كتاب الرتاث الرهباين يف ال�شرق الأو�سط� ،سنة 2018

درا�سات يف الت�سامح

الماروني في
النسك
ّ
وادي ق ّنوبين
أنطوان ضو

والرتهب والعي�ش
النسك واال�ستحبا�س،
ّ
يف العراء وعلى العواميد ،و�أ�سماء �أخرى هي مدار�س
ري �إىل الراهب املنفرد عن
روح ّية يف الكني�سة ُت�ش ُ
النا�س ،والزاهد يف الدنيا ،الذي يغ�سل نف�سه من
ً
ذبيحة هلل ،من خالل �أعمال
ويقدمها
اخلطيئة،
ّ
العبادة والزهد.

( ) �أباتي يف الرهبانية الأنطونية� ،أمني عام اللجنة الأ�سقفية للحوار الإ�سالمي  -امل�سيحي يف لبنان.
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ال ُن ّ�سك يف احلياة امل�سيح ّية يقوم ،ب�شكل خا�ص ،على االنقطاع
�إلى اهلل وحم ّبته ،وحم ّبة الإن�سان ،وجميع خملوقاته ،واللجوء الدائم
�إليه ،واالتكال عليه ،والزهد بالدنيا ومل ّذاتها ،والتخ ّلي عن الباطل،
وال�سالم ،والعدالة ،واملح ّبة.
والتوبة ،والرتاحم ،وامل�صاحلة ،والغفرانّ ،
ال ّن�سك هو حركة مالزمة للحياة امل�سيح ّية� ،شر ًقا وغر ًبا ،عموم ًا،
ويف الكني�سة املارون ّية خ�صو�ص ًا .وال ّن�ساك املوارنة عا�شوا الزّهد
يف الوديان واملغاور والرباري ،وعلى التالل ويف اجلبال ،يف املحاب�س
والأديار .وقد �أم�ضوا حياتهم يف التعبد والت�ش ّفع وال�صالة وال�صوم
ّ
والتق�شف والركوع واملطانيات والت�أ ّمل والقراءة الإله ّية ،وح ْمل
وال�سهر
ال�صليب ،تاركني كل �شيء ،جماهدين يف اتّبا ِع ي�سو َع املخ ّل ِ�ص ،خلال�ص
�أنف�سهم ،وعي�ش القيم الإجنيل ّية ون�شرها ،وخال�ص العامل.
المقدس
الوادي
ّ

الوادي املق ّد�س يف لبنان هو وادي قادي�شا �أي وادي الق ّدي�سني.
فلفظة قادي�شا ال�سريان ّية تعني القدا�سة والق ّدي�سني .ويدعى � ً
أي�ضا وادي
ق ّنوبني � ّأي ( ،)Koinobionوهي لفظة يونان ّية تعني الدير �أو جت ّمع
الرهبان �أو العي�شة الرهبان ّية امل�شرتكة.
والوادي املق ّد�س يف جبل لبنان ميت ّد من الأرز �إلى مدينة طرابل�س
بطول يقارب �أربعني كيلومرتًا تقري ًبا.
املتو�سطٍ ،
على البحر الأبي�ض ّ
وادي قادي�شا ،ب�ضفتيه ،هو من �أجمل وديان العامل :جبال عالية،
واد �سحيق ،طبيعة خ ّالبة� ،صخور �شاهقة ،ومغاو ُر طبيع ّي ٌة ال حُت�صى.
ٍ
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الوادي املق ّد�س هو وادي البخور كما قال البطريرك الدويهي:
«وكان جبل لبنان والأودية واملغر جميعهم ملآنني من احلب�ساء
والرهبان ،حتّى �إنّ البطرك يوح ّنا ال�صفراوي الذي من يديه �أخذنا
الكهنوت ،وكان قارب ذلك الع�صر ،كان يقول لنا� :إنّ يف �أ ّيام احلدود
والأعياد كان يعقد دخان البخاخري (املباخر) يف تلك الأودية ب�شبه
ال�ضبابة».
«وملا كان يجيء �أح ٌد وي�شكو له عن بع�ض رهبان �إن �صار قلق �أو
فتنة بينهم ،كان معتاد ًا �أن يقول :يا ولدي ال ت�ؤاخذهم .يف �أ ّيامنا ،كانت
هذه الديورة والأودية حمبوبة كلُّها من الرهبان واحلب�ساء .و�أعدا ُء
جن�سنا الذين كانوا متفرقني عليهم اجتمعوا كلهم على ه�ؤالء القالئل
الذين ف�ضلوا ،فاطلبوا لهم وال ت�ؤاخذوهم(((».
قال يوح ّنا مبارك املاروين الك�سرواين ،يف رحلته �إلى الأر�ض
أر�ضي �أو
املق ّد�سة وجبل لبنان� ،سنة �« :1668إنّ هذا الوادي هو
ٌ
فردو�س � ٌّ
تر�صعها النجوم ،ملا فيه من �أديار ،على م�سافة ( )15مي ًال .فلم
�سما ٌء ّ
وحماب�س يعي�ش فيها
كنائ�س و�أديا ًرا
أ�شاهد على التالل ويف الوديان �إ ّال
� ْ
َ
َ
رهبان مار مارون(((».
لقد انده�ش املر�سلون ال ُقدامى بوادي قادي�شا كما ذكر املن�سنيور
مي�سلن� ،إذ قال« :حتوي هذه اجلبال مغاور عميقة الغور ،كانت يف القدمي
((( البطريرك �إ�سطفان الدويهي ،تاريخ الأزمنة ،ن�شره الأباتي بطر�س فهد ،دار حلد خاطر ،بريوت ،بدون ت�أريخ،
�ص.416–415
الرحالة ،من�شورات الر�سل ،يونيو (حزيران) � ،2008ص.201
((( الأب �إغناطيو�س �سعادة ،لبنان يف كتابات ّ

المسبار

133

ي ّينوراملا كسنلا
نيبوّنق يداو ف

املتوحدين ،اختاروا هذه العزلة ليق ّدموا
الن�ساك ّ
�صوامع لعدد كبري من ّ
الدليل ال�ساطع على توبتهم ال�صارمة .هي دموع �أولئك الق ّدي�سني
املك ّفرين الذين �أطلقوا على هذا النهر ا�سمه الأبدي «الوادي املق ّد�س»،
يتفجر من جبل لبنان (جبل الأرز)� .إنّ مر�أى هذه املغاور ،وهذا
نبعه ّ
الوادي ،يف هذه الرب ّية املوح�شة ،ليوحي بان�سحاق القلب ندامة ،وحم ّبة
التوبة والتكفري من جهة ،ومن جه ٍة �أخرى يوحي حنني تلك النفو�س
ال�شهوان ّية بالكلفة مبا يف هذه الدنيا من متعة وافتتان ،وتف�ضيلها �أ ّي ًاما
عابرة قليلة من الأفراح واملل ّذات ،على �أبد ّية �سعيدة ال انق�ضاء لها وال
انتهاء!»(((.
امل�صلني والعابدين وحم ّبي
فالوادي املقد�س اليوم ،هو ّ
حمجة ّ
الن�سك الناعم يف العامل.
أهل وادي قديشا

ويقول املن�سنيور مي�سلن يف رحلته �إلى لبنان� ،سنة  1848عن
–مهد املارون ّي ِة يف
الوادي املق ّد َ�س
�صفات �أهل الوادي« :وينع�ش هذا
َ
َ
آكام والربى ،م�ستظل ُة
لبنان– قرى ود�ساك ُر منتظمة على ر�ؤو�س ال ِ
الأفيا ِء الظليل ِة ،تن�شرها الأ�شجا ُر الوافرة .والتقينا هناك رجا ًال
عامري البنية والقوام ،على َن َبالة ِوكبرَ ٍ يف احلركة وامل�شية ،وعلى هيب ٍة
وجالل ترتاءى من خاللهما الأخالق واال�ستقاللية ،والنف�س الأب ّية.
ٍ
ونظرات لطيف ٍة حنونْ ،
ور�أينا ن�ساء وفت ّي ٍات يف وجو ٍه غ�ض ٍة ن�ضري ٍة،
ٍ
((( رحلة املن�سنيور مي�سلن �إلى لبنان و�سورية ،ترجمة الأب �إغناطيو�س ط ّنو�س اخلوري ،ال�سنابل � ،1960ص-601
.602
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هادئات
القلب والن ّي ِة،
وح�شم ٍة طبيع ّي ٍة ال َت َكلُّ َف فيها وال ريا َء،
ٍ
ِ
�سليمات ِ
خوف وال َو َج ْل.
مطمئنات .وي�ستطعن �إباح َة ما يف نفو�سهن ،دومنا ٍ
ٍ
ومن ق ّنوب َني �صعدنا �إلى الدميانْ  ،بعد �أن عربنا نهر قدي�شا ،على ج�سر
�سفحا حاف ًال باحلجارة واحل�صى ،حتى بلغنا خم ّيمنا يف
كبري ،متو ّقلني ً
الدميان ،بعد �أن عربنا قبل ان�سدال الظالم»(((.
جامع الت ّيارات النسك ّية ومدارسها

بالرغم من وعورة الوادي املق ّد�س ،و�صعوبة الو�صول �إليه ،ف�إ ّنه
الن�ساك والرهبان من ك ّل حدب و�صوب .فاختاروا العي�ش
قد جذب �إليه ّ
يف مغاوره ومنا�سكه ،منقطعني عن العامل ،تاركني ك ّل �شيء .فتبعوا
امل�سيح ،وتك ّر�سوا لل�صالة والعبادة والقراءة الإله ّية والت�أ ّمل وال�صمت
وال�سهر وال�صوم والإماتات واحلرمان والزهد والفقر ،والعمل من �أجل
امللكوت.
الكنائ�س الروح ّي َة والن�سك ّي َة
تراثات
كما جمع الوادي املق ّد ُ�س
ِ
ِ
ُ
الرتاث ال�سرياين واملاروين والقبطي
والرهبان ّي َة جمعا ْء ،ومن بينها
والفل�سطيني والكبادوكي والأرثوذك�سي ،وك ّل تراثات ال ّن�سك� ،شر ًقا
وغر ًبا.
كان امل�سيح ّيون يعي�شون يف هذا الوادي ،على غرار اجلماعة
و�س َماع كالم اهلل،
وك�سر اخلبز َ
امل�سيح ّية الأولى ،مواظبني على ال�صالة ْ
والت�أ ّمل وال�صوم وال�سهر .وكان ك ّل �شيء م�شرت ًكا يف ما بينهم .يح ّبون
((( رحلة مي�سلن� ،ص.603
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أحب امل�سيح تالميذه.
اهلل ويح ّبون بع�ضهم البع�ض ،كما � ّ
مبدار�س ثالث :هي
ولكن ال ب ّد من الإ�شارة �إلى ت�أ ّلق الوادي
َ
مدر�سة مار �أنطونيو�س �أبي الرهبان ،ومدر�سة مار مارون �أبي املوارنة،
ومدر�سة مار با�سيليو�س الكبري� ،إلى �سائر �آباء الروح.
لقد مت ّيز املوارنة عن ك ّل الكنائ�س بح ّبهم للق ّدي�س �أنطونيو�س
�أ ِبي الرهبان ،فقر�ؤوا �سريته ،و�سح َرتْهم �أعاجي ُبه ،وت�أ ّملوا يف �أقواله
وو�صاياه وتعاليمه وقوانينه .ف�ش ّيدوا على ا�سمه الأديار والكنائ�س،
طالبني �شفاعته .و�أخذته رهبانياتهم �شفيعة لها وواحد ٌة منها ،ت�س ّمت
بالرهبنة الأنطون ّية التي �أنا منها .وقد ك ّلفتني �أن �أنقل حت ّيا ِتها وحم ّبتَها
لكم جمي ًعا.
المكنز الماروني النسكي الرهباني

�إذا كان الق ّدي�س �أنطونيو�س �أ ُبو الرهبان هو املثال الأعلى
الن�ساك والرهبان
للرهبان املوارنة و�أح ُّبهم �إليهم ،ف�إنَّ كتابات وقوانني ّ
ون�شر
قمت
الق ّدي�سني كانت ُم ِله َم ًة لهم ود�ستو ًرا حلياتهم .لقد ُ
ِ
بتحقيق ِ
الن�ساك والرهبان املوارنة يف جم ّلدين:
قوانني ّ
املج ّلد الأ ّول يحتوي على:
1.1ر�سائل وتعاليم و�أقوال الق ّدي�س �أنطونيو�س لأوالده الرهبان.
2.2ع�شرون ر�سالة من الق ّدي�س �أنطونيو�س لأوالده الرهبان.
136

المسبار

 وض ناوطنأ

3.3تعاليم روحاين وو�صايا مق ّد�سة من قول الق ّدي�س العظيم.
4.4تعاليم لأبينا الق ّدي�س �أنطونيو�س مرتّبة ع�شرون ف�ص ًال.
5.5من قول �أنطونيو�س �إلى رهبان دير النقلون.
6.6و�صايا من قول الق ّدي�س �أنبا �أنطونيو�س.
7.7من و�صايا الق ّدي�س �أنبا �أنطونيو�س.
8.8جمموع من �أقوال و�أخبار الرهبان الق ّدي�سني.
9.9من �أجوبة ور�سائل و�أخبار و�أقوال الآباء الق ّدي�سني.
1010من كالم الق ّدي�س ماري �أفرام.
1111من �أقوال با�سيليو�س الكبري.
1212من �أقوال الق ّدي�س �سمعان العامودي.
1313خمت�صر من �أخبار الرهبان و�أقوالهم.
1414من و�صايا �أنبا �أ�شعيا و�ضعها للمبتدئني يف الرهبنة.
1515من �أقوال ال�شيوخ الق ّدي�سني.
1616من ب�ساتني الرهبان.
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1717خمت�صر من قوانني جممع نيقية.
1818ر�سالة الق ّدي�س �أبو مقار عن البتول ّية.
1919ر�سالة من قول �أبينا الق ّدي�س مار �أ�شعيا للرهبان.
�2020أقوال القدي�س ب ّالديو�س.
2121و�ص ّية ُتقر�أ على الرهبان عند لبا�س الإ�سكيم املق ّد�س.
واملج ّلد الثاين يحتوي على قوانني الرهبان ّية الأنطون ّية املارون ّية
يف دير طامي�ش ومار �أ�شعيا:
الف�صل الأول :مدخل �إلى القوانني
الف�صل الثاين :كتاب القدي�س با�سيليو�س على الرهبان
الف�صل الثالث :م�سائل و�أجوبة
الن�ساك املنفردين واملجتمعني
الف�صل الرابع :قوانني ّ
الف�صل اخلام�س :قوانني با�سيليو�س الثالثة ع�شر
الف�صل ال�ساد�س� :أقوال مار �أفرام ال�سرياين
الف�صل ال�سابع :ق�صة مار �أنطونيو�س الكبري
الف�صل الثامن� :أعاجيب القدي�س مار �أنطونيو�س الكبري
الف�صل التا�سع :قوانني مار �أنطونيو�س الكبري
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الف�صل العا�شر :و�صايا القدي�س �أنطونيو�س الكبري
الف�صل احلادي ع�شر� :أقوال الأنبا �أ�شعيا
الف�صل الثاين ع�شر :من تعليم القدي�س بر�صنوفيو�س
الف�صل الثالث ع�شر :قوانني القدي�س باخوميو�س
الحبساء في الوادي المقدس

احلب�ساء الذين عا�شوا يف مغاو ِر و�صوام ِع و�أديا ِر الوادي املق ّد�س،
وعي�ش
�أقاموا فيه امللكوت الإلهي ،من خالل حم ّبتهم الكاملة هلل،
ِ
الف�ضائل الإجنيل ّية� ،سع ًيا وراء الكمال .فجمعوا بني الوادي وال�سماء،
وادي القدا�سة والق ّدي�سني .وكان منهم العدي ُد
و�صار ،عن حقٍّ وحقيقةَ ،
من احلب�ساء الق ّدي�سني الذين نذ ِّكر ببع�ضهم ،وبك ّل اخت�صار:
الرهبان الموارنة

قال �إيرونيمو�س الدنديني عن الرهبان املوارنة« :لي�س له�ؤالء
خا�صة مت ّيزهم عن غريهم كباقي اجلمع ّيات
الرهبان طرائق �أو قوانني ّ
الرهبان ّية ،بل ي�سريون ك ّلهم على ّ
خط ٍة واحدة.
هم من بقايا
�أ ّما �أنا ف�أعلم علم اليقني ب�أنّ ه�ؤالء الرهبان ّ
الن�ساك واحلب�ساء الذين عطروا براري �سورية وفل�سطني بروائح
�أولئك ّ
قدا�ستهم .كثريون من العلماء من جهابذة �أهل النظر قد كتبوا عنهم
و�شهاداتهم هي عندي �أف�ضل ما ن�ستند �إليه.
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�أ ّو ًال حم ّل �سكناهم :فال يقطنون ال�سهول اجلميلة وال ق�سم
الروابي ذات املناظر ال�ساحرة وال املدن العامرة .وال الأماكن التي يكرث
اجتماع ال ّنا�س فيها والرت ّدد �إليها بل يقطنون الأماكن اخلف ّية منقطعني
عن ك ّل عالقة مع �أهل العامل بل مغاور وكهو ًفا هي �أحرى بزرب احليوان
من �أن ُيقيم فيها �إن�سان .لبا�سهم :لي�س عندهم من الأزياء ما عند
غريهم من اجلمع ّيات الرهبان ّية .فهم يت�سترّ ون بلبا�س حقري من �شعر
املاعز ينزل من الأكتاف �إلى القدمني وحتته القمي�ص وهو �أخ�شن من
اللبا�س اخلارجي .ي�سرتون ر�ؤو�سهم بقلن�سوة �سوداء حتجب �أعينهم
فال يرون �إ ّال �أمامهم فقط.
معي�شهم ،يقتاتون مبا تنبته طبيعة الأر�ض من ذاتها �أي الأع�شاب
والبقول .ال يذوقون اللحم حتّى يف �إ ّبان املر�ض وخطر املوت .ي�شربون
اخلمر قلي ًال ويف النادر عند اللزوم.
خا�صة مكتتبة يجب على
لي�س له�ؤالء الرهبان قوانني �أو قواعد ّ
ك ّل فرد حفظها كغريهم من اجلماعات الذين تع ّهدوا احلياة امل�شرتكة
بينهم .وال يتق ّيدون بالنذور الرهبان ّية الثالثة �أي الفقر والع ّفة والطاعة
بنوع �صريح� .إنمّ ا عند قبول الطالب يف الدير� ،أو قبول نذره يتلو عليه
ٍ
�أحد الرهبان ما يتع ّلق به ،من ّب ًها �إ ّياه بوجوب القناعة يف معي�شته،
وملق ًيا عليه بع�ض الن�صائح .فهذه التنبيهات والن�صائح حتدث يف
قلب الطالب ت�أث ًريا �شديد ًا ،وهي وحدها كافية له ليحيا حيا ًة مالئك ّية
بالطهارة والعفاف.
مل ي�سمع عن ه�ؤالء العباد قط ما �ش ّوه ح�سن �سمعتهم .ومل
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تنت�شر لهم يف النا�س قال ٌة �سيئة .وهم يجتالون من هنا �إلى هناك تار ًة
منفردين وطو ًرا جمتمعني .ويقيمون يف �أكرث الأوقات خارج �أديارهم.
خا�صة به ونقود ميكنه �أن يو�صي بها
وللراهب املاروين �أمالك ّ
كما ي�شاء عند �ساعة وفاته .وما ظهر يل من �أمرهم فا�ستنكرته ،هو
دير �آخر دون �أن ي�ست�أذن
�أنّ الراهب �إذا �أبى الإقامة يف دير ينتقل �إلى ٍ
بالن�ساك واحلب�ساء الأقدمني يل ّقبون ر�ؤ�ساءهم بالأب �أو
رئي�سه .و�أ�سو ًة ّ
الأنبا.
حمظور عليهم قبول املنا�صب الكن�س ّية واخلدم الروح ّية� ،أي
خارجا عن
خدمة النفو�س والوعظ والإر�شاد وا�ستماع االعرتافات
ً
�أديارهم.
كاف ليرتك
�إنّ اتخاذهم ا�سم �أنطونيو�س لق ًبا لرهبان ّيتهم هو ٍ
�أ�ش ّد ت�أثري يف نفو�س من يفتّ�شون عن �سبب ت�سميتهم بهذا اال�سم .لأنّ
الق ّدي�س �أنطونيو�س مل ي� ّؤ�س�س جمع ّية رهبان ّية تعي�ش عي�شة م�شرتكة،
متوحدً ا نا�س ًكا يف براري م�صر مت ً
ّخذا وظيفة �أب ملن
بل ق�ضى حياته ِّ
ينهجون نهجه ويقتدون ب�سريتهً � .إذا ،بك ّل �صواب ميكننا القول� :إنّ
الطريقة الأ�صل ّية للحياة الرهبان ّية هي الطريقة التي ي�سري مبوجبها
الرهبان اللبنان ّيون اليوم ،الذين يل ّقبون بالرهبان الأنطون ّيني.
يت ّوهم الكثريون �أنّ احلالة الفقر ّية التي بلغوا �إليها ب�سبب ظلم
مما ال ريب فيه
احل ّكام ا�ضط ّرتهم �إلى ال�شغل وحرث الأرا�ضي .ولكن ّ
أهم قوانني جمع ّيتهم �أ�سو ًة بغريهم من احلب�ساء
�أنّ ال�شغل هو من � ّ
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والن�ساك الذين كانوا يق�ضون معظم �أوقاتهم يف الأعمال اليدو ّية
ّ
كحراثة الأر�ض وحياكة الأقم�شة وما �شاكل ذلك جتن ًبا للك�سل والبطالة
وقه ًرا للج�سد .ولكي ي�أكلوا خبزهم بعرق جبينهم وك ّد �أيديهم.
�أ ّما �أمر ال�ضيافة فخلة عرفوا بها .يخ ّفون للمعروف ،يتبارون
ب�إكرام ال�ضيوف ،وال�س ّيما يف دير ق ّنوبني حيث موائد الطعام مب�سوطة
يف ك ّل �أ ّيام ال�سنة جلميع النا�س دون ا�ستثناء ،ال لأبناء ملتهم فقط
بل جلميع امل�سيح ّيني على اختالف مذاهبهم ،حتّى امل�سلمني وغريهم
ممن يق�صدونهم .في ُقدم لهم الطعام م ّدة �إقامتهم .وهذا ما ُي�س ِّبب
ّ
لهم النفقات الكثرية.
وال يخلو هذا الدير يوم ًّيا ب�صفة كونه مركزً ا بطريرك ًّيا من
الز ّوار �أو ال�ضيوف �أو �أ�صحاب امل�صالح �أو املتف ّرجني»(((.
الرحالة الفرن�سي دي الكروا عن الرهبان املوارنة حوالى
يقول ّ
�سنة « :1677يتبع الرهبان املوارنة قانون حب�ساء مار �أنطونيو�س،
ويلب�سون ثوبه ،وهو عباءة من �صوف غامق بدون قمي�ص ،وز ّنار من جلد
�أ�سود ،وفوقها ج ّبة ب�أكمام وا�سعة م�صنوعة من �شعر املاعز ،رماد ّية
اللون مع �إ�سكيم �أ�سود .ي�سريون حفاة الأقدام وبيدهم ع�صا معقوفة،
يف ر�أ�سها ب�شكل حرف ( .)Tال ي�أكلون اللحم �أبدً ا .ويحافظون على
الأ�صوام والقطاعة مثل رهبان الروم ،وينامون على ح�صرية من ق�ش �أو
من �أوراق الق�صب .ينه�ضون يف ن�صف الليل لل�صالة ،ويحافظون على
ال�صمت ب�صورة �شبه دائمة.
((( رحلة دنديني� ،ص.58–55
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قد ًميا ،كان للرهبنة �أربعون دي ًرا يف جبل لبنان ،معظمها اليوم
مته ّدم ،كانت مبن ّية على ال�صخور املع ّلقة التي ي�صعب الو�صول �إليها،
يتم ال�صعود �إليها
لدرجة �أنّ ذلك يبدو م�ستحي ًال لو مل
َ
ت�شاهد �آثارهاّ .
قدما ،وعلى ج�سور من خ�شب ،من خالل
بوا�سطة �أدراج من ثالثني ً
فجوات حمفورة يف ال�صخر ،مثل دير مار �شليطا حيث �أقام الق ّدي�س
�ألك�سي�س �سبع �سنوات ،ودير الق ّدي�س هيالريون ،الذي هو اليوم دير
االبتداء ،ب�سبب �ضخامته ومالءمة الأرا�ضي الزراع ّية والكروم
واجلنائن بني ال�صخور ،التي ت� ِّؤمن معي�شة ه�ؤالء الرهبان الق ّدي�سني.
ويتابع دي الكروا قوله« :دير ق ّنوبني حيث ُيقيم البطريرك
حم�صور يف �صحراء خميفة .وهو ،مثل �سائر الأديار ،منحوت ك ّله يف
�صخر ،وهو مك ّر�س على ا�سم �س ّيدة الب�شارة .و ُيقال :ب�أ ّنه يف هذا الدير
لب�ست الق ّدي�سة مارينا الثوب الرهباين»(((.
دير س ّيدة ق ّنوبين

دير �س ّيدة ق ّنوبني هو من �أقدم �أديار الوادي املق ّد�س ،جنهل تاريخ
بنائه ،على الرغم من �أن بع�ض الروايات تن�سب ت�شييده �إلى الإمرباطور
ثيودو�سيو�س� ،أو ثيودو�سيو�س الأنطاكي� ،أو تيودو�سيو�س احلبي�س .قيل
�إنّ ت�شييده قد ّمت �سنة  .1013ويذكر البطريرك الدويهي �أ ّنه ،يف �سنة
 ،1302قد �أ�صلح الأب خمايل احلدثي رئي�س الدير الكني�سة ،و�أقام
فا�ص ًال بني الرجال والن�ساء.
((( الأب �إغناطيو�س �سعادة ،املرجع ذاته� ،ص.244–243
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بعد �أكرث من خم�سة قرون على �إقامة البطاركة املوارنة يف بالد
جبيل والبرتون ،انتقل البطريرك يوحنا اجلاجي من دير �سيدة �إيليج يف
ميفوق �إلى دير �س ّيدة ق ّنوبني� ،سنة  ،1440على �إثر اال�ضطهاد والظلم،
وب�سبب الق ّلة يف بالد جبيل والبرتون.
مما هو دير .غرفة
الدير هو �شبه مغارة� .إ ّنه ملج�أ وخمب�أ �أكرث ّ
البطريرك مل تكن تتّ�سع �سوى ل�شخ�ص واحد .البع�ض �س ّماه دير املئة
راهب ،و�آخر قال� :إنّ عدد رهبانه كان �أربعني .الأكيد �أنّ هذا الدير مل
يكن يتّ�سع لهذه الأعداد .ولكن ،مبا �أنّ ا�سمه ق ّنوبني� ،أي جامع الرهبان،
الن�ساك والرهبان الذين كانوا يعي�شون حواليه ،كانوا يجتمعون فيه
ف�إنّ ّ
لل�صالة.
جل�أ املوارنة �إلى وادي ق ّنوبني ،نتيجة الظلم واال�ضطهاد والفقر،
وب�سبب توافر املياه فيه .وقد كان الوادي ممر ًا للقوافل من طرابل�س
و�ساحلها �إلى بالد ّ
ال�شامً � .إذا هو طريق جتاري مهم.
وكان البطريرك املاروين املُقيم يف دير �س ّيدة ق ّنوبني يرعى �شعبه
ال�صالح ،ويف
رب والقدا�سة واملح ّبة والت�ضحية ،على مثال الراعي ّ
بال ّ
الوقت ذاته كان �أبا الآباء ورئي�س الر�ؤ�ساء ،واملدافع عن كني�سته و�شعبه.
عا�ش البطاركة املوارنة يف الوادي املق ّد�س حياة الن�سك والزهد
والفقر والتج ّرد والتق�شف ،وح ْمل �صليب الآالم والأوجاع والبكاء.
حرموا ذواتهم ،حتّى من ال�ضرور ّيات ليو ّزعوا اخلريات على �أبنائهم
الفقراء بالتوا�ضع املقرون مبخافة اهلل.
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دافعوا عن �شعبهم �ض ّد الطغاة والظاملني الطامعني ب�أر�ضهم،
وال�ساعني �إلى تهجريهم وتغييبهم من �أر�ضهم وبالدهم .ولأنّ ال�ش ّدة
ً
�ضاغطا على ال�شعب ك ّله� ،ش ّمر املوارنة عن
كانت كبرية ،واحل�صار
�سواعدهم ،وان�صرفوا �إلى العمل ّ
ال�شاق يف طحن �صخور الوادي
وحت ّويلها �إلى جاليل يزرعونها ليقتاتوا من ثمارها وخرياتها.
�سنة  ،1388زار امللك الظاهر برقوق ق ّنوبني« :وملّا تدرو�ش امللك
الظاهر ُيقال� :إ ّنه قدم �إلى قرية ب�شراي �شرقي طرابل�س ،ف�أقام ال�شدياق
مقدما .وكتب له بذلك �صفيحة من نحا�سّ ،ثم نزل
يعقوب ابن �أ ّيوب ً
�إلى دير ق ّنوبني فبات هناك ،وعجب من �سرية الرهبان .فكتب لهم
�صفيحة بذلك من نحا�س ،يكونون معافني ،ويكون ديرهم له الرئا�سة
على ديورة تلك اجلهات»(((.
ويف � 1739أثناء ذلك« :وقع �شري على قنوبني وخ ّرب �أو�ضه
(غرفه) من �أو�ض املطارين .ويف �أول كانون من هذه ال�سنة �سلخت
زلزلة و�سقطت على دير ق ّنوبني ،وقطبت على الأقبية من قدام الفرن
مكان الذي يحطون اجلرار� ،إلى الدار الذي قدام الكني�سة .وعلى القول
�إنها هبطت تلك الأقبية ،ومار يوح ّنا وغريه من الأو�ض .وقتل اثنان يف
الدير ،وراح مغل �أمانات لنا�س كثري ،لأن البالء خراب ،وقتل دواب
كانوا هناك يف الإ�صطبل مع خيل .وحقيقة اخلراب ما حتققناه بعد.
و�صارت النا�س تقول :هذا غ�ضب الكني�سة»(((.
((( الدويهي ،الأزمنة� ،ص.328
((( جمموعة اللبودي� ،ص.320–319
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الرحالة
ق ّنوبين على لسان
ّ

ق ّنوبني هو مكا ٌن ورمز ،حياة وتاريخ ،وهو � ً
أي�ضا مو�ضو ٌع �أده�ش
الرحالة الذين زاروه وكتبوا عنه .وهنا بع�ض ما قيل فيه:
ّ
«ال�سفري �سافاري دي بريف ( )Savary De Brèveزار ق ّنوبني
�سنة  1605فو�صف غرفة البطريرك قائ ًال�« :إ ّنها م�ؤ ّلفة من كر�سي
و�سجادتني �أو ثالث على
خ�شبي وطاولة �صغرية عليها ب�ضعة كتبّ ،
الأر�ض ،وهي �سريره».
الفار�س دارفيو ( )D’Arvieux Chevalierزار ق ّنوبني� ،سنة
 1660فكتب قائ ًال« :كان البطريرك خمتب ًئا يف مغارة قريبة ،غري
�صعب ومم ّوه ج ًّدا .وكان يذهب
معروفة من اجلميع ،والو�صول �إليها ٌ
�إليها مع الفجر ،وال يعود منها قبل امل�ساء .و�سبب اختبائه هو هروبه من
رجال وايل طرابل�س ،الذين كان ير�سلهم هذا الوايل ،بتواتر ،بهدف
اختطاف البطريرك والإتيان به لعنده ،لأ ّنه كان متي ّق ًنا �أ ّنه ،عندما
مي�سكه ،يبيع املوارنة �آخر ثوب عندهم �سوى ع�صي وخ�شب ،ولك ّنهم
من ذهب».
الأب جاك غوجون الفرن�سي�سكاين ،زار لبنان �سنة  ،1668وزار
ق ّنوبني يف طريقه �إليها ،التقى بالبطريرك يف حوقا ،حيث كان هذا
خا�صته .التقاه ،وتابع
الإن�سان الط ّيب يف �أ�سفل القرية يف �أحد كروم ّ
�سريه �إلى ق ّنوبني .فو�صف ما �شهد قائ ًال« :نزلنا يف �أدراج ال حُت�صى،
منحوتة يف ال�صخر .مل تتم ّكن �أح�صنتنا من االنحدار فيها .ف�شاهدنا
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دير ق ّنوبني ،عن ُبعد ( )200خطوة منه ،ون�صفه حمجوب وراء �صخر.
فدخلناه من حتت حن ّية عر�ضها ( )20خطوة وطولها بني ()38
و( )40خطوة ،م ّثبتة على ثمانية �أعمدة تدعم �أكرث من ن�صف الدير.
وبعد �أن اجتزنا اال�صطبالت املعتمة ،دخلنا يف فناء ،يف و�سطه بئر مياه
عذبة .وعلى الي�سار ،درج حجري من (� )10إلى ( )12درجة ي�ؤ ّدي �إلى
حجرات ه�ؤالء الرهبان الفقراء .وعلى اليمني توجد الكني�سة املنحوتة
يف ال�صخر .ولي�س فيها من عمل يدوي� ،سوى ال�سور الذي يدعم الق ّبة.
الرحالة .وعلى الي�سار
وعلى ميني الرواق ،توجد غرفة ال�ست�ضافة ّ
غرفة الوكيل .وهنا وهناك عدد من احلجرات الز ّرية ينام فيها ه�ؤالء
الرهبان الفقراء ،فت�ستلقي �أج�سادهم املنهكة يف الليل لي�سرتيحوا من
التعب يف احلقل ،طوال النهار� .أ ّما اجلناج اخلا�ص بالبطريرك فقوامه
ثالث حجرات �صغرية حمفورة يف ال�صخر ،مثل بق ّية احلجرات :الأولى
للنوم ،والثانية والثالثة مل�ؤونة الدير .لي�س هناك �شي ٌء �إ ّال ويوحي بالفقر
املدقع»(((.
ال ّرحالة الفرن�سي دي ال روك ( )De La Roqueزار الدير
�سنة  1688وقال« :رهبان ق ّنوبني الذين هم بعدد ( ،)40يقولون� :إ ّنهم
ينتمون �إلى نظام الق ّدي�س �أنطونيو�س ،كغريهم من رهبان تلك البالد،
ذلك النظام الذي خ ّلفه الق ّدي�س هيالريون .ولك ّنهم يتبعون نظام
الق ّدي�س با�سيليو�س.
ّ
التق�شف .وميار�سون ال�ضيافة للجميع.
�إنّ عي�شهم هو بغاية
((( الأب �إغناطيو�س �سعادة ،املرجع ذاته� ،ص.227
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وفوق ك ّل اخل�صائ�ص ،يتمتّعون بب�ساطة رائعة تكفي لتح ّل حم ّل املزايا
كالتوحد واالبتعاد عن العامل.
الأ�سمى التي يتمتّعون بها،
ّ
وقالوا لنا � ً
أي�ضا� :إنّ املغائر التي ميكن الو�صول �إليها ،والتي نراها
�ضفتي النهر ،كان ي�سكن كلاّ ً منه حبي�س نا�سك،
يف مرمتى الوادي على
ّ
حتت طاعة �أحد الأديار و�إدارته.»...
حت ّدث الأب �إيرونيمو�س دنديني القا�صد الر�سويل �إلى املوارنة،
عن ال ّن�ساك يف رحلته �إلى لبنان �سنة  ،1596فقال�« :إنيّ ملت�أ ّكد �أنّ ه�ؤالء
الزهاد الأقدمني ،كانوا يعتزلون
الن�ساك هم البقية الباقية من �أولئك ّ
ّ
أعداد وفرية� ،صحارى وجبال �سورية وفل�سطني� .إنّ
ال ّنا�س ليقطفوا ب� ٍ
�سهول جبل ّية� ،أو �سفوح رائعة ت�شرف
موطنهم يف هذا الوادي ال يقع يف ٍ
على مناظر خ ّالبة ،وال يف �أماكن ّ
مكتظة بال�س ّكان ،بل ّ
يتوغلون يف
الأماكن الأ�ش ّد عزلة عن ال ّنا�س ،ويت�س ّلقون اجلبال الأكرث ُب ْعدً ا عن
املجتمع ،بحيث يعي�شون حتت ال�صخور الناتئة وال�شاخمة ،ويقطنون
مغاور وكهو ًفا هي �أقرب �إلى �أوكار ومراب�ض احليوانات منها �إلى
م�ساكن الب�شر».
دومينكو ماغري املالطي ،الذي زار قنوبني �سنة  ،1626و�صف
مائدة البطريرك يف بع�ض املنا�سبات فقال« :ثم ُق ّدم طعام الغداء
دوما ،ي�ؤ ّمن
للجميع ،بك ّل �سخاء .وال غر َو ،ف�إن هذا الدير فندق مفتوح ً
امل�أوى جلميع �أجنا�س الأمم والبدع ،يف �أي وقت كان ،حتى ال ينق�ضي
�شخ�صا على الأ ّقل .غري �أنه ،يف هذا
يوم �إال ويجل�س �إلى املائدة خم�سون ً
اليوم فقط .يو ّزع اللحم على ال�ضيوف يف امتياز خا�ص ،لأنه يف �سائر
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الأزمنة ال يجوز �إدخال اللحم .وحتى يف هذه املنا�سبة ُتذبح احليوانات
خارج الدير .وقد تناول البطريرك مع �سائر الأ�ساقفة والرهبان طعام
الغداء على مائدة منفردة .وملّا �شرب نخب البابا ،انت�صب اجلميع
وقو ًفا حتى البطريرك نف�سه ،ونزعوا قبعاتهم عن ر�ؤو�سهم .وهذه
الرتبة ي�ؤ ّدونها فقط يف الكني�سة ،عند �إن�شاد الإجنيل ،وعند رفع
القربان املقد�س»(.((1
املن�سنيور مي�سلن زار ق ّنوبني �سنة  ،1848يقول« :ق ّنوبني هو دي ٌر
كبري .وكني�سته منقورة يف ال�صخر ،يف بطن اجلبل .وهي على ا�سم
إخال�ص ممتاز ،تز ّين
ال�س ّيدة مرمي العذراء ،التي يتعبد لها املوارنة ،ب� ٍ
جدرانها ومذابحها جملة �صاحلة من لوحات الر�سوم الفن ّية ،هي هدايا
من روما .وقد �شاهدت يف كنائ�س عديدة يف لبنان �آنية قد�س ّية �أر�سلها
�إليها الباباوات»(.((1
الرحالة الإ�سباين� ،سنة  ،1626عن
يقول �أنطونيو ديل كا�ستيلو ّ
ق ّنوبني ما يلي« :املكان الذي ُيقيم فيه البطريرك ،يف كر�س ّيهُ ،ي�س َّمى
الق ّدي�سة مرمي �س ّيدة ق ّنوبني ،يف اجلبل .ويف هذا اجلبل يوجد �أديار
كثرية للرهبان الذين يعي�شون مبوجب قوانني مار �أنطونيو�س ،يف حياة
ق�شفة و�أعمال التوبة ،يف �أعايل هذا اجلبل»(.((1
ُيقيم البطريرك يف دير ا�سمه قنوبني ،يقع يف �أوح�ش قفر من
( ((1الأب �إغناطيو�س �سعادة ،املرجع ذاته� ،ص.177
( ((1مي�سلن� ،ص.595–594
(� ((1سعادة ،املرجع ذاته� ،ص.187
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جبل لبنان .وكني�سته مك ّر�سة على ا�سم ب�شارة العذراء .وهو الدير
ترهبت فيه القدي�سة مارينا .مدخوله حوالى (� )20ألف لرية
الذي ّ
من منتوجات اخلمر والقمح والزيت واحلرير واملوا�شي .ويدفع منها
حوالى �ألف لرية �ضريبة لبا�شا طرابل�س ،الذي يحكم الآن كل جبل
�شخ�صا .منهم �سبعة
لبنان .يقيم مع هذا البطريرك ال�صالح ()25
ً
�أو ثمانية رهبان يعي�شون على مائدته ،كما يعيل عددًا من امل�صابني
مبر�ض الرب�ص ،يف م�ست�شفى لهم بالقرب من الدير ،حيث يزورهم
ويخدمهم بنف�سه .والبطريرك والأ�ساقفة والرهبان ال ي�أكلون اللحم� ،إذ
مل يف�سح لهم بذلك الكر�سي الروماين املقد�س .بل يقتاتون من البي�ض
والألبان وخمتلف الأع�شاب الرب ّية ،يطبخونها مع احلليب ويحفظونها
يف جلود املاعز لي�أكلوها خارج زمن ال�صوم ،الذي ميتنعون فيه عن
�أكل الألبان� .أما يف ال�صوم فغذا�ؤهم ال�سمك ،واخل�ضار والفواكه
وال�صلطة والزيتون والعنب والع�سل وغريها .وعندهم �أربعة �أزمنة
لل�صوم هي :امليالد ،والف�صح ،وعيد القدي�سني بطر�س وبول�س ،وعيد
انتقال العذراء .ينامون على الأر�ض ،على ورق الق�صب .وي�أكلون اخلبز
املجبول بالرماد .يلب�س البطريرك والأ�ساقفة مثل بع�ضهم البع�ض ،كما
مت ّثل ذلك هذه الر�سوم .والرهبان ال يلب�سون قم�صا ًنا وال �سراويل ،بل
عبائتني �سوداوين م�صنوعتني من �شعر املاعز ،مع �إ�سكيم �أ�سود ،كما
هو ظاهر يف الر�سم .وكذلك لبا�س الراهبات� ،إنمّ ا ي�ستعملن الأقم�شة.
وبد ًال من الإ�سكيم ّ
يغطني ر�ؤو�سهنّ بو�شاح �أ�سود ،وك ّلهم يعي�شون عي�شة
ب�سيطة ممدوحة ،على غاية من التق�شف».
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�أوجني روجيه الراهب الفرن�سي�سكاين الفرن�سي من رهبان
ال�سابع ع�شر،
القد�س ،جاء �إلى لبنان يف الن�صف الأ ّول من القرن ّ
و�أقام فيه خم�س �سنوات ،منها �سنة كاملة يف حوقا .تع ّرف على املوارنة
وعاداتهم وعلى البطريرك جرج�س عمرية ،واملطارنة والرهبان كما
كان على عالقة حميمة بالأمري فخر ال ّدين الثاين .طبع كتابه طبعة
ثانية  ،1664وهو يتح ّدث فيه عن لبنان واملوارنة يف ف�صلني الرابع
واخلام�س بحيث ،يقولُ « :يقيم البطريرك يف دير ا�سمه ق ّنوبني ،يقع يف
�أوح�ش قفر من جبل لبنان .وكني�سته مك ّر�سة على ا�سم ب�شارة العذراء.
ترهبت فيه الق ّدي�سة مارينا .مدخوله حوالى ()20
وهو الدير الذي ّ
�ألف لرية من منتوجات اخلمر والقمح والزيت واحلرير واملوا�شي،
ويدفع منها حوالى �ألف لرية �ضريبة لبا�شا طرابل�س الذي يحكم الآن
ك ّل جبل لبنان.
�أ ّما �أديارهم فهي عادة يف �أماكن مقفرة ،قائمة بني �صخور هائلة،
وامل�ساعدة على
حتّى ك�أنّ الطبيعة ل ّذ لها �أن ت�ضع هذه الأماكن املوح�شة
ِ
كاف للتحري�ض على العبادة
التوبة� .إ ّنها رائعة ،وجم ّرد النظر �إليها ٍ
خا�ص ًة دير مار �شليطا
واحتقار العامل .وبع�ضها يظهر وك�أ ّنه مع ّلقّ ،
حيث ق�ضى الق ّدي�س الك�سي�س �سبع �سنوات؛ والعبور �إليه على غاية من
قدما.
ال�صعوبة ،ولكي ت�صل �إليه يجب �أن مت�شي �صعودًا مدى (ً )25
�أ ّما بق ّية الأديار فمداخلها �شبيهة باملغاور ،و�صعبة للغاية .والدير الذي
ُيقيم فيه رهباننا ،حيث �أقمت معهم �سنة كاملةُ ،يدعى دير ال�س ّيدة
مرمي يف حوقا ،خميف ج ًّدا ،بحيث يرجتف �أ�شجع ال�شجعان من حماولة
الدخول �إليه .فبعد �أن تقطع ( )400درجة ،معظمها منقور يف ال�صخر،
عليك �أن مت ّر فوق �شجرة جعلتها الطبيعة� ،أو بالأحرى اهلل ،تنبت يف
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قلب ال�صخر ،لت�س ِّهل املرور .وحتّى ت�ستقي املاء من النهر املتد ّفق يف
الأ�سفل ،عليك �أن تنزل ( )400درجة �أخرى .والبع�ض من هذه الأديار
واملحاب�س مع َّلق يف ال�صخور ال�شاهقة ،بحيث لو مل ت�شاهد فيها بقايا
الكنائ�س والبناء ،ملا كنت ت�صدِّ ق �أنّ تلك الأمكنة يقطنها ب�شر؛ لأ ّنه
ال ميكن متييزها �إ ّال بوا�سطة النا�ضور ،وال ميكن �أن ُيقيم فيها �سوى
الطيور .وبالواقع ،هناك ت�شاهد �أع�شا�ش الن�سور والطيور اجلارحة.
إكراما للق ّدي�س �أنطونيو�س،
والدير الذي �أقامه الق ّدي�س هيالريون � ً
مدخله خميف � ً
وكروما وعن ًبا ورهبا ًنا
أي�ضا؛ ولك ّننا نرى بعده جنائن
ً
مع رئي�س ق ّدي�س يعي�شون يف هذا املكان ،حيث يق�ضي الرهبان �سنوات
االبتداء .وبعد �إبرازهم النذور ينتقلون للإقامة يف املحاب�س الأخرى،
�صحبة النمور والدببة واحليوانات الكا�سرة ،بد ًال من الب�شر».
الراهب الكبو�شي الفرن�سي �سيلف�سرت (Sylvestre ou Saint

 )– Aignanالذي �أم�ضى يف ال�شرق �أربعني �سن ًة (،)1670–1630
متنق ًال يف مه ّمات ر�سول ّية ع ّدة ،تع ّرف خاللها على املوارنة وكتب عن
بطاركتهم و�أ�ساقفتهم ورهبانهم وراهباتهم ورجالهم ون�سائهم .ن�شرت
رحلته بعد وفاته �سنة  1671ب�سن ٍة واحدة.
بطريرك لبنان

�إ ّنه م�ؤ ّثر للغاية �أن نرى هذا احلرب اجلليل ،الذي يحمل وراءه
عاما ،يح�ضر الفرو�ض الدين ّية ليل نهار ،ويرتّل الت�سابيح هلل
(ً )76
دون �أن يقعد على كر�سيه ،بل واق ًفا متوك ًئا على ع ّكاز ب�شكل ( )Tنظري
نف�سه بق ّية الرهبان.
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هذا العمل املق ّد�س والتزامات مه ّمته ال متنعه من �أن ين�صرف
� ً
أي�ضا �إلى الأعمال اليدو ّية ليبني مر�ؤو�سيه مبثله للهرب من البطالة،
بنوع
ينبوع ك ّل الرذائل ،وليدفع للأتراك ال�ضرائب التي يهينونه بهاٍ ،
�أنّ حياته ك ّلها هي موعظة م�ستم ّرة ،لي�س فقط لرهبانه ،بل لر�ؤ�ساء
الأ�ساقفة والأ�ساقفة العائ�شني بالقرب منه با�ستمرار.
و�إذا �أحببتم �أن تعرفوا م�سكنه ،ف�أقول لكم �إنّ عنده م�سكنني:
الأ ّول ،يف دير ق ّنوبني حيث ُيقيم عادة يف قال ّية �صغرية بقيا�س ثمانية
�أقدام ً
قدما طو ًال ،فيها فرا�شه على خ�شبة ب�سيطة
عر�ضا واثنتي ع�شر ً
وف�سحة مي ّد فوقها ح�صرية على الأر�ض.
�أ ّما م�سكنه الآخر الذي ي�أوي �إليه �أحيا ًنا ،ال للرتويح عن النف�س
بل هر ًبا من ا�ضطهاد الأتراك ،فهو يف بر ّية تبعد م�سافة يومني وراء
جبال خميفة ج ًّدا ،حيث ُيقيم يف �إحدى حنايا كني�سة �صغرية عر�ضها
�ست �أو �سبع؛ جدرانها من خ�شب جمبول بالطني،
خم�س �أقدام وطولها ّ
واط ج ًّدا ،ونوافذها بالكاد يدخل منها النور ،وال ب ّد من
مدخلها ٍ
التح ّدث عن طريقة �أكله.
�شخ�صا يقوم
لي�س لديه �أحد يقوم بخدمته �إ ّال عندما ي�ستقبل
ً
بزيارته؛ ف�أ ّول راهب يلتقيه مي ّد ً
ب�ساطا �أو خو�صة للقعود فوقها .ولي�س
هناك �سوى ّ
يخ�ص�ص هذا
ع�شي واحد ملئة راهب يف هذا الدير ،هو ال ّ
احلرب الق ّدي�س ب�شيء غري اعتيادي؛ طاولته رائعة وهي مر�ضية وعظيمة
بنظر املالئكة بقدر ما هي حقرية ومبتذلة يف عني �أهل العامل .ي�أكل
على الأر�ض على قطعة م�ستديرة من اجللد هي مبنزلة �شر�شف ،وبدل
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ال�صحون الف�ض ّية املليئة باحلجال وديوك احلب�ش ،يق ّدمون له ثالثة �أو
�أربعة �صحون من ّ
الفخار احلقري والب�سيط يف �أحدها بع�ض الأع�شاب
النيئة �أو امل�سلوقة ،ويف الثاين لنب حليب ،ويف الثالث �شيء من اخل�ضار،
ويف الرابع بع�ض ح ّبات من الزيتون �أو اللفت املكبو�س .امل�شروب العادي
هو املاء؛ وهو بالرغم من ّ
تق�شفه و�صرامته على ذاته ،نراه ي�ستقبل
ز ّواره ج ّيدً ا وي�سعى فوق قدرته ل ُيح�سن �ضيافتهم.
و�إذا �أعجبنا بهذه الف�ضائل اخلارج ّية ،فهناك �أكرث من �سبب
للوقوف بته ّي ٍب �أمام الف�ضائل الباطن ّية التي ُتفي�ض من نف�س هذا الرجل
الق ّدي�س .ويحلو لنا �أن نحكم على ذلك مما ن�شاهده يف تالميذه ،الذين
نقر�أ يف حياتهم املمار�سة الأمينة لتعاليم ذلك الذي قال لنا« :تع ّلموا
م ّني �إنيّ وديع ومتوا�ضع القلب» .وهو ما يتع ّلمونه من �سلوك رعاتهم،
و�صالحا وحم ّبة ولط ًفا ،دون
وخ�صو�ص ًا بطريركهم الذي يتد ّفق عذوبة
ً
بهرجة �أو كربياء ،بل بروح الر�سل احلقيق ّيني.
و�إنيّ �أعترب ال�صدقات التي يو ّزعها يف مقامه ك�أعجوبة .مقامه
هذا هو معرب متوا�صل لك ّل ال ّنا�س من ك ّل الأمم� :أتراك ،مغاربة ،عرب،
رحالتنا ورهباننا .الباب مفتوح بوجه
يونان ،موارنة؛ بالإ�ضافة �إلى ّ
اجلميع :ومن املحال �أن تعرف كيف �أن دخله الي�سري يكفي للقيام بك ّل
هذه الأعمال الكبرية من �أعمال املح ّبة.
دير مار اليشاع

دير مار الي�شاع هو من الأديار القدمية يف الوادي املق ّد�س .ح ّلت
«اهتم ال ّراهب
به نكبات الزمان� ،إلى �أن كانت �سنة  ،1533بحيث
ّ
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(الق�س) جرج�س من بيت حروا�ص ،من قرية عرجز ،يف الزاوية،
وتو�سعه .وكان املق ّدم عبداملنعم حنا مع�ضدً ا
بعمارة دير مار الي�شاع ّ
له ،وكان الب ّناء املعلم براهيم ابن عم اخلوري مو�سى احل�صروين،
وانح�سب �أجرة الفعالة ثالثة �آالف و�سبعماية وخم�سني درهم ،غري
الكلفة .والذين ا�شتغلوا لأجل احل�سنة ،فيكون قدره �آخر .وكان الراهب
جرج�س املذكور الوي وغيور .فان�سام يف ما بعد مطرا ًنا ،و�أخذ ال�سكنة
يف الدير املذكور .وكانت رفقته بالن�سك والتعب وال�شوتفة ،ببنيان هذا
الدير املقد�س احلاجة �سارة ،اهلل يرحم اثنينهما»( .((1وملّا �صار مطرا ًنا
على ب�ش ّري ،ح ّوله �إلى مركز للمطران ّية.
وهبه البطريرك جرج�س عمريه (� )1644–1633إلى الرهبان
الكرمل ّيني ،ف�أقاموا فيه حوالى �ستّني �سن ًة .كانوا ي�صعدون منه �إلى
أحد وعيد ،لكي يقيموا الذبيحة الإله ّية ويع ّلموا
مدينة ب�ش ّري ،ك ّل � ٍ
الأوالد.
�أقام فيه النا�سك الفرن�سي فرن�سوا دي �شا�سطويل� ،سنة ،1643
م ّدة �ستّة �أ�شهر ،قبل مماته ليلة عيد العن�صرة ،من �سنة  ،1644بعدما
ا�ستحب�س يف دير �س ّيدة حوقا ،ومارت موره يف �إهدن ،ومار �سركي�س
وباخو�س �إهدن حوايل ع�شر �سنوات.
�سنة � ،1696س ّلم �أهايل ب�ش ّري دير مار الي�شاع �إلى الرهبان
اللبنان ّيني .وكان �أول دير لهم ،بعد وجودهم يف مرت مورا يف �إهدن(.((1
( ((1البطريرك الدويهي ،الأزمنة� ،ص.411
( ((1الأ ّباتي بطر�س فهد ،دير مار الي�شاع القدمي واحلديث� ،1995 ،ص.36–35
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كان الدير حق ًريا ج ًّدا .وكانت كني�سته حتت ال�صخر الكبري .ع ّمرته
الرهبنة و�صرفت على بنائه (ً )5360
قر�شا.
بعد ت�س ّلمه ،فتحت الرهبنة فيه مدر�سة لتعليم اللغتني العرب ّية
وال�سريان ّية .وفيه كتب املطران جرمانو�س فرحات والكثري من م�ؤ ّلفاته
من بينها« :بحث املطالب وحثّ الطالب على تع ّلم اللغة العرب ّية» ،وغريه
من الكتب.
�سنة  ،1739احرتق الدير فكتب الأب توما اللبودي يقول�« :سنة
 1739احرتق جانب من دير مار الي�شع ،وذلك هكذا� :إن �أحد الأجراء
كان نائ ًما يف العلية التي منها يدخلون �إلى مم�شى مار �أنطونيو�س.
فحني نام ،ترك �سراجه معل ًقا وم�ضو ًيا .فنف�ض ال�سراج �صدفة .وحكم
�أن انوجد حتت ال�سراج �صندوقة داخلها كتب و�أوراق لأوالد الكتاب.
ف�شعلت الأوراق والكتب والتهب احلا�صل الذي ،على ح ّد ال�صندوقة،
وقتئذ ،رقدة
يح�س �أحد لأ ّنه كانٍ ،
وا�ضطرمت النريان بهذا املقدار .ومل ّ
الرهبان .فمن زود �ضجيج النريان ا�ستح�سوا الرهبان الذين كانوا
راقدين يف تلك املما�شي ،ونه�ضوا .وما �أراك اهلل مكروهً ا ،وبرحمة اهلل
تعالى على اجلميع ما �سايل �أحد من الرهبان .فانطرح ال�صوت على
ب�شراي ،ف�أتوا و�أطفوا املمكن �إطفاءة .والنتيجة الذي احرتق من الدير
القالية الكبرية التي جنب الرواقة اجلائزة لل�ضيوف ،والرواقة التي
يف ر�أ�س الدرج ،على حدها ،والقاليل التابعة للعلية ،وقاليل �صف مار
�أنطونيو�س .والنحل الذي على الظهر .النتيجة من ن�صف املم�شى الذي
قدام كني�سة مار �إلي�شع �إلى مار �أنطونيو�س ،من دون �إ�صطبل البقر
التحتاين ،ما �سايل ،واملحا�صيل واحل�صل الذي فوق الفرن ،واملعاجن
156

المسبار

 وض ناوطنأ

والكرا�سي ،اجلميع احرتق .وعلى القول �إن ال�شيارة (ال�صخور) ّ
ابي�ضت
من قوة النار ،لأن كل�س كثري منها ،وما قدروا ي�شيلوا �شي ًئا من تلك
املوا�ضع .لأن كان جانب من املغل يحز يحرز هناك .ورمبا اخل�سارة
تالزم �ألف غر�ش (ذه ًبا) والعمار وحده �أ�سود»(.((1
مجيء الرهبان الفرنج إلى الوادي

ويف �سنة « 1632ويف دولة الأمري فخر الدين وحكم ال�شيخ �أبو
�صايف ابن اخلازن ،متلكوا الن�صارى يف جبة ب�ش ّري ،وكثريين اتّخذوا
�سرية الن�سك ،وتع ّمرت الكناي�س والديورة ،وق�صدوها الن�صارى من
داخل البحر .ف�إنّ الرهبان الفرجن �أخذوا ال�سكنة يف دير مار يعقوب
احلبا�ش يف قرية �إهدن .والكبو�ش ّية يف دير مار قربيان �إهدن ،ودير مار
توما ح�صرون .والرهبان الكرملتانية بدير مرته موره – �إهدن ،وبدير
مار الي�شع ب�ش ّري ،وكذلك بع�ض حب�ساء»(.((1
ويف ال�سنة ذاتها «كان دخول رهبان الفرجن يف جبل لبنان،
والرهبان ال�سيكولنتيه �أنعم عليهم ال�سيد البطريرك يف دير مار يعقوب
احلبا�ش ،يف قرية �إهدن ،بر�ضا الأ�سقف جرج�س ور�ضا �أهل ال�ضيعة،
و�أعطى للرهبان الكبو�شية دير مار قربيان �إهدن ودير مار توما –
ح�صرون ،كذلك بع�ض من احلب�ساء»(.((1
�سنة « ،1633جا�ؤوا رهبان الكرمل �إلى ج ّبة ب�ش ّري ،ف�أخذوا
( ((1جمموعة الل ّبودي ،الك�سليك � ،1988ص.319
( ((1البطريرك الدويهي ،الأزمنة� ،ص.498–497
( ((1البطريرك الدويهي ،املرجع ذاته� ،ص.501
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ال�سكنة �أو ًال بدير مار الي�شاع ب�ش ّريّ ،ثم انتقلوا �إلى دير مرت موره
�إهدنّ ،ثم عاودوا �إلى مار الي�شاع»(.((1
فرنسوا دي شسطويل

يقول البطريرك الدويهي� :إ ّنه يف �سنة « 1644كانت وفاة احلبي�س
فرن�سي�س ،الفرن�ساوي اجلن�س من بيت جالوب ،من مدينة �آ�س .فهذا
زهد يف الدنيا وترك ا�ستادية ف�سطويل .ويف �سنة  ،1632جاء �إلى جبل
لبنان وا�ستحب�س� ،أ ّو ًال ،يف �س ّيدة حوقاّ ،ثم انتقل �إلى �إهدن ،وحب�س
ذاته حتت دير مار يعقوب احلبا�ش .وكان الق�س اليا�س يك ّلف عليه.
وانتقل �إلى دير مار �سركي�س را�س النهر ،لعند الأ�سقف جرج�س بن
عمريه .وبعد منه تخ ّلف الأ�سقف اليا�س و�سكن بدير مار �سركي�س،
وث ّبت عنده حتّى الأ�سقف �أخذه معه .ولأنّ الأ�سقف خرج من الدير وعاد
�إلى ال�ضيعة ،انتقل احلبي�س �إلى دير مار الي�شاع ب�ش ّري َث ُب َت هناك م ّدة
ي�سرية من الزمان ّثم �س ّلم روحه بيد اخلالق يف  15من �أ ّيار (مايو) ليلة
العن�صرة .فبلغ �أج ّل املراتب يف الورع وال�صوم وال�سهر وتالوة الكتب
ويف جتريد العامل وال�ضبط يف املحب�سة والهو�س يف الإله ّيات ،حتّى �أنْ
معجزات ،و�سبق �أنّ �أخرب عن املزمعات»(.((1
�صدرت منه
ٍ
حبيس فرنسي في لبنان

مي�س ِلن ف�ص ًال يف رحلته �إلى لبنان و�سورية عن
�أفرد املن�سنيور ْ
احلبي�س دي �شا�سطويل نقطف منه هذه الفقرات« :وكان يف �صومعته
( ((1البطريرك الدويهي ،الأزمنة� ،ص.507
( ((1الدويهي ،الأزمنة� ،ص.528–527
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راك ًعا غال ًبا حا�سر الر�أ�س ،حايف القدمني .و�إذ يكون يف غري ال�صالة،
فهو يقر�أ الكتاب املق ّد�س .ينام قلي ًال راقدً ا على فرا�ش ي�ساوي الأر�ص
�صالبة .ويندر �أن يخرج من مغارته .وال يتك ّلم �إ ّال م�ضط ًّرا .ونزو ًال عند
ترجيات املوارنة و�إحلاحاتهم� ،أقام مدر�سة لأوالدهم ال�صغار يل ّقنهم
فيها تعاليم الديانة ،جعلها قرب نبع حتت جوزة ظليلة ،وكان يح�ضر
تعاليمه � ً
أي�ضا ال�ش ّبان والرجال والكبار .ويتقاطر �إليه ال ّنا�س من ك ّل
ناحي ٍة ي�سرت�شدونه يف جميع الأمور .فتكاثر عليه الز ّوار لدرجة ا�ضط ّرته
�أنْ ال يقبل �أحدً ا ما مل يتع ّهدوا له �أن يق�ص ّروا �أحاديثهم و�أ�سئلتهم»(.((2
تقي حبي�س ،حمله �إلى لبنان
وق�ضى يف �إهدن � ً
أعواما طويلة عامل ّ
ح ّبه و�شغفه بالكتاب املق ّد�س ،ليت�ض ّلع من لغاته الأ�صل ّية .هو فرن�سوي
دي �ش�سطويل من بلدة �أك�س ،يف �إقليم بروفان�س (فرن�سا)� .أبحر من
مر�سيليا يف ّ 20متوز (يوليو) �سنة � 1631إلى �إ�سطنبول� ،أ ّو ًال ،مراف ًقا
�سفري فرن�سا فيها الكونت دي مر�شفيل .فقام ،بادئ ذي بدء ،بجولة
يف ال�شرق .حالفه فيها �إكرام اجلميع الفائق له ،واحتفا�ؤهم املمتاز
به� ،أ ّيان ذهب وح ّل .و�أخ ًريا ،جاء لبنان وح ّل يف �إهدن ،منزو ًيا،
وم�ست�ش ًريا يف بع�ض اللغات املطران جرج�س عمريا مطران �إهدن
العالمة ،و�صاحب ع ّدة م�ؤ ّلفات ،والذي ارتقى �إلى املقام البطريركي.
ّثم زار دي �ش�سطويل الأمري فخر ال ّدين حاكم لبنان (،)1635–1585
وبع�ض الأعيان من الأمراء وامل�شايخ ،والبطريرك واملطارنة ،والأرزّ .ثم
�صرف �آخر خادم الزمه �إلى ذلك احلني .وو ّزع على الفقراء ك ّل ما كان
حبي�سا يف �صومعة منقورة يف ال�صخر ،يف دير مار
له .وذهب فانزوى ً
مي�سلِن� ،ص.581–580
( ((2رحلة املن�سنيور ْ
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م�ستحب�سا � ً
أي�ضا اخلوري اليا�س ،كاهن رع ّية
يعقوب ب�إهدن ،حيث كان
ً
�إهدن .واتّخذه دي �ش�ستويل مر�شدً ا له.
ّ
التق�شف ،يبعث من حياته
وهنا ،ا�ست�سلم لأنواع بليغة من
ال�صاحلة �أمثلة القدا�سة ،حتّى ا�شتهر ا�سمه اجلديد «الق ّدي�س» يف
جميع �أنحاء لبنان .وعندما بد�أ كاتب حياته يد ّون وقائعها ،ا�سته ّل
كالمه يقول الق ّدي�س يوح ّنا �إكليماكو�س« :هلموا واقرتبوا ،وتعالوا ،يا
جميع الذين �أهنتم اهلل و�أغ�ضبتموه ،واجتمعوا وا�ستمعوا ملا ك�شف اهلل
يل عنه من الآيات املده�شة لتقدي�س نف�سي»(.((2
وكان دي �ش�ستويل ي�صوم ثالثة �أ ّيام يف الأ�سبوع ،ويحرم نف�سه
على الدوام من اخلمر واللحم وال�سمك .فال ي�أكل غري البي�ض والألبان،
والفاكهة والبقول .وال يتناول يف �أ ّيام �صومه –الأربعاء واجلمعة،
وال�سبت– �إ ّال اخلبز واملاء .ويف �سنيه الأخرية جعل �صومه متوا�ص ًال.
مكرما بعط�شه
ويف بع�ض الأ ّيام من �صيامه ،ي�أكل فقط وال ي�شربً ،
إكراما
عط�ش امل�سيح على ال�صليب .وكان غال ًبا ي�سهر �إلى ن�صف الليلً � ،
يخ�صها بعبادة خمل�صة للغاية .و�إذ ينت�صف
لطفولة ي�سوع التي كان ّ
الليل ،كان يركع عباد ًة وتكر ًميا لنزاع ابن اهللّ .ثم ي�ستغرق م ّدة يف
الت�أ ّمل ،ويق ّبل الأر�ض قائ ًال« :الكلمة �صار ج�سدً ا».
وكان يف �صومعته راك ًعا غال ًبا حا�سر الر�أ�س ،حايف القدمني.

( ((2املرجع نف�سه.

160

المسبار

 وض ناوطنأ

الموارنة في بالء

على �إثر انتخاب البطريرك خمايل الرزي� ،سنة  ،1567قال
الدويهي« :ويف حال �إقامة البطرك ميخايل �إلى الكر�سي ،و�صلت البيارق
من طرابلو�س �إلى ق ّنوبني .فنهبوا الدير و�ضبطوا ثياب الكهنوت ،و�أواين
الق ّدا�س ،وو�ضعوا يدهم على �سايقة الدير ،وعلى وقوفاته و�أمالكه.
وكان البع�ض يطلبون �ألفني قر�ش غرمية ،ب�سبب الكني�سة اجلديدة،
والبع�ض �ألفني �آخر فتاو ًة ،ب�سبب متخ ّلفات البطرك الذي تويف .ف�صار
البطرك ميخايل يف ديقة (�ضيقة) �شديدة ج ًّدا .وما ر�ضاهم �إ ّال بعد
خ�صارة كبرية وم ّد ٍة طويلة من الزمان(.»((2
�سنة « 1636فر�ض الأمري ع�ساف با�شا على دير قزح ّيا �ضرائب
باهظة� .أمر �أبو كرم الرهبان �أن ير�ضوا احلواليه بخم�سني قر�ش .فما
ر�ضوا بذلك .وعندها ،ا�شت ّد اللزز (الإحلاح والتوعيد) عليهم ،قال
لهم� :إن الدعوة مل تنق�ض ب�أنق�ص من �أربعماية قر�ش ،و�إذ مل يذعنوا
الق�س �سمعان �إلى جبيل،
ل�شوره� ،أخذت احلواليه الأ�سقف بول�ص و�أخيه ّ
موثوقني .فع ّذبهم الأمري ع�ساف عذا ًبا �شديد .فميزر الأ�سقف بول�ص
يف احلبل بر�أ�سه ،حتّى طارت عينه الواحدة ،ثم و�ضع له الق�صب
بني ظوافر يديه ،حتى تكرتعت [ت�شنجت] �أ�صابيعه ،وربطوا معاريه
بالأوتار ،وال�سكمانية ت�ضرب على الأوتار ،وا�ستج ّروا منه نحو �أربعة
�آالف قر�ش(.»((2
( ((2الدويهي ،الأزمنة� ،ص.438
( ((2ال�سابق� ،ص.517–516
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وبعد الغالء ،تبع الوباء ال�شديد .وعلى احلالتني� ،شاعت قدا�سة
ال�شحة ،و�أمر بن�صب كرم
البطريرك ح ّنا ،فبينّ كرمه يف �سنني
ّ
درجاتا .فكانت النا�س ت�أكل من مال الكر�سي .وعند امل�ساء ،ي�أخذون
الزاد لأعيالهم .ويف زمان الوباء ،كانوا ي�أتونه باملر�ضى امل�ضروبني،
وكان بو�ضع يده عليهم ،كثريين كانوا مقاربني املوت رجعوا معافني �إلى
بيوتهم»(.((2
ويف هذه ال�سنة يف  17من كانون الآخر (يناير) كانت وفاة
حبي�سا بدير قزح ّيا.
الأ�سقف يونان ابن ال�صمراين الذي كان ً
ويف �« :1570أهايل بريوت و�ضعوا يدهم على كني�سة املوارنة يف
بريوت ،وهجروها وجعلوها قي�صار ًّيا»(.((2
ويف هذه ال�سنة � ً
أي�ضا« :نهبوا دير ميفوق وجميع ما وجدوا فيه».
«ومن جور هذا الق�شلق ،خلي دير �سيدة ميفوق و�أديرة كثرية غريه،
و�ضياع كثرية مثل الناوو�س وحريونا وبرحليون وادنيت يف اجل ّبة،
و�ضياع يف بالد ال�شام»(.((2
ويف « ،1572تو ّزع الق�شلق على �إياالت ّ
ال�شام .وقيل� :إ َّنهم فر�ضوا
على ج ّبة ب�ش ّري واحد وع�شرين �ألف �سلطاين ،فنهبوا البالد ،و�أخذوا
�سايقته ،و�ضبطوا الوقوفات ،وا�ستفك البطريرك ميخائيل الرزي رزق
دير ق ّنوبني ،ب�ألفني �سلطاين .وملك دير مار �سركي�س �إهدن ف ّكته عائلة
( ((2نف�سه� ،ص.438
( ((2نف�سه� ،ص.238
( ((2نف�سه� ،ص.439
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بيت الدويهي»(.((2
ويف « ،1602كب�سوا ج ّبة ب�شري و�أخذوا �سائقتها ،ونهبوا جميع ما
قدروا ،لأنّ �أهلها كان غالبهم يف ال�ساحل يف حوالة القزّ»(.((2
ويف  ،1607كان �ضيق عظيم ،وه ّدت النا�س «وتكلف دير ق ّنوبني
مع دير قزح ّيا وحوقا نحو ثالثة �آالف قر�ش ،غري التنب والنبيذ ،لأن كان
عليهم كل يوم نحو �أربعماية قر�ش»(.((2
�سنة « ،1622ازداد الغالء العام ،وحت ّركت �أ�سعار الغالء بزيادة
يف الثمن .وق�صدت النا�س الدرا من بالد ال�شام واحلجاز .والذي
خا�صة بثغر دمياط ،يف م ّدة ثالثة �شهور ،ما
�ضبط بيعه من الدراّ ،
يزيد على �ستّني �ألف �أردب خارج عن الذي �أبيع من ال�شعري واحلنطة
والفول والعد�س والرز .ويقول �صاحب دوحة الأزهار� :إنّ التخمني ما
�أبيع من الدرا بثغر دمياط (بلغ) ماية وع�شرين �ألف �أردب ،و�ضعف
ذلك ما �أبيع بثغر ر�شيد .و�أ ّما ما �أبيع ببوالق واملداين والقرى فال ح�صر
له .وك ّل ذلك بعد كفاية �أهل م�صر وقراها ،وما يذكرونه لزيادة الثمن.
ّ
املتف�ضل»(.((3
ف�سبحان املنعم
�سنة �« ،1633صارت فنت بني الإ�سالم ،فم�سكوا املطارين ،ونهبوا
الديورة ،و�ش ّلحوا الكناي�س بجبل لبنان ،و�صارت خ�صاير عظيمة.
( ((2نف�سه� ،ص.439
( ((2نف�سه� ،ص.456–455
( ((2نف�سه� ،ص.460
( ((3نف�سه� ،ص.487–486
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فهرب كثريين من املطارين»(.((3
�سنة  ،1675هاجمت احلمادية وتوابعهم �ض ّد البا�شا .وملّا مل
ي�ستطيعوا الر ّد عليه« ،وثبوا على ن�صارى بالد جبيل فنهبوا وحرقوا
وقتلوا نحو ثالثة ع�شر نف�سا ،و�أ�ضرموا النار يف �أهل ح�صرايل ،ونهبوا
قرى بالد البرتون ،يف اجلرد ،و�أخذوا �سايقة (ما�شية) ح�صرون يف
اجل ّبة .فعر�ض من ذلك للن�صارى �ضيم عظيمّ .
فت�ضعفوا وارحتل
منهم نا�س �إلى املدينة»(.((3
خال�صة الأحوال ال�سيا�سية عند املوارنة ،يف نهايات القرن
ال�سابع ع�شر ،يرويها البطريرك �إ�سطفان الدويهي ()1704–1670
ّ
يف ر�سالتني ،الأولى �إلى البابا �إينو�شن�سيو�س احلادي ع�شر ،يف � 8أيلول
(�سبتمرب)  ،1679والثانية �إلى ملك فرن�سا ،يف � 20آذار (مار�س) �سنة
.1700
كتب �إلى البابا �إينو�شن�سيو�س احلادي ع�شر مهن ًئا و�شاك ًيا �أمره
قائ ًال« :وكنت عزمت على نف�سي بالقدوم حتّى �أتبارك من قد�سكم
و�أه ّني غبطتكم بالدرجة ال�سامية وال�سلطنة العالية ،لكن ما ق ّدر
اهلل من كرثة ال�ضنك واال�ضطهاد احلادث على �شعبكم املاروين،
وخا�ص ًة يف هذه ال�سنوات الثالث ر�أوا من امل َِحن وامل�ش ّقات ما مل يره
ّ
�شعب �إ�سرائيل من الفراعنة .ف�إنَّ �ضياع ًا كثرية خلت ،وبع�ض ديورة
�شعب كثري ،والباقي تف ّرقوا بني
احرتقت ،والكنائ�س انهجرت ،وتقتَّل ٌ
( ((3نف�سه� ،ص.506
( ((3نف�سه� ،ص.561
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الأمم الغريبة ،من تغيري احل ّكام وف�سادتهم.
ّثم دخلت هذه ال�سنة باجلراد والزحاف حتّى ّ
غطوا وجه الفلك
والأر�ضّ .ثم تبعهم القحط ،حتّى زادت الأ�سعار خم�سة �أ�ضعاف ع ّما
كانت �أ ّو ًال .لكن �أحكام الباري غري مدروكة ومهما يجينا من جانبه
مقبول على الرا�س والعني»(.((3
ويف ر�سالته �إلى ملك فرن�سا يقول�« :إنّ �أنا وطائفتنا املارون ّية
الكائنني باجل ّبة ،يف جبل لبنان ،عبيدكم وداعني جلنابكم ،على م ّر
الأزمنة والأ ّيام ،من م ّدة دهور عديدة و�أعوام مديدة ،حتت عبود ّية
الإ�سالم وجورهم ،الذي يف ع�صرنا هذا ،قد بلغ ً
بلوغا ال ح َّد له وال
منتهى ،حتّى �إ ّنهم �صاروا ي�ستوفوا املال والظلم من الكهنة والرهبان،
من الرجال والن�سوان واليتامى والأرامل ،ومن الأوالد الذين مل ُيدركوا
ال�سنّ وغريهم .وذلك من بعد �أ�صناف خمتلفة من العذابات.
وبعد حب�س الرجال والأوالد والن�سوان اللواتي �صاروا يع ّلقوهنَّ
على ال�سجر يف �أبزازهنَّ  ،كما ر�أينا ب�أعيننا ،وحريق قلوبنا� ،شي ًئا ال �صار
له مثيل وال ان�سمع �إلى يومنا هذا ،حتّى �إنّ جميع الأماكن والقرى التي
يف البلد املذكور خ ّربت بالكل ّية ،و�س ّكانه ت�شتّتوا وتب ّددوا يف بلدان بعيدة
و�أمم كفرة وغريبة ،عادمني ك ّل رئا�سة و�سيا�سة روحان ّية .ومل كفاهم
يظلموا ال�شعب فقط بل م ّدوا �أيديهم على �أقنومنا و�إلى مطاريننا،
وبهدلونا ب�سواة الرع ّية .وهلقدر عاملونا ،حتّى مرا ًرا كثرية ،التزمنا
( ((3املطران بطر�س �شبلي ،ترجمة� :أبينا املغبوط �إ�سطفان الدويهي بطريرك �إنطاكية ،من�شورات احلكمة ،بريوت،
� ،1970ص.103
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نلب�س طراز العام ّية ،ونهرب من �أمامهم ،ون�سكن يف الأودية واملغاير،
ويف ال�شقفان واجلبال ،حتت جور الأزمنة والأ ّيام .ولو �أ ّننا انطع َّنا يف
العمر لكيما نخل�ص من �أيديهم الظاملة .ول�سبب �أنّ ما عاد لنا جالدة
على ذلك النهزمنا يف �أماكن غريبة وتركنا كر�س ّينا .ومل يكن لنا �أحد
ال�سلطان الأج ّل
ن�شكي له قهرنا ،وال جناح لنطري بها �إ ّال جناحكم� ،أ ُّيها ّ
والأعلى»(.((3

( ((3بطر�س غالب� ،صديقة وحمامية� ،ص.278–276
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