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  الفصل األول

  في من استوطن عكار والقبیات من الشعوب واألقوام عبر التاریخ

  

الشعب العكاري، بما فیھ سكان القبیات، ھو لیس ھناك من شك بأن   
مزیج متراكب فوق بعضھ البعض، لشتى الشعوب واألقوام التي اعتمرت 

ولیس من السھل تحدید موقع وكیفیة استمرار كل من . المنطقة منذ أقدم األزمنة
ھذه الشعوب واألقوام، أو معرفة أرومة السكان الحالیین لھذه البلدة العكاریة أو 

  .رًا لضرورات وواقع االمتزاج التاریخي واالنصھار االثنيتلك، نظ
ھذا فضًال عن صعوبة تحدید ھویة ھذه الشعوب في مواقع سكنھا 
التاریخي العكاري، ألن األمر یستلزم بحثًا موسعًا ومسحًا أثریًا شامًال ما تزال 

عت فالكثیر من األقوام والشعوب بادت وضا. منطقة عكار بعیدة جدًا عن متناولھ
كما . في مطاوي التاریخ وتراكم الجغرافیا والجیولوجیا العكاریة عبر التاریخ

دثرت معالمھا المادیة، وما بقي منھا ما یزال دفینًا، والظاھر منھ مجھول الھویة 
  .في معظمھ

وإذا كانت المعرفة الدقیقة والصارمة صعبة فإنھ یمكننا االستدالل   
انطالقًا من األبحاث ) والقبیات(ستوطنت عكار تقریبیًا إلى طبیعة الشعوب التي ا

فال بد من أن . التاریخیة واالنتروبولوجیة واألثریة التي شملت لبنان وسوریة
-، ما حكم الساحل اللبناني)١(یحكم عكار، بحكم موقعھا الجغرافي والستراتیجي

  ).بًاالبقاع وامتداده شماًال جنو( السوري أیضًا - السوري، وكذلك الداخل اللبنان
  

كما أن ھناك سلسلة من األبحاث التاریخیة واألثریة والجغرافیة التي 
) سنشیر إلیھا في مواقعھا(اختصت بھا منطقة عكار أو بعض مواقعھا الممیزة 

                                                
 عندما اعتبر السھل RENANونكتفي ھنا بذكر ما قالھ رینان . وقعسبقت اإلشارة إلى أھمیة ھذا الم  -  1

من المناطق القلیلة التي میزتھا الطبیعة )  رأس شمرا حتى طرابلس–الممتد من عمریت (العكاري 
ورأى أن عوامل ... بأرض صالحة للزراعة تخترقھا كثرة من المجاري المائیة، أھمھا النھر الكبیر

مع ) البقیعة( حسنات موقع المنطقة كحلقة وصل عبر وادي النھر الكبیر الخصوبة ھذه، مضافة إلى
، تفسر انتشار المدن الھامة في ھذه المنطقة، منذ أقدم األزمنة، حیث نجد مع كل )البقاع(سوریة الداخلیة 

 ,E.RENAN: Mission de Phénicie, Imprimerie Impériale: راجع. خطوة آثارھا وبقایاھا
Paris, 1864, Edition avec introduction de Sami KARKABI,Terre du Liban, 

Beyrouth, 1er Octobre 1997, p.115.  
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تمكننا من إلقاء الضوء على ھذه المسألة، وتسمح لنا بتعیین دقیق لحد كبیر 
 ما احتفظت بھ المنطقة أضف إلى ذلك. للشعوب التي عمرت مناطقنا العكاریة

من أسماء تعود بقدمھا إلى قدم األزمنة، بحیث استمر السكان الحالیون یطلقون 
وبالتالي یمكننا . )٢(على مواقع منطقتھم نفس األسماء التي عرفت بھا منذ القدم

انطالقًا من ھذه األسماء االستدالل على االرث التاریخي وتعیین الشعوب التي 
  .فجر التاریخعمرت البالد منذ 

  عكار ومراحل ما قبل التاریخ
 ومراحل Préhistoireیقسم تاریخ البشریة إلى مراحل ما قبل التاریخ . أوًال

، .م. سنة ق٥٠٠٠وتم تعیین الحد الفاصل بین ما قبل التاریخ والتاریخ بحوالي . التاریخ
. )٣( األساسیةحین تم اختراع الكتابة، وصار بالتالي ممكنًا تدوین بعض وقائع الشعوب

تغطي عبارة ما قبل التاریخ الزمن الممتد من ظھور أصول االنسان، أو أسالفھ، حتى 
 سنة وفي أوروبا ١٠٠٠٠التي بدأت في الشرق األدنى منذ حوالي " الثورات النیولیتیة"

وقد شبھ فیلیب حتي عصر التاریخ من حیث مدتھ . )٤(.م. سنة ق٦٠٠٠منذ حوالي 
 عصور ما قبل التاریخ بأن عصر التاریخ یعادل القسم المرئي من القصیرة قیاسًا على

  .)٥(جبل الجلید المغمور بالمیاه
ویعود العلماء في عصر ما قبل التاریخ إلى عشرات مالیین السنین، 

، وكان آخرھا )٧(Primates، یوم ظھر ما یسمیھ العلماء )٦( ملیون سنة٦٠حوالي 
معروف باسم كینیابیتیكوس منذ حوالي عشرین ملیون سنة، وھو ال

Kenyapithecusقبل ظھور البشریات )٨(، الذي یشكل الجد المشترك 
Hominidés)ومنذ حوالي ملیوني سنة سجل العلماء ظھور أول أسالف . )٩

وتتالت في القرن العشرین االكتشافات العلمیة االنتروبولوجیة مسجلة . االنسان
 االنسان Homo-habilusري من مراحل متقدمة في تطور تكوین الجنس البش

                                                
قانون عام في "یشیر رینان إلى ھذه الظاھرة مسجًال احتفاظ األماكن بأسمائھا األصلیة، ویعتبر ذلك بمثابة   - 2

  .٢١، ص ٢المرجع السابق، حاشسة ". كل فینیقیا
 ,MOURRE, Michel: Dictionnaire Encyclopédique d Histoire, T.4, Bordas: راجع  -  3

Paris, 1997, p.4484..  
، وذلك .م.في أوائل األلف الثالث ق) أي في سوریة(قد بزغ فجر التاریخ في ھذه البالد : "یرى فیلیب حتي   

ن ومصر وانتشاره من ھذین على أثر اختراع الكتابة في مھدي الحضارة المجاورین في جنوبي بالد الرافدی
  .٧، ص١، مرجع سابق، ج...تاریخ سوریة ولبنان: حتي: ؛ راجع"المركزین

4 -  MOURRE٤٤٨١، ص ٤ ، مرجع سابق، ج.  
  .٧، ص١، مرجع سابق، ج...تاریخ سوریة ولبنان: حتي  - 5
6 -  MOURRE٤٤٨٢، ص٤ ، مرجع سابق، ج.  
  .    دیةأوائل الثدییات التي منھا البشریة والقر  - 7
8 -  MOURRE٤٤٨٢، ص٤ ، مرجع سابق، ج.  

  .Homoاألصل الذي منھ خرج االنسان   -  9
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 Homo-sapiens االنسان المنتصب على قدمیھ إلى Homo-erectusالمؤھل إلى 
  . االنسان الصانعHomo-faberاالنسان العاقل و 

ال یعني ذلك أن ھناك ساللة واحدة تدرجت صعدًا، في بقعة معینة من 
رة لقیاس عمر بل ھناك اكتشافات قررت، باالستناد إلى تقنیات متطو. العالم

، أن ھناك ...المطمورات والمتحجرات وأحجام العظام، وتمفصل الھیكل العظمي
، )على الیدین والرجلین(انماط من االنسان، تطور حجم جمجمتھ، وطریقة تنقلھ 

وكیفیة المشي والوقوف، وصوًال إلى تحریر الیدین، والقدرة على استعمالھما 
 اعتماد تلك االكتشافات على دراسة ما ھذا فضًال عن. لغیر ضرورة االنتقال

خلفھ البشر القدماء من بقایا األدوات التي صنعوھا واآلثار التي خلفوھا في 
ویقسم العلماء . أماكن تواجدھم، وذلك عبر مراحل طویلة من التطور التاریخي

عصور ما قبل التاریخ إلى ) من مؤرخین وانتروبولوجیین وآثاریین(المعنیون 
، وعھد النیولیت )١٠(Paléolithiqueعھود البالیولیت : یینقسمین أساس
Néolithique)وتفصل بینھما مراحل انتقالیة ھي مرحلة المیزولیت )١١ ،

Mésolithique )١٢(. 
یرى البعض أنھ یستحیل كتابة تاریخ عكار في عصور ما قبل . ثانیًا

. )١٣(المنطقةفي " بانعدام الحفریات األثریة"التاریخ لغیاب مصادر المعلومات، 
                                                

 ، LUBBOCK، العالم جون لوبوك ١٨٦٥ ، أطلق علیھ ھذه التسمیة، في العام Paléolithiqueعصر البالیولیت   - 10
 وھو العصر الذي فیھ تم .حجر = Lithique (lithos)قدیم،  = Paléo: ویقصد بھا العصر الحجري القدیم

ویقسم إلى . یمثل ھذا العصر أطول مرحلة في تاریخ البشریة. استخدام الحجر المشطوب في صناعة أدوات االنسان
، واألوسط .)م.سنة ق١٠٠٠٠٠الذي استمر حتى حوالي (الطور األدنى : ثالثة أدوار تبعًا لطبیعة األدوات الحجریة

؛ .)م.سنة ق١٠٠٠٠استمر حتى حوالي (، واألعلى .)م. سنة ق٤٠٠٠٠ي  إلى حوال١٠٠٠٠٠استمر من حوالي (
  .٤١١٨ و٤١١٧، ص٤ ، مرجع سابق، جMOURRE: راجع

 حجر، ویقصد بھا العصر lithosو ) جدید (neos والعبارة مشتقة من الیونانیة Néolithiqueعصر النیولیت   -  11
وأھم سمة لھذا . ١٨٦٥عالم جون لوبوك، في العام وقد صاغ ھذه العبارة ال. الحجري الجدید، ویسمى المصقول

تقوم حیاتھ (العصر ھو أن االنسان لم یطور أدواتھ الحجریة فحسب، بل تحول جذریًا، تقریبًا، من مجرد مستھلك 
الثورات "وفي ھذا یكمن ما یسمى ب. إلى منتج یمارس الزراعة وتربیة الحیوان) على الصید وجمع الطعام

  .٣٨٦٥ حتى ص ٣٨٦٢، من ص ٤ ، مرجع سابق، جMOURRE: ع؛ راجـ"النیولیتیة
 ھي التي استمر فیھا استخدام الحجر المشطوب، ولكنھا تمیزت ببدایات العمل Mésolithiqueمرحلة المیزولیت   -  12

ى الزراعي وتربیة الحیوان، ولھذا فإنھا تعتبر مرحلة انتقالیة ھیأت الشروط لإلنتقال من العصر الحجري القدیم إل
جعل عفیف . ٤١١٩، ص ٤، وج٣٦١٠، ص ٣ ، مرجع سابق، جMourre: راجع. العصر الحجري الحدیث

ھو الحد الفاصل بین ... الدور المیزولیتي: "بطرس مرھج ھذه المرحلة االنتقالیة في نھایة العصور القدیمة، بقولھ
حتي، تاریخ :  ما قبل التاریخراجع حول مراحل. ١٤، ص ١؛ مرجع سابق، ج"العصور القدیمة والعصور الحدیثة

  .، مرجع سابق، الفصل األول والثاني...سوریة ولبنان
بالنسبة لألعصر الحجریة فان المعلومات عن : "، مرجع سابق...تاریخ عكار: محمد خالد. الزعبي، د  -  13

فریات قد ال تكون الح). ٣٢ص " (تاریخ منطقة عكار خاللھا معدومة النعدام الحفریات األثریة فیھا
الزعبي لم یأخذ . ویبدو أن د. األثریة في عكار على درجة من الغزارة والشمول، ولكنھا لیست معدومة

) الھرمل(بعین االعتبار الحفریات والدراسات التي أجریت في عكار وحولھا، وفي طرابلس والبقاع 
راسات التي تمت في عكار كما أنھ لم یتعرف، على ما یبدو، على الد. وسوریة، وما لھا من قیمة داللیة

 .بالذات والتي سنذكرھا في سیاق بحثنا
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فإن عكار جزء عضوي من منطقة . بید أن األمر لیس تمامًا على ھذه الصورة
أثبتت األبحاث األثریة فیھا وجود إنسان ما قبل التاریخ في العدید من مواقعھا 

وفي ھذا . وإن تكن ھذه المواقع لیست عكاریة مباشرة، فإنھا على مقربة منھا
فریات األثریة التي حصلت في الثالثین أخذت الح: "فیلیب حتي.الصدد یقول د

سنة األخیرة في البوادي المجھولة في شمالي سوریة وشرقھا وفي كھوف لبنان 
وقد أثبتت ھذه . تطلعنا على أسرار الحضارات القدیمة المنسیة... وتالل فلسطین

كانت ... الحفریات دون شك أن ھذه المنطقة التي أھملھا األثریون مدة طویلة
ویضیف حتي معددًا . )١٤("مًا في أقدم العصور مما كنا نظن حتى االنأكثر تقد
ومن الكھوف التي وجدت فیھا أدوات من العصر الحجري القدیم : "المواقع

وفي رأس الشمرة ... ودرسھا العلماء في لبنان وفلسطین كھوف عدلون والكرمل
منطقة : "تيوفي أواسط العصر الحجري القدیم یعدد ح. )١٥("أو أوغاریت القدیمة

وفي الدور األخیر من العصر . )١٦("ونھر ابراھیم) قرب البترون(نھر الجوز 
وكسار ...  مكتشفات كھوف أنطلیاس ونھر الكلب: "الحجري القدیم یذكر المؤلف

  .)١٧(..."عقیل قرب انطلیاس
أن وجود االنسان في لبنان یعود إلى حوالي ملیون : "أما حارث بستاني فیرى

 الرحال قد عاش بدون homo-faberالصانع - روف الیوم أن االنسانومن المع. سنة
انقطاع، على سفوح الجبال، وفي المغاور، وعلى ضفاف األنھر والشواطىء، حتى 

، جدنا المباشر، والذي یمثلھ، في ھذه المنطقة من homo-sapiensالعاقل -ظھور االنسان
ثمة . أكثر من أربعین ألف سنةاألوسط، انسان أنطلیاس الذي تعود بقایاه إلى -الشرق

: أدوات من جمیع عھود ما قبل التاریخ تم العثور علیھا في مواقع متفرقة على كل أرضنا
عدلون، نھر ابراھیم، نھر الجوز، أبو حلقة، العقیبة، نھر بیروت، رأس بیروت، كسار 

  .)١٨("عقیل، الزھراني، حراجل، على مرتفعات جبال لبنان، جعیتا، وأخیرًا جبیل
وإذا انتقلنا إلى المقلب الجنوبي والجنوبي الشرقي من عكار، حیث تم 
القیام في البقاع الشمالي، ال سیما قرب الھرمل ورأس بعلبك، بحفریات أثریة 

                                                                                                               
  

 إلى أھمیة سوریة LEBEAUیشیر ریشار لوبو . ٧، مرجع سابق، ص ...تاریخ سوریة ولبنان: حتي  -  14
 ,LEBEAU: في بالدنا؛ راجع" الثورة النیولیتیة"واألردن في العصور الحجریة ویشدد على بدء 

Richard: Syrie, Jordanie, Guides Arthaud, Paris, 1999, p. 26 et 27 et 28.  
  .٩حتي، المرجع السابق، ص   - 15

  .١٢المرجع السابق، ص   -  16
یذكر حتي في مؤلفھ جملة من المراجع التي اھتمت بھذا األمر ونشرت . ١٣-١٢المرجع السابق، ص   -  17

  .".م.سنة ق٣٠٠٠٠ لوادي انطلیاس منذ االنسان بصورة متواصلة"أبحاثًا قیمة، یشیر أحدھا إلى سكن 
18 -  BOUSTANY, Hareth: Liban, Guides Arthaud, Paris, 1998, p. 19. .  إن الكثیر من

؛ "سواحل طرابلس"المناطق التي ذكرھا حارث بستاني ذكرھا أیضًا األمیر موریس شھاب، ومنھا 
  .١٤، ص ١عفیف بطرس مرھج، مرجع سابق، ج: راجع
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ھادفة لدراسة مراحل ما قبل التاریخ، لوجدنا أن ھذه األعمال قد أثبتت وجود 
 القدیم والمتوسط، آثار وعناصر حضاریة تعود إلى مراحل العصر النیولیتي

وعلیھ فإننا . (Néolithique des pasteurs)وإلى ما یسمى عصر الرعاة النیولیتي 
نمیل إلى اعتبار عكار منطقة خاضعة بالضرورة لما ھو خاضع لھ كل الواقع 
. اللبناني والسوري من حیث وجود االنسان معتمرًا لھذه المنطقة من اقدم العھود

ثمة حفریتان قدمتا : "نا إلیھا تنتھي بالخالصة التالیةإن ھذه األبحاث التي أشر
تكشف وجود صالة مع العصر النیولیتي كما ھو معروف على ... قطعًا ممیزة

وھذا ما یعزز وحدة ما قبل التاریخ اللبناني، . الساحل اللبناني، وخاصة في جبیل
ین المواقع وربما سنتوصل قریبًا إلى معرفة العالقات التي یجب أن تكون قائمة ب

وھذا یبین أن البقاع یشكال عنصرًا ھامًا . السوریة ومواقع الساحل المتوسطي
 .)١٩("لحل مسالة اعتمار الشرق األوسط في العصور النیولیتیة

  السامیون   

ماذا حل بانسان ماقبل التاریخ، ھذا االنسان الذي بنى أولى مدامیك 
یؤدي إلیھ ذلك من حیاة الحضارة باعتماد الزراعة وتربیة الحیوان، وما 

االستقرار وبناء التجمعات السكنیة؟ كان ھذا االنسان ینتمي إلى شعب الشرق 
- األوسط، أو حوض البحر البیض المتوسط، ال سیما في مناطقھ االفریقیة

الغربیة فإذا بھ یندثر وتغیب أخباره، بعد زوال حضوره، -الشرقیة   واآلسیویة
یرى انیس . ر الدواثر التي ذكرنا بعضھاوال یعود لوجوده من ذكر في غی

ھذا اللبناني األول الذي لم یكن یختلف عرقًا : "فریحة، في مقدمة معجمھ، أن
وحضارة عن عرق حوض البحر األبیض المتوسط تالشى في العرق السامي 

أم ھل أن الطوفان الذي . )٢٠("الذي طغى على البالد من شمالي الجزیرة العربیة
أنزل بھذا الشعب المتوسطي كارثة . م.ل األلف الثالث قضرب المنطقة قبی

  .)٢١(ماحقة، كما حصل للسومرین الذي توقفت انطالقة مدنھم؟
                                                

19 -  BESANSON (Jacques) et HOURS (Francis): Quelques sites préhistoriques 
nouveaux dans la Béqaa, Mélanges de l Université Saint-Joseph, Tome XLIV, 

1968, p.84.  
  .١٣، مرجع سابق، المقدمة، ص ...معجم: فریحة، أنیس  - 20
21 -  PALANQUE, J-R; Les Impérialismes antiques,. . . , op. cit. p.8. . ومن الجدیر بالذكر

أن بالد ما بین النھرین شھدت في العھود القدیمة حاالت من الطوفان، أھمھا ذلك الذي حصل حوالي 
وفي األلف . ویعتقد البعض أن ھذا الطوفان یتوافق مع ما ھو وارد في التوراة. األلف الرابع قیل المیالد

ث قررت اآللھة في ھذه الروایة إفناء االنسانیة بالطوفان، الثالث ذكر للطوفان في ملحمة جلجامش، حی
 ، Ziusudraوفي النصوص السومریة یقابل نوح اإللھ زیوسودرا .  دور نوحEaوفي ذلك یلعب إیا 

-وا- ، وفي الحثیة ناAtramhasis ، وفي البابلیة أترامازیس Utnapishtinوفي األشوریة أوتنابیشتین 
 O NEILL, Amanda: Les:  ، وفي ھذا قرابة مع اسم نوح؛ راجعNa-ah-mu-li-elایل -لي-مو

Temps Bibliques, Editions Soline,France, 1993, p.22. 
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یمیل معظم المؤرخین إلى اعتبار صراع البدو اآلتین من الصحراء، 
السیما الجزیرة العربیة، ضد السكان الحضر، أھل المدن واألمصار ھو الذي 

النـزاع القدیم : "وفي ھذا یقول فیلیب حتي. ق المتوسطيأدى إلى اندثار ھذا العر
بین األرض المزروعة والبادیة ھو حقیقة أساسیة في جغرافیة ھذه المنطقة 

وھذا النـزاع لھ ما یقابلھ في النـزاع القدیم أیضًا بین البدو )... سوریة الطبیعیة(
ستقرین الذین یملكون الرحل الذین ال یملكون شیئًا في البادیة وبین المزارعین الم

كان تاریخ الشرق : "ویقول في مكان آخر. )٢٢("أشیاء في السھول الخصبة
األدنى بكاملھ مشھد حركة كبرى تنطوي على تلك الغزوات والھجمات المتكررة 
التي یقوم بھا البدو الطامعون في حیاة الرخاء التي تمتع بھا السكان الحضر في 

 عند MASPEROه الظاھرة أشار ماسبیرو وإلى ھذ. )٢٣("األراضي المجاورة
قبائل الصحراء العربیة، العمالقة وغیرھم، الذین أطلق علیھم "كالمھ عن 

، المتنقلون ما بین خلیج )أھل السلب والنھب (Shasouالمصریون اسم شاسو 
السویس وضفاف الفرات، على تخوم األراضي الزراعیة، والذین ال یكفون عن 

وكانوا مرھوبي الجانب في سھول الجنوب والشمال، . انھاك الحضر في سوریة
وفینیقیا عرضة لغزواتھم، كما كان السائح ) البقاع(كما كانت سوریة المجوفة 

  .)٢٤("یصادفھم في مضائق لبنان، وعلى طریق دمشق
إن حركة الصراع ھذه بین البداوة والحضارة، كانت عبارة عن سلسلة ھجرات 

تي احتمالھ األفضل  في شبھ الجزیرة یرى ح" موطن أصلي"انطلقت من 
وعرفت الشعوب التي قامت بموجات الھجرة من الصحراء إلى . )٢٥(العربیة

والسامییون، حسب الروایة . سوریة الطبیعة باسم الشعوب السامیة أو السامیین
ولما كان نوح ابن خمس : "التوراتیة، ھم المتحدرون من سام االبن االكبر لنوح

: أما بنو سام، فھم حسب الروایة التوراتیة. )٢٦(" وحام ویافثمئة سنة ولد سام
ولقد استوطن عیالم جنوبي بالد . )٢٧(عیالم وأشور وأرفـكشاد ولـود وأرام

العجم، وأشور منھ االشوریون، وأرفكشاد أقام في بالد ما بین النھرین، وإلى لود 
وفي . النھرینینتسب اللودیون في بر األناضول، وآلرام في سھل آرام ما بین 

ود وآرام ـشاد ولـكـعیالم وأشور وأرف: و سامـنـب: "روایة توراتیة أخرى
                                                                                                               

  
  .٤٧، ص ١، مرجع سابق، ج...تاریخ سوریة ولبنان: حتي  - 22
  . من المقدمة١٣، مرجع سابق، ص ...فریحة، معجم: ؛ راجع أیضًا٦٦المرجع السابق، ص   - 23
24 -  MASPERO: Histoire Ancienne. . .,op. cit. p.222-223.  
  .٦٧، ص ١، مرجع سابق، ج...تاریخ سوریة ولبنان: حتي  - 25
  ...١: ١٠؛ ١٩ و ١٨: ٩؛ ١٣: ٧؛ ١٠: ٦؛ ٣٢: ٥/ سفر التكوین  - 26
 .٢٣-٢٢: ١٠/ سفر التكوین  - 27
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وتبعًا للروایة التوراتیة لیس الكنعانیون . )٢٨("وعوص وحول وجاثر وماشك
  .)٢٩("كوش ومصرائیم وفوط وكنعان: وبنو حام: "سامیین بل ھم حامیون

ن تكلموا أو یتكلمون بید أن تسمیة السامیین ھي تسمیة لغویة تشمل الذی  
اللغات السامیة كما ُیعرف بھا األخصائیون، ھي المجموعة "و. )٣٠(لغة سامیة
 السریانیة، – الفینیقیة، واآلرامیة – البابلیة، والكنعانیة –األشوریة : التي تضم

ویالحظ حتي نواحي التشابھ في ھذه اللغات، . )٣١("والعبریة والعربیة والحبشیة
ل الثالثي كمصدر أساسي، وزمَني الفعل الماضي خاصة في صیغة الفع

والمضارع، وطریقة التصریف، فضًال عن تشابھ الكلمات األساسیة كالضمائر 
ھذه القرابة اللغویة بین : "ویضیف حتي. )٣٢(..."وأسماء القرابة واألعداد

الشعوب التي تتكلم اللغات السامیة ھي أھم رابطة تبرر ضمھم تحت اسم واحد 
فإذا ما قارنا مؤسساتھم االجتماعیة وعقائدھم . ست الرابطة الوحیدةولكنھا لی

. الدینیة وصفاتھم النفسیة وأوصافھم الطبیعیة اتضحت لنا نواحي ھامة للتشابھ
وعندئذ ال بد من االستنتاج بأن بعض أسالف الذین تكلموا البابلیة واألشوریة 

والحبشیة كانوا غالبًا یشكلون واألموریة والكنعانیة والعبریة واآلرامیة والعربیة 
جماعة واحدة قبل أن تحصل بینھم ھذه االختالفات وأن ھذه الجماعة كانت تتكلم 

أما ھذا الموقع فھو یعینھ بوصفھ شبھ . )٣٣("اللغة نفسھا وتعیش فـي الـمكان نفسھ
ویوضح أن أھل الجزیرة العربیة ال یعني أنھم جمیعھم من . الجزیرة العربیة

یستخدم ھنا عبارتین باالنكلیزیة لیمیز بین من سكن شبھ الجزیرة وھو . العرب
 ومن یتكلم العربیة وإن یكن من غیر قومیة العرب، Arabiansالعربیة فھو من 

  .)٣٤(Arabsوھو من 
   الكنعانیون –األموریون   

یبدو أن األموریین والكنعانیین من أرومة واحدة أو أصل واحد، لعلھ   
أن الموجة التي أتت بالشعب األموري من الصحراء "ذلك . األصل الكنعاني

                                                
سام وأرفكشاد وشالح وعابر وفالج : من سام إلى ابراھیم: "وفي ھذا السفر. ١٧: ١/ سفر األخبار األول  - 28

بنو : ورعو وسروج وتارح وأبرام وھو ابراھیم، وابنا ابراھیم إسحق واسماعیل وھذه ساللتھم
  ).٣١ حتى اآلیة ٢٤من اآلیة " (وتیما ویطور... اسماعیل

  .١٨: ٩/ ، تكوین"حام ھو أبو كنعان"و. ٦: ١٠/ ؛ وكذلك تكوین٨: ١المرجع السابق،   - 29
  .٦٦، ص ١، مرجع سابق، ج...تاریخ سوریة ولبنان: يحت  - 30
موسوعة المجتمعات الدینیة في الشرق األوسط، المجلد األول، دار نوبیلیس، بیروت، : مفرج، طوني  - 31

  .٢٢، ص ١٩٩٥
  .٦٦، ص ١، مرجع سابق، ج...تاریخ سوریة ولبنان: حتي  - 32
  . ٦٧-٦٦المرجع السابق، ص   - 33
 .٦٧، ص ١حاشیة رقمالمرجع السابق،   - 34
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. )٣٥("العربیة إلى الھالل الخصیب ھي الموجة ذاتھا التي أتت بالشعب الكنعاني
ویرى ماسبیرو أن الكنعانیین، الذین ُعرفوا الحقًا باسم الفینیقیین، اعتمروا الساحل 

واألموریون ھم . )٣٦(وریینباألم) البقاع والشمال(اللبناني، بینما ُعرف كنعانیو الداخل 
وفي ھذا . )٣٧("أول شعب سامي ھام بحث عن موطن لھ في البالد السوریة وأقام فیھا"

نرجح أنھ دخل لبنان قبائل بدویة مع ماشیتھا وقطعانھا عن طریق سھل : "یقول حتي
ولم یكن ھذا الشعب ُیسمي نفسھ باالسم الذي ُأطلق علیھ، بل . )٣٨("البقاع وشمالي سوریة

 السومریین ھم الذین سموھم ھكذا، ولفظة األموریین غیر سامیة، وھي تعني سكان إن
  .)٣٩(البالد الواقعة إلى الغرب

، فمما الشك فیھ )٤٠(وإذا كان حتي یرى أن األموریین طبعوا لبنان كلھ بطابعھم  
وفي (ففي شمالي لبنان قریة ُتعرف باسم عمریت . "أنھم طبعوا عكار بطابعھم لفترة طویلة

ھذا بینما . )٤١( )"Marathusوفي التاریخ الكالسیكي ماراتوس " عمرط"النقوش المصریة 
وفي مرحلة . )٤٢()جنوبي حمص(یرى ماسبیرو أن األموریین أسسوا إمارة قاعدتھا قادس 

انحصرت الدولة، : "الحقة من تاریخ األموریین كانت عكار في صلب اإلمارات األموریة
ة الوسطى وكانت تشمل في ذروتھا حسب ما تخبرنا إیاه أو الدول األموریة في سوری

 قسمًا كبیرًا من شمالي لبنان وساحلھ وسوریة – وھي أھم مصادرنا –رسائل تل العمارنة 
 وكـلـد مـخ أحـى مسرح التاریـویظھر عل. ي ومنطقة دمشقـة ولبنان الشرقـوفـجـمـال

                                                
تاریخ لبنان منذ أقدم العصور التاریخیة إلى عصرنا الحاضر، دار الثقافة، بیروت، مقدمة الطبعة : حتي  -  35

 من المقدمة؛ وكذلك طوني ١٤، مرجع سابق، ص ...معجم: ؛ فریحة٨١ص .) ت.ب(، ١٩٧٢الثانیة، 
  .٢٨مفرج، مرجع سابق، ص 

36  -  MASPERO : ؛ وكذلك حتي٢٢٥ حتى ص ٢١٦ل الخامس، ال سیما من ص مرجع سابق، الفص :
  .٨٢-٨١، مرجع سابق، ص ...تاریخ لبنان

  .٧٠، مرجع سابق، ص ...تاریخ سوریة ولبنان: حتي  - 37
  .٨١، مرجع سابق، ص ...تاریخ لبنان: حتي  - 38
، ...تاریخ لبنان: ي، حت"أطلقھا علیھم جیرانھم إلى الشرق، أي السومریون" أموریون"وھذه التسمیة "  - 39

الشعب الذي : "٧٠، مرجع سابق، ص ...، وكذلك في تاریخ سوریة ولبنان٨١المرجع السابـق، ص 
فكلمة . سّماه جیرانھ السومریون في الشرق باألموریین وال ندري االسم الذي كان یطلقھ على نفسھ

عبرانیة، ولكنھا تجعل " األموري"وقد تكون لفظة ". الغربیین"إذًا غیر سامیة وتعني " أموریین"
؛ وكذلك ١٧ و١٦ و١٥: ١٠/ تكوین: راجع. األموریین كالكنعانیین غیر سامیین، وھم من ساللة كنعان

  .١٤: ١/ األخبار األول
التي تظھر في اسم لبنان " ان"أو " ون"قد تكون الالحقة : "٨١، مرجع سابق، ص ...تاریخ لبنان: حتي  - 40

  .ةوصیدون وعسقالن الحقة أموری
وُیقال أن : "، یقول حتي٧٠، مرجع سابق، ص...تاریخ سوریة ولبنان"وفي . ٨١المرجع السابق، ص   -  41

وفي اسم عمریت الحدیثة الواقعة على . أموریة في نھایة أسمائھا" عسقالن"و" صیدون"و" لبنان"اسم 
  ".الساحل الفینیقي الشمالي ما یخلد اسم األموریین

42  -  MASPERO : إمارة " ماري"یذكر حتي استنادًا إلى نتائج الحفریات في . ٢٢٢بق، ص مرجع سا
، مرجع ...، تاریخ سوریة ولبنان"قطنة، وھي الیوم المشرفة شمال شرقي حمص"لألموریین، مركزھا 

 .٧٤-٧٣سابق، ص 
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عبد عشرتا عند كتابة كان ... ھذه الدول وھو عبد عشرتا التابع لمصر برسالة
  .)٤٣(..." الفینیقیة التي كان قد فتحھاIrkatإرقة ) عرقة(ھذه الرسالة في بلدة 

 نفس التأثیر، لجھة )٤٤()األموریین(بید أنھ لم یكن لكنعانیي الداخل   
لقد ترك الفینیقیون ). الفینیقیون(أصالتھ ودیمومتھ، الذي تركھ كنعانیو الساحل 

اللبنانیة (ة في مواقع عدیدة من لبنان وعكار بصمات ساطعة ما تزال حی
: جاء في سفر التكوین. عرقة: ، وإلیھم تنتسب تسمیة عكار سابقًا)والسوریة

وكنعان ولد صیدون بكره وحثا والیبوسي واألموري والجرجاشي والحوي "
  .)٤٥("والعرقي والسیني واألروادي والصماري والحماتي

 ومنھا الفینیقیة –ى القبائل الكنعانیة من الواضح أن ھذه األسماء تشیر إل
 فینیقیون سكنوا –وثمة إجماع على أن العرقیین كنعانیون .  وأماكن استیطانھا–

" سین"وإلى الشمال من مجال عرقة كانت مدینة . )٤٦(عرقة وجوارھا وعمروھا
  .)٤٧(ومنطقتھا
وإن . ال تذكر الروایات والمعلومات عن الزمن الفینیقي شیئًا عن القبیات  

بید أن حسان . كان من الضروري أن تكون القبیات جزءًا من المجال الفینیقي
سركیس استنتج وجود مدینة فینیقیة في عكار، ھي في منطقة على الحدود 

واعتبر أن ھذه المدینة . الشمالیة للقبیات، وھي معروفة الیوم باسم بلدة منجز
نت منھا المحالفة المعروفة بین  األحیاء الثالثة التي تكو–شكلت واحدة من المدن 
  . )٤٨(أرواد وصیدا وصور

                                                
  .٧٦-٧٥المرجع السابق، ص : حتي  - 43

 – الذي كان یسمیھ األغریق الشعب الفینیقي –ي لیس ھنالك من فروق عرقیة أساسیة بین الشعب الكنعان"  -  44
غیر أنھ على مر الزمن وبحكم الجوار اكتسب الشعب األموري مزایا جسدیة من . وبین األموریین

السومریین والحوریین بینما اكتسب الشعب الفینیقي مزایا الشعوب المتوسطیة التي كانت تتوطن لبنان 
تؤكد ھذه المسألة النصوص التوراتیة . ٨١، مرجع سابق، ص ...تاریخ لبنان: ، حتي"قبل مجیئھم إلیھ

  .ولكنھا تجعل الكنعانیین واألموریین حامیین ال سامیین
وكنعان ولد صیدون بكره، وحثًا والیبوسیین : "وفي روایة أخرى مشابھة. ١٧ و١٦ و١٥: ١٠/ تكوین  -  45

، األخبار "وادیین والصماریین والحماتیینواألموریین والجرجاشیین والحویین والعرقیین والسینیین والر
  .١٦ و١٥ و١٤ و١٣: ١/ األول

العرقیون، وكانوا یسكنون عرقا وجوارھا : "١٢٠، ص ١، ج....تاریخ سوریة: الدبس، المطران یوسف  -  46
ویلي النھر الكبیر إلى : "٢٥٢وفي ص ". في عمل عكار في الشمال من طرابلس إلى النھر الكبیر

  ".لمعروفة حتى الیوم بھذا االسم وكانت عاصمة العرقیینالجنوب عرقا ا
ومنھم من یرى ". السینیون وكانوا یسكنون مدینة سین في الشمال من عرقا: "١٢٠المرجع السابق، ص   -  47

في عكار السوریة عند نھر السن بین جبلة شماًال والمرقب جنوبًا، ومنھم من " السن"مدینة سین في 
  .اریةالعك" شان"یراھا في 

48  -  SARKIS, Hassan: Histoire de Tripoli des Origines à l`Occupation Franque, Les 
Cahiers de l`Oronte, No. 10, 1971-1972, Liban, pp. 81-102. 
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  الحثیون  

غیر إننا . لیس لدینا أثر ینبئنا عن إقامة الحثیین واستقرارھم في عكار  
نستدل من روایات التاریخ على كونھم قد أقاموا في عكار وفي كثیر من مناطق 

ریة مدینة قدس حاضرة ملكھم في سو: "وإذا ما تذكرنا مع األب المنس أن.لبنان
التي یظن العلماء أن موقعھا كان في المحل المعروف الیوم باسم تل النبي مند 

، ألدركنا أنھ كان ال بد لھم من احتالل )٤٩("عند بحیرة قطینة قریبًا من حمص
ال یمكننا بأن نسلم بأن : "وفي ھذا یقول األب المنس. عكار والسیطرة علیھا

 النھر الكبیر الذي یفصل لبنان عن جبل الحثیین تغاضوا عن احتالل وادي
فال بد إذن من القول أن الحثیین بعد أن استولوا على البقاع ملكوا ... النصیریة

ولم یكن . )٥٠("أیضًا عطف لبنان الشرقي والمسالك التي تفضي إلى لبنان الغربي
: أمر الحثیین كمجرد غزاة محتلین، بل إننا نرى التوراة تصف مناطقنا باسمھم

  .)٥١(..."من البریة ولبنان ھذا إلى النھر الكبیر، نھر الفرات، كل أرض الحثیین"
  اآلرامیون  

لعل الموجة الثانیة التي اجتاحت لبنان وأثرت في تكوین شعبھ، بعد   
  .)٥٢(، ھي الموجة اآلرامیة)االموریة- الفینیقیة(الموجة الكنعانیة 

حًا كبیرًا في وإذا كانت الحركة اآلرامیة وحضورھا قد شھدا نجا  
كان : "، فقد وقف جبل لبنان وساحلھ عائقًا أمام انتشارھم وتمددھم)٥٣(سوریة

جبل لبنان عائقًا في طریق ھذا التوسع نحو الغرب واستمر فیھ ازدھار 
الجماعات الحثیة واالموریة بینما بقیت المدن الكنعانیة في السھل الساحلي بدون 

  .)٥٤("أن تمس
امیة تأثیرًا على لبنان، عامة، وعكار، خاصة، ومن أكثر الممالك اآلر

. كانت صوبة عاصمة مملكة بنفس االسم". "آرام صوبة"أو " آرام حمص"ھي 
و ُیظن أن موقعھا .  بمعنى أحمر أو نحاسSehobahوالكلمة مشتقة من صھوبة 

                                                
  .٢٠٣، مرجع سابق، ص ...تسریح األبصار: األب المنس  -  49
  .٢٠٥-٢٠٤المرجع السابق، ص   - 50
  .٤: ١/ سفر یشوع  - 51

إن الھجرة اآلرامیة كانت بعد الھجرتین األموریة والكنعانیة ثالث حركة سامیة كبرى أتت من "  -  52
  .١٧٤، مرجع سابق، ص ...تاریخ سوریة ولبنان: ، حتي"الصحراء

  .١١٠، مرجع سابق، ص ...تاریخ لبنان: وحتي. ١٧٥المرجع السابق، ص   -  53
، مرجع ...تاریخ لبنان: وكذلك األمر في. ١٧٦-١٧٥بق، ص ، مرجع سا...تاریخ سوریة ولبنان: حتي  -  54

فلم تصب . أما جبل لبنان فقد كان سدًا أو حاجزًا في وجھ ھذا التغلغل اآلرامي غربًا: "١١٠سابق، ص 
وأما أھل . الجالیات األموریة والحثیة في المناطق الجبلیة بسوء بل ظّلت محتفظة باستقاللھا وازدھارھا

 ".عانیین فلم یشعروا بھذه الموجة ال من قریب وال من بعیدالسواحل من الكن
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لم یكن . )٥٥(..." أو عنجر الحدیثة جنوبي زحلة في البـقاعCalcisھو في كالسس 
ن تأثیر عسكري على بالدنا، بل أن أثرھم الفعلي ھو لغوي وثقافي، لآلرامیی

وما أن أطل القرن الثامن . ویعود ذلك بشكل خاص إلى دورھم التجاري والثقافي
  .)٥٦(حتى كانت اآلرامیة قد حلت محل الكنعانیة كلغة عامة في البالد. م.ق

  الھجرات العربیة
لكلداني والفارسي ومن لم یكن للغزو المصري واألشوري والبابلي وا

ثم الیوناني والروماني، من أثر كبیر في تركیب سكان البلد، وإن أبقى التاریخ لنا 
من كل ھؤالء آثارًا وعالمات دالة على مرورھم في بالدنا، مسجلین انتصاراتھم 

وإذا كان لنا إن نستثني الفرس، فإننا نرى أن العناصر . وغزواتھم العسكریة
كاد تكون معدومة التأثیر في التراكب السكاني للشعب البشریة األخرى ت

  .)٥٧(اللبناني
  أھمیة الموجات العربیة في تكوین الشعب العكاري والقبیاتي

لعل الھجرات األھم في تكویین الشعب اللبناني، ومنھ العكاریون 
والقبیاتیون، تعود إلى سلسلة الموجات العربیة التي تدفقت إلى المنطقة واندمجت 

إن تدفق الھجرات عبر بادیة الشام إلى سوریة ولبنان ظاھرة . عبر العصورفیھا 
اختراق " بأنھا WEULERSSEتاریخیة قدیمة العھد، وصفھا جاك ولرس 

بمحازاة الصحراء الممتدة من البحر األحمر ": "البداوة لعالم االستقرار الزراعي
لم یتكون ھناك : اجیمكننا الخروج بنفس االستنت) العربي(حتى الخلیج الفارسي 

. المجتمع الریفي، بغالبیتھ، من حضر بالوالدة، بل من بدو سابقین تحضروا
. ولیس ھذا األمر عارضًا عصریًا، بل نجده ملحوظًا بثبات فائق طیلة العصور

نحن إزاء واحد من ألغاز . وھذا ما تتوافق علیھ وثائق جمیع مراحل التاریخ
 بانتظام ودوام، بتولید  أعداد من البشر كیف نفسر قیام الصحراء،: التاریخ

كالجراد؟ كیف نفسر قیام الصحراء، أي الفراغ، باسكان ما ھو معمور بالسكان؟ 

                                                
، مرجع سابق، ...موسوعة: طوني مفرج. ١٧٨-١٧٧، مرجع سابق، ص ...تاریخ سوریة ولبنان: حتي  -  55

في ھذین المرجعین األخیرین إحاالت .  من المقدمة٢١-٢٠، مرجع سابق، ص...معحم: فریحة. ٣٢ص 
  ".آرام صوبة"مرارًا اسم ھذه المملكة إلى أسفار التوراة حیث ورد 

إن اآلرامیین احتفظوا بلھجتھم السامیة األصلیة التي نسمیھا اآلرامیة وھي اللغة التي تكلم بھا السید "  -  56
والعجیب في انتشار ھذه اللغة . المسیح والتي عاشت وأصبحت لغة الناس في منطقة غربي آسیا بكاملھا

فقد . جمعھا أنھا لم تنتشر بفضل عوامل سیاسیة بل بفضل عوامل تجاریةوفي صیرورتھا لغة البالد بأ
حّلت اآلرامیة . م.ففي القرن الثامن ق. كان التوسع التجاري ال التوسع السیاسي سببًا في نشرھا في البالد

ابع محل الكنعانیة التي كانت لغة سوریة، وظلت اللغة السائدة في البالد إلى الفتح العربي في القرن الس
  .١١٠، مرجع سابق، ص ...تاریخ لبنان: ، حتي"للمیالد، عندما أخذت العربیة تحل محلھا

لم نتطرق إلى العبرانیین مع أن ھناك الكثیر من اآلثار واألسماء والمعطیات التاریخیة الدالة على تواجدھم   -  57
 نـزعة اإلنعزال المشھورة في ونظن أن الكثیر منھم اندثر واندمج في شعوبنا على الرغم من. في مناطقنا
  .تاریخھم
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سواء نظرنا إلى قَروي حوران أو المعمورة السوریة : ولكن األمر ھو ھنا
، أو قروي ضفاف الفرات أو ضفاف دجلة العراقي، )شرقي مدن حمص وحماة(

، یفتخرون بأنھم من أصول بدویة، كما أن سلوكھم وتقالیدھم فجمیعھم، تقریبًا
  .)٥٨("وحتى لغتھم تشھد بأنھم لم یقطعوا إالَّ من زمن قصیر مع الحیاة البدویة

وفي اشارة إلى قدم ظاھرة الھجرات العربیة إلى سوریة، منذ ما قبل 
ل من الخطأ أن یعتقد االنسان أن دخو: "الفتح االسالمي، یقول رینیھ دوسو

إن الوثبة التي : العناصر العربیة إلى الشام یرجع زمنھ إلى الفتح االسالمي
ومن ) ٦٣٦(مكنت المسلمین من تحطیم الخطوط البیزنطیة في موقعة الیرموك 

ھذه الوثبة قد دلَّت على القوة العربیة في ... غزو سوریا، ثم الزحف نحو الشرق
 بمثابة تعظیم التجاه قد ترك آثارًا أوجھا؛ ومع ذلك فإن تلك الوثبة لم تكن إالَّ

یبدو كما لو كان ... وبعبارة أخرى، إذا كان الفتح االسالمي. عدیدة في التاریخ
حادثًا شاذًا في اتساعھ، فھو في الحقیقة یعد حركة طبیعیة للسكان العرب الذین 
كانوا یتجھون دائمًا ال إلى غزو األقالیم الحضریة فحسب بل إلى االقامة فیھا 

  .)٥٩("أیضًا
  األیطوریون العرب

من " یطور"یرد ذكر األیطوریین في النصوص التوراتیة التي جعلت 
زوجة ابراھیم، جذر أرومة " قطورة"ساللة اسماعیل، كما جعلت ساللة 

وھذه أسماء بني اسماعیل بحسب أسمائھم : "جاء في سفر التكوین. )٦٠(العرب
بئیل وِمبسام، ومشماع ودومة ومسَّا نبایوت بكر اسماعیل، وقیدار وأد: وساللتھم

الموضوع " تاریخ العالم"وجاء في . )٦١(" ونافیش وقدمةیطوروحدار وتیما و 
وتزوج اسماعیل بن ابراھیم امرأة من العمالیق، فولدت : "م٤١٧- ٤١٦عام 
 ومنھم العرب االسماعلیون (Qedar) ومنھم النبط وقیدار (Nebuyot)نبت ...: لھ

، (Duma)، ودوما (Mishmu)، ومشمع (Mibsum)ومبسم ، (Odbeel)وأدبیل 
، (Ietur) یتور، و (Tima)، وتیما (Hadad)، وحدد (Massa)وقدما ومسَّى 

  .)٦٢((Naphish)ونافش 
                                                

58  -  WEULERSSE, Jacques: Paysans de Syrie et du Proche-Orient, nrf, Gallimard, 
Paris, 3ème édition, 1946, p.64.  

محمد مصطفى . العرب في سوریا قبل االسالم، ترجمة عبد الحمید الدواخلي، راجعھ د: دوسو، رینیھ  -  59
  .٢لحداثة، بیروت، الطبعة الثانیة، ص زیادة، دار ا

  ".من قطورة تتحدر شعوب جزیرة العرب: "١٠٤، ص ١الكتاب المقدس، مرجع سابق، حاشیة   -  60
سام وأرفكشاد وشالح وعابر وفالج ورعو : من سام إلى ابراھیم: "وكذلك. ١٥ و١٤ و١٣: ٢٥/ تكوین  -  61

: ... أبناء ابراھیم إسحق واسماعیل وھذه ساللتھموسروج وناحور وتارح وأبرام الذي ھو ابراھیم، و
  .٣١ حتى٢٤من : ١/، األخبار األول"وتیما ویطور

، حققھا وقدم لھا عبد )منتصف القرن الرابع الھجري(تاریخ العالم، الترجمة العربیة القدیمة : أوروسیوس  -  62
  .٩٢، ص ١٩٨٢الرحمن بدوي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 
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نشأت قبائل األیطوریین العرب، الذین أطلقوا ) أو یطور(انطالقًا من یتور 
ھاجروا من الحجاز قبل "اسمھم على بعض األماكن التي اختصوا بھا اقامتھم، منذ أن 

 شمالي فلسطین وھي -ولعل أول منطقة أقاموا بھا كانت شرقي. )٦٣("المیالد بستة قرون
، في "أیطوریة"التي ُعرفت باسم أیتوریة، وقد ذكر القدیس لوقا وجود ھذه المنطقة باسم 

تینیة، ، في ترجمتھ الیونانیة أو الال"العھد القدیم"وكثیرًا ما ذكر . )٦٤( میالدي٢٩العام 
الصراعات الیھودیة مع األیطوریین، وكانت غنائم الیھود من األیطوریین والشعوب 

ویوضح فیغورو . )٦٥(المجاورة لھم كبیرة مما یعني أن ھذه األمم كانت مزدھرة
Vigouroux أن األیطوریین على غرار كثیر من الشعوب المجاورة، لم یقطنوا على 

، في زمن غزو الیھود لبالد كنعان، شرقي البحر المیت، لقد كانوا. الدوام في نفس المنطقة
وفي زمن داود في جوار المؤابیین واألموریین، وفي أكثر مرحلة معروفة من تاریخھم 

االسالم "ولقد تركوا، على حد زعم مؤلفي . )٦٦("كانوا یسكنون في لبنان أو في جواره
  .)٦٧("یتورة وحیطورةح"، اسمھم في منطقة  جزین من خالل "والمسیحیة في لبنان

وإذا شئنا تعرف أساس : "وفي ھذا السیاق یقول السید یوسف الحوراني
فقد ذكر . التكوین الحالي للبنان نعود إلى زمن غزوة االسكندر لمدینة صور

 أن االسكندر ترك الحصار وذھب إلى البالد العربیة في جبل لبنان )٦٨(أریان
ویبدو من ھذه . الحرب أو بالمعاھداتالداخلي لضم األھلین ھناك إلى  جانبھ ب

االشارة أن العرب كانوا قد بدأوا یستقرون مع األیطورییین في الجنوب والبقاع 
الجنوبي؛ حتى إذا ما جاء القرن األول للمیالد أصبحوا منتشرین في جمیع أنحاء 
لبنان، ویستخدمون منعة أرضھ الطبیعیة للقیام بأعمال الغزو واالغارة على 

ویعتبر رینیھ دوسو أن األیطوریین یقدمون بتاریخھم خیر مثل . )٦٩(..."القوافل
                                                

  .٣٤، مرجع سابق، ص ...المدني والزعبي، االسالم والمسیحیة  -  63
وفي السنة الخامسة عشرة من ملك القیصر طیباریوس، إذ كان : "لوقا، الفصل الثالث، اآلیة األولى  -  64

بیالطس حاكم الیھودیة، وھیرودس أمیر الربع على الجلیل، وفیلیبس أخوه أمیر الربع على أیطوریة 
، منشورات المكتبة ٢الكتاب المقدس، العھد الجدید، مرجع سابق، ط (یوضح ...". ونیتسوبالد تراخ

: ایطوریة وبالد تراخونیتس... م١٤أن طیباریوس ولي الحكم في رومیة السنة ): "الكاثولیكیة، بیروت
  .١٧٩، ص "إلى الشرق من األردن

65  -  VIGOUROUX: Dctionnaire de la Bible, volume VI, Col.1039.   
  .١٠٤٠المرجع السابق، عامود   -  66
..." معجم األسماء"وباالستناد إلى أنیس فریحة في . ٣٤، ص ٥مرحع سابق حاشیة رقم : المدني والزعبي  -  67

ویرى األبوان حبیقة . ٦٢، وھي في جزین، ص "عشیرة الجبل، أو حي الجبل"فإن حیطورا تعني 
الدواثر السریانیة في "، ١٩٣٩المشرق، )". جزین(الحي الجبل أو  الجبل "وأرملة أن حیطورا ھي 

  .٣٩٧، ص"لبنان وسوریة
  ".سیرة االسكندر"المقصود المؤرخ أریان في مؤلفھ   -  68
. ٥٧-٥٦، ص ١٩٧٢العھد الفینیقي، دار المشرق، بیروت، ... لبنان في قیم تاریخھ: الحوراني، یوسف  -  69

في زغرتا ) األیطوریین(وجود العرب ...  سترابو وقد ذكر: "یضیف المؤلف نقًال عن سترابو
وكانوا یحتلون ) برمانا؟" (بورما"و" سنا"والبترون، وفي كھوف الشواطىء، كما ذكر لھم حصونًا في 

ولقد ذكر جوزفوس وجود سلطة خاصة باألیطوریین، وكان زعیمھم سحیم ... مدینة جبیل وبیروت
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ویؤكد األب المنس قدم وجود العرب . )٧٠(على إقامة العرب في سوریة ولبنان
األیطوریین في لبنان، ویعود بھذا الوجود إلى ما قبل الفتح الروماني 

 سوریة كما أن المؤرخ فیلیب حتي یسجل وجود األیطوریین في. )٧١(لسوریة
ویعطیھم دورًا ھامًا في نشر الرسالة المسیحیة، إذ منھم كان الكثیر من تالمیذ 

كما أن المؤرخ المطران یوسف  الدبس تعرض لموضوع . )٧٢(المسیح
  .)٧٣(األیطوریین العرب وتناول إمارتھم في لبنان

  
لم یكن وجود األیطوریین في لبنان عارضًا او سطحیًا، بل كانوا 

عظم أراضیھ ویقیمون سلطات محلیة في مواقع متعددة منھ  یسیطرون على م
وكانوا یشكلون جزءًا من حالة شاملة لسلطات عربیة . تتوارثھا سالالت حاكمة
ومن بین ھذه السلطات برز األیطوریون بوصفھم من . منتشرة في سوریة ولبنان

  .)٧٤(المحاربین األشداء الذین قاوموا السیطرة الرومانیة بشدة
 أسد رستم نشوء ھذه االمارات العربیة في أكثر من مكان في .یوضح د

عمَّ االضطراب واشتد "مؤلفاتھ، ومفاد ذلك أنھ في أواخر الحكم الیوناني 
االرتباك في مملكة السلوقیین فتسربت من حدود البادیة عشائر جدیدة شدت أزر 
                                                                                                               

، ١٤ و١٣: ١٤، "تاریخ الیھود القدیم"وھو یحدد مرجعھ ". الشھیر یسود على معظم مناطق جبل لبنان
  .٢٣: ١٢وقد ذكر حكم سحیم األیطوري ھذا المؤرخ الروماني تاسیت في حولیاتھ، . ٤٣٣ص

ولكن المثل الذي ربما یعد خیر األمثلة على إقامة العرب في : "، مرجع سابق...دوسو، رینیھ، العرب في سوریا  -  70
وریون، ألن الوثائق التاریخیة تتیح لنا أن نتبعھم خالل حركتھم في دخول البالد سوریا، یقدمھ لنا األیت

ومع ذلك فإذا . بین أبناء اسماعیل، أي بین القبائل ذات الجنس العربي" یطور"فالعھد القدیم یسلك . السوریة
، وھو أحدث "مسفر األیا"في بادیة الشام، وفي جزیرة العرب، فإن " یطور"كان سفر التكوین یحدد إقامة 

وفي العھد الروماني نجد األیتوریین یقیمون في لبنان الداخلي، وكانوا . تألیفًا، یسكنھ في شرقي األردن
والواقع أن بعض أسماء الجنود األیتوریین، التي احتفظت . ُیعرفون تارة بأنھم عرب، وطورًا بأنھم سوریون

  .١١ص ". االخر أسماء عربیةبھا النقوش الالتینیة، بعضھا أسماء آرامیة، والبعض 
إن الرومان لمَّا فتحوا الشام وجدوا لبنان في حوزة قوم من الغزاة : "، مرجع سابق...تسریح األبصار: المنس  -  71

ولیس ھؤالء القوم من . وھم األیطوریون. كانوا عشعشوا في جبالھ الساحلیة الممتدة من طرابلس إلى جبیل
ن جبال حوران وكانوا ذوي بأس وطمع فتحاملوا على الجبل الشرقي واتخذوا لبنان وإنما أصلھم من اللجا وم

واألیطوریون إحدى القبائل .خیراتھ كطعمة ثم تشوفوا إلى لبنان فاستولوا علیھ قبل زمن الدولة الرومانیة بقلیل
یة كل األعالم األیطور: "في نفس الصفحة) ١(ویقول المنس في حاشیة . ٢١١ص ". العربیة واآلرامیة

  ".األصل الواردة في الكتابات القدیمة إما عربیة وإما آرامیة
في آخر أیام (كانت منطقة الجلیل : "١تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین، مرجع سابق، ج : حتي، فیلیب  -  72

تسكنھا لمدة طویلة شعوب غیر یھودیة وأصبح یسكنھ اآلن األیتوریون وھم من أصل عربي )... السلوقیین
ولذلك كان كثیرون من السكان الذین عمل بینھم . وقد خیر سكان الجلیل بین الطرد والختان. امیةولغتھم آر

  .٢٧٠- ٢٦٩ص ". المسیح واتخذ منھم أكثر تالمیذه من أصل غیر یھودي ویتكلمون اللغة العبریة برطانة
 و ٤٥٣ وكذلك ٢٣٨ حتى ٢٣٥، الصفحات ٣، مرجع سابق، ج ...تاریخ سوریة:  الدبس، المطران یوسف  -  73

٤٥٩.  
كان األیطوریون قوة لبنانیة جدیدة، ركزت فیھ : "االسالم والمسیحیة في لبنان، مرجع سابق: المدني والزعبي  -  74

ویضیف المؤلفان في . ٣٥ص " الحریة واألمجاد، واتحدت مع سكانھ للدفاع عنھ تجاه االجتیاح الروماني
  .م. ق٢٠ لعام ٦٤ عامًا من عام ٤٤بنانیین والرومان دام الحرب بین الل: "حاشیة في نفس الصفحة
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ف سوریة القبائل النبطیة التي قویت شوكتھا وامتد نفوذھا أحیانًا حتى أطرا
وفرضت ھذه العشائر األتاوة على التجارة وأبناء السبیل . وفینیقیة وفلسطین

واستقر زعماؤھم في بعض األماكن فاسسوا إمارات مستقلة في كل شيء 
وأشھر ھذه االمارات الرھا في الشمال والرستن وحمص في وادي  ... تقریبًا

الل لبنان الشمالیة في البقاع ووادي بردى وت) مجدل عنجر(العاصي وخلقیص 
واشھر رجاالت ھذه ... والساحل البحري من البترون حتى طرابلس وعكار

االمارات في ھذه الفترة التي نحن بصددھا معن األول وأبجر األول في الرھا 
وشمسي جرام ویمبلیخ في الرستن وحمص وبطلیموس ابن مناوس في البقاع 

  .)٧٥(ووادي بردى وذیونیسوس في طرابلس
فیلیب .ارتھ إلى ضعف السلطة المركزیة في آخر ایام السلوقیین یسجل دوفي إش

لم یكن الیھود وحدھم الذین یضغطون على المراكز : "حتي وجود السلطات المحلیة التالیة
التي تنھار فیھا السلطة السلوقیة بل كانت القبائل العربیة المجاورة أیضًا وخاصة األنباط 

ساللة عربیة في . م. ق١٣وبدت تبرز حوالي العام ... بیةعلى حدود االمبراطوریة الجنو
ونجحت قبیلة أخرى في جعل . الرھا تعتمد على فریتا اسمیًا ویسمى ملوكھا باسم أبجر

كذلك توطدت . شیوخھا حكام دولة جدیدة تتمركز حول حمص وتتبع السلوقیین باالسم فقط
فة واتخذت عنجر عاصمة دولة وطنیة أخرى تتالف من األیتوریین في سوریة المجو

وأصبح األنباط العرب اآلن قوة ھامة وكانوا قد طردوا بقایا األدومیین من منطقة ... لھا
. م. ق٨٥ثم انتزعوا سوریة المجوفة من أیدي السلوقیین حوالي . م.ق٣١٢البتراء قبل 

ووضعت دمشق نفسھا تحت حمایتھم لتتجنب مصیرًا أسوأ فیما لو وقعت في أیدي األمیر 
وكان األیتوریون آنذاك یكتسحون الشاطىء بین صیدا وتیوبروسوبون . االیتوري

(Theouprosopon)٧٦(" ویخربون حقول جبیل وبیروت(.  
وكیال یعزى ھذا الحضور العربي ونموه في سوریا ولبنان إلى دور 

والھجرة العربیة إلى لبنان الینبغي أن : "الرومانیین فحسب، یوضح رینیھ دوسو
فالظروف ھي التي . النظام الروماني فحسب كما یتبادر إلى الذھنتنسب إلى 

وقبل وصول بومبي . یسرتھا في تلك الفترة وخلعت علیھا طابعًا من السالم
إلىسوریة كانت مدینة حمص تحت سلطان قبیلة عربیة، بدلیل أن أمرائھا 

 وعزیزوس Jambliehus وجمبلیخوس Sampsigeramusسمبسیجراموس 

                                                
تاریخ الیونان، من فیلیبوس المقدوني إلى الفتح الروماني، منشورات الجامعة اللبنانیة، : أسد.رستم، د  -  75

": الحارث الثالث في دمشق"یضیف رستم في نفس المكان، تحت عنوان . ١٢٧، ص ١٩٦٩بیروت، 
موس إبن مناوس صاحب مجدل عنجر فرض سلطتھ في ھذه المدة یرى رجال االختصاص أن بطلی"

التي نحن بصددھا على الجلیل وحوران ووادي بردى والبقاع والساحل اللبناني والسیما البترون ورأس 
..." وأنھ أنشأ القالع في تالل لبنان الشمالیة في خیغورتة وسنان وبورومة فوق جبیل والبترون... شقعة
  .١٢٧ص 

  .٢٧١-٢٧٠، مرجع سابق، ص ...تاریخ سوریا ولبنان: حتي  -  76



  

 

196   
 

Azizusمس  وسوؤSoemus تحمل اسمائھا طابعًا عربیًا خالصًا؛ وسنعثر علیھا 
وفي بلدة الرھا كانت تحكم أسر لھا نفس االسماء . في نصوص صفویة

  .)٧٧(..."العربیة
ویجمع المؤرخون على أن بومبي ھو الذي وجھ ضربة موجعة 
لألیطوریین في لبنان، وذلك نتیجة مقاومتھم الشدیدة للرومان على ما یوضحھ 

واألیطوریون إحدى القبائل العربیة أو اآلرامیة التي كانت منذ : "ألب المنسا
. ذاك العھد مدَّت ظل سطوتھا على البالد الواقعة في جنوبي دمشق وشرقیھا

وكان شیخ القبیلة أوانئذ یدعى بطلیموس ابن منَّایوس من اعظم أھل سوریة 
 ویتولى الجبل الشرقي .وكان یحكم على بلد األیطوریین األصلي. ثروة وقدرًا

  وكان لھ عسكر من Chalcisوجھات البقاع الشمالیة مع مدینتي بعلبك وكلسیس 
ولما زحف بومبیوس على لبنان وجد طرابلس .  فارس٨٠٠٠الفرسان یبلغ عدد 

وما یجاورھا من لبنان الشمالي في قبضة أحد األیطوریین من قرابة بطلیموس 
طر الرومان لتوطید دعائم سلطانھم أن فاض. بن منایوس ُیدعى دیونیسیوس

 حربًا عوانًا كانت نتیجتھا وباًال على أھل أیطوریة فأسر الدخالءیحاربوا ھؤالء 
بنبیوس قائُدھم دیونیسیوس وأمر بقطع رأسھ ثم توغل في لبنان فأخرب حصون 
جیغرتا وسنَّان وبوروما وكان غزاة األیطوریین یقحمون من ھذه المقامات 

  .)٧٨(..."ى المدن الساحلیةالمنیعة عل
أسد رستم مزیدًا من التفاصیل حول انتشار األیطوریین . یعطي د

بومبیوس، (وسلطتھم في لبنان، وذلك في معرض وصفھ لنشاط بومبي 
وضرب العیطوریین : "... في توسیع والیة سوریة وتنظیمھا، فیقول) بومبایوس

 والبترون وأمر بدیونیسیوس في معاقلھم في تالل لبنان وال سیما في جرود جبیل
  أمیر جبیل فُقتال وأكره بطلیموس ابن مناوس Kinrasأمیر طرابلس وكینراس 

Mennaeos  أمیر عنجر  Chalcis٧٩("  على دفع ألف وزنة(.  
قّلص الرومان، قلیًال، من سلطة األیطوریین عندما ضربھم بومبي عام 

ا ألن الرومان اعتمدوا واستمرت سالالتھم في تسییر أمور إماراتھ. م. ق٦٤
                                                

وفي مكان آخر یشیر دوسو إلى سلطة األیطوریین في . ١١، مرجع سابق، ص ...العرب في سوریة: دوسو  -  77
قبل العصر المسیحي، كان األیتوریون یسیطرون على مملكة تقع في لبنان الداخلي، وكانت : "لبنان، بقولھ

ومن ھناك امتد سلطانھم في لبنان حتى الشاطئ الفینیقي فاستولوا على . ي البقاعف) عنجر(عاصمتھا شلكیس 
 وكانوا  Botrys واستولوا أیضًا على میناء فطرس  Téouprosoponالطریق المشھور في ثیوبروسوبون 

  .١٤-١٣، ص ..."یقلقون جبیل وبیروت
، مع اعتذارنا من "الدخالء"حن على عبارة شددنا ن. ٢١٢-٢١١، مرجع سابق، ص ...تسریح األبصار: المنس  -   78

  "!من أھل البیت"والرومان " دخالء"األب المنس، فھي عبارة طریفة للغایة أن یكون األیطوریون 
، منشورات الجامعة اللبنانیة، ٢، ج.)م.ب٦٩ -.م.ق٤٤(عصر أوغوسطوس قیصر وخلفائھ : رستم، أسد  -  79

ن في كالمھم على ضرب بومبي لألیطوریین إلى الجغرافي  المؤرخویستند معظم. ١٤٨، ص ١٩٦٥بیروت، 
  .سترابون
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أبقى : "علیھا وعلى غیرھا من اإلمارات العربیة في حمایة الحدود الشرقیة
بومبایوس اإلمارات الوطنیة المستقلة إما لتفصل بین روما ومناظرتھا برتیة 
. فتتحمل الصدمات األولى على أقل تقدیر وإما لتؤمن األمن عند الحاجة

الشمال الشرقي بید أباجرتھا وإمارة فاستمرت إمارة الرھا العربیة في 
العیطوریین العرب في البقاع وحتى وادي بردى وإمارة شمسي غرام العربي 
في حمص وضواحیھا ومملكة األنباط العرب في جنوب األردن وحتى 

  .)٨٠("الحجاز
  إلیھا، Cilicieوبعد قیام أوغسطوس قیصر بتوسیع والیة سوریة، بضم قیلیقیة 

، وتقسیمھا إلى سوریة الشمالیة وسوریة الجنوبیة، وبینما كانت سوریة .م. ق٢٧في العام 
ظلت سوریة الجنوبیة خارج المدن "الشمالیة ُتحكم مباشرة من قبل الوالي الروماني 

الحرة خاضعة ألمیري حمص وعنجر یردان عنھا غزوات البدو من الشرق ومطامع 
 Zenodorusوظل ابن زینون .  والشرقیةالعشائر اللبنانیة المعتصمة في السلسلتین الغربیة

  والكاھن األعلى مسیطرًا على وادي البقاع وبعلبك ومنحدرات Tetrachusشیخ المشایخ 
فلما غفل عن واجبھ . م. ق٢٤السلسلتین الغربیة والشرقیة والغوطة وحوران حتى السنة 

 Batanaeaلبثنیة  واTrachonitisوأھمل مراقبة األمن في مناطقھ ُسلخت عنھ إمارة اللجا 
ألحقت . م. ق٢٠ولدى وفاتھ في السنة .  وضمت إلى منطقة ھیرودسAuronitisوحوران 

قضت . م. ق١٤وفي السنة . بعھدة ھیرودس أیضًا المنطقة الواقعة بین الجلیل واللجا
بإقطاع أبطال الحرب األھلیة أراضي یستغلونھا فجاء أغریبة ... ظروف روما الداخلیة

 Legio Augusta واألوغسطیة الثامنة Legio Macedonicaقدونیة الخامسة بالفرقتین الم
وأنزلـھما في بیروت وبعلبك وأوجب علیھما صد غزوات العشائر اللبنانیة وفرض ھیبة 

وظلت ھذه العشائر تركب ھواھا وتصر على غّیھا فاضطر كویرینیوس في . رومة علیھا
ن یدخل بعض أفرادھا في قوات روما أن یجرد علیھا حملة منظمة وأ. م. ب٧-٦السنة

ثم قسمت روما اإلمارة العیطوریة العربیة إلى ثالث إمارات إلى إمارة عنجر  . المساندة
Chalcis وإمارة وادي بردى  Abila وإمارة عرقة  Arca واستمرت ھذه اإلمارات 

  .)٨١("مستقلة استقالًال إداریًا حتى نھایة القرن األول
وباد "ریین مع نھایة القرن األول المیالدي بعد زوال سلطة األیطو

ولكن ھل من . )٨٢("ذكرھم من التاریخ ال ریب أن بقایاھم امتزجت بأھل لبنان
ذكر محدد لألیطوریین في عكار والقبیات؟ وھل من آثار محددة تثبت إقامتھم 
واستمرارھم في ھذه المنطقة؟ ذكرنا قبل قلیل استمرار إمارة عرقة األیطوریة 
                                                

  .١٤٨المرجع السابق، ص   -  80
  .١٤٩المرجع السابق، ص   -  81
 .٢١٢، مرجع سابق، ص ...تسریح: المنس  -  82
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ویبدو أن عرقة صارت بید األیطوریین حوالي . ایة القرن األول المیالديحتى نھ
، بید أنھ من المؤكد أنھا كانت بیدھم عندما سیطر بومبي على جبال لبنان .م.  ق٨٥العام 
 نفسھ César، وبعد موت بومبي، كان قیصر .م.ق٤٨وفي العام . "م. ق٦٣ أو ٦٤عام 

فقدم لنجدتھ بضعة أمراء، بینھم بتلماوس : یعاني صعوبات في مصر) خلیفة بومبي(
یوضح المؤرخ جوزیفوس، الذي ندین لھ بھذه المعلومات، أنھ ". الذي یقیم في جبل لبنان"

 ، وبالتالي ھو غیر بتلماوس بن مناوس، الذي لم یبسط سلطتھ Sohaimosابن ُسھیموس 
بن ُسھیموس لیست ولھذا تم افتراض أن مقاطعة بتلماوس . على ھذا القسم من جبل لبنان

 في عداد Pline l` Ancienغیر إمارة عرقة األیطوریة، التي سیعتبرھا بلین القدیم 
تیترارخیات سوریة الرومانیة، كما أن العدید من نصوص قدماء المؤلفین في التاریخ تسمح 

  .)٨٣( تقریبًا، من ساللة ُسھیموس٤٩ إلى ٣٧لنا بان نستنتج بإن حكامھا كانوا، ما بین 
إمارة عرقة ربما امتدت، في حینھ، على المنطقة الجبلیة حتى " جان ستاركي أن یرى

رأس شكا، ألن ھذه ھي الحدود الجنوبیة القلیم المدینة كما عینھا أحد النقوش العائدة 
كانت عرقة متجھة نحو الجبل، ومن ھناك نحو ) وفي تلك المرحلة... ()٨٤(للقرن الثاني

ثمة : "ویضیف ستاركي. )٨٥("وقد تبنت آلھتھا) لشمس مدینة ا–ھیلیوبولیس (بعلبك 
ضریح، لطالما حیر العلماء والسواح، نقصد النصب الھرمي في الھرمل شمالي بعلبك، 

وعلى الرغم من أن عرقة خرجت . )٨٦("قد یكون ضریحًا لتخلید ذكر أحد أمراء عرقة
 اسمھا ، ومع)١٦١ – ١٣٨(عن سلطة األیطوریین، خاصة في زمن أنطونین التقي 

ویفسر .  قیصریة األیطوریین، فقد استمرت تحمل اسم Césarée du Libanقیصریة لبنان 

                                                
83  -  STARCKY, Jean: Arca du Liban, Les Cahiers de l`Oronte, No. 10, 1971-1972, 

Liban, p.108.  
  Mission de Phénicie في مؤلفھ  Renanلعل النقش الذي یشیر إلیھ ھو الذي تحدث عنھ رینان   -  84

  .والمقصود نقش بالالتینیة یعین حدود عرقة مع جیغرتا). ١٤٩مرجع سابق، ص(
85  -  STARCKY, op. cit., p.108-109.  
:  في نفس المقال الذي ذكرناه، كالمًا لم یقلھینسب األب نایف اسطفان إلى جان ستاركي،. ١٠٩المرجع السابق، ص   -  86

حیث شید ھناك قبر ھرمي الشكل " بعلبك"امتدت حدود إمارة عرقا من بلدة شكا جنوبًا إلى ھیلیبولیس شماًال "
ورد ھذا النص عند ". لھرمل أمیر عرقة ومنذ ذلك التاریخ ُعرفت ھذه المنطقة باسم الھرمل نسبة إلى أمیر عرقة

وھو ینسب ھذا الكالم إلى جان . ٢٢، مرجع سابق، ص ...طفان في مؤلفھ تاریخ أبرشیة عكاراألب نایف اس
والصحیح ھو كما . ستاركي الذي لم یقل ھذا القول، ولم یسِم أمیر عرقة، وال ادعى أن اسم الھرمل یعود لھذا األمیر

 Ajoutons qu`un mausolée qui a beaucoup: ذكرنا نحن استنادًا إلى نص ستاركي، القائل بالفرنسیة
intrigué les savants et les touristes, à savoir le monument pyramidal de Hermel au nord 

de Baalbek, pourrait bien être le memorial funéraire d`un prince d`Arca. .  حول عالقة
في الھرمل، وذلك في معرض تعیینھ الحدود األیطوریین بالھرمل، یذكر األب كارلوس شاد إمارة أیطوریة صغیرة 

وجبال لبنان ) تل النبي مند) (Laodicea ad Libanum(إن مدینة الذقیة لبنان : "الجنوبیة الغربیة لموقع حمص
 CHAD, Carlos (S.J.): Les Dynasties: راجع". تحد إقلیمھا، بالقرب من إمارة الھرمل األیطوریة الصغیرة

d`Emèse, Dar El-Machreq, Beyrouth, 1972, p.24. ولكن األب شاد لم یذكر أي أمیر أیطوري باسم  
  .ھرمل
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  لم تلِغ السمات العربیة Romanisationكما لو أن الَرومنة : "ستاركي ذلك بقولھ
  .)٨٧("لعرقة وأرضھا الجبلیة

أما حول عالقة إمارة عرقا األیطوریة ببعلبك، فإن عالم اآلثار ھنري 
 یوضحھا استنادًا إلى تحلیلھ للعبادة األیطوریة وللنقود Henri SEYRIGسیریغ 

ینطلق سیریغ من اعتباره ألھمیة . التي سّكھا األیطوریون وسكتھا إمارة عرقة
بعلبك الدینیة، وھي التي استرعت اھتمام الرومان، خاصة وانھا لعبت دورًا 

 السلوقیة ووصول ھامًا في إمارة عنجر األیطوریة، في مرحلة تفسخ السلطة
 قبل ١٥كانت بعلبك، قبل أن یحولھا أوغسطوس حوالي العام . )٨٨(الرومان

المیالد إلى مستعمرة للجنود الرومان، تابعة إلمارة عنجر األیطوریة 
إن اھتمام الرومان مركزیًا بتنظیم أمور العبادة في سوریة، ال سیما . )٨٩(العربیة

طقة والمعمرین الرومان الذین أدخلتھم توحید سكان المن"في بعلبك، كان غرضھ 
ولقد كانت ھذه العبادة . )٩٠("االمبراطوریة ألول مرة في البالد، في عبادة موحدة

 مرعیة في الساحل اللبناني، على أقلھ Triade héliopolitaineللثالوث البعلبكي 
  .مسألة القرابة الدینیة بین عرقة وجبیل

 وھو یشتغل على النقوش الواردة Ronzevalleوھذا ما عالجھ األب رونزفال 
على العمالت التي أصدرتھا جبیل وعرقة وأرطوسیة، حیث كانت غالبیة المدن 

وفي ھذه . )٩١(تمجد الثالوث البعلبكي وتعطیھ نكھة تتوافق مع آلھتھا المحلیة

                                                
87  -  STARCKY, op. cit., p.109.  
88  -  SEYRIG, Henri: Questions Héliopolitaines, Antiquités Syriennes, Cinquième 

Série, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris,1958, p.108.  
 المتوفي Zénodore) زینون(كان آخر تیترارك لعنجر زینودور : "، حیث یقول سیریغ١٠٨المرجع السابق، ص   -  89

إن حكام عنجر األیطوریین كانوا ینتمون إلى واحدة من السالالت العربیة الحاكمة الصغیرة التي .. م.ق٢٠في العام
ي آخر أیام السلوقیین، وحیث كانت تمارس استقرت في مقاطعات متعددة من سوریة بفضل الفوضى التي شاعت ف

سمسیجرام في حمص، دیونیسوس في طرابلس، بتلماوس في عنجر الذین ظھروا في مطلع القرن : حیاة شبھ مستقلة
ویوضح الكاتب في حاشیة لھ في ". األول قبل المیالد، وھم بذلك یشیرون إلى تغلغل عربي ملحوظ في ھذه المناطق

ل على ھذا التغلغل ھي أقدم بكثیر، ذلك أن االسكندر الكبیر اضطر إلى قطع حصاره لصور ثمة دالئ: "نفس الصفحة
وبالتأكید فإن السلوقیین أوقفوا ھذا التقدم البدوي طیلة المرحلة التي . لمقاتلة العرب في السلسلة الشرقیة من لبنان

  .وھذا ما سبقت لنا اإلشارة إلیھ". استمر فیھا تماسك سلطانھم
  .١١٥مرجع السابق، ص ال  -  90
 ,P. S. RONZEVALLE (S.J): Notes et Etudes d`Archéologie Orientales: راجع  -  91

(Deuxième Série) Venus Lugens et Adoni Byblius, Mélanges de l`Université 
Saint-Joseph, Tome XV, fasc.4, Imprimerie Catholique, Beyrouth, 1930. یعالج 

الثالوث "، مسألة اھتمام الرومان بتوحید العبادة، وكذلك مسألة )في تاریخ بعلبك، مرجع سابق(ف مخایل ألو
تقربت من الشعب الشرقي ... ومما ال یحتاج إلى برھان أن دولة الرومان لما دخلت سوریة فاتحة": "البعلبكي

عظم نصیب من جھود الرومان في وكان لبعلبك مدینتھ المقدسة أ... وكّرمت آلھتھ وشیدت لھا الھیاكل الفخمة
كما یطرح ألوف نفس الموضوع في الفصل الثالث من كتابھ، ). ٤ص ..." (استرضاء الشعب المغلـوب على أمـره

رجح بعض علماء اآلثار أن ھیاكل بعلبك كانت  ":وفي الثالوث البعلبكي، یقول.  وما بعدھا٦١خاصة في ص 
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. المسألة تفسیر التجاه عرقة نحو بعلبك، سواء في ظل حكم الساللة األیطوریة أو بعدھا
 الجدیر بالذكر في ھذا الخصوص، عملیة تنظیم االتصال بین عكار األیطوریة ومن

. تدل على ھذا األمر اآلثار التي ُعثر علیھا. وبعلبك، ال سیما في تأمین الطرق والمعابر
منھا األثر الذي تم العثور علیھ في فنیدق، وقام بدراستھ سیریغ مستخلصًا وجود مزار في 

لثالوث البعلبكي، في محطة على الطریق المؤدیة من أرطوسیة لتكریم ا) فنیدق(الجبل 
  .)٩٢(وعرقا ففنیدق والھرمل إلى بعلبك

أوضحنا حتى اآلن أن األیطوریین كانوا یقطنون عكار من الساحل عند أرطوسیة 
وإلى الھرمل، وذلك استنادًا إلى آثار العبادة ) فنیدق(مرورًا بعرقة، وصوًال إلى األعالي 

فھل كانت القبیات مأھولة باألیطوریین؟ وما . بلیة التي تربط عكار بالبقاعوالطریق الج
الدلیل على ذلك؟ لم ُیشر أحد إلى وجود أثر  مباشر لألیطوریین في القبیات بالذات، 

  .)٩٣(باستثناء األب موراني الذي یتقدم، متسرعًا، بفرضیة مجانیة تبدو بعیدة عن الصواب
حفنا ببحث لھ حول موقع متاخم للبلدة من بید أن عالم اآلثار سیریغ یت

مقام الرب : "یقول في مقدمة بحثھ. شمالھا، ھو مقام الرب في محلة نبع الجعلوك
نصل إلیھ ...  موقع في آخر شمالي لبنان– أو كما ُیقال أحیانًا بیت جعلوك -

بصعوبة إما من قریة البیرة، على مسیر ساعة منھا، إما من قریة منجز على 

                                                                                                               
مستدلین على ) الزھرة(وفینوس ) عطارد(ومركور ) المشتري(جوبیتر : ذو ثلثة أقانیم... مكرسة إللھ

ص " (ذلك من كتابات ُوجدت في دیر القلعة وفي أثینا ُذكرت فیھا أسماء ھذه اآللھة منسوبة إلیلیوبولیس
إنني أعتقد بأن ھذا الثالوث الروماني كان شبیھًا بالثالوث الفینیقي ): "٦٢في ص (ویضیف ). ٦١

 أو البعل وعشتروت وملكارت تعبَّده الرومان بشكلھ الشرقي دون تغییر إّال في المؤلف من أب وأم وولد
  ".األسماء

 ,SEYRIG, Henri: Bas-Relief de la Triade de Baalbek Trouvé à Fneideq: راجع  -  92
Bulletin de Musée de Beyrouth, 1955, t. XII, pp.25-28. یشیر سیریغ ھنا إلى أنھ تم 

في "أما ألوف فیقول أنھ عثر . في منطقة الھرمل) ٢٧ص (قش آخر  للعبادة البعلبكیة العثور على ن
 سنتیمترًا على ثالثة وجوه منھا الثالوث البعلبكي ٤٠قاعدة حجریة مربعة الشكل علوھا ) على(الھرمل 

ھ الثالث اإللھ فعلى الوجھ الواحد اإللھ األب وعلى الوجھ الثاني اإللھ األم وعلى الوج. بكاملھ ولكنھ مھشم
وقد أرشدت إلیھا مصلحة . وأظن أنھ لم یوجد إلى اآلن ما یمثل ھذا الثالوث بكاملھ كھذه القاعدة. اإلبن

ألوف، تاریخ (، "اآلثار القدیمة في المفوضیة العلیا فامتلكتھا وھي مصونة في متحف مدینة بیروت
ة اكتشاف نقش الثالوث البعلبكي في كما أن سیریغ نفسھ تناول أھمی). ٦٢، مرجع سابق، ص ...بعلبك

ال یشھد علیھا فقط وجود ) عرقة(إن العالقات بین بعلبك وأرطوسیة وقیصریة لبنان : "فنیدق، بقولھ
البعلبكي في معبد مشترك في ھاتین البلدتین، بل أیضًا النقش المكتشف حدیثًا في ) المشتري(جوبیتر 

: راجع". تربط ھذه المدن الثالثة ببعضھا) البغال(ب فنیدق في أعالي لبنان، وذلك على طریق للدوا
SEYRIG, Henri: Une Monnaie de Césarée du Liban, Antiquités Syriennes, 
Sixième Série, Extraits de Syria, 1958-1965, Paris, Librairie Orientaliste Paul 

Geuthner, 1966, p.42.  
93  -  MOURANI: op. cit., p.169.تبر األب موراني أن بقایا الخرب الموجودة في محلة شویتا   یع

ھي من بقایا األیطوریین، دون أن یتقدم بأي دلیل على ادعائھ " قصر كلیب"والمعروفة باسم ) القبیات(
 .ولما كنا نستبعد ذلك نرى نسبة ھذا األثر إلى عرب أحدث من زمن األیطوریین. المجاني
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كانت كل ھذه المنطقة مأھولة، في عصر الرومان . )٩٤(صف ساعةمسیر ن
لحد ما، وربما كان یتبع قیصریة " َتَروَمَن"باألیطوریین، وھم شعب عربي 

لبنان، عرقة القدیمة، التي ورد اسمھا أحیانًا على عمالتھا، قیصریة 
ة ُیستفاد من ھذا البحث أن الیطوریین كانوا یقطنون المنطق. )٩٥("األیطوریین

حوالي مطلع النصف الثاني من القرن المیالدي ) بیت جعلوك والجوار(
وبطبیعة الحال ال یمكننا غیر تأكید إقامة األیطوریین في القبیات . )٩٦(الثالث

  .بالذات بحكم المجاورة المباشرة لبیت جعلوك والقبیات
وفي الزمن الذي كان فیھ األیطوریون العرب یقیمون في عكار، كانت 

 عرضة لمؤثرات ساللة عربیة أخرى حكمت إمارة حمص لفترة طویلة، منطقتنا
ولقد كان بین اإلمارات . ساللة سمسیجرام: ال سیما في العصر الروماني

األیطوریة وأھل اإلمارة الحمصیة حدود متداخلة ومشتركة وتحالفات 
 الالت –أتینا : "ھذا فضًال عن المعتقدات المشتركـة. ومصاھرات متنوعة

ولھذا ال نستبعد وجود عناصر . )٩٧( ... "Athéna - Allât Némésisیس نیمیس
من العشائر الحمصیة في عكار، ولعل بعضھا امتزج في الشعب العكاري، 

ولنا في ما كشفھ األب موتیرد من نقش قدیم، في قریة عین . األیطوري وغیره
التواصل خیر دلیل على ) في الدریب، على بضعة كیلومترات من القبیات(تنتا 

  .)٩٨(السكاني بین أھل حمص وعكار
وال بد لنا من أن نذكر تلك الساللة العربیة النبطیة التي حكمت تدمر 
وطورتھا إلى أن بلغت أوجھا في عھد زینب ملكة تدمر التي بلغت بسلطانھا 

                                                
عن طریق القبیات، مع أن ھذا الموقع متاخم " نبع الجعلوك"أو " مقام الرب"وغ لم یذكر سیریغ إمكان بل  -  94

  .للبلدة
95  -  SEYRIG, Henri: Némésis et le Temple de Maqam Er-Rabb, Mélanges de 

l`Université Saint- Joseph, T.37, fasc.15, Imprimerie Catholique, Beyrouth, 
1961, p.261.  

وفیھ ). ١٦٤ص ." (م. ب٢٦٢شھر شباط "نقوشًا یعود تاریخ أحدھا إلى ) المرجع السابق(قال یعالج الم  -  96
  ).٢٦٦ص " (الالت"إشارة إلى عبادة سكان المنطقة، األیطوریین العرب، اإللھة العربیة 

97  -  CHAD, op. cit., p.84."   ،كانت، بین حمص واألیطوریین، حدود مشتركة، ومصاھرات عدیدة
  ).٨٥ص " (د أواصر الصالت بین العشیرتین العربیتینجاءت لتش

98  -  R. MOUTERDE (S. J.): Reliefs et Inscriptions de la Syrie et du Liban, 
Mélanges de l`Université Saint-Joseph, T.34, fasc.2, 1957, Imp. Catho., 

Beyrouth, pp.205-238. الدیة، فیھ كالم عن عبد معتق،  می٨٤   یعود تاریخ ھذا النقش إلى السنة
 ).٢٢٧ص (كان سیده من ساللة سمسیجرام 
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، وما كان لھذه الساللة من )٩٩(مصر، في الربع الثالث من القرن المیالدي الثالث
  . اإلمتداد العربي إلى منطقة عكار وسواھاأثر في توسیع

وعلى الرغم من ما قلناه بخصوص األیطوریین العرب، استنادًا إلى 
لم یكن العرب : "سلوم عن القول. المراجع العدیدة الواردة في بحثنا، ال یتورع د

یومًا بعیدین عن الدریب التي تقع جنوب حمص، على أبواب بادیة الشام، فكانت 
عنجر وطرابلس، ال سیما والدریب : ریین العرب، بین عاصمتیھمزمن األیطو

لكن . المنفذ بین الساحل اللبناني والداخل السوري، المتقاطع مع وادي العاصي
الدریب كوطن، لشعب عربي األرومة، لم تظھر بھذه الصفة، أقلھ في المصادر 

ریین العرب وفي الحقیقة أربكت قضیة األیطو. )١٠٠("التاریخیة التي بین أیدینا
فھم من أرومة عربیة، وھو یرید الدریب على نقاء آرامي . سلوم. صدیقنا د
فما العمل؟ لم یجد غیر صیغة یقول فیھا كان الدریب بین عاصمتي . سریاني

ولكن المراجع ال . وبالتالي قد یكون تأثر بھم. األیطوریین، طرابلس وعنجر
 من الموضوع، وتمییع اسلوب طریف للھروب. تذكرھم في الدریب بالذات

سلوم نبع الجعلوك، المجاور مباشرة . لقد ذكر د. الوجود األیطوري في الدریب
كان علیھ أن . )١٠١(القبیات، وقال بوجود معبد روماني فیھ) بلدتي أیضًا(لبلدتھ 

یذكر أن ھذا المعبد ھو معبد أیطوري، حیث كان یقیم األیطوریون، الذین كانوا 
ى عرقة التي عرفت باسم قیصریة األیطوریین، أو كانوا تابعین على األرجح إل

وعلى أي حال كانت منطقة . یتبعون المارة الھرمل األیطوریة الصغیرة
الدریب، حتى النصف الثاني من القرن المیالدي الثالث موطنًا للقبائل العربیة، 

ن وھذا ما تؤكد علیھ كثرة من المراجع الموجودة بمتناول م. وخاصة األیطوریة
سلوم بحاجة إلى مراجع فبحثنا . وإذا كان د. شاء البحث عن الحقائق، ال طمسھا

ولھ في ما یلي مباشرة، مراجع حول األقوام العربیة في كل . ھذا یغنیھ بھا
  .المنطقة

  القبائل العربیة الیمنیة في عكار

لیست بنا حاجة إلى إعادة التأكید على أن ھجرة العرب إلى بالد الشام، 
ولكن نود اآلن إظھار نوعیة أولئك العرب المعروفین . لبنان، قدیمة جدًاومنھا 

بأسماء قبائلھم، خاصة من نزل منھم في عكار وجوارھا، ومنھم من ترك آثاره 
القدیمة وأطلق على بعض مناطق بالدنا اسماًء ھي أسماء علم عربیة قدیمة، 
                                                

؛ ١٩٧٩، وزارة الثقافة، دمشق، ) أثریًا، تاریخیًا، سیاسیًا(تدمر : عدنان واألسعد، خالد. البني، د: راجع  -  99
، مرجع ...تاریخ سوریة: ؛ حتي٣٨٢-٣٤٤، مرجع سابق، ص ...تاریخ حمص: الخوري عیسى أسعد

  .٤٤٦-٤٣٢ ص سابق،
  .١١١، مرجع سابق، ص ...دریب: فؤاد. سلوم، د  -  100
  .٩٥المرجع السابق، ص   -  101
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، وعلى مقربة من ومنھم من حمل معھ آلھتھ وأقام لھا مراكز عبادة في عكار
  .القبیات بالذات
تؤكد المرویات أنھ حوالي نفس الوقت الذي كانت : "فیلیب حتي. یقول د

فیھ الدولة التدمریة آخذة بالزوال كانت إحدى القبائل العربیة الجنوبیة تشق 
وفي حوران صادفوا سكانًا من ... وھؤالء ھم بنو غسان. طریقھا إلى حوران

..." االسالم والمسیحیة"ویرى مؤلفا . )١٠٢(..."الضجاعمالعرب أتوا قبلھم وھم 
ھاجر فریق من القحطانیین الیمانیین إلى لبنان في القرن الثاني قبل : "أنھ

ویضیف ھذان . )١٠٣("المیالد، ونزلوا الجبال التي ُعرفت فیما بعد بعاملة
 أما .)١٠٤( عام قبل الـمیالد١٠٠المؤلفان أن الفوج القضاعي األول أتى لبنان منذ 

فُیرجع ورود القضاعیین إلى لبنان إلى زمن أقدم من " خطط الشام"صاحب 
  .)١٠٥(قرنین ق م، وُیفّصل في نزول العشائر في سوریة وجوارھا

فاذا جزت جبل عاملة ترید قصد دمشق : "وفي ھذا التفصیل یقول
وحمص وما یلیھا فھي دیار غسان من آل جفنة وغیرھم، وإذا تیاسرت من 

وأرض . )١٠٦("ر الكبیر وھو بحر الروم وقعت في أرض بھراءحمص عن البح
بھراء أو جبل البھراء المعروفة الیوم بجبال العلویین، استمدت اسمھا من بھراء 

...": خطط"ویضیف محمد كرد علي في . بن َعمرو، وھي قبیلة عربیة قضاعیة
وأھل حمص جمیعًا یمن من طيء وكندة وحمیر وكلب وھمدان وغیرھم " ... 

  .)١٠٧(..."ن البطون م
                                                

  .٤٤٦، ص ١، مرجع سابق، ج...تاریخ سوریة: حتي  -  102
  .٣٧مرجع سابق، ص :   المدني والزعبي  -  103
لة قضاعة، ھذا الفوج ھو من قبی: عام ق م١٠٠الفوج القضاعي األول : "٣٨المرجع السابق، ص   -  104

المشھورة بفروعھا الكثیرة في الیمن والشام والعراق نـزل جبل عاملة منذ القرن األول للمیالد فوجد 
القحطانیین والكنعانیین واألیتوریین واآلرامیین واألنباط منتشرین في سھولھ وأودیتھ فاختلط بھم، 

سبة إلى األمیرة عاملة القضاعیة، ومنذ الیوم الذي حّل فیھ ھذا الفوج ُعرف ھذا الجبل بجبل عاملة ن
أما المطران یوسف الدبس فیقول في ھذا الموضوع، تحت ...". والدة الحارث بن عدي القضاعي

وظعن مع بني غسان بنو عاملة بن سبأ مع سبعة أحیاء ": "ملوك غسان في دمشق وما یلیھا"عنوان 
... اك یسمى إلى اآلن بجبل عاملةأخرى وتوطنوا في دمشق ونواحیھا، وأقام بنو عاملة في جبل ھن

وكان قبل غسان في سوریة عرب یقال لھم الضجاعمة من بني سلیح من بطون نـزار وعدنان 
ویقول ما یقارب ھذا الكالم . ٤٦ و٤٥ و٤٤، ص٤، ج...تاریخ سوریة..." (فأخرجوھم عن دیارھم

ماعة من سلیح وقبائل سار ضجعم ابن حماطة ولبید بن الحدرجان السلیحي في ج: "محمد كرد علي
ولمزید من التفاصیل ). ٢٤، ص١خطط الشام، المجلد األول، ج..." (من قضاعة إلى أطراف الشام

االمام السید محسن األمین، خطط جبل عامل، الدار العالمیة، : من المفید العودة إلى " عاملة"حول 
  .٧١ – ١٢، ص ١٩٨٣بیروت،

یشارك كثیر من المؤرخین في . ٢٥-٢٤، ص ١، ج١ابق، مخطط الشام، مرجع س: علي، محمد كرد  -  105
تاریخ "ومنھم صاحب كتاب . وجھة النظر ھذه، حول ِقدم الزمن الذي ورد فیھ العرب إلى الدیار الشامیة

  ).٤١٥...٤٠٤، ص١مرجع سابق، ج" (حمص
  .٢٦، ص ١، ج١، مرجع سابق، م...خطط: علي، محمد كرد  -  106
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  "الفلس"و" عروبة"و" معروجا"

من األدلة على إقامة العرب في عكار قبل المیالد، ما تركوه . معروجا
من ذلك . من أسماء جغرافیة أتوا بھا معھم من مواطنھم العربیة األصلیة

، وھي منطقة في جبل أكروم، في قسمھ المشرف على وادي عودین "معروجا"
یات، بالقرب من منازل عائلة األدرع المقیمة في شرقي القب) عندقت(
آثار "في " معروجا"جاء ذكر . التابعة لقریة كفرتون في أكروم" الجوزات"

والكلمة في األصل اسم علم المرأة، . للجغرافي القزویني" البالد وأخبار العباد
: ورد ذلك في روایة القزویني بقولھ. ُأطلق على جبل كانت تقیم فیھ قبیلة طيء

قیل أجأ اسم ... أجأ وسلمى، جبالن بأرض الحجاز، وبھما مسكن طيء وقراھم"
فعرف زوج سلمى . رجل وسلمى اسم امرأة كانا یألفان عند امرأة اسمھا معروجا

بحالھما فھربا منھ، فذھب خلفھما وقتل سلمى على جبل سلمى وأجأ على جبل 
منطقة " معروجا"و. )١٠٨("أجأ، ومعروجا على معروجا، فسمیت المواضع بھم

غیر عامرة الیوم، بید أنھ تكثر فیھا عالمات اإلقامة في أزمنة قدیمة، لما فیھا من 
  .آبار قدیمة منقورة في الصخور، ومن بقایا الِخرب

ولقد . فھي من المواقع المعروفة في جبال عكار العالیة" عروبة"أما 
بید إننا . )١٠٩(والرومانمن بقایا آثار الفینیقیین " والیة بیروت"اعتبرھا مؤلفا 

نظن ھذا الموضع أثرًا عربیًا یعود لعرب الجاھلیة، وھو یطابق یوم الجمعة 
  .)١١٠("عروبة"ومعناه 

في عكار، ) الوثنیة( الدینیة –من المواقع الجغرافیة . الفلیس، الفلس
وھي معروفة الیوم كمنطقة . على مقربة من القبیات، بقایا قلعة الفلیس الصلیبیة

قریة منجز، بجوار سیدة القلعة التي استمدت اسمھا من القلعة الصلیبیة تابعة ل
ومع أننا لن  . Felicium أو الفیلیسیوم Feliceالتي كانت معروفة باسم الفلیس 

ندخل في عرض تاریخي تفصیلي لھذا الموقع، فإننا نكتفي اآلن باإلشارة إلى أن 
یر، ولكنھ یعود لزمن الموقع اشتھر في زمن الصلیبیین كبرج أو كحصن صغ

أسبق على الوجود الصلیبي، كما بین ذلك األب المنس الذي عثر على بقایا أثر 

                                                                                                               
  

  .٧٤، ص ١٩٩٨آثار البالد وأخبار العباد، دار صادر، بیروت، : القزویني، زكریا بن محمد بن محمود  -  108
" عروبة"ویوجد في قضاء عكار ثالثة خرب تسمى : "٢٣٩مرجع سابق، ص : تمیمي وبھجت  -  109

  ".وھي من بقیة آثار الفینیقیین والرومانیین" قلتعات"و" مرجحین"و
ب (، بیروت ٩، السفر ٢المخصص، تحقیق لجنة احیاء التراث العربي، دار اآلفاق الجدیدة، ج: ابن سیَده  -  110

أھون : أول، واإلثنان: شیار، واألحد: السبت): ابن درید(أسماء األیام في الجاھلیة : "٤٢، ص )ت
  ". العروبة: مؤنس، والجمعة: دبار، والخمیس: جبار، واألربعاء: وأوھد وأھود، والثالثاء



  

 

205   
 

ونظن أن قلعة الفلیس تعود . )١١١(استنتج منھ أن الموقع أقدم من المرحلة الصلیبیة
وقبل الغوص . بأصلھا إلى تسمیة عربیة لھا عالقة بعبادة صنم یرجع إلى زمن الجاھلیة

، وكذلك عفیف بطرس "معجمھ"ك نشیر إلى أن أنیس فریحة، لم یذكر في في تفاصیل ذل
ولكنھما طرحا تفسیرًا السم موقع في الجنوب . ، اسم ھذا الموقع"موسوعتھ"مرھج في 
الفلیسة في عامیة لبنان . اسم غامض. طیر فلسي: "فقال فریحة". طیر فلسي"اللبناني ھو 

وقد یكون االسم إشارة تاریخیة .  جفت تفتتأرض دلغانیة شدیدة تمیل إلى السواد وإذا
 وھي عبادة سامیة Phallusإشارة إلى عبادة األعضاء التناسلیة : على غایة من األھمیة

عـملة كـانت " َفلس"وقد یكون من  . Dionysusدخلت إلى االغریقیة وال سیما في طقوس 
  .)١١٢(" وُعربتFollisلـلروم البیزنطیین 

اسمًا لصنم كانت تعبده إحدى " فلس"تبر كلمة لكن المراجع العربیة تع
الفلس وثن ": "معجم الحضارات السامیة"جاء في . القبائل العربیة في الجاھلیة

علم ... فلس: "لیاقوت الحموي فیقول" معجم البلدان"أما . )١١٣("كان لقبیلة طيء
 مرتجل السم صنم، ھكذا وجدناه مضبوطًا في الجمھرة عن ابن الكلبي فیما رواه

السكري عن ابن حبیب عنھ، ووجدناه في كتاب األصنام بخط ابن الجوالیقي 
الفلس : قال ابن حبیب... الذي نقلھ عن خط ابن الفرات وأسنده إلى الكلبي َفلٌس 

اسم صنم كان بنجد تعبده طيء وكان قریبًا من فید وكان سدنتھ بني بوالن، 
الفلس صنم كان : ل ابن دریدالفلس أنف أحمر في وسط أجأ وأجأ أسود، وقا: وقیل

لطيء بعث إلیھ رسول اهللا، صلى اهللا علیھ وسلم علیًا، رضي اهللا عنھ، لیھدمھ سنة تسعة 
قرأت على ھشام بن محمد الكلبي في سنة : قال... ومعھ مائة وخمسون من األنصار

ل كان لطيء صنم یقا: أنبأنا أبو باسل الطائي عن عمھ عنترة بن األخرس قال :، قال٢٠١
وكان الفلس أنفًا أحمر في وسط جبلھم الذي یقال لھ أجأ كأنھ تمثال : قال عنترة... لھ الَفلس

إنسان وكانوا یعبدونھ ویھدون إلیھ ویعترون عنده عتائرھم وال یأتیھ خائف إّال أمن وال 
یطرد أحد طریدة فیلجأ بھا إلیھ إّال تركت ولم تخفر حویتھ، وكان سدنتھ بني بوالن، 

ھو الذي بدأ بعبادتھ، فكان آخر سدنة منھم رجل یقال لھ صیفي فأطرد ناقة خلیة وبوالن 
فلم یزل الفلس ... المرأة من كلب من بني علیم كانت جارة لمالك ابن كلثوم الشمخي

یعبد حتى ظھرت دعوة النبي، صلى اهللا علیھ وسلم، فبعث إلیھ علي بن أبي 

                                                
١١١  -  LAMMENS: Le Pays des Nosairis, Itinéraire et Notes Archéologiques, op. cit. 

p. 278 - 279. 
: ؛ وعنھ ینقل، حرفیًا تقریبًا، عفیف بطرس مرھج، في مؤلفھ١٠٩، مرجع سابق، ص ...معجم: فریحة  -  112
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ن الحارث بن أبي شمر الغساني طالب، كرم اهللا وجھھ، فھدمھ وأخذ سیفین كا
ترد نفس المعطیات . )١١٤(..."ملك غسان قّلده إیاھما یقال لھما مخذم ورسوب

البن " كتاب األصنام"التي یذكرھا یاقوت الحموي والقزویني، حول الفلس، في 
  .)١١٥(الكلبي، وھو مرجعھما في ذلك

بیلة عربیة فإننا نرجح أن تكون ق" فلس"وبناًء على ما تقدم حول أصل عبارة 
من بني طيء من القبائل الیمانیة قد أقامت في ھذه المنطقة وحملت معھا تقالیدھا الدینیة 

، في مقام نصبتھ لھ بالقرب من منجز، وھو "فلس"الوثنیة، ومارست عبادة إلھھا المحلي 
ولقد كان في أصل عبادة العرب لألوثان، على ما . ما تحول مع الزمن إلى قلعة الفلیس

وكان : "بن الكلبي، ھو نقلھم في ترحالھم وتنقالتھم لبعض أحجار الحرم، فھو یقولیرى ا
الذي سلخ بھم إلى عبادة األوثان والحجارة أنھ كان ال یظعن من مكة ظاعن إّال احتمل 

فحیثما حلوا، وضعوه وطافوا . معھ حجرًا من حجارة الحرم، تعظیمًا للحرم وصبابة بمكة
ویضیف في مكان آخر . )١١٦("نًا منھم وصبابة بالحرم وحبًا لھبھ كطوافھم بالكعبة، تیم

فكان الرجل، إذا سافر فنـزل منـزًال، أخذ أربعة : "مفسرًا تطور ھذه العبادة لألصنام
أحجاٍر فنظر إلى أحسنھا فاتخذه ربًا، وجعل ثالث أثافي لقدره، وإذا ارتحل تركھ، فإذا 

  .)١١٧("نـزل منـزًال آخر، فعل مثل ذلك
في جبل " معروجا"و" العروبة"ما جمعنا بین یوم الجمعة الجاھلي وإذا 

أمكننا أن ) مقام الرب(في نبع الجعلوك " الالت"أكروم وعبادة اإللھة العربیة 
نضیف عبادة الفلس، وعلیھ تكون قلعة الفلیس الصلیبیة، في أساسھا، عربیة 

  .األصل على األرجح
  

  آثار وأسماء عربیة في القبیات 

وبعض األماكن . ثمة مواقع كثیرة في لبنان تعرف باسم العربة. عربةال     
العربة في القبیات ھي موقع مالصق .  مركبة االسم من كلمة عربة واسم آخر

حاولنا ". الغربیة"لحي مرتمورة لجھة الغرب وھو یفصل ھذا الحي عن حي 
شجرة فھم أصل ومعنى ھذا االسم لنرى مدلولھ، فوجدنا فریحة یعطیھ معنى 

السھل والبقعة "الصفصاف، أو یرده إلى أصل آرامي قدیم، معناه 
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 ٣٧ى بدون الحواشي، لنفس المحقق، ترد المعطیات نفسھا، صوفي طبعة أخر.٦٢ إلى ص ٥٩ص 
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وبما أن  .)١١٩(وجاراه في ذلك حرفیًا عفیف بطرس مرھج. )١١٨("المنبسطة
العربة في القبیات غیر معروفة بأنباتھا لشجرة الصفصاف، وال ھي منطقة 

 عن ، بل ھي، على العكس من ذلك تمامًا، عبارة"بقعة منبسطة"سھلیة، ولیست 
وأرض وعرة، وعلى انحدار غیر یسیر، وقد حولت ھذه المنطقة ید " ضھر"

ھي (تسندھا سلسلة من حیطان الدعم " جاللي"القبیاتي وجھوده الكبیرة إلى 
لكل ذلك رفضنا تفسیر ھذه التسمیة ... لحفظ التربة) مندثرة الیوم في معظمھا

 آخر للتسمیة یرى أصلھا واعتمدنا تفسیرًا. بإعادتھا إلى أصل سریاني أو آرامي
. )١٢٠("في األصل اسم لبالد العرب"ھو أنھا " العربة"ذلك أن معنى . عربیًا

قریة في أول وادي "فھي . وھي اسم ُعرفت بھ مواضع عدیدة في بالد العرب
موضع بفلسطین كانت بھ وقعة : والعربة أیضًا. ")١٢١("نخلة من جھة مكة

في القبیات تمیزت بھذا " العربة"ن وقد تكو. )١٢٢("للمسلمین في أول االسالم
  .االسم لنـزول قطان عرب فیھا

  "دار عنین"
في جرد القبیات خربة، ھي في العرف المحلي، بقایا أثر مسیحي 

" ُعَنین"أو " ِعنان"لم نجد ذكرًا لھذا االسم ".ُعَنین"أو " دار عنان"ُیعرف باسم 
:  األب عفیف مورانيولم نجد معنى لھ كاسم دیني إّال عند. في معجم فریحة

طبعًا، لم یحدد األب المذكور مرجعھ في تفسیر ھذا . )١٢٣("المساعدة الدائمة"
 ’neinْعـَنـین : "... االسم، وال إلى ماذا اعتمد في تقریر ھذا األمر، فاكتفى قائًال

  "...".المساعدة الدائمة: 
قبائل كاسم علم لفرع إحدى ال" ُعَنین"و" ِعنان"ولكننا عثرنا على لفظة 

: ، حیث یقول"روضة"العربیة، ذكرھا یاقوت الحموي، وھو یبحث في مادة 
  :بكسر العین؛ قال المخبل السعدي: روضة بطن ِعنان"

  .  )١٢٤("فبطن ِعنان روضھ فأفاكلھ  عفا العرض بعدي من سلیمى فحائلھ
، وذلك في كالمھ "ُعَنین"وذكر یاقوت الحموي في مكان آخر علمًا ھو 

روضة في وسط أجأ أحد جبلي طيء قرب :... بحتر: "یث یقول، ح"بحتر"على 
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جّو، كأنھا مسماة بالقبیلة، وھو بحتر بن عتود بن ُعَنین بن سالمان بن ثعل بن 
  .)١٢٥("عمرو بن الغوث بن طيء

وعلیھ تبدو لنا عروبة ھذا الموقع أكثر احتماًال، خاصة وأن المراجع 
وانطالقًا من ذلك نظن . )١٢٦( على ذكرهالمعنیة بأسماء المواقع السریانیة لم تأِت
شخصیة أو قبیلة باسم ) مرجعیة عربیة(أن ھذا المكان یعود في تسمیتھ إلى 

وربما كانت تلك . ، استوطنت المنطقة وأطلقت علیھا االسم"عنین"أو " عنان"
المرجعیة من القبائل العربیة المتنصرة التي أمت المنطقة، أو ربما ھي تنصرت 

وقد یكون ". دار عنین"التي عرفت باسم " الدار"لھا كنیسة في ھذه ھنا، وأقامت 
ھذا الموقع غیر مسیحي في األساس ثم اصطبغ مقامھ بالمسیحیة، كما ھي الحال 

وھنا . في كل أماكن العبادة التي تتراكب نسبتھا الدینیة على نسبة آخر شاغلیھا
لھذا الموقع، أن نمیل یجدر بنا، ال سیما مع غیاب التفسیر السریاني المسیحي 

وھم تلك العشائر التي منھا ". عرب عنین"إلى نسب التسمیة إلى ما ُعرف باسم 
: من عرف موقعًا متقدمًا في زمن الممالیك، وھم الذین أشار إلیھم العمري بقولھ

فضل منھم آل عیسى، وقد ... فضل ومرا وثابت ودغفل: ولد ربیعة أربعة، وھم"
وبیت فضل بن .  وأمیر سائر آل فضل أحمد بن مھناصاروا بیوتًا، وأمیرھم

: ویذكر دیار ھذه العشائر مع حلفائھا. )١٢٧(..."وبیت حارث بن عیسى... عیسى
ودیارھم من حمص إلى قلعة جعبر إلى رحبة آخذین على شَقي "

ملوك البر، وأمراء الشام : "وكان سبق لھ أن وصفھم بأنھم. )١٢٨(..."الفرات
 ولذلك ال نستبعد أن تكون بعض ساللتھم قد أتت عكار، .)١٢٩("والعراق والحجاز

: ، في زمن الممالیك، حیث اتسع سلطانھم)الجرد(ومنھا بعض مناطق القبیات 
كان من خبر ھذا البیت الذي ُرفعت عمده، وشد بطرف الجوزاء وتده، ید "

سلفت لعیسى بن مھنا عند الظاھر بیبرس حال تشریده وتطریده احتاج فیھا إلى 
وُقّلد في ...  یركبھ، فبالغ في إكرامھ، وأركبھ خیر خیلھ؛ فلما ملك قّلده اإلمرة، ورقاهفرس

 العشیرة إلى ود العمري بزعامة ھذهـعـوی. )١٣٠(..."األیام المنصوریة ولُده اإلمرة
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جد مھنا ھذا أبو "عندما كان " طغتكین صاحب دمشق"مرحلة أسبق، إلى زمن 
ع بن ُحدیثة بن فضل بن ربیعة الطائي الشامي أحمد األمیر اآلن ھو األمیر مان

كما . )١٣١("التدمري، وكان أمیر عرب الشام في دولة طغتكین صاحب دمشق
لم ُیصرح ألحد من ھذا البیت بإمرة "یعود بعالقاتھا مع الممالیك إلى زمن فیھ 

على العرب بتقلید من السلطان إّال من أیام العادل أبي بكر أخي السلطان صالح 
وكل ھؤالء الذین یتحدث عنھم العمري، على امتداد سلطتھم . )١٣٢(..."الدین

ھذا البیت أولھ رجل من طيء من بني سلسلة : "زمنیًا ومكانیًا، یقول في نسبھم
نشأ ھذا الرجل في أیام أتابك زنكي، وأیام ولده نور الدین . بن عنین بن سالمان

ولده أو من وإلى عنین ینتسب كل عرب عنین من كان من ... الشھید
ولھذا من المحتمل أن یكون أحد أبناء ھذه العشائر قد أقام في . )١٣٣(..."حلفائھ

  ". دار عنین"جرود القبیات، وترك ھذا األثر المسمى الیوم 
یجدر بنا قبل أن نختم الكالم على ھذا الموضع أن نذكر أن الخورسقف 

تقلید المحلي على الزریبي ھو أفضل من یمكنھ أن ینقل إلینا كیفیة محافظة ال
، في "اللمحة التاریخیة"ولقد ذكره الخورسقف المذكور، في . طبیعة ھذا المكان

كنیسة دار عنین أي : "معرض تعداده الكنائس الخربة في المنطقة، بقولھ حرفیًا
ولعل . ، وفي ھذه الدار كنیسة"دار"فھو لم یذكره كدیر، بل . )١٣٤("اإلستجابة

سلوم على . أما لماذا یصر د. ال مجرد موقع دیني ة،دار ھنا تعني مزرعة أو قری
بالتقلید؟ ترى أال تدخل " أصالتھ"، مع أنھ كثیرًا ما یعلل )١٣٥(لفظة دیر

  مخطوطات الخورسقف الزریبي في عداد جمع ھذا التقلید والتعبیر عنھ؟
ثمة موقع آخر في نطاق القبیات، ھو عبارة عن بقایا خراب أثري،  :قصر كلیب

في منطقة " قصر كلیب"إنھ . لفظھ، في انتمائھ إلى أصل عربيواضح، من 
یرد األب عفیف موراني ھذا الموقع، مع قلعة عروبة، إلى . شویتا في القبیات

قصر كلیب : "ثمة مواقع ثالثة تعود إلى زمن األیطوریین: أصل أیطوري، بقولھ
ة الرنتا في باسم إحدى قبائلھم المشھورة، وقلعة عروبة على رأس القموعة، وقلع

؛ ویوضح في حاشیة في اسفل الصفحة التي ورد فیھا ھذا الكالم معنى "عكار
ویصح ھذا بالنسبة إلى الموقع ": المغیب"أو " حصن الغروب: "قلعة عروبة

ویعتبر . ، بمعنى أن ھذه القلعة ھي غربي حمص)١٣٦("الجغرافي تجاه حمص
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ا وحكموا فیھا زھاء األب موراني أن األیطوریین استولوا على حمص وجوارھ
  .)١٣٧(أكثر من قرن

ینطلق األب موراني ھنا من مغالطة أساسیة حول عالقة األیطوریین 
ومتزامنة (بحمص، ذلك أن مدى سلطة األیطوریین، جغرافیًا، كانت مجاورة 

لسلطة ساللة عربیة أخرى كان مركزھا مدینة حمص بالذات، ھي ساللة ) تقریبًا
قًا، في كالمنا على األصول السكانیة العربیة سمسیجرام، كما أوضحناه ساب

ولعل سلطة األیطوریین قلما تجاوزت منطقة الھرمل، واكتفت . القدیمة في بالدنا
  .ھناك بامارة أیطوریة صغیرة

قصر "األمر الثاني البعید عن أي سند تاریخي ھو ادعاء األب موراني برد 
ما لم یقل بھ أحد من المؤرخین، وھذا . إلى اسم واحدة من قبائل األیطوریین" كلیب

كقبیلة " كلیب"إن أحدًا لم یتحدث في تعداد أسماء القبائل األیطوریة، لیرد عنده 
أو " كلیب"وفي الحقیقة إن ھذا االسم یؤشر صراحة على نسبھ إلى قبیلة . أیطوریة

ي، وبالتال. العربیة، أو على أن باني القصر كان عربیًا بھذا االسم" كلب"أو " كالب"
ال یصح نسب ھذا الموقع إلى األیطوریین، بل من الضروري نسبتھ إلى قبیلة جاءت 

الذین ) أو العربي(ولعل العرب . إلى المنطقة في زمن الحق على الزمن األیطوري
ھم من عداد أؤلئك الذین قصدھم محمد كرد علي ) القبیات(بنوا ھذا القصرفي شویتا 
حمص جمیعھم من طيء وكندة وحمیر وكلب وأھل : "بقولھ، نقًال عن الیعقوبي

وما وقع : "وفي مكان آخر یقول..." وأھل تدمر كلب... وھمدان وغیرھم من البطون
أما . )١٣٨(..."في دیار كلب من القرى تدمر وسلمیة والعاصمیة وحمص وھي حمیریة

الشتھار ھذا " بقاع كلب"یاقوت الحموي فلم یتردد عن تسمیة سھل البقاع باسم 
موضع یقال لھ بقاع كلب، قریب من ... البقاع: "بھذه القبیلة على ما یبدوالسھل 

  .)١٣٩("دمشق، وھو أرض واسعة بین بعلبك وحمص ودمشق
وإذا لم یكن باني ھذا القصر في شویتا من بني كلب الذین استوطنوا 
مناطقنا قبل الفتح االسالمي، فربما یكون من أولئك الذین توسعوا في استیطان 

د ھذا الفتح، ومنھم من عشائر بني كلب، الذین بدأ دورھم یظھر في زمن لبنان بع
الخلفاء الراشدین، وكان لھم في حمص حضور فعلي وشاركوا في القتال، إلى 
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، دار )من الفاطمیین حتى أواخر القرن الخامس الھجري(راء العرب بالشام والعراق البیطار، مواقف أم
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، في "تاریخ حمص"ویذكر صاحب . جانب معاویة ضد علي في موقعة صفین
 بن الولید كان لواء المعركة بید عبد الرحمن بن خالد: "كالمھ على ھذه الموقعة

والمیمنة أھل حمص وعلیھم ... أمیر حمص؛ وكان قلب جیش معاویة أھل دمشق
وعلى ... أما رجالة حمص فكان علیھم حوشب ذو ظلیم... ذو الكالع الحمیري

ومن الطبیعي أن یكون . )١٤٠(..."قضاعة حمص عباد بن زیاد الكلبي
ن أحد الكلبیین وقد یكو. القضاعیون والكلبیون منتشرین في جوار حمص وعكار

وھناك احتمال بأن یكون ھذا القصر من . ھو من قام ببناء قصر كلیب في شویتا
: بناء بعض بني كلب أو كالب ممن ذكرھم العمري في كالمھ على آل ربیعة

. )١٤١(..."بنو كلب، وبعض بني كالب... وأما من ینضاف إلیھم ویدخل فیھم"
  ).ھذا الموقع، سنعرضھ الحقًاثمة احتمال لعالقة بني كالب المرداسیین ب(

  الغساسنة في سوریة

تعتبر ھجرة العرب الغساسنة من الھجرات العربیة البالغة التأثیر في 
یظھر أن . "سوریة وتاریخھا، وفي تكوین شعبھا من قبل الفتح العربي االسالمي

بلوغ بني غسان إلى الشام كان في القرن الثاني للمیالد أو بدء القرن 
غسان قبیلة یمنیة قدمت جھات : "ویرى األب لویس شیخو أن. )١٤٢("الثالث

الشام بعد انفجار سد مأرب وسیل العرم فاستوطنتھا ثم تغلبت على أھلھا فصار 
إلیھا األمر، وعلى قول كتبة العرب كان األمر قبل غسان لبني سلیح وقبل بني 

أّمر ... یینلما تم ملك دمشق للرومان: "أما الحصني فیقول. )١٤٣(..."سلیح تنوخ
علیھا الرومانیون من قبلھم غسان فانتظمت لھم مع ما بضواحیھا من القرى 
واستمرت تحت إمارتھم إلى أن استلمھا منھم المسلمون في خالفة عمر بن 

  .)١٤٤(..."الخطاب
اتسعت سلطة الغساسنة فكانت تشمل المناطق الداخلة في معظم اقلیم 

أما : "ویرى أحمد اسماعیل علي. )١٤٥(ینحوران والبلقاء وفینیقیة ولبنان وفلسط
حدود مملكة آل غسان فلم تكن ثابتة، بل متبدلة متغیرة حسب سلطة الملوك 
وتغیرھم، فملكھم كان یتوسع ویتقلص بحسب الظروف فیصل إلى مقربة من 
دمشق، وإلى فلسطین الثانیة ولبنان وإلى والیات سوریة الشمالیة في بعض 
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ن یكون بعض الغساسنة قد استوطن عكار لقربھا من وال بد أ. )١٤٦(..."األحیان
قال : "البقاع وحمص، ھذه المناطق التي خّصھا الھمذاني باقامة بني غسان

وإن جزت جبل عاملة ترید قصد : الھمذاني عن القبائل العربیة التي سكنت الشام
  .)١٤٧(..."دمشق وحمص وما یلیھا فھي دیار غسان من آل جفنة وغیرھم

  تدفق العرب: ميالفتح االسال
لیس ھناك أدنى شك بأن الفتح االسالمي عزز موجات الھجرة العربیة 

وإذا كانت عناصر . إلى سوریة عامة وشجع االستیطان العربي في بالد الشام
قوة الفتح االسالمي لم تستقر مباشرة في اإلقامة في المناطق الساحلیة من لبنان، 

ن تشھد، بحكم قربھا من حمص فقد كان من نصیب عكار المجاورة لحمص أ
ربما كانت مدینة حمص . "بالذات، أولى حاالت االستیطان العربي االسالمي

ھي المدینة الوحیدة التي سكنتھا القبائل العربیة بعد الفتح مباشرة، قال ابن 
لما فتح أبو عبیدة حمص، أنزلھا السمط بن األسود الكندي في بني : "األثیر

ناس في السكون، والمقداد في بلي، وأنـزلھا معاویة، واألشعث بن می
ویرى منیر الخوري عیسى أسعد في ھذا االستیطان السریع من . )١٤٨("غیرھم

: قبل المسلمین في حمص أوضح دلیل على وجود العرب في حمص قبل االسالم
ومن أظھر األدلة على وجود العرب في حمص قبل االسالم، رغبة العدید من "

ي استیطان ھذه المدینة مع ذریاتھم وإننا لنذكر منھم القائد المسلمین األوائل ف
خالد بن الولید والحصین المبراني وحابس بن سعید الطائي وشرحبیل بن السمط 

وغیرھم من الصحابة والمحدثین الذین عاصروا النبي العربي وسمعوا ... الكندي
  .)١٤٩("عنھ

مدن، وفي ولم یطل األمر حتى استوطنت قبائل عربیة في أمھات ال
وإذا كانت بعض . )١٥٠("قوم من ربیعة من بني حنیفة... في عرقة"عكار نـزل 

القبائل العربیة المسیحیة آثرت االنسحاب مع البیزنطیین، فإن قسمًا كبیرًا فّضل 
وقد كان للعھد األموي سیاسة ناجحة في احتواء شتى . البقاء بشروط المسلمین

                                                
، دار دمشق، ط )منذ ما قبل المیالد حتى نھایة العصر األموي(تاریخ بالد الشام : علي، أحمد اسماعیل  -  146
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وكان . )١٥١()"المردة( وجراجمة العناصر المكونة للمجتمع من فرس وزط
إجالء لبعض السكان، : جوھر حركة االستیعاب یقوم على وجھتین متعاكستین

وإسكان آلخرین مكانھم، وذلك وفق ضرورات نشر الدعوة وحمایة المواقع 
. وفي أخبار البالذري وغیره ما یوضح ھذه الحركة. المفتوحة وافتتاح أخرى

إن یزید أتى بعد فتح مدینة : "یقول البالذريففي فتح عكار والساحل اللبناني 
دمشق صیدا وعرقة وجبیل وبیروت وعلى مقدمتھ أخوه معاویة ففتحھا فتحًا 
یسیرًا وجال كثیرًا من أھلھا وتولى فتح عرقة معاویة نفسھ ثم أن الروم غلبوا 
على بعض ھذه السواحل في آخر خالفة عمر بن الخطاب أو أول خالفة عثمان 

قصد لھم معاویة حتى فتحھا ثم رمھا وشحنھا بالمقاتلة وأعطاھم بن عفان ف
وكانت سیاسة اإلخالء واإلسكان على أوضح صورة لھا في فتح . )١٥٢("القطائع
إن السمط بن األسود الكندي كان صالح أھل حمص فلما قدم أبو عبیدة : "حمص

أمضى صلحھ وإن السمط قسم حمص خططًا بین المسلمین حتى نـزلوھا 
  .)١٥٣("نھم في كل مرفوض جال أھلھ أو ساحة متروكةوأسك

ولقد تحكم بسیاسة اإلجالء واإلسكان المنطق الدفاعي، خاصة متى كانت 
فحیث كان ُیبدي السكان المحلیون . المواقع عرضة لمحاوالت البیزنطیین باستعادتھا

د كما اعتمد إجالء بعض الفرس والیھو. تعاطفًا إزاء الروم كان ُیعتمد اإلجالء
وإسكانھم في السواحل اطمئنانًا لھم في موقفھم االیجابي من الدولة االسالمیة، وكیال 

وفي ھذا األمر یقول عمر عبد . یحصل فراغ یغري البیزنطیین ویسھل عودتھم
بخطورة الفراغ السكاني الكبیر في المدن " معاویة"لقد شعر : "السالم تدمري

ا، فقام بترمیم ثغر صور، وأتى بجماعة الساحلیة، ولھذا اھتم بعمرانھا وإسكانھ
كما قدم المسلمون . )١٥٤(..."كبیرة من یھود األردن وأسكنھم في حصن طرابلس

وھكذا . )١٥٥(إغراءات إلسكان السواحل كاإلعفاء من الجزیة ومنح األراضي
كان یتم إجالء بعض المدن الداخلیة من بعض سكانھا من الفرس والیھود 

وفي الحقیقة كان موقف . )١٥٦( ومنھا عرقةوإسكانھم في مدن الساحل،
الجماعات، في زمن الخلفاء الراشدین واألمویین، من دولة االسالم ودولة 

ولم یقتصر أمر اإلسكان في . البیزنطیین ھو الذي یحدد أمر اإلجالء واإلسكان
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استأمن جماعة من الروم أذن "السواحل على غیر المسیحیین، ذلك أنھ عندما 
  .)١٥٧("إلقامة في طرابلسلھم معاویة با

ومع أن الفتح االسالمي كان سعیًا القامة وتوسیع دولة دینیة إسالمیة 
فانھ اتصف بمرونة وبتسامح نسبي كبیرین تجاه مسیحیي البالد المفتوحة، ال 

ولقد تجلى ذلك في التعامل مع األقباط والجراجمة واألنباط . سیما في سوریة
ولنا في مثال . سیحیي القبائل العربیةكما تجلى بشكل خاص مع م. وسواھم

خیر دلیل على ھذه السیاسة االسالمیة االستیعابیة " جبلة بن األیھم الغساني"
لقد قاتل جبلة مع قومھ وغیرھم من المسیحیین العرب المسلمین في . لآلخرین

وبعد انھزام البیزنطیین، وعندما أتى عمر بن ... )١٥٨(سوریة في موقعة الیرموك
وھو على نصرانیتھ، فعرض "لى الشام، جاءه جبلة بن األیھم الغساني الخطاب إ

عمر علیھ االسالم وأداء الصدقة، فأبى ذلك وقال أقیم على دیني وأودي الصدقة، 
فقال عمر إن أقمت على دینك فأد الجزیة، فأنف منھا، فقال عمر ما عندنا لك إّال 

. ما الذھاب إلى حیث شئتإما االسالم وإما أداء الجزیة وإ: واحدة من ثالث
وعاتبھ عبادة ابن . فدخل بالد الروم في ثالثین ألفًا فلما بلغ ذلك عمر ندم

  .)١٥٩("الصامت فقال لو قبلت منھ الصدقة ثم تألفتھ ألسلم
وعلى العموم، یمكننا استنادًا إلى المكانة التي حظیت بھا حمص منذ 

، أن )١٦٠(، ورعایتھم لھا)٧٥٠-٦٦٠(الفتح االسالمي، وخاصة في أیام األمویین 
نستنتج نمو االستیطان العربي في عكار، على األقل بحكم المجاورة المباشرة 

مدخل "أو " فرجة حمص"لھذه المدینة التي یشكل قسم من عكار ما ُیعرف باسم 
  ".حمص

ولقد صار من الصواب الیوم القول أن عكار استمدت اسمھا العربي في 
  .)١٦١(، على أقل تقدیر"عكار القضاعي"مرحلة الخالفة األمویة، مع 

ذلك . لم تتوقف الموجات العربیة لإلقامة في لبنان في األزمنة الالحقة
منذ نشوء دولتھم في العراق بلبنان وساعدوا "اھتموا ) ٩٠٣-٧٥٠(أن العباسیین 

 والمتوكل ٨٠٤ والرشید عام ٧٥٨عام ) المنصور(على عماره فندب أبو جعفر 
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ویعود . )١٦٢("ئل التنوخیة واللخمیة العراقیة للھجرة إلیھ بعض القبا٨٢٠عام 
ابراھیم بك األسود بھجرة ھذه القبائل إلى لبنان إلى فترات أسبق وینسب لھم 

. )١٦٣(اإلقامة في مناطق من لبنان أشمل من جنوبي كسروان وجوار بیروت
ة وینسب للبعض منھم الرحیل إلى شمالي لبنان واإلقامة في البقاع وتأسیس قری

وكان أول من رحل من تلك القبائل العربیة إلى لبنان : "ویضیف. )١٦٤(قصرنبا
ثم رحل بنو أرسالن ثم بنو شویزان فسارت ھذه ... األمیر فوارس تنوخ بقبیلتھ

القبائل في السھول المحازیة نھر العاصي حتى وصلوا بعلبك فحّلوا فیھا وانبثوا 
  .)١٦٥(..."ل الجبال إلى عین دارةفي سھل البقاع حتى بلغوا زحلة ثم رقوا سالس
 اإلمارات العربیة في بالد الشام وعكار

استمرت موجات اإلرتحال العربي إلى بالد الشام حتى بلغ من حجم 
القبائل العربیة فیھا، مع نھایة الدولة العباسیة، ما جعلھا، في زمن األخشیدیین 

حلب (ي والفاطمیین، تؤسس مجموعة إمارات استولت على الشمال السور
بدأت ھذه المحاوالت القبائلیة في تأسیس . وعلى قسم كبیر من الساحل) وجوارھا

إمارات عربیة مع الحمدانیین، ال سیما سیف الدولة الحمداني الذي اتخذ من حلب 
عاصمة إلمارتھ ووسع حدودھا حتى حمص قبل أن یقضي الفاطمیون على ھذه 

ب قرب عكار وفیھا، حول حمص، ومما یشیر إلى كثرة العر. ٩٩١اإلمارة عام 
ما یذكره ابن العدیم عن حرب سیف الدولة الحمداني مع كافور الخشیدي، وذلك 

وجاء سیف الدولة إلى حمص؛ وجمع ): "م٩٤٦(ھـ ٣٣٥بقولھ في أخبار العام 
. جمعًا لم یجتمع لھ قط مثلھ، من بني عقیل ، وبني نمیر، وبني كلب، وبني كالب

ساكر ابن طغج من دمشق فالتقوا بمرج وخرجت ع. وخرج من حمص
وما كادت إمارة الحمدانیین تأفل حتى عال نجم مشروع إمارة . )١٦٦(..."عذراء

عربیة ثانیة كانت أبعد أثرًا في امتدادھا في عكار، وھي إمارة بني مرداس 

                                                
في ھذه المسألة یقول الخوري منصور طنوس .٤٦-٤٥، مرجع سابق، ص ...االسالم : المدني والزعبي  -  162

یفة أبو جعفر المنصور من بغداد إلى دمشق فقدم إلیھ من بالد المعرة  قدم الخل٧٥٨سنة : "الحتوني
فأمرھما أن یسكنا في جبال بیروت الخالیة ... األمیر ارسالن وأخوه األمیر منذر بجماعة من عشیرتھما

من السكان وأنعم علیھما بمقاطعات معلومة، فسكن األمیر ارسالن في سن الفیل، واألمیر المنذر في 
 أقبل األمیر ٨٢٠وسنة: "ویضیف...". ر وتفرق باقي األمراء والمقدمین في بالد كسرولنحصن سلحمو

تنوخ الملقب بالمنذر من الجبل األعلى ومعھ بعض أمراء القبیلة وكانوا عشر طوائف وسكنوا في جنوبي 
كسروانیة، نبذة تاریخیة في المقاطعة ال: راجع...". لبنان بجوار كسروان في الجبال الخالیة من السكان

  . ٣٣ و٣٢، ص ١٩٨٣، طبعة جدیدة طبق األصل، دار كنعان، )١٨٨٤المطبوع عام (
، راجع ١٨٩٦كتاب ذخائر لبنان، طبع في المطبعة العثمانیة في بعبدا، لبنان، سنة : األسود، ابراھیم بك  -  163

  .١٦٣ حتى ص ١٣١، من ص "األمراء التنوخیون والقیسیون"تحت عنوان 
  .١٣٥لسابق، ص المرجع ا  -  164
  .١٣٧المرجع السابق، ص   -  165
، المعھد الفرنسي بدمشق، دمشق، ١زبدة الحلب من تاریخ حلب، تحقیق سامي الدھان، ج : ابن العدیم  -  166

  .١١٨، ص ١٩٥١
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یعتبر بنو "و. )١٦٨(ینتسب بنو مرداس إلى بني كالب وھم قیسیون. )١٦٧(الكالبیین
وقد ازداد نفوذھم في عھد الدولة ... عرب قوة وأكثرھم عددًاكالب من أشد ال

األخشیدیة، إذ أن محمد بن طغج األخشید، قلد أحمد بن سعید الكالبي شیخ قبیلة 
بني كالب حلب، فاستدعى ھذا أنصاره وأقرباءه إلیھ فازداد الكالبیون في 

  .)١٦٩("المـنطـقة وزاد نـفوذھم
ھم جزءًا من حركة شاملة للقبائل كان بروز المرداسیین وتأسیس إمارت

العربیة التي توسعت في حضورھا ونفوذھا في بالد الشام، في مرحلة ضعف 
ولقد نشأ تحالف ضم أبرز رموز القبائل العربیة في . السلطة المركزیة االسالمیة

یروي . بالد الشام، وكان غرضھ السیطرة على ھذه البالد وإقامة إمارات مستقلة
حالف ابو علي صالح بن مرداس بن ) "م١٠٢٤(ھـ ٤١٥ في العام ابن العدیم أنھ

إدریس الكالبي سنان بن علیان الكلبي وحّسان بن المفرج بن الجراح الطائي 
، وتحالفوا على احتواء )الظاھر ابو الحسین علي، الحاكم الفاطمي(على الظاھر 

ق وما ینسب فتكون فلسطین وما برسمھا لحّسان، ودمش. الشام، وتقاسموا البالد
فأنفذ الظاھر إلى فلسطین أنوشتكین . إلیھا لسنان، وحلب وما معھا لصالح

  .)١٧٠("الدزبري والیًا، فاجتمع األمراء الثالثة على حربھ، فھزموه إلى عسقالن
/ ھـ٤١٥ویذكر األنطاكي ھذه المحالفة، ویعود بھا إلى زمن أسبق من العام 

: ن أمراء عرب الشام، وھم یومئذإ: "ھـ٤١٥م، بقولھ، في أخبار العام ١٠٢٤
حّسان بن المفرج بن الجراح أمیر الطائیین، وصالح بن مرداس أمیر الكالبیین، 
وسنان بن علیان أمیر الكلبیین، تواطأوا وجددوا حلفًا بینھم على حال كانوا علیھا 

وھي أنھم . ورجعوا عنھا. قرروھا بینھم في أیام الحاكم، وفي أول أیام الظاھر
دون ویتفقون على اإلحتواء على جمیع أعمال الشام وحلب، ویتوزعون یتعاض

                                                
بنو مرداس الكالبیون في حلب وشمال الشام، دار : محمد أحمد عبد المولى. د: راجع حول ھذه اإلمارة  -  167

اإلمارات : محمد محمد مرسي الشیخ. د: وكذلك. ١٩٨٥، ١، ط )مصر(لجامعیة، اإلسكندریة، المعرفة ا
العربیة في بالد الشام في القرنین الخادي عشر والثاني عشر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

  . ١٩٨٠، ١اإلسكندریة، ط 
بنو مرداس أو : "١١، ص ، مرجع سابق...بنو مرداس الكالبیون: محمد أحمد. عبد المولى، د  -  168

المرداسیون عشیرة من عشائر كالب بن ربیعة، من بطون بني عامر بن صعصعة إحدى عمائر قبیلة 
من عرب الشمال الحجازیة، الذین ینحدرون من صلب نـزار بن معد بن )... عیالن(من قیس ... ھوازن
مرجع سابق، ص " (مرسي الشیخمحمد محمد .د"ل" اإلمارات العربیة في بالد الشام"وفي ...". عدنان
وبنو كالب ھؤالء بطن من ربیعة بن عامر بن صعصعة . بنو مرداس إلى بني كالب... وینتسب): "٢١

  ".أي إنھم من العرب المضریین. بن معاویة بن بكر بن ھوازن بن منصور بن خصفة بن قیس
  .٢٤٨، مرجع سابق، ص ...موقف أمراء العرب: أمینة. البیطار، د  -  169
النجوم الزاھرة : ابن تغري بردى: راجع أیضًا. ٢٢٤-٢٢٣، مرجع سابق، ص ١، ج ...زبدة: ابن العدیم  -  170

أمینة . أیضًا، د. ٢٤٨، ص ١٩٦٣، المؤسسة المصریة العامة للكتاب، ٢في ملوك مصر والقاھرة، ج 
، ص ٧ریخ، ج الكمل في التا: وابن األثیر. ١٢٧، مرجع سابق، ص ...موقف أمراء العرب: البیطار
٢٦١.  
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ولقد أسفرت ھذه المحالفة التي تعكس مدى تغلغل العنصر . )١٧١(..."البـالد
العربي في المجتمع السوري وبالد الشام، عن سیطرة بني مرداس على مناطق 

) م١٠٢٥(ھـ ٤١٦ففي العام . حلب وعلى قسم كبیر من لبنان، بما في ذلك عكار
في ناحیة (ملك صالح بن مرداس حمص وبعلبك وصیدا وحصن بن عكار "

  .)١٧٢("معما كان في یده من الرحبة ومنبج وبالس والرفنیة) طرابلس
وبطبیعة الحال من یملك حصن بن عكار ال بد لھ من أن یملك القبیات 

ما ولرب. المالصقة لبلدة عكار، ومن أن یقیم في منطقة حكمھ أنصاره وعشائره
یعود إلى تلك المرحلة، ) القبیات(في شویتا " قصر كلیب"كان، على األرجح، 

  .وإلى تلك العشائر الكالبیة
  )والقبیات(األكراد والتركمان في عكار 

بدأ التسرب التركي البطيء إلى المجتمع العربي على أبواب منتصف 
-٢١٨( باهللا القرن التاسع للمیالد، ال سیما في زمن الخلیفة العباسي المعتصم

ثم استفحل أمر العناصر التركیة في زمن الطولونیین ). م٨٤١-٨٣٣) (ھـ٢٢٧
. یتعاظم) التركمان(وفي أیام المرداسیین بدأ شأن األكراد والترك . واألخشیدیین

لم تكن طائفة الترك والتركمان ومن : "وفي ھذا یقول محمد محمد مرسي الشیخ
ھي الطوائف الوحیدة التي عرفھا العصر صاحبھم من الدیالمة والكرج وغیرھم 

المرداسي، فلقد كان األكراد یمثلون عنصرًا ھامًا من رعایا اإلمارة، ویتردد في 
الكتب المعاصرة أسماء رجال من األكراد خدموا لدى أمراء بني مرداس، وفي 

مما یوحي بأن انتشار ھذه الفئة لم یكن قاصرًا على . شیزر، وفي طرابلس أیضًا
ویكفي للداللة على أھمیة العنصر الكردي ھو تغییرھم . )١٧٣(" بعینھاإمارة

من ذلك حصن . األكراد: ألسماء بعض المواقع التي صارت تعرف باسمھم
الصفح أو السفح الذي أسكن فیھ المرداسیون جماعة من األكراد فصار ُیعرف 

  .)١٧٤("حصن األكـراد: "باسمھـم

                                                
عمر . ، تحقیق د"المعروف بصلة تاریخ أوتیخا"تاریخ األنطاكي : األنطاكي، یحیى بن سعید بن یحیى  -  171

ومما تجدر مالحظتھ في ھذه . ٣٩٠، ص ١٩٩٠برس، طرابلس، لبنان، -عبد السالم تدمري، جروس
نو مرداس الكالبیون قیسیون، بینما فب. المحاولة أنھا تجاوزت الصراع التاریخي بین القیسیین والیمنیین

  .عشائر الكلبیین والطائیین یمنیون
، ص ١، مرجع سابق، ج ...زبدة(یذكر ذلك أیضًا ابن العدیم . ٤٠٢المرجع السابق، ص : األنطاكي  -  172

حمص، وبعلبك، وصیدا، وحصن ابن عكار ): م١٠٢٥/ھـ٤١٦(وملك صالح في ھذه السنة ): "٢٣٠
  ". بیده الرحبة، ومنبج، وبالس، ورفنیةوكان. بناحیة طرابلس

  .٤٥١، مرجع سابق، ص ...اإلمارات العربیة: محمد ممحمد مرسي الشیخ. د  -  173
یذكر المؤرخ ابن شداد أن شبل الدولة نصر المرداسي أرسل في سنة : "٤٥١المرجع السابق، ص   -  174

من أنطرطوس على جبل الخلیل فرقة من األكراد للدفاع عن قلعة تقع إلى الشرق ) م١٠٣٣(ھـ ٤٢٤
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جتمع السوري عامة، والعكاري استمر الترك والكرد في التغلغل في الم
خاصة، في عھدي الممالیك والعثمانیین، حتى بات متعذرًا تقریبًا البت في 
األصل اإلتني لبعض السالالت التي حكمت عكار وقسمًا من لبنان وسوریة، 

، ومثل )١٧٥(مثل آل سیفا الذین یخلط الباحثون بین أصلھم الكردي أو التركماني
  .)١٧٦( أصلھم عربیًا والبعض اآلخر كردیًاالمراعبة الذین یرى بعضھم

خالصة األمر بعد ھذا العرض لإلتنیات واألقوام التي استوطنت عكار 
ومع استقرار األمور في زمن . غلبة الطابع العربي علیھا لجھة اإلتنیة واللغة معًا

. اآلمبراطوریة العثمانیة، كانت البنیة اإلتنیة قد ترسخت بدءًأ من عھد الممالیك
 حصل الحقًا من تغیرات إتنیة في عكار لم یؤِد إلى أي انقالب جذري في وما

فاروق حبلص یلخص بشكل جید . ولعل السرد الذي قدمھ د. ھذه البنیة اإلتنیة
  .)١٧٧(مسار التركیبة اإلتنیة العكاریة الراھنة

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                               
أما ". كانت ُتسمى قلعة الصفح ولذلك ُأضیف اسمھا ألولئك المدافعین عنھا فعرفت بعدئذ بحصن األكراد

جالیة كردیة ... الذین كانوا یحكمون حلب) م١٠٣١(ھـ ٤٢٢أرسل المرداسیون عام : جوزف الیان فیقول
، بنو سیفا، والة طرابلس "ا إلیھا باسم حصن األكراد فعرفت المحلة التي أتو–إلى جنوبي بالد العلویین 

  .١٧، ص ١٩٨٧، منشورات دار لحد خاطر، منشورات الدائرة، بیروت، )١٦٤٠ – ١٥٧٩(
، حیث یلخص المؤلف وجھات نظر المؤرخین في ٣١ إلى ص ١٧الیان، مرجع سابق، من ص : راجع  -  175

  .ًا وأخرى تركمانًا، وتأرجحھا بین روایة تجعلھم أكراد"نسبة بني سیفا"
اإلمارة المرعبیة، امتدادھا الجغرافي وتطورھا السیاسي حتى سنة : خالد مصطفى مرعب: راجع  -  176

یعالج المؤلف في . ١٩٩٢فاروق حبلص، دار البخاري، طرابلس، لبنان، . ، إشراف د١، ج ١٨٤٠
ویرفض ". ونسبھمأصل األمراء المراعبة "من الباب األول ) ٨٤ حتى ص ٥٣ص (الفصل الثاني 

اعتبارھم من األكراد، فیصر على عروبتھم من بني أسد من خزیمة من منطقة نجد في بالد شمالي 
: وحول كیفیة اندراج التركمان واألكراد في المجتمع السوري، من المفید مراجعة). ٧٠ص (الحجاز 

، دار اآلفاق )ع عشرفي القرنین السادس عشر والساب(نوفان رجا الحمود، العسكر في بالد الشام 
  .١٩٨١الجدیدة، بیروت، 

" أصول السكان"، مرجع سابق، راجع القسم الثاني، الفصل الثاني، ...تاریخ عكار: فاروق. حبلص، د  -  177
  .   ٢٩٤ حتى ص ٢٧٥من ص 
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  الفصل الثاني
  في عائالت القبیات وأصولھا

  
یطرح محمد أدیب الحصني " كتاب منتخبات التواریخ لدمشق"في 

صعوبة التحقیق في أصول األمم التي استوطنت البالد الشامیة، نظرًا لغموض 
ومن الطبیعي أن ترتفع درجة ھذه الصعوبة بازدیاد  .)١٧٨(تاریخھا القدیم

الغموض عندما یتعلق األمر بوضع تاریخ وأصول العائالت، خاصة متى كانت 
ولكن كتابة تاریخ العائالت عند . يمتواضعة في حضورھا ودورھا التاریخ

الموارنة یزداد صعوبة بحكم موقف إیدیولوجي یسعى لیقیم حدًا یفصل ما بین 
ویبدو أن ھذا الموقف  .األصول العربیة لبعض العائالت وانتمائھا إلى المارونیة

عن محیطھ الجغرافي " الماروني"ھو استمرار وانعكاس للدعوة بفصل 
مزعومة " أصالة مارونیة"تمرار وانعكاس للقول بكما ھو اس. والمجتمعي

ترفض أي صلة بین أبنائھا وأبناء الطوائف والدیانات األخرى، أو أي صلة بین 
فكأن المارونیة إتنیة لم تعرف االختالط بغیرھا، وكأن من . الماروني والعربي

ي ولعمري ف. دخلھا لم یخرج منھا، ومن لیس منھا أصًال لن یعرف طریقًا إلیھا
ومن قبیل ھذا القول المساواة بین الموارنة والمردة وما . الموارنة" مأساة"ھذا 

جرَّه من حوار كان من المفروض أن یكون قد قفلھ وأنھاه المطران یوسف 
البراھین الراھنة في أصل المردة والجراجمة "دریان في مطالعتھ الرائعة في 

لذي اشترك فیھ رجال الدین ومن ھذا القبیل أیضًا الحوار ا. )١٧٩("والموارنة
حول أصول العائالت المارونیة المذھب، إذ انبرى البعض ) ومنھم الموارنة(

دیوان "رافضًا صلة العائالت المارونیة بأي أصول عربیة، السیما بعد نشر 
نبذة تاریخیة عن أصل نسب بعض أھل "و" خواطر الجنان ونظم أزاھر البیان

 واألب )١٨١(اسطفان البشعالنيوقام كل من الخوري . )١٨٠("قرطبا

                                                
 كمال سلیمان الصلیبي،. كتاب منتخبات التواریخ لدمشق، قدم لھ د: الحصني، محمد أدیب آل تقي الدین  -  178

من أغمض الغوامض وأشكل : "٣٢، ص ١٩٧٩، منشورات دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، ١ج 
المشكالت عند المؤرخین المحققین تحقیق أصول األمم التي استوطنت ھذه البالد قدیمًا لما ذكرناه من 

  ...".غموض تاریخھا القدیم
والجراجمة والموارنة، دار كنعان، كتاب البراھین الراھنة في أصل المردة : دریان، المطران یوسف -  179

  ١٩٠٣یعود نشر الكتاب لعام . ١٩٨٤طبعة جدیدة طبق األصل، 
دیوان خواطر الجنان ونظم أزاھر البیان، ُطبع على نفقة : السخني القرطباوي، األب أوغسطین سالم  -  180

  . ١٩٣٩نسیبھ السید لویس رحال، سنة 
  .١٩٤٨لي وصلیما، بیروت، تاریخ بشع: البشعالني، الخوري اسطفان  -  181
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عن أصول بعض ..." خواطر الجنان"، برفض ما ورد في )١٨٢(الكفرنیسي
العائالت القرطباویة وغیرھا، ورفضا أي عودة بھذه األصول إلى ما قبل القرن 

التثبت من تلك األنساب "الخامس عشر أو السادس عشر، لعدم القدرة على 
سقف یوسف زیادة برد مزاعم البشعالني ثم قام الخور. )١٨٣("واألسماء وتحقیقھا

وفي رده ھذا . )١٨٤(..."دیوان خواطر الجنان"والكفرنیسي مؤكدًا على سالمة مراجع 
ألي ) رفض البشعالني(أورد كالمًا للخوري اسطفان البشعالني یكشف فیھ سبب رفضھ 

جھ إن القس غسطین فتح فتحًا مبنیًا یقلب أوضاعنا ویغیر و: "أصول عربیة للموارنة
فكالھما یتنازعان " أصدق ما كان"تاریخنا ویھدم كل ما بناه علماؤنا ھو وصاحب كتاب 

ولقد رد القس یوسف . )١٨٥("مارونیتنا األول باألصل العربي والثاني باألصل الیعقوبي
مما تقدم : وجوابنا: "اسكندر على كالم البشعالني بما ال یحتاج إلى أي توضیح، قائًال

خوري بشعالني إلنكار وجود نبذة القس یوسف اسكندر، وھو خوفھ یتضح سبب اجتھاد ال
فھل إذا كان أصل بعض األسر المارونیة عربیًا یضیر أمجاد . من تضعضع المارونیة

الطائفة ال بل أال یكون ذلك دلیًال واضحًا على حیویتھا ونھضتھا واكتسابھا عناصر 
  .)١٨٦("غریبة عنھا؟

" األصالة" وأن كانت غلبة –ما ھذا الحوار الذي لم ینقطع یومًا 
 استأنفناه - عن كل إرث عربي راجحة في التاریخ الماروني" المنزھة"المارونیة 
، مع وضعھ في سیاقھ اإلیدیولوجي وكشف وظیفتھ في التعبئة ١٩٨٦في العام 

 عن المحیط العربي، - ولبنان إن أمكن–السیاسیة الھادفة إلى فصل الموارنة 
وقد . )١٨٧(واستطرادًا الفینیقیة، وأحیانًا اللبنانیة" مة المارونیةاأل"باعتماد مقولة 

القبیات مارونیة أصًال (فؤاد سلوم، بمقال بعنوان . رّد علینا في حینھ د
تشوبھا "یوحي باألصالة المارونیة التي ال یرغب صاحبھا بأن )  واستمرارًا

                                                
  .١٩٥٧ لبنان،–تاریخ عائلة الخوري تادي ومواطنھا، طبع في الشیاح : الكفرنیسي، األب بولس مبارك الخوري  -  182
  .٥٨ – ٥٧المرجع السابق، ص   -  183
   –، تموز ٥٣، المشرق، السنة "القس الخوري یوسف اسكندر القرطباوي: "زیادة، الخورسقف یوسف  -  184

  .٤٥٤ – ٤٣٣، ص ١٩٥٩ ١ت
  .٤٤٥المرجع السابق، ص   -  185
یندرج في ھذا السیاق العقالني الرصین، دون أن یكون طرفًا مباشرًا في الحوار، الشیخ . ٤٤٥المرجع السابق، ص   -  186

، حیث یقدم لكالمھ ١٧، ص ١٩٣٥ لبنان، –، مطبعة العرائس، بكفیا "تقویم بكفیا الكبرى"أدمون بلیبل، في مؤلفھ 
. ینقسم أصل سكان ناحیة بكفیا كما ینقسم أصل جمیع اللبنانیین إلى ثالثة أقسام: " قائًال" أصل سكان ناحیة بكفیا"لى ع

والثالث من سالالت مختلف األعاجم الذین . والثاني من ساللة عربیة.  فینیقیة–فالقسم األول متحدر من ساللة ارامیة 
بنائھم فیھا فاستعربوا أخیرًا كما استعرب اآلرامیون والفینیقیون بعدما فتحوا ھذه البالد برًا وبحرًا وظل بعض أ

ھذا من جھة األصل والنسب أما من جھة األدیان . استولت العربیة علیھم ونشرت علومھا وثقافتھا في ربوعھم
وریا وداخلھا وبعضھم أسلموا في س. والمذاھب فان بعض اللبنانیین كانوا مسیحیین قبل االسالم فحافظوا على دینھم

ومنھم من كانوا مسلمین في سوریا ومصر وشبھ الجزیرة العربیة . فرجعوا إلى دین أجدادھم بعد مجیئھم إلى لبنان
  ".فحافظ بعضھم على الدین االسالمي واعتنق البعض اآلخر الدین الدرزي وتنصر غیرھم ألسباب خاصة

  . ٥٦ – ٣٢، الشمال، ص ، مقال سابق" ملف–بلدة القبیات : "عبداهللا، جوزف  -  187
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سنستأنف وھنا . )١٨٨(عربیة أو من طوائف أخرى، مسیحیة أو غیرھا" شائبة
  .)١٨٩(سلوم والسید یواكیم الحاج.ذات الحوار مع د

في أواخر السبعینات من القرن (ما كان یخطر ببالنا یوم قمنا ببحث 
 أن أبناء ھذه البلدة یھتمون )١٩٠("العالقات السیاسیة في القبیات"في ) المنصرم

من فكثیر . بید أن ظننا ھذا سرعان ما تبین ضعفھ. باألنساب وبأصول عائالتھم
. معینًا یحدد أصلھا ومنبتھا وبعض تاریخھا" خطابًا"عائالت القبیات تتناقل 

والبعض منھا ال یتمسك بمجرد روایة شفھیة، بل یحتفظ بوثائق مطبوعة 
ومنشورة، قد تكون صحیحة أو وھمیة، لكن أھمیتھا تكمن في اقتنائھا 

ي تاریخ ولقد عثرنا على قسم من مخطوط ألقدم من كتب ف. واإلعتراف بھا
القبیات، الخورسقف الزریبي، یعرض فیھ تسلسل عائالت عبدو والزریبي 

 كما أن بعض أبناء عائلة ضاھر حاول وضع شجرة .)١٩١(وبریدي وصیاح
كما أن ھناك محاولة . )١٩٣(وكذلك األمر بالنسبة لعائلة غصن. )١٩٢(عائلیة) جدول(

ویحتفظ بعض أبناء . )١٩٤(ورمتواضعة قام بھا أحد أفراد فرع من عائلة حنا، من بیت جب
لم نعتمد في عرض عائالت القبیات معیارًا . عائلة الشدیاق برسم أنیق لشجرة نسب العائلة

وعلیھ ال یعكس . محددًا، وإن كنا حاولنا أحیانًا تغلیب التقدیر التقریبي لعدد أبناء العائالت
  .التقریبيأھمیة عدد أفرادھا ) أحیانًا(تسلسل ورود العائالت أي أھمیة غیر 

  عائلة حّنا
في بحثنا حول ھذه العائلة في كشف أصلھا  لم تنجح كل المحاوالت

. وتحقیقھ، وال في رسم تسلسلھا وصوًال إلى جد مشترك ھو مؤسسھا في البلدة
حّنا، موسى، أنطون، جبور الیاس وجبور (یرى كل فروع ھذه العائلة السبعة 

 إلى أصل واحد، ولكنھم ال )١٩٥(ھمأنھم ینتسبون كل) حّنأ، نادر، ملحم، رفقة
                                                

  .، مقال سابق، الشمال..."القبیات مارونیة: "فوءاد. سلوم، د  -  188
  ".الموارنة في عكار والقبیات"لنا عودة إلى ھذا الحوار تحت عنوان   -  189
190  -  ABDALLAH, Joseph: Rapports du Pouvoir. . ., op. cit. .  
وضعھ الحورسقف الزریبي، . ، بالحبر األسود) سنتم١٣تم وعرض  سن٢٠طول ( ورقة ١٤ھو دفتر مخطوط من   -  191

. في العشرینات أو الثالثینات من القرن العشرین، استنادًا إلى محادثاتھ مع المسنین وإلى بعض المراجع والوثائق
  .وأغلب الظن أن ھذا الدفتر فقد قسمًا من أوراقھ، وأن لھ تتمة ما

، وحصلنا منھما مشكوَرین على صورة عن )ضاھر(وطوني نادر ) ضاھر(نادر ھذا ما حاولھ األستاذ شاھین   -  192
  .عملھما

وبعض أبناء ھذه العائلة یحتفظ بنبذة تاریخیة قصیرة . قام األستاذ إیلي ماجد غصن بمحاولة وضع جدول لعائلة غصن  -   193
، وھي )١٩٥٨ – ١٣٠٥(تاریخ آل غصن: عن عائلة غصن عمومًا، وضعھا ونشرھا یوسف سلیم غصن، بعنوان

  .١٩٥٨عبارة عن أربع صفحات مطبوعة بتاریخ 
  .قام األستاذ طنوس جبور بمحاولة وضع جدول بتسلسل جب آل جبور  -  194
لعل فرع رفقة اندرج حدیثًا نسبیًا في ھذه العائلة، وذلك في سیاق مشروع سیاسي محلي، قام بھ ابراھیم موسى حنا   -   195

 یمكنونھ من بلوغ ذي كان أول من عمل على توحید عائلة حّنأ لیضمن لنفسھ أتباعًا، ال)الملقب ابراھیم النجار(
وفي مقابلة لنا مع السید عبود رفقة . ١٩٢٤ – ١٩٢١رئاسة أول مجلس بلدي في القبیات، 

  .أكد فیھا أن بدایة جمع العائلة وتوحیدھا كان بالسعي لبناء مدفن مشترك لكل العائلة) ١٥/١١/١٩٨٠(
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تقیم ھذه العائلة في أربعة . یتمكنون من ضبط صالت القرابة بین ھذه الفروع
ومنھا خرج أول رئیس ألول . الغربیة، الضھر، الذوق، غوایا: أحیاء في القبیات

في ) ابراھیم النجار(مجلس بلدي في القبیات، ھو السید ابراھیم موسى حنا 
كما أنھا قدمت ثالثة مخاتیر في حي الضھر، مركز . ١٩٢٤-١٩٢١مجلس 

وال یعود وجود ھذه العائلة في القبیات لغیر أكثر . التواجد الرئیسي لھذه العائلة
   ).سوریة(لدیھم أقارب في ربلة . )١٩٦( سنة بقلیل٢٠٠من 

ئلة من حوران كما یرى االستاذ المرحوم عبداهللا أصل ھذه العا: عائلة زیتونة
ولقد أتوا كرعاة مع . أبناؤھا ال یعرفون تاریخ وفودھم إلى القبیاتو. )١٩٧(زیتونة
یتبادلون الزیارات أحیانًا معھم، كما ھو ) سوریة(ولدیھم أقارب في ربلة . )١٩٨(مواشیھم

تعتبران أن ) حّنا وزیتونة(والعائلتان . شأن عائلة حّنا، ال سیما في المواسم االنتخابیة
كانت ھذه العائلة، في مطلع القرن العشرین . ات إلى ھناكفرعیھما في ربلة ذھبا من القبی

الخوري، : تتوزع ھذه العائلة إلى خمسة فروع. )١٩٩(تضم أكبر عدد من فقراء القبیات
وھذه الفروع ال تستطیع تحدید صلتھا القرابیة ونسبتھا . أنطوان، ابراھیم، فارس، سلوم

  .إلى الجد المشترك، مع قناعتھا بتكوین عائلة واحدة
  عائلة الشدیاق

یحتفظ بعض أبناء ھذه العائلة بشجرة عائلة تعود بأصلھا إلى مؤسس 
وثمة نص من ثالثة أسطر . )٢٠٠("الجد األول الشدیاق شاھین المشروقي"العائلة 

في أسفل ھذه الشجرة النسبیة یؤكد أنھا تختص فقط بعائلة شدیاق القبیات، وعائلة 
. ئلة واحدة، أو ھما فرعان لعائلة واحدة مما یعني أنھما تتفرعان من عا)٢٠١(فھد

وآل المشروقي ھم، على حد زعم مسعد منصور مسعد واضع شجرة النسبیة، 
ینتسبون إلى عشیرة عریقة من صلب األمیر یوحنَّا من أمراء لبنان وھو أمیر "

                                                
، ١٠/١١/١٩٨٠یوسف عزیز حّنا،، : جمع معظم معلوماتنا عن عائلة حّنا من مقابالت أجریناھا معتم   -  196

، )٢٢/١١/١٩٨٠(، یوسف موسى حّنا )١٩/١١/١٩٨٠(، أنطون حّنا )كان مختارًا في حي الضھر(
، األستاذ محسن )١٠/١١/١٩٨٠(، األستاذ طنوس جبور )٢٢/١١/١٩٨٠(الخوري یوسف حّنا 

  ).متفرقةأوقات (سركیس 
  ).١٠/١١/١٩٨٠(مقابلة لنا معھ   -  197
  .المرجع السابق  -  198
  .١٩١٠/١٩١١سجالت كنیسة الذوق لعام   -  199
وھو واضع . ، على ید مسعد منصور مسعد، من عشقوت"١٩٥٦ أیلول ٢٠أنشئت ھذه الشجرة في "  -  200

الملفت للنظر أنھ لم یأِت من . ١٩٥٠، مطابع سیما، بیروت، "نبذة تاریخیة عن بني المشروقي"كتاب 
  .في كتابھ على ذكر عائلة الشدیاق في القبیات مع أنھ ھو الذي ضمھم إلى شجرة النسب التي وضعھا

صدر حتى اآلن خمسة فروع من . الجد األول الشدیاق شاھین المشروقي: "نثبت ھنا ھذا النص بكاملھ  -  201
 الوافد من صدد الشرق إلى حصروت عام الشجرة النسبیة التي غرسھا الشدیاق شاھین المشروقي

 والتي قام بجمعھا وتألیفھا مسعد منصور مسعد واضع تاریخ بني المشروقي تمثل فرعًا واحدًا ١٤٧٠
أما باقي الفروع قد انتھى وضعھا وجاھزة للطبع، أما الفرع الذي . من سبعة فروع أخرى ستنشر تباعًا

  ". عائلة شدیاق القبیات وعائلة فھدنسبتھ أعاله من أصل ھذه الشجرة المكّون من
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الموارنة الذي قتل في قب الیاس من قرى البقاع بمكیدة كادھا لھ یوستینیانوس 
وآل المشروقي ... ٦٨٥ملك قسطنطین اللحیاني ملك الروم سنة األخرم بن ال

ینتسبون إلى جدھم الجامع الشدیاق شاھین المشروقي الذي نشأ في حصرون في 
أما لقب . جبة بشري من مقاطعات لبنان الشمالي في أوائل القرن الخامس عشر

رق مشروقي فقد لقب بھ ھذا الجد الجامع لھجرتھ موطنھ حصرون إلى صدد الش
في جوار حمص مع من ھجرھا من سكانھا تخلصًا من ظلم الحاكم وھربًا من 

وكان عوده إلیھا توافر أسباب . الضیق الذي استحوذ على الناس من جراء ذلك
الرزق فیھا واستتباب األمن في ربوعھا على ما رواه الدویھي في تاریخ الطائفة 

ھي تفیدنا بخبر مغایر ألصل بید أن العودة إلى ما رواه الدوی. )٢٠٢("المارونیة
فالدویھي ال یأتي على ذكر ارتحال ھذه العائلة من حصرون . ھذه العائلة الشدیاق

، ١٤٧٢إلى صدد الشرق، بل یجعل وفودھا من صدد الشرق، في أخبار العام 
من ضمن مھاجرة أوسع ضمَّت عدة عائالت جاءت بالد الجبة وھناك تعاضدت 

الیعاقبة، یذكر " غوایة"، وأثناء روایتھ التساع "زمنةتاریخ األ"ففي . مع الیعاقبة
أي شوكة (كبرت شوكتھم : "...وفود عائالت مشرقیة دعمت الدعوة الیعقوبیة

وصاروا یتباینوا جھرًا في جبة بشراي وتبعھم كثیرون من بقوفا وقریة ) الیعاقبة
في موسى وغیرھم، وجاءت بعض أعیال من بالد الشرق صددیة وأخذوا السكنة 
... الجبة، مثل بیت شاھین في حصرون، وبیت الحج حسن في حدشیت وغیرھم

ویبدو . )٢٠٣("ومحول معھم المقدم الجاھل، فأدخلوا ضررًا عظیمًا على بیعة اهللا
أن السید مسعد منصور مسعد قد اقتفى في تأریخھ لعائلة الشدیاق أثر السید سلیم 

وكان سبق ". ت المشروقياألسرة الحصرونیة او بی"مخایل عواد في مؤلفھ 
للفیكونت فیلیب دي ترازي أن ناقش عواد ھذا في أصل أسرة الشدیاق، وفي 

لما تقدم بھ سابقًا البطریرك الدویھي، حیث ) الھاء لعواد(كیفیة تشویشھ وتزویره 
  .)٢٠٤(كان یحدد أصل عائلة الشدیاق الصددیة وانتماءھا الیعقوبي

                                                
: "... وفي مكان آخر من نفس المؤَلف یقول. ١١ – ١٠، مرجع سابق، ص ...نبذة تاریخیة: مسعد، مسعد منصور  -  202

الشدیاق شاھین المشروقي، الذي نزح مع أوالده  من صدد الشرق إلى حصرون في جبة بشري في والیة المقدمین 
  .٨٩ – ٨٨ ص :راجع). ٢٠ص ..." (تفرقت ذریتھ في أنحاء مختلفة من لبنان وسوریا واستوطنوھا ثم ١٤٧٠سنة 

  .٣٦٢، مرجع سابق، ص ...تاریخ األزمنة: الدویھي، البطریرك اسطفان  -  203
. ٧٤ حتى ص ٧٢، وخاصة من ص ٢٧، ص ٢، مرجع سابق، ج ...أصدق ما كان : دي ترازي، الفیكونت فیلیب  -   204

جھرًا في جبة ) یتظاھرون(كبرت شوكة الیعاقبة وصاروا یتباینوا : "لدویھي بحرفیتھایثبت دي ترازي نصوص ا
) السكنى(وجاءت بعض عیال من بالد الشرق صددیة أخذوا السكنة . وتبعوھم كثیرین من بقوفا وقریة موسى. بشري

" في المال) أقویاء(في الجبة من بیت شاھین في حصرون وبیت الحاج حسن في عمشیت وغیرھم الذین كانوا مقاوى 
 المعلم ١٨٩٠تألیف البطریرك الدویھي عینھ وقد نشره عام " تاریخ الطائفة المارونیة"ثم قرأنا في ). "٢٧ص (

وبسبب ما اشتھر بھ لبنان آونئذ من األمن والطمأنینة قصده الناس من األماكن البعیدة مثل : "رشید الشرتوني ما نصھ
 وأوالد شاھین الذین رحلوا من صدد الشرق وسكنوا قریة. ا وسكنوا بشريأوالد جمعة الذین تركوا عین حلی

والخوري یوحنا والقس ایلیا وأخوھما الشدیاق جرجس أوالد الحاج حسن انتقلوا من نابلس إلى . حصرون
  ).  ٧٣ص " (حدشیت
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ائلة الشدیاق في القبیات بعائلة إن أحدًا ال یوضح كیفیة اتصال نسب ع
الشدیاق في باقي المناطق، وإن كان مسعد منصور مسعد، واضع الشجرة النسبیة 

یوحي، كما ظن فوزي اسحق، بعملھ ھذا بصلة ما، بین ) القبیات(لعائلة الشدیاق 
أن مؤسس عائلة فھد في القبیات نزح : " عشقوت، مقررًا-  القبیات وشدیاق - شدیاق 

: أما السید یواكیم الحاج فیقول. )٢٠٥("قضاء كسروان في تاریخ مجھول- من عشقوت
واستنادًا إلبى شجرة عائلة وھبة وحاكمة التي نظمھا وجمعھا السید مسعد منصور "

 وما ذكره )٢٠٦(١٩٩٣- ٩- ٢٠مسعد صاحب تاریخ بني المشروقي والمؤرخة بتاریخ 
آل فھد وآل الشدیاق فإن ... )٢٠٧(في رسالة ماجستیر) الدكتور فوزي نقوال اسحق(

وآل حاكمة وآل وھبة وآل رزق، ھم جمیعًا ینتسبون إلى الشدیاق شاھین بن رعد 
  .)٢٠٨("الحصروني الملقب بالمشروقي واهللا أعلم

من "ینفرد، على حد علمنا، الخورسقف بطرس حبیقة بذكر انتقال فرع 
یخ ھذا إلى القبیات عكار، ویعین تار" نسل الشدیاق شاھین الملقب بالمشروقي

االنتقال بالقرن السادس عشر، وذلك في سیاق كالمھ على أصل عائلة خلف، 
من أسرة شاھین المارونیة في رأس بعلبك، وھي : أصلھا: عائلة خلف: "فیقول

                                                
ة أن مؤسس عائلة فھد یتبین من ھذه الشجر: "، حیث یقول٨١، مرجع سابق، ص ...القبیات، دراسة: اسحق، فوزي  -  205

كما أن واضع ھذه الشجرة، مسعد . وفي الحقیقة لیس في ھذه الشجرة ما یوحي بذلك...". في القبیات نزح من عشقوت
، مرجع "نبذة تاریخیة عن بني المشروقي"منصور مسعد، لم یأت على ذكر فرع عائلة الشدیاق في القبیات في مؤلفھ 

  .سابق
وھذا واضح للغایة في . یة لعائلة وھبة وحاكمھ ھو السید ابراھیم وھبة، ال مسعد منصور مسعدإن واضع الشجرة النسب  -  206

جمعت . عائلة وھبھ وحاكمھ: "، حیث جاء على یسار الشجرة النسبیة)٦٣٨ص (مؤلف السید یواكیم الحاج بالذات 
ض المعلومات عن صلب بتصحیح بع) ؟(ھذه الشجرة من قبل السید ابراھیم وھبھ واستشیر الخوري الزریبي 

الجد األول الشدیاق شاھین الحصروني : "؛ وعلى یمین الشجرة ما یلي."١٩٩٣ – ٩ -٢٠ تاریخ –القبیات . الشجرة
. ١٩٥٦ – ٩ – ٢٠؛ وكالم یفید بأنھ تمت اإلستعانة بالشجرة التي وضعھا مسعد منصور مسعد بتاریخ )" ...؟(

استعان ابراھیم وھبھ : ھكذا بدل أن یقول. ٦٣٨، مرجع سابق، ص ٢ج ، ...عكار في التاریخ: یواكیم الحاج: راجع
" نظمھا وجمعھا"في وضع شجرة شدیاق القبیات بالشجرة التي وضعھا مسعد منصور مسعد، یقول عن ھذه الشجرة 

  ! مسعد بالذات
كل ناسخ ومجمع لألخبار صاحب رسالة الماجستیر صار دكتورًا، كما صار . َھزلت مسألة استخدام األلقاب العلمیة  -  207

مرشحًا لالنتخابات " التھریب"ال بأس في زمن صار فیھ كل أمي جمع ثروة من تجارة . مؤرخًا" من ھب ودب"
  ".أستاذًا"وینادونھ 

في الكالم عن ارتحال شاھین المشروقي من صدد إلى حصرون، یعین . ٦٣٧المرجع السابق، ص : الحاج، یواكیم  -  208
 زمنًا لھذا االرتحال، مغیرًا كالم البطریرك الدویھي وناسبًا لھ ما لم یقلھ، ألن ١٥١٥ عام السید یواكیم تاریخ

، ومغالطًا حقیقة تاریخیة بدھیة یدرسھا طالب المرحلة االبتدائیة في مادة التاریخ، وھي ١٤٧٢البطریرك عّین عام 
وما یذكره البطریرك الدویھي . ١٥١٦عام أن السلطان سلیم العثماني انتصر على سلطان الممالیك قانصوه الغوري 

عن حركة االنتقال والمھاجرة في زمن غلبة السلطان سلیم العثماني للسلطان قانصوه الغوري ال یشمل أبدًا عائلة 
...". للشدیاق سركیس بن الخازن"وإذا كان السید یواكیم الحاج قد قرأ لفظة الشدیاق في كالم الدویھي، فھي . الشدیاق
من بالد طرابلس فسكنوا أھالي المجدل في عرامون، وأھالي یانوح في ) جاؤوا(كذلك النصارى : "ویھيیقول الد

كفور الفتوح، والشیخ حبیش بن موسى بن عبداهللا بن مخایل من یانوح في اغزیر، وبیت كمید وكذلك الشدیاق 
تاریخ األزمنة، مرجع : طفان، الدویھي، البطریرك اس)..." مسیحیة١٥٤٥أي (سركیس بن الخازن في سنة انمھ 

  !السید یواكیم الحاج" المؤرخ"قارن مع ما جاء في نص . ٣٩٢سابق، ص 
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إنھ ... من نسل الشدیاق شاھین الملقب بالمشروقي من ساللة رعد الحصروني
عنده ...) سل الشدیاقن(في القرن السادس عشر نشأ في رأس بعلبك رجل منھم 

ستة شبان وبنت، نزلت یومًا لتستقي الماء  من المجر فاعتدى علیھا أمیر من 
بني حرفوش فقتلھ إخوتھا ورحلوا إلى النبك وجنین ونابلوس وحسیة وأمیون 

  . )٢٠٩(..."والكورة والقبیات عكار وھؤالء موارنة
ارھا في وإذا كانت عائلة الشدیاق شاھین المشروقي قد انتھت باستقر
" القبیاتي"مواقع معلومة لحد كبیر، فمن غیر المعروف تمامًا كیف وصل فرعھا 

فھل أتى من الجبل اللبناني؟ أم أنھ حّل في القبیات في سیاق الترحال؟ . إلى البلدة
بید أنھ من المؤكد تقریبًا أن ھذه العائلة . أسئلة تبقى معلقة، بدون إجابة أكیدة

من قدیم نسبیًا، ولعلھا أسبق في حضورھا المحلي من استقرت في القبیات في ز
قدمت ھذه العائلة، الشدیاق، أول وجوه معروفین . عائلتي عبدو وضاھر مثًال

. للسلطة المحلیة في القبیات، وذلك على ضوء المراجع المتوفرة لدینا حتى اآلن
رزق بن فھد، شیخ "لقد ورد في سجالت المحكمة الشرعیة في طرابلس اسم 

  . )٢١٠("مطانیوس فھد، شیخ القبیات"، واسم "قبیاتال
، وھبة، )فھد(فھد، رزق، ضاھر : تضم عائلة الشدیاق في القبیات الفروع التالیة

ال . وتتوزع إقامة أبنائھا في حي مرتمورة والذوق والقطلبة. حاكمھ، الشدیاق
 تتمتع ھذه العائلة، مجتمعة، بعصبیة عائلیة، فالعصبیة فیھا محصورة، على

وھناك من یظن من بعض أبنائھا بالذات أن فرع . شيء من الوھن، داخل الفروع
وقد . )٢١١(الشدیاق یشكل عائلة مستقلة ال عالقة لھا بباقي الفروع المذكورة

یتعزز ھذا االحتمال إذا ما أخذنا بعین االعتبار ما جاء في مخطوط األب 
كل فروع ھذه  حیث یتحدث األب المذكور عن )٢١٢(اغناطیوس طنوس الخوري

                                                
. ٢٨٢ بسكنتا، بدون تاریخ، ص –تاریخ بسكنتا وأسرھا، منشورات الحركة الثقافیة : حبیقھ، الخورسقف بطرس  -  209

  .یسند حبیقھ كالمھ إلى مراجع مبھمة وغیر محددة
م؛ والثاني في نفس السجل لعام ١٧٥٠/ھـ١١٦٤، في العام ٣٠٨، ص ١٣لسجل رقم ورد األول في ا  -  210

  .١٧٥٢/ھـ١١٦٦
، في مقابلة لنا معھ، ) سنة٨٠وھو بعمر (كما أن السید مطانیوس وھبھ أفادنا . لفرعي حاكمھ ووھبھ رابطة عائلیة  -  211

  .وعائلة خاصة بنفسھا، بظنھ أن فرع الشدیاق ھو من غیر ھذه العائالت وھ)١٣/١/١٩٨١(بتاریخ 
ھذا المؤلف عبارة ). مخطوط(أبرشیة طرابلس المارونیة وأسرھا ومشاھیرھا : الخوري، األب اغناطیوس طنوس  -  212

.  دفتر صغیر١٤یتألف من ). الراھب اللبناني(عن مخطوط باللغة العربیة كتبھ األب اغناطیوس طنوس الخوري 
رشیة طرابلس المارونیة منذ نھایة القرن التاسع عشر حتى مطلع یحتوي على معلومات عن القرى التابعة ألب

موقع القریة الجغرافي، تاریخھا، عیالھا، آثارھا، كنیسة : تنطوي ھذه المعلومات على. األربعینات من القرن العشرین
ة في زغرتا الحیاة الثقافی: یوسف، األب جورج: ، راجع"القریة، كھنتھا ورھبانھا، مدرستھا، مشاھیرھا، أحداثھا

تاریخ أبرشیة "تحلیل وثائقي انطالقًا من مخطوط )  نھایة القرن العشرین–نھایة القرن التاسع عشر (الزاویة 
فریدریك . ، إشراف د)علم اجتماع المعرفة(بحث لنیل شھادة الدبلوم في العلوم االجتماعیة "... طرابلس المارونیة
زودنا الخوري . ١٠، ص ١٩٩٨/١٩٩٩جتماعیة، الفرع الثالث،  اللبنانیة، معھد العلوم االمعتوق، الجامعة

  .جورج یوسف، مشكورًا، بكثیر من معلومات ھذا المخطوط المتعلقة بالقبیات
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العائلة مقررًا صالتھا القرابیة باستثناء فرع الشدیاق فإنھ ال یأتي على 
من أقدم : بیت رزق: "، فھو یقول فیھم"بیت رزق"وربما اعتبر أصل العائلة  .)٢١٣(ذكره

منھم الیوم أنطونیوس بن الیاس بن ابراھیم طنوس رزق، . مجھول أصلھم. عیل مرتمورة
وابراھیم بن یوسف بن ابراھیم طنوس رزق، .  ورزق ویوسفابراھیم والیاس: أوالده

، منھم مخول فرع فھدویتفرع من بیت رزق . واخوه حبیب، وھذا أوالده یوسف ومخایل
منھم الیوم ساسین : فرع انطونیسو. بن موسى فھد، وأوالده فھد ویوسف وشكري وسلیم

د منھم في القطلبة وبیت فھ. طنوس ساسین انطونیوس وأخوه الیاس من سكان القطلبة
، ومنھم ضاھر یوسف طنوس ضاھر فھد وأوالده سبعة فھد بیت ضاھر فھد رزقیدعون 
، منھم مخول شاھین حاكمھ، ویوسف ولده عسكري في جیش فرع حاكمھو... ویوسف
وابراھیم شاھین حاكمھ وولداه سلیم ویوسف . ویوسف جرجس حاكمھ وولده ودیع. فرنسة

وجرجس موسى وھبھ . منھم الیوم یوسف مخول وھبھ: فرع وھبھو. في البرازیل
. ویوسف طنوس موسى وھبھ عسكري جندرمة لبناني. حبیب ووھیب ویوسف: وأوالده

ومنھم .  مھاجرین٥٠و) مقیمین( ونیف ٢٥٠وعدد بیت رزق وفروعھم المذكورین 
 ١٩٠٩الخوري أنطونیوس بن طنوس ضاھر فھد رزق من القطلبة، وكاھنھا مات سنة 

ال یأتي صاحب المخطوط على ذكر أي صلة لھذه العئلة بعائلة الشدیاق  .)٢١٤("٦٥بعمر 
وعلیھ ال یعتبر، على ما یبدو، فرع ". مجھول أصلھم: "ویكتفي بقولھ. شاھین المشروقي

لكن التقلید العام في ھذه الفروع ال یستبعد، . الشدیاق داخًال في عداد ھذه الفروع المذكورة
ولقد عثرنا في أوراق ومحفوظات عائلة الزریبي .  قرابة معھاوإن كان ال یحسم، وجود

إلى أحد أبناء عائلة الزریبي، " أوالد عیسى الشدیاق"قطعة أرض من " حجة بیع"على 
رزق عیسى الشدیاق : ، وردت أسماء البائعین فیھا كما یلي١٩٤٩ ١ ك٢٥بتاریخ 
المقرین بما فیھ والد عیسى : "وفي نھایتھا جاء. یوسف وابراھیم ونادر وشاھین: واخوتھ

  .)٢١٥("الشدیاق المشروقي
  عائلة ضاھر

في مطلع كالمھ على ھذه العائلة یقرر السید یواكیم الحاج بأنھا تنتسب 
فھو یبدأ . إلى عائلة الرزي، ویجعلھا فرعًا من المشایخ آل الضاھر في الزاویة

 أبو شدید ینتسب المشایخ آل الضاھر في القبیات إلى جدھم األعلى: "كالمھ
وان أسرة بني الرزي أصلھا من حوران في سوریة، وقد انتقلوا . ضاھر الرزي

إلى لبنان على أثر المضایقات التي كان یتعرض لھا المسیحیون في سوریة، 
ھذا ما یؤكده تاریخ العاقورة لمؤلفھ الخوري لویس الھاشم، . ونزلوا في العاقورة

                                                
لم یغِط ما وصلنا من المخطوط كل عائالت القبیات، وكاد ینحصر ما وصلنا بعائالت حي مرتمورة،   -  213

  .ولعلھ لھذا السبب لم یذكر فرع الشدیاق
  .١٧٦ – ١٧٥، مرجع سابق، الدفتر الثالث، ص ...مخطوط أبرشیة طرابلس  -  214
  .راجع الوثائق الملحقة  -  215
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سرة الضاھر قیل انھا نزحت من أ: "... ، كما جاء حرفیًا فیھ٤٨٣صفحة 
  .)٢١٦("العاقورة إلى ذوق القبیات في بالد عكار

وفي الحقیقة إن ما یتقدم بھ السید الحاج ھنا، على الرغم من كل أسانیده، ھو 
فجمیع من تحدث عن عائلة الرزي، وعائلة . مجرد اختالق ال أساس لھ من الصحة

الحاج بالذات، لم یأتوا على ذكر أي ربط، الضاھر في الزاویة، والذین یستشھد بھم السید 
في الزاویة، أو عائلة " الضاھر"في القبیات وعائلة " ضاھر"ولو تلمیحًا، بین عائلة 

" الضاھر"ال " ضاھر"والخوري لویس الھاشم تحدث، عرضًا، عن نزوح عائلة . الرزي
ي، وال اعتبره المنتزح إلى القبیات إلى عائلة الرز" ضاھر"وھو لم ینسب . إلى القبیات
أما . كما أنھ ذكره في سیاق الكالم على العائالت القلیلة األھمیة". الضاھر"من مشایخ 

نزحت إلى ذوق ... قیل... أسرة ضاھر: "نص الخوري الھاشم فقد جاء، حرفیًا، كما یلي
  .)٢١٧("القبیات في بالد عكار

ت المشایخ ومن المعلوم أن عائلة ضاھر في القبیات لیست في األصل من عائال
المعروفة في لبنان والمنطقة، بل ھي بلغت ذلك تدریجیًا، فحملت لقب أفندي ثم شیخ 

" ضاھر"كما أن الكنیة ).وكان المقصود بھ شیخ قریة، وھذا نوع من المشایخ الصغار(
وفي موشح نظمھ الخورسقف الزریبي، ". سعد"كنیة مستحدثة، فالكنیة األساسیة ھي 

  :)٢١٨(ضاھر" أفندي"، یقول مادحًا طنوس ١٨٨٢ نیسان ٢٣بتاریخ 
  ".فوق أین المجد من ھذي الدیار    تعالى بدركمسعد بنيیا "

، وإثر وفاة الشیخ ابراھیم طنوس ضاھر، نظم ١٩١٥ ١ ك٣وفي 
  :الخورسقف الزریبي قصیدة رثاء مطلعھا

  . )٢١٩("علیھ فاألسى ال عاد یجدي    آل سعدلخطب فاصبروا یا     "
" ضاھر"النسبي الذي عمل على وضعھ لعائلة في جدول التسلسل 

یرد اسم ) ضاھر(طوني خلیل نادر ) ضاھر(األستاذان شاھین نادر شاھین 
مطانیوس كأقدم جد للعائلة في القبیات، ومن االبن األول سعد وعطیة وبشور، 

. شاھین وموسى وطنوس وعبدو: ومن سعد. والتسلسل الالحق ھو من نسل سعد
ولعل فرع ضاھر ھو الذي اكتسب . ادر وابراھیمضاھر ون: ومن شاھین

بینما استمرت كنیة سعد . الشھرة، فاستمدت العائلة كنیتھا منھ مع الزمن
  .محصورة بفرع واحد من فروع ھذه العائلة
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أما حول أصل ھذه العائلة ومنبتھا، فقد أفادنا الشیخ میشال ضاھر 
. عائلتنا أصلھا من حوران: "١٠/١١/١٩٨١، في مقابلة لنا معھ، بتاریخ )١٩٠٩موالید(

زوجة عطیة، ) لم یحضره اسمھا(كما إني عثرت عند السیدة عطیة . ھكذا أخبرني والدي
. ابن عمنا، ألننا، نحن وھو، من جد واحد، على رق غزال علیھ تاریخ عطیة وضاھر

فقام . مفاد ھذا التاریخ أنھ كان ألمیر قبیلتنا المقیمة في حوران أربعة أوالد وأخ عازب
وربما ذھب . فغادروا حوران. األخیر بقتل األمیر إثر خالف معھ، وشتت أوالده األربعة

وبقي واحد ھناك في . والثالثة الباقون بلغوا وادي النصارى. أحدھم إلى جبل كیورداغ
ومن ھناك انتقل األخیران، فاستقر واحد في بینو وسكن ھناك، . قریة غاب عني اسمھا
، ومنھ "الغربیة"بینما استقر أخوه في حارة . وم ومنھ آل عطیةوتحول إلى مذھب الر

ولقد رفض النائب األسبق میشیل ضاھر الروایة القائلة . )٢٢٠("تحدرت عائلتنا في القبیات
كما أن أحدًا من العائلة لم یّدع أي انتساب . من العاقورة إلى القبیات" ضاھر"بقدوم 

ویبدو أن مجيء ھذه العائلة إلى القبیات . ةألسرة الرزي أو لمشایخ الضاھر في الزاوی
  .)٢٢١(كان متزامنًا مع وفود عائلة ثانیة كبیرة، ھي عائلة عبدو

الذین " بني سعد"یجدر بنا التوقف أمام احتمال أن تكون عائلة ضاھر من 
یرى بلیبل أن جدود اسرتھ . ، الشیخ أدمون بلیبل"تقویم بكفیا الكبرى"یذكرھم صاحب 

إن أبناء ... بون إلى قبیلة بني سعد العربیة المسلمة في الكاظمیة قرب بغداداألقدمین ینتس"
وإن البعض اآلخر ... ال یزالون إلى اآلن مقیمین في المكان اآلنف الذكر... تلك القبیلة

والمفھوم عن ھؤالء ): ویضیف... (انتقلوا إلى بلدة الھرمل في لبنان من نحو تسعین سنة
ألمت مرة بقبیلتھم فنزح ثالثة منھم إلى حوران ومنھا انتقل أوالدھم األحفاد أن نكبة شدیدة 

أقامھم األمیر ... إلى لبنان الشمالي فإلى قریة جاج، وقد تنصروا ألسباب زمانیة ومكانیة
، غیر أن البلیبلیین أقاموا )قرب بكفیا(، في ساقیة المسك ١٥٤٥منصور العسافي، عام 

 .)٢٢٢("١٦٠٠ومنھا إلى ساقیة المسك ثانیة سنة . ..ھنا مدة وجیزة ورجعوا إلى عكار
فھل یكون أسالف عائلة ضاھر من إحدى عشائر بني سعد، ال سیما وأنھم 
عرفوا أصًال بكنیة سعد وما یزال فرع منھم یعرف حتى الیوم بھا؟ وال یقتصر 
ذكر ارتحال ھذه العائلة على اجتھاد الشیخ أدمون بلیبل فقط، بل یذكر ذلك أیضًا 

 أنطونیوس شبلي، وھو یحقق وینشر ما جاء بھ األب یوسف بلیبل الراھب األب
  . )٢٢٣(اللبناني
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عرفت عائلة ضاھر نجاحًا في میدان التجارة واألعمال، ال سیما تجارة 
وأصبحت تدریجیًا العائلة المتربعة على رأس السلطة السیاسیة . القطران

دمت ممثلین لقضاء عكار في وما لبثت أن ق. المحلیة، إثر مزاحمتھا لعائلة عبدو
تمتاز ھذه العائلة بعصبیة عائلیة فعلیة، . المجلس النیابي، وفي مجلس الوزراء

ال سیما وأن أفرادھا یحسنون إجراء . تكاد تكون فریدة من نوعھا في القبیات
حسابات المعارضة والمواالة  لزعامتھا، على الرغم من التنافس الدائم داخل 

  .العائلة
في سبیل االستقالل، ھو عبداهللا طنوس " شھیدًا"العائلة قدمت ھذه 

ضاھر، بعد إدانتھ من قبل جمال باشا التركي بتھمة التجسس لصالح المخابرات 
یروي األب اغناطیوس طنوس الخوري عملیة . الفرنسیة على المصالح العثمانیة

عبداهللا استشھاد : "عبداهللا ضاھر، على الشكل التالي" الشھید"ومالبسات إعدام 
سبب شنقھ ھو أن الحكومة الفرنسیة كان لھا دین على ): القبیات(ضاھر 

فقرر السلطان بیع األمالك التي باسمھ في . السلطان عبد الحمید وأرادت استیفاءه
وإذ ذاك كلفت قنصالتو فرنسة . إیفاًء للدیون المذكورة )٢٢٤(سوریة بجوار حمص

فقام بالمھمة . ل تلك األمالكفي بیروت العامة عبداهللا ضاھر لیدرس أحوا
كلمة (ووضع تقریرًا ضافیًا بشكل جغرافیة مفصلة لكل تلك األمالك وأحوالھا 

وأتبعھا بنظریاتھ ومالحظاتھ مما یتعلق . ومزارعیھا وأطوارھم) غیر مقرؤة
ولما ضبطت الحكومة التركیة بأمر جمال باشا أوراق . بمصالح فرنسة وسیاستھا

ر عبداهللا المذكور فكان ذلك مما أغضب جمال باشا وأودى القنصالتو وبینھا قرا
  .)٢٢٥("بحیاة عبداهللا مع معظم الذین لھم  ذكر في تلك األوراق

وعلى العموم یبدو لنا أن ھذه العائلة الحورانیة األصل ھي على صلة 
قرابة ما بعائلة عبدو الحورانیة األصل أیضًا، وبالبعض من عائالت القبیات 

سنعود لطرح ). بینو( من خالل اإلقرار بالقرابة مع عائلة عطیة وعكار، ال سیما
  .ھذه المسألة بعد أن نتناول عائلة عبدو

  عائلة عبدو
أوراق : ھناك مصدران مخطوطان یقدمان معلومات عن ھذه العائلة

الخورسقف میخائیل الزریبي، والمخطوط السابق الذكر لألب اغناطیوس 
دران تقاطعًا كبیرًا، ملفتًا للنظر حتى لنمیل یتقاطع ھذان المص. طنوس الخوري

وفي ھذا نعتقد أن األب . إلى الظن بأن الواحد منھما ربما أخذ عن اآلخر
  .اغناطیوس استمد معلوماتھ من الخورسقف الزریبي
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 أتى من )٢٢٦(قیل أن نادر: عائلة نادر بالقبیات: "یقول الخورسقف الزریبي
وقیل أنھ كان لھ .  وتوطن في القبیات)٢٢٧( تقریبًا١٧٠٠جھات حوران في عصر 

ورعد بقي في . فعطیھ قطن في قریة بینو، مقاطعة الجومة. عطیھ ورعد: أخوان
نادر خلف أربعة أوالد وھم جرجس . القبیات، ومنھ تفرعت عائلة رعد ومیخایل

وابراھیم خلف یوسف وشموني التي ھي والدتي وما ... وعبده وموسى والیاس
  .)٢٢٨( بعقل واف، وعنھا أخذت ھذه السلسلة٩٨ر ینوف عن برحت حیة ترزق بعم

وھما . عائلة نادر ورعد: "أما األب اغناطیوس طنوس الخوري فیقول
وكان لھما أخ آخر اسمھ عطیھ سكن بینو ونسلھ الیوم فیھا بیت عطیھ . أخوان

 تقریبًا توطن نادر ورعد ١٧٠٠وعام . وكلھم من حوران. روم أرثوذكس
، ونادر خلف جرجس وعبده وموسى بیت نادر: سلھما عائلتینالقبیات، وألف ن

فرع جرجس نادر ونسلھ . والیاس، أجداد لفروع تسمى كل منھا باسم واحد منھم
الیوم في الذوق دیب بن طنوس یوسف جرجس ، ومخول بن یوسف طنوس 

وفرع عبده نادر أشھر بالوجاھة وكرم الضیافة والنفوذ . جرجس، وأخوه موسى
أسبر : وورثھ أوالده. عاصروه لنفوذه وتقواه وكان شیخ القبیات كلھاواحترمھ م

وطنوس، عضو إدارة في حلبا، وبرھان ونادر وكانوا عیانًا وجھاء في عكار 
ومنھم الیوم جواد أفندي ابن برھان المذكور . یرعى جانبھم جمیع معاصریھم

وجابي األموال مأمور الریجي سابقًا، ) كان(دارس أدیب ورئیس بلدیة القبیات، 
واألول جندرمھ . وفرید وأنطونیوس ولدا مخول أسبر عبده. األمیریة حالیًا

الثري ) عبده(ومنھم أیضًا عزیز نادر . لبناني، والثاني سرجان بالقناصة اللبنانیة
الكبیر الشھیر، أبوه عبود نادر عبده نادر، وعبده وأدیب أبناء أخي عزیز 

منھم نادر موسى وولده یوسف في ) درنا(وفرع موسى . المثریان نظیره
في الضھر منھم الیوم أنطونیوس بن جرجس نادر ) نادر(وفرع الیاس . الضھر

وعدد بیت نادر . الیاس جندرمھ لبناني، ونادر بن یوسف بن جرجس نادر الیاس
الذي  (عائلة رعدو. وفروعھم في القبیات ثالثمایة نفس مقیمین، ومایة مھاجرین

، ١٩١٦ن منھم الخوري یوسف بن ابراھیم رعد، مات سنة كا) ھو أخو نادر
 أیار ١٦الخوري یوسف الثاني، رسمھ عریضة في ) وجاء وراءه. (٦٤بعمر 
ومنھم الیوم الیاس ابن . ٤٢ بعمر ١٩٣١سنة  ١ ك٨، ومات في ١٩٢٦سبة 

الخوري یوسف رعد األول من وجھاء القریة المعتبرین، وتفرع من بیت رعد 
ھر منھم ابراھیم نادر مخایل بوجاھتھ ومكانتھ، ونادر مخول ، اشتبیت مخایل
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نادر وجیھ معتبر، والخوري یوسف بن الیاس بن یوسف بن طنوس مخایل كاھن 
 ١٦، وتعلم في مار یعقوب ورسمھ عریضة في ١٨٩١الرعیة الحالي، ولد سنة 

 حتى(، ومنذئذ یتولى التدریس في مدرسة دیر الكرمل بالقبیات ١٩٢٩آذار سنة 
 ٥٠ مقیمین و٣٥٠وعدد بیت رعد وبیت مخایل الیوم ). ١٩٣٩اآلن 

  . )٢٢٩("مھاجرین
وعائلة ) عبدو(إن ھذه المعطیات التي تؤكد على القرابة بین عائلة نادر 

، من جھة ثانیة، تطرح أكثر من )بینو(، من جھة، وعطیھ )مع مخایل(رعد 
ي لھذه العائالت مسألة بحاجة للتعمیق واإلیضاح، على مستوى األصل المذھب

وعلى مستوى التطور الدیمغرافي في ) وھذا ما سنعالجھ في مكان الحق(
مع عائلة ضاھر في ) بل قل القرابة(القبیات، كما على مستوى طبیعة الصالت 

ولربما استقبلت القبیات ھجرة ھذه العائالت معًا وفي لحظة واحدة، في . القبیات
 كل ھذه العائالت تعود لمنبت أو أرومة مطلع القرن الثامن عشر، ولربما كانت

  .واحدة
بدایة یبدو أمرًا ثابتًا موضوع القرابة بین عائلة عبدو وعائلتي رعد 

ولكن ما ھو . كما ھو ثابت أیضًا أمر قرابتھما مع عائلة عطیھ في بینو. ومخایل
عبدو ورعد (بحاجة إلى شيء من التوضیح ھو الصلة التي تربط ھذه العائالت 

  :وفي الواقع تقول ھذه المعطیات). القبیات(بعائلة ضاھر )  وعطیھومخایل
  ).بینو(وعطیھ ) القبیات(رعد : إن نادر جد عائلة عبدو كان عنده أخوان:  أوًال
  ).بینو(وعطیھ ) بدون عقب(بشور : إن جد عائلة ضاھر كان عنده أخوان: ثانیًا

ب ونسلھ على مذھ) بینو" (عطیھ"فھل نحن إزاء نفس شخصیة 
واحد؟ نحن نمیل إلى " عطیھ"األرثوذكس في الروایتین، أم ھناك أكثر من 

واحدة، وھي نفسھا في الحالتین، ال سیما وأنھ " عطیھ"ترجیح كون شخصیة 
وھذا ما یدفعنا إلى الظن ". عطیھ"لیس في بینو عائلتان منفصلتان باسم واحد 

تتحدر من ) عطیھ، ضاھر، )ومخایل(عبدو، رعد (بأن ھذه العائالت جمیعھا 
ولكن لنَر ما كان علیھ موقف كل واحدة منھا عندما واجھنا بعض . أصل واحد

  .وجوھھا باحتمال ھذه المعادلة
تؤكد عائلة عبدو باحتمال كبیر لقرابتھا مع عائلتي رعد ومخایل، وكذلك 

) غیر بعض عالقات المصاھرة(ولكنھا ال تقر بوجود قرابة . مع عائلة عطیھ بینو
أما عائلة ضاھر فھي تنكر أي احتمال قرابة مع أي عائلة . )٢٣٠(لة ضاھرمع عائ

ھذا بینما . )٢٣١()بینو (أخرى في القبیات، وترجح احتمال القرابة مع عائلة عطیھ
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تؤكد عائلتا رعد ومخایل قرابتھما مع بعضھما، وتنفیان القرابة مع عائلة 
الصالت "ان بنوع من ضاھر، وال تقران بقرابة مع عائلة عبدو، ولكنھما تعترف

  .)٢٣٢(مع عائلة عبدو" الممیزة
ورغبة منا في إنضاج ھذا البحث أجرینا اتصاالت في بلدة بینو مع بعض أبناء 

 جیًال، من العام ١١وتبین لنا أن لعائلة عطیھ في بینو شجرة نسبیة تغطي . عائلة عطیھ
أتى (ھ الحوراني تبدأ ھذه الشجرة النسبیة من الجد فرج عطی. ١٩٣٤ حتى العام ١٦٤٠

وتضم . نقوال، حّنا، عطیھ، الیاس، سلیمان: وكان لھ خمسة أوالد. )٢٣٣()من حوران
أما من تبقى من األجوة فلیس لھ فیھا غیر أغصان . الشجرة النسبیة ساللة عطیھ فقط

، یتمثل بغصن )وفق الشجرة(، أحد أبناء عطیھ الخمسة "مخایل"كما أن . مقطوعة
واضع (ولقد أفادنا السید سامي عطیھ . )٢٣٤( من نسلھ في بینومقطوع، مع أن لھ ذریة

)  سنة٧٠وھو من عائلة عطیھ، وكان بعمر (ومختار بینو حینذاك ) شجرة نسب عائلتھ
ولكن اإلثنان أكدا أنھ كان لعائلة عطیھ . بعدم وجود أي عالقة قرابیة مع عائالت القبیات

، وقد )على مقربة من القبیات( جانین  سنة، كنیسة في دیر٣٠٠األرثوذكسیة، منذ حوالي 
 مع )٢٣٥(تتقاطع ھذه المعلومة). مار سركیس(تمت مبادلتھا بكنیسة مارونیة في بینو 

  .)٢٣٦(أخرى تطرح أن جد عائلة عطیھ كان قد أقام لفترة في القبیات
إن مجمل ھذه المعطیات، في ما لو صّحت، تؤشر على أن ھجرة ھذه 

. من حوران قد كانت متزامنة) ضاھر وعطیھعبدو ورعد ومخایل و(العائالت 
غیر أن حجم ھذه العائالت، اآلن وفي . ھذا إن لم تكن جمیعھا من أرومة واحدة

زمن كالم األب اغناطیوس طنوس الخوري، وشبھ االجماع على وصولھا إلى 
، یدل على الحداثة النسبیة للمجتمع القبیاتي الراھن، ١٧٠٠القبیات حوالي العام 

وفي ھذا ما ھو . ن حول مجتمع أسبق، لكنھ ال یتعدى كونھ مجرد نواةالذي تكو
مصدق لما سبق أن ذكرناه، نقًال عن الخورسقف الزریبي، من أن اعتمار 

أو " القبیات العتیقة"المجتمع الراھن للقبیات في شتى أحیائھا، باستثناء 
ما انتشار أ: "، ھو حدیث، ویعود للنصف األول من القرن الثامن عشر"الغربیة"
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وغوایا فھو حدیث جدًا )... یقصد منطقة الذوق(أھلھا في حارة مرتمورة والزور 
  .  )٢٣٧(..."ال یبعد أكثر من مایة وسبعین سنة

  عائلة بریدي
وبعض . البریدي في العربیة ھو صاحب البرید الذي یضمنھ ویعمل على تأمینھ

العباسیة في بغداد، في منتصف البریدیین اتخذ شھرة كبیرة، ال سیما في أواخر الخالفة 
ھل . )٢٣٨(وكثیرًا ما تناولتھ الحولیات العربیة بعرض أخباره في األھواز. القرن العاشر

بأصلھا إلى بریدیي العراق أو إیران؟ ھذا ما سبق ) والقبیات(تعود عائلة بریدي في لبنان 
ھذا مع . )٢٣٩(حلةلنا أن رجحناه أثناء بحثنا في تكوین السلطة السیاسیة في أحد أحیاء ز

العلم أن بعض أبناء عائلة بریدي في القبیات لم ترق لھ ھذه النسبة مطلقًا، وھو یفضل 
. )٢٤٠("صلیبیة"علیھا روایة موھومة تجعل كنیة بریدي تصحیفًا السم افرنجي من ساللة 

 بید أنھ ھناك إجماع في بحوث العائالت اللبنانیة على أن عائلة بریدي اللبنانیة انطلقت من
البریدي أسرة "یرى عیسى اسكندر المعلوف أن بني . رأس بعلبك وتفرعت في لبنان

جاء أحدھم زحلة وھو جد الموجودین فیھا . نشأت في رأس بعلبك وبرحھا أربعة أشخاص
والثاني ذھب إلى القبیات في عكار ولم تزل ساللتھ فیھا إلى یومنا، والثالث ... إلى الیوم

  .)٢٤١("ى الشویفاتوالرابع إل... إلى عجلتون
من زحلة ) القبیات(وفي بعض الذاكرة القبیاتیة ما یشیر إلى مجيء عائلة بریدي 

ال من رأس بعلبك، كما یرى المعلوف، أو ھو یؤكد على األقل على وجود صلة ما بین 
أن بیت بریدي "، روى )القبیات(ففي مقابلة لنا مع سعد غصن . بریدیي زحلة والقبیات

ثم برز منھم خیال یقال لھ أبو سركیس . سكنوا بدایة عند بیت غصنأتوا من زحلة، و
  :وعند وفاتھ قامت زوجتھ بتزیین فرسھ، وندبتھ قائلة. البریدي

  ال تقولي خیالك مات      یا زرقا یا ام الشامات 
  .)٢٤٢("یجبلك عدة وركابات      خیالك راح َع زحلة

م فرع في ، ومنھ)القبیات(یتركز سكن عائلة البریدي في حي الضھر 
ویبدو أن وفودھم إلى البلدة أحدث من غیره إذا ما . بلدة عندقت المجاورة للقبیات
  .صحت الروایة التي قیلت لنا
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  عائلة بطرس
وھي على فرعین أساسیین، . ال نعرف الكثیر عن ھذه العائلة وأصلھا

األكبر عددًا یقیم في حي الذوق، والثاني في حي الضھر، وھو األبرز من حیث 
كان مؤسسھ البدوي أسعد بطرس العاقوري . وره االجتماعي والسیاسيحض

وقد لعب ابنھ االستاذ جوزف بطرس دورًا كبیرًا في . مختارًا لحي الضھر
. السیاسة المحلیة من خالل عملھ إلى جانب النائب األسبق مخایل ضاھر

لقبیات من واستنادًا إلى جد ھذا الفرع یمكننا ترجیح كون ھذه العائلة نزحت إلى ا
وعاقوري ذوق القبیات منھم : "فالخوري لویس الھاشم یقول. بلدة العاقورة

،ویرید بقولھ ھذا تقریر أصل عائلة ھذا الرجل من )٢٤٣("جرجس العاقوري
كما لم نتمكن . لم نتمكن من تحقیق وضع وشخصیة جرجس العاقوري. العاقورة

  .من ضبط القرابة بین فرعي ھذه العائلة
  يعائلة الزریب

تنتمي ھذه العائلة، في األصل إلى واحدة من العائالت العربیة التي نزحت من 
وعائلة الزریبي، على حد روایة أبنائھا وكثیر من . القرب من الشام إلى جبل لبنان

یقول . المؤرخین والنسابة، فرع من عائلة الجمیل المشھورة في لبنان، وفي بكفیا خاصة
یل وھم من أقدم سكان جاج، أصلھم من قریة یحفوفا قرب بیت الجم: "الشیخ أدمون بلیبل

نزح أبناء ... الشام، ومنھم من یقول أن أصلھم من القدس ثم أتوا إلى صیدا ومنھا إلى جاج
أنھ في زمن حكم : وفي مكان آخر یضیف. )٢٤٤(..."١٥٤٥الجمیل إلى بكفیا سنة 

ولقد . الد جبیل والشمالیومئذ مقیمین في ب"العسافیین لمقاطعة كسروان كان النصارى 
ثم ارتأى أن ... غضب مرة األمیر منصور العسافي على الشیعیین النازلین في مقاطعتھ

فجاء إلیھ أوالد الجمیل وقابلوه في غزیر مركز إقامتھ وكان ... یقرب إلیھ المسیحیین
... أقطعھم على بكفیا وضواحیھا الشمالیة... ١٥٤٥مجیئھم من قریة جاج في خالل سنة 

...  على أثر فوز األمیر حیدر الشھابي في موقعة عین دارا١٧١١لقبوا بالمشایخ سنة 
  .)٢٤٥(..."عملوا في دور األمراء اللمعیین والمرادیین

: وحول طبیعة القرابة والصلة بین عائلة الجمیل والزریبي یقول
وغیرھم إلى سمار ... ولظروف زمنیة ومكانیة تفرق بعض أبنائھم فانتقلوا"

ویعرفون فیھا ببیت الزریبي نسبة إلى زریب ومنھم " عكار"والقبیات جبیل 
المونسینیور مخایل الزریبي، والظاھر أن ھؤالء نزحوا من وادي شاھین بعد 

  .)٢٤٦("، وقیل أیضًا أنھم من فرع عماد الجمیل١٨٦٠حركة سنة 
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فإنھ مع تأكیده على ارتحال ) الراھب اللبناني(أما األب أنطونیوس شبلي 
ة الجمیل أساسًا من سوریة، فھو یعین حوران مصدرًا لھذا االرتحال، وذلك عائل

لنذكر ھذه : "في معرض كالمھ على عائالت بلیبل والجمیل والخازن، بقولھ
كقدمیة ) بني سیفا(لھا قدمیة من زمان التنوخیین والسوافیین ... العایلة بلیبل

وعایلة ... تا من حورانعایلة بیت الخازن وعایلة بیت الجمیل العایلتین حضر
بیت الجمیل لھا أعمال عظیمة أیضًا، وبعد أن حضروا من حوران سكنوا بكفیا 

  .)٢٤٧(..."ورحلوا لعكار ومن عكار حضروا لجاج ومن جاج رجعوا لبكفیا
یؤكد ھذه المعطیات العامة عن عائلة الزریبي األب اغناطیوس طنوس الخوري 

ھم من بیت الجمیل من بكفیا جدھم .  الزریبيعائلة: "، بقولھ..."مخطوط أبرشیة"في 
حنا قطن سمار جبیل . األول وأخواه حّنأ وأیوب، نزخوا من بكفیا بعھد األمیر ملحم شھاب

وأما عماد فرحل بعائلتھ إلى قریة الزریب في قضاء (...). وأیوب قطن رشعین (...) 
 ١٧٤٧ء القبیات سنة ولعدم وجود موارنة ھناك جا) الذي ھو قضاء صافیتا الیوم(حزور 

ومات سنة . وفي القبیات ُعرف بالزریبي لمجیئھ إلیھا من الزریب. ھاجرًا الزریب
وھذا خلف موسى ومخایل والخوري یوحنا وجبور، . ، عن ولد لھ اسمھ یوسف١٧٦٠

وفي األولى اشتھر منھم . وھم أجداد بیت الزریبي الحالیین في مارتموره وضھر البالن
بن الخوري یوحنا بن جبور بن یوسف بن عماد الجمیل، ولد سنة الخورسقف مخایل ا

، وبعد أن تلقى )بالقبیات(، وعمده الخوري بولس زیتونھ خادم الذوق ١ ك١ في ١٨٦٣
 إلى مدرسة الرومیة بواسطة ١٨٧٧مبادئ القراءة بالقریة أرسلھ أبوه الخوري حنا، عام 

). ومطران طرابلس فیما بعد(ك الخوري اسطفان عواد كاتب أسرار البطریركیة إذ ذا
 متضلعًا من السریانیة وآداب العربیة والفلسفة والالھوت النظري ١٨٨٤وتركھا سنة 

 رسمھ ١٨٨٨ سنة ٢ك٢٨وفي . ولھ من قلمھ قصائد شعریة وتاریخیة رائعة. واألدبي
ومارس خدمة الرعیة والتدریس في مدرسة زغرتا والكرمل . اسطفان عواد كاھنًا

ثم تعین وكیًال أسقفیًا مفوضًا بتحلیل الموانع وفحص الدعاوى الكنسیة . دة طویلةبالقبیات م
 أیار ٤فخدم بكل أمانة وغیرة، فكافأه سیادة عریضا بأن رقاه إلى رتبة خورسقف في 

ھ في فحص الكھنة والرعایا باسم وكان ما اعتمد علی.  وجدد لھ النیابة والتفویض١٩٢٦
. اه اهللا شبعان من األیام وأعمال البر والتقى توف١٩٣٧ ١ ك٢٧ وفي .یادتھس

وولده الیوم سلیم الخوري الزریبي وولداه میشال شاب مثقف أدیب وأنطون 
دارس أكلیریكي معد للكھنوت في معھد غزیر الماروني الیسوعي، وقد ولد في 

ومنھم آل الزریبي سركیس یوسف الخوري حنا وأخوتھ حبیب . ١٩٢٣ أیار ٣
، وابراھیم نظیرھما في البرازیل، )الوالیات(ین الوجھاء في المتحدة وطنوس من الثری

 ابراھیم بن وفي ضھر البالن. وأخواه أمین وكلیم... ورفول من أصحاب الثروة والجاه
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ومنھم كان . الخوري ابراھیم الزریبي، واخوتھ یوسف ومخایل وجرجس
ن مخول الخوري حنا ابن عم الخوري حنا المذكور، والخوري ابراھیم ب

وعدد بیت الزریبي الیوم في مارتموره والضھر ... . بعمر... الزریبي مات سنة
  .)٢٤٨("٧٠ مقیمین ومھاجرین ١١٧

إن ما جاء عن عائلة الزریبي في المرجع المخطوطة والمطبوعة والمنشورة 
وھنا ننشر النص الحرفي . تؤكده وثائق ھذه العائلة في مخطوطات الخورسقف الزریبي

بأیام األمیر . تاریخ عایلة عماد الجمیل: "ي بعض ھذه المخطوطات عن العائلةلما جاء ف
أحدھما . )٢٤٩(ملحم الشھابي نزح من بكفیا الشیخ عماد الجمیل وأخواه نجھل اسماھما

وعماد وعایلتھ أتى إلى قریة . )٢٥٠("توطن في سمار جبیل والثاني في قریة رشعین
 لم تطب لھ اإلقامة لعدم وجود موارنة فأتى ولما). بالد صافیتا(الزریب في قضا حزور 

 آمًال أن األمیر عساف ابن األمیر حسین اللمعي یسترضیھ ١٧٤٧إلى القبیات سنة 
: وعندما ُسئل. ویرجع لھ أمالكھ في بكفیا ووادي شاھین وعین الخروبة وطاحون شتویة

قبیات، واتخذ فلقب بالزریبي، وزوج بناتھ في ال. من قریة الزریب: من أین أنت؟ أجاب
وبقیت الصكوك محفوظة بید . ١٧٦٠وتوفاه اهللا تعالى سنة . البنھ یوسف ابنت من القبیات

  .)٢٥١("زوجتھ وولده یوسف
وھم موسى ومیخایل والخوري . وثالث بنات )٢٥٢(یوسف خلف ثالثة أوالد" 

ف والبنت األولى تزوجت بھالل نصار والثانیة بعبود دمیان والثالثة بیوس. یوحنا وجبور
فابراھیم خلف . ویوسف خلف ابراھیم وموسى. موسى خلف یوسف: أسرة موسى. دمیان
وموسى خلف حنا وابراھیم . وابراھیم خلف رشیده ومریم. ویوسف خلف ابراھیم. یوسف

ویوسف بن حنا . فحنا خلف یوسف وابراھیم. وطنوس وجرجس والیاس وھدال وثلجھ
.  عقبراھیم وطنوس والیاس توفوا بغیروابراھیم خلف مریم واب. خلف سیده وسیسیلیا

ویوسف بن جرجس خلف جرجس . وجرجس خلف یوسف ومطانیوس ومیخایل
وھذا تزوج بحنة . میخایل خلف میخایل: أسرة میخایل. ومریم وماریا وأنجال

ابنت طربیھ، وخلف یوسف والخوري ابراھیم وطنوس وخمس بنات، وھن 
ف ثالثة ذكور وابنتین، وھم فیوسف خل. مرشا وحنھ وثلیجھ ونجمھ وكتور

وطنوس . فموسى ومیخایل ماتا عازبین. موسى ومیخایل وطنوس ولطیفة ومریم
  ."سافر إلى أمیركا، ونجھل اسم أوالده
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الخوري ابراھیم خلف من ساره، ابنة طنوس الخوري جدعون، محبة وحسیبھ، "
ل ومطانیوس وخلف من زینھ، ابنت یوسف سمعان، ابراھیم ویوسف وسلیم ومیشال وخلی

ویوسف خلف فوءاد ... فابراھیم خلف أمین وسلیم وحبیب وھند. وجرجس وترازیا ونجمة
وسلیم توفي . وجرجس خلف أولیان وریمون. ومیشال خلف رامز وفرید وشفیق... وأمین
طنوس خلف . أوالده جمیل وابراھیم) ؟(وخلیل تزوج في المھجر ونجھل اسم . عازبًا

فیوسف نجھل أسماء بنیھ في . ة التي توفیت عازبًةیوسف ومخول وسركیس وزكی
  ."وسركیس خلف یوسف وزكیة وطنوس ومریم وإیالن. ومخول عاقر. المھجر

الخوري یوحنا خلف ابراھیم : أسرة الخوري یوحنا األول ابن یوسف عماد"
) جدة الخوري یوسف مخایل(فابراھیم خلف حنا ومخول وشموني . ورافایل وھیالنھ
، وتقال )وھذا توفي طفًال(ومیخایل خلف یوسف . فحنا توفي بغیر عقب. ومرشا وطرفة

ونجمھ من زوجتھ األولى، وسافر إلى كلرس البرازیل، وھناك تزوج ابنة ایطالیانیة 
ورافایل خلف . ١٩٣٠ آذار سنة ١٨وخلف منھا ابراھیم ویوسف وخنا، وتوفاه اهللا في 

ون فخلفت داود وشكري وغاتا مروش اقترنت ببولس زین. مروش وسوسان في عزیر
وسوسان اقترنت بالیاس ابراھیم طعمھ عزیر، وخلفت . وتقال وساره التي ماتت عزیبة

  ".سلیمان ویوسف ویسرا وناسیما وكرجیھ وھدال وكتور
جبور خلف یوسف وجرجس وشاھین ): ابن یوسف عماد(أسرة جبور "

زوجة یوسف حنا وسركیس الذي صار كاھنًا باسم عنھ الخوري یوحنا، ومرتا 
وجبور خلف جرجس ویاسمین . فجرجس خلف جبور ومرشا وشما. سمعان

ویوسف . وجرجس خلف في المھجر خلیل وصابات ومریم. ومریم وكوكب
جرجس وطنوس توفیا . خلف ابراھیم وجرجس وطنوس وموره ورفقھ وموسى

ویوسف خلف . وابراھیم خلف یوسف ونجمة ومریم التي توفیت عازبة. عازبین
وموسى میخایل وبنتًا نجھل . ریم، ونجھل أسماء الذین ولدوا لھ في المھجرم

. وشاھین جبور خلف یوسف وابراھیم وطنوس وشاھین ومرتا ومریم. اسمھا
. سلیم خلف شریفھ. ویوسف خلف ولدین سلیم ومیخایل وبنتًا تدعى سلیمھ

ا وطنوس خلف في بالنسی. وحبیب خلف جوزفین ونجمھ. ابراھیم خلف حبیب
وشاھین ... فنزویال من زوجتھ مریم بنت حنا ساسین البجاوي من طرابلس وھم

خلف . بن شاھین خلف یوسف ومیخائیل مطانیوس وعفیفھ ومریم ومرتا
  ".ومریم خلفت یوسف ولطیفھ). ؟(الخوري یوسف میخایل 

ھو سركیس بن جبور بن : أسرة الخوري یوحنا الثاني بھذا االسم"
 شباط سنة ١٧، وسیم كاھنًا في ١٨٣٤كفاوي ولد سنة یوسف عماد الجمیل الب

اقترن بشموني ابنة ابراھیم یوسف . ١٨٩٣ سنة ٢ ت١٢، وتوفاه اهللا في ١٨٥٥
وابراھیم ولد یوسف اقترن بكاترین . جرجس نادر، وخلف یوسف واغناطیوس

 ومریم ابنة شاھین جمعھ من عائلة نصار وخلف حبیب وسركیس وطنوس وابراھیم
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حبیب ابنھ اقترن بعفیفھ ابنة الشیخ ابراھیم سركیس قسطون، . املھوأستیر وك
وسركیس اقترن بماري ابنة ابراھیم نصراهللا الباطولي من . وخلف منھا یوسف

وطنوس تزوج بابنة ایطالیانیة . غزیر، وخلف یوسف وطنوس وكاترین وسیده
لیل مارون من وابراھیم اقترن بابنة الیاس خ. بالمھجر ولم یولد لھ بنون منھا

واغناطیوس اقترن بساره . جزین، وخلف منھا یوسف وشفیق وتوفیق وودیع
. ابنة أنطون عبود دمیان، وخلف منھا أمین ورافایل وكلیم وودیع ونجمھ ومریم

، ومطانیوس ١٩٢٣ سنة ١ ك٢٥في ) مات شابًا عزیبًا(فأمین خلف اغناطیوس 
... نھا ساره ومریم وكاترینورافایل اقترن بابنة عمھ كاملھ فخلف م. وحبیب

وودیع اقترن بمریم ابنة الیاس موسى طنوس میخایل، وخلف منھا یوسف وسیده 
وستة  (١٩٢٦ أیلول سنة ٢٨ سنة في ٣٠ومات غریقًا في النھر الكبیر بعمر 

ونجمھ اقترنت بیوسف الیاس رعد، وخلفت الیاس واغناطیوس ). أشھر
سعد غصن، وخلفت في المھجر ومریم اقترنت بیوسف أ. ومطانیوس ومریم

وكلیم اقترن بصابات ابنة ابراھیم . ماري تراز، وھذه تزوجت بشاب من غزیر
  ".عبود دمیان، وخلف یوسف واغناطیوس وودیع ومریم ونجمھ وسیده وودیع

، ودرس ١٨٦٣ سنة ١ابراھیم ابن الخوري حنا ولد في الیوم األول من شھر ك"
طق والفلسفة والالھوت النظري واألدبي في مدرسة العلوم السریانیة والعربیة والمن

وولد لھ منھا ولدًا . ١٨٨٧اقترن باآلنسة ملكھ ابنة مخول ابراھیم مخایل سنة . الرومیة
، باسم الخوري مخایل، وتوفت زوجتھ ١٨٨٨ سنة ٢ ك٢٨وسیم كاھنًا في . سماه سلیمًا

ولده سلیم اقترن . ١٩٢٦ نیسان سنة١٤، وسیم خورسقفًا في ١٨٩١ تموز سنة ٥في 
، ورزق منھا أربعة ١٩٠٩شباط سنة ١١باآلنسة غاریتا ابنة الخوري یوسف رعد في 

فیوسف توفي شابًا . أوالد وبنتین، وھم یوسف ومیشال ومخایل ومطانیوس وحنھ وملكھ
ومیشال . ١٩٢٦ أیلول سنة ٢٨ سنة وخمسة أشھر، غریقًا في النھر الكبیر، في ١٦بعمر 

ومیخایل درس اللغة العربیة واالفرنسیة . وحنھ توفت طفلة. سنتینتوفي طفًال بعمر 
والحساب والجغرافیا والجبر على حضرة العالمة القس جبریل السرعلي في مدرسة سیدة 

  .)٢٥٣("ومطانیوس اآلن یتلقى علومھ بمدرسة اآلباء الكرملیین بالقبیات. القلعة
  عائلة غصن

ف على ذكر عائلة غصن في یأتي المؤرخ النسابة عیسى اسكندر المعلو
بیت غصن في "وھو ینسب ...". دواني القطوف"أكثر من موضع في مؤلفھ 

 في الكورة إلى فرع من بني المعلوف یرجعون إلى جدھم ضو الذي لقب" الكورة
                                                

بذة في بعض عائالت القبیات، وضعھا الخورسقف الزریبي، ن: جمیع ھذه المعلومات عن عائلة الزریبي مأخوذة عن   -  253
یرجح الخوري سلیم الزریبي تاریخ ھذه النبذة في . وھي مجموعة أوراق من دفتر فقد قسمًا من أوراقھ، بدون تاریخ

ا على حافظن. ١٩٢٦، وبرأینا أن التاریخ یجب أن یكون أقرب إلینا بكثیر ألن في النیذة أخبارًا عن العام ١٨٨٨العام 
نشر القسم األكبر من ھذه النبذة الخاصة بعائلة الزریبي لما فیھا من معطیات عن عالقات الزواج والمصاھرة، وعن 

  .األسماء المعتمدة، وعن بعض العائالت األخرى
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أصل أسرة : "ویعود في موضع آخر لیقول. )٢٥٤(..."بعائلة صلیبا ألنھ مسیحي
تھ وكان حفیده عیسى ماھرًا بصناعة غصن حورانیة قدم جدھا غصن لبنان بأسر

  .)٢٥٥(..."التصویر فسكن القبیات في عكار واآلخرون في حمص
یذكر األب اغناطیوس طنوس الخوري عائلة غصن في طلیعة كالمھ 

بیت غصن أصلھم من حمص روم كاثولیك : "ویقول فیھم. على عائالت القبیات
. ان سمعان وجوزافمن بیت غصن ھناك الذین منھم إلى الیوم الخوري سلیم

وآل غصن القبیات قطنوھا وتمورنوا منذ ... ومنھم أیضًا في بیروت بیت غصن
، وجدھم الیاس یوسف غصن ورزق أوالدًا ھم یوسف وعیسى ١٨٢٠سنة 

یوسف سكن قریة ضھر البالن من قرى . ومخایل وغصن ویونس وعبده وأسعد
) عسكري(سعداهللا وسلیم القبیات، ومن أوالده الیوم ھناك عبداهللا والد أمین و

ویوسف ومخایل لھ ولد واحد اسمھ ابراھیم سكن وولداه یوسف وعقل وأوالدھم 
أوالد یوسف ھم جمیل وكمال عسكریان في القناصة وسلیم وشوكات، وأوالد (

والباقون من . ١٨٩٠حارة الغربیة في القبیات من سنة ) عقل عبده وحورج
ومن أوالدھم سلیم بن عیسى . رهأوالد الیاس یوسف غصن ظلوا في مارتمو

وولداه یوسف شاب مثقف وغصن تلمیذ األكلیریكیة الیسوعیة ...) مختار سابق(
ثم أمین بن یونس وھورجل مثري . أالكسندر ابن عبداهللا عیسى. معد للكھنوت

وجیھ ومناصر المشاریع الدینیة والخیریة منھا تبرعھ بمائة لیرة ذھب لبناء 
وكلھم . وحبیب أخو أمین. اه یونس مثقف راق، وسعداهللاوولد. كنیسة مارتموره

مھاجرون أغنیاء وجھاء في فینزوالھ، ولھما یوسف أخوھما مقیم مع عائلتھ في 
ومنھم أیضًا كامل بن سلیم یوسف غصن من ضھر البالن باشاویش . مرتموره

ومنھم . وترجمان الجندرمة في طرابلس، وھومن أھل الثقافة واألدب والوجاھة
غصن عسكري في الجیش ) مخول( مرتموره یوسف بن قبالن بن مخایل في

وكان . وعدد آل غصن الیوم في مرتموره والضھر والغربیھ مائة نفس. الفرنسي
، ٦٥، بعمر ١٩٢٧منھم في الضھر الخوري یوسف بن یوسف غصن مات سنة 

وارتسم ... وولده الیوم الخوري لویس كاھن رعیة الضھر حالیًا، ولد سنة
وفي مكان آخر یقول األب اغناطیوس طنوس الخوري عن نفس . )٢٥٦(..."ةسن

عّدھم الخوري قسطنطین الباشا بین أشھر وأشرف : بیت غصن القبیات: "العائلة
 ھربًا من جور ١٨أسر الروم الكاثولیك الذین ھاجروا حمص في القرن 

  . )٢٥٧(..."االضطھاد االسالمي
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ویرى . عن تاریخھا وأصلھاتقر ذاكرة ھذه العائلة بمعظم ما یروى 
بیت "بعضھم أن مجیئھم إلى القبیات حدیث، وربما كانوا یلقبون ب

، نثبتھا ھنا )٢٥٩(والبعض اآلخر یحتفظ بنبذة تاریخیة مطبوعة. )٢٥٨("الحالل
  .لداللتھا الرمزیة ولیس بالضرورة لثقتنا بصحة ما فیھا من وقائع تاریخیة

قال ابن . ن مكي الجزیني العامليعن تاریخ الشھید األول محمد ب. آل غصن"
أحد أمراء بني حمدان ) م١١٤٠(ھـ ٥٣٥أنھ أتى من بالد العراق الموصل سنة : األثیر

الضحاك بن جندل بن حمدان مع عشائره من تغلب وربیعة وقیس وقحطان إلى البالد 
 الشامیة، ففوض إلیھ ملك الشام طاغتكین التركي السلجوقي مقاطعة وادي التیم والشوف

فكان تارة یحارب االفرنج في جبل عامل وسواحل لبنان . فسكن بھا مع عشائره وأحالفھ
وتارة یحالفھم ضد ملك الشام إلى أن اشتد ساعده فعصى على ملك الشام شمس الملوك 

فجرد ھذا علیھ جیشًا جرارًا وھاجمھ ثم استرضاه وفوض إلیھ مقاطعة . حفید طاغتكین
واعتنق فریق منھم الدیانة المسیحیة . ائره إلى شیع مختلفةبعلبك والبقاع حیث انقسمت عش

ثم نزح فریق منھم إلى . م١٣٠٥من حیث الوسط الذي عاشوا فیھ وبقوا ھناك حتى سنة 
  .عكار وجبل عامل وحمص وحماه وحلب

: أما العائالت التي تفرعت من األصل الحمداني فنذكر بعضًا منھا وھي"
آل . آل رعد توطنوا سیر الضنیھ. توطنوا النبكآل ابراھیم وآل فارس وآل صالح 
آل غصن توطنوا حلب آل فرحات توطنوا . عالم وآل عطار توطنوا بعلبك

. آل الصغیر توطنزا جبل عامل. ساللة األمیر سیف الدولة توطنت حلب. قرحة
  :وھا تاریخ عائلتنا كما اتصل بنا من مصادر موثوق بھا نقدمھ لك شعرًا

  ویا وطن الجدود األقدمینا    لمفدىحنانك موصل وطني ا
  یعززھا شباب آمرونا      قبیلة تغلب في كل واد

  وحرقة مخلص تدمي العیونا    لھا في القلب الشواق وحب
  إلى لبنان نسكن آمنینا    ورثنا المجد عنھا وارتحلنا

                      -. -. -. -. -. -.-  
  شجاع لن یطال ولن یھونا    فجدنا ابن ضحاك أمیر

  ووادي التیم حولھ عرینا  في السھول وفي الروابيجیوشھ 
  وربك كان خیر الناصرینا  فطاردنا الفرنجة وانتصرنا
  ألنا إلى المعالي السابقونا    وكنا ولم نزل أمراء مجد
  ووائل ثم قحطان ذوونا  نشأنا من بني حمدان فرعًا

                                                
  .مقابلة مع المرحوم سعد غصن  -  258
وھي عبارة عن أربع صفحات . زودنا بصورة عنھا السید یوسف رشید غصن، في مقابلة لنا معھ  -  259

، لناشره یوسف سلیم ١٩٥٨ – ١٣٠٥تاریخ آل غصن، : "لصفحة األولى كغالف علیھاا. مطبوعة
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  شباب في الحروب مجربونا    لواؤنا في الوغى یفدي عاله
  وجدنا والرفاق موحدونا      م نورًاوقد كنا في االسال

  تخر لھا األعادي ساجدینا    لنا شرف األسرة من قدیم 
  أطاح بسیفھ المتآمرینا      ألن الجد ضحاك أمیر 

          -. -. -. -. -. -.-  
  والتابعونا" غصننا"تنصر       ففي لبناننا، في كسروان
  "عصینا الملك فیھا أن ندینا"     وبعد معارك دامت طویًال

  وسھًال حیث كنا األقربینا      دینة الشھباء أھًالنزلنا م
  سكنا بلدة الشیاح حینا     وفي حلب وفي تلك الضواحي

  وأشجار تجاوزت القرونا      وفیھا دیر رھبان وحوز
  نزلنا ترتش جبل األمینا      ومن حلب إلى لبنان جئنا
  جعلنا رمولھا كنزًا ثمینا     وغادرنا الجبل إلى سھول

  غرسنا سھلھا عنبًا وتینا     توتًامألنا أرضھا شجرًا و
  لنذكر دائمًا وطنًا حنونا      وأسمیناھا شیاحًا جدیدًا
  رفیع رغم أنف المفسدینا      وفیھا لم نزل أسیاد مجد

  شبابًا للعلى یتسابقونا    غصوننا أثمرت ثمرًا شھیًا
  یشع فیكشف الحق المبینا      بأخالق مھذبة ونور

  بنین الصادقینافخارًا لل     فھذي خطة األجداد كانت
  ولم نظھر صغارًا خانعینا     فقل للناس نحن إذا شمخنا
  عریق روحھ یختال فینا      فذاك ألننا من بیت مجد
  من األمراء بیت المالكینا      من األبطال من جد كریم

            -.-.-.-.-.-.-  
  ونورثھ إذا متنا بنینا      فھذا المجد للتاریخ یبقى

  ".ونحن على الدھور الخالدونا  بنونا على المكارم قد تربوا
       - .- . - . -. -  

  عائلة معیكي
ولم . )٢٦٠(ال یعرف أبناء ھذه العائلة المكان الذي ارتحلوا عنھ إلى القبیات

فھل ھم من وادي . نسمع بفرع لھذه العائلة في منطقة أخرى من لبنان أوغیره
م فوزي اسحق من ھذا بینما یجعلھ. في فلسطین؟ احتمال ال براھین علیھ" معكة"

  .)٢٦١(العاقورة
                                                

  .٣/٢/١٩٨٠مقابلة مع األستاذ شعالن معیكي، في   -  260
لم ...". جاءت القبیات من العاقورا، وسكنت حي الضھر: معیكي: "٨١مرجع سابق، ص : اسحق، فوزي  -  261
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  عائلة قدیح
. واحدة من العائالت القدیمة في القبیات، ولعلھا انحدرت من بلدة عكار العتیقة تباعًا

یتصل نسب أسرة داغر بجدھا األعلى الذي "و. وھي تعود بأصلھا إلى أسرة داغر التنوریة
كان تنورین وحردین ولحفد ویدور على ألسنة س. انتزح عن بالد ما بین النھرین إلى لبنان

، ...وغیرھا من دساكر لبنان حتى الیوم أن آل داغر یتفرعون من أرومة سریانیة مونوفیزیتیة
  .)٢٦٢(..."ومن فروع داغر نذكر آل راشد وقدیح وعویس وبني الھوا

یوافق الخورسقف یوسف داغر التنوري على كون أصل عائلة داغر التنوریة 
إن : "ن بالد ما بین النھرین بقولھ في جد األسرة التنوریةم) منھا تحدرت عائلة قدیح(

 واستوطن حلب ثم نقل أحد ١٤٢١رجًال من بین النھرین یدعى خطار ھجر بغداد سنة 
. أمین سر نائب الشام" كاتخداه"أحفاده المدعو قرقماز إلى دمشق حیث عھد إلیھ بمنصب 

 واستقر في ١٤٧١إلى لبنان سنة ثم اتھم بممالئة الثائرین بسبب فداحة الضرائب فھرب 
وإلیك نص ما جاء في مخطوط األب بطرس مطر المؤرخ : یانوح حیث تنصر مع عائلتھ

جد أھالي تنورین ھو بغدادي نقل من بغداد إلى حلب ورحل أحد أحفاده إلى  "١٦٥٠سنة 
  .)٢٦٣("فعیال تنورین مرجعھا إلى أصل واحد. الشام ثم لبنان

غر التنوري على ذكر عائلة قدیح في ال یأتي الخورسقف یوسف دا
ومع تأكیھ على أن أصل العائلة . القبیات عندما یتحدث عن فروع عائلة داغر

في تنورین، وفروعھا في برحلیون وأوتان قرب حمص، في جبل ) داغر(
وكذلك ال یذكر ھذه العائلة عندما یتحدث عن نزوح . الحلو، فھو الیذكر قدیح ھنا

إن اسم . )٢٦٤(ت التنوریة إلى الھرمل وإقامتھ في مرجحینأحد أحفاد جد العائال
قدیح یرد في عداد فروع داغر المقیمة في أواخر القرن السابع عشر في بعض 

وفي بیت جھجاه بطرس عویس : "یقول الخورسقف المذكور. مناطق جبل لبنان
أوراق اطلع علیھا صاحب ھذا التاریخ مع سیادة ) عرامون(من شحتول 
 نزح من تنورین طنوس داغر ١٦٨٥أنھ في سنة : اس ریشا مآلھاالمطران الی

وأقام في رام ثمان سنین ثم نقل إلى ما بین البوار والصفراء حیث أقطعھ الشیخ 
وتوفي عن أربعة ذكور، ریشا وراشد وقدیح . محمد عمر حماده أمالكًا واسعة

دیر ویوضح الخورسقف أن ساللة داغر معروفة، في جونیة وغا. )٢٦٥("وعویس
وحارة صخر والبوار والصفراء وجبیل وغزیر، ببني ریشا وبني راشد الذین 

  .)٢٦٦(..."تفرع منھم بنو الھوا وبنو قدیح وبنو عویس
                                                

  .١٠٩-١٠٨، مرجع سابق، ص ٢، ج ...أصدق ما كان: دي تیرازي، الفیكونت فیلیب  -  262
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ھل یكون بنو قدیح ساللة قدیح بن طنوس داغر أم من فروع بني راشد 
كما یوحي النص األخیر للخورسقف یوسف داغر التنوري؟ وفي مطلق األحوال 

النصف األول (بق أن ارتحال بني قدیح إلى مناطقنا متزامن تقریبًا یتعین مما س
مع وفود الكثیر من العائالت المعروفة في القبیات الیوم، ) من القرن الثامن عشر

ھذا . مما ینفي ما ھو شائع عندنا من أن ھذه العائلة ھي من أعرق العائالت
 قدیح المتحدرین من فضًال عن أنھ لیس ھناك في المراجع ما یوحي بنزوح بني

ولنا في انتشار ھذه العائلة في أكثر من . )٢٦٧(عائلة داغر التنوري إلى القبیات
وفي بلدة عكار العتیقة ما یوحي ) القبیات والعوینات والتلیل(مكان في الدریب 

بحجم لھا ال یتوافق مع سكوت المراجع المتعلقة بھذه العائلة عن ذكر ارتحالھا 
وھذا ما یجعلنا نمیل إلى .  كانت من ساللة داغر التنوريإلى عكار، في ما لو

ویتعزز ھذا المیل مع ما ھو سائد في . عدم اعتبارھا من األسر التنوریة األصل
وعراقتھا، مما یتنافى مع احتمال وفودھا إلى ) قدیح(القبیات من قدم ھذه العائلة 

  . القبیات في النصف األول من القرن الثامن عشر
   سركیس–ي عائلة بیسر

إن عائلتي بیسري وسركیس حدیثتا العھد في القبیات، تعودان إلى أواخر 
یقول األب . من حدشیت" بیسري"وھما تنتمیان إلى أصل . القرن التاسع عشر

مزرعة : "اغناطیوس طنوس الخوري، في سیاق كالمھ على قریة المغراقة
ربي عندقت، قرب وھي شمالي مرتموره وغ. المغراقة، تابعة مختاریة عیدمون

.  مھاجرین٦ مقیمین و٣٢بیوتھا عشرة، وكلھا موارنة، ونفوسھا . عیدمون غربًا
وأصلھم من حدشیت، واقرباؤھم في . وأھلھا عائلة واحدة ھي بیت البیسري

وجیھھم الیوم ھاشم البیسري وولداه میشال وھاشم، ... حواره وقنات وغیرھا
.  طنوس ابراھیم البیسريویوسف. وطنوس بن الخوري جرجس وولده دیب

، ودفن في ١٨٩٧وكان منھم كھنة ھم الخوري جرجس األول، مات سنة 
والخوري جرجس بن عیسى طنوس البیسري مات سنة . ٦٠عندقت، بعمر 

ومنھم الیوم الخوري یوسف بن ابراھیم بن یوسف البیسري . ٧٠، بعمر ١٩٠٦
سالة في الذوق المعروف عند العامة بالخوري المقدسیة، خادم سیدة الغ

وقد توطن . ١٩٠٤، ورسمھ اسطفان عواد سنة ١٨٨٦والمغراقة، ولد سنة 
، حیث جاءت بھ أمھ مع أخیھ وھما طفالن یتیمان، ١٨٨٩الذوق نھائیًا منذ سنة 

وأصبح من أھل الذوق، وأوالده یوسف وابنھ أدیب، ثم أنطونیوس وابنھ حفیظ، 
                                                

من : "سلوم نبذة عن عائلة قدیح، جاء فیھا. عالج السید یواكیم الحاج عائالت القبیات، وضع لھ دعندما   -  267
یواكیم الحاج، عكار في : ، راجع ..."كسروان انتقلت عائلة قدیح إلى عكار، في بدایة القرن الثامن عشر

. ك افتراضًا من عندهسلوم مرجعھ، ولكنھ تقدم بذل. لم یحدد د. ٦٦٧، ص ٢، مرجع سابق، ج ...التاریخ
، وفي ھذه )طرابلس(أو السنة ) الجنوب(الشیعة " قدیح"وأردف كالمھ برفض وجود أي قرابة مع عائلة 

  .المسألة احتمال ال یجوز التغاضي عنھ
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وب، كرم سده، وسیدعى الخوري ثم حبیب وھو شدیاق معد للكھنوت في مار یعق
  . )٢٦٨("١٩١٢وابنھ أدمون، والشدیاق لویس المذكور ولد سنة ) ؟(لویس 

أما عن عائلة سركیس، فإن األب اغناطیوس طنوس الخوري یذكرھا في كالمھ 
: ، وفیھا یقول)سوریة(، تابعة لرعیة الكفرون "مشتى بیت سركیس"على قریة باسم 

. ي بیت سركیس أصلھم من حدشیت من بیت البیسريفیھا عائلة واحدة ھ. عیالھا"
رحلوا عن حدشیت . أجدادھم األولون ثالثة أخوة الشماس سركیس واألشقر ویوسف

فأبوھا علیھ . بسبب أن كان لھم أخت جمیلة الوجھ طلبھا أحد حكام الجبة المتاولة إذ ذاك
وھربوا بأختھم . تواليوبعد تمكن األخوة المذكورون من قتل الم. فأخذھا بالقوة واغتصبھا

. ١٦٠٠إلى بالد صافیتا وسكنوا المشتى في ناحیة حزور أو الكفرون، وذلك حوالي سنة 
فاشتھر منھم ... ومع األیام تحرروا وتملكوا. ووقفوا فالحین عند أغوات التركمان

ولبشور المذكور ولد ھو الخوري سركیس، ولد سنة ... أشخاص وجھاء مثل بشور
، أیام ترمل األبرشیة من المطران بولس ١٨٦٨طران المریض سنة ، ورسمھ الم١٨٤٥

وھو . ١٩١٨موسى، وخدم عائلتھ في المشتى طیلة حیاتھ الكھنوتیة إلى وفاتھ في سنة 
  .)٢٦٩("أول وآخر خوري من بیت سركیس

وذاكرة أبناء ھاتین العائلتین حیة لقرب عھد ارتحالھم إلى القبیات، وھي تؤكد، 
بتاریخ (ففي مقابلة لنا مع السید یوسف البیسري . یة ھذهعلى العموم، الروا

، "بیسریة"واعتبر أن بیت سركیس . أكد لنا أن أصل العائلة من حدشیت) ١٠/٤/١٩٨٢
  .وحدود القرابة برأیھ تصل إلى أن الجدود أبناء عم، أو ربما كانوا أخوة

، ١٣/٢/١٩٨٢بتاریخ (أما األستاذ محسن سركیس فقد وافق، على العموم، 
أصل عائلة سركیس من : "، على صحة المعلومات السابقة، بما رواه لنا قائًال)وغیره
سمیت سركیس نسبة إلى أحد أفراد عائلة الخوري، وكان كاھنًا، ترك الرھبنة . حدشیت

، في وھناك قرابة. ، وتزوج، وعنھ تفرعت عائلة سركیس)٢٧٠()كان اسمھ األب سركیس(
نزحت العائلة من حدشیت إلى . ھم من حدشیتالجد الواحد مع بیت البیسري و

. وھناك حارة خاصة بعائلة بیت سركیس، وجمیعھم موارنة. مشتى بیت الحلو
ذھبا إلى ( توفي جدي یوسف سركیس، وترك وراءه نسیم ومخایل ١٨٩٦  سنة

ثم جاء الیاس لوحده إلى لبنان ودخل المدرسة ... وبنتین، وحبیب) المكسیك
، ھرب من األتراك، من ١٩١٤عام ...  مطرانیة عریضھاألكلیریكیة في أیام

، )ضاھر(السویس، وأتى إلى القبیات، فنزل عند خالتھ، وھي زوجة خلیل نادر 
ثم تملك ھو . ١٩٢٧وبقي عند خالتھ حتى عام . ثم أتى بأخویھ عیسى ومطانیوس

  ".وأخوتھ في حي الضھر
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  عائلة الراعي
ر على ماضیھم وزمن ارتحالھم إلى ال یحتفظ أبناء ھذه العائلة بذاكرة تؤش

كما أنھم ال یحسنون ضبط صالتھم بأبناء عائلة الراعي في . القبیات ومكان ھذا االرتحال
أصلھم . من عیال عندقت بیت الراعي: "یعتبر األب اغناطیوس طنوس الخوري. عندقت

 وفي كالم. )٢٧١(..."من بیت الراعي في زحلة، ومنھم فروع في سرعل ونھر ابراھیم
تابعة لمرتموره أو فرع منھا في "التي یعتبرھا " مزرعة القطلبة"لنفس األب عن سكان 

وأوالد یوسف ... ، ...وعیالھا مزیج من عیال مرتموره والزوق والضھر. المختاریة
وأوالد یوسف بطرس . ، وھؤالء كلھم من مرتموره...الیاس طنوس الخوري الراعي

 یفھم منھ أن عائلة الراعي المقیمة في القطلبة وھذا ما. )٢٧٢("الراعي من ضھر البالن
ولكنھ ال یربط بینھم وبین أبناء عائلة الراعي في . كانت سابقًا في مرتموره والضھر

بید أن نفس األب یذكر ھذه العائلة في مكان آخر من نفس المخطوط، ویلقي . عندقت
فھو یقول . ن وعندقتمزیدًا من الضوء على تاریخھا وأصلھا وارتحالھا إلى شمالي لبنا

ارتحلوا منھا إلى الشام، وھناك كان عندھم . أن بیت الراعي من الروم الكاثولیك من زحلة
ابنة رغب بالزواج بھا أحد الجنود األتراك، وأمام رفضھم وتعرضھم للضغوطات تركوا 

فروا بعیالھم ومتاعھم إلى شمالي لبنان متفرقین، فسكن بعضھم عندقت وبعضھم "الشام و
  .)٢٧٣("وطن سرعل وضفة نھر ابراھیم في العقبةت

  عائلة ھالل
، في شتى المناطق "ھالل"كثیرة ھي العائالت اللبنانیة التي تحمل كنیة 

. ثمة إجماع على األصل العربي لھذه العائلة. ومن شتى المذاھب واألدیان
ینتسب بنو ھالل إلى القبائل القیسیة المضریة التي كانت تعیش في شمالي "

بنو ھالل بطن من النخع من : "أما القلقشندي فقال. )٢٧٤("زیرة العربیةالج
بنو ھالل بطن من عامر بن صعصعة من ھوازن من : القحطانیة ثم قال أیضًا

. )٢٧٥("وجبل بني ھالل معروف بالشام ومنھ قلعة ھالل المشھورة... العدنانیة
ذكرھا نسبتین لبني ھالل، تلك التي " اللباب في تھذیب األنساب"وفي 

ابن تیم ... إلى ھالل بن ربیعة بن زید مناة بن عوف"القلقشندي، وأخرى تعود 
  . )٢٧٦("اهللا بن النمر بن قاسط، بطن من النمر
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ویجعل عیسى اسكندر المعلوف، في مؤلفھ دواني القطوف، بني ھالل 
. )٢٧٧(فرع من التنوحیین الذین أموا لبنان وكانوا عشر قبائل، منھم بنو ھالل

 موضع آخر من نفس المؤلف فرع مسیحي من بني ھالل، فیجعلھ من ویذكر في
وفي . )٢٧٨(رأس بعلبك، ومن ھناك ارتحل فریق منھ إلى زحلة وآخر إلى بلودان

كالم الخوري لویس الھاشم على العائالت العاقوریة یذكر عائلة ھالل ویجعل 
  .)٢٧٩(أصلھا من بلودان

رتحلت منھ إلى القبیات وال زمن ھذا ال تعرف عائلة ھالل القبیاتیة المكان الذي ا
تقیم عائلة ھالل في أحیاء ثالثة . )٢٨٠(االرتحال، وال تشیر المصادر التي راجعناھا إلى ذلك

ویبدو أنھا من العائالت القدیمة، ومنھا فرع باسم . الغربیة والضھر وغوایا: في القبیات
مھ على عائالت ، ذكره األب اغناطیوس طنوس الخوري، في سیاق كال"سیدة"عائلة 
ومن رھبان منجز الیوم األخ ابراھیم بن حنا بن مخول بن طنوس من عائلة بیت : "منجز

 وأصلھم من قبیات الغربیة )٢٨١(١٩٠١سیدة التي قدم منھا إلى منجز حنا مخول سیدة سنة 
من بیت الھالل ومنھا ھجرت جدتھم األرملة سیدة إلى العوینات إلى أن ھجرھا حفیدھا إلى 

  .وآخر من عرف من بیت سیدة عائلة كانت تقیم في حي الضھر. )٢٨٢("منجز
  عائلة حبیش

. عائلة حبیش واحدة من أھم العائالت المارونیة المشھورة في جبل لبنان
، كواحدة من عائالت "أخبار األعیان"ولقد صنفھا الشیخ طنوس الشدیاق، في 

حبیش بن "ذكر جدھم یبدأ الشدیاق بكالمھ على الحبیشیین، ب. )٢٨٣(المشایخ الست
موسى بن عبداهللا بن مخائیل ولد ثالثة أوالد وھم أبو منصور یوسف ومھنا وأبو 

 لما وجدت الراحة في لبنان بعد ما قتل ١٥١٥سنة "وذلك . )٢٨٤("یونس سلیمان
السلطان سلیم الملك قانصوه الغوري ملك الشام ومصر قدم الشیخ حبیش بأوالده 
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ال یذكر شیئًا عن . )٢٨٥(" إلى غزیر وتوطنھایوسف ومھنا وسلیمان من یانوح
 .ھذه العائلة قبل ھذا التاریخ

آل : "بید أن لعائلة حبیش تأریخ خاص بھا، یعود بالعائلة إلى أصل عربي عریق
وھي فخذ من . یرقى أصلھا إلى قبیلة الھوازن. حبیش، أسرة من مشایخ لبنان الموارنة

وھما في طریقھما إلى " توما"و" برتلماوس"قریش اعتنقت النصرانیة على ید الرسولین 
وكانت الھوازن كسائر أھل بالد الیمن، تدین . الھند، فتوقفا في الیمن مبشرین بالنصرانیة

. قبل مجيء الرسولین) وھي عبدة األجرام السماویة كالشمس والقمر والنجوم(بالصابئة 
صرانیة بانتشاره، على أن فلما جاء االسالم وانتشر في شبھ الجزیرة العربیة، تقلصت الن

نصارى الیمن نزح بعضھم قبل ظھور االسالم لدواع اقتصادیة، فلم یمسھم ضیر عظیم 
بعد ظھوره وذلك بفضل الخلیفة عمر بن الخطاب الذي اكتفى باجالء من لم یعتنق 

أما الذین لم یعتنقوا االسالم فبارحوا الیمن وتفرقوا في الحجاز ثم تجمعوا . االسالم منھم
وكانت إقامتھم في لبنان في . نزلوا في العراق، ومنھ خرجوا إلى تدمر الشام، فلبنانو

ومن ھناك إلى محلة تقع بین یانوح والعاقورة سمیت تدمر . بادئ األمر في دیر األحمر
والمعروفة حالیًا بالخربة، ودیر األحمر یقع في منطقة البقاع، ثم في بلدة یانوح في جبة 

  .)٢٨٦(" جبیلالمنیطرة، من جرود
ال یذكر المؤرخ الحبیشي تاریخًا محددًا لوصول الحبیشیین إلى لبنان، ولكنھ 

ما أن حّط الحبیشیون : "ُیستدل من كالمھ على أنھم كانوا في لبنان في أواخر القرن السابع
رحالھم في لبنان حتى وضعوا أنفسھم في خدمة الطائفة المارونیة، والتفوا حول 

التف ) الذي... (ھ، وھو القدیس یوحنا مارون أول بطریرك مارونيبطریركھا للدفاع عن
وقد ... الثاني" یوستینیانوس"حولھ أبناؤه من حبیشیین وغیرھم وصدوا عن لبنان جیش 

، بعد االتفاق الذي تّم بینھ وبین الخلیفة عبد الملك بن ٦٩٤حاول اجتیاح لبنان سنة 
ل الحبیشیون المسیحیون اآلتون من ال یوضح المؤرخ الحبیشي كیف تحو. )٢٨٧("مروان

وفي ھذا افتراض مجاني ال سند لھ، ذلك أن . الیمن إلى المارونیة، وال زمن ھذا التحول
  .مسیحیة الیمن وشبھ الجزیرة العربیة لم تكن على شيء من المارونیة البتة

مختصر "وحول ارتحال الحبیشیین من یانوح إلى غزیر یقول صاحب 
أولھم من قریة یانوح، بقرب . أصل مشایخ بیت حبیش"": تاریخ جبل لبنان

                                                
تاریخ األزمنة، مرجع : في(یذكر البطریرك الدویھي نفس الخبر تقریبأ، بقولھ . ٩١المرجع السابق، ص   -  285

وعندما عّمر البالد، قدمت الناس ... لكثرة حلمھ أمر في عمار البلدانوالسلطان سلیم ): "٣٩٢سابق، ص 
، والسیخ حبیش بن موسى بن ...من بالد طرابلس فسكنوا) جاؤوا(وكذلك النصارى . ... من كل جانب

  ...".عبداهللا بن میخایل من یانوح في أغزیر
، ص ١٩٧٨فرام البستاني، بدون ناشر، آل حبیش في التاریخ، تقدیم فوءاد ا: حبیش، خلیل رشید اسكندر  -  286

جبل حبیش وفیھ قصبة یطلق علیھا "ویدعم الكاتب رأیھ بكون الحبیشیین من عرب الیمن بذكره . ١١
  .١٢ص "..." صدر حبیش"، وبلدة أخرى تدعى "ظاھرة حبیش"حالیًا اسم 

  .١٣ – ١٢المرجع السابق، ص   -  287



  

 

248   
 

بینھم وبین ) العداوة(وحین صارت الدشمة . ، في جبة المنیطرة)قرب العاقورا(المغیرة 
. العاقورة، وخرجت یانوح، توجھ جدھم إلى قریة غزیر، بأرض كسروان وسكن بھا مدة

  .)٢٨٨("معروفة عند الجمیعوصاروا عیلة . واقتنوا أرزاق. وعمروا عمایر. وصار لھ أوالد
وبعد استقرار الحبیشیین في غزیر مع مطلع استیالء العثمانیین على بالدنا، 
وضعوا أنفسھم في خدمة أمراء الجبل كمدبرین وأنصار، وبذلك تطورت غزیر تطورًا 

 الیمنیة، ال سیما مع والیة األمیر حیدر أحمد –كبیرًا، إلى أن استفحلت الصراعات القیسیة 
، ١٧٠٩بي الذي تحالف معھ الحبیشیون تحالفًا جاء نكبة علیھم، إثر اندحاره في العام الشھا

  .)٢٨٩(وما أعقبھ من خراب غزیر
ینطلق مؤرخ العائلة الحبیشیة من ھذه الحادثة لیذكر ارتحال بعض 

، ُعزل األمیر حیدر بدسائس، ١٧١٠وفي سنة : "الحبیشیین إلى عكار والقبیات
ففر إلى غزیر واعتصم ھو ... صیدا جیشًا لمحاربتھوأرسل بشیر باشا والي 
بعد أن ... فمنعوا العسكر من الدخول إلى غزیر... وعیالھ بالمشایخ آل حبیش

ولما دخل الظالم انفض الحبیشیون إلى نواحي جھة طرابلس، ... قتلوا عددًا منھم
... ولما خرج األمیر حیدر من مخبأه... ونھض األمیر بأصحابھ إلى جھة الھرمل

وبقي أفراد في عكار وساللتھم تعرف ... رجع المشایخ الحبیشیون إلى غزیر
ھناك بالمشایخ بني حبیش، وآخرون استوطنوا الالذقیة ویعرفون باسم آل 

... أما حبیشیو عكار فھم ساللة الشیخ یوسف بو نصار حبیش من غزیر .حبشي
اعتنقوا المذھب ... ذقیةوأما حبیشیو الال... تكاثر ھذا الفرع) عكار(وفي القبیات 
  . )٢٩٠(..."األرثوذكسي
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ر األمراء بنو علم الدین م تعاظم غرض الیمنیة في بالد الشوف، وتظاھ١٧٠٩=  ھـ ١١٢١وفي سنة ): "١٠٤٩
بذلك، وساعدھم األمیر یونس أرسالن حاكم الشویفات ومال إلیھم من القیسیة الشیخ محمود أبو ھرموش، وبعض 

فھرب األمیر حیدر وأرسل أھل بیتھ إلى كسروان عند المشایخ بني الخازن، واختفى األمیر حیدر . أناس من البالد
أربعین خیاًال من رجال الدولة ) الیمنیة(، وأرسلوا ...عھ نفر من خدمھفي مغائر عزرائیل في جبل الھرمل وم

فحضر الشیخ أبو نادر الخازن وأخوه إلى دیر القمر یتلطفان في رفع . یطالبون المشایخ بني الخازن بأموال السلطنة
أن بني الخازن الخیالة عنھما، فعرض علیھما الشیخ محمود كتابًا من المشایخ بني حبیش من غزیر یذكرون فیھ 

فأنكر الشیخ أبو نادر . یعرفون مقر األمیر حیدر، وأن عیالھ مختفیة عندھم، وھم الذین یقدمون لھ الذخائر إلى مكانھ
، فأمر الشیخ محمود واألمیر یوسف علم الدین بانتقال خیالة الدولة من عند ...ذلك وقال إنما ھو فساد من بني حبیش

، ولما أرادوا الدخول إلى غزیر منعھم بنو حبیش وقتلوا منھم ثالثة أشخاص وخمسة بني الخازن إلى غزیر فانتقلوا
فغضب األمیر یوسف وركب بعسكر الدولة لحرب بلدة غزیر فانھزم الحبیشیون من قدامھ إلى نواحي ... أفراس

  :وقیل في ذلك شعر... طرابلس، فأحرق غزیر ونھبھا 
  یھم الجمع الغفیرلما أغار عل      نكب الحبیشیون أعظم نكبة    
  ".فألجل ذا أرختھا ندمت غزیر      ھذا جزا من زاد في طغیانھ    
ولكنھ یجعلھا في ) ٩٣في أخبار األعیان، مرجع سابق، ص (یذكر الشیخ طنوس الشدیاق ھذه الحادثة   

  .١٧٠٩، والصحیح أنھا في العام ١٧١١العام 
  .٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٧ص ، مرجع سابق، ...آل حبیش: حبیش، خلیل رشید اسكندر  -  290
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تفیدنا ھذه الروایة، في ما لو صحت، في أن وفود عائلة حبیش إلى 
القبیات قد كان متزامنًا تقریبًا مع وفود أھم العائالت إلى البلدة، أي مطلع القرن 
الثامن عشر، وذلك عشیة زوال سلطة الحمادیین وبدایة سلطة المراعبة في 

اشتھرت العائلة، في القبیات، بموقعھا الدیني وبعالقتھا مع المراجع و. عكار
الروحیة، إلى أن برز منھا مؤخرًا، الموظف االداري، ومن ثم السیاسي الشیخ 
  .فوزي حبیش الذي تبوأ كرسي نیابة عكار وكرسي وزارة الثقافة والتعلیم العالي

یر تلك الروایة التي زودنا ال نملك من المعلومات عن ھذه العائلة غ: عائلة خطار
أصل العائلة من قبیلة عربیة عریقة في القدم، وقد أطلق : "بھا السید فرید خطار

انتقلت . ، لكرمھ وطول ذات یده"سماحة"النبي محمد على جدنا خطار لقب 
العائلة إلى جبل لبنان قبل أن تستقر في القبیات، في زمن النعرفھ، وذلك ھربًا 

  .)٢٩١("رتكبھا أحد جدودنامن جریمة كان قد ا
  عائلة الحاج

إلى زمن لم یرد فیھ أي ذكرالسم ) الحاج(یعود السید یواكیم الحاج بعائلتھ 
وھو یتوھم وجود بطریرك من القبیات، . القبیات في شتى المراجع والوثائق المعروفة

وھو . ، ویدعي نسبتھ إلى عائلة الحاج اعتباطًا)١٣٣٩ -١٢٧٩(البطریرك شمعون 
إن كل ما یمكن : "یقول. سى، كعادتھ في ما كتب، اإلدعاء بوجود وثائق ثبوتیة لكالمھالین

االعتماد علیھ الثبات وتحدید البعد التاریخي للقبیات وألسرة آل الحاج، ھو وجود وثیقتین 
: عن الوثیقة األولى یقول أنھا. )٢٩٢("تاریخیتین یمكن االعتماد علیھما واالعتداد بھما

 جبیل، بین أوراق البطریرك الیاس الحویك، ومدونة بخط األب –وجدت في بجة "
م، وقد ذكر فیھا بطاركة أنطاكیة، الذین تعاقبوا على ١٧٦٦جورج سعد، ومؤرخة سنة 

كرسیھا، بعد موت یوحنا مارون، أول بطریرك على الطائفة المارونیة، وقد ورد اسم 
ق الخوري یوسف الحاج ، من القبیات، وھو شقی)١٣٣٩ – ١٢٧٩(البطریرك شمعون، 

الوارد اسمھ صراحة في الوثیقة الثانیة الموجودة لدینا، وھي كنایة عن حجة بیع قطعة 
  .)٢٩٣("م١٣٠٤أرض في القبیات، ومؤرخة بسنة 

الثانیة التي سبق للسید الحاج أن وعد قراءه بأنھ " الوثیقة"نبدأ ب
ثیقة ما بھذا وال نرى وجود و. ، ولكنھ لم یفعل)٢٩٤(سیضعھا في نھایة الفصل

الثانیة عن البطریرك شمعون نؤجل " الوثیقة"وبخصوص ما جاء في . المعنى

                                                
  .٨/٣/١٩٨٠مقابلة مع االستاذ فرید خطار،   -  291
 Télé" كتاب وكاتب"وفي برنامج . ٤٩٥، مرجع سابق، ص ...عكار في التاریخ: الحاج، یواكیم  -  292

Lumièreعائلة الحاج أصلھا من القبیات، وھي العائلة العریقة : "، مرجع سابق، یدعي السید یواكیم
  ". لھا من القبیاتالوحیدة التي أص

  .٤٩٥المرجع السابق، ص   -  293
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موارنة عكار "النقاش في وجود ھذا إلى المكان المخصص لمعالجة موضوع 
، وكیفیة نسبة "وثیقة"ولكننا سنناقش ھنا ما یسمیھ السید یواكیم ". والقبیات

  .البطریرك شمعون إلى عائلة الحاج
ولكنھ . لسید یواكیم المرجع الذي عثر فیھ على ھذه الوثیقة المزعومةلم یحدد ا

، )٢٩٥(تبین لنا أنھ أخذ ما سماه ھنا وثیقة عن حاشیة واردة في مقال للخوري ناصر الجمیل
ما ھو أصل النص الذي یسمیھ . وقد حور في بعض كالم النص الذي نقلھ تعظیمًا لعائلتھ

 الخوري ناصر الجمیل في مقالھ سلسلة للبطاركة یعالج: السید یواكیم وثیقة؟ الجواب
وفي سیاق المعالجة یستعرض على عجل شتى . الموارنة وضعھا البطریرك بولس مسعد

  .اللوائح المتداولة عن سلسلة البطاركة
وھنا یشیر إلى سلسلة كثر تداولھا، وھي تختلف عن أكثر اللوائح اعتمادًا، ألنھا 

:  بطریركًا، ویشیر إلى تعدد نسخ ھذه الالئحة بقولھ٣٠یادة ترفع عدد البطاركة كثیرًا، بز
وأخرى عند الخوري الیاس الحایك في قریة بجة ... منھا... لھذه السلسلة نسخ مختلفة"

ھكذا قام السید . )٢٩٦(..." بخط الخوري جرجس سعد١٧٦٦ویعود تاریخ نسخھا إلى سنة 
صحیح أنھ ورد اسم . لیاس الحویكیواكیم بترقیة الخوري الیاس الحایك إلى البطریرك ا

، ولكن أحدًا من المؤرخین لم یشر ال من قریب وال )٢٩٧("البطرك شمعون من القبیات"
فكیف جعلھ السید یواكیم من عائلة الحاج؟ وكیف قرر . من بعید إلى كنیة ھذا البطریرك

  .ھو أخوه؟ بوسع الخیال فعل العجائب) المزعوم أیضًا(أن الخوري یوسف الحاج 
غیر أن الخورسقف مخایل . یس لدینا عن أصل عائلة الحاج معلومات تذكرل

على الصفحة األولى من كتاب ) قد تفید حول ھذه العائلة(الزریبي دون بخط یده معلومة 
بینما كنت أفتش بالكتب الخطیة : "النص التالي) أخبار األعیان في جبل لبنان(كان یقتنیھ 

ھذا الكتاب المقدس إلى : )٢٩٨(كتوبًا فیھ ما حرفیتھوجدت إنجیًال عند الخوري قحوش م
من عیلة بیت الحاج یوسف من قریة القبیات ) عندقت(الخوري سمعان خادم قریة عینتقد 

ھو خط الخوري یواقیم . المحروسة اشتراه من مالھ لحالھ اهللا تعالى یھنیھ فیھ زمانًا طویًال
فمن ھذا . ، بسنة أعفد مسیحیة١٧٨٤ أیلول سنة ٢٤كتب في . من عیلة بیت دحدح أھدن

 ھي أستدل على أن عائلة بیت الخوري الحاج في القبیات وبیت الخوري في عندقت
  .)٢٩٩("واحدة وإقرار العائلتین بالقرابة لحد اآلن دلیل أوضح مأخوذ بینھم بالتقلید

                                                
، مجلة المنارة، "سلسلة بطاركة الطائفة المارونیة للبطریرك بولس مسعد: "الجمیل، الخوري ناصر  -  295

  .٧٠ – ٥٥، ص ١٩٨٥، العددان األول والثاني ٢٦السنة 
  .١٠، حاشیة رقم ٥٦المرجع السابق، ص   -  296
ورد اسم ھذا البطریرك بوصفھ البطریرك السابع . ٨٢مختصر تاریخ جبل لبنان، مرجع سابق، ص   -  297

  . مدة إطالقًاوھي السلسلة المشكوك في صحتھا وغیر المعت. واألربعین في ساسلة البطاركة الموارنة
  . جاء النص باألصل باللغة السریانیة، وقد تفضل بترجمتھ لنا األب سلیم الزریبي مشكورًا  -  298
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عالقات السلطة السیاسیة في "تبین لنا عندما أجرینا بحثنا في : عائلة دمیان
، في نھایة السبعینات، أن عائلتي دمیان وساسین ھما عائلة واحدة تعود "القبیات

بأصلھا إلى بلدة مشمش، ومن ھناك انتزحت إلى الضنیة، ومن ثم إلى 
  .)٣٠٠(القبیات

: بیت دمیان: "ویذكر األب اغناطیوس طنوس الخوري ھذه العائلة بقولھ
بود َوَلَد ابراھیم وجدھم األول ع) ُیسأل عنھم؟(إن أصلھم من مشمش بالد جبیل 

ومنھم الیوم وجیھھم المعروف في القبیات وجوارھا ابراھیم بن عیسى . ساسین
بن عبود دمیان ثم انطونیوس بن ساسین بن جروج ساسین دمیان وأخوه جرجس 
. ساسین مقیم في قبة النصر في طرابلس وھو مثري، وأخوه یوسف في المكسیك

 نفسًا مقیمًا ١٣٠وعددھم الیوم . وسفوحبیب بن عبود دمیان وولداه مخایل وی
  .)٣٠١(" مھاجرین١٥و

  
أصل ھذه العائلة شخصان من بكفیا، یقول فیھا الخورسقف : عائلة الصیاح

. طنوس والیاس الصیاح وتوطنا بالقبیات١٨٤٥حضر من بكفیا سنة : "الزریبي
فطنوس خلف أسعد ومیالد وعبداهللا ویوسف ومریم التي اقترنت بنسیبھا جبرایل 

فأسعد خلف .. لصیاح من عین الخروبھ ولولیا زوجة ابراھیم أنطون حناا
وعبداهللا خلف . فأمین خلف كریمھ ورسمیھ. ومیالد خلف أمین وطنوس. یاسمین

. وطنوس خلف خمسة زكور وابنتین في المھجر. ھدال زوجة مجید الصیاح
وجرجس . الیاس خلف جرجس ویوسف وضومیط وحنھ. ویوسف بغیر عقب

ویوسف خلف في المھجر . ر ومیشال ویوسف ومطانیوس وابراھیمخلف قیص
 ١٩٣٢وضومیط خلف سركیس الذي قتل سنة . سبعة أوالد نجھل اسماھم

  .)٣٠٢("ومطانیوس ویاسمین وماتیلدا ونظور وحنا
  عائلة القبیاتي

ھل یكون اسم ھذه العائلة عائد إلى ارتحالھا من موقع یعرف بنفس اسم 
ا كانت في األصل في القبیات وھجرتھا إلى مكان ما حیث بلدتنا القبیات؟ أم إنھ

  عرفت ھناك باسم القبیاتي، ثم عادت إلى القبیات وھي تحمل اسمھا الجدید؟

                                                                                                               
ولكنھ ..." جاء في مذكرات الخوري أسقف مخائیل الزریبي ما حرفیتھ"من ھذا النص، ال كلھ، ویقول أنھ 

  !خوري في عندقتال یشیر إلى قرابة عائلة الحاج مع عائلة ال
، مقابلة مع ).ABDALLAH, Joseph: Rapports du pouvoir. . ., op. cit. p. 123: (راجع  -  300

  .٢٢/١/١٩٨٢السیدین امطانیوس ابراھیم رعد والیاس رعد، بتاریخ 
  .١٧٥، مرجع سابق، الدفتر الثالث، ص ..."مخطوط تاریخ أبرشیة"  -  301
یبدو أن الدفتر الذي . ١٤طوطة في بعض العائالت، مرجع سابق، ص نبذة مخ: الزریبي، الخورسقف  -  302
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252   
 

، دون ١٥٥٧ورد ذكر لھذه العائلة في أخبار البطریرك الدویھي لعام 
یذكر الخوري شمعون ابن القس موسى القبیاتي في : "تحدید لنسبة القبیاتي فیھا

كما یرد ذكرھا في تعیین اسم ثاني كاھن خدم رعیة األربعین . )٣٠٣(..."یمرالم
انتخب الثالوث ) ١٦٧٩( من شھر آب المبارك ١٦ في - القبیات : "في القبیات

. )٣٠٤("المقدس الشدیاق بطرس القبیاتي قس على كنیسة األربعین في القریة
ا القبیات أو إلى ولكن القبیاتي ھنا قد تعني انتساب الشخص المعني إلى بلدتن
  .موضع آخر باسم القبیات، وال تعني بالضرورة عائلة القبیاتي

عائلة بیت : " یذكر ھذه العائلة األب اغناطیوس طنوس الخوري قائًال
منھم الیوم داوود . ولم ینموا كثیرًا. من أقدم سكان القبیات ومارتوره: القبیاتي

سف ابراھیم عیسى القبیاتي ویو. ابراھیم ملحم وولده ابراھیم، ویوسف أخوه
وینتسب إلیھم بیت حنھ .  مھاجرین١٥ مقیمین و٢٥وعددھم الیوم . وولده یوسف

في مارتموره، ومنھم الیوم یوسف بن ابراھیم یوسف حنھ فقط، وھو في 
  .)٣٠٥("المكسیك

  عائلة الغزیري
بیت الغزیري ھم من بیت : "یقول فیھا األب اغناطیوس طنوس الخوري

جاء منھم خلیل وابراھیم أخوه أوالد نصراهللا الباطولي من . زیرالباطولي في غ
أوالدھم الیوم جرجس بن ابراھیم نصراهللا . ١٨٧٩غزیر إلى مارتموره سنة 

ولجرجس أخوه نصر في . الباطولي الغزیري، وأوالده ابراھیم ویوسف وتوفیق
  .)٣٠٦("وعددھم كما ذكر. بنتیبیداوي

  عائلة جعلوك
حنا : كانوا خمسة أخوة). سوریة( عین حالقیم أصلھم من: بیت جعلوك"

لقتلھم ) حالقیم(ھربوا من عین . وابراھیم وجروج ومخول والخامس مجھول
وكانت بیت جعلوك إذ ذاك ملكًا . رجًال إلى قریة بیت جعلوك بین منجز والبیره

ألناس روم فاغتصبھا منھم محمد بك العبود وطردھم إلى شدرا والعوینات 
ك القریة إلى األخوة الالجئین إلیھا من عین حالقیم، وتسموا باسمھا ومّل. بقربھا

 من ١٨٦١وبعد موت محمد بك المذكور رحل المذكورون سنة ". بیت جعلوك"
ومنھم الیوم في منجز یوسف ابراھیم . جور االسالم إلى منجز ومارتموره

س أوالد موسى ھم ابراھیم وجرج. جعلوك وأخواه حبیب وموسى في مارتموره
  .)٣٠٧(..."وأوالد یوسف في منجز ھم ابراھیم ونادر.. ونخلھ
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اسم ھذه العائلة شائع كغیره من أسماء العائالت التي تعود لمھنة : عائلة الصایغ

جاءت ھذه العائلة من حمص، وأقامت لفترة في مزرعة المغراقة . مؤسسھا
لعائلة أرثوذكسیة كانت ھذه ا. بالقرب من القبیات، قبل أن تستقر في البلدة نھائیًا

  .المذھب ثم تحولت إلى المذھب الالتیني لتتمورن ثقافیًا ومن ثم فعلیًا في النھایة
إن موطن العائلة األصلي مدینة زحلة، : "یقول فوزي اسحق فیھا: عائلة طعمھ

وقد تركھا الشقیقان مخول وابراھیم وأسسا معًا العائلة في الحي الغربي من 
 یواكیم الحاج فیجعلھم فرعًا من عرب حمص المنتسبین أما السید. )٣٠٨("القبیات

وإن كنا النستطیع أن نحسم في أصل ھذه العائلة التي ال . )٣٠٩(إلى بني خالد
تحمل ذاكرة واضحة عن ماضیھا ما قبل القبیاتي، وال عن بدایات إقامتھا في 
دة القبیات، فإننا نرجح احتمال أن تكون من عائلة طعمة التي كانت تقطن في بل

: یقول األب اغناطیوس طنوس الخوري) في عزیر(وفي ھذه العائلة . عزیر
یقول قدماؤھم عن لسان أقدم جدودھم أن أصلھم روم من حوران، ولھم أقرباء "

ولعل . )٣١٠(..."١٧٢٠قدموا عزیر منذ أكثر من سنة ... في دیر عطیھ بسوریة
ض العائالت التي ھذه العائلة ارتحلت من عزیر إلى القبیات، كما حصل مع بع

انتقلت من المنطقة المحاذیة للنھر الكبیرالجنوبي إلى البلدة، ونأخذ كمثال على 
: ذلك ما ذكره نفس األب الخوري، في كالمھ على ما كانت تتعرض لھ عزیر

كانت عزیر معرضة دائمًا لغزوات وھجمات األغوات الدنادشة جیرانھا في "
وتحمل أھلھا ... ات وخسائر فادحةفتكبدت من غاراتھم علیھا مشق. تلكلخ

  . )٣١١(..."وأعیانھا كثیرًا من االنزعاجات والضرب أحیانًا
  عائلة جمعة

لھذه العائلة تاریخ عریق في لبنان، وھي تتوزع على كثیر من األدیان 
وتجمع الروایات . ولكنھ لیس من السھل ضبط الصالت القرابیة بینھا. والمذاھب

وسمیت بعض األسر ". أسر العناحلة"عة ھي من المارونیة على أن عائلة جم
وأبرز أسر . )٣١٢("عین حلیا، وتیمنًا بموطنھا األصلي"یھذا االسم ألنھا من 
 جمعة یتحدر بنو الحلو من الشیخ: "وفیھا یقول دي طرازي. العناحلة عائلة الحلو
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وكانوا . سریان، والثاني یسكنھ فریق من الروم الملكیینالبلدة مقسومة شطرین، األول یسكنھ فریق من ال
  ".یتكلمون جمیعھم اللغة السریانیة، ولكل فریق كنیسة
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شخص جمعة بأوالده من عین حلیا على أثر دمارھا وقدم إلى ... جدھم األعلى
وتفرق أوالد جمعة في ثالثة مراكز رئیسیة في .  وسكن بشري١٤٧٠ن عام لبنا

ومن أقام منھم في بشري . )٣١٣("أوًال بشري، ثانیًا حصرایل، ثالثًا أھمج: لبنان
  .)٣١٤(عرفوا باسم كیروز أو كاروز

أو " الحلو"بید أنھ من غیر الثابت ما إذا كان ھناك فرع من ھذه العائلة 
، ال سیما وأن ھناك من یعود بعائلة "جمعة"أو بكنیة قد ُعرف باسم " كیروز"

من التقلیدات . أسرة جمعة: "فالخوري لویس الھاشم یقول. جمعة إلى أصل آخر
ھاجرت في الجیل ... المتعارفة في ھذه العترة أنھا تنتسب ألسرة ھاشم العجمي

ي وكان منھا الخور"... منجز"السابع عشر إلى بالد عكار وتوطنت بلدة ممجز 
  .)٣١٥(..."مخایل ملحم

ومما یلفت النظر ما ذكره األب اغناطیوس طنوس الخوري عن ھذه العائلة في 
ومنھم فرع أیضًا . ھم فرع من بیت جمعھ في حدث الجبھ: بیت جمعھ: "بلدة منجز بالذات

ویؤكدون . وھم قدماء في منجز ویظھر أنھم سكان القریة األولون ومؤسسوھا. في قنات
وأنھم أسسوا . الحدث بناًء على تأكید البطریرك بولس مسعد لبعض أجدادھمأنھم جاؤا من 

كنیستھم على اسم مار دانیال شفیع الحدث وطنھم األصلي، وشیدوا بیوتھم حولھا 
كالدائرة، مما یدل على أنھم مؤسسو القریة األولون، بعد خرابھا ألنھا كانت عامرة من 

الیوم ) انتسخ(واسم جمعھ قد انتسى .عة فالیسقبل وخربت بدلیل آثارھا ونسبتھا إلى قل
واستنادًا لما سبق للتو نرجح أن تكون . )٣١٦(..."واستغرقتھ أسماء الفروع المشتقة منھ

  .عائلة جمعة في القبیات قد وفدت من بلدة منجز إلیھا
  عائلة توما

التحمل ھذه العائلة خطابًا حول أصلھا ومنبتھا، وال نعرف عنھ ماضیھا 
بید أن األب اغناطیوس طنوس الخوري یذكر عائلة توما . یات شیئًاخارج القب

یقول، في كالمھ . التي انتزحت من قریة دثرت وكانت على مقربة من القبیات
أصلھم من قریة الفتوح في : عائلة توما: "على عائالت قریة أوتان في سوریة
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  ".رأس القیسیة
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 حمص ومنھم فرع في مشرفة... عكار شمالي عندقت، وھي قریة خربة الیوم
وقریة جوسي جنوبي ... وھبوب الریح شمالي حمص على العاصي

ولعل عائلة توما في البلدة من ھذا األصل الذي انتشر من تلك . )٣١٧("القصر
  .القریة الخربة في مناطق متعددة

  عائلة قسطون
تروي ذاكرة ھذه العائلة أنھا نزحت من رأس بعلبك لتستقر في القبیات 

ولكن الملفت للنظر أن . )٣١٨(ة في بلدة شدرا المجاورةبعد أن أقامت لفترة وجیز
: قسطون: "كلمة قسطون ھي اسم لموقع في سوریة ذكره یاقوت الحموي قائًال

فھل تكون ھذه العائلة في أساسھا . )٣١٩(..."حصن كان بالروج من أعمال حلب
  من ھذا الموقع قسطون؟
  عائلة المطران

رع من عائلة المطران التي ال نعرف شیئًا عن ھذه العائلة، ولعلھا ف
أصل أسرة المطران من حوران وكان : "یذكرھا عیسى اسكندر المعلوف بقولھ

  .)٣٢٠("جدھم كاھنًا متزوجًا فلما ماتت امرأتھ سیم مطرانًا ونسب إلیھ فرعھ
  عائلة زینون

یعود الخورسقف بطرس حبیقة بأصل عائلة زینون إلى عائلة 
كبیرة منتشرة في كثیر من المدن والقرى أسرة : "ویعتبر ھذه العائلة.حبیقة

اللبنانیة والمتاخمة للبنان، بھذا االسم وبغیره یتحدر نسبھا من المشایخ 
 ١٢١٢االقطاعیین آل شّمر وھم آرامیون نصارى عرفوا في العاقورة منذ السنة 

إلى موضع في بالد " حبیقة"ویرد اسم . )٣٢١(..." إذ تفرقوا في البالد١٦٢٥إلى 
. وھو من أصل سریاني ومعناه الملجأ والمجتمع"... بیت حباق"بلدة "جبیل ھو 

الحباقي : ومن اسم ھذه القریة أخذ بیت حبیقة الذین انتشروا في لبنان ألقابھم
...  فیھاویعدد الخورسقف حبیقة أماكن انتشار ھذه العائلة، فیذكر. )٣٢٢("والحبقاني وحبیقھ
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ویوضح .)٣٢٤(..."الد عكاروالشطاحھ وتاشع من ب)... عكار ()٣٢٣(القبیة... فیھا
الخورسقف المذكور أن فروع عائلة حبیقة ُعرفت بكنیات أخرى منھا 

في رومیة المتن ) حبیقھ(بنو زینون : "وھو ال یلبث أن یصرح. )٣٢٥(زینون
تفرعت ھذه األسرة من رومیة إلى بیاقوت وساحل بیروت والقبیات : وغیرھا

رجال ) ري عبداهللا زینونمنھم الخو(عكار وكان منھا حسب إفادة خبرائھا 
  . )٣٢٦("متقدمون عند السلطان عبد المجید

یذكر األب اغناطیوس طنوس الخوري عائلة زینون في عداد العائالت 
: فھو یقول. األساسیة التي كانت تقطن قریة عزیر، على كتف النھر الكبیر

 أقسام على عائالتھا ٣ مقسومة أمالكھا ١٧٧٥كانت عزیر قدیمًا حوالي سنة "
إن بیت زینون مجھول ... الثالث بیت طعمھ وبیت زینون وبیت عبید

بید أنھ من المعروف بالتقلید أن عائلة زینون القبیاتیة إنما نزحت . )٣٢٧("أصلھم
من عكار العتیقة إلى القبیات منذ زمن غیر بعید، ولعلھا قطنت في نفس اآلن 

  .البلدتین معًا
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