنه الرقم .  متشابهانΔ وΑمتناسقة، كما أن حرف 
٦ :  

  

                                                
 ).المترجم(الكالم مطبوع بالعربیة في النص األصلي  1
 ).المترجم(عة بالعربیة في النص األصلي وسع مطبو 2

:  یرد اسم القریة خالیًا من الحرف ھـBlanckenhornفي خارطة بالنكنورن .  فیھا بضع عائالت مسیحیة 3
Balluniyé.  

  .كان ذلك الموقف العدائي الوحید الذي تعرضت لھ من جانب النصیریین.  لم ُیسمح لي بأخذ وشم آخر 4



 ١٩٧

يرد . ١ عالقة ما بأسماء األعالم السوريةΆδάφαθνοςال أدري إذا كان للمقطع 
Όλεμοςون ت في ودينغ)Inscriptions grecques de Syrie 2053 e ( بالشكل العربي

  ).٢؟عليم(فعالً  
ثمة قطع كثيرة من الحجارة : نصادف في كل مكان من القرية بقايا اآلثار القديمة

  . لحد ما، أما التواريخ فضائعةΈτουςعليها نقش الصليب وصيغة الكاملة 
على مسافة ثالثة أرباع الساعة إلى الغرب من بهلونية نصل إلى قرية عزير 

’Ozairالعصور القديمة؛ وهذا أمر ، المارونية كلها، التي ال تحتفظ بأي أثر عن 
  .غريب، شمالي النهر الكبير

كان الحجر مكسوراً عن . في زيارة ثانية للقرية عرض علي نقش) ٢٨٢ص (
قد يكون الحرف األخير من . شماله، ولكن النقش يبدو فيه كامالً في بدايته ونهايته

 ألعله وعلى أي حال فإن النقش بكامله غير واضح،.  أو Eالسطر الثالث هو 
  سلسلة من أسماء العلم؟

٧) :(  
راجعنا النقش الذي وجد فيه دوسو اسم عبد : في اليوم التالي انتقلنا إلى حاالت

كانت الحيطان حول النبع مليئة . ؛ كانت قراءته أكيدة تماماAbdousirisًأوزيريس 
  .ببقايا النقوش، ولكنها بحالة ال نفع منها
األول على . ة حيث حصلنا على النصين اآلتيينكان حظنا أوفر لدى فحصنا للمقبر

  .٨إنه الرقم . حجر مكسور من ثالث جهاته، ولكنه كامل على يساره
٨) :(  

لدينا . يضاعف اليونان عادة الحروف الصامتة عندما ينقلون األسماء الالتينية
Μαρρΐνος عند ودينغتون no 2072.  

  .٩إنه الرقم : ناسقةالنقش الثاني كامل باستثناء نهايته، وحروفه مت
٩:  

  

                                                
  .Δαφαθ: ي عثر علیھ في السیدة قارن مع المقطع الذ 1
 ).المترجم(العبارة بالعربیة في النص األصلي  2



 ١٩٨

نهاية النقش .  من التقويم السلوقي، وهو األقدم الذي عثرت عليه٣٩٧التاريخ 
χρήσιμε καί δλιγοχρόνιε تخرج قليالً عن المألوف في النقش على النعوش 

قارن .  معروف تماماΒεελιάβοςًواألسماء سامية بكل وضوح؛ ف . السورية
Ζάβδαιومقاطع )2611ودينغتون، (وش اليونانية في تدمر  مع ما هو وارد في النق ،

 Ζαβδαάθης، ومن )2578 (Ζαβδεάθους، ومن )Ζαβδιβώλιος) 2578من 
راجع . تكثر في وادي النهر الكبير هذه األسماء السامية. ١، إلخΖάβδελα و) 2590(

 ما ورد سابقاً من نقوش السيدة وكفرنون والبهلونية وغيرها، وكذلك دوسو، المرجع
  .٦السابق، ص 

 أن يجعل في حاالت موقع إلوتيروبوليس Pisaniيقترح الراهب بيزاني ) ٢٨٣ص (
. وبرأيه فإن اسم الموقع يسمح بمحاولة التعيين هذه). ؟ (Eleuthéropolisالقديمة 

فحاالت لفظة سامية بكل وضوح، . نحن ال نجرؤ على مجاراته في هذا التأكيد
تبدأ بها ليست على تلك الحدة الواردة في االسم التي ) لفظ حرف الحاء(والهتة 
  .٢اليوناني

، هذه المزرعة النصيرية Tell Sarînبعد مسير ساعة ونصف وصلنا إلى تل سارين 
وفي النهاية كشفوا لنا عن نصب بازلتي . التي أدى وصولنا إليها إلى اختفاء الجميع

 دائرية الشكل، وتحتها في قسمه األعلى شريطية: داخل حائط، يبلغ ارتفاعه متراً
شخص على رأسه إكليل، ويده على جبهته؛ وهو خال من النقوش، وصناعته غير 

  .متقنة
ولعل ما سميناه شريطية دائرية ليس غير القرص، هذا الرمز القديم جداً في 

وغالباً . ٣"اإلله الطبيعة، المعبود في أكثر تجلياته بروزاً"الديانات الشرقية؛ إنه يمثل 
  . استبداله بدوالب شعاعي أو بنجمية، كما سنتبينه الحقاًما يتم

                                                
 ھو أحد األشكال الموجزة التي نصادفھا في تدمر، Ζαβδαιولعل .  ھذا بدون ذكر الظباء القائد العسكري عند زنوبیا 1

  ...وھب الالت
 Le chemin de Damas, paru dans la Revue du clergé français, mai 1898, p. 7 du:  راجع 2

triage à part. 
3  PERROT ET CHIPIEZ, Histoire de l’art dans l’antiquité, III, 67. 



 ١٩٩

ولكن إلحاح النصيريين وإزعاجهم شغلني عن . قمت بأخذ وشم لنقش في دار الشيخ
وكم كان هذا السهو مسيئاً إلن الوشم الذي نقلته أربكني حول . أخذ نسخة لهذا النقش
  .١٠إنه الرقم . كان النقش كامالً. حقيقة حرفين أو ثالثة

١٠) :(  
الحظنا بين سكان تل سارين البؤساء حالتي .  من التقويم السلوقي٩٠٨التاريخ 

  .برص على األقل
 Bait Karanوصلنا بعد مسير ساعة من هذه المزرعة إلى قرية بيت كاران 

الواقعة في واد صغير خصب، ) فيها ثالث أو أربع عائالت مسيحية(النصيرية 
وعلى مسافة . ة تبدو فيها واجهتا كنيستين بوضوحثمة خرائب شاسع: ومروي جيداً

) ٢٨٤ص ( حمص، وعلى يميننا تل كلخ -نصف ساعة نجتاز طريق طرابلس
  .١، مقر قائمقام الحصن)٦التي سماها دوسو تل القلعة، مرجع سابق، ص (

من هذه النقطة اتجهنا مباشرة إلى برج صافيتا، بعد زيارتنا، على الطريق، برج 
؛ هذا األخير أصله إفرنجي Borg Mouhâsh وبرج محاش Borg Maqşoûrمقصور 
  .لم نتفحص القرية النصيرية القائمة حول البرج. بالتأكيد

، تبعنا الضفة اليسارية Nahr al Abrash عند تقاطع طريق صافيتا ونهر األبرش
لهذا النهر الجاف في هذا الفصل من السنة في مجراه األعلى، لنصل إلى سيسانية 

Saisâniyé) عليه ٢فوق الباب األساسي للكنيسة، وجدنا ساكفاً). نصيرية ومسيحية 
نقش يوناني من ثالثة أسطر، وثمة صليب مالصق لطاووسين نحتهما سيء 

إن هذا النقش الموضوع بشكل مقلوب صعب القراءة؛ أخذنا وشماً له . ٣الصنع
  .١١إنه الرقم . هو ناقص على يساره: ونسخناه وصورناه

١١:  

  
                                                

  . نقل ھذا األخیر مقره مجددًا إلى قلعة حصن األكراد الجمیلة 1
  . مصدره برج محاش 2
بالنسبة لصیغة . نقش مماثل) 2697 ( سوف نعثر على ھذه الزخرفة في الغور وفي غیره من األمكنة، ولدى ودینغتون 3

ςδτσιρχ κάτοικεν وغیرھا من الصیغ المشابھة، وھي قلیلة في النقوش المسیحیة، قارن ، :EDM. LE 
BLANT, Nouveau recueil des inscript. Chrét. de la Gaule, pp 3, 4, 7, . ننوي العودة إلى ھذا

  .النقش المثیر



 ٢٠٠

 هي اسم Ίορδάνηςهذه الصيغة . راءة القسم األول من السطر الثاني غير واثقةق
نحن نعرف شخصاً .  في العصور الوسطىJourdan, Jordanعلم، مثل جوردان 

لنتذكر أن الطاووس هو رمز ). سورية (Abila، هو مطران أبيال Ίορδάνηςباسم 
 في kappaا پ كا، إن حرفιεβοήθوفي نهاية السطر يجب أن نقرأ . ١البعث

يكشف النص، حتى في أقسامه األكيدة في . الصورة يبدو عليه في الوشم أثر حلقة
  .٢قراءتها، عدم خبرة فعلية لدى مؤلف النص كما لدى النقاش

ال يحتفظ برج صافيتا بأي أثر للعصور القديمة، شأنه في ذلك شأن ) ٢٨٥ص (
الكبير المتصدع للغاية مهدد وبرجه . جميع القالع المحصنة التي بناها الفرنجة

وفي بقية أقسام قلعة الداوية الضخمة بذل العديد من . باالنهيار لدى أول هزة أرضية
تحتل . ناحتي الحجارة جهودهم على كتل الحجارة الرائعة العائدة أليام الصليبيين

 ,Clermont- Ganneau( البيزنطي Argyrocastron ٣صافيتا موقع أرجيروكاسترون

Recueil d’archéol. Orient., II, 170 ( الذي ربما قام هو نفسه في أعقاب بناء أكثر
وإننا لنعتقد أن الصليبيين استخدموا في أبنيتهم المواد . فالموقع هام: ٤قدماً منه

قارنوا مع طرطوس وجبيل وهونين . الضخمة، فقط حيثما كانت موجودة في السابق
  .، وإلخ)الجليل األعلى(

، مقر إقامة محمد عبد الرحمن، كبير مشايخ Bait Na‘shé ٥ت نعشيهال يوجد في بي
  .الدين النصيري، أي أثر تاريخي

مررنا في . لدى مغادرتنا صافيتا، اتجهنا إلى الشمال الشرقي نحو حصن سليمان
، مزرعة Aïno‘، وعينو Néshîr ٧ أو نيشيرImshîr، وإم شير Amôudi‘ ٦عمودي

اك قبر ضخم محفور في الصخر، وعينو على صغيرة من خمسة منازل، حيث هن

                                                
  .Kraus, II, 364:  راجع 1
  .Waddington, Inscript. de Syrie, no 2697: جع نقشًا مماثًال عند ودینغتون را 2
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. عمودي تعني مار سمعان العمودي. تصح التسمیتان، كما أفادني المرشدون المسیحیون.  مار سمعان برأي دوسو 6

  .وحدثوني عن عمود قدیم في وسط البلدة، أمر یستأھل التحقق منھ
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franques de Syrie, 370.  



 ٢٠١

 دقائق من حصن سليمان، وحيث ما تزال مستمرة بحدة أعمال ١٠مسافة ساعة و
لم نتمكن من العثور على رأس األسد : التدمير التي الحظها دوسو منذ سنتين

-Adالدير ) ٢٨٦ص (تعرفنا، في مجموعة الخرائب المسماة . ١المزين بشريطية

dairكنيسة موجهة تماماً؛ لعلها بقايا معبد مسيحي قديم، على واجهة .  
الحظت لدى سكان مزرعة حصن سليمان النصيرية الصغيرة استمرار أسماء 

وعندما سألت شيخ عينو، مرشدي .  وحبيب٣ صرف، مثل كاترينا٢مسيحية
بناء دينه ال يشعرون بأي حرج في اعتماد أ علمت أن  عن األمر بدقة،النصيري،
كما أن اسمي . ، وغيرها)Hélène (٤ ومتى وجبرائيل وهيالنة)Spiridon (اسم اسبر

  .٥مريم ويوسف يترددان بين النصيريين بقدر ندرتهما عند المسلمين
يروفييه . ما دأ. ويم السلوقي تواريخ حصن سليمانع دوسو إلى التقجِرDr. J. 

Rouvier أوحى لي بأن ، المعروف جيداً بأعماله على المسكوكات الفينيقية، فقد
. ٦ قبل الميالد٢٥٨ أو ٢٥٩التواريخ ربما تعود إلى تقويم أرواد الذي يبدأ في العام 

 Baetocécéلما كانت . "وهذا ما يعود بإنجاز الحرم المقدس نصف قرن إلى الوراء
معبداً فينيقياً، فقد كان من شأنها أن تلعب بالنسبة ألرواد دوراً مشابهاً لدور أفقا 

ومشابهاً لدور دير القلعة بالنسبة لبيروت؛ وهذا ما ) دوسو" (يل في لبنانبالنسبة لجب
  .يجعل اعتماد تقويم أرواد على مصداقية متناهية

 Aïn’ عين الشمس:  مررنا بالمواقع اآلتيةMaşiâd ٧من حصن سليمان إلى مصياد

ash-Shams عين حالقين ،’Aïn al-Halaqîn) عشق عمر )مارونية بكاملها ،’Oshq 

’Omar مشرفة ،Moshrifé ميغوة ،Mighwé٨، شميسة Shomaisé فندارة ،
                                                

1  DUSSAUD, op. cit., 22, 23. 
  .ZDPV, XIX, 241:  راجع حول اسم اسبر یتسمى بھ اسماعیلي من قدموس 2
  . مع اسم التصغیر كتور 3
  . الحظ األب بارنییھ أن نصیریًا یتسمى بھذا االسم في بانیاس 4
دني شیخي أن النصیریین ال یسمون میشیل وبییر وبول، وال عمر وأبو بكر وعثمان، وھذا األمر األخیر یمكن  أفا 5

ولكن ثمة شیخ نصیري أفادني في العام التالي، لدى مروري في مریمین، أن ابناء دینھ . تفھمھ عند شیعة مغتاظین
  .یتسمون باسم بییر ولوقا وغیرھما

-Dr J. ROUVIER, L’ère de Marathos de Phénicie dans Journ. Asiat., 1898, II, sept:  راجع 6
oct.  

مصیاث "أما التسمیات األخرى . وھناك في المنطقة من یراھا مصیاف.Maşiât الكتابة المعتادة ھي مصیات  7
Maşiâb, Masiât) " كما في أسامة بن منقذ، لناشره درنبورغH. DERENBOURG ( فھي غیر معروفة عند

  .كان األصلیینالس
  . حرفیًا تصغیر الشمس، شمس صغیرة 8
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Fandâra بستان ،Bostân رصافة ،Raşâfaأشاروا . خرائبها ال قيمة لها. ، مصياد
الشمس، هذه القرية التي تحتل موقعاً ) ٢٨٧ص (علينا الحقاً بوجود نقش في عين 

نو إلى عين الشمس، ومن عي. هاماً على هضبة بين قمتي سلسلة جبال النصيرية
صادفنا في كل مكان تقريباً، خاصة لدى األطفال، العيون الزرقاء والشعر الفاتح؛ 

 شكل النمط  فيهنبدويتي لواوصادفت في هذه الرحلة األخيرة الكثير من الفتيات ال
  .أنف مستقيم، شعر أشقر، سحنة بيضاء، عيون زرقاء: اليوناني القديم

على مسافة  (Khirbet Hazzûrتعرف على خربة حزور من عين حالقين، انتقلنا لل
 لفرسان Azorنا مزرعة أزور عضووفيها م). ساعة إلى الجنوب الغربي

ساكف الكنيسة عبارة عن مصراع باب بازلتي عليه صليب كبير، على . ١االسبتالية
أذرعه وإطاره حروف يونانية، ولكنها تكاد تكون ممحية لدرجة أنها لم تترك على 

بالقرب من عين حالقين خربة السنديانة . لوشم الذي صنعناه غير اآلثار المبهمةا
Khirbet Sindiâné الموقع القديم للقرية الراهنة، تحتوي على بعض كتل الحجارة ،

كل هذه المنطقة . ٢ الصليبيةCendianaالقديمة؛ ولعل هذه الخربة هي قرية السنديانة 
ي الحال في شميس وفندارا، حيث من السهل التعرف مليئة باآلثار الصليبية، مثلما ه

  . الصليبيتين٣ فنداراFaudaوفودا ) شميس (Sumessaعلى قريتي سوميسا 
ال يعدو حصن الحشاشين في الرصافة أن يكون غير كومة من الخرائب، إنه حصن 

  .صغير، ولكنه يمتاز بموقع رائع على رأس مرتفع حاد من الصخور
، هذه القرية األرثوذكسية الكبيرة التي Baidâننزل في بيضا انتقلنا من الرصافة ل

جميع . بقيت حتى مطلع هذا القرن بيد اإلسماعيليين الذين يتجهون نحو االنقراض
اإلسماعليين في مصياد، الواقعة على مسافة نصف ساعة إلى الشمال، يحملون لقب 

األمراء نقطة التواصل يشكل هؤالء . ٤أمير المتناقض مع أوضاعهم المتدهورة حالياً
  .بين عمال الحكومة السنة والمذهبين اللذين عانى كل منهما اضطهاداً خاصاً به

                                                
1  ZDPV, X, 260. 
2  ZDPV, X, 257 
 ھي خطأ في Faudaال شك أن فودا . ، المرجع السابقCorcoisلعل عشق عمر ھي كوركوا . ٢٦١ المرجع السابق،  3

  .Fiddarah :Dr Post, Quaterly Statement, 1893, p. 39بوست فیدارا . ؛ بینما یكتبھا دFandaقراءة فندا 
  .ZDPV, XIV, 241:  مثل إسماعیلیة قدموس 4
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، قرية Dair Soulaibتقع، في منتصف المسافة بين مصياد ودير صليب ) ٢٨٨ص (
.  النصيرية حيث يوجد الكثير من القبور المحفورة في الصخرRoub‘ou ١روبعو

في هذا النصب تمثال نصفي : محصور في سقف مغارةلفت انتباهي نصب بازلتي 
جاء الوشم الذي . قمت بنسخها على ضوء الشمعة. المرأة وسبعة سطور من النقش

 في الرقم ٢وإليكم ما قرأته. حاولنا أخذه مبهماً، بحكم وضعية النصب في السقف
١٣.  
١٣٣:  

  
يدور . م السلوقي من التقوي٥١٥ سنة Péritiosيعود هذا النقش إلى شهر بيريتيوس 

 Numenius، إمرأة أو بنت نومينيوس مارسيللوس Aquilinéالنص حول أكيلينيه 

Marcellusال تتعلق النتيجة، . ؛ سأعهد إلى غيري بالقراءة النهائية آلخر سطرين
  .كما نرى، بالصعوبات التي يفرضها علينا النص

. ة في دير صليبيستحيل أن ال يندهش المرء لشدة تماثل الخرائب حول الكنيس
السواكف والدعائم كل واحدة منها من : فالمنازل، وهي صغيرة، جميعها متشابهة

إن هذا التماثل، والبحث عن عدم . حجر واحد، مع صليب جميل في وسط الساكف
 لعل ٤التميز في موقع جميع سواكفه مؤرخة، يدفع إلى االعتقاد بأنه مركز رهباني

  .االسم دير صليب يدل عليه
، يمكننا بشيء من الجهد أن نتبين على Kanîsat Bargîs ٥في كنيسة برجيسو

) ٢٨٩ص (ويتحدث السكان المحليون عن حوالي . Θ والحرف Ηالساكف الحرف 
قد يكون الرقم على شيء من المبالغة، ولكن . في المنطقة hirbet ٦خربةعشرين 

  .األمر يستحق االهتمام

                                                
عندما یتطابق مسار رحلتي مع مسار رحلة دوسو، أعود إلى مقالھ .  عند دوسوRaba‘o عند راي، و Rabahou ھي  1

  .عنھا في ما خص التفاصیل الطبوغرافیة
  . قراءتي للسطرین األخیرین تخمینیة 2
 ).مترجمال (١٢ال وجود للرقم  3

  .REY, Archives des missions scientifiques, III, 343، "دیر بیزنطي" یتحدث راي أیضًا عن  4
 ھذا االسم الذي أطلقھ دوسو على الخرائب المسیحیة الواقعة على مسافة نصف ساعة شمالي قریة حّمام ھو اسم جنس  5

  .یطلقھ السكان على الكثیر من المواقع القدیمة
 ).المترجم(، khirbet ولیس hirbetلنص ھكذا في ا 6



 ٢٠٤

لحقيقي للقرية الواقعة في منتصف المسافة بين ، االسم اHammâmانتقلنا من حمام 
، موقع قيد اإلنشاء في هذه Kafr’Aqiq ١مجموعتي الخرائب هذه، إلى كفر عقيق

حجارة "لقد اشاروا علينا بوجود . ٢السنة بالذات من قبل جماعة أتت من حمام
وغطاء أحدها عليه . ولكننا لم نجد غير توابيت حجرية قواعدها ضخمة". مكتوبة

ثمة نسر ضخم بقي منه قائمتاه . سم امرأة يدها على صدرها، والنحت غير متقنر
ال يوجد صليب وال زخرفة يونانية مسيحية، ما هو . وطرفا جانحيه، نحته أفضل

. ، هذه المنطقة العريقة في القدمBargylusواسع االنتشار بكثرة في جبل برجيلوس 
  .لمالحظة منذ بداية رحلتناهذه هي المرة األولى التي نخرج فيها بهذه ا

عثرنا في السهل تحت كفر عقيق على بقايا قناة ماء، وعلى مسافة منها قناطرها ما 
، كما يلفظونها Ba‘rîn ٣ أو بعرينBârînوفي المساء وصلنا إلى بارين . تزال قائمة
وأبلغنا شيخ المحلة أن الغرباء يلفظونها بارين، ولكن اسمها الحقيقي . في المنطقة

ونحن نعرف، استناداً إلى المؤرخين الشرقيين للحروب . Mârîn مارين هو
ولكني أظن أن مختار بعرين أراد أن . الصليبية، وإلى ياقوت، أن لفظ بعرين قديم

  .٤ينزع عن موطنه أي صلة تمت إلى جذر االسم
كانت الشمس قد أشرفت على المغيب، فلم يكن لدي الوقت لغير الصعود إلى القلعة 

قلت نقشاً حروفه المحفورة على حجر كلسي جميلة، وحروف السطر األول حيث ن
  .١٤إنه النقش . مقطوعة في الوسط

  ): (١٤ )٢٩٠ص (
وعلى طرف . ٥ المسيحية في سورية-تتردد هذه الصيغة كثيراً في النقوش اليونانية

  .Α, Σ: من الحجر نجد الحرفين اآلتيين لوحدهما
 Loytevd استناداً إلى نسخة لوتفيد ١ غانو-كليرمونراجعنا النقش الذي سبق ونشره 

  .١٥، إنه النقش رقم ٢فيه ثالثة أسطر، وهو مكسور لجهة اليمين. الناقصة
                                                

  . لقد ضللنا أدالؤنا النصیریون، فلم نتمكن من تقدیر المسافات بدقة 1
  . تسمى أحیانًا، خطًأ، دیر ُصلیب 2

:  ھي مون فراندوس الصلیبیة والمسماة مونفران على خریطة تعود إلى القرن الثالث عشر نشرھا روھریخت 3
Röhricht, ZDPV, XVIII, planche VI..  

  .Gergovie، المزینة منذ القدم باسم جرغوفیا Auvergne یذكر اسم بعرین، من حیث اشتقاقھ، بلدة أوفرنیى  4
 ,EDM, LE BLANT, 750 Inscriptions de pierres gravées, p. 88( یستعمل ھذه الصیغة الوثنیون أیضًا  5

121 dans Mémoires de l’Institut, 1898(غة اآلتیة، ومنھا الصی :Κύριε έλέησονالمرجع السابق ،.  
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١٥ :  

  
  

 أو باألحرى δ εύ(λόγη)τος غانو - يقترح كليرمونΓεώργιοςδبعد كلمة 
εύσεβέστατος . نيسة، صغار خدم الك" للقراء"ال أدري إن كانت هذه النعوت مالئمة

ومهما يكن من أمر فإن . ٣الذين إليهم ينتمي بالتأكيد جورج الوارد في النص
  .الفحص المباشر للنقش لم يبد لي مشجعاً على هذه القراءة

 دقائق لمعاينة نقش كوفي من ١٠على الرغم من تقدم الوقت، أسرعت على مسافة 
نت مقتنعاً أن ماكس ك. لم يتسن لي الوقت لغير النظر إليه: ستة إلى سبعة أسطر

يعتبر الحجر اليوم حجراً مقدساً، وهو موضوع . ٤فان برشم كان قد زار بعرين
أن من يشكو من آالم الظهر "وسط دائرة من الحجارة العادية؛ ويزعم النصيريون 

  ".bïidn illâhيأتي ليتكئ على هذا الحجر فيشفى بإذن اهللا 
ص (في الحائط وعليه نقش يوناني وفي جامع حمص الكبير، فإن العمود المحصور 

، هو أيضاً حجر لشفاء آالم الظهر، يأتي المرضى )no 2570(دونه ودينغتون ) ٢٩١
  .فيتمسحون به، ويحصلون على النتائج المرضية ذاتها

 آخرين مجزأين جداً، ولكني امتنعت عن نسخهما، نظراً ٥لقد كشفوا لنا نقشين
 ٦ى العموم لم أرتح ألهل بعرين، المسيحيونوعل. لمطالب أهل المحلة المبالغ بها
ولكن الرحالة الذي هو على استعداد لدفع الثمن . منهم والنصيريون على السواء

يمكنه العثور على المزيد من النقوش في هذا الموقع، ومن األفضل له التوجه إلى 
  .النصيريين

                                                                                                                        
1  Recueil d’archéologie orientale, I, 23. 
 ربما كان ھناك سطر رابع یتضمن التاریخ، فالكسر من الجھة السفلیة یجعل الحروف قریبة جدًا من طرف موقع  2

  .النقش
إني اقترح باألحرى القراءة . ھنة تستعمالن أحیانًا للكεύλαβέστατος وصیغة εύσεβέστατος كانت صیغة  3

  .Α ھناك ما یشبھ بدایة الحرف Λ، وبعد الحرف Υ من السطر األول یشبھ قلیًال الحرف  Νاألخیرة، ألن الحرف 
:  لدى عودتي الحظت أن ماكس فان برشم لم یذكر بعرین في عداد المدن التي زارھا أثناء حملتھ لجمع النقوش 4

Journ. Asiat., 1895, II, p. 485.  
  . أحدھما التیني 5
  . في بعرین بضع عائالت أرثوذكسیة 6
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فة عند الصليبيين  المعروMariamînانطلقنا في الخامسة والربع، توقفنا في مريمين 
لم يتح لنا هذا التوقف القصير بإضافة شيء إلى . Merjeminبقرية مرجمين 

قوش المنشورة سابقاً عن هذه المحلة، اللهم غير نص من أربعة سطور، نمجموعة ال
: ولكنها تالفة لدرجة بحيث لم استطع أن أميز فيها غير السطر األول وفيه تاريخ

έτους πεύ تقويم السلوقيبال (٤٨٥، العام.(  
 المتوالية حيث نسخ السيد فوسيه Ghoûr، وصلنا إلى قرية غور ١١,٣٠في الساعة 

Fosseyيستحق هذا الموضع .  نقشاً عن تابوت حسن الصنع بالقرب من بئر القرية
  :نسخنا منه النصوص اآلتية: تفحصه بعمق

  .١٦، على ساكف من البازلت، رشم ونسخ، النقش رقم ١
١٦) :(  

  . بالتقويم السلوقي٨٣١ هو العام αλώالتاريخ . γέγωυευالحجر لدينا كلمة على 
نرى بين ذراعي الصليب . ، ساكف من البازلت، في سطه صليب يزينه طاووسان٢

  .١النجمية والهالل، كما حرف ألفا وأوميغا
مجمل النقش ضعيف من حيث إنجازه؛ أما أهميته الرئيسية فتكمن في الجمع بين 

 .٢كرمز مسيحي، والنجمية والهالل، وهما رمزان وثنيان في األصلالطاووس، 
وهما بموقعهما فوق الصليب يمثالن الشمس والقمر في فن األيقونات ) ٢٩٢ص (

كنا ميالين . Γ الذي نصادفه عادة مع XMنقرأ على حرف اليسار . ٣المسيحي القديم
يبين . خائيل وجبرائيلف األساسية للمسيح وكبيري المالئكة ميوألن نقرأ فيه الحر

 او αίραΜ وςότσιρΧ اختصار XM في صيغة  نعتبر أنه علينا باألحرى أن٤نقشنا
  .ό έκ Μαρίς γεννθείςςότσιρΧ٥ لصيغة 

 يشغلهما سطران - ألن هذه النقوش موضوعة ضمن أطر-إن أعلى واسفل اإلطار
  .١٧قم نسختها وأخذت لها رشماً وصورة، هو النقش ر. من  نقوش متضررة جداً

                                                
 ھل یجب لفت النظر إلى المساحتین الكرویتین فوق الطاووسین؟. تحتل الصف األول) ω(، ألن )α(و) ω(أو باألحرى  1
 .Archives des missions scientifiques, 1897, 430: راجع 2
 .Martigny, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, 193, 194: راجع 3
في السنة التالیة، عثرت على نموذج آخر في .  في النقوش السوریةXMإنھ، على حد علمي، النموذج الوحید لصیغة  4

 .، أنوي العودة إلیھ)جنب غرب حمص(جبل أكروم 
 .Waddington, Inscriptions de Syrie, p. 504: راجع 5
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. أما البقية فتفوتني... ... ؟ω θεός  òώξα σοι ετσιρΧ :في السطر األول: ١٧
وفي هذه الحال فهو يعلو مدخل . نميل إلى الظن أن الساكف في موضعه األصلي

والنجمية ) رمز البعث(فرضية يشجع عليها وجود رمز مثل الطاووس : مقبرة
  ).الصورة أدناه. (والهالل

  

  
  
إنه الرقم . ت له صورة ونسخةذلحجر الكلسي، حروفه نافرة؛ أخ، ساكف من ا٣
١٨.  
١٨:  

  
د على األرجح إقامة كنيسة لمار و؛ ولعل المقص١هذا النقش ينقصه قسمه األول

 بالتقويم ٨٠٨ من العام Daesiusمن شهر دايزيوس  ٣٠جرجس، في تاريخ 
  .٢السلوقي

                                                
:  بمعنى معبد، راجعοίκος؛ وعبارة )راجع الحقًا (Hirbet at-tînنقش خربة التین یمكن مقاربة ھذا النقش مع  1

Waddington, nos 2158-2160 . 
 .بالقرب منھ یوجد تاجان عمود لعل مصدرھما المعبد القدیم 2
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القرية، ما ) ٢٩٣ص (ي اسفل وف. يبدو أن هذا القديس كان مكرماً للغاية في غور
  . يحتفظ بنقش كبير على شرفه نسخه سابقاً فوسيه١يزال باب مطحنة

  
  
  
، النقش اآلتي يتعلق أيضاً بمار جرجس، على ساكف من البازلت، نسخته وأخذت ٤

  .١٩القسم األول من النقش موجود داخل الحائط؛ إنه النقش . له رشماً
ير أما البقيت فغ) : (ميزت فيه: ١٩

  .واضحة
هذه التسمية . ٣Wa’r ٢تركنا حمص لنستكشف بعض المواضع في الوعر:  أيلول٢

الموفقة جداً تشير إلى السهل الممتد بين العاصي وجبل النصيرية، وهو صحراء 
فعلية مزروعة بالكتل البازلتية المالصقة غالباً لبعضها بحيث يحار الحصان أين 

                                                
 .Borg Smîsھناك بعض اآلثار وبقایا برج، ویحمل المجموع اسم برج سمیس  1
 .مسالكوعر تعني أرض مبحصة وصعبة ال 2
 ).المترجم. (كلمة وعر في الحاشیة السابقة وردت بالعربیة في النص األصلي 3
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: ماً من حمص فإنه يقسم الوعر إلى قسمينوإذا ضربنا خطاً مستقي. يضع حوافره
  .نبدأ بالقسم الشمالي. ١وعر حمص أو الوعر الشمالي، ووعر الحصن أو الجنوبي

، هو تل Borg ساعة ونصف من حمص، بعد اجتياز العاصي نصادف البرج على
 Dahr-al-Kabîrبعد ربع ساعة أخرى قرية ضهر الكبير . مرتفع فيه دواثر قديمة

اتجهنا باتجاه الغرب، وفي مدى ثالثة أرباع الساعة .  يبدأ الوعرهنا. المسلمة
 ٢، وبعدها بعشرين دقيقة خربة السناسلKhirbet Gawâlihوصلنا خربة الغواليه 

Khirbet Sanasilإعمدة ضخمة : ، موقعان أثريان متشابهان، يتبعان مجال حمص
وفي المنطقة . ٣من حجر واحد، تغمرها الصلبان؛ وخالية من النقوش الكتابية

الوسطى بين هاتين الخربتين، وعلى مسافة متساوية تقريباً، تمر طريق رومانية ما 
  .تزال محفوظة بشكل رائع، بحيث أن بالطها البازلتي يلمع تحت ضوء الشمس

: Raf’înانحرفنا نحو الشمال، لنصل بنصف ساعة إلى خربة رفعين ) ٢٩٤ص (
  .٢٠إنه النقش . حيطه إطارنقش مكسور في وسطه، حروفه كبيرة، وي

٢٠) : (  
يتحدث مرشدنا عن نقش آخر لم .  بالتقويم السلوقي٩٠٨السنة ) (أعتبر 

تشبه رفعين الخربتين السابقتين، باستثناء أن األعمدة وباقي . نتمكن من العثور عليه
  .المواد أقل ضخامة، والسطوح من البازلت كما هي الحال في حوران

 على مسافة نصف ساعة krâd ad-Dâsinîyé ٤، كراد الداشينيهتقع القرية المسلمة
وهي تستحق تفحصها بدقة؛ فعلى مقربة من شمالي القرية ثمة موقعان . إلى الشمال

منازلها تحت . Kanîséأثريان واسعان فيهما بقايا أعمدة ويسميها أهل المحلة كنيسة 
ن البئر ثمة غطاء بالقرب م. األرض حتى نصف ارتفاعها ومبنية بحجارة قديمة

لقبر حسن الصنع من الحجر الكلسي ومغطى بالحروف اليونانية وبالنقوش يستعمل 
وبما أنه مقلوب وثالثة أرباعه تحت األرض لم أتمكن من نسخ غير . كمشرب

  .٢١الكلمات اآلتية من على جوانبه؛ النقش 
                                                

 .تستمد منطقة الحصن اسمھا من قلعة الحصن، أو حصن األكرد الذي یشرف بكتلتھ الضخمة على كل المشھد 1
عت غوالیق، من السھل اعتقدت الحقًا أني سم. كتبت األسماء كما ھي مدونة في دفتري، دون أن استطیع ضمان دقتھا 2

، Gawâlihففي متن النص كتب . ھذه المالحظة غیر واضحة. ( السوریةqaf وقاف hâالوقوع في التباس الصوت بین 
 ). المترجم–. hâوفي الحاشیة ھنا یشیر إلى الصوت 

 .كان من المفروض استكشاف ھاتین الخربتین قبل التوسع األخیر لحمص 3
 .راد تعني أكراد، لعلھا كانت سابقًا موضعًا لألكرادمن الواضح ھنا أن عبارة ك 4



 ٢١٠

١: ٢١ ،)(  
ال يكون األرشمندريت . ١يعود لقب أرشمندريت إلى النصف األول من القرن الرابع

  .من الحتمل أنه كان يوجد دير في كراد . ٢بالضرورة مكرماً بالطابع الكهنوتي
النقش . ٠,١٢، في حقل جنوبي القرية ساكف عليه نقش بحروف كبيرة وجميلة، ٢
٢٢.  

  ) : (٢٢) ٢٩٥ص (
  . بالتقويم السلوقي٦٥٨العام ) (تطابق 

. فه غير منتظمة، صليب مع نجمية وهالل، بقايا محصورة في حائط منزل، حرو٣
  .٢٣النقش 

  .٢٤، النقش ٣، شاهد قبر من البازلت، نقشه يبدو كامالً، أخذت له رشما٤ً
٢٤) : (  
òιχ لعل اسم العلم .  بالتقويم السلوقي٦١٤ هي سنةΣέος هو الشائع جداً في سورية 

)Waddi., nos 1965, 1966, 1971, 2006 etc. .(رف في الرشم أول حο من السطر 
  ... ...ςορηυοεΣ: وبالتالي نظن أنه علينا قراءة. األخير له زائدة من األسفل

 قرية مارونية على مسافة ساعة شمالي كراد، فيها نصب أو شاهد ،Tisinînتسينين 
م، تعلوه نجمية وشريطية، أخذت نسخة عنه ورشماً، ١,٢٠قبر من البازلت بعلو 

  .٢٦النقش كامل، الرقم 
رقم اآلحاد بأشك ) (: ٢٦

  .٨٠ = πفي نسختي، لعله 
ى مسافة ساعة إلى الشمال من كراد، فيها تسينين بلدة مارونية، عل) ٢٩٦ص (

  . أ٢٦النقش . م، تعلوه نجمية وشريطية١,٢٠نصب بازلتي بعلو 
  ): (، أ٢٦

                                                
 Kraus, Encyclop., der christlich. Alterthuemer s. v; Waddington, nos 2093: راجع 1

(πρεσβύτερος καί άχιμανòρίτης) et 2124 .راجع حول الفرق بین األرشمندریت ورئیس الدیر :
Schlumberger, Sigillographie byzantine, 376 . اآلرشمندریت من الشخصیات الھامة، ویحصل على لقب

άγιώτατοςمن٢١٢٤الرقم : راجع.  المخصص عادة لألساقفة  :Waddington et le beau travail de l’abbé 
Morin, les moines de Constantinople, 1897, p. 85                                                               .                                                                                                                                                                                                                                           

 .٩٦المرجع السابق،  2
 .ھنا أیضًا نسیت أن أنسخھ 3



 ٢١١

 هذا كان Caius Juliusكايوس يوليوس .  بالتقويم السلوقي٤٨١، يعود النقش للعام ١
άντισίγνανος .يعطى هذا االسم للجندي الذي يقف أمام الراية للدفاع عنها.  

لقد قال لهم . لقد جعل أهل تسينين من هذا الجندي مار جرجس: ثمة تفصيل طريف
 أحد المشعوزين يوماً أنهم لو حفروا تحت الصخرة لعثروا على رفاة جورج بن عبد

م ليقيموا مزاراً للقديس الجديد، من وكان في ذلك ما يكفيه. فوقعوا على قبر. النور
ولقد تعبنا كثيرا في محاولة إقناعهم . نوع المزارات التي يقيمها النصيرية ألوليائهم
  . أن القديس جرجس المزعوم مجرد جندي وثني

لم يبقَ من قسم اليمين غير كلمة واحدة؛ في قسم اليمين : ، ساكف من البازلت٢
  . ب٢٦النقش . مستطيل من تسعة مربعات

  ): ( ب٢٦
  : ...Danâيمكننا استكمال هذا النقش كما في نقش دانا 

 ,Clermont-Ganneau:  في سوريةΕίς  θεòς  καί   χριστόςراجع حول صيغة 
Archéologie orientale, I, 169, et Archives des missions scientifiques 1882, 

p. 293.م إلى تسعة١ مربعات يفوتني مدلول المستطيل المقس.  
 عن Barnierنسخها األب بارنييه . ، لنذكر هنا مثالً آخر حول الصيغة التوحيدية٣
، قرية واقعة قبالة تسينين على الضفة اآلخرى Omm Sharshoûh شرشوح أم

  . بالتقويم السلوقي٨٠١العام ) ٢٩٧ص . (٢للعاصي، األصل من تسينين
م بعرض ١,٤٥اكف، على مسافة خمس دقائق شمالي القرية، عثرت على س

  .٢٨م، نقشه صعب القراءة، نسخت ثالثة سطور من النص، النقش ٠,٣٥
٢٨) :(  

 بالتقويم ٧٩٠العام . النقش متآكل وتغطيه الطحالب، خصوصاً سطره الثاني
السلوقي يعيدنا إلى نهاية القرن الخامس؛ ومع ذلك فالنقش ال يحمل أي عالمة على 

                                                
 .لعلھ صلیب. Kraus, Encycl. II, 1000:  عند المسیحیین األول٩راجع حول الرقم  1
 Echos de N. D. de؛ Garash (Gerasa)راجع نموذج جدید ومثیر لھذه الصیغة على معلم للطریق في جرش  2

France, 1896, p. 171 : لیست صیغةΕίς  θεòςراجع. مًا من أصل توحیدي دو :Edmond Le Blant, 750 
Inscriptions de pierres gravées, p. 83 sqq dans Mémoires de l’Institut, XXXVI, 1898 et 

Revue biblique, 1899, p. 36 sqq.. 
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ربما . ش سورية اليونانية المسيحية المتعلقة بالدفنالمسيحية، وهذا أمر نادر في نقو
  .١كان هناك في البداية أو النهاية صليب صغير غطته الطحالب

 دقائق إلى الشرق باتجاه العاصي، كانت أرض مرتفع صغير مغطاة بقبور ١٠بعد 
ليس هناك من منظر مثير أكثر من رؤية هذه الكتل السوداء . ضخمة من البازلت

اللباس . مسطحة والمنحوتة، وفيها شخصيات ممددة، من الجنود وغيرهمبأغطيتها ال
ثمة قبور شبيهة داخل البلدة الحالية، لعله كان هناك موقع عسكري في . روماني

  .تسينين، هذا االستنتاج يوحي به أيضاً النقش المتعلق بالجندي كايوس يوليوس
جتياز الوعر مجدداً باتجاه  يجب ا’Borg al qâلالنتقال من تسينين إلى برج القاع 

 من نوع الخرب التي زرناها Khirbet Shâhiéنمر بخربة شاهيه . الجنوب الغربي
في البناء المحفوظ .  التي تبدو آثارها أكثر أهميةQâ’iأمس، ثم نصل إلى قاعي 

قسم  .ثمة ساكف يغطيه نقش طويل sarâya أهل المحلة السرايا هجيداً الذي يسمي
الحرارة شديدة . ة من الحجارة الضخمة ال يمكن التفكير بتحريكهامنه مغطى بكوم

 يهب منذ الصباح وبازلت الوعر يعكس علينا حرارته s’loûqاالرتفاع، فالشلوق 
  .الخاصة

النقش محاط بإطار وتالف لدرجة جعلتني أتوقف عن نسخه بعد بضعة ) ٢٩٨ص (
  .٢٩النقش رقم . كما أن الرشم لم يلبِ الغرض. حروف

ثم ربما ) (نقرأ في الطرف العلوي بوضوح : ٢٩
في وسط اإلطار نقرأ ). (
  :، وعلى اليمين)(

  
هذا النقش يستحق نسخه، خصوصاً إذا تم التوصل إلى انتزاعه من الحجارة التي 

 Oriens christianusتغطيه؛ ومن شأنه بدون شك المساعدة على استكمال الئحة 
  .األسقفية

  .لى حجر مكسور بين األنقاض ع٣٠عثرنا على النقش 
٣٠) : .(  

                                                
 .نسخت ھذا النقش مع مغیب الشمس 1
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الذي يسمونه بهذا االسم " برج القاع" يقع ’Qâ ١ دقيقة من قاع٢٠على مسافة 
زار هذه القرية التركمانية فوسيه الذي ما . لتمييزه عن األبراج العديدة في المنطقة

 ٤,٢٥(كان يعطي مجيدية : فالجميع يتحدث عن كرمه. يزال اسمه على كل لسان
  .لكل من يرشده إلى حجر عليه كتابة) كاً فرنسياًفرن

ولما كانا غير قادرين على مجاراته في هذا السخاء فقد انعكس ذلك في سلوك 
. ٢فرفضوا حتى مجرد إرشادنا إلى النقوش التي سبق له ونسخها. التركمان معنا
خيرة  الكلمة األΕτους εκφفي النقش الذي يبدأ . لى اكتشاف نقشينإولكننا توصلنا 

 CYMYPOC (Le Symyrien) كما قرأها السيد فوسيه، ال ςορυμύΕهي بالتأكيد 
  .القراءة التي اقترحها السيد دوسو في رسالته إلى رفيقي األب بارنييه

  .٣١النقش .  على غير نقشين غير منشورينBorgلم نعثر في برج ) ٢٩٩ص (
  . بالتقويم السلوقي٨٤٢، العام ) (-أ: ٣١
  .)٣() (-ب

  . بالتقويم السلوقي٨٤٠النقش الثاني إذاً في العام 
نعبر .  المسلمة على أكثر من ساعة جنوب شرق تسينينGhagar ٤تقع قرية غجر

لعله كان في . العاصي على جسر، ومن هذا الموضع يصبح وادي النهر أكثر عمقاً
معبد أو كنيسة، ومنه تبقى اآلن في موضعه : غجر في الماضي موضع حسن

فهل ننسب إلى هذه الكنيسة النقش اآلتي الذي لم نعثر على .  األبواب بارزةحواجب
  .٣٢نصفه األول؟ وهو اليوم في حائط منزل؛ النقش 

٣٢:  

               
   

                                                
 ).المترجم(االسم وارد بالعربیة في النص األصلي،  1
 .Bulletin de Correspondance hellénique (nov: ولقد نشرت في. ة مخطوطةلیس لدي عنھا غیر نسخ 2

déc. 1895وھو مرجع لیس بمتناولي ،. 
 .Eμμαυονήλ’ھي عادة  3
 ).المترجم(الكلمة بالعربیة في النص األصلي،  4



 ٢١٤

؛ ربما ύποστέγουالمقصود تكريس كنيسة مغطاة ... ؛ πατριال نعرف كيف نكمل 
  .١بناء سور، أو رواق يحيط بفناء أو باحة الكنيسة

 ٣٢، النقش )سلوقي (٨٩٢ على ساكف كبير النقش اآلتي، مجرد تاريخ، عام قرأنا
  .أ

  ): ( أ٣٢
قبل مغادرة الوعر الشمالي لنسجل بعض النقوش الصغيرة التي سجلها األب بارنييه 

  .خالل تجواله في هذه المنطقة
  .٣٣، الرقم )على مسافة ساعة جنوب غرب غور (Sharqalié، في الشركليه ١

٢(): (٣٣(.  
، على مسافة ساعة Dair as-salâm أ، ساكف باب في دير السالم ٢) ٣٠٠ص (

  .٣٤شمال غرب غور، الرقم 
  ).سلوقي (٦٣٤، العام ): (٣٤
  .٣٥ ب، غطاء قبر ، شخص نائم، النقش ٢

٣٥) :.(  
 Sharahbîl ou ٣ أنها كتابة يونانية لالسم العربي شرحبيلΣαρπιλίουتبدو لي كلمة 

Shorahbîlسماء العربية األ). ٣٠٧، ٢١٨كتاب االشتقاق، ص (اً البن دريد ، وفق
وهذا ما أنوي تبيانه في نشر نقوش حمص . واسعة االنتشار في منطقة حمص

  .وجوارها
لم أتمكن ) ١٨٩٩أيلول (عندما كنت في زيارة آثار دير السالم في الصيف الماضي 

  .ميةواألخير على شيء من األه. من العثور على هذين النقشين
 على مسافة ساعتين ونصف من حمص على طريق Khirbet at-tînفي خربة التين 

العربات من حمص إلى طرابلس، قمنا بعيادة نصيري مريض كان يتضرع إلى 
ولما بدت الدهشة على وجوهنا أكد لنا . إلى يوحنا فم الذهب) ؟(جانب أبو العباس 

                                                
 ..Kraus, Encucl., II, 605 s.v: راجع 1
 على العدید من مزارات النصیریة المكرسة إلى الشیخ إسماعین لقد عثرنا أیضًا. الحظوا تكرار اسم سمعان العمودي 2

Isma’în؛ نظن أنھا حلت مكان المعابد التي أقیمت تكریمًا لراھب أنطاكیة الشھیر. 
نصادفھا في تعیین األسماء في شرقي .  موجودة بالتأكید Sarhabîl” (notre Σαρπιλίος)“ثمة صیغة شعبیة  3

 .M. u. N. DPV. 1899, no 3, article du Dr Schmacher: األردن؛ راجع



 ٢١٥

أتينا ! ١تيب الصغير لسليمان أفنديأن كتبهم المقدسة تذكره؛ هناك تأكيد آخر في الك
. إلى هذه القرية النصيرية لننسخ نقشاً مسيحياً سبق أن رآه األب بارنييه، منذ عام

حروفه نافرة غير منتظمة منحوتة على ساكف . ولقد انتزعوه من األرض من أجلنا
  .٣٦كبير، النقش 

٣٦:  

  
  

كرر النقاش .  السلوقي بالتوقيت٩٠٣ العام Artémésius أرتيميزيوس ٣١التاريخ 
  .Ετουςمرتين أداة التعريف حول كلمة 

تشغل الجانب العلوي والسفلي حروف محفورة إلى الداخل، ولكنها ) ٣٠١ص (
وجدت على . والجانب الجنوبي ال يستحق مجرد التفكير بنسخه لكثرة خرابه. تالفة

. اسم أسقف تشير إلى άγιωτάτουإن الصفة . έπί τού άγιωτάτου: الطرف العلوي
، ثم حروف غير واضحة، حيث Εμεσυον’) ؟υοεθισΔοأو  (…Δοεومن بعدها 

وإالّ . ولكن ذلك كله موضع إشكال. Επισκόπον’أظن اني وجدت أحد حروف 
 بأي Oriens christianusبينما ال يعترف . فيكون لدينا اسم أسقف جديد في حمص

، عندما حرق ٦٦٥عام أسقف لحمص في المرحلة بين المجمع الخلقيدوني وال
  .المسلمون أسقف حمص

يجب اعتباره نصف النقش، وهو ) ٣٧النقش (عثرنا في حائط حقل على بقية أثر 
  .٣٨محصور في نفس الحائط على بعد بضعة أمتار، من النقش 

٣٨ :  

  

                                                
 .، بیروت٣٥، ص Al-Bâkoûrat as-solaimâniyâالباكورة السلیمانیة  1
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.  الموضوعين جانباً بين ذراعي الصليب)Ε ،Λ(ال أدري ما العمل بآخر حرفين 
بالنسبة إلسمي العلم . ١لدى بعض العائالت شائع في سوريةإن حمل نفس األسماء 

Λεόυτις  وΛεόυτιος أالحظ أن نهايتهما ،)ιος=ius ( تدغم بسهولة في)ις=is(٢.  
هذا ما يتبين بوضوح من نقش . ٣متميزتين) ٣٠٢ص (بيد أن التسميتين تبقيان 

  .٣٩نه النقش إ. ٤، وأظنه غير منشور، وأدونه هنا)لبنان(التيني في دير القلعة 
٣٩ :I(ovi) O(ptimo) M(aximo) H(eliopolitano). | Veneri Me… | M(arcus) 

Sentius E… | M(arcus) Sentis ex… | … divi… 
 erorum[pro salute sua et post]: ٥غانو نهاية هذا النقش-نشر السيد كليرمون

suorum et… Sentiae Musae uxoris v(otum) l(ibenti) a(nimo) s(olvit) 
بعد ساعة ونصف من . نخرج من خربة التين لنلج الوعر الجنوبي) ٣٠٣ص (

نجتاز . المسير نصل إلى سد بحيرة حمص التي يجعلها ريح الشمال كبحر فعلي
إذا كان العثور على قادش الحثيين . العاصي لنصل إلى الطرف الشرقي للسد

رع من العاصي بالقرب من القديمة يكفيه إيجاد أي موضع محاط بالمياه، فثمة ف
                                                

  .Revue archéologique, 1898, II, 112: راجع نقشًا من صیدا نشرتھ في 1
 Recueil:  فيHelenis=helenius؛ : یشیع ھذا اإلدغام في نقوش دیر القلعة 2

d’archéol. Orientale de Clermont-Ganneau, I, 103, 111 .راجع. وفي بقیة سوریة :Mission de 

Phénicie, 188 et Waddington, passim : 

  
Mission scientifiques, 1895, p. 577 السلسلة الشرقیة من لبنان(؛ ونقش من حمص سننشره، وآخر من حمارا (

-ذا ھو أصل نھایة كتابة الكثیر من األسماء العربیة بالیونانیةھ. .Journal asiatique 1898, II, 328: منشور في
 Girgîs؛ وجرجس Sarkîs (Sergius)الذي یصبح اآلن سركیس ) عند الشاعر األخطل (Sargîsالالتینیة، سرجیس 

: ؛ راجعM. Millerمللر . إن ھذا اإلدغام كما تبین أمثلتنا ھو أقدم مما یراه م. عند المسعودي، في كتاب التنبیھ) جورج(
Edm. Le Blant, Nouv. Recueil des inscriptions chrétiennes de Gaule, p. 166..  

، مع األسف التاریخ ZDPV, XVI, 180: راجع) أي في المنطقة( في لفتایا Λεόυτιςسجل األب فان كاسترن  3
، من no 2570 d: وادینغتون في، وكذلك )المرجع السابق( اسم امرأة كما ظن زمیلي العالمة Λεόυτιςلیس . مفقود
 في Léonceسنالحظ تكرار اسم لیونس . ؛ شكل الحروف متوافق في النصین Λεουτίου υίοϋ Λεουτίου: حمص

وھو یشكل مع مار . Waddington, p. 463: حول القدیس لیونتیوس الذي استشھد في طرابلس، راجع. منطقة حمص
 ,Waddington( واسعة في القرون األولى للكنیسة المسیحیة السوریة، جرجس ومار سركیس ثالثیًا من الشھداء بشھرة

no 1915  .(وتستمر حتى الیوم عبادة مار جرجس وسركیس، بینما وقع القدیس لیونتوس في النسیان تقریبًا في سوریة. 
غانو، ص -ون عند كلیرمMakkauhعمود من الحجر الكلسي، بقایاه موجودة في منزل السید ألفونس نقاش، ماكوح  4

 .إن حجم القطعتین وشكل الحروف یبینان أنھما یعودان لنفس اإلھداء. ١١٣
بالنسبة إلى اإلھداء إلى جوبیتر البعلبكي خارج بعلبك لدینا نقش .  ,.Rec. d’archéol. Orient., loc. cit: راجع 5

 ,.Quart. Stat(نشور في ، ونقش یوناني من وادي بردى، م)Mission de Phénicie, 347(التیني من بیروت 
1898, p. 31(راجع أیضًا ،) :Cl.-Ganneau, Archéol. Or., IV, 48( ونقش آخر من المبیز ،Lambèse 

  .L’armée romaine d’Afrique par R. Cagnat, p. 422: ، راجع)إفریقیا(
ونقرأه على مذبح، . ان والیھودتم اكتشاف إھداء جدید في بیروت، في جنوب شرق تلة الناصرة، بالقرب من مدافن األلم

 .قسمھ العلوي أو إفریزه متلوف وكذلك جانبھ الیساري
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السد يكون جزيرة كبيرة بحيث تكفي إلقامة مدينة عليها؛ نفس المالحظة تصح على 
ولكن إصرار الجغرافيين العرب على عبارة قدس مع . المنطقة بين حمص والرستن

 في العصر الوسيط يشكل بالتأكيد دعوة إلى حصر البحث في جوار Bahra ١البحرة
  .البحيرة

أعقابنا بمحازاة الضفة الغربية للبحيرة، لنصل بنصف ساعة إلى قرية عدنا على 
نصادف كنّا المنطقة صحراوية، و. ومنها اتجهنا إلى الغرب. ٢نصيرية نسيت اسمها

بعد ساعة وثالثة أرباع الساعة وصلنا إلى . من وقت آلخر حقول الذرة البيضاء
سنا بالقول أنه ال توجد لكثرة استعجالنا سمحنا لنف: Hirbet Ghâzi خربة غازي

.  على تلة إلى اليمينSaiyâdiyéبعد نصف ساعة تقع صيادية . نقوش على الحجارة
بقربه حجر نصف دائري عليه النقش . في هذه القرية بناء قديم داثر يسمى البرج

  .٤١النقش . اآلتي، هو كامل وفيه نحت حفر بعناية
٤١ :  

  
  ٣ هذا النعت. مجموع الحروف الواردة قبل نقرأ 

)illustris(- الذي على ما يبدو ) وكذلك -يجب أن يسبق اسم العلم) ٣٠٤ص 
. Aétiusنجهل ماهية . ٤ لم يكن يعطى لغير كبار موظفي الدولة

  ).سلوقي (٨٨١التاريخ 
عرضوا لنا هناك . Sounoûn دقيقة إلى صونون ٢٠نصل من صيادية بأقل من 

غطى ببعض العالمات الغريبة؛ في األسفل حجراً غير مشغول، كروي الشكل وم
، وأخيراً حرف متعرج Iثالثة رسوم إهليليجية متراكبة على بعضها، ثم حرفان 

هل : "سألت كبار السن في القرية. ، كما تبدو في األبجدية اليونانيةMعلى شكل 
أبداً، لطالما "؟ كان الجواب "لعب أطفالكم بهذا الحجر ورسموا هذه العالمات عليه

                                                
 -بحرة وبحیرة عبارتان بالعربیة في النص األصلي. (بحرة، ال بحیرة ھذا االسم الذي یطلقھ الساكنون بجوارھا 1

 ).المترجم
 .Hirbet as-saudâربما ھي خربة السودا  2
 .؟ بنیة الجملة قد تصبح أصحAetius Illustriusا عن ربما ھو اسم علم، ولكن ماذ 3
 .Wadd. 1882, 1906 a, 2328, 2412 q., 2562 c; Neldeke, Die Ghassânksche 13, 14, 15: راجع 4
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عندما مر فان كاسترن في صونون، شاهد الحجر ". رأينا الحجر على هذا الشكل
  .ولم يعره اهتمامه

  .٤٢لنسجل هذا األثر القليل األهمية، النقش 
٤٢ :  

، رعاة Ghannâm" غنام"، يسمونهم ١اجتزنا مخيماً للعرب على مقربة من صونون
بعد سير نصف . حت الخيمهم مقيمون دوماً في المنطقة مع أنهم يعيشون ت. الغنم

، قرية مختلطة من المسيحيين وأقلية Qizz al-Akhir ٢ساعة وصلنا إلى قز اآلخر
رأينا فيها يداً ضخمة منحوتة، كما . في هذا الموضع بعض اآلثار. من النصيرية

، على ساكف، مع مشهد يمثل مذبحاً بين ثور أحدب ٣في إهداءات الفينيقيين
: ثمة بقايا مسيحية أيضاً، كبداية هذا النقش. ٤لسوريةوخروف له ألية كالخراف ا

.  
على ). سلوقي (٧٥٩للعام ) ٣٠٥ص (الموافق . :   ٤٣

الحروف غريبة، سيئة : مسافة من هناك وجدنا قطعتي ساكف يكمالن بعضهما
، ونوعين من ٧٩٤، لم أستطع أن أميز فيه غير التاريخ، العام ٤٤الرقم . الحفر

  .أشكال الصليب
 التي Liftâyâامتنعنا عن زيارة لفتايا . رنا قز اآلخر في الثامنة والنصف صباحاًغاد

وليسمح لي بالقول بأنه ألسباب لفظية ال اقبل بمماثلة لفتايا . كناً بعيدين قليالً عنها
 نولك. صحيح أنه في الوعر، كما في كل سورية، تلفظ القاف همزة. ٥بالالذقية

، كان من شأنه أن يترك آثاراً وأن يؤدي إلى ٦ديثاًعالوة على كون هذا التلفظ ح
 مع الهمزة التي هي دوماً متميزة على أفواه Lifta’ayaنشوء صيغة مثل لفتآيا 

  .٧السوريين

                                                
 .بالصاد أو بالسین، لم یتمكن أحد من إجابتي 1
 ).المترجم(االسم بالعربیة في النص األصلي،  2
ة، بأن ینطوي اإلھداء على فعل من الھادي، باستخدام الجزء كرمز للكل، الید عادة واسعة االنتشار في قرطاج 3

 .Gazette archéologique, 1876, p. 119: راجع. المرفوعة والمفتوحة المذكرة بالعبادة
 .١٢١المرجع السابق، ص  4
 .ZDPV, XVI, 171-187: ھذا ما اقترحھ فان كاسترن في 5
 .٨٢٣، ص ١٨٩٨یة، المشرق، بیروت، لقد بینا ذلك في المجلة العرب 6
 . الئییھLâdiyé ال Ladi’iyé على البحر  وقد أصبحت الذقیة Laodicéeقارنوا الودیسیھ  7
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، قرية مهجورة Omm al-maisدقائق مررنا بالقرب من أم الميس  ١٠في التاسعة و
: لينا بوجود نقش فيها قد أشاروا عBiznâyaكان أهل بزنايا . منذ ثالث سنوات فقط

معلومة معقولة جداً، فعدم وجود نقش هنا أمر استثنائي، حيث تحتل كل القرى 
  ...ولكنه كان مشوهاً جداً. في زيارة الحقة عثرت على النقش. مواقع قديمة

ثالثة أو أربعة حروف يونانية وسط : وصلنا إلى بزنايا في التاسعة والنصف
فال يحتفظ بغير قسم من النحت، ولكنه موضوع الحجر مكسور في وسطه . صنيةغُ

النص مقروء، ولكن . من اإلطاربحثت عبثاً عن القسم األول . بعناية وسط إطار
  ...ه مبهم، ولغته بدائيةبناء

قبل مغادرتنا الوعر تساءلنا من أين كان سكان هذه المواضع العريقة ) ٣٠٦ص (
 الجواب من هذه الحجارة جاءنا. التي شاهدنا آثارها يستمدون أسباب عيشهم

البازلتية المرصوفة على طول الدروب، أو المرصوفة بمربعات حول بعض قطع 
كما هي الحال في أورانيتيد .  في الصيفاألرض التي يستخدمها الرعاة العرب

Auranitide والتراشونيتيد trachonitideهذه العملية التي كانت ١ عند الرومان ،
  .ت أقواماً كثيفة نسبياً من اإلقامة هناكرائجة على نطاق كبير مكن

 وبالنكنورن Robinson روبنسون Harb’ânaحربعانا  (Harb’âra ٢تقع حربعارا
Blanckenhorn وبيدكر Bædeker ( لقد .  دقيقة إلى الجنوب الغربي٤٠على مسافة

ال يفتقر الوعر أبداً إلى مثل . خلت القرية للتو، لتعود مسكونة بعد بضعة أسابيع
الفالحون الذين ال يملكون في أي مكان األرض التي يزرعون : ذه الهجراته

وعليه ثمة سكان يرتحلون بكاملهم ويأتون، وأحياناً على . يصبحون شبه رحل
مسافات بعيدة، ساعين إن لم يكن خلف المواضع األقل عبئاً ضريبياً، فخلف مالك 

الشعوب القديمة خلفت لهم أما عن كيفية تأمين المأوى، ف. األرض األكثر مالئمة
  .الكثير، وبفضل المواد الجيدة المتروكة، يسهل عليهم بناء المأوى

تمتد حربعارا، الواقعة على حدود الوعر الفعلي، فوق التالل المشرفة على وادي 
وهي برأيي من أهم المواضع في هذه المنطقة، وأكثر أهمية من لفتايا التي . خالد

: ، والمعروفة جيداً في أوروبا منذ الدراسة التي نشرت فيلطالما امتدحها المحليون
                                                

1 ZDPV, XXI, 28. 
 ).المترجم(واردة بالعربیة في النص األصلي،  2
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ZDPV, XVI, 171-187 . يمكننا أن نالحظ فيها الصراع بين التأثير اليوناني
تستحق حربعارا تفحصاً تفصيلياً أكثر مما استطعت . والعنصر اآلرامي أو المحلي

األشجار، بالقرب من القرية، وغير بعيد عن ولي تظلله مجموعة من . أن أفعل
يتكون من حجارة كلسية ضخمة مرصوفة : بناء مثير) ٣٠٧ص (عثرنا على 

وتفصل مسافة موحدة الصفوف عن . بصفوف متتابعة ومغطاة ببالطات كبيرة
). campo santo antique (١يخلق هذا البناء انطباعاً بأنه مقبرة قديمة. بعضها

 على مسافة Bædeker ٢ديكرالتي أشار إليها بي" grabturm"وأظنه موضع المدافن 
 يصح وجود .٣خمس دقائق من القرية والذي يشبه برأيه مواضع المدافن في تدمر
الخراب اليوم  .٤ذلك في الوقت الذي زار روبنسون الموقع ووصفه بالتفصيل

فلم يبقَ غير قسم من الطابق األرضي للبناء القديم، وسور الباحة الداخلية . شامل
لمدخل ثمة حجر كبير يشكل القسم السفلي من حاجب الباب، عند ا. المؤدية إليه

طرفه اليمين متلوف جزئياً وسطره األخير . ٥عليه نقش حروفه تالفة مع األسف
 ألن الهواء مزق الرشمين اللذين ٦أخذت عنه نسخة ضعيفة. غير مقروء تقريباً

  .حاولت أخذهما
رجح حاول نقل نموذج يشير النقش إلى قلة مهارة وخبرة النحات الذي، على األ

دون أن يتمكن من فهمه، فخلط بين الحروف، وقفز عن بعض الكلمات، وربما 
  .٤٧النقش . السطور

  
٤٧ :  

  
  .٧هذا مقطع من صيغ تحريم انتهاك حرمة القبور

  ).سلوقي (٧٩٢، عام : على ساكف، حروف كبيرة، النقش كامل
                                                

 .ZDPV, IX, 339: ثمة بناء مشابھ مع رسم لھ في 1
 .٣٩٤لرابعة، ص المرجع السابق، الطبعة األلمانیة ا 2
 .نفس المالحظة عند روبنسون 3
4 Neuere biblische Forschungen, 729. 
 .٧٢٩اعتبرھا روبنسون غیر قابلة للقراءة، ص  5
 .فضلت العمل على مقارنتھا مع األصل في زیارة أخرى 6
 .Mission de Phénicie, 256: راجع 7
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  .: على ساكف آخر مكسور لجهة اليمين
ولكنه كان مطموراً بكومة من البقايا، ) ٣٠٨ص ( إلى نقش آخر، أرشدوني بدقة

  !هذا ما قلته إلى يوسف، هذا الشيخ النصيري. ولم يكن بمقدوري انتظار نبشه
فحربعارا كانت مركزاً آرامياً، والدليل على ذلك . لم أجد نقوشاً يونانية أخرى

  .١ا وأخذنا لها رشماًالنصوص الثالثة األخيرة بحروفها السطرنجيلية التي نسخناه
وقبل عودتنا . Sayidéلم نحصل على شيء ذي أهمية من بقية رحلتنا حتى السيده 

العمود .  أيلول، أخذنا رشماً آخر لمعلم الطريق في البداوي٨إلى طرابلس في 
النقش تالف، . مكسور من األعلى، وخط الكسر يطال رأس حروف السطر األول

 بعض المواضع تحت الحروف الراهنة  آثار ونظن أننا نرى في. وحفره سيء
النقش رقم : من السطر الثاني أقرأ. كل ذلك يجعل قراءة النقش صعبة. ٢نقش أقدم

٤٨.  
٤٨ :  

  
وهذه . لعل النقش على هذا الحجر مجرد نقش تكريمي، فرقم األميال ال يظهر عليه

  .الخصوصية ليست فريدة
... ...٣  

  .١٨٩٩ ٢ ت١٣بيروت في 

  عكار والشمال يف أيام الفرجنةبعض مواضع 
  هنري المنس

طوبوغرافيا لبنان في أيام الفرنجة، مالحظات ومحاوالت في تعيين بعض "
هو عنوان الموضوع الثالث من أربعة موضوعات لألب هنري المنس " المواضع

  جاءت جميعها تحت عنوان
                                                

 . في باریسJ. B. Chabotشابو . ب. سلمنا النص األساسي إلى األب جي 1
 . الالتینيX، حرف ، من كلمة  نرى بوضوح تحت الحرف  2
 ).المترجم(یعرض الكاتب في الصفحتین األخیرتین بعض النقوش المجمعة من مناطق أخرى، فضلنا إھمالھا،  3
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 سورية؛ تناول الموضوع األول ناحية الجزر في". ١مالحظات في جغرافيا سورية"
" كتاب نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق"وعالج الثاني ما ضمنه اإلدريسي في مؤلفه 

أما ). العلويين(بينما قدم الرابع تحليالً لجماعة النصيرية . من وصف للبنان
الموضوع الثالث فيناقش محاوالت تعيين بعض المواضع الوارد ذكرها في الوثائق 

  .العائدة أليام الصليبيين
غرض هذه المالحظات توضيح بعض " : المواضيع األربعةقول المنس في هذهي

فاألبحاث حول . المسائل التي تطرحها بوفرة جغرافيا سورية العربية والفرنجية
 حيث اعتقدنا بداية العثور على موضع -”Dair Marqos“" دير مرقس "٢موضع
 حدود وموضع ناحية  انتهت بنا إلى تبيان-٣”Marcopolis“" ماركوبوليس"أسقفية 
المقاالن التاليان من دراسة أشمل، هي قيد اإلعداد منذ فترة طويلة، . Ġazrالجزر 

أما المقال األخير فيتعلق بأبحاثنا السابقة . حول طوبوغرافيا لبنان في أيام الصليبيين
  ).٢٣٩ص " (حول أصل وتاريخ النصيرية

وركزنا على الموضوع الثالث مررنا عرضاً بالموضوع األول والثاني والرابع، 
الذي أسقطنا منه كل ما ال يمت بصلة مباشرة إلى عكار خصوصاً، والشمال 

  .٤عموماً
  ترمجة النص

نقالً (في تعليقه على كتاب اإلدريسي ووصفه للبنان يقول األب المنس، بعد تعداده 
  :المواضع والحصون الساحلية بين بيروت وطرابلس) عنه

شكاالت التي يطرحها وصف اإلدرسي لتوابع هذه المدينة ال تقل اإل) "٣٤٩ص (
وإليكم بعض عمليات . عن تلك التي يطرحها وصفه لتوابع صيدا) طرابلس(

التصحيح التي ربما تسهل ترميم النص األصلي المتعرض هنا للتشويه بفعل قصور 
 وهي قرية tall ‘Adas“" تل العدس"بـ" أبو العدس"نقترح استبدال . الناسخين

                                                
 P. Henri Lammens (S. J.), Notes de géographie syrienne, Mélanges de la Faculté: المرجع 1

Orientale, I, Université S.-J., Beyrouth, 1906, pp. 239- 283. 
 . المشابھةDair Ba‘autalقارن مع حالة دیر بعوتل  2
 .یرد خطًأ في بعض اللوائح في عداد األسقفیات التابعة لحمص؛ ھذا ما سنبینھ الحقًا 3
 Le district syrien de Gazr, (p.) 239; 2, La description du ,1: جاء مخطط الموضوعات كاآلتي 4

Liban d’après Idrisi, (p.) 242; 3, Topographie franques du Liban, notes et essais 
d’identification, (p.) 250; Les Nosairie et les “Galiléens” de Sozomène, (p.) 271. 
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-Aś" الشفيقة"، وZowaitîna" الزويتينة" بـZaitouniyya" الزيتونية"، و١صيريةن

Śafîqaالسفينة" بـ "As-Sofaina وهي قرى تقع في الدريب ،Doraib أو الناحية 
بجوار نهر ) Bânînaأو بانينا  (Bâbiyyaقلعة البابية . "الشمالية من قائمقامية عكار

 على خريطة هيئة Bibnînببنين  (Babnînيمكنها أن تكون ببنين " بنفس االسم
 في ‘Qaitiفي ناحية قريبة من طرابلس، القيطع )  منزال١٥٠ً(، بلدة كبيرة )األركان
والموقع يتفق تماماً مع مؤشرات اإلدريسي، والمقارنة كافية من وجهة . عكار
  .٢"اللفظ

مالحظات وحماوالت يف تعيني بعض : طوبوغرافيا لبنان يف أيام الفرجنة"
  "املواضع

 الذي كان أول من قدم E. Reyراي . يعود الفضل األكيد إلى السيد إ) ٢٥٠ص (
في سورية في القرنين الثاني )" ١٨٨٣باريس (المستعمرات الفرنجية "لنا، في مؤلفه 

عشر والثالث عشر، صورة إجمالية عن الجغرافيا التاريخية لإلمارات التي أسسها 
. ر. بعد أربع سنوات، استأنف المرحوم دو. فلسطين-الصليبيون في سورية

، وهو واحد من أفضل العارفين بالشرق الالتيني، هذه Dr. R. Rœhrichtروهريخت 
 Zeitschrift des deutschen"٣الدراسات في سلسلة من المقاالت ظهرت أساساً في 

palæstina-Vereins" ؛ وباالستناد إلى وثائق جديدة راجع البروفيسور العالمة
رليني عمل السيد راي، وتوصل إلى تعيين مواضع عدة مئات من أسماء األماكن الب

  .الفرنجية التي بقيت حتى حينه عصية على أبحاث أسالفه

                                                
 ".تل العدس"غیر موجودة على أي خارطة، وربما أن النص كان بدایة یحتوي  1
عدة حصون وقالع معمورة داخلة في أعمالھا ) إلى طرابلس(وینضاف إلیھا : "من المفید ھنا وضع نص اإلدریسي 2

ولھا من أمھات الضیاع المشھورة المذكورة أربعة فمنھا الضیعة المعروفة بالشفیقیة ... وحصن أبي العدس... مثل
ثالثة حصون تتقارب بعضھا من بعض اسم أحدھا مما ) رقةجون ع(وفي وسط ھذا الجون ... ... والزیتونیة والراعبیة

یلي اطرابلس لوتورس واآلخر بابییھ وھو على نھر جار ُیسمى نھر بابییھ والحصن الثالث یسمى حصن الحمام وھي 
اإلدریسي، كتاب نزھة المشتاق في اختراق اآلفاق، المجلد األول، الطبعة األولى، : ؛ راجع"تتقارب بعضھا من بعض

 .٣٧٣، ص ١٩٨٩م الكتب، بیروت، عال
-XI, 140؛ )تتم اإلحالة دائمًا إلى ھذا القسم في سیاق ھذه المالحظات (ZDPV, X, p. 1-49; 195-345: راجع 3

، ؛ IV, 157، المرجع السابق H. Prutzبروتز . األولى تعود للسید ھـ:  لنذكر أیضًا دراستین– .XII, 33-34؛ 142
  .، ولكنھما قلیلتا األھمیة بالنسبة موضوعناVi, 206، المرجع السابق Herquet والثانیة تعود إلى ھیركیھ
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فعلياً، إذا شئت استخدام هذه العبارة " bahnbrechend" "الثورية"وبفضل هذه األبحاث 
ريخية للشرق الالتيني الرين، اكتسبت أخيراً الجغرافيا التا-العزيزة على علماء خلف

  .منهجها
 هذا العالم الذي تدين له ،Van Berchem ١ولكن، كما الحظ بصواب السيد فان برشم

بين المسائل "، أنه ...الدراسات الفرنجية بقدر ما تدين له األركيولوجيا العربية
تأتي مسألة تعيين مواضع العديد من ) الفرنجية(األكثر حساسية في الطوبوغرافيا 

ففي المصادر غير العربية تمت أحياناً ترجمة هذه األسماء عندما . اء األمكنةأسم
كانت تحمل معنى فعلي أو ظاهري، وفي الغالب تمت ترجمتها لفظياً تبعاً لبعض 
الطرق التي من الهام تحديدها، ولكنها كانت تخرج دوماً مشوهة من جراء ذلك، 

وعليه ال بد لنا، بغية مقاربة ... ٢يينالغرب) ٢٥١ص (لتتفاقم المسألة  بفعل النساخ 
الصيغة العربية من الصيغة الالتينية المعاصرة أو من الصيغة العربية الحديثة، من 
معرفة جغرافيا البلد واللغة العربية أيضاً، وهذا وحده ما يسمح بمتابعة اسم العلم 

هذا وثمة مستعربون ممتازون ارتكبوا في . عبر ما تعرض له من تبدل متتابع
الصدد، نتيجة عدم معرفتهم بالبلد، أخطاء معذورة اندست في ترجماتهم، بينما 
انخدع رحالة على أهمية فائقة بحكم جهلهم بالعربية وبأصول قراءة نصوصها 

  ).Journal Asiatique, 1902, I, p. 390-391" (القديمة
 الحصاد الغني بالقياس إلى" Nachlese" "تعفير"تشكل المالحظات اآلتية نوعاً من 

وعندما نصل، في محاوالتنا . Rœhricht وروهريخت Reyللغاية الذي راكمه راي 
لتعيين موضع ما، إلى استنتاجات مخالفة، فالمخالفة هذه يجب أن ال يتم تفسيرها 

فالمزايا التي بتصرفنا ولم تتوفر لهم فرصة . كنقد موجه لمن سبقنا من العلماء
محت لنا بتجاوز عمق معرفتهم وتعمقهم بأمور الشرق  التي س هياالستفادة منها،

  الالتيني ولنتمكن من ردم الثغرات الفعلية في رسم الخرائط اللبنانية؟
يكمن ذلك في أننا ألفنا البلد ولغته، ألكثر من عشرين سنة، وألننا كرسنا في لبنان 

أما . ٣يروتأكثر من سنتين في تدريس الجغرافيا اللبنانية في الكلية الشرقية في ب

                                                
 Revue critique, 1905, I, p. 229: راجع تأمالتھ في نفس الموضوع في 1
 .سنرى الحقًا العدید من األمثلة التي لن یتوفر لنا المجال للتشدید علیھا 2
 .١٩٠٥-١٩٠٣سنتا  3
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بالنسبة للمناطق التي لم يتوفر لنا في حينه تفحصها بعمق، فلقد استأنسنا بمعرفة 
. پوهكذا فإن تلميذي السابق، الراهب . أبنائها المتعلمين الذين يزداد عددهم يومياً

، هذا الكاهن الماروني المقيم في قضاء عكار، وضع لي الئحة P. Tohméطعمه 
ونَشْر هذه الالئحة قد يصحح . غاية بمواضع هذه المنطقةفرنسية كاملة لل-عربية

  .لحسن الحظ الئحة العالم بشؤون فلسطين األميركي روبنسون
، هذه المطبوعة شبه الرسمية، المطابقة Dalîl Lobnan" دليل لبنان"كما أنني راجعت 
 وفيه نجد، تحت.  التي نشرتها بعض الواليات العثمانيةSalnâmehإلى السالنامات 

. ١عناوين القائمقاميات والمديريات، أسماء القرى والمزارع الموجودة حالياً في لبنان
اللبنانية ) ٣٥٢ص (وما يعطي قيمة لهذه اللوائح أنها منقولة عن سجالت الحكومة 

بواسطة موظفين عارفين بالبلد ولغته؛ وهذان شرطان نادراً ما توفرا عند من 
ير مؤهلين كفاية لتبيان الفروقات الدقيقة في  وهم غ٢وضعوا السالنامات التركية

واستطعنا التدقيق ميدانياً، أو بجانب محدثينا اللبنانيين، بكتابة الغالبية . اللفظ العربي
  ".دليل لبنان"العظمى من أسماء األمكنة الواردة في 

 وال يقل أهمية بالنسبة للطوبوغرافيا اللبنانية القديمة، ٣ثمة مصنف أضخم حجماً
كتاب أخبار األعيان في "إنه : دو أنه فات حتى اليوم انتباه المستشرقين الغربيينويب

يحتوي هذا التاريخ ألهم . لصاحبه طنوس الشدياق) ١٨٥٩بيروت، " (جبل لبنان
العائالت اللبنانية، خصوصاً في قسمه الجغرافي الذي يفتتحه، ومن ثم في مجرى 

 نجد ذكراً لها في مؤلفات أخرى، وال حتى الكتاب، كمية من أسماء األمكنة نادراً ما
ولقد استخدم المؤلف، في وضع . Robinson-Smithسميث -في لوائح روبنسون

كتابه، العديد من المصادر المخطوطة وهي اليوم إما مفقودة أو صعب الوصول 
ولعله من المؤسف أنه اكتفى بذكر عناوينها في نهاية مقدمته التي تعترضها . إليها

 الثغرات، ومهمالً في سياق عمله اإلشارة إلى مراجعه بدقة ما يضعف كثرة من
باستثناء هذا التحفظ . قيمة المعلومات التاريخية المثيرة الواردة في هذا المصنف

يستحق هذا المؤلف الثقة، خصوصاً بالنسبة لكتابة أسماء األمكنة ولجغرافيا لبنان 

                                                
 .١٩٠٢، )لبنان(یرة، بعبدا راجعت الطبعة الثاني واألخ 1
 Hartmann ،ZDPV, VI, p. 103, 118-119ھارتمان . راجع بھذا الصدد مالحظات د 2
 Environ 740 p. in So:  صفحة٧٤٠حوالي  3
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متصرفية " هو معروف، إلى نشوء لقد أدت هذه الحوادث، كما. ١٨٦٠قبل حوادث 
، وغيرت بعمق تقسيمات الجبل اإلدارية التي بقيت هي ذاتها منذ "باستقالل ذاتي

ولقد ساعد بطرس البستاني، صاحب القاموس الكبير . نهاية العصور الوسطى
أخبار "وإننا سنلجأ في ما يلي كثيراً إلى . ، طنوس الشدياق في عمله"محيط المحيط"

  ".األعيان
 Rœhricht وروهريخت Reyندما نستشهد في مالحظاتنا اآلتية بالكاتب راي ع

 Studienومؤلف الثاني " Colonies franques"فيكون ذلك استناداً إلى مؤلف األول 
zur mittelalterlichen Geographie und Topographie Syriens (ZDPV, X, p. 

أما المؤلفات الشرقية . أخرى، إالّ إذا كانت هناك إحالة إلى مراجع (195-336
تاريخ "، ")أخبار"و" دليل("األخرى األكثر وروداً فهي، باإلضافة إلى السابقة الذكر 

أن بينّا قيمته؛ أما روبنسون فنشير ) ٣٥٣ص (لصالح بن يحي، الذي سبق " بيروت
 Biblical:  من١إلى لوائحه الطوبوغرافية المنشورة في نهاية المجلد الثالث

Researches in Palestine (Londres, 1841)  
بجدي ألسماء األماكن، مالحظاتنا على جغرافيا لبنان واآلن إليكم، بالترتيب األ

  .٢الالتيني
بلدة صغيرة اليوم ) مديرية قناة (Benharanهي بنهران : Beniharan بنهران

 أبحاث روهريخت التي Beneharaلقد ضللت الصيغة الفرنجية . يسكنها المتاولة
  .ZDPV, X, p. 211, no 3: مكننا مراجعة فرضياته المتنوعة حولها فيي

). قائمقامية عكار (Goûma بلدة كبيرة في الجومة Bainô ٣بينوهي : Benna بنا
يبدو إن . a ونهايتها بالحرف Bennaمن المفيد اإلشارة إلى الترجمة الفرنجية بنّا 

شر بقيمته الطبيعية، بعكس اللفظ  السرياني كان محتفظاً في القرن الثالث عaحرف 
 العربي قيمة â اليوم يعطون حتى للحرف ٤فسكان جبال عكار. الراهن للموارنة

  .والصوت األول بات مجهوالً تماماً عندهم. ôالحرف 

                                                
 .كان لزامًا علینا المحافظة على الترجمة اللفظیة للمؤلفین الذین نستشھد بھم حتى ولو كانت غیر متوافقة مع ترجمتنا 1
 ).المترجم(نا من المالحظات كل ما لیس لھ عالقة بعكار خصوصًا، والشمال على العموم تجاوز 2
 R. Dussaud, Rev. Archéol., 1897, p. 306: راجع 3
 .وكذلك كورنونیوم الحقًا. Akkôr‘یلفظون عكور  4
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 Betroûmîn برتومنيبداهة هي : Bertrandimir برتراندميري) ٢٥٤ص (
ي نفس المنطقة كما رأى  فBetorrân، وليست بطران )مديرية الكورة الوسطى(

لقد تاثرت الصيغة الفرنجية باالشتقاق . (ZDPV, X, P. 259, n. 160)روهريخت 
 أصبحت (Palaestina, III, Appendice B, p. 196)في لوائح روبنسون . الشعبي

وفي نفس الصفحة يجب أن نقرأ بدل . Btermerîn بترمرين Betroûmîn بترومين 
  .Amioûn‘ بدل عميون Amioûn؛ وأميون Afsadîq‘ عفصديق Ansadîq‘عنصديق 
وامتنع ). ٢٣٤ص (ال يمكن العثور عليها برأي روهريخت : Bethelion بيتيليون

 على الخريطة Barélionباريليون  (Barhelioûn برحليونإنها . راي عن تعيينها
في هذه القرية كنيسة قديمة تعود للعصور . Qanâtفي مديرية قناة ) الفرنسية

اعتبر الناسخ الفرنسي أنه تعرف في القسم األول من االسم على العبارة . وسطىال
لم يالحظ راي، .  الواسعة االنتشار في أسماء المواضع اللبنانيةbaitالعربية بيت 

 هي مجرد صيغة أخرى لكتابة Bethsédionكما هي حال روهريخت، أن بيتسيديون 
  ).Colonies, p. 362: راجع(اسم بيتيليون 

يوحي هذا االسم بموضع بيت شاما على طريق العربات، في : Bethsama بيتساما
ولكن موقع األمكنة المذكورة مع بيتساما يعيدنا . منتصف المسافة بين بعلبك وزحلة

ص (إلى الجانب البحري من الجبل، في منطقة مجاورة لطرابلس إلى الجنوب 
 قرية Besarmâ بصرمااء غير والحال، فال نعرف في هذا القض. ، أي الكورة)٢٥٥

بالنسبة . جميلة في مديرية الكورة الوسطى، يمكن السمها أن يقارن باسم بيتساما
 البادئة في بصرما beإلى القسم األول من هذا االسم الفرنسي، من المثير فعالً أن 

وال شك أن في ذلك مدعاة اعتزاز بالمعرفة اللغوية لفرنسيي . هي مختصر بيت
ولنا في اسم .  نفترض فيهم معرفة هذه الخصوصية في االشتقاق اللغويسورية أن
. beth األولية ممدودة ببيت be مثالً آخر على ميلهم إلى جعل Betzaalبيتزعال 

  .Bethamum وبيتاموم Bethsédion وبيتسيديون Bethelionقارن ايضاً مع بيتيليون 
داً إلى راي وروهريخت، في يجب أن تكون هذه القرية، استنا: Betzaal بيتزعال

ويبدو أن هذين العالمين اندفعا إلى هذا االستنتاج بفعل طبع ريمون . سنيورية جبيل



 ٢٢٨

) راجع هذا االسم في راي (Messarkounالجبيلي الذي وهب بيتزعال وميساركون 
ولكن، كما الحظ راي بصواب، يجب البحث على األرجح . إلى فرسان االسبتالية
ومن األكيد أن أسماء األماكن في منطقة جبيل ال . إمارة أنطاكيةعن ميساركون في 

بل أكثر من ذلك، فمقترحات روهريخت الثالث . تكشف تقارباً مرضياً مع بيتزعال
)ZDPV, X, p. 256, n. 18 ( في تعيين موضع بيتزعال جاءت كلها خارج قضاء

ر قي البحث عن وإذا كان ال بد من االستمرا. جبيل حتى في أكبر حاالت اتساعه
، فال يمكن التفكير ١ وهي الصيغة األصحBezaalبيتزعال، أو باألحرى بيزعال 

، كما سبق لنا ٢في قائمقامية البترون) مديرية تنورين (Besa‘liبغير بشعلي 
ولقد . وهذه أيضاً موضع هام. Notes sur le Liban (I, p. 122)واقترحنا في بحثنا 

  )..ibid(اني، ما يثبت أسبقيتها على الصليبيين اكتشفنا فيها بقايا نقش يون
فمن الممكن جداً أن يتنازل . ولكن جعل بيتزعال في منطقة جبيل ال يبدو لنا مقبوالً

أما بخصوص . خارج حدود بارونيته) ٢٥٦ص (ريمون لالسبتالية عن أرض له 
  .ميساركون فليس لدينا تفسيراً آخر
تلفظ  (Bedâl بذال هي Betzaal-Bezaalعال بز-ولهذا فإننا نفضل اعتبار بيتزعال

- في قائمقامية عكار، شمال‘Qowaiti) القيطع(في مديرية القويطع ) Bezâlبزال 
إن المقاربة اللفظية هنا هي . شرقي طرابلس، وهي قرية مسلمة من ستين منزالً

 ٣أما بخصوص كتابة بيتزعال فيمكننا مقارنتها مع بيتاموم. أكثر مقاربة مرضية
Bethamum وبيتساما Bethsama . يجب أن يبقى حاضراً في ذهننا أن االسبتالية

ووسعوا ممتلكاتهم . كانوا يملكون سابقاً القسم األعظم من قرى منطقة عكار الغربية
  .بالحصول على بيتزعال التي يقلل بعدها عن جبيل من قيمتها بنظر ريمون الجبيلي

بقيت مجهولة بنظر روهريخت : Bocombe et Bocombre بوكومب وبوكومرب
 في مديرية الكورة الشمالية، وغير واردة على Bekomrâ بقمراإنها . وراي

حول االشتقاق السرياني لالسم والصيغ المشابهة في . الخريطة الفرنسية للبنان

                                                
 .Index dans ZDPV, X: كما یبدو أن روھریخت توقعھا؛ راجع 1
 .ألقرب من بین مقترحات روھریخت، وھي طبوغرافیًا األقل بعدًا عن جبیلتبدو بشعلي من حیث اللفظ ا 2
الخریطة  (Beit Boûnوبیت بون ) Bædeker (Bdibhônوتكتب بدیبھون ) الكورة الشمالیة(إنھا َبدْبُھون  3

 .جمةمن المثیر أن یعتمد مؤلفو الخریطة والناسخو ن الفرنسیون في العصر الوسیط نفس طریقة التر). الفرنسیة
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 .Nœldeke: ZDMG, 1875, p: أسماء العلم في سورية، يمكننا مراجعة مقال نولدكه

440.  
) الكورة الوسطى (Betorrânلعلها بطران : Boutourafig فيجبوتورا) ٢٥٧ص (

 على Clermont-Ganneauغانو -إن السيد كليرمون). ٢٥٨ص (برأي روهريخت 
إني أقارنها باألحرى باسم قرية بجوار طرابلس : "صواب برفضه هذا التعيين

إذا يبقى أن نعرف ما . Boutouratidj بتوراتيج بصيغة Berggrenيذكرها برغرين 
 بفعل خطأ مطبعي في مؤلف برغرين، أو بالعكس، f مكان الحرف tكان الحرف 

إلتباس في قراءة  (f مكان الحرف tيجب أن نقرأ في الوثيقة القروسطوية الحرف 
 الواردة فقط، من بين الخرائط التي Tartejوأظنها ترتج ). النصوص القديمة

وباختصار، فإن الصيغتين . Van de Veldeبتصرفي، على خريطة فان دو فيلد 
الحديثتين بتوراتيج وترتج، المسجلتين بطريقة مستقلة من قبل برغرين وفان دو فيلد 

 في تكوين beitتصحح الواحدة األخرى؛ فمن المعروف أن العنصر البدائي بيت 
 b وب bt، في اللهجات اللبنانية خصوصاً،  يمكنه أن يختزل إلى بت أسماء األماكن

، Betartedj بِترتج B’tartedjبترتج ) Tartej) Tartegد أن تطابق ترتج ال ب. t ١وت
ينجم عن ذلك أنه يحب تعديل كتابة . Betouratidjما يؤدي بنا بسهولة إلى بتوراتيج 

 لتصبح بوتوراتيج Boutourafigتعديل بوتورافيج : الوثيقتين الصليبيتين
Boutouratig٢، وبوترافيس Botrafisلتصبح بوتراتيج  Botratig "(RAO, III, p. 

253, n3)..  
سمحنا لنفسنا بذكر هذا االستشهاد الطويل لنبين بكل جالء كيف أن عيوب خرائطنا 

بوتورافيج هي بداهة . غانو-يمكنها أن تنعكس في الفكر اللبيب كفكر السيد كليرمون
ة مديرية الكور (Betoûrâtîs بتوراتيشبوتوراتيج، وهي مجرد ترجمة لفظية السم 

 على خريطة فان دو فيلد وخريطة هيئة األركان Tartejالمكتوبة ترتج ) الشمالية
مديرية أعالي  (Tartigالفرنسية؛ وهي كتابة سيئة تدفع إلى التفكير باسم ترتج 

                                                
 .bt أو إلى tنحن ال نعرف مثًال عن االختصار إلى الحرف  1
 .صیغة فرنسیة 2
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وما .  على الخريطة الفرنسية- ال ندري لماذا؟- Tardejوقد أصبحت تردج ) جبيل
  .غانو- السيد كليرمونخال ذلك فإننا نتبنى بطواعية اعتبارات

 .Rœhricht, ZDPV,X, p" ( الحالية في الكورة التحتابشورههي : "Buiora بويورا

210, n. 11 .( جبورهلنقرأ Begoûraثمة صيغ .  في نفس مديرية الكورة التحتا
  .Buiora, Buiola: أخرى

" مجهولة الموضع. تابعة لسنيورية جبيل: "Cafarsequel كفرسكيل) ٢٥٨ص (
، Kafr Śillé كفر شلهإنها . Fagrâlيقترح روهريخت موضع فغرال ). راي(
 تبعاً للفظ Kafar ١كفرلقد ترجم الفرنسيون العبارة العربية ). مديرية جبيل العليا(

  ).Kafr) cf. infra كفرالعامة 
كفر  في القرية الراهنة ٢غانو بصواب-لقد عينها كليرمون: Casaracel كزرسيل

ولكننا ال نعتقد أنه من الضروري أن نرى في .  في الكورة الفوقاKafr Qâhil قاهل
فمن . Cafaracel خطأ مطبعياً السم كَفَرسيل Casaracelالكتابة الفرنسية كَزرسيل 

كما أن . Qasr Qâhil قصر قاهلالواضح أن كفر قاهل كانت تحمل سابقاً اسم 
تذكر ) القرن الخامس عشر(دبك لوائح روبنسون وخريطة البترون ورواية رحلة قاي

  .االسم بهذه الصيغة
 Kfór ٣نلفظها كفُر نون (Kafr Noûn كفرنونهي : Cornonium كورنونيوم

Noûnفوق ٤قائمقامية عكار(في ناحية الدريب )  ومن هنا الصيغة الفرنسية المدغمة 
 ”El-Churnubiye“" الشرنوبية"؛ وليست باألحرى )Eleutherusوادي النهر الكبير 

-Alلنقرأها الخرنوبية ( arnoûbé (وكان االسبتالية . التي اقترحها روخريخت
“" خربة الفليس"، اليوم Feliciumيملكون سابقاً القرية المجاورة، فيليسيوم  irbat 

                                                
 .ZDPV, VI, p. 109 في Hartmannراجع مالحظة ھارتمان  1
 .RAO, III, p. 253, n. 3: راجع 2
 .o الملفوظ أو aمع الحرف أ  3
 .Lammens, Le pays des Nosairis, dans le Musée belge, 1900, p. 280: راجع 4
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Falîs”وسكانها ليسوا مختلطين من المسيحية .  بتعيينها١دوسو.  التي نجح ر
  .سيحيون حصراً، ولكنهم م٢والنصيرية كما قلنا سابقاً

وهو ) ٣٤١ص (لقد ضّل راي : Hab ou Haab هاب أو هعاب) ٢٦٢ص (
في مديرية ) Abé‘تلفظ أحياناً عابه  (Abâ‘ عاباإنها . يبحث عنها في إمارة أنطاكية

 Hab، أما بالنسبة إلى هاب Haabاعتبرها روهريخت باسم هعاب . الكورة الوسطى
  ".ثل هذا االسمال يمكن العثور على م: "فاكتفى بالقول

الصيغة التي  (Montecuculi مونتكوكويل –Monscucul مونكوكول) ٢٦٧ص (
هناك مقر للداوية باسم . Mons cucuثمة صيغة أخرى مون كوكو ): قدمها راي
وكان قريباً من غابة مونكوكو .  مذكور بالقرب من طرابلسMontcoqu ٣مونكُكو

Montcuquًاً من موضعهم في مونكوكو وانطالق.  وهي ملك الداوية أيضا
Montcucu كونت طرابلس بوهيموند السابع١٢٨٢ هاجم الداوية في مطلع العام  .

  .Montcoqu ٤كما أن واحدة من بوابات طرابلس كانت باسم منكُكو
ربوة تقع " فهو استناداً إلى راي . ما يزال هذا الموضع الهام بحاجة إلى التعيين

، Aboû Halqâ أبو حلقاإن موضع ". لبحرجنوب شرقي طرابلس وعلى شاطئ ا
على نصف ساعة من طرابلس يتوافق مع كل المعطيات الطوبوغرافية؛ 

، هذه الصيغة األقل تصحيفاً تقترب كفاية من أصل االسم Monscuculومونكوكول 
وهناك . العربي، هذا متى أخذنا باالعتبار االعتباط في الترجمات الفرنجية القديمة

تتحكم هذه النقطة، عند . ٥من بئر ماء رائعة بقايا تحصينات قديمةأيضاً بالقرب 
الخروج من الحقول ومن شبه جزيرة طرابلس، بمدخل الطريق المحصورة بين 

وهناك كانت الحكومة اللبنانية تقيم . البحر والجبل، أحد الشرايين الحيوية في سورية
  .منطقة الكرنتينا في أزمنة األوبئة

  
                                                

1 Rev. Archéol., 1897, I, p. 309. 
2 Cf. ROC, 1902: Les Nosairis dans le Liban. 
3 Rœhricht, Geschichte der Kœnigreichs Jerusalem, p. 814. 
4 Ibid., p. 973, 982; ZDPV, X, p. 235; Journal Asiatique, 1902, I, p. 438. 
 .كانت ما تزال واضحة جدًا منذ ربع قرن 5
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  الطبوغرافيا التارخيية لعكار وجوارها -١
I  

  ١بني طرابلس ومحص
  René Dussaud نيه دوسورو
   طرابلس وضواحيها– ١ )٧٥ص (

مدينة طرابلس الحالية، بجوار نهر قاديشا، المسلمون الذين أقطعهم السلطان بنى 
) ١٢٨٩عام (قالوون األراضي بعد االستيالء على مدينة طرابلس القديمة 

 el-minaكانت المدينة قائمة على الساحل في المحلة المسماة حالياً الميناء . وتدميرها
ار المحيطة بها فسيحة لدرجة تسمح وكانت األسو. la marineأو طرابلس البحرية 

وهكذا فإن نشوء المدينة . ٢لثالثة فرسان أن يعبرونها معاً وهم على ظهور الجياد
  .الحالية القائمة على بعد فرسخ من الساحل يعود إلى ما بعد المرحلة الصليبية

يبدو أن طرابلس لم تنل أهمية في العصور القديمة إالّ لكونها اصبحت مركز 
إلى أن الصيدونيين ) Tripoliتريبولي (ويعود اسمها اليوناني . رالية الفينيقيةالكونفد

كما نجهل . ٣والصوريين واألرواديين كانوا يقطنون فيها في ثالثة أحياء مختلفة
" ثالث مدن"، بوجود Delitzsch ٤اسمها الفينيقي، ولكننا نعرف، استناداً إلى ديليتزش

، المذكورة في Kaϊs وكاييز Maϊsز ي ومايMakhallatأو ثالثة أحياء باسم مخالت 
واألكثر احتماالً أن واحدة من هذه المدن كانت قائمة في . حوليات أشور ناصربال

                                                
الطوبوغرافیا التاریخیة لسوریة في العصور القدیمة ھذا النص ھو ترجمة الفصل الثاني من كتاب رینیھ دوّسو  1

 ,DUSSAUD René, Topographie Historique de la Syrie Antique et Médiévale والوسطى
Librairie Orientaliste Paul GEUTHNER, Paris, 1927, pp. 75-115 .في ترجمة ھذا ساعدت متطوعة 

 . ما اقتضى التنویھماري إبراھیمالنص اآلنسة 
 .QUATREMĖRE, Moufazzal Ibn Abil-Fazaïl, Histoire des sultans mamlouks, Patr:  راجع 2

Or., (XII rt XIV), II, 1, P. 103 et 104.  
 .RENAN Ernest, Mission de Phénicie, Paris, 1864-74, p. 119 et suiv.; A: راجع 3

PIETTSCHMANN, Gesch. Der Phőnizier, Berlin, 1889, p. 41 et suiv.; BABELON 
Ernest, Les Perses Achéménides, les satrapes et les dynastes tributaires de leur empire, 
Paris, 1893, p. CLXXXVII et suiv.; HILL, British Museum Catalogue of the Greek coins 

of Phoenicia,Londres, 1910,  p. CXVI et suiv. 
 .MASPERO Gaston, Histoire ancienne des peuples de l’orient classique, II, Paris, p:  راجع4

172. DELITZSCH, Paradies, Wo lag das Paradies?, Leipzig, 1881. P. 282-283 ;   
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أما المدينتان الباقيتان فتقعان بين جبيل . المينا): ٧٦ص (موقع طرابلس البحرية 
Byblos١ وسيميرا Simyraدون ان نتمكن من المزيد من التحديد ،.  
 البحث عن آثار طرابلس القديمة في الضواحي المتاخمة للمرفأ الحالي، يجدر

. طرابلس البحرية أو الميناء؛ فالعمالت القديمة تؤكد أن معابد هامة بنيت فيها
 المؤلف، على ما Astarté) عشتار، عشتروت(ونعرف منها خاصة معبد عشترت 

توي على معبدين يبدو، من ساحة مدخلها الرئيس مزين بتمثال لعشترت، ويح
ويمكننا االفتراض أن أحد هذين المعبدين كان مكرساً لعشترت واآلخر . ٢صغيرين

  .، وكانت لعبادتهما حظوة خاصة في طرابلسDioscuresلديوسكورس 
، وهو يمثل أدونيس، Zeus Hagiosوثمة معبد آخر كان مكرساً لزوس هاغيوس 
أو (اً ما يكون مرفقاً بالشمس ، وغالب٣ومجسد على شكل تمثال نصفي، رأسه شعاعي

  .٤)Artémisأو أرتميس (وبالقمر ) Apollonأبولون 
إن كل الخرائب القديمة غير ظاهرة حالياً ألن األبحاث الدقيقة التي قام بها ماكس 

 أثبتت أن األبراج القديمة المنتشرة على خط الشاطئ Max Van Berchemفان برشم 
وإننا لنتصور أنه . ٥ل حقبة السالطين المماليكفي محيط ميناء طرابلس لم تبن قب

، تاريخ استيالء ١٢٨٩تحتم إنشاء دفاعات للمدينة من جهة البحر ابتداءاً من سنة 
  .٦السلطان قالوون على طرابلس

                                                
 Winckler) Die Keilinschriften und das Alte Testament ووینكلر Sanda یجب أن نصحح مع ساندا 1

von Eberhard Schrader. Ausgabe von Dr H. ZIMMERN und Dr H. WINCKLER, Berlin, 
1903, p. 108 note 2 (ونضع أمورو مكان سیمیرا في :Keilinschriftich Bibliothek, hrsgg. Von E. 
Schrader, I, p. 109.  

2  BABELON, loc. Cit., pl. XXXIV, 22; HILL, loc. Cit., pl. XXVIII, 1 et 5.  
 .Byblos et la mention des Giblites dans l’Ancien Testament, dans Syria, 1923, p:  راجع 3

305-306. 
4  BABELON, loc. Cit., XXXIV, 17 et 18; HILL, loc. cit., pl. XXVII, 14 ; XXVIII, 3 et 4, 

surtout pl. XLIII, 12  . تعرف ھیلHILLولربما دفعھ إلى .  على مذبح ال على معبد، وھذا ما یبدو لنا محاًال
، فأولھ على أنھ منظر معبد ومذبح، في حین أننا نظن أن XLIII, 11 واللوحة XXVII, 17ذلك شكل اللوحة 

  .المقصود ھو المدخل الكبیر للمعبد ذاتھ أو للناووس
5  VAN BERCHEM et FATIO, Voyage en Syrie, I, p. 122 et suiv.   ھذا ھو أیضًا رأي راي ،

REY .أھم ھذه البراج البرج المعروف باسم برج السباع.  
المقریزي في :  راجع حول االستیالء على المدینة وتدمیرھا وإعادة إعمارھا بالقرب من نھر قادیشا 6

QUATREMĖRE, Sultans mamlouks, II, 1, p. 102-104.وص عربیة أخرى في  ثمة نصLE 
STRANGE, p. 348 et suiv. . وضع سوبرنھایمSOBERNHEIM موجزًا تاریخیًا لطرابلس في ظل 

ومنذ مدة وجیزة تم اكتشاف واحد . .VAN BERCHEM, CIA, Syrie, p. 37 et suiv:السیطرة العربیة، في
یجب . M. G. Wietالصلیبیین، وسینشره من النقوش العربیة وھو بالغ األھمیة ألنھ یعود إلى تاریخ سابق على 

مراجعة شتى التواریخ عن الحروب الصلیبیة لمعرفة حال طرابلس في المرحلة الصلیبیة حیث كانت ھذه المدینة 
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نعتقد أنه علينا أن نستثني البرج السابع الواقع على المصب ) ٧٧ص (ولكننا 
ونظن أنه يجدر بنا في الواقع ". العدسبرج "الشرقي لنهر قاديشا والمسمى حالياً 

وفي الحقيقة يعود هذا الحصن إل . الذي ذكره اإلدريسي" حصن أبو العدس"اعتباره 
نظام دفاعي آخر، يهدف إلى حماية المدينة من الهجمات البرية، ويحتوي، لجهة 

 الذي سنعود للكالم Théouprosoponالجنوب، على موقع إلقفال معبر رأس الشقعة 
، التي من شأن فرضة Nephin ٢ أو أنفةAnafe ١ الحقاً، وانف الحجر أو أنافعنه

 in ٣عميقة تفصلها عن اليابسة أن تسمح بتحديدها كأنها كلها تقريباً داخل البحر

mare fere totumأو كاالموس ٤، حصن القلمون Calamosوحصن أبو ٥ القديمة 
  .Artousia، وارطوسية ٦العدس

ي ندين له بهذه المعلومات أن أشهر األعمال التابعة لطرابلس  الذ٧يضيف اإلدريسي
) ٧٨ص (، es-Sofeina ٨، وربما علينا قراءتها السفينةesh-Shafiqaكانت الشفيقة 

                                                                                                                        
 یقول فیھا BURCHARD DE MON SION, p. 28كما أن بورشار دي مون سیون . عاصمة كونتیة طرابلس

 Tripolis, nobilis valdeتقریبًا في موقع على البحر، مثل صور، طرابلس مشھورة جدًا وھي كلھا : ١٢٨٣عام 
et fere tota in corde maris sita, sicut Tyrus . وھو یقدر بثالثة آالف بیزنت من الذھب قیمة محاصیل

  .بساتین طرابلس في سنوات المواسم الجیدة
1  RENAN, Mission de Phénicie, p. 141. Voir ci-dessus Ampa et Knudtzon, p. 1156 (Ambi)  
2  REY, Col. Fr., p. 370; HEYD-RAYNAUD, I, p. 177, 322-323, 357. إنھ غیر صحیح التعیین 

 YAQOUT, I, p. 390; et LE STRANGE, p. 394 الذي وضعھ كل من
3  BURCHARD DE MONT SION, p. 27.  

 .NASSIRI KHOSRAU, Sefer Nameh, éd. SCHEFER, p. 42-43; cf حصن مبني على نبع،  4
THOMSON, Bibliotheca sacra, V (1848), p. 9-10; REY, Col. Fr., p. 364; RENAN, 
Mission de Phénicie, p. 140 ; LE STRANGE, Palestine, p. 476 ; VAN BERCHEM, 

Voyage, I, p. 38. 
5  PLINE, H. N., V, 78; Polibe, V, 68; HONIGMAN, no 229 a. 
6  IDRISI, p. 17; LE STRANGE,  . ال تسمح ھذه الالئحة بقبول اعتبار موقع حصن أبي العدس، ھو القریة

 Père LAMMENS, Mél. Faculté Orient deالنصیریة، تل العدس، كما یقترح ذلك األب المنس، 
Beyrouth, I (1906), p. 249دونما تعیین لموقعھ ،.  

استعمالھ تكرارًا، آخذین بعین االعتبار تعدد النسخ المخطوطة واختالف كتابة  نثبت ھنا نص اإلدریسي الذي سیرد  7
) إلى طرابلس(ینضاف إلیھا : "األسماء من نسخة ألخرى، فنضع بعد كل اسم األشكال المختلفة لكتابتھ بین ھاللین

حصن أبي العدس عدة حصون وقالع معمورة داخلة في أعمالھا مثل أنف الحجر المتقدم ذكرھا وحصن القالمون و
) القریة(ولھا من أمھات الضیاع المشھورة المذكورة أربعة فمنھا الضیعة ) ارموسیة، اقوسیة(وأرطوسیة 

والحدث ) العاربیة(والراعبیة ) الزنبوریة، الزیتوریة(والزیتونیة ) الشفیقة، الشفیعة(المعروفة بالشفیقیة 
. ٣٧٣، عالم الكتب، بیروت، ص ١٩٨٩المجلد األول، ، "نزھة المشتاق في اختراق اآلفاق"، في ..."وأمیون
  .المترجم

 Eli Smithیقدم إیلي سمیث (ھذا التصحیح المبدع؛ ولكن ھناك موقعان باسم السفینة ) المرجع السابق( اقترح المنس  8
واحدة تقع شرقي بلدة الشیخ محمد  ) ,ROBINSON, Palästina, IIIاسم السفینة في لوائحھ المضافة إلى 

)ELI SMITH, loc. cit., p. 941; carte E. M. 1920: Sofini ( ولعلھا ھي التي قصدھا األب المنس ألنھ
واألخرى، لعلھا التي قصدھا اإلدریسي، وتقع إلى الجنوب والجنوب الغربي . یتحدث عن القضاء الشمالي عكار
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، والراعبية، ez-Zouweitina ١ التي يمكن أن تكون الزويتينةez-Zeitouniyaوالزيتونية 
في الجنوب الغربي إلهدن، وهي غير محددة المكان، والحدث في الجبل العالي 

  .وأميون وهي قرية كبيرة تقع جنوبي طرابلس
يسمى القطاع القائم بين البترون وطرابلس الكورة، وفيه أميون وبكفتين وحامات 

  .وكفرحزير وكفرقاهل وكفتون
 محفوظاً في المكان المدعو أرض Orthosia ou Artousiaما يزال اسم أرطوسية 

 ثانوية األهمية ألنها لم ٢نت أرطوسية مدينة بحريةوكا. Ard Artousiأرطوسي 
نميز أطاللها عند مصب نهر . ٣تصك عملة إالّ ابتداء من القرن األول قبل عصرنا

وعلى الجهة األخرى من النهر، مباشرة بعد . البارد، على الجهة الشمالية منه
ان ، فإن خ٤الجسر الذي كان يحمل في القرن الخامس عشر اسم جسر أرطوسية

 ”mutatio Bruttus“" موتاتيو بروتوس"العبدة حيث ما زالت تتوقف كل القوافل يمثل 
من هنا نستنتج أن االسم الحالي للنهر : الوارد في الرحلة من بوردو إلى القدس

  .يعود إلى العصور القديمة
ص (وكالعادة كانت عشترت إلهة مدينة أرطوسية، وهي تبدو، في المعبد الرئيس 

، واقفة وهي حاملة عصا ومتوجة بهامة النصر، بينما ٥وع على العملةالمطب) ٧٩
 أن اإللهة كانت إلى جانب إلهين ٦يظهر نموذج نادر جداً. يجري النهر تحت قدميها

 حامالً المنجل Baal إنما هو بعل Cybèleليس اإلله إلى جهة اليمين سيبيل . آخرين

                                                                                                                        
-ELI SMITH, loc. Cit, p. 940; carte E.M., 1920: El(لبلدة الشیخ محمد، بالقرب من نھر البارد 

Soufeiné .(  
، E. M. 1920 على خارطة Zoabtinéزوابتینة ) ELI SMITH, loc. cit., p. 941( زویتینة إیلي سمیث  1

فإذا ما انطلقنا من الزویتینة مباشرة : ھذه الخارطة على أخطاء كثیرة خاصة في ھذه المنطقة. جنوبي النھر الكبیر
، Alizeblé مكان علیزبلیھ Ghouzeilé، الغزیلة Habilla مكان ھابیال Heitelaإلى الجنوب، نقرأ ھیتال 

 Souweisi، سویسة Kinibsé مكان كینیبسة Kouneyisé، كنیسة Himeis مكان حیمیص Houmeisحمیص 
  .Siyouال سییو 

 فیھا عظام مرمدة من رصاص: ، اكتشاف رفات القدیسین، لوقا وفوكاس ورومانوس٣٧: ١٥ المكابیون األول،  2
 .J.-B. CHABOT, Pierre l’Ibérien, ROL, III, p. 384 et suiv: راجع. محترقة

3  RENAN, Mission de Phénicie, p. 116; BABELON, Les Perses achéminides, p. CLXXVI, 
et p. 214 ; J. ROUVIER, Numismatique des villes de la Phénicie, p. 176 ; HILL, Brit. 

Mus. Cat., Phoenicia, p. LXXVI et p. 126. 
4  LANZONE, Viaggio… di Kaid Ba, p. 8; میاه عذبة: " حیث توقف عند الخان بالقرب من النھر."  
5  HILL, Brit., Mus., Cat. Phoenicia, pl. XVI, 3 et XLI, 18. 
6  BABELON, Les Perses Achéménides, pl. XXVIII, 21. 
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le Harpéالمشبه هنا بسالح كرونوس  القديم، و١، السالح الملكي الفينيقيKronos ،
أما اإلله لجهة . sphinx ou griffons ٢وهو على عربة يقطرها زوج من العنقاء

الشمال فهو غير واضح، ومن الممكن على ما يبدو أن نعتبر كل المرتفعات في 
فحسب، إنما ) ، بالد الجبيليينNegaبالد النيغا (لبنان الشمالي ال تشكل وحدة إتنية 

بوصفه بعل المنطقة، ) المشبه بكرونوس( وحدة دينية من خالل اإلله أيل أيضاً
زوس ( أدونيس -واإلله أشمون) poliadeإلهة مدينة (وعشترت كبعلة محلية 

ولقد عثر في فيع، شمال أميون، على نموذج مثير لعشترت ). هاغيوس في طرابلس
  .٣يعود إلى الحقبة الفارسية

سكان بشكل ظاهر وناشطة في األلفية الثانية قبل كانت هذه المنطقة مكتظة بال
 التي ورد Ullazaويجدر بنا أن نعين فيها موقع المدينة المدعوة أوالزا . عصرنا
إنه لمعلوم الهجوم الذي قامت به أساطيل . ٤مراراً في لوائح تل العمارنة ذكرها

 وهروب ،٥)Simyraسيميرا  (Sumurأرواد ضد أوالزا، لتصل من بعدها إلى سمور 
تقع أوالزا إذاً على الشاطئ وحيث يمكن الوصول بسهولة . ٦سكان أوالزا إلى جبيل

  .إلى جبيل عن طريق البر
ومن جهة أخرى ثمة توافق على تعيين . إن موقع أرطوسية يتفق مع هذه المعطيات

وعليه فإن . ٧المصرية) ٨٠ص ( الواردة في اللوائح Anrataأوالزا بأنها أنراتا 
وعلى . نراتا بأرطوسية، في ظل هذه المعطيات، ليس من باب المغامرةمماثلة أ

األرجح جاءت هذه اللفظة األخيرة من تحريف اسم قديم للمكان، خصوصاً أنه ال 
 ٨تقع أوالزا على ضفاف نهر مرنا. صلة لها بأي اسم جغرافي مقدوني أو ساللة ما

                                                
 .POTTIER, Syria, 1922, p:  في جبیل، راجعMontet ومونتیھ Virolleaudاكتشافات فیرولو  ھذا ما أثبتتھ  1

298 et suiv. 
2 BABELON,l. c., pl. XXVIII, 16 et 19; HILL, l. c., pl. XVI, 1 et XLI, 16; voir nos Notes 

de myth. Syrienne, p. 70 et 148.  
3  RONZEVALLE, Notes, p. 179; R. DUSSAUD, Revue de l’Histoire des Religions, 1913, 

II, p. 62. 
 .O. WEBER, dans KNUDTZON, Die El-Amarna Tafeln, p. 1141 et suiv:  راجع 4
5  KNUDTZON, op. cit., no 105, 23. 
6  Ibid., no 105, 84. 
  .، ولكنھ یعتبر ھذا التعیین غیر أكیدإلى محاوالت تقریبھا مع أرواد)GAUTHIER, Dict., I, p. 47( یشیر غوتییھ  7
8  GAUTHIER, Dict. Géogr., III, p. 51. 
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Mernaتراض أن مرنا هو االسم ، وهذا هو أيضاً موقع أرطوسية، وعليه يمكن االف
  .القديم لنهر البارد

 ١هددت جيوش الغزوات، في كل العصور، طرابلس من ناحية وادي إلوتيروس
Eleuthère أو النهر الكبير الذي يخلق بمجراه وبمجاري روافده فرجة بين لبنان 

يجب . ولهذا كانت المراكز الدفاعية كثيرة في هذه النواحي. وجبال النصيرية
 لجهة الشمال الشرقي، ومن ثم لجهة الشمال ٢ بشكل خاص إلى عرقة وحلبااإلشارة

  .مجموعة حصون صغيرة سنتناولها الحقاً
لقد سبق . لعبت عرقة دوراً هاماً منذ أقدم العصور حتى نهاية المرحلة الصليبية

بعد تحريره مما أضافه المتعاقبون (يشير ) ١٨ و١٥: ١٠(ورأينا ان سفر التكوين 
إلى أن المجموعة الفينيقية المركزية كانت مؤلفة من العرقيين ) ة كتابتهعلى إعاد

Arqites٣ والسينيين Sinites.  
 الذي يصبح في العربية Irqata ٤يرد اسم عرقة في لوائح تل العمارنة بشكل عرقاتا

  .Arqa ٥، وفي النصوص األشورية بشكل عرقةIrqa‘ عرقة
الروماني مركزاً هاماً لعبادة اإللهة فينوس كانت هذه المدينة في العصر ) ٨١ص (

 نوعها على العمالت، HILLالتي حدد هيل ) الزهرة (Vénus Architidis ٦أرشيتيدس
 Simulacrum hujus deae in monte Libano fingitur: "والتي وصفها ماكروب بقوله

capite obnupto, specie tristi, faciem manu laeva intra 7amictum sustinens; lacrimae 
visione conspicientium manare creduntur”  

                                                
  . راجع الحقًا حول إلوتیروس أو النھر الكبیر 1
 ,Albe :REY, Col. Fr., p. 367; LE STRANGE, Palestine راجع حول حلبا التي سماھا الصلیبیون ألب 2

p. 352; NASSIRI KHOSRAU, trad. SCHEFER, p. 80; VAN BERCHEM, Journ. 
Asiat., 1902, I, p. 442 et Voyage, p. 134.والمراجع التاریخیة في  :R. RÖHRICHT, Kön. Jer. 

p. 929, note 5; R. DUSSAUD, Revue arch., 1897, I, p. 306. 
  . راجع الحقًا حول السن 3
4  WEBER, dans, KNUDTZON, Die el-Amarna Tafeln, p. 1143; CLAUSS, ZDPV, XXX, 

p. 13. 
5  DELITZSCH, Wo lag das Paradies, p. 282; W. MAX MULLER, Asien und Europa, p. 

247 et suiv.; BAUDISSIN, dans HERZOG-HAUCK, Realencycl.. s. Arkier. 
Bibliographie dans G. WIET, Journal asiat., 1921, II, p. 112-113 et OLMSTEAD, 

Journ. Amer. Or. Soc., 1921, p. 366 et note 45.  
 Vénusعبثیة التصحیح بفینوس أفاسیتیس ) LENORMANT, Gaz. Archéol., 1875, p. 97( بین لینورمان  6

Aphacitis .حول بیبلیوغرافیا ھذه المرحلة :E. SCHÜRER, Gesch., I, (3e et 4e éd.), p. 594, n. 36; 
HONGMANN, no 69 a.  

7  Sat., I, 21, 5; HILL, Brit. Mus. Cat., Phoenicia, p. LXXII. 
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كان هناك معبد آخر مكرس لعشترت المدينة على رأسها تاج، وماسكة العصا  
ومن المالحظ أن هذه اإللهة .  النهر الجاري، نهر عرقة-بيدها، وقدمها على اإلله

 عمالت أرطوسية، تشبه إلى حد بعيد تلك التي وجدناها بين زوج من العنقاء على
  .ما يؤكد االتحاد الوثيق بين هاتين المدينتين

ثمة ميل إلى جعل جبيل هي المركز الديني لهذه المنطقة، ولكن نفس اآللهة الجبيلية 
المعبود في طرابلس " زوس هاغيوس"ويبدو أن قدسية . توجد في عرقة وطرابلس

 صفة القداسة هذه في كل مستمرة في اسم النهر المجاور لها، نهر قاديشا، وتنتشر
  .Hieros kolpos ١جون عرقة المسمى اييروس كولبوس

يدعو إلى طرح . تجدر اإلشارة، من وجهة نظر طوبوغرافية، إلى سؤالين اثنين
السؤال األول نقش التيني اكتشفه رينان، يحدد حدود إقليم عرقة التي أصبحت 

 Fines positi inter Caesarenses ad Libanum et: "٢قيصرية لبنان مع حدود جيغرتا

Gigartenos de vico Sidonior[um] jussu… ." عثر رينان على هذا النص في قرية
ومنه استنتج رينان، أوالً، أن جيغرتا كانت . عبرين، ولكن مصدره قلعة المسيلحة

لقد جعل سترابون . تقع بالقرب من قلعة المسيلحة، ويسنده في ذلك قدامى المؤرخين
Strabon حصني سينّا Sinna وبوراما Borrama الواقعين على مرتفعات لبنان مقابل 

ويذكر . ٣التي تحمي مناطقه المنخفضة مثل البترون وجيغارتا) ٨٢ص (الحصون 
البترون : ، من جهة أخرى، وفي الترتيب اآلتي، اسماء مدن هذه المنطقةPlineبلين 

Botrys جيغارتا، ترييريس ،Trierisوس  الهري، كاالمCalamos٤ القلمون.   
يحظى تعيين بلين لهذه المواقع بأهمية خاصة إذا ما الحظنا أن موقع ترييريس 

 ٥، رأس الشقعةThéouprosoponيتماثل مع الهري، مباشرة شمالي تيوبروزوبون 
تستمر أهمية هذا الموقع في العصور الوسطى نظراً . الذي ما يزال محتفظاً باسمه

  .Puy du Connétable ٦وائه على بوي دي كونيتابللتوافق اآلراء في احت

                                                
1  Steph. Byz.:  
2  RENAN, Mission de Phénicie, p. 149; CIL, III, 183. 
3  STRABON, XVI, 2, 18.  
4  PLINE, H. N., V, 19, 78. 
5  STRABON, XVI, 2, 15. 
6  REY, Col. Fr., p. 371; LAMMENS, Mél. Fac. Orient., I, p. 168 et suiv. 
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، فإن فرضية رينان أن جيغرتا تقع ١إذا كان موقع ترييريس ليس إالّ الهري
يتفق رينان وفان برشم في . بالضرورة في محيط المسيلحة هي فرضية صحيحة

قلعة المسيلحة الجميلة جداً ال تحتوي في وضعها الحالي على أي قسم من "القول أن 
إنما ذلك ال يمنع أن الصخرة العامودية . ٢"لبناء يعود إلى ما قبل العصور الوسطىا

 ولبنان Théouprosoponالتي تقطع طريق الممر الجبلي بين شعب رأس الشقعة 
كانت مستخدمة منذ العصور القديمة، وأنه في هذا الموقع كان مأوى قطاع الطرق 

 وضع حداً ألعمال Pompée بومبي وعلى كل حال فإن. الذين تكلم عنهم سترابون
 Georges deاللصوصية، وازدهرت هذه المنطقة التي ذكرها جورج القبرصي 

Chypre٣ باسم كومي جيغرتا Komè Gigerta . وعليه فالحصن الصغير نفسه قد يكون
 Vicus Sidoniorumفي حينه يشكل حياً في كومي، وقد يكون أيضاً الحي الصيداوي 

سبق أن رأينا أن الصيداويين يملكون منطقة كاملة في .  الالتينيالمذكور في النقش
وليس مستغرباً أن يكونوا قد سكنوا في عدة نقاط إستراتيجية على . طرابلس

  .٤الطرقات التي تؤدي إلى طرابلس
المنطقة المحيطة بقلعة المسيلحة قد ) ٨٣ص (يبقى أن نشرح موضوع أن سكان 
ونعتقد أنه من . نطقة عرقة، أو قيصرية لبنانكان لهم حدود مشتركة مع سكان م

 القائلة بوجود أرض محصورة Mommsenغير المجدي أن نستعين بفرضية مومسن 
، خصوصاً أن الدقة التي كتب بها النص تضم )العرقيين(خارج منطقة القيصريين 

إنما قبل الغوص في هذا الموضوع، علينا مناقشة . إشارة تهدف إلى تجنب كل خطأ
 ولد في Alexandre Sévèreنعلم أن اسكندر سويروس .  آخر كثر الجدل فيهسؤال
 .Col: "والحال فإن واحدة من عمالت هذه المدينة تحمل العبارة اآلتية. ٥عرقة

                                                
 الذي یعطي اسمًا آخر )HONIGMANN, no 475 a( غالبا ما تتم مطابقة ترییریس مع أنفة؛ راجع ھونیغمان  1

  .Chamarraشمرة : لترییریس
2  RENAN, Mission de Phénicie, p. 148 ؛ یالحظ المنس)LAMMENS, Mél. Fac. Orient., I, p. 

  .قرن السادس عشرأنھ لم یرد ذكرھا قبل ال) 268-270
3  Ed. Gelzer, 977 et p. 185; Honigmann, no 196 a. 
بتضخیم وعورة طریق ھذا المضیق الذي كانت تفضلھ القوافل دومًا ) RENAN, Loc. Cit., p. 150( یبالغ رینان  4

  .ألنھ أقصر وأسھل بكثیر من الطریق الساحلیة
5  Hist. Aug. Alex. Sep., 5: “Alexandri nomen accepit, quod in templo dicato apud Arcenam 

urbem Alexandro Magno, natus esset…”; cf. ibid., 1 et 12, et Aurel. Victor Caes., 24: 
‘Cui Duplex, Caesarea et Arca, nomen est”. 
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Cesaria Itur"وهذا ما يدفع إلى التساؤل كيف يمكن لعرقة أن تكون ضمن نطاق . ١
ح، بشكل خاطئ تماماً، أن تعتبر أمام هذه الصعوبة، ثمة من اقتر. Ituréeأيطورية 

ولكنه يجب عدم الخلط . Césarée Panéas ٢هذه العملة تابعة لمنطقة قيصرية بانياس
ففي العصر اإلسرائيلي اعتبرت عشائر األيطوريين من . بين أيطورية واأليطوريين

وفي سفر األخبار، سكن هؤالء البدو في منطقة عبر األردن، . بدو صحراء سورية
ما تدفقوا من هناك إلى لبنان الشرقي حيث أسسوا مملكة عاصمتها خلقيس وسرعان 

Chalcis)  عنجر‘Andjarr .(يسيطرون على شمال ٣وكانوا، على حد قول سترابون ،
والعملة التي سبق ذكرها تؤكد هذه الشهادة إذ أنها تثبت . لبنان عند مجيء بومبي

ونجد تأكيداً على . تد إلى عرقةأنه في الحقبة الرومانية كان حكم األيطوريين يم
 Agrippa IIصلة هذه المدينة بلبنان في كونها كانت تنتمي إلى مملكة أغريبا الثاني 

وهكذا يتم بسهولة تفسير النص المذكور قبل قليل . Titus ٤عندما مر فيها تيتوس
  .والذي يعين الحدود بين أهل المسيلحة وأهل عرقة

ي الحملة الصليبية األولى، وجدوا هناك مدينة أثناء تقدم الفرنجة، ف) ٨٤ص (
محصنة في وسط مقاطعة مزدهرة حيث تكثر المياه، والمرتفعات تغطيها الغابات، 
. ٥والتالل مزروعة بشجر الزيتون، والسهول مقسمة إلى حقول مزروعة ومراع

يذكر اإلدريسي، في منتصف القرن الثاني عشر، عرقة كمدينة غنية وافرة السكان، 
إن هذه القناة التي تتبعنا مجراها من عرقة إلى عكار، . ٦ذيها المياه بواسطة قناةتغ

، وإما Dibelكانت إما محفورة في الصخور، وتستعمل كطريق بالقرب من عدبل 

                                                
1  HILL, l. c., p. LXXIII. 
2  REGLING, Zeitsch. Für Numismatik, XXIV, p. 133 et suiv. ؛ یعتبر آمیل شورر أن الفرضیة 

  .EMIL SCHÜRER, op. cit., II, 4e éd., p. 207 n. 479 :ضعیفة االحتمال
3  STRABON, XVI, 2, 18. EMIL SCHÜRER, op. cit., I, p. 707 et suiv.; et nos Arabes en 

Syrie avant l’Islam, p. 10-13. 
4  SCHÜRER, Gesch., I, 4e éd., p. 594, n. 36. 
5  BENEDICT DE ACCOLTIS, Hist. occ., V, p. 597 et suiv.; cf. RAOUL DE CAEN, ibid., 

III, p. 680. 
6  IDRISI, p. 13; LE STRANGE, Palestine, p. 398.) .عرقة : "النص الحرفي لما قالھ اإلدریسي عن عرقة

صن على قلعة عالیة ولھا ربض كبیر وھي وھي مدینة عامرة حسنة في سفح جبل قلیل العلو ولھا في وسطھا ح
عامرة بالخلق كثیرة التجارات وأھلھا میاسیر وشربھم من ماء یأتیھم في قناة مجلوبة من نھرھا ونھرھا جار 
مالصق لھا وبھا بساتین كثیرة وفواكھ وقصب سكر وبھا مطاحن على نھرھا المتقدم ذكره وبینھا وبین البحر ثالثة 

، ..."نزھة المشتاق"؛ "یش أھلھا خصیب رغد وبناؤھا بالجص والتراب والخیر بھا كثیرأمیال وحصنھا كبیر وع
 ).؛ المترجم٣٧٤-٣٧٣مرجع سابق، ص 
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 حيث تمر القناة بشكل قوس كامل، على Qantaraتشكل عمالً فنياً كما في القنطرة 
  .١رافد من روافد نهر عرقة

حصون عرقة وحلبا مع أراضٍ "النظر إلى المدينة القديمة عندما ذكر لفت الدمشقي 
 ٢ وروجالياDjounواسعة مقسمة إلى مقاطعات وأقضية، وإليها تنتمي جون 

Rodjaliyaًلقد أصيب ازدهار عرقة بنكسة كبيرة عندما ".  وهما مندثرتان حاليا
 اسمه القديم حتى ، إنما بقي الموقع محافظاً على١٢٦٦استولى عليها بيبرس عام 

  .٣أيامنا هذه
 حول عرقة Casauxتذكر نصوص القرون الوسطى عدداً كبيراً من المزارع 

مسدليا : ٤ولقد أدرجت مجموعة منها في عقد هبة إلى فرسان االسبتالية. وطرابلس
Misdelia بالتأكيد مجدليا ) ٨٥ص ( هيMedjdelyaوأرداكيوم ٥ شرقي طرابلس ،

Ardaciumفي موقع أردي  ولعلها كانت Ardi وأردات Ardat وعلما ،Alma التي 
 جنوبي Besarma ٦ وهي بصرماBethsamaتحتفظ باسمها في الجوار، وبيت صاما 

 Bahanni، وبحني Ceraphtenie ٨، وسيرافتينيBethsedion ٧طرابلس، وبيتسيديون
 ١، وكورنونيومOrthosia ٩ قرب أرطوسيةBehanninهي على األرجح بحنين 

                                                
1  Révue Archéol., 1897, I, p. 305 et suiv.  ؛ اعتبر روبنسون تقریر شاو)SHAW, Travels, p. 270 (

 ED. ROBINSON, Neuere Bibl. Forschungen, p. 758, n. 1:الذي ذكر ھذه القناة خیالیًا
2  DIMASHQI, p. 208; LE STRANGE, op. cit., p. 352. لم یتم العثور على موقع جون وال على موقع 

وإذا ما افترضنا وجود خطأ في التعرف إلى أحد حروف كلمة روجالیا ونطقھ ج بدل الحرف ح، ألمكننا . روجالیا
 ROBINSON, Palaestina, III, p. 941: شیخ محمدالتفكیر بموقع ریحانیة شمال شرق بلدة ال

) VAN BERCHEM, Journal asiat., 1902, I, p. 393-394( إن لفظ ِعرقة لیس خطأ كما قال فان برشم  3
 بید أنھ كان یساء irqataتحمل على الدوام كلمة إرقاتا ) KNUDTZON, p. 1143(ألن لوائح تل العمارنة 

، ârqatouیترجم غوتییھ الكلمة أرقاتو (نغیم الحرف األول من الكلمة والمصري ال یحسن ت. تفسیرھا
GAUTHIER, Dict., I, p. 153 .(راجع حول الجغرافیین العرب غیر المذكورین أعاله :LE 

STRANGE, p. 397-398.  
4  Cart. Gén., I, p. 76 et suiv.; acte du 8 février 1128. 
 RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 257 ؛REY, Col. Fr., p. 369 ھذا ما اقترحھ راي  5
تثبت كتابة . .LAMMENS, Mél. Faculté Orient., I, 1906, p. 254 et suiv ھذا التعیین یعود إلى المنس  6

 Bethamumومن المحتمل أن بیتاموم . be، ال ب bait بیت betاالسم بالفرنسیة أنھ كان یلفظ في حینھ بت 
)RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 235(بالقرب من طرابلس قد تكون في ذلك الموقع .  

 ,.LAMMENS, loc. Cit(یعتقد المنس . Bet-Sai’dé أو بیت سیدة Sai’dé یجب تعیینھا في موقع ما باسم سیدة  7
p. 254 ( أن بیتسیدیونBethsedion فیھا تحریف بسیط السم بیتلیون Bethlion الذي یعین موقعھ في 

  .Berahliyounاحلیون  أو بیرBarheliounبارحلیون 
وباإلمكان أیضًا .  التي یجب التحقق من كتابتھاSelf et-Taniéالسلفتانیة ) REY, Col.,fr., p. 365( یقترح راي  8

  .Cephartenieالتفكیر بتصحیح االسم وكتابتھ سفرتاني 
9  REY, Col. Fr., p. 361 . ١٩٢٠یرد في خریطة ھیئة األركان لعام) E. M. 1920 (بو حنین اسم أAbou 

Henin.  
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Cornonium وكوليات ،Coliath أي قليعات Qoulei‘at ،ًالتي سنعود إليها الحقا 
 كواحد من Arcath التي الستحالة تعيينها نقترح كتابتها أركات Aroathوأروات 

 التي هي بالتأكيد Cendiana، وسنديانا Arqa‘ أو عرقة Arcasأشكال كتابة أركاس 
 Villa Sicca وفيال سيكا Asia ٢أو أسيا Apia في عكار، أما أبيا Sendyanéالسنديانة 

  . المذكورة في نفس النص فهي غير محددة بشكل واضحDurcarbeودوركارب 
أنظر  (Aer، وأير ) غربي إهدنAbdin‘عبدين  (Abdinوفي موضع آخر نقرأ أبدين 

 جنوبي Haradin أو حرادين Hardinحردين  (Ardin، أردين )Hayrالحقاً هاير 
 Benehara، وبنهارا Beniharan أو بنيهاران Beniaranبنياران ، و٣)غربي عبدين

 التي ال يبدو أنه Bertrandimir، وبيرترانديمير ٤) غربي عبدينBeniharanبنيهاران (
  .٥تم تعيينها بعد

ولقد عين المنس .  نفس المقاطعةRemesque وريميسك Bocombreتشكل بوكومبر 
تعرف روهريخت على الثانية ) ٨٦ص (ا ، بينمBekomra  ٦األولى في موقع بكمرا

 -وعمل كليرمون. ، والموقعان بين القلمون وزغرتاRas Mesqa ٧في راس مسقا
 وبوترافيس Boutoufarig على تصحيح بوتوفاريغ Clermont-Ganneauغانو 

Botrafis فاصبحتا بوتوراتيج ،Boutouratig٨، وعينها في بتوراتيج Betouratidg أو 
من الشرق : من جهة أخرى فإن حدود هذه المزرعة معينة. Betouratish ٩بتوراتيش

 التي سنجد الحقاً أشكاالً Kafr Qahilهي بداهة كفرقاهل  (Caphrahaelكفراهايل 

                                                                                                                        
 في عكار؛ بینما یفضل المنس Khurnubiyéخرنوبیة ) RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 257( یقترح روھریخت  1

)LAMMENS, Mél. Faculté Orient., I, p. 258 ( كفرنونKafr Nounفي عكار .  
 .RÖHRICHT, ZDPV, X, p(، بینما یمیل روھریخت Ahsiaأسیا ) REY, Col.,fr., p. 360( یظنھا راي  2

  .Aba‘إلى جعلھا عابا ) 257
 RÖHRICHT, loc. Cit., p. 211:  راجع حول ھذه األسماء الثالثة 3
4  LAMMENS, Mél. Faculté Orient., I, p. 253 

أقل إقناعًا من تعیین المنس ) Betram) RÖHRICHT, loc. Cit., p.259 إن تعیین روھریخت بطرام  5
)LAMMENS, Mél. Faculté Orient., I, p. 254 ( بترومینBatroumin وھي بعیدة كثیرًا عن لفظ ،

  .االسم في العصر الوسیط
6  LAMMENS, Mél. Faculté Orient., I, p. 256 . تحرف لفظ بوكومبرBocombre فأصبح بوكومب 

Bocombe.  
7  RÖHRICHT, loc. Cit., p. 258, et Regeste, add., nos 787 b et 789 b. 

8  CLERMONT-GANNEAU, Rec. arch. Or., III, p. 253; RÖHRICHT, loc. Cit., p. 258 :
  .، أي الكورة"في كورة طرابلس"مزرعة 

9  LAMMENS, Mél. Faculté Orient., I, p. 257 . دلیل لبنان"في "Le Dalil Lobnan نجد ٦١، ص ،
  .Betwaratichبتواراتیج 
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، ومن الغرب ١)المطلوب تعيينها (Hab، ومن الشرق والشمال هاب )أخرى لكتابتها
، ومن الجنوب ٢)ب تعيينها المذكورة سابقاً والمطلوAerإنها نفس أير  (Hayrهاير 
إن هذه المنطقة، وإن كانت قريبة من طرابلس، فهي . Aba‘ ٣ أو عاباHaabeهابِ 

ولهذا لم يتم إالّ منذ فترة قريبة جداً، . بعيدة عن الطرقات ومعرفتها غير دقيقة
 .Cأنالر .  على يد كcistercienاكتشاف دير غير معروف لرهبنة السيسترسيان 

Enlartبروسيه . ، كما أن السيد ل٤مند في البلL. Brossé اكتشف بقايا جديدة من 
 أو بويفرا Buiolaيبقى من المطلوب تعيين موقع بويوال . ٥الرسوم القروسطوية

Buivra٦، وتكتب أيضاً بيفورا Bivora . وثمة اقتراح بأن تكون بويسيراBuissera في 
وإننا لنميل . Qalamounقلمون  فوراً بالCalamonتتعين كاالمون . ٧موقع بلدة بشري

 موقعاً واحداً يكتب بعدة Casarasel ٨ وكازاراسيلCafaracelإلى اعتبار كافاراسيل 
 غانو وروهريخت -أشكاٍل، ونقترح تصحيح كتابته بالطريقة التي اعتمدها كليرمون

 ٩ السابقة الذكر، وكذلك كافارسيكيلCaphrahaelاللذان وجداه كافراهايل 
Cafarsequel ١٠كفرقاهل) ٨٧ص (، ونرى تعيين كل هذه األسماء في موقع واحد 
Kafr Qahil جنوبي طرابلس، كما أن كفرعقا ،Kafr ‘Aqa إلى الجنوب أيضاً تمثل 
يبدو لنا راي على صواب، بعكس روهريخت، عندما يعين  .Kafaraca ١١بلدة كفراكا

  .١٢ جنوبي طرابلسDaraya في داريا Derieمزرعة ديري 
                                                

دلیل لبنان، (، الواردة في Mezra‘at Nahr Abou (sic) ‘Ali، " أبوعلي!)كذا(مزرعة نھر " یمكن تقدیرھا في  1
 .، ھذا إذا كان الموقع صحیحًا على الخارطة)٦١ص 

  . إن كفرحزیر التي یقترحھا روھریخت بعیدة جدًا إلى الجنوب 2
3  RÖHRICHT, loc. cit., p.258 . أخطأ المنس)LAMMENS, Mél. Faculté Orient., I, p. 262 (دما عن

  .، فاألولى شمال بتوراتیج والثانیة جنوبیھاHaabe وھاِب Habخلط في النص المذكور بین ھاْب 
4  Syria, 1923, p. 1 
5  “Les peintures de la grotte de Marina, près de Tripoli », Syria, 1926, p. 30 
6  REY, Col. Fr., p. 363 . یقترح روھریخت)RÖHRICHT, loc. cit., p.210 ( بخوراBekhoura التي 

جنوب  (Bedjouraقراءتھا بجورا ) LAMMENS, Mél. Faculté Orient., I, p. 257(عّدل المنس 
  ).غربي زغرتا

7  REY, Col. Fr., p. 363 
8  RÖHRICHT, ZDPV, XVIII, p. 86, mieux Reg., add., no 657 
9  RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 211; REY, Col. Fr., p. 364;  ؛CLERMONT-GANNEAU, Rec. 

arch. Or., III, p. 253  
 LAMMENS, Mél. Faculté، كما یقترح المنس Kfar Shillé یبدو أقل مصداقیة تعیینھا في كفرشیال  10

Orient., I, p. 258.  
11  REY, Col. Fr., p. 364; RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 259 
12  REY, Col. Fr., p. 366; RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 211 
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. Sauda ٢ يمكن قراءتها سوداFaudaوفودا . ١ فيذكرها ياقوتDjoubbaة أما الجب
 وسبق لنا أن استعرضنا ما يتعلق باسمي هابHab ِوهاب Haabe . أما هابيال

Habela فهي كتابة مشكوك بصحتها، وربما علينا قراءتها بابيال Babela٣ أو بيبوال 
Babula .٤لم يتم تعيين موقع هلميدل Helmedel٥ موقع مزرعة هراري، وال Horari 

، Hotai ٦، وال موقع هوتيهDibl شرقي عدبل Hararالتي ربما كانت في موقع حرار 
 ١٠، ومونسكوكولMerdic ٩، ومرديكLoisan ٨، ومزرعة لوازانLath ٧والت

Monscucul١١، وسيروبا Siroba١٢، وسوميزا Sumesa.  
 ١٣موضعها راي في بينو التي يBanaوبالقرب من بلدة عكار، نذكر مزرعة بانا 

Beino . أما ميديراMedera فإن هذا االسم يعني وحداً من الكثير من المواقع ،
  .Mezra‘aالمعروفة باسم مزرعة 

مرحلة ازدهار في العصر ) ٨٨ص (يبدو أن منطقة الضنية الجبلية قد شهدت 
 حصن يجب أن نخص بالذكر. الروماني، وربما بعدما قام به بومبي، وذكرناه سابقاً

، Kisbé فوق كسبا Naous ٢، وناووسBeziza ١، وبزيزاHosn es-Sefiré ١٤السفيرة
  .Betirza ٣ أو بطرزاTirzaوتمثال طرزا 

                                                
1  YAQOUT, II, p. 32; LE STRANGE, p. 466  
2  Cart. Gén., I, p. 479 et suiv.; REY, Col. Fr., p. 366 ؛ فكر روھریخت)RÖHRICHT, ZDPV, X, 

p. 260 ( بموقع السودهes-Saudeغربي بلدة الشیخ محمد .  
3  REY, Col. Fr., p. 361; RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 211 
4  REY, Col. Fr., p. 367; RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 21  
5  RÖHRICHT, Reg. add., no 193 a.  
6  RÖHRICHT, ZDPV, XI, p. 140  

7  .RÖHRICHT, Reg. add., no 608 a بوسعنا التفكیر ببلدة قلحات Qalhat قرب أنفھ، إذا ما أخذنا بعین 
  . حلبا قربEilatاالعتبار اللفظ المخفف للحرف األول، أو ببساطة إیالت 

8  RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 211 
9  REY, Col. Fr., p. 347; RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 220  

 LAMMENS, Mél. Faculté Orient., I, p. 267:  كما یرى المنسAbou Hlqaأبو حلقة   10
11  Cart. Gén., I, p.345; RÖHRICHT, ZDPV, XVIII, p. 86   
12  Cart. Gén., I, p. 479 et suiv.; REY, Col. Fr., p. 372  . یقترح روھریخت)RÖHRICHT, ZDPV, 

X, p. 260 ( السویسةSuweisiبینما یقترح المنس :  شرقي الشیخ محمد)LAMMENS, Musée Belge, 
IV, p. 287 ( شمیسةShoumeisé على الطریق من حصن سلیمان Hosn Soleiman (Baetocécé) إلى 

، ولو كانت Fanda كانت تلفظ فاندا Faudaي ما لو أن مزرعة فودا تتعزز ھذه الفرضیة ف. Masyafمصیاف 
 وعشق Corcoisوبالعكس، فإن المقاربة بین كوركواس . ، البلدة المتاخمة لشمیسةFandaraتتماثل مع فاندارا 

  . غیر سلیمةOsq Omar‘عمر 
13  Cart. Gén., I, p.378 et suiv.; REY, Col. Fr., p. 361; R. DUSSAUD, Revue arch., 1897, I, 

p. 306 ; LAMMENS, Mél. Faculté Orient., I, (1906), p. 253.  
14  RENAN, Mission, p. 130 et 852. 
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يعطي الجغرافيون العرب للخليج الواسع الذي يتقوس شمال طرابلس اسم جون 
وفي الواقع تشرف . أما اليوم بعد أن اندثرت مدينة عرقة فيسمى جون عكار. عرقة
 المنطقة بلدة عكار التي كان حصنها على شيء من األهمية في المرحلة على

ولعله من المرجح أن يكون قسم من هذا الحصن، ال سيما البرج، من . ٤الصليبية
ولقد تعرض الحصن للتدمير الجزئي، ومن ثم الترميم، على يد . صنع الفرنجة

  .٥بيبرس
 التي يشير سفر Sinة، هو السن كان الموقع الهام في المنطقة، في العصور القديم

 ٧، والتي تذكرها النصوص األشورية تحت اسم سيانو٦التكوين إلى اصل سكانها
Sianu .فون بريدنباخ . وينسب، خطًأ، إلى بB. von Breydenbach اكتشاف موقع ،

، ٨السن في القرن الخامس عشر على مسافة نصف فرسخ إلى الشرق من عرقة
 مون سيون وألن الكاتب استمد معلوماته عن بوركار دوهذه النسبة غير صحيحة 

Burchard de Mont-Sion وهذا ). ١٢٨٣( الذي زار طرابلس قبل قرنين بالتحديد
ومنذ ذلك الحين لم ) ٨٩ص (، ٩األخير استمد معلوماته بدوره من السكان المحليين

إن الخريطة وإن لم يكن هناك خطأ في كتابة األسماء، ف. يعد أحد يذكر هذا الموقع
، تسمح بتعيين هذا الموقع في ٢٠٠٠٠الجديدة، من إعداد هيئة األركان بمقياس 

  . الراهنة، إلى جنوب وجنوب شرق حلباSheinقرية شان 
ي ـما سبق ورأينا، فإن األيطوريين والعرب كانوا فـى سترابون، كـإلاستناداً 

  سيما منها سنّاي مرتفعات لبنان، وال ـى حصون فـن بومبي يستحوزون علـزم

                                                                                                                        
1  LABORDE, Voyage de la syrie, pl. XXII et XXIII ; RENAN, Mission, p. 134.  
2  RENAN, Mission, p. 135 et suiv. LABORDE, ibid.,pl. XII;   
3  RENAN, Mission, p. 136 et suiv.; cf. VIROLLAUD, Syria, 1924, p. 113.   

4  REY, Col. Fr., p. 367; LE STRANGE, Palestine, p. 80 et 390 ؛ مالحظاتنا في)Revue 
archéol., 1897, I, PP. 306-308 ( مع مصور للحصن؛VAN BERCHEM, Journal asiat., I, p. 

421 et 448. 
) .SOBERNHEIM, dans VAN BERCHEM, CIA, Syrie, 1re sect., p. 2 et suiv(م  قام سوبرنھای 5

  .بوضع موجز تاریخي للموقع وبنشر النصوص العربیة المنقوشة علیھ
  .١٧: ١٠ سفر التكوین،  6
7  Delitzsech, Paradies, p. 282.  
8  B. VON BREYDENBACH, Reise des Heiligen Lundes, I, p. 115. 

9  BURCHARD DE MON-SION, éd. LAURENT, p. 29 :سن Sin :یذكر استنادًا إلى نسطوري :
  .Synochimسینوشیم 
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، وهذا ما يؤكد على أهمية هذا الموقع في ذلك الزمن، ولذا من المهم ١وبوراما
  .التعرف عليه

يذكر اإلدريسي في خليج عرقة مدينة صغيرة وافرة السكان، اسمها رأس الحصن، 
تتوفر . ، وأنها تحتوي على حصن٢ويؤكد أنها تقوم على قمة جبلية قليلة االرتفاع

ي التلة التي يقوم عند سفحها، على حد قول اإلدريسي، حصن هذه الشروط ف
أرطوسية، أو أيضاً في المرتفع األبعد، في المكان الذي يضم اليوم قصبة تسمى 

  .٣الشيخ محمد، إلى الشمال مباشرة من عرقة وحلبا
                                                

1  STRABON, XVI, 2,18 . ال تصح المقابلة التي یقترحھا ماسبیرو)maspero, Hist. anc. Des peoples de 
l’Or. Classique, II, p. 172, n. 5 ( ،ألن سن مع صنین واحد من أھم مرتفعات لبنانSin تكتب بحرف S 

 Borramaیمكن بالنسبة إلى بوراما ). Ş او thومعادلھ (بینما یكتب اسم الجبل صنین بحرف ص ) معادل س(
  .Beit-Roummana، واالسم دمج بیت رومانا Broummanaالتفكیر ببلدة برمانا 

2  IDRISI, p. 28, et LE STRANGE, Palestine, p. 519 .لق بقمة جبل متجھة نحو ال بد أن األمر یتع
 Remesque جنوب طرابلس، أو ریمسك Ras Mesqaبالنسبة للموقع والتسمیة قارن مع راس مسقا . الشاطئ

ھذه المقارنة التي یتقدم بھا المنس مستبعدة جدًا؛ راجع الھامش الالحق، . (الصلیبیین الذي تحدثنا عنھ سابقًا
  ).المترجم

من مدینة اطرابلس على الساحل إلى رأس الحصن وھو مدینة صغیرة عامرة آھلة  ":النص الحرفي لكالم اإلدریسي(  3
وھي على طرف جون وھذا الجون طولھ رؤوسیة خمسة عشر میًال وتقویرًا مع الساحل ثالثون میال ویسمى جون 

وروس وفي وسط ھذا الجون ثالثة حصون تتقارب بعضھا من بعض اسم أحدھا مما یلي اطرابلس لوت) عرفة(عرقة 
وھو على نھر جار یسمى نھر بابیة والحصن الثالث یسمى حصن ) باسة، یاسة(واآلخر بابیة ) لوقوروس، لویدروس(

ال ). ٣٧٣، مرجع سابق، ص ..."نزھة المشتاق"؛ ..."الحمام وھي تتقارب بعضھا بعضھا من بعض ومنھ إلى عرقة
لى قمة جبلیة، بل یؤكد أنھا على طرف جون فقط، ع" رأس الحصن"یذكر اإلدریسي ما إذا كانت المدینة الصغیرة 

وبالتالي فمن المستبعد أن تكون في موقع راس مسقا، أو في قصبة الشیخ محمد البعیدة نسبیًا عن الساحل، خاصة وأن 
فھو یوحي باالتجاه على الساحل شرقًا، ال إلى ... ومن اطرابلس على الساحل إلى رأس الحصن: نص اإلدریسي یبدأ

 على كما أن اإلدریسي یذكر قبل قلیل أرطوسیة باسمھا بالذات، فلو كان یقصدھا بكالمھ.  حیث تقع الشیخ محمدالداخل
  ).المترجم(لذكر ذلك بداھة؛ " رأس الحصن"

 الشام فتوححصن أبي العدس، وقد یكون ھو نفس الحصن المذكور في " رأس الحصن"ولعل اإلدریسي یقصد ب 
ابلس مرج یقال لھ مرج السلسلة وكان بإزائھ دیر وفیھ صوامع وفیھ صومعة راھب عالم ما بین عرقا وطر": للواقدي

 وكان في كل سنة یقوم عند دیره عید آخر صیام الروم وھو عید الشعانین فتجتمع الروم والنصارى ...بدین النصرانیة
... عظیم من السنة إلى السنة،  وكان یقوم في ذلك العید سوق ...وغیرھم من جمیع النواحي والسواحل ومن قبط مصر

ما كان المسلمون یعلمون بذلك وال یعرفونھ حتى دلھم علیھ رجل نصراني من " :ویروي الواقدي". ثالثة أیام
المعاھدین وقد اصطفاه وأمنھ وأھلھ، فلما ولي أبو عبیدة أمر المسلمین أراد ذلك المعاھد أن یتقرب إلى أبي عبیدة 

أیھا األمیر إنك قد أحسنت إلي وأمنتني :  فقال...ن فتح الدیر والسوق على یدیھ فأقبل إلیھرضي اهللا عنھ فعسى أن یكو
ووھبتني أھلي ومالي ولدي وقد أتیتك ببشارة وغنیمة تغنمھا المسلمون ساقھا اهللا إلیھم، فإن أظفرھم اهللا بھا استغنوا 

أیھا األمیر إنھا : فقال. فما علمتك إال ناصحًا. تكونأخبرنا ما ھذه الغنیمة وأین : فقال أبو عبیدة. غنى وال فقر بعده
 )أبو عبیدة ( فقال... ویقوم عنده سوق عظیم...بإزائك على دیر الساحل وھو حصن یعرف بأبي القدس وبإزائھ دیر

ائن ھل بالقرب منھ شيء من مد: )أبو عبیدة (قال. عشرة فراسخ للمجد السائر: قال. كم بیننا وبین ھذا الدیر: للمعاھد
 ؛٧١، ص ١، ج الواقدي، فتوح الشام، ..."نعم بالقرب من السوق مدینة تسمى طرابلس وھي مینا الشام: الشام؟ قال

 موافق غیرو آلیا مرقم الكتابو .com.alwarraq.www://http اإللكتروني الوراق موقع  ھوالكتاب مصدرو
  ).مالمترج(؛ للمطبوع

أن معاویة بن أبي سفیان : "نستدل على موقع مرج السلسلة مما ذكره ابن عساكر عن فتح طرابلس في تاریخ دمشق
 فعسكر في مرج السلسة بینھ وبین مدینة ... في جماعة وعسكر عظیم)األزدي (وجھ إلیھا سفیان بن مجیب الثمالي
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. ١يذكر اإلدريسي أيضاً، في هذا الخليج، حصوناً ثالثة يصعب تعيين مواقعها

لى طرابلس يحمل اسماً شوهته المخطوطات بالتأكيد، ألنه يظهر األقرب منها إ
. Loukourous ٢ أو لوقوروسLoutourousبأشكال مختلفة، وهو ربما لوتوروس 

أما الثالث . ، على حافة نهر يحمل نفس االسمel-Babiyaينتصب الثاني، وهو البابية 
سور، مما يعني وكانت هذه الحصون الثالثة متصلة ببعضها ب. فهو حصن الحمام

  .أنها لم تكن بعيدة عن بعضها كثيراً
والحال فإن اسم أحد هذه الحصون ما يزال محفوظاً حتى اليوم في قرية ) ٩٠ص (

ومن هنا يمكننا أن نستنتج أن هذا . ، بالقرب من نهر عكارTell el-Bibéتل بيبه 
قرب من تل بيبه ومن جهة أخرى فإننا نجد بال. ٣النهر كان يسمى سابقاً نهر البابية

، وموقعاً آخر تل كري، من Qoulei‘at ou Qlei‘at ٤حصناً مشهوراً هو القليعات
ولعل هذا المجموع المحصن يفسر . المرجح جداً أن يكون إعداده تم ألسباب دفاعية

، أي الحصون، التي تم االحتفاظ بها حتى في "قليعات"استخدام صيغة الجمع 
وبعد اندثار حصني تل بيبه وتل كري . ٥ الوسيطالترجمات اإلفرنجية في العصر

                                                                                                                        
  :الكتاب مصدر ؛٣٥٦، ص ٢١، تاریخ دمشق، ج رعساك ابن. "أطرابلس خمسة أمیال في أصل جبل یقال لھ طربل

 مذیل والكتاب للمطبوع موافق الكتاب ترقیم ،http://www.ahlalhdeeth.com اإللكتروني، الحدیث أھل وقعم
دیر "، وإزاؤه على )ابن عساكر(في أصل جبل تربل " مرج السلسلة"وعلیھ فإن . شیري علي المحقق بحواشي

وال یزال الكبار : "وفي سیاق آخر یشیر عمر عبد السالم تدمري). الواقدي" (القدسالساحل وھو حصن یعرف بأبي 
شمالي المدینة على ساحل البحر، " برج العدس"في السن من أھل طرابلس ونواحیھا یذكرون وجود برج ُیعرف ب

 ١٨٩٧ وفي سنة. حیث تقوم منشآت شركة النفط ومصفاة طرابلس للبترول اآلن" الدعتور"في موضع یعرف ب
 مخططًا صغیرًا بّین علیھ المواقع واألسماء الشائعة لألبراج القائمة Paul Savoieوضع قنصل فرنسا في طرابلس 

وذكر ھذا البرج أیضًا عدد من المستشرقین والمؤرخین " برج العدس"على ساحلھا في ذلك الوقت، ومنھا 
 في Voyage en Syrie, Max Van Berchem, VI, p. 124: یسند تدمري معلومتھ األخیرة إلى". والباحثین

عمر عبد السالم تدمري، لبنان من الفتح اإلسالمي حتى سقوط الدولة :  من المرجع اآلتي٤٥، ص ٣الحاشیة رقم 
  ).المترجم. (٤٥، ص ١٩٩٠األمویة، جروس برس، طرابلس لبنان، 

  ).المترجم(، )راجع النص الحرفي لكالم اإلدریسي في ھامش سابق ( 1
2  IDRISI, p. 28, et LE STRANGE, Palestine, p. 519؛ حول التخمینات األخرى راجع :RITTER, 

Erdkund, XVIII, p. 808.  
  .Ңita) الحیصا؟(بتسمیة ھذا النھر باسم نھر حیتا ) VAN BERCHEM, Voyage, I, p. 41(یتردد فان برشم   3
المرجع السابق، ص : ؛ راجع حول ھذا الحصنQal‘aعة  جمع تصغیر قلel-Qoulai‘at" القلیعات" لفظة شائعة ل 4

  . وما بلیھا١٣١
 ,Annales de Terre-Sainte, Archives de l’Orient latin, II( في le Gouliat وھكذا ترد عبارة غولیات  5

p. 452 .( وھذا ما یجیب على السؤال الذي طرحھ فان برشم)VAN BERCHEM, Voyage, I, p. 132, n. 
عكس ھذه الصیغة في كتابة االسم حقیقة أنھ ھناك، منذ األصل، عدة مواقع منفصلة؟ وھذا ما یغیر أیضًا ھل ت): 3

 التي یبدو لنا مستحیًال مماثلتھا ”villa Couliat“من ظروف طرح الموضوع حول عبارة مزرعة كولیات 
 ,RÖHRICHT, ZDPV, X(وكان سبق لروھریخت .  الواقعة عند سفح جبل عكارQoubai‘atبالقبیات 

http://www.ahlalhdeeth.com
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كما أن أحد . بقي االسم في صيغة الجمع يطلق على محلة القليعات الراهنة
  .Manacusine ١الحصنين التابعين لها حمل اسم ماناكوزين

أما الحصن األخير، األقرب إلى طرابلس، على حد قول اإلدريسي، فقد حمل اسم 
 الذي يمكن تفسيره بأنه تحريف السم -اءته صحيحة هذا إذا كانت قر-لوتوروس
هكذا نكون حصلنا على . ، وهو االسم القديم للنهر الكبيرleutheros(e) ٢إلوتيروس

مخططه "كما أن . البرهان بأن هذا الموقع المحصن كان موجوداً قبل الزمن العربي
ما يعود إلى الوراء وهذا .  ال يناقض ما تقدمنا به٣"المربع والتوزيع المنتظم ألبراجه

قليالً بوجود هذا الحصن الذي لم يعثر له فان برشم، في نبذته التاريخية الرائعة، 
  .٤على أي ذكر قبل وهبه إلى فرسان االسبتالية في القرن الثاني عشر

المذكور في ) ٩١ص  (Tayibouيجب البحث في جوار عرقة على حصن طيبو 
طوس وسلطان مصر، حيث تم تعداد  بين فرسان الداوية في طر١٢٨٢معاهدة 

حصن األكراد، صافيتا، ميعار، : أمالك السلطان وفق الترتيب الجغرافي اآلتي
 Sheikh ٦والحال ثمة موقع باسم الشيخ طابا. ٥عريمة، حلبا، عرقة، طيبو، قليعات

Taba على مقربة من حلبا إلى الشرق، ولعل هذا االسم هو تحريف طيبو باسم هذا ،
  .عومالشيخ المز

  )النهر الكبري( وادي اإللوتريوس -٢
 اإللوتيروس باسم النهر الكبير، وهو النهر الذي يجري أوالً Pococke ٧عين بوكوك

من الشمال إلى الجنوب، مثل معظم أنهار سورية، في سهل البقيعة، ثم يتجه غرباً 
إن الوادي المنفرج الذي يكونه مجرى . ليصب في البحر في منتصف خليج عرقة

                                                                                                                        
p.257, n. 10 ( أن الحظ وجود خربة غیر بعیدة عن القلیعات یمكنھا أن تكون قریة قلیعاتColiat العائدة 
  .للعصر الوسیط

1  WILBRAND D’OLDENBOURG, éd. Laurent, p. 169.  
2  GILDEMEISTER, ZDPV, VIII, p. 136; HONIGMANN, no 167. 
3  VAN BERCHEM, Voyage, I, p. 135. 
  . المرجع السابق 4
5  QUATREMERE. Hist. des sultans mamlouks, II, 1, p. 222 ; RÖHRICHT, Regesta, no 

1447. 
6  ELI SMITH, dans ROBINSON, Palästina, III, p. 940 et itinéraire : الشیخ محمد، حلبا، الشیخ

 RITTER, Erdkunde, XVII, p. 812: طابا، الزواریب، منیارة، تل عرقة، في
7  A Description of the East, II, Part I, p. 204 et suiv . یعود الشك الذي خیم حتى ذلك الحین إلى مسألة

-BENZINGER, dans PAULY: ، راجعEleuthèreضرورة التمییز بین نھرین یحمالن اسم إلوتیروس 
WISSOWA, Realencycl., s. v.; HONIGMANN, no 167. 
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 شديد Macropediun ١ أو ماكروبيديونMacraهذا النهر، والذي سماه سترابون ماكرا 
وكثرت فيه المزارع في القرون الوسطى، كما كان البدو . الخصوبة ومروي بكثافة

  .2 مون سيونويخيمون فيه، حسب ما نقله بوركار د
، التي Boquée des croisés، بقيعة الصليبيين Boqei‘aال بد أن البقيعة ) ٩٢ص (

تشكل ملحقاً لشمال شرق السهل الكبير كانت، وما تزال في أيامنا، مخيماً مفضالً 
للبدو، ويجب على األرجح أن نبحث فيها عن حصن وإقطاعة لكونت طرابلس، هو 

 .”le Kamel:4” in vallem quae dicitur Camelorum ٣حصن الكامل
 على Hisn el-Akrad ٥ األكراد أو حصنKrak des Chevalliersبني حصن الفرسان 
 ليتحكم بالمدخل لجهة شرق السهل المنفرج الذي يمتد حتى ٦تلة مشرفة على البقيعة

 ٧"قصر المنحدر"، Hisn es-Safhالبحر، واسمه األكثر قدماً هو حصن السفح 
”château de la pente” ويعرف حالياً باسم قلعة الحصن ،Qal‘at el-Hisn وتسميه ،

في (هذه القلعة الهامة جداً في الدفاع عن دول الفرنجة . el-Hosnصن العامة الح
تتحكم بطريقين رئيسيتين، واحدة تأتي من الشرق وتتفرع إلى طرابلس أو ) المشرق

من جهة . إلى طرطوس، واألخرى تأتي من حماة ورفنية لتصل إلى الساحل أيضاً

                                                
1  STRABON, XVI, 2, 17; MASPERO, Hist. Anc., II, p. 189, n. 1 . لعل اسم ھذا الوادي مذكور في

  GAUTHIER, Dict. géogr., III, p. 10: ، راجعChabasالنصوص المصریة، كما یرى شاباس 
2  Edit. LAURENT, p. 29. –وعة وھو عامر بالكثیر من القرى، وبالحقول الرائعة المزر":  ترجمة النص الالتیني

ویقیم . وھو غني بالجداول والمراعي الرائعة الجمال. بالزیتون والتین وبغیرھا الكثیر من األشجار المتنوعة وبالغابات
ولقد . ، یسكنون الخیم مع زوجاتھم وأبنائھم ودوابھم وجمالھمBodwini والبدو Madianiteفیھ التركمان والمدیانیون 

 ".ن أن عددھا یبلغ عدة آالفرأیت قطعانًا كبیرة من الجمال التي أظ
3  Cart. Gén., I, p. 77; cf. ibid., pp. 450 et suiv., 501, 503 . ال نتجرأ على تعیین موقع اسم كامیري

Kameri قلیًال جنوبي قلعة الحصن١٩٢٠ الوارد، في خریطة ھیئة األركان لسنة ،.  
4  ALBERT D’AIX, Hist. occ., IV, p. 451; cf. p. 665 :terram de Camolla . تحدیدھا في البقیعة من

 VAN: راجع أیضًا. RÖHRICHT, Gesch. Des ersten Kreuzzuges, p. 167: اقتراح روھریخت
BERCHEM, Journal asiat., 1902, I, p. 419. 

 VAN(، واستكمل فان برشم وصفھ ).REY, Arch. Mil., p.39 et suiv(وصف راي ھذا الحصن القرسطوي   5
BERCHEM, Voyage, p. 135 et suiv.(؛ وتناولھ سوبرنھایم :SOBERNHEIM, dans Encyclop. 

De l’Islam, s. Hisn el-Akrad, et dans VAN BERCHEM, CIA, Syrie, 1re sect., p. 14 et 
suiv.  

 كان. ”La Boquie dessous le Crac“" البقیعة تحت حصن األكراد: "Hist. occ., II, p. 404 جاء في  6
الفرنجة یتجمعون فیھا عادة لیشنون منھا الغارات على أرض العدو، وفیھا تعرض نور الدین لھزیمة شنیعة في 

 ,GUILL. DE TYR, XIX, 8; REY, Col. Fr., p. 363; HAGENMEYER: راجع. ١١٦٣العام 
An. Gesta Franc., p. 499, note 34; BLOCHET, ROL, III, p. 534 et suiv.; RÖHRICHT, 

Kön. Jer., p. 291. 
7  VAN BERCHEM, Journal asiat., 1902, I, p. 446. 
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.  في المنطقة اإلسالميةأخرى، يشكل حصن األكراد موقعاً متقدماً يهدد الطرقات
  .١"شجاً في حلق المسلمين"ولذا فإن سيد هذا الحصن كان يعتبر 

اتبع تيتوس عند قدومه من بيروت متوجهاً إلى الشمال، الطريق الممتدة ) ٩٣ص (
وزار بين عرقة ورفنية النبع السبتي الذي . من طرابلس إلى قلعة الحصن ورفنية
 جوزيفوس إلى كونه ال يتدفق غير مرة واحدة سمي على هذا النحو، حسبما أخبرنا

 على نفس اللفظ في النهر السبتي الذي Thomsonوعثر طومسون . ٢كل سبعة أيام
 معادالً السم شبطون Blancheواعتبره بالنش . ٣ينبع بالقرب من قلعة الحصن

Shebtoun أو شبطونا Shabtouna المدينة المذكورة في النصوص المصرية المتعلقة ،
ولعله من المعقول جداً أن شبطونا كانت .  التي سنتحدث عنها الحقا٤ًوقعة قادشبم

 هذه الطريق من Peutingerتعين الئحة بوتنجر . ٥قائمة في موقع حصن األكراد
 وإلوتيروس Démétrias وديميترياس Carionرفنية إلى أرطوسية، مروراً بكاريون 

.  على مقربة من قرية الشيخ عياش، الذي كان اجتيازه يتم دوماً)النهر الكبير(
وعليه يجب وضع ديميترياس وكاريون بين هذه النقطة ورفنية، وربما في تل كلخ 

  .وقلعة الحصن، ولكن هذا مجرد فرضية
 Hagenmeyerواقترح هاجنماير . ٦اتبع سير الحملة الصليبية األول نفس هذا المسار

 والحصن المجهول Gesta francorum الواردة في مصنف Desemاعتبار وادي ديسيم 
  .٧المجاور لها على أن الوادي هو وادي البقيعة والحصن هو حصن األكراد
 Bourdj ٨يمكننا أن نذكر كمواقع متقدمة على طريق حمص طرابلس، برج زارا

Zaraكان وادي نهر الخليفة، الذي يشكل ) ٩٤ص (ولجهة الغرب . ١، وتل كلخ

                                                
1  Hist. or., II, p. 263. 
2  JOSEPHE, de bello jud., VII, 5؛ سلك ناصر خسرو نفس الطریق :NASSIRI KHOSRAU, Sefer 

Nameh, trad. SCHEFER, p. 38  
 Rev. arch., 1897, I, p. 130 et:  زیارات دینیة؛ راجع ما یزال ھذا النبع المعروف باسم فوارة الدیر مقصد 3

suiv.; HONIGMANN, no 401  
4  BLANCHE, Bulletin de l’Institut égyptien, 1874-75, p. 128 
 Rev. arch., 1897, I, p. 311 et suiv:  على الرغم من اعتراض ماسبیرو، راجع 5
  .٩٩حقًا ص  راجع ال  6
7  HAGENMEYER, An. Gesta franc., p. 419; Chronol. nos 345-348, 350-351 . یؤید ھذا التعیین

  .Raoul de Caen, c. 105: راوول دي كان
 ,Rev. arch., 1897, I, pl. VII, bis ،Cité par RENAN:  عینا موقعھ بین قلعة الحصن وتل كلخ، راجع 8

Mission de Phénicie, p. 126.   
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كبير، مشهوراً في القرون الوسطى بخصوبته، وكان رافداً من جهة اليمين للنهر ال
، وكانت بيد الفرسان terre de Galife ou Calife ٢معروفاً باسم أرض الخليفة

ولعله يجب البحث . Margatاالسبتالية الذين كانوا يملكون حصن الكراد ومرقط 
  .Aieslo ٣هناك عن مزرعة أيسلو

 بين عرقة Shandj ٤ر الكبير عن صنجيضاً في وادي النهأقد يكون البحث ضرورياً 
 على الطريق من Basiliscum وبازيليسكوم Spiclinوطرطوس، وعن سبيكلن 

. سنرى الحقاً أن سبيكلن قد تكون في موقع المنطار. ٥طرطوس إلى طرابلس
وكنتيجة لما سبق، يجب البحث عن بازيليسكوم بالقرب من النهر الكبير، ألن عرقة 

والحال فإننا نجد على هذه الطريق، وبالتحديد قليالً إلى شمالي . هي المحطة التالية
. ٦، وهو موضع مالئم تماماTell Bousiséًالنهر الكبير، موقعاً باسم تل بوصيصه 

إن طبيعة الساحل المغراقة في هذه . وقد يكون هذا االسم تحريفاً السم بازيليسكوم
  .المنطقة تجعل الطريق تنحرف إلى الداخل

قوش العربية في طرابلس أرزونية، وهي قلعة صغيرة تعود إلى أيام تذكر الن
، وهذا الموقع ٨، ورشعين٧الحمالت الصليبية، وتقع لجهة الشمال الشرقي لطرابلس

  .األخير هو بداهة شرقي زغرتا مباشرة
كثيفة السكان تهبط من منحدرات جبل عكار، وتمتد حتى النهر ) canton(ثمة منطقة 

  . ومنجز٩بيات والسنديانةالكبير حول الق

                                                                                                                        
1  G. E. POST, Palest. Expl. Fund, Quart. Statement, 1892, p. 328 et 1893, p. 36 et suiv. . في

  . من ھذا المرجع نجد خریطة لمنطقة عكار، ولقلعة الحصن، ولصافیتا٤٠الصفحة 
2  Cart. Gén., I, p. 378 et 479; cf. RITTER, Erdkunde, XVII, p. 824 ; REY, Col. Fr. p. 364 ; 

RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 259 ; CLERMONT-GANNEAU, Recueil d’arch. Orient., 
II, p. 179.  

3  Cart. Gén., I, p.479-480 . یقترح راي)REY, Col. Fr. (إیالت إلى الشرق من عرقة.  
4  IDRISI, p. 20; LE STRANGE, p. 536 . ال یمكننا اعتماد تصحیح ناشري أبو شامة)ABOU SHAMA, 

Hist. or., IV, p. 487 (فعھم إلى اعتبار صنج موقعًا اغتیل فیھ أمیر انطاكیة في مؤامرة تمت محاولتھا الذي د
  .عند مغادرتھ ألنطاكیة

 mut. Spiclin XII; mut. Basiliscum XII; mansion Arcas: ، بعد طرطوس.Itiner. Hierosیرد في   5
VIII .من الصعب القبول بفرضیة ھونیغمان :honigmann, no 101 

  . على خارطة رايTell Bsaissaیصا  مسجل تل بص 6
7  CIA, IIe part., Syrie, 1re sect. (Sobernheim), p. 87 et suiv., 91. 
  .١١٢-١١ المرجع السابق، ص  8

 ,REY, Col. Fr., p. 365; RÖHRICHT: راجع.  Cendina super flumen تمثل السندیانة مزرعة  9
ZDPV, X, 257 
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اكتشفنا بين الباردة ومنجز آثار معبد روماني، مستواه الفني بدائي، إنما ) ٩٥ص (
  ".مقام الرب"، وسموه لنا باسم ١حفظ فيه النمط المحلي لمهرة نحاتي الحجارة
 ٢ هي فيليسيوم الصليبيينQalat el-Felisوقليالً إلى الشمال، تحققنا أن قلعة الفيليس 

Felicium des croisés٣، وأخبرونا في نفس اآلن عن موقع أكون Akoun الذي من 
، الموقع المباع مع فيليسيوم، إلى ريمون، كونت Lacumالمحتمل أن يكون الكوم 

طرابلس، مقابل ألف دينار بيزنطي، وعن انتقال ملكية اإلثنين مع حصن األكراد 
  .١١٤٢ سنة ٤إلى فرسان االسبتالية

، وبتحديد أدق، بين وادي عودين ووادي خالد، واالثنان Akounأكون بين القبيات و
 الممتد من الجنوب إلى Akroumيرفدان النهر الكبير لجهة اليسار، يقع جبل أكروم 

ولقد عثر فيه على نقش صخري بارز يمثل مشهد اصطياد سبع، اعتبره . الشمال
 في وادي بريصا، يعود ، بالمقارنة مع النصب المجاورةRonzevalleاألب رونزفال 

  .٥إلى الحقبة التي خيم فيها نبوخذنصر في ربلة
   منطقة مرميني ورفنية- ٣

تمتد شمال قلعة الحصن منطقة خصبة مزروعة بكثافة، قممها شديدة االنحدار باتجاه 
إنه مركز ديني كبير .  القديمةBaetocécé الذي يمثل Hosn Soleimanحصن سليمان 

 الهامة التي تعود إلى القرن الثاني من عصرنا تحافظ على وقديم، خرائبه) ٩٦ص (
  .٦تقاليد المعابد السامية

                                                
1  Rev. arch., 1897, I, p. 308. 
 Lammens, Revue de: ؛ وقبلھ المنس فيRev. arch., 1897, I, pp. 308-309:  ھذا التعیین تم اقتراحھ في 2

l’Orient Chrétien, 1899, p. 378؛ وكذلك روھریخت في :RÖHRICHT, Reg. add., no 118 . راجع
  .Lammens, Musée Belge, IV, p. 279: حول االكتشافات في ھذا الموقع

 .RÖHRICHT, Gesch(یقرب روھریخت . ، غربي جبل الھرمل١٩٢٠ذكورة على خریطة ھیئة األركان،  م 3
Erst. Kreuzz., p. 77( بین الكوم Lacum واألكمة el-Akma وھذا ما یصححھ درنبورغ ،

)DERENBOURG, Vie d’Ousama, p. 76, n. 3( بشكل خاطئ على ما نظن، بموقع علما ،el-Alma ،
نجد حصن ) MUYASSAR, Annales d’Egypte, edit. MASSÉ(وفي میسر . ابلسبالقرب من طر

  .الذي یبدو قابًال بتصحیح درنوبرغ) WIET, Journal asia., 1921, II, p. 111(األكمة؛ راجع 
4  RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 259. Cart. Gén., I, p. 117; REY, Col. Fr., p.366;   
5  RONZEVALLE, Rev. Bibl., 1903, p. 600 et Notes, p. 236. 

6  F. WALPOLE, The Ansayrii and the Assassins, III, (Londres, 1851), p. 319-320; 
RITTER, Erdkunde, XVII, p. 962-964; THOMSON, Bibliotheca sacra, V, p. 246; 
WADDINGTON, Inscript. Gr. et lat. de Syrie, no 2720 a; CIL, III, 184 et 1225; S. 
JESSUP, Palest. Expl. Fund., Quart. Stat., 1874, p. 197; REY, Archiv. Des missions 
scient. Et litt., nouvelle série, III, p. 336 et suiv. (cf. Bullet. de la Soc. de Géog. de 



 ٢٥٤

وتشكل المشتى حالياً، وهي بلدة كبرى، مركز هذه . تنخفض التالل في جهة رفنية
. وتمر الطريق إليها، انطالقاً من قلعة الحصن، في مرمريتا وحبنمرا. المنطقة

ث مزارع قائمة في منطقة الجمال  ذكر ثال١والحال فإنه ورد في صك هبة
Chamelle)  إيميسEmèse٢مامونيزا): ، أي حمص اليوم Marmoniza إربنمبرا 

Erbnambra٣ وليبيزار Lebaizar . ،تطابق المزرعة األولى والثانية بلدتينا المجاورتين
  .مرمريتا وحبنمرا

  
 Beit-Saidéده وبعد قليل باتجاه الشمال وجدنا بين حبنمرا والمشتى موقع بيت سي

، هذا إذا لم يكن من األفضل البحث عن هذا Bethsedionالذي قد يطابق بتسيديون 
  .الموقع في جوار طرابلس

  
 في الحصن األبيض Templiersثمة نص لفض نزاع كان قائماً بين فرسان الداوية 

Chastel-Blanc) وفرسان االسبتالية في حصن األكراد يزودنا بأسماء ) صافيتا
 châteauحصن فونتين  (٥نال فرسان االسبتالية حصن العيون: ٤عة من المواقعمجمو

des Fonteines (وقريتي) ٦مسقية) ٩٧ص Mesquie٧ وتيريس Teres وكذلك مزرعة 

                                                                                                                        
Paris, juin 1866 et avril 1873) et dans JOANNE, Syrie, p. 684 et suiv, ; R. DUSSAUD, 
Revue archéol., 1897, I, p. 319 ; FOSSEY et PERDRIZET, Bull. corr. Hell., 1897, p. 
580 ; LUCAS, Bys. Zeitschrift, XIV, p. 21 ; PUSCHTEIN, Jahrbuch D. Arch. I 

nstituts, 1902, p. 135 (grand autel date de 122 ap. J.-C.); HONIGMANN, no 90. 
1  Cart. Gén. I, p. 400. 

 Revue: موقع الحمرا، شرقي حمص؛ راجع) RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 261( یقترح روھریخت  2
archéol., 1897, I, p. 313.  

أما المطابقة بین إربنمبرا . تل بیسھ بین حمص والرستن، وھذا غیر مقبول) المرجع السابق( یقترح روھریخت  3
 ,H. LAMMENS, Revue de l’Orient Chrétien, 1899: منس فقد اقترحھا الHabbnimraوحبنمرا 

p. 5 du triage à part.  
4  RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 260. 
  .في بلدة العیون بالقرب من المشتى شمالي حصن األكراد) REY, Col. Fr., p. 366( عینھا راي  5
). RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 260(، وال روھریخت )REY, Col. Fr., p. 369( لم یعین موقعھا راي  6

؛ ولكنھ من األفضل، بما أن ذلك )Revue archéol., 1897,I, p. 26(واقترحنا لھا عین المسقا غربي صافیتا 
في  (Bismaqiyéولھذا نقترح اآلن بسماقیة . ممكن، إیجاد ھذه المواقع في نفس المنطقة التي ھي موضوع النزاع

) ١٩٢٠خریطة ھیئة األركان،  (Sémouqaو في جوار سیموقھ أ) Bet-Soummaqiyéاألصل بیت سماقیة 
  .Somaqié بشكل أصح وھو سماقیة Mesquieنجد في موقع أبعد بقلیل مسقیة . وھاتان لفظتان یجب التأكد منھما

إنما للسبب نفسھ نعتمد تیریز ) Revue archéol., 1897,I, p. 26(، شرقي صافیتا Bteresh اقترحنا بتیریش  7
Terez)  ،شمال شرق المشتى) ١٩٢٠خریطة ھیئة األركان.  
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 ٣ وروزيمياGenenn ٢؛ بينما حصل الداوية على مزرعة جنينAsor ١أزور
Reusemeia٤ وقرية بيتير Betire٥ في جوار وادي أزير Asir.  

تقع شمال المشتى، على بعد خمس ساعات سيراً على األقدام، خرائب مريمين 
Mariamin حيث اقترحنا وجود خرائب مريام Mariamme التي قد تعود في قدمها 

 المذكورة Meriamon، فيما لو استطعنا مطابقتها مع مريامون .م.إلى األلف الثاني ق
نت هذه البلدة الحدودية كا. Qadeshفي النصوص المصرية المتعلقة بقادش 

لألرواديين في زمن الفينيقيين، تشكل مركز مراقبة هام جداَ لكونها تشرف على 
إن . ٦كما كانت مركزاً اسقفياً في الحقبة المسيحية. وادي العاصي بين حمص وحماة

مطلعاً بشكل واف على هذه المنطقة، ألنه الوحيد ) ٩٨ص ( الذي كان Plineبلين 
 ٨، يذكر شعب المريميينNazerini ٧ باسم النزريينNosaïrisالنصيريين الذي ذكر لنا 

Mariamitani . ًيضع بلين في نفس المنطقة أيضاtetrachiam quae Mannisea 

appellatur التي لم نخطء باعتبارها ماموغا ،Mamuga التي ذكرها بطليموس في 
  . والتي لم نحدد موقعها بعدMriame ٩نفس اآلن مع مريام

. ورفنية) بعرين (Barinلى مسافة أقل من ساعتين من مريمين نصل إلى بارين ع
وسبق أن رأينا أن هذه األخيرة تقع على الطريق المباشر الذي يصل طرابلس 

                                                
 ,LAMMENS(شمالي تیریز؛ وسبق لألب المنس ) ١٩٢٠خریطة ھیئة األركان،  (Hazour على األرجح حزور  1

Musée Belge, IV, p. 287 ( أن اقترح ھذا التعیین الذي یحدد خربة حزورKhirbet Hazzour وأیضًا فإن ،
یذكر : Bétareجنوبي بیتاري ) للتحقق من اللفظ (Hssourحمل اسم حاصور ت) ١٩٢٠(خریطة ھیئة األركان 

Blanckenhornحذور  :Hadhour. 
  . جنین، شرقي تیریز 2
  راس المیا:  ھي نبع على األرجح 3
. .Bteresh :Revue archéol., ibid  في منطقة صافیتا، ویجب أن تلفظ بتیریشBterié تم تعیینھا خطًأ مع بتیریھ  4

  .جنوب شرقي تریز) ١٩٢٠خریطة ھیئة األركان،  (Betaré في بتاریھ Betireبتیر ونجد 
  . یجب البحث عنھا في نفس المنطقة 5
6  Revue archéol., 1897,I, p. 311 et 314-317 avec la bibliographie ؛ لقد أكدSTEPH. BYZ.; 

 بعلبك، ونقل جثمانھ إلى - في ھلیوبولیس میالدي استشھد القدیس جوالس٢٩٨في العام . Arrienتعلیمات أریین 
 عثرنا على ھذا .Chron. Paschale, éd. De Bonn, p. 513: راجع. مریمین حیث أقیمت لھ كنیسة صغیرة

 ;Martin Hartmann, ZDPV, XXIII, p. 27(الموقع منذ أربع سنوات، وذلك عندما نصح مارتن ھارتمن 
cf. ibid, p. 126 (راجع أیضًا. لمانیة التي كانت تعمل في بعلبكبالبحث عنھ للبعثة األ :Comptes rendus 

Acad. Des Inscript., 1925, p. 246،  حیث أكدنا مطابقة مدینة رعمسیس بمریمین، بناًء على مالحظات
  ).النھر الكبیر( بوادي إلوتیروس Ash واقترحنا أن نحدد وادي شجرة األش Kuentzكیونتز 

  .Histoire et Religion des Nosaïris, p. 14 et 17یریین، راجع مؤلفنا حول النص  7
8  PINE, Hist. Nat., V, 23, 12 
9  PTOLÉMÉE, V, 14, 12. Boecking a corrigé la Cohors tertia Marmantarum de Not. Dign., 

I, p. 394 en Mariammarum. 
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تشير الئحة بوتنجر إلى طريق تنطلق من . بحماة، مروراً بعرقة والنبع السبتي
 أي Jammuraوراً بجمورة ، مر)طرطوس (Antaradosرفنية وتتوجه إلى أنتارادوس 

  .قلعة يحمور
. ومن هنا األهمية اإلستراتيجية لرفنية وبعرين، كقلعة أو معسكر محصن مجاور

ولقد عسكر فيها، في الحقبة الرومانية، الفيلق الثاني عشر قبل أن يتوجه إلى 
. ، كما عسكر فيها الفيلق السادس كما تؤكد شاهدة قبر التينيةMélitène ١ميليتين
، وقد تساءلنا ما إذا كان اسم مون Ferrataن هذه الشاهدة تحمل اسم فراتا ولك

بيد أن هذا مجرد . ٢مشتقاً منها) بعرين( المعطى لبارين Mons Ferrandusفراندوس 
إن موقع . فرضية، ولكن الشك فيها يجب أن ال يصل إلى موضوع تحديد المواقع

 ٣خرائب ما زالت تحمل اسم رفنية ليس عرضة للشك، ذلك أن الRaphanéeرافانيه 
Rafniyé . وكان أبو الفدا يكتبها رافانية، وكان يعلم أن هذه المدينة قديمة وكانت

 الرومانية األهمية -وتؤكد عمالتها العائدة للحقبة اليونانية. ٤مشهورة في التاريخ
يحية ، وذلك قبل دخول المس٥نالتها العبادات السورية في هذه المدينة) ٩٩ص (التي 

  .إليها وجعلها أسقفية
 Gesta Francorum :“pervenimus adوفيها توقف الصليبيون األوائل، كما جاء في 

quondam civitatem pulcherrimam et omnibus bonis refertam, in quadam valle 
nomine Rephaliam” .ورد فيه النص ٦وذكر هاجنماير أن هناك مخطوط واحد 

  .Kephalia، أي رفنية، وليس كيفاليا Raphaliaالجيد، رافاليا 
ليس موضع شك، ألن أبي الفدا يقول لنا أنها تقع على ) بعرين(إن موقع بارين 

مع مون فران ) بعرين(مقربة من خرائب رفنية، وبالنسبة لمطابقة بارين 
Montferrand فإن الناشرين األوائل لمصنف المؤرخين الغربيين للحمالت الصليبية 

                                                
1  JOSEPHE, B. J., VII, 5, 1. 
2  Revue archéol., 1897, I, p. 318. 
 CHAPOT, La frontière de l’ Euphrate, p. 75:  نشدد على ھذا األمر لنبدد الشكوك التي أطلقھا شابو 3
4  ABOULFEDA, p. 259; LE STRANGE, Palestine, p. 420 

5  W. WROTH, Brit. Mus. Cat., Syria, pp.LXX et 267; cf. non Notes de Mythologie 
syrienne, p. 48 et 116 

: راجع. RAOUL DE CAEN, Hist. Occ., III, p. 105 یفرض سیر الحملة ھذه المطابقة التي یؤكھا  6
HAGENMEYER, An. Gesta Franc., p. 418.  
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وا منذ زمن طويل أنها تفرض نفسها بمجرد المقاربة بين المصادر الالتينية اعتبر
  .١والمصادر العربية التي تروي نفس الحوادث

وحسب ما . عزا أبو الفدا بناء بعرين إلى الفرنجة، وذلك منذ بداية فترة احتاللهم
ع، كانوا ومن هذا الموق. سبق وذكرناه، يبدو أنهم استعملوا معسكراً رومانياً قديماً

يهددون مدينة حماة مما حدا بالملك المظفر، أمير حماة، لالستيالء على بعرين سنة 
  .٢، وهدم القلعة التي لم تعد قائمة منذ حينه)١٢٣٩-١٢٣٨( هجرية ٦٣٦

، على Mardabechتقع مردابش . لنذكر بعض المواقع المجاورة) ١٠٠ص (
  .٣األرجح، في منطقة رفنية أو قلعة الحصن

 في منطقة بعرين، ال في أنحاء عرقة La Somaquiéنا البحث عن السماقية يجدر ب
 التي شنت كعقاب ١٢٣٣يظهر اسم هذه القرية بمناسبة حملة . ٤كما فعل روهريخت

ألمير حماة لرفضه دفع الجزية لفرسان االسبتالية، وهي التي سببت هجوماً مضاداً 
عون في البقيعة ليلة كاملة ليصلوا لقد سار الفرنجة المتجم. قاسياً بعد خمس سنوات

ومن هناك توجهوا إلى مريمين التي نهبوها ليومين ). بعرين(إلى مون فران 
دامت . متتاليين؛ ثم رجعوا إلى بعرين ومنها إلى السماقية، وعادوا بعدها إلى البقيعة

من هذه الحملة ثمانية أيام فقط، مما يدفع إلى استنتاج أن كل هذه المواقع متقاربة 
  .بعضها البعض
ل الجليل الذي حدد ياقوت موقعه ـة الجبلية تطابق جبـذه المنطقـيبدو أن ه

  ا اسطورةـيهـن فـد عيـ؛ وقSahrة سحر ـي حمص، حيث يموضع قريـشرق
                                                

1  Hist. occ., I, p. xxxv . ١١٣٧راجع حول حوادث :GUILL. DE TYR, XIV, 25; “in finibus 
Tripolitanis supra civitatem Raphaniam, in monte situm praesidium, cui nomen 

Monsferrandus” .حول بارین التي تلفظ أیضًا بعرین، راجع :LE STRANGE, Palestine, p. 420; M. 
HARTMANN, ZDPV, XXIII, p. 26; R. DUSSAUD, Revue archéol., 1897,I, p. 317; H. 
LAMMENS, Musée Belge, IV, p. 289 et suiv.; R. HARTMANN, ZDMG, 1916, p. 35 .

 .Hist. or., IV, pوفي . CLERMONT-GANNEAU, Rec. arch. Or., I, p. 23: نصوص یونانیة في
  . غیر المعروفةBârizîn بدل بریزین Bârîn، یجب أن نقرأ بعرین 461

2  MAQRIZI, trad. BLOCHET, ROL, X, p. 304; cf. p. 252 et 265; cf. RÖHRICHT, Kön. 
Jer., p. 830, n. 3 . وفیما بعد )مرجع سابق(یخبرنا أبو الفدا ،HADJI KHALIFA, trad. BLOCHET, 
ROL, X, p. 252أنھ في زمنھما ھدمت قلعة بعرین التي بناھا الفرنجة ،.  

3  REY, Col. Fr., p. 368; RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 259 . ،یمكننا التفكیر، إذا ما اتجھنا قلیًال إلى الشمال
  . الواقع علىالمنحدر الشرقي لجبال النصیریةMaradeshرداش بموقع م

ولكنھ .  غربي الشیخ محمدes-Semakiyat، السماقیة RÖHRICHT, Kön. Jer., p. 830 یقترح روھریخت،  4
، )١٩٢٠( على خریطة ھیئة األركان Khirbet el-Bismakiyéباألحرى الموقع المحدد باسم خربة السماقیة 

  .ي ھو موضع الجدل أعالهغرب المشتى، والذ
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، إنما ٢ في محيط حصن األكرادSaharaنعثر فعالً على قرية باسم سحاره . ١الطوفان
ينا تحديد مكان حصن الجليل الذي ذكره وعل. من غير الممكن مطابقتها مع سحر

  .٣خليل الظاهري في نفس المنطقة
 هو وادي خالد، وهو خرائب تقع على نهر يحمل نفس ٤قد يكون حصن الوادي

  .االسم، على طريق تتجه غرباً انطالقاً من تل النبي مند
توبانيا ) ١٠١ص (، Touban ٦أما توبان. ٥ بين بعرين وحماةAfnounذُكرت أفنون 

، ليست على األرجح ببعيدة، والموقع الذي حدده لها Tubania des Francs ٧الفرنجة
راي على خريطته جنوبي شرق مريمين هو األكثر احتماالً بالرغم من اعتراضات 

  .٨روهريخت
علينا اآلن الشروع بدراسة معقدة للمعلومات التي يقدمها عن هذه المنطقة أقدم 

 من ٨٦٤ه، الذي دون ما كتبه حوالي العام الجغرافيين العرب، أبن خرداذب
، مع الئحة ٩إذا ما قارنا، أوالً، البلدات والمناطق التي ألحقها بحمص. عصرنا

جورج القبرصي العائدة إلى بداية القرن السابع، الستنتجنا تغييراً في التنظيم 
لقد أصبحت حمص في وسط والية ال تضم المنطقة المجاورة فحسب أو . السياسي

نيقيا اللبنانية وقد اقتطع منها ما يعود إلى دمشق التي أصبحت مركز والية، إنما في
 من ٥٢٨ التي اقتطعت سنة Theodoriasأيضاً فينيقيا البحرية، ومقاطعة تيودورياس 

، ومقاطعة أفاميا ١٠ وجبلةBalanée وبالنة Paltosوالية أنطاكية مع الالذقية وبالتوس 

                                                
1  YAQOUT, Modjam, II, p. 100; LE STRANGE, p. 77.  
2  CIA, IIe partie, Syrie, 1re sect. (SOBERNHEIM), p. 35. 
3  Zoubda, éd. RAVAISSE, p. 48. 
4  CIA, ibid., p. 3. 
5  BLOCHET, ROL, X, p. 266, n. 3. 
6  YAQOUT, III, p. 556; LE STRANGE, p. 546 ; Hist. Or., I, p. 212. 
7  Cart. Gén., I, p. 397 et p. 406-407.  
8  REY, Col. Fr., p. 375 .اعتراضات روھریخت :RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 258 . تذكر خریطة ھیئة

 Kiepertأما كیبرت . ، وھذا على األرجح خطأ في طباعة األسمTell Toubavتل توباف ) ١٩٢٠(األركان 
  .Toubadاد فیذكر توب

9  Édition DE GOEJE, p. 76 et trad. P. 55. 
10  H. GELZER, Georgii Cyprii description orbis romani, p. XII . راجع حول المحاوالت العربیة

 .H. LAMMENS, Le Califat de Yazid, I, p. 441 et suiv. (Mél: لتنظیم أقالیم سوریة بعد الفتح
Faculté Orient., VI, p. 436 et suiv.)  
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، )شيزر (Larissa، والريسا )حماة (Epiphanieيا  وإبيفانAréthuseأي الرستن 
  . ورفنيةSeleucobelusومريمين وسلوقية بالس 

إذا كانت أسماء المدن البحرية في الئحة ابن خرداذبه لم تتغير، فقد تعدلت أسماء 
وال يعود .  على األقل األسماء الرسمية التي يقدمها الكاتب-المقاطعات في الداخل
تنظيم جديد، بل إلى توطين شعوب غريبة دخلت إلى المنطقة ذلك إلى مجرد وضع 

وعلى كل حال، نحن نعلم استناداً إلى اليعقوبي أن عدداً كبيراً من . إثر الفتح العربي
) ١٠٢ص (غير أن الكثير من هذه األسماء . القبائل العربية أقامت آنذاك في البالد

بات التي تعترضنا في تحديد الجديدة لم يتم االحتفاظ به، وهذا ما يفسر الصعو
  .مواقعها على األرض

، Qasira ١قصيرة: بعد أن عدد المدن الساحلية التابعة لحمص، ذكر هذا الجغرافي
 ٣ أو عملوAdjlou‘، عجلو el-Houlé، الحوليه Djarthaba ٢، جرطاباes-Saqyالسقي 
‘Amlou زندل ،Zandal٤ أو زندك Zandak واألصح زيدل Zeidalن إزاء ، وإال نكو

سنركز على . Qabrata ٦، قبراطه٥الموقع الذي يحمل نفس االسم في شرقي حمص
  .اثنين من هذه األسماء

، أن هذه المدينة كانت تحمل قديماً اسم ماردين ١٨٩٦أكد لنا سكان مريمين، سنة 
لم نعط حينذاك لهذه المعلومة أهمية كبيرة، إنما قد تبدو . Mardin es-Saqiالسقي 

وقد ذكر . دفعنا إلى مطابقة السقي التي ذكرها ابن خرداذبه مع مريمينصحيحة وت
ياقوت أيضاً السقي، وهو على ما يبدو ال يعلم أين تقع، غير أنه وجدها مذكورة في 

  .٧تاريخ دمشق، فافترض أنها غير بعيدة عن هذه المدينة

                                                
 .Kasira) IBN AL-FAQIH AL-HAMADHANI, éd. De GOEJE, p یقول ابن الفقیھ الحمداني كسیره  1

:  دون أن یتمكن من تحدید موقعھاQasiriyé إلى قریة قصیریة Salnaméأما ھارتمان فیشیر في السلنامھ ). 111
MARTIN HARTMANN, ZDPV, XXIII, p. 10 .ا غربي مریمین، استنادًا إلى لقد تعرفنا على كصری

 .، ولكننا ال نجرؤ على تأكید ھذا التعیین)١٩٢٠(خریطة ھیئة األركان 
  .porte Habnaباب حبنا ) المرجع السابق( یذكر الحمداني  2
  .وردت الصیغة الثانیة في الحمداني، المرجع السابق  3
، ثمة اقتراح )١٦٤مرجع سابق، ص  (Hartmann، وفي ھارتمان )المرجع السابق( ثمة صیغ أخرى في الحمداني  4

  .بجعلھا بعرین
5  HARTMANN, ZDPV, XXIII, p. 6, no 44.  
  .Qirataقیراطا ) ١٦٤المرجع السابق، ص (یقرأھا ھارتمان   6
7  YAQOUT, III, p. 105; LE STRANGE, Palestine, p. 528 . المرجع السابق، ص (یقول ھارتمان

  . أحدًا غیر خرداذبھ لم یذكر السقي، وھو على خطأ، أن)١٦٣
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 حسب ما ذكر االسم الثاني الذي يمكن تحديده هو موقع الحوليه الذي ما يزال تابعاً
النصيرية وجنوب غربي ) ١٠٣ص ( للمنطقة الممتدة مباشرة شرق جبال ١الرحالة
واحدة : "من بين مدينتي الحولة في سورية، يقول: لقد أكد ياقوت هذا الممر. حماة

تشكل جزءاً من مقاطعة حمص، وبتحديد أكثر، من مقاطعات بعرين، بين حمص 
  .كلمترات شمال تاليف تحمل اسم بوز الحولةهناك قرية على بعد عدة . ٢"وطرابلس

  Emésène منطقة محص -٤
، قبل الحقبة Homs، التي تلفظ حالياً حمص Hims, Emèseلم يرد ذكر حمص 

يجب أن نعثر عليها بين أسماء المدن التي . الرومانية، على األقل تحت هذا االسم
ين تلك التي تنسب إليها ، أو بSeleucus Nicatorبناها في سورية سلوكوس نيكاتور 

، انطاكية Apamée، أفاميا Laodicée، الذقية Séleucieسيلوس : أسماء يونانية
Antioche ثم بيرويا ،Brrhoea أوديسا ،Edesse بيرنت ،Périnthe مارونيه ،Maronée ،

، أمفيبوليس Oropos، أوروبوس Pella، بلال Achaia، أشايا Kallipolisكاليبوليس 
Amphipolis، أريتوز Arétuse أستاكوس ،Astakos تيجيه ،Tégée خلقيس ،Chalcis ،

؛ ولكن ال توجد حتى اآلن دالئل Apollonia ٣، أبولونياHeraia، هرايا Larissaالريسا 
  .تسمح باالختيار

أكد الدمشقي، وهو على العموم جيد االطالع على المسائل القديمة، أن االسم القديم 
ما ال نملك أي تأكيد، وبين األسماء القديمة التي تركت دون إن. Souriya ٤كان سورية

، أي Khatarikaتحديد لموقعها نقترح، ظرفياً ومؤقتاً، أن نقربها من ختاريكا 
  .Hadrak ٥حدراك

                                                
، الذي یذكر، VON KREMER, Mittelsyrien und Damascus, 1853, p. 227 نخص منھم فون كریمر،  1

، والقریتان األخیرتان Tell Dauوتل ضو ) Tallifبدقة أكبر تالیف  (Talafفي مقاطعة الحولیھ، بعرین وتلف 
" الحلو"ل أن تكون مقاطعة المشتى غربي بعرین تعود باسمھا الحالي ولعلھ أن المحتم. على طریق حماة طرابلس

  ).البلد المنخفض(إلى نوع من نباة الحولة طیب الرائحة، او توریة في لفظ الحولة ) اللذیذ(
2  YAQOUT, II, p. 366 . ،ال یقدم لي سترانجLE STRANGE, p. 455ومن ھنا نعتقد . ، النص بالدقة المطلوبة

 Fourqlousالذي یربط األمر بمنطقة فوركلوس ) ١٦٤المرجع السابق، ص ( األخذ بطرح ھارتمن أنھ ال یمكن
  .Bet Proclisأو بیت بروكلیس 

3  APPIEN, de Bell. Syr., LVII. 
4  DIMASHQI, p. 202; LE STRANGE, p 356; IBN ESH-SHINA, p. 270. 
  . راجع الحقًا 5
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، أصبحت حمص Sampsigeram ١بعد ازدهارها في ظل ساللة سمسيغرام العربية
ملة تحت حكم أنطونين ، وبدأت بصك العDomitinرومانية تحت حكم دوميتيان 

على مرتبة هامة عندما حكمها ) ١٠٤ص (، وحازت Antonin le Pieux ٢التقي
  .٣.م. ق٢١٧، كبير كهنة معبد الشمس، وذلك سنة Elagabalالشاب إالغابال 

. استسلمت حمص دون مقاومة تذكر للقائد العربي خالد بن الوليد، وقد دفن فيها
سع، والمقدسي في القرن الذي يليه، كواحدة من ويذكرها اليعقوبي في القرن التا

مرت الحملة الصليبية األولى بعيداً عن المدينة، والفرنجة الذين . ٤أكبر مدن سورية
  .la Chamelle ٦ سموها منطقة الجمال٥لم يستولوا عليها أبداً

إذا كانت حمص تطغى على كل المدن المجاورة لها في المرحلة الرومانية، فإن 
كانت المنطقة تحوي عدة مدن .  يكن كذلك في األلفية الثانية قبل الميالداألمر لم

 التي استولى عليها الحثيون في عهد رعمسيس Qadeshهامة، أبرزها قادش 
على ) ١٠٥ص (، ولكن اسمها السامي تماماً يعود إلى حقبة اقدم، ويجب ٧الثاني

: لعمارنة بأشكال متنوعةيرد اسم قادش في لوائح تل ا. األرجح رده إلى األموريين
                                                

1  SCHÜRER, Gesch., I, p. 557 n. 2 . ،یقول ابن بطوطةIBN BATOUTA, I, p. 141 (LE 
STRANGE, p. 375)أن سكانھا من ساللة عربیة ممتازة ،.  

2  W. WROTH, Brit. Mus. Cat., Syria, p. LXIV . ،ینسب دیودونیھDIEUDONNÉ, Emèse, Rev. 
Num., 1906, p. 132إلى حمص عمالت تنسب عادة إلى ھیلیوبولیس؛ راجع أیضًا ، :L’aigle d’Antioche 

et les ateliers de Tyr et d’Emèse, Rev. Num., 1909, p. 458 
3  BENZINGER, dans PAULY-WISSOWA, Realenc. S. Emesa; HONIGMANN, no 205; 

LENORMANT, dans Dict. Des. Ant. De SAGLIO, s. Elagabalus ; Wadd., nos 2576-
2570 ; JULLIEN, Sinaï et Syrie, p. 186 et suiv. ;SACHAU, Reise in Syrien, p. 62 et 
suiv. ; R. DUSSAUD, Rev. Arch., 1897, I, p. 351 ; VAN BERCHEM, Voyage, I, P. 
164 et suiv.; VON DOMASZEWSKI, Die politisce Bedeutung der Religion von 

Emesa, dans Archiv für Religionswissench., 1908, p. 223. 
؛ LECLERQ, Dict. D’archéol. Chrét. Et de liturgie, s. Emésène:  راجع حول المرحلة المسیحیة 4

 .SOBERNHEIM, Encycl. De l’Islam, s. Hims et LE STRANGE, p: وحول المرحلة اإلسالمیة
353-357. 

5  HAGENMEYER, An. Gesta Franc., p. 422 note 43 
 GUILL. DE  TYR, VII, 14; XXI, 6 :“Emissa quae vulgo Camelaیقول غلیوم الصوري،   6

dicitur” . تعني عبارةvulgo أن كلمة Camelaإن ترجمة الحرف الحلقي ح .  مأخوذة من اللفظة العربیة حمص
إلى اللفظ )  لl(إن إضافة حرف ). Haleb(تصبح حلب ) Calep( شائع جدًا، مثًال كلب cبالحرف الالتیني 
راجع أدناه كفرسقل )  لl(وحول إضافة الحرف . یجاد لفظة وكأنھا خاصة بالمنطقةالمحلي غرضھ إ

Cafarsquel كفرسكل ،Cafaracel مقابل كفرعقا ،Kafr ‘Aqa . وربما لم یكن ھذا الحرف)lُیلفظ في )  ل
  .amirر ، ترجمة لكلمة أمیamiralالبدایة، أو كان لفظھ مخففًا جدًا، وھذا ما یفسر وجوده في كلمة أمیرال 

 .J(؛ یصحح ٦، ٢٤ من الخطأ، على ما نظن، اعتبار قادش ھذه ھي نفسھا الواردة في سفر صموئیل الثاني،  7
HALEVY, Mélanges de crit. Et d’hist., p. 31-32; MASPERO, Hist. anc., II, p. 731, 

note 2) ( استنادًا إلى)LXX .( قادش إلى دان إن المسار المتبع الذي ینطلق من الجنوب، منDan یثبت أن ،
  .، ولیست قادش التي تعنینا ھناNephtaliقادش المقصودة ھي قادش نفتالي 
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كيدشي : لعمارنة بأشكال متنوعةيرد اسم قادش في لوائح تل ا. رده إلى األموريين
Kidshi كيدشا ،Kidsha غيزا ،Gizza١، كينزا Kinza.  

لقد دارت بالقرب من هذه المدينة المعركة المشهورة بين الحثيين ورعمسيس الثاني، 
 ٢والتي ذكرتها النصوص الرسمية للفرعون، كما وردت أيضاً في قصيدة بنتاور

Pentaour.  
ريون بأن الفرعون نزل مع جيشه من الوادي العالي ال يشك علماء اآلثار المص

لنهر العاصي وتجاوز قادش دون أن يهتم باالستيالء عليها أو الحصول على 
ويفسر بريستد، بعد استشارة خبير عسكري إنكليزي، هذا الوضع . اعترافها به

 لهذا إنما. ٣بافتراضه أن جيش الحثيين كان مختبئاً خلف التل الذي تقوم عليه المدينة
التفسير خطأ واحد، وهو عدم وجود االرتفاع المطلوب في التل، كما برهنت 

يبدو لنا أنه ينسب مجاناً إلى رعمسيس وقادته خطة عسكرية . Pézardتنقيبات بيزار 
كان من الممكن تفسير الوضع بشكل أفضل، لو استطعنا القول أن فرعون . طفولية

لذي وصل إليه الفرعون بعد استطالع أوالً موقع المعركة ا: سلك خط الساحل
متهور بالتأكيد، ألنه كان على وشك الوقوع في كمين، ولكن ليس في زحف غير 

ألنه إذا كان يريد الوصول إلى الشمال، عليه التوجه شرق بحيرة حمص، . منطقي
 Wa‘rال إلى المنطقة الوعرة والمحفوفة بالمخاطر لجهة الغرب، إلى هذا الوعر 

  .ي ال يمكن لجيش عديده كبير أن يسلكهالمشهور الذ
طريق الساحل، معسكراً ) ١٠٦ص (بينما كان الجيش المصري، اآلتي برأينا عن 

، تقدم رعمسيس Blanche ٤جنوبي شبطونا، أي قلعة الحصن، كما ذكره بدقة بالنش
إذاً . دارت المعركة شمال غربي المدينة. الثاني مع طليعة من جيشه ليستطلع قادش

لفرعون طريقاً بقيت خرائط خطوط السير تعينها حتى في أيام سالطين سلك ا

                                                
1  WEBER, dans KNUDZTON, Die El-Amarna Tafeln, p. 1118 et suiv. 
  .MASPERO, Hist. anc., II, p. 320 et suiv:  ثمة سرد بكل المالبسات، والمراجع في 2
 ,A. MORET(، دراسة مفصلة للغایة اختصرھا بعنایة BREASTED, The Battle of Kadesh یقدم بریستد،  3

Des Clans aux Empires, p. 362(ونجدھا موجزة من قبل بریستد نفسھ في ، :Cambridge Ancient 
History, II, 1924, P. 142 . لعل الصعوبات التي تعترضنا في شرح ھذه المعركة یتم تجاوزھا في اإلصدار

  .M. KUENTZلناقد للنصوص المصریة المتعلق بھذه الموقعة الشھیرة، والذي یعده كیونتز ا
  )في النص الفرنسي (٩٣راجع سابقًا ص   4



 ٢٦٣

، قدس، لتلتقي في شمسين الطريق ٤ ، أقمار٣، العشرة٢طرابلس، عرقة: ١المماليك
تثبت هذه الطريق موقع قادش . المحاذية لوادي العاصي من الجنوب إلى الشمال

بية قدس، وهذا جنوبي بحيرة حمص، وسميت لزمن طويل بحيرة قادش، وبالعر
قدس بلد بالشام، قرب حمص، من : "يقول ياقوت. تقليد يؤكد قدم أهمية هذه المدينة

. ٥"وإليه تضاف بحيرة قدس، وقد ذكرت في موضعها. فتوح شرحبيل بن حسنة
 إلى اللبس الذي وقع فيه Gaudefroy-Demombynesولقد أشار غودفروا ديمومبين 

  .٦ نفتاليياقوت هنا، بين قدس قرب حمص وقدس
الذي بواسطته ) ١٠٧ص (يتم تأكيد موقع قادش جنوبي البحيرة من خالل العقد 

تنازل ريمون الثاني، كونت طرابلس، عن حصن األكراد لصالح فرسان االسبتالية 
. ”in piscaria Chamele (Emése) a Chades usque ad Resclausam“: ٧مع حق الصيد

 ليست غير السد Resclause آلخر، ألن وهكذا فإن البحيرة قد حددت من طرف
  .الواقع شمالي شرق البحيرة

                                                
1  QUATREMÈRE, Hist. des sultans mamlouks, II, 2, p. 92 (note) ; R. HARTMANN, 

ZDMG, 1916, p. 495-496 .من حملة على طرابلس متوجھًا إلى سلك األمیر قراجا نفس الخط خالل عودتھ 
تم استقاء ھذه المعلومات من النقوش . ١٢٠٧ تشرین الثاني ٢١دمشق، حیث توفي في قدس التابعة لحمص، في 
وھذه . SAUVAIRE, Descript. De Damas, II, p. 157: المحفورة على قبر ھذا األمیر في دمشق، راجع
 .R. CAGNAT, C. R. Acad., 1922, p: ت المسافات؛ راجعالطریق قدیمة كما تشھد على ذلك نصب عالما

31 
ھناك قبل عرقة جسر، وھو الجسر الواقع على نھر البارد، والمسمى جسر ) المرجع السابق( استنادًا إلى ھارتمان  2

  .أرطوسیة في رحلة قایتباي
 ,VAN BERCHEM: كبیر؛ راجع، التي عینھا ھارتمان، والواقعة شمالي جسر النھر الSha‘ra ھي قریة الشعرة  3

Voyage, I, p. 41 et II, p. 9.  
 ,VAN BERCHEM(ولقد فات فان برشم .  یبقى ھذا االسم مرتبطًا بجسر قمار، وھو ربما تحویر حدیث لھ 4

Voyage, I, p. 46 (وھو جسر القمر . تحدید موقعھ على خریطتھel-Qamar ١٨٦٠ على خریطة لبنان لعام.  
5  YAQOUT, IV, p. 39یاقوت : ؛ راجعYAQIUT, I, p. 516 وأبي الفدا ،ABOULFEDA, p. 40 ؛LE 

STRANGE, Palest., pp. 69-70 ؛BLOCHET, ROL, IX, p. 37 . وفي الحقیقة فإن قدس ھي على
 .IMAD ed-din, dans Abou Shama, Hist. or., IV, p‘(إن عماد الدین، أبي شامة . مسافة من البحیرة

  . بتعیین ھذه المحلة على ضفاف العاصي، وال مجال ھنا للتصحیح، على صواب)351
6  La Syrie, p. 20, note 4. 
7  Cart. Gén., I, p. 117; REY, Col. Fr., p. 371 (voir errata); RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 259  .

ن أ) .MOUFAZZAL, trad. BLOCHET, Patrol. Orient., XIV, p. 376 et suiv(یروي المفضل 
 ھجریة على عشرة مراكب للصیادین في بحیرة قدس، ونقلھا إلى الفرات حیث لعبت ٦٧١بیبرس استولى سنة 

  .Birahدورًا في الھجوم على البیرة 
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، المنطقة واكتشف جنوبي البحيرة التل ١٨٤٦، سنة Thomsonعندما زار طومسون 
، وعلى قمته بلدة صغيرة ومعبد يمتد منه النظر ١االصطناعي المسمى تل النبي مند

إن األعمدة واألسوار . ٢ديمةليشرف على كل البقعة، حدد فيها بدقة متناهية قادش الق
المتعددة التي تعود إلى الحقبة الرومانية والواقعة على سفح التل تدل على أن المدينة 

لقد بدا له . ٣كانت مزدهرة لزمن طويل، وعلى األرجح تحت اسم الذقية لبنان
  .الموقع ممتداً بين فرعي نهر العاصي المتصالن ببعضهما بواسطة قناة

 أدلى بفكرة تقول Tomkins؛ ولكن تومكنز ٤ وجهة نظر طومسونConderأكد كوندر 
، وانها لم تكن سوى ٥بضرورة البحث عن قادش على الجزيرة الواقعة في البحيرة

. تل في حقبة لم تكن فيها السدود موجودة، ومستوى المياه كان أدنى بشكل ملحوظ
أن "لفرضية، واقتنع ، تنقيبات في هذه الجزيرة ليتحقق من ا١٨٩٤بدأ غوتييه ،سنة 

مدينة قادش غير موجودة على جزيرة تل التين، وبالتالي من الممكن استنتاج 
النبي مند، وتحت انقاض الذقية لبنان يمكن العثور على ) ١٠٨ص (وجودها في تل 

  .٦"بقاياها
 المأسوف عليه موريس بيزار، يعاونه بروسيه، ٧إن التنقيبات التي قادها في حملتين

وعليه كانت المدينة، في زمن . بي مند أظهرت مدى عمق الطبقة الحثيةفي تل الن
  .رعمسيس الثاني، أعلى بنسبة قليلة جداً من السهل المحيط بها

ويبدو أنه في هذه المنطقة، ومباشرة إلى جنوبي بحيرة حمص، كانت هناك مدينتان 
ي زمن رعمسيس أوالً، قادش، وتحديداً ف. هيمنتا على التوالي الواحدة بعد األخرى

الثاني، حين كانت تشكل حصن الحثيين القوي، وابعد حصونهم جنوباً؛ ثم ربلة، 

                                                
أال یمكن أن یكون مند ھو منده الذي . وھذا غیر منطقي.  ما عساه یكون النبي مند؟ نقل الرحالة أن النبي مند ھو بنیامین 1

 .YAQOUT, IV, p. 291; LE STRANGE, p. 470: ه، راجعنجده في كفرمند
2  THOMSON, Bibl. Sacra, V, p. 689 et suiv.; cf. RITTER, Erdkunde, XVII, p. 1001 et 

suiv. 
3  W. WROTH, Brit. Mus. Cat., Syria, p. LXXVIII. 
4  CONDER, Kadesh of the Hittites, Athenaeum, 21 mai 1881 et Special papers, 1881, p. 

135-154; Cades on Orontes, Palest. Expl. Fund, Quart. Statem., 1883, p. 100-102. 
5  TOMKINS, Kadesh on Orontes, Palest. Expl. Fund. QUART. Statem., 1882, p. 47-50. 
6  J. E. GAUTIER, Comptes rendus, Acad. des Inscript., 1895, p. 464 .ھذه الحفریات أن أثبتت 

  .الجزیرة كانت مأھولة، ال سیما، في العصر البرونزي
؛ أما بالنسبة للحملة الثانیة فإنھا لن تتأخر عن Syria, 1922, p. 89 في ١٩٢١ نشرت فقط حملة التنقیب األولى سنة  7

  .الصدور
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وكانت قادش في الحقبة . األعلى من قادش، في زمن حزقيال ونخاو ونبوخذنصر
  .الرومانية تعرف باسم الذقية لبنان

 وقطنة Tnipوفي مكان غير بعيد عن حمص وقادش، يجدر بنا موضعة تونيب 
Qatana١ وتونانات Tounanatوذلك نظراً الرتباطها الدائم بقادش ،.  

 على طبعة لوائح تل Otto Weberنقرأ في المالحظات النقدية التي أضافها أوتو فيبر 
 تعقيباً على الفرضيات التي أثارها تحديد Knudtzonالعمارنة التي أنجزها كنوتزون 

لتغافل عن الموقع الذي يناسب فما من فرضية تفرض نفسها، ألنه تم ا. ٢موقع قطنة
 الواقعة على الضفة الشرقية Qatiné ou Qotiné ٣أكثر من غيره، إنه بلدة قطينة

الحظنا، عند . لبحيرة حمص، على مسافة ساعتين سيراً على األقدام من هذه المدينة
وثمة . انها قائمة على أبنية قديمة) ١٠٩ص (، ١٨٩٦مرورنا في هذه البلدة سنة 

  . يبدو اصطناعياً يستحق الدراسةتل مجاور
، Tinnab ٤قارنا باألولى تيناب. ثمة ترابط متكرر بين تونيب وقطنة في النصوص

بالقرب من حلب؛ لكن هناك أيضاً نصاً يحدد أن تونيب كانت على بعد يومين من 
. ٥ التي يجب موضعتها بالقرب من حلب، وربما ناحية خلقيسNukhashsheنوخاشي 

إن خريطة هيئة . ٦ر وينكلر إلى موضعة تونيب في بعلبك هيليوبوليسدفع هذا األم
فهي تذكر، في الواقع، شرقي الرستن . تسمح باقتراح مكان مغاير) ١٩٢٠(األركان 

 Dounib، وهي لفظة تركية لكلمة دونيب Dounipéوجنوبي سلمية، بلدة تدعى دونيبه 
وعلى بعد بضعة . لقديمة اTounip المطابقة لكلمة تونيب Douneibéأو دونيبه 

إن . ١ آثاراً تعود للحقبة الحثية٧كلمترات جنوبي غربي هذه النقطة، نجد في المشرفة
                                                

 Monuments et Mémoires, Piot, t. XXV, p. 133:  إن التحدید الذي سنورده ال حقًا سبق لنا أن اقترحناه في 1
et suiv. 

2  WEBER, op. cit., p. 1107 et suiv. 
 Qattiné ،VAN؛ غالبًا ما تكتب Revue archéol., 1897, I, p. 353:  لقد سجلنا اللفظ المحلي لالسم في 3

BERCHEM, Voyage, I, p. 47 et cartes de Kiepert ؛ ولكن ھارتمان یكتبھاQatine ،
HARTMANN, ZDPV, XXIII, p. 8.  

4  Cité par YAQOUT, I, p. 876 ; LE STRANGE, p. 546 . ھذا التعیین وضعھ نولدكھNOELDEKE, 
Zeitschrift für Assyr., 1876, p. 10 et suiv.وقبلھ ماسبیرو في ، :MASPERO, Hist. anc., II, p. 

190 
5  WEBER, op. cit., p. 1123 et suiv. 
6  H. WINCKLER, Mitt. Vorderasiat. Gesellschaft, 1896, p. 207. 
7  VAN BERCHEM, Voyage, I, p. 166 et suiv.; M. HARTANN, ZDPV, XXIII, p. 122 ; 

RONZEVALLE, Notes, p. 241 (importante monographie) ؛ خالل أبحاثھ في المشرفة التي
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م، ليس غير ١٥المعسكر الفسيح المحصن بسور عرضه كلم، وارتفاعه يصل إلى 
  .كركميش: سور المدينة الداخلية

ية الثانية ق م، إن أبحاث دو مسنيل دو بويسون وضعته أمام حضارة تعود إلى األلف
فتأثير . إن القطع الخزفية التي اكتشفها تعكس تأثيرين. حيث كان للحثيين تأثير أكيد

يظهر في األواني الخزفية غير المزخرفة، والتي ) بالد ما بين النهرين(الشرق 
بدون مقبض؛ والتأثير الفينيقي الفلسطيني، وبشكل غير مباشر القبرصي، يظهر في 

  .الزخرفة الملونة
التي ) ١١٠ص  (٢يبقى علينا أن نحدد، من بين هذه المدن الثالث، موضع تونانات

، بلدة في منطقة حمص، Tanouniyaنحددها في تانونيا . لم تعالجها أي فرضية
 كلم تقريباً غربي ١٢، على بعد Tennounéإنها، بداهة، تنونه . ٣ذكرها ياقوت

 بالترتيب الجغرافي ملك  تذكر٥نالحظ أن إحدى لوائح تل العمارنة. ٤حمص
  .، ملك تونانات)Sheizarشيزر  (Zinzar، ملك زينزار Niiنوخاشي، ملك نيي 

 التي اقترح غارستنغ مطابقتها مع Abzuوأشير في المنطقة نفسها إلى مدينة أبزو 
قد يكون هذا األمر هاما، من وجهة نظر تاريخية ولفظية؛ إنما يبدو لنا من . ٦حمص

أبزو هي تل بيسي الحالية شمالي حمص، حيث نعثر على آثار األرجح أن نعتبر 
  .كثيرة

حمص نفسها، : ثمة موقعان في مقاطعة حمص ال يرد ذكرهما في األزمنة القديمة
 القديمة، والرستن التي تحافظ على االسم Hadrak ٧حيث يمكننا العثور على حادراك

الحظ سترابون أن . ٨ الذي فرضه سلوكس نيكاتورAréthuseاليوناني أريتوز 

                                                                                                                        
، على Tell Denibé موقع تل دنیبھ M. du Mesnil du Buissonستنشر قریبًا حدد دومسنیل دو بویسون 

  .مسافة أقرب إلى طریق حمص سلمیة مما تعینھا خریطة ھیئة األركان
 .CLERMONT GANNEAU, Recueil. D’arch:  المقصود تحدیدًا ھو رأس حدد طرازه كلیرمون غانو 1

Or., II, p. 26; cf. RONZEVALLE, L. C.  
2  WEBER, op. cit., p. 1117 . اسم المدینة في البدایة كینانات برزKinanat.  
3  YAQOUT, I, p. 881; LE STRANGE, p. 544. 

: ، وكتابة اسمھا استنادًا إلى سالنامة، راجع)١٩٢٠( تم تعیین موضعھا استنادًا إلى خریطة ھیئة األركان  4
HARTMANN, ZDPV, XXIII, P. 10  

5  KNUDTZON, op. cit., n 53, I. 41-43. 
6  Journal of Egyptian Archaeology, 1925, p. 23 et suiv.; cf. Syria, 1925, p. 200. 
  ).النص الفرنسي (١٠٣ سابقًا ص  راجع 7
8  APPIEN, de rebus syr., LVII. 
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المنطقة الواقعة حنوبي أفاميا يسكنها على األخص عرب رحل يصبحون أكثر 
وذكر في هذا . ١تحضراً كلما اقتربوا من سورية، واصبحوا يشكلون حكماً منظماً

السياق سمسيغرام ملك حمص الذي كان يفضل البقاء في الرستن حيث يسيطر على 
  .٢ممر العاصي

 ٣أرمينيا): ١١١ص ( محيط حمص األمكنة اآلتية ال نعلم أين نموضع في
Armenia٤، بيتغاال Bethgaala٥ماليس مع الدير، بيتم Bethmamalis.  

ذكر الكتاب المسلمون بلدات عدة في محيط حمص، نعثر على بعضها على خريطة 
 التي موضعها ياقوت على بعد ميلين جنوبي Abil، مثل آبل )١٩٢٠(هيئة األركان 

 ٨، وبقتاتيسKafar Takis ٧وفي المنطقة نفسها تتموضع كفر تاكيس؛ ٦المدينة
Baqtatis٩، وغانية Ghaniya وحاووط ،Haout هذا إن لم تعتبر تابعة لمنطقة ،

 بين دير الفرديس وتاليف جنوبي غربي حماة، Harbnafsa ١١، وحرب نفسا١٠جبلة
 Kafr ١٥، وكفرنغدIrnas‘ ١٤، وعرناسNa‘im ١٣ في جوار نعيمHasmak ١٢وحسماك

Naghd أما المشعر ،el-Mash‘ar على بعد نصف يوم جنوبي حمص، والتي هدمت 
، المشار إليها في الخرائط في نقطة حيث ١، فهي شمسين١٦في القرن الثاني عشر

                                                
1  STRABON, XVI, 2, 11. 
2  Ibid., et XVI, 2, I, 10; cf. PAULY-WISSOWA, s. Samsigramos. Pour Aréthuse, voir 

benzinger, dans PAULY-WISSOWA, s. v., n 10 ; HONIGMANN, N 65 ; LE 
STRANGE, p. 519-520 ; DIMASHQI, trad. Mehren, p. 107 ; KEMAL EDDIN, 

BLOCHET, ROL, III, p. 563. 
3  HONIGMANN, n. 72. 
4  Ibid., n. 111.  
5  Ibid., n. 112 .یمكن تقریبھا من دیر معال بین حمص وحماة.  
6  YAQOUT, I,  p. 57; LE STRANGE, p. 381  
7  YAQOUT, IV, p. 287; LE STRANGE, p. 473 . ال یمكن التفكیر باعتبار الموقع ھو تخسیسTakhsis ،

  .HARTMANN, ZDPV, XXIII, p. 124-125جنوبي حماة، 
8  YAQOUT, I,  p. 700; LE STRANGE, p. 415  
9  YAQOUT, III,  p. 769; LE STRANGE, p. 441 .ربما ھي غانیة على العاصي، غربي تل بیسي.  

10  YAQOUT, II,  p. 365; LE STRANGE, p. 451  
11  YAQOUT, II,  p. 233; LE STRANGE, p. 448 . ال یمكن االعتماد على)HARTMANN, ZDPV, 

XXIII, p. 22 (وبي غربي تقع األولى التي أضرت بھا سكة الحدید جن. وھو یشتق حرب نفسا من حربنوش
  .حماة

12  HARTMANN, ZDPV, XXIII, p. 18.  
 LE STRANGE, p. 352; DIMASHQI, p. 208: ھي بالقرب من بحیرة حمص، ذكرھا مع البقیعة  13
14  YAQOUT, III,  p. 656; LE STRANGE, p. 458  
15  YAQOUT, IV,  p. 292; LE STRANGE, p. 471  
16  IBN DJOUBEIR, p. 260; LE STR., p. 505  
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وذكرت تارين . الطريق اآلتية من الساحل الطرابلسي تقطع طريق حمص دمشق
، ويمكن موضعة ٢بين قلعة الحصن وحمص في نقشين عربيين في طرابلس

 أبعد إلى جهة الغرب، في تل الترمس جنوبي شرق برج Tourmousan ٣ترموسان
  .صافيتا

 أو Paradisosما زلنا نعتقد أنه ال يمكن موضعة براديزوس ) ١١٢ص (
 ال في ربلة وال في جوسية الخراب، بل في جوسية Triparadisosتريبراديزوس 

إن جوسية الخراب ليست، كما . لمجاورة اZerra‘a ٤الجديدة، أو في بلدة زراعة
اعترض مارتن هارتمن، عند استئنافه . ٥ المشهورBa‘antalأشرنا، إالّ دير بعنتل 

هذا البحث، على تحديد سترابون لبراديزوس قرب نبع العاصي، ألن نبع مار 
مارون كان محدداً، ومن جهة أخرى فإن النصب التذكاري لقاموع الهرمل، بما فيه 

هذا التحليل أقل اقناعاً . ٦د الصيد، يؤكد أنه هناك كان موقع براديزوسمن مشاه
تظهر قصص الصيد على قاموع الهرمل على : ألنه يرتكز على معلومة خاطئة

ومن جهة . أساس أنه نصب تذكاري للموتى، ال للداللة على أن المكان ملتقى للصيد
فثمة مجال . ٧العاصيأخرى، كان يجب تصنيف نبع مار مارون بوصفه أحد منابع 

لنأخذ بعين االعتبار الينابيع المتدفقة من الجوسية ومن زراعة، ولقد ذكرها ياقوت، 
  .٨وكانت تستخدم قديماً لتغذية حمص

ال . أعدنا دراسة ينابيع العاصي مع استرابون، وهذه هي النتيجة التي توصلنا إليها
أوالً، : عات من المياه المتدفقةيعتبر سترابون أنه يوجد ثالثة ينابيع، بل ثالث مجمو

تلك المتدفقة من الجبل، ثانياً تلك المتدفقة من السهل، وأخيراً تلك المتدفقة من السور 

                                                                                                                        
1  MOQADDASI, p. 190; LE STR., p. 535  
2  CIA, IIE  partie, SOBERNHEIM, Syrie, 1re sect., p. 28-30.  
3  YAQOUT, I,  p. 844; LE STRANGE, p. 517.  
4  Revue archéol., 1898, II, p. 113 et suiv. . الجوسیة فوق كرك ) ١٠٠مرجع سابق، ص (یذكر الدمشقي

 أو Maurikoupolisموریكوبولیس ) HONIGMANN, n 186(على اسم آخر للجوسیة عثر ھونیغمان . نوح
 .HONIGMANN, n. 356: راجع. Markoupolisماركوبولیس 

على نص یاقوت ونص ) Voyage au Safa, p. 28, n. 1 et p. 215( یجب إضافة النص السریاني الوارد في  5
 HONIGMANN, n. 88: راجع أیضًا). Rev. arch., 1898, II, p. 114-115(أسامة المذكور في 

6  MARTIN HARTMANN, ZDPV, 1900,p. 117-119. 
7  STRABON, XVI, 2, 19. 
8  Revue archéol., l. cit. 
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يبدو لنا هذا السور المصري، الذي بقي لغزاً، مطابقاً مع السد الكبير . ١المصري
  .الذي باحتجازه مياه العاصي يشكل بحيرة حمص) ١١٣ص (

للمياه بأن تفيض عنه عند امتالء البحيرة؛ فالمياه ال تصل أبداً إلى ال يسمح هذا السد 
مستوى ارتفاع السد، بل هي تفور وتتدفق بقوة من جدار السد مشكلة عدة ينابيع 

ينبع هذا النهر من سد : "وهذا ما عبر عنه بوضوح ابن واصل عندما قال. فوارة
، إذا ما اعتبرنا أن السد ؛ وبهذا يؤكد وجهة نظر سترابون٢"يقع قرب بحيرة قدس

  .المصري ليس غير السد نفسه
كان سائداً بين الجغرافيين العرب االعتقاد بفكرة نشوء النهر من هذا السد، لدرجة 

-elجعلتهم يعطون اسماً جديداً للنهر انطالقاً من هذا الموقع، فصار نهر الميماس 

Mimas ou el-Maimas ٣حمص هو نهر العاصي عند خروجه من بحيرة.  
، فإن هذا االسم يعود بأصله إلى ٤"كتاب األغاني"وإذا ما استندنا إلى نص من 

نستنتج مما سبق، أن . ميماس، وهو اسم يحمله مكان للتسلية يقصده أهل حمص
إنما (سكان حمص كانوا يمارسون قديماً، في موقع غير محدد على ضفاف النهر 

 تقام دائماً قرب المياه، وهي المعروفة ، احتفاالت دينية)يقع بين المدينة والبحيرة
  .Maïoumas ٥باسم ميوماس

وهكذا فإن العاصي الذي ينبع بين سلسلتي جبال لبنان، يختفي ليعود ويظهر باسم 
وهذا االعتقاد الذي نجده عند الجغرافيين العرب قديم جداً؛ وقد عبر عنه . آخر

م أيضاً لنهر العاصي، الذي ، األسم القديTyphonاسترابون من خالل اسطورة تيفون 
  .٦يختفي في األرض ليعود ويظهر في مكان بعيد

                                                
1  STRABON, XVI, 2, 19. 
 .QUATREMÈRE, Hist. sultans mamlouks, I, 2, p. 264:  مذكور في 2
3  YAQOUT, I,  p. 233, et III, p. 588; LE STRANGE, p. 59 
 .A. FISCHER, ZDMG, 1906, p. 246, n. 1:  مذكور في 4
 CLERMONT-GANNEAU, Recueil d’archéol. Orient., IV, p. 339 et:  راجع حول ھذه األعیاد 5

suiv.; DREXLER, dans ROSCHIER, Lexikon, s. v.; Fr. CUMONT, Les religions 
orientales, 2e édition, p. 163 . إن بحث ولھوزن)WELLHAUSEN, ZDMG, 1906, p. 245 (

  .القاضي باشتقاق اسم سھل ماسیاس، من ھنا، غیر جدیر باالھتمام
 Monuments et: لسترابون" الحائط المصري" لقد أوضحنا ھذه الدالالت، تحت عنوان سد بحیرة حمص و 6

mémoires Piot, t. XXV, p. 133 .لي لھذه البحیرة فيقام بروسیھ بوضع وصف تفصی :L. BROSSÉ, 
La digue du lac de Homs, dans Syria, 1923, p. 234.  
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وبما أن هذا السد كان موضوعاً ألساطير منتشرة منذ الحقبة اليونانية، ) ١١٤ص (
نسبه التلمود خطًأ إلى لقد . ففي ذلك تأكيد على أنه يعود إلى زمن قديم جداً

. ٢د أن تاريخه يعود إلى اإلسكندر الكبير أما أبو الفدا فيعتق،Dioclétien ١ديوكلتيان
وإذا اعتمدنا تعييننا له بالسور المصري الذي ورد عند سترابون، يكون بناؤه أقدم 

وعند دراسة هذا السد، كان غوتييه قد استنتج أنه مغرق في . مما سبق الكالم بكثير
ين، بفعل عدم ، وفسر تكوين الطبقات التي تقوم عليها الجزيرة المسماة تل الت٣القدم

وفي الواقع، . صيانة السد لفترات طويلة، وحيث مياه البحيرة كانت تنخفض كثيراً
يمكن أن يعود تاريخ البحيرة إلى األلفية الثانية ق م، بينما استمرت الجزيرة مأهولة 
في هذه المرحلة، ألنه يجب مالحظة أن عمق البحيرة يبلغ ثالثة أمتار، بينما السور 

يز لطبيعة الحصون من النمط الحثي، ليس إالّ على ارتفاع متر واحد الدائري المم
  .عن المستوى الحالي

عندما موضع مارتن هارتمن تريبارديزوس حول قاموع الهرمل، بدل أيضاً موضع 
الذقية لبنان وحددها في الجوسية؛ ولكنه ال يقول تحت أي اسم يصنف الخرائب 

ب كانت ما تزال هامة جداً عندما رآها الرومانية في تل النبي مند، وهي خرائ
إن خطأ العالم المستعرب سببه أنه لم . طومسون، وفرن الكلس فيها ما يزال يعمل

األولى تؤمن المواصالت من . يالحظ أن هناك طريقين تصالن حمص ببعلبك
 نحو تل النبي Ardjounبلدات الضفة الشرقية لبحيرة حمص، وتتوجه من أرجون 

 لبنان، ثم تتجه نحو الجنوب، حيث تقطع للمرة الثانية نهر العاصي مند، اي الذقية
إنها طريق خطوط السير الرومانية، كما تؤكده نصب عالمات المسافات . في ربلة

 Emèseتصل حمص ) ١١٥ص (؛ هذه الطريق ٤على الطرق الموجودة في أرجون
قدت الذقية وعندما ف.  دون المرور بالجوسية وتريبراديزوسHéliopolisببعلبك 

                                                
1  NEUBAUER, Géog. Du Talmud, p. 24 et 29; HONIGMANN, no 161. 
2  LE STRANGE, Palest., p. 170. 
3  GAUTIER, Comptes rendus Acad., 1895, p. 446. 
4  PERDRIZET et FOSSEY, Bulletin de corresp. Hellénique, 1897, p. 67 ; H. LAMMENS, 

Musée Belge, 1902, p. 32 ; P. THOMSON, Die röm, Meillensteine, p. 21 ; R. 
CAGNAT, Comptes rendus Acad. des  Inscr., 1922, p. 31 ; cf. Syria, 1922, p. 169 . حول

 ,M. HARTMANN, ZDPV: ، راجعArdjoun‘ ، ولیس عرجونArdjounالكتابة الصحیحة آلسم أرجون 
XXIII, p. 9.  
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لبنان كل أهمية، فإن االنعطاف للوصول إلى جنوب البحيرة لم يعد له أي هدف، 
  .١وصار يتم اعتماد الطريق المباشرة التي تمر بالقصير والجوسية

، Liftaya ولنعلم، على سبيل الذكرى، أنه تم اقتراح موضعة الذقية لبنان في لفتايا 
  .٢ تحتفظ بآثار مسيحيةهذه البلدة الصغيرة غربي البحيرة التي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .Revue archéol., 1908, I, p. 120:  راجع حول ھذه الطریق 1
2  VAN KASTEREN, Liftaja, ZDPV, XVI, p. 171 et suiv.; cf. Revue archéol., 1907, I, p. 

355 et suiv. 
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  كونتية طرابلس -٢
  ١٣١ و١٢ يف القرنني املستعمرات الفرجنية يف سورية

 E. G. REYإميانويل غوييّوم راي 

  مدخل
استوقفتني في سياق رحالتي في سورية واقعة تهم تاريخ أوروبا عموماً ) ص أ(

  .ليبيون إلى الشرقروح التنظيم السياسي الذي حمله الص: ٢وتاريخنا خصوصاً
فالوثائق .  كيف تم نقل المجتمع اإلقطاعي إلى سورية٣"دستور القدس"يفيدنا 

 تشكل شواهد Sisوالعهود الصادرة عن دواوين القدس وطرابلس وأنطاكية وسيس 
ال تدحض ومثيرة بشكل فريد في معاينتها، وإنها، بإضافتها إلى ما يقدمه المؤلفون 

. ديدة على المشروع القومي والعريق الذي قام به آباؤناالشرقيون، تلقي أضواء ج
وبينما كنت أفتش في هذه المحفوظات كنت ازداد اقتناعاً كل يوم، مع الكونت بونيو 

Beugnot بإن معرفة الميدان ضرورية جداً لمن يبغي الشروع في دراسة ،
  .المستعمرات الالتينية في الشرق

 مكتوبة على األرض بالصروح العسكرية إن السيطرة الفرنجية على هذا البلد
  .والدينية التي تحمل طابع المجتمع والزمان معاً

تبرر دراسة سورية الجغرافية واألركيولوجية التصور السياسي للقادة ) ص ب(
فحيثما تجول الرحالة يعثر بفائق الدهشة على بينة . وتتفق مع الوثائق الدبلوماسية
  . مةبكماء، ولكنها حية، لوحدة المه

 سنة من الدراسة، ٢٣، واليوم بعد مضي ١٨٥٩شرعت في هذا البحث في العام 
وبعد الجمع بين ما رأيته وما قرأته، أقتنعت بأن تاريخ السيطرة الفرنجية في سورية 

  .هو واحد من أهم مواضيع البحث لمن يهمه مصير بلده

                                                
 ..E.-G. Rey, Les Colonies franques de Syrie aux XII et XIII siècles, Paris, 1883: المرجع 1
 ).المترجم(تاریخ فرنسا  2
 ).المترجم(، "دستور القدس" بعبارة Assises de Jérusalemفضلنا ترجمة عبارة  3
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ان موجوداً؛ ومن ولكم هي جذابة عملية بعث الماضي، فبما نعرفه نعيد إحياء ما ك
  .ثم منه نستنتج ما ال يزال غامضاً، وبذلك نعيد بناء حياة ومؤسسات المجتمع

فمن المستحيل الظن أنه يكفي . لم تكن الحروب الصليبية بمعناها الفعلي مجرد حدث
  .خطاب منمق لكاهن ما، أو توبة سيد نبيل ما، إلثارة هذه الحمالت الهائلة

وأنضجه طويالً قادة أفذاذ وحيويون، هذه الحركة هي إنها حركة لرأي محصه جداً 
التي وجهت ذات يوم هذه الجموع المسلحة نحو الشرق، في وقت كانت فيه فكرة 

  .الفتح متوفرة عند األوائل وعززتها فكرة التنظيم
، )ص ج(لم تتوقف أبداً منذ العصور القديمة العالقات التجارية بين الغرب وسورية 

ينقلها تجار مدن : لشرقية موضع طلب كبير في السوق األوروبيةوكانت المنتجات ا
المتوسط البحرية وتنتشر في أوروبا فتعمم الفكرة عن الترف اآلسيوي الذي كان 

  .يغوي العالم اإلقطاعي، ويدفع بالتجارة إلى المزيد من التوسع
روب من الممكن، بل يجب، اعتبار فتح النورمان لصقلية بمثابة نقطة انطالق الح

  .الصليبية وخطوتها األولى
 ورفاقه تأثيراً حاسماً على روح األمم Robert Guiscardخلق نجاح روبير جيسكار 
وعليه، يمكن بشيء من الجرأة االستيالء على أراضٍ . التي انبعثت في المتوسط
 Henry deوأخيراً، على غرار هنري دو بورغونيى . جديدة، وإقامة ممالك فيها

Bourgogneكن من أجل هذا الغرض اختيار بالد غناها مضرب المثل، ألن  يم
  .النورمان يغتنون وهم يصبحون في نفس اآلن ملوكاً

وكانت الفكرة الدينية قديمة العهد ترعاها عادة الحج إلى األراضي المقدسة التي لم 
  .تنقطع طيلة العصور الوسطى

ك السالجقة احتلوا نيقيا فاألترا. لقد تم بعناية اختيار توقيت مثل هذا المشروع
Nicée وأجج ظهورهم مخاوف أوروبا التي كانت ترى مسبقاً مالمح فتح إسالمي ،
  .جديد

كانت آسيا الغربية، على غرار أوروبا، ) ص د(على أثر سقوط ساللة العباسيين، 
وفقدت سلطة الخليفة المدافعين الخلص . غارقة في أهوال الفوضى والحرب األهلية

. Oxusأحاط االستبداد نفسه بالعبيد يتم شراؤهم على ضفاف أوكسوس عنها عندما 
وانقسمت السلطة الروحية نفسها، فبتنا نرى خمسة خلفاء يدعون معاً لقب أمير 
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ووسط هذه الفوضى العارمة لم يتأخر األمراء، حكام المقاطعات، عن . المؤمنين
يستولي عليها، بحيث اعتبار أنفسهم مستقلين؛ وانتهت السلطة بيد من عرف كيف 

  .كانت السالالت الحاكمة تتوالى بسرعة مدهشة
  

كانت حال األمور هذه مالئمة تماماً لتسهيل استقرار الفرنجة في المناطق التي 
  .١صمموا على فتحها

إن قيام مملكة القدس وإمارات إنطاكية والرها وطرابلس نتيجة لهذه الحركة 
  .الصليبية العظيمة

طة الحملة قد تم إعدادها بمهارة قبل انطالقها في العام يبدو أن خ) ص هـ(
االستناد إلى اإلمبراطورية البيزنطية لزعزعة : ؛ وها هو مخَطّطها باختصار١٠٩٦

الدولة اإلسالمية في آسيا الصغرى، واالندفاع بمساعدتها قدر اإلمكان داخل البالد 
  . بقوة السالحثم االتجاه نحو طوروس، وفتح الطريق من هناك إلى فلسطين

ومن ذلك تأسيس إمارة الرها، كما حصل، واالستيالء على كل سورية، مع قسم من 
Arabie Pétrée ؛ لتصبح بذلك صحراء تدمر حاجزاً بين دول خلفاء بغداد

 عن مصر فتقسم ٢والمستعمرات الفرنجية التي من شأنها بذلك أن تفصل عربستان
ى محمية بحدود طبيعية بوجه جهود ضخامة القدرة اإلسالمية إلى قسمين وتبق

  .المسلمين
ولقد جاء مسير القوات المسيحية والمساعدات التي قدمها اإلمبراطور البيزنطي 
لتعزز ما نعرفه عن الخطة العسكرية التي لم يكن نشوء اإلمارات المسيحية غير 

  .ترجمتها السياسية

                                                
ما كادت اإلمارات الالتینیة تنشأ حتى صار البعض من األتابك واألمراء یطلبون العون من الفاتحین الجدد، والمقطع  1

لكمال الدین، والمتعلق بموت ألب أرسالن، یبین كیف كان وضع الفرنجة منذ العام " تاریخ حلب"أخوذ من اآلتي الم
ومن العجائب أن یخطب الملوك لحلب فال یوجد من یرغب فیھا، وال یمكنھ ذب الفرنج عنھا، وكان : " في سوریة١١١٤

  .٢٦٢، ص "م ما ھم فیھالسبب في ذلك أن المقدمین كانوا یریدون بقاء الفرنج لیثبت علیھ
 كان روجیھ ١١١٥وفي العام .  متحالفین مع األمراء المسلمینEdesseھكذا كنا نجد دومًا أمراء أنطاكیة وكونت الرھا 

 استدعى سكان حلب مرارًا الفرنجة لنجدة مدینتھم ١١١٩ والعام ١١١٦ثم بین العام . أنطاكیة حلیفًا مع الغازي ابن أرتق
 .بین األمراء المسلمین الذین یتنازعون من أجل االستیالء علیھاالمھددة بالمنافسة 

 ).المترجم(المقصود المشرق العربي،  2
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اب المشجعة على إن دراسة المؤسسات التي حكمت هذه اإلمارات ودراسة األسب
 واألرمن، رومنشوئها وتطورها وسط شعوب شرقية من شتى أصناف السوريين وال

  .بدت لي موضوعاً جديداً غرضه ردم واحدة من ثغرات تاريخ الصليبيين
لقد اقتصرت الدراسة حتى اآلن على وجهة النظر الغربية البحت، واإلهمال الكبير 

  .ن والعرب في المؤسسات التي تشغلنالعبه السوريو)  ص و(للدور الهام الذي 
 والمسلمين تأثير هائل روملقد كان للعنصر المحلي، وكذلك للعالقات الثابتة مع ال

  .على مجتمع اإلمارات الفرنجية
سأبذل جهدي في هذا البحث لتحاشي هذه العقبة، ألنه ال يمكن، برأيي، رسم صورة 

در الشرقية التي من شأنها أن تنير أمينة عن هذه المستعمرات دون االستعانة بالمصا
  .جملة من نقاط ما تزال غامضة

ما تزال الجغرافيا التاريخية لسورية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
موضوعاً ينتظر دراسته؛ ولهذا اعتبرت من واجبي أن أخصص له القسم الثاني من 

مطلوب ردمها في هذا الكتاب، دونما أن أصرف النظر عن العديد من الثغرات ال
 -هذا الفصل، وذلك كتتمة طبيعية للبحث في مجتمع اإلمارات الالتينية الفرنجي

  .السوري
 ألني على علم بأن Ordre Teutoniqueلقد أغفلت في عملي دور فرسان التوتون 

هانز بروتز . دورهم في األرض المقدسة هو اآلن موضع دراسة خاصة يقوم بها د
Dr Hans Prutzستخدم الكثير من الوثائق التي جمعها، ومعظمها غير  الذي سي

  . منشور بعد
  

  نبالء الالتني: الفصل األول
ما أن أصبح الفرنجة أسياد سورية حتى تقبل أهل البالد بسهولة كبيرة ) ١ص (

المؤسسات االقطاعية التي لم يكن فيها بنظرهم جديد وال شاذ؛ وهذا ما يفسر سهولة 
  .ليبية التي شكلت المستعمرات المسيحية في الشرقتجذر شتى اإلمارات الص

وسرعان ما تأسست االقطاعية فيها بعد الفتح، وأنتجت أصفى نموذجين لنظام الحكم 
  .هذا في مملكتي القدس وقبرص
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كان التشريع االقطاعي في المقاطعات الفرنجية في سورية أرقى من التشريع 
  .ن وجوههاالقطاعي في أهم بلدان أوروبا، في العديد م

سبق وقلت في مكان آخر أنه يدهشنا في في دراسة اآلثار التي تركتها ) ٢ص (
قام هذا التنظيم في . ١السيطرة الالتينية وجود تنظيم سياسي تم تصوره بقوة ومهارة

وسط سكان يتكونون من أوروبيين وشرقيين من شتى األعراق، وتوصل إلى 
  .تأسيس دولة على شيء من المجد

ية االعتراف بأن النبالء الفرنجة الذين استقروا في سورية كانوا على علينا بدا
  .العموم أكثر ثقافة وحكمة وتبصراً مما كان يعتقد حتى اليوم

لم يكن الالتين والسوريون يعيشون بتفاهم في األرياف والمدن فحسب، بل أيضاً في 
  .صفوف الجيوش المسيحية

أحسن مأثرة في " دستور القدس"نا في إن هؤالء الرجال أنفسهم الذين تركوا ل
التشريع االقطاعي في العصر الوسيط، وهي مأثرة متكيفة مع مخاطر حال حرب 
دائمة، عرفوا في نفس اآلن كيف يحترمون العالقات المحلية التي كانت تحكم، في 
زمن األباطرة اليونان وفي زمن العرب، سكان سورية، والتي كان لها، باحتكاكها 

يع الغربي الذي أتى به الفرنجة، دور كبير في ترسيخ تقاليد ودستور كل مع التشر
  .٢إمارة

لقد حل اآلن كبار االقطاعيين محل األمراء؛ وكان االقطاعيون على خالف مراتبهم 
والمرتبطون ببعضهم تبعاً للهرمية اإلقطاعية يسهرون على أمن السكان الريفيين 

  .  في إقطاعاتهمالقائمين بالعمل الزراعي أو المقيمين
وكان لكل من االقطاعيين الكبار الحائزين على إمارة أو بارونية كبيرة في ) ٣ص (

 maréchal وماريشال connétable مجلس خاص يتكون من كونستابل ٣المملكة
 ومسؤول الديوان bouteiller وساقsénéchal  وسينيشال bailliوأمين صندوق 

chancelier.  

                                                
 .Essai sur la domination française en Syrie au temps des croisades, p. 17: راجع 1
 Cod. Dipl. T. I, p. 286; Ibid. No 45, p. 46; Assises de Jérusalem, t. I, p. 642; Assises: راجع 2

d’Antioche. 
 .Familles d’outre-mer, de la page 649 à la page 662: راجع 3
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كانوا يقيمون في إقطاعاتهم؛ والبعض منهم، ال سيما من يحتل معظم هؤالء األسياد 
المسؤوليات الكبرى المذكورة أعاله، مع حيازتهم األمالك الكبرى، يبدو أنهم أقاموا 

  ...في المدن الرئيسية
، رونشيرول Puy-Laurentلوران -كان يستقر في طرابلس عائالت بوي

Ronscherolles الرمينا ،Larminat فونتينيل ،Fontenelle كورنيليون ،Cornilion ،
، والعديد غيرهم ممن ال مجال Ham، هام Farabel، فارابيل Gorabغوراب 
  ...لذكرهم هنا

. ضيقة والمنازل متقاربة بفعل ندرة األراضي) في المدن(كانت الشوارع ) ٤ص (
  ...وكانت األبواب العديدة تفصل بين األحياء

وهو . مجلس يرأسه كبير االقطاعيين نفسهفي كل إقطاعة كبيرة يوجد ) ٢٣ص (
وكان تنفيذ األحكام . فرع من المجلس األعلى لإلمارة، ويقضي في األمور الجرمية

  .العليا محصوراً دائماً بالعقود  الممنوحة للغرباء في المستعمرات الالتينية
كان الفيكونت مكلفاً بالقضاء بين البرجوازية، وأمين الصندوق بالقضاء بين 

  .سوريينال
واستناداً لهذه . ١كان لكل إمارة دستورها الخاص بها وتقاليدها المحلية الخاصة

  . القوانين تقوم أحكام المحاكم الثالث التي ذكرتها
كان بعض االقطاعيين في بارونية كبيرة يستحوزون على أقطاع أرضي، والبعض 

دي أو عيني، لديه غير ما يسمى إقطاع ريعي، نق) ٢٤ص (اآلخر منهم لم يكن 
وكانت الخدمات المكلفين بتقديمها، سواء بالخيول . يتقاضاه سنوياً من دخل اإلقطاعة

  ...للحرب أو بحيوانات النقل، متناسبة طرداً مع أهمية إقطاعتهم
كان من السهل على أمراء وإقطاعيي الفرنجة تجنيد خيالتهم ومقاتليهم ) ٢٥ص (

ن الذي استمروا بالتدفق إلى سورية في من صفوف الغربيي sergentوالسرجندية  
  .بدايات المرحلة الصليبية

ولكنهم اضطروا الحقاً بعد أن اقتصرت الخدمة على أتباعهم، ومن أجل الحفاظ 
على جهوزيتهم العسكرية، إلى إفساح مجال واسع في تجنيد العنصر المحلي 

                                                
 .Cod. Dipl., t. I, p. 181: راجع 1
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الفرنجة، ) ٢٦ص (سلم، الذي باندماجه في عداد األتباع المخلصين مالمسيحي وال
  .Turcopolesشكل الخيالة الخفيفة للقوات الالتينية تحت اسم تركوبول 

وكانت المؤسسات الدينية نفسها تقيم مثل هذه الوحدات العسكرية الخفيفة من 
  ...المحليين

وحوالي النصف الثاني من القرن الثالث عشر كان لكونت طرابلس حرس من 
  .المسلمين

 les Bourgeois يةالربجواز: الفصل الثاين
سرعان ما انتظم في مدن هذه المستعمرات الجديدة البرجوازيون ) ٥٧ص (

القادمون من أوروبا والتجار، والسوريون الذين أثروا من تجارتهم، في هيئات 
برجوازية، مع بقائهم في حماية االقطاعي وتحت عدالته، ونشأت هناك بعض 

  .مؤسسات المدن األوروبية
ر على مدن الساحل المسكونة باألوروبيين والشرقيين الذين ولم يقتصر األم

انصرفوا بكل أمان في أعمال التجارة، ولكنه شاع أيضاً في العديد من المدن 
  .الداخلية حيث استقرت هذه البرجوازية التي يديرها فيكونت باسم الكونت

 Les communes commerciales املدن التجارية: الفصل الثالث
المتكونة ) الجماعات(ت أهمية المستعمرات أو الكومونات التجارية كان) ٦٩ص (

في الشرق من قبل أهم مدن حوض المتوسط البحرية كبيرة في مجتمع اإلمارات 
  ...الفرنجية

شملت هذه المستعمرات بلدات لها أحياؤها وامتيازاتها وقضاؤها المدني الخاص بها 
  .بإدارة حاكم وقناصل وفيكونت

ولقد أسسوا في .  إلى القرن السادسAmalfitainsمستعمرة أمالفيتين تعود أقدمها 
الستقبال الغربيين الوافدين إلى األرض ) ٧٠ص (القدس أول مضافة مخصصة 

  .المقدسة كتجار أو حجاج
وحصلوا في . وكان األمالفيتان يملكون حياً في أنطاكية قبل الحروب الصليبية

كانت تعود كل . الفيكونت، وعلى فندقطرابلس على بعض المنازل، منها منزل 
  ...Amalfiهذه المباني إلى أسقف أمالفي 
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، أمير Boémond VI ١، سمح بوهيموند السادس١٢٧٧في األول من حزيران 
، Jacques Contariniأنطاكية وكونت طرابلس، من خالل عقد مع جاك كونتاريني 

في طرابلس قاض وسجن كبير قضاة مدينة البندقية، لهذه المدينة أن يكون لها 
  ...ومحكمة من اختصاصها مقاضاة كل مواطن من البندقية

 على حي المخلص في أنطاكية؛ ١١٠٩ عام Pisansحصل تجار بيزان ) ٧٣ص (
ولم يكن لهم قناصل إالّ في .  في الالذقية٢وعلى شارع األعمدة وكنيسة القديس نقوال

وكان لهم فيكونت . ١١٩٤  عام٣، في أول هذه المدن، وفي طرابلس١١٧٠العام 
  .Matthieu Minchetفي هذه المدينة يدعى ماتيو مينشيه 

  ناالسري: الفصل الرابع
طيلة المرحلة الصليبية كان اسم السريان يطلق على المسيحيين المحليين ) ٧٥ص (

، والذين grecqueالناطقين بالعربية والمتحدين مع روما والمتبعين ليتورجيا الروم 
كلون قسماً كبيراً من السكان المحليين في اإلمارات الفرنجية في األرض كانوا يش
  .المقدسة

يقول أبو الفرج أن السريان كانوا في أيامه محتفظين بعادة بدء السنة في األول من 
  .٤تشرين األول، بينما يبدأها روم سورية في األول من أيلول

ح شديد عن الروم،  يميزهم بوضوJacques de Vitry ٥وكان جاك دو فيتري
ويتهمهم بأنهم يخضعون ظاهرياً فحسب إلى األساقفة الالتين حيث يقيمون في 

  .٦أبرشياتهم
ينطوي أيضاً تحت نفس تسمية السريان الموارنة الذين يتبعون الليتورجيا ) ٧٦ص (

  .السريانية
وهم الذين يهتم بهم المشرع الالتيني أكثر من جميع السكان المحليين ؛ فهم 

  .رون دوماً في تفكيره، وبذلك يحصلون على موقع متميز أكثر من الباقينحاض

                                                
1 Rey: Rech. Sur la domin. Lat. En Orient, p. 47. 
2 Tafel et Thomas, Font. Rer. Aust., t. XIII, p. 362. 
3 Dal Borgo. Dipl. Pisani, p. 85. 
4 Ideler. Handbuch der Chronologie, t. I, p. 463. 
5 Jacques de Vitry, Ap. Bongars, p. 1090. 
 .١٠٩٤المرجع السابق، ص  6
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لقد اعتقد الصليبيون أن عليهم عدم إهمال أي أمر لكسب جماعة منكبة على 
  .الزراعة والتجارة والصناعة، وتقبض تقريباً على كل موارد البالد

فيتري الذي ال ولو أن هذه الجماعة فاسدة ومخادعة لهذه الدرجة كما يقول جاك دو 
  .شك في مبالغته وانحيازه، لما كان التشريع المدني أوالها الكثير من االعتبارات

كان السريان بالتالي يحتلون الموقع األول بين السكان المحليين، ومن بعدهم يأتي 
  .اليعاقبة واألرمن، وفي موقع أدنى الروم والنساطرة واألحباش

، أن ١لة، خصوصاً بوركار دو مون سيونيقول الكتاب المعاصرون لتلك المرح
أساقفة اإلمارات الفرنجية المسؤولين عن هذه المذاهب، كانوا يعترفون، أو يفترض 

  .بهم االعتراف، بأولية الكنيسة الرومانية
كان أسقف القدس األرمني ومطرانها اليعقوبي محسوبين في عداد مساعدي 

  .٢بطريرك هذه المدينة الالتيني
ريان واألرمن واليعاقبة والروم واألحباش يحتفلون معاً بالقداس في كنا نرى الس

وكان للسريان فيها مصلى باسم ). ٧٧ص (كنيسة القيامة إلى جانب الفرنجة 
الصليب ودعي بهذا االسم ألنه يحتفظ بقسم كبير من الصليب األصلي، وللسريان 

اسم المريمات مصلى القديس يعقوب، ولألرمن مصلى آخر بجوار مصلى يعرف ب
  ...الثالت

 ٤، باختصار كانوا يتمتعون بمعظم االمتيازات٣كان يحق لهم تملك األراضي والقرى
كان البرجوازي السوري ) ٧٨ص (الممنوحة للبرجوازية الغربية؛ وفي المدن 

والبرجوازي الفرنجي يعيشان معاً في ظل سيادة قانون واحد في نفس المدن، مع 
ن على إدارة شؤونهم اوعالوة على ذلك حصل السري.  مختلفةأنهما يفترقان بتقاليد

، صالحياته كانت مماثلة لصالحيات reïsمن قبل مأمور خاص بهم، الريس 
  .الفيكونت

                                                
1 Ed. Laurent, Peregri Med. Avi. quat., p. 34. 
2 L. de J. d’Ibelin, Assises de Jérus. T. I, p. 416. 
3 Ass. De Jérus., ch. 59,60, 61, 62. 
4 Cart. Saint-Sépulcre, no 61, p. 123, no 81, p. 160. 
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 أنه علينا أن نضع، في الصف األول بين السكان السريان، ١قلت في مكان آخر
يسمون صنف من الناس : "الموارنة الذين يتحدث عنهم غليوم الصوري بقوله

كانوا أقوياء البنية ومن ... سريان يقطنون فينيقيا في أرض لبنان فوق مدينة جبيل
  .٢"المقاتلين الشجعان وقدموا عوناً كبيراً للمسيحيين في قتالهم مع أعدائهم

 Saint-Gillesويخبرنا المؤرخون المسلمون أنهم ساعدوا الكونت سان جيل 
  .٣في حصار طرابلس) صنجيل(

 monothéliteألول من القرن الثاني عشر عادت بدعة المونوليتية في النصف ا
للظهور مراراً وسط سريان لبنان الموارنة، ولكن غالبيتهم عادت نهائياً إلى حضن 

 بطريرك أنطاكية الالتيني، في العام Amauryالكنيسة الرومانية بعناية أموري 
١١٦٧.  

منها كان بمثابة مقرات للبطريرك أو ، الكثير ٤وكان لهم حينذاك في لبنان عدة أديرة
، دير السيدة والقديس الياس في ٥هناك في إقطاعة جبيل. لألساقفة الموارنة األربعة

 Sainte Marie d’Abil et deوميفوق ) ٧٩ص (لحفد؛ ودير القديسة مريم هابيل 

Meïphouk وأخيراً دير القديس قبريانوس ،Saint-Cyprienفي كفيفان  .  
 ديراً في سنيوريتي البترون وأنفه وكذلك في وادي ١١ضاً حوالي وكان لهم أي

قاديشا الرائع الذي كان الفرنجة والموارنة يعتبرونه نهراً مقدساً، كما يشير 
  ...٦اسمه

قليلة االختالف عن عقيدة الالتين، وفي ) السريان اليعاقبة(كانت عقيدتهم ) ٨٠ص (
لبابا إينوسان الرابع بخضوع الكنيسة  توجه بطريركهم اغناطيوس إلى ا١٢٤٧العام 

  : اليعقوبية تحت أربعة شروط
أن يكون البطرك : أن ينتخب اليعاقبة بطركهم طبقاً لتقاليدهم؛ الثاني: األول

واألساقفة مرتبطين مباشرة بالكرسي الرسولي، وال يخضعون بالتالي لألساقفة 
على أديار ...) العشر (أن ال يكون لألساقفة الالتين أي حقوق: الالتين؛ الثالث

                                                
1 Cabinet historique, année 1879, p. 179. 
2 G. de Tyr, I, ch. 8.. 
3 Hist. arabes des Croisades, t. I, p. 212. 
4 Assemani, Bib. Orient., t. I, p. 522. 
5 Lequien, Orient. Christ., t. III, p. 99. 
6 F. Naironus, De Origine Maronitarum, p. 116. 



 ٢٨٢

أن ال يتم تثبيت اليعاقبة الذين : وكنائس اليعاقبة الواقعة في أبرشياتهم؛ الرابع
إلى الطقس الالتيني مجدداً بعد أن يقوم بذلك أسقف من ) ٨١ص (يتحولون 
  .طائفتهم

في (كان للسريان اليعاقبة عدد من المراكز األسقفية واألديرة في اإلمارات الالتينية 
  )...قدسال

وكانت أنطاكية مركز بطريركيتهم التي بها يرتبط كل أساقفة يعاقبة سورية وقبرص 
  .وأرمينيا الصغرى

  ...كان اليعاقبة يحتفظون بعادة الختان 
يبدو أن نساطرة سورية قد سكنوا على األخص طرابلس وجبيل وبيروت ) ٨٢ص (

ا جورج أبو الفرج وكان لهم في طرابلس مدارس مشهورة من بين طالبه.. .وعكا
  .Bar-Hebræusالمعروف باسم بار هيبرايوس 

يبدو أن النساطرة واليعاقبة احتلوا المقام الفكري األول بين السكان ) ٨٣ص (
  .المحليين في المستعمرات الالتينية

إن سريان هذين المذهبين الكثيري العدد في كونتية طرابلس لم ينقطعوا أبداً عن 
لعلمية التي كان اخوانهم في الموصل وبغداد عناصرها المشاركة في الحركة ا

  .األكثر نشاطاً، وكانوا معلمي الفرنجة في العلوم الشرقية
 على المسيحيين الروم Griffons أو غريفون Grecsأطلق اسم الروم ) ٨٩ص (

وكانت لكنيسة الروم في روما . schismatiquesالمرتبطين ببطريركيات المنشقين 
  .احدة في أنطاكية وأخرى في القدسبطريركيتان، و

السريان النساطرة واليعاقبة الكثر جداً في كونتية طرابلس وعكا وفي ) ١٦٦ص  (
  .كانوا معلمي الفرنجة الطبيعيين... إمارة أنطاكية

لم يكُف إكليروس اليعاقبة والنساطرة عن االنكباب طيلة العصر الوسيط ) ١٨٠ص (
  .دراسة العلوم الطبيةبالتنافس مع العرب المسلمين في 

  كونتية طرابلس) ٣٥٦ص (
، بين هذه Margatيحد كونتية طرابلس شماالً النهر الجاري عند سفح قلعة مرقب 

يحمل هذا النهر اليوم اسم وادي المهيقة . Valenie )بانياس (القلعة ومدينة فالنيا



 ٢٨٣

Mehica . تشكل منحدرات جبل الراس نحو الشمال الشرقي خط الحدود حتى
  .لكانتونات الجبلية التي يقطنها اإلسماعلية والتي يزعم إمراء أنطاكية ملكيتهاا

من المفيد هنا عرض المقطع التالي الذي وضعه بوركار دو مون سيون الذي زار 
 …: "، وهو يتعلق بهذا الجانب من حدود كونتية طرابلس١٢٦٥سورية عام 

Terram istorum (Assassinorum) a terra Christianorum per quasdam lapides 
discernitur: Quibus lapidibus, in parte Christianorum, signum crucis, 

Assassinorum cultelli, sculptum est…."  
وتجاور من هذه الجهة إمارة . ويشكل وادي العاصي حدودها االسمية من الشرق

التي سماها الالتين حماة اإلسالمية، التي صارت خاضعة للفرنجة مع إمارة حمص 
، ما يبدو أنه مصدر اسم وادي الجمال Chamelleالجمال ) ٣٥٧ص (حينذاك باسم 

Vallis Cameliوأخيراً تكمل، .  الذي أطلق على القسم األعلى من وادي العاصي
من هذه الجهة الحدود الطبيعية لهذه اإلمارة، البقيعة المسماة في حينه وادي باكار 

vallée de Baccar . نهر أدونيس عند جغرافيي العصور (ويفصلها نهر إبراهيم
  .جنوباً عن مملكة القدس) القديمة

، بشستين Asbais، أسبيه Arches ou Archasعرقة : االقطاعات األساسية
Bechestin بشمزين ،Besmedin (dans la maison de Giblet) بشري ،Buissera ،

 la، القليعة Cafaraca، كفرعقا le Boutron، البترون Buturan ou Beteranبطرام 

Colée كرات ،le Crat جبيل ،Giblet جبل عكار ،Gibel Akkar مرقية ،
Maraclée المنيطرة ،le Moinestre أنفه ،Néphin سورا ،Sura طرطوس ،

Tortose.  
 Chastel Blanc ou، حصن صافيتا Aryma، عريمة Archasعرقة : احلصون

Safita قلعة يحمور ، Chastel Rouge القليعات ،Coliat القليعة ،la Colée جبل ،
 Mons، مون فراندوس Krak des Chevaliers، حصن األكراد Jibel Akkarعكار 

Ferrandus السرخ ،le Sarcطرطوس ،.  
  ) ٣٥٨ص (

طرطوس : كانت هذه الكونتية تضم عالوة على مطرانية طرابلس ثالث مدن أسقفية
  . وجبيلRaphanéeورفنية 



 ٢٨٤

، دير Citeauxة ن لرهبBeaumontدير البلمند : أبرز األديرة الالتينية فكانتأما 
، وأديرة مار ميخائيل )أبي سمرا في طرابلس(كنيسة القيامة في جبل الحجاج 

  .Beaulieu) ؟(والمخلص وسيدة مادلين في طرابلس ودير الكرمليين في بوليو
  .ةوكان بطريرك السريان الموارنة يقيم في هذه الكونتي

وكان السكان المحليون لهذه اإلمارة . كانت طرابلس مقر مطرانية للسريان اليعاقبة
يتألفون من غالبية عظمى من السريان الموارنة المقيمين في جبال لبنان، وخصوصاً 

ويقول أبو الفرج أنه جنوبي هذه المدينة، نحو . في الكانتونات القريبة من جبيل
ويخبرنا نفس المؤلف أن جبال عكار . النساطرةبيروت، كان يوجد عدد كبير من 

، وهم يميلون كثيراً Voumiوجوار عرقة يقطنها مسلمون على مذهب يسميه فومي 
وكان بين سكان . إلى الباطنيين، ولكن يجب أن نعتبرهم على ما أظن نصيريين

  .طرابلس عدد كبير من السريان اليعاقبة
  

لة الصليبية، اعتبروا قاديشا نهراً مقدساً، يبدو أن الفرنجة والموارنة، طيلة المرح
 الوادي المقدس، ويذكر Brocard سماها بروكار ١١٨٣وفي العام . كما يشير اسمها

وفي بحثه حول أصل وديانة . األديرة والكنائس العديدة القائمة على جوانبها
 Vallis illa … …“:  عنهم بهذه العباراتF. Naironusالموارنة يتحدث نيرون 

amænissima ac sanctissima Faradis dicta, id est Paradisus in jugo montis 
Libani, sanctissimorum monachorum vita et multidune, per totam syriam 
celebrrima, multos, ex universis christianorum sectis, ad illos invisendos 

confluere solitos fuisse… » 
 أديرة السريان الموارنة في كونتية طرابلس في القرنين الثاني عشر أهم) ٣٥٩ص (

دير سيدة يانوح في سنيورية البترون؛ دير سيدة هابيل قرب جبيل؛ : والثالث عشر
مار الياس والسيدة في لحفد، ما يزال هذان الديران في هذه القرية؛ السيدة ومار 

ان وما يزال حتى اليوم باسم مارون في كفرحي؛ مار امطانيوس، أكبر دير في لبن
؛ مار ديميتري ١٤٤٠ تدمر عام Hardinمار أنطون؛ دير مار سركيس في حردين 

 قرب جبيل؛ دير مار Caphiphounقرب بشري؛ دير مار قبريانوس في كفيفان 
؛ دير مار سركيس وباخوس قرب أهدن، وهو Cphar ou Kafraجرجس في كفرا 

  .يسمى اليوم دير راس النهر
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  كونتية طرابلسضع يف موا
ما تزال هذه القرية تحمل نفس . قرية تعود إلى كنيسة القيامة: Abdin ١عبدين

  .االسم وتقع في الكورة الفوقا
 سكة Bernard Deratقرية في كونتية طرابلس، وفيها وهب برنارد ديرا : Aer ٢أير

  .١١٤٨من األرض إلى كنيسة القيامة عام 
الخليفة تنازل عنه عام ) ٣٦٠ص (وتابع ألرض موضع مجاور : Aieslo ٣أيزلو
 إلى فرسان االسبتالية، Raymond de Trois-Clés كليه - ريمون دو تروا١١٨٥

  . بالقرب من عرقةAilotولعله إيالت 
 كونت طرابلس بونز إلى كنيسة مار يوحنا ١١٢٧قرية وهبها عام : Alma ٤علما

م شرقي طرابلس، وما تزال تحمل كل٧تقع هذه القرية على مسافة . في جبل الحجاج
  .نفس االسم
مدينة أسقفية في كونتية طرابلس يملكها : Antartous ou tortose ٥طرطوس

الفرسان الداوية الذين كانوا يحتفظون في البرج الرئيسي لقلعتها بمحفوظاتهم 
  .وكانت كنيسة العذراء فيها من أكثر مقاصد الحجاج تقديراً في سورية. وخزينتهم
 القديمة المعروفة اليوم باسم رواد Aradusهي أرواد : )اجلزيرة (سطرطو
Rouad . كانت أيضاً ملك الفرسان الداوية الذين رفعوا قلعتها التي بقيت آثارها قائمة

  .لبضع سنين خلت
، إلى ١١٢٧قرية وهبها كونت طرابلس، بونز، عام : Apia ou Asia ٦أبيا أو آسيا

جاج، وهي اليوم قرية في ناحية الزاوية واسمها آسيا فرسان االسبتالية في جبل الح
Ahsia.  

                                                
1 Cart. St-Sépul., no 97, p. 191.  
 .المرجع السابق 2
3 Cod. Dipl., t. I, no 7, p. 286. 
4 Cod. Dipl., t. I, no 11, p. 11. 
5 Architecture militaire des croisés., p. 69; Familles d’Outre Mer, p. 809. 
6 Cod. Dipl., t. I, no 11, p. 11. 
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مدينة محصنة في كونتية طرابلس، دمرها زلزال، ووهبها الملك : Archas ١عرقة
وهي اليوم ضيعة كبيرة باسم عرقة .  إلى فرسان االسبتالية١١٧٠أموري عام 

Arkas قوات السلطان بيبرس١٢٦٦ نقبت أسوارها عام .  
 في ناحية Hardinقرية تعود إلى كنيسة القيامة، هي اليوم حردين : Ardin ٢حردين
  .الكورة
، ١١٢٧قرية مجاورة لطرابلس وهبها بونز كونت طرابلس، عام : Aroath ٣أروات

  .مطلوب معرفة موضعها. إلى فرسان االسبتالية في جبل الحجاج
ض ضيعة قائمة على مصب نهر البارد عل أنقا: Artésie ٤أرطوسية) ٣٦١ص (

  .Ard Artousiيعرف هذا الموضع اليوم باسم أرض أرطوسي . Orthosiaأرطوسية 
قلعة لفرسان الداوية ما تزال آثارها المجاورة لصافيتا تحمل : Aryma ٥عرميه

  .Kalaat Areymehاليوم اسم قلعة العريمة 
، ويبدو أنها تقع في هذه Maracléeإقطاعة امتلكها أصحاب مرقية : Asbais أسبيه

، التي أظن le Coïbleلمنطقة من كونتية طرابلس، وكانت تسمى في حينه الخوابي ا
  . الحديثةKaouabyأنها في ناحية الخوابي 

، إلى فرسان ١١٢٧قرية وهبها كونت طرابلس، بونز، عام : Bahani ٦حبنني
  .Behannineوهي اليوم قرية بحنين . االسبتالية في جبل الحجاج

، إلى فرسان ١١٢٧كونت طرابلس، بونز، عام قرية وهبها : Baho باهو
، من ad Montana de bocheaيبد أن هذه القرية، تبعاً لسياق النص . االسبتالية

  .المفروض أن تكون شمالي جبل عكار، حوالي البقيعة

                                                
1 Ibid., t. I, no 51, p. 51-52. 
2 Cart. St-Sépulcre, no 97, p. 191. 
3 Cod. Dipl., t. I, no 11, p. 11. 
4 G. de Tyr, I, XIII, ch. (?). 
5 Architecture militaire des Crois., p. 69. 
6 Cod. Dipl., t. I, no 11, p. 11. 
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من المفروض أن . ١١٧٩قرية مجاورة لعرقة، مذكورة في عقد لعام : Banna بينو
  .Baïnaة بينو يكون هذا الموضع في موقع قري

دير لرهبنة  في أبرشية طرابلس، أصبح اليوم : Beaumont ou Belmont ١البلمند
أقام اليعاقبة الحقاً في هذا .  األرثوذكسي، جنوبي هذه المدينةBelmentدير البلمند 

 Notr-Dame de باسم دير سيدة البلمند ١٤٩٩الدير، ونعثر عليه مذكوراً في العام 

Balamand.  
قرية وهبت إلى كنيسة القيامة، هي اليوم بالّ : Bebula, Babele ou Habela ٢بالّ

Belleh.  
. إقطاعة صغيرة حملت اسمها إحدى عائالت كونتية طرابلس: Bechestin ٣بكفتني

في ناحية الكورة التحتا، معروفة اليوم باسم بكفتين ) ٣٦٢ص (وهي قرية 
Bekeftin.  
 Guillaumeية وهبها غليوم جوردين قر: Benehara ou Beniharan ٤منيارة

Jourdainيبدو أن هذا الموضع موجود في القرية المارونية .  إلى كنيسة القيامة
  .، بالقرب من عرقةMeniaraمنيارة 

قرية في كونتية طرابلس تعود إلى الفرسان الداوية، : Bertrandimir ٥برتراندميري
  . واالسبتالية، في اتفاقية بين الداوية١١٧٩مذكورة في العام 

من السهل موضعة هذا . Gibletإقطاعة تعود ألسياد جبيل : Besmedin ٦بشمزين
 Bordj-Beschmezïnالموقع في القرية المارونية المعروفة اليوم باسم برج بشمزين 

  .في الكورة

                                                
1 Mas. Lat. Hist. de Chypre, t. III, p. 665. 
2 Cart. St-Sépulcre, p. 191. 
 .٢٥المرجع السابق، ص  3
4 Cod. Dipl. T. I, no 46, p. 66. 
 .المرجع السابق 5
6 Familles d’Outre-Mer, p. 332-542; Cont. de G. de Tyr, éd. De l’Inst., p. 339. 



 ٢٨٨

، ١١٢٧قرية أو بلدة وهبها كونت طرابلس، بونز، عام : Bethléem ١بيت حلم
  .موضعها غير معروف بعد. ل الحجاجإلى االسبتالية في جب

، في عقد ١١٣٩قرية مجاورة لطرابلس، مذكورة في العام : Bethelyon ٢بتليون
  .comte Raymondيعود إلى الكونت ريمون 

قرية وهبت إلى : Bethsama ou Bethsamum ٣بيت مشعون أو بيت ساما
  .١١٢٧االسبتالية في جبل الحجاج في العام 

قرية وهبت أيضاً إلى االسبتالية في العام : Bethsedion) سيده؟ (بيت سيديون
١١٢٧.  
  .وحصن األكراد) صافيتا(قرية تقع بين الحصن األبيص : Betire ٤بيتري
 Gauthierإقطاعة صغيرة منها سيدان باسم غوتييه : Betran ou Buturan ٥بطرام
. رفي عدة عقود نحو أواسط القرن الثاني عش) ٣٦٣ص ( يظهران Guiوغي 

  . في ناحية الكورة، جنوبي طرابلسBetranيطابق هذا الموضع ضيعة بطرام 
  .قرية تابعة لسنيورية جبيل، غير معروفة الموضع: Betzaal بيت زعال
قلعة للداوية ما تزال في وضع محفوظ : Blanc (le Chastel) ٦)الحصن (األبيض

  .وتحمل اليوم اسم صافيتا
، في امتياز لريمون، كونت ١١٤٣عام قرية مذكورة : Boccombe ٧بوكومب

 يقدم سكة من األرض Raymond de Narboneطرابلس، وفيه ريمون دو ناربون 
 Remesque رمييسكوكانت تشكل مع . وضعها غير محقق. إلى كنيسة القيامة

  .إقطاعة من متوجباتها فارسان

                                                
1 Cod. Dipl., t. I, no 11, p. 11. 
 .المرجع السابق 2
 .ع السابقالمرج 3
4 Ibid., t. I, no 179, p. 220. 
5 Cod. Dipl., t. I, no 33, p. 35, et no 194, p. 238. 
6 Architecture militaire des Crois., p. 85. 
7 Cart. St-Sépul., no 97, p. 191. 



 ٢٨٩

ل يسمى السه.  سهل وحصن صغير يقعان تحت حصن األكراد: Bochée البقيعة
 مسرح معركة ١١٦٣وكانت في العام . Boukeïahel-Hosn بقيعة احلصناليوم 

  .كبيرة بين الفرنجة ونور الدين
 في عقد ١١٣٩قرية مجاورة لطرابلس، مذكورة عام : Botsoflam ١بوتسوفالم

  .للكونت ريمون
 capمدينة بحرية صغيرة تقع جنوبي رأس الشقعة : Boutron (le) ٢البرتون

Theoprosopon .ما نزال نرى . كانت في القرن الثاني عشر مركز أسقفية يعقوبية
يحتل إقطاعيو هذه المدينة فصالً . فيها آثار حصن ومرفأ صغير تغمره الرمال اليوم

  .Familles d’Outre-Merفي مؤلف عائالت ما وراء البحار 
  .قيامةإلى كنيسة ال) الصنجيلي( جيل -قرية وهبها ريمون دو سان: Buiola ٣بويوال

أعطت هذه القرية . إقطاعة تابعة لكونتية طرابلس: Buissera) بشري (٤بويسريا
 مانسيلوس ١٢٠٤اسمها للعائلة التي امتلكتها؛ ألننا نرى في كانون األول من العام 

كشاهد في عقد لجيرار دو هام ) ٣٦٤ص  (Mansellus de Buisseraدو بويسيرا 
Gérard de Ham.  

، واحدة من أهم Bscharreh ou Bisciarraiر قرية بشري ويبدو أنها ليست غي
 في مقدمة مؤلفه تاريخ الكنيسة المارونية Lequien ٥يقول لوقيان. مواضع لبنان

Histoire de l’Eglise maronite أننا كنا نرى في بشري أثار حصن قديم حيث أقام 
  .لقرن الثاني عشرونرى فيها اليوم آثار كنيسة من ا. طويالً أمراء الجبل المسيحي

 عن وادي بشري الذي زاره خالل رحلته إلى سورية أنه Brocardويقول بروكار 
  .٦شاهد هناك العديد من األديرة وعدداً كبيراً من الكنائس

                                                
1 Cod. Dipl., t. I, no 18, p. 19. 
2 Familles d’Outre-Mer, p. 257. 
3 Cart. St-Sépul., no 97, p. 191. 
4 Cod. Dipl., t. I, no 87, p. 93. 
5 Oriens. Christ., t. III, p. 45. 
6 Brocard, Ap. Laurent, p. 28. 



 ٢٩٠

هذه القرية . إقطاعة في كونتية طرابلس حمل اسمها مالكوها: Cafaraca ١كفرعقا
وتقع في موضع قرية . ابلس بونز، كونت طر١١٢٧وهبها إلى االسبتالية عام 

ما نزال .  جنوب وجنوب شرق مدينة طرابلسKefer-Akka ou Keferakaكفرعقا 
  .نرى فيها بقايا حصن يعود للعصور الوسطى

.  التابعة لسنيورية جبيلPont-sans-eauأو قرية : Cafarsequel ٢كفرسيكل
  .موضعها مجهول

وما تزال إلى اليوم تحمل اسم . قرية قريبة جداً من طرابلس: Calamon ٣القلمون
  .Kalamounقلمون 

اسم حمله في القرن الثاني عشر السهل : Calife (la terre au) ٤)أرض (اخلليفة
ما يزال هذا السهل . الواقع على الضفة اليمنى للنهر الكبير، بمواجهة وبقرب عرقة

 Sahelرج ، ويقسمه نهر الخليفة بين سهل البArd-el-Kalifehيسمى أرض الخليفة 

el Bordj وسهل الخراب Sahel el Kerab . في عقد ١١٨٥نجده مذكور في العام 
 الذي كان له فيه ملك Raymond de Trois-Clésكليه -يعود إلى ريمون دو تروا

  .واسع
، وكانت ١١٢٧قرية وهبت إل االسبتالية عام : Cartamare ٥كارمتار) ٣٦٥ص (

موقعها غير . بدو أنها كانت قريبة من رفنيةمحاطة ببساتين الزيتون الواسعة، وي
  .محدد بعد
 كونت طرابلس بونز إلى االسبتالية ١١٢٧قرية وهبها عام : Cendiana ٦السنديانة

وهي اليوم قرية أرثوذكسية في جبال عكار باسم السنديانة . في جبل الحجاج
Sendianeh.  

                                                
1 Cod. Dipl., t. I, p. 66-68. 
2 Cart. St-Sépul., no 97, p. 191. 
3 Cod. Dipl., t. I, p. 270. 
4 G. de Tyr, I, XXI; Cod. Dipl., t. I, no 7, p. 286. 
5 G. de Tyr, I, XXI; Cod. Dipl., t. I, no 7, p. 11. 
6 Cod. Dipl., t. I, no 11, p. 11. 



 ٢٩١

 إلى ١١٢٧عام قرية وهبها كونت طرابلس، بونز، : Ceraphtenie ١سرفتانية
بقايا هذه القرية أعطت اسمها لهضبة تسمى سلفتانية . االسبتالية في جبل الحجاج

Self-et-Taniehقريبة جداً من طرابلس .  
يبدو لي أنه تمت تسمية كانتون الخوابي : Coible (le territoire du) ٢اخلوايبإقليم 

Kaouabyف أنه كان يقع بين من المعرو.  بهذا االسم في ظل السيطرة الالتينية
، وهو موقع يطابق تماماً موقع الخوابي )صافيتا( والحصن األبيض Margatالمرقب 

  .Markabالواقع شمالي طرطوس بين صافيتا ومرقب 
حصن يحمي واحد من ممرات جبل النصيرية، ما تزال : Colée (la) ٣القليعة

 كانت تمتلكه اسمها، ومنه استمدت العائلة التي. El Coleïahآثاره تسمى القليعة 
ولعبت دوراً ما في سورية ومن ثم في قبرص، في القرنين الثاني عشر والثالث 

  . Batheniensانتقل هذا الحصن ال حقاً إلى الباطنيين . عشر
حصن صغير في سهل عرقة وهبه بونز كونت طرابلس إلى : Coliath ٤القليعات

ثار هذا الحصن معروفة باسم ما تزال آ. ١١٢٧االسبتالية في جبل الحجاج عام 
  .١٢٦٦استولى عليه بيبرس عام . Kleïaatالقليعات 
  .قرية أخرى حصل عليها اسبتالية جبل الحجاج: Cornnium ٥كورنونيوم

االسم الذي أطلق في القرن الثاني عشر على : Crat (le) ٦كرات) ٣٦٦ص (
ه العائلة التي االقطاعة التي شكلها في ذلك الحين حصن األكراد والذي تسمت ب

  .امتلكتها
  .Coliathهي نفس القليعات : Culicat ٧كوليكات

                                                
 .المرجع السابق 1
2 Marin. Sanut. Secret. Fid. Crucis ap. Bongars, p. 228. 
3 Cod. Dipl., t. I, no 179, p. 221. 
4 Cod. Dipl., t. I, no 11, p. 11. 
 .المرجع السابق 5
6 Cod. Dipl., t. I, p. 23; Architecture militaire des Croisades, p. 39 et suiv. 
7 Wilb. D’Oldenbourg, p. 169, Ed. Laurent. 



 ٢٩٢

، في امتياز لريمون كونت ١١٤٣ورد ذكر هذه القرية في العام : Derie ١ديري
 ١٢ في ناحية الزاوية على مسافة Deraïaطرابلس، ويثماثل تماماً مع قرية داريا 

  .كلم جنوبي طرابلس
 Guillaumeورة لطرابلس وهبها غليوم جوردن قرية مجا: Durcarbe ٢دوركارب

Jourdin إلى اسبتالية تلة الحجاج١١٢٧ عام .  
تتماثل هذه . قرية امتلكها الداوية وقام بإقطاعها مقابل فارس: Elteffaha التفاحة

  .٣ شرقي طرطوسTeffahahالقرية بسهولة مع قرية تفاحة 
 في عقد يعود إلى ريمون )١١٨٥(قرية تعود لالسبتالية مذكورة : Fauda ٤فودا

  .كونت طرابلس
 Gilbert deقرية بالقرب من عرقة امتلكها جيلبير دو بوي : Felicium ٥فيليسيوم

Puy الذي باعها، مع قرية التوم Latum ١٠٠٠، إلى ريمون كونت طرابلس، بمبلغ 
  .وانتقلت هاتان القريتان إلى االسبتالية مع انتقال حصن األكراد. besansبيزان 

 comtesseقرية وهبتها الكونتيسة أرمنساند دو شاتونوف : Fellara ٦الراف

Armensende de Châteauneuf إلى االسبتالية١١٥١، عام ،.  
) صافيتا(قرية تقع بين الحصن األبيض : Fontaines (les) )فونتني(العيون 

-Elاسمها العربي العيون ) ٣٦٧ص ( وهي اليوم قرية صغيرة . وحصن األكراد

Aïounوبالتالي فاسمها الفرنسي مجرد ترجمة ،.  
مدينة أسقفية صغيرة قامت على أنقاض بيبلوس القديمة : Giblet) جيبليه (٧جبيل

؛ Giblet، التي اتخذت من هناك لقب جيبليه Lembriacوتملكتها عائلة المبرياك 
وتسمى اليوم جبيل التي تضم، عالوة على قلعتها وأسوارها، كنيسة حسنة ومثبت 

                                                
1 Cart. St-Sépulcre, no 97, p. 191-192. 
2 Cod. Dipl., t. I, no 11, p. 11. 
3 Mas. Lat. Hist. de Chypre, t. III, p. 238. 
4 Cod. Dipl., t. I, no 7, p. 286. 
5 Cod. Dipl., t. I, p. 24. 
6 Cod. Dip., t. I, no 194, p. 239. 
7 Familles d’Outre-Mer, p. 316; Architecture militaire des Crois., p. 219. 



 ٢٩٣

وتم التعرف فيها على بقايا تحصينات دفاعية . عماد يعود إلى القرن الثاني عشر
  ...أقامها الصليبيون

حصن صغير بالقرب من عرقة استولت عليه قوات السلطان بيبرس : Halba ١حلبا
  .Halbeh، وما تزال بقاياه ملحوظة في قرية حلبا ١٢٦٦عام 

 وهي اليوم قرية المجدل قرية في إقطاعة جبل عكار: Helmedel ٢ادل
  .الحديثة

حصن يسيطر على على بالد عكار ال : Jibel Akkar ou jibeltar ٣جبل عكار
بعد أن كان مع إقليمه واحداً من . نزال نرى آثاره على تلة من جبال عكار

 إلى ١١٧٠االقطاعات الكبيرة في كونتية طرابلس أعطاه الملك أموري عام 
  .وذلك بعد أن تضرر الموقعان بهزة أرضيةاالسبتالية مع حصن عرقة؛ 

قرية وهبتها أرمنساند دو شاتونوف إلى االسبتالية، : Kafari ٤كفرحي) ٣٦٨ص (
  .Kefer Haïوهي اليوم كفرحي 

حصن وإقطاعة في كونتية طرابلس، في : Kamet ou le Chamel ٥ شاملأو كامل
سبتالية مع توابعه عام انتقل إلى اال. المنطقة الواقعة بين طرطوس ومرقية ورفنية

  )لعله من األفضل أن يكون قرب حصن، من حيث التسمية. (١١٢٧
حصن سماه المؤرخون : Krak des Chevaliers (le) ou Crat (le) ٦حصن األكراد

، Guillaumeالعرب حصن األكراد، والذي نظراً ألهميته االستراتيجية باعه غليوم 
شكل هذا الحصن وجواره في . سبتالية، إلى اال١١٤٥عام ) Cratكرات (صاحب 

ونظراً لموقعه . Cratقسم من النصف األول من القرن الثاني عشر إقطاعة كرات 
" الهندسة العسكرية للصليبيين"وأهميته قدمت له وصفاً مطوالً في مؤلفي 

Architecture militaire des Croisés.  
                                                

1 Hist. arabes des Crois., t. I, p. 151. 
2 Cart. St-Sépulcre, no 97, p. 191-192. 
3 Cod. Dipl., t. I, no 51, p. 51-52. 
4 Cod. Dip., t. I, no 194, p. 239. 
5 Cod. Dip., t. I, p. 12-88-132. 
6  Architecture militaire des Crois., p. 39. 



 ٢٩٤

اسة واحد من ممرات حصن صغير لحر: Manethera ou le Moinestre ١املنيطرة
وفي موضعه . وكان من اقطاعات كونتية طرابلس. Afekaلبنان، غير بعيد عن أفقا 

استولى عليه نور الدين عام . el Mouniterahتوجد اليوم قرية باسم المنيطرة 
  . يعني مركز صغير للمراقبةMonaïdheraاسمه العربي منيطرة . ١١٦٦
لم يبقى منها مع األسف غير آثار مدينتها . ةإقطاعة في الكونتي: Maraclée ٢مرقية

  .Merakiehالمعروفة اليوم باسم مرقية 
قرية في كونتية : Marciban des Plaines (le petit) ٣)الصغير (مرقبان السهول

  .مجهولة الموقع. Faudaطرابلس تجاور فودا 
عقد التنازل عن حصن ) ٣٦٩ص (قرية مذكورة في : Mardabech ٤مردباش
  .اد إلى االسبتالية، مجهول الموقعاألكر

 Guillaumeقرية وهبها إلى كنيسة القيامة غليوم إرمنغارد : Medera ٥املزرعة

Ermengard وهي تقع تبعاً للنص ،ex alia parte montane . قد يكون هذا الموضع
  . الواقعة على المنقلب الشرقي لجبل عكارMezeraهو المزرعة 

ي شرقي جبيل كان فيها في القرن الثالث عشر دير ضيعة شمال: Meiphuk ميفوق
  . على أهمية هندسية كبيرة١٢٧٦هام لليعاقبة، وكنيستها المنتهية عام 

حصن على تلة مجاورة للعاصي، مجهولة الموضع حتى : Melechin ٦ميليشني
  .اآلن

 إلى Raymond de Gibletقرية وهبها ريمون جيبليه : Messarkun ٧ميساركون
  .قد تكون هذه القرية في إمارة أنطاكية. ١١٨٦ة عام االسبتالي

                                                
1 G. de Tyr, I, XXI, ch. 11. 
2 Fam. D’Outre-Mer. P. 384. 
3 Cod. Dipl., t. I, no 7, p. 286. 
4 Cod. Dipl., t. I, no 11, p. 11. 
5 Cart. St-Sépulcre, no 97, p. 191-192. 
6 Cod. Dipl., t. I, no 70, p. 70. 
7 Cod. Dipl., t. I, no 74, p. 76. 
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  .وحصن األكراد) صافيتا(قرية بين الحصن األبيض : Mesquie (la) ١املسكية
 Culicatقرية على الطريق بين القليعات : Minacusi ou Manacuisine ٢ميناكوزي

(Kleïaatأظن أني عثرت على موضعها في قرية داثرة بالقرب من .  وطرطوس
، وغير بعيد عن El Mina Kabousiسى صغير يعرف اليوم باسم المينا كابوزي مر

  .El Hammamقرية الحمام 
 ويبدو أنها ١١٢٧قرية وهبت إلى اسبتالية جبل الحجاج عام : Misdelia ٣جمدليا

  . الحديثةMedjlaïaقرية مجدليا 
 على حصن ما تزال آثاره مشرفة: Mons Ferrandus) بعرين (٤مون فراندوس

، وهو االسم الذي كان الكتاب العرب يسمون به أحياناً هذا Baarïnقرية بعرين 
ومع أن خرابه متقدم للغاية . وكان الحصن يحتل كل قمة التلة) ٣٧٠ص . (الحصن

  ...فإننا نتعرف في بقاياه على أنه كان مربعاً وله نتوءات مستطيلة
ى أنه يقع على مسافة جبل مذكور عل: Mons Leopardrum مون ليوباردوروم

هذا الجبل غير وارد . فرسخين شمالي طرابلس، ما يسمح باالعتقاد أنه جبل تربل
  .إالّ في الرحالت البحرية

يبدو أن هذا الجبل هو الجزء المتوسط من : Mons Nigronis ٥مون نيغرونيس
  .سلسلة جبال النصيرية

  .لس، على الشاطئأكمة واقعة جنوبي شرقي طراب: Montecuculi ٦مون كوكويل
ما تزال بقايا حصنها الصغير . إقطاعة هامة في كونتية طرابلس: Nephin ٧أنفه

، التي حلت مكان ضيعة Anfehملحوظة على تلة صغيرة غربي القرية الحديثة أنفه 
. العصور الوسطى، حيث كانت توجد كنيسة حسنة البناء في القرن الثاني عشر

                                                
1 Cod. Dipl., t. I, no 179, p. 220. 
2 Wilb. D’Oldenbourg. Ed. Laurent, p. 169. 
3 Cod. Dipl., t. I, no 11, p. 11. 
4 G. de Tyr, I, XIV, ch. 6. 
5 G. de Tyr, I, XII, ch. 11. 
6 Cod. Dipl., t. I, no 74, p. 76. 
7 J. de Vitry, 1. I, ch. 44; Familles d’Outre-Mer, p. 413. 



 ٢٩٦

 مصدر أكيد الشتقاق اسمها Anef el Hadjar سماها اإلدريسي باسم أنف الحجر
  .اليوم
 Guillaume deقرية بجوار طرطوس تخلى عنها غليوم دو ماراكليه : Nubia ١نوبيا

Maraclée ١١٦٣ إلى االسبتالية عام.  
اسم أطلق : Passe Saint-Guillaume) ٢غويوم-باس سان (ممر القديس غليوم

حيث ينحصر المكان بين الجبل والبحر، على موقع على الطريق بين أنفه وطرابلس 
  .Abou- Halkaبالقرب من دير مار يعقوب، بين القلمون وأبو حلقة 

، قرية كانت إقطاعة Puy du Connestable (le) بوي دو كونيستابل) ٣٧١ص ( 
، كونستابل طرابلس، ويبدو أنها استمدت اسمها من G. de Farabelدو فارابل . ج

  .وظيفة مالكها
 هذه القرية التي أعطت اسمها للمخاضة المجاورة كانت في موضع قرية يبدو أن
  . شمالي رأس الشقعةObreh عربه

 Guillaumeمدينة صغيرة استولى عليها غليوم جوردن : Rachbata ٣رشباطا

Jourdain ١١٥٧ من أيدي سودان  دمشق، ودمرتها هزة أرضية عام.  
رابلس، قائمة في موضع مدينة قديمة مدينة أسقفية في كونتية ط: Raphanée ٤رفنيه

بنفس االسم؛ ما تزال آثارها المسماة رفنية أيضاً، قريبة جداً من حصن مون 
  .Kalaat Baarïn، وهو اليوم قلعة بعرين Mons Ferrandusفراندوس 
 Huquesقرية مجاورة لطرابلس، امتلكها هوغ دو باركيه : Remesque ٥رمييسك

de Barlaisشكلت هذه القرية مع . ١٢٥٣ مع االسبتالية لعام ، مذكورة في عقد
  . إقطاعة صغيرة متوجب عليها خدمة خيالينBoccombeبوكومب 

                                                
1 Cod. Dipl., t. I, no 33, p. 35. 
2 Cont. de G. de Tyr, p. 101. 
3 Ibn Khaldoub, Ed. Tornberg, p. 134; Aboulfaradj, Chron. Syr., p. 355. 
4 Cod. Dipl., t. I, no 23, p. 23. 
5 Ibid., t. I, no 121, p. 138. 



 ٢٩٧

ذُكر هذا الموضع في عقد التنازل عن حصن األكراد : Resclause (la) ١ريكلوز
إلى االسبتالية بوصفه يقع على العاصي، ويبدو أنه كان يقع في موضع أرطوزا 

Arethusaالمعروفة اليوم باسم الرستن  القديمة Er-Roustan.  
حصن بين طرطوس والحصن األبيض : Rouge (le Chastel)) حصن (٢الروج

  .Kalaat Yhamour، وهو اليوم قلعة يحمور )صافيتا(
حصن صغير تركه إلى االسبتالية غليوم دو ماراكليه : Sarc ou Esserk ٣السرك

Guillaume de Maraclée موضعه لم يتعين بعد بشكل مرضٍ؛ ، ولكن ١١٦٣، عام
  .la Coléeبالقرب من القليعة ) صافيتا(وكان يقع في نواحي الحصن األبيض 

 Geoffroy de Pennesقرية وهب فيها جوفروا دو بين : Sorbe ٤صربا) ٣٧٢ص (
  .سكة أرض إلى االسبتالية

قرية في كونتية طرابلس تعود إلى االسبتالية وعليها : Sumessa ٥سوميسا
  .مجهولة الموضع. ١١٨٥مذكورة عام . متوجبات إلى الكونت

إقطاعة اتخذت اسمها عائلة معتبرة، يجب موضعتها في : Suura ou Suiura صورا
  . الواقعة في الجبل شمال شرق البترونSuraقرية صورا 

  .وحصن األكراد) صافيتا(قرية تقع بين الحصن األبيض : Teres ٦ترييس
وتابعة له، ) بعرين( قرية بجوار حصن مون فراندوس :Theledehep ٧تل الدهب

  .مجهولة الموضع. ١١٢٧وتم وهبها إلى االسبتالية عام 

                                                
 .المرجع السابق 1
 .المرجع السابق 2
3 Cod. Dipl., t. I, no 38, p. 39 et no 179, p. 220. 
4 Cart. De St-Sépulcre, no 97, p. 191-192 
5 Cod. Dipl., t. I, p. 286. 
6 Ibid., t. I, no 179, p. 221. 
7 Cod. Dipl., t. I, no 9, p. 11. 



 ٢٩٨

جبل الحجاج الذي أصبح : كانت في العصر الوسيط مقسومة إلى قسمين: طرابلس
المدينة الحالية، والمدينة القديمة التي تحتل شبه الجزيرة التي تقع بلدة الميناء اليوم 

  .هاعلى طرف
وكانت المساحة الفاصلة بينهما، كما هي الحال اليوم، مزروعة ببساتين رائعة 

، العديد من Strambaldi ١وكنا نرى فيها، يقول سترامبالدي. وبزراعة قصب السكر
 النتاج Burchard de Mont-Sion ٢معاصر السكر؛ ولم يقدر بوركار دو مون سيون

  .besansبيزان  ألف ٣٠٠السنوي لهذه البساتين بأقل من 
استمدت مدينة جبل الحجاج الصغيرة اسمها من المرتفع الذي بنى عليه الكونت 

 ١٠بعد هذا الحصار الذي استمر حوالي .  جيل حصناً أثناء حصار طرابلس-سان
  .سنوات تحول معسكر هذا األمير الفرنسي إلى مدينة عامرة

 ٣ حصن صنجيلوعليه يحتل حصن جبل الحجاج الذي سماه المؤرخون العرب
Hosn-Sandschil)  والجسر . موضع القلعة الراهنة القائمة على أنقاضه) ٣٧٣ص

الذي يربط في أيامنا طرابلس مع الضفة اليمنى لقاديشا كان يسمى حينذاك جسر 
  .٤جبل الحجاج

أقيم في هذه المدينة الصغيرة مصلى على اسم كنيسة القيامة، وكنيسة باسم القديس 
  .٥، ويعود االثنان إلى االسبتاليةيوحنا المعمدان

في القرن الثالث عشر، كانت طرابلس المزدهرة بتجارتها وصناعتها ومدارسها 
. ٦وافرة السكان وال تعد أقل من أربعة آالف نول لحياكة الحرير وقماش الشملة

  .ويذكر رحالة ذلك الزمن  أبنيتها الرائعة وقصورها العديدة
ية يعقوبية، كنيستها الكاتدرائية باسم القديس بهنام كانت هذه المدينة مركز أسقف

Saint-Behannami.  

                                                
1 Strambaldi, Chron. Manus., folio 71. 
2 Burch. De Mont-Sion, Ap. Laurent, p. 28. 
3 Wilb. d’Oldenbourg. Ap. Larent, p. 168. 
4 Cod. Dipl., t. I, p. 11. 
 .٢٧٠المرجع السابق، ص  5
6 Burch. De Mont-Sion, Ap. Laurent, p. 28. 



 ٢٩٩

 ضربها زلزال رهيب فدمر قسماً من المدينة ١١٧١ حزيران من العام ٢٩في 
ومن المعروف أنه كان في طرابلس كنيسة القديس ميخائيل . ١وكنيسة السيدة الكبيرة
  .وكنيسة سيدة مادلين

ميكها النهائية يجتاز شبه الجزيرة عرضاً ويعين ثمة خط من بقايا األسوار ومدا
حدها الشرقي في العصر الوسيط، بينما كانت جهاتها الثالث األخرى محاطة 

كانت على شكل مربع منحرف، ولم يكن لها غير سور واحد تتخلله أبراج . بالبحر
  .ناتئة

 فرسان ومن المعروف أنه كان فيها إلى الشرق برج مركزي وأبنية مجاورة يمتلكها
اسقف طرابلس، وهو يقع ) ٢٧٤ص (التوتون، بينما كان جزء من األسوار ملكية 

بين ملكية الفرسان األلمان وفرسان الداوية التي يبدو أنها كانت في الزاوية الجنوبية 
ومن هذه الجهة ينفتح باب القديس ميخائيل . الشرقين من المدينة، بالقرب من البحر

  .٢حيث تؤدي طريق جبيل
  
ما مرمى السهام والبرج المعروف ببرج المطران، فكانا من األبنية الهامة، وهما أ

يضيف . ١٢٨٧ في نيسان ٣أول من سقط بيد المسلمين عندما استولوا على المدينة
 أنهم دخلوا المدينة من حي االسبتالية، الذي كان، حسب قوله، Sanutoسانوتو 

 ألن مقر االسبتالية كان في جبل الحجاج أعتقد أن سانوتو أخطأ هنا،. مالصقاً للبحر
  .على ما يبدو

من أكثر جزر طرابلس قرباً إلى اليابسة والتي حددت لحد كبير مرفأها، هناك 
. جزيرة القديس توما التي اتخذت اسمها من الكنيسة التي بنيت هناك على اسمه

 وأمير Alix de Champagneوهناك عقد الزواج الشهير بين أليكس دو شامبانيى 
  .prince Bohémond d’Antiocheأنطاكية بوهيمون 

                                                
1 Pertz Script Rev. Germ., t. XIX, P. 159. 
2 Mas. Lat. Hist. de Chypre, t. III, p. 663. 
3 Marin. Sanut. Secret. fid. Crucis, ap. Bongars, p. 130. 



 ٣٠٠

وإليها لجأت جماعة من السكان وقت االستيالء على المدينة، ولكن سرعان ما 
 أنه عثر عام Poujoulatويقول السيد بوجوال . لحقهم المسلمون وقضوا عليهم

  . على بقايا الكنيسة على هذه الجزيرة الصغيرة١٨٣١
اج المخصصة للدفاع عن شاطئ شبه جزيرة طرابلس تعود إلى ال يبدو لي أن األبر
بل أعتقد أنها بنيت بمواد أسوار العصور الوسطى، خالل القرن . المرحلة الصليبية

الرابع عشر، على إثر محاوالت ملوك قبرص واالسبتالية المتكررة إلعادة 
مير بحيث لم لقد تعرضت هذه المدينة مراراً للحرق والتد. االستيالء على المدينة

  .يبقَ فيها أي بناء صليبي
، نقل ١٢٨٧ نيسان ٢٦، في ١عندما استولى العرب على طرابلس) ٣٧٥ص (

 على أسطوله العدد األكبر من Benoît Zacharieاألميرال الجنوي بينوا زكريا 
  .سكان طرابلس، بينما نقل السلطان المالك المنصور من بقي منهم إلى جبل الحجاج

حصن مجاور للعاصي، بين هذا النهر ورفنية؛ مذكور في العام : Touban ٢توبان
  .مجهول الموضع. ، في عقد يعود ريمون كونت طرابلس١١٧١

  ـــــــــــــــــــــــ
  دراسة يف صروح هندسة الصليبيني العسكرية

  ٣يف سورية ويف جزيرة قربص
  إميانويل غوييوم راي

  املقدمة
I  

أوروبا على أشد قلقها من توسع العرب وتحت في الوقت الذي كانت فيه ) ١ص (
 الحركة Pierre l’Hermiteتأثير اجتياح إسالمي جديد، أثار نداء بطرس الناسك 

                                                
1 Muratori, t. VI, col. 595. 
2 Ibid., t. I, no 70, p. 92; Hist. arabes des Croisades, t. I, p. 212. 
 G. Rey, Étude sur les monuments de l’architecture militaire des croisés en Syrie et: المرجع 3

dans l’ile de Chypre, Paris, 1871. 



 ٣٠١

 Urbain دعا البابا أوربان الثاني Clermontوفي مجمع كليرمون . الصليبية العظيمة

IIإلى حمل السالح من أجل الجهاد المسيحي الشامل .  
فبعد أن كان القسم األكبر من آسيا .  التوقيت المالئم لتقبل النداءلقد تم بعناية اختيار

الصغرى وسورية ومصر وإفريقيا الرومانية وإسبانيا وصقلية خاضعاً لإلسالم الذي 
  .وهو الخارج من لهب رمال الصحراء قد جاء ليهدد روما بالذات

قياصرة في ذلك الوقت، وجه أليكسيس كومين، المتزين عبثاً بلقب وأسمال ال
األرجوانية، نداءه إلى الغرب من أجل الدفاع عن آخر بقايا اإلمبراطورية 

  .الرومانية
إلى فئات اجتماعية ) ٢ص (وهكذا شهدنا اندفاعاً من كل النواحي لرجال ينتمون 

  .متنوعة، مدفوعين بالرغبة في المشاركة بغزو سورية وتحرير األراضي المقدسة
، وقبل نهاية القرن الحادي عشر أصبح ١٠٩٦ بدأت الحملة عملياً في العام

الصليبيون أسياد الرها وأنطاكية والقدس؛ ومنذ مطلع القرن الثاني عشر احتلوا كل 
سورية تقريباً، حيث لم يعد المسلمون يسيطرون على غير دمشق والبصرة وحمص 

وما أن اكتمل الغزو حتى انصرف الصليبيون تدريجياً إلى تنظيم . وحماة وحلب
  .تى مناطق البالدش
  

II  
، إمارة Baudoin du Bourgما أن أصبحت الرها، بقيادة بودوين دو بور ... 

وكانت . فرنسية حتى جعلت المسيحيين يتحكمون ببالد ما بين النهرين حتى دجلة
تقطع من هذه الجهة الطريق على القوات التي يمكن أن يرسلها أمراء الموصل 

  . سورية المسلمينوبغداد المسلمون لنجدة إمراء
لقد قررت الوقائع وتضاريس البالد وضرورة منح األمراء الغربيين الوافدين إلى 

مع مواقعهم االجتماعية تشكيل إمارة أنطاكية ) ٣ص (سورية إقطاعات متناسبة 
أما بقية البالد الموزعة إلى إقطاعات ثانوية، مثل كونتية عسقالن ويافا . وطرابلس

  .، فشكلت مجال المملكة.يل، وإلخوقيصرية وإمارة الجل
يمكننا أن نرسم كحدود في الجبال شرقي المناطق المسيحية خطاً يتكون في ... 

الشمال من جبال النصيرية التي تفصل إمارة أنطاكية وطرابلس عن جيرانها 



 ٣٠٢

المسلمين في حماة، وفي الوسط سلسلة جبال لبنان المرتفعة بين المسيحيين 
  .لجنوب األردن والبحر الميتوسالطين دمشق، وفي ا

شمالي طرابلس تستمر المرتفعات اللبنانية بسلسلة جبلية  تشكل معها ) ٥ص ... (
إنها جبل عكار الهضبة الشمالية للبنان التي تحد من الشرق . ربع دائرة شاسعة

كونتية طرابلس، والمتصلة بها تقريباً من الشمال سلسلة جبال النصيرية التي تشكل 
  . حاجزاً بين المستعمرات الفرنجية والمسلمينهي أيضاً

لم تكن سيطرة كونتات طرابلس على الضفة اليسارية للعاصي غير سيطرة عابرة 
الذي كان باألحرى موقعاً متقدماً ال ) بعرين(وتقتصر على امتالك مون فراندوس 

  .قلعة راسخة
الحصون خضعت الجهود البشرية هنا لمستلزمات الطبيعة؛ فأقيمت سلسلة من 

  .للدفاع عن جميع الممرات الجبلية
وكان حصن عرقة، الداثر اليوم، يسيطر . وظهر في جبل عكار حصن بنفس االسم

على وادي النهر الكبير، إلوتيروس العصور القديمة، وكان الفرسان الداوية يقيمون 
وفي جبال النصيرية يتحكم حصن األكراد، قلعة الحصن اليوم، ) ٦ص (فيه؛ 

. الذي يصل وادي العاصي بالسهل الفسيح الممتد بين هذه الجبال والبحربالممر 
  .وكان في نفس اآلن من أهم المواقع العسكرية بيد الفرسان االسبتالية

  ـــــــــــــــ
  ١اجلغرافية البحرية يف زمن الصليبيني

عندما يكون مصب نهر ما محمياً برأس من اليابسة كان الالتين ") ٣٣٠ص (
 حيث تم Nahr es Sînه أحياناً كرصيف، كما كانت الحال مع نهر السن يستخدمون

 Toron deإعداد  المرسى الصغير الذي كان يحميه حصن تورون دو بولدو 

Boldo هذا المرسى الذي يمكننا موضعته في بيونا ،Beona أو لينا Lena سانوتو 
Sanuto".  

                                                
1 E. G. REY; Les Périples des Côtes de Syrie et de la petite Arménie, Archives de l’Orient 

latin, tome II, 1884, pp. 327- 353. 
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عند مصب نهر السن في ثمة مجال للعثور على موضع لينا أو بيونا ") ٣٣٥ص (
 أو Belda القديمة الواردة في عقود ذلك الوقت باسم برج بلدا Paltosخراب بالتوس 

  ." Ras Baldy el Melek، والمعروفة اليوم باسم راس بلده الملك Beaudaبودا 
، Proxime أو بركسيم Prexonمن الصعب جداً تعيين موضع بركسون ") ٣٣٧ص (

 العثور على أي معلم في أسماء القرى الراهنة وال في ال سيما وأنه لم يمكن
والمكان الوحيد حيث وجدتُ، على الساحل بين أرواد . تضاريس الساحل هناك

ومصب نهر عرقة، مرسى صغيراً يرتاده صائدو اإلسفنج والمبحرون قرب 
  ...."El Mina Kabousi، وهو مينا كابوسي El Hamamالسواحل هو قرب الحمام 

، ساناني Ramkîneرامكين : التي يتحدث عنها سانوتو هي اليوم) رابلسط(الجزر 
Sanani تاريس ،Tares نخل ،Nakl طويله ،Tauouîleh مدوره ،Medaouara ،
  ."...El Bakar، البقر Bellaneh، بالنه Ramaileh، رميله Naukasنوكاس 

دو مون  الذي يذكره بوركار Mons Leopardorumليوباردوروم ) جبل(أما مون "
 على مسافة فرسخين شمالي طرابلس فال يمكن أن Burchard de Mont-Sionسيون 

   ...."يكون غير جبل تربل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٠٤

  ١عكار وحصن األكراد -٣

 Moritz Sobernheim موريتز سوبرنهامي

  متهيد
مدونة النقوش "شرع السيد موريتز سوبرنهايم، الراغب في المشاركة في ) IIص (

، في جمع ونشر نقوش سورية Corpus inscriptionum arabicarum" العربية
وبما أنه تكلف سابقاً بنشر . الشمالية انطالقاً من المنطقة الواقعة بين طرابلس وحماة

نقوش بعلبك في أبحاث البعثة األلمانية، فقد كان مؤهالً تماماً لمتابعة أبحاثه في هذا 
بتجميعها في هذه المنطقة، وتركت له أمر ولقد سلمته المواد التي بدأت . الموضوع

العناية بتنظيمها، وردم ما فيها من ثغرات، وأخيراً أمر إعدادها بنفسه للنشر ووضع 
جاء عمله أصيالً للغاية، بحيث اقتصر دوري على . التعليق المناسب عليها

 علناً وإني إذ أشكره". المواد"التوجيهات الالزمة لوضعه في سياق اإلطار العام لهذه 
على مشاركته في عمل يستلزم أكثر فأكثر مساهمة باحثين طيبي اإلرادة، يسرني 

المعهد الفرنسي "، مدير ChassinatÉ .شاسينا . القيام بواجبي في التعبير للسيد إيه
 عن عميق امتناني Institut Français d’Archéologie Orientale" لآلثار الشرقية

دعم الثمين الذي لم يكف عن تقديمه من أجل مشروع تجاه فضله الذي ال ينضب وال
  .Corpus" المدونة"

  Max van Berchem ماكس فان برشم

  مقدمة
مذكرات بعثة "نشر ماكس فان برشم النقوش العربية المصرية في سلسلة ) IIIص (

 Mémoires de la Mission archéologique française" اآلثار الفرنسية في القاهرة

au Caire, t. XIX . وعرض، في فصل جاء بمثابة مقدمة عامة، مشروعه من أجل

                                                
 Mémoires publiés par les members de l’Institut Français d’Archéologie Orientale: المرجع 1

du Caire, sous la direction de M. É. Chassinat, Tome 25, Max van Berchem, Matériaux 
pour Un Corpus Inscriptionum Arabicarum, 2ème partie, Syrie du nord, par Moritz 

Sobernheim, 1er fascicule, le Caire, 1909. 
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، شارحاً أهمية علم Corpus inscriptionum arabicarumمدونة النقوش العربية 
  .النقوش العربية وعارضاً منهج بحثه

 اضطررت إلى القيام بدراسة معمقة لما ١ولما كُلفت بنشر النقوش العربية في بعلبك
عربية، وبتشجيع من السيد فان برشم الذي تفضل وترك لي ملفه نُشر عن النقوش ال

عن بعلبك، شرعت خالل أسفاري بتجميع نقوش بعلبك وعكار وحصن األكراد 
لقد سهلت مهمتي المواد التي جمعها السيد فان . وطرابلس ومصياف وحماة وحمص

برشم، ولكني على غراره اعتمدت مبدأ وضع نسخة جديدة لكل نقش، ومن ثم 
راجع السيد فان برشم وصحح هذا العمل الحالي الذي لي الشرف . قارنة النتائجم

، Mémoires de l’Institut français" مذكرات المعهد الفرنسي"بنشره ضمن سلسلة 
واغتنم هذه الفرصة ألعبر له من كل قلبي عن الجميل الذي أدين له به ألنه غالباً ما 

ركتي في معهد اآلثار الفرنسي في القاهرة، ساعدني في أبحاثي، وألنه اقترح مشا
ووافق مدير المعهد، السيد شاسينا، . العربية في سورية الشمالية) VIص (والنقوش 

بكل طيبة خاطر على عملي، لذا أرجوه هو والسيد وزير التعليم العام بالتفضل 
  .بقبول شكري العميق

، من اتباع منهجه وتبني وكان ال بد لي، وأنا اعمل بالتعاون مع السيد فان برشم
  .نظام كتابته األلفاظ العربية

  :٢"مدونة النقوش العربية"هذا النظام هو نفسه تقريباً المعتمد في القسم األول من 
  

  
  

هذه الكتابة الصوتية حيث كل حرف من العربية مكتوب بحرف أو بأكثر من 
 يمثل Nûr al-dînالدين  ال تطابق دوماً اللفظ العربي؛ فاسم نور ٣األبجدية الفرنسية

وكيال أخرق مبدأ الكتابة الصوتية . Noureddînعدة كلمات عربية تلفظ نوردين 

                                                
 .١٩٠٤ و١٩٠٠ستظھر في المؤلف الذي سیتناول التنقیب في بعلبك الذي قامت بھ بعثة ألمانیة بین عامي  1
 .C.I.A.E., p. 15, 16: راجع 2
 .وحدھا األلف ھمزة والھاء في نھایة المؤنث، لم أعتمدھا في الكتابة الصوتیة 3
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أما بالنسبة للفظ الحروف الصوتية . Nûr al-dînالحرفية حافظت عليها هنا بصيغة 
ولم . a, i, u: فهي مختلفة تماماً، ما اضطرني إلى االكتفاء بثالثة) المصوتات(

ومثل السيد برشم . e, ü ،o, ö: غير أسماء العلم التركية حيث أضفتاستثنِ من ذلك 
لم اعتمد دوما الحركات على الحروف في النقوش بالذات؛ بيد إني أخذتها بعين 

أن النقاش ال يضعون أبداً الهمزة، التي ) Vص (غير . االعتبار في حاالت الشك
ن زوائد تبعاً للمساحة تكون ضرورية لنا، وغالباً ما يهملون الحركات؛ ويضيفو

أما نوع الخط فهو، بال استثناء . المتوفرة لهم، أو يضعون فيها أقل مما هو مطلوب
تقريباً، خط النسخ المملوكي الذي ال نفهم تنوعه؛ وبما أن مبدأ العلماء الشرقيين 
. لتصنيف هذا الخط خال من المنهج العلمي فقد امتنعت عن الخوض في التصنيف

ين الحروف الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، تبعاً لما هي أكبر من ولكني ميزت ب
  .  سنتم١٠ سنتم، أو دون ١٠ سنتم و٢٠ سنتم، أو بين ٢٠

ولتصحيح . وعملت جهدي ألعطي الحجم الحقيقي للنقش، ووصفاً لموضع وجوده
  .١القراءة غالباً ما أخذت صوراً أو أرشماً، وأبرزتها عند الضرورة

) ١٥١٦= ٩٢٢٢(التي أنشرها هنا مرحلة إمبراطورية المماليك ال تتجاوز النقوش 
ومع ذلك . قيمتها التاريخية ضعيفة) IVص (ألن النقوش الالحقة على هذه المرحلة 

  .نشرت بعضها لقيمته في تاريخ النقوش العربية
  الئحة باملختصرات

  
Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, Weimar, 1898. 
B. S…, van Berchem, Inscriptions arabes de Syrie. 
C.I.A.E. …, Corpus inscriptionum arabicarum, 1ière partie, Égypte, par van 
Berchem. 
G. J. …, Roehricht, Geschichte des Königreichs Jerusalem. 

                                                
 الذي أدین بھ إلى السید ١ذت األرشم بنفسي، باستثناء النقش رقم بالنسبة لنقوش عكار وحصن األكراد وطرابلس أخ 1

 من جامعة برلین، وبعضھا Magnusدوسو؛ أما الصور فقد التقطھا بمعظمھا مرافقي الذي ال یكل السید ماغنوس 
ط وإخیرا فإن مخط. ھذا فضًال عما زودني بھ السید فان برشم من صور ، كما سنرى في اللوحات. التقطتھ بنفسي

؛ وأغتنم ھذه الفرصة ألعبر لھما Herzfeldالجوامع فقد أعدھا السید ماغنوس، لیعود فیرسمھا الحقًا المھندس ھیرزفیلد 
  .عن شكري العمیق

). guide de Bædeker) Palestine et Syrie" دلیل بیدیكر"أما مخطط طرابلس فقد أخذتھ عن الرسم الموجود في 
 علیھ بعض األبواب والجوامع والمدارس، دون أن نكون على قدرة بإعطائھا ولقد وضعنا. وھو مجرد مخطط سطحي

 .موقعھا الصحیح
 .وضعنا التاریخ الھجري أوًال ویلیھ التاریخ المسیحي 2
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Hammer..., v. Hammer-Purgstall, Staatsverfassung der Osmanen. 
I. H. ..., Chronique d’Ibn Habib (Durrat al-aslâk fî daulat al-atrâk), publiée 
en extrait par Meursinge et Weijers dans Orientalia II, Amsterdam, 1846. 
I. I. ..., Chronique d’Ibn Iyâs, Boulaq, 1311 H. 
I. Sh. …, Ibn Shaddâd, Barq al-Shâm, ms. De Leide, 1466. 
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Khiţaţ …, Al-mawâ‛iz wa-l-i‛tibâr fî dhikr al-khiţaţ wa-l-âthâr, par Maqrîzî, 
Boulaq, 1270 (1853-1854). 
Ms. …, Manuscrits. 
Manhal. …, Al-manhal al-sâfî, par Abû-l-mahâsin ibn Taghrîbardî, mss. 
divers. 
N. …, Nuwairî, Nihâyat al-‛arab fî funûn al-adab, mss. divers. 
Or. …, Oriental. 
R. …, Reinaud, Extraits des historiens arabes, Paris, 1829. 
R. H. …, Recueil des historiens orientaux des croisades. 
R. R. …, Roehricht, Regesta regni Hiersolymitani. 
Sulûk. …, Al-sulûk li-ma‛rifat duwal ai-mulûk, par Maqrîzî, mss. divers. 
S. M. …, Maqrîzî, Histoire des Sultans Mamlouks, traduite par Quatremère. 
Weil. …, Weil, Geschichte der Chalifen, Mannhein, 1848. 
Z.D.P.V. ..., Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. 

  .Au nom d’Allâh, etc: م، بسم اهللا الرحمن الرحي...بسمله 
  
 ,Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes: القواميس المذكورة) IIVص (

Freytag, Lane, le Qamûs, le Lisân al-‛Arab, le Tâdj al-‛arûs, et Spiro, An 
Arabic-English vocabulary, Cairo, 1895.  

  .ارتفاعه) y(و، طول النقش) x (تعني) x-y (في صيغة
 في نص النقش إلى أن الحرف متلوف على الحجر، بينما يعني [ ]يشير المعقوفان 

  . أن الكلمات مفقودة في األصل()الهالالن 
 تعني الجامع، بينما نفس الكلمة Mosquéeالكلمة الفرنسية البادئة بحرف كبير 

  . فتعني المسجدmosquéeالبادئة بحرف صغير 
  

  عكار وحصن األكراد
هاماً إالً في المرحلة  عب قلعتا االسبتالية، عكار وحصن األكراد، دوراًلم تل) ١ص (

  .الصليبية، ولهذا تقتصر تفاصيل تاريخهما التي وصلتنا على هذه الفترة
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منتخبات المؤرخين "لقد بات معظم المصادر المسيحية واإلسالمية متوفراً بفضل 
وحديثاً بفضل ، Reinaud لصاحبه رينو Extraits des historiens arabes" العرب

 Recueil des historiens orientaux" مصنف المؤرخين الشرقيين للحروب الصليبية"

des croisades . وإلى هذه المؤلفات استند العالم المرحوم روهريختRoehricht في 
 لم ٢بيد أن النويري. Histoire de royaume de Jérusalem ١"تاريخ مملكة القدس"

فد بعد؛ ويبدو أنه استقى التفاصيل التي يقدمها عن عكار وحصن يكن قد استن
ولم يفعل ابن الفرات ". أخبار منتخب الدين يحي ابن أبي طي النجار"األكراد عن 

ثمة مصدر ممتاز لسيرة كبار الموظفين وهو .  لرواية النويري٣غير تكرار عام
وحصن األكراد، وال من ؛ ولكني لم استفد منه كثيراً حول عكار ٤أخبار ابن الحبيب

، بينما أفادتني كثيراً ٦ والصفدي٥معاجم األعالم ألبي المحاسن ابن تغري بردى
كتاب محمد بن شداد، ) ٢ص (المصدر األساسي لهاتين القلعتين هو . حول طرابلس

أفضل مؤلف يمكنه إخبارنا ألنه شاهد بنفسه حصار عكار، وال بد أنه سمع عن 
وهو ال يذكر ابن أبي طي إالّ . ٧الء على حصن األكرادشهود عيان رواية االستي
 يثبت أنه لم يؤلفه ٨وعلى أي حال، فإن مقطعاً من كتابه. لتاريخ تأسيس هذا الحصن

، ولقد خانته ذاكرته حول التاريخ الصحيح لحصار )١٢٧٥ (٦٧٤إالّ في العام 
  .حصن عكار، كما سنرى الحقاً

 وفيينا، من أن أدرس في Leideمكتبتَي ليد لقد تمكنت، بفضل رحابة صدر مديري 
كما أن إداريي مكتبات . برلين مخطوطات ابن شداد والنويري والمنهل الصافي

                                                
، واستعان فیھ بالمصادر ).J. A., 1902, t. XIX, p. 385-456: (راجع العرض الكامل الذي وضعھ فان برشم في 1

 .لمذكورة أدناهالتي لم تكن منشورة، وا
 ومؤخرًا فان برشم في Reinaudولقد استعان بھ رینو . Ms. Leide 2; ms. ar., Paris, 1578 et 1579: راجع 2

 .ُیعد أحمد زكي بك طبعة لھ. أعمالھما
. ms. 814؛ نص في فیینا ms. Ar. 1596، مخطوطة في باریس Jourdainترجمة ابن الفرات لصاحبھا جوردن  3

 .ؤلف مبالغ فیھا بتقدیري، فھو عمل غیر أصیلقیمة ھذا الم
 .Orientalia, II, Amsterdam, 1846, p: ، نشر مقتطف منھ في"درة األسالك في دولة األتراك"وھو بعنوان  4

197-595 
 .١١١٣، القاھرة 1174، وفي فیینا ms.ar., Paris, 2068-2073، مخطوطة في باریس "المنھل الصافي" 5
 .ms. ar., 9864: ، مخطوطة في برلین"عوان النصرأعیان العصر وأ" 6
 Brockelmann, Geschichte der arabischen: (؛ راجع"كتاب برق الشام في محاسن إقلیم الشام" 7

Litteratur, I, p. 482( ومقالي في المجلد المھدى إلى أماري ،Amari وھو قید الطبع في بالیرم ،Palerme . راجع
 .S. M., II, a, p. 83 et I. H., p. 274): ١١٨٥ (٦٨٤حول وفاتھ عام 

 ".إلى الوقت الذي وضعنا فیھ كتابنا ھذا وھو سنة أربع وسبعین وستمائة: "I. Sh., fo 88 a: راجع 8
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برلين وباريس تجاوبوا مع كل رغباتي، ولذا فإني أقوم بواجبي فقط إذا توجهت 
  .إليهم بخالص شكري

  

  تاريخ عكار
اسم . وهي أهم بلدة في القضاءتقع عكار في سنجق طرابلس وتتبع قائمقامية حلبا، 

القرية بالذات هو عكار العتيقة؛ أما حصن االسبتالية المسمى عكار فيقع على تلة 
ال تؤدي أي طريق للعربات بعد إلى هذه . مقابل القرية ويفصله عنها واد سحيق

. نصل إليها من طرابلس عبر طريقين. الناحية الجبلية الموحشة والصعبة العبور
، تمر بحلبا ومنها إلى بلدة بينو ١٩٠٥تها يوم زيارتي لها في آذار واحدة سلك

المارونية، ومن هناك تؤدي بثالث ساعات مباشرة إلى عكار العتيقة دون المرور 
إن النزول من المرتفعات إلى وادي نهر عكار مفرطة في وعورتها . بأي قرية

لقرية بالذات، بينما ومن هناك تتفرع الطريق، فيؤدي ممر إلى ا. وصعوبة مسلكها
 والسيد ١الممر الثاني الذي اعتمده المبشر تومسون. يؤدي اآلخر إلى آثار القلعة

 ينفصل عن األول جنوبي حلبا، ويستمر جنوبي ممرنا ليجتاز آثار عرقة ٢دوسو
 ٤ أو البرج٣طريقنا عبر عيات) ٣ص (ويصل إلى قرية العيون، ثم يؤدي شمال 

ة اليوم تتميز بغاباتها الجميلة ونباتاتها الغنية، كما وصفها ما تزال المنطق. إلى عكار
  .كتاب العصر الوسيط

ندين أساساً بالتفاصيل عن عكار إلى محمد بن شداد والنويري، وسنذكر مقتطفات 
يشتق كتاب الحوليات اسم هذه القلعة . من نصوصهما الحرفية المتعلقة بهذا الموضع

عكار، ويرون أنها بقيت ملك عائلته حتى العام من اسم بانيها المزعوم، محرز بن 
وفي هذا العام استولى صالح بن مرداس الذي صار سيد حلب عام ). ١٠١٩ (٤١٠
وبعد مقتله في موقعة . على عكار في واحدة من حمالته في سورية) ١٠٢٣ (٤١٣

                                                
الترجمة العربیة لھذا المسار ..." منتخبات التواریخ"راجع في . .Ritter, Erdkunde, t. XIII, p. 814-817: راجع 1
 ).المترجم(
 .Dussaud, Voyage en Syrie, 1896, triage à part de la Revue archéologique, 1897, p: جعرا 2

 ).المترجم..." (منتخبات التواریخ"راجع الترجمة العربیة في .  وضع دوسو وصفًا آلثار القلعة؛.1-4
 .Aye تومسون؛ یسمي دوسو ھذه القریة مسار 3
 .مسار دوسو 4
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 ٤٢٤األقحوانة بالقرب من األردن، استولى حاكم طرابلس على عكار عام 
). ١٠٣٥-١٠٢٠ = ٤٢٧-٤١١(خليفة مصر الفاطمي، الزاهر باسم ) ١٠٣٣(

وفي هذا العام استولى تاج ). ١٠٩٤ (٤٨٧بقيت عكار تابعة للمصريين حتى العام 
الدولة تتش على دمشق بأمر من أخيه سلطان السالجقة، وفي واحدة من حمالته 

يد استمرت القلعة ملك السالجقة، ومن بعدهم صارت ب. استولى على قلعة عكار
ولكن في مرحلة الصليبيين اضطر األتابك إلى التخلي عنها . األتابك طغتكين

وبعد االستيالء على طرابلس، الذي يحدد روهريخت تاريخه بصواب . للفرنجة
، اتجه )١١٠٩ تموز ١٢ (٥٠٢ ذي الحجة ١١واستناداً إلى أفضل المصادر في 

وتبادل الطرفان . الفرنجة نحو رفنية، بينما كان طغتكين معسكراً في حمص
المفاوضات حتى استقرا على اتفاق بموجبه يحصل الفرنجة على ثلث البقاع وعلى 
 ١حصن المنيطرة وقلعة ابن عكار؛ كما يتوجب على حصن مصياف وحصن الوادي

بيد أن . وحصن األكراد دفع غرامة مقابل ضمان عدم مهاجمتها من قبل الفرنجة
  .استولى هذا العام على حصن األكراد، أمير أنطاكية، Tancrèdeتانكريد 

لم يخبرنا أحد كم بقي حصن عكار بيد الفرنجة، ولكن ثمة ذكراً لهذا الموضع 
ونعرف من جهة أخرى أن الفرنجة ). ١١٦٠ (٥٥٥ للفرنجة في العام ٢كإقطاعة

من قتلق ) ١١٧٠ شباط ٢٠ -٢ ك٢١ (٥٦٥انتزعوا هذا الحصن في جمادي األول 
ص (وبالتالي من الواضح أنه قبل هذا التاريخ . سلطان نور الدينالعلمدار، مملوك ال

 = ٥٦٩-٥٤١(تم انتزاع عكار من الفرنجة، ومن األرجح أن نور الدين ) ٤
ولكن بعيد . انتزعها منهم في واحدة من حمالته في هذه الناحية) ١١٧٣-١١٤٦

. ٣ االسبتالية، ملك القدس، الحصن إلىAmauryالحملة الصليبية الثانية سلم أموري 
ال نعرف كم بقي االسبتالية في الحصن؛ وفي النهاية كان الحصن ملك صاحب أنفة 

Nefîn تكمن . ٤)١٢٠٦ (٦٠٢ الذي اضطر للتخلي عنه لصالح أمير طرابلس عام
أهمية حصن عكار في أن الفرنجة كانوا ينطلقون منه لشن الغارات المفاجئة على 

                                                
 .أجھل موقع ھذا الحصن 1
2 R. H., I, p. 341. 
3 R. R., I, no 477 . ألن االستیالء ١١٦٩من المستحیل أن یكون یكون الملك سلم الحصن إلى فرسان االسبتالیة عام ،

 Revue:  فيM. J. Delaville Le Roulx؛ راجع نقد دوالفیل لورو ١١٧٠علیھ من قبل الفرنجة في كانون الثاني 
historique, Paris, t. XIII, p. 184. 

 .G. J., p. 697: راجع 4
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. ١يتراجعوا من بعدها إلى هذا الموضع المنيعالطريق الكبرى بين حمص وبعلبك، ل
ولهذا قرر المسلمون انتزاع هذا الموضع اإلستراتيجي من الفرنجة، ما أن وسعوا 

  .سيطرتهم في هذه النواحي
على حصن ) ١٢٧٧-١٢٦٠ = ٦٧٦-٦٥٨(بعد أن استولى السلطان بيبرس 

 ٢رمضان ١٦انطلق من هناك في ) ١٢٧١ نيسان ٨ (٦٦٩ شعبان ٢٥األكراد في 
 ٣تؤدي الطريق بداية من السهل إلى قرية كُبيا. ليحاصر حصن عكار)  نيسان٢٨(

Kubaiyaوبعد اجتياز طلعة حادة حتى .  الواقعة على ارتفاع بضع مئات من األمتار
، )م٧٩٠(م، نصل إلى بلدة عكار العتيقة ٨٧٠الممر الواقع على ارتفاع حوالي 

ذ األيام األولى، ولقد اهتم بإحضار عدة عمل بيبرس على قصفه من. مقابل الحصن
. الحرب الثقيلة، وفي ذلك عملية صعبة كثيراً ألنها استلزمت شق الطرقات لنقلها

وعمل على تحطيم الصخور الستخدامها في القصف، وعلى قطع األشجار من 
نعرف هذه المعلومات من النويري، وخصوصاً من ابن . الوادي ليستخدمها النقابون

وهو يروي أن سيده، الوزير بهاء الدين، . ي شهد الحصار منذ يومه الثانيشداد الذ
، حيث استقبله السلطان بيبرس بكل )وكنت برفقته، كما يقول(وصل إلى المكان 

ال يبدو أن ابن شداد مياالً للحرب، ألنه يأخذ على الوزير وصوله باكراً جداً . إكرام
واتخذ شخصياً كل اإلجراءات كان بيبرس يقود الحصار بنفسه، . إلى عكار
انتهى تركيب األسلحة الضخمة، وفي نفس )  نيسان٢( رمضان ٢٠وفي . الالزمة

ص (اليوم قتل بقذيفة عدوة أحد األمراء، ركن الدين منكورس الدواداري، بينما كان 
 ٤( رمضان ٢٢ومنذ . ؛ ولكن نصر السلطان كان يقترب٤يصلي أمام خيمته) ٥

 من هذا ٢٩ في أحد التحصينات؛ بيد أن القصف استمر حتى تم إحداث ثغرة) نيسان
الشهر، عندما أرسل االسبتالية يفاوضون على االستسالم والخروج إلى طرابلس، 

                                                
 زار عكار وساعد أمیر طرابلس في تحصینھ، لم saint Louisإن روایة النویري القائلة بأن ملك فرنسا سان لویس  1

 .، ألن الملك ساعد في تحصین مدینة عكا، ال عكارJoinvilleیثبتھا جوانفیل 
 .راجع حول التواریخ مقتطف ابن شداد 2
منھج سوبرنھایم بكتابة األسماء العربیة باللغة الفرنسیة یفترض بھ . ؟ أم ثمة قریة أخرى باسم ُكبیاھل ھي بلدة القبیات 3

من حصن األكرد : یبدو أن الكاتب تصور خط سیر بیبرس. k ال الحرف qلو أن الموضع ھو القبیات أن یعتمد الحرف 
فھم من النص أن بیبرس وصل بقواتھ إلى ممر أعلى وُی. إلى السھل إلى ُكبیا إلى قریة عكار، فجاء المسار بشكل مبھم

فأین ھو ھذا الممر الذي . ، ما یعني أنھ ھاجم القلعة وحاصرھا من األعلى)٧٩٠(من القلعة ومن قریة عكار ) م٨٧٠(
 ).المترجم(تؤدي إلیھ طریق صاعدة تمر في قریة ُكبیا؟ 

 .من الغریب أن ابن شداد ال یذكر ھذه الحادثة 4
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عند ذلك رفع بيبرس بيارقه على أبراج . وهذا ما حصلوا عليه برضى السلطان
 أمر وبعد أن وضع حامية في القلعة. الحصن وعيد الفطر مع نهاية صوم رمضان

ونظراً لهطول طويل لألمطار الغزيرة صارت . بإعادة المجانيق إلى حصن األكراد
ها، ما اضطر ل المعدات على الجمال خشية انزالق فتعذر تحمي١الطرقات موحلة

  .الجنود إلى نقلها على أكتافهم
وهو الذي يبدو في النقش . وأوكل حكم عكار إلى الحاكم العام في حصن األكراد

أعطى األمر بترميم الجامع، بينما اقتصر دور حاكم عكار على مراقبة  قد ١رقم 
على طرابلس ) ١٢٨٩ (٦٨٨والحقاً بعد استيالء السلطان قالوون عام . العمل

  .أصبحت هذه المدينة مقر الحاكم العام
وفي زمن السالطين العثمانيين تم حكم عكار لبيت سيفا، ولكن أمير ) ٦ص (

وبعد موته تم إقطاع الناحية إلى عائلة ما يزال أحد . نهمالدروز القوي انتزعها م
  .أحفادها يديرها اليوم وهو برتبة آغا ويرتبط بقائقام حلبا

، على حد ما جاء في ٢وتم ترميم التكية. لقد دمر فخر الدين القلعة والجامع والتكية
 وتم بناء قسم من الواجهة بحجارة). ١٦١١أيلول  (١٠٢٠أحد النقوش، في رجب 

بيض وسود ويزينها أسد مأخوذ من إفريز أسود البرج الذي سبق أن زينه بيبرس 
  .بشعاره

  
  مقتطف من ابن شداد حول تاريخ عكار

)Fo 102 b ( ا حصن ابن عكّار فطوله سبعون درجةً وعشرون دقيقةً وعرضهفام
لم  ٣اربع وثلثون درجةً وخمس عشرة دقيقةً ويغلب على ظَنّى أنه محدث البناء النّى

أجد له ذكراً فيما طالعته من كتب التواريخ المتقدمة في التاليف والذى وصل علمى 

                                                
فأثناء زیارتي إلى عكار أدت أمطار الربیع إلى تخریبھا لدرجة . ت الیوم أفضل مما كانت علیھ حینذاكلیست طرقا 1

 .أضطرتني على االنتظار یومًا إضافیًا لحین توقف ھطول المطر
 .٧٢٤یشیر النقش إلى تاریخ . ھي تكیة، ال قصر للعدل كما ظن تومسون 2
لفرنسي، ولم نعدل ال في الحركات وال في غیر ذلك؛ ونشیر إلى أن حافظنا على لغة النص كما جاءت في األصل ا 3

حرف الیاء في نھایة الكلمة جاء كأنھ حرف األلف المقصورة، وقلما وضعت الھمزة على حرف األلف، كما ھي الحال 
 ).المترجم(، ...في ظني وألني 
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اليه ووقف اطّالعى عليه ان بانيه محرِز ابن عكّار ولم يزل فى يد عقبِه الى ان 
  ملكه منهم اسد الدولة صالح ابن مرداس فى سنة عشرة واربعمائة ولم يزل فى يده 

  
  أسد بيبرس

  

  
 قُتل على االُقْحوانة باالُردن فى سنة عشرين واربعمائة فاستولى عليه متولّى الى ان

ن الحاكم صاحب مصر ولم يزل بايدى نواب العبيديين ـاطرابلس من قبل الظاهر ب
التُرك على الشام وملك تاج الدولة تُتُش دمشق فاستولى ) fo 103 a(الى ان تغلّب 

لّمه ظهير الدين طغتكين االتابك للفرنج سنة ثلث عليه وصلر فى ايديهم الى ان س
وخمس مائة مصانعةً بعد ان ملكوا اطرابلس وعجز عن دفعهم عن البالد المجاورة 
لدمشق ووقعت بينه وبينهم الهدنة على ان يكون حصن مصياف وحصن االكراد 

وا على داخلين في الموادعة ويحمل اهلها ماالً معيناً فى كّل سنة الى الفرنج فاقام
  .ذلك مدةً يسيرةً ثم غدروا وعادوا الى عادتهم من العيث والفساد
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  استيالء السلطان بيربس على عكار )٧ص (
)Fo 103 b (رحل السلطان ونزل على حصن ابن عكار يوم الثلثاء ثالث  ... ١ثم

 ٣ وكان به قوم من الفرنج سفهاء ال يفترون من قول القبيح٢عشرى شهر رمضان
)fo 104 a ( فنصب عليه المجانيق ورماه بحجارتها من يومه وفي اليوم الثاني من

 من دمشق وكان ٤نزوله وصل المولى الصاحب نهاء الدين وانا معه في خدمته
 الشهر فلما لقى السلطان سر به وقال ٥خروجه منها يوم الخميس تاسع عشرى

 من خيمته ثم ٦ه قريباًببركات قدومك نفتح هذا الحصن وامر ان تُضرب خيمتُ
اجتمعتُ به وقلتُ له استعجل موالنا الصاحب في المجىء من دمشق والقلعة 
حصينة يطول المقام عليها فقال لى طيب قلبك ما نُعيد حتّى ياخذها موالنا السلطان 

 ونقل الحجارة من ٨ للنقوب٧وتقدم السلطان لالمراء بقطع االحطاب من الشعبان
 وجد في القتال ودأب في النزال الى ان رمى بالمنجنيق الّذي كان الجبال للمجانيق

منصوباً قبالَةَ البرج الشرقي حجارةً عديديةً فتحت طاقة فى جانب البدنة وذلك يوم 
 واستمر الرمى الى الظهر من اليوم التاسع ٩االحد ثاني عشرين شهر رمضان

ت القاعدة والعشرين فخرج منهم رسول يطلب لهم االمان ودام ترده الى ان استقرد
 من القتل ويمكّنهم من الوصول الى طرابلس وتسلّم موالنا ١٠يأمنهم) ٨ص (الى ان 

السلطان الحصن ورفعت سناجقه عليه وسألوه ان يبِيتوا في القلعة فاجابهم وخرجوا 
 وسيرهم السلطان باجمعهم صحبةَ االمير بدر الدين ١١بكرة الثالثاء سلخ الشهر

                                                
 .بیبرس، بعد االستیالء على حصن األكراد 1
 كان یوم سبت؛ لعل في ذلك خطأ من الناسخ لكلمة ٦٦٩ رمضان ١٣.  كما نرى الحقًا رمضان غیر صحیح،١٣تاریخ  2

 . األربعاء١٧ رمضان الموافق لیوم ثالثاء یتفق تقریبًا مع النویري الذي یقدم تاریخ ١٦سادس، ألن 
 . تقدم المؤلف بھذه المالحظة عن سفاھة الفرنجة الذین یشتمون المسلمین لیبرر ھجوم بیبرس 3
 .جع أعاله موجز تاریخ عكار والمقدمةرا 4
ولعل بھاء الدین .  یالئم تمامًا١١ یقعان یوم الخمیس بل الخمیس ٢٩ وال ١٩ھذا التاریخ غیر صحیح أیضًا؛ فال تاریخ  5

 . بحیث أنھ قام بالسفر من دمشق إلى عكار في سبعة أیام١٨وصل إلى عكار في 
 . قریبmsفي نسخة  6
. إن السید ف. الجبالاآلتیة النقیضة للكلمة " الودیان"ولذا أقرأ الشعبان . ما ال یعطي المعنى السعالى، msفي نسخة  7

 .كرن ھو الذي اقترح علّي ھذا التصحیح
 .لعمل النقابین 8
 . كان یوم اثنین٢٢ 9

 .أي السلطان 10
 . رمضان٣٠الثالثاء  11



 ٣١٥

 وامره ٢ فاوصلهم الى طرابلس ثم دخل الحصن واشرف عليه ورتّب نُوابا١ًيسرىب
بحمل المجانيق الى حصن االكراد فحملوا االجناد على اكتافهم الن االمطار ترادفت 

 في اللثق وعيد السلطان عيد ٣فلم يكن للجمل نهوض على االرض خوفاً من الزلف
  .فيتاالفطر يوم االربعاء ثم رحل الى برج صا

  
  ٤مقتطف من النويري حول تاريخ عكار وفتحه

)"Fo 249 b Leide ( ا رتّب السلطان امور حصنذكر فتوح حصن عكّار قال ولم
االكراد توجه الى حصن عكّار ونازله فى يوم االربعاء سابع عشر شهر رمضان 
ورتّب طلوع المجانيق وركب بنفسه على االخشاب فوق العجل فى تلك الجبال الى 
ان اوصلها الى مكان نُصبت به وشرع في نصب المجانيق الكبار فى العشرين من 

وفي هذا اليوم استشهد االمير ركن الدين منكورس ) fo 250 a, Leide(الشهر 
الدوادارى وكان يصلّى فى خيمته فجاءه حجر منجنيق فمات رحمه اهللا تعالى وفى 

 ورفعت الصناجق السلطانية التاسع والعشرين من الشهر طلب اهل الحصن االمان
على ابراجه وفى يوم الثلثاء سلخ الشهر خرج اهل حصن عكّار منه وجهز الى ما 

هذا الحصن يعرف بابن . منهم وعيد السلطان بالحصن ورحل الى مخيمته بالبرج
عكار وكان بيد المسلمين فلما ملك الفرنج طرابلس وغيرها ترددت الرسائل بينهم 

ان يكون للفرنج ثلث بالد ) ٩ص (كين وهو بحمص فوقع االتفاق على وبين طغت
البقاع ويتسلّمون حصن المنيترة وحصن عكّار وان ال يتعرضون الى البالد بغارة 
وتقرر معهم ان مصياف وحصن الوادي وحصن الطوبان وحصن االكراد في 

ادوا الى ما كانوا الصلح ويحمل الى الفرنج مال عنها فلماّ تسلّم الفرنج الحصنين ع
عليه من الغارات وصار هذا الحصن لماّ تسلمه الفرنج من أضر شىء على 
المسلمين المارين من حمص الى بعلبك ولم يكن له كثير ذكرٍ فيما مضى الى ان 

 الى الساحل بعد فكاكه من االسر بمصر فراه حصناً صغيراً ٥وصل ريدفرنس
                                                

 .عمل على أن یصطحبھم أحد أمرائھ لحمایتھم 1
 . ، وھذا أفضل"نوابًا"، وھنا یجب أن نقرأ أمرھم، أو نقرأ نائبًا بدل )Dozyراجع (حامیة  2
 .راجع أعاله موجز تاریخ عكار 3
 .Paris, ms. ar., 1579, fo 84 a، ونسخة  Leide, ms. or., 2mنسخة  4
 .٥، ص ٢٣، اي لویس التاسع؛ راجع الحاشیة رقم )roi de France(ملك فرنسا  5
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يد فيه وهو ساعده فى عمارته فزاد فيه زيادةً  ان يز١فاشار على صاحبه االبرنس
  ".كثيرةً من جهة الجنوب وهو في واد بين جبال محيطة به من اربع جهاته

  نقوش عكار
  .هذا البناء الواقع في القرية مدمر؛ مدخله من الواجهة الغربية: اجلامع

على ساكف الباب الصغير محفور إطار .:  هـ٦٨٦ نقش السلطان قالوون، )١
في . ٥٣ وارتفاعه ١٣٠على شكل ذنب السنونوة في داخله النقش الكتابي، طوله 

 سطور، في هامشه العلوي البسمله، وفي هامشه السفلي السطر السادس من ٤داخله 
النسخ المملوكي، الحروف من : الخط. النقش، وعلى هامش اليمين السطر السابع

  .نشوررشم أخذه مع الصورة دوسو، غير م. الحجم الصغير
مجدد هذا الجامع المبارك في ايام موالنا السلطان ) ٢... (بسمله) ١"(: نص النقش

المظفر المنصور الملك المنصور سيف ) ٣(العالم العادل الغازي المجاهد المؤيد 
ملكه بمرسوم المقر ) ٤(الدنيا والدين قالوون الصالحى قسيم امير المؤمنين خلد اهللا 

) ١٠ص (السيفى اعز اهللا نصره بلبان السالح دار كافل العالى المولوى الكبيرى 
الممالك الشريفة بالفتوحات السعيدة باشارة الجناب العالي االميرى الكبيرى ) ٥(

ادام اهللا عزه سنجر الجماق دار نائب السلطنة المعظمة بحصن عكار ) ٦(العلمى 
ية العبد بوال) ٧(المحروس وذلك في شهر ذى الحجة سنة ست وثمانين وستمائة 

  ".الفقير بكرجي
تم ترميم جامع عكار ) ١٢٧١ (٦٦٩بعد استعادة بيبرس لحصن عكار عام : تعليق

على أيام السلطان قالوون ، بأمر من حاكم الفتوحات السعيدة، أي المناطق الواقعة 
شرق طرابلس والتي استعادها السالطين المصريون من الفرنجة؛ بينما بقيت 

ورد ذكر بلبان الطباخي للمرة األولى في عداد أمراء األلف . مطرابلس بالذات بأيده
؛ ثم )١٢٧٩ (٦٧٨الذين عينهم السطان قالوون لدى استالمه سدة السلطنة عام 

، مكلفاً من السلطان قالوون )١٢٨٠ (٦٧٩ظهر كمتوٍل لحصن األكراد عام 
، في سياق يذكر النويري. وبهذه الصفة نجده في نقشنا. بالهجوم على قلعة المرقب

                                                
 . كان في نفس اآلن كونت أنطاكیةأي كونت طرابلس الذي 1
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موجزه لتاريخ طرابلس، أنه بعد استيالء قالوون على هذه المدينة، وضعت هذه 
المنطقة بإمرة بلبان، حاكم حصن األكراد، والذي أصبح بذلك أول حاكم لطرابلس 

. عندما أصبح والي حلب) ١٢٩٢ (٦٩١وبقي فيها حتى عام . بعد إعادة إعمارها
 ٦٩٧ة ليتميز في حملة على أرمينيا عام وبوصفه قائداً لجيوش حلب واتته الفرص

قاد جيوش حمص ) ١٣٠٠ (٦٩٩وفي العام . باستيالئه على مدينة مرعش) ١٢٩٧(
بين المصريين والمغول، وهي ) سورية الوسطى(وحلب في موقعة مجمع المروج 

بانتصار غازان سلطان المغول؛ وعندها استبدل غازان ) ١١ص (موقعة انتهت 
 وبعد قليل، عندما استعاد السلطان محمد الناصر سورية، .بلبان بأحد أنصاره

 ٧٠٠وفي العام التالي . استدعي بلبان إلى البالط وأنعم عليه بإقطاعة شاغرة
، ٢ أو غزة١كُلف بمواكبة القوات إلى سورية وتوفي أثناء السفر في الرملة) ١٣٠١(

  :٣ويقدم المنهل سيرته اآلتية. عن عمر أربعين وبضع سنوات
ان بن عبداهللا الطباخى المنصورى االمير سيف الدين انشأه استاذه الملك بلب"

المنصور قالوون وجعله من جملة امراء الديار المصرية ثم نقله الى نيابة طرابلس 
عوضاً عن االمير قراسنقر ) fo 93, b(فباشر بنيابتها الى ان نُقل الى نيابة حلب 

طالت مدته بها الى ان طُلب الى المنصورى في سنة احدى وتسعين وستمائة و
القاهرة وصار من جملة امرائها ودام على ذلك الى ان رسم له بالتوجه صحبة 
العساكر إلى البالد الشامية فتوفى بالرملة بطريق دمشق فى سنة سبعمائة عن نيف 

 البأس شهماً ذا نعمة ٤واربعين سنة وكان اميراً عظيم القدر شجاعاً مقداماً شديد
  ".٥سعادة وحشمٍ وخدمٍكبيرة و

يحمل بلبان هنا لقب المقر الوارد أيضاً كلقب في كتاب خليفة القاهرة بتكليف 
يظهر المقر، كمرتبة وظيفية، للمرة الثانية في نقوش هذه . السلطان قالوون

، كلقب للحاكم السيفي ٦٨٣نجده للمرة األولى في حصن األكراد عام . المرحلة
وهو الحاكم . ٦٩٩؛ وللمرة الثالثة في بعلبك عام ٦انالذي ليس غير السيفي بلب

                                                
 .استنادًا إلى أبي المحاسن 1
 .I. H., p. 301: تبعًا إلى 2
 .حافظنا على لغة النص كما وردت في النص الفرنسي. .Paris, ms. ar., 2096 ,fo 93 a: راجع 3
4 Leçon du ms. de Vienne. 
 .یتھماتخلینا عن بیتین من الشعر یأتیان بعد ھذا الكالم لقلة أھم 5
 ).١٢٨٠ (٦٧٩اعتقد أنھ یجب إضافة اسم بلبان ألنھ كان حاكم حصن األكراد منذ العام  6
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إن . ١المحلي، التابع كما يبدو للحاكم العام، والمدعو علم الدين سنجر، حامل الهراوة
وعنها يقدم لنا كاترمير . تكون في بالط السلطان) ١٢ص (وظيفة حامل الهراوة 

Quatremère٢ الوصف اآلتي:  
ية وهى جمق وهو الدبوس وفارسية دار وهى الجمقدار اسم مركب من لغتين ترك"

ممسك وشرط ان يكون حسن الشكل عظيم الهيئة مهاب يقف في ايام مواكب الحلقة 
الى جانب الملك من الجهة اليمنى رافع بيده ببعض تمايل بدبوس كبير الراس مموه 
بالذهب شاخص الى بصر الملك ال يشخص لغيره الى حين قيام الملك من مجلسه 

  ".زالعزي
، معروف في الحوليات وفي بناءين ٣علم الدين سنجر، مملوك السلطان قالوون

ويخبرنا النقش أنه كان حاكم . نجد سيرته في أخبار ابن قاضي شهبا. ارتبطا باسمه
وال . وأنه كان يحمل في حينه لقب حامل الهراوة) ١٢٨٧ (٦٨٦حصن عكار عام 

-١٣٤٤ (٧٤٥ كبير السن عام بد أنه كان شاباً في تلك المرحلة ألنه توفي
ضمن حاشية السلطان محمد الناصر، لدى ) ١٣٠٣ (٧٠٢وكان في العام . ٤)١٣٤٥

في ... ، وبهذه المناسبة كان يمسك الهراوة أمام السلطان٥دخوله المهيب إلى القاهرة
في الحقيقة : رافق السلطان في رحلة الحج إلى مكة) ١٣٠٩-١٣٠٨ (٧٠٨العام 

عاد سنجر الذي بقي . ليتنازل عن السلطة التي استعادها بسرعةانسحب إلى الكرك، 
-١٣١٠) (١٣ص  (٧١٠عام . ٦وفياً للسلطان إلى القاهرة معه، وعين أمير ألف

ثم بعث إلى . ٧بنى أو رمم في القاهرة جامعاً مدمراً اليوم، عليه نقش باسمه) ١٣١١

                                                
 .عادة ما یكتب جمقدار 1
2 S. M., I a, p. 138, nte 17, traduction du Dîwân al-inshâ, Paris, mms. ar., anc. Fonds 1573, 

fo 122 a. 
وتوفى ): "Paris, ms. ar., 1784, fo 285 b, en 745 (1344)(ة ، نسخ"النجوم الزاھرة"أبو المحاسن، : راجع 3

 .المنصورى من ممالیك المنصور قالوون) كذا(االمیر علم الدین سنجر الشمقدار 
 .راجع الحقًا نص ابن قاضي شھبا 4
5 S.M., II b, p. 210. 
6 Khitat, II, p. 53. 
7 C.I.A.E., p. 732. 
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) ١٣٢٢ -١٣٢١ (٧٢١كُلف عام . ١دمشق بدون وظيفة ولكن بلقب راس الميمنة
  ...٢بحملة على أرمينيا

  ٣سرية سنجر اجلمقدار
سنجر االمير علم الدين الجمقدار المنصورى قال الشجاعى كان تام القامة فرد "

شكالة وقوة ظاهرة قدمه الناصر بعد رجوعه من الكرك ثم اخرج الى الشام وصار 
صر فى نوبة احمد راس الميمنة وبقى بها الى ان مضى مع الفخرى واالمراء الى م

  ".واستقر بها اميراً الى ان توفى في شهر رمضان وكان قد كبر سنه وارتعش
قائد، أي قائد "وبك " جيش"مراقب البناء يدعى بكجري، اسم تركي مؤلف من جري 

  .٤الجيش
، إلى جانب ساكف ٤٠ وارتفاع ٦٣ عند مدخل الجامع نفسه، على لوحة بطول )٢

  .غير منشور. ش مملوكي، حروفه صغيرة، مع صورةثالثة سطور بخط نق. الباب
  :نص النقش

وهو ) ٢س (يا دائم ارحم لمن انشأ وجدد هذا المكان المبارك ) ١س ) (١٤ص (
احمد الواعظ رحم اهللا لمن ) ٣س (الفقير الى اهللا تعالى الحاج ناصر بن المرحوم 

 ".عمائةسنة ثالث وستين وسب) كلمة أو اثنتان(توكل عليه ولكل المسلمين 

. لعل الجامع تدمر بواحد من الزالزل المتكررة في تلك المرحلة في سورية: تعليق
يتحدث النقش عن ترميم الموضع بعبارات مبهمة، ومن المحتمل أن يكون الحجر 

يمكن أن يكون الفراغ في . من مصلى في مكان آخر في القرية ووضع هنا الحقاً
واضح في الصورة، ولكني تمكنت من التاريخ غير . السطر الثالث هو الشهر

، في ظل السلطان المالك )١٣٦٢-١٣٦١ (٧٦٣إنه السنة . قراءته على الحجر
  ).١٣٦٣-١٣٦١ = ٧٦٤-٧٦٢(المنصور صالح الدين محمد 

                                                
وھذا لقب شرف فحسب، ُیمنح ألمراء األلف بدون وظیفة خاصة، للداللة .  في الجلساتأي أنھ یكون على الیمین الحاكم 1

 Manhal, Paris, ms. ar., 20, fo 124 a: على رتبتھم في ھرم األمراء؛ راجع حالة مشابھة في المنھل، نسخة
2 I. I., I, p. 161. 
 ).١٣٤٥-١٣٤٤ (٧٤٥ حوادث عام ، في سیاق)Paris, ms. ar., 1598, fo 68 a(ابن قاضي شھبا، نسخة  3
 .Houtsma, Ein türkisch-arabisches Glossar, Leide, 1894, p. 71:  بك، راجعetجرى  4



 ٣٢٠

أربعة . ثمة قطعة منحوتة فوق نافذة الجامع، في إطار مزين كذنب السنونوة) ٣
لم أتمكن من . غير منشور. صورة. سطور بخط النسخ المملوكي، حروف صغيرة

  ).١٣٢٤ (٧٢٤: قراءة غير التاريخ
  تاريخ حصن األكراد

، يحده من الجنوب جبل عكار ٢ في السهل المدعو باسم البقيعة١يقع حصن األكراد
عمل كتاب الحوليات، حسب ابن أبي . وجبل لبنان، ومن الشمال جبال النصيرية

أقطعها الموضع مع الحقول طي، على اشتقاق اسمه من حامية كردية صغيرة 
-١٠٢٩= ٤٢٩ -٤٢٠(المجاورة أمير حمص المرداسي، شبل الدولة نصر 

أقام هؤالء األكراد فيه . ٣، يوم كان الحصن ضعيفاً ويسمى حصن السفح)١٠٣٧
بحماة ) ١٥ص (مع عائالتهم، مقابل حماية الطريق الرئيسية التي تربط حمص 

. من الصمود بوجه هجمات الصليبيينكان هذا الحصن الصغير أضعف . وطرابلس
أن يسقط بيد الكونت ريمون دو ) ١١٠٢حوالي نهاية العام  (٤٩٦وكاد منذ العام 

 الذي فضل رفع الحصار عنه وشن الغارة على إقليم حمص إثر وفاة ٤سان جيل
بعد االستيالء على طرابلس، حوالي نهاية . حاكمها جناح الدولة حسين بن مالعب

وقعت الموادعة التي ذكرناها في تاريخ عكار بين ) ١١٠٩وز تم (٥٠٢العام 
الفرنجة وأتابك دمشق، طغتكين، على أن يمتنع الفرنجة عن أي عمل عدواني على 

- ١١٠٩ (٥٠٣ولكن بعد قليل، في عام . حصن األكراد مقابل غرامة يتقاضونها
 بقوات  أمير أنطاكية باالستيالء عليه إثر هجومTancrèdeقام تانكريد ) ١١١٠

وبقي منذ ذلك الحين بيد الفرنجة لحين . ٥ضخمة لم تواجه بغير مقاومة ضعيفة
  ).١٢٧١ (٦٦٩استعاده السلطان بيبرس عام 

) ١١١٢ ١ ت١٤ - أيلول١٥ (٥٠٧توفي تانكريد في شهر ربيع الثاني عام 
 كونت طرابلس، ولربما صار الحصن من Ponceفتزوجت أرملته من بونس 

                                                
، وھو الیوم باسم  Krak (Cratum) des chevaliersالفرسان ) كراتوم(ُعرف في العصور الوسطى باسم كراك  1

 .قلعة الِحصن، وُیلفظ الُحصن
 .بین جبل لبنان وحرمون" السھل الكبیر"ھل بعلبك، بعكس س"السھل الصغیر" 2
 .van Berchem, J. A., t. XIX, 1902, p. 446 et suiv: راجع 3
 .یسمیھ كتاب الحولیات العرب صنجیل 4
: ومرآة الزمان) Roehricht, G. I., p. 84, no 35(نجد ھذه المعلومة عند ابن الفرات وابن شداد وروھریخت  5

 ).١١٤٢ (٥٣٧لك أكیدًا ألننا ال نعلم شیئًا عن الحصن قبل العام ولكني ال أعتبر ذ
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رف فقط أن ابنه ريمون الثاني، كونت طرابلس، قدم الحصن عام ولكننا نع. أمالكه
إلى فرسان االسبتالية، برضى صاحبه االقطاعي غليوم كراتوم ) ١١٤٢ (٥٣٧

Guillaume de Cratumبقي الحصن .  الذي حصل على إقطاعة كتعويض مقابله
تراتيجياً لحينه قليل األهمية، ولكن ما أن أصبح بيد االسبتالية حتى أصبح موقعاً إس

لقد بنوا فيه قلعة حصينة بقيت محفوظة . من الدرجة األولى بالنسبة إلى الصليبيين
لم يتمكن السلطان نور الدين وال صالح . حتى أيامنا وما تزال تلقى إعجاب السواح

الدين من االستيالء عليه على الرغم من رغبتهما الكبيرة في ذلك، ألن االسبتالية 
ن الضرر الكبير للمسلمين ويجبرون حكام حماة وحمص على كانوا من هناك يسببو
وكانوا كلما تردى وضع الصليبيين كلما عمل االسبتالية على . دفع أتاوات كبيرة
  .تعزيز تحصينه

ومن الصعب الكالم عن وجود تحصينات . كان يحيط بالقلعة سوران محصنان جيداً
 ١ا اعتقد البارون رايمتقدمة مصنوعة من الخشب والتراب  لحماية مدخله، كم

Reyخرج راي بانطباع بأن ) ١٦ص . (؛ وعلى أي حال لم يبقَ منها أي أثر
وفي الحقيقة، يبدو أن معاهدة . االسبتالية لم يستكملوا التحصينات التي قصدوا بناءها

، بين اإلمبراطور فريدريك الثاني )١٢٢٩ شباط ١٨ (٦٢٦ربيع األول عام 
 تدعم فكرة راي ألن المعاهدة لم تشملهم بينما تعهد وسلطان مصر المالك الكامل،

إن عديد الحامية الدائمة في . اإلمبراطور على عدم توسيع تحصينات حصن األكراد
ولهذا لم يتمكن .  مقاتل، تعطي فكرة عن أهميته الرفيعة٢٠٠٠الحصن التي تبلغ 

دي الثاني السلطان المالك الكامل من االستيالء عليه عندما حاصره في شهر جما
ولكن وضع الصليبيين كان . ٢، حسب رسالة ألحد الصليبيين)١٢٢٩ (٦٢٦عام 

السالطين ) ١٢٦٠ (٦٥٨يتقهقر بالتدريج، وعندما حرر انتصار عين جالوت عام 
عندها وضع بيبرس . من الخوف من المغول، ازدادت قوتهم أكثر فأكثر في سورية

) ١٢٧٠ ٢ ك٢٨ (٦٦٨لثاني عام  جمادي ا٣وفي . تصوره لفتح قالع االسبتالية
 منهم مستطلعاً مداخله ولكنه لم ٤٠ خيال، ثم تقدم مع ٢٠٠قصد حصن األكراد مع 

                                                
1 Rey, Étude sur les monuments de l’architecture militaire des croisés en Syrie, Paris, 1871, 

p. 46. 
2 G. I., p. 787, note 2. 
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 ٦٦٩ولكنه عندما علم في صفر عام . يمتلك الجرأة بعد على الشروع بحصاره
ملك فرنسا، أعد حملة / بخبر وفاة لويس التاسع) ١٢٧٠ ١ ت١٨ - أيلول١٩(

 ٢ ك٢٤( جمادي الثاني ١٠انطلق من القاهرة في . يةواسعةعلى فرسان االسبتال
  .، وقصد دمشق أوالً)١٢٧١

 ١غالباً ما وصف كتاب الحوليات المسلمون والمسيحيون في العصور الوسطى
حصار حصن األكراد؛ ولكن المصدرين األساسيين اللذين نعرض نصوصهما فهما 

ية ابن شداد التي ظهرت إن الرواية األكثر مصداقية فهي روا. ابن شداد والنويري
 ونشرها Oppenheimفي مصنف النقوش العربية التي جمعها البارون أوبنهايم 

وفي الحقيقة فإن هذا الكاتب وصل بعد ثالثة أسابيع تقريباً على . السيد فان برشم
االستيالء على حصن األكراد إلى معسكر السلطان في عكار، وال بد أنه جمع هناك 

ولكن ثمة أمر . ونصه محفوظ جيداً. لسان السلطان وأمرائهتقارير أصلية على 
يتحدث ابن شداد عن أسوار ثالثة، بينما ليس للحصن : يبقى غامضاً في الحقيقة
لعله قصد بالثالث الرواق المقبب المؤدي من السور األول . غير سورين أساسيين

) ١٧ص (الثة التي وهو يستعمل عبارة الباشورية ليشير إلى األبراج الث. إلى الثاني
وإذا ما اختصرنا هذين المصدرين نتوصل إلى الوصف . تحمي المداخل الثالثة

  .اآلتي للحصار
مع ابنه ) ١٢٧١ ٢ ك٢٤ (٦٦٩ جمادي الثاني عام ١٠غادر بيبرس القاهرة في 

 ١٩ في ٢وخليفته الرسمي المالك السعيد بركه خان، وظهر أمام حصن األكراد
شداد بعد أن عسكر لبضعة أيام أمام قلعة فرسان ، حسب ابن ) آذار٣(رجب 

 ٢٠تم االستيالء على ضواحي الحصن في . الداوية المعروفة باسم برج صافيتا
رجب حسب النويري، بينما يروي ابن شداد أنه في هذا التاريخ تم فتح ثغرة في 

 تبدو لي هذه الرواية معقولة، ألنه من المستحيل أن يتم االستيالء، من. السور

                                                
 .Rey, loc. cit., p. 65-67; G. I., p. 954, 955, notes 2 et 3; B. S., p. 64-69; J. A., 1902, p: راجع 1

446 et suiv.; enfin Max von Oppenheim, Inschriften aus Syrien, Mesopotamien und 
Kleinasien, Arab. Inschriften bearbeitet von Max van Berchem, no 10 (sous presse).  

 للوصول أمام الحصن؛ یبدو أنھ قریب جدًا من  رجب٩والنویري على تاریخ ) S. N., I b, p. 85(یتفق المقریزي  2
من الغریب من جھة أخرى أن یكون بیبرس قد استولى على كل .  جمادي الثاني، تاریخ االنطالق من القاھرة١٠تاریخ 

 .الضواحي في یوم واحد
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فبعد الهجوم بالمجانيق . ١الخارج فقط، على برج المدخل ألنه كان شديد التحصين
  .اقتحم المهاجمون البرج من الخارج ومن الداخل عبر الرواق الداخلي

في هذا اليوم وصل أمير حماة، المالك المنصور محمد، عم الكاتب المشهور أبي 
 بيارق هذا األمير بدون الفدا؛ ذهب بيبرس للقائه، وانضم إليه وسار معه تحت

ثم وصل أمير صهيون، سيف الدين، ونجم الدين كبير . حرسه وال حامل الهراوة
 رجب، سقط ٢١وفي اليوم التالي، . جماعة اإلسماعيلية المعروفين باسم الحشاشين

ثم صار الحصار يتقدم ببطء بسبب استمرار ). حسب ابن شداد(برج المدخل 
  .٣لحصار بيد ابن السلطانوكانت قيادة ا. ٢هطول المطر

تم االستيالء على برج مدخل السور الثاني، وتم )  آذار١٥(في األول من شعبان 
 ٢٩( شعبان ١٥االستيالء على البرج الثالث الذي يحميث مقدمة الحصن بالذات في 

قاد الهجوم خازن دار السلطان، نائبه في مصر .، بمساعدة نقابي المالك السعيد)آذار
وبذلك فتحت الطريق وانطلق الجنود داخل باحة الحصن، فقتلوا . بليكبدر الدين 

من فيه من الفرسان، وأسروا الجبليين الذين ساعدوا في الدفاع عنه، ولم يطلق 
وكان قد التجأ معظم . ٤سراح غير القرويين كيال يتم إخالء المنطقة من السكان

ومن أجل االستيالء . إلى البرج المحصن على السور الثاني) ١٨ص (الفرسان 
عليه عمل السلطان على نقل المجانيق إلى الباحة ووجهها على الحصن، ما ألزم 

وحصلوا على األمان في انتقالهم إلى طرابلس شرط . الفرسان على االستسالم
لم يذكر النويري وال المقريزي تاريخ استسالم . ٥مغادرتهم من هناك إلى أوطانهم

 شعبان، ولكن التاريخ الحقيقي هو ٢٤دا والعيني تاريخ بينما يعطي أبو الف. الحصن
 هدفها الجلي تخليد ذكرى هذا النصر المبين، ال ٢٥فالنقوش المؤرخة في . ٢٥

 ١٥تاريخ أعمال الترميم، ألن بيبرس الذي مدد إقامته في حصن األكراد حتى 
، لم يتمكن من أن يحسم في يوم واحد مسألة على درجة ٦) نيسان٢٧(رمضان 

                                                
 .ھذا ھو رأي راي أیضًا 1
 .المجانیق ونصبھا ما استلزم الكثیر من الوقتحسب ابن شداد، الجزء األول؛ أما النویري فیعزو السبب إلى تأخر نقل  2
 .R. H., II a, p. 238: حسب ابن كثیر، ذكره العیني في 3
 .یروي النویري أنھ أطلق سراح كل من كان في باحة الحصن 4
من المحتمل جدًا أن بیبرس، كما یروي النویري، زور رسالة باسم رئیس االسبتالیة وبعثھا إلى الفرسان وھي تطلب  5
 .نھم االستسالمم
 . الشھر إلى عكار، بمسیر یوم من الحصن١٦وصل في  6
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 ٢٥وعليه ال يمكننا افتراض أن أعمال الترميم بدأت منذ . أهمية أعمال الترميم
عين السلطان حاكماً على  .شعبان، وال أن أمر الشروع بها قد صدر في ذلك اليوم

توفي قيماز عام . القلعة صارم الدين قيماز الذي كان حاكماً لقلعة شقيف تيرون
 النقش على قبره، بينما يعده  الذي يتفق مع١حسب النويري) ١٢٧٤ (٦٧٣

وتم تحويل الكنيسة إلى جامع، وتم تعيين . ٦٧٤المقريزي في عداد وفيات العام 
عهد السلطان بأعمال الترميم إلى عز الدين أيبك األفرم . ٢قاضٍ للمدينة والقلعة
بزيارة تفقد ) ١٢٧١ ١ت (٦٧٠وبدأ منذ ربيع األول عام . وعز الدين أيبك الشيخ

  ).١٢٧٢تموز (تخذ إجراءات، وكرر األمر في ذي الحجة من نفس السنة القلعة وأ
عمل بلبان ) ١٢٨٥ (٦٨٤ففي العام . وتخبرنا النقوش بعمليتي ترميم الحقتين

. الطباخي على ترميم أحد األبراج، قبل الشروع في الهجوم على قلعة المرقب
اس كان قد دمرته وأخيرا، في أيام السلطان المالك الناصر محمد، تم ترميم متر

-١٣٠١ (٧٠١يذكر المقريزي هذا األمر في سياق حوادث سنة . أمطار جارفة
) ١٣١٩ (٧١٩وفي عام . وفي أيام هذا السلطان، تم بناء مأذنة للجامع). ١٣٠٢

وألحق بالجامع . قدم األمير بكتمر، حاكم حصن األكراد، خدمات كبرى إلى المدينة
أما عمله األكثر أهمية فهو بناؤه ). ١٩ص (مدرسة ابتدائية، وبنى فيها مصلى 

   .مشفى للمرضى المسلمين، سواء كانوا مقيمين أو عابرين
ففي بلد أصبح اآلن . فقد حصن األكراد بعد رحيل الصليبيين الكثير من أهميته
بقيت المدينة لوحدها، . بمنآى عن هجمات خطرة ال تعود هناك حاجة لقلعة كبيرة

 ابن بطوطة في إحدى رحالته بأنها ضيعة بال أهمية، فيها ولم تكن كبيرة؛ ويصفها
أما اليوم قالقلعة الشامخة ال تلعب إي دور سوى . مجرى ماء والكثير من الشجر

  .أنها مقر القائقام الوديع في القضاء
  ٣مقتطف من ابن شداد حول تاريخ حصن األكراد

)"Fo 103 a ( النجار واما حصن االكراد فحكى منتخب الدين يحيى بن ابي طى
الحلبى في تأريخه في سبب نسبته الى االكراد ان شبل الدولة نصر بن مرداس 

                                                
1 Leide, ms. or., 2 m., fo 255 b;, voir no 10 et B. S., p. 68, 69. 
 .٢٣٠ابن كثیر في العیني، مرجع سابق، ص  2
3 Leide, ms. or., 1466, fo 103 a. 
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صاحب حمص اسكن فيه قوماً من االكراد في سنة اثنين وعشرين واربع مائة 
فنُسب اليهم وكان من قبل يسمى حصن الصفح طوله سبعون درجة وخمس 

 دقيقة ولم اطّلع بعد سنة اثنين وعشرين دقيقة وعرضع اربع وثلثون درجة وثلثون
وعشرين واربع مائة على شٍئ من اخباره الى ان كانت ايام االتابك ظهير الدين 
طغتكين بدمشق وقعت الهدنة التي قدمنا ذكرها ثم خرج بعدها طنكريد صاحب 
انطاكية في حشده وجنده فنزل على حصن االكراد فتسلمه من اهله في بقية سنة 

  ..."مائةوخمس ) كذا(ثلث 
  ١استيالء بيربس على حصن األكراد

)"Fo 103 b (ده اهللا بنصره على حصن االكراد يوم الثالثاء تاسع عشر ٢نزلاي 
رجب ونصب على اسواره المجانيق وكانت له ثلثة اسوار وثلث باشورات واوصل 
الحصار الى ان هدم االسوار يوم الرابع والعشرين من الشهر ثم اُخذت احدى 

) ٢٠ص ( والعشرين وتأخر ما بقى منها لترادف ٣رات فى يوم الخامسالباشو
االمطار إلى ان فُتحت الثانية يوم السبت سابع شعبان وتُعرف بالحدادية ثم فُتحت 
يوم االحد الخامس عشر من شعبان على يد نقابي الملك السعيد ومباشرة ملك 

 الحصن باسيف وقتلوا من فيه االمراء بدر الدين بليك الخزندار ثم دخلت العساكر
من االسبتار واسروا الجبلية وعفى عن الفالحين لعمارة البالد فلما رأى اهل القلة 
ما حّل باهل البلد طلبوا االمان فاُجيبوا وتسلمها موالنا السلطان يوم االثنين خامس 

 وخرج من فيها الى اطرابلس يسر اله فتحها ثم رحل السلطان ٤وعشرين شعبان
  ". ان ترك عليه االمير عز الدين ايبك االفرم لعمارة اسواره وولى فيه نائبابعد

  ٥مقتطف من النويري حول فتح حصن األكراد
)fo 284 b ( فلما توجه السلطان فى سنة تسع وستين وستمائة الى الشام واغار على

طرابلس كما قدمناه نازل حصت االكراد فى تاسع شهر رجب من السنة وملك 
الحصن في العشرين منه وحضر الملك المنصور وصاحب حماة فتلقاه ارباض 

                                                
 fo 103 bالمرجع السابق،  1
 .السلطان بیبرس 2
 .طأ ألنھ یرد فیھ الحادىفي نص خ 3
 . شعبان ھذه السنة كان یوم أربعاء٢٥ 4
5 Leide, ms. or., 2 m., fo 284 b; Paris, ms. ar., 1579, fo 83 a. 
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السلطان وترحل لترحيله وساق السلطان تحت صناجق صاحب حماة بغير جمدارية 
وال سالح دارية ادباً معه وسير اليه دهليزاً امره بنصبه ووصل االمير سيف الدين 

) fo 249 a( وفي اواخر ١صاحب صهيون والصاحب نجم الدين صاحب الدعوة
شهر رجب تكمل نصب عدة مجانيق وفى سابع شعبان أخذت الباشورة بالسيف 
وفى سادس عشر الشهر تشقق برج من ابراج وتسلموها وطلع الفرنج القُلة وأحضر 

فاطلقهم السلطان ونُقلت المجانيق الى ) ٢١ص (جماعة من الفرنج والنصارى 
لى لسان مقدم الفرنج بطرابلس الى القلعة ونصبت على القلة وكتب السلطان كتاباً ع

على انهم يتوجهون ) فكتب لهم االمان(مرهم بالتسليم ثم طلبوا االمان أمن بالقلة ي
الى بالدهم وفى يوم الثالثاء رابع وعشرين خرج الفرنج من القلة وجهزوا الى 
بالدهم وتسلم السلطان الحصن ورتب االمير صارم الدين الكافرى نائباً بحصن 

كراد وفوض امر عمارة الحصن الى االمير عز الدين ايبك االفرم وعز الدين اال
  .٢"ايبك الشيخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ..االسماعیلیة 1
 ).المترجم(لم نترجم نقوش حصن األكراد، ما اقتضى الذكر  2
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  ١يف بيت جعلوك" مقام الرب" - ٤

  

  Henri Seyrig هنري سرييغ
، موضع على الطرف الشمالي للبنان، ٢مقام الرب، أو بيت جعلوك كما يقال أحياناً

، ويسرح )النهر الكبير( على وادي اإللوتيروس م، منه يمتد النظر٤٠٠على ارتفاع 
نصل إليه . بعيداً نحو البحر وصافيتا، وصوالً إلى المنظر الحتمي لحصن األكراد

بشيء من الصعوبة إما عن طريق بلدة البيرة بمسير ساعة، وإما بمسير نصف 
ربما كانت هذه المنطقة المسكونة في عصر الرومان . ٣ساعة من بلدة منجز

وريين، وهم قوم من العرب تَرومنوا لحد ما، تابعة إلى قيصرية لبنان، عرقا باأليط
  .٤القديمة، الوارد اسمها أحياناً على عمالتها قيصرية األيطوريين

، آثار تالفة جداً لمعبد صغير من البازلت سبق أن "منزل اإلله"توجد في مقام الرب، 
 بعثة بإدارة أوتو ١٩٠٢عام ، ثم درستها في ال١٨٩٧ في العام ٥الحظها دوسو

وتقوم المديرية العامة لآلثار حالياً بأعمال نبش وصيانة . Otto Puchstein ٦بوشتين
ومع أن العلماء األلمان لم يكن مسموحاً لهم في حينه بغير الفحص السطحي . للموقع

لهذه اآلثار، فقد تعرفوا فيها على معبد تحيطه األعمدة بترتيب فريد، وفيه بيت 
بيد أنه تبين وجود النقوش فيه . قداس بواجهة من األعمدة، وبيت قائم على قبواأل

 نسخهما في Mouterdeنشرت منها اثنين سابقاً كان األب الجليل موتيرد . حديثاً
                                                

 Henri SEYRIG: “Némésis et le: لمرجعا. ، لصاحبھ ھنري سیریغ"نیمیسیس ومعبد مقام الرب"عرض لمقال  1
temple de Maqām er-Rabb”, Mélanges de l’Université Saint Joseph, t. XXXVII, Fasc. 15, 

1961, pp. 260-270. 
2 D. Krencker et W. Zschietzschman, Röm. Tempel in Syrien, I, pp. 102 sq.. 
3 R. Dussaud, Topogr. History. De la Syrie, p. 95; Guide bleu, Syrie et Liban, éd. De 1932, 

p. 67. .كرنكر . الموقع غیر وارد على أي خریطة، باستثناء المخطط التقریبي الذي وضعھ د)D. Krencker, op. 
cit., II, pl. 1 .( 50.000خریطة المنطقة بمقیاسe200.000على الخریطة بمقیاس .  لم تنشر أبدًاeأبسط طریقة ھي ، 

وإذا أنزلنا من تل كلخ خطًا عمودیًا . في اعتماد نقطة استعالم بلدة تل كلخ الكبیرة، على سكة الحدید بین حمص وطرابلس
 .كلم بلدة عیدمون، بالقرب منھا یقع مقام الرب٨نحو الجنوب، یلتقي على مسافة 

 Beer, Ituraea (Pauly-Wissowa); A.H.M. Jones,Cities of the: راجع حول األیطوریین في لبنان 4
Eastern Rom. Provinces, pp. 255 sq.; R. Dussaud, Pénétration des Arabes, pp. 176 sq. . حول

 .Syria, XXXVI, 1959, p. 42, note 5: ، راجع)عرقا(عالقتھم مع قیصریة 
5 Dusaud, Rev. archéol., 1897, I, p. 308.. 
6 D.Krencker ect., op. cit., pp. 102-104; 279; 293 (description, architecture); 274 sq. (date 

presume).. 
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ويسعدني اليوم أن أهديه، بفضل سخاء األمير شهاب، . الموضع وتفضل بهما علي
 من مودة تعود لسنين، والعرفان نشر نص يكملهما، وأن أعترف بما يربطني به

  .بجميله الستخدامنا الدائم ألبحاثه
النصوص التي سنناقشها كانت محفورة على قاعدتين شبيهتين من البازلت والواجهة 

 مفقودة ١القاعدة األولى .هما قاعدتا تمثال: العلوية ليست مرتبة كواجهة المذبح
  :وق وتحت حدبة وسطهحالياً، محفور على وجهها درع دائري نقرأ فيه ف

A la déesse Athéna, (offrande de) Drusus, prêtre.  
  .٢دروسوس، كاهن) تقدمة(إلى اإلالهة أثينا، 

 كانت حتى اآلن مطمورة وجهها إلى األسفل، ليظهر النقش عليها ٣القاعدة الثانية
النقش غير المنشور المحفور . عندما انقلبت على وجهها خالل األعمال األخيرة

  :عليها هو اآلتي
L’an 573, au mois de Peritios(?). Kairos Kalos. Drusus, prêtre, a dédié par 

gratitude (cette offrande).  
دروسوس، كاهن، أهدى . كايروس كالوس). ؟(، في شهر بريتيوس٥٧٣عام 

  .٤)هذه التقدمة(بامتنان 
 كان يظن حتى اآلن أنه ثمة دوالب بثمانية أشعة محفور على الوجه الثاني، الذي

  .Némésis ٥الوجه األساسي، وفوقه منقوش اسم نيميسيس
يبدو أنهما يشكالن ثنائياً، والمتبرع بهما معاً هو كاهن : تشابه القاعدتين كامل تقريباً

األولى مهداة باالسم إلى أثينا التي ال يشكل وجودها مفاجأة في بلد عربي . الموقع
فعلى .  الكبيرة المحاربة لهذه األمة٦لتأكيد الالت، اإلالهةحيث تمثل هذه اإلالهة با

كل واحدة من القاعدتين اسم إالهة، ما يجعلنا نعتقد أن هذه األسماء تحدد الصور 
  .نيميسيس على األولى، كايروس كالوس على الثانية: الكائنة على القاعدتين

                                                
1 Syria, XXVII, 1950, p. 245 (Antiq. Syr., IV,p. 139).. 
 ).المترجم(النقش بالیونانیة طبعًا نقلنا ترجمتھ الفرنسیة فقط، وقمنا بتعریبھا،  2
 .م٠٫٧٦م، سماكتھا ٠٫٦٧م، عرضھا ١٫١٠ارتفاعھا  3
 Har. Kalayanكاالیان . القاعدة بواسطة الكثیر من األجزاء إلى السید ھار) كورنیش(الفضل في ترمیم إفریز یعود  4

مدغمة مع ) νόςμη)(في كلمة ) êta(إن . على ھذا اإلفریز كان السطر األول منقوشًا. الذي یدیر األعمال في مقام الرب
)my( ما یجب تصحیحھ على ما یبدو بـ ،)pi(ا ، ألن بقای)epsilon (و)rhό (السطور الباقیة منقوشة ضمن . أكیدان

 . إطار على شكل ذنب السنونوة
5 Syria, XXVII, 1950, p. 245 (= Antiq. Syr., IV, p. 140). 
6 Voir par exemple D. Sourdel, Cultes du Hauran, pp. 69 sq.. 
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 من البازلت ١وطيدةأنها : ثمة بينة أخرى تشهد على عبادة نيمسيس في مقام الرب
وفي ذلك بيان . بها ما يزال معلقاً دوالب يبدو أنه كان مستنداً إلى فخذ تمثال صغير

  .على النموذج الكالسيكي لأليقونات النيميسية
فثمة . ليس مدعاة مفاجأة اقتران نيميسيس وأثينا التي ال تعود كاألولى إلى بلد عربي

 Khirbet el-Sané عليه في خربة الصنّه تمثال صغير وصفناه منذ فترة قريبة عثر
كما أن هناك . ٢ الالت شخصيته األساسية-في تدمر، داخل محراب كانت أثينا

نصباً ثالثاً من الطراز التدمري عليه نفس االسم أثينا لصورة هي من الجلي صورة 
إن هذا التوفيق الذي يربط، أو يماثل، نيميسيس بإالهة كونية عظيمة . ٣نيميسيس

  .٤ الالت يجعل منها في مظهرها المتأخر سيدة للمصير الكونيمثل
فال يعرف بعد غير نصب .  فهو أكثر استثنائيةKairos Kalosأما كايروس كالوس 

إلى القدوة الحسنة، إلى حسن " مهدى ٥مذبح في بيزنطية: واحد مهدى إلى هذا اإلله
ال ". إلى الفصول األربعةالقدر، إلى كايروس كالوس، إلى األمطار، إلى الرياح، 

حسن "و" القدوة الحسنة"، ويتوافق مع "الزمن السعيد"شك أن كالوس كايروس يعني 
نفس هذه المفاهيم كانت رائجة في سورية، إذا اعتمدنا على ما هو وارد ". القدر

إلى من اسمه مبارك إلى األبد، وإلى "على مذبح صغير في تدمر مهدى باآلرامية 
اقترحت في حينه على ناشر هذا النص مقارنة مع فيليسيتاس . ٦"الزمن السعيد

 زمن السعادة، ولكن كايروس كالوس ال يقل عنه Felicitas Temporumتومبوروم 
  .توافقاً

                                                
 .، المترجم)٩٢٧المنھل، ص (الوطیدة ھي جزء منخفض مربع من قاعدة عمود  1
2 Syria, XIV, 1933, pp. 15 sq.; cf. D. Schlumberger, Palmyrène du N.-O., pp. 78 sq.. 
3 Syria, XIII, 1932, pp. 51 sq. (= Antiq. Syr., I, pp. 12 sq.). ھناك الئحة بنصب نیمیسیس في سوریة
 .Syria, XXVII, 1950, PP (:أضف إلى ذلك). H. Herter, Némésis (Pauly-Wissowa), p. 2359: (في

242 sq. ,=Antiq. Syr., IV, pp. 137 .(أیضًا :H. B. Walters, Catal. F Engraved Gems in the Brit. 
Mus., no 1266 الذي ال یمثل أبدًا ارتیمیس إیفیز ،Artémis d’Ephèse بل جوبیتر البعلبكي بصحبة سیرابیس 

Sérapisونیمیسیس . 
4 Syria, XIII, 1932, pp. 54 sq. (= Antiq. Syr., I, pp. 15 sq.). 
5 L. Robert, Hellenica, IX, pp. 56 sq.مع تحلیل مفصل ،.  
 .L’DN’ TB’ :J. Cantineau, Syria, XIV, 1933, p. 192, no 13: ؛ باآلرامیة.م. ب١١١مذبح بتاریخ سنة  6



 ٣٣٠

من . ١لعل تاريخ النذر يسمح بتقدير مقبول للجمع بين نيميسيس وكايروس كالوس
هذا الرقم . ٥٧٣م  عاPeritiosالمرجح أن التقدمة حصلت في شهر بيريتيوس 

المنقول ال يمكن حسابه إالّ بالتقويم السلوقي الذي كان معموالً به عند أيطوريي 
لهذا التاريخ معناه . ٢٦٢وبالتالي يعود اإلهداء إلى شباط من العام . ٢قيصرية لبنان
كان البلد يعيش منذ ست سنوات على األقل في حال من . في سورية
 سحق سابور األول جيشاً رومانياً في بارباليسوس ،٢٥٦في العام . ٣اإلضطرابات
Barbalissos على الفرات، وملك الفرس تقدم نحو أنطاكية حيث بقي مسيطراً عليها 
 تقدم سابور مجدداً واستولى على قارة  ٢٦٠ أو ٢٥٩في العام . ٤لبعض الوقت

Carrhes ثم أوديسا Edesse٥ حيث أسر تحت أسوارها اإلمبراطور فاليريان 
Valérien . دمرت العصابات الفارسية ونهبت سورية وكيليكياCilicie٦ وكابدوقيا 

Cappadoce . ولكن هذه العصابات العاجزة عن احتالل البالد سرعان ما انسحبت
، ٧ مدبر اإلدارة والماليةMacrienماكريان . مع غنائمها، فعمت الفوضى في الداخل

رس انتفض وأعلن إبنيه، ماكريان  حيث قاوم الفSamosateالمقيم في ساموسات 
قتل المدعوان ماكريان .  امبراطورينQuietus وكييتوس Macrien le jeuneالشاب 

أثناء سيرهما إلى روما، أما كييتوس المتحصن في حمص مع أنصاره فقد حاصره 

                                                
یس وكایروس إلھ الفرصة، خصوصًا لجھة بعض مظاعر ربما یراودنا ھنا أن نتذكر التشابھ الكبیر القائم بین نیمیس 1

 .A. B: كوك. ب. راجع عالوة على المقالت المتعلقة بالمقردات، المجموعة الغنیة من الوثائق التي جمعھا أ(أیقوناتھما 
Cook, Zeus, II, pp. 859-868, avec de nombreuses figures .( ولكن كالوس كایروس لیس كایروس)L. 

Robert, op. cit., p. 57.( 
2 G. F. Hill, Brit. Mus. Catal., Phœnicia, p. LXXI.. 
 A. Alföldi, Berytus, IV, 1937, pp. 41-68; V, 1938, pp. 47-92; et: راجع أساسًا حول ھذه األحداث 3

depuis la découverte de l’inscription de Sapor I: M. Rostovtzeff, ibid., VIII, 1943, pp. 17-
60; W. Ensslin  Zu den Kriegen des Sassaniden Schapur I, dans Sitz. D. bayer. Akad., 1947, 
5, pp. 18-85; A. Maricq (avec E. Honigmann), Recherches sur les Res gestae divi Saporis, 
dans Mémoires de l’Académie royale de Belgique, el. Lettres, XLVII, 4, 1953, pp. 131-149. 

 .تاریخ الحملة الثانیة لسابور األول) ١٣١المرجع السابق، ص (حدد ماریك  4
 :A. Maricq, op.cit., p. 142, note 3. En faveur de l’an 259 :تاریخ أسر فالیریان موضع جدل 5

G.Lpuszanski (la date de la capture de Valérien et la chronol. Des empereurs gaulois. 
Bruxelles, Inst. d’études polonaises, 1951, pp. 4-24). – Sur la capture d’Edesse: Maricq, pp. 

144 sq. 
6 A. Maricq, op. cit., pp. 14, lignes 26 s. 
7 H.-G. Pflaum, Carrières procuratoriennes équestres, p. 932. 
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 حيث قضت عليه العامة في صيف أو Gallien بالتوافق مع غاليين Odénathأذينة 
  .٢٦١ ١خريف العام

وترسخت . بعد الكثير من االضطرابات أعاد هذا األمر السالم إلى ربوع المقاطعة
وفي الخارج، صار بوسع أوذينة بعد أن أصبح جاهزاً . سلطة غاليين في الداخل
، ال يقتصر قوامها على قواته فحسب، بل وضع Ctésiphonشن حملة على طيسفون 

وبذلك . dux Romanorum رومانياً اإلمبراطور بإمرته جيشه بعد أن عينه قائداً
وفي غمرة هذه الظروف قرر الكاهن . تنفست الصعداء سورية ومعها كامل الشرق

  .٢٦٢دروسوس تقديم نذره في شباط 
. ال يصعب تصور ما كان يمكن أن يعنيه للسوريين اسم نيميسيس في ذلك الزمن

وكذلك في . Pompée ٢ أن شيد معبداً لإلالهة عند تمثال بومبايCésarسبق لقيصر 
.  عاقبت نيميسيس أفعال ماكريان، قبل أن تعمد إلى معاقبة ملك الفرس٢٦٢العام 

فثمة أيقونة شعبية للغاية . ولم تقتصر شهرتها على تلك األفعال السلبية بمعنى ما
فكانت نيميسيس نيكيه . نسبت إليها تدريجياً نعوت تجسيدها بأشخاص آخرين

Némésis-Niké؛ ونيميسيس تيشيه ٣القاهرة المظفرة وNémésis-Tyché ضامنة 
 Némésis-Pax؛ وأخيراً، نيميسيس السالم ٤القدر السعيد والحتمي كدوران الكواكب

أما كايروس كالوس فليس مخالفاً للصواب اعتباره يجسد . ٥الواعدة بمستقبل مسالم
  .نهاية مرحلة مضطربة

وس، يبقى علينا أن نشير باختصار إذا كان هذا هو تقريباً معنى نذر الكاهن دروس
إلى مظهر آخر لألمور، نقصد به الخلفية القومية، أو لنقل الخلفية اإلتنية التي إليها 

                                                
1 A. Alfold, Berytus, V, 1938, p. 70 (novembre); W. Ensslin, Zu den Kriegen, pp. 75 sq. 

(été).  
2 Appian., Bell. Civ., II, 90. Voir plus loin, p. 270, post-scriptum. 
3 F. Chapouthier. Némésis et Niké, dans le Bull. de corresp. Hellén., XLVIII, 1924, pp. 287 

sq. . ثمة درھم بحوزة إیمیلیانEmilien) H. Mattingly et E. A. Sydenham, Rom. Imp. Coinage, IV, 
3, p. 197, no 25 ( في البلقان بالطبع، علیھ صورة نیمیسیس وبرفقتھا عبارة ٢٥٢مسكوك في العام ،Victoria 

Aug..  
4 Références dans H. Herter, Némésis (Pauly-Wissowa), p. 2379. Cf. Syria, XIII, 1932, pp. 

53 sq. (= Antiq. Syr., V, pp. 12 sq.). 
5 M. Rostovtzeff, Journ. of Egypt. Archael., pp. 24 sq. 
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نحن هنا في حقل متحرك المعلومات الدقيقة عنه نادرة، بحيث يبقى . يستند اإلهداء
  . د المتناثربيد أنه يجب العمل أحياناً لجمع أجزاء هذا التقلي. جانب االفتراض واسعاً

لقد رأينا أن أثينا ليست، في بلد األيطوريين، غير اإلالهة المحاربة الالت التي تحتل 
وال شك بأن . ١مكانة رفيعة بين مشاهير آلهة األيطوريين في عنجر وبعلبك

أيطوريي لبنان كانوا يعون ما يربطهم بأهل حمص، وهم من العرب أيضاً، والذين 
يتوس الذي كان أنصاره ينظرون إلى أوذينة نظرة قضوا للتو على المخرب كي

والحال فإن الدفاع عن اإلمبراطورية بوجه . ٢احتقار العتباره بمثابة البربري
الفرس كانت تعتمد في حينه على هذا األمير العربي وقائد جيش عربي بقدر ما هو 

بالنسبة كل هذه الحبكة البارعة بنظرنا، من شأنها أن تكون أكثر حساسية . روماني
  .للكاهن دروسوس وأتباعه، وأن تضفي نكهة عالية على تفاؤلهم

لقد تحول معبد مقام الرب في العصر المسيحي إلى كنيسة وضع قدس األقداس فيها 
فبقيت أعمدة واجهة المعبد في مكانها، ولكن الفراغ بينها تم ردمه . في مقدمة الهيكل

عثر في هذا الحائط الناجم عن . خرىبالحجارة المأخوذة من تدمير أجزاء قديمة أ
إنه . ردم الفراغات بين األعمدة، وفي مكان الفراغ الجنوبي على حجر عليه نقش

حجر وجهه مزين جداً، الوصالت فيه معدة بعناية، ولكن وجهه الخلفي تعرض 
وجه الحجر الذي اعتنى السيد كااليان . ٣للتخفيف قليالً ليتناسب وتركيبه في الحائط

  :المتناثر منه كان قد تم إعداده بخطوط أفقيةبجمع 
[Aux frais] du trésor sacré, [l’an] 475 (ou 476), ce mur a été constuit sous la 
prêtrise de Sa[.]zouba fils de Bareôn, et sous l’archontat de Abiddaranès son 

fils et de Aboudemmos fils de Sabinus.  
، تم بناء هذا الحائط في ظل )٤٧٦أو  (٤٧٥) في العام( الكنيسة، أموال) على نفقة(

صوبا بن باريون، وفي ظل والية الحاكم عبد دارانيس ابنه (.)والية الكاهن سا
  .وأبوديموس بن سابينوس

الترميم يوافق تماماً البقايا المرئية من الحروف، مع أنه يمكن التردد : السطر الثاني
  ...zêta، وإذا لزم األمر epsilon ou stigma: اريخحول رقم الوحدات في الت

                                                
1 Syria, XXXI, 1954, pp. 91 sq. (= Antiq. Syr., V, pp. 110 sq.). 
2 Petr. Patric., éd. Boissevain, III, p. 744 = fragm. 167. Cf. Syria, XXXVI, 1959, p. 191, 

note 4. 
 .سنتم٦ إلى ٥م، حروفھ من ١٫٢٠سنتم، ظولھ ٤٣اعھ ارتف 3



 ٣٣٣

لم يكن النص مؤرخاً بوالية كاهن الكنيسة ووالية الحاكمين المحليين فحسب، بل 
هذا التأريخ . ، هذا إذا كان تقديري صحيحاً)٤٧٧ أو ٤٧٦أو  (٤٧٥أيضاً بتاريخ 

 هذه المعلومة ولكن.  بتقويمنا١٦٣/١٦٤هو بالطبع بالتقويم السلوقي ويطابق العام 
يعود تاريخ الهيكل، . ال تفيدنا كثيراً مع األسف ألننا نجهل المصدر الدقيق للحجر

، إلى القرن األول من تقويمنا، وذلك ألسباب ال تتعلق على ١كما يزعم ناشروه
  .ولكن حجرنا قد يكون مصدره حائط آخر. العموم بغير طرازه

للمرة األولى، ومعناه خادم أرانيس يظهر هنا اسم عبد دارانوس أو عبد دارانيس 
serviteur de Hadaranès . هذا اإلله معروف من نقوش تشهد على عبادته في

 ٤، وفي ديلوس٣، وفي دير القلعة، هذا الموضع المرتفع على مقربة من بيروت٢نيحا
Délos.وفي نيحا .٥ نعرف أيضاً من نص سرياني أنه كان معروفاً في هيرابوليس 

  . لمماثلة لصورة جوبيتر البعلبكي هي بوضوح صورة إله محلي لبنانيفإن صورته ا
، كتعبير تحببي السم ’Barea, BRيجب، بال شك، تقريب اسم باريون من باريا 

، وهو يعني ٧أبوديموس اسم معروف جيداً. Até ٦أتيه) اإلالهة(، ابن Baratéباراتيه 
نفس . جسيد الجد من األموالد أمه، وينطوي في األصل، على األقل، على فكرة ت

، والدة أبوها، مكتوبة بهذه Emmedabouas ٨التصور يفسر المزدوجة إيميدابواس

                                                
1 D. Krencker ect., op. cit., pp. 274 sq. 
2 S. Ronzevalle, CRAI, 1901, p. 479; CIL. III, 13608 (cf. p. 232874); excellente  

reproduction dans D. Krencker, op. cit., p. 120, fig. 164. Cf. Cumont, Hdaranes (PAULY-
WISSOWA, 1912). 

3 S. Ronzevalle, loc. Cit; CIL. III, 14384 
4 P. Roussel, Délos colonie athénienne, p. 261; E. Will, Annales archéol. De Syrie, I, 1951, 

p. 65; J. et L. Robert, Bull. Épigr. (Rev. des ét. Gr.), 1955, no 170. 
5 W. W. Baudissin, Studen z. semit. Religionsgesch., I, p. 312; J. Bidez et F. Cumont, 

Mages hellénisés, II, p. 94. Apparemment omis par G. Goossens, Hiérapolis de Syrie. 
6 Syria, XIV, 1933, p. 274 (= Antiq. Syr., I, p. 123) 
7 Répert. D’épigr. Sém., II, 582 (hébr.): ŜLM ‘BWDMS… Variantes: R. Mouterde, Mél. 

Univ. S. Jos., VIII, 1922, pp. 103 sq., et Syria, VI, 1925, p. 360; F. Cumont, Fouilles de 
Doura, p. 432, no 98…; M.-R. Savignac, Rev. bibl., 1912, p. 536…; R. du Mesnil du 
Buisson, Mél. De l’Univ. S. Jos., XXXVI, 1959, p. 31, no 102. Hypocoristiques: M. 

Lidzbarski, Ephem. F. semit. Epigr., I, p. 89, 350…; Waddington 2203 d… 
8 CIG 9787; cf. H. Leclerq, Antioche (Dict. D’arch. Chrét.), col. 2423; … … ھذا النقش من (؛

 ,H. Ingholt, Berytus, V؛ )د؛ أدین بمعرفتھ إلى األب الجلیل موتیرWuthnow  ووثناو Kaibelروما نسیھ كایبل 
1938, p. 124… ؛R. Mouterde, Mél. Univ. S. Jos., XXIX, 1952, p. 48, note 3 
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 Cyrrhestique منسوخ من سنوات في سيرستيك الشرقية ١الصيغة في نقش

orientale في ساكيسلر ،Sakislerفي قضاء جرابلوس ...  
سيس يظهر مرتين على يختم سيريغ مقاله بمالحظة يشير فيها إلى ان اسم نيمي

 ٦٤، في عصر بومباي بالتأكيد بين عام ١قطعة نقد تعود لعام : مسكوكات طرابلس
؛ وقطعة )(E. Babelon, Perses achém., no 1886; BMC, nos 8 et 9. (م. ق٦٣و

 Musée de. (م.  ق٢٩-٣٠ بالتقويم السلوقي ما يعادل ٢٨٣نقدية أخرى من العام 

Beyrouth, apparememt inédite .(يتوافق كال التاريخين مع ظروف اضرابات :
  .الغزو الروماني لسورية، والحروب األهلية عقب موقعة أكسيوم

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ,epsilonحروف : سنتم٥٣م وعرضھ من األسفل ٢٫١٠نصب من البازلت ضیق من األعلى، مقوس قلیًال، بارتفاع  1

omicron, sigma،بتقویمنا٨٤ الموافق أیر العام  بالتقویم السلوقي،٣٩٥تاریخھ العام .  مربعة . 



 ٣٣٥

  ١تقرير حول املسح العام لآلثار يف بعض مناطق عكار - ٥
 Hisahiko ٣ وهيساهيكو واداKen MATSUMOTO ٢من إعداد كين ماتسوموتو

WADA  
  مقدمة

. يمتد في لبنان وسورية على شكل مثلث. ن أكبر سهول الساحلعكار واحد م) ٩٣(
امتاز هذا . ويعبره النهر الكبير من الشرق إلى الغرب، ليشكل الحدود بين البلدين

السهل بأهميته كممر بين ساحل المتوسط وسورية الداخلية منذ القدم، وذلك ألن 
  . ضعالجبال القائمة بعد المنطقة الساحلية تنخفض في هذا المو

توفرت الفرصة إلى كين ماتسوموتو للقيام بمسح عام لآلثار في لبنان عندما أوفدته 
كميل . اقترح د. كخبير في اآلثار إلى هذا البلد الجمعية اليابانية آلثار آسيا الغربية

أسمر، المدير العام لآلثار في لبنان، إجراء مسح مشترك في المنطقة الشرقية 
وهذا ما وافق عليه ماتسوموتو بسبب التصور .  الوديانلعكار، خصوصاً في مناطق

  .اآلتي
لقد بدا أن ثمة مواقع أخرى تعود إلى ما قبل التاريخ موزعة في قطاع الوديان ) ١

 Copelandالقائم بين السهل وجبال لبنان، غير نبع الجعلوك الذي أعلن عنه كوبالند 
  .Wescombeوويسكومب 

ر عليه ولكنه من المتوقع وجود مواقع أثرية غير مع أن ما قيل لم يتم العثو) ٢
  .مرئية بعد وتعود إلى تاريخ أسبق بحكم الموقع اإلستراتيجي للمنطقة

من الشمال النهر الكبير، ومن : تقرر أخيراً أن تنحصر منطقة المسح كاآلتي
الجنوب نهر األسطوان؛ ومن الغرب خط يصل قرية جنين بقرية هيتال، على أن 

  .شدرا الحد الشرقيتكون قرية 

                                                
1 Ken MATSUMOTO and Hisahiko WADA: Report on the archaeological survey in the 

hilly area of Akkar region in north Lebanon, Al-Rafidan, Vol. XXII 2001, pp. 93- 108. 
2 Ken MATSUMOTO: The Institute for Cultural Studies of Ancient Iraq, Kokushikan 

University, 1-1-1 Hirohakama, Maehida, Tokyo. 195 8550 Japan. 
3 The Ancient Orient Museum, 3-1-4 Higashi Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-8630 

Japan. 
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فرع مديرية ) ٩٤(أسمر السيد أنيس شعيا الذي كان مدير . بعد االتفاق أنتدب د
اآلثار في طرابلس للمشاركة في العملية؛ كما انضم من جهة أخرى هيساهيكو إلى 

 عام ٢ حتى الثالثين من ت١وبدأ المسح العام في األول من ت. البعثة اليابانية
١٩٨٨.  

  
  لشماليخريطة لبنان ا

I-طريقة املسح وإجراءاته   
  .تحقق المسح بالطرق اآلتية

لقد تحركنا بالسيارة على الطريق الرئيسية بين حلبا والقبيات والطرقات ) ١
، وذلك كي نعرف )١/٢٠٠٠٠٠مقياس (المتفرعة عنها الموضوعة على الخارطة 

يها عملية الظروف الطبوغرافية للقطاع حيث توجد مواقع اآلثار الذي قد تجري ف
وبما أنه لم تكن معروفة المواقع الموجودة في منطقة الوديان، فقد بدا أنه . التنقيب

من الممكن اكتشافها إذا ما تم البحث عنها سيراً على األقدام حول القرى الحديثة 
  .وعلى طول الوديان
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، وفيه أربعة )١٩٦٦(ي تقريره زرنا المواقع التي ذكرها كوبالند وويسكومب ف) ٢
 megalithالكواشرة، حقل ميغاليتي : ع تقع ضمن القطاع المخصص لمسحنامواض

fieldقبور ميغاليتية؛ نبع ٢-، مجموعات القبور الميغاليتية؛ منجز١-؛ منجز ،
 ومعبد روماني، ولكن الموضع مع األسف تحطمت Neolithicالجعلوك، نيوليتيك 

باً، ولذلك لم نتمكن من مخرنصبه الميغاليتية بشدة، كما أن حقله كان مزروعاً و
  .العثور فيه على مواد ميغاليتية

أي إننا . بانتظار الخرائط التفصيلية، قمنا ببحثنا استناداً لمعلومات القرويين) ٣
ولقد . قصدنا القرى وطلبنا من القرويين ما يعرفونه عن مواضع تجمع الفخاريات

 منجز الذي سبق له أن عمل صادفنا أحياناً مخبرين مفيدين كذلك الرجل المسن من
ولقد قادنا .  الذي قام ببحث في حقل ميغاليتي في مطلع الستينياتTallonمع تالون 

إلى مواقع دولمن وإلى كنيسة سيدة القلعة المبنية بالقرب من حصن صليبي، حيث 
التقينا برجل جمع العشرات من أدوات الصوان؛ ولقد كان بينها قطعة لوفالوا 

Levallois .ثر عليها، على حد قوله، بالقرب من قريته الكواشرة، بينما كان وع
  .يبحث عن التسلية

  
  خريطة منطقة عكار
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. بدأ المسح الفعلي) ١/٢٠٠٠٠مقياس (بعد الحصول على الخرائط التفصيلية ) ٤
لذا قررنا تركيز بحثنا على . بينت الخرائط بعض الينابيع والوديان الصغيرة) ٩٥(

ة المتجهة جنوباً أو شرقاً على طول الوديان الصغيرة ألن مثل المنحدرات الخفيف
  .هذه المواضع بدت مالئمة إلقامة اإلنسان

بيد أن أحدها، . ولكن المواقع الهامة التي عثر عليها كانت قليلة جداً مع األسف) ٥
وبالتالي تركزت جهودنا على هذا . ، بدا أنه يستحق البحث بعنايةAkk9818الرقم 

سحبنا المقطع العرضي الذي شمل قسماً من . في األيام األخيرة من المسحالموضع 
الطريق وأجرينا بحثاً مركزاً في البستان المالصق بعد الحصول على إذن من 

. وفي النهاية، سجلنا ما اكتشفناه، ووضعنا تقريراً فيه الوصف والرسومات. صاحبه
وتم إيداع كل المادة . ديد التواريخولقد أعد ماتسوموتو أساساً الدراسة المقارنة وتح

  .المجمعة في المديرية العامة لآلثار
  

II – ،املواقع األثرية Akk9801  
  )Neba'a Jallouk-1 - ١نبع اجلعلوك (

 كلم جنوب وجنوب غرب منجز، في قطعة مسطحة مقابل بيت جعلوك ٢: عقالمو
)AKK9804(معطيات . ، عبر جدول صغيرGPS :long. 38° 1' 15" E, lat. 34° 

36' 15 N م عن سطح البحر٤٢٠، على ارتفاع.  
م ٥٠جنوب، / م شمال١٠٠: حجمه. موضع المواد األثرية فيه مبعثرة: نوع الموقع

. البيزنطية المتأخرة-المرحلة الرومانية: الزمن الذي توحي به النتائج. غرب/ شرق
  .Akk9801 (1-12)النتائج المسجلة تحت الرمز 

من قطع من الخزف، عنق جرة قصيرة رمادية اللون ، قطع مجموعة : مالحظات
  .فخارية غير متقنة لونها كستنائي غامق

  )Neba'a Jallouk-2 - ٢نبع اجلعلوك () ٩٦ص (
 ,GPS :long. 36 ° 15 '30 "Eمعطيات .  كلم جنوب وجنوب غرب منجز٢: عقالمو

Lat. 34 ° 36' 1" N ٤٢٥، ارتفاعه عن سطح البحر.  
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م ١٠٠جنوب، / م شمال٥٠: حجمه. نطاق كنيسة أو معبد روماني: نوع الموقع
 البيزنطية، بداية المرحلة -المرحلة الرومانية المتأخرة: الزمن. غرب/ شرق

  .Akk9802-(1-7): اإلسالمية، رمز تسجيل النتائج
. يتميز هذا الموقع بوجود كنيسة قديمة محتفظة فقط بموضع المذبح: مالحظات

وبعضها . الت الذي يستعمله القرويون الحاليون في بناء منازلهموبناؤها بحجر الباز
وهناك الكثير من قطع الخزف . وثمة عمود حجري بقربها. مطمور خلف الكنيسة

مبعثرة وهي عائدة للمرحلة الرومانية وبلون بنفسجي غامق، وقطع فيها خطوط 
أو  (متموجة، وثمة قطع زجاجية صفراء، باإلضافة إلى أكواب وقطع نقدية

  ).ميداليات
  )Neba'a Jallouk-3 - ٣نبع الجعلوك (

معطيات .  كلم جنوب جنوب غرب منجز، على لسان مسطح من األرض٢: عقالمو
GPS :long. 36 ° 15 '10 "E, Lat. 34 ° 36' 00" . م٤٥٠وعلى ارتفاع.  

. غرب/ م شرق٤٠جنوب، / م شمال١٠٠: حجمه. موضع مكشوف: نوع الموقع
رمز النتائج . يتيك؟، الرومانية البيزنطية المتأخرة، اإلسالميةالنيول: المرحلة
  .Akk9803-(1-12): المسجلة
يشبه هذا الموضع موضع نبع الجعلوك من حيث مواد عصر النيوليتيك : مالحظات

الموضع تعرض للزراعة وللتخريب، فلم نتمكن . التي جمعها كوبالند وويسكومب
. لعصر، مع أننا جمعنا بعض قطع الصوانمن العثور على أي مادة تعوض لذلك ا

 Lorraine Copeland: راجع. هذا فضالً عن بعض قطع الخزف المتموج الخطوط
et Peter J. Wescombe, Inventaire des sites de l’Age de Pierre au Liban, 
Mélanges de l’Université de Saint-Joseph, tome XLII, 2ème partie, 1966, 48-

49.  
  
  )Beit Jallouk: Roman Templeالمعبد الروماني : بيت الجعلوك(

 ,GPS :long. 36° 14' 48" Eمعطيات .  كلم جنوب جنوب غرب منجز٢: الموقع

lat. 34° 35' 52" N .م ٥٠جنوب، / م شمال١٠٠: حجمه. معبد: نوع الموضع
 -Akk9804: الرمز. المرحلة الرومانية، البيزنطية، بداية اإلسالمية. غرب/ شرق

(1-7).  
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ثمة . م٥يقوم المعبد على مسطح مدعم بحجارة ضخمة، يبلغ ارتفاعه : مالحظات
وتبين أن المعبد يعود إلى القرن األخير . قناة ماء جارية من النبع تمر على الحائط

وما يزال فيه نقش .. قبل الميالد ثم تم تحويله إلى كنيسة في المرحلة البيزنطية
النقش . ، إلهة العدالة أو الثأرNémésis إلى نيميسي Drususأهداه الكاهن دروسوس 

  ). ، المرجع السابق...كوبالند. (م. ق٢٦٢باليونانية ويعود للعام 
  )Notre Dame du Fortقلعة صليبية : سيدة القلعة(

على مسافة كلم واحد جنوب غرب منجز، على الضفة الجنوبية للنهر : الموقع
، على ارتفاع GPS :long. 36° 13' 25" E, lat. 34° 37' 25" Nمعطيات . الكبير
المرحلة . غرب/ م شرق٤٠جنوب، / م شمال٢٠٠: حجمه. قلعة: نوعه. م٢٧٤

  .Akk9805-1: رمز التسجيل. اإلسالمية
ما يزال هذا الحصن الصغير بحالة جيدة نسبياً في موضعه : مالحظات) ٩٧ص (

جارة المبعثرة في المكان، ولكننا لم ثمة بعض الح. على الضفة الجنوبية للنهر الكبير
  .نعثر هناك على ما هو مثير

  
  )Kouachraالكواشرة (

 GPS :long. 36°a 13' 00" E, lat. 34°معطيات . م شرقي الكواشرة٥٠٠: الموقع

36' 40" N م ١٠٠جنوب، / م شمال١٠٠: حجمه. مستعمرة: نوعه. م٤١٠، ارتفاع
ر، الروماني البيزنطي، بداية عصر الحديد المتأخ: المرحلة. غرب/ شرق

  .Akk9806-(1-17): الرمز. اإلسالمي
ما . الموضع هو بقايا إقامة في منطقة مالصقة لقرية الكواشرة الراهنة: مالحظات

وال يبدو قديماً جداً، ولعل ساكنيه . تزال جدران المنازل والشوارع قائمة لحد ما
 عثرنا فيه على عدة أنواع .وبالقرب منه توجد مخاضة. هجروه منذ بضعة أجيال
يصعب تعيين مرحلته بدقة، ولكن يبدو أن بعض ما رأيناه . من الفخاريات والزجاج

  .يعود لعصر الحديد والعصر الروماني واإلسالمي
  )Dibbabiye-1 ١ -الدبابية(

بين الدبابية الشرقية والغربية، بالقرب من الطريق الرئيسية والمقبرة : الموقع
. م٢٤٠، ارتفاع GPS :long. 36° 12' 35" E, lat. 34° 37* 20" Nت معطيا. الحديثة
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. غرب/ م شرق٣٠جنوب، / م شمال٥٠: حجمه. موضع مواده مبعثرة: نوعه
  .Akk9807- (1-5)الرمز . المرحلة الرومانية المتأخرة

وهو غير واسع وعميق وبالقرب . ثمة مجرى ماء في واد بين القريتين: مالحظات
ولقد تم جمع القطع الفخارية على جانبي الوادي وفي قاع . ئيسيةمن الطريق الر

وما يزال . وعليه فمن الممكن أن تكون هذه المواد متحدرة من موقع أعلى. المجرى
  .قرب الموضع دولمن قائم حتى اآلن

  )Dibbabiye-2 ٢ -الدبابية(
ى وادي بين القريتين، على الضفة الغربية في المنطقة السفلية من مجر: الموقع

، على GPS :Long. 36° 12' 30" E, Lat. 34° 37* 40" Nمعطيات . العريض
/ خمسة أمتار بخمسة، شمال: حجمه. مكان مواده مبعثرة: نوعه. م٢٠٠ارتفاع 

  .Akk9808- (1-4): الرمز. المرحلة الرومانية المتأخرة. غرب/ جنوب، شرق
  .الفخاريات المجمعة شبيهة بالموضع السابق: مالحظات

  )Dibbabiye Gharbiyeالدبابية الغربية (
. Wadi Qaraghayaغربي الدبابية الغربية، بين القرية ووادي قرغايا : الموقع

: نوعه. م٢٥٠ ، ارتفاع GPS :long. 36° 11' 50" E, lat. 34° 37* 45" Nمعطيات 
م ٥٠٠جنوب، / م شمال٥٠٠: حجمه. موضع مبعثرة فيه البنى الدائرية بالحجارة

: الرمز. الميغاليت، الرومانية المتأخرة، اإلسالمية: المرحلة. غرب/ شرق
Akk9809- (1 -3).  

يتميز الموضع بتجمعات دائرية من الحجارة وبالدولمن قائمة على : مالحظات
  .وعثر فيه على تابوت حجري. أرض مسطحة بين الدبابية الغربية ووادي قرغايا

  )Wadi Qarghaya Tomb-1, Tomb-2 ٢ مدفن ١وادي قرغايا مدفن () ٩٨ص (
: GPSمعطيات . على الجانب اليمين للوادي حتى ملتقاه بالنهر الكبير: الموقع

Long. 36° 11' 30" E, Lat. 34° 37' 50" N حجمه. مقبرة: نوعه. م١٢٠، ارتفاع :
  .Akk9810- (1 -5)الرمز . غرب/ جنوب شرق/ م بعشرة، شمال١٠

وتحتوي عظاماً . لى األقل في هذا الواديتم التعرف على قبرين ع: مالحظات
يعود تاريخها إلى قبور مشابهة في حماة استناداً لما جمع من . وبعض الفخاريات

كان الطين محتوياً على القش وعلى ) ١: (مواد في المكان، ولها الخصائص اآلتية
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ر لونها برتقالي أسم) ٢. (الحصى الصغيرة الكروية، وقطرها بحجم ملم إلى إثنين
الجرار قصيرة العنق، وتتصف بانحناء ) ٣.(أو أسمر داكن، وفي وسطه نواة سوداء

  .هذا الموضع واعد جداً في استكشافه. على مستوى العنق والقاعدة
  
  )Nahr el Kebir-1 ١النهر الكبير (

معطيات . على الضفة الجنوبية للنهر الكبير بالقرب من ملتقاه بوادي قرغايا: الموقع
GPS :long. 36° 11' 25" E, lat. 34° 38" 10" N موضع : نوعه. م٩٧، ارتفاع

: المرحلة. غرب/ م شرق١٠٠جنوب، / م شمال١٥٠: حجمه. مواده مبعثرة
  .Akk9811 - (1 -22): الرمز. الرومانية، البيزنطية، اإلسالمية

مواد متنوعة فيها قطعة من عقد من الزجاج األزرق، وقطع فخارية : مالحظات
ولعله من المرجح أن المياه هي . خطوط وزجاجية والصوان والنفاياتمتموجة ال

  .التي جرفتها إلى هذا المكان
  )Wadi Joubb es Saadوادي جب السعد (

بين النورا التحتا والنهر الكبير، على طول وادي جب السعد، بالقرب من : الموقع
 'GPS :long. 36° 10* 30" E, lat. 34° 37معطيات . من جسر يعبر فوق واد آخر

25" N المرحلة. موضع مواده مبعثرة، حجمه غير محدد: نوعه. م١٤٨، ارتفاع :
  .Akk9812-1: الرمز. النيوليتية
عدد قليل من قطع الصوان، كالسكاكين، من المحتمل أن الماء هي التي : مالحظات

  .ومع ذلك لم نلحظ موقع أثري فوقه. أتت بها إلى هنا
  
  )Nahr el Kebir-2 ٢النهر الكبير (

معطيات . الضفة الجنوبية للنهر، بالقرب من ملتقاه مع وادي جب السعد: الموقع
GPS :long. 36° 9* 15" E, lat. 34° 37' 55" N موضع : نوعه. م٥٧، ارتفاع

مرحلته غير . غرب/ م شرق٢٠٠جنوب، / م شمال١٠٠: حجمه. مبعثر المواد
  .Akk9813- (1-2): الرمز. محددة

، معظم مواده من قطع حمراء اللون، ولعل Akk9811ال الموضع كح: مالحظات
  .مصدرها موقع آخر إلى األعلى
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  )El Aarmeالعرمه () ٩٩ص (
. الضفة الجنوبية للنهر الكبيرب بالقرب من ملتقاه مع وادي جب السعد: الموقع

: نوعه. م٧٥، ارتفاع GPS :long. 36° 9' 26" E, lat. 34° 37' 32" Nمعطيات 
: المرحلة. غرب/ م شرق١٠٠جنوب، / م شمال٥٠: حجمه. واده مبعثرةموضع م

  .Akk9814- (1-3): الرمز. العصر اإلسالمي الحديث
ثمة منازل عديدة مهجورة مبنية من حجر البازالت على مسطحات عند : مالحظات

. إن وجود بقايا من القرميد يرجح كونها من العصر الحديث، منذ عدة أجيال. النهر
تفيد . على ذلك ثمة قطع زجاجية ومنها باللون األحمر مبعثرة في المكانوعالوة 

  .هذه المنازل في البحث اإلتنوأركيولوجي
  )Ain Aaidamounعين عيدمون (

معطيات . جنوبي قرية عيدمون، على مسطح مقابل الوادي بالقرب من نبع: الموقع
GPS :long. 36° 17' 10" E, lat. 34° 35' 45" N مواده : نوعه. م٥٣٠ ، ارتفاع
عصر الحديد، : المرحلة. غرب/ م شرق٤٠جنوب، / م شمال١٠: حجمه. مبعثرة

  .Akk9815- (1-11): الرمز. واإلسالمي
المواد هي فقط من الخزفيات، منها ما هو مزين، ومنها ما هو غير : مالحظات

  .متقن الصنع وباللون األحمر واألسمر
  )Wadi Aaidamounوادي عيدمون (

غربي عين عيدمون، على قطعة أرض منبسطة تُزرع بالذرة مقابل : عالموق
. م٤٧٣، ارتفاع GPS :long. 36° 16' 45" E, lat. 34° 35' 40" Nمعطيات . الوادي
. غرب/ م شرق٣٠جنوب، / م شمال٣٠: حجمه. موضع مبعثر المواد: نوعه

  .Akk9816- (1-5): الرمز. المرحلة الرومانية المتأخرة
 نجد أي أثر لبقايا هندسية، مع وجود قطع من الفخاريات المبعثرة لم: مالحظات

  .بعض الشيء
  )Nahr en Nahriyeنهر النهرية (

 .GPS :longمعطيات . على مسطح قائم على الضفة اليسرى لنهر النهرية: الموقع

36° 15' 25" E, lat. 34° 36' 20" N موضع مبعثر المواد: نوعه. م٣٨٠، ارتفاع .
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العصر الروماني : المرحلة. غرب/ م شرق١٠٠شرق، /  شمالم٢٠٠: حجمه
  .Akk9817- (1-3): الرمز. المتأخر

الموضع مزروع بالزيتون ومخرب، فيه بعض الفخاريات والحصى : مالحظات
  .المتباعدة على وجه األرض

  )Nahriyeالنهرية (
لنهر على سفح قرية النهرية القائمة على التلة، وعلى الضفة الشرقية : الموقع
. م٤٠٠، ارتفاع GPS :long. 36° 16' 05" E, lat. 34° 36' 15" Nمعطيات . النهرية
) ١٠٠ص . (غرب/ م شرق٣٠جنوب، / م شمال٨٠: حجمه. موضع مفتوح: نوعه

  .Akk9818- (1-69): الرمز. الباليوليتيك المتأخر اإلبيباليوليتيك والنيوليتيك: المرحلة
 بالتفصيل في القسم الثالث ألن فيه مميزات ستتم معالجة هذا الموضع: مالحظات

  .هامة
  )Akkar el Atiqa near cemeteryعكار العتيقة بالقرب من المقبرة (

على قطعة منبسطة من األرض على الطريق بين القبيات ومفقرق الدرب : الموقع
. المؤدية إلى قلعة عكار العتيقة، على مسافة حوالي كلمترين من القبيات إلى المفرق

: نوعه. م٨٨٨، ارتفاع GPS :long. 36° 15' 00" E, lat. 34° 32' 40" Nمعطيات 
: المرحلة. غرب/ م شرق٢٠٩جنوب، / م شمال٢٠٠: حجمه. مبعثر المحتويات

  .Akk9819- (1-2): الرمز. اإلسالمية
تدور الطريق حول منحدر حاد كثيف األشجار حتى تبلغ أحد روافد نهر : مالحظات
ار العتيقة قلعة مشهورة من العصر اإلسالمي تقع على رأس تلة في عك. االسطوان

مع أن قطع الخزف التي عثر عليها هي بلون أسمر غامق وبرتقالي . خلف الطريق
  .فمن غير المؤكد أن يؤدي استكشاف هذه المنطقة إلى نتائج هامة

  )Deir Jenineدير جنّين (
. ين مقابل نهر االسطوانعلى منبسط من األرض بجانب كنيسة دير جنّ: الموقع

: نوعه. م٣٣٠، ارتفاع GPS :long. 36° 10' 45" E, lat. 34° 33' 45" Nمعطيات 
. غرب/ م شرق٥٠جنوب، / م شمال٥٠: حجمه. موضع مبعثر المحتويات

  .Akk9820- (1-8): الرمز. البيزنطية، اإلسالمية: المرحلة



 ٣٤٥

ان يمكن اعتبارها قطعة من جرة فخارية، قطع زجاجية، وقطعة صو: مالحظات
  .شفرة

  )Khirbet Sharخربة شار (
معطيات . على منبسط بالقرب من نبع باسم عين الحجل خلف جامع القرية: الموقع
GPS :long. 36° 11' 15" E, lat. 34° 34' 50" N مبعثر : نوعه. م٣٧٣، ارتفاع

 .اإلسالمية: المرحلة. غرب/ م شرق٣٠جنوب، / م شمال٤٠: حجمه. المحتويات
  .Akk9821- (1-4): الرمز

. بعض المواد مبعثرة على األرض المنحدر بلطف نحو الوادي: مالحظات
ومعظمها من الصوان وقطع الفخاريات واألكواب المغطات بخزف من اللون 

  .األزرق
  )El Mejdelالمجدل (

مقابل نهر االسطوان الجاري بين قرية المجدل وعين طيبو، وحول قطعة : الموقع
، GPS :long. 36° 13' 20" E, lat. 34° 34* 30" Nمعطيات . ن األرضمنبسطة م

جنوب، / م شمال٢٠٠: حجمه. موضع مبعثر المحتويات: نوعه. م٥٦٠ارتفاع 
  .Akk9822- (1-4): الرمز. الباليوليتيك، اإلسالمية: المرحلة. غرب/ م شرق٢٠٠

كما . ٤لثاني  سنتم، وا٦طول واحد منها . وجدنا نموذجين من الصوان: مالحظات
أما ) ١٠١ص . (أن زنجار البرونز يسمح لنا باعتبارها من العصر الباليوليتيك

  .الخزفيات فمنتشرة بكثافة ضعيفة
  )Ain Tibouعين طيبو (

معطيات . Ain el Rasatineشرقي قرية المجدل وشرقي عين الرساتين : الموقع
GPS :long. 36° 13' 40" E, lat. 34° 34* 35" Nمبعثر : نوعه. م٥٨٠ ، ارتفاع

. المرحلة اإلسالمية. غرب/ م شرق٣٠جنوب، / م شمال١٠: حجمه. المحتويات
  .Akk9823- (1-8): الرمز

فخاريات قاسية حمراء ومنها باللون األسود، وفخاريات مزججة صفراء : مالحظات
المواد متناثرة على الجبل . البقعة الهامة حول النبع). من القرون الوسطى(فاتحة 

يبدو أن سكان قرية المجدل الحاليين وقلعة طيبو وشعبها في الزمن . حول الجدولو
  .الباليوليتيك لربما استعملوا هذه العين
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  )Qalaat Tibouقلعة طيبو (
 ,GPS :long. 36° 13' 40" Eمعطيات . على قمة الجبل شرقي قرية المجدل: الموقع

lat. 34° 34* 25" N حجمه. عثر المحتوياتموضع مب: نوعه. م٦٥٥، ارتفاع :
 -Akk9824: المرحلة اإلسالمية، الرمز. غرب/ م شرق١٠٠جنوب، / م شمال١٠٠

(1-7).  
تم العثور على قطع من الصوان والطاسات المزججة الصفراء : مالحظات

لعل الخرائب هنا كانت . والخضراء، وفخاريات خشنة، المواد موزعة ومبعثرة
  .حصناً

  
  )Douair-Aadaouiyeدوير عدوية (

: GPSمعطيات . ودير جنّين) لعلها بغدادي (Baghdadiyaبين بغداديه : الموقع
long. 36° 11' 50" E, lat. 34° 35' 20" N مبعثر المحتويات: نوعه. م٤٣٠، ارتفاع .

. الرومانية المتأخرة: المرحلة. غرب/ م شرق٣٠جنوب، / م شمال٣٠: حجمه
  .Akk9825- (1-3): الرمز

. ر على مقبض باللون األصفر الداكن، وقطع خزفية حمراء اللونالعثو: مالحظات
موقع . المحتويات متناثرة، ومنها بجانب طريق القرية. البقعة الهامة عين الدوير

ثمة دالئل على حياة . النبع يجب التحقق منه. القرية بجانب النبع يستحق الدراسة
  .عود الوحل يتدفق إليهثمة سد على النبع مبني بحيث ال ي. مسيحية كانت هناك

  )Ain Safsafeعين الصفصاف (
 'GPS :long. 36° 11' 20" E, lat. 34° 34معطيات . بين بغداديه ودير جنّين: الموقع

40" N جنوب، / م شمال٤٠: حجمه. مبعثر المحتويات: نوعه. م٣٨٧، ارتفاع
 -Akk9826: الرمز. العصر الروماني المتأخر) ١٠٢ص : (المرحلة. غرب/ شرق

(1-6).  
العثور على قطح من الخزف رمادية من الداخل والخارج، ومنها باللون : مالحظات

. المواد متناثرة. البقعة الهامة حول النبع. األحمر، وقطع صغيرة من الصوان
أكثر ما تتواجد ). لعلها قرية برباره (Barnaraوالموضع بالقرب من قرية برنارا 

  .ا قليلة على العمومالمواد مبعثرة حول النبع، ولكنه
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  )Es Sfineالسفينة (
 'GPS :long. 36° 9' 15" E, lat. 34° 34معطيات . بين بغداديه ودير جنّين: الموقع

20" N جنوب، / م شمال١٠٠: حجمه. مبعثر المحتويات: نوعه. م١٥٠، ارتفاع
الرمز . العصر الروماني المتأخر، الوسيط، اإلسالمي: المرحلة. غرب/ م شرق٥٠

Akk9827- (1-11).  
المواضع الهامة ). العصر الوسيط(صوان وفخاريات كستنائية اللون : مالحظات

أسفل القرية يستحق . قرب الجدول، المحتويات مبعثرة حوا الكثير من العيون
  .التنقيب

  )Naba'a el Baghieنبع البغي (
 "GPS : long. 36° 9* 25معطيات . شمالي السفينة، بين السفينة وشربيال: الموقع

E, lat. 34° 34' 40" N م ١٠: حجمه. محتوياته مبعثرة: نوعه. م٢٤٥، ارتفاع
: الرمز. العصر الوسيط واإلسالمي: المرحلة. غرب/ م شرق١٠جنوب، / شمال

Akk9828-1.  
البقعة . عثر فيه على فخاريات مزججة خضراء من القرون الوسطى: مالحظات

لعل القرويون استفادوا من . تويات متناثرةالمح. الهامة في المنبسط بجانب النهر
  .المياه المنبثقة في المكان

  )Ein Tintaعين تنتا (
 "GPS :long. 36° 11' 35" E, lat. 34° 35' 30معطيات . قرب خربة شار: الموقع

N .الرمز. مبعثر المحتويات: نوعه :Akk9829 .غير محددة: المرحلة.  
توجد . جفاف النبع. الهام بجانب الطريقالموضع . لم يعثر على شيء: مالحظات

  .المكان قرية مسلمة. وهناك جامع في الموضع المقابل. مقابر في شيحا قرب النبع
III –)  النهريةNahriye (Akk9818  

تعتبر النهرية المذكورة سابقاً الموقع األكثر إثارة بين جميع المواقع التي سجلناها 
) ١٠٣ص (ا الموقع األثري حجران منحوتان أوحى لنا بداية بوجود هذ. في مسحنا

ثم هناك من أكد لنا أن الحجارة مصدرها كرم . كأدواة جمعناها على طريق ترابية
واستنتجنا أخيراً أنه ال بد من . عنب تم الشق الطريق فيه، وبالتالي فالحجارة منه

  :ةوجود تحت هذا الكرم بقايا من مرحلة ما قبل التاريخ، وذلك لألسباب اآلتي
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  .وجدت أجزاء كثيرة من الجرار في الطبقة العليا من الموضع) ١(
على الرغم من قيمنا بتحقيق دقيق خصوصاً في المنطقة الممتدة حول الجداول ) ٢(

وعليه فليس من . فإننا لم نعثر على شيء في غير الكرم واألرض المالصقة له
  .لى هذا المكانالمحتمل أن يكون جرف المياه هو الذي أتى بهذه المواد إ

  .إن مركز توزع المواد يبدو متمحوراً في الكرم) ٣(
  .للكرم شكل شبه جزيرة مرتفعة عما حولها المستخدم كحقل من الجالل) ٤(

   الخالصة– IIII) ١٠٧ص ... ... (
وبالنتيجة . أمضينا حوالي الشهر تقريباً في مسح المنطقة المحددة في شرق عكار

بيد أنه من المؤسف أن معظمها اعتبر مكاناً غير .  موقعا٢٨ًجمعنا مواداً أثرية من 
بيد أن العينات النموذجية للنمط . أثري، بل مواضع تتبعثر فيه المواد األثرية

 أوحت لنا بأن اإلقامة في هذه المنطقة تعود إلى العصر Mousterianالموستري 
 كاف من المواضع ولعل من أسباب فشلنا في العثور على عدد. الباليوليتي الوسيط

فالمنحدرات تحولت إلى . يعود إلى حقيقة أن استغالل األرض كان أكبر مما توقعنا
ما خلط مستويات ) ١٠٨ص (جالل مستعملة في الزراعة وفيها جدران الدعم 

 سنة تعرضت ٤٠حتى أن الدولمن التي درسها تالون منذ . األرض ببعضها
  .للتخريب

ا لتوزيع اآلثار الراهن هو العصر البرونزي ما يدعو لمالحظة خاصة في مسحن
فكما ذكرنا أعاله نالحظ أن أمكنة اإلقامة انتقلت تدريجياً من . القديم بواقعه الفريد

كونها على ارتفاع القمم هبوطاً حتى سفح الجبل، وذلك مع تقدم الزمن من العصر 
 والنهرية AKK9804لقد أوضحنا أن نبع الجعلوك . الباليوليتيك نحو عصور تالية

AKK9818 كانا في منطقة القمم، أو بدقة على قمة في منتصف منحدر الجبل، في 
كما أنه من . مواضع جغرافية محمية ال على القمم المشرفة على مناظر خالبة

. المؤكد أن هذه اآلثار كانت قائمة بالقرب من نبع أو جدول ماء يجري من النبع
قادرين على اإلشراف على سهل عكار والبحر وعليه من المحتمل أن السكان كانوا 

بعبارات أخرى . المتوسط من موضع إقامتهم على ارتفاع هذه اآلثار أو ما يقاربها
يبين ذلك أن السكان كانوا راغبين في اإلقامة في الهضبة الفارغة، كتضريس 
جغرافي على منتصف المنحدر، دون الهبوط إلى السهل، وإن كان مدركاً لوجود 
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ولكن الدالئل قليلة على اإلقامة في العصور التاريخية، كعصر . لسهل والبحرهذا ا
فنحن ال نرى غير الدولمن واسع االنتشار عند سفح التالل، . البرونز وعصر الحديد

وعليه على المسح مستقبالً . ولكننا ال نستطيع إثبات إقامتهم النسبية في مدى مسحنا
ثمة فقط آثار تعتبر من العصر . كارأن يجري على مستوى عالقته مع سهل ع

ومن العصر اإلسالمي ثمة بعض . الروماني البيزنطي ومن زمن الحروب الصليبية
. اآلثار المنتشرة في مواضع متنوعة متمحورة حول طرابلس في العصر العثماني

بالنسبة للمرحلة القادمة . ففي البيرة ثمة موضع يقيم فيه مشرف وال مثيل له هناك
روري القيام بدراسة مقارنة لتوزيع اآلثار في منطقة الجبل العليا مع توزع من الض

اآلثار في السهل في عصر ما قبل التاريخ، وأن نقوم بالمقارنة مع منطقة سهل 
 ...عكار على ضوء توزع اآلثار التاريخية
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  وثائق صليبية منطلقية: الفصل الثالث
  
   القرن الثاني عشرمن) عقدان( وثيقتان -١
  Jean Richardجان ريشار :  عرقة في وثائق تعود أليام الصليبيين-٢
  جان ريشار:  وثائق دير القديسة مريم الالتينية-٣
  جان ريشار:  مسائل في طوبوغرافيا طرابلس-٤
  Max van Berchemماكس ڤان برشم : el-Qlē‘āt القليعات -٥
  Strabon, Straboرابون است:  مقتطفات من جغرافيا استرابون-٦
  Jacques de Vitryجاك دو فيتري :  مقتطفات من الحروب الصليبية-٧
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  منطلقيةصليبية وثائق  -١
  لتعيني بعض املواضع يف عكار وجوارها

  ١مدخل
 المعاصرة لغزوهم المشرق واحتاللهم الساحل ف الفرنجة العديد من الوثائقخل

إمارة أنطاكية، كونتية : اعاتها األساسية األربعبإقط" مملكة القدس"السوري وإقامة 
الرها، كونتية طرابلس، ومركز المملكة في فلسطين وقسم من جوارها بما في ذلك 

  .بعض مناطق لبنان
من هذه الوثائق كتابات البعض ممن رافق الحمالت الصليبية وسجل يومياتها؛ 

ارة أنطاكية؛ ومنها أيضاً ومنها ما تم االحتفاظ به كدستور مملكة القدس ودستور إم
هذا الصنف ... الكثير من عقود الهبات والبيع والشراء والمبادلة وفض النزعات

األخير من الوثائق تم االحتفاظ بقسم كبير منه في محفوظات األديرة والرهبنات 
وفيه يرد ذكر العدد الكبير من المواضع كالقرى . االسبتالية والداوية أساساً: المقاتلة
لدات مع بيان حدودها واتساع مساحاتها وأنماط زراعتها وتوزع مياهها والب

  ...وحصص مالكيها وكيفية استغاللها
من بين هذه الوثائق ثمة عقود هبة وبيع تتناول مجموعة من المواضع الكائنة في 

أهمها، من حيث شموله العدد األكبر من أسماء القرى والبلدات في . عكار وجوارها
، والذي تكرر مضمونه مع بعض التعديل ١١٢٧٢، العقد العائد للعام عكار وجوارها

ونادراً ما اشتغل باحث على أحوال منطقتنا في . ١١٤٣٤ والعام ١١٤٢٣في العام 

                                                
 .المدخل من وضع المترجم 1
 Sebastiano PAULI, Codice Diplomatico del Sacro Ordine في مؤلف ١١٢٧ورد عقد العام  2

Gerosolimitano oggi di Malta, In Lucca, MDCCXXXIII (1734) ؛١٢-١١، ص ١١؛ تحت الرقم 
 Reinhold RÖHRICHT, Regesta Regni، في مؤلف ١١٢٧ شباط ٨وجاء نفس العقد مؤرخًا بتاریخ 

Hierosolymitani (1097- 1291), 1893 ٢٩، ص ١١٨، تحت الرقم. 
 .٥٢ و٥٣، ص ٢١٢ المرجع السابق، تحت الرقم RÖHRICHT في ١١٤٢لعام جاء عقد ا 3
 Eugène De ROZIÈRE, Cartulaire de l’église du Saint Sépulcre de في مؤلف ١١٤٣ورد عقد  4

Jérusalem, Paris, MDCCCXLIX (1849) لم نتمكن من الحصول . ١٩٢ و١٩١ و١٩٠، ص ٩٧، تحت الرقم
، لمراجعة ھذه العقود الثالثة أو Delaville Le Roulx, Cartulaire général des Hospitaliersعلى مؤلف 

 .بعضھا فیھ إن كانت متوفرة ھناك
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المرحلة الصليبية دون االستعانة بهذه العقود، وذلك خصوصاً عند المهتمين 
  .بطبوغرافيا عكار وجوارها في ظل الفرنجة

  
  ١١٢٧العام عقد  نص ١ترمجة

  باسم الثالوث األقدس غير القابل للتجزئة
ليكن معلوماً من الجميع، اآلن وفي المستقبل، ما نقرره نحن بفضل اهللا، كونت 

وبموافقة ابننا ريمون . )الفرنسيين (طرابلس وزوجتي سيسيليا، بنت ملك الفرنجة
وكل ) أبي سمراء(نهب هللا والسبتالية القدس مضافة الفقراء الكائنة في جبل الحجاج 
 ميسديلياأوالً، : ما هو تابع حقوقياً لها، ومن ذلك طبعاً القرى المذكورة هنا

Misdelia) مع كل توابعها وأراضيها، وكان برتران أول وأهم من امتلكها ) مجدليا
حتى يوم وهبها إلى كنيسة االسبتالية الكائنة في سفح جبل الحجاج، والممتدة حتى 

أرداكيوس  (أردةالجبل المذكور وحتى حدود القرية المسماة النهر الجاري نحو 
Ardacius( علما، ومن الجهة األخرى حتى حدود القرية المسماة Alma وحتى ،

، Bethsedion ٢بتسيديون وتلك المسماة Bethsama بتساماحدود القرية المسماة 
  .Ceraphtenie سيرافتيني المسماة Bethleemitice بتليميسوحتى حدود 

مع كل توابعها، ) Bahanniبحني  (بحنينومن ثم نهب هللا ولالسبتالية القرية المسماة 
مع كل توابعها، وقرية ) Cornoniumكورنونيوم  (٣كورانيةوالقرية المسماة 

 مع كل توابعها، Aroath ٤أرواتمع كل توابعها، و) Coliathكوليات  (القليعات
 سيكا مع كل توابعها، وقرية Apia ياأب مع كل توابعها، وCendianam السنديانةو

                                                
 ومقتطفات من عقد العام ١١٢٧جوزف عبدو، بترجمة نص عقد العام . ، بناًء لطلب دJean Riouقام السید جان رییو  1

وعلیھ نعلن مجددًا شكرنا للسید رییو وللسید . ى العربیة من الفرنسیةوتمت الترجمة إل.  من الالتینیة إلى الفرنسیة١١٤٣
 ).المترجم(عبدو 

. حي القطلبة وحي الغربیة: زعم األب موراني أن ھذین الموضعین كانا یشكالن حیین في القبیات منذ أیام الصلیبیین 2
 إلى ھذا التزویر، ال سیما وأن األب المحترم لذا نكتفي ھنا بمجرد اإلشارة. ولقد ناقشنا ھذا الموضوع في أكثر من مكان

ولعلھ لم یكن یتوقع أن ُیصار إلى ترجمتھا . نشر ھذه الوثیقة مع الوثیقتین الباقیتین في مؤلفھ للداللة على رصانتھ العلمیة
 ).المترحم! (من الالتینیة فیبقى لھ الشرف باكتشاف تاریخي عظیم

على مسافة بضع مئات من األمتار عن مثلث توزیع الطریق باتجاه موضع على طریق طرابلس العبودیة حمص،  3
 ).المترجم(العبودیة أو باتجاه مطار القلیعات فالعریضة 

 John Lewis بین القلیعات والحیصا حیث ذكرھا جون لویس بوركارد Tel Aarousھي موضع تل العروس  4
Burckhardt المترجم" (اصي وجبل لبنانیومیات رحلة من حلب إلى دمشق عبر وادي الع" في.( 
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Siccamدوركارب مع كل توابعها، و Durcarbe مع كل توابعها؛ وبالقرب من 
 مع كل توابعها، وفي منطقة Baho باهوالقرية المسماة ) Bocheaبوشيا  (البقيعة

 كارتامار مع كل توابعها وTheledehep تل الدهب )Rafaniaرافانيا  (رفنية
Cartamareل توابعها مع ك.  

وتلك التي وهبها . واألمالك المذكورة أعاله التي وهبها أبي برتران إلى االسبتالية
جدي، السيد ريمون العالي االعتبار، مع ما فيها من الغابات بأشجارها المتنوعة، 
وبجداولها ومراعيها ومطاحنها وحقولها وكل ما في توابعها، ومنه الزيت بالطبع 

المذكورة أعاله، وكذلك العائدات المالية التي يجبيها الكونت وجميع ثمار األشجار 
 العاملين في هذه )Surianorumأو السريان ( من قطعان السوريين Wilelmusوليم 

أقدم كل هذه األمالك، بدون قيود وشروط، كهبات ممتازة، وأعيدها إلى . األمالك
التي وهبها أبي وجدي وأعطي األراضي . االسبتالية بقرار خطي صالح إلى األبد

خارج ممر جبل الحجاج، وكرم العنب المجاور لمقبرة كنيسة مار يوحنا وكل ما 
تمتلكه وتحوزه المضافة المذكورة أعاله ضمن ممتلكاتي أعطيها وأعلنها بكليتها 

  .وأقر بأن االسبتالية تمتلكها منذ األمس وفي األيام القادمة بكل راحة. وبدون قيد
لك، أعلن أني أعطي لالسبتالية المذكورة المنزل الجميل للغاية وباإلضافة إلى ذ

وأعطيها حق . الكائن في مرفأ طرابلس فوق البحر والحقل الكائن أمام المدينة
التي يتم تحصيلها من قبل البعض على مداخل طرابلس ) Theloncum(الضريبة 

وافقة  أسقف طرابلس، بمBernardusوليكن السيد برناردوس . وفي ساحاتها
 منشد كنيسته وكل كهنته وجميع Gaesionus، وغيازيونوس Durandusدوراندوس 

رجال االسبتالية معفيين من أي ضريبة على بيع وشراء ما يريدون على مداخل 
  .طرابلس وداخلها

، وحقالً وفرناً وكرم عنب، عرقةوأعطي لالسبتالية المذكورة المنازل الكائنة في 
 حصن األكرادمنزالً، وفي ) Feliciumفيليسيوم  (منجزفي ) وأعطيها(كملك نهائي؛ 

 أو طرطوسوكل ما ُأعطي لها في مدينة . منزلين وكرم عنب) Cratumكراتوم (
، أو غير ذلك أثبته وأقدمه إلى االسبتالية، Kamel الكامل حصنفي منطقتها أو في 

 القريبة وأسمي منها المطاحن عند حصن الكامل، وعالوة على المطاحن المزارع
القرى المذكورة واألمالك والكروم والحقل والمنازل والمطاحن والفرن . منه
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 أو في منطقتها إلى مضافة رفنيةوالحمامات، كل ما أعطاه والدي وجدي في مدينة 
الفقراء، كما هو مكتوب وقرأناه في هذا العقد، وكل ما امتلكه غالتيريوس 

Galteriusأهبه وأعطيه إلى االسبتالية .  
كما إننا نسمح ألتباعنا ممن أقطعناهم األراضي بأن يهبوا لالسبتالية المذكورة، وفق 

وإذا ما وهب شيء أكبر وفق . رغباتهم، وكل وفق مشيئته، األرض التي يريد
وأخيراً فإننا نثبت ونقر لالسبتالية المذكورة كل ما ُأعطي . رغبتنا فإننا نقره أيضاً

 قبل جدي وأبي ومن قبل من امتلك ويمتلك اليوم لها في كل ممتلكاتنا سواء من
ممتلكات هنا، وذلك منذ اليوم األول الذي بدأ فيه جدي بامتالك األراضي حتى 

وعالوة على . األمس؛ وأن االسبتالية المذكورة تمتلكه ملكاً مطلقاً لألبد وبكل حرية
 Kafaracham كفراشاكل ذلك أعطي وأهب إلى االسبتالية المذكورة كرم العنب في 

كما أننا نقر لالسبتالية بكل هبة قدمها باروناتنا .  جرة من الخمر١٠٠والذي ينتج 
  .وغيرهم جميعاً عندما تم تكريس كنيسة مار يوحنا المعمدان في جبل الحجاج

   
  ١١٤٣عقد العام 

  .باسم اآلب واالبن والروح القدس، آمين
 أنا ريمون كونت طرابلس بفضل ليكن معلوماً من الجميع اآلن وفي المستقبل، أني،

اهللا، ومن أجل محبة اهللا وخالص نفسي وراحة أهلي، وبدون طلب من الرئيس وليم 
Willelmi بطريرك القدس بفضل اهللا، ومن بيير دومينيك Petri Dominici كاهن 

كنيسة القيامة ومن كل كهنة الكنيسة، أهب وأقدم بكل حرية ولألبد، جميع األمالك 
السيد ريمون كونت طرابلس، ( مقاطعاتي والتي كان أسالفي، الموجودة في

: قد وهبوها إلى كنيسة القيامة المجيدة)  والكونت بونز والبارونات وكل أتباعي
  .وأثبت ذلك بوضع ختمي

الفرن بالمباني . أوالً، كنيسة القيامة الكائنة في جبل الحجاج، بمبانيها وتوابعها
اض من جانبنا ومن جانب ورثتنا، بحيث يمكنهم وذلك بدون أي اعتر. التابعة له

ثم ما قدمته . جميعاً أن يخبزوا فيه ما يشاؤون الستخدام وصالح الكنيسة المذكورة
وكذلك المنازل التي . ، نثبته ونقرهCeciliaووهبته والدتنا الكونتيسة سيسيليا 
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ق يملكونها في جبل الحجاج وفي طرابلس من منحدر الجبل على جانبي الطري
  .Gardinum غاردينيوموكذلك . القديمة، فليكن ملكهم اليوم من الحائط حتى المقر

كما أننا نعطيهم بكل وضوح، كل الحقوق المتعلقة بمرفأنا في طرابلس، وكل ما 
 جرار من الزيت التي من شأن ١١٠يتبع لها ويكون ضرورياً الستخدامهم؛ وكذلك 

 أن يحصل عليها سنوياً، وكل ما قدمه كائناً من كان،) كازال(مالك هذه القرية 
.  بموافقة زوجتهPierre de Podius Laurentusبطرس دو بوديوس لورانتوس 

 مزرعة مقدارها ما يمكن لسكة )Ardinأردين  (حردينونعطيهم في قرية 
carrucata terrae أن تفلحه في اليوم، من األرض التي قدمها بطرس Pierre حفيد 

مزرعة ) Buisseraبويسيرا  (بشريوفي قرية . ابل خاصتي الكونستRogerروجيه 
 مزرعة مماثلة قدمها Sorbis سوربيسوفي قرية . Abelardمثلها قدمها أبيالرد 

 ١٢ Nephis أنفةونعطي في إقليم . Gaufridus de Pennisغوفريدوس دو بينيس 
راحة نفس  المذكورة، لAdalaxia ليتراً من الزيت لكنيسة أداالكسيا ١٢٠بيزنتاً و

 Willemo زوجها، بموافقة ابنه وليم Hugonis Ebriaciهوغون إيبرياكوس 

Ebriacoوذلك سنوياً وعلى الدوام ،.  
 W. deدو بوشيه . وكذلك مزرعة مع كل توابعها، ومزرعة أخرى قدمها و

Boschet.الملكيات المذكورة واألراضي الملحقة بها نقدمها كملكيات دائمة للكنيسة .
كرناه وكل األشياء التي ستكتسب وفق القوانين، أو كهبات من أي كان، أو وكل ما ذ

بالشراء أو بالمبادلة، أو التي يمتلكونها اآلن، نكون كافلين لها بفعل العقد الحالي 
لصالح كنيسة القيامة، ونعلن ذلك جهاراً بختمه بخاتمنا كي يصبح ملكهم على 

  .ط أو ابتزازالدوام، وبكل حرية، وبدون أي إعاقة أو ضغ
وعليه فإن ما هو وارد أعاله شهادة وضمانة مقدسة لتبقى األفعال المعبرة عن 
إرادتنا غير قابلة للنقض، وال يمكن انتهاكها ال من قبلنا، وال من قبل خلفائنا، في 

 .أي وقت من األوقات
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  ١عرقة يف وثائق تعود أليام الصليبيني -٢

  Jean Richardجان ريشار 
 بمعرفتنا بوجود سبع Fernand Benoitندين إلى المرحوم فرنان بينوا  )٣٣٩ص (

وثائق أصلية مصدرها الشرق الالتيني ومتعلقة بكونتية طرابلس ضمن مجموعات 
كانت هذه الوثائق، قبل أن . Musée Calvet d’Avignonمتحف كالفيه دافينيون 

 بوكير في) Mariétonبناء على وصية مارييتون (يحصل عليها المتحف 
Beaucaire لدى آخر أبناء عائلة بورسيليه ،Porcelletان٢ من ماي Maillane.  

بيد أن وجود هذه الوثائق في محفوظات هذه العائلة ال يجد تفسيره في مجرد 
وفي الحقيقة، كلها تتعلق . التوارث المنتظم لعقود كانت قد حررت لصالح أجدادها

فثمة فرع من . ية وبممتلكاتهم في كونتية طرابلسبهبات أو باتفاقيات تتعلق باالسبتال
عائلة بورسيليه أقام في هذه الكونتية في مطلع القرن الثاني عشر؛ والقائمون بهذه 

، هم إما )غير المعروفة لدينا بغير اسمها (Flandinaالعقود، باستثناء السيدة فالندينا 
 مع هوغ Marie Porceletمن أبناء هذه العائلة أو من أبناء زواج ماري بورسيليه 

، وكانوا، مع أنهم يتكنون بكنية Hugues de Gibelet) هوغ الجبيلي(دو جيبليه 
، يضعون على أسلحتهم شعار الخنزير البري المعتمد من قبل Gibelet ٣الجبيليين

 المعتمدة من قبل عائلة أمبرياكي ٤إلى جانب النجمة) ٣٤٠ص (عائلة بورسيليه  
                                                

 ,«Jean Richard, «Le Comté de Tripoli dans les chartes du fonds des Porcellet:  المرجع 1
Bibliothèque de l'école des chartes, Année 1972, Volume 130, Numéro 2, pp. 339 – 382.  

 :Fernand Benoit, Les Porcellets de Syrie, dans Institut historique de Provence. III: راجع 2
Congrès de Marseille 4-7 avril 1929, Comptes rendus et memoires, Marseille, 1930, p. 33-

37..  
لقد زودنا المھندس جوزف میشیل عبدو المقیم في فرنسا بھذا النص الذي وضعھ فرانسوا بینوا والذي تعذر علینا 

راجع الملحق في نھایة ھذا الموضوع حیث سنعرض ترجمة نص .  مّنا كل الشكر واالمتنانولھ. الحصول علیھ في لبنان
 ).المترجم(بنوا 

 .E.-G. Rey, Les seigneurs de Giblet, dans Revue de l’Orient latin, t. III 918950, P: راجع 3
398-422. 

 من الطبعة التي وفرھا غاستون رینو ٢٠٣؛ ص ٣٩٠§ (Les Gestes des Chiprois" مآثر القبارصة"إن مؤلف  4
Gaston Raynaud إلى جمعیة الشرق الالتیني Société de l’Orient latin ،؛ فضلنا االستشھاد ١٨٨٧، جنیف

 Recueil des، في L. de Mas-Latrieالتري -دو ماس.  ولG. Parisباري . بھذا النص في الطبعة التي راجعھا ج
historiens des Croisades, Documents Arméniens, t. II یوضح ) ٧٨١ حیث یرد ھذا المقطع في الصفحة

وجود ھذه النجمة على أسلحة الجبیلیین بتأكیده، على العكس من احتمال أن یكون أمراء أنطاكیة الذین استمد منھم أبناء 
یبلغ عدد أشعة . ي أسلحة مماثلة التي كانت تقتنBaux، أنھم یتحدرون من عائلة بو )نجمة أیضًا(عائلة أمبریاكي األسلحة 

الذي اعتمد بدون شك أسلحة العائلة (؛ بینما نجمة ابنھ برتران Hue de Gibeletالنجمة ثمانیة على ترس ھو الجبیلي 
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وكان شعار الخنزير البري وارداً على قفا ختم : Embriaci de Gibeletالجبيليين 
  .١الرصاص الذي ختموا به عقودهم

وبرأينا، فإن أبناء عائلة بورسيليه من مايان اكتشفوا، في محفوظات االسبتالية، 
وجود وثائق تثبت قدم عائلتهم، وهم بالتالي المسؤولون عن سحب هذه الوثائق 

وال يبدو أن أياً من هذه . ٢ما كانت عديمة الفائدة لالسبتاليةالمفيدة لتعيين نسبهم، بين
 Sebastiano Paoliالوثائق كان موجوداً في مالطة عندما أعد سيباستيانو باولي 

كما أنه لم يعثر على أي أثر لها في محفظتي . Codice diplomatico ٣مؤلفه
رئيسي والتي درسها المستندات العائدة لألرض المقدسة ومصدرها دير سان جيل ال

، بينما ورد ١٧٤٢، عام Arles، المختص بالمحفوظات، في أرل Raybaudريبو 
ال . ٤ذكر وثيقتين تتعلقان بنفس األشخاص ونفس المجاالت في الجردة التي وضعها

المحفوظة في متحف كالفيه على قفاها األرقام والرموز ) ٣٤١ص (تتضمن الوثائق 
وعليه هذا ما دفعنا إلى الظن بأنها كانت . ظة في مالطةالواردة على الوثائق المحفو

موجودة في محفوظات دير سان جيل الرئيسي، وأنها سحبت من هناك بعد العام 
١٧٤٢٥.  

                                                                                                                        
راجع الحقًا، الوثیقة  (besants شعاعًا، ویبدو أنھا محملة على طرفھا بالبیزانت ١٢ھي على ) معدلة على سبیل التفرع

 ).IIIرقم 
 ,G. Schlumberger, F. Chalandon et A. Blanchet, Sigillographie de l’Orient latin: راجع 1

Paris, p. 45-46, nos 105-109 (Bibl. Archéol. Et hist. du haut commissariat de France en 
Syrie et au Liban, no XXXVII). 

عقد وضعھ غیلیلموس بورسیلیتي ) no 2( یرد )Musée Calvet, ms, 4903, nos 1 à 8(في نفس المكان  2
Guillelmus Porcelleti وبرتراندوس بورسیلیتي Bertrandus Porcelleti لصالح اسبتالیة سان توماس دارل 
Saint-Thomas d’Arles ویتناول جزیرة في الرون ،Rhône) وكیال نطلق . ، ویبدو العقد من نفس المصدر)١٢٠٤
ذه الشخصیات بأبناء بورسیلیھ من مایان، سنحتفظ في كتابة أسماء ھذه العائلة في كونتیة أحكامًا مسبقة حول تعلق ھ

 . المعتمدة من قبل مؤرخي الشرق الالتینيPorceletطرابلس صیغة بورسلیھ 
-S. Paoli, Codice diplomatico del sacro militare ordine gerosolimitano, Lucca, 1733: راجع 3

1737, 2 vol. 
 ,J. Delaville Le Roulx, Inventaire des pièces de Terre Sainte de l’ordre de l’Hôpital: اجعر 4

dans Revue de l’Orient latin, t. III (1895), P. 36-106. . لم یتم العثور على ھاتین الوثیقتین، وھما ال تردان
 في ٣٣٢ و٢١٥وھما تحمالن الرقمین ( ریبو  الذي وضعھ نفس المؤلف إّال كتحلیل وضعھCartulaire généralفي 

) بقرقاشا( صاحب جبیل لقرى بكركاس Bertrandقدمھا برتران ) ١٢١٦شباط (تتناول الوثیقتان ھبة ). جردتھ
Baqueerquasse بتوراتیج( وبیتورافیغ (Bethorafig وغاربوني Garbonie ومعربان Maarban وبیع ھوغ ،

العقد الثاني منشور ). ١٢٦٤ ١ ت٨" (قطعة أرض "١٥ وBotrafisبوترافیس  قریة Hugues de Gibeletالجبیلي 
  .، سنعرضھ الحقًا١٢٧٤كنسخة عن األصل في عقد بتاریخ 

، Michel Hayez ومیشیل ھییز Hyacinthe Chobautنعبر ھنا عن امتناننا لزمالئنا، المغفور لھ ھیاسینت شوبو  5
 .لفیھ، والذین بفضلھم تمكنا من دراسة ھذه الوثائق، مدیر متحف كاde Loyeوكذلك السید دو لوا 
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Ι-ِمدينة عرقة وه ة السيدة فالندينب  

، ولكنه ينطوي مع األسف على ١١٥١يعود أول واحد من هذه العقود إلى العام 
ن ذلك، أن الواهبة، السيدة فالندين احتاجت، على ما وم. ثغرات ومواضع غامضة

 المفترض أنه Raymond de Margunيبدو، إلى موافقة المدعو ريمون دو مارغون 
كان زوجها، لوال حقيقة أن فالندين التحقت هي نفسها باالسبتالية، ما ينفي أن يكون 

بلس، ريمون كانت فالندين من أتباع كونت طرا. لها زوج حي في تاريخ الهبة
، الذي صدق على الهبة؛ وكان لديها تابع على األقل يدير Raymond IIالثاني 

باسمها عدة منازل وقرى، وهي تشكل بمجموعها مقاطعة متناسقة كفاية في واحد 
من األودية المؤدية صعوداً من عرقة إلى الجبل حيث ينتصب حصن جبل عكار 

château de Gibelacar)  عكار العتيقةAkkar-el-Atiq .(بيد أن السيدة فالندين- 
عقد " لم يكونوا على منزلة تسمح لهم بالتوقيع بختم من الرصاص على -وأتباعها

ألنه كان عليهم االستعانة بختم كونت طرابلس؛ فلم يكونوا في عداد األسياد " هبة
  ".إقامة مجلس قضائي"المتمتعين بحق 

ية قليعة ما في الكونتية، وله فيها منزل كان ريمون دو مارغون فارساً في عداد حام
باإلضافة إلى عدة منازل أخرى وبساتين، ويمتلك في نطاق هذه القليعة إقطاعة 

.  كان بوسعه أن يكلف تابعاً له بإدارتها”casaux“) كازاالت" (مزارع"تضم ست 
كوريث ) قد تكون فالندين ابنته، وقد خصها بمهر ما(يبدو لنا ريمون دو مارغون 

أو ) ٣٤٢ص  (Raymond de Saint-Gillesواحد من مرافقي ريمون الصنجيلي ل
، وبالتالي استفاد من Bertrand أو برتران Guillaume Jourdainغليوم جوردين 

 عندما تم احتالل هذه المدينة، وذلك Arcasإقطاعه عدة منازل وقرى مجاورة لعرقة 
ح الكونت، وبالمشاركة في الدفاع مقابل قيامه بتأمين خدمة فارسين على األقل لصال

ومع أنه ربما تمتع بحق ممارسة بعض العدالة ". ١فرسان القلعة"عن عرقة مع باقي 
                                                

 duché de Bourgogneسمحنا لنفسنا باستخدام ھذه العبارة المستمدة من مفردات كانت رائجة في دوقیة بورغونیى  1
سیرج -ممیزة جیدًا في عقد وضعھ أصحاب جبیل لصالح دیر سان" فرسان القلعة"وعبارة . في القرن الثاني عشر

Saint-Serge ١٢٤١، بتاریخ (E. Petit, Chartes de l’abbaye cistercienne de Saint-Serge de 
Giblet, dans Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France, t. XLVIII (1887), 

p. 29-30; Röhricht, Regesta, p. 287, no 1103) 
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دستور "العقارية في إقطاعه األرضي، فإنه لم يتمكن من بلوغ مرتبة من وصفهم 
 barons et“"  بالبارونات وأصحاب اإلقطاعAssises de Jérusalem" القدس

terriers”مع احتالله موقعاً مشرفاً بين الفرسان أصحاب اإلقطاعات في ، هذا 
  .الكونتية

في السنة التي قدمت فيها فالندين هبتها وهبت سيدة أخرى، أرميسند كاسترو نوفو 
Armesende de Castro Novo لالسبتالية أيضاً، وبموافقة نفس الكونت وبحضور ،

المنازل التي : نها أصغر مساحةنفس الشهود جميعهم تقريباً، مقاطعة مشابهة ولك
، )كازالين(ومزرعتين ) صافيتا (Chastel-Blancتملكها في الحصن األبيض 

 ١ وفيالراKafarriqueوجميعها تقع بالقرب من الحصن األبيض، وهما كافاريك 
Fellara .سميث -ثمة وثيقة عثر عليها حديثاً في محفوظات مدريد السيد ريلي

Riley-Smithلداوية  تخبرنا أن اTempliers حصلوا على قلعة طرطوس عام 
. ٢، مقابل قيامهم بترميمها بعد أن كان قد استولى عليها نور الدين ودمرها١١٥٢

كاتب ) االستيالء على قلعة طرطوس وتدميرها(لقد سجل هذه الوقائع ) ٣٤٣ص (
 ولكن -؛ ولعلها الحقة على هاتين الهبتين١١٥٢حوليات دمشقي في أواسط نيسان 

ال يبدو لنا مستبعداً أن الواهبتين قد أصبحتا أرملتين في سياق حوادث  تلك السنوات 
التي تعرضت لها كونتية طرابلس، وبالتالي فالهبتان كانتا من ارتدادات هذه 

  .الحوادث
                                                

 Delaville Le Roulx, Cartulaire général de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de: راجع 1
Jérusalem, t. I, no 199, p. 154 (Röhricht, Regesta regni Hierosolymitani, 1097-1291, 

Innsbruck, 1893, no 270)  . ال بد أن كاستروم نوفومCastrum novum القلعة الجدیدة، ھي واحدة من القالع ،
وال بد أن مزرعتي . ولیست تلك القلعة الحاملة لنفس االسم في أبرشیة طرطوس) في فرنسا(نغدوك الجدیدة في منطقة ال

ونحن نعتبرھا : فالندین بجوار عرقة) كازاالت(أرمیسند وبناتھا كانتا بجوار صافیتا، كما كانت مزارع ) كازاالي(
 كلم ١٥على مسافة  (Kfarrichحرى كفّریش ، ولیست باأل) كلم شمالي ھذه المدینة٤على مسافة  (Kfarrikhaكفّریخا 

الواقعة فوق )... السندیانة (Cendinaالمدعوة سندینا ) كازال(وأضاف الكونت إلى ھذه الھبة المزرعة ). إلى الجنوب
قوبین ) سندیانة(نظنھا سندانیة . casale quod vocatur Cendina… quod est supra fluviumالنھر 

Sinndanié Qûbine) كلم شمالي صافیتا٥سافة على م ( أو سندانیة راربیة ،Sinndanié Rahrbiyé)  ٥على مسافة 
 وروھریخت Reyولكن راي . ، ھذا إذا اعتبرنا أن العقد یقدم لالسبتالیة قطاعًا متماسكًا)Kfarrichكلم شرقي كفریش 

Röhricht أقترحا السندیانة Sendyanéر  الواقعة على مقربة إلى شمالي حصن جبل عكاGibelacar بوصفھا ممثلة 
 R. Dussaud, Topographie historique de la Syrie antique et:  ھذهCendinaلمزرعة سندینا 

médiévale, Paris, 1927, p. 94 (Bibl. Archéol. Et hist. du Haut-commissariat de France en 
Syrie et au Liban, no IV). 

 Jonathan Riley-Smith, The Templars and the castle of Tortosa in Syria: an unknown: راجع 2
document concerning the acquisition of the fortress, dans English Historical Review, t. 

LXXXIV (1969), P. 278-288.  
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بيد أن قيمة هذا النص األساسية تكمن في كونه يلقي الضوء حول مصير موضع 
فما نعرفه .  ما تزال حتى حينه ضعيفة للغايةمن مواضع كونتية طرابلس، معرفته

خصوصاً حول مصير عرقة في أيام الصليبيين هو الحصار الذي تعرضت له في 
في حينه ظهر هذا . الحملة الصليبية األولى، بتحريض من ريمون الصنجيلي

الحصن الصغير بمثابة مفتاح طرابلس بحكم موقعه في سفح جبل لبنان، وعلى 
 البحر على الطرف الجنوبي للسهل الذي يخترقه النهر الكبير بضعة كلمترات من

يبدو أن ريمون الصنجيلي كأن يأمل بذلك الضغط . ١والذي يفضي إلى ثغرة حمص
، ولكنه ١٠٩٩٢ أيار ١٣ شباط حتى ١٤على قاضي طرابلس، فحاصر عرقة من 

. دساضطر إلى رفع الحصار بضغط من الصليبيين الذين استعجلوا السير إلى الق
  .١١٠٩٣ أو العام ١١٠٨بيد أن خلفه غليوم جوردن استولى عليها في العام 

في سفح جبل، ولها قلعة عالية، ولها "كانت عرقة مدينة على شيء من األهمية 
، على حد كالم اإلدريسي الذي يؤكد "ربض كبير وهي عامرة بالخلق) ٣٤٤ص (

ولهذا ليس مدعاة . ٤" بها كثيروالخير"أنها كانت كثيرة التجارة، وأن قلعتها قوية 

                                                
، قامت القوات ١١٨٠ عام تبدو ھذه األھمیة اإلستراتیجیة من حقیقة أن صالح الدین عندما اجتاح كونتیة طرابلس 1

 ,Guillaume de Tyr, dans Rec. des hist. des Croisades, Hist. occ., t. I, 1(الكونتیة بالتمركز في عرقة 
p. 1064 .(راجع حول االسم العربي لھذا الموضع :Van Berchem, Notes sur les Croisades, dans 

Journal asiatique , t. I, 1902, p. 393-394; cf. R. Dussaud, Topogr. Hist., p. 80-84.  
 .Le “Liber” de Raymond d’Aiguilers, ed. John Hugh et Laurita L. Hill, Paris, 1969, p: راجع 2

107-130 (Documents relatifs à l’histoire des Croisades, IX) notamment, p. 107, 108, 123: “ 
Milites nostri qui allegati Tripolim fuerant… comitem persuaserunt ut castellum Arcados, 
munitissimum et inexpugnabile viribus humanis obsideret, habiturus post quartum vel 
quintum diem a rege Tripolis quantum auri et argenti desideraret… Hoc castrum a mari 
abierat per miliarium, nec in portu poterant esse naves… Erat civitas Tripolis non multum 

longe a nostri castris… prope per quator leugas.»  
 ,J. Richard, Le comté de Tripoli sous la dynastie toulousaine, 1102-1189, Paris: راجع 3

Geuthner, 1954, p. 14…; R. Grousset, Histoire des Croisades et du royaume de Jérusalem, 
t. II, Paris, 1935, p. 888. 

  .Jaubert, Géographie d’Edrisi traduite de l’arabe en français, p. 357: راجع 4
عرقة ھي مدینة عامرة حسنة في سفح جبل قلیل العلو ولھا وسطھا حصن : "نعرض ھنا النص الحرفي لكالم اإلدریسي

ھا ربض كبیر وھي عامرة بالخلق كثیرة التجارات وأھلھا میاسیر وشربھم من ماء یأتیھم في قناة على قلعة عالیة ول
مجلوبة من نھرھا ونھرھا جار مالصق لھا وبھا بساتین كثیرة وفواكھ وقصب سكر ومطاحن على نھرھا المتقدم ذكره 

، "ا بالجص والتراب والخیر بھا كثیروبینھا وبین البحر ثالثة أمیال وحصنھا كبیر وعیش أھلھا خصیب رغد وبناؤھ
، ١٩٨٩كتاب نزھة المشتاق في اختراق اآلفاق، اإلدریسي، المجلد األول، الطبعة األولى، عالم الكتب، بیروت، : راجع
  ).المترجم. (٣٧٤-٣٧٣ص 
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 ١١٥١ويفيدنا نص العام . ١غرابة أن يحتفظ بها الكونت في عداد أمالكه الخاصة
 vicomte وفيكونت châtelainبأن الكونت وضع المدينة في عهدة سيد لحمايتها 

ليشرف على مجلس قضاء البرجوازية الالتينية وإلدارة أمالكها، تماماً كما كانت 
  . ومملكة القدس٢الحكم في كونتية طرابلسحال مؤسسات 

وهذا ما ال يجهله الالتين، ألننا نعرف . وكانت مع فتح المسلمين لها مقراً ألسقف
 البيزنطية في تنظيم إطار Notitiae episcopatuum" لوائح األساقفة"أنهم استندوا إلى 

رة في إحياء ولكن يبدو أنهم لم يجدوا ضرو. األبرشيات في المناطق التي احتلوها
، وتم )Botrys والبترون Orthosiasأرطوسية (مع كرسيين آخرين : كرسي عرقة

ولهذا استطاع . إلحاق أبرشية عرقة بأبرشية طرابلس ليتشكل منهما أبرشية واحدة
 االسبتالية إعفاءهم من ضريبة العشر على ١١٢٥أسقف طرابلس أن يمنح عام 

بأن هذه المنحة تحتاج إلى موافقة بطريك ممتلكاتهم في أبرشية عرقة، مع توضيحه 
  .٣أنطاكية لتصبح فعلية في حال الفصل بين أبرشيتي عرقة وطرابلس

، Pons، من هبة قدمها لها كونت طرابلس بونز ١١٢٨استفادت االسبتالية، بتاريخ 
ونعلم من جهة . ٤ومنحها بموجبها منازل وفرناً وكرم عنب وبستاناًً في عرقة

أيضاً أمالك ) ٣٤٥ص (سالة اسكندر الثالث، أنه كان للداوية أخرى، من خالل ر
هكذا تقدم . Saint-Laurent de Gênes ٥لوران الجنوية-تجاور أمالك كاتدرائية سان

لنا عرقة لوحة، معروفة لنا جيداً، عن مدينة محصنة حيث للكنائس الكبيرة 

                                                
قف ، أنھا ربما كانت تابعة ألس٥٣، صفحة Comté de Tripoli" كونتیة طرابلس"سبق أن افترضنا في مؤلفنا  1

 .طرابلس
: ، فيGuillaume، وفیكونت المدینة، غلیوم Seieriusیرد قائد الحامیة العسكریة في طرابلس، سییریوس  2

Delaville, Cart. Gén., t. I, no 411 
3 "Decimas vero quas in Archarum episcopatu essent habituri episcopus et prelibati clerici 

(le chapitre de Tripoli) eis tamdiu assenserunt quamdiu Archarum ecclesiam essent 
possesuri. Si vero interea per largitionem Antiochene ecclesie eas acquiere cum consilio 

episcopi Tripolitani possent, habent eas jure perhenni” (Cartul. gén. t. I, no 72, p. 69-70).  
كانتا داخل ) القلعة الجدیدة(نھر الكبیر ھو الحدود الشمالیة لھذه األبرشیة، ألن تل كلخ وكاستروم نوفو یجب أن یكون ال

  . المذكور سابقًاRiley-Smithسمیث -أبرشیة طرطوس، كما یدل على ذلك مقال ریلي
 ال Bethléemیت لحم  یبدو أن بستان عرقة الذي كانت تملكھ كنیسة ب– .Cartul. Gén. t. I, no 83, p. 77: راجع 4

  . Röhricht, Regesta, no 983یبدو أنھ كان قریبًا من بیت لحم : عالقة لھ بھذه المدینة
 extra civitatem Archarum, in proprio fundo“بني الداویة منازل بدون إذن : ١١٧٩نیسان ٢٦ 5

Januensis ecclesie” (Ughelli, Italia sacra, t. IV, 842; Due bolle pontificie, dans Giornale 
Ligustico, t. IV, 1883, p. 161-1650. 
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ن األمر ال يتعلق ، وحيث للجنويين أيضاً، مع أ١والجماعات التي تخدمها أمالكها
اإليطالية مع أمراء " المدن"بمرفأ، نصيبهم، كما تقضي غالباً االتفاقات التي عقدتها 

  .٢الشرق الالتيني بأن تقدم هذه المدن دعمها لهم
تبين لنا هبة فالندين كيف أن االسبتالية وسعت أمالكها بمنحها المنازل واألراضي 

.  ومنحها القرى في المناطق التابعة لهاوالبساتين والكروم في المدينة وأرباضها
بينما كان أموري :  يعزز وجودهم في عرقة١١٧٠وثمة عقد يعود إلى العام 

Amaury ملك القدس يشرف على إدارة كونتية طرابلس باسم ريمون الثالث 
Raymond III حزيران ٢٩ الواقع في األسر، وإزاء الهزة األرضية التي دمرت في 

وحصن جبل عكار المجاور لها، وخشية سقوط الموضعين  أسوار عرقة ١١٧٠
، فإنه وهب االسبتالية سنيورية )ne christicolis amitterentur(بأيدي المسلمين 

هذين الموضعين، على أن تتكفل االسبتالية بترميمها، وتعهد بالقابل بالضغط على 
  .٣ريمون الثالث عندما يتحرر من أسره للموافقة على هذا الهبة

يتأكد هنا حق الملك بالتصرف بعرقة وبحصن عكار كما لو أنهما من ) ٣٤٦ ص(
يبدو ) quicquid inibi mei erat dominii vel ante me furent comitis(أمالكه بشكل 

صحيح أن أموري هو (أنه يجعل كونتية طرابلس المعهودة إلى الحرس الملكي 
وهذا ما . ٤من نطاق المملكةمن ض) أقرب الناس إلى ريمون الثالث، هو ابن عمه

وعلى أي حال، يبدو أنه لم يصبح من أمالك . يمكن مراجعته لدى عودة الكونت
ومن المحتمل أن الكونت ريمون رفض، . ٦ وال عرقة٥االسبتالية ال حصن عكار

                                                
 J. Richard, Le chartier de Sainte-Marie-Latine et l’établissement de Raymond de: راجع 1

Saint-Gilles à Mont-Pélerin, dans Mélanges Louis Halphin, Paris, 1951, p. 608-609.  
منطقة وشمعا وحي القطلبة في وثائق : "، تحت عنوان..."منتخبات التواریخ و"ي راجع ترجمة ھذا الموضوع ف

  ...".الصلیبیین
، والذي یقضي بأن یحصل البنادقة Godefroy de Bouillonراجع االتفاق المعقود بین البندقیة وغودفروا دو بویون  2

 ).Röhricht, no 31(على كنیسة وموضع في جمیع المدن التي یستولون علیھا 
 ,Röhricht, Regesta, no 477: راجع حول التاریخ (Delaville, Cartul. Gén., t. I, no 411,p. 285: راجع 3

p. 125 .( ال یذكر ھذا النص أن حصن عكار كان قد سقط للتو بید المسلمین لبضع سنوات إلى أن استعاده بارونات
 N. Élisséef, Nûr al-Din, Un grand prince musulman de Syrie au: ١١٧٠-١١٦٩طرابلس في شتاء 

temps des Croisades, Damas, 1967, t. II, p. 650-651. 
 .تنفي العبارة أن یكون الملك وھب ملكھ الفعلي، فاألمر یتعلق بملكیة كونتیة كانت في حینھ للملك 4
وجت وریثة ھذه اإلقطاعة من  استعادة سنیوریة جبل عكار عندما تزBohémond IVكان من شأن بوھیموند الرابع  5

 ).١٢٠٦-١٢٠٤) (راینوار أنفھ (Raynouard de Nephinراینوار دو نیفین 
 .Comté de Tripoli, p. 64-65: راجع 6
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، التصديق على التنازل عن األراضي التي أقدم ١١٧٤لدى عودته من األسر عام 
ياً بالموافقة على ما منح لالسبتالية في نفس العقد، عليها الملك أموري، مكتف

نصيب الغنيمة التي يتوجب على االسبتالية تقديمها " (حصة السيف"والمقصود هو 
كما يبدو محتمالً أيضاً أن ). للكونت فيما لو شارك في العملية العسكرية مع قواته

واقع بيد نور الدين في فالمدينة سقطت في ال. االسبتالية أنفسهم لم يتقيدوا بالعقد
ومن جهة أخرى، من . ، كما أن ترميمها ال بد أنه كان عالي الكلفة١١٧٤١أيلول 

المعروف ردة فعل االسبتالية بوجه سياسة اكتساب القالع، سياسة جيلبير داسيي، 
لعلها هي التي دفعت الفرسان االسبتالية إلى عدم استثمار عقد الملك : ١١٧١٢عام 

  . أموري
خدمات وتقدمات فرسان ) ٣٤٧ص (لعقد، إلى جانب أمالك السنيورية يعدد ا

لقد كانت إقطاعة فالندين، . الكونت وأتباعه، أي اإلقطاعات الملحقة بقلعة عرقة
وهكذا كانوا يملكون . ١١٥١التي سبق لنا محاولة تعيينها، بيد االسبتالية منذ العام 

 ٣بجوار المدينة، تيليليوت) نكازالي(عدة منازل وبستانين في عرقة، ومزرعتين 
Teileliout وبوكوفو Boucofou) كازاالت(وأربع مزارع ) ال نعرف موضعهما (

، بيت Bazbina (Bebeniz)، بزبينا Gebrail (Jebriel)جرايل : أخرى في الجبل
وثمة قسم ). Eilatلعلها إيالت  (Eiolaz، إيوالز Beit Mellat (Bethmellas)مالت 

منازل وبستان في عرقة، نصف تيليليوت، ثلث بوكوفو، بيت (من هذه األمالك 
، وكان بذلك، Guillaume de Grillonمنحت كإقطاعة إلى غليوم دو غريون ) مالت

  .، تابعاً لالسبتالية، وتتوجب عليه خدمتهم١١٧٠قبل العام 

                                                
 وفي ١١٦٧-١١٦٦ حمالت الزنكي على عرقة في العام Histoire d’Alepروى كمال الدین في مؤلفھ تاریخ حلب  1

اعتبر ) R. Grousset) ouvr. Cité, t. II, p. 563غروسیھ . درجة أن ر بطریقة متشابھة ل١١٧١خریف العام 
-p. 615 (Élisséefولقد بّین إلیسیف ). cf. Revue de l’Orient latin, t. III, p. 543-553(الحملتین متماثلتین 

616 et 666 de son t. II, et 239-240 du t. I (تموز -كیف حاصر نور الدین عرقة بال جدوى في حزیران
، عاد إلى تلك ١١٧١وفي أیلول . ، ولكنھ دمر حصن حلبا وُعریمة والحصن األبیض، لیتحكم بذلك بسھل عرقة١١٦٦

ولكن الالتین استعادوا في . المنطقة، لیحاصر المدینة مجددًا ویستولي علیھا، ودمر مجددًا ُعریمة والحصن األبیض
 .رقة بعد أن استولى علیھاغضون ذلك حصن جبل عكار، فلم یتمكن من االحتفاظ بع

 ,j. Riley-Smith, The knights of Saint John in Jerusalem and Cyprus, c. 1050-1310: راجع 2
London, Macmillan, 1967, p. 66-67 et 73 (A history of the order of the hospitallers of 

Saint-John, éd. L. Butler, I). 
 ).المترجم(ھل تكون قریة التلیل؟  3
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وال يمكننا التأكيد أن المدينة . مع نهاية القرن الثاني عشر يتالشى تاريخ عرقة
بل بقيت ملكاً . ١١٨٨١قطت بيد صالح الدين عندما مر أمام طرابلس، في العام س

الطرابلسي حتى حمالت االقتصاص التي شنها السلطان بيبرس -للبيت األنطاكي
تم االستيالء عليها للمرة األولى . على بوهيموند السادس نتيجة تعاونه مع المغول

 عندما ظهر بيبرس مجدداً عام ، ليستعيدها الفرنجة مجدداً؛ ولكن١٢٦١عام 
، غادرتها حاميتها، ولم يكن أمام السلطان غير تسوية قلعتها باألرض، هذه ١٢٦٦

القلعة التي كانت تحمي حتى حينه منطقة قال فيها ابن الفرات أنها كانت مزروعة 
  .٢بقصب السكر، وتضم حقوالً مزروعة

  
ΙΙ-القرن  ساللة من كونتية طرابلس يف احلروب األهلية يف 

  :الثالث عشر
 Gibelet-Porceletبورسيليه - وجيبيليهPorceletساللة بورسيليه 

 Guillaumeورد عرضاً اسم أحد أبناء عائلة بورسيليه، غليوم ) ٣٤٨ص (

Porcelet بينما العقود الخمسة الباقية المحفوظة في متحف . ١١٥١، في عقد العام
غليوم بورسيليه : اء هذه العائلةكالفيه فهي، على العكس، صادرة كلها عن أبن

)١٢٠٩( هو ،Hue ماري بورسيليه" دو جيبيليه، زوج) "وحفيدهما )١٢٤٨ ،
  ).١٢٧٤( دو جيبيليه Barthélemyبارتيليمي 

 Embriaciيبدو أن هذا الفرع من عائلة جيبيليه المتحدرة من عائلة أمبرياكي 
 Gibeletاب جبيل الجنوية أرادت التميز عن فرعي العائلة اآلخرين، أصح

: ١، ونسبت لنفسها تقاليد عائلة بورسيليه)بشمزين (Besmedin ٣وأصحاب بسميدين
                                                

 سمیث في محاولة منھ لیبقي شیئًا من تأكید ابن الفرات ومفاده أن المدینة بعد استیالء نور -ھذه الفرضیة تقدم بھا ریلي 1
الدین علیھا لم یستعدھا الفرنجة إّال بعد موت صالح الدین؛ ھذا تأكید ال یمكننا قبولھ كما ھو، ألن الداویة والجنویین 

 Ayyubids, Mameluks and Crusaders. Selections from: ١١٧٩ عرقة في العام دخلوا في منازعات حول
the Tarikh al-Dūwāl wa’l Malûk of ibn al-Furat, éd. Et trad. U. et M. C. Lyons, introd. Et 

notes par J. S. C. Riley-Smith, Cambridge, Heffer, 1971, 2 vol., t. II, p. 193. 
راجع ). trad. Jaubert, p. 357(نفس المالحظة یقدمھا اإلدریسي . ٢١١، ٨٥، ٤٥: ق، الصفحاتالمرجع الساب 2

 .١٦نص اإلدریسي في الحاشیة رقم 
 .E.-G. Rey, Les seigneurs de Giblet, dans Revue de l’Orient latin, t. III, (18950, P: راجع 3

، صاحب جبیل، قد تزوج من Guillaume IIغلیوم الثاني ، أحد أبناء Bertrand لنتذكر أن برتران – .398-422
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 جمع برتران الجبيلي، ابن هوHue وبارتيليمي على ختم الرصاص نجمة ،
أمبرياكي والحيوان المستعمل كشعار للساللة البروفنسيالية والموضوع منذ العام 

يث يقع على وجه الختم بينما على قفاه صورة  على ختم غليوم بورسيليه، ح١٢٠٩
  .٢قلعة أو باألحرى صورة برج قائم على صخرة

" امتيازات الهبة" في أسفل عقود تشكل -٣ ال ختم الشمع-إن استعمال ختم الرصاص
يكفي لتصنيف أبناء عائلة بورسيليه ومن يمتون لهم، في بنية مؤسسات الحكم في 

 cour, coins“ ٤المتمتعين بحق إقامة مجلس المحاكممملكة القدس، في عداد األسياد 

et justice” ،) ٥اقطاعيون، إن لم نقل بارونات-وهم أسياد قضاة) ٣٤٩ص .
  .وصورة القلعة تدعمنا في هذا الرأي

ولكن، هل يمكن تحديد هذه القلعة التي ال يقدم الختم اسمها؟ إن عقود منطقة أفينيون 
ب بثقة إلى عائلة بورسيليه قلعة من قالع ال تقدم أي معلومة تسمح بأن ننس

واألمالك المذكورة في هذه العقود مبعثرة في كل . الصليبيين في كونتية طرابلس
أربع مزارع ( هذا فضالً عن أن بعضها يقع في منطقة جبيل -المنطقة الطرابلسية

 Bertrand deيعود إلى برتران الجبيلي ) ١٢١٦(مذكورة مباشرة في عقد " كازاالت"

Gibeletأما األمالك الخاصة بعائلة ).  الذي نعثر عليه في معظم هذه العقود
 القديمة، اليوم أرض Orthosiasبورسيليه فيبدو أنها كانت واقعة حول أرطوسية 

                                                                                                                        
ُقتل عام (تزوج من وریثة عائلة بورسیلیھ، وأنجبت لھ برتران ) Hueھو  (Huguesوابنھما ھوغ . حفیدة ملك أرمینیا

، وغلیوم، ولوسي )١٢٨٩المتوفي عام (، وأب بارتیلیمي Béatrix de Soudin، زوج بیاتریس دو سودین )١٢٥٨
Lucie) وجة جان البتروني زJean de Boutron( ومارغریت ،) زوجة بودوان دیبیلینBaudoin d’Ibelin .(

- ٤١٠ص  (Agnès، ولدین ھما برتران وأنییس Elvis de Scandelionوخلف بارتیلیمي من إلفیس دو سكاندولیون 
٤١٢.(  

 .ر الوارد في نصوص العصر الوسیط غیGibelet-Porceletبوسیلیھ -بغیة تمییز ھذا الفرع سنستعمل اسم جیبیلیھ 1
 الشعار متماثل – .Ms. 4908, no 3; Sigillographie de l’Orient latin, p. 68 et pl. XV, no 2: راجع 2

، بعكس التقلید القاضي بإضافة صورة الحصن )(على الوجھین 
  .المعروف باسمھ

 ,Paoli:  ومملكة القدسAnconitainsأنكونیتین  بین جماعة ١٢٥٧یرد مثل ھذا الختم في أسفل عقد یعود للعام  3
ouvr. Cite, t. I, p. 157-161; Röhricht, Regesta, no 1259. 

 F. Chandon de Briailles, Le droit de “coins” dans le royaume de Jérusalem, dans: راجع 4
Syria, t. XXIII, 91942-19530, p. 244-253. 

 .J: لحقیقة، على األقل في تصور جان دیبیلین، مختصًا بعدد محصور من كبار األسیادیبدو لقب البارونیة في ا 5
Richard, Pairie d’Orient latin; les quatres baronnie des royaumes de Jérusalem et de 

Chypre, dans Revue historique de droit français et étranger, 1950, p. 67-68. 
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 كلم ١٥، الواقعة على مرتفع بجوار البحر، على مسافة Ard Artousiأرطوسي 
  .شرقي طرابلس

. Artusce ١علومات عن قلعة في أرطوسيةال تقدم نصوص المرحلة الصليبية م
 الكنيسة القديمة التابعة ألسقف أرطوسية الروم التابعة -نعرف فقط أن كنيستها

 Saint-Ruf de ٢روف فالنسيا- إلى سان١١٢٣ وهبت قبل العام -لمتروبولية صور

Valence من خالل رهبان طرابلس نصف عشور ١١٥٢، وأن االسبتالية ثبتوا عام 
، ما يثبت أن أبرشية أرطوسية كانت، كأبرشية عرقة Artussieأرطوسية أبرشية 

أما الصورة الممثلة لصخرة يعلوها . ٣ملحقة بمركز طرابلس الذي أعاده الالتين
؛ بيد أن دقة هذه الرسوم Ard Artousiبرج فهي قلما توافق موضع أرض أرطوسي 

) ٣٥٠ص (رافيا  في جغArtusiyaوعلى أي حال، ترد أرطوسية . ٤غير صارمة
؛ ويمكننا مالحظة أن تعيينها في ٥اإلدريسي في عداد الحصون التابعة لطرابلس

 يصطدم ٦دوسو. موضع آخر ذكره نفس المؤلف، رأس الحصن، تبعاً القتراح ر
بيد أننا نعتقد بإمكان اعتبار مدينة أرطوسية الصغيرة في عداد . ٧بصعوبات أكيدة

                                                
 .P. Deschamps, Les châteaux des Croisés en Terre sainte. Le Crac des Chevaliers: راجع 1

Texte, Paris, 1984, p. 104 (Bibl. Archéol. et hist. du haut-commissariat, no XIX).  – المجلد 
 ,.R. Dussaud, Topogr. Hist: راجع. الذي یعده المؤلف حول دفاعات كونتیة طرابلس سیحمل لنا المزید من الدقة

p. 78-80 
 Ulysse Chevalier, Collection de cartulaires dauphinois, t. IX, 1, p. 22 et 32: راجع 2

(“ecclesiam Sancti Jacobi de Tripoli cum suffraganea ecclesia de Artucia”). 
3 Cartul. gén., t. I, p. 69. 
 والقائلة بأن عائلة (Comté de Tripoli, p. 77) ٧٧طرابلس، ص إن الفرضیة التي تقدمنا بھا في مؤلفنا كونتیة  4

 وھو یحلل عقدًا یعود Röhrichtبورسیلیھ قد تكون تملكت الحصن البیض استندت إلى قراءة خاطئة قام بھا روھریخت 
 Riley-Smithسمیث -إن اكتشاف السید ریلي.  رفنیةRafania رافانیا Bafania، حین جعل من بافانیا ١٢٠٦لعام 

 .یسمح باستبعاد فرضیتنا كلیًا
؛ بینما صححھ دوسو Armousiéاالسم أرموسیة ) Jaubert, Géographie d’Edrisi, p. 356(ترجم جوبیر  5

 .Artousiyaأرطوسیة 
یذكر اإلدریسي في خلیج عرقة مدینة صغیرة وافرة : Topographie historique de la Syrie, p. 89: راجع 6

تتوفر ھذه . س الحصن، ویؤكد أنھا تقوم على قمة جبلیة قلیلة االرتفاع، وأنھا تحتوي على حصنالسكان، اسمھا رأ
الشروط في التلة التي یقوم عند سفحھا، على حد قول اإلدریسي، حصن أرطوسیة، أو أیضًا في المرتفع األبعد، في 

  .ة وحلباالمكان الذي یضم الیوم قصبة تسمى الشیخ محمد، إلى الشمال مباشرة من عرق
خلیج قوسھ بطول (رأس الحصن كمدینة صغیرة قائمة على طرف خلیج عرقة ) ٣٥٧ص (یقدم اإلدریسي، في الحقیقة  7

وھذا ما یجعل ھذا الرأس وھذه المدینة الصغیرة، غیر ).  میًال١٥ میًال، بینما طول المسافة بین طرفیھ فال تبلغ غیر ٣٠
اھنة، شمالي مصب النھر الكبیر؛ ھذا خصوصًا إذا ما اعتمدنا للحصون الثالثة قابلین للتعیین عملیًا على الخریطة الر

التي وضعھا اإلدریسي في وسط ھذا الخلیج، أي على نصف المسافة بین بین طرابلس ورأس الحصن، المواضع التي 
سیة وتل الشیخ مع المواقع المحصنة بجوار القلیعات، وھي من الواضح أنھا شمالي أرطو) ٩٠-٨٩ص (اقترحھا دوسو 

یجب التفكیر بواحدة من التالل المجاورة للشاطئ والكائنة بین مصب النھر األبرش وطرطوس، والجوار المباشر . محمد
في مكان آخر، یقول اإلدریسي، في الحقیقة، وھو یصف الطریق من عرقة إلى طرطوس أن ھذه المدینة : لھذه المدینة
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لس، كما أن امتالكها من قبل عائلة بورسيليه المواضع المحصنة في كونتية طراب
  .يبدو أن الشك ال يعتريه

عائالت "ثمة الكثير من اإلشارات المتعلقة بعائلة بورسيليه متوفرة بفضل مصنف 
 الذي تم إعداده في قبرص حوالي العام Lignages d’outre-mer" خلف البحار

دية له ال يخلو من ولكن هذا المصنف المتأخر الذي ننتظر طبعة نق. ١٣٠٠١
  .الغموض

في القرن الثاني عشر، من الثابت جيداً وجود المدعو غليوم بورسيليه األول 
ومن الممكن أن يكون غليوم ). ١١٧٧-١١٥١(وابنه برتران ) ١١٥٣-١١٤٠(

، هو ١٢٠٤ والعام ١١٨٥الذي يظهر في عقدي العام ) ٣٥١ص (بورسيليه الثاني، 
  .٢ابن برتران

يذكر وريثاً لغليوم بورسيليه، من ) ١٢٠٦( للكونت بوهيموند الرابع ثمة عقد يعود
الممكن أنه كان تحت وصاية الكونت، ما مكنه من أن يبيع لالسبتالية أرضاً تعود 

هكذا كانت : ٣إلى الوريث، مع تخصيصه أنه على االسبتالية الحصول على موافقته
 هذا العقد يكشف لنا عرضاً ولكن. ٤أصول معاملة الكونت لورثة أتباعه القاصرين

والمدعو . ٥وجود عائلة أخرى باسم بورسيليه، مثل المدعو جورج الوارد في النص
 وهو غير الشخص الحامل لنفس االسم ١٢٠٦غليوم بورسيليه المتوفي قبل العام 

                                                                                                                        
، وھذا ما یبدو أنھ یتقید " میًال١٥ال عالیة، ویقطعھ خط مستقیم طولھ ھي على طرف خلیج واسع، تشرف علیھ جب"

جبرائیل  (Gabriel Sionitaھذا استنادًا إلى النص المستعمل في ترجمة غابرییل سیونیتا (بالمعلومات الواردة أعاله 
 Geographia: الالتینیة) یوحنا الحصروني (Johannes Hesronitaوجوھانس حصرونیتا ) الصھیوني

Nubiensis, Paris, 1619, p. 117-118 
 Des seignors de Baruth” ،  ""«De ceaus“" أسیاد بیروت: "یرد ذكر عائلة بورسیلیھ تحت العناوین اآلتیة 1

de Baruth» ،"أسیاد جبیل "« Des seignors de Giblet » ،" ""De ceaus de Bessan" ،(Recueil des 
hist. des croisades, Lois, t. II, p. 458, 459, 463, 465) 

 ,Comté de Tripoli, p. 49; E.-G. Rey, Les familles d’outre-mer de Du Cange: راجع مؤلفنا 2
Paris, 1869, p. 588-590 (Coll. de documents inédits sur l’histoire de France). 

3 Cartul. gén. T. II, p. 56. 
-Cartul. gén. T. I, p. 674 (١١٩٩ التي باعھا بوھیموند إلى االسبتالیة عام Maracléeالمقصود إقطاعة مرقیة  4

 heredes" الورثة الشرعیین"وعندما اضطر إلى التراجع عن البیع، تحت ضغط الحشاشین، تذرع بحق ). 675
legitimi) ibid., p. 682-683 .(١٢٤١ العام واستتبع ذلك نزاع طویل بین االسبتالیة وأصحاب مرقیة، استمر حتى .

 Pierre de من بییر دو رافندیل Agnèsاألمیر زوج المدعوة أنییس " أن Lignages" عائالت"یخبرنا مؤلف 
Ravendel ووھبھا مرقیة، وحرم أخوھا رینوار ،Renoart :" وبذلك  انتقلت السنیوریة، على حساب ابن صاحبھا

 .بوھیموند الرابعالسابق، إلى أختھ، ومنھا إلى عائلة أنطاكیة مخلصة إلى 
، ھي من الشرق أرض االسبتالیة وأرض جورج ante Befaniamحدود األرض المتنازل عنھا، الواقعة قبل بفانیا  5

، ومن الشمال والغرب مجرى ماء قدیم تجري فیھ میاه األمطار …Gerol... بورسیلیھ، ومن الجنوب ساقیة جیرول
rivus vetus qui currit per pluvias 
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وعليه فالمدعو غليوم . ، وأبناؤه كانوا في حينه راشدين١٢٠٩في عقد العام 
، ينتسب بشكل مبهم إلى عائلة بورسيليه في القرن الثاني ١٢٠٩بورسيليه في العام 

  . عشر
، من مارغريت بالنشغارد Lignages ١"عائالت"ولقد تزوج، استناداً إلى مؤلف 

Margueritte de la Blanchegarde إبنة غوتييه البيروتي ،Gautier de Beyrouth ،
. ، وإبنةHugues وهوغ Bertrand وبرتران Renaudرينو : فولدت منه ثالثة أبناء

، ال يذكر غير إبنين، برتران وهوغ، وزوجة غليوم المدعوة ١٢٠٩والحال فإن عقد 
ولكن يبدو لنا ممكناً . يمكن افتراض أنها الزوجة الثانية لغليوم. Lauretteلوريت 

فهو . قد تجاوز جيالً، وأن رينو كان عم برتران وهوغ" عائالت"أيضاً أن كاتب 
) ٣٥٢ص  (٢رينو توفي بال عقب، مثل أخوته؛ والحال فثمة مقطع آخريقول لنا أن 

، وثانية من ٣ التي تزوجت للمرة األولى من صاحب أنفةDouceيذكر ابنته دوس 
من : ١٢٢٠ الذي كان حياً يرزق في العام Gautier de Bethsanغوتييه دو بيتسان 

د البارونات الذين ، أحAmaury de Bethsanهذا الزواج ولد أموري دو بيتسان 
 ١٢٣٣ و١٢٢٩ في قبرص، بين Frédéric IIوقفوا إلى جانب فريدريك الثاني 

 وحرمه من إقطاعته، لجأ إلى بويى Henri 1erوبعد أن نفاه الملك هنري األول (
Pouille٤ حيث أقطعه فريدريك مقاطعة تريكاريكو Tricarico( وابنتان، هما إشيف ،
Echive واستفاني Estefenie، وكانتا أصل أسياد قبارصة هم األنطاكيون les 

Antioche والسيسون les Saissons . ويبدو لنا رينو بورسيليهRenaud Porcelet 

                                                
1 Lois, t. II, p. 459. 
 ومارغریت، أخت Gremont de Bessanغوتییھ، االبن اآلخر لغریمون دو بسان : "٤٦٣المرجع السابق، ص  2

، التي كانت زوجة صاحب أنفھ، Renaut Porcelet، ابنة رینو بورسیلیھ Douceغوتییھ البیروتي، تزوج من دوس 
 ".وخلفت ابنًا وبنتین

 .W.-H: ؛ راجع)١١٩٦-١١٧٤ (Raymond IIأو ریمون الثاني ) ١١٨٨ (Renouard IIقد یكون رینوار الثاني  3
Rudt de Collenberg, Les « Raynouard » seigneurs de Nephin et de Maraclée en Terre 
sainte, et leur parenté en Languedoc, dans Cahiers de civilisation médiévale, t. VIII, (1964), 

P. 289-311.  
4 Lignages, p. 463; Cartul. gén. T. III, nos 3715-3716. – تزوج غوتییھ دو بیتسان ثانیة من سیدة 

  .رومانیة، بعد وفاة دوس
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 من جيل أسبق عل جيل برتران، Jean Barlais ١الشاهد على عقد للسيد جان بارليه
  .ومن فرع ثانٍ من ساللة بورسيليه

 والعام ١٢٢٧، المؤكد وجوده بين العام Bertrand Porceletتزوج برتران بورسيليه 
 إبنة واحد من أبناء عم أموري Isabeau de Bethsan، من إزابو دو بيتسان ١٢٣٤

 الذي حصل من الملك على Philippe le Roulxملك القدس، المدعو فيليب لو رو 
 بجوار صور، والذي يبدو أنه Zekanin وزيكانين Arabiaإقطاعة من مزارع عربيا 

 المذكور في قبرص في العام Philippe de Bethsanف باسم فيليب دو بيتسان عر
، سيد من محيط عائلة Renaud Barlaisوكانت إزابو أرملة رينو بارليه . ١١٩٥٢

 الشهير، وهو Aimery Barlais، كما كانت أم آمري بارليه Lusignanلوزنيان 
-١٢٢٨ث قبرص بين  في حوادJean d’Ibelinالخصم األساسي لجان ديبيلين 

وقف برتران بورسيليه إلى جانب صهره لدرجة أنه اقلق كثيراً باليان . ١٢٣٢
، محاوالً اكتساب ١٢٣١ عندما حضر إلى طرابلس، عام Balian d’Ibelinديبيلين 

) ٣٥٣ص  (١٢٣٤يبدو أن برتران توفي بين العام . ٣أمير انطاكية إلى جانبه
  .١٢٠٩ أي أثر بعد العام Huguesهوغ ، بينما لم يترك أخوه ١٢٣٦والعام 

 Linart deأما أختهم ماري، فلعلها تزوجت للمرة األولى من المدعو لينار دو باف 

Baffe ًلم يكن اسم باف ( غير المعروف منا مطلقاً والذي ربما كان إيطالياBaphe ،
 في قبرص، ليتميز به أي سيد ما، فالمدينة كانت من امالك Paphosوهي بافوس 

، وهو ابن Hue de Gibelet) الجبيلي(ثم تزوجت الحقاً من هو دو جيبيليه . ٤)لملكا
                                                

 Strehlke, Tabul. ordinis Theutonici, p. 64, no 8 (Regesta, no: كان ابن صھر برتران بورسیلیھ؛ راجع 1
1069)  

 ,J. L. La Monte, Feudal monarchy in the Kingdom of Jerusalem: راجع حول إقطاعة فیلیب لو رو 2
Cambridge (Mass.), 1922, p. 145-146 ؛ وراجع حول ما تعرضت لھ منطقة أرابیا وزیكانین التي ُمنحت إلى

 Regesta, nos 517, 608, 729, 1058, 1059, 1206, et: ١٢٣٤ عام Teutoniquesفرسان التوتونیین 
Additamenta, no 1088 B.  . تم اعتبار فیلیب دو بیتسان ابنًا لغورمون األول دو بیتسانGormond 1er de 

Bethsanفي  :John L. La Monte et Norton Downs III, The lords of Bessan in the kingdoms of 
Jerusalem and Cyprus, dans Medievalia et humanistica, t. VI, (1950), P. 63. .من جھتنا أن نعتقد 

، انتھى معروفًا باسم فیلیب دو بیتسان، ألن ابنتھما إزابیل Etiennetteفیلیب لو رو الذي تزوج إتیینیت دو بیتسان 
Isabelle عائالت" یسمیھا مؤلف "Lignages)  إزابو دو بیتسان) ٤٦٧ص.  

 قریتین بجوار طرابلس، بوكومبر  تقدم أبناء عائلة بارلیھ بادعاءات حول.Gestes des Chiprois, § 168: راجع 3
Bocombre وریمیسك Remesque)  بكمراBkomra وراس مسقا Ras Maska( التي كان یطالب بھا خصوصًا ،

یبدو أن ھاتین القریتین كانتا مھرًا حصل علیھ آمري ): Regesta, no 1204 (١٢٥٣ عام Hue Barlaisھُو بارلیھ 
 ).المرقب (Agnès de Margatدو مارغات  من زوجتھ أنییس Aimery Barlaisبارلیھ 

 Lignages, p. 458-459: لعلھا أنجبت لھ ابنة، مارغریت، التي تزوجت فیكونت طرابلس 4
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، Léon d’Arménie ١ وحفيدة ليون دارمينيBertrand Embriacبرتران أمبرياك 
  . بالظهور في عقودناGibelet) الجبيلي(ومعه بدأ اسم عائلة جيبيليه 

 التي وقعت بين اإلمبراطور الحرب" أيضاً في Hue de Gibeletشارك هو الجبيلي 
ولقد كان، مع أموري دو بيتسان ". Jean d’Ibelinفريدريك والسيد جان ديبيلين 
عهد إليهم فريدريك الثاني ) ”baux“(، أحد الذين ٢وآمري بارليه وبارونين آخرين

إن الروابط العائلية التي جمعت . بالوصاية على مملكة قبرص باسم هنري األول
 أضفت على هذا النزاع مظهر الصراع بين سالالت قوية حول ٣هذه الشخصيات

امتالك مداخيل هذه المملكة الجزيرية، بموازاة مسألة الحق التي شدد عليها جان 
 الجبيلي Hueولقد كان من شأن هذا الصراع أن ينتهي على حساب هو . ديبيلين

  .٤الذي، على غرار أموري وآمري، حرم من أمالكه في قبرص
.  أن يعاني أكثر من نزاع آخر طرأ في كونتية طرابلسHueن على هو لقد كا

وكانت نقطة انطالقه معارضة ابنه برتران الجبيلي لألمير بوهيموند الرابع عندما 
يضاف إلى هذا الحقد . ٥برتران ضد جنويي عكا) ٣٥٤ص (حاول استعمال 

فرسان الشخصي سبب آخر قوامه أن برتران الجبيلي وقف على رأس أبرز 
 ٦الكونتية الغاضبين من محاباة بوهيموند الخامس ألقارب زوجته لوسي دو سينيي

Lucie de Segni . وأنزل باألمير هزيمة إذ جرحه في يده؛ وعندما وقع في األسر
  ).١٢٥٨(اتهم بوهيموند بحدة أنه هو الذي استخدم القتلة " السوريون"وقطع رأسه 

                                                
 الذي كان صاحب جبیل، تزوج Hue l’Embriacبرتران، االبن اآلخر لھو أمبریاك : "Lignages, p. 465جاء في  1

 .p( تزوج من ماري حفیدة ،Hue، ورزقا ابنا، ھو Livon d’Ermenieدوس التي كانت حفیدة ملك أرمینیا لیون 
459: “la fille” (راجع حول التصحیح المطلوب". غلیوم بورسیلیھ :Rey, Les seigneurs de Giblet, p. 410-

412 
، واألول تزوج إرملین Amaury de Rivet وأموري دو ریفیھ Gauvain de Chénechéھما غوفین دو شینوشیھ  2

 Lignages, p. 461:  وكان الثاني ابن إزابو، شقیقة إرملینHermeline de Saissonسون دو سی
 الذي بّین القرابة بین عائلة بارلیھ وبیتسان، وبین شینوشیھ (Gestes des Chiprois, § III)ھذا ما ورد في مؤلف  3

 .وریفیھ، دونما ذكر للقرابة بین ھو الجبیلي واآلخرین
4 Gestes des Chiprois, § 199. 
أمر األمیر برتران بمھاجمة الجنویین، ولكنھ اعتذر بحجة أصلھ الجنوي، ولما أضطر تحت " سابا-حرب سان"أثناء  5

 Gestes des Chiprois, § 271-273: الضغط إلى تنفیذ األمر، شن الھجوم بدون أسلحة وھو یصرخ عالیًا باسمھ
(Recueil des hist. des Croisades, Doc. Arméniens, t. II, p. 744). 

6 Ibid., § 291 sqq. (Doc. Arm., t. II, p. 748-750) : « le contens que les chevaliers de Triple 
eurent… au prince pour chaison des Romains. ». 
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 عن انهيار التمرد بعد Les Gestes des Chiprois" مآثر القبارصة"يتحدث مؤلف 
 موت برتران، على الرغم من جهود هوHueولكن الحقيقة ليست هكذا .  الجبيلي

إن وثيقة تأريخها خاطئ حالت دون قدرة المؤرخين على استنفاد حقيقة : تماماً
؛ ولكن إعادة هذه الوثيقة إلى موضعها الفعلي في ١٢٥٨التمرد الطرابلسي لعام 

. سمحت باستكشاف كيفية نهاية هذا التمرد)  تاريخها١صحح روهريخت(من الز
 -؛ لقد اتخذ على أي حال تجاه األسياد المتمردين٢ويبدو أن رئيس الداوية تدخل فيه
... في كل مرة تريدون فيها" تعهداً بحمايتهم -٣بذلك حصلنا على الئحة باسمائهم

ومكنهم من " س في أي نزاع كانمطالبة األمير أو رجاله أو أعوانه في طرابل
يبدو أن ". حتى انتهاء النزاعات) ٣٥٥ص (الذهاب واإلياب والبقاء في طرابلس، "

  .الوقت حينه كانت تسوده هدنة، وهي هدنة قد تكون طويلة
 ٦ يعينهم الفرسان و٦ عضواً، ١٣يكشف العقد الذي بين أيدينا عن تشكيل لجنة من 

مهمة اللجنة .  تتفق على اختيار الرئيس من خارجهايسميهم األمير؛ وعلى اللجنة أن
 يوماً على تقديم طلب من ١٥ويكون عليها االجتماع في مدى . فض النزاعات بينهم

؛ وعند الضرورة يقوم الداوية بإجبار األمير على جمع اللجنة وتنفيذ ٤أحد الفريقين
  ."األعضاء بمجموعهم أو بغالبيتهم العظمى"القرارات التي يتخذها 

 سنة في مملكة القدس، فإن الفرسان ٢٥وبخالف النزاعات التي اندلعت قبل حوالي 
من خالل ديوان "الطرابلسيين ال يسعون إلى إجبار األمير على معاملتهم بعدل 

فال يهاجم الفرسان تعسف الحاكم الذي يرفض . ”par esgart de court“" القضاء
                                                

 Delaville Le Roulx, Documents concernant les Templiers) ١٢٥٢من العام  ١كان العقد مؤرخًا في ت 1
extraits des archives de Malte, Paris, 1882, no XIX, p. 26-80) – الحظ دوالفیل Delaville أن ھذا 

بید أن . Renaud de Vichy لرینو دو فیشي Thomas Bérardالتاریخ یستدعي تعدیل تاریخ خالفة توماس بیرارد 
 ثابتة، اقترح نقل تاریخ العقد إلى زمن الحق ١٢٥٦ ٢ ك٢٠، استنادًا لمالحظتھ أن وفاة رینو في Röhrichtروھریخت 

 .Regesta, no 1201 ١٢٥٩ ١ أو ت١٢٥٨ ١إننا نقترح تاریخ ت. على تاریخ وفاة رینو
 .، مؤیدون لبوھیموند الخامسGestes des Chiproisكان الداویة، حسب مؤلف  2
، Maraclée صاحب مرقیة Meillior، میلیور Guillaume صاحب جبیل، غلیوم صاحب البترون Henriھنري " 3

 Jehan Pharabel ماریشال طرابلس، یوحنا فارابیل Jehan، یوحنا Bertran de Gibelethأبناء برتران الجبیلي 
 Raimont، ریمون مرقیة Thomas d’Arra، توماس أّرا Hugue Saleman، ھوغ سالمان Puiصاحب بوي 

Mareclée بودوین مونتولیف ،Baudoin de Montolif یوحنا ،Johan فیكونت طرابلس، إنغ أمبریاك Ingue 
Embriac غي دو باتریارك ،Gui dou Patriarche ریمون دو فیده ،Raimont de Vedde یوحنا فالینكورت ،

Johan de Flaencort برتران فیزان ،Bertran Faisan بییر لو ،Pierre Loup فیلیب إستوما ،Phelippe 
Estomac ھو مرقیة ،Hue de Mareclée بییر دو ال تور ،Pierre de la Tor یوحنا عرقة ،Johan d’Arches ،

 ."Jaques de Taboreجاك دو تابور 
 . یومًا، في حال لم یكن األمیر موجودًا في الكونتیة٤٠أو في مدى  4
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اء؛ بل إن الفرسان كانوا يوجهون إخضاع خالفاته مع أتباعه لحكم ديوان القض
ال شك، بأن بوهيموند الخامس الذي من حقه، . سهامهم إلى ديوان القضاء بالذات

" الرومان"كما هي حال ملك القدس، أن يشكل ديوانه، كان قد أغرقه كالعادة بهؤالء 
“Romains” وربما من بارونات من أصل -دو سينيي) لوسي( من محيط لوسيين 

وعلى أي . ذين يزعم الفرسان أن األمير يفضل أن يحيط نفسه بهم وال-أنطاكي
حال، نجح الفرسان بأن نقلوا، إلى قضاء مختلط يجمع ممثليهم مع ديوان الكونتية، 
خالفاتهم مع األمير، وذلك لمدة قدر لها أن تستمر لخمس سنوات اعتباراً من أول 

بلجنة الثالثة عشر، ما " ديوان القضاء"وهكذا تم استبدال . ١٢٦٠ أو ١٢٥٩أيار 
  .١أضفى صبغة خاصة على النزاع الطرابلسي وطريقة حله

وهذا ما .  في هذه الوثيقةHue de Gibeletلم يرد ذكر هو الجبيلي ) ٣٥٦ص (
يستجيب مع موقف راوي هذه األخبار منه؛ فحسب الراوي أقسم هو الجبيلي على 

، وبه عرف فيما Hue à la Barbeومن هنا صار لقبه هو الملتحي (إطالق لحيته 
أبناء برتران "ولكن . وفضل مغادرة الكونتية على المصالحة مع األمير) بعد

يرِدون في هذه الوثيقة في عداد الشخصيات التي بلورت بالتوافق مع " الجبيلي
  .بوهيموند الخامس اإلجراءات المعنية
 تؤكد وثائق أفينيون مغادرة هوHue بعض الفرسان  إلى عكا حيث رافقه

 Guillaume غليوم األنطاكي -الطرابلسيين من المذكورين في نص رئيس الداوية

d’Antioche صاحب البترون الذي أصبح كونستابل مملكة القدس، جان الجبيلي 
Jean de Gibelet شقيق هو Hue٢ الذي شغل منصب المارشال، وابناء برتران .

 وفي عكا قدم هوHueمتذرعاً بعجزه عن وفاء ١٢٦٤ة، عام  هبة إلى االسبتالي ،
 عدة هبات لنفس ١٢٧٤الديون التي اقترضها؛ كما أن حفيده بارتيليمي قدم في العام 

ولكن هذه الهبات تتناول أمالكاً واقعة في كونتية طرابلس، وكان . االسبتالية

                                                
تات طرابلس، من تكمن المسألة المطروحة في معرفة ما إذا كان أمراء أنطاكیة كانوا مقبولین، بعد أن أصبحوا كون 1

 یدفع للظن بوجود ضغینة Gestes des Chiprois (§ 468)نبالء كونتیة طرابلس البروفانسیین؛ ثمة مقطع في مؤلف 
بید أنھ من المحتمل جدًا أن تكون اعتراضات ھذه النبالة قد ظھرت فقط . من جانب أمراء أنطاكیة تجاه النبالة الطرابلسیة

، أي ما )Infra, p. 357, n. 1 (١، الحاشیة رقم ٣٥٧ راجع الحقًا الصفحة :”Romains“" الرومان"مع وصول 
 .٧١یعادل في الترجمة الحاشیة رقم 

 ما یزال في طرابلس عندما تخلى عن Hue، كان ھُو ١٢٥٩ في نیسان – .Gestes des Chiprois, § 296: راجع 2
  Cartul. gén., t. II, p. 867-868, no 2915:  إلى االسبتالیةBtouratigeبتوراتیج 
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، ١٢٥٩-١٢٥٨هكذا تم التقيد باتفاقية العام : الجبيليون يعاونهم أتباع طرابلسيون
 لم يحصل على ما كان يرضيه لقاء اغتيال Hue à la Barbeوإذا كان هو الملتحي 

ولده، وإذا كان نفى نفسه إرادياً إلى مملكة القدس حيث تم استقباله مع جماعته 
وإننا لنجد . بحفاوة، فقد احتفظ مع جماعته بإقطاعاتهم وأمالكهم في كونتية طرابلس

جبيلي إلى جانب بوهيموند السابع في قصر  بارتيليمي ال١٢٧٧ حزيران ١في 
  .١األمير في طرابلس

مثل تمرد (واندلع تمرد جديد سببه مرة أخرى . ولكن بارتيليمي لم ينس حقد عائلته
تزوج وريثة جبل عكار ) ٣٥٧ص ( عندما ١٢٠٦-١٢٠٥صاحب أنفة بين 

Gibelacarونتية في الزواج من وريثة لإلقطاعة ما أغرق الك)  دون موافقة الكونت
أحد (، صاحب جبيل، أخاه جان من وريثة هوغ سالمان Guyلقد زوج غي . الدماء

رغماً عن إرادة حاكم الكونتية، ) ١٢٥٩-١٢٥٨أبرز الفرسان المذكورين في 
ولقد . ١٢٧٦٢بارتيليمي أسقف طرطوس، وهذا ما أدى إلى اندالع حرب أولى عام 

 حاول ١٢٨٢وفي العام . ٣ السابعدخل الداوية من جهتهم في نزاع مع بوهيموند
غي الجبيلي مفاجأة طرابلس بمساعدة بعض الداوية وأحد المتحدرين من عائلة 

بيد أن . ٤وعندما فشل غي واضطر إلى االستسالم دفع رأسه ثمناً لتمرده. بروسيليه
وعزم على تزويج ابنته من : بارتيليمي نهض سريعاً بوصفه زعيم عائلة الجبيليين

                                                
1 Regesta, no 1412. – عندما عقد اتفاقًا مع التوتونیین ١٢٨٤ ١ ت١٦ نجد بارتیلیمي في عكا، بتاریخ ،

Teutoniques مقر أخوة المسیح " لسداد دین علیھ لھم؛ وبعد شھر ثّبت ھذا االتفاق فيfrères du Sauveur من ،
وفي ھذا العقد األخیر یرد ). ibid., nos 1467-1468" (ابلس، في سھل طرSaint-Guillaumeغلیوم -رھبنة سان

  .ذكر بییر، كاھن كنیستھ، وذكر فیري كاتبھ
2 Gestes des Chiprois, § 391, p. 781; Estoire d’Eracles (Rec. des hist. des Croisades, Hist. 

occidentaux, t. II), p. 468" :طرابلس بین الفرسان وأھل المدینة، ألن في تلك األثناء حصل كثیر من النزاعات في 
". الذین وضعوا یدھم على كامل السلطة في زمن األمیر اآلخر، قاموا بالكثیر إلزعاج وإرباك فرسان المنطقة" الرومان"

“En cela saison mut contens à Triple entre les chevaliers et les gens de la cite por ce que les 
Romains, qui avoient tot le pooir de la cort au tems de l’autre prince, avoient moult fait de 

desplaisir et d’ennui as chevaliers de la terre” . مطران "الرومان"وكان غي الجبیلي قد تحالف مع أحد ،
 maintenoit les“" فرسانفي المحافظة على ال"، بینما استمر مطران طرطوس ١٢٨١طرابلس الذي نفاه األمیر عام 
chevaliers de la terre”راجع؛  :Röhricht, Geschichte des Königreichs Jerusalem, p. 972-974 .

 à un fort cazau dou prince qui a“" بلدة محصنة لألمیر اسمھا دوم"في سیاق ھذا النزاع نشبت معركة حول 
un nom Dome” راجع ،Chiprois, § 399, p. 279 ، التبس األمر على رايRey فوضع دوم على الساحل بین 
؛ بینما Les seigneurs de Giblet, p. 405-407:  والبترون فيPuy du Connétableبوي دو كونستابل 

  .المقصود بلدة دوما في الجبل على نھر الجوز، غیر بعید عن تنورین
  ).المترجم(دم الدقة في ترجمتھا حافظنا على نصوص الفرنسیة القدیمة كما وردت في النص خشیة ع

 Röhricht, Geschichte, p. 982-983: راجع 3
 ).Chiprois, § 410(وتم سریعًا دفن غلیوم، شقیق بارتیلیمي، مع غي الجبیلي وأخوتھ  4
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احب جبيل الجديد، وتزويج أحد أبنائه هو من ابنة غي، وذلك بغية ابن غي، ص
  .١توثيق اللحمة بين الفرع الثاني والفرع األول من العائلة

في غضون ذلك، توفي بوهيموند السابع، ولما عزمت األميرة األم أن تعهد بحكم 
الكونتية إلى أسقف طرطوس، انتفض فرسان طرابلس وعلى رأسهم بارتيليمي 

 كومونة طرابلس، ولم تتمكن ”chevetaine“" قائد"وتم إعالنه عمدة و). ١٢٨٧(
لوسي، أخت بوهيموند، من الحصول على اعتراف بها، إالّ بتعهدها بإقرار كومونة 

على يد المماليك، ) ٣٥٨ص (، ١٢٨٩لقي بارتيليمي مصرعه عام . ٢طرابلس
  .عندما استولوا على المدينة

  
ΙΙΙ-ورسيليه أتباع وأمالك عائلة ب  

 Gibelet-Porcelet  بورسيليه-وعائلة جيبيليه

 بورسيليه وحلفائهما سواء في -إن الدور الذي لعبته عائلة بورسيليه وعائلة جيبيليه
التقلبات التي عصفت بمملكة قبرص في أيام حكم هنري األول قبل بلوغه سن 

ء كونتية الرشد، أو في النزاعات التي دارت بين أمراء أنطاكية من جهة ونبال
طرابلس من جهة أخرى، يرفع من الرغبة في تعيين أمالك هاتين العائلتين وأمالك 
أتباعهما، تلك األمالك التي أعطتهما قاعدة إقليمية وإقطاعية في كونتية طرابلس، 

  .بلدهم األصلي
 قادرة على إفادتنا؛ وباستثناء اسمي سالمان ١٢٠٩ال يبدو أن أسماء الشهود في عقد 

Saleman ،ًاللذين نجهل صلتهما بعائلة بورسيليه واللذين يبدوان كصنوين لها تقريبا 
 Aymarإن آيمار دو اليرون . فإننا لنخرج بانطباع أن األمر يتعلق بمجموعة عائلية

de Layron صاحب قيصرية ،Césarée يتصل عن قرب، عبر زوجته جوليين ،
Julienne بعائلة البيروتيين Beyrouth) ين أرملة غي البيروتي كانت جوليGuy de 

Beyrouth جت حفيدها جيلوزو Gillesوبعائلة )  من حفيدة زوجها الثاني آيمار
                                                

1 Chiprois, § 470.  
سي االنتھاكات التي فّندت للو" أھل طرابلس"لنذكر اعتراضات . Gestes des Chiprois, § 466 à 477: راجع 2

وما فعلھ والدھا األمیر وجدھا من أذیة وانتھاك بحق الفرسان والبرجوازیة وبقیة ...  ارتكبھا أخوھا األمیر بحقھم"التي 
 ).468 §" (أنھم ال یریدون معاناة ما عاناه آباؤھم وأجدادھم"، مؤكین "الناس
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 قد تزوج من دوس Gautier de Bethsan؛ كان غوتييه دو بيتسان Bethsanبيتسان 
 Gilles de بالنشغارد -؛ يوحي اسم جيل دو بيروتDouce Porceletبورسيليه 

Beyrouth-Blanchegarde باسم مارغيريت بالنشغارد التي قد تكون زوجة المدعو 
وبالمقابل فإن شهود باقي عقود عائلة بورسيليه .  بورسيليهGuillaumeغليوم 

  .١ بورسيليه يبدو أنها تعود إلى أتباعهما-وعائلة جيبيليه
 وجان دو مونتينياك Hugues de Tabore، يشهد هوغ دو طابور ١٢٣٦في العام 

Jean de Montignac)  من أصحاب المنيطرةMoinetre ( على عقد لبرتران
، وجان ١٢٧٤بورسيليه؛ ونصادف جان دو طابور بجانب بارتيليمي الجبيلي عام 

، وبجانب بارتيليمي ١٢٥٩دو مونتينياك، صاحب المنيطرة، بجانب هو الجبيلي عام 
، Moinetre ال نعرفه؛ أما المنيطرة، موانيتر Taboreموضع طابور . ١٢٧٤عام 

 بيد أنه -الصغيرة التي تتحكم بمداخل لبنان) ٣٥٩ص (فهي واحدة من القالع 
يستحيل علينا القول بما إذا كان هذا الحصن إقطاعة تابعة لسنيورية عائلة 

ال سيما وأن عائلة مونتينياك كانت مرتبطة بالمصاهرة مع عائلة . بورسيليه
، سليل من الفرع Raymond de Maracléeريمون مرقية ). بورسيليه ومع الجبيليين

، وهو صاحب مرقية، يشهد مع هوMeynes من ميين " راينوار"الثاني لعائلة 
كما كان جان . ١٢٧٤؛ ونقوال مرقية كان بجانب بارتيليمي عام ١٢٤٩الجبيلي عام 

؛ ١٢٦٤ و١٢٥٩ عام Hue بجانب هوJean de Brousse (ou de la Brosse) بروس 
 Roger de la Coléeوروجيه القليعة . ١٢٧٤بجانب بارتيليمي عام وغوتييه بروس 
 أحد شهود هوHue ه . ١٢٧٤، وبارتيليمي عام ١٢٦٤ عاموكان ريمون إد

Raymond d’Edde وغليوم صاحب كورنيول ١٢٤٩ عام Corniole ١٢٦٤ عام 
ذه  ه- القليعةColéeولكن كوليه .  بورسيليه- في عداد لفيف عائلة جيبيليه١٢٧٤و

 لم تبقَ بين يدي إقطاعيين بهذا -إذا كان المقصود فعالً القليعة في شمالي الكونتية
االسم؛ ولقد تمكن الفرع الثاني من عائلة مرقية من اإلقامة في إقطاعات بعيدة عن 

 حيث توزعت أمالك Koura واحدة من مواضع هذه الكورة Eddeمرقية؛ لعل إده 
 وعن Brousseنائس؛ لم نعرف شيئاً عن بروس قليلة األهمية بين الفرسان والك

                                                
 . بالوثائقنحیلكم بخصوص تعیین ھذه الشخصیات إلى الحواشي التي سنلحقھا 1
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 أو Balian Pansartوكذلك لم نعرف شيئاً عن باليان بانسار . Cornioleكورنيول 
 اللذين يكمالن الئحة الشهود في عقود عائلة Thomas Bonacorsتوماس بوناكور 

كما أن هذه الحفنة من األتباع، وإن يكن بعضها من مستوى .  بورسيليه-جيبيليه
اجتماعي راق، فال تفيدنا بمعطيات لتعيين السنيورية التراثية لعائلة بورسيليه؛ بيد 
أن إخالصها المتوارث تجاه أسياد اضطروا إلى مغادرة الكونتية أثناء األزمات التي 

  .١ذكرناها فهو أمر ثابت
انت يبدو أن اإلقطاعة األساسية لعائلة بورسيليه، كما تقدمها لنا عقود االسبتالية، ك

يعني . Artusce، بجوار أرطوسية Malcomin ومالكومين Bafanieقائمة في بافاني 
ذلك في أسفل وادي نهر البارد؛ وهذا ما يغري بمماثلة بافاني مع قرية بحنين 

Bhanine القائمة بمواجهة آثار أرض أرطوسي Ard Artousi . ولكنه ال يسهل القول
 التي وهبها الكونت بونز إلى Bahanni) بحنين(أن هذه القرية مماثلة لقرية باحاني 

ما إذا كانت بافاني ) ٣٦٠ص (، وال توضح الوثائق ١١٢٧٢االسبتالية عام 
Bafanie بيد االسبتالية أو بيد عائلة بورسيليه وأعقابهم؛ بيد أن االعتماد على ساقية 

وعبر " ٣انيأمام باف"الري المحولة من نهر البارد والتي تهبط حتى أرطوسية مروراً 
 يعطي دقة كافية لنُعين في هذه المنطقة Maucominالحدود بين بافاني وموكومين 

، ١٢٠٩هذه المجموعة من األراضي حيث كان يمتلك غليوم بورسيليه حتى العام 
 التي Malcominوغيره من األرض إقطاعة مالكومين " نهر أرطوسية"وخارج 

 التي بات عليها تأمين خدمة فارس لنصف تنازل عنها في تلك السنة إلى االسبتالية
  .٤يقيم هناك) الفارس(سنة، حيث كان 

، يخبرنا أن برتران الجبيلي كان وهب إلى ١٢١٦ثمة عقد مفقود، يعود إلى العام 
، غاربوني Bethorafig، بتورافيغ Baqueerquasseبكيركاس : "االسبتالية أربعة قرى

Garbonie٥، معربان Maarban ."قة فإنه ليس من شأن هذه الهبة، هي وفي الحقي
                                                

 Regesta, nos 1096 et 1272: ھذه العقود، بخالف تلك التي ننشرھا ھنا، موجودة في 1
 .Rey, Colonies franques de Syrie, p: ھذا ھو الموضع الذي اقترحھ راي في. Regesta, no 118: راجع 2

361 
 ante Befaniam: ١٢٠٦راجع العقد  3
 .ھ دستور القدس، أننا أمام إقطاعة قیمتھا أقل من خدمة فارسیمكن المالحظة ھنا، بعكس ما یوحي ب 4
، معربان Garbonie، غاربوني Bethorafig، بیتورافیغ Quasse، كاس Baqueerھبة أربع قرى اسمھا باكیر " 5

Maarban قدمھا للرھبنة برتران، صاحب جبیل ،seigneur de Biblis بحضور الرئیس العام غیرین دو مونتیغو ،
Guérin de Montaigu واألخ آیمار دو الیرون ،Aymar de Layronمارشال ، "...(Raybaud, no 216 dans 



 ٣٧٧

ذلك أن . أيضاً، أن تعطي لالسبتالية غير خدمة اإلقطاعة المعينة على هذه القرى
 ثمة عقداً الحقاً يبين هوHue ،الجبيلي واهباً، بدون طلب موافقة سيد اإلقطاعة 

 Btouratigeبتوراتيج  (Botrafis أو بوترافيس Bothoraficheقريته بوتورافيش 
؛ بعد مدة وجيزة يوضح بارتيليمي الجبيلي ١إلى االسبتالية) حالية، قرية في الكورةال

" Maharbon ومعاربون Serbonieسربوني "أنه يمتلك كإقطاعة له من االسبتالية 
 Maarbo ومعاربو Chabrounieh ال شك أنها شبرونية –Bacarcasse" باكاركاس"و
، وبقرقاشا )م غربي تل كلخ كل١٠في وادي النهر الكبير، على حوالي (

Beqarqasha٢ في أعالي وادي قاديشا، بالقرب من بشري Bcharré . تعود جميع هذه
 ١٢٧٤بتثبيته عام : إلى إرث من عائلة الجبيلي) ٣٦١ص (األمالك بالتأكيد إلى 

" حقل المنزل" من األرض المعروفة باسم ”pareillées“" سهماً "١٥بيع بتوراتيج و
Champs de la Maison في سهل طرابلس، تنازل بارتيليمي عن حقوقه المحتملة 

  .٣ سهماً أخرى باعها سابقاً ريمون الجبيلي١٥على 
 مختصر مع Raybaudفتحليل رايبو : بيد أن هذه العقود تطرح مسألة حقوقية

ولكن . ١٢١٦بحيث ال يمكننا من معرفة المضمون الفعلي لعقد ) ٣٦٢ص (األسف 
ة أنه غير مذكور فيها تدخل كونت طرابلس، بوهيموند الرابع يمكن مع ذلك مالحظ

في حينه، الذي كان من المنتظر أن يعلن موافقته على نقل السيادة على هذه القرى 
 هذا النقل المتعلق فضالً عن ذلك بأربع قرى متباعدة عن -األربع إلى االسبتالية

 برتران الجبيلي، المالك كان عليه هو أن يتنازل عن هذه السيادة، ال على: بعضها
المباشر لها؛ ولهذا يبدو لنا معقوالً أن برتران كان يعتبر هذه القرى األربع بمثابة 

  .إقطاعيات حرة بوسعه أن يعطي حق السيادة عليها لالسبتالية
                                                                                                                        

Revue de l’Orient latin, t. III, p. 78; Cartul. gén., t. II, p. 185) . ،ال یمكن أن یكون المقصود برتران
  .Hue، والد ھو Bertrand de Gibeletصاحب جبیل ، بل برتران الجبیلي 

، على غیر ما ھي الحال في متن Quasse وكاس Baqueerا ھنا خمس قرى، ال أربعة، بحكم الفصل بین باكیر لدین
 ).المترجم(النص 

 ٥٠٠٠ حصل مقابل ١٢٥٩وسُیذكر أن ھذا البیع عام . إن تجاور القرى المذكور في العقد ال یترك أي ظالل من الشك 1
 . ألف بیزنت عكاوي، دونما إشارة إلى العقد السابق١٢ مقابل ،Hue، جدده ھو ١٢٦٤بیزنت طرابلسي، وأنھ عام 

ال یرد اسم ھذه القریة الواقعة على مسافة . Le Guide bleu de Syrie-Palestine, éd. de 1932, p. 76: راجع 2
 ,R. Dussaud: دوسو. ، ولكنھ موجود على الخریطة التي یقدمھا رLevant كلم من بشري على خارطة المشرق ٤

Topogr. hist., face à la p. 88 
جمعتھا االسبتالیة في سھل طرابلس، " قطعة من األرض "٥٠تدخل ھذه األسھم الثالثون، بدون شك، في ملكیة  3

  .(Cartul. gén., t. III, p. 347) ١٢٧٧وحصلت على إعفائھا من ضریبة العشر عام 
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  أبرز املواضع املذكورة يف عقود إرث عائلة بورسيليه

  
  

الجنوب الفرنسي، ولكنه استثنائي يتفق هذا األمر مع تصور كان واسع االنتشار في 
تقاليد "فهل نكون هنا إزاء حالة حيث . في الحق االقطاعي في الشرق الالتيني

دستور " تختلف عن ١٢٦٤ الجبيلي عام Hueالتي اعتمدها هو " كونتية طرابلس
 تبعاً alleux nobles“" إقطاعات نبالء"؟ فوجود قرى معتبرة كإقطاعات حرة "القدس

ة، هو في هذه الحالة سمة خاصة من التقليد الذي أخذته كونتية طرابلس، للغة متأخر
وعالمة على تأثير مؤسسات مقاطعة بروفنس والنغدوك الفرنسيتين في هذه 

  .الكونتية
ولكن، هل الحق الطرابلسي كان هنا مختلفاً كثيراً عن الحق المعتمد في مملكة 

ا إلى الكنائس بارونات المملكة القدس؟ فمن المالحظ أن العديد من الهبات قدمه
يتنازل عن كل "، هذا في حين أن من ١دونما أي إشارة إلى موافقة الملك سيدهم

يعرض نفسه ..." اقطاعته أو عن جزء منها دون موافقة سيده، ويضعها بيد الكنيسة

                                                
بتوقیعھا بختمھ، ولكنھ ال " منح الھبات"بحق " فیعقاٍض ر-إقطاعي"للسید المتصف بأنھ " دستور القدس"یعترف  1

 .Jean d’Ibelin, 189 (Lois, I, p: یوضح إذا كان بوسعھ أن یھب إقطاعة استمدھا من غیره بمجرد ختمھا بختمھ
302-303); Livre au Roi, 3 (ibid., p. 608-609). 
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إذا قدم أو باع أو : "Philippe de Novareولقد كتب فيليب دو نوفار . ١للمصادرة
جال الملك أموراً عدة مع الكنيسة، كالقالع والمدن والقرى وغير ذلك من تبادل ر

. ٢"أي موافقة وال يقدمون عن ذلك أي أتاوة) ٣٦٣ص (الريوع ال يحصلون على 
 -التي أسسها بارونات من شرقي وجنوبي(ما يسمح باستشفاف أن مملكة القدس 

لم تتخلَّ ) الحرة" بالءإقطاعات الن"شرقي فرنسا حيث كانت واسعة االنتشار حالة 
كان فعالً بوسع األسياد التابعين للملك أن ال يحصلوا على . ٣تماماً عن ممارستها

مجمل أمالكهم ومداخيلهم منه، وبالتالي كانوا على حرية في التصرف بما ليس 
بيد . ٤، إما لزيادة ثروة الكنيسة وإما إلقطاع أتباعهم هم فيها"ممنوحاً لهم كإقطاع"

 أن نوضح أن عقد برتران الجبيلي لصالح االسبتالية هو الحالة الوحيدة أنه يجب
  .التي أمكننا التعرف عليها" الستعادة اإلقطاعة"

 بورسيليه تمتلك أراضٍ في السهل -باإلضافة إلى القرى األربع كانت عائلة جيبيليه
س بوحدة  من األرض تمثل حقالً يقا”pareillées“ سهماً ٣٠إنها : المجاور لطرابلس

. مساحة غير مذكورة في المشرق الالتيني خارج السهل الخصب المجاور لطرابلس
، واردة ٥المستخدمة خصوصاً  لتعيين محتوى مزارع قصب السكر" األسهم"هذه 

نجدها مذكورة في : الذكر في وثائق أخرى في المجال اللغوي لمنطقة بروفنس
  .Urgel ٦القرن الثاني عشر في كونتية أورجيل

                                                
1 Jean d’Ibelin, 143 p. 217. – عندما تنازل جولیین الصیدوني Julien de Sidon عن أرضھ لالسبتالیة 
الوصي لھ، بأن فرض علیھ أن ینقل والءه وخدمتھ على ما كان " مسامحة" استلزمھ األمر ١٢٦٠عام ) وللتوتونیین(

 .Philippe de Novare, 57 (p. 530): حصل علیھ مقابل إقطاعتھ
2 Philippe de Novare, 56 (p. 530). 
على مستوى منح االقطاعات " اإلقطاعات الحرة" بالعثور على مؤشرات لوجود J. Prawerبراور . ندین إلى السید ج 3

 The “Assise de teneure” and the “Assise de vente”: a study of: في وسط البرجوازیة في مملكة القدس
landed property in the Latin kingdom, dans The Economic history Review, 2e série, t. IV, 1 

(1951), p. 77-87. 
قوانین "لیس من المستبعد وجود فرسان تابعین ألسیاد المملكة دون أن یكونوا تابعین من الدرجة الثانیة للملك؛ ولعل  4

 Jean d’Ibelin, 140 (p. 214): ھي التي أقامت عالقة شخصیة بین الملك وبینھم" االقطاعات
5 “Tria jugera vel tres pariliatas terrarum cannamelarum” J. Richard, Le chartier de Sainte-

Marie-Latine et l’établissement de Raymond Saint-Gilles à Mont-Pèlerin, dans 
Mélanges Louis Halphen, Paris, 1951, p. 612. 

6 « De terra unicuique unam pariliatam… de censu, de unaquaque pariliata, unum 
caficium»; unaquaque pariliata… sufficiat et abundat ad octuaginta quarterias ordei 
seminendas, et singule pariliate habeant habundanter IIII quarteriatas vinearum.» ((Chartes 
de peuplement de Castellblanch, 1174 et 1180, dans Bofarull y Mascaro, Colección de 

documentos ineditos, t. VIII, p. 54 et 61-63).  –براور .  ندین بھذه المعلومة إلى زمیلنا جJ. Prawer ،
  .وعلیھا نشكره جزیل الشكر
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 ففي هذا السهل الساحلي وضعتنا هبة للسيد هوHue الجبيلي أمام واحدة من مشاكل 
بلدان المشرق التي استولى ) ٣٦٤ص (الري التي تحتل مكانة بالغة األهمية في 

 الجبيلي الرئيس العام لالسبتالية حق استخدام Hueلقد منح هو . ١عليها الصليبيون
لري أراضيكم المروية التي تملكونها ... رابلسالنهر الذي كان بحوزته أمام ط"ماء 

 كما يرد ”abevreyces“أو  (”abevreissez“" المروية"هذه األراضي ". أمام طرابلس
هي تلك المتوجب ريها بانتظام، أي التي تروى دورياً ) ٢في النصوص القبرصية

امتالك وعليه فإن . من خالل فتح أقنية الماء التي تحيط باألرض في الوقت المعين
مجرى دائم للماء، في السهل الخصب المزروع بالخضار والبساتين، وسابقاً بقصب 
السكر، والممتد شرقي وجنوبي طرابلس، كان مصدراً كبيراً للثروة، ولهذا لم يتردد 

  .بارتيليمي الجبيلي في إعادة شرائه مقابل ريع لالسبتالية
لقد اتفق، بوصفه .  بارتيليمينجد نفس مسألة الري موضوعاً لعقد آخر لنفس السيد

، مع االسبتالية حول جدول يتفرع من هذا ")نهر أرطوسية("مالك مجرى نهر البارد 
النهر، ويمر عبر المنحدرات فيسمح بري أراضي القرى في الوادي والسهل الساحلي 

كانت هذه األراضي تشكل مجموعة من الحقول المسيجة بالعليق الذي يظلل . الضيق
وفي أيامنا ما تزال . ي التي تشكل شبكة توجه ماء الجدول نحو الحقول لريهاأقنية الر
 العصر الوسيط، محتفظة بهذا Bafanie ٣، التي نظنها هي بافانيBhanineبحنين 

 - المظهر على الرغم من أن اختفاء بعض القرى التي كانت قائمة في العصر الوسيط
الكورة، وادي نهر أبو علي، (بة وهذا ظاهرة عامة ملحوظة حتى في الوديان الخص

                                                
 Cl. Cahen, Le régime rural syrien au temps de la: لم یتعرض لمقاربة ھذه المسألة ال كلود كاھن 1

domination franques (Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg, 29e année, 1951, p. 
 J. Prawer, Études de quelques problèmes agraires et sociaux d’une: براور. ؛ وال ج(285-310

seigneurie croisée au XIIIe siècle (Byzantion, t. XXII (1952), p. 5-61, et XXIII, (1953), p. 
143-170). 

 اقترح ھذا الكاتب لكلمة – .Mas-Latrie, Histoire de Chypre, III, (Preuves, II), p. 216 et 295: راجع 2
“abeverges أو “abevreyces” بصیغة ) ٨٨٨ص (، لیحتفظ في مسرده "ربما أرض قابلة للري" معنى“à 
beverges” ربما كانت أرضًا نجد الماء فیھا"  والمعنى."  

السجل العقاري للبنان، في بیروت، قضاء عكار، الورقة (رقي نھر البارد تستجیب لھذا الوضع ال یبدو أن بلدة ببنین ش 3
٢.( 
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وأرطوسية ) ٣٦٥ص  (Malcomin ولعل موضعي مالكومين ١)وادي نهر البارد
  .٢ قد غير بال شك نطاق تلك المنطقة-المذكورين في هذه الوثيقة من هذا القبيل

يستعمل االسبتالية كل كمية الماء : كان توزيع مياه الجدول يتم على الشكل اآلتي
؛ بينما كان )من األحد ظهراً حتى منتصف ليل األربعاء(وع طيلة نصف األسب

وكانت صيانة مجرى الجدول تتم على . الجبيليون يستعملون كل الماء لبقية األسبوع
نفقة الجبيليين على نصف مسافة المجرى، ويتشاركون مع االسبتالية في كلفة صيانة 

 ”paissere“ويل وكانت مشتركة أيضاً كلفة سد التح) ٣٦٦ص . (النصف اآلخر
" الشاوي"ولكن كان على االسبتالية دفع كامل مرتب . ٣لفصل مياه الجدول عن النهر

  .المكلف بالسهر على الجدول والسد وعلى انتظام توزيع المياه
  

وهكذا فإن مجاري المياه الدائمة تبقى ملكية االقطاعيين الذين يمنحون حق االنتفاع 
 ومعاصر قصب ٤ اشتغال مطاحن الحبوبوكذلك األمر بخصوص(بالماء للري 
 والسواقي aiguesإن التعداد الوارد في العقود لم يفته ذكر القنوات ...). السكر، وإلخ

 التي تذكرها العقود flumaires، وال الجداول ١٢٦٤التي يذكرها هو الجبيلي عام 
  .القبرصية

 معارفنا حول تاريخ إن حفنة الوثائق المحفوظة في متحف كالفيه تعيننا في استكمال
الشرق الالتيني، وخصوصاً تاريخ كونتية طرابلس التي مزقتها في القرن الثالث عشر 

إننا لنعتقد أنها ستلقي بعض الضوء على العالقات التي كانت : الصراعات الداخلية
قائمة بين العائالت، وعلى الحياة داخل المدن الصغيرة المحصنة، وعلى المؤسسات 

  .لحياة الزراعيةاالقطاعية وا

                                                
ففي العقد المتعلق بقریة بتوراتیج، ثمة قریتان من . Mélanges Louis Halphenراجع مقالنا المذكور سابقًا في  1

 .أصل خمس غیر موجودتین
لقد تعدلت . ولجأنا إلى المقارنة المیدانیة) ٢١قضاء طرابلس، الورقة (استخدمنا خریطة المساحة لقریة زوق بحنین  2

ولكن الخطوط .  ھو نفسھ المحیط بالقریة لجھة الغرب١٢٧٤" جدول"شبكة الري منذ العصر الوسیط، ولیس أكیدًا أن 
 .العامة ال بد أنھا على حالھا

3 Cf. Du Cange, Glossarium, s. v. Passeria. 
 بالقرب من أریحا Quarantaine إلى دیر األربعین Eustache Granierتي قدمھا أوستاش غرانییھ راجع الھبات ال 4

Jérichoوالمتعلقة بمطحنة ، :« ita ut in unoquoque xiiiio die cum nocte aquam sine dilatione 
haberemus »؛ ومن قبل أرملتھ :« ut in omni septimo die, videlicet die sabbati cum precedente 

nocte… aquam… haberemus » (E. de Rozière, Cartulaire de l’Église du Saint-Sépulcre, p. 
222-223; Lois, t. II, p. 487-488, actes de 1116, 1124). 
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  شبكة الري يف قرية زوق حبنني

  
 

  الوثائق
Ι- ١١٥١١  

 تعطي Raymond de Margunريمون دو مارغون ) ابنة؟ (Flandineفالندين 
) التي عليها قبولها، على ما يبدو، بوصفها منذورة للخدمة في الرهبانية(لالسبتالية 

 المنازل التي تملكها في وبموافقة ريمون الثاني، كونت طرابلس، وزوجته وابنه،
ص (، التي تملك نصفها وتتصرف به Teilelioutعرقة وحقالً وقرية تيلوليوت 

 Guillaume deأما البقية فهي موضوعة كإقطاعة إلى غليوم دو غريون ) ٣٦٧

Grillon جبرايل (، وثالث قرى في الجبلGebraïl بزبينا ،Bazbina إيوالز ،

                                                
، وھي ممھورة بختم الرصاص (ms. 4903, no 1)النسخة األصلیة محفوظة بشكل سيء في أفینیون، متحف كالفیھ،  1
  .Sigillographie de l’Orient latin, pl. XV, no 1: ھناك نسخة عنھا في. لعائد للكونت ریمون الثانيا

بما أننا ال نتقن اللغة الالتینیة، اكتفینا بترجمة المقدمة التي وضعھا المؤلف في مقدمة كل وثیقة، وببعض الحواشي التي 
 ).المترجم(وجدناھا مفیدة للقارئ أدرجھا في تعلیقاتھ على الوثیقة، تلك الحواشي التي 
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Eiolaz(منازل في عرقة وحقل وقرية بيت : و غريون، وكذلك إقطاعة غليوم د
  . التي صارت بحوزة غليوم من االسبتاليةBeit Mellatمالت 

 هي بالتأكيد Margunمارغون : )حول اسم ريمون دو مارغون(، ١الحاشية رقم 
، سابقاً مارغون )Margon) Hérault, arr. Béziers, cant. Roujanمارغون 

Margon أو مارغونك Marguncث كانت توجد قلعة استولى عليها الفيديت ، حي
Faiditsفي القرن الثالث عشر، وعائلة إقطاعية مشهودة منذ القرن الحادي عشر  .

 توحيان et sanctione؛ فكلمتا )٣٤١راجع أعاله ص (إن ترميم المقطع غير يسير 
  ..”de assensu… et sanctione“بأمر ما مثل 
، زوجته ١١٥٢توفي ريمون الثاني عام : )ثانيحول اسم ريمون ال(، ٢الحاشية رقم 

، Baudouin II بنت الملك بودوين الثاني Hodriene de Jérusalemهودريين القدس 
  .وابنهما ريمون الثالث، كونت طرابلس المقبل

ثمة الكثير من القرى . غير معروفة: )Teilelioutحول اسم (، ٣الحاشية رقم 
  .ة تلالمجاورة لعرقة اسمها يبدأ بعبار

بالقرب من عكار العتيقة؟ " التالت"هل تكون بلدة التليل؟ هل لها صلة بموضع 
  ).المترجم. (األمر بحاجة إلى بحث ميداني

 الواردة على Eilatيمكننا اعتبارها إيالت : )Eiolazحول اسم (، ٨الحاشية رقم 
دة  الوارIlateإيالت  (R. Dussaud, Topographie historiqueدوسو . خريطة ر

 عن أيوال Eioulazتختلف بداهة إيوالز . ، غربي جبرايل)على الخريطة الفرنسية
Aiola)  حجوالHejoulaراجع مقالنا. مقر اسقف ماروني)  في جبال جبيل :

Questions de Topographie tripolitaine, Journal asiatique, 1948, p. 58. 
راجع : )Raynouardنوار حول أفراد من عائلة ري(، ٤الحاشية رقم ) ٣٦٨ص (

 W. H. Rudt de Collenberg, Les “Raynouard” seigneurs: حول هذه الشخصيات
de Nephin et de Maraclée en Terre sainte, dans Cahiers de civilisation 

médiévale, t. VII, 1946, p. 289-310. – لم يكن رينوار صاحب طرطوس عندما 
، لكنه )١١٥٢(التي استولى عليها نور الدين إلى الداوية وهب الكونت هذه المدينة 

  .Nephinأصبح، من ثم، صاحب أنفة 
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كان صاحب : )Gilbert de Puylaurensحول جيلبير بويلوران (، ٦الحاشية رقم 
، وقد ١١٤٤حتى العام ) تل كلخ والفيليس (Felicium وفيليسيوم Lacumالكوم 

 المحتملة إلى الغرب وتملك جبل عكار ولكن عودة ابنه. يكون صاحب جبل عكار
الذي  (Astafortisفي نهاية القرن الثاني عشر من قبل أحد أبناء عائلة أستافورتيس 

  .ما يحول دون أي تأكيد في األمر) ١٢٠٤تزوجت ابنته من رينوار أنفة عام 
 al(Colée-هي القليعة : )Rgerius de Coleaحول روجيه القليعة (، ١٣الحاشية رقم 

Qulai’a) قلعة شمالي غربي حصن األكراد ،)nos Questions de Topographie 

tripolitaine ( حصلت عليها الداوية في زمن مجهول؛ وليست باألحرى القليعاتal-

Qulaiat كما اقترح كلود كاهن في ( شمالي عرقةLa Syrie du Nord( : يبدو في
النصوص الالتينية، ) القليعات (Coliathالحقيقة أن هذا االسم األخير يطابق كوليات 

التي ذكرها ويلبراند دولدنبورغ ) القليعات (castellum Culicathوقلعة كوليكات 
Wilbrand d’Oldenburg على الطريق بين طرابلس وحصن األكراد 

Peregrinatores medii aevi quatuor, éd. J. C. M. Laurent, 2e éd., Leipzig, 
1873, p. 169..  

ΙΙ -١٢٠٩١ ١ ت  
أعطى غليوم بورسيليه، بموافقة زوجته لوريت وابنيه برتران وهوغ، ) ٣٦٩ص (

إلى غارين دو مونتيغو، الرئيس العام لالسبتالية، وإلى األخوة، حقوق سيادته على 
  .مالكومين، حيث كان له الحق بخدمة فارس طيلة نصف السنة

ضع مفقود بجوار مو: )Malcominحول مالكومين (، ١الحاشية رقم ) ٣٧٠ص (
  ).Ard Artousiأرض أرطوسي  (Artusceأرطوسية 

: )Salaman أو ساالمان Saramanحول أبناء عائلة سارامان (، ٦الحاشية رقم 
أربرتوس (عائلة معروفة منذ القرن الثاني عشر في محيط كونتات طرابلس 

رس ، بط١١٩٨ حتى العام ١١٧٤ يظهر من العام Arbertus Saramanniساراماني 
Petrus المدعو أموري ساالمان ١١٩٩ في العام ،Amaury Saleman من العام 

                                                
مختوم على حبلین من القنب بختم من . ms. 4908, no 3: النسخة األصلیة موجودة في أفینیون، متحف كالفیھ 1

 .Sigillographie de l’Orient latin, p. 68, no 161 et reproduite pl. XV, no 2: الرصاص، تم وصفھ في 
Ed. ; F. Benoit, Les Porcellets de Syrie, p. 35-36. 
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لعل هوغ ساالمان الوارد اسمه في عداد متمردي ). ١٢٤٢ حتى العام ١٢٢٧
من جان شقيق غي الجبيلي عام ) ٣٧١ص ( خلف ابنة أدى زواجها ١٢٥٩-١٢٥٨
  . إلى حرب قتل فيها غي وجان١٢٧٦
ΙΙΙ - ١٢٤٨١ شباط ١٤  
 هوHue ًالجبيلي بالتوافق مع زوجته ماري بورسيليه وابنهما برتران نذرا قداسا 

في كنيسة االسبتالية في طرابلس، مقابل ريع ) de Requiem(يومياً لراحة الموتى 
 بيزنت طرابلسي سنوياً، يتم تسديده شهرياً للكاهن الذي سيقوم بخدمة ٥٠من 

 وذلك من دخل قرية بتوراتيج، القداس بفضل عناية ماري، وبعدها ابنها برتران
ثبت برتران . من الزيت لتأمين اإلنارة" قلل"المفروض عليها أيضاً ريع من ثالث 

  .الجبيلي هذه الهبة
  ترمجة العقد

 ليكن أمراً معلوماً لكل األحياء اليوم ولمن سيأتي بعدهم أني، أنا هوHue ،الجبيلي 
ورضا زوجتي ماري بورسيله  ٢ابن برتران الجبيلي، بكامل وعيي، وبموافقة

Marie porcelete ت قداساً يومياً لراحة الموتىوابني برتران، قد وهبت وقدمت وثب 
؛ ٣اعتباراً من اليوم وعلى الدوام، لراحة نفسي ونفس والدي وكل أتباعنا الموتى

 الكاهن ٤ويكون ذلك وينظم في مقر فرسان االسبتالية في طرابلس؛ وتكون أتعاب
يزنتاً طرابلسياً، من المقرر أن تؤخذ سنوياً من ريوع قريتي كازال  ب٥٠بقيمة 

 بيزنت ٤، ويتم دفعها إلى الكاهن شهرياً بمعدل kasal Bothorafich ٥بوتورافيش

                                                
 Noël :Johnیبدو أنھ یعتمد المیالد ) باستثناء قبرص(األسلوب المعتمد لتعیین مطلع العام في عقود الشرق الالتیني  1

L. La Monte, Feudal monarchy in the kingdom of Jerusalem, p. 126 – على أي حال، تبدو ھذه 
  .١٢٤٩، ال العام ١٢٤٨الوثیقة من العام 

 مختومة على قطعة من الحریر األحمر – ms. 4903, no 4: النسخة األصلیة موجودة في أفینیون، متحف كالفیھ
 ,Sigillographie de l’Orient latin, p. 45, no 105; pl. XIV: موصوف في(ھوغ الجبیلي : واألصفر بختمي

nos 1 et 2 ( وبرتران الجبیلي)ibid, p. 45, no 106; pl. XIV, nos 3 et 4 .(راجع :Ed. : F. Benoit, Les 
Porcellets de Syrie, p. 36-37 –ھذه الوثیقة بالفرنسیة القدیمة.  في ھذه الطبعة الكثیر من  الثغرات.  

 .avec ھي مع o l’otrei et o l’assentement في عبارة oإن  2
3 Omnium fidelium defunctorum كمعادل لعبارة toz feaus defons. 
 دارجة االستعمال في الشرق الالتیني لتعني األجور -)les sos( ھي في النص -فلوس) ”les “sous(ھذه العبارة  4

 .والضمانات
 : الحاشیة الواردة الحقًا)  في الكورةBtouratigeبتوراتیج (راجع حل ھذه القریة  5
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 كل شهر، وذلك من قبل زوجتي ماري بورسيليه؛ وبعد وفاة زوجتي )K ١. ك٤(و
تران، وورثته من بعده على المذكورة يقوم بتأمين األعباء المذكورة للكاهن ابني بر

وألني أريد أن يبقى الكاهن مستقراً، فال يحصل أي . ٢الدوام، كما هو معين أعاله
، إن حصل أن بعض الورثة لم يرغب بالتكفل بالكاهن لتأمين ٣تغيير بعد وفاتي

القداس كما هو مبين أعاله، فإني أعطي كل الصالحية لالسبتالية بالحصول، من 
، على أتعاب الكاهن المذكور، وااللتزام ٤تي حصلت عليها منهمريوع اقطاعتي ال

بجعله يقيم القداس اإللهي يومياً وعلى الدوام في كنيسة االسبتالية في طرابلس، 
لراحة نفسي ونفس والدي وكل أتباعنا المتوفين، وأن تتعهد االسبتالية بعدم نقل 

اً وعلى الدوام في مقر الكاهن المذكور إلى اي مكان آخر، بل يبقى ليقيم يومي
 من coles ٥االسبتالة في طرابلس القداس اإللهي؛ كما إني أقدم وأهب ثالث قلل

الزيت سنوياً وعلى الدوام إلنارة المصباح، ليالً نهاراً، في كنيسة االسبتالية في 
 Kasalطرابلس، ويتم تأمين هذا الزيت من ريع قريتي كازال بوتورافيش 

Bothoraficheل أن تكون هذه الهبة كما هو مبين في هذه الوثيقة ثابتة ؛ ومن أج
وأنا، برتران، . ومستقرة على الدوام فإني أضمنها وأثبتها بخَتمها بختمي الرصاصي

 ابن هوHue الجبيلي المذكور، من أجلي ومن أجل السيدة أمي، نثبت هذه الهبة كما 

                                                
 Kكننا نعتقد بجد أننا وجدنا الحرف  رابوین؛ ولrabouin كمختصر لكلمة R ھنا الحرف F. Benoitبنوا . قرأ ف 1

  . من البیزنت٢٤ على ١، وھي وحدة حساب كانت تعادل ) قیراطcaratsأو ( كاروبل Karoublesكمختصر لكلمة 
، كما تعادل ربع )sols, sous( سو ٣ عملة نحاسیة أو برونزیة كانت تساوي rabouinرابوین : توضیح من المترجم

 Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses: البیزنت، راجع
dialects du IXe au XVe siècles, 1892, p. 532. من اللیبرة ٢٠ على ١ وكل سو یعادل livre، ھذه العملة 

لعربیة قیراط من ا" فھي karat أو caratأما كلمة .  غرامًا٥٥٠ و٣٨٠القدیمة التي تمثل كمیة من الفضة تتراوح بین 
qîratمن٤، راجع الحاشیة رقم ..."، من الیونانیة كیراتیون، من الالتینیة كیراتیوم  :Dictionnaire Historique de 

l’Ancien Langage François, t. 3, 1877, p. 230  
 ٦٠إلى ) ١٢+ ٤٨( رابوین شھریًا تعادل بیزنتًا ما یعني رفع الكمیة ٤یبدو أن قراءة جان ریشار ھي الصائبة ألن 

 بیزنت فقط؛ ما ٢ یساوي ٢٤قیراط واحد من ÷ )١٢*٤كاروبالت (  كاروبًال تعادل ٤٨بینما مجموع . بیزنتًا في السنة
 . بیزنتًا٥٠یعطي مجموعًا سنویًا قیمتھ 

 الجبیلي Hue إن اإلجراءات التي یتخذھا ھنا ھُو: یبدو أن بتوراتیج جاءت أساسًا من الجبیلیین، ال من عائلة بورسیلیھ 2
 .تدفع إلى اعتبارھا كتنظیم مسبق لتوزیع المیراث

 .، اي كموظف بسیط"دستورًا"كان الكاھن یتمتع بما ُیمكن أن نسمیھ في الشرق الالتیني  3
 إلى مجمل اإلقطاعات التي حصل علیھا من Hueتم الحصول على بتوراتیج كإقطاعة من االسبتالیة؛ فھل ُیلمح ھُو  4

 االسبتالیة؟
أو  (colum یذكر كولوم Du Cangeكما أن مسرد دو كانج . وحدة المكاییل ھذه المستخدمة للزیت لم نسمع بھا قبًال 5

 .، كوعاء صغیر أو قنینة، ما ال یتفق مع المقصود ھنا)colaكوال 
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الثقة، ولذلك وضعت على  وبكامل ١هو مبين في وثيقتها، بكل رضا وبدون سوء نية
  . بجانب ختم سيدي٢هذه الهبة ختمي الرصاصي

؛ فيليب Raimond de Maraclee ٣ريمون مرقية: ضامنو هذه الهبة) ٣٧٣ص (
؛ األخ جيرو Raimond Dedde ٤؛ ريمون ددهPhelippe Estomacإيستوماك 

Giraud٥، كاهن حصن األكراد Crac ؛ األخ مارتن سانشهMartin Sancheر ، آم
؛ Pierre Chavanele؛ األخ بيير شافانيل ٦الفرسان في مقر االسبتالية في طرابلس

؛ Guillaume Marin؛ األخ غليوم مارين Robert le Hongreاألخ روبير لو هونغر 
؛ توماس الناصري Simon d’Arsouf le Chevalierسيمون أرسوف لو شوفالييه 

Thomas de Nazareth ؛ بييرPierreتحريره في اليوم الرابع عشر من تم.  كاهني 
  . ميالدية١٢٤٨شهر شباط سنة 

VΙ- ٧، عكا١٢٧٤ أيار  
بغية وضع حد للمشاكل التي تنشأ بين االسبتالية وبارتيليمي الجبيلي حول المياه 

، وتمر في الجدول القائم أمام بافاني، منح )العائد إليه(المسحوبة من نهر البارد 
                                                

" coneue chose seit: "ابتداًء من صیغة البدایة(وكثیر غیرھا ) sans mal enging(ھذه الصیغة الواردة ھنا  1
 .تذكر بالعقود المكتوبة بلغة البروفنس أو بالالتینیة في جنوبي فرنسا") لیكن أمرًا معلومًا"
 .على ھذا الختم یضع برتران الجبیلي شعار أسلحة عائلة بورسیلیھ، في وقت كان ما یزال فیھ والده حیًا 2
 Melior IIصغر للسید میلیور الثاني دو رافندیل  أن یكون ریمون شقیقًا أde Collenbergاقترح السید دو كولنبرغ  3

de Ravendel صاحب مرقیة ،)Les ‘Raynouard”, sires de Nephin et de Maraclé, tab. gén. A .(
 أعضاًء في فرع ثاٍن لعلئلة مرقیة القدیمة Hugues الذي یجعل ریمون وأخیھ ھوغ Lignagesفضلنا اعتماد مؤلف 

: راجع.  وھو ابن المدعو رایونارGuillaume de Maracléeلعلھما ابنا غلیوم مرقیة و. Meynesوأصلھا من میین 
W. H. Rudt de Collenberg, ouvrage cité, p. 293 . واإلثنان مذكوران في عداد الفرسان المعارضین

 Clarence Angelier المدعوة كالرنس أنجلییھ Lignagesویذكر مؤلف . ١٢٥٩-١٢٥٨لبوھیموند الخامس عام 
، ویؤكد أن أنھ كان لھذا األخیر Thomas كزوجة البنھ Isabeau Angelierكزوجة لریمون والمدعوة إزابو أنجلییھ 

؛ ولكن زواج ھذه Thomas Maugastel، تزوجت توماس موغاستیل Margueriteمن بین أبنائھ بنت، مارغیریت 
 یجعل من Lignages آخر في مؤلف ، وثمة مقطع)Regesta, no 1104 (١٢٤١األخیرة كان قد حصل عام 

 .یبدو جلیًا أنھ ال بد من وجود التباس ھنا): ٤٦٦ص  (Picquignyمارغیریت ھذه المدعوة بیكینیي 
ویرد اسم یوحنا دده  ؛١٢٥٩-١٢٥٨ في عداد متمردي Philippe Estomacیِرد ریمون إده وفیلیب إستوماك  4

Johan Dedde یلي  على عقد جان الجب١٢٤٣ كشاھد عامRegesta, no 113 . إده اسم قریة في الكورة، في قضاء
 .وعلیھ من الصعب تعیین القریة المقصود باسم ھذه العائلة. طرابلس؛ وقریة شمالي سمار جبیل؛ وقریة قریبة من جبیل

 Arnaud حیث یذكر المدعو أرنو دارین P. Deschamps, Le Crac des Chevaliers, p. 141: راجع 5
d’Arèneوكذلك١٢٤٧اھن للحصن عام  كك ، :J. Riley-Smith, The knights of Saint-John, p. 431.  

 ,Cartul. gén. T. II) ١٢٤٨ آب ٧نعثر على مارتن سانشیھ كمسؤول عن المالبس عند االسبتالیة في عقد بتاریخ  6
p. 673-675)لفرسان في طرابلس؛ ویبدو أنھ ترقى إلى ھذا الموقع، نظرًا ألھمیتھ،  بعد أن كان آمر ا. 

 مختوم على شریط من الحریر األحمر واألخضر بختم -ms. 4903, no 5أفینیون، متحف كالفیھ : النسخة األصلیة 7
 ,Sigillographie de l’Orient latin, p. 46, nos 106, 107 et 108, et reproduite pl. XV: موصوف في

no 3. ) النص بالفرنسیة القدیمة.( 
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 حق االسبتالية Hugues Revelسبتالية هوغ ريفيل بارتيليمي للرئيس العام لال
باالستفادة من هذه المياه أسبوعياً من منتصف نهار األحد حتى منتصف ليل 

ويتعهد بصيانة الجدول من حدود . األربعاء، ويحتفظ لنفسه باستعمالها بقية األسبوع
) ٣٧٤ص ( حتى أرطوسية، بينما تتعهد االسبتالية Maucominبافاني وموكومين 

بأن تتحمل كلفة الصيانة معه لبقية المسافة، وكذلك تشترك بكلفة الشاوي الذي يسهر 
  .على الجدول

  ترمجة العقد
  .االمتياز املتعلق بقناة املياه اليت متر أمام بافاين

ليعلم الجميع اآلن وفي المستقبل أني، أنا بارتيليمي الجبيلي، ابن برتران الجبيلي، 
السبتالية حول المياه المسحوبة من نهر أرطوسية ملكي، من أجل فض نزاعنا مع ا

وبينكم أيها األخ ) مع ورثتي(، لقد تم التوافق بيني ١والتي تمر بالجدول أمام بافاني
أنتم وخلفكم ومقركم (، الرئيس المبجل لالسبتالية Hugues Revel ٢هوغ ريفيل

ه، بحيث أنكم ومقركم ، توافقاً دائماً حول المياه المذكورة أعال)المذكور أعاله
المذكور تحصلون أسبوعياً على نصف المياه التي تمر عبر ذلك الجدول، وأحصل 

وذلك بأن تحصلوا على المياه الجارية في الجدول . أنا وورثتي على النصف الباقي
من منتصف نهار األحد حتى منتصف ليل األربعاء القادم، وتتصرفون بها كما 

ي على كل المياه الجارية في الجدول من منتصف ليل تشاؤون؛ وأحصل أنا وورثت
األربعاء، أي الخميس اآلتي، حتى األحد القادم في منتصف النهار، ونتصرف بها 

ونقوم على نفقتنا بصيانة الجدول ومجرى المياه من حدود بافاني . كما نشاء
ة  وبقي٤"سد التحويل" حتى أرطوسية، وتكون كلفة صيانة Maucommin ٣وموكومين

 مشتركة ٥مجرى الجدول من أمام الحدود المذكورة بين بافاني وموكومين إلى األمام
                                                

 على ضفاف نھر البارد Bhanine وبحنین Ard Artousiال شك بأنھا أرض أرطوسیة ( األمكنة ھذه حول أسماء 1
 .١٣راجع سابقًا صفحة ). الفاصل بین قضاء طرابلس وقضاء عكار

 .١٢٧٧ و١٢٥٨كان الرئیس العام لالسبتالیة بین  2
 تعني الحدود Devise” (divisio)“. ١٤حة ، راجع سابقًا صف١٢٠٩تتعین موكومین بداھة مع مالكومین العائدة للعام  3

  ).بیان الحدود(بین عقارین 
 .١٧راجع حول معنى ھذه العبارة الصفحة  4
فأرض أرطوسي قریبة جدًا من . ؟ ال نعتقد ذلكen aval بمعنى أسفل النھر En avantھل یجب أن نفھم عبارة  5

 .ین، لیمر عبر بافاني قبل أن یصل إلى أرطوسیةالبحر، وبالتالي یجب أن ینفصل الجدول عن النھر فوق مالكوم
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على عاتقكم مع مقركم وعلى عاتقنا مع ورثتنا، كلما اقتضى األمر، وذلك في 
كما أننا نشترك معكم . كما في أيامنا، وفي أيامنا كما في أيامكم) ٣٧٥ص  (١أيامكم

والجدول " سد التحويل"حراسة وتشغيل في تغطية كلفة الشاوي طيلة السنة ل
ومن أجل ضمان االلتزام واالستمرار دوماً وبثبات، من قبلي ومن قبل . المذكور

ورثتي، باألمور المذكورة أعاله كما هي موزعة، وكيال يكون ممكناً في أي ظرف 
أن يظهر من جانبكم وجانب خلفائكم أو مقركم أي معارضة لي ولورثتي، منحت 

از وختمته بختمي الرصاصي الموسوم بحقوقي القانونية مع ضمانة هذا االمتي
، صاحب Johan de Monteniacيوحنا دو مونتينياك : أتباعي الواردة أسماؤهم اآلتية

 ٤؛ غوتييه دو بروسNichole de Marecle ٣؛ نيكول مرقيةMonaitre ٢المنيطرة
Gautier de Brousse٥؛ روجييه القليعة Rogier de la Colée ؛ غليوم، صاحب

 Balian؛ باليان بانسار Johan de Tabore ١؛ يوحنا دو طابورCorniole ٦كورنيول

Pansart . ر في عكا، في شهر أيار سنةرميالدية١٢٧٤ح .  
                                                

 .”Journaus“ھذا ھو المقصود بعبارة : أیام استفادة االسبتالیة من المیاه 1
 Munaitira ou بواحد من ممرات لبنان، وما تزال إلى الیوم قائمة ضیعة المنیطرة Moinetreتتحكم المنیطرة  2

Moneitré فوق مغارة أفقا Afqaطبا  بالقرب من قرKartaba .راجع :P. Deschamps, Le Crac des 
Chevaliers, p. 30 . كان ھذا الحصن یعود إلى عائلة مونتینیاكMontignacھیربرت دو :  التي نعرف بعض أبنائھا

 Jean de؛ جان دو مونتینیاك ١١٧٠ الشاھد على عقد یتعلق بعرقة في العام Herbert de Montiniacمونتینیاك 
Monteignach  یوحنا، صاحب مونیم"، والذي سیتم تعیینھ بأنھ ١٢٣٦الشاھد مع برتران بورسیلیھ عام "« Johan, 

sire de moneme ») وھو من أتباع ھُو )كذا ،Hue ١٢٥٩ الجبیلي عام (Regesta, no 1272) . ولعلھ ھو الذي
 Linartسیلیھ مع لینار دو باف ، بنت غلیوم، فیكونت طرابلس، وبنت الزواج األول لماري بورAlisتزوج من ألیس 

de Baphe (Lignages, p. 458-459) . وتزوجت أن دو مونتینیاكAnne de Montignac ،من غلیوم الجبیلي 
 .Agnès de Ham وأنییس دو ھام Besmedinابن ھوغ الجبیلي، صاحب بشمزین 

-١٢٥٨ متمرد العام –Raymond de Maraclée ابن ریمون مرقیة Nicolas de Maracléeلعل نقوال مرقیة  3
 ١٢١٢كانت عائلة أنجلییھ من خیالة الجبیلیین المشھودة بین عام  (Clarence Angelier وكالرنس أنجلییھ -١٢٥٩
تزوج :  الذین استقروا بالتأكید في جنوبي الكونتیةMaraclée، والتي ارتبطت بروابط عدیدة مع المرقیین ١٢٤١وعام 

، وتزوج Angelier de Gibelet من شقیقة انجلییھ الجبیلي Meillior de Maracléeھوغ، شقیق میلیور مرقیة 
قریبة : Henri Plivain "(Lignages, p. 467)بنت ھنري بلیفن "ولعلھ تزوج ). حفیده ریمون من كالرنس أنجلییھ

 .، صاحب البترونPisan Plivainبیزان بلیفن 
، كما یرد اسمھ Brousse الجبیلي، وذلك بصیغة بروس Hueُو  على عقد ھ١٢٥٩یشھد المدعو یوحنا دو بروس عام  4

 .١٢٦٤ بتاریخ Hueفي عقد لنفس الشخص ھُو 
 كتابع ١٢٦٤عام ) ثمة اسم مشابھ في العقد األول من وثائقنا (Roger de la Coléeسبق أن ورد اسم روجیھ القلیعة  5

 Gestes des) ١٢٧٦ع بوھیموند السابع، عام ولقد قطع رأُسھ في واحدة من المواقع م.  الجبیليHueإلى ھُو 
Chiprois, § 393, p. 783) ؛ یشھد الفارس جاك القلیعةJacques de la Colée على عقد یعود إلى ١٢٨٦ عام 

. (Ibid., no 1327) ١٢٦٣؛ وھو لیس نفس حامل ذات االسم المذكور عام (Regesta, no 1467)بارتیلیمي الجبیلي 
 یتصرف في قبرص كوكیل ألمیرة أنطاكیة Thomas de la Coléeمدعو توماس القلیعة  كان ال١٣٠٢ آب ٣وفي 

 .Marie de Jérusalem ،(Gênes, Archivio notarile, Antonio Fellone, fol. 36)ماري القدس 
بورسیلیھ - في عقود عائلة الجبیلي١٢٧٤ و١٢٦٤ غیر معروف؛ یظھر ھذا الشخص عامي Cornioleكورنیول  6

Gibelet-Porcelet .دو كورنیلیون . یجب ان نقاربھ بدون شك بالمدعو وW. de Cornelione ١١٤٥ الشاھد عام 
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V - ٢، عكا١٢٧٤ أيار  
يعطي بارتيليمي الجبيلي إلى رئيس االسبتالية، مقابل مياه النهر التي ) ٣٧٦ص (

 كان هوHueقدمها لالسبتالية لري أراضيهم الكائنة أمام طرابلس، ريعاً  الجبيلي قد 
 Serbonie بيزنتاً طرابلسياً، مأخوذة من مدخول قريتَي سربوني ٣٠سنوياً من 
 اللتين أقطعتهما االسبتالية له، وعند اللزوم من مدخول قرية Maarbonومعربون 

  . التي أقطعتهما االسبتالية له أيضاBacarcasseًبقرقاشا 
  رمجة العقدت

  .Bacarcasse  بيزنتأ على القرية املسماة بقرقاشا٣٠امتياز 
ليعلم الجميع اآلن وفي المستقبل أني، أنا برتيليمي الجبيلي، ابن برتران الجبيلي، 
للمحافظة على الصداقة التي أقامها أجدادي مع االسبتالية، ومن أجلي أنا وورثتي 

جل لالسبتالية، مقابل الهبة والكفارة التي بادلت مع األخ هوغ ريفيل، الرئيس المب
 كان قد قدمها جدي هوHueوهي ٣ الجبيلي لكم أيها الرئيس المذكور وإلى مقركم 

 التي كنتم ٤مياه النهر الذي كان يملكه أمام طرابلس، بغية ري أراضيكم المروية
، وبناء عليه، ، سنوياً وعلى الدوام٥ بيزنتاً طرابلسيا٣٠ًتملكونها أمام طرابلس مقابل 

أنا بارتيليمي المذكور قررت وأقرر بنفسي وباسم ورثتي لكم أيها الرئيس المذكور 
ولخلفائكم ولمقركم وآمر فرسانكم أن تحصلوا على الثالثين بيزنتاً المذكورة سنوياً 

أيلول من ريوع القرى التي حصلت عليها منكم ) ٣٧٧ص (وعلى الدوام في شهر 

                                                                                                                        
-Riley) ١١٥٢ المذكور عام Guillaume de Corniolعلى عقد كونت طرابلس ریمون الثاني، وغلیوم كورنیول 

Smith, The Templars and the Castle of Tortosa, p. 287). 
 شاھد مع برتران بورسیلیھ عام Hugues de Taboreثمة ھوغ دو تابور . غیر معرف من قبلنا Taboreتابور  1

 .١٢٥٩-١٢٥٨، وجاك دو تابور في عداد البارونات المتحالفین عام ١٢٣٦
 مختوم على شریط من الحریر األحمر واألخضر بختم -ms. 4903, no 6أفینیون، متحف كالفیھ : النسخة األصلیة 2

 ).النص بالفرنسة القدیمة. (VΙراجع الوثیقة أعاله، الرقم . لجبیليبارتیلیمي ا
وھي لم تصلنا، إذ آل شك بأن العقد قد تمزق عندما استعاد . ٤ال بد أن ھذه الھبة قد تقررت بشروط مشابھة للعقد رقم  3

بل الحجاج وإلى الشمال السھل الواقع بین طرابلس وج" (السھل أمام طرابلس"كان . بارتیلیمي حقوقھ على مجرى الماء
 .خصبًا للغایة) الغربي منھ

 .٩٣، الحاشیة رقم ١٦راجع سابقًا الصفحة  4
من المعروف أن البیزنت ھي القطع النقدیة الذھبیة من النوع العربي التي كان یستعملھا الصلیبیون الذین یسكون في  5

 Cartul. gén., III, no)لس البیزنت الطرابلسي وفي طراب) المسلم، الشرقي (sarrasinoisعكا البیزنت السرازیني 
8198: “bisantiis Tripolitanis ad pondus Tripolitanum” .راجع :P. Balog et J. Yvon, Monnaies 

à légendes arabes de l’Orient latin, dans Revue numismatique, 1958. p. 133-168. 
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وإن حصل ولم . Maharbon ١ ومعربونSerbonieوني ومن مقركم، اي من سرب
يتم تسديد كامل كمية البيزنت المعينة أعاله من القرى المذكورة بكاملها أو جزئياً، 
 ٢اتعهد لكم باسمي وباسم ورثتي بتسديد النقص من ريوع قريتي بقرقاشا

Becarcasseإن حصل ولم يتم تسديد. ، التي حصلت عليها كلها منكم ومن المقر 
كامل المبلغ من جميع القرى المذكورة في أي سنة من السنوات ألي سبب كان يتم 

ونمتنع أنا وورثتي عن كل قانون أو أسباب أو أفعال . التسديد في السنوات الالحقة
أو استثناء أو امتياز أو حيلة قانونية أو تسامح أو رسائل بابوية مطلوبة أو يمكننا 

 القانون المكتوب واألعراف والتي يمكننا أنا طلبها وعن كل دعم واستفادة من
وورثتي في أي وقت وبأي طريقة االستعانة بها لمناقضة هذا التبادل المذكور 

وألني، أنا السابق الذكر بارتيليمي الجبيلي، أريد أن يكون . أعاله، كلياً او جزئياً
مستقراً على الدوام، االلتزام بالمبادلة المذكورة أعاله بالطريقة المحددة بها صارماً و

بحيث أنه ال يمكنني شخصياً وال أحد من ورثتي االعتراض عليها جزئياً أو كلياً، 
فإني عملت على تحرير هذا االمتياز وذيلته بخاتمي الرصاصي الموسوم بحقوقي 

يوحنا دو مونتينياك، صاحب : القانونية، مع ضمانة أتباعي الواردة أسماؤهم اآلتية
 مرقية؛ غوتييه دو بروس؛ روجييه القليعة؛ غليوم، صاحب المنيطرة؛ نيكول

حرر في عكا، في شهر أيار سنة . كورنيول؛ يوحنا دو طابور؛ باليان بانسار
  . ميالدية١٢٧٤

ΙV- ٣، عكا١٢٧٤  
 عاد بارتيليمي الجبيلي إلى عقد البيع إلى االسبتالية الذي وضعه جده هوHue 

 الخمسة pareilléesبتوراتيج واألسهم ) ٣٧٨ص (الجبيلي، وتحت ضغط ديون قرية 

                                                
 .١٤راجع سابقًا ص . ان واقعان غربي تل كلخ، موضعMaarbo ومعربو Chabrouniehشبرونیھ  1
 لعقد مفقود Raybaudیرد ھذا االسم، في تحلیل أجراه ریبو . Bcharré بالقرب من بشري Beqarqashaبقرقاشا  2

(Inventaire des pièces de Terre sainte, no 215) ولكن مع قطع سيء داخلھ ،(Baqueer, Quasse) ما حال 
 .Riley-Smith, The knights of Saint-John, p: سمیث-یھ، وكان آخرھم السید ریليدون تعرف الباحثین عل

  .٨٣، الحاشیة ١٤ راجع سابقًا ص – 494-495
 مختوم على شریط من الحریر األبیض واألحمر بختم -ms. 4903, no 7أفینیون، متحف كالفیھ : النسخة األصلیة 3

  .النص بالفرنسیة القدیمة. VΙرقم راجع الوثیقة أعاله، ال. بارتیلیمي الجبیلي
 Delaville Le Roulx, Inventaire des pièces de Terre:  الجبیليHue وثیقة ھو Raybaudحلل ریبو 

sainte, dans Revue de l’Orient latin, t. III, p. 99, no 332, reproduit dans le Cartulaire général 
de l’ordre des Hospitaliers, t. III, p. 93, no 9106. 
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 أمام Champs de la Maisonعشرة من قطعة األرض المعروفة باسم حقل المنزل 
، فثبت إجراءاته وتنازل )١٢٦٤ ١ ت٩( بيزنت إسالمي ١٢٠٠٠طرابلس، بقيمة 

  . سهماً أخرى، أمام طرابلس، كان باعها لالسبتالية ريمون الجبيلي١٥عن 
  ترمجة العقد

  .Botrafis ثبيت القرية املدعوة بوترافيست
انا بارتيليمي الجبيلي أعلن، لجميع الموجودين اليوم وفي المستقبل، أنه لما كان 

 جدي، الفارس النبيل السيد هوHue الجبيلي، وقد أرهقته الديون الكثيرة وبغية 
نقولة ما تسديد التعويض المتوجب عليه لدائنيه، ولما لم يكن عنده من األمالك الم

، فإنه باعكم، بيعاً نهائياً باسمه وباسم ورثته، أيها الكاهن ١يفي بتسديد الدين المذكور
الشريف األخ هوغ ريفيل، رئيس االسبتالية، وإلى الدير التابع لمقركم، وإلى 

 ٣، والمدعوة بوترافيس٢"منطقة طرابلس"خلفائكم، قريته التي كان يملكها في 
Botrafisجهة بقرية أسقف طرابلس المسماة هاب ، والمحدودة من Hab وقرية 
، ومن جهة أخرى قرية هير ٤ وهي قرية لألسقف المذكورKapharcaherكفرقاهر 

Hyr٥ لمالكها صاحب البترون Boutron ومن جهة ثالثة بمجملها لقرية جدي ،
 سهماً ١٥، بكل توابعها وحقوقها، وباع Habe ٦والمدعوة عابا) ٣٧٩ص (المذكور 

                                                
، إلى نفس االسبتالیة، والمتعلق ١٢٥٩ نیسان ١٤ بتاریخ Hueلم تذكر ھذه الذرائع في البیع الذي أجراه نفس السید ھُو  1

، وھو بیع استثنى منھ ثالث رجال وسكة من األرض، في Champ de la Maison" حقل المنزل"بنفس القریة و
 .Cartul. gén., t:  بیزنتًا طرابلسیًا٥٠٠٠:  البیع قد حصل بقیمة مبلغ أقل بكثیربتوراتیج، مع أقنان أرض الداویة؛ كان

II, p. 867-868, no 2915 
 أي في الكورة، ھذه الوادي الخصبة الممتدة جنوبي ”en la core de Triple“ ١٢٥٩جاء في نص عقد العام  2

  .طرابلس
، باتورافیش Botrafisبوترافیس :  الوسطى بصیغ متعددةورد اسمھا في العصور (Btouratigeھي الیوم بتوراتیج  3

Bathorafiche بیتورافیج ،Béthorafig (دوسو في مؤلفھ. ولقد قام بتعیینھا ر. في نفس وادي الكورة :Topogr. 
Hist., p. 86 

شرقي  ما تزال قائمة Kfar Kahelوحدھا القریة الثاني كفر قاھل . ھاتان القریتان من أمالك أسقف طرابلس 4
 . فقد اضمحلتHabأما الثانیة ھاب . بتوراتیج

، زوج بنت غلیوم دوریل Pisan Plivain من بیزان بلیفین Boutron (Batroun)انتقلت سنیوریة البترون  5
Guillaume d’Aurel إلى صھره بوھیموند األنطاكي ١٢٠٦ حتى ١١٨١، المشھود من ،Bohémond 

d’Antiocheن العائلة األمیریة ، وبقیت ملكیة فرع ثاٍن م(cf. Lignages, p. 468) . أما بوھیموند األنطاكي الذي
؛ وخلفھ جان ١٢٦٢ الجبیلي، فقد كان صاحبھا حتى العام Hueكان كونستابل مملكة القدس، عندما انعزل مع ھُو 

قریة مضمحلة  الواقعة غربي بتوراتیج فھي Hayr أو ھایر Hyrوأما ھیر . ١٢٧٧ عام Jean d’Antiocheاألنطاكي 
 .الیوم

 . إذًا، وھي جنوبي بتوراتیج، إلى ھذا الفرع من عائلة الجبیليAba (Habe ou Haabe)عابا تعود  6
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 والمعروفة باسم ١رض جدي المذكور التي كان يملكها في السهل أمام طرابلسمن أ
 بيزنتاً إسالمياً التي ١٢٠٠٠ والكل لقاء مبلغ Champ de la Maison" حقل المنزل"

 قبضها جدي السيد هوHue منكم أيها الرئيس المذكور ومن دير االسبتالية المذكور؛ 
لدير المذكور بعقد بيع القرية المذكورة ومثلما أقر السيد جدي المذكور لكم ول

  .واألسهم الخمسة عشرة، فإن مضمون العقد يكون كاآلتي
 أنا هوHue الجبيلي أعلم جميع الموجودين اآلن وفي المستقبل أني وقد أرهقتني 

الديون الكثيرة التي أعجز عن تسديدها إن لم أبع أمالكي الثابتة أو أتنازل عنها ألنه 
ن األمالك المنقولة ما يكفي للتسديد وتعويض األضرار المطلوب لم يكن عندي م

مني تسديدها لمن أدين لهم، فقد بعت بكل رغبتي وإرادتي وأبيع بيعاً أبدياً باسمي 
وباسم ورثتي وخلفائي لكم ايها األخ هوغ ريفيل، الرئيس المبجل لالسبتالية وإلى 

وة بوترافيس، والمحدودة من ديركم قريتي التي املكها في منطقة طرابلس والمدع
 وهي Kapharcaher وقرية كفرقاهر Habجهة بقرية أسقف طرابلس المسماة هاب 

 لمالكها صاحب البترون Hyrقرية لألسقف المذكور، ومن جهة أخرى قرية هير 
Boutron ومن جهة ثالثة بمجملها لقرية جدي المذكور والمدعوة عابا ،Habe ًبيعا ،

 والخدمات ومن كل أنواع التعويض، بكل توابعها وحقوقها، خالياً من كل الحقوق
مهما كانت بالرجال والنساء واألطفال، واألرض المزروعة وغير المزروعة، 
بسهولها وجبالها ووديانها وغاباتها وكرومها وحقولها ومياهها وسواقيها ومراعيها 

ق قانونية ، وبجميع حقوقها ومكوسها وكل ما هناك من حقو٢ومطاحنها وأفرانها
 سهماً من األرض ١٥للقرية المذكورة متمتعة بها أو من حقها التمتع بها؛ وأبيع 

" حقل المنزل" والمعروفة باسم ٣في السهل أمام طرابلس) ٣٨٠ص (التي أملكها 
Champ de la Maison . لقد بعت كما هو مبين أعاله هذه القرية واألسهم الخمسة

بيزنتاً إسالمياً التي أعترف وأقر أني قبضتها  ١٢٠٠٠لقاء مبلغ عشرة المذكورة 

                                                
 -J. Richard, Le chartier de Sainte): أبي سمراء(راجع حول الساھل الواقع بین طرابلس وجبل الحجاج  1

Marie- Latine et l’établissement de Raymond de Saint-Gilles à Mont-Pèlerin, p. 605-612.– 
  .١٦، الصفحة pareillées“" أسھم"وراجع، حول عبارة 

 .في ھذا التعداد لحقوق اإلقطاعیة تعني عبارة افرانھا الفران العادیة 2
 -J. Richard, Le chartier de Sainte): أبي سمراء(راجع حول الساھل الواقع بین طرابلس وجبل الحجاج  3

Marie- Latine et l’établissement de Raymond de Saint-Gilles à Mont-Pèlerin, p. 605-612.– 
  .١٦، الصفحة pareillées“" أسھم"وراجع، حول عبارة 
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منكم، أيها الرئيس العام المذكور ودير االسبتالية كثمن للقرية واألسهم، وقد حسبت 
وكل ما لي من سيادة وحقوق على . ١جيداً وتم وزنها بالعملة المسكوكة في عكا

لفائي بيعاً، القرية المذكورة وعلى األسهم الخمسة عشرة تنتقل مني ومن ورثتي وخ
وبموجب البيع أقدمها لكم، باسمي وباسم ورثتي وخلفائي، أيها الرئيس العام 
المذكور ولديركم ولخلفائكم، بحيث تملكون ملكاً ابدياً القرية واألسهم المذكورة مع 
كل توابعها وحقوقها كما هو مبين أعاله، ولكم الحق باستغالل ثمارها وريوعها 

 واستعمالها كما ترغبون كما لو أنها من ممتلكاتكم الخاصة وبيعها ورهنها وتأجيرها
وأقر وأتعهد وألتزم لكم أنا وورثتي وخلفائي . شأنها في ذلك كباقي ممتلكات مقركم

بضمان والدفاع عن القرية واألسهم المذكورة مع كل ملحقاتها من كل نزاع 
ثابتاً ومستقراً بالبيع ومساءلة وشكوى قد تعترضكم حولها، وااللتزام أبدياً التزاماً 

ونتعهد بعدم االعتراض بأي شكل كان، كلياً او جزئياً، . المذكور كما هو مبين أعاله
وإال تعرضنا إلى مضاعفة المبلغ المذكور أعاله، وإزاء هذا الشرط الجزائي أكون 
ملزماً بأن أقدم لكم كل ما أملكه أو سأملكه من أمالك منقولة وغير منقولة، مهما 

وألني )... ٣٨١ص ( وكل ٢وأمتنع عن اللجوء إلى أعراف كونتية طرابلسكانت 
أريد أن يتم االلتزام باألمور الواردة والمعينة أعاله وأن تكون مستقرة على الدوام 
بثبات، وأن ال نسع أنا ووورثتي وخلفائي من معارضتها كلياً أو جزئياً، عملت على 

الموسوم بحقوقي القانونية ومع ضمانة تحرير هذا العقد وختمته بختمي الرصاصي 
يوحنا دو بروس، روجيه القليعة، غليوم دو كورنيول، : أتباعي اآلتية أسماؤهم

 سنة ١تم تحريره في اليوم التاسع من ت. Thomas Bonacors ٣توماس بوناكور
  . ميالدية١٢٦٤

                                                
 Pegolotti, Pratica: مقیاس وزن عكا الذي كان یتم بھ وزن البیزنت اإلسالمي والذي أعطى قیمتھ بیغولوتي في 1

della mercatura. Cartul. gén., t. III, no 3197, p. 128, 1265: “in civitatem Acconensi… 
septuagintos sarracenatos auri, ad rectum pondus civitatis ejusdum”. 

ھذا اإلشارة، واإلشارة الثانیة الواردة في نفس العقد، ھي الوحیدة التي وصلتنا والتي تفید بوجود أعراف خاصة بكونتیة  2
" دستور القدس"ي أعراف نجھل خصائصھا، ھذا إذا ما إذا كانت مختلفة عن األعراف التي حفظھا طرابلس، وھ

Assises de Jérusalemدستور أنطاكیة" و "Assises d’Antioche. 
 على ١٢٢٨ثمة بوناكور معروف كان شاھدًا عام . لقد تم تعیین كل ھذه الشخصیات سابقًا، باستثناء توماس بوناكور 3

 .(Regesta, no 989)موند السادس عقد بوھی
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ل رضا أنا المذكور سابقاً بارتيليمي الجبيلي أقر وأثبت باسمي وباسم ورثتي، بك
مع كل الشروط الواردة (وبإرادتي، بيع القرية واألسهم الخمسة عشرة المذكورة 

 التي قدمها السيد هوHue ١)١٢٧٤أيار ... جدي.  
  

  نص فرانسوا بينوا: امللحق
  ٢عائلة بورسيليه يف سورية

  
، وهي Porcelletsمن المعروف أن العثور محفوظات عائلة بورسيليه ) ٣٣ص (

، قد تم في ظروف خيالية عند )الفرنسية( مقاطعة بروفنس من أعرق عائالت
 شخصية غامضة هي ممثلة آلخر أبناء هذه العائلة ،Beaucairoisبوكيروا 
الذي حصل  Paul Mariétonولحسن الحظ فقد حفظها لنا بول مارييتون . المشهورة

  .Musée Calvet ٣بعد وفاته انتقلت بحكم وصيته إلى متحف كالفيه: عليها
الذي يتيح إمكانية كتابة تاريخ عائلة ( أقدم وثائق هذا اإلرث من المحفوظات إن

تتعلق بفرع من هذه العائلة استقر في سورية، في المرحلة الصليبية في ) بورسيليه
ومن بين الفرسان الذين استجابوا . Godefroy de Bouillonأيام غودفروا دو بويون 

 Raimond de، ألتف حول ريمون الصنجيلي Urbain IIلنداء البابا أوربان الثاني 

Saint-Gilles كونت تولوز، العديد من فرنسيي الجنوب ،Méridionaux من 
وأقطعهم ريمون الصنجيلي في . Languedoc والنغدوك Provenceبروفنس 

المقاطعة التي أحرزها في وسط مملكة القدس، في كونتية طرابلس، هذا اإلقليم 

                                                
 ).المترجم(ثمة تكرار لنفس الشروط والعبارات الواردة سابقًا، وھي أصًال مكررة، فلم نجد ضرورة لترجمتھا مجددًا  1
 ,Fernand BENOIT, Les Porcellets de Syrie, dans Institut historique de Provence: المرجع 2

III: Congrès de Marseille 4-7 avril 1929, Comptes rendus et memoires, Marseille, 1930, p. 
33-37.  

لم نتمن من الحصول على ھذا المرجع في لبنان، فزودنا بالنص مشكورًا المھندس جوزیف میشیل عبدو المقیم في 
  ).المترجم(باریس، ما اقتضى التنویھ واالمتنان 

مارییتون البروفنسیة وعددًا من أثاثھ، بینما حصل متحف كالفیھ  مكتبة بول Museon Arlatenورث متحف أرالتن  3
 .على المكتبة األدبیة العامة لشاعر العمیة مع محفوظاتھ



 ٣٩٦

وكان غليوم بورسيليه . طوس إلى بيروت، بين لبنان والبحرالواسع الممتد من طر
Guillaume Porcelletمن بين بروفنسيي كونتية طرابلس .  

تستحق هذه المشاركة ألبناء جنوبي فرنسا في االستيالء على األرض المقدسة 
ليست بعيدة كل البعد عن ذلك التأثير الذي ) ٣٤ص ( ولعلها . تسليط الضوء عليها

 والذي أحدثه طراز كنائس جنوبي فرنسا في الفن الجديد Enlart ١ أنالرأشار إليه
  .الذي ازدهر في فلسطين، في وسط التقاليد البيزنطية والعربية

 مع Guillaume 1er Porcelletالوثيقة األولى التي يظهر فيها غليوم بورسيليه األول 
 .Flandine N. ندين ن هي عقد هبة من المدعوة فالBertrand 1erابنه برتران األول 

، وهو موقع ١١٥١، بتاريخ ordre de Saint-Jean de Jérusalem ٢إلى االسبتالية
وسرعان ما قدم غليوم الثاني هبة مشابهة إلى االسبتالية . بختم ريمون الصنجيلي

، حصن غير بعيد عن Malcomin، إقطاعته مالكومين ١٢٠٩منحها عام : القوية
باً من حصن برتران، جنوبي هذه المدينة التي يظهر طرابلس، وربما يكون قري

  .أسيادها كشهود على عقد الهبة
تزوجت . كان أبناء عائلة بورسيليه من كبار اقطاعيي األرض الفرنسية في سورية

ماري بورسيليه من صاحب جبيل، هذه المدينة الهامة على الساحل والقائمة في 
 Huguesد اإلقطاعي غير هوغ الجبيلي لم يكن هذا السي. موضع بيبلوس التاريخية

de Giblet الذي مألت حياته المغامرة تاريخ هذه المنطقة في النصف األول من 
وكان اشترى ضمان مملكة القدس وأثار البالد على عائلة . ٣القرن الثالث عشر

                                                
 ,Jean Longnon, Les Français d’outre-mer au moyen-âge. Paris: وجان لونیون في مؤلفھ الرائع 1

1929, p. 146. 
نذكر من بین الشھود . وثیقة بحالة سیئة للغایة: Avignon ،ms 4093, no 1مكتبة متحف كالفیھ، في أفینیون  2

 Guillaume Rainoard، كونستابل طرابلس؛ غلیوم رینوار Arnaud de Crestأرنو دو كریست : الموقعین علیھا
؛ ھوغ دو Pierre de Livière؛ بییر دو لیفییر Guillaume Embriacوابنھ، صاحبا طرطوس؛ غلیوم أمبریاك 

 Rogier de la؛ روجیھ القلیعة Bertrand de Melgueil؛ برتران دو میلغْوْي Hugues de Roussillonن روسیو
Colée ؛ غلیوم دوسيGuillaume Ducisثمة عقد آخر یتضمن ھبة مماثلة بنفس التاریخ، منشور . ، فیكونت طرابلس

 Archives de Malte :Delaville le Roulx, Cartulaire général de l’ordreاستنادًا إلى محفوظات مالطة 
des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, t. I, no 199. 

 .Du Cange, Les familles d’outre-mer, éd. par e. Rey, dans la coll: راجع حول تاریخ ھذه العائلة 3
des documents inédits sur l’histoire de France, p. 316;  -یات الفرنسیة في سوریة یمكن  حول االقطاع

 .E. Rey, les colonies franques de Syrie aux XIIe et XIIIe siècles. Paris, 1883; R: مراجعة
Dussaud, Topographie historique de la Syrie antique et médiévale, 1927 ; P. Deschamps 

dans l’illustration, , 1929 ; Jean Longnon, ibid. 
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، ومنذ ذلك التاريخ اختفى ذكره ١٢٣٢وتم إعالنه متمرداً وقتل عام . Ibelinsإبيلين 
، مؤسساً لصالة يومية ١٢٤٨يظهره العقد الذي ننشره، والمؤرخ في العام . يباًتقر

في مقر االسبتالية في طرابلس، مع موافقة زوجته ماري بورسيليه وابنه برتران 
  .الثالث

هكذا ففي هذه األرض األرض البعيدة التي كانت في القرنين الثاني عشر والثالث 
عار عائلة بورسيله يشع باسم واحدة من أشهر عشر تحت تأثير الفرنسيين، كان ش

إن ختم الرصاص الممهور به العقد السابق الذكر ). الفرنسية(عائالت منطقة آرل 
 يحمل على وجهه رسم الخنوص؛ كما أن ختم برتران، ابن ١٢٠٩والعائد للعام 

هوغ الجبيلي وماري بورسليه يحمل على وجهه نفس الرسم، بينما يحمل على قفاه 
، ١٢٧٤؛ وهذا الشعار المزدوج ذاته نجده على عقد أخير للعام ١ة بسبعة أشعةنجم

وإذا كانت . ٢وهو عبارة عن مبادلة بين بارتيليمي الجبيلي، ابن برتران، واالسبتالية
المتحدرين من أحد ) عائلة الجبيلي(نجمة السبعة أشعة تظهر كشعار ألصحاب جبيل 

، أول من امتلك الحصن، Guillaume Embriac ٣األشراف الجنويين، غليوم أمبرياك
" الخنوص"فإن أبناء وحفيد ماري بورسيليه احتفظوا على شارة نسبهم برسم 

“porcelet” كعالمة مميزة لعائلتهم، وهذا أمر مثير أن يحصل هذا االنتقال عبر ،
  .النساء لدى فرنسيي سورية

I  
  )١٢٠٩ ١ت( في سورية غليوم بورسيليه يهب إلى االسبتالية إقطاعته مالكومين

. ms. 4903, pièce no 3وثائق عائلة بورسيليه، مكتبة متحف كالفيه في أفينيون، 
  :أصلية ممهورة على شريط من القنب بختم من الرصاص عليه النقش اآلتي

خنوص يتجه إلى : على الوجه. S. GUILLERMI PORCELLET: على الوجهين
 .اليمين؛ على القفا برج

                                                
 . المنشور الحقًا٢لعقد رقم ا 1
، یتعلقان بالجدول الذي یمر أمام ٦ و٥مكتبة متحف كالفیھ، المرجع السابق، الرقم ). بالفرنسیة (١٢٧٤عقد بتاریخ أیار  2

 Dussaud, p. 85: ، في كونتیة طرابلسBehanninلعلھ بحنین  (Bafanieموضع باسم بافاني 
كان أبناء عائلة ). مذكور سابقًا (١١٥١ جانب أسماء بورسیلیھ في عقد العام ثمة شخص باسم غلیوم أمبریاك یظھر إلى 3

لنذكر دعیًا . أمبریاك أصحاب جبیل في القرن الثاني عشر؛ وعلیھ من المعقول االعتقاد بأن ھوغ الجبیلي كان من أنسابھم
 F. Benoit, L’interrogatoire de: من عائلة الجبیلي لعب دورًا ما في أفینیون، في ظل بنوا الثالث عشر

Margarit, dans les Mélanges d’archéologie et d’histoire, t. XXXIX, 1921-1922, P. 294, NO 
2. 
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II  
 الجبيلي بالتوافق مع زوجته ماري بورسيليه وابنهما Hueر هو نذ) ٣٣٦ص (

في مضافة فرسان االسبتالية في ) de Requiem(برتران قداساً يومياً لراحة الموتى 
  .١)١٢٤٨ شباط ١٤(طرابلس 

  ترمجة الوثيقة
 ليكن معلوماً لكل األحياء اليوم ولمن سيأتي بعدهم أني، أنا هوHue الجبيلي، ابن 

 Marieالجبيلي، بكامل وعيي، وبموافقة ورضا زوجتي ماري بورسيله برتران 

porcelete ًت قداساً يومياً لراحة الموتى اعتباراوابني برتران، قد وهبت وقدمت وثب 
من اليوم وعلى الدوام، لراحة نفسي ونفس والدي وكل أتباعنا الموتى؛ ويكون ذلك 

 ٥٠تكون أتعاب الكاهن بقيمة وينظم في مقر فرسان االسبتالية في طرابلس؛ و
 kasalالمقرر أن تؤخذ سنوياً من ريوع قريتي كازال بوتورافيش (بيزنتاً طرابلسياً 

Bothorafich بيزنت شهرياً ٤، ويتم دفعها إلى الكاهن شهرياً، ويكون ذلك بمعدل 
من قبل زوجتي ماري بورسيليه؛ وبعد وفاة ) .et IIII R( وأربع ")et IIII Kو "

المذكورة يقوم بتأمين األعباء المذكورة للكاهن ابني برتران، وورثته من زوجتي 
وألني أريد أن يبقى الكاهن مستقراً، فال . بعده على الدوام، كما هو معين أعاله

يحصل أي تغيير بعد وفاتي، إن حصل أن بعض الورثة لم يرغب بالتكفل بالكاهن 
كل الصالحية لالسبتالية بالحصول، لتأمين القداس كما هو مبين أعاله، فإني أعطي 

من ريوع اقطاعتي التي حصلت عليها منهم، على أتعاب الكاهن المذكور، وااللتزام 
بجعله يقيم القداس اإللهي يومياً وعلى الدوام في كنيسة االسبتالية في طرابلس، 
لراحة نفسي ونفس والدي وكل أتباعنا المتوفين، وأن تتعهد االسبتالية بعدم نقل 

لكاهن المذكور إلى أي مكان آخر، بل يبقى ليقيم يومياً وعلى الدوام في مقر ا
 من colesاالسبتالة في طرابلس القداس اإللهي؛ كما إني أقدم وأهب ثالث قلل 

                                                
وثیقة أصلیة، مختومة على شریط من الحریر األحمر واألصفر، بختمین من . ٤نفس مصدر الوثیقة األولى، الرقم  1

 ھوغ الجبیلي، مع شعار نجمة بسبعة أشعة؛ S. HUGONIS: DE: BIBLIOعلى وجھ الختم األول كتابة . الرصاص
 .Sعلى وجھ الختم الثاني كتابة .  ھوغ الجبیلي ورسم فارسHUGO. DE. BIBLIOعلى القفا كتابة 

BERTRAND DE GIBELET برتران الجبیلي مع شعار نجمة بسبعة أشعة؛ على القفا نفس الرموز مع خنوص 
porceletمتجھ إلى الیسار .  

فنعتذر سلفًا عن ذلك، ونأمل من المتمكنین . وقد تكون ترجمتنا لھا على بعض الركاكة. ه الوثیقة باللغة الفرنسیة القدیمةھذ
 ).المترجم(وحسبنا االجتھاد في توفیر ھذه المادة لقراء العربیة . من ھذه اللغة تصحیح اآلخطاء مشكورین
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الزيت سنوياً وعلى الدوام إلنارة المصباح، ليالً نهاراً، في كنيسة االسبتالية في 
 Kasal ١قريتي كازال بوتورافيشطرابلس، ويتم تأمين هذا الزيت من ريع 

Bothorafiche ؛ ومن أجل أن تكون هذه الهبة كما هو مبين في هذه الوثيقة ثابتة
  .ومستقرة على الدوام فإني أضمنها وأثبتها بختمها بختمي الرصاصي

 وأنا، برتران، ابن هوHue الجبيلي المذكور، من أجلي ومن أجل السيدة أمي، نثبت 
 مبين في وثيقتها، بكل رضا وبدون سوء نية وبكامل الثقة، ولذلك هذه الهبة كما هو

  .وضعت على هذه الهبة ختمي الرصاصي بجانب ختم سيدي
؛ فيليب إيستوماك Raimond de Maraclee ٢ريمون مرقية: ضامنو هذه الهبة

Phelippe Estomac ؛ ريمون ددهRaimond Dedde ؛ األخ جيروGiraud كاهن ،
، رئيس مقر االسبتالية Martin Sanche؛ األخ مارتن سانشه Crac ٣حصن األكراد

 Robert؛ األخ روبير لو هونغر Pierre Chavaneleفي طرابلس؛ األخ بيير شافانيل 

le Hongre ؛ األخ غليوم مارينGuillaume Marin ؛ سيمون أرسوف لو شوفالييه
Simon d’Arsouf le Chevalier ؛ توماس الناصريThomas de Nazareth ؛ بيير

Pierre١٢٤٨تم تحريره في اليوم الرابع عشر من شهر شباط سنة .  كاهني 
  .ميالدية

  Fernand Benoit فرنان بينوا
  
  
  
  
  
  

                                                
 R. Dussaud, Topographie: دوسو في. اتیج التي ذكرھا رال بد، بدون شك، من تعیین ھذه القریة في بوتور 1

historique de la Syrie antique et médiévale, p. 86. 
 ).R. Dussaud, p. 126(ھي الیوم خراب مرقیة، إقطاعة في كونتیة طرابلس  2
الساحل، أفضلھا ، ھي من بین الحصون التي بناھا الصلیبیون على Krach-des-Chevaliersقلعة حصن األكراد  3

وسقطت في . محفوظة حتى اآلن ومن اكثرھا صعوبة في بلوغھا، صارت ملك االسبتالیة منذ منتصف القرن الثاني عشر
 . بایدي قوات السلطان١٢٧١العام 



 ٤٠٠

  وثائق دير القديسة مرمي الالتينية -٣
  )أيب مسراء (١وإقامة رميون الصنجيلي يف جبل احلجاج

  ٢سؤال على سبيل المقدمة
ياتيان وردتا في وثائق تعود للمرحلة الصليبية؟ هل منطقتا شمعا وحي القطلبة القب

، ١٩٨٨موراني عام ) عفيف(في أطروحة الدكتوراه التي وضعها األب سيزار 
قرية ) القبيات(، يزعم األب المحترم أن أصل حي القطلبة ٢٠٠٦٣ونشرها عام 

، وكذلك أصل حي الغربية Bethsedionتعود أليام الصليبيين باسم بيتسيديون 
). شمعا (Bethsamaقرية أخرى تعود أليام الصليبيين وكانت باسم بيتساما ) تالقبيا(

وفي الزعم هذا يقول األب المحترم أنه يستكمل وجهة نظر الباحث الفرنسي الشهير 
فتأمل أيها القارئ . Jean Richardجان ريشار ) عهد الصليبيين(في الشرق الالتيني 

وضعين على نهر أبو علي، تحت قلعة الكريم كيف أن جان ريشار جعل هذين الم
على القول أنه يستكمل منطق جان ريشار " أبونا"، بينما يصر )طرابلس(أبي سمراء 

)continuant la logique de M. Jean Richard…, Cobiath sous…, p. 72; 

L’Architecture…, p. 113.(  
  ترجمة النص العائد إلى جان ريشار

-Saint ملك صقلية دير القديس فيليب في أجيرا  وهب١١٧٠في العام ) ٦٠٥ص (

Philippe d’Agira في أبرشية كاتان Catane إلى دير القديسة مريم الالتينية 
Sainte-Marie-Latineالبنديكتي المؤسس في القدس قبل الحملة الصليبية األولى  .

م منها؛ استقبل هذا الدير الصقلي رهبان القدس بعد استيالء المسلمين عليها وطرده
). دير القديسة مريم الالتينية(وحل من حينه محل الدير الرئيسي وتسمى باسمه 

                                                
 Jean Richard: “Le chartrier de Sainte-Marie-Latine et l’établissement de Raymond:  المرجع1

de Saint-Gilles à Mont-Pélerin”, Mélanges d’Histoire du Moyen Age, Louis Halphen, Puf, 
Paris, 1951, pp. 605-612. 

 .السؤال من وضع المترجم 2
3 L’Architecture Religieuse de Cobiath sous les Croisés, these pour un doctorat en histoire 

de l’art, preparée par Afif MOURANI sous la direction de M. Yves BRUAND, Université 
Le Mirail-Toulouse, 1988 .وصدرت ھذه األطروحة في كتاب بالفرنسیة :P. César MOURANI, 

Cobiath sous les croisés, Zgharta- Liban, 2006 .ویتم توزیع الكتاب من قبل اآلباء الكرملیین، الحازمیة.  
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 دير القديس فيليب أجيرا باسم دير ١٣٦٣وهكذا فقد ذكر البابا أوربان الخامس عام 
خُصصت له (بقي القديس فيليب شفيع البلدة . ١القديسة مريم الالتينية في القدس

، ولكن الدير بات يحمل اسم )له في االبتهاالت العامةكنيستان، ويتم التطواف بتمثا
وبات التماثل كامالً بحيث استمر ). دير القديسة مريم الالتينية(التينا -مارينا-سانتا

بطريرك القدس طويالً في تثبيت انتخاب رئيس دير أجيرا، تماماً كما في األيام التي 
 الطاعة الذي ما يزال نصه كان فيها رئيس الدير المقيم في سورية يقسم له قسم

  .٢محفوظاً
فقلما نعرف شيئاً : ولكن ال يبدو أن الرهبان البندكتيين نقلوا محفوظاتهم إلى صقلية

 Adrien IVعن ممتلكات ديرهم في سورية باستثناء براءة من البابا أدريان الرابع 
ر وعلى أي حال، بقي من محفوظات دي. Benoît XI ٣وأخرى من بنوا الحادي عشر

وثيقة منذ القرن الثاني عشر فيها ثالثة عقود ) ٦٠٦ص  (٤القديسة مريم الالتينية
هذه الوثيقة المختومة بختم من الرصاص تم . تعود إلى كونتات طرابلس األول

 comte Ponsفي ذلك التاريخ وقع الكونت بونز : ١١١٦وضعها بالتأكيد في العام 
 على بناء كان ريمون الصنجيلي مع الدير اتفاقاً يحصل بموجبه هذا الدير

Raymond de Saint-Gilles جد الكونت بونز، وهبه إلى دير القديسة مريم ،
الالتينية، مقابل دفع ريع سنوي إلى بونز؛ وثبت في نفس الوقت هبة سلفه وهبات 

وعمل على أن يتم في رأس هذا العقد تدوين نص هبة ريمون الصنجيلي؛ . أتباعه
 األولى التي حصل عليها هذه الدير ١١٠٣المؤرخة بتاريخ العام وكانت هذه الهبة 

                                                
 Dubrulle, les registres d’Urbain V, no 135, dans Bibl. des: ة فيالمذكور(انطلقنا من ھذه الواقعة  1

Écles fr. d’Athènes et de Rome  (في بحثنا :J. Richard, Nouveaux documents des archives 
italiennes concernant l’Orient latin, dans Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions, 

1948, p. 258-265. . أجیرا الیوم مدینة صغیرة في مقاطعة إیناEnna. 
 ,Recueil des historiens des Croisades, Lois, II, p. 536. (E. de Rozière: نص القسم موجود في 2

Cartulaire de l’église du Saint-Sépulcre de Jérusalem, Paris, 1849, p. 1-2). 
 ,P. Sinopoli di Giunta, La badia regia di S. Maria Latina, Acireale, 1911, in-12نشر البراءتین  3

p. 107 et 121 . نص البراءة األولى معروف استنادًا إلى مخطوطة من بالیرمPalermeنشرھا  :Reinhold 
Röhricht (Neues Archiv., XIV, p. 202)؛ راجع أیضًا :Röhricht, Regesta regni hierosolymitani, 

Innsbrück, 1893, in 8o, no 331. 
 Tabulario di S. Maria Latina di Agira, dans archivio storico(إن جردة الوثائق التي نشرھا سینوبولي  4

per la Sicilia orientale, XXI, 1926 (ولقد استأنف وضع ھذه الجردة كلیًا االستاذ جیوشینو غریكو . ناقصة للغایة
Gioachino Grecoذي أخذ على عاتقھ نشر الوثائق القدیمة من ھذه المحفوظات؛ نحن ندین لھذا العالمة  من أجیرا وال

الذي تفضل بتزویدنا بنسخھ وسھل عملنا باعتراف عمیق بالجمیل، كما نشكر أیضًا الجلیل بنیامین غیودیتشھ 
Benjamino Giudiceالذي ساھم كثیرًا بإرشادنا في بحثنا . 
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، وأخيراً، عمل الرهبان، مستفيدين بالتأكيد من الفراغ .المقدسي في كونتية طرابلس
، على ) طوال٤٢,٢ً سنتم عرضاً، و٣٩,٨وهي بقياس (الكائن في أسفل الورقة 

، ويعين ١١١٦لعام تدوين عقد آخر لبونز، غير مؤرخ، ولكنه أسبق بقليل على ا
وهبها ريمون إلى الدير؛ إن محفوظات الشرق ) casalكازال (حدود مزرعة 

  .divisiones" بيان الحدود"الالتيني فيها الكثير من الوثائق الشبيهة المسماة في حينه 
إن هذه العقود العائدة لدير القديسة مريم الالتينية تساعدنا في التعرف بشكل أفضل 

لس التي كانت تستدعي إعجاب الرحالة بخصوبتها وكثافتها على ضواحي طراب
إن هذه المزرعة أو القرية التي كان الدير يمتلكها غير معروفة لنا إالّ . السكانية

وهي غير واردة في براءة البابا  (Supra pontem ١باسمها الالتيني سوبرا بونتم
. ، موضعتها شرقي طرابلسها"بيان حدود"؛ بيد أنه يمكننا بفضل دقة )أدريان الرابع

، بين هذه الطريق بالذات، ٢، فوق طريق عرقة"بيان الحدود"فهي تقع، استناداً إلى 
، وأرض عائدة ٣، وطريق علما)لجهة الشرق (Guilhem Fabreوأرض وليم فابر 

 وبساتين الزيتون فيها، ومزرعة بيير Mont-Thabor) مون طابور(لجبل الطابور 
ثمة عقدان آخران، . ، وواد ينحدر نحو طريق عرقةPierre Domengeدومنج 

في .  يسمحان باستكمال هذه المعطيات٤ممنوحان إلى جبل الطابور وإلى االسبتالية
بيتساموم ) كازال(عين الكونت ريمون الثاني حدود مزرعة ١١٣٩العام 

Bethsamum كازال( العائدة إلى جبل الطابور، فكانت تحدها من الشمال مزرعة (
قديمة تفصلها عن ) ٦٠٧ص (، ومن الشرق طريق Mons Cuculون كوكول م

، ومن الجنوب طريق أخرى تفصلها عن بيتيليون Botsoflamبوتسوفالم 
                                                

 .)المترجم(فوق الجسر : معناه 1
إلى عرقة، وھي الیوم مدینة داثرة تقریبًا ) أبي سمراء(ال شك بأنھا الطریق القدیمة المؤدیة من طرابلس وجبل الحجاج  2
)R. Dussaud, Topogr. Hist. de la Syrie antique et médiévale, Paris, 1927, in-80, p. 80-84 .(

 Institut من وضع المعھد الجغرافي الوطني ٥٠٠٠٠\١ھذه الطریق موجودة على خریطة ممتازة للشرق بمقیاس 
géographique national) في سلسلة من مواضع متقطعة ھنا وھناك، وتتبع ) أوراق طرابلس، حلبا، الحمیدیة
 ,E. Reyراجع :  عند رحالة العصور الوسطى Mons Leopardorumالمعروف باسم(المنحدرات األولى لجبل تربل 

Les Colonies franques de Syrie aux XIIe et XIIIe siècles, Paris, 1883, in 8o, p. 370 ( ال ساحل
، Bebnine، ببنین Berrhoié، برھویھ Nabi Youcha، النبي یوشع Deir Amarومن معالمھا دیر عمار . البحر

  ).ن نواقصھااعتمدنا ھنا األسماء الواردة مترجمة في الخریطة المذكورة على الرغم م(قبل بلوغھا جوار عرقة 
 . كلم من البحر٤ كلم منھا، و٥ما تزال علما قائمة بنفس االسم شرقي طرابلس على مسافة  3
 ;Delaville Le Roulx, Cartulaire général de l’ordre des Hospitaliers, II, p. 902 et 904: راجع 4

I, p. 76. 
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Bethelyon أرض ال بد أنها (، ومن الغرب أخيراً أرض دير القديسة مريم الالتينية
اخمة لجهة سوبرا بونتيم، ألن هذه األخيرة هي على األرجح مت) كازال(مزرعة 

، نحصل على تخوم مزرعة ١١٢٧وفي العام ). الجنوب ألمالك جبل الطابور
 Bethsedion، مجدليا الراهنة، في بيتساموم وبيتسيديون Mideliaميسديليا ) كازال(
 fleuve qui" "النهر الجاري في جبل الحجاج"، وعند )التي تم تعيينها في بيتيليون(

coule à Mont-Pèlerin) "و علي نهر أبle Nahr Abou Ali( وحدود أرداكيوم ،
Ardacium)  أردهArdéوقرية سرافتيني )  اليومCeraphtenie العائدة إلى كنيسة 
 اسمها في الهضبة القائمة مباشرة شرقي Rey التي وجد راي Bethléemبيت لحم 
  .طرابلس

هر أبو ن"وعليه فإن مجدليا وبيتسموم وسوبرا بونتم تشكل نوعاً من سلسلة تربط 
كما تقع إلى الشرق من هذه المزارع . بطريق عرقة، وتقع شرقيها علما وأرده" علي

الطريق من " (طريق علما"الثالث أيضاً مون كوكول وبوتسوفالم، وربما إلى ما بعد 
، بينما كانت بيتيليون وسرافتيني ومزرعة بيير دومنج واقعة )علما إلى دير عمار؟

 تقع في مثلث مساحته - وربما غيرها أيضاً-ثمانيهذه المزارع ال. إلى الغرب
، هناك حيث الخريطة الحالية للبنان ال تحتوي على غير بستان ٢ كلم٢٠حوالي 

. زيتون واسع، وعلى هضبة متصلة بقمة جبل تربل تبدو أربع قرى على األكثر
في وإننا نبحث عبثاً عن الغابات التي كان يمتلكها في القرن الثالث عشر الداوية 

نستخلص من هذه الوثائق صورة لمنطقة كانت في مطلع القرن . ١مون كوكول

                                                
أكمة تقع جنوب "مون كوكول . كانت مقبولة حتى اآلنعلینا بالتالي التخلي عن بعض عملیات تعیین المواضع التي  1

: راجع( أبو حلقة Lammensالتي اعتبرھا المنس ) Rey, ouvr. Cite, p. 370" (شرق طرابلس على الساحل
Topogr. Hist., p. 87 :( فال شيء في النصوص التي تأتي على ذكر ھذا الموضع یسمح بمثل ھذا التحدید)Mas-

Latrie, Hist. de l’île de Chypre, III, p. 666; Gestes des Chiprois, dans R. H. C., Doc. Arm., 
II, p. 782 .(– ال یمكن أن تكون بیتلیون ھي برحلیون Berhalioun كلم جنوبي طرابلس، بینما ٢٠ على مسافة 

 Bethsama وھي بیتساما  ال یمكن أن تكون بیتساموم،–. مجدلیا المتاخمة لھا لیست على غیر كلمترین من ھذه المدینة
 .Delaville Le Roulx, ouvr. Cite, II, p: ١١٦٣التي كانت موضع مكاراة في العام  (Bethamumأو بیتاموم 

المجاورة ) كازال(، ألن ھذا الموضع یقع جنوب غرب نھر أبو علي، بینما كل المزارع Bsarma، ھي بصرما )904
ن جھة أخرى إذا كانت بیتساموم ھي بصرما، لكان علینا أن نعثر في ذكر إلى بیتساموم تقع جنوب غرب ھذا النھر؛ وم

 ,Dussaud(بموضعتھا بكل یقین " بیان حدود"التي یسمح ) Haabe ’aba(عابا ) كازال(تخومھا على مزرعة 
Topogr. Hist., p. 86 .( لقد عین رايRey) p. 365 et 369 ( موضع میسدیلیا)وسرافتیني بطریقة ) مجدلیا

 ).Dussaud, p. 85(برھا دوسو مرضیة اعت
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الثاني عشر مأهولة أكثر مما هي عليه اليوم، مع هضاب تغطيها الغابات ومزارع 
  .الخرنوب والكروم والزيتون، ما يشهد على ازدهار كبير

بإقامة إن نفس عقود أجيرا هذه تتيح الفرصة لمعرفة أفضل بالظروف التي أحاطت 
ففيها نرى أن . أبناء منطقة بروفنس، أتباع ريمون الصنجيلي، على الساحل اللبناني

، في لحظة وصوله إلى طرطوس Pierre Olivierريمون يعد المدعو بيير أوليفييه 
ببناء كنيسة في طرابلس ) ١١٠٢شباط (بالذات، بعد مغامرته في آسيا الصغرى 

وهكذا فإن ريمون قد صمم، منذ مطلع العام . يةتعود إلى دير القديسة مريم الالتين
، بأن يجعل من طرابلس عاصمته، قبل أن يرسخ سيطرته على منطقة ١١٠٢

طرابلس ) ٦٠٨ص ( تبين تباهيه مسبقاً بلقب كونت ١١٠٣فوثيقة . طرطوس
comes Tripolitanus إلى جانب لقب كونت تولوز comes Tholosanus بينما يبدو ،
بخالف مملكة القدس أو . ١، بلقب غير محدد١١٠٩فه، حتى العام أنه اكتفى هو وخل

بنظر مؤسسها عندما شرع في " كونتية طرابلس"إمارة أنطاكية، هكذا ارتسمت 
  .٢االستيالء عليها

قلعة أبي  (château de Mont-Pèlerin، تم بناء حصن جبل الحجاج ١١٠٣في العام 
دم راهب من دير القديسة مريم وهناك تق. بغية محاصرة مدينة طرابلس) سمراء

سرعان ما وهب ريمون لهذا الدير الموضع الالزم : الالتينية ليذكّر الكونت بوعده
  .لبناء كنيسة تحت الحصن، مع مطحنة وحقل وقرية في الجوار

لم يكن ذلك أمراً فريداً من نوعه، لقد أكثر كونت تولوز، طيلة السنوات األولى، 
-Saintائس الغرب، مثل كنيسة سان فيكتور في مرسيليا هبات لكن. الهبات للكنائس

Victor de Marseilleأو كنيسة سان روف ٣ التي تلقت وعداً بامتالك نصف جبيل ،
 التي يبدو أنها حصلت منه على كنيسة Saint-Ruf de Valenceفي فاالنس 

قد ل: ولكنائس الشرق أيضاً. ٤ مع وعد بكنيسة في طرابلس نفسهاArtucieأرطوسية 
                                                

 Le Comté de: ثمة مجال بتعدیل بھذا االتجاه لزعمنا الذي تقدمنا بھ، استنادًا للوثائق التي كانت بتصرفنا في مؤلفنا 1
Tripoli sous la dynastie toulousaine, Paris, Geuthner, 1945, p. 17 (Bibl. Arch. Et Hist., t. 

XXXIX) .الصنجیلي(كونت سان جیل : "١١٠٣حظة أن ریمون یقدم نفسھ في وثیقة تجدر المال (Comte de 
Saint-Gilles كونت تولوز ،de Toulouse كونت طرابلس ،de Tripoli. 

 .المدینة الرئیسیة لممتلكاتھم" la Chamelle"من المقرر عادة أن كونتات طرابلس األول رغبوا بأن تكون حمص  2
3 Röhricht, Regesta, no 36 (16 janvier 1103) 
 ecclesiam sancti“ (١١٢٣ھبة سان روف غیر معروفة إّال من خالل وثائق تثبیتھا الحقًا، وأولھا یعود إلى العام  4

Jacobi de Tripoli cum suffraganea ecclesia de Artucie”: UL. Chevalier, Collect. De cartul. 
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حمل ريمون الصليب من أجل تحرير أماكن العبادة القديمة التي يقصدها الحجاج، 
وعليه لم يكن بوسعه غير تشجيع هذه األماكن التي يكرمها . وجعل ذلك متاحاً

كنيسة بيت لحم، كنيسة القيامة مع : الحجاج أو المخصصة لتسهيل تحقيق أمنيتهم
 l’Hôpitalم الالتينية، مضافة القديس يوحنا دير القديسة مري(المؤسسات التابعة لها 

de Saint-Jean .( قطعة أرض تحت جبل ١١٠٣ولهذا تلقى االسبتالية منذ العام 
مجدليا ) كازال(الحجاج لبناء كنيسة، وفي حينه على األرجح تلقوا أيضاً مزرعة 

تالية في التي سبق لنا الكالم فيها، والتي كانت في عداد الهبة األولية لفرسان االسب
لقد وهبها . ال شك بأن كنيسة القيامة كانت أول من حصل على هبة. ١جبل الحجاج

كان موجوداً في بلدة مسلمة حل مكانها حصن جبل (ريمون مسجداً كان قائماً مسبقاً 
، ووهبها في جبل لبنان كنيسة مار جرجس التي ال نعرف موضعها، والتي )الحجاج

ولقد عمل الراهب الذي حصل على هذه الهبة . ها بعدربما لم يكن الفرنجة قد احتلو
أما في جبل .٢نفسها) ٦٠٩ص (على الحصول على وعد بكنيسة في طرابلس 

الطابور، فلم تكن كنيسة الجليل الكبرى قد امتلكت أي شيء في منطقة طرابلس في 
؛ ولكنها كانت تمتلك بيتساموم وعقارات في طرابلس قبل العام ١١٠٣تموز 
وليس من . ١١٢٧٤خيراً حصل رهبان بيت لحم على سرفتيني قبل العام أ. ١١٣٩٣

المستبعد أن تكون هاتان الكنيستان المكرمتان جداً قبل الحروب الصليبية قد حصلتا 
  .على هبات في كونتية طرابلس في أيام ريمون الصنجيلي

 -هكذا نرى كونت تولوز يهب الكثير من المؤسسات الدينية في األرض المقدسة
.  أمالكاً مقتطعة من األقاليم الصغيرة التي استولى عليها-وفي بالد منشأه أيضاً

إن حصة دير القديسة مريم الالتينية، وهي : تمتاز كل هذه األمالك بأمر ما مشترك
                                                                                                                        

Dauphinois, IX, 1, p. 23 et 32( ال شك أن أرطوسي . ولكننا نظن أن الھبة تعود إلى أیام ریمون الصنجیلي؛
Artucie ھي أرطوسیة Orthosias ھذه المدینة األسقفیة التي جعلھا الالتین تابعة ألبرشیة طرابلس ،)Dussaud, 

ouvr. Cite, p. 78-80 .( وسیرًا على خطى راي)Rey, p. 361 ( صار ُتسمى عادة أرتیزيArtésieمن شأنھ ؛ ما 
 ).Artahأرتاح (خلق التباس مع موضع بنفس االسم بالقرب من أنطاكیة 

 Delaville Le Roulx, I, p. 76: ، و١راجع وثیقتنا الملحقة رقم  1
2 Regesta, no 48; Lois, II, p. 480-482.. أضاف غلیوم جوردان Guillaume Jourdain إلى ھذه الھبة، عام 

) كازال( ثالث مزارع ١١١٠، وعام Bertrandبرتراند ) كازال( ومزرعة Buiora بویورا) كازال( مزرعة ١١٠٦
، في )Beïn-en-Nahrain) Abdin, Habela, Benharan وبین النھرین Billa وبال Abdineتتعین في عبدین 

 .وادي قادیشا وغربیھا، غیر بعید عن أھدن
 Delaville Le Roulx, II, p. 827, 902, 904: ، و٣استنادًا إلى وثیقتنا الملحقة رقم  3
4 Delaville Le Roulx, I, p. 76 et suiv. 
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عبارة عن موضع لبناء كنيسة، وأراض زراعية في اسفل حصن الكونت، 
السبتالية الكائنة تحت حصن جبل في الجبل، تشبه كثيراً حصة ا) كازال(ومزرعتها 

الحجاج ومالصقة لها، أو أيضاً حصة كنيسة القيامة التي هي أهم من باقي 
لم يكن أي واحد من هذه األديرة المحررة للتو من نير المسلمين على . الحصص

ولم يكن بالتالي دافع ريمون في هباته هذه الطمع بمردود مالي : شيء من الغنى
). ما كانت عليه الحال بالنسبة إلى سان فيكتور في مرسيلياربما بعكس (محتمل 

بيد أنه تجدر المالحظة أن أياً . كانت تقواه، بال ريب، دافعه األساسي في هباته هذه
لن تصبح الهبة فعلية إالّ بعد بناء الكنيسة : من هذه الهبات لم تكن خالية من الشروط

بليغة المعنى بهذا الخصوص، ولكن  نصوص دير القديسة مريم الالتينية -وتكريسها
  .١النصوص المتعلقة بكنيسة القيامة وباالسبتالية تثبت ذلك أيضاً

  ٢الوثائق
وهب ريمون الصنجيلي إلى دير القديسة مريم الالتينية، ): ١١٠٣(الوثيقة األولى، 

ص (كما كان قد وعد بيير أوليفييه لدى وصوله إلى طرطوس، موضعاً تحت 
جاج الجديد، من موقع كنيسة االسبتالية حتى الجسر، لبناء حصن جبل الح) ٦١٠

كنيسة هناك، ومنح هذه الكنيسة األرض الممتدة من هناك حتى أقرب مطحنة، بما 
في ذلك المطحنة المذكورة والحقل القائمة عليه، وكذلك قطعة أرض من سكتين 

عها؛ وهو سوبرا بونتم مع تواب) كازال(كائنة في أقرب موضع للكنيسة، ومزرعة 
 .يثبت كل المكتسبات التي يقدمها الكهنة

الحاشية رقم واحد التابعة للوثيقة األولى، وهي تتعلق بالمطحنة الوارد ذكرها في 
هل هي مطحنة النتاج الطحين، أم هي باألحرى معصرة لقصب السكر؟ فهي : العقد

  .macchera (massaria?): موصوفة، في براءة أدريان الرابع، بعبارة
ريشارد من :  التابعة للوثيقة األولى، وهي تتعلق بالموقعين عليها٢الحاشية رقم 

 هو بدون شك رئيس دير سان فيكتور الذي كان في Richard de Marseilleمرسيليا 
                                                

1 "Ad dedicationem ecclesie Sancti Sepulchri que est in Monte Peregrino :" وارد في عقد غلیوم
حت ، وكذلك تصبح مجدلیا ملك االسبتالیة یوم تكریس كنیسة االسبتالیة ت١١٠٦ عام Guillaume-Jourdainجوردان 

 ).Delaville Le Roulx, I, p. 76(جبل الحجاج 
واكتفینا بترجة مقدمة كل من ھذه . لم نتمكن من ترجمة نصوص العقود الموضوعة بالالتینیة لجھلنا بھذه اللغة 2

وأضفنا إلیھا ترجمة بعض الحواشي التي وجدناھا مفیدة، وھي من وضع . النصوص، كما وضعھا المؤلف جان ریشار
 ).المترجم. (ھالمؤلف نفس
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إيكار من أرل ). Röhricht, Regesta, no 38 (١١٠٣ ٢ ك١٦جبل الحجاج في 
Aicard d’Arles ١١٠٦ والعام ١١٠٣ مذكور في العام) ibid, nos 38, 44, 48 .(

 بجانب الكونت ريمون ١١٠٣ المذكور منذ العام Guillelmus Hugoغليوم هوغو 
حصن  (Crat صاحب كرات Guillaumeغليوم ) ٦١١ص (هو على األرجح 

، وابنه يدعى برتراندوس هوغو ١١٤٤حتى العام ) Crac des Chevaliersاألكراد 
Bertrandus Hugoغليوم أرفيي . ١١٥١عام ؛ اختفى بعد الGuilhem Arvei)  أصله

) Teulet, Layettes du Trésor des Chartes, I, 103 et 179: ؟ راجعNîmesمن نيم 
 مزارع لقصب ١١١٦؛ كانت زوجته تملك عام ١١٠٥يظهر هو نفسه أيضاً عام 

؛ ثمة شخص بنفس االسم مذكور عام )راجع أدناه(السكر بالقرب من جبل الحجاج 
١١٦٣) Regesta, nos 44, 389 .( ال بد أن ريبوRibod هو الذي وهب قبل العام 
 .El Majdel: cf. J (Helmedelالمجدل ) كازال( إلى كنيسة القيامة مزرعة ١١٤٣

Richard, Questions de topographie tripolitaine, dans Journal Asiatique, 
1948, p. 54, n. 1; Regesta, no 218 .(الكونستابل غليوم بير راجع حول Guilhem 

Peyreمؤلفنا  :Comté de Tripoli, p. 49 . بونز دو فوسPons de Fos مذكور من 
أما غليوم أريول ). Regesta, nos 44, 211 (١١٣٢ حتى العام ١١٠٥العام 

Guilhem Ariols وكارافيلوس Caravellus وبرتران أرفيي Bertrand Arvei 
فهم غير ) ?Raymond de Cornelio) Cornell-de-Conflentوريمون دو كونيليو 

 ١١٤٥ وارد عام Guilhem Cornelioneبيد أن ثمة غليوم كونيليون : معروفين لدينا
  ).Regesta, no 236(بين أتباع كونت طرابلس 

بما أن ريمون الصنجيلي كان قد وهب إلى دير القديسة ): ١١١٦(الوثيقة الثانية، 
 بالقرب من طرابلس، فقد ثبت الكونت bafumaria ١ بافوماريامريم الالتينية مسجداً

 بيزانت يتم ٢٠ هذه الهبة، لكنه وهبها مقابل إيراد طول العمر قيمته Ponsبونز 
 جرة ٢٠كما أنه وهب أيضاً ريعاً سنوياً من . تسديدها كل سنة يتم فيها تشغيلها

، وأقر Guilhem Fabreر زيت متوجبة على القرية التي حصل عليها منه غليوم فاب
) كازال( من مزرعة Pierre Puylaurensهبة من خمس جرار، قدمها بيير بويلوران 

                                                
 عادة المسجد، بید أن بنود العقد تبدو واجبة التطبیق بصعوبة بالغة على معصرة bafumariaتعني كلمة بافوماریا  1
"mahomerie ."ألیس علینا اعتبار أن كاتب العقد اعتمد ھذه الكلمة لیشیر إلى معصرة قصب السكر التي سبق ذكرھا؟ 
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 من arpent ١، وهبة من ثالثة فدادين)راجع المقطع اآلتي أدناه (Dairasكيراس 
أرض مزروعة بقصب السكر، تحت جبل الحجاج، قدمتها زوجة غليوم أرفيي 

Guilhem Arvei.  
راجع حول الكونستابل روجيه :  التابعة لهذه الوثيقة الثانية٢الحاشية رقم 

connétable Rogerمؤلفنا  :Comté de Tripoli, p. 49 . كان بيير دو بويلوران
، Gibelacarواحداً من أبرز أتباع الكونت؛ وكان بال شك صاحب جبل عكار 

داريا  (Deria، التي هي ديريا Dairas وديراس Mons Cuculويمتلك مون كوكول 
Darayaعلى نهر أبو علي؟ راجع  :Regesta, no 218 .(راجع حول هذه العائلة :

Comté de Tripoli, p. 75-77...  
مزرعة " بيان حدود"فيها ): ١١٣٧-١١١٦(بدون تاريخ (الوثيقة الثالثة ) ٦١٢ص (
  .سوبرا بونتم) كازال(
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                
 قدم طوًال ٢٠٠كانت مستعملة قدیمًا في فرنسا وكانت تعادل تقریبًا حوالي ) ليوالمساحة بالتا(وحدة قیاس الطول  1
 ).المترجم(
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  ١مسائل يف طوبوغرافيا طرابلس - ٤
  Jean Richard جان ريشار

في دراستنا حول كونتية طرابلس، رسمنا تطور هذه الدولة الفرنجية ) ٥٣ص (
، من كونها بداية زحفاً مستمراً في عمق بالد اإلسالم لتنهتي كمجرد ممر )الفرنسية(

انطبع هذا االتجاه في تطور أمالك . ساحلي بال مشاريع توسعية في الداخل
  .٢د هذا الساحل اللبنانياالسبتالية الذين أصبحوا حراس حدو

ثمة إيضاحات لحقت بهذه الدراسة بفعل مراجعة البعض من المسائل الطوبوغرافيا 
فإثر كوارث العام . التي تشكل واحدة من أكبر صعوبات تاريخ الحروب الصليبية

والمواقع المجاورة إلى ) بعرين (Montferrand حيث أدى سقوط مونفران ١١٣٧
تنازل ) حيث شكل زنكي خصوصاً تهديداً كبيراً(الشمال انكشاف الكونتية لجهة 

 إلى االسبتالية عن الحصون التي تشكل ١١٤٤ريمون الثاني في العام ) الكونت(
ولكنه احتفظ بالحصون التي قد تسمح يوماً باالستيالء . دفاعاً عن ممر النهر الكبير

، Eixserc تم بيع حصن السرخ ١١٦٣على حمص وحماة؛ وفي العام ) ٥٤ص (
، إلى هذه الرهبنة Maracléeهذا الموضع المتقدم التابع لسنيورية طرطوس ومرقية 

وفي العام . ٣، هذا الشعب المؤدي نزوالً نحو حماةval de Luchenمع وادي لوكن 
                                                

 ,Jean Richard: “Questions de Topographie Tripolitaine”, Journal Asiatique, 1948: المرجع 1
pp. 53-59. 

 .J. Richard, Le Comté de Tripoli sous la dynastie Tolousaine. Paris, Geuthner, 1945: راجع 2
 التي سّرعت خالل الحوادث إنجاز خریطة المشرق الممتازة -لقد حالت الظروف دون شعبة الجغرافیا في الجیش 3

.  وإكمال صفحات برج صافیتا وقلعة الحصن، وھذا ما ما یزید من صعوبة تعیین موضع السرخ-١/٥٠٠٠٠بمقیاس 
 اللذین أقطعھما زنكي إلى أونور Lakma والكما Hisn al-Sharqiنحن میالون إلى اعتبار قلعتي حصن الشرقي 

Unur بأنھما السرخ ١١٣٩ عام Eixserc (le Sarc) وحصن الكامل le Camel واللذین استولى علیھما الفرنجة ،
 ، یقع باألحرى كما ُیعلمنا السید بول دیشانHisn Suleimanإن حصن الكامل الذي عّیناه في حصن سلیمان . مؤقتًا

Paul Deschamps في الكیمة Kaïmé شمالي حصن األكراد ،Crat . تفیدنا بأن من ١١٨٠ثمة معلومة تعود للعام 
 Dussaud تعرف علیھا السید دوسو –Erbenambre وإربنمبر Marmonizeتوابع حصن الكامل مواضع مارمونیز 

)Topogr. hist. de la Syrie, p. 96(- ولیبیزار Lebeizarتعیینھا في بیت زھرا ، التي نقترح Beit Zahra 
والكامل ) Lakmaالكما  (El-Lakmaبید أن ھویة الالكما . جمیعھا بالقرب من الكیمة: El-Ayounجنوبي العیون 

Camel١١٤٣استنادًا إلى نص اتفاق یعود إلى العام .  غیر مقبولة على العموم (Delaville Le Roulx, Cartulaire 
général de l’Ordre de l’Hôpital, II, p. 602) نضع السرخ Eixserc شرقي القلیعة Colée وربما في ،

. ؛ ولكن السید دیشان یفضل وضعھ إلى الشمال الشرقي من حصن األكرادHisn Suleimanموضع حصن سلیمان 
ور في المذك" toron de Lucanتل لوكان "ھل ُیمكن مقاربة ". تبعیة حصن السرخ وحصن القلیعة"یتناول االتفاق 

 المبادلة مقابل السرخ Nubia؟ ألیست قریة نوبیا ١١٦٣في العام " val de Luchenوادي لوكن "االتفاق مع 
Eixserc ھي قریة عنابیة ١١٦٣ عام Aannabiyé كلم جنوب شرقي طرطوس؟ كما أن قریة كافاریك ٥ على مسافة 

Kafarique أرمیسند دو كاستلنو ١١٥١، التي تنازلت عنھا عام Armesende de Castelnau مع منازل في ،



 ٤١٠

 فقط فتح كونتات طرابلس طريق حمص أمام االسبتالية بالتنازل عن قلعة ١١٨٠
 كل اإلقليم التابع لها والواقع جنوبي هذه  بالتنازل عن١١٨١، وعام Tubanطوبان 

 والجبال حيث يقوم Boquéeالقليعة والمحدود شرقاً بنهر العاصي وغرباً بالبقيعة 
إلى ممبوعا ) ٥٥ص (، ومن هناك تصل الحدود Melechin ١حصن مليشين

Memboa)  هضبة الممبوعاEl-Membouha الراهنة غربي رأس بعلبك في آخر 
احتفظ الكونت بالسنيورية المشتركة للنهر : هناك إلى العاصيومن ) تالل لبنان

وذلك، ألن الكونت ريمون الثالث مع تخليه عن كل الضفة الغربية للعاصي . بذاته
األعلى فإنه كان يأمل بأن يحتفظ بغزو حمص وبالد ما بعد العاصي؛ ولكنه وجد 

ق االنتفاع، وهذا ما ، مقابل ح١١٨٤نفسه مضطراً بالتنازل عن ذلك لالسبتالية عام 
هكذا شكل العاصي حدود الكونتية في البقاع في نهاية . ١١٨٦٢تراجع عنه عام 

 عندما وهب الكونت ريمون الثاني حق ١١٤٤القرن الثاني عشر، كما حصل عام 
  .الصيد في بحيرة حمص

، وبالتالي Ba’ishta في موضع بعيشتا Bechestinكنّا قد اقترحنا تعيين بشيستين 
-Sainte“" سانت مونتانيى"ن سنيورية البترون في موضع سنيورية تعيي

Montagne” . وفي الحقيقة، تلمح النصوص إلى المدعو روالنRolandروستين " و
 Vivarais، من عائلة من فيفاريه Rostaing de Sainte-Montant" مونتان-دو سانت

ى التعيين الذي معروفة منذ القرن الحادي عشر، وبالتالي ثمة مجال للعودة إل
وفي . Bkeftin هي بكفتين Bechestin في جعل بشيستين Reyاقترحه راي 

روستانيوس دو غوت  (Rostaing d’Agoutالبترون، ال شك أن بنت روستين داغو 
Rostagnus de Goth كانت الزوجة األولى للسيد غليوم ) ١١٣٢ المذكور عام

                                                                                                                        
 المجاورة لجبل عكار Helmedelأما ھیلمیدل .  كلم شمالي صافیتا٤، على Kfarrikhaصافیتا تتماثل بقریة كفریخا 

Gibelacar فھي المجدل El-Majdel شمالي شرقي عكار العتیقة Akkar el-Atiq. 
 Ouadi el-Meis، خربة تحكم ممر وادي المیس Jabal Melah في جبل المالح Qalat el-Bordjقلعة البرج  1

 على وادي مالك Qalat el-Hosn نحو سھل حمص، ولیس باألحرى قلعة الحصن Boquéeالصاعد من من البقیعة 
Ouadi Malakeبالقرب من سیر الضنیة .- Röhricht, Regesta Regni Hierosolymitani, no 603 

(Delaville Le Roulx, I, p. 406) et Raybaud, Inventaire des Chartes de Syrie, éd. Delaville Le 
Roulx, no 134.- إن البحث عن ملیشین وممبوعا في منطقة حماة یذھب بكونتیة طرابلس مسافة أبعد من الممكن نحو 

 .الشمال الشرقي
2 Röhricht, no 637 ; Raybaud, no 157. . المقصود فعًال حمص، ال الكاملCamelدمنا بھ سابقًا ، كما تق

 .مخطئین
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ووالدة تلك التي نقلت ) ١١٧٤عام المشهود  (Guillaume Dorel ou d’Aurelدوريل 
  .Pisan Plébain ١ هذه السنيورية إلى بيزان باليبين١١٨٠حوالي العام 

 Raymond، هو ريمون داغو Lignagesكان أول صاحب للبترون، كما يؤكد مؤلف 

d’Agout أو باألحرى جوفروا داغو Geoffroy d’Agout ١١١٥ المذكور عام 
 Puy duن غربي موضع بوي دو كونستابل كمالك للحصن الذي يجب أن يكو

Connétable)  الهريEl-Héry ( على) منحدرات رأس شكا ) ٥٦صRas Chaqqa 
، في موضع برج وصفه ألبير ديكس )cap Théouprosoponرأس تيوبروزوبون (

Albert d’Aix والذي حّل مكان قليعة دمرها بومباي ١٠٩٩ عام Pompée في 
 Qal‘at el-Mseilhaال بد أن قلعة المسيلحة ): صاللصو(حملته على القراصنة 

إن مثل هذا التعيين يسمح . ٢تحتل موضعاً قريباً من هذا المكان اإلستراتيجي الرائع
بأنها سنيورية " لألرض الواقعة بين حصن جوفروا داغو والقلمون"بموضعة أكيدة 

ميدينيس  وبونز Guilhem Rostaing التي لعل كان غليوم روستين Nephinأنفة 
Pons Medenesزوج بنته أداليه - غليوم-وال شك ان أحدهما.  أول مالكيها 

Adalais)  المدعوة سانشSanche في مؤلف Lignages ( من هوغ أمبرياك الجبيلي
Hugues Embriac de Gibelet وله نقلت بشمزين ،Besmédin كمهر، ما أدى إلى 

يوم، أرومة هذا الفرع من عائلة أمبرياك تفتيت إقليم أنفة التي انتقلت إلى حفيدها غل
من المعروف أن الخليفة المباشر، أو الوسيط، لبونز كان ريمون . ٣بشمزين
  .١١٦٣، قبل العام Raymond de Tortose-Maracléeمرقية -طرطوس

                                                
 E. Rey, Sommaire du Supplément aux Familles d’Outre-Mer, p. 10; Estoire: راجع 1

d’Éracles (Rec. Hist. Croisades, Occ. II), p. 51; Röhricht, nos 211, 519. Agout, aujourd’hui 
Goult, Vaucluse, arr. Apt. cant. Gordes ; Saint-Montant, Ardèche, cant. Bourg-Saint-

Andéol ; Aurel, Drôme, arr. Die, cant. Saillans, ou Vaucluse, arr. Carpentas, cant. Sault. 
2 Albert d’Aix, p. 547; R. Dussaud, op. cit., p. 82; Strabon, éd. Teubner, p. 755 ; Pline 

l’Acien, idem, I, p. 395. – یروي میشیل السوري Michel le Syrien (éd. Chabot, II, p. 246) في  
 دمرت البترون وقذفت بقسم من رأس شكا في البحر أمام المدینة ما أنشأ ٥٤٧روایة مثیرة كیف أن ھزة أرضیة عام 

  "مرفأ رائعًا وفسیحًا قادرًا على استقبال أكبر المراكب"
بط إینوسنت الثالث بكنیسة طرابلس كنائس أنفة  فیھ یر١١٩٨لنقارن مع نص من العام . .Röhricht, no 78: راجع 3

ھذه القرى الثالث ھي زكرون ): Röhricht, no 745: راجع خصوصًا(وثالث قرى لطالما نازعت االسبتالیة حولھا 
Zakroune برغون ،Bargoune میتبعوم ،Mitbaoum ؟- Rey, Les seigneurs de Giblet, dans Revue 

de l’Orient latin, III, et E. de Rozière, Cartulaire du Saint-Sépulcre, no 96- ھل یكون غلیوم 
 بقلعة Carcassone من كاركاسون Bernard-Aton IVروستین ھو نفس الشخصیة التي اعترفت لبرنار أتون الرابع 

 ، فارس قلعةBermond de Medents، وھل یمكن مقارنة بونز دو میدینیس مع برمون دو میدنت Bernisبرني 
 ؟١١٦٣ المذكور في نفس المصنف عام arène de Nimesأرین دو نیم 
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 Ouadi Ibn el-Ahmarلقد استعصى علينا العثور على حصن وادي ابن األحمر 
ة الدمشقية التي انتهت بمقتل بونز، كونت طرابلس،  في الغار١١٣٧الذي تدمر عام 

 استفادوا من )٥٨ص (توحي رواية هذه الغارة بأن المهاجمين . تحت جبل الحجاج
تواطؤ اللبنانيين، أفال يدعو ذلك إلى البحث عن موضع هذا الحصن في منطقة 

  ؟)١المعابر اللبنانية(معابر جبل لبنان 
ة، والمصادر المارونية ال تقدم لنا غير توضيح إن معرفة هذه المنطقة سيئة للغاي

من وجهة النظر الطوبوغرافية، ثمة أسماء لبعض مقرات األسقفيات : ضعيف
 Acuraهناك أسقف العاقورا . حاولنا تعيين مواضعها على الخريطة الراهنة للبنان

 ١١١١الذي يبدو أنه واجه عام ) Kartaba شمالي شرقي قرطبا Aqoura‘العاقورا (
الحل من الهرطقة والعودة (وبعد العودة إلى روما . monothéliteلنفوذ المونوتيلي ا

 عاد Aimery de Limoges على يد آمري دو ليموج ١١٨٢في العام ) إلى الكثلكة
 Latran حضر مؤتمر التران Luc Ierاالنشقاق بحمية في ظل البطريرك لوقا األول 

بناء على نصيحة صاحب جبيل  (١٢١٥م  في العاJérémie IIخلفه جيريمي الثاني 
وثبت ). المهتم برفع الحجز عن ممتلكاته التي تشكل مكان اإلقامة األساسي للموارنة

يانوح  (Anochله البابا إنوسنت الثالث، من خالل براءة االتحاد، ملكية يانوح 
Hénouchحيث كان يقيم في حينه، وطاعة أساقفة بشري )  شمالي البترون؟

Bussara (Bscharré) والحدث Hassassa)  الحدثEl-Hadeth مركز ماروني صمد 
 Menetra (Leوطاعة أساقفة المنيطرة ) ؟Qalaounبوجه السلطان قالوون 

Moinetre) وكفرفو Capharphu)  كفرفوKafer-Fou في وسط قاديشا Qadischa (
)  شرقي زغرتا، في منطقة طرابلسRacheïneرشعين  (Raschinورشعين 

، اعترف البابا، بتثبيت انتخاب ١٢٤٣وفي العام . Groccensisسينسيس وغرو
، بطاعة ) كلم شرقي جبيل٨ على مسافة Hejoulaحجوال  (Aiolaأسقف حجوال 

  .البطريك الماروني

                                                
. Gibelacar، أو في جبل عكار )٤الحاشیة رقم ( المذكورة أعاله Qalat el-Hosnقد یجوز التفكیر في قلعة الحصن  1
ر ال تفید  حول الصقور التي یتم شراؤھا من وادي ابن الحم(Rev. Orient Latin, II, p. 518) إن إشارة أسامة –

 .بأي تعیین أكید
 



 ٤١٣
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 Resshyn (Racheïne) في أنفة على أساقفة رشعين ١٢٨٢وأخيراً، نعثر عام 

 Jérémie IIIطريرك جيريمي الثالث إلى جانب الب) ؟ (Villejargonوفيلجارغون 
ما نزال بعيدين ) ٥٩ص (على الرغم من هذا التعداد . ١واألمير بوهيموند السابع

 Ludolf de Sudheimعن الكثير من االسقفيات التي ذكرها لودولف دو سودهايم 
  . في لبنان١٣٥٠حوالي العام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 Le Quien, Oriens christianus, III, p. 54-65)  مجمع في ٧٣-١١٥١تجدر مالحظة أنھ انعقد، في العام ،

 ,Tobias Anassi؛ )جبیل حضره مبعوثو البابا والبازیلیوس لمناقشة االتھامات الموجھة بحق البطریرك الماروني
Bullarium Maronitarum, Romæ, 1911, p. 2 et suiv. – رافق یوسف الحدثي Joseph de Hadeth 

 Mas-Latrie, Histoire de -  إلى روما؛Jérémie II جیریمي الثاني Théodore de Kafer Fouوتیودور كفرفو 
l’île de Chypre, III, p. 667; R. Dussaud, op. cit., p. 72. – اعتبارًا من القرن الخامس عشر فقط انتقل مقر 

، )ھل ُوجد في بشري مقدمون یتوارثون المواقع، أمراء لبنان؟(حول تاریخ القادة الموارنة . بطریركیة إلى وادي قنوبینال
 ربما Sauvaget المنشورة حدیثًا والتي ذكرھا السید سوفاجیھ Exploits des Chefs" تاریخ المقدمین"إن قصیدة 

  .تنطوي على توضیحات ثمینة
راجع (، (…F. Benoit, Les Porcellets de Syrie) بقایا من وثائق عائلة بورسیلیھ في المحفوظات الفرنسیة
). المترجم..." منتخبات التواریخ واآلثار"، من ضمن "عرقة في وثائق تعود ألیام الصلیبیین"ترجمتھا في ملحق مقال 

 شرقي الحمیدیة Rihaniyéریحانیة ، ھي باألحرى ال١٢٠٦ التي امتلكتھا ھذه العائلة عام Raphaniaھل تكون رافانیا 
Hamidieh وغربي صافیتا، بدل رفنیة Raphanéeلوار -إ-؟ وفي فرنسا أیضًا، في محفوظات ساُونSaône-et-

Loire ما تزال محفوظة الوثائق المتعلقة بالدیر سیستیرسَین Cistercienغروسن -سور- الذي أسستھ ال فیرتیھLa 
Ferté-sur-Grosneجبیلي ال-سیرج- في سانSaint-Serge-lès-Gibelet) وكانت ھبات . ١٢٣١عام ) مار سركیس

، بین كیلس Ras Ostaراس أوسطا : Effdar، إفدار Soram، سورام Arsextaأصحاب جبیل لھ تضم قرى أرسكستا 
Quils)  كلشKelech؟ ( وزرداZardat)  زرداZarda ( قرب دیزمینارDeiseminar)  دیر زمارDeir 

Zammar؟(-ام بین زردا وكفرتواس  سورCaphartauas)  كفر حواصKafer Hauasse( غیر بعید عن بیسیبین ،
Besebin)  سربینSerbineإفدار، على ساحل البحر، ھي الفیدار . ؛ ھاتان القریتان في منطقة حجوال)؟El-Fidar ،

  ).Mar Zaryaمار زریا  (Amarseinجنوبي جبیل، بالقرب من أمرسَین 
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  el-Qlē‘ātالقليعات  - ٥
   والقليعات؟هل من عالقة بني القبيات

  ؟villa coliath هي القرية الصليبية" القبيات العتيقة"هل كانت 
  

  ١مدخل
 صاحب أكبر نص عالج Max van Berchemيعتبر الرحالة ماكس ڤان برشم 
 ٢"رحلة إلى سورية"ففي الجزء األول من مؤلفه . موضع قلعة القليعات في عكار

Voyage en Syrieالحظات المستخلصة من رحلته  الذي عرض فيه المشاهدات والم
، يتحدث بإسهاب عن قلعة القليعات، فيصفها محدداً ١٨٩٤إلى سورية في العام 

وفي سياق بحثه اقترح تعيين قرية كوليات . أبعادها ويضع مخططاً تفصيلياً لها
villa Coliath القبيات العتيقة" الواردة في بعض النصوص الصليبية في موضع ."

زار موراني هذا المقترح دون التصريح بمرجعه، وجعل األمر وعنه أخذ األب سي
وهذا ما سبق لنا وسميناه . بمثابة االكتشاف العظيم الذي أبدعه األب المحترم

  .أقدم عليه األب المذكور) أي سرقة فكرية" (انتحاالً"
  :نعرض في اآلتي

  .النص الحرفي الذي وضعه ڤان برشم عن القليعاتترجمة  -١
القبيات " في villa Coliathقتراح ڤان برشم بتعيين قرية كوليات  مناقشة ا-٢

  ".العتيقة
  . البرهان على انتحال األب موراني لمقترح ڤان برشم-٣

                                                
 . المترجمالمدخل من وضع 1
 Max van BERCHEM et Edmond Fatio, Voyage en Syrie, t. 1, in Mémoires publiés:  المرجع 2

par les membres de l’Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire, 1914, pp. 131-135.  
انطلقنا : " برشم على ذكر القلیعات بقولھ یأتي ڤانM. Barbier de Meynardفي رسالتھ إلى السید باربییھ دو مینار 

وردت كلمة القلیعات بالعربیة في ( -Qlêy‘âtلدى مرورنا في القلیعات . على طریق حمص) ١٨٩٤(في األول من أیار 
یظھر ھذا الحصن .  درسنا آثار ھذا الحصن الصغیر القائم على تلة منخفضة في وسط السھل-)النص األصلي الُقَلْیعات

لحروب الصلیبیة، ولكن بناءه یكشف عن أسالیب بناء عربیة، وال یبدو أنھ یقدم إي أثر أكید عن قلیعات في تاریخ ا
 ,”Max van Berchem, “Recherches archéologiques en Syrie: راجع)". الصلیبیین) Coliathكولیات (

Journal Asiatique, 9ème série, t. VI, 1895, pp. 492-493. 
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  النص احلريف الذي وضعه ڤان برشم عن القليعاتترمجة  - ١
تقع هذه القلعة الصغيرة على تلة منخفضة تشرف على السهل الساحلي ) ١٣١ص (

شكل مربع ) ٦٢الصورة رقم (يتخذ مخططها ). ٦١الصورة رقم (لمسافة بعيدة 
لحمايتها محفور ) F(يحيط بها من كل جهاتها خندق . م٦٥طول ضلعه حوالي 

م؛ ومع أن هذا الخندق ١,٥م، وبعمق ١٠ إلى ٨جزئياً في الصخر بعرض من 
 مردوم ومدمر جزئياً، فهو جلي للعيان، ال سيما لجهتي الشمال الشرقي والشمال

ما ) T(ويرتفع على كل زاوية من زواياها برج مربع؛ منها برج الزاوية . الغربي
يزال محفوظاً حتى قمته، ولكنه يبدو مرمماً، ربما الستخدامه كبرج اتصاالت؛ وهو 

  ).، جهة اليسار٦١الصورة رقم (في وضعه الراهن خاٍل من فتحات الرماية 

  
.  خفيف لتعزيز الدفاعاتوفي منتصف كل واحدة من جهاته بروز مستطيل

وباستثناء البرج المذكور فكل النتوءات واالستحكامات منهارة حتى منتصف 
  .ارتفاعها

في الجهة الشمالية الشرقية وسط جدار متراجع قليالً إلى ) E(يقع مدخلها األساسي 
الداخل، ما يجعله في وضعية تعزز الدفاع عن اختراقه من خالل تحصينه المتكون 

أما بابها الذي تعلوه قوس حادة . ه إلى الداخل بين نتوئين يحيطان بهمن تراجع
للنجاة(ويقابله في الجهة الجنوبية الغربية باب خفي . فمدعم بباب آخر أحدث بناء (

)P ( ضيق ومنخفض) (وداخلها ساحة واسعة ). ، الوسط٦١الصورة رقمC ( قسمها
  .١رضالشمالي الغربي تحتله مخازن وأحواض ماء تحت األ

                                                
 . كانت ھذه الساحة تضم أكواخًا بائسة وحیوانات البدو شبھ المقیمین الذین یزرعون السھل المحیط بالقلعةأثناء مرورنا 1
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ص (أما ترتيب حجارة الجدران المتنافر جداً فكان ينطوي، في فوضى عارمة، 

على حجارة ضخمة بتجاويف وحديبات، وتختلط بحجارة ملساء بمقاييس ) ١٣٢
لم يتسن لنا الوقت لندرس بالتفصيل التوزيع الداخلي للقلعة ما بدا لنا أنه . متنوعة

  .قليل األهمية
ذه القلعة؟ لقد وردت اإلشارة إليها في بعض مصادر إلى أي عهد يعود بناء ه

القرون الوسطى العربية والالتينية معاً، ولكننا لم نعثر فيها على ما يفيدنا حول 
ويمكن أن ننسب إلى الصليبيين بعض أجزاء البناء الراهن، كالحجارة . ١أصولها

كننا التقدم بأي  فال يم٢ونظراً لغياب أي نقوش على الحجارة). E(المحدبة والمدخل 
  .ويبدو أن هذه القليعة دمرت ورممت عدة مرات. شيء يمكن الركون إليه

تؤكد المصادر التاريخية، كما سنرى، هذه المالحظة المستخلصة من دراسة سطحية 
وهي تفيدنا قليالً في الحقيقة حول قليعة لم تلعب غير دور لم يحتفظ به . ألسوارها

هذا فضالً عن أن . م بنقطة إستراتيجية بالغة األهميةالتاريخ ألنها لم تكن تتحك
فثمة في سورية العديد من حصون الدرجة الثانية ترد باسم . اسمها ال يسهل البحث

 ,qulai‘a “petite forteresse، أو قليعة قلعة صغيرة ”qal‘a “forteresseقلعة 
                                                

ال عند ابن شداد الحلبي، وال عند یاقوت، وال عند النویري، وال في باقي النصوص التي تقدم بعض التفاصیل حول  1
 .أصل قالع سوریة

 . نقشیةلم نعثر فیھا على نقوش وال على عالمات 2
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fortin” .١لقليعاتا: صحيح أنه في حالتنا الخاصة هنا يأتي االسم بالجمع al-

qulai‘āt “les fortins” . ولكن هذه الصيغة ال تلغي كل فرص االلتباس في
 وبدائلها في Coléeكوليه : النصوص العربية، وما بالك في الترجمات الالتينية

يكمن سبب آخر للخطأ في كون اسم . ٢ وبدائلها في الجمعColiatالمفرد، كوليات 
ستعربون غير المتمكنون من الطبوغرافيا العلم هذا له طابع اسم الجنس، فالم

  .٣السورية اعتبروه مجرد اسم جنس يشير إلى عدة قالع صغيرة مجهولة
 يرد ضمن الهبات التي قدمها كونت طرابلس Coliat(h)ثمة موضع باسم كوليات 

ص (؛ صحيح أن كوليات هذه معينة في الهبات ١١٢٨ شباط ٨إلى االسبتالية، في 
 بين األمالك التي يثبتها البابا ١١٥٣ونجدها في العام . ٤ كقلعة الvillaكقرية ) ١٣٣

  .٥إلى االسبتالية
؛ ولكننا el-Qlē‘ātيفيد سياق النص في هذين المصدرين أن المقصود هو القليعات 

فعلى مسافة ساعتين شمالي بلدة عكار المعروفة جيداً . ما نزال غير واثقين تماماً
. Qubai‘āt ٧، تقع قرية مزدوجة اسمها القبيات٦وسطىآثارها العائدة إلى القرون ال

؛ Qulai‘āt يرد هذا االسم بشكل قليعات Thomsonوالحال، ففي رحلة تومسون 

                                                
ھل یشي ھذا الشكل لالسم بوجود في األساس لعدة قالع منفصلة؟ ال یشجع على التقدم بھذه الفرضیة موضع القلعة  1

عن ) القلیعات(ولعلھ لیس لصیغة الجمع غیر ھدف واحد ھو تمییز ھذه القلعة . المتكون من تلة منخفضة سطحھا متساٍو
 ).القلیعة(القالع التي تحمل نفس االسم بصیغة المفرد 

، ٢، الحاشیة ١٣٤، في رسالة األسقف سیمون المذكورة الحقًا، ص )Goliadأو جولیاد  (Goliathالبدیل جولیات  2
وعلى أي حال إذا ما قاربناه من صیغة جولیات . یبدو للوھلة األولى اشتقاقًا شعبیًا من اسم الجبار التوراتي الشھیر

Gouliat في des Annales)  لوجدناه باألحرى انعكاسًا للفظ المحلي لحرف القاف ) ٢، حاشیة ١٣٤ص راجع الحقًا
 . الواسع االنتشار في األریاف السوریةg occlusif بلفظ الحرف جیم المھموس qāf arabeالعربي 

 .Notes croisades, p. 442 (58) et suiv: راجع حول مصدري الخطأ 3
 Paoli, Codice, I, p. 11, no XI; Delaville, Cartulaire, I, p. 76 (donamus Deo et: راجع 4

Hospitali Iherosolomitano… villam Coliath cum omnibus pertinentiis suis…); cf. Rey, 
Colonies, p. 365; Röhricht, Regesta, p. 29, no 118. 

 Monte) أبو سمراء(حجاج ، جبل الTripoliطرابلس  (... ١٦٧، المرجع السابق، ص Delavilleدوالفیل : راجع 5
Peregrino عرقة ،Arci قلیعات(، كولیات (Coliato رفنیة ،Rafania(... ؛cf. Röhricht, Regesta, addit. P. 

18, no 280b; ZDPV, X, p. 257, et les sources citées.  
 .Dussaud, Voyage, 1896, p. 2 et suiv.; CIA, II, p. 2 et suiv: راجع 6
، وعلى خارطة Gelis :Koubayat et Vieux Koubayatمكتوب على خارطة جلیس ) القبیات(ھذا االسم  7

الذي مّر فیھا ) ٤مرجع سابق، ص (، وفي رحلة دوسو Blanckenhorn :Kubajat et Alt Kubajatبالنكنھورن 
 ثمة قریة باسم  ألن خریطة بیروت حیث ترد األسماء بالعربیةQubai‘āt نحن نكتبھ. Koubaiyat: آتیًا من عكار

 Kourâayatجنوبي غربي عكار، وھي مطابقة لقریة القریات ) االسم وارد بالعربیة فقط في النص الفرنسي(قبیعات 
لیس علینا البحث في ما إذا كانت ھذه األسماء تشیر إلى موضع واحد وحید، أو إلى عدة قرى غیر . في خارطة جلیس

 .مموضعة بدقة بجوار عكار
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فسكان القرية يقدمون نفسهم للرحالة األميركي : وعالوة على ذلك ثمة تفصيل مثير
اً ما في ، وفي ذلك مؤشر على أن قريتهم لعبت دورFrancsعلى أنهم أحفاد الفرنجة 

قرية  (١١٢٨وإذا ما قارنا هذه المالحظة مع عبارات عقد عام . ١زمن الصليبيين
ومع واقع أنه عند القليعات ال توجد قرية وال ) villam Coliath - القليعات-كوليات

 -  القليعات-قرية كوليات"دواثر ظاهرة خارج القلعة، فإننا نميل إلى افتراض أن 
villa Coliath "نت هي القرية العتيقة، الداثرة اليوم، والمعروفة بالقليعات هذه قد كا

Qulai‘āt) ٢أو القبيعات Qubai‘āt ( في لبنان، بين بلدة عكار والبقيعة، وليست
وعلى أي حال، فهي لم تكن على كثير من األهمية . Qle‘ātباألحرى قلعة القليعات 

  .دينفي تلك المرحلة، ألنها لم تُذكر في رواية حروب صالح ال
، بمناسبة واحدة من الحمالت في سورية، )١٢٠٨-١٢٠٧( هـ ٦٠٤في العام 

عسكر السلطان الملك العادل أبو بكر بالقرب من بحيرة حمص، حيث وافته قوات 
ثم دخل في إقليم طرابلس حيث حاصر موضعاً باسم . من بالده ما بين النهرين

احبه، وبعد أن صادر ما ؛ واستولى عليه صلحاً، وصرف صal-Qulai‘ātالقليعات 
  .٣فيه من دواب وسالح، دمره واتجه إلى طرابلس

، ال موضع القليعات el-Qlē‘ātيوضح السياق هنا أن المقصود هو موضع القليعات 
Qulai‘āt م السلطان عند بحيرة حمص، وهو . تومسون) ١٣٤ص ( التي ذكرهاخي

ك الممر والسهل حيث فأي طريق سيسلك؟ بالطبع سيسل: يريد المسير إلى طرابلس
والحال، فإن . تمر اليوم الطريق الفرنسية المعبدة، ولن يتخذ دروب الجبل الوعرة

صحيح أن كاتب الحوليات يستعمل .  يتحكم بهذه الطريقel- Qlē‘ātحصن القليعات 
ولكن . يمكنها أن تعني مدينة أو قرية أو قلعة) ‘maudiموضعاً (هنا عبارة غامضة 
برهن على أن المقصود موقع محصن، وان هذا الموقع يعيق مسير تفاصيل روايته ت

                                                
إن وجود القبیات . Kulaiât et Alt Kulaiât حیث یكتب ,.Ritter, Erdkunde, XVII, p. 816 et suiv: راجع 1

 .، التي أشار تومسون إلى آثارھا البازلتیة، یؤدي إلى نفس االستنتاج)Qulai‘ātأو القلیعات  (Qubai‘ātالعتیقة 
 ).المترجم(یر إلى مثل ھذا اللفظ إطالقًا ولیس في تقالید البلدة ما یش. الحظوا ھنا االسم القبیعات، ال القبیات 2
 یقترح الناشر في مالحظة لھ تعیینًا Hist. or. Des crois., IIa, p. 106في . Ibn al-Athïr, XII, p. 181: راجع 3

  .Colée = el-Qulai‘aبائسًا لھذا الموضع مع قلیعة الحشاشین 
- ٢٩٦، ص ١٩٦٦یخ، الجزء التاسع، دار صادر، بیروت، النص العربي كما جاء عند ابن األثیر في الكامل في التار

ثم سار إلى حمص فنزل على بحیرة قدس وجاءتھ ... إن الملك العادل خرج من مصر بالعساكر الكثیرة: "... ٢٩٧
عشائر الشرق ودیار الجزیرة ودخل إلى بالد طرابلس وحاصر موضعًا ُیسمى القلیعات وأخذه صلحًا وأطلق صاحبھ 

  ).المترجم..." (من دواب وسالح وخربھ وتقدم إلى طرابلسوغنم ما فیھ 
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 أفضل ما ينطبق على el- Qlē‘ātالسلطان إلى طرابلس؛ والحال فموضع القليعات 
  .هذه الشروط

 Wilbrandوإذا رغبنا ببينة أخرى لوجدناها عند ويلبراند أولدنبورغ 

d’Oldenbourg . على غارة الملك ، أي بعد أربع أو خمس سنوات١٢١٢ففي العام 
العادل، مر هذا الرحالة األلماني وهو في طريقه من طرابلس إلى طرطوس على 

وبعد أن ترك على يمينه حصن ". ، قلعة دمرها المسلمونCulicathكوليكات "
، تابع سيره شماالً حتى )صافيتا) (الداوية(والحصن األبيض ) االسبتالية(األكراد 
لرحلته، وهي صحيحة لدرجة رائعة، تبرهن إن جميع تفاصيل وصفه . طرطوس

وإذا كان ويلبراند، . el- Qlē‘āt ١بداهة أن المقصود هنا هو موضع القليعات
 أن هذه الموضع دمره العرب، فبوسعنا االعتقاد ١٢١٢المالحظ الرائع، يسجل عام 

بأنه الموضع الذي كان قد خربه الملك العادل قبل أربع سنين، على حد كالم ابن 
  .ثيراأل

وجه السلطان بيبرس، أثناء ) ١٢٦٦ حزيران -أيار (٦٦٤في شعبان من العام 
حملة في سورية، فرقة من جيشه إلى ساحل طرابلس، فاستولت على ثالثة مواقع 

هنا أيضاً المقصود هو . Arqā‘، عرقة Halbā، حلبا al-Qulai‘ātالقليعات : ٢محصنة
؛ وهما يشكالن ٣وعرقة معروفان بدقةإن موقعي حلبا . el- Qlē‘ātموضع القليعات 

مع القليعات مثلثاً إستراتيجياً في الدفاع عن طرابلس بوجه أي هجوم من الشمال 
وكان سقوطها مقدمة ضرورية لسقوط ). حمص(أو الشمال الشرقي ) طرطوس(

                                                
، یجب Culicath بدل كولیكات ..Laurent, Peregrinatores, p. 169; et ZDPV, X, p. 257, n. 10: راجع 1

فھل نفس . Qulai‘āt، كترجمة لفظیة دقیقة للكلمة العربیة قلیعات Culeiath بدل كولْیعات Culieathقراءة كوِلّیعات 
حیث صیغة ) Quelleyes des Lignages, Hist. des crois., Lois, II,p. 466, l. 14(سم محجوب في كالي اال

 الجمع العربیة تمت ترجمتھا بصیغة الجمع الفرنسیة؟
 ,Abu l-fida’, IV, p. 3; Hist. or. Des crois., I, p. 151; IIa, p. 222 (‘Aini); Maqrizi: راجع 2

Sultans Mamlouks, Ib, p. 27; Nuwairi, fo 71 vo (le 4 sha‘bān); Annales, dans A O L, IIb, p. 
452 (le Gouliat); Simon, cite par Röhricht, Geschichte, p. 929, n. 5, et dans A O L, IIa, p. 

382, n. 70 (Goliad ou Goliath).   

زلوا على حصن الُقَلْیعات فتسلموه في رابع شھر ون): باللغة العربیة في األصل(وھاكم نص النویري غیر المنشور 
  .رمضان باألمان وھدموه وعادت العسكر فنزل األمیر سیف الدین قالون بالقرب من الُقَلْیعات

یروي . انطلقت قوات بیبرس من حمص وسارت إلى طرابلس: حصلت ھذه الغارة في نفس ظروف غارة الملك العادل
 ,Reinaud: راجع. لى االستیالء على عدة حصون، بدون أن یسمیھاابن الفرات ھذین األمرین ویشیر إ

Bibliographie, p. 767-780. 
 .Dussaud, Voyage 1896, p. 1 et suiv.; C I A, II, p. 2: راجع 3
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طرابلس، كما أن المصير المشترك الذي لحق بها متالزم تماماً مع طبوغرافيا 
  .المنطقة

 وتوابعها في عداد أمالك al-Qulai‘āt بعد فترة من الزمن ترد القليعات )١٣٥ص (
) ١٢٨٢( هـ ٦٨١السلطان قالوون بموجب الهدنة المعقودة مع الداوية في العام 

  .١)١٢٨٣( هـ ٦٨٢ومع الفرنجة في العام 
وليس . ٢ غابت عن مسرح التاريخal-Qulai‘ātومنذ ذلك الحين يبدو أن القليعات 

فبعد السقوط النهائي للدول الالتينية، استمرت .  يدعو إلى االستغرابفي ذلك ما
بعض الحصون الكبيرة، كحصن األكراد، تمتاز ببعض األهمية كمواضع عسكرية 
وكمراكز لبعض األقضية؛ أما القالع الصغيرة، وهي من بقايا نظام إقطاعي دمره 

ي التنظيم السياسي بشكل منتظم أمثال بيبرس وقالوون، فلم يعد لها أي دور ف
  .والعسكري في الدولة المركزية للماليك

 ظهرت للمرة األولى في القرن الثاني عشر، el-Qlē‘ātوهكذا فإن قلعة القليعات 
كملكية لالسبتالية على ما يبدو؛ وهنا ليس من األكيد تماماً أن النصوص التي 

ستولى عليها وفي مطلع القرن الثالث عشر ا. ذكرتها تنطبق على هذا الموضع
 استولى ١٢٦٦وفي العام . ودمرها الملك العادل، وبعد أربع سنوات لم يتم ترميمها

وال تسعفنا . عليها بيبرس نهائياً من الفرنجة، لتسقط بعد قالوون في لجة النسيان
وهي . هذه الوثائق الضعيفة ال في اكتشاف أصلها وال في رسم تاريخ بنائها

المنتظم لنتوءاتها تعود إلى طراز أقدم الحصون العربية بمخططها المربع وبالتوزيع 
. ، ولكن هذا الطابع ال يقدم بمفرده البرهان على أصل قديم٣والالتينية في سورية

وربما تعود الحجارة الكبيرة المحدبة إلى القرن الثاني عشر، كما هي الحال في 
                                                

 ;Tachrīf, fos 40 vo et 74 vo, et dans Sultans Mamlouks, IIa, p. 178, 180, 222 et 226: راجع 1
Röhricht, Regesta, p. 377 et suiv., nos 1447 et 1450.   

تشریف األیام والعصور في سیرة الملك  "من المفید أن نقدم النص العربي للھدنة في المرجع الذي یقدمھ ڤان برشم
وبین ... استقرت الھدنة بین موالنا السلطان) "م١٢٨٢/  ھـ٦٨١(وفي ھذه السنة : " ابن عبد الظاھرلصاحبھ" المنصور
على بالد ... الدیویة، بعكا والساحل، وبین جمیع اإلخوة الدیویة بأنطرسوس ریر كلیام دیباجوك مقدم بیتالمقدم أف
ومراجات وأراض  من بالد وقرى ومزارع... وبالد حصن األكراد وبالدھا وأعمالھا، وما ھو داخل فیھا ...السلطان

ومیعاز وأعمالھا، والعریمة ... وأسوارھا وقراھاوغیر ذلك، ومملكة صافیتا وبالدھا وأعمالھا // وأبراج وطواحین 
وبالدھا، والقلیعات  وأعمالھا، وقلعة حصن األكراد وأعمالھا وأعمالھا وِطیبَوا وجلبا وأعمالھا، وعرقا... وأعمالھا، 

 .٢١-٢٠، ص ..."وأعمالھا وبالدھا ومرقیة بكمالھا وبالدھا
 .ریة للقرنین الرابع عشر والخامس عشر، وال في حولیات ابن أیاسلم نعثر لھا على ذكر ال في وثائق الدواوین المص 2
 .٩٣، والصورة رقم ١٦٩راجع الحقًا ص  3
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رن الثالث عشر بعد ، بينما تعود الحجارة المنحوتة باألحرى إلى القJebeilجبيل 
  .مرور الملك العادل؛ ولكننا ال نستطيع الركون إلى مجرد فرضيات

  
القبيات " في villa Coliath مناقشة اقتراح ڤان برشم بتعيين قرية كوليات -٢

  ".العتيقة
في سياق عرض تاريخ القليعات واسمها يشير ڤان برشم إلى ورود اسم كوليات 

Coliathبتين مقدمتين إلى االسبتالية، وذلك كقرية  في نصوص هvillaال كقلعة  .
؛ el-Qlē‘ātيفيد سياق النص في هذين المصدرين أن المقصود هو القليعات : "ويؤكد

  ".ولكننا ما نزال غير واثقين تماماً
وفي الحقيقة، ليس مطلوباً .  هي قلعة القليعاتColiathإنه يشكك في كون كوليات 

هي نفسها قلعة ) قرية القلعيات (villa Coliathت بالضرورة أن تكون قرية كوليا
عند القليعات ال توجد قرية وال دواثر ظاهرة خارج : "ولكنه يضيف. القليعات
هل تعبر هذه اإلضافة عن مالحظة متأنية للمكان بعد دراسة وافية لموضع ". القلعة

يتسن لنا لم : "قلعة القليعات ولمحيطها المباشر وجوارها؟ يقول ڤان برشم نفسه
كان على عجلة من أمره، وإن ...". الوقت لندرس بالتفصيل التوزيع الداخلي للقلعة

لم يكن في مروره . اعتبر أن الدراسة التفصيلية لداخل القلعة لن تأتي بأمر هام
وهو . بالقليعات متفرغاً ليدرس مجمل المنطقة أو ليتبين طبيعة القرى المحيطة بها

كما أنه لم . villa Coliathبحث عن موضع قرية القليعات لم ينشغل كثيراً في ال
يراجع جيداً األبحاث السابقة عليه في الطبوغرافية السورية في زمن الممالك 

  .الالتينية
 وموضع قلعة villa Coliathهذا األمر، أي العالقة بين موضع قرية كوليات 

الذات، عندما رد القليعات، ناقشه الرحالة رينيه دوسو ودحض رأي ڤان برشم ب
، أن RÖHRICHT, ZDPV, X, p.257, n. 10كان سبق لروهريخت، : "عليه بقوله

 Coliatالحظ وجود خربة غير بعيدة عن القليعات يمكنها أن تكون قرية كوليات 
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 هناك من الحظ وجود دواثر قرية كوليات بالقرب من .١"العائدة للعصر الوسيط
  . له ڤان برشم، مع األسف، ولم يناقشه بالطبعقلعة القليعات، وهذا ما لم يتنبه

 الذي مر في القبيات وبات ٢استند ڤان برشم إلى ما جاء في رحلة القس تومسون
على مسافة ساعتين شمالي بلدة عكار المعروفة : "يقول ڤان برشم. ليلة في ربوعها

 ٣عاتجيداً آثارها العائدة إلى القرون الوسطى، تقع قرية مزدوجة اسمها القبي
Qubai‘āt . والحال، ففي رحلة تومسونThomson يرد هذا االسم بشكل قليعات 
Qulai‘ātفسكان القرية يقدمون نفسهم للرحالة : ؛ وعالوة على ذلك ثمة تفصيل مثير

، وفي ذلك مؤشر على أن قريتهم لعبت Francsاألميركي على أنهم أحفاد الفرنجة 
  .٤"دوراً ما في زمن الصليبيين

: ان برشم في كل نظريته على كيفية كتابة القس تومسون السم بلدة القبياتيعتمد ڤ
وعندي أن كل األمر ال يعدو كونه مجرد خطأ ارتكبه تومسون في تسجيل . القليعات

                                                
 ,DUSSAUD René, Topographie Historique de la Syrie Antique et Médiévale: راجع 1

Librairie Orientaliste Paul GEUTHNER, Paris, 1927, p. 90. .ھد بھ دوسو ھنا ما قالھ روھریخت واستش
 ، المجلد العاشر، عامZDPV "مجلة الجمعیة األلمانیة لفلسطین"في ) كما یوضح دوسو نفسھ في نفس الموضع(منشور 
ترجمتنا لنص دوسو في : راجع( سنة على نشر رحلتھ ٢٧ سنوات على رحلة ڤان برشم، وقبل حوالي ٧، أي قبل ١٨٨٧

، على موقع "بین طرابلس وحمص"، الموضوع األول، "والجوارمنتخبات التواریخ واآلثار في مواضع عكار "
kobayat.org .( دراسة في جغرافیا وطوبوغرافیا سوریة في العصر "في ھذا المجلد وضع روھریخت مقاًال بعنوان

 .Röhricht, ZDPV, t:  بالقرب من قلعة القلیعاتvilla Coliath، وفیھ طرح إمكانیة وجود قریة كولیات "الوسیط
X, p. 257, n. 10: “el-kulai‘āt mit gleichnamigem chirbet ebenda“ . ولم تفت روھریخت اإلشارة إلى

أن الرحالة إیلي سمیث ذكر خربة قریة القلیعات بالقرب من قلعة القلیعات، في مسرد أسماء المواضع العربیة المنشور 
، أي قبل أكثر من نصف قرن E. Robinson and E. Smith: Biblical Researches…, vol. III, 1841في 

ضمن سلسلة " عكار منذ حوالي القرنین"راجع ترجمتنا لمسرد إیلي سمیث تحت عنوان (على رحلة ڤان برشم 
  ).kobayat.org، القسم الرابع على موقع ...منتخبات التواریخ"
من بیروت إلى حلب في  مسني جولة القس توفعكار " راجع مقتطفات من نص رحلة تومسون ترجمناھا تحت عنوان 2

 .kobayat.org، ومنشورة على "١٨٤٥العام 
 وليس في ).‘(بالعربية يقابله هنا الرمز ) ع(، فالحرف Qubai‘āt  ليس القبيات، بل القبيعاتالحظوا هنا االسم 3

 .تقاليد البلدة ما يشير إلى مثل هذا اللفظ إطالقاً
فما قالھ تومسون عن .  خطأ كبیر ما كان لبحاثة كماكس ڤان برشم أن یقع فیھثمة: مالحظة اآلتیةال بد من أن نتقدم بال 4

تركنا عكار باتجاه الشمال تقریبًا لنصل بعد ساعتین إلى قریة مبعثرة، : "استقبال سكان بلدة القبیات لھ واضح للغایة
نحن  ()أو فرنجة (كلنا فرنسیوننحن : فاجأنا أھل ھذا الموضع المنعزل بقولھم لنا)... أي القبیات (Cûlaiâtقلیعات 

ولكن . ، وبما أننا إنكلیز وبروتستانت رفضوا بیعنا الطعام لنا أو لدوابنا!)فرنسیون ال أحفاد الفرنجة، كما یقول ڤان برشم
بید أن ھذا الرجل المحترم قد ال یكون المسؤول لوحده عن . لغز المفاجأة زال بظھور كاھن یسوعي استقر مؤخرًا بینھم

مقصد ". ھم، فھم كفالحین موارنة فقراء لدیھم الكفایة من القساوة تجاه البروتستانت بدون أي أیعاز خارجيفظاظت
وھم یقصدون أنھم . أني إنكلیزي وبروتستنتي، فقال لي سكان البلدة الموارنة أنھم جمیعھم فرنسیون: تومسون واضح

ولذلك رفضوا بیعھ وصحبھ ما یأكلونھ . كلترا واإلنكلیزمؤیدون للكثلكة، ورافضون للبروتستنتیة التي یشجع علیھا ان
ھذا ھو االستنتاج الذي كان علیھ استخالصھ، ال استخالص دور ما في زمن ... كتعبیر عن موقف رافض لھ ولما یمثلھ

ثولیكیة، ال  كان علیھ تفسیر كالم أھل البلدة على ضوء الصراع بین الدعایة البروتستنتیة والدعایة الكا.المرحلة الصلیبیة
 .الذھاب أبعد من ذلك



 ٤٢٤

فليس في كل تراث وتقليد القبيات من . اسم البلدة، أو ارتكبه العاملون في الطباعة
ولقد سبق لنا أن عالجنا هذا الموضوع . تيذكر أن البلدة حملت يوماً ما اسم قليعا

  .١عندما ترجمنا ما يتعلق بعكار من جولة القس تومسون
 Jean Mesqui: Forteresses Médiévalesجان مسكي، في باإلضافة إلى ذلك يقول 

au Proche-Orient قرية ) ١١٢٧-١١٢٥(، أن القليعات كانت في زمن الهبة
 village de Qûleiî’at/ Coliath, qui fut“: ةتحولت مع االسبتارية إلى موضع قلع

plus tard le site d’un château Hospitalier” . ومن ناحية أخرى، من المعروف أن
، كقرية في ناحية ١٥٧١قليعات واردة في سجل الضرائب العثمانية منذ العام 

  .٢عرقا
   الربهان على انتحال األب موراين ملقرتح ڤان برشم- ٣

 يضع األب ٣"القبيات في أيام الصليبيين"ول من القسم الثاني من مؤلفه في الفصل األ
. La villa Coliath= Cobiat" كوبيات= قرية كوليات: "سيزار موراني عنواناً فرعياً

وهو يقصد أن الموضعين موضع واحد، وأن ما جاء في بعض النصوص الالتينية 
 إنما المقصود به هو بلدة القبيات ،villa Coliathأيام الصليبيين عن قرية القليعات 

  .اليوم
 ٧٣في أسفل الصفحة ) ١٩الرقم (وينهي األب المحترم عنوانه بإشارة إلى حاشية 

تهمنا هذه الحاشية بالذات، ألنه يتوهم أنها . ٢٠٠٦من كتابه المذكور، المنشور عام 
رض هذه لنستع. ترد عنه تهمة االنتحال، وهو يحاول بذلك أن يستخف بذكاء القارئ

  :الحاشية بنصها الفرنسي وبترجمتها العربية
                                                

  موقع علىمقال منشور ، "١٨٤٥من بیروت إلى حلب في العام  ي جولة القس تومسنفعكار : "راجع 1
kobayat.org. 

 .٩٣، ص ٢٠٠٠الضرائب العثمانیة في القرن السادس عشر، بیروت، : خلیفة، عصام 2
 L’Architecture Religieuse de Cobiath sous les:  وضع األب موراني أطروحة للدكتوراه، ثم نشرھا3

Croisés, thèse pour un doctorat en histoire de l’art, préparée par Afif MOURANI sous la 
direction de M. Yves BRUAND, Université Le Mirail-Toulouse, 1988 . وصدرت ھذه األطروحة

ویتم . P. César MOURANI, Cobiath sous les croisés, Zgharta- Liban, 2006: في كتاب بالفرنسیة
تبین لي مؤخرًا أن األب سیزار قام بتعدیل بعض مقاطع أطروحتھ . توزیع الكتاب من قبل اآلباء الكرملیین، الحازمیة

كان األحرى . kobayat.org على موقع ٢٠٠٢وحذف البعض اآلخر منھا، عندما نشرھا، بوصفھا طبعة جدیدة، عام 
سجامًا مع التقالید العلمیة أن یشیر، ولو عابرًا، إلى أنھ قام ببعض التعدیل والحذف على الطبعة األولى، ومن بھ ان

ولكن الكثیر من القبیاتیین . الطریف أن الئحة المراجع غائبة من النسخة اإللكترونیة المنشورة على الموقع المذكور
ولدینا نسختان علیھا توقیعھ على إھدائھا، . ھا األب موراني علیھمبحوزتھم نسخة عن الطبعة القدیمة التي كان قد وزع

 .فللراغب أن یتصفحھا نضعھا بتصرفھ



 ٤٢٥
On m’a accusé de plagiat: je confesse humblement que n’étant pas un 
milicien chevronné, les circonstances de la guerre m’avaient permis de lire, 
seulement, quelques photocopies par intermédiaire. La lecture du livre, 

après la guerre, m’a donné la satisfaction d’avoir vu juste. 
Opinant dans le même sens, je me hâte de laisser tomber ma réflexion pour 

suivre, ici, la logique de van Berchem. 
أعترف بتواضع أن ظروف الحرب مكنتني فقط، لكوني : اتُهمتُ باالنتحال: "ترجمة

سيرة ال !  وإلى ما يلمح؟!ما دخل الميليشيا بالبحث العلمي؟(لست ميلشيوياً محنكاً 
نرغب بفتحها احتراماً منا لمؤسسات نبقى نحترمها بصرف النظر عن بعض الذين 

ولكن . ، من قراءة بعض النسخ المصورة من قبل وسطاء.)كانوا قائمين عليها
ني باالرتياح ألني كنت أرى بشكل بعد الحرب أشعرت) أي كتاب؟(قراءة الكتاب 

  .صحيح
وبما أني أفكر بنفس الوجهة أسارع إلى التخلي عن فكرتي، ألتابع هنا منطق ڤان "

  ".برشم
فمن هو . ال بد من التعليق على هذه الحاشية الملغزة باللجوء إلى بعض األسئلة

لماذا ال ). on: pronom indéfini(الذي اتهم األب موراني باالنتحال؟ الفاعل مجهول 
لماذا . يتم التصريح به؟ ماذا انتحل األب موراني ليتّهم عليه؟ الموضوع مغيب

  أفضل له؟" السترة"خطرت هذه الحاشية على بال األب موراني؟ ألم تكن 
 هذه المقالة أقر وأعترف أني اتهمت األب موراني المعلق علىعلى كل حال، أنا 

  ...ه، وبتلفيق بعضها، وباالنتحال، وبتشويه نصوص استشهادات
 قد تكون هي بلدة villa Coliathوهنا اتهمته بأنه انتحل فكرة أن فيال كوليات 

وتبريره أو رده الوارد في هذه . ١القبيات، وأنه أخذها عن ماكس ڤان برشم
فيا ليته لم . الحاشية، يجعلني أكثر إصراراً على اتهامه باالنتحال، وبما هو أكثر

  ".عذر أقبح من ذنب"ى به ألن ما أت. يفعل
أن ظروف الحرب لم تسعفه في الوصول إلى المراجع المطلوبة، " أبونا"يزعم 

ما قيمة هذا الكالم؟ صورة ". النسخ المصورة من قبل وسطاء"فاكتفى بما يسميه 

                                                
سبق لنا أن عرضنا بالتفصیل عملیة االنتحال ھذه مع غیرھا من عملیات تزویر نصوص العدید من المؤرخین،  1

الصادر عن مكتبة " قات في تاریخ عكار والقبیاتتحقی"ویكفي لذلك مراجعة مؤلفنا . وبالتالي ال حاجة بنا لتكراره ھنا
، ویمكن لمن یرغب قراءتھ أو تحمیلھ kobayat.org؛ والمؤلف موجود على موقع ٢٠٠٠السائح، طرابلس لبنان، 

 .ھناك



 ٤٢٦

. المرجع صورة، بوسيط أو بدون وسيط، وصورة المرجع تعني المرجع بالضبط
  فماذا يقصد؟

بعد الحرب، أي ) Voyage en Syrieكتاب ڤان برشم (نه قرأ الكتاب أ" أبونا"يقول 
فهل كالمه صحيح؟ هل صحيح . ١٩٨٨بعد أن وضع أطروحته وناقشها في العام 
  أنه لم يقرأ الكتاب عندما كتب أطروحته؟

المحترم ضمن " أبونا"بمجرد مراجعة األطروحة، نرى أن هذا الكتاب بالذات جعله 
 في الئحة المراجع الفرنسية، في الصفحة ٥ ويحتل الرقم مراجع هذه األطروحة،

)XI (يستشهد : وهو يستشهد به أكثر من مرة في متن نص أطروحته. من التمهيد
واستشهاداته مأخوذة من كالم ڤان .  من أطروحته٢٥١، و١٢٤به في الصفحة 

ذي أخذ ، أي بالتحديد من المكان ال)النص الذي ترجمناه أدناه(برشم على القليعات 
  .فكرة ڤان برشم) انتحاالً(منه 

أنكم قرأتم الكتاب بعد الحرب؟ كيف سمحتم لنفسكم " يا أبونا"فكيف يصح كالمكم 
بتسجيل مرجع في أطروحتكم، وفي االستشهاد به، وأنتم تزعمون عدم قراءته، 

، فهذا يعني أنكم )وهو غير صحيح(إن كان زعمكم صحيحاً ! بسبب الحرب؟
  !ذكركم مرجعاً تقولون اآلن أنكم لم تقفوا عليه سابقاًمارستم الغش، ب

اتهمتكم بانتحال فكرة ڤان برشم، واتهمتكم بأنكم نسبتم احتمال التفكير بها إلى رينيه 
وهنا أيضاً اتهمتكم بأنكم تالعبتم بكالم رينيه دوسو، وشوهتموه فزورتموه، . دوسو

في اآلثار والتاريخ، إلى محلل وقلت أنكم تحولتم من باحث . وحجبتم كالم ڤان برشم
  .نفسي، للتغطية على فعلتكم، وإلبعاد الشبهة، وللظهور بمظهر المبتكر الفذ

 من ١١١يقول أبونا المحترم، في ص . كيف حصل ذلك؟ لندع النصوص تتكلم
، Le Gouliathهل تعكس هذه الصيغة : "نسجل بداية هذا النص لدوسو: "أطروحته

ألصل، منفصلة عن بعضها؟ هذا ما يؤدي إلى تغيير وجود عدة مواقع هي، من ا
 التي ال يبدو لنا ممكناً أن نعتبرها هي ”Villa Coliath“شروط المسألة حول إسم 

  .١" في سفح جبل عكار(Koubaiyat ou Qoubai’at)القبيات 

                                                
فتأمل األمانة العلمیة . ٢٠٠٦ اإللكترونیة ومن طبعة العام ٢٠٠٢ھذا النص شطبھ وألغاه األب المحترم من طبعة العام  1

 .ایھا القارئ
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ماذا قال دوسو وكيف شوه مضمونه األب موراني، وحجب منه هوية ڤان برشم 
  صاحب السؤال؟

 كالماً لإلدريسي …Topographie من مؤلفه ٩٠ و٨٩ض دوسو في ص يستعر
يذكر اإلدريسي وجود ): ننقل كالمه باختصار وتصرف(يقول دوسو : ويعلق عليه

ثالثة حصون صغيرة في خليج عرقة، هي لوتوروس والبابية وحصن الحمام، 
آلن وأحدها موجود حتى ا... يجمعها سور واحد ما يعني قربها من بعضها البعض

وبالقرب من تل بيبه هناك حصن صغير معروف باسم القليعات، ... في تل بيبه
هذا المجموع المحصن يفسر استخدام ... وموضع في تل كري يبدو معداً للدفاع

التي تم االحتفاظ بها في )... جمع قليعة، العبارة لنا(صيغة الجمع القليعات 
) ٣رقم (هنا يسجل دوسو حاشية . الترجمات اللفظية الفرنجية في العصور الوسطى

ماذا في . هذه الحاشية هي التي اعتمد عليها األب موراني. ٩٠في اسفل الصفحة 
  هذه الحاشية؟ 

(3) Ainsi “le Gouliat” dans Annales de Terre-Sainte, Archives de l’Orient 
latin, II, 2, p. 452. Cela répond à la question que se posait M. Van Berchem, 
Voyage, I, p. 132, n. 3; “Cette forme [grammaticale] trahit-elle l’existence, à 
l’origine, de plusieurs ouvrages séparés?”- Cela change aussi les conditions 
du problème au sujet du vocable “villa Couliat” qu’il ne nous paraît pas 
possible d’identifier avec Koubaiyat ou Qoubai‘at au pied du Djebel ‘Akkar. 
Déjà Röhricht, ZDPV, X, p. 257, n. 10, a remarqué qu’une ruine ou khirbé, 

non loin de Qlei‘at, pouvait représenter le bourg médiéval de Coliath.  
 الواردة في le Gouliat "القليعات) "عبارة(هكذا هي حال : "ترجمة نص الحاشية

، ص ٢حوليات األرض المقدسة، أرشيف المشرق الالتيني، القسم الثاني، ) مؤلف(
) مؤلفه(، في ١وهذا ما يجيب على السؤال الذي طرحه السيد ڤان برشم. ٤٥٢

، )وهي نفس الصفحة التي استشهد بها األب موراني (١٣٢رحلة، القسم األول، ص 
وجود عدة مواقع هي، من ) في القواعد(هذه الصيغة هل تعكس : "٣الحاشية رقم 

هنا ينتهي سؤال ڤان برشم، ويستأنف دوسو ". (األصل، منفصلة عن بعضها؟
" قرية كوليات" هذا ما يؤدي أيضاً إلى تغيير شروط المسألة حول اسم –). كالمه

villa Couliatكار التي ال يبدو لنا ممكناً أن نعتبرها هي القبيات في سفح جبل ع .
أن الحظ وجود دواثر أو ) ZDPV, X, p. 257, n. 10(وكان سبق لروهريخت 

                                                
 .من الواضح أن ڤان برشم ھو صاحب السؤال، وإلیھ یتوجھ الجواب والتعقیب بعده 1



 ٤٢٨

 القرية العائدة Coliathخربة، غير بعيدة عن القليعات، يمكنها أن تكون هي كوليات 
  .للعصر الوسيط

ويؤكد له أن كوليات . واضح هنا أن دوسو يناقش ڤان برشم، ويجيب على سؤاله
villa Coliathوأنه توجد بالقرب من قلعة القليعات قرية سبق أن .  ليست القبيات

  .الحظ وجودها روهريخت قبله بسبع سنوات
وهو ليس بحاجة إلى . فطن للغاية، وال تفوته هذه المسألة" أبونا"ومن الواضح أن 

التالعب بتفسير كالم دوسو الذي لم يفكر وال للحظة باحتمال أن تكون كوليات هي 
االختالق جعاله يطمس حقيقة أن ڤان برشم هو صاحب هذه ولكن التوهم و. القبيات

  .، ليصبح هو صاحبها الفذ١النظرية، فنسب احتمال التفكير العابر بها إلى دوسو
هي ) La villa Coliath= Cobiat) (القليعات(قرية كوليات "هل 

  ؟"قبيات)ال(
ف زعم األب  كي٢"... دير القديسة مريم الالتينيةوثائق"بينا سابقاً تحت عنوان 

واردة في الوثائق الالتينية العائدة ) في القبيات الغربية(موراني أن منطقة شمعا 
، وكيف زعم أنه بتفكيره )بيت شمعا (bethsamaللمرحلة الصليبية تحت اسم بيتساما 

ونشرنا النصوص الحرفية لكالم جان . هذا يستكمل منهج الباحث جان ريشار
  .التزوير الذي عمد إليه عمداً األب المحترمريشار حتى يتبين للقارئ مدى 

 الواردة في villa Coliathأن يقول أن القبيات هي قرية كوليات " أبونا"وهنا يحاول 
 ومحاولته هذه ال تقل تلفيقاً عن سابقتها، وعن .بعض نصوص الهبات الالتينية

  .الكثير غيرها
الستهتار بعقلك وذكائك، لك أيها القارئ، وخصوصاً من أبناء القبيات، أن ترفض ا

وجهات "وإن كان من المشروع االختالف في . وأن تتمسك بالحقيقة التاريخية
قرية "وعليه ليست ". اختراعها"، فليس من المقبول تزوير الوقائع وتلفيقها، أو "النظر
  . وهذا أمر سنعود إليه الحقاً. هي قرية القبياتvilla Coliath" كوليات

                                                
 .طال الحذف الذي قام بھ األب موراني كل ما نسبھ إلى دوسو 1
: راجع النص على موقع القبیات، على الرابط أدناه 2

http://www.kobayat.org/data/books/joseph_abdallah/shamaa_katlabeh.htm 

http://www.kobayat.org/data/books/joseph_abdallah/shamaa_katlabeh.htm


 ٤٢٩

   وبلني١فيا اسرتابونمقتطفات من جغرا -٦
  

  Strabon, Strabo ٢اسرتابون
 Séleucus Nicator االمبراطور سلوكس نيكاتور أسسها: Apamée ٣ أفاميا-٤

. باسم والدتهوسماها Laodicéeالالذقية كما أسس  .Apamaوسماها باسم زوجته 
  ).بتصرف( ٣٢٤ص 
 باني Orontes من اسم أورونتس Oronte اتخذ نهر العاصي اسمه األورونط -٧

  ).بتصرف( ٣٢٥ص . Typhon كان اسمه األولي تيفون .أول جسر على ضفتيه
  .مسار استرابون من الشمال إلى الجنوبجاء 
الالذقية التي وصلناها اآلن مدينة بحرية رائعة البنيان، وتمتاز ) "٣٢٧ص  (-٩

ما بمرفأ ممتاز وبإقليم بالغ الخصوبة، ولكنه غني على الخصوص بكروم العنب، 
ويجدر بنا . يسمح بتزويد سكان اإلسكندرية بالقسم األعظم من استهالكها من الخمر

التركيز خصوصاً على الجبل المشرف على المدينة والمزروع بكروم العنب حتى 
، ويرتفع لجهتها )٣٢٨ص (وهذا الجبل بعيد جداً عن أسوار المدينة . قمته تقريباً

  ".ف على أفاميا وكأنه سور حاد مطل عليهاتدريجياً، وبانحدار لطيف، ولكنه يشر
ليزياس قلعة تشرف على  (Lysias ليزياس phylarqueفيالرك ) "٣٢٩ص  (-١٠

 زعيما منطقة Iamblique وابنه جمبليك Sampsicéram، سمسيجيرام )بحيرة أفاميا
، Héliopolis، فيالرك بعلبك  Aréthuse ومركزهما في الرستن émisènesحمص

 Mennæus بن ميناوس Ptoléméeبطليموس ) Chalcisخلقيس  (وفيالرك عنجر
 والهضاب Massyasالذي كان من موقعه في هذه القلعة يتحكم بكل سهل ماسياس 

  ."Ituréeفي أيطورية ) ٣٣٠ص (الجبلية 
  ٣٣٠ص "  تبدأ من سهل ماسياس)Chalcidiqueخلقيس (منطقة الرستن "

                                                
 Géographie de Strabon, traduction par Amédée Tardieu, t. 3, (Livre XVI, Chapitre: المرجع 1

II), Librairie Hachette, Paris, 1880. 
 .Cappadoce في كابادوقیا Amaséeفي أماسیھ . م. ق٥٠جغرافي یوناني مشھور، ولد حوالي العام  2
 ).مالمترج(الترقیم ھنا من أصل النص  3



 ٤٣٠

تقوم المواضع ) الالذقية(دينة في الجوار المباشر لهذه الم) "٣٣٠ص  (-١٢
ص (ثم . Gabala، جبلة Héracléum، هيراكليوم Posidiumالصغيرة بوزيديوم  

 Paltus مع بالتوس la Pérée aradienne األروادي la Péréeيبدأ المجال ) ٣٣١
 الصغير الذي جعله األرواديون Carnusومرفأ كارنوس ) Balanéeباالنيه (وبانياس 

 مدينة قديمة فينيقية Marathus، مراتوس Énydraثم إنيدرا . يةترسانتهم البحر
األصل، وهي اليوم داثرة، ولقد تقاسم األرواديون مجالها بالقرعة؛ وبعدها مباشرة 

، وعلى مقربة Orthosie الصغيرة؛ وأخيراً أرطوسية Simyraتأتي محلة سيميرا 
ذي يجعله بعض المؤلفين النهر ال) leuthérusÉإلوتيروس (منها مصب النهر الكبير 
 Cœlé-Syrie من جهة وفينيقيا وسورية المجوفة Séleucideالحد الفاصل بين سلوقية 

  ".من جهة أخرى
... نتجاوز أرطوسية ومصب النهر الكبير، فنصل إلى طرابلس) "٣٣٣ص  (-١٥

 اآلتي بعد طرابلس طرف جبل Théûprosoponيشكل رأس الشقعة تيوبروزوبون 
بل بلوغ رأس الشقعة نصادف المحلة الصغيرة الوسطية المعروفة لبنان؛ ولكن ق
  )."Triérèsترييرس (باسم الهري 

 Macrasأول سهل ينفتح انطالقاً من البحر يسمى سهل ماكراس ) "٣٣٤ص  (-١٧
  ."Macropédionأو ماكروبيديون 

يلي سهل ماكراس مقاطعة ماسياس التي يعود قسم منها إلى الجبل وحيث  "-١٨
قلعة فعلية في البالد أو قمة ) خلقيس(حظ من بين المواضع المرتفعة عنجر يال

 تبدأ مقاطعة Laodicée du Libanوعند الالذقية المسماة الذقية لبنان . حصنها
يعيش جميع سكان الجبل، وهم من األيطوريين والعرب، على اللصوصية . ماسياس

ن غير الزراعة، ولهذا فهم والجريمة؛ أما سكان السهل فهم بالعكس ال يتعاطو
يتمتع جبليو ماسياس . بحاجة ماسة إلى من يحميهم من عنف الجبليين جيرانهم

بمالجئ محصنة تذكر بالمواضع العسكرية القديمة في لبنان، مثل مواضع سنّا 
Sinnas وبوراما Borramas وغيرها التي تتوج أعلى القمم؛ ومواضع مثل البترون 

 التي تدافع عن المواقع المنخفضة؛ وإما Gigartumتوم وجغار) Botrysبوتريس (
أخيراً مثل مغاور الساحل والحصن المبني في قمة رأس الشقعة؛ وجميعها 

 ألنها كانت دوماً منطلقاً لعصابات جديدة Pompéeتحصينات كان قد دمرها بومباي 



 ٤٣١

 كل كانت تجوب وتخرب بالد جبيل وإقليم بيروت اآلتي بعدها، أو بعبارات أخرى
كانت بيبلوس التي جعلها . ورأس الشقعة) Sidonصيدون (المجال الكائن بين صيدا 

وعمل بومباي على قطع . مكرسة إلى أدونيس) ٣٣٥ص ( مقره Adonisسينيراس 
  ...".رأس طاغيتها

 montبعد بيبلوس، نصادف على التوالي مصب نهر أدونيس، جبل كليماكس  "-١٩

Climax وباليبيبلوس ،Palæbyblos ؛ ومن ثم نهر الكلبLycus قبل مدينة بيروت 
 أعاد بناءها في أيامنا الرومان، بعد أن كان Tryphonالتي بعد أن دمرها تريفون 

ولقد شاء أغريبا توسيع إقليم بيروت .  فيلقين رومانيينAgrippaوضع فيها أغريبا 
ي القريبة بضم قسم كبير من ماسياس إليها، وهكذا وسع حدودها حتى منابع العاص

 ومن أيجيبتيونتيخوس Paradisosفي نفس اآلن من لبنان ومن مدينة باراديزوس 
gyptiôntichosÆوتتصل بالتالي بإقليم أفاميا ،".  

  

  1"التاريخ الطبيعي"مقتطفات من 

   Pline l'Ancien ٢بلني الشيخ
لف  أ١٥تبدأ سلسلة جبال لبنان التي تمتد ) صيدا(بعد هذه المدينة  "-٢٠) ٦٥ص (

وحتى المواضع التي تتخذ فيها سورية اسم سوريا  Simyraغلوة حتى سيميرا 
  ... Antilibanوبالتوازي مع هذه السلسلة تمتد السلسلة الشرقية . Célésyrieالمجوفة 

 ٣، جيغارتBotrysأدونيس، جبيل، البترون  "-٢٠يعدد بلين على الساحل 
Gygarte ٤ترييريس(، الهري Trières( القلمون ،) كاالموسCalamos( ؛ طرابلس

التي يسكنها ثالثة أقوام الصوريون والصيدونيون واألرواديون؛ أرطوسية 
                                                

 Histoire Naturelle de Pline, Livre Cinquième, traduction nouvelle par M. Ajasson: المرجع 1
de Grandsagne, t. 4, Paris, 1829. 

، كاتب ھام للغایة، ُولد في .)م. ب٧٩ -٢٣: (Caius Plinius Secundus، بالالتینیة  Pline l'Ancienبلین الشیخ  2
، لھ مؤلف موسوعي بعنوان التاریخ الطبیعي ) الحالیة في إیطالیاCômeكوم  (Novum Comumنوفوم كوموم 

Histoire naturelle . ُسمي باسم بلین الشیخPline l'Ancien لتمییزه عن بلین آخر باسم بلین الشاب Pline le 
Jeune. 

 .، حواشي الكتاب٢٧٢، ص Nephicastronقد تكون قلعة أنفة  3
 ُسمیت بھذا االسم ألن في الحصن بعض الشبھ بالمركب ذي الصفوف الثالثة من المجاذیف Mannertیقول مانیرت  4

trième من حواشي الكتاب٢٧٣، ص . 



 ٤٣٢

Orthosie إيلوتيروس (، النهر الكبيرÉleuthère( سيميرا ،Simyra مارات ،
Marathe ؛ ومقابل أرواد، مدينة وجزيرة على سبعة غلواتstades وعلى مسافة ،

) الغربية والشرقية( فإن البالد حيث تنتهي السلسلتان  قدم من اليابسة؛ وأخيرا٢٠٠ً
  ."Bargyleتتكون من سهول طويلة، في نهايتها يبدأ جبل برجيل 

، Balanée، بانياس Carneكارنه . هنا تنتهي فينيقيا وتبدأ سورية مجدداً) "٦٧ص (
ها ، يليها رأس ترتفع عليه الالذقية، مدينة حرة، يليGabale، جبلة Paltosبالتوس 

، بوزيديوم Charade، شاراد Héraclée، هيراقلية Diospolisديوسبوليس 
Posidium".  

 Marsyas التي تفصلها مياه مارسياس Apaméeفي سورية المجوفة نرى أفاميا "
؛ الحمصيون ...؛ tétrarchie des Nazerins ١تيترارشية نازارين) ٦٩ص (عن 

Emésènes حيالتيون ،Hilates األيطوريون ،Ituréens البيتاريون ،Bétarrènes 
... ؛ Mammisée، تيترارشية ماميزيه Mariamitanesواحدة من قبائلهم؛ المريميون 

  ..."Laodicée du Libanوإلى الشرق قوم الالذقية المسماة الذقية لبنان 
 ,Joseph, Guerre des Juifs: الواردة في (Raphanamرافانام : "رفنية) ٢٦٠ص (

VII, 19( لعلها التي ذكر أبو الفدا دواثرها باسم :  ميالً من أفاميا٣٣مسافة  على
ويقول غليوم الصوري . Barin بجوار بعرين Rafaniat (Tabl. Syr. P. 107)رفنية 

  ."١١٢٥أن كونت طرابلس استولى عليها عام 

  
  
  
  

                                                
1 Nazerini یكتب البعض االسم Nazarini ھم الیوم النصیریون Nosairis ou Nassariens… Ansarié ص ،

 . من حواشي الكتاب٢٨٢



 ٤٣٣

  ١احلروب الصليبية، جاك دو فيرتي - ٧

  مقتطفات
. ١١٩٠ و١١٧٠ بين )Jacques de Vitry جاك دو فيتري (تقدير والدته )VIIص (

  .١٢٤٤توفي عام 
، حيث قضى بضع سنوات في ١٢١٠كان أسقفاً في عكا بعيد العام  )VIII  ص(

  . في وقائع تلك المرحلةفلسطين، وشارك بنشاط
يوجد في الجبال قوم من البؤساء ) ن أو النصيريةون أو العلويوالظني) (٤٥ ص(

ل لبنان وبالد طرابلس، ومع أنهم يتبعون لحد كبير يقطنون بالقرب من سلسلة جبا
الدين اإلسالمي يقولون أنهم يعتمدون عالوة على ذلك مبدأ سرياً غير مسموح لهم 

  ...متى بلغوا سن الرشد) الذكور(البوح به ألحد، باستثناء أوالدهم 
، Antaradosفي مقاطعة فينيقيا، بالقرب من إقليم مدينة أنتارادوس ) ٤٦ص (
، يعيش قوم تحيطه الجبال والصخور الكبيرة من Tortoseسماة اليوم طرطوس الم

كل الجهات، ولديه عشر قالع بالغة القوة وعصية بحكم ضيق المسالك المؤدية إليها 
، وحيث ينتَج بما يحيطها من صخور شاهقة ووديان سحيقة عند إقدام تلك القالع

هؤالء الرجال . اضع رائعة المنظربوفرة كل أنواع الفواكه والحبوب، وذلك في مو
 يشكلون على ما يقال قوماً يتجاوز أربعين ألفاً، Assassinsالمدعوون باسم حشاشين 

ال يختارونه بالوراثة بل بحكم صفاته وكفاءاته، ) ٤٧ص (على رأسهم قائد 
 ذلك بحكم سنه المتقدم بل استناداً، وليس vieux أو الشيخ ancienويسمونه الكبير 

 ال يتورعون مويخضعون له مطيعينه طاعة مطلقة بحيث أنه... حكمته ومنزلتهإلى 
الشيخ، وذلك بكل راً متى أصدره لهم طعن تنفيذ أي أمر مهما كان صعباً وخ

  ٢...تصميم وسرور وغبطة

                                                
 Jacques de Vitry, Histoire des Croisades, Collection des Mémoires relatifs à: راجع 1

l’Histoire de France, par M. Guizot, Paris, 1825 
المنتقى من "سھیل زكار بعنوان . ما ورد حتى اآلن غیر متوفر في الترجمة العربیة لمؤلف دو فیتري التي قدمھا د 2

الحملة " الذي جاء بعنوان ٣٣الجزء " الموسوعة الشاملة في تاریخ الحروب الصلیبیة"في " مختصر تاریخ القدس
 من تاریخ دو فیتري الوارد في ٦١زكار متوافقة مع الصفحة . ؛ وتبدأ ترجمة د١٩٩٨، دمشق، "الصلیبیة الخامسة

 ).المترجم(الحاشیة السابقة 



 ٤٣٤

 المتقدمة الذكر هي كونتية ١واإلمارة الثالثة بين اإلمارات األربع) ٧٠ص (
 المتقدم الذكر، الذي يجري تحت قلعة المرقب، طرابلس، التي تبدأ عند الغدير

وتنتهي عند الغدير الذي يجري بين جبيل وبيروت، وهما مدينتان قائمتان على 
شاطئ البحر، وطرابلس مدينة نبيلة وثرية قائمة على شاطئ البحر، في مقاطعة 
 فينيقيا السورية، وهي قائمة في مكان مناسب، في موقع موائم جداً، يسقى بواسطة

مجاري المياه والينابيع، وهي غنية بالقمح، وبأشجار الفواكه، وبالمراعي الخضراء، 
، وينبع عند سفح وتتمتع بمنافع كبيرة من مجاورتها لجبل لبنان، وتالله المنتشرة

الجمال بمياه نقية جداً، تتدفق من ) نهر قاديشا(جبل لبنان في هذه األجزاء نبع فائق 
بنان، وتسقي بوفرة جميع حدائق الكونتية، ولقد قالوا خالل ممر تحت األرض في ل

بأن هذا هو نبع الحياة الحية، الذي أتى سليمان على ذكره في نشيد األنشاد 
، وقرب هذه المدينة ينابيع مياه عذبة تتدفق بغزارة بين أمواج البحر ٢)٤/١٥(

  .المالحة والمرة، وهنا أيضاً كروم تحمل ثمارها مرتين في العام
صرت هذه المدينة الجليلة بعد االستيالء على القدس، والذي تولى ذلك هو وحو"

وقد بنى قلعة إلى جانب المدينة حتى يتمكن ... كونت طولوز) صنجيل(ريموند 
الحجاج، وما ) تلة(بمواءمة أكبر من محاصرتها، وأطلق على هذه القلعة اسم قلعة 

ن قبل الحجاج، وتابع ابنه برترام تزال تحمل هذا االسم حتى هذا اليوم ألنها بنيت م
الحصار بعد وفاته، وتمكن بعد سبع سنوات من االستيالء على المدينة باستسالم 
سكانها، وتسلمها بمثابة اقطاعية من ملك القدس، الذي كان موجوداً أثناء االستيالء 

  .٣"على المدينة، والذي أصبح هو الرجل التابع له
 Botrumشاطئ البحر تأتي مدينة اسمها بتروم على ) جبيل(ووراء هذه ) ٨١ص (

ثم ) رأس شكا (Nephin ٤، ثم تأتي قلعة اسمها نيفينولكن اسمها بالعامية بترون
) واحداً(واحد ) ميالً( عرقة، وهي تبعد ميل مدينة طرابلس، ثم تأتي مدينة اسمها

                                                
كونتیة الرھا، إمارة أنطاكیة، كونتیة طرابلس، إمارة القدس؛ وتشكل جمیعھا مملكة : اإلمارات الصلیبیة األربع ھي 1

 ).المترجم(القدس 
، ص ١٩٨٩الكتاب المقدس، العھد القدیم، دار المشرق، بیروت، ": ینبوع جنات وبئر میاه حیة وأنھار من لبنان" 2

 ).المترجم (١٣٨٦
 ١٤١-١٤٠زكار، المذكورة في الحاشیة الثانیة من الصفحة السابقة، ص . بكاملھ مأخوذ عن ترجمة دھذا المقطع  3
 ).المترجم(
 ).المترجم(ھي أنفة  4



 ٤٣٥

ا عن البحر، ثم مدينة أرواد القائمة على جزيرة قرب ساحل البحر، وقد بناه
  .١...")أنترداوم (ثم تأتي مدينة أنترادوم... ارادوس بن كنعان

بعد االستيالء على القدس، قام بعض النبالء المارين في المنطقة في ) ٨٢ص (
 Blois وكونت بلوا Poitouطريقهم إلى الحج في القدس، ومنهم كونت بواتو 

داء وتسليمها من األع) طرطوس(وغيرهم من المشاهير، بانتزاع مدينة أنترادوس 
مرقية : ، منهاوبعد هذه المدينة نجد العديد من المدن الساحلية. إلى كونت طرابلس

Maraclée بانياس ،Valeniaالمرقط (، قلعة المرقب( Margat، وجابول Gabul ،
 وآخرها لجهة أنطاكية الذقية سورية ،)جبلة(، Gibelالتي تسميها العامة جِيبِل 

Laodicée de Syrieوفة لدى العامة باسم ليشيه ، المعرLiché والمتميزة عن غيرها ،
ولقد استولى عليها السيد . بجمال موقعها وبكل الثروات الزمنية الموجودة فيها بوفرة

والمكلف بإدارة إمارة ) ٨٣ص (، الرجل المشهود له في القتال Tancrèdeتانكريد 
ولقد ...  النبيلةApamieيا أنطاكية، في نفس اليوم الذي استولى فيه على مدينة أفام

 على التوالي وبقوة على جميع المدن الساحلية، ولم يتركوا للمسلمين استولى جماعتنا
موضعاً واحداً محصناً على شاطئ البحر، بحيث فقد األعداء كل قوة لهم في هذه 

  .المناطق
ل بيد أنه بقيت بعض المدن في المناطق الداخلية، وخصوصاً تلك الواقعة خلف جبا

ولكن مناطقها وضواحيها . لبنان، عصية على قواتنا فلم يتمكنوا من االستيالء عليها
كانت تتعرض غالباً للغارات من قبلنا وكان سكانها يسقطون في كمائننا بغية عرقلة 

 Émèseفمدينة حمص . ، وهذا ما اضطرهم إلى دفع أتاوات لناأعمالهم هناك
، وبعض مدن سورية المجوفة Chameléيه  أو شاملCamelaالمسماة اليوم كاميال 

، وحماة Maubekالمسماة أيضاً موبك ) بعلبك (Héliopolisمثل هيليوبوليس
Hamah غيرها أيضاً األقرب إلى مناطقنا كانت معرضة لإلقالق بسهولة فاشترت ،

  ...بالمال السالم واألمن
ولى بين جميع مدن تحتل دمشق، هذه المدينة العريقة في القدم، المكانة األ) ٨٤ص (

ولقد استمدت اسمها من خادم إبراهيم الذي كان . المشرق بحكم ارتفاع عدد سكانها

                                                
 ).المترجم(، المرجع المذكور في الحاشیة ما قبل السابقة ١٥٠زكار، ص . ھذا المقطع بكاملھ مأخوذ عن د 1



 ٤٣٦

وهي عاصمة سورية الصغرى، المسماة فينيقيا لبنان . مؤسسها على ما يقال
Phénicie du Libanدمشق عاصمة سورية: "، ويشير إليها النبي أشعيا بقوله."  

 الذي cannes à mielمنه كثرة في قصب العسل أما العسل فقد شاهدنا ) ٩١ص (
قصب العسل هو مجرد قصب مليء بالعسل، أي ). سورية(نجده في هذه البالد 

عصير لذيذ للغاية، نستخرجه بوضع القصب في نوع من معصرة ثم نجعله كثيفاً 
ولقد اشتققنا كلمة . بتسخينه على النار أوالً، وأخيراً نحصل على نوع من السكر

 من كلمتي قصب وعسل، ألن الجذوع المحتوية على العسل cannamellesل كانامي
  . البوصتشبه القصب

 منذ أيام السريان hospital de Saint-Jeanتأسست مضافة القديس يوحنا ) ١١٤ص (
عندما كانت القدس ما تزال في أيدي المسلمين، وذلك على ) األرثوذكس(والروم 

وا في حينه، كعقاب على خطايا البشر، أسياد كل مع أن المسلمين كان. النحو اآلتي
أرض الميعاد، فإن الكثير من مسيحيي سورية لم يرغبوا أبداً بمغادرة وطنهم، 
وتمسكوا باإلقامة بين المسلمين على الرغم من خضوعهم ألقصى الظروف تحت 

 لقد منح أمير مصر الذي كان يسيطر في حينه على كل .نير العبودية الصارمة
د الواقعة بين الذقية سورية واإلسكندرية، آخر مدينة مصرية، السريان البال

وبطريركهم ربع مدينة القدس بالقرب من كنيسة القيامة ليقيمون فيه، مقابل دفع 
ولهذا كنا نشهد غالباً وفود بعض المسيحيين من بالد الغرب إلى ... جزية سنوية

 من كان يأتي للحج والتعبد الرض المقدسة، منهم من كان يأتي للتجارة، ومنهم
متحمالً شتى المخاطر، وكانوا يزورون األماكن المقدس بعد دفع أتاوة معينة 

 واألمالفيين Lombards ومن بين هؤالء بعض اللومبارديين. للمسلمين
Amalfitains من أبناء مدينة أمالفي ،Amalfi...ولقد  يأتون بالسلع األجنبيةن الذي ،

 والتقدمات إلى كسب حظوة لدى أمير مصر، وحصلوا منه توصلوا بفضل الهدايا
ببناء كنيسة التينية، ) ١١٥ص (على تسهيالت كبيرة، فقد منحهم بسهولة األذن 
 Syriens السريان ه كانألنوذلك . على اسم العذراء مريم بالقرب من كنيسة القيامة

هذا فالكنيسة التي ول.  األرثوذكسيةم طقوس وتقاليد الكنيسةيتبعون تماماً في قداسه
  الالتينية- مريم-تحدثت عنها للتو سميت منذ بنائها وتزال تُسمى كنيسة القديسة



 ٤٣٧

Sainte- Marie- Latineيها رئيساً عاماً التينياً وكهنة ل، ألن الذين بنوها أقاموا ع
  ...لقداس اإللهي وفق الطقس الالتينييحتفلون با

رض المقدسة يضيف جاك دو فيتري في سياق سرده للمقيمين في األ() ١٢٦ص (
) األلمان(واالسبتالية والتوتون ) فرسان المعبد(إلى الرهبنات المسلحة الداوية 

كهنة : تضم األرض المقدسة كالجنة السعيدة، عدداً كبيراً من المقيمين دوماً "):يقول
رامل عفيفات أونساك ورهبان وخوارنة وراهبات وناسكات وعذارى ناذرات هللا أو 

هذه األرض تغص بالمقيمين من كل األعراق واألمم ) لقد جعل اهللا... (ديساتوق
كثرة من سكان البحر وخصوصاً من البنادقة ) ... ١٢٧ص ... (واللغات والناس

Vénitiens والجنويين Génois والبيزانيين Pisans ... وخصوصاً من أهل فرنسا
 ماسة للغاية في األرض المقدسة، الذين باتوا حاجة... وأما أهل إيطاليا... وألمانيا

ليس للقتال فحسب، بل لتأمين الحركة في البحار ولنقل السلع والحجاج والمؤونة، 
. باقي الشعوب الغربية) ١٢٨ص (وكانوا يقيمون في بالد الشرق لمدة أطول من 

 واإلنكليز وغيرها من شعوب ما خلف Bretonsأما األلمان وأبناء فرنسا والبروتون 
ل فقد كانوا أقل رصانة وأكثر تهوراً وأقل لباقة في السلوك فيفْرِطون في الجبا

الشراب والطعام، وأكثر إسرافاً في مصروفهم، واقل تهذيباً في كالمهم، نزقين وأقل 
استشرافاً في المجالس، مخلصين للكنيسة سريعين في أعمال البر وسائر أعمال 

ية الفائدة للدفاع عن األرض المقدسة الخير، وأكثر شجاعة في القتال، وهم في غا
بيد أن خفة وطيش البعض : ون المسلمين بشكل رائعهويواج)  خصوصاً البروتون(

 من قبل من enfans d’Hernaude ١منهم أديا إلى أن يطلق عليهم لقب أبناء هيرنود
وتحت هذا المسمى كان يقصد . Poulains) صيصان (٢كانوا يسمون بولين

                                                
 .Jean Joseph F": عني حسب جاك دو فیتري أحمق وأبلھ التي تhernaudeنجھل أصل كلمة ھیرنود " 1

Poujoulat, Histoire de Jérusalem, tome 2, 2ème edition, 2ème partie, Paris, 1848, p. 400. – 
  .الحاشیة من وضع المترجم

رنجي، أو من  في المستعمرات المسیحیة في الشرق على المولودین من أم سوریة وأب إفpoulainsأطلق اسم بولین " 2
 Edouard d’Ault-Dumesnil, Dictionnaire historique, géographique et": أم إفرنجیة وأب سوري

biographique des Croisades, 1852, p. 833.  
 ردًا على من ھاجمھ Jean de Joinville نجده في ما یقولھ جان دو جوانفیل  poulainثمة تفسیر آخر لمعني بولین 

نصحني المونسینیور بییر : لویس الفرنسي بالبقاء في فلسطین-ن ونعتوه بھذا النعت ألنھ نصح الملك سانمن الصلیبیی
من األفضل لي أن أكون مھرًا من أن كون حصانًا ھرمًا لم یعد یصلح لشيء كما ھي : دافالون بإن أدافع عن نفسي بالقول

  .Jean de Joinville, Histoire de Saint-Louis, Paris, 1865 ,p. 192": حالھم



 ٤٣٨

لذين ولدوا في األرض المقدسة بعد تحريرها؛ وإما أن التسمية عادت ا) الغربيون(
 صوص، وتشبيههم بالسوريين بأنهم الوافدون حديثاً pullusعليهم من كلمة بولوس 

وإما ألنهم يشبهون أمهاتهم اللواتي تم استقدامهن من منطقة ... أو المولودون حديثاً
رض المقدسة أيضاً الكثير من ثمة في األ...  القربية من سوريةPouilleبويى 

 ص( ،تفارقة بطقوسها المتنوعة وممارستها الدينية الم المختلفةالشعوب األخرى
واليعاقبة والموارنة والنساطرة واألرمن ) اليونان(مثل السريان والروم ) ١٢٩
غوريين، ولكنهم جميعاً ضروريون للغاية في األرض المقدسة لممارسة يوالغر

  ... وباقي أنماط الصناعةالتجارة والزراعة
ثمة أيضاً أقوام أخرى سكنت في هذه األرض منذ العصور القديمة، ) ١٤١ص (

تحت سيادة أسيادها المتنوعين، من الرومان والبيزنطيين والالتين والبرابرة 
والمسلمين والمسيحيين، وعانت لوقت طويل وفي ظروف متنوعة نير العبودية، 

لجزية دوماً، ويختصهم أسيادهم في األعمال الزراعية كعبيد في كل مكان، يدفعون ا
وغيرها من األعمال الوضيعة، خارج القدرة على القتال، وغير صالحين للحرب 

 يحمل القوس والسهام، ولكنه على استعداد دائم كالنساء، باستثناء عدد قليل منهم
 Surصور ، إما من اسم مدينة )Syriensسوريين (وهؤالء يدعون صوريين . للهرب

 Syrieالتي كانت منذ أقدم العصور في طليعة مدن سورية، وإما من اسم سورية 
 المذكورين Syriens، ألنهم هم نفس السوريين u بالحرف yبعد تصحيف الحرف 

 وغالبية هذه األقوام بال ذمة، وعلى وجهين، وخبثاء كالثعالب .١ديمةقل ااتفي الكتاب
باحثون عن الثروة، خونة يسهل إفسادهم على غرار الروم، كذبة ومتقلبون، 

. بالرشاوى، وكالمهم ال ينم عن طويتهم، وال يتورعون عن السلب والنهب
حيث ويتحولون إلى جواسيس بأبخس األثمان فيفشون أسرار الصليبيين للمسلمين 

) ١٤٢ص (ترعرعوا، ويفضلون التكلم بلغتهم على أي لغة أخرى، ويشاركونهم 
فهم . انحرافهم، وذلك الختالطهم بهم وتعلمهم ممارسة تقاليدهمتماماً تقريباً في 

كالمسلمين يحجرون على نسائهمن ويلبسونهن مع بناتهم بالثياب التي تحجبهن عن 
                                                                                                                        

 التي كان الفرنسیون ینعتون بھا pied noir" القدم السوداء" بتعبیر poulain )صوص أو مھر (یذكر ھذا التعبیر بولین
وفي الحالتین نشھد العنجھیة الفرنسیة وعمق مشاعر التمییز العنصري . مواطنیھم الفرنسیین المولودین في الجزائر

 .الحاد
 ).المترجم (١٩٧، ص ٣٣، ج ...، الموسوعة الشاملة"السریان"ُیعرفون اآلن باسم : ارزك. ُتضیف ترجمة د 1



 ٤٣٩

فالروم وشتى الشعوب الشرقية تقريباً، كالمسلمين، ال يحلقون لحاهم، بل : النظر
  ...يطلقونها على العكس بعناية فائقة، ويتباهون بها

يتقيد السريان تماماً بتقاليد ومؤسسات الروم في الطقوس الدينية ) ١٤٣ص (
والقضايا الروحية، ويطيعونهم كأنهم مسؤوليهم؛ أما بالنسبة لألساقفة الالتين حيث 
يعيش السريان في أبرشياتهم، فهم يزعمون طاعتهم قوالً ال قناعة وشكلياً فحسب، 

لك ألن عندهم أساقفتهم الروم وذ: وذلك فقط لخوفهم من أسيادهم الزمنيين
، وإذا  الحرمان أو أي قرار يتخذه الالتين بحقهم أبداًالمختصين بهم، وال يخشون

في العقود وغيرها من ) ١٤٤ص (كان علمانيونا ال يتحاشون االتصال بهم 
العالقات الضرورية، فذلك ألنهم يعتبرون بين بعضهم البعض أن جميع الالتين 

  .م بالتالي اإلساءة إلى أي شخص بقراراتهممحرومين، وال يمكنه
 الالتين  جميع، يعتبرون)السوريون( وكذلك السريان ، الروموبما أن) ١٤٦ص (

 فإنهم يقومون، قبل ممارسة طقوس القداس، بتطهير المذابح التي محرومين دينياً
  ...أقام الالتين عليها طقوس قداديسهم

من مناطق الشرق ) ١٤٩ص (ا رض المقدسة وفي غيرهثمة في األ) ١٤٨ص (
منها . شعوب بربرية أخرى على خالف بكثرة من األمور مع الروم والالتين

المعروفون باليعاقبة على اسم معلمهم يعقوب الذي كان من أتباع بطريرك 
هؤالء اليعاقبة المحرومون منذ زمن طويل من قبل بطريرك . االسكندرية

قسم قون عن كنيسة الروم، يسكنون في ، ومنشDioscoreالقسطنطينية ديوسقورس 
  ...كبير من آسيا وفي جميع بلدان المشرق، وبعضهم يعيش بين المسلمين

هناك أيضاً أمم أخرى ال تعيش في األرض المقدسة فحسب، أو في ) ١٥٣ص (
؛ وهم معروفون وسط المسلمين، بل تعيش على انفراد وتحتل القسم األكبر من الهند

 على اسم الهرطوقي نسطوريوس Nestorins ou Nestoriensباسم النساطرة 
Nestorius ًالذي أفسدت عقيدته بعمق قسماً كبيراً من بالد الشرق، وخصوصا 

األسقف ) ١٥٤ص (الشعوب المقيمة في إقليم األمير القوي جداً والمدعو من العامة 
وز عددهم يتجامع اليعاقبة ... جميع هؤالء النساطرةويقال بأن . prêtre Jeanحنا 

ويقال أن بين المسلمين من المسيحيين المتحدين مع ... بكثير عدد الالتين أو الروم



 ٤٤٠

ولكن ... المسلمين والخاضعين لسيطرتهم ما يتجاوز أعداد المسلمين أنفسهم
  ...الهراطقة أفسدوهم
  توصيف للموارنة

يقيا، ثمة قوم يقطن بعدد كبير بالقرب من سلسلة لبنان في مقاطعة فين) ١٥٦ص (
، سالحه القوس والسهام، وماهر في القتال، )جبيل(غير بعيد عن مدينة بيبلوس 

يسمونه الموارنة، على اسم مارون، رجل يعتبرونه مرجعهم، وهو هرطوقي كان 
وكان . ة واحدopération مشيئةيقول أنه ال يوجد في المسيح غير إرادة واحدة و

أتباعه في ولقد أدين هو و.  أنطاكية أسقف منMacaireمبدع هذه الخطيئة ماكير 
 من اآلباء، ولقد لفظته الكنيسة من ١٥٠ الذي حضره مجمع القسطنطينية السادس

ولقد أغوى مارون ) ١٥٧ص ... (صفوفها بوصفه هرطوقياً رمي بالحرم الكنسي
الذي أعماه توهم شيطاني الكثير من الناس في ضاللته، واستمر أتباع بدعته 

 سنة عن الكنيسة المقدسة ٥٠٠ون موارنة منفصلين حوالي المسمالمنشقون و
ولكنهم لما عادوا إلى رشدهم . وجماعة المؤمنين، ويمارسون طقوسهم الخاصة بهم

 ،Amauriباإليمان الكاثوليكي، بحضور األب الجليل أموري ) ١٥٨ص (اعترفوا 
... ية المقدسة وارتدوا عن ضاللتهم وتبنوا تقاليد الكنيسة الرومانبطريرك أنطاكية،

وكذلك حضر . واتبع الموارنة، للداللة على طاعتهم، تقاليد وطقوس الالتين
بطريركهم مجمع التران العام الذي انعقد بأبهة في مدينة روما في عهد الحبر 

الكلدانية (يستعمل الموارنة الحروف السريانية . الجليل إنوسنت الثالث
chaldéennes(مين ويتحدث عامتهم لهجة المسل.  

  مجيع سكان مملكة القدسسوء توصيف 
ولكن منذ تحرير األرض المقدسة، فإن كل من هم أفضل العارفين ) ١٦٨ص (

بوضع البالد ومتفحصي بأقصى عناية تقلبات مصيره، وحاالت تقدمه وتراجعه، 
يؤكدون بكل صراحة أن أي صنف من البشر أو أي كارثة من أي نوع كان لم 

در ما سببه سكانها بالذات، أناس مجرمون وفاسدون، تسبب لها من اإلساءة ق
فاسقون وكفرة، نجسون، لصوص ونهابون، قتلة، قتلة أبائهم، حانثو الوعد، 
متزلفون وخونة، عتاة وقراصنة، رجال الشوارع، سكارى، مهرجون سيؤن، 



 ٤٤١

، هؤالء الكهنة المرتدون، تلك الراهبات وقد أصبحن بنات هوى، وتلك ...مقامرون
  ... تتخلى عن أزواجهن لتلحقن بعشاقهاالنسوة

يتمكنون من الدفاع عما بقي لهم من ) الصليبيون(كان جماعتنا ) ... ٢٣٥ص (
ولكن . نين وعدوين متخاصمي سيدبقيادة مصر ودمشق امملكتكانت أراض طالما 

عندما توحدت، كعقاب على خطايانا، قوى المملكتين تحت قيادة واحدة، أصبحت 
  .محصورة بينهما أكثر عرضة لالهتزاز ومعرضة لهجمات أقسىمملكة القدس ال
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  اآلثار البابلية: الفصل الرابع

  
   على سبيل المقدمة، حوار مع نبوخذنصر-١
 ؟ تعريف بالكاتب والكتابHenri Pognon من هو هنري بونيون -٢
   تقرير بونيون-٣
  لبابلية في وادي بريصا السياق التاريخي العام لوضع النقوش ا-٤
  هنري بونيون:  النقوش البابلية في وادي بريصا-٥
  هنري المنس): وادي السبع، أكروم( نصب السبع -٦
 Sébastienسيباستْين رونزفال :  مالحظات في األركيولوجيا الشرقية-٧

Ronzevalle  
  Maurice Tallonموريس تالّون : نصب بابلي جديد في عكار شير الصنم، -٨
  Stephen Langdonستيفان الندون :  النقوش البابلية في وادي بريصا-٩
 Weissbachويزباخ :  نقوش نبوخذنصر الثاني في وادي بريصا ونهر الكلب-١٠

(F. H.)  
  
  
  
  



 ٤٤٣

  حوار مع نبوخذنصر: على سبيل املقدمة -١
  
   من؟ زائر جديد؟-

وال أنت . الع الصخورال تبدو عليك سمات سائق شاحنة لنقل الرمل أو جرافة القت
ال تبدو عليك إمارات تاجر يبيع تاريخه . لطحن هذه الصخور" كسارة"عامل 

وال أنت ممن أتقن الزراعة التقليدية الممنوعة . المكتوب على صخور جباله
ال ولستَ مزارعاً، وال أنت من . والموعود بأوهام زراعة بديلة ال طائل خلفها

فمن أنت؟ وماذا تفعل هنا؟ أال تعرف أنك . ة العيشالرعاة الذين يشقون لتحصيل لقم
شير "و" وادي السبع"و" وادي بريصا"هنا في نطاق مثلث العظمة البابلية بين 

حيث مقر القيادة العامة لقوات نبوخنصر " ربلة"؟ هنا أنت على مقربة من "الصنم
  التي وحدت الشرق والغرب في العالم القديم؟

  
 أحدق حولي علّني أتبين مصدر الكالم الذي يأتيني  فركت عيني جيداً، وبدأت-

  .ولكن الصوت استمر يصلني حامالً نفس األسئلة. لم أر أحداً. كالهمس
  
أرى بين يديك دفتراً، هو . أجِب على ما تسمعه. بعينيك" بحلقت" لن تُدركني مهما -

 فلماذا ال تفصح عن هويتك. غير دفتر حسابات أصحاب المرامل والكسارات
  .وغرضك؟ قد أفيدك بعض الشيء

  
. أنا باحث في التاريخ، في تاريخ المنطقة، تاريخ عكار وجوارها:  قلت في سري-

  : وكأنه سمع ما قلته لنفسي بدون نطق، فشعرت به يقول
  
أنت مجرد . باحث؟ ال، ال: أنت باحث؟ ماذا قلت. عرفتك.  من أنت؟ عرفت-
التطفل على "ع عن ابن خلدون كيف وصف ألم تسم. على العلوم التاريخية" متطفل"

  ؟"العلوم
  



 ٤٤٤

ولكن قُْل لي من أنت؟ وكيف تُكلمني وال .  يا سيدي أنا أحاول البحث في التاريخ-
  .أراك؟ وال شأن لك بي وبكفاءتي في البحث

 ال شأن لي بك؟ وما شأنك أنت بي حتى تهتم ألمري وتتحرى عني؟ أنا -
البحث عن تاريخي، ومآثري، وتالحق ما تركت أنت تزعم . نبوخذنصر أيها الغبي
وروحي تتنقل من مشارق األرض . كنت مرتاحاً في قبري. لكم من آثار هنا وهناك

أال يكفيني . وتسألني ما شأني بك. أنت اآلن في أرضي. إلى مغاربها داخل مملكتي
من ضجيج الجرافات والشاحنات والكسارات وتهديدكم الدائم لكل ما أورثتكم أياه 

عظمة وخلود؟ أال يكفيني هذا السعي المجنون لمحو روحي من الوجود التاريخي؟ 
أال يكفيني أراكم أعجز عن فهم قيمة ما تركته لكم من ثروة تاريخية وأثرية يندر 

  باسم باحث في التاريخ؟" متطفالً"حتى تأتيني ... وجودها؟ أال يكفيني
صحيح أنه . ت به يوم جاءنيسرر. لقد اكتشفني قبلك الفرنسي هنري بونيون

" بالدكم"، إلى "بالدنا"صحيح أنه جاء إلى . ولكني سررت به. فرنسي غريب
هو على معرفة من : ولكني سررت به في جانب من شخصيته. مستعمراً لعيناً

وهو . هو يفهم ما كتبته لكم هنا وهناك. أمره، ومتعمق بلسانه وبلسان اآلخرين
  .يقِّدره أكثر منكم بكثير

أنت باحث في التاريخ؟ كم لغة تعرف؟ هؤالء المؤرخون الحاملون لما تسمونه 
شهادة الدكتوراه ماذا يفهمون من التاريخ؟ هل يتقنون المسمارية والهيروغليفية 
ولغات أجدادكم القدماء، ولغة اليونان والرومان وغيرها من لغات الشعوب التي 

  عمرت أو استعمرت هنا؟
لشهادة في التأريخ؟ ماذا تعلمتم؟ بوسع بونيون أن يزعم أنه أنتم مؤرخون حاملون 

هل تعرف لماذا؟ المسمارية يعرفها، والسريانية والعبرية والتركية . مؤرخ
أنتم حملة الشهادات الجامعية والعليا في ... والفارسية واليونانية والالتينية والعربية

ف من كل هذه اللغات؟ قل لي التاريخ ماذا تعرفون؟ وأنت، أنت بالتحديد، ماذا تعر
  ماذا تعرف؟

  



 ٤٤٥

لو تسمح لي بشيء من الهدوء وبقليل من صبرك .  يا سيدي، أنت تقمعني بقسوة-
أنا . أنا أبحث عن حقيقة شعبي من خالل التاريخ. صحيح، أنا لست مؤرخاً. علي

 .أسأل من نحن باألمس القديم والوسيط والقريب ألدرك حاضرنا وأتصور مستقبلنا
ولكن ذلك ال . أنا لست على قامة بونيون والندون وويسباخ وغيرهم الكثيرنعم 

أنا أسعى إلى اكتساب معرفتهم بنا وتعميمها على . يحرمني حقي بالسعي واالجتهاد
أنا ارغب . فهل في ذلك جرم وافتئات؟ ال أظنك ستمنعني عن المحاولة. أبناء شعبي

ري المادي في نقوشك ونصبك وعظمة ال إرثك األث. بحماية اإلرث الذي تركته لنا
ويل لشعب ال يحمي : وإني أدرك أسفك وأنت تقول. وهو عظيم. ما خلفته فحسب
هذا . ماضيها وتفتته بالكسارات لتبيعه مقابل حفنة من المال" تطحن"تراثه، بئس أمة 

وتعود بذلك على غالبيتها ال على . بينما محافظتها عليه تعود عليها بالوفير منه
نعم يا نبوخذنصر ويل ألمة دولتها وقادتها ال يعلمونها كيف تحافظ .  قلة قليلةمجرد

ولكننا ال نرى فيك مجرد إرث . أنت على حق. نعم يا نبوخذنصر. على عظمتها
نراك موحداً لشعوب منطقة أذلها . بل نراك أكثر من ذلك. مادي تاريخي أثري

بينما لم يعرف قادة المنطقة . متفتتها، وأذلها صهاينة أنت عرفتَ كيف تبدد شمله
العصور الحديثة " صدقيا"اليوم غير الحفاظ على التفتت، وغير الخضوع بذل أمام 

  .يمثله حكام الكيان الصهيوني الغاصب
  
ولكن قل . إن كنتم تجهلون ماضيكم لهذه الدرجة، فال بأس بالمحاولة.  كفى، كفى-
هل . الجائر" الغرب"قاً من أبناء هل أنت متمكن لنقل ما أنتجه من زارني ساب: لي

تتقن الفرنسية واإلنكليزية واأللمانية على األقل؟ وال تنسى ضرورة إتقانك اليونانية 
  .أجِب. والالتينية، وهل تتقن لغات أجدادك، كالسريانية مثالً

  
أنا أعرف من الفرنسية الراهنة ما .  في الحقيقة، هذا الذي عددته كثير علي جداً-

. ، ومن األلمانية وغيرها مما عددت ال شيء البتة"تلطيش"، ومن اإلنكليزية يسعفني
ولكني مصر على محاولة التعريف بتراثك الكبير بنقل ثمرة أبحاث اآلخرين تعريباً 

وأخذت على نفسي التعريف بك من خالل التعريف بما خلفه لنا ". على قد الحال"
وأسأل أصحاب الكفاءة . فال وتالونعنك بونيون والندون وويزباخ والمنس ورونز



 ٤٤٦

وأستميحك المعذرة . تصويب ما أخطأت فيه، والمساهمة بما لم أستطع االقتراب منه
  .والغفران على اإلساءة إليك والتقصير بحقك

  
 من ذكرت من األسماء مدعاة ارتياح في درجة تكوينهم وكفاءتهم، ومدعاة قلق -

ولكن، إذا كانت حالتكم لهذه . يمثلونكبير في أدوارهم السياسية أو أدوار من 
أما أنا فمن حقي النوم مجدداً . ، كما تقولون، فال بأس بالمحاولة"بالويل"الدرجة 

رحمة بكبريائي، على أمل أن يستيقظ نبوخذنصر فيشهد مقاومين اعتبروا بماضيهم، 
  . فبنوا حاضرهم وأمنوا مستقبلهم

  جوزف عبداهللا
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  لكاتب والكتابتعريف با -٢
  

 ؟Henri POGNON من هو هنري بونيون
ق منذ ، تفو١٨٥٣مة فرنسي الجنسية، ولد في العام ديبلوماسي ومستشرق عالّ

 - كما يذكُر- الميل إلى االستشراق مع مطالعتهدراساته اإلعدادية وبرز لديه باكراً
 Voyage autour de la" رحلة حول البحر الميت" F. de Saulcyمؤلف دو سولسي 

Mer Morte . العبرية، (بدأ في باريس دراسة الحقوق واللغات الشرقية القديمة
 Ecole" معهد اللغات الشرقية"والعربية، في )  المصرية-السريانية، والهيروغليفية

des Langues Orientalesمعهد الدراسات العليا" و "Ecole des Hautes Etudes 
وبذلك تتلمذ على يد أهم المستشرقين . Collège de France" كوليج دي فرانس"و

غانو - وكليرمونMaspéro وماسبيرو Guyardغييار : الفرنسيين من أمثال
Ganneau-Clermont ...وكان . كما تعلم الفارسية والتركية واألثيوبية والمندائية

  .األشورية والسريانية واآلرامية: أكثر ما اشتهر به من اللغات الشرقية القديمة ثالث
  

 l'Inscription de" نقوش بافيان" قدم أطروحته حول ١٨٨٠-١٨٧٩في العام 

Bavian في باريس حيث كان أول من درس اللغة " امعهد الدراسات العلي" في
  .فلمع نجمه بغنى معلوماته ودقة بحثه وأمانته العلمية. ١٨٧٨األشورية فيها عام 

  
 حتى لحظة وفاته بينما كان يعمل على وضع ١٨٨٤وتتالت أبحاثه من العام 

 Journalاللمسات األخيرة على طباعة آخر مقال له نشر في جورنال أزياتيك 

Asiatique) المجلة اآلسيوية(.  
  
 اآلثار الشرقية عن  البحث فيوقته يصرف كل ، بعد قيامه بواجبات منصبه،كانو

 في اآلثار ة الفريدمؤلفاتهمن ذلك و.  من المؤلفات وافراًها عدداًفيالتي خلف 
درس كما  ؛السامية المكتشفة في الشام وفي ما بين النهرين وجهات الموصل ولبنان

 .آلثار المندائيةديانة الصابئة وا



 ٤٤٨

أمضى بونيون معظم حياته المهنية كدبلوماسي فرنسي في المشرق العربي متنقالً 
بوظيفة قنصل بين العراق وسورية ولبنان، باستثناء فترتين قضاهما في ليبيا 

وعندما اندلعت الحرب العالمية األولى كان يفكر بالعودة . واعتبرهما بمثابة المنفى
، فلم يتمكن من ١٩٢١أ الحرب، ولكن الموت عاجله في العام إلى سورية ما أن تهد

  . تحقيق رغبته، ولكنه نجح في ترك إرث علمي استشراقي واسع
  

  :أبرز مؤلفاته
- Inscriptions de Mérou Nérard, Paris, 1884. 
- Les Inscriptions babyloniennes de Wadi Brissa, Vieweg, Paris, 1887.  
- L’Inscription de Raman-Nérar 1er, roi d’Assyrie, 1894. 
- Inscriptions mandaïtes des coupes de Khouabir, Imp. Nat., 1898 
- Inscriptions sémitiques de la Syrie, de la Mésopotamieet de la region de 

Moussol, Lecoffre, 1907.  
- Notes lexicographiques et textes assyriens inédits, Paris, 1907  
- Les mélanges assyriologiques (Paris, 1913)  
- Dictionnaire complet du mandaïte   
  

  حول الكتاب
 Les Inscriptions" النقوش البابلية في وادي بريصا"يمكننا تقسيم كتاب 

babyloniennes de Wadi Brissaإلى قسمين أساسيين .  
  :القسم األول وفيه

  . فيه بونيون ظروف عثوره على نقوش وادي بريصايعرض:  مدخل-
وتضاريسه وطبيعة جواره ) بعده عن الهرمل وطرابلس(موقعه :  وصف للوادي-

  .وأحوال سكانه
موقع النقشين في الوادي على صخرتين متقابلتين على يمين :  وصف النقوش-

ي كل وعدد األعمدة ف. ١نقش حروفه قديمة، وآخر حروفه حديثة. ويسار الممر

                                                
 یعود إلى اللغة األكادیة القدیمة، inscription en caractères archaïques یقصد بونیون أن النقش بحروف قدیمة  1

 األكادیة في مرحلة االمبراطوریة  فیعود إلى اللغةinscriotion en caractères cursifsبینما النقش بحروف حدیثة 
  ).المترجم(، .البابلیة الجدیدة



 ٤٤٩

باإلضافة إلى النصب المحفور في . نقش، وعدد السطور المقروءة في كل عمود
  .ولم يفت بونيون تعيين التلف الذي أصاب النقشين بضرر كبير. كل نقش

  . ترجمة وتحليل نص كل من النقشين-
  :القسم الثاني وفيه

 إلى  الكلماتمن حيث فقه اللغة واالشتقاق، ورد:  دراسة وتحليل نص النقشين-
جذورها ومصادرها في اللغات المجاورة ومنها العبرية والعربية وسواها من 

  .اللغات القديمة
  . معجم بالمصطلحات واأللفاظ المرمزة، وآخر من وجهة نظر الصوتيات-
  

الناجم (األول، وهو األهم، عجزنا . لقد اكتفينا بترجمة القسم األول لسببين هامين
، وبالتالي الخشية من تشويه المضمون؛ ال )لمسماريةعن جهلنا المطبق بالكتابة ا

سيما وأن الناحية التاريخية في هذا القسم ال تضيف الكثير على ما هو وارد في 
أما السبب . القسم األول، وحيثما وجدنا إشارات مفيدة فيه أدرجناها في الهوامش
القدرة على الثاني فهو أن هذا القسم يعني مباشرة المختصين الذين ال تنقصهم 

كما أن عامة القراء سيجدون هذا القسم ممالً، وبالتالي . العودة إلى النص الفرنسي
  .ل عليهم القراءة وال تريحهمقثْفإن ترجمته تُ

  
لقد أطلقت أبحاث بونيون في وادي بريصا موجة من البحث والتحري عن التراث 

نا من المراجع والقدرة العلمية حاولنا تتبعها بما توفر ل. التاريخي البابلي في المنطقة
مجمل ما كتب ..." منتخبات التواريخ"ولقد عرضنا في هذا القسم من . على متابعتها

في هذا الخصوص، باستثناء ما قدمه األلماني منه، خصوصاً عند ويسباخ 
Weissbachنأمل من الملمين باأللمانية المساهمة في عرض مؤلف ، :Weissbach, 

F. H., Die Inschriften des Nebukadnezzar im Wadi Brissa, in 
Wissenschaftliche Veroffentlichungen der Deutschen Orient Gesellschaft, 

Heft 5. Leipzig, 1906  
  

يبدو أن هذا المؤلف األلماني كشف، أكثر مما فعله بونيون، عن مضمون نقشَي 
 لبنان بقيادة نبوخذنصر الذي وادي بريصا بخصوص طبيعة الحملة البابلية في جبال



 ٤٥٠

وحررت ... استناداً إلى ثقتي باإلله نابو ومردوخ حشدت جيشاً وقمت بحملة: "يقول
وعملت، أكثر مما فعله أي ملك . لبنان من أعدائه وأعدت إليه أبناءه المشردين

قبلي، على تحطيم الصخور وشق الممرات في الجبال الوعرة، وفتحت الطرق من 
، هذا الشجر الضخم والصلب والجميل للغاية بخشبه الداكن اللون، أجل نقل األرز

واجتزت الوديان العميقة، وفتحت . الذي ينمو في لبنان كما ينمو القصب في النهر
وبلغت جبل األرز العابق برائحته الفاتنة، ذلك . لجيشي الممرات بين الصخور

 لتزيين قصور الشجر الذي لم يسبق لملك أن اقتطعه، وخصصت هذه األشجار
ومن أجل أن اقدم . وبسطت األمن والسالم في لبنان. ومعابد اإلله نابو ومردوخ

أمثولة لمن يطمع بهذه األرض أنشأت هذا النصب حيث أثبت أني ملك هذه 
األصقاع، وملكه أبدي، والسالم على من يعي هذا الكالم حكم."  

  
لحضارات والشعوب في إن لنقوش وادي بريصا أهمية كبيرة في تبيان تراث ا

على   وضع"نبوخذنصر الثاني من بابل إلى جبل األرز"فتحت عنوان . الشرق القديم
اللوفر بباريس، نص لنبوخذنصر  ، الذي يقام في متحف"بابل"أحد مداخل معرض 

  . هذه النقوشالثاني مأخوذ عن
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  POGNON ١تقرير بونيون -٣
  
  ١٨٨٤ول  تشرين األ٢، ٢طرابلس الغرب) ٣٤٥ ص(

  السيد الوزير
 تشرين األول ١٦اكتشفت، في رحلتي التي قمت بها في البقاع الشمالي، في 

، نقشين لنبوخذنصر محفورين على صخور وادي بريصا، على مقربة من ١٨٨٣
 بواسطة السيد باربييه أكاديمية النقوش واآلدابتم تبليغ هذا االكتشاف إلى . الهرمل

ولما عدت . ١٨٨٣ كانون األول ٢٨، في جلسة Barbier de Meynardدو مينارد 
بعد قليل إلى فرنسا سرعان ما تبينت أنه يصعب علي نشر هذه النصوص دون 

  . إلى الموقع ومقابلة النسخ التي أخذتها مع واقعها األصليةالعود
، بمهمة في لبنان بغية ١٨٨٤ نيسان ١٧عندئذ رغبتم معاليكم بتكليفي، بقرار بتاريخ 

 من أيار ١٠فعدت إلى بيروت، ومنها انطلقت في .  نقوش وادي بريصاجمع نص
بات لبنان اليوم معروفاً تماماً وال حاجة بالتالي ألعرض المسار الذي . إلى البقاع

  .سلكته، وأكتفي بأن أعرض لمعاليكم بعض البيانات حول موضع هذه النقوش
ساعتين ونصف شمالي تقع وادي بريصا في المنقلب الشرقي للبنان، على مسافة 

، وعلى ٣ كلم، كخط مستقيم، شرقي طرابلس الشام٤٥بلدة الهرمل، وعلى حوالي 
رسم عدة منعرجات من ي وتجه الوادي وهي.  كلم من نهر العاصي٨ إلى ٧بعد من 

الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي، ويصل الصاعد فيه بعد مسير بضع ساعات 
الجبال من كل ) ٣٤٦ص (فاع كبير تحيطه إلى منبسط فسيح من األرض على ارت

، أي الجردومن هذا الموضع يمكن، عبر . مرج حينالجهات ويسميه سكان المحلة 
هذا . لبنان، الوصول إلى طرابلس الشام بمسير يومين) جبل(المنطقة الوسطى من 

الوادي غير مزروع، وال يقطنه سوى قلة من المتاولة الرحالة الذين يعيشون تحت 
، ويرعون الكثير من قطعان الماعز؛ ونجد في اسفل الوادي بضعة أكواخ الخيم

                                                
 .Archives des Missions Scientifiques et Littéraires, 3ème série, tome XIV, 1888,  pp: المرجع 1

345 - 349 
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وعلى العموم من الصعب وصف مظهر هذه . بائسة يأوي إليها البدو في الشتاء
 أن يتجه الهرمل قادماً من وادي بريصاعلى من يقصد . المنطقة البري والمنعزل

يتشعب، فيؤدي شعب  الذي وادي الشربينأوالً نحو الشمال، ليدخل لبنان عبر 
  .وادي بريصا، وشعب اليسار إلى وادي فيساناليمين إلى 

والصاعد في هذا الوادي يصادف على مسير ثالث ساعات من الهرمل تقريباً بعض 
الدواثر المشوهة التي تحتل قعره، ويرى على منحدر الجبل على اليمين النبع الوحيد 

لدواثر بكل عناية فلم أعثر فيها تفحصت هذه ا. مرج حينالذي نصادفه قبل بلوغ 
على أي نقش؛ ولكني وجدت فقط حجراً كبيراً عليه ثالثة صلبان محفورة بكل 

وبدا لي بدهياً أن ثمة قرية مسيحية وكنيسة كانتا قائمتين هنا، ولكني لم . وضوح
أتمكن من معرفة أي شيء عن زمن دمارهما؛ والمتاولة الذين يقيمون في هذا 

هلون حقيقة هذه الدواثر التي ال يبدو بالتأكيد أنها تعود إلى العصر الموضع اآلن يج
  .الروماني

بعد نصف ساعة من الصعود في الوادي انطالقاً من موقع هذه الدواثر نرى على 
النقشان محفوران في الصخر ومعهما . نبوخذنصر ييمين ويسار الدرب نقشَ

ي أبناء المحلة أن وضعهما وأخبرن. نصبين؛ ولكنهما مع األسف على حال بائسة
كان سليماً لبضع سنوات خلت، ولكن ثمة مغربي مر من هنا أعتقد أن فيهما كنزاً 

  .فعمل على تخريب الصخور بآلة حادة لكشفه
كانوا ولما عثرت بالقرب من نقش اليمين على جزء من النصب ثبت لي أن المتاولة 

وإنه لمنتشر في لبنان االعتقاد . ، وان تشويه هذين النقشين كان حديثاًصادقين معي
ولهذا . بوجود الكنوز المخفية، وأن جميع الصخور التي تحمل نقوشاً تحتوي عليها

فإن عدد المواقع األثرية التي أدى هذا االعتقاد السخيف إلى تدميرها كبير للغاية مع 
ولقد اضطررت، حتى تمكنت من إقناع المتاولة أني لست هنا بحثاً عن . األسف

لكنز، أن أصور لهم أن هذه النصوص قد تم نقشها من قبل ملك فرنسي قديم حكم ا
لبنان، وأني أرغب بنسخها ليتعرف أبناء وطني الفرنسيون على مجد ) ٣٤٧ص (

  .أجدادهم
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 أيار، كما كان لي شرف قول ذلك لمعاليكم، ووصلت ١٠انطلقت من بيروت في 
قوش وبأخذ ما أمكن من رشم  منه، وشرعت فوراً بنسخ الن١٤وادي بريصا في 

  .وإليكم على العموم وصفاً موجزاً للنقشين وللنصب المرافقة لهما. لها
نصب يمثل رجالً على رأسه قلنسوة شبيهة بالتاج المدقق من األعلى : نقش اليسار

وسط النصب واسفله مختفيان تماماً؛ أما . الذي يضعه األساقفة اليوم، وأمامه شجرة
م، واالرتفاع ٥,٥٠أعمدة مكتوبة بحروف حديثة؛ طوله تقريباً  ١٠النقش فيحتوي 

  . م٢,٨٠بين أعلى سطر وآخر سطر، في أطول أعمدة حوالي 
نصب بحالة سيئة للغاية يمثل رجالً يعتمر القلنسوة األشورية يقبض : نقش اليمني

خلف الرجل ثمة . على حيوان واقف أو يضربه، والحيوان هو على األرجح أسد
 يجب أن يكون منقوشاً عليه صورة إالهة؛ الصورة مختفية كلياُ، ولكن فراغ كان

  :يمكن أن نقرأ تحتها تفسيرها
  .............إلى اإلالهة 
  ...............التي تنمي 

   .............................É-Goulaغوال -التي تقيم في معبد إيه
....................................................................  

المنطقة السفلية مختفية تماماً، .  أعمدة٩النقش محفور بحروف قديمة ويتألف من 
طول . ومن المستحيل معرفة ارتفاع السطور األخيرة لكل عمود عن سطح األرض

م، أما ارتفاع أعلى سطر في كل عمود عن سطح األرض ٥,٥٠النقش حوالي 
  . م٣فحوالي 

دي بريصا، ككل نقوش نبوخذنصر المعروفة حتى اليوم، عن ال تخبرنا نقوش وا
شيء غير األبنية التي أنشأها هذا الملك في بابل، والهبات التي تلقاها من اآللهة، 

ثمة جملة في العمود التاسع على يسار النقش يبدو أنها . وبراهين التقوى التي يقدمها
  .تعذر الفهمتتعلق بحملة في لبنان، ولكن النص مع األسف مشوه وم

على العموم، ستنشر نقوش وادي بريصا في طبعة خاصة ستظهر قريباً على ما 
  .آمل
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 أيار في نسخ النقشين، وفي أخذ ١٨ و١٧ و١٦ و١٥أمضيت أيام ) ٣٤٨ص (
أرشدني . مرج حين أيار قمت باستكشاف أعلى الوادي لجهة ١٩وفي . الرشم لهما

، أعرض Adrienش التيني ألدريان متوالي إلى صخرة على حافة الدرب عليها نق
  :١هنا نصها بالدقة الممكنة

  
م عن الطريق قرأت عليها النقش ١٠عثرت بعد قليل إلى األعلى على صخرة تبعد 

  :اآلتي

  
النصان تالفان جداً ومن الصعوبة بمكان قراءتهما، وبالتالي ال أتجرأ على ضمان 

  .مكن من أخذ رشم لهمادقة نسخهما تماماً؛ ولم يكن بمتناولي الماء ألت
: يوجد في لبنان الكثير من نقوش أدريان المشابهة لما عثرت عليه في وادي بريصا

يعتبر السيد رينان هذه النقوش بمثابة قانون كأنه معلق هناك بأمر من االمبراطور 
أدريان، وبواسطته يتم التمييز بين نماذج األشجار المخصصة للدولة وتلك المتروكة 

  .٢الناسليحتطبها 
وتفيد المعلومات التي جمعتها ميدانياً بوجود عدد من النقوش المشابهة لتلك التي 

وعليه فمن المؤكد أن هذه المنطقة . عرضت علي منتشرة في وادي بريصا والجوار
كانت في ما مضى مغطاة بالغابات، وإني ألميل بالتالي إلى الظن بأن النقشين 

ة يتم فيها قطع األشجار بغية إرسالها إلى بالد ما البابليين يؤشران على موضع ورش
ص (وفي الواقع، يخبرنا نبوخذنصر أنه استعمل خشب لبنان في بناء . بين النهرين

                                                
 .N، والحرف األخیر في السطر الثاني IVیمكن أن یكون الحرف األخیر في السطر األول من النقش األول ھو  1
 .E. RENAN, Mission de Phénicie, p. 279: راجع 2
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المعابد التي أقامها في بابل، ولعله أمر فريد أن نجد نصوصاً ال كالم فيها ) ٣٤٩
ة عن أي عن حمالت عسكرية وهي منقوشة في واد مهجور وبعيد إلى هذه الدرج

  .منطقة مأهولة
 أيار بعد أن استكشفت أعلى الوادي، هبطت إلى البقاع، وقبل عودتي إلى ١٩في 

رِبلة القديمة  (Rablehبيروت، قمت بجولة حول بحيرة حمص، وزرت ربلة 
l’ancienne Riblah ( التي يبدو أنها كانت مركز االحتالل البابلي لسورية المجوفة

Célé-Syrie) البقاع(في ربلة في الواقع مثل سيديسياس ؛ فSédicias )أمام ) ١صدقيا
لن اتحدث عن . Judaنبوخذنصر، وفيها قطعت رؤوس كبار قادة مملكة اليهودية 

هذه الرحلة الخارجة عن نطاق المهمة التي أوكلتها معاليكم إلي، بل سأكتفي بعرض 
 ليس له على ها هو نص النقش الذي. نقش يوناني عرض علي في منزل في ربلة

  :العموم أي قيمة، ولكنه غير منشور ربما

                                      
وقبل مغادرة .  أيار، وبعد بضعة أيام توجهت إلى فرنسا٢٧عدت إلى بيروت في 

سورية رأيت من الواجب التواصل مع الحاكم العام للبنان حول ضرورة حماية 
ولقد . ثين عن الكنوز وتجار اآلثار في بيروت وادي بريصا من جشع الباحينقشَ

رغب صاحب السعادة واصا باشا بطمأنتي أنه سيعطي األوامر بتحريم قاطع 
  .لتخريب بقايا الحضارة البابلية الفريدة

تفضلوا سيدي الوزير بقبول تأكيدي على االحترام الجليل الذي به يشرفني أن أكون 
  .الخادم المتواضع والمطيع لمعاليكم

  بونيون. ـه
                                                

تمرد على  .).م.  ق٥٨٧-٥٩٧.م. ق ( ًالما أصبح ملكالیھودیة، وھو متنیا الذي حمل اسم صدقیا آخر ملوك : صدقیا 1
أسرتھ القوات البابلیة وتم . م. ق٥٨٧نبوخذنصر فسبب االستیالء البابلي الثاني على القدس ونفي الیھود إلى بابل عام 

 ).المترجم(، فسجن ومات في سجنھ )مركز القیادة البابلیة حیث عسكر نبوخذنصر(إحضاره إلى ربلة 
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  محلة نبوخذنصر الثاين - ٤
السياق التارخيي العام لوضع النقوش البابلية يف وادي 

  بريصا
  

 كونها تلقي الضوء على إلىتعود القيمة التاريخية لنقوش وادي بريصا أساساً 
التي شنها نبوخنصر الثاني في لبنان وجواره، وذلك من ضمن ) أو الحمالت(الحملة 

فمن المعروف كقانون . بين وادي النيل وبالد ما بين النهرينالمواجهة التاريخية 
من العراق إلى فلسطين، ولبنان (تاريخي أن من كان يسيطر على سورية الطبيعية 

لقد كانت هذه المنطقة، وهي اليوم . كان يتحكم بمصير العالم القديم) في القلب منها
. دنا من الشرق أو الغرببال شك، موضع اهتمام كل االمبراطوريات التي بلغت بال

وعليه لقد شكلت السيطرة على بالد الشام التحدي األكبر الذي بحسن مواجهته 
تمكنت االمبراطورية البابلية الجديدة من ترسيخ حضورها، وذلك خصوصاً على يد 

  .نبوخذصر الثاني، الشخصية المحورية في نقوش وادي بريصا
  

 حواليف.  النهرين على أنقاض األشوريينقامت هذه االمبراطورية في بالد ما بين
 وسرعان ما أخرج ملكا على الكلدانيين الصروبوبا اصبح ن.م. ق٦٣٠ العام

إن صعود الكلدانيين .). م.ق (٦٢٦  العامفيو )أوروك(األشوريين من الوركاء 
انتهى ) الذين كانوا يسيطرون على سورية(الجدد أدخلهم في صراع مع الفراعنة 

من هزيمة قوات نخاو الثاني ) ولي العهد وقائد الجيش(نصر الثاني في تمكن نبوخ
  . .)م. ق٦٠٥(المصرية قرب كركميش 

  
 فخلفه ابنه نبوخذنصر الثاني المنهمك في مطاردة ٦٠٥توفي نابوبوالصر عام 

وباستالمه السلطة استكمل ). بعد موقعة كركميش(الفراعنة وحلفائهم في سورية 
على غيرهم من حلفاء المصريين وأنصرف إلى محاولة القضاء على األشوريين و

  .االستيالء على مصر
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في أيام تغطي نقوش وادي بريصا، من الوجهة التاريخية، بعض وقائع األحداث 
 الذي كثيراً ما تنقل بين لبنان وسورية وفلسطين، تأديباً للدويالت نبوخذنصر الثاني

  .المتمردة على سلطته وتصدياً للطموحات المصرية
  

  ١حملة نبوخذنصر في لبنان
ولنا في النص اآلتي ما يشرح لنا وضعية نبوخذنصر وما يفسر سبب إقامته في 
ربلة واجتيازه جبل لبنان من منطقة عكار، إذ كانت طريق الساحل والبقاع مقفلة في 

  .وجهه من قبل حلفاء الفراعنة
 Ouaphrèsأوافريس الذي سماه اليونان ) الفرعون(كان الملك ) ........ ٥٤٢ص  (

، شاباً طوحاً وتواقاً إلى العراك والمجد العسكري، ويستعجل Aprièsأو أبرييس 
ولم يجد : استعمال السالح الذي أعده سلفه على مدى يقارب خمسة عشرة عاماً

مبعوثوه لما بلغوا القدس صعوبة في في انحياز صدقيا إلى جانبهم في وقت بلغ فيه 
  .توتر النفوس ذروته

  
ا أدوم ومؤاب والفلسطينيون الذين شاركوا حديثاً في اجتماعات المتمردين رفضوا أم

وحدها صور والعمونيون استمروا على موقفهم : في آخر األمر قطع عالقتهم ببابل
أمام هذا التحدي من ثالثة . وتحالفوا مع المصريين، شأنهم في ذلك شأن اليهودية

 Ezéchielأما حزقيال . تصديه األولىأعداء احتار نبوخذنصر في اختيار وجهة 
واقفاً على مفترق "المكرم في منفاه بحيث يعرف مجريات األمور يصوره لنا 

فيخلط أسهم معرفة المستقبل، ويستشير العرافين : الطرق ليستطلع المستقبل
كانت اليهودية بمثابة رأس جسر منه ينقض المصريون . ٢"ويتفحص أحشاء الضحايا

، وإذا ما توصل الحتاللها في الوقت المطلوب فإنه بسرعة يقسم على سورية بأمان
ص (عمون في الصحراء إلى . المحالفة إلى ثالثة أقسام ال يعود بوسعها اللقاء

الشرق، صور وصيدا على الساحل، والفرعون في الجنوب الغربي نحو ) ٥٤٣

                                                
 ,G. MASPERO, Histoire Ancienne des Peuples de l’Orient Classique, les Empires: المرجع 1

III, Librairie Hachette, Paris, p. 542 et 543.  
 .٢٦: ٢١حزقیال،  2



 ٤٥٨

مل فأقام في ربلة على العاصي في موضع مركزي منه يراقب مج. حدود مضيقه
سير العمليات، ليتدخل بما لديه من قوات االحتياط حيث يبرز الخطر أو تالقي 

واحدة تسلقت لبنان، . صعوبات مفاجئة؛ ثم أطلق فرقتين على خصميه األساسيين
 نصباً لتخليد بريصا واديواستولت على ما فيه من حصون وتركت على صخور 
أما الفرقة . ١لحصار صورانتصاره، ثم هبطت منتشرة على طول الساحل متفرغة 

فحرقت القرى .  تسومه حرباً ال هوادة فيهاZédékiasالثانية فانقضت على صدقيا 
والمدن المفتوحة وتركت السهول في مهب غضب الفلسطينيين واألدوميين، 

، ولم ترابط أمام العاصمة إالّ Azékah وإزيكا Lakishوحاصرت قلعتي الكيش 
وكانت تضيق الخناق حولها عن قرب عندما . وية جعلت مناطقها جرداء خامابعد

  . علمت أن أبرييس ظهر من جهة غزة
وهذا . لقد كان صدقيا القلق جداً قد التمس النجدة منه التي يبدو أنها بدأت بالظهور

ما دفع الملك البابلي إلى فك الحصار واالنصراف إلى قطع الطريق على 
  ...المصريين

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
روایة ھذه الحملة في فینیقیا واردة في النقوش التي اكتشفھا وعلق علیھا بونیون، في النقوش البابلیة في وادي بریصا،  1

 ھو الوحید على حد علمي الذي حاول أن ُیعین موقعًا محددًا للوقائع الواردة في Wincklerإن وینكلر . ٢٢ -٢٠ص 
یروي الملك في ھذه النقوش األعمال التي قام بھا من ترمیم المعابد وترمیم أسوار بابل وتجدید األقنیة، كل تلك ... النقوش

في غمار .) م.ق (٥٨٧-٥٩٠تاریخ : وعلیھ فإني أتردد بین تاریخین. مھاألمور التي تضعنا في في أواسط أو نھایة حك
وإني ألفضل التاریخ األول، بحكم ... Ahmasisفي الحرب ضد أحماسیس .) م.ق (٥٦٨الحرب الیھودیة، وتاریخ 

صب وادي ربما تكون ن: اإلقامة المدیدة انبوخذنصر في ربلة والتي توفر لھ الوقت الالزم لنقش ھذه النصب في لبنان
ولعل العدو المذكور . بریصا نقشت قبل االستیالء على القدس، ألننا ال نعثر فیھا على أي تلمیح إلى الحرب على الیھود

 .في السطور األولى ھو أبرییس الذي كان أسطولھ یجوب البحر قبالة السواحل الفینیقیة



 ٤٥٩

  ١ة يف وادي بريصاالنقوش البابلي - ٥
  مدخل

 الهرمل على المقلب الشرقي للبنان على مقربة من بلدة وادي بريصاتقع ) I ص(
  .٣طرابلس الشام وضفاف نهر العاصي، وعلى مسير يومين تقريباً من ٢الشيعية

ولن أخبره، كما يفعل غالباً . ال أنوي أن أثقل على القارئ بسرد تفاصيل تجوالي
فمن السهل اليوم . التي نزلتها وأنواع الطعام التي تناولتهاالرحالة، عن الخانات 

التاريخية، والمناطق التي نجتازها ) البقاع (٤التجوال في لبنان وفي سورية المجوفة
وأخيراً فإن األمن مستتب . بالغة الجمال ومثيرة للغاية من الناحية األركيولوجية

مثل هذا التجوال أن يتفاخر أدنى كثيراً في كل مكان، بحيث أنه ال يحق لمن يقوم ب
  .مفاخرة بأنه تجسم مواجهة صعاب هي على العموم محمولة تماماً

 تشرين األول ١٦ للمرة األولى في وادي بريصالذا أكتفي بالقول أني قمت بزيارة 
 بصحبة أحد أبنائها كدليل وعدني الهرملانطلقت صباح ذلك اليوم من . ١٨٨٣

بعد أن تتبعت لبعض الوقت ضفة العاصي بحثاً عن و. بإرشادي إلى نقوش قديمة
 على الضفة Haïra حيرانقش غير موجود اجتزت النهر ألصل إلى موضع يدعى 

بيد أن ما وجدناه . اليسرى للنهر، وحيث نرى كما زعم مرشدي آثار مدينة قديمة
ترددت قليالً حول وجهة سيري، وأخذني . كان بقايا قرية حديثة جداً على األرجح

ولكن مرشدي أكد لي أنه سبق .  وضفاف بحرية حمصربلهميل شديد بالتوجه إلى 
فقررت متابعته . حيرا المنفتحة على السهل مقابل وادي بريصاله ورأى نقوشاً في 

وهذا ما لم أندم عليه، ألنه دلني في هذا الوادي، حيث ال يبدو أن أي أوروبي قد 
 نابوبالوصورابن  (Nabuchodonosor II نبوخذنصر الثانيـ لن يأتاه، على نقشَ

Nabou-pal-oussour.(  

                                                
 ,Pognon, Henri: Les inscriptions babyloniennes du Wadi Brissa, F. Vieweg, Paris: المرجع 1
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 ٤٦٠

إن هذه النقوش بقيت سليمة لبضع سنوات خلت، على الرغم من قدمها، ) II ص(
ولكن ثمة مغربي كان يتجول في البالد . هذا ما علمناه على األقل من سكان الوادي

عمد إلى ثقبها عثر على هذه النقوش، ولما تخيل أن الصخرة تنطوي على كنز فإنه 
بواسطة أداة معدنية، وخدشها في بعض مواضعها على عمق بضعة سنتمترات 

وثمة قطعة من . وخرب كل النقش تقريباً وجعل معظم الكلمات غير مقروءة تماماً
الصخرة المنقوشة عثرت عليها أمام واحد من النقشين برهنت لي أن سكان الوادي 

  .يث فعالً، فتخريب النقوش حدكانوا صادقين معي
إن االعتقاد بأن النقوش القديمة تنطوي على الكنوز أو تشير إلى مواضع إخفائها 

ولقد بذلت الجهود . أمر شائع في لبنان وسبب خسارة الكثير من النصب القديمة
وإني لفي شك بتوصلي إلى .  أني لست باحثاً عن الكنوزالمتاولةالمضنية ألقنع 

 مسالمون بقدر ما هم وادي بريصا متاولةيف أن إقناع الجميع، ولكن علي أن أض
فمع أني كنت في زيارتي األولى لواديهم بصحبة خادم واحد فقط، وعندما . جهلة

عدت الحقاً لم يكن برفقتي غير خادم ومكاري، فإني لم ألقَ منهم أبداً ما يدعوني 
 . إلى الشكوى

. نبوخذنصرم نصوص  بقيت سليمة لكانت بالتأكيد من أهوادي بريصالو أن نقوش 
ولكنها مع األسف غير مقروءة بقسم منها، وما بقي منها تتخلله ثغرات كثيرة، وأني 

بيد أني وجدت مع . في طليعة من يعترف بأنها ال تفيدنا بشيء في حالتها الراهنة
ومع أن النصوص األشورية المنشورة حتى اليوم كثيرة . ذلك من واجبي نشرها
داً غير كاف، ولن يأخذ علي أحد من المهتمين باللغات العدد فإنه ما يزال عد

السامية قيامي بنشر هذه النصوص على الرغم من ضعف أهميتها، ال سيما وأنها 
منقوشة منذ أكثر من ألفي سنة بأمر من قاهر اليهود وأشهر واحد من ملوك بابل، 

  .وهي نقوش ستزول من الوجود بعد بضع سنوات
  
  
  
  
  



 ٤٦١

  وادي بريصا
 متجهين نحو الشمال متتبعين سفح الجبال نصل ١الهرمل إذا انطلقنا من )١ص (

ينفتح الوادي الضيق بمجمله . وادي بريصابسهولة بعد مسير ساعتين إلى مدخل 
إلى الشرق على السهل وضفاف العاصي، ويغوص في لبنان بالتواءات متعددة، 

ل من كل الجهات ويؤدي إلى نوع من منبسط طبيعي بالغ االرتفاع تحيطه الجبا
" مرج حين"ومن هذا الموقع الذي يسميه سكان المحلة . وترويه كثرة من الينابيع

، أي وسط لبنان، لنصل إلى طرابلس الشام بمسير "الجرد"يمكن بسهولة اجتياز 
فيه نبع واحد (هذا الوادي كثير األحراج ويكاد يكون خالياً من المياه . يومين تقريباً

وال يقطنه غير قلة من المتاولة الرحل والبؤساء . غير مزروعوقاحالً وهو ) فقط
الذين يرعون الكثير من قطعان الماعز، ويتنقلون باستمرار من مكان آلخر، 
ويعيشون تحت الخيم، ونرى فيه مع ذلك بعض البيوت الحقيرة المعزولة، خصوصاً 

  .في أسفل الوادي
 ٢"مرج حين"ي يصعد باتجاه إن الرحالة الذي يدخل الوادي من جهة السهل والذ

يصل في مدى ساعة ونصف تقريباً إلى خرائب تحتل أسفل الوادي حيث تغطي 
األرض كتل من الحجارة المتوسطة الحجم والمصقولة بمعظمها بعناية، كما نشاهد 

أما المتاولة الذي استوضحتهم أمر هذه الخرائب فما . هنا وهناك أساسات الحيطان
اسمها، ومع أني ) ٢ص ( حولها حتى أنهم ال يعرفون استطاعوا إفادتي بشيء

حاولت جاهداً استكشافها فإني لم أعثر على أي نقش فيها أو جزء من نصب أو 
  :أعمدة، ولكني عثرت فقط على حجر عليه ثالثة صلبان على الشكل اآلتي

  

  

                                                
فیة لبنان وعلى مقربة من ضفاف العاصي، وذلك في موقع وھي تقع على حدود متصر.  بلدة الھرمل یقطنھا المتاولة 1

وفیھا نعثر في الحقیقة على أجزاء من تماثیل وتیجان األعمدة وبقایا من كل أصناف . مدینة رومانیة ال استطیع تحدیدھا
 باسم نصب وبالقرب من الھرمل على الضفة الیمنى للعاصي نرى على قمة تلة البناء الغریب والمعروف. األبنیة القدیمة

  .الھرمل
 ).المترجم(، : العبارة واردة في النص الفرنسي 2



 ٤٦٢

  
دير أشك في أن تكون هذه اآلثار قديمة جداً، وأميل إلى االعتقاد بأنها تعود إلى 

ولكن متى حصل تدمير الدير؟ أجهل ذلك، وربما . مسيحي من العصور الوسطى
ومع األسف فإن سكان الوادي، كما أسلفت، . دمره المتاولة عندما استوطنوا المنطقة

بالقرب من هذه األبنية القديمة على منحدر الجبل . ال يعرفون شيئاً حول المكان
  . يصايجري النبع الوحيد الموجود في وادي بر

بعد تجاوز هذه الخرائب، بمسير نصف ساعة تقريباً، نصل إلى مكان وجود نقشَي 
وهما محفوران على صخرتين متقابلتين تقريباً على يمين ويسار . ١نبوخذنصر

نقش اليمين حروفه من البابلية القديمة، أما نقش . الطريق الواقع في قعر الوادي
وبجانب كل من النقشين منحوتة ضئيلة البروز . الشمال فحروفه من البابلية الحديثة

  .في الصخر
 أدرياناستطلعت بكل عناية رأس الوادي فلم أعثر على غير نقشين التينيين لـ 

Adrienمن المعروف أن معنى هذه .  من النوع الذي نصادفه كثيراً في لبنان
 انرينالنقوش الموضوعة كلها بكلمات مختصرة بعيد جداً عن اليقين، ويفترض 

بصواب أنها مخصصة للتذكير بأن بعض األشجار تعود ملكيتها للدولة وممنوع 
  .٢على الناس قطعها

، ولكن لم وادي بريصا موجود على ما يبدو في جوار أدريانثمة عدد من نقوش 
  .مرج حين بعد الجردلقد وجدت بعضها في . يتسن لي الوقت للتحقق من ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 Mission de، من مؤلفھ ٣، الحاشیة ١١٧ففي الصفحة .  بوجود نقوش وادي بریصاRenan اشتبھ رنان  1

Phénicie یرة أخبرني أحد العاملین في نحت األحجار، في مشنقة، أنھ شاھد في بریصا فوق الھرمل، نقوشًا كب:" نقرأ
  ".ما ھي بریصا ھذه؟. وتماثیل كبیرة لرجال ونساء

 Renan: Mission de Phénicie, pages 258, 259 et suivantes:  راجع 2



 ٤٦٣

  وصف نقوش وادي بريصا
  النقش بالبابلية القدمية) ٣ ص(

إن النقش على يمين الطريق صعوداً في الوادي حروفه من اللغة البابلية القديمة 
عمل النحات بداية على تسوية وجه الصخرة بحيث حفر ). planche Iراجع اللوحة (

بيد أن . فيها نوعاً من كوة مربعة جوانبها متوفرة في األطراف األساسية للصخرة
علوي بارز جداً وهو أقل بروزاً إلى اليسار، وال تظهر حدود طرف الطرف ال

يبلغ . اليمين بحيث يبدو أن وجه الصخرة هنا لم يتعرض للنحت، بل تم صقله فقط
أما طرفها . م، ويقع طرفها العلوي على ثالثة أمتار من األرض٥,٥٠طول الكوة 

ة تعرضت للتخريب فالصخر. السفلي، إن كان هناك من طرف، فلم يتبقّ شيء منه
  .بعمق من قبل الباحثين عن الكنوز، ما جعل الجهة السفلية للنقش غير موجودة

  

  



 ٤٦٤

في قسم اليسار من خلفية الكوة تم نحت تمثال مدمر حالياً، لقد تعرضت الصخرة 
وفي . مكن تمييز إطارهبيد أنه ي. للكسر وأقسامها البارزة تم انتزاعها بالكامل تقريباً

قد تمت تسوية خلفية الكوة بعناية، ولكن سطح الصخرة فيه نتوءات بارزة الحقيقة، ل
يمثل التمثال رجالً . في مواضع وجود التمثال، بينما هي ملساء تماماً في باقي الكوة

واقفاً يمسك بذراعه الممدودة حيواناً، هو على األرجح أسد منتصب على قائمتيه 
راجع (ه األماميتين ليهم بضرب خصمه الخلفيتين ويرفع إلى األعلى إحدى قائمتي

  ).planche IIاللوحة 

  



 ٤٦٥

  
بين جسم الرجل وطرف اليسار ثمة فراغ تم تحته، على مستوى قدمي الرجل، نقش 

لقد اختفى معظم النقش هنا، وال يمكن غير تبين . ابتهال إلالهة ما) ٤ص (دعاء أو 
  .بضع كلمات

حفور على يمين الرجل، تقع سطوره العمود األول م. يتألف النقش من تسعة أعمدة
العشرة األولى فوق الذراع الممدودة التي تلتقط الحيوان، أما السطور األخرى فهي 

وتتوالى األعمدة تباعاً بال انقطاع . يقع العمود الثاني فوق رأس األسد. تحت الذراع
 ضعتلقد و. من الثالث حتى التاسع على يمين النصب وتشغل وسط الكوة ويمينها

على اللوحات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة األعمدة السبعة األولى؛ وبما أن 
حالة العمودين األخيرين سيئة لدرجة ال يمكن معها قراءة غير بضع كلمات 

وكما سبق وقلت فإن إسفل النقش ضائع . وأحرف متناثرة، فلقد امتنعت عن رسمها
  .  عن األرض توجد السطور األخيرةتماماً ومن المستحيل معرفة على أي ارتفاع

  
  النقش حبروف البابلية احلديثة

النقش القائم على يمين الصاعد في الوادي حروفه من اللغة البابلية الحديثة وهو من 
لقد حفر النحات في الصخرة كوة ). planche IIIراجع اللوحة (عشرة أعمدة 

م وارتفاع ٣,٥٠لكوة بطول وا. مستطيلة يحيطها من كل جوانبها إطار بالغ البروز
.  سنتم تقريبا٥٠ًسفلها عن األرض أم بين حرفها األعلى واألدنى، وتعلو من ٢,٨٠

العمود األول منقوش في خلفية الكوة مباشرة قرب حرفها اليسار، ويتبعه على 
ثمة فراغ بين العمود الخامس . التوالي العمود الثاني والثالث والرابع والخامس

  .ه جزء من التمثالوالسادس نقش في
  



 ٤٦٦

  
فالعمود السادس الواقع على . وعلى الرغم من سعة الكوة فهي لم تتسع لكامل النص

يمين النصب تم نقشه في خلفية الكوة وعلى حرفها اليمين معاً؛ كما نقشت األعمدة 
  .الباقية جميعها على يمين الكوة على الصخرة التي تم مسبقاً تسوية وجهها

 باألحرى كان يمثل، رجالً يتجه إلى اليسار واقفاً أمام شجرة بال يمثل التمثال، أو
أوراق؛ ونُحتت صورة الرجل في الفراغ الكائن بين العمود الخامس والعمود 

ومع أن النقش . فمحفورة في وسط العمود الخامس) ٥ص (السادس، أما الشجرة 
: لة بالغة السوءهنا أقل تشويهاً من نقش الحروف القديمة فإن النصب فيه على حا

األجزاء الوحيدة المحفوظة جيداً هي القسم العلوي من الشجرة وقلنسوة على رأس 
أضيف قبل الختام، أنه قبل مباشرة النقش تم ). planche IVانظر اللوحة  (١الرجل

مرغ وجه الصخرة بطبقة مكونة من نوع من المالط أو االسمنت األبيض وهو على 

                                                
فھي دقیقة الرأس وتنتھي بغطاء للرقبة یتدلى على .  ھذه القلنسوة الفریدة الشكل تختلف تمامًا عن القلنسوة األشوریة 1

  .تاج الحاد المقفل من األعلى الذي یضعھ األساقفة الیومقذال الرجل، وھي تشبھ كثیرًا ال
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وهذا ما نجم عنه كون بعض أجزاء النقش . لصخرةقساوة ال تقل عن قساوة ا
   .بيضاء تماماً بينما بعضه اآلخر غامق بلون الصخرة

  
لهذا النقش بالحروف الحديثة بعض األهمية بالنسبة لقراءة النصوص القديمة ألنه 
يمكننا بشكل أفضل من النصوص المحفورة على اآلجر من التعرف على الشكل 

ولقد كان قابالً أكثر من نقش .  في زمن نبوخذنصرالصحيح للحروف البابلية
الحروف القديمة ألن يصمد وقتاً أطول أمام عوامل الزمن، ولكن المغربي الذي 

فوسط النصب واألعمدة التي . ذكرت مآثره قام بتخريب قسمه األكبر مع األسف
صخرة تحتل خلفية الكوة، أي األعمدة الستة األولى، اختفى تماماً، كما تم ثقب ال

وبالتالي من المستحيل حساب العدد اإلجمالي للسطور، . بعمق بضع سنتمترات
واضطررت إلى إجراء ترقيم منفصل من األعلى واألسفل لسطور العمود الثالث 

كما أن اسفل العمود األول والثاني مشوه تماماً؛ وأسفل العمود . والرابع والسادس
ير بعض الكلمات والحروف الخامس متضرر لدرجة ال يمكن معها قراءة غ

والعمود السابع المحفور خارج الكوة تضرر أيضاً والعديد من سطوره في . المبعثرة
أما األعمدة، الثامن والتاسع والعاشر، فقد نجت من المغربي، . حالة سيئة للغاية

ولكن بما أنها أكثر عرضة من األعمدة الستة األولى لعوامل الطقس، فقد تعرض 
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وعليه فأجزاء نقش . لف؛ وكذلك فالعمود العاشر غير مقروء بمجملهقسم منها للت
  :الحروف الحديثة التي أمكنني نسخها هي

  القسم العلوي من العمود األول -
 القسم العلوي من العمود الثاني -
 القسم العلوي من العمود الثالث) ٦ص ( -
 القسم السفلي من العمود الثالث -
 القسم العلوي من العمود الرابع -
 م السفلي من العمود الرابعالقس -
 القسم العلوي من العمود الخامس -
 القسم العلوي من العمود السادس -
 القسم السفلي من العمود السادس -
 العمود السابع -
 العمود الثامن -
 العمود التاسع -
 بعض سطور العمود العاشر  -

  )١٤ حتى الرقم ٩راجع اللوحات من الرقم (
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  )٧ص (

  ترمجة وحتليل
  قوش وادي بريصان

  النقش حبروف اللغة البابلية القدمية
  ابتهال منقوش على يسار النصب

التي ....................... التي تكبر ..................... إلى اإلالهة : الترجمة
  ..................، الهيكل ١)(تقيم في الهيكل 

  

  العمود األول) ٨ص (
، إشاكو Mardoukالمخلص، المطيع لمردوخ نبوخذنصر، ملك بابل، : الترجمة

ichakkou السامي حبيب اإلله نابو Nabou الملك الشهير المتطلع دوماً لرغبات ،
مردوخ، اإلله الكبير الذي خلقه، ورغبات نابو، ابنه المخلص المحبوب من ملكه، 
 العارف بالعلوم، والذي يروقه عبادة قداستهم، ذلك الذي تصيخ أذناه سمعاً ألمر

الذي يعبد اإلله واإلالهة باسمهما الشهير، الحكيم ) ؟(قداستهم، العارف، العالمة 
- بال-، االبن الشهير لنابو)؟ (Zida وهيكل زيدا Chakkilالتقي، مجدد هيكل شاكيل 

  ، ملك بابل؛)نابوبالوصور(وصور 
 
...........!....................................................................أنا
..  

                                                
) (و ) R., v. II, p. 13, 1. 22(تعني كبیر ) (ھي رمز لـ )  ( 1

 ومكرسًا لإلالھة Borsippa كان ھذا الھیكل في بورسیبا. bitou goulatouوُتقرأ على األرجح  بیتو غوالتو 
 ,R., v. I, p. 55, col. Iv, 1( لنفس اإلالھة ؛ بناه نبوخذنصر ھو وھیكلین آخرین مكرسین)(

52, 53, 54, 55, 56.(  
. عادة رمزیًا ولذا فقراءتھا مشكوك بھا على الدوام تقریبًا، ولقد فضلت عدم ترجمتھا) أسماء العلم(تكتب أسماء الھیاكل 

نا أغامر بالتعرض لسخریة وإني ألعترف صراحة، وأ. ومن المعترف بھ عمومًا أن أسماء العلم ھذه ھي أسماء أكادیة
یضیق المجال ھنا ألعرض األسباب التي دفعتني . جمیع المشتغلین باللغة األشوریة، بعدم اقتناعي بوجود لغة أكادیة

؛ ولكني أكتفي بالقول بما أن عدد الكلمات األشوریة المشوھة عمدًا والتي Halévyأخیرًا لتبني معظم آراء ھالیفي 
 أكادیة كبیر جدًا وأشكال النحو التي غلب الظن باكتشافھا ھي فریدة للغایة، ففي ذلك ما نصادفھا في نصوص مشھورة

  . یجعلني ال أستطیع االقرار بأن مثل ھذه اللغة كانت محكیة في یوم ما
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  العمود الثاين
تلقي الهدوء في نفوس الرجال، وأمرني ) ؟(لقد عهد إلى ساعدي بهراوة: الترجمة

القيام بإصالحاته وأنا منشغل باستمرار وبدون توقف بسيدي مردوخ، واهتم بال 
. االبن المخلص المحبوب في مملكتي؛ وإني ألتفكر بما يروقهم توقف بهياكل نابو

  .........  قداستهممن أجل عبادة
  العمود الثالث

. نص العمود الثالث على درجة من التشويه يستحيل معها تقديم ترجمة كاملة له
يبدو أن الملك يتحدث فيه عن تقواه تجاه اآللهة، ويفتخر بأنه جاب المسالك الوعرة 

يبدأ مع . ويتباهى بعظمته وقدرته) ١٥ و١٤ و١٣السطر (واجتاز الصحاري 
  :قطع من السهل استعادته وها هي ترجمته م٢٤السطر 

كنت أجمع سنوياً وأراكم جزية الجبال ومنتجات البحار والسهول والذهب والفضة 
  .الثمينة، والصنوبر الضخم، وقدراً هائالً من الجزية، والضرائب المتعددة..... و

انجازها  يبدأ الملك بتعداد أعمال الترميم والتجميل التي تم ٣٤واعتباراً من السطر 
  .في هيكل شاكيل نزوالً عند أوامره

  العمود الرابع) ٩ص (

 األولى واضحة المعنى بال شك وإن تكن نهاياتها ناقصة، ففيها ةإن السطور الثماني
  :يتحدث الملك عن هيكل قام بتوسعته ويعبر عن ذلك بقوله

ئه رفعت أما أنا فمن أجل بنا.  ولم يرفع قمته أبدا١ً ذراعا٣٠ًلقد جعل ارتفاعه 
 وبيدي الطاهرتين قطعت شجرة صنوبر كبيرة الحجم من تلك الشامخة في ٢ذراعي

  ...... لبنان، غابة
، يتعلق األمر بأبواب هيكل من ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩وفي السطور 

المرجح أن الملك صنعها أو رممها، والباب الوحيد الذي يمكن قراءة اسمه يسمى 
).(  

                                                
 ).المترجم( سنتم ٥٠ما یعادل " coudée"الذراع ھنا ترجمة لكلمة  1
 ): (شكل اآلتياقترحت ضرورة ترمیم مطلع السطر الرابع على ال 2
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 النص على حالة سيئة لدرجة ال يسعني معها تقديم ٢٧السطر  حتى ١٦من السطر 
  . معناه العام

 يبدأ تعداد شتى أصناف الطعام التي عمل الملك على تقديمها على ٢٨مع السطر 
، النص مشوه للغاية، وبما أنه ثمة Zarpanitمائدة اإلله مردوخ واإلالهة زاربانيت 

 وادي بريصا لم أر من الضروري حاالت لتعداد مماثل في مقاطع أخرى من نقوش
ونالحظ في عداد المشروبات المقدمة لآللهة خمور تسعة بلدان . ترجمته هنا

مختلفة؛ هذه البلدان، باستثناء واحد، واردة في مقطع من اسطوانة لنبوخذنصر فيه 
 ,.R(كالم حول الخمور التي كانت تقدم على مائدة اإلله مردوخ واإلالهة زاربانيت 

v. I, p. 65, col. 1, 1, 22, 23, 24, 25(١بلد إيزال: ؛ وها هي أسماؤها Izal 
، ) (Touim ٢، وبلد تويم)(
 Simmin ٣بلد سيمين) ١٠ص (، )(
، ) (Hilboun ٤، بلد حيلبون)(

، أو كما يرد في  االسطوانة بلد ) (Arnabânبلد أرنابان 
 Soukh ٦، بلد سوخ) (Aranabân ٥أرانابان

، ) (Bit-Koubati ٧بيت كوباتي، بلد )(
  ). (Bitati ٢، وأخيراً بلد بيتاتي) (١مدينة

                                                
 Achour-nassir-abalأبال -ناصر-یعلمنا أشور. یقع بلد إیزال في أرمینیا، وربما على مسافة قریبة من منابع دجلة 1

، ویضیف أنھ في ذلك الوقت جمع جزیة بلد Soubnatأنھ لما علم باندالع ثورة جمع قواتھ وقصد منبع نھر سوبنات 
 .R.,v. I, p. 19, 1(خراف والخمور المكونة من الثیران وال) ،(إیزال 

، ھو أول رافد لدجلة على Sebbeneh-souسو -من المعروف أن نھر سوبنات، المدعو الیوم باسم سوبینیھ). 105,106
 .ضفتھ الیسرى

 بلدة تومین دون تحدید موقعھا Téglathphalasarیذكر تغالتفالصر الثاني . أجھل موقع بلد تویم 2
 ).R., v. III, p. 9, n° 3, 1.48(حیث احتفظ بأسرى ) (
 .أجھل موقع بلد سیمین 3
 . أنھ یقع في سوریة)Livre XV(، ویخبرنا سترابون )(یذكر حزقیال خمر ھذا البلد الذي یسمیھ  4
 .موقع ھذا البلد مجھول 5
 H. POGNON, l’Inscription: راجع. Anah وأناه Rakkahیقع بلد سوخ في وادي الفرات بالقرب من الرقة  6

de Mérou-nérar 1er, roi d’Assyrie, pages 74 et 96. 
، واجتاز الجبال واستولى Yassoubikallaï والیاسوبیكالیھ Kachéاجتاح سنحاریب في حملتھ الثانیة بالد الكاشیین  7

 -وبیت)  (Khardichpi وكاردیبشي Bit-Kilamzakh  كیالمزاخ-على مدن بیت
جمع غنیمة كبیرة، وأنزل من الجبال الكاشیین ، و) (Bit-Koubati كوباتي

 كوباتي، وعھد بحكم ھاتین المدینتین إلى والي -والیاسوبیكالیھ الذین ھربوا من أمامھ وأسكنھم في كاردیشبي وفي بیت
  )..Arrabkha) R., v. I, p. 37, 1. 63 et suivأرابخا 
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  العمود اخلامس) ١١ص (

 ١٦ و١٥ و١٤ و١٣ و١٢وفي السطور . السطور األحد عشرة األولى غير مقروءة
باإلله مردوخ، ولكن ) ( يتعلق األمر بطقوس االحتفاالت ١٨ و١٧و

  . ث تتعذر ترجمتهالنص على درجة من السوء مع األسف بحي
 يبدأ مقطع طويل نجده بنصه الحرفي في أعلى العمود الثالث من ١٩ومن السطر 

  .نقش الحروف الحديثة وبالتالي فمن غير المجدي وضع ترجمته هنا
  العمود السادس

نبوخذنصر، ملك بابل، مجدد هيكل شاكيل : يبدأ العمود السادس بتعداد ألقاب الملك
 فإن النص مع األسف تتخلله ١٧لسطر الثالث حتى السطر واعتباراً من ا. وزيدا

 نجد مقطعاً يتناول ١٨وفي السطر . كثرة من الفراغات بحيث أنه غير مفهوم
  :األعمال التي يسعى الملك إلى انجازها في محراب اإلله نابو، وها هي ترجته

الحجارة، قطعت بيدي الطاهرتين، وكسوتها بالذهب األحمر، وزينتها ب............ 
 ومحراب نابو ٣)(ووضعتها من أجل سطح هيكل ..... بـ

                                                                                                                        
. Arrapachitisدینة أربخا اسمھا إلى أراباشیتیس أعطت م) ٧٣ص (وكما قلت في بحثي حول نقوش میرونیرار األول 
 كوباتي وبلدھا على مقربة إلى الشرق من ھذه المقاطعة، أي غربي أو -وبالتالي من المحتمل أن یكون موقع مدینة بیت

، ھذا على األقل ما اعتقده "Koubatبیت شخص ُیدعى كوبات " كوباتي -یعني اسم العلم بیت. جنوبي بحیرة أورمیة
 - ومن المحتمل أن بلد بیت). (اریب ألنھ أملى اسمھ على الشكل اآلتي سنح

  .كوباتي كان مأھوًال بشعوب سامیة األصل
، الجزء الثاني، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، "عكار في التاریخ("زعم یواكیم الحاج في مؤلفھ 

 القبیات، وأن كاردیشبي ھي كرم شباط، ھذه المنطقة التي  كوباتي ھي بلدة-أن بیت)  وما یلیھا٨، ص ١٩٩٩بیروت، 
ولم یلتبس األمر علیھ، بل تقدم بكالمھ من خالل عملیة تزویر لنص بونیون، وعبر ھلوسة دفعتھ . معظمھا ملك القبیات

یون للنصوص القبیات، وبلغت بھ الجرأة في التھور أنھ ادعى تصحیح قراءة بون) بلدتنا(إلیھا رغبتھ بتعظیم شأن بلدتھ 
تحقیقات في تاریخ عكار والقبیات، دار مكتبة السائح، طرابلس : ولقد فندنا بالتفصیل ترھاتھ ھذه في مؤلفنا!  المسماریة

 ).المترجم (١٢٣ -١١٨، ص ٢٠٠٠لبنان، 
. ، كما أني لم أتوصل إلى قراءة ھذه الرموز)(ال أعرف موقع ھذه المدینة التي ُیكتب إسمھا مرمزًا  1

 Nabou-naïd .Transactions of the Society ofناید - على قوات نابوCyrusذه المدینة انتصر قورش في ھ
biblical archæology, vol. VII, part. I, 1880, p. 164, ligne 12.  

 . غیر وارد في اسطوانة نبوخذنصر) (إن خمر 
 . بلد بیتاتي غیر مذكور على حد علمي في أي نص آخر 2
قدیم جدًا على األرجح، ألنھ مذكور في قسم من نشید ) (ل المدعو باسم إن الھیك 3

إن أعمال الترمیم التي عمل ). Koyoundjik )R.,v. IV, p. 29, n°1, 1. 24ُعثر علیھ في مكتبة كویونجیك 
 .Britنبوخذنصر على انجازھا في ھذا الھیكل واردة في اسطوانة منشورة في مصنف نصوص المتحف البریطاني 

Muse.  )R., v. V, p. 34, col. II, 1.4, 5 et suiv.(  
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، فزينت بالفضة بنية الستة الملحقة بمحراب نابووبخصوص األ. ١مقابل ثالثتهم
وصنعت تماثيل ضخمة من البرونز . البراقة خشب سطحها المصنوع من السرو

ألحمر وطليت بالذهب ا. ووضعتها على عتبة مدخل المحراب...... وكسوتها بـ
وحلقات ) (و) ؟(وأرضها) (العتبة وأطر األبواب و
ورصفت جادة المحراب والطريق إلى المعبد باآلجر . األبواب وباب المحراب

المغطى بدهان فضي لماع، وزودت األبواب المصنوعة من خشب السنديان والسرو 
المصليات وساكف ) ؟(وجعلت مذبح. فضي لماع وضعته في كل األبواب) ؟(بقفل

  ........................ الباب من الفضة اللماعة
  العمود السابع )١٢ص (

وقدمت في اليوم األول، على ...... اعتنيت أكثر من السابق بالكبيرة : الترجمة
، إراقة )؟(، خروفاً)؟(عجالً......... ، ثوراً ناضجاً Nanaمائدة أسيادي نابو ونانا 
، )(، ثالثة )(من ، واحداً ....الخمر تكريماً لآللهة 

حمراوين، ) (، اثنان )(، من )؟(، البيض.....عشرون 
، خضاراً )(، سمك البحر، من )(واحداً من 

، منتجات الحقول، )؟(، ثماراً ناضجة)؟(أفضل ما تنتجه الزراعة) ؟(طازجة
النقي، السمن، من ) (، من )(، الخمر)(، الزيت )؟(بلحاً

، من )؟(سم، نبيذ العسل، الد)(، الحليب، من )(
  .، كل ذلك بكميات أكبر ممن السابق)؟(، الخمر األبيض)(

) ؟(، وطليت بالذهب األحمر هيكله.......مركبه البراق، أنا........... اعتنيت بـ
  .....وساريتيه من السرو) ؟(المصنوع من السنديان

                                                
في السطر : "، امام ھذه العبارة"شروحات لغویة" من مؤلفھ، في قسم ٣٧توقف بونیون، في الصفحة ". مقابل ثالثتھم" 1

 عبارة یعطي نبوخذنصر لإللھ نابو صفة یستحیل علّي ترجمتھا بغیر") النقش بحروف قدیمة"من العمود الثالث من  (٢٣
لكننا نعثر في نص آخر . ھذا اللقب فرید لدرجة دفعتني بدایة إلى الظن بوجود خطأ ارتكبھ النقاش". مقابل ثالثتھم"

، وھذا لقب غالبًا ما یطلقھ القرطاجیون على اإلالھة تانیت "مقابل بعل"لنبوخذنصر على ھذا اللقب بشكل یشبھ عبارة 
Tanit... كانت تعني ثالثة آلھة عند األشوریین، ولكنني ال أعرفھم"ثالثتھم" أغلب ظني أن عبارة . 



 ٤٧٤

 سيد اآللهة akit، في عيد أكيت ١عند رأس السنة) ؟)(بداية الربيع(عند االعتدال 
 إلى بابل في Borsippaمردوخ، نابو، يأتي االبن الجبار بكل أبهة من بورسيبا 

مكلالً باألبهة، ومألت ) ) (١٣ص (بنيت ). ؟( نهر الجمال أسمو٢قارب
وغطيت بالعاج ساريتيه من أجل تطواف عظمته، بغية إثارة ) ؟(جالالً هيكله
ومن . ، سيدي، ما لم يفعله ملك قبليوصنعت من العظمة إلالهي نابو. اإلعجاب

، الجادة "الباب البراق"حتى "  الذي يسقط أعداءهIchtaritإيشتاريت "الموضع المسمى 
السيد الكبير مردوخ، من ) (، "الجن إيشتاريت حامية رجالها"المعروفة باسم 

حتى مدخل نابو في هيكل " Ikkipchounakarإيكيبشوناكار "الموضع المسمى 
مسطح مغطى )....... (الـ" نابو قاضي رجاله" الشارع المسمى شاكيل،
  .....بالقار و

  النقش حبروف اللغة البابلية احلديثة
  القسم العلوي من العمود األول

نص القسم العلوي العمود األول مطابق لنص العمود األول في نقش الحروف 
  .القديمة، وسبق أن عرضت ترجمته

  ثاينالقسم العلوي من العمود ال
هيكل زيدا، لهيكل شاكيل، محراب نابو في ................. : الترجمة

رأس السنة، يأتي نابو األبن ) ؟(، في داخله، في اعتدال الربيع)(

                                                
رأس "و" االعتدال" وما یلیھا، معنى ٨٥، في الصفحة "الشروحات اللغویة"یعالج بونیون في القسم المخصص إلى  1

 تقویم اعتمد السریان باكرًا. نحن نجھل متى یبدأ شھر نیسان عند األشوریین... الشھر األول... شھر نیسان": "السنة
ولكن األمر لم یكن كذلك في . avril، وفي العصور الوسطى كان شھر نیسان یطابق شھر ابریل Julienجولیان 

اعتمد تقویم السریان في األصل الشھر القمري، وكانوا یضیفون كل سنتین أو ثالثة شھرًا إضافیًا على ... العصور القدیمة
وكل ما نعرفھ عن التقویم األشوري أن السنة تبدأ في األول من .  نیسانالسنة بحیث یحصل اعتدال الربیع دومًا في شھر

 ...".نیسان
القارب "، و"قارب نھر أسمو"ال نعرف غیر القلیل جدًا عن دیانة البابلیین بحیث ال نستطیع أن نعرف بدقة ما ھو  2
ة التي كانت تستعمل لتطواف إن ھذه القوارب المقدس. المذكور في العمود الثالث من نقش الحروف الحدیثة)" (

ًنصب اآللھة في بعض األعیاد ھي بالتأكید قدیمة للغایة، ومن المرجح أنھا كانت تلقى أكبر عنایة، ویتم ترمیمھا 
وفي الحقیقة فإن المركبین . في البندقیة) الحیوان الخرافي( Bucentaurباستمرار، كما كان یتم ترمیم مركب بوصنتور  

لمراكب المقدسة الواردة في مكتبة كیونونجیك، وبالتالي ھي أقدم بكثیر من نبوخذنصر؛ وتفیدنا ھذه مذكورین في الئحة ا
 ,R., v. II, p. 62, no 2, 1. 41(إلى مردوخ )" (قارب "كان مكرسًا إلى نابو، و" قارب نھر أسمو"الوثیقة أن 

42.(  
 .آللھة، ولكل من ھذه القوارب اسمھ الخاص بھومن المحتمل أن ھناك قوارب أخرى لتطواف تماثیل عدد كبیر من ا



 ٤٧٥

طليت . طواف في عيد أكيت، منطلقاً من بورسيبا، وحيث يشاءتالجبار بموكب 
) ١٤ص ..... (، ووسقفه........ أطر أبوابه ونوافذه، و...... بالذهب األحمر 

  .لنابو اإلله المحبوب من ملكي، وعملت على بهرجة لمعانه......... المعبد 
؛ ١)( يبدأ مقطع يتعلق بترميم هيكل هو على األرجح ١٣في السطر 

  .النص بالغ التشويه فال يمكن ترجمته
  القسم العلوي من العمود الثالث

قاربه البراق، من ..... ، )(طليت باأللوان الزاهية سطح القارب : الترجمة
، وتماثيله ..............، و...............األمام والخلف معاً، أدواته الداخلية، و

وجعلته يلمع وسط أمواج ). (الضخمة؛ وزينتها بالصوان وبـ
الفرات، كما تلمع النجوم في السماء؛ من أجل إثارة إعجاب أفواج الرجال، لقد 

  .أشبعته روعة
مع حلول رأس السنة وضعت عليه مردوخ سيد اآللهة، وفي عيد ) ؟(لفي االعتدا

، عيد أكيت السامي، كنت أجعل هذا اإلله يطوف بكل أبهة على قارب )؟(التوالد
 .......... Arakhtأراخت ......... الرعاة ....... مردوخ ) ........... (

من من أجل دخول سيد اآللهة الكبير، سيد األسياد، ).  (٢معبد
جولة السيد الكبير ) (حتى هيكل ) (قارب ) ١٥ص (رصيف 
  ...................................مردوخ 

  القسم السفلي من العمود الثالث
نص القسم السفلي من العمود الثالث هو نفس نص العمود السادس من نقش 

  .، ولقد سبق وترجمناه١٨الحروف القديمة، اعتباراً من السطر 
  

                                                
تعرض ھذا المبنى . في بابل) (كان ھرمًا بعدة طوابق ) (ھذا  1

 ,R., v. I, p. 48( بناءه Assarhaddon أثناء نھب بابل، وأعاد أسرحدون Sennachéribللتدمیر في أیام سنحاریب 
no 9( ؛ ثم أكملھ نبوخذنصر وزاد ارتفاعھ)R., v. I, p. 51, no 1, col. I, 1. 23; v. I, p. 54, col. III, 1. 15, 16, 

17; v. I, p. 65, col. I, 1. 39; v. V, p. 34, col. I, 1. 53 .( 
ھیكل : "ففي االسطوانة الكبیرة لنبوخذنصر نقرأ). (كان االحتفال بعید أكیت یتم في ھیكل  2
 رح واالبتھاج من قبل جماعات إیغیغأكیت السامي لسید اآللھة مردوخ، موضوع صراخ الف) (

Ighig وأنوناك Anounnak) R., v. I, p. 55,col. iv, 1,7,8,9.( 



 ٤٧٦

  لعلوي من العمود الرابعالقسم ا
ووسط . إن ما لم يفعله أي ملك قبلي فعلته بضخامة من أجل سيدي نابو: الترجمة

، في مقام Nanaصراخ الفرح واالبتهاالت أسكنت سيدي، اإلله نابو واإلالهة نانا 
  .يطيب لهما

النص . في السطر السادس يبدأ تعداد األضحية واألطعمة التي كانت تقدم لآللهة
  .ر التشويه فليس من الممكن ترجمتهكثي

  القسم السفلي من العمود الرابع
ويبدو أن األمر يتعلق . لم يبقَ هنا غير الكلمات األولى من السطور األخيرة

  .باألعمال األخيرة التي قام بها الملك
  القسم العلوي من العمود اخلامس

 ومردوخ أسياده، أنا نبوخذنصر، ملك بابل، الذي يعتني بهياكل نابو: الترجمة
، األسوار الكبيرة لبابل، Nimit-Bel بل - ونيميتImgour-Bel بل -أنجزت إيمغور

ما لم يفعله أي ملك في السابق، على . مدينة السيد الكبير مردوخ، مدينة أمجاده
  ...........................ثيران برونزية ........... عتبة الباب الكبير 

  د السادسالقسم العلوي من العمو
، القاضي األعلى في السماء وعلى األرض، الذي Chamacheمن أجل اإلله شاماش 

) ١٦ص  (١وضع وصاياه المجيدة فتصلني بالوحي الذي يبعثه إلي، بنيت هيكل
  .، هيكله القائم في بابل)(

، )(، هيكل اإلالهة ٢)(رممت في بابل 
، )(هة السور الخارجي، من أجل اإلال) ؟(الواقع على ركن

  .السيدة الشهيرة التي تؤكد أعمالي الصالحة
التي تعطيني .......... السيدة الشهيرة التي تقيم في ....... من أجل اإلالهة 

، الخشب )؟(الصحة وتحفظ روحي، طليت بالذهب األحمر قبة من خشب السنديان

                                                
 ).R., v. I, p. 55, col. iv, 1. 31(ترمیم ھذا الھیكل مذكور في اسطوانة نبوخذنصر الكبیرة  1
 .R., v. I, p. 55, col. iv, 1. 46; R., v. V, p. 34, col(ترمیم ھذا الھیكل وارد في نصین آخرین لنبوخذنصر  2

ii, 1. 9.( 



 ٤٧٧

وغطيت . ونصبتها فوقها) (األبدي، ورصعته بالصوان وبـ 
التي نضع عليها الطعام، وزينتها بالصوان ....... الطاولة بالذهب األصفر 

أمام ) ؟(ووضعت على شكل دائري. ووضعتها أمامها) (وبـ
األبواب العالية، كلبين من الذهب، وكلبين من الفضة، وكلبين من البرونز، أطرافها 

  .هائلة وهي ضخمة الحجم
، سور Tab-soubourchou"  سوبورشو-تاب"ورممت بالقار واآلجر حافتي خندق 

  .بورسيبا، وأحطت المدينة بنطاق بغية الدفاع عنها
الذي يحطم أسلحة من يتمرد علي، رممت معبد ) (ومن أجل اإلله 

  ..........بورسيبا 
  القسم السفلي من العمود السادس

تتعلق السطور األخيرة من العمود السادس بأعمال سعى نبوخذنصر إلى تنفيذها في 
في . النص مع األسف مفرط التشويه بحيث يصعب تعيين معناه العام. بابل والجوار

) ١٧ص ( بمضارب أبواب عمد الملك إلى طليها بالبرونز ١٥ و١٤ و١٣السطور 
 ٢٢ و٢١ و٢٠ و١٩ و١٨ و١٧ و١٦وتتعلق السطور .  بابل١ووضعها على مداخل

  . بحائط من الجص عمل نبوخذنصر على بنائه وبأعمال تحصين٢٣و
من ضفة دجلة حتى ضفة الفرات :  تبدأ جملة هامة، ها هي ترجمتها٢٤ر في السط

مياه غزيرة غزارة . kachbou qaqqarكاشبو كاكار ) ؟(٤رفعت األرض بطول 
........ رصيف ......... من أجل في ........  كاشبو كاكار٢٠البحر على مدى 

  ....................................................بنيت حائط دعم بالقار واآلجر 
نرى نبوخذنصر يعين عدد كاشبو كاكار الكائنة بين دجلة والفرات، ولو أن هذا 
النص كان سليماً لكان أبلغنا عن الطول الدقيق لوحدة القياس المسماة كاشبو كاكار 

 ممحي تقريباً وثمة شك ٢٥؛ ولكن الرقم في مطلع السطر )كاشبو من األرض(
  .سفكبير فيه، مع األ

  
                                                

ال ) (كلمة ) (في النص  1
 .أفترض أنھ ھكذا كانت تسمى األبواب المحصنة للمدن. أعرفھا



 ٤٧٨

  العمود السابع
أنا، نبوخذنصر، ملك بابل، الكاهن األسمى، مرمم مدينة كبار اآللهة، : الترجمة

أعتني بهياكل شاكيل وزيدا؛ وأهتم باستمرار باألماكن المكرسة لمردوخ، السيد 
  .العظيم، خالقي، ولنابو، ابنه الجبار، اإلله المحبب لملكي

جيد، أستعرض أمامهم بالذهب، بالفضة، وفي أعيادهم المقدسة، في عيد أكيت الم
) ؟(اللماع، بمنتج الجبال والسهل، ببواكير............ ،بـ............ بالصوان، 

، )؟(، بالخراف)؟(، بالثيران الناضجة والسمينة والبهية، بالعجول)؟(كل شيء طاهر
بسمك البحر، ) ١٨ص (، )(، بـ)(بالماعز، بـ

، )(، بـ)(، بـ)(بطيور السماء، بـ
حمراء، ) (، بـ)(بـ
، )؟(، بأفضل ما تنتجه الزراعة)؟(، بالخضار الطازجة)(بـ

) ؟(، بزيت)(، بمنتوج الحقول، بالبلح، بـ)؟(بالثمار الناضجة
النقي، بالسمن، ) (، بـ)(، بخمر )(
الداكن ) (، بالدسم، بـ)(، بالحليب، بـ)(بـ

، )(السهول، بـ، بأفضل ما تنتجه .....اللون، منتوج 
بال حساب، وبخمر بكميات ضخمة كالماء، كل ذلك سنوياً، ) (بـ

  .بوفرة وكثرة
نبوخذنصر، ملك بابل، الراعي المخلص الذي يعتني 

....................................  
.  النص مشوه للغاية فال يمكن تعيين معناه العام٥٤ حتى السطر ٣٤من السطر 

 ١شغال التي عمل الملك على انجازها في هيكلولعله كان يتعلق باأل
).(  

من أجل تحصين دفاعات :  وما يليهما٥٦ و٥٥وها هي ترجمة السطرين 
بكامله ) (، بنيت كما في السابق سقف هيكل )(

                                                
، وكان مكرسًا إلى نیرغال Cuthaھذا المعبد الوارد أیضًا في نص آخر لنبوخذنصر، كان یقع على األرجح في كوتا  1

Nergal واإللھ الس Las) .R., v. I, p. 65, col. ii, 1. 37.( 



 ٤٧٩

بنيت بالقار واآلجر حافة ). (وسقف أبنيته القائمة أمام 
 ن أجل شاماش سيديم. خندق كوتا، ومن أجل الدفاع عن المدينة أحطتها بسور

...................................  
في السطور األخيرة من العمود يتعلق األمر بترميم الكثير من الهياكل، ) ١٩ص (

  .١)(ومن ضمنها 
  العمود الثامن

) (يضم العمود الثامن سرد ترميم الكثير من الهياكل، ال سيما هيكل 
األخيرة موضوع تتناول السطور ) ٢٠ص . () (٢)(وهيكل 

  .القصر الذي بناه الملك في بابل الستخدامه الشخصي

                                                
  .Larsa واآلخر في الرسا Sippara أحدھما في سیبارا عیق ،)(باسم وجد في بابل ھیكالن  1

 بن سرجون Naram-Sinنارام سن . م. ق٣٧٠٠بناه منذ أكثر من ) (األول مكرس إلى شاماش و
Sargon . تعرض للتخریب والتدمیر الجزئي من جانب قوم سوتیھSouté زمن یصعب تحدیده،؛ أعاد الملك  في

 العبادة إلیھ، لتتوقف االحتفاالت الدینیة فیھ في عھد كاشونادیناخو Simmachikhouسیماشیخو 

) (Kchou-nadin-akhou خلفھ الثاني، وبقیت على ھذه الحال حتى عھد 
-Achour المعاصر ألشورناصربال Nabou-pal-iddinكان نابوبالیدین ). (

nassir-abalلشلمناصر  وSalmanasar محسنًا كبیرًا لھذا الھیكل وقدم لھ عطایا عظیمة )R., v. V, p. 60 et 61 .(
) R., v. V, p. 62, no 1, 1. 16( الذي أعاد بناءه Achour-ban-abalكان في حال الخراب في عھد أشوربانابال 

 .R., v. I, p. 65, col. ii, 1. 40; R., v (وال بد أنھ تعرض للتدمیر بعد قلیل من الزمن، ألن نبوخذنصر رممھ أیضًا
V, p. 34, col. ii, 1. 28  .( عامًا رمم نابو نید ٤٥بعد Nabou-naïd سطحھ ألنھ كان بحال سیئة، فجدده وجملھ 

 .R., v. V, p. 63, col. i, 1. 25; R., v. V, p(واكتشف اسطوانة نارام سن التي بحث عنھا نبوخذنصر بال طائل 
64, col. ii, 1. 48; R., v. V, p. 65, col. i, 1. 16; R., v. I, p. 69, col. iii, 1. 27.(  

ولقد كان ھذا الھیكل خربًا منذ زمن طویل على عھد بورنابوریاش ). (نجھل مؤسس ھیكل الرسا 
Pournapouriache الذي أعاد بناءه )R., v. I, p. 4, no 13 .( ورممھ نبوخذنصر)R., v. I, p. 65, no 2, col. i, 

1.11; R., v. I, p. 65, col. ii, 1. 42( ومن بعده نابونید ،)R., v. I, p. 69, col. i, 1. 55.( 
حروف (، أو بحروف نینویة )(إن اسم العلم ھذا كان ُیكتب بدون ضبط، فیأتي على الشكل  2

) (،  و)R.,v. IV, p. 9, 1. 11) () (مدینة نینوى
ومن الواضح أنھ مكون ). (ھو ) (ل النینوي للرمز من المعروف أن الشك). (و

  :من ثالث كلمات
  ؛)( -١

 ؛)(و ) (، مكتوبة أیضًا )( -٢

 ).(مكتوبة أیضًا ) ( -٣
) الحرف(، وذلك ألن الرمز "كبیر "gallou، والثالثة ھي بالتأكید غالو "منزل، ھیكل "bitouالكلمة األولى تقرأ بیتو 

إن الشكل : أما الكلمة الثانیة فقراءتھا موضع شك). R., v. V, p. 38, 1. 53 (galیمكن قراءتھ غال ) (

یبدو أنھ ُیثبت أن الشكلین لیسا من نوع الرمز، ویجب أن تلفظا كیشنو ) (عن الشكل ) (البدیل 



 ٤٨٠

  
  العمود التاسع

نص العمود التاسع بحال سيئة للغاية، وما يشكل مدعاة األسف الشديد كون هذا 
  .العمود يحتوي سرداً لوقائع غير مروية في أي نقش آخر لنبوخذنصر

ارات عامة بتقواه تجاه اآللهة، فهذا فبدل تعداد هياكل بابل التي رممها أو التفاخر بعب
األمير، الورع بقدر ما هو مضجر، يقدم بعكس عادته بعض المعلومات حول واحدة 

وها هي على العموم ترجمة حرفية لهذا . من حمالته وحول أعمال قام بها في لبنان
  :المقطع
  ..........متمرد غريب: ٢٢السطر 
  ...........استولى: ٢٣السطر 
  ............ هرب أهله و:٢٤السطر 
  .......بقدرة نابو ومردوخ: ٢٥السطر 
  ..........نحو لبنان، نحو: ٢٦السطر 
  ).......؟)(أو كنت أقاتل) (؟(كانوا يقاتلون: ٢٧السطر 
  .......... في الجبل والسهل١هـ)؟(أعداء: ٢٨السطر 
  ................شتّت وفي البلد: ٢٩السطر 
  .........ينأهله المشتت: ٣٠السطر 
  ........وأعدت إلى مواقعهم: ٣١السطر 

                                                                                                                        
kichnou أو غیشنو ghichnou . ُیمكن قراءتھ ) (ومن جھة أخرى، فإن الرمز

، وبالتالي إني ألمیل كثیرًا إلى الظن بأن في األشوریة توجد )R., v. V, p. 11, 1. 37(نور ) (
 bitوبالتالي قد ُیقرأ اسم العلم الذي یعنینا بیت كیشنو غالو ). (كلمة كیشنو أو غیشنو، كمرادف لـ 

kichnou gallou) وذلك ألن األشوریین ال یعّینون حركة آخر الكلمات التي یحرفونھا قصدًا )بیت النور العظیم ،
استعجل ألضیف أني لم أعثر في أي مكان على كلمة غیشنو أو كیشنو، وأن القراءة التي اقترحتھا . یجعلوا منھا رمزًال

  .موضع شك كبیر
، كان Sin ومكرس إلى سن Ourاألول في أور .  ُوجدا في بابلbit kichni galliثمة ھیكالن باسم بیت كیشني غالي 

 ,R., v. I, p. 8, no 4, 1. 4; R., v. I, p. 65, col. ii, 1. 44; R., v. V, p. 34(مغرق الِقدم ورممھ نبوخذنصر 
col. ii, 1. 35 .( بنى نابونید في نطاق ھذا الھیكل محرابین لكل منھما اسم یختلف عن اآلخر، وإعاد فیھ بناء ھرمھ

  ).R., v. I, p. 68, no 6,; R., v. I, p. 68, no 1, col. i, 1. 6(المتعدد الطوابق والذي سبق وصار إلى خراب 
 ).R., v. I, p. 55, col. iv, 1. 27(وُوجد الثاني في بابل ومكرس أیضًا إلى سن، ویبدو أن بانیھ ھو نبوخذنصر 

 .، ولكن الحرف األخیر ممحٌي جزئیًا وموضع شك كبیر)(یبدو أن النص فیھ  1



 ٤٨١

  ما لم يفعله أي ملك سابق،: ٣٢السطر 
  قطعت في الجبال العالية، و: ٣٣السطر 
  صخور الجبال و................... أنا: ٣٤السطر 
  فتحت طرقاً: ٣٥السطر 
  )طريق السرو: حرفياً(فتحت طريقاً للسرو : ٣٦السطر 
  ك مردوخبوجود المل: ٣٧السطر 
  سرو صلب، مرتفع، ضخم،: ٣٨السطر 
  قيمته ثمينة: ٣٩السطر 
  ....................هائل) ؟(وزنه: ٤٠السطر 
  ...................منتوج لبنان: ٤١السطر 
  )..........(مثل : ٤٢السطر 
  ....................النهر: ٤٣السطر 
  .............................في : ٤٤السطر 
  : .....................................٤٥ر السط

  .......................رجال في لبنان: ٤٦السطر 
  ......................رتبت بهدوء: ٤٧السطر 
  ...........................العدو ال: ٤٨السطر 
  .......................من أجل أحدهم ال: ٤٩السطر 
  .....................صورة ملكي: ٥٠السطر 

أظنه تحدث بداية عن حملة قام . يستحيل أن نعين بدقة ما رغب نبوخذنصر بقوله
ثر تمرد أو غزو خارجي تفرق سكان لبنان؛ فقدم الملك بجيشه أعلى : بها في لبنان

ومن ثم شقّ الطرق في . وقضى على األعداء، وأعاد السكان الهاربين إلى مواطنهم
شجار التي قطعها من الجبال إلى السهل وإرسالها إلى الجبال ليتمكن من نقل األ

أخيراً، في السطور . بابل؛ وصارت المنطقة هادئة تماماً وعاد إليها االزدهار
األخيرة من هذا العمود والسطور األولى من العمود العاشر، يروي الملك أنه عمل 

  .على نقش صورته
  



 ٤٨٢

  العمود العاشر
وهو .  بحيث يتعذر مجرد تقديم أي تحليل لهإن تشويه العمود العاشر بليغ جداً

. ينتهي بصالة شبيهة بتلك التي نصادفها في نهاية جميع نصوص نبوخذنصر تقريباً
، وأن يسود ازدهاره )٣٥سطر (يتمنى الملك، من بين ما يتمناه، أن يبلغ المجد 

  ).٤٠ و٣٩سطر (اإلنسانية إلى األبد 
  
  
  
  

  دي بريصانموذج من النقش بحروف قديمة في وا
  اللوحة الخامسة وفيها العمود األول والثاني والثالث

  
  
  



 ٤٨٣

  نموذج من النقش بحروف حديثة في وادي بريصا
  اللوحة التاسعة وفيها القسم العلوي من العمود األول والثاني والثالث

  

  
  
  
  
  
  



 ٤٨٤

  ١نصب السبع -٦

  وادي السبع، أكروم
لى كالماً على شيء من في عندقت، سمعت للمرة األو) ... ... ... ٤٩ص (

مجال "سمعت روايات حول أمور ملفتة؛ لعل المنطقة . التفصيل حول جبل أكروم
فرصة سعيدة بالنسبة لنا استهوانا اغتنامها، لربما كان في جبل . فعالً" مجهول

. وعلى حد علمي لم يسبق أن زار أي أوروبي هذه المنطقة. أكروم نصب قديمة
ارطة؛ وحدها خريطة لبنان الصادرة عن هيئة والجبل غير مذكور على أي خ

األركان الفرنسية تكتفي بذكر بلدة أكروم، دونما وضع إطار لسلسلة الهضاب حيث 
  .تقع البلدة

يظهر جبل أكروم أدب الجبال السوري كسلسلة من الهضاب طولها أكبر من 
وهي . ، يفصلها وادي خالد عن جبل عكارالوعر ووادي خالدعرضها وتقع بين 

... وادي عودين والبقيعةتبدأ في الجنوب بعيد الهرمل بقليل، ويحدها من الشمال 
والمنطقة الجنوبية منها تسمى جبل أكروم وبهذه الصفة تبدو على خارطة 

  .Blanckenhornبالنكنورن 
هو .  دير ماروني تحيط به بضع مزارععودين اسمه من وادي عودينيستمد 

مررنا بالدير . ٢العربية اسم دير يعقوبي في مقاطعة عودينبداهة الكلمة السريانية 
 دقائق من الدير، نمر بنبع ١٠قبل مسافة : قبل الشروع بالصعود إلى جبل أكروم

) ٥٠ص (يقصده الناس .  المشهور بفعالية مياهه لمعالجة أمراض الجلدعين القبو
  .٣دة الينابيعهنا أيضاً استمرار لعبا. من البعيد ومن المعتاد تقديم البخور حوله

فالسلسلة تتكون من تتابع لتالل حادة ووديان . إن صعود جبل أكروم صعب للغاية
م، وما ١١٩٥وكان أعلى ارتفاع بلغناه على مستوى . عميقة مشجرة بشكل رائع

وبعد صعود لمدة ساعة عبر ممرات . تزال بعض القمم األعلى تشرف علينا مباشرة
 حيث خربة معروجاإنها . ية وصلنا إلى فرجةصعبة تلتوي تباعاً وسط غابات خاو

                                                
 H. Lammens, Notes Epigraphiques et Topographique sur l’Emésène, Extrait du: المرجع 1

Musée Belge, 1902, p. 49 et suiv.  
 .XIème congrès des Orientalistes, 4ème section, p. 131, nos 85 et 88: راجع 2
 ZDMG., LV, 245: راجع حول آلھة الحمیریین 3



 ٤٨٥

، أجمة )م١١٧٥ (وادي صليبالدواثر ال قيمة لها؛ على مسافة نصف ساعة بلغنا 
جميع األشجار مغطاة بخرق من القماش، . رائعة تظلل أشجارها كومة من الحجارة

ومما يلفت النظر أن أشجار . المدفون في القبة الخضراء) الولي(نذور للقديس 
. لسنديان حولها تتعرض لشتى أعمال التشويه من قبل حطابي ونيران رعاة المحلةا

  .ولي صلَيبولكن أحداً ال يتجرأ على مس غصن واحد من أشجار 
من هنا يبدأ ممر للهبوط كان مستحيالً على الدواب اجتيازه، واستلزمنا اتباعه ساعة 

 دقائق منه يقع ١٠ بعد .نهر السبعلبلوغ قعر الوادي الضيق حيث يسيل جدول 
إنه نصب مربع تقريباً على صخرة تشرف على ). م٨٧٥على ارتفاع  (نصب السبع

يمثل النصب، كما يبدو  ". م٢,٥يبلغ ضلعه حوالي . الجدول عن مسافة بضعة أمتار
في الصورة، رجالً يصارع حيواناً متوحشاً، يسمونه أسداً، وهو منتصب على 

  .قائمتيه الخلفيتين
       

  



 ٤٨٦

وجهه . يعتمر المحارب قلنسوة حادة الرأس، ويرتدي ثوباً كاشفاً إحدى الركبتين
الرسوم بالحجم الطبيعي لما . مشوه وكذلك ساعده الذي يبدو كأنه يمسك به سالحاً

في الرابعة بعد الظهر يكون الوادي (ونظراً لغياب النقش ولضعف النور . تصوره
يبدو مجمل النصب . غير كليشيه سيء للنصب، لم نتمكن من التقاط )كله في الظل

أن القوات األشورية أقامت لفترة ) ٥١ص (ولكن لنتذكر . ١من الطراز األشوري
  .٢طويلة في ربلة، على مقربة من هذا الموضع

، تجمع لحوالي Akroûmبعد نصف ساعة من المكان وصلنا إلى بلدة أكروم 
، les naturels"  زالوا على الطبيعةما"لم يسبق لهؤالء البشر، وهم . عشرين منزالً

، un peu sauvagesهم مسلمون سنة، يعيشون في عزلة قليالً : أن شاهدوا أوروبياً
  .ولكنهم أقل تعصباً مما قيل لنا عنهم

  ...استناداً إلى الدواثر، ال بد أن أكروم كانت في القديم موقعاً هاماً
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
تمال أن یكون النصب من أصل حثي بعض تفاصیل الزي، مثل الحذاء المدقق من األمام والمعقوف قلیًال، تشیر إلى اح 1
 .ولكن القسم العلوي للشخص المشوه تمامًا ال یسمح بالتقدم بكالم حاسم.
). قضاء الھرمل(یوجد على بعد بضعة أمیال إلى الجنوب نقشان كبیران من الحروف المسماریة في وادي بریصا  2

 Arch. Miss. Scient., 1888, p. 345: راجع



 ٤٨٧

  ١مالحظات يف األركيولوجيا الشرقية - ٧

  نصب بابلي
من ) الصورة(تمت اإلشارة للمرة األولى إلى النصب الوارد في اللوحة ) ٦٠٠ص (

 ٢قبل األب الجليل المنس الذي توفر له الحظ بمشاهدته أثناء رحلة الستكشاف اآلثار
حاول زميلي، على الرغم من ظروفه غير المالئمة، التقاط . ١٨٩٩في العام 

تم عرض : de Martimpreyاألب دو مارتنبريه صورة أولى له بواسطة رفيق دربه 
  .الصورة مؤقتاً في سرد الرحلة بانتظار الحصول على صورة أفضل

توفرت الفرصة للحصول على صورة ثانية ) ١٩٠٢(وفي صيف السنة الماضية 
أكبر وأفضل بكثير من السابقة التقطها أيضاً األب دو مارتنبريه، وهذه الصورة 

 لننقذ من الضياع نصباً Revue Biblique) التوراتية (مجلةالنعرضها اليوم لقراء 
يرتبط، كما سنرى بالتاريخ التوراتي، وربما يصبح قريباً ضحية للباحثين عن 

  .٣الكنوز
 المكون من آخر جبل أكرومالنصب محفور على مساحة كبيرة وسط صخرة في 

  .قمم لبنان الشمالي
ر في أدب الجبال السوري كسلسلة أن جبل أكروم يظه"يقول األب الجليل المنس 

، يفصلها وادي الوعر ووادي خالدمن الهضاب طولها أكبر من عرضها وتقع بين 
وهي تبدأ في الجنوب بعيد الهرمل بقليل، ويحدها من الشمال . خالد عن جبل عكار

  ...وادي عودين والبقيعة
تتابع لتالل فالسلسلة تتكون من . صعب للغاية) عودينعبر (إن صعود جبل أكروم "

وكان أعلى ارتفاع بلغناه على مستوى . حادة ووديان عميقة مشجرة بشكل رائع
وبعد صعود لمدة . م، وما تزال بعض القمم األعلى تشرف علينا مباشرة١١٩٥

. إلى فرجة) ٦٠١ص (ساعة عبر ممرات صعبة تلتوي تباعاً وسط الغابات وصلنا 
                                                

 RONZEVALLE, Sébastien (S. J.): Notes d’Archéologie Orientale, un bas-relief: المرجع 1
babylonien, Revue Biblique, t. XII, 1903, pp. 600-604 

 H. Lammens, Notes Epigraphiques et Topographique sur l’Emésène, Extrait du: راجع 2
Musée Belge, 1902, p. 49 et suiv.  

 ).المترجم(مثیلھ في وادي بریصا للثقب والخدش في وسطھ تعرض ھذا النصب ك 3



 ٤٨٨

وادي ا؛ على مسافة نصف ساعة يقع  حيث الدواثر ال قيمة لهخربة معروجاإنها 
  ).م١١٧٥ (صليب

هنا بدأ ممر الهبوط الذي كان مستحيالً على الدواب اجتيازه، واستلزمنا ساعة "
 دقائق منه يقع ١٠، بعد نهر السبعلبلوغ قعر الوادي الضيق حيث يسيل جدول 

إنه نصب مربع تقريباً على صخرة تشرف على الجدول عن ). م٨٧٥ (نصب السبع
  ".م٢,٥يبلغ ضلعه حوالي . سافة بضعة أمتارم
الرجل واقف حافي . يمثل النصب، كما يبدو في الصورة، رجالً يصارع أسداً 

  القدمين، يرتدي 
  

       

  
  



 ٤٨٩

، ويقبض بيد قوية على الشدق الفاغر لهذا ١جلباباً مفتوحاً من األمام على علو البطن
تين منطلقاً بقوة على خصمه، وقائمتاه الحيوان المفترس الواقف على قائمتيه الخلفي

.  البابلي-األماميتان مرفوعتان ومنفرجتان، طبقاً للموقف المعهود في الفن األشوري
صحيح أن . وفي الواقع، ليس هناك أدنى شك بأن النصب ينتمي إلى هذا الفن

النصب تعرض للتشويه عمداً في قسمه العلوي بحيث بالكاد نستطيع أن نميز نطاق 
 الرجل والقلنسوة التي تبدو حادة، كما فقدت أيضاً اليد اليمنى التي تمسك رأس
ولكن بقيت التفاصيل التي من غير المجدي التوقف أمامها، وكذلك مجمل . ٢سالحاً

  .النصب ال يترك أي مجال للشك بنسبته
لدينا من حسن الحظ دليل آخر من خارج النصب، وهو ثمين جداً وسيسمح لنا 

  .نا للنصببتوضيح نسبت
على مسافة قريبة جنوبي أكروم ثمة واد يقع في سلسلة جبال لبنان، وهو مواز 

 سنة نقشان مسماريان مع نصبين ٢٠، اكتشف فيه منذ نهر السبعتقريباً لوادي 
 الواقع على مسافة ساعتين من وادي بريصاإنه . أحدهما على شبه مثير من نصبنا

يف األشجار كوادي السبع اكتشف السيد وفي هذا الوادي الضيق والكث. الهرمل
، قنصل فرنسا في حلب اليوم، نصبين هامين لنبوخذنصر الثاني، ونشرهما بونيون

النقوش البابلية في وادي ، في مؤلف بعنوان ١٨٨٧مع التعليقات الالزمة في العام 
ال ضرورة للكالم على مضمون هذين النقشين اللذين ). Viewegفيوفغ  (بريصا

. ٣ختصون باللغة األشورية ومؤرخو العصور القديمة قيمتهما المتعددةكشف الم
واحد بحروف بدائية، وآخر (ولكن يكفينا اإلشارة إلى أنه ال بد أن هذين النصين 

قد تم نقشهما أثناء اإلقامة الطويلة لنبوخذنصر في ربلة، ) بحروف مسمارية عادية
  ).٥٨٧(وعلى األرجح قبل حصار صور وتدمير القدس 

                                                
 .یظھر ھذا التفصیل في ثالث صور مختلفة اتخذت للنصب 1
قد یبدو للوھلة األولى أن ما نسمیھ الذراع الیمنى ھو باألحرى جعبة، وأن ھذه الذراع المرسومة ممدودة على یسار  2

فتفحص القسم األخیر من ھذه القطعة بواسطة العدسة المكبرة : الف ذلكولكن األمر بخ. النصب كانت عدیمة الفائدة تمامًا
 .، وقد اختفت قمتھ مع األسف...یبین أن الفنان تقصد فعًال رسم الذراع والید الیمنى تمسك ربما عمودیًا سالحًا كالدبوس 

 ;H. Winckler, Altorient. Frschung., I, p. 506; Maspéro, Hist. anc., III, p. 513: راجع خصوصًا 3
et tout récement encore Winckler, dans Schrader, Die Keilinschriftn,  u. d., All. Testam. 3, 
p. 107 et suiv. – Sur une autre inscription de Nabuchodonosor, gravée à l’embouchure du 

Nahr el-Kelb, cf. Procred. Soc. Bibl. Arch. 1882; Comptes rendus de l’Acad., 1882, p. 86.  



 ٤٩٠

رجالً يتجه إلى اليسار "إن النصب المشوه جداً والمرافق للنقش بحروف عادية يمثل 
األجزاء الوحيدة المحفوظة جيداً هي القسم العلوي "… " واقفاً أمام شجرة بال أوراق

يضيف السيد بونيون في حاشية له في نفس ". من الشجرة وقلنسوة على رأس الرجل
فهي دقيقة . لشكل تختلف تماماً عن القلنسوة األشوريةهذه القلنسوة الفريدة ا"المكان 

وهي تشبه كثيراً ) ٦٠٣ص (الرأس وتنتهي بغطاء للرقبة يتدلى على قذال الرجل، 
  ".التاج الحاد المقفل من األعلى الذي يضعه األساقفة اليوم

وفيه، كما . أما النقش اآلخر الذي يعنينا بشكل خاص فقد كان مشوهاً للغاية كاألول
رجل واقف يمسك بذراعه الممدودة حيواناً، هو على األرجح أسد : "قول بونيوني

منتصب على قائمتيه الخلفيتين ويرفع إلى األعلى إحدى قائمتيه األماميتين ليهم 
  ".بمهاجمة خصمه

إن التفحص الدقيق لصورة النصب الجيدة تسمح لنا بداية بالتعرف على وضعية 
أما .  وادي السبع، فالذنب فيه يظهر بنفس الطريقةلألسد شبيهة بالوضعية في نصب

الشخص، فيمكن التأكيد بال تردد أنه يبدو بنفس وضعية الشخص في نصب وادي 
والفرق الملموس الوحيد الذي يالحظ، وهذا أمر ينطبق على كامل المشهد، . السبع

ن هو أن الحركات هي أكثر تصلباً، فذراع اليمين أقرب إلى النصف األعلى م
وكل االختصار المفروض بحكم ما يستلزمه ... الجسم، والساقان أقل انفراجاً، وإلخ

ويبدو اللباس مماثالً في الجانبين، علماً بأنه ليمكن تعيينه . نقش النص من مجال
باختصار، . بوضوح في نصب وادي بريصا يجب االستعانة بنصب وادي السبع

  .١التشابه كامل في النصبين
 الذي اكتشفه زميلي يمثل بالضرورة الملك نبوخذنصر الثاني وعليه فالنصب
وهذا النصب، مع األسف ال يترافق مع أي نقش من شأنه أن يعين . يصارع أسداً
كما . ولكن ليس من المجازفة اعتباره معاصراً لنصب وادي بريصا. تاريخه بدقة

، الصلة ليس من التهور أن نرى في هذين النصبين، ال سيما نصب وادي السبع

                                                
 أوضحت أنھ یجب )Hist. Anc. de Maspéro, II, p. 543( في Boudierإن إعادة رسم النصب من قبل بودییھ  1

فالملك ال یقبض على القائمة الیساریة لألسد؛ أما ذراع الیمین فمن . أن ُیستبعد من نصب السبع الكثیر من التفاصیل
سار القسم العلوي من الجسم، وما یثبت ذلك، بصرف النظر عن أي مقارنة، ھو أن ظل الرجل المفروض أن تكون على ی

والخنجر المغروز في صدر الحیوان ھو ترمیم مجاني، وإن یكن معذورًا بحكم . إلى األمام ال یترك أي مجال لالتصال
 .التشویھ الحاصل في النصب



 ٤٩١

بالفن التشكيلي الذي يصور افتخار الملك البابلي بمأثرة صيد فعلية حققها في المكان 
ووجود األسود في لبنان في أواسط ). البقاع(أثناء إقامته المديدة في سورية المجوفة 

ليس من المبالغة في شيء، في منطقة كانت في حينه، كما هي . م.القرن السادس ق
  .١اً وإن تكن تكسوها الغابات الغضةاليوم، خاوية تقريب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
أن األسود استمرت موجودة في لبنان حتى ) ؟(دًا إلى تاریخ بن یحیا یبدو األمر على معقولیة أكبر متى الحظنا استنا 1

 .القرن الرابع عشر



 ٤٩٢

  ١نصب بابلي جديد يف عكار -٨

  شري الصنم
I  

 وتأثير ذلك في دفع اإلدارة ١٩٥٨" أحداث"يبدأ األب تالون مقاله باإلشارة إلى 
اللبنانية بشق الطرق لربط مناطق الشمال الحدودية ال سيما وادي خالد وأكروم 

ائد ذلك تسهيل حركة الباحثين في اآلثار في هذه المنطقة وكان من فو. بطرابلس
  .التي قلما ارتادوها

بونيون في اكتشافه نقوش وادي : ثم يستعرض بسرعة ما قام به البعض من الرحالة
، ثم تعميق البحث فيها من جانب الندون ١٨٨٧ ونشرها عام ١٨٨٣بريصا عام 

Langdon وويزباخ Weissbach . منها اًالتي كرس قسمورحلة األب المنس 
الستكشاف أكروم صعوداً من عندقت، وعثوره على نصب بابلي جديد في وادي 
السبع في أكروم على شيء من الشبه بالنصب الذي اكتشفه بونيون في وادي 

  . بريصا
الجديد الذي أتى به األب تالون في وادي السبع في أكروم هو اكتشافه نصباً بابلياً لم 

ا الوادي وفي موضع غير بعيد عن النصب الذي عثر عليه األب يفطن له زوار هذ
  :وفي ذلك يقول). بعده بستين متراً وأعلى منه بعشرة أمتار(المنس 

 األمير موريس شهاب، يوم كان باحثاً شاباً في اآلثار ١٩٣٣عندما زار أكروم عام 
ثاني ووضع وقد أصبح مسؤوالً لمديرية اآلثار في لبنان، الحظ وجود هذا النصب ال

، رافعاً ذراعيه ابتهاالً tiareنرى فيه رجالً يعتمر قلنسوة ... وصفاً وصورة دقيقة له
سمحت لنفسي بنشر صورة لهذا النصب الذي نشر رسمه . ٢أمام الرموز الدينية

                                                
 Maurice TALLON (S. J.), “Une Nouvelle Stèle Babylonienne au Akkar (Liban: المرجع 1

Nord), Mélanges de l’Université Saint-Joseph, tome XLIV, Fasc. I, Beyrouth, 1968, pp. 2-
8.  

 .C.J. GADD, The Harran inscriptions of Nabonidus, dans Anatolian Studies, vol:  راجع 2
VIII. 1958, p. 41.  



 ٤٩٣

ووضعت معه صورة نصب . ١)Syria, 1935, t. XI, P. 5(الدقيق جداً في مجلة 
يبه، حركته، ما يجعل منه مأثرة قيمة، يكشفها األسد ألن طراز هذا النصب، ترك

إن الكليشيه الذي أعده بابوجيان . فس الصفحة من المجلةنالرسم الدقيق المنشور في 
P. Paboudjianيؤهله لذلك .  

. م لدينا شاهدان أكيدان عن الحضور البابلي في هذا الوادي٦٠هكذا على بعد 
. ش المسمارية في النصب المذكوروتفسير ذلك من شأنه أن يكون من خالل النقو

وإني ألظن من جهتي بهذا الخصوص أن النصب يحتوي على كتابة منقوشة تحت 
فآالف الثقوب الصغيرة الصامدة في . نقش الشمس حتى طرف اليمين من النصب

الحاد الذي يعين أطر الحروف األجزاء السليمة من الصخرة توحي بأثر المقص 
رية والمعرضة كثيراً لجهة الشمال الشرقي، تعرضت إن الصخرة الط. المسمارية

ويبدو لي . لتخريب الجليد، والقسم السفلي منها تعرض للتخريب على مدى طولها
  .ممكناً التعرف من خالل الرشم على بعض الحروف المتفرقة والصامدة

II  
 قام األب تالون بدوره بجولة في المنطقة وقد أضحى ١٩٦٨وفي مطلع ربيع 

ليها سهالً ألنه بثالث ساعات بالسيارة، على حد قوله يتم االنتقال من الوصول إ
ولقد طرح األب تالون قضية ... بيروت إلى أكروم، وزار نُصب وادي السبع

  :اهتمامه بالمنطقة بقوله
 قد خطر لي السؤال ٢انطالقاً من اهتمامي بالطرقات القديمة التي تجتاز جبل لبنان

ليون لدى مرورهم بوادي السبع؟ وبما أنه توجد في وادي إلى أين ذهب الباب: اآلتي
 كلم إلى الجنوب، طريق سهلة بصعود خفيف يصل إلى ١٠بريصا، على مسافة 

منبسط ممر جبلي واسع يؤدي إلى الوديان التي تسمح بالعبور إلى طرابلس، لماذا 
  اختار البابليون هذا الوادي الضيق بجوانبه الحادة؟

                                                
: وذلك من ضمن القسم الثاني لمقال موریس شھاب بعنوان. t. XI: ، ال فيt. XVI: الرسم منشور في 1

Sarcophages en plomb du Musée National Libanais. .منشورتان بدون تعلیق علیھا، باستثناء والصورتان 
 .القیاسات الموضوعة داخل الصورتین

 N. TALLON, Sanctuaires et itinéraries romains du Chouf et de la Beqa, dans:  راجع 2
Mélanges de l’Université Saint-Joseph, t.XLIII, PP. 231-250. 



 ٤٩٤

  
  

 Syria, 1935, t. XVI, p. 57:  موريس شهاب والمنشور فيالرسم الذي وضعه



 ٤٩٥

وجدت اإلجابة على هذه األسئلة في صراع البابليين الجدد بوجه التطلعات التوسعية 
لقد وجدت مصر التي تربطها التجارة بصور وصيدا في هاتين المملكتين . للفراعنة

لقدس التي أبدت أيضاً أما ا. الصغيرتين حلفاء جاهزين لقطع الطريق على البابليين
استعدادها لتقبل حماية من يسعى إليها ويواجه الهيمنة البابلية فقد انضمت طوعاً إلى 

وهكذا في الصراع بوجه التهديد الحاد دوماً عبر المكائد . المحالفة المصرية
الدبلوماسية، وخشية هجوم جيوش الفراعنة، وجد البابليون لزاماً عليهم تصفية 

ية، ولكنهم ال يستطيعون ذلك إال بعد إخضاع الممالك البحرية القادرة مملكة اليهود
  .على إرباكهم في هجومهم على القدس

تضم القدرات الصغيرة . م.كانت المحالفة الفينيقية بين القرنين الثامن والسابع ق
فقواتها الموحدة الموضوعة . لصور وصيدا وأرواد، للدفاع عن وجودها ومصالحها

راتيجي مختار بعناية، مثل رأس شكا أو نهر الكلب، من شأنها في موضع إست
هذا باإلضافة إلى وجود موقع متقدم، في حينه، مدينة . هزيمة قوات بالغة األهمية

م ٣٠إن تل عرقة المرتفع حوالي : عرقة، التي اشتهرت الحقاً في زمن الرومان
هذه المدينة . زيعن نهر عرقة يكشف قي قاعدته أثاراً تعود إلى العصر البرون

القابعة على سفح الجبل في الموضع الذي منه يبدأ السهل الساحلي الضيق باالتساع 
نحو الشرق من شأنها أن تكون هدفاً يراود كل من يرغب بتأمين ممر له نحو 

وعلى كل ثمة ممر سريع إلى البحر، بفعل انطالقة جريئة . الجنوب على الساحل
هضبة القموعة تؤدي إلى قطع الطريق بين المجال من على المنحدرات الشمالية ل
هذه هي اآلراء التي أوحاها لي التأمل بنصبي وادي . البري ألرواد وفينيقيا الجنوبية

وعليه كانت فرضيتي البحث عن عالمة أو نقش أو نصب على الطريق بين . السبع
  .١أكروم والعبدة

ات، البلدة الكبيرة القائمة غربي بدأت التفتيش في عكار العتيقة، ثم بجانب أهل القبي
وسرعان ما استجوبت . نقطة انطالق الطريق المفتوحة حديثاً والمؤدية إلى أكروم

                                                
 Cheikhقد یكون ذلك في الشیخ زناد . ین موضع ما على الساحل نقصد الوجھة العامة للمر، فالھدف ھو تعی 1

Zenoudتل عباس الشرقي أو : ، ونظرًا لطبیعتھ قد یكون ھو أیضًا نھایة لھذا الممر، أو تًال آخر من تلك التابعة لعرقة
كما قد یكون تل . ةتل عباس الغربي أو تل الحیات التي لم یتم حتى اآلن استكشافھا، والتي كانت قائمة في تلك المرحل

عباس الغربي أیضًا ھو الموضع المختار بحكم دوره كحارس لمدخل وادي نھر االسطوان الذي تتدفق میاھھ من 
  .منحدرات القموعة



 ٤٩٦

أحد الصيادين الكثر في المنطقة وأفادني أنه يعرف فقط صخرة محفوراً عليها 
نجمة أو شمس، فالكوكب المنقوش بيد بشري ينبأ على : المؤشر واضح. نجمة

وفي السابعة من صباح الغد كنا عند . ب فيه شخص أو نقشاألرجح بوجود نص
". ها هو، وإني ألرى الرجل أيضاً: "، وإذا بالصياد يهلل قائالً لي"شير الصنم"

كتابة بشكل "واستلزمه المغامرة على صخرة على يسار النصب ليصدق وجود 
م ٢٥ع م على قمة صخرة منفردة ترتف٧,٥كان النصب محفوراً بارتفاع ". المسامير

  .عن األرض
تقع الكتلة الصخرية التي يقوم عليها النصب متجهاً نحو الجنوب على ارتفاع 

م، عند منطلق واديين أحدها يؤدي مباشرة إلى البحر ١٦٠٠م و١٥٥٠يتراوح بين 
عبر عكار العتيقة، واآلخر يتجه نحو الشمال الغربي ليمر في مزرعة زبود ومنها 

ينطلق نحو الجنوب ويمر على سفح هضبة القموعة، وثمة ممر ثالث . إلى القبيات
ما يعني . وعبر غابات الصنوبر وتاشع وممنع والقنطرة ليصل إلى عرقة مباشرة

  .أن اختيار موقع النصب تم بعناية
لقد بات . من العبث السعي إلى المزيد من تحديد المسار قبل فك رموز النصب

على نقوش مسمارية يمكن تبينها معروفاً أن النصب بابلي فعالً، ألنه يحتوي 
بواسطة المكبر، كما أن الكواكب وموقف الشخص تسمح بإدراجه في سلسلة نصب 

  .ووحدها قراءة النقوش تفيدنا بالمزيد حول وضعه. وادي بريصا ووادي السبع
لنصف الصورة بالتفصيل استناداً إلى مالحظاتنا التي أكدتها صورة النصب التي 

إن هذا النصب الموجه مباشرة إلى الجنوب . كال بابوجيانتفضل بالتقاطها باس
 والنقوش فيه باتت تالفة للغاية، ومنها الصعوبة بأخذ صور واضحة ،تعرض للتآكل

  .للحروف المسمارية
الملك واقف يمسك بيده اليسرى عصا كبيرة، هي نوع من صولجان منتفخ في 

رف عليه في النصب الذي بعض أجزائها؛ وترفع اليمنى شيئاً قصيراً يمكن التع
، في مؤلفه الرائع حول ٢١٦، الكليشيه رقم ١٦٩ في الصفحة Parrotنشره باروا 

يعتمر الشخص قلنسوة مزودة بغطاء للوجه يسمح مغيب الشمس بتبينه بشكل . أشور
وهو ملتح، وإذا كانت أطراف قلنسوته المحجوبة إلى الخلف، فالظل يرسمها . أفضل

يمكن تمييز العصا الطويلة التي يمسكها . ى منها مالمح الوجهفوق الجبهة وإلى أدن



 ٤٩٧

وأمامه على طرف . أما نهاية اليد اليمينى فمبهمة. بيده اليسرى في الصورتين
يبدو نافراً بكل وضوح في إطار ) نجمة بسبعة أطراف(الصخرة النافر رمز إشتار 
ى مع الطرف وأما الهالل إن وجد فال بد أنه اختف. مربع غارق في الصخرة

الثة تظهر ال يبدو أن الصورة الث... اليساري العلوي الذي يعين حدود النصب
منتظمة بواسطة مقص نقش الخطوط ال يرى فيها فقط الحروف المسمارية ولكن

ولكن يمكن تمييز الحروف المسمارية بالنظر بالمكبر ومن موقع على . الحروف
نأمل أن نقدم قريباً، ما  .النصبم على الطرف اآلخر من األرض فوق ٥٠مسافة 

ووحدها قراءة النص تعلمنا حول . أن تسمح األحوال الجوية، صوراً وأرشماً للنقش
 الجبل  هذامصداقية فرضيتنا وحول الظروف التي أدت إلى أن يحفر في قلب

  .تذكاراً لجيش بابلي كان قد اجتاز قمة لبنان على بضعة كلم شمالي القموعة
، الناشط في مجال البيئة، بمجموعة من الصور أنطوان ضاهر. دزودنا مشكوراً 

   عمل على إبراز حدود أدناهفي الصورة األولى. التقطها لنصب شير الصنم

  
.  الشخص الواقف فيها، وعلى يمينه إلى األعلى يبدو طرف النجمة في ظل الكوة

  . شكل أوضح فحافظ عليها كما التقطها وفيها تظهر النجمة ب أدناهأما الثانية



 ٤٩٨

  
  

  أما الثالثة أدناه فهي لصخرة النصب بكاملها

  



 ٤٩٩

 والنقوش البابلية يف وادي Stephen, LANGDONالندون  -٩
  بريصا

  
وربط بين . أجرى الندون مراجعة نقدية لعمل بونيون حول نقوش وادي بريصا

وقد عرض عمله في مكانين، واحد بالفرنسية . نقش وادي بريصا ونقش نهر الكلب
  .خر باإلنكليزيةوآ

وهو يعترف بأن . بالنص اإلنكليزي) الحقاً(نستعرض اآلن النص الفرنسي، ونتبعه 
ولكننا سننشر اإلثنين ليكون عملنا . نصه الفرنسي أوسع من الثاني وأشمل منه

  .التوثيقي شامالً قدر اإلمكان
  :يتضمن العرض

  المدخل -١
 الترجمة الحرفية لنقوش وادي بريصا -٢

  

 Stephen Langdon ١نص الندون

  دخل امل- ١
تمتد الطريق الكبرى، بين بالد ما بين النهرين وبلدان آسيا الغربية على ) ٢٦ص (

ساحل المتوسط، على امتداد السفوح الشمالية لجبال لبنان شمالي حماة وتجتاز 
على مقربة من . العاصي األعلى لتصل إلى شاطئ البحر عند أرواد القديمة

ولقد اختار . ر هذه الطريق بممر بين الصخور الهائلةالعاصي لجهة الغرب تم
نبوخذنصر، في واحدة من حمالته على البلدان الغربية المتمردة، هذا الموقع البارز 

ثمة نقش آخر خلفه .  ليدون أكبر نقش له عثر عليه)٢(ana tabrâti kal nišiبوضوح 
م لم يقد. إلى الجنوبهذا الملك على صخور نهر الكلب حيث تمر الطريق الكبرى 
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Recueil des Travaux Relatifs à la Philologie et à l’Archéologie Egyptiennes et 
Assyriennes, nouvelle série, tome 12ème, 1906, fasc. I et II, pp. 26-61. 
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أحد حتى اآلن نسخة جيدة لهذه النقوش، وسنرى الحقاً كل ما بحوزتنا من معلومات 
  .حوله

، نائب القنصل الفرنسي في بغداد، نقوش وادي H. POGNONبونيون . نشر هـ
ما يزال هذا المؤلف يالقي . ١، بعنوان نقوش وادي بريصا١٨٨٧بريصا في العام 
ولقد لعب، وهو المكتوب في بداية المرحلة . ي التراث األشوريإعجاب الباحثين ف

ونظراً لما أكنه من . العلمية لألبحاث األشورية، دوراً هاماً في تطور هذا العلم
بونيون أنشر هذه الطبعة الجديدة لنقوش وادي بريصا بلغته األم . تقدير لمؤلفات هـ

ديدة؛ فضالً عن أن السيد ويسباخ إن أحداً ال يشك بالحاجة إلى طبعة ج). الفرنسية(
Weisbach وعد منذ سنتين بنسخة جديدة لهذه النقوش، مع ترجمتها والتعليق 

إن طبعة بونيون ال تقدم نصاً متتابعاً ومتسقاً، وشكل تعليقه عليه يربك . ٢عليها
 .القارئ

 إني جاهز ألنشر مصنفاً بجميع النقوش التاريخية لالمبراطورية البابلية) ٢٧ص (
الجديدة بجزئين، يضم األول نقوش نابوبوالصر ونبوخذنصر، والثاني نقوش 

بدراسة . األول تحت الطبع اآلن. )٣(Nabuna’id ونابونايد Nériglissarنيريغليصر 
أدب المدرسة البابلية الجديدة أدهشتني أهمية نقش وادي بريصا؛ وبنقدي الوثائق 

) حوالي نصف قرن تقريباً. م. ق٥٦١ -٦٠٤(األساسية لوالية نبوخذنصر الطويلة 
. كان يخامرني الشك بافتقادنا لمصدر هام يمكننا من تفسير بعض النصوص

وبسعيي إلى تفسير النصوص المتكررة والمنقولة والنقل الواضح للنقش الكبير 
) East India House Inscription )EIH" إيست إنديا هاوس"المعروف باسم نقش 
 ، ١-٣٠-٤، ٨٥ وكذلك نقش EIHا فقدنا مصدراً منه تشتق توصلت إلى قناعة بأنن

وعندما درست بعناية نقوش وادي بريصا، بدا لي أكثر . )٤(AO 1506أو باألحرى 
  .وضوحاً أنها هي الوثيقة التي تسمح بتوزيع نصوص نبوخذنصر بين نصفي واليته

                                                
1 Les Inscriptions de Wadi Brissa 
 Babylonische Miscellen, Wissenschaftliche: راجع الصفحة التالیة لصفحة عنوان مؤلفھ 2

Mittheilungen der Deutschen Orient. Geseltschaft, III.  
 Building Inscriptions of The Neo-Babylonian Empire, Ernest LEROUX, Paris, 1903: راجع 3

(vol. I prêt) 
 وقد فاتتھ أھمیتھا العظیمة في دراسة المناھج ،Ball، بال .PSBA, XI, p. 160 et suiv النقوش التي نشرھا في 4

كما لو أنھ یمثل صیغة من  وبال ھذا النقش Hugo Wincklerلقد أھمل ھیغو وینكلر . األدبیة للمدرسة البابلیة الجدیدیة
 أشار علي السید ١٩٠٤في صیف ). KB, III, 2, p. 30راجع (، ونشر منھا قسمین قصیرین فقط EIHبعض مقاطع 
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الشروع بوضع شتى ذلك أنه بدأ : يجب أيضاً القيام فوراً بمراجعة نقدية لهذه الوثائق
أنماط المخططات لمدينة بابل؛ وبغية االستفادة من عمليات التنقيب األلمانية يجب 
تحليل الوثائق األصلية استناداً إلى طوبوغرافيا بابل، ومعرفة ما تقر به هذه الوثائق 

وبما أن نقش وادي بريصا قلما خضع للتأويل، بدا لي . وما ال تقره، بل ما تعارضه
وبغية سد . تقديم طبعة جديدة له، أكثر كماالً مما استطعت فعله في كتابيمرغوباً 

ثغرات النص اضطررت إلى االستناد إلى القواعد األدبية التي طورتها المدرسة 
البابلية الجديدة، وإلى المقاطع الشبيهة في نقوش أخرى والتي لهذا السبب كثيراً ما 

 القارئ إلى هذه النقوش من خالل أرقام وبغية المزيد من االختصار، أحيل. ذكرتها
  : تشير إليها في طبعتي، وهي

  .Winckler, KB., III2, pp. 38-45، ترجمة وينكلر Raw. V, 34. ، راو١-
 Budge, Trans. Of Victoria، اسطوانة بثالثة أعمدة نشرها بادج ٢-

Institute, ترجمها وينكلر جزئياً في ،KB., III2, pp. 66-67. 
، وترجمها في ZA., II, pp. 137-140طوانة بعمودين نشرها وينكلر في ، اس٣-

KB., III2, pp. 65-66. 
، وترجمتها .ZA., I, p. 337 et suiv، اسطوانة بعمودين نشرها وينكلر في ٤-

 .BA., III, p. 550 في Me Geeالسيدة جي 
رجمتها ، وتZA., II, p. 126 et suiv، اسطوانة بعمودين نشرها وينكلر في ٥-

 .BA., III, p. 551السيدة جي في 
، .PSBA., XI, p. 248 et suiv في Ball، اسطوانة بعمودين نشرها بال ٦-

 .KB., III2, pp. 66-69وترجمها وينكلر في 
، وترجمها Raw., I, 52, no 3. اسطوانة بعمودين نشرها راو) ٢٨ص (، ٧-

 .KB., III2, pp. 54-59وينكلر في 
، وترجمها وينكلر في Raw., I, 52, no 4. ودين نشرها راو، اسطوانة بعم٨-

KB., III2, pp. 60-61. 

                                                                                                                        
كانت .  وسمح لي بنسخھاLouvre بوجود اسطوانة من البابلیة الجدیدة في اللوفر Thureau- Dangin دانجین -تورو

؛ لقد زودني 1 ,30-4 ,85ھذه االسطوانة ھي بالتحدید الوثیقة التي أبحث عنھا بغیة تفسیر االتجاھات الدینیة واألدبیة في 
  .٣٢راجع الحقًا صفحة . نت أجھلھ بمرجع آخر كEIHبالمرجع الحقیقي الذي دمجھ كاتب 
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، وترجمها وينكلر في Raw., I, 65-66. ، اسطوانة بعمودين نشرها راو٩-
KB., III2, pp. 32-39.  

، وترجمها وينكلر في Raw., I, 51, no 2. ، اسطوانة بعمودين نشرها راو١٠-
KB., III2, pp. 58-61.  

، وترجمها وينكلر في Raw., I, 51, no 1. ، اسطوانة بعمودين نشرها راو١١-
KB., III2, pp. 52-55.  

، PSBA., XI, p. 124-130 في Ball، اسطوانة بثالثة أعمدة نشرها بال ١٢-
 .KB., III2, pp. 62-65وترجمها وينكلر في 

، PSBA., XI, p. 368 في Ball، اسطوانة بثالثة أعمدة نشرها بال ١٣-
، وترجمة أفضل على يد السيدة KB., III2, pp. 46-53وترجمها وينكلر في 

  .BA., III, p. 534-539جي في 
، .PSBA., XI, p. 160 et suiv في Ball، اسطوانة بثالثة أعمدة نشرها بال ١٤-

، راجع السيدة جي KB., III2, pp. 30-31وترجم وينكلر مقطعين منها في 
  .وغير منشورة كوثيقة مستقلة. BA., III, pp. 539-542في 

، وترجمها وينكلر Raw., I, 53-58. ، اسطوانة بعشرة أعمدة نشرها راو١٥-
  .KB., III2, pp. 10-28في 

 ,ZA., II، وترجمها في ZA., II, p.169، اسطوانة بعمودين نشرها وينكلر ١٦-

pp. 132-137.  
 .OBI., vol., I. pي  فHilprecht، اسطوانة بأربعة أعمدة نشرها هيلبرشت ١٧-

  .BA., III, pp. 548-549، وترجمتها السيدة جي في 53
  .OBI., vol., I, pl. 70، نقش مثابة بئر، نشره هيلبرشت في ١٨-

ثمة نقوش أخرى، . ٢٠، ونقش نهر الكلب الرقم ١٩يحمل نقش وادي بريصا الرقم 
  .عنيناولكن المذكور منها هنا وحده على أهمية في تفسير النقش الذي ي

إن النصوص الكبرى في األدب المتعلق بمرحلة حكم نبوخذنصر هي بالتسلسل 
يمكن تصنيف هذه النصوص . ١٥، ١٤، ١٩، ١٣، ١، ٩الزمني صاحبة األرقام 

عندما كان الملك . بداية يجب مالحظة طريقة النقش في هذه المرحلة. بطريقة أسهل
م كتابة اسطوانة بعمودين تروي هذا يبني معبداً أو قصراً أو أي بناء آخر، كانت تت
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- بناء إ٦فالرقم أربعة مثالً، يمجد بناء سور المدينة الكبير؛ ويمجد الرقم . العمل
 ١١ و١٠ و٨ و٧راجع أيضاً الرقم ( في بابل ninmah، معبد نينماخ E-mahماخ 
ومن النادر أن يكتب نص بهذه الطريقة من ثالثة أعمدة كما هي حال الرقم ). ١٦و

يتشكل المدخل من نشيد في مدح الملك، لتعقبه . ١٧ربعة كالرقم أ، أو من ١٢
وال أعرف غير استثناء واحد لهذه الطريقة، هو نص . الرواية األساسية في النص

 وإيبارا Ezida وإيزيدا Esagila الذي يذكر في مدخله بناء إيزاجيال ١٦الرقم 
Ebarra سيبار Sippar.  

 أنجز عدة أعمال سرعان ما بدأ الشروع في صنع نقوش ولكن بعد أن كان الملك قد
هذه المدرسة يفضلون ) ٢٩ص (لقد كان كتاب . أكبر تبعاً للطريقة التي سأصفها

... e-nu-maما -نو-إ: الشكل النحوي المعروف في السطور األولى لنشيد التكوين
عندما : ")٢٥-١٧(١، ١٠قارن ". في ذلك الزمان... عندما "e-nu-mi-šuسو -مي-نو-إ

". رفعني سيدي مردوك، إلخ؛ في ذلك الزمان كان إيبارا في حال من الدمار، إلخ
سو -مي-نو-مع اعتماد هذه الصيغة في النقوش الصغيرة فإننا نلحظ ورود كلمة إ

وعندما . وسرعان ما أصبحت هذه الصيغة شبه دينية. ككلمة البداية للخبر األساسي
ما، فإن -نو-دد الكثير من المنجزات بعد كلمة إبدأ العمل بوضع مقدمات طويلة تع

سو في -مي-نو-على وضع كلمة إ) النقاش(الصيغة القديمة كانت تلزم الناسخ 
- نو-موضعها القديم، في مطلع المقطع األساسي، مع أنها فقدت ترابطها مع كلمة إ

  .ما
دوخ، إلخ، عندما رفعني مر: ")١١-٨(العمود األول:  مثال مالئم٩ولنا في النقش رقم 

سو كالزمة في هذه -مي-نو-ال نجد كلمة إ". كنت مجالً لمردوخ خالقي السماوي
الجملة حيث نتوقعها، ولكننا نجدها، تبعاً للتقليد القديم، في بداية الخبر األساسي في 

  .)٢٧(العمود الثالث
فعندما . طوروا طريقتهم في صياغة النقوش الكبيرة) النقاشين(وهكذا فإن النساخ 

كان الملك ينجز أي بناء كانوا يكتبون نصاً لرواية هذا العمل، باعتماد مقدمة طويلة 
وكانوا العموم يعدون . تعدد كل عمليات البناء أو كل األعمال الهامة السابقة

الحظوا النقش رقم . اسطوانة بثالثة أعمدة ليوضع الخبر األساسي في العمود الثالث
في هذا النقش، تحتل .  في بابلNin-karrak كاراك -واحد الذي يمجد بناء معبد نين
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فقط؛ بينما يشغل تعداد األعمال السابقة ) 37-5 .1(رواية بناء المعبد العمود الثالث 
  .كل باقي االسطوانة

فالنقش رقم واحد، . إن تحليل النقوش الكبيرة يسمح باستخالص تسلسلها التاريخي
األخير في سرده لعمليات ترميم معابد بابل مثالً، الحق على النقش رقم تسعة، ألن 

لقد . )١١(٢-)٤٦(١العمود (يذكر منها عدداً أقل من النقش األول ) )٤٠-٢٩(١العمود (
 Eulla de النقش رقم واحد كمقدمة لسرد بناء أوالّ سيبار ١٣اتخذ النقش رقم 

Sippar ٥٨-٤٣(١العمود (، وهو الحق عليه، ألننا نجد في الئحته لمعابد بابل( (
ثمة . )١١-٦(٢العمود (معبدين زيادة على الالئحة نفسها الواردة في النقش رقم واحد 

بعض النساخ، في ما خص سياق . شواهد أخرى، ولكني أقدم هنا األكثر وضوحاً
السرد، جمعوا بداية جميع األعمال المنجزة في بابل، ومن ثم األعمال الحاصلة في 

والبعض اآلخر، مثل واضع النقش . ١٣، و٩، و١باقي المدن، كما في النقش رقم 
، فضلوا الكالم على المعابد قبل الشروع بسرد باقي األشغال، بينما واضع ١٥رقم 

نقش وادي بريصا أهتم بداية بكبريات معابد بابل وبورسيبا، ليلتفت بعد ذلك إلى 
يبا بابل، فيصف تحصيناتها الداخلية ومعابدها الصغيرة، ومن ثم تحصينات بورس

وبعدها يصف دفاعات بابل الخارجية وقرابين العيد الكبير، . ومعابدها الصغيرة
  .لينتهي أخيراً بوصف المعابد خارج بابل

ومع أن كل كاتب اتبع نسقاً على شيء من االختالف فكل منهم استعمل الوثائق 
قي وعلى سبيل المثال، عندما أنهى نبوخذنصر السور الشر. السابقة كقاعدة إلنشائه

، وهذا النقش يتكرر في كل نقش كبير ٤الكبير لبابل، وضع كتبته النقش رقم 
وهكذا فإن . ، وإلخ)٢١-١٢(٢ العمود ١ والنقش رقم )٩-١(٢، العمود ٩راجع النقش (

أول النقوش الكبيرة كانت تجميعاً لمجموعة من النقوش الصغيرة؛ وكان كاتب 
جديداً، بأن ) ٣٠ص (إليها يحضر نقشاً النقش التالي يدرس هذه الوثيقة واستناداً 

وعلى . يغير أحياناً تسلسل المقاطع الكبرى فقط، بصياغة توفر عملية تحويل الوثيقة
من يريد التحقق من هذه الطرق يجدر به مراجعة المالحظات والمدخل النقدي في 

ا كيف يغير المحرر سرداً ما خدمة لمعتقد أو اتجاه سياسي؟ هذا م. مؤلفي القادم
  .١٥نراه في الطريقة الوحيدة للنقش رقم 
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. قبل دراسة المصادر األدبية لنقش وادي بريصا، بودي مناقشة بضعة أسئلة مادية
م وبارتفاع ٥,٥٠، بحفر كوة في الصخرة بطول )٣ص (قام النقاش، تبعاً لبونيون 

 لنقش في هذه الكوة الكبيرة بالنسبة. م، والكوة لجهة اليسار أعمق من جهة اليمين٣
ما، بدأ من اليسار، بعد أن حفر في هذا القسم نصباً يمثل رجالً واقفاً، وجهه متجهاً 

وخلف الرجل منقوش . إلى اليمين، ويقبض بيده على أسد منتصب ليصرع خصمه
وبين األسد والرجل نقش الحفار . Gula de Borsippaسيبا رإهداء إلى غوال بو

بض على األسد، والعمود الثاني فوق رأس العمود األول فوق وتحت اليد التي تق
وعلى الرغم من . وإلى اليمين تتعاقب تباعاً سبعة أعمدة أخرى تمأل الكوة. األسد

المساحة الكبيرة للكوة، فإن العمود التاسع، استناداً لحساباتي، ينتهي بسرد عمليات 
النقش بقليل ، أي أن أكثر من نصف هذا )راجع تحليلي الحقاً(بناء المعابد في بابل 

ولكن لماذا لم ينه الحفار عمله؟ أعتقد أنه . كُتب باللغة القديمة، في هذه الكوة الكبيرة
يأس من إنهاء هذا العمل الصعب واختار صخور نهر الكلب لينحت األعمدة 

ولقد بينت، على األقل، في تحليل نقش نهر الكلب أن هذا النقش يبدأ من . األخيرة
تاسع في نقش الحروف القديمة في وادي بريصا، وأن أعمدة حيث ينتهي العمود ال

نقش نهر الكلب األربعة تستكمل نقش وادي بريصا حتى النهاية بحروف بابلية 
  .جديدة

في وادي (ولكن النقش مكتوب بكامله بالحروف البابلية الجديدة على صخرة 
ير من وهناك حفر كوة أصغر بكث. مقابلة لصخرة النقش بحروف قديمة) بريصا

لقد نقش ستة أعمدة في هذه الكوة، ونحت . م٢,٨٠م وارتفاع ٣,٥٠األولى، بطول 
وهنا أيضاً أخطأ . نصباً بين العمود الخامس والسادس يمثل رجالً واقفاً أمام شجرة

الحفار حساباته، ألنه مأل الكوة بستة أعمدة، بينما األعمدة األربعة الباقية فقد نقشت 
استناداً إلى تقديراتي الالحقة فإن النصب . مين الكوةعلى وجه الصخرة إلى ي

فهل لهذا الموضع مدلول ما؟ هذا ما . محفور في وسط السرد المتعلق بمعابد بابل
ولكني أالحظ أن العمود الخامس الذي يتجه الرجل نحوه يتحدث عن معبد . أجهله

 يتحدث عن  في غوال، وأنه مباشرة بعد العمود السادسEharsagellaإيشارساجال 
وفضالً عن ذلك فإن نقش الحروف القديمة مهدى إلى .  في غوالEsabiمعبد إسابي 
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والشجرة الكائنة في منتصف العمود الخامس فهي عارية من . غوال بورسيبا
  فهل في ذلك التماس من غوال، سيدة الحياة، أن تعيد الحياة حتى للشجر؟. األوراق

أ تشير إلى أإلهداء إلى : مرقمة أ، ب، جوعلى العموم، فإن نقوش وادي بريصا 
أما في عملي هذا . غوال؛ ب إلى النقش بحروف قديمة؛ ج للنقش بالبابلية الجديدة

فأسمي النقش بالحروف القديمة أ، والنقش بالبابلية الجديدة ب، إن نص أ محفوظ 
بشكل أفضل من نص ب في النصف األول من النقش؛ ولهذا فإن أرقام السطور 

العمود السابع، أو بدقة أكبر حتى ) ٣١ص ( هو نفسه نص أ حتى نهاية والنص
 Libil-hegallu شيغالو -وبما أن السطور األخيرة حول قناة ليبيل. )٥٣(٧العمود 

  ). وما يليه)٥٨(٤العمود (مدمرة في أ فلقد نقلتها عن ب 
ولقد عمدت إلى عرض نص ب حيثما تبين أنه مختلف عن نص أ، أو حيث نص أ 

ولنتذكر أن النص الذي . وثمة عالمات تبين المقاطع المأخوذة من ب. ير مقروءغ
  .أقدمه ليس نص نقش واحد، بل هو باألحرى حاصل دمج بين النقشين

وال بد بداية من تحليل مضمون هذا النقش العائد إلى المدرسة البابلية الجديدة بغية 
 هو تحليل مضمون نقش وها. التمكن من مقارنته مع بقية نقوش نفس المدرسة

  :وادي بريصا
)a ( ١النص أ، العمود)نشيد لتمجيد الملك: )٩(٣ -)١.  
)b ( ٣النص أ، العمود)الحمالت العسكرية التي قام بها الملك: )٣٤-١٠. 
)c ( ٣النص أ، العمود)ترميم محاريب إزاغليا : )٢٢(٤ -)٣٥Esaglia :إكووا كا-

 في إزاجيال Ezida، إزيدا )يتمعبد زاربان (Ekua Ka-hilisugهيليزوغ 
Esagila زكورة ،zikkuratأنكي -تمن- إE-temen-anki. 

)d ( ٤النص أ، العمود)٥٨(٤مبرة القرابين لمردوخ وزاربانيت؛ السطر : )٥٧-٢٣( 
 .قرابين خاصة باإلله مردوخ: )١٨(٥و

)e ( ٥النص أ، العمود)أ -بناء قارب كو: )٣٩-١٩Ku-a. 
)f ( ٥النص أ، العمود)بيربير -بناء معبد ألضاحي إ: )؟) (٦٠-٤٠E-birbir. 
)g ( ٦النص أ، العمود)ترميم إزيدا في بورسيبا ومحاريب إماهيتا : )٥٦-١

Emahitaكووا - وكاKa-kua. 
)h ( ٧النص أ، العمود)مبرة القرابين لنابو ونانا: )٢٠-١. 
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)i ( ٧النص أ، العمود)أول -بناء قارب كان: )٤٠-٢١Kan-ul. 
)j (٧ص أ، العمود الن)شق طريق مبلطة من أجل زياح نابو: )٥٣-٤١. 
)k ( ٧النص أ، العمود)شق قناة ليبيل: )٦٣-٥٨(٤النص ب، العمود = )نهاية-٥٤-

 .بناء ثالثة جسور على هذه القناة: )٧٢-٦٤(٤ب، العمود   النص . هيغالو
)l ( ٥النص ب، العمود)الجدران :انهاء األشغال التي بدأها نابوبوالصر: )٣٥-١ 

، الخندق الغربي، Nimitti-Bêlبل - ونيميتيImgur-Bêlبل -إمغور: الضخمة ل
 .، رصيف الفراتArahtuقناة أراختو 

)m ( ٥النص ب، العمود)إماخ : بناء معابد صغيرة في بابل: )نهاية-٣٦Emah ،
، إهارساجيال Egissirgal، إجيسيرغال Ehad-kalamasumma كاالماسوما -إخاد

Eharsagella إنامخي ،Enamhi . كاالما -إديكود: )٢٤-١(٦العمودEdikud-

kalamaغارزا -، إكيكو Ekiku-garzaإسابي ،. 
)n ( ٦النص ب، العمود)سوبورسو -أشغال في بورسيبا، حائط تابو: )٤٢-٢٥

Tabu-supursuليت -، معبد دوموDumu-litثالثة معابد في غوال ،. 
)o ( ٦النص ب، العمود)لسور الشرقي الكبيربناء ا: )٥٦-٤٣. 
)p ( ٦النص ب، العمود)حفر خندق عميق تغمره المياه حول المدينة: )٦٣-٥٧. 
)q ( ٦النص ب، العمود)مع خالصة (الخندق الكبير شمالي سيبار : )٧٨-٦٤

 ).)٥٦-٣٩(٦، العمود ١٥، ال النص )١٧-١٥(٢، العمود ٩النقش رقم 
)r ( ٧النص ب، العمود)للعيد الكبير في رأس السنةمبرة القرابين : )٣١-١. 
)s ( ٧النص ب، العمود)مدخل لسرد األشغال في المعابد الغريبة: )٤٠-٣٢. 
)t ( ٧النص ب، العمود)أعمال في معابد الغرباء في كوتا : )٢٥(٨-)٤١Kutha :
، أشغال بناء في ٢؛ )٥٤-٤١ (Laz والز Nergal، قرابين من أجل نيرغال ١

، Marada، مارادا Dilbat، ديلبات Bas، باص Sippar، سيبار )٦١-٥٥(كوتا 
 .، الرسا، أورErechإريك 

)u ( ٨النص ب، العمود)ملخص لكل هذا القسم األول: )٤٤-٢٥. 
)v) ( ١٥(١٠-)٤٥(٨النص ب، العمود ) ٣٢ص)(رواية الموضوع األساسي: )؟ :

 ).)٣٠-٢٥(٩العمود (بناء قصر مع ذكر اجتياح وغزو لبنان 
)w (١٠د النص ب، العمو)صالة: )٣٩-)؟ (١٥.  
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 التي يذكرها، من أجل تعيين تاريخ تقريبي لنقش ما، يمكننا االستناد إلى الوقائع
وبغية . على ما نقلته عنه الوثائق الالحقة، أو على اتجاهه الدينيوإلى وثائق سابقة 

شرح الصالت السابقة والالحقة لنقش وادي بريصا علينا البحث في تحليل باقي 
وال يسعني هنا غير تقديم كل . وهذا التحليل نجده في المؤلف الذي سيصدرالنقوش، 

  .البراهين على استنتاجاتي، لذا اقتصر على شرح هذا النقش فقط
 ١٩ و١٣ و١ و٩: األرقام(بينت أعاله أنه من بين النقوش الكبيرة لنبوخذنصر 

 هو ١٣م بيد أن النقش رق. ١ أسبق من النقش رقم ٩فإن النقش رقم ) ١٥ و١٤و
راجع  (١بداهة الحق عليه، ألنه يذكر الكثير من المعابد غير واردة في النقش رقم 

 الحقان ١٥ والنقش رقم ١٤إن النقش رقم ). مالحظاتي حول اإلهداء إلى غوال
النقش (على نقش وادي بريصا، ألنهما، في سرد األشغال التي تمت في بورسيبا 

 بورسيبا، ziggurrat، يذكران زكورة ))٦٧(٣د ، العمو١٥؛ النقش )٣٩(١، العمود ١٤
، التي كانت في عداد آخر ما قام به E-tas-imin-ankiأنكي -إيمين-تاس-إ

؛ )٣٥-١٨(٢، العمود ٩النقش : راجع. نبوخذنصر وال يذكرها أي نقش كبير آخر
 من النص )٥٦-١(٦، العمود )وادي بريصا (١٩؛ النقش )٧١-٣٥(٢، العمود ١٣النقش 

، فهذا أمر نلحظه بمقارنة الئحة المعابد ١٩ الحقاً على النقش ١٥يكون النقش أن . أ
) )٤٢-٢٥(٦، النص ب، العمود ١٩؛ النقش )٦٥-٤٩(٤، العمود ١٥النقش (في بورسيبا 

. ١٩ في بورسيبا ال يردان في رواية النقش Sin وسن Rammanحيث معبدا رامان 
ن قصران وثالثة، بينما يذكر النقش  يذكرا١٥ والنقش ١٤باإلضافة إلى أن النقش 

اضف إلى ذلك أننا نرى عبادة . واحداً فقط) )١٥(١٠-)٤٥(٨النص ب، العمودان  (١٩
، بينما النقش ١٤نابو أكثر رواجاً في نقش وادي بريصا مما هي الحال في النقش 

وإذا شئنا االقتصار على مثل واحد فقط .  غني بالتلميح إلى عبادة مردوخ١٥
واستبدال ) )١١(٢-)٥١(١العمود  (١٥ إدراج الصالة إلى مردوخ في النقش فلنراجع

العمود  (tukulti-suسو -، في عبارة توكولتي)هو (suبـ سو ) هم (su-nuنو -سو
  .وال يذكر هذه الصالة" بعونهم: "١٤؛ بينما يرد في النص األصلي، النقش ))١٢(٢

وادي بريصا، هذا ما نالحظه في كانت عبادة نابو رائجة جداً في زمن كتابة نقوش 
 كان ما zagmuk ك حيث العيد الكبير، عيد زاغمو)٥٢-٥٠(٣مقاطع النص أ، العمود 
، ومن خالل غموض بعض عبارات النحات akitu de Nabûيزال يسمى أكيتو نابو 



 ٥٠٩

يرد في النص أ، العمود : كعندما يقدم روايته عن زياح مردوخ في أيام زاغمو
أكيتو = سو -أكيتا: أكيتو ماردوخ؛ وفي يرد في النص ب= سو -أكيتا: )٣٦-٣١(٥

  ).٣٣. ١، kirba-saسا -كيربا: راجع(القارب المقدس 
تسمح ) )١٢(٣-)٥٤(٢، العمود ١٥النقش ( أن رواية ١٥بينت في تحليلي للنقش رقم 

، وأن احتفاالت Dul-azagأزاغ -بافتراض أن نابو كان اإلله األولي في معبد دول
أدرج على األرجح ) )٣(٣العمود  (١٥ كانت على شرفه، وأن النقش كزاغمو

 حيث يرد نابو أو )٣(٥راجع أيضاً النص ب، العمود . كتكريم الحق لمردوخ
، وكذلك النص ب، Marduk u Nabû، ال مردوخ أو نابو Nabû u Mardukماردوخ 
: ، راجعنجد تفضيل مردوخ في زمن نابوبوالصر.  نابو أو مردوخ)٢٥(٩العمود 

KB., III2, p. 314 ،نابو أو مردوخ ،p. 6, no 2, 1. 3+4 et p. 8, no 3, 1. 9 ؛ وكذلك في
قرميدة من ) Raw., I, 52, no 7, I. 2(نقوش السنوات األولى لنبوخذنصر، راجع 

نابو أو مردوخ ما يثبت أن هذا القصر هو القصر القديم الذي يتم تمجيده في : قصر
  .)١٥(١٠-)٤٥(٨، النص ب، العمود ١٩، وفي النقش )٤٢-٢٧(٣ العمود ٩النقش 

، وأسبق ١٣ و١ و٩، الحق على النقش رقم ١٩وعليه، فنقش وادي بريصا، الرقم 
. ١ هو تقميش قاعدته في النقش ١٣النقش ) ٣٣ص (إن . ١٥ و١٤من النقش رقم 

تى في ، ح١٣، فإنه يتبع الرقم ١ من النقش ١٩في كل المقاطع التي يستقيها النقش 
وعندما يتقدم ). )٤(٥راجع مالحظتي على النص ب، العمود (األخطاء الواردة فيه 

: معابد: )٥٢-٤٣(١٣الحظ  (١٣ بلوائح المعابد، فإنه يتبع ترتيب النقش رقم ١٩النقش 
، والنص ب Ninlilannaنينماخ، نابو، سن، نينكاراك، رامان، شمش، نينليالنا 

 ١٩ وغوال؛ يضيف النقش رقم .N. S. Nk. R. Sh. Nlمعابد نينماخ، ) )٢٤(٦-)٣٦(٥(
الحظ أيضاً الئحة المعابد ).  معبد تم بناؤه بعد زمن كتابة األخير١٣على الئحة 

، في مدن كوتا، سيبار، باص، ديبالت، مارادا، إريخ، )٧١-٥٢(١٣خارج بابل، 
، حيث نرى نفس ))٢٥(٨-)٤١(٧(، النص ب ١٩الرسا، أور؛ وقارن مع النقش 

 قد درس ١٩ولكن على الرغم من أنه ال بد أن واضع النقش . لترتيب من جديدا
 هو أول نقش كبير ٩فالنقش .  عليه راجح٩ثير النقش أ بعناية فائقة فإن ت١٣النقش 

بحوزتنا عن هذه المدرسة، وهو يروي األمور التي كان نبوخذنصر يعتبرها األكثر 
-٢٧(٣العمود  (٩ع األساسي في النقش والمقط. أهمية، ذلك أنه أنجزها قبل غيرها
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 19(وموضوع .  في مقطعه الرئيسي١٩يمجد نفس القصر الذي يمجده النقش ) )٤٢

v (كتب لحظة ٩ولكن النقش . تمجيد بناء القصر القديم: هذين النقشين هو ذاته 
بينما . e-nu-mi-su" في هذا الزمان"إنجاز البناء، ألن مقطعه األساسي يبدأ بعبارة 

 ينتمي إلى ذلك الصنف من النقوش الذي أسميه الحوليات، وال وجود ١٩قش الن
 في بداية الرواية، ما يعني أن الكاتب هو الذي يختار الواقعة e-nu-mi-suلعبارة 

ونقوش هذا الصنف لم . التي يعتبرها أكثر أهمية، ويعتمدها قاعدة لصياغة طويلة
. ثل باألحرى محاولة في كتابة التاريخيتم وضعها بمناسبة إنهاء بناء ما، بل هي تم

ولهذا الصنف ينتمي . ونقش وادي بريصا هو المحاولة األولى من هذا الصنف
  ).١٩ و١٤ هو توليف من النقشين ١٥النقش  (١٥ و١٤النقشان 

 هو توليف لمعطيات من النقش ١٩النقش :  واقع حال نقش وادي بريصا هو اآلتي
على األرجح، أثناء .) م.ق (٥٨٦ر، في العام ، في منتصف والية نبوخذنص١٣ و٩

تم وضع ) ٥٦١-٥٨٠(وفي السنوات األخيرة لواليته . الحملة على البلدان الغربية
، ما يسمح لنا بإعادة كتابة ١٩ المليء بمقاطع مأخوذة من النقش ١٥النقش رقم 
وهنا يجب .  في صياغة تاريخه١٩لنتفحص منهج واضع النقش . ١٩نص النقش 

لدوام التفكير بالوثائق السابقة على الوثيقة التي ندرسها، والتي من شأن على ا
والوثائق التي من المؤكد أنها سابقة على نقش . المؤلف أن يكون على إلمام بها

 ١٦ و٨ و٧ و٢ و٣ و١ و٩ و١٠ و١٢ و٥ و٤النقش رقم : وادي بريصا هي
  .قش وادي بريصاوإنا لنعثر على آثار كل منها في الحوليات الكبرى لن. ١٣و

الفكرة ). راجع التحليل( بنشيد طويل في مدح الملك ١٩يبدأ محرر النقش رقم 
، هي أن الملك يتقي "أنا "anakuالمعروضة في هذا النشيد، الذي ينتهي بعبارة أناكو 

الفكرة هي أن الملك هو من يتقي ) )٢١-١(١العمود  (١٣في نشيد النقش رقم . اهللا
الجمل التي يتميز بها ) ١٩النقش (ونرى في هذا النشيد . دهاآللهة وولي نعمة بل

أما نشيد النقش ). pa-te-si siri, irsu itpisu, basa uzunasu: الحظ (١٣النقش رقم 
ولنالحظ أيضاً حقيقة أن األناشيد التي تنتهي . فهو ضعيف التأثير) )٧-١(١العمود  (٩

  . سطرا٢٢ًو ٢١ هي من ١٩ و١٣ في النقش anakuبعبارة أناكو 
بكلمات ) ١٩غير الواردة في الرقم  (e-nu-maيستكمل النشيد بعد عبارة إنوما 

، ولكن الكاتب يدخل هنا منهجاً جديداً بوضع نشيد آخر ))٢٢(١العمود  (١٣النقش 
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هذا المنهج كان متبعاً في . ، وقبل سرد الحمالت العسكريةe-nu-maما -نو-بعد إ
 ١٥الذي يصف نشيداً أصيالً، ولكن النقش رقم ) )٣٢-١٣(١العمود  (١٤النقش رقم 

، وينسخ ))٩(٣-)٢٣(١العمود  (١٩النقش ) ٣٤ص (يستعيد نشيد ) )٣٩-٢٣(١العمود (
راجع (، حيث يدخل صالة لمردوك ١٤نشيد النقش ) )٥٠-٤٠(١في العمود (بدقة 

لى أي أما رواية الحمالت العسكرية فهي ال تعود بالطبع إ). نقدي، مرجع مذكور
، أي ليست وثيقة حمد وتسبيح، بل هي ١٣ أو ١ إو ٩نقش من طراز النقش 
  .باألحرى عرض تاريخي

الذي يبدأ بنفس كلمات القسم ) c 19(ثم يأتي القسم المتعلق بمحاريب إزاجيال 
، ولكن الكاتب، مع تقيده بالسياق العام ))٣٥-٢٧(١العمود  (١٣الموازي له في النقش 

 بالسرد األطول للنقش ١٣ى استكمال السرد المختصر للنقش ، عمل عل١٣للنقش 
-٢٩(١العمود  (٩ كقاعدة لروايته على مقطع من النقش ١٩وهنا اعتمد النقش . ٩

 )٣٢(١، العمود ٩النقش (، هذا ما نراه في األسلوب وفي ذكر معبد زاربانيت ))٣٩
) )٥٣-٤٠(٢العمود ( الذي صاغ هذا القسم ١٥؛ أما النقش )٤٥(٣، العمود ١٩والنقش 

؛ ١٩يتحدث قليالً عن محراب نابو في إزاجيال، في حين يصفه مطوالً النقش رقم 
وهكذا . أزاغ- مجاالً أكبر لغرفة مردوخ المقدسة، دول١٥وبالعكس يكرس النقش 

 هي ١٥نرى أن العبادة الرائجة في وثيقتنا هي عبادة نابو، بينما الرائجة في النقش 
العمود  (١٩جل السرد المتعلق بالزكورة استعمل النقش ومن أ. عبادة مردوخ

  .١٧النقش رقم ) )٢٢(٤-)٥٩(٣
). d 19 (١٩نقلها النقش ) )٢٨-١٢(١العمود  (٩الرواية المتعلقة بالقرابين في النقش 

 حافظ ١٣، ولكن النقش )c(قبل ) d( لكان وضع ٩ولو أنه تبع الترتيب في النقش 
ثم ينتقل إلى القارب المقدس . ٩ن النقش على نفس الترتيب ونسخ كل مضمو

ولقد . كالخاص بمردوخ، قيقدم له وصفاً أصلياً، ثم معبد تقدمة القرابين إلى زاغمو
أما . وضع الكاتب هنا إبيربير، ألنه أراد أن يجمع سوياً كل ما له صلة مع إزاجيال

جمع معاً كل ألنه أراد أن ي) )١٨-٧(٤( فقد وضع إبيربير في مطلع روايته ١٥النقش 
  .المعابد الصغيرة في بابل

 ١٣بعد االنتهاء من إزاجيال ينتقل بنا مؤرخنا إلى وصف إزيدا استناداً إلى النقش 
أما . ١٩ من النص أ للنقش )٥-٤(٦، فيكرر المقدمة  في عمود ))٤٢-٣٦(١العمود (
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بعد ) )٢٥-١٨(٢العمود ( فمختلف تماماً، لقد وضع هذه الرواية ٩الترتيب في النقش 
ولكن ذلك لم يمنع مؤرخنا من استخدام النقش . االنتهاء من وصف تحصينات بابل

. ٩مع القسم المذكور في النقش ) g 19(كما نرى لدى مقارنة ) )٢٥-١٨(٢العمود  (٩
ثم تأتي . مكرس إلى إزيدا) ٦(فثمة عمود بكامله : إن كاتبنا يفضل نابو ومعبده
وينتهي مع ). )٣٥-٢٦(٢العمود  (٩ استناداً إلى النقش رواية القرابين إلى نابو ونانا،

نابو وإزيدا بوصف القارب المقدس لهذا اإلله وشارعه المبلط في بابل؛ وفي هذه 
ما يزال مجهول ) )٤٦-٤٣(٧العمود (الرواية األخيرة يندس مقطع في النص أ 

  ).)٥٦-٤٥(٥العمود  (١٥نرى نفس المصدر في النقش (المصدر 
كبير قسم مخصص لذكر ترميم األسوار الكبيرة وخنادقها وقناة أراختو في كل نقش 

: راجع(هذه األعمال بدأها نابوبوالصر . وأرصفة الفرات وخندق غربي المدينة
 العمود ١٥، النقش )١٨(٢-)٥٤(١ العمود ١٣، النقش )٥١-٤١(١ العمود ٩النقش 

بل رواية هذه األشغال هيغالو ق-ولكن مؤرخنا يروي شق قناة ليبيل). )٢١(٦-)٦٦(٤
ثم بعد ذلك . ٨هو توليف لما في النقش ) k 19(إن السرد في ). k et l 19: راجع(

، حرفياً تقريباً، ١٩هنا ينسخ النقش . يأتي سرد أعمال ترميم ما بدأه نابوبوالصر
مع ) )٤٥-١٦(١العمود  (١وإذا قارن القارئ النقش ). )١٨(٢-)٥٤(١العمود  (١٣النقش 
العمود (، بعد أن وضع ١٣سيكتشف أن النقش ) )١٨(٢-)٥٤(١العمود  (١٣النقش 

في موضع جديد، كان مضطراً إلى إدراج كلمات بيلو رابو مردوخ ) )١٨(٢-)٥٤(١
bêlu râbu marduk)  إن ). )٤(٥، النص ب، العمود ١٩راجع مالحظتي على النقش

ة في سياق ليست ، ألنه وضع هذه الرواي١٣كاتبنا كان ملزماً على نسخ النقش 
  ).)١٦(١العمود  (١مرجعيته مردوخ، كما هي الحال في النقش 

  
- ٤٣(١العمود  (١٣وبينت كيف يتبع النقش ) m 19( القسم  فيلقد عالجت) ٣٥ص (

 ال يذكر من المعابد في بابل غير إزاجيال، ولكنه ٩تجدر مالحظة أن النقش ). )٥٣
 ذلك إلى استنتاج أن أولى أعمال يؤدي بنا. يحتوي على الئحة للمعابد خارجها

نبوخذصر، بعد إزاجيال وتحصينات بابل وإزيدا بورسيبا، قد كانت بناء معبد 
 في ديبالت، وبلساربي Anuشاماش في سيبار والرسا، ومعبد سن في أور، وأنو 

Belsarbi وهذا أمر هام ). )٥٩-٤٠(٢ العمود ٩: راجع( في باص، ونانا في إريخ
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الديني في بابل، ألنه يبين ما هي أهم المواقع الدينية في تلك بالنسبة للتاريخ 
ومع أن هذا الملك أدخل عبادة سن ونانا إلى بابل ببناء معابد لهما في . المرحلة

 على بناء معابد لإلله شاماش غير تلك القديمة في سيبار سرالمدينة، فهو لم يج
يتفاخر بأنه كيفها مع إيبارا والرسا، وعندما بنى نابوبوالصر زكورة إزاجيال، كان 

  ).)١٩(٣العمود  (١راجع نابوبوالصر، النقش (
استمر كاتبنا بمتابعة ترتيب مستقل بوضع أعمال بورسيبا خارج األعمال القائمة في 

-٢٢(٢العمود  (١والنقش رقم ) )٧١-٣٥(٢العمود  (١٣المعابد الغريبة، بخالف النقش 

  ).)٢٨(٦لنص ب العمود  ا١٩راجع مالحظتي على النقش ). ()٣٧
الرواية المتعلقة بالسور الكبير شرقي المدينة موجودة في جميع النقوش الكبيرة، 

 الذي كتب في زمن إنجاز هذا ٤وجميعها ليست غير تطوير للنقش الصغير رقم 
  .ومن البدهي أن هذا من باكورة أعمال هذا الملك العظيم. العمل

. مراجعة المالحظات حول هذه المقاطع) p et w 19(يستلزم نقد الروايات األخيرة 
.  حتى النهاية٩ والنقش ١٣وعندها نجد أن الكاتب يستمر بتوليف معطيات النقش 

ال أستطيع أن أعطي تاريخاً دقيقاً لهذا النقش، غير أنه يحتل مرحلة انتقالية في أدب 
 بتحفظ، وإني ألقدر،. هذا ما ال يشك أحد به.) م. ق٥٦١-٦٠٤(والية نبوخذنصر 

وأظن أن ثمة نسخة عنه في دواثر بابل، ألن .). م.ق (٥٨٦تاريخ النقش في العام 
 استخدمه في كتابته، وال يبدو معقوالً أنه قرأ النص في وادي ١٥كاتب النقش 

  .بريصا
وأتمنى . كلي أمل بأني شرحت هذا النص بما أمكن من الجودة، نظراً لسوء حالته

 مقاطع جديدة، وأنتظر نصه F. H. Weissbachويسباخ . هـ. أن يقدم لنا السيد ف
. لقد كتب لي أنه تمكن من الحصول على رشم أفضل للنصب. بفارغ الصبر

. ف. والعمل الوحيد على هذا النقش، بين مؤلف بونيون ومؤلفي هذا، هو مقال هـ
 H. V. Hilprecht: LUTHARD’S Zeistschrift fur kirchliche(هيلبرخت 

Wissenschaft, 1889, vol., X, pp. 490-497 ( حيث يصف وادي بريصا، ولكنه لم
. أشكر صديقي د. ينشر أي شيء من النقش الذي تفحصه وقدم عنه وصفاً جيداً

  . الذي أعطاني تحليالً لهذا المقالD. Hertwigهرتفيغ 
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أتقدم بشكري لعلماء باريس الذين أحاطوني برعاية دائمة، خصوصاً السيد ليون 
شيل .  من متحف اللوفر ومدير مكتبة السوربون، والسيد بLéon Heuzeyهوزي 

P. Scheil أستاذ األشورية في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا cole pratique des 

Hautes ÉtudesÉ.  
  

  ١نقش وادي بريصا ترمجة

الراعي األمين المحظي عند ٣ملك بابل، ٢نبوخذنصر، ١): Iالعمود ) (٣٧ص  (
الساعي ١٠المشهور والسامي، ٥ممثل اآللهة العظيم، المحبوب من نابو، ٤ مردوخ،
ونابو، ابنه البار، ٨السيد العظيم، خالقه السماوي، ٧على دروب مردوخ، ٦ ٢دوماً

الذي يصيخ ١٤الذي يحب عبادة قداستهم، ١٢البارع بحكمة، ١١المحبوب في هيمنته، ٩
لتقي تجاه اإلله واإلالهة لمجرد سماعه ا١٧العالم الماهر، ١٦سمعاً إلرادة قداستهم، 

بكر ٢١دا، -زي-إيال وإ-ساج-المهتم بأمر إ٢٠الحكيم الورع، ١٩اسمهما المبجل، 
  . أنا-ملك بابل٢٢نابوبوالصر، 

  ).  سطرا٢٠ًفراغ حوالي ... (سيد اآللهة، مردوخ خلقني٢٤السيد خالقي، ) عندما(٢٣
وأرسلني ألقوم ٣اس سعداء، صولجاناً يجعل الن٢وجعل بيدي ١): IIالعمود (

إلى ٦ولقد التفت بإخالص ٨ لمردوخ سيدي، وال أرتاح أبداً؛ كأنا، مل٤بإصالحاته، 
لعبادة ١١. وأفكر دوماً بما يرضيه١٠المحبوب من ملكي، ٧محاريب نابو، إنه األمين، 

بحمل ٣للقيام بما هو محبب لقلبهم، قلبي يلتمسني، ): IIIالعمود ..... (١١ألوهيتهم 
يسير إلى ..... ٨..... ٧..... القدر...... السيد٦اآللهة العظام، ..... ٥..... ٤ثقالهم أ

دروب صعبة، ١٣ليس عنهم سبل، ..... الذي١٢..... ١١..... ١٠...... ٩جانبي 
بمساعدتهم ١٧التي هي موحشة، ) ؟(١٦أراضي غير مطروقة ١٥أمكنة جافة، ١٤

                                                
 ).المترجم(األرقام الصغیرة الموضوعة في مطلع الكلمات تشیر إلى رقم السطر  1
ثمة حاالت أخرى . ٦، والذي بعده رقمھ ٥، بینما السطر الذي قبلھ رقمھ ١٠لیس ھناك أي تفسیر لوضع رقم السطر  2

ولقد حافظنا علیھا كما ھي، ولم . ي غیر مبررة بكل الحاالتعلى ھذه الشاكلة، إما ناجمة عن أخطاء مطبیعیة، أو ھ
 ).المترجم. (نسمح لنفسنا بتعدیلھا



 ٥١٥
، )ي تماثيل آلهة نبوخذنصرأ(وتماثيل لهم ) ؟(١٩. اجتزت بأمان، مذالالً عقباتهم١٨
  .١اسمع لصالتي٢٣تقبل توسلي، "٢٢.... ٢١وصوري بالخشب النقي ) ؟(٢٠) ٣٩ص (
الذهب، الفضة، ٢٧ما يوجد في كل مكان، ٢٦خيرات البحار، ٢٥منتوج الجبال، ٢٤

جزية ثقيلة، ٣٠عوارض األرز الضخمة، ٢٩، nisiktuالحجار الكريمة، نيسيكتو 
  .قدمتها لهم٣٤كل السنين ٣٣ و،جمعت وكدست٣٢بكمية كبيرة هدايا ٣١
منزل ٣٧المسكن الواسع، قصر السماوات واألرض، ٣٦أما بخصوص إزاجيال، ٣٥

صنعت من ٤٠سيد اآللهة، مردوخ، ٣٩، محراب Ekuaإكووا ٣٨سيد اآللهة التي تتقيه، 
  .مشعاً، جعلت مقرهم الكبير Im-Barبار -وبمثابة التاج وإم٤١الذهب اللماع 

إلى ساربانيت ٤٥. بالذهب طليته٤٤ زينته، Bab-ḫi-li-sugسوغ -لي-حي-باب٤٣
أما بخصوص إزيدا ٤٧..... ، أنا)؟(معبدها ) ؟ (E-li-sugسوغ -لي-إ٤٦سيدتي، 

حيث، في زاغموك، في ٤٩غرفة نابو المقدسة، لهذه القاعة الواسعة، ٤٨إزاجيال، 
يقترب من بورسيبا، ٥٢ن المشهور، ، االب٢نابو٥١رأس السنة، ألجل عيد أكيتو 

طليت ٥٦دعائمها، أفاريزها، درفات أبوابها، ٥٥عتباتها وأقفالها، ٥٤حيث يجلس، ٥٣
.  عملت على أن يشع سطوعا٥٨ًإلزيدا نابو، المحبوب من ملكي، ٥٧. بالذهب البراق

والدي ٦١ نابوبوالصر، ملك بابل، ٦٠كي، زقورة بابل، -أن-تمن-أما بخصوص إ٥٩
أنا، اعتنيت ٣ولكنه لم يبنِ رأسها؛ ٢ ذراعاً، ٣٠ورفعها ) IVالعمود (اءها ثبت بن

قطعت ٧الغابة البهية، ٦على جبال لبنان، ٥بهذا البناء؛ عوارض من األرز الضخمة 
  .و، من أجل بنائها، وضعت٩بيدي الطاهرة، 

 ، Bâb-tur-nun-naنا -نون-تور- ، بابBâb-nun-kalamaكاال -نون-باب١٠
ص (١٢، Bâb-ziggurratزقورة - ، بابBâb-nun-ḫugallaحوغاال -نون-باب١١
كنور النهار جعلتها مضيئة ١٤كي، -أن-تمن-حول إ١٣أبوابها الكبيرة ) ٤١
. ٣كدعائم للسطح١٧وضعتها هناك ١٨عوارض من األرز الضخمة ١٦. وجاهزة١٥

                                                
یصعب استخالص معنى السطور األخیرة بسبب كثرة الفراغات، ولكني اعتقد أن المقصود أن نبوخذنصر وضع  1

 .مترجمة أعالهتماثیلھ وتماثیل آلھتھ في األقالیم التي یجتازھا، ونقش على كل منھا الصالة ال
إني مقتنع منذ زمن طویل أن زاغموك في الحقیقة ھو عید نابو ال عید . حال البناء تستلزم ترجمة أكیت بعید نابو 2

أزاغ -أن دول) Building Inscriptions of Neo-Babylonian Empire(وآمل أن أكون بینت في مؤلفي . مردوخ
Dul-azag" صل على األقل، في إزیدا إزاجیال، وكانت غرفة نابو ال غرفة كانت موجودة، في األ" غرفة األقدار

راجع مناقشتي (ھو دس وضعھ كاتب ھذا النقش الكبیر " 31b-3"، العمود ١٥النقش (ومن الواضح أن مقطع . مردوخ
 )..I. 15,ibid: النقدیة حول

 ).المترجم (١٧ ورد قبل الرقم ١٨ھكذا في النص األصلي الرقم  3
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هي أبواب من السنديان، ٢٢مداخل مشعة، ٢١مصاريع، ٢٠أبواب، أفاريز، ١٩
  ........أنا
أكثر من السابق، ٢٦اإللهين سيدي، ٢٥وساربانيت، ٢٤القرابين العادية لمردوخ ٢٣
سمينان وكامالن، ٢٩كبيران ) ؟(لكل يوم، ثوران ٢٨)). ؟(إقامتهما (اعتنيت ب٢٧
أربع وأربعون حمالً، ٣٣وسليم البدن، ٣٢وزنه محدد دوماً، ٣١خروف كبير ٣٠
أربعة عصافير من نوع صغير ٣٦ة بابل، تليق بآله٣٥ جيدة، zuluḫêسولوحيه ٣٤
-أربعة طيور من نوع نونوز٣٧، marratu والحمام، ثالثون ماراتو Petit-Uzوز األ

واحد إسيح ٣٨، ummuš، ثالثة أعشاب من سومو Petit-Nunuz-uzأوز الصغير 
isiḫ ،كل ما ينبت ٤١خضار بكثرة، ٤٠أفضل منتوج المستنقعات، ٣٩ من سمك البحر

، خشب ١بلح، خبز٤٤منتوجات الخريف بكمية كبيرة، ٤٣قمح رائع، ٤٢، في البساتين
زبدة، عسل، ٤٦ النقي، u-saسا -، مشروب أو)؟(خمر أبيض ٤٥، )؟( األبيض maما 
من جبال إزالو ٥٠خمر السمسم، نبيذ أحمر ٤٩..... فاخر٤٨حليب صاف، زيت، ٤٧

Izallu تويما ،Tuimma ،سيميني ٥١Simmini حيلبون ،Hilbun ،أرنابو سوحو ٥٢
Arnabanu Suḫu ،كوباتي أوحكي -بيت٥٣Bit-kubati Uḫki وبتاتي ٥٤Bitati .

مردوخ ..... ٥٨. وساربانيت، سيدي، جعلتها أكثر وفرة مما سبق٥٦طاولة مردوخ ٥٥
  ).؟(٦٠..... ٥٩
طيور ١٤الالئقة والناضجة، ..... أل١٣ بابل، pl..... ١٢، ١١..... ١): Vالعمود (
) هذه القرابين(١٥، كمية كبيرة من السمك يومياً، )؟(، بذار na(?)šuسو -)؟(نا

كمية كبيرة من السمك من أجل األضاحي ١٧. احتسبت١٦كاألضاحي لمردوخ سيدي 
  .....أنا..... لمردوخ سيدي، محددة و

أطرافه ٢٠، سيارته، )لمعبد إزاجيال(كووا -أما بخصوص قارب هوسي١٩) ٤٣ص (
بالنحاس ٢٣أطرافه ٢٢، .....واته الداخلية، ـه أد٢١من األمام والخلف، 

رونقه جعلته مشعاً ٢٨حجارة نيسيكتي، )ب(٢٥البراق طليتها؛ ) ?ophicéphales(و
مألته ٣٠وعلى مرأى من جميع الناس ٢٩في نهر الفرات الالمع ٢٦كالنجوم البراقة ٢٧

ضعته و٣٣مردوخ، سيد اآللهة، ٣٢في موعد زاغموك، في رأس السنة، ٣١. بالثروات

                                                
 ..Del., H. W، راجع ašnânفس عبارة أسنان على األرجح ن 1



 ٥١٧

في ٣٧. جعلته يذهب بالسيارة٣٦الرائع، ) هـ( أكيتو٣٥في العيد الكبير، ٣٤فيه؛ 
 ١ ثبتها٣٩والسواري ..... أل٣٨، قارب مردوخ البراق، Ḫusi-kuaكووا -حوسي

  .بشكل رائع
  
من أجل دخول السامي سيد اآللهة، سيد أسياد ٤١بير، -بير-إ) ؟(في قاعة ٤٠
درب الزياح ألجل السيد ٤٤بير، -بير-إيدخل ٤٣كووا - قارب حوسي٢موكب٤٢

  . فتحت)؟(٦٠-٤٥الكبير مردوخ 
إزيدو، المعبد ٤. وإزيدا، أنا٣ملك بابل، المهتم بإزاجيال ٢نبوخذنصر، ): VIالعمود (

في بورسيبا بنيت من ٨الذي يطيل بعمر بابل ٧إلى نابو، البطل ٦..... ٥الورع، 
خشب السنديان ١١رز، من أجل بنائه وضعت عوارض ضخمة من األ٩. جديد

الذي أقيم )) ؟(البناء (١٤بالذهب البراق غطيت، ١٣عوارض األرز الثقيلة، ١٢الثابت، 
في جبل لبنان، الغابة، ١٧عوارض كبيرة ١٦. ضخم، رممته..... ب١٥مرئياً 

وزينتها بالحجارة  الكريمة ٢٠وبالذهب المشع طليتها، ١٩قطعتها بيدي الطاهرتين، ١٨
وضعتها ثالثة ٢٣محراب نابو، ٢٢، تيال-ماح-ن أجل سقف إم٢١. nisiktuنيسيكتو 

في غرفة نابو ٢٥) ؟( المصليات الصغيرة الستة ٢٤). كل مجموعة ثالثة(ثالثة 
  .زينته بالذهب البراق٢٧أرز سقفها، ٢٦المقدسة، 

وغطيتها بالفضة البراقة كالشمس؛ ٣٠صنعتها من النحاس ٢٩ثيران ضخمة ٢٨
.  ووضعتها على عتبة باب الغرفة المقدسة٣٢سيكتو وزخرفتها بحجارة ني٣١
مصاريع أبواب مدخل الغرفة ٣٤الدعائم، األفاريز، ) ٤٥ص (العتبات، األقفال، ٣٣

باآلجر والفضة البراقة بنيت درب الغرفة ٣٦. غطيت بالذهب البراق٣٥المقدسة 
رز مصاريع األبواب من السنديان واأل٣٩.المعبد) المؤدية إلى(المقدسة وطريق 

  .المداخل ثبتها٤٢وفي جميع ٤١غطيتها بالفضة البراقة، 
أرز سطح ٤٥. جعلتها مطلية بالفضة البراقة٤٤غرف المصليات، سقف البناء، ٤٣

 االبن العظيم نابو ٤٨من أجل دخول وخروج ٤٧. ١غطيته بالفضة٤٦المصليات 

                                                
 .، بل ھو بالتأكید فعل في صیغة المتكلم المفردaraḫtuال علم لي أن ھذه الكلمة مشتقة من جذر أراحتو  1
 . بیر- بیر-یعني ذلك أن مردوخ ینزل من القارب عند باب إ 2



 ٥١٨
. ه بروعةمن أجل نابو سيدي فعلت٥٢ما لم يفعله أي ملك قبلي ٥١..... ٥٠..... ٤٩
  .نابو ونانا سيداي بفرح وسالم، أسكنتهما المسكن الذي يريح القلب٥٣
. اعتنيت بزيادة القرابين الكبيرة المعتادة لتصبح أكبر من السابق٢): VIIIالعمود (
ستة عشر خروفاً، ٦وجسمه سليم، ٥وزنه محدد ٤لكل يوم، ثور كبير سمين وناضج ٣

طيور صغيرة من نوع أوز، ) ؟(٨سيبا، تليق بآلهة بور٧ جيدة zuluḫuزولوحو 
أوز، -طيور صغيرة من نوع نونوز..... ٩ثالث حمامات، عشرون ماراتي 

واحد إزيح من سمك البحر، أفضل منتوج المستنقعات، ١٠عشبتان من سومو، 
 قمح فاخر، منتوجات ١٢ينبت في البساتين، ) ٤٧ص (خضار بكثرة، كل ما ١١

خمر أبيض، جعة، ١٤ األبيض، maبز، خشب ما بلح، خ١٣الخريف بكميات كبيرة، 
نبيذ العسل، سيراس ١٧حليب صاف، زيت، ١٦زبدة، عسل، ١٥مشروب أوزا النقي، 

siraš ،ي أكثر وفرة من السابق١٨، خمر أحمرهكذا جعلت مائدة نابو ونانا سيد.  
وعملت على ٢٤زينتها، ٢٣عربته المشعة، ٢٢، Ganul القارب المقدس لقناة غانول٢١
والساريتين من عوارض األرز الضخمة وزينتها ٢٦القبة من سنديان، ٢٥ئها؛ بنا

لعيد ٣٠في موعد زاغموك، في رأس السنة ٢٩. وبأصابعي أعددتها٢٨بالذهب البراق، 
يخرج ٣٣نابو، االبن البطل واألمين، ٣٢عيد سيد اآللهة السماوي، مردوخ، ٣١أكيتو 

الذي يكون مزيناً بالثروات ٣٦، نولفي قارب النهر غا٣٥. إلى بابل٣٤من بورسيبا 
من أجل رحلة سموه ٣٩وبساريتين، ٣٨وضعته ومألته بقبة براقة ٣٧ومليئاً بالخيرات، 

  .وليفتتن به الجميع٤٠
- ساكيبات-من نانا٤٣. لنابو سيدي فعلته بروعة٤٢ما لم يفعله أي ملك سابق، ٤١

-Ištarسابيسو -اناتد-إشتار٤٥حتى الباب البراق ٤٤ Nana-sakipat-tebišuتيبيسو 

dannat-şabêšu من باب كيبسو٤٧: باسم السيد الكبير مردوخ٤٦ شارع عريض -
سو -نسي-دايان-المسمى نابو٤٨ حتى مدخل نابو في إزاجيال، Kibšu-nakarناكار 

Nabu-daian-niši-šu أقمت مصطبة ٥١باسم االبن البطل نابو ٥٠، شارع عريض
  .وغطيتها بالمالط واآلجر٥٢مرتفعة 

                                                                                                                        
، ولوال القلیل من االختالف )٤٦(٣، العمود ١٥م  النص أ یقدم وصفًا مشابھًا لما في النقش رق٤٦+٤٥في ھذا المقطع  1

تضع روایة كاتبنا المقطع المتعلق بمحراب . )٢٤(٦لفكرنا أن الروایة ستصف مصلیات إماحتیال األخرى بجانب تلباناتي، 
 فیضعھ في منتصف روایة إماحتیال،) ١٥النقش (مردوخ في نھایة الروایة حول إماحتیال، أما كاتب الروایة السابقة 

 .)٦٤-٣٨(٣، العمود ١٥النقش 
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التي ٦٠قناة شرقي بابل، ٥٩، Libil-ḫegallaحيغاال -ليبيل٥٨): IVالنص ب، العمود (
وصنعت مجراها من المالط ٦٢بحثت عن موضعها ٦١دثرت منذ زمن طويل، 

) ٤٩ص (ألجل تطواف ٦٦، Aibur-šabuسابو -في شارع بابل، إيبور٦٤. واآلجر
من ٦٩.....  السنديانمن خشب٦٨. أقمت جسراً على القناة٦٧السيد الكبير مردوخ، 

  ).صنعت.... ( حتى ثالثة٧٢..... من النحاس٧١..... lammuمن المو ٧٠..... أرز
. سيديه، أنا١ لنابو ومردوخ ٣الذي يهتم بالمنازل المقدسة ٢نبوخذنصر، ): Vالعمود (
 Imgur-bêlبيل -إمغور٦مدينة عظمته، ٥أما بابل، مدينة السيد الكبير مردوخ، ٤

على ٩، ٢ما لم يفعله أي ملك سابق٨. أكملت أسوارها٧، Nimitti- bêlبيل-ونيميتي
.  واقفا٣ًوسفنكسا١١ًوضعت ثيراناً ضخمة من النحاس ١٠عتبات المداخل الكبرى 

ولكني بنيت بالمالط ١٥بحائطين للخندق من مالط وآجر، ١٢أحاط والدي المدينة ١٤
وثبته بجانب ذلك ١٨ابل اآلخر، واآلجر حائطاً كبيراً للخندق، حائطاً ثالثاً، الواحد مق

. ورفعت سطحه كالجبل٢١الهاوية الواسعة، ٢٠وضعته في قعر ١٩. الذي بناه والدي
  .أحطت المدينة٢٤  التحصينات الكبيرة لبابل٢٣حائط الخندق من اآلجر غربي ٢٢
، كبير قضاة السماوات واألرض، Ŝamaŝمن أجل شماش ): VIالنص ب، العمود (
، edikud-kalamaكاالما -جددت إديكود٣ صورتي محببة، الذي يجعل بالوحي٢

، Ninlil-annaأنّا -، معبد نينليلE-kiku-garzaغارزا -كيكو-إ٥معبده في بابل، 
التي تتدخل ٧العظيمة، ) ٥١ص (أنّا، السيدة -من أجل نينليل٦القريب من السور، 

ي تسكن الت١٠من أجل غوال، المشهورة والعظيمة، ٩. جددت في بابل٨لصالحي، 
قبة من السنديان بشكل ١٢حارسة روحي، ١١، وتجعل جسمي سليماً، Esabiإسابي 
ووضعتها ١٥وزينتها بالحجارة الكريمة نيسيكتو ١٤غطيتها بالذهب البراق، ١٣السماء 
وزينتها ١٨غطيتها بالذهب اللماع، ١٧وطاولة جميلة الصنع، تليق بمائدتها، ١٦. ٤فوقها

                                                
 .لم یرد نابو قبل مردوخ أبدًا في نقوش المرحلة األخیرة من حكم نبوخذنصر 1
، للتعبیر عن موضوع متعلق ب سارو ماھري ia-tiتي -لو أن ھذه الجملة كانت في موضعھا الخاص بھا، لتوقعنا إیا 2

šarru mahriأ -، كما نعثر على أبيabi-aتو -لي- أa-li-tu  قد یكون موضع الجملة ). ٢٦(١، العمود ١في النقش
 .١٢أفضل قبل السطر 

 )المترجم... (سفنكس كائن خرافي بجسد أفعى وأجنحة ورأس امرأة 3
وضعت اإلالھة على : "، وتصبح الترجمةšamu عائدًا مذكرًا، یتجھ التفكیر بالطبع نحو سامو Eli-šuسو -تستلزم إلي 4

بالعبریة، وذلك ألن ھاتین الكلمتین كانتا متبادلتین في كل مكان من ) (ت محل  حلeliوبالطبع إلي ". سامو
 .ša خطأ جاء ممكان سا šuولكني أفضل التفسیر اآلخر، وأرى سو . نصوص العھد القدیم
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كلبان من الذهب، اثنان من ٢٠. ١ووضعتها أمامها١٩بالحجارة الكريمة نيسيكتو 
 في ٢٣قوائمها صلبة، وقائمة على قواعد ضخمة ٢١الفضة، اثنان من النحاس، 

  .المداخل الكبرى، وضعتها في ساحة فسيحة
بالمالط ٢٧جددت، وحائط خندقه ٢٦، سور بابل، Tabisupurŝuتابيسوبورسو ٢٥

الذي يحطم ٣٠، Dum-lilليل -جل اإلله دوممن أ٢٩. أحط المدينة لتحصينها٢٨واألجر 
، الباحثة عن Gulaمن أجل غوال ٣٢. معبده في بورسيبا جددته٣١أسلحة أعدائي، 

، معبدها في بورسيبا E-til-laال -تيل-حارسة روحي، التي تقيم في إ٣٣الحياة، 
التي ٣٧التي تزيد من شهرة ملكي، ٣٦من أجل غوال، المشهورة والعظيمة، ٣٥. جددته

من أجل غوال، السيدة ٣٩. معبدها في بورسيبا جددته٣٨، Egulaقيم في إغوال ت
معبدها في ٤٢، Eziba-tillaتيال -التي تقيم في إزيبا٤١التي تنعش روحي، ٤٠الجليلة، 

  .بورسيبا جددته
طول بابل، على ٤٥ك قبلي، لما لم يفعله أي م٤٤من أجل ترسيخ تحصينات بابل، ٤٣

انطالقاً من الضفة العليا ٤٧ألرض البعيدة ال القريبة، آالف ذراع من ا٤٠٠٠مدى 
سور كبير شرقي بابل ٤٩) ٥٣ص (وصوالً إلى الضفة السفلى من الفرات ٤٨للفرات 

سور كبير من المالط ٥٢. وخندقها حفرته وبداخله ثبته بالمالط واآلجر٥٠. أحطتها به
والمصاريع ٥٥صلتها، مداخلها الضخمة و٥٤. واآلجر، على طرفه عالياً كالجبل بنيته

انطالقاً من ٥٨في ضاحية بابل، ٥٧. وثبتها بالمداخل٥٦من األرز غطيتها بالنحاس، 
جيت -كيسكات) ؟( بثالثة Kiŝالشارع الذي يسير من ضفة الفرات ويجتاز كيس 

kiskat-git وأحطت ٦١وصوالً إلى قناة أراختو، ردمت األرض ٦٠ من األرض
وجعلتها آمنة من ٦٣أن أمواجها ال تحدث ثغرات، بحيث ٦٢. المدينة بأمواج هائلة

) ؟ (Uḫاعتنيت أيضاً، وفق أوح ٦٥وبغية تحصين بابل، ٦٤. داخلها بالمالط واآلجر
 ١٤على مدى ٦٧ من ضفة دجلة حتى ضفة الفرات، ٦٦، Sipparبالقرب من سيبار 

موجات هائلة كأمواج البحر ٦٩كدسته؛ ٦٨جيت، ردم هائل من األرض -كيسكات) ؟(
بحيث أن هذه المياه ٧١. جيت- كيسكات٢٠عملت على إحاطة المدينة على مسافة ٧٠

                                                
إن إھمال إقامة الترابط بین الضمائر وعائدھا، الذي نصادفھ .  ھي أیضًا خطأ في المؤنثMaḫaruššuماحاروسو  1

ونكون . ، ھو من خاصیة ھاتین اللغتین األشوریة والعبریةmassoretiqueًا في النصوص التوراتیة النقدیة غالب
 .مخطئین تمامًا بتصحیح النص العبري عندما نصادف ھذا اإلھمال، أو باألحرى ھذه البالھة التي ال نفھمھا
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من أجل ٧٥..... ٧٤ الذي ثبته بالمالط واآلجر ٧٣ال تصدع موضع الردم، ٧٢الهائلة 
  ......٧٨..... في قلبهم٧٧...) شعوب بابل(٧٦حياة ) ..... ؟(مجرى ) جعله سعيداً(
الذي يهتم بمدن ٣األمير الكبير، ٢لك بابل، نبوخذنصر، م): VIIالنص ب، العمود (

المواضع المقدسة ٦. كنت مخلصاً دوما٥ًإلى إزاجيال وإزيدا ٤. كبار اآللهة، أنا
المحبوب في ملكي ٨ولنابو، االبن البطولي، ٧لمردوخ، السيد، اإلله العظيم، خالقي، 

لكبير، أكيتهم ا١١في أوقات أعيادهم المقدسة، ١٠. سعيت دوماً للحفاظ عليها٩
ثمار الحصاد النقية، خيرات الجبال ١٣بالذهب، بالفضة وحجارة نيسيكتو البراقة، ١٢
زولوحو ١٧ثيران جيدة وكاملة، ١٦ما هو جيد، ) ٥٥ص (أفضل كل ١٥والبحر، ١٤

 من سمك البحر، isiḫإزيح ١٩، خراف كبيرة، pasiluنعاج صغيرة وباسيلو ١٨جيدة، 
، الحمام، marratu، ماراتو uzوز األار ، صغkurkuالكوركو ٢٠. طيور السماء

نباتات بكمية ٢٢، وافضل منتوج المستنقعات، pilu، بيلو ŝummuأعشاب سومو ٢١
) ؟(قمح٢٤حبوب من نوعية جيدة، أفضل ثمار الخريف، ٢٣كبيرة، خيرات البساتين، 

... ،usaجعة، المشروب الجيد إوزا ٢٥ األبيض، نبيذ أبيض، maوخبز، خشب ما 
 البراق، خيرات البلدان البعيدة، bi-duدو -بي٢٧عسل، حليب نقي، زيت، ٢٦زبدة، 

طوفان من المشروبات المنعشة التي يمكن اعتبارها ٢٩الجيد من كل مكان، ٢٨
  . أتيت بها أمامهم٣١كل سنة بكثرة ووفرة، ٣٠كالماء، وخمر 

الراعي األمين الذي يسعى للمحافظة على مدن كل ٣٣نبوخذنصر، ملك بابل، ٣٢
أيام أبدية ..... ٣٧ اتقي اإلله واإلالهة ٣٦لمجرد ذكر اسمهم المشهور، ٣٥. بالدي

، الذي Nergalمن أجل نرغال ٤١. المحاريب..... ٤٠العالم ..... ٣٩العظام ..... ٣٨
.... ٤٤. زينت..... ب٤٣ E-ŝidlamسيدالم -لمنزله إ.... أل٤٢يسحق أعدائي، 

آلهة ٤٨، Lazالقرابين الثابتة لنرغال والز ٤٧. عملت.... ٤٦صنعت، ..... ٤٥السفلية 
..... ٥٢أحمر ..... ٥١زبدة وعسل، ٥٠..... ٤٩. ، أقمتCuthaسيدالم وكوتا -إ

  .زدت كميتها أكثر من السابق٥٤القرابين المعتادة لنرغال والز، اآللهة، أسيادي، ٥٣
القائمة ومصلياته ٥٧سيدالم -تحصينات سور إ٥٦سيدالم، -بغية توطيد تحصينات إ٥٥

بنيته بالمالط ٦٠حائط خندق كوتا ٥٩جددتها كما كانت عليه سابقاً، ٥٨أمام الدار 
من أجل ساماس سيدي، الذي ٦٢. ولتوطيد المدينة عملت على تسويرها٦١واآلجر، 

والذي يقدم في ما يأتيني من وحي اإلشارة ٦٤يعلن في رؤياتي الرد المخلص، 
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الذي يقيم ٦٨ساربي -من أجل اإلله بل٦٧.  جددتهإبارا، معبده في سيبار٦٥اإليجابية، 
من أجل أنو ٧١. بنيته في باس٧٠، معبده Edurginaإدورجينا ٦٩، Basفي مدينة باس 

Anuأنيم -إدي-، معبد إE-idi-Anim في ديبالت ٧٢Diblatمن أجل اإلله ٧٣.  بنيته
-E-idiكاالما -إدي-معبده إ٧٥ الذي يسكن مارادا، ٧٤، ar-maradaŜمارادا -سار

kalamaبنيت .  
، التي تقهر خصومها، ١من أجل اإللهة عشتار): VIIIالنص ب، العمود ) (٥٧ص (
 Agadêلمدينة أغاد ٥، šêdusلمدينة إريك صور سيدو ٤ في إريك بنيت؛ Iannaإيانا ٣
، معبد شاماش في Ebarraإبارا ١٢. ١١-٨..... ٧..... في مكانها) ها(بوضع ) ؟(

، معبده E-gišširgalإجيسيرغال ١٥.... ، السيدSinأجل سن من ١٤. رممت١٣الرسا، 
. أنهيت بناءها١٩التي تقف بجانبي ١٨محاريب كبار اآللهة ١٧. رممت١٦في أور، 

. جعلت إقامتهم في منازلهم الرائعة٢٢بفرح واحتفال ٢١كبار اآللهة المقيمون فيها، ٢٠
  .فليتلطفون بها٢٥كبار اآللهة ٢٤
عهد إلي بإدارة ٢٨عوب الكثيرة التي سيدي مردوك الش٢٧. نبوخذنصر، أنا٢٦
في ظاللها ٣٤..... ٣٣حكمت ..... مخلص٣٢... ٣١جعلتها مطيعة ٣٠... رحمته و٢٩
. في المدينة تقبلت٣٧... سنوات الحكم٣٦. جعلت جميع الشعوب في البر٣٥، )بابل(
ى ومن أجلها قض٤٠الساعي إلى أمور التقوى، ٣٩أنا، نبوخذنصر، ملك بابل، ٣٨

. إلى ذلك دفعني قلبي٤٣وبترميم مدن اآللهة واإلالهات ٤١شاماش بترميم المعابد، 
ومع ترميم مدن اآللهة واإلالهات، ٤٥. لقد اعتنيت بالمعابد ورممت المحاريب٤٤
وكبار ٤٩تبعاً ألمر مردوك، السيد الكبير، ٤٨. في بابل٤٧بنيت القصر إلقامتي، ٤٦

 ٦..... أنا  ..... ٥..... ٤من البحر ... ..٣) IXالعمود ... (قصر٥٠اآللهة، 
في ١٢..... ١١لنابو ومردوخ ..... و١٠لمجد ٩..... في المدينة٨..... إلى٧.....

                                                
نجد في . Erech في إیریك E-annaد إیانا  ألتي أھدي لھا معبIštar sakipat tebi-šaسا -إشتار ساكیبات تیبي 1

-  سیكیبات- یبدأ من من باب إشتار حتى ناناAibur-šabuسابو -أن شارع إیبور) )٥٦-٤٥(٥، ١٥(و) )٤٦-٤٣(٧(مقاطع 
 إشتار في أور -أما نانا). ilu Ri(ري إلو) )٤٣(٧(وعند كاتبنا ) Br. 8861(بالرمز ) )٤٧(٥، ١٥(نانا مكتوبة . سا-تیبي
Urتار -جدھا إش، فن Iš-tar ،)(ونانا ) )٦٣(٢، ١٣(؛ ))٢٣(٢، ١Br. 3046( ،٢، ٩)آل أعرف بوجود معبد إلى نانا. )٥٢- 

 - سابو كانت في نانا- سو في بابل، ولكن ماذا یعني المقطع المذكور حیث ُیقال فیھ أن نھایة شارع إیبور- تیبي-ساكیبات
، حیث یذكر نبوخذنصر طریقًا مبلطة لھذه اإلالھة؟ وال یتضح ھنا )٥٤-٥٣(٥، العمود ١٥ تیبیسا، وكلمات النقش -ساكیبات

 نانا في بابل مذكور في -المعبد الوحید إلشتار. ما إذا كان المقصود معبد أم باب، ولكني أظن أن المقصود معبد
)Babylonian Chronicle, rev. 6 (كاالما - تور-وھو معبد إ E-tur-kalamaي وقت سقوط  حیث ھرب نابونایید ف

  .بابل
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عوارض من ١٥التي رائحتها زكية، ١٤..... مردوخ..... ١٣لجبل لبنان .... ال
 لملء٢٠..... ١٩..... ١٨.... ملك آخر..... ١٧.... إله آخر.... ١٦. األرز هائلة
شعبه ودفعه إلى ٢٤.... ٢٣.... ملك خبيث، حليف٢٢..... إلغنائه، زينة٢١القصر و
الخبثاء ٢٨. سيرت جيوشي٢٧..... نحو لبنان٢٦بقدرة نابو ومردوخ، ٢٥..... التمرد و

ومواضعه جعلتها ٣١من شعبه المهزوم، ٣٠..... هزمتهم وفي البلد٢٩من فوق وتحت 
الجبل الوعر حطمت، ٣٣، )فعلته(ي ملك سابق ما لم يفعله أ٣٢. أكواماً من الدمار

  .وصخور الجبل قطعتها٣٤
) ٥٩ص (قبل الملك ٣٧. مهدت طريقاً من أجل العوارض٣٦وفتحت مدخالً، ٣٥

التي ديمومتها ثمينة، ٣٩عوارض ضخمة من األرز، كبيرة وثقيلة، ٣٨مردوخ، 
عبر قناة عملت على نقلها ٤٣.... مثل٤٢وفرتها في لبنان ٤١وشكلها مستقيم، ٤٠

المجرم ٤٨. جعلته يقيم في أمان٤٧الشعب في لبنان ٤٦..... ٤٥..... في٤٤. أراختو
  .صورة شخصي الملكي٥٠..... كيال يحطم أحد٤٩..... الذي ال

-٢٦أعمالي ٢٥..... ٢٤. صورة شخصي الملكي٦): Xالنص ب، العمود (
 اللذين أحب ٣١ في إزاجيال وإزيدا٣٠..... أمام٢٩..... أعمالي التقية٢٨..... ٢٧
أن استطيع االبتهاج ٣٥حملك؛ ..... ٣٤أمين ..... من أجل٣٣األعمال ..... ٣٢

 يحكم فيه ٣٩أن يستمر خلفي ٣٨. بتقوى...... ٣٧..... ٣٦بالحصول على بنين 
  .إلى األبد الشعوب السوداء السحنة

لمقطع بالطبع نتساءل بداية ما إذا كان هناك قصر، اثنان، أو ثالثة، في ا: تعليق
بعد دراسة بقية األعمدة األخيرة، ومقارنتها بمقاطع من النقش ). ؟) ()١٥(١٠-)٤٥(٨(
، صرت متيقناً بأن هناك قصراً واحداً فقط، أي القصر في المدينة، ١١ و١٥ و٩

النقش (أوالً، فقط في بناء القصر القديم ثمة ذكر ألرز لبنان : وذلك لألسباب اآلتية
؛ ثالثاً، لم ))٤٢-٢٧(٣، العمود ٩النقش (اً، الجمل تشبه جمل ؛ ثاني))٣٦(٣، العمود ٩

  .أستطع العثور على أي تلميح إلى أكثر من بناء واحد
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  حول النقوش البابلية يف نهر الكلب
، قنصل الدنمارك في بيروت، نقش نهر الكلب، عام Loytvedاكتشف السيد لوتفيد 

ثمة ) جم في القنصلية األلمانيةمتر(، Hartmannهارتمان . وحسب السيد د. ١٨٨٠
ولكن السيد لوتفيد . خمسة نقوش محفورة على صخور الضفة الشمالية لنهر الكلب

وأرسلت هذه الصور والرشم . أخذ فقط صور وأرشم النقش الكبير من أربعة أعمدة
نشر سايس ما استطاع . Tristram مع الكاهن تريسترام Sayceإلى السيد سايس 
  .P.S.B.A. (1881), vol. IV, pp. 9-11 et 34-35:  والصور فيقراءته من النسخ

وكان . يبدو، استناداً إلى هذه النسخ، إن هذا النقش الكبير متلوف بكامله تقريباً
  .مكتوباً بحروف البابلية الجديدة، كالنص ب في وادي بريصا

 أعمدة واستناداً إلى حساباتي حول النقش الكبير في وادي بريصا المكون من تسعة
وأعتقد أنه تبين أن الكتابة . بالحروف القديمة، فإنه ينتهي بسرد حول المعابد الغريبة

ولكن . بالحروف القديمة على صعوبة كبيرة، وتم التوقف عنها في منتصف السرد
- )٢٥(٦(الناقص في النص أ تم استكماله باألعمدة األربعة األخيرة من النص ب 

ي نقش نهر الكلب، ومن يعرف مناهج الكتابة عند ونجد أربعة أعمدة ف). )٣٩(١٠
نقاشي البابلية الجديدة ال يفوته التعجب من هذا النقش بأربعة أعمدة، الذي ال أعرف 

  .١٧نموذجاً غيره سوى النقش رقم 
يخامرني الظن أنه بتعليق الكتابة بالحروف القديمة في النقش الكبير في وادي 

قد تم استئنافها في ) ي األعمدة األخيرة من بديلهالذي يوجد قسمه الناقص ف(بريصا 
وإذا عدنا إلى تحليلي لنقش وادي . موضع آخر، أي على صخور نهر الكلب

 سطراً حول ١٨، أي )n(بريصا، نجد الرواية المفقودة من النص أ تبدأ مع القسم 
بداية العمود األول ) ٦٠ص (أن ) ٣٤ص (يقر السيد سايس . رسيباواألعمال في ب

في تحليلنا كانت في بداية العمود األول من نقش نهر ) n(لنفترض أن . فقودةم
 سطراً حول السور الكبير شرقي ١٤، أي )o(ونعود بعد ذلك إلى القسم . الكلب
فكيف نعجب عندما نجد أن بقايا الرموز والكلمات التي قدمها سايس في . بابل

ع الرواية في النقش ب، العمود العمود األول، بعد المكان المكسور فيه، مطابقة م
٥٦-٤٣(٦(!  
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... ... ...  
 مع بقية هذا النقش المرمم على هذا )٧٨-٤٣(٦إذا قارن القارئ النص ب، العمود 

هنا تبدأ البقايا في منتصف . الشكل، فإنه سيجد تقريباً نفس كلمات وتنسيق السرد
 ينتهي هنا عند ، الذي)٥٦-٤٣(٦سرد السور الكبير إلى الشرق، النص ب، العمود 

النص ب، (، رواية الخندق المحفور حول المدينة )p(ثم يأتي القسم . ١٤السطر 
النص ب، (، وأخيراً رواية الخندق شمالي سيبار ))٢٢-١٥(٢، هنا )٦٣-٥٧(٦العمود 
  ).٢٨-٢٣، هنا )٧٨-٦٤(٦العمود 

نسيق يمكننا تقديم برهان أفضل على صحة الفرضية التي تقدمنا بها حول هذا الت
) نهر الكلب(وبالتالي يمكننا التأكيد بثقة أن هذه األعمدة األربعة . الدقيق بين النقشين

تكمل النقش أ في وادي بريصا، وان الكاتب، لما لم يجد صخرة وادي بريصا 
واسعة كفاية لمتابعة عمله بالحروف القديمة، فإنه بحث عن موضع آخر إلنهاء 

ولكنه بعد أن . لية الجديدة على صخرة نهر الكلبنقشه، وهذا ما فعله بحروف الباب
نقش هذا النقش في هذين الموضعين، عاد إلى وادي بريصا، وبما انه سوى صفحة 
الصخرة الكبيرة مقابل النقش بالحروف القديمة، نسخ كل النقش، من عشرة أعمدة 

  .ديمةوبالحروف البابلية الجديدة التي تحتل مجاالً أقل بكثير من النقش بحروف ق
. مع األسف لم يستطع سايس أن يقدم غير القليل من كلمات األعمدة الثالثة الباقية

من النقش ب حيث ) q(و) p(و) o(و) n(في األول كان هناك على األقل األقسام 
وعليه يجب . ينتهي العمود السادس منه، وربما العمود األول من نقش نهر الكلب

  . األعمدة الثالثة الباقيةعلى) w(إلى ) r(توزيع األقسام من 
النقش ب  = ٣، العمود ٧النقش ب العمود  = ٢العمود : على العموم، يمكن القول

؛ ) سطور١٠ قصير من ١٠العمود  (٩النقش ب العمود  = ٤، العمود ٨العمود 
، وأن هذا العمود ma-miš ur-duيقول سايس أنه استطاع أن يقرأ في العمود الثاني 

  ):٦١ص (يبدأ 
١Nabû-kudurru-ú-şu-ur ٢ru-ba na-da ١(٧ ما يجب أن نقارنه بالنص ب، العمود -

، فال يقول سايس في قسم من العمود عثر عليها، mamišأما بخصوص كلمة . )٣
، حيث يرد، في )٢٩(٧ في النقش ب، العمود ma-mi-išولكنها تطابق بال شك كلمة 

 tibik siras la nebi mamiš: معرض وصف القرابين بمناسبة عيد رأس السنة
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karanu ( طوفان من المشروبات المنعشة كالماء ال يمكن إحصاؤها،  "(
  .Giš-Bi بدل ur-duأعتقد أن سايس قرأ ". وخمر

 موجودة في مكان أبعد في Ba-bi-lu-ki bi-lu-ti et kaspuيقول سايس أن الكلمات 
أما .  من النقش ب٧ من العمود ٣٢ السطر Babilu-kiتطابق كلمة . العمود الثاني

فنجدها على األرجح في الفراغ الكائن في النقش ب، " إقطاعة "Be-lu-tiكلمة 
 من العمود ٤٣ فتعود بال شك إلى السطر kaspu، في حين أن كلمة )٤٠-٣٨(٧العمود 

-E-šid-lam u-za-‘-in… = E-šid-lam [ina kaspi] u:  من النقش ب، حيث يرد٧

za-‘-in " الم -زينت إزيدEšid-lamوحسب سايس، في القسم العلوي من ". ، بالفضة
 من العمود الثامن من النقش ٣٨ المطابقة للسطر šarruالعمود الثالث توجد كلمة 

  .ب
 من نقش نهر الكلب بأهمية كبرى، ألنه يغطي لنا فراغاً في )٢(٢٣ ١يمتاز السطر

 يزال هناك مدينة ما(كانت هذه المدينة . Uḫ-ki، أي كلمة )٥٩(٦النقش ب، العمود 
في الحقيقة، استناداً إلى نقشنا، قائمة الضفة اليسرى ) بهذا االسم في بابل الجنوبية

  .ال يبقي نقشنا أي ظالل من الشك حول هذا األمر. لدجلة، مقابل بورسيبا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .)٢(٢٣تجاوز سایس سطرًا قبل السطر  1
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  ١ الكلبنقوش نبوخذنصر الثاين يف وادي بريصا ونهر - ١٠

  

  املقدمة
الصادر " المنشورات العلمية لجمعية الشرق األلمانية"بع من على غالف الدفتر الرا

جديد حول نقوش ) دفتر( عزمي على إصدار مؤلف تُعلنْأ، ١٩٠٣في صيف 
هذا التأخير الذي أتحمل . مر على ذلك اإلعالن حوالي ثالث سنوات. وادي بريصا

ما شخصياً على األقل مسؤوليته، يعود إلى توسيع مخططي األصلي، من جهة، ك
. يرجع من جهة أخرى إلى صعوبات في فك رموز أجزاء غير سليمة من النقوش

لن أتفاخر بأني توصلت إلى تفسير رموز لم أحصل على غير آثارها، وال بأني 
وإذا كان ال يجوز إبقاء هذه النصوص الهامة . قرأت بشكل صحيح تماماً كل بقاياها

ديم خالصة بحث تفصيلي استمر لعدة بالنسبة للعلم محجوبة، فقد وافتني الفرصة لتق
طباعة (إن ما يدفع إلى استكمال البحث اآلن هو تقدم الطباعة التصويرية . سنوات

الموجودة في (واالستفادة من النسخ المقلدة )  في هذا الدفتر٦ إلى ١األلواح من 
وإذا كان هناك من بتصرفه نماذج ال أعرفها أو ال ). المتاحف الملكية في برلين

  .تطيع الوصول إليها، فبوسعه استكمال نصي في كثير من المواضع وتصحيحهأس
وكما توفر لي نقش نبوخذنصر في نهر الكلب لتفسيره، فهذه المادة التي تم تزويدي 

  .بها لنشرها موجودة اآلن أيضاً في المتاحف الملكية في برلين
ش نهر الكلب الذي فنق. قلما استرعت النقوش المنشورة هنا االهتمام بها بكليتها

ينشر نصه األصلي للمرة األولى هنا، كان ما يزال غير معروف لسنتين عندما نشر 
                                                

 WEISSBACH (F. H.): Die Inschriften Nebukadnezar’s II im Wadi Bisa und am: المرجع 1
Nahr El-Kelb, Leipzig, 1906.  

 بمتطوع ولم نتمكن من االستعانة. لم يكن من السهل علينا التعاطي مع نص ألماني: مالحظة على سبيل التنبيه
فانطلقنا من تجاوب مشكور لبعض الطالب اللبنانيين الحديثي العهد باللغة األلمانية، . متمكن لترجمة نصوص ويسباخ

. والذين ال يتقنونها في غير مجاالت العلوم الصحيحة، فقدموا لنا بعض المساهمات الجزئية والمتقطعة وغير الواثقة
ومنها انطلقنا في ترجمة النص األلماني إلى الفرنسية، . ورية على اإلنترنتفاستعنا مع ذلك ببعض مواقع الترجمة الف

ومن كل ذلك تمكنا من إخراج ترجمة نظنها مقبولة، وال ندعي خلوها . وأحياناً إلى اإلنكليزية، ومن ذلك إلى العربية
  .من الخطأ

لعديد من النصوص األلمانية المتعلقة ببالدنا، وهنا نكرر النداء لمتقني األلمانية بالمساهمة معنا والمساعدة في تعريب ا
ونتوجه من الذين . خصوصاً وأن االستشراق األلماني لعله من أهم أنماط االستشراق في مجاالت لنا منها فائدة كبيرة

 ).المترجم(غراته فنكون لهم على امتنان كبير يطالعون نصنا هذا اإلسراع في كشف عيوبه وسد ث
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 ,Charles Fossey: Manuel d'assyriologie, Paris" (موجز األشورية"شارل فوسيه 

إن نقوش . حيث كان على شك من أمر نسبة هذا النقش إلى نبوخذنصر) 1904
 في العام الماضي العالم األميركي الشاب الندون وادي بريصا ونهر الكلب شغلت

)Stephen Langdon (واحد فرنسي : وذلك في بحثين)Les Inscriptions du Wadi 
Brissa et du Nahr el-Kelb, Recueil de travaux relatifs a la philologie et à 

l’archéologie égyptiennes et assyriennes. Vol. 28, pp. 28-61 .(أخر إنكليزي و
)Building Inscriptions of the Neo-Babylonian Empire, Vol. I, pp. 152-175, 

Paris 1905 .( وبما أني ال أستطيع في سياق هذا الدفتر اتخاذ موقف من هذين
لقد استطاع الندون بفضل المقارنات . العملين، فإني أكتفي بوضع مالحظة قصيرة

 وادي ي ردم الكثير من الثغرات، وتوصل إلى أن نقشَالتي قام بها بطريقة رائعة من
وبصرف النظر . بريصا ليسا لوحدهما متماثلين فحسب، بل نقش نهر الكلب أيضاً

عن نجاحاته وإخفاقاته فإن أعماله تكشف ما يمكن للمقارنة بين النصوص األصلية 
  .أن تقدمه

لشرقية التي تحملت أعباء وفي الختام علي القيام بواجب الشكر للجمعية األلمانية ا
ليست قليلة لزيارتي إلى وادي بريصا، والشكر أيضاً لفريق بعثة بعلبك، وخصوصاً 

دوليتزش . السيد فون لوك، لدعمهم الحماسي لي؛ واخيراً ال بد من شكر األستاذ د
  .الذي زودني بالمادة المتوفرة عن نقش نهر الكلب
 ويزباخ. هـ. ف. ١٩٠٦ نيسان ٨ليبزيغ، 

  هيدمت
  ١وصف موضع وادي بريصا -١

مدخله على البقاع على مسافة ساعة .  ضيق ومحفور عميقاً في لبنان٢وادي بريصا
بعد ساعة من . ونصف تقريباً من بلدة الهرمل مركز المنقلب الشرقي لجبل لبنان
القسم السفلي من . المسير في منعطفات متنوعة شرقاً وغرباً وانعطاف نحو الجنوب

                                                
 .vgl. §§ 3 und 4. D.O.-G. ئیة بوصف كل من بونیون وھیلبرشت مع االستعانة الجز 1

Inschriften vom Wadi Brisa.  
 ).المترجم(، ): (العبارة واردة بالعربیة في النص األصلي 2
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على مقربة من مدخل الوادي توجد قرية . روع قليالً مع أنه فقير بالمياهالوادي مز
  . حيث يبدأ باالنعطاف قليالً نحو الشمال١"كعب وادي بريصا"معروفة باسم 

  
   منظر مأخوذ من الجنوب:وادي بريصا

البيوت هنا . هنا يوجد النبع الوحيد الذي تتدفق مياهه على المنحدر الشمالي الغربي
.  أعلى بقليل من قامة الرجل ومبنية بالحجارة غير المنحوتة والطينهي مالجئ

وبما أن الزراعة ممكنة في منطقة محدودة من . سكانه المتاولة على مذهب الشيعة
والوادي غير مسكون أبداً . الوادي فهم يعيشون على موارد قطعان الغنم والماعز

رب من بعضها في قعره وال الصخور المزروعة على جانبي الوادي تقت. فوق النبع
وبينما قعر الوادي حيث القرية يمتع النظر . تسمح بغير ممر ال يتجاوز بضعة أقدام

ببعض األشجار المثمرة ففي العالي يقتصر وجود النبات على بعض الشجيرات 
الطريق الذي . الشوكية والقليل من األعشاب التي ال تغطي جوانب الوادي الجرداء

على .  جداً على المشاةة وصعبا للغاية من بدايتهةلوادي مبحصيتبع التواءات ا
 دقائق أخرى ونصل إلى ١٠ دقائق من النبع يظهر لنا واد إلى اليسار، ١٠مسافة 

المكان المقصود في هذه المنطقة النائية التي استقبلت زائراً أوروبياً وربما ستستقبل 

                                                
 ).المترجم(، ): (نفس المالحظة السابقة 1
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ع وأخرى على يساره محفورتين من اليسير أن نبلغ كوة على يمين الموض. الكثيرين
يؤدي الوادي في أعاله إلى نوع من . في الصخر وفي كل منهما تمثال ونقش كبير

منبسط مرتفع تحيطه الجبال وترويه كثرة من الينابيع، هذا الموضع يسميه سكان 
ومنه يمكن الوصول بيسر عبر الجرد، أي المنطقة الوسطى . ١"مرج حين"المحلة 

  . في مدى يومين)الشام (ابلس سوريةمن لبنان، إلى طر
  

   أول زائر هلذا النصب- ٢
ه معلومة بوجود نصب ونقوش وادي بريصا، ولكنه أهملها، هو تْأول أوروبي بلغَ
المكلفة من الحكومة " بعثة فينيقيا" الذي ترأس Ernest RENANإرنست رينان 

ناك أخبره ه. ١٨٦١في حزيران وتموز " مشنقة"الفرنسية، وذلك عندما كان في 
  .في بريصا، فوق الهرمل" نقوشاً وتماثيل كبيرة تمثل رجاالً ونساء"حجار أنه شاهد 

  
  الكوة الغربية والنقش بالبابلية القديمة

، كان يمكنه الحصول ٢"ما هي بريصا هذه؟: "من المؤسف جداً أن رينان، عندما قال
ولو فعل لما كان هذا . ١على جواب سريع وأكيد لو أنه قصد المنطقة قرب الهرمل

                                                
 ).المترجم(، ): (نفس المالحظة السابقة 1

2  E. RENAN, Mission de Phénicie, p. 117   
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العالم الفرنسي أضاف إلى سجل مجده صفحة رائعة فحسب، بل لكان قدم إلى العلم 
خدمة ال تقدر، ألنه كان توصل إلى هذه النقوش وهي على األرجح بحالة جيدة في 

  .حينه
   اكتشاف النصب والنقوش-٣

يون قنصل يعود الشرف باكتشاف نقوش وادي بريصا إلى العالم الفرنسي هنري بون
 تشرين ١٦ولبنان في ) البقاع(فأثناء رحلته في سورية المجوفة . فرنسا في حلب
 باحثاً على ضفاف العاصي عن نقش تبين أنه غير موجود، ١٨٨٣األول من العام 

بيد أن . قاده مرشده، من أبناء الهرمل، إلى موضع زعم أن فيه آثار مدينة قديمة
عندها اقترح عليه مرشده أن يدله على وادي . الموضع تكشف عن بقايا بلدة حديثة

ولكن الفشل السابق جعل بونيون يفكر بالتخلي عن . بريصا كموضع فيه نقوش
وهذا ما لم يندم عليه . مرشده الذي أكد له أنه شاهد بأم عينه النقوش، فعاد وتبعه

يل ألنه وجد نفسه بعد بضع ساعات أمام كوتين في الصخر وعليهما النقوش والتماث
  . بونيون٢واآلن أقدم وصفاً للنقوش متبعاً بشكل وثيق تقرير. المنحوتة

  
م وطرفها العلوي على ٥,٥الطريق من حوالي ) غرب(، الكوة على يمين أوالً

في طرف اليسار من الكوة ثمة تمثال في النقش ما تزال . م من األرض٣حوالي 
يماً على قائمتيه الخلفيتين، وهو يمثل رجالً واقفاً يمسك بحيوان مستق. حدوده بينة

ثمة نقش يبدأ . بينما إحدى قائمتيه األماميتين مرفوعة وكأنه يهم بضرب خصمه
على اليمين فوق الرجل، وهو من تسعة أعمدة يمأل الفراغ حول التمثال داخل 

القسم الهام . ثمة عمود عاشر لم يبقَ منه سوى بعض الحروف القابلة للقراءة. الكوة
  .قود، وهو باللغة البابلية القديمةمن النقش مف

م طوالً بارتفاع حوالي ٣,٥الطريق من حوالي ) الشرق(، الكوة على يسار ثانياً
مع أن مساحة الكوة كافية . سنتم٥٠م، يرتفع طرفها السفلي عن األرض حوالي ٢,٨

                                                                                                                        
 أرسل رینان لوكروا، عنصرًا من بعثتھ، إلى جوار الھرمل لمعاینة قاموع الھرمل، ولقد صعد في الجبل وسلك وادیًا  1

  ).المترجم(آخر 
 Barbier Maynard أول تقریر عن نقوش وادي بریصا وضعھ مكتشفھا في رسالتھ المقدمة إلى السید باربییھ مینار  2

  Comtes rendus de l’Acad. Des inscr.,  IV, ser. II, 412: جع، را١٨٨٣في كانون األول 
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الستيعاب النقش فإن األعمدة األربعة األخيرة من األعمدة العشرة تقع خارج الكوة 
في وسط النقش تقريباً نرى تمثاالً منحوتاً يمثل رجالً وجهه . ى نفس الصخرةعل

وهو يعتمر قلنسوة عالية تشبه . إلى اليسار وواقفاً أمام شجرة عارية من األوراق
  .كتابة النقش هنا باللغة البابلية الجديدة. القلنسوة األسقفية

  

  
  الكوة الشرقية والنقش بالبابلية الحديثة

  
ض التمثالين والنقشين أيضاً إلى أضرار بفعل المؤثرات المناخية لعدم توفر لقد تعر

لقد وجد بونيون أن صفحة . الحماية من الجهة العلوية، وكذلك بفعل تخريب مقصود
النقش تعرضت للتكسير بواسطة آلة حادة، كما أخبره سكان المحلة ان هذا حصل 

ي خرب الموضع أن خلف  سنوات، عندما افترض المغربي الذ١٠قبل حوالي 
  .النقش مخابئ كنز، وفق اسطورة واسعة االنتشار في كل الشرق

لقد قرر بونيون أن النقشين، النقش باللغة البابلية القدية والنقش باللغة الحديثة، 
ونسخ فوراً قسماً كبيراً من .). م. ق٥٦٢-٦٠٥(يعودان إلى نبوخذصر الثاني 

نة باألصل، قبل نشرها، طلب من الحكومة ولما بدا له أن يجري مقار. النقوش
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 أيار ١٤وفي . الفرنسية إرساله بزيارة ثانية إلى المكان، وهذا ما حصل عليه
 من ذلك الشهر، وهو ينسخ ١٨ حضر إلى وادي بريصا مجدداً وبقي حتى ١٨٨٤

وكانت ثمرة . متى أخذ بونيون الصور فهذا غير واضح في تقريره. ويأخذ األرشم
 Les Inscriptions Babyloniennes ١"النقوش البابلية في وادي بريصا"ه أعماله مؤلف

de Wadi Brissa, Paris, 1887 . وفيه نرى صوره على أربع لوحات، باإلضافة إلى
 لوحات تمثل الكتابة المنقوشة لكل ما استطاع قراءته، ومن بعد ذلك ترجمة ١٠

  .مفصلة وتحليالً ممتازاً وقاموساً صغيراً
  ة هيلربيشت زيار-٤

 الذي اغتنم H. V. Hilprechtاسترعت أعمال بونيون اهتمام هـ ف هيلبريشت 
فرصة أول زيارة له إلى الشرق والمخصصة إلى أبحاث حول بيروت من ضمن 

وزار وادي بريصا في نهاية العام . أمور أخرى، وشرع بالقيام بجولة في لبنان
.  له الوقت ليأخذ أرشم النقوشلم يتسن. ، وكذلك منطقة الهرمل بالطبع١٨٨٨

مشاهد من حياة المقاتلين البابليين أثناء واحدة من "واعتبر أن النصبين يمثالن 
  .٢"حمالت نبوخذنصر في لبنان

  مضمون النقوش -٥

وإذا كان نبوخذنصر يخبرنا هنا . ال ينكر أحد األهمية الكبرى لنقوش وادي بريصا
السنة فيها، عالوة على ما يقدمه من قرابين عن بنائه المعابد في بابل، وعيد رأس 

آللهتها، وحول أسوار المدينة، وكذلك أخيراً حول حملته في لبنان، وذلك بطريقة 
مفصلة أكثر مما هي الحال في جميع باقي نقوشه الكبيرة، فإن نقوش وادي بريصا 
 تتضمن، أو كانت تتضمن، الكثير من المعطيات التي نبحث عنها عبثاً في باقي

، حملة )P. Jensen(عيد رأس السنة : ومن ذلك المحاور الثالثة. نقوش نبوخذنصر
  .نبوخذنصر في سورية، وأسوار بابل

                                                
 ,Archives des missions scientifiqhes, III: ، في١٨٨٨ لم ینشر تقریره إلى الحكومة الفرنسیة قبل العام  1

ser. 14, 345 
 ,Zeistschrift fur kirchliche Wissenschaft und, kirchliche leben, 1889, vol. X, pp:  مجلة 2

لم یتسّن لي الحصول على ھذه المجلة . The Sunday School Times, VOL. 31, P. 547: ؛ وكذلك490-497
  ).المترجم(
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  احلاجة إىل إصدار جديد حول وادي بريصا -٦

. بدت لي الحاجة إلى إصدر جديد حول نقوش وادي بريصا منذ بدأت التعمق فيها
ت الدراسات حول كتابه بعد عقد ولكن إذا كان. إن ما نشره بونيون عمل محترم

ونصف على تقدم العلم أعطت تحسينات متنوعة، فبوسعنا توقع المزيد بفعل 
غير "لقد عين بونيون الكثير من مقاطع النقش بأنها . المقارنة مع النقوش األصلية

 إلى Z من النقش بالبابلية الحديثة، من ٥العمود رقم : ؛ على سبيل المثال"مقروءة
جلي بالعودة إلى األصل قد يو)...  ٤اللوحة رقم (استناداً إلى صورته ولكن . ٢٥

  .الكثير من الغموض
. سبق لبونيون أن الحظ أن أقساماً كبيرة من النقشين متطابقة حرفياً مع بعضها

وبالتالي فالمزيد من العمل التفصيلي على حاالت التطابق يكشفها أكثر ويدعو إلى 
ال،  سواء صحت هذه الفرضية أمو. الهما نفس النصافتراض أن النقشين يتضمن ك

  .فإن التحقق منها ال يكون بغير تفحص دقيق لواقع النقوش األصلية
يرى . النقش الصغير في الزاوية السفلية اليسارية من الكوة الغربية يشكل لغزاً

 وهذا لغز غير مفهوم. بونيون أن سطوره الثالثة األول هي ابتهال إلى اإلالهة غوال
على اإلطالق، فلماذا يكرس لها نبوخذنصر نداء بينما هي ال تحتل في باقي نقوشه 

  غير موضع ثانوي؟
كذلك افترض هيلبريشت أن هذا قد يكون العمود األول من النقش، وهو من ضمن 

  .موضوعه األساسي
يزعم بونيون أن القسم السفلي من الكوة الغربية مختفية تماماً، ولكن استناداً إلى 

يبدو لي بالعكس كما لو أن هذا القسم السفلي محجوباً خلف ) ٤اللوحة (ورته ص
وال بد للتأكد من صحة هذا االفتراض من بذل . التراب أو خلف كتل من الحجارة

  .جهد صغير
وصور . أخيراً، ربما المطلوب اكتشاف مدلول النحتين الموجودين وسط النقشين

ت أنهما يمثالن مشاهد من حياة بونيون ال تفي بالغرض، ويفترض هيلبرش
ولكن ال شيء يكون مرضياً بغير التمحيص الدقيق . معسكرات القوات البابلية

  .للموضع
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استناداً لما سبق، أخذت على عاتقي تنفيذ المهام الواضحة هنا خالل زيارتي لوادي 
  .بريصا

  تقرير حول زياريت لوادي بريصا -٧

ولكن تلهفي لزيارة . شق عائداً من بابل، إلى دم١٩٠٣وصلت في األول من نيسان 
وادي بريصا لم تخفف من حدته المدينة الرائعة التي لم يكن ألي أوروبي إالّ أن 
يشعر بروعتها، وهكذا وجدت نفسي في اليوم الثالث، بعد أن أنجزت األمور األكثر 

 Naşşûri ibnضرورة، على طريق بعلبك يصحبني خادمي نَصوري بن اسطفان 

Iştîfânلم تعد هذه الرحلة متعبة أبداً منذ أن بدأ بالعمل خط . ، مسيحي من بغداد
وصلنا بعد ظهر األمس .  بيروت- حماة المتفرع عن خط دمشق-سكة الحديد رياق

إلى بعلبك، وشرعت مباشرة بعد زيارة منزل البعثة األلمانية التي تدرس آثار 
ة مرعية لوادي بريصا تحتاج إلى فقيامي بزيار. المدينة القديمة، في مهمتي السامية

أعضاء من البعثة المبلغة مسبقاً وخطياً، وطلبوا معرفة قصدي، وهو مساعدتي 
ولقد برهن السادة نحوي عن رعاية فاجأتني واستدعت مني . بمشورتهم وخبرتهم

وكان المتوالي أبو محمود من العاملين في البعثة، وكان عارفاً . كبير االمتنان
وألن زيارتي . ها حيث سأقوم بزيارتي؛ لقد قدموا كل ذلك وأكثربالمنطقة وأهل

لوادي بريصا ال يمكنها أن تتكلل بغير نصف نجاح على األكثر بدون أخذ صور 
، فضالً عن افتقادي آللة "الفن األسود"فوتوغرافية، وأنا شخصياً عديم الخبرة في 

، أحد أعضاء )Th von Lüpke(فون لوك . تصوير، فقد تطوع بكل لطف السيد ت
 إلى ١وله يعود الفضل، هذا ما أقوله سلفاً، بصور العرض من . البعثة، لمرافقتي

  .٦ إلى ١، واللوحات من ٤
في اليوم التالي، بعد أن اطلعت على انجازات األلمان في بعلبك، كانا جاهزين 

صحبة هناك ذهب السيد فون لوك ب. بدأنا رحلتنا في القطار إلى بلدة لبوة. لالنطالق
أبي محمود إلى البلدة التي تبعد مسافة ساعة تقريباً عن محطة القطار، بحثاً عن 

. بينما بقيت في المحطة مع خادمي وقضيت الليل تحت خيمتي. Sêhمقام الشيخ 
وفي الصباح التالي وصل السيد لوك وأبو محمود بعد أن رتبا أمر حيوانات النقل 

كان الدرب . على الخيل قاصدين جوار الهرملثم انطلقنا في النهار . والمستلزمات
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خلفنا كانت هناك قمم السلسلة . صعباً للغاية، خصوصاً بالنسبة لنا نحن األوروبيين
الشرقية الجرداء، وأمامنا سلسلة جبال لبنان التي كانت قممها الجليلة مغطاة جزئياً 

تمتد ) لبقاعا(في غضون ذلك كانت أمامنا مداخل سورية المجوفة . بثلوج الشتاء
بدا . ومنازل الهرمل البيضاء تلمع أمامنا على المقلب الشرقي للبنان. على مد النظر

الطريق طويالً، فكان علينا فجأة أن ننحرف باتجاه اليسار، لنترك على يميننا 
 هذا البرج الصغير المبني بالحجارة ١"قاموع الهرمل"النصب المعروف باسم 

توى سطح السهل؛ كان يستحق معاينته ولكن ضيق القديمة، والذي كان يعين مس
بين خط سكة الحديد ولبنان ثمة هدير في واد أشبه بشعب في .  الوقت حرمنا منها

نهر (طريقه عميقاً، هذا النهر باسمه العربي ) العاصي(الجبل حيث يشق أورنط 
  .، النهر المتمرد)العاصي

 الجهة المقابلة صعباً جداً ما كان اجتيازنا نزوالً لمخاضة العاصي وصعودنا إلى
بعد مسير أربع ساعات . اضطرنا إلى النزول عن الجياد وقيادتها ممسكين بلجامها

 Hasan(حسن أ ) Sêh du Liban(اتجهنا مباشرة إلى شيخ لبنان . بلغنا بلدة الهرمل

A (استقبلنا حسن بمودة وعاملنا على . الذي كنا نحمل له كتاب توصية من بعلبك
بيد أنه عندما أبلغته . قة الشرقية بتقديم القهوة وعصير الليمون وحبات الحلوىالطري

أننا ننوي المتابعة إلى وادي بريصا، عمل على عدولنا عن ذلك بكل السبل، مؤكداً 
أن الثلج ما يزال بسماكة أكثر من متر في الوادي، وبالتالي فهو ليس على استعداد 

أزعجنا موقفه هذا قليالً، ولكنه أمام إصرارنا . بتحمل أي مسؤولية من هذا النوع
لقد تم تفريغ حمولتنا بدون علمنا، ورغم إرادتنا، ولما استعدنا . عاد ووافق مرغماً

كل شيء وحيوانات بديلة، وتم تحميلها امتطينا الجياد، يصحبنا جندي زودنا به 
بعد . لالشيخ حسن، وانطلقنا في طريق مبحصة على سفوح الجبال باتجاه الشما

ساعتين درنا في الوادي، في القرية السفلية التي اجتزناها؛ بداية صادفنا على مقربة 
لقد كان . منا رجالً أمام منزله دعانا إلى زيارته بحرارة، وهو يقترب منا بسرعة

لم يكن بوسعنا التجاوب مع دعوته الصادرة عن حسن طوية، ألن . الشيخ مصطفى
ولكني وعدت الرجل أن زيارتنا له تشرفنا .  إسراعناالوقت كان يداهمنا ويستدعي

                                                
 ).المترجم(، : العبارة واردة بالعربیة في النص األصلي 1
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بعد ساعة كنا بالقرب من . بدى الحقاً الكثير من اللياقة نحويأفي مرة أخرى، ولقد 
سرعان ما أنزلنا . النبع، لنصل في عشرين دقيقة منه إلى الموضع المقصود

يمة مباشرة نُصبت الخ. حمولتنا؛ وعاد أبناء الهرمل مع دوابهم، باستثناء الجندي
وبما أن الوقت صار متأخراً على بدء العمل، اقتصرنا على تفحص . بقرب النقوش

وتبين لنا أننا كلما تقدمنا في . النصب بدقة والقيام بنزهة صغيرة صعوداً في الوادي
بعد . السير كلما بدا لنا المكان مشابهاً، باستثناء تقلص عرض الوادي في األعلى

أما الثلج . ضع النقوش صادفنا وادياً آخر ينحدر إلى اليسارحوالي ربع ساعة من مو
؛ فالثلج ال يبدو سوى على ١الذي حدثنا عنه حسن، فكان كحكاية أحد الشعانين

ولكن الطقس سرعان ما بدأ يسوء وهطل المطر ليالً بغزارة، بينما . رؤؤس القمم
شرقيين الثالثة، أبو ولكن مرافقينا ال. ظروف إقامتنا ال تقدم أي حماية تحت الخيمة

محمود ونصري والجندي، عثروا في الوادي على مغارة في سفح الجبل الشرقي، 
  .ما وفر ملجأ موقتاً لليل

  

                                                
  . ھو األحد الذي یحتفل بھ المسیحیون بدخول المسیح إلى القدس حیث سیحكم علیھ بالموت 1
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  اخليمة وموقع النقوش

بينما كان السيد فون لوك . بدأنا بعملنا)  نيسان٦االثنين، (في صباح اليوم التالي 
، عند هذا الجانب وذاك، كنت كيحمل آلة التصوير ويلتقط صورة هنا وأخرى هنا
أما أبو محمود والجندي، فكانوا . أقابل ما طرحه بونيون حول توزيع النقوش

يساعدون فون لوك في تثبيت آالت التصوير، ويعملون على كشف التربة بحثاً عن 
بهذا العمل، . بعض السطور، وعند الكوة الغربية تحت نقش االبتهال إلى غوال

لقسم السفلي من اللوحة ليس ضائعاً بال أثر، بل هو مخفي تحقق افتراضي بأن ا
بقي السيد فون لوك معنا لمدة ثالثة أيام؛ وبعد أنهى التقاط الصور . تحت التراب

التي رسمت الموقع والنقوش، وأجرى قياسات الكوتين، ودعنا في صباح الثامن من 
وم التالي إلى رافقه أبو محمود حتى محطة القطار، ليعود صباح الي. نيسان

كان العمل في األقسام السفلية من . واآلن بدأ فوراً العمل ألخذ األرشم. الموضع
النقوش سهالً، ولكن األمر صار مختلفاً عند األعمدة في المناطق العليا التي يصعب 

هذا باإلضافة . بيد أن شقيق الشيخ مصطفى المقيم بقرب النبع وفر لنا سلماً. بلوغها
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وأخيراً فان هاتين . ه كانتا تزوداننا بالماء التي نشتريها معبأة في جرةبنتياإلى أن 
 نيسان، يوم أحد الفصح، القسم ١٢الفتاتين كشفتا، بواسطة الرفش والمعول، في 
بعد يوم أنهيت أخذ األرشم؛ وهكذا . السفلي من الكوة الغربية المطمور تحت التراب
ساسي بالتعاون مع نصوري العودة إلى كان بوسع أبو محمود الذي قدم لي العون األ

بقيت لوحدي مع . نارأما الجندي فقد تحجج سلفاً بأعمال طارئة، وغاد. بعلبك
نصوري في األيام الالحقة، أدرس الرشم وأنظمها، واستبدل منها التي ال تروقني، 

 نيسان، ١٧وفي صباح . واتحقق من األمكنة الصعبة في النقوش لمرات متعددة
بهبوطنا .  أن قضينا أحد عشر يوماً في هذا الموضع المشهودد عائدين بعانطلقنا

الوادي كان ال بد لنا من المرور بالشيخ مصطفى الذي أعد لنا احتفاالً وذبح لنا 
ولكن عندما بلغنا الهرمل عند الظهر قررت عدم . خروفاً كتعبير منه على تكريمي

 فانعطفت يساراَ بقافلتي .المرور بالشيخ مصطفى، وضياع بضع ساعات أخرى
تابعنا المسير على الحصان على هذه الطريق . الصغيرة عند المنازل األولى للهرمل

رجة حتى بلغنا شارعاً مريحاً يؤدي في نهايته إلى العاصي، وحيث النهر تدالم
الوادي هنا أكثر اتساعاً . عريض المجرى ويتم اجتيازه على جسر مبني بالحجارة

وما أن ابتعدنا قليالً . جئ التي يمكن القول أنها معلقة على الصخوروفيه بعض المال
بمحازاة النهر وانحرفنا حتى باتت الصخور تقترب من بعضها لتسد الطريق التي 

وما أن وصلنا إلى . تتجه عندها إلى الشرق لتؤدي مباشرة في الصعود إلى الهضبة
نظر عنه مرة أخرى وتركناه األعلى حتى شاهدنا ثانية نصب الهرمل الذي صرفنا ال

لقد استغرقتنا الطريق من . بعد أربع ساعات بلغنا محطة رأس بعلبك. على يميننا
 ساعات بالتمام، بينها ساعة وربع الساعة عند ٨نقوش نبوخذنصر حتى توقفنا 

  .الشيخ مصطفى
. ثمة قطار واحد يتحرك على خط سكة الحديد في سورية، في كل يوم وباتجاه واحد

ا فإن قطار حماة كان قد وصل بعد رياق، وبالتالي كان علي النوم ليلة أخرى وهكذ
وصباح اليوم التالي، كنت في بعلبك مجدداً حيث كان السيد فون لوك . تحت الخيمة

ني قضيت السهرة في مركز إقامة مواط. والصور واللوحات المظهرة بانتظاري
سان، بعد تقديم آيات الشكر القلبية  ني١٩غادرت في اليوم التالي، في . المحترمين

  .لمساعدتهم الثمينة والنشيطة، ألكمل بعيداً رحلة العودة
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   نتائج رحليت إىل وادي بريصا-٨

إن النقشين، نقش اللغة البابلية القديمة ونقش اللغة البابلية الحديثة، يحتويان كالهما 
تراب، وإن كانت القسم السفلي من الكوة الغربية مغطى بال. نفس النص الواحد

كما أن طرفها السفلي غارق في األرض لعمق . بعض محتوياته تعرضت للتلف
. لقد تبين أن الكوتين كانتا منذ البداية صغيرتين على حجم النقش. نصف المتر

وبينما كان النقاش يستعين بالحجارين لينقش خالصة النقش على طرف اليمين من 
اك متسع، وجد نفسه ملزماً على توسيع الكوة من الصخرة نفسها التي لم يبقَ فيها هن

يجب اعتبار النقش المزعوم مخصصاً إلى غوال بوصفه استمراراً مباشراً . ١األسفل
 ١٠وهكذا هنا لدينا أيضاً . من األعلى للعمود التاسع، وبالتالي كأنه العمود العاشر

قش بالبابلية خالصة الن. أعمدة قصيرة متتابعة، ولم يبقَ منها غير بعض األثر
، ألن ٩القديمة كانت موجودة تحت، وعلى األرجح، للجهة األخرى للعمود رقم 
  .بقايا الكتابة المسمارية ما تزال موجودة على القسم الذي كان مطموراً بالتراب
لقد . يبدو أن حالة نقش وادي بريصا بقيت على ما كانت عليه منذ زمن بونيون

وقلما أخطأ في . في، وربما بدون استثناءعثرت على الحروف التي قرأها سل
ولهذا فإن التفحص األكثر دقة للمواضع التي كانت غير . المواضع الظاهرة جيداً

مرئية تماماً كشف عدداً كبيراً من الحروف األخرى، في جميع السطور بالطبع؛ 
  .وإني ألفترض أن زائراً الحقاً قد يخلص بنتائج أفضل

لمنحوتين في الكوتين، فقد توصلت إلى قناعة بأنهما أما في ما خص التمثالين ا
  :، وذلك لألسباب اآلتية٢يمثالن شخص الملك نبوخذنصر الثاني

يقول ) ٥٠، السطر ٩العمود ( في موضع واحد من النقش بالبابلية الحديثة -١
نبوخذنصر بنفسه أنه وضع صورة جاللته، مباشرة بعد االعالن عن حملته في 

  .المعقول االفتراض أن الصورة نقشت هناك في حينهوهكذا من . لبنان

                                                
م للنقش ٢٫٢٠م طول بارتفاع ٥٫٤٥: ة كل من النقشین التي التقطھا بالصور السید فون لوك، بناًء لطلبي، ھي مساح 1

  .م للنقش بالبابلیة الحدیثة٢٫٨٠ طول بارتفاع ٥٫٤٠بالبابلیة القدیمة، و
 .Maspéro: Histoire ancienne des peuples de l’orient classique, t. 3, 1899, p( لم یتردد ماسبیرو  2

  .في تفسیر تمثال الكوة الغربیة بأنھ یمثل مشھد قتال بین نبوخذنصر واألسد، كما الحظت الحقًا) 543
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 تمثال الكوة الشرقية يعلن ببساطة أن الرجل الواقف أمام الشجرة العارية، ربما -٢
، ٤النقش بالبابلية القديمة، العمود (هنا نبوخذنصر يروي . كان أمام شجرة أرز

تل لبنان وقطع أنه اح) ٢٠، السطر ٢؛ النقش بالبابلية الحديثة، العمود ٤السطر 
  ".بيديه الطاهرتين"شجرة األرز 

إذا كان التمثال المنحوت في الكوة الشرقية يمثل نبوخذنصر فاألمر كذلك في الكوة 
المعركة مع األسد غير واردة في . الغربية، ألن تمثال الرجل هو ذاته في الكوتين

تمة للكالم حول النقوش، ولكن ذلك ال ينفي احتماالً بأنها كانت موجودة، وربما كت
من المعروف أن اصطياد األسود عند األشوريين كان رياضة . نحت صورة الملك

 .Prisme VI, p( أسداً ٩٢٠يفتخر تغالتفالصر األول بأنه اصطاد أكثر من . ملكية

 أحياء، ووضع في حديقة ١٥ أسداً وأمسك ٣٧٠وأشورناصربال قتل ). 76
 ,Annals of  kings f Assyria, ed. By Budge & King, vol. 1( شبالً ٥٠الحيوانات 

p. 202  .( وأشوربانيبال عمل على نحت نقش له يمثل مشهد صيد األسود
)Delitzsch, Assyrische Lesestücke 4. Aufl. S. 74 .( وهذا المشهد يشبه مشهد

وادي بريصا ويختلف عنه بوضعية األسد الهارب، بينما هو في وادي بريصا 
وفي التمثالين يمسك الصياد الحيوان بيده اليسرى،  . ويهم بالهجومبمواجهة الخصم 

في النقش األشوري السالح كناية عن . بينما بيده اليمنى سالح موجه إلى الحيوان
  .١هراوة سحقت رأس األسد، بينما في النقش البابلي السالح باألحرى سيف محني

لتجارب الشخصية إذا صح التقدير بأن تمثالي وادي بريصا يعودان إلى ا
لنبوخذنصر، فإنهما يصبحان على قيمة كبيرة، ألنه ال يوجد حتى اآلن أي رسم لهذا 

  .الملك البابلي

   اكتشاف نقوش نهر الكلب-٩
يشكل مصب نهر الكلب الواقع على ثالث ساعات شمالي شرقي بيروت موضعاً 

ية ويونانية فما فيه من نقوش، أشورية وبابلية ومصر. على أهمية تاريخية كبيرة
                                                

وألن المعلومات بدت .  أثناء إقامتي في وادي بریصا أخبرني سكان المنطقة أن تمثاًال ألسد موجود في جبال أكروم 1
من الواضح أن .  نقوش كتابیة، امتنعت عن القیام بزیارة لتلك المحلةعلى مبالغة كبیرة، لجھة القول أن التمثال یترافق مع
 ,Musée belge:  والمنشورة في١٩٠٢ ومن بعده رونزفال عام ١٨٩٩المقصود ھو صورة المشھد الذي زاره المنس عام 

نسوتھ الحادة وثوبھ ولكن ھذا النصب بالشخص الممثل في المشھد بقل. Revue biblique, 12, 601, 1903: ، وفي1902 ,37 ,6
  .الطویل، واألسد یتقدم نحوه، ال یبدو لي أشوریًا أو بابلیًا، بل ھو باألحرى فینیقي محلي
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والتينية وعربية وفرنسية، يعطينا صورة عن المصير المتقلب على مدى آالف 
توجد أكبر النقوش على صخور الضفة الجنوبية . السنين الذي شهده هذا المصب

. للنهر، وهي معروفة منذ زمن طويل، وغالباً ما سبق وزارها الرحالة ووصفوها
، مارتن ١٨٧٨لية تعرف إليها في ربيع ثمة نقوش أخرى موجودة على الضفة الشما

، المترجم حينها في القنصلية األلمانية العامة في Martin Hartmannهارتمان 
الحظ العاملون في بناء قناة على وجه صخرة مغطاة بالعليق والشجيرات . بيروت

تم . سنتم٣٨الكثيفة عالمات مرسومة غريبة فانتزعوا منها قطعة بطول وعرض 
ذه القطعة في مقهى مجاور ثم اخذها صاحب العقار المجاور لمنزله في االحتفاظ به

نقل المستشرق هذا . ولكن المستشرق هارتمن حصل عليها بعد جهد. سبناي
 الذي E. Schraderشرايدر . النموذج األول إلى ألمانيا حيث تفحصه في برلين إ

سطر فيه ال يحوي ، استناداً لتقرير هارتمن، أن ال قيمة له ألن أي )١٨٨١(قرر 
 .Hغوت . في شهر آب من تلك السنة وضع هارتمن السيد هـ .على كلمة كاملة

Guthقرر غوت .  بصورة هذه اللقية، لدى وصوله إلى بيروت آتياً من فلسطين
ولكن الفرصة . معاينة كامل النقش على الصخرة بعد إزالة العليق والشجيرات عنها

ع نموذجاً عن القطعة المأخوذة من سبناي وأخذها صنف. لم تواتيه لزيارة نهر الكلب
لقد تقرر صدور تقرير حول هذه . F. Delitzsch شإلى ألمانيا حيث تركها إلى دليتز

  . يحصلهذا ما لمالقطعة في مجلة الجمعية الفلسطينية األلمانية، و
 Juliusوفي شهر أيلول قصد هارتمن بصحبة نائب قنصل الدنمارك، جول لويتفد

Loytved عمل . ، نهر الكلب، بعد أن تم تنظيف الصخرة قليالً في غضون ذلك
لويتفد مع خادمه على تنظيف مجال أوسع في الموضع، وقام بتصوير شتى مواقع 

  .(vgl. Abb. 5 S. II)النقوش 
 .A. H ١سايس. هـ. كان اإلعالن األول في أوساط العلماء عن هذه اللقية على يد أ

Sayceأرسل لويتفد، بعد أن . ١٨٨١ن في بيروت، في ربيع  الذي التقى هارتم
كريسترام تقريراً قصيراً وصوراً، وبعد فترة أتبع . ب. أنهى عمله، إلى صديقه هـ

اعتبر العالم باألشورية أن . ذلك بنماذج، قام األخير بارسال الصور إلى سايس

                                                
  .Brief vom 16. V 188I, Acadermy, 1881, I, 373:  راجع 1
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يات النقوش بابلية، وصاحبها نبوخذنصر، وبعد بضعة أسابيع نشر معظم محتو
  .العمود األول، على أن ينشر الباقي قريباً

أرسل السيد لوتفيد صوره والنماذج التي أعدها إلى أكاديمية النقوش الباريسية، 
 أو بداية ١٨٨١لينورمان، في جلسة األكاديمة، في نهاية . وعنها تحدث السيد ف

  .هناوبما أن هذا التقرير لم ينشر سابقاً، ونظراً ألهميته، أنشره . ١٨٨٢
  سيدي العزيز"

لينورمان حول موضوع عرضكم . إليكم نسخة عن المطالعة التي قدمها السيد ف
  ).Académie des Inscriptions et Belles-lettres(أمام األكاديمية 

، قنصل Jules Loytvedيشرفني أن أعرض أمام األكاديمية، باسم السيد جول لويتفد 
مسمارية الجديدة التي اكتشفها مؤخراً على الدنمارك في بيروت، أرشم النقوش ال

 .صخور الضفة الشمالية لنهر الكلب
باإلضافة إلى الرشم، هناك صورة فوتوغرافية للصخرة الحاملة للنقوش، ومخطط 
مع كل المالحظات الضرورية يعين وضع النقوش؛ وأخيراً صورتان أكثر توسيعاً 

لنظرة األولى على األرشم يسهل، من ا. لهذه النصوص التي تضم أربعة أعمدة
والصور، التعرف إلى أن الوثيقة التي أمامنا هي كتابة بابلية، وبالتحديد من النوع 

وفي الحقيقة فإن اسم هذا الملك متبوعاً بقسم . المستعمل في معظم نقوش نبوخذنصر
 .من ألقابه المعتادة يقرأ بيقين في النقش وفي األرشم والصور

تشف عند نهر الكلب يضيف اسماً جديداً، اسماً مشهوراً للفاتح إن النصب الجديد المك
الرهيب الذي أسقط صور والقدس، إلى الئحة الفاتحين المصريين واألشوريين الذين 
خلدوا ذكرى فتوحاتهم بالنصب التي نقشوها على معبر هذا النهر القريب من 

  .بيروت
هذه : تشكل للعلم حدثاً فعلياًإن لقية نصب من النوع العائد لنبوخذنصر في فينيقيا 

أول وثيقة نقشية عن الحروب الكبرى لهذا الملك الذي تحتل فتوحاته مساحة واسعة 
في أسفار التوراة؛ ال سيما وأنه من المعروف كظاهرة فريدة أن جميع نقوش 

باستثناء نبذة قصيرة من حولياته المحفوظة على (نبوخذنصر المعروفة حتى اليوم 
تمجد بفخامة األبنية الكبرى التي أقامها على شرف ) تحف البريطانيلويحة في الم

هذا االهتمام بمجد بنّاء ال مثيل له . اآللهة، ولكنها ال تذكر بشيء حروبه وانتصاراته
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ففيه على األقل عمود يعالج بكليته أعمال البناء . يتجلى أيضاً في نقش نهر الكلب
بيد أني أتبين في سياق النص . ينة سيباراالتي يشار إلى أنها واقعة في جوار مد

ولكن النقش مع . بعض مقاطع الجمل التي يبدو أنها تعود إلى رواية حملة عسكرية
  .األسف صعب القراءة بفعل سوء حالته البينة في األرشم والصور على حد سواء

لم أنجح في تحليلي لهذا النقش بفك رموزه أكثر بكثير مما قاله السيد سايس في 
ولكن يبدو لي أن الدراسة المطولة يمكنها أن تقدم . لعديد من الدوريات اإلنكليزيةا

نتائج أفضل، خصوصاً اآلن، بعد أن أصبحت األرشم الورقية للنقش التي لم تكن 
لقد اختار السيد لويتفد معهد فرنسا . بحوزتنا في مكتبتنا وهي بتصرف العلماء

)Institut de France (عه من أرشم، ليوجه التحية من خالله إلى ليضع لديه ما جم
المجموعة العلمية األولى في أوروبا، وليثير خصوصاً على النص المسماري األول 

  .اهتمام اآلثاريين الفرنسيين
تقدر األكاديمية مراعاتها هذه، النابعة من مسؤول في أمة كان لها على الدوام صالة 

ركي في بيروت على لقيته التي، وإن تعاطف وثيقة وصداقة؛ وتهنئ القنصل الدنما
لم نتمكن من االستفادة منها كثيراً كوثيقة أثقلتها عاديات الزمن بالتخريب، تبقى 
دوماً، لمجرد مالحظة وجود نصب مسماري لنبوخذنصر في فينيقيا، على أهمية من 

  .الدرجة األولى بالنسبة للتاريخ
  .تقبل سيدي العزيز التأكيد على أفضل مشاعري

  ."G. Schlumbergerشلومبرجر . مخلص جال
وفي جلسة . أرسل لويتفد الحقاً نموذجاً لهذه النقوش إلى رستم باشا، متصرف لبنان

، أعلن لينورمان أن مضمون النقش عبارة عن تعداد ١٨٨٢ في أيار ١األكاديمية
  .القرابين التي قررها نبوخذنصر لبعض معابد بابل

  

  زياريت إىل نهر الكلب -١٠

جمعتني الصدفة مساء وصولي . ما عدت إلى بيروت قررت زيارة نهر الكلبعند
 الموجود في بيروت Hugo Wincklerمع هوغو وينكلر ) ١٩٠٣ نيسان ٢٢(

                                                
1  Comptes rendus de l’Académie des inscriptions, IV. Série 10, 86.  
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وقررنا نحن االثنين القيام بزيارة إلى جبيل، والمرور بنهر . حينذاك آتياً من صيدا
كلب حيث تمت المعاينة وهكذا قصدنا في اليوم التالي نهر ال. الكلب في السيارة
استعان الزائر بسلم استعمله كجسر ليبلغ نقوش نبوخذنصر وذلك . بإشراف وينكلر

ليس من السهل الوصول مباشرة إلى . الجتياز الحقل الفاصل بين الصخور والنهر
هذا . سنتم داخل الصخرة بالذات٦٠ إلى ٥٠النقوش، ألن هناك قناة ماء بعمق من 

ل تكون كالمستنقع طيلة فترة طويلة من العام، وحافة فضالً عن أن أرض الحق
  .النقوش يتدفق عليها الماء الذي يصب في الحقل

وألنه استحال علي تجاوز العقبات التي حالت دون حصولي على نسخ جديدة قبل 
ولكني قمت في اليوم التالي بزيارة . ، تراجعت بفعل قوة األمور) نيسان٢٥(رحيلي 

  .يث توجد نسخه وقمت بتصويرهاشقة السيد لويتفد ح
  

  
  الصخور احلاملة لنقوش نبوخذنصر على الضفة الشمالية لنهر الكلب

  وصف مقاطع النقوش -١١

ألنني لم أستطع الشروع بأخذ القياسات والقراءة ميدانياً في الموضع، سأقدم 
اً إلى  المعد استناد٥إن الرسم . الوصف استناداً إلى التقرير المذكور للسيد هارتمان

وبالنتيجة، يجب . الصورة يشير إلى أن تقريره صحيح في كل األمور األساسية
 مقاطع من النقوش؛ الرقم واحد منها، وهو األوسع، واألبعد إلى ٥التمييز بين 
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وعلى مسافة متر تقريباً إلى الشرق، . الباقي ينطوي على أربعة أعمدة. الغرب
 الثاني، ومنه بقيت فقط بضعة رموز عند وحتى سطح الماء في القناة، يبدأ المقطع

  .حافته
، ٣وعلى مسافة متر تقريباً، من جديد، وعلى متر عن سطح الماء، المقطع رقم 

  .رموزه متلوفة كلياً تقريباً
  .، يقع على متر أيضاً إلى الشرق، وعلى ارتفاع أربعة أمتار٤وكذلك المقطع رقم 

ى صخرة نافرة تمت تسوية وجهها المقطع الخامس، يقع بعيداً إلى اليمين، عل
لم تنجح محاولة أخذ رشم له نظراً الستمرار . وهنا أيضاً كل شيء تالف. بالنحت

  .تدفق الماء
  املادة اليت مجعها لويتفد -١٢

بما أني كنت أغذي الرغبة بأن نقوش نهر الكلب بعد عقدين على اكتشافها، يجب 
م بزيارة الموضع، فاقترحت لدى إعالنها للعلماء الذين ليسوا في وضع يسمح له

. دوليتزش شراء المادة التي جمعها لويتفد. عودتي إلى ألمانيا على السيد األستاذ د
وفي الحقيقة، بعد بضعة أشهر أصبحت المادة متوفرة في المتاحف الملكية في 

  .برلين، وزودني بها السيد دوليتزش لمعالجتها
  :وكانت تضم اآلتي

، لقطة عامة لمجمل الموضع على أساس الرسم رقم )أ: (أوالً، ثالث صور، وهي
، والعمود ١، لقطة جزئية للعمود )ج(؛ )١الرقم (، لقطة للنقش األكبر )ب(؛ )٥(
  .، من هذا النقش)٣٨-١٢(٢

  .٤ إلى ١ثانياً، نسخ عن النقوش من 
 من تقرير شلومبرغر ٩ صفحات يتضمن نسخاً من الصفحة ٦ثالثاً، مخطوط من 

  .تقرير لينورمان المذكوروصفحة من 
خريطة تخطيط لمعبر نهر "، Boscawensرابعاً، نموذج على طريقة بوسكوينز 

، رسم عليها )Transactions of the Society of bibl. Archaeology Bd. 7" (الكلب
  .موضع نقوش نبوخذنصر كتابة 
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ن فإن النقشين ولكن استناداً لرأي هارتم. ٥ و٣ و٢وبالنتيجة ينقصنا نماذج النقش 
لقد تم إعداد .  معروف وصفه من قبل لونورمان٢ غير مقروءين، والنقش ٥ و٣

بيد إننا . النسختين بعناية، ولكنهما تعانيان من قدمهما ومن فراغات عند األطراف
من تفكيك أكيد ) ج(و) ب(توصلنا بفضل المقارنة المستمرة والتفصيلية بين الصور 

  .مبعثرةلكل صف السطور والرموز ال
   النتائج-١٣

وذلك . أكثر اقتراباً في مضمونه مع نص نقش وادي بريصا) ١الرقم (النقش الكبير 
  :كاآلتي

-٤٩(٤العمود ) البابلية الحديثة( يقابله في نقش وادي بريصا ١نهر الكلب، العمود 

٧٠(.  
-...١٥(٧العمود ) البابلية الحديثة( يقابله في نقش وادي بريصا ٢نهر الكلب، العمود 

٥٠(.  
- )٦٧(٧العمود ) البابلية الحديثة( يقابله في نقش وادي بريصا ٣نهر الكلب، العمود 

٢٥(٨(.  
 وبداية العمود ٨وال أستبعد توافقه مع نهاية العمود . ٤ال استطيع ادراج العمود رقم 

لعل كل نقش نهر الكلب كان في .  في نقش البابلية الحديثة في وادي بريصا٩
أخرى لنقش وادي بريصا، مع فروقات طفيفة، كما في األعمدة الثالثة السابق نسخة 

  .األولى
النقش الكبير في نهر الكلب مكتوب باللغة البابلية القديمة، هذا ما نتعرف إليه من 

وفي . ولكن البعض يميل إلى اعتباره من بقايا نقش بالبابلية الحديثة. ٤قطعة الرقم 
 سبق والحظ هارتمن، وهو أعلى سطر في نفس اآلن، ففي السطر األول، كما

  . من البابلية الحديثةşi-i-riالعمود نقرأ فيه بوضوح كلمة 
إن التشابه مع وادي بريصا مكتمل حتى نقطة تخليد الملك اسمه في الكتابة باللغة 

ولعله مما يستحق المحاولة البحث في صخور نهر . القديمة وباللغة الحديثة معاً
  .ت للتماثيلالكلب عن بقايا نح
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  نقوش وادي بريصا من خالل الصور اجلزئية
   اليت جاء بها ويسباخ
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  قسم اليسار من النقش بالبابلية القديمة
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  قسم الوسط من النقش بالبابلية القديمة
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  قسم اليمين من النقش بالبابلية القديمة
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  بالبابلية الحديثةقسم اليسار من النقش 
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  قسم الوسط من النقش بالبابلية الحديثة
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  قسم اليمين من النقش بالبابلية الحديثة
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  ملحق
تخللت كتابنا هذا عدة تعقيبات ومناقشات لبعض طروحات تقدم بها مؤرخو القبيات، 

  .موراني) عفيف(األب سيزار . فؤاد سلوم ود. وبالخصوص منهم د
تحقيقات في تاريخ عكار "قات كاستكمال متقطع لمؤلفنا ولقد وردت هذه التعلي

جاءت هذه التعقيبات في سياق بعض النصوص وفي ثنايا بعض . ١"والقبيات
  :الحواشي في
من بيروت إلى حلب في العام : " الفصل األول، في نص وليم تومسون-١
١٨٤٥."  

 نص ، في"من القرن الثاني عشر) عقدان(وثيقتان " الفصل الثالث، في -٢
، في نص ماكس فان "وثائق دير القديسة مريم الالتينية: "جان ريشار

  .وفي مواضع أخرى متفرقة". القليعات: "برشم
تناولنا في هذه التعليقات الترهات وعمليات تزوير النصوص التاريخية التي اعتمدها 

 في وما عمليات التزوير هذه غير وسيلة للتعبئة استثمراها.  موراني-الثنائي سلوم
تضليل القراء بغية ترسيخ ذهنية مشبعة باألضاليل وجاهزة لتكون دافعاً للدخول في 

  .مشاريع فاشلة انعكست ويالت على المسيحيين خصوصاً وعلى الوطن عموماً
  

  .فؤاد سلوم يبادر ويَتهِمنا بالتزوير. د
فمن املر يا ترى؟وِّز  

  جوزف عبداهللا
  آداب احلوار وأصوله

، كان لنا "بلدة القبيات"ملفاً خاصاً بعنوان ) وكالة أنباء المشرق(مال نشرت مجلة الش
  .٢الدور األكبر في إعداده وصياغته

                                                
 .٢٠٠٠، ١. ، ط)لبنان(ریخ عكار والقبیات، مكتبة السائح، طرابلس جوزف عبداهللا، تحقیقات في تا 1
 .٥٦-٣٢، ص ١٩٨٦ أیلول ٢٩، ٦٥، ملف العدد العدد )وكالة أنباء الشرق(، الشمال، "بلدة القبیات" 2
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فؤاد سلوم الذي تربطنا به . منها ما عبر لي عنه د. القى الملف ردود فعل متفاوتة
 اً فكري جذريعالقة قرابة وصداقة وحوار شفهي في أمور شتى، وعالقة اختالف

 وصرح لنا برغبته في الرد على الملف ونقده، ولكنه بحاجة إلى فرصة .اًوسياسي
. فتطوعت بالعمل لنشر الرد في نفس المجلة، متى أنجز كتابته. ومجال للنشر
سلمني رده ونقلته بحرفيته وطلبت نشره بدون أي تعديل، وصدر في : وهكذا كان

بالطبع قرأت . ١"اراًالقبيات مارونية أصالً واستمر"نفس المجلة في ملف بعنوان 
: وعندما سألني مسؤولو المجلة مندهشين. الرد، وحملته بكل أمانة طالباً نشره

. طبعاً: "، كان ردي!"قرأتَ الرد، وتصر على نشره والكاتب يتهمك بما يتهمك به؟"
وإالّ فما معنى الحوار والنقاش؟ وإذا كنتُ، أنا شخصياً، في ما كتبتُ قد ارتكبتُ 

لتزوير، فمن حق النقاد تعيين مغالطي وتزويري للحقائق، ومن حق المغالط وا
القراء والمهتمين معرفتها، ومن واجبي تسهيل عملية التعبير عن الرأي، ووصول 

  .هكذا نفهم آداب الحوار، وهكذا مارسناها". الرأي اآلخر إلى الجميع
 على مناقشاتنا اتيين من القبي البعض اليوممناسبة ما نقوله هنا هو الحملة التي يشنها
وهي حملة ال تنطلق من منطلقات فكرية . ونقدنا لما كُتب في تاريخ القبيات وعكار
ال يجوز االتهام "، "ال يجوز تسمية الكاتب: "أو علمية، بل تنطلق من مبررات مثل

  "...هذا ما يبعد األمور عن الموضوعية"، "هكذا يكون الحوار شخصياً"، "بالتزوير
ندما نناقش فكرة مؤلف أو كاتب، يستهدف النقاش الفكرة بالذات، ال ع... ولكن؛

ألن جمهور " مجهوالً"ولكنه ليس مطلوباً منّا أن نجعل صاحب الفكرة . صاحبها
" سلطة خطاب"، أو ألنه صاحب "معجب به" أو ،")من الحب ما قتل"و" (يحبه"القراء 

نحن نفكر وننشر . ..بويمفروض فيه أنه على مصداقية، كالموقع الديني أو التر
ونناقش وننتقد ألننا نعتبر أن من واجب المثقف إعالن الحقائق، مهما كانت مؤلمة، 

ومن هنا نوجه النقد لبعض مثقفي القبيات . بغية تنوير الخاصة والعامة من الناس
الناس بدل " تعمية"الذين يعملون على طمس الحقائق، وبالتالي يمارسون فعل 

. القراء واالستخفاف بعقول وذكاء الجمهور" استغفال"ك تسهيل تنويرهم، ومن ذل

                                                
، ١٩٨٧  أیلول٢٩، ٨٦، ملف العدد )وكالة أنباء الشرق(، الشمال، "القبیات مارونیة أصًال واستمرارًا"فؤاد، . سلوم، د 1

  .kobayat.orgوالملف منشور الیوم على موقع . ٤٠-٣٣ص 
 http://www.kobayat.org/data/books/fouad_salloum/kobayat_maronite/index.htm: راجع الرابط

http://www.kobayat.org/data/books/fouad_salloum/kobayat_maronite/index.htm
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، ...وهذا ما يصح خصوصاً على من يحملون، بحكم أدوارهم الروحية والسياسية و
  .المفروض أنه على مصداقية" سلطة الخطاب"

 بكل لطف وكياسة ولياقة ولباقة، فمن نقد الغلطوإذا كان من آداب الحوار وأصوله 
فوقوع المؤرخ .  التشهير بالتزوير وبصاحبهصوله أيضاً ضرورةآداب الحوار وأ

وكل باحث عرضة للوقوع . في الخطأ أمر وارد الحصول) كأي فرد، أو أي مفكر(
وقد يختلف . قد يخطئ المؤرخ في تقدير أمر ما، أو في تفسير وثيقة. في الخطأ

قد يصيب . المؤرخون في تفسير واقعة تاريخية معينة، بل وفي تفسير وثيقة ما
الوقوع في الغلط أمر له . كما قد يخطئ اإلثنان معاً. أحدهم ويخطئ اآلخر

من حقيقة واقع حصوله استناداً إلى خلفيات فكرية وتكوينية ومنهجية " مشروعيته"
ونقد الغلط حق للقارئ . إلى الوقوع بالغلط) هنا المؤرخ(وظرفية تؤدي بالمفكر 

المحمدوالناقد، وهو حق مشروع ال يعليه القائم به، بل ي .  
النفس "صاحب ) والمفكر عموماً(وال يأتيه إالّ المؤرخ . أما التزوير فأمر آخر

" غش"على " عن سابق تصور وإصرار"وهو المؤرخ الذي يعمل ". األمارة بالسوء
المؤرخ المزور هو الذي يتالعب بالوثائق بإجراء التعديل فيها من . جمهور القراء
.  في النص، بحيث يجعلها تقول ما لم تقله أو تقصده قبل هذا التعديلحذف وإضافة

المؤرخ المزور يدرك فعلته، ويعرف مسبقاً أنه يقصد تضليل القراء، وحجب 
  . الحقيقة عنهم

فيه " مشروعية"وهو أمر ال . وارتكاب التزوير مختلف جذرياً عن الوقوع بالغلط
ولو أن في األدب والعلوم والثقافة . أشنعهويستحق القائم به كل لوم، بل . مطلقاً

محاكم لمكافحة الغش والتزوير، كما هي الحال في الحياة العملية، ألقتضى الحكم 
على المؤرخ الذي يمارس التزوير كما يحاكم أي مجرم بالتزوير وباستخدام 

بمحاكمة المؤرخ ) بل الواجب(ولكن يبقى للقراء والنقاد عموماً الحق . المزور
وهنا يكون كشف التزوير والقائم به عملية على مشروعية . المزور ومحاسبته

  .مطلقة؛ عملية تستحق الحمد والثناء، وال يالم غير المعترض عليها
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  سلوم، وبماذا؟. د) اتّهمنا(كيف حاورنا 
وع الوق: سلوم بأمرين. يرمينا د" بلدة القبيات"في مطلع تعليقه على ما قلناه في ملف 

" المغالطات"وبشرنا بدحض . في كثرة المغالطة، وارتكاب التزوير في التأريخ
إن الذي يعنينا من هذا الموضوع هو الناحية التاريخية التي : "وكشف التزوير بقوله

 لتاريخ المنطقة سندحضها بالحجج تزويراً كثيرة ومغالطاتعالجها والتي تضمنت 
  .١..."من مظانها األكيدةالدامغة، استناداً إلى وثائق ثابتة 
بل كانت . سلوم بالوقوع بالغلط وبارتكاب التزوير. هكذا بدون مقدمات حكم علينا د
فأنا لست معصوماً عن . قد أكون وقعت في الخطأ. مقدمته هي هذا الحكم بالذات

لربما أسأت فهم مسألة ما فأخطأت في تقديرها، وله الشكر على لفت . الوقوع فيه
ولكن اتهامنا بالتزوير فهو تهمة، لو . ا الخطأ، إن وجد، وتصويبهالنظر إلى هذ

وعلى أي حال لم يوضح . صحت، لكان التشهير بنا مشروعاً تماماً، وله عليه الحمد
 أين وقعنا في الغلط أو ارتكبنا المغالطات، وأين ارتكبنا ، ولم يميز،سلوم. د

  .انلعله يعتبر الغلط والمغالطة والتزوير سي. التزوير
وأنه هو من . سلوم ال أساس له من الصحة. ولكن ماذا لو تبين أن ما يرمينا به د

  .؟ بعد التدقيق سنرى"التزوير"، وهو من ارتكب "المغالطات"وقع في 
  

سلوم عندما تساءلنا . ساقها ضدنا د" التزوير"و" المغالطة" في التهمة األولى: أوالً
في بلدة واحدة مع أنها متباعدة عن بعضها عن مبرر اجتماع أحياء القبيات الستة 

  .البعض وشبه مستقلة
هل في تساؤلنا غلط أم تزوير؟ إن كان . سلوم. بداية ردنا على هذه التهمة نسأل د

وإن كان تساؤلنا تزويراً فهو تزوير ألي أمر؟ أم ال . ، فالخطأ محتملاًتساؤلنا غلط
  !فرق عنده بين الخطأ والتزوير؟

كأننا عاجزون عن توضيح (سلوم بتفسير قصدنا من التساؤل . وع دثانية الرد، يتط
يقصد أن تكون أحياء القبيات الستة بلدة واحدة هو أمر : "، فيقول!)ما نرغب بقوله

  .٢"شك وتساؤلموضع 
                                                

 .التشدید لنا. ٣٣المرجع السابق، ص  1
 .التشدید لنا 2
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فهذا أمر . نحن بطبيعة الحال لم نشك لحظة بوحدة القبيات الراهنة بجميع أحيائها
نا "شك"سلوم . فلماذا اخترع د. ل هذه الوحدة القائمةوالتساؤل هو بالتحديد حو. واقع

وهي ثقافة تحرم . إنه صاحب ثقافة تسليمية وإيمانية. بهذه الوحدة؟ لسبب بسيط
وإالّ رميناكم . عليكم التسليم، بال تردد. وتجرم المساءلة والسائل. مساءلة الواقع

 تسألوا الواقع ما سلموا بما نقول، وال تفكروا، وال. بالشك، والشك كفر وجحود
ى تفسيره، وتنظر فتسأل الواقع وتسعى إل" الحس السليم"أما ثقافة . دواعي حصوله
  ".التعمية"، ال بعين التسليم األعمى، وثقافة إليه بعين فاحصة

أنها : "كيف طرحنا هذا التساؤل؟ لندقق بالنص حيث قلنا عن القبيات: ثالثة ردنا
في مجموعات تكاد تكون متميزة في ... ها تتوزع منازل... أكبر بلدات عكار

تموضعها حتى ليخال الرائي أنه أمام مجموعة من القرى ال إزاء بلدة واحدة، 
خاصة وأن بعضها يبعد بضعة كيلومترات عن بعضه اآلخر، ولعل في ذلك مبرراً 

قلة، أولياً للتساؤل عما يكون بلدة واحدة من هذه األحياء الستة المتباعدة وشبه المست
  .١"بل المستقلة أحياناً بموقعها

. كالمنا هذا جاء قبل حوالي ربع قرن، يوم لم تكن القبيات على صورتها الراهنة
هناك تساؤل يطرحه كل من ال . فهل في كالمنا شك بوحدة القبيات؟ بالطبع ال

يعرف القبيات، كما يطرحه كل قبياتي صاحب عين تتساءل وال تسلم بدون تدقيق 
  ".الحس السليم"هكذا يفعل أصحاب . وتمحيص

مرة أخرى ال بد من طرح السؤال : "نفس التساؤل طرحناه في مكان آخر قلنا فيه
حول علة وأسباب اجتماع هذه األحياء الستة في بلدة واحدة، خصوصاً أن تسمية 

تشير إلى تجددها أو انتقال ما لهذه البلدة عبر سيرورة تاريخية أدت " القبيات العتيقة"
  .٢"لى جمعها في واقعها الراهنإ

. ولكن ثمة تساؤل عن أسباب هذه الوحدة. هنا أيضاً ال يوجد أي شك بوحدة القبيات
فهل في . وهو تساؤل يبحث عن أسباب هذه الوحدة في السيرورة التاريخية للقبيات

  هذا غلط ما أو تزوير ما؟

                                                
 .٣٣، مرجع سابق، ص "بلدة القبیات" 1
 .٣٥المرجع السابق، ص  2
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ات بلدة واحدة بأحياء أما أن تكون القبي: "سلوم في رده على تساؤلنا هذا. يقول د
. ٣..."، باعتبار السكان والرقعة الجغرافية٢قديماً وحديثاًفهو أمر أكيد، ... ١سبعة

أما ". حديثاً"هل هذا الكالم صحيح؟ هو صحيح في ما يخص القبيات الحديثة 
ولكنه كالم غلط، قائم على . ؟ ال أيضاً"تزوير"هل هو . ؟ فجوابنا ال بالتأكيد"قديماً"

  .تسليم بالوهممجرد ال
محددة في حيز جغرافي ال يضم أحياء القبيات اليوم، " قبيات عتيقة"فمجرد وجود 

ولنا في ذكر شويتا، . يعني أن القبيات بحدودها الراهنة لم تكن قائمة في السابق
 بضعة قرون، أي قبل ٦٩٤كقرية في بالد عكار، في الحوليات المارونية منذ العام 

". القبيات العتيقة"، بينة على أنها كانت قرية عامرة خارج على ظهور اسم القبيات
ويذكر الخورسقف الزريبي، في نبذته التاريخية عن القبيات مجموعة من القرى هي 

وسوى " قرية شويتا"و" قرية شحلو"اليوم أحياء أو مناطق في القبيات الراهنة، منها 
  .ذلك من القرى األخرى

  
واتهمنا بأننا . سلوم. هكذا يزعم د. نعمصالً واستمراراً؟  هل القبيات مارونية أ:ثانياً

جزئياً (ارتكبنا التزوير عندما قلنا أن القبيات المارونية اليوم، كانت في ما مضى 
واستندنا في كالمنا إلى مؤرخين موارنة . على غير مذهب الموارنة) على األقل

ير الموارنة من كالم غ" تكذيب"سلوم بـ. طبعاً لم يكتف د. وغير موارنة
لتبرير " "التبجح"و" االدعاء"و" الشطط"المؤرخين، بل قام باتهام اآلباء الكرمليين بـ

وهو يكذب بالتالي ما قاله . ٤"استدراراً للعطف والمال بصورة خاصة"و" وجودهم
الكرمليون عن دورهم في القبيات، وعن وجود غير الموارنة فيها في منتصف 

                                                
كیف أتى بالحي السابع؟ بدل حي الزوق، . سلوم بأحیاء سبعة. فقال د. قلنا أحیاء القبیات ستة. سلوم إلى التعظیم. یمیل د 1

فاتھ أن یقول الضھر الشرقي والضھر الغربي، ومرتمورة الشرقیة ومرتمورة . الزوق الجنوبي والزوق الشمالي: یقول
 !فتكبر القبیات. الغربیة، لیصبح عدد األحیاء تسعة، بل ستة

 .التشدید لنا 2
 .٣٣سلوم، مرجع سابق، ص  3
إن األب أوغسطین شدیاق الذي استشھده : "٣٧، ص ...القبیات مارونیة أصًال واستمرارًا"سلوم في رده علینا . یقول د 4
 یكتبون تقاریرھم إن المرسلین األوائل كانوا... قد اشتط في اعتقاده كثیرًا" الشمال"عبداهللا وسجل شھادتھ في ملف . د

واستدرارًا  ھنا تبریرًا لوجودھم أنھم یحولون شعوب الشرق إلى الكثلكة وذلك مدعینالدوریة إلى مراكزھم في روما 
ثم عمد الرؤساء المتأخرون في روما إلى نشر بعض محتویات تلك التقاریر في نشراتھم . للعطف والمال بصورة خاصة

 ".ه، فقرأھا الكرملیون المتأخرون وصدقھا بعضھم أو غیرما كالتبجحالیوبیلیة لغرض 
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ية المارونية افتتح آباؤنا مقراً في كء اللتماس من البطريربنا: "القرن التاسع عشر
 نسمة، ٨٠٠كانت القبيات في حينه قرية صغيرة من . منطقة عكار، في القبيات

، فاستطاع آباؤنا في قلة من المسيحيين المنشقين عموم أهلها تقريباً منوكان 
ه العملية على سنوات السنين إعادتهم جميعاُ إلى اإليمان الكاثوليكي؛ ولم تتوقف هذ

التأسيس األولى بل استمرت لفترة أطول تعيد إلى حضن الكنيسة العائالت المنشقة 
  ".١...التي كانت تأتي إلى عكار لزراعة التوت

ولو سلمنا جدالً للدكتور سلوم بتبجح اآلباء الكرمليين، فهل البطريرك اسطفان 
 في القبيات في نهاية القرن الدويهي متبجح أيضاً في كالمه عن بيعة مونوفيزية

في قرية شويتا سابقاً، واليوم منطقة في القبيات، بجوار مستشفى (السابع عشر؟ 
  ).سيدة السالم، وحيث بدأ حي بكامله يتكون هناك منذ بضع سنوات

ص " (أصل الموارنة"يشير الدويهي في مؤلَّفه ): "٣٨ص (قلنا في الملف المذكور 
 إلى وجود تجمع بشري مونوفيزي -التاريخ الماروني وهو مؤلِّف ثقة في -)١٨٥

  ".في القبيات، حوالي نهاية القرن السابع عشر
 بالذات لم يشر ١٨٥في الصفحة " أصل الموارنة"إن الدويهي في مؤلفه : "ورد علينا

إطالقاً إلى وجود تجمع بشري مونوفيزي في القبيات حول نهاية القرن السابع 
هو قد أشار في نفس المكان الذي قرأه كاتب ذلك تماماً عشر، بل على العكس من 

الملف، إلى وجود شاعر قبياتي ماروني عاش في النصف األول من القرن السادس 
 المخادع ١٦٨٨أما رقم : "سلوم متشاطراً. وبعد اتهامنا بالتزوير، يتابع د...". عشر

دف متسائالً ، ثم ير..." مسيحية١٥٥٧فهو سنة إسفح يونانية المساوية لسنة 
  .٢""يا قارئ التاريخ؟... فكيف إذاً : "بسخرية

تؤكد كل النصوص أن شويتا كانت في السابق قرية مستقلة عن القبيات، ولم تكن 
هذا فضالً عن أنها لم تكن . من توابعها، وإنما تُنسب إلى عكار الناحية أو البالد

" شويتا"وعندما ترد . ة فقط، وعلى األقل لم يكن سكانها من الموارن"أصالً"مارونية 

                                                
: ، المصدر موقع القبیات على اإلنترنت، الرابطLa missione Carmelitana in Siria: المرجع 1

http://www.kobayat.org/data/religious_life/ex_religious/benedetto/benedetto.htm.ننصح د  .
، اللھم إًال إذا كان أكثر مصداقیة، "القبیات مارونیة أصًال واستمرارًا: "فؤاد سلوم بقراءة ھذه الوثیقة على ضوء مقولتھ

 !كیال نقول صدقًا، من وثائق ومراجع الرھبنة الكرملیة بالذات
 .سلوم، المرجع السابق. د 2
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في معظم الحوليات المارونية، إسماً لقرية قائمة بذاتها في عكار، غالباً ما يقصد بها 
قرية : "... وهذا ما يالحظه الخورسقف الزريبي، بقوله. قرية غير مارونية أبداً

... م٦٩٤شويتا التي كانت آهلة بالسكان في عهد يوستنيانوس الثاني األخرم سنة 
كما يستدل على ذلك من الهرم المبني فوق ضريح وزيره مرقيان الذي جرح في 

أما من بنى هذا . وهرب من عساكر المردة إلى شويتا وتوفي فيها... قرية أميون
  ".الهرم فوق ضريحه بعلو ما ينيف عن أربعين ذراعاً هل الملك أم األهالي فال يعلم

 االستمرار في – بتقديرنا –لقد تهيب. جابةلقد تساءل من بنى الهرم؟ وتردد في اإل
البحث، ألن بناء الهرم يشير إلى أن من اهتم بما يمثله هذا القائد الذي جاء محارباً 

ما كان من الموارنة؛ وبالتالي لن يهتم به وبتكريمه ) أي محارباً للموارنة(للمردة 
ن شويتا في حينه وهذا ما يعني أن سكا). المعادي للموارنة(غير المعادي للمردة 

أو مونوفيزيين، ) أورثوذكس(كانوا على غير مذهب الموارنة، وربما كانوا ملكيين 
  .ألن يوستنيانوس الثاني األخرم كان من أنصار المشيئة الواحدة

  
  من يزور كالم البطريرك الدويهي؟

م، ٦٩٤سلوم يدور حول العام . إن موضوع الكالم الذي أكدته في مقالي وقصده د
القرن السابع، وهو يتناول ما يعرف بحملة موريق وموريقيان، بايعاز من أي 

يوستنيان الثاني األخرم، على الموارنة، ومقتل موريق في أميون وجرح موريقيان 
 من مؤلف ١٨٥فهل في الصفحة . هناك وانسحابه إلى عكار حيث مات في شويتا

ضوع يشير إلى وجود تجمع كالم حول هذا المو" أصل الموارنة"البطريرك الدويهي 
  ، أم ال؟ حوالي نهاية القرن السابع عشر)في القبيات(مونوفيزي في شويتا 

  
قُتل موريق : "لنترك النص يكشف ما فيه، لننقله بحرفيته، يقول البطريرك الدويهي

ان رفيقه، فحمل به القوم إلى يوأصيب مرق. وأخذوا دفنوه أهل الكورة في أميون
. وبقية العسكر انهزموا هزيمة قبيحة. حية عكار، فمات هناكقرية شويتا، في نا

ومن هذه الغارة التي صارت بين الكورة وجبل لبنان، في سنة ستماية وأربعة 
فإن الذين تبعوا ديانة الملك . وتسعين، كان نشو الفرقة بين الموارنة والملكية

نيسة بأميون على  لمرقيان في شويتا، وككنيسةيوسطنيانوس تسموا ملكية، فأقاموا 
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ولم .  له في السادس والعشرين من شهر تموزيعيدونوفي كل سنة . اسم موريق
ا متمسكين في عوايد الروم كما حلفوا على يد موريق يزالوا إلى يومنا هذ

 التي كان متمسك بها اعتقاد المشيئة الواحدةوموريقيان القواد الذين قادوهم إلى 
  .١"الملك

  
ارة واضحة إلى أن شويتا لم تكن مارونية، وإلى أنها ناصرت هل في هذا الكالم إش

وأيدت مبدأ المشيئة الواحدة التي قال بها الملك يوستنيان الثاني األخرم؟ الجواب 
تبعوا : "... بدهي باإليجاب لمن يريد أن يقرأ نص البطريرك الدويهي، ال تزويره

قادوهم إلى ... يعيدون له.. .أقاموا كنيسة لمرقيان في شويتا... ديانة يوسطنيانوس
  ".اعتقاد المشيئة الواحدة التي كان متمسك بها الملك

  
هذا الكالم يقوله البطريرك الدويهي في أواخر القرن السابع عشر، زمن تأليفه 

ولم يزالوا إلى : "١٨٥وهو يقول فيه صراحة، في الصفحة ". أصل الموارنة"لكتابه 
متمسكين في عوايد الروم كما ") أصل الموارنة"ـلأي يوم كتابة الدويهي (يومنا هذا 

 ...حلفوا على يد موريق وموريقيان القواد الذين قادوهم إلى اعتقاد المشيئة الواحدة
أال يعني هذا الكالم أن البطريرك الدويهي يشير ). اعتقاد المشيئة الواحدة: الحظوا"(

ومع " عوايد الروم"لى إلى أن شويتا ما تزال، حتى أواخر القرن السابع عشر، ع
؟ بالطبع اإلشارة واضحة لمن يريد رؤية ما كتبه الدويهي ال "المشيئة الواحدة"

  .تزويره
  

لنعرف " الرفيعة" سلوم . د"ثقافة"أما حول التقويم اليوناني، فربما ال نكون على 
حساب هذا التقويم، كما يدعي، ولكننا نُحسن قراءة ما هو مكتوب أمامنا، وال 

 سلوم الذي ال يفعل هنا غير أن ينقل . د"شطارة"وال " ذكاء" وال نحتاج ال نخترع،
 يونانية ١٦٨٨في سنة إسفح : "إلينا ما هو مكتوب في نفس الصفحة، وقرأناه بالطبع
  "!الموافقة لسنة ألف وخمسماية وسبعة وخمسين مسيحية

                                                
أصل الموارنة، حققھ وقدم لھ األب أنطوان ضو، منشورات مؤسسة التراث األھدني، : الدویھي، البطریرك اسطفان 1

 .١٨٥، ص ١٩٧٣أھدن، لبنان، 
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 من نفس ،١٣٤، وارد أيضاً في الصفحة ١٨٥أن ما هو وارد في الصفحة فذكر ولل
واضح أن موريق قُتل في الغارة التي تقدم : "حيث جاء" أصل الموارنة"المؤلف 

ذكرها، وأخذوه الملكية وقبروه في قرية أميون، وأقاموا على اسمه كنيسة، وفي كل 
وأما مرقيان تصوب في تلك . سنة يعيدون له بها في السادس وعشرين من تموز

ويعيدون . ا التي في بالد عكار، وهناك ماتالوقعة، وحمله العسكر إلى قرية شويت
  .١"له في الكنيسة التي أنشوها باسمه

  
الذي نشره رشيد " ةتاريخ الطائفة الماروني " في مؤلفهالدويهيويكرر البطريرك 

نفس الرواية . ١٨٩٠الخوري الشرتوني، عن المطبعة الكاثوليكية، بيروت، عام 
فأخذه الملكية ودفنوه في قرية أميون ... لغارةوقد تبين أن موريق قُتل في ا": تقريباً

وأقاموا على اسمه كنيسة وفي كل سنة يعيدون له بها في السادس والعشرين من 
وأما مرقيان فحملوه من المعركة جريحاً إلى قرية شويتة التي في بالد عكار . تموز

 ما قرره  هذا.٢"فمات هناك وهم يعيدون له في الكنيسة التي بنوها هناك على اسمه
خ للموارنة ، وعنه كرره معظم من أر"أصل الموارنة"البطريرك الدويهي في مؤلفه 

  .٣ال سيما من المؤرخين الموارنة وخاصة رجال الدين
  

نعم من الشرعي والمنهجي والعلمي : سلوم. نكتفي بهذا القدر لنقول رداً على د
والقبيات لم تكن .  جامعةالتساؤل حول ما جمع أحياء القبيات الستة في قرية واحدة

ال، : ولنقول له. وليس في هذا شيء من الغلط وال التزوير. كذلك من األصل
ومن كان منهم على غير المارونية ال ضير . القبيات لم تكن بكاملها مارونية أصالً

  .فيه
  

                                                
 .١٣٤المرجع السابق، ص  1
یروت، ، نشره رشید الخوري الشرتوني، المطبعة الكاثولیكیة، ب"تاریخ الطائفة المارونیة"البطریرك اسطفان الدویھي،  2

 .٨٦، ص ١٨٩٠عام 
، ص ١٩٠٠، بیت شباب، جبل لبنان، ١تاریخ الكنیسة السریانیة المارونیة األنطاكیة، ج: األب میشال غبریل:  منھم3

الشیخ طنوس الشدیاق، . ٥٧المطران یوسف الدبس، الجامع المفصل في تاریخ الموارنة المؤصل، ص . ٥٧٥ - ٥٧٠
 .٩، ص ١٩٧٠ات الجامعة اللبنانیة، أخبار األعیان في جبل لبنان، منشور



 ٥٦٥

  .من المزور؟ ونترك الجواب للقارئ: ونسأل. نثبت أدناه صورة عن نص الدويهي
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  فؤاد سلوم. را لك يا دشك
  جوزف عبداهللا

لقد وفر . نحن ندين له باالمتنان والشكر. يستحق منّا الدكتور فؤاد سلوم كل الشكر
  .علينا الكثير من الكالم ويا ليته فعل ذلك من قبل

  سلوم؟ وما المناسبة؟. على ماذا يشكر د: قد يسأل سائل
 لترجمته kobayat.org ١حات موقعالذي نشره على صف" التمهيد"أما المناسبة فهو 

سلوم . موراني، الذي وضع د) سيزار(عفيف . المقبلة إلى العربية لمؤلف األب د
  ". زمن الصليبيين٢ناحيتهاالقبيات و"عنوانه بالعربية 

  .أما دواعي شكرنا له فمتعددة
 .أنه يالقينا إلى حيث وصلنا في تقييمنا لكتابات األب موراني ولكتابات د: أوالً

  .سلوم بالذات
  كيف حصل ذلك بخصوص كتابات األب موراني؟

وإن رآه البعض قاسياً فذلك ألن الحقيقة جارحة، ( بعد نقدنا الجاد والرصين -١
من ترهات وخياالت ) موراني. ومنهم األب د(لما تقدم به مؤرخو القبيات ) ليس إالّ

، )اآلثار(واألركيولوجي ـهم التاريخي "علم"وخرافات مغَلَّفَة برصانة مزعومة لـ
، أو في ما نشرناه، تحت "تحقيقات في تاريخ عكار والقبيات"وذلك سواء في مؤلفنا 

، على صفحات موقع "منتخبات التواريخ واآلثار في مواضع عكار والجوار"عنوان 
القبيات اإللكتروني، من وثائق زعم األب موراني أنه استند إليها في الجانب 

  ...هالتاريخي من كتاب
  وبعد انكشاف التحريف والتشويه والتزوير الذي تقصده عمداً في الوثائق -٢

والمراجع، وما أثاره ذلك من استهجان في أوساط بعض القراء والمتابعين من 
  ...القبياتيين

العلمية لمعلمي أجيال قبياتية ومن بعض " الهيبة" وبغية الحد من سقوط -٣
  ...اءلَت عن مبررات هذا القدر من التزويرفي أوساط قبياتية تس" االنزعاج"

                                                
 http://www.kobayat.org/data/books/fouad_salloum/cobiath-arabic/preamble.htm: على الرابط 1
 .لنا" ناحیتھا"التشدید على عبارة  2

http://www.kobayat.org/data/books/fouad_salloum/cobiath-arabic/preamble.htm
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سلوم عن الحل، فقال في التمهيد .  فرك عالء الدين فانوسه، وتفتقت عبقرية د-٤
هنا ال بد أن نقول كلمة في تقييم : "المنشور على صفحات موقع القبيات اإللكتروني

ة هو دراسة األطروح Histoire de l’art الكتاب فنشدد، أوالً، على أن هذا الكتاب
  ".تاريخ الفن"في 

وليس دراسة في التاريخ، فيكون المعول عليه هـو الفـن، فـن البنـاء           : "وأضاف
أمـا  . الديني، فيقيم الكتاب، أساساً، على هذا المستوى وليس على أساس أنه تـاريخ          

التاريخ فجاء في الكتاب كإطار تزييني من خالل مقدمات وتمهيدات ال يعول عليهـا           
إنما هي تحمل تسجيل موقف شخصي عابر، ال يقدم وال يـؤخّر فـي تقيـيم                ألنها  
نحن شخصياً، قد ال نتفق معه في كثير من تلك األفكار، لكن مـا ينـصب                . الكتاب

  "....عليه اهتمامنا فهو األساس، أي تاريخ الفن
موراني من مأزق ارتكـاب     . كيف يخرج شريكه د   ". حربوق"و" شاطر"سلوم  . إن د 

: فانوس عالء الدين بيده، يفركه فيأتيـه بالحـل        .  بعد الفضيحة؟ األمر سهل    التزوير
يعطـيهم  . ويحصنُهم من أي حس نقـدي     . يملي على القراء كيفية تقويم ما يطالعون      

تـاريخ  "موضوع الكتاب دراسـة  . ضد الحس النقدي) anti virus, vaccin" (طعماً"
على هذا المـستوى ولـيس      "قييم الكتاب   ت... ليس دراسة في التاريخ   : "انتبهوا". الفن

  !دعكم من التاريخ. ناقشوا في الفن، وفي تاريخه". على أساس أنه تاريخ
سلوم سهل، لديه آلة سـحرية،  . حشر األب موراني التاريخ مع الفن؟ جواب د"لماذا  

أما التاريخ فجـاء فـي الكتـاب        : "يقول حرفياً . التاريخ للزينة : فانوس عالء الدين  
  ".تسجيل موقف شخصي عابر، ال يقدم وال يؤخر... زيينيكإطار ت
سلوم، وباألصح تناسى أن أكثر من ثلث صـفحات الكتـاب يـدور حـول      . نسي د 
وهو ال يجهل بالطبع أن الموقف الشخصي يمرر بعبـارة، أو بمقطـع، أو              . التاريخ

. تناسـى د  و. بحجم ثلث الكتاب  " زينة"يتخلل الكالم الرصين والمطلوب، وال يكون       
فال يصح مبحث في اآلثـار      . سلوم أن التاريخ هو اإلطار الحاضن للبحث في اآلثار        

وعليه . وفن العمارة الدينية أو العسكرية أو المدنية دون التعمق الرصين في التاريخ           
وعنـدما جـاء    . فالتاريخ هنا ليس للزينة، بل هو لضرورة البحث في فن العمـارة           

سلوم في تشويه وتزوير الوثائق والمراجع بغية       . وأم د التزوير فضيحة في كتابات ت    
تلفيق تاريخ القبيات، وعندما لقيت االنتقادات الجدية بعض الـصدى لـدى بعـض              
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عليكم بكم  ! ما شأن التاريخ؟ ال تهتموا به     : سلوم ليقول . انتفض د ... جمهور القبيات 
إنـه  ! آذانكـم وإن تحدث البعض عن التزوير، فمن واجبكم صم         ! األفواه والسكوت 

أيها العاقون، يـا    : "ولهذا يصيح موبخاً  . يخاف أن يعتاد الشباب على المساءلة والنقد      
تكمـن ذروة القمـع     ...". قدامى الكشافة؟ أتسمعون يا إخوانه في الجمعية الرهبانية       

  .وذروة التضليل في الدفاع عن مزوري التاريخ
. ر التـاريخي الـذي لفقـه د       اإلطـا " تسخيف"سلوم بعملية   . وفي نهاية األمر قام د    

وعلى ذلـك   . وهنا التحق بنا، نحن الذين فضحنا هذا التلفيق لتاريخ القبيات         . موراني
  .يستحق منا الشكر

وبينّا ترهاتـه هـو     . سلوم بالذات . في نقدنا لمؤرخي القبيات تناولنا كتابات د      : ثانيا
 مـن ثالثـي     واعتبرناه مجرد متطفل على التاريخ، شأنه كشأن كـل واحـد          . أيضاً

كيف . ولقد جاء كالمه في التمهيد الذي نعلق عليه مصدقاً لما قلناه          . مؤرخي القبيات 
  .ذلك
بـه وحملَـه شـهادة فـي        " تخصص"سلوم مؤرخ يسخَر من وظيفة العلم الذي        . د

" التمهيـد "سلوم فـي  . لنالحظ تعريف التاريخ كما طرحه د. الدكتوراه، ويسفِّه قيمته 
وألـيس  ...  أي أسـطورة؟   Historia من   Histoireأفليس التاريخ   : "المنشور مؤخراً 

فهل التاريخ أسطورة؟ وهل    !". التاريخ من معدن الحكاية قد تصدق وقد تكون خياالً        
  هو مجرد حكاية؟ 

!) ولو وجد سبيالً إلى لغة أقدم لـسلكه       (سلوم إلى التعريف اللغوي اليوناني      . يعود د 
فيحـتفظ بـه    . معنى األسطورة ) وليس كل معانيها  (فيجد من معانيها    . لكلمة تاريخ 

  .ويعلنه مضمون التاريخ
منهج لتحليل المجتمع وفقـاً     "عندما وضع أطروحته قال في مقدمتها عن التاريخ أنه          

يبـدو أن كالمـه     . ١"كاشفاً القوانين التي حكمت هذا التطـور      ... للتطور التاريخي 
رجية، فال مفعول له فـي بنيتـه   النظري والمنهجي هذا مجرد زينة، مجرد قشرة خا 

  .وإالّ لما انتهى اليوم معرفاً التاريخ بأنه أسطورة وحكاية. الفكرية

                                                
جان شرف، جامعة الروح . ، دراسة في التاریخ االجتماعي، بإشراف د١٩٥٠ -١٨٥٠دریب عكار : فؤاد. سلوم، د 1

 .١، ص ١٩٩٢ كلیة اآلداب، معھد التاریخ،- الكسلیك-القدس
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إن التاريخ عملية بحث محكومة بقواعد منهجيـة باحثـة عـن قـوانين التطـور                
هذا مـا كـان   . الموضوعية، وهي عملية بحث محكومة بهذه القوانين في نفس اآلن      

وعندما نقـول أن    . وما عليك اآلن أن تُعلِّمه لآلخرين     عليك أن تتعلمه في الجامعة،      
التاريخ أسطورة أو حكاية، فمعنى كالمنا أننا ال نبحث عن التاريخ، بـل نخترعـه               

وعنـدما يكـون    . نعمل على شيوعها بين النـاس     " أكذوبة"ونلفقه خرافة، ونتوهمه    
وم أن شـهادته    سل. فهل يعتبر د  . التاريخ أسطورة وحكاية يعني أنه من خارج العلم       

في الدكتوراه هي شهادة في التاريخ العلمي أم هي شـهادة مـضمونها أسـطوري               
؟ طبعاً نحن   "ال علم التاريخ  "أم دكتور في    " علم التاريخ "هل هو دكتور في     . وخرافي

  فهل كالمنا من الظلم والتجني؟. نرجح الجواب الثاني
ي يقول أن التاريخ غير قابـل       فحامل شهادة الدكتوراه في التاريخ هو الذ      . بالطبع ال 

  :أليس هو المستعين لتعريف التاريخ بالشعراء. للتصديق، هو أسطورة وحكاية
  "نظرنا في أخبار الحاضرين فرابنا              فكيف بأخبار الغابرين نصدق؟"

وألن علماء التاريخ والمذاهب التاريخية ال يفيدون في معرفة التاريخ يلجـأ حامـل              
وهنا يلتقي بنا عنـدما وصـفنا كتاباتـه بأنهـا           .  بالتاريخ إلى الشعراء   اللقب العلمي 

  .وعلى هذا يستحق الشكر أيضاً. ترهات ال أكثر
وصفنا أبحاث مؤرخي القبيات بأنها من صنف التالعب بالنصوص، واللعـب           : ثالثا

األخير دليل جديد على هذا التالعب لدرجـة طالـت          " التمهيد"ولنا في   . على الكالم 
  .لنبدأ بعنوان أطروحة األب موراني.  المؤرخين القبياتيين أنفسهمنصوص

العمارة الدينية في القبيات فـي زمـن        : " على الشكل اآلتي   ١٩٨٨جاء العنوان عام    
القبيات فـي زمـن     : "٢٠٠٦، ثم جاء العنوان في الكتاب المنشور عام         ١"الصليبيين
 Cobiath sous les: ي واضـح النص الفرنـس ". التاريخ والعمارة الدينية: الصليبيين

Croisés: Histoire et Architecture religieuses .   ،التاريخ هنا هو تـاريخ القبيـات
مـوراني المـتْقن جيـداً      . ولو أن المقصود هو فقط تاريخ العمارة الدينية لكـان د          

أما العنوان نفسه فأصـبح  . histoire de l’architecture religieuse: للفرنسية قد كتب
                                                

1 L’Architecture religieuse de Cobiath sous les Croisés, Thèse pour un Doctorat en Histoire 
de l’Art. . تاریخ الفنHistoire de l’Art ھنا ھو اسم للفرع العلمي في جامعة  Université Le 

Mirail-Toulouseنوانًا لموضوع األطروحة، ولیس ع. 
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": التمهيـد "سلوم في مشروع الترجمة العربية مختلف جداً، فهو كما جاء في            . مع د 
هنا الموضـوع تـاريخي بامتيـاز، والبعـد     ". القبيات وناحيتها في زمن الصليبيين  "

ولكن التالعب األكبر يكمن في إضافة كلمة واحـدة         . التاريخي يطغى على ما عداه    
وفي هذا محاولة لستر ما قـام       ". ناحيتها"تقلب األمور رأساً على عقب، نقصد كلمة        

موراني عندما جعل القبيات تبتلع تاريخ وآثار الدريب بما فيها أكـروم ووادي       . به د 
فـي  ) فقط(العمارة  "كان األولى به أن يعنْوِن أطروحته       . خالد وبعض عكار العتيقة   
خ القبيـات   ولكن أوهام العظمة والتعظيم في جعل تاري      ". الدريب في زمن الصليبيين   

أسطورة وحكاية ومورد تعبئة طائفية ألبنائها دفعته إلى طمـس اآلخـر            " الصليبي"
سلوم في ترجمته العربية المزيد من التالعب بنص        . فهل يحاول د  . العكاري وتغييبه 

. هذا ما سيكشفه لنا الزمن اآلتـي      . شريكه ورفيق دربه الروحي والفكري والسياسي     
  .حظات السريعةوبانتظاره نكتفي بهذه المال
   واحلركة الكشفيةحول فضل األب موراين

الراهب أو الراهبة ال يحتاج إلى شكر من الناس يطلبه هو أو يطلب له، فأجره عند                
وال يستطيع حبها أكثـر مـن    . ال لم يخدم أحد القبيات أكثر من أهلها       . ربه ألنه نذر  

ي النـاس، ال منـة      وحب البلدة واألرض والوطن فطرة ف     . محبة أهلها وال بقدرهم   
. وال يحب أحد أرضاً اكثر من شاغليها وخصوصاً أكثر مـن فالحيهـا            . ألحد فيها 

والذي ال يحب موطنه ومسقط رأسه وشعبه ال يحق له التباهي بحـب أرض غيـره    
  .وشعبها

فقيمتهم ال في خلقهم    ) ونخص هنا المؤسسين والقدامى   (أما الكشافة والحركة الكشفية     
العصبيات األخرى في المجتمع، نستنفرها ونُعنِّفُها لمنع النقـد،         عصبية تُضاف إلى    

 éducationبل كل القيمـة فـي التربيـة المدنيـة     . وللتستر على المغالط وتبريرها

civique              التي تخلق منهم مواطنين واعين ومدركين ونقديين يـساهمون فـي رفـع 
 وهنا تكمن المسؤولية    .مستوى العالقات االجتماعية خصوصاً في قضايا الشأن العام       

وعلى ضـوء   . في التعاطي مع الشأن البلدي انتخاباً وممارسة في مواقع المسؤولية         
فإن أحـسنوا   . هذه الممارسة يحاكم المؤسسون والقدامى والجدد في الحركة الكشفية        

وإن تسكعوا على أبواب الزعامات التقليديـة وأربـاب المناصـب    . كانوا مشكورين 
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لمغانم وتحولوا إلى مفاتيح انتخابية لهـم، فمعنـاه أنهـم أفـسدوا             والمال وتوزيع ا  
ولو تأجلت إلى   (وها هي االنتخابات البلدية على األبواب       . واستحقوا كل اللوم والنقد   

فلنترقب الممارسة، ففيها معيار حاسم للتربية المدنية التي تلقاها الكشافة علـى     ) حين
  .أيدي المؤسسين والقدامى

أين هي العمارة الدينية الـصليبية التـي        : موراني. سم قراء مؤلّف د    بر سؤال أخير 
  اكتشفها لنا األب المحترم في القبيات؟
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